حەمەسەعید حەسەن

کتێبێکی
بە خوێن نووسراو
چۆن بەعس و مەالی توندڕۆ عەبدولخالیق مەعرووفیان کردە قوربانی؟

لــە ســلێامنی ،لــە 23ی 12ی 1923دا ،جەمــال

لــە ســەرەتای 1985دا ،عەبدولخالیــق مەعــرووف،

عیرفــان لەســە ر فیکــر تیــرۆر دەکرێــت ،شەســتودوو

کتێبــی( :ئادەمــزاد لــە کۆمەڵــی کوردەواریــدا)

ســاڵ دواتــر ،عەبدولخالیــق مەعــرووف لــە

بــاو دەکاتــەوە ،لەگــەڵ باڵوبوونەوەیــدا( ،ئەمــن) کــە

هەولێــر ،لــە 10ی ئەپریلــی 1985دا لەســەر کتێبــی:

بەدناوتریــن دەزگای ســەرکوتکەری بەعــس بــوو ،کلــک

(ئادەم ـزاد لــە کۆمەڵــی کوردەواریــدا )،بــە هەمــان

لەگــەڵ کۆمەڵێــک مــەالی توندڕۆدا گــرێ دەدات و هەر

چارەنــووس دەگات .لــە نیــوەی دووەمــی ســااڵنی

چییــان بــۆ زڕاندنــی نــاوی نووســەرەکەی پــێ دەکرێت،

هەشــتای ســەدەی بیســتەمدا ،لــە ســلێامنی،

درێغــی ناکــەن و ســەرەتا فەرمانــی لەنێوبردنــی

(ڕەئــووف زوهــدی و عومــەر تۆفیق)یــش تیــرۆر

کتێبەکــە دەر دەکــەن و دواتــر نووســەرەکەی دەکــوژن.

دەکرێــن ،یەکەمیــان لەســەر کتێبــی( :بــۆ لــە هەقــە

(ئــەوی کتێــب بســووتێنێت ،ئینســانیش دەســووتێنێت).

کەوتنــە تەقــە) و دووەمیــان لەســەر نامیلکــەی:

بەعــس و مــەالی تونــدڕۆ ،ڕاســتیی ئــەو گوتەیــەی

منداڵنەبــوون بەبــێ حــەب .تەنانــەت نووســینی

شــاعیری ئەڵامنیایــی( ،هەیرنیــش هاینە)یــان ســەملاند.

کــوردی بــە حەرفــی التینــی ،الی بەعــس( ،دەکەوێتــە

پەنابردنــە بــەر تیــرۆر ،ڕەنگدانــەوەی الوازی و

خانــەی دژایەتیکردنــی حەرفــی عەرەبییــەوە و

ترســنۆکییە ،هەرگیــز هیــچ دەســەاڵتێک ناتوانێــت

دڵشــاد مەریوانیــی لەســەر دەکوژرێــت( .)1().کەریــم

نووســەرێکی ڕاســتەقینە بســڕێتەوە ،بڵنــد حەیــدەری

زەند)یــش چونکــە (ئینجیــل)ی کردبــوو بــە کــوردی،

گوتەنــی( :گولـــلەیەک ناتوانێــت ،کۆتایــی بــە ژیانــی

هەوڵــی کوشــتنی دەدرێــت و بــە ســەختی برینــدار

نووســەرێک بهێنێــت کــە داهێنانــی بووبێــت بــە

دەکرێــت.

بەشــێک لــە ژیانــی کەســانی دیکــە ).عەبدولخالیــق

جــاران زانایانــی وەکــوو حەلــاج ،قورتوبــی و

مەعــرووف چاوەڕێــی ئــەوەی دەکــرد ،پێســتی بکەن بە

ســەهرەوەری تیــرۆر دەکــران ،لــەم سەردەمەیشــدا،

چەکمــە و (کاســەی سەریشــی بــە تەپڵەکــی ســیگار)،

حوســەین مــەروە ،مەهــدی ئەلعامیــل ،فــەرەج فــۆدە

بــەاڵم ئــەوەی بــە ملکەچــی دەزانــی ،بێدەنــگ بێــت و

و فەرهــاد فــەرەج دەکوژرێــن و نەجیــب مەحفــووز،

لــێ بگەڕێــت بەعســی فاشیســت و مــەالی بیربەردیــن،

عەزیــز نەســین ،ســەملان ڕوشــدی و تەســلیمە

وێنــەی ئێســتا و داهاتــووی وەاڵتەکــەی بکێشــن.

نەرسیــن فەتــوا و هەوڵــی کوشــتنیان دەدرێــت .عەلــی

عەبدولخالیــق مەعــرووف دەیزانــی گەالنــی ئەورووپــا،

عەبدولــڕەززاق و جــەالل ســادق ئەلعــەزم بــە دادگا

لــە ئەنجامــی خەباتێکــی درێژخایەنــەوە ،لە دەســەاڵتی

دەدرێــن ،عــەالء حامیــد زیندانــی دەکرێــت و نــەرس

کەنیســە ڕزگاریــان بــووە ،دەیزانــی ئەورووپــا بــە

حامیــد ئەبــوو زەیــد ناچــار دەبێــت ،زێــدی خــۆی

کۆششــێکی دژوار ،کۆمەڵێــک دەســتکەوتی مەزنــی بــە

بەجــێ بهێڵێــت.

دەســت هێنــاوە ،وەک :ئازادکردنــی گەردنــی سیاســەت

()2

()3
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کــە پێــی وایــە هیــچ شــتێک لەســەروو ڕەخنــەوە

ڕوانگــەی ئەوانــەوە بڕوایــان بــە غەیــب هەیە ،ئــەوە تەنیا

نییــە ،ئازادیــی بیــروڕا دەربڕیــن و ئازادیــی ویــژدان.

خوایــە ،بەبــێ ئــەوەی هیچــی لەبــەر دەســتدا بووبێــت،

عەبدولخالیــق مەعرووفیــش چــرای هەمــان خەباتــی

توانیویەتــی گــەردوون بخوڵقێنێــت و دەیشــتوانێت

لــە کوردســتان هەڵکــرد و بۆیــە تیــرۆر کــرا ،چونکــە

ئێسکوپرووســکی ڕزیــوی مــردووی هــەزار ســاڵە ،زرپ

ڕۆشــنبیرێکی مــەزن و شۆڕشــگێڕێکی ڕاســتەقینە بــوو،

و زینــدوو بکاتــەوە .لــە ســەرەتای ســااڵنی بیســتی

ئەگــەر بێدینێکــی ســاکار و نووســەرێکی ڕووکــەش

ســەدەی رابــردوودا ،جەمــال عیرفــان گوتبــووی( :وەک

بووایــە ،لێــی نەدەتۆقیــن و نەیاندەکوشــت.

چــۆن ســووتووەجگەرە نابێتــەوە بــە تووتــن ،مردوویــش
الپــەڕە

زینــدوو نابێتــەوە ).لەســەر ئــەو گوتەیــە ،کــە لــەڕووی

عەبدولخالیــق

مەعــرووف

شــارەزای

خوێناوییەکانــی مێــژوو بــوو ،دەیزانــی بەششــاری کوڕی

زانســتییەوە دروســتە ،لەژێــر چەتــری دەســەاڵتی شــێخ

بــورد ،بــە تۆمەتــی زەندیقبــوون ،لەژێــر قامچیــدا گیانی

مەحمــووددا ،تیــرۆر ک ـرا .وەک چــۆن ئــەو ســەروەختە،

لــە دەســت داوە ،دەیزانــی (کەعبــی کــوڕی ئــەرشەف)

ســەرەتا (زانــای ئایینــی )،خوێنــی جەمــال عیرفانــی

بــە تۆمەتــی القرتیکــردن بــە ڕەمــزی پیــرۆز ،ســەری لــە
لەشــی جــوێ کراوەتــەوە ،دەیزانــی دەشــێت ئەویــش
هەمــان چارەنووســی ئەوانــی هەبێــت .عەبدولخالیــق
مەعــرووف لــە کتێبەکەیــدا ،بــە پشتبەســن بــە دەقــی
قورئــان ،بــە کۆمەکــی گوتــە و هەڵســوکەتی پەیامهێــن
و بۆچوونەکانــی شــافیعی ،تێڕوانینــی ئیســامی
ســەبارەت بــە ژن ڕوون کردبــووەوە ،نــە ســووکایەتی
بــە ئیســام کردبــوو ،نــە بــەو مەبەســتەیش هەڵوێســتی
ئیســامی دەربــارەی ژن شــی کردبــووەوە ،بەڵکــوو
ئامانجــی ئەوەبــوو ،پــەردە لەســەر ڕووخســاری دزێــوی
دێــوی ئــەو هەمــوو ســووکایەتییە ال بــدات کــە لــە
ســایەی ئیســامدا بــە ژن کــراوە و دەکرێــت.
پەیامێکی خوێناوی
وەک چــۆن ناتوانیــن ،هیــچ ماددەیــەک لەنــاو ببەیــن،
هــەر وایــش ناتوانیــن ،ئەگــەر هیــچ کەرەســەیەکامن
لەبــەر دەســتدا نەبێــت ،ماددەیــەک بەرهــەم بهێنیــن .لــە

هیچ باوەڕێک ئەو مافەی
نییە ،خۆی لەسەروو ڕەخنە
و گومانەوە ببینێت ،بەوەدا
ئەوی ڕەخنەی لە ئیسالم
گرتبێت ،یان گومانی لێی
هەبووبێت ،لەبری ئەوەی
ملمالنێی فیکریی لەگەڵدا
کرابێت ،دووچاری تۆقاندن،
ڕاوەدوونان یان کوشتن
بووەتەوە ،بەهێزیی لۆگیکی
ئەو ئایینە دەکەوێتە ژێر
پرسیارەوە

حــەاڵڵ کــرد و دواتــر کــوژرا ،ســاڵی 1985یــش کۆششــی

ڕەخنــە بەرهەمێکــی تەجریــدی نییــە ،کارێکــی

(زانــای ئایینــی )،ڕێگــەی بــۆ کوشــتنی عەبدولخالیــق

شۆڕشــگێڕانەیە ،ئــەوی ڕەخنــەی لــە ئــۆل نەبێــت،

مەعــرووف تەخــت و خــۆش کــرد.

ڕەخنــەی لــە هیــچ شــتێکی دیکــە نییــە .عەبدولخالیــق

ســااڵنی شەســتی ســەدەی ڕابــردووی ســەردەمی نــارس،

مەعــرووف وەک باکۆنیــن دەڵێــت ،دەیزانــی (هەتــا

(موحەممــەد شــەلتووت)ی پێشــنوێژی هەرەگــەورەی

ســەروەرمان لــە ئاســان هەبێــت ،لەســەر زەوی کۆیلــە

مزگەوتــی ئەزهــەر فەتــوای دا( :ڕێککەوتــن لەگــەڵ

دەبیــن )،بۆیــە وەک چــۆن مەلــەک تــاوس بێجگــە لــە

ئیرسائیلــدا حەرامــە )،کەچــی ســااڵنی حەفتــای

خــوا کوڕنووشــی بــۆ کەســی دی نەبــرد ،ئەویــش بێجگە

ســەردەمی ســادات( ،موتەوەللــی شــەعراوی)ی وەزیری

لــە ڕاســتی ،ڕێــزی لــە هیــچ دەســەاڵتێکی تــر نەگــرت.

ئەوقافــی میــر فەتــوای دا( :ڕێککەوتــن لەگــەڵ

عەبدولخالیــق مەعــرووف پێــی وابــوو ،ئەوانــەی

ئیرسائیلــدا حەاڵلــە( ))4بەشــێک لــە زانایانــی ئایینــی

دەســتیان لــە پلــە و پایــەی بڵنــدی کۆمەاڵیەتــی گیــر

کوردیــش ،بــە هەمــان شــێوە ،دیــن وەک یەکێــک لــە

دەبێــت ،لــەڕووی ئــاکارەوە لــە نشــێودان ،ئەوانــەی

دەزگا ســەرکوتکەرەکانی دەســەاڵتی سیاســی وەگــەڕ

بــە ســامان شــاد دەبــن ،ویژدانیــان لــە کیــس دەچێــت

دەخــەن ،بــە چاوپۆشــین لــە سیســتەمی فەرمانڕەوایــی

و ئەوانــەی یەخــەی کراســیان هەمیشــە خاوێنــە،

و ناســنامەی دەســەاڵتداران.

داوێنیــان پۆخڵــە.

هیــچ باوەڕێــک ئــەو مافــەی نییــە ،خــۆی لەســەروو

عەبدولخالیــق

ڕەخنــە و گومانــەوە ببینێــت ،بــەوەدا ئــەوی ڕەخنەی

خوێناوییەکانــی ئیســام بــوو ،دەیزانــی ئیســام هەرگیــز

لــە ئیســام گرتبێــت ،یــان گومانــی لێــی هەبووبێــت،

لــە دەرەوەی بازنــەی خــۆی ،بــواری گوتوبێــژی بــە

لەبــری ئــەوەی ملمالنێــی فیکریــی لەگەڵــدا

کــەس نــەداوە ،ئەگــەر لەنێــو زانایانــی ســەر بــە

کرابێــت ،دووچــاری تۆقانــدن ،ڕاوەدوونــان یــان

ئیسالمیشــدا تاکوتەرایــەک هەڵکەوتــن ،بــە چــاوی

کوشــن بووەتــەوە ،بەهێزیــی لۆگیکــی ئــەو ئایینــە

ڕەخنــەوە ســەرنجی کەلەپــووری ئیســامیان دابێــت،

دەکەوێتــە ژێــر پرســیارەوە .ئەگــەر زانایانــی ئاییــن

نەیانتوانیــوە وەاڵمــی داخوازییەکانــی ســەردەمەکەیان

بڕوایــان بــە دینەکەیــان پتــەو بووایــە و لــە ڕاســت

بدەنــەوە ،موحەممــەد عەبــدە چونکــە وەاڵمــی

و دروســتییەکەی دڵنیــا بوونایــە ،پەکیــان لەســەر

قایلکــەری پــێ نەبــوو ،بــۆ دەمکوتکردنــی نەیارانــی

ئەرگومێنــت و بەڵگــە هێنانــەوە نەدەکــەوت،

ئیســام ،پەنــای دەبــردەوە بــەر گوتــەی موحەممــەد:

زەندەقیــان لــە ڕەخنــە نەدەچــوو ،خوێنــی

(ئەگــەر بیــر لــە خالقیــش ناکەنــەوە ،هیــچ نەبێــت بیــر

ڕۆشــنفیکرانیان حــەاڵڵ نەدەکــرد ،بەڵکــوو ڕێگــەی

لــە مەخلووقەکانــی بکەنــەوە).

دیالۆگیــان هەڵدەبــژارد.

دەشــێت لەنێــو کوردەواریــدا ،زۆر کەســی دیکــە

مەعــرووف

شــارەزای

الپــەڕە

هێنــدەی عەبدولخالیــق مەعــرووف و زیاتریــش
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مەعرووف لەم کتێبەدا دەست بۆ کۆمەڵێک بابەت دەبات ،کە دواتر لەسەری تیرۆر دەکرێت

شــارەزایییان لــە ئیســامدا هەبووبێــت ،بــەاڵم هێشــتا

موســوڵامنی ڕاســتەقینەن و بەوپــەڕی هۆشــیاری

کــورد کەســی وای تێــدا هەڵنەکەوتــووە ،هێنــدەی

و دەســتپاکییەوە ،ناوەڕۆکــی دەقــە پیــرۆزەکان و

ئــەو بوێــر و هێنــدەی ئــەو بــە ڕاشــکاوی و قووڵــی،

فەرمانــی خــوا و پەیامهێــن جێبەجــێ دەکــەن .ئــەوی

هەڵوێســتی ئیســامی لەبــارەی ژنــەوە لێــک دابێتــەوە.

هەڵســوکەوتی دەســەاڵتدارانی هاوچەرخــی ئیســام

زۆرینــەی خەڵکــی کوردســتان بــە بەشــێک لــە

پەســەند نــاکات ،ئــەوە ددانــی پێــدا بنێــت ،یــان نــا،

نووسەرانیشــەوە ،کــە دەبینــن ڕۆژانــە ســووکایەتی بــە

پــێ بزانێــت ،یــان نــا ،ئیســام ڕەت دەکاتــەوە .ئــەوە

ژن دەکرێــت ،ئۆباڵەکــەی دەخەنــە ئەســتۆی ئــەم مەال،

کرۆکــی نامــە بــە خوێــن نوورساوەکــەی عەبدولخالیــق

یــان ئــەو زانــای ئایینــی ،عەبدولخالیــق مەعــرووف

مەعــرووف بــوو.

هەوڵــی داوە ئــەو هەڵــە بــاوە ،ڕاســت بکاتــەوە
29ی 4ی 1997

و ســەرنجی خەڵکــی بــۆ ئــەوە ڕابکێشــێت ،ئــەوە
ئیســامە ســووک ســەرنجی ژن دەدات ،نــەک ئــەم
مــەال یــان ئــەو ئاخونــد ،ئەویشــی ڕەخنــەی هەیــە ،بــا
یەخــەی پیاوانــی دینــی نەگرێــت ،بــا ئاراســتەی دەقــی
قورئــان و گوتــە و هەڵســوکەوتی پەیامهێنــی بــکات.

پەراوێزەکان:

پەیامی ســەرەکیی کتێبەکــەی عەبدولخالیــق مەعرووف

( )1کنعــان مکیــة ،القســوة والصمــت ،الطبعــة األولــی،

بریتییــە لــەوەی :هــەر کەســێک هەڵوێســتی پیاوانــی

ص 151دار الســاقي  1994لنــدن.

ئاییــن بــە چــەوت و نــاڕەوا دەزانێــت ،بــا ڕەخنــە لــە

( )2عەبدولخالیــق مەعــرووف ،ئادەم ـزاد لــە کۆمەڵــی

ئیســام بگرێــت ،نــەک لــە ئــەو مەالیانــەی بــە مــوو

کوردەواریــد ،دار الجاحــظ  1985بغــداد .ئــەم

لــەو ڕێیــە الیــان نــەداوە کــە دینەکەیــان بەهــۆی دەقی

کتێبانەیشــی بــاو کردوونــەوە )*( :ئەنتێنــا ،چاپخانــەی

قورئــان و گوتــەی پەیامهێنــەوە نەخشــەی کێشــاوە.

کوردســتان  1977هەولێــر )**( .تەکنیــککار ،چاپخانــەی

ئــەوی دژی مارەبڕینــی منداڵــی ســەر بێشــکە ،فرەژنــی

بابــل  1981بەغــداد )***( .دیوانــی نالــی و کــێ ڕاســتە؟

و ژنــی ســەفەرییە ،بــا ئیســام تۆمەتبــار بــکات ،نــەک

چاپخانــەی املٶسســة العراقیــة للدعایــة والطباعــة 1984

مــەال و ئاخونــد .ســووک ســەرنجدانی ژن ،لــە دەقــی

بغــداد.

قورئــان و گوتــار و ڕەوتــاری پەیامهێنــەوە ســەرچاوەی

( )3عەبدولوەهاب بەیاتی.

گرتــووە ،نــەک لــە لێکدانــەوە و هەڵســوکەوتی پیاوانــی

( )4مجموعــة مــن الکتــاب ،أإلبــداع مــن نوافــذ

ئایینــەوە .ئەوانــەی لــە دونیــای ئیســامدا ،ســووکایەتی

جهنــم ،العنــف أألصــويل ،ص  18و  19ریــاض الریــس

بــە ئینســان بــە گشــتی و بــە ژن بــە تایبەتــی دەکــەن،

للنــر 1995لنــدن.

ژمارە  - 2نیسانی 2019

90

