فيرقهی ئههلی حهق )علی اللهی(
نووسينی سهعيدخان ]دکتۆر سهعيدخانی کوردستانی[
وەرگ ڕان له ئينگليزييهوە ،ئهنوەر سو تانی
له ماوەيهکدا که خهريکی ساغکردنهوەی کهشکۆ ه شيعرەکهی ش خ عهبدولموئمينی مهردۆخی
بووم ،1بۆم دەرکهوت که کهشکۆ هکه "ميرزا سهعيد" ناو ک له سهرەتاکانی سهدەی بيستهمدا به
کت بخانهی بريتانيای فرۆشتووە .پاشان کهوتمه شو ن ئهم ناوە و زانيم "ميرزا سهعيد" ههمان
سهعيدخان و ئهويش ههمان دکتۆر سهعيدخانی کوردستانييه که بهگو رەی م ژووی مهردۆخ
فهق يهکی خه کی مهريوان بووە و له کۆتاييهکانی سهدەی نۆزدەههمدا له شاری سنه لهبهردەستی
مهردۆخدا دەرسی خو ندووە )م ژووی مهردخ ،بهرگی  ،٢ﻻپهڕە .(١٩
ش خ عهبدولموئمنی باپيرەی ئايهتو
له سا ی ١٣٠٥ی کۆچی )١٨٨٨-١٨٨٧ز(دا ،تاقم ک موژدەدەری مهسيحی بۆ تهبليغی
مهسيحيهت له شاری ورم وە هاتوونهته سنه' .فهق سهعيد' لهگه يان کهوتووە ،چۆته سهر ئايينی
ئهوان و سهری له ههمهدان و تاران دەره ناوە .له سا ی ١٨٩٣دا چووەته سو د و پاشان بريتانيا.
له لهندەن دوو ساڵ و پاشان له ١٩٠٢شدا سا کی تر ،دەرسی پزيشکی خو ندووە و سهرئهنجام له
ئوروپاوە گهڕاوەتهوە تاران و به ناوی "دکتۆر سهعيدخان" ،تا کۆتايی تهمهنی ،که دەگوترێ سا ی
 ١٩٤٢بووب ت ،2يهک له پزيشکه ناودارەکانی ئ ران بووە.
دکتۆر سهعيدخان ،جگه له کاروباری پزيشکی ،ت که وييهکی زۆری لهگهڵ ئايين و ئهدەب
ههبووە .خاوەنی ههست کی کوردپهروەرانهی بهه ز بووە و بهگشتی ،ئام تهيهک له ئيماندار تی
ئايينی ،کوردپهروەری و ئهدەب دۆستی بووە .مينۆرسکی و زۆر ک له ڕۆژهه تناس و
کوردناسهکانی سهردەمی خۆی ،که کيان له زانيارييهکانی وەرگرتووە و لهڕاستيدا بهش ک له
وتاری "گۆران"ی مينۆرسکی بهو زانيارييانه نووسراوە که سهعيدخان پ ی ڕاگهياندووە -ئهوەش
له دەقی وتارەکهی مينۆرسکيدا ئاماژەی پ کراوە.
دەگوترێ سهعيد خان ،نووسراوە و ئاسهوار کی زۆری ل بهج ماب ت ،که ل رەو لهوێ
لهناوچووب تن .ئهوەی من به بوونی بزانم ،ئينجيل کی دەستنووسی خۆيهتی به پهراو زی زۆرەوە
که ئ ستا له کل سهيهکی شهقامی "قهوامولسه تهنه"ی تاران پار زراوە و  ٣٥سا ک پ ش ئ ستا
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چاوم پ ی کهوتووە ،کاک "ئهحمهدی شهريفی"يش  ٢٠ساڵ پ ش ئ ستا له ههمان شو ن بينيويه.
به م گرنگترين ئاسهواری سهعيدخان دەب ئهو کت به شيعرە ب ت که چهند سال ک پ ش
کۆچی دوييهکهی له کرماشان چاپکراوە و به "نزانی" ناوی دەرکردووە له کات کدا ناوی تهواوی
کت بهکه" ،نزانی؟ مزگانی!" يه" . 4نزانی؟ مزگانی" به ش وەی شيعری برگهيی و به زمانی
 1ش خ عهبدولموئمنی مهردۆخی" ،کهشکۆ ه شيعر کی کوردی گۆرانی" ،ساغکردنهوەی ئهنوەر سو تانی ،تڕەستی سۆن بۆ کوردستان،
لهندەن .١٩٩٨
 2بڕوانه ،ج .رسولی و دکتر کيدی آلن؛ "طبيب محبوب-شرح زندگی دکتر سعيدخان کردستانی" ،مترجم فارسی ؟؛ تاران ،ساڵ؟ ]سا ی
چاپی يهکهمی کت بهکه به ئينگليزی .[١٩٥٧
 3بڕوانه ،ئهحمهد شهريفی ،گۆڤاری گزينﮓ ،چاپی سويد ،ژمارە  ،٧بههاری  .١٩٩٥لهو دا کاک ئهحمهد له زمان م دياخانمی زەندييهوە
دەنووس ت ئهو ئينجيله وەرگ ڕاوی نهمر عهزيز زەندی باوکی م ديا خانم ب ت .ديارە له گهل ک سهرچاوەی ديکهشدا باس له تهرجهمهی
کورديی ئينجيل له ﻻيهن عهزيز زەندييهوە کراوە به م ئهو نوسخه تايبهتهی وا من لهو تاران بينيم ،دەستخهتی دوکتۆر سهعيدخان بوو و
بهرپرسی شو نهکه ئهوەی به ڕاشکاوی ڕاگهياند .ل رەدا تهنيا دوو ڕ گامان بۆ دۆزينهوەی ڕاستی لهبهر دەستدايه ،يهکهميان ئهوەيه
کهس ک بچ ته شو نهکه و به وردی له مهسهلهکه بکۆ تهوە؛ دووههم ئهوەی بزانين تهرجهمهکه به زاراوەی سۆرانی کراوە يان گۆرانی.
ئهگهر سۆرانی ب ت ،هی عهزيز زەندييه دەنا گۆرانييهکه ب گومان هی دوکتۆر سهعيدخانه .عهزيز زەندی له گوندی قالو ی گهورکايهتی
هاتۆته دنيا و له مههاباد گهورە بووە ،تهرجهمهکهی ئهو به زاراوەی موکريانی بووە.
 4بۆ ئاگادار بوون له گرنگايهتی کت بهکه ،ليَرەدا پارچهيهك شيعری كوردی خواليَخؤشبوو ئايهتولَﻼَ مهردۆخ د نمهوە كه له وە َمی
ناردني نوسخهی كتيَبی "نزاني؟ مزگاني"ی دكتۆر سهعيد خاندا بۆى نووسيوە .ئايهتو ی پ َش نوي ژي مزگهوتی دارولئيحسان له

کورديی )زاراوەی گۆرانی( نووسراوە .ناوەڕۆکهکهی بانگهشهکردنه بۆ ئايينی عيسايی به م
لهباری "دەستهوشه"ی کورديی "گۆرانی"يهوە گهل ک دەو همهندە و ج گهی خۆيهتی لهبنکه
چاپهمهنييه کوردييهکانی ناوخۆ يان دەرەوەی و تدا سهرلهنوێ چاپ بکر تهوە.
من له ڕ گهی ژيننامهی سهعيدخانهوە که بهناوی "دکتۆر سهعيدی ئ رانی" لهسا ی  ١٩٥٧له
ئهمريکا ب وکراوەتهوە ،5به سۆراغی ئهم وتارەم زانی.
وتارەکه به ناوی "فيرقهی ئههلی حهق )علی اللهی("يهوە ،له ژمارەی سا ی ١٩٢٧ی گۆڤاری
” “Moslem Worldی چاپی بريتانيادا ب وبۆتهوە و نووسهرەکهی به "سهعيدخان" ناس نراوە ،که
ئ ستا تهرجهمه کوردييهکهی دەکهو ته بهردەستی خو نهر .له ڕ گهی ئهم وتارە و ڕاگهياندنی
نووسهر خۆيهوە دەزانين که دکتۆر سهعيدخان کت بی "نزانی؟ مزگانی!"ی بۆ پروپاگهندەی
مهسيحيهت له ن و پهيرەوانی ئههلی حهقی ناوچهکانی دەوروبهری کرماشاندا نووسيوە -ئهويش
لهسهر ئهساسی ئهو بۆچوونهی خۆی که دە  ،ههندێ دياردەی هاوبهش له ن وان باوەڕی ئههلی
حهق و ئوسوو ی ئايينی مهسيحدا ههيه ،ههروەها ئهوەی که پهيڕەوانی ئههلی حهق جهزرەبهو
ئازار کی زۆريان بهدەست موسو مانانی دراوس وە بينيوە و ﻻی وابووە که ئهو دوو دياردەيه
دەتوانن بنهمايهک بن بۆ ئهوەی تهبليغاتی مهسيحييهت له ناوياندا بتوان ت بهرەو ئهو ئايينهيان
ڕابک ش ت و بهش کيان بکات به عيسايی.
دکتۆر سهعيدخان ،بۆ ههر ئامانج ک ئهم کارەی کردب ت ،خۆی و ژيانی و کت بهکهی
بهش کن له کهلهپووری گهل ک بهنرخی گهلهکهمان و دەب ڕ زی زۆر لهوە زياتريان ل بگير ت
که تا ئ ستا گيراوە.
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له پهيوەندی ئهم وتارەدا پ ويسته ب م مامۆستا "عهﻻئهددين سهجادی"  ،سا ی ١٩٢٥ی وەک
ڕ کهوتی مردنی ئهو کهسايهتييه مهزنهی گهلهکهمان ڕاگهياندوە ،به م له ﻻيهکهوە وتارەکهی
سهعيدخان خۆی ،دوو ساڵ دوای ئهوە له  ١٩٢٧له گۆڤاری Moslem Worldدا ب وکراوەتهوە ب
ئهوەی مردنی نووسهرەکهی ڕابگهي نر ت؛ له ﻻيهکيتريشهوە ،دوو سهرچاوەی باوەڕپ کراو سا ی

م ژووەكهی خۆى و لهم شيعرەشدا به شي وەيهك ڕ ز له سهعيدخان دەگر ت كه لهوە زياتر َڕ ز له ئيماندار كی موسو مانيش ناگر ت.
ئايهتو مهردۆخ ،خزمهتی سهعيدخان به زمان و ئهدەب و كولتووری گهلهكهمانی ئهوەندە لهﻻ گرنﮓ بووە كه جياوازيی ئايينی
نهيتوانيوە ههستی به نيسبهت كهسايهتی مهزنی ئهوەوە بگۆ ِر ت .ئهوە دەقی شيعرەكهی ئايهتو َ مهردۆخه:
دەرمان دەروون پ ِر ئازارەكهم!
پڕ جهخارەكهم!
ئارام دلَهی ِ
بۆسام و نه ڕووی ديدەى و َيم ساوا
نامهێ "نزانی"ت وەﻻی من ياوا
مهلَههم دا نه زام خهسهی زنجيرت
ياوا وەسهردەم كوشتهكهی تيرت
واژەي گو َڵ قهشهنﮓ عهبير ب ژەكهت
ويرەی گوڵ شيرين شهكهر و ژةكهت
ههژارێ وەك من شيفتهش مهبۆ
نه د َ  ،سهد دڵ فريفتهش مهبۆ
كزەی دووريهكهت قسه كهردە بی
كو هی د هكهت جۆش ئاوەردە بی
ئهمجار ئهم كزە سامانساش كهردەن!
من خۆ ،كهم زووخاو چهپگهردم وەردەن
پڕ هوونم
د وناتۆ دۆدی كوورەی دەروونم
كۆ َناتۆ زامان دلَهی ِ
ويرە و وەژارەم جه ههردوو ههردەن
پڕ دەردەن
من جه دووری تۆ د م ِ
كارەبام ياوا وە ﻻڵ ئا ت
ههرسا ديم وە چهم نۆهاڵ با ت
دوردانهی قهتران وەردەكهت،
ديسان ديمهوە گۆنا زەردەكهت،
بۆسام ِ
ئانه نهووەهار زيندەگانيمهن
ئانه ِرۆژ جهژن شادمانيمهن
گيانم سهنگين بار ،تهن خهزان كهردە
وەرنه ئيسه من هوون دڵ وەردە
بهی دەردەو ئازيز "نزانى"م پهی چ َش!
جهرگم وە مهودای ژانا بيهن ڕ ش
سارا و سهر زەوی نمهيۆ يادم
من وە ياد تۆ ههميشه شادم
)مهردؤخ ،ميَژوو ،بهرگی  ،٢ل  ١٨و (١٩
 5سهرەوەتر ،پهراو زی ژمارە ٢
 6عهﻻئهدين سهجادی" ،م ژووی ئهدەبی کوردی"؛ بهغدا  ،١٩٥٢بهشی باغچهی شاعيران ،ﻻپهڕە ٥٤٩

 ١٣٦١ی کۆچی مانگی ) ١٩٤٢ی زاي نی( به سا ی مردنی دادەن ن :يهکهم نووسهرانی ژيننامهی
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سهعيدخان 7و دووههم 'تاريخ مشاهير کرد'ی بابا مهردۆخ ڕۆحانی.
من ئهم وتارەم له سا ی١٩٩٨دا وەرگ ڕايه سهر کوردی و له ژمارە ٢٥ی گۆڤاری گزينﮓ چاپی
سوئ د )پايزی  (١٩٩٩دا ب وم کردەوە .به داخهوە ،له سهرەتايهکی کورتدا بۆ چاپی وتارەکه ،دوو
هه هم کردبوو :يهکهم به حيسابی ڕاگهياندنهکهی مامۆستا عهﻻئهدين سهجادی ،سا ی مردنی
سهعيدخانم به  ١٩٢٥نووسيبوو و دووههم ،گوتبووم سهعيدخان مندا ی نهبووە! ديارە دەب ئهودەم
ه شتا چاوم به کت بی "طبيب محبوب" نهکهوتب ت که لهو دا سا ی مردنهکهی وەک  ١٩٤٢دياری
کراوە و له چهند شو نيشدا باس له دوو کوڕ و کچ کی کراوە .يادی بهخ ر ب ت نهمر کاک
ئهحمهدی شهريفی له نامهيهکدا که ههر ئهودەم بۆی ناردم ،ههردوو هه هکهی بۆ ڕاست کردمهوە
و له وتار کی پڕ ناوەرۆکيشدا که بۆ گۆڤاری گزينگی ناردبوو ،زانياريی زۆری سهبارەت به
ژيان و کهس وکار و بهرههمهکانی دوکتۆر سهعيدخان به خو نهر دابوو 9.ل رەداههردوو هه هکه
به يارمهتی نامهی کاک ئهحمهد و کت بی ژيننامهی دوکتۆر سهعيدخان ،ساغ کراونهتهوە.
بۆ ئاگاداری ،عينوان واته تايت ی وتارەکه من دامنهناوە و له وتارە ئينگليزييهکهشدا ههر وەها
نووسراوە .د نيام ئيماندارانی ئههلی حهق )به کاکهيی و حهقه و بهکتاشييهوە( بهوە ڕازی نين که
سيفهتی عهلی اللهييان پ بدر ت ،به م ئهوە ئهرکی وەرگ ڕ نييه دەستکاريی دەقهکه بکات.
يادی نهمر دوکتۆر سهعيدخانی کوردستانی ،وەک کهسايهتييهکی ڕووناکبير و د سۆزی زمان و
فهرههنگی گهلهکهمان ،بهخ ر ب ت!
٢٠١٧/١١/٣٠

 7سهرەوەتر ،پهراو زی ژمارە  ،٢ل ٩٨
 8بڕوانه ،بابهش خ مهردۆخ ڕۆحانی )شيوا(؛ "م ژووی ناودارانی کورد-عارفان ،زانايان ،و ژەوانان ،شاعيران"؛ بهرگی دووههم؛
وەرگ ڕان بۆ سهر کوردی :ماجد مهردۆخ ڕۆحانی؛ چاپی ئهکاد ميای کوردی ،ههول ر ٢٠١٠؛ لل  ٦٩٧تا  .٧٠٠ههروەها ،بڕوانه دەقی
فارسی کت بهکه؛ بهرگی دووههم ،لل  ٢٥٢تا  ٢٥٥که لهو دا ڕ کهوتی ١٣٢٢ی ههتاوی و  ١٣٦٢ی مانگی بۆ سا ی مردنهکهی
ڕاگهي نراوە و جياوازييهکی لهگهڵ تهرجهمه کوردييهکهدا نييه.
 9بڕوانه ،ئهحمهد شهريفی" ،ژيان و بهسهرهاتی دوکتۆر سهعيدخانی کوردستانی و ناساندنی کت بی نزانی ،مزگانی" ،گۆڤاری گزينﮓ،
چاپی سوئ د ،ژمارە  ،٢٧بههاری سا ی  ،٢٠٠٠لل  ٤٨تا .٥٤

فيرقهی ئههلی حهق )علی اللهی(

لهسهردەم کی زووی سهدەی چواردەههمدا ،له ئ ران ،مهسيحی و مووسايی بهسهر موسو ماناندا
حکوومهتيان دەکرد .له دوايين دەسا ی سهدەی س زدەههمدا ،جوولهکهيهک سهرەک وەزير بوو و
تهنانهت کهوتبووە بيری لهناوبردنی مهککه .و ت )بهگو رەی داوەريکردنی نووسهرانی
هاوچهرخی ئ مه( پڕ بوو له کل سا ،که ئاکاری خراپ و هه هيان ههبوو و "خاچ" تهنيا وەک
ڕازاوەيهکی ڕوا هتی شانازی پ وەدەکرا .عيبادەت کردنيش گهيشتبوە ڕادەی داب و نهريت کی
مردوو .ئهوەش سهردەم ک بوو که دەسه تی تهيموور ]ی گورەکان[ ئهو کارانهی به ئهنجام
گهياند که "شاپوور"]ی ساسانی[ له پ ش ئيسﻼمدا و ههروەها موسو مان و مهغولهکانی دوای ئهو
دەستيان پ کردبوو.
دەگوترێ تهيموور  ٩مليۆن مهسيحی ئ ران و م زۆپۆتاميای لهناوبرد ،سو تان سهليم ٢٠٠
ههزاری ل کوشتن و نادر ]شای ئهفشار[  ١٠٠ههزار مهسيحيی خه کی ورم ی له "ميانه" کوشت.
واههيه ئهم کردەوانه ههموو له ڕۆژهه ت کدا که بناغهی بهچاکه دانهنرابوو ،لهسهر بنهمای
ناسروشتی بوون ،دادپهروەرانه بنو نن به م ههر ههموويان ئيشارەت بوون به خواردنهوەو
فرۆشتنی شهراب و ههروەها به عيبادەت ک که زۆروکهم به کافر تی دادەنرا.
چياکانی ههورامان ،لهو سهردەمهدا ،زياتر دەستيان پ ڕاگهيشت و پهيوەنديگرتن لهگهڵ
ع راقی ئ ستادا ،به تهواوەتی گونجاو بوو ،ئهو کات ههر له موس هوە تا بهغدا ،و تهکه به کل سهو
دەيری ڕەبهنان داپۆشرابوو ،و تهنيا دوو ڕۆژەڕێ ،مرۆڤی لهههورامانهوە دەگاياندە "ساراتوو"
)سل مانی ئ ستا( ،شو ن ک که له کۆتاييهکانی سهدەی ههشتهمی زايينيدا ٨٠٠ ،خ زانی مهسيحی
ت دا دەژيان.
لهسهردەم کی پر ڕەمزو ڕازی ئهوتۆدا ،کورد ک لهوچيايانه دەرکهوت ،که ناوی ئيسحاق
بوو و به "پيرسههاک" دەناسرا ،ئهم ئيسحاق يا سههاکه به هۆی ش وازی ژيان و لهخواترسييهوە
–دياردەيهک که نهبووە هۆی ئ رەيی پ بردن کی کهم لهﻻيهن ش خهکانی هاوچهرخيهوە! گهل ک
زوو موريدی فرەی به دەورەوە کۆبوونهوەو واههيه ئهمڕۆش شت کی وا له ن و ئهو کوردانهدا که
باوەڕی ئاينييان ههيه بکهو ته بهرچاو؛ بهو ش وەيهی که پ ويست بکات ههر ههموويان پير يا
ڕ بهر کی ڕووحييان ههب ت .ههروەها ڕەنگه بارودۆخ کی نزيک به ڕۆژگاری "ئ کيشا")(٢به
تهواويهتی لهو چيايانهدا بهرچاو بکهوێ.
ب گومان ،بهش ک له موريدەکاندا سههاک بڕوايان به "حلوول" ههيه .ئهو بوو به شو ن
هه گرو ج گری باوکی خۆی– ش خ عيسا ،به م لهبهری دايکيهوە -که ناوی "دايهرەک" بوو،
دەچوەوە سهر ش خانی ناوداری بهرزنجی.

سههاک لهن و موريدانيدا چوار ياری بۆخۆی هه بژارد :پير بنيامين ،پير موسا )خۆيان وەک
"مووسيی" حونجهی دەکهن( ،پيرداودو پير رەبهر ،که ئهمهيان ژن بوو .بههۆی ئهو چوار کهسهو
ههروەها "حهوتهوانه" واته حهوت يارو "چل تهن" و "حهفتاودوو تهن"ەوە ،بانگهوازو ناوی
سههاک له دەرەوەدا ،دەنگی دايهوەو کورد کی زۆر له شو نی دوورو دەرەوە ڕاهاتن بۆ ئهوەی
پيری تازە دەرسيان دابدات و متفهرکيان بکات.
بۆ نموونه ،سههاک "خاتوو بهشير" کچی "ميرخوسرەو"ی له هۆزی خ هکيی جاف مارەکرد.
حهوت کوڕی بوو ،که پ يان دەگوتن "ههفت تهن" واته حهوت لهش .بهگو رەی نهريت ،دوای
دامهزراندنی ڕ وشو ن و سهلماندنی بيروباوەڕی خۆی و دوای ئهوەی پيرەکانی بۆ بهج ه شتن،
سههاک خۆی کوتوپڕ له چاوان ون بوو و سهری له ئاسيای بچووک دەره ناو لهوێ ناوی "حاجی
بهکتاش"ی لهخۆی نا )لهﻻی باوکهوە ئهويش وەک بهکتاش ،دەگهيشتهوە ئيمام ڕەزا( .ههر لهو وە
تهريقهتی دەرو شی بهکتاشی دامهزرا .شای حاکم ،ئيمانی به بۆچوونهکانی ه ناو نزيکهی ٩٠٠
"دەير"ی به ناو و شانازی ئهوەوە لهسهرانسهری ئيمبراتۆری عوسمانيدا ،بنيات نا ،که تائهمڕۆش
ههرماون.
دەگوترێ سههاک تهمهن کی در ژی  ٢١٠سا نی ههبووەو دوای ئهوەی ن وانی لهگهڵ براکانی
ت کچوو ،ناوچهی "ههجيج"ی بهج ه شت و چوو بۆ مهڕەنوو .ئينجا له پهرديوەر نيشتهج بوو.
بيروڕای سههاک بههۆی ههندێ شيعری کوردييهوە گهيشتۆته دەستی ئ مه .ش وەی شيعرەکان ئهو
ڕاستيه دەردەخهن که دوای شهشسهد ساڵ شيعرو زمانی کوردی لهو چيايانهدا ،گۆڕانکاری کهمی
بهسهردا هاتووە .دۆست ويارانی سههاک دەرسيان ل وەرگرت و بهههمان ش وە پهيرەويان کرد.
ئهم نووسراوانه .که "کهﻻم"يان "وته"يان پ دەگوترێ و وەک ئيلهام کی بهرز سهير دەکر ن،
ناويان "سهرنجام"ە ،سهرئهنجام ،بريتييه له کت ب ک که پ ی دەگوترێ "کهﻻمی حهقيقهت" ههمووی
به قه همی پير بنيامين نووسراوەو له "پهرديوەر" ئاشکرا کراوە .درەنگتر ،کات ژمارەی
ئيمانداران ڕووی لهزيادی نا ،ژمارەيهک تورکی بهغدا به تايبهت "قوشچی ئۆغ ی" هاتن و
بابهتيان لهسهر کهﻻمی حهقيقهت نووسی .ئهو قسهو نووسراوانه دواتر پ يان دەگوترا "کهﻻمی
ئهربابی زەوق" يا قسهی خه کانی خۆشراو ژ و ناوی "دەفتهر"يان لهسهر دانرا.
ههندێ له وته و دەربڕينهکان ،بهڕاستی ڕازاوەن و بهو ش وەيهی سو تان به نی داوە ،کات
"دەورە"کان کۆتاييان هات ،واته ئهگهر ههموو ڕوح ک ههزار جار حلوولی کرد )ههر حلوولهی
نزيکهی  ٥٠ساڵ دەخايهن ( ،سهرلهنوێ ئاشکرا دەب تهوە ،ئهو کهسانهش وا باوەڕيان پ ه ناوە،
به م زەمان ناناسن ،ههموو ڕۆژ ک چاوڕوانی دەرکهوتنی دەکهن.
بهم پ يه ههندێ موريد به هۆی شهوق و مهيلی زۆريانهوە بۆ دەرکهوتنی "خونکار" يا
"خوداوەندکار" ئهم شيعرانه دەخو ننهوە:

"چاوەڕوانيی بۆ هاتنی شا
ئهو ،کۆيلهيهکی ڕاستهقينهيه ،که چاوەڕوانی هاتنی شايه
بهکردەوە پاک ،به بير پاک و به ڕوانين پاک
ﻻنهدەر له ڕ گهی حهقيقهت و ئهرک.
هۆ برادەرە خۆشهويستهکانم! ئهوا شا دەردەکهو ت
بادەستمان له خزمهت و چاومان له چاوەڕوانيی هاتنی ئهودا ب ت"!
ئهم قسانه ،دەب ههندێ ﻻيهنگری دەرکهوتنی دووبارەی عيسا شهرمهزار بکات که ئيش و
کاريان بهج ه شت و بهگو رەی پهيڤی "ڕاوەستن تا د م" چاوەڕوانی هاتنی عيسا بوون.

ياخود ،يهکی ديکهيان دە :

"بابچينه دەرەوە و چاومان پ ی بکهو ت؛
به وەرن بچينه دەرەوە،
بچينه دەرەوە چاومان پ ی بکهو ت!"
واههيه شيعرەکه بمانخاته بيری نووسراوەی "خاتوو ههيورگال") (٣وکهسانيتر ،کهله ههوای
عاتيفهيهکی زاوايانهدا ،ئهم شيعرانهيان به گۆرانی دەگوت:

"تو نايهی ئهی ڕزگاری بهخشی من،
تۆ نايهی ئهی شای من"!
ئهوانی ديکهش دە ن:

"هۆ دۆستان! خۆتان بڕاز ننهوە ،شامان د ت
هۆ دۆستان! خۆ بڕاز ننهوە
ئهو ،خزمهتکار که وا چاوەڕوان و ئاواتهخوازی هاتنی شايه".
ئهوانهی واهاوڕ ی "ياران"ن و خۆله تهخت دوور دەخهنهوە )واته ﻻوەکييهکان( ،ههموو ڕۆژێ
چاوەڕوانی دەرکهوتنن.
کوڕی شاە نيعمهتو  ،واته نوور عهليشا ،له جهيحوون ئابادی ناوچهی دينهوەر دەژی ،که زۆر
له سهحنهوە دوور نييه .باوکی ئهو خۆی به پ غهمبهر دەزان و کت ب کی ههندێ قهبارەداری
لهسهر ئهو زەمينهيه نووسيوە که فهرمانی پ دراوە ههموو شت ک لهسهر حهقيقهت ڕوون بکاتهوە
و ڕاستيی شاراوە ئاشکرا بکات .به بڕوای ئهو دەرکهوتنی گهورە ،لهسهردەمی ژيانی ئهودا
دەب ت.
فهرمان به "ئ ڤات") (٤دەدرێ لهقهبرەکهی خۆی –له دۆ ی قهزو ن) (٥ب تهدەرێ .فوو به
"نهفخ"ەکهيدا بکات .ئينجا ههموو مردوويهک زيندوو دەب تهوەو به قسهی "قۆشچی ئۆغ ی" به
تورکی "زەوی ههموو دەب ته باخ کی گو ه سوورە و کات که بهردی سهرگۆرەکهی لهخۆيهوە
هه گهڕايهوە ،ئيتر دەرکهوتنی خوا نزيک دەب  .ئ ستا ههندێ مرۆڤی تاوانبار ههن ،که زۆر
جاران ل رەولهوێ به دۆستانيان دە ن" :بهردەکه ،هه گهراوەتهوەو دەرکهوتن بهخ رايی نزيک
دەب تهوە .کهوابوو سوودی کۆکردنهوەی دەو هت وماڵ چييه؟ با سهرفی ههژارانی بکهين".
شاە نيعمهتوو چهندی له ڕاستهقينهی مهسيحيهت زانيوە؟ ئ مه نازانين .به م دەب چاوی به
ئينجيل کهوتب ياخود گو بيستی بووب ت ،چۆنکوو ههندێ لهقسهکانی ئهمانهن :عيسا ،که ئينجيل
تۆريهتی ،يا کات ک که باسی بنيامين و بانﮓ کردنی داود دەکات ،دە :

"داود ،ڕاسته
ڕاستهقينه ،بريتييه له ئاين ک که بنيامينی بهسه
ياساکانی ئهو ڕاستن و عههد و پهيمانی له شو نی خۆياندان

ئهی دۆستان ! )بۆ نموونه موريدەکانی خۆی( ،له ڕ گهی ياسای عيساوە
دەتوانن پهی به حهقيقهت بهرن.
بنيامين عيسايه ،عيسا بنيامينه
ياساکانی ڕاستن و عههدو پهيمانی تهواون".
ئينجا داود دەست پ دەکات و سهر ڕشتهی قسه دەگر ت به دەستهوە:

"دوای عيسا
وەرن بابکهوينه دوای عيسا
دۆست ک که زانای حهقيقهتهو لهقسهکردندا زمان پاراوە
ئهو کهسهی وا ئۆسوولی ب خهوش و پاکن )واته باوەڕەکانی(ساغن".
کات ئ مه ئهو پهسندە سهرنج ڕاک شانهمان لهبهر دەست دابن ،ئهگهر خوا بيهو ت ،موژدەدەر چی
ناتوان بکات ؟
"دون" ،لهن و ئهو خه که ]ئههلی حهقه[ دا ،زۆر بهکار دەه نر ت –ئهويش وەک "دەور"
ياخود کهسايهتييهک که "زوهوور"ی تهواو يا ناتهواو ،گهل ک خوشحاله بهوەی لهودا خۆی
بنو ن  .بۆ نموونه گوتراوە" :کات خودا له دونی عيسادا بوو" يا "عيسا دونی بنيامين بوو".
قۆشچی ئۆغلی دە :
"به نهفهسی ڕووحولقودوس ،گهل ک مردوو زيندووبوونهوە.
چۆن له مو کی حهقيقهتدا ،عيسای کوڕی مريهم ،خۆيهتی ]واته خودايه[ ،پ ش ئهوەی هيچ
شت ک ههب ت ،يهکهم زات له دونی "ياە" يا "جاە" دابوو .ئهو له ن و مروارييهکهدا دەژيا :جيا
لهوجوودی خۆی ،نو نهرايهتی بنيامنيشی دەکرد ،که زاتی خوايه" .بن" واتای کوڕی "جاە" و
"ئهمين" يش مانای بڕواپ کراوی ههيه ،کهوابوو ،بنيامين ،واته کوڕی بڕواپ کراوی جاە .خودا،
ههموو شت کی خو قاند و بۆ ئهو بوو ههموو شت کی خو قاند .ههموو شت ک بهوەوە بهستراوەتهوە
و ههموو "زوهوور" کی ديکه ،تابيع و ژ ردەستی ئهوە.
به کورتی ،ئهوەی ئينجيل سهبارەت به "جيهانی ناوەوەی دە ی ،ئهوان دەيدەنه پاڵ بنيامين –
که به زمانی قانوون و بۆ نموونه ،ياسای ئيسﻼمی "جبرائيل"ی پ دە ن .دەرکهوتن له عيساو
عهلی و بنيامين دا ههريهک شته .له گهورەترين دەرکهوتندا ،که زوهووری سو تان سههاک ب ت،
بنيامين بهتهواوەتی دەرکهوتووە ،به م دەرکهوتن له سهردەمهکانی ديکهدا ،ناتهواوە ياخود بنيامين
خۆی وەک ميوان ک نواندووە.
زاتی گهورە ،تهنيا س دەرکهوتنی دەب ت :يهکهم له "جاە"دا ،که بيچمی پياو کی ههيه به
جلوبهرگی نوورانييهوە ،دووههم له "سو تان سههاک"دا ،که بۆ خه ک دەبينر ت و س ههم واته
دوايين دەرکهوتن ،دوای تهواوبوونی دەوری کاميلی  ٥٠ههزار سا ه ڕوو دەدات و به ڕۆژی
قيامهت کۆتايی د ت.
ناوی "زاتی گهورە" له دوا دەرکهوتنهکهيدا ،ه شتا نازانر ت و له ڕەمزو ڕازدا پ چراوەتهوە ،به
هۆی نووسراوەکانی "ئههلی حهق"ەوە ،وا دەردەکهوێ که زاتی خودا له شاراوەييدا بووە،
مرواری زاتی ڕاستهقينهی بنيامين بوو.
بهنيسبهت ئيسﻼمهوە ،بناغهدانهری ئههلی حهق به ئاشکرا ،ڕ ز کی کهمی له "محهمهد"و
ﻻيهنگران و فهرمانهکانی ئهو گرتووە .جار کيان ،به موسو مان ک که ئازاری پ گهياندوە و پاشان
چووته سهر ئايينی ئههلی حهق ،دە  :باشتر بوو بچيته حهجی مهککه بۆ ئهوەی ئهزموونی

وەفاداريهتی خوت بکهی" .عابدين" دە  :ئهگهر وەک جوولهکهيهکی ب دين بهردەباران بکر م
عيبادەتی دياردەيهکی مردوو ناکهم و لهبهری نانووشت مهوە .ههرچۆن ک ب ت ،ههمان کهس ،دوای
ئيمان ه نان به سو تان سههاک ،ئهو قورئانهی وا دەيخۆ ندەوە ،فڕ ی دايه ن وئاو و کهوته شو ن
ئهو.
ئهو به تهوسهوە ئهم قسانهی دەکرد :ب ت و ئ وە لهگهڵ "ياران" لهوپهڕی دۆستايهتيدا نهبن ،ڕەنگه
وەک ئۆممهتی محهمهدتان ل ب ت که ڕۆژێ پ نج جاريان نو ژ پ دەکرێ" .دەگوترێ يهک له
"جيلوە"کان ،حهوت مهﻻی به موعجيزە کرد به سهگ! به م "عهلی" ،وەک دەرکهوتن کی گهورە
چاوی ل دەکرێ و ئهوە دوازدە "ئيمامی"يش دەگر تهوە .ئهوەی تا چ ڕادەيهک شو نی نفووزی
دەوروبهر لهسهر ئهو ]باوەڕ[انهيه ،بههۆی نهبوونی خو ندەواری و نووسين و ههروەها ف بازيی
ئاينييهوە ،کهس وە می نازان  .گۆڕەپان کی بهرينی تو ژينهوەمان لهبهردەست دايه ،له نووسراوە
تورکييهکاندا هاتووە :محهمهد به شو نی خودای نهدەزانی" .ههرچييهک ب ت ،محهمهد بۆ ئهوان،
تهنيا ياسادانهر ک بوو ،که له بهراوردکردن لهگهڵ "حهقيقهت"دا هيچ بايهخ کی نييهو تهنيا به
که کی ب گانان د ت.
سو تان سههاک ،باوەڕی به سيستهمی "حلوولی"ی فيساغۆرسی ههيه .گهل ک نهقڵ و حيکايهتی
نابهج يان له ن ودا باوە و پ ويسته تهنيا لهگه ياندا ناسياويی پهيدا بکهی تا ئهم نهق نه ،نابهج
بوونی خۆيانت پ بنو نن .به م پ ويسته ئ مه ئينجيلی خودايان له ش وەی ساکاری خۆيدا و به
توانای بهرزيهوە بۆ بخو نينهوە .ئهوانيش وەک ئ مه مرۆڤن .ئهگهر ئهو وتانهيان به گو دا بخو نين
که" :تۆ ،وەهابووی به م تۆ شۆراوەی ،تۆ پاکی" ئيتر هاندەدر ن و ئ مهيش در ژە به کارمان
دەدەين .وا ههيه کهسان ک ،بهرپهرچی باوەڕەکانيان بدەنهوە و پ يان ب ن بۆ خودايهکی پيرۆز چ
ئاشايست دەب ئهگهر جيلوەيهکی ناشايست هه بژ ری .به م دەرفهتی کهم بۆته کۆسپ ک که
نهتوانم نموونهی بۆ ب نمهوە.
ئههلی حهق ،شو ن کی تايبهت دەدەن به "جهم" )کۆبوونهوە يا ئهنجومهنی ئيمانداران( .ئهگهر له
کاتی کۆبوونهوەدا ،شاه کيش ب ته ژوورەوە دەب بهسهر پ وە بوەست و بهنيشانهی بچووکايهتی،
دەستی بن تهسهر سينگی" .چۆن خودا لهو يه" .له "جهم"دا هيچ کهس لهوی ديکه گهورەتر نييه.
جار کيان ئيسحاق ،چاوی به چهند گو ه سوورەی جوان کهوت که ههند کيان لهوانی ديکه
بهرزتر بوون .به قاميش ک لهسهری گو ه بهرزەکانيداو ،گوتی" :لهن و ئهوانهی ئيمانيان به من
ه ناوە ،کهس له کهسی ديکه گهورەتر نييه .ههموو ئيماندارن لهگهڵ يهکدا بهرانبهرن نو ژکردنی
ئ وە له "جهم" ج گهی پهسندە .کوڕی "شا ئيبراهيم" لهگهڵ ئيماندار کی خۆيدا زۆرانی دەگرت.
ئهميان هاواری لهباوکی خۆی کرد ،به م ئهوی ديکه که هانای بردە بهر مهزنايهتی جهم به
سهريدا زاڵ بوو .کوڕە گهنجهکه چووە ﻻی باوکی و ناڕەزايی خۆی دەربڕی ،سو تان ،وە می
دايهوە ئهم کارە به تهواوەتی له ج گهی خۆيدايه ،چۆن با ی ڕاستی من ههميشه لهگهڵ "جهم"ە.
کات داود ،داوای يارمهتييهکی تايبهتی کرد ،سو تان ئيسحاق گوتی ناتوان يارمهتی بدات .چۆن
ئهم کارە بۆ گوناهباران گونجاو نييه )له ڕاستيدا پ يگوت :تۆ گوناهباری( ،با ب گوناه ک ب ت و
داوام ل بکات .داود ،به ش وەيهکی ئيعجازی به جيهاندا گهڕا ،به م هيچ ب گوناه کی چاو
پ نهکهوت )بۆ موژدەدەر کی مهسيحی چهند گرينگه ئهوە بزان !( کهس ک که ئامادەيی خۆی بۆ
قوربانی دەربڕيبوو ،ههستايه سهرپ و له حا هتی "په وەژ"ددانی به گوناهی خۆيدا نا )ئيعترافی
کرد( .کابرا ،لهﻻيهن "جهم" و نو ژکهرانهوە ئازاد کراو بهب گوناهی ناسرا .تۆش بڕۆ
ئهزموونی شت کی وابکه!.
گهرچی لهم بارەيهوە ڕاگهياندنی چهند خا کی زۆريش پ ويسته ،به م دەرفهتی شهرح و بهيانی
چۆنيهتی ئيعتراف واته "په وەژە" نييه .پ ويسته سا ی  ١٧جار "جهم" ببهسترێ .گهرچی

کۆبوونهوەکه دەکرێ بۆ نو ژەبارانه و نو ژ بۆ ئاوو ههوای تايبهتيش ب ت .کۆبوونهوەی جهم پ ک
نايهت ئهگهر ژمارەی پياوان له پ نج کهس کهمتر ب ت .ئهوەش جياوازە لهو قسهيهی ]ئينجيل؟[ که
دە " :دوو ياس کهس به ناوی منهوە کۆبوونهوە".
سهبارەت به قوربانی"دەب بگوترێ گرنگترين و پيرۆزترين ]دياردە[يه .ئيجازە نادر ت کهس کی
ب ئيمان چاوی پ ی بکهو ت .جومگهی لهشی ل ک جيادەکر تهوە ،به م ئ سکيان ناشک ندرێ.
بهوە ]دوعای[ "قوربانی پيرۆزە"ی ئينجيل مان وەبيرد تهوە ،که دە " :ههموو ئ سکهکانم له
جومگه دەرهاتوون" يا "ئهو ههموو ئ سکهکانی خۆی پاراست و تاقهيهک کيان نهدەبوايه بشک ت".
بهگو رەی ڕادەی ڕ زگرتن ،ياخود به پ ی توانای کهسهکه ،ههر له گام ش کهوە تا که هش ر ک
دەکر ته قوربانی .زمانی قوربانيکهرەکه ههرچيهک ب ت ،دوعای قوربانی دەب به کوردی بکرێ
– وەک بهکاره نانی زمانی عهرەبی له ئيسﻼمدا .کاری قوربانيکردن ،خاوەنی گرنگايهتييهکی
زۆرە و پ ش ئهوەی بناغهی زەوی له جيهانی ڕوحانيدا دابمهزر ت –ئهو کاتهی که سو تان ]ی
سهردەم[ "جاهجاە" بوو ،بنيامين )کوڕی بهينهتداری جاە( ،له جهوههری جاە" ،حهوت تهن"ی له
که هش ری ڕەمزيی خو قاند و فهرمانی پ دان قوربانی بکهن ،ئينجا ههرکاميان قوربانيهکی
]ڕوحانی[ پ شکهش کرد) .ئهم باسه تا چه ڕادەيهک لهسهر بناغهی "فيقهی" ش واوی "ئيلهام"
فهس ی  ،١٣ئايهی  ٨و ٧دامهزراوە ،نازانين( .لهو چاردە قوربانيه ،حهوتيان خو ناوی و حهوتی
ديکهيان ب خو ن بوون .ئهمانهش بهڕاستی زيادکراون" .نهچه مووچه" شو ن که وا کوته
گۆشت کی قوربانييهکه له نان دەپ چر ت و ههرکام له ئامادەبووان بابۆ هيهکی پ دەدرێ .ئهم کارە
له ڕابوردوودا ئهگهر بارودۆخ کی ڕوحانی ههبووە ،ئ ستا تهنيا بهگوتنی فيزيکی بهڕ وەدەچ .
ههموو ئهم کارانهش له "ساجی نار" واته ساجی ئاگريندا ڕوويدا) ،ساجی نار ،ناو کی گرنگه و
دەب له پ وەندی گرتن لهگهڵ ئهوان ]ئههلی حهق[دا ،لهبير نهکر ت( .ل رەدا بوو ،که شۆڕايهک بۆ
خو قاندنی زەوی بهسترا.
سهدەقه و پيشکهشييهکانی تر بريتين له" :نياز" واته ديارييهکی پ شکهشکراو .شکاندنی گو ز
لهسهر پارە و دراوی "حهو زە" گهل ک گرنگه .ئهم کارە دوای قوربانی و نو ژ و لهو کاتهدا
بهر وەدەچ ت که کهس ک ب تهسهر ئايينی ئههلی حهق .هاتنه جيهانی مرۆڤ ،لهگهڵ بهرخ ک يا
ئاژە کی گهورەتردا دەب ت .ههژاران دەب له بری "له دايکبوونی منداڵ" ،ﻻنيکهم که هش ر ک
بدەن.
يهکهم ميوە و يهکهم ه لکهی مريشک ،پيرۆزە و پ ويسته بۆ مهسرەفی "جهم" تهرخان بکر ن.
دەب ئهم پ شکهشييانه هاوڕێ لهگهڵ دياری و نيازی د خوازانهی خه ک ،ههروەها لهگهڵ دياريی
ئهو کهسانهدا پ شکهش بکر ن که بۆيه ئاراستهی جهمی دەکهن تا بۆيان بپار تهوە و گيروگرفتيان
چارەسهر بکرێ.
ههموو ژن و پياو ک ،سا نه شت ک پ شکهش دەکات .دەشايی ،قڕان ک يا زياتر) .(٨ئهوەش
شت کی تهواو ئيجبارييه .واههيه ئ مه بکهوينه بيری "ش ک ل" له فهس ی هيجرەت ،ئايهی ٣٠دا.
ههموو ژن ک ،جگه له پارە ،دەب بهشه ڕۆن کی کهم بدات تا نانی "جهم" پ دروست بکرێ.
نو ژ کيان بۆ بهيانی و يهکيشيان بۆ ئ وارە پ ش ش وی شهو ههيه" .ئهذان" يان بانگدانيان به
کوردييه .قيبلهيان پهڕديوەرە )به کوردی ،ئهوبهری پرد ک که له لقی دارم و دروست کراوە و
بهسهرڕووباری سيرواندا هه بهستراوە( .ئهم شو نه ،له ههورامان بهباشی دەناسرێ و وادەزانرێ
که سو تان ]سههاک[ و هاوڕ کانی لهوێ ن ژراون .خه کی ناوچهکه ،به "خار" واته دڕوو
دەناسر ن .ئهم خه که ،ئازاری پياوانی ئايينی دەدەن و سو تان تووکی ل کردوون و بهم بۆنهيهوە،
بهگو رەی شهرع ،وەک کو ر دەناسر ن .ههرلهسهر ئهم ڕووبارە بوو ،سو تان به هۆی
موعجيزەوە ،بهسهر پير ميکاييلی بهدناو دا زاڵ بوو.

مهسهلهی بوونی "پير" يا ڕ نو ن ،خاوەنی گرنگايهتی زۆرە ،بهچهشن ک که بۆ نموونه ،سو تان
]سههاک[يش کات لهﻻيهن خوداوە داوای ل کرا" ،جۆن")(٩ی تهعميدەدەر تهعميدی بکات،
سهری به پيربنيامين ئهسپارد .کهس ک که پيری نهب  ،پ ی دە ن ب پيرو ئيقبا کی بهرز دەب ت
ئهگهر بهرەو پير کی ب و نه و هاوتا بچن] -پير ک[ که ههميشه زيندوو ب ت و شهفاعهتکارو
ڕزگاريدەريش ب ت .زۆر جار ،ئيماندارانی ئازەربايجان و ع راق د نه ]ناوچهکه[ بۆ ئهوەی
وەچهی پيری باوو باپيرانی خۆيان بدۆزنهوەو سهری خۆيانی پ بسپ رن.
له ن و کات و وەرزەکاندا ،ڕۆژی يهکشهممه به باشترين ڕۆژ دەناسرێ چۆن ڕۆژی ئهو ]واته
ڕۆژی خودا]يه و دەههندەيی "خوندکار" يا "خودا"ی ت دا دەنو ندر ت – واههيه ئهوە بمانخاته
بيری ڕۆژی "کۆرياکی" واته ڕۆژی خودا له يۆنان .چوارشهممه دوای بنيامين ن ونراوە.
له مانگی جهﻻل )واته يهکهم مانگی قهمهری دوای "جدی"و سهرەتای دەستپ کرانی زستانی
ڕاستهقينه(دا ،س ڕۆژی فهرمی ڕۆژوگرتن ههن که زۆر گرنگن .له ڕۆژانی  ١٥تا ١٧ی
مانگدا کات نهزر و قوربانی کردن تهواو بوو ،س ڕۆژی دواتری ڕۆژوو دەگرن .ههموو
ڕۆژ ک کۆبوونهوەی "جهم" ههيه .بۆ کوردە ئيماندارەکان] ،ڕۆژو[ له دوازدەههمی ئهو مانگهوە
دەست پ دەکات.
کات جهم بهسترا دەب ههموو کهس دانيش و سهردانهو ن  .ئينجا "خو نهر" قسهی سو تان بۆ
کوردان يا قسهی قۆشچی ئۆغ ی )که دەههمين دەرکهوتنی بنيامين بوو( .به تورکی دەخو ن تهوە و
به شو ن ههر چوارينهيهکدا ،پاشماوەی خه کهکه ،ڕستهيهکی کورتی دياريکراو دووپات
دەکهنهوە .ههست و زەوق ]ی خه کهکه[ ،بههۆی ل دانی تهنبورەوە د ته ههژين و ههندێ کهس
جهزم دەبن و دەگهنه حا ی ب خوديی .دەگوترێ خه کهکه ،لهو حا هتهدا ب ئهوەی ئازاريان پ
بگات ،دەچنه ناو ئاگرەوە و خۆيان ﻻيان وايه ئهم خۆڕاگرييه ،موعجيزەی ئايينهکهيانه.
ژنان ،ئيجازەی چوونهناو "جهم"يان نييه ،به م ژنانی ههرە نزيک لهو پياوانهی وا قوربانييان
کردووە دەتوانن پ کهوە له ژوور کی جياوازدا کۆببنهوە" .سهييد"ەکان –واته نهوەو نهتيجهی
سو تان ]سههاک[ ،شو نی تايبهت به خۆيان ههيهو له کۆبوونهوەکاندا ڕ زی زياتريان ل دەگيرێ.
نهزم و نيزام کی تايبهت بۆ ئهو تۆبهکارانه دانراوە ،که پ له گوناهی خۆيان دەن ن.
ئههلی حهق ،بهسهر  ١٨فيرقهدا دابهشکراوە .شاە ئيبراهيمی و ئاتهشبهگی له ههموويان زياترن.
ئهوی دواتريان زياتر له ئازەربايجان و به تايبهت له "ورم " ههن "که ڕۆژوويان نييه" .ئينجا
"حهوتهوانه"ن که ناوەندی گهورەيان کرەند ،دينهوەر ،سهحنه ،ههمهدان و گوندەکانی دەوروبهری
قهزو نه .زۆر ک لهوانه کۆچهرن و وەرزی هاوينان دەچن بۆ گ ن .ههروەها له تاران و ههندێ
گوندی دەوروبهريشی دەژين .بڕ کيان له ئاوايی تاک و تهرای خهمسه )(١٠و زۆريشيان له
مازەندەران دەژين .ههزاران بنهما هيان له لوڕستان و ناو تورکمانهکان و له موس ن .خۆيان دە ن
له هيندوستانيش ههن .ﻻی کهم ،قۆشچی ئۆغلی ،دە " :سو تان ،گورز و هيندوستانی به حاجی
باڤۆس دا ،که يهک له کوڕانی سو تان بوو ]بهو پ ييه دەب يهک له حهوتهوانانيش بووب ت[ .هيچ
کهس ناتوان ژمارەی به مهزندەی ﻻيهنگرانی ئهم ئايينه بدا بهدەستهوە .به م له ئ راندا واههيه
ژمارەيان له مليۆن ک زياتر ب ت.
من ههو م داوە له زمانی سو تان و پيرەوە ،ههروەها له ش وەی دەفتهرەکانی دواتر و
تۆمارەکانياندا ،پهيام کيان بگهي نم  .ئهوەی من کردوومه ،به شيعر کی نزيک به ]زاراوەی[
خۆيان گوتراوە و ئهفسوون کی تايبهت له نووسينهکهيدايه .پياوانی خو ندەواريانم چاو پ کهوتووە
که خو ندوويانهتهوە و ههو يان داوە بکهونه شو ن قسهی سو تان و ئينجيل بخو ننهوە تا شو نی
عيسا هه بگرن و ئيتاعهتی سو تانيشيان کردب ت که گوتوويهتی:

"دۆستان! له ڕ گای ياسای عيساوە دەتوانن حهقيقهت بناسن -ئهو کهسهی وا ،ياساکانی ڕاستن و
عههدو پهيمانی تهواون".
ئهگهر واب و دەب سو تان ڕاستيش ب ت ،ئهوا گهل ک شتی نهفامانه -که هاتوونهته ناو
تۆمارەکانيانهوە ،لهﻻيهن دەستانی ديکهوە ت که و بووە ،وەک ههندێ کهسی دەسه تداری باش له
ناوخۆياندا ئهم ڕاستيه دەسهلم نن .کات کت بی عيسا ،دە  :دزەکه ههمان ڕۆژ چوو بۆ بهههشت،
ﻻزار ڕاستهوخۆ چووە بهردەمی ئيبراهيم و پياوە دەو همهندەکه چاوی خۆی له جهههننهمدا
کردەوە .کات گوتراوە " :له لهشت دەرکهوە و بچۆرە خزمهت خودا" ئهم ڕاگو زانه چۆن د ته
گونجان؟
ل رەدا من سهرنجيانم بهرەو نهزرو نياز ک ڕاک شاوە که ئ مه به هۆی ئهوەوە دەبينه "ب خهوشی
ئهبهدی" .ههروەها بهرەو گرنگايهتی کۆبوونهوەکانی عيسا -واته "جهم" که کليسا ب ت و بهرەو
ئهو ڕاستيهش که موژدەدەر کی وەفادار ،موژدەی دابوو "بهزوويی د ت" و ئهوەی "با بڕۆين و
چاومان پ ی بکهو ت" -ههمووش ههر به شيعری خۆيان.
دەزانم کت بهکهم )جيا لهو شيعرەی بهتايبهت بۆ ئهوانم گوتووە( ،بۆ کورد و لوڕ نووسراوە و
لهﻻيهن ئهوانيشهوە ،پيشوازيی ل دەکر ت؛ ههروەها يارمهتيدەر ک دەب ت و بۆ موژدەدەرانيش.
کات ئهو خه که بهرەو خو ندەوەی ئينجيل هان بدر ن و بهرەو ئهو ﻻيه پا يان پ وە بنر ت ،چ
ئاکام کی سهمهرەی ناتوانرێ ل چاوەڕوان بکر ت! پ شتر لهمهسهلهی "عهلی ئهشرەف خان"دا
که به تهواوەتی ڕوون بۆتهوە نهک ههر ئينجيلی خو ندۆتهوە به کوو زۆربهی ژيانی عيسای
خوداوەنديشی به شيعری تورکی هۆندۆتهوە .ئهو زاته ،قوتابی و ﻻيهنگری نزيک و بڕواپ کراوی
خۆی له ڕاستهقينهيهکی سهرسوڕه نهری ئهوتۆ ئاگادار کردۆتهوە که مرۆڤ حهز دەکات ههموو
"واعيز"و موژدەدەر کی مهسيحی گو ی ل بوايه و ج ژی ل بديتايه -وەک ئهوان چ ژياسن ل برد.
ههروەها نيعمهتو  ،ئينجيل کی ههبوو گهل ک سروودی ل وەرگ ڕايه سهر کوردی ،به م تهفسير
و پاشکۆی خۆی ل زياد کرد.
خه کهکه ئهم ڕاستيانه گهل ک به پيرۆزی و به نه نی دەپار زن و ههر کهس ک يهک لهو ڕازە
نه نيانه ئاشکرا بکات ،ڕووبهرووی مهترسی سزادران لهﻻيهن "جهم" دەب تهوە .نيعمهتو ،
بههۆی کت بهکهی و ههو کی کهم بۆ دەرخستنی مهسهلهکانهوە ڕ زی زۆری ل دەگيرێ.
زانيارييهکانی ناوبراو ئهنجامی زەحمهت و ئهرکی زۆر و دەرمان و عيﻼجکردنی ب
چاوەڕوانيی نهخۆشان له ماوەی چل سا ی ڕابوردوودايه.
من ]ئهم زانيارييانه[ دەخهمه بهردەستی ئهو برادەرانهم که بڕوايان به زاتی خودايه ،ههمووی بهو
هيوايهی هانيان بدەم لهم دەروازە ئاوا هيهوە بچنه ژوورەوە و بگهنه ئهو خه کهی وا لهو پهڕی
ميهرەبانی دان و پ گهيشتنيان کار کی گونجاوە .من جارجار ههندێ له شيعرەکانی خۆم بۆ
کهسان ک خو ندۆتهوە که به تونديی ههژاندوونی و وەک مندا ک گرياندوونی .ههر ئهوەندەی
کهس ک دوای ناسياوييهکی ئاسايی ،دۆستايهتی ڕاستهقينهيان پ بنو ن ت ،کات ههندێ لهو ڕەمزو
ڕازانه دەکر نهوە ،لهگهڵ ئهو کهسهدا دڵ ئاوا ه دەبن و تهنانهت ژنانيان ڕووبهندی بۆ هه دەگرن.
پياوەکان ،بههاسانی و بههۆی سم ی هه نهپاچراويانهوە ،که وەقفی پير ميکاييل کراوە
دەناسر نهوە ،خه ک کی ميواندار و ميهرەبانن و سهرەڕای جياوازيی ئايين ،بهنيسبهت خه کانی
ديکهوە گهل ک خ رومهندن .ئهو موسو مانانهی وا له گوندەکاندا ئاغايهتييان دەکهن ،لهوان گهل ک
ڕازيترن تا وەرز رە موسو مانهکان ،به م له ههندێ خراپهکاريدا که ههند کيانم ديتووە ،تهنانهت
له موسو مانانيش نزمترن.

دەگوترێ سو تان ]سوهاک[ له "بايهباز" ]واته ياسا و پهيمان[دا ،ئينجازەی مارەکردنی چهند ژن
ههروەها ته قی نهداوە .به م بهداخهوە لهم بارەوە ،نهريتی موسو مانانی دەوروبهريان
ڕەچاوکردووە .بههۆی ئازارو جهزرەبهدەرانی پ شوويانهوە ،ف ی "تهقيه" لهناوياندا برەوی ههيه.
نموونهکهی گوڕينی کاتی ڕۆژوگرتنه له هاويندا .که خستوويانهته زستان –بهحيسابی ئهوەی
موسو مانی "چقڵ" واته ب گانان چاويان پ يان نهکهوێ .جا دەکرێ بير لهوە بکر تهوە ،بههۆی ئهم
ترسه ئاينييهوە ،چهندەها ڕوانگهی ئيسﻼمی و ڕ زگرتن له ئيمامان و ...هتد ،چۆته ناو
ئايينهکهيانهوە.
لهم وتارەدا ،من له دۆزينهوەی سهرەههودای گهل ک دياردەی ناوقسهی ڕاستهقينهی سو تان و
پيرەکانی دوای ئهودا سهرکهوتوو نهبووم .ههروەها پيرۆزايهتی نووسين و داخوازی بۆ
تۆمارکردن ،ڕەنگه بووب ته هۆی دەرکهوتنی ههندێ دياردەی ناڕەسهن که درەنگتر وەک بهش ک
له "کهﻻم"ی ڕاستهقينه له نهسل کی ژ ر گوشارەوە گهيشتب ته تۆرەمهيهکی نوێ .پاشان جيلی نوێ
وەک بابهت کی ڕەسهن و ب خهوش خستب تيانه ن و دەفتهرەکانهوە.
دەبينم "م .مينۆرسکی" له مۆنوگرافه فهرەنسييهکهيدا ،به ميهرەبانييهوە ،ههوا ی ئهو يارمهتييه
کهمهی ڕاگهياندووە که من پ م دابوو .من کت به گهورەکهی نيعمهتو م دابوويهو ئهويش به تهمايه،
زەمان ک چاپی بکات .با ئاواتهخوازی سهرکهوتنی بين تا بتوان زانيارييهکی تهواو له سهر ئهو
فيرقه سهرنجراک شهی ڕەمزوڕازی خۆی تا ئ ستا بۆ هيچ کهس نهکردۆتهوە ،به جيهانی
پ شکهوتوو بگهي ن ت.
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