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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

مەهدیگەرایــی یەکێکــە لــە بیر و ئەندێشــە ئیســالمییەکان 

بــۆ ڕاچەنینــى بیــرى سیاســیی شــیعە، ئــەم بیــرە بــە 

ــە  ــدا ل ــااڵنەى دوایی ــد س ــەم چەن ــێوەیەکى زۆر کارا ل ش

برەودایــە، بــە شــێوەیەک توانیویــەىت ببێتــە بەشــێکى 

دانەبــڕاو لــە ڕایەڵــەى کۆبوونــەوەى گوتارێکــى هاوبــەش 

بــۆ ئاڕاســتەکردىن میتــۆدى سیاســەتکردن لەنــاو شــیعەکاىن 

ــدا. جیهان

لــە  نییــە جگــە  شــتێک  مەهدیگەرایــی  ڕاســتیدا  لــە 

ــە  ــە ل ــە ئێم ــی ک ــی بایەلۆژی ــزرى نەمری ــە و ه ئەندێش

پەیــان  ئیســالمدا  پێــش  یەکتاپەرســتییەکاىن  ئایینــە 

پێــربدووە و پێــى ئاشــنا بوویــن. دەتوانیــن بڵێیــن بــە 

ــە  ــە ل ــژوو، ڕێچکەکانــی شــیعە بریتیی لەپێشــچاوگرتنى مێ

هەنگاوێکــى گــەورەى بــەرەو پێــش قۆنا  غــی ئایینــی 

ئیســالم، چونکــە  نەمریــی جەســتەیی و بایەلــۆژى شــتێکى 

پەیوەســتە بــە خورافیات و فەلســەفەى جولەکــە  و ئایینى 

ــەکان  ــە بۆچوون ــێک ل ــەت بەش ــیحییەکانەوە. تەنان مەس

ــاوەڕى  ــە ب ــیعە ب ــەى ش ــە ڕەوگ ــەن ک ــە دەک ــەوە گەاڵڵ ئ

جولەکــەکان و ئایینــى جولەکــەوە نزیکــرە تــا لــە ئایینــى 

ئیســالم. دەکرێــت ئــەم لێکچوونــە فەرهەنگــى و ئاینییــە 

ســەرچاوەى  مێژوویــدا  دیاریکــراوى  قۆناغێکــى  لــە 

گرتبێــت و نەزمێکــى پەنهــان بــە ســەریدا زاڵبووبێــت. لــە 

ــتادا  ــە ئێس ــەى ل ــدا، ئەوان ــااڵى ئێران ــەراىن ب ــارى ڕێب گوت

ئــەم  دەکــەن  شــیعە  ئیســالمى  ڕابــووىن  نوێنەرایــەىت 

ــە ڕووىن  ــەژاد ب ــەدى ن ــت. ئەحم ــە دەبیرنێ ڕەنگدانەوەی

ــان دەکات،  ــی ژی ــان جڵەوگیری ــە ئیامــى زەم ــت: ک دەڵێ

ئایــا ئەمــە دانــە دواوەى فەرمانبەرداریــی خــودا نییــە؟ تــا 

ئــەو شــوێنەى کــە پەیوەســتە بــە پرســی ئایینییــەوە ئــەو 

ــەو تێگەیشــتنەى شــیعەکان  ــاوەڕەى مەهدیگەرایــی و ئ ب

بــۆ پــرىس نەمریــی بریتییــە لــەوەى کــە خــودا و مەهــدى 

بــاوەڕەى  ئــەو  ئەمــە  دروســت  بۆتــەدان،  یــەک  لــە 

مەســیحییەکانە کــە عیســا بــە )روح القــدس( دەچوێنێــت 

و  خــودا  لەنێــوان  جیاوازییــەک  ڕوانگەیەشــەوە  لــەم 

زاڕۆکەکەیــدا نییــە کــە عیســایە. ئــەو تێگەیشــتنەیش لــە 

نێــو شــیعەکاندا شــاراوە نییــە کــە خــودا و مەهــدى داراى 

بونیــاد و پێکهاتەیەکــن. لــە ڕاســتیدا ئــەم بەرزکردنەوەیەی 

ــە  ــەواوى ل ــە ت ــتویەکەمدا ب ــەدەى بیس ــە س ــدى ل مەه

بەشــێک لــە وتــەکاىن ئەحمــەدى نــەژاددا دەخوێرنێتــەوە 

ــەژادەوە.  ــەدى ن ــە ئەحم ــتە ب ــى پەیوەس ــەوە تیۆرێک و ئ

لێــرەدا پرســیارێک ســەرهەڵدەدات و پێــان دەڵێــت کــە 

ــە؟ ــاو چیدای ــە لەپێن ــە ئاینیی ــەم داهێنان ئ

وەک  گوتارێکــە  ئێســتادا  لــە  مەهدیگەرایــی  گوتــارى 

کۆمپانیایــەک وەهایــە کــە تێیــدا هــەزاران کــەس مژوڵــى 

دەکــەن.  لەســەر  کارى  جیاجیــا  شــێوازى  بــە  و  کارن 

لــە ئێســتادا کۆمــارى ئیســالمىی ئێــران ملیۆنــان دۆالر 

لــەو پێنــاوەدا بەهــەدەر دەدات و دەیهەوێــت تیــۆرى 

مەهدىگەرایــی لەنێــو ئەندێشــەى کۆمەڵــدا بچەســپێنێت. 

نێوەنــدە  جیاجیــا  شــێوەى  بــە  کۆمپانیایــەدا  لــەم 

توێژینــەوەکان و بــوارەکاىن پەیوەســت بــە بیر و ئەندێشــە 

لــە زانکۆکانــدا و ناوەنــدە هــزرى و فەرهەنگییــەکان 

ئامانجــى  لێــرەوە رشۆڤــەى  دەکــەن.  ســەر  لــە  کارى 

باوبوونــەوەى ئــەم بیــرە خەیاڵســازییە دەکەیــن کــە بــەو 

گــوڕ و تینــەوە کاری لەســەر دەکرێــت.

دیــارە دانــە پاڵــى بابگەرایــی بــە ســەید  عــەل موحەمەدى 

چونکــە  مێژووییــە،  نادروســتى  پێناســەیەکى  شــیرازى 

بیــرى ســەید موحەمــەدى  بابگەرایــی دەرهاویشــتەى 

شــیرازى نییــە، بابگەرایــی پەیامــى ڕاســتەوخۆى بیــرى 
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دەبــێ  ڕاســتیدا  لــە  شــیعەدا.  لەنێــو  مەهدیگەراییــە 

ــەوە  ــەد شــیرازى ئ ــەل موحەم ــى ع ــە هەوڵ ــت ک بگوترێ

بــوو کــە مەهــدى یــان ئیامــی زەمــان بکاتــە خاڵــى 

و  نەیارییــەىت  لــە  دیــارە   . بابگەرایــی  بیــرى  کۆتایــی 

ــەدا، دوو ڕەوىت سیاســیی  ــەوادەى ئومەیی ــەىت خان دوژمنای

هاتنــە پێشــێ. هەوەڵینیــان عەباســیەکان بــوون، کــە 

ڕیشــەکەى دەگەڕایــەوە بــۆ ســەر زاڕۆکاىن عەبــاىس مامــى 

ــەوە  ــەرى ئیســالم. دووەم ڕەوىت سیاســیش دەگەڕان پەیامب

تالیبــى چــوارەم  ســەر نــەوەکاىن عــەل کــوڕى ئەبــو 

ــەل  ــە ع ــان ل ــە پێڕەویی ــەى ک ــالم. ئەوان ــەى ئیس خەلیف

ــاىس و  ــە عەب ــەک ل ــران و هەری ــیعە ناوب ــە ش ــرد ب دەک

ــەوە،  ــەرەىب مان ــە ع ــوون و ب ــەرەب ب ــش ع ئومەوییەکانی

وەلــێ شــیعەکان بەرامــەى ئێرانیــان لەخۆگرت و شــکڵێکى 

ســەربازییەکان  تێکشــکانە  بــەردا.  بــە  کــرا  ئێرانییــان 

خەلیفــەى  ســێهەم  حوســەین  شکســتى  )بەتایبــەىت 

شــیعەکان(، هــاوکات شکســتە سیاســی و فەرهەنگییــەکاىن 

شــیعەکان چ لــە بەرامبــەر ئومەوییــەکان و چ لــە بەرامبەر 

ــە  ــیعەکان ل ــە ش ــوون ک ــەوە ب ــەرى ئ ــییەکان فاکت عەباس

ــت  ــاراوەى بندەس ــى ش ــە کۆمەڵێک ــەوە ببن ڕووى پراکتیک

ــتە  ــڵانە ڕاس ــە موس ــەم کۆمەڵ ــەاڵم ئ ــەرکوتکراو. ب و س

ــە  ــەاڵم ل ــارانەوە، ب ــەربازییەوە ش ــیاىس و س ــە ڕووى س ل

ڕووى کۆمەاڵیەتییــەوە درێژەیــان دا بــە نــەزم و نواڕینــى 

خۆیــان و خۆیــان پاراســت و تــا ئەمــڕۆ درێژەیــان کێشــا. 

ــووە  ــدا ب ــە ئێران ــەىت  ل ــەوەى ســەرمایەیەکى کۆمەاڵی مان

ــراىن  ــوو ئێ ــیعەبوون نەب ــا ش ــەوە تەنه ــیعە. ئ ــى ش مۆرک

ــو  ــەوە، بەڵک ــاىس و ئومەوییەکان ــزى عەب ــتە مەتەرێ خس

بوونــە  ئێــران  و  شــیعە  ئۆرگانیکــى  شــێوەیەکى  بــە 

ــى  ــەى بەرەنگارییەک ــە بناغ ــی و بوون ــەرى یەکری تەواوک

کــە  بڵێیــن  دەتوانیــن  مێژوویــى.  درێژیــی  و  دوور 

لەناوچــوون قوتارکــرد و،  لــە  مەهدیگەرایــی شــیعەى 

بەرامبــەر  لــە  ئێرانیبــوون  شوناســی  تــواىن  شــیعەیش 

ــە  ــکات. چونکــە ب ــدا بەرجەســتە ب ــە خۆی ــدا ل عەرەبەکان

ــکەرییە،  ــەىن عەس ــە حەس ــەم ک ــى یازدەه ــى ئیام مەرگ

لــەدوا  زاڕۆى  مێژووییــەکان  بەڵگــە  گوێــرەى  بــە  کــە 

ــوو لەناوبچــن و  ــان دەب ــدى شــیعەکان ی بەجێنەمــاوە، ئی

ــۆ  ــن، یاخ ــییان ب ــرى سیاس ــبەردارى بی ــڕێنەوە و دەس بس

بــە ڕێگەیەکــدا دەچــوون کــە لــە دەرەوەى پێشــبینى 

ڕاســتەوخۆى  ئاکامــى  بابگەرایــی  کەواتــە  ئێمەدایــە. 

دیارنەمــاىن ئیامــى زەمانــە لــە نێــو شــیعەکاندا. بــاب بــە 

واتــاى نێوەنــد دێــت لەنێــوان ئیامــى زەمــان و خەڵکــدا.  

بابــەکاىن دەســتپێک چــوار کــەس بــوون. کــە بــە نوێنــەراىن 

ــاىن  ــاب عوس ــن ب ــوو. هەوەڵی ــان دەرکردب ــەت نێوی تایب

کــوڕى ســەعید )عوســان عەمــەرى( بــوو. دواتــر کــوڕى 

عوســان عەمــەرى، موحەمــەد عەمــەرى هــات، پــاش 

ئەویــش حوســەین نوبەختــى و عــەل ســیمرى هاتــن. 

ــا  ــەم قۆناغــە حەفت ــوون. ئ ــراىن ب ــی ئێ ــەى دووای دووانەک

ســاڵى خایانــد، لــە مێــژوودا نــارساوە بــە دیارنەمــاىن 

ــەو قۆناغــەدا نووســین و واژۆى  ــە ل بچــوک. ئــەم چوارباب

ئیامــى زەمانیــان وەرگــرت و لەنێــو خەڵکیــدا پەخــش و 

ــن نووســینى  ــە ئاخەری ــەم قۆناغــە ب ــەوە. ئ ــان کردن باوی

ئیامــى زەمــان بــۆ عــەل ســمیرى کۆتایــی هــات، لــە دوا 

نامــەدا جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە دیارنەماىن تــەواوەىت 

دەســتپێدەکات و ئیــدى پێویســتە خۆیــان بــۆ ئــەو قۆناغــە 

ئامــادە بکــەن. لێــرەوە قۆناغــى هەوەڵــى بابگەرایــی 

تــەواو دەبێــت. بــەم جــۆرە لــە پــاش کۆتــا هاتنــى قۆناغــى 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

چــوار بابەکــە قۆناغــى دووەم دەســتپێدەکات کــە بــە 

تاوەکــو  و  ناودەبرێــت  گشــتى  نوێنــەراىن  ســەردەمى 

ئــەوڕۆ بەردەوامــە. لــەم قۆناغــەدا بانگەشــەى زۆر کــراوە 

ــان  ــو شــیعەدا کــە چەندەهــا کــەس هەڵســاون خۆی لەنێ

ــوەو  ــک زانی ــان و خەڵ ــى زەم ــوان ئیام ــدى نێ ــە نێوەن ب

پێیــان وابــووە ئیامــى زەمانیــان دیــوە و پەیوەســن 

پێوەیــە  و جێنشــینن، ئــەم پرســەش زۆر بــاوە و بنەمــاى 

ــان  ــە ناڕاســت ناوی ــە تێکســتە ســەرەکییەکاندا ب ــە و ل نیی

ــەن.   دەب

بــۆ زیاتــر تێگەیشــن لــە مەهــدى، پەرتوکەکــەى ئەحمــەد 

بەهاگەرایــی  بــارەى  لــە  بایەخــدارە  زۆر  کــرسوى 

لــە  ئــەوەى  بــەاڵم  تەســەوفە.  و  مەهدىگەرایــی  و 

ڕاگەیەنــراوى فەرمیــی کۆمــارى ئیســالمیدایە لــە هەمبــەر 

ــە  ــاژە دەکات ب ــۆرە ئام ــەم ج ــەى ب ــدى و مێژووەک مەه

کــوڕى حەســەىن عەســکەرى  مەهــدى: »موحەمــەدى 

لــە  کــە  شــیعەیە،  ئیامەکــەى  دوازدە  ئیامــى  کۆتــا 

)15ى شــەعباىن 288 ک( لــە ســامەڕادا لەدایکبــووە. ئــەو 

تەنهــا کــوڕى یازدەهەمیــن ئیامــى شــیعە حەســەن 

عەســکەرییە و دایکــى لــە نــەوەکاىن قەیســەرى ڕۆم بــووە 

و نــاوى نێرگــز بــووە. نازنــاوەکاىن موحەمــەد بریتییــن لــە  

مەهــدى، حوجــەت، وەل عــەرس، قائــم زەمــان و ســاحب 

زەمــان. لەدایکبــووىن موحەمــەد لــە الیــەن باوکییــەوە 

شــیعەکاىن  لــە  بەشــێک  بــە  تەنهــا  و  شــاردراوەتەوە 

ڕاگەیانــدووە. ئــەو لــە ســاڵی 260ی کۆچیــدا پــاش ئــەوەى 

ــاىب دەمرێــت، دەگاتــە پلــەى ئیامــەت. ئیامــەىت ئــەو  ب

ــەر و  ــە پەیامب ــوو ک ــک ب ــاى فەرمودەگەلێ ــەر بنەم لەس

ئیامــەکاىن پێشــوو ئاماژەیــان پێــداوە. ئــەو دواى ئــەوەى 

ئیــدى دیــار  بــاىب نوێــژ دەخوێنێــت  لەســەر تەرمــى 

نامێنێــت. هــۆکارى دیــار نەمــاىن ئیــام لەو ســۆنگەیەوەیە 

کــە خەلیفــەی عەباســیەکان نیــازى کوشــتنییانی هەبــووە. 

هــەر لــە ســەر بنەمــاى گێڕانــەوەکان ئیــام دووجــار 

دیارنەمــاوە. قۆناغــى دیارنەمــاىن یەکــەم تــا ســاڵى  329ک  

ــاىن  ــار نەم ــى دی ــە قۆناغ ــش ب ــت. ئەمەی ــەردەوام دەبێ ب

ــەن.  ــاو دەب ــەت ن ــەىت تایب ــان  قۆناغــى نوێنەرای بچــوک ی

لــەم قۆناغــەدا ئیــام  لــە  ڕێگــەى چــوار لــە نوێنــەران و 

ناوەنــدکاراىن خۆییــەوە پەیوەســت بــوو بــە شــیعەکانەوە. 

تاوەکــو  گەورەیــە  دیارنەمــاىن  کــە  دووەم  قۆناغــى 

ــە  ــادە هزریی ــەم بونی ــتیدا ئ ــە ڕاس ــە. ل ــتە بەردەوام ئێس

ــەى  ــرە جێگ ــتاوە ف ــە وەس ــەم گێڕانەوان ــەر ئ ــە س ــە ل ک

مەهدیگەرایی وەک چەمکێک 
قۆناغێکى دوور و درێژە لە 

نێو بیرمەندانى شیعەدا، 
جێگەی بایەخ و لەسەر 

وەستانە. ئەمە گوتارێکە لە 
الى دەوڵەتى ئیسالمى ئێران 

ڕێکخراوە و بە بەرنامە کراوە. 
لەم گوتارەدا بە ملیۆنان 

دۆالر خراوەتە خزمەت 
کۆڵینەوە زانستییەکان 

و شیکار و شرۆڤە لەسەر 
مێژوو و هزر و دەرهاویشتە 

و پایەکانى ئەم باوەڕە 
دەکرێـت
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ــە پــاش مەرگــى حەســەن  ــە لۆژیکــە. ل پرســیارە و دوور ل

ئیــدى  شــیعەکان،  یازدەهەمــى  ئیامــى  عەســکەرى 

شــیعەکان دابەشــبوون بەســەر ســێ گروپــەوە. دەســتەى 

ــی هــات.  ــوت: ئیــدى ئیامــەت کۆتای یەکەمیــان دەیان

ــە  ــاوى جەعفــەر ب ــە ن ــەوی ب دەســتەى دووەم براکــەى ئ

ــە جەعفــەرى  ــان ب ــارە شــیعەکان ئەوی ــام ناســاند، دی ئی

وەک  زیاتــر  کــە  ســێهەم  دەســتەى  ناودەبــرد.  درۆزن 

ــوێنکەوتەى  ــەوە ش ــۆى دەبینیی ــیاىس خ ــتنێکى س ڕێکخس

عوســاىن کــوڕى عەمــەرى بــوون. عوســان ڕایگەیانــد کــە 

ــە و  ــاڵەى هەی ــج س ــى پێن ــکەرى منداڵێک ــەن عەس حەس

شــاردویەتییەوە و لــە ژێــر زەویدایــە، ئــەو ئیامــى ئێمەیە 

و ئــەو منــى کــردووە بــە نێوەندگیــرى نێــوان خــۆى و ئێوە. 

ــەر  ــن و ه ــى بڵێ ــە من ــە ب ــەیەکتان هەی ــەر قس ــوە ه ئێ

ــدەن.   ــى ب ــاوەدا پێم ــەو پێن ــە ل ــان هەی ــوڵ و پارەیەکت پ

لــە ڕاســتیدا مشــتومڕێکى فــرە لــە بــارەى خورافیــاىت 

مەهدییــەوە هەیــە، پێیــان وایــە کــە چــۆن دەبێــت 

حەســەن عەســکەرى زاڕۆیەکــى هەبووبێــت و دەوروبــەر 

نەیانزانیبێــت، چــۆن دەبێــت خاتونێــک منداڵێکــى بێــت 

و ئاشــکرا نەبــێ، چــۆن دەبێــت زاڕۆیــەک نوێــژ لــە ســەر 

ــاىب بــکات و کەســیش پێــى نەزانــێ و چەندیــن  تەرمــى ب

بەڵگــە و کۆڵینــەوەى لۆژیکــى لــەو بــارەوە خراوەتــە ڕوو. 

هــاوکات هەندێکیــش پێیــان وایــە چــۆن زاڕۆیەکــى پێنــج 

ســاڵە هەمــوو ئــەو بەرپرســایەتیەى ڕەوگــەى شــیعە یــان 

ئایینــزاى شــیعەى کەوتووەتــە ئەســتۆو بــۆى هەڵســوڕاوە، 

بــۆ باوەڕهێنــان بەمــە پێویســتە مــرۆڤ بــاوەڕی بــە 

شــتێک هەبێــت بــە نــاوى موعجیــزەوە، لــە ڕاســتیدا 

ئاینــزاى شــیعە بــاوەڕى بــە موعجیــزە هەیــە و موعجیــزە 

ــارەوە  ــەم ب ــەوان. ل ــاوەڕى ئ ــەکاىن ب ــە ئەرکان ــە ل یەکێک

بــۆ وەاڵمــى ئــەوەى چــۆن ئــەو پێشــەوایانەى شــیعە 

توانــاى بااڵتریــان هەبــووە و موعجیــزە ئاســا هەڵســوڕاون، 

ــە  ــر ل ــە جیاوازت ــت ئێم ــادق دەڵێ ــەرى س ــەوا جەعف پێش

مــرۆڤ دروســتکراوین. هــاوکات باوەڕیشــیان بــە نەمریــى 

بایەلۆجــى هەیــە و پێیــان وایــە کــە مەهــدى و دیارنەمــاىن 

ــەىت. ــان پێی ــە باوەڕی ــەى ک ــەو موعجیزەی ــێکە ل بەش

لــە ڕاســتیدا لەگــەڵ بوونــی ڕەخنەیەکــی زۆر، نەزمــى 

ــەى،  ــالم و پەیامبەرەک ــەرى ئیس ــالم و هێن ــیی ئیس سیاس

ــەکاىن  ــە کەموکوڕیی ــێ ل ــووى گەل ــالم توانیب ــتا ئیس هێش

یەکتاپەرســتییەکاىن  ئایینــە  یــان  خــۆى،  پێــش  ئایینــى 

پێــش خــۆى نەهێڵێــت، بــۆ منوونــە ئایینــى جولەکــە 

وابەســتە  پێوەبــوو،  نــەژادى  مۆرکــى  بــوو  ئایینێــک 

بــوون بــە نــەژادى ئیرسائیلییــەوە، بــەاڵم ئــەم پرســە 

ئــەو  نەبــوو. کــە مەســیحییەت هــات  لــە ئیســالمدا 

جــووەکاىن  نەتەوەییــەى  و  نــەژادى  بوونــە  وابەســتە 

نەهێشــت و وابەســتەبووىن گرێــدا بــە ئایینــەوە. یــان بــە 

ــە  ــن ل ــە مەســیحییەتدا چارەنووســی ئایی ــر ل ــى ت واتایەک

ــان  ــەوە، ی ــە ئایینداریی ــوو ب ــەوە وابەســتە ب نەتەوەگەرایی

لــە ئایینــى یەکتاپەرســتیدا نەتەوەگەرایــی نەمــا و شــوێنى 

ــک  ــرە و نەژادێ ــەر تی ــە ه ــەوە و ل ــی پڕکرای ــە ئاینداری ب

ــۆى  ــی ک ــۆ ئاینداری ــەک ب ــووە بازنەی ــیحیبوون دەب مەس

ئــەو تیــرە و نــەژاد و نەتەوانــە. وەلــێ مەســیحییەت لــەم 

ــاىس  ــى نەدەن ــە فەرم ــچ ئایینێکــى دیکــەى ب ــدا هی کارەی

ــرەوە  ــن دەزاىن. لێ ــە ڕەوا و ئایی ــا خــۆى ب ــا و تەنه و تەنه

کورتکردنــەوە و بەرتەســککردنەوەى بــاوەڕ لــە تەنهــا 

ــى  ــە ئایین ــی ل ــاک خودای ــەوەى ت ــدا و کورتکردن باوەڕێک

ــێکى  ــات ڕەوش ــالم ه ــە ئیس ــاراوە. ک ــە ئ ــیحیدا هات مەس
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

نــوێ هاتــە ئــاراوە، لــە ئیســالمدا لــە پێشــەوە باوەڕبــوون 

بــە موعجیــزە لــەق بــوو. لــە ڕاســتیدا هەریــەک لــە موســا 

و عیســا بــاوەڕ و توانایــان بــە موعجیــزە هەبــوو. بــە 

گوێــرەى ڕێســا و شــەریعەىت هــەردوو مەســیح و جولەکــە 

ــوون  ــەک ب ــی توانای ــا خاوەن ــا و موس ــە عیس ــەک ل هەری

کــە مردویــان زینــدوو دەکــردەوە. ئــەوان دەریایــان لێــک 

دادەبــڕى و بــە چاوتروکانێــک شــتێکیان دەگــۆڕى بــە 

شــتێکى دیکــە. لــە بیســت شــوێنى جــودادا کــە بێبــاوەڕان 

داواى موعجیزەیــان لــە پەیامبــەر کــردووە ئــەو یــان 

ــەوە و  ــى داونەت ــان وەاڵم ــە قورع ــان ب ــووە ی ــگ ب بێدەن

وتویــەىت منیــش مرۆڤێکــم وەک ئێــوە و تەنهــا پەیامێکــم 

ــان  ــەوان ڕووی ــوە. ئ ــاندىن ئێ ــوژدەدان و ترس ــۆ م ــە ب الی

ــە  ــادام وەک ئێم ــەو م ــوت ئ ــەر و دەیان ــردە پەیامب دەک

ــە،  ــى نیی ــازاڕ مانایەک ــە ب ــوات و دەچێت ــاو دەخ ــان و ئ ن

ئــەو گــەر ڕاســت دەکات بــا لــە ئاســانەوە بــۆى ببارێــت 

ــان  ــە کار و فەرم ــتى ب ــۆى پێویس ــوى خ ــۆ بژێ ــدى ب و ئی

نەبێــت مــادام ناتوانــێ وابــکات کەواتــە ئــەو یــان جنۆکــە 

ــەوە  ــە. لەبەرئ ــێ وەشــاندوە یاخــۆ دێوانەیەک دەســتیان ل

ــەر  ــتایە پەیامب ــان لەدەس ــە بەڵگەم ــوێنەى ک ــەو ش ــا ئ ت

موعجیــزەى نەبــووە و موعجیــزە لەگــەڵ ئیســالمدا پێــک 

ــە  ــەوە خراوەت ــدا ئ ــە قورئان ــاوکات ل ــەوە. ه نەهاتوونەت

ڕوو کــە پەیامبــەر دەمرێــت وەک ئــەواىن دى، لێــرەوە ئەو 

ــرىس  ــی و پ ــە کار لەســەر نەمری ــە دواوە ک ــۆرە دەدرێت تی

ــەرى  ــورەىت زوم ــە س ــەوە ل ــۆژى دەکات. ئ ــرى یبایەل نەم

ئایەتــی 30 ئامــاژەى پێکــراوە. هــاوکات ســەبارەت بــەوەى 

وەک  ئیســالم  پەیامبــەرى  مەسیحیشــدا   ئایینــى  لــە 

مەســیحیاىن بەرایــی بیــرى کردووەتــەوە و پێــى وانەبــووە 

کــە عیســا کــوڕى خودایــە و بــاوەڕى ئەفســانەگەرایی 

مەســیحدا  ئایینــى  لــە  ئێســتا  کــە  ئــەوەى  نەبــووە. 

ئاریانیســمەوە  بــە  وابەســتەیە  دروســت  دەگــوزەرێ 

ســەدەى  لــە  کــە  ئــەوەى   )  Arius; 260 – 336(

پێنجەمــى زاینییــەوە تــا دەیــەم، بــە هــەزاران مەســیحییان 

کوشــت. چونکــە بــە تۆپــزى ئــەو باوەڕەیــان ســەپاند 

ــن  ــرەوە تێدەگەی ــە. لێ ــیح زاڕۆى خودای ــێ مەس ــە بەڵ ک

ئایینــەکاىن  پایــەى ســەرەکى  لــە ســێ  پەیامبــەر  کــە 

ــەو پرســانەدا.  ــردووە ب ــەوەی ک ــدا پێداچوون ــش خۆی پێ

ــە خــوداى  ــوون ب ــوەرى باوەڕب ــە پێ ــە ک ــن ئەوەی یەکەمی

تاقانــە نەبەســراوە بــە نــەژاد و نەتەوەیەکــەوە، یاخــۆ بــە 

ــەکاىن  ــە ئایین ــوون ب ــەوە و باوەڕنەب قەتیســانێکى ئایینیی

دى. دووەمیــن دابــڕان لــە موعجیــزە و موعجیزەگەرایــی، 

ســێهەمیش باوەڕنەبــوون بــە نەمریــی بایەلۆژیــی. وەلــێ 

لەنێــو شــیعەدا ئــەم ســێ پایــە و بــاوەڕەى ئیســالم هێڵیــان 

بەســەردا کێــرا و دروســت باوەڕدارییــان گەڕانــدەوە 

ــاوەڕى  ــو ب ــان لەنێ ــالم و خۆی ــش ئیس ــى پێ ــۆ باوەڕداری ب

جولەکــە و مەســیحییەکاندا دییــەوە. ئــەوان جارێکــى تــر 

تیــۆرى گــەل ڕزگاربــووى جولەکەکانیــان زینــدوو کــردەوە، 

ــە  ــە ل ــت: ئێم ــادق دەڵێ ــەرى س ــک جەعف ــە کاتێ چونک

دروســتبووندا جیــاواز و بااڵتریــن، دروســت پێــان دەڵێــت 

ــەواىن  ــوو ئ ــە هەم ــن ل ــان جیاوازی ــیعە ی ــەى ش ــە ئێم ک

دى و گەلێکــى هەڵبژێردراویــن. ئەمەیــش لــە نەزمــى 

ــی  ــی ڕەگەزی ــەوەدا نواڕینێکــى شــۆڤێنیانە و بااڵی بیرکردن

وردى  بــە  سیاسیشــەوە  ڕووى  لــە  و  دەدات  نیشــان 

ــەوە  ــە ڕووى موعجیزەگەرایش ــت. ل کارى لەســەر دەکرێ

ــە  ــى وای ــەىت و پێ ــاوەڕى پێی ــە کــە شــیعە ب قســەیەک نیی

باوەڕێکــى  و  زاڵــە  ڕوانگەیەکــى  مەهدیگەرایــی  کــە 

ــۆرى نەمــرى  ــەوەى تی ــە و دروســت زیندووکردن بنچینەیی
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بایەلۆجــى ئاینــەکاىن پێــش خۆیــەىت کــە لــە ئیســالمدا ئــەم 

ــو  ــە نێ ــە ل ــن ک ــرەوە تێدەگەی ــەوە. لێ ــۆرە دورخراوەت تی

ــرە  ــەکاىن پێشــوو ف ــۆر و تێڕوانین ــە تی شــیعەدا نێزیکــى ب

ــر  ــیعە زێدەت ــە ش ــەملێرنێت ک ــەوە وادەکات بس ــە و ئ زاڵ

لــە جولەکــەکان و پایــەکاىن بــاوەڕى ئەوانــەوە ســەرچاوە 

دەگرێــت تاوەکــو لــە ئیســالمەوە. لــە ڕاســتیدا دەرکەوتنى 

پێــش  تاوەکــو  )ماشــیح(  جولەکــەکان  ڕزگارکــەرى 

ــە  ــە پای ــوو ل ــک ب ــل یەکێ ــەىت ئیرسائی ــدىن دەوڵ دامەزران

ســەرەکییەکاىن بــاوەڕى جــوو. ئەمەیــش شــتێکى رسوشــتى 

ــەوە  ــتگاى جووەکان ــردىن پەرس ــە خاپورک ــە ل ــوو، چونک ب

ــە ســاڵی  ــەوە ل ــزاىن جووەکان ــە قۆڵبەســتکران و ڕاگوێ و ل

ــە  ــەوان ل ــدى ئ ــەکان ئی ــتى بابلیی ــە سەردەس 586 پ.ز ل

ســەرزەمینێکى دوور و دابــڕاو لــە خاکــى خۆیــان دەژیان و 

پەڕاگەنــدە بــوون، بــە تایبــەت لــە ســەدەى پێنجــى زاینیدا 

وەختێــک ڕۆمــەکان بــە تۆپــزى و تــرس و تۆقینــەوە ئایینى 

مەســیحیان ســەپاند، ئیــدى جــوەکان زیاتــر کەوتنــە ژێــر 

تیــن و تــاوى داپڵۆســین و دابــڕاىن زیاتــرەوە. بۆیــە ئاســایی 

بــوو باوەڕێکــى وەک بــوىن ڕزگارکەرێــک تــا لــە کۆتاییــدا 

ئــەوان قوتاربــکات و بیانگەڕێنێتــەوە بــۆ ســەرزەمینى 

خۆیــان، ئیرسائیــل، بێتــە ئــاراوە. ئــەم پرســە لــە الى 

ئــەوان زینــدوو ڕاگیــرا و بــووە کرۆکــى بــاوەڕى جــووەکان. 

ــن ئەندێشــەى سەهیۆنیســتى )زایۆنیســتی(  ــەوە کۆنری ئ

ــەرە  ــەرە ب ــە ب ــەم ســەهیۆنیزمى مەزهەبیی ــە. ئ مەزهەبیی

لــە نــاو جــووە ئەشــکەنازییەکاىن ئەوروپــادا گــۆڕا بــۆ 

ســەهیۆنیزمى سیاســی و تیــۆدۆر هرێتــزل وەک داینەمــۆى 

خەبــاىت سیاســیی بەربــاو تــواىن پێشــینە و تەدارەکــى 

دەوڵــەىت ئیرسائیــل دابڕێژێــت. لــە ڕاســتیدا ســەهیۆنیزمى 

ــەوان  ــە. ئ ــەهیۆنیزمى مەزهەبی ــارى س ــیاىس وەک نەی س

خۆیــان وا دەبینــن کــە ئایینەکەیــان شــێواوە، بــۆ زانیــارى 

لــە ڕووداىن شــۆڕىش گــەالىن ئێرانــدا حاخامــەکاىن ســەفارى 

ئەوانــەى کــە جــووى ئەفریقــا و ڕۆژهــەاڵىت نزیکــن، 

ــەدى  ــش وەک ئەحم ــۆڕش، ئەوانی ــەرى ش ــن ڕاب ــە ک چون

نــەژاد دژى تیــۆرى ســەهیۆنیزمى سیاســیین و گەرەکیانــە 

ــەکەى  ــە کۆنفڕانس ــەت ل ــت، تەنان ــو بچێ ــل لەنێ ئیرسائی

هۆڵۆکۆســتى ئەحمــەدى نــەژاددا بەشــدارییان کــرد. دیارە 

شــیعەیش لــە ڕەوەندێکــى ســیاىس و کۆمەاڵیەتییــەوە 

ســەرکوتکراوە. ئــەو ڕەوەنــدەى کــە تێیــدا ئومــەوى و 

ــەر  ــەن. ه ــیعەى نەک ــە ش ــا ب ــتێک نەم ــییەکان ش عەباس

ــداىن  ــە خەیاڵ ــک ل ــان وەک ڕزگارکەرێ ــە مەهدیگەرایی بۆی

خۆیانــدا چانــد و بــووە پەناگــەى داهاتــووى خەونەکانیان. 

ــەىب وەک  ــەهیۆنیزمى مەزه ــیعە س ــن  ش ــن بڵێی دەتوانی

براگــەورەى خــۆى دەبینــێ، چونکــە ئــەوان نــە تەنهــا لــە 

گوتــارى دەرکەوتنــى ڕزگارکەرێکــدا هاوبەشــن، بەڵکــو لــە 

موعجیــزە و لــە نەمــری و لــە چەنــد پرســێکى بەندایەتیــدا 

ــە. ــان هەی ــایکۆلۆژى و دێرینی ــەىش س هاوب

و  دوور  قۆناغێکــى  چەمکێــک  وەک  مەهدیگەرایــی 

درێــژە لــە نێــو بیرمەنــداىن شــیعەدا خاوەنــی بایــەخ 

دەوڵــەىت  لــە الى  گوتارێکــە  ئەمــە  لەسەروەســتانە.  و 

ئیســالمى ئێــران ڕێکخــراوە و بەبەرنامــە کــراوە. لــەم 

گوتــارەدا بــە ملیۆنــان دۆالر بــە هــەدەر دەبرێــت و 

خزاوەتــە نێــو کۆڵینــەوە زانســتییەکان و شــیکار و رشۆڤــە 

ــەم  ــەکاىن ئ ــتە و پای ــزر و دەرهاویش ــژوو و ه ــەر مێ لەس

ــە  ــات ل ــە خورافی ــوون ب ــارە باوەڕب ــاوەڕە دەکرێـــت. دی ب

ــەت  ــە، تەنان ــى هەی ــووڵ و دێرین ــەیەکى ق ــدا ڕیش ئێران

ــدا  ــە ئێرن ــە ل ــە ڕوو ک ــەوە خراوەت ــدا ئ ــە کۆڵینەوەیەک ل
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بــە خورافــە هەیــە، یاخــۆ  %90 باوەڕیــان  لــە  زیــاد 

ــە ئێرانــدا وابەســتەیە  ــە ل ئالــودەن پێیــەوە ئــەم باوەڕبون

و  ســیاىس  و  ئابــوورى  ڕەوىش  زۆرەى  فشــارە  بــەو 

کۆمەاڵیەتییــەوە، بەجۆرێــک ڕێگەیــەک بــۆ ژیــاىن واقیعــى 

نەمــاوە و خەڵکــى کەمەندکێــى خــەون و خەیــاڵ و 

ــەت  ــن. تەنان ــى دەکرێ ــدى خەیاڵ ــا و ئومێ ــاوەڕى بێان ب

ــدا ئــەوە خراوەتــە ڕوو کــە پێشــووتر  ــە نوێریــن زانیاری ل

نــزاکاران یاخــۆ فاڵگــرەوەکان ئەوانــەى پێشــبینىی دەکــەن 

و بووەتــە پیشــەیان لــە ئێرانــدا چەنــد هەزارێــک هەبوون 

و بــۆ خەڵکــى نەخوێنــدەوار دەیانپــەرژان، بــەاڵم ئەمــڕۆ 

تەنهــا لــە ئەنتەرنێتــدا پــرىس فاڵگیریــی زیــاد لــە دوو 

ــەوار و  ــکاىن خوێن ــراوە و خەڵ ــۆ تەرخاک ــەڕەى ب ــۆن پ ملی

ــە ئــەم دیاردەیــە. هەروەهــا  ــا دەســتیان داوەت ــا و دان زان

ــاران  ــەر ج ــە ڕوو گ ــەوە خراوەت ــدا ئ ــن زانیاری ــە نوێری ل

خەڵکانێکــى فاڵگــرەوە یــان قاوەگــرەوە دەچــوون بــە 

ــەم  ــەوە، ئێســتە ل ــۆ بگرن ــان ب ــا فاڵی شــوێن کەســانێکدا ت

دە ســاڵەى دوایــدا لــە ئێرانــدا خەڵــکاىن بڕوانامــەدار 

ــن  ــە چەندی ــدا ب ــەت و نافەرمییەکان ــینگە تایب ــە نووس ل

ســەعات چــاوەڕێ دەکــەن تاوەکــو فاڵگرەوەیــەک فاڵیــان 

ــە ڕوو  ــەوە خراوەت ــدا ئ ــە توێژینەوەکان ــەوە. ل ــۆ بگرێت ب

ــە  ــان ل ــان و ئاینــدەى خۆی خەڵکانێــک کــە ئومێــدى خۆی

قــاوە گرەوەیەکــدا دەبینــن دروســت ئــەوە تایبەمتەندیــى 

ــدەدا  ــەم نێوەن ــە. ل ــانەگەرا و خورافەچیی ــى ئەفس کۆمەڵ

ــا  ــە پەن ــەى ک ــە %80ى ئەوان ــن ک ــان دەڵێ ــاکان پێ دات

ــە  ــن ل ــەوە بریتی ــحر و قاوەگرتن ــاڵ و س ــەر ف ــە ب دەبەن

خامنــاىن کۆمەڵــى ئێــراىن. بەهــرام ڕەحــاىن لــە ســەرچاوەى 

فەســادى ئابــوورى و تەبلیغــاىت خورافیــات ئــەوە دەخاتــە 

ڕوو کــە 12 ملیــۆن ئالودەبــووى مــادەى هۆشــبەر لــە 

ئێــران هەیــە، ئــەو دەڵێــت ئەوانــەى لــە زینــداىن ئەویندان 

ــەت  ــدارن. تەنان ــە خێزان ــەى ک ــن لەوان ــان بریتی 70 %ی

ــە  ــە ک ــە جۆرێک ــە ب ــاىن ئالودەبوون ــژەى هەڵکش ــەم ڕێ ئ

لــە هــەر 3 خولــەک جارێکــدا کەســێک لــە ئێرانــدا تــوش 

دەبێــت. ئــەوەى لێــرەدا گرنگــە گۆڕانکارییەکانــە لــە بیــرى 

ــەى  ــە مای ــەک ک ــە گۆڕانکاریی ــیعەدا، کۆمەڵ ــیی ش سیاس

لەســەر وەســتانە، لــەم گۆڕانکارییانــەدا شــتێک هەیــە 

بــۆ گۆڕانکاریــی تاوەکــو ئێســتەیش هەســتێک هەیــە بــۆ 

ــک  ــەدا الدانێ ــەم تێکەڵبوون ــەت، ل ــە سیاس ــوون ب تێکەڵب

ــرى سیاســیی شــیعەدا کــە ئاڕاســتە  ــە بی ــەوە ل دەخوێرنێت

دەگرێــت بــەرە و خورافیــات و الدان و دورکەوتنــەوە 

ئەمــە دروســت ئــەو ڕیڤیۆنیســتییەیە کــە مارکســیەکان دژ 

بــە ڕیڤیۆنیزمــى نــاو ســۆڤییەت بانگەشــەى بــۆ دەکــەن.
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