کريستۆفر هيچنز
ناودارترين دژبهری ئايين کۆچی دوايی کرد

ئهنوەر سو تانی

ڕۆژی  ١٥ی ديسهمبری ئهمساڵ ،واته ههفتهيهک پ ش ئ ستا ،کريستۆفر ئ ريک هيچنز-٢٠١١ ) 1
 (١٩٤٩نووسهر و ڕووناکبيری ناوداری بريتانيايی له ئهمريکا کۆچی دوايی کرد.
هيچنز ڕۆژنامهنووس بوو ،له باری سياسييهوە چهندجاران هه و ست و ڕ بازی گۆڕی ،دژ به
سياسهتهکانی ئهمريکا له ڤيهتنام و ئهفغانستان و عيراق وەستا ،به م له دواييدا پهسندی سياسهتهکانی
بوشی کرد! لهگهڵ ئهوەشدا ،ههر له سهرەتاوە تا کۆتايی ژيانی وەک کهسايهتييهکی دژی ئايين مايهوە
و ژينی خۆی له پ ناو دژايهتی کردنی باوەڕی ئايينيدا بردە سهر .هيچنز لهو ڕ بازەدا به ڕادەيهک
خۆڕاگر و پ داگر بوو ،که ڕۆژئاواييهکان دياردەی 'ب دينی' يان لهگهڵ ناوی ئهودا پ کهوە دەه نا و
تهنانهت کات که  ١٨مانگ ک پ ش مردنی ،تووشی ش رپهنجهی گهروو هات ،ش رپهنجهيان وەک
سزايهک دادەنا که خودا ئاوقای هيچنزی کردب ت .له وە مدا هيچنز دەيگوت من نووسهرم ،ئهگهر
خودايهک ههب ت و بيهو ت تۆ هم ل بکاتهوە ،چی له گهرووم داوە ،دەب دەستی قه همگرم گۆج بکات
نهک گهرووم!
له مانگی ئوکتۆبری ئهمسا دا بهرنامهيهکی پرسيار و وە م له لهندەن ڕ کخرابوو و ﻻيهنگر و
دژبهری هيچنز له هۆ کی 'ساوث بانک س نتر'ی لهندەن 2دانيشتن و له ڕ گای پهيوەندی ڤيديۆييهوە
قسهيان لهگهڵ کرد و ئهو له ئهمريکاوە وە می پرسيارەکانی دەدانهوە .به چهند سهعات ک دوای
ڕاگهياندنی بهرنامهکه ،بليتی ئهو هۆ ه گهورەيه فرۆشرا و ئاواتی چاوپ کهوتنی ڕاستهوخۆی هيچنز له
د ی زۆر کهس -يهک لهوان له د ی منيشدا مايهوە.
من هيچنزم درەنگ ناسی .زانياريم له سهر ئهو ،تهنيا له ڕ گهی کت ب کيهوە بوو ،که بههاری ڕابردوو
کوڕەکهم پ يدام و داوای کرد بيخو نمهوە .خو ندمهوە و ههند ک يادداشتم لهبهر هه گرت .ئهوە
ناودارترين کت بی هيچنزە ،عينوانهکهی ئهوەيه" :خوا گهورە نييه" و عينوانی دووههميشی بهم
ش وەيهيه" :چۆن ئايين ههمووشت ک ژەهراوی دەکات 3".ئ ستا که هيچنز لهناوماندا نهماوە ،بۆ
ڕ زگرتن له کهسايهتی خهباتکار ،پ شڕەو ،و نهترسی ئهو ،ل رەدا هه بژاردەيهکی کهم لهو يادداشتانه
دەه نم که له کاتی خو ندنهوەی کت بهکهدا لهبهريم هه گرتوون .به ههموو پ وانهيهک هيچنز
کهسايهتييهکی ڕووناکبير بوو و به د فراوانييهوە لهگهڵ ناحهزانی بيروباوەڕی خۆی دادەنيشت و ئاڵ
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وگۆڕی بيروبۆچوونی دەکرد ،با ئ مهش لهو ف ربين وت بگهين که ئهم جيهانه هی ههمووکهس و
خاوەنی ههموو بڕوايهکه.
فهس ی يهکهمی کت بهکه ،ناوی "دامهزراندنی ه منانهی باسهکه" ی لهسهرە و ت يدا داروينيسم و
گرنگايهتی زانست له بهرانبهر ئايين کهوتۆته بهر باس و ل کۆ ينهوە .هيچنز دە ی " :خودا مرۆڤی

نهخو قاندووە به کوو ئهوە مرۆڤه که خودای ئهفراندووە ...ئايين دەسکردی مرۆڤ خۆيهتی؛ ژيانی
ئهخﻼقی بۆ مرۆڤ به ب ئايينيش گونجاوە ومرۆڤ پ ويستی به مهﻻ و قهشه و مالم نييه؛ به م ئايين تا
کات که مرۆڤ خۆ له ترسی مردن ڕزگار نهکات ،ههر دەم ن ت) "...لل ١ .تا (١٥
فهس ی دووههم ناوی "ئايين دەکووژ ت" ی لهسهر دانراوە .هيچنز لهم بهشهدا لهو شهڕانه دەدو ت که
مرۆڤ به ناوی ئايينهوە وەڕ ی خستوون يا وەڕ يان دەخات و دە  :مرۆڤی ئيماندار کوشتنی مرۆڤ ک
که له سهر ئايين کی ديکهب ت ،به ڕەوا دەزان ت.وەک نموونهش ،ڕابردووی شاری بهيڕووت ،بهغدا،
ب لگراد ،بۆمبای و  ...و ڕادەی د فراوانی خه کی ئهو شارانه دەخاته بهرباس ،ئينجا دە شهڕی
ئايينی هۆکار بوو بۆ جياوازی و دووبهرەکی کهوتنه ناو خه کی ئهو شارانه ،که گهيشته ئهنجامی
و رانی شارەکان و ڕووبهڕووبوونهوەی دانيشتوانيان لهگهڵ يهکتر ،ههمووشی به ناوی ئايينهوە.
لهم فهس هدا هيچنز س جار ناوی کورد و کوردستان دەه ن ت و باسی ب مافيی گهلی کورد له لوبنان
دەکات -و ت ک که دابهشکرانی پۆسته سهرەکييه سياسييهکان ت يدا لهسهر بنهمای ئايين بهڕ وە دەچ ت
و له ئهنجامی ئهو ش وە دابهشکردنهدا کورد پهراو ز دەکر ت و هيچ ماف کی پ نادر ت.ههروەها
ک شهی عيراق و سهددام حوسهين و ئهو عهمهلياته دەخاته بهرچاو که به ناوی سووڕەی 'ئهنفال' ی
قوڕئانهوە سهدان ههزار کوردی ت دا به کوشت دەدر ن .نووسهر ناوی بهغدا وەک گهورەترين
ناوەندی زانستی جيهانی کۆن دەبات که دوای ئهوەی دەکهو ته بهردەستی سهددام حوسهين ،و له
سهردەمی ئهو و دوای ئهودا بههۆی دووبهرەکی ئايينييهوە دەگاته ڕۆژی ئهمڕۆی .هيچنز دە
بهحوکمی شهڕ لهگهڵ ئ ران ،سهددام گهورەترين مزگهوت له سوودان بنيات دەن ت و ناوی "ام
المعارک" )دايکی شهڕەکان( ی لهسهر دادەن ت ،ووشهی "ﷲ اکبر" له ئا ی و تهکه زياد دەکات و
ڕاست يا درۆ ،به خو نی خۆی قورئان دەنووس تهوە ،ههرههمووشی بۆ شهڕ لهگهڵ ﻻيهن کی ئهوديوی
سنوور ،که ئهوانيش موسو مانن! )لل ١٧ .تا (٤٢
فهس ی  ٧و  ٨و  ٩باسی س ئايينی مووسا ،عيسا و محهممهدە .نووسهر لهپ شدا ناتهواوی و ب
مهنتيقی و هه هی زانستی ناو تهوڕات بۆخو نهر دەردەخات ،پاشان ئينجيل له ش واوی و ب
سهرەوبهرەييدا به کت ب ک دەناس ن ت که له تهوڕاتيش فهرهوودترە ،ئينجا دە قورئان له ئوستوورە و
ئهفسانهی تهوڕات و ئينجيل پ ک هاتووە و هه گری ههمان گ رە وک شه و ناتهواوييه ،که ئهوانی
پ شوو ههيانه.
هيچنز تهوڕات به کابووس ک دادەن ت که ت يدا تاوانی باوک کردوو ،له سهر کوڕ و کوڕەزا دەکهو ت
و سزای ب بهزەييانهی چاو له بهرانبهر چاو و ددان له بهرانبهر ددان به سهر مرۆڤدا دەسهپ نر ت.
پاشان لهو "دە فهرمان" ەی خودا دەدو ت که گوايه به مووسا دراون و دە س فهرمانی يهکهمی ههر
يهک بابهتن؛ هه تنی جوولهکه له ميسر به درۆييهک دادەن ت که له هيچ سهرچاوەيهکی م ژوويی،
بۆنموونه له ڕۆژژم ری ميسری کۆندا ،ئاماژەی پ نهکراوە .به تهوسهوە ئاماژە به پيرۆزايهتی

ڕۆژی شهممه دەکات که به گو رەی ئايينی مووسا ،خودا دوای شهش ڕۆژ خهريک بوون به
خو قاندنی جيهانهوە ،لهو ڕۆژەدا ئيستيڕاحهتی کردووە و پشووی بهخۆی داوە) .لل ١١٥ .تا (١٢٧
له مهسهلهی ئايينی عيسادا ،ئهس ی 'س يهتی' )تثليث( ههروەها لهدايکبوونی عيسا له مهريهمی 'باکرە'
دەباته ژ ر پرسيار؛ ناتهبايی ن وان چوار ئينجيل وەک به گهيهک بۆ ڕاست نهبوونی ئهساسی ئايينهکه
دەه ن تهوە و پ دەن ته ج پ ی بڕتڕاندڕاسڵ که له ڕ گهی ڕەتکردنهوەی مهسيحييهتهوە دەگاته
قۆناغی ڕەت کردنهوەی ئايين بهگشتی .ههروەها گهل ک ﻻيهنی دژی زانستی ئينجيل و تهوڕات وەک
باوەڕبوون به وەستاويی زەوی و گهڕانی ههتاو دەخاته ڕوو) .لل ١٢٩ .تا (١٤٥
سهبارەت بهئيسﻼم ،نووسهر هاتنی 'وەحی' له ﻻيهن جيبڕەئيلهوە بۆ مرۆڤ کی نهخو ندەوار دەه ن ته
گۆڕێ و دە دەب خودا کهس کی "چهند زمانه" ب ت که به عيبڕی لهگهڵ موسا دواب ت ،پهيوەندی
لهگهڵ مريهم و عيسا به زمانی ئارامی بووب ت ،ئينجا له سهردەم پ غهمبهری ئيسﻼمدا قورئانی به
عهرەبی ناردب ت .بابهتی سهرەکی لهم فهس هدا قهرز وەرگرتنی ئيسﻼمه له ههردوو ئايينی مووسا و
عيسا و مهسهلهی ما کهعبه که بهگو رەی مووساييهکان 'ئيبڕاهيم' دروستی کردووە به م بۆته
ڕووگهی موسو مانان .هيچنز هۆکار کی سهرهه دانی ئيسﻼم بهوە دەزان ت که عهرەب شادمان
نهبوون بهوەی خودا به زمانی عيبری و ئارامی لهگهڵ مووسايی و عيسايی قسهی کردب ت و سهری
عهرەب ب ک و ماب تهوە .جا دوای دەرخستنی هاوش وەيی ئيسﻼم لهگهڵ دوو ئايينهکهيتر ئهو پرسيارە
دادەمهزر ن ت گهلۆ ئايين کی سهربهخۆ بهناوی ئيسﻼم بوونی ههيه؟ مهسهلهی نووسرانهوەی قورئان له
سهردەمی عوسمانی عهففان و بوونی  ١٠ههزار 'حهديث' ی جياواز وناتهبا لهگهڵ يهکتر وههند ک
بابهتی ديکهی وەک بوونی وشهگهلی سوريانی و ئارامی له قورئاندا و زۆر ک زانياری و پرسياری
زانستيانهی تر ،ئهم فهس هی دەو همهند کردووە) .لل ١٤٧ .تا (١٦٤
ڕوونکردنهوە و پرسيارەکانی هيچنز تهنيا ئهو س ئايينهی خۆرهه تی ناوەڕاست ناگرنه بهر.
هه و ست گرتنی ئهو دژ به ههموو ئايين که و لهوانه ،ئايينهکانی ڕۆژهه تی ئاسيا وەک شيوا و
بوودايی.
ناسينی کريستۆفر هيچنز و بۆچوونهکانی بۆ جيهانی دابهشکراوی ئهمڕۆ پ داويستييهکی
حاشاهه نهگرە ،خو نهری ئهم کت بهش ،چ ئيماندار کی ئايينی ب ت وچ ب ئيمانی ﻻئيک ،دەتوان ت
که ک لهچۆنيهتی دامهزراندنی باسهکان و ش وازی ئيستيدﻻل کردنی دوور له ه رش و سووکايهتی که
تايبهتمهند به هيچنزە ،وەربگر ت .ئهو پرسيارە سهرەکييانهی وا هيچنز سهبارەت به ئايين و م ژووی
ژيانی ڕ بهرانی پلهی يهکهمی ئايينی داياندەمهزر ن ت ،له ڕابردووشدا ههر بوون و تاکات ک که ئايين
ههب ت ،ههر دەم نن .بهرچاوتهنگی و توندوتيژی نواندنی ههر ﻻيهن کی ئهو باسه لهم ژينهيه ،دژ به
ﻻيهنهکهيتر ،ج گهی پهسندی مرۆڤی ڕووناکبير نييه.
با ڕاستهقينهيهک لهبير نهکهين :دوو بهرەی نهيار و ناتهبای ئيماندار و ﻻئيک لهجيهانی ئهمڕۆدا هيچ
چار کيان جگه له پ کهوە ژيان و ڕ زگرتن له بۆچوونی يهکتر نييه .نه زەبری ستالين توانی ئايين
لهناو ببات و نه ئيعدامهکانی مهﻻيانی ئ ران و ههڕەشه وگوڕەشهی مهﻻکانی ههول ر دەتوانن ئاتهئيسم
بفهوت نن .ئ مه دەب به د فراوانييهوە بڕوانينه بۆچوونی ئهويتر.

ل رەدا دوو و نهی هيچنز دەخهمه پ ش چاو که له باشووری کوردستان گرتوويهتی .ههو ی من بۆ
زانينی ڕ کهوتی و نهکان ب ئهنجام مايهوە به م دووری نازانم دوای  ٢٠٠٣و ڕووخانی ڕژ می
بهعس له عيراق سهفهری ئهو ی کردب ت و ئهم و نانهش لهو سهفهرەدا هه گيراب تن.
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