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

عیرفــان لەســە ر فیکــر تیــرۆر دەکرێــت، شەســتودوو 

لــە  مەعــرووف  عەبدولخالیــق  دواتــر،  ســاڵ 

هەولێــر، لــە 10ی ئەپریلــی 1985دا لەســەر کتێبــی: 

ــان  ــە هەم ــدا،( ب ــی کوردەواری ــە کۆمەڵ ــزاد ل )ئادەم

ــااڵنی  ــی س ــوەی دووەم ــە نی ــووس دەگات. ل چارەن

ســلێانی،  لــە  بیســتەمدا،  ســەدەی  هەشــتای 

)ڕەئــووف زوهــدی و عومــەر تۆفیق(یــش تیــرۆر 

دەکرێــن، یەکەمیــان لەســەر کتێبــی: )بــۆ لــە هەقــە 

کەوتنــە تەقــە( و دووەمیــان لەســەر نامیلکــەی: 

منداڵنەبــوون بەبــێ حــەب. تەنانــەت نووســینی 

کــوردی بــە حەرفــی التینــی، الی بەعــس، )دەکەوێتــە 

و  عەرەبییــەوە  حەرفــی  دژایەتیکردنــی  خانــەی 

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

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

هەوڵــی کوشــتنی دەدرێــت و بــە ســەختی برینــدار 

دەکرێــت.

و  قورتوبــی  حەلــالج،  وەکــوو  زانایانــی  جــاران 

ســەهرەوەری تیــرۆر دەکــران، لــەم سەردەمەیشــدا، 

ــل، فــەرەج فــۆدە  حوســەین مــەروە، مەهــدی ئەلعامی

ــووز،  ــب مەحف ــن و نەجی ــەرەج دەکوژرێ ــاد ف و فەره

تەســلیمە  و  ڕوشــدی  ســەملان  نەســین،  عەزیــز 

نەرسیــن فەتــوا و هەوڵــی کوشــتنیان دەدرێــت. عەلــی 

عەبدولــڕەززاق و جــەالل ســادق ئەلعــەزم بــە دادگا 

ــەرس  ــت و ن ــی دەکرێ ــد زیندان ــەالء حامی ــن، ع دەدرێ

حامیــد ئەبــوو زەیــد ناچــار دەبێــت، زێــدی خــۆی 

بەجــێ بهێڵێــت.

مەعــرووف،  عەبدولخالیــق  1985دا،  ســەرەتای  لــە 

کوردەواریــدا()2(  کۆمەڵــی  لــە  )ئادەمــزاد  کتێبــی: 

بــاو دەکاتــەوە، لەگــەڵ باوبوونەوەیــدا، )ئەمــن( کــە 

بەدناوتریــن دەزگای ســەرکوتکەری بەعــس بــوو، کلــک 

لەگــەڵ کۆمەڵێــک مــەالی توندڕۆدا گــرێ دەدات و هەر 

چییــان بــۆ زڕاندنــی نــاوی نووســەرەکەی پــێ دەکرێت، 

لەنێوبردنــی  فەرمانــی  ســەرەتا  و  ناکــەن  درێغــی 

کتێبەکــە دەر دەکــەن و دواتــر نووســەرەکەی دەکــوژن. 

)ئــەوی کتێــب بســووتێنێت، ئینســانیش دەســووتێنێت.( 

بەعــس و مــەالی تونــدڕۆ، ڕاســتیی ئــەو گوتەیــەی 

شــاعیری ئەڵانیایــی، )هەیرنیــش هاینە(یــان ســەملاند.

و  الوازی  ڕەنگدانــەوەی  تیــرۆر،  بــەر  پەنابردنــە 

ناتوانێــت  دەســەاڵتێک  هیــچ  هەرگیــز  ترســنۆکییە، 

ــدەری  ــد حەی ــڕێتەوە، بڵن ــتەقینە بس ــەرێکی ڕاس نووس

ــی  ــە ژیان ــی ب ــت، کۆتای ــلەیەک ناتوانێ ــی: )گولـ گوتەن

بــە  بووبێــت  داهێنانــی  کــە  بهێنێــت  نووســەرێک 

ــق  ــە.( عەبدولخالی ــانی دیک ــی کەس ــە ژیان ــێک ل بەش

مەعــرووف چاوەڕێــی ئــەوەی دەکــرد، پێســتی بکەن بە 

چەکمــە و )کاســەی سەریشــی بــە تەپڵەکــی ســیگار،()3( 

بــەاڵم ئــەوەی بــە ملکەچــی دەزانــی، بێدەنــگ بێــت و 

لــێ بگەڕێــت بەعســی فاشیســت و مــەالی بیربەردیــن، 

ــن. ــەی بکێش ــووی وەاڵتەک ــتا و داهات ــەی ئێس وێن

عەبدولخالیــق مەعــرووف دەیزانــی گەالنــی ئەورووپــا، 

لــە ئەنجامــی خەباتێکــی درێژخایەنــەوە، لە دەســەاڵتی 

بــە  ئەورووپــا  دەیزانــی  بــووە،  ڕزگاریــان  کەنیســە 

کۆششــێکی دژوار، کۆمەڵێــک دەســتکەوتی مەزنــی بــە 

دەســت هێنــاوە، وەک: ئازادکردنــی گەردنــی سیاســەت 

لــە کۆتــی ئاییــن، بەرهەمهێنانــی عەقڵێکــی ڕەخنەگرانە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

کــە پێــی وایــە هیــچ شــتێک لەســەروو ڕەخنــەوە 

ــژدان.  ــی وی ــن و ئازادی ــروڕا دەربڕی ــی بی ــە، ئازادی نیی

ــی  ــان خەبات ــرای هەم ــش چ ــق مەعرووفی عەبدولخالی

ــە  ــرا، چونک ــرۆر ک ــە تی ــرد و بۆی ــتان هەڵک ــە کوردس ل

ڕۆشــنبیرێکی مــەزن و شۆڕشــگێڕێکی ڕاســتەقینە بــوو، 

ئەگــەر بێدینێکــی ســاکار و نووســەرێکی ڕووکــەش 

ــت. ــن و نەیاندەکوش ــی نەدەتۆقی ــە، لێ بووای

الپــەڕە  شــارەزای  مەعــرووف  عەبدولخالیــق 

خوێناوییەکانــی مێــژوو بــوو، دەیزانــی بەششــاری کوڕی 

بــورد، بــە تۆمەتــی زەندیقبــوون، لەژێــر قامچیــدا گیانی 

لــە دەســت داوە، دەیزانــی )کەعبــی کــوڕی ئــەرشەف( 

بــە تۆمەتــی القرتیکــردن بــە ڕەمــزی پیــرۆز، ســەری لــە 

ــش  ــی دەشــێت ئەوی ــەوە، دەیزان لەشــی جــوێ کراوەت

هەمــان چارەنووســی ئەوانــی هەبێــت. عەبدولخالیــق 

مەعــرووف لــە کتێبەکەیــدا، بــە پشتبەســن بــە دەقــی 

قورئــان، بــە کۆمەکــی گوتــە و هەڵســوکەتی پەیامهێــن 

ئیســالمی  تێڕوانینــی  شــافیعی،  بۆچوونەکانــی  و 

ــووکایەتی  ــە س ــووەوە، ن ــە ژن ڕوون کردب ــەبارەت ب س

بــە ئیســالم کردبــوو، نــە بــەو مەبەســتەیش هەڵوێســتی 

ئیســالمی دەربــارەی ژن شــی کردبــووەوە، بەڵکــوو 

ئامانجــی ئەوەبــوو، پــەردە لەســەر ڕووخســاری دزێــوی 

ــە  ــە ل ــدات ک ــووکایەتییە ال ب ــوو س ــەو هەم ــوی ئ دێ

ــت. ــراوە و دەکرێ ــە ژن ک ــالمدا ب ــایەی ئیس س

پەیامێکی خوێناوی
ــن،  ــاو ببەی ــەک لەن ــچ ماددەی ــن، هی ــۆن ناتوانی وەک چ

هــەر وایــش ناتوانیــن، ئەگــەر هیــچ کەرەســەیەکان 

لەبــەر دەســتدا نەبێــت، ماددەیــەک بەرهــەم بهێنیــن. لــە 

ڕوانگــەی ئەوانــەوە بڕوایــان بــە غەیــب هەیە، ئــەوە تەنیا 

خوایــە، بەبــێ ئــەوەی هیچــی لەبــەر دەســتدا بووبێــت، 

دەیشــتوانێت  و  بخوڵقێنێــت  گــەردوون  توانیویەتــی 

ــاڵە، زرپ  ــەزار س ــردووی ه ــوی م ــکی ڕزی ئێسکوپرووس

بیســتی  ســااڵنی  ســەرەتای  لــە  بکاتــەوە.  زینــدوو  و 

ــووی: )وەک  ــان گوتب ــال عیرف ــردوودا، جەم ــەدەی راب س

چــۆن ســووتووەجگەرە نابێتــەوە بــە تووتــن، مردوویــش 

ــەڕووی  ــە ل ــە، ک ــەو گوتەی ــەوە.( لەســەر ئ ــدوو نابێت زین

ــێخ  ــەاڵتی ش ــری دەس ــر چەت ــتە، لەژێ ــتییەوە دروس زانس

ــەو ســەروەختە،  ــرا. وەک چــۆن ئ ــرۆر ک مەحمــووددا، تی

ســەرەتا )زانــای  ئایینــی،( خوێنــی جەمــال عیرفانــی 

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
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حــەاڵڵ کــرد و دواتــر کــوژرا،  ســاڵی 1985یــش کۆششــی 

)زانــای ئایینــی،( ڕێگــەی بــۆ کوشــتنی عەبدولخالیــق 

ــرد. ــۆش ک ــت و خ ــرووف  تەخ مەع

ســااڵنی شەســتی ســەدەی ڕابــردووی ســەردەمی نــارس، 

ــەورەی  ــنوێژی هەرەگ ــەلتووت(ی پێش ــەد ش )موحەمم

مزگەوتــی ئەزهــەر فەتــوای دا: )ڕێککەوتــن لەگــەڵ 

حەفتــای  ســااڵنی  کەچــی  حەرامــە،(  ئیرسائیلــدا 

ســەردەمی ســادات، )موتەوەللــی شــەعراوی(ی وەزیری 

لەگــەڵ  )ڕێککەوتــن  دا:  فەتــوای  میــرس  ئەوقافــی 

ــی  ــی ئایین ــە زانایان ــێک ل ــە)4(( بەش ــدا حەاڵل ئیرسائیل

ــە  ــک ل ــن وەک یەکێ ــان شــێوە، دی ــە هەم ــش، ب کوردی

دەزگا ســەرکوتکەرەکانی دەســەاڵتی سیاســی وەگــەڕ 

دەخــەن، بــە چاوپۆشــین لــە سیســتەمی فەرمانڕەوایــی 

و ناســنامەی دەســەاڵتداران.

هیــچ باوەڕێــک ئــەو مافــەی نییــە، خــۆی لەســەروو 

ڕەخنــە و گومانــەوە ببینێــت، بــەوەدا ئــەوی ڕەخنەی 

لــە ئیســالم گرتبێــت، یــان گومانــی لێــی هەبووبێــت، 

لەگەڵــدا  فیکریــی  ملمالنێــی  ئــەوەی  لەبــری 

یــان  ڕاوەدوونــان  تۆقانــدن،  دووچــاری  کرابێــت، 

ــە  ــەو ئایین ــی لۆگیکــی ئ ــەوە، بەهێزی کوشــن بووەت

ــن  ــی ئایی ــەر زانایان ــر پرســیارەوە. ئەگ ــە ژێ دەکەوێت

ــە ڕاســت  ــە و ل ــەو بووای ــان پت ــە دینەکەی ــان ب بڕوای

و دروســتییەکەی دڵنیــا بوونایــە، پەکیــان لەســەر 

نەدەکــەوت،  هێنانــەوە  بەڵگــە  و  ئەرگومێنــت 

خوێنــی  نەدەچــوو،  ڕەخنــە  لــە  زەندەقیــان 

ــەی  ــوو ڕێگ ــرد، بەڵک ــنفیکرانیان حــەاڵڵ نەدەک ڕۆش

هەڵدەبــژارد.  دیالۆگیــان 

کارێکــی  نییــە،  تەجریــدی  بەرهەمێکــی  ڕەخنــە 

شۆڕشــگێڕانەیە، ئــەوی ڕەخنــەی لــە ئــۆل نەبێــت، 

ڕەخنــەی لــە هیــچ شــتێکی دیکــە نییــە. عەبدولخالیــق 

مەعــرووف وەک باکۆنیــن دەڵێــت، دەیزانــی )هەتــا 

ســەروەرمان لــە ئاســان هەبێــت، لەســەر زەوی کۆیلــە 

دەبیــن،( بۆیــە وەک چــۆن مەلــەک تــاوس بێجگــە لــە 

خــوا کوڕنووشــی بــۆ کەســی دی نەبــرد، ئەویــش بێجگە 

لــە ڕاســتی، ڕێــزی لــە هیــچ دەســەاڵتێکی تــر نەگــرت. 

ئەوانــەی  وابــوو،  پێــی  مەعــرووف  عەبدولخالیــق 

ــر  ــی گی ــدی کۆمەاڵیەت ــەی بڵن ــە و پای ــە پل دەســتیان ل

ــەی  ــێودان، ئەوان ــە نش ــاکارەوە ل ــەڕووی ئ ــت، ل دەبێ

بــە ســامان شــاد دەبــن، ویژدانیــان لــە کیــس دەچێــت 

خاوێنــە،  هەمیشــە  کراســیان  یەخــەی  ئەوانــەی  و 

ــە. ــان پۆخڵ داوێنی

الپــەڕە  شــارەزای  مەعــرووف  عەبدولخالیــق 

خوێناوییەکانــی ئیســالم بــوو، دەیزانــی ئیســالم هەرگیــز 

لــە دەرەوەی بازنــەی خــۆی، بــواری گوتوبێــژی بــە 

بــە  زانایانــی ســەر  لەنێــو  ئەگــەر  نــەداوە،  کــەس 

ئیسالمیشــدا تاکوتەرایــەک هەڵکەوتــن، بــە چــاوی 

ــت،  ــالمیان دابێ ــووری ئیس ــەرنجی کەلەپ ــەوە س ڕەخن

ــی ســەردەمەکەیان  ــوە وەاڵمــی داخوازییەکان نەیانتوانی

وەاڵمــی  چونکــە  عەبــدە  موحەممــەد  بدەنــەوە، 

ــی  ــی نەیاران ــۆ دەمکوتکردن ــوو، ب ــێ نەب ــەری پ قایلک

ــەد:  ــەی موحەمم ــەر گوت ــردەوە ب ــای دەب ئیســالم، پەن

)ئەگــەر بیــر لــە خالقیــش ناکەنــەوە، هیــچ نەبێــت بیــر 

بکەنــەوە.( لــە مەخلووقەکانــی 

دیکــە  کەســی  زۆر  کوردەواریــدا،  لەنێــو  دەشــێت 

زیاتریــش  و  مەعــرووف  عەبدولخالیــق  هێنــدەی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

مەعرووف لەم کتێبەدا دەست بۆ کۆمەڵێک بابەت دەبات، کە دواتر لەسەری تیرۆر دەکرێت
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ــەاڵم هێشــتا  ــت، ب ــە ئیســالمدا هەبووبێ شــارەزایییان ل

تێــدا هەڵنەکەوتــووە، هێنــدەی  کــورد کەســی وای 

ــی،  ــکاوی و قووڵ ــە ڕاش ــەو ب ــدەی ئ ــر و هێن ــەو بوێ ئ

هەڵوێســتی ئیســالمی لەبــارەی ژنــەوە لێــک دابێتــەوە. 

لــە  بەشــێک  بــە  کوردســتان  خەڵکــی  زۆرینــەی 

نووسەرانیشــەوە، کــە دەبینــن ڕۆژانــە ســووکایەتی بــە 

ژن دەکرێــت، ئۆباڵەکــەی دەخەنــە ئەســتۆی ئــەم مەال، 

یــان ئــەو زانــای ئایینــی، عەبدولخالیــق مەعــرووف 

بکاتــەوە  ڕاســت  بــاوە،  هەڵــە  ئــەو  داوە  هەوڵــی 

و ســەرنجی خەڵکــی بــۆ ئــەوە ڕابکێشــێت، ئــەوە 

ئیســالمە ســووک ســەرنجی ژن دەدات، نــەک ئــەم 

مــەال یــان ئــەو ئاخونــد، ئەویشــی ڕەخنــەی هەیــە، بــا 

یەخــەی پیاوانــی دینــی نەگرێــت، بــا ئاراســتەی دەقــی 

ــکات. ــی ب ــوکەوتی پەیامهێن ــە و هەڵس ــان و گوت قورئ

پەیامی ســەرەکیی کتێبەکــەی عەبدولخالیــق مەعرووف 

ــی  ــەوەی: هــەر کەســێک هەڵوێســتی پیاوان ــە ل بریتیی

ــە  ــە ل ــا ڕەخن ــت، ب ــاڕەوا دەزانێ ــە چــەوت و ن ــن ب ئایی

ــوو  ــە م ــەی ب ــەو مەالیان ــە ئ ــەک ل ــت، ن ئیســالم بگرێ

لــەو ڕێیــە الیــان نــەداوە کــە دینەکەیــان بەهــۆی دەقی 

قورئــان و گوتــەی پەیامهێنــەوە نەخشــەی کێشــاوە. 

ئــەوی دژی مارەبڕینــی منداڵــی ســەر بێشــکە، فرەژنــی 

و ژنــی ســەفەرییە، بــا ئیســالم تۆمەتبــار بــکات، نــەک 

ــی  ــە دەق ــەرنجدانی ژن، ل ــووک س ــد. س ــەال و ئاخون م

قورئــان و گوتــار و ڕەوتــاری پەیامهێنــەوە ســەرچاوەی 

گرتــووە، نــەک لــە لێکدانــەوە و هەڵســوکەوتی پیاوانــی 

ئایینــەوە. ئەوانــەی لــە دونیــای ئیســالمدا، ســووکایەتی 

بــە ئینســان بــە گشــتی و بــە ژن بــە تایبەتــی دەکــەن، 

هۆشــیاری  بەوپــەڕی  و  ڕاســتەقینەن  موســوڵانی 

و  پیــرۆزەکان  دەقــە  ناوەڕۆکــی  دەســتپاکییەوە،  و 

ــەوی  ــن جێبەجــێ دەکــەن. ئ ــی خــوا و پەیامهێ فەرمان

هەڵســوکەوتی دەســەاڵتدارانی هاوچەرخــی ئیســالم 

ــا،  ــان ن ــت، ی ــدا بنێ ــی پێ ــەوە ددان ــاکات، ئ ــەند ن پەس

ــەوە  ــەوە. ئ ــا، ئیســالم ڕەت دەکات ــان ن ــت، ی ــێ بزانێ پ

کرۆکــی نامــە بــە خوێــن نوورساوەکــەی عەبدولخالیــق 

ــوو. ــرووف ب مەع
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