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خوێنەری بەڕێز:
ئەم نامیلكانەی لەبەردەستدایە ،بریتییە لەو پرۆژە فكری
و فەلسەفیەی ،كە دەزگای ئایدیا بۆ فكرو لێكۆڵینەوە بە
پرۆژەی ( )100نامیلكەی فكری و فەلسەفی رایگەیاندبوو،
ئەم بەشەش بریتییە لە بەشی چوارەم ،بەم پێیەش تاوەكو
ئێستا لەم پرۆژەیەدا ( )80نامیلكەمان چاپكردوە.
بەشی یەكەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە بێركلی،
ئاشنابوون بە باشالر ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە
هایدگەر ،ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز  2بەرگ ،ئاشنابوون بە
هانا ئارێنت ،ئاشنابوون بە هیگڵ ،ئاشنابوون بە سارتەر،
ئاشنابوون بە نیچە ،ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر ،ئاشنابوون بە
سالڤۆی ژیژەك ،ئاشنابوون بە ماركس( )8بەرگ).
بەشی دووەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە فیورباخ،
ئاشنابوون بە تۆماس م��ۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر،
ئاشنابوون بە گرامشی  ،1،2ئاشنابوون بە ئەرستۆ،
ئاشنابوون بە دیموكراسی ،ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3
بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەرکون ،ئاشنابوون بە فۆكۆ ،ئاشنابوون
بە ئەکیونی ،ئاشنابوون بە ئەنگڵس ،ئاشنابوون بە جۆن
ستوارت میل  3بەرگ ،ئاشنابوون بە جاك الكان ،ئاشنابوون
بە الیبنتز ،ئاشنابوون بە میكاڤیلی).
بەشی سێیەم بریتییە لە (ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر،
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون
بە پۆپەر ،ئاشنابوون بە دۆركهایم ،ئاشنابوون بە دریدا،
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ئاشنابوون بە لیوتار ،ئاشنابوون بە لینین  2بەرگ ،ئاشنابوون
بە ترۆتسكی ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ ،ئاشنابوون بە
پۆپۆلیزم  2بەرگ ،ئاشنابوون بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون
بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار،
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم 2
بەرگ ،ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست)
بەشی چوارەم بریتییە لە (كۆنفۆشیۆس ،جۆن دیۆی،
پیەربۆردیۆ ،مارتن لوسەر ،ئاالن بادیۆ ،ویتگنشتاین ،ماوتسی
تۆنگ ،لیڤی شتراوس ،چۆمسكی ،والتەر بنیامین ،مارتین
بوبەر ،مۆنتیسكۆ ،سپێنوزا ،جولیا كریستیڤا ،روالن بارت،
رۆدۆلف كارناب ،جۆرج باتای ،فۆکۆیاما ،دیڤد هارڤی ،سان
سیمۆن).
خوێنەری بەڕێز :بەدەرلەم پرۆژەیەو لەساڵی()2011دوو
بەشی تر بە شێوەی تاك تاك و وەک پاشکۆی گۆڤاری ئایدیا
باڵوكراونەتەوە ،بەشی یەكەمیان()16فەیلەسوفن كە بریتیین
لە( ویتگنشتاین ،ئاشنابوون بە دیكارت ،ئاشنابوون بە قەشە
ئاگۆستین ،میشێل فۆكۆ ،لۆژیك ئەپستۆمۆلۆژیا ،میتافیزیك،
لە دیدی فەلسەفیەوە ،كۆمەڵگەو دەوڵەت ،دیموكراسی ئازادی
تاك و كۆمەڵگە،بزوتنەوەی فێمێنیزم ،سوقرات ،سۆسیال
دیموكرات فرۆید ،وێنەی ژی��ان لە بۆچوونی بیرمەنداندا،
ئیخوان موسلیمین داینەمۆی بەرهەمهێنانی توندوتیژی ،نیچە،
ئاشنابوون بە هیوم ،ئاشنابوون بە بێرتراند راسل).
بەشی دووەم ( )25نامیلكە و بریتین لە (ئاشنابوون
بە ئەفالتوون ،ئاشنابوون بە سپینۆزا ،ئاشنابوون بە كیرگە
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گۆر ،ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر ،ئاشنابوون بە كارل پۆپەر،
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین ،ئاشنابوون بە سوقرات ئاشنابوون
بە ئەرستۆ ،ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین ،ئاشنابوون بە
جان جاك رۆسۆ ،ئاشنابوون بە دیڤد هیومئاشنابوون بە نیچە،
ئاشنابوون بە فرۆید ،ئاشنابوون بە جۆن لۆك ،ئاشنابوون بە
لینین ،ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم ،ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت ،ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم ،بلیمەتی
و شێتی ،ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی ،ئاشنابوون بە
سكیۆالریزم ،ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار ،ئاشنابوون بە
ڤێرجینیا وۆلف ،ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس ،ئاشنابوون
بە درێدا)
لە ئایندەیەكی نزیكیشدا بەشی پێنجەم كە خۆی لە
كۆمەڵێك فەیلەسوف و چەمكی نوێ ،كە ئەمڕۆ لە دونیای
فكری و فەلسەفیدا هەن باڵودەكەینەوە.
ئەم پ��رۆژەی��ەش لە س��اڵ��ی()2018دا بە شێوازێكی
نوێ و بە ناساندنێكی تر درێژەی دەبێت ،چونكە بە پلەی
یەكەم كار لەسەر بیرو هزری فەلسەفەی فەیلەسوفە نوێ و
هاوچەرخەكانی دنیای بیریاری دەكات.
ئامانج لەم پرۆژەیەش مەبەستمانە ئەو كردارە بیری و
عەقڵی و توانستە بیریانەی ،كە بیرمەندو فەیلەسوفەكان
بەدرێژایی مێژووی بیری مرۆڤایەتی ناویانە ،بەئاسانترین
رێگە بگەیەنینە خوێنەر ،چونكە بیر هۆكارێكە مرۆڤ لەپێناو
هێنانەدی خواست و دیوە شاراوەكانی مێشكدا لە بوارە
جیاوازەكاندا بەكاریدەهێنێت ،تاوەکو لەو رێگەیەیەوە داهێنان
7

و توانست و گەشەسەندنەكان بناسێنێت ،لەبەرئەوەی ئەگەر
ئەم شەپۆلە بیریارییە نەبوایە ،ئێستا ژیان و پێشكەوتن بەم
شێوازە نەدەبوو.
هەروەها دەمانەوێت لەم رێگەیەوە خوێنەر هەست بە بیرو
ئایدیا جیاوازەكان و گرنگی بیركردنەوەكان بكات ،لەپێناو
چارەسەركردنی گرفتەكان و روانین لە جیهان بەو شێوازەی
كە پێویستە لێیبڕوانێت ،تاوەكو بگاتە ئەو كردارەی كە دیكارت
لەسەرەتای رێنیسانسدا رایگەیاند» من بیردەكەمەوە ،كەواتە
من هەم» ،واتە بخوێنەرەوە ،بۆئەوەی بتوانیت بیربكەیتەوەو
بوونیەتی خۆی بسەلمێنێت.
بۆیە ئەگەر بمانەوێت بیربكەینەوە ،پێویستە بەر لە هەر
شتێك ،هۆكاری بیركردنەوەكە دەستەبەربكەین ،خوێندنەوەش
یەكێكە لە هۆكارەكان و بەهۆشیەوە ،بیركردنەوەكان
بەرئەنجامی دەب��ن ،چونكە پرۆسەی بیركردنەوە ،لەپێناو
هێنانەدی داهێنان و گەشەو پێشكەوتنە ،ئەم گەشەكردنەی
تەكنۆلۆژیای ئەمڕۆش ،بەرهەمی ئەم پرۆسەیەیە.
بۆیە نابێت پرۆسەی خوێندنەوەو بەرۆشنبیریكردن،
نەك تاك ،بەڵكو كۆمەڵگەش خۆی لێ نەبوێرێت ،چونكە
تەنها بیرەكان دەتوانن ژیان بگۆڕن ،بۆیە پێویستە بەردەوام
عەقڵەكان كراوەبن ،لەپێناو بەرهەمهێنانی بیری نوێ و
بنیادنانی ئایندەیەك ،جیاوازتر لەرابردو.
د .لوقمان رەئوف
2017
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بیۆگرافیای مارتن لۆسەر
ئا :الوەند عەلی
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لە تشرینی دووەم ساڵی  1483لە شاریئایزلبنی ئەڵمانیا لە دایكبووە.
 :1497ڤازكۆ دو گاما یەكەمین ئەورووپییە ،كە
رێڕەوی دەریایی بەرەو هیندستان دەدۆزێتەوە.
 :1505-1501دەچ��ێ��ت��ە زان��ك��ۆی ئ��ارف��ۆرت،
بڕوانامەی بەكالۆریۆس و دكتۆرا وەردەگرێت.
 :1503لیۆناردۆ داڤنشی هونەرمەندی ئیتالی،
تابلۆی مۆنالیزا دەكێشێت.
 :1505دەچێتە دێری ئاوگۆستینەكان و رێبازی
راهیبی دەگرێتەبەر.
 :1507لە كڵێسای كاتۆلیك دەبێتە قەشە.
 :1508لە زانكۆی ویتەنبێرگ ماوەی شەش مانگ
وانە دەڵێتەوە.
 :1508مایكڵ ئانژ تابلۆی پەرستگای سیسلین
دەكێشێت ،لە شاری رۆمای ئیتالیا.
 :1509هێنری ئەمیری وێڵز ،لە تەمەنی هەژدە
ساڵیدا بەناوی هێنری هەشتەم ،لە بەریتانیا لەسەر
تەخت دادەنیشت.
 :1510سەردانی شاری رۆمای ئیتالیا دەكات.
 :15011دەچ��ێ��ت ب��ۆ دێ����ری رەش����ی ش��اری
ویتەنبێرگ.
 :1511دیگۆ بالسیكز و ئاێرنان كورتیز كوبا
ئازاد دەكەن.
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 :1512وەرگرتنی بڕوانامەی دكتۆرای تیۆلۆژیا،
لە زانكۆی ویتەنبێرگ.
 :1513ڤ��ازك��ۆ نونیز دی ب��ال��وڤ��ی��ا ،یەكەمین
ئەوروپییە كە بە دەریای ئارام دەگات.
 :1517هەڵواسینی ن��ەوەد و پێنج پرسەكە بە
دەرگای كڵێسای(هەموان قەدیس) لە ویتەنبێرگ.
 :1517یەكەمین دەریاگەڕی ئیسپانی بە نیمچە
دوورگەی بۆكاتانی مەكسیك دەگات.
 :1518دیدار لەگەڵ كاردیناڵ تۆماس كایتانۆس،
لە ئۆگسبۆركی ئەڵمانیا.
 :1519مشتومڕ لەگەڵ یۆهان ئیك ،لە الیبزیگی
ئەڵمانیا.
 :1519فردیناند ماژەالن ،ئەوروپاوە بەجێدەهێڵێت،
بۆ ئەوەی گەشتەدەریایەكەی بە دەوری جیهاندا
دەست پێبكات.
 :1520بڕیاری پاپای بەدەست دەگ��ات ماوەی
شەست رۆژ مۆڵەتی پێدەدرێت بۆ ئەوەی تۆبە
بكات.
 :1520شارلی پێنجەم وەك ئیمپراتۆری پیرۆزی
رۆما ،تاجی پاشایەتی لەسەر دەكرێت.
 :1521ل��ە كڵێسای كاسۆلیك دەردەك���رێ���ت.
ئامادەبوون لە ئەنجومەنی ڤۆرمس ،گواستنەوەی
بۆ ق��ەاڵی وارت��ب��ۆرگ ،وەرگێڕانی پەیمانی نوێ
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(ئینجیل) بۆ زمانی ئەڵمانی.
 :1521شەڕ لە نێوان ئیمپراتۆر (شارلی پێنجەم)
و پاشای فەرەنسادا هەڵدەگیرسێت.
 :1524جیمزی پێنجەم دەبێتە پاشای سكۆتلەندە.
 :1525-1524ئ��ی��دان��ەی ش���ەڕی ج��ووت��ی��اران
دەكات.
 :1525هاوسەرگیری لەگەڵ كاترینا فۆن بۆرا.
 :1529پاپا كێلمنزی ح��ەوت��ەم خ��ۆی ب��ەدوور
گرت لە بەخشینی ماف تەاڵق بە هێنری هەشتەم،
بەمەش ب��واری بۆ جیابوونەوەی بەریتانیا لە
كڵێسای كاتۆلیكی رۆما خۆش دەكات.
 :1530هاوكاریكردن بۆ رێكخستنی باوەڕنامەی
ئۆگسبۆرگ.
 :1534باڵوكردنەوەی وەرگێڕاوی ئەڵمانی كتێبی
پیرۆز (ئینجیل) بەتەواوەتی.
 :1540دۆزەرەوەی ئیسپانی فرانسیسكۆ ڤازكیز
دی كۆرۆنادۆ ،دەست دەكات بە گەشتەكەی بۆ
دۆزینەوەی ئەو شوێنەی كە ئێستا بە باشووری
رۆژئاوای ویالیەتە یەكگرتووەكان ناودەبرێت.
ل��ە 18ی شوباتی  1546لە ش��اری ئایزلبنیئەڵمانیا كۆچی دوای��ی و لە كڵێسای (هەموان
قەدیس)ی شاری ویتەبنێرگ بەخاك سپێردرا.
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مارتن لۆسەر
باوكی بزوتنەوەی ریفۆرمی ئاینی
باربارا ئەی سامیرڤێل
لە فارسییەوە :كاروان حەسەن
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پێشەكی
سەردەمی بزوتنەوەی ریفۆرمی ئاینی

ب����ای گ������ۆڕان ل���ە س������ەدەی ش�������ازدەدا لە
سەرانسەری ئەوروپادا هەڵیكردبوو .كیشوەرێك
تووشی ئاشوب ببوو ،چونكە كڵێسای كاسۆلیك
پەكیخستبوو .هەندێك كەس لەپێناو ریفۆرمی
كڵێسادا ،دەستیان لە ئاینی فەرمی هەڵگرت ،بەاڵم
هەندێكی دیكە لە نێو خودی كڵێسادا كاریان بۆ
گۆڕانكاری دەكرد .ئەو گۆڕانكارییەی كە لە ساڵی
1517دا بە نەوەد و پێنج پرسەكەی مارتن لۆسەر
لە ئەڵمانیا دەستیپێكرد ،بڕیاربوو هەموو شتێك
بگۆڕێت .كاریگەری ریفۆرمی پرۆتستانەكان
بە هەموو الیەنەكانی ژیانەوە وەك خێزان و
حكومەت و ئابورییەوە دیاربوو .ریفۆرمی ئاینی
پرۆتستان كە پێیەكی لە سەدەكانی ناوەڕاست و
پێیەكەی دیكەی لە رێنسانسدا بوو ،بڕیار بوو
كڵێسا و ئاین و خودی جیهان بگۆڕێت.
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بەشی ()1
نەدەتوانم و نە ئامادەم
لە قسەكانم پەشیمانببمەوە
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دەس��ەاڵت��خ��وازی و هەڵپەی چاوچنۆكی و
كێشمەكێشی ئ��ای��ن��ی ،وەك ه��ەورێ��ك��ی رەش
باڵی بەسەر ئ��ەوروپ��ادا كێشابوو .سەرەتای
س����ەدەی ش��ان��زدە ب���وو .مرۆڤگەلێك بەهۆی
باوەڕیانەوە بە داری مەرگەوە دەبەسترانەوە
و دەسوتێنران ،لەكاتێكدا هەندێ مرۆڤی دیكە
لەوپەڕی كولەمەرگیدا خەریكی خوداپەرستی
ب��وون .هەندێكیش بانگەشەی ئەوەیان دەك��رد،
كە لەالیەن خوداوە سروشیان بۆ دێت و باسی
رووبەرووبوونەوەی شەیتانیان دەكرد.
ل�����ەم س�����ەروب�����ەن�����دەدا ب�����وو ب���روس���ك���ەی
هەورەتریشقەیەك وای لە پیاوێك ك��رد خۆی
تەرخانبكات بۆ خزمەتكردنی ئاینی مەسیحی .لە
رۆژێكی گڕە و گەرمای مانگی تەموزی ساڵی
1505دا ،لە كاتێكدا باوبۆرانی توند بەگیریانهێنا ،كە
مارتن لۆسەر فێرخوازی بەشی یاسا بوو ،بەرەو
زانكۆی ئارفۆرتی ئەڵمانیا دەچوو .باران بەسەریدا
خ���وڕەی دەك���رد و ب��روس��ك��ەی هەورەتریشقە
دەیكێشا بە زەویدا ،مارتن بە ترسەوە هاواریكرد:
هۆ ئانەی پیرۆز ،یارمەتیمبدە! سوێندبێ ببمە
راهیب.
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باوبۆران رەوییەوە و لۆسەر سوێندەكەی
خۆی بەجێهێنا ،وازی لە زانكۆ هێنا و روویكردە
دێ��ر .دوات��ر رووب���ەرووی هەمان ئ��ەو كڵێسایە
ب��ووەوە ،كە فێریكرد و جێیكردەوە و كردییە
قەشە .لۆسەر بڕیاریدا دەنگی لە دژی بەهێزترین
س��ی��س��ت��ەم��ی ب���ااڵدەس���ت���ی ئ��ای��ن��ی و سیاسی
س��ەردەم��ەك��ەی ب��ەرزب��ك��ات��ەوە ،وات���ە كڵێسای
كاسۆلیك.
ئەم سەردەمە بە سەردەمی ریفۆرمی ئاینی
پرۆتستانت ن��اس��را ،س��ەردەم��ێ��ك ك��ە خەڵكی
دەنگی خۆیان بۆ ناڕەزایەتی (پرۆتست) هەڵبڕی
و خ��وازی��اری ری��ف��ۆرم ی��ان گ��ۆڕان ب��وون .ئەم
رووداوە لەالیەن لۆسەرەوە ئەنجامدرا ،بەاڵم
خواستی ریفۆرمی ئاینی لە دونیای مەسیحیەتدا
پێشینەیەكی درێژخایەنی ه��ەب��وو .ل��ەس��ەدەی
پازدەیەمدا ،پاپا گرگۆریۆسی حەوتەم 1هەوڵیدەدا
ب��ارودۆخ��ی كڵێسای كاسۆلیك باشتربكات و
زۆرێك لە هەڵەكانی چاككرد .لە ساڵی 1215دا
پاپا ئینۆ كنتیۆسی سێیەم ،دەیوست گۆڕانكاری
لە كڵێسادا بكات و دەسەاڵتی زیاتربكات .قەشەی
ئەڵمانی نیكۆاڵ كۆزای ،لە ساڵی 1450دا راشكاوانە
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رەخنەی لە پاپا رابەری بااڵی كڵێسا و رابەرانی
دیكەی كڵێسا گرت .نیكۆاڵ رایگەیاند( :ئەوە پاپا
و كاردیناڵەكانن ،كە رۆژانە دڕندانەترین تاوان
ئەنجامدەدەن) .دیسدریۆس ئارسمۆس 2زانای
ناوداری سەرەتای سەدەی شازدەیەمیش ،داوای
لە كڵێسا كرد ،كە ریفۆرم ئەنجامبدات .ئارسمۆس
رایگەیاند كە( :ڤۆڵگات) دەقی التینی فەرمی كتێبی
پیرۆزی كڵێسای كاسۆلیك ،ه���ەزاران هەڵەی
تێدایە.
كڵێسای ك��اس��ۆل��ی��ك ،ل��ە م����اوەی چەندین
س���ەدەدا بۆ زۆرێ��ك لە خەڵكی ب��ەش مەینەت،
ئاشتی و ئارامی هێنابوو .كڵێسا بەهۆی پاپا
و ه��ەروا كاردیناڵ و ئەسقۆفەكان ،كە لەژێر
چاودێریی پاپادا كاروباری ئاینییان بەڕێوەدەبرد،
بەشێوەیەكی سەرسەختانە رابەرایەتی ئاینییان
دەك��رد .بەم هۆیەوە خەڵكی لە ماوەی چەندین
ساڵدا خوازیاری گۆڕانكاری ب��وون .لە هەموو
كۆبوونەوە ئاینییەكانی نێوان سااڵنی -1378
1514دا ریفۆرمی ئاینی بابەتی گفتۆگۆكان بوو.
م��ارت��ن لۆسەریش دەی��وس��ت ری��ف��ۆرم لە
كڵێسادا بكرێت .لۆسەر لە پاش دوازدە ساڵ
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لە چوونی بۆ دێر 95 ،پرسە رەخنەییەكەی لە
بەرامبەر كڵێسای كاتۆلیكەوە نوسی و لە 31ی
تشرینی یەكەمی س��اڵ��ی1517دا ،بە یەكێك لە
دەرگاكانی كڵێسای ویتەنبێرگ بەناوی كڵێسای
(هەموان قەدیس) هەڵیواسی .نەریت وابوو ئەو
پرسیارانەی كە دەبوونە هۆی وتوێژ لەنێوان
فێرخوازان و مامۆستایانی زانكۆی ویتەنبێرگدا،
بە دەرگای هەمان زانكۆدا هەڵدەواسران ،بەاڵم
 95پ��رس��ەك��ەی ل��ۆس��ەر ،ب��ووە ه��ۆی شتێكی
زیاتر لە وتوێژ .ئەم پرسانە بە زمانی التینی
نوسرابوون ،بەاڵم كەسێك بۆ زمانی ئەڵمانی
وەری��گ��ێ��ڕان و ه���ەزاران دان���ەی ل��ێ چاپكرا و
ب��ە ه��ەم��وو ئەڵمانیادا ب�ڵاوك��رای��ەوە .ئاگری
ئ��ەم ری��ف��ۆرم��ەی ك��ە ت���ازە هەڵكرابوو لەگەڵ
ریفۆرمەكانی پێشتردا جیاوازبوو .لیستەكەی
لۆسەر ئەو كردەوانەی كڵێسای لەخۆگرتبوو،
كە لە روانگەیەوە هەڵەبوون ،ب��ەم بۆنەیەوە
كڵێسای بۆ مشتومڕ بانگهێشت دەكرد .هەروا لە
لیستەكەیدا گومانی لە دروستی فێركارییەكانی
كڵێسا -ن��اوەن��دی س��ەرەك��ی ب���اوەڕی ئاینی
كڵێسا -كردبوو.
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كڵێسای كاسۆلیك ،بانگەشەكانی لۆسەری بە
داهێنانی بیری نوێ و سەرپێچی لە فەرمانەكانی
كڵێسا تەماشاكرد .ئەمە تاوانێك بوو لەوانەبوو بە
ئەشكەنجە و بەندینخانە و تەنانەت مردن دوایی
بێت ،بەاڵم دەركردنی فەرمانی تاوانباربوون و
سزادانی ئەم قەشە و مامۆستایی زانكۆیە ،هەروا
كارێكی ئاسان نەبوو .لۆسەر دەبێت چەندین جار
لەبەردەم رابەرانی سیاسی و ئاینی راوەستێت و
بەرگری لە باوەڕەكانی خۆی بكات.
ل��ە س���اڵ���ی1521دا ،ل��ۆس��ەر ل��ە ئەنجومەنی
ڤۆرمسی ئەڵمانیا لەبەردەم بەهێزترین رابەرانی
ئیمپراتۆری پیرۆزی رۆما راوەستا .لە ئەنجوومەنی
ڤۆرمسدا ئیمپراتۆر و دەسەاڵتدارانی ئەڵمانیا
و فەرماندە سەربازییەكان و رابەرانی كڵێسای
كاسۆلیك ئ��ام��ادەب��وون .بەڵگەكانی تاوانەكەی
لۆسەریان لە بەردەمی لەسەر مێزێك كەڵەكە
كردبوو ،ئەویش ئەو كتێبانە بوو كە نوسیبوونی.
سەرپەرشتیار ،ن��وێ��ن��ەری كڵێسای كاسۆلیك
پرسی :ئایا ئەو ئەم كتێبانەی نوسیووە؟ لۆسەر
بە دەنگێك كە بە ئاستەم دەبیسترا وەاڵمیدایەوە:
(بەڵێ ئەمانە كتێبی منن ،لەمانەش زیاترم نوسیوە).
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پرسیاری دووەم سەخت ب��وو :ئایا هێشتا

باوەڕت بە فێركارییەكانی ئەم كتێبانە هەیە؟ یان
دەتەوێت لە بەشێكیان پەشیمان و پاشگەزبیتەوە؟

لۆسەر وەاڵمیدایەوە ( :ئەمە بابەتێكی كاریگەرە

لە رزگاركردنی رۆحەكاندا ...داوات��ان لێدەكەم
كاتێكی زیاترم پێبدەن) .ئیمپراتۆر بۆ وەاڵمدانەوە

رۆژێك مۆڵەتی بە لۆسەر بەخشی.
رۆژی دواتر لە هۆڵێكی گەرم و تێكچڕژاودا،
سەرپەرشتیار دیسانەوە پرسیارەكەی خۆی
دووب��ارەك��ردەوە :ئایا لۆسەر لەم كتێبانە و
هەڵەكانی پەشیماندەبێتەوە؟ لۆسەر بۆئەوەی
خۆی لە وەاڵمێكی راشكاو الب��دات ،رووی
دەمی كردە سكااڵكارانی و وتی :سێ جۆر
كتێبم نوسیووە .هەندێكیان فێركاریی باوەڕی
مەسیحیین ،هەندێكییان هێرشە بۆ سەر پاپا
و فێركارییەكانی ،ئەوانی دیكەشیان هێرشە
بۆ سەر ئەو كەسانەی پارێزگاری لە پاپا
دەكەن.
سەرپەرشتیار دیسانەوە تینی بۆ لۆسەر هێنا،
تاكو بە خەڵكەكە بڵێت لۆسەر لە نوسینەكانی
پەشیمانە یان نا؟ لۆسەر وەاڵمیدایەوە:
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تا ئەوكاتەی تاوانەكانم بە بەڵگەكانی كتێبی
پیرۆز ،یان بەڵگەی حەشاهەڵنەگر نەسەلمێنرێت،
پەیڕەوی لە فەرمانی وی��ژدان و وتەكانی خوا
دەكەم ...لە هیچ شتێك پەشیمان نییم و پاشگەز
نابمەوە ،چونكە ئەگەر كردەوەیەك بە پێچەوانەی
فەرمانی ویژدانەوە بێت ،كارێكە دوورە لە باوەڕ
و بێكەڵكە.
لۆسەر بەپێی نەریت ئەمەشی بۆ قسەكانی
زیادكرد( :لێرە راوەس��ت��اوم ،كارێكی دیكەم لە
دەستنایەت ،خوا دەست بەباڵمەوە بگرێت! ئامین).
ه��ەراوزەن��ا لە خەڵكی تێكچڕژاوی نێو هۆڵەكە
ب��ەرزب��ووەوە .ئیمپراتۆر هۆڵەكەی بەجێهێشت.
الی��ەن��گ��ران��ی ستایشی ل��ۆس��ەری��ان ك���رد ،ب��ەاڵم
نەیارانی خوازیاری ئەوەبوون ،لۆسەر بە یاخی
و داهێنەری باوەڕی نوێ رابگەیەنرێت.
ل��ۆس��ەر ڤ��ۆرم��س��ی بەجێهێشت و لەگەڵ
نیكۆاڵی ئامسدۆرفی هاوڕێی ،رێگەی گەڕانەوەی
ویتەنبێرگیان گرتەبەر .هاوڕێكانی دیكەشیان
هاوڕێگەی ئ��ەم دوو كەسە ب��وون ،ب��ەاڵم ئەم
تاقمە هەرگیز نەگەیشتنە ویتەنبێرگ .لە رێگەدا
پێنج سواری پڕچەك و دەمامكدار لە بێشەاڵنە
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چڕەكاندا لێیان نزیكبوونەوە .لۆسەر لەم رووەوە
نیگەران نەبوو ،چرپاندی بەگوێی ئامسدۆرف،
ئێمە لەنێو دۆستەكانمانداین ،ئەم رفاندنە بۆ
پاراستنی لۆسەر رێكخرابوو.
ئ��ەوان��ەی بە رواڵ��ەت��دا لۆسەریان دەستگیر
كردبوو ،شەوەكەی بردیان بۆ قەاڵی وارتبۆرگی
نزیك شاری ئایزناخی ئەڵمانیا .لۆسەر ماوەی
دە مانگ ب��ەن��او و ناسنامەی یونكەر ی��ورك
(شاسواری ی��ۆرك) بە نهێنی لەم قەاڵیەدا ژیا.
خ��ۆراك و پۆشاكیان پ��ێ��دەدا و پارێزگارییان
لێدەكرد .لە ماوەی مانەوەیدا لەم قەاڵیە ،لۆسەر
كتێبی پیرۆز دەخوێندەوە و نامەی دەنوسی و
پەیمانی نوێ (ئنجیل)ی كتێبی پیرۆزی بۆ ئەڵمانی
وەرگێڕا.
لە كاتێكدا لەم قەاڵیە بوو ،باوەڕ و ئامانجەكانی
لە سەرانسەری ئەوروپادا بەخێرای باڵوبووەوە،
ئەم باڵوبوونەوەیە هەندێکجار هێند خێرابوو،
تەنانەت خودی لۆسەریش نەیدەتوانی تێیبگات،
ی��اخ��ود ج��ڵ��ەوی ب��ەدەس��ت��ەوەب��گ��رێ��ت .ل��ۆس��ەر
نەیدەویست ش��ۆڕش هەڵگیرسێنێت ،هەرگیز
نەیدەویست نەوەد و پێنج پرسەكەی ببێتە هۆی
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هێنانە ئارای ئەو هەموو مشتومڕ و كێشمەكێشە،
بەاڵم باوەڕەكانی بوونە هۆی گۆڕینی ئاین و
رێ���رەوی م��ێ��ژوو .ب��اوەڕەك��ان��ی بە هەمانشێوە
دابەشبوونی هەمیشەیی لە كڵێسای كاسۆلیكدا
هێنایەئاراوە.
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بەشی ()2
قۆناغی چەرمەسەری
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لە 10ی تشرینی دووەم��ی ساڵی 1483دا،
مارگارتە لیندمان ل��ۆدەر كوڕێكی ب��وو .لەنێو
كاسۆلیكەكاندا نەریت وابوو ،منداڵەكانیان هەرچی
زووە لە ئاو هەڵبكێشرێن .لەو سەردەمەدا لەهەر
دە منداڵێكی ساوا ،شەشیان دەمردن .بەم پێیە،
دایك و باوكانی ئەم نەریتە ئاینییەیان هەرچی
زووت��رە ئەنجامدەدا .لەو ب��اوەڕەداب��وون لە ئاو
هەڵكێشان دەبێتە هۆی ئەوەی منداڵەكانیان لە
بەهەشت شوێنێكیان هەبێت.
لە 11ی تشرینی دووەم ،هانز لۆدەر ،كوڕەكەی
ك��ە چ��ەن��د كاتژمێرێك ب��ەس��ەر لەدایكبوونیدا
تێنەپەڕیبوو ،بردی بۆ كڵێسای پترۆس و پۆڵسی
پیرۆز ،بۆ ئەوەی قەشە لە ئاوی هەڵكێشێت.
ئ��ەم رۆژە ب��ە ه��ەم��ان ش��ێ��وە ل��ە روان��گ��ەی
كاسۆلیكەكانەوە پیرۆز ب��وو ،چونكە جەژنی
قەدیس (مارتن دۆت��ۆر) بوو .هانز و مارگارتە
بە هەمانشێوە نەریتێكی دیكەشیان بەجێهێناو
ناوی ئەسقۆفی كاسۆلیكی سەدەی چواریان لە
كوڕەكەیان نا .قەشە ئ��اوی پیرۆزی بەسەری
س��اواك��ەدا ك��رد و ب��ەن��اوی (م��ارت��ن)ەوە لە ئاو
هەڵكێشرا.
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بەر ل��ەوەی مارتن ببێتە ساڵێك ،بنەماڵەی
ل��ۆدەر (ك��ە دوات��ر لۆسەریان پێدەوتن) م��اڵ و
حاڵی خۆیان ك��ۆك��ردەوە و كۆچییان ك��رد بۆ
شازدە كیلۆمەتر دوورتر لە (مانزفیڵد) .ئەوێندەر
لەو تەپۆڵكانەوە نزیكتربوو ،كە هانز تێیاندا بە
كاری كانزا و مسەوە خەریك دەبوو .كانزاكاری
كارێكی سەخت و مەترسیدار ب��وو .جێگەی
سەرسامی نییە كە خێزانی لۆسەریش وەك
ه��ەر خێزانێكی دیكە قەدیسی تایبەتی خۆیان
هەبوو .قەدیسەكەیان ناوی (ئانە) بوو ،كە بۆ
پاراستنی خۆیان بەوەوە پەیوەستدەبوون .هانز
پیاوێكی ماندونەناس و ب��اوەڕی بەخۆی بوو،
كە سەرئەنجام بووە خاوەن شەش چاڵ و دوو
كارگەی ت��وان��ەوە .بە هەمان شێوە پێگەیەكی
تایبەتی لە ئەنجومەنی شاری مانزفێڵددا هەبوو.
دای��ك و ب��اوك��ی م��ارت��ن ،كەسێكی وش��ك و
ئاینی بوون .چاوەڕێبوون مارتن و ئەو شەش
م��ن��داڵ��ەی ك��ە ل��ە پ��اش م��ارت��ن��ەوە لەدایكبوون،
كەسانێكی سەرڕاستیان لێدەرچێت .مارتن دواتر
وەبیریدێتەوە كە چ��ۆن دایكی لەسەر دزینی
گوێزێك بەجۆرێك لێیدەدات ،كە دەستەكانی
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فیچقەی خوێن دەكەن .باوكیش لەسەر گاڵتەكردن
بە كەسێك شەالقكاری دەكات.
كۆتایی س��ەدەی پ��ازدەه��ەم ،بۆ دابینكردنی
بژێوی خێزان رۆژگارێكی سەختبوو .ئەگەرچی
لەم سەردەمەدا هەندێ كەس خەریكی داهێنانی
ه��ون��ەری و دۆزی��ن��ەوەی دونیایەكی نوێبوون
لەوسەری ئۆقیانووسێكی نەناسراو ،بەاڵم خەڵكی
دیكە هەوڵیاندەدا بە زیندووی بمێننەوە .هەزاران
كەس بە هۆی تووشبوون بە تاعونەوە مردن .ئەم
تاعونە نەخۆشییەكی كوشندە و دووچاری رژێنی
لینفەكان دەبوو تووشبووان رەش هەڵدەگەڕان.
هەر لەبەرئەمە بوو ،بەم نەخۆشییەیان دەوت
مەرگی رەش .ئەوانەی لەم نەخۆشییە رزگاریان
دەبوو ،هەوڵێكی زۆریان دەدا ،كە پاروە نانێك
بۆ خ��واردن و ئاوێكی تەندروست بۆ نۆشین
بەدەستبهێنن .دەرۆزەكەران هەموو كاتێك و لە
هەموو شوێنێكدا دەبینران ،تاوان ببووە كارێكی
باو.
كڵێسای كاسۆلیك لەنێو باوبۆرانی ژیاندا،
ئ��وم��ێ��دی ب��ە خەڵكی دەب��ەخ��ش��ی ،ب���ەاڵم ئاین
هەڵگری ترس و دڕندەیش بوو .خەڵكی بەگشتی
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ب��اوەڕی��ان بە ئەهریمەن و رۆح��ە پیسەكان و
جادوگەران هەبوو .خەڵكی وا وێنایان دەكرد،
كە جەهەنەمییەكان لە تەپۆڵك و هەر سووچ
و قوژبنێكدا لە كەمیندان .مارتن الی واب��وو
تەپۆڵكەی (پوبلزبەرگ) ماڵی ئەهریمەنەكانە و
لەوێدا دیلن ،لەمەڕ ئەو جادووگەرانەی لە پڕوس
و الپالند بوون ،چیرۆكگەلێكی باسكردوە.
خەڵكی ه��ەروا لەخواترس ب��وون ،خودایەك
كە بە ب��ڕوای��ان سەختگیرە لە دادوەری��ك��ردن��ی
كردەوەكانیاندا .خەڵكی زەندەقیان لە سزای
گوناهەكانیان چوبوو ،كە چاوەڕێی دەرك��ردن
بوون .كڵێسای كاسۆلیك خەڵكی وا فێردەكرد،
تۆبە و كردەوەی چاكەی سەلمێنەری پەشیمانی،
خەڵكی لە سزای ئەبەدی خودا رزگار دەكات .لە
ئەنجامدا خەڵكی خۆیان دەپاراست.
كاسۆلیكەكان بە زۆری سەردانی شوێنگەلی
وەك كڵێسا و مەرقەدە پیرۆزەكانیان دەك��رد.
هەندێکجار بۆ پاكبوونەوە لە گوناهەكانیان بە
ئەنقەست بە ه��ەژاری دەژی��ان .بە دڵگەرمییەوە
پ��ەی��وەس��ت دەب�����وون ب���ە ق��ەدی��س��ەك��ان��ەوە و
سەردانی ئەو كڵێسایانەیان دەكرد ،كە شتگەلی
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پیرۆزی تێدا بوو .بەو هیوایەی كە خودا سزای
گوناهەكانیان كەمبكاتەوە .بۆ سەردانی كۆمەڵە
ئێسكوپروسكێك ،یان تاڵە موی قەدیسەكان ،یان
توێاڵشێك لە خاچی عیسای مەسیح ،رەنجێكی
زۆر و رێگەیەكی چەندین كیلۆمەتریان دەدایە
ب��ەرخ��ۆی��ان .كاتۆلیكەكان ل��ەو ب��اوەڕەداب��وون،
دەبێت هەتا دەتوانن كاتی مانەوەیان لەبەرزەخ
كورتبكەنەوە ،كە رۆحەكان لە دوای مردنیانەوە
دەچ��ن��ە ئ���ەوێ و س���زای گوناهەكانیان ل��ەوێ
وەردەگرن.
پەیڕەوكارانی كڵێسا دەیانتوانی لێبوردننامە
بكڕن ،بەڵگەیەكی فەرمی كە واژۆی پاپای لەسەر
بوو دەوترا ماوەی مانەوەی كەسێك لە بەرزەخ
كورتدەكاتەوە .خەڵكی دەیانتوانی لە شوێنی
بەتاڵی بەڵگەكەدا ،ناوی خۆیان یان ئازیزانیان
ب��ن��ووس��ن .ن��رخ��ی ئ��ەم لێبوردننامەیە بەپێی
دەرامەتی ئەو كەسە دیاریدەكرا.
بنەماڵەی لۆسەر لە كلتورێكی ب��ەت��ەواوی
كاسۆلیكدا دەژی���ان .ژیانیان وەك هاواڵتیانی
دیكەی ئیمپراتۆری پیرۆزی رۆم��ا ،لە بازنەی
كڵێسادا دەسووڕایەوە .هانز رێكارێكی گرتەبەر
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بۆ ئەوەی مارتن هەمیشە بەشداری رێورەسمی
نانی ئێوارەی رەبانی بكات و لە قوتابخانەی
كڵێسای مانزفێلد وانە بخوێنێت.
مارتن فێری خوێندن و نوسینی التینی بوو ،كە
زمانی زانایان و زمانی فەرمی كڵێسا بوو ،هەروا
فێری مۆسیقا و ڕێزمان و پارچەگەلێكی كتێبی
پیرۆزی لەبەركرد .مامۆستایان سەختگیر بوون
و چاوەڕێیان دەكرد ،فێرخوازەكانیان وانەكانیان
ئەزبەر بكەن ،بە پێچەوانەوە ،چاوەڕێی تێهەڵدان
بكەن .بەیانییەكیان مارتن بەهۆی لەبەرنەكردنی
رێزمانی التینی ،مامۆستاكەی پانزە داری لێدا.
ساڵی  ،1497مارتنی تەمەن سیازدە ساڵ،
چوو بۆ ماگدیبۆرگ ،كە دەكەوێتە  95كیلۆمەتر
ئەوالی ئایزلیبن ،بۆئەوەی لەوێندەر درێژە بە
خوێندن بدات ،لە قوتابخانەیەكی شەوانەڕۆژی
كە لەالیەن گروپی (برایانی ژیانی هاوبەش)
ەوە بەڕێوەدەبرا .هەرچەندە ئەم قوتابخانەیە
پەیوەندی بە كڵێسای كاسۆلیكەوە نەبوو ،بەاڵم
دامەزراوەیەكی توندی ئاینی بوو .گروپی برایان،
سادەیی خۆیان بە نزاكردن و فێركارییە ئاینییەكان
و خوێندنەوەی كتێبی پیرۆزەوە بەسەردەبرد.
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مۆسیقا لەم قوتابخانەیەدا بەشێكی سەرەكی
فێربوون بوو .زۆرجار فێرخوازانی سروودخوێن
بە ماگدیبۆرگدا دەگ��ەڕان و لەسەرەڕێگەكاندا
بەخۆشحاڵییەوە پارە و خواردن و خواردنەوەیان
لەخەڵكی وەردەگرت.
مارتن ساڵێكی لە ماگدبۆرگ بەسەربرد،
پاشان باوكی بۆ ماوەی سێ ساڵ ناردی بۆ
قوتابخانەی التینی قەدیس ژێرژ لە ئایزناخ.
م��ارت��ن ف��ێ��رخ��وازێ��ك��ی ب���اش ب���وو ،ل��ە ساڵی
1501دا لە زانكۆی ئ��ارف��ۆرت خوێندی ،كە
رەنگە بە راسپاردەی یەكێك لە مامۆستاكانی
بووبێت .باوكی مانگانەی خوێندنی بۆ دەدا،
ئ��ەم��ەش ك��ارێ��ك ب���وو ك��ە زۆرب����ەی خەڵكی
هاوشانی پێگەی كۆمەاڵیەتی هانز نەیاندەتوانی
بیكەن ،بەاڵم هانز كە لێهاتووانە لە پیشەسازی
دەرهێنانی مسدا كاریكردبوو ،توانای بژاردنی
خەرجی خوێندنی كوڕەكەی هەبوو .سەرباری
ئەمەش ئەگەر مارتن ببوایە بە پارێزەر یان
دادوەر ،دەیتوانی بەخێوكردنی دایك و باوكی
لە ئەستۆ بگرێت ،كە وردەوردە خەریك بوو
پیردەبوون.
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لە سەردەمی زانكۆدا ،مارتن لە خانوویەكدا
دەژیا ،كە خەڵكی (بۆرسا)یان پێدەوت .لەوێندەر
لەژێر چاودێری خ��اوەن ماڵەكەدا دەیخوارد و
دەخ��ەوت و دەیخوێند .فێرخوازان پەیڕەویان
لە بەرنامەیەكی سەخت و تونددەكرد .پەرستن
و نزای دەمەوبەیان ،پاشان خواردنی قاوڵتی و
بەشداری لە رێوڕەسمی ئاینی و خوێندنی وانەكان
بەرنامەی فێرخوازان بوو .مارتن زوو پۆلەكانی
خوێندنی ب��ڕی و ب��ڕوان��ام��ەی بەكالۆریۆسی
لە م��اوەی ساڵێكدا ،لە تەمەنی ن��ۆزدە ساڵیدا
بەدەستهێنا .پاش سێ ساڵ بڕوانامەی ماستەری
وەرگرت ،ئەمێستا دەیتوانی لە بەشێكی تایبەتدا
بە دوای خوێندنەكەیدا بڕوات.
زانكۆ سێ بەشی هەبوو :یاسا و پزیشكی
و تیۆلۆژی (زانستی خ��ودان��اس��ی) .تیۆلۆژی
لێكۆڵینەوە بوو لە ئاین و لە هەموو بەشەكانی
دیكە بەڕێزتر بوو .بەاڵم هانز دەیویست مارتن
ببێتە پارێزەر .مارتن خواستی باوكی بەجێهێنا و
لە ئایاری ساڵی 1505دا بەشی یاسا خوێندن.
زستانی هەمان ساڵ ،روداووی باوبۆران و
هەورە بروسكە ،رێڕەوی ژیانی مارتنی گۆڕی.
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ئیدی بڕیار نەبوو ببێتە پ��ارێ��زەر ،ی��ان ژیانی
دایك و باوكی پیری لە ئەستۆ بگرێت .مارتن
سوێندی خوارد ببێ بە راهیب ،ژیانی خۆی و بە
هەمانشێوە رێرەوی مێژووشی گۆڕی.
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بەشی()3
راهیبی دێری رەش
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لە تەمموزی ساڵی 1505دا ،ب��ەر ل��ەوەی
مارتن لۆسەری بیست و یەك ساڵە ،واز لە زانكۆ
بهێنێت و روو لە دێر بكات ،لەگەڵ هەندێك لە
هاوڕێكانی ئاهەنگێكی گێڕا .لۆسەر لە دەرگای
دێرێكی ئارفۆرتیدا و داوای لێكردن قبوڵی بكەن.
بە هاوڕێكانی وت( :ئەمڕۆ من دەبینن و ئیدی
هەرگیز نامبینەوە).
چەندین دێ��ر ل��ە ئ��ارف��ۆرت ه��ەب��وو ،دەب��وو
یەكێكیان هەڵبژێرێت .هەندێك ل��ە دێ��رەك��ان
پابەندبوون ب��ەوەی پ��ەی��ڕەوی لە ك��ام قەدیس
دەكەن ،یان دۆمینیكی بوون یاخود فرانسیسی.
ب����ەاڵم ل��ۆس��ەر ئ��ۆگ��ۆس��ت��ی��ن��ەك��ان��ی ه��ەڵ��ب��ژارد،
ئۆگۆستینەكان ئەو راهیبانە بوون پەیڕەویان لە
قەدیس ئۆگۆستینی زانا و ئەسقۆفی كاسۆلیكی
سەدەی پێنجەمی زاینی دەكرد .لە خۆشییەكانی
دونیا دووریان دەگرت و بە دوای ئەوەوە بوون،
سوێندی ئاینی خۆیان لە بەرامبەر خواوە بەجێ
بهێنن.
ژیانی نێو دێر پابەندبوون بوو بە پەیڕەوكردنی
بێ چەندوچوونی رێساكانی ئەو گروپە یان ئەو
دامەرزاوەیە .بەپێی نەریتی راهیبان ،تەوقەسەر
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لۆسەریان تاشی و تەنیا بازنەی دەوری سەریان
هێشتەوە .راهیبانی نێو دێر بە شوێن خۆپارێزی
و خاوێنكردنەوەی ناخیانەوە بوون و بەردەوام
پەرستشیان دەكرد .بەرنامەی دووبارەی لۆسەر
و راهیبەكان بە زەنگی كەڕەنای كاتژمێر دووی
بەیانی دەستی پێدەكرد ،كە كاتی یەكەمین نوێژی
بەیانی ب��وو .لە م��اوەی رۆژێكدا ح��ەوت جاری
دیكە نوێژیان دەك��رد .هەروەها بەرنامەكەیان
ل��ەخ��ۆگ��ری چ��اودێ��ری و خ��وێ��ن��دن��ەوەی كتێبی
پیرۆز و دوو ژەم نانخواردن بوو لە رۆژێكدا.
هەر راهیبێك چاودێری خۆی هەبوو ،ئەم كەسە
رێنمای راهیبی و سەرپەرشتی پێشڤەچوونی
رۆحی دەكرد.
ل��ۆس��ەر راهیبێكی ب��ە گ��وڕوت��ی��ن ب���وو ،بە
تامەزرۆییەوە ئەو كارانەی ئەنجام دەدا ،كە الی
وابوو لە خوا نزیك و لە ترس و تاوان دووری
دەخ��ات��ەوە .بەالنی ك��ەم��ەوە هەموو رۆژێ��ك و
هەندێكات ،چەندینجار ،لەو رۆژەدا لە بەردەم
ق��ەش��ەدا دان��ی بە گوناهەكانیدا دەن��ا .فێریان
كردبوو بیرهێنانەوەی هەر گوناهێك و تەنانەت
ئەنگێزەكانی ی��اخ��ود بیری گ��ون��اه��اوی چەندە
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گرنگییان هەیە .لۆسەر بە زۆری بە دڵشكاوی
و بە هەستی گوناهباری و بیركردنەوەی لەوە
لە الی قەشەوە دەگەڕایەوە ،كە شیاوی ئیشقی
خودا نییە .رقی لەم دۆخە بوو ،چونكە هەمیشە
و دیسانەوە گوناهێكی وەبیردەهاتەوە كە لە كاتی
دانپێداناندا لەبیری كردبوو.
پاش دانپێدانان نۆرەی تۆبە بوو .راهیبەكان بە
زۆری بۆ ماوەیەكی زۆر خۆراك و خواردنەوە و
خەو و گەرمییان لە خۆیان حەرام دەكرد ،بۆ ئەوەی
بیسەلمێنن چەندە پەشیمانن لە گوناهەكانیان.
بەاڵم لۆسەر هەرچەندە هەرچییەكیان فێردەكرد
ئەنجامی دەدا ،بەاڵم هەمیشە گومانی لەوە هەبوو
كە خودا بیبەخشێت .هەرگیز بە رادەی پێویست
لە بەرامبەر خوا مەزنە و هەستی بە خۆپارێزی
نەدەكرد.
ی��ۆه��ان ف��ۆن شتاوپیتز ،س��ەرۆك��ی تاقمی
ئاگۆستینەكان ،زۆرب��ەی كات نیگەرانی لۆسەر
بوو .فۆن شتاوپیتز بۆئەوەی ئەم راهیبە پێداگرە
مژول بكات ،فەرمانی پێكرد ببێتە قەشە و بۆ
ئ��ەم مەبەستە ب��ڕوات بخوێنێت .پ��اش نزیكەی
ساڵ و نیوێك لە چوونی بۆ دێر ،لە تەمەنی 23
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ساڵیدا و لە ساڵی  1507دا ،بە پێگەی قەشە
گەیشت .یەكێك لە ئەركە زێ��دە پیرۆزەكانی
قەشە بەرێوەبردنی نانی ئێوارەی رەبانی بوو،
ڕێوڕەسمێك كە لە كڵێسای كاسۆلیكەكاندا پیرۆز
بوو.
ل��ە ی��ەك��ەم��ی��ن رێ��وڕەس��م��ی ن��ان��ی ئ��ێ��وارەی
رەبانی لۆسەردا ،كەڕەناكان وەزەن��گ هاتن و
راهیبەكان دەستیان كرد بە خوێندنی سرود.
لۆسەر بااڵپۆشێكی رازاوەی لەبەركرد بوو،
دەورووب���ەری بە مۆم و مۆمدانەكان گیرابوو،
ل��ەب��ەردەم میحرابەكەدا وەس��ت��ا و دەس��ت��ی بە
قسەكردن كرد.
بەپێی فێركارییەكانی كڵێسا ،نزای پیرۆزبای
لۆسەر ،بەشێوەیەكی پەرجووئاسا ،نان بۆ گۆشت
و شەرابیش بۆ خوێنی مەسیح گۆڕی .لۆسەر
دواتر دانی پێدادەنێت ،كە هێندە لەم ئەزموونە
ترساوە ،خەریكبووە لە میحرابەكەدا رابكات.
لۆسەر وت��ی( :م��ن كێم چ��اوم ی��ان دەستەكانم
بەرەو الی خودا هەڵبڕم؟).
لۆسەر بۆ ئ��ەم رۆژە ،ب��اوك��ی میوانداری
كردبوو .لەو كاتەوەی كە هاتبوو بۆ دێر یەكدیان
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نەبینی بوو .بەاڵم ئەمێستا باوكی لەگەڵ بیست
س���واری دی��ك��ەدا خ��ۆی گ��ەی��ان��دب��ووە یەكەمین
رێوڕەسمی نانی ئ��ێ��وارەی رەبانی كوڕەكەی.
باوكی باربوویەكی دەس��ت وااڵی��ان��ەی بە دێر
بەخشی و لە میوانداری دوای رێوڕەسمەكە
رێ��زی خ��ۆی و ك��وڕەك��ەی ب��ەرز راگ��ی��را .بەاڵم
كاتێك مارتن لە باوكی پرسی :بۆچی دژی ئەوە
بووە ببێتە قەشە؟ هانز بە تووڕەیەوە وەاڵمی
دایەوە:
تۆ كە زانا و بیرمەندیت ،لە كتێبی پیرۆزدا
هەرگیز نەتخوێندوەتەوە ،پێویستە رێز لە دایك
و ب��اوك��ی خ��ۆت بگریت؟ ئێستا م��ن و دایكی
ئازیزیت بەجێهێشتووە و لە دەمی پیریماندا بێ
سەرپەرشت دەمێنینەوە.
لۆسەر وت��ی ن��زا بۆ رۆح��ی دای��ك و باوكی
دەكات.
لۆسەر بۆ راوێژ و رێنمای ،پرسی بە فۆن
شتاوپیتز دەكرد .فۆن لە زۆر رووەوە بۆ مارتن
سەرمەشق بوو ،وەك باوكی بوو .فۆن لە ساڵی
1508دا ،لۆسەری تەمەن بیست و هەشت ساڵی
نارد بۆ خوێندن لە ویتەنبێرگ .ئەوێندەر زانكۆیەكی
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نوێی لێبوو ،فرێدریكی دانای خەڵكی ساكس ،لە
ساڵی 1502دا دایمەزراند بوو .فرێدریك یەكێك
بوو لە هەڵبژێراوانی حەوتەوانەی ئیمپڕاتۆری
پیرۆزی رۆما ،كە هەڵبژاردنی ئیمپڕاتۆریان لە
ئەستۆ دابوو .فرێدریك پێویستی بە مامۆستابوو،
فۆن شتاوپیتز هەر كەسێكی پێشنیار بكردایە،
پێشوازی لێدەكرد.
لە ویتەنبێرگ كە شارێكی بچوكی باكووری
ڕۆژه��ەاڵت��ی ئەڵمانیا ب��وو ،نزیكەی دوو هەزار
كەس دەژی��ان .پیشەسازی سەرەكی ئەم شارە
بیرە دروس��ت��ك��ردن ب��وو .ك��ە بەشی سەرەكی
بەرهەمەكەیان ،خودی خەڵكی شارەكە بەكاریان
دەبرد .بازاڕی شار ،كە كەسێك ئەوێی بە چاڵی
زێ��راب چ��وان��دووە ،ن��اوەن��دی مەیخواردنەوە و
شەڕوشۆڕ بوو .زانكۆكەشی وەك زۆرێ��ك لە
قوتابخانەكانی ئ��ەو س��ەردەم��ە ،پەیوەندییەكی
زۆر نزیكی بە كڵێسای كاسۆلیكییەوە هەبوو.
لەبەر ئەوەی هێشتا زانكۆكە تەواوو نەكرابوو،
هەندێك لە پۆلەكانی لە دێری شارەكە و هەندێكی
دیكەیان لە قەاڵی سەدەی چواردەی شارەكەدا
بەڕێوەدەبرا.
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ژی��ان��ی ل��ۆس��ەر ل��ە وی��ت��ەن��ب��ێ��رگ پ��ڕب��وو لە
دڕدۆنگی رۆحی .هەمیشە لەوە بەگومان بوو ،كە
خودی خۆی و باوەڕەكانی كڵێسای كاسۆلیك لە
خوداوە نزیك بن .دواتر بەم شێوەیە باسی ئەم
دڕدۆنگییەی دەكات:
(ناوی مەسیح زۆربەی جار منی دەترساند،
كاتێ تەماشای ئ��ەو و خاچەكەیم دەك���رد ،لە
پێش چ��اوم��دا وەك بروسكەی هەورەتریشقە
واب��وو .كاتێک خەڵكی ناوی مەسیحیان دەبرد،
ح��ەزم دەك���رد ل��ە جیاتی ن��اوی مەسیح ن��اوی
ئەهریمەن ببیستم .چونكە باوەڕم وابوو پێویستە
كردەوەكانم چاك بن ،بۆ ئ��ەوەی مەسیح هان
بدەن منی خۆشبوێت و لێم ببورێت).
گومان و راڕای���ی ل��ۆس��ەری ئ��ازار دەدا .بە
توندی هەوڵیدەدا خۆپارێز بێت ،بەاڵم هەمیشە بە
خۆی دەوت بەم شێوەیە نییە.
پ���اش ت���ەواوك���ردن���ی ك��ۆرس��ی ش���ەش مانگی
خوێندنی ،لۆسەر گەڕایەوە بۆ ئارفۆرت .گەڕانەوەی
لۆسەر هەروەها گەڕانەوەبوو بۆ نێو مشتومڕی
نێوان ئاگۆستینەكان .كە نزیكەی پێش سەد ساڵ
ئەم تاقمەی دووچ��اری پەرتەوازەبوون كردبوو.
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لە الیەكەوە كۆمەڵێ راهیب دەیانویست پەیڕەوی
لە هەموو یاساكانی كڵێسا بكەن ،كە ئەمانە بە
ئاگۆستینە رەچ��اوك��ەرەك��ان ب��ەن��اوب��ان��گ ب��وون.
كۆمەڵێكی دیكەیان لەو باوەڕە دابوون كە پێویستە
تاقمەكەیان كەمتر پەیڕەوكار و رەچاوكەر بێت .ئەم
تاقمەیان بە ئاگۆستینەكانی دێر ناویان دەركردبوو.
فۆن شتاوپتیز هەوڵیدا ئەم دوو كۆمەڵەیە ئاشت
بكاتەوە ،بەاڵم رووب��ەڕووی بەرەنگاری بووەوە.
بابەتەكە بە هێند وەرگیرا .ئاگۆستینە رەچاوكەرەكان
بڕیاریاندا ،بەرەنگاری بڕیارەكانی فۆن شتاوپیز و
كەسانی سەرەوتر ببنەوە.
تاقمی رەچ��اوك��ەران نوێنەرێكیان بۆخۆیان
هەڵبژارد ،بۆ ئ��ەوەی سەردانی رابەرانی بااڵی
كڵێسای كاسۆلیك ل��ە ش��اری رۆم���ای ئیتالیا
بكات .لەبەرئەوەی راهیبەكان هەرگیز بە تەنیا
سەفەریان نەدەكرد ،داوا لە لۆسەر كرا هاوڕێی
ئەم نوێنەرە بكات .لە تشرینی دووەم��ی ساڵی
1510دا لۆسەر و راهیبی نوێنەر بەپێ بەرە و
رۆما كەوتنەڕێ ،كە پاپا لەوێ دادەنیشت.
رێگە بڕین بە مەودای  1360كیلۆمەتر بە نێو
چیاكانی ئاڵپدا ،لەو زستانە سارد و تەڕوتووشەدا،
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گەلێك دژوار بوو .دوو راهیب لە دێرەكانی سەرە
رێگەدا دەحەوانەوە و نانییان دەخوارد.
پاش چل رۆژ دوو راهیب گەیشتنە شاری
رۆم��ا ،لۆسەر لەناكاو خۆی لەنێو دونیایەكدا
بینییەوە كە پێشتر هاوشێوەی نەبینی بوو .رۆما
ناوەندی دامەزراوەیەك بوو كە هەموو تەمەنی
بۆ ئەم دام��ەزراوەی��ە تەرخان كردبوو .هەر كە
شاری پیرۆزی بینی ،خۆی دا بەسەر زەویەكەیدا
و وتی( :درود بۆ رۆمای پیرۆز!).
رۆما گەنجینەی شتگەلی پیرۆز و یادگاریگەلی
ئاینی بوو .هەندێك لەو یادگارییە ئاینیانە كە پاپا
لیۆی دەیەم هەڵیبژارد بوون ،بەجۆرێك پیرۆز
بوون ،كە دەوترا بە بژاردنی چەند سكە ئاڵتونێك
و بە وردی بینینیان 4000 ،ساڵ لە مانەوەی
كەسێك لە بەرزەخدا كەم دەكاتەوە.
لە یەكێك لە گۆڕستانەكانی رۆمادا ،پەیكەری
چ��ل پ��اپ��ا و ح��ەف��ت��اوش��ەش ه����ەزار ش��ەه��ی��د و
ئیسكوپروسكگەلێك نێژرابوون ،كە دەیان وت
بەشێكە لە پاشماوەی ئێسكوپرسوكی سوتاووی
حەزرەتی موسا .لە رۆمادا تابلۆ پیرۆزەكان و
زنجیر و مەقەست و تاڵەمو و خشڵ و سكە
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و دروستكراوی ئاینی دیكە زۆربوون .تەنانەت
ش���اری رۆم���ا بانگەشەی ئ���ەوەی دەك����رد ،كە
پەیكەری پترۆس و پۆڵسی قەدیسی ،دوو كەس
لە هاوڕێیانی یەكەمی ح��ەزرەت��ی مەسیح ،لە
خاكی ئەمدا نێژراون .تەرمی ئەم دوو هاوڕێیەی
مەسیح ،ب��ۆ پ��ش��ك��دارب��وون ل��ە پاداشتی چاكە
دابەشكرابوون .كە لەسەرەكانیان لە كۆشكی
التیران ب��وو ،ئەو شوێنەی كە پاپا لێی دەژی��ا،
هەریەكەش لە چوار كڵێساكەی رۆما ،جەستەی
هاوڕێیانی تێدا دانرابوو .بە هەزاران سەردانكەر
دەستە دەستە دەهاتن بۆ رۆما بۆ ئەوەی ئەم
یادگارانە ببینن ،یاخود بەشداری بكەن لە نوێژ و
رێوڕەسمی نانی ئێوارەی رەبانی ،كە لە مەزارگە
و كڵێسا پیرۆزەكاندا بەڕێوە دەبرا.
ل��ە ه��ەم��ووی گرنگتر ئ���ەوەب���وو ك��ە رۆم��ا
ق��ادرم��ەی پ��ی��رۆز (سانتا ئ��اس��ك��االی) ل��ێ ب��وو.
دەوترا ئەم قادرمانە هەمان ئەو قادرمانەن كە
حەزرەتی مەسیحی كاتێ لە الیەن پۆنتیۆز پیالتز
(فەرمانڕەوای رۆم��ای سەردەمی جووەكان لە
ئۆرشەلیم بانگكرا ،كە لەسەر داوای كۆمەڵێك
لە جووەكان ،عیسای لە خاچدا) ،بەم قادرمانەدا
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س���ەرك���ەوت���ووە .ب��ە پ��ێ��ی گ��ێ��ڕان��ەوەك��ان ،ئ��ەم
قادرمانەیان هێنابوون بۆ رۆم��ا و لە كۆشكی
التراندا سەر لەنوێ خرابوونەوە كار.
لۆسەر خۆی بۆ ئەوە ئامادەكردبوو ،بەشداری
ئ��ەو ك��اران��ە ب��ك��ات ،ك��ە ئەنجامدانیان پاداشتی
مەعنەوی بە دواوەوە بوو .بە مەبەستی دانپێدانان
و ب��ەش��داری لە نەریتی نانی ئ��ێ��وارەی رەبانی
س��ەردان��ی شوێنە پیرۆزەكانی ك��رد .سەردانی
ئەو شوێنەی كرد كە مەسیحییە یەكەمەكانی لێ
نێژرابوون .رێزی خۆی لەبەرامبەر ئێسكوپروسكی
قەدیسان و شمەكگەلی پیرۆزەوە نواند .لۆسەر لەم
شوێنە پیرۆزانەدا بەجۆرێك دووچاری هەستیاری
دەبوو ،بەقسەی خۆی (وەك قەدیسێكی  ...دێوانە)
لەمالو بۆ ئەوال رایدەكرد.
ب���ەاڵم ب���ەو رادەی�����ەی ك��ە ك��ەوت��ب��ووە ژێ��ر
كاریگەریی ئەم شارەوە ،بە هەمان شێوەش زوو
لێی نائومێد بوو .رابەرانی ئاینی بە هیچ جۆرێك
سەرنجیان ڕانەدەكێشا .لە راستیدا ،لۆسەر لەو
ب��اوەڕەدا بوو ،كە ئاگاداری كتێبی پیرۆز نین.
تەمەڵی دەكەن و ئەخالقیان چاك و دڵسۆزانە
نییە .دەیبینی چۆن ئەم رابەرە ئاینیانە سەروبنی
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رێ��وڕەس��م��ی ن��ان��ی ئ��ێ��وارەی رەب��ان��ی��ان ك��ورت
دەكەنەوە ،پاشان بە لۆسەریان دەوت( :پاسا!
پاسا!) وات��ە ( خێراكە ب��ڕۆ!) كە ت��ازە دەیوست
نزای خۆی دەسپێبكات.
لە روان��گ��ەی ل��ۆس��ەرەوە قەشەكانی رۆم��ا،
زیاتر خەریکی خۆپەرستی و خۆراكی بەتام
بوون ،تاكو نزا و چاكەكاری .بە بڕوای لۆسەر
كڵێسای كاسۆلیك ش��ۆڕب��ب��ووەوە ب��ۆ داوێنی
گوناهـ و هەڵپە و بێسەروبەری ئەخالقی .لەو
باوەڕەدا بوو كە پاپا و كاردیناڵ و ئەسقۆفەكان
زۆربەیان سوێندی داوێن پاكی و رەبەنیان لەبیر
ك���ردووە و مەعشوقە و منداڵیان هەیە .دەی
وت پاپاكان زیاتر هۆگری شەڕن تاكو ئاشتی.
لۆسەر راب��ەران��ی كڵێسای بە خەوتن لەسەر
چرپای داپۆشراو بە خ��وری ،تۆمەتبار دەكرد،
لە كاتێكدا هەژاران پەناگەیەكیان شك نەدەبرد.
لۆسەر گەلێك سەرسام بوو بەوەی كە دەیبینی
رابەرانی ئاینی ،بڕێكی زۆر خۆراك دەخۆن و
نانخواردنەكەشیان بە شەرابێكی نایاب كۆتایی
پێدێنن ،ماڵەكانیان هێند سامانی گرانبەهایان
تێدایە ،كە پاشاكان خەوی پێوە دەبینن.
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بەاڵم لۆسەر نەیدەتوانی لێگەڕێت ،كاتەكانی
لە رۆما بە بەتاڵی بەسەربەرێت ،بێئەوەی هەوڵی
دامركاندنەوەی پێداویستییە رۆحیەكانی خۆی
بدات ،دەیوست كاتی مانەوە خۆی و باوەگەورەی
كە تازە مردبوو لە بەرزەخدا كورت بكاتەوە.
بە ئەژنۆ بەسەر قادرمەی پیرۆزدا سەركەوت.
لەسەر هەر یەك لە بیست و هەشت قادرمەكە
نزای پێویستی خوێند .لە س��ەرەوە راوەستا و
بە بەرخۆیەوە وتی( :كێ دەزانێت ئایا ئەمە بە
راستی دروستە یان نا؟).
ل��ۆس��ەر و ه��اوڕێ��ك��ەی دواج����ار رۆم��ای��ان
بەجێهێشت و دیسانەوە رێگەی زنجیرە چیاكانی
ئاڵپیان گ��رت��ەوەب��ەر ،ب��ۆ ئ����ەوەی بگەڕێنەوە
ب��ۆ ئ��ارف��ۆرت .ل��ە ئ��ەرك��ەك��ەی��ان��دا وەك نوێنەر
ئاگۆستینانی رەچ��اوك��ەر شكستیان هێنابوو.
رابەری تاقمی ئاگۆستینەكان بەبیستنی وەاڵمەكەی
ئەمان رازیبوو .راهیبانی رەچاوكەر دەیانویست
رابەرانی سەروتری ئاینی بە بیروبۆچوونەكانی
خۆیاندا بچنەوە .بەاڵم ئیدی لۆسەر نەیدەویست
لەم كارەدا بەشداری بكات ،بڕیاریدا پەیڕەوی لە
بڕیارەكانی سەروتری خۆی بكات .برایانی دێری
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تووڕە بوون ،دەیان وت دەبێت مارتن بڕوات بۆ
ویتەنبێرگ و لە الی فۆن شتاوپیتز بژیت.
چ��ەن��د م��ان��گ��ی دوات����ری م���ان���ەوەی ل��ۆس��ەر
ل��ە ئ��ارف��ۆرت ،پ��ڕب��وو ل��ە كێشمەكێشی تاقمی
ئاگۆستینەكان و شەڕە رۆحییەكانی خۆی بۆ
رزگاربوون .لە هاوینی ساڵی1511دا ،لۆسەر
ئارفۆرتی بەجێهێشت بۆ ئەوەی لە دێری رەش،
دێری تاقمی ئاگۆستینەكان لە ویتەنبێرگ بژیت.
ل��ەوێ��ن��دەر هێشتا كێشمەكێشە رۆحییەكانی
ب���ەردەوام ب��وون ،كاتێك دەیویست ن��زا بكات،
نیگەرانی دەه��ات��ە وێ���زەی و دەی وت خودی
شەیتان ئەشكەنجەی دەدات .لۆسەر دەی وت
شەیتانی راڕاكەر پێی دەبێژێت( :وادەزانی خودا
نزاكانی تۆ دەبیستێ و گرنگیان پێدەدات؟).
لەم سەروبەندەدا ،فۆن شتاوپیتز هەوڵیدەدا
ب��اوەڕ بە لۆسەر بهێنێت ،تەنیا شتێك كە ئەو
پێویستی پێیەتی ،ئ��ەوەی��ە خ��ودای خۆشبوێت.
ب��ەاڵم بەڵگەی ل��ۆس��ەر ئ��ەوەب��وو ،هیچ كەسێك
ناتوانێت خودایەكی ت��ووڕە و تۆڵەسێنی خۆش
بوێت ،كە رۆحەكان دەنێرێت بۆ ئاگری دۆزەخ.
لەوە بەگومان بوو كە ئایا ئەوەی ئەم لە دەستی
49

دێت بۆ رازیكردنی ئەم خودا پیرۆزە بەسە یان نا؟
فۆن شتاوپیتز لە گومان و دانپێدانانە شەش
كاتژمێرییەكانی لۆسەر هەراسان ببوو .فەرمانی
بە لۆسەر كرد لە كڵێسای مریەمی پیرۆز بۆ
دكتۆرا بخوێنێت و لە شاردا ئامۆژگاری خەڵكی
بكات و لە دێردا وانە بڵێیتەوە.
لۆسەر لە وەاڵم��ی راب��ەرەك��ەی��دا ،كە ئێستا
نزیكترین هاوڕێی بوو ،وتی( :ئەگەر ئەم كارانە
بكەم دەم����رم) .ب���ەاڵم سەرقاڵكردنی لۆسەر،
ش��ێ��وازی ف��ۆن شتاوپیتز ب��وو ب��ۆ ئ���ەوەی لە
نائومێدی رزگاری بكات.
ساڵی  ،1512لۆسەر بڕوانامەی دكتۆرای
خۆی لە بەشی (تیۆلۆژی) لە زانكۆی ویتەنبێرگ
وەرگرت .فێردریكی ئەمیری هەڵبژێراو ،پارەی
پێویستییەكانی بۆ بڕوانامەكەمی دابینكرد .وەك
نەریتی دكتۆرەكان ،لۆسەر كاڵوی فەرمی لۆكەی
لەسەركرد و مستیلەی زیویش لە پەنجەی .لە
تشرینی یەكەمی ساڵی 1512دا ،دكتۆر مارتن
ل��ۆس��ەری بیست و هەشت ساڵە ،لە كۆرسی
مامۆستایی خ��ۆی��دا ل��ە زان��ك��ۆی ویتەنبێرگ،
دەستی بە وانە وتنەوە كرد .هەروەها لە كڵێسای
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(هەمووان قەدیس)دا ئامۆژگاری خەڵكی دەكرد،
لە دێ��ردا وان��ەی دەوت��ەوە و لەسەر نانخواردن
بە خوێندنەوەی كتێبی پێرۆزەوە مژول دەبوو،
راوێژكاری یازدە دێریش بوو ،تەنانەت حەوزێكی
بەخێوكردنی ماسیشی بەڕێوەدەبرد.
دوای پێنج ساڵ لە هۆدەكەیدا ،لە قولگەی
س��ەرەوەی گومەزئاسای دێ��ردا ،كێشمەكێشی
بوو لەگەڵ خۆی ،كە چۆن لەبەردەم خودایەكی
دادپ���ەروەردا بژیت .لۆسەر وەك تاگرتوویەك
خەریكی خوێندنەوەی كتێبی پیرۆز دەب��وو-
مزامیر و نامە بۆ رۆماییەكان و غەالتییەكان و
عیبرییەكان ،-بۆ ئەوەی لە زانكۆدا بۆ وانە وتنەوە
ئامادە بێت و بۆ پرسیارەكانی خۆی وەاڵمێك
بدۆزێتەوە .وردە وردە خ��ودای بە شێوەیەكی
دیكە دەبینی .ب��ەو ئەنجامە گەیشت ،ناتوانێت
كارێك بۆ دڵخۆشكردنی خوا بكات .ئەو باوەڕەی
بۆ دروستبوو كە مەسیح بە نوێنەرایەتی ئەو،
بەمردنی لەسەر خاچ ،خودای دڵخۆشكردووە،
لەم بارەیەوە دەنوسێت:
(مەسیح) بۆ من مرد .خۆپارێزی خۆی ،بۆ
من و گوناهەكانی منی كردە هی خۆی ،ئەگەر
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گوناهەكانی منی كردوەتە هی خۆی ،كەوایە من
گوناهم نییە و ئازادم.
ئەمێستا ل��ۆس��ەر ب�����اوەڕی واب����وو تەنیا
بەهۆی دلۆڤانییەوە -دلۆڤانی خودا لە بەرانبەر
ك��ەس��ێ��ك��ەوە ك��ە ش��ی��اوی نییە -دەت��وان��ێ��ت لە
ب��ەردەم خ��وداوەن��دی دادپ���ەروەردا ئامادە بێت.
لەو باوەڕەدا بوو چاكەكاری تەنیا لەم كاتەدا بە
شێوەیەكی سروشتی روو لە مرۆڤ دەكات .لە
ساڵی 1515دا ،لۆسەر دەستیكرد بە نووسینی
نامەیەك ل��ەب��ارەی كتێبی پ��ی��رۆزەوە بە ناوی
(نامەی پۆلس بۆ رۆماییەكان) .لە سەرەتاوە
دەنوسێت:
مرۆڤ لە بەردەم خوداوەنددا بە كردەوەی
دادپ����ەروەران����ە نابێتە دادپ������ەروەر ،بەڵكو بە
دادپەروەربوونە ،كە كردەوەی دادپەروەرانە لە
مرۆڤ دەوەشێتەوە.
نووسینەكانی پۆڵسی پەیامبەر ل��ە كتێبی
پیرۆزدا بۆ لۆسەر بەجۆرێكی تایبەت پڕواتا
بوون .لۆسەر یەكێك لە پارچە پڕواتاكانی (نامەی
پۆڵس بۆ رۆماییەكان) لە پەیمانی نوێ (ئینجیل)
دا دۆزییەوە:
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چونكە لەوە دڵنیام ،مرۆڤ بەبێ پەیڕەوكردنی
نەریتە ئاینیەكان و بە تەنیا بەهۆی باوەڕەوە ،بە
مرۆڤێكی دادپەروەر دەژمێردرێت.
باوەڕی نوێی لۆسەر ،بە پێچەوانەی هەموو
ئەو شتانەوە بوو ،كە تا ئەو كاتە فێریان ببوو.
باوەڕەی پێچەوانەی باوەڕی كڵێسای كاسۆلیك
بوو ،هەروا بە پێچەوانەی هەموو ئەو شتانەوە
بوو ،كە تاڕادەیەك لە ئیمپراتۆری پیرۆزی رۆمادا
باوەڕیان پێی بوو .بەاڵم لۆسەر بە وەاڵمی ئەو
پرسیارانە رازی ب��وو ،كە ئ��ازاری دەدا .دواتر
دەنوسێت:
ل����ەن����اك����او ه���ەس���ت���م���ك���رد س����ەرل����ەن����وێ
لەدایكبوومەتەوە و لە دەرگایەكی وااڵوە پێم
خستووەتە نێو خودی بەهەشتەوە .دەستبەجێ
هەموو كتێبی پیرۆزم لە نورێكی جیاوازدا بینی.
لۆسەر بە ئاشكرا وان��ەی ب��اوەڕە نوێكەی،
وتەوە و ئامۆژگاری و قسەی كرد .ئەوەندەی
نەبرد ،ئاپۆرەی ناو وتارەكانی بەجۆرێك بوو،
دەرزیت هەڵبدایە نەدەكەوتە سەر زەوی .بوێرانە
هاواری دەكرد ،رزگاری خەاڵتی دلۆڤانی خودا،
لە رێگەی مەسیحەوەیە و بەهۆی ب���اوەڕەوە
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ب��ەدەس��ت دێ��ت .ه���ەروا خەڵكی ف��ێ��ردەك��رد ،كە
مرۆڤ دەتوانێت بێ نێوەنگری كڵێسا و قەشەكان،
لە خودا نزیكبێتەوە .پەیامەكەی لۆسەر لە نێو
خەڵكدا گەلێك برەوی سەندبوو.
ئیدی كڵێسا نەیدەتوانی رێگە لەو خەڵكە بگرێت،
كە دەیانویست گوێ لە قسەكانی لۆسەر بگرن.
بەاڵم زۆر كەسیش هەبوون كە فێركارییەكانی
لۆسەریان بە داهێنانی بیری نوێ دەزانی.
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بەشی ()4
نەوەد و پێنج پرس بۆ وتووێژ
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لە ساڵی 1517دا ،لۆسەر دوو نامەی لە كتێبی
پیرۆز وەك وانە وتەوە ،ئەوانیش نامەكانی پۆلس
بۆ غەالتی و عیبرییەكان بوو .لەو كاتەدا كە لۆسەر
بیروبۆچوونەكانی خۆی لەبارەی دلۆڤانی خوداوە
وەك وانە دەوتەوە ،كڵێسای كاسۆلیك هەوڵەكانی
بۆ فرۆشتنی لێبوردننامە زیاتر دەك��رد .پاپا لیۆ
دەیوست باڵەخانەی ئەو كڵێسایەی كە بە كڵێسای
گەورە (سان پیترۆ) بەناوبانگ بوو ،لە رۆما تەواوو
بكات ،ب��ەاڵم پ��ارەی پێویستی ن��ەب��وو .شێوازی
ژیانی هەڵەخەرجی لیۆ و پارێزگاری ماددی ئەو
لە هونەر و كلتور ،خەزێنەی كڵێسای تاڕادەیەك
خاڵی كردبوو .لیۆ باشترین رێگەی بۆ زیادكردنی
دەرامەتی كڵێسا ،بە فرۆشتنی زیاتری لێبوردنامە
دەزانی .پاپا لەو باوەڕەدا بوو ،خەڵكی بە كڕینی
لێبوردننامەی زیاتر ،بۆ رزگاركردنی خۆیان و
ئازیزانیان لە سزای گوناهەكانیان خۆشحاڵ دەبن.
یۆهان تیتسل ،راهیبی قەڵەوی دۆمینیكی،
یەكێك بوو لە باشترین فرۆشیارانی پاپا .یۆهان
ئ��ازادان��ە ش��ار بە ش��ار بە ئەڵمانیادا دەگ��ەڕا و
لێبوردننامەی دەف��رۆش��ت .ل��ەگ��ەڵ ئەمەشدا،
فێردرێكی دانا رێگەی بە تیتسل نەدا بڕواتە نێو
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شاری ساكسەوە .فێردریك كۆمەڵێك شمەكی
پ��ی��رۆزی خ��ۆی لە ویتەنبێرگ هەبوو ب��ەدوای
ڕكابەرییەوە نەبوو .بەاڵم لە زۆربەی شوێنەكانی
ئەڵمانیادا ئامانجی تیتسل س��ادەب��وو ،ئەویش
فرۆشتنی پتری لێبوردننامە بوو بۆ رزگاربوون
لە بەرزەخ.
ئامادەكاری تێروتەسەل بۆ سەردانەكانی
تیتسل ئەنجام دەدرا .لە ناو خەڵكدا جاڕی هاتنی
تیتسل دەدرا و سەكۆیان بۆ ئامادەبوونی لە ناو
خەڵكدا دروست دەكرد .بەر لە هاتنی بۆ شار،
تەپڵچی و ش��ەی��پ��وڕژەن��ان و س���وارە هاتنییان
رادەگەیاند .پاشان تیتسل بە سواری ئەسپ و
بە پاسەوانی پڕچەك و مەدالیای پاپاوە دەهاتە
نێویان .بەسەر خاچێكی بەرزەوە ،بە چەشنێك
كە هەمووان بیبینن ،نمونەیەك لەوە پەیوەست
كرابوو كە دەیوست ئەو رۆژە بۆ كاسۆلیكەكانی
ب��خ��ات��ەڕوو :ئ��ەوەش لێبوردننامە ب��وو .پاشان
تیتسل دەچ���ووە س��ەر سەكۆكە و دەستی بە
ئامۆژگارییەكانی دەكرد:
ئایا گوێتان لە دەنگی م��ردوان��ی خۆتان و
خەڵكی دیكە نییە ،كە ئێوە بانگ دەكەن و دەڵێن:
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(بەزەییتان بە ئێمەدا بێتەوە ،بەزەییتان پێماندا
بێتەوە ،چونكە ئەشكەنجەی تاقەت پڕوكێن و
ئازار دەچێژین ،ئێوە دەتوانن بە چەند فلسێك
رزگارمان بكەن) .ئایا ئێوە ئەم كارە ناكەن؟
لە قسە ئاگرینەكانیدا ،وردەكاریەكی روونی
ئازار و ئەشكەنجەی گوێگران و ئازیزانیان بە
هۆی گوناهەوە دەخرایە روو .تیتسل لە كۆتاییدا
بۆ هاندانی گوێگران تا لێبوردننامە بكڕن دەیگوت:
ه��ەر ك��ە ل��ە س��ن��دوق��ەك��ەدا دەن��گ��ی زرن��گ��ەی
سكەیەك هات ،رۆحێك لە بەرزەخەوە بەرە و
بەهەشت هەڵدەفڕێت!
ئەمجا كاسپیی دەك��رد .لەسەر مێزێك وەك
پێویست لێبوردننامەی خاڵی دان��اب��وو .خەڵكی
بۆ كڕینیان تێكچڕژابوون .ب��ەاڵم هەندێكەس
رەخنەیان لە تیتسل و رێوشوێنەكانی كڵێسا
دەگ��رت .بێگومان لۆسەریش ناڕەزایەتی خۆی
لەم هەنگاوەی كڵێسا نیشاندا.
ئەو ساڵە تیتسل سەردانی زۆر شاری كرد.
یەكێك ل��ەو ش��اران��ە ك��ەوت��ب��ووە  32كیلۆمەتر
ئ����ەوالی وی��ت��ەن��ب��ێ��رگ��ەوە .ك��ات��ێ��ك خ��ەڵ��ك��ی بە
لێبوردننامەكانیانەوە گەڕانەوە بۆ ویتەنبێرگ،
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لۆسەر پەرچەكرداری خۆی خستەڕوو .لە 31ی
تشرینی یەكەمی ساڵی 1517دا ،كاغەزێكی
گەورەی بە دەرگای كڵێسای (هەموان قەدیس)دا
هەڵواسی كە (بانگەواز)یان پێ دەوت .لۆسەر ئەم
بانگەوازەی ناونا (وتوێژی گاریگەری و سوودی
لێبوردننامە).
لۆسەر لەم بانگەوازەدا ،بە خەتی خۆی و بە
زمانی التینی ،فێرخوازان و مامۆستایانی بۆ وتوێژ
بانگهێشت كرد .بەم وشانە دەستیپێكردبوو:
بە سەرنجدانمان لە هۆگری و تامەزرۆیمان بۆ
هەقیقەت و ئەو ویستەی كە بۆ روونكردنەوەی
هەقیقەت ه��ەم��ان��ە ،ل��ە ژێ��ر چ��اودێ��ری رێ��زدار
ب��اوك��ی رۆح����ی ،م��ارت��ن ل��ۆس��ەر ،مامۆستای
زانستە بەراییەكان و تیۆلۆژی پیرۆزی زانكۆی
ویتەنبێرگ ،لەم زانكۆیەداكۆڕێك بەرێوەدەبرێت
و ئەم پرسانە دەخەینە بەرباس و وتووێژی رای
گشتی .داوا لەو كەسانە دەكەین بۆچوونەكانیانمان
بە نامە بۆبنێرن ،كە ناتوانن لە وتوێژەكەدا
بەشداری بكەن.
نەوەد و پێنج پرس بۆ وتوێژ لەبەرچاوگیرابوو.
ل��ۆس��ەر دەی��وی��س��ت ب��اس��ی ت��ۆب��ە و دانپێدانان
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و گوناهـ و خاكەڕایی و ب��ەرزەخ و دۆزەخ و
بەهەشت بكات .ئەڵبەتە عیشق و پاكبوونەوە و
لێبوردننامەش لە لیستەكەدا بوو.
لە بڕگەی 52دا هاتووە:
بێهودەیە بەهۆی لێبوردننامەوە بەهیوای
رزگ��ارب��وون ب��ن ،تەنانەت ئەگەر دابەشكەری
لێبوردننامە یان تەنانەت خودی پاپا ،رۆحی خۆی
بە گرێنتی ئەمە دانابێت.
لۆسەر بە هەمان شێوە سەرسامی خۆی
ل��ەب��ارەوە دەرب��ڕی��ب��وو ،بۆچی پاپا ب���ەرزەخ لە
گوناهباران خاڵی ن��اك��ات��ەوە! هەرچییەك بێت
ئەگەر پاپا دەسەاڵتی ئەوەی هەبێت كە هەندێ
كەس ئازاد بكات ،بۆچی ئەم كارە بۆ هەمووان
ناكات؟ بابەتی وتوێژی بڕگەی 82دا ئەوەبوو:
بۆچی پاپا لەپێناو عیشقی پیرۆز و پێویستی
لێخۆشبوونی ئەو رۆحانە بەرزەخ خاڵی ناكاتەوە،
كە لە بەرزەخدان ،لە كاتێكدا گوناهی زۆرێك لە
رۆحەكان ،تەنیا بە پارەیەكی ناچیز دەبەخشێت،
كە كڵێسای پێ دروست دەكات.
هەروا لۆسەر پێشنیاری كردبوو ،باشتروایە
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پاپا كڵێسای گ��ەورە (سان پیترۆ) بفرۆشێت و
پارەكەی بداتە ه��ەژاران .لۆسەر كۆپییەكی لە
پرسەكانی بۆ ئەسقۆفی مەزن (ئالبرێشت) نارد،
كە راب��ەری ئاینی سێ قەڵەمڕوی گ��ەورە بوو.
بە هەمانشێوە نامەیەكی بە ت��اوان ناساندنی
فرۆشتنی لێبوردننامە بەم نامەیەوە نووساند.
ئالبرێشت بە نەوەد و پێنج پرسەكەی لۆسەر
سەرسام ب��وو ،وت��ی( :خ��وداوەن��دی م��ەزن! ئایا
ئەو رۆحانەی كە بە تۆ سپێردراون بەمجۆرە
فێردەكرێن؟) كۆپییەكی لە لیستەكە بۆ پاپا لیۆی
دەی��ەم ن��ارد .پاپا سەرەتا وا بیری ك��ردەوە كە
قسەكانی لۆسەر تەنیا مشتومڕێكی راهیبانەیە.
بەاڵم دواتر ئەوەی بە نەوەد و پێنج پرسەكەی
لۆسەر ن��اوی دەرك���رد  ،ب��ووە ه��ۆی نانەوەی
پشێوی لەسەرانسەر ئەوروپادا.
لۆسەر دەیویست پریشكی ئاگری وتوێژی
زانكۆ روون بكاتەوە ،بەاڵم نەیتوانی رووداوەكانی
دواتر جڵەوبكات .كەسێك لیستەكەی بۆ ئەڵمانی
وەرگ���ێ���ڕا و ب��ە ه�����ەزاران دان����ەی ل��ێ چ���اپ و
باڵوكرایەوە .ئەو ئاپۆرایەی بە دەوری تیتسل
دا ك��ۆدەب��ووەوە ،پ��ەرت��ەوازە ب��وو رەخنەگران
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گاڵتەیان پێدەكرد .فرۆشتنی لێبوردننامە برەوی
نەما و دەرامەتەكەی لە كەمی دا.
لۆسەر دواتر لەم بارەیەوە دەڵێ( :هەرگیز
وابیرم ن��ەدەك��ردەوە لەسەر پارچە كاغەزێك،
ئاگرێكی لەمجۆرە لە رۆما هەڵگیرسێت).
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بەشی()5
تۆمەتی داهێنانی باوەڕی نوێ
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بە درێژای زستانی سااڵنی ،1518-1517
لۆسەر وەك شێوازی هەمیشەی درێ��ژەی بە
فێركردن و ئ��ام��ۆژگ��اری دا .وان���ەی نامەكانی
پۆڵسی ب��ۆ غ��ەالت��ی و عیبرییەكان ت��ەواوك��رد
و هێشتاش جەختی ل��ە پ��اك��ب��وون��ەوە بەهۆی
دل��ۆڤ��ان��ی خ���ودا ل��ە رێ��گ��ەی ب����اوەڕەوە دەك���رد.
خوازیاربوو بیركردنەوەكانی لەسەرانسەری
زانكۆدا باڵوبنەوە .هەروەها لۆسەر بە دوای
مامۆستایەكدا دەگ����ەڕا ك��ە زم��ان��ی ی��ۆن��ان��ی و
عیبری -ئەو زمانانە فێربكات كە كتێبی پیرۆزیان
پێنوسراوە .-دەیوست دەق��ی كتێبی پیرۆز بە
زمانی رەسەنی خۆی بخوێنێتەوە.
بە تێپەڕبوونی كات ،خەڵكێكی پتر باوەڕیان بە
بڕواكەی لۆسەر دەهێنا ،بەاڵم هەر بەو جۆرەی
كە ژمارەی دۆست و پەیڕەوكارانی زیاتر دەبوو،
ژمارەی دوژمنەكانیشی زیاتر دەبوو .یۆهان ئیك،
قەشە و مامۆستای زانكۆی ئینگۆڵشتات ،یەكێك
بوو لە بەهێزترین دوژمنانی لۆسەر .ئیك كە
پێشتر هاوڕێی لۆسەر بوو ،بە داهێنانی باوەڕی
نوێ تۆمەتباری كرد .تیتسل و دۆمینیكییەكانی
هاوبۆچوونی (ئیك)یش ،پێداگربوون لەسەر
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ئەوەی بیسەلمێنن ،لۆسەر تاوانبارە و گوناهی
داهێنانی باوەڕی نوێی ئەنجامداوە.
لە بەهاری ساڵی1518دا لۆسەر بانگهێشتكرا
بۆ كۆبوونەوەی ئاگۆستینەكان لە هایدلبێرگ.
داوایان لێكرد لە لێبوردننامە بەرگری لە هەڵوێستی
خۆی بكات .لەبەرئەوەی لۆسەر دوژمنی زۆر
بوو ،پێویستی بە پاراستن بوو .فێردریكی دانا
گەلێك لەبیری لۆسەردا بوو ،پارێزراونامەیەكی
بە ل��ۆس��ەردا ،كە گرەنتی پاراستنی گیانی لە
گەشتەكەیدا بكات.
ل���ۆس���ەر ب���ە س���اغ و س��ەالم��ەت��ی گەیشتە
هایدلبێرگ ،وت��وێ��ژی لەمەڕ  28پ��رس لەگەڵ
تاقمی ئاگۆستینەكان كرد .هیچكام لەم پرسانە
پەیوەندی بە پرسی لێبوردننامەوە نەبوو ،بەاڵم
لۆسەر س��وودی ل��ەم دەرف��ەت��ە وەرگ���رت و بۆ
ئەوەی باوەڕە نوێكەی بە باشی روونبكاتەوە.
لۆسەر بوێرانە رایگەیاند:
رێسا ئاینییەكان دەڵێن( :بەم جۆرە بكە!) ئەم
ك��ارەش هەرگیز بە ئاكام ناگات .خودا دەڵێت:
(باوەڕ بەم پیاو «مەسیح»ـە بكەن!) دەستبەجێ
هەموو شتێك بەئەنجامدەگات.
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لەم سەروبەندەدا ،پاپا لیۆ لە رۆما ئەركی
لێكۆڵینەوە لە نەوەد و پێنج پرسەكەی لۆسەری بە
راوێژكارێكی ئاینی خۆی (سیلوستەر پریریاس)
سپارد .پریریاس قەشەیەكی پیری دۆمینیكی بوو،
دەستبەجێ رایگەیاند لۆسەر تاوانبارە .نامەیەكی
دی��ال��ۆگ��ی نوسی و تێیدا ب��ە ف��ەرم��ی دژای��ەت��ی
لۆسەری كردبوو .پریریاس ئەم نامەیەی بۆ یاسا
ناسانی پاپا نارد .یاساناسانیش تۆمەتنامەیەكی
فەرمییان لەسەر لۆسەر رێكخست.
ئ��ەرك��ی ن��اردن��ی ن��ام��ەی دی��ال��ۆگ و تۆمەتنامە
فەرمییەكە بۆ لۆسەر ،نێردرا بۆ تۆماس كایتانۆس.
كایتانۆس سەرۆكی تاقمی دۆمینیكیەكان و كاردیناڵێك
بوو ،كە لە رووی دەسەاڵتەوە لەدوای پاپاوە دەهات.
نامەكە لە 7ی ئابی  1518گەیشتەدەست لۆسەر.
فەرمانی پێكرابوو لە رۆم��ا ئامادەبێت و وەاڵم��ی
تۆمەتی داهێنانی باوەڕە نوێكەی بداتەوە.
ل��ۆس��ەر ل��ە چ��وون��ی ب��ۆ رۆم����ا راڕا ب��وو.
سزای تاوانی داهێنانی باوەڕی نوێ ،بە زۆری
ئەشكەنجە و پاشان سوتاندنی ب��وو بە داری
م��ەرگ��ەوە .شەست رۆژ مۆڵەتی هەبوو ،تاكو
وەاڵم��ی تۆمەتەكانی بداتەوە .بۆ رۆژی دواتر
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نامەیەكی بۆ هاوڕێی دێرینی گیۆرگە شپاالتین
نوسی ،كە سكرتێری فێردریك بوو .داوای لە
شپاالتین كرد ،فێردریك و ئیمپراتۆر رازی بكات،
دۆسییەكەی بگوازنەوە بۆ ئەڵمانیا.
ل��ەم كاتەدا پاپا فەرمانەكەی خ��ۆی گ��ۆڕی:
ل��ۆس��ەر دەی��ت��وان��ی ك��اردی��ن��اڵ ك��ای��ت��ان��ۆس لە
ئاوكسبۆرگ ببینێت .ب��ەه��ەرح��اڵ ،كایتانۆس
وەك نوێنەری پاپا لە ئەنجومەنی پاشایەتی ،كە
ئەنجومەنی رابەڕانی ئیمپراتۆر بوو ،بۆ ئەوێ
ك��ەوت��ب��ووەڕێ .پاپا وتبووی ئەگەر لۆسەر لە
بانگەشەكانی لە دژی كڵێسا پاشگەزنەبێتەوە،
كایتانۆس بە كۆتوبەندكراوی بنێرێت بۆ رۆما.
بە هەمانشێوە پاپا نامەیەكی بۆ فیردریك نارد و
رایسپارد هاوكاری كایتانۆس بكات.
لە مانگی ئەیلولدا ،فێردریك فەرمانی بە
لۆسەر كرد ،بڕوات بۆ ئاوكسبۆرگ .لۆسەریش
فەرمانەكەی بەجێهێنا ،ب��ەاڵم زۆر دەترسا و
راڕابوو كە ئیدی بە زیندوویی نەگەڕێتەوە .فەرمان
بە كایتانۆس كرابوو لەگەڵ لۆسەر مشتومڕ
نەكات ،لۆسەر ناچاربكات تەنیا وشەیەك بڵێت:
(ریڤۆكۆ ) reveco -واتە (پاشگەز دەبمەوە).
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لۆسەر و كایتانۆس لە خانویەكی پێچ و پەنادا
یەكتریان بینی .فۆن شتاوپیتزی و پارێزەرێك
لەگەڵ لۆسەر بوون .لۆسەریان فێركردبوو كە
چۆن لەبەردەم كاردیناڵدا رەفتاربكات .كاتێک
گەیشتنە الی كایتانۆس ،لۆسەر كڕنۆشی برد و
هیچی نەوت .كاتێ كایتانۆس دەستیكرد بەقسان،
لۆسەر هەستایەوە و كەوتە سەرئەژنۆ ،تا ئەو
كاتەی كایتانۆس فەرمانی نەكرد هەستێت ،لە
شوێنی خۆی هەڵنەسا.
پاشان كاردیناڵ فەرمانی پێكرد سێ كار
بكات .یەكەم :دەربڕینی پەشیمانی لە گوناهەكانی
و تۆبەكردن ،دووەم :بەڵێنبدات كە ئیدی خەڵكی
فێری ئەم شتانە نەكات ،سێیەمیشیان :ئارامی
كڵێسا تێك نەدات.
ئ��ەگ��ەرچ��ی ب��ڕی��ارب��وو ل��ۆس��ەر تەنیا بڵێت
(ریڤۆكۆ) ،بوێری دای��ە بەرخۆی و پرسی كە
گوناهەكانی چین؟ كاتێك كایتانۆس روون��ی
كردنەوە ،لۆسەر لە وەاڵمدا وتی ناتوانێت پاشگەز
بێتەوە .كایتانۆس وتی( :بتەوێ و نەتەوێ تۆ
دەبێت ئەمڕۆ پاشگەز بیتەوە) .ب��ەاڵم لۆسەر
ئامادە نەبوو ئەم كارە بكات.
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ئەم دوو پیاوە بۆ رۆژی دوات��ر دیسانەوە
یەكتریان بینییەوە و لەمەڕ ئازادییەكانی پاپا و
مافی پاپا لە پێدانی لێبوردننامە دووان ،پاشان
ل��ۆس��ەر داوای ك��رد وەاڵم���ی خ��ۆی ب��ە نوسین
بداتەوە.
كاتی یەكتربینی سێیەم دی��اری��ك��را .كاتێك
ل��ۆس��ەر ب��ۆ سێیەمجار ل��ەب��ەردەم كایتانۆسدا
ئامادەبوو ،نوسینەكەی لەگەڵ خۆیدا هێنابوو،
كایتانۆس بە رێزەوە بەڵێنیدا نوسینەكەی بنێرێت
بۆ رۆما ،پاشان بیری هێنایەوە كە ئێستا كاتی
ئەوەیە لۆسەر لە گوناهەكانی پاشگەزبێتەوە.
مشتومڕ گ��ەرم ب��وو كایتانۆس ئ��اگ��ری گ��رت:
(ئێستا بڕۆ تاكو ئامادە نەبیت پاشگەز بیتەوە
لە بەرچاوم دەرنەكەوێت!) لۆسەر ژوورەكەی
بەجێهێشت .دواتر بۆ یەكێك لە هاوڕێكانی لەم
بارەیەوە دەنوسێت:
تەنیا بە وتنی وشەی سادەی (ریڤۆكۆ) واتە
(پاشگەز دەبمەوە) ،دەمتوانی ببمە سازشكارترین
و خۆشەویستترین ك��ەس ،ب��ەاڵم ئامادەنیم بە
نكۆڵیكردن لە تێگەیشتنێك باوەڕی نوێ دابهێنم،
كە بەو رێبازە بومەتە مەسیحی.
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لۆسەر تێگەیشت دووچ��اری چەرمەسەری
ب����ووە .ف���ۆن ش��ت��اوپ��ی��ت��ز ب��ە نهێنی ل��ە كۆتی
سوێندەكەی ئ��ازاد كرد ،تاكو بتوانێت هەڵبێت.
پاشان فۆن شتاوپیتز و پارێزەرەكەی لۆسەر،
پاش خۆرئاوابوون بە نهێنی لە شار هاتنەدەر .لە
شەوی 20ی تشرینی یەكەمی 1518دا ،لۆسەر
بە ئەسپێكی پیرەوە لە تولەڕێیەكی دەروازەی
شارەوە هەڵهات و رێگەی ویتەنبێرگی گرتەبەر.
لە  31تشرینی یەكەمدا ،رێ��ك ساڵێك دوای
هەڵواسینی نەوەد و پێنج پرسەكەی بە دەرگای
كڵێساوە ،گەیشتەوە ویتەنبێرگ .ئێستا دەیتوانی
ل��ە ن��او ترسێكی دەروون���ی���دا ل��ە ه��ەم��ان كاتدا
ئومێدەوار بێت .هەرچەندە لە ساكس لۆسەر
لەژێر چاودێری فێردریكدا بوو.
لە هەفتەكانی دواتردا ،كۆمەڵێك نامە و بڕیار
ئاڵوگۆڕكران .لۆسەر نامەیەكی بۆ فێردریك نارد
و هەڵبژێردراوی رازیكرد ،كە پارێزگاریكردن لێی
كارێكی دروستە ،پاشان فێردریكیش نامەیەكی بۆ
كایتانۆس نارد ،تێیدا هاتبوو تاكو تاوانباربوونی
لۆسەر بە داهێنانی بیری نوێ نەسەلمێنرێت،
ناینێرێت بۆ رۆما.
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لە 13ی كانوونی یەكەمی  ،1518پاپا بڕیارێكی
نوێی دەركرد .لەم بڕیارەیدا رەوایەتی دابوو بە
خۆی بۆ دابەشكردنی لێبوردننامە ،وتبووی ئەمە
رێگەیەكی دروستە بۆ تۆبەكردن .لەم بڕیارەدا
بە دیاریكراوی ناوی لۆسەر نەهێنرابوو ،بەاڵم
ه��ەم��وو ئ��ەو راه��ی��ب و ئ��ام��ۆژگ��اری��ك��ەران��ی كە
فێركارییەكانیان بە پێچەوانەی ئەم بڕیارەوە بوو
تاوانباركرابوون.
لۆسەر چاوەڕێی دەكرد ،كە رۆما بەم زووانە
تاوانباری بكات ،بەاڵم بەهەرحاڵ گەڕایەوە سەر
وانەوتنەوەی خۆی لە زانكۆدا .لە كانونی دووەمی
ساڵی  1519فێردریك میوانداری لۆسەری كرد
بۆ نشینگەی خۆی ،تاكو نوێنەری تایبەتی پاپا
ببینێت .داوا لە لۆسەركرا پاشگەز بێتەوە ،بەاڵم
لۆسەر دیسانەوە رازی نەبوو .لەگەڵ ئەمەشدا،
لۆسەر رازیبوو كە بێدەنگ بێت ،بەو مەرجەی
نەیارەكانیشی بێدەنگ بن.
لە هەمان مانگدا ئیمپراتۆری مەزنی رۆما
(ماكسیملیانی یەكەم) مرد .پاپا لیۆ لەم كاتەدا
هەموو خەمی ئەوە بوو ،بەرگری لە هەڵبژاردنی
فێردریكی دانا بۆ جێنشینی ماكسیملیان بكات .پاپا
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نەیدەویست شارلی یەكەم ،نەوەی ماكسیملیان بۆ
ئەم پۆستە هەڵبژێردرێت ،چونكە ئەگەر بەمجۆرە
بوایە ،نەوەكەی ماكسیملیان دەسەاڵتێكی بێڕادەی
بەدەستدەهێنا .پاپا لیۆ لەم كاتەدا بەتەواووی
لۆسەری لەبیرچووبووەوە.
لە مانگی حوزەیران ،پاپا دەیپەڕژا كەمێك بیر
لە لۆسەر بكاتەوە .وتووێژێك لەنێوان لۆسەر و
یۆهان ئیك كە نوێنەری پاپا بوو رێكخرا .ئەم
وتوێژە لە شاری الیبزیگ بەڕێوەبرا.
ئەو هەوادارە زۆرەی كە لەگەڵ لۆسەردا لە
شاری ویتەنبێرگەوە بۆ الیبزیگ دەچ��وون ،لە
نزیكترین پەیڕەوكارانی بوون و نزیكەی دوو سەد
فێرخوازی زانكۆی ئەم شارە بوون .وتووێژەكە
رووداوێكی پڕ شكۆ بوو ،كە بە رێوڕەسمی نانی
ئێوارەی رەبانی و خوانی ئێوارە دەستیپێكرد.
هەروەها رووداوێكی گرنگ لە یەكەمین رۆژی
وتووێژەكەدا روویدا :ئیمپراتۆری نوێ هەڵبژێردرا.
ئەوكەسەش شارلی یەكەمی نەوەی ماكسیملیان بوو،
كە پێشتر پاشای ئیسپانیا بوو .هەمان ئەو كەسەی
كە پاپا لیۆ دەترسا بۆ ئەم پێگەیە هەڵبژێردرێت.
ئێستا بە ئێمپراتۆر شارلی پێنجەم ناودەبرا.
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ب��ەاڵم خەڵكی الیبزیگ زی��ات��ر گرنگیان بە
وتوێژەكەی نێوان لۆسەر و ئیك دەدا .شەست
و پێنج سەرباز پارێزگاریان لە بەڕێوەچوونی
وتوێژەكە دەكرد و دووسەد فێرخوازەكەش بە
نێو شاردا پیاسەیان دەكرد .بەرگریكارانی لۆسەر
و ئیك لەوێ ئامادەبوون .وتوێژەكە  23رۆژ
درێژەی كێشا .ئیك كە وتوێژكەرێكی لێهاتوو و
زیرەك و گوتاربێژێكی بە توانا بوو ،لۆسەری
ناچاركرد ،دان بە نكۆڵیكردنی مەرجەعیەتی پاپادا
بنێت .لۆسەر رایگەیاند مەسیح رابەری كڵێسایە
نەك پاپا.
كاتێك وتوێژەكە تەواوبوو ،لۆسەر دڵنیابوو كە
دۆڕاوە .ئیك نامەیەكی بۆ لۆسەر نارد و تۆمەتباری
كرد بەوەی لە خراپترین داهێنەرانی بیری نوێیە.
لۆسەر رایگەیاند ئیك بێشەرمە .لۆسەر كۆمەڵێك
دوژمنی نوێی بۆ دروستبوو ،چەند دۆستێكیشی
لەدەستدا ،ب��ەاڵم لە بەرامبەردا زۆرێ��ك ببوونە
پ��ەی��ڕەوك��اری ل��ۆس��ەر .وت��وێ��ژەك��ە ب���ووە هۆی
بەناوبانگ بوونی لۆسەر .كتێبەكانی بە هەزاران
دانەیان لێ دەفرۆشرا ،ژمارەی فێرخوازانی زانكۆی
ویتەنبێرگ بە شێوەیەكی بەرچاو زی��ادی كرد.
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ژمارەی ئەو فێرخوازانەی لە وانەكانی لۆسەردا
ئامادە دەب��وون لە چوارسەد كەس زیاتر بوو،
كڵێساكەی شوێنی ئەو خەڵكەی تێدا نەدەبووەوە
كە دەیانویست گوێ لە ئامۆژگارییەكانی بگرن.
ل��ە شوباتی 1520دا ،لیژنەیەك ل��ە رۆم��ا
دەستی بە كار كرد ،بۆئەوەی ئاشكرای بكات ئایا
نوسینەكانی لۆسەر لەخۆگری داهێنانی باوەڕی
نوێن یان نا .پێگەی لۆسەر كەوتە مەترسییەوە.
دوو خانەدانی ئەڵمانی پێشنیاری هاوكاریی و
پارێزگارییان بۆ لۆسەر خستەڕوو .پاش چەند
مانگێك كەسێك پێشنیاری بۆ لۆسەر كرد ،سەد
سوار بۆ پارێزگاریكردنی بخاتە خزمەتییەوە.
لە  24حوزەیرانی 1520دا ،پاپا لیۆ لە رۆما،
بڕیارێكی فەرمی دەركرد كە خودی خۆی واژۆی
لەسەر كردبوو .بڕیارەكەی پاپا ناوی ئیكسۆرگە
دومینە واتە (خوداوەند رابە) بوو .لە بڕیارەكەدا
شەست رۆژ مۆڵەت بە لۆسەر دراب���وو تاكو
پاشگەز بێتەوە ،ئەگەر پاشگەز نەبێتەوە بە كافر
بناسرێت ،وات��ە لە بەشداریكردنی رێورەسمی
نانی ئێوارەی رەبانیدا رێگری لێ بكرێت ،یان لە
كڵێسا دەربكرێت.
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هەروەها پاپا بڕیاریدا كتێبەكانی لۆسەر بە
ب��ەرچ��اوی خەڵكییەوە بسوتێنرێن ،لۆسەر لە
وەاڵمی ئەم بڕیارانەدا ،ئاگرێكی گەورەی لەژێر
دار بەڕوێكی ئەستوردا لە ویتەنبێرگ كردەوە
و داوای لە خەڵكی ك��رد (ئیكسۆر دومینە) و
هەموو بنەما شەرعیەكان ،یان رێساكانی كڵێسای
كاسۆلیك لە ئەو ئاگرەدا بسوتێنن.
خەڵكی بەهەمانشێوە درێ��ژەی��ان بە كڕینی
كتێبەكانی لۆسەر دەدا( .نامەیەكی ك��راوە بۆ
خانەدانە مەسیحییەكانی گەلی ئەڵمانیا) لە ماوەی
دوو هەفتەدا فرۆشرا .لۆسەر لەم نامەیەدا هێرشی
كردە سەر ئەو تێگەشتنەی ،كە دەڵێت :قەشەكان
لە خەڵكی ئاسایی مەزنترن .لۆسەر بانگەشەی
ئەوەی دەكرد ،بە هیچ جۆرێك قەشەیی پێگەیەكی
تایبەت نییە بۆ مەسیحییەكان .دەیگوت هەموو
باوەڕداران قەشەن و دەتوانن راستەوخۆ لەگەڵ
خودادا بدوێن.
لە تشرینی یەكەمدا ،لە كتێبە نوێیەكەیدا بەناوی
(لەبارەی دیلیەتی بابلی كڵێسا) رایگەیاند :قەشەكان
بە سوودوەرگرتن لە نەریتە پیرۆزەكان و كارە
خێرخوازییەكان ،خەڵكیان ك��ردووە بە كۆیلە.
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لۆسەر پاپای بە خودی دەجاڵ ( :Antichristلە
كتێبی پیرۆزدا دەجاڵ وەك دوژمنی سەرسەختی
مەسیح ناودەبرێت ،كە لە دونیای ئاخردا جیهان
پڕدەكات لە شەڕ و خراپە ،بەاڵم لە كۆتاییدا بە
هاتنی مەسیح لەناودەچێت) ناوبردبوو .دەیگوت
رێسا پ��ی��رۆزە پێویستەكان ،دەبێت لە حەوت
رێساوە بكرێنەوە بە دوو رێسا ،ئەوانیش لو ئاو
هەڵكێشان و نانی ئێوارەی رەبانی.
فریدریك خ��راب��ووە ژێ��ر گ��وش��ارەوە ،تاكو
كتێبەكانی لۆسەر بسوتێنێت و دەستگیری بكات و
بینێرێت بۆ رۆما ،بەاڵم فریدریك بەمە رازینەبوو
جەختی لەوە دەكردەوە ،پێویستە سەرەتا لۆسەر
لە دادگایی پاشایەتی ساكسدا بەرگری لە خۆی
بكات.
لەم كاتەدا ،ئیمپراتۆر (شارڵی پێنجەم) فەرمانی
كرد ،لە سەرەتای ساڵی 1521دا ،لە ڤۆرمس
ئەنجوومەنی پاشایەتی پێكبهێنرێت .ئامانج لە
پێكهێنانی ئەنجوومەنەكە ئەوەبوو ،رێگە بە شارڵ
بدرێت ف��ەرم��ان��ڕەوای خ��ۆی بەسەر میرەكانی
ئەڵمانیادا بسەپێنێت و ئەم میرانە یەكبخات ،كە
بە دەگمەن پێكەوە هەڵیاندەكرد .هەروا ئیمپراتۆر
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دەی��وس��ت س��ەب��ارەت ب��ە مەترسییەكانی هێزە
دەرەكییەكان وتوێژ بكرێت.
ل��ەس��ەر داوای ف��ری��دری��ك ،ش��ارڵ��ی پێنجەم
ئیزنی بە لۆسەر دا ،لە ئەنجوومەن ئامادەبێت.
جیرۆالمۆ ئالیاندرۆ ،كاردیناڵ و نێردەی پاپا لە
ئەنجوومەنەكەدا ،دژایەتی ئامادەبوونی لۆسەری
دەكرد .پێی لەسەر ئەوە دادەگ��رت كە پێویستە
ش��ارڵ بە ئەركی خۆی هەستێت و لۆسەر بە
یاخی رابگەیەنێت.
ل��ە 3ی ك��ان��وون��ی دووەم���ی 1521دا ،پاپا
بڕیارێكی بە ناوی (دێكت رۆمانیۆم پونتیفیكم-
 )Decet Romanum pontificemدەركرد و
لۆسەری بە كافر راگەیاند .ئەم بڕیارە نێردرا بۆ
شارڵ ،ئاماژە بەوەش كرابوو لە ئەنجوومەندا ئەم
بڕیارە بۆ هەمووان بخوێنرێتەوە و رابگەرێنرێت
هەر قەڵەمڕەو و كڵێسایەك بەرگری لە لۆسەر
بكات بەهەمانشێوە ئەویش بە تاوانبار دەناسرێت.
ئەنجوومەن لە 28ی كانوونی دووەم پێكهێنرا.
كاردیناڵ ئالیاندرۆ ،شارلی رازی��ك��رد مۆڵەتی
پێبدات ،تاكو فەرمانی ئیمپراتۆر لە دژی لۆسەر
دەرب��ك��ەن .لەگەڵ ئ��ەوەش��دا ،لە 19ی شوباتدا
77

میرەكان شارلیان ئاگاداركردەوە ،تاوانباركردنی
ل��ۆس��ەر ب��ەب��ێ دادگ���ای���ی ،ل��ەوان��ەی��ە ببێتەهۆی
سەرهەڵدانی شۆڕش .شارل رازی بوو ،لۆسەر
لە ئەنجوومەن ئامادەبێت .لۆسەر دەیتوانی بە
بەڵگەی پارێزراونامە گەشت بكات و هیچ كەسێك
مافی ئەوەی نەبوو بە هیچ بیانوویەك دەستگیر
یان زیندانی بكات.
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ئەنجوومەنی ڤۆرمس
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لە نیسانی ساڵی 1521دا لۆسەر و هەندێك لە
هاوڕێكانی بەرەو ڤۆرمس كەوتنەڕێ .لە رێڕەوی
گەشتەكەیاندا بە ئارفۆرتدا تێپەڕین .لۆسەر لە
ئ��ارف��ۆرت لە دێ��ری ئاگۆستینەكان وت��اری بۆ
خەڵكدا ،ئاپۆڕەی خەڵك حەوشەی دێرەكەی پڕ
كردبوو .خەڵكی ئەو شارانە هەستی خۆیان بۆ
لۆسەر دەردەبڕی ،كە لۆسەر و هاوڕێیانی پێیدا
تێدەپەڕین .خۆشەویستی لۆسەر رۆژ بە رۆژ
زیاتر دەبوو.
ل��ە 16ی نیساندا ،ن��ێ��ردەی پاشا رێنمایی
لۆسەری كرد بۆ ڤۆرمس .جاڕچییەكان هەواڵی
گەیشتنی ل��ۆس��ەری��ان راگ��ەی��ان��د .نزیكەی دوو
هەزار كەس لە تەنیشت دەروازەكانی شاردا بۆ
پێشوازیكردن لە لۆسەر كۆببونەوە .ئالیاندرۆی
خۆشەویستی لۆسەر بەمجۆرە باسی دەكات:
لە هەر دە ئەڵمانییەك نۆیان هاواریان دەكرد:
(بژی لۆسەر) و كەسی دەیەمیش هاواری دەكرد:
(بمرێت رۆما).
ش����اری ڤ���ۆرم���س رۆچ����وب����ووە ش����ادی و
خۆشییەوە .ئەنجومەن وایكرد میرگەلی زەنگین
و ئەسقۆفەكان س��ەردان��ی ئ��ەم ش���ارە بكەن.
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كەسانی ت��ەڕدەس��ت و لێبوك لە شەقامەكاندا
نمایشیان دەكرد .فرۆشیارانی دەستگێڕ خۆراك
و خواردنەوەیان دەفرۆشت ،بەاڵم لۆسەر بۆ
جەژن و خۆشحاڵی نەهاتبوو .هاتبوو بەرگری
لە باوەڕەكانی خۆی بكات .بەر لە جێهێشتنی
ویتەنبێرگ رایگەیاند بوو ،بۆ پاشگەز بوونەوە
بۆ ڤۆرمس ناچێت ،بەڵكو بۆ مشتومڕ دەڕوات.
ئەمجارەیان وەك ئەو كاتەی لە ئاوگسبۆرگ
بوو نەدەترسا .لۆسەر بە باوەڕ بەخۆبوونەوە
رایگەیاند:
ئەگەر بە زۆر رێگە لە من نەگرن ،یان قەیسەر
(شارڵی پێنجەم) لە بانگێشتنامەكەی پەشیمان
نەبێتەوە ،ل��ەژێ��ر ئ��ااڵی مەسیحدا ب��ە ب��ەردەم
دەروازەكانی دۆزەخدا دەچمە نێو ڤۆرمسەوە.
لە 17ی نیساندا ،دوو كاربەدەستی فەرمی
ئ��ی��م��پ��رات��ۆری رۆم����ا ،ب��ۆ دوورك���ەوت���ن���ەوە لە
رووبەرووبوونەوەی خەڵكی ،بە نهێنی لۆسەریان
هێنایە ن��او ئەنجوومەنەوە .لە دەورووب����ەری
كاتژمێر چواری پاشنیوەڕۆ ،لۆسەر چووە نێو
هۆڵی ئەنجومەن .فەرمانڕەوایانی بەهێزترین
ئیمپراتۆری جیهان و نوێنەری كڵێسای پایەبەرزی
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كاسۆلیكی رۆم��ا لەوێندەر ئامادەبوون .هۆڵی
ئەنجوومەن پڕبوو لە سەربازان و بەهێزترین
سیاسەتمەدارانی ئەڵمانیا.
لە ناوەڕاستی هۆڵەكەدا مێزێك دانرابوو ،كە
كتێبەكانی مارتن لۆسەری لەسەر كەڵەكە كرابوو،
كتێبگەلێك كە ك��وڕی كانزاكارێك و راهیبێكی
سادەی تاقمی ئاگۆستینی و قەشە و مامۆستای
زان��ك��ۆی شارۆچكەیەك نوسیبوونی .لۆسەر
لە تەنیشت مێزەكەوە راوەس��ت��ا .ئ��ەو كەسەی
بۆ لێكۆڵینەوە لە لۆسەر دیاریكرابو ،ئاماژەی
بۆ كتێبەكانی كرد و دوو پرسیاری لێكرد :ئایا
ئەم كتێبانە لۆسەر نوسیوونی؟ ئایا بەرگری لە
كتێبەكانی دەك��ات ،یان پەشیمان دەبێتەوە ،لە
نوسینی هەندێكیان؟
لۆسەر لە پرسیارەكانەوە تێگەیشت ،دادگایی
یان وتوێژ لەئارادا نییە .بە دەنگێكی نەرم وەاڵمی
دایەوە :بەڵێ ئەم كتێبانە هی منن و زیاتر لەمانەشم
نوسیووە ،ب��ەاڵم بۆ وەاڵم��دان��ەوەی پرسیاری
دووەم داوای كاتێكی زۆرتری كرد .هەرچییەك
ب��وو پەیوەندی بە رزگ��ارك��ردن��ی رۆحەكانەوە
هەبوو .ئیمپڕاتۆر رۆژێك مۆڵەتی پێدا.
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كاتێك لۆسەر گەڕایەوە بۆ شوێنی حەوانەوەی
نوسی:
لەبەرئەوەی مەسیح لە بەرامبەرم دلۆڤان
ب���ووە ،ل��ە پیتێك ی��ان ت��ەن��ان��ەت ل��ە نوقتەیەكی
نوسینەكانم پەشیمان نابمەوە .رۆژی دوات��ر،
ئامادەبوونی لۆسەر لە بەردەم ئەنجوومەندا ،بۆ
كاتژمێر شەشی ئێوارە دواخرا .لەژێر رووناكی
مۆمەكاندا ،دیسانەوە لێیان پرسییەوە ،ئایا لە
هەندێك ل��ە نووسینەكانی پەشیمانە ی��ان نا؟
لۆسەر وتارێكی كورتی دا ،بەاڵم لێكۆڵەر گوێی
بەم قسانە نەدا ،رایگەیاند پێویستە لۆسەر وەاڵمی
راشكاوانە بداتەوە.
ل��ۆس��ەر ل��ە وەاڵم����دا وت���ی :ن��ە ل��ە قسەكانی
پاشگەزدەبێتەوە و نە ئامادەشە پەشیمان بێتەوە.
(خودا یارویاوەری من بێت ،ئامین).
دەن��گ��ی ه���ەراوزەن���ا و دەرب��ڕی��ن��ی هەستی
ئامادەبووان بێدەنگی هۆڵەكەی شكاند .شارڵ
هۆڵی ئەنجومەنی بەجێهێشت .گوێی لە دەنگی
لۆسەر بوو كە وتی( :وەس���ەالم) .بینی لۆسەر
دۆخ����ی س��ەرك��ەوت��ن��ی ب���ەخ���ۆوە گ���رت���ووە .بە
ئاسوودەییەوە بەرگری لە باوەڕەكانی دەكرد و
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بەم كارەی ئیدانەی باوەڕەكانی هەزار ساڵەی
كڵێسای كاسۆلیكی كرد.
ئالیاندرۆ راسپێرا ،تاكو ئەو بڕیارە بینووسێت
كە بە فەرمانی ڤۆرمس ناسرا .فەرمانەكە لۆسەری
بە یاخییەكی بەرگری لێنەكراو راگەیاند .لەگەڵ
ئەوەشدا ،لەو كاتەدا شارڵ ئامادەنەبوو بڕیارەكە
واژۆب���ك���ات .ش���ارڵ ل��ەس��ەرەت��اوە ،لەبەرامبەر
بردنەسەری بەڵێنی پێدانی بەڵگەی پارێزراونامە
بە لۆسەر وەفادار بوو.
ل���ۆس���ەر ل���ەژێ���ر چ����اودێ����ری����دا ڤ��ۆرم��س��ی
بەجێهێشت .بەدرێژایی رێگە سەرنجی خەڵكێكی
زۆری راكێشا و لە دێر و كڵێساكاندا وتاری
دەدا .لە مۆرا ( )Mohraسەری لە خزمانی دا،
لەگۆڕەپانی شارۆچكەكەش وتاری بۆ هەندێك لە
خەڵكی شارۆچكەكەدا ،چونكە ئەم شارۆچكەیە
كڵێسای نەبوو.
لۆسەر لە مانگی ئایاردا مۆرای بەجێهێشت،
ب���ەاڵم نەگەیشتە ویتەنبێرگ .كەسێكی دیكە
پالنێكی بۆ لۆسەر هەبوو.
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شاسواری یۆرك
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پاشنیوەڕۆی 4ی ئ��ای��اری  ،1521لۆسەر
و سێ س���واری دیكە لە م���ۆراوە بە گالیسكە
كەوتنەڕێ .پاش تاریكداهاتن ،لەكاتی تێپەڕبوون
بە دارستانی تۆرینگن ،چوار پیاوی بە چەك و
دەمامكدار لەناو دارەكانەوە دەرپەڕین و پرسییان
كامتان ل��ۆس��ەرن؟ گالیسكەچی ئ��ام��اژەی بە
لۆسەركرد ،پیاوەكان لۆسەریان گرت و بردیان.
هاوڕێكانی وابیریان دەك����ردەوە ،كە ئیدی
لۆسەر نابیننەوە ،ب��ەاڵم فریدریكی دان��ا پیالنی
رفاندنی ل��ۆس��ەری ،رێكخستبو .پالنەكە ئەوە
بوو لۆسەر ببەن بۆ قەاڵی وارتبۆرگ لە نزیك
ئایزناخ ،بۆ ئەوەی لەوێ پارێزراو بێت .كەمێك
بەر لە كاتژمێر دوازدەی شەو ،لۆسەریان بە چاو
بەستراوی بە سەر پردێكی گەڕۆكدا برد و لە
قەاڵیەكدا دای��ان نا ،كە هی فریدریك و شوێنی
مانەوەی شاسواران بوو.
لۆسەر بۆ ئەوەی نەناسرێتەوە ،كەڵپۆسی
راهیبی یان بااڵپۆشی كاڵوداری رەش و درێژی
خۆی گۆڕی و پۆشاكی شاسوارانی لەبەركرد.
لۆسەر لە ژوورێكدا بوو كە قادرمەی شاراوەی
هەبوو كەس نەیدەبینی ،سەرو ریشی درێژ كرد
86

و خۆی ناونا یونكەر یۆرك (شاسواری یۆرك).
ژیان لەنێو قەاڵدا بۆ لۆسەر ،كە خوی بەوانە
وتنەوە و ئامۆژگاری و نووسین و خوێندنەوە
و سەفەرەوە گرتبوو ،ئەزموونێكی ناخۆش بوو.
هەندێجار دووچاری نائومێدی دەبوو ،بەدەست
هێڵنجدانەوە ئازاری دەكێشا .لۆسەر لەم بارەیەوە
بۆ هاوڕێ و مامۆستای هاوكاری فلیپ مالنشتۆن
دەنوسێت:
«لێرە وەك گەمژەكان دادەنیشم و لەوپەڕی
بەتاڵی و وەڕزیی و تووڕەییدام ،كەم نزا دەكەم
و تامەزۆری كڵێسای خودا نیم».
ئ��ەوەن��دەی پێنەچوو لۆسەر دەستیكرد بە
خوێندنەوەی رۆژانەی كتێبی پیرۆز .بەرنامەیەكی
رێكخست ب��ۆ ئ���ەوەی پەیمانی ك��ۆن��ی عیبری
و پەیمانی نوێی یۆنانی وەربگرێتەوە كە لە
لۆسەریان وەرگرتبوو .بەم شێوەیە دەستیكرد
بە نوسین .دوای دە مانگ ،دوازدە كتێبی نوسی
و باڵویكردەوە ،پەیمانی نوێ (ئینجیل)یشی بۆ
زمانی ئەڵمانی وەرگێڕا .فرۆشتنی پەیمانی نوێ
(ئینجیل) لە ساڵی 1522دا دەستیپێكرد و پێنج
هەزار دانەی لە ماوەی دوو مانگدا لێفرۆشرا.
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دوای  24ساڵ ،نزیكەی سێسەد هەزار دانەی
لێفرۆشرا.
ل��ە  26ئ��ای��اری 1521دا ،ش��ارڵ��ی پێنجەم
فەرمانی ڤۆرمسی بە ئامادەبوونی هەندێ نوێنەر
واژۆ ك��رد ،كە هێشتا لە ئەنجومەنی ڤۆرمسدا
مابوونەوە .ئ��ەم فەرمانە لۆسەری بە فەرمی
ل��ە ب��ەرام��ب��ەر ئیمپراتۆری رۆم����اوە ،ب��ە یاخی
لەقەڵەمدا .بەمپێیە هەموان دەیانتوانی لۆسەر
بگرن و بیكوژن .هەموان راسپێردرابوون لۆسەر
رادەستی كاربەدەستانی حكومەت بكەن.
هەندێ كەس بە توندی پەرچەكرداریان لە
بەرامبەر بیركردنەوە توندەكانی لۆسەردا دەربڕی.
سێ زانكۆی ئ��ەوروپ��ا بە ئاشكرا باوەڕەكانی
لۆسەریان تاوانباركرد .مامۆستایانی تیۆلۆژی
ب��ۆ دژای��ەت��ی ب��اوەڕەك��ان��ی ل��ۆس��ەر داوای��ەك��ی��ان
نوسی ،ب��ەاڵم لە ویتەنبێرگ ئاگری چاكسازی
هەاڵیسابوو .ئەمێستا كە لۆسەر لە ویتەنبێرگ
نەبوو ،ئەركی رابەرایەتی ب��اوەڕی ن��وێ ،سێ
كەس لە هاوڕێیانی لۆسەر لە ئەستۆیان گرتبوو:
فلیپ مالنشتۆن و ئاندریاس كاریلشتات و گابریل
توسولینگ .خەڵكی بە ڕێنمای ئ��ەوان ،شێوازی
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ب���اوەڕداری و پەرستنی خۆیان بە شێوەیەكی
بنەڕەتی گۆڕی .ئیدی قەشەكان بە پێی نەریتی
كاسۆلیكی ،رێورەسمی نانی ئێوارەی رەبانی
پیرۆزیان لە كڵێسادا بەڕێوە نەدەبرد .سێ قەشە
لەناویشیاندا كاریلشتات ،سوێندی رەبەنی خۆیان
شكاند و هاوسەرگیریان كرد .سیازدە راهیبە
دێری ئاگۆستینەكانیان بەجێهێشت .لەسەرەتایی
تشرینی دووەم���ی ساڵی 1521دا ،یوستۆس
یۆناس هاوڕێ و مامۆستای هاوكاری لۆسەر ،لە
كڵێسای (هەموان قەدیس) رایگەیاند ،لێبوردنامە
جگە لە شتێكی پڕوپووچ هیچی دیكە نییە.
ف���ێ���رخ���وازان ش��ۆڕش��ی��ان ه��ەڵ��گ��ی��رس��ان��د و
هێرشیان ك��ردە س��ەر كڵێسا .فێرخوازان ئەو
كتێبانەی پ��ەی��وەن��دی��ان ب��ە ڕێ��وڕەس��م��ی پیرۆز
هەبووە ،لە كڵێسادا بردیان و قەشەكانیان كردە
دەرەوە و بەردبارانیان كردن .خۆپیشاندەرانی
چ��ەق��ۆ ب���ەدەس���ت ل���ە دێ��رێ��ك��ی ف��ران��س��ی��س��دا،
پەیكەرە پیرۆزەكانیان شكاند و مینبەرەكانیان
روخاند .فێرخوازان رژانە سەر شەقامەكان و
خۆپیشاندانیان ك��رد و شوشەی كڵێساكانیان
شكاند .ئەنجومەنی ش��اری ویتەنبێرگ ل��ەوە
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دەت��رس��ا ،شۆڕشێكی س��ەراپ��اگ��ی��ر ب��ەم زوان��ە
دەستپێبكات.
ه��ەواڵ��ی ن��ائ��ارام��ی ش���اری ویتەنبێرگ بە
لۆسەر گەیشت .لۆسەر لە سەرەتای كانوونی
یەكەمدا ،بە پۆشاكی شاسواران و بە ئەسپێكەوە،
بەدزییەوە لە ق��ەاڵی وارتبۆرگەوە هاتەدەر و
خ��ۆی گەیاندە ویتەنبێرگ .م��اوەی هەفتەیەك
لەوێبوو كەس نەیدەناسییەوە .ئازادانە بە چاوی
خۆی ئەو رووداوانەی دەبینی كە روویان دەدا،
لەم رووداوانە سەری سوڕدەما .پاش گەڕانەوەی
بۆ قەاڵی وارتبۆرگ ،لە دۆخێكی تووڕەدا نامەی
(هۆشداری بۆ هەموو مەسیحییە راستەقینەکان
بۆ خۆبەدوورگرتنیان لە ئاژاوەگێڕی) نووسی.
لە نامەكەدا رایگەیاند بوو ،هیچ بیانوویەك بۆ
یاخییەتی و سەركێشی قبوڵناكرێت.
لە جەژنی كریسمسی ساڵی 1521دا ،نزیكەی
دوو ه���ەزار ك��ەس ،ب��ە نزیكی ه��ەم��وو خەڵكی
شاری ویتەنبێرگ ،لە كڵێسای (هەموان قەدیس)
كۆبوونەوە .كاریلشتات بااڵپۆشی قەشەی البرد
و رێوڕەسمی نانی ئێوارەی رەبانی بەڕێوەبرد.
س��ەرەت��ای رێ��وڕەس��م��ەك��ەی ب��ە زم��ان��ی التینی
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دەستپێكرد ،پاشان زمانی رێوڕەسمەكەی گۆڕی
بۆ ئەڵمانی .بۆ یەكەمینجار خەڵكی رێورەسمی
ن��ان��ی ئ���ێ���وارەی رەب��ان��ی��ان ب��ە زم��ان��ی خ��ۆی��ان
گوێ لێبوو ،پاشان كاریلشتات خەڵكەكەی لە
رێوڕەسمی نانی ئێوارەی رەبانیدا بەشداری
پێكرد .تا ئەوكاتە خەڵكی تەنیا لە خواردنی ناندا
بەشدارییان پێدەكرا ،ب��ەاڵم ئێستا كاریلشتات
ش��ەراب��ی��ش��ی ب��ە خ��ەڵ��ك��ی دەدا .ئ���ەم ك��اران��ەی
كاریلشتات بە پێچەوانەی رێساكانی كڵێسای
كاسۆلیكەوە بوو.
بە پێداگری كاریلشتات ئەنجوومەنی شاری
ویتەنبێرگ ،یەكەمین بڕیاری یاسای سەبارەت
بە ریفۆرمی كڵێسا دەرك��رد .رێورەسمی نانی
ئێوارەی رەبانی دەبوو بە شێوازی كاریلشتات
بەڕێوەببرێت و پەیكەرەكان لە كڵێسادا الببرێن.
بە هەمانشێوە ،ئەنجومەنی شار ناردی بە دوای
لۆسەردا ،تاكو رابەرایەتی ریفۆرمی ئاینی لە
ئەستۆ بگرێت و بانگهێشتنامەی بۆ نارد تاكو
بگەڕێتەوە .لۆسەر فریدریكی ئ��اگ��ادارك��ردەوە
دەیەوێت بگەڕێتەوە بۆ ویتەنبێرگ .هەرچەندە
ب��ڕی��اری تاوانباركردنی ئەنجومەنی ڤۆرمس
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لەسەر لۆسەر هێشتا هەڵنەگیرا ب��وو .لۆسەر
لە 6ی ئازاری  1522گەڕایەوە بۆ ویتەنبێرگ
بۆ ئ��ەوەی ئاگرەكە دامركێنێتەوە .لەبەرئەوەی
گرتنی لۆسەر دەبووە هۆی هەڵگیرسانی چەندین
شۆڕشی نوێ ،بەرپرسان لێیگەڕان و دەسگیریان
نەكرد.
لە 9ی ئازاردا ،لۆسەر لە پشت كورسییەكەی
خۆیەوە لە كڵێسای مریەمی پیرۆز دانیشتەوە.
ل���ۆس���ەر ب���ۆ م�����اوەی ه��ەش��ت رۆژ ل���ەب���ارەی
پ���ش���وودرێ���ژی و ع���ەش���ق و چ���ارەس���ەری
الوازی��ی��ەك��ان ئ��ام��ۆژگ��اری خەڵكی ك���رد .ئەو
توندووتیژییە لە روانگەی لۆسەرەوە ترسناك
بوو ،كە رووی��دەدا .بە خەڵكی دەگوت ناتوانێت
بەرگری لە كارە ناڕەواكانیان بكات .شەرمەزار
بوو بەوەی كە شەڕ و توندوتیژی و كاولكاری
پەیوەست كرابوون ،بە باوەڕ و ناوی ئەوەوە.
تەنانەت دەیگوت ئامادەیە بۆ هەمیشە ویتەنبێرگ
بەجێبهێڵێت.
ب��ەاڵم ب��ە ه��ەم��ان گوڕوتینەوە درێ���ژەی بە
ئامۆژگارییەكانی دەدا و دەكۆشا ئەو رووداوانە
رێكیان بخاتەوە ،كە بەهۆی ئامادە نەبوونی و
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مانەوەی لە ق��ەاڵی وارت��ب��ۆرگ رووی��ان داب��وو.
لۆسەر وردە وردە گروپێكی لە پەیڕەوكارانی
بە وەف���ای خ��ۆی رێكخست كە لەباوەڕەكانی
دەگەیشتن ،باوەڕگەلێ كە بەتیۆلۆژیا (خوداناسی)
ی ویتەنبێرگ ناسرابوون.
پ��ەی��ڕەوك��اران��ی ل��ۆس��ەر ،ب��ە پ��رۆت��س��ت��ان و
لۆسەرییەكان و هەندێجاریش بە مارتنییەكان
ب��ەن��اوب��ان��گ ب���وون .ب��زووت��ن��ەوەی پرۆتستان
بەخێرایی لە سەرانسەری ئەوروپادا باڵوبووەوە.
ل��ە سویسراش (ئولریش تسوینگلی) و (ژان
ك��اڵ��ۆن) پەیجۆری ریفۆرمی كڵێسا ب��وون .لە
(ستراسبۆرگ)یش (مارتن بوتەسەر) باوەڕەكانی
پرۆتستانی دەگ���وت���ەوە .ئ��ەوەن��دەی پێنەچوو
مرۆگەل تاقم تاقم بڕوایان بە باوەڕەكەی لۆسەر
هێنا.
هەندێ ب��اوەڕداری��ش ،كاتێك لەگەڵ لۆسەر
لەسەر بابەتێكی تایبەت ناكۆك ب��وون ،بوونە
ن���ەی���اری ل���ۆس���ەر .ك��اری��ل��ش��ت��ات ویتەنبێرگی
بەجێهێشت و لە ئەنجامدا بووە نەیاری لۆسەر.
هەندێ كەسی دیكەش وەك (تۆماس مونتەسەر)
كە یەكێك بوو لە هەوادارە یەكەمەكانی لۆسەر،
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ب���اوەڕی واب���وو ،دەب��ێ��ت خ��راپ��ە لەناوببرێت و
كڵێساكانی كاسۆلیك بسوتێنرێن .لۆسەر ئەمانەی
بە  schwarmgeisterناوبرد ،كە لە زمانی
ئەڵمانیدا بە وات��ای رۆحگەلێك دێ��ت كە وەكو
پ��وورەی زەردەواڵ���ەی شێت بۆ ئەمال و ئەوال
هێرش دەبەن.
باوەڕەكانی لۆسەر ،تەنانەت لە دەرەوەی
كڵێساش كاریگەربوون .ئابوریی ئەڵمانیا كە
لەسەر شانی جووتیارانی رەنجكێش بە كرێیەكی
مەمرە و مەژی بەڕێوەدەچوو ،لە كاتێكدا ئاغاكانیان
رۆژ لە دوای رۆژ دەوڵەمەنتر دەب��وون ،لەژێر
كایگەری باوەڕەكەی لۆسەر ،لە ساڵی 1524
جووتیارانی ئەڵمانیا لە بەرانبەر ئاغاكانیانەوە
یەكیان گرت .لۆسەر پێشتر هۆشداری دابووە
خانەدانەكان و گوتبووی :خەڵكی نەدەتوانن و
نەدەیانەوێت لەمە زیاتر بەرگەی زوڵم و زۆری
ئێوە بگرن .هەروا گوتبووی تەنانەت خوداش ئەم
زوڵمە قبوڵناكات.
لۆسەر كە بە هیوا بوو یەكسانی و ئاشتەوایی
بۆ خەڵكی بهێنێت .لە جیاتیدا شەڕێكی بەمانای
وشە شەڕ ،بە رابەرایەتی مۆنتەسەر هەڵگیرسا.
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لە بەهاری ساڵی 1525دا نزیكەی سێسەد هەزار
جووتیار ،بەرهەمەكانیان و سەدان كڵێساو دێر و
قەاڵیان خاپوور كرد .لۆسەر شار بە شار دەگەڕا،
بۆ ئ��ەوەی خەڵكی لە خوێنڕێژی و توندوتیژی
دووربخاتەوە.
ئێستا لەبەرئەوەی لۆسەر لە دژی توندووتیژی
ج��ووت��ی��اران دەدوا ،زۆرب��ەی��ان ل��ۆس��ەری��ان بە
دوژمنی خۆیان دەزانی و تەنانەت هەڕەشەشیان
لێدەكرد .لۆسەر تووڕە بوو لە وێرانكردنی بێ
ئەنجام و گەڕایەوە بۆ ویتەنبێرگ .لە مانگی ئایاردا
نامەیەكی لە دژی جووتیارانی چەتە و پیاوكوژ
نووسی .میرەكانی هاندا ،ئەگەر جووتیاران چەك
دانەنێن ،بیانكوژن .لەكاتێكدا خەریكی نووسینی
ئ��ەم نامەیە ب��وو ،میرەكان رێ��ك ئ��ەم كارەیان
كردبوو .جووتیارانیان دەستگیركران و هەزاران
ك��ەس ل��ەو رووداوەدا لە سێدارە دران كە بە
شەڕی جووتیاران ناسرا.
كاتێك ش��ەڕ ئەنجامێكی توندووتیژیانەی
ل��ێ��ك��ەوت��ەوە ،ل��ۆس��ەر ه��ەن��دێ��ك��ج��ار ب���ەو هۆیە
خەمی دەخ���وارد كە پەیامی ب��اوەڕەك��ەی ئەم،
ئاكامێكی ترسناكی لەم چەشنەی لێكەوتوەتەوە.
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لۆسەر گ��ەڕای��ەوە س��ەر ژیانی تایبەتی خۆی.
دەستبەجێ هەمان ئەو ك��ارەی كرد ،كە قەشە
و رابەرانی هاوڕێبازی ،پێشتر كردبوویان :واتە
هاوسەرگیری.
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بەشی()8
كاترینا فۆن بۆرا
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دوو س����اڵ ب���ەس���ەر ئ����ەم رووداوان���������ەدا
تێنەپەڕیبوو ،تاقمێك لە راهیبەی تەركە دنیا ،بە
خوێندنەوەی كتێبەكانی لۆسەر ،باوەڕەكانیان
قبوڵكرد .ئەم راهیبانە سوێندی ئاینی خۆیان
شكاند و داوای��ان��ك��رد دێ��ر بەجێ بهێڵن .بەاڵم
كڵێسای ك��اس��ۆل��ی��ك داواك�����ەی ق��ب��وڵ��ن��ەك��ردن.
راهیبەكان لە نیسانی 1523دا هەڵهاتن و لەژێر
ناوی پەیڕەوكارانی پرۆتستانی لۆسەر ،خۆیانە
گەیاندە ویتەنبێرگ.
ه��ەن��دێ��ك ل��ە راه��ی��ب��ەك��ان گ���ەڕان���ەوە نێو
خێزانەكانیان و ئەوانی دیكەیان لە ویتەنبێرگ
مانەوە و لۆسەر بۆ زۆربەیان مێردی دۆزییەوە.
یەكێك لەم راهیبانە بە ناوی كاترینا فۆن بۆرا،
ج��ی��اواز ل��ەوان��ی دی��ك��ە ،ه��ەم��وو پێشنیارەكانی
لۆسەری بۆ شووكردن رەتكردبووەوە .دەڵێن
ئەو ئامادە نەبووە ،جگەلە لۆسەر مێرد بە هیچ
كەسێكی دیكە بكات.
لە 31ی حوزەیرانی  1525مارتن لۆسەری
چل و یەك ساڵە و (كاتیی) بیست و شەش ساڵە،
پێكەوە هاوسەرگیریان كرد.
لۆسەر لەم بارەیەوە دەنوسێت:
98

(لەناكاو و بەشێوەیەكی چ��اوەڕوان��ن��ەك��راو ،لە
كاتێكدا بیرم الی ه��ەن��دێ مەسەلەی دیكە ب��وو،
خوداوەند منی گیرۆدەی جڵەوی هاوسەرگیری كرد).
هاوسەرگیریەكەیان بە شێوەیەكی سادە
بوو .دایك و باوكی لۆسەریش لەنێو میوانەكاندا
ب����وون ،خ��ۆش��ح��اڵ��ب��وون ب����ەوەی ك��وڕەك��ەی��ان
هاوسەرگیری دەكات .لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا،
ئەم هاوسەرگیرییە لە سەرانسەری ئەوروپادا
ب���ووە ه���ۆی س��ەرس��ام��ی زۆرێ����ك ل��ە خەڵكی.
بێگومان رابەرانی كڵێسای كاسۆلیك دژی ئەم
هاوسەرگیرییە ب��وون ،ب��ەاڵم تەنانەت هەندێك
لە پرۆتستانەكانیش باوەڕیان واب��وو ،پێویستە
لۆسەر خۆی بۆ ریفۆرمی كڵێسا تەرخان بكات،
نەك ئارامی ژیانی تایبەتی.
یەكەمین ماڵی مارتن و كاتیی دێری رەش
بوو ،كە ئیدی دێر نەبوو .ئەم باڵەخانەیە (یۆهان
فێردریك) ،هەڵبژێراوی نوێی ساكس بە دیاری بە
لۆسەری بەخشی بوو .فریدریكی دانا بەرگریكاری
دێرینی لۆسەر ،مانگێك بەر لە هاوسەرگیری
مارتن و كاتیی كۆچی دوایی كردبوو .ئەمێستا
یۆهانی برای شوێنی گرتبووەوە.
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ك��ات��ی��ی ئ����ەم ب��اڵ��ەخ��ان��ە گ����ەورەی����ەی بە
م��ان��دووب��وون��ێ��ك��ی زۆر و ب���ە رێ��ك��وپ��ێ��ك��ی
بەڕێوەدەبرد .جلەكانی دەشۆرد و سەرچەفەكانی
دەگ��ۆڕی و ئاژەڵی ماڵی پ���ەروەردە دەك��رد و
دەفرۆشت ،هەروا كارگەی بیرەدروستكردنی
هەڵدەسوڕاند و بە باخ و باخچەش رادەگەیشت،
حەوزێكی ماسیشی دروستكردبوو ،كەڵەشێر
و مریشكیشی بەخێودەكرد .كاتێكیش لۆسەر
ح���ەزی ل��ە گ��ۆش��ت ب��وای��ە ،كاتیی قەسابیشی
ب��ۆ دەك����رد .م��ارت��ن ل���ەم ك���اران���ەدا ه��اوك��اری
ژنەكەی دەكرد ،بەاڵم زۆربەی كاتی خۆی ،بە
گوتاربێژی و نوسین و فێركردن بەسەردەبرد.
فێرخوازان و میوانان بەردەوام سەردانی ماڵی
لۆسەریان دەكرد .بە زۆر لە یەك كاتدا ،نزیكی
سی میوان لە ماڵی لۆسەر بوون و هەمووان
دەیانویست لەگەڵ خودی مامۆستای ریفۆرمدا
ب��دوێ��ن .میوانان پێویستیان بە خ��ۆراك بوو،
دەبوو ژوورەكانیان پاكوخاوێن و جلوبەرگیان
بشۆردرێت .كاتێ نەخۆش دەكەوتن ،كاتیی و
لۆسەر چاودێریان دەك��ردن ،تەنانەت گیایان
دەك��ۆاڵن��د بۆ دەرمانكردنی نەخۆشییەكەیان.
خەرجی پێداویستی میوانان و دی��اری دەست
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و دڵكراوەی مارتن بۆ میوانان ،كۆڵێكی قورس
بوو لەسەر شانیان ،بە زۆری پارەیەكی زۆر
كەم بۆ خۆیان دەمایەوە.
م��ارت��ن چ��ێ��ژی ل��ە ژی��ان��ی ه��اوس��ەرگ��ی��ری
وەردەگرت .لەم بارەیەوە دەنوسێت( :زۆرشت
ه��ەن پێویستە ه��ەر لە یەكەمین ساڵی ژیانی
هاوسەرگیری پێیان رابێیت .بەیانیان كاتێ لە
خەو هەڵدەستی ،دوو كەزی لەسەر سەرینەكەت
دەبینی كە پێشتر نەتبینیوون) .بە وتنی ئەم
قسانەش پشتیوانی لە هاوسەرگیری دەك��ات:
(هیچ پەیوەندییەك لەسەر زەوی ،بە ئەندازەی
هاوسەرگیرییەكی ب��اش دڵگیر نییە و هیچ
تاڵییەكیش وەك تاڵی دابڕانی هاوسەرگیری
نییە).

لەماوەی ساڵێكدا یەكەمین منداڵ لە شەش

منداڵەكەی لۆسەر لەدایكبوو .مارتن و كاتیی

ناوی باوكی مارتنیان (هانز) لە كوڕەكەیان نا.
سێ كچ و دوو كوڕەكەی دیكەیان لە ماوەی

هەشت ساڵی دوات��ردا لەدایكبوون .سەرباری

منداڵەكانی خۆیان ،چوار منداڵی دیكەشیان بە

منداڵی خۆیان قبوڵكرد.
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لۆسەر زۆرب��ەی كات كێشەی تەندروستی
هەبوو .گوێی ژەنگی دەهێنا و نەخۆشی دڵی
ه��ەب��وو ،ت��اڕادەی��ەك��ی��ش هەمیشە دووچ����اری
بەدهەرسی دەبوو .ئەم نەخۆشیانە بۆ لۆسەر،
زۆر كات دەبوونە هۆی نائومێدی و كێشمەكێشی
رۆحی و دەروونی.
لەم كاتەدا ،لۆسەر خەریكی پۆلێنی مۆسیقای
س����ردوی ئ��ای��ن��ی ب����وو ،زۆرێ����ك ل���ەم س���رودە
مەسیحییانە وەك( :قەاڵیەكی پتەوە خودای ئێمە)
زۆر بەناوبانگ بوون .لە بەشێكی سرودەكەدا
هاتووە:
قەاڵیەكی خۆڕاگرە خودای ئێمە
شورایەكە هەرگیز داناڕمێت
هەر ئەوە یار و یاوەری ئێمە
لەنێو ئەم سێاڵوی چەپەڵی و ترسەدا

هاوینی ساڵی  ،1527تاعونی رەشی هێنایە
نێو ش��اری ویتەنبێرگەوە .لە كاتێكدا زۆرب��ەی
خەڵكی لە شار هەڵهاتن ،لۆسەر لەوێندەر مایەوە
و ماندوونەناسانە پەرستاری نەخۆشانی دەكرد.
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كاتیی ژنی ئەو ساڵە دووگیان بوو ،لە مانگی
كانوونی یەكەمی هەمان ساڵدا ،ئەلیزابێستی
كچیان لەدایكبوو .منداڵێكی نەخۆش بوو تەنیا
چەند مانگێك ژیا .لۆسەر بە مەرگی كچەكەی
دڵی شكا.
ئ��ەگ��ەرچ��ی خ��ەم��ی ل��ۆس��ەر ل���ەو س��اڵ��ەدا
خێزانەكەی و تەندروستی خۆی بوو ،ریفۆرمە
ئاینیەكەشی ب��ەه��ەم��ان��ش��ێ��وە ل��ە س��ەران��س��ەر
ئەوروپادا باڵودەبووەوە و كێشەكانی زیاتر و
زیاتر دەبوون.
لە ساڵی 1530دا شارلی پێنجەم ،بانگهێشتی
هەڵبژێراوانی ساكس و هەموو فەرمانڕەوایانی
دیكەی كرد ،بۆ ئەنجوومەنی پاشایەتی لە شاری
ئ��اوگ��س��ب��ۆرگ .دەس��ت��ەی��ەك ك��ە ل��ە ش��ەش میر
پێكهاتبوون ،دەیانویست باوەڕەكانی لۆسەر لە
ئەنجومەنی پاشایەتیدا بخەنە بەرباس .داوا لە
مالنشتۆن كرا داخوازییەكی روون سەبارەت بە
باوەڕەكانی لۆسەر بنوسێت ،جیاوازییان لەگەڵ
باوەڕەكانی كڵێسای كاسۆلیكدا روون بكاتەوە .لە
3ی نیساندا لۆسەر و دەستەیەك لە پەیڕەوكارانی
ناوبراو ،بەرە و ئاوگسبۆرگ كەوتنەڕێ .لەگەڵ
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ئەوەشدا ،لۆسەر لە ق��ەاڵی (كوبۆرگ) مایەوە
كە  160كیلۆمەتر لە ئاوگسبۆرگەوە دووربوو.
ل��ەب��ەرئ��ەوەی هێشتا لۆسەر بە یاخی دادن��راو
ئەگەری گرتنی هەبوو ،نەیدەتوانی بەشداری
كۆبوونەوەكانی ئەنجومەن بكات.
كۆبوونەوەكانی ئاوگسبۆرگ تاكو هاوین
درێ��ژەی كێشا .لە ئاكامدا لە  25حوزەیراندا
داخویانی باوەڕ ،كە بە (باوەڕنامەی) ئاوگسبۆرگ
ناوی دەركرد ،بۆ ئیمپراتۆر خرایە روو .شەش
میر داخویانیەكەیان بە دەنگی بەرز و بە زمانی
ئەڵمانی ،بۆ شارل و میرەكانی دیكە خوێندەوە.
كاتێ لۆسەر بیستی (باوەڕنامەی) بڕوای ئەویان
بۆ هەموو راب��ەران��ی ئەڵمانیان خوێندوەتەوە
خۆشحاڵ بوو ،لەم بارەیەوە دەنوسێت:
ت��ا دواڕادە خ��ۆش��ح��اڵ��م ك��ە ت��ا ئ���ەم ساتە
ب��ە زی��ن��دووی��ی م��اوم��ەت��ەوە ،تاكو ئ��ەوە ببینم،
ك��ە ب����اوەڕداران����ی ك��ۆڵ��ن��ەدەری مەسیحی ،لە
ئەنجومەنێكی مەزنی ل��ەم ج���ۆرەدا ،ن��اوی ئەم
باوەڕنامەیە بە بەرچاوی هەموانەوە رابگەیەنن،
ئ��ەو باوەڕنامەیەی كە لە راستیدا لە كەماڵی
جوانییدایە.
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وەاڵمی كڵێسا -هەڵوەشاندنەوەی باوەڕنامەی
ئاوگسبۆرگ ،توندو دەستبەجێ بوو ،كە یۆهان
ئیك نوسیبووی .-ئیك داوای لە شارڵ و رابەرانی
دیكە كرد ،كە ئەم باوەڕنامەیە هەڵوەشێننەوە.
یەكێك ل��ە م��ی��ران��ی پ���ارێ���زەری ل��ۆس��ەر ،وەك
نیشانەی ناڕەزای ئەنجومەنی بەجێهێشت .ئەوانی
دیكەش لەبارەی یەكگرتنەوە كەوتنە گفتۆگۆ.
تاكو مانگی ئاب ،هێشتا مشتومڕ بەردەوام
ب����وو .ل���ۆس���ەر ن��ی��گ��ەران��ی ك��اری��گ��ەری��ی ئ��ەم
رووداوان���ەوە بوو بەسەر ئەڵمانیاوە .ترسی
لەوەی بوو بەشەڕ كۆتای بێت ،بەاڵم هیچیشی
ل��ەدەس��ت��ن��ەدەه��ات .ل��ە كۆتاییدا ،ئیمپراتۆری
پ���ی���رۆزی رۆم����ا ،ب��اوەڕن��ام��ە ئ��اوگ��س��ب��ۆرگ��ی
رەت��ك��ردەوە .ل��ۆس��ەر نائومێدبوو رایگەیاند:
كڵێسای كاسۆلیك و ئەوكەسانەی بەرگری
لەم كڵێسا دەكەن ،بە جۆرێكی نائومێدكەر لە
هەڵەدان .لۆسەر داوای لە مەسیحیگەل كرد،
ئیدی نزا بۆ پاپا نەكەن.
لۆسەری چل و شەش ساڵە ،كە هێشتا دۆخی
تەندروستی ئەوەندە لەبار نەبوو ،سەرسەختانە
درێ���ژەی بە ئامۆژگاری و فێركارییەكانی دا.
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زۆربەی ژیانی تەرخانكرد بۆ پەرەپێدانی باوەڕە
ئاینییەكانی و گفتۆگۆ لەگەڵ ئەوكەسانەی كە
ن��ەی��اری ب���وون .ل��ۆس��ەر دڵ و چەقی ریفۆرم
بوو .نەیدەتوانی خۆی بداتە دەست نەخۆشی،
لە كاتێكدا زۆرێك لە خەڵكی هێشتا پێویستیان
بەوە بوو ،ئەوەی بەالی لۆسەرەوە هەقیقەت بوو
فێریان بكات.
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بەشی ()9
گۆڕینی رێڕەوی مێژوو
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ل���ۆس���ەر ه���ەر ب����ەوج����ۆرەی ك���ە ت��ەم��ەن��ی

ه��ەڵ��دەك��ش��ا ،ل���ە ف��ێ��رك��ردن��ی ن�����ەوەی ن��وێ��دا
هەوڵەكانی چڕتر دەك����ردەوە .راڤ���ەی پرسە

گەورە و بچوكەكان (دوكاتیشیزم)ی نوسی ،كە
رێنماییگەلی فێركاری بوون ،بۆ مندااڵن و قەشە

و فێرخوازانی الو.
ب��ە ه��ەم��ان��ش��ێ��وە ل��ەگ��ەڵ ن��ەی��ارەك��ان��ی��دا
درێ���ژەی ب��ە مشتومڕ دەدا .چەندین ساڵ
ل��ەگ��ەڵ دی��س��ی��دری��ۆس ئ��اراس��م��ۆس زان���ا و
ن��وس��ەری كاسۆلیكی ،ل��ە مشتومڕ داب��وو.
ئارسمۆس هەوڵی دەدا كڵێسای كاسۆلیك
ب��گ��ۆڕێ��ت ،ب���ەاڵم ه��ەرگ��ی��ز وەك ل��ۆس��ەر و
پەیڕەوكارانی لە كڵێسا دان��ەب��ڕا .ئ��ەم دوو
پیاوە بە تووندی نەیاری یەكدی ب��وون و
ل��ە ب��ەره��ەم��ە ب�ڵاوك��راوەك��ان��ی��ان��دا هێرشیان
دەكردە سەر یەكدی ،بەاڵم كاتێ ئارسمۆس
تێگەیشت لۆسەر بەو رادەیە لە نێو خەڵكیدا
خۆشەویستە ،لە ئاكامدا مشتومڕی خۆی
لەگەڵ لۆسەر بە (پشیلەیەك چواند ،كە فیلێك
بانگهێشتی كێشمەكێش دەكات).
ساڵی  1540لۆسەر تەمەنی بووە  56ساڵ،
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كە لەو رۆژگ��ارەدا بە پیاوێكی پیر دەژمێردرا.
بابەتی هاوسەرگیریی دیسانەوە تاوی سەند.
یەكێك لە ریفۆرامخوازانی هاوڕێبازی ،داوای لە
لۆسەر كرد ،بەرگری لەخواستی هاوسەرگیری
دووەم بكات .فرە هاوسەری ،یان هاوسەرگیری
ل��ەگ��ەڵ ژنێك زی��ات��ر ،كارێكی نایاسایی ب��وو.
كاتێك ل��ۆس��ەر ئ��ەم ج��ۆرە هاوسەرگیرییەی
پڕۆتستۆ نەكرد ،هەرایەكی لەنێو كاسۆلیكەكان
و ه���ەروا ل��ە نێو پرۆتستانەكانیش ن��ای��ەوە.
لۆسەر تەنیا وتی تەاڵق كێشەیەكی سەختترە
لە فرە هاوسەری .خەڵكی بەهۆی دەربڕینی ئەم
بۆچوونە و نوسینەكانی دواتری ،كە سەبارەت
بە موسڵمانان و جولەكەكان ب��وو ،ب��ەردەوام
رەخنەیان لێدەگرت.
لە ساڵی 1542دا( ،ماگدالینا) كچە سیازدە
سااڵنەكەی لۆسەر كۆچی دوای���ی ك��رد .ئەمە
قۆناغێكی پڕ ئ��ازار ب��وو بۆ لۆسەر و كاتیی.
س����ەرب����اری ئ���ەم���ەش ،ل���ۆس���ەر ب���ەه���ۆی ئ��ەو
رووداوانەی لە ویتەنبێرگ دەقەومان ،نائومێد و
پەرێشان بوو .گوڕوتینی بزوتنەوەی ریفۆرمی
ئاینی دامركایەوە .بۆ زۆرێك لە ریفۆرمخوازەكان،
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حەزە دونیاییەكان زۆر گرنگتربوون لە ریفۆرمی
ئاینی .لۆسەر ویتەنبێرگی بە شاری بەدئەخالقان
پەسەند كرد و نوسی( :نائومێد بووم و ئیدی
ن��ام��ەوێ��ت لێرە ب��ژی��م) .ل��ۆس��ەر ل��ە دژی دز و
پیاوكوژان وتاری دەداو هێرشی كردە سەر ئەو
كەسانەی كە بە ب��ڕوای ئەو خزمەتی شەیتان
دەك���ەن ،ب���ەاڵم ل��ەالی��ەك��ی دی��ك��ەوە ئومێدی بە
كڵێساكەی خۆی بوو .لۆسەر بە كاتیی وت:
ناهێڵم دۆخێكی خەماوی بنیشێتە سەر سیمای

كۆمەڵەی كڵێساكەمانەوە .ئەوانەی كە لە سایەی

فێركارییەكی بێگەرد و دروس��ت��دا پ���ەروەردە

دەك��رێ��ن ،رۆژ ب��ە رۆژ بەدەستی قەشەگەلی

راستگۆ و روو راست گەشە دەكەن.

لە ساڵی 1545دا ،لۆسەر دووجار سەردانی

ئایزلبنی زادگای كرد ،تاكو مشتومڕە سیاسییەكەی

چارەسەر بكات .لە ساڵی 1546دا ،دیسانەوە
سەردانی ئەوێندەری ك��رد ،ب��ەاڵم ئەمجارەیان

نەگەڕایەوە.

پ��رس��ە س��ی��اس��ی��ی��ەك��ەی ل��ە 17ی ش��وب��ات��دا

چارەسەر كرا ،بەاڵم لە دەورووب��ەری كاتژمێر

هەشتی شەودا ،لۆسەری  62ساڵە ،هەستی بە
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ئازارێك لە قەفەسەی سنگیدا كرد .چووە سەر

پێخەفەكەی و نزای رێورەسمی مردنی خوێند:

رۆحم بە دەستەكانت دەسپێرم ،منت رزگار

كردەوە ئەی خوداوەند ،خودای باوەڕداران.

یۆستۆس یۆناسی هاوڕێی دێرینی ،بەسەر

سەرییەوە بوو ،لە دەوروب��ەری كاتژمێر سێی

سەرلەبەیانی 17ی شوباتی ساڵی ،1546
یۆناس هاواری كرد:

باوكی پایەبەرز ،ئایا ئامادەی بە پشت بەستن

بە سەروەری مەزنت عیسای مەسیح بمریت؟

لۆسەر لێبڕاوانە گوتی »ya« :واتە (بەڵێ).

پاشان رۆحی دەرچوو.

تەرمی لۆسەر ئەو رۆژە برا بۆ كڵێسای ئاندرۆ

لە ئایزلبن .یۆناسی هاوڕێی لەوێندەر رێوڕەسمی
كۆتایی م��ردووی بەڕێوەبرد .لە 20ی شوباتدا
تەرمی لۆسەر بە بااڵپۆشێكی سپی درێژەوە ،خرایە

نێو تابوتێكەوە و لەگەڵ  65سوار و دوو شاسوار
و خەڵكێكی زۆری تازیەباردا ،بە دووری 120

كیلۆمەتر بەرەو ویتەنبێرگ كەوتنەڕێ .لە سەرە

رێگەی شارەكانی ئەڵمانیادا كەڕەناكان لێیان دەدا.
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كاتیی و منداڵەكانی لە دەروازەی شاری
ویتەنبێرگدا چ���اوەڕێ���ی ب����وون .ق��ەش��ەك��ان و
مامۆستایان و فێرخوازان و ئەندامانی ئەنجومەنی
شار و ئاپۆرای زۆری خەڵكی ویتەنبێرگیش لەوێ
خ��ڕب��ووب��ووەوە .ئاپۆرایەك كە س��ات لە دوای
سات ژمارەكەی زیاتر دەب��وو ،ب��ەرەو كڵێسای
(هەمووان قەدیس) بەڕێ كەوتن .ئەو كڵێسایەی
كە لەوێڕا لۆسەر باوەڕە پڕ گوڕوتینەكانی خۆی
لە ئامۆژگاری و وتار بۆ خەڵكی دەخستەڕوو،
ئێستا شوێنی بەشداربوانی رێورەسمەكەی تێدا
نەدەبووەوە ،رێوڕەسمی بەخاكسپاردنی پیاوێك
كە ویتەنبێرگ و ئیمپراتۆری پیرۆزی رۆمای بۆ
هەمیشە گۆڕی بوو.
بەپێی نەریت ،تەرمی لۆسەریان لە نێو كڵێسای

(هەموان قەدیس)دا و لەبەرانبەر مینبەرەكەوە

بەخاكسپارد .پیاوێك كە دەرگای ریفۆرمی بە
رووی ئاینی فەرمی كڵێسادا كردبووەوە ،ئەمێستا
مردبوو .بەاڵم بیروباوەڕ و ئامانجەكانی هێشتا

زیندوو بوون .ریفۆرمی ئاینی وەك هەرەسی

بەفر ئەوروپای لە خۆشحاڵیدا نغرۆ كردبوو.
كڵێساگەلی پرۆتستانی لە هەموو شوێنێكەوە
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سەریان دەرهێنا .ریفۆرمخوازان لە بەریتانیا و
فەرەنسا و سویسرا و واڵتانی دیكە ،رەوایەتیان
بە بیروباوەڕەكانی خۆیان بەخشی .ئەمڕۆكە

زۆرترین رێ��ژەی لۆسەرییەكان لە ئەڵمانیا (

 25,8ملیۆن كەس) و ئەمریكا (13,6ملیۆن

كەس) و سوید ( 7,2ملیۆن كەس) و دانیمارك

( 4,6ملیۆن كەس)دا دەژین.
كڵێسای كاسۆلیك ه��ەوڵ��ی��دا ب��زوت��ن��ەوەی
ریفۆرمی ئاینی سەركوت بكات .ئەو كەسانەی
ب��ە داه��ێ��ن��ەری بیری ن��وێ ل��ەق��ەڵ��ەم دران ،بە
لەسێدارەدان ،یاخود سوتاندن ،یان خنكاندن
سزا دران .كڵێسا بەهەمانشێوە لیستی كتێبگەلی
گومڕاكەر (ئیندكس لیبروروم پروهیبتوروم)
ئامادەكرد ،كە بریتی بوو لە كتێبە یاساغەكان.
ب��ێ��گ��وم��ان ئ���ەم لیستە كتێبەكانی ل��ۆس��ەر و
نوسەرانی پرۆتستانی لە نێودا بوو ،هەروەها
كتێبگەلی ه��ون��ەری و ئ��ەدەب��ی و زانستیشی
لەخۆگرتبوو.
برەوسەندنی بیروڕاكانی لۆسەر ،گۆڕانی

كۆمەاڵیەتیشی بەدوای خۆیدا هێنا .دەسەاڵتی
بنەماڵەكانی كەمكردەوە و پێگەی جووتیارانی
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باشتركرد ،بەاڵم ریفۆرمی ئاینی بە هەمانشێوە

بووە هۆی سەرهەڵدانی شەڕی نێوان پرۆتستان

و كاسۆلیكەكان ،كە سەدان ساڵ درێژەی كێشا.
سەدەیەك دوای ئەوەی لۆسەر نەوەد و پێنج
پرسەكەی خۆی بە دەرگای كڵێسای (هەموان

قەدیس)دا هەڵواسی ،شەڕێكی سی ساڵە لەنێوان

كاسۆلیك و پرۆتستانەكان دەستیپێكرد .ئەم
شەڕە زۆربەی ئەڵمانیای وێران كرد و یەك

لەسەر سێی خەڵكی ئەم واڵتەی لەناوبرد.

بزوتنەوەی ریفۆرمی ئاینی جیهانی راچڵەكاند

و شێوازی نوێی بۆ روانین لە ئاین هێنایە ئاراوە،
هەروەها ئەم بزوتنەوەیە كڵێسای كاتۆلیكی بۆ
هەمیشە دووچاری كەرتبوون كرد ،بەاڵم ئەو

ئەنگێزەیەشی بە رابەرانی كڵێسای كاسۆلیك
بەخشی ،بە بزوتنەوەیەك كە بە بزوتنەوەی دژە
ریفۆرمی ئاینی ناسرا ،گۆڕانكاری جەوهەری
لەنێو خ���ودی كڵێسای كاسۆلیكدا ب��ك��ەن .لە

ئەنجامدا ،مۆڵەتی رێورەسمی نانی ئێوارەی
رەبانی بە نزاخوێنان بەخشرا و باڵوكردنەوەی

كتێبی پیرۆز بە زمانەكانی دیكە و بەدەر لە زمانی
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التینی ،مۆڵەتی پێدرا و دواتریش رێورەسمی

پیرۆز بە زمانی خەڵكی بەڕێوەدەبرا.
مارتن لۆسەر بۆ گەیاندی بیروباوەڕەكەی ،بە
گوڕوتین و پێداگر بوو .نە دەترسا و بیروڕاكانی
لەگەڵ هەمواندا باسدەكرد ،لە جووتیارەوە بیگرە
بۆ میر و ئیمپڕاتۆران .بەم كارەشی ئاین و جیهان
و رێرەوی مێژووشی بۆ هەمیشە گۆڕی.
كاترینا فۆن لۆسەر ،بەشێوەیەكی شایستە
لەبارەی لۆسەرەوە نوسیوویەتی:
كێیە بە نەمانی پیاوێكی م��ەزن ،لەوجۆرە
غەمگین و بەداخ نەبێت ،كە سەروەری ئازیزی
من بوو .ئەو نەك تەنیا بۆ شارێك یان واڵتێك،
بەڵكو بۆ هەموو دونیا كارگەلێكی مەزنی ئەنجام
دا.
پەراوێز:

 .1پ��اپ��ا گ���ری���گ���ۆری ح���ەوت���ەم ل���ە ن��ێ��وان
سااڵنی( )1085-1020ژیاوە .هەوڵیداوە ریفۆرم
لە كڵێسای كاسۆلیكدا بكات.
 .2دیسدریۆس ئاراسمۆس()1536-1469
هەوڵیدا لە نێو خودی كڵێسادا ریفۆرم بكات.
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روانینێك بۆ مێژووی
ریفۆرمیزەیشن و رۆڵی مارتن لۆسەر
فەرامەرز كوشان
لە فارسییەوە  :رایان عوسمان
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ری��ف��ۆرم��ی��زەی��ش��ن ل��ە م��ان��ای ت��ای��ب��ەت��ی��دا بە
بزوتنەوەی مەزهەبییەوە پەیوەست دەكرێت
كە ل��ەس��ەدەی شانزەیەمی زایینی لە ئەڵمانیا
ل��ە س��ەردەس��ت��ی م��ارت��ن ل��ۆس��ەر ،ل��ە سویسرا
لەالیەن كالوین وئۆلریش سوینگلی بە مەبەستی
چاكسازی لە كڵێسای كاسۆلیكدا سەریهەڵدا
بوەە هۆی گەورەترین كاردانەوەی مێژووی
مەسیحیەت .لەناو ئەم بزوتنەوە لەپەنا كڵێسای
كاسۆلیكدا ،گروپی ریفۆرمیست بنیادنرا و لە ناو
ریفۆرمیستە سەرەتاییەكاندا گروپی مەسیحی
بچوك و گەورەی تری ( پرۆتستان) سەریانهەڵدا.
سەرهەڵدانی بزوتنەوەی ریفۆرم بە گشتی بۆ
ساڵی  1517دەگەرێننەوە .كاتێك كە مارتن
لۆسەر بەیاننامەكەی خۆی بە  95تێزی چاكسازانە
لە گەورە كڵێسای شاری ویتنبێرگ لە ناوچەی
ساكسنی ئەڵمانیا دارشت ،بەاڵم ریشەكانی ئەم
بزوتنەیە بۆ سااڵنی دورتر دەگەرێتەوە .پێویستی
راستەقینە بۆ ریفۆرم لە كڵێسای كاسۆلیكدا بە
هۆی ناڕەزایی زۆرێكی خەڵك ،لەوانە جوتیاران،
پیشەوەرانی شارەكان و بەشێكی رۆحانیەكان و
بەرپرسان لە كەندەڵی دەسەاڵت بەسەر كڵیسای
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كاسۆلیك ،خراپ سود وەرگرتن لە دەسەاڵت،
سەرمایە پەرستی وفرۆشتنی پێگەی كڵیسا
لەالیەن پاپا ودەستەكەیەوە بوو .سەرەكیترین
شێوەی سەرمایە ویستی وگەندەڵیەكە ،فرۆشتنی
((بەخشین نامەكانی گ��ی��اك��ان)) ل��ەالی��ەن پاپا
لیۆی دەی��ەم و دەستەكەی لە دەی��ەی دووەمی
س��ەدەی شانزەیەم ب��وو .مەبەستی ڤاتیكان لە
فرۆشتنی (( بەخشین نامەكان)) ،پەیداكردنی
پارە بوو بۆ ژیانی پر كەیف وخۆشی پاپا خۆی
ودارودەستەكەی ،ئامادەكردنی سوپای ڤاتیكان
بۆ رووبەرووبونەوەی كێبركێكەران و تەواوی
كڵێسای گەورەی (( سێنت پیتەر)) بوو لە شاری
رۆم���ادا .هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی ،ئ��اب��ووری
وسیاسی و وفاكتەری كلتوری و مەزهەبی
جۆراوجۆر رۆڵیان لە بەدیهێنان و گەشەكردنی
بزوتنەوەی ریفۆرمدا هەبوو.
هەلومەرجی ئابوری و كۆمەاڵیەتی

س�����ەدەی ش���ان���زەی���ەم ه����اوك����ات ل��ەگ��ەڵ
وەرچەرخانی گەورەی ئابووری و كۆمەاڵیەتیدا.
ی��ەك��ێ��ك ل���ە ف���اك���ت���ەرە س���ەرەك���ی���ەك���ان���ی ئ��ەم
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وەرچەرخانە ،گەشەی شارەكان ،زیاد بوونی
رۆڵی سەرمایەداری بازرگانی نێوان شارەكان و
پەیدابوونی چینێكی دەوڵەمەند لە بازرگانەكان بوو.
بەم دیاردە كۆمەاڵیەتیە دەوترێت سەرمایەداری
سەرەتایی .سەرمایەی بازرگانانی شارنشین
كە بەزۆری شارەوانیەكانیشیان بەرێوە دەبرد،
لەسەرمایەی ئەوانەی تەنیا داهاتیان لەسەر زەوی
و دارستانەكان ب��وو ،زیاتردە بوو .لەسەدەی
شانزیەم دا دانیشتوانی ئیمپراتۆریەتی ئەڵمانیا
لە 12ملیۆنەوە گەیشتە 15ملیۆن .گەشەی یەك
لەدوای یەكی دانیشتوان بووە هۆی دابەشكردنی
زۆرتری زەوییە كشتوكاڵیەكان لەنێوان جوتیار
و خ��اوەن زەوییەكاندا .بچوكبوونەوەی زەویە
كشتوكاڵیەكان دەب��وە هۆی ه��ەژاری زیاتری
جوتیاران و فشاری توندی خاوەن زەوییەكان بۆ
بەدەستهێنانی سەرمایە وپشكی زیاتری بەرهەم
.ئەو جوتیارە هەژارانەی كە نەیان دەتوانی باجی
خ��اوەن زەوییەكان ب��دەن ،لەسەریان بوو ئەو
كەم وكورتیە بە بێگار بۆ خاوەن سەرمایەكان
و خزمەتكردنی سەربازی لەژێر فەرمانی ئەواندا
بەسەرببەن .لەسەرێكی ترەوە دوای دۆزینەوەی
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ئەمریكا و تااڵنكردنی سامانی سوورەكان لە الیەن
ئیسپانیاوە ،رێژەیەكی زۆر لە ئاڵتون هاتە نێو
بازارەكانی ئەوروپاوە .ئەمە بووە هۆی كەوتنی
بەهای پارە و كەمبوونەوەی هێزی كرینی خەڵك
لە الیەك و هەرزانتر بوونی هێزی كار لەالیەكی
ترەوە .ئەم دۆخە قەیراناوییە لەسەرەتای سەدەی
شانزەیەمدا بووە هۆی سەرهەڵدانی ژمارەیەك
ش��ۆرش ل��ەالی��ەن ج��وت��ی��اران��ەوە .لوتكەی ئەم
شۆڕشانە ،شەری جوتیاری لە سااڵنی 1524
و 1525بوو.
هەلو مەرجی سیاسی ئەوروپا
لە نیوەی یەكەمی سەدەی شانزەیەمدا

حكومەتی ئەڵمانیا ك��ە “ ئیمپراتۆریەتی
پ���ی���رۆزی خ��ەڵ��ك��ی ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا”ش��ی پ��ێ��دەوت��را،
حكومەتێكی نارێكخراو بوو .قەیسەری ئەڵمانیا
ل��ەالی��ەن ب��ەرپ��رس و دەس��ەاڵت��داران��ی ناوخۆی
(كۆرفۆستەكان)ەوە هەڵدەبژێردرا .قەیسەر بۆ
دانانی یاساو دابینكردنی بودجە بۆ سوپاكانی
خۆی ،پێویستی بە رای بەرپرس ونووێنەرانی
ش��ارەك��ان ب���وو ،ك��ە ل��ە پ��ەرل��ەم��ان��ی ئەڵمانیا (
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رایشتاگ) كۆدەبوونەوە .ئەم دوانەیی بوونەی
دەسەاڵت و نارێكخراوی یەكێك بوو لە هۆكارە
یارمەتیدەرەكانی سەرهەڵدانی ریفۆرم لەواڵت
بەبەراورد لەگەڵ فەرەنسای خاوەن دەسەاڵتی
رەهادا .بەتێپەربوونی كات بەشێك لە بەرپرسانی
ئەڵمانیا بە پشتیوانیكردنی بزوتنەوەی ریفۆرم
و رێ��گ��رت��ن ل��ە ت��ی��اچ��وون��ی ل��ەالی��ەن كڵێسای
كاسۆلیكەوە ،هەوڵی بەهێزكردنی دەسەاڵتی
خود والوازی دەسەاڵتی قەیسەر وڤاتیكانیاندا.
شەری دەسەاڵت لە نێوان ئیمپراتۆری فەرەنسا
وئیمپراتۆریەتی(( ه��ۆب��زب��ۆرگ��ەك��ان))ی��ش لەو
دەم���ەدا بەتوندی ل��ە ئ���ارادا ب��وو .ئیمپراتۆری
هابزبۆرگەكان یەكیەتیەك بوو لە ئیمپراتۆریەتی
ئەڵمانیاو ئیمپراتۆریەتی ئیسپانیا .هابزبۆرگەكان
دەی��ان��وی��س��ت ل��ە رێ��گ��ەی دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی
باشووری فەرەنسا ،سویسرا وباكوری ئیتالیاوە،
سنورێكی هاوبەش لەنێوانیاندا دروستبكەن و
ئیمپراتۆری فەرەنسا گەمارۆ ب��دەن .فەرەنسا
ب��ەت��ون��دی ل��ە ب��ەرام��ب��ەر ئ��ەم ویستی ف���راوان
بوونەی هۆبزبۆرگانەدا بەرگریدەكرد .لەالیەكی
ترەوە ڤاتیكانیش كە نیگەرانی دەسەاڵتی یەكێك
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لەركابەرەكانی خۆی بوو ،جارێك الیەنی یەكێكیان
وجارەكەی تریش الیەنی الكەی تریانی دەگرت.
ێ شەری
لەنێوان سااڵنی 1521و  1544س 
گەورە لە نێوان كارڵی پێنجەم قەیسەری ئەڵمانیا
وف��ەرەن��س��ی ی��ەك��ەم پ��اش��ای فەرەنسا رووی���دا.
فاكتەرێكی تر كە بووە هۆی قەیران لە ئەوروپادا،
لەشكركێشی ت��ورك��ە عوسمانیەكان ب��وو  .لە
 1529عوسمانیەكان دوای دەستبەسەرگرتنی
م��ەج��ەر چ��وون��ە ك��ەن��ارەك��ان��ی دەری����ای ڤین .
قەیسەری ئەڵمانیا بۆ روبەروبوونەوی سوپای
عوسمانی پێویستی بە پێویستی بە یارمەتی
و پاڵپشتی بەرپرس و نوێنەری ش��ارەك��ان لە
رایشتاگ بوو .ئەم فاكتەرانە بوونە هۆی ئەوەی
قەیسەری كاسۆلیكی ئەڵمانیا زیاتر بڕوانێتە
مەسەلە دەرەكیەكان و دەرفەتی پێویستی بۆ
لەناوبردنی بزوتنەوەی ریفۆرمیزەیشن نەبێت.
فاكتەری فەرهەنگی ومەزهەبی لە دروستكردن
وگەشەكردنی ب��زوت��ن��ەوەی ریفۆرمدا رۆلیان
هەبووە وەك ئەوەی لە سەدەی چواردەیەم بە
دواوە هزری سەدەی ناوەراست “ خواسێنتەری”
بۆ “ مرۆڤ سێنتەری” یان “ مرۆڤگەرایی” گۆری
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 .لە هونەردا قوتابخانەی گۆتیگ شوێنی خۆی
دایە قوتابخانەی رێنیسانس .رێنیسانس بە مانای
نوێگەری و گەرانەوە بۆ ریشەكانە ،مەبەست
لەمە گەرانەوە بۆ ریشەكانی یۆنانی كۆن وەك
ری��ش��ەی ه��ەم��وو فەرهەنگە ئەوروپیەكانە .لە
یۆنانی كۆندا نەك خودا ،بەڵكو مرۆڤ سێتنەری
ئەندێشە ،ف��ەره��ەن��گ و ه��ون��ەر ب��وو .تەنانەت
خوداكانی ئەو سەردەمەش فۆرمێكی مۆرڤانەیان
هەبوو .عیشقیان دەكرد ،دەبوونە خاوەن مناڵ،
ێ لەگەڵ
تورە دەبوون و دەكەوتنە شەر وكێبرك 
یەكتردا .لەگەڵ بایەخ پەیداكردنی نوێی هزری
مرۆڤگەرایی و ئاراستەكردنی لە ئیتالیاوە بۆ
ێ لە زانا مەسیحییەكان بە
هەموو ئەوروپا ،هەند 
پێداچوونەوی ئەم دیدگایە كەوتنە لێكۆڵینەوەی
ئینجیل و كتێبە مەسیحییەكانی ت��ر .روانینی
مرۆڤگەرایانە بۆ ریشەكانی مەزهەبی مەسیحیەت،
گۆمان و پرسیاری لەم بیرمەندانەدا سەبارەت
بەراستی دەسەاڵتی رەه��ای كڵێساو حكومەتی
ڤاتیكان و ،پێویست بوونی وەك ناوەندێكی
پەیوەندی مرۆڤ و خودا دروستدەكرد .لەنیوەی
سەدەی پانزەهەمەوە بە دۆزینەوەی پیشەسازی
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چ��اپ ،ئەندێشە چاكسازەكان ب��ە خێراییەكی
ب��ەراوردن��ەك��راو ل��ەگ��ەڵ س��ەردەم��ی پێشوو لە
ئەوروپای مەسیحیدا بایەخی پەیدا كرد .یەكێك
لە ریشەكانی ریفۆرمیزەیشن دیدگای عیرفانی
مەزهەبی مەسیحی بوو .ئەم دیدگایە بڕوای بە
یەكسان بوونی هەموو بروادارانی مەسیحی و
ێ بوونی
پەیوەندی راستەوخۆیان لەگەڵ خودا ،بەب 
ناوەند بوو .مردن لە ژیانی مرۆڤی سەدەكانی
ناوەراست و سەدەكانی دواتردا رۆڵی گەورەی
هەبوو .جیا لە هەژاری و برسیەتی هەمیشەیی،
نەخۆشیە ترسناكەكانی وەك تاعون هەندێ
بەشی ئەوروپای بەتەواوی لە دانیشتوان خاڵی
كردبوەوە .ترس لە مردن و دواتر سزای خوایی
لە جیهانێكی تردا ،بەشێوەیەكی بەرچاو خەڵكی
بە رۆحانیەتی كاسۆلیكیەوە پەیوەستدەكرد.
جێبەجێكردنی سرووتی مەزهەبی بایەخێكی
ئەوتۆی پەیداكردبوو .كۆتا هەنگاو بۆ گەیشتن بە
لێخۆشبوون لە جیهانی هەمیشەییدا ،پاككردنەوەی
“ كارنامەی گۆناهەكان” لە رێگەی كرینی “
نامەكانی بەخشین”ەوە بوو لە كڵیسادا .پێگە
باشە رۆحانیەكان هەموو لەالیەن بەرپرسانەوە
125

داگیركرابوون كە بەزۆری بەنرخێكی گران لە
ڤاتیكانیان دەكری و دواتر بە پێدانی باج بەسەر
ێ دەكرد .زۆرێك
جوتیاراندا نرخەكەیان جێبەج 
لەم پایەبەرزە رۆحانیانە ،بەپێچەوانەی دەستوری
رەسمی ڤاتیكانەوە ،لەگەڵ مەعشوقەكانیاندا
دەژیان و لەوان مناڵیان دەبوو .زیاتر ئەوان زیاتر
بەكاری حكومیەوە سەرقاڵ بوون و راپەراندنی
كاروباری كڵێسایان بە پیاوانی ئایینی خوارووی
خۆیان ئەسپارد.
جۆن ڤیكلێف یەكێكە لە بنیادنەرانی ئەندێشەی
ریفۆرمەیشن لەسەدەی چواردەیەم لە ئێنگلتەرا.
ئەو كە لە ئۆكسفۆرد ئەیخوێند ،پیرۆز كردنی وێنە
وپەیكەری قەشە و بااڵكانی مەسیح ،هەروەها
قەدەغەبوونی هاوسەرگیری بۆ ئاینییەكانی بە
پێچەوانەی دەستوری عیسای مەسیح دەزانی.
هەرچۆنێك بوو ڤاتیكان ئەوی بە گومڕا و دژە
مەسیحی تاوانبار كرد .هەرچەندە ڤیكلیف بەهۆی
خۆشەویست بوونیەوە لە ئینگلتەرا لە سووتان
رزكاری بوو ،بەاڵم لە ساڵی “ 1415كۆنسیل”
ئەنجومەنی بااڵی ڤاتیكان فرمانی بۆ سوتان و
خستنە گۆری دەكرد .دوەمین بیرمەندی گەورە
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و نوێنەری پرۆسەی ریفۆرم  ،جان هۆس بوو
كە لەسەرتای سەدەی پانزەیەمەوە لە زانكۆی
پراگ لەژێر چاودێری پەروەردەی جۆن ڤیكلێف
دا كەوتە رەخنەگرتنی گەندەڵی لە ڤاتیكان و
دوركەوتنەوە لە خوێندنی مەسیحی .جان هۆس
لەساڵی  1414لە الیەن كۆنسیلەوە بانگهێشت
كرا تالە گناهەكانی پاشگەز بێتەوە و دواج��ار،
س��ەرەرای بەڵێنێك كە لە ب��ارەی سوتاندنیەوە
پێیان داب��وو ،لە ساڵی  1415وەك بێباوەڕ لە
ئاگردا سوتاندیان.
مارتن لۆسەر لە دایك بووی ساڵی ،1483
ل��ەس��اڵ��ی  1512ل��ە زان���ك���ۆی ڤێتەنبێرگ لە
رۆژهەاڵتی ئەڵمانیا سەرقاڵی خوێندنی كتێبی
ئینجیل ب���وو .دوای پێنج س���اڵ  ،ئالبرێشت
ڤ��ان براندنبۆرگ كەسایەتی گ��ەورەی شاری
براندنبۆرگ كە ڤێتەنبێرگیش دەكەوتە سنوری
كڵێسای ئ����ەوەوە ،ب��ری��اری��دا ب��ە كرینی بەشە
دیارەكانی شاری ماینز لە رۆژئاوای ئەڵمانیا .بە
پێدانی بڕێك پارەی زۆر بە پاپا لیۆی دەیەم،
مۆڵەتێكی تایبەتی ب��ۆ ب��ەدەس��ت گرتنی دوو
پێگەی بەرز وەرگرت كە دژی دام ودەستوری
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ڤاتیكان بوو .ئالبرێشت سەرەتا پارەی كڕینی ئەم
پێگەیەی لە بازرگانە دەوڵەمەندەكانی باشوری
ئەڵمانیا بە ن��اوی فۆگرەكان ق��ەرز ك��رد ،دواتر
راهیبێكی بە ناوی یۆهان تتزل ناردە ناوچەی
ژێر دەسەاڵتی حكومەتەكەی ،تا بە فرۆشتنی “
بەخشین نامەی گوناهەكان” پ��ارەی پێویست
ب��ۆ دان���ەوەی ق��ەرزەك��ان ت��ەی��ار ب��ك��ات .مارتن
ل��ۆس��ەر ل��ە تێزە ن���ەوەد وپێنج دان��ەك��ان��ی��دا كە
لەساڵی  1517باڵویكردەوە ،بەتوندی رەخنەی
ل��ەم ك��ارە گ��رت .تێزەكانی ئ��ەو كە سەرەتا بۆ
گروپێكی دیاریكراو لە مامۆستای زانكۆكان
نووسرا بوون ،پێشوازیەكی گەورەیان لێكرا و
وێنەكانیان بە خێرایی لە ئەڵمانیا باڵو بوونەوە.
ساڵێك دوات���ر ل��ۆس��ەر ب��ۆ ب��ەرگ��ری ك���ردن لە
تێزەكانی  ،یان پاشگەزبوونەوە لێیان بانگهێشتی
شاری هایدڵبێرگ كرا .لە دانیشتنی بەرگریدا كە
لە كڵێسای گ��ەورەی شار دا رێكخرا ،لوسەر
توانی زۆرێك لە مامۆستایانی زانكۆكان وئاینی
یە بەرجەستەكانی بەشداربووی ئەم دانیشتنە
سەبارەت بە دروستی بیروراكانی رازی بكات.
ئ��ەم مامۆستا وئاینیانە  ،دوات��ر گ���ۆردران بە
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بانگەشەكارانی بزوتنەوەی ریفۆرم.لە هەمان
ساڵدا لوسەر بۆ هەڵسەنگاندنی بیروراكانی
بانگهێشتی رۆم��ا ك��را .فریدریك بەڕیوەبەری
ن��اوچ��ەی س��اك��س��ۆن ك��ە پشتگیری ل��ۆس��ەری
دەك��رد ،نەیهێشت بچێتە رۆم��ا و لەبری ئەوێ
پێشنیاری ئەوەی كرد ،كە لۆسەر لە رایشتاگ
كە لە شاری ئۆگسبۆرگ بۆ هەڵبژاردنی كارڵی
پێنجەم وەكو قەیسەری ئەڵمانیا بەرێوەدەچوو،
بەرگری لە خۆی بكات .كارڵ كە پێویستی بە
رای فریدریك بوو لەم دانیشتنە دا،خواستەكەی
پەسەند كرد ولە ناردنی لۆسەر بۆ رۆما رێگری
كرد.چ لە دانیشتنی رایشتاگ و چ لە كۆبوونەوەی
هەڵسەنگاندنی بیرورای تر كە لەساڵی 1419
ب��ەری��وەچ��وو ،م��ارت��ن ل��ۆس��ەر ب��ە ت��ون��دی كەتە
رەخنەگرتنی ڤاتیكان.ئەو ل��ەم دانیشتنانەدا
پاكبوونی پاپای رەتكردەوە و سوتاندنی جان
هۆسی مەحكوم كرد .الیەنگریە نوێیەكانی لۆسەر
كەتا ئەو كاتەش هێشتا هیوای بە چاكسازی نێو
كڵێسا و رازی كردنی پاپا هەبوو ،كەلێنی نێوان
بزوتنەوەی ریفۆرم و كلێسای كاسۆلیكی زیاتر
كرد .لەساڵی  1520مارتن لۆسەر كە لە ناخەوە
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هیوای بە چاكسازی كڵیسای كاسۆلیك نەبوو،
لە كتێبێكدا بۆ بەرپرسانی ئەڵمانیا  ،داوای كرد
خۆیان بكەونە چاككردنی كڵێساو كۆمەڵگای
مەسیحی .لەم كتێبەدا خوازیاری جیاكردنەوەی
ئاین لە دەوڵەت وچاكسازی كۆمەاڵیەتی وەك
فێركردنی گشتی و ئاوردانەوە لە هەژاران بوو.
لۆسەر لە دووكتێبی سەرەكی تری خۆیدا بە
ناوەكانی “ لەبارەی كۆیلەبوونی بابلی كڵێساوە”
كە ئاماژەیە بە كۆیلەبوونی جوولەكە لە بابل و
“ لەبارەی ئازادی مرۆڤی مەسیحیەوە “ بنچینەو
بنەماكانی كڵێسای كاسۆلیكی رەتكردەوەو ،
خوازیاری گەرانەوە بۆ نەریتی عیسای مەسیح
لە ژیانی ساكار و یەكسانی هەموو مەسیحیەكان
ب���وو .روان��ی��ن��ی ل��ۆس��ەر ت��ەن��ی��ا ب��ە ئ��اراس��ت��ەی
ب��ەران��ب��ەری م��ەس��ی��ح��س��ەك��ان ل��ە ك���اروب���اری
ئاینی ول��ە بەرامبەر خ��ودا ب��وو .بەپێچەوانەی
ئ��ەم��ەوە ،ل��ە ب��ەرام��ب��ەر ك���اروب���اری دن��ی��ای��ی و
ژیانی كۆمەاڵیەتیدا ب��روای بە پێویست بوونی
نایەكسانی ورۆڵ��ی بەرپرسان وخاوەندارەكان
بوو .ئەندێشەكانی لۆسەر بە زووی��ی لەالیەن
بەشێكی زۆری ئەڵمانیا وبەرپرسانەوە پێشوازی
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لێكرا .ئەوان لەسەرێكەوە لە رێگەی حكومەت
و دەس��ەاڵت��ەك��ەی��ان��ەوە پشتگیریی لۆسەریان
بەدیدەكرد ولەسەرێكی ترەوە رەخنەكانی لۆسەر
بووە هۆی سەربەخۆیی زیاتریان ونەدانی باج
بەحكومەتی ڤاتیكان  .لەساڵی  1521لێپرسینەوە
وهەڵسەنگاندنی راك��ان��ی ل��ۆس��ەر جارێكی تر
دەس��ت��ی پ��ێ��ك��ردەوە  .ئ���ەم���ج���ارەش ب��ەه��ۆی
دەسەاڵتی فریدریكەوە كە مێژووی ئەڵمانیا بە
“ فریدریكی دانا” ناوی دەبات داداگاییەكەی نەك
لە رۆم��ا ولەالیەن پاپاوە  ،بەڵكو لە رایشتاگ
ولەالیەن كارڵی پێنجەمی قەیسەری ئەڵمانیاوە
ئەنجامدرا .لەكۆتایی دانیشتنەكەدا چونكە لۆسەر
لەسەر راك��ان��ی خ��ۆی س��وور ب��وو  ،رایشتاگ
دوای م��ۆڵ��ەت��ی  21رۆژە  ،گ��رت��ن ورشتنی
خوێنەكەی حەاڵڵ راگەیاند .لۆسەر لەگەرانەوە
بۆ ویالیوتی ساكسۆن  ،لە رووداوێكی رفاندنی
نمایشیدا لەالیەن سەربازانی فریدریكەوە بۆ
ق��ەاڵی��ەك ل��ە ش��اری ڤ��ارت��ب��ۆرگ ب��را .ل��ەم��اوەی
ێ دەژی��ا،
ئەو ساڵەدا كەبە ن��اوی نهێنیەوە ل��ەو 
بۆیەكەم جار كتێبی ( پەیمانی نوێ)ی ئینجیلی
لە زمانی یۆنانی و عیبری كۆنەوە بۆ ئەڵمانی
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وەرگێرا .وەرگێرانی ئینجیل بووە هۆی ئەوەی
ئەو كەسانەی زمانی ئەڵمانی شارەزا بوون بەبێ
كڵێسا و ئاینیەكان هەلی خوێندنەوەی ئینجیل
پەیدا بكەن .وەرگێرانی ئەڵمانی ئینجیل ،نەتەنیا
لە بایەخی هزری چاكسازی بەڵكو لە بنچینەی
زمانی ئەڵمانی نوێشدا رۆڵی هەبوو .زۆرێك لەو
چەمك و زاراوانەی كە لۆسەر بۆ یەكەم جار لە
وەرگێرانەكەیدا بەكاریهێناون ،تا ئەمرۆش لە زمانی
ئاخاوتن و نووسینی ئەڵمانیدا بەكاردەهێنرێن.
ێ وپەیرەوانی
لەساڵی  1521گروپێك لە هاور 
لۆسەر لەگەڵیدا كەوتنە ناكۆكی .كەسانی وەكو
“كارلشتات” و” تۆماس مۆنتسەر” كە دواتر
وەكو بزاڤی چەپی ریفۆرم دەركەوتن ،خوازیاری
چاكسازی قووڵ چ لەبواری ئایینی و چ لە بواری
كۆمەاڵیەتی بوون .كارلشتاك خوازیاری كردنە
دەرەوەی ت��ەواوی وێنە پیرۆزەكان لە كڵێساو
ێ
جێبەجێكردنی س��رووت��ە مەزهەبیەكان بەب 
جلوبەرگی ئایینی و چ��ارەس��ەری سومعەكان
ب��وو .تۆماس مۆنتسەر خ��وازی��اری ئ��ازادی و
یەكسانی مەسیحیەكان نەتەنیا لە بەرامبەر خودا،
بەڵكو لە جیهانی م��ادی و ژیانی رۆژان��ە بوو.
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لۆسەر سەرەتا لە هەوڵی هاوسەنگ كردنەوەی
بزاڤی ت��ون��درەوی ریفۆرمیستیدا ب��وو ،پاشان
كەوتە رووبەروبونەوەی .مۆنتسەر لە شەرە
جوتیاریەكانی ئەڵمانیا لەساڵەكانی -1524
 1526گۆردرا بە یەكێك لە رێبەرە سەرەكیەكانی
شۆڕش.
شەرە جوتیاریەكانی ئەڵمانیا

ئ���ەوەی ل��ە م��ێ��ژوودا ب��ە ن��اوی شەرەكانی
جوتیاری ئەڵمانیاوە ناسراوە ،لە بنەڕەتدا تایبەت
نەبوو بە ئەڵمانیا و جوتیارانیشەوە .چوارچێوەی
س��ەرەك��ی شۆڕشەكە لە ب��اش��ووری ئەڵمانیا،
سویسرا ،نەمسا ،سەرووی ناوچەی فەرەنساو
تۆریبگن لە رۆژهەاڵتی ئەڵمانیا بوو .لە زۆربەی
الیەنەكانەوە نەتەنیا جوتیاران ،بەڵكۆ ئاینییەكانی
چینی خواروو ،كرێكارانی كشتوكاڵ ،پیشەوەرانی
ش��ارو گ��ون��دو تەنانەت نوێنەری خ��اوەن��داری
گوندەكان (( شۆلتهایسەكان)) لەم شۆرشانەدا
بەشدارییاندەكرد .وەك پێشتر ئاماژەی پێدرا،
لەسەدەی پانزە وشانزەیەمدا ،گەشەی دانیشتوان
بووە هۆی بەشینەوەی زەوییە كشتوكاڵیەكان
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بەیەكەی زۆر بچوك كە چیتر توانای دابینكردنی
پێویستییەكانی خێزانێكی نەبوو .جوتیاران وەك
هێزی سەرەكی بەرهەمهێنان لە كۆمەڵگەی
دەرەب��ەگ��ای��ەت��ی ،دەب���وو ب��ەو رێ���ژەی بەرهەمە
ژیانی ش���ازادە ،موڵكدارەكان ،پیاوانی ئاینی
و ف��ەرم��ان��ب��ەران��ی دەوڵ��ەت��ی��ان داب��ی��ن��ب��ك��ردای��ە.
وشكەساڵی نەتەنیا هۆی كەمبوونی بەرهەم،
بەڵكو هۆی توندتركردنەوەی بەرهەمێنان بوو
لەالیەن خ��اوەن زەویەكانەوە كە لەم سااڵنەدا
ئامادە نەبوون بە هیچ نرخێك چاوپۆشی لە
بەشێكی بەرهەمەكەیان بكەن .نەبوونی توانای
ج��وت��ی��اران ل��ە دان��ی پشكی خ���اوەن زەوی���ی و
بەرپرسەكان ،بووە هۆی الدانیان لە پێدانی باج
بە خاوەن موڵكەكان .نەبوونی توانا لە دابینكردنی
ئ��ەم بێگارە ،زۆرێ���ك لە جوتیارە ئازادەكانی
دەك��ردە كۆیلەی بەرپرسان .بەرپرسەكان لەم
سەردەمەدا بەشێوەی زیادكردنی رۆژ ،تەنانەت
مافی ئاسایی جوتیارانیشیان وەك مۆڵەتی
س��وود وەرگرتن لە دارس��ت��ان ،لەوەرگەكان و
دەریاچەكان پێشێلدەكرد .خاوەندارەكان ،ماوەی
خزمەتی زۆرەملێی جوتیارانیان لە سەربازگە،
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كێڵگە و ئاپارتمانەكانی خۆیاندا زۆر دەك��رد.
جوتیارەكان تەنانەت لەو خاوەندارە الدەرانەش
كە بۆ دابینكردنی ژیانی خۆیان دەستیاندابووە
یاخیبوون ،دزی و تااڵنكردن ،دڵنیا نەبوون .كڵێسا
و پیاوانی ئایین وەك خاوەندارە گەورەكانیش
ل��ە پ��اراس��ت��ن��ی ئ���ەم ه��ەل��وم��ەرج��ە ق��ازان��ج��ی��ان
دەك��رد .پاپا و حكومەتی ڤاتیكان سامانی بێ
شوماری خۆیان جیا لە فرۆشتنی “ نامەكانی
بەخشین لە گوناە” ،لەرێگەی بەرهەمی زەوییە
كشتوكاڵیەكانی خۆیانەوە و پشكی كڵێساو (
دەی��ەك) لە جوتیارانەوە بە دەستدەهێنا .ئەم
سامانە لە رێگەی ژیانی خۆشگوزەرانی پاپا و
كەسەكانی ،تەیار كردنی سوپای ڤاتیكان ،بینای
كڵێساو خەریك بوون بە هونەرە جوانەكانەوە
بەكار دەبرا .بە هەڵگیرسانی شۆڕش ،زۆرێك لە
جوتیاران كە ئیتر شتێكیان بۆ لەدەستدان نەمابوو
چوونە پاڵ ئەوەوە .لەساڵی  1525نوێنەرانی
ێ ب��زاڤ��ی س��ەرەك��ی ش��ۆڕش��ەك��ە ،ل��ە ش��اری
س� 
مێمینگن لە باشووری ئەڵمانیا كە دانیشتوانەكەی
پشتگیری ئەو شۆرشە جوتیارانەیان دەك��رد،
ل��ەپ��ەن��ا ی���ەك ك��ۆب��وون��ەوە ت��اب��ۆ ی��ەك��ەم ج��ار
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خواستەكانیان بە هاوبەشی لە راگەیەنراوێكی
 12مادەییدا رابگەیەنن .ئ��ەم راگ��ەی��ەن��راوە كە
وەك یەكەمین راگەیەنراوی مافی م��رۆڤ لە
مێژوودا تۆمار كراوە ،خواستەكانی جوتیارانی
وەك رەتكردنەوەی وابەستەبوونی جوتیاران
بە خاوەن زەوییەكان ،دان��ەوەی مافی ئاسایی
جوتیاران لە س��وود وەرگرتنی دارستانەكان،
كێڵكە و دەریاچەكان ،كەمكردنەوەی خزمەتی
ێ لە سوپاو زەوی خ��اوەن موڵكەكان،
زۆرەمل 
ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی ق��ەش��ە ن��اوخ��وی��ی��ەك��ان ل��ەالی��ەن
هاواڵتیان و البردنی س��زای بێهۆكاری لە خۆ
دەگ���رت .لە ب��ەه��اری هەمان س��اڵ دا جوتیارە
شۆرشگێرەكان “ ،لۆدڤیك ڤان هێلفنشتاین” یان
لەگەڵ سوارەكانیدا كوشت كە زاوای قەیسەری
پێشووی ئەڵمانیاو سەركردەیەكی نەخوازراو
بوو .مارتن لۆسەر كە تائەم كاتەش پشگیری
مافەكانی جوتیاران بوو ،ئەم كردەیەكی بە فێڵی
شەیتان ناوبردو لە هەموو بەرپرسانی ئەڵمانیای
ێ جیاوازی مەزهەبی خواست كە بەتەواوی
بەب 
هێزەوە بكەونە لە ناوبردنی جوتیاران  .الیەنگری
لۆسەر رۆڵێكی گرنگی لە بەهێزكردنی پێگەی
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بەرپرسان و یەكگرتنیان لە سەركوتكردنی
شۆڕشدا هەبوو .ئەو جوتیارانەی كە مەشقی
سەربازییان نەدیبوو و یەكەیەكی فەرماندەیی و
راهێنانیان نەبوو ،بە داس و پەنجەكانی خۆیان
نەیانتوانی زیاتر لە دوو ساڵ لە بەرامبەر هێزە
راهێنراو و تەیار كراوەكانی بەرپرسان بوەستن.
ئ��ەو زیانانەی كە جوتیارەكان لە سەردەمی
شۆرشی دووساڵەتیایدا گیانی خۆیان لە دەست
دا ،لە نێوان  75بۆ  130هەزار كەس مەزندە
دەكرێت .تۆماس مۆنتسەر ،قەشەی ریفۆرمیست
و ناودارترین رێبەری ش��ۆڕش ،دوای ئەوەی
هێزەكانی ژێ��ردەس��ت��ی تیا چ���وون دەستگیر
كرا .وەك ت��ەواوی رێبەرەكانی شۆڕش دوای
ئ��ازاردان��ی ،سەریان لە الشەكەی جیاكردەوە.
شۆڕش بۆ جوتیارەكان هیچ بەرهەمێكی نەبوو.
بە پێچەوانەوە بەرپرس و خاوەندارەكان دوای
سەركوتكردنی شۆرش باج و ماڵیاتەكانیان زۆرتر
كرد .دەب��وو سێسەد لە شۆرش تێپەرێت تاكو
رێورەسمی بەرپرس و ژێردەستە لە ئەوروپا
هەڵبوەشێنەوە و خواستەكانی ڕاگەیەنراوی
جوتیاران بكرێنە یاسای رەسمی واڵت��ان .تەنیا
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جوتیاران نەبوون كە بەر فەرمانی كوشتنی لۆسەر
كەوتن .توركە عوسمانیەكان ،جوولەكەكان و
ئەو ژنانانەی كە بە جادووگەری تاونبار دەكران،
لە روانگەی ئ��ەوەوە س��زای مەرگیان هەبوو.
لۆسەر لە تەمەنی گەنجیدا زۆر هیوادار بوو بە
بانگەشە و درێژەدانی “ مەسیحیەتی راستەقینە”
جوولەكەكان بۆ ئاینی مەسیحی راپێچ بكات .لە
ساڵەكانی كۆتایی تەمەنیدا كە لە بانگهێشتكردنی
جولەكەكان نائومێد ب��ووب��وو ،چەند جارێك
نووسی” ئەگەر دەمتوانی ،ئەم نەتەوە تەمەڵ و
شەیتانیەم كە هەقی مردن و شمشێریان هەیە لە
خوێندنگا و خێزان و پەرستگاكانیان دەربهێنایە
كە شوێنی بانگەشەی كوفرە ،لە تەویلەیەكدا
كۆمدەكرنەوەو خانوەكانیانم دەسووتاند و لەگەڵ
خاكدا هاوسەنگمدەكردن” .نووسینەكانی دژە
جوولەكەی لۆسەر لەسەردەمی ناسیۆنالیزمی
ئ��ەڵ��م��ان��ی��ادا ب���ەش���ێ���وەی ف�������راوان ل���ەالی���ەن
بانگەشەكارانی نازییەوە سوودیان لێوەردەگیرا.
زۆرێك لە ئایینیە پرۆتستان و پەیرەوانی لۆسەر،
ل��ەو س��ەردەم��ەدا بە سنگفراونیەوە باوەشیان
بۆ بزاڤی ناسیۆنال سۆسیالیزم دەك���ردەوەو
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دەستورەكانی
هیتلەریان ب��ە جێبەجێكاری
ل��ۆس��ەر دەزان����ی .م��ام��ەڵ��ەی ح��ك��وم��ەت��ەك��ان لە
واڵتە جیاوازەكانی ئەوروپا لەگەڵ بزوتنەوەی
ری��ف��ۆرم ،بەپێی هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی و
سیاسی ئەو واڵتانە جیاواز بوو .ریفۆرمەیشن لە
واڵتانی سویسرا و هۆڵەنداو هەڵكردنی ئایدیای
سەربەخۆیی و جیابوونەوە بوو لە ئیمپراتۆیەتی
هۆبزبۆرگ و ڤاتیكان بوو .گروپی ریفۆرمیستی
وەك لۆسەری و كاڵڤینی بە زووی��ی لە الیەن
بەرپرسنی ناوخۆ وە پەسەند كران و بە ئایینی
رەسمی ئەو واڵتانە گۆردران .لە ئیمپراتۆریەتی
فەرەنسا كە لەالیەن حكومەتی ناوەندییەوە لە
پاریس بەرێوەدەبرا ،هەلومەرجی بزوتنەوەی
ریفۆرم ب��ەت��ەواوی جیاواز ب��وو .ت��ەواوی پێگە
رێكخراوەكانی كڵێسای كاسۆلیك لە خزمەت
پاشادا ب��وون .گەنجان و خەڵكی س��ادەش بۆ
خزمەتی سەربازی كەڵكیان لێوەردەگیرا .لەم
بارودۆخەدا پاشاو حكومەتی ناوەندی فەرەنسا
هیچ مەیلێكیان بۆ الواز بوونی كڵێسای كاسۆلیك
و بەهێز بوونی بزاڤەكە نەبوو ،كە پێكهاتەی
رێكخراوەیی كڵێسایان تێكدەشكاند .الیەنگرانی
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بزوتنەوەی ریفۆرم لەسەرەتای دەركەوتنی
كتێبەكانی مارتن لۆسەر ،زیاد لە دووسەد ساڵ،
تا سەرهەڵدانی شۆرشە گەورەكەی فەرەنسا،
لەالیەن چاودێرانی حكومەتەوە دەك��وژران و
س��ەرك��وت��دەك��ران .زۆرێ��ك لە ریفۆرمیستەكان
بۆ رزگاركردنی خۆیان لەم سااڵنەدا پەنایان
دەبردە بەر كۆچ بەجێهێشتنی واڵتەكەیان بۆ ئەو
شوێنانەی كە پشگیریان لێدەكرا .لە ئینگلتەرا،
دوای ئەوەی لە سەردەمێكی درێژدا ،پرۆتستانت
و رەخ��ن��ەگ��ران دەك���وژران وسەركوتدەكران.
دواج���ار ل��ە كۆتایی ل��ە س���ەدەی شانزەیەمدا،
ئەلیزابێسی یەكەمی پاشای ئینگلتەرا ،كڵیسای
ئەنگلینی گۆڕی بە مەزهەبی رەسمی واڵت ،كە
پێكهاتەی نەریتەكانی كاسۆلیك و پرۆتستان بوو.
بەم شێوەیە ئیمپراتۆری بەریتانیا پەیوەندی
خۆی لەگەڵ ڤاتیكاندا پچراند و پێدانی باجی بۆ
هەمیشە راگرت.
سەرچاوە :

 -سایتی ایران امروز
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مارتین لۆتەر ئەو
منداڵە بێنەوایەی جیهانی گۆڕی
هاری ئیمرسۆن فاسدیک
وەرگێڕان بۆ فارسی :فریدون بدرای
لە فارسییەوە :ئارام مەحمود ئەحمەد
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رێکەوتی  17/4/1521رۆژێ���ک ل��ە رۆژە
مێژووییەکانی جیهان بوو .لەو رۆژەدا (شارلی
پێنجەم) فەرمانڕەوای بەشێکی زۆری ئەوروپا لە
ئەنجومەنی شاری (وۆرمس  )Wormsلە ئەڵمانیا
دادوەری دەک���رد .ش��ازادەک��ان ،خانەدانەکان،
پیاوە ئایینییەکان لە دەوری کۆببوونەوە ،لە
بەرامبەریاندا قەشەیەک بە تەنیایی وەستابوو.
ئەو قەشەیە (مارتن لۆتەر)ی ناوبوو .بۆ دادگایی
کردن بانگ کرا ،ژیانی لە مەترسیدا بوو .پاپا
تەکفیری ک��ردب��وو ،مارتنی بە نوسینی کتێبی
یاساغ تاوانبار کردبوو ،کتێبەکان لەبەردەم مێزی
ئەندامانی دادگا دانرابوون.
ئیمپراتۆر داوای لە مارتن کرد دان بە هەڵەکانیدا
بنێت و دەست لە وتە و بیدعەکانی هەڵگرێت،
بەپێچەوانەوە لەو رۆژگ��ارەدا هەر کەسێک بە
بێ باوەڕی و فێرکردنی خراپە تاوانبار بکرایە،
بە زیندوویی دەسوتێنرا ،بێ باوەڕ و فێرکاری
خراپە کەسێک بوو ،کە بە پێچەوانەی کڵێسای
رۆمەوە بدوێت.
قەشەکە ب��ە ت���ەواوی ئ��اگ��اداری ئ��ەوە ب��وو،
لەگەڵ ئەوەشدا لە وتەکانی پاشگەز نەبووە و
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فێرکارییەکانی خۆی بە هەڵە هەژمار نەکرد .لە
بەرامبەر ئەنجومەنی بااڵدا وتی «من نە دەتوانم
و نە دەخ��وازم شتێک وەرگ��رم��ەوە ،چونکە بە
پێچەوانەی ویژدان رەفتار کردن نە راستە و نە
ئارامی دەبەخشێت ».ئەمە یەکێک لەو رووداوانە
بوو ،کە چارەنوسی جیهانی رۆژئاوای گۆڕی و
بووە هۆی رووداوی گەورە.
کاتێک مارتین لۆتەر  10/11/1483چاوی
بە جیهان هەڵهێنا ،هیچ کەسێک پێشبینی نەدەکرد
لە مێژووی جیهاندا ئەو رۆڵە گەورەیەی هەبێت.
مارتین لە خێزانێکی گوندنشینی ه��ەژار بوو.
لۆتەر وتویەتی «گوندنشینم و باوکم و باپیرەم
و ئەوانی تری پێشووش هەموویان گوندنشینی
رەسەن بوون ».ئەم خێزانە لە (ساکسۆنی) لە
رۆژهەاڵتی ئەڵمانیا دەژی��ان .بە الیەنی کەمەوە
تا ش��ەڕی جیهانی یەکەم هێشتا پاشماوەکانی
خێزانی لۆتەر لە گوندی بچووکی (مۆهر )Mohre
لە رۆژئاوای گردەکانی (تورینگن )Thuring ia
دەژی��ان( .هانس لۆتەر) باوکی مارتین لەوێوە
رۆیشتووە بۆ (ئیسلبن  )Eislebenکە هەشتا
کیلۆمەتر دوورتر بوو و خەریکی کانزاکاری بوو.
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مارتین لەوێ لەدایکبوو ،بەاڵم شەش مانگ دواتر
دوبارە خێزانی لۆتەر کۆچیان کرد و رۆیشتوون
بۆ شارۆچکەی (مانسفێڵد  .)Mansfieldئەم
شارۆچکەیە نزیکی ناوچەیەکی دەوڵەمەند بە
مس بووە و یەکەم یادەوەرییەکانی ژیانی لۆتەر
لەوێوە دەستیپێکردووە.
دایکی بۆ داری سوتاندن لە دارستانەکانی
نزیکیانەوە داری هێناوە ،دووری رێگەکە و
قورسی بارەکەی ماندووی ک��ردووە و دەنگی
هەناسەی ماندووبوونی دایکی لە گوێچکەی
مارتیندا دەزرنگایەوە.
«دایک و باوکم زۆر هەژار بوون و بۆ ئێمە
بە ئازارترین کارەکانیان دەکرد».
بەاڵم باوکی لۆتەر پیاقێکی بەهێز بوو ،زۆری
پێنەچوو لە کارەکەیدا سەرکەوتوو بوو ،تا خۆی
کانی کانزا و کورەی تواندنەوەی کانزای بەکرێ
گرت .کاتێک لۆتەر تەمەنی بوو بە هەشت ساڵ
(هانس) بۆ ئەندامی ئەنجومەنی شار هەڵبژێردرا
و تا کۆتایی تەمەنی لەو کارەدا مایەوە.
ب������ەردەوام م��ارت��ی��ن ش��ان��ازی ب��ە س��ەرەت��ا
بەرەنگارییەکانی خێزانەکەی دژی ه��ەژاری و
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کەم دەرامەتی دەکرد .مارتین پێیوابوو مندااڵنی
بێنەوا لە مندااڵنی خێزانە سەرمایەدارەکان باشتر
دەت��وان��ن بە س��ەر تەنگ و چەڵەمەکانی ژیاندا
سەرکەون ،چونکە منداڵە سەرمایەدارەکان بە
خۆ ب��ەگ��ەورەزان پ���ەروەردە دەب��ن ،لە کاتێکدا
منداڵە هەژارەکان بە بێنەوایی پەروەردە دەبن و
«پێویستە رەنج بکێشن و کار بکەن بۆ ئەوەی
بتوانن بژین».
لە دی��دی ئێمەوە ئەو سەردەمە بۆ مندااڵنی
سەرمایەدار و ه��ەژاری��ش رۆژگارێکی سەخت
ب��ووە .لێدان لە هەموو شوێنێک لە م��اڵ��ەوە لە
خوێندنگە رەواجی هەبووە .ئەگەر ئەوەی مارتین
لەوبارەیەوە نوسیوییەتی راست بێت دەردەکەوێت
ئەو برینانەی ژمارەیەک لەو لێدانانە لەسەر دلێ
ئەو جێیانهێشتووە ،هەرگیز ساڕێژ نەبوون« .دایکم
لەسەر دزییەکی بچووک ئەوەندی لێدان ،کە خوێن
لە جەستەم دەچۆڕا» ؛ «باوکم جارێکیان ئەوەندی
لێدام لە ماڵەوە رامکرد و رقم لێی دەبووەوە ،زۆر
هەوڵیدا تا گەڕامەوە ماڵەوە» ؛ «تەنیا بەیانییەک
لە خوێندنگە پانزە جار بێ هیچ هۆکارێک لێیاندام.
تاوانەکەم ئەوە بوو ،کە وانەکەم فێر نەببووم».
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لەگەڵ ئ��ەوەی مارتین گەنجێکی هەستیار
بووە و زوو رەنجاوە و ئەم سزادانانە کە لەو
رۆژگارەدا توڕەیی لە ناخیدا چاندبوو ،دەیزانی
ئەوە تەنیا چارەنوسی ئەو نییە ،بەڵکو هەموو
کوڕان و کچان هەمان چارەنوسیان هەیە .دانی
بەوەدا ناوە ،کە دایکیشی کە بە هۆی کەمترین
هەڵەوە لێی داوە بۆ باشە و چاکەی ئەو ئەوەی
کردووە و لە ژیانیدا خۆشەویستییەکی بێ پایانی
هەبووە .خێزانێکی باشی هەبووە ،لەگەڵ ئەوەی
رێکخستنێکی توند لە خێزانەکەیدا هەبووە ،بەڵم
لێوڕێژ لە میهرەبانی گوێڕایەڵی بووە.
باشەی ئ��ەو خێزانە ل��ەوەوە دەردەک��ەوێ��ت،
چونکە پەیان بە توانا سەرسوڕهێنەرەکانی
مارتین بردووە و بەشێوەیەک بواری خوێندنیان
بۆ رەخساندووە ،کە هیچ یەکێک لە ئەندامانی
خێزانەکە بە خۆیەوە نەبینیوە.
خێزانەکەی مارتین زۆر مەزهەبی بوون و
پەیڕەویان لە کڵێسای رۆم کردووە .لەو رۆژگارەدا
هێشتا هیچ کڵێسایەکی تر بوونی نەبوو .مارتین
لە ماڵەوە و لە خویندنگە بنەماکانی شەریعەتی
کاسۆلیک فێردەکرا .جێی باسە کە باوکی مارتین
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کەسێکی ئازا بوو و پێیخۆش نەبووە داردەستی
ک��ەس بێت و ج��ارێ��ک ک��ە زۆر ن��ەخ��ۆش ب��ووە
قەسەیەک بە هەلی زانیوە تا ناچاری بکات پارە
بدات بە کڵێسا ،بەاڵم نەیتوانیوە .هانس لە وەاڵمدا
پێیوتووە «من منداڵی زۆرم هەیە .دەمەوێت
سامانەکەم بۆ ئ��ەوان جێبێڵم ،چونکە لە کڵێسا
زیاتر پێویستیان پێی هەیە».
زۆری پێنەچوو مارتین (دوع��ای رەببانی،
دە ف��ەرم��ان ،ش��ەه��ادەت)ی لەبەرکرد و کەوتە
خوێندنی سرودە پیرۆزەکان .لە بۆنە پیرۆزەکان،
جەژنە مەزهەبییەکان و بۆنەکانی تردا بەشداری
دەکرد.
شارە (سەکسۆنییەکان) پڕ بوون لە کڵێسا،
ق��ەش��ە ،پێسەنگای شتە پ��ی��رۆزەک��ان ،گ��ۆڕی
کەسایەتییە ئایینییەکان ،کە نەخۆشەکان بۆ
داوای چارەسەر سەردانیان دەکردن .بۆ مارتین
سەرجەم ئەم رواڵەتە مەزهەبییانە بەڵگەنەویست
و سەلمێنراو ب��وون .ئەمانە ببوونە بەشێک لە
ژیانی رۆژان���ەی .مارتین بەتایبەتی پێیخۆش
بوو گۆرانی بڵێت ،هەمیشە چێژی لە میوزیک
وەرگرتووە و خۆشی دەنگی خۆش بووە.
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لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا هەستی مەزهەبی
مارتین روکارێکی تریشی هەبوو ،کە هەر کەسێک
بیەوێت لەوە تێبگات کە دواتر بەسەری هاتووە،
پیویستە ئاگاداری بێت .مارتین زۆر لە خواترس
بووە و ویژدانێکی زۆر هەستیاری هەبووە و
بە بەچووکترین هەڵە خۆی وەک تاوانبارێکی
بێچارە دەبینیەوە و لەبەرئەوەی لەبارەی توڕەیی
خواوە بەرامبەر بەندەکانی زۆری بیستبوو ،زۆر
دەترسا .لەو رۆژگارەدا دۆزەخ لە خەیاڵی خەڵکدا
وەک واقیعییەتێک بەرجەستە بوو .دۆزەخ جیی
ئەشکەنجەی هەتا هەتایی ب��وو ،دوای مردن
تاوانباران دەبەن بۆ دۆزەخ.
ل��ەو رۆژگ����ارەدا ئ��ەوەن��دە خەڵک لە دۆزەخ
ترسێنرابوو بە ناچاری کاری چاکەیان ئەنجام
دەدا .ل��ەم��ڕووەوە ویژدانی هەستیاری مارتین
بەردەوام لە ترسدا بەسەری بردووە .مارتین لە
(عیسا)ش ترساوە و بە دادوەرێکی توندی زانیوە
کە بۆ لێپێچینەوە لە کاری تاوانباران دەگەڕێتەوە.
کاتێک لە کڵێسای (مانسفێڵد) لە وێنەی توڕەی
(عیسا)ی روانیوە سەرتاپا لەرزیوە.
لە سااڵنی دوات��ردا مارتین ئەو ترسەی لە
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خوا و عیسا بە سەرچاوە گرتوو لە سزادانەکانی
دایک و باوکی زانیوە و وتویەتی ،کاتێک مندااڵنی
وەک ئەو لە منداڵییەوە ترس لە دڵیاندا بچێنرێت،
ئیتر تا کۆتایی تەمەنیان ناتوانن لە بیری بکەن و
بەسەریدا سەرکەون.
بۆ لێکدانەوەی ژیانی مارتین پێویستە بیرمان
بێت کە ئەو زیاتر لە  400ساڵ بەرلە ئێستا
ژیاوە .ئەوەی خەڵکی ئەو رۆژگارە باوەڕیان پیی
هەبووە ،خەڵکی ئەم سەردەمە باوەڕیان پیی نییە.
بۆ نمونە لەو سەردەمەدا خەڵکی پێیان وابووە،
کە لە دارستان و ئاوەکان و کانەکانی کانزادا پڕە
لە دێو و پەری و ج��ادوو .هەر کاتێک الفاوێک
هاتووە بە کاری دێوەکانیان زانیوە و نەفرەتیان
لێکردوون .دایکی مارتینیش باوەڕی بەو شتانە
هەبووە ،چونکە هەر کاتێک هێلکە ،شیر یان کەرە
کەمی دەکرد وای بیرکردووەتەوە کە جنۆکەکان
دزی��وی��ان��ە .مارتینیش ه��اوش��ێ��وەی��ەی هەموو
ئەوانەی لەو سەردەمەدا ژیاون ،تا رۆژی مردنی
باوەڕی بەو شتانە هەبووە .وتویەتی «دێوەکان
لە زۆر شوێن نیشتەجێن .پروس پڕە لە جنۆکە
و (الپالند) پڕە لە ج��ادو ».ه��ەروەه باسی لەوە
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ک��ردووە ،کە دەریاچەیەکی نزیک لە زێدەکەی
دێ��وی زۆری لێدەژین و ئەگەر بەردێک فڕێ
بدەنە ناو دەریاچەکەوە الفاو دروس��ت دەبێت
و سەرزەوییەکانی دەوروب���ەری دادەپۆشێت.
لەمڕووەوە پێویستە ئێمە بزانین باس لە پیواێک
دەک��ەی��ن ،ک��ە ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەی ل��ە دروستکردنی
جیهانێکی نوێدا پشکێکی زۆری هەیە ،خۆی لە
جیهانێکی زۆر کۆندا ژیاوە .مارتین لە تەمەنی نۆ
ساڵیدا بووە ،کە کریستۆف کۆڵۆمبۆس ئەمەریکای
دۆزیوەتەوە .مارتین ماوەیەک دواتر ئاگاداری
ئ��ەو دۆزی��ن��ەوەی��ە ب��وو ،ئ��ەو ک��ات��ەی ئ��اگ��اداری
ئەوەش بوو هیچ کاریگەرییەکی لەسەر دروست
نەکردووە .دۆزینەوەی نیوەگۆیەکی تریش بۆ
خەڵکی مانسفێڵد گرنگ نەبوو ،بۆ خەڵکانێک کە
پێیانوابووە بە گەڕانەوەی مەسیح دنیا کۆتایی
دێت ،ئەمجۆرە شتانە چی بەهایەکیان هەبوو؟
ب��ەاڵم ل��ەب��ارەی ئەستێرەکانەوە مارتین وا
فێرکرابوو کە زەوی وەستاوە و خۆر بە دەوریدا
دەخولێتەوە .لەو سەردەمەدا کە مارتین لۆتەر
لە مانسفێڵد گوێی لە وت��ەی مامۆستاکانی کە
دەی��ان��وت زەوی وەس��ت��اوە و خ��ۆر ب��ەدەوری��دا
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دەخولێتەوە ،دەگرت ،توێژەرێکی گەنجی تر بە
ناوی (کۆپەرنیک) لە زانکۆی (کراکوی) پۆڵەندا
وانەی دەخوێند ،کۆپەرنیک دە ساڵ لە مارتین
گەورەتر بووە و چارەنوس وابووە کە ئەو تێکڕای
ئەندێشەی خەڵکی جیهان و بونەوەران بگۆڕێت.
لۆتەر و کۆپەرنیک دوو پیاوی دلێر و پێشڕەوی
هاوجەرخ بوون و بە فەرمانی چارەنوس دەبوو
لە سنوری دەسەاڵتی خۆیاندا سیستمی جیهانی
بگۆڕن .هەرچۆنێک بێت کاتێک چەند ساڵێک
دواتر کتێبی کۆپەرنیک کە باسی لە سوڕانەوەی
زەوی بە دەوری خۆردای دەکرد باڵوکرایەوە،
لۆتەریش هاوشێوەی زۆرینەی خەڵک و زانایان
و بیرمەندە گەورەکانی سەردەمی خۆی باوەڕی
بە وشەیەکی کۆپەرنیک نەکرد و کۆپەرنیکی بە
«نەزانێک کە دەیەوێت زانستی ئەستێرە ناسی بە
تەواوی بگۆڕێت» ناوی برد.
هۆکارەکەی مارتین ئەوە بوو ،کە لە کتێبی
پیرۆزدا (یوشع) فەرمانی بە خۆر ک��ردووە لە
جوڵە بوەستێت نەک زەوی و بەپێی تێگەیشتنی
مارتین ئەمە بە وات��ای ئەوە هاتووە کە زەوی
وەستاوە و خۆر خوالوەتەوە.
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بەڵێ مارتین منداڵی سەردەمی خۆی بووە و
هاوشێوەی خەڵکانی سەردەمی خۆی باوەڕی
بە تیۆرە کۆنە زانستی و ئایینییەکان هەبووە،
ب��ەاڵم لە ناخی لۆتەردا شتێکی تر هەبوو ،کە
دەرەنجام و بەرهەمەکەی هیچ کەسێک تا ئەو
کاتەی مارتین گەنج بوو ،نەیدەتوانی تێیبگات.
ئەو شتەش جدی بوونی لە رادەبەدەری مارتین
بوو .جدی بوونی مارتین لەبارەی مەزهەبەوە تا
دەمارگیری رۆیشتبوو .چارەنوسیش وابووە کە
ژیانی مەزهەبی جیهانی رۆژئاوا بگۆڕێت.
مارتین لە خوێندنگە

لە تەمەنی  13ساڵیدا دایک و باوکی ناردیان
بۆ (م��اگ��دب��ۆرگ) بۆ خوێندنگە و ساڵی دوات��ر
نێردراوە بۆ خوێندنەگەیەکی باشتر لە (ئایزناخ).
باوکی ئومێدەوار بوو مارتین ببێت بە دادوەر.
ئەو رۆژەی مارتین ماڵئاوایی لە خێزانەکەی
کرد و هەموو ئەوەی هەیبووە لە کۆڵەپشتەکەیدا
هەڵیگرت و لەگەڵ هاوڕێکەی بەرەو (ماگدبۆرگ)
بەڕێکەوت ،بە رۆژێکی گرنگی مێژووی جیهان
هەژمار دەکرێت .لەو الیەنەوە کە خێزانی مارتین
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ه���ەژار ب���وون بێجگە ل��ە دوع���ای خێزانەکەی
هیچی تری لەگەڵ خۆیدا نەبرد .لەو رۆژگارەدا
خوێندکارەکان بژێوی خۆیان لە رێگەی سواڵەوە
دابینکردووە و گۆرانیان وتووە و خەڵک خێری
پێکردووە .لەو الیەنەوە کە مارتین دەنگی خۆش
بووە ،لەو رێگەیەوە بژێوی خۆی دابینکردووە .لە
ئایزناخ بە هۆی دەنگە خۆشەکەیەوە دەرگایەک بە
روویدا کرایەوە و (کتا) کە خانمێکی سەرمایەدار
بووە بردویەتییە مەڵەکەی و شوێنی مانەوەی
پێداوە و وەک دایکێک ئاگاداری بووە .لەو ساتەوە
مارتین چ��ووە ناو خێزانێکیسەرمایەدارەوە و
تێکەڵی کەسانی تێگەیشتوو ب��وو .هەروەها لە
(ئ��ای��زن��اخ) الی مامۆستایەک ب��ە ن��اوی (ج��ۆن
تربونیوس) وانەی دەخوێند کە زۆر باش بوو.
رەفتاری ئەو مامۆستایە لەگەڵ خوێندکارەکانی
بۆ خەڵکی جێی سەرسوڕمان بوو .زۆر رێزی لە
خوێندکارەکانی گرتووە و وتویەتی «لەوانەیە لە
ناو ئەم خوێندکارانەدا لە داهاتوودا کەسانێکیان
ببن بە فەرمانڕەوا ،سەرۆک سارەوانی ،وەزیر».
دوای ئەوەی باری دارایی باوکی باشتر بوو،
کوڕە حەڤدە ساڵەکەی نارد بۆ زانکۆی (ئارفورت)
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کە لەو کاتەدا گەورەترین زانکۆی ئەڵمانیا بووە.
لە تەمەنی نۆزدە ساڵیدا بڕوانامەی بەکالۆریۆسی
وەرگرتووە و لە تەمەنی بیست و دوو ساڵیدا
ب��ڕوان��ام��ەی م��اس��ت��ەری بەدەستهێناوە .دوات��ر
چووەتە پەیمانگەی دادوەران ،لە هەمان زانکۆ.
بەاڵم دواتر مارتین بووە بە قەشە و باوکی بە
هۆی بڕیارەیەوە زۆر لێی نیگەران بوو .سەرۆکی
دێرەکە داوای لێکردووە لە زانکۆ بۆ مامۆستایی
بخوێنێت و مارتین بە گوێی کردووە.
یەکێک لە هۆکارەکانی گومانی مارتین لە
سەفەریدا بۆ رۆم دەرکەوتووە .لە ناو زاهیدەکانی
(ئاگۆستینۆس) ناکۆکییەک دروس��ت ببوو ،کە
دەبوو بە فەتوای پاپا کۆتایی بێت .لۆتەر یەکێک
لەو دوو نوێنەرە بوو ،کە لەالیەن قەسەکانەوە
بۆ رۆیشتن بۆ شاری پیرۆز هەڵبژێردرابوو .بەر
لەوەی کارەکەی لە شاری پیرۆز کۆتایی بێت
شتە ناپیرۆز و خراپەکان ئازاریان دەدا.
کاتێک لۆتەر گەڕایەوە بۆ شارەکەی هێشتا
باوەڕدار بوو ،لە دێرەکەی خۆیەوە بۆ دێرێکی تر
گواسترابووەوە .ئەم شوێن گۆڕکێیە کاریگەری
زۆری لەسەر ژیانی دروستکرد.
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شەڕە گەورەکە دەستپێدەکات

هێشتا لۆتەر تەمەنی نەگەیشتبووە تەمەنی
سی سااڵن لە زانستی خواناسیدا کامڵ ببوو،
کەوتە وانە وتنەوە لە زانکۆ و وتار خوێندنەوە
لە کڵێسا .لەو کاتەدا بە بیریدا نەهاتبوو ،کە چی
سەفەرێکی زری��ان��اوی دەستپێکردووە و کام
رووداوە گ��ەوران��ە لە ری��ی��دان .ئەگەر دەیزانی
هەرگیز ئەو سەفەرەی دەستپێنەدەکرد .سەرەتا
هەموو شتێک جێی ئومێدەواری بووە.
لۆتەر نیشانی داوە ،کە وتاربێژێکی بە توانایە.
لەگەڵ هاواڵتیانی سادە بە سادەیی دواوە ،بە
وتەی خۆی «تا ئەوەندەی بتوانم بە سادەیی
دەدوێ���م ب��ۆ ئ���ەوەی خەڵکی ک��ۆاڵن و ب���ازاڕ و
منداڵ و خزمەتکارەکان لێم تێبگەن .ئەوانەی
خوێندەوارن خۆیان هەموو شتێک دەزانن .من
بۆ ئەوان قسە ناکەم».
لۆتەر بەشێوەیەک لە ناو خەڵکیدا جێگەی
خۆی کردووەتەوە و لەگەڵ ئەوەی تەمەنی تەنیا
 31ساڵ ب��ووە ب��ووە بە بەرپرسی قەشەکانی
ئەو ناوچەیە و  11کڵێسا .زیاتر لە هەر شتێک
خۆی بۆ وانەوتنەوە لە زانکۆ تەرخان کردووە و
خۆشەویستترین مامۆستای زانکۆ بووە .بەاڵم
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ئەوەی فێری خوێندکارەکانی دەکرد لەوە گرنگتر
نەبوو کە خۆی فێری دەبوو .وانەکەی لەبارەی
کتێبی پیرۆزەوە بوو .لەگەڵ وتنەوەی وانەی ئەو
کطیبە گەورەیە بەر کۆمەڵێك شت دەکەوت ،کە
تا ئەو کاتە بەریان نەکەوتبوو .لەو کاتەدا بە هۆی
کەمی کتێبی چاپکراوەوە کەمتر کتێبی پیرۆز
دەست خەڵک کەوتووە .ئەوەی فێری قەشەکان
دەکرا کتێبی پیرۆز نەبوو ،بەڵکو نوسینی قەشە
گەورەکانی کڵێسا بوو .کاری لۆتەر ئەوەبوو ،لە
(ویتنبێرگ) کتێبی پیرۆز فێر ببێت .زمانی عیبری
و یۆنانی فێربوو ،ئێستا دەیتوانی کتێبەکە بە
زمانی خۆی بخوێنێتەوە.
سەرەتا لۆتەر نەیدەزانی ب��اوەڕە نوێیەکەی
بەرەو کوێی دەبات ،بەاڵم دەتوانرێت کاریگەری
ب���اوەڕە نوێیەکەی ل��ە وت��ارەک��ان��ی��دا هەستیان
پێبکرێت .لۆتەر باسی لەوە کردووە کە باوەڕ بە
مەسیح گرنگترین شتە بۆ رەهایی رۆح و هێرشی
دەکردە سەر ئەو بۆنە ئایینییانەی کڵێسا کە ئەو
باوەڕەیان رەتدەکردەوە.
ل��ۆت��ەر ب��ۆی دەرک��ەوت��ب��وو ،ک��ە ئ���ەوەی لە
ئاییندا گرنگە ئەوەیە ،کە لە ناخەوە ب��اوەڕ بە
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مەسیحی دروست بێت و لە سەر ئەو بنەمایە
ژیان دەگۆڕێت .بەمشێوەیە نەفرەتی لۆتەر لە
بۆنە ئایینییە درۆینەکان کە لە کڵێساکان بە ناوی
ئایینەوە ئەنجام دەدران و خەڵکانی سادەی پێ
لە خشتە دەبران ،رۆژ دوای رۆژ زیاتر دەبوو.
تا لە ئەنجامدا رۆژێک لە مینبەرەوە هێرشی
ک���ردە س��ەر فرۆشتنی (بلیتی لێخۆشبوون).
مۆرڤ تا وات��ای فرۆشتنی بلیتی لێخۆش بوون
لەسەردەمی لۆتەردا نەزانێت ،ناتوانێت بە راستی
لە ژیانی لۆتەر تێبگات .ئەم باوەڕە بە شێوەیەکی
سازە دەستیپێکرد .کاتێک کاسۆلیکێک تاوانێکی
ئەنجام دەدا ،دەچووە الی قەسەیەک و دانی بە
تاوانەکەیدا دەن��ا .ئەگەر قەشەکە دڵنیابووایە بە
راستی لە تاوانەکەی پەشیمان ب��ووەت��ەوە ئەوا
لێی خ��ۆش دەب���وو ،س��زای��ەک��ی گونجاو لەگەڵ
تاوانەکەی بۆ دیاری دەکرد .ئەو سزادانانە ،کە بە
(لێخۆشبوون) ناویان دەبرد بە شێوازی جیاجیا
دەیاندا .هەندێکجار بە پاڕانەوە و نوێژ و سەردانی
شوێنەپیرۆزەکان ،هەندێکجاریش بە پێدانی دیاری
و پارە بە کڵێسا و هەتیوخانەکان .ئەمانە نیشانەی
خەم و پەشیمانی کەسی تاوانبار لە تاوانەکەی
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بوون ،هەندێکجاریش کە تاوانی کەسەکە گەورە
ب��ووای��ە ،پێدانی پ��ارەی لێخۆش ب��وون بۆ چەند
ساڵێک درێژەی دەکێشا .هەندێکجار کڵێسا خۆی
لە جیاتی کەسێک تاوانەکانی لە ئەستۆ دەگرت و
ئەوی لە سزادان دەبەخشی .ئەو ئازادکردنەیان
ب��ە (ل��ێ��ب��وردن) ن���اودەب���رد .ب��ۆ نمونە ل��ە کاتی
شەڕەکانی خاچپەرستیدا پاپا بۆ ئەو سەربازانەی
دەچوونە مەیدانی شەڕ (لێبوردنی) دەردەکرد و
لە تاوانەکانیان خۆش دەبوو ،بەاڵم لە رۆژگاری
لۆتەردا ئەم لێخۆشبوونانە واتایەکی تریان هەبوو،
لەگەڵ وات��اک��ەی پێشوو ت��ەواو جیاواز ب��وو .لە
سەرەتاکانی سەدەی سیانزەیەمەوە ژمارەیەک لە
پیاوە ئایینییەکان دەیانوت ،کە مەسیح و کەسایەتییە
پیرۆزەکان با چاکەکاری و خۆپارێزییەوە ژیاون
و سەرجەمی ئ��ەو چاکانە خراونە سەریەک و
پاشەکەوتێکی لەبن نەهاتووە .هەروەها وتویانە
پاپا دەتوانێت سوود لەم چاکانە بۆ هاوکاری و
تاوانباران وەرگرێت .ئەگەر کەسێک هەرچییەک
پاپا بیوتایە بەجێی بهێنانایە ،پاپاش لە تاوانەکانی
خ��ۆش دەب��وو و لە س��زا دەب��ەخ��ش��را ،هەروەها
لەوانەیە لە سزای جیهانی دواییش رزگاری بێت.
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ل��ەس��ەردەم��ی ل��ۆت��ەردا ژم��ارەی��ەک��ی زۆر لە
کاسۆلیکە پ��اک و ب����اوەڕدارەک����ان دژی ئەم
بۆچوونە ،بە تایبەتی ئەو س��ودە خراپەی لەو
رێگەیەوە لێیان وەردوەگ��رت ،رەخنەیان گرت.
لەگەڵ ئەوەشدا پاپا درێژەی بە کارەکانی خۆی دا
و رایگەیاند «ئەوەی دەیڵێم بەجێی بێنن ،لە تاوان
مەترسن ،چونکە تاوانەکانتان هەرچییەک بێت
ئەوا لەو پاشەکەوتی چاکەیەیە لەبەردەستمدایە،
لە سزا رزگارتان دەکەم».
رسوایی ئەو کارە ئەو کاتە زیاتر بوو ،کە
پاپا ئەو هێزەی بۆ کۆکردنەوەی پارە بەکارهێنا
و ه��ەر ئەمەش ب��ووە ه��ۆی ئ��ەوەی کە لۆتەر
ناڕەزایی دەرببڕێت.
وەک ئینسکلۆپیدیای کاسۆلیک نوسیویەتی
«ئەوانەی نامەی لێخۆشبوونیان دەدا بە خەڵکی
ل��ەوان��ە ب��وو ه��ەوڵ��ی ک��ۆک��ردن��ەوەی پ���ارە لەو
رێگەیەوە بدەن و ئەگەر گەورەی کڵێساکانیش لەو
کارە بەدەر بن ،لەوانەیە کارگوزارانی خوارەوە
و ئ��ەوان��ەی بلیتی لێخۆشبوونیان دەف��رۆش��ت،
گەندەڵی بکەن ».ئەمجۆرە ئامۆژگاری کارانە
لە زمانی پاپاوە بە هاواڵتیانیان دەوت «ئەگەر
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ئەو پارەیە بدەن بە من ،نامەیەکی لێخۆشبوون
دەدەم بە تۆ» ئەمەش رێگەیەکی ئاسان بوو
بۆ کۆکردنەوەی پ��ارە .ئەوەندە بەس بوو پاپا
بڵێت «ئەو بڕە پارەیە بدەن بە من بۆ ئەوەی لە
سزاکانتان پارێزراو بن» لەو رێگەیەوە پارەیەکی
زۆر کۆبکاتەوە.
بێجگە لە لۆتەر زۆرێک لە خەڵکی لەوە بێزار
بوون کە گیرفانەکانیان بەتاڵ دەکرا( .ئاراسمۆس)
ئەو زانا گەورەیەی لە رۆژگاری لۆتەردا ژیاوە و
تا سەرەمەرگ وەک کاسۆلیکێکی پاک و باوەڕدار
م��ای��ەوە ،جارێک وتویەتی «دەرب��اری��ان��ی رۆم
لەوانەیە شەرم و شکۆیان لەبیر کردبێت ،چونکە
هیچ شتێک وەک فرۆشتنی لێخۆشبوونەکان جێی
شەرم نییە».
لەبەر ئەو هۆکارانە لۆتەر لە ویتنبێرگ لەسەر
مینبەرەوە هێرشی کردە سەر فرۆشتنی بلیتی
لێخۆش بوون و پشێوییەکی گەورەی دروستکرد.
چونکە (فریدریک) فەرمانڕەوا بەهێزەکەی ئەو
ناوچەیە مۆزەخانەیەکی لە ئاسەوارە پیرۆزەکان
دروستکردبوو ،کە لە هەموو ئەڵمانیادا هاوشێوەی
نەبوو ،لەو رێگەیەوە سەرمایەیەکی زۆری بۆ
160

خۆی و پاپا بەدەست دێنا .فریدریک وتویەتی،
هەر کەسێک سەردانی ئەو شتە پیرۆزانە بکات و
پارەی بینینیان بدات ،دەبەخشرێت .ئەمە یەکێک
ل��ە رێگەکانی ک��ۆک��ردن��ەوەی س��ەرم��ای��ەی زۆر
لەالیەن فریدریک بوو ،لەو رێگەیەوە تێچووی
دەربار و زانکۆکەی دابین دەکرا .بێگومان بڕێک
لەو پارەیەش بۆ یارمەتیدانی لۆتەر بوو .لەگەڵ
ئەوەشدا کە فریدریک بەرامبەر بەو کارە هیچ
خۆشحاڵ نەبوو ،بەڵما لۆتەر ب��ەردەوام بوو لە
هێرشەکانی.
لەم نێوانەدا رووداوێک روویدا و هێرشەکانی
لۆتەری لە سنوری (ویتنبێرگ) بردە دەرەوە و
هەموو ئەڵمانیای گرتەوە .ئەم رووداوە یەکێک
لە گرنگترین رووداوەک��ان��ی ژیانی لۆتەر بوو.
ئەو رووداوەش بریتی بوو لەوەی شازادەیەکی
گەنج بە ن��اوی (ئالبێرت) لە تەمەنی گەنجیدا
بوو نەیدەتوانی بەپێی یاساکانی کڵێسا بە هیچ
شێوەیەک ببێت بە ئوسقوف .لەگەڵ ئەوەشدا
بوو بە ئوسقوفی دوو ناوچە و داوای ناوچەیەکی
ت��ری ک��ردب��وو .گومان ل���ەوەدا ن��ەب��وو ،کە پاپا
رەزام��ەن��دی دەردەب��ڕی و ئالبێرتیش دەیزانی
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پێویستە بۆ ئەو کارە پارەیەکی زۆر بدات بە
پاپا .لەوڕووەوە ئالبێرت و پاپا رێککەوتنێکیان
کردبوو .لەو کاتەدا (لوی دەیەم) پاپا بوو .لەو
کاتەدا پاپا سەرقاڵی دروستکردنی کڵێسایەکی
گ����ەورەی پ��وت��روس��ی پ��ی��رۆز ل��ە رۆم ب��وو و
پێویستی زۆری بە پ��ارە ب��ووە .لەوالیەنەوە
پاپا و ئالبێرت پالنی ئەوەیان دان��اوە ،کە پاپا
رێگە بە ئالبێرت بدات هەشت ساڵ لە سنوری
دەسەاڵتیدا نامەی لێخۆش ب��وون بفرۆشێت،
ب��ەو م��ەرج��ەی بەشێک ل��ە داه��ات��ەک��ەی بچێتە
گیرفانی ئالبێرتەوە بۆ ئەوەی بتوانێت پارەی
بوونە ئوسقوفی ناوچەی سێیەم بدات .بەشی
زۆری داهاتەکەش دەچ���ووە گیرفانی پاپاوە
ب��ۆ ئ���ەوەی کڵێساکەی پ��ێ��دروس��ت ب��ک��ات .بۆ
ئەو مەبەستە ئالبێرت گروپێکی بۆ فرۆشتنی
نامەی لێخۆش ب��وون ب�ڵاوک��ردەوە .یەکێک لە
فرۆشیارەکان راهیبێک بووە کە لە کاری خۆیدا
زۆر تەند بووە .ئەو راهیبە گروپێکیلە خەڵکی
دوای خ��ۆی خستووە و چوەتە ه��ەر شارێک
باڵێنی پاپای خوێندووەتەوە ،کە هەر کەسێک
پ��ارە ب��دات رۆح��ی خۆی و خزمانی لە سزای
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رۆژی دوایی رزگار دەکات و لەسەر پارچەیەک
قوماس ئەوەی نوسیوە و هەڵیواسیوە .زۆرێک
لە خەڵکی باوەڕیان بە وتەکانی کردبووە .لەو
رێگەیەوە پارەیەکی زۆر دەستی ئالبێرت و پاپا
کەوتووە.
لەگەڵ ئەوەی رێگەی بەو راهیبە نەدرابوو
بچێتە ناو شارەکەی لۆتەرەوە ،دەچێتە شارێکی
نزیکی و هاواڵتیانی وتینبێرگ گروپ گروپ
چوون بۆ الی و گوێیان لە وتەکانی گرتبوو.
ئەم رووداوە بەشێوەیەک کاریگەری لەسەر
لۆتەر دروستکرد ،کە رۆژێک راگەیەنراوێکی
ب��ە دەرگ�����ای ک��ڵ��ێ��س��اوە ه��ەڵ��واس��ی��وە و ئ��ەو
راگەیانراوە بریتی بووە لە بانگهێشنامەیەک بۆ
گفتوگۆیەکی گشتی .ئەم بانگهێشتنامەیە لەو
سەردەمەدا جیی سەرسورمان نەبوو ،ئەوەی
جێی سەرسوڕمان بوو ئەوە بوو کە لەگەڵ ئەو
بانگهێشتنامەیەدا نوسراوێکی  95بەندی بوو،
کە رەخنەبوون لە فرۆشتنی بلیتی لێخۆشبوون
وب��ە پێچەوانەی ش��ەرع ن��اوی ب��ردب��وو .ئەو
 95خاڵە بڵێسەیەک بوو تەقینەوەی گەورەی
بەدوای خۆیدا هێنا.
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لۆتەر پێشەوانی ئەڵمانییەکان

کاتێک لۆتەر ئەو  95خاڵەی بە دەرگ��ای
کڵێساوە هەڵواسی مەبەستی ئەوە نەبوو لەگەڵ
مامۆستایانی زانکۆ ئەنجومەنێک پێکبێنێت و
باسی فرۆشتنی بلیتی لێخۆش بوون بکات و خۆی
وتویەتی «من مەبەستم نەبوو ،نەمدەویست
ئەم رەخنانە بکەونە سەر زمانی خەڵک ».لەو
رووەوە بە زمانی التینی زاناکان نوسی ،بەاڵم
کەسێک وەریگێڕابووە سەر زمانی ئەڵمانی و لە
ماوەی  14رۆژدا لە هەموو ئەڵمانیا باڵوبووەوە
و پشێوەی لێکەوتەوە .ژمارەیەک لە هاواڵتیان
بەشێوەیەک ت��وڕە ببوون کە دەیانویست لە
م��اوەی مانگێکدا بە زیندوویی بسوتێنرێت.
ژمارەیەک لە هاوڕێکانی هەمان پێشبینیان بۆ
لۆتەر کرد .یەکێک لە هاوڕێکانی پێی وتووە
«دەتەوێت دژی پاپ بوەستیتەوە؟ مەبەستت
لەو کارە چییە؟ ئەوان رێگەی ئەو کارە بە تۆ
نادەن ».لۆتەر لە وەاڵمدا وتویەتی «ئەگەر ناچار
بن چی؟» بەاڵم زۆرێک لە هاواڵتیانی ئەڵمانیا
بەو کارەی لۆتەر خۆشحاڵ بوون ،چونکە لە
ئەنجامدا کەسێک پەیدا ببوو رابپەڕێت و ئەو
راهیبانەی نامەی لێخۆش بوونیان دەفرۆشت و
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گیرفانی ئەڵمانیاییەکانیان بۆ رۆم بەتاڵ دەکرد،
رسوا و مەحکوم بکات .کاتێک ئەوانەی دژی
لۆتەر وەستانەوە و توڕەتریان کردووە ،لۆتەر
بە روونی وتویەتی «من دەڵێم پاپا دەسەاڵتی
بەسەر ب��ەرزەخ نییە .ئەگەر پاپا ئەو هێزەی
هەیە کە کەسێک لە بەرزەخ رزگار بکات ،بۆچی
بە ناوی خۆشەویستی و میهرەبانییەوە هەموو
رۆحەکان لە بەرزەخ رزگار ناکات و دەرگای
بەرزەخ داناخات؟ ئەگەر ئەو لەبەر بڕێک پارەی
کەم دەتوانێت رۆحەکان لە ئەشکەنجە رزگار
بکات ،بۆچی بە ناوی میهرەبانییەوە ،کە پیرۆزتر
و بەنرختر لە هەموو شتێکە ئەو کارە ناکات؟»
لەو رۆژگارەدا ئەمجۆرە وتانە کارێکی ئاسان

نەبوو ،چونکە ئەم وتویە نەک تەنیا هێرش بوو بۆ

سەر فرۆشتنی بلیتی لێخۆشبوون ،بەڵكو هێرش

بوو بۆسەر دەسەاڵتی پاپاش .کاتێک پاپای ئەو

سەردەمە لوی دەیەم بۆ یەکەمجار ئەو وتانەی

بیستووە وتویەتی «ئەڵمانییەکی سەرخۆش

ئەمانەی نوسیوە ،کاتێک هۆش خۆی هاتەوە لە

وتەکانی پاشگەز دەبێتەوە».
بەاڵم وتەکانی لۆتەر بەشێویەک کاریگەریان
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دروستکردبوو ،بازاڕی فرۆشتنی بلیتی لێخۆش
بوون نەما و ئەو پارە زۆرەی دەگەیشتە دەستی
پاپا وەستا .پاپا بۆی دەرکەوت کە کارەکە جدییە.
پێشوازی هاواڵتیانی ئەڵمانیا زیاتر لەوەی
ل��ە هەستی ئایینییەوە بێت ،زی��ات��ر نیشتیمان
پەروەری بوو .لە سەدەکانی ناوەڕاستدا هێشتا
واڵتانی ئەوروپا یەکگرتوو نەبوون .ئەوروپا
بۆ قەڵەمڕەوی بچووک بچووک داب��ەش ببوو،
ه��ەر بەشێک ل��ەالی��ەن ئەمیرێک ،خانەدانێک،
ی��ان ئوسقوفێکەوە ب��ەڕێ��وەدەب��را .لەسەردەمی
ل��ۆت��ەردا هێشتا ئەڵمانیا یەکی نەگرتبوو ،هەر
بەشێکی لەالیەن کەسێکەوە بەڕێوە دەبرا .لەگەڵ
ئەوەشدا لەژێر ئەو رواڵەتە دابەشبووەدا بزاڤی
نیشتیمانپەروەری ئەڵمانییەکان بەخێرایی لە
سەرجەم ناوچەکان گەشەی دەک��رد .لۆتەریش
لەو نیشتیمان پەروەرییەدا پشکی هەبوو ،خۆی
بە پایەمبەری ئەڵمانییەکان دەزانی و کاتێک ناوی
ئەڵمانییەکانی دەبرد ،هەموو کەسێک دەیتوانی
هەستی نیشتیمان پ��ەروەری قوڵی ئەو هەست
پێبکات .لۆتەر لەبارەی کڵێسای گەورەی پوترسی
پیرۆزەوە کە دەبوو بە پارەی ئەڵمانییەکان لە
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رۆم دروست بێت وتویەتی «پارە و داهاتووی
تێکڕای جیهانی مەسیحییەت بۆ دروستکردنی
ئعەو کڵێسایە تەخان دەکرێت کە تێر نابێت.
زۆری پێناچێت سەرجەم کڵێسا و قەسر و تەالر
و پردەکانی رۆم بە پارەی ئێمە دروست دەکرێن.
ئێمە بەر لە هەر شتێک پێوقیستە پەرستگەیەکی
نەمر لە ناخی خۆماندا دروست بکەین ،دوای ئەوە
کڵێسای ناوچەکەمان و دوای هەموویان کڵێسای
پوتروسی پیرۆز ،کە ئێمە هیچ پێویستییەکمان
پێی نییە .ئێمە ئەڵمانی هیچ سوودێک لەو کڵێسایە
وەرناگرین .بۆچی پاپا لە پارەی خۆی دروستی
ناکات؟ وا باشترە پاپا کڵێسای پوتروسی پیرۆز
بفرۆشێت و پارەکەی بدات بەو کەسانەی کە
بە نامەی لێخۆشبوون فرۆشتن پێیان گیرفانیان
بەتاڵکراوە .ئەگەر پاپا بیزانیایە بلیت فرۆشانی
لێخۆش بوون چۆن ژیانی خەڵکیان تاڵکردووە
وای بە باشتر دەزانی کە کڵیسای پوتروسی پیرۆز
بسوتێنێت و بە خوێن و پێستی شوێکەوتووانی
تەواوی نەکات».
ئەم وتانە ب��ووەن هۆی ئ��ەوەی ئەڵمانیا بە
گشتی ئاگر بگرێت .ن���اوداران و خانەدانەکان
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کە سەرەتا بە هۆکاری مەزهەبی پشتیوانیان
لە لۆتەر نەکردبوو ،بەاڵم کاتێک هێرشی کردە
سەر بردنی پارەی ئەڵمانیا بۆ ڤاتیکان و ئیتالیا،
پشتیوانیان لێکرد.
ئەو جۆرە کەسانە ئێمە بە (ملیۆن) ناودەبەین،
ئەوان خوازیاری ئەڵمانیایەکی یەکگرتوو و بەهێز
ب��وون .بۆ ئ��ەوان پاپا پێشەوایەکی مەزهەبی
نەبوو ،بەڵکو فەرمانڕەوایەکی بێگانە بوو کە لە
رۆم دادەنیشت و دەستی لە کاروباری ئەڵمانیا
وەردەدا .لەو رووەوە رۆژ دوای رۆژ زیاتر توڕە
دەب��وون و ئامادەبوون شەڕ بکەن .لەبەرئەوە
کاتێک لۆتەر مەترسی مردنی لەسەر بوو ،لەوە
دەترسان بە زیندوویی بسوتێنرێت.
پاپا هەوڵیدەدا بە تەواوی لۆتەر لەناو ببات و
بابەتەکە کۆتایی پێبێنێت ،لەو رووەوە فەرمانی
بە لۆتەر کرد کە لە م��اوەی  60رۆژدا بچێتە
رۆم و بە تاوانی بێ ب��اوەڕی و بێ فەرمانی
پاپا و کڵێسا دادگ��ای��ی بکرێت .ئ��ەم فەرمانە
چارەنوسی ل��ۆت��ەری دای��ە دەس��ت (فریدریک)
ئەمیری ساکسۆنی ،کە لە ویتنبێرگ دەسەاڵتدار
بوو .فریدریک دەبوو لەسەر فەرمانی پاپا ،لۆتەر
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دەس��ت بەسەر بکات و رەوان��ەی رۆم��ی بکات.
فریدریک کاسۆلیکێکی باوەڕدار بوو ،باوەڕی بە
بلیتی لێخۆشبوون هەبوو ،یەکێک لە گەورەترین
مۆزەخانە پیرۆزەکانی ئ��ەوروپ��ای هەبوو ،لە
رێگەیەوە پارەیەکی زۆری دەس��ت دەک��ەوت،
بەاڵم لە هەمانکاتدا ئەو ئەڵمانی بوو .شانازی
بە زانکۆکەی و لۆتەرەوە دەکرد ،کە مامۆستای
زانکۆکەی بوو .فریدریک کە دەیبینی مامۆستا
و خوێندکارەکانی زانکۆکەی پشتیوانی لە لۆتەر
دەکەن ،نەیدەزانی چی بکات .لە کۆتاییدا بڕیاری
خۆی دا ،دەیزانی ئەگەر لۆتەر بنێرێت بۆ رۆم
دەیسوتێنن ،لەبەرئەوە باشرە لە ئەڵمانیا دادگایی
بکرێت ،لەبەرئەوە سەرپێچی ک��رد و لۆتەری
نەنارد بۆ رۆم .ئەم بڕیارە لۆتەری لە سوتاندن
و ئەشکەنجە رزگار کرد.
لۆتەر لە مەترسیدا

گەورەترین ئومێدی فریدریک ئاشتبوونەوەی
لۆتەر و پاپا بوو .لۆتەریش هەمان خواستەی
هەبوو .الی خۆیەوە پاپاش دەیویست ئەم فیتنەیە
نەمێنێت و بەردەوام بوونی زیانی پێدەگەیاند و
169

بە دوای رێگەیەکدا دەگەڕەا لۆتەری پێ بێدەنگ
بکات.
فریدریک بە ئموێدەوارییە مارتین لۆتەری
نارد بۆ (ئاوگسبورگ) بۆ ئەوەی لە نزیکەوە و
بە تایبەتی لەگەڵ کاردیناڵ (کایتانوس) گفتوگۆ
بکات .بەاڵم گفتوگۆ لەگەڵ کاتیانوس کێشەکەی
چارەسەر نەکرد .کایتانوس فەرمانی پێبوو لۆتەر
ناچار بە دانپێدانان بکات ،یان دەست بەسەری
بکات و بۆ دادگایی بیبات بۆ رۆم .ئەنجامی ئەو
هەڕەشانەی لە لۆتەر کرا ،توڕەیی زیاتری لۆتەر
و پێداگری زیاتری بوو.
لەگەڵ گەڕانەوەیان بێ ئەنجام فریدریک زۆر
نیگەران بوو ،لەبەرئەوە لۆتەر داوای لێکرد ئەگەر
بە رۆیشتنی ئەو نیگەرانییەکانی نامێنێت ئەوا لەو
ناوچەیە دەڕوات بۆ شوێنێکی تر ،بەاڵم فرێدریک
رێگەی رۆیشتنی پێنەدا.
جێی باسە فریدریک یەکێک لە بەهێزترین
شازادەکانی ئەڵمانیا بوو ،بە هۆکاری جیاجیا پاپا
نەیدەویست ئەو لە خۆی بڕەنجێنێت .لەمڕووەوە
پاپا دەیویست بە شێوەیەکی ئاشتیخوازانە تر
لەگەڵ لۆتەر مامەڵە بکات .بۆ ئ��ەو مەبەستە
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پاپا (ک��ارل ڤۆن میلتیس)ی بۆ ویتنبێرگ نارد.
ئەو بە بێسوود هەوڵیدابوو بە هەڕەشە لۆتەر
ئارام بکاتەوە( .کارل ڤۆن میلتیس) دەیویست بە
میهرەبانییەوە کارەکەی بەرەوپێش ببات( .کارل
ڤۆن میلتیس) لەالیەن پاپاوە گوڵی ئاڵتونی بۆ
فریدریک هێنابوو ،کاتێک گەیشتە ویتنبێرگ بە
نهێنی باڵویکردەوە ،کە ئەگەر لۆتەر گوێ لە
پاپ بگرێت ،پلەی ئوسقوفی پێدەبەخشێت( .کارل
ڤۆن میلتیس) لە یەکەم دیداریدا بە لۆتەری وت
«ئێمە هەموو بەڵێنەکانمان دەبەینەسەر ».لۆتەر
نامەی یەکێک لە هاوڕێکانی (کارل ڤۆن میلتیس)
وەرگرتبوو ،کە ئاماژەی بە ئەوە کردبوو ئەگەر
فەرمانی پاپا جێبەجێبکات هەر پلە و پایەیەکی
بوێت پێی دەدات .فریدریک دواتر گێڕاویەتییەوە
ئەگەر لۆتەر پلەی کاردیناڵیشی بویستایە بە
مەرجی پەیڕەوی لە پاپا پێیدەدرا .بێجگە لەوانە
(کارل ڤۆن میلتیس) دەیزانی لۆتەر چی دەوێت.
(ک��ارل ڤۆن میلتیس) وتی ئەو فیتنەیەی لۆتەر
ناویەتییەوە لە زیانی کڵێسایە و لێی پاڕایەوە لەبەر
کڵێسا بێدەنگ بێت و ئەو دوژمنایەتییە کۆتایی
پێبێنێت( .کارل ڤۆن میلتیس) بۆی دەرکەوتبوو،
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کە دەست بەسەرکردن و ناردنی لۆتەر بۆ رۆم
کارێکە ناکرێت .چونکە لە هەموو چوار کەسێکی
ئەڵمانی سێ کەسیان پشتیوانی لە لۆتەر دەکەن.
سوپایەکی  25هەزار کەسیش نەیدەتوانی لۆتەر
لە ئەڵمانیاوە ببات بۆ ئیتالیا .ه��ەروەه��ا بۆی
دەرکەوت کە لۆتەر پیاوێک نییە لە وتەی خۆی
پاشگەز بێتەوە و دان بە هەڵەبوونی خۆتدا بنێت.
لەبەرئەوە باشترین رێگە ئەوە بوو ،کە بێدەنگی
بکات .لۆتەر رازی بوو لەبەر کڵێسا بێدەنگ بێت.
لۆتەر رازی بوو هەر کاتێک دوژمنانی بێدەنگ
بوون ،ئەویش بێدەنگ بێت.
ب��ۆ م��اوەی��ەک واپ��ێ��دەچ��وو ،ک��ە (ک���ارل ڤۆن
میلتیس) ک��ە ل��ە روک�����اردا پێش (ک��ای��ت��ان��وس)
کەوتبوو ،توانیویەتی بابەتەکە چارەسەر بکات و
زریانەکە ئازام بکاتەوە .بە تایبەتی کاتێک پاپا
فەرمانی دەرکرد و ژمارەیەک لە بۆچوونەکانی
لەبارەی فرۆشتنی بلیتی لێخۆشبوونی بە خراپ
ناوبرد ،پێدەچوو بابەتەکە کۆتایی هاتبێت .پاپا
لە نامەکەنیدا بۆ (ک��ارل ڤۆن میلتیس) لۆتەری
بە (منداڵی ئەهریمەن ،ک��وڕی گوناهبار ،گیای
ه���ەرزەی هاوین) نوبردبوو .ب��ەاڵم بە راستی
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پاپا ل��ەوە نیگەران ب��وو کە لە ئەڵمانیا رووی
دەدا .رۆم بۆ کۆتایی هێنان بە دوژمنکارییەکان
ک��ەوت��ە دژای��ەت��ی (تتسل) ک��ە ئ��ەو راهیبە بوو
ویستی بچێتە ویتنبێرگ و نەیانهێشت و دژەی
لۆتەر وەستایەوە .نەفرەتی هاواڵتیانی ئەڵمانیا لە
(تتسل) بە جێگەیەک گەیشت کە ناوبراو رایکرد
و لە دێرێکی شاری (الیپزیک) خۆی شاردەوە،
بەاڵم (کارل ڤۆن میلتیس) دۆزیەوە و مەحکومی
کرد( .تتسل) لەم گۆڕانە لەناکاوە بەشێوەیەک
سزا درا کە دوای ماوەیەک کۆچی دوایی کرد.
ئەم رووداوان��ە بۆ ماوەیەک لۆتەریان ئارام
ک����ردەوە و ئ��ەوی��ش ه��اوش��ێ��وەی (ک���ارل ڤۆن
میلتیس) خوازیاری ئارامی و ئاشتی بوو .لەو
بارودۆخەدا سەرنجی لۆتەر زیاتر لە هەر شتێک
لەسەر کڵێسا بوو .ئەو کاسۆلیکێکی ب��اوەڕدار
بوو ،دەیویست بەو شێوەیە بمێنێتەوە.
ئەو ئارامییەی لۆتەر زۆر درێژەی نەکێشا.
لۆتەر وتبووی ئەگەر دوژمنانی دەم داخ��ەن،
ئەویش بێدەنگ دەبێت ،بەاڵم دوژمنەکانی بێدەنگ
نەبوون و هێرشیان کردە سەر لۆتەر ،لۆتەریش
وەک ئاگر داگیرسا.
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ئ��اگ��ەرە نوێیەکە بە ه��ۆی گفتوگۆی نێوان
(یوهان ئاک) و ئاندریاس (کارلشتات) داگیرسا.
(یوهان ئاک) یەکێک لە گەورەترین مامۆستایانی
ئەڵمانیا ب��وو ،هەروەها (ئاندریاس کارلشتات)
مامۆستا لە زانکۆی ویتنبێرگ و هاوڕێی لۆتەر
ب��وو( .ئ��اک) سەرەتا دژی لۆتەر ب��وو ،هێرشی
توندی ک��ردب��ووە س��ەر  95خاڵەکەی لۆتەر و
لۆتەریش وەاڵم��ی داب���ووەوە .دوات��ر کارلشتات
هێرشی ک���ردە س��ەر ئ���اک .ئ��اک-ی��ش وەاڵم��ی
دایەوە .بەمشێوەیە نامەی جیاجیا لە نێوان ئەو
دوانەدا ئاڵوگۆڕ کرا و هەردووالیان ئامادەبوون
لە ئەنجومەنێکی گشتی لە الیپزیک رووبەڕووی
یەکتر ببنەوە .بە هەمان ئەو شێوەیەی لۆتەر
بەڵێنی بە (ک��ارل ڤۆن میلتیس) داب��وو ،بێدەنگ
ب���وو ،ب���ەاڵم ل��ەو ک��ات��ەدا ئ��اک بەیاننامەیەکی
باڵوکردەوە و تێیدا ئەو خااڵنەی خستبووەڕوو
کە لە ئەنجومەنەکی الیپزیک هێرشیان دەکاتە
سەر و ئەو خااڵنەشی کە بەرگریان لێدەکات.
ئ��ەو بەیاننامەیە بە روون��ی دەری��دەخ��س��ت ،کە
هێرشەکەی ئاک لە راستیدا کارلشتات نەبوو،
بەڵکو لۆتەر بوو .لەبەرئەوە کاتێک دوژمنانی
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نەیاندەویست بێدەنگ بن ،ئەویش بە بێدەنگی
نەدەمایەوە .لەبەرئەوە وا رێککەوتن کارلشتات
بتوانێت ئ��ەو کەسانەی لەگەڵی دەچ���وون بۆ
الیپزیک ژمارەیەکیان هەڵبژێرێت و لۆتەر یەکێک
لەوانە دەبوو.
دیبەیتەکەی الیپزیک یەکێک لە گەورەترین
روداوەک���ان���ی ژی��ان��ی ل��ۆت��ەر و پ��ڕ ل��ە ت��رس و
مەترسی بوو .گروپێک لە مامۆستایان و دوو
سەد خوێندکار لەگەڵ لۆتەر رۆیشتن .ئاک-یش
بە  76پاسەوانەوە ئامادە بوو .ئاشکرا بوو کە
هیچیان متمانەیان بە ئەویتر نییە.
دیبەیتەکە بە ئامادەبوونی خەڵکێکی زۆر
دەستیپێکرد و ه��ەژدە رۆژ درێ���ژەی کێشا و
کاتێک کۆتایی هات لۆتەر شڵەژاو بوو ،چونکە
ئاک مامۆستایەکی زیرەک و وتاربێژێکی لێهاتوو
ب��وو ،دەی��زان��ی چ��ۆن تەنگ الیەنی بەرامبەری
هەڵچنێت و ئەمکارەی بەرامبەر لۆتەر کرد.
ئاک رۆیشت بۆ رۆم و ئ��ەوەی روویدابوو
بە پاپای راگەیاند ،الی خۆیەوە پاپا بە رەسمی
رایگەیاند ،کە لۆتەر بێ باوەڕە و دوژمنی کڵێسایە.
لە فەرمانەکەدا پاپا خوێندنەوەی کتێبەکانی
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ل���ۆت���ەری ی��اس��اغ ک���رد و داوای ل��ە س��ەرج��ەم
مەسیحییەکان کرد ،کە کتێبەکانی بسوتێنن و هەر
کەسێک لۆتەر لەخۆ بگرێت یان بەرگری و پشتیوانی
لێبکات ،سزای دەدات .بێجگە لەوە رایگەیاند کە
شەست رۆژ دوای گەیشتنی فەرمانەکە بە ئەڵمانیا
ئەگەر لۆتەر تۆبە نەکات و دان بە هەڵەی خۆیدا
نەنێت تەکفیر دەکرێت و لە کڵێسای کاسۆلیکی
رۆم دەردەکرێت .لۆتەر پەشۆکابوو.
لە ژم��ارەی��ەک ش��اری ئەڵمانیا کتێبەکانیان
س��وت��ان��د ،ب����ەاڵم ئ���ەم ک����ارە ل���ۆت���ەری ل��ەس��ەر
بیرکردنەوەکەی سورتر کرد .کاتێک فەرمانەکەی
پاپا گەیشتە ویتنبێرگ هاوڕێیانی ل��ۆت��ەر و
مامۆستا و خوێندکارەکانی کۆکردەوە و لۆتەر
لەبەرچاوی ئەوان فەرمانەکەی پاپای سوتاند،
ئەمکارە دابڕانی تەواو بوو لە کڵێسای رۆم\ .نەک
پاپا دژی لۆتەر بوو ،بەڵکو ئیمپراتۆریش دوژمنی
بوو .لە هەمان ساڵدا (ماکسیمیلیان)ی ئیمپراتۆر
م��رد و (ش��ارل��ی پێنجەم) ب��وو ب��ە ئیمپراتۆر.
ش��ارل کەمێک خوێنی ئەڵمانی لە رەگەکانیدا
ب��وو ،ل��ەم��ڕووەوە ئەڵمانەکان خۆشحاڵ بوون،
بەاڵم شارل لە ناخیدا ئیسپانییەکی تەواو بوو،
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ئەڵمانیاییەکانی رەنجاند .ئەو وەک کاسۆلیکێکی
ب���اوەڕدار رێگەی ن��ەدەدا راهیبێکی بێ ن��ەوای
ئەڵمانی وەک لۆتەر ببێتە ه��ۆی ناڕەحەتی و
ئاڵۆزی پەیوەندییەکانیان لەگەڵ پاپا.
بەمشێوەیە لۆتەر کەوتە تەنگانەوە ،بەاڵم ئەو
کەسێک نەبوو بە ئەم رەشەبایانە بلەرزێت و وتی
«رێگەی من دی��ارە .ئیتر میهرەبانی و توڕەیی
کڵێسا بۆ من یەکسانن .با کتێبەکانم یاساغ بکەن
و بسوتێنن .ئیتر من هیچ کارێکم لەگەڵ ئەوان
نییە ».کاتێک لۆتەر لە الیپزیکەوە گەڕایەوە لە
جیاتی ئەوەی نائومێد بێت دەستی بەکارەکانی
کرد و سێ کتێب ،کە گەورەترین بەرهەمی ئەو
بوون نوسینی.
یەکەمیان کتێبێکە بە ناوی (بۆ گەورەکانی
ئەڵمانیا) کە تێیدا لۆتەر داوای لە فەرمانڕەوایان
و شازادەکانی ئەڵمانیا ک��ردووە پشتیوانی لە
بزوتنەوەی ریفۆرمی ئایینی بکەن بۆ ئەوەی لەو
رێگەیەوە بتوانن دۆخی واڵت بگۆڕن.
دووەمیان ناوی (کڵێسا لە بەندی بابلدا) بوو،
کە هێرشێکی بێ پەروا بوو بۆ سەر فێرکاری و
بیدعە ناشیرین و ئەهریمەنییاکانی کڵێسای رۆم.
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سێیەم کتێب ناوی (ئازادی مرۆڤی مەسیحی)
ب���وو ،داواک��اری��ی��ەک ب��وو ل��ەب��ارەی ئ����ازادی و
بەکارهێنانی راس��ت��ی ئ�����ازادی .دوژم��ن��ەک��ان��ی
نەیانتوانی بەخێرایی ئ��ەو کتێبانە کۆبکەنەوە
و بیانسوتێنن و نەهێڵن لە ئەڵمانیا باڵوببنەوە.
لۆتەر بە ه��ۆی ئ��ەو کتێبانەوە دۆستی زۆری
بەدەستهێنا.
ل��ەو ک��ات��ەدا ئ��ەو ش��ەس��ت رۆژەی پ��اپ��ا بۆ
تعبەی لۆتەر دیاریکردبوو کۆتاییان هات و پاپا
تەکفیری کرد و بە بێ باوەڕی و دوژمنی کڵیسا
تۆمەتباری کرد ،بەاڵم ئەمکارە نەیدەتوانی کۆتایی
بە بابەتەکە و لۆتەر بێنێت ،چونکە پاپا دەستی
بە لۆتەر رانەدەگەیشت و بەبێ رەزام��ەن��دی
حکومەتی ئەڵمانیا نەیدەتوانی بەدەستی بێنێت.
لەبەرئەوە هەموو شتێک بە بڕیاری ئیمپراتۆر
و سیاسەتمەدارەکانەوە گرێ درابوو .ئیمپراتۆر
کە خۆی بە کسۆلیکێکی دەمارگیر دەزانی پاپای
خ��ۆش نەدەویست و ب��ەو پشتیوانییە زۆرەی
هاواڵتیانی ئەڵمانیا لە لۆتەریان دەکرد ،هەروەها
ئەو دوژمنایەتییەوە پاپا و کڵێسا رایانگەیاندبوو،
نەیدەزانی چی بکات .لەالیەکەوە فریدریک ئەمیری
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ساکسۆنی و زۆرێک لە هاوڕێیانی لۆتەر داوایان
لە شارل کردبوو ،کە ئەنجومەنێکی بێالیەن لە
ئەڵمانیا پێکبێنێت و لەبارەی وتەکانی لۆتەرەوە
دادوەری بکەن .لەالیەکی تریشەوە پاپا (کاردیناڵ
ئاالندەر)ی بۆ کاروباری لۆتەر ناردبووە الی
ئیمپراتۆر و کاردیناڵ فشاری خستبووە سەر
ئیمپراتۆر بۆ ئەوەی لۆتەر دەست بەسەر بکات
و بۆ دادگایی بینێرێت بۆ رۆم .شارل نەیدەزانی
چی بکات .سەرەتا وەاڵم��ی ئەرێنی فریدریک
و هاوڕێکانی دایەوە و داوای لە لۆتەر کرد لە
ئەنجومەنی شازادە و فەرمانڕەواکانی ئەڵمانیان
ل��ە ش���اوری (ورم���س) ئ��ام��ادە بێت و بەرگری
لەخۆی بکات .دوات��ر لەسەر داوای کاردیناڵ
بانگهێشتەکەی ه��ەڵ��وەش��ان��دەوە ،ب��ەاڵم دوات��ر
لە کارەکەی پەشیمان ب��ووەوە و سەر لە نوێ
بانگهێشتی لۆتەری ک��ردەوە .ب��ەاڵم ئایا لۆتەر
دەچوو بۆ ئەو ئەنجومەنە؟
«ئێستا کە منی بانگ کردووە دەچم .ئەگەر
ن��ەخ��ۆش ب��م ب��ە نەخۆشیش دەچ���م و بێجگە
لە راک��ردن و پ��اڕان��ەوە هەموو کارێک دەک��ەم.
گەورەی من مەسیحە ،توانام پێببەخشێت».
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بە دڵنیاییەوە ئەگەر ئیمپراتۆر بیتوانیایە
لۆتەری دەنارد بۆ رۆم و بەوکارە زۆر خۆشحاڵ
دەبوو ،بەالم دۆخی ئەو کاتەی ئەڵمانیا رێگەی
بەوکارە نەدەدا.
کاردیناڵ لە راپۆرتێکیدا بۆ پاپای نوسیبوو:
«ل��ە ه��ەر  10کەسی ئەڵمانی نۆ کەسیان
دەڵ��ێ��ن (ل���ۆت���ەر!) و دەی��ەم��ی��ش دەڵ��ێ��ت (م��ردن
ب��ۆ پ��اپ��ا!) ،ەروەه����ا لەشکرێک ل��ە خ��ان��ەدان و
گەورەکانی ئەڵمانیا کۆبوونەوە بۆ ئ��ەوەی بە
فەرماندەیی (ئولریش ڤۆن هوتۆن) لەگەڵ پاپا
شەڕ بکەن .زۆرێک لە ئەڵمانییەکان نازانن لۆتەر
هێرش دەکاتە سەرچی ،تەنیا لەو رووەوە کە
پاپایان خۆش ناوێت ،الیەنگری دەک��ەن .ئەمانە
دڵنیان کە ئەگەر سەرپێچی فەرمانەکانی پاپاش
بکەن ،هێشتا مەسیحی و کاسۆلیکی باوەڕدار و
باشن .ئەمانیش وەک فریدریک پێیانوایە لۆتەر
لەسەر حەقە .فریدریک لەبارەی لۆتەرەوە دەڵێت:
ماوەیەکی زۆرە مەزهەبی ئێمە لەو رووناکی و
نوورەی لۆتەر لێیداوە بێبەش بووە».
ل���ەو ب�����ارودۆخ�����ەدا ل���ۆت���ەر ل���ە رێ��ک��ەوت��ی
 2/4/1521رۆیشت بۆ شاری ورمس .رێکەوتی
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 16/4کاتژمێر  10گەیشتە ئەو شارە و دوای
ن��ی��وەڕۆک��ەی ل���ەب���ەردەم ئ��ی��م��پ��رات��ۆردا وەس��ت��ا.
کتێبەکانی لۆتەر لەوێ ب��وون .ئوسقوفێک لێی
پرسی ،کە ئەو کتێبانە ئەو نوسیونی؟ لۆتەر لە
وەاڵمدا وتی «بەڵێ ،هەموو ئەو کتێبانە هی منن
و من زۆر لەو کتێبانە زیاترم نوسیوە».
ئینجا ئوسقوفەکە لێی پرسی ،ئایا بەرگری لە
هەموو ئەمانە دەکەیت ،یان دەتەوێت ژمارەیەکیان
رەتبکەیتەوە؟
لۆتەر وت��ی «هەموو ئەوانە هی منن ،بەاڵم
ل��ەب��ارەی پرسیاری دووەم��ت��ەوە پێویستە بڵێم
هەموویان یەکجۆر نین ».ئینجا لۆتەر نوسینەکانی
بۆ سێ بەش دابەشکرد و وتی بەشی یەکەمیان
لەبارەی ئایین و ژیانی مەسیحەوەن .دووەمیان
ه��ێ��رش ک��ردن��ە ب��ۆ س��ەر ژی��ان��ی ئەهریمەنی و
فێرکارییە درۆینەکانی پاپاکان و الیەنگرانی ئەوانە،
ئەگەر لۆتەر ئەمانەی رەتبکردایەتەوە ئەوا پاپا
ئەوەندەیتر ئەڵمانیان دەڕوتاندەوە .بەشی سێیەمیان
هێرش کردنە سەر ئەو کەسانەیە ،کە دوژمنی
بوون و دانی بەوەدا ناوە کە توندوتیژی زۆری
بەکارهێناوە ،بەاڵم ئەو کتێبانەشی رەتنەکردەوە.
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دواتر لۆتەر رووی لە ئیمپراتۆر کرد و داوای
لێکرد لەبەرامبەر ئیرادەی پ��ەروەردگ��ار خۆی
بەدەستەوە بدات و هاوشێوەی فیرعەون دژی
نەوەستێتەوە .لە کۆتاییشدا لۆتەر وتی «من
لەو ئەرکەی بەرامبەر هاونیشتیمانییەکانم هەمە
ناتوانم رابکەم ،ئێستاش ئەوە من و تۆ گەورەم.
خوا بکات وتەی دوژمنانم لە گوێ نەگریت و بێ
هۆ من رەتنەکەیتەوە .ئەمە بوو وتەکانی من».
ئوسقوف لەو وتانە توڕە بوو وتی ،وەاڵمێکی
روونمان بدەرەوە ،کە ئایا لەو کتێبانە و بابەتە
پڕ لە هەاڵکانیان پاشگەز دەبیتەوە ،یان نەخێر؟
ل��ە وەاڵم���دا ل��ۆت��ەر وت��ی «ل��ەوالی��ەن��ەوە کە
ئیمپراتۆر و س���ەروەران���ی ب��ەڕێ��ز وەاڵمێکی
روونیان لە من دەوێت ،منیش وەاڵمێکی سادە
دەدەم��ەوە :تا ئەو کاتەی بە هێنانەوەی دەقێکی
کتێبی پیرۆز یان لەسەر بنەمای عەقڵی تەواو
ب��ە منی نەسەلمێنن ،ک��ە ئ���ەوەی نوسیومن و
وتومن هەڵەم ،من نە دەتوانم و نە دەخ��وازم
شتێک وەرب��گ��رم��ەوە ،چونکە ب��ە پێچەوانەی
وی��ژدان رەفتار کردن نە راستە و نە ئاسایشم
پێدەبەخشێت .دەڵێم بە هێنانەوەی بەڵگە لە
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کتێبی پیرۆز ،چونکە من پاپا و ئەنجومەنەکان بە
باش نازانم .چونکە هەمووان دەزانن کە پاپا و
ئەنجومەنەکان چەندین جار هەڵەیان کردووە و
وتەیەکی تریان پێشێل کردووە .ویژدانی من تەنیا
ملکەچی پەروەردگارە .من ئێستا لەبەردەم ئێوەدا
وەستاوم ،بێجگە لەوەی هەم ناتوانم ببم ،بێجگە
لەوەی وتومە ناتوانم بڵێم .پەروەردگار یارمەتیم
بدات .ئامین!»
دوای ئەو وتانە روون بوو کە ئەنجومەنەکە
دژی لۆتەر دەنگ دەدات .ئیمپراتۆر جەختی لەسەر
مەحکوم کردنی دەکردەوە .لۆتەر مەحکوم کرا و
دوژمنەکانی حوکمەکەیان واژۆ کرد ،لۆتەر بۆ
تەواوی تەمەنی بە (مورتەد) ناسێنرا .ئیمپراتۆر
لۆتەری بە یاخی بوو تۆمەتبار کرد و پاپاش
بە بێباوەڕی .فەرمانیان کردبوو لە هەر شوێنێک
بینیان بیگرن و بیبەن بۆ ئیمپراتۆر.
دوای ئەو رووداوە لۆتەر بێسەروشوێن بوو
کەس نەیدەزانی لە کوێیە .لە ئەڵمانیا پڕوپاگەندەی
ئ��ەوە ب�ڵاوب��ووەوە ک��ە ک����وژراوە .ب��ەاڵم لۆتەر
نەکوژرا بوو بە دزیەوە شارەکەی جێهێشتبوو،
گەڕابووە بۆ ویتنبێرگ .بەاڵم شەوێک کۆمەڵێک
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چەکدار دەیڕفێنن و دەیخەنە بەندیخانەوە .ئەمش
پالنێک بوو لەالیەن فریدریک-ەوە دانرابوو بۆ
ئەوەی لۆتەر لە مردن رزگار بکات و لە قەاڵیەک
خستییە بەندیخانەوە.
لۆتەر لەو قەاڵیەدا گەورەترین کاری ئەنجامدا
و ئینجیلی وەرگ��ێ��ڕا ب��ۆ زم��ان��ی ئەڵمانی .بەر
لەو کاتە  18جار ئینجیل بۆ زمانی ئەڵمانی
وەرگێڕدرابوو ،بەاڵم هەموویان لەو وەرگێڕاوە
التینییەی ئینجیلەوە ب��وو لە لە کڵێسای رۆم
بەکاردەهێنرا .لۆتەر ه��ات ئینجیلی لە زمانی
یۆنانییەوە وەرگێڕا و بە زمانێک نوسی خەڵک
بە گشتی لێی تێبگەن .دواتر لۆتەر تەوراتیشی
وەرگێڕایە سەر زمانی ئەڵمانی.
لە نەبوونی لۆتەردا شاری ویتنبێرگ نائارامی
زۆری بە خۆیەوە بینی و ژمارەیەک لە کڵێساکان
داخ��ران ،ئەمە وایکرد ئەنجومەنی شارەکە داوا
لە لۆتەر بکەن بگەڕێتەوە ،ئەویش گەڕایەوە.
ئەمە ئازایانەترین کار بوو ،کە لۆتەر ئەنجامی دا.
پاپا تەکفیری کردبوو ،ئیمپراتۆر بە یاغی ناوی
بردبوو .بە گەڕانەوەی لۆتەر بۆ شارەکە ئارامی
گێڕایەوە .لۆتەر داوای لە هاواڵتیانی شارەکە کرد
ئارامی شارەکەیان بپارێزن.
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کاتێک دووەم ئەنجومەنی فەرمانڕەواکانی
ئەڵمانیا ل��ە ش���اری ن��ۆرن��ب��ێ��رگ ک��ۆب��وون��ەوە،
ئیمپراتۆر داوای لە ئەمیر و دەسەاڵتدارەکان کرد
بە زۆر فەرمانەکان دژی لۆتەر جێبەجێ بکەن،
بەاڵم رەتیانکردەوە و وتیان هەر کەسێک چاکەی
واڵتی خۆی باشتر دەزانێت .بەمشێوەیە لۆتەر لە
ساکسۆنی پارێزرا.
ل���ە ت��ێ��ک��ڕای ئ��ەڵ��م��ان��ی��ا ل���ە ه���ەر شوێنێک
فەرمانڕەواکان بۆچوونی ئەویان پەسەند بکردایە،
دەرگاکانی پێشکەوتن بە رووی ریفۆرمخوازاندا
دەکرانەوە.
دوای ئ���ەوە ب��ی��روڕاک��ان��ی ل��ۆت��ەر ل��ە ش��ارە
جیاجیاکان یەک لە دوای یەک پەسەند کران و
لە کاری کڵێساکاندا گۆڕانکاری کرا و زۆربەی
هاواڵتیان روویان لەو کڵێسایانە کرد ،کە ئەمڕۆ
بە کڵێسا پرۆتستانتییەکان ناسراون.
ل��ۆت��ەر ب��ێ ئ���ەوەی خ��ۆی هەستی پێبکات
و بیەوێت ب��وو بە بەرپرسی سەرجەم کڵێسا
پرۆتستانتییەکان ل��ە ئەڵمانیا .ب��ە ه��ۆی ئ��ەوە
ژمارەیەک کەوتەن دژایەتی کردنی ،بەاڵم لەهەڵ
هەموو ئەوانەشدا لۆتەر براوە بوو ،ئەوەی ئەمڕۆ
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بە بزوتنەوەی پرۆتستانت ناوی دەبەین ،ئەوەندە
خێرا پێشکەوت ،کە نە پاپا و نە ئیمپراتۆر لە
توانایاندا نەبوو بیوەستێنن.
ئەوەی لێرەدا باسکرا تەنیا ئەوە بوو کە لە
ئەڵمانیا روویدا ،بەاڵم لە واڵتە ئەوروپاییەکانی
تریش رووداوی هاوشێوە رووی��دا .لە هەموو
ئەوروپا نارازی بوون دژی پاپا و کڵێسای رۆم
بارودۆخەکەی ئاڵۆز کردبوو.
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ژ

ناوی بەرهەم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ئاشنابوون بە ئەفالتوون
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە كیرگە گۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە كارل پۆپەر
ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین
ئاشنابوون بە سوقرات
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین
ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ
ئاشنابوون بە دیڤید هیوم
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە فرۆید
ئاشنابوون بە جۆن لۆك
ئاشنابوون بە لینین
ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم
ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت
ئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم
بلیمەتی و شێتی
ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە سیكۆالریزم
ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار
ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف
ئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس
ئاشنابوون بە درێدا
مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

27

كتێبی سور

28
29

سەیران بۆ سەرێكانێ
گەندەڵی

نوسەر

ساڵی
چاپ
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
214
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2013

وەرگێڕ
رێباز مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
شۆڕش مستەفا
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
رێباز مستەفا
سەرهەنگعەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
مستەفا زاهیدی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عەتا جەمالی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
عوسامن حەمە رەشید
كۆمەڵێك نوسەر
بازگر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
لوقامن رەئوف
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
ماجيد خەلیل

ماوتسی تۆنگ

فازڵ حسێن مەال
رەحیم

سرتان عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014
2014
2014
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

یوتۆپیا
لەقەندیلەوە بۆ كوبانێ
پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك
داعش و داعشناسی
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ،ئەو
رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە
ئاشنابوون بە بێركلی
ئاشنابوون بە باشالر
ئاشنابوون بە دیكارت
ئاشنابوون بە هایدگەر
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە هانا ئارێنت
ئاشنابوون بە هیگڵ
ئاشنابوون بە سارتەر
ئاشنابوون بە نیچە
ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر
ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
چوارەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم
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2015
پێشەوا فەتاح
كۆمەڵێك نوسەر
2015
ئەنوەر حسێن  -شۆڕش مستەفا
2015
ئەنوەر حسێن (بازگر)
رێكەوت ئیسامعیل 2015
بریتا بولەر
2015
كۆمەڵێك نوسەر
ماجد خەلیل
سەجعان میالد ئەلقزی

2015
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم

2015

ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لەسەر حەق بوو

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

59
60
61

ئاشنابوون بە فیورباخ
ئاشنابوون بە تۆماس مۆر
ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەرستۆ
ئاشنابوون بە دیموكراسی
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی
سێیەم
ئاشنابوون بە ئەركون
ئاشنابوون بە فۆكۆ
ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی
ئاشنابوون بە ئەنگڵس
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل –
بەرگی سێیەم
ئاشنابوون بە جاك الكان
ئاشنابوون بە الیبنتز
ئاشنابوون بە میكاڤیلی

79

ماركس كێ بوو

80

حركة الحداثة فی الشعر الكردی

81

فیتنە

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

پێشڕەو محەمەد 2015
تێری ئیگڵتۆن
ئەرسەالن
2015
رۆبێرت بایەر
حەسەن
2015
كۆمەڵێك نوسەر
2015
وریا غەفوری
2015
كۆمەڵێك نوسەر
ئەرسەالن حەسەن

2015

ئومێد عوسامن

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

مستەفا زاهیدی

2015

د .نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد
جەبار ئەحمەد
ماجید خەلیل
ئارۆ هەورامی

2015
2015
2015
2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2015
2015
2015

مەجید مارابی -
د.عبدلعلی مقبل
جەواد حەیدەری
2015
د.سەروەر عەبدوڵاڵ
سابیر عەبدوڵاڵ
2016
هشام جعیط
كەریم
2015
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

داعش و میلیشیاكان
ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر
ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر
ئاشنابوون بە سپینۆزا
ئاشنابوون بە پۆپەر
ئاشنابوون بە دۆركهایم
ئاشنابوون بە دریدا
ئاشنابوون بە لیوتار
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم
ئاشنابوون بە ترۆتسكی
ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە ئەفالتون
ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر
ئاكام بەسیم

98

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
یەكەم
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست
سێگۆشەی گڕگرتوو
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران
تێچوون و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا ،خۆرئاوای
ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

شاسوار كەمال

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

موصڵح شێخ شیسالمی

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

95
96
97

100
101
102
103
104
105
106
107

190

ئەنوەر حسێن
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
كۆمەڵێك نوسەر
ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەالل
ئارام مەحمود
ماجید خەلیل
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
پێشڕەو محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
ب .لیڤا

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

ب .لیڤا

2016
2016
2016

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای
ژیانی سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو
ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا
تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی
نێودەوڵەتی
چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی
ئومێدی خۆرهەتاوی من
ئازادی و خیانەت لە ئازادی
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە
ئیسالمییەكان
كورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا
كارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی
ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا
چوار سندوق
گفتوگۆ
سەڵتەكان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا
وردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی
كورد و مێژووی جەژنی نەورۆز
ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی
بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
ئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە
باوەڕدارە تیرۆریستەكە
پێغەمبەرو پرۆلیتاریا
ماركسیزم چۆن كاردەكات
ئامانجی فەلسەفە
پرسی ژن
چەپی نوێ
نامیلكەی لێبوردەیی
یاداشتەكانی جەنگ
ژنێك لە نێو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

ئەرسەالن حەسەن

2016

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر
سەرهەنگ عەبدولرەحامن
ئەرسەالن حەسەن

2016
2016
2016

فوئاد مەجید میرسی

2016

نەوزاد جەمال
بابان ئەنوەر
بژار سەردار  -ئازاد ئارمان
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
مەریوان هەڵەبجەیی
د.كەیوان ئازاد ئەنوەر
ساراڵ فەهمی شەریف  -هێمن تاهیر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

سۆران سێوكانی

2016

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر
سۆران عەلی
پێشڕەو محەمەد  -هێرۆ خورسەوی
بابان ئەنوەر
شاسوار كەمال
عادل عەلی
د.ئەكرم میهرداد
فەرشید شەریفی
سرتان عەبدوڵاڵ

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016
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137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

ماركس و رەخنەی سیاسەت
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی
رەنجدەرانی كوردستان
فەلسەفە لە ئێستادا
تێۆری زانینی زانستیانە
ماركس و ئازادی
رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف
سەلەفییەت لە كوردستانی ئێران
هەژموونی نەوت
دەوڵەت
مێژوی ئابوری جیهان
لە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە
توركیا
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی
سیمیۆلۆژییەوە
تیۆری چوارەمی سیاسەت
هونەری شێوەكاری نوێ
جیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو
دەرەوە
پەیوەندی ئێران و هندستان
چین و ئێران
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
دادپەروەری
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی
نەوت
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو
بیابان
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ
ناوچەییەكان
192

هاوار محەمەد

2016

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

دانا شوانی
د.حەمید عەزیز
دانا شوانی
ئیسامعیل ئیسامعیل زادە
ماجد خەلیل
سۆران عەلی
سمكۆ محەمەد
محەمەد چیا
خەڵەف غەفور

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

محەمەد فاتح

2016

د.لوقامن رەئوف

2016

وریا غەفوری
رامیار مەحمود
حەسەن بارام

2017
2017
2017

بابان ئەنوەر

2017

ماجید خەلیل
محەمەد چیا
ئەرسەالن حەسەن

2017
2017
2017

ئارام مەحمود ئەحمەد

2017

كۆشان عەلی زەمانی

2017

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

بەختیار ئەحمەد ساڵح

2017

شاناز هیرانی

2017

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2017

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

فەلسەفەی هانا ئارێنت
نەوت بەرامبەر زەوی
پوختەی سەرمایەی ماركس
چوارینەی دیموكراسی
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق
االوسط
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی
قەتەر
سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی
فەرموودە
مێژووی درۆ
پرسی كورد
پۆست كۆمۆنیزم
پرۆگرامە ئەتۆمییەكان
پەیوەندی روسیا و ئەمەریكا
دەربارەی میواندۆستی
بەرەو ئاشتی هەمیشەیی
رۆشنگەری چییە؟
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و
رۆژنامەوانی
سەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی
مێژووی پەیەدە
كتێبی سور  -چاپی سێیەم
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز
ماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم
ئاالن بادیۆ
روالن بارت
جۆرج باتای
چۆمسكی
جۆن دیۆی
رۆدۆلف كارناب
كۆنفۆشیۆس
جولیا كریستیڤا
لیڤی شرتاوس

ئارام مەحمود
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
بابان ئەنوەر
رەنجەی نابینا

2017
2017
2017
2017

عەلی محەمەد صالح

2017

ئەرسەالن حەسەن

2017

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد

2017

سۆران سێوكانی

2017

هاوار محەمەد
ماجید خەلیل
ئەرسەالن حەسەن
جەواد حەیدەری
ئەرسەالن حەسەن
هاوار محەمەد
رێبین رەسوڵ
رێبین رەسوڵ

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

یوسف ئەحمەد مەنتك

2017

ئەرسەالن حەسەن
ماجید خەلیل
فازڵ حسێن مەال رەحیم
ئەكرەم عەنەبی
مەجید مارابی  -جەواد حەیدەری
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
هاوار محەمەد
كۆمەڵێك نوسەر
د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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مارتین بوبەر
ماوتسی تۆنگ
مۆنتیسكۆ
پیەر بۆردیۆ
سپێنوزا
ویتگنشتاین
والتەر بنیامین
فرانسیس فۆکۆیاما
مارتن لۆسەر
سان سیمۆن
دێڤد هارڤی

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204

194

كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
سیار خورماڵی
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

پرۆژەی  25نامیلكەی فەلسەفی
ساڵی چاپ

ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆڕش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رەئوف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

214

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سيكۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014

23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامن رەئوف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 20 – 1
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

1

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

2

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

3

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

4

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

5

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

6

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی
دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

7

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

8

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

9

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

10

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

11

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

12

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

13

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

14

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

15

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

16

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی چوارەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

17

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

18

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
شەشەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

19

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
حەوتەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

20

ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی
هەشتەم

جەالل حەمید

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 40 – 21
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

21

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

22

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفوری

2015

23

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

24

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2015

25

ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی دووەم

ئومێد عوسامن

2015

26

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

27

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

28

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

29

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

30

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی سێیەم

مستەفا زاهیدی

2015

31

ئاشنابوون بە ئەركون

د .نەوزاد ئەحمەد
ئەسوەد

2015

32

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

33

ئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی

ماجید خەلیل

2015

34

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

35

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

36

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

37

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – بەرگی سێیەم

كۆمەڵێك نوسەر

2015

38

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 60 – 41
ژمارە

ناوی نامیلكە

ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

41

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

42

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

43

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

44

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

45

ئاشنابوون بە دۆركهایم

ئارام مەحمود – دانا لەتیف
جەالل

2016

46

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

47

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجید خەلیل

2016

48

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

49

ئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم

كۆمەڵێك نوسەر

2016

50

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

51

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

52

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم

ب .لیڤا

2016

53

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی دووەم

ب .لیڤا

2016

54

ئاشنابوون بە ئەفالتون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

55

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

56

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2016

57

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

58

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی یەكەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

59

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی
دووەم

ئەرسەالن حەسەن

2016

60

ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی
كۆمۆنیست

موصڵح شێخ شیسالمی

2016
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پرۆژەی  100نامیلكەی فەلسەفی 80 – 61
ناوی نوسەر

ساڵی چاپ

ژمارە

ناوی نامیلكە

2017
2017

61

ئاالن بادیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

62

روالن بارت

كۆمەڵێك نوسەر

2017

63

جۆرج باتای

هاوار محەمەد

64

چۆمسكی

كۆمەڵێك نوسەر

2017

65

جۆن دیۆی

د .لوقامن رەئوف  -ئارام محمود

2017

66

رۆدۆلف كارناب

كۆمەڵێك نوسەر

2017

67

كۆنفۆشیۆس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

68

جولیا كریستیڤا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

69

لیڤی شرتاوس

كۆمەڵێك نوسەر

2017

70

مارتین بوبەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

71

ماوتسی تۆنگ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

72

مۆنتیسكۆ

سیار خورماڵی

2017

73

پیەر بۆردیۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2017

74

سپێنوزا

كۆمەڵێك نوسەر

2017

75

ویتگنشتاین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

76

والتەر بنیامین

كۆمەڵێك نوسەر

2017

77

فرانسیس فۆکۆیاما

كۆمەڵێك نوسەر

2017

78

مارتن لۆسەر

كۆمەڵێك نوسەر

2017

79

سان سیمۆن

كۆمەڵێك نوسەر

2017

80

دێڤد هارڤی

كۆمەڵێك نوسەر

2017
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پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()10 - 1
ژمارە
1

ناوی توێژینەوە
سێگۆشەی گڕگرتوو

ناوی نوسەر
ولیام داریمپڵ

2

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق
 كوەیتگەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران تێچوون
و مەترسییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری خۆرهەاڵتی
ئاسیا ،خۆرئاوای ئەفریقیاو سۆماڵ
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای شۆڕشەكانی
باكوری ئەفریقیا
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای ژیانی
سیاسی لیبیا
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو ئاكامە
جیۆپۆلۆتیكەكانی

هەڵگورد جەالل

8

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

9

تیرۆر ،تیرۆریزم و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی

10

چین و سیستەمی بازرگانی جیهانی

3
4
5
6
7

200

ناوی وەرگێڕ
سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
/

2016

عەلی فائیز – كەریم
سەجادپور
مارتن میرفی

سۆران عەلی

2016

هەڵگورد جەالل

2016

ئەنتۆنی دۆركن

سۆران عەلی

2016

بیالل عەبدوڵاڵ

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
ئەرسەالن حەسەن

2016

بەهزاد ئەحمەدی
لفورىك – مەسعود
درەخشان
ئەلشێخ بای ئەلحەبیب
– رەشید خەشانە
د.عەلیرەزا سەمیعی
ئیسفەهانی –
عەبدولكەریم سالكی
ئادیتیا ماتۆ – ئارڤیند
سوبرامانیان

ساڵی چاپ
2016

2016
2016

سابیر عەبدوڵاڵ
كەریم
رێباز مستەفا

2016

بابان ئەنوەر

2016

پڕۆژەی  100توێژینەوەی جیهانی ()20 – 11
ژمارە
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ناوی توێژینەوە
پاكستان و گۆڕانیەكانی
ناوخۆو دەرەوە
پەیوەندییەكانی ئێران و
هندستان
چین و ئێران

ناوی نوسەر
كۆمەڵێك نوسەر

ناوی وەرگێڕ
بابان ئەنوەر

ساڵی چاپ
2017

ماجید خەلیل

2017

یەدوڵاڵ دهقان – مەهدی
كازمی
محەمەد چیا
د.فهد مزبان خزار –
منوشهر دوراج – مایكل
سینگ
ئەرسەالن حەسەن
كۆمەڵێك نوسەر
ژنان لە بەهاری عەرەبیدا
ئارام مەحمود
هاكان ئالتینای
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان
ئەحمەد
دادپەروەری
كۆشان عەلی زەمانی
براندۆن فایت – كلۆی
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە
كۆگلین – شولت
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا
راپۆرتی وەرزیی بانكی سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
كاریگەرییەكانی دابەزینی
نێودەوڵەتی
نرخی نەوت
/
بەختیار ئەحمەد ساڵح
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت
ناوەڕاستدا
شاناز هیرانی
ئەنوار بوخرس
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی
كەنارو بیابان
/
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ ئەنوەر حسێن (بازگر)
ناوچەییەكان
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2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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