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ڕێســایەکی لۆژیکــی هەیــە دەڵێت: شــتەکان بــە دژەکانیان 

ــان،  ــردن و ژی ــتی و درۆ، م ــە ڕاس ــۆ منوون ــینەوە، ب دەناس

نەبــوون،  و  بــوون  )ڕق(،  توندوتیــژی  و  خۆشەویســتی 

ــە دەڵێــت: ناکرێــت هیــچ  ڕێســایەکی تــری لۆژیکــی هەی

ــت  ــبێت، ڕاس ــت و نەش ــدا هەبێ ــان کات ــە هەم ــتێک ل ش

ــە  ــەیەک ل ــت قس ــە ناکرێ ــۆ منون ــت، ب ــت و درۆش بێ بێ

هەمــان کاتــدا درۆ بێــت و ڕاســتیش بێــت، بــەاڵم دەکرێــت 

ــت و دژ  ــەن بێ ــت بێالی ــەیەک هەبێ ــدا وش ــەک کات ــە ی ل

بەیەکــەکان دوولــەت بــکات و ئەم وشــەیە هاوســەنگییەک 

دروســت دەکات لەنێوانیــان و وەکــو ئــەو بەربەســتەی 

نێــوان الکانــی تــەرازوو، الیــەکان یەکســان بــکات و بــە الی 

ــان، ڕاســتی  ــە گوم ــۆ منون ــدا نەشــکێتەوە ب ــچ یەکێکیان هی

ناوبژیــوان و ڕێگــە  و درۆ دوولــەت دەکات و دەبێتــە 

نــادات بەریــەک بکــەون، هــەر کاتێــک گومانەکــە بــە الی 

یەکێکیانــدا شــکایەوە، ئیــر ئەرکــی گومــان لێــرەدا کۆتایــی 

ــتدەدات. ــی خــۆی لەدەس ــت و بێالیەنی دێ

ســەبارەت بــە بوونــی خــوداش بــە هەمــان شــێوەیە، 

ــە ڕاســتییدا قســە لەســەر  ــە. ل ــی خــودا نەبوون دژی بوون

نەبــوون ناکرێــت، ئەگــەر خــودا نەبــوون بێــت پێویســت 

ــە کێشــەمان  ــە ئێم ــن، کەوات ــاکات هــەر باسیشــی بکەی ن

لەســەر بوونــە. بــۆ بوونــی خــودا دەبێــت بەڵگــە هەبێــت، 

ــچ  ــۆ، هی ــی ت ــەر هەبوون ــەم لەس ــن بەڵگ ــە م ــۆ منوون ب

ــت.  ــۆ هەبێ ــی ت ــە بوون ــی ل ــە گومان کەســێک نیی

هەواڵــامن پێــدرا کەســێک هەیــە ناوی ئــازادە، قــژی زەردە 

چــاوی شــینە و میهرەبانــە و ...هتــد. بــەاڵم تــا ئێســتا هیــچ 

ــان  ــوون، ی ــرەدا نەب ــن لێ ــە ناتوانی ــوە ئێم ــێک نەیدی کەس

بوونــی ئــازاد بســەملێنین و هەتــا ئەگــەر بوونیشــی هەبێت 

بــە نەبــوون هەژمــار دەکرێــت، چونکــە کــەس نەیدیــوە تــا 

ببێتــە بەڵگــە لەســەر بوونــی، هــەر کاتێــک ئازادمــان دیــت 

ئــەو کاتــە ئــەم ئــازادە بــە بــوون هەژمــار دەکرێــت، ئــەی 

ــۆ  ــتبێت، ب ــدا جێهێش ــە دوای خۆی ــوێنەواری ب ــەر ش ئەگ

منوونــە وەک شــوێنپێ، جلوبــەرگ، خــواردن هەتــا ئەگــەر 

ــا  ــت و هەت ــۆی کردبێ ــی خ ــیبێت و باس ــی نووس نامەیەک

ــا ئەمانــە بەڵگــەن  ئەگــەر وێنەیەکیشــی جێهێشــتبێت، ئای

لەســەر بوونــی؟ بێگومــان نەخێــر، ئــەم شــوێنەوارانە 

قەرینــەن، واتــا نزیکــن لــەوەی ببنــە بەڵگــە، چونکــە 

چەندەهــا ئــازاد هەیــە لــەم واڵتــە لەنێــوان ئــەم هەمــوو 

ــەوە، مەگــەر هەمــوو  ــازادە بدۆزین ــەم ئ ــە چــۆن ئ ئازادان

ئێمەی مرۆڤ هەواڵمان 
پێدراوە خودایەک هەیە 

ئەزەلییە، بەتوانایە، جوانە، 
زانایە، گەردوون و زیندەوەری 

دروست کردوە و ...هتد. 
ئایا ئەم شوێنەوارانە دەبنە 
بەڵگە لەسەر بوونی خودا؟ 

بێگومان نەخێر ئەم شوێنەوار 
و لێکەوتانە قەرینەن، واتا 
نزیکن لەوەی ببنە بەڵگە، 

چونکە کەس خودای نەدیوە



129

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئەســتەمە  ئەمــەش  بدۆزینــەوە  واڵتەکــە  ئازادەکانــی 

نابنــە  شــوێنەوارەکانیش  بوونــی  کەواتــە  ڕووبــدات. 

ــەن  ــت دەک ــان دروس ــا گوم ــەرەوە، تەنی ــەی یەکالک بەڵگ

ــێوە  ــان ش ــی. بەهەم ــەک نەبوون ــازاد ن ــی ئ ــەر بوون لەس

ــۆ خــودا ڕاســتە. ــەش ب ــەم منوونەی ئ

هەیــە  خودایــەک  پێــدراوە  هەواڵــامن  مــرۆڤ  ئێمــەی 

و  گــەردوون  زانایــە،  جوانــە،  بەتوانایــە،  ئەزەلییــە، 

ئــەم  ئایــا  ...هتــد.  و  کــردوە  دروســت  زینــدەوەری 

شــوێنەوارانە دەبنــە بەڵگــە لەســەر بوونــی خــودا؟ بێگومــان 

نەخێــر ئــەم شــوێنەوار و لێکەوتانــە قەرینــەن، واتــا نزیکــن 

لــەوەی ببنــە بەڵگــە، چونکــە کــەس خــودای نەدیــوە 

ــی  ــوێنەوارانە ه ــەم ش ــە ئ ــە، لەوانەی ــەر هەواڵ ــتا ه هێش

ئــەم خودایــە نەبێــت کــە مــرۆڤ دەیپەرســتێت، یــان ڕەنگــە 

هــی خودایەکــی تــر، یــان هــەر شــتێکی تــر بێــت، کەواتــە 

ــت  ــان هەبێ ــی و یەکالکەرەوەم ــی قەتع ــت بەڵگەیەک دەبێ

ــە  ــوو ل ــان نەب ــی ڕەهام ــەر بەڵگەیەک ــەملاندنی. ئەگ ــۆ س ب

دروســتبوونی ئــەم بوونــە، گومــان دروســت دەبێــت لەســەر 

بوونــی، واتــا لەنێــوان بــوون و نەبــوون دەخولێینــەوە. 

خــودا ئەگــەر بــوون بێــت دەبێــت چوارچێــوە و وەســف و 

قەبــارەی هەبێــت، بــۆ منوونــە مــن قســە دەکــەم، شــێوەم 

توانــای هەیــە  هەیــە، جوانــم، وەســفم هەیــە، خــودا 

ــام هەیــە، خــودا جوانــە منیــش جوانــم، خــودا  منیــش توان

شــت دروســت دەکات، منیــش شــت دروســت دەکــەم، 

خــودا ئەزەلــە، ئــەزەل ســەرەتای هەیــە، بــەاڵم کۆتایــی 

نییــە، ژمارەکانیــش ســەرەتایان هەیــە، بــەاڵم کۆتاییــان 

ــە  ــت، کەوات ــاددەش لەناوناچێ ــت م ــە، خــودا لەناوناچێ نیی

ئێمــە خودامــان خســتە نێــو گەمــەی وەســفی چوارچێــوەی 

بوونــەوە، کــە هێنامانــە نێــو چوارچێــوەی بوونیشــەوە، ئــەو 

کاتــە دەبێــت باوەڕمــان بــە فرەخودایــی هەبێــت، خــودای 

ــە. ــفیان هەی ــەکان وەس ــە فرەخودایی ــر، چونک ــەڕ و خێ ش

کەواتــە بــۆ تێگەیشــن لــە بوونــی خــودا دەبێــت بــوون و 

نەبــوون لــەت بکەیــن و خــودا بخەینــە نێــوان ئــەم هێڵەی 

بــوون و نەبوونــەوە، ئــەو کاتــە کــەس گومانــی لــە نەبوونی 

ــودا  ــت خ ــێک بڵێ ــەر کەس ــە ئەگ ــت، چونک ــودا نامێنێ خ

نەبوونــە باشــە چــۆن نەبــوون دەســەملێندرێت؟ ناتوانێــت 

ــەی  ــە ســەرەتا دەبێــت گریامن ــوون بســەملێنێت کەوات نەب

ــی  ــت بەڵگەش ــە و دەبێ ــی هەی ــودا بوون ــکات خ ــەوە ب ئ

هەبێــت لەســەر بوونــی خــودا، ئــەو کاتــە تــۆ بــۆت هەیــە 

ڕەخنــە لــەم بەڵگانــە بگریــت، ئەگــەر توانیــت بەڵگــەکان 

هەڵوەشــێنیتەوە و کــەم و کورتییەکانــی دەربخەیــت و 

دوای ئــەوەی توانیــت هەموو بەڵگــەکان هەڵوەشــێنیتەوە، 

ئــەو کاتــە خــودا دەبێتــە نەبــوون، واتــا دەبێــت تــۆ 

بیســەملێنیت هەمــوو ئــەو شــوێنەوارانەی کردوویانەتــە 

بەڵگــە لەســەر بوونــی خــودا پووچــەڵ بکەیتــەوە و الیــان 

بدەیــت لەســەر بەڵگەبوونــی بوونــی خــودا، کەواتــە 

ــودا  ــەوە و خ ــدا دەخولێت ــوون و نەبوون ــوان ب ــودا لەنێ خ

خــۆی ئامــادە نییــە، تەنیــا هەواڵــی ئەوەمــان پێــدراوە کــە 

بوونێــک هەیــە و چەنــد وەســفێکامن داوەتــە پاڵــی، بــێ 

ئــەوەی بەڵگەیەکــی یەکالکەرەوەمــان هەبێــت لەســەر 

بوونــی. هەمــوو ئــەم بەڵگانەشــی خراونەتــەڕوو گریامنــەن 

ــن  ــە نی ــە بەڵگ ــتییدا ئەمان ــە ڕاس ــودا. ل ــۆ خ ــفن ب و وەس

لەســەر بــوون، بەڵکــو قەرینــەن واتــا نزیکــن لــەوەی ببنــە 

بەڵگــە. ئێمــە تەنیــا خــودی کارەکتەرەکــە نابینیــن بەڵکــو 

ــن. ــی دەبینی لێکەوتەکان
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