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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە  ــێکە ل ــد بەش ــتتان چەن ــەی بەردەس ــەم دەق ــەرنج: ئ س

نامیلکەیەکــی گەورەتــر، گەشــتێکی فکــری و لۆژیکییــە بــە 

ــەو  ــتیی ئ ــتی و دروس ــەملاندنی ڕاس ــۆ س ــادە ب ــی س زمانێک

بــاوەڕەی پێــی وایــە ئایینــەکان و مەزهەبــەکان و خــودا 

و خوداوەنــدەکان، بەرهەمــی ئــەو کۆمەڵگــە و ژینگــە 

و بارودۆخــە واقیعییــەن کــە تێیــدا ســەرهەڵدەدەن، بــە 

ــەکان  ــە ئایین ــت ک ــان بڵێ ــت پێ ــە دەیەوێ ــی دیک مانایەک

ــی واقیعــی،  ــە جیهان ــڕاو ل ــە داب ــە خــۆڕا و ب و خــوداکان ل

دروســت نەبــوون و نەهاتوونەتــە زەینــی مرۆڤەکانــەوە. 

خــۆی  بەرکەوتنــی  و  ئەزمــوون  لــە  ســەرەتا  نووســەر 

ــتا  ــەدا ئێس ــەم کتێب ــە ل ــتپێدەکات ک ــیارانە دەس ــەو پرس ب

ــکی  ــەم مێش ــی ک ــان الن ــەوە، ی ــان بدات ــت وەاڵمی دەیەوێ

خوێنــەر بوروژێنێــت بــۆ گــەڕان بــە دوای وەاڵمــەکان. 

لــە داهاتــوودا ســەرجەم نامیلکەکــە لــە الیــەن دەزگای 

ئایدیــاوە چــاپ و بــاو دەکرێتــەوە.

)یەک(

پێشەکی

پاییــزی ســاڵی 1910 و لــە ســەروبەندی پێوەندیکردنــم 

ــک  ــە هەندێ ــم ل ــکاوە، گوێ ــی سۆسیالیســتی ئەمری ــە پارت ب

دەربــارەی  قســەیان  کــە  بــوو  حیزبــە  ئــەو  ئەندامــی 

ــر  ــرد. پێش ــژوو دەک ــە مێ ــتییانە ل ــتنی ماتریالیس تێگەییش

بــەر ئــەو چەمکــە نەکەوتبــووم و ئــەوە یەکــەم جــارم بــوو 

گوێبیســتی بــم، هــەر بۆیــە هەســتی کونجکۆڵــی هانــی دام 

ــم.  ــتەقینەکەیدا بگەڕێ ــا ڕاس ــە دوای مان ــە ب ک

کاتێــک لــەو ئەندامانــە نزیــک بوومــەوە، داوام لــێ کــردن 

ڕاڤەیەکــی ئــەو چەمکــەم بــۆ بکــەن. یەکســەر دەرکــەوت 

ــاڕوون  ــتێکی ن ــە ش ــرد- ک ــێ ک ــتم پ ــەو کات هەس -وەک ئ

لــە ئارادایــە و تەمومژێــک چــواردەوری چەمکەکــەی داوە. 

ئــەوان پێیــان گوتــم کــە باوەڕیــان پێیەتــی و دڵنیــان لــەوەی 

ــان  ــی ئاس ــەاڵم ڕاڤەکردن ــەنە، ب ــتیی ڕەس ــی زانس چەمکێک

نەبــوو، چونکــە گەلێــک قــووڵ بــوو. پێیــان ڕاگەیانــدم کــە 

پێویســتە زۆر زۆر بخوێنمــەوە هەتاوەکــوو بتوانــم لێــی تــێ 

ــەوەم  ــی ئ ــەک هەل ــاش ماوەی ــەم. پ ــی بک ــەم و هەزم بگ

ــن و  ــد ئەندامێکــی دێری ــە چەن ــە داوا ل ــش ک ــە پێ ــۆ هات ب

بــە ئەزموونــی ئــەو حزبــە بکــەم تــا چەمکــی ماتریالیزمــی 

مێژوویــم بــۆ ڕاڤــە بکــەن، بــەاڵم بەوەیــش نەمتوانــی هیــچ 

پێگەییشــن و بەرەوپێشــچوونێکی ئەوتــۆ  تێگەییشــن و 

ــاس بێــت. پاشــان گەییشــتمە  چنــگ بخــەم کــە شــایەنی ب

ــانەم،  ــادە و ڕووکەش ــک س ــن گەلێ ــە م ــەی ک ــەو ئەنجام ئ

مێشکیشــم لــەوە الوازتــرە بتوانێــت لــەو دەمــەدا لــەم 

ــگات.  ــە تــێ ب بابەت

لــەو ســەروبەندەدا چەنــد نوورساوێکــی سۆسیالیســتیم هاتــە 

بەردەســت و دەســتم کــرد بــە خوێندنەوەی کتێــب و نامیلکە 

ــە  ــرد ک ــەوە ک ــتم ب ــەر زوو هەس ــتییەکانیش. ه سۆسیالیس

لێکدژییەکــی زۆر تیــۆری سۆســیالیزمی شــێواندوە. نووســەران 

و دانــەران، خــاوەن ئایدیــا و ڕوانگــە و بیرکردنــەوەی جیــاواز 

ــە  ــە پێچەوان ــدگا و بیرکردنەوان ــەم دی ــوون، کــە زۆر جــار ئ ب

و پێکــدژ بــوون، هەموویشــیان دەربــارەی کۆمەڵــە پرســێکی 

هــەرە گرینگــی مەبدەئــی بــوون. وەهــا ئــەم حاڵەتەیــان بــۆ 

ــی  ــە بیروبۆچوون ــی ل ــی جیاوازی ــە »بوون ــەوە ک ــی کردم ش

نووســەرەکاندا ئاســایییە و ڕێگەپێــدراوە«. ئــەوە بــوو دڵنیایان 

ــە  ــیدایە و، »ل ــەڕی باش ــتێک لەوپ ــوو ش ــە هەم ــەوە ک کردم

ــەم  ــێوەی ئ ــیی هاوش ــی دیموکراس ــەر بزووتنەوەیەک ــاو ه ن

بزووتنەوەیــەی ئێمــەدا، پێویســتە ڕێگە بــە ئازادیــی دەربڕین 

بدرێــت لــە نــاو تاکەکانیــدا«. 
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بــەم وەاڵمــە قاییــل نەبــووم. هەســتم بــەوە کــرد کــە هــەر 

ــە  ــت ک ــەدا هەبێ ــەم بزووتنەوەی ــە ل ــتێکی هەڵ ــت ش دەبێ

ــەر  ــە س ــاوازە داوە ل ــە جی ــوو بۆچوون ــەم هەم ــەی ب ڕێگ

ــە زەرووری هەمــوو  ــی سۆســیالیزم. ب پڕەنســیپ و بنەماکان

شــێوەیەکی  بــە  لێکدژانــە  و  پێچەوانــە  بۆچوونــە  ئــەو 

ڕاســتەوخۆ، ناکرێــت و نابێــت هەموویــان ڕاســت بــن. مــن 

ئــەو کات هێشــتا کەســێکی بــاوەڕدار بــووم، بــەاڵم کەمێــک 

گومانــم بــۆ دروســت بووبــوو، بۆیــە شــتێکی ئاســایی بــوو 

ــەر  ــیالیزم بەرانب ــتی سۆس ــەم: »هەڵوێس ــیارە بک ــەم پرس ئ

ــە؟«.  ــن چیی ئایی

پــێ  جیــاوازم  وەاڵمــی  ســێ  پرســیارە  ئــەم  بــۆ  تەنهــا 

ــن  ــم کــە سۆســیالیزم و ئایی ــان گوت ــەوە. هەندێــک پێی درای

ــە پێکەوەگونجــان و ســازانێکی تــەواودان و، »سۆســیالیزم  ل

گوزارشــتە لــە مەســیحیەت بــە شــێوەیەکی پڕاکتیکــی«. 

هەندێکــی تریــش پێیــان گوتــم »سۆســیالیزم فەلســەفەیەکی 

ــۆ  ــتوەتەوە ب ــی نەهێش ــچ بوارێک ــە هی ــتییە، بۆی ماتریالیس

ــش  ــک«. هەندێکــی تری ــب و میتافیزی ــە غەی ــوون ب باوەڕب

هەبــوون پێیــان گوتــم »ئێمــە هیــچ هەڵوێســتێک بەرانبــەر 

هیــچ جــۆرە ئایینێــک وەرناگریــن، ئــەوە پرســێکی تایبەتــە«. 

ــر  ــە زیات ــە لێکدژان ــەم هەڵوێســت و بۆچوون ــە ئ هــەر بۆی

ــردم.  ــوڕمانیان ک ــی سەرس تووش

ــە  ــەر یەک ــی ه ــن، کارەکان ــەی کڕیم ــەو کتێبان ــو ئ ــە نێ ل

لــە )کارڵ مارکــس و فرەدریــک ئەنگڵــس( بــوون. مــن 

پێشــر هەندێــک نووســینی ئــەو دوانــەم خوێندبــوەوە 

ــن  ــوو، چەندی ــێ دراب ــان پ ــردا ئاماژەی ــەی ت ــە جێگ ــە ل ک

ڕســتە و قسەیشــیانم بەرچــاو کەوتبــوو کــە لــە کــۆڕ و 

کۆبوونــەوەی سۆسیالیســتەکاندا بــاس کرابــوون. پاشــان 

ئاڕاســتەی بایەخدانــم وەرچەرخــا بــۆ نووســین و کتێبەکانــی 

ــە مەبەســتەوە دەســتم  ــەک ب ــاش ماوەی ــان، پ خــودی خۆی

ــی.  ــە چەمکــی ماتریالیزمــی مێژووی ــە تێگەییشــن ل ــرد ب ک

ــش  ــدەوە، هێندەی ــم دەخوێن ــر کتێبەکانیان ــک زیات چەندێ

ــە  ــوەوە. وردەوردە ب ــن دەب ــە الم ڕۆش ــر ل ــە زیات چەمکەک

ــە  ــم، ک ســەر هەڵوێســت و دۆخــی پێشــوومدا ســەر کەوت

ــەر  ــوو بەرانب هەڵوێســتێکی ناڕۆشــن و دەستنیشــاننەکراو ب

ئاییــن، ئەمــە ڕۆشــنبوونەوەی هەڵوێســتە بــۆ پرســیارەکانی 

ــەکان،  تریــش بەکەڵکــم هــات، وەک ڕیفۆڕمــە کۆمەاڵیەتیی

و  )یەکێتــی  تاکەکەســییەکان  ڕێکخــراوە  ئەرکــی 

ــەوە  ــش. ئ ــی تری ــەت و دامەزراوەکان ــەندیکاکان(، دەوڵ س

ــەو ئەنجامــەی کــە ئەگــەر مارکــس و  ــوو گەییشــتمەوە ئ ب

ئەنگڵــس ڕاســت بــن، ئــەوا زۆرینــەی ئەوانــەی بــە خۆیــان 

ــن.  ــە ب ــت هەڵ ــت، دەبێ ــن سۆسیالیس دەڵێ

لــەو دەمــەدا مــن گەلێــک بەپــەرۆش بــووم ســەبارەت بــە 

کاریگەرییــە بێوێنەکانــی ماتریالیزمی مێژوویــی. ماتریالیزمی 

ــەوەی نیشــان دام کــە  ــوو، ئ ــەک ب ــی تیشــکی چرای مێژووی

ئــەو مەعریفــە مێژووییــەی پێشــر هەمبــوە چەندێــک 

ــا  ــووم تەنه ــری بووب ــەوەی فێ ــوە. ئ ــودەر ب ــێواو و فری ش

چەنــد موحازەرەیــەک بــوو. هەندێــک گفتوگــۆ و قسەیشــم 

دەربــارەی پڕەنســیپ و بنەماکانــی ئابــووری و مێــژووی 

ــەر  ــە ئەگ ــرد ک ــەوە ک ــم ب ــر درک ــتبوو. ئی ــازی بیس پیشەس

بتوانــم واتــای ماتریالیزمــی مێژوویــی بــۆ کرێــکاران و چینــی 

ــم  ــە کاتەکان ــوود ل ــرین س ــەوا باش ــەم، ئ ــە بک ــەر ڕاڤ کارک

لــە  تاقیکردنــەوە  وەردەگــرم. هەوڵــم دەدا ئەزمــوون و 

ســەر ئــەو کەرەســتەیە بکــەم کــە لــە ژێــر دەســتمدا بــوو، 

ئیــر زۆر جــار ڕووبــەڕووی ئــەو پرســیارانە دەبوومــەوە کــە 

پێشــر ئارامیــان لــە خــۆم بڕیبــوو. پرســیارەکە بــەم شــێوەیە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــی  ــوو: »شــتێکی باشــە تێگەییشــتنی ماتریالیزمــی مێژووی ب

شــتە  لێکدانــەوەی  و  ڕاڤەکــردن  بــۆ  بهێنیــن  کار  بــە 

ماتریالییــەکان و پێوەندییەکانیــان، بــەاڵم چــۆن بتوانیــن لــە 

ــار و شــتە  ــەی کاروب ــەوە ڕاڤ ڕێگــەی ماتریالیزمــی مێژوویی

ڕۆحییــەکان  بکەیــن، ئایــا ماتریالیزمــی مێژوویــی دەتوانێــت 

ــە هەســتێت؟ بەم

ئەمــە ئــەو ئاڵەنگارییــە بــوو کــە ناچــاری کــردم بــەردەوام 

ئــەو  ئەنجامگیرییەکــدا،  دوای  بــە  گــەڕان  لــە  بــم 

ئەنجامگیرییــەی کــە هــەر خــۆی پرسیارێکیشــە: ئەگــەر 

نەتوانرێــت کاروبــارە ڕۆحییــەکان لــە ڕوانگــەی ماتریالیزمــی 

مێژووییــەوە لێــک بدرێنــەوە، کەواتــە دەبێــت هەڵەیەکــی 

ــەم چەمکــەی شــێواندبێت. مــن  ــە ئ ــت ک دیاریکــراو هەبێ

ــە،  ــە توانادای ــۆرەم ل ــەو ج ــتێکی ل ــوو ش ــا ب ــاوەڕم وەه ب

هــەر بۆیــە ڕاســتەوخۆ دەســتم کــرد بــە کارکــردن. ئــەوەی 

ــن  ــە چەندی ــەوە، ل ــەدا دەیخوێنن ــەم کتێب ــی ئ ــە الپەڕەکان ل

ســەرچاوەی جیاجیــاوە کــۆ کراونەتــەوە. هیچیــان بەرهــەم 

ــەوەی کردوومــە پێکــەوە  ــای خــۆم نیــن. هەمــوو ئ و ئایدی

کۆکردنــەوەی ئایدیــا و بیرۆکــەی کەســانی تــر بــوە بــە 

جێگەیــەی  ئــەو  دۆزینــەوەی  و  ئاشــکراکردن  ئامانجــی 

ســەرچاوەی کاروبــارە ڕۆحییەکانــە، هەروەهــا بــە ئامانجــی 

ئەنجامدانــی بەراوردکارییــەک لەگەڵ ڕاڤــە و لێکدانەوەکانی 

تــر بــۆ مێــژوو، لــە پێنــاو ســەملاندنی ڕاستیودروســتی و 

لۆژیکیبوونــی میتــۆدی مارکسیســتی. 

)دوو(

خوداکان چۆن پەیدا بوون؟

هــەر هێنــدەی مــرۆڤ بــە ئــاگا هاتــەوە و درکــی بــە بوونــی 

خــۆی کــرد، زووبــەزوو توانــای خــۆی بە ســەر بیرکردنــەوەدا 

دەرخســت، ئیــر ناچــار بــوو ئــەم پرســیارە لــە خــۆی بــکات: 

ــەرەو کــوێ دەڕۆم؟«.  ــووم؟«، »مــن ب ــوە هات ــە کوێ »مــن ل

ــکات  ــیار ب ــوو پرس ــتی ب ــایی و رسوش ــک ئاس ــتێکی گەلێ ش

ــی  ــان و دەرکەوتن ــۆ جیه ــی ب ــی هاتن ــارەی چۆنیەتی دەرب

لــە ســەر زەوی و چارەنووســی خــۆی دوای مــەرگ. مــرۆڤ 

دەیبینــی هاوەڵەکانــی لــە خەوێکــی قووڵــدان، بــە بــێ 

ئــەوەی ڕا بــن و خەبەریــان ببێتــەوە. دەیبینــی ئەوانــی تــر 

دەکوژرێــن و چــرای ژیانیــان دەکوژێتــەوە. ئیــر کەوتــە 

خــۆی و هەوڵەکانــی بــە گــەڕ خســت بــۆ دۆزینــەوەی 

چارەســەرێک بــۆ ئــەم کێشــانە، کێشــەگەلێک کــە وەهــای 

لــە مرۆڤــی ســەرەتایی کــرد بیروبــاوەڕ و ئایدیــای جۆراوجۆر 

دەربــارەی  مــەرگ،  پــاش  ژیانــی  دەربــارەی  دابهێنێــت 

بوونــەوەر و هێــزی ســۆپەر مــرۆڤ و بەهێزتــر لــە مــرۆڤ. 

دەگەڕێنینــەوە،  دواوە  بــەرەو  بیرکردنەوەمــان  کاتێــک 

بــەرەو ئەزمــوون و تاقیکردنەوەکانــی ڕەگــەزی مرۆیــی، 

ئــەو ئەزمــوون و تاقیکردنەوانــەی مێــژووی مرۆڤیــان پێــک 

هێنــاوە، تێبینیــی ئــەوە  دەکەیــن کــە مــرۆڤ ســێ میتــۆدی 

الی خــۆی دروســت کــردوە بــۆ ڕاڤەکردنــی چاالکییەکانــی. 

ــاواز هــەن  ــا ســێ تێگەییشــتنی جی ــر تەنه ــی ت ــە مانایەک ب

بــۆ مێــژوو، ســێ ڕاڤــەی ســەرەکی ســەبارەت بــە ئامانــج و 

ئاواتــی مــرۆڤ لــە ســەر ئــەم هەســارەیە. ڕاســتە کــە زیاتــر 

ــراوە،  ــژوو دان ــۆ مێ ــەم تێگەییشــتنانە ب ــۆ ئ ــاو ب ــە ســێ ن ل

ــۆ   ــاوەدا ک ــێ ن ــەم س ــان ل ــەر هەمووی ــن ه ــەاڵم دەتوانی ب

ــەوە:  بکەین

یەکەم: تێگەییشتنی تیۆلۆژی بۆ مێژوو. 

دوەم: تێگەییشتنی ئایدیالیستی بۆ مێژوو. 

سێیەم: تێگەییشتنی ماتریالیستی بۆ مێژوو. 
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)سێ(

تێگەییشتنی تیۆلۆژی بۆ مێژوو

ــەو  ــای ئ ــە ســەر بنەم ــژوو ل ــۆ مێ ــۆژی ب تێگەییشــتنی تیۆل

ــی،  ــار و غەیب ــی نادی ــە بوونەوەرێک ــەزراوە ک ــاوەڕە دام ب

یاخــود بوونەوەرگەلێکــی نادیــار و غەیبــی لــە دەرەوەی 

بوونەوەرانــە  ئــەم  جــا  هەیــە،  بوونیــان  جیهانــە  ئــەم 

ئــەم  )خراپەخــواز(،  شــەڕخواز  یاخــود  بــن  چاکەخــواز 

بــاوەڕە پێــی وایــە کــە ســەرجەم کار و کردەوەکانــی مــرۆڤ، 

ــەوەرە  ــرادەی بوون ــەوەی ئی ــە ڕەنگدان ــە ل ــن جگ ــچ نیی هی

بانرسوشــتییەکان )supernatural(. هــەر بۆیــە مێــژوو ]بــە 

پێــی ئــەم تێڕوانینــە[ تەنهــا تۆمــاری پالنڕێژییەکــی ئیالهییــە 

ــۆ شــتەکان.  ب

ئــەم تێگەییشــتنە بــۆ مێــژوو ســەردەم و زەمانێکــی زۆر 

ــا  ــەاڵم لەمــڕۆدا ت ــوو، ب ــە ســەر گۆڕەپانەکــە بااڵدەســت ب ل

ڕادەیــەک بوەتــە کایەیەکــی نادیــار و فەرامۆشــكراو. چیــی 

تــر تیۆلۆژیســتەکان خۆیــان بەرگریــی لــێ ناکــەن، چونکــە 

دەیانخاتــە پێگــە و هەڵوێســتێکی پــووچ و بێهــوودەوە. 

گوێــرەی  بــە  مــرۆڤ  کــە  بێــت  ڕاســت  ئــەوە  ئەگــەر 

بەڕێــوە  و  دەڕوات  و  دەکات  ڕێ  ئیالهــی  ئیرادەیەکــی 

دەچێــت، ئەگــەر ئــەوە ڕاســت بێــت کــە کار و کردەوەکانــی 

مــرۆڤ هیــچ نییــن جگــە لــە بەشــێک لــەو پالنڕێژییــە 

ئیالهییــە، ئەگــەر هــەر لــە ســەرەتاوە بڕیــار دراوە کــە 

کارێکــی دەستنیشــانکراو بــکات و نەتوانێــت لــەو داوە 

ــە  ــدات، کەوات ــام ب ــر ئەنج ــردەوەی ت ــت و کار و ک دەرچێ

کردەوەکانــی.  و  کار  لــە  نییــە  ڕاســتەوخۆ  بەرپرســیاری 

کوشــن، دەســتدرێژی، دزی و چەندیــن تــاوان و هەڵــەی تر، 

گشــتیان کردەوەگەلێــک دەبــن کــە لــە دەســتی مرۆڤەکــەدا 

نییــن. ئــەو کات مــرۆڤ چــی دەبێــت جگــە لــە وەکیلێکــی 

ــر و  ــی گەورەت ــە پالنێکــی ئیالهی ــەزان، ک ســادە و الواز و ن

بەهێزتــر لــە خــۆی پەیــڕەو دەکات. )بنیامیــن فڕانکلیــن( لــە 

ژیاننامــەی خۆیــدا بــەم شــێوەیە گوزارشــت لــە تێگەییشــتنی 

خــۆی دەکات: »مــن ئێســتا لــە ســەر ســوپاس و ســتاییش بــۆ 

خــودا دەدوێــم، جێگــەی خۆیەتــی بەوپــەڕی خاکەڕایییــەوە 

و  شــادی  ئــەو  هەمــوو  مــن،  کــە  بنێــم  بــەوەدا  دان 

ــەوە  ــوە، دەگێڕم ــم هات ــدا تووش ــە ژیامن ــبەختییەی ل خۆش

بــۆ بەخشــندەیییەکی پیــرۆزی ئیالهــی، کــە بــەرەو میتــۆد و 

ڕێگــەی وەهــا ڕێبــەرم بــوو، بــە پەنابۆبردنیــان ســەرکەوتنم 

بــە دەســت هێنــاوە. هــەر باوەڕبوونیشــم بەوەیــە کــە 

ــواوە منــی هێشــتوەتەوە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا  ــە هی ب

ــر هــەر  ــان باشــی و خێروبێ ــت کــە هەم ــم وا بێ ــت پێ نابێ

بــەردەوام بەســەرمدا دادەبارێــت بــە هەمــان ڕادە و، یاخــود 

ــەکان  ــۆڕان و نەهامەتیی ــەی بارگ ــێ دەکات بەرگ ــام ل وەه

بگــرم، کــە منیــش وەک خەڵکــی تــر ڕووبــەڕووی دەمبــەوە، 

رسوشــت و چەندوچوونــی ســامانی داهاتــووم، الی ئــەو 

ــە  ــە ب ــزەی ک ــەو هێ ــوەی ئ ــە چوارچێ ــا ل ــراوە و تەنه زان

تەنانــەت  دەبەخشــێت،  پێــم   دەیبارێنێــت  ســەرمدا 

نەهامەتــی و ناخۆشییەکانیشــی«. 

ــدا  ــژ و رسوتــی خۆی ــە نوێ ــز( ل ــەوە )ڕۆبێــرت بێرن الی خۆی

ــاوەڕ دەکات:  ــە هەمــان ب گوزارشــت ل

ــۆ  ــم ت ــەوەی دەیزان ــوو ئ ــە هەم ــەزن! ک ــی م ــەی خالق »ئ

ــردووم، ــرت ک فێ

بــەاڵم مــن دڵنیــام لــەوەی کــە دەتناســم و ئــاگام لــە هەمــوو 

کارەکانتــە لە ســەر زەوی،

ئەگــەر نەهامەتییــەکان گیــرۆدەم بکــەن، تاوەکــوو لەگــەڵ 

پالنێکــی دانایانــەدا بگونجێــت،
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئیــر ڕۆحــم بڕیــار دەدات ئــارام بگرێــت و گومانــەکان 

بڕەوێنێتــەوە«. 

ــە هەمــان ســەردەم  ــن( ل ــز و فڕانکلی ــە )بێرن هــەر یەکــە ل

و زەمانــدا ژیــاون، ســەردەمی شۆڕشــەکانی بــۆرژوازی. لــەو 

ماوەیــەدا، هەر دووکیان لە ڕۆشــنبیرە پێشــکەوتووخوازەکان 

بــوون، بــەاڵم نەیاندەتوانــی خۆیــان لــە حیکمەتــی ئیالهــی 

و چەمــک و تێگەییشــتنی تیۆلــۆژی بــۆ گــەردوون ڕزگار 

بکــەن. 

ــتێکی  ــژوو، ش ــۆ مێ ــۆژی ب ــتنی تیۆل ــرەی تێگەییش ــە گوێ ب

لۆژیکییــە کــە بــاوەڕم بــەوە بێــت ئەگــەر کەســێک بکــوژم، 

ــە دەســت  ــە خــودی خــۆم هیچــم ل ــم. کەوات ــار نەب تاوانب

نایــەت بیکــەم، مــادام هێزێکــی گەورەتــر و بااڵتــر لــە مــن 

هەیــە لــە بریــی مــن بڕیــاری داوە، کــە دەبێــت مــن ئــەم 

کارە بکــەم. لــە الیەکــی تــرەوە، ئەگــەر پێویســت بێــت لــە 

ســەرم ژیانــی کەســێکی تــر ڕزگار بکــەم، تەنانــەت ئەگــەر 

لــەو پێنــاوەدا ژیانــی خــۆم بخەمــە مەترســییەوە، هیــچ 

ــەو  ــەر ئ ــە بەرانب ــت ل ــۆ مــن نانوورسێ ــک ب ــە و فەزڵێ چاک

کارەدا، چونکــە پێشــر شــتەکە نــوورساوە کــە دەبێــت بــەو 

جــۆرە بێــت. چەنــد جــار گوێــان لــەوە بــوە، کــە خەڵــک 

ــە!«.  ــتی خودای ــەوە ویس ــەوە »ئ ــتەواژەیە دەڵێن ــەم دەس ئ

ئەگــەر پشــت بــەم تێگەییشــتنە تیۆلۆژییــە بــۆ مێــژوو  

ــتەوخۆ،  ــتەوخۆ و ناڕاس ــە ڕاس ــرۆڤ، ب ــە م ــرێت، وات ببەس

بەرپــرس نییــە لــەو کار و کردەوانــەی دەیانــکات. ئــەو کار و 

کــردەوە »چــاک« و »خراپـ«ـــانەی مــرۆڤ دەیانــکات، کار و 

کــردەوەی ڕاســتەقینەی خــۆی نییــن. کەواتــە مــرۆڤ هیــچ 

ــە  ــەزان و ســاویلکە، ک ــژ و ن ــە ئامڕازێکــی گێ ــە جگــە ل نیی

کاری تەنهــا جێبەجێکردنــی فەرمانــی ئیرادەیەکــی بەهێزتــر 

و گەورەتــر و بااڵتــرە. ســزادان و لێپرسینەوەیشــی لــە ســەر 

ــا »یــان لــەو  کار و کــردەوە و هەڵســوکەوتەکانی لــەم دونی

دونیــا«، لــە ســەر ئــەو کارانــەی کردوونــی و کردنیشــیان بــە 

ــچ  ــە و هی ــووچ و بێانای ــتێکی پ ــوە، ش دەســتی خــۆی نەب

ــێ بکرێــت.  ــی ل ــە و ناکرێــت بەرگری مانایەکــی نیی

)چوار(

تێگەییشتنی ئایدیالیستی بۆ مێژوو

ئــەم تێڕوانینــە بــۆ مێــژوو، کــە ئەمــڕۆ بــە هــۆی کۆمەڵگــەی 

لــە  کەوتــوە،  ســەرپێ  و  پێــش  هاتوەتــە  بااڵدەســتەوە 

ــرەی  ــە گوێ ــەزراوە. ب ــازاد دام ــرادەی ئ ــەی ئی ــەر بیرۆک س

ــز و  ــازادە. هێ ــی ئ ــرۆڤ بوونەوەرێک ــتنە م ــەم تێگەییش ئ

ئیــرادەی خــۆی هەیــە بــۆ هەڵبــژاردن و بڕیــاردان لــە ســەر 

کار و کــردەوە و هەڵســوکەوتەکانی، هێــزی هەڵبژاردنــی 

هەیــە لــە نێــوان »چاکــە« و »خراپــە«دا. ڕەنگــە خــودا 

دەســتی یارمەتــی بــۆ مــرۆڤ درێــژ بــکات، یاخــود شــەیتان 

چاوبەســت و فێڵــی لــێ بــکات، بــەاڵم هەڵبژاردنــی کۆتایــی 

لــە دەســتی خــودی خۆیدایەتــی نــەک هیــچ کەســێکی تــر. 

ــەوە  ــۆ جیاکردن ــە ب ــز و توانای ــەم هێ ــازارە، ئ ــرادە ئ ــەم ئی ئ

ــە«دا، زەروورە  ــە« و »خراپ ــوان »چاک ــە نێ ــژاردن ل و هەڵب

بــۆ دروســتکردنی مرۆڤــی »گوناهــکار«. ئەگــەر مــرۆڤ 

ــت، دەشــێت مــرۆڤ  ــدا نەبێ ــە دەســتی خۆی ــژاردن ل هەڵب

ــەکان  ــی ڕۆح ــەی ڕزگارکردن ــرەدا پڕۆس ــت. لێ ــکار بێ گوناه

ــدی  ــە تون ــا ب ــڕۆ کڵێس ــراو. ئەم ــی داخ ــە کۆتایییەک دەگات

بەرگــری لــە بیرۆکــەی ئیــرادەی ئــازاد دەکات، بــەاڵم خــودی 

ــاو بیرۆکــە  ــە ن ــە کــە ل ــەو عەقڵەی ــرادە ئ ــە؟ ئی ــرادە چیی ئی

و ئایدیاکانــدا دروســت دەبێــت. تێگەییشــتنی ئایدیالیســتی 

ــی  ــای مرۆی ــە و ئایدی ــای بیرۆک ــە ســەر بنەم ــژوو، ل ــۆ مێ ب

ــەزراوە.  دام
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لــە دیــدگای بەرگریکارانــی ئــەم تێگەییشــتنەوە، ئــەو ئایدیــا 

و بیرۆکەیــە لەوپــەڕی گرینگیدایــە. کەســی چــاک و ڕێــزدار، 

ــەاڵم  ــزە، ب ــاک و بەڕێ ــەوەی چ ــا و بیرکردن ــری ئایدی هەڵگ

ــری  ــە هەڵگ ــانەن ک ــەو کەس ــۆر، ئ ــراپ و ناج ــانی خ کەس

ئایدیــا و بیرۆکــەی خــراپ و ناجــۆرن. ئایدیــا و بیرۆکــەکان، 

جــا بــاش بــن یــان خــراپ، ســەرەتا دێــن، پاشــان کــردەوەکان 

بەرهەمــی  زیرەکــەکان  کەســە  دێــن.  دوایانــدا  بــە 

گەمژەیــش،  کەســانی  زیرەکەکانــن.  و  زیتــەڵ  ئایدیــا 

ــەوە  ــن. نەت ــی خۆیان ــژە و گێالنەکان ــا گەم ــی ئایدی بەرهەم

ــکەوتوەکان  ــا پێش ــای ئایدی ــەر بنەم ــە س ــکەوتوەکان ل پێش

ــەر  ــە س ــوەکان، ل ــەوە دواکەوت ــەاڵم نەت ــوون، ب ــت ب دروس

و کۆنەخــوازەکان دروســت  ئایدیــا دواکەوتــوو  بنەمــای 

بــوون. کەســانی ســەرکەوتوو و پێشــکەوتووخواز، بەرهەمــی 

ئایدیاکانــی خۆیــان دەچننــەوە، بــەاڵم کەســانی دواکەوتــوو 

بەرهەمــی ئایدیــا و بیرۆکــە کۆن و بەســەرچوەکانی خۆیانن. 

هەمــوو ئەمانــە جەوهــەری تێگەییشــتنی ماتریالیســتین بــۆ 

ــژوو.  مێ

بــۆ  ئایدیالیســتییە  تێگەییشــتنە  ئــەم  پەیــڕەوی  ئەگــەر 

مێــژوو  بکەیــن و بــە ســەر کۆمەڵگــەدا جێبەجێــی  بکەیــن 

ــەکان  ــەوە مەزن ــە نەت ــن ک ــتی، دەبینی ــێوەیەکی گش ــە ش ب

خــاوەن  کــە  دیاریکــراون  نەتەوەگەلێکــی  بەرهەمــی 

مرۆڤگەلــی مەزنــن، ئــەم مرۆڤــە مەزنانەیــش الی خۆیانــەوە 

ــژوو  ــن. مێ ــی خۆیان ــە مەزنەکان ــا و بیرۆک ــی ئایدی بەرهەم

ــە  ــادەیی وات ــە س ــتنە- زۆر ب ــەم تێگەییش ــرەی ئ ــە گوێ -ب

ــەم  ــار ب ــژوون. زۆر ج ــتکەری مێ ــەکان دروس ــە مەزن مرۆڤ

ــی«.  ــی مێژووی ــاوی مەزن ــۆری پی ــت »تی ــە  دەگوترێ حاڵەت

بــێ گومــان ئەمــە دەچێتــە چوارچێــوەی تێگەییشــتنی 

ئایدیالیســتییەوە. بــە کــۆی گشــتی، ئــەم چەمکــە لــە ســەر 

ــا و  ــت ســەرەتا ئایدی ــە دەڵێ ــەزراوە، ک ــە دام ــەو بیرۆکەی ئ

ــردەوە.  ــان کار و ک ــت، پاش ــە دێ بیرۆک

ڕەنگــە تــا ڕادەیــەک ئــەم تێگەییشــتنە ڕاستودروســت بێــت. 

ــاکان  ــن کــە ئایدی ــە  بکەی ــەو حەقیقەت ــی ل ناتوانیــن نکوول

ناتوانیــن  بــۆ منوونــە،  دێــن.  پێــش کردەوەکانــەوە  لــە 

خانوویــەک بــە دەســت بهێنیــن یــان دروســت بکەیــن، 

ــان  ــدا بیرۆکەیەک ــڵ و زەینان ــاو عەق ــە ن ــەر پێشــر ل ئەگ

دەربــارەی نەبێــت. پێــش دەســتکردن بــە دروســتکردنی 

خانوەکــە، دەتوانیــن گریانــە یاخــود ئەندێشــەی شــێوازی 

خانوەکــە  بکەیــن پــاش تەواوبوونــی. پێــش ئــەوەی ببینــە 

خاوەنــی چەنــد مێزێــک، دەبێــت ســەرەتا بیــر لــە یــەک مێز  

ــت  ــە دروس ــز ک ــەم مێ ــەر یەک ــا ه ــەک تەنه ــەوە، ن بکەین

دەکرێــت، بەڵکــوو هــەر مێزێــک کــە بەرهــەم دەهێرنێــت. 

بیرۆکــەی مێــز ڕەنگــە لــە بنەڕەتــەوە لــە ئەنجامــی دانانــی 

خــواردن لــە ســەر بەردێکــی ڕووتەخــت هاتبێــت، لــە کاتــی 

ــدا.  ــان خواردن ن

جێبەجێکردنــی ئــەم تێگەییشــتنە بە ســەر گشــت شــتەکاندا، 

ئێمــە ناچــار دەکات دان بــەوەدا بنێیــن کــە بیرۆکــە ]ی 

مێزکــە[ لــە پێــش دروســتکردنی مێــزەوە دێــت. ئەگــەر لــە 

میانــەی ئــەم تێگەییشــتنەوە لــە مێــژوو بڕوانیــن، ناچاریــن 

ئــەو ئەنجامگیرییــە بــە دەســتەوە بدەیــن کــە ئاشــکراکردنی 

بیرۆکــە  و  ئایدیــا  ئاشــکراکردنی  واتــە  چەمکــە،  ئــەم 

مرۆیییــەکان. تــا ئــەم ئاســتە هیــچ هەڵــە و کەلێنێکــی 

ئەوتــۆ نییــە کــە کێشــە بخاتــە ئــەم تیــۆرەوە، بــەاڵم لەمــە 

ــەڕووی  ــە ڕووب ــەوە، چونک ــر ناکرێت ــاڕوات و درێژت ــر ن زیات

ــەواوی  ــەر ت ــەوە: »ئەگ ــگ دەبین ــک گرین ــیارێکی گەلێ پرس

ــن،  ــان ب ــا و بیرۆکەکامن ــی ئایدی ــتکەوتەکامنان بەرهەم دەس
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئەگــەر مێــژوو هیــچ نەبێــت جگــە لــە بەرئەنجامێکــی 

ئایدیایانــە  ئــەم  کەواتــە  مرۆیییــەکان،  ئایدیــا  حەمتیــی 

ــوون؟« ــوە هات ــە کوێ ــان ل خۆی

)پێنج(

تێگەییشتنی ماتریالیستی بۆ مێژوو

وەاڵمــی ئــەو پرســیارەی کەمێــک پێــش ئێســتا کردمــان 

بیرۆکــە  و  مــرۆڤ  ئایدیاکانــی  »گشــت  ئەمەیــە: 

ماتریاڵییــەی  ژینگــە  ئــەو  هەڵقــوواڵوی  ئینســانییەکان، 

ــە  ــردوە«؛ ئەم ــدا ک ــوکەوتی تێ ــاوە و هەڵس ــدا ژی ــە تێی ک

مێژووییــە.  ماتریالیزمــی  چەمکــی  جەوهــەری 

لــە کۆمەڵگەی ســەرەتاییدا، کە مــرۆڤ لــە بەریەککەوتنێکی 

بەردەوامــدا بــوو لەگــەڵ هەندێــک شــتدا و، تەنهــا ئامێــر و 

ــێ گومــان  ــا، ب ــە کار دەهێن ئامــڕاز و چەکــی ســەرەتاییی ب

ئایدیاکانیشــی ســەرەتایی و گەلێــک ســنووردار بــوون، بــەاڵم 

ــرۆڤ  ــە م ــۆزدا، ک ــرە ئاڵ ــکەوتوو و ف ــەی پێش ــە کۆمەڵگ ل

ــە  ــومار ل ــێ ش ــی ب ــەڵ ژمارەیەک ــت لەگ ــی دەبێ بەرکەوتن

شــتەکان و کەرەســتەکان، واتــە کاتێــک لــە نــاو ژینگەیەکــی 

ــن و  ــۆز دەب ــی ئاڵ ــا و بیرۆکەکانیش ــت، ئایدی ــۆزدا دەبێ ئاڵ

ڕەهەنــدی فراوانــر و زیاتــر لــە خــۆ دەگــرن. 

نــەک هــەر چوارچێــوە و  ژینگــەی ماتریاڵیــی مــرۆڤ، 

مــەودای بیرکردنــەوەی مــرۆڤ دەستنیشــان دەکات، بەڵکوو 

ســیا و خەســڵەتە گشــتییەکانی ئــەو بیرکردنەوەیەیــش 

ــە  ــە ل ــان بریتیی ــی ژی ــای یەکەم ــان دەکات. یاس دەستنیش

ــەر  ــە س ــتە ل ــەوە«؛ پێویس ــەڕی مان ــان »ش ــزی« ی »خۆپارێ

مــرۆڤ خــواردن بخــوات و پارێــزگاری لــە خــۆی بــکات لــە 

ــرۆڤ،  ــی م ــردا. گەشــەی ئایدیاکان ــی ت ــەر ڕەگەزەکان بەرانب

بــە شــێوەیەکی ســەرەکی دەکەونــە دوای پەرەســەندنی 

بــەردەوام.  ژیانێکــی  زامنکردنــی  ئامێرەکانــی  و  ئامــڕاز 

یەکەمیــن پرســیار کــە مــرۆڤ لــە خــۆی کــردوە، تاکــە 

پرســیار کــە تــا ڕادەیەکــی زۆر هــەر وەک یەکەمیــن پرســیار 

مبێنێتــەوە، پەیوەســت نییــە بــە شــێوازی هاتنــان بــۆ نــاو 

ــردن  ــاش م ــە پ ــەوەی ک ــیاری ئ ــود پرس ــە، یاخ ــەم جیهان ئ

ــە  ــوو ل ــی ب ــیارەکە بریت ــوو پرس ــت، بەڵک ــێ دێ ــان ل چی

ــە  ــە، ڕەنگ ــیارە ئەبەدییەکەی ــە پرس ــن؟« ئەم ــی دەخۆی »چ

ــەن،  ــە« بک ــە پیس ــەم »تێڕوانین ــی ل ــتەکان نکوول ئایدیالیس

ــزی  ــە ســەر مێ ــی دیاریکــراودا ل ــە کات ــەوەی ل ــۆ ئ ــەاڵم ب ب

ــتین.  ــێ ببەس ــتی پ ــن پش ــن، دەتوانی ــواردن بی نانخ

ــاو  ــە ن پێــش چەندیــن ســاڵ، تاقیکردنــەوەی ســایکۆلۆژی ل

ئەگەر هەر لە سەرەتاوە 
بڕیار دراوە کە مرۆڤ کارێکی 

دەستنیشانکراو بکات و 
نەتوانێت لەو داوە دەرچێت 
و کار و کردەوەی تر ئەنجام 

بدات، کەواتە بەرپرسیاری 
ڕاستەوخۆ نییە لە کار و 

کردەوەکانی
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زیندانێکــی گــەورەدا کــراوە. بڕیــار دراوە بــە جێبەجێکردنــی 

ــزای  ــەی س ــەو بەندکراوان ــک ل ــێدارەدانی یەکێ ــزای لەس س

ــی  ــوو بەندکراوەکان ــەردا دراوە، هەم ــە س ــێدارەدانی ب لەس

تریــش بۆیــان هەبــوە بێــن لــە گۆڕەپانەکــەدا بینــەری 

پڕۆســەی لەســێدارەدانەکە بــن. کاتێــک پەتەکــە خرایــە 

ملــی کابــرای تاوانبــار و بەرپرســی پڕۆســەکە خــۆی ئامــادە 

ــەدان  ــار، س ــی تاوانب ــر پێ ــیی ژێ ــانی کورس ــۆ ڕاکێش ــرد ب ک

بەندکــراو کــە بینــەری ئــەو پڕۆســەی لەســێدارەدانە بــوون، 

لــەو دیــو پەنجــەرەی ژووری زیندانەکەیانــەوە بێدەنــگ 

بایەخــەوە  بــە  و  نزیــک  لــە  مابــوون. دەروونناســەکان 

هــاواری  کاتێــک  دیمەنەکــە،  کاریگەریــی  دەیانڕوانییــە 

یەکێــک لــە بەندکــراوەکان بــەرز بــوەوە، کــە پرســیاری کاتی 

ــن«،  ــان دەخۆی ــەی ن ــوت: »ک ــرد و دەیگ ــی دەک نانخواردن

هــەر پــاش ئــەوە فیکــە و هــاواری ناڕەزایــی بــەرز بــوەوە 

ــرد.  ــان دەک ــی بەیانیی ــە داوای نان ک

ئــەو ڕێچکەیــەی کــە مــرۆڤ بــە چاخــە جیاجیاکانــدا 

ســەفەری تێــدا کــردوە، بــە پلــەی یــەک ڕێچکەیەکــی 

ئاییــن،  پڕەنســیپەکان،  ئەخــالق،  بــوە.  ئابــووری 

سیاســەت، جەنــگ، هونــەرەکان و تــەواوی دەســتکەوتە 

بنەماکەیــان  ســەرجەمیان  مــرۆڤ،  بەدەســتهێرناوەکانی 

بریتییــە لــە ئابــووری. تەنهــا هەوڵــی ئــەوە بــدە کــە 

لــە ئابــووری دوور بکەویتــەوە، پاشــان تەماشــا بکــە تــا 

کاتێــک  بڕۆیــت.  شــێوەیە  بــەو  دەتوانیــت  چەندێــک 

ــە  ــە ســەر ســکیان دەڕۆن«، ل ــی: »ســوپاکان ل ــۆن گوت ناپلی

ڕاســتیدا نیــوەی حەقیقەتەکــەی گوتــوە؛ ئــەوە تەنهــا ســوپا 

و ســەربازەکان نییــن کــە پێویســتیان بــە خواردنــە، بەڵکــوو 

لــە ڕاســتیدا تــەواوی کۆمەڵگــە لــە ســەر ســک ڕێ دەکات. 

ئەمــە حەقیقەتێکــی گەلێــک ســادەیە، بــەاڵم زۆرینــەی 

خەڵــک لــە ئاســتیدا چــاو دادەخــەن. 

ئــەم ڕێکخســتنە کۆمەاڵیەتییــەی ئێســتا بااڵدەســتە، گەلێــک 

ئاڵــۆزە، ســەرخانە کۆمەاڵیەتییەکــە، ئــەو بنەمــا و ژێرخانــە 

ئابوورییــەی داپۆشــیوە کــە لــە ســەری دامــەزراوە. زۆرێــک 

لــە خەڵکــی بــە ڕادەیــەک بێخەمــن، چــاو لــە ئاســت ئــەو 

ڕاســتییە دەپۆشــن کــە نــان دەخــۆن و جلوبــەرگ دەپۆشــن، 

ــە ڕێگــەی »کار«ـــەوە بەرهــەم  ئــەم شــتانەیش پێویســتە ل

بــەردەرگا  لــە  هەمیشــە  ئابــووری  کێشــەی  بهێرنێــن. 

ڕاوەســتاوە. پــاش ئــەم فاکتــەرە، واتــە ئابــووری، بــە پلــەی 

ــەوا،  ــن، وەک ئاووه ــر دێ ــی ت ــەرە ماتریاڵییەکان دوەم فاکت

تۆپۆگرافیــا و تایبەمتەندییــە رسوشــتییەکانی ئــەو ژینگەیــەی 

ــە کار  ــە تــەواوی وەک ئاوێن ــدا دەژی. مێشــک ب مرۆڤــی تێ

ــەوە  ــار و شــتانە دەدات ــەو کاروب دەکات، وێنــەی هەمــوو ئ

کــە لــە ناوەنــدە دەرەکییەکانــەوە پێــی دەگــەن. پێنــج 

ــەوە  ــتەکان دەگوازن ــە ش ــان ب ــی خۆی ــتەکە درککردن هەس

ــتێت  ــک هەڵدەس ــک«. مێش ــی مێش ــک؛ »خۆراک ــۆ مێش ب

بــە »هەرســکردن«ی ئــەم درکپێکــردن و ئاگادارکردنەوانــەی 

ــا  ــۆ ئایدی ــت ب ــان دەیانگۆڕێ ــە، پاش ــتەکان ناردوویان هەس

ــەک  ــا ڕادەی ــە ت ــش ک ــا و بیرۆکانەی ــەو ئایدی ــە. ئ و بیرۆک

چەســپاو بــن، ناومــان لــێ نــاون: ڕا یــان بۆچــوون. مێشــک 

)Brain( ناتوانێــت وێنــەی شــتێک بداتــەوە کــە بوونــی 

نەبێــت، تەنهــا وێنــەی شــتە حەقیقــی و واقیعییــەکان 

ــەوە.  دەدات

کاتێــک مــرۆڤ لــە دایــک دەبێــت، عەقڵـــ )Mind(ـــی 

ــە ســەر  ــی ســپی و بێگــەردە و هێشــتا هیچــی ل الپەڕەیەک

نەنــوورساوە و لــە ســەر تۆمــار نەکــراوە. مەبەســتان لــەوە 

نییــە کــە عەقڵــی بــۆش و بەتــاڵ بێــت، نــا نەخێــر، بەڵکــوو 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ناتوانێــت پڕۆســەی بیرکردنــەوە بــە جــێ  بگەیەنێــت. لــەم 

ــزە( ــەک )غەری ــەن ڕەم ــە الی ــا ل ــرۆڤ[ تەنه ــەدا ]م قۆناغ

وە کۆنــرۆڵ و ئاڕاســتە دەکرێــت. وەاڵمــدەرەوەی برســێتی 

و ئازارەکانــی هــەر لــە الیــەن غەریزەکانــەوە دەبێــت. 

گەشــەکردن و وەئاگاهاتنــەوەی عەقڵــی، پــاش وەئاگاهاتنــی 

ــن،  ــن، بیس ــتەکە )بینی ــج هەس ــت. پێن ــتەکانی دەبێ هەس

کار  ســەرەتا  پێویســتە  بەرکەوتــن(،  بۆنکــردن،  چەشــن، 

ــا و  ــت ئایدی ــدا بێ ــای منداڵ ــە توان ــەوەی ل ــش ئ ــەن، پی بک

بیرۆکەکانــی دەربــارەی هــەر شــتێک لــە مێشــکیدا گەاڵڵــە 

ــکات.  ب

ســەرجەم فێــڵ و تەڵەکــە و درۆکان، تــەواوی خورافــە و 

ــە  ــەکردنیدا ب ــەی گەش ــە میان ــداڵ ل ــە من ــییەکان، ک مەترس

دەســتیان دەهێنێــت، بەرئەنجامــی ئــەو ژینگەیــەن کــە 

تێیــدا دەژی. هەمــوو ئەمانــە زۆر جــار وەک »دیــاری« 

ــنە  ــژە، دەیبەخش ــەاڵم گەم ــاز، ب ــی بەن ــە باوان ــان، ک وەه

یاخــود  ئاســایی  منداڵێکــی  هەمــوو  منداڵەکانیــان. 

مامناوەنــد، بگــرە تەنانــەت منداڵێکــی خــوار ئاساییشــەوە، 

ئــەوا  بــوو،  تێکــەڵ  زیرەکــدا  لەگــەڵ کەســانی  ئەگــەر 

زیــرەک دەردەچێــت، بــەاڵم هــەر هەمــان منــداڵ بێنــە 

ــت  ــی بکــە، دەبینی ــدا تێکەڵ ــڵ و نەزان لەگــەڵ کەســانی گێ

ــتی  ــە ش ــت ل ــڕ دەبێ ــی پ ــەکردنیدا عەقڵ ــەڵ گەش ــە لەگ ک

پــووچ و بــێ بنەمــا، پــڕ دەبێــت لــە تــرس و لــە دێوودرنــج 

ــاڵی  ــن س ــە چەندی ــەو منداڵ ــی. ئ ــتی خەیاڵ ــدە و ش و دڕن

تەمەنــی لــە تــرس لــەو بوونــەوەرە نەبیــرناو و تۆقێنەرانــەدا 

بــە ســەر دەبــات، کــە لــە مــاوەی ئــەو چەنــد ســاڵەدا فێــری 

ئــەوە کــراوە بــاوەڕ بــە بوونیــان بهێنێــت. بارەکــە هەمیشــە 

و  دەبێــت  بێبەخــت  منداڵەکــە  کاتێــک  بــەم جۆرەیــە، 

خاوەنــی خێزانێکــی گەمــژە و نــەزان دەبێــت، یاخــود هــەر 

ــی  ــوەی ژینگەیەک ــاو چوارچێ ــە ن ــدا ل ــەڵ لەدایکبوونی لەگ

دواکەوتــوودا ژیــان دەباتــە ســەر، ژینگەیــەک کــە خورافــە 

ــتە.  ــەکانیدا بااڵدەس ــو کەس ــە نێ ــم ل و وەه

بچووکــن،  ڕێچکەیەکــی  هاوشــێوەی  هەســتەکە  پێنــج 

بــە مێشــک.  کــە درکپێکردنــی هەســتەکان دەگەیەنــن 

ــی ســەیر و  ــە و ئایدیاگەل خەڵکانێکــی زۆر هەڵگــری بیرۆک

نامــۆن دەربــارەی شــێوازی کارکــردن و وەزیفــەی مێشــک. 

ــز و ڕاز  ــە ڕەم ــڕ ل ــی پ ــی قایم ــوون پەرژینێک ــە هات ئەمان

و تەمومژیــان بــە دەوری عەقڵــدا دروســت کــردوە، لــە 

کاتێکــدا مێشــک هیــچ نییــە جگــە لــە ئەندامێکــی ئاســایی 

هاوشــێوەی هــەر ئەندامێکــی تــر لــە ئەندامەکانی جەســتە. 

بــۆ منوونــە وەزیفــەی دەســت، خــۆی دەبینێتــەوە لــە گرتــن 

و هەڵگرتــن و نووســین و... هتــد. وەزیفــەی پێیەکامنــان 

بریتییــە لــە ڕۆیشــن، ڕاکــردن، بــازدان و... هتــد. وەزیفــەی 

گــەدە هەرســکردنی خۆراکــە. وەزیفــەی مێشــکیش بریتییــە 

مادەیەکــی  و  فیکرێــک  هیــچ  بــەاڵم  بیرکردنــەوە،  لــە 

تێفیکریــن و بیرکردنــەوە بوونــی نییــە، ئەگــەر درکپێکــردن 

ــەوە.  ــە پێش ــت ل ــتی نەبێ ــی هەس ــەی پێربدنێک و پ

ئەگــەر گــەدە هیــچ خۆراکێکــی نەچێتــە نــاو، ئــەوا پڕۆســەی 

ــی  ــچ درکپێکردنێک ــەر هی ــت. ئەگ ــی نابێ ــردن بوون هەزمک

ــش  ــەوا بیرکردنەوەی ــاو مێشــکەوە، ئ ــە ن هەســتییش نەچێت

مێشــک«  »خۆراکــی  هەســتەکە  پێنــج  نابێــت.  بوونــی 

دەگوازنەوە. زۆر بە ســادەیی چاالکــی و ]بەرئەنجامی[ کاری 

مێشــک بریتییــە لــە عەقــڵ، هــەر وەک چــۆن هەرســکردن 

ــە کار و وەزیفــەی گــەدە. ئــەو وەزیفەیــەی کــە  ــە ل بریتیی

ــادەوەری  ــاوە ی ــێ ن ــان ل ــی دەکات و ناوم ــڵ جێبەجێ عەق

)memory(، ناتوانرێــت لــە مێشــک جــودا بکرێتــەوە، هــەر 

وەک چــۆن ناتوانرێــت پڕۆســەی هەرســکردن لە گــەدە جودا 
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بکرێتــەوە. ئــەو وەزیفەیــەی مێشــک کــە ناومــان لــێ نــاوە 

یــادەوەری، بریتییــە لــە پڕۆســەی هەڵگرتــن و ســەیڤکردنی 

درکپێکردنــە هەســتییەکان. وێنــە بێشــومارەکان، یــان وێنــە 

ــار دەکرێــن و  ــە عەمب ــەو جــۆرەی کــە هەی ــەکان، ب فیکریی

پارێزگارییــان لــێ دەکرێــت، بــۆ ئــەوەی جارێکــی تــر و لــە 

ــە  ــار ن ــە زۆر ج ــەوە، ک ــە کار  بهێرنێن ــتییدا ب ــی پێویس کات

ــان  ــن بیریش ــە دەخوازی ــەوە و ن ــیان دەهێنین ــە کاریش ب

بێنــەوە. ئــەم پڕۆســەیە ڕێــک وەک پڕۆســەی تۆمارکــردن و 

ڕیکۆردکردنــی ژمارەیەکــی بــێ شــومار لــە وشــە و قســەیە 

لــە ســەر ئامێــری تۆمارکــەر )ڕیکــۆردەر(، بــۆ ئــەوەی دواتــر 

ــێ  ــان ل ــت گوێی ــە دەمانەوێ ــەی ک ــەو کات ــەرلەنوێ و ل س

بگرینــەوە. کاســێتە تۆمارکراوەکــە بێدەنگــە تــا ئــەو دەمــەی 

دەیخەینــە نــاو ئامێــری ئیشــپێکەر )Player(، دواتــر لەوێــوە 

و لــە ڕێگــەی بڵندگــۆ و ســپیکەرەوە گوێــان لــە دەنگەکەی 

ئێمەیــش  یادگــەی  دەبێتــەوە.  تۆمارکــراوەکان  وشــە  و 

ــی،  ــە ئامێرێکــی عەقڵ ــەو دەمــەی دەگات ب ــا ئ بێدەنگــە ت

ــێ دەبەخشــێت کــە  ــەو ئامێرەیــش توانســتی ئەوەمــان پ ئ

ــە هەســتییە  ــی درکپێکردن ــە دەربڕین ــی پێویســتی ب ــە کات ل

  )Play( عەمبارکراوەکانــدا، ئیشــی پــێ بکەیــن و پلــەی

بکەیــن، کــە ئەمەیــش لــە ڕێگــەی قســەکردن و نووســین و 

چەندیــن ئامــڕازی تــرەوە دەبێــت. 

هیــچ وێنەیەکــی فیکــری نییــە لــە مێشــکی مرۆڤــدا، ئەگــەر 

هاوبەرانبەرێکــی نەبێــت لــە شــوێنێکی جیهانــی دەرەکیــدا. 

ــۆز و  ــک ئاڵ ــەواوی فیکــرەکان، چەندێ ــر، ت ــی ت ــە واتایەک ب

ماتریاڵیــی  ســەرچاوەیەکی  بــن،  تەمومــژاوی  و  نــاڕوون 

ــدا  ــە بنەڕەت ــت ل ــە و دەبێ ــە مەرج ــە، ک ــان هەی دەرەکیی

شــتێکی  هیــچ  لــە  ناتوانێــت  فیکــر  بێــت.  ماتریاڵــی 

هیچــەوە  لــە  ناتوانێــت  ببێــت.  پەیــدا  ناماتریاڵییــەوە 

دروســت ببێــت. تەنانــەت بیرۆکــە و شــتە خەیاڵییەکانیــش، 

ماتریاڵیــی  ڕیشــەیەکی  کلوس–بابانوئێــل(،  )ســانتا  وەک 

ــدا، کــە خــۆی بەرجەســتە  ــی ماتریاڵی ــاو جیهان ــە ن ــە ل هەی

دەکات لــە وێنــەی پیاوێکــی پیــری ڕوو نیــان و نورانــی، بــە 

ــن(  ــف تیزتگی ــەر وەک )جۆزێ ــان ه ــژەوە، ی ــێکی درێ ڕیش

دەربــارەی باوەڕبــوون بــە فریشــتە دەڵێــت: »فریشــتە 

ــتەی  ــی جەس ــی فیکری ــە پێکهاتەیەک ــتێکە ل ــا گوزارش تەنه

ــەر  ــە ســەر شــانە. ئەگ ــی ل ــە دوو باڵ ــج، ک ئافرەتێکــی گەن

هــەم  ماتریاڵیــن؛  شــتەکە  دوو  هــەر  بکەیــن  تەماشــا  

ــە«.  ــە گەنجەک ــەم ئافرەت ــی، ه باڵەکان

مەزنەکانــی  نیگارکێشــە  دەربــارەی  هەیــە  چیرۆکێــک 

ــاکان  ــواری کڵێس ــەر دی ــە س ــە ل ــت، ک ــەدەکانی ناوەڕاس س

وێنــەی فریشــتەیان دەکێشــا. یەکێــک لــە کاهینەکانــی 

کڵێســا لەگــەڵ پێکەنینیــدا بــە یەکێــک لــەو وێنانــە، دەڵێــت: 

ــدا  ــە پێ ــی ل ــت و پاپووج ــتە بفڕێ ــی فریش ــێ بینیویەت »ک

بێــت؟«. نیگارکێشــەکە خێــرا دێتــە وەاڵم و دەڵێــت: »ئــەی 

ــووج؟«.  ــێ پاپ ــە ب ــوە ب ــتەی بینی ــێ فریش ک

ئەگــەر تــۆ ڕووبــەڕووی مۆتەکەیــەک بیتــەوە لــەو دەمــەی 

ــت،  ــەوزەوە دەبینی ــاڵ س ــی ب ــی پەمبەیی ــە فیلێک ــەون ب خ

یاخــود هــەر خەیــااڵت و خەونێکــی جۆراوجــۆر، دەکرێــت 

هەمــوو ئــەم وێنــە فیکرییــە دروســتکراوانە بگێڕیتــەوە بــۆ 

ــە ڕاســتیدا ئەســتەمە مــرۆڤ  ــان. ل ســەرچاوە ماتریاڵییەکەی

بتوانێــت بیــر لــە شــتێک بکاتــەوە کــە هیــچ ســەرچاوەیەکی 

ــەو  ــا ئ ــی ئینســاندا تەنه ــاو عەقڵ ــە ن ــت. ل ــی نەبێ ماتریاڵی

ڕیشــەکەیان  دەتوانیــن  کــە  هەیــە  بوونیــان  فیکرانــە 

ــە  ــر ل ــت بی ــۆ ناتوانی ــت. ت ــودی رسوش ــۆ خ ــەوە ب بگێڕین

ــی  ــەوە. حــەز دەکەیــت خــۆت هەوڵ ــوو بکەیت هیچــی نەب
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــا کــوێ دەڕۆیــت! ــە ت ــدە و بزان ــەوە ب ئ

بــەاڵم هێشــتا خەڵکانێکــی زۆر هــەن باوەڕیــان وایــە فیکــر 

خۆڕســک و زگاکــە، واتــە کاتێــک لــە دایــک بوویــن، 

عەقڵــان پێشــوەخت بــە کۆگایەکــی مەعریفیــی تــەواوەوە 

بیرۆکەیەکــی  ئەمــە  جۆرێــک  هیــچ  بــە  بــوە.  ئامــادە 

لۆژیکــی نییــە و تەنهــا قســەی بــێ بنەمایــە. ڕێبــازی »ئایدیا 

زگاکییــەکان« ئێســتا بــە شــێوەیەکی تــەواو دەرپەڕێــرناوە 

و دوور خراوەتــەوە. کەســانێکی تریــش هــەن، لــە کاتێکــدا 

پێیــان وا نییــە کــە هیــچ مەعریفەیــەک بــە شــێوەیەکی 

ــن  ــپیبێت، دەبینی ــدا چەس ــکی مرۆڤ ــاو مێش ــە ن ــی ل زگاک

ئەشــکەنجە و ئــازاری مێشــکیان دەدەن لــە گــەڕان بــە 

دوای شــتگەلێکدا کــە بوونــی نییــە. ئەمانــە لــەو بــاوەڕەدان 

بەنــد  داخــراودا  ژوورێکــی  نــاو  لــە  خۆیــان  ئەگــەر 

ــی  ــە »قوواڵیی ــن ل ــە و زانی ــن مەعریف ــەوا دەتوان ــەن، ئ بک

ــاو  ــە ســەتڵ ئ ــان«دا هەڵێنجــن، هــەر وەک چــۆن ب عەقڵی

ــت.  ــر دەردەهێرنێ ــە بی ل

هــەر شــتێک کــە نەیەتــە نــاو عەقڵــەوە، ناتوانرێــت هیچــی 

ــت  ــان هەبێ ــت زانین ــەر مبانەوێ ــت. ئەگ ــوە دەربهێرنێ لێ

دەربــارەی بابەتێکــی دیاریکــراو، پێویســتە بگەڕێینــەوە بــۆ 

ــی  ــتەکامنان بنکوولی ــە هەس ــی و ب ــەرچاوە ماتریاڵییەکان س

پێویســتە  یاخــود  بیــن،  ئامــادە  ســەری  لــە  و  بکەیــن 

پێنــاو  لــە  تــر،  ئامڕازەکانــی  بــۆ کتێــب و  بگەڕێینــەوە 

بەدەســتهێنانی ئــەو زانیــن و مەعریفەیــەی کەســانی تــر لــە 

ــردوە و  ــتهێنانی ک ــەر بەدەس ــە س ــان ل ــەوە کاری ــش ئێم پێ

ــە  لــە ڕێگــەی بەکارهێنانــی هەســتەکانیان و تۆمارکردنــی ل

ــەوە.  ــان کردوەت ــردوە و کۆی ــان ک ــدا، کەڵەکەی کتێبەکان

ــدا  ــوو مرۆڤێک ــاوی هەم ــەر چ ــتییە لەب ــەو ڕاس ــتە ئ پێویس

و  هەبێــت  زیرەکیــی  تۆزقاڵێــک  مرۆڤێــک  بێــت،  ڕوون 

گێــل و الیەنــدار نەبێــت، کــە ژینگــەی ماتریاڵــی ســەرچاوە 

و  داتــا  ئــەو  بیرۆکەکانــە.  و  ئایدیــا  گشــت  بناغــەی  و 

زانیارییانەیــش کــە لێــرەدا دەیانخەمــە ڕوو دەربــارەی ئایینە 

ــەملاندنی  ــتی س ــە مەبەس ــا ب ــان، تەنه ــەرەکییەکانی جیه س

ــەم.  ــیان دەک ــە باس ــتانەیە ک ــەو ش ــتیی ئ ڕاس
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