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بەشی یەكەم
ڕاست و چەپ لە فیكری ئایینیدا

ڕاســت و چــەپ دوو گوتــە نیــن تەنها لە سیاســەتدا، بەڵكو 

ــەی  ــە مەعریف ــن ل ــتی دوو هەڵوێس ــێوەیەكی گش ــە ش ب

لــە  هەروەهــا  کۆمەاڵیەتییەکانــدا،  زانســتە  و  مرۆیــی 

هەڵوێســتی زانســتی و ژیانــی ڕۆژانەشــدا بــە شــێوەیەكی 

تایبەتــی. ئەركــی ئێمــەش لێــرەدا خســتنەڕووی ڕاســت و 

ــدا  ــووری كۆن ــە كولت ــدا، هــەم ل ــە فیكــری ئایینی ــە ل چەپ

ــە  ــەوەی ل ــدا، وەك ئ ــی هاوچەرخامن ــە ویژدان ــەم ل و ه

ــە  ــە زانســتی یەكتاپەرســتی، ل ــن، ل زانســتی ئوســوڵی ئایی

ــی  ــەر ناوێك ــۆت ه ــتی خ ــە ویس ــان ب ــەالم ی ــتی ك زانس

ــە کولتــووردا بۆمــان ماوەتــەوە. ــێ بنــێ ، كــە ل تــری ل

ــە شــیكاركردنە  ــەدا پشــت نابەســتین ب ــەم لێكۆڵینەوەی  ل

ئامارییــەكان، ئەمــە بوارێكــە بــۆ لێكۆڵینــەوە كۆمەاڵیەتییە 

پســپۆڕییەکان و نامــە زانكۆییــەكان، بەڵكــو ئێمــە پشــت 

بــە شــیكاركردنی ئەزموونــە زینــدووەكان دەبەســتین، 

هەروەها وەســفكردنی شــارەزاییە هەســتییە هاوبەشەكان 

كــە هەمــووان هەســتی پێدەكــەن، كــە تەنهــا پێویســتی بە 

جۆرێــك لــە نــاخ پشــكنین و بەرچاوڕوونــی هەیــە.

ئێمــە لێــرەدا ناچینــە نــاو جەنگــی ســەرخان و ژێرخانــەوە، 

چونكــە  دەرئەنجامــە،  كامیــان  و  هــۆكارە  كامیــان 

ئێمــە  بەڵكــو  تــەواوە،  ئەكادیمیــی  ئەمــە جەنگێكــی 

ــن  ــەكان بكەی ــاردە فیكریی ــفی دی ــن وەس ــەوڵ دەدەی ه

دیالەکتیکــی  پەیوەندییەکــی  و  هەیــە  ئــەوەی  وەك 

بیرۆكــەكان  كــە  ئــەوەش  هێنــدەی  لەخۆدەگرێــت، 

ــتەكاری  ــش ئاڕاس ــەن، واقیعی ــع دەك ــە واقی ــت ل گوزارش

دەبێــت. بیرۆكــەكان 

ــە  ــیكاركردن، ب ــە ش ــە ل ــدوو بریتیی ــی زین ــەاڵم ئەزمون ب

ــان  ــا خۆی ــە تەنه ــان ب ــەرخان و ژێرخ ــە س ــێوەیەك ك ش

لــە پەیوەندییەکــی میكانیكــی هەڵشــكاو و داكشــاودا 

نابــن، بەڵكــو بونیادێكــی شــعوریی هەیــە كــە تێیــدا ئــەم 

پەیوەندییــە دیالەکتیکییــە بەرپادەبێــت، لەوێــدا هــەردوو 

جوڵــەی هەڵكشــان و داكشــان لەنێــوان هــەردوو بونیــادی 

ــرن  ــعوردا یەكدەگ ــی ش ــە پنت ــدا، ل ــەرخانی و ژێرخانیی س

كــە لەوێــدا بونیــادی دیــاردەی مرۆیــی دیاریدەكرێــت. لــە 

ــتەواژەی  ــە دەس ــعوریەكان ب ــادە ش ــە بونی ــدا ك كاتێكیش

تەقلیــدی بونیــادی ســەرخانن ئــەوا ئێمــە نزیكریــن لــەو 

ــە  ــەكان ب ــاردە مرۆیی ــە دی ــتییەوە ك ــە ئایدیالیس تێڕوانین

ــە  ــە بریتیی ــەم حاڵەتەشــامندا ك ــە دەكات، ل ســەرخان ڕاڤ

لــە فیكــری ئایینــی، بــە بــێ كەوتنــە نــاو وابەســتەبوونێكی 

هۆكاریــی حەمتیــی میكانیكییــەوە، بەڵكــو لــە ڕێگــەی 

وەســفكردنی ئەزموونــە زیندوەكانــەوە، كــە تێیدا شــێوازی 

تەقلیــدی دەســڕێتەوە لــە نێــوان هــۆکار و دەرئەنجامــدا، 

و  خــود  نێــوان  بــاڵوی  جیاوازیــی  تێیــدا  هەروەهــا 

ئەوەیــە  وەســفیی  شــیكاركردنی  دەســڕێتەوە.  بابــەت 

كــە پێــی هەڵدەســتێت نــەك شــیكاركردنی هۆكاریــی، 

ــن. ــەك زانس ــو ی ــیان وەك هەردووكیش

لــەم وەسفەشــامندا ئامــاژە ناكەیــن بــۆ واقیعێكــی جیــاواز 

لــە واقیعــی خۆمــان وەك واقیعــی ئەوروپــی، كــە لێیــەوە 

زۆر جــار بابەتــی شــیكاركردنەكان وەردەگریــن، بەڵكــو 

ــووری  ــە کولت ــەوە، و ل ــتەوخۆی خۆمان ــی ڕاس ــە واقیع ل

زیندوومانــەوە، و لــە ئەزموونــە شــعورییە هاوبەشــەكامنان 

و لــە سیســتمە كۆمەاڵیەتییــە بەرپاكامنانــەوە دەســت 

ــەم. پێدەك

هەمووشــیان كۆمەڵــە هەوڵێكــن ڕەنگــە بیپێكــن یــان 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

نەیپێكــن، بەڵكــو نەپێكانەكــە زیاتــرە لــە پێكانەكــەی، 

بــەاڵم وەك مەســەلەیەك بــۆ مشــتومڕكردن دەیخەینــەڕوو، 

بــۆ ئــەوەی بــوار بــۆ بیرمەنــدەكان و ڕۆشــنبیرەكامنان 

ــتبوونی  ــارەی پەیوەس ــە ب ــیاركردن ل ــۆ پرس ــن ب وااڵ بكەی

فیكــری ئایینــی بــە واقیعــی کۆمەاڵیەتــی كاریگەرییــە 

هاوبەرامبــەرەکان لــە نێوانیانــدا، هەتاوەکــو وەهــا گومــان 

نەبەیــن كــە فیكــری ئایینــی شــتێكی پیــرۆزە، بەڵكــو 

بریتییــە لــە بەرهەمــی مرۆیــی وەك ئــەو ئایدۆلۆژیانــەی 

كــە لــە واقیعــی کۆمەاڵیەتییــەوە ســەرچاوە دەگرن، پاشــان 

ــەوە. ــەرلەنوێ كاری تێبكات ــەوەی س ــۆ ئ ــەوە ب دەگەڕێت

ڕاســت و چەپیــش دوو هەڵوێســتی فیكریــی جیــاواز نیــن، 

ــدا،  ــە ڕاڤەكردن بەڵكــو لەگــەڵ ئەوەشــدا دوو ئاڕاســتەن ل

ڕەنگــە لــە فیكــردا ڕاســت بــۆ بەرژەوەندیــی خــۆی ســوود 

لــە چــەپ وەربگرێــت، چەپیــش لــە فیكــردا ڕەنگــە 

ســەرلەنوێ بــۆ بەرژەوەنــدی خــۆی ڕاســت ڕاڤــە بكاتــەوە. 

ڕاســت و چــەپ دوو هەڵوێســتی فیكریــی لــە بنچینــەوە 

ــە ڕاڤەكردنیشــدا. ــۆدن ل ــاوازن، هــاوکات دوو میت جی

لــە  ئایینییــدا  فیكــری  لــە  ڕاســت  و  چــەپ  دواجــار 

بنچینــەدا دوو ڕەوشــی كۆمەاڵیەتییــن و ئامــاژە بــە بوونــی 

دوو چینــی كۆمەاڵیەتــی دەكــەن، هــەر چینێــك دەیەوێــت 

تیۆرییــە  بــە بونیــادە  بــكات  لــە مافەكانــی  بەرگــری 

فەراهەمبووەكانــی لــە كۆمەڵگــە تەقلیدییــەكان و لــە 

بیروبــاوەڕە ئایینییەكانــدا. واتــە بریتییــە لــە مەســەلەیەكی 

بونیادێكــی  تیــۆری،  مەســەلەیەكی  نــەك  زانســتی 

كۆمەاڵیەتییــە زیاتــر لــەوەی حەقیقەتێكــی فیكــری بێــت. 

یەكێــك لــە چینــەكان، كــە كەمینەیەکــی بااڵدەســتە و 

خــاوەن ئامڕازەكانــی بەرهەمهێنانــە و دەســتی بەســەر 

ــاڕەوا  ــە شــێوەیەكی ن ــووە، هــەوڵ دەدات ب ــدا گرت حوكم

ــدی  ــۆ بەرژەوەن ــت ب ــر وەربگرێ ــی ت ــە چینەكان ــوود ل س

خــۆی، کــە زۆرینــەن، بەشــێک لــەم هەوڵدانــە لــە ڕێگــەی 

ــۆ  ــن و ب ــۆ ئایی ــی ب ــە ڕاڤەكردن ــە، وات ــری ئایینییەوەی فیك

بەرژەوەندیــی خــۆی. هــەروەك چــۆن چینەكــەی تــر كــە 

زۆرینــەی ســتەملێکراوە، هــەوڵ دەدات بــە هەمــان چــەك 

ســەرلەنوێ ڕاڤــەی ئاییــن بكاتــەوە بــۆ بەرژەوەندیــی 

ــەم  ــەدا. ب ــەو كەمینەی ــەر ئ ــە س ــوون ب ــۆ زاڵب ــۆی و ب خ

شــێوەیە ئاییــن چەكێكــی دوو ســەرە بەپێــی بەكارهێنانــی، 

ئەمــەش مانــای ئــەو دەســتەواژە بەناوبانگەیــە كــە دەڵێت 

ــاوەكانە«. ــاواری چەوس ــەل و ه ــی گ ــن ئەفیون »ئایی

زانســتی ئوســوڵی ئاییــن، كــە منوونەیــەك لــە فیكــری 

ئەو تاكەی كە دەست بە 
باوەڕداری دەكات وەك تیۆرێك 

بۆ مەعریفە، نزیكتر دەبێت 
لە گوێڕایەڵیی فەرمانڕەواكان 

و وابەستەبوون پێیانەوە. 
ئەو گەلەی خۆی ڕادەستی 
ڕاستییەکان دەكات بەبێ 

مشتومڕكردنیان، لە ڕاستیدا 
نزیكتر دەبێت لە ملكەچی
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ئایینیــی هەڵگرتــووە، لــە بــارەی دوو پێشــەكی و بابەتێــك، 

یــان دوو بابەتــی بــۆ زیاددەكرێــت وەك كۆتایــی، پاشــان 

ــەم  ــەپ ب ــت و چ ــەردوو ڕاس ــر ه ــەی ت ــزە بابەتەك دوان

ــەن: ــی دەك ــوارەوە كەمەندكێش ــێوەیەی خ ش

ــت  ــۆری زانس ــتنەڕووی تی ــە خس ــەم ب ــەكیی یەك 1. پێش

تیــۆری  دەگوترێــت  وەك  یــان  پێــدەكات،  دەســت 

مەعریفــە، ئەمــەش وەك وەاڵمدانەوەیــەك لــە بــارەی ئــەو 

پرســیارەوە: »چــی دەزانــم؟«. پاشــان دوو هەڵوێســت 

ــك  ــە ئامڕازێ ــاوەڕ« دەكات ــان »ب ــەوە: یەكەمی ڕوون دەبن

ــچ  ــە و هی ــی یەكەمین ــش كردارێك ــە، باوەڕی ــۆ مەعریف ب

ــت و  ــەند دەكرێ ــت؛ پەس ــی ناكەوێ ــر پێش ــی ت كردارێك

ڕەت ناكرێتــەوە؛ پێــی قایــل دەبێــت و نەیاریــی ناكرێــت؛ 

وەردەگیرێــت و نادرێــت. پاشــان ڕۆڵــی ڕوانیــن دێــت لــە 

پاســاودانی بــاوەڕ و لــێ تێگەیشــتنی، بەبــێ ڕەخنەگرتــن 

ــی. ــان پوختەكردن ــی ی لێ

ئەمــەش هەڵوێســتی ڕاســتڕەوە؛ خۆســپاردن دەبێتــە هــۆی 

گوێڕایەڵــی و ڕەزامەندیــی بــەوەی دەدرێتــە گــەڵ لــە 

ڕاســتەیەكان و پێویســتە لەســەری قەبوڵیــان بــكات. ئــەو 

تاكــەی كــە دەســت بــە بــاوەڕداری دەكات وەك تیۆرێك بۆ 

مەعریفــە، نزیكــر دەبێــت لــە گوێڕایەڵیــی فەرمانــڕەواكان 

و وابەســتەبوون پێیانــەوە. ئــەو گەلــەی خــۆی ڕادەســتی 

ــتیدا  ــە ڕاس ــێ مشــتومڕكردنیان، ل ــتییەکان دەكات بەب ڕاس

سیســتمە  پاشــانیش،  ملكەچــی.  لــە  دەبێــت  نزیكــر 

ــەن  ــاوەڕ دەك ــەوەی ب ــەر باڵوكردن ــتڕەوەكان كار لەس ڕاس

بــەم ئامانجــە، چونكــە دەبێتــە هــۆی مانــەوە و ڕاوەســتان 

لەســەر ئــەو دۆخ و بــارەی كــە هەیــە و خــۆ پــێ ســپاردن 

و ملكەچبــوون لــە ژێریــدا. بۆیــە ئــەم سیســتامنە بایــەخ 

نــادەن بــە نەهێشــتنی نەخوێنــدەواری یــان باڵوكردنەوەی 

لــە:  بریتییــە  ســەرەكییان  خەمــی  بەڵكــو  فێركــردن، 

ــوون،  ــژەی لەدایكب ــی ڕێ ــەوت، زیادكردن ــی مزگ بونیادنان

ــی  ــۆفیگەرییەکان، زۆركردن ــە س ــتیوانیكردنی تەریقەت پش

نــزا و پاڕانــەوەكان و وتنــەوەی وێــردەكان، باڵوكردنــەوەی 

ــدان و گشــتاندنی بەرنامــە ئایینییــەكان  ســتایش و پیاهەڵ

لــە  نــەك  ئەمــەش  ڕاگەیاندنــدا،  دەزگاكانــی  لــە 

ــە دووڕوویــی و  ــە ئاییــن، بەڵكــو ل باوەڕبوونــەوە بێــت ب

ماسکپۆشــی و خۆحەشــاردانە لەژێــر پــەردەی بــاوەڕداری 

ــەدا. ــاو كۆمەڵگ لەن

بــاوەڕ  توندوتیــژی و زۆرلێكــردن و جەنــگ،  ناكرێــت 

ــەوە  ــە دڵ ــت ل ــە دەبێ ــاوەڕەی ك ــەو ب دروســت بكــەن، ئ

و  بگرێــت،  ســەرچاوە  یەقینــەوە  لــە  و  بڕاســتێرنێت، 

ویــژدان پێــی بحەســێتەوە.

بەڵكــو  »جیهــاد«،  كردۆتــە  دانبەخۆداگرتنــی  ئیســالم 

كردویەتییــە »جیهــادی هــەرە گــەورە!«، بــە هەمــان 

شــێوەی »حــەج« و چاكەكــردن لەگــەڵ دایــك و بــاوك 

نــاو  دەچنــە  »دروســتانە«ی  كارە  ئــەو  هەمــوو  و 

چوارچێــوەی پەرستشــەكانەوە. بــەاڵم جەنــگان »القتــال«ی 

ــن«  ــدا دەجەنگ ــە »لەگەڵامن ــەدا ك ــەوە لەوان كورتكردۆت

دەكەیــن  لەگەڵــدا  جەنگیــان  ئایینەكەمــان،  لەبــەر 

هەتــا واز دەهێنــن لــە دوژمنكارییەكەیــان و ئازادیــی 

ــتەم و  ــەو س ــەش ئ ــەوە، ئەم ــۆ دەگەرێت ــان ب بیروباوەڕم

زۆرلێكردنــە الدەبــات كــە بەســەرماندا ســەپێرناوە، ئیــدی 

ــوا فــی ســبیل  ــۆ خــودا دەبێــت )وقاتل ئاییــن هەمــووی ب

اللــه الذیــن یقاتلونكــم، وال تعتــدوا إن اللــه ال یحــب 

املعتدیــن. واقتلوهــم حیــث ثقفتموهــم واخرجوهــم مــن 

حیــث اخرجوكــم والفتنــە اشــد مــن القتــل، وال تقاتلوهــم 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

عنــد املســجد الحــرام حتــی یقاتلوكــم فیــه فــإن قاتلوكــم 

فاقتلوهــم، كذلــك جــزا ء الكافریــن. فــإن انتهــوا فــإن اللــه 

ــون  ــە ویك ــون فتن ــی ال تك ــم حت ــم. وقاتلوه ــور رحی غف

ــن(  ــی الظاملی ــدوان إال عل ــال ع ــوا ف ــإن انته ــه ف ــن لل الدی

.)193-190 )البقــرە: 

دەكات،  زیــاد  مەســەلەیە  ئــەم  گرنگیــی  لــە  ئــەوەی 

ــە  ــە ل ــگ )الحرب(ـ ــال( و جەن ــگان )القت ــتی جەن رسوش

ــی«  ــی ئایین ــە »جەنگ ــی ب ــەی ڕەوایەتی ــالمدا. ئەوان ئیس

جەنگــە  و  ڕەوا  جەنگێكــی  تاكــە  دەیكەنــە  و  دەدەن 

نیشــتامنی و کۆمەاڵیەتییــەکان و ...هتــد ڕەت دەكەنــەوە، 

یــان النــی کــەم چــاو لەئاســتیدا دادەخــەن و لــە پێگەكەی 

ــن  ــە ڕوانی ــا ل ــدا چــەپ وەه ــە كاتێك ــەوە. ل ــەم دەكەن ك

بێــت،  هەمەگیــر  یــان  گشــتی  مەســەلەیەكی  دەكات 

ــان  ــر، ی ــی ت ــێ تاكێك ــەوە بەب ــە تاكێك ــت ب ــەت نەبێ تایب

چینێــك بەبــێ چینێكــی تــر، یــان گەلێــك بــێ گەلێكــی تــر؛ 

ــك  ــن، گەلێ ــەزان ب ــر ن ــی ت ــە و ئەوان ــی نیی ــەك بوون زانای

نییــە پێشــكەتوو بێــت و باقــی گەالنــی تــر كێویــی و 

ــن. ــەزان ب ن

دەكرێــت چــەپ ســەرلەنوێ ڕاڤــە بــۆ دیامگۆگیەتــی 

ڕاســت )الیمیــن( بكاتــەوە لــە بەرژەوەندیــی خۆیــدا، 

بەتایبەتــی لــە كۆمەڵگەیەكــی تەقلیدیــدا كــە هێشــتا بــە 

بیروبــاوەڕ و دۆکرینەکانــی خــۆی بیردەكاتــەوە، ئــەوەش 

بــە ئاڕاســتەكردنی بیروبــاوەڕ و دۆکرینــی خــۆی بــۆ 

بەرژەوەندیــی هــەژاران و فەرامۆشــکراوان و تەیاركردنــی 

چوارچێوەیەکــی  لــە  ڕێکخســتنیان  و  زەحمەتكێشــان 

حزبییــدا، بــۆ ئــەوەی ئەگــەر گــۆڕا بــۆ هێزێكــی سیاســیی 

لــە  پــڕ  وزەیەكــی شۆرشــگێڕیی  و  دروســتكەر  فشــار 

ــۆ  ــت ب ــەوە بگۆڕێ ــە دیامگۆگیەت ــت ل ــکاری، بتوانێ گۆڕان

ڕۆشــنبوونەوە، گواســتنەوە و وەرچەرخانــی لــە بــاوەڕەوە 

ــن. ــەوە و ڕوانی ــۆ بیركردن ب

ــەوەی  ــوون، وەاڵمدان ــۆری ب ــە تی ــەكیی دووەم ل  2. پێش

ئــەم پرســیارە لەخۆدەگرێــت: »چــی دەزانم؟«. لێــرەدا دوو 

هەڵوێســت ڕۆشــن دەبنــەوە: یەكــەم دەیەوێــت بابەتــی 

مەعریفــە بكاتــە بابەتێكــی نوێــی گــۆڕاوی مومكیــن، كــە 

ــن،  ــدا دەژی ــە تێی ــت ك ــە بێ ــەم جیهان ــی ئ ــت لێ مەبەس

ــۆ  ــەوە ب ــوە بگوازرێت ــە نوێ ــەوە ل ــت دوای ئ ــا بكرێ هەت

كــۆن، لــە گــۆڕاوەوە بــۆ جێگیــر، لــە مومكینــەوە بــۆ 

واجــب. جیهــان لێــرەدا مەحكومــە بــە لەناوچــوون لەپێناو 

ــا  ــە بەق ــەوە، ك ــەم جیهان ــە دوای ئ ــك ل ســەملاندنی بوونێ

ــدا  ــەو دەبێــت. حوكمــدان بەســەر جیهان ــۆ ئ ــەوە ب و مان

ــە، حوكمێكــی ســەختە و هەســتی  ــڕاوە و فانیی ــەوەی ب ب

ــرۆڤ  ــۆن م ــدەدات، چ ــدا تێك ــەر جیهان ــرۆڤ لەبەرامب م

ــی  ــۆن؟ چ ــكات چ ــڕاوەدا كارب ــی و ب ــی فان ــە جیهانێك ل

ــە  ــە ن ــتێنن ك ــە هەڵدەس ــەو واقیع ــوڕی ئ ــە ق ــک ل تۆزێ

ــرەدا شــتێك  ــە؟ جیهــان لێ ــە خــاوەن قەوارەی ــرە و ن جێگی

نییــە جگــە لــە ســەملاندنی شــتێكی تــر، ئەویــش خودایــە. 

خــودا باقییــە و جیهــان فانییــە، خــودا دەوڵەمەنــدە و 

جیهــان هــەژار و نــەدارە. دەوڵەمەندیــش دەتوانێــت 

ــە  ــایەك نیی ــچ یاس ــكات، هی ــەژاری ب ــە ه ــت ب ــی بوێ چ

مافەكانــی هــەژار بپارێزێــت تەنهــا ڕەحمــەت و بەزەیــی 

لــە  نییــە  ویســتێكیش  هیــچ  نەبێــت،  دەوڵەمەنــد 

ــەزڵ و  ــا ف ــتێتەوە، تەنه ــددا بوەس ــەڕووی دەوڵەمەن ڕووب

ئیــرادەی ئــەو نەبێــت. پاشــانیش هیــچ یاســایەكی جێگیــر 

نییــە بــۆ رسوشــت، بەڵكــو دەكرێــت بــەرد ببێتــە ئاڵتــون، 

و گۆچــان ببێتــە مــار، و مــرۆڤ لــە جیهانێكــدا بــژی كــە 

جــادوو حوكمــی دەكات و بــە ئەفســانە و پڕوپوچــی 
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دەرك دەكرێــت، نــە بــڕوای پێدەهێنێــت و نــە ژیــان 

دەكات تێیــدا، بەڵكــو خــۆی لــە ســەریدا دەبینێتــەوە بــە 

ــی  ــچ ئامانجێك ــەوت، هی ــە ڕێك ــی و ب ــێوەیەكی الوەك ش

ــە دوای  ــەوەی ل ــە دوای ئ ــت ب ــەڕان نەبێ ــا گ ــە تەنه نیی

ــە. ــەوە هەی ــەم جیهان ئ

ــە  ــدا«، ك ــری ئایینیی ــە بی ــە »ڕاســت ل ــە ل ــەش بریتیی ئەم

سیســتمە ڕاســتڕەوە كۆنەخــوازەكان مــژدەی پــێ دەدەن و 

ئــەوەی بــە الیانــەوە گرنگــە داماڵینــی جیهانــی جەماوەری 

فریــودراوە، و ئیحاپێدانیەتــی بــەوەی جیهانێكــی فانــی و 

بــێ بەهایــە، بەڵكــو ئــەوەی بەهــای هەیــە ئــەو جیهانــە 

نەبڕاوەیەیــە كــە لــە دوای ئــەم جیهانــەوە دێت، پاشــانیش 

جەمــاوەر دەســتبەرداری مافەكانــی دەبێــت و ال ناكاتــەوە 

بــە الی ئــەوەدا كــە فانــی و بــڕاوە و لەكۆتاهاتــووە، تەنهــا 

ــە  ــەییە ل ــی و هەمیش ــە باق ــت ك ــەوەوە دەگرێ ــوو ب خ

ــە دەســتی بەســەر  ــدا، ك ســایەی سیســتمە كۆنەخوازەكان

ــی شــتێك  ــە ســاختە و گومڕای ــووە و جگــە ل زانســتدا گرت

نابەخشــێتە جەمــاوەر.

ــا  ــە وەه ــر هەی ــتەیەكی ت ــدا، ئاڕاس ــەر ئەمەش ــە بەرامب ل

لــەم جیهانــە دەڕوانێــت، یاخــود وەهــا لــەم جیهانــە 

دەكات باقــی و ســەقامگیر بێــت، وەهــا دەكات كۆششــی 

مــرۆڤ بەرهەمهێــن و كارتێكــەر بێــت. زانســت مومكیــن 

ــەچ  ــە، ملك ــو كۆن ــە بەڵك ــوێ نیی ــە، ن ــو ئەرك ــە بەڵك نیی

ــۆ یاســاگەلێكی رسوشــتی وردەكار و ڕێكوپێــك،  دەبێــت ب

لــە  و  تێبــگات  لێــی  و  بیناســێت  دەتوانێــت  مــرۆڤ 

ڕێگەیــەوە بەســەر رسوشــتدا زاڵ بێــت و بــۆ بەرژەوەندیی 

خــۆی ســوودی لــێ ببینێــت، هــاوکات لــە هــەر هەوڵێــك 

یاخــی دەبێــت كــە بیهەوێــت بــە ســەریدا زاڵ بێــت یــان 

دەســت لــە ڕەوتەکــەی وەربــدات، بــەم پێیــەش هەمــوو 

ــچ  ــات، هی ــەكان لەناودەب ــزە زاڵ ویســتە خۆســەپێن و هێ

ــت،  ــی رسوش ــە دەنگ ــت ل ــر بێ ــە بەرزت ــش نیی دەنگێكی

هیــچ یاســایەكیش نییــە زاڵ بێــت بەســەر یاســاكەیدا. 

جیهــان ئامڕازێــك نییــە بــۆ شــتێكی تــر، بەڵكــو خــۆی لــە 

خۆیــدا ئامانجــە، ئــەم جیهانــە فانــی و بــڕاوە نییــە، بەڵكــو 

ــە،  ــدا الوەكــی نیی ــی مرۆڤیــش تێی ــە، بوون باقــی و بەرپای

ــە. ــو جەوهەریی بەڵك

ــدا.  ــری ئایینیی ــە فك ــەپ ل ــە چ ــوو ل ــی ب ــەش بریت ئەم

دامــەزراوەکان  سیاســییە  سیســتمە  لــە  لەبەرئــەوەی 

لەســەر ئــەم تێڕوانینــە، كار بەرهەمهێــن دەبێــت لــە 

ســەبارەت  هەیــە  ئاگایــی  و الی جەمــاوەر  جیهانــدا 

بــە جیهــان، هەروەهــا متامنــە بــە یاســا ڕێكوپێــك و 

وردەكانــی هەیــە، پارێــزگاری لــە مافەكانــی دەكات و 

بەرگــری لــە بەرژەوەندییەکانــی دەكات لــە دژی هەمــوو 

هەوڵەكانــی زاڵبــوون و دەسەبەســەرداگرتن لــە دەرەوە، 

و لــە دژی هەمــوو وێنەكانــی ســتەم و زۆرلێكردنــی 

كۆمەاڵیەتــی و سیاســی لــە نــاوەوەدا. جەمــاوەر خــاوەن 

ــە كاردا و  ــە ل ــەی هەی ــاوەر متامن ــە، جەم ــەی بااڵی قس

ــش  ــت، حوكمڕانیی ــی دەهێڵێ ــەی بەجێ ــەو کاریگەرییان ل

هــەر بــۆ ئــەو دەبێــت. پاشــانیش سیســتمی دیموكراســی 

سەرپشــك دەكات كــە لــە بەرژەوەندیــی ئــەم كاردەكات، 

لــە دژی هــەر هەوڵێكیــش ڕادەپەڕێــت كــە بیهەوێت ئەو 

ــە بەرژەوەندیــی  ــۆ خــۆی قــۆرخ بــكات و ل دەســەاڵتە ب

ــت. ــۆی بەكاریبهێنێ خ

ڕەنگــە باڵــی ڕاســتڕەو ئــەم هەڵوێســتەی چــەپ بــۆ 

بەرژوەندیــی خــۆی بەكاربهێنێــت، كاتێــك حەمتیەتــی 

یاســاكانی رسوشــت و ڕێكوپێكییــان بــە شــێوەیەك رشۆڤــە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

خۆســەپێن  سیســتمە  بەرژەوەندیــی  لــە  كــە  دەكات 

یاســای  دەكات  وەهــا  بێــت،  ســەرمایەدارییەكاندا  و 

ــوان خــاوەن  ــی نێ ــان پەیوەندی خواســت و خســتنەڕوو، ی

ســەرمایە و كرێــكاران دەكاتــە پەیوەندیــی فەرمانــدەر 

ــی، یاخــود یاســاكانی  ــان ســەرۆك لەگــەڵ ژێرفەرمانەكان ی

ــتی و  ــاگەلێكی رسوش ــە یاس ــکاری دەكات ــج و قۆرخ قازان

ــەم  ــانیش ئ ــتێت. پاش ــەری دەوەس ــووری لەس ــی ئاب ژیان

كــە  ئــەو سیســتمە رسوشــتییانەی  دەبنــە  سیســتامنە 

دەیســەپێنن، هــەروەك چــۆن  كاروبــارەكان  رسوشــتی 

ڕەنگــە ســوود لــە مانــەوەی جیهــان و بەردەوامــی و 

پتــەوی و تایبەمتەندییەكــەی وەربگرێــت وەك بوارێــك بــۆ 

ــكارەكان،  ــێ كرێ ــا و بەب ــكارەکان بەتەنه ــی خاوەن چاالكی

هەروەهــا بــۆ بەرژەوەندیــی چینی زاڵ و بااڵدەســت بەبێ 

ــە زەحمەتكێشــەكان، كــە جیهــان ســەبارەت بەمــەی  چین

ــان تەنهــا وەك پەراوێزێــك دەمێنێتــەوە كــە ڕاســتی  دوایی

و دادپەروەریــی تێــدا نییــە، هەتاوەکــو خاوەنــكار چــاالك 

بــكات و كرێكارەكانیــش ملكــەچ و ژێربــار، هەتاوەکــو 

و  جوتیــارەكان  و  بــكات  چــاالك  زەویــەكان  خــاوەن 

كرێگرتــە كشــتیارەكان بخەوێنێــت. بــەاڵم كۆتاییهێنــان بــە 

تایبەمتەندێتــی یــان پســپۆڕیەتی لێكۆڵینــەوە و تێڕوانیــن، 

ــووان،  ــۆ هەم ــان ب ــی جیه ــە جێگیری ــەوە ل و جەختكردن

ڕەنگــە ببێتــە هــۆی كۆتایــی پێهێنانــی بەکارهێنــان و 

هەڵوێســتی  لــە  »ڕاســت«  ســوودگیریی  و  قۆســتنەوە 

ــەپ«. »چ

 هــەروەك چــۆن دەكرێــت چــەپ ســەرلەنوێ ڕاڤــەی 

هەڵوێســتی ڕاســت بكاتــەوە لــە بەرژەوەندیــدا، ئــەوەش 

ــۆ  ــی یاســاكانی رسوشــت ب ــە ناحەمتیەتی ــە پشتبەســن ب ب

بەرژەوەندیــی هۆشــیاركردنەوەی جەماوەریــی، سیســتمی 

ــو  ــە، بەڵك ــی نیی ســەرمایەداریش سیســتمێكی هەتاهەتای

دەكرێــت بگۆڕرێــت، هەروەهــا سیســتمی کــرێ كــە 

ســەرمایەدار دەیســەپێنێت، سیســتمێكی جێگیــر نییــە 

ــەم  ــت. ئ ــی تێــدا بكرێ ــوار و ڕێککاری ــت هەم و دەكرێ

ــە  ــی وای ــەی بااڵدەســت پێ ــدا كەمین ــە تێی سیســتمەش، ک

نایابریــن داهێــرناو و بەرهەمــی عەقڵــی مرۆیــی، قابیلــی 

ئەوەیــە شۆڕشــی بــە ســەردا بكرێــت و ســەرەونخون 

ئــەو  هەمــان  بــە  جەماوەریــش  پاشــان  بكرێتــەوە. 

ــەر  ــت بەس ــەی بااڵدەس ــە كەمین ــەوە ك ــە دەجوڵێت چەك

بەكاریبهێنێــت  دەیویســت  فەرمانڕەواییــدا،  و  دارایــی 

ــتەكانی  ــەپاندنی ویس ــاوەر و س ــی جەم ــۆ بێدەنگكردن ب

ــت. ــە دەیەوێ ــۆرەی ک ــەو ج ــەریدا ب بەس

3. دوای ئــەو دوو پێشــەكییەی ســەرەوە، بایەتــی یەكــەم 

وەک بابەتــی زاتــی ئیالهــی دەردەكەوێــت، كــە ئــەوەش 

ــدەدا و  ــاوەڕ و عەقی ــتی بیروب ــە زانس ــە ل ــەردی بناغەی ب

بنچینــەی یەكەمیەتــی. دوو ئاڕاســتەش بەدیاردەكەوێــت، 

ــان شــەش وەســفی  یەكــەم: ئــەم زاتــە شــەش ســیفەت ی

نوێــكان،  پێچەوانــەی  مانــەوە،  كــۆن،  بــوون،  هەیــە: 

نەبوونــی لــە شــوێنێكدا، یەكتایــی؛ واتــە زاتــی ئیالهــی لــە 

ــە و  ــە، كۆن ــە و بوونێكــی ڕاســتەقینەی هەی ڕاســتیدا هەی

ســەرەتای نییــە، باقــی و كۆتانەهاتــووە، دژ بــە نوێكانــە و 

ــت،  ــچ شــتێكیش ناچێ ــت و لەهی ــەو ناچێ ــچ شــتێك ل هی

ــوو  ــە هەم ــە و ل ــدا نیی ــی تایبەت ــوێن و جێگەیەك ــە ش ل

شوێنێكیشــدا هەیــە، تــاك و تەنهایــە و هــاوەڵ و فرەیــی 

قەبــوڵ نــاكات، پاشــانیش خــود بــە خوداوەنــد دەكرێــت 

و هەمــوو ئــەو وەســفانە دەدرێتــە پاڵــی كــە مــرۆڤ 

دەتوانێــت بیداتــە بوونــی ڕەهــا لــە دەرەوەی بوونــی 

ــی. ــەربەخۆ لێ ــەوە و س مرۆیی
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ئەمــەش هەڵوێســتی بــەرەی ڕاســتە )الیمیــن(: ئێمــە 

ئەگــەر گواســتامنەوە بــۆ سیســتمە سیاســییەکان، كــە 

ــەوا دەبینیــن پشــت  ــەن، ئ ــەم وێناكردن بەرهەمهێنــەری ئ

ــاو  ــا لەپێن ــی ڕەه ــۆ زات ــتێت ب ــپاندنە دەبەس ــەم چەس ب

كــە  کۆمەاڵیەتییانــەدا  سیســتمە  ئــەو  چەســپاندنی 

ــەك دەســەاڵتی  ــە ی دەیانەوێــت هەمــوو دەســەاڵتەكان ل

بــااڵدا كۆبكەنــەوە، كــە هەمــوو ســیفەتەكانی بوونــی 

ــیی  ــەاڵتی سیاس ــە دەس ــەوە ل ــدی ئ ــە، ئی ــای تێدای ڕەه

ــە دەســەاڵتی  ــان ل ــت ی ڕەهــای ســەرۆكدا بەرجەســتە بێ

پاشــانیش  و  بێــت،  ســەرمایەدا  ڕەهــای  ئابووریــی 

لەســەر  كــە  دەبێــت  سیســتمگەلێكی خۆســەپێنەرمان 

مافــی  لەســەر  و  ڕادەوەســن  گومڕایــی  و  زۆرلێكــردن 

ڕەهــای تــاك لەســەر حســابی گــەل، یــان سیســتمگەلێكی 

ــی  ــی ئازادی ــەر پێدان ــەزراوە لەس ــە دام ــەرمایەداری ك س

ڕەهــا بــۆ ســەرمایە لەســەر حســابی بەكاربــەران یــان 

لەســەر  یــان  بچوكــەكان  ســەرمایەگوزارییە  حســابی 

كــە  سیســتامنەن  ئــەو  ئەویــش  كرێــكاران.  حســابی 

ــدا،  ــان ئابووری ــەت ی ــە سیاس ــە« ل ــەن »لوتك ــا دەك وەه

ســەرچاوەی چاالكــی و جوڵــە و بەها بێت لەســەر حســابی 

ــەردار.  ــی فەرمانب ــر و نێگەتیڤ ــەی وەرگ ــوارەوە و بنك خ

ــی ڕەهــا  ــە بوون ــاوەڕ ب ــە ب ــەم جــۆرە ل ــەوەی ئ ــڕای ئ وێ

ــە جەمــاوەر  ــوون دەدات ــە ملكەچب ــك ل و گشــتگیر، جۆرێ

ببەســتێت.  دەســەاڵتەكەی  بــە  پشــت  ئــەوەی  بــۆ 

ــەم  ــی ك ــەوا الن ــوو، ئ ــتێك لەناوچ ــوو ش ــش هەم ئەگەری

شــتێك دەمێنێتــەوە كــە زاتــی ئــەوە، ئەگەریــش هەمــوو 

شــتێك زانــرا ئــەوا النــی كــەم یــەك شــت هەیــە كــە 

خــودی بوونــە، ئەگەریــش هەســتكردن بــە كات و مێــژوو 

ــی  ــەی كۆتای ــووە و ك ــەی هات ــی ك ــرۆڤ نەیزان ــا و م نەم

ــی  ــەوا الن ــژوودا دەژی، ئ ــە چــی قۆناغێكــی مێ دێــت و ل

كــەم »ئەوێــك« هەیــە كــە هەمیشــەییە، و نــە ســەرەتای 

داهاتــووش  و  ئێســتا  و  ڕابــردوو  نەكۆتایــی،  و  هەیــە 

لەخۆدەگرێــت، ئەگــەر مــرۆڤ نەیتوانــی لــە جیهانــدا 

ــت،  ــدا نیشــتەجێ بێ ــەوە تێی ــەك بدۆزێت شــوێن و جێگەی

ئــەوا النــی كــەم كەســێك هەیــە كــە پێویســتی بــە شــوێن 

یــان جێگــە نەبێــت، ئەگەریــش مــرۆڤ نەیتوانــی دەرك بە 

ــە هــۆی بوونــی دەمامــك  مەســەلە عەینییــەكان بــكات ب

لەســەر چاوەكانــی، ئــەوا النــی كــەم دەرككردنێکــی ئاڵــۆز 

هەیــە بــۆ ئــەوەی كــە هاوشــێوە و وێكچــووی نییــە، 

ــەی  ــەو بابەت ــردن! ئ ــە دەركك ــش باشــرە ل دەرك نەكردنی

كــە نابیرنێــت باشــرە لــەوەی كــە دەبیرنێــت، پوختــە 

ــرۆڤ  ــش م ــە ناپوخــت و خەوشــدار. ئەگەری ــرە ل ڕێزدارت

هەمــوو شــتێكی لەدەســتدا، ئــەوا النــی كــەم شــتێك هەیە 

لەدەســتی نــەداوە، ئەویــش یەكتایــی خودییــە. پاشــانیش 

مــرۆڤ »ون بــوو« دەبێــت، كەچــی وەهــا دەزانێــت 

خــۆی دۆزیوەتــەوە. ئــەو »لەدەســتچوو« دەبێــت كەچــی 

وەهــا دەزانێــت گەیشــتۆتە كەنــاری دڵنیایــی. ئــەوەی 

ــتیی  ــودی خۆشەویس ــدات خ ــت ب ــت لەدەس خۆشەویس

خۆشــدەوێت، هەتــا قەرەبــووی ونبووەكــەی بكاتــەوە، 

الوازیــی  و  دەســتکەوت  بــۆ  دەگۆڕێــن  زیانەكــەی 

ــز. ــۆ هێ ــت ب دەگۆڕێ

لــە بەرامبــەر ئەمەشــدا، ئاڕاســتەیەكی تــر هەیــە وەهــا لــە 

مــرۆڤ دەكات ببێتــە ئــەو هەبــووەی كــە هیــچ كەســێك 

گومــان لــە بوونــی نــاكات و هیــچ شــتێك ناتوانێــت 

ــەت  ــەی حەقیق ــەو مانای ــە، ب ــش[ كۆن ــت. ئەو]ی نەیهێڵێ

ئەزلییــە و ناكرێــت گومانــی لــێ بكرێــت، ئەویــش باقــی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

و هەرماوەیــە، بــەو مانایــەی مەحاڵــە بتوانرێــت فەنــا 

ــە چونكــە  ــە شــوێن نیی ــەوە، پێویســتی ب بكرێــت و ببڕێت

مــرۆڤ لــە هەمــوو شــوێنێك بوونــی هەیــە و مرۆڤایەتــی 

شــوێن و كات ســنوورداری ناكــەن، ئــەو لــە هیــچ شــتێك 

ناچێــت و هیــچ شــتێك لــەم ناچێــت، چونكــە ئەو شــتانێك 

پاشــانیش،  لێیــان.  دەبێــت  جیــاواز  و  تێدەپەڕێنێــت 

ئــەم ئاڕاســتەیە زاڵ دەبێــت بەســەر هــەر دیاریكــردن 

»خــود«دا،  چەســپاندنێكی  یــان  نیشــتەجێكردن  یــان 

ــرۆڤ،  ــۆ م ــەوە ب ــەكان دەگێڕێت ــن تایبەمتەندیی تایبەتیریی

ــت  ــرۆڤ دەگۆڕێ ــی م ــی و ژیان ــە خودێت ــە ل ــە بریتیی ك

ــۆ ژیانێكــی  ــات ب ــی و كۆشــش و خەب ــە و چاالك ــۆ جوڵ ب

ــتنی. ــەك بەجێهێش ــدا ن ــی تێی خودی

ئــەوەش هەڵوێســتی چــەپ )الیســار( بــوو. سیســتمە 

سیاســییەکان كاتێــک ئــەم تێڕوانینــە تەبەنــی دەكــەن، 

ــە  ــان ب ــەر دانن ــە لەس ــی ك ــتمگەلێكی مرۆی ــە سیس دەبن

ــی  ــەدا جیاوازی ــەك، لەم ــتێت وەك بەهای ــدا دەوەس مرۆڤ

نییــە لەنێــوان فەرمانــڕەوا و ژێرفەرمانــدا، یــان ســەرۆك و 

خەڵكەكەیــدا، یــان دەوڵەمەنــد و هــەژار، یــان پیــاو و ژن، 

ــەك تەنهــا  ــی، ن هەمــوو مرۆڤێــك خــاوەن خــودی خۆیەت

ــر  ــی ت ــەر، ئەوان ــان بەرێوەب ــەرۆك ی ــان س ــڕەوا ی فەرمان

ــە  ــن كــە نان خەڵكــە ڕەشــۆك و هەرچــی و پەرچییەكــە ب

ڕەشــەكە بــۆ ئەمانــە و بــۆ ئەوانــی تــر نانــی ســپی، یــان 

ــەن و  ــۆ دەك ــتییەكاندا هاتوچ ــە گش ــاو پاس ــەی لەن ئەوان

ــەی  ــان ئەوان ــدا، ی ــكە تایبەتییەكان ــە گالیس ــر ل ــی ت ئەوان

كــە لــە شــوێنە میللییەكانــدا نیشــتەجێ دەبــن و ئەوانــی 

ــدا. ــال تایبەتییەكان ــە ڤێ ــش ل تری

ــۆ  ــە ب ــە مرۆیی ــدات ئــەم مەیل ڕەنگــە »ڕاســت« هــەوڵ ب

بەرژەوەندیــی خــۆی ڕاڤــە بــكات و سیســتمی لیبڕالیزمــی 

ڕاســتڕەو بونیــاد بنێــت، كــە جەخــت لــە مرۆڤبوونــی تــاك 

ــی  ــەرمایەداری وەك میراتگرێك ــتمی س ــەوە و سیس دەكات

ــی نیشــان دەدات. هــەروەك  شــەرعیی ڕاســتڕەوەی لیرال

چــۆن لەنــاو سیســتمی خۆرئاواییــدا ڕەگەزپەرســتی پەیــدا 

دەبێــت، كــە جەخــت لــە مرۆیەتیــی خۆرئــاوا دەكاتــەوە 

بــە تەنهــا و بــێ گەالنــی تــر. بــەاڵم چەپــی ئایینــی 

خــۆی  هەڵوێســتی  بــۆ  ڕاســتڕەوییە  ڕاڤەكردنــە  ئــەم 

ــتی  ــی دەكات گش ــە مرۆڤایەت ــا ل ــت و وەه بەكاردەهێنێ

بێــت و تایبــەت نەبێــت بــە تاكێــك بــێ تاكێكــی تــر، یــان 

چینێــك بەبــێ چینێكــی تــر، یــان گەلێــك بــێ گەلێكــی تــر. 

ــە  ــەوە ك ــەوە بكات ــەی ئ ــت چــەپ ســەرلەنوێ ڕاڤ دەكرێ

ــی سیســتمی  ــۆ بەرپاكردن ــێ بەســتووە ب ڕاســت پشــتی پ

گەلێــك  بەتایبەتــی الی  و خۆســەپاندن،  ســەركوتكردن 

كــە بــە قۆناغــی بــاوەڕی تەقلیدییــدا گــوزەر دەكات، 

ــی و  ــووی ئەزەل ــەی هەب ــتبەرداری بیرۆك ــت دەس ناتوانێ

باقیــی ببێــت، ئــەوەش بــە ڕاڤەكردنــی ئــەم ڕەهاییــە بــۆ 

ــە  ــزە ل ــەم هێ ــی الوازەكان و ئاڕاســتەكردنی ئ بەرژەوەندی

دژی بەهێــزەكان. خــودا بوونــی هەیــە لــە ســەروو هەموو 

هەبوویەكــەوە. لەبریــی ئــەوەی بەهێــزەكان لــە دژی 

الوازەكان بەكاریبهێنــن، الوازەكان لــە دژی بەهێــزەكان 

بەكاریدەهێنــن، ئەمــەش نزیكــرە لــە رسوشــتەوە. خــودا 

گەورەتــرە لــە ســەروو هەمــوو گەورەیەكــەوە، خــودا 

ــودا  ــەوە، خ ــوو بچوكێك ــەروو هەم ــە س ــە ل ــر نیی گەورەت

ــر  ــودا بەهێزت ــەك خ ــك، ن ــوو بەهێزێ ــە هەم ــرە ل بەهێزت

ــۆ  ــرەدا ب ــا لێ ــووی ڕەه ــك، هەب ــوو الوازێ ــە هەم ــت ل بێ

ســەرلەنوێ خولقاندنــەوەی ئەوانەیــە بوونیــان لەژێــر 

هەڕەشــەی لەناوچووندایــە و بــۆ ئــەوەی ســەرلەنوێ 

ــەوە. ــەوە بخولقێرنێت ــە نەبوون ــان ل بوونی
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4. زاتــی ئیالهیــش كــە ئــەم شــەش ســیفەتەی هەیــە 

خۆیــەوە،  بــە  خــود  پەیوەندیــی  بــۆ  ئامــاژەن  و 

ســیفەتگەلێكی تــری هەیــە ئامــاژە بــە بوونــی ئــەم 

خــودە دەكات بــە جیهانــەوە، ئەویــش ئــەو حــەوت 

ــان  ــینەكامنانەوە بۆم ــە پێش ــە ل ــە ك ــیفەتە بەناوبانگەی س

ــە،  ــاو، قس ــوێ، چ ــان، گ ــا، ژی ــت، توان ــەوە: )زانس ماوەت

وەك  ڕەهــان  ســیفەتگەلێكی  كــە  ]ئیــرادە[(،  ویســت 

ــە  ــەی ك ــەو مانای ــانكراو ب ــود، دەستنیش ــیفەتەكانی خ س

خــاوەن  کــە  دەكات  زینــدوو  هەبوویەكــی  وەســفی 

زانســت و ئیرادەیــە. پاشــانیش گرنگریــن ســیفەتەكان 

ــان؛  ــا و ژی ــت و توان ــە زانس ــت، وات ــرۆڤ دادەڕنێ ــە م ل

گــوێ و چــاو دوو ئامــڕازن بــۆ زانســت، قســەش بــۆ 

ــدا،  ــە ژیان ــداریكردنە ل ــدن و بەش ــتكردن و گەیان گوزارش

ئیــرادەش بــۆ جێبەجێكردنــی توانــا. مــرۆڤ هەبوویەكــی 

ــان دوو  ــە ژی ــە، وات ــت و ئیرادەی ــاوەن زانس ــدووە خ زین

الیەنــی هەیــە: ڕوانیــن و كاركــردن. بــەاڵم گۆڕینــی ئــەوە 

بــۆ بتێكــی عەقڵیــی جێگیــر و مــردوو، بریتیــە لــە جۆرێــك 

لــە بتپەرســتیی نائاگایــی.

ئــەوەش بریتــی بــوو لــە هەڵوێســتی »ڕاســت«. سیســتمە 

دەوەســن،  بنچینەیــە  ئــەم  لەســەر  كــە  سیاســییەکان 

بەخواكردنــی  دەبەســن،  »بەخوداكــردن«  بــە  پشــت 

فەرمانــڕەواكان و بەخوداكردنــی ســەرۆك و ســەركردەكان، 

لوتكــە بەهایەكــی زیاتــری هەیــە لــە بنكــە، لوتكــە بریتییە 

لــە كەمــاڵ و بنكــە بریتییــە لــە كەموكــوڕی، لوتكــە بریتییە 

لــە ژیانــی زانــا و بەتوانــا بەبــێ بنكــە، كــە ســیفەتی 

ئیرەیــی هەیــە واتــە مــردن و نەزانــی و نەتوانایــی، ئەمەش 

ســیفەتی جەمــاوەرە، كــەڕوالڵ و كوێــر! لــە سیســتمە 

هەمــوو  خــاوەن  ســەرمایە  سەرمایەدارییەكانیشــدا 

ســیامكانی ژیــان و زانســت و توانایــە، ئــەو ســەرمایەیەكی 

ــە، وەك  ــەوە وەك جاڵجالۆك ــە، درێژدەبێت ــواڵو و چاالك ج

ئــەوەی لــە كۆمپانیــا فرەنەتەوەكانــدا هەیــە، ئــەو زانایــە و 

دەبیســتێت و دەبینێــت، هەڵدەســتێت بــە ڕێنوماییكــردن 

ــەكان. ــی نرخ ــەكان و دیاریكردن ــتەكردنی دەنگ و ئاڕاس

بــەاڵم ئاڕاســتەكەی تــر ]واتــە چــەپ[، هــەوڵ دەدات 

تایبەتریــن  كــە  بەدەســتبهێنێتەوە  ســیفەتانە  ئــەم 

تایبەمتەندییەكانــی مرۆڤــە. مــرۆڤ ئــەو زانــا و بەتوانــا و 

ــەدەكات  ــت و قس ــتێت و دەبینێ ــە دەبیس ــە ك زیندووەی

جێگیــری  پاشــانیش  ئیرادەیــە،  و  ویســت  خاوەنــی  و 

ــردن«  ــە، »بەخوداك ــۆ جوڵ ــت ب ــپاوی دەگۆڕێ ــان چەس ی

دەگۆڕێــت بــۆ چاالكــی و دەرەوە دەگۆڕێــت بــۆ نــاوەوە، 

ســەركوتكردن و زۆرلێكــردن بــۆ ئازادبــوون. مــرۆڤ تەنهــا 

ئــەوە »بەخــودا دەكات« كــە ناتوانێــت بەدیبهێنێــت، 

ناتوانێــت  كــە  نەبێــت  ئــەوە  تەنهــا  ناپەرســتێت 

ــەی  ــە كۆیل ــوو دەبێت ــەزان ب ــەر ن ــتیبهێنێت. ئەگ بەدەس

»بەخــودا  توانــا  ئــەوا  بــوو  بێتوانــا  ئەگــەر  زانســت، 

ــت،  ــان دەبێ ــەیدای ژی ــت ش ــردوو بێ ــەر م دەكات«، ئەگ

ئەگەریــش كــەڕ بێــت بــە هیــوای بیســن دەبێــت، ئەگــەر 

كوێــر بــوو ئــەوا بــە هیــوای چــاو دەبێــت، ئەگــەر الڵ بێت 

ئــارەزوی قســەكردن دەكات، ئەگــەر بێتوانــا بــوو هیــوای 

مــرۆڤ  ئامانجــی  ئەگــەر  بــەاڵم  دەخوازێــت.  ئیــرادە 

بەدیهــات لــە ژیانــدا، مــرۆڤ بــووە زانــا، بەتوانــا، زینــدوو، 

ــتی و  ــە ڕاس ــەوا ب ــا، ئ ــەكەر و بەتوان ــەر، قس ــەر، بین بیس

دەگەڕێتــەوە  و  بەدیدەهێنێــت  ســیفەتەكانی  كــردەوە 

ــر  ــە جیهانێكــی ت ــەوەی ل ــۆ جیهانەكــەی خــۆی، دوای ئ ب

ــە  ــەو ل ــوو، ئ ــەرت بووب ــوو، كەســێتیی پ ــۆ ب ــاوارە و نام ئ
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــدا دەبێــت و وەهــا  ــی نەزانــی و بێتوانایــی و مردن جیهان

ــا و  ــت و توان ــی، زانس ــەوق و خولیاكان ــە ش ــت ب دەزانێ

ژیانــی بەدەســتهێناوە.

لەبەرئــەوەی  ئەویــش  چەپــە.  هەڵوێســتی  ئــەوەش 

ــەرلەنوێ  ــت س ــكەوتووخوازەكان دەیانەوێ ــتمە پێش سیس

بونیــادی مــرۆڤ بنێنــەوە وەك زانــا و بەتوانــا و زینــدوو، 

كــە زاڵ بێــت بــە ســەر ســیامكانی نەزانــی و نەتوانایــی و 

گیانەڵاڵكانــی مردنــدا، كــە مــرۆڤ هەمــوو ڕۆژێــك یەخەی 

مــرۆڤ دەگرێــت. ئەگەریــش فێركــردن باڵوبــۆوە زانســت 

بەدیدێــت، ئەگەریــش دامــەزراوەكان بەرپابــوون كــە وا لە 

ــە سیاســییەکان  ــت مومارەســەی ماف ــەن بتوانێ ــەل دەك گ

ــۆ بەرژەوەندیــی خــۆی  ــان ب ــكات و سیاســەت و پالندان ب

ئاڕاســتە بــكات، ئــەوا توانــا دەســتەبەر دەبێــت، ئەگەریش 

ــۆ  ــی ب ــەوا ژیان ــت ئ ــكەوتوو بێ ــەربەخۆ و پێش ــەل س گ

فەراهــەم دەبێــت، ئەگــەر ئــەو خاوەنــی قســە بــوو، زاڵ 

ــەر و  ــەوا بیس ــدا، ئ ــی ڕاگەیاندن ــەر ئامڕازەكان ــوو بەس ب

ــی  ــەر و قســەكەر و ســەركەش دەبێــت و ئارەزووەكان بین

ــت. بەدیدەهێنێ

ڕەنگــە »ڕاســت« هەوڵبــدات ســوود لــە هەڵوێســتی 

ــە  ــۆ بەرژوەندیــی خــۆی، ئــەوەش ب چــەپ وەربگرێــت ب

ــەاڵم  ــۆ ڕووداوگەلێكــی زینــدوو، ب گۆڕینــی ســیفەتەكان ب

ــا  ــا و بەتوان ــە زان ــا ك ــە تەنه ــەوەی ب ــەی زاڵ ئ ــۆ كەمین ب

ــە دەكات و  ــت و قس ــتێت و دەبینێ ــدووە و دەبیس و زین

دەخوازێــت. جگــە لەمــە بــە نــەزان، مــردوو، كــەڕوالڵ و 

كوێــر دەمێنێتــەوە و هیــچ شــتێكی ناوێــت، بەڵكــو هیــوا 

ــان  ــم ی ــە وەه ــت ب ــە ببێ ــەی ئەم ــت پێچەوان دەخوازێ

ــی  ــە جیهان ــە دەكات ل ــە زۆرین ــا ل ــە وەه ــاڵ. كەمین خەی

خوازیارییــدا مبێنێتــەوە، پەرســتگاكانی بــۆ بونیــاد دەنێــت 

ــەوە،  ــدا مبێنێت ــاری و ئومێدەواریی ــی خوازی ــە جیهان ــا ل ت

ــەوا  ــت ئ ــەرەو پێشــەوە بچێ ــەم ڕەوشــە ب ــش ئ چەندێكی

زیاتــر زۆرینــە لــە داواكردنــی مافەكانــی دوردەكەوێتــەوە. 

لــەم  ســوود  شارســتانییش،  ڕەگەزپەرســتی  ڕەنگیشــە 

لــە  وەهــا  بــەوەی  ئەمــەش  وەربگرێــت،  هەڵوێســتە 

ــت و  ــدوو بێ ــا و زین ــا و بەتوان ــكات خــۆی زان ــاوا ب خۆرئ

ــە  ــن، مەحاڵیش ــردوو ب ــا و م ــەزان و بێتوان ــر ن ــی ت گەالن

ــردراو.  ــی یەكەمــی هەڵبژێ ــە گەل ــەوە ب ــر بگەن ــی ت گەالن

بــەاڵم چــەپ ئــەم بەدیهاتنــە بــۆ هەمــووان دەگشــتێنێت، 

زۆرینــەدا،  یــان  كەمینــە  لەنێــوان  جیــاوازی  بەبــێ 

ــی  ــرۆژە كردارییەكان ــی پ ــە جێبەجێكردن ــتێت ب هەڵدەس

ــۆ لەناوبردنــی  و بەرنامــەی نەهێشــتنی نەخوێنــدەواری ب

ــت  ــاد دەنێ ــاوەری بونی ــی جەم ــا حزب ــی، هەروەه نەزان

و  جەمــاوەر  توانــای  لــە  پارێزگاریكــردن  لەپێنــاو 

كاراییەكــەی، هەروەهــا پێداگــر دەبێــت لەســەر ئاگایــی و 

هۆشــیاریی گــەل، چونكــە لــە هۆشــیارییدا ژیانــی هەیــە. 

هەروەهــا چەپــی ئایینیــش دەتوانێــت ســەرلەنوێ ڕاڤــەی 

هەڵوێســتی ڕاســت بكاتــەوە بــۆ بەرژوەندیــی خــۆی، 

ــە  ــكات بیانكات ــیفەتانە ب ــەم س ــا ل ــەوەی وەه ــەوەش ب ئ

ــش  ــان پەلكێ ــەرەو بەدیهاتنی ــرۆڤ ب ــە م ــااڵ ك ــەی ب منوون

بــكات، كــە دەبێتــە پێــوەر بــۆ ڕەفتارەكانــی و، پێوانەیــەك 

بــۆ ئــەوەی بەدیهاتــووە لێــی و ئــەوەی كــە بەدینەهاتووە، 

ــۆ  ــج ب ــەڕی ئامان ــە ئەوپ ــە دەبێت ــەم منوونەی ــانیش ئ پاش

مــرۆڤ نــەك دامركاندنــەوە و هێوركردنــەوە، چەســپاندن، 

ــدان. ــی پێ ــردن و ئاگای ــردن، ڕازیك بەخوداك

ــۆ  ــە خــود و ســیفەتەكانەوە گواســتامنەوە ب  5. ئەگەریــش ل

كــردارەكان، ئــەوا هەروەهــا دوو هەڵوێســت بەدیاردەكــەون: 

یەكــەم وەهــا لــە كردارەكانــی خــود دەكات ڕەهــا و هەمەگیر 
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بــن و هیــچ شــتێك ســنوورداریان نــەكات و هیــچ كردارێكــی 

و  قــەزا  بــاوەڕی  لێــرەوە  نەوەســتێت.  لەبەردەمیــدا  تــر 

ــی  ــی فەرمان ــا جێگیركردن ــت، هەروەه ــدا دەبێ ــەدەر پەی ق

گشــتگیرانەی خــودا كــە هەمــوو شــتێك لەخۆدەگرێــت، 

ــە  ــی ب ــە پەیوەندی ــودا ك ــی خ ــپاندنی فەرمان ــەڵ چەس لەگ

ــرۆڤ  ــازێنێت. م ــی دەس ــە و ژیان ــەوە هەی ــوو مرۆڤێك هەم

بەشــێكە لــەم جیهانــە، قــەزا و قــەدەری خــودا بــە ســەریدا 

زاڵ دەبێــت، ئــەم خاوەنــی هیــچ توانایەكــی ســەربەخۆ 

ــاری  ــی بڕی ــانیش خاوەن ــە، پاش ــەت نیی ــتێكی تایب ــان ویس ی

یــان ســەرچاوەی ســازاندنەكانی. كــرداری  نابێــت  خــۆی 

خودایــی هێشــتا ئــەو مەرجدانــەرە و كــرداری مرۆییــش 

مەرجــە، ئەگەریــش ئــەم كــردارە خوداییــە بەدینەهــات، 

خودایــی  كــرداری  بەدینایــەت.  مرۆییــش  كــرداری  ئــەوا 

هاوشــێوەی ئۆتۆمبیلێكــە ســەركەوێت بــۆ لوتكــەی چیایــەك، 

كــرداری مرۆییــش هاوشــێوەی پاسكیلســوارێكە دەســتی بــە 

ئۆتۆمبیلەكــەوە گرتبێــت. هیــچ مانەوەیەكیــش نییــە بــۆ 

كــرداری مرۆیــی لــە خــودی خۆیــدا، بەڵكــو كــرداری خوداییــە 

دایدەنێــت و لەخــۆی دەگرێــت. كــرداری خودایــی پێــش 

كــرداری مرۆیــی دەكەوێــت و لەگەڵیدایە و لــە دوایەوەیەتی، 

كــرداری مرۆییــش شــتێك نییــە جگــە لــە شــوێنكەوتەیەك بــۆ 

ــی  ــە كردارەكان ــەوەش ڕوودەدات ل ــوو ئ ــوێنكەوتە، هەم ش

هەســت لــە ڕێنوێنــی بــوون یــان گومڕابــوون یــان ســەركەوتن 

یــان شكســت بــە هــۆی كــرداری مرۆییــەوە ڕوودەدات. 

هەمــوو ئــەوەی ڕوودەدات لــە دەرەوە، لــە دیاریكردنــی 

وادە و ڕزق و نرخــەكان، بــە هــۆی كــرداری خوداییــەوە 

ــن،  ــەکان ب ــە کۆمەاڵیەتیی ــی ڕەوش ــەك ئەنجام ڕوودەدەن، ن

ــە. ــرەوی ئایینیی ــتی ڕاس ــەش هەڵوێس ئەم

سیاســییە  سیســتمە  بــۆ  گواســتامنەوە  ئەگەریــش 

لــە  جەخــت  دەبینیــن  ئــەوا  گریامنەكــراوەكان، 

ــەوە  ــەوە، جەخــت دەکات ــاك دەكات ــای ت دەســەاڵتی ڕەه

كــرداری  ئەولەویەتــی  لــە  و  توانــا گشــتگیرەكەی  لــە 

ژێرفەرمــان  كەســی  ژێرفەرمانــدا،  بەســەر  فەرمانــڕەوا 

بوێــت  چۆنــی  فەرمانڕەوادایــە  پەنجەكانــی  لەنێــو 

هەڵیدەگێڕێتــەوە. سیســتمە دیكتاتۆرییــەكان ڕەواج بــە 

بیرۆكەكانــی قــەزا و قــەدەر دەدەن و ئــەوەی مەیلــی بــە 

الی ئــەو ئاڕاســتەیەدایە کــە جەمــاوەر هیــچ شــارەزاییەكی 

نییــە لــە كاروبارەكانیــدا هەتــا دواییــن ئــەو شــتانەی كــە 

ــی  ــەكان و گۆرانییەكان ــە میللی ــە منوون ــەوە ل ــۆی ماوەت ب

ڕۆژانەمــان و دەســتەواژەكانی پرســە و خەمــەكان، كاتێــك 

ــەكان ڕوودەدن و داوای ئارامــی و سەرخۆشــی  نەهامەتیی

و دڵســاڕێژیی دەكــەن.

مــرۆڤ  ئــازادی  كــە  ئەوەیــە  تریــش  هەڵوێســتەكەی 

مــرۆڤ  دەچەســپێنن،  ئــەو  ویســتی  ســەربەخۆیی  و 

خاوەنــی  و  خۆیەتــی  كردارەكانــی  خولقێنــەری 

بڕیارەكانیەتــی، كــرداری مــرۆڤ یەکــەم و دەســتپێکن 

و مەرجــدار نییــن، كــرداری بنچینەییــە و شــوێنكەوتە 

ــییە  ــتمە سیاس ــە. سیس ــتی چەپ ــەش هەڵوێس ــە، ئەم نیی

مــرۆڤ  تواناكــی  و  ئــازادی  پێشــكەوتووخوازەكانیش 

دەچەســپێنن و مــرۆڤ خــاوەن توانــا و توانــای كردارییــە 

كــە پێــش كــردار دەكەوێــت لــە شــێوەی دیــد و ڕامــان و 

چاوەڕوانــی و پالندانانــدا، لەگــەڵ كــرداردا لــە وێنــەی هــۆ 

ــە  ــردارەوە ل ــە دوای ك ــن، ل ــە و بەدیهات و چاالكــی و جوڵ

شــێوەی مانــەوە و بەردەوامــی بــۆ شــوێنەوارەكانی كــردار 

ــۆ شــوێنكەوتن و  ــە ســوننەتێك ب ــا دەبێت ــا، هەت ــۆ ناكۆت ب

پێشــەنگێك بــۆ نەوەكانــی داهاتــوو. هــەروەك چــۆن 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

خاوەنــی  جەمــاوەر  كــە  دەكاتــەوە  لــەوە  جەخــت 

مافــی  لەســەر  دەكات  پێداگیــری  هەروەهــا  بڕیــارە، 

چــارەی خۆنووســین و مافــی گوزارشــتكردن و ئازادیــی 

ــۆ ئازادیــی مــرۆڤ و  وتــن و كاركــردن، وەك پراكتیكێــك ب

مومارەســەكردنی ئــەو ئازادییــە.

لەوانەیــە »ڕاســت« ئازادیــی مــرۆڤ بــۆ بەرژوەندیــی 

لیبڕاڵییــەكان  بەكاربهێنێــت. سیســتمە  تایبەتــی خــۆی 

لــە  دەوەســن  مــرۆڤ  ئازادیــی  بنچینــەی  لەســەر 

ــە دژی  ــە ل ــی كەمین ــەاڵم ئازادی ــێوازەكانیدا، ب ــوو ش هەم

زۆرینــە و ئازادیــی مومارســەی ســێكس و ئەنجامدانــی 

توندوتیــژی و تــاوان، ڕەفتــاری ئاژاوەگێڕیــی گشــتگیر، 

هــەروەك چــۆن ڕەنگــە ببێتــە ڕاگەیاندنێــك بــۆ مافەكانــی 

مــرۆڤ و جەختكردنــەوە لــە ئازادییەكانــی تەنهــا لــە 

خۆرئــاوادا، بــەاڵم گەالنــی تــر ئــەوا شــیاو نیــن تەنهــا بــۆ 

شــوێنكەوتەیی و گوێڕایەڵــی و الســایكردنەوە نەبێــت. 

ــازاد دەبەســتێتەوە  ــی ئ ــەاڵم هەڵوێســتی چــەپ كرداری ب

بــە بەرپرســیارێتییەوە و بــە شــێوەیەك كــەوا كردەوەكانــی 

و  واقیــع  مەســەلەكانی  بــە  دەبێــت  پابەنــد  مــرۆڤ 

ڕەنگیشــە  پەرەســەندنی.  بەرنامەكانــی  بەدیهێنــەری 

یــان  جەبرییــەت  ڕاڤــەی  وا  بــدات  هــەوڵ  چــەپ 

بیروبــاوەڕی قەزاوقــەدەر لــە بەرژەوەندیــی خــۆی بــكات 

بــە تایبەتــی لــەو گەالنــەدا كــە هێشــتا دیلــی نەریتــەكان 

و گوێڕایەڵیــی ترادســیۆنە بەجێاموەكانــن. ئــەوەش بــە 

چەســپاندنی ئازایەتیــی ڕەهــا و جەختكردنــەوە لــە ڕۆڵــی 

پاڵەوانانــەی مــرۆڤ، ئەگەریــش مــردن نوورسابێــت ئیــدی 

ژیانــی سەرشــۆڕیی بۆچــی باشــە؟ ئەمــەش ئــەوە بــوو كــە 

ــە ســەرلەنوێ  ــدا بەكاریبهێنێــت ل ــی پێشــر هەوڵی ئەفغان

ــێوەیەی  ــەو ش ــەدەردا ب ــاوەڕی قەزاوق ــی بیروب ڕاڤەكردن

كــە ڕەتكردنەوەیــە بــۆ سەرشــۆڕی و زەلیلــی و ڕەهاكردنی 

هێــزە پەنگخواردووەكانــی جەمــاوەر و دەرهێنانــی تــرس 

لــە دڵیــدا. ئــەم بیروبــاوەڕەش نابێـــتە هــۆی قەبوڵكــردن، 

ــەی ملكەچــی  ــە مای ــەوە، هەروەهــا نابێت بەڵكــو ڕەتكردن

ــا  ــوون بەڵكــو ڕۆحــی شــۆڕش و خەباتكــردن بەرپ و ڕازیب

دەكات.

6. مــادام هەمــوو ئایینێكیــش لەســەر رسوشــێكی گۆكردنی 

ــەوە ئیــدی ڕاســتەوخۆ  ــا دەبێــت و دوای دەنوورسێت بەرپ

بێــت یــان دوای چەندیــن نــەوە و كــەم یــان زیــاد دەكات 

بۆیــە مەســەلەی دەســەاڵتی كتێــب و پەیوەندیــی بــە 

دەســەاڵتی عەقڵــەوە ســەریهەڵدا، ئەویــش مەســەلەی 

كۆنەكانیشــامن  دەســتەواژە  بــە  دەســەاڵتە،  و  عەقــڵ 

ــت  ــا دوو هەڵوێس ــە. هەروەه ــڵ و نەقڵ ــەلەی عەق مەس

دەبینینــەوە: یەكــەم وا لــە دەســەاڵت دەكات پێــش عەقــڵ 

بكەوێــت و عەقــڵ دەكاتــە شــوێنكەوتەی دەســەاڵت. 

دووەمیــش نەقــڵ دەكاتــە بنچینەیــەك بــۆ عەقــڵ و عەقــڵ 

دەكاتــە شــوێنەكەوتەی نەقــڵ. لەمەشــەوە بەهەدەردانــی 

عەقــڵ دەكەوێتــەوە كــە خاڵــی هاوبەشــە لەنێــوان خەڵــك 

ئەوەلیاتەكانــی  و  پەیگیــری  و  ڕامــان  نكوڵیكردنــی  و 

ــەرەتای مەعریفــەن  ــت و س دەكات كــە بنچینــەی زانس

ــە،  ــر یەقینیی ــە كەم ــر ک ــەرەتایەكی ت ــن بەس و پشتبەس

ئــەوەش لەبەرئــەوەی دەقــی نــوورساون، ڕەنگــە لــە ڕووی 

مێژووییــەوە دروســت بێــت و ڕەنگیشــە شــێوێرنابێت 

ــە تێگەیشــتنیدا  ــان و ل ــە زم ــوورساون ب ــی ن ــە دەق چونك

ملكەچــە بــۆ ڕێســاكانی زمــان و میتۆدەكانــی ڕاڤەكــردن. 

ڕەنگیشــە بــە غەیــری زمانــە بنچینەییەكــەی نوورسابێتەوە، 

ئەمــەش دەبێتــە هــۆی بزربوونــی مانــا یەكەمیەكــەی 

لــە وشــەكانە، تێگەیشــتنی خەڵكیــش  كــە مەبەســت 
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بــۆ دەقــەكان جیــاوازە، هەمــوو زمانێــك پێكدێــت لــە 

ڕاســتی و خــوازە، ئاشــكرا و تەئویلكــراو، موحكــەم و 

ــە ئەگەرچــی ڕاشــكاویش  ــش نیی ــەك دەقی موتەشــابیهـ، ی

نەبێــت.  جیاوازیــان  ڕای  لەســەری  كــەس  دوو  بێــت 

ئەمــەش رسوشــتییە بەهــۆی جیاوازیــی شــوێن و كاتــەوە 

دەقــەكان دەكرێــت رشۆڤــەی جیــاواز هەڵبگــرن، دوو 

كەســیش بوونیــان نییــە كــە لــە هەمــوو شــتێكدا لــە یــەك 

بچــن. دەكرێــت ڕاڤەكــردن لــە بەرژەوەندیــی كەمینەیــەك 

بكرێــت لــە دژی زۆرینــە، هــەروەك چــۆن دەكرێـــت لــە 

بەرژەوەندیــی زۆرینــە بێــت لــە دژی كەمینــە. ڕەنگــە 

دەربكەوێــت  ئاییــن  بــۆ  ســەرمایەداری  ڕاڤەكردنێكــی 

ــانیش دەق  ــۆی، پاش ــت ب ــتی بێ ــر سۆسیالیس ــەوی ت و ئ

دەبێـــتە شــوێنكەوتەی هەڵوێســتی كۆمەاڵیەتی و ڕەوشــی 

ڕاڤــەكار و ئامانجەكانــی و بایەخپێــدان و الیەنگیرییەكەی. 

ئەمــەش ڕاڤــەی دژیەكــی دەقەكامنــان بــۆ دەكات كــە لــە 

ــەم  ــدا ئ ــە تێیان ــە هەڵوێســتەكان ك ــە ل ــتیدا جیاوازیی ڕاس

ــڵ  ــە نەق ــتەی ك ــەو هەڵوێس ــن. ئ ــە بەكاردەهێرنێ دەقان

ــەرچاوەیەك  ــە س ــییەكان دەكات ــان و مەترس ــوو گوم هەم

ــەوەی  ــۆ ئ ــە هەڵوێســتی ڕاســت ب ــە ل ــڵ، بریتیی ــۆ عەق ب

بــە حــەق پەردەپۆشــی بەتــاڵ بــكات و مافــی گــەالن لــە 

پەناوپێچەكانــی ڕاڤــەكاران و دژیەكــی گۆشــەنیگاكاندا بزر 

بــكات، مــادام بــۆ هەمــوو شــتێك دوو ووتــە هەیــە و هیچ 

ــۆ  ــاوەر ب ــوێنكەوتەیی جەم ــە ش ــت ل ــزار نابێ ــێك بێ كەس

ــی عەقــڵ و شــوێنەكەوتەیی  ــێ بەكارهێنان دەســەاڵت بەب

بــۆ دەســەاڵتی كتێبــی پیــرۆز كــە خێراترینــی ئامــڕازەكان و 

ــرە، دەســەاڵت بەكاریدەهێنێــت  ــان كاریگەرت ــە هەمووی ل

لەپێنــاو ئاڕاســتەكردنی جەمــاوەر بــۆ ئــەوەی شــوێنی 

ــۆ  بكــەون. هەردووكیشــیان دەســەاڵتن، شــوێنكەوتەیی ب

كتێبــی پیــرۆز وەك ڕاهێنــان یــان ســازكردنی دەروونــە بــۆ 

ــاوەرەش  ــەو جەم شــوێنكەوتەیی دەســەاڵتی سیاســی و ئ

ــادە  ــوێنكەوتەیی و بونی ــت لەســەر ش ــۆی ڕادێنێ ــە خ ك

دەروونییەكــەی خۆی بەرپا دەكات لەســەر شــوێنكەوتەیی 

و شــوێن هــەر شــتێك دەكەوێــت. ئەولەویەتــی نەقڵیــش 

بەســەر عەقڵــدا سیســتمی كۆنخــوازەكان دەپارێزێــت 

ــت و  ــەڕان بەكاربهێنێ ــی گ ــاوەر ئامڕازەكان ــەوەی جەم ل

بــوار دەكاتــەوە بــۆ دەســەاڵتی سیاســی بــۆ ئــەوەی جۆری 

ــان  ــودا ی ــە خ ــە ڕەنگ ــكات ك ــاری ب ــەرە دی ــەو بەخش ئ

ــان  ــان ســوڵتان و خــاوەن ســەرمایە ی ــان پاشــا ی ــر ی ئەمی

ــت. ــان ســەرۆك بێ ــەر ی بەرێوەب

ــە  ــە وا ل ــر هەی ــتێكی ت ــەوەدا، هەڵوێس ــەر ئ ــە بەرامب  ل

ــە  ــب ك ــەاڵتی كتێ ــت، و دەس ــە بێ ــڵ دەكات بنچین عەق

لەســەر ئــەم بنچینەیــە دەوەســتێت وەهــا لــە عەقــڵ 

دەكات بیخاتــە پێــش نەقڵــەوە، ئەویــش لەبەرئــەوەی 

ــی و  ــۆی تێڕامان ــن بەه ــۆی یەقی ــە ه ــڵ دەبێت ــە عەق ك

وردبونەوەكانــی  و  ســەملاندنەكانی  و  ئەوەلیاتەكانــی 

دەبێتــە  تەنهــا  نەقــڵ  لەكاتێكــدا  مەســەلەكان  لــە 

هــۆی گومــان بــە هــۆی گێڕانەوەكانــی و ڕاڤەكردنــە 

ــش  ــت؟«. گومانی ــێ دەكرێ ــۆ ك ــە ب ــی »راڤ گوماناوییەكان

هیــچ لــە ئاســتی حــەق كەمناكاتــەوە. ئەگەریــش هەمــوو 

بەڵگــە نەقڵییــەكان بهێرنێنــەوە بــۆ شــتێك ئــەوا هــەر بــە 

گومانــاوی دەمێنێتــەوە و ناگۆڕێــت بــۆ یەقیــن و دڵنیایــی 

ــێكیش  ــەر كەس ــت، ه ــی نەبێ ــەی عەقڵی ــە بەڵگ ــا ب تەنه

ــای  ــەر وەه ــان پێغەمب ــودا ی ــی: خ ــرد و وت ــتی پێك دەس

فەرمــوو ئــەوا مەبەســتی بەرژەوەندیــی خەڵــك نییــە، 

ــە دەكات  ــی قس ــۆدی عەقڵ ــە میت ــەوەی ب ــدا ئ ــە كاتێك ل
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

و لــە بــارەی واقیعــەوە دەدوێــت ئــەوا بەرگــری لــە 

بەرژەوەندیــی خەڵــك دەكات و ئامادەیــە بــە بەڵگــە 

ئاماركردنیــش  ببێتــەوە.  ڕووبــەڕوو  ســەملاندنەكان  و 

بەڵگەیەكــی بــڕەر و تــەواوە، چونكــە بەڵگــەی عەقــڵ 

و دەرككردنــە و یەقینــە وەك یەقینــی عەقــڵ. ئەمــەش 

هەڵوێســتی چەپــە، كــە سیســتمە پێشــكەوتنخوازەكان 

پشــت بــە بنەمــا گشــتییەكان دەبەســن كــە بریتییــن 

لــە بنەمــا عەقڵییــە گشــتیگرەكان و لــە هەمــان كاتیشــدا 

یاســاكانی كۆمەڵگــە و ئاڕاســتەی مێــژووە.

ســوود  چــەپ  هەڵوێســتەی  ئــەم  ڕاســت  ڕەنگیشــە   

ــڵ  ــە عەق ــۆ حســابی خــۆی و پشــت ب ــت ب ــێ وەربگرێ ل

ببەســتێت بــۆ ڕێنوماییكردنــی بەرژەوەندییەکانــی كەمینــە 

و بــۆ تیۆریزەكردنــی بەگەڕخســتنی ســەرمایە و پاســاودانی 

ئــەو ڕەوشــەی كــە بەرپایــە و شــێوازەكانی ســوودگیری و 

ــرەدا عەقڵــی ســادە نابێــت،  قۆرخكــردن، بــەاڵم عەقــڵ لێ

ــتییە  ــان ڕەگەزپەرس ــدی ی ــەز و بەرژەوەن ــەو ح ــو ئ بەڵك

ــاكات،  ــێ ن ــان ئەزمــوون پشــتگیریی ل بێــت كــە عەقــڵ ی

ــڵ  ــی عەق ــەر تێڕامان ــرد لەس ــی ك ــەپ پێداگیری ــەاڵم چ ب

ــەوەی  ــۆ ئ ــە ب ــەی گەرەنتی ــری و بابەتییبوونەك و هەمەگی

ــەكات. هــەروەك  ــەدات و ئیســتغاللی ن ــوی ن ڕاســت فری

ــكات  چــۆن دەكرێــت چــەپ ســەرلەنوێ ڕاڤــەی نەقــڵ ب

بــۆ بەرژەوەندیــی خــۆی، بــە تایبەتــی لــە كۆمەڵگەیەكــی 

ــەاڵم  ــە عەقــڵ، ب ــە دەقــەكان و پشتبەســتوو ب ــاوەڕدار ب ب

ــەكان و  ــی چین ــۆ بەرژەوەندی ــن ب ــە دەكرێ ــەكان ڕاڤ دەق

پێداویســتییەكانی واقیــع وەك فاكتەرێكــی یاریــدەدەر بــۆ 

ــوون. ــڵ و ســەملاندنی ئەزم بەڵگــەی عەق

 وێناگەلێــك و كۆمەڵــە پراكتیزەكردنێكیــش پەیوەســت 

دەبێــت بــە بابەتــی عەقــڵ و نەقڵــەوە كــە لێیانــەوە 

بەرهــەم دێــت، وەك بابەتــی خێــر و شــەڕ یــان وەك 

ــیرین، و  ــوان و ناش ــت ج ــی دەوترێ ــۆن پێ ــە زاراوەی ك ب

دادپــەروەری و كاری چــاك و مەســەلەی ئامانجگیــری 

دەبینینــەوە:  هەڵوێســت  دوو  لێــرەدا  گــەردوون.  لــە 

ــەن خــوداوە  ــدەكات لەالی ــر و شــەڕ وەهــا لێ یەكــەم خێ

ــە  ــەی ك ــەو مانای ــەوە ب ــوون و حوكم ــە ڕووی ب ــت ل بێ

هەمــوو شــتێك لــەم جیهانــەدا خێــر بێــت یــان شــەڕ 

لــەكاری خودایــە نــەك كاری مــرۆڤ و حوكمــدان لەســەر 

ئــەوە كــە خێــرە و لەســەر ئــەوەی كــە شــەڕە، هەروەهــا 

ئەمــەش لەالیــەن خــوداوە دێــت لــە ڕێگــەی فەرمانەكانی 

ــودا  ــەوەی خ ــرە لەبەرئ ــت خێ ــەوە، ش و نەهیكردنەكانیی

فەرمانــی پێكــردووە و شــەڕە، چونكــە خــوای گــەورە 

ــە  ــەدا ب ــەم جیهان ــی لێكــردوە، هەمــوو شــتێكیش ل نەهی

ــۆ یاســا و مەبەســت  ــت ب ــر و شــەڕیەوە ملكــەچ نابێ خێ

لێــی بەرژەوەندییــەك نییــە هەوڵــی گەیشــن بــە ئامانجێك 

نــادات، بەڵكــو لــە كاری خودایــە و بەپێــی بەرژەوەندیــی 

ــا  ــەوە، هەروەه ــی نادرێت ــە كارەكان ــاو ب ــدەكان پاس بەن

بەپێــی بنەمــای دادپــەروەری و كاری چاكەكــردن. ئەمــەش 

ڕاســتڕەوییە لــە فیكــری ئایینییــدا، ئــەوەش لــە سیاســەتدا 

دەگۆڕێــت بــۆ ئایدۆلۆژیــای ڕاســتڕەو و كۆنخــواز كــە 

وەهــا لــە خێــر و شــەڕ دەكات دوو حاڵەتــی گەردونییــن و 

مــرۆڤ هیــچ دەســتێكی نییــە تێیانــدا ئەمــەش بــۆ ئــەوەی 

سیســتمی ســەرمایەداری بپارێزێــت لــە شــەڕ و خراپــەكان، 

ــی  ــە دوو ڕەوش ــوودگیری دەكات ــەژاری و س ــا ه هەروەه

ــدا،  ــە تێیان ــەك نیی ــچ نامۆیی ــدا و هی ــە گەردون ــایی ل ئاس

نابێــت شــۆڕش لــە دژیــان بكرێــت، بەڵكــو هەمــوو 

شــتەكان پەیوەندییــان بــە ڕەوشــگەلێكی ناعەقڵیــەوە 

ــی  ــەش عەقڵ ــە و بەم ــتنیان زەحمەت ــە تێگەیش ــە ك هەی
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ــتنێك  ــیاركردن و تێگەیش ــە پرس ــەوە ل ــرۆڤ دووردەخات م

لــە هــۆكارەكان و پەیوەســتكردنی هــۆ بــە هۆكارەكانــەوە.

ــا  ــە وەه ــر هەی ــتەیەكی ت ــەدا، ئاڕاس ــەر ئەم ــە بەرامب  ل

ــن  ــی ب ــی كۆمەاڵیەت ــەڕ دەكات دوو ڕەوش ــر و ش ــە خێ ل

ــی  ــۆی كردارێك ــە ه ــن، ب ــرۆڤ ب ــتكراوی م ــە دروس و ل

ناوخۆیــی لــە جیهانــدا نــەك ئەنجامــی كارێكــی تایبەتــی 

دەرەكــی لــە جیهانــدا. مــرۆڤ بەرپرســیارە لــەوە، مــرۆڤ 

دانــەری سیســتمە کۆمەاڵیەتییەکانــە، لێــرەوە تــاوان و 

تۆمەتباركــردن هەیــە نــەك هەمــوو شــتەكان بدرێنــە پــاڵ 

خــودا. لێــرەوە ئەركــی مــرۆڤ و مەســەلە بنچینەییەكــەی 

ــی  ــە و الدان ــۆ چاك ــە ب ــی خراپ ــە گۆڕین ــووە ل ــی ب بریت

ــانیش  ــەكان و پاش ــی چاكەكاریی ــەكان و هێنان خراپەكاریی

جەمــاوەر دەجوڵێــن و كۆدەبنــەوە و حیــزب پێكدێــن 

ــیارێتی  ــەن و بەرپرس ــی دەك ــی سیاس ــەی ماف و مومارەس

نیشــتامنی هەڵدەگــرن. ئــەم جیهانــەش تێدەكۆشــێت 

بــۆ ڕەچاوكردنــی بەشــداریكردنی كرێــكار لــە ســەرمایەدا 

كــە دەیچێنێــت،  بێــت  ئــەوە  بــۆ  و هەروەهــا زەوی 

ــەوە  ــت و بگوازرێت ــە بگۆڕێ ــت كۆمەڵگ ــانیش دەكرێ پاش

لــە ڕەوشــی باشــەوە بــۆ باشــر و لــە سیســتمێكی باشــەوە 

ــە  ــەم جیهان ــۆن ئ ــەروەك چ ــر، ه ــتمێكی باش ــۆ سیس ب

بەپێــی ئامانجێــك دەڕوات بەڕێــوە، دەكرێــت مــرۆڤ لێــی 

ــۆ بەرژەوەندیــی خــۆی  تێبــگات و زاڵ بێــت بەســەریدا ب

بەكاریبهێنێــت، ئەمــەش بریتییــە لــە هەڵوێســتی چــەپ.

و  ســیفات  و  خــود  پێشــەوە:  بابەتــەی  چــوار  ئــەو   

خولقاندنــی  جۆرەكانیــەوە  هــەردوو  بــە  كــردەوەكان 

ئــەو  نــاو  دەچنــە  نەقــڵ  و  عەقــڵ  و  كــردارەكان 

و  یەكتاپەرســتی  تیــۆری  هــەردوو  كــە  ئیالهیاتانــەوە 

دادپــەروەری لەخۆدەگرێــت یــان نــاو عەقڵیاتەكانــەوە 

ئەویــش ئــەو مەســەالنەیە كــە دەكرێــت لــە ڕێگەیانــەوە 

بگەینــە یەقیــن و دڵنیایــی عەقڵــی كــە پشــت دەبەســتێت 

ــەاڵم  ــڵ. ب ــڵ ســەرەڕای بەڵگــەی نەق ــە ســەملاندنی عەق ب

ــی و ڕۆژی  ــوارەوە: پێغەمبەرایەت ــەی خ ــوار بابەت ــەم چ ئ

دوایــی و نــاوەكان و ئەحكامــەكان و ئیاممیــەت، ئــەوا 

دەچنــە چوارچێــوەی بیســراوەكان كــە ناتوانرێــت لــە 

ــا  ــە تەنه ــن ك ــی بگەی ــی عەقڵ ــە یەقینێك ــەوە ب ڕێگەیان

ــتێت. ــڵ ببەس ــە نەق ــت ب پش

بەدیاردەكەوێــت:  هەڵوێســت  دوو  هەروەهــا  لێــرەدا   

یەكــەم ڕاســتڕەوی ئایینــی كــە هــەوڵ دەدات یەكخســتنێك 

لەنێــوان هــەردوو كۆمەڵەكــەدا بــكات بەمــەش عەقڵیەكان 

ــەش  ــراوەكان، بەم ــۆ بیس ــەوە ب ــەكان« دەگێڕێت »ئیالهیات

كــە  دەڕوخێنێــت  یەقینییــە  عەقڵییــە  بنچینــە  ئــەو 

ــری  ــەوە بەرگ ــە ب ــی وای ــە پێ ــتێت ك ــێ دەبەس ــتی پ پش

ــتیدا  ــە ڕاس ــو ل ــن دەكات، بەڵك ــی ئایی ــە بیروباوەڕەكان ل

ــەوەی  ــە گێڕان ــەو ب ــت ئ ــدا دەكات. نازانێ ــەدەی تێ موزای

عەقڵیاتــەكان بــۆ بیســراوەكان دێــت، ئەوانــەش یەقینیــن 

دەگێڕێتــەوە بــۆ گومــان و ئــەوە دەڕمێنێــت كــە پێشــینان 

ــاوە، پاشــان ڕاســتڕەویی ئایینــی بیســراوەكان  ــان ن بونیادی

كــە تاڕادەیــەك هەمــوو شــتەكان دەگرێتــەوە، دەكاتــە 

مەســەلەگەلێكی یەقینــی و ئەوانــەی نكوڵییــان لــێ بــكات 

یــان جیــاواز بــن لــە ڕاڤەكردنیــدا دەیانكاتــە بێبــاوەڕ، 

بەمــەش ئــەو یەكســان دەبێــت بــە خــودا، ئــەوەش یەقینــە 

بــە كاروبارەكانــی دواڕۆژ كــە لــە مەســەلە گوماناوییەكانــن 

و زیادەڕۆییــە لــە ئاییــن و هەرگیــز نــە دینــدارەكان و نــە 

عاقڵــەكان قەبوڵــی ناكــەن. ئەمەش هەڵوێســتی ڕاســتڕەوە، 

كۆنەخــوازەكان  ڕاســتڕەوە  سیســتمە  شــێوەیەك  بــە 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــن و  ــۆ ئایی ــەوە ب دەیانەوێــت هەمــوو مەســەلەكان بگێڕن

ــی  ــدا توڕەی ــەل و ناڕەحەتییەكانی ــی گ ــە نەهامەتییەكان ل

دابــەش  خەڵــك  و  دەبینــن  تۆڵەســەندنەوەی  و  خــودا 

ــی دەكات  ــاوەڕان و تێكەڵی ــاوەڕداران و بێب ــۆ ب ــەن ب دەك

لەنێــوان گرنگــر و كەمــر بایەخــداردا، هەتــا وەهــای 

لێدێــت شمشــێری ئاییــن هەمیشــە بەســەر گەردنەكانــەوە 

بێــت، بەمــەش خەڵــك دەترســێت لــە هــەر جوڵەكردنێــك، 

ئیــدی بــۆ تێگەیشــن لــە مەســەلە تیۆرییــەكان بێــت یــان 

ــدا. ــی مافەكان ــاو داواكردن ــی لەپێن ــی كردەی ــۆ جواڵن ب

 لــە بەرامبــەر ئــەوەدا، ئاڕاســتەیەكی تــر هەیــە دەیەوێــت 

ــكات و وەهــای  ــراوان ب ــەكان ف ــوەی مەســەلە عەقڵیی چێ

لێبــكات یەقیــن گومانیــش بگرێتــەوە بــە شــێوەیەكی 

حەمتــی، هەروەهــا دەســكەوتنی یەقیــن لــە بیســراوەكان 

هەتــا خەڵــك دڵنیــا بــن لــە مەســەلەكانی پێغەمبەرایەتــی 

و ڕۆژی دوایــی و هەتــا حەقیقــەت و ڕاســتیی بــاوەڕ 

بزانــن.  مەرجەكانــی  و  فەرمانــڕەوا  ئەركەكانــی  و 

ــە  ــە ســەردەمێكدا ك ــە ل ــەوەش بابەتگەلێكــی زۆر گرنگ ئ

جیاكردنــەوە دەبینیــن لەنێوان بــاوەڕ و عەقڵــدا، هەروەها 

ــە  ــان ل ــدا و بەدبەختیی ــن تێی ــك دەبینی ــامیی خەڵ سەرس

ــە  سیســتمە سیاســییەکانی ئێســتایاندا و، پرســیارەكانیان ل

بــارەی دەســەاڵتی سیاســی و ڕادەی ڕەوایەتــی لــە واڵتــدا. 

ــتمە  ــە سیس ــەپ، ك ــتی چ ــە هەڵوێس ــە ل ــەش بریتیی ئەم

ــەر  ــرن لەس ــور و پێداگ ــكەوتنخوازەكان س ــییە پێش سیاس

ــرن لەســەر  بەدیارخســتنی بایەخــی كار، هەروەهــا پێداگ

بەدیارخســتنی گرفتــی سیاســی و وەك چــۆن دەبێتە كلیلی 

گرفتەكانــی تــر، ئەولەویەتەكانیــش لــە پالندانــان بڕیارێكی 

سیاســییە نــەك ئابــووری، نەهێشــتنی نەخوێنــدەواری 

ــەكان. ــا دارایی ــا توان ــەك تەنه بڕیارێكــی سیاســییە ن

ــا  ــەر رسوش بەرپ ــك لەس ــوو ئایینێ ــدا هەم 7- لەكاتێكیش

ــا  ــی بەرهەمدەهێن ــێكیش دەقێك ــوو رسوش ــوو، هەم دەب

لــە  بــوو  پێنجــەم  بابەتــی  پێغەمبەرایەتــی  بابەتــی 

و  عەقڵیەتــەكان  بــە  كــۆن  ئایینــی  ئوســوڵی  زانســتی 

بیســراوەكانییەوە، یەكــەم بابەتیشــی بیســتنی بــوو. لێرەدا 

دوو هەڵوێســت بەدیاردەكەوێــت: یەكــەم پێغەمبەرایەتــی 

پێویســت دەكات، ژیانــی مــرۆڤ دادپــەروەی و دروســتی 

تێــدا نابێــت بەبــێ پێغەمبەرایەتــی، مــرۆڤ لــە ڕووی 

عەقڵییــەوە ناکارایــە لــە دەرككــردن بــە بەرژەوەندییەکانی 

پاشــانیش  بەرێوەبەرێــت،  كاروبارەكانــی  ناتواتێــت  و 

ــا  ــە دەرەوە، ئەگین ــە ل ــە ڕاســپاردەكارێك هەی پێویســتی ب

وەك ئاژەڵێــك دەمێنێتــەوە و خراپریــش. بەڵگــەی ڕاســتیی 

پێغەمبەرایەتییــش بەڵگەیەكــی دەرەكییــە كــە بریتییــە 

لــە موعجیــزە بــە مانــا تەقلیدییەكــەی، واتــە تێپەڕاندنــی 

یــان بەزاندنــی یاســاكانی رسوشــت و، گۆڕینــی بــەرد 

بــۆ ئاڵتــون و گۆچــان بــۆ مــار. ئەمــەش هەڵوێســتی 

ڕاســتڕەوە، كــە سیســتمە ڕاســتڕەوە كۆنخــوازەكان لەســەر 

پشــتیوانیكردنی ئــەم ئاڕاســتەیە دەوەســتێت و پێــی وایــە 

ــكات و،  ــی ب ــی بەرژەوەندییەکان ــت دەرك ــرۆڤ ناتوانێ م

پێویســتی بەئاڕاســتەكردن و ڕاســپاردە هەیــە لەالیــەن 

یــان  ســەرۆك  یــان  بەرێوبــەرەوە  یــان  فەرمانــڕەواوە 

شــێخەوە.. پاشــانیش مــرۆڤ دەبێتــە ئامێرێكــی گوێڕایــەڵ 

لەدەســتێكی بەهێــزدا چۆنــی بوێــت وا ئاڕاســتەی دەكات 

ــی  ــتێت بەئەنجامدان ــش هەڵدەس ــۆن پێغەمبەری وەك چ

خــاوەن  یــان  سیاســیش  ســەركردەی  موعجیــزە 

دەدات،  ئەنجــام  هاوشــێوە  موعجیــزەی  ســەرمایەش 

دەشــكێنێت،  دوژمــن  كەمــدا  لەماوەیەكــی  ســەركردە 

هەڵدەوەشــێنێتەوەو  دامــەزراوەكان  لەچاوتروكانێكــدا 
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پێكیــان دەهێنێتــەوە، جەمــاوەر متامنــە بــە وتەكانــی 

دەكــەن و، هەمــوو متامنەیەكــی پــێ دەبەخشــن، خــاوەن 

ــاد  ــە بونی ــدا كارگ ــد هەفتەیەك ــاوەی چەن ــەرمایە لەم س

دەنێــت، قازانجــەكان لــە ماوەیەكــی كەمــدا دووقــات 

كۆنرۆڵــی  خولەكێكــدا  چەنــد  لەمــاوەی  دەكاتــەوەو 

بــازاڕ دەكات، لەماوەیەكــی زۆر كورتــدا حكومەتــەكان 

پێكیــان دەهێنێتــەوە. هەڵدەوەشــێنێتەوەو 

هەمــوو  تــر  ئاڕاســتەیەكی  ئــەوەدا،  بەرامبــەری  لــە   

ڕەت  مرۆڤــەوە  بەســەر  ڕاســپێراو  دانانــی  شــێوەكانی 

لێــدەات  وای  و  دەكات  ســەربەخۆی  دەكاتــەوەو، 

پێویســتی بەكۆمــەك و یارمەتــی دەرەكــی نەبێــت تیــۆری 

ــاو پەرەســەندنی  ــە ن ــان كــرداری و مــرۆڤ دەخات بێــت ی

ــی  ــاغ لەقۆناغەكان ــن قۆن ــش دوایی ــرۆڤ پێ ــژوەوە. م مێ

تیۆریــەكان  مەســەلە  بــە  دەرك  نەیدەتوانــی  رسوش 

بــكات و، هەروەهــا نەیدەتوانــی داواكاریــە كرداریەكانــی 

بەدەســت بهێنێــت، پاشــانیش دەركەوتنــی پێغەمبــەرەكان 

ــە  ــوون لەقۆناغ ــەو ســەردەمانە ب پێویســتیەكی حەمتــی ئ

ــوو  ــەرەكان لەهەم ــە پێغەمب ــردودا، بۆی ــی ڕاب مێژوییەكان

نەتەوەیــەك  هەمــوو  دەردەكەوتــن،  ســەردەمەكاندا 

ــش  ــوو پێغەمبەرێكی ــوو، هەم ــۆی هەب ــی خ پێغەمبەرێك

پێشــەوە  دەبــردە  مرۆیــی  پَێشــكەوتنی  هەنگاوێــك 

تــر  هەنگاوێكــی  دەهــات  تــر  پێغەمبەرێكــی  پاشــان 

ــات  ــا ســەربەخۆیی مــرۆڤ بەدیه ــردە پێشــەوە هەت دەی

خۆیــەوە  عەقڵــی  لەڕێگــەی  بتوانێــت  لێهــات  وای  و 

بەدیــان  بەكارەكانــی  و  بــكات  بەمەســەلەكان  دەرك 

وەســتاو،  پێغەمبــەرەكان  دەركەوتنــی  ئیــدی  بهێنێــت 

پێغەمبەرایەتــی چیــدی پێویســتی نەبــوو. لەرابــردودا 

پێویســت بــوو بــەاڵم لەئێســتا چیــدی پێویســت نییــە بــە 

بەڵگــەی وەســتانی و كۆتایــی پێهاتنــی. بەڵگــەش لەســەر 

ــی بەزاندنێكــی یاســاكانی رسوشــت  ڕاســتی پێغەمبەرایەت

ــە، بەڵكــو یاســاكانی رسوشــت و جێگیــرو بەردەوامــن  نیی

ــەوەو،  ــك دەبێت ــەكان ڕێ ــی مرۆڤ ــا ڕەوش و بارودۆخ هەت

ــن بەڵكــو  ــدا دەژی ــە تێی ــەن ك ــە دەك ــەو جیهان ــە ب متامن

ــەی  ــەوەش لەڕێگ ــراكتە. ئ ــی ئەبس ــی ناوخۆی بەڵگەیەك

ڕاســتاندنی بــە رسوش و، دۆزینــەوەی بەڵگــە عەقڵــی 

و،  ناوەڕۆكەكــەی  ڕاســتاندنی  لەســەر  هەســتیەكان  و 

ــكردنی  ــەر باش ــەری لەس ــەی و كاریگ ــی ناوەڕۆكەك كارای

ــی ڕەوش و  ــی كاروبارەكان ــك و، بەرێوەبردن ــی خەڵ ڕەوش

گوزەرانیــان. ئەمــەش هەڵوێســتی چەپــە، بەشــێوەیەك 

سیســتمە پێشــكەوتنخوازیەكان هەوڵــی ســەپاندنی هــەر 

ڕاســپاردەیەك نــادەن بەســەر مرۆڤــدا یــان ئــەوەی وا 

دابنێــت كــە جەمــاوەر ناتوانێــت دەرك بــە مافەكانــی 

لــە  مــرۆڤ  ئەمــەوە  بەپێچەوانــەی  بەڵكــو  بــكات 

ــی  ــتبەرداری بیرۆكەكان ــت و، دەس ــاوەرەوە فێردەبێ جەم

ــە  ــە جگ ــەك نیی ــچ گەرەنتی ــدی هی ــت. ئی ــوی دەبێ پێش

لــە گــەل و، هیــچ ســەرچاوەیەك نییــە بــۆ دامــەزراوەكان 

جگــە لــە دیموكراســیەت و، هیــچ پاســەوانێك نییــە بێجگــە 

ــە. ــاری كۆمەڵگەی ــە دەم ــزب، ك لەح

 لــە ڕاســتیدا ڕاســتڕەوی ئایینی بــڕوای بەم ســەربەخۆییەی 

بــەكاری  بــەاڵم  و وویســتیدا  لەعەقــڵ  مــرۆڤ هەیــە 

دەهێنێــت بــۆ بەرژەوەنــدی فەرمانــڕەوا یــان بەرژەوەندی 

ــەاڵم  ــە. ب ــدی كەمین ــۆ بەرژەوەن ــان ب خــاوەن ســەرمایە ی

ســەبارەت بــە گشــتی یــان ئــەوەی پێــی دەوترێــت زۆرینە 

بەســەریاندە  ڕاســپاردە  ئــەوا  هەراوهۆریــا  و  ڕەشــۆك 

ــاوی  ــپاردەكان بەن ــانە ڕاس ــش ئاس ــەپێرنێت، چەندی دەس
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بــەاڵم مەحاڵــە چــەپ  بســەپێرنێن:  پێغەمبەرەكانــەوە 

بتوانێــت ســەرلەنوێ ڕاڤەكردنــی ڕاســت بــۆ بەرژەوەنــدی 

ڕاســپاردە  ســەپاندنی  چونكــە  بەكاربهێنێتــەوە  خــۆی 

تیــۆری و زانســتیەكان بەســەر خەڵكــدا هەڵوێســتێكی 

بونیادبرنێتــەوە،  ســەرلەنوێ  ناكرێــت  پێگەیشــتووەو 

مەگــەر ئــەوەی تەنهــا بــۆ جەختكردنــەوە لەســەر گرنگــی 

ــەردەمی  ــی س ــن بەفەرهەنگ ــك، ئایی ــی خەڵ ئایدۆلۆژیەت

لــە ئایدۆلۆژیــەت، مرۆڤیــش بەبــێ  سیاســی بریتییــە 

ئایدۆلۆژیــەت مرۆڤێكــی مــردوە، بــەاڵم ئایدۆلۆژیــەت 

بەڵكــو  مرۆڤــدا  بەســەر  نییــە  ســەپێرناو  ڕاســپاردەی 

گوزارشــتێكی تیۆریــە لەبــارەی واقیعیــەوە، هەروەهــا 

و  پێداویســتیەكانی  بــۆ  ڕاســتەوخۆ  تیۆریزەكردنــی 

ورد  پالندانانــی  و،  فیكــر  ئاســتی  لەســەر  بەدیهاتنــی 

ئــەم  بەدیهاتنــی  و،  مومارەســەكردنی  چۆنیەتــی  بــۆ 

پێداویســتانە بەكــردار. یــان ئــەوەی ڕاســپاردەكان لەالیــەن 

ــای  ــۆ ســەركردەكان و پاشــانیش مان جەمــاوەرەوە بێــت ب

چاودێــری و پێداچوونــەوە وەردەگرێــت.

مــرۆڤ  ڕابــردوی  پێغەمبەرایەتــی  ئەگەریــش   .8

ڕۆژی  بابەتــی  ئــەوا  كەمــەوە  بەالنــی  لەخۆدەگرێــت 

دوایــی بابەتــی بنچینەیــی دەبێــت لــە بیســراوەكاندا، 

دوایــی  ڕۆژیــی  بابەتــی  كــە  نییــە  ئایینێكیــش  هیــچ 

لەخۆنەگرتبێــت بــۆ وەاڵمدانــەوەی ئــەم پرســیارانە: چــی 

ــیاری  ــان پرس ــردن؟ ی ــەدوای م ــت ل ــدا دێ ــەر مرۆڤ بەس

هەڵوێســت  دوو  لێــرەدا  دەگــەم؟  بەكــوێ  ئــەوەی: 

ــردن  ــۆكاری م ــە ه ــودا دەكات ــەم خ ــت: یەك دەردەكەوێ

ــودا  ــتی خ ــەدەرەو بەوویس ــەزاو ق ــی ق ــردن ڕوداوێك و م

ڕوودەدات نــەك بەهــۆی نەخۆشــی یــان ڕوداوەكانــی 

دابــەش  مــرۆڤ  مردنیــش  تیرۆركردنەكانــەوە.  ڕێــگاو 

ــی و  ــەم فان ــتە و ڕۆح، یەك ــەش: جەس ــۆ دوو ب دەكات ب

تیاچــووە، بەهــای نییــە، شــی دەبێتــەوە بــۆ خــۆڵ ، بــەاڵم 

ڕەســتاخێزو  ڕۆژی  چاوەڕوانــی  نەمــرەو،  و  باقــی  ڕۆح 

لێپرســینەوە دەكات. پاشــان بەســزای گــۆڕو خۆشــیەكانی 

بەجەســتە  ئــەوە  ئایــا  ناشــزانین  پێــدەكات،  دەســت 

دەبێــت یــان بــەو ڕۆحــەی كــە بەرزبۆتــەوە بــۆ الی 

پاشــان ڕوداوەكانــی ڕۆژی حســاب  پەروەردگارەكــەی؟ 

و، چەســپاندنی دۆزەخ و بەهەشــت وەك دوو ڕوداوی 

بەرهەســتی دەردەكــەون، لەگــەڵ ڕوداوەكانــی كێشــان و 

ــەوزی  ــیراگ و، ح ــردی س ــەكان و پ ــردەوە چاك ــی ك پێوان

كەوســەرو، ناكیــرو نەكیــرو، نیشــانەكانی ڕۆژی دوایــی 

ــاواوەو  ــۆر لەخۆرئ ــی خ ــگ و هەڵهاتن ــی مان ــە لەتبوون ل

خۆرئاوابوونــی لەخۆرهەاڵتــەوەو یەئجــوج و مەئجــوج 

و مەســیحی دەجــال. ئەگەریــش حســاب تــەواو بــوو 

ــۆ  ــت ب ــەچ نابێ ــە ملك ــتی دادوەر ك ــی وویس ــەوا بەپێ ئ

یاســای دادپــەروەری بەڵكــو بەپێــی ســۆزو ڕەحمەتــی 

ــت  ــۆش بێ ــەكار خ ــی خراپ ــە لەكەس ــت، ڕەنگ ــەو دەبێ ئ

و، كەســی چاكــەكار ســزا بــدات و، هیــچ گێڕانــەوەو 

ــارەكان. ئەگــەر پاداشــت  ــۆ بڕی پەرچكردنەوەیــەك نییــە ب

ــاك  ــاك دەبێــت و ت ــی ت ــی كردەوەكان ــەوا بەپێ ــەوە ئ درای

پاداشــتی وەردەگرێــت و، بەهەشــت جیــاواز دەبێــت 

بەپێــی پلەكانــی و هەمــوو مــرۆڤ بەتەنهــا دەژی و، 

هەریەكــەو بەپێــی پلەكــەی لــە پاداشــت وەرگرتنــدا، 

و  مەزنــی  لــە  لەنێوانیانــدا  تێدایــە  كۆشــكی  خانــوو 

كەشــخەییدا جیــاوازی هەیــە. ئەمەش هەڵوێســتی ڕاســتی 

ــەكان پشــت  ــە سیســتمە ڕاســتڕەوە كۆنخوازی ــاییە، ك ئاس

بەكاروبــارو مەســەلەكانی ڕۆژی دوایــی دەبەســن بــۆ 

ــە و،  ــەك كــە لەئێســتادا نیان ــۆ ئاییندەی ــك ب ــدان خەڵ هان
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ــە  ــدەدەن ك ــان پێ ــگوزەرانی بەڵێنی ــە خۆش ــك ل بەجیهانێ

ــوون، بێبــەش بووەكانیــش  ــەش ب ــی بێب ــەدا لێ ــەم جیهان ل

لــەوەی  دەبیننــەوە  دەرونــی  قەرەبووكردنەوەیەكــی 

ــوون و حــەزو خولیایــان دەبزوێــت بــۆ  لێــی بێبــەش ب

ــاوە، پاشــانیش سیســتمە  ــرە بەدەســتیان نەهێن ئــەوەی لێ

سیاســییەکان دڵنیــاو دڵئــارام دەبنەوە لەرەوشــی ئێســتایان 

و، لەملكەچبوونــی خەڵــك بۆیــان و، ڕەزایبوونیــان بــە 

بــەدی  جیهانــەدا  لــەم  مــادام  ئاییندەیــەكان  بەڵێنــە 

ــووە بەمــەش خــاوەن ســەرمایە ســوودگیردەبێت و  نەهات

ــت  ــەم دەبێ ــاو بێخ ــت و، دڵنی ــۆرخ دەكات و زاڵ دەبێ ق

ــی ڕۆژی  ــك چاوەڕوان ــووەو خەڵ ــەوەی ئاسایشــی بەرپاب ل

ڕەســتاخێز دەكــەن.

ــردن  ــە، م ــر هەی ــتێكی ت ــەوەدا، هەڵوێس ــەر ئ  لەبەرامب

وەك  ڕاســتەوخۆكانیەوە  هــۆكارە  بــە  دەبەســتێتەوە 

ــەكان و،  ــگاو، تیرۆركردن ــی ڕێ ــیەكان و، ڕوداوەكان نەخۆش

ــی واقیعەكــەش هــۆكاری مــردن  ــە گۆڕان جەنگــەكان و، ب

كــەم دەبنــەوەو مــرۆڤ دەژی، واقیــع دەكرێــت بگۆڕێــت 

بــۆ واقیعێكــی باشــرو مــردن دەكرێــت هۆكارەكانــی كــەم 

بكرێتــەوە بەنەهێشــتنی نەخۆشــیەكان و دۆزینــەوەی 

هاتوچــۆو،  ڕێكخســتنی  و،  بۆیــان  چارەســەرەكان 

بــەاڵم  دەرەكــی.  و  ناوخۆیــی  ئاشــتی  باڵوكردنــەوەی 

ــگ  ــەوەو گرن ــت جیابكرێت ــە و ناكرێ ــەوا یەكێك ــرۆڤ ئ م

نییــە ناوبرێــت بــە جەســتە یــان دەروون یــان هەســتێك 

ــەوەی جەســتە لەپێشــرە  ــان ڕۆح. بەڵكــو مان ــان ی ــۆ ژی ب

ــتەیە  ــەوەی دەرون، جەس ــوو لەمان ــی دواكەوت ــۆ مرۆڤ ب

كــە دەروون دەمرێنێــت و لەنــاوی دەبــات، مرۆڤیــش 

دەمرێــت بەهــۆی نەخۆشــی جەســتەو، هــەژاری بونیــادو، 

فەرامۆشــكردنیەوەو گۆڕینــی بــۆ شــتێكی ئاســایی. چــۆن 

دەكرێــت جەســتە فانــی بێــت و بســەملێرنێت دەروون 

دەمێنێتــەوەو ســەرمەدییە؟ بــەاڵم ئــەوەی كــە دوای مــردن 

ڕوودەدات ئــەوا هەمــوو ئەوانــە وێناكردنێكــی هونەریــەو 

خوازەیــە لەبــارەی ئــەو جیهانــی هیوایەوە كە مــرۆڤ تێیدا 

ــارەی جیهانێكــی باشــر  ــەوە لەب ــە بوونی ــە متامن دەژی، ل

لەپێنــاو گۆڕینــی ئــەم جیهانــە نــەك لەپێنــاو چەســپاندنی 

لــەو  قەرەبووكردنەوەیــان  و  بەرپابــووەكان  سیســتمە 

ــراپ و  ــی خ ــن. كەس ــدا دەژی ــتادا تێی ــیەی لەئێس بێبەش

بەدكــردار ســزای خــۆی وەردەگرێــت و، چاكەكاریــش 

پاداشــتی چاكەكانــی وەردەگرێتــەوە، كاركردنیــش بەتەنهــا 

مایــەی بەهــای مرۆڤــەو، زمــان بــە خوازەكانیــەوە توانــای 

ئــەوەی هەیــە وێناكردنــی ماناكانــی و گەیاندنــی هەیــە بۆ 

زۆرتریــن ژمــارە لەمرۆڤــەكان بەچاوپۆشــین لەئاســتەكانی 

ســەر  كاركردنــە  و،  ڕۆشــنبیریان  ڕادەی  و  فێركــردن 

دەرونیــان لەپێنــاو ئاڕاســتەكردنی ڕەفتــارداو، لێپرســینەوەو 

حســابیش بەپێــی یاســای دادپــەروەری دەبێــت، هەریــەك 

ــەت  ــای ڕەحم ــی یاس ــەك بەپێ ــی ن ــی كردەوەكان و بەپێ

ــەكار  ــتی دادوەر، كەســی خراپ ــی و وویس و ســۆزو بەزەی

هەردەبێــت ســزای كارەكانــی وەربگرێــت و چاكەكاریــش 

وەك  ئەمــەش  وەربگرێــت.  خــۆی  پاداشــتی  دەبێــت 

پێویســت مانــای بوونــی ئاســتەگەلێك لــە بەهەشــتدا 

ــدا  ــی تێ ــوی بچــوك و كۆشــكی مەزن ــت كــە خان ناگەیەنێ

ــت لەڕێگــەی  ــەڵ دێ ــۆ كارو كۆم ــری ب ــو نەم ــت، بەڵك بێ

شــوێنەوارەكانی مــرۆڤ و ســیفەتە باشــەكانی لەســەر 

زەوی و، یادەوەریــە باشــەكانی كــە لەدڵــی كەســانی تــردا 

ــە  ــە بۆی ــتی چەپ ــەش هەڵوێس ــت. ئەم ــان دەهێڵێ بەجێی

بزوتنەوەگەلێكــی  بزوتنــەوە شۆڕشــگێڕیەكان  دەبینیــن 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــەر  ــدا ه ــوون لەكۆتایی ــە ڕزگارب ــان وای ــن بڕوای ئاییندەیی

دەبێــت و. جیاوازیــە لەنێــوان ئــەوەی ڕاســت ئیســتیغاللی 

ئــەم ڕەهەنــدە مرۆیــی و هێــوا پێبەخشــین و ڕوانیــن بــۆ 

جیهانێكــی باشــر لەپێنــاو بێهۆشــكردنی مــرۆڤ و بەڵێــن 

پێدانیــان بــە ســەراب و، لەنێــوان بەدیهێنانــی ئــەم هیوایــە 

ــەدا. ــەم جیهان ــداو، ل ــی خەڵك ــردار لەژیان بەك

 9. لەكاتێكیشــدا مەســەلەكانی پەیوەســت بــە ڕۆژیــی 

دوایــی ئــەوە دەگەیەنــن تەنهــا كارە ســەرچاوەی بەهایــە 

ئــەوا بابەتــی نــاوەكان و ئەحكامــەكان دەبنــە بنچینەیــەك 

ئەحكامەكانیــش  و  نــاوەكان  ئاییــن،  بنچینەكانــی  لــە 

كوفــرو  ئەحكامەكانــی  بــاوەڕو،  و  ئیســالم  ماناكانــی 

دوڕویــی و دەرچــوون دەگەیەنــن لــە ئایین، پرســیارەكەش 

ئــەوە دەبێــت: پەیوەنــدی چیــە لەنێــوان بــاوەڕو كــرداردا؟ 

وا  یەكــەم  بەدیاردەكەوێــت:  هەڵوێســت  دوو  لێــرەدا 

لەبــاوەڕ دەكات بەتەنهــا ببێتــە هەســتێكی ناوخۆیــی كــە 

ئــەوە بــاوەڕی خەڵكــە بەگشــتی كــە ناگۆڕێــت بــۆ فیكــر 

ــتی  ــاوەڕی هەس ــە ب ــان دەیكات ــردار. ی ــان ك ــن ی ــان وت ی

كــە  ڕۆشــنبیرانە  بــاوەڕی  كــە  ڕوەوە  لــەو  ناوخۆیــی 

ــاوەڕ  ــان ب ــەك. ی ــان هــەر كردەوەی ــن ی ــۆ وت ــت ب ناگۆرێ

دەكاتــە تەنهــا قســەو وتنــی شــەهادەت و نازانێــت چــی 

لەپشــتیانەوەیە لەهەســتكردن یــان فیكــرو چــی بەدوایاندا 

دێــت لــەكارو كــردەوە كــە ئەمــەش بــاوەڕی دووڕوەكانــە. 

چارەســەرەكان  دادپەروەیــی  بــە  هەڵوێســتەش  ئــەم 

بــاوەڕی  و  بەســە  ناوخۆیــی  هەســتی  وازدەهێنێــت، 

ــوربوون  ــی س ــەو، داواكردن ــن بەس ــەو، ووت ــی بەس عەقڵ

تەنهــا  لــەوەدا  بەڵكــو  دوورە،  بەدەســهاتنی  شــتێكە 

ــدان بەســە!. ئەمــەش هەڵوێســتی ڕاســتە، سیســتمە  ڕێپێ

كۆنخــوازەكان داوا ناكــەن لەخەڵــك جگــە لەهەســتكردنی 

ــرۆڵ  ــان كۆن ــان و كردەوەكانی ــەوەی زم ــۆ ئ ــان ب ناوخۆیی

بكــەن چونكــە ئەگــەر قســەیانكرد ئــەوا داوای مافەكانیــان 

دەكــەن، ئەگەریــش كاریــان كــرد ئــەوا لــەدژی ئــەو 

زوڵامنــە ڕادەپــەڕن كــە لەســەریانەو، داوا لــە ڕۆشــنبیران 

ناكرێــت جگــە لــە بــاوەڕی عەقڵــی كــە ئــەوەش جۆرێكــە 

لەئاســوودەیی فیكــری و لەڕێگەیــەوە ئــەم سیســتامنە 

ناهێڵــن  و  دەكــەن  خامــۆش  ڕۆشــنیرەكان  شۆڕشــی 

گوزارشــت لەراوبۆچونەكانیــان بكــەن و، ســەركردایەتی 

جەمــاوەری چەوســاوە بكــەن. ئــەم سیســتامنە لــە ووتنــی 

شــەهادەت زیاتــر داوا ناكــەن هەتــا خەڵــك وا بزانــن 

ــا ئەگــەر ئــەو ووتنــەش تەنهــا  كــە ئــەوان بــڕوادارن هەت

گۆكردنێكــی ســەرزارەكی و بــێ نــاوەڕۆك بــوو، دووڕویــی 

ــە سیســتمە  ــە شــێوازی مومارەســەكردن ل ــش دەبێت ئایینی

ئایینــە ڕاســتڕەوەكانداو ســوودگیریی و ئیســتیغاللكردن 

ــن  ــا دەكرێ ــەكان بەرپ ــمە ئایینیی ــە. دروش ــە بنچین دەبێت

لەپێنــاو گشــتاندن و ڕۆماڵكردنــی ئــەوەی كــە لەواقیعــدا 

ــدا  ــی خەڵك ــە ژیان ــەوەی ل ــینی ئ ــت و، داپۆش دەگوزەرێ

ڕوودەدات.

 لەبەرامبــەر ئــەوەدا، هەڵوێســتێكی تــر هەیــە وا لەباوەڕو 

كار دەكات یــەك یەكــە بێــت كــە شــیاوی پەرتبــوون نیــەو، 

ئــەوەی كــردەوەی نەبێــت بــاوەڕی نییــە، ئــەو بــاوەڕەش 

كــە بــەدی نایــەت لەشــێوەی كــردەوەدا ئــەوا بوونــی 

ــاوەڕەو هیــچ شــیلگیریەك  نابێــت، كــردەوە جەوهــەری ب

بوونــی نییــە، بــاوەڕ بەبــێ كــردەوە بوونــی نیــەو، بــاوەڕ 

بەبــێ هەســتێكی ناوخۆیــی و ڕاســتاندنێكی عەقڵــی تەنهــا 

ــاوەڕ بەبــێ كــردەوە باوەڕێكــی  ســۆزێكی گەمژانەیــە و ب

زەلیــل و ســوك و نزمــە. ئەمــەش هەڵوێســتی چەپــە، 

لەپێشــیی  پێشــكەوتنخوازەكان  سیســتمە  بەشــێوەیەك 
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دەدەن كار و دەیخەنــە پێــش قســەو گوفتــارەوەو، ڕەخنــە 

لــەو ڕۆشــنبیرانە دەگــرن كــە تەنهــا بەراســتاندنی عەقڵــی 

وازدەهێنــن بەبێ مومارەســەكردنێكی كــرداری و جەماوەر 

ــی  ــاو داواكردن ــار دەكات لەپێن ــردار تەی ــەو بەك ــە گوت ب

مافەكانیــان. ئــەم سیســتامنەش بەوانــە نــارساون كــە 

لەسیاســەتداو،  ڕیشــەییەكانن  چارەســەرە  الیەنگــری 

بــە چارەســەرێكی نیمچەیــی و ســازان ڕازی نابێــت و 

نایەوێــت ســازش لەســەر مافــی چینــە چەوســاوەكان 

ــتیغاللكراوەكانە. ــە ئیس ــری چین ــكات و الیەنگ ب

لەهەڵوێســتی  ســوودگیری  هەوڵــی  ڕاســت  ڕەنگیشــە   

ڕادیكاڵــی چــەپ وەربگرێــت بــەاڵم كورتــی دەكاتــەوە لــە 

ــەی  ــا كەمین ــڕەواداو بەتەنه ــان فەرمان ــەرمایە ی ــاوەن س خ

زاڵ و دەســەاڵتدارە بەڵێنەكانــی بەجێدەهێنێــت و ئــەوەی 

دەیڵێــت بەكــردار جێبەجێــی دەكات. هەروەهــا دەكرێــت 

چەپیــش ســەرلەنوێ ڕاڤــەی هەڵوێســتی ڕاســت بــكات بــۆ 

ــش  ــەوە، خەڵكی ــەرەتای شۆڕش ــە س ــۆی ل ــدی خ بەرژەوەن

هێشــتا ڕانەهاتــووە لەســەری و لەســەر داواكاریەكانــی، 

هاوســۆزیكردن لەگــەڵ شۆڕشــدا قەبوڵكــراوە، ئــەوەش 

ــت و،  ــكدار دەبێ ــتگیری دەكات پش ــۆی پش ــری خ ــە فیك ب

ــداری دەكات و  ــە بەش ــە وت ــدەكات ب ــری لێ ــەوەی بەرگ ئ

ســەردەخات و، ئــەوەی كــە عەقڵ و دڵی و كــرداری دەخاتە 

ڕاســتەقینەیە.  تێكۆشــەری  شۆڕشــگێڕو  ئــەوە  ناویــەوە 

بەپێــی قۆناغەكانــی بەدیهاتنــی شۆڕشــگێڕی دەكرێــت داوا 

لــە جەمــاوەر بكرێــت بەپێــی توانــا شۆڕشــگێڕیەكانی خــۆی 

پابەندبێــت هەتــا شــۆڕش ســەردەكەوێت، ئــەوكات بــە 

ــە  ــە ل ــاوەوە داواناكرێــت، كــە بریتیی ــی ن ــە یەكێت كەمــر ل

ــرداردا. ــەو ك ــر لەگــەڵ وت ــی هەســت و بی یەكێت

دێــت،  بەكۆمەڵــی  كاری  تاكەكەســیش  كاری   .10

ــە  ــدی ل ــی تەقلی ــن بابەت ــەتیش وەك دوای ــی سیاس بابەت

ــت. دوو  ــدا بەدیاردەخرێ ــی كۆن ــەی ئایین ــتی بنچین زانس

هەڵوێســتیش لەســەر ئەمــە بەدیاردەكەوێــت: یەكــەم 

ــە  ــەت دەكات ببێت ــە سیاس ــە وا ل ــت ك ــتی ڕاس هەڵوێس

ــە  ــت ل ــەك بێ ــەك بنچینەی ــن، ن ــەی ئایی ــكۆی بنچین پاش

كــە  دادپــەروەری،  و  یەكتاپەرســتی  وەك  بنچینەكانــی 

زیاتــر نزیكــە لــە فیقــه و شــەریعەتەوە وەك لــەوەی لــە 

ــە  ــەوە، ئەمــەش دەبێت ــاوەڕە تیۆریەكان ــی بیروب بنچینەكان

هــۆی دابەزاندنــی دڵگەرمــی و پەرۆشــی خەڵكــی سیاســی 

مــادام سیاســەت لقێــك بێــت نــەك بنچینەیــەك و، ئاییــن 

ــش  ــاوەڕەكان و، بیروباوەڕەكانی ــە بیروب ــوو ل ــی دەب بریت

ــە بەژیانــی خەڵــك و خســتنیە  ــان نیی ــچ پەیوەندییەکی هی

نــاو سیاســەتەوە، مــادام خەڵــك باوەڕیــان هێنــاوە ئیــدی 

ــودا  ــە، خ ــگ نیی ــەوە گرن ــییەکان بەالیان ــتمە سیاس سیس

ــۆ  ــەك ب ــتش ن ــۆ پەرس ــتكردوە ب ــی دروس ــەری و مرۆڤ پ

بەرپاكردنــی شــەریعەتەكەی، ئەویــش ئــەو هەڵوێســتەیە 

لــە تەنهــا پەرستشــدا  ئاییــن شــكۆدار دەكات و،  كــە 

دەیهێڵێتــەوە، ئەمــەش ڕێگــە بــە سیســتمە ڕاســت و 

ــت  ــكات و بێ ــت بی ــەوەی بیەوێ ــوازەكان دەدات ئ كۆنخ

مافــی  لــە  خــواو  تایبەمتەنــدی  لــە  ئەمــە  بچێــت،  و 

ــە! ــاوەڕداران نی ب

گرفتــی  كــەوا  هەڵوێســتەیە  ئــەو  ئەمــە  هەروەهــا   

سیاســی هەمــووان لــە دەوری كەســێتی پێشــەوا یــان 

ســیفەتەكانی  و  خاســیتەكانی  كۆدەكاتــەوە،  ســەركردە 

و شــكۆمەندیەكانی، شــوێنەوارەكانی ئەگــەر فەمانــڕەوا 

بــەاڵم  دەبێــت.  بــاش  ئــەوا خەڵكەكــەش  بــوو  بــاش 

دامــەزراوە دەســتوریەكان وەك بەیتوملــال و كۆكردنــەوەی 



53

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بــاج و خــەراج و دادوەری و،حوكمڕانــی، مافــی خەڵكیــش 

ــی  ــاو بابەت ــە ن ــە ناچن ــوو ئەوان ــەوا هەم ــری ئ لەچاودێ

كەســی  لــە  تەنهــا  سیاســەت  بەڵكــو  سیاســەتەوە، 

ــی  ــە زات ــتش ل ــۆن پەرس ــەوە وەك چ ــەوادا كۆكردۆت پێش

ــەوە.  ــە خــوادا كۆدەبێت ــوون ب ــە باوەڕب ــن ل خــواداو، ئایی

وەك فارابیــش پێشــر ووتویەتــی: ئەگــەر مــن یــادی خــودا 

یــان ســەرۆك بكــەم ئــەوا مــن هــەر مەبەســتم یــەك 

شــتە! سیســتمە ڕاســتە كۆنخــوازەكان هەڵدەســن بــە 

ســوودگیریی لــەوە باشــرین ســوودگیریی و ســەركردەكان 

دەخەنــە ئاســتی خــواو ستایشــیان دەكات و رسودیــان 

ــیدا  ــش لەخۆش ــی گەلی ــدەدات و، نوێنەران ــەردا هەڵ بەس

لەســەر  دەكــەن  خــودا  سوپاســی  دەكــەن،  ســەما 

ــت و  ــران بێ ــەر واڵت وێ ــا ئەگ ــەرۆك هەت ــەالمەتی س س

زەویەكــەی داگیربكرێــت و ســەروەری پێشــێل بكرێــت و، 

شــەرەف و ئابــڕوی لەكــەدار بكرێــت.

ــەوا دەكات  ــە وا لەپێش ــتەیە ك ــەو هەڵوێس ــا ئ  هەروەه

لــە هۆزێكــی دیاریكراوبێــت نــەك لەســەر بنچینــەی 

بەرنامــە  یــان  سیاســییەکان  بنەمــا  بــە  پابەندبوونــی 

کۆمەاڵیەتییەکانــەوە وەك ئــەوەی ســەر بــە ڕەگەزێــك 

و  پابەندبــوون  هانــی  بۆماوەیــی  بنەماڵەیەكــی  یــان 

بەڵێنــدان بــدات بــە بەرنامــەوە. لەبەرئــەوە سیســتمە 

ــتمە  ــە سیس ــوون ل ــەكان نزیكرب ــاییەكان و بۆماوەیی پاش

ڕاســتڕەوەكان زیاتــر لــەوەی نزبــك بــن لــە سیســتمە 

میللیەكانــەوە. و  كۆمــاری 

 ئەمــەش ئــەو هەڵوێســتەیە كــە وا لــە فەرمانــڕەوا دەكات 

بــە هەڵبــژاردن دیــاری بكرێــت و، ڕۆڵــی جەمــاوەر بریتــی 

دەبێــت لــە شــوێنكەوتەیی و الیەنگیریــی و، گوێڕایەڵــی و 

ملكەچكــردن، فەرمانــڕەوا هەڵــە نــاكات و گومــڕا نابێــت، 

چونكــە كار بــە فەرمانــی خــودا دەكات و دوورە لە هەڵەو 

خۆپارێــزە لەتــاوان و گونــاه و، جەمــاوەر كاروبــاری خــۆی 

پێدەســپێرێت بــۆ ئــەوەی بیبــات بــەرەو كەنــاری ئارامــی.

 ئــەو هەڵوێســتەیە كــە بەڵێنــی ســەركەوتن بەخەڵــك 

لەئەســتۆ  ئێســتا  ئازارەكانــی  لەئایینــدەداو  دەدات 

دەگرێــت و، ســەرۆك هەردەبێــت بێــت ئەگەرچــی ئێســتا 

كــە هێشــتا  لەكاتێكــدا  پەنهانكــردوە  لەترســدا خــۆی 

نــەوە  دوای  نــەوە  شــۆڕش هەڵنەهاتــووەو جەمــاوەر 

چاوەڕوانــی دەكات و، ســەردەم دوای ســەردەم ئازارەكانی 

ــووە! ــەاڵم ســەرۆك هێشــتا بەدیارنەكەت هەڵدەگرێــت و ب

ــە  ــر هەی ــتێكی ت ــەدا، هەڵوێس ــوو ئەم ــەر هەم  لەبەرامب

وا لــە سیاســەت دەكات ئەســڵ و بنچینــە بێــت نــەك لــق 

ــەل  ــواو گ ــەو خ ــی ئایین ــەری بنچینەكان ــەو بەدیهێن و، ئ

ــت  ــە، ناكرێ ــی گەل ــودا دەنگ ــی خ ــەن، دەنگ ــەك بنچین ی

وێنــای خــودا بكرێــت بەبــێ نەتــەوەو، جێنشــینێتی بــۆی. 

ئەوكاتیــش یەكبــوون یەكبــوون دەبێــت لەنێوان سیســتمی 

ــە  ــدا ك ــە فەرمانڕەوایەتی ــی ل ــتمی ئیاله ــی و سیس مرۆی

لەڕێگــەی دەســتورەوە دەبێــت و، ناڕازیبــوون بــەم جیایــە 

ئاســامندا.  شــەریعەتی  و  زەوی  شــەریعەتی  لەنێــوان 

بۆیــە سیســتمە پێشــكەوتنخوازیەكان هێنــدەی بتوانــن 

ــە دەدەن  ــتمێكی دادپەروەران ــی سیس ــی بەدیهێنان هەوڵ

كــە تێیــدا جیــاوازی نێــوان چینــەكان بتوێتــەوەو، لەســەر 

ئامڕازەكانــی  بــۆ  بونیادبرنێــت  گشــتی  خاوەندارێتــی 

ــاڕەواو  ــوودگیریی ن ــە س ــردن ل ــان و ڕێگیریك بەرهەمهێن

قۆرخكــردن و، ئامانجەكانــی و بەرنامەكانــی گەشــەكردنی 

دادەنێــت و هەوڵــی بەدیهێنــان و گەیشــن پێیــان دەدات.

 ئەمــەش ئــەو هەڵوێســتەیە كــە وا لەفیكــری سیاســی 

ــتوریەكان  ــەزراوە دەس ــی دام ــەدەوری بونیادنان دەكات ل
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بســوڕێتەوە، پاشــانیش، سیســتمە پێشــكەوتنخوازیەكان 

دەڕۆن،  ســەركردەكان  كەســەكانن.  پەرســتنی  لــەدژی 

گەلــەكان دەمێننــەوەو، دامــەزراوە بەهێــزەكان هیــچ 

بەڵكــو  بــكات.  خراپیــان  ناتوانێــت  فەرمانڕەوایــەك 

لەدەســەاڵت  ســەركردەكان  فەرمانــڕەواو  دەتوانێــت 

باشــبوونی  بــە  فەرمانــڕەوا  باشــبوونی  دوربخاتــەوەو، 

دەبێــت. خەڵكەكــەی 

الیەنگیــری  لــە  وا  كــە  هەڵوێســتەیە  ئــەو  ئــەوەش   

فەرمانــڕەوا دەكات كــە بــۆ بنەمــاكان بێــت و، پابەندبوونی 

بــە دەســتورەوە بەچاوپۆشــین لــە ڕەچەڵــەك و ئاســتە 

نییــە  عەرەبــی  بــۆ  فەزلێــك  هیــچ  و،  چینایەتیەكــەی 

بەســەر عەجەمیەكــدا تەنهــا بــە خواپەرســتی نەبێــت. 

ــەكان  ــەكان و كەس ــۆ كەس ــەك ب ــە ن ــۆ بنەماكان ــم ب حوك

ــت  ــكاری پوخ ــەاڵتێكی جێبەجێ ــی دەس ــا نوێنەرایەت تەنه

ــش. ــە دادوەری ــادانانی و ن ــە یاس ــەن ن دەك

ــڕەوا  ــە وا دەكات فەرمان ــەو هەڵوێســتەیە ك  هەروەهــا ئ

بــە هەڵبژاردنــی ڕاســتەوخۆ بێــت نــەك ناڕاســتەوخۆ، 

هەروەهــا ڕەتــی هەمــوو شــێوازەكانی دانــان دەكات 

بڕیارەكانــەوە  لەڕێگــەی  بەهێــز  چ  و  بەئاشــتی  چ 

یــان كودەتاكانــەوە. بۆیــە سیســتمە پێشــكەوتنخوازیە 

ــەی  ــەل مومارەس ــان گ ــتی خۆی ــیەكان بەرسوش دیموكراس

تێیانــدا. دەكات  مافەكانــی 

 دواجاریــش ئــەو هەڵوێســتەیە كە ســەربەخۆی نیشــتامنی 

ــی  ــەروەری كۆمەاڵیەت ــا دادپ ــت، هەروەه ــەدی دەهێنێ ب

دەركەوتنــی  چاوەڕوانــی  ئــەوەی  بەبــێ  لەئێســتادا 

ڕزگاركەرێــك بێــت لەئایینــدەدا، هەروەها گــەل دەتوانێت 

هێزەكانــی كۆبكاتــەوەو تەیاریــان بكات، بە ســەركردایەتی 

پێشــەنگەكانی لەئێســتاداو بەبــێ چاوەڕوانــی دەركەوتنــی 

ــە  ــی لەوان ــت مافەكان ــدەدا دەتوانێ ــك لەئایین ڕزگاركەرێ

بســەنێتەوە كــە لێیــان زەوتكــردوە، ئیــدی لــەدەرەوە بێــت 

یــان لەناوخــۆدا. شــۆڕش مومكینــە لەئێســتاداو جەمــاوەر 

دروســتكەرەكەیەتی و، مافــی ئــەوەی هەیــە پێداچوونەوە 

ــان  ــكات و دوری ــان ب ــكات و دادگایی ــە ســەركردەكاندا ب ب

ــچ  ــوون و هی ــەوان بەهەڵەداچ ــەاڵت، ئ ــەوە لەدەس بخات

كەســێك لەهەڵــە بێبــەری نیــە. ئەمــەش هەڵوێســتی 

چەپــە.

چــەپ  لەهەڵوێســتی  ســوودگیریی  ڕاســت  لەوانەیــە   

بــكات لەپێنــاو هەڵگێڕانــەوەی چینــەكان لــەدژی یەكــری 

بــۆ  ڕووبــدات  چینەكانــدا  لەنێــوان  بەریەكەوتــن  و، 

ــەاڵم  ــت، ب ــووان بكرێ ــی هەم ــت كۆنرۆڵ ــەوەی بتوانرێ ئ

چــەپ بــە شــێوازی خــۆی لــە بەرپاكردنــی یەكێتــی 

نیشــتامنی دەتوانێــت لەبــەردەم هەلخوازیەكانــی ڕاســتدا 

بوەســتێتەوە. هــەروەك چــۆن دەكرێــت چەپ ســەرلەنوێ 

رشۆڤــەی هەڵوێســتی ڕاســت بكاتــەوە بەتایبەتــی ئەگــەر 

گــەل خوازیــاری كەســێتیەكی ســەركردەیی و مەیدانــی 

بێــت كــە جەمــاوەر گوێڕایەڵــی و فەرمانبــەرداری بــۆ 

لەهەڵــەكان دەكرێــت  بــۆ خۆپاراســن  بــەاڵم  بــكات، 

ــۆ  ــن و ب ــەوە دامبەزرێرنێ ــۆ پێداچوون ــەكان ب ــە میللی بنك

دڵنیابوونــەوە لــە شــێوازی دیموكراســی لــە مومارەســەدا.

11. دوای كاری كۆمەڵییــش كاری مێژوویــی دێــت واتــە 

كاری كۆمەڵــی كاتێــك كەڵەكــە دەبێــت كات تێپەڕدەبێــت، 

وە گوزارشــت لــە بوونــی كۆمــەڵ دەكات لەمێــژوودا. 

بەدیاردەكەوێــت..  هەڵوێســت  دوو  هەروەهــا  لێــرەدا 

كاری  لەســنووری  كــە  ڕاســت  هەڵوێســتی  یەكــەم 

كۆمەڵیــدا دەوەســتێت بەبــێ لەخۆگرتــن و باســكردنی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

مێــژوو  پاشــانیش  مێــژوودا،  لــە  نەتــەوە  بابەتــی 

سیســتمە  لەبەرئــەوە  دەرەوە.  دەكاتــە  لەحســابەكەی 

ــیام  ــوێنەوارو س ــڕینەوەی ش ــەر س ــتڕەوەكان كار لەس ڕاس

مێژووییــەكان دەكات، هەروەهــا لەســەر دورخســتنەوەی 

بــۆ تۆمەتباركردنــی هەمــوو  لەئاڕاســتەكەی، وە  گــەل 

ــاژاوە  ــە ئ ــەوەی ك ــژوودا ب ــتامنیەكان لەمێ ــەوە نیش بزوتن

دەنێنــەوەو پشــێویی لــە ئاسایشــی گشــتیدا دروســت 

ــش كەســێك  ــن. ئەگەری ــم یاخــی دەب ــە ڕژێ ــەن و، ل دەك

ئــەو ڕێیــەی گرتەبــەر ئــەوا حوكــم بەســەر مێــژوودا 

دەچێــت  داروخــاو  هێڵێكــی  لەســەر  بــەوەی  دەدات 

بــەرەو ئایینــدە، بەڵكــو مێــژوو لــە ڕابردودایــە » باشــرین 

ســەردەمەكان ســەردەمی منــە...« چەندێكیــش مێــژوو 

بــەرەو پێــش بــڕوات ئــەوا مێــژوو دادەڕمێــت هەتــا 

دەگەینــە ســەردەمی ئێســتامان، ئــەوا پێشــكەوتنی مێــژوو 

بۆتــە داڕمینێكــی تەواوەتــی و، كەوتنێكــی گشــتگیر« 

وەك  دەبێتــەوە  نامــۆش  هاتــوەو  بەنامۆیــی  ئیســالم 

ســەرەتا كــە هــات..« پێشــكەوتنی ڕاســتەقینەش بریتییــە 

ــی  ــۆ دواوەو، گەشــتنەوە بەچاخــی ئاڵتون ــەوە ب ــە گەڕان ل

ــی و  ــی پێغەمبەرایەت ــەرچووە، چاخ ــتوەو بەس ــە ڕۆیش ك

هــاوەاڵن و جێنشــینەكان، لەبەرئــەوە سیســتمە ڕاســتڕەوە 

كۆنخــوازەكان وەردەچەرخێنــەوە بــۆ ســەردەمەكانی پاشــا 

مەزنــەكان و، شانشــینە گــوزەراوەكان، كاتێــك كۆشــكەكان 

و،  بەرپاكــران  هونەریــەكان  مۆزەخانــە  و،  بونیادنــران 

ئــەدەب  و  و، هونــەرەكان  لێــدران  كەناڵــەكان  ڕێــگاو 

گەشــانەوە.

ــەت  ــی ئومم ــە یەكێت ــتەیە ك ــەو هەڵوێس ــەوەش ئ  ئ

بەالیــەوە گرنــگ نابێــت هێنــدەی ئــەوەی ڕاگەیانــدن 

گروپــە  لەناوبردنــی  ســەرفرازو  گروپــی  لەبــارەی 

ــەرفرازەكە  ــە س ــە، گروپ ــەوە گرنگ ــەوە بەالی گومڕاكان

ــەرفرازبوو  ــن! س ــۆی ئوممەت ــڕاكان ك ــەو، گوم یەكێك

جێگــرەوەی شــەرعی جێنشــینیە كــە بــە ڕۆڵــی خــۆی 

پاشــانیش  پێغەمبەرایەتیــە،  شــەرعی  جێگــرەوەی 

ــرو  ــە كوف ــدات ب ــە ڕێگــە ڕاســتەكە الب هەركەســێك ل

ئەگەریــش  دەكات.  تۆمەتبــاری  یاخیبــوو  الدەرو 

گواســتامنەوە بــۆ سیاســەت دەبینیــن ئــەم هەڵوێســتە 

مێــژووی  یەكێــك،  دەكاتــە  ئوممــەت  مێــژووی 

ــژووی  ــەك مێ ــڕەوا، ن ــی فەرمان ــان خێزان ــایەتی ی پاش

گەلــە گومــڕاو پەرتبــوو و هــەژارو نەزانــەكان، لێــرەدا 

الیەنگیــری بــە گوێڕایەڵــی بــۆ فەرمانــڕەواكان یــان 

ــەركردەكان  ــان س ــاكان ی ــۆ پاش ــان ب ــزادەكان ی نەجیب

ــت. ــاری دەكرێ دی

ــە  ــە، بریتیی ــر هەی ــەوەدا، هەڵوێســتێكی ت ــەر ئ  لەبەرامب

ــێكی  ــژوو بەش ــە وا دەكات مێ ــەپ ك ــتی چ ــە هەڵوێس ل

ــەوەش  ــەڵ. ب ــاك و كۆم ــەوارەی ت ــە ق ــت ل ــۆوە بێ جیانەب

ــان  ــەت ی ــۆ سیاس ــوو ب ــی ب ــی مێژووی ــەپ تێڕوانینێك چ

شــیكارێكی مێژویــی بــۆ كۆبونــەوە یــان مشــتومڕێكی 

مێژوویــی بــۆ ملمالنــێ. چەندێكیــش گــەل هۆشــیاربێتەوە 

لەهــەر قۆناغێــك لــە مێــژوو كــە تێیــدا دەژی ئــەوا زیاتــر 

زیاتــر  دڵگەرمــی  بەشۆڕشــەوەو،  دەبێــت  پەیوەســت 

دەبێــت بــۆی. ڕەنگیشــە لەنەهامەتیەكانــی ئێســتامان 

ئــەوە بێــت كــە نازانیــن ئێمــە لــەچ قۆناغێكــی مێــژوودا 

دەژیــن، هەربۆیــە شۆڕشــەكامنان دەكــەون و ســەركەوتوو 

ــن. ناب

 مێــژووش ناگەڕێتــەوە بــۆ دواوە بەڵكــو بریتییــە لــە 

جوڵەیــەك بــەرەو ئایینــدە دەڕوات، ئایینــدە پێكدێــت لــە 

ئیمكانیەتــی بوژانەوەیەكــی گەورەتــر لــەوەی لــە ڕابردودا 
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هەبــوو، هەمــوو نەوەیەكیــش هەنگاوێــك پێشــكەوتن 

بــەرەو پێــش دەبــات هەتــا ئەگــەر لــە ڕوكەشیشــدا 

ــۆ  ــی ب ــت، قۆناغ ــەوە بێ ــۆ دواگەڕان ــگەزبوونەوەو ب پاش

ــچوون  ــەرەو پێش ــكەوتن و ب ــدا پێش ــەوە بەدوای دواگەڕان

ــت قۆناغــی شۆڕشــەكان لەپێشــیەوە  ــە دەبینی ــت، بۆی دێ

ــدا كۆمەڵگــە كشــومات و  ــە تێی ــووە ك ــاغ هات ــان قۆن دەی

ــژووی  ــە مێ ــەكان ل ــت پاڵەوان ــە. دەكرێ ــتاو و مەنگ وەس

ــی  ــی پاڵەوانێت ــە چیرۆكەكان ــردن ب ــداو ئاماژەك نەتەوەیی

بــە پاڵنــەرو جوڵێنــەر دابرنێــن بــۆ بزواندنــی گــەالن نــەك 

پێوەرێــك بــۆ پێشــكەوتن كــە بەهــۆی گەڕانــەوە بــۆ دواوە 

بــەدی بێــت. وای لێهاتــووە پێشــكەوتن بۆتــە وەســفێك بــۆ 

زۆربــەی سیســتمە چەپــەكان و، ناونیشــانێك بــۆ بزوتنــەوە 

ــە تێكۆشــەرەكان. ــۆ حزب شۆڕشــگێڕیەكان و، دروشــمێك ب

 ئەمــە ئــەو هەڵوێســتەیە كــە وای دانانێــت میراتگرییەكی 

شــەرعی هەبێــت بــۆ گروپێــك لەســەر حســابی گروپێكــی 

تــر، یــان بــۆ حزبێــك لەســەر حســابی حزبەكانــی تــر، یــان 

بــۆ خێزانێــك یــان هۆزێــك، لەســەر حســابی خێزانــەكان و 

هۆزەكانــی تــر. بەڵكــو ئوممــەت هەمــووی یــەك یەكەیــە 

دەستنیشــانیان  بــن  كوێیــەك  لەهــەر  تێكۆشــەرەكانی 

دەكات و جیایــان دەكاتــەوەو، دەســتەو گروپەكانــی و 

لەیەكەیەكــی  كۆدەكاتــەوە  هەموویــان  ئاڕاســتەكانیان 

ــدا،  ــان بەرەیەك ــەك ی ــێوەی كۆبونەوەی ــتامنی و لەش نیش

هیــچ یەكێــك ئــەوی تــر تەكفیــر نــاكات، هەروەهــا هیــچ 

ــار  ــان یاخیبــوو تۆمەتب ــر بــە گومــڕا ی حزبێــك حزبێكــی ت

نــاكات، بەڵكــو مەحەكــی كۆبونــەوە بریتییــە لــە ئینتیــامی 

ــان  ــم ی ــا دروش ــەك تەنه ــك، ن ــەر حزبێ ــۆ ه ــتامنی ب نیش

ــەی كــە لەســەری وەســتاون. ــە تیۆریان ــەو بنچین ئ

12. ئایــا تــا ئەو ڕادەیــە بابەتەكانی زانســتی بنچینــەی ئایین 

كۆتاییــان دێــت كــە لەپێشــینەكانەوە بۆمــان ماونەتــەوە، وە 

هیــچ شــتێكیان بۆ زیــاد ناكەین یــان لەتوانادایــە زیادەیەكی 

نوێــی بخەینــە ســەر كــە لــە ڕەوشــەكانی ســەردەمەوە 

وەرگیــراون؟ لێرەشــدا هەروەهــا دوو هەڵوێســت هــەن: 

پێشــینەكان  بــەوەی  ڕازیبــوون  كورتكردنــەوەو  یەكــەم 

ووتویانــە، ئــەوان شــتێكیان نەهێشــتۆتەوە چ گــەورە بێــت 

یــان بچــووك باســیان لەبــارەوە كــردوە، شــتێكیان بــۆ ئێمــە 

نەهێشــتۆتەوە تەنهــا ڕاڤەكــردن نەبێــت یــان هێشــتنەوەی 

بــاوەڕو داڕشــتنەوەی لــە پەنجــاداو ئەمــەش هەروەهــا ئــەو 

ــۆی  ــاوەڕ بەخ ــتی بیروب ــە وا دەكات زانس ــتەیە ك هەڵوێس

بەرپــاو ســەربەخۆ بێــت و هیــچ پەیوەندییەکــی بــە ڕەوش 

ــت.  ــك و ڕەوشــەكانی ســەردەمەوە نەبێ و بارودۆخــی خەڵ

خــودا بوونــی هەیــە، هیــچ ناوەڕۆكێكــی كۆمەاڵیەتــی نییــە، 

بەڵكــو تەنهــا حوكمدانێكــی وێنەیــی پوختــە لەســەر بوونــی 

خــوا، ئەمــەش هەڵوێســتی ڕاســتە، ئەگەریــش گواســتامنەوە 

ــتمە  ــا سیس ــن هەروەه ــییەکان دەبینی ــتمە سیاس ــۆ سیس ب

ــان وایــە ئــەو ڕەوشــەی هەیــەو بەرپایــە  ڕاســتڕەوەكان پێی

لــەوەی  نییــە شــتێك  باشــرین ڕەوشــەكانەو، لەتوانــادا 

ــتی  ــتۆتە ئاس ــتم گەیش ــت و، سیس ــر بئافرێرنێ ــە زیات هەی

بكرێــت،  بــۆ  كەمێكــی  زیــادو  ناكرێــت هیــچ  كەمــاڵ 

بیروبــاوەڕەكان تایبەمتەنــدن بــە ژیانــی ئایینــی و، سیســتمی 

ســەرمایەداری بــە مەســەلە ئایینییــەكان و، مــرۆڤ دوو 

ــان فرۆشــگەكەی  ــاو كارگەكــەی ی ــك لەن ــان دەژی، ژیانێ ژی

ــی  ــی ڕژێم ــكات بەپێ ــت دەی ــی بوێ ــەی چ ــان كۆمپانیاك ی

ــە  ــتگاكەیدا ك ــە پەرس ــی ل ــی ئایین ــەرمایەداری و، ژیانێك س

تێیــدا نوێــژەكان لەكاتەكانــی خۆیــدا دەكات و مومارەســەی 

دروشــمەكانی دەكات.
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

 لەبەرامبــەر ئــەوەدا، هەڵوێســتێكی تــر هەیــە وا لــە 

ــت.  ــن دەكات پەرەســەندوو بێ ــی ئایی زانســتی بنچینەكان

نیــن  وێنەیــی  ئەحكامگەلێكــی  تەنهــا  بیروبــاوەڕەكان 

بەڵكــو خــاوەن ناوەڕۆكێكــی كۆمەاڵیەتیــن كــە ئیلهامیــان 

لــە ســەردەمەوە وەرگرتــووە، خــودا ئێســتا پەیوەســتە 

ــەو، زەوی مەبەســتە، پاشــانیش  ــەوە، خــودا بەهای بەزەوی

ســەرلەنوێ ڕاڤــەی بەهــاكان دەكرێتــەوە بەپێــی ویســت 

شۆڕشــەوە،  بــە  پەیوەســتە  خــودا  و  داواكاریــەكان  و 

ــەو، گەشــەپێدان ئامانجــە، پاشــان ســەرلەنوێ  خــودا هۆی

خزمەتــی  بەشــێوەیەك  دەكرێتــەوە  ئامانــج  ڕاڤــەی 

ئامانجــی گەشــەپێدان بــكات و بەوشــێوەیە. ئەمــەش 

کۆمەاڵیەتییەکامنــان  چاكســازە  چەپــە.  هەڵوێســتی 

هەموویانــەوە  لەپێــش  داوە  دامەزراندنیــان  هەوڵــی 

و،  سنووســی  و،  كەواكیبــی  و،  ئیقبــال  و،  ئەفغانــی 

مەهــدی و، محەمــەدی كــوڕی عبدولوەهــاب و کەســانی 

دیکــە لــە نوێنەرانــی بزوتنەوەكانــی چاكســازی نــوێ، 

ئەفغانــی هەوڵیــدا خــودا پەیوەســت بــكات بــە زەویــەوە 

لەپێنــاو دەركردنــی داگیركــەران لــەزەوی موســڵامناندا، 

هەروەهــا لەپێنــاو ڕزگاركردنــی جوتیــاران لــە گرێگۆڵــەی 

بــە  جوتیــار،  ئــەی  لێدێــت  ســەیرم  دەرەبەگــەكان« 

پاچەكــەت زەوی لەتدەكەیــت، بــەاڵم دڵی ســتەمكارەكەت 

لــەت ناكەیــت؟«.

پەیوەســت  ئاییــن  هەوڵیــدا  مەهــدی  هەروەهــا   

بكاتــەوە بــە شۆڕشــەوە لەپێنــاو بەرگریكــردن لــەواڵت 

ــدا  ــی هەوڵی ــۆن سنووس ــەران، وەك چ ــەدژی داگیرك ل

ئاییــن پەیوەســت بكاتــەوە بــە بەرگریــەوە لەپێنــاو 

دەركردنــی داگیركــەرە بیانیــەكان، هەروەهــا محەمەدی 

كــوڕی عەبدولوەهــاب هەوڵیــدا بیروباوەڕەكان ئاڕاســتە 

بــكات بــۆ چاكســازی كۆمەاڵیەتــی و، ڕوبەڕوبوونــەوەی 

كەواكبــی  چــۆن  وەك  ســەردەم.  گەندەڵیەكانــی 

هەوڵیــدا ئاییــن پەیوەســت بــكات بــە پابەندبوونــەوەو، 

كــەوا  گوێپێنــەدان  و  خەمســاردی  ڕوبەڕبوونــەوەی 

ــداوە  ــووە، هــەروەك چــۆن هەوڵی موســڵامنانی تێكەوت

پەیوەنــدی دروســت بكات لەنێــوان ئاییــن و ڕزگاربوون 

بەكۆیلەكردنــی  دیاردەكانــی  لەناوبردنــی  لەپێنــاو 

مرۆڤــەكان لــەم ســەردەمی هاوچەرخامنــدا. قاســم 

ئەمیــن هەوڵیــدا پەیوەنــدی دروســت بــكات لەنێــوان 

لەپێنــاو  ژنــدا  و  پیــاو  نێــوان  یەكســانی  و  ئاییــن 

گێڕانــەوەی مافەكانــی ژن كــە لەســەردەمەكانی نەزانــی 

ــۆن  ــەروەك چ ــووە، ه ــتەبەرداریان ب ــدا دەس و داڕمان

ــال هەوڵیــدا پەیوەنــدی دروســت بــكات لەنێــوان  ئیقب

خــواو خودییــەت لەپێنــاو گێڕانــەوەی پێكهاتــەی تاكــی 

موســڵامن لــەدژی نەریتەكانــو، دەرخســتنی الیەنەكانــی 

لەرووبەڕبوونــەوەی  ئەفرانــدن  و  ڕەســەنایەتی 

خۆرئــاوادا بــە مادییــەت و لەبەریــەك هەڵوەشــانیەوە- 

زیادبكرێــت  نــوێ  مادەیەكــی  دەكرێــت  پاشــانیش 

ــی زەوی  ــە الهوت ــن ك ــی ئایی ــی بنچینەكان ــۆ فێربوون ب

ــی  ــۆڕش و، الهوت ــی ش ــا الهوت ــت، هەروەه لەخۆبگرێ

پێشــكەوتن و، الهوتــی گەشــەپێدان و الهوتــی گۆڕانــی 

الهوتــی  و  ڕزگاربــوون  الهوتــی  وـ  كۆمەاڵیەتــی 

بەرگریــی و..هتــد بەكورتــی الهوتــی سیاســەت كــە 

ئــەوە گرفتــی ســەردەمە كــە مادەیەكــی نــوێ بــۆ 

ــانیش  ــاد دەكات، پاش ــن زی ــی ئایی ــتی بنچینەكان زانس

ــدەو  ــوان عەقی ــات لەنێ ــە الدەب ــە تەقلیدی ــەو ناكۆكی ئ

و  ئاییــن  بنچینەكانــی  لەنێــوان  یــان  شــەریعەتدا 

بنچینەكانــی فیقهــدا.
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ــری  ــەندنی فیك ــە پەرەس ــە ل ــتا بریتیی ــە ئێس ــی ئێم  ئەرك

چاكســازی نــوێ و، هاندانــی هەنگاوێــك بــۆ پێشــەوە، 

بــژاردەی میــر بــەم ڕەوشــەی ئێســتایەوە بریتییــە لــە 

ــە  ــەی بریتیی ــژاردە فیكریەك ــانیش ب ــەپ، پاش ــژاردەی چ ب

لــە چەپــی ئایینــی كــە لــە بزوتنەوەكانــی چاكســازیەوە 

ــی  دەســتی پێكــرد لەســەر ئاســتی ڕۆشــنبیری و پابەندبوون

بەمەســەلەكانی ســەردەمەوە. هێشــتا هەمــوو مەســەلەكان 

بەرەكــەی  هێشــتا  وروژانــدی  ئایینــی  چاكســازی  كــە 

چاكســازی  بزوتنەوەكانــی  ئێمــە  ئەگــەر  پێنەگەیــوە، 

ئایینیــامن پەرەپێــدا و هەنگاوێــك پاڵامنــدا بــۆ پێشــەوە ئەوا 

لەڕۆڵــی چاكســازیەوە دەگوازینــەوە بــۆ ڕۆڵــی ڕاپەڕیــن و، 

ــی. ــان خوازیارین ــە هەمووم ــە ك ــەش ئەوەی ــۆڕش، ئەم ش

 لــە كۆتاییشــدا نامەوێــت كلیلێــك پێشــكەش بكــەم و 

ــعەریەكان و  ــردا ئەش ــە فیك ــت ل ــەپ و ڕاس ــە چ ــم ك بڵێ

موعتەزیلــە نوێنەرایەتیــان كــردوە لەمێــژووی كۆمنانــدا، 

لەفیكــری  ڕاســت  لــە  بــوون  بریتــی  ئەشــعەریەكان 

ئایینــداو، موعتەزیلــەش بریتیــن لــە چــەپ لــە فیكــری 

ئایینیــداو پاشــانیش تراژیدیاكەمــان ئــەوە دەبێــت كــە 

ئێمــە بــە پێكهاتــەی ئەشــعەریامن ڕاســتین، لەكاتێكــدا 

ــنووردارمان  ــی س ــامن و داهات ــی كۆمەاڵیەتی ــە بەڕەوش ئێم

ــژاردەی  ــن. پاشــانیش ب ــە كشــتوكاڵیەكامنانەوە چەپی و زەوی

فیكریــامن جیــاواز دەبێــت لەواقیعــی مادیــامن لێــرەوە 

پێویســتی ســەرلەنوێ بــژاردەی فیكــری بەدیاردەكەوێتــەوە 

مــن  بــەاڵم  بگونجێــت.  واقیعــدا  لەگــەڵ  فیكــر  هەتــا 

ــی  ــەران و باش ــی خوێن ــۆ هەڵگۆزین ــم ب ــەوە بەجێدەهێڵ ئ

دەدەن،  ئەنجامــی  ویســتیان  ئەگــەر  بەرچاوڕوونیــان، 

ئەمــەش بەتەنهــا بەرپرســیارێتی ئەوانــە.

ــی  ــە بەردەوام ــە ب ــامیە ك ــەی سەرس ــر مای ــەوەی زیات  ئ

مەســەلەی » ماركســیزم و ئاییــن« و بەشــێوەیەكی ڕۆژانــە 

ــدا.. وەك  ــی ڕاگەیاندن ــوو دەزگاكان ــت.. لەهەم بوروژێرنێ

ئــەوەی ماركســیزم بریتــی بێــت لــە مەترســی هەمیشــەیی 

لەســەر ئاییــن و دونیامــان بــێ ئــەوەی بــەوە بزانیــن كــە 

ئــەم جەنگــە كــە وروژێــرناوە لەڕاســتیدا شــوێنەوارێكە لــە 

ــەم  ــدا... ئ ــنبیری لەواڵت ــەری ڕۆش ــوێنەوارەكانی داگیرك ش

داگیركــەرە كــە وویســتی- بــۆ پاراســتنی بەرژەوەندیــە 

ــەوەی  ــۆ ئ ــەداو، ب ــەربازیەكانی لەناوچەك ــووری و س ئاب

لــەرووی بزوتنــەوە ڕزگاریخوازو نیشــتامنی و پێشــكەوتنی 

کۆمەاڵیەتییــەکان بوەســتینەوە، هەروەهــا بــۆ شــێواندنی 

هەڵوێســتەكانی هەمــوو ئەوانــەی كــە پشــتیوانی لێدەكەن 

ــە ئــەوەی  ــازادی و ئاشــتی- ڕەواجــدان ب ــە هێزەكانــی ئ ل

ماركســیزم دژ بــە ڕێنوماییەكانــی ئاییــن و خراپــەكاری 

ڕەوشــی دونیایــەو ســەرگەردان بوونــە لــەرۆژی دواییــداو، 

ــت  ــا دادەنێ ــن و دونی ــە ئایی ــك ل ــۆی وەك بەرگریكارێ خ

پێكــەوە. لەڕاســتیدا مەبەســتەكە پارێزگاریكــردن نییــە 

لەئاییــن چونكــە خۆرئــاوا هێشــتا لەخاچپەرســتیەكەیدا 

دەژی بــەاڵم بەشــێوەیەكی نــوێ و، فــرە چەشــن، بەرگــری 

لــەوە  لــە ئیســالم و موســڵامنان دەكات، مەبەســتیش 

هێــزە  و  نیشــتامنیەكان  بزوتنــەوە  دوژمنایەتیكردنــی 

ــۆ  ــتیەكانە ب ــتمە سۆسیالیس ــكەوتنخوازیەكان و سیس پێش

ئــەوەی ڕەوشــەكە بــۆ داگیركــەر خــۆش بكەن و، بــەردەوام 

ــاو  ــە ن ــان بخەن ــی ســامانەكان و واڵت ــە بەتااڵنردن ــت ل بێ

تــۆڕی هاوپەیامنێتیــەكان ئەمــەش ئەوەیــە كــە سیســتمە 

ســەرمایەدارییەكان هــەر لــە ســەدەی ڕابــردوەوە ئەنجامی 

دەدەن- هێشــتا كڵێســای خۆرئــاوای و هەتــا ئەمــڕۆش 

هەبێــت  كەڵكێكــی  ئــەوەی  بــێ  پێــدەدەن  ڕەواجــی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

سوشیالیســتیەكاندا  حزبــە  پێشــكەوتنی  لەبەرامبــەر 

و،  كۆمۆنیســتەكان  حزبــە  بنكەكانــی  فراوانبوونــی  و، 

كــە  ئەوەشــەوە  بەهــۆی  جەماوەریــان.  زیادبوونــی 

سیســتمە ســەرمایەدارییەكان تێیــدا ســەركەوتوو نەبــوون 

لەخۆرئــاوا، ئــەوا جارێكــی تــر ئاڕاســتەی واڵتــە تــازە 

گەشەســەندوەكانی دەكەنــەوە، لەڕێگــەی ســوودگیریی 

ــەت  ــی ئایدۆلۆژی ــری و، فۆرمەلەنەبوون ــی فیك ــە ناروون ل

ــە  ــەك ل ــە ماوەی ــی ب ــەوەو، تێپەڕین ــداری و باوەڕی و ئایین

دواكەوتنــی شارســتانی.. شــوێنكەوتەیی ڕۆشــنبیرەكانی بــۆ 

ــایكردنەوەی. ــاواو الس خۆرئ

 هەروەهــا ئــەوەی زیاتــر جێگــەی سەرســامیە ئەوەیــە كــە 

ــە  ــت ك ــن« نەوروژێرنێ ــەرمایەداری و ئایی ــەلەی »س مەس

ــر مەترســیدارە بەنســبەت كۆمەڵگــەی ئێســتامانەوە.  زیات

ئەگەریــش ئێمــە بەڕاســتی ســورو پێداگربووینایــە لەســەر 

كــە  ئــەوەی  وە  دەیڵێیــن..  بەردەوامــی  بــە  ئــەوەی 

ــۆڕش..  ــی ش ــە بەڵگەنامەكان ــیومانە ل ــار نووس ــان ج دەی

هەروەهــا ئــەوەی ئیمزامــان لەســەری كــردوەو لەمــاوەی 

ــتم  ــوە مەبەس ــان زانی ــەدەیەكداو بەگونجاوم ــە س چارەك

ئــەوا  سۆسیالیســتیە«..  چارەســەری  حەمتیەتــی   «

»ســەرمایەداری« ئــەوكات دەبێتــە هەڕەشــەو مەترســیەكی 

ــە  ــی ئێم ــەوە واقیع ــان، لەبەرئ ــەر ژیامن ــتەقینە لەس ڕاس

چــڕی  ســنووردارەكەیەوەو،  داهاتــە  بــە  میــر  لــە 

ــەپێدان  ــۆ گەش ــیالیزم ب ــەی سۆش ــتوانەكەیەوە ڕێگ دانیش

دەســەپێنێت.. ســەرمایەداری دەبێتــە دوژمنــی هــەرە 

گــەورە لەســەر گەشــەپێدان و بەربەســتی ســەرەكی بــۆی، 

ئاییــن«  و  ســەرمایەداری   « مەســەلەی  نەوروژاندنــی 

ــەك  ــچ ناتەواوی ــە هی ــە ئێم ــەوە دەكات ك ــۆ ئ ــاژە ب ئام

ــدار  ــان دین ــن ی ــەرمایەدار بی ــە س ــەوە ك ــەوەدا نابینین ل

ــن  ــێوازی ســەرمایەداری.. ســەرمایەداری و ئایی لەســەر ش

هــاوڕان لەســەر ئــەوەی لەنێوانیاندایــە لەئامانجــەكان 

دەوڵەمەنــدەكان  یەكەمــدا  لەئیســالمی  ئامــڕازەكان.  و 

بەپــارەو ســامانەكانیان ســوپای موســڵامنانیان پڕچــەك 

و  هــاوەاڵن  گــەورە  لەناویانــدا  دەكــرد...  تەیــار  و 

ئەوانــە هەبــوون كــە مــژدەی بەهەشــتیان پێدرابــوو. 

هیــچ ڕێگریەكیــش نییــە لــەوەی كــە دەوڵەمەندانــی 

ــە  ــەو كارە هەســن ك ــان ئ ــڕۆش بەهەم موســڵامنانی ئەم

دوێنــی دەوڵەمەندەكانیــان ئەنجامیــان دابــوو هەتــا خوای 

گــەورە پیــرۆزی و بەرەكــەت بخاتە مــاڵ و ســامانیانەوەو.. 

ئەگەریــش  بكاتــەوە.  هێنــدە  چەنــد  ســامانەكانیان 

ســەرمایەداری لەبنچینــەدا لەســەر چاالكــی تــاك و ئــازادی 

ڕەهــای وەســتابێت ئــەوا ئایینیــش هەروەهــا نكوڵــی 

ــە  ــتیدا ئێم ــە ڕاس ــاكات. ل ــاك ن ــی ت ــازادی و چاالك ــە ئ ل

بەپێــی ئەمــە دەبینــە ســەرمایەداری و پێشــامن وایــە 

ــدار  ــە ڕاســتیداو.. دین ــەرمایەداری ل ــن... س كــە دینداری

لەشــێوەو ڕوخســاری دەرەكیــدا.. زۆرجاریــش بەرگــری 

ــری  ــە بەرگ ــە ئێم ــامن وای ــن و پێ ــەرمایەداری دەكەی لەس

لــە ئاییــن دەكەیــن.. بــەاڵم ئێمــە لەراســتیدا بەرگــری لــە 

ســەرمایەداری دەكەیــن.

 ئامانجــی ئێمــەش لێــرەدا ڕوونكردنەوەی ئــەم تێكەڵكردنە 

و  ســەرمایەداری  لەنێــوان  ناشــعوریەیە  یــان  شــعوری 

ئایینــدا لــە ویژدانــی نەتەوەییامنــدا هەتــا بتوانیــن ئاییــن 

پوخــت بكەینــەوە لــەو شــتانەی پێــوەی هەڵــوارساون 

لەشــوێنەوارەكانی داگیركــەر مەبەســتم وێناكردنەكانــی 

ســەرمایەدارییە بــۆ جیهــان، وە بەشــێوەیەك ڕاڤــەی ئاییــن 

بكەیــن كــە واقیعــی ئێســتامان دەیخوازێــت، بەشــێوەیەك 

ــامن  ــوەو واقیع ــان چوارچێ ــە ی ــە وێن ــامن ببێت ــە ئایین ك
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ناوەڕۆكەكــەی. ئەمــەش ئەركــی ئێمەیــەو ئەركــی فەقیهــە 

موســڵامنەكانە ئەوانــەی كاری ئیجیتهادكردنیــان لەئایینــدا 

پێیــان ســپێراوە، هەروەهــا جێبەجێكردنــی ئەحكامەكانــی 

ببینــە  هەموومــان  ئــەوەی  لەبــری  شــەریعەتەكەی 

ــە  ــاوەڕ ب ــنبیری لەواڵتــداو، ب ــەری ڕۆش قوربانــی داگیرك

زاڵــم و ســتەمكار بێنیــن و وابزانیــن ئێمــە بڕوامــان بەخــوا 

ــاوە. هێن

ڕەوشــە  لەراســتكردنەوەی  بریتییــە  ئێمــەش  ئەركــی   

ــتەقینەكان  ــە ڕاس ــەوەی جەنگ ــنبیریەكامنان و، دۆزین ڕۆش

لەڕێگەیــەوە  و  دەیســپەێنێت  واقیعەكەمــان  كــە 

بەرژەوەندییەکامنــان بــەدی دێــت و ئاڵوگۆڕكردنــی بــە 

ــای  ــدا بەرپ ــەكان كــە داگیركــەر لەنێوامنان جەنگــە وەهمی

كــردوە بــۆ ئــەوەی دورمــان بخاتــەوە لەواقیعەكەمــان 

خۆمــان  ڕاســتەقینەكانی  بەرژەوەندیــە  دیتنــی  لــە  و 

ــەوە.  ــتكردن و فێڵكردن ــم دروس ــەی وەه ــەش لەڕێگ ئەم

ــەردەم مەترســیە  ــتان لەب ــە وەس ــە ل ــە بریتیی ــی ئێم ئەرك

كرداریەكانــدا و ڕوونكردنەوەی هەڵوێســتی شارســتانیامن. 

زۆرجاریــش خۆرئــاوا لەحســاباتەكاندا بەهەڵــەدا دەچێــت، 

هەتاهەتایــە  بــۆ  ڕۆشــنبیری  داگیركــەری  وایــە  پێــی 

دەمێنێتــەوەو، جەمــاوەر لەواڵتــە تازەگەشەســەندوەكاندا 

بەهەمیشــەیی  تێیدایــە  لــەو دواكەوتنــە شارســتانیەی 

ــەری  ــەد وەك نوێن ــا ئەب ــنبیرەكانی ت ــەوەو، ڕۆش دەمێنێت

کولتــوورو ڕۆشــنبیری خۆرئــاوا لەواڵتەكانیانــدا دەمێننەوەو 

ــی ســوودیان  ــی دەكــەن و، بیان ــدی بیان ــۆ بەرژەوەن كار ب

بەرژەوەندییەکانــی  لــە  بەرگریكــردن  بــۆ  لێدەبینێــت 

بەشــێوەیەكی  واڵت  فەرمانڕەواییكردنــی  ســەرلەنوێ  و، 

ناڕاســتەوخۆو لەڕێگــەی بریكارەكانیــەوە لەواڵتــدا. بــەاڵم 

ــە  ــنبیران ك ــیارێتی ڕۆش ــە بەرپرس ــتكردمنانەوە ب ــە هەس ل

پێشــەنگی جەمــاوەرن، ئــەوا ئێســتا كاتــی ئــەوە هاتــووە 

ئــەم تێكەڵكــردن و شــێواندنە لەرۆشــنبیری نیشــتامنیامندا 

لەبــەردەم  لەئێســتادا  ئێمــە  كــە  ڕوونبكرێتــەوە 

بەرپاكردنــی ڕاپەڕیندایــن لەپێنــاو چەســپاندنی ڕێســاكانی 

شــۆڕش و بنەمــا دەرونــی و فیكریــەكان و لەناوبردنــی 

ــی  ــەپێدان و گۆڕان ــەردەم گەش ــتەنگەكانی ب ــوو ئاس هەم

كۆمەاڵیەتــی.

1. سیســتمە ســەرمایەدارییەكان ســورن لەســەر ئــەوەی وا 

لــە خــودا بكــەن لــەدەرەوەی رسوشــتەوە بێــت، لەودیــو 

جیهانــەوە بێــت، لــەدەرەوەی كات و شــوێنەوە بێــت، 

ناكرێــت  بكرێــت،  وێنــا  یــان  بكرێــت  مەحاڵــە دەرك 

ــی  ــت لێ ــەاڵم دەكرێ ــەوە ب ــری لێبكرێت ــان بی ــت ی ببیرنێ

ــی  ــت و، لەكات ــدا بكرێ ــازی لەگەڵ ــان ڕازونی ــەوە ی بپارێیت

بكرێــت.  لــێ  هاریــكاری  و  كۆمــەك  داوای  پێویســتدا 

بــۆ  دەبێــت  ئاڕاســتە  جەمــاوەر  هەســتی  پاشــانیش 

جیهانــەو،  لــەم  دوردەكەوێتــەوە  جیهــان،  دەرەوەی 

ســەرمایەكان  خــاوەن  لەدەســتی  دەهێڵێــت  بەجێــی 

ــچ ڕكابەرێكــی  ــۆ چۆڵكــراو هی ــەی ب ــەوەی بوارەك دوای ئ

ــش  ــرد. هەركاتێكی ــەریداو قۆرخیك ــوو بەس ــاو، زاڵ ب نەم

ــان  ــۆ دەرەوەی جیه ــوو ب ــتە ب ــاوەر ئاڕاس ــتی جەم هەس

كۆنرۆڵكردنــی لــە الیــەن خــاوەن ســەرمایەوە زیاتــر 

ــت. لەمەشــدا فــەالح ســوودانی دەڵێــت: خۆشــحاڵ  دەبێ

بــووم لــە زەویەكەمــداو كێڵگەكــەم دەچانــدو، واڵخەكانــم 

هــات  ڕەشــپۆش  مرۆڤێكــی  ڕۆژێكیــان،  دەلەوەڕانــد، 

ــت،  ــەك ڕۆیش ــاش ماوەی ــوو، پ ــك هەب ــتیدا كتێبێ لەدەس

دواتــر كتێبەكــەم لەدەســتی خۆمــدا دیتەوەو زەویەكەشــم 

ــەودا! ــتی ئ لەدەس
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

چــوو،  خراپــی  بــەرەو  خەڵكیشــی  ڕەوشــی  ئەگــەر 

ــك ڕوو  ــەوا خەڵ ــۆوە، ئ ــەژاری باڵوب ــوو، ه ــران ب ــاری گ ب

لەخــوا دەكــەن و، داوای دابینكردنــی پێداویســتیەكانی 

لێدەكــەن خــاوەن ســەرمایەش بەمــە خۆشــحاڵ دەبێــت و، 

دەبەخشــێت و، خــەم و خەفەتــی خەڵــك دەڕەوێنێتــەوەو، 

پێداویســتیەكانی خەڵــك دابیــن دەكات، وەك جێنشــین 

ــدەدات لەكاتێكــدا  ــارە بەچــەپ و ڕاســتدا فڕێ كیســە پ

بەزریــان  دەســتەكان  كەژاوەكەیدایــەو  لەنــاو  خــۆی 

ــكارە،  ــەرو گرۆهی ــودا بەخش ــامن، خ ــۆ ئاس ــەوە ب كردۆت

ــك  ــتی خەڵ ــانیش هەس ــتگیرۆیكارە، پاش ــدەرو دەس ڕۆزی

ڕادێــن لەســەر داواكــردن و، چاوەڕوانیكردنــی پێبەخشــین. 

ئەمــەش ئەوەیــە كــە سیســتمی ســەرمایەداری دەیەوێــت 

لــە بونیادنانــی دەرونێــك بــۆ جەمــاوەرو ئێمــە كاتێــك داوا 

لەدەوڵەمەنــد دەكەیــن و، داوا لەبەخشــەر دەكەیــن و 

ــە  ــی وێناكردن ــە دیل ــە دەبین ــەوا ئێم ــەوە ئ ــی دەپارێین لێ

ســەرمایەدارییەكان بــۆ ئاییــن، لەكاتێكــدا ئێمــە خاوەنــی 

ــە  ــەوە، وە مافێكــامن هەی ــردن و پاڕان ــە داواك ــن ك حەقی

دەرۆزەكــردن  بەبــێ  دەكەیــن  داوای  لەســەرمایەیەداو 

و، ئێمــە مافــامن هەیــە لــە زەویــداو ئێمــە داواكاری 

ــن. ــەكان نی ــین و كۆمەك بەخش

 زۆرجاریــش وێنــەی خــواو جیهــان دەكەیــن پێكــەوە 

ــۆ  ــەركەوتین ب ــدە س ــدا ـ چەن ــی قوچەكی ــە وێناكردنێك ل

ســەرەوە دەگەینــە كەماڵێكــی زیاتــرو كەموكوڕیەكــی 

كەمــر، چەندێكیــش دابەزیــن بــۆ خــوارەوە دەگەینــە 

ــەدا  ــە لوتك ــر، ل ــی زیات ــر و كەموكوڕیەك ــی كەم كەماڵێك

كەماڵــی ڕەهــا هەیــە كــە هیــچ كەموكوڕییەكــی تێــدا نییە، 

لــە بنكەشــدا كەموكــوڕی ڕەهــا هەیــە كــەوا كەماڵــی تێــدا 

نیــە. بەمشــێوەیە پلــەكان لەنێــوان ســەرەوەو خــوارەوەدا 

جیــاواز دەبێــت یــان لەنێــوان كەمــاڵ و كەموكوڕیــدا. 

لەڕاستیشــدا ئــەم وێناكردنــە هیــچ پەیوەندییەکــی بــە 

ئایینــەوە نییــە بەڵكــو وێناكردنــی ســەرمایەدارییە بــۆ 

جیهــان كــەوا گوزارشــت لــە بونیــادی چینایەتــی كۆمەڵگــە 

دەكات، كــە سیســتمی ســەرمایەداری لــە دەرونــی خەڵكدا 

كۆمەاڵیەتــی  جوڵــەی  بــە  پشــت  و  دەیچەســپێنێت 

چەندێكیــش  دەكات  خــوار  ســەرو  كــە  دەبەســتێت 

ســەركەوتین بــۆ ســەرەوە كەمینــە دەوڵەمەندتــرو كەمــر 

هــەژار دەبێــت، چەندێكیــش دابەزیــن بــۆ خــوارەوە ئــەوا 

زۆرینــە هــەژارو كەمــر دەوڵەمەنــد دەبێــت. پەیوەندیــش 

ــە پەیوەنــدی كەمینــە  لەنێــوان یەكێــك و زۆردا بریتییــە ل

بــە زۆرینــەوەو، پەیوەندنیــش لەنێــوان خــواو جیهــان 

ــدی  ــە پەیوەن ــە ل ــەم شــێوەیە لەراســتیدا بریتیی لەســەر ئ

ــدا. ــەرمایەو كرێكاران ــی س ــوان خاوەن لەنێ

 هەندێــك جــاری تریــش وێنــای پەیوەنــدی لەنێــوان 

خــواو جیهانــدا دەكەیــن وێناكردنێكــی دوانەیــی كــە 

جیهــان دابــەش دەكات بــۆ دووبــەش وێنەیــی و مادیــی، 

خولقێنــەرو  فانــی،  و  باقــی  زەمانــی،  و  هەمیشــەیی 

ــە  ــەو وێناكردن ــن ئ ــۆكار، واش دەزانی ــۆ ه ــرناو، ه خولقێ

ــچ  ــتیدا هی ــە لەڕاس ــەپێنێت ك ــن دەیس ــە ئایی ــە ك ئەوەی

نییــە بەڵكــو لەدایكبــووی  پەیوەندییەکــی بەئایینــەوە 

سیســتمی  وێنــەی  یــان  ســەرمایەدارییە،  سیســتمی 

ســەرمایەدارییە لەســەر ئاســتی دەرونــی و زهنــی چونكــە 

ئەمــە دەتوانێــت وا لەجیهــان بــكات نێگەتیــڤ بێــت، 

ناتوانێــت بەخــۆی بەرپابێــت هەتــا جەمــاوەر ئاگانەبێــت 

ــێ  ــی پ ــەكات و بایەخ ــەی ن ــە بەهاك ــت ب ــی و هەس پێ

ــەردا  ــتی بەس ــت دەس ــەرمایەدار بتوانێ ــا س ــەدات، هەت ن

و،  بــكات  ســامانەكانی  لــە  ســوودگیریی  و  بگرێــت 
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بازاڕەكانــی قــۆرخ بــكات. ئەگەریــش كەســی دینــدار 

بەســەر  بــدات  تــای دوارۆژ  ئــەوەی  بــۆ  ڕێنوماییكــرا 

دونیــاداو، ڕۆح بەســەر جەســتەداو، خولقێنــەر بەســەر 

ــەوەی كەســی  ــۆ ئ ــە ڕوودەدات ب ــەوا ئەم ــرناودا، ئ خولقێ

ســەرمایەداری بتوانێــت بەشــێوەیەكی ئــازاد و دەســتكراوە 

بــژی لەدونیــادا، لەجیهانــدا چۆنــی بوێــت وا بــژی، بەڵكــو 

پاڵنــەری ئایینــی بەشــێوەیەكی  كەســی ســەرمایەداری 

جەمــاوەرو  الی  دەكات  بەهێــز  ســەرمایەداری 

ستایشــە  و،  دەكات  زیــاد  بــۆ  ئایینییەكانــی  بەرنامــە 

لەجەمــاوەر  وا  هەتــا  باڵودەكاتــەوە  پێغەمبەراییــەكان 

ــەك  ــچ ڕێگریی ــانیش هی ــت پاش ــا بێنێ دەكات واز لەدونی

نییــە ئەگــەر خــاوەن ســەرمایە هەفتــەی جارێــك یــان لــە 

ــە  ــمە ئایینیان ــەم دروش ــداری ئ ــدا بەش ــەو چەژنەكان بۆن

كــە  لەبەربــكات،  خواپەرســتی  بەرگــی  هەتــا  بــكات 

ــی  ــارێتەوەو حەقیقەت ــتیەوە دەش ــۆی لەپش ــتیدا خ لەراس

بەســەر  دەســتگرتنە  ئەمــەش  دەكات،  پەنهــان  خــۆی 

ــە بەســەر ســامانەكانیداو، ســوودگیرییە  ــان و زاڵبوون جیه

ــۆی. ــدی خ ــۆ بەرژەوەن ــەكان ب ــزە مرۆیی ــە هێ ل

لــە  بریتییــە  ئایینــداری  وایــە  پێــامن  زۆرجاریــش   .2  

ــەكان  ــی نهێنی ــەكان و جیهان ــە مەســەلە غەیبی ــن ب خوگرت

ــە سەرســامی  ــزەكان و، ڕاوەشــاندنی ســەرمان ل و، موعجی

و خۆشــی و، شــەوق و كەیفــدا، كــە لەڕاســتیدا ئەمــە 

هیــچ پەیوەندییەکــی نییــە بەئایینــەوە بەڵكــو تەنهــا 

وەك  بۆمــان  وێنایكــردوە  ســەرمایەداری  كــە  ئەوەیــە 

ئــەوەوە  لەالیــەن  وتارگەلێگــە  بێــت،  ئاییــن  ئــەوەی 

ئــەوەی  شــاردنەوەی  لەپێنــاو  ئایینداریــی  لەبــارەی 

كــە لــە سیســتمەكەیدا ڕوودەدات لــە ســوودگیریی و 

قۆرخكــردن و، بــۆ پشــتگیریكردن لــە پایەكانــی دەســەاڵت 

و بەهێزكردنــی بــەوەی ســەرنجی خەڵــك ڕابكێشــێت 

داواكردنــی  سەرســامكەرترەو،  و  باقــی  ئــەوەی  بــۆ 

كامەرانــی لــە ناســینی خــواو یەكگرتــن لەگەڵیــدا، وە لــە 

جیابوونــەوەی لــە جیهــان و دەركردنــی لەحســابەكە، 

ــر  ــی زیات ــە سیســتمە ســەرمایەدارییەكان لەهەوڵ هەربۆی

ــی دروشــمەكان  ــەكان و، بەرپاكردن دروســتكردنی مزگەوت

و،  ســۆفیگەریەكان  ڕێبــازە  لــە  پشــتیوانیكردن  و، 

زیندوكردنــەوەی یادەكانــی لەدایــك بــوون و چوونــە نــاو 

غەیبیاتــەكان و، بەرێوەبردنــی مشــتومڕو لێدوانەكانــن 

لەبارەیــەوە. سیســتمە ســەرمایەدارییەكان غەیبیاتــەكان 

بــۆ  دەكات  بەرجەســتە  هەســتیدا  دیمەنگەلێكــی  لــە 

ئــەوەی ناوەڕۆكێــك بدەنــە ئاییــن لەنــاوەوەی و نــەك 

ناوەڕۆكێكــی كۆمەاڵیەتــی لــە واقیعــی خەڵكــەوە.

ــەوە،  ــە ئایین ــە ب ــان نیی ــەش پەیوەندییەکی ــوو ئەمان  هەم

لەئیســالمدا هیــچ كەســێك غەیبیــات نازانێت جگــە لەخوا، 

بــەاڵم مــرۆڤ تەنهــا مامەڵــە لەگــەڵ جیهانــی شــەهادەتدا 

بەرپابــووە  ئیســالمیش هەمــووی  شــەریعەتی  دەكات، 

لەســەر جیهانــی شــەهادەت و بیــرناو، بەڵكــو بیروبــاوەڕە 

ئیســالمیەكان هەموویــان ڕێگــەو ڕێبــەری خۆیــان لــە 

جیهانــی بیــرناو شــەهادەتدا دەدۆزنــەوە. باوەڕبوومنــان بە 

غەیبیــات و، قســەكردمنان لەبارەیــەوەو، وێناكردمنــان بــۆی 

ــەی  ــۆ ئەوان ــان ب ــەوەو تەكفیركرمن ــامن لەبارەی و، ناكۆكی

ــە  ــان رشۆڤــەی دەكــەن، هەمــوو ئەمان ــی دەكــەن ی نكوڵ

بــاوەڕن لەســەر شــێوازی ســەرمایەداری، بەشــێوەیەك 

دەبینــە قوربانــی وێناكانــی ســەرمایەداری بــۆ ئاییــن، 

بەشــێوەیەك بــڕوا بــە ســەرمایەداری دێنیــن و پێــامن وایــە 

ــاوە. ــن هێن بڕوامــان بەخــودی ئایی
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

 لەكاتێكیشــدا كــە جیهانــی نادیــارو نهێنیــەكان ناتوانرێــت 

دەرك بكرێــن بــە كــردار بەڵكــو بــەدڵ، ئــەوا ئاییــن 

دەگۆڕێــت بــۆ باوەڕێكــی صۆفــی كــە تێیــدا ئیراقاتــەكان 

ــەكان  ــێوازە صۆفی ــانیش ش ــۆد، پاش ــەت و میت ــە باب دەبن

زۆردەبــن و، پێــامن وادەبێــت كــە ئایینــداری بریتییــە 

لــە ســۆفیگەری، چەندێكیــش ڕۆبچینــە نــاو ئایینــەوە 

بەهــا  بەهەمــوو  تەســەوفەوە،  نــاو  ڕۆدەچینــە  ئــەوا 

نەرێنیەكانیــەوە.

ــەرمایەداری  ــتمی س ــەیربێت سیس ــە س ــووە ك  وای لێهات

لەســەر  و  لەئابــووری  ڕێنومایكــردن  بــە  هەســتێت 

تەســەوف لەئایینــدا، وەك ئــەوەی بــاوەڕ لەســەر شــێوازی 

ــۆ  ــك ب ــە ئامڕازێ ــكات بیكات ــڵ ب ــەرمایەداری وا لەعەق س

ــە حســاب  ــا، ب ــا بەتەنه ــی دونی ــی كاروبارەكان بەرێوەبردن

و، بــڕو پێوانــە و، یاســاكان، بــەاڵم كاروبارەكانــی ڕۆژی 

دوایــی و، كاروبارەكانــی ئاییــن ئــەوا الیەنــە ویژدانیــەكان 

و ســۆزداریەكان و چێژەكانــی هەیــەو پاشــانیش كەماڵــی 

مــرۆڤ بــەدی دێــت و خولیــاو حەزەكانــی عەقــڵ و 

پێداویســتیەكانی دڵ فەراهــەم دەبــن خــاوەن ســەرمایەش 

ســامانی نەتــەوەكان تــااڵن دەكات و دەپاڕێتــەوەو دەبێتــە 

ــۆفی و پەرســتش دەكات! س

ــەوە  ــە ئایین ــان ب ــچ پەیوەندییەکی ــەش هی ــوو ئەمان  هەم

نییــە، بەڵكــو ئاییــن تەنهــا بایــەخ بــە جیهــان دەدات كــە 

بەپێــی یاســایەك دەڕوات بەڕێــوە كــە مــرۆڤ بــە عەقــڵ 

دەركــی دەكات هەتــا بتوانێــت زاڵ بێــت بەســەریدا و 

ملكەچــی ژێــر دەســەاڵتی خــۆی بــكات و لەژیــان و 

گوزەرانیــدا ســوودی لــێ ببینێــت. عەقڵیــش هــەردوو 

ــرۆڤ  ــت و م ــی لەخۆدەگرێ ــی ناوخۆی هەســت و ئەزمون

جیهانــەدا  لــەم  كار  ڕێكخســتنی  بــە  هەڵدەســتێت 

ــە  ــەك نیی ــچ جیایی ــەدا هی ــەوەو لەم ــوو هێزەكانی بەهەم

لەنێــوان عەقــڵ و دڵــدا تەســەوفیش بریتییــە لە تەســەوف 

ــەو  ــەك ئ ــان، ن ــە بەرهەمهێن ــی و، ل ــە چاالك ــەكارداو، ل ل

ــك. ــەر ناوەڕۆكێ ــە لەه ــە بەتاڵ ــەوفەی ك تەس

 3. مــرۆڤ وا دەزانێــت كــە مومارەســەی ئایینــی بریتییــە 

ئەوەیــە  موســوڵامن  و،  دروشــمەكان  بەرپاكردنــی  لــە 

ــایەتیدان  ــا دەكات، ش ــی ئیســالم بەرپ ــج بنەماكان ــە پێن ك

ــردن.  ــن و، حەجك ــدان و، ڕۆژوگرت ــردن و، زەكات و، نوێژك

شــەهادەت دەیڵێیــن و، نوێــژ بەرپــای دەكەیــن و، زەكات 

ــۆ  ــن و، حەجكــردن پێشــبڕكێی ب ــن و، ڕۆژو دەگری دەدەی

دەكەیــن. شــەهادەت تەنهــا دوو دەســتەواژە زیاتــری 

لێــامن ناوێــت، نوێژیــش لــە بیســت و چــوار كاتژمێــر 

تەنهــا نیــو كاتژمێــر كاتــی ئێمــە دەبــات، زەكاتیــش تەنهــا 

دەیەكــی ئــەو ماڵەمــان دەبــات كــە زیادەیــە، كــێ هەیــە 

ــێ  ــی ل ــر قازانج ــش زیات ــت! حەجی ــەوەی هەبێ ــتا ئ ئێس

ــەرووی ڕیــكالم و  ــەوەی زیانــی لــێ بكەیــن، ل دەبینیــن ل

ــەرگ و پۆشــاكی  ــن، ب ــێ دەبینی ــەوە قازانجــی ل ڕاگەیاندن

ــان  ــە، ی ــان بازرگانی ــگ ی ــۆ ناوبان ــواو خواپەرســتیش ب تەق

تەنهــا عومرەیەكــی گەشــتوگوزاری یــان بازرگانــی دەكەیــن 

ــران  ــی گ ــت و نرخ ــوك بێ ــی س ــی كێش ــدا هەرچ ــە تێی ك

بێــت ئــەوە دێنینــەوە. هیــچ ڕێگرییەكیــش نییــە لــەوەی 

شــەهادەت  وتــەی  لەتابلۆكانــدا  و  ئاڵتونــی  بەخەتــی 

هەڵیبواســین  نووســینگەكامناندا  و  لەمــاڵ  و  بنووســین 

یــان مزگەوتــەكان بونیــاد بنێیــن و مینەبــەرو شــوێنەكانی 

بانگــدان بڕازێنینــەوەو دەنگــۆی گەورەیــان تێــدا دابنێیــن 

ــەوەی  ــە بێســەروبەری كۆكردن ــەت دەكێشــین ل و، زەحم

تایبەمتەنــدەكان  دامــەزراوە  دەكەیــن  داوا  و،  زەكات 

پیاوانــی  تەقــواو  ئەهلــی  كەســانی  لەالیــەن  دابرنێــن 
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ئایینــی و حكومەتــەوە بەرێوەبرێــن بــۆ كوكردنــەوەی 

و دابەشــكردنی، خەمــی مانگــی ڕەمــەزان هەڵبگریــن 

هاویــن بێــت یــان زســتان، كاركــردن بێــت یــان حەوانــەوە، 

خەرجیــەكان و تێچوونــەكان و، لەخــوا بپارێینــەوە نــاو 

ــی  ــۆ حــەج و، ڕێگاكان ــەوەی بچیــن ب ــت بــۆ ئ دەربچێ

دەســتكەوتنی دراوی قورســامن لەبازاڕی ڕەشــدا بۆ ئاســان 

ــدا،  ــن و بازرگانی ــوان ئایی ــە لەنێ ــەم تێكەڵكردن ــكات. ئ ب

لەنێــوان خەمەكانــی دونیــاو خەمەكانــی دوارۆژدا دەبێتــە 

هــۆی دزەكردنــی فیكــری ســەرمایەداری و سیســتمەكانی 

بــۆ نــاو باوەڕمــان و بــۆ مومارەســەكردنی دورشــمەكامنان. 

لەباشــرین ڕەوشەكانیشــدا دروشــمەكان بەرپادەكرێــن 

لەرەوشــێكی تەقــواداو بــێ هیــچ ڕیــكالم یــان بازرگانیــەك. 

لــە  دەپارێزێــت  خــۆی  موســڵامن  حاڵەتەشــدا  لــەم 

خراپیەكانــی دونیــاو خــۆی لــە ماندوبوونەكانــی الدەدات 

ــت  ــەش نزیكردەبێ ــت، بەم ــتش دەبێ ــی پەرس و، خەریك

لــەو ســۆفیەی كــە دەبێتــە هاوبەشــی ســەرمایەداری 

گــەردون، یەكــەم بــۆ دوارۆژو دووەم بــۆ دونیــا، بەمــەش 

ســەرمایەدار دڵنیادەبێتــەوە لەزەویەكــەی و ئــەو گەرەنتــی 

ــدا. ــە تێی ــەری نیی ــچ كەســێك ڕكاب ــە هی دەكات ك

 لــە هــەردوو حاڵەتەكەشــدا، ئێمــە دەبینــە قوربانــی، 

ئــەو  بــۆ  ســەرمایەداری  رشۆڤەكردنــی  قوربانــی 

ــە  ــەرمایەدارییەكان و مومارەس ــتمە س ــە سیس ــەی ك ئایین

وا  پێــدەدەن،  ڕەواجــی  ئاییــن  بــۆ  ســەرمایەدارییەكان 

ــن  ــی دەبی ــتین و گوێڕایەڵ ــودا دەپەرس ــە خ ــن ئێم دەزانی

و لەڕاســتیدا ئێمــە ســەرمایە دەپەرســتین و گوێڕایەڵــی 

ــی. ئیســالم  ــێ ئاگای ــان ب ــت ی ــی بێ ــدی بەئاگای ــن ئی دەبی

ــو  ــە بەڵك ــەكان نیی ــا پەرستش ــارساوە تەنه ــەوەی ن وەك ئ

مامەڵەكانیشــە بەڵكــو مامەڵــەكان خۆیــان بااڵتــرن لــە 

پەرستشــەكان. ئەمــەش ڕێگــە زەحمەتەكــەو، مومارەســە 

قورســەكەیە، هەمــوو كارێــك پەرستشــە، جوتیــار لــە 

لــە  بــازرگان  لــە كارگەكەیــداو،  زەویەكەیــدا، كرێــكار 

فرۆشــگاكەیدا، خوێنــدكار لــە پەیامنگاكەیــداو، ســەرباز لــە 

گۆڕەپانەكەیــدا. پەرســتش ئــەوە نییــە كــە مــرۆڤ ڕۆژانــە 

پێنــج جــار چــی دەكات لــە نیــو كاتژمێــردا، بەڵكــو ئەوەیــە 

كــە مــرۆڤ ڕۆژەكــە هەمــووی چــی دەكات لەمــاوەی 

بیســت و چــوار كاتژمێــردا. پەرســتش ئــەوە نییــە مــرۆڤ 

چــی دەكات لەنــاو پەرســتگاكاندا، بەڵكــو ئەوەیــە خەڵــك 

چــی دەكات لــەدەرەوەی ئەوانــەوە، لــە ماڵەكەیــدا و لــە 

شــەقامەكاندا. حســابیش لەســەر بەرپاكردنی دروشــمەكان 

نابێــت بەڵكــو لــەو عەقڵــەی كــە بیــری لەچــی كردۆتــەوە؟ 

وە لــەو ماڵــەی لەچیــدا خەرجیكــردوە؟ وە لــەو كۆششــەی 

كــە  كاتــەی  ئــەو  هەروەهــا  كردویەتــی؟  لەچیــدا 

ــردن  ــردوە؟ زانســت پەرستشــە، كارك ــڕۆی ب ــدا بەفی لەچی

پەرستشــە هاوســەرگیری پەرستشــە، ڕزگاركردنــی زەوی 

پەرستشــەو، زاڵبــوون بەســەر دواكەوتنــدا پەرستشــەو، 

ــەر  ــوون بەس ــە، زاڵب ــەر پەرستش ــەوەی داگیرك ڕوبەڕبوون

ســوودگیریی نــاڕەواو قۆرخكــردن پەرستشــە، بەرگریكــردن 

لــە مافــی الوازو بەشــخوراوان لەهــەر شــوێنێك بێــت 

پەرستشــە. ئــەوەی دەیەوێــت پەرســتش كــورت بكاتــەوە 

لــە بەرپاكردنــی دروشــمەكاندا ئــەوە قوربانــی داگیركــەری 

ڕۆشــنبیریە لــەواڵت و وێناكردنــی ســەرمایەدارییە بــۆ 

ــن. ئایی

 شــەهادەت واتــە ڕەتكردنــەوەی هەمــوو خواوەندەكانــی 

چەرخــی ســاختە، ئێمــە دەڵێیــن » هیــچ خوایــەك« واتــە 

لەوێناكردمنانــدا خواوەنــدی وەك شــان و شــەوكەت، هێــزو 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئەگەریــش  ڕەتدەكەینــەوە.  هتــد  بــا...  و،  دەســەاڵت 

لێــی دەربازبوویــن ئــەوا ئــەو كات خــوای ڕاســتەقینە 

دەردەكەوێــت بۆمــان و دەڵێیــن » جگــە لەخــوا« -اال 

ــرە كــە هەمــووان  ــه- ، كــە ئەمــە بنەمایەكــی هەمەگی الل

لەبەردەمیــدا یەكســان دەبــن. شــایەتیدانیش تەنها بەقســە 

نییــە بەڵكــو بــەكارو قوربانیــدان و، نەیــاری و شــۆڕش و، 

بەرهەڵســتی و شــەهیدبوونە، خواكانــی ســەردەم چەنــدە 

زۆرن . نوێژكــردن مەبەســت پێــی دروشــمەكان نییــە 

كۆششــی بەردەوامــی مــرۆڤ و، كاری بەردەوامــی لەپێنــاو 

ئــەوەی  تــاك و گشــتگیرەداو  بنەمــا  ئــەم  بەدیهاتنــی 

کۆمەاڵیەتییــەکان.  سیســتمە  لــە  دەگرێــت  لەخــۆی 

زەكاتیــش ڕازیكردنێكــی مەیلــی مــرۆڤ ناگەیەنێــت و 

گەرەنتیكردنــی دەســهات بــۆی مــادام ئــەوەی داوە كە لێی 

داواكــراوە، لەماڵــدا لەغەیــری زەكات مافــی تریــش هەیــە. 

زەكات مانــای ئەســتۆپاككردنەوە ناگەیەنێــت لەمافەكانــی 

ــەوەی  ــەرەتای دووپاتیكردن ــای س ــو مان ــر بەڵك ــی ت ئەوان

ــا مــرۆڤ یەكســان  ــت هەت ــر دەگەیەنێ مافــی كەســانی ت

بێتــەوە لەگــەڵ ئەوانــی تــر لــەوەی كــە لەبەردەســتیدایە. 

ڕۆژویــش مانــای ناڕەحەتكردن و خۆخســتنە نــاو زەحمەت 

ناگەیەنێــت پاشــان دوای ئــەوە ڕازیكردنــی، بەڵكــو مانــای 

بەشــداریكردنی مــرۆڤ دەگەیەنێــت لەوەی لەبەردەســتی 

مرۆڤدایــەو، كۆمەڵگــەی ئیســالمی هــەژاری و برســێتی 

ــی  ــان بازرگان ــتوگوزار ی ــای گەش ــش مان ــە. حەجی ــدا نی تێ

یــان پڕوپاگەندەكــردن یــان ئەســتۆپاككردنەوە ناگەیەنێــت 

لەگوناهــەكان، بەڵكــو واتــە كۆنگرەیەكــی گشــتی هەمــوو 

موســڵامنەكانە بــۆ ئیجیتهادكــردن لە مەســەلە گشــتییەكان 

كــە دەبێتــە مایــەی چاكــەو بەرژەوەنــدی بــۆ خەڵــك، 

هەمووشــامن ئــەوە دەزانیــن و هاوڕایــن لەســەری بــەاڵم 

ــەرمایەداری  ــێوازی س ــەر ش ــن لەس ــەكردنی ئایی مومارەس

ئــەوا زۆرجــار الســایی و ســاناییە، ڕازیكردنــی ویژدانــە بــە 

ــان. ــگاو هەرزانرینی ــانرین ڕێ ئاس

بــاڵو  بــاوو  هەڵەیەكــی  هێشــتا  ئێمــە   .4  

ڕۆشــنبیری  داگیركــەری  كــە  دوبارەدەكەینــەوە 

بــۆی  خۆرئــاوا  پێــداوەو،  ڕەواجــی  لەنێومانــدا 

هێنــا  شكســتی  ئــەوەی  دوای  هەناردەكردویــن 

ملمالنــێ  لــە  بریتییــە  ئەویــش  لەبەكارهێنانیــدا 

لەنێــوان ڕۆحانیــەت و مادییەتــدا، هەركەســێك بــڕوای 

بەخــواو كتێبەكانــی و پێغەمبەرەكانــی و ڕۆژی دوایــی 

هێنــا ئــەوا دەبێتــە ڕۆحانــی و هەركەســێكیش كــە 

بــڕوای بــە كۆمەڵگــەو گۆڕانــی كۆمەاڵیەتــی هێنــا 

فاكتــەرە  بــە  و  ئاماریــی  شــیكاری  بــە  هەروەهــا 

کۆمەاڵیەتییــەکان ئــەوا دەبێتــە كەســێكی مــادی، ئێمــە 

ــش  ــن ئەوی ــۆری دەكەی ــی تی ــە ڕۆحانیەتێك ــری ل بەرگ

ــەرمایەدارییەكان  ــتمە س ــە سیس ــە ك ــەو ڕۆحانیەتەی ئ

ڕەواجــی پێــدەدەن، ئــەو دەیەوێــت تیۆرێــك بێــت 

هەتــا بتوانێــت كۆنرۆڵــی الیەنــە زانســتیەكان بــكات، 

ــەو  ــا ئ ــت هەت ــراكت بێ ــت ئەبس ــا دەیەوێ هەروەه

ناوەڕۆكەكــە قــۆرخ بــكات و قوتــی بــدات. لەراستیشــدا 

هەركەســێك بــڕوای بــە ڕۆحانیــەت هەبێــت بەمشــێوە 

بەتاڵــە لەهــەر ناوەڕۆكێــك و دەبێتــە قوربانــی فیكــری 

ڕۆشــنبیری. داگیركــەری  و  ســەرمایەداری 

 لەراستیشــدا ئــەم ڕۆحانیەتــە شــەلە بریتییــە لەخــودی 

ــە  ــی دەكات ك ــی مادی ــە وا لەجیهان ــەت، چونك مادیی

هیــچ ڕۆحانیەتێكــی تێــدا نەبێــت، پاشــانیش سیســتمە 

ــاالك دەكات و،  ــەدا چ ــەم جیهان ــەرمایەدارییەكان ل س

ــكاری  ــوودگیریی و قۆرخ ــكات، س ــت دەی ــی بیەوێ چ
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ئەگەریــش  دەكات،  یــاری  و  دەبێــت  زاڵ  و  دەكات 

ئــەوەی وویســتی بــۆی بەدیهــات ئــەوا ڕۆیشــتوە 

بــەرەو ڕۆحانیەتــی بەتــاڵ و مافــی خــۆی پێــداوە 

یــان مومارەســەكردنی  بەووشــەكان و دروشــمەكان 

و  دەبــن  ئــارام  دڵــەكان  رسوتــەكان،  و  دروشــمی 

ســەرلەنوێ  پاشــانیش  دەبنــەوە  پــاك  ئەســتۆكان 

دەگەڕێتــەوە بــۆ جیهــان و چــی بوێــت تێیــدا دەیــكات 

ــنوورێك. ــان س ــا ی ــێ یاس بەب

ــە  ــە ك ــە مــردوەو بكــوژەی ڕۆح ئەوەی ــەم ڕۆحانیەت  ئ

ئیســالم چەندیــن جــار وریایــی لەبــارەوە داوە كــە 

دەڵێــت« لیــس الــر ان تولــوا وجوهكــم قبــل املرق او 

املغــرب..« هەروەهــا پێغەمبەریش لەبارەیــەوە وریایی 

داوە لەپراكتیزەكــردن و هــاوەاڵن ئاماژەیــان پێكردوە لە 

مومارەســەكردندا، ئــەوەی كار بەدەســتەكانی دەكات و 

خــۆراك دەداتــە ئــەو برایــەی كــە خواپەرســتی دەكات 

لەمزگەوتــدا ئــەوا لــەو برایــەی خواپەرســترە، ئــەو 

دەســتەی كاردەكات و لەزەحمــەت و ڕەنجكێشــاندا 

ــیان  ــەی خۆش ــواو پێغەمبەرەك ــتێكە خ ــوە دەس ترەكی

دەوێــت، هەروەهــا ئــەو پێیانــەی دەڕوات و لەپێنــاوی 

ــە  ــری ل ــێكەی دەدات و بەرگ ــی دراوس ــوادا یارمەت خ

نەهامەتــی و پەتــاكان دەكات ئــەو پێیەیــە كــە تێربووە 

لــە ڕۆحانیــەت. ڕۆحانیەتــی ئیســالمیش ناوەڕۆكــدارە، 

لێــرەدا  گــەردون.  و  و رسوشــت  زەوی  ڕۆحانیەتــی 

ــاڵ  ــی بەت ــوان ڕۆحانیەتێك ــڕێتەوە لەنێ ــاوازی دەس جی

ــی  ــە مادەیەك ــەت دەبێت ــەڕو ڕۆحانی ــی ك و مادیەتێك

چــاالك و بــزواو، بەڵكــو مــادە بریتییــە لــە ڕۆحانیەتــی 

بەرجەســتەو بەدیهاتــوو، جیهــان هەمــووی ڕۆحــەو 

ــدا  ــە لەنێوانیان ــەك نیی ــچ جیایی ــە هی ــووی مادەی هەم

ــەاڵم  ــتی، ب ــی یەكتاپەرس ــە لەماناكان ــش یەكێك ئەمەی

ــی ڕۆحانیەتێكــی  ــا ئێســتاش هێشــتا قوربان ئێمــە هەت

شــەلین و، بڕوامــان بــە ئاییــن هەیــە لەســەر شــێوازی 

ــەرمایەداری. س

ــۆ  ــە دروســتكراوە ب ــەم جیهان ــە ئ ــان وای ــك پێی 5. خەڵ

ئــەوەی مــرۆڤ كەڵكــی لێوەربگرێــت » مــاڵ و منــاڵ 

زینــەت و جوانــی ژیانــی دونیــان« پاشــانیش بەهاكانــی 

ــەكان،  ــە پوخت ــۆ بەهــا بەكاربردنی ــن ب مــرۆڤ دەگۆڕێ

بەرپاكردنــی  لــە  دەبێــت  بریتــی  داواكاریشــیان 

مــادام  ســاماندار.  و  خوشــگوزەران  كۆمەڵگەیەكــی 

و  كتێبەكانــی  و  بەخــوا  هێنــاوە  بــڕوای  مرۆڤیــش 

بەرپاكردنــی  و،  دوایــی  ڕۆژی  و  پێغەمبەرەكانــی 

دروشــمەكان و پایەكانــی ئاییــن، ئــەوا مافــی خۆیەتــی 

ســوودمەندبێت لــەو ڕۆزیــەی خــوای گەورە پێیــداوەو، 

ــە جارێــك هاوســەرگیری بــكات و، بخــوات و،  ــر ل زیات

بخواتــەوەو، ســوودمەندبێت لــە ڕۆزی خــوای گــەورە، 

ــت  ــەس دەبێ ــەم ك ــڵامن یەك ــرای موس ــێوەیە ب بەمش

پەالمــاری داهاتــەكان دەدات و یەكــەم كــەس دەبێــت 

بــازدەدات بــۆ نوێژكــردن و، یەكــەم كــەس دەبێــت پارە 

ــەوەو، یەكــەم كــەس دەبێــت زەكات دەدات.  كۆدەكات

ئەمــەش هەروەهــا شــوێنەوارێكە لــە شــوێنەوارەكانی 

شــتێك  هەمــوو  ئاییــن  لەئایینــدا.  ســەرمایەداری 

ــی  ــش بەدیهاتن ــەلەیەك ئەوی ــی مەس ــە خزمەت دەخات

پاكێتیــدا  بــەدوای  و،  لەســەر زەوی  ئەمانەتپارێزیــە 

دەگەڕێــت و، داوای تێپەڕاندنــی ژیانــی دونیــا دەكات 

وەك هەســتكردنێكی بــە پەیــام و بەرنامــەی خــوا. 

بەرهەمهێنانــی  بەهاگەلێكــی  ئیســالمیەكان  بەهــا 
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پوخــن كــەوا كەڵكیــان تێدایــە بــۆ خەڵك. هەمووشــیان 

ئامانجیــان بەدیهاتنــی بەرژەوەنــدی گشــتییە، مۆڕاڵــی 

ــە پاكداوێنــی و زوهــدو لەخۆگرتنــەوەو  ئیســالمییش ل

ــۆ  ــە ب خواپەرســتی، لەڕاســتیدا مۆڕاڵێكــی کۆمەاڵیەتیی

ســنووردانانێك لەبــەردەم ڕیتمــی بەكاربەریــدا، چونكــە 

لــەو ڕۆژەدا كــەوا كۆمەڵگــە تێیــدا لــە ڕیتــم و شــێوازی 

بەرهەمێنانــەوە دەگۆڕێــت بــۆ شــێوازی بەكاربــەری و، 

لەكۆمەڵگــەی خەبــات و تێكۆشــانەوە بــۆ كۆمەڵگــەی 

ــەروەك  ــت ه ــە ڕۆژەدا دادەڕمێ ــەوا ل ــگوزەران ئ خۆش

ــردوە. ــی ك ــدون تێبین ــن خەل ئی

هەمیشــەیی  كامەرانــی  ڕاســتەقینەو  نیعمەتــی   

ــا  ــیەكانی دونی ــن لەخۆش ــە چێژوەرگرت ــە ل ــی نیی بریت

و،  پەیــام  بەدیهاتنــی  لەســەر  لەكاركردنــە  بەڵكــو 

ــەدوای  ــرۆڤ ل ــە م ــەوەدا ك ــەرك، ل ــی ئ بەجێگەیاندن

بــاش  ســوننەتێكی  یــان  شــوێنەوارێك  خۆیــەوە 

ــری  ــەوی ت ــۆ ئ ــەك ب ــەوەكان ی ــە ن ــت ك بەجــێ بهێڵێ

بگوازێتــەوە چونكــە » دوارۆژ چاكــرو ســەرمەدییە« 

نییــە  بوونــی  مرۆڤیــش  پارەیەكــی حەاڵڵــی  هیــچ 

لەكۆمەڵگەیەكــدا كــەوا زۆرینەكــەی ڕوت و ڕەجــاڵ و 

بــێ جلوبــەرگ و برســی و نەخوێنەواربێــت و نەخــۆش 

و بــێ چارەســەر بێــت، چــۆن مــرۆڤ ســامانی حەاڵڵــی 

دەســت دەكەوێــت لــە واقیعێكــدا كــە هەمــوو ئــەوەی 

تێیدایە-نەشــیاو و حــەرام بێــت.

* * * 

 

بەشی دووەم
دارایی لە قورئاندا

 شــێوازی گەشــەپێدانی ناســەرمایەداری لەواڵتــە تــازە 

بــە کولتــووری  تــەواو پەیوەســتە  گەشەســەندوەكاندا 

كۆنیــەوەو بــە ڕۆشــنبیری نیشــتامنیەوە. لەكاتێكیشــدا 

ئــەم کولتــوورەو ئــەم ڕۆشــنبیریە لەجەوهەریــدا ئایینییــە، 

ئــەوا بۆتــە پێویســتیەك كــە هەڵوێســتی ئاییــن لەبــارەی 

ــداری  ــت بەش ــۆن دەكرێ ــن و، چ ــەندنەوە بزانی گەشەس

كــە  ئابووریــدا  سیســتمێكی  لەپێكهێنانــی  بــكات 

ڕەچــاوی بەرژەوەنــدی زۆرینــە بــكات. گرنگیشــی زیاتــر 

ــازە  ــی ت ــن لەواڵتان ــۆن ئایی ــامن چ ــەر زانی ــت ئەگ دەبێ

ــدی  ــۆ بەرژەوەن ــت ب ــتیغالل دەكرێ ــەندودا ئیس گەشەس

سیســتمە ســەرمایەدارییەكان بەپێداگــری لەســەر جیاوازی 

ڕزق و ڕۆزی وەك ســیامیەك لــە ســیامكانی قــەدەری 

خوایــی و، لەســەر وەبەرهێنانــی بەرپابــوو لەســەر قازانــج 

و، لەســەر موڵكایەتــی تایبــەت بــێ ســنوورو یــان مــەرج، 

لەســەر چاالكــی ئابــووری ئــازاد مــادام خاوەنــی ســەرمایە 

– باجــی دارایــی یان خانوبــەرە دەدات لەشــێوەی زەكاتدا. 

بەمشــێوەیە ئاییــن بۆتــە ئامڕازێــك بــۆ پشــتیوانیكردن لــە 

ــاوەردا. ــاوی جەم ــەرمایەداری لەبەرچ ــتمی س سیس

لەپێشكەشــكردنی  بریتییــە  لێــرەدا  ئێمــە  ئەركــی   

ــۆ  ــەوە ب ــی ئایین ــارەی وێناكردن ــر لەب ــی ت ئەلتەرناتیڤێك

یەكێــك لــە ســیامكانی چاالكــی ئابــووری ئەویــش بریتییــە 

لەدارایــی بــۆ زانینــی ئــەوەی ئایــا وێناكردنــی ئاییــن 

ــان  ــەرمایەداری ی ــی س ــە وێناكردن ــرە ل ــی نزیك ــۆ دارای ب

سۆسیالیســتیەوە یــان وێناكردنێكــی تایبەتــە دەكرێــت 

بــە دەرامەتــە  بــدات و گەشــە  بــە كۆمەڵگــە  پــەرە 

ئابووریەكانــی بــدات بەشــێوەیەكی ناســەرمایەداری و 
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بــێ كەوتنــە نــاو وێناكردنــە سۆسیالیســتیە تۆباویــە یــان 

ئایینــی یــان ئاكاریــەكان. ڕەنگــە ئاییــن وێناكردنێكــی 

نــاو  بیخاتــە  و  لەخۆبگرێــت  دارایــی  بــۆ  زانســتی 

كۆمەڵگــەوەو پەیوەنــدی بــە چاالكــی مرۆییــەوە، ڕەنگــە 

ئــەم وێناكردنــەش زیاتربێــت لەهــەر وێناكردنێكــی تیۆری 

ــدا. بەمشــێوەیە،  ــە سیســتمە ئابووریەكان ــك ل ــر لەیەكێ ت

ئــەم وێناكردنــە بایــەخ نــادات بــەوەی كــە هاوردەكــراوە 

یــان ئــەوەی لــە کولتــوورو پــەروەردەو ئەخــالق و ڕۆحــی 

ئێمــەوە ســەرچاوە ناگرێــت وەك ئــەو تۆمەتــە بــاوەی كــە 

دەلكێرنێــت بەهەمــوو وێناكردنێكــی ناســەرمایەدارییەوە 

ــن. ــۆ ئایی ب

 ئێمــە پشــت بــە شــیكاری گوتــەی »دارایــی« دەبەســتین 

تیۆرەكانــی  بــۆ  نــاوەوە  چوونــە  بــێ  لەقورئانــدا 

ــاو  ــە ن ــی كەوتن ــی لەترس ــەبارەت بەدارای ــەكان س فەقیه

ــا لەترســی لەدەســتچوونی  ــەو، هەروەه ــەم و ئ ــەی ئ وت

یەكێتــی شــیكار لــە نێــو ناكۆكیەكانــی فەقیهەكانــدا، هەتــا 

لێكۆڵینەوەكــە مۆركێكــی مێژویــی لەخۆنەگرێــت كــە 

بەدڵنیاییــەوە كەموكــوڕ دەبێــت، بەڵكــو پشــت بەســتنی 

ســەرەكی لەســەر زمانــی عەرەبــی دەبێــت و لەســەر 

هەســتكردن  لەســەر  و  عەقڵیــەكان  بەڵگەنەویســتە 

بەســەردەم و بــە پێداویســتیەكانی، واتــە ئێمــە پێناســەی 

ئایەتەكانــی ســەبارەت بەدارایــی دەكەیــن بەوپێیــەی 

كــە ئەزمونگەلێكــی هەســتی كۆمەڵیــە لــە ویژدانــی 

کولتــووری  نەتەوەییامنــدا. هــەوڵ دەدەم ســەرلەنوێ 

ــە ســەرچاوە  ــی كۆمنــان بونیادبنێمــەوە كــە خــۆی ل ئایین

ــی  ــە بەپێ ــش قورئان ــەوە كەئەوی ــەرەكیەكەیدا دەبینێت س

پێداویســتیەكانی ســەردەم و لەســەرو هەمووشــیانەوە 

ئــەوەش  ناســەرمایەداریی،  بەشــێوازی  گەشــەپێدان 

نەتەوەیــی  داهاتــی  هەروەهــا  كــە  شــێوازەیە  ئــەو 

ســنووردارمان دەیخوازێــت و، نائامادەگــی ســەرمایەیەكی 

گــەورە كــە ببێتــە پشــتیوانیەك بۆ گەشــەپێدان بەشــێوازی 

كۆمنــان  کولتــووری  ئــەوەی  وەك  ســەرمایەداری، 

لەگــەڵ  بێــت  هاورێــك  ســەرهەڵدانیدا  لەجەوهــەرو 

واقیعەكەمانــداو، لــە شــێوازی گەشــەپێداندا لەگەڵیــدا 

بگونجێــت.

ــەی  ــۆ وێن ــەم ب ــیكارێك دەك ــە ش ــت ب ــار دەس  یەكەمج

ئایەتــەكان، مەبەســتم شــێوازە زمانەوانیەكانیەتــی پاشــان 

دەگەڕێمــەوە بــۆ شــیكاركردنی نــاوەڕۆك واتــە ماناكانــی 

لەپێنــاو گەیشــن بەوێناكردنێكــی گشــتی بــۆ دارایــی 

ــی  ــە قۆناغەكان ــاغ ل ــن قۆن ــە دوایی ــە ل ــان« وات ــە »قورئ ل

ــەك. ــە ئایدۆلۆژیای ــووەو بۆت ــەواو ب ــدا ت ــە تێی وەحــی ك

یەكەم: شیكاركردنی وێنە
 1-گوتــەی دارایــی »مــال« لــە قورئانــدا 86 جــار بەشــێوەی 

ــی  ــی باس ــە وەح ــی گرنگ ــە بابەتێك ــووە وات ــاواز هات جی

لەبــارەوە كــردوە بەووردیــی نــەك بابەتێكــی الوەكــی، كــە 

هاوبەرامبــەری بابەتــی پێغەمبەرایەتــی »النبــوە« )گوتــەی 

»النبــی« بــە شــێوەیەكی 80 جــار هاتــووە( هــەروەك 

»وحــی«  )گوتــەی  وەحیــە  بابەتــی  هاوواتــای  چــۆن 

بەشــێوەی جیــاواز 78 جــار هاتــووە(. قســەكردن لەبــارەی 

دارایــی »املــال« لــە وەحیــدا قســەكردنێكی ڕەســەنە نــەك 

وەرگیراوبێــت لــە مەزهەبێكــی هاوچەرخــەوە بــۆی، وە نە 

ڕاكێشــانی وەحــی بێــت بــۆ مەزهەبــە جیــاوازەكان لێــی، 

ــی  ــەوەی خاوەن ــا ئ ــە هەت ــی وەحی ــە بەكارهێنانێك وە ن

ــك بیڵێــت كــە دەیەوێــت بیڵێــت. مەزهەبێ
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گوتــەی »املــال« لەقورئانــدا لــەدوو شــێوەی جیــاوازدا 

هاتــووە: جارێــك ســەربارە )أضافــة( بــۆ جێنــاوەكان )مــال، 

مــاال، أمــوال( 32 جاریــش ســەربارە )أضافة(یــە بــۆ ســەر 

ــم(،  ــا، أمواله ــم، أموالن ــە، أموالك ــە، مالی ــاوەكان )مال جێن

54 جــار ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات )مــال( لەجیهانــدا 

چاالكــی  لەرەوشــی  دەبێــت  ســەربەخۆی  ڕەوشــێكی 

مرۆیــی، ســەربارە )أضافــة( ناكرێــت بــۆ هیــچ كامێــك، نــە 

ــەڵ  ــەوە لەگ ــە پەیوەندییەک ــە بچێت ــۆ، ڕەنگ ــە ك ــاك و ن ت

ئەوانــی تــر، لــە شــێوەی چاالكــی و كۆشــش و وەبەرهێنان. 

دارایــی ســەربەخۆیش لەچاالكــی ئامــاژە بــەوە دەدات كــە 

ڕەوشــێكی رسوشــتیە، هیــچ كەســێك خاوەنــی نییــە، بەڵكو 

بابەتێكــی لــە رسوشــت یــان ڕوداوێكــی ســەربەخۆیە. 

خاوەندارێتــی  پێویســت  وەك  داراییەكیــش  هەمــوو 

ناكرێــت بەڵكــو بوونــی هەیــە پێــش چاالكــی مــرۆڤ لــە 

وتــەی بوونــە نــەك لــە وتــەی خاوەندارێتــی. هەمــوو 

هەوڵێكیــش بــۆ ســەملاندنی خاوەندارێتــی دارایــی ڕەوشــی 

دارایــی ســوودلێوەرگیراوی ســەربارنەكراو بــۆ جێنــاوەكان 

فەرامــۆش دەكات، هەروەهــا ڕەوشــی دارایــی فەرامــۆش 

دەكات وەك دیاردەیەكــی رسوشــتی لــە جیهانــدا لەوێنــەی 

ســامانەكانی رسوشــت لەزەویــدا پێــش ئــەوەی بچێتــە نــاو 

ــرەدا  ــی لێ ــدا، دارای ــەڵ مرۆڤ ــەوە لەگ ــەر پەیوەندییەک ه

تەنهــا توانــاو ئیمكانیەتــە بــۆ كاركــردن و بــۆ چاالكــی 

ــەم  ــەر ئ ــت لەس ــی هاندەربێ ــا واقیعێك ــەو تەنه ــەك ئ ن

چاالكیــە. لەكاتێكیشــدا ســەرباركردن )االضافــة( زیاتــر 

 )32-54( االضافــة(  )عــدم  ســەربارنەكردن  لــە  بــاڵوە 

ئــەوا پەیوەنــدی دارایــی بەوانــی تــرەوە بریتییــە لــە 

ــی ســوودلێوەرگیراو،  ــە دارای ــی، وات ــۆری دارای ــەوەری تی ت

ــدی  ــك لەپەیوەن ــووە الیەنێ ــەوەی ب ــرناو، دوای ئ وەبەرهێ

ــەوە  ــتدا نامێنێت ــكی رسوش ــی لەس ــدا. دارای ــەڵ مرۆڤ لەگ

بەڵكــو مــرۆڤ دەریدەهێنێــت و ســوودی لێوەردەگرێــت، 

ــت  ــرە بكرێ ــت و زەخی ــی هەڵبگیرێ ــت دارای ــە ناكرێ بۆی

بــۆ  دارایــی  بگیرێــت،  لــێ  جوڵەكردنــی  ڕێــی  یــان 

ــەك  ــە ن ــن، دارایــی جوڵەی ــەك هەڵگرت ســوودلێوەرگرتنە ن

دامــركان، دارایــی الیەنێكــە لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ مرۆڤــدا 

ــردارو كۆششــە، وزەو  ــە، ك ــی و جوڵەی ــە چاالك ــوە ك لەوێ

بەرهەمهێنانــە. ئەگەریــش واڵتــە تــازە گەشەســەندوەكان 

دەناڵێنــن  ناوخۆییــەوە  وەبەرهێنانــی  كەمــی  بەهــۆی 

چینەكانــی  لەدەســتی  دارایــی  بوونــی  ســەرەڕای 

ــەالح  ــی زەب ــزی كڕین ــی هێ ــۆی هەبوون ــەرەوەدا بەه س

ــردن  ــان ب ــەرن ی ــی بەكارب ــدەدات دارای ــان پێ ــە ڕێگەی ك

و قوتاركردنــی یــان بــە وەبەرهێنانــی لــە خانوبەرەیەكــی 

نابەرهەمــدا یــان ئاڵوگۆڕكــردن یــان عمولــە یــان دەاڵڵــی، 

هەمــوو ئەمانــەش هەڵگرتــن و كۆكردنــەوەی داراییــە 

ــرەوە حەرامكردنــی ســوو  بەبــێ كۆشــش و چاالكیــەك. لێ

هاتــووە، چونكــە دارایــی بەشــێوەیەكی لەخۆوەیــی پــارە 

پەیــدا نــاكات بەڵكــو كۆششــە دەبێتــە هــۆی زیادكردنــی 

ــی. دارای

2- گوتــەی )املال(یــش بەشــێوەی ناســەرباركراو )غیــر 

مضــاف( لــەدوو شــێوەدا هاتــووە: جارێكیــان بــە نەكیــرە 

مەعریفــە  بــە  جارێكیــش  جــار،   17 أمــواال(  )مــاال، 

)املــال، ااڵمــوال( 10 جــار ئەمــەش ئامــاژە بــۆ ئــەوە 

ــراو و  ــە، زان ــارساو نیی ــارساوەو نەن ــی ن ــە دارای دەكات ك

شــاراوە نییــە )ئەمــە وێــڕای ئــەو )مال(ـــەی كــە بەهــۆی 

ســەرباركردن )اضافــة(ی بــۆ الی جێنــاوەكان نــارساوە(. 

)مــال( واتــە دارایــی دەچێتــە نــاو سیســتمی ئابووریــەوەو 

ــی و گەشــەپێدان دەناســین.  ســەرچاوەكەی و وەبەرهێنان
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دارایــی هــەروا فەرامــۆش ناكرێــت نەزانیــن لەكوێــوە 

هاتــووە؟ چــۆن زیادیكــردوەو؟ لەكــوێ كۆتایــی هاتــووە؟ 

ــت و ئاڕاســتەكەی  ــارەوە دەكرێ ــەوەی لەب بەڵكــو لێكۆڵین

دیــاری دەكرێــت؟ دارایــی تیۆرێكــی هەیــە لەســەری 

دەوەســتێت نــەك تەنهــا بابەتێــك یــان شــتێك بێــت 

ــف و الم  ــە ئەل ــان بێــت و بشــارێتەوە. نارساویــش ب پەنه

دەبێــت وەك )املــال ، االمــوال(7 جــار یــان بــە ســەرباكردن 

دەبێــت )مــال اللــه، مــال الیتیــم، أمــوال الیتامــی، أمــوال 

النــاس( 8 جــار ئەمــەش ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە 

ــە  ــەت ك ــەوەوە نای ــال( ل ــف امل ــی )تعری ــاندنی دارای ناس

بابەتێكــی رسوشــتی نــارساوە لەجیهانــدا بەڵكــو ناســاندنی 

ــاڵ دەبێــت بــۆ ئەوانــی تــر، ئەوانــی تریــش  بــە دانانــە پ

بریتیــن لــە خەڵــك )»امــوال النــاس« واتــە دارایــی خەڵــك 

ــم« دوو  ــوال الیتی ــە) »أم ــان ب ــووە( پاش ــار هات ــوار ج چ

)-مــال  پاشــان  یــەك جــار(  الیتامــی«  »امــوال  جــارو 

ــە  ــۆ خەڵك ــش ب ــار( دارایی ــەك ج ــودا ی ــی خ ــه- دارای الل

ــە بــۆ جەمــاوەری گشــتی و بــۆ زۆرینــەو بــۆ خــاوەن  وات

ــیانەوە  ــتەقینەكان و لەســەرو هەمووش ــە ڕاس بەرژەوەندی

ــان  ــچ بەخێوكەرێكی ــەی هی ــەدارەكان و ئەوان ــو و ن هەتی

ــان  ــەو پارەی ــی نی ــەی پێویســتیان پێ ــۆ ئەوان ــەك ب ــە ن نیی

ــت ،  ــت الی خــاوەن هــەق بێ ــت. دارای دەبێ ــێ دەڕژێ ل

حەقیــش بەپێــی پێداویســتی دیــاری دەكرێــت. داراییــش 

هەروەهــا دارایــی خوایــە و موڵكــی هیــچ كەســێك نییــە، 

ــە  ــووە ك ــەوە نەهات ــش ئ ــۆ یەكجاری ــا ب ــدا تەنه لەقورئان

دارایــی هــی دەوڵەمەنــدەكان و خۆشــگوزەرانەكان بێــت!

3-گوتــەی »املــال« دارایــی بەشــێوەی ســەربانەكراو )غیــر 

مضــاف( لــەدوو شــێوازدا هاتــووە: جارێــك بــە تــاك )املــال، 

مــاال( 18 جــار و جارێكیــش بــە كــۆ )االمــوال، أمــواال( 14 

ــت  ــۆ بێ ــە ك ــت و ڕەنگیش ــاك بێ ــە ت ــال( ڕەنگ ــار. )م ج

ــدا  ــال( لەشــێوەی تاك ــەاڵم )م ــت، ب ــە دەبێ ــك كەڵەك كاتێ

زیاتــر بــاڵوە لــە )مــال( لەشــێوەی كــۆدا، ئەمــەش ئاماژەیە 

بــەوەی كــە كەڵەكەبوونــی دارایــی لــە )أمــوال(دا كەمــر 

وەبەرهێنــان  بــۆ  ئــەوا  ڕویــدا  ئەگەریــش  ڕوودەدات. 

النــاس(،  )أمــوال  خەڵــك  دارایــی  دەبێتــە  دەبێــت، 

كەڵەكەبوونیــش بــۆ تــاك نابێــت، بەتایبەتــی هەمــوو ئــەو 

حاڵەتانــەی كــە تێیــدا )مــال( ســەرباركراوە )اضافــة( ئــەوا 

ــاس«. ــوال الن ــەوە لەشــێوەی »ام ــاڵ خەڵك ــە پ دراوەت

4-گوتــەی )املــال(ی ســەربارنەكراو لــەم ســێ حاڵەتــی 

منصــوب  و  جــار(  )دوو  مرفــوع  باســكراو،  ئیعرابــەدا 

)17جــار(، و مجروریــش )13جــار(. )املــال( زۆر بەدەگمەن 

نەبێــت بەشــێوەی مرفــوع نایــەت، واتــە )املــال( ناكرێــت 

ببێتــە )فاعــل( بكــەر یــان )مبتــدا وخــر( نیهــادو گــوزارە، 

لەڕێگــەی  بەڵكــو  ناكرێــت  لەخــۆوە  )املــال(  چونكــە 

كۆشــش مرۆییــەوە دەكرێــت، حەرامكردنــی ســوو نابێتــە 

ــتێك  ــال( ش ــە )امل ــوزارە چونك ــادو گ ــر( نیه ــدا و خ )مبت

ــۆ  ــە ب ــو بابەتێك ــدا بەڵك ــەلەیەكی هەواڵی ــە مەس ــە ل نیی

چاالكــی و كۆشــش. لــەو دووجارشــەدا كــە تێیانــدا باســی 

)املــال( كــراوە بەشــێوەی مرفــوع هاتــووە مانایەكــی 

ــاە  ــە الحی ــون- زین ــووە وەك » املــال والبن ــی وەرگرت نەرێن

الدنیــا« )18:46( واتــە )املــال( بەهــای نابێــت، بەڵكــو 

شــتێكی ڕوكــەش و هەڵخەڵەتێنــەرە، الوەكــی و جەوهــەر 

ــی  ــن ات ــون إال م ــال وال بن ــع و م ــوم ال ینف ــە وەك » ی نیی

ــی  ــرەدا بەهایەك ــال( لێ ــلیم« )26:88( )امل ــب س ــه بقل الل

نییــە لــە هەڵوێســتەو ڕەوشــە چارەنووســازەكاندا كــە تێیدا 

ــش  ــدا كۆش ــت، وە تێی ــاری دەكرێ ــرۆڤ دی ــردەوەی م ك
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

و چاالكیــەكان و ئاڕاســتەی تەمەنــی دیــاری دەكرێــن، 

دارایــی )مــال( پێوەرێــك نییــە بــۆ هەڵســەنگاندن بەڵكــو 

كار پێــوەرە، ) وال یغنــی الكــم عــن الكیــف، وال املوچــوع 

ــق(. ــن التحقی ــە ع ــژات، وال االمكانی ــن ال ع

 ئەگەریــش گوتــەی » املــال« بەشــێوەی )مجــرور( هــات 

ــێوەی  ــی بەش ــە هاتن ــت ل ــاڵو دەبێ ــاو و ب ــر ب ــەوا زیات ئ

ــە  ــا ب ــان ئەوەت ــش ی ــی )الجر(ی ــوع( )13-2( حاڵەت )مرف

ســەربار )باالضافــة( دێــت )وەك » ذا مــال« یان بەشــێوەی 

ــش  ــة و عطف(ی ــوال وفرمتوهــا« )اضاف ــف وەك )وام عەت

ئامــاژە ناكــەن بــە ڕەوشــی گوتەكــە، بەڵكــو ســەرباربۆكراو 

)املضــاف الیــه( دەگەڕێتــەوە بــۆ ڕەوشــی ســەرباركراو 

ڕەوشــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  )معطوف(یــش  )املضــاف(، 

)املعطــوف علیــه(. بەاڵم ئــەوەی گرنگرە بریتییــە لەهاتنی 

ــەش  ــار ئەم ــر( )11( ج ــی )ج ــە پیت ــرور( ب ــەی )مج گوت

ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە دارایــی )مــال( لەجوڵەیەكــی 

لەبەرئــەوەی  ئــەوەش  بــۆی  لێیــەوەو  بەردەوامدایــە 

ــان  ــە ی ــش گوتەك ــووە پێ ــە بەكارهات ــر( ك ــی )ج پیتەكان

»مــن« )5 جــار( و ، یــان »)ب(« 3 جــار و یــان »فــی« ســێ 

جــار، )جر(یــش بــە پیــت » مــن« زیاتــر بــاوەو ئامــاژە بــە 

ڕاكێشــانی دارایــی و بردنــی و گێڕانــەوەی دەكات وەك 

ــم  ــان » لنبلونك ــاَمِل« )2:47( ی ــَن الْ ــَعًة مِّ ــْؤَت َس ــْم يُ »َولَ

بشــی و مــن الخــوف والجــوع ونقــص مــن االمــوال« 

ــن  ــم م ــر وەك »واتوه ــانی ت ــی كەس ــان پێدان )2:155( ی

ــە  ــانی ل ــان ڕاكێش ــی ی ــان وەرگرتن ــه« )24:33( ی ــال الل م

كەســانی تــر بــە ســتەم و دوژمنــكاری وەك » وأتوهــم مــن 

مــال اللــه« )24:33( یــان وەرگرتنــی و بردنــی لەكەســانی 

ــون  ــە وەك » لتأكل ــم و دوژمنكاران ــێوەیەكی زوڵ ــر بەش ت

فریقــا مــن أمــوال النــاس باالثــم وانتــم تعلمــون »)2:188(. 

ــی  ــی دارای ــۆ پێدان ــە ب ــی »ب« ئاماژەی ــە پیت ــش ب )جر(ی

ــەم پێدانــەش  ــان هێشــتنەوەی؟ ڕەنگــە ئ و گلنەدانــەوە ی

بــۆ كڕینــی ئەســتۆكان و گەندەڵیــە وەك بەرتیــل »أمتدوننــا 

مبــال« )27:36( یــان بــۆ تاقیكردنــەوەی هەســت و زانینــی 

لەپێنــاو  تواناكانــە  تاقیكردنــەوەی  خــودو  تۆكمەیــی 

وەك  چاالكیەكانــی  بەخێوكردنــی  هۆشــیاركردنەوەو 

»وأمددناكــم بأمــوال وبنیــن« )17:6( یــان » ویمددكــم 

ــی«  ــی »ف ــر( بەپیت ــەاڵم )ج ــن« )71:12(. ب ــوال وبنی بأم

ــە پێكــەوە  ــی كــە دوو جوڵ ــۆ دارای ــاژە دەكات ب ــەوا ئام ئ

ــدان و ڕاكێشــان:  ــن و بەخشــین، پاڵ ــەوە، وەرگرت كۆدەكات

لــە و بــۆ، ئەمــەش ئەوەیــە كــە پێــی دەوترێــت بەشــداری 

وەك » وشــاركهم فــی االمــوال«، )64:17( كــە بریتییــە لــە 

ــە  ــە بریتیی ــردن ك ــان زیادك ــی، ی ــی دەرەك ــەی دارای جوڵ

دارایــی  جوڵــەی  واتــە  ناوخۆیــی  دارایــی  لەجوڵــەی 

ــوا  ــا لیرب ــن ڕب ــم م ــا أوتیت ــی وەك » وم ــی نەرێن ناوخۆی

ــێ  ــك بەب ــە زیادكردنێ ــە ل ــە بریتیی ــاس« ك ــوال الن ــی أم ف

كۆشــش و چاالكــی و كارو كۆششــكردن وەك »وتكاثــر فــی 

ــج  ــێ ئامان ــی ب ــی دارای ــە زیادبوون ــوال« )20:57( وات االم

بەڵكــو لەپێنــاو زیادبــوون و گلدانــەوەو قایمكردنــدا نــەك 

ــەندندا. ــەپێدان و پەرەس ــاو گەش لەپێن

 بــەاڵم ئەگــەر )املــال( بەشــێوەی )منصــوب( هــات ئــەوا 

ــع و  ــە )رف ــرە ل ــە باڵوت ــە ك ــی ئیعراب ــن حاڵەتەكان زۆرتری

نصــب( )2-13-17( كــە ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی كــە دارایــی 

ــۆ چاالكــی و كــردارو، هەڵســوڕاوە لەدەســتی  بابەتێكــە ب

ــت،  ــی بێ ــای نەرێن ــار بەمان ــە یەكەمج ــدا. ڕەنگیش مرۆڤ

ــەوە و  ــە دارایی ــت ب ــتی هەس ــۆی پەیوەس ــێك بەه ڕەوش

ســەركۆنەكردنی بــۆی »وتحبــون املــال حبــا جــام« )20:89( 

هەتــا هەســتی مرۆیــی وای لــێ دێــت ســەربەخۆ دەبێــت 



ژمارە 1 کانونی دووەمی 2019
72

لەالیەنەكــەی تــر كــە دارایــی )مــال(ە. كۆكردنــەوەی 

ــان  ــێ وەبەرهێن ــدا بەب ــە لەخۆی ــك نیی ــش ئامانجێ دارایی

ــی  ــدده( )2:104( خەرجكردنیش ــه وع ــع مال ــذي جم » ال

لەخۆیــدا ئامانــج نییــە ئــەوەش بەكاربردنێكــە بەبــێ 

بەرهــەم« یقــول اهلكــت مــاال لبــدا« )6:90(، زۆریــی 

ــو  ــرۆڤ، بەڵك ــۆ م ــە ب ــەك نیی ــدا بەهای ــش لەخۆی دارایی

ــااًل  ــَنَّ َم ــاَل أَلُوتَ ــە »َوقَ ــە چاالكــی و كارەكەیدای بەهاكــە ل

َوَولـَـًدا )77:19( یــان » وجعلــت لــه مــاال ممــدودا )12:74( 

هــەروەك چــۆن زۆری دارایــی یــان كەمیــی زیادبــوون نییە 

ــش  ــی، بڕی ــان كەموكوڕی ــدا ی ــی مرۆڤ ــای خودی ــە بەه ل

ــاال« )34:18(  ــك م ــر من ــا اك ــۆن« أن ــۆ چ ــە ب ــوەر نیی پێ

ــان »واكــر امــواال  ــك مــاال« )39:18( ی ــا اقــل من ــان » ان ی

)69:9( و » زینــە وامــواال« )88:10( یــان »اكــر امــواال 

ــك  ــای نزی ــر بەمان ــی ت ــە جارێك واوالدا )35:34(. ڕەنگیش

ــت  ــر بگەیەنێ ــانی ت ــی كەس ــاڵ و دارای ــە م ــەوە ل نەبوون

ئەوانیــش بریتیــن لەكەســە نــەدارو هەتیــوەكان و خەڵــك، 

ــە، وەك » وال  ــی نیی ــدەكان بوون ــیاندا دەوڵەمەن لەناویش

تقربــوا مــال الیتیــم« )34:6( یــان » ان الذیــن یأكلــون 

امــوال  یــان »وأكلهــم  ظلــام« )10:4(  الیتامــی  امــوال 

ــاس  ــوال الن ــون ام ــان » لیأكل ــاس بالباطــل« )161:4( ی الن

بالباطــل« )34:9( مــاڵ و داراییــش بــۆ پێویســتیە، شــوێنی 

ــتی  ــە پێویس ــە ك ــەدارو ئەوەی ــی ن ــی الی كەس رسوشتیش

پێیەتــی، بردنــی داراییــش لــەم كەســانە واتــە لەناوبردنــی 

ژیــان، داراییــش لەپێنــاو پاراســتنی ژیــان و بەردەوامیەتــی. 

ڕەنگیشــە جــاری ســێهەمیش بەمانــای پێدانــی دارایــی و، 

دەســتبەرداربوونی بێــت لێــی، پێدانــی بــەوەی كــە زیاتــر 

پێویســتی پێیەتــی وەك »واتــی املــال علــی حبــه ذوی 

القربــی والیتامــی واملســاكین« )2: 177( یــان هەســتان 

بــەكارەكان بــۆ بەدیهاتنــی پەیامێــك نــەك لەبــری كرێیــەك 

ــه مــاال، إن اجــری إال علــی  ــا قــوم ال أســألكم علی وەك »ی

ــال«  ــەی » امل ــۆ گوت ــە ب ــێ مانای ــەم س ــه« )29:11(. ئ الل

ــتی  ــەربەخۆیی هەس ــەم س ــب(دا یەك ــی )نص ــە حاڵەت ل

مرۆیــی دەچەســپێنێت لەبــارەی داراییــەوە، پاشــان دووەم 

پێویســتی پارێزگاریكردنــی مــرۆڤ دوپــات دەكاتــەوە 

ــی  ــی دارای ــە پێدان ــەوەش ب ــەم ســەربەخۆییە ئ لەســەر ئ

لەكۆتاییــدا  پاشــان  پێیەتــی،  پێویســتی  كــە  بــەوەی 

پێویســتی پێدانــی دارایــی )املــال( دەردەكەوێــت بــەو 

مرۆڤــەی كــە زۆر زۆر پێویســتی پێیەتــی و، خۆنەویســتی 

ــك  ــا ڕوداوێ ــر. ســوودگیریكردنی هەســتیش تەنه ــەوی ت ئ

بــە  لێــدەكات  پارێــزگاری  ڕوداوێكــە  بەڵكــو  نییــە 

جوڵــەو چاالكــی و بەرهەڵســتی خواســت و حــەز بــۆ 

ــە،  ــر هەی ــی ت ــە الی ئەوان ــەوەدا ك دەســتگرتن بەســەر ئ

وە بــە خۆنەویســتی ئــەوی تــر. پێویستیشــە كــە ئاڕاســتەی 

ــاری دەكات.  ــوان خەڵكــدا دی ــی لەنێ ــی و جوڵەكردن دارای

ــتی  ــە پێویس ــەوەی ك ــەرەو ئ ــی دەڕوات ب ــەوەش دارای ب

ــی. پێیەت

 5-بــەاڵم »دارایــی« كــە ســەربار)مضاف(كراوە بــۆ جێنــاو 

ــەر  ــۆ س ــووە ب ــاف( هات ــەربار )مض ــە س ــك ب ــەوا جارێ ئ

جێنــاوی تــاك )مالــه، مالیــه( 7 جــار، جارێكــی تریــش بــە 

ســەرباركراو باســكراوە بــۆ ســەر جێنــاوی كــۆ لــە شــێوازی 

كــۆدا )أموالكــم، أموالنــا، أموالهــم( 47 جــار واتــە دارایــی 

ناچێتــە نــاو پەیوەندییەکــی زۆرەوە لەگــەڵ تاكــدا بەڵكــو 

پەیوەندییەکــی كۆمەڵییــە 07-47( ئەگەریــش چــووە نــاو 

پەیوەندییەکــەوە لەگــەڵ تاكــدا ئــەوا دەبێتــە داراییــەك بە 

تــاك نــەك داراییگەلێــك بــە كــۆ، تاكیــش ناتوانێــت دارایــی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

لــەكاری  دارایــی،  كەڵەكەبوونــی  بەڵكــو  كۆبكاتــەوە، 

كۆمــەڵ دەبێــت.

7- )املال(دارایــی ســەربار )مضــاف( دەبێــت بــۆ جێنــاوی 

تاكــی قســەكەر )مالیــه( 1 جــار یــان نائامادەبــوو )غائــب( 

ــۆ  ــت ب ــز ســەربار نابێ ــەاڵم هەرگی ــه( شــەش جــار، ب )مال

جێنــاوی قســەبۆكراو )املخاطــب( لەشــێوەی »مالــك«. 

ــا  ــان ئەوەت ــە ی ــی هەی ــەی دارای ــەو كەس ــەوەی ئ وەك ئ

منــی قســەكەرم بــە ڕێژەیەكــی زۆر كــەم یــان نائامادەیــە 

زیاتــر.  هێنــد  شــەش  بەرێــژەی  زۆر،  رێژەیەكــی  بــە 

قســەبۆكراویش دارایــی نیــەو قســەكەریش داراییەكــی 

ڕێژەیــی هەیــە، بــەاڵم نــا ئامــادە ئەوەیــە كــە تاڕادەیەكــی 

زۆر هەمــوو دارایــی هەیــەو پاشــانیش ســێ چیــن بوونــی 

ــت: دەبێ

1-كەســانی نــەدار، كــە بریتیــن لــە قســەبۆكراوەكان، 

ــادەن و  ــتادا ئام ــەو، لەئێس ــتێكیان نی ــچ ش ــەی هی ئەوان

ــازو  ــت و س ــان دویێنێ ــە بی ــك هەی ــە یەكێ ــتیان ب پێویس

ئامــادەن بــۆ ژیانــی ئاگایــی و دەرككــردن.

ــە  ــەكەران، ئەمان ــن لەقس ــە بریتی ــەژاران، ك ــی ه 2-چین

شــتێكی زۆر كەمیــان هەیــە، كــە بریتیــن لــە پێشــەنگانی 

ــاگاو هێنــدەی ئــەوەی هەیانــە لــە هاوپەیامنێتیەكــی  بەئ

لەگــەڵ چینــی خــوارەوەدا، چینــی  رسوشــتیدا دەبــن 

ــەدارەكان. ن

لــە  بریتیــن  ئەمانــە  دەوڵەمەنــدەكان،  3-چینــی 

شــتێكیان  هەمــوو  تاڕادەیــەك  كــە  نائامــادەكان، 

نــەداران  لەگــەڵ چینــی  دەبــن  لەدژبەریــدا  هەیــەو، 

نزیكــرن  زیاتــر  ناوەڕاســتیش  چینــی  هەژارانــدا.  و 

ــە  ــەوەی ل ــەژاران ل ــی ه ــەڵ چین ــان لەگ لەهاوپەیامنێتی

بــن. نزیــك  دەوڵەمەندانــەوە  چینــی 

4- ئەگەریــش: »املــال« ســەرباركرا بــۆ جێنــاوی قســەكەر 

ــتی  ــەربەخۆیی هەس ــۆ س ــاژە دەكات ب ــەوا ئام ــه( ئ )مالی

مــرۆڤ لەبــارەی دارایــی ، یــان كەمــی دارایــی یــان زۆریــی 

و كارناكاتــە ســەر ئاگایــی مــرۆڤ« مــا أغنــی عنــی مالیــه« 

)28:69(

ــب(  ــادە )الغائ ــاوی نائام ــۆ جێن ــرا ب ــش زیادك 5- ئەگەری

ــار(  ــل( )3 ج ــەر )فاع ــتە بك ــك دەبێـ ــەوا جارێ ــه( ئ )مال

و جارێكیــش كارپێكــراو )مفعــول بــه( بــەاڵم هەرگیــز 

بــەوەی  دەكات  ئامــاژە  ئەمــەش  نابێــت  )مجــرور( 

هەیەتــی  بــەوەی  نائامــادە  تاكــی  پارێزگاریكردنــی 

لــێ  شــتێكی  هیــچ  جێگیــرو  بەشــێوەیەكی  لەدارایــی 

وەرناگیرێــت كارێكــی نارسوشــتیە. بەڵكــو دارایــی جێگیــرو 

مــت نابێــت بەڵكــو لــە جوڵەیەكــی بەردەوامدایــە لێیەوەو 

لەحاڵەتــی  كــرداری.  و  مــرۆڤ  بەپێــی چاالكــی  بــۆی 

نەرێنــی  بەهایەكــی  ئــەوا  دەبێــت  بكــەر  ئەوەشــدا 

ــرۆڤ و  ــتی م ــۆ هەس ــك ب ــتە ئەلتەرناتیڤێ ــە و نابێـ هەی

ــۆ كارەكــەی و چاالكیەكەشــی«،  ــە ب ســوودگیریكردنی و ن

»مــا مل یــزده مالــه وولــده اال خســارا« )21:71( یــان » مــا 

أغنــی عــن مالــه إذا تــردی« )11:92( یــان » ماأغنــی عنــه 

مالــه ومــا كســب« )2:111(. لەكاتێكیشــدا كــە كارپێكــراو 

)مفعــول بــه( دەبێــت ئــەوا هەروەهــا ئامــاژە دەكات 

بــۆ هەمــان ڕاســتی پێشــوو ئەویــش ئەوەیــە كــە نەمــری 

مــرۆڤ بــەوە نابێــت كــەوا كــۆی كردۆتــەوە لــە دارایــی و 

چــۆن كاری پێكــردوەو چــۆن وەبــەری هێنــاوە » یحســب 

ــان  ــرد ی ــی دەرك ــش لێ ــده( )3:104( ئەگەری ــه أخل ان مال

لەالیــەن  ئارەزویــەك  و  خواســت  وەك  خەرجیكــردو 

ــە لەشــێوەی  ــەم خەرجكردن ــەوا ئ ــی ئ ــەوەوە و جواڵندن ئ

هێوركردنــەوەی  بــۆ  دەبێــت،  ڕیابازیــدا  و  دووڕویــی 
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جەمــاوەرە یــان بــۆ موزایەدەیەكــە بەســەر ئایینــەوە یــان 

دواخســتنی شۆڕشــێك » كَالَّــِذي يُنِفــُق َمالَــُه رِئـَـاَء النَّــاِس« 

)264:2(، بــەاڵم ڕێــگای خەرجكــردن و بەخشــین بریتییــە 

لەپێدانــی مافــی خەڵكانــی تــر لــە مــاڵ بەشــێوەی زەكات« 

.)28:92( »ٰ ــزَكَّ ــُه، يَتَ ــْؤِت َمالَ ــِذى يُ ٱلَّ

ــۆ  ــاوی ك ــۆ جێن ــەرباركراو ب ــال«ی س ــەی »امل ــەاڵم گوت  ب

ــۆ  ــەرباردەكرێت ب ــەوا س ــار( ئ ــۆدا )47 ج ــێوازی ك ــە ش ل

جێنــاوی قســەكەر دووجــار )اموالنــا(، وە بــۆ جێنــاوی 

قســەبۆكراو 14 جــار، )أموالكــم( وە بــۆ جێنــاوی نائامــادە 

ئــەوەی  بــۆ  ئاماژەیــە  ئەمــەش  )أموالهــم(  جــار   31

قســەكەران مــاڵ و داراییــان نییــە و قســەبۆكراوانیش 

ــە  ــەاڵم نائامــادەكان ئەوانــەن ك بەپلــەی دووەم دێــن ب

ــەوە )14-31- ــۆی دەكەن ــرن و ك ــی هەڵدەگ ــاڵ و دارای م

ــە: ــن هەی ــێ چی ــرەدا س ــە لێ 2(. كەوات

قســەكەرەكان،  ئێمەیــن،  ئەویــش  هــەژاران:  چینــی   

ئەوانــەی كەمێــك داراییــان هەیــە بــەاڵم زۆر كەمــە، 

دارایــی لەدەســتی ئەوانــەدا نییــە كــە داوای دەكــەن، 

ئەوانــەش كــە داراییــان نییــە ئەوانــەن كــە قســە دەكــەن و 

داواكردنــی داراییــش مافێكــە بــۆ ئــەوەی دارایی نیــە. هەتا 

لــەم دوو بەكارهێنانەشــدا، ئــاوا جارێــك دارایــی )مرفــوع(

دەبێــت بــۆ ئــەوەی ئامــاژە بــكات بــە ســەربەخۆیی بوونی 

لێــی »شــغلتنا اموالنــا« )11:48(، جارێكیــش  هەســت 

)مجــرور (دەبێــت وەك ڕاگەیاندنێكــی بەشــداریكردن لــە 

ــا و« )87:11(. ــا نش ــا م ــی اموالن ــل ف ــدا. » ان تفع دارایی

ــەبۆكراوان  ــوە، قس ــە ئێ ــن ل ــد: بریتی ــی مامناوەن 6- چین

بــۆ  هەندێــك داراییــان هەیــە. ئاڕاســتەكردنی گوتــار- 

قســەكەرانەوە  لەالیــەن  پێویســتیەكە  ئامادەبــووان 

ــش  ــاری كۆمەاڵیەتی ــە، گوت ــتێكیان نیی ــچ ش ــەی هی ئەوان

قســەیەكە لەالیــەن ئــەوەوە كــە دارایــی نییــە بــۆ ئــەوەی 

ــك  ــدا جارێ ــەم شێوازەش ــی ئ ــی، لەبەكارهێنان ــە هەیەت ك

گوتەكــە بەشــێوەی بكــەر دێــت یــان نیهــاد )چــوار جــار( 

بــۆ ســەملاندنی ســەربەخۆیی هەســت لەدارایــی، داراییــش 

ــەو هەســتەی خــۆی  ــا » ئ ــۆ بەه ــك ب ــە ئەلتەرناتیڤێ نابێت

لــە كۆشــش و چاالكیــدا« دەبینێتــەوە » إمنــا اموالكــم 

چــۆن  هــەروەك   ،)15:64(  ،)28:8( فتنــة«  واوالدكــم 

دارایــی ڕێگایــەك نییــە بــۆ پێشــكەوتن بەڵكــو ڕەنگــە 

ــواردن » ومــا أموالكــم وال  ــی و ڕاب ــەی زۆرخۆری ــە مای ببێت

ــوو  ــی« )37:34( هەم ــا زلف ــم عندن ــی تقربك ــم بالت أوالدك

پرۆژەیەكیــش وا لــە زۆریــی دارایــی بــكات ببێتــە ئامڕازێــك 

بــۆ خۆشــگوزەرانی و ڕابــواردن و ئەلتەرناتیڤێــك لەبــارەی 

پابەندبــوون بــە بنەمایــەك و بەرگــری لــە دۆســێیەك ئــەوا 

ــوا، ال  پرۆژەیەكــی مایەپــووچ دەبێــت: » یاأیهــا الذیــن امن

تلهكــم اموالكــم وال اوالدكــم عن ذكــر الله« )9:63(. پاشــان 

جارێكــی تــر گوتەكــە دەردەكەوێتــەوە كــە )مفعــول بــه( 5 

جــار كــە مافــی ئەویــر ڕووندەكاتــەوە لــە مــاڵ و دارایــی 

و دەســتدرێژی نەكردنــە ســەر ماڵــی كەســانی دەســت 

دەلەســە،  درۆو  بــەزۆرو  نەبردنــی  نــەدارو،  و  كــورت 

ــان  ــردن ی ــەوە بەیاریك ــتەبردن و داوبۆنان ــن و لەخش دزی

قۆرخكردنــی بــازاڕ. » وال تاكلــوا اموالكــم بینكــم بالباطــل« 

)2:188(، )29:4(، ئــەوەش كۆكردنــەوە و هەڵگرتنی داراییە 

ــی ســەرمایەیە  ــەو، جەمكردن و، خستنەســەرو كەڵەكەكردن

» وال تاكلــوا اموالهــم إلــی اموالكــم إنــه كان صوبــا كبیــرا« 

)4:2(. وەك چــۆن بایــەخ و گرنگــی وەبەرهێنانــی دارایــی 

ــی  ــەوەی بفەوتێرنێــت و، وەبەرهێنان ــێ ئ دەردەكەوێــت ب

لــەوەدا كــە بەرهەمهاتــووە نــەك لــەوەدا كــە بەكاربــراو و 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

فەوتــاوە، بەهەدەردانــی داراییــش لەبەكاربردنــدا گێلیــەو، 

وەبەرهێنانــی لەبەرهەمهێنانــدا زیادبوون و گەشــەكردنە-« 

وال تؤتــوا الســفها ء أموالكــم التــی جعــل اللــه لكــم قیامــا« 

)4:5( هەســتانەوەی داراییــش بــە وەبەرهێنانــەو فەوتانــی 

ــدا  ــان ڕوی ــە. ئەگەریــش وەبەرهێن ــە بەكاربردن داراییــش ب

ــە  ــی گەش ــەوا دارای ــكردنی ئ ــرۆڤ و كۆشش ــی م بەچاالك

هاوڕێكــی  كــرێ  بەمشــێوەیە  دەكات،  زیــاد  و  دەكات 

یؤتكــم  وتتقــوا  تؤمنــوا  »وأن  دەبێــت  كۆششــكردن 

دواجاریــش   .)47:39( اموالكــم«  یســألكم  وال  اجوركــم 

ــۆ  گوتەكــە بەشــێوەی )مجــرور( دەردەكەوێــت )5جــار( ب

جەختكردنــەوەو جــاری دووەمیــش لەســەر پێویســتی 

ســوودگیریی نەكردنــی ســەرمایە بــۆ كۆششــی كەســانی تــر 

ــارە  ــارە پ ــك پ ــە كاتێ ــوودگیرییە خراپ ــەم س ــان ل و وازهێن

دەردەهێنێتــەوە بــێ كۆششــكردن، لەســەر گێڕانــەوەی 

ســەرمایە بــۆ مــرۆڤ ئەگەرنــا دەســەاڵتی شــەرعی دەســتی 

بەســەردا دەگرێــت« وإن تبتــم فلكــم ڕؤوس أموالكــم 

لەپێنــاو  ئــەوەش   )2:279( تظلمــون«  وال  تظلمــون  ال 

ســوودگیریی  بەبــێ  دارایــی  وەبەرهێنانــی  ســەرلەنوێ 

ــن  ــم محصنی ــوا بأموالك ــر »ان تبتغ ــی ت ــی ئەوان لەكۆشش

وەبەرهێنانیــش  باشــرین   .)24:4( مســامحین«  غیــر 

ــەرج  ــتیدا خ ــەلەیەكی گش ــە مەس ــە ل ــی ئەوەی ــۆ دارای ب

بكرێــت كــە جێــی گرنگــی و بەرژەوەنــدی موســڵامنان 

تێكۆشــان  مەسەلەكانیشــەوە  هەمــوو  لەســەرو  بێــت 

»وجاهــدوا بأموالكــم وأنفســكم« )9:41(، » وتجاهــدون 

ــەوەش  ــكم« )61:11( ئ ــم وأنفس ــه باموالك ــبیل الل ــی س ف

تاقیكردنــەوەی ڕاســتەقینەیە بــۆ شــێوازی بەكارهێنانــی 

ــكم«  ــم وانفس ــی اموالك ــون ف ــی » لتبل ــۆ دارای ــرۆڤ ب م

.)186:3(

7- چینــی دەوڵەمەنــدەكان: بریتیــن لــە نائامــادەكان 

ئەوانــەی خــاوەن مــاڵ و ســامانن، وەك خــاوەن موڵكــە 

ــاركاران و خــاوەن ســەرمایەكان،  نائامادەبــووەكان و، قوت

كــە بریتیــن لــە الیەنــی بەرامبــەری چینــی هــەژار 

پەنجــەی  ئەوانــەن  هەروەهــا  ناوەڕاســت،  چینــی  و 

حەشــاردەرو  بــەوەی  ڕادەكێرێــت،  بــۆ  تاوانباریــان 

كۆكەرەوانــی داراییەكانــن. لــەرووی بەكارهێنانیشــەوە 

گوتــەی »اموالهــم« بــە شــێوەی )مرفــوع( دێــت )5 

ــارە  ــۆ ئــەوەی كــە هەڵگرتنــی پ ــۆ ئاماژەكــردن ب جــار( ب

ــی و  ــرۆڤ و چاالك ــی م ــۆ كۆشش ــە ب ــك نیی ئەلتەرناتیڤێ

كارەكــەی » لــن تغنــی عنهــم اموالهــم« )3:10(، )116:3(، 

ــە  ــادات ب ــاژە ن ــی ئام ــەوەی زۆری دارای ــۆ ئ )17:58(، ب

بەهایــەك لەخۆیــدا » فــال تعجبــك اموالهــم وال أوالدهــم« 

بەشــێوەی  تــر  جارێكــی  گوتەكــەش   .)85:9(  ،)55:9(

بــۆ  ئاماژەكردنێــك  وەك  )12جــار(  دێــت  )منصــوب( 

ــە  ــەی ك ــوەكان، ئەوان ــی هەتی ــی دارای ــی بردن مەحاڵێت

نــەدارو بێدەرەتانــن، ئەوانــەش كــە مــاڵ و داراییــان 

ــەدارو  ــی ن ــاڵ و دارای ــە م ــان ل ــەوا بێگوم ــردوە ئ جەمك

ماڵــی  ســەر  بــردوەو خســتویانەتە  بێدەرەتانەكانیــان 

»وال  یــان   )2:4( اموالهــم«  الیتامــی  »وأتــوا  خۆیــان 

ــوا  ــان : فادفع ــم » )2:4( ی ــی أموالك ــم إل ــوا أمواله تاكل

لەســەر  هانــدان  بــۆ  یــان  أموالهــم«)6:4(،  إلیهــم 

خەرجكردنــی دارایــی و كۆنەكردنــەوەی و، پێویســتی 

جوڵەپێكــردن و وەبەرهێنانــی، مــاڵ هــی ئــەو كەســانەیە 

ــە  ــۆ خەرجكردن ــش ب ــی و، دارایی ــتیان پێیەت ــە پێویس ك

»مثــل الذیــن ینفقــون اموالهــم« )261:2(، )265:2( یــان 

ــه« )262:2(.  ــبیل الل ــی س ــم ف ــون امواله ــن ینفق »الذی

لەپێنــاو  مەســەلەیەكداو،  لەپێنــاو  ئــەم خەرجكردنــە 
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ــك«: »إن  ــك و دەســكەوتنی ئەنجامێ ــی ئامانجێ بەدیهاتن

اللــه اشــری مــن املؤمنیــن أنفســهم واموالهــم« )111:9( 

»)وأورثكــم أرضهــم ودیارهــم واموالهــم« )27:33(. بــەاڵم 

ــان  ــی ی ــتنی كۆمەاڵیەت ــاو خۆدەرخس ــردن لەپێن خەرجك

لەپێنــاو موزایــەدە لەئایینــدا، یــان لەپێنــاو دەســكەوتنی 

و  ئەمــە دووڕویــی  ئــەوا  بەرژەوەندیەكــی گەورەتــر 

ڕیاكارییــە »والذیــن ینفقــون أموالهــم رِئَاَء النــاس« )38:4( 

بنەمــاو  ڕوخاندنــی  لەپێنــاو  خەرجكــردن  هەروەهــا 

ئاســتەنگ خســتنە بــەردەم جێبەجێكردنــی و لەپێنــاو 

ســوودگیریكردنی خەڵــك و بەكۆیلەكردنیــان ئــەوا ئەمــە 

بەرهەڵســتیكردنی هــەق و بەكارهێنانــی داراییــە لــەدژی 

ــن كفــروا ینفقــون  ــدا » إن الذی ــەك لەپێناوی ــەت ن ئەمان

ــه« )36:8(. دواجاریــش  اموالهــم لیصــدوا عــن ســبیل الل

گوتەكــە بەشــێوەی )مجــرور( دێــت لەپێنــاو خســتنەڕوی 

ــت و  ــە م ــەوەی ب ــۆ ئ ــی ب ــی و لێنەگەڕان ــەی دارای جوڵ

ــەرمایەدارەكاندا.  ــەی س ــە گەنجین ــەوە ل ــۆش مبێنێت خام

ــا  ــەلەیەكدا »ومب ــاو مەس ــە لەپێن ــۆ خەرجكردن ــی ب دارای

انفقــوا مــن اموالهــم« )34:4(، داراییــش بــۆ كۆششــكردنە 

لەپێنــاو خــوادا نــەك پــارە پەیداكــردن لەڕێگــەی ئایینەوە 

» واملجاهــدون فــی ســبیل اللــه بأموالهــم« )95:4(، » 

ــدوا  ــم« )95:4(، »وجاه ــن بأمواله ــه املجاهدی ــل الل فض

فــی  »وجاهــدوا   ،)25:49(  ،)88:9(  )72:8( بأموالهــم« 

ســبیل اللــه بأموالهــم« )20:9(، »أن یجاهــدوا باموالهــم« 

)44:9(. ئەوانــەش بــە داراییەكانیــان كۆششــیان نەكــردوە 

زیــان  بــە  ئیــدی  دەڕوات  بەفیــڕۆ  پارەكانیــان  ئــەوا 

لێكەوتنــی رسوشــتی بێــت یــان بەشۆڕشــی هیــچ نەبــوو 

اموالهــم«  علــی  أطمــس  »ربنــا  لەدژیــان  بێنــەواكان 

ــە،  ــی هەمووان ــدارییە، موڵك ــۆ بەش ــی ب )88:10(. دارای

ف  والذیــن   « تێیــدا.  هەیــە  مافــی  تاكێــك  هەمــوو 

ــروم« )24:70(، »  ــائل واملح ــوم، للس ــق معل ــم ح امواله

وفــی اموالهــم حــق معلــوم للســائل واملحــروم« )19:51( 

ئــەوەش كارێكــی یاســادانانیە و بەجێنەهێڵــراوە بــۆ خێــر 

یــان زەكات یــان چاكەكــردن »خــذ مــن اموالهــم صدقــە 

تطهرهــم وتزكیهــم بهــا« )103:9(. ماڵــی خاوەنــدارە 

ــچ  ــە و هی ــی كۆمەڵ ــاڵ و دارای ــار م ــادەكان دواج نائام

كەســێك بــۆی نییــە دەســتی بەســەردا بگرێــت و بیكاتــە 

هــی خــۆی.

دووەم: شیكاركردنی ناوەڕۆك
مانــای  شــیكاركردنی  ناوەڕۆكیــش،  شــیكاركردنی   

ــە  ــەی دەمانگەیەنێت ــە وێنەك ــین ل ــە بەچاوپۆش ئایەتەكان

هەمــان ئەنجامــی پێشــوو. دەكرێــت ئــەم مانایانــەش لــە 

ســێ كۆمەڵــەدا كۆبكرێنــەوە:

1-دارایــی هــی خوایــە دەیداتــە هەركەســێك لــە بەنــدە 

ــا  ــە تەنه ــالمدا ب ــش لەئیس ــی دارایی ــەكانی. خاوەندارێت باش

بــۆ خوایــە، خــودا خســتویەتە بەردەســتامن وەك ســپاردەیەك 

ئەوانــەی  نــەدارو  بــۆ  بكرێــت  خــەرج  فەرمانیكــردوە  و 

پێویســتیان پێیەتــی، » واتوهــم مــن مــال اللــه الــذي اتاكــم« 

)33:24(، دارایــی ســپاردەیەكە لەنێــوان دەســتی مرۆڤــدا 

ناشــێت بــۆی دەســتی بەســەردا بگرێــت : فــإذا أنســتم منهــم 

رشــدا فادفعــوا إلیهم أموالهــم« )6:4( داراییــش دەگوازرێتەوە 

ــكرای  ــی ئاش ــەوەش مافێك ــەدارە، ئ ــكرا ن ــەوەی بەئاش ــۆ ئ ب

ئــەوە« فــإذا دفعتــم إلیهــم أموالهــم فاشــهدوا علیهــم« )6:4( 

جوڵــەی داراییــش هیــچ نهێنیەكــی تێــدا نیــەو لەڕێگــەی 

ــت. ــام نادرێ ــەوە ئەنج ــان نهێنی ــردن ی دزەك



77

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بــۆ  دەكات  ئاڕاســتەی  خوایــە  دارایــی  داراییــش   -2

ــی  ــان موڵك ــردن ی ــان قۆرخك ــرات ی ــە می ــر، ن ــی ت ئەوان

هیــچ كەســێك نیــە. جوڵــەی دارایــی و باڵوبوونــەوەی 

و  كۆمەاڵیەتــی  یاســاگەلێكی  بــۆ  دەبێــت  ملكــەچ 

ــێ كەســێكی  ــۆ كەســێك ب ــە ب مافێكــی بەدەســتهاتوو نیی

ــایانە  ــەم یاس ــۆ ئ ــوو ب ــەچ ب ــی ملك ــش دارای ــر، ئەگەری ت

ــدی  ــۆ بەرژەوەن ــە ب ــت ك ــدا دەبێ ــەوا لەدەســتی كۆمەڵ ئ

كۆمــەڵ وەبــەری دەهێنێــت »واورثكــم ارضهــم ودیارهــم 

بەگوزارشــتێكی   )27:33( تطؤهــا«  مل  وأرضــا  واموالهــم 

تــر، دارایــی هاوبەشــیە بەدەقــی قورئــان » وشــاركهم 

بەســەراگرتن،  دەســت  نــەك   )64:17( االمــوال«  فــی 

ــی  ــدا بەپێ ــوان تاكەكان ــت لەنێ ــەی پێدەكرێ ــی جوڵ دارای

پێویســتی نــەك لەپێنــاو زیادكردنــداو، بەپێــی وەبەرهێنــان 

نــەك لەپێنــاو كۆكردنــەوەدا. ئەگەریــش یەكێــك یــان 

ــەوا  ــتێنن ئ ــی بوەس ــەی دارای ــدا جوڵ ــك هەوڵیان كۆمەڵێ

دەســەاڵتی شــەرعی دەســتوەردان دەكات و گەمــارۆی 

ــر  ــانی ت ــی كەس ــێنێتەوەو، ماف ــی هەڵدەوەش ــەر دارای س

كــە تێیدایــە دەیبــات »خــذ مــن اموالهــم صدقــە تطهرهــم 

وتزكیهــم بهــا« )103:9(، بەخشــینیش چاكەكــردن و فــەزڵ 

ــی  ــە دارای ــر ل ــەوی ت ــی ئ ــو ماف ــە بەڵك ــەرادان نیی بەس

ــاك و  ــتی ت ــۆ هەس ــە ب ــەرلەنوێ بونیادنانەوەی ــاك و س ت

بــۆ ڕەوشــە رسوشــتیەكەی و نەهێشــتنی  گەڕانــەوەی 

نامۆبوونــی لــە كۆمەڵگــەو الدانــی دارایــی لــە یاســای 

لــە جوڵــە کۆمەاڵیەتییەكــەی،  رسوشــتی كــە بریتییــە 

ئەمــەش ئەوەیــە كــە بــە زمانــی ئەخــالق پێــی دەوترێــت 

بەخشــین دەبێتــە هــۆی پاككردنــەوەی دەرون و زەكاتیش 

خــۆی لــە پەرستشــەكانەو بریتییــە لــە جەختكردنــەوە لــە 

ــە داراییــدا »ویتجنبهــا االشــقی، الــذي  مافــی ئــەوی تــر ل

یــؤت مالــه یتزكــی« )18:12(. مەبەســتیش پێــی بەرتیلێكــی 

كۆمەاڵیەتــی و سیاســی نییــە هەتــا واز لەمــرۆڤ بهێرنێــت 

ــادام 2،5 %  ــكات م ــامانەكەی ب ــت بەس ــی بوێ ــدی چ ئی

ــەردا  ــاڵێكی بەس ــە س ــەی داوە ك ــە زەخیرەكراوەك ــە ماڵ ل

ــرەدا  ــو مەبەســت لێ ــردوە، بەڵك ــەی نەك ــەوەو جوڵ گەڕات

جەختكردنەوەیــە لەســەر مافــی كۆمەڵگــە لــە مــاڵ و 

ــی  ــی و جواڵندن ــتی وەبەرهێنان ــەر پێویس ــی و لەس دارای

بــێ ئــەوەی زەخیــرەی بــكات و هەڵیبگرێــت، بەڵكــو 

ــكاوە  ــی ڕاش ــدا دەقێك ــی تاك ــە دارای ــر ل ــەوی ت ــی ئ ماف

»والذيــن  هەڵناگرێــت  ئاوێتەكردنێــك  رشۆڤــەو  هیــچ 

ــروم« )24:70(  ــائل واملح ــوم للس ــق معل ــم ح ــی امواله ف

ــائل  ــوم للس ــق معل ــم ح ــی امواله ــش »وف ــی تری جارێك

داراییەكانیــش  هاوبەشــیكردنی   .)19:51( واملحــروم« 

ــامانی  ــاڵ و س ــە م ــر ل ــی ئەوی ــداو، ماف ــوان خەڵك لەنێ

تاكــدا ئامانجــی پەرستشــەكانەو لەســەرو هەمووشــیانەوە 

كــە  نەبیــرناو  تــری  بەئــەوی  هەســتكردنە  نوێژكــردن 

خوایــەو، هاوبەشــیكردنی مــاڵ و ســامانیش هەســتكردنە 

بەئــەوی بیــرناو كــە مــاڵ و ســامانی نییــە » اصالتــك تامــرك 

ــا  ــا م ــی أموالن ــل ف ــا أو أن نفص ــد أباؤن ــا یعب ــرك م ان ت

تشــا ء« )87:11(.

 لەبەرئــەوە مەحاڵكــراوە دەوڵەمەنــد لــە مــاڵ و ســامانی 

هــەژاران بخاتــە ســەر ماڵەكــەی خــۆی، یــان ئــەوەی مــاڵ 

ــی »وال  ــە نیەت ــت ك ــەوە بەرێ ــی ئ ــە ماف ــامانی هەی و س

تأكلــوا أموالهــم إلــی أموالكــم إنــه كان صوبــا كبیــرا« )2:4( 

ــا ســەرمایە كەڵەكــە نەبێــت و دارایــی لەبەردەســتی  هەت

كۆمەڵــدا.  لەنــاو  جواڵوبێــت  و،  هەبێــت  خەڵكــدا 

ــەر  ــۆ س ــش ب ــێكی تری ــامانی كەس ــاڵ و س ــی م زیادكردن

ــوا  ــم و ســتەمە » الأكل ــە و زوڵ ــە و تاوان ــاك خراپ ــی ت ماڵ
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فریقــا مــن امــوال النــاس باالثــم وانتــم تعلمــون »)189:2(، 

ــم  ــم بینك ــوا اموالك ــوا ال تأكل ــن أمن ــا الذي ــا أیه ــان » ی ی

بالباطــل«. )29:4(

 باوەڕیــش یەكســانە بــە بەكارهێنانــی دارایــی بەپێــی 

بــێ  خەڵكــدا  لەنێــوان  دارایــی  جوڵــەی  یاســاو، 

بــاوەڕ. لــە  گوزارشــتە  دەستبەســەراگرتن 

ــوان دەســتگرتن بەســەر  ــە لەنێ ــش نیی ــچ جیاوازیەكی  هی

مــاڵ و ســامانی خەڵــك و لەنێــوان پیاوانــی ئایینــی و 

پیاوانــی دونیــادا، لەنێــوان دەســەاڵتی ئایینی و دەســەاڵتی 

سیاســیدا، هەردوكیــان ڕەنگــە جوڵــەی دارایــی بوەســتێنن« 

إن كثیــر مــن االحبــار والرهبــان لیأكلــون أمــوال النــا 

مێژوویــی  شــێوەیەكی  بــە  ئەمــەش   )34:9( بالباطــل« 

و  ئایینــی  دەســەاڵتی  هــەردوو  تێوەگالنــی  رشۆڤــەی 

ــی  ــاڵ و دارای ــی م ــە خواردن سیاســی دەكات ســەبارەت ب

خەڵــك ئەمــەش دەبێتــە هــۆی شۆڕشــی كۆمەاڵیەتــی كــە 

ــی. ــۆ دارای ــەوە ب ــە دەگێڕێت جوڵ

ــە  ــە بەخێوكەرێكــی نیی ــە ك ــەو هەژارەی ــش ئ ــەوی تری  ئ

بەخێوكەرەكــەی  كــە  ئەوەیــە  هەتیویــش  هەتیــوە،  و 

جگــە  نەمــاوە  پاڵپشــتێكی  هیــچ  لەدەســتداوەو 

ــدا،  ــە ماڵەكەی ــە ل ــی هەی ــوە ماف ــەم هەتی ــە. ئ لەكۆمەڵگ

ــەوە،  ــك بیت ــەی نزی ــە ماڵەك ــبێت ل ــوو، ناش ــەر هەیب ئەگ

ماڵیــش لەكاتــی پێویســتیدا بەكاردەهێرنێــت. پێویستیشــە 

خاوەندارێتــی  نــەك  دەكات،  دیــاری  خاوەندارێتــی 

ــی  ــچ خاوەندارێتیەك ــكات. هی ــاری ب ــوون دی ــتی ب پێویس

بەرهەســت  پێویســتیەكی  بەڵكــو  نییــە  پوختیــش 

هەیــە لــەو كاتــەدا دەشــێت ماڵەكــە بەكاربهێرنێــت و 

 ،)152:9( الیتیــم«  مــال  والتقربــوا   « بكرێــت.  خــەرج 

ــچ  ــە هی ــش ك ــی نەداری ــی كەس ــی ماڵ )34:17(. خواردن

بەخێوكەرێكــی نییــە خواردنــی ئاگــرە واتــە خواردنــی 

ــام  ــی ظل ــوال الیتام ــون أم ــن یأكل ــەرام »إن الذي ــی ح ماڵ

إمنــا یأكلــون فــی بطونهــم نــارا« )10:4( ئــەوەش ئــەم كارە 

بــكات ئــەوا ماڵــی خــۆی پیــس و حــەرام دەكات: »وأتــوا 

الیتامــی اموالهــم وال تبدلــوا الخبیــث بالطیــب« )2:4(.

ــە كاركــردن  ــە كۆشــش و چاالكــی و ب  مــاڵ و داراییــش ب

وەبەردەهێرنێــت، داراییــش فاكتــەری جوڵــە و چاالكیــەو، 

ئامڕازێكــە بــۆ مــرۆڤ بــۆ ئــەوەی لەڕێگەیــەوە هێزەكانــی 

ــتەكانی  ــەوە توانس ــا لەڕێگەی ــات، هەروەه ــۆی دەربخ خ

بــەدی بهێنێــت. بــەاڵم دارایــی دارایــی پەیــدا نــاكات. 

بۆیــە ســوو حەرامكــراوە چونكــە خواردنــی ماڵــی خەڵكــە 

ــردن و  ــچ كارك ــێ هی ــە ب ــی دارایی ــاڕەواو، زیادكردن ــە ن ب

كۆششــێك.

امــوال  نهــوا عنــه واكلهــم  الربــا وقــد  3- )وأخذهــم 

ــەرووی  ــش ل ــی دارایی ــاس بالباطــل« )161:4( زیادكردن الن

ــەڕووی  ــای گەشــەكردنی مــرۆڤ ناگەیەنێــت ل ــڕەوە مان ب

ــی  ــە چۆنیەت ــەوەی چاالكی ــەوەش لەبەرئ ــەوە، ئ چۆنیەتی

دەگۆڕێــت »ومــا اتیتــم مــن ربــا لیربــوا فــی امــوال النــاس 

فــال یربــوا عنــد اللــه« )39:30( ســوویش ســوودگیرییە 

ــر  ــی ت ــتەكانی ئەوان ــە پێداویس ــراپ ل ــێوەیەكی خ ــە ش ب

و زیادكردنــە لــە داراییــدا بــێ زیادەیەكــی بەرامبــەر 

ــەدارەو  ــە ن ــە ل ــی دارایی ــداو، دزەپێكردن ــە بەرهەمهێنان ل

هەژارەكانــەوە بــۆ ئەوانــەی خــاوەن مــاڵ و داراییــن. 

ســەرمایەكەی  تــاك  واتــە  ســوو  لــە  تەوبەكردنیــش 

بگێڕێتــەوە بــۆ خــۆی و قازانجەكەشــی بدرێتــەوە بــەوەی 

قەرزەكــەی كــردوە »وإن تبتــم فلكــم ڕؤوس أموالكــم 

ــی  ــە وەبەرهێنان ــون« )279:2( كەوات ــون وال تظلم التظلم
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

»إن  دەدرێــت:  ئەنجــام  مــرۆڤ  بەچاالكــی  دارایــی 

تبتغــوا بأموالكــم محصنیــن غیــر مســامحین« )24:4(، 

وەبەرهێنانیــش بــە ڕاوێژكــردن و بــە راوردكــردن مامەڵــەی 

بــاش دەبێــت »وال تؤتــوا اموالكــم التــی جعــل اللــه 

ــە  ــتانەوەیە وات ــاو هەس ــش لەپێن ــا )5:4( ماڵی ــم قیام لك

و  بەكاربــردن  لەپێنــاو  نــەك  زیــادە  و  بەرهەمهێنــان 

كەمكردنــدا. ئەگەریــش ســوو كرێیــەك بێــت بــێ كاركــردن 

ئــەوا چاالكــی مــرۆڤ ڕەنگــە كارێــك بێــت بــێ كــرێ 

چونكــە ئامانجــی چاالكیەكانــی بەدیهاتنــی پەیامێكــە نەك 

بەدیهێنانــی قازانــج. قازانجیــش بریتــی نییــە لــە پاڵنــەری 

ــە دۆســێكەی و، ســەركەوتنی  ــە ل ــو بەرگری ــی بەڵك چاالك

بنەمایــەك »ویــا قــوم ال أســألكم علیــه مــاال إن أجــری إال 

علــی اللــه« )29:11(. ئەگەریــش مــرۆڤ كاریكــرد لەپێنــاو 

دۆســێیەكدا، بــۆ بەدیهاتنــی ئامانجێــك و، بەجێگەیاندنــی 

ــی  ــی ژیان ــە پێ ــادات ك ــەوە لەدەســت ن ــەوا ئ ــك ئ پەیامێ

بەرپادەبێــت »وإن تؤمنــوا وتتقــوا یؤتكــم أجوركــم وال 

یســألكم أموالكــم« )36:17(.

لــە  بەشــداریكردن  لــە  2- وەك جەختكردنەوەیەكیــش   

داراییــداو، جێبەجێكردنــی جوڵــەی دارایــی لــە كۆمەڵگــەدا، 

هەركاتێــك باســی دارایــی كرابێــت ئــەوا بــاس لــە كۆشــش و 

هەوڵــدان كــراوە لەپێنــاو خــوادا واتــە لەپێنــاو بەرژەوەنــدی 

ــە ســەرچاوەی  ــەو دۆســێیەی ك ــی ئ گشــتیداو، خزمەتكردن

ــن  ــل الذي ــن. »مث ــەكان دەڵێ ــە وەك فەقیه ــوو بەاڵكان هەم

ینفقــون اموالهــم فــی ســبیل اللــه كمثــل حبــە انبتــت ســبع 

ــن  ــف مل ــه یضاع ــە، والل ــە حب ــنبلە مائ ــی كل س ــنابل ف س

یشــا ء« )261:2(. بەخشــینیش مانــای خێركــردن ناگەیەنێــت 

دەگەیەنێــت  دارایــی  وەبەرهێنانــی  مانــای  بەڵكــو 

پەخشــكردنی و جوڵەكردنــی و كۆنەكردنــەوەو زەخیــرە 

نەكردنــی »ومثــل الذيــن ینفقــون اموالهــم ابتغــا و مرضــاە 

ــوە« )265:2(  ــە برب ــل جن ــن أنفســهم كمث ــا م ــه، وتثبیت الل

بەخشــینیش لێــرەدا هەروەهــا ئامانجــی قازانــج نییــە 

گشــتییەكانە.  مەســەلە  خزمەتكردنــی  ئامانجــی  بەڵكــو 

ــەك  ــت ن ــكرا دەكرێ ــی و ئاش ــەش بەنهێن ــەم خەرجكردن ئ

دەســتكەوتنی  و  ناوبانــگ  لەپێنــاو  ئاشــكرا  بــە  تەنهــا 

بەرژەوەنــدی گەورەتــردا »الذيــن ینفقــون اموالهــم باللیــل 

والنهــار، رسا وعالنیــە فلهــم اجرهــم عنــد ربهــم« )274:2( 

چەنــدە ئــەو بەخشــینانەش زۆرن كــە بــۆ ڕیــاكاری و 

دووڕویــی دەكرێــن یــان لەپێنــاو گەیاندنــی زیــان و ئــازار 

ــەریاندا  ــردن بەس ــان بەمنەتك ــرو زەلیلكردنی ــانی ت بەكەس

ــه ثــم ال یتبعــون  »الذيــن ینفقــون أموالهــم فــی ســبیل الل

مــا انفقــوا منــا وال أذی لهــم اجرهــم عنــد ربهــم« )2:262(. 

لــە بەخشینیشــدا كەســێك لەكەســێكی تــر جیــاواز دەبێــت 

جیاوازدەبێــت،  تــر  لەیەكێكــی  باوەڕدارێــك  فەزلــی  و 

ــە  ــە بــڕی پارەكــەدا، بەڵكــو ل فــەزل و جیاكارییــش نــەك ل

بــڕی بەخشــیندا واتــە بەشــداریكردن بــە پــارە لەپێنــاو 

بەرژەوەنــدی گشــتیدا. تەنهــا بــەم مانایــەش فەزلــی پیــاوان 

و ژنــان جیــاواز دەبێــت لــەوەی كــە بەخشــیویانە »مبا فضل 

اللــه بعضهــم علــی بعــض ومبا انفقــوا مــن اموالهــم«)4:34(. 

بــەاڵم بەخشــین لــەدژی بەرژەوەنــدی گشــتی و بــەدور لــە 

پێنــاوی خــودا ئــەوا ئەمــە لەخۆیــدا كوفــر و بێباوەڕیــە »إن 

الذيــن كفــروا ینفقــون أموالهــم لیصــدوا عــن ســبیل اللــه« 

)36:8(. بێباوەڕیــش بریتــی نییــە لەبێبــاوەڕی تیــۆری بەڵكو 

بریتییــە لەچۆنیەتــی خەرجكردنــی مــاڵ لەوێرانكردنــی 

ــی  ــك و، چاندن ــدان بەخەڵ ــدا، بەرتیل ــتۆ و ویژدانەكان ئەس

بەهــای بەفیــڕۆدان و ڕابــواردن كــە بــەدوورە لــە بەهاكانــی 

ــام. ــی پەی ــش و، بەدیهاتن كۆش
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كۆشــش  لــە  بریتییــە  ســامانیش  و  مــاڵ  بەخشــینی   

و تێكۆشــان لەپێنــاو خــوادا. »انظــروا خفافــا وثقــاال، 

ــكردنیش  ــكم« )41:9(. كۆشش ــم وأنفس ــدوا بأموالك وجاه

بەمــاڵ وەســفكردنی واقیعێكــە وەك »وتجاهــدون فــی 

)11:61( هــەروەك  وانفســكم«  بأموالكــم  اللــه  ســبیل 

چــۆن دانپێدانانێكــە بــۆ ڕەفتــاری ڕابــردو »إن الذيــن امنــوا 

ــم وأنفســهم« )72:8(.  ــه بأمواله ــبیل الل ــی س وهاجــروا ف

كۆششــكردنیش  لەئێســتادا.  فەرمانــە  چــۆن  هــەروەك 

ئــەوەش  نازانێــت.  شــوێن  و  كات  ســامان  و  بەمــاڵ 

دەیەوێــت الســایی پێغەمبــەر بكاتــەوە بــا كۆشــش بەمــاڵ 

ــمەكان  ــی دروش ــا بەرپاكردن ــەك تەنه ــكات، ن ــامان ب و س

و درێژكردنــەوەی ڕیــش »لكــن الرســول والذيــن معــه 

جاهــدوا بأموالهــم وانفســهم« )88:9(. كۆششــكردنیش 

نــەك  دەبێــت  تەواوەتیــەوە  قەناعەتــی  ڕێگــەی  لــە 

دوودڵ بیــت لێــی، كاری مێژوویــش كارێكــی درێــژەو، 

وەبەرهێنانــی مێژوویــش لــە ســاتەوەختێكدا بەرهــەم 

نــادات »ثــم مل یرتابــوا وجاهــدوا بأموالهــم وأنفســهم فــی 

ــە  ــوون ب ــۆن باوەڕب ــەروەك چ ــه« )15:45(. ه ــبیل الل س

مەســەلەكە بڕوایەكــی دڵنیاییانــەو بــێ هیــچ دوو دڵییەكــە 

هەتــا كۆشــش بــە مــاڵ و ســامان دەكرێــت بەشــێوەیەكی 

یەقینــی و بــێ هیــچ دوودڵییــەك. جیهادكردنیــش بــە 

مــاڵ و ســامان بەپێــی توانــاو وزەیــە، كەمێــك لــە ســامان 

مــەزن دەبێــت بــە دووبارەكردنــەوەو بەخشــینی لەالیــەن 

كەســانی تــرەوە »ال یســتئژنك الذيــن یؤمنــون باللــه والیوم 

االخــر أن یجاهــدوا بأموالهــم وانفســهم« )44:9(. هەروەك 

چــۆن خەڵــك بەبەخشــین فەزلــی جیاوازیــان دەبێــت ئەوا 

بەكۆششــكردن بــە مــاڵ و ســامانیش فەزلیــان جیــاواز 

ــی  ــر أدل ــن غی ــت »الیســتوی القاعــدون مــن املؤمنی دەبێ

الــرر واملجاهــدون فــی ســبیل اللــه بأموالهــم وأنفســهم« 

)95:4( جیاوازیــش فەزلیــش لــە چینــە کۆمەاڵیەتییەکانــدا 

لەپلــە  یــان  كارگێڕیەكانــدا  پۆســتە  لــە  یــان  نییــە 

کۆمەاڵیەتییەکانــدا بەڵكــو لەكۆششــكردندایە بەمــاڵ و 

ســامانی تــاك لەپێنــاو مەســەلەیەكی گشــتیدا، ئازادكردنــی 

واڵتێكــی داگیركــراو و، گەشــەپێدانی واڵتێكــی دواكەوتــوو 

علــی  وأنفســهم  بأموالهــم  املجاهدیــن  اللــه  »فضــل 

القاعدیــن درجــە« )95:4( ڕەنگیشــە ڕادەی جیهادكــردن بە 

مــاڵ بگاتــە ڕادەی هەمــوو ماڵەكــە لەڕێگــەی وازلێهێنانــی 

ــی  ــی پەیام ــوادا وەك بەدیهاتنێك ــاو خ ــەوە لەپێن هەمووی

خــواو، بەرگریكــردن لــە مەســەلەكە، مرۆڤیــش پەیوەســت 

ــوا  ــن اخرج ــت »الذي ــەوە نەبێ ــا بەئامانجێك ــت تەنه نابێ

مــن دیارهــم واموالهــم یبتغــون فضــال مــن اللــه« )8:59(. 

بەڵكــو  نابێــت  زیانێــك  دارایــی  لەدەســتدانی  لێــرەدا 

ــەك و،  ــەركەوتنی بنەمای ــودو، س ــۆ خ ــك ب ــە بوونێ دەبێت

ــارەی  ــدن لەب ــە هــەق و ڕاســتی و ڕاگەیان بەرگریكــردن ل

ــن  ــن املؤمنی ــری م ــه اش ــەوە« إن الل ــەربەخۆیی مرۆڤ س

ــە« )111:9(. ــم الجن ــان له ــم ب ــهم وأمواله أنفس

 3- دوای جەختكردنــەوە لەســەر هاوبەشــی دارایــی و، 

ــاو خــوادا، حەقیقەتــی ســێهەم  پێویســتی بەخشــین لەپێن

دێــت ئەویــش بریتییــە لــە ڕاگەیاندنــی ســەربەخۆیی 

هەســتی مرۆیــی لەبــارەی ســامانەوە. ئــەوەی كــە مــاڵ و 

ســامانی خۆشــدەوێت تۆمەتبــارە چونكــە هەســتی خــۆی 

پەیوەســت دەكات بەشــتێكەوە غەیــری مەســەلەكەیە 

» وتحبــون املــال حبــا جــام« )20:89( ئەگەریــش مــاڵ 

بــە  پابەندبوونــی  لــە  زیاتــر  ســامانی خۆشویســت  و 

بنەماكــەوەو بەرگریكردنــی لــە مەســەلەكە ئــەوا بونیادنــی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــتێت  ــژوو دەوەس ــەی مێ ــت و جوڵ ــی دادەڕمێ كۆمەاڵیەت

»قــل أن كان ... وأمــوال أفرفتموهــا، وتجــارە تخشــون 

كســادها... فربصــوا حتــی یأتــی اللــه بأمــره«. )24:9(. 

هەســت و شــعوری ڕاســت و دروســتیش ئەوەیــە كــە مــاڵ 

ــۆ  ــتنی ب ــدەكات و خۆشویس ــی پێ ــێت و كۆشش دەبەخش

مــاڵ و ســامان ناخاتــە پێــش ئــەو پابەندبوونەیــەوە »واتــی 

املــال علــی حبــه ذوی القربــی والیتامــی واملســاكین« 

)177:2(، ئــەوەش هەســتێكە كــە ملكــەچ نابێــت بــۆ مــاڵ 

ــەوە. ــە ژێرباری ــی و ناچێت و دارای

4- مــاڵ و ســامان یاخــود دارایــی بەهایــەك نییــە لەخۆیــدا 

بەڵكــو بەهاكــەی لــەو كۆششــكردنەدایە كــەوا كــراوە لــە 

ــه وعــدده، یحســب ان  ــذي جمــع مال ــدا » ال وەبەرهێنانی

ــە لەســەربەخۆیی هەســت  ــده« )2:104-3( وات ــه أخل مال

لــە دارایــی. هــەروەك چــۆن مــاڵ و ســامان ئەلتەرناتیڤێــك 

ــذي  ــت ال ــان، »أفرأی ــۆ ژی ــت ب ــی ڕاس ــە وێناكردن ــە ل نیی

ــدا» )77:19(. بڕیــش  ــا وقــال الءتیــن مــاال وول كفــر بأیاتن

ــش ئەلتەرناتیڤــی خــود  ــە، بابەتی ئەلتەرناتیڤــی چــۆن نیی

نییــە، مــادەش ئەلتەرناتیڤــی هەســت نیــە. مــاڵ و ســامان 

پارێــزراو نییــە لــە داڕمــان، بونیادنانیــش تەنهــا بــە چۆنێتی 

ــه  ــت ل ــدا، وجعل ــت وحی ــن خلق ــی وم ــت » ذرن دەكرێ

مــال ممــدودا... ســأرهقه صعــودا« )74 :12-17(. مــاڵ 

ئەلتەرناتیڤێــك نییــە لەبــارەی هەســت و ئاڕاســتەیەوە، 

كۆكردنــەوەی داراییــش وەك پێویســت مانــای زیادكردنــی 

ئاگایــی یــان بەهــای كار یــان پەرەســەندنی كۆمەڵگــە 

ناگەیەنێــت. كەموكــوڕی داراییــش كەموكوڕیــەك نییــە 

لــە  لــە بەهــادا بەهــۆی ســەربەخۆبوونی هەســتەوە 

دارایــی » نحــن احــق مــن باملــال«، »ومل یــؤت ســعە مــن 

بەردەوامــە،  مــاڵ جوڵەیەكــی  بەڵكــو   )247:2( املــال« 

دیاریكــراو  ڕەوشــێكی  لەســەر  دەكات،  كــەم  زیــادو 

جێگیــر نابێــت، بەڵكــو شــتێكی الوەكیــەو بەهــای مــرۆڤ 

لەســەر ئــەوە ناوەســتێت. كەواتــە كەمــی مــاڵ و ســامان 

ــەربەخۆیی  ــت و س ــای هەس ــی بەه ــای مەزن ــە مان ڕەنگ

مــرۆڤ بگەیەنێــت »إن ترنــی أنــا اقــل منــك مــاال و ولــدا 

فعســی ڕبــی ان یؤتینــی خیــرا مــن جنتــك« )31:18(. 

بەڵكــو كەمــی مــاڵ و ســامان ڕەنگــە ئامڕازێــك بێــت 

ــی  ــۆ ڕاگەیاندن ــەك ب ــت و، ڕێگەی ــانەوەی هەس ــۆ گەش ب

ســەربەخۆیی و بــەرزی هیمەتــی، »ولنبلونكــم بــيء مــن 

ــی  ــوال« )155:2( كەم ــن االم ــص م ــوع ونق ــوف والج الخ

ماڵیــش پاڵنەرێكــە بــۆ جوڵــەی كۆمــەڵ و ئاماژەكردنــە بــە 

پەنجــە بــۆ ئەوانــەی كــە ماڵــی زیادەیــان هەیــە »لتبلــون 

ــە  فــی اموالكــم وانفســكم« )186:3(. ئــەوەش بەشــێكە ل

ــەیی  ــەژاری هەمیش ــانیش ه ــی. پاش ــی كۆمەاڵیەت ئەزمون

دەوڵەمەنــدی  چــۆن  هــەروەك  دەبێــت  مەحــاڵ 

ــت. ــاڵ دەبێ ــەییش مەح هەمیش

 هــەروەك چــۆن كەمــی دارایــی ئەلتەرناتیڤێــك نییــە 

بــۆ ســەربەخۆیی هەســت، ئــەوا زۆری دارایــی وەك 

بەهــای  و  هەســت  ســەربەخۆیی  مانــای  پێویســت 

ــاوره  ــو یح ــه وه ــال لصاحب ــت، »فق ــەی ناگەیەنێ كارەك

أنــا اكــر منــك مــاال واعــز نفــرا« )34:18(. مــاڵ و ســامان 

ــە  ــتێكی الوەكی ــە ش ــان وات ــی دونی ــی ژیان ــا جوان تەنه

ــرو  ــتێكی جێگی ــە ش ــعور(دا ك ــت )ش ــەر هەس لەبەرامب

الدنیــا«  الحیــاە  زینــە  والبنــون  املــال  جەوهەرییــە« 

)46:18( مــاڵ و منــاڵ و شــتێكی ڕوكــەش و دەركــی 

ــە  ــو وزین ــا لعــب وله ــاە الدنی ــا الحی ــوا إمن ــە. »اعلم ژیان

ــی االمــوال واالوالد » )20:57(  ــر ف وتفاخــر بینكــم وتكاث

هــەروەك چــۆن كەمــی مــاڵ و دارایــی چاالككردنــی 
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هەســتە ئــەوا زیادبوونــی مــاڵ و ســامانیش لەدەســتدانی 

وجعلناكــم  وبنیــن،  بأمــوال  وامددناكــم  هەســتە« 

اكــر نفیــرا )6:17( وە دەبێتــە چەنــد بەبــێ چــۆن« 

ــات« )12:71(  ــن وجعــل لكــم جن ویعدكــم بأمــوال وبنی

ــۆن  ــوون وەك چ ــی و فەناب ــە كۆتای ــش وات زۆری دارایی

ــگوزەرانەكاندا  ــدو خۆش ــە دەوڵەمەن ــە كۆمەڵگ ــتا ل ئێس

ڕوودەدات »أیحبــون إمنــا نعدهــم مــن مــال وبنیــن، 

نســارع لهــم فــی الخیــرات« )55:23(. بــە گوزارشــتی 

قورئانیــش، ڕەنگــە زۆری مــاڵ و ســامان ســەرچاوەی 

ــاڵ و  ــی م ــۆن كەم ــەروەك چ ــت ه ــوب بێ ــەو ئاش فیتن

ســامان ســزاو ناڕەحەتیــە ئەگــەر هاتــوو خاوەنەكــەی بــە 

ــدا؟  ــا لەبــری كارو، بەهایــەك لەخۆی ئەلتەرناتیڤێكــی دان

»ظــل بعــد ذلــك زمیــم أن كان ذا مــال وبنیــن« )14:68(. 

چەندێكیــش مــاڵ و ســامان زیادیــان كــرد ئــەوا زیانیــش 

زیــاد دەكات بەزیادبوونــی گومڕایــی و، كوێــری زەینــی« 

ــده  ــه وول ــزده مال ــی واتبعــوا مــن مل ی ــی إنهــم عصون ڕب

إال خســارا« )21:71(. فرعونیــش مــاڵ و ســامانێكی زۆری 

ــی  ــەی زۆركردن ــووە مای ــە نەب ــەم زۆریی ــەاڵم ئ ــوو ب هەب

ــه  ــون وملل ــت فرع ــك أتی ــۆی »إن ــەت ب ــڵ و فەزیل عەق

ــاڵ  ــا« )88:10(. زۆری م ــاە الدنی ــی الحی ــواال ف ــە وام زین

ــە  ــە ل ــە جگ ــچ نیی ــاڵ هی ــەو من ــی و زۆری وەچ و دارای

ــەر  ــی لەس ــت حوكم ــادا ناكرێ ــی لەدنی ــەش و خۆش ڕوك

بدەیــت وەك جەوهەرێــك »فــال تعجبــك اموالهــم وال 

ــەی  ــە مای ــە ببێت ــش ڕەنگ ــم« )55:9(. زۆری ماڵی اوالده

ڕەقــی دڵ و مــرۆڤ دوربخاتــەوە لــە ڕێگــەی هۆشــیاری 

و فەزیلــەت »ربنــا اطمــس علــی أموالهــم وأشــدد علــی 

.)88:10( قلوبهــم« 

ــوون و،  ــۆ ڕزگارب ــە ب ــەك نیی ــامانیش ڕێگای ــاڵ و س  م

ئەلتەرناتیڤێــك نییــە لەبــری كاری چاكــە، بــڕ یــان چەنــد 

ئەلتەرناتیــڤ  بابەتیــش  ناگرێتــەوە،  چــۆن  جێگــەی 

ــا،  ــۆ مان ــك ب ــە ئەلتەرناتیڤێ ــادە نابێت ــۆ خــود، م ــە ب نیی

شــتیش ئەلتەرناتیڤــی چاالكــی نیــە »یــوم ال ینفــع مــال 

وال بنــون إال مــن أتــی اللــه بقلــب ســلیم« )88:26( 

مــاڵ و ســامان ئەلتەرناتیڤــی ئاگایــی نیــن: أفرأیــت 

الــذي كفــر بأیاتنــا وقــال الوتیــن مــاال وولــدا« )77:19( 

دیدێكــی  بــۆ  نییــە  ئەلتەرناتیــڤ  داراییــش  و  مــاڵ 

ڕاســتگۆیانەو دەرككردنێكــی دروســت و، پەیگیرییەكــی 

ــم  ــی عنه ــن تغن ــروا ل ــن كف ــت »إن الذي بەڵگەنەویس

اموالهــم وال اوالدهــم مــن اللــه شــیئا« )10:3،116(. 

كــە  نــاكات  لەمــرۆڤ  وا  داراییــش  بەكاربردنــی 

ــول  ــكات »یق ــەرج ب ــەدا خ ــەكاری چاك ــۆی ل ووزەی خ

اهلكــت مــاال لبــدا« )6:90(. مــاڵ و دارایــش ناتوانێــت 

ــراپ  ــەرەو خ ــن و ب ــە كەوت ــت ل ــەی بپارێزێ خاوەنەك

چــوون »ومــا یغنــی عنــه مالــه إذا تــردی« )11:92( مــاڵ 

و داراییــش وەك دەســەاڵت ڕێگیــر نابــن لەئەنجامدانــی 

مــن  هلــك  مالیــە،  عنــی  اغنــی  »مــا  چاكــە  كاری 

ــی  ــایەتی داڕمان ــش ش ــلطانیە« )69 :28-29( مێژووی س

ــی  ــزی دارای ــە هێ ــا پشــتیان ب ــە تەنه ــە ك ــەو گەالنەی ئ

بەســتووە »كانــوا أشــد منهــم قــوە واكــر امــواال وأوالدا« 

)69:9(. زۆری مــاڵ یــان وەچــە و منــاڵ ڕێگــر نابــن 

لەبــەردەم داڕمــان و كەوتنــدا، یاســاكانی مێــژو و جوڵەی 

امــواال  اكــر  نحــن  كۆمەڵگــەكان جێگریــن »وقالــوا 

ــاوەن  ــو خ ــن« )35:34(. بەڵك ــن مبعذبی ــا نح واوالدا وم

نزیــك  داراییەكەیــەوە  بەهــۆی  ناتوانێــت  ســەرمایە 

بێتــەوە یــان بــەوەی كۆیكردۆتــەوە بەرزبێتــەوە، چونكە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ســەركەوتنی كۆمەاڵیەتــی لــەرووی دەوڵەمەندبوونــەوە 

هاوبەرامبــەری ســەركەوتنی مەعنــەوی نابێــت لــەرووی 

بەهــاوە« ومــا اموالكــم وال اوالدكــم بالتــی تقربكــم 

عندنــا زولفــی »)37:34( بۆیــە قورئــان هەمیشــە وریایی 

ــە ملكەچبوونــی هەســت و شــعور بــۆ مــادە،  دەدات ل

هەروەهــا ئــاگاداری دەكاتــەوە لــە مەترســی دابەزینــی 

بــۆ ئــەو ئاســتەی كــە مــاڵ و ســامان ئیســتیغاللی بكــەن 

»شــغلتان اموالنــا واهلونــا فأســتغفر لنــا« )11:48( یــان 

وەرگرتنــی دارایــی وەك بەرتیــل لەبــری پاكــی و پوختــی 

ــال«  ــا مب ــاوە » امتدونن ــە بنەم ــوون ب ــژدان و پابەندب وی

ــان  ــێوازی فەرم ــەش بەش ــی پێدان ــەم وریای )36:27(. ئ

ــم وال  ــم اموالك ــوا ال تلهك ــن امن ــا الذي ــا أیه ــت »ی دێ

ــه« )9:63(. ــر الل ــن ذك ــم ع اوالدك

ئــەم ســێ مانایەیــە كــە چەمكــی )دارایــی- مــاڵ و ســامان( 

مافــی  دارایــی  لەقورئانــدا  دەســوڕێتەوە  بەدەوریــدا 

خوایــەو و، مافــی ئەویــرو، مافــی ســەربەخۆیی هەســتی 

تاكــە كەســیە لێــی.

لەكۆتاییــدا، دەتوانیــن بــەم دەرئەنجامانــەی خــوارەوە 

ــن: بگەی

1- رێــگای ناســەرمایەداری بــۆ گەشــەپێدان لەواڵتــە تــازە 

گەشەســەندوەكاندا ئــەو ڕێگایەیــە كــە لــە کولتــووری 

دێرینەیــەوە ســەرچاوەی گرتــووە، هەروەهــا لــە ویژدانــی 

نەتەوەییــەوە، لــە بەهاكانــی و لــەداب و نەریتەكانیــەوە، 

ــوورە ئایینییەكــەی،  ــە کولت كــە زۆرجــار بریتــی دەبێــت ل

رشۆڤەكردنــی  نــوێ  لــە  بەســەر  پێویســت  پاشــانیش 

مەســەلەی  یارمەتــی  كــە  بەشــێوەیەك  دەكاتــەوە 

بەرژەوەندییەکانــی  خزمەتــی  و،  بــكات  گەشــەپێدان 

ــكات. ــە ب زۆرین

موڵكــی  و  خوایــە  هــی  دارایــی  و  2-مــاڵ 

مافــی  مــرۆڤ  بــەاڵم  نییــە،  كەســێك  هیــچ 

هەروەهــا  پێیــەوە  هەیــە  هەڵســوكەوتكردنی 

وەبەرهێنــان،  مافــی  و  وەرگرتــن  كەڵــك  مافــی 

ــری  ــی ت ــتیغاللی مرۆڤێك ــك ئیس ــش مرۆڤێ ئەگەری

ــامانی  ــاڵ و س ــان م ــرد ی ــكاری ك ــان قۆرخ ــرد ی ك

ــەاڵتی  ــی دەس ــەوا ماف ــرد ئ ــدی ك ــەوەو بەن گلدای

بــكات.  دەستبەســەر  ســپێردراوەكە  شــەرعیە 

بۆیــە مافــی دەســەاڵتی یاســادانانیە دڵنیایــی و 

لەپێنــاو بەرژەوەنــدی گشــتی دەستبەســەراگرتن 

ــە  ــاڵ و ســامانیش نزیكــرە ل ــی م ــكات. موڵكایەت ب

ــت. ــك بێ ــەوە نزی ــە فەردیی ــەوەی ل ــەوە ل كۆمەڵی

کۆمەاڵیەتییــە  جوڵەیەكــی  دارایــی  و  مــاڵ   -3

لەنێــوان تاكەكانــی كۆمەڵــدا، نابێــت بەنــد بكرێــت 

بەڵكــو  یــان هەڵبگیرێــت  بكرێــت  قــۆرخ  یــان 

وەبەرهێنــان  بــۆ  كارپێكــراوە  جــواڵو  ماڵێكــی 

دەســەاڵتی  مافــی  گشــتیدا.  بەرژەوەنــدی  لــە 

یاسادانانیشــە دەســتوەردان بــكات بــۆ ڕێگیریكــردن 

لــە پەسیســەكردنی دارایــی یــان زەخیرەكردنــی بــێ 

وەبەرهێنــان.

دەرخســتنی  بــۆ  ئامڕازێكــە  دارایــی  و  4-مــاڵ 

بەهایــەك  نــەك  كۆششــكردن،  بــۆ  و  چاالكــی 

دارایــی  لەكاردایــە،  بەهاكــە  بەڵكــو  لەخۆیــدا، 

نابێـــتە هــۆی پەیداكردنــی دارایــی بەڵكــو دارایــی 

دەسەاڵتیشــە  مافــی  گەشــەدەكات.  بەكۆشــش 

هەمــوو ســەرمایە مشــەخۆریەكان لەناوبەرێــت 

كــە دروســت دەبــن لــە قوتاركــردن و عمولــەكان و 

وئاڵوگۆڕەكانــەوە. دەاڵڵیــەكان 
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5-دارایــی بــۆ بەكاربــردن نییــە بەڵكــو بــۆ بەرهەمهێنانــە، 

لەكۆمەڵگــەی  ڕابواردنــە  بەهایەكــی  بەكاربردنیــش 

بەرهەمهێنانــی  بەهایەكــی  نــەك  خۆشــگوزەراندا 

پەیامــدا. خــاوەن  خۆگــوژەری  لەكۆمەڵگەیەكــی 

6-مــاڵ و ســامان پاڵنــەری كار نییــە لەشــێوەی قازانجــدا، 

نییــە لەخۆیــدا لەبــری چاالكــی  هەروەهــا بەهایــەك 

بێــت و، نابێتــە ئەلتەرناتیــڤ بــۆ كاری چاكــە كۆمەڵگــەی 

مادییــش كــە لەســەر دارایــی دەوەســتێت وەك بەهایەكــە 

ــت. ــان دەبێ لەدواجــاردا تووشــی داڕم

7-مــاڵ بــۆ كۆشــش و بەخشــین و بەرگریــە لــە مەســەلە 

دارایــی  بــۆ  هەســتەوە  لــە  جوڵــەش  گشــتییەكان، 

بەبەخشــین نــەك لــە ماڵــەوە بــۆ هەســت بــە كۆكردنەوەو 

بــۆ خزمەتكردنــی مەســەلەی  پەیداكــردن، بەڵكــو كار 

ــاو  ــتامنیش لەپێن ــە، كاری نیش ــێ كرێی ــی ب ــتی كارێك گش

ــە. ــدا نی ــارە پەیداكردن پ

ئەمانــە هێڵگەلێكــی گشــتین بــۆ وێناكردنــی »مــاڵ و 

ســامان« لــە قورئانــدا كــە ئەمــە دورە لــە وێناكردنــی 

ــی و،  ــە كەس ــی تاك ــەر موڵكایەت ــە لەس ــەرمایەداری ك س

چاالكــی ئابــووری ئــازادو، قازانــج و، پارەپەیداكردنــی 

ــگوزەران.  ــی خۆش ــەرو، ژیان ــەی بەكارب ــاڕەواو، كۆمەڵگ ن

سەرچاوە:

کتێبــی )الیمیــن والیســار ف الفکــر الدینــي، د. حســن 

حنفــي(.


