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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

لەوەتــەی مــرۆڤ چــاوی هەڵهێنــاوە و لــە دەوروبــەری 

خــۆی ڕوانیــوە، هەمیشــە بــۆ خــۆی پەرســتگایەكی 

دروســت كــردوە بــۆ ئــەوەی لــە كاتــی تەنگانــەدا پەنــای 

بــۆ ببــات، چونكــە ژیانــی مــرۆڤ هەمیشــە و بــەردەوام 

ــش زۆر  ــەو ملمالنێیەی ــوە. ئ ــەڕ نەب ــێ تێپ ــێ ملمالن بەب

ــەر  ــتوەتە ب ــی خس ــی مرۆڤەكان ــردوە ژیان ــار وای ك ج

ــتی  ــە رسوش ــا ملمالنێیەك ــوون، ج ــە ناوچ ــیی ل مەترس

و  بوومەلــەرزە  و  تۆفــان  و  زریــان  وەك  بووبێــت 

پێكــدادان  و  شــەڕ  یانیــش  هتــد.  و...  برووســكە 

ــە هــەر دوو  ــەكان. ل ــوان خــودی مرۆڤ ــە نێ ــت ل بووبێ

دۆخەكــەدا مــرۆڤ پێویســتی بــە ئارامگەیــەك هەبــوە، 

ئارامگەیــەك لــە كاتــی تەنگانــە پەنــای بــۆ ببــات، 

ــت  ــدات و وا بزانێ ــۆی ب ــە خ ــی ب ــەوەی دڵنەوای ــۆ ئ ب

ــوور و یاســا  ــە كەلت ــوو ب ــر ئەمــە ب ــاری دەكات. ئی قوت

ــەكان  ــەوەی مرۆڤ ــێوازی بیركردن ــە ش ــوو ب ــا، ب و ڕێس

تــا گەییشــتە ئــەو قۆناغــەی كــە رسووش و ئایەتــی 

ــرۆز  ــودا پی ــتنی خ ــوارەوە و پەرس ــە خ ــامنی هاتن ئاس

و  پێیــەی خــودا دروســتكەری رسوشــت  بــەو  كــرا، 

ــەد  ــێ س ــەزار و س ــاوەی دوو ه ــە م ــەاڵم ل ــە، ب مرۆڤ

)2300( ســاڵی ڕابــردوودا )ئەپیقــۆرس 341 270- پ.ز(، 

لــە خورافاتــی  باســی  فەیلەســووف  یەكەمیــن  وەك 

ــرد.  ــەت ب ــەرەو ئەقاڵنی ــی ب ــرد و هەنگاوەكان ــی ك ئایین

چونكــە ئامانجــی ئەپیقــۆرس ئــەوە بــوو تــرس لــە دڵ و 

بیركردنــەوەی مــرۆڤ بكوژێــت و تــرس نەهێڵێــت و لــە 

ــەوەی  ــی باســی ئ ــت. بەڕوون ــژ دابنێ ــرس چێ شــوێنی ت

دەكــرد كــە ئاییــن و مــردن، دوو شــتی ئازاربەخشــن بــۆ 

مــرۆڤ. دەیگــوت ڕۆح لــە نــاو جەســتەدایە،كە جەســتە 

ــەوە.  ــدوو نابێت ــز زین ــت و هەرگی ــش دەمرێ ــرد ئەوی م

ــی  ــە دڵ ــە ترســێك ل ــوو كــە ئاییــن بوەت ــە پێــی وا ب بۆی

مرۆڤــەكان و بەردەوامیــش بیــر لــەو ترســە دەكەنــەوە، 

ــرس  ــەو ت ــی زۆری دا هەمــوو ئ ــە ئەپیقــۆرس هەوڵ بۆی

و نیگەرانییانــەی لــە الی مرۆڤەكانــەوە دروســت دەبــن، 

بگۆڕێــت بــۆ بەختــەوەری و چێژوەرگرتــن، چونكــە 

تــرس  ئایینەكانــن  ئــەوە  ئەپیقــۆرس  بۆچوونــی  بــە 

ــەی  ــەك خــودا. زۆرب ــەكان، ن ــی مرۆڤ ــاو دڵ ــە ن دەخەن

ــە  ــرۆڤ هاتوونەت ــە م ــەكردن ل ــۆ هەڕەش ــەكان ب ئایین

ئەپیقۆرســەوە  لــە  كــە  ملمالنێیــە  ئــەم  ئــاراوە. 

ــش خــۆی دەســتی  ــە فەیلەســووفانی پێ ڕاشــكاوانەتر ل

ــەردەوام  ــە( ب ــس و نیچ ــەردەمی )مارك ــا س ــرد ت ــێ ك پ

ــە )ماركــس و  ــەم دوو فەیلەســووفە مەزن ــەاڵم ئ ــوو، ب ب

ــا، ئیــر وردەوردە  ــان داهێن نیچــە( بەرهەمێكــی ئەوتۆی

ملمالنێكــە بــە بەرژەوەندیــی ئەقاڵنیــەت كۆتایــی هــات 

و ئێســتا هێــزی مانــەوەی ئایینــەكان زۆر كــز بــوە، 

ــی  ــەت ڕۆژهەاڵت ــوو، بەتایب ــی دواكەوت ــە واڵتان ــا ل تەنی

بەردەوامــە،  بەتونــدی  زۆر  ملمالنێكــە  ناوەڕاســت، 

دەنــا لــە ئەورووپــا و ڕۆژئــاوادا بــە شــێوەیەكی گشــتی 

ــەون. ــاو ناك ــەر چ ــۆ ب ــی ئەوت ملمالنێیەك

 ئێمــە لــەم لێكۆڵینەوەیەمانــدا، هەوڵــامن داوە بــەوردی 

مــرۆڤ چــۆن  بكەیــن،  مــرۆڤ  لــە گەشــەی  بــاس 

ــەی  ــۆن وش ــی؟ چ ــودای ناس ــۆن خ ــرد؟ چ ــەی ك گەش

ئــەو  یەكــەم جــار  بــوو  كــێ  )اللــە(ی دۆزییــەوە؟ 

ــه(  ــاوە )الل ــەو ن ــەرچاوەی ئ ــا؟ س ــە كار هێن ــاوەی ب ن

لــە چییــەوە هاتــوە ؟... هتــد. كاتێــك توانیــامن وەاڵمــی 

ئــەو پرســیارانە بدەینــەوە زۆر بەئاســانی دەتوانیــن 

ــە.  ــن چیی ــە ئایی ــتییەی ك ــەو ڕاس ــن ب بگەی
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گەشەی مرۆڤ 
و  شوێنەوارناســان  لێكۆڵینەوەكانــی  بەپێــی   

ئەنرۆپۆلۆژیســتەكان، مێــژووی مرۆڤایەتــی بــۆ پێنــج )5( 

ــۆر  ــە ج ــرۆڤ ل ــەو كات م ــەوە، ئ ــاڵ دەگەڕێت ــۆن س ملی

و شــێوەی مەیموونــی شــەمپازیدا بــوو، واتــە مــرۆڤ 

و مەیموونــی شــەمپازی لــە یــەك باپیــرەوە پەرەیــان 

ــرۆڤ  ــە م ــەوەی ك ــۆ ئ ــش ب ــرین منوونەی ــەندوە، باش س

ــی  ــی مەیموون ــە جۆرەكان ــك ل ــە جۆرێ ــەرەتاوە ل لــە س

ــن و كرۆمۆســۆمەكانی  ــە خوێ ــە ك ــوو، ئەوەی شــەمپازی ب

ــی  ــێوەن. جیناتەكان ــەك جــۆر و ش ــوون ی ــرۆڤ و مەیم م

مــرۆڤ و مەیموونــی شــەمپازی بــە ڕێــژەی كەمێــك زیاتــر 

ــدا  ــە جیاوازییەكانیان ــەو 1%ەی ل ــن. ئ ــە 99% وەك یەك ل

هــزرە  و  زمــان  و  ئاییــن  لــە  بریتییــە  دەمینێتــەوە، 

ــوە  ــە نەب ــەو مرۆڤ ــەرەتاوە ئ ــە س ــرۆڤ ل ــەكان، م پەتیی

كــە ئێســتا دەیبینیــن، بەڵكــوو بــە چەندیــن قۆناغــدا 

ــا گەییشــتوەتە ئــەو مرۆڤــەی ئێســتا، جگــە  تێپــەڕ بــوە ت

خواردنەكانــی  جــۆری  و  جوگرافیایەكــەی  ژینگــە  لــە 

ــەوە.  ــوودا كردوەت ــەك ج ــە ی ــی ل ــێوەی مرۆڤەكان ــە ش ك

ــەك  ــی شــەمپازی وەچــەی ی ــەڵ مەیموون ــەكان لەگ مرۆڤ

باپیــرەن، تاكــە جیاوازییــەك هەبووبێــت لــە نێوانیــان 

ــی  ــك جیاوازی ــە كەمێ ــەكان هەســتیان ب ــوە مرۆڤ ــەوە ب ئ

بۆیــە  شــەمپازییەكاندا،  بەرانبــەر  لــە  كــردوە  خۆیــان 

هەوڵیــان دەدا خۆیــان لــەوان جــوودا بكەنــەوە و بــۆ 

خۆیــان گرووپێكــی تایبــەت بــە خۆیــان دروســت كردبــوو. 

واتــا ئەوەنــدە زۆر تێكــەڵ بــە مەیموونــەكان نەدەبــوون، 

بەڵكــوو وەك گرووپێــك پێكــەوە دەهاتــن و دەچــوون، 

بوونەوەرێكــی  ســەرەتاوە  لــە  هــەر  مــرۆڤ  چونكــە 

جــۆرە  بــەم  هــەر  ئێســتایش  تــا  بــوە،  كۆمەاڵیەتــی 

ــدەكان  ــگ و باڵن ــە و هەن ــۆن مێروول ــەوە. وەك چ ماوەت

ــێوە  ــان ش ــە هەم ــش ب ــن، مرۆڤی ــەوەری كۆمەاڵیەتی بوون

بوونەوەرێكــی كۆمەاڵیەتییــە و زۆر ئەســتەمە بتوانێــت 

بەتەنیــا هەڵبــكات. 

باشــر  كاتێــک  ســاڵ،  ملیــۆن  ســێ  لــە  زیاتــر  دوای   

ئــەوان جیــاوازن لەگــەڵ جۆرەكانــی  هەســتیان كــرد، 

تــری ئــاژەاڵن و تەنانــەت مەیموونەكانیــش، ئیــر بیریــان 

ــەوێ  ــاو ئەشــكەوتەكان و ل ــە ن ــردەوە، ڕوو بكەن ــەوە ك ل

ــە ســەر بــەرن. ئــەم ژیانــەی مــرۆڤ كــە لەگــەڵ  ــان ب ژی

مەیموونــی شــەمپازیدا بــوە، نیــو ملیــۆن ) 000 500( 

ســاڵی خایانــدوە، تــا بەتــەواوی لــە مەیموونــی شــەمپازی 

دابــڕاوە. كەواتــە مــرۆڤ مــاوەی پێنــج ســەد هــەزار )000 

ــوو  ــردوە، نەیزانیب ــەر ب ــە س ــۆی ب ــی خ ــاڵ ژیان 500( س

تــا ڕادەیەكــی زۆر لــە ئــاژەڵ و مەیموونــی شــەمپازی 

ــج ســەد  ــەو پێن ــە مــاوەی ئ ــرە، چونكــە مــرۆڤ ل جیاوازت

هــەزار ســاڵە هێشــتا زمانــی قســەكردنی نەكەوتبــوە گــۆ، 

ــوو. زماندروســتكردن  ــری قســەكردن نەبب ــا هێشــتا فێ وات

ــاوەی  ــە م ــرۆڤ ل ــە م ــە. وات ــان نیی ــدە ئاس ــی هێن كارێك

ــردوە،  ــرس نەك ــە ت ــتی ب ــاڵ هەس ــەزار س ــەد ه ــج س پێن

ــەك مانگــە هەســت  ــی ی ــك كــە تەمەن وەك چــۆن منداڵێ

ــج  ــە پێن ــی دەگات ــك تەمەن ــەاڵم كاتێ ــاكات، ب ــرس ن ــە ت ب

مانــگ وردەوردە هەســت بــە تــرس دەكات، مرۆڤیــش 

لــە ســەرەتاوە بــەم شــێوەیە بــوە كــە نیــو ملیــۆن ســاڵی 

خایانــدوە. ئــەم ژیانــەی نــاو ئەشــكەوتەكانیش بــە ملیــۆن 

ســاڵی زیاتــر خایانــد، چونكــە مێــژووی چاخــی بەردینــی 

كــۆن بــۆ نیــو ملیــۆن )000 500 ( ســاڵ دەگەڕێتــەوە. 

ــە  ــاو ئەشــكەوتەكاندا بــوو كاتێــك ل ــە ن كەواتــە مــرۆڤ ل
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــووڕ و  ــی بەخ ــە باران ــكە و ل ــقە و برووس ــەورە تریش ه

لــە تاریكەشــەوی زســتان و لــە الفــاو ترســی لــێ نیشــتوە. 

تۆژینــەوەكان بــاس لــەوە دەكــەن هــەر ئــەو ترسلێنیشــتنە 

بــوە وای لــە مــرۆڤ كــردوە ڕوو بكاتــە نێــو ئەشــكەوتەكان 

تــا خــۆی لــە ڕێژنــەی بــاران و برووســكە و گرمــەی هــەور 

و الفــاو بپارێزێــت. كەواتــە لێــرە هەســتی مــرۆڤ جیــاواز 

بــوە لــە هەســتی مەیموونــی شــەمپازی، بۆیــە بەتــەواوی 

خــۆی لــە هەمــوو جــۆرە ئاژەڵێــك جیــا كردوەتــەوە، هــەر 

ــزن،  ــان بپارێ ــەوەی خۆی ــۆ ئ ــان و ب ــە ترســی خۆی ــە ل بۆی

بــە پێــی ئەقڵیەتــی ئــەو كات هــەر كەســە و یەكێــك 

ــد  ــاو... هت ــاران و برووســكە و گرمــەی هــەور و الف ــە ب ل

دەپەرســت، ئیــر كاتێــك بیریــان دەكــردەوە، هەمــوو ئــەو 

شــتانەی وەك بارانــی بەخــووڕ و برووســكە و گرمــەی 

ــش  ــە ئاســامنەوەن، ئەوانی ــان ل ــد هەمووی هــەور و... هت

بیریــان بــۆ ئــەوە چــوو، كەواتــە هێزێكــی تــر هەیــە ئــەم 

هەمــوو شــتانە دەجووڵێنێــت و بــە كاریــان دەخــات، 

بۆیــە هەموویــان وردەوردە ڕوویــان لــە ئاســامن كــرد، بــۆ 

ئــەوەی بیانپارێزێــت، ئاســامنیان دەپەرســت بــێ ئــەوەی 

ــەوەی  ــێ ئ ــی ئاســامنەوەیە، ب ــە كوێ ــزە ل ــەم هێ ــن ئ بزان

بزانــن خــودی ئــەم هێــزە لــە چیدایــە و كامەیانــە، چونكــە 

تــرس ببــوە هــۆی ناســین و پەرســتنی ئــەم ئاســامنە، جگــە 

ــوو. ــدا نەب ــچ ســۆز و خۆشەویســتییەكی تێ ــرس هی ــە ت ل

ــەمپازی  ــی ش ــە مەیموون ــۆی ل ــرۆڤ خ ــەو ڕۆژەوەی م  ل

جــوودا كردوەتــەوە، مێشــكی مــرۆڤ ســێ هێنــدەی جــاران 

ــی  ــی بنچینەی ــان هۆكارێك ــش زم ــردوە، ئەمەی ــەی ك گەش

بــوە، بــۆ ئــەو گەشــەكردنە، بــەاڵم گرفتــی مەیموونــی 

شــەمپازی ئــەوە بــوە، كــە توانــای قســەكردنی نەبــوە، بۆیــە 

ئاســتی گەشــەكردن و پێشــكەوتنەكەی زۆر ســنووردار بــوە. 

جوگرافیای گەشەی مرۆڤ 
 مرۆڤایەتــی بــە چەندیــن شــەپۆل و قۆناغــی جــوودا 

جــوودا ڕەتبــوە، بەپێــی زۆربــەی تۆژینــەوە زانســتییەكان 

ــا  ــا ئەفەریق ــوە، وات ــا ب ــە ئەفەریق ــەرەتا ل ــی س مرۆڤایەت

ــە مێــژوودا، ماوەیەكــی  یەكــەم النــەی مرۆڤایەتــی بــوە ل

زۆر، كــە خــۆی لــە زیاتــر لــە 3 ملیــۆن ســاڵ دەدات، هــەر 

لــە ئەفەریقــادا ماونەتــەوە و بــۆ هیــچ شــوێنێك گوزەریــان 

ــك و  ــا ملیۆنێ ــاڵ ت ــۆن س ــش 2 ملی ــەاڵم پێ ــردوە، ب ــە ك ن

شــەش ســەد هــەزار ســاڵ پێــش ئێســتا، مــرۆڤ بیــری لــە 

ــەو  ــۆ یەكــەم جــار بەشــێكی زۆری ئ ــەوە، ب كــۆچ كردوەت

مرۆڤانــەی ئەفەریقــا بــەرەو باكــووری ئاســیا ڕۆیشــتوون، 

مرۆڤ لە سەرەتاوە جۆری 
خۆراكەكەی هەمان ئەو 
خۆراكە بوە كە ئاژەاڵنی 

تر خواردوویانە، بەتایبەت 
مەیموونی شەمپازی، كەواتە 
مرۆڤ لە سەرەتاوە ڕوەكخۆر 

بوە و لە سەر خواردنی 
گژوگیا و ئەو شتانە وەستاوە. 
لە قۆناغی ڕاوكردنیدا پەنای 

بردوەتە بەر خواردنی گۆشتی 
ماسی، دەنا ماوەیەكی یەكجار 

زۆر لە مێژووی خۆیدا تەنیا 
ڕوەكخۆر بوە، نەك گۆشتخۆر
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ئیــر لــە باكــووری ئاســیا ژیــاون تــا نزیكــەی 300 تــا 400 

ــا  ــە ئەورووپ ــان ل ــا خۆی ــتا، ئینج ــش ئێس ــاڵ پێ ــەزار س ه

ــە كــە  ــەم قۆناغەی ــەوە. ئ ــەوێ ماونەت ــر كــردوە و ل جێگی

پێــی دەگوترێــت مرۆڤــی نیاندەرتــاڵ. مرۆڤــی نیاندەرتــاڵ 

ــە  ــیارەكە ئەوەی ــە، پرس ــایی جیای ــی ئاس ــە مرۆڤ ــەواو ل ت

ــا 400 هــەزار  ــە 300 ت ــە ل ــاڵ ك ــی نیاندەرت ــەر مرۆڤ ئەگ

ــدە  ــێ كردبێــت و ئەوەەن ســاڵێك پێــش ئێســتا دەســتی پ

لــە مرۆڤــی ئاســایی جــوودا بووبێــت، ئــەی باشــە دەبێــت 

ــاڵەوە  ــۆن س ــج ملی ــە پێن ــە ل ــن ك ــۆن و دێری ــی ك مرۆڤ

ــە  ــن! ل ــەوان چــۆن بووب ــت ئ ــردوە، دەبێ ــێ ك دەســتی پ

ــە  ــتە ل ــێوەی جەس ــە ش ــە ب ــەی ك ــەو مرۆڤان ــدا ئ كاتێك

مرۆڤــی ئاســایی دەچــوون، مێژوەكــەی تەنیــا بــۆ 200 

ــتا  ــە هێش ــەوە. ك ــتا دەگەڕێت ــش ئێس ــاڵێك پێ ــەزار س ه

هــەر لــە قۆناغــی مرۆڤــی نیاندەرتاڵــدا بوونــە، بــەاڵم 

ــی  ــەك ئینتیقال ــا ڕادەی ــن ت ــن بڵێی ــە دەتوانی ــەم قۆناغ ئ

ــتا  ــش ئێس ــاڵێك پێ ــەزار س ــا ه ــاوەی پەنج ــە م ــوە، بۆی ب

ــار مــرۆڤ دەر كەوتــوە، چونكــە مــرۆڤ  مــرۆڤ بــە ڕەفت

ــە  ــاڵە ك ــەزار )50000( س ــا ه ــا پەنج ــدا تەنی ــە بنەڕەت ل

قســە دەكات و توانــای پەیوەندیكردنیــان لەگــەڵ یەكــری 

لــە ڕێكخســتنی كۆمەاڵیەتییشــیان  هەبــوە و جۆرێــك 

بــۆ خۆیــان لــە نێــوان خۆیانــدا دروســت كــردوە. ئــا 

لێــرەوە مرۆڤــی مۆدێــرن ســەری هەڵــداوە، واتــا مێــژووی 

ســەرهەڵدانی مرۆڤــی مۆدێــرن تەنیــا بــۆ 50 هــەزار ســاڵ 

ــی داوە  ــە وردەوردە هەوڵ ــەوە، ك ــتا دەگەڕێت ــش ئێس پێ

ــەی  ــكات و قس ــت ب ــۆی دروس ــۆ خ ــەت ب ــی تایب زمانێك

پــێ بــكات. كەواتــە قۆنــاغ و ســەردەمی چاخــی بەردینــی 

كــۆن Paleolithic تەنیــا )000 500( ســاڵ بــوە، بــەاڵم 

ــوە  ــەردەمە ب ــەو س ــوێ Neolithic ئ ــی ن ــی بەردین چاخ

ــەو  ــوە. هەمــوو ئ ــەی تــێ كەوت كــە مــرۆڤ زمانــی جووڵ

مرۆڤانــەی پێیــان دەگوترێــت مرۆڤــی مۆدێــرن، كاتێــك لــە 

ئەفەریقــاوە كۆچیــان دەســت پێ كــردوە و گەییشــتوونەتە 

نەبــوە.  زیاتــر  كــەس   )150( لــە  ژمارەیــان  ئەورووپــا 

ــەی  ــە دوورگ ــە نیمچ ــش ل ــژووی مرۆڤایەتیی ــوو مێ هەم

عەرەبیــدا بــۆ )50( هــەزار ســاڵ پێــش ئێســتا دەگەڕێتەوە، 

كــە لــە ئەفەریقــاوە بــۆ ئــەو نیمچــە دوورگــەی عەرەبییــە 

كۆچیــان كــردوە و پــەرت و بــاڵو بــوون، پێــش ئــەم 

مێــژوە نیمچــە دوورگــەی عەرەبــی مرۆڤــی تێــدا نەژیــاوە. 

ــە شــێوەی مرۆڤــی  ــا ل ــە ئەفەریق ــی ل ــی مرۆڤایەت بەكورت

دێریــن ســەری هەڵــداوە، دواتــر كۆچیــان كــردوە بــۆ چیــن 

لەوێوەیــش بــۆ گینیــای نــوێ و ئینجــا بــۆ ئوســرالیا و بــۆ 

ــەرچاوەی  ــد. س ــكا و... هت ــووری ئەمەری ــا و باش ئەورووپ

ــە  ــا، ك ــتوانی ئەفەریق ــە دانیش ــوە ل ــی ب ــی بریت مرۆڤایەت

بــۆ ئاســیای ناوەڕاســت و خۆرهەاڵتــی نزیكیــش كۆچیــان 

كــردوە، دواتــر گەییشــتوونەتە ئەورووپایــش. ئەوانــەی 

ــە 50  ــەی ل ــن مێژوەك ــتە دەژی ــی ناوەڕاس ــەم ڕۆژهەاڵت ل

هــەزار ســاڵ كەمــرە كــە لــە ئەفەریقــاوە بــۆی هاتــوون، 

ــوە.  ــەم ب ــارەی كۆچــڕەوەكان زۆر ك ــەو كات ژم ــە ئ ك

و  جەســتە  و  ڕەنــگ  بــارەی  لــە  مرۆیــی  گەشــەی 

ڕووخســاریەوە بەپێــی ژینگــە و جــۆری خواردنەكانــی 

مرۆڤــی  دەبینیــن  وەك  گرتــوە،  وەر  خــۆی  شــێوەی 

مرۆڤــی  لەگــەڵ  جیــاوازە  زۆر  زۆر  ئەفەریقایــی 

ئەورووپایــی، شــوێنە ســاردەكان مرۆڤــی سپیپێســت و 

ــی  ــەم، كەچ ــە بەره ــین دێنن ــزەرد و چاوش ــك و پرچ ناس

مرۆڤــی  پێچەوانــەوە  بــە  گەرمەســێرەكان  ناوچــە  لــە 

ڕەشپێســت و چــاوڕەش و پێستئەســتوور و پرچــڕەش دێننە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــك  ــارد كەمێ ــە س ــەرم ن ــە گ ــوێنانەی ن ــەو ش ــەم. ئ بەره

ــە شــێوەیەكی تــر دێنێتــە بەرهــەم كــە  فێنكــە، مرۆڤــی ل

لــە هــەر دوو جــۆر و شــێوەكەی تــر جیاوازتــرە. واتــا 

ــگ و  ــی ڕەن ــە دیاریكردن ــە ل ــی هەی ــد ڕۆڵ ــە چەن ژینگ

ــان شــێوە  ــە هەم ــەكان، ب ــایەتیی مرۆڤ ڕووخســار و كەس

جــۆری خۆراكیــش هۆكارێكــە بــۆ دیاریكردنــی ڕووخســار 

و كەســایەتی و... هتــد. 

ــە ســەرەتاوە جــۆری خۆراكەكــەی هەمــان ئــەو  مــرۆڤ ل

ــەت  ــە، بەتایب ــر خواردوویان ــی ت ــە ئاژەاڵن ــوە ك ــە ب خۆراك

مەیموونــی شــەمپازی، كەواتــە مــرۆڤ لــە ســەرەتاوە 

ڕوەكخــۆر بــوە و لــە ســەر خواردنــی گژوگیــا و ئــەو شــتانە 

ــەر  ــە ب ــای بردوەت ــدا پەن ــە قۆناغــی ڕاوكردنی وەســتاوە. ل

ــا ماوەیەكــی یەكجــار زۆر  خواردنــی گۆشــتی ماســی، دەن

لــە مێــژووی خۆیــدا تەنیــا ڕوەكخــۆر بــوە، نەك گۆشــتخۆر. 

باشــرین بەڵگەیــش ئەوەیــە هەمــوو ئــەو گیانەوەرانــەی 

گۆشــتخۆرن ڕیخۆڵەكوێرەیــان زۆر درێــژە، بــۆ منوونــە 

ــە،  كەروێشــك، چونكــە ڕووەکخــۆرە ڕیخۆڵەكوێــرەی کورت

ــوە،  ــتخۆر نەب ــەرەتاوە گۆش ــە س ــە ل ــرۆڤ چونك ــەاڵم م ب

بەڵكــوو ڕوەكخــۆر بــوە و دواتــر بــوە بــە گۆشــتخۆر 

ــە وردەوردە  ــووە(، بۆی ــتخۆر نەب ــڵدا گۆش ــە ئەس ــە ل )وات

بــەاڵم  بوەتــەوە،  كــورت  و  بچــووك  ڕیخۆڵەكوێــرەی 

ــەر  ــە ه ــەوە، چونك ــۆی ماوەت ــك وەک خ ــی كەروێش هی

ڕوەكخــۆرە، نــەك گۆشــتخۆر. لەبــەر ئەوەیــە دەبینیــن 

ڕیخۆڵەكوێــرەی مــرۆڤ زۆر كورتــە، واتــە مــرۆڤ لــە 

ــووە. ــۆر ب ــدا ڕووەکخ بنەڕەت

جــار  یــەك  ئەشــكەوت  لــە  مــرۆڤ  ژیانــی  مــاوەی   

و  گــەوارە  لــە  بــەردەوام  چونكــە  بــوە،  درێژخایــەن 

ڕەهێڵــەی بــاران و برووســكە و تریشــقە ترســاوە و خــۆی 

لــە ئەشــكەوت نــاوە، كاتێــك كــە بــاران و بەفــر و الفــاو و 

برووســكە و تریشــقەی پەرســت، لــە ڕووی دەروونییــەوە 

كەمێــك ئارامــر بــوەوە، بۆیــە لــە ئەشــكەوت هاتــە دەر و 

ڕووی كــردە ڕۆخ ڕووبــار و دەریــاكان، لــەوێ كەپــری بــۆ 

خــۆی پێكــەوە نــا و تێیــدا ژیــا، ئەمەیــش قۆناغێكــی زۆر 

ــرۆڤ  ــەی م ــەو كات ــا ئ ــدا، ت ــی مرۆڤایەتی ــە ژیان ــژە ل درێ

بیــری لــەوە كــردەوە باشــرین شــت بــۆ خۆپاراســن لــەو 

ــە و...  ــكە و ڕەهێڵ ــەن، وەك برووس ــە ه ــییانەی ك مەترس

هتــد، ئەوەیــە خانــوو دروســت بكەن، ئــەوە بــوو گوندیان 

دروســت كــرد و تێیــدا كــۆ بوونــەوە. دوای قۆناغــی گونــد، 

شــارۆچكە، پاشــان شــار دروســت كــرا. مــرۆڤ ماوەیەكــی 

زۆر درێــژ لــە گونــد ماوەتــەوە، بۆیــە بــە ێــی بۆچوونــی 

ــە  ــا 12 هــەزار ســاڵە ل ــی تەنی ــژووی مرۆڤایەت ــان مێ زانای

گونــدەوە ڕووی لــە شــار كــردوە و شــاری دروســت كردوە. 

زمانیــش  شــارۆچكەدا  و  شــار  دروســتكردنی  لەگــەڵ 

گەشــەی خێــرای بــە خۆیــەوە بینــی. واتــا دەتوانیــن بڵێیــن 

ــەزار  ــە 12 ه ــدا ل ــژووی مرۆڤەكان ــە مێ ــان ل ــەی زم گەش

ــەوە  ــڵ و نەت ــەوە خێ ــگای زمان ــە ڕێ ــە، ل ــر نیی ــاڵ زیات س

دروســت بــوە. كــە دەڵێیــن نەتــەوە مەبەســتامن خێــڵ و 

بنەماڵەیــە. دروســتبوونی خێــرای زمانیــش بــە هــۆی كاری 

كشــتوكاڵییەوە بــوە، كــە زمــان بەخێرایــی گەشــەی كــردوە. 

ــی: ــە بەكورت كەوات

 12000 دوازدە هــەزار ســاڵ كەمــرە مــرۆڤ لــە گونــد دەر 

چــوە، شــارۆچكەی دروســت كردوە. 

12000 دوازدە هەزار ساڵە زمان گەشەی كردوە. 

50000 پەنجا هەزار ساڵە نەتەوە دروست بوە. 

12000 ساڵە، مرۆڤ كاری كشتوكاڵیی كردوە.
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ئایین 
هەمــوو زانایانــی شوێنەوارناســی و ئەنرۆپۆلۆژیســتەكان، 

ژیانــی  ســەرەتای  لــە  هــەر  كــە  لــەوەی  هەماهەنگــن 

ــگا  ــاو كۆمەڵ ــە ن ــن هاتوەت ــەوە ئایی ــگای مرۆڤایەتیی كۆمەڵ

بەراییەكانــی مرۆڤایەتــی. واتــا تــا ئێســتا هیــچ كۆمەڵگایەكــی 

بووبێــت.  ئاییــن  بەبــێ  كــە  نەدۆزیوەتــەوە  دێرینیــان 

بۆچــوون  دوو  بــەاڵم  نیاندەرتاڵیشــەوە،  مرۆڤەكانــی  بــە 

هەیــە لــەوەی ئاخــۆ ئاییــن بــۆ توندوتیــژی هاتــوە یــان بــۆ 

یەكگرتنــەوە؟ بەشــێكی زانایــان پێیــان وایــە ئاییــن هۆكارێــك 

قووڵكردنــەوەی  و  توندوتیــژی  پەرەســەندنی  بــۆ  بــوە 

كۆمەاڵیەتــی.  هاوســەنگیی  تێكچوونــی  و  ملمالنێــكان 

لــە ڕاســتیدا هــەر دوو بۆچوونەكــە ڕاســتە، ئاییــن بــۆ 

یەكگرتنــەوەی بــە كۆمەڵــی بــوە، تــا لــە ژێــر چەتــری ئــەو 

بیروبــاوەڕەی كــە نــاوی ئاییــن بــوە كــۆ ببنــەوە و هــاوكار و 

هەماهەنــگ بــن، بــەاڵم ئەوەیــش ڕاســتە كــە ئاییــن دواتــر 

بوەتــە هێامیەكــی بەهێــز بــۆ ئــەوەی خەڵكــی تــر بهێنێتــە 

ژێــر ئــەو چەتــرە، دەســتیان بــە گرتــن و دەستبەســەرداگرتن 

و كوشــن و بڕینێكــی زۆر كــرد، ئایینی ئیســالم و هێرشــەكانی 

بــە نــاوی فتوحاتەكانــەوە، منوونــەی زۆر زەقن. ســەرهەڵدانی 

ئاییــن لــە ســەرەتادا، هیــچ گومانێكــی دروســت نەكردبــوو، 

خەڵكەكــەدا  وشــیاریی  ئاســتی  نزمــی  لەگــەڵ  چونكــە 

دەگونجــا، بۆیــە تــەواوی كۆمەڵــگاكان جۆرێــك لــە ئایینیــان 

ــن  ــەوەی ئایی ــەاڵم دوای ئ ــوو، ب ــت كردب ــان دروس ــۆ خۆی ب

نەیتوانــی لەگــەڵ پێشــكەوتنی ژیانــی مرۆڤایەتــی بــەردەوام 

ــە ســەرەتای  ــوو، ل ــر وردەوردە گومــان دروســت ب بێــت، ئی

ــە دی  ــدا ب ــی تێ ــن گومان ــەوە ئایی ــەرهەڵدانی ئیسالمیش س

دەكــرا، وەك هەندێــك كــەس خۆیــان لــە پێغەمبــەر بــە 

ــی  ــەاڵم نەیاندەتوان ــی، ب ــۆ پێغەمبەرایەت ــی ب ــیاوتر دەزان ش

بــە شــێوەیەكی زانســتییانە ڕووبــەڕووی ئــەو ئایینــە ببنــەوە، 

چونكــە ئــەو كاتیــش هێشــتا مرۆڤایەتــی لــە قۆناغێكــی 

ــی  ــەی عەرەب ــەت نیمچــە دوورگ ــوو، بەتایب ــەرزدا نەب زۆر ب

ــدو(  ــەری )ب ــێوەی كۆچ ــە ش ــر ل ــتوانەكەی زیات ــە دانیش ك

دابــوون، تەنانــەت تــا ئێســتایش لــە هەندێــك شــوێنی 

واڵتانــی عەرەبــی ئــەم شــێوە ژیانــی كۆچەرییــە هــەر مــاوە. 

بۆیــە وردەوردە گومــان تــا دەهــات بەهێزتــر دەبــوون، چ لــە 

قۆناغــی ڕێنیســانس، چ لــە قۆناغەكانــی دواتــر تــا بــە ئەمــڕۆ 

ــان  ــەواوی پەرەی ــەكان بەت ــەك هــەر گومان دەگات. ئێســتا ن

ســەندوە، بەڵكــوو بــە شــێوەیەكی زانســتی ئاییــن ڕەت 

دەكرێتــەوە. لــەم چەنــد ســەدەی دواییــدا زۆر مەزهــەب و 

ئایدیۆلۆژیــای تــر دروســتبوون بــۆ ئــەوەی هەســتی خەڵكــی 

ببزوێنــن و هێزێكــی یەكگرتــوو تۆكمــە بــۆ خۆیــان پێكــەوە 

ــۆن و  ــامرك و ناپلی ــە بس ــیۆنالیزم ك ــزری ناس ــن، وەك ه بنێ

هیتلــەر و تــا دەگاتــە ســەدام حوســێن پەیڕەوییــان لــێ 

دەكــرد. هەروەهــا هــزری ماركســیزم بــە هەمــان شــێوە بــوو. 

دروستبوونی مرۆڤ بەپێی زانست و ئایین 
بەپێــی ئایەتەكانــی قورئــان، مــرۆڤ لــە لــە قــوڕ دروســت 

بــوە، هەندێــك جاریــش دەڵێــت لــە قوڕەشــینێكی بۆگــەن 

دروســت بــوە. بــا بــەوردی بڕوانینــە ئــەو ئایەتانــەی كــە 

باســیان لــە دروســتبوونی مــرۆڤ كــردوە...

ــُنوٍن  ــَإٍ َمْس ــْن َح ــاٍل ِم ــْن َصلَْص ــاَن ِم ــا اإْلِنَْس ــْد َخڵْقَن ولَق

)الحجــر 26(

واتــا : ئێمــە مرۆڤــامن لــە قوڕەڕەشــی بۆگەنــی وشــكبوەوە 

دروســت كــردوە .
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــاٍل  ــْن َصلَْص ــَرًا ِم ــٌق بَ ــی َخالِ ــِە إِنِّ ــَك لِلَْمالئَِك ــال ربُّ وإِذ قَ

ــە  ــوا ب ــك خ ــا: كاتێ ــر28 ( وات ــُنوٍن )الحج ْس ــَإٍ مَّ ــْن َح ِم

قوڕەڕەشــی  لــە  مرۆڤــم  مــن  وا  گــوت:  فریشــتەكانی 

بۆگەنــی ڕەقبــوەوە دروســت كــرد

ــٍن )ص  ــْن طی ــَرًا ِم ــٌق بَ ــی َخالِ ــِە إِنِّ ــَك لِلَْمالئَِك ــال ربُّ إِذ قَ

71( واتــا: كاتێــك خــوا بــە فریشــتەكانی گــوت: وا خەریكم 

مرۆڤێــك لــە قــوڕ دروســت دەكــەم 

ــُه  ْن ــٌر مِّ ــا َخیْ ــال أَنَ ُــَك قَ ــال َمــا َمَنَعــَك أاَلَّ تَْســُجَد إِذ أََمرْت  قَ

ــُه ِمــن طیــٍن ) االعــراف 12 ( ــاٍر وَخلْقتَ ــن نَّ ــی ِم َخلْقتَِن

واتــا: گوتــی كــە فەرمانــم پــێ دای بۆچــی ســوژدەت 

نەبــرد؟ گوتــی مــن لــەو باشــرم، منــت لــە ئاگــر دروســت 

ــردوە. ــت ك ــوڕ دروس ــە ق ــت ل ــردوە، ئەویش ك

ــْن َحــَإٍ  َْســُجَد لِبَــَرٍ َخلْقتـَـُه ِمــن َصلَْصــاٍل مِّ  قـَـال ملْ أَكُــن ألِّ

ْســُنوٍن )الحجــر 33 (  مَّ

گوتــی: مــن ســوژدە بــۆ مرۆڤێــك نابــەم كــە لە قوڕەڕەشــی 

بۆگــەن دروســتت كردبێت 

ــاُه  ــِه فََجَعلَْن ــاٍج نَبْتَلِی ــٍە أَْمَش ــْن نُطَف ــاَن ِم ــا اإْلِنَْس ــا َخلْقَن إِنَّ

َســِمیًعا بَِصیــرًا )االنســان 2( واتــا: ئێمــە مرۆڤــامن لــە 

ــەوە،  ــا تاقیــی بكەین ــوو دروســت كــرد ت تنۆكێكــی تێكەڵب

ــین.  ــێ بەخش ــامن پ ــوێ و چاویش گ

لە سورەتی )الطارق(یشدا دەڵێت:

فَلْیْنُڤر اإْلِنَْساُن ِممَّ ُخلَِق )5( 

ــە چــی دروســت  ــە ل ــكات ك ــا مــرۆڤ ســەیری خــۆی ب ب

ــوە...  ب

ُخلَِق ِمْن َما ٍو َداِفٍق )6( 

ــە ئاوێكــی پچڕپچــڕی بەلێشــاو دروســت كــراوە...  ــا: ل وات

ــە... ــرە مەبەســتی پرۆســەی جووتبوونەكەی لێ

َائِِب )7( لِْب والرَّ یْخُرُج ِمْن بَیِْن الصُّ

واتا: لە نێوان بڕبڕەی پشت و خوار مل دێتە دەر 

ــْم  ــْم ذریتَُه ــن ڤُُهورِه ــَدَم ِم ــی  ی ــن بَِن ــَك ِم ــذ ڕبُّ وإِذ أََخ

وأَْشــَهَدُهْم َعلــی أَنُفِســِهْم أَلْســُت ِبَربُِّكــْم قَالُــواْ بَلــی 

َشــِهْدنَا أَن تَُقولـُـواْ یــْوَم الِْقیاَمــِە إِنَّــا كُنَّــا َعــْن َهــذا َغاِفلِیــَن 

)172 )االعــراف 

واتــا: ئەوســا خــوای تــۆ لــە پشــتی نــەوەی ئــادەم بنەچەی 

بەرهــەم هێنــا و خۆیــان شــاهیدییان لــە ســەر خۆیــان دا، 

ــە  ــێ ئێم ــان بەڵ ــم؟ گوتی ــان نی ــن خودات ــەی م ــی ئ گوت

ــی )قیامــەت( بڵێــن  لــەوە ئاگاداریــن، نــەکا ڕۆژی دوای

نەمانزانــی... بزانــە لێــرە دەڵێــت لــە پشــتی بنەچــەی 

ــا...  بەرهــەم هێن

ســەرچاوەی ئــەم ئایەتــە، لــەوەوە دروســت بــوە، كــە 

پێشــر واتــا ) 2500( ســاڵ پێــش ئێســتا واتــا پێــش ئایینــی 

ئــەو  بــوو،  وا  بڕوایــان  یۆنانــی  پزیشــكانی  موســایی، 

ســپێرم)مەنی(ە، لــە مۆخــی مرۆڤەكانــەوە ســەرچاوەی 

ــڕەی پشــت و لەوێشــەوە  ــاو بڕب ــە ن ــوە و پاشــان دێت گرت

دەچێتــە گورچیلــە و گــون و لــە میــزەڕۆوە دەکرێتــە 

. Hippocrates :بــۆ منوونــە . دەرەوە 

ــە )تەورات(یشــدا خــودا بــە یەعقــوب دەڵــێ، پاشــاکان  ل

زۆربەیــان لــە )پشــتی( تــۆ هاتونەتــە بــوون. كەواتــە 

لــە ســەردەمی فیرعەونــەكان پێیــان وا بــوە كــە پیــاو 

ســپێرمەكەی لــە نــاو مۆخییــەوە دروســت دەبێــت و 

لەوێــوە دێتــە پشــت و دێتــە خــوارەوە، بــەاڵم چ لــە 

ســەردەمی  لــە  چ  ئایینەكــەی،  و  موســا  ســەردەمی 

ــەو  ــەر ئ ــە س ــان ل ــدا، هەمووی ــەری موسڵامنانیش پێغەمب

بۆچوونــە بــوون كــە ئــەو ســپێرمەی پیــاو لــە پشــتی پیــاو 

دروســت دەبێــت، لــە كاتێكــدا دەمێكــە زانســت ئــەوەی 

ــۆخ  ــە م ــان ل ــە پشــت ی ــاو ل ــە ســپێرمی پی ســەملاندوە ك
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دروســت نابێــت، بەڵكــوو گــون ســپێرم دروســت دەكات. 

ــە  ــدا ب ــە قورئان ــودا ل ــۆن خ ــەی چ ــە ئ ــیارەكە ئەوەی پرس

یــەك تاكــە ئایەتیــش ئامــاژەی بــۆ گــون نەكــردوە، كەچــی 

ــەك  ــردوە. خودای ــت ك ــۆ پش ــاژەی ب ــار ئام ــن ج چەندی

خــۆی مرۆڤــی دروســت كردبێــت، چــۆن نازانێــت ســپێرمی 

ــت!  ــەرچاوە دەگرێ ــوە س ــە كوێ ــاو ل پی

پێغەمبەرایەتــی بــە مەرجــی بنەماڵەیــی و 
پاشــایەتی 

ــە،  ــی هەی ــارەی پێغەمبەرایەت ــە ب ــگ ل ــی زۆر گرن  خاڵێك

ــەی  ــەرەوە، هەمــوو ئەوان ــم پێغەمب ــە دوای ئیراهی ــە ل ك

ــد بنەماڵەیەكــی كــەم  ــە چەن ــا ل ــەر تەنی ــە پێغەمب بوونەت

بــوون و هــەر هەموویشــیان پاشــا بوونــە، واتــە حوكمــڕان 

بــوون، هەمــوو ئــەو بنەمااڵنــەی پێغەمبەریشــیان لــێ 

هاتوەتــە بەرهــەم، لــە نــەوەی ئیراهیــم بوونــە یــان كــوڕ 

و بــاوك و بــرازا و ئامــۆزا و كــوڕی ئامــۆزای یەكــری بــوون، 

ــە یــەك ناوچــەی جوگرافیــدا ژیــاون  هــەر هەمووشــیان ل

ــەی  ــردوە كوڕەك ــاوك م ــردوە، ب ــیان ك و پێغەمبەرایەتییش

یــان برازاكــەی بوەتــە پێغەمبــەر لــە هەمــان كاتــدا بوەتــە 

پاشــایش. 

ــە: عــەرەب دەچنــەوە ســەر ئیســامعیلی   هــەر بــۆ منوون

كــوڕی ئیراهیــم، ئیســامعیلیش لــە هاجــەری كۆیلــە 

لەدایــك بــوە، دواتــر هاجــەر هاتوەتــە یەمــەن و... هتــد. 

ــش  ــەرە، ئیراهیمی ــم پێغەمب ــوڕی ئیراهی ئیســامعیلیش ك

ــی  ــوح مام ــوڕی نوحــە، ن ــەوە ســەر ســام، ســام ك دەچێت

ئیراهیمــە، ئیراهیــم مامــی لوگــە، ئیراهیــم بــە دە )10( 

ــە  ــش ك ــادەم. داود پێغەمبەری ــەر ئ ــەوە س پشــت دەچێت

ــە داود پاشــا ناوبانگــی دەر كــردوە، چونكــە پاشــایەكی  ب

ســتەمكار، زۆر ســتەمكار بــوە، كــوڕی یەهودایــە، یەهــودا 

زڕ بــرای یوســف و كــوڕی ئیســحاقە، ئیســحاقیش كــوڕی 

ئیراهیمــە، داود باوكــی ســلێامن پێغەمبــەر بــوە، كــە هەم 

ــۆ ســلێامن  ــەی هــەم پاشــایەتییەكەی ب پێغەمبەرایەتییەك

جــێ هێشــت!... هتــد 

كەواتــە زۆربــەی هــەرە زۆری پێغەمبــەرەكان دەســەاڵتی 

بوونەتــە  ئینجــا  بوونــە،  پاشــا  و  هەبــوە  دونیاییــان 

پێغەمبــەر؛ 

داود پاشا پێغەمبەر داود 

سلێامن پاشا سلێامن پێغەمبەر... هتد.

 لەمانەیــش خراپــر دانانــی ســلێامنە بــە پێغەمبــەر و بــە 

پاشــا، چونكــە ســلێامن بــە ڕاســپاردە و وەســیەتی داودی 

ــپاردەیەیش  ــەم ڕاس ــەر، ئ ــا و پێغەمب ــە پاش ــی بوەت باوك

لەبــەر ئــەوە بــوو تــا براكــەی تــری ســلێامن نەبێتــە پاشــا 

ــە  ــە ل ــەی ك ــەڵ براك ــلێامن لەگ ــە س ــەر، چونك و پێغەمب

ــەم  ــوون، ئ ــۆك ب ــك ناك ــوون، پێ ــاوازدا ب ــی جی دوو دایك

ناكۆكییــە گەییشــتە ئــەو ڕادەیــەی كــە ســلێامن بــوو بــە 

ــەی  ــەر و پاشــا و دەســەاڵتی خــۆی ســەپاند، براك پێغەمب

ــە  ــەوەك ڕۆژێــك ل ــەوەی ن ــەر ئ ــا لەب خــۆی كوشــت تەنی

ــە ســلێامنی  ــە ل ــات و تۆڵ ــێ بب ڕۆژان براكــەی زەفــەری پ

ــە ســلێامن كوشــتی. ــەوە، بۆی ــرای بكات ب

مێژووی مرۆڤ 

 بــە پێــی زانســت مێــژووی مرۆڤایەتــی بــۆ پێنــج )5( 

ملیــۆن ســاڵ دەگەڕێتــەوە، بــەاڵم بەپێــی مێــژووی ئیســالم، 

ناگاتــە  دەوروبــەری  ئێســتا  تــا  مرۆڤایەتــی  مێــژووی 

حەفــت هــەزار )7000( ســاڵ. واتــا هەمــوو مێــژووی 

مــرۆڤ لــە ئادەمــەوە تــا محەمــەدی پێغەمبــەری ئیســالم 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

تەنیــا )5800( ســاڵە. لەوێوەیشــەوە تــا ئەمــڕۆ تەنیــا 

مێــژووی مرۆڤایەتــی  )1400( ســاڵە، كەواتــە هەمــوو 

ــە شــەش هــەزار و هەشــت ســەد  ــا ل ــن تەنی ــی ئایی بەپێ

ــاوەی  ــی م ــن بەكورت ــرە م ــە، لێ ــر نیی ــاڵ زیات )6800( س

لــە  كــە  كــردوە،  دەستنیشــان  پێغەمبەرەكانــم  نێــوان 

ــەدی  ــە محەم ــا دەگات ــێ دەكات ت ــت پ ــەوە دەس ئادەم

پێغەمبــەری ئیســالم. 

نێوان ئادەم و نوح تەنیا 1500 ساڵە 

نێوان نوح و ئیراهیم تەنیا 1000 ساڵە

نێوان ئیراهیم و موسا تەنیا 800 ساڵە

نێوان موسا و مەسیح تەنیا 1500 ساڵە 

نێوان مەسیح و محەمەد تەنیا 600 ساڵە 

ئەمە هەمووی دەكاتە تەنیا 5400 ساڵ 

لە محەمەدیشەوە تا ئێستا تەنیا 1400 ساڵە 

كەواتە هەموو مێژووی مرۆڤ تەنیا 6800 ساڵە. 

 لێــرە چەنــد پرســیارێكی گرنــگ دروســت دەبێــت، كەواتــە 

هەمــوو زانایانــی بایۆلــۆژی و ئەنرۆپۆلۆژیســتی تەنانــەت 

فســیۆلۆژیش دەبێــت بچنــەوە ماڵــەوە و كۆتایــی بــە 

زانســتەكەیان بهێنــن، چونكــە لــە مــاوەی ئــەم مــاوە 

كورتــە كــە تەنیــا )6800( ســاڵە، مــرۆڤ چــۆن زمانــی پــژا؟ 

چــۆن ئــەم هەمــوو قۆناغــەی وەك كۆمۆنــەی ســەرەتایی 

و كۆیالیەتــی و ڕاوشــكار و كشــتوكاڵ و... هتــد بــڕی؟ 

ــە ژمــارەی دانیشــتوانی  ــەم ماوەی مــرۆڤ چــۆن توانیــی ب

بــەم جــۆرە زیــاد بــكات، ئەگــەر هــەر ژنێــك ســااڵنە 

ــە،  ــەو ژمارەی ــاگات ب ــەر ن ــت، ه ــی بووبێ ــوار منداڵیش چ

ــی و  ــۆی نەخۆش ــە ه ــك ب ــاران خەڵ ــەوەی ج ــای ئ چ ج

بێدەرمانــی دەمــردن و چارەســەر نەبــوو. ئــەی چــۆن 

توانیــی ئــەم هەمــوو زمانــە دروســت بــكات؟ ئــەی چــۆن 

ژمــارەی دانیشــتوان لــە تەنیــا ئــادەم و حــەواوە گەییشــتە 

ئــەم هەمــوو ژمارەیــە بێشــومارە؟ چــۆن توانیــی بــە نێــو 

ــە  ــەوە؟ ل ــوباڵو ببێت ــەدا پەرش ــۆی زەویی ــوو گ ــەم هەم ئ

ئوســرالیاوە بــۆ ژاپــۆن و لەوێوەیــش بــۆ ئەفەریقــا و 

ــد.  ــەدا و ...هت ــكا و كەن ــەر دوو ئەمەری ــا ه ئینج

 ســەرچاوەكان بــاس لــەوە دەكــەن كــە ئــادەم بــە زمانــی 

لــە  ســۆمەرییەكان  بــەاڵم  كــردوە،  قســەی  ســۆمەری 

ســەرەتادا خــۆ ســۆمەری نەبــوون، بەڵكــوو كۆمەڵێــك 

گرووپــی جیاجیــا بــوون و یەكیــان گــرت و نەتــەوەی 

ــە  ــرنان. كەوات ــش ڕووخێ ــا و دوایی ــك هێن ــۆمەرییان پێ س

بــۆ ســەدان هــەزار ســاڵ  مێــژووی ســۆمەرییەكانیش 

چــۆن،  ئــادەم  تریشــەوە  الیەكــی  لــە  ناگەڕێتــەوە، 

كــە لەدایــك بــوو یەكســەر بــە زمانــی ســۆمەرییەكان 

ــرووپ و  ــچ گ ــادەم هی ــە ئ ــەر ل ــۆ ب ــردوە، خ ــەی ك قس

ــوە،  ــەر زەوی نەب ــە س ــی ل ــری مرۆڤایەت ــی ت كۆمەڵگایەك

ئــەی چــۆن یەكســەر بــەو زمانــە قســەی كــرد؟ خــۆ 

ــان دەر  ــن، بۆم ــی ســۆمەرییەكانیش بژمێری ــەر قۆناغ ئەگ

ــە و  ــۆن نیی ــادەم زۆر ك ــژووی ئ ــان مێ ــت. بێگوم دەكەوێ

ناگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی مرۆڤــی نیاندەرتاڵیــش، ئەگــەر 

ــە  ــەی چــۆن ل ــت، ئ ــورت بێ ــدە ك ــادەم ئەوەن ــژووی ئ مێ

مــاوەی ئــەو شــەش هــەزار ســاڵە ئــەم هەمــوو زمانــە پــژا 

و بــاڵو بوونــەوە؟ خــۆ زماندروســتكردن و باڵوكردنەوەیــان 

كارێكــی وەهــا ســانا نییــە، ئــەی لــە مــاوەی ئــەو شــەش 

ــۆرە  ــەم ج ــۆن ب ــتوان چ ــارەی دانیش ــاڵەدا ژم ــەزار س ه

گەشــەی كــرد و پــەرەی ســەند؟ لــە ڕاســتیدا زانســت 

بــە هیــچ شــێوەیەك لەگــەڵ ئــەم ئاراســتە فیكرییــەدا 

ــتییانە  ــێوەیەكی زانس ــە ش ــن ب ــەوە و ناتوان ــەك ناگرێت ی

بیســەملێنن.
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ژمارەی پێغەمبەرەكان:
بەپێــی ســەرچاوە ئیســالمییەكان و بەپێــی فەرموودەكانــی 

 124 پێغەمبــەرەكان  ژمــارەی  ئیســالم،  پێغەمبــەری 

ــە باوكــی  ــە ئیراهیمــەوە كــە ب ــوە، ل ــەر ب هــەزار پێغەمب

پێغەمبــەرەكان نــاو دەبرێــت، تــا دەگاتــە كۆتــا پێغەمبــەر 

ــك  ــالمە. كاتێ ــەری ئیس ــەدی پێغەمب ــش محەم ــە ئەوی ك

ژمــارەی  خــودا،  پێغەمبــەری  ئــەی  پرســیوە،  لێیــان 

پێغەمبــەرەكان چەنــدن، محەمەدیــش دەڵێــت هەمــووی 

)124000( ژمارەیــە  ئــەو  )124000(پێغەمبــەرن! 

ژمارەیەكــی یەكجــار زۆر و خەیاڵــی و باوەڕپێنەكــراوە، 

دانیشــتوانی  هەمــوو  ژمــارەی  چونكــە  چــی؟  لەبــەر 

ــل  ــە باب ــا ل ــان میزۆپۆتامی ــا، )بێگوم ــر و میزۆپۆتامی می

ــتانی  ــێكی كوردس ــا بەش ــەوە ت ــداوە دەگرێت ــوار بەغ و خ

هەرێمــە  ئــەم  ئێــران،  ڕۆژهەاڵتــی  و  شــام  و  توركیــا 

ــارەی  ــا(، ژم ــرا میزۆپۆتامی ــی دەگوت ــووی پێ ــە هەم فراوان

بــە  میــر  لەگــەڵ  میزۆپۆتامیانــە  ئــەم  دانیشــتوانی 

ــا  ــا پەنج ــیح تەنی ــی مەس ــش لەدایكبوون ــان، پێ هەمووی

هــەزار )50000( كــەس بــوە، بــەاڵم لــە واڵتــی چیــن 

دانیشــتوانیان  ژمــارەی  مەســیح  لەدایكبوونــی  پێــش 

گەییشــتبوە شــەش ملیــۆن )6.000.000( كــەس، بــەاڵم 

یــەك پێغەمبەریشــیان نەبــوە كــە وەحــی لــە الیــەن 

ــە  ــیارێكی زۆر جیددیی ــە پرس ــت. ئەم ــۆ هاتبێ ــوداوە ب خ

كــە بۆچــی لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــا و میــر كــە ژمــارەی 

كــەس   )50.000( هــەزار  پەنجــا  تەنیــا  دانیشــتوانیان 

ــەاڵم  ــرراوە، ب ــۆ نێ ــەری ب ــی )124000(پێغەمب ــوە، كەچ ب

لــە واڵتــی چیــن كــە ژمــارەی دانیشــتوانیان بــە )15( 

ــتوەتە  ــیح گەییش ــی مەس ــش لەدایكبوون ــاڵ پێ ــازدە س پ

ــۆ  ــەك پێغەمبەریشــیان ب ــۆن كــەس، كەچــی ی شــەش ملی

نەنێــرراوە، ئــەم پرســیارە پێویســتی بــە وەاڵمدانەوەیەكــی 

ــەی  ــۆز و عاتیف ــە س ــە، دوور ل ــی هەی ــتی و لۆژیك زانس

ــدا  ــە قورئان ــا ل ــاری نائەقاڵنی.تەنی ــە گوفت ڕووت و دوور ل

نــاوی بیســتوپێنج )25( پێغەمبــەر هاتــوە. تەنیــا لــە 

ســورەتی ئەنعــام، هــەژدە )18( پێغەمبــەر نــاوی هاتــوە. 

بەپیرۆزكردن 
ســەرەتای بەپیرۆزكــردن لــە الیــەن مرۆڤــەوە، مێژوویەكــی 

ــەوەوە  ــار ل ــەم ج ــۆ یەك ــە، ب ــژی هەی ــار دوورودرێ یەكج

ســەرچاوەی گــرت، كاتێــك مــرۆڤ دەمــرد، كەســوكار 

و  بەهــا  پــڕ  زۆر  شــتە  مــردوە،  ئــەو  نزیكەكانــی  و 

مردوەكــە  لەگــەڵ  خۆیــان  ماڵــی  نــاو  دەگمەنەكانــی 

نــاو  دەبــردە  مردوەكەیــان  لەگــەڵ  واتــە  دەناشــت، 

ئــەو  خۆشەویســتیی  لەبــەر  ئەوەیــش  گۆڕەكــەوە، 

كەســە بــوو كــە مــردوە، تەنانــەت گۆڕەكەیشــیان بــە 

بــۆ  دەڕازانــدەوە،  بــۆ  كات  ئــەو  گرانبەهــای  شــتی 

منوونــە زۆر جــار زێــڕ یــان هــەر شــتێكی گرانبەهــا و 

ــاو  ــتە ن ــان دەخس ــەڵ مردوەكەی ــە لەگ ــان هەبوای جوانی

گــۆڕەوە، خــۆی تەوتەمیــزم لــەو بەپیرۆزكردنــەوە ســەری 

ــەو  ــە ئ ــە ك ــتانێك هەی ــە تاجیكســتان، گۆڕس ــداوە. ل هەڵ

ــەدا  ــەم دوایی ــاش، ل ــت تاجیكت ــی دەگوترێ ــتانە پێ گۆڕس

ــە  ــەوە ك ــان دۆزیوەت ــج قۆچــی مامزی ــەم گۆڕســتانە پێن ل

كاتــی خــۆی لەگــەڵ مــردوو ناشــتوویانە. لــە ئەشــكەوتی 

شــانەدەریش كۆمەڵێــك كەلوپەلیــان دۆزیوەتــەوە كــە 

ــە  ــار ك ــەم ج ــە یەك ــتبوویان، چونك ــردوو ناش ــەڵ م لەگ

ــەو  ــژران، ب ــاو ئەشــكەوتەكاندا دەنێ ــە ن مــرۆڤ دەمــرد ل

پێیــەی شــوێنێكی ئارامــە و دوورە لــە تۆفــان و برووســكە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە  ــان ب ــا گۆڕەكەی ــش. ئینج ــەت دڕندەی ــاران و تەنان و ب

شــتی جــوان دەڕازانــدەوە، تەنانــەت زۆر جــار كــە مــرۆڤ 

ــش  ــرد، ئەمەی ــان دەك ــتنەكەی، ڕەنگی ــش ناش ــرد پێ دەم

هــەر بــۆ مەبەســتی جوانكردنــی مردوەكــە بــوو، ئــا 

ــان  ــدا. شوێنەوارناس ــەری هەڵ ــردن س ــە بەپیرۆزك لێرەوەی

و زانایانــی بایۆلۆجــی دەستنیشــانی ئەوەیــان كــردوە، 

ئــەوەی لــە نــاو ئەشــكەوتەكاندا دۆزراونەتــەوە مێــژووی 

ــان  ــدا ئەوەم ــە كاتێك ــاڵە، ل ــەزار س ــەدان ه ــە س ــر ل زیات

لــە بیــر نەچێــت بەپێــی ئایینــی ئیســالم مێــژووی هەمــوو 

ــا  ــێ دەكات ت ــت پ ــەوە دەس ــە ئادەم ــە ل ــی ك مرۆڤایەت

ــتا  ــا ئێس ــەوە ت ــە دوای محەمەدیش ــەد و ل ــی محەم هاتن

ناگاتــە شــەش هــەزار و هەشــت ســەد )6800( ســاڵ! 

ئەمــە جێــگای هەڵوەســتەكردنێكی جیددییــە و پێویســتی 

بــە یەكالكردنــەوە هەیــە، چونكــە مێــژووی ڕازاندنــەوەی 

ــی  ــەردەمی مرۆڤ ــە س ــردوو، ل ــۆڕی م ــەڵ گ ــردوو لەگ م

هــەزار  ســەد  مێژوەكــەی  كــە  هەبــوە،  نیاندەرتــاڵ 

)100.000(ســاڵ پێــش لەدایكبوونــی مەســیحە. لــە الیەكی 

تریشــەوە هــەر بــۆ ئــەم بەپیرۆزكردنــە بوو،كاتێك كەســێك 

ــكەش  ــۆی پێش ــان ب ــی قوربانیی ــە نزیكەكان ــرد خەڵك دەم

دەكــرد، ئەمــە لــە مێــژووی یۆنانــی و ڕۆمانــی و یەهــودی 

و هیندۆســییەكاندا هەبــوە، تــا گەییشــتە ئــەو ڕۆژەی 

ئیراهیــم پێغەمبەریــش خەریــك بــوو ئیســامعیلی كــوڕی 

ــەوە  ــی مرۆڤ ــە قوربانیدان ــی ل ــەاڵم دوای ــت، ب ــەر ببڕێ س

ــی  ــم كارێك ــااڵت. ئیراهی ــی مەڕوم ــۆ قوربانیدان ــۆڕرا ب گ

ــرۆڤ  ــۆڕی م ــەی گ ــەو نەریت ــە ئ ــرد، ك ــی ك ــار باش یەكج

ــا  ــرۆڤ ب ــی م ــە جیاتی ــوو ل ــی، بەڵك ــە قوربان ــت ب بكرێ

ئاژەڵێــك مەڕومااڵتێــك بكرێــن بــە قوربانــی، ئیــر ئایینــی 

ــەردەوام  ــتا ب ــا ئێس ــردوو، ت ــێ ك ــڕەوی ل ــالمیش پەی ئیس

قوربانــی پێشــكەش دەكرێــت و ئــەو ڕۆژەی ئیراهیــم 

ــەو  ــر ئ ــە بەقوربانیكردنــی مرۆڤــەكان گــرت، ئی ــگای ل ڕێ

ــۆ  ــاڵێك ب ــوو س ــتا هەم ــا ئێس ــرا و ت ــرۆز ك ــش پی ڕۆژەی

ئــەم یادەوەرییــە جەژنــە و خەڵكــی جەژنانــە لــە یەكــری 

دەكــەن، كــە بــە جەژنــی قوربــان نــاوی ڕۆیشــتوە، بــەاڵم 

ــەو  ــم ئ ــش ئیراهی ــت، پێ ــر بچێ ــە بی ــان ل ــت ئەوەم نابێ

نەریتــە لــە الیــەن خەڵكــی یۆنــان و هیندۆســەكانەوە 

ــراوە. ــێ ك ــڕەوی ل ــادە و پەی پی

و  میزۆپۆتامیــا  ناوچــەی  لــە  تاڵــەی  واقیعــە  ئــەو   

دواتریــش بــا بڵێیــن لــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــا ژمــارەی  ــوە، ئەوەت ــوە، واقیعێكــی یەكجــار دژوار ب هەب

زۆری پێغەمبــەرەكان هــەر تەنیــا لــە الیــەن محەمــەد 

پێغەمبــەری موســڵامنانەوە باســی لێــوە نەكــراوە، بەڵكــوو 

تەنیــا لــە میزۆپۆتامیــادا نــاوی چــوار هــەزار )4000( 

پێغەمبــەر تۆمــار كــراوە. ئــەو هەمــوو ژمارەیــە بــۆ پێــش 

ــتایش  ــەوە. ئێس ــایی دەگەڕێت ــی موس ــەرهەڵدانی ئایین س

ــڕ  ــن و پ ــڕ ئاژاوەتری ــت پ ــی ناوەڕاس ــەی ڕۆژهەاڵت ناوچ

ــچ  ــدا. هی ــتی جیهان ــەر ئاس ــە س ــە ل ــەترین ناوچەی كێش

ڕۆژهەڵتــی  20%ی  هێنــدەی  نادۆزیتــەوە،  ناوچەیــك 

ــەت  ــە شــەڕ و كوشــن و تەنان ــت ل ــڕ بووبێ ناوەڕاســت پ

چەكــە كۆكوژەكانــی ڕووســی و ئەمەریكــی و... هتــد لــەو 

ــەوە.  ــی دەكرێن ــەكان تاق ــتنی مرۆڤ ــە كوش ــە ب ناوچەی

ناوی خودا )اللە( چۆن دروست بوو؟
ئەفســانەی  ســەرەتا  ســەرچاوەكان،  هەمــوو  بەپێــی   

ــوە  ــەفەدا هەب ــر و فەلس ــوێنی فیك ــە ش ــۆمەرییەكان ل س

فەلســەفە  لــەوەی  بــەر  واتــا  كــردوە،  خــۆی  كاری  و 

ــە ژیانــی گەشــەی  هەبووبێــت ئەفســانە ڕۆڵــی گرنگــی ل
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فیكــری مرۆڤایەتیــدا بینیوە، هــەر وەك ئۆگۆســت كۆنتیش 

جەختــی لــە ســەر كردوەتــەوە و ژیانــی مرۆڤایەتیــی بــە 

ســەر ســێ قۆناغــدا دابــەش كــردوە، ئەفســانە، فەلســەفە، 

ــت. زانس

 بــۆ یەكەمیــن جــار ئەفســانە، لــە الیــەن ســۆمەرییەكانەوە 

بــرەوی ســەند و ئینجــا دواتــر لــە یۆنانیــش گەشــەی 

زۆری بــە خۆیــەوە بینــی، واتــا ئەفســانە بــۆ یەكــەم جــار 

لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــا گەشــەی كــردوە، ئینجــا بــۆ 

ــش ڕادەگات.  ــە یۆنانی ــا ب ــەوە، ت ــاڵو بوەت ــر ب ــی ت واڵتان

بۆیــە نــاوی یۆنــان دەهێنیــن، چونكــە یۆنــان لــە ئەفســانە 

گەییشــتە قۆناغــی زۆر بــەرز، بێگومــان لــە فەلســەفەیش 

ــدا و گەشــەی  ــان ســەری هەڵ ــە یۆن ــان شــێوە ل ــە هەم ب

كــرد، وەك بێرترانــد ڕاســلی فەیلەســووف دەڵێــت، هەمــوو 

كۆمەڵــگای فیكــری مرۆڤایەتــی قــەرداری یۆنانــە، چونكــە 

یۆنــان فەلســەفەی خولقانــد. مارتــن هایدگەیــش دەڵێــت، 

ــە دامێنــی  هەمــوو فەیلەســووفەكانی دوای ئەفالتــوون، ل

ــەی  ــاو پانتۆڵەك ــە ن ــان ل ــوون، ی ــك ب ــەوە لەدای ئەفالتون

ــە دەر.  ــدا هاتوونەت ئەفالتوون

ــۆمەرییەكاندا و  ــاو س ــە ن ــار ل ــن ج ــۆ یەكەمی ــە ب كەوات

لــە ڕێــگای ئەفســانەوە، بــاس لــە خوداوەنــد كــراوە، كــە 

هێشــتا مێژوویەكــی زۆر دووری مابــوو بــۆ ســەرهەڵدانی 

ئایینێكــی ئاســامنی، بــەاڵم وشــەكە نــاوی خــودا یــان اللــه 

نەبــوو، بەڵكــوو بــە چەندیــن نــاو و بــە چەندیــن قۆنــاغ 

ــۆ  ــپاوە، ب ــە چەس ــەی الل ــا وردەوردە وش ــوە، ئینج تێپەڕی

منوونــە خــودای ســۆمەرییەكان، نــاوی )Uruk( بــوو، ئــەم 

)Uruk(ە، خــودای خــوداكان و خــودای ئاســامن بــوو لــە 

ــگ  ــودای مان ــین خ ــەاڵم )Sin( س ــۆروك Anu، ب ــاری ئ ش

ــاری  ــە ش ــوو ل ــاو ب ــودای هەت ــار خ ــا باب ــوو. هەروەه ب

الرســا )Larsa (، ئئــا) Ea )یــان ئیــن كــی )Enki ( خــودای 

ــن  ــا ئی ــدۆ )Eridu(. هەروەه ــاری ئەری ــە ش ــوو، ل ــاو ب ئ

ــە  ــوو ل ــر زەوی و خــودای شــەڕ ب ــل Enlil خــودای ژێ لی

شــاری نیپــور. نیــن تــورا Nintura كــوڕی ئیــن لیــل بــوو 

لــە شــاری الگاش. )ئیــن لیل(خــودای ژێــر زەوی و خــودای 

ــدا خــودای  ــان كات ــە هەم ــور، ل ــە شــاری نیپ ــوە ل شــەڕ ب

ــۆ 3000  ــوە، كــە مێژوەكــەی ب ــەواوی میزۆپۆتامیایــش ب ت

ســاڵ پ.ز دەگەڕێتــەوە. واتــا مێژوەكــەی )5000(ســاڵ 

پێــش ئێســتاكەیە. بێگومــان كاتێــك بــۆ مێــژووی نووســین 

دەگەڕێینــەوە، دەبینیــن هەمــوو مێــژووی نووســین ناگاتــە 

ــەری  ــە دەوروب ــوو ل ــاڵ، بەڵك ــەزار )6000( س ــەش ه ش

ــر  ــك زیات ــج ســەد )5500( ســاڵ كەمێ ــج هــەزار و پێن پێن

یــان كەمــرە. 

 كەواتــا لــە نێــو ئــەم هەمــوو خودایــەدا، دوو خــودا 

ــر  ــر و مەزن ــوداكان گرنگ ــوو خ ــە هەم ــە ل ــوون ك هەب

و پڕشــكۆتر بــوە، ئەویــش یەكێكیــان خــودای ئــاروك 

ــوە، كــە خــودای خــوداكان و خــودای ئاســامن  )Uruk( ب

بــوو، ئەویریشــیان خــودا ئیــن لیــل Enlil بــوە، كــە 

خــودای ژێــر زەوی و خــودای شــەڕ بــوو لــە شــاری نیپــور. 

واتــە یەكێكیــان خــودای خــوداكان و خــودای ئاســامن 

بــوە، ئەویریــش خــودای ژێــر زەوی و خــودای شــەڕ بــوە، 

واتــا خــودای هێزیــش بــوە. ئــەم دوو خودایــە گەورەتریــن 

و ســەرەكیرین خــودا بــوون لــە الیــەن خەڵكەكــەوە. 

ــوە  ــاو ب ــن ن ــن جــار و یەكەمی ــل یەكەمی ــن لی خــودای ئی

كــە ســەرچاوەی كێشــا بــۆ گەییشــن بــە نــاوی اللــه. واتــا 

ئیــن لیــل بــە تێپەڕبوونــی كات وردەوردە گۆڕانكاریــی تــێ 

ــەری.  ــە س ــەوردی دێین ــتا ب ــە ئێس ــت، ك دەكەوێ
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە  ــادا و ل ــەی میزۆپۆتامی ــە ناوچ ــل ل ــن لی ــودای ئی  خ

ســەردەمی ســۆمەرییەكان و تــا هاتنــی ئایینــی موســایی 

)تــەورات( و دوای هاتنــی تەوراتیــش هــەر ڕۆڵێكــی 

گــەورەی هەبــوە لــە ژیانــی خەڵكــی هەرێمەكــە. ئەمــە 

ســەرەڕای ئــەوەی ســۆمەرییەكان خاوەنــی چــوار هــەزار 

ــان  ــە هەمووی ــل ل ــن لی ــەاڵم ئی ــوون، ب ــودا ب )4000( خ

ــۆ یەكەمیــن جــار ئیمپراتۆرێــك  ــوە، كاتێــك ب ــر ب گەورەت

لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــا بــە نــاوی )ســەرجۆنی ئەكــەدی 

پەالمــاری  دەبێــت،  دروســت  )2340-2384(پ.ز( 

ــە  ــەخت دەكەوێت ــەڕێكی س ــۆمەرییەكان دەدات و ش س

لــە  بــەاڵم  ئەكەدییــەكان،  و  ســۆمەرییەكان  نێــوان 

ئەنجامــدا ســەرجۆنی ئەكــەدی بــە ســەر ســۆمەرییەكاندا 

زاڵ دەبێــت و ســۆمەرییەكان لــە دەســەاڵت نامێنــن، 

ــەو  ــەو سیســتمەی ســۆمەرییەكان، ب ــە ناوبردنــی ئ ــە ل ب

نــاو دەبــرران، واتــا كاتێــك  لــە  كات خوداكانیشــیان 

ــڵ و نەتەوەیەكــی  ــەڵ خێ ــەك لەگ ــان نەتەوەی ــك ی خێڵێ

شكســت  تووشــی  كامیــان  دەهاتــن،  شــەڕ  بــە  تــر 

بهاتبــان، خواكانیشــیان تووشــی شكســت دەبــوون و ئــەو 

هێــزەی ســەر دەكــەوت چ خودایەكــی بپەرســتبایە ئیــر 

ــی  ــە ڕووخان ــا ب ــەوت. ج ــەر دەك ــش س ــەو خودایەی ئ

ســۆمەرییەكان، گەورەتریــن خوداكەیشــیان، كــە ئیــن 

ــات،  ــە ه ــەو خودای ــەر ئ ــە س ــی ب ــوو، گۆڕانكاری ــل ب لی

)ســەرجۆنی  ئەكــەدی  ســەرجۆنی  كاتێــك  ؟  چــۆن 

ئەكــەدی بــۆ دوو هــەزار و چــوار ســەد ســاڵ 2400 ســاڵ 

ــەرجۆنی  ــەوە، س ــیح دەگەڕێت ــی مەس ــش لەدایكبوون پێ

ــە  ــوە ل ــۆر ب ــن ئیمپرات ــەوەی یەكەمی ــە ل ــەدی جگ ئەك

ــن ئیمپراتۆریشــە كــە توانیــی هەمــوو  ــژوودا، یەكەمی مێ

ئــەو نەتەوانــەی وەك ســۆمەری و ئەكــەدی و بابلــی و... 

ــەد  ــاوەی س ــۆ م ــی ب ــەك، توانییش ــە ی ــكات ب ــد بیان هت

ــی  ــی حوكمڕان ــرا و برازاكان ــوڕ و ب ــەڵ ك ــاڵ لەگ 100 س

بكــەن( بــە ســەر ســۆمەرییەكان ســەر كــەوت، دەیزانــی 

گەورەتریــن خــودا لــەم ناوچەیــە ئیــن لیلــە، بۆیــە ئیــن 

تەنانــەت  كــەوت،  تــێ  گۆڕانكاریــی  وردەوردە  لیــل 

هەمــوو خوداكانــی تریــش لــە ماوەیەكــی مێژوویــی 

دورودرێــژدا ناوەكانیــان گۆڕانكاریــی تــێ دەكــەوت، 

ــی كات  ــە تێپەڕبوون ــش ب ــل، ئەوی ــن لی ــە ئی ــەم خودای ئ

ــی  ــۆڕە گۆڕانكاری ــوو شەڕوش ــەم هەم ــی ئ ــە ئەنجام و ل

ــدا ڕەت  ــە كۆمەڵێــك گۆڕانكاری ــل ب ــن لی ــێ كــەوت. ئی ت

بــوە، بــەاڵم ســەرچاوەی گەییشــن بــە نــاوی اللــه لێــرەوە 

ــۆن؟  ــە، چ ــن لیل ــەی ئی ــە وش ــوە، ك ــەرچاوەی گرت س

 بــۆ یەكەمیــن جــار )ئیــن( خــودای ســامییەكان بــوو، 

ــۆمەرییەكاندا  ــەر س ــە س ــتیان ب ــامییەكان دەس ــك س كاتێ

گــرت، ئــەو خودایــەی ســامییەكان كــە نــاوی )ئیــن( 

بــە خــودای ســۆمەرییەكانیش،  كــرا  بــوو، ڕاســتەوخۆ 

چونكــە هــەر خێــڵ و نەتەوەیــەك كــە ســەر بكەوتبــا بــە 

ــاری سیســتمی  ــا ب ــردا، تەنی ــڵ و نەتەوەیەكــی ت ســەر خێ

ــوو  ــۆڕرا، بەڵك ــی و سیاســی نەدەگ ــووری و كۆمەاڵیەت ئاب

سیســتمی ئایینییشــیان گۆڕانــی بــە ســەردا دەهــات. 

ــە  ــوو، ب ــۆر ب ــن ئیمپرات ــە یەكەمی ــەدی ك ــەرجۆنی ئەك س

ســەر سۆمەرییەكانیشــدا ســەر كــەوت، ئیــر خۆی لــێ بوو 

بــە خــودا، خــۆی وەكــوو خودایــەك بــە خەڵــك دەناســاند، 

ــە ئیمپراتۆرەكانــی  ئــەم هــزر و بیرۆكەیــە بــوو، زۆرێــك ل

ــە  ــان ب ــش خۆی ــدەی زایینیی ــازدە و حەڤ ــەدەی ش ــا س ت

لویســەكانی  چەشــنی  لــە  دەناســاند.  خــوا  نوێنــەری 

فەرەنســا و چارلســەكانی بەریتانیــا و هرنییەكانــی ئەڵامنیا 

و قەیســەرەكانی ڕووســیا و... هتــد. 
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ــەن  ــە الی ــۆمەرییەكان ل ــەرداگرتنی س ــەڵ دەستبەس  لەگ

نــاوی  ســۆمەرییەكانیش  بەناچــاری  ئەكەدییەكانــەوە، 

ــل  ــۆڕی. ئ ــامییەكان گ ــودای س ــۆ خ ــان ب ــی خۆی خوداكان

نــاوی خــودای خوداكانــی ســامییەكان بــوو، ببــوو بــە 

جێنشــینی ئانــۆ. ســەرجۆنی ئەكەدییــش بــوو بــە نوێنــەری 

ــە  ــو ئەفســانەوە. كەوات ــە نێ ــە ســەر زەوی و خرای خــوا ل

ئــەو ئلــەی ســامییەكان كــە بــە گەورەتریــن خــودای 

ســەر  بــە  ســەركەوتنەكەیان  دوای  دانابــوو،  خۆیــان 

ــەواوی  ــە ت ــودا ل ــن خ ــە گەورەتری ــرا ب ــۆمەرییەكان، ك س

ناوچــەی میزۆپۆتامیــا. ئــل بــە زمانــی ســامییەكان مانــای 

ــە  ــوو. ئەم ــە ب ــای الل ــك مان ــە ڕێ ــد. وات ــودای دەگەیان خ

پێــش ســەرهەڵدانی ئیرائیــل و جوولەكــە )یەهــود( بــوو، 

ــر  ــەو یەهــودە كــراوە و ئی ــەوەی باســی ئ ــەاڵم پێــش ئ ب

ــە.  ــتا هەی ــە ئێس ــەی ك ــەو )اللە(ی ــوە ب ب

ــگای  ــە ڕێ ــدا دەڕوات و ل ــە ڕێگایەك ــوب ب ــك یەعق  ڕۆژێ

گەڕانەوەیــدا تووشــی پیاوێــك دێــت و ئــەو پیــاوە لەگــەڵ 

ئــەو  ئەنجامــی  لــە  زۆرانبــازی،  دەكەوێتــە  یەعقــوب 

زۆرانبازییــەدا یەعقــوب قاچــی لــە جــێ چــوو، هــەر بــۆ 

ــەو  ــش ئ ــا ئەمڕۆی ــل ت ــی ئیرائی ــەوە و كوڕان ــاری ن زانی

ماســوولكەیەی گــرژ دەبێتــەوە كــە كەوتوەتــە ســەرەوەی 

ڕان، نایخــۆن )التكویــن 32( لــەو شــوێنی زۆرانبازییــە 

ــەی  ــەو كابرای ــت، ئ ــە جــێ دەچێ ــوب قاچــی ل ــە یەعق ك

زۆرانبازیــی لەگــەڵ یەعقــوب كــرد، لــە یەعقوبــی پرســی 

تــۆ نــاوت چییــە، ئەویــش دەڵێــت نــاوم یەعقوبــە، كابــرا 

بــە یەعقــوب دەڵێــت نەخێــر تــۆ نــاوت ئیرائیلــە، ئیــر 

بــۆ یەكەمیــن جــار وشــەی ئیرائیــل لــەو شــوێنە گوتــرا و 

دەستنیشــان كــرا، واتــا لــەو شــوێنی زۆرانبازییــە یەعقــوب 

ــە  ــەو كات ــل )التكویــن 32( پێــش ئ ــە ئیرائی ــاوی كــرا ب ن

ــوو  ــل نەبووب ــەی ئیرائی ــاو و وش ــێوەیەك ن ــچ ش ــە هی ب

ــاد  ــا: جیه ــل وات ــای ئیرائی ــوەوە... مان ــاڵو نەبووب ــان ب ی

لەگــەڵ خــودا، یــان جیهــاد لەپێنــاوی خــوادا. كەواتــە 

ئــەو )ئیــل(ە بــە مانــای خــودا بــە كار هاتــوە. هــەر ئــەو 

شــوێنەی كــە یەعقــوب زۆرانبازییەكــەی لــێ كــرد و قاچــی 

لــە جــێ چــوو، یەعقــوب ئــەو شــوێنەی نــاو لــێ نــا پەنــی 

ــای ڕووخســاری خــودا  ــە مان ــل ب ــی ئی ــل Peni El. پەن ئی

ــل. ــی ئی ــودا = Peni El پن ــاری خ ــت. ڕووخس دێ

 لــەو شــوێنەی یەعقــوب نــاوی كــرا بــە ئیرائیــل، یەعقــوب 

نــاوی لــە شــوێنەكە نــا پەنــی ئیــل، خــودا بــە یەعقوبــی گــوت 

ــی  ــا ماڵ ــۆ بێــت ئیــل، بێــت ئیــل وات هەســتە ســەر بكــەوە ب

ــە  ــە، ك ــال( هەی ــت امل ــدا )بی ــی ئیسالمیش ــە ئایین ــودا، ل خ

هەمــان ئــەو شــتەیە كــە خــودا بــە یەعقوبــی گوتــوە هەســتە 

ــی  ــل Beth-EL خاك ــت ئی ــل. بێ ــت ئی ــۆ بێ ــەوە ب ــەر بك س

كەنعانییــەكان بــوو )التكویــن 35(، كەنعــان كــوڕی خــام 

ــە یەعقــوب  ــە، خــودا ب ــەو بێــت ئیلەی ــرە ل كــوڕی نوحــە، لێ

دەڵێــت، تــۆ نــاوت یەعقوبــە، بــەاڵم ئیــر نــاوت دەبێــت بــە 

ــۆ  ــە ب ــە ك ــەوە یەعقوب ــە ئ ــن 35(. كەوات ــل )التكوی ئیرائی

یەكەمیــن جــار وشــەی ئیرائیلــی پەخــش كــردوە. كــە ئــەو 

ــی  ــی بەن ــوب باوك ــە یەعق ــاوە. كەوات ــۆی دان ــۆ خ ــاوەی ب ن

ئیرائیلــە. یەعقــوب بــە باوكــی ئیرائیلییــەكان دادەنرێــت، 

ــە  ــوە و ل ــەوە ســەرچاوەی گرت ــە یەعقوب ــل ل چونكــە ئیرائی

ــە پشــتی  ــان ل ــە هەمووی ــە، چونك ــە گەورەكەیان پشــتی باوك

یەعقوبــەوە هاتوونەتــە دەر. هــەر لەبــەر ئەوەیشــە ژمــارەی 

ئیرائیلییــەكان ئەوەنــدە زۆر نییــە، چونكــە بــە پێــی مێــژووی 

یەعقــوب و خاكــی كەنعانییــەكان بێــت، ڕێــك هــەر ئــەو 

ژمارەیــە لــە جوولەكــەكان پەیــدا دەبێــت، كــە ئێســتا هــەن. 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە  ــان ب ــەكان خۆی ــە ئیرائیلیی ــەر ئەوەی  كــە وا بێــت لەب

قــەرزاری یەعقــوب دەزانــن، چونكــە یەعقــوب بــە باوكــی 

خۆیــان و بــە دروســتكاری نەتــەوەی ئیرائیــل و بــە 

دامەزرێنــەری ماڵــی خــوا دەزانــن. ئیــر )ئــل( پیــرۆز كرا و 

وردەوردە هەمــوو ئــەو ناوانــەی لــە دواتــردا بــە پاشــگری 

ــەوەوە  ــەو پیرۆزكردن ــۆی ئ ــە ه ــات ب ــان دەه ــل كۆتایی ئ

بــوو، چونكــە هێــزی خودایەتــی بــە نــاوی )ئــل(، )ئیــل(، 

ئیــر  دەنــا،  نــاو   )Elohim )ئیلۆهــم  یــان  )ئەلیــم(، 

ــمع  ــل، ئیس ــرا ئی ــاوی ئی ــۆ ن ــرد ب ــەی ك وردەوردە گەش

ــاڕون(.  ــەی ه ــەورە و ڕۆڵ ــی گ ــازەر )كاهین ــل ئ ــل، ئ ای

لــەوەوە  هەمــووی  فریشــتەكانیش  نــاوی  تەنانــەت   

ســەرچاوەی گــرت كــە ئیــل لــە لەیــەن یەعقوبــەوە پیــرۆز 

كــراوە، بــۆ منوونــە تــۆ بڕوانــە ئــەم ناوانــەی خــوارەوە كــە 

ــوون. وەك: ــوە ب ــەردەرگای یەه ــاوی ب ــان ن هەمووی

ئراف ئیل 

عەزرا ئیل 

جرا ئیل 

میكا ئیل 

رفا ئیل 

ئۆرا ئیل 

ئووه ئیل 

 بــە پیرۆزكردنــی )ئــل( وای لــێ هــات ئیــر ڕێزێكــی 

عەرەبیــش  هەبــوە،  یەهــود  نــاو  لــە  تایبەتــی  زۆر 

ــە  ــەی ل ــەم ناوان ــك ئ ــردەوە، كاتێ ــی ك ــایی ئیرائیل الس

فتــح  ســعدالله،  عبداللــە،  وەك:  دەنــا،  منداڵەكانیــان 

ــەاڵم عــەرەب تێگەییشــتبوو  ــد، ب ــه... هت ــه، حبیــب الل الل

ــەوەی  ــی گوازتن ــە كات ــە ل ــە، بۆی ــاوی خودای ــل( ن ــە ئی ك

ــەر دوو  ــا ه ــه، ئەگین ــە الل ــردی ب ــەرەب ك ــل ع ــاوی ئی ن

وشــەكە خــۆی هــەر یــەك وشــەیە چ بڵێــی ئیــل چ بڵێــی 

جیاوازییەكــە  تەنیــا  نییــە،  جیاوازییەكــی  هیــچ  اللــە 

ــە  ــان ب ــە و دوەمی ــی عیریی ــە زمان ــان ب ــە یەكەمی ئەوەی

ــر و  ــاو فیك ــە ن ــە ل ــرەوە وشــەی الل ــە. لێ ــی عەرەبیی زمان

بیركردنــەوەی عــەرەب وردەوردە جێــی خــۆی تونــد كــرد 

ــەم  ــەوەی ئ ــە و دۆزین ــەم بەپیرۆزكردن ــر ئ ــپا. ئی و چەس

وشــەیە كــە )اللە(یــە، زۆر بەڕاشــكاوی لــە نــاو یەكەمیــن 

ئایینــی ئاســامنی كــە تەوراتــە، جێــی بــۆ كراوەتــەوە 

ــەیەكی  ــە وش ــوو ب ــە ب ــەی الل ــەوە وش ــە تەورات ــر ل و ئی

ــەی  ــەم پیرۆزیی ــد. ئ ــرۆز و... هت ــی و پی ــی و فەرم جیهان

ــش  ــل و لەوێوەی ــاو ئینجی ــۆ ن ــەوە ب ــەم وشــەیە گوازرای ئ

بــۆ نــاو قورئــان و تــا ئەمڕۆیــش و تــا هەتایەیــش جێــگای 

ــپا. ــرت و چەس ــۆی گ خ

ــە  ــەت ب ــی تایب ــك خودایەك ــك و هــەر خێڵێ  هــەر هۆزێ

ــە  ــەوەی ببێــت ب ــۆ ئ ــك ب ــوو، چونكــە هۆزێ ــان هەب خۆی

ــۆی  ــی خ ــە بوون ــت ب ــەوەی هەس ــۆ ئ ــڵ و ب ــۆز و خێ ه

ــە دەرەوە و  ــووی دەهات ــەی پێش ــاو هۆزەك ــە ن ــكان، ل ب

ــرد.  ــان دەك ــی دەستنیش ــە خۆیش ــەت ب ــی تایب خودایەك

ئیراهیــم، پێــش دەرچوونــی لــە شــاری )ئــوور( پابەنــدی 

ــە خــوای خــۆی دەزانــی،  ــوو، )ئــل(ی ب نەریتــی باوكــی ب

واتــا ئیراهیــم یەكــەم جــار )ئــل(ی ناســیوە و هــەر )ئیــل(

ــا  ــوە ت ــەردەوام ب ــە ب ــوە، ئەم ــۆی زانی ــودای خ ــە خ ی ب

ئیراهیــم چوەتــە ناوچەكانــی كەنعــان و دەوروبــەری 

كێــوی ســینا )ئیلشــەدا(ی بــە خــوای خــۆی دانــا. ئیلشــەدا 

)خــوای كوێســتان(، ئەمەیــش بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە ســینا 

چیایــە و چیایــش بــۆ كوێســتان گونجــاوە. ئیلشــەدا ئــەم 

ــل  ــی ئیرائی ــی موســا، هــۆزی بەن ــا هاتن ــوو ت ــە ب خودای

دەیانپەرســت خــوا لــە تەوراتــدا دەڵێــت: )مــن بــە هــۆی 

ئیراهیــم و ئیســامعیل و یەعقوبــەوە نــاوی ڕاســتەقینەی 
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خــۆم نەنــارسام، ئــەوان منیــان بــە ئیلشــەدا ناســاند(، 

ئیلشــەدا، یەهــوە، دوو خــودا بــوون لــە دوو ناوچــەی 

ــوون  ــا )ئیلشــەدا، یەهــوە( ب ــینا. وات ــان و س ــای كەنع جی

بــە دوو خــودا، یەكەمیــان ئیراهیــم نــاوی نــا، دوەمیشــیان 

گەورەتریــن  كــە  یەهــوە  هــۆزی  بــە  بــوو  تایبــەت 

ــەو دوو  ــی موســا ئ ــا هاتن ــوە. ت ــەكان ب هــۆزی ئیرائیلیی

ــە  ــەاڵم ل ــەكان دەپەرســران، ب ــاو ئیرائیلیی ــە ن ــە ل خودای

ــودا  ــەك خ ــەوە ی ــگای تەورات ــە ڕێ ــا و ل ــەردەمی موس س

ــە  ــە كۆمەاڵیەتییەی ــش ئەوگۆڕانكاریی ــرا. ئەمەی ــر ك جێگی

كــە بــە درێژایــی مێــژوو، هەمیشــە ژیــان بــەردەوام 

بــە  هێــواش  هێــواش  و  لەســەرەخۆ  گۆڕانكارییەكــی 

خۆیــەوەی بینیــوە. لــە ئایینــی جوولەكــە )تــەورات(دا 

ــود  ــۆزی یەه ــوە، ه ــودا Yehovah( ب ــاوی یەه ــودا ن خ

لــە هــۆزە بەراییەكانــی ڕۆژهەاڵتــی نزیــك بــوون. هــۆزی 

یەهــود لەگــەڵ پێشــكەوتنی كۆمەاڵیەتــی خوداكانیشــیان 

ــۆڕان. دەگ

ئەفسانە و ئایین 
ــی  ــاو گەل ــتە ن ــامنی گەییش ــی ئاس ــەم ئایین ــك یەك  كاتێ

ئیرائیــل، هێشــتا ئەفســانە لــەو پــەڕی بەربــاڵوی و 

ــر  ــە بی ــان ل ــت ئەوەم ــە نابێ ــوو، چونك ــەكردنیدا ب گەش

بچێــت، ئەفســانە ڕۆڵــی گــەورەی لــە ژیــان و بیركردنەوەی 

كۆمەڵــگاكان دەبینــی، بەتایبــەت لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــا 

و میــر كــە زۆرتریــن ئەفســانەی تێــدا بــاڵو دەكرایــەوە، 

ئینجــا یۆنانیــش لــەو بــوارەوە ڕۆڵێكــی زۆر دیــاری هەیــە. 

كەواتــە كاتێــك تــەورات گەییشــتە نــاو كۆمەڵــگا، هێشــتا 

ــەورات  ــن ت ــە دەبینی ــوو، بۆی ــرەودا ب ــە ب ــانە زۆر ل ئەفس

نەیتوانیــوە خــۆی لــە ئەفســانەكانی ســۆمەری و ئەكــەدی 

ــەورات  ــە ت ــت، چونك ــە دوور بگرێ ــەكان خــۆی ب و بابلیی

ــە  ــن ل ــر بڵێی ــان ڕوون ــاو كەشــوهەوای ئەفســانە، ی ــە ن ل

نــاو هەنــاوی ئەفســانە لەدایــك بــوو، بۆیــە تــەورات 

ــت  ــە بگرێ ــەو چیرۆكان ــەی ئ ــە زۆرب ــۆی ل ــوە خ نەیتوانی

كــە پێشــر لــە ناوچــەی میزۆپۆتامیــا و میــردا هەبــوون، 

ــەوە دەكات  ــاس ل ــە ب ــە: گۆچانەكــەی موســا، ك ــۆ منوون ب

موســا گۆچانەكــەی تێهەڵــدا، گۆچــان بــوو بــە مــار، كاتێــك 

ــە  ــر )مار(ەك ــەوە، ئی ــە هەڵگرێت موســا ویســتی گۆچانەك

دەبێتــەوە بــە گۆچــان، ئەم بەســەرهاتە بە هیچ شــێوەیەك 

ــەوە دوورە.  ــە ئەقاڵنیەت ــاكات و زۆر ل ــندی ن ــڵ پەس ئەق

ــی  ــا توانیویەت ــە موس ــەوەی مردوو،گوای ــان زیندووكردن ی

ــە  ــی ل ــەی باڵندەیەك ــان وێن ــەوە، ی ــدوو بكات ــردوو زین م

ــت  ــەك بكرێ ــە فووی ــا ب ــت تەنه ــتكراو بتوانرێ قوڕدروس

بــە باڵنــدەی حەقیقــی و... هتــد. هەمــوو ئەمانــە جێــگای 

ــە تەوراتیشــدا باســیان  ــن ئەگەرچــی ل قەناعەتپێكــردن نی

ئــەم  پشتڕاســتی  قورئانیــش  تەنانــەت  كــراوە،  لێــوە 

چیرۆكانــەی كردوەتــەوە! تەنانــەت خــودی حەزرەتــی 

ئیراهیمیــش، بێگومــان ئیراهیــم یەكــەم جــار نــاوی 

)ئەبرام(بــوە. لــە تەوراتــدا پێــی دەگوتــرێ ئیراهیــم واتــا 

باوكــی خەڵــك. ســەیركەن تــەورات چــۆن پــڕە لــە چیرۆكی 

ئەفســانەیی، تەنیــا منوونەیەكــی نامــۆ دەهێنینــەوە: ئەبرام 

ــدا  ــا لەوێ ــر ت ــۆ می ــوەوە ب ــوار ب ــەرەو خ ــم( ب )ئیراهی

ــوو،  ــت، چونكــە برســییەتییەكە زۆر ســەخت ب ــاوارە ببێ ئ

ــە  ــاو میــرەوە، ب ــە ن ــوو بچێت ــەوە ب ــش نزیكــی ئ كاتێكی

ســارای ژنــی گــوت: بەڕاســتی مــن دەزانــم كــە تــۆ ژنێكــی 

ڕووخســار جوانــی، بۆیــە كاتێــك میرییــەكان تــۆ دەبینــن، 

دەڵێــن ئەمــە ژنەكەیەتــی، ئەوســا مــن دەكــوژن و تۆیــش 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینیی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــۆ  ــت، ب ــكی منی ــۆ خوش ــە ت ــێ ك ــە بڵ ــەوە، تكای دەهێڵن

ئــەوەی بــە هــۆی تــۆوە بەباشــی ڕەفتــارم لەگەڵــدا بكــەن، 

ــك  ــەوە(، كاتێ ــی دەمینێت ــم بەزیندووی ــەر تۆیــش گیان لەب

ئەبــرام هــات بــۆ میــر، میرییــەكان بینیــان كــە ژنەكــە 

زۆر جوانــە، كــە ســەرانی فیرعــەون بینیــان، الی فیرعــەون 

ــی فیرعــەون،  ــۆ ماڵ ــرد ب ــان ب ــر ژنەی ستاییشــیان كــرد، ئی

ــاری  ــی ڕەفت ــارا( بەباش ــەوە )س ــۆی ژنەك ــە ه ــش ب ئەوی

لەگــەڵ ئەبرامــدا كــرد، ئیــر ئەبــرام بــوو بــە خاوەنــی مــەڕ 

و مانــگا و نێرەكــەر و خزمەتــكار و كارەكــەر و ماكــەر 

ــەون و  ــە فیرع ــەورەی ل ــی گ ــەاڵم خــودا لێدان و وشــر، ب

ماڵەكــەی دا، بــە هــۆی ســارای ژنــی ئەبرامــەوە. ئیــر 

فیرعــەون نــاردی بــە دوای ئەبرامــدا و گوتــی: )ئەمــە 

ــە  ــم ك ــت نەگوت ــی پێ ــرد؟ بۆچ ــت ك ــۆ بــە من چییــە ت

ســارا ژنــی تۆیــە، بۆچــی گوتــت ئــەو خوشــكمە؟ مــن بــۆ 

ــا  ــە هاوســەرم، ئێســتایش ئەوەت ــت ب ــا ببێ ــردم ت ــەوە ب ئ

ژنەكــەت بیبــە و بــڕۆ( بڕوانــە تــەورات، التكویــن12/ 11 

ــی  ــەی و هەرچییەك ــۆی و ژنەك ــرام خ ــا ئەب ــا 19. ئینج ت

هەبــوو لەگــەڵ لــوت لــە میــرەوە بــەرەو ژوور بوونــەوە 

ــوت و  ــەن ل ــك نای ــوت پێ ــەڵ ل ــك لەگ ــەب. كاتێ ــۆ نەگ ب

ئەبــرام لــێ یــەك جیــا دەبنــەوە، ئەبــرام لــە ســەر خاكــی 

كەنعانییــەكان نیشــتەجێ دەبێــت و لوتیــش دەچێتــە 

ــم  ــارا و ئیراهی ــی س ــر بەزم ــەدەن، دوات ــی ع ــەر خاك س

ــە الی  ــك دەچن ــەوە و كاتێ ــارە دەبێت ــر دووب ــی ت جارێك

ــم  ــان ئیراهی ــوو، دیس ــرار ب ــای گ ــە پاش ــەك ك ــە ل ئەبیم

ــە  ــە ئەبیم ــوا ب ــەو خ ــەاڵم ش ــكمە، ب ــارا خوش ــت س دەڵێ

ــی  ــەوە ژن ــەك دەڵێــت لەگــەڵ ســارا جــووت نەبیــت، ئ ل

ــۆ  ــارا ب ــەك س ــە ل ــی ئەبیم ــۆ بەیان ــک ب ــە، كاتێ ئیراهیم

ــەوە بۆچــی  ــت ئ ــم دەڵێ ــە ئیراهی ــەوە، ب ــم دەبات ئیراهی

ــوو،  ــم هەب ــن چ تاوانێك ــرد م ــن ك ــە م ــەت ب ــەو كەتن ئ

بۆچــی گوتــت ســارا خوشــكە، ئیراهیمیــش دەڵێــت: 

ــی  ــچ ترس ــوێنەدا هی ــەم ش ــە ل ــوت، چونك ــە وام گ )بۆی

خــودا نییــە، لەبــەر ژنەكەیشــم مــن دەكــوژن، هەروەهــا 

لــە ڕاستیشــدا ئــەو خوشــكمە، كچــی باوكمــە، بــەاڵم كچــی 

دایكــم نییــە، ئیــر بــوو بــە ژنــم(. التكویــن 20 / 2 تــا 13 . 

یــان ســارا لەبــەر ئــەوەی منداڵــی لــە ئیراهیــم نابێــت، بــە 

ئیراهیــم دەڵێــت لەگــەڵ )هاجــەر(ی كۆیلــە جــووت ببــە، 

بەڵكــوو لــە هاجــەر منداڵــت ببێــت و بــەو هۆیەیشــەوە 

دواتــر منیــش ســكم پــڕ ببێــت، ئیراهیــم ڕێــك وا دەكات 

و لەگــەڵ هاجــەری كۆیلــە جــووت دەبێــت و ســكی پــڕ 

دەكات و دەیــكات بــە ژنــی خــۆی، بــەاڵم دوای ئــەم 

ــەر و  ــی هاج ــە دژایەتیكردن ــارا دەكەوێت ــكپڕبوونە، س س

ــە  ــش ب ــكات، ئەوی ــەر دەر ب ــت هاج ــم دەڵێ ــە ئیراهی ب

ــە  ــت ســارا، ببێت ــە ڕەوای دەزانێ قســەی ســارا دەكات و ب

ــوو،  ــە ب ــەك دوو منوون ــا ی ــە تەنی ــارا. ئەم ــكاری س خزمەت

دەنــا تــەورات پــڕە لــە ئەفســانە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەیشــدا 

ــرنا،  ــا فەلســەفە داهێ ــەردەوام بێــت ت ــی ب ئەفســانە توانی

لــە  ســوقراتیش یەكــەم كــەس بــوو كــە فەلســەفەی 

ئاســامنەوە هێنایــە ســەر زەوی، هــەر چەنــدە ئەگــەر 

سۆفســتاییەكان نەبوونایــە، بــڕوام نییــە ســوكرات دروســت 

بووبایــە، ڕاســتە ســوكرات دژی سۆفســتاییەكان بــوو، بەاڵم 

ئــەوان ســوكراتیان دروســت كــرد. دێینــەوە ســەر بنچینــەی 

بابەتەكــە كاتێــك فەلســەفە داهێــرنا، ئەقڵــی مــرۆڤ ئیــر 

ــڵ  ــەدا، وردەوردە ئەق ــە ن ــانە و وڕێن ــە ئەفس ــی ب گرنگی

ــەی باشــر  ــە و خراپ ــردەوە و چاك ــری ك ــر بی واقیعبینانەت

لــە یەكــر جیــا دەكردەوە.كەواتــە ئەفســانە كاتێــك بــەرەو 

ــش  ــوو. ئەمەی ــت ب ــەفە دروس ــە فەلس ــوو، ك ــی چ كۆتای
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مێژوەكــەی بــۆ زیاتــر لــە دوو هــەزار و پێنــج ســەد 

ــە  ــار ل ــن ج ــۆ یەكەمی ــە ب ــەوە، ك ــاڵ دەگەڕێت )2500( س

ــە  ــی ل ــەی رسوشــتی ئایۆن ــژووی فەلســەفەدا قوتابخان مێ

ــن.  ــێ دەڵێ ــی پ ــتا یۆنان ــە ئێس ــدا، ك ــەری هەڵ ــی س ماڵت

ــس Thales de milet546– 627 پ.ز  ــك تالی ــە كاتێ كەوات

و ئەناكســیمەندەرAnaximandre547–610/611 پ.ز و 

ئەناكســیمینێس Anacsimenes 523/528 – 546 پ.ز لــە 

ــەی  ــانەیی بارگەوبن ــی ئەفس ــەوە، ئەقڵ ــتیان كۆڵیی رسوش

ــس  ــی هیراكلیت ــات، بەتایبەت ــێ ه ــی پ ــەوە و كۆتای پێچای

لــە  یەكێــك  بــە  كــە  پ.ز   )540/544  –  478/475(

بەناوبانگریــن فەیلەســووفانی تــا پێــش هاتنــی ســوكرات 

ــە  ــەی فیساگۆرس ــی قوتابخان ــەم قوتابی ــت و یەك دادەنرێ

و لــە فەیلەســووفە هــەرە پایــە بەرزەكانــی یۆنانیشــە. 

ــەت و  ــەفە و سیاس ــواری فەلس ــە ب ــات ل ــس ه هیراكلیت

ــاكار و تیۆریــی مەعریفــەدا ڕۆڵێكــی گرنگــی بینــی. بــە  ئ

جۆرێــك بــە یەكەمیــن داهێنــەری دیالەكتیــك دادەنرێــت. 

كۆمەڵــگای  پێشــكەوتنی  شــێوەی  دەتوانیــن  كەواتــە 

مرۆیــی، بــەم جــۆرەی خــوارەوە لــێ بكەیــن:

لە ئەفسانەوە بۆ تەورات 

لە تەوراتەوە بۆ فەلسەفە 

لە فەلسەفەوە بۆ زانست 

شــێوەی  دەڵێــت  كۆنــت  ئۆگســت  وەكــوو  هــەر 

 : تێپەڕبــوە  قۆناغــدا  ســێ  بــە  مرۆیــی  پێشــكەوتنی 

ئەفســانە، فەلســەفە، زانســت. كەواتــە فەلســەفە توانیــی 

بهێنێــت.  ئەفســانە  بــە  كۆتایــی 


