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)مەكســیم  فەرەنســی  نــارساوی  خۆرهەاڵتناســی 

ڕۆدنســۆن(، پێشــرو بەشــێوەیەكی دورو درێــژ، باســی 

لــە پەیوەنــدی ئیســالم بەماركســیزمەوە كردبــوو.  وەلــێ  

ــەو  ــاو ب ــتی و زۆر ورد، چ ــێوەیەكی گش ــتە بەش پێویس

ــۆن دا  ــیم ڕۆدنس ــەی مەكس ــەو بۆچونی ــەو ب پەیوەندی

ــە  ــهێنانی ڕژێم ــەت دوای هەرەس ــێنینەوە، بەتایب بخش

كۆمۆنیســتیەكان لەیەكیەتــی ســۆڤیەت و ئەوروپــای 

مەكســیم  خواســەكانی  و  بــاس  واتــە  خۆرهەاڵتــدا. 

ــە. ــەس نیی ــان(، ب ــەرباری گرنگی ــۆن )س ڕۆدنس

ــەربەخۆ  ــدی س ــەرو بەن ــر لەس ــكرایە جەزائی وەك ئاش

جەزائیــری  )كۆمــاری  بەنــاوی  خــۆی  بوونیــدا، 

پێیوابــوو  ئیعالنكــرد.  میللی(ییــەوە  دیموكراســی 

سۆسیالســتی  كەمۆدێلــی  لەوەدایــە  بەرژەوەنــدی 

ئــەو  هەرچەنــدە  بــكات،  هــاوردە  خۆبەڕێوەبــردن 

مۆدێلــە لەیوگســالفیای پێشــو و چەنــد واڵتێكــی دیكــە 

هێنابــوو.  شكســتی 

كەبــاس لەمەدەكەیــن لەوەش بەئاگایــن پەیوەندیەكانی 

نێــوان جەمــال عەبدولنــارس و مارشــاڵ تیتــۆ لــەچ 

ئاســتێكدابووە. هەروەهــا دەشــزانین ئەو ســەركردەیەی 

جەزائیــر  ســەرانی  هەروەهــا  و  عــەرەب  و  میــر 

و  چیكۆســلۆڤاكی  بەئەزموونــی  دیكــە،  واڵتانــی  و 

بەئەزموونــی  تەنانــەت  و  خۆرهــەاڵت  ئەڵامنیــای 

ــوون. جگــە  ــد سەرســان ب ــای چاوشیســكۆ، چەن ڕۆمانی

لەسەرســام بوونیــان بەئەزموونــی شكســت خــواردووی 

ــاران. ــۆڤیەتی ج ــی س ــی و یەكیەت ــی میلل چین

پێویســت  باســكراوەو  زانــراوەو  ئەوانــە  هەمــوو 

ڕژێمــە  وەلــێ   بڕویــن.  لەســەری  زۆر  بەوەنــاكات، 

خۆیــان  عــەرەب،  واڵتانــی  شاهنشــاییەكانی 

لەكاریگەرێتــی سۆســیالیزم و كۆمۆنیــزم بــەدوور گــرت. 

بێگومــان ئــەو جەنگــە ئایدیۆلۆژیەشــی زۆر بەتونــدی 

لەنێــوان دوو زلهێزەكــەی جیهانــدا هەبــوو، كاریگــەری 

لەســەر گوتــاری فەرمــی واڵتانــی عەرەبــی جێهێشــت و 

بەهەمــان شــێوە جیهانــی عەرەبــی بەســەر دووكەمپــدا 

دابەشــكرد. 

ــتی  ــەر ئاس ــە لەس ــبوونە ئایدیۆلۆژی ــەو دابەش ــەاڵم ئ ب

كاریگــەری  فەرمــی،  گوتــاری  و  عــەرەب  ســەرانی 

ــی  ــەی كۆمەاڵیەت ــچونی پرۆس ــەر بەرەوپێش زۆری لەس

دواجــار  جێنەهێشــت.  كلتــووری  و  ئابــووری  و 

ئەمــەش وایكــرد ببێتەمایــەی ســەركەوتنی دیــاردەی 

میللیگەرایــی و فێندەمێنتالیــزم، وەك پێشــر باســم لێــی 

كــردووە.

واتــە لــەو قۆناغــەدا وتــارو لێدوانــی ســەركردەكان 

و  واقیــع  بزاوتــی  لەوالشــەوە  بەئاڕاســتەیەكدابوو، 

دیكەدابــوو.  بەئاڕاســتەیەكی  قوڵەكانــی  گۆڕانكاریــە 

ــت  ــی شكس ــەی وەزاری تەكنۆكرات ــرد كابین ــە وایك ئەم

و  مشــەخۆر  ڕۆشــنبیرانی  و  بێتەئــارا  خــواردوو، 

ڕۆشــنبیرانی ئۆرگانــی، واتــە ئەوانــەی بەشــێویەكی 

ــی  ــەرۆك و حیزب ــە س ــوون ب ــت ب ــی پەیوەس ئۆرگانیك

پەیدابــن. فەرمیــەوە،  ئایدیۆلۆژیــای  و  دەســەاڵتدار 

وەك ئاشــكرایە دەســتبەرداربوونی ڕۆشــنبیرانی عــەرەب 

ــان و  ــوری و فیكریەكانی ــە پەیامەكلت ــەدا، ل ــەو قۆناغ ل

بەچۆكداهاتنیــان لەبــەردەم ســەركردەکان و دروشــمی 

پۆپۆلســتی و هــات و هــاواری جەمــاوەردا، ڕێگــەی 

خۆشــكرد بــۆ دەركەوتنــی ڕۆشــنبیرانی فێندەمێنتالیزمی 

ــان  ــرە گۆڕەپانەكەی ــەركەوتنیان و بگ ــەراو س ــی گ میلل



87

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

پاوانیكــەن  و  تابێــن  چۆڵكــردن،  بــۆ  بەتەواوەتــی 

ــان. بۆخۆی

پێویســتە ئــەوە بزانیــن كەهــزری ماركســی ڕاســتەقینە 

ــی  ــی(، بەفیعل )مەبەســتم هــزری كارل ماركــس خۆیەت

ئیســالمیەكاندا  و  عەرەبــی  كلتوریــە  لەناوەنــدە 

ئامادەگــی نیــە، یــان بەپێچەوانــەی بۆچونــی زۆرێكــەوە 

ــی. ــنانین پێ ــت ئاش ــارساوە و وەك پێویس نەن

كەئــەم قســانە دەكــەم، ئەڵبەتــە هــزری ماركســی 

لەئایدیۆلۆژیــای ماركســی جیادەكەمــەوە. ســەروەختێك 

ــە  ــەوا زەحمەت ــالمیەكان(دا، ئ ــدە ئیس ــم )لەناوەن دەڵێ

كەبەشــێوەیەكی  بكــەم  دیــاری  بــەوردی  لێــرەدا 

لەوشــەی  مەبەســتامن  فیكریــی،  و  سۆســیۆلۆژی 

ســەروەختێك  چییــە،  )موســڵامن(  و  )ئیســالم( 

بەراوردیــان دەكەیــن بەهــزری ماركــس، نــەك بەهــزری 

كۆمۆنســتی یاخــود تەنانــەت سۆســیالیتی، وەك پێشــر 

ــردم. ك

ئــەم جیاكردنــەوەو وردەكاریانــە تەنهــا چەنــد توێــژەر 

ــەو  ــەبارەت ب ــە، س ــەن كردویان ــی دەگم و لێكۆڵیارێك

ــەڵ  ــاو تێك ــان ن ــدا ملی ــنبیران تیای ــە ڕۆش ــەی ك قۆناغ

بــەو  كۆمۆنســتی(بوون،  سۆسیالســتی  )بــەرەی  بــە 

ــەوە پێگەیەكــی كۆمەاڵیەتــی شایســتەیان  ئامانجــەی ئ

بــۆ مســۆگەر بــكات و موچەیەكــی مفــت و بەالشــیان 

ــەو  ــەن. ل ــابیان بۆبك ــەاڵتدارانیش حس ــدرێ  و دەس پێب

ڕۆشــنبیرێكی  ئەوەبــوو، وەك  بــاوی  بــاو  قۆناغــەدا 

ماركســی-  وەك  تەنانــەت  یــان  پێشــكەوتووخواز 

لینینیــەك، دەربكەویــت و بنارسێیــت!!

تێیــدا  بــوو  قۆناغێــك  ئــەوە  بێــت  هەرچۆنێــك 

هــزری ڕەخنەیــی كــەم تــا زۆر، لەكایــەی عەرەبــی 

و ئیســالمیدا بوونــی نەبــوو. ئەمــەش مانــای وایــە 

و  تێنەگەیشــتبوون  ماركــس  ڕاســتەقینەی  لەهــزری 

تاوتــوێ   لەالیــەن ڕۆشــنبیرانی عەرەبــەوە بەچاكــی 

ــە  ــەواو ڕەخنەگران ــی ت ــەوەی هزرێك ــوو، لەبەرئ نەكراب

و ڕادیكاالنەبــوو، ســەرەڕای ئــەوەی هەنــدێ  بۆچــون و 

تێبینینــامن لەســەر ڕەهەنــدە ئایدیۆلۆژیەكــەی هەیــە.

بەبزاوتــی  پەیوەنــدی  ئــەوەی  دەزانیــن  وەك 

یــان  گواســتنەوەیەك  هەبێــت،  عەرەبیــەوە  هــزری 

سۆسیالســتی  شۆڕشــی  لەقۆناغــی  وەرچەرخانێــك 

عەرەبــی و نەتــەوەی گــەورەی عەرەبــەوە بەڕابەرایەتی 

قۆناغــی  بــۆ   ،)1970-1952( عەبدولنــارس  جەمــال 

پێویستە ئەوە بزانین كە 
ماركسیە دۆگماتیستەكان 

بە شێواز و ستایلی پیاوانی 
ئایینی لە مەسیحیەت و 

ئیسالمدا، گوتار و قسەكانی 
خۆیان فۆرمەال دەكرد و 

بەكاریان دەهێنا
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ــەدوای  ــی ل ــی خومەین ــالمی بەڕابەرایەت ــی ئیس شۆڕش

ــەوەی  ــەدا ئ ــدا. لەهــەردوو قۆناغەك ــاڵی 1979، ڕوی س

ڕەخنەگرانــەی  هــزری  نییــە،  ئامادەگــی  و  بــوون 

ئــەوەی  ئەوەشــدا  لەغیابــی  ســەنگینەو  ئەقاڵنــی 

بااڵدەســت بــووە، كلتــوری ئــەو دروشــمە پــڕ جــۆش و 

داوە. جەماوەریــان  كەهانــی  خرۆشــانەبووە 

ڕەخنەیــی  مەعریفــەی  حاڵەتەكەشــدا  لەهــەردوو 

مێژوویــی و زانســتی بەئیســالم )وەك ئاییــن و وەك 

شارســتانیەت و وەك هێزێــك كەگــەالن بێــدار بكاتەوە(، 

زۆر ســنورداربووە و لەئاســتی پێویســتدا نەبــووە.

دەتوانیــن بڵێیــن هەتــا ئەمــڕۆش، هیــچ تیۆریەكــی 

شــیاو و گونجــاو بــۆ دیــاردەی ئایینــی و بــۆ ڕۆڵ و 

پێگــەی ئاییــن لەكۆمەڵگــەی مرۆڤایەتیــداو پەیوەنــدی 

ئاییــن بەسیاســەت و ئابــووری و كلتــوورەوە، لەئــارەدا 

ــە. نیی

گــەر بێتــو ئێمــە هەمــوو ئەوانــە لەبەرچاوبگریــن، ئــەوا 

تێدەگەیــن لــەوەی چ پوچگەراییەكــە بــاس لەپەیوەندی 

ــدی  ــەت پەیوەن ــان تەنان ــوان ماركســیزم و ئیســالم ی نێ

ــەو قۆناغــەدا  ــە و ئیســالم، لەهــەردوو ئ ــوان مۆدێرن نێ

بكەیــن كەپێشــر باســامن كــردن.

گشــتگیرتر  پرســێكی  كاتــدا  لەهەمــان  پرســە  ئــەم 

لەناوەنــدە  ڕۆشــنبیران  بەپێگــەی  ســەبارەت 

ــان  ــت ی ــی بێ ــدی عەرەب ــارا )ئی ئیســالمیەكاندا دێنێتەئ

ــەو ڕۆڵ  ــاس و خواســی  ئ ــەڵ ب ــی(، لەگ ــرە عەرەب غەی

پێــی  و  دەدەن  ئەنجانــی  ڕۆشــنبیران  ئەركانــەی  و 

هەڵدەســن، هــەر لــە ســاڵی 1950 تــا بــەڕۆژگاری 

دەگات.  ئەمڕۆمــان 

وەك دەزانیــن واڵتانــی عەرەبــی لــەدوای ســاڵی 1950، 

 ،)1940-1830( عەرەبییــەوە  لیرالیزمــی  لەقۆناغــی 

گواســتیانەوە بــۆ ســەردەمی ئایدیۆلۆژیــای خەباتــی 

جەمــاوەری، بەهەمــوو دروشــمە باوەكانیــەوە )1952-

.)1970

بەفێندەمێنتالیزمــە  پەیوەنــدی  بــەوەی  ســەبارەت 

بڵێیــن  دەتوانیــن  هەیــە،  ئیسالمیستەكانیشــەوە 

پەیوەندیــان بەماركســیزمەوە، پەیوەندیەكــی ناخــود 

چــۆن؟ ڕاســتەقینانەیە..  وەلــێ   ئاگاییانەیــە، 

گــەر هاتــوو ڕەهەنــدی پێشــبینی كردنــی داهاتوومــان 

لەبەرچاوگــرت كەخاڵی هاوبەشــی نێــوان هەردووكیانە. 

ڕەنگــە ئــەوە یەكەمجــار ســەیر بكەوێتــەوە، وەلــێ  

ــەوا مەعقــول و گونجــاو  ــەوردی ســەرنجامندا ئ ــەر ب گ

ــت. دەردەكەوێ

ڕەنگــە زۆرێكــی زۆر بــەوە ڕازی نەبــن و بڵێــن: )ئاخــر 

بێبــاوەڕی  ئایدیۆلۆژیایەكــی  لەنێــوان  پەیوەنــدی 

چییــە؟(.  ئاینیــدا  ئایدیۆلۆژیایەكــی  و  ماتریــال 

بەڵێنــی  ماركســی  گوتــاری  ئەوەیــە  وەاڵمەكــەش 

ــە،  ــەم زەوی بەهەشــت بەالیەنگرانــی دەدات لەســەر ئ

دوای كۆتایــی دەوڵــەت و بااڵدەســت بوونــی پڕۆلیتاریــا 

و  ســتەم  چەوســاندنەوەو  و  بەزوڵــم  كۆتایهێنــان  و 

ــش  ــاری ئایینی ــد. گوت ــی ســەرمایەداری.... هت لەناوچون

ــەاڵم  ــداران دەدات، ب ــە ئیامن ــت ب ــان ش ــی هەم بەڵێن

لەوەدنیــا و دوای مــردن.

ــتەكان  ــیە دۆگامتیس ــن كەماركس ــەوە بزانی ــتە ئ پێویس

بەشــێواز و ســتایلی پیاوانــی ئایینــی لەمەســیحیەت 

فۆرمــەال  خۆیــان  قســەكانی  و  گوتــار  ئیســالمدا،  و 

دەبینیــن  بەمجــۆرە  دەهێنــا.  بەكاریــان  دەكــردو 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــی،  ــەروەری و برایەت ــە دادپ ــڕ ل ــی پ ــووی گەش داهات

ــام و  ــارە دۆگ ــەرجەم گوت ــوان س ــی نێ ــی هاوبەش خاڵ

دەمارگیرەكانــە، ئیــر ئــەوە لەئایینــە ترادســیۆنەلەكاندا 

ئایدیۆلۆژیــا  و  دنیاییــەكان  لەئایینــە  یاخــود  بێــت، 

بێــت. ماركســیزمدا  وەك  مۆدێرنەكانــی 

داهاتــوو  وێنــای  وااڵ  و  ئــاڵ  بەشــێوەیەكی  هەموویــان 

مەســیحی،  و  موســڵامن  ئیامنــداران  ڕاســتە  دەكــەن. 

ــەو  ــەوە ب پرانســیپەكانی فەلســەفەی ماركســیزم ڕەتدەكەن

ــا  ــێ  پرۆلیتاری ــە، وەل ــی بێباوەڕانەی ــەی ئایدیۆلۆژیایەك پێی

و ئیامنــدارە خەباتگێــرەكان )ئەوانــەی تێكــەڵ بەدنیــای 

ــە  ــدا هەی ــەش لەنێوانیان ــی هاوب ــوون(، خاڵێك سیاســەت ب

كەكۆیــان دەكاتــەوە، ئەویــش چاوەڕوانكردنی ســاتەوەختی 

ئایدیالییــە، بــۆ بەدیهێنانــی ســەرفرازی و ئــازادی تەواوەتــی 

ــت.  ــا بێ ــود لەوەدنی ــت یاخ ــەم دنیایەبێ ــر ل ئی

پێویســتە ئەوەبزانیــن كەهێڵــە گشــتیەكانی هیــوا و 

ئومێــدی كۆمەاڵیەتــی و پەیكــەری ڕووبەڕووبوونــەوە و  

ــێوەیەكی  ــدا كەبەش ــە تەقلیدیەكان ــێ  لەكۆمەڵگ ملمالن

ــا  ــوو، هەت ــەت لەســەدەكانی ناوەڕاســتدا لەئارەداب تایب

ئەمــرۆش لــەو كۆمەڵگایانــەی تائێســتا بەئیامنــداری 

ــەو  ــە ئ ــەوە )وەك كۆمەڵگــە ئیســالمیەكان(، وات ماونەت

كۆمەڵگایانــەی تائێســتا كلتــوری )كتێبــی پیــرۆز- كتێبــی 

هــەروەك  و  نەگــۆڕاوە  زاڵــە،  بەســەریدا  ئاســایی( 

ــی. خۆیەت

هەروەهــا دەبێــت ئــەوەش بزانیــن كەڕژێمــی كۆمــاری 

عەملانــی مۆدێــرن كاتێــك سیاســەتی كــرد بەپرســێك 

جــێ  بایەخــی هەمــووان بێــت، گۆڕانــكاری لەبونیــادی 

ئەنرۆپۆلــۆژی )هیــوای دەســتەجەمعی و خەیاڵدانــی 

ــی(دا دروســت نەكــرد. كۆمەاڵیەت

بەداخــەوە زانســتە كۆمەالیەتــی و سیاســیەكان وەك 

ــتە  ــەو ئاس ــەر ئ ــن، لەس ــدا ڕۆناچ ــە قواڵی ــت ب پێویس

قوڵــە لەفیكــر و مێــژوودا. بــەاڵم بۆچــی واناكــەن؟ 

لەبەرئــەوەی هەتــا ئێســتاش هــەر میراتگــری یاســا 

دیــدگا  و  ئاییــن  كەلەڕێــی  گەورەكانــن  فیكرییــە 

فریادڕەســخوازە غەیبیەكانــەوە، كاردەكــەن و كاریگەری 

ئەوانیــان لەســەرە.
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