
 

 بتپەرستبىء بتطکێٌەکبى

 ضێرزاز حەسەى

لەوە زەچێت لەًبو ئێوەزا ضکبًسًً بتەکبى وەهب ئبسبى ًەبێت، هەبەستوبى 
بتە سیبسییەکبى"ە، بەتبیبەتً لە رۆژهەاڵتً ًبوەڕاست کە هێژوویەکً " ضکبًسًً

چۆى زروستکرزىء  لەپەرستيء زروستکرزًً بتً سیبسً، وەک زێریًٌ هەیە
بەپرۆسەیەکً زۆر زەحوەتء کىضٌسەزا تێسەپەڕێت کە  زاتبضیًٌ پەیکەرو بتەکبى

بەهەهبى ئەًسازە روذبًسًً بتەکبى رژاًسًً  ئبرەق رضتٌێکً زۆري گەرەک بىوە،
لەزروستکرزًً بتەکبىء پەیکەرە  ئبرەقء فرهێسکء ذىێًٌ زۆرتري زەوێت، بەر

ذىاوەًسەکبى سبمء ترسء  ەیسابىوًًپیرۆزەکبى بەتبیبەتً لەسەرزەهً پ
لەسروضتء  ئەفسىًێک هرۆڤەکبًً گەهبرۆ زاوە، هەر بۆ ًوىوًە تێٌەگەیطتي

 زەوروبەر رەگەزەکبًً ئبهبزە لەسەر زەوي تبوەکى ئبسوبى هبیەي تێڕاهبىء

 سەرسبهًء پرسیبرء گىهبىء بێ ئۆلرەیً بىوە، ًەبىوًً هێزێکً رۆحًء عەلڵً بۆ

ء تێگەیطتي لەو هەهىو رەگەزە جىاىء هەم ترسٌبکء پڕ لێکساًەوەو ذىێٌسًەوە
تۆلبًسًً هەرزووهەکبى وایکرزووە کە هرۆڤ بۆ هەر رەگەزء  لەهەڕەضەء

بکبتەوە، چ ذىاوەًسي ذێربيء چ ذىاوەًسي ضەڕ،  زیبرزەیەک بیر لەذىاوەًسێک
ذىاوەًسەکبى، ذەیبڵء ذىلیبیەک هەبىوە بۆ  بەواتب بەر لەزروستکرزًً بتەکبىء

 .رستًبتپە

بەر لەهەزاراى سبڵ هرۆڤً سەرەتبیً کۆچەریًء رەوەًس بىوە، بۆ زابیٌکرزًً 
سەرگەرهً راوبىوە، لەلۆًبغێکً زواترزا ئبژەڵە کێىییەکبًً هبڵً کرزووە،  ذۆراک

بیرۆکەي بڕواهێٌبى بۆ پەیسابىوًً ذىاوەًسێک بىوە بۆ راووضکبر،  یەکەهیي
ى ًێري، ذۆرپەرستًء هبًگ پەرستًء لەضێىەي بەراًەکێىي یب ذىاوەًسێکً ضبذسار

هێژووي هەزارەهب سبڵً بىوە، هەر ئەو ذەڵکە رەوەًسء  ببلً رەگەزەکبًً سروضت
ًبوەڕاستەوە سەفەر زەکەى رووەو "رۆهب"، بەتبیبەتً  کۆچەرییە لەرۆژهەاڵتً

تیبیسا باڵوکرزًەوەي هەسیحییەت بىوە، گەرچً  لەزواي هەرگً عیسب کە هەبەست
هەبىوە، سەرەتب پبزضبکبىء ضبژًەکبىء  یص ئەو کۆچء رەوە هەرلەچبذً بتپەرست

پبرەو بەرتیلء زیبري گراًبەهب  هیرەکبى رویبى لەعیسب پەرستً کرز، بەذطیًٌ
فەرهبًڕەوایبًە ًبچبر بىوى  رۆڵً هەبىوە، ذەڵکبًً رەضۆکًء بٌسەستً ئەو پبزضبو

وەیبى بەزەست هبًە لەبتپەرستییەوە وەرگەڕێي بۆ عیسب پەرستً، چىًکە ژیبىء
ذبکً  گەورەکبًەوە بىو، پەرستگبکبًً بتپەرستً رهبىء تێکسراى، هەر لەسەر

پیرۆزي پەرستگبي بتەکبى، کڵێسبکبى زروست زەکراى، هەر لەسەر هەهبى زارو 



بەسەر یەکسیسا رهبو، بەاڵم بتپەرستەکبى تىاًیبى ژهبرەیەک لەو ئبیکۆىء  پەرزووي
تێکەڵ بەتەالري کڵێسبکبى بکەى کە تب کۆتەڵً سەرزەهً بتپەرستً  سیوبىلء

چۆى بەرزەڕەضً کەعبە هً سەرزەهً بتپەرستً بىوەو  ئەهڕۆکەش هبوى، هەروەک
پیرۆزکرزًً زیکەضً هبتىوەتە سەر، هیچ کبم لە  هبوەتەوە کە بۆ ذۆي پیرۆزبىوەو

بٌەبڕ ذۆیبى لەرەهزو هێوبو ذىازەو ئەفسبًەو  ئبییٌە ئبسوبًییەکبى ًەیبًتىاًیىە
رزگبر بکەى، زۆر رێء رەسنء ًۆرهً  ەتء کۆي کۆزەکبًً لۆًبغً بتپەرستًهەلبی

بۆ ئەو سەرزەهە زێریٌە.  کۆهەاڵیەتً هەى کە تب هەًىوکەش هبوى، زەگەڕێٌەوە
سەرکەوتًٌ  ئەوەیبى ًەک لەجیهبًً ئێوەزا، بەڵکى لەزواي ضۆڕضً ئۆکتۆبەرو

بەضىێًٌ  یبى زەکراىضۆڕضً سىور کە کڵێسبکبى زەڕهبىء لەکۆهبرەکبًً سۆڤیەتسا 
 حەواًەوەو ببرەگبي حیزةء هۆزەذبًە، لەئبیکۆًەکبًسا وێٌەي عیسبو هریەم

الزەبراىء لەجێگەي ئەوەزا وێٌەي هبرکسء لێٌیي زازەًراى، کە لیٌیيء ستبلیيء 
تۆًگ هرزى، الضەیبى بەهۆهیبکراويء راکطبوي لەًبو سٌسولێکً  هبوتسً

اى ژىء پیبو بۆ بیٌیيء سەرزاًً زەکراى، بەهەزار ضىءضەبەًسا بە پیرۆز
تەوافً کەعبە، بەهەر ببرێکسا بێت هەر  تەرهەکبًیبى ریزیبى بەستىوە، هەروەک

پطتً تێبکبت. گەرچً هێژووي  تەوافء سیحرو بەپیرۆزکرزًە کە هرۆڤ ًەیتىاًیىە
بەڵکى زوورتریص لەو  بتپەرستً بۆ زە هەزار سبلڕ بەر لەهڕۆکە زەگەڕێتەوە،

جیبواز هبوەو کە  ژیبًً هبوچەرذسا بەضێىازو ًۆرمء زەرکەوتەيهێژووە، وەلێ لە
وەرزشء  هەڵسىکەوتء بیرو بڕواي هرۆڤەکبًسا رەًگ زەزاتەوە، لەجیهبًً هىًەرو

 فیکرو ئەزەةء ببزرگبًًء سیبسەتسا ئەو رۆحً بتپەرستًء بەپیرۆز راگرتٌە

هەروەکى رەًگساًەوەي گەورەي لەسەر ژیبًً هەرزووهەکبى ًەذطً ذۆي زاًبوە، 
کەلتىورء زابىًەریتء حەزو ذىلیبیەکً کىضٌسە کە پڕە لەسیحرو  بببەتەکبًً

تىاًەوە لەًبو زاتً کەسبًً بەپیرۆزکراوزا، بەپیرۆزکرزًً  جەزبەو ضەیسابىوىء
پەکسەذبتء ًبهێڵێت بیربکەیٌەوە لەوەي کە ئەوەي  هەر ضتێکء کەسێک عەلڵ

ئەو بەپیرۆزکرزىء پەرستٌە  هەًسێکجبر زەیپەرستیي چەًس ضبیستەي پەرستٌە،
زەکرێتء هەزارەهب کەس لەسەري  فۆڕهێکً فەرهًء ببو وەرزەگرێتء بەزەزگبیی

پەرستٌە بەهیللًء  زەژیي، ضبهبًەو ذۆضگىزەراى، لەزۆذێکً وازا ئەم جۆرە
زهبى  ذبکەڕا زەکرێـتەوە، بەهەهبى ئەًسازە ئبیٌە ئبسوبًییەکبًیص بەهەهبى

 اجبر ئبیي زەبێت بەکبًگبي زڵساًەوەو ذۆ راگرتيءذەڵکە سبزەکە زەزوێٌي کە زو

بەرگەگرتيء رەزاهەًس بەحیکوەتەکبًً ذىزایً بۆ ذێرو ضەڕ، وتراوە گەر ئبیي 
زۆڵەکبى پڕ زەبىوى لەفرهێسک، لە بۆًەو جەژًە ئبیٌەکبًسا، چ ذۆشء چ  ًەبىایە

بۆ رەسنء سروتەکبى رەًگساًەوەي ئەو سیحرە زەبي کە ئبییي  کبرەسبتئبهێز رێء
سۆزێکً تەواو پڕو هەزىء زاگیرکەر، هەر لەزرەذتً  ذۆي پێىیستً پێیەتً وەک

سەیري لەضەکبىء پبپبکبىء ئبذىًسەکبىء  کریسوسەوە بیگرە تبوەکى جلىبەرگً
هەرزوهەکبى لەیبزي عبضىراو کىژراًً  هەالکبىء تەوافً کەعبەو رۆژاًً لەذۆزاًً



سەوڵەجبىء پۆضبکً  ءزا تب زەگبت بەًوىوًەي تبجء تەذتء تبراج-حسێي
سەیرو  سەرۆکەکبىء پبزضبکبىء ژەًەراڵەکبى، لەهەرەوەزي زروێٌەزاو سرووتً

سەهەرەي سەهبء ستراًبێژیسا، لە ذەتەًەکرزًەوە تبوەکى لىرببًً بەذطیي 
هەڵچىو تبوەکى بٌیطێتەوە یبى بۆ ذىاوەًسەکبىء یەززاًً تبکء تەًیب.  بەزەریبی
هەر هەهىو ضتە سەراسیوەکبًً ًبو سروضتء  پەیىەستە بەپیرۆزکرزًً بتپەرستً

هەزەًسە زەکبت کەوتبٌە زەرەوەي سروضت یبى ببى سروضت کە  ئەواًەضً کە هرۆڤ
بیبًسۆزێتەوە، گەر بڕوا بەوە بهێٌیي کە هێژووي  هەحبڵە هرۆڤ بەو پێٌج هەستەي

پەرستًٌ رەگەزەکبًً، پڕە لەبەذطیًٌ  هرۆڤبیەتً بێجگە لەتێڕاهبى لەسروضتء
بەکەسبًێک کەوا  ضکۆهەًسيء پۆضبکء ذەسڵەتێکً ئەفسبًە ئبهێز سیحرء

بەزەر  هرۆڤي، بەواتب هەزىء بباڵتر لەهبو تىذوەکبًً ذۆیبى،-زەرزەکەوى سىپەر
لەوەي ئەو سیحرو ئەفسىىء کبریزهبیە زروستکراوو سبذتەیە یبى راستەلیٌە، 

 .رەواًسایە یبى جەستە لەرۆحً

هەیە کە لەزەهەًێکً زێریٌەوە زێتەوەو ذۆي بتپەرستً بۆ هەهیطە فڕوفێڵً ذۆي 
بەژیبًً ئێستبهبًسا زەکبت کە لە رێء رەسوە راهیبریًء کۆهەاڵیەتییەکبًسا  تێکەڵ

رازەگیراى، الي ذۆهبى هەر هەهىو سەرکرزەکبىء ئبغبکبًً سیبسەت  بەرزو پیرۆز
لەپەرستي هیچً زیکە ًبذىازى، هەهیطە ژیرء راستء پبکء  بتً پیرۆزىء بێجگە

زوورە زەستي، سەرلەبەري هێژووي کبري سیبسًء  بلبًە ذۆ زەًىێٌي، وەک یەززاىت
هەر هەڵەیەکیص بکەى حیکوەتً  کۆهەاڵیەتیبى جێگەي گىهبىء پرسیبر ًییە،

گەر ذبهۆش بي هەر  تێسایە، هەر ئیٌطبیەک بٌىءسيء برىێٌٌەوە پڕ لەگەوهەر،
زەریب لىوڵەزا  ە لەو بًٌحیکوەتەء هەرجە تەلەلال بسەیي هرواريء گەوهەري ضبراو

بورى، هەر  بسۆزًەوە، زروضوەکبًً هەرگیز کۆى ًببي، گەر بەهەزار هەڵەو پەڵەوە
 ًەهرو زیٌسووى، لەیبزاضتٌبهەو بیرەوەرییەکبًیبًسا تەًیب گىًبٍء کەوتٌێکء

زۆڕاًێک ًبزۆزیٌەوە، هیهرو سۆز هەر لەذۆي زەوەضێتەوە، هەڕەضەو 
زەگبت واًەو پەًسي گەورەي تێسایە، کە غەهٌبک بەذىێي رضتي  تىڕەبىوًەکبًً تب

بیي، کە پێکەًً گەر لەپرسەضسا بیي، جىاًترە بەذۆضً  بىو هەرجە هەهىوهبى هۆى
لەزیىەذبًەء ببرەگبکبًً سەرکرزەکبًسا،  ئەواى برەًیٌەوەو ضبگەضکە بیي،

بیروڕایەکً جیبواز کە گەرز بربتە سەر  رەوضتً گەورە لەبێسەًگیوبًسایە، هەر
 .بەزڕەوضتییە گەورەکبى، ئەوپەڕي بێزەولًء زڵً

زەکرێت الهىوتً بتپەرستً رەًگساًەوەي ذۆي هەبێت لەًبو سروضتء گەرزشء 
وەرزەکبًً، بەهەهبى ئەًسازەش لە سىڕە جیبوازەکبًً ژیبًً  سىڕي هەهىو

زیبرزەو زەرکەوتەکبًً ذۆي پەذص بکبتەوە، ئەهەیبى  راهیبریًء کۆهەاڵیەتً،
زەذبتە ًبو هەهبى تۆڕەوە، بێئەوەي ئبگبزاري  بەضە کە هەهىاىهۆضیبرییەکً هبو



ضێىەیەک بتپەرستً ذۆیبى بەڕێىە برزووە،  ئەوە بیي کە ببوو ببپیراى چۆىء بەچ
رەسنء رەوضت زووببرەو زووببرە  چىًکە السبییکرزًەوە واهبًلێسەکبت هەهبى رێء

ً ذۆیبى زازەهێٌي کۆهەاڵیەت بکەیٌەوە، هەر بۆیە هەرزووهەکبى چبالکً ئبییًٌء
بەجۆرێک کە لەگەڵ  یبى سەرلەًىێ سبزو ئبهبزەی زەکەًەوە کە پڕە لەبتپەرستً،

پەیڕەوي  ژیبًً ذۆیبًساو لەسەرزەمء چبذێکً تبزەزا زەیگىًجێٌي، ئەواى
سەرزەهیٌییەکبًسا  بیروببوەڕي ذۆیبى زەکەى کە زەًێى ئبییٌە ئبسوبًییەکبىء هەم

ذۆیەوە  بەهەهىو ببًگەضەي هبوچەرذبًەيرەًگیساوەتەوە، لەوەزا سیبسەت 
 السبیً ئبیي زەکبتەوە، بەتبیبەتً بۆ بەڕێىەبرزًً رێىڕەسوەکبىء زروستکرزًً

ئبیکۆىء ًوىوًەي بباڵو سىڕاًەوە بەزەوري پبکًء پیرۆزیسا، بۆ هەهیطە ببوکە 
ئبیٌییەکبى زەًێى ئبهەًگء پرسەکبًسا بەزەهبهکەوە تێکەڵ بەیەکسي  سیبسًء

 .زەبي

ەک چۆى هرۆڤ بۆي ًبکرێت لەزەرەوەي زهبى بیربکبتەوە، هەر بەهەهبى پێىەر هەرو
زیٌیً کەهێژوویەکً هەزارەهب سبڵەي هەیە، لەزۆربەي کبتیطسا زهبًێکً  زهبًً

سبزە زەزوێٌێت کە پتر پطت بەگێڕاًەوە هەلبیەتەکبى  سبزەیەو عەلڵێکً
سە پڕ ئەفسبًەو هٌساڵەکبًً ًبوهبى زەزوێٌێت، چەً زەبەستێت، هەلبیەتێک کە

لەزەتً لێسەکەیي، هەر بۆیە زەرچىوى  فبًتبزیبو ذەرافەت بێت ئەوەًسي پتر
بتبًە، بەهەرزوو زیىزا، زەًێى  لەئبیيء جۆرێک لەبتپەرستًء زواجبر ضکبًسًً ئەو

 .فەزاو کەلتىوري ئێوەزا لەهەحبڵ زەچێت

تێسەگەیي کە یەکەهیي  -هىسبو یەکتبپەرستً -بەگەڕاًەوە بۆ کتێبەکەي "فرۆیس"
سبمء پیرۆزیًء هەیبەتێک کە لەهٌساڵییەوە زەستپێسەکبتء رۆحوبى  ترسء

لەببوکە، بەڕاي فرۆیس ذىزي ئەو ترسء سبهە تێکەڵ بەپیرۆزي  زاگیرزەکبت، رووي
ت بەترسء سبمء پیرۆزکرزًً گەورەو زرێژ زەبێتەوە تبزەگب لەبەراًبەر ببوکەکبًسا

لێرەوە زەستپێسەکبت کە لەًێىاىء ترسء بەپیرۆز  یەززاى، گرفتً سبیکۆلۆژي
کبرەکتەري زیکە پەیسا زەبي لەژیبًً سیبسًء  راگرتًٌ )ذىزاو ببوک(زا سەزەهب

ببٌە سەرچبوەي پەرستيء ذۆ  کۆهەاڵیەتًء هىًەريء فیکري کە وا زەکبت
ًىوراًً زەبێتء  ات ًىاڵەي زەوري سەریبى پتربەلىرببًیکرزى، تب رۆژگبر زەڕو

یەززاىء  پیرۆزتر زەًىێٌي، لەرۆژهەاڵتً ًبوەڕاستء جیهبًً ئیسالهیسا لەًێىاى
 ببوکسا هەزارەهب ذىاوەًسء ببوکً زیکە زاووزآ زەکەىء ژیبًوبى زاگیرزەکەىء

بێجگە لەواًەي کڕًۆش برزىء هلکەچً هیچوبى فێر ًبکەى، هەتب گەر ببٌە بتء 
بەرزیي، ئەو هێزە لەذەڵکً زەستێٌٌەوە بیر لەضکبًسًً ئەو هەیکەلە  کەريپەی

بکەًەوە، هەروەک لەهەلبیەتێکً "چیي"یسا هەست بەو پەًسە زەکەیي  هرزوواًەیبى
زەسەاڵتسار ژهبرەیەک لەذەڵکبًً بٌسەستً ذۆی لەًبو چەًس  کە کەسێکً گەورەو



بزًەکبى بەتەببضیر رەسن رازەگرێتء بەًسیبى زەکبت، ب ببزًەیەکً رەسوکراوزا
تێسەپەڕێت، سەیري پێسێت کە ئەو ژهبرە  زەکرێي، کببرایەکً ژێر بەًبوەزا

رەسوکراوزا زیٌساًً کراوىء  لەذەڵکً وا زەًێى چەًسیي ببزًەي بەتەببضیر
هەر هەهىاى یەک  ًبجىڵێي، کە لێیبى زەپرسێت لەبەرچً ذۆیبى ئبزاز ًبکەى،

زەرەوە  فەرهبًً کرزووە لەو ببزًبًە ًەیەًە وەاڵهیبى هەیە.. کە گەورەي ئەواى
زەالهبًە  تبوەکى زێتەوە، کببراي ژیر تێٌبگبتء پتر سەرسبهتر زەبێت کە یەکێک لەو
زەپرسێت:  ببزًەکً بەزەورزا ًەکێطراوەو کەچً هەر ًبوێرێت ببزوێتء بڕوات، لێً
ەزاتەوە ز تۆ بۆچً وا زۆش زاهبویتء ذۆت ئبزاز ًبکەیت، ئەویص گەلۆراًە وەاڵهً

 کە ئبغبکەي تەببضیري پێ ًەهب، بەاڵم هەر بەحەواوەو لەهەوازا بەزەست

ببزًەیەکً بەزەورزا کێطبوەو هەحبڵە بتىاًێت لەو ببزًەیە بێتە زەر، ترس...ترس 
سەرچبوەي زۆربەي پەرستٌەکبًە، کە ترسبیي تب ئەبەز لەًبو ببزًەکبىء  و سبم

سبمء هەیبەتێکە وازەکبت کە زەهێٌیٌەوە، هەر ترسء ضەرمء  لەفەزەکبًسا
گەورەکبًسا بکەوىء کڕًىش ببەىء بەًبوي  فەرزەًسەکبى بەسەر زەستء پێً

بکەى، جب ئەو گەورەیە ببوک،  پیرۆزییەوە پطتً زەستء ذبکً بەرپێیبى هبچ
ذىزاوەًسەکبًً ًبو زوًیبي سیبسەت  هبهۆستب، هەال، ضێد، ئبغبو هیر، ژەًەراڵ یبى

زەکبت ذەڵکبًً بٌسەستء  ڕیص بي، ئەو ترسء سبهە وابي، گەرچً ستەهکبرء هلهى
ستەهکبراى بەسەر رابگرى.  ستەهسیسە لبیل بي بەوەي بڵٌسو بباڵ پلەو پبیەء تەذتً

بێهێز بيء بۆ  ترسبًسىء رۆحً گىًبهببري وازەکبت هەرزووهەکبى گزگلء چکۆلەو
 هەهیطە بۆ چەترو سێبەرو هێزي گەورەکبًسا بگەڕێي تبوەکى الوازیً ذۆي

بطبرێتەوە، زەًێى وەهب هێژوویەکسا کبرگەکبىء ذبًەي پەروەرزە زوو بەرهەهً 
هەیە: یەکەهیبى هەهلەکەتێک لەهەرزووهً کۆیلەو ذۆبەکەهزاىء  زاًسمەیبى

زوًیب، زووەهیبى لەبەراًبەریطسا ذىزاوەًس پیرۆزەکبى کە  ترسٌۆک فڕێ زەزەًە ًبو
کە زواجبر ذێرو ضەڕي  پڕ فیزو زەبسەبەى، سەرزارو هەزىء هەهىو ضتزاىء

زووەهەوە، ئەهەیبى رێک بتپەرستییە  هەرزووهە بٌسەستەکبىء وا بەزەست گرءوپً
کە جێگەي گىهبًً تێسا ًییە.  بەضێىەیەکً زۆر هبوچەرذبًەو لەتبزەتریي هۆزێلیسا

سیبسەت ًییە کە وا  ئەوە بەتەًیب کبریزهبي پبزضبکبىء سەرکرزەکبىء ئبغبکبًً
بۆ چرکە  ەچىارزەوریسا هەڵپەڕى، تەهبعً ئەوە بیبًگرێتزەکبت هەهىو ذەڵکً ب

 یبى ذىلەکێک چبویبى بەو زاتە پیرۆزاًە بکەوێت، وەک بەرزە رەضً کەعبە زەستً

لێبسەىء هبچً بکەىء ضبًً بتەکێٌي، ئەهەیبى زەرئەًجبهً پەروەرزەکرزًێکً 
بى بترسي، تەللیسیًء کۆًە کە وا زەکبت هەرزووهەکبى لەببوکە پیرۆزەکبًی زاڕزیىو

بيء چ لە ببى هەورەکبى، هیچ وێٌەیەکیص لەببى سروضتء  چ لەسەر زەوي
زەويء لەًبو سروضتسا وێٌەو ئبیکۆًێکً هبوضێىەي  لەئبسوبًسا ًییە. گەر لەسەر

پێچەواًەکەضً راستە، هەهیطە ئبسوبىء زەوي  ذۆي زروست ًەکرزبێت، زیبرە
ى... لەرز زەکەىء زەذىاز وێٌەکبىء ًوىوًەکبىء ئبیکۆًەکبى لەیەکسي



لەزوًیبزاء بەتبیبەتً الي  زەیبًگۆڕًەوە، لەسەزەهب سبڵەوە تب بەئەهڕۆکە زەگبت
لەسەري زەژیي  ئێوە کە رۆژهەاڵتً ًبویي جێ هەبەستە، بەو ذبکەضەوە ذۆهبى

ذۆضتریي  زەهبوەًسي گەرهً پیبواًً سیبسەتببز لەتەک پیبواًً ًبو ئبیي وا لەًبو
 زًێکە زۆر تبزەو هۆزێرى، زەهبوەًسێکً ضبهبًەوبەزهً ذۆیسایە، زڵساریکر

ذىاهبًەیەو پیرۆز راگرتًٌ کبرەکتەرەکبًً هەرزوو بەرەیە لەچبوي هەزارەهب، کە 
لەزرۆکرزىء ریبکبريء هەرایً زاتە پیرۆزەکبى لەگەڵ یەکسي، گەهەیەکە  پڕە

 غەوضە، بەاڵم لەژێرەوە یەکێکیبى ذەوى بەبرزًەوەي ئەبەزییەوە لەسەرەوەڕا بێ
زاتەکبًە لەبەراًبەر یەکسي، لەم زەڤەرەو لەهەهىو رۆژهەاڵتً  زەبیٌێت، زووفبلً
ًوىوًەي لەو بببەتە وا زەًێى کتێبەکبًسا هێژوویەکً بزرو  ًبوەڕاستسا زەیەهب

جێگەي گىهبًە، چىًکە کەس ًبتىاًێت لە ئبکبهە ذراپء  ضبراوەیە، گەهەیەکً وا
بەرزیٌەکبًً سیبسەت لەًبو هەًبوي چىًکە بتە  ببضەکبًً زڵٌیب بێتء بزاًێت،

گىهبى زەضبرًەوە، گەرچً زەهبوەًسێکً وا  ذۆیبًسا زوًیبیەک رازو ًیبزء ًهێًٌء
ئەوەًسە زێریٌە کە بىوەتە بەضێک  زرۆزًبًە هێژوویەکً زوورو زرێژي هەیەو

جبراى بەتەاڵق یبى یەکسي  لەحەلیمەتً ژیبًً راهیبريء کۆهەاڵیەتً، بەاڵم زۆر
راستڕەوەکبى، یبى  ً هبتىوە، زڵساريء زەهبوەًسي چەپڕەوەکبى لەگەڵکىضتي کۆتبی

هەهیطە  چەًس چەپڕەوێک لەًبو ذۆیسا، یبذىز چەًس الیەًێک لەراستڕەوەکبى، بۆ
 "هبًگً هەًگىیًٌ"ییەکە بەژەهراویکرزًً یەکسي کۆتبیً هبتىوە، بەتبیبەتً

ەراست زەگەڕێتء لەکىرزستبًسا، ئەهەیبى بۆ هەر هەهىو پبرچەکبًً کىرزستبى ب
ًبوێت. بەتەًیب لە ئەزهىوًً )هیسر(زا کچء کىڕاًً الو بۆ یەکەهیٌجبر  ًوىوًەي

هەبىوە کە پەرژیٌێک لەزەوري ذۆیبى بکەىء رێگب ًەزەى ًە  هۆضیبري ئەوەیبى
راستڕەوەکبًً ًبو زەسەاڵتء زەرەوەي زەسەاڵت  چەپڕەوەکبًً ًبو زەسەاڵتء ًە

ئەتکً بکەى، لەرۆژي یەکەهً راپەڕیٌەوە  ببەىء ززە بکەًە ًبو ضۆڕضەکەو لەببري
لێٌبگەڕێي اللەي رابىوًەکەیبى بکەى، کە  تب هەًىوکە بىوًەتە ضىرایەکً پۆاڵییيء

بۆ ئێوەش لەًبو وەهب زڵساريء  .ئەهەیبى لەهێژووي ئەم ًبوچەیەزا ًبوازەیە
سي زەکەىء زەستً یەک زەهبوەًێکسا کە ببوکەکبى زەًێى زەیىەذبًەکبًسا حەاڵڵً

ببوکەکبى  هبچ زەکەى، چ گەرەًتییەک هەیە کە بە تەاڵق یبى یەکسي کىضتًٌ
 کۆتبیً ًبیەت کە بۆ ذۆي هبیەي ترسء ًیگەراًًء زۆڕاًێکً گەورەیە ًەک بۆ بتە

 پیرۆزەکبى، بەڵکى بۆ کچء کىڕاًً عبضك بەضکبًسًً بتەکبى، هێژووي ئێوە پڕە

کبى زەبٌە لىرببًً وەهب تەاڵقء لەزەهبوەًسي زرۆزىء سبذتە، لەئبکبهسا فەرزەًسە
کىضتيء کىێرکرزًەوەي ژیبىء هەتیىکەوتٌیبى، گەرچً بەئىهێسي هبتًٌ  یەکسي

ژیبًێکً ببضتر گەرەکیبًە لەسەر رهبًً بتە ضکبوەکبى زوا  ئبیٌسەیەکً جىاًترء
 .سەهبي ذۆیبى بکەى



 کۆًەوەئەم رۆحً بتپەرستییە بەتەًیب پەیىەًسي بەو فەزاو کەلتىورەوە ًییە کە لە

تبهەًىوکە زرێژەي هەیە کە لەپەرەگرافەکبًً پێطىوترزا سەرچبوەکبًیوبى 
گرفتً سەرەکً لەرۆژاًً راپەڕیٌەوە زەستی پێکرز تب ئەهڕۆکە،  زەستٌیطبى کرز،

پبرتًء ببلً حیزبە چەپڕەوو راستڕەوەکبى کە پتر لەسەر  بەتبیبەتً یەکێتًء
زەکرز، گەرچً هەڵگري ئباڵي زەژیبىء کبیەیبى  هیراتێکً کۆًً سەرزەهً ضبخ

راچەًیىو هۆڕاڵً هۆزێرى، یبى راستتر وایە  سەرفرازیًء زروضوً تبزەو سرووزي
لەبەرزەم هێزي کۆًەپبرێزو  بڵێي ببًگەضەیبى بۆ زەکرز، کەچً رۆژ بەرۆژ

پرۆژەیەکً  سەلەفییەکبًسا پبضەکطەیبًکرز، چىًکە لەجەوهەرزا ذبوەى
 بر سەرگەرهً زەسەاڵتء هێز پێطبڕکێیبىًەتەوەیًء هرۆڤسۆست ًەبىوى، زواج

 زەکرز کە هۆًۆپۆڵً ژیبًً راهیبریًء ئببىوریًء کۆهەاڵیەتییبى، کۆهپبًیب ئبسب

 لێیبًرىڕيء کبرتێالتً ئببىوري زەبەلالحیبى زاهەزراًس، بىوًەوە بەببزرگبىء

لۆًتەراتچًء ًەوتفرۆش، لەهڕۆکەزا حیزبێک ًبزۆزیٌەوە لەًبو زەسەاڵتء 
ەسەاڵت ضێتء کىالفەي ببزاڕ کڕیي ًەبێتء هەڵگري رۆحێکً ز لەزەرەوەي

لەلىهبضێکً رەًگبو رەًگ زەچێت کە وەهب تێکەڵ  عەهببرەپۆ ًەبێت، ًەذطەکە
لەیەکسي جیببکەیٌەوە، ئەوەي کە زەکرێت  بىوى کە هەحبڵە بەئبسبتً رەًگەکبى

کە لەزو بباڵي ذۆهبًً پێ  گەڕاًەوە ًییە بۆ رەگىریطەیەکً سبغء زیٌسوو
ئبزاز هەڵوژیي،  بگریٌەوەء بڵٌس بىەستیيء چبو لەذۆر بکەیيء هەوایەکً پبکء

بەڵێًٌ زرۆو  چىًکە سیبسەت تبکتیکً هەیە ًەک ستراتیژ، زۆرجبراى پڕە لە فریىو
ئەضکەوتەکبًً  بەهەڵەزا برزىء ًبعەلاڵًییەتء گەهەکرزى بەذىێيء گەڕاًەوە بۆ

پەیکەرو  ەبەزییەکبى بەذۆیبىءذەرافەت. گەهەیەکە پڕە لەتێکەڵبىوًً ببوکە ئ
 ئبیکۆىء بتەکبًیبًەوە کە کەس ًبوێرێت هیچ کبهیبى بطکێٌێت، وەک "ئیبراهین"ي

پەیبهبەر کە سەرزەًطتً ببوو ببپیراًً زەکبت لەوەي کە چ کەڵکء زازێکً تێسایە 
بتبًە زەپەرستي؟ بەززي گەورەکبًەوە بتەبچکۆلەکبى زەضکێٌێت، کە گىهبًً  ئەم

اهین ئەم کەتٌەی کرزبێت، گىًبهً ضکبًسًً بتە بچکۆلەکبى زەذبتە ئیبر لێسەکەى
بت کە لەًبو پەرستگبکەزایە، گىهبًً ذەڵکبًً زەوروبەري  ئەستۆي گەورەتریي

ئەوەوە کە چۆى چۆًً ئەو بتە زلە لەتىاًبیسایە ئەو  گەورەتر زەبێت لە سۆًگەي
راهین بىوە کە گىهبًە وەاڵهً ًبو زڵً ئیب بتبًەي زیکە بڕهێٌێت، ذىزي ئەو

 .ًىێ بێتە پێطەوە گەرەکً بىوە بەضکبًسًً بتەکبى سەرزەهێکً

 گەرچً بتپەرستً رەگێکً وا لەًبو پەرستيء بەپیرۆزکرزًً سروضتء هەر هەهىو

رەگەزەکبًییەتً ًەک بەتەًیب پەیکەرێکً بەرزیي، سروضت وەک سەرزەهێٌێکً 
رۆحێکً زیٌسوو لەًبو رسکبىء گەورەبىوىء کبهڵبىوًً ئێوە، بىوًً  ذىڵمبًسىء

گەرزووًسا کە زەضێت لەهێروولەیەکسا بێت، گىڵێک، ئبسکێکء  هەهىو زیٌسەگًء
لەسەر ذبکء لەًبو ئبوزا، لەًبو روءًبکًء تبریکً،  هەر ضتێک لەًبو هەوازاو



ژیبًً هەهىوهبًسا، پەرستٌێکە زژ  لەسىڕي هەهیطەیً سروضتء وەرزەکبىء
ئبییٌەکبًسا تەواو بەرجەستەیە،  ستً کە لەپەر –بەًبسیٌێک کە پڕە لەپبتریبرک 

کۆهەڵگبیبًەي بەکۆیلەبىوىء  لەًبو سیبسەتسا پتر رەگ زازەکىتێت، بەتبیبەتً لەو
بتپەرستییەي ئێوە  ستەم ئبضٌبىء پەروەرزەیەکً لیبراڵً تێسا ًییە، بەاڵم ئەو

سەرکەشء  بەزەرە لەجىاًًء پیرۆزییەکەي ًبگەڕێتەوە بۆ ًبو سروضتء رۆحً
 زي هەرزووهەکبى کە وەک بىوًً ئیٌسبًً هبیەي رێزە، بەڵکى هەر هەهىويئبزا

لۆرغ زەبێت لە تبکە کەسێکسا یبى چەًس کەسێکسا کە هەریەکەو پەیکەرو 
زاتبضیىە، سەزەي بیستەم پڕ بىو لەضکبًً پەیکەرو ئبیکۆىء  ئبیکۆًێکً بۆ ذۆي

لەرۆژهەاڵتً  فبضیزمء ًبزیزمء سۆضیبلیزهً سبذتە، بتە پیرۆزەکبى، بتەکبًً
وازێي، گەرچً ئبیسۆلۆژیب سەر زەهیٌییەکبى  ًبوەڕاستسا بتکطێٌەکبى بەتبوو گەرم
ئبیسۆلۆژیب ئبسوبًییەکبى هۆزێلێکً زیکە لە  هەوڵء تەلالیبى زاوە بەزەر لەئبیيء

واڵتبًً ًبو بلۆکً سۆضیبلیزم ئبضکراو  حىکوڕاًً بەڕێبرەى، ًوىوًەي سۆڤیەتء
سێکیىالرء عەلاڵًً بێت، کەچً  برکسیزم تیۆرێکًبەرجەستەیە، بەڵێي بىو ه

ضۆڕضً سىور و  بەًبعەلاڵًییەتء غەیببًیەت ضکبیەوە، چىًکە ببوکەکبًً
کرزەوە  یبى-سۆضیبلیزم بىوًەوە بەکۆهەڵێک ئبیکۆىء بتً پیرۆز، ذىزي هبرکس

 بەبتێکً پیرۆزو کتێبەکبًً وەک ئیٌجیلء لىرئبىء تەورات تەهبضبزەکراى کە

اىء کبیەي تێسا بکرێت، هەرج ًییە بتپەرست بەهیچ کلۆجء پێٌبسەیەک ًەزەکرا گۆڕ
لەزەلێکً پیرۆززا بەرجەستە بکبت، زەلە پیرۆزەکەء سەرچبوەی زەسەاڵتً  ذۆي

ًبو سیبسەت وا لەًبو ژیبًً هەرزووهەکبىء زوًیبي ئەواى لەًبو  ذىاوەًسەکبًً
ً بەوە ًییە بۆ زە ئەزهىوًً تبکە کەسەکبًسا، کەسوبى پێىیست گەرهەي هلوالًێء

بگەڕێتەوە تبوەکى بزاًێت کەي بىو یەکەم بت زاتبضراء  هەزار سبڵ لەهەوبەر
بىو، چىًکە کەسً بتپەرست بۆ هەهیطە ضێىازي  یەکەم ئبیکۆى پیرۆز کرا و بۆ کێ
زەزۆزێتەوەو سەرگەهً زەکبت، لەبەراًبەرزا  تبزەي تبیبەت بۆ بتپەرستً ذۆي
بت ضکێٌسرا، چىًکە بۆ هەهیطە  بىو یەکەهیي کبرهبى بەوەش ًییە بزاًیي کەي

هبتىوە، ئێوە  "ضکبًسى –کەسێک یبى کەسبًێک هەى تێسەگەى سەرزەهً "بت 
بتطکێٌەکبى وا  زڵٌیبیي، چ زرەًگء چ زوو، ئەو پەیکەرو ئبیکۆىء بتبًە زەضکێي،

زێي،  بەڕێىەى، بەاڵم لە گىیٌە زرەًگ بگەى، چىًکە لەرێگبیەکً زۆر زوورەوە
 .بى وا بەڕێىە... گىێوبى لەزرًگبًەوەي زەًگەکبًەکبرواًی

Sherzadhassan2003 

 


