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 يل ىل مل خل
 

ن   
ِ
تَْغِفُرُه، َونَُعوُذ  ا تَِعیُنُە ونَس ْ ئاِت أ ْعَماِلنا، الَحْمَد للِە نَْحَمُدُه َونَس ْ نا َوِمْن َسی ِ نُْفس ِ ِِبللِە ِمْن ُشُروِر أ 

َل  الل ّٰە َوَأشهَُد أ ن  
ِ
َە ا لَ َٰ
ِ
دا  َمْن یَهِْدِه اللُە فاَل ُمِضل  لَُە، َوَمْن یُْضِلِل فاَل هاِدَي لَُە. َأْشهَُد أ ْن ََل ا  ُمَحم 

 .َعبُدُه َوَرُسولُەُ 
 

 40٢ران: أ ل عم َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 

 جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 4النساء:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه

 

 ختمت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 ٠4 - ٠0ال حزاب:  َّ جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت

 

ا بَْعُد: ٍد َصلَی اللَ  أ م  ن  َأْصَدَق الَحِدیِث ِكتاُب اللِە، َوَخیَر الهَِدي َهْدُي ُمَحم 
ِ
َوَشر   ،ُە عَلَْیِە َوَسلَمَ فَا

 اُلُموِر ُمْحَداثتُها، َوُكل  ُمْحَدثٍَة ِبْدعٌَة َوُكل  ِبْدعٍَة َضاللٌَة، َوُكل  َضاَللٍَة ِفي الن اِر.
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 وەرگێڕی پێشەکی

 

 .الحمدلله وحده والصالة والسالم علی من ال نبي بعده

وەرگێڕانی ئەم بەشەەی وپاسی خوای گەورە دەکەین بۆ ئەوەی یارمەتیی داین لە س

 .ئەم کتێبە

خەەوەرەری بەزەەەئەە ئەم کتێەەبەی بەردەسەەتا وەرگێەەڕاوی کتێبەەی   ەە  نحەەن 

(ی محمد قوتبە  زەحمەتی خوای لێبێەا(  کە پێتەتم مامۆسەتا کمە ەار !سلمون؟م

 خەەوای گەورە ئەەابدی ب ەەاێ( بەشەەێ ی باشەەی لەە، وەرگێڕابەەوو  بە م بەداخەوە 

ەی بەردەسەەتا وەرگێڕانەەی ئەو بەشەەەی تەەمی دەرفەێ نەبەەوو تەواوی ب ەەاێە ئەم

 .کتێبەکەیە  خوای گەورە بی اتە مایەی خێم و سوود بۆ  ەموو الیەکمان

 یەك بەرگە  بە م ئێمە جیامان مدووەتەوە  بەشی یەکەمەی خۆی کتێبەکە بە عەرەبی

 لە پۆلی یەکەمەی ناوەنەدیی دیماسەاتی ئیسەالمی  کە مامۆستا کمە ار وەریگێڕاوە(

لە پەەۆلی دووەمەەی  -ئەمەی بەردەسەەتا- خوەرمەەەا  بەشەەی دووەمتەەی نیەەدا( دە

 . نیدا( دەخوەرمەا ناوەندیی دیماساتی ئیسالمی

 ەمەەوو موسەەوێمانێ ی خەەاوەن  ەسەەا و پەروشەەی بەەۆ ئەەوممەتی موسەەوێمان  بە 

خوەردنەوەی ئەم کتێبە زادەچڵەکێا کاتێك دەبیرێا بێباوەزان چۆن و چەند و بە چ 

یان داوە بۆ ئەوەی ئەم ئوممەتی موسوێمانە بەلی  و  ەقەشێوابەك  ەموو  ەوڵ و ت

 .ژەمدەستە ب ەن و شەریعەتی پیموبی ئیسالم لە واقیعی ژیان و کۆمەێگە داماێن
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بەووە  بەۆیە دەبیریەا بورجەار ئەو پەالن و  ڕنوسەری بەزەەئ  خەۆی خەێ ەی میسە

انەداوە  بە م پیالنانەی بێباوەزان باسدەکاێ و  ەێیاندەسەنگێرێا کە لە میسم زووی

بە خوەردنەوەیان خوەرەر بۆی دەردەکەوەا کە ئەوە تەنها لە میسم نەبووە  بەێ و لە 

کوردستان و  ەموو و تانی تمی موسوێمانانیش  ەمان پیالن و ئامانجیان  ەبووە و 

کاریان بۆی کمدووە و بەردەوامیتن لەسەری  ئەگەرچی  ەندە جار لە  ەر و ێ 

پیالنەەی جیاوابیەەان بەکەەار  ێرەەاوە و گۆزان ارییەەان تیایەەدا و لە  ەر سەەەردەمێادا 

کمدووە  بە م ئامانجەکەیان تەنها یەك شا بووە: کەنارخستری شەریعەتی پیموبی 

 .دەروونی موسوێماناندا و ئیسالم لە واقیعی ژیان و کۆمەێگە و نە ێتتری لە دەر

 

 ئوسامە بەرزنجی

 کۆچی ی٢٤٤٩ی ڕەمەزانی ٩٢

 زایینی ی٩٢٩٢ی ئایاری ٢٢
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 الدان و پووکانەوە

 

  ێتا؟دەستیپێ مد و درەژەیپووکانەوە چۆن الدان و 

و  (H  ئایا دەکمەا کەۆمەێگەی ئیسەالمی لە دوای وەفەاتی پێبەمەبەر

ی زەسەولی ئەکەمەم لە دڵ و دەروونەی یی زاسەتەوخۆی کەسەایەتینەمانی کەاریگەر

 خەێ یدا  ئەم ش ۆمەندی و دەسە تەی  ەر وەکو خۆی بمێرێا؟

 ەر واقیعبەین  ەرەی بێەا  لەگەڵ ئەوەشەداواقیعبین نابین ئەگەر وە مەکەمەان ئەر 

ت ان یەکسانە بە تێ  (H  وابێا کە نەمانی پێبەمبەرنابین ئەگەر پێمان

گەی ئیسەالمی  ئەوە بیمکمدنەوەیەکەی واقیعەی و خانی برچیرەکەانی کەۆمەێوو و داز 

  ەستێ ی باوەزدارانە نییەە

مموڤایەتی باوەز بە بیمکمدنەوەیەکی واقیعیمان نابێا ئەگەر پێمان وابێا: بۆ ئەوەی 

بە دەر لە  ە با کەان ب ەاێ پێویسەتی بە  ێئە ەیقیەیەمشتانی نموونەیی و برەما و 

ە نەمەا بەاوەز بەم ە ێئ(  انە بچەسپێرێا  کاتێ یش ئەمقییەمو سموشتە تا ئەم برەما 

 ە با یانەش نەمێرێاەقییەمبرەما و 

و واقیعەی کە مموڤایەتی بە ئاگا بوونە لەبێتەماشاکمدن و  سووكئەم بیمکمدنەوەیە بە 

ە با کەان و قیەیەمکە پڕ بووە لە بەاوەز بە برەمەا و   درەژایی مێژوو پیایدا تێپەزبووە

ئاگابوونیتەەە لە بێپێرەەاو چەسەەپاندن و بدوکمدنەوەیەەان چەنەەدان قوربەەانی دراوە  لە

 وی  ەبار ساێەی ئیسالمەو مێژ 
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وابێەا خەەوای  کە پێمەاننەوەیە لە  ەسەتێ ی باوەزدارانەشەەوە نەەایەێ ئەم بیمکەمد

ێبەمبەریان بۆ قورئان( بۆ ئەم خەێ ە دادەبەبەرێا و پ  پەروەردگار پەرتووکی خۆی

  لەم و پڕوگمامەی ئەم قورئەانە بچەن بەزەەوەدەکاێ بە پەیەڕەو لێ دەنێمەا و داوایان

ستەیەکیان بۆ زوون دەکاتەوەەە ناکمەا  ەموو ئەمانە پەرتووکەدا گتا شەرع و ئازا

 د ساێێک یان بۆ چەند دەیەیەک بنەتەنها بۆ چەن

چجەای ئەوەی   رنو لێی دو بەمین وودییەکە کە خەێ ی سەر سبێئەمە گاێتەجازی و 

 خوای خالقی ژیان و گەردوون ئەمە ب اێ؟!

برەماکەەانی کەەۆمەێگەی  (H  پێبەمەەبەر یناشەە، بە نەمەەانی کەسەەایەتی

وای وەفەاتی ئیسالمی تووشەی الدان و پووکەانەوە بەبن  بە م چاوەزوان ماویتەە د

وەکەەو خۆیەەان نەمێەەرن و لەو ئاسەەتە بەەا یە دابەبن بەەۆ  (H  پێبەمەەبەر

 (H  ی خەەەودی پێبەمەەەبەریئاسەەەتێ ی نئمتەەەم  چەەەون ە کەسەەەایەت

کەۆمەێگە لە کاریگەرییەکی زاستەوخۆی  ەبەوو لەسەەر بەربکەمدنەوەی خەێەك و 

و خەێەك  ن ماوەواەوە  کاتێك ئەم  ێئە کەاریگەرە نامێرێەا چەاوەز یکان ەموو زووە

 کۆمەێگەش دابەبنەوە ئاستێ ی تم  بە م کام ئاسا؟

ی دەکەەاێەە جیەەاوابی  ەیە لە نێەەوان ئیسەەالم و درووسەەتئەو ئاسەەتەی کە ئیسەەالم 

 :(H  کەسایەتی پێبەمبەر

دا  ح  ن  م  إ  ف   دا  م  ح  م   د  ب  ع  ي   م  ك  ن  م   ان  ك  ن  م    اسا الن  ه  ي  ا أ  ي     ه  لل  ا د  ب  ع  ي   ان  ك  ن  م  ات، و  م   د  ق   م 

ُ ي  ل   ي  ح   ه  الل   ن  إ  ف   لە ئ ُو  مُوحەممە    كکەسُ  واتە: هُ  ەەکینُنەه هە  ،(وتم 

کەس ینش لە ئ و  ەوا    پە ست ئەو  ەُوا    پە ست ئەو  موحەممە  مر ، هە 
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 هە  زیندوو  و نامرێت.

ب ت( کە  وا  و فُاتی ەوا ل ی ڕازی) ە ڕاستەکە  ئەبوبەکر  ڕاستگ  بووئەمە قس

 فەرموویە (H) بە پ غەم

 خوایەەە وشەی خوا بیردووە و ناممەاە وشەیئیسالم 

ئیسەالم لە دەروونەکانەدا  یکەاریگەری (H  دوای وەفاتی پێبەمبەریش

 ەر دەمێرێا  چون ە ئیسالم پەتی پەیوەستییە لە نێوان خوا و خەێك  ئەم پەتە  ەر 

 ناپچڕەاەو  دەمێرێا

کورێ  ەێرایەێ تەنهەا لە  (H  کەسایەتی پێبەمبەر ییپاشان کاریگەر

دا  بەێ و تا ئەوکاتەی خەێای دڵ و دەروونیان بۆی ب ەنەوە بەردەوام یژیانی دونیای

 ەو پێتەوایانە ەر پێتڕەو  (H  پێبەمبەر

کە سەردەمی نموونەیی ئیسالم بەردەوام نابێا  مانەای  ب،کاتێك قەدەری خوا وادە

و  ەر دەبێا بگەزەتەوە و وەرەیەکی ئەوە نییە بە یەکجاری کۆتایی  اتبێا  ناەە بەێ 

ی بەۆ بەدەن تەا بیگەزەرەرەوە یدرەوشاوەی  ەبێا و نەوە دوای نەوە  ەوڵ و قوربان

 ەئاستە بەرب و بڵردەکەی جارانی

کەوایە  ەر دەبێا کۆمەێگەی ئیسالمی لەسەر ئیسالمەتی و خواناسییەکەی بمێرێا 

ە ئەاییرئەم  پێەی ئاراسەتەی ەر دەبێا خەێ ەی بە  و بەسەر بەویدا بدوی ب اتەوە 

 ی لە مێژوودا زوویداوەەبە کمدار بژین و بچن بەزەوە  ئەمەش 

 وەکەەەو بەمەنەەەی پێبەمەەەبەر -لە  ەمەەەوو زووەکەەەانەوە-کەەەۆمەێگەی ئیسەەەالمی 
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 H) ەە بەرب م  ەر بەرب و بڵرد بووەکانی نەبوو  بە  دیرجێرتیرە زاشی و

تەمی سەەر  ارسەتانییەتەکانیشەم و یو بڵرد بوو بە بەراورد بە  ەموو سیسەتەم و قیە

 بەویە

کە وتەی: ئەو  (1 مان باسە مدەە(سەمی  وێفێمد کانتۆڵ  اسپێتتم وتەی زوژ ە تر

و خەێ یەدا  بە ێئتەمین و دوکەمدنەوەی داد لە نێە ەو نەی ئیسالم داویەتەی بەۆ ب

 بورتمین  ەوێدان بووەە

ئیسالم  دەربارەی ئەوەی چۆن  زوژ ە تراسەکانی تمیتمان باس مد  ەروە ا وتەی

لە پێتە ەوترەکەیدا چەنەدەك  ئەورووپەا کەمدەوە و زووناك ی اێ ژیانی مموڤایەتی

 ی لە ئیسالم وەرگمێەسوود

ان لە دەروونی خەێ یدا چاند یتیمموڤایەئەوە موسوێمانان بوون واتای زاستەقیرەی 

ی کمد و یپێتتم نامۆ بوو پێی  جارەك لە جەنگەکانی خاچپەرستیدا بەد ئەورووپاکە 

 کمدە یمیقیادا بەدیوری ئەفس و باکو و ە یش لە بان ۆ ئیسالمییەکانی ئەندەلو جار 

 کەواتە ئەوەی لە دەروونی  ەندێ لە موسوێماناندایە لەوەی کە بە وەفاتی پێبەمبەر

 H) ەکان ئیسالمیش کۆتایی پێهاتبێا  راشیدیرەکانمانی جێرتیرە و نە

نمەوونەیی( کۆتەایی  ەاێ و   نابەجێیە  بەێ، زاسەتە کە بەمەنەی شتێ ی نازاسا و

لە مێەەژووی ئیسەەالمدا   ەرچەنەەد ئەوە بە  دەسەەتیپێ مدعەەادی( /ئاسەەایی  بەمەنەەی

عادی( بووە بە م بە نسەبەێ مێەژووی مموڤەایەتی /ئاسایی  نسبەێ ئیسالم بەمەنی

 لەسەر بەوی باشتمین و با تمین بەمەن بووەە

                                                           
 )و  گ ڕ(.  .72بەشی یەکەم، لپەڕ :  هنن؟ئایا ئ مە موسوکمان (1)
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ی ئومەوییەکاندا یەکەمین لێمەوە الدان و پووکانەوە دەستیپێ مد  کاتێک لە سەردەم

 /بەبور یپادشەایەتی  ووخا وداز  ئابووریبرەمای سیاسەتی حوکمڕانی و سیاسەتی 

و سیستەمی حوکمڕانی بووە سیستەمێ ی میماتگمی  دەستیپێ مد  الملك العضوض(

  بووەدەرگای سوێتان پەیدای چوونە بەر و فیترە

 ەر مەابوویەوە  بە تەنهەا  ێتتا کۆمەێگەی ئیسالمی لە چوارچێوە ئیسەالمییەکەدا 

بەەوویەوە لە بەشەەێ ی سیاسەەەتی داوەری و زەبەەوون بپایتەخەەا تووشەەی الدان و ال 

داراییەەەدا بەەەۆ بەرژەوەنەەەدی دەسەەەە تدار و کاربەدەسەەەتان  بە م لەگەڵ الدان و 

دەنا بە برەماکەەانی ئیسەەالم و و کاربەدەسەەتانە  ێتەەتا  ەر دانیانەەخماپبەەوونی ئە

وك و گەورەدا  لەگەڵ  ەنەدێ الدان لە و وو لە بچەشەریعەتی خوای گەورە حاکم ب

 لە کاروباری داوەری و داراییداە یان ەندێ کاتدا بۆ بەرژەوەندی خئم و کەسوکار

بئییە و بێگومان ئەوە الدان و گەندەێییە  بە م وەکو وتمان الدان و گەندەێییەکی جو 

مییەکە   ێتەتا تەوە بەۆ نەاو  ەمەوو کەۆمەێگە ئیسەال  ێتتا لە پایتەختەوە شۆزنەبوە

 درووسەاەی تەاك و کەۆی موسەوێمانان ی خماپەی لەسەەر ژیەانی زوژانیکاریگەر

 ەموویان لە ژەم دەسە تی ئیسالمیدا دەژیەان و  -تەنها کەمێ یان نەبێا-نەکمدبوو 

لە واقیعیتدا موجا یدی خواویسا بوون و  ەوێیان بۆ بدوکمدنەوەی ئەم ئیسالمە 

ئیسالمەوە خەوای گەورە سەەربەربی و عیئبەتەی  ان دەکمد بە  ۆی ئەمیبوو   ەست

ان یپ، بەختیون   ەستیان دەکمد ئەو ئیمانە چی دەبەختێا بە دەروونەکان   ەست

ان یدەکمد بە  ەۆی ئەم ئیمەانەوەیە بەوونە بە با دەسەا و پێتەڕەوی گەورە   ەسەت

 دەکمد ئەو ئیمانە چ بمایەتییەکی پتەوی لە نێوانیەان چانەدووە کە لەسەەر ئەساسەی

چ زەئ و  اوکاری مدنێ ی خستووەتە نێوانیان و بەوون بە و تەقوا دامەبراوە   ئایین
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بەۆ ئەوپەزی دونیەا بە سەەالمەێ و موسوێمانێای ئەوپەزی دونیەا  یەك ئوممەێ و 

کەمدووە   درووسەائەمیرییەوە دەچێا و دەگەزەتەوە  ئەوە  ەر ئیمانەکەیە ئەمەی 

 ەمەووی  ەی  ی تێدایە  ماڵ و موێەكموسوێمانەکەشئەوەی  ی خۆیانە بەشی بما 

خوایە و خەێ ی  ەمووی تیایدا  اوبەشن  لێمە دەوێەمەند و  ەژار جیاوابی نییە  

لێەەمە دەوێەمەنەەد پەەڕ و  ەژار قەەڕ نیەەیە  زەفتەەار و زەوشتیتەەیان  ەمەەووی بە پێەەی 

دەچێا بەزەوە  شەەریعەتی خەوای  (H  زەرماییەکانی خوا و پێبەمبەر

یش  ەر دەسەەتوورەیەەڕە و پڕوگمامەەی ژیانیەەانە  تەەاکە گەورە تەەاکە سەەەرچاوە و پ

ئەوانیش بە  ێئ و بابویان لە ژیانی واقیعیاندا  ب،ەکەی خوای گەورەیە  دەدەستوور 

کار بەو بیموباوەز و بانیرەیان بە ەن و  ەوڵ و کۆشەش بەدەن بەۆ زەرمەوونی مدنی 

ێەەژوودا نەەاکییە  ئەەا لێەەمەوە ئەو فتوحاتەەانەی لە مو ور و زو و نەەمموڤەەایەتی بەەۆ ئەم 

 زوویانداوە دەستیپێ مدووەە 
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 سەردەمی عەباسییەکان

 
لەو سەردەمەدا لە الیەنی سیاسەتی دەوێەتەوە فارسەکان تەداخولیان کمد  لە بواری 

فی میتەوە کۆمەێێك فی م و بیموبۆچوونی نامۆ تێ ەڵ بە فی می ئیسالمی بوون لە 

 ەیتەجمید یفەلسەفەی نەبەریو دیارتمیریان: سۆفیگەری 

و تەالری  کۆشەك یتەخا وقی لە پادیسانەوە لەو سەردەمەدا جۆرە ا الدانی ئەخال 

ابەواردن و ر و ز و سە  و فجەو یدەسە تدارانەوە سەری  ەێەدا و کەشەێ ی پەڕ لە ف

و بە  ەێەەك پەیەەدابوو  کەشەەێ ی وا کە تەواو نەەامۆ بەەو بێخەەۆخەری  مدن بە شەەتی 

نوسەەەرانێك  ئەدیەەو وەە لەوالوەش و سەەەماکەر ئیسەەالم  کەنیئەکەەی تەپڵلێەەدەر

ێرا بۆ ە ەکانیان بەکار دە ونەر(  دەدا تا بە ۆیەوە بلەوەزەن ئاگمەکەیان بیاتم جۆش

 ەرانە زابی نەبووەئیسالم نەیدەویسا و بەو جۆرە  ون شتانێك کە

 ەموو ئەمانە لە کۆمەێگەی ئیسالمی ئەوکاتەدا پێیەان چەقانەدبوو  بە م وەرەایەکی 

بێا  ەمەوو کەۆمەێگەی ئیسەالمی  ەر بەم شەێوەیەی  ەێە دەکەین ئەگەر پێمان وا

بەوون بەووبێتەوە و جەگە لە پەایتەختیش  ەمەوو خا تووشی فەسەادی و الزەپایتە

 شوەرەکانی تم دەنگی تەپڵ و گۆرانیان لێوە  اتووە و خەری ی شتی پڕوپوچ بوونەە

وە تا کتێبەکانی مێژوو بە تایبەتی کتێبی زوژ ە تراسەکان بور  ەوڵ و تەقەالیان دا

ئەو وەەەرەیە بەب بەە ەنەوە و وا نیتەەان بەەدەن سەەەرتاپای کەەۆمەێگەی ئیسەەالمی بەم 

  بە م ئەگەر پمسیار ب ەین: ژیەان لە پایتەخەا و ژیەان لە شەارەکانی شێوەیە بووە

ان چی بووە؟ دەسەتبەج،  ەسەا بەو یتمی دەوێەتی ئیسالمی چۆن بووە و جیاوابی
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 ەسەەا دەکەیەن کە ژیەەانی  دوو ژیەانەەە دەکەیەن لە نێەەوان ئەم جیەاوابییە گەورەی

و  قیەەیەمە لە بەرامەەبەر ژیەەانی شەەارەکانی تەەم کە بچەەووکالدەرانەی پایتەخەەا بور 

 ئەخالقیان پارەئراو بووەە

ئەەێمە لێەەمەدا بە تەنهەەا قسەەەمان لەسەەەر خەلەەیفە و دەسەەە تدارەکان نیەەیە و لە 

مەەوو بەرژەوەنەەدی ئەوان مێەەژوو نانوسەەیرەوە  بەێ ەەو مێەەژووی زاسەەتەقیرەی  ە

کۆمەێگەکە نیتان دەدەین  مێژووی ئەو تاکەانەی ئەم کۆمەێگەیەیەان پێ هێرەاوە و 

 وەرای حەقیقەتی فی می ئیسالمی دەکەنە

بە م   وە بۆ نەاو کەۆمەێگەکەشۆزببوە ە پایتەخا پەیدا بوووتمان ئەو الزێ بوونە ل

 کۆشە ەکانی پایتەخەابەراورد بە  ەموو کۆمەێگەکە شەتێ ی کەم بەوو  ئەگەر لە 

بووبن و سامان و توانای کەسانێ ی تیادا بە ەدەر دراب،ەە بوون باێفەسادی و الزە

کە دوور بەوون لەو  نبانای کارا  ەبوو  والوە و  ەر لە پایتەختدا کۆمەێێكبە م لە

بوونەوە و ژیانی خۆیان تەرخان کمدبوو بۆ نووسین و وەرگێەڕان و لێ ەۆێیرەوە  الزە

ون لە دیماسەکمدنی شەرع  لەوالوەش کۆمەێێك شەرعئانانێك  ەبوون کە زوچووبو 

جوگمافیئانی بلەیمەێ گەشەتەکانیان بەسەەر بەویەدا بەردەوام بەوو بەۆ وردبیرەی و 

لی ەەۆێیرەوەی بانسەەتییانە لە  ەر شەەتێ ی سەەەر ئەم بەمیەەرەدا  بەەانگ وابانێ یش 

بەردەوام دەنگیەەان دە ەەاێ بەەۆ بەەانگەوابکمدنی خەێ ەەی لە چەەین و ئیردونیسەەیا و 

سەوێحاویش نی بۆخواەمەاوجا یەدانی قار و زوژئاوای ئەم کۆمەێگەیە  م زوژ ە ێ

بەردەوام بەەوون لە بەرپەەاکمدنی جیهەەاد دژی دوژمرەەانی ئیسەەالم  لەگەڵ ئەوانەشەەدا 

تاکەکانی ئەم کۆمەێگەیەش لە شار و دەهاتەکان بە زوحیەتێ ی ئیسالمیانە دەژیەان 

پەارەئبوون لە حەرام و خۆو سایەی ئیسەالمدا بەزەەدەکمد   و ژیانیان لە ژەم حوکم
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و  (H  بەرچەەاو زوشەەن بەەوون بە  یەەدایەتەکەی خەەوا و پێبەمەەبەر

 ە با کانی کۆمەێگەی ئیسالمیەقییەمپارەئگاریتیان دەکمد لە 

 چنمەوونەیی( بەووەە ئەوە بەۆ  ەی  الیەنەکەانییەوە  ەمەووناێێین ئەم کۆمەێگەیە لە 

ۆ ئەو کەۆمەێگەیەش کە لە بە درەژایی مێژوو زوویرەداوە  تەنەانەێ بە كکۆمەێگەیە

پەروەردە دەبەوون  بەێ ەو مانەای  (H  خودی پێبەمبەر یژەم چاودەمی

بوون بەسەر ە با کان باێبقییەموایە خێم و چاکییەکانی بورتم بوو لە خماپییەکانی  

 ەکانداەو الدەر  ە نالەبارقییەم

نئمتەم  یەکاندا پێگەیکۆمەێگەی ئیسالمی لە سەردەمی دەوێەتی عەباسی -بە گتتی-

م  ێتەەەتا بەراورد بە سەەەەردەمی دەوێەتەەەی ئومەوییەکەەەان  بە   و الزەتەەەم ببەەەوو

 لە ژەم تەعلیماێ و دەسە تی ئیسالمیدا بووە    ێتتاوکۆمەێگەیەکی موسوێمان بو 
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 سەردەمی عوسمانییەکان

 
 دەساەە دەسە تیان کەوتە -کە تورك بوون-ن عوسمانییەکا 

وەرەیەەان بەەۆ خەەئمەێ و بێجەنەەو و جیهەەادی  ی تیەەا نیەەیە عوسەەمانییەکانگومەەان

سەرخستری ئیسالمی کمد  بە م گومانیتی تیەا نیەیە کە چەمە ە ئیسەالمییەکان لەو 

وخانی گەورە بوونەوە  یاخود بڵێین ئیسالم لە سەردەمی و سەردەمەدا دووچاری داز 

 دەسە تی عوسمانییەکان چەقی بەسا و لە گەشە کەوێە

  گەشەەکمدن(  یارتمین خاسیەتی ئیسالم بمیتیبووە لەە دلەو کاتەوەی ئیسالم  اتوو 

  کەۆمە یەتی  فی ەمی و ئابووریگەشەکمدن لە مەیدانی جەنو  بانسا  شەرع  

جەنەو و سەەربابیدا لە  سیاسیەە کات، عوسمانییەکان دەسەە تیان گەمتە دەسەا

 یو کەۆێەوار بەوون  لەوکەاتەو بوون  بە م لە مەیدانەکانی تەمدا چەقبەسەت بلیمەێ

ی لە سەرچاوە ئیسالمییەکان سوود ئەورووپا  ەشەسەندنی بانستی ئیسالمی وەستاگ

 !ەکەیدەبیری بۆ بریادنانی برچیرەکانی راپەزیر

ان پێەداگمی لە بواری شەرعئانیدا دامەبراو نەبوون   ەمەوو  ەوێیەعوسمانییەکان 

ەعبیمە ی فیقهی وەکو خۆی و پەرەیان پ، نەدەدا  ئەم فیقهە تبوو لە مانەوەی توراس

ک فەیقهەکە گەی ئیسالمی لەژەم فی می ئیسالمیدا   ەرکاتێەە گەشەکمدنی کۆمەێل

لە گەشەە دەکەوەەا  ئەوە زوویەداەە کە  ەرگیەئ لە  بێەا کەۆمەێگەش چەقبەستوو

 مێژووی ئیسالمیدا شتی وا زوویرەدابووە

میماتەی(   کمدبوو وەکو شەتێ ی ە با کانیقییەمکۆمەێگەی ئەوکاێ پارەئگاری لە 
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نەاوەزوك بەوون و  شێ ی بە،م واتای راستەقیرەی خۆیان لەدەسا دابوو  زوکەبە  

( موقەددەسەەێ ی -وەکەەو نمەەوونە-حیجەەابی تەەورکی   مەبەسەەتی خۆیەەان نەدەپێ ەەا 

و چووبەوویە نەاو دبەو ی بور تەشەەنەی کم فیس  و فجوور کەچی   کۆمەێگەکە بوو

 ە(کورد گووتەنی: چەندی بە چەند؟!  کۆش ەکانەوە

ی زاستەقیرە بۆ سەر ئیسالم دەستیپێ مدەە مەتمسیتمین شەا بەۆ سەەر یلێمەوە مەتمس

 ەموو فی مەك ئەوەیە لە گەشە ب ەوەەا و چەقبەسەتوو بێەا لەسەەر یەك شەێوە  

 حەتمەن ئەوە تووشی الوابی و پووکانەوەی دەکاێە

 نەاوخۆ و   ێمشەییەوە  شی تمدا بیریم  ەر ئەوە بەس نەبوو  ئیسالم خۆی لە ژەم  ێ

ئامەانی  ێمشی بێ ەتارەکان وو ت مەغۆل  ێمشی مالن، لەسەر دەسە ێ دەرەکی: مل

یە  ەلێابەەوو بەەۆ ئەوەی گەەوربە ی یخاچپەرسەەتانەە  ئەم سەەەردەمی چەقبەسەەتوو

 ت ێن لە ئیسالم بدرەاەپتت

ئەو  ەلەیان لە دەسا نەدا کە سەردەمانێ ی بوربوو بە ئاواتی  اتری  خاچپەرستان

یسەالم بەۆ ئەوەی بە یەکجەاری بیەڕوخێرن و لە توندیان کمدە سەەر ئ  ێمشیبوون  

وەك ئەوەی  زووخەاناوی ببەن  ئیسالم لە ناوخۆ و دەرەوە پێ ماەە بە م ئایا ئیسالم 

 دەیانویسا و بەرنامەیان بۆی دانابوو؟

 نەخێمەە گومانبێ

وو  ێئەەەك کە لە وو تەەا بە  ەمەەویەەان پێویسەەتبیەك سەەەدەی تەواخاچپەرسەەتان 

ر ئیسەەالمدا  یەك سەەەدەی تمیتەەیان ویسەەا تەەا دوای بن بەسەەەدەسەەتیاندایە باێەە

و دەسەتیان لە  ەیچ ا  ەوێی سڕیرەوەی تەواوەتی بەدەن یان بەسەر ئیسالمدباێبوون
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 نەختە و فمتوفێڵێك نەدەگێڕایەوەە

و پەالمارەی خاچپەرستان گۆزانێ ی جەرگبڕ دووچاری جیهەانی ش م دوای ئەم  ێ

   ەروەکەو چەۆن داێەژووی ئیسەالمئیسالمی بوویەوە  گەورەتمین گەۆزان بەوو لە م

 گەورەتمین الدان و پوکانەوەش بووە

بیتەێەیەی بەووە کە  ەرجارەەك  کۆمەێگەی ئیسالمی  ەمیتە خاوەنی بیرەدوەتی و

جەنگی مەغۆل و تەتار لەسەر دەسە ێ   ی ناوخۆییلە ملمالنێ   ێمشی بۆ  اتبێا

ڵەکیەوە و  ێەئی زووبەزوویان بەۆتەوە و ش سەتی پێهێرەاون  زاچ  و خاچپەرستان(

خۆیەە ئەو بیردوەتییە لە سەردەمە چەقبەستووییەکەی عوسەمانییەکان داوەتەوە بەر 

ویستی جارە ی تمیش خۆی نیتان بداتەوە تەا جەارە ی تەم بگەزەەتەوەەە ئەمەش 

 یەك  لەوانە:بئووترەوەبووە  ۆی پەیدابوونی چەند 

ەممەدی کەوزی ەتیی شێخ مەوحسەرکمدایبە  بئووترەوەی وە ابی لە خاکی حیجاب

 یبە سەەەرکمدایەتی  انسەەوودی مە ەەدی لە بەەئووترەوە    ەروە ەەا(عەبەەدولوە ا 

تی و بەەئوترەوانە توانایەەان  ەبەەوو بیرەەدویەئەم   مەەوحەممەد ئەحەەمەد مە ەەدی(

با دەستی بۆ ئیسالم بگێڕنەوە و الپەزەیەکی تمی ش ۆمەندی لە میژووی ئیسالم پەڕ 

 ب ەنەوەە

بوو کمدبوویان بەۆ پێتتم  ەرچی لە توانایانداتان سبە م  ێئی داگیمکەری خاچپەر 

ئەوەی لێدانی ئەمجارەیان لە ئیسالم لێدانی یەکجاری بێا و ئیسالم لە زەگوزیتەوە 

  وە نەبەووپاسەوالنی ئەمجارەیان وەکو جارەکانی پێتو تەنها لە زەەی ی ەێب ەنن  پ

فێڵەوە و فمتەەو بۆیەەان لوابەەوو لە الیەنەەی بانسەەا  بەێ ەەو لەگەڵ ئەوەدا  ەرچەەی
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و برەما با کانی ئیسالم بتێوەرن و ئەو وەرە شەێوەرماوەی  قییەمتاوەکو   کمدبوویان

یانەدا فڕیەان یبۆ ئەوەی لە ژیانی واقیع  ئیسالم لە دەروونی موسوێماناندا بچەسپێرن

 ە (1 بەسەر ئیسالمەوە نەبێا

ی  ە یەك لە دوای یەکانەوەی خاچپەرستان بۆ سەر جیهانی ئیسەالم ێمشدوای ئەم 

پووکەانەوە لە کەۆمەێگەی ئیسەالمیدا زەەڕەوی خەۆی گەمێ و  ئیتم لێەمەوە الدان و

دا ەگە ئیسەەالمییەکئیسەەالم لە نەەاو کەەۆمەێگەیتەەتە ئەوپەزی  بۆچەەوونی نەەامۆ بە 

بدبوبوویەوە کە لە  یچ ساێ و سەردەمێ ی مێژووی ئیسالمی ئەو بۆچوونەانە بەاو 

 نەبوونەە

 ئەو بۆچوونانەی دەێێن:

 ە ب اێەداخولی سیستەمی ژیان و کۆمەێگتە ب،نا ئایین

 ەب اێ ئابووریتەداخولی بواری  ب،نا ئایین

  اێەتەداخولی پەیوەندی خەێ ی بە خۆیان و دەوێەتەوە ب ب،نا ئایین

 تەداخولی خوزەوشا ب اێە ب،نا ئایین

 تەداخولی جلوبەرگی ئافمەتان ب اێە ب،نا ئایین

  ونەر ب اێەتەداخولی  ب،نا ئایین

                                                           
پ شتر لە ڕێی موژ       مەسنحننەکانەو  هەوکناندا موسوکمانان بیەن بە مەسنحی و شیستنان ه نا، ناچا   (1) 

ئەمجا   هەوکنان ب  ئەو بوو کە وێنە  ئنسالم لە    وونی موسوکماناندا بش وێنن. لە بەشەکانی  واتر ا زیاتر باسی 

  الله. ن شاءإ ین ل و    کە
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 تەداخولی زوژنامەگەری و زاگەیاندن ب اێە ب،نا ئایین

کەوا بەۆ ئەم زوژگەارە  ئایینو ژیان چ پەیوەندییان بەیەکەوە  ەیە؟  ئایینبە کورتی: 

 شیاوە؟! 

 وسەوێمانمەەئیتم م  مادام نوەژ دەکەم و زوژوو دەگمم :بڵێا وموسوێمان وا فێمکمابو 

 ی تم ببم جگە لە ئیسالمەبە م  یچ الرییەکی تیا نییە کە پابەندی  ەر سیستەمێ 

موسوێمانمەە بە م  یچ الرییەکی تیەا   مادام نییەتم پاکە :ئافمەتی موسوێمان دەیوێ

نیەەیە تێ ەێەەی کەەوزان بەەبم و لەگەێیەەان بچەەمە دەرەوە و کەەاتێ ی خۆشەەیان لەگەڵ 

اخم نیەیەتم پەاکە  الری تیەا نیەیە ئ  بەزەب ەم  الری تیا نییە چ جلوبەرگێك دەپۆشم

نیەیەتم    چونو  ەرچەندەك بەکاردەرم جوان اری  ەرچی ۆکارەکانیکەرەستە و  

پاكە  جارجاریش کە پێویسا بوو کە لە بۆنە و ئا ەنگەکەان الری تیەا نیەیە سەەما 

 چون ە نییەتم بور پاکە!  ب ەم

 ئەەایینو داشەەۆراو لە وو ئەمەەانەوەش خەێ ەەی دەروون بەبیەەو ی  ەمەەو لە سەەەرو 

 کۆسەەپێ ە و پێویسەەتە بتەە ێردرەا تەەا ییە دواکەوتەەوو ئەەایینبانگەشەەەیان دەکەەمد: 

 ێرین!ب پێت ەوتن( بەدەسا 

ئەوە بەروبوومی  ەوێی ستەم ارانەی خاچپەرستان بوو کە دژی جیهانی ئیسالمی 

بە  نا  بە م بۆ گەیتتن بەوە خاچپەرستگمتیانە بەر کە دوو سەدەی تەواوی خایاند

یەان ی ماددیانە  ەبوون کە فڕژم و زەوتتەنها نەبوون  بەێ و لەگەێیاندا  ەندەك تەو

بانگەشەەی ژیەانێ ی ئاژەێیانەیەان دەکەمد بەۆ و خوزەوشەتەوە نەبەوو   ئایینبەسەر 

مموڤ کە تەنها گمنگی بە تێمکمدنی سك و دامێرەی بەداێ  ئەم تەوژم و زەوتەانەش 
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  ێەئبیەمدوبی بانسەتی( بەد و خەماە بە  نی خۆیان بە پاێپتەتی  ەنەدێزووخادا

 دەکمدە

دا اتووی ئەم کتێبە باسی پیالنەکانی  ێئی داگیمکەری خاچپەرستان لە دوو بەشی 

 و زەوتە جیهانییەکان دەکەینە

 قسەکمدن لەسەر "پیالنی خاچپەرستان" دەسەتپێدەکەین کە ناومەان نەاوە سەرەتا بە

  ۆکارە ناوخۆییەکان(ەە 
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 هۆکارە ناوخۆییەکان

 
  لێمەوە الپەزەیەکی تیپێ مددەسفەزەنسییەکان بۆ سەر میسم   ێمشیئەم قۆناغە بە 

 نوێ لە مێژووی ئیسالمی  ەێدرایەوەەە الپەزەیەکی خماەە

سەر جیهانی ئیسەالمی  بە م  ەمەوو اندەکمدە  ێمشیپێتتم خاچپەرستان بەردەوام 

 ەرچەنەد -جارەکان بە سەرشۆزی و بەبیوی دەگەزەرەدرانەوە بەۆ شەوەری خۆیەان 

ی موسەوێمانانیان داگیەم دەکەمد و  ەندە جار بۆ مەاوەیەکی کەاتی  ەنەدێ بەمیرە

 ە-ی ئیسالمی دەگەیاندوپاسبیانیان بە 

  لە کۆتاییدا گەل دەستیپێ مدفەزەنسییەکان بۆ سەر میسم   ێمشیلەم قۆناغەدا 

 دەریپەزاندەە بە م دوای چی؟

لە  ی قەا یمە بەاکوور ی مەمالی اندا  ێرای لە سوپائەو ش انەی کە ناپلیۆن بەسەر 

انی سەەەربابی نەبەەوو لە مەیەەدانی جەنەەو  بەێ ەەو شەە انی زاسەەتیدا تەنهەەا شەە 

دەسە تداری و فەرمانڕەوایی ئیسالمی بوو  ش انی ئەو ف ەمە بەوو کە مەاوەی ئەم 

س بەوو لەسەەر دەروونەی ڵ و قەور و ە وەرەای دەکەمد  شە انێ ی قەو دەسە تداریی

موسەەوێمانان  دەروونەکەەانی بە توونەەدی زاچڵەکانەەد   ەرچەنەەد ئەوە خەەۆ یەکەم 

موسەەوێمانان نەبەەوو لە مێەەژووی خۆیانەەدا  پەەێش ئەوەش چەنەەدجارەك  ش سەەتی

نەوە  بە م  ەمەوو جارەەك ببەوو بەرامەبەر  ێەئی خاچپەرسەتان تووشەی ش سەا 

یە   ۆکەارەکەی ەش ستێ ی کاتی(ە  وا حسابیان دەکمد کە ئەوە تەنها موسوێمانان

ی اوپسەە كئاگەەایی موسەەوێمانان بەەووە و  ەرکاتێەەبێبوری ژمەەارەی داگیەەمکەر یەەان 
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موسوێمانان خۆی کۆب اتەوە و بچێتەوە مەیدانی جەنو و دەروونەکەان ئامەادەیی 

 ب،  ئەوە سەرکەوتن الی خوا مسۆگەرەە جەنو و گیانفیداییان تێدا

 وەەو دەب وا  ەر جارە یش ەموو بۆنا  

یان ئامادە دەکمد و بە پەروشەوە شەا وە ی بە کوێیەان دەبەمد بەۆ سوپاموسوێمانان 

وەکەو  ەمەوو لە عەقیدەکەیان  لە کۆتاییدا  ئی داگیمکەر و بەرگمیدەرپەزاندنی  ێ

 جارەکان سەردەکەوتنە

موسوێمانان بەردەوام با دەستی خۆیان دەپاراسا   ەرگیئ گومانیان لەوەدا نەبەوو 

ترە یەك لە و کە سەەەربەرب و سەەەرکەوتوو  ەر خۆیەەانن  دووبەەارەبوونەوەی سەەەرکە

ئەوەی لە دەروونەەی موسەەوێماناندا  -ندوای ش سەەتە کاتییەکەەا-دوای یەکەکەەان 

سەەەربەربی و با دەسەەتی( لە   وو  بە  ەەۆی ئیمانەکەیەەانەوە  ەسەەتیچەسەەپاندب

  نبە  ەۆی ئیسەالمەکەوە بە عیەئبەێ بەوو  ونیاندا زەگی داکوتابوو   ەمیتەەدەورو 

  ەرچیەوپەرچییدوژمران  ەرک، و  ەرچۆنێەك بەن  ەیچ نەین جەگە لە کۆمەێێەك 

ەیەکی کاتیش جەنەو لە بەرژەوەنەدی ئەوان تەواو بۆ ماو بێباوەزی خوانەناس  با 

 بێاە

انە  ەر مرگەمرەەەو دەکەن بە نەریەەەتە بەەەۆگەن و خوزەوشەەەتە  ەرچیوپەرچییەەەئەو 

مەوقمیئی(یە کە دەێێەا:   باشتمین وەسفێك بۆیەان وەسەفەکەی بەدەکانی خۆیان 

دەرەوە ە تبیری کابما لەگەڵ ژنەکەی خۆی دەچێئەوانە  ەر پیاوەتیان تێدا نەماوە  دە

کە پێیەان دەگەاێ مێەمدەکە کەنەار ووتە  کەات، پیەاوە ی  ەاوزەی ژنەووێ و قکە ز 

لەنەاو  ڵا قسەی خۆیان ب ەن  دوایش دەچ، قەۆ دەکەوەا و بە تەنها جێیان دەڵێ
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 قۆێی دەکاێ و دەزون و مێتێك میوانی نییە!

نی زەوشەا و ون مدنەی شەەزە  و پیەاوەتی بەوو  زووخەائەوە الی موسوێمانان دا

ئەمە بە  ەیچ کلۆجێەك بگونجێەا ئەنجەام  اپێیەان  ەبم نەدەکەم رایان نەدەکمد و وە

 ە(1 بدرەا

و دامەبراو بەوو  کەات، عەقیەدەکە الی موسەوێمانان چەسەپاو  بەم شێوەیە ئیمان و

بێباوەزانیان بەم شێوە نابووتە دەبیری  ەستیان بەو عیئبەتە دەکمد کە خەوای گەورە 

قەراری داوە  ئەو مانەەداران و  ەمەەوو ئی (H  بەەۆ خەەۆی و پێبەمەەبەر

خاچپەرستان وەکو الفاو شا ویان دە ێرەا موسەوێمانان  ەر   ێمشیکاتانەیتی کە 

شتێای جگە و  ەستیان بەوە دەکمد و ئەوە لە دەروونیان چەسپابوو کە  ەموو خوزە

 یبەویەە ب،لە خوزەوشەەتی ئیمانەەدارانەی خۆیەەان پیسەەە و نەەابووتە و نەەاکمێ و نەەا

 ب مەاەموسوێمانانی پ، پی  

 

 

 

  

                                                           
جا سەیر بیە ئ ستا چُ ن پ و   کُان پُ اەوانە بُوونەتەو ، ئەو    وێنُی ل  موسُوکمانان ئەنجامُدانی هە   (1) 

  ش نە  کرا، ئەمڕۆ لیان بوو  بە پ شیەوتنهوێنا
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 فەڕەنسی هێرشیموسوڵمانان دوای 

 
فەزەنسەییەکان  ەروەکەو خەۆی   ێمشەیسەربەربییە دوای و ئەو  ەستی عیئبەێ 

 نەمایەوەەە

باسمان کمد لە  وعەقیدەکە لە ناو موسوێمانان  ەبوو  بە م وەکو لە بەشەکانی پێتو 

ی تێدا نەمابوو و ئەو بیردوەتییە تی عوسمانییەکاندا چەقی بەستبو سەردەمی دەسە

وشەم و نەریتێ ەی و کە سیمای سەرەکی کۆمەێگەی ئیسالمی بوو  تەنهەا چەنەد در 

موقەددەس بەوون و بەۆ گەیتەتن بە ئامانجەکەان لە ژیەانی واقیعیەدا  یچیەان پە، 

 نەدەکماە

 تووشەی  ەاتن لەسەەر دەسەتی نەاپلیۆن لە پاشان ئەو ش سەتەی کە مەمالی ەکەان

 عەقیدەکە بوو لە دەروونی موسوێمانانداە بەنگی ش سا و نەمانی (1  ئیمبابە( 

بُوون و ترسُان، ب یُان    کەوت ئەو ن سە سام موسوکمانەکان بە ه ز کە  ناپلن  

ه ز   کە ە یان هەیانە هنچ نننە لە بە امُبە  ه ُز کە  ناپلن نُدا کە پ ُی ئاشُنا 

  بونی ه زێیُی واشُنان نە  کُر .. پ ُو    ه ُز بە تەواو  لە وێنانەبوون، هە  

ُُوو کە   ُُ  یەکەمجُُا  ب ُُگەڕایەو ، ئەو  ب ُُدا هەک   موسُُوکمانان بە سُُوپا  ووننان

چُونیە ئەمُان ه ُز   ،بن بەسُە یانداستەیی ت یبشُی ن و ەاچەە سُتان زاکُشای

کە ل  موسوکمانەکان  ؛نان لە کە  ستە  سە باز  و هونە   جەنگ لیەنحەقنق

 نەبوو.

                                                           
 )و  گ ڕ(  .شا ێیە لە منسر (1)
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کە پ و    ه ز لە    وونەکاندا لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا بەاڵم ه شتا مومینن بوو 

 هە  و کو ە   بم ن تەو  و نەگ ڕێت.

مومینن بوو    وونەکان بە امبە  ئەم ه ز  ە ڕاگر بُن و ە یُان کُ بیەنەو  بُ  

 و کو کە زۆ  جا یتر ڕوویدابوو. سە کەوتن یی نوێ

ه ُز و بەو ە یی ب  عەقند کە لەمجا   ا و کو جا  کانی پ شُو بەاڵم   ستمایە  نا

ُُر  نە ُُاتەو ، ڕاسُُتە گەلەکە بە گ ُُتەو  و ەُُ   ک بی ُُە لەنوێ بگەڕێ ُُا س ُُوو ت ب

ە  اگنرکُا ینەکە  فەڕ نسُا و لە قُاهنر ش بە ه رشُقا  مانانەیان   کر  بە امبە  

ُُ ُُاوانی  یڕابە ایەتن ُُایننپن ُُائ ُُدا، هە و ه ُُن ڕووی ُُاکەوان تن ی ڕاپە ی ُُدان پ  یچەن

ەکە( باُووکلو  ) یکەوان تنسە سو ه نە  ت ما کران.. جوانتریننان ل هاتوو  و پُا

 بوو:

هەموو شەوێك ە   هەکد  ایە ناو سە بازگە   وژمن و لەناو ک گا  چەکەکُان 

تفەنگی فەڕ نسننەکانی   بر  و بە مەلەوانی بە ئاو ڕۆکە ا   گەڕایەو  ب  مُاکەو  و 

، بەم شُ و یە چەکەکانی    ا بە ەەکیی تا بەم چەکانە بە  نگُا    وژمُن ببُنەو 

ان کُر  چەکەکُان زۆ  کەمنُان نم بوو تاو کو لە ک گُا  چەکەکُان هەسُتبە   وا

ئەو    زانُی بانُدێیی گەو  یە و  ێُن انکر وو ، پاسەوانەکان کەمنننان  انُا وایُ

وڕمان بُوون کە بنننُان ئەو  بە تەنهُا ئەو لو  و چەکانە   بەن، بەاڵم تووشی سە س

ەن، بە گُر  کُر  ق کبەستی بی و ویستنانە ئەم کا     کات، پەلما یاندا ەیباووک

 یُزیە( بُوو، زۆ  )  ی شیا، بر یان ب  فە مانُد کەیان کە نُاو تاو کو هە  وو ق ک

ە، ویستی بنیاتە کوڕ  باووکی ئەو لو  نڕمان بوو بە ئازایەتی و پاکەوان توسە سو 
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ناب ت بە کوڕ  کُابرایەکی ئەمنش چونیە ئەو کافر  و  ،ە   لو کە ڕ تی کر  و 

بُُدات بەو مە جە  پەیمُُانی پ  ل ُُدێن پ شُُننا   بُُ  کُُر  کە وازی شُُانکُُافر، پا

جا ێینتر نەگەڕێتەو  ب  بر نی چەکەکان، لو کە ڕ تُی کُر  و  کە ئەو پەیمُانە  

یر  تە بم ُنن، لە ک تاینُدا واز  ل ه نُا و فە مُاننپ بدات مُا ام ب بُاو ڕان لەم واڵ 

 ی ک گا  چەکەکان بەه زتر بیەن.نپاسەوان ت

ەمەەوو ئەمەەانە زوویەەداەە بە م ئەمەەانە کەەاری تاک ەسەەی بەەوون و قەوارەی بەێەە،  

جەنگاوەرانی موسوێمان کە  ێئ کۆدەکەاتەوە و بە کەۆمەڵ و زە  ەماوی  یحەقیقی

دەوێەتەی ئیسەالمی( لە بەرامەبەر دوژمەن دەوەسەتێا لە   دەجەنگێا و بە سیفەتی

 دوای شەزی ئیمبابە توایەوە و وجودی نەماە
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 یقیشکانی حەق

 
 ەش انی حەقیقی ش ان نییە لە مەیدانی جەنو

ە ی نوەی دانا و حوکمی دەستوور ناپلیۆن لە ماوەی مانەوەی لە میسمدا 

ەك بوو کە لە دەستوور بە شەریعەتی خوا   كە دەکمد نەدەستوور موسوێمانانی بەو 

ئەحوال   یاسای فەرەنسی وەریگمتبوو  شەریعەتی خوای قەتی  کمدبوو تەنها لە

 تە ب( و میماێ و ەەە  (:  اوسەرگیمی و دەستلێ بەردانشەخصی

حەوکمی  لە مێژووی موسوێمانان ئەوە یەکەمجار بوو کە بێباوەزان حوکمی جگە لە

 خوا حوکمیان ب ەنەحوکمی  لە ر موسوێمانان فەرب ب ەن و بە جگەخوا لەسە

ك جار دە ەاترە نەاو و تەی موسەوێمانان و چەنەد سەاێێپێتتم خاچپەرستان  ەنەدە

ی ئەییەوبی چەنەد  ەرەمێ ەی یردەمانەوە  بەێ و کەم، پەێش سەەردەمی سەە حەد

تایبەێ بە خۆیان لە کەنار دەریای سپی لە شەام دامەبرانەد  بە م  ەرگیەئ بەوەمی 

ەك دابڕەژن و حوکمی موسوێمانانی پێب ەن   ەموو دەستوور ئەوەیان نەبووە خۆیان 

بە م  ەرگیئ دەوێەتێ ەی   ن دەبمدبەشێ ی بەوی و باریان بە تا   وجارەکانی پێتو 

 دەسە تدار و باێیان نەبووە لەو بەویانەداە

ئیسەالمدا  یبە م ئەمجارە و بۆ یەکەمجار دەوێەتێ ی دەسە تدار و باێیان لە بەویە

بمد و لە مەیەدانی جەنگەدا وەی دەوێەتی موسوێمانانیان لەناو دوای ئە   مددرووست

 تواندیانەوەە
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ەە ش سەتی عەقیەدە  کە دەسەتپێای دەسەتیپێ مدحەقیقەی  لێمەوە ش ان و ش ستی

 پووکانەوە بوو لە جیهانی واقیعیدا پاشانیش پووکانەوە لە دەروونەکانداە

ییەکان بور سەرسامبوون بە دەروونی مسڕ دالە ژەم سایەی ئەم ش ستە

فەرەنسییەکان  سەرەتا سەرسامبوون بە  ێئی سەربابیان  پاشان سەرسامبوون بە 

  میسمژئاوایی  سەرسامبوون بەو چاپ انەی ناپلیۆن  ێرای بۆ بانستی زو

سەرسامبوون بە زە  ماوەکانیانەە بە کورێ و پوختی: سەرسامبوون بە  ەموو 

 شتێ ی  اوردەکماو لە زوژئاواوە و  ەرشتێك کە ئیسالم نییە!

ئەوە ش سەەەتی حەقیقەەەی و تەواوەتەەەی بەەەوو  کە بەەەوویە النەەە ەی  ەمەەەوو 

داگیمکەری خاچپەرستان کە بەۆ تێ ەدانی ژیەان و عەقیەدە و  ێئی دا ێرماوەکانی 

ف ەەم و بیمو ەەۆش و خوزەوشەەتی موسەەوێمانان دایانەەدە ێرا  و  ەنەەاردەی و تەەی 

 موسوێمانانیان دەکمدە

 ەر بۆیەش بە دەرکمدنەی فەزەنسەییەکان یەان پاشەکتەەیان  ەیچ کەاریگەرییەکی 

نەبەوو لە مەیەدانی  حەقیقی لە واقیعەکە نەگۆزی  چون ە ش ستەکە تەنها ش سا

 جەنو بەێ و چووبوویە ناو دەروونەکانیتەوەە
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 دوو خاڵی گرنگ..

 
 ستە لەسەر دوو خاڵ  بووەستین:یلێمەدا پێو

سی و نو و دا  ەندێ مێژو لەگەێیتی- ێئی داگیمکەری خاچپەرستان  یەکەم:

و  میسمفەرەنسییەکان بۆ سەر   ێمشیپێداگم بوون لەسەر ئەوەی  -موسوێمان

ێ ی ئاییری نەبووە  بەێ و  ێمش  ە و تە موسوێمانەکانی تمیتی گمتەوەدواتمیش ک

 ەبووە  چەند  ئابووریبووە و لە پتتییەوە تەماحی  پەردە و بیانوویەك ئایین

موسوێمانێ یش کە لە ئاشی  ێئی داگیمکەر دەیان وارد ئەم قسەیان دووبارە 

لەبەر پاداشتێای دەکمدەوە و چاویان نوقاندبوو لەبەر گەمژەیی خۆیان یان 

 دیاری ماوە

سی و ونو و لەگەێیتیدا  ەندێ مێژ -خاچپەرستان  ی ێئی داگیمکەری دووەم:

خێم و بەرەکەێ بوو   میسمفەرەنسییەکان بۆ سەر   ێمشیدەیانوێ کە  -موسوێمان

چون ە موسوێمانانی لە خەو زاچڵەکاند و چاویان کمایەوە  بەرەو  ێئ و پێت ەوتن 

 م و بەرەکەێ بوو لە  ەموو زوویەکەوەەیان نا  بۆیە خێرستانییەتی  ەنگاوو شا

ەکان خۆیەان ر وسەرە گاو و بۆ وە می خاێی یەکەم ئێمە وە می نادەیرەوە  بەێ و با ن

 وە م بدەنەوە:

( نوسەەەرە ی مەسەەیحییە  لە سەەەدەی بیسەەتەمی Rom Landow /زوم النەەدو  

تەی پێمان دەێێەا لێەمە لە ئەو عەقڵیە-ەتی سەدەی بیستەم ی  بە عەقڵیژیاوەباییریدا 

و بگاری بووە و وەکەو ئەێمە دواکەوتەو ئاییری ز  یزوژ ە ێ لە نەبانی و دەمارگیمی
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وری ئەفمیقیا دەنوسێا و و بە تایبەێ دەربارەی زووداوەکانی باک -کۆنەپەرسا نییە

  ( نوسیوەThe Moroccan Drama /شیناسۆری مەراک  کتێبێ ی بە ناونیتانی

 ێا:( دەێ٠1٣  لە الپەزە

وەبیەەمی  (مسەەیو بیەەدو  :"کلوسەەتممان وریتەەئ" دەێێەەا پەرلەمانتەەاری فەزەنسەەی  

ش دەکەاێ کە یدەرەوەی فەزەنسا بەم شێوەیە سەیمی زووداوەکانی ئێستای مەراکە

شەزی نێوان مەسیحیەێ و ئیسالم بێا  کاتێ یش  ەوێدرا بەاوەزی پێبهێرمەەا کە 

وتی: ئەوە شەەزی  و  می دایەوەورەك بۆ ئەم زووداوانە دابرێا  بەم شێوەیە وەو سر

 (ە(1 نێوان مانو و خاچە

 وێ؟ بوون زاستیان  ئیستیعمار(  ئی داگیمکەر ێدەوری ئاشی ئێستا ئەوانەی لە 

 -!لە سەدەی بیستەمەە سەدەی زبگاربوون لە خەورافە و دەمەارگیمی ئەاییری-ئێستا 

ە  ێتتا  ەر فەرەنسا چۆن سەیمی پەیوەندییەکەی بە مەغمیبەوە دەکاێ؟ دوای ئەو 

یەتی خاچپەرستی لە دەروونی فەرەنسییەکاندا  ەبوو یزوحکە ن ۆێی دەکەن لەوەی 

 لە سەدەی  ەژدەیەم؟

 ئەوە دەربارەی فەرەنساەە

وێفمد کانتول سمیث(ەە کە لە   ی خاچپەرسا  ئەوەئەورووپابە م بەشەکەی تمی 

 ربارەی دەێێا: ( دە11٣-1٣١  سالم في التاریخ المعاصم( لە الپەزەیال   کتێبی

بە درەژایەەی مێەەژووی تەەاکە تەەا ئەوکەەاتەی مەەارک  و شەەیوعیەێ  ەەاێ  ئیسەەالم   

                                                           
  )و  گ ڕ(. مەبەست لە مانگ ئنسالم و ەاچنش مەسنحننەتە.  (1)
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جەار دین نەو چەبەرەنگارییەکی حەقیقی بو ی شارستانییەتی زوژئاوا بوو  بەرەنگار 

 دەبوو بە  ەزەشەیەکی گەورە لەسەریە

ر ەکە راستەوخۆ بوو  لە مەیدانی جەنو و عەقیدەدا بوو  بە ێەئ و کەاریگە ێمش  

  سەا بەووو ە بەالی موسوێمانانەوە شتێ ی حەتمەی و زاسەا و درو  ێمشبوو  ئەم 

 ەر دەبوایە زووی بدایە   ەر دەبوایە ئیسالم بدوبووبایەوە  بە م بەالی کەس، کە 

تم بەەوو  چەەاوی  ەمەەوو ئەو بەەابنەی ئیسەەالمەکە بەەوو شەەتەکە جەەۆرە یلەدەرەوەی 

ن و بدوبوونەوەی ئیسەالمەکە لەسەەر شتانەی نەدەبیری  بە تایبەتی کات، فماوانبوو 

 حسابی خۆی دەبووە

یەێ بەیەکجار جوانتمین ناوچەی ئیمپڕاتۆرییەتی زومانی لە دەستدا یئەوەتا مەسیح

 کەشدا بووەتییەیەەی لە دەستدانی تەواوی ئیمپڕاتۆرو لەژەم  ەزەش

بە تەواوی نەکەوتە ژەم  سووریاوەکو میسم و  (1 سەرەزای ئەوەی قوستەنتیرییە

و گوشاری لەسەر بوو  تاوەکو   ێمشستی موسوێمانانەوە و ماوەیەکی درەژ دە

(ی باییری قوستەنتیرییەشی 1٥٤٠  ماوانبوونی ئیسالمی لە ساێیشەپۆلی دووەمی ف

(ی باییری 1٤٥١  ێیدا لە سائەورووپاکەوتە دەساە لەوالوەش لەناو جەرگەی 

بوونەی ئیسالم بەردەوام بووەە ڤییەنرا( درا  بەم شێوەیە ئەم فماوان  گەماروی و تی

فماوانبوونە   ێمشی(ی باییریدا جارە ی تمیش ئەم 1٨٦٠  لە ساێی

سلۆڤاکیا( کەوتە ژەم   (ی باییریدا1١٥٦   یش لە ساێیەوە  کاتێدەستیپێ مد

دەستی شیوعییەێ بەو زادەیە تمسی نەخستە ناخی زوژئاواییەکانەوە وەکو کە پێتتم 

                                                           
 .ڵو ستەمبو ەئ (1)
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چون ە   الم تمس لە دەروونیاندا زەگی داکوتابووبەرامبەر فمانبوونەکەی ئیس

و فماوانبوونەی ئیسالم کپ نابێا و جار دوای   ێمش ەستیان بەوە کمدبوو ئەو 

 جار بە ێئتم و بە گوزتم دەبێاە

و زەوشەەا و قیەەیەمە  ەکانی ئیسەەالم بەردەوام بەەوون و واقیەەر و بیمو ەەۆش ێمشەە  

بە تەواوی    عەقیەدەی ئیسەالمیکۆمە یەتییەکانی خەێ یتی دەگەۆزی بەیەکەوە  

کە بە    مدنی زەسا سەەرەکییەکانی عەقیەدەی مەسەیحییەێکاری کمد لەسەر ن ۆێی

ی پێەوە شەشارستانییەتەکە  وبەو  وە عەقیدەیەکی نەگۆز و چەسپاوئەورووپانسبەێ 

بەوون  بە  بە ێئ و بە بەبم بوون  بماوە و سەرکەوتوو ەکانی ئیسالم ێمشدەپاراسا  

ێ ی وای لە یەتی زامەاێی  ئیسەالم  ێەئ و قەووەتجیهەانی مەسەیحی نئی ەیی نیوەی

 یە کە بە دەیان ملیۆن مەسیحی لە ناو خاك و خەێ ی خۆیان کمد بە موسوێمانەباردا

پەا چەۆن وپێیان وایە ئەورو   بوون ئیستیعمارئێستا ئەوانەی لە دەوری ئاشی  ێئی 

ە بەەوون لە پتەەتی ئەم دەزوانێەەتە جیهەەانی ئیسەەالمی و پەەاێرەرە حەقیقییەکەەان کامەەان

 داگیمکارییە؟

 -وئاراسەتە کمابەو  ئابووریکە بە پاێرەری -پی وئەورو  ئیستیعماریزاستە کە  ێئی 

تەنها جیهانی ئیسالمی نەگەمتەوە  بەێ ەو  ەر شەوەرێك دەسەتی پێەی گەیتەتبێا و 

بە م ئەم توانای بەسەریدا  ەبووبێەا لە زوژ ە ێ و زوژئەاوا داگیەمی کەمدووە  

ئاگامان ب اێ لە زاستییەکی تم کە: پاێرەری سەرەکی بۆ داگیمکمدنی بێب، زاستییە نا

بە تەنها  ئیستیعمارری نەبوو  بە بەێگەی ئەوەی کە و جیهانی ئیسالمی بە تەنها ئابو 

ری جیهەانی ئیسەالمیدا بگەمن و واب بهێەرن  و دەسا بەسەر ئەابو  وبەوە زابی نەبو 
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ەماکەەانی  مدنی بربەەۆ زیتەکێتەە ڵ و زەنجێ ەەی بوریانەەدابەێ ەەو لەگەڵ ئەوەدا  ەو 

 مدنی لە دەروونەەی موسەەوێماناندا  کەچەەی لە  یرەەد ئەربشەەبێك و و ئیسەەالم و سەەو 

ی ئەاییری  یردوسی نەبمد  لە چین دەستیان بۆ برەماکانی ئاییردەستیان بۆ برەماکانی 

 بوبییەێ نەبمد  کە ئەوان لە زووی ژمارەوە بور لە موسوێمانان بیاتمیش بوونە

یی فەزەنسا بۆ سەر بە تایبەێ ئامانجی داگیمکار  ێ خاێی یەکەمەوەە نسبەئەوە ب

ئەوەش بۆ خوەرەر  ووبرەوە با ئێمە بابەتەکان بۆ خوەرەر زوونوایە تمیسم( کە پێم

لە جیاتی  میسم( کە لە دەست مدەکانرە و دەستو   ی دانانیئاش ما بووبێا کە نهێری

ە شەریعەتی خوای گەورەیان چییەە  شەریعەتی خوا حوکمی موسوێمانیان پ، دەکمد

  ئەو شەریعەتە جوان و گتتگیمەیان قەتی  کمدبوو لە یاساکانی وخستبو کەنار 

  اوسەرگیمی و دەستلێ بەردان و میماێ و ەەە(   باری کەسێتی

 

موسوێمانان و  ەندێ لە مێژونوسە موسوێمانەکانیش پێیان بە م خاێی دووەمەە 

هانی ئیسالمی  خێم و و  ەموو جی ەی کمایە سەر میسم ێمشو کە ئەو و واب

 دوای خۆیدا  ێرا!بەرەکەتی بە

یەکانی  ۆشیار کمدەوە  بە م میسمزاستە کە جو نەوە بانستییەکان لە الیەکەوە 

داگیمکەری فەزەنسی  ئاساییە   ێمشیو پەسەندی ناداێ بە  ئەوە بیانو

بایەخ بە ب، کەین دەیەکان ئەوە بڵێنەە بە م ئێمە کات، باسی ئەم مێژووە دەئەورووپی

انە بدەین و  ەێسەنگاندنیان بۆ ب ەین  ئایا  ێمش ەموو مەبەستەکانی پتا ئەم 

 میسمانە ئەوەبوو کە بانسا و پێت ەوتن بە  ێمشمەبەستی فەزەنسا لە پتتی ئەم 
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بە حاکم ب، یان مەبەستی ئەوەبوو کە کوشتاریان ب اێ و خۆی تیایدا ب  ببەختێا

ە جەبائیم و تون  و مەراکیش و  ەموو ئەو و ێ و وەکو کە ل  و با دەسا

 کمدی؟  چووبوو ی ئەوانی ت،یشارانەی کە پێی چەپەێی داگیمکەر

 میسمانە لە الیەنی کمدەییەوە چ ئەنجامێ ی بۆ  ێمشلە زوویەکی تمەوە: ئایا ئەو 

  ەبوو کە و تێ ی ئیسالمی بوو؟

ی میسم کە -ۆشیارکمدنەوە! دەنێن  کە خۆیان ناوی- ۆشیارکمدنەوە(یە   ئایا ئەو

لەسەر توخمە برچیرەیی و سموشتییەکانی خۆی و زەگوزیتە و   گمتەوە

ە میسم موقەددەساتەکانی بوو؟ یان بۆ  ەێوەشاندنی  ەموو ئەمانە بوو تاوەکو لەو 

 ە ی تمی دوور لە ئیسالم بەێ و داماێماو لە ئیسالم بونیاد برێن؟میسم

کەتیان انە خێم و بەرە ێمشانەی پێیان وایە ئەو سو لە زووی سێیەمەوەەە ئەو مێژوونو 

دا و قسەە لەو انەئاگەان لەو زووداوانەی بە کمدەیەی زوویبە دوای خۆیاندا  ێرەا  بێ

 ئەگەری زوودانیان  ەبووەە رەدا بەێ و تەنهازوویان شتانە دەکەن کە

  فەزەنسەەەی تەەەاکە کلیلەەەی ئەم خێەەەم و بەرەکەێ و  ێمشەەەیوایە ئەوە کەەە، پێیەەە

یە بەەەەوو؟ لە کاتێ ەەەەدا دەکەەەەما ئەو خێەەەەم و بەرەکەێ و  ەوە(ەەەە ۆشیارکمدنە 

 ۆشیارکمدنەوەیە بە دەستی موسەوێمانان خۆیەان کمابەا  دووبەارە بیرەدوەتییان بەۆ 

خەوای گەورە واب لە     کەی لە مێەژووی ئیسەالمدا زوویەداوە کەخۆیان گێڕابایەوە

لە  انئەوەی کەسەێ یبێەبمەمن موسوێمانان و ئوممەتەکەیان بهێرێەا سەی  بەبن و 

 ب اتەوە؟ بێداریانبۆ برێمەا لە خەوی غەفڵەێ  خۆیان

بۆچەەوونی ئەو مێژوونووسەەانە چەەەی بێەەا سەەەبارەێ بە جەەەو نەوەکەی  بەە،دە
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اک مدنەوەی ئیسەالمەکە بەوو لەو موحەممەدی کوزی عبدالوە ا  کە ئامانج لێی پ

 یۆشی موسوێمانانی داگیم کمدبوو؟ ئەافە بۆگەنانەی بەناوی ئیسالمەوە بیمو خور 

ان کە ئامانج لێی پاراستن و سوودمە دی( لە   چی دەێێن سەبارەێ بە جو نەوەی

یان میسەمپارەئگاری مدن بوو لە موسوێمانان لە بورداری ئیرگلیئەکان کە گەماروی 

جی لەمەانەش جەو نەوەی تەمی ئیسەالمی  ەبەوون کە ئامەان بە،دابوو   ەمدی  

و الدان و زادانەەی سەەتەم و  ئیسەەالمەکە  ەموویەەان پەەاک مدنەوە و پەەاێفتەکمدنی

کەۆمە یەتی و سیاسەی و فی ەمی و زوحەی بەوو لەسەەر موسەوێمانان   یبورداری

ە خەوی غەفەەڵەێ تەەاوەکو  ێرەەانی لەخەبەر بوژانەەدنەوەی ئیسەەالمەکە و ب  ەروە ەەا

ێتەوە و زوێی خۆی لە واقیعی ئێستای مموڤایەتی نیتان بداتەوەەە یان تسدووبارە  ە

لەسەر دەستی  ب،ژاندنەوە و  ەستانەوەکە  ەر دەووایە بو  ئەو مێژوونووسانە پێیان

  ێئە ی دەرەکی داگیمکەر زووبدا؟

مێژوونووسەکان ئەنجەامی ئەو ژە ەمەیە کە  ێەئی داگیەمکەری  ئەم بیمکمدنەوانەی

خاچپەرستان لە دڵ و دەروونی موسوێمانان چانەدیان و وایەان لێ ەمدن  ەسەا بە 

 نئمی و دەروون بەبیوی خۆیان ب ەنە
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 هەوڵی ڕماندنی ئیسالم لە ناوەوە

 
 ووداوەکانی مێژوو ناکەینەەئێمە ن ۆێی لە ز 

هێرا  ەر ئەوکەاتەش وێمانان لە مەیەدانی جەنەو ش سەتیان ەر ئەوکاتەی کە موس

 ش ستی دڵ و دەروونیان تووش بووە

 وتمان ئەمە واتای کۆتایی  اتری ئیسالم نییەەبە م وەکو پێتتمیش 

گەمێ بەسەەر جیهەانی  اندوبوونێ ی بوری کێتا  تەا دەسەتیئیستیعمار  ەوڵ و م

تا  ەوێی  بە یەك سەدەی تم بوو ەك سەدەی خایاند  پاشان پێویستیئیسالمیدا کە ی

ە دڵ و دەروونەی موسەوێمانان و عەقیەدەکە ل لە نەاوەوە زماندنی ئیسالمەکە بەداێ

 کەەاتیلەپەەێش و لە-زاپەزیرەەی ئیسەەالمی  دینلەگەڵ ئەوەشەەدا چەنەەە نە ێڵێەەا

 تی و  ێئاندا زوویدا  ئەمەش بەێگەی بیردویەلە شوەرە جیاوابەک -داگیمکمدنەکەدا

لەگەڵ ئەوەی   ی عەقیدەکە و ئاستی بەرگمیەکەیەتی بۆ زووداوەکەانیو قووەتی بات

 یەوە بە درەژایی مێژووەببووە تووندانە  ێمشتووشی ئەم  ەموو 

دازەژراوانە دەکەین بەرنامەبۆ اسی ئەو  ەوێە لەسەرخۆ و لە الپەزەکانی دا اتوودا ب

یە بەر بۆ زماندنی ئیسالم لە نەاوەوە  بەۆ ئەمەش بەێەگە بە یگمت ئیستیعمارکە  ێئی 

قسەی موژدەدەر و داگیمکەرەکان خۆیان دە ێریرەوە کە قسەکانیان  ەیچ گومانێەك 

  ەێراگمەاە

******* 
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الی و موححمەد عەلی( لە الیەن عوسمانییەکانەوە کما بە و   کەسێک بە ناوی

دانابوو کە  کاربەدەسا لە میسمەە موحەممەد عەلی لە دێی خۆیدا وای

ئاگا بوو لەوەی بێ  بە م ببێتەوە لێیان سەربەخۆیی لە خیالفەێ زابگەیەنێا و جیا

ئاگا بوو لەوەی فەزەنسا دەیگمەتە بێدەسە تی فەزەنسی لە شارەکە لەگەێیدایە  

دەداێ  یخاتە بەردەسا و یارمەتیخۆی و ئاراستەی دەکاێ  پڕوژەی چاکسابی دە

لەپێراو ئامانجێ ی دوور کە لە ئامانجەکەی موحەممەد عەلی دوورتمە  موحەممەد 

عەلی خۆی بە لێئان و بلیمەێ دەبانی کە وا لە پتتی خیالفەتەوە کار دەکاێ بۆ 

 سەربەخۆیی خۆیە

خۆیی گمتە خۆی و باوەشی بۆ کمدەوە   انی دەدا سەربە یفەزەنسا موحەممەد عەلی

لە خیالفەێ زابگەیەنێەا  چەون ە ئەوە شەتێ ی بەاش بەوو بەۆ فەزەنسەا و  ەمەوو 

جیهانی ئیسالمی دەگەمتەوە و یەکێتەی جیهەانی ئیسەالمی لەنەاو دەبەمد و دەی ەمدە  

 یك کە دەسە تی زوژئەاوا ئەوکەاێ سەرپەرشەتیو چەند دەوێەێ و  ەرەمێ ی بچو 

سەوێمانان لە عەقیەدەکەیان دەکاێ  بە ەۆیەوە پایەکەانی ئیسەالم دەزوخێرێەا و مو 

ام دژی ئەم دادەماێێا  مل ەچیان دەکەاێ بەۆ دەسەە تی خاچپەرسەتان کە بەردەو 

تا ئەو زقە ژە ماوییەی چانەدبووی   و لە  ەلێ ی ئاوا دەگەزابو  ئیسالمە لە کەمیردا

 ئاوی بداێە

 ژە بە خاێێك ب ەین کە الی بور لە موسوێمانان جێی پمسیارە:لێمەدا پێویستە ئاما

کەش و ئایا ئەم خیالفەتە لە کۆتاییەکانیدا ستەم ار و خۆسەپێن نەبوو؟ ئایا تەنها زو 

درابەوو؟ بە کەورتی: ئایەا بە تەواوی لە  بە خەورافە و نەبانەین و سەتەم دەورو نەبو 
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 ر نەکەوتبوویەوە؟و زوحی ئیسالم دو 

وج لەم دەسە تە کارە ی باش و ستایتە ماو و دەی کەوایە بۆچی دەرچوون و خم 

موسەوێمانان لە ژەەم  بە،و شایستەی ئەوە نییە کە خەێ ی بۆ  انبدەین؟ ئایا دە نییە

لە زوحی ئیسالم و بن کە دوورە  یالفەتەدا  ەر بمێررەوە و بێدەنودەسە تی ئەم خ

 گمیمەان وا و دوورە لە  ەمەوو چاکسەابییەك؟ و چەقبەسەتووە ژەمدەسەتە و بەلی 

نەدنی دەوێەتەی زووخاپیسیان  ەیە کە  دابرێین کە ئەم  ێئە داگیمکەرانە ئامانجێ ی

ئێمە بێدەنو بەین  ب،ئیسالمی و پارچەپارچەکمدنی جیهانی ئیسالمییە  بە م ئایا دە

لە سەەتەم و خماپەکارییەکەەان و خۆمەەان ب ەیەەرە قوربەەانی ئەوەی کە دەرچەەوون لەم 

 خیالفەتە ئامانجە پیسەکەی  ێئی داگیمکەر بەدی دەرێا؟

 موسوێمانان دەبێاەەمانە داخڵی بیمو ۆشی ئەم گو 

دەکاتەوە مانانە دەوروژەرێا و بدوی ێئی داگیمکەرە کە ئەم گو یالنی ئەمەش  ەر پ

پێەەەوە سەەەەرقاڵ دەکەەەاێ  وایەەەان  و موسەەەوێمانانێ ی نەبان و دەروون بەبیەەەوی

ی بەلیلەەی و ئەم ژیەەان بەە،دەداێ کە تەنهەەا دوو بەەژاردە  ەیە: یەەان ئەوەی دەنیتەەان

لە خیالفەێ  ب،بدەن  یانیش دەیالفەێ بەردەوامی پێسایەی خدواکەوتووییە لە ژەم 

بە ەن! دوای ئەوەش  درووسەاجیا و سەەربەخۆ ەی جیا ەێبگەزەرەوە و جو نەو 

چاو سەوب و قژ بەردەکەان( بێەرە   بداێەە با خەێ ی زوژئاوازوو چی زوودەداێ با 

ن ئەو شار و ناوچانەی سەربەخۆییان زاگەیاندووە لە خیالفەێ  چون ە بوونی ئەما

لەو ناوچانەدا بۆ زبگاربوونە لەو ستەم و دواکەوتەووییەی کە خەیالفەێ گیەمودەی 

دەداێ کە بوونی نیتان یەە  ێئی داگیمکەر بیاتم پەرە بەو پیالنەی دەداێ و واببوو



- 41 - 

 

ئەم چاو سەوب و قژ بەردانە لە و تی موسوێمانان بامری چاکسابی و شارسەتانێتی 

 ەبوونیەەان  ەمەەووی خێەەم و بەرەکەتە و و بدوکەەمدنەوەی مەعەەمیفە و بانسەەتن  

  ەبوونی سیستەمی خیالفەتیش زەگمە لە بوونی ئەم خێم و بەرەکەتەە

 ییە دەێێین:ربۆ وە می ئەم چەواشەکا

اسا نییە کە ئێمە تەنها دوو بژاردەمان لەبەردەسەتە: زابی بەوون بە ئەوە ز  یەکەم:

 ستەم یانیش پارچەپارچەکمدنی جیهانی ئیسالمی!

 اتری خەێ ی زوژئاوایی   ئەوە زاسا نییە کە تاکە زەگا بۆ چاکسابی دووەمیش:

 بۆ و تی موسوێمانانە ب،

مە ەەدی( کە  ێەەئی   وە ەەابی( و  یبەەئووترەوەبەەۆ باسەەی  ەردوو  بەەا بگەزەیەەرەوە

یە کپ ب اێ پەێش بئووترەوەداگیمکەری خاچپەرسا بور  ەوێی دەدا کە ئەم دوو 

ئیسەەالمی  بەەۆ ئەم مەبەسەەتەش  ێەەئی ئەوەی پەل بهەەاوەن بەەۆ  ەمەەوو جیهەەانی 

بە  ن مد تەا ئەم زوێە ببیەر( سەەرقاێیمەوحەممەد عەلەی و کوزەکەانی  خاچپەرستان

 زەگای زاستەوخۆ و نازاستەوخۆە

ی گتەەتگیم بەەوون  ییەکەەی چاکسەەاببئووترەوەیە  ەردووکیەەان بەەئووترەوەئەم دوو 

 یورداریەەئامانجیەەان زبگەەارکمدنی جیهەەانی ئیسەەالمی بەەوو لە سەەتەم و خەەوزافە و ب 

ئیرگلیئ  کۆشتیان بۆ ئەوەبوو کە موسوێمانان لە  ئیستیعماریەتیدەسە تدارەکان و 

 بۆ قەوارە ش ۆدارییەکەیانە بژین و بگەزەرەوە داسالمییانەی پاكکەشێ ی ئی

کە -بە م زوژئەەاوا چەەاوی بەوە  ەێرەدە ەەاێ و  ەنەەدەك کاربەدەسەەتی تەەورکی 
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ئەم دوو بئووترەوەیدا کەمدنەوە   ەر بە گژ  -بەکمەگیماوی  ێئی خاچپەرسا بوون

دە ێرەا بەۆ وکوزەکانیتەی بەکار  بەێ و لەوالوەش موحەممەد عەلەی   بەوە نەوەستا

 مدن و داممکاندنەوەی ئەم دوو بئووترەوە چاکسەابییە  لەم نێوەندەشەدا  ێەئی کپ

کە لەسەەر برەمەای  و بئووترەوەیەکەی سەەربەخۆی دەداخاچپەرستان  ەانی  ەمەو 

گمنەو -لە برەما و قییەمە ئیسەالمییەکان  ب،و دوور  ب،ەمی دامەبرادەمارگیمی  ەر 

دەدان کە لە مەەوژدە و بەێێرەەی دروی پێەەدەدان و  انیەە -نەبێەەا! ئەوەی ئیسەەالمی

 ەخیالفەێ  ەێبگەزەرەوە

مەانەوە لە موسوێمانان لە بیمو ۆشیاندا جیاوابی بە ەن لە نێەوان  ب،بەم شێوەیە دە

بە م   دان و زاماێیری ئەو ستەم و دواکەوتووییەو نێوان ال  ژەم ستەم و دواکەوتووی

مەەانەوە لە ژەەەم یەك ئەەا  و یەکگمتەەوویی جیهەەانی ئیسەەالمیەە  ەر ئەوەش تەەاکە 

ن ئەوکەاێ و ئێسەتاش حەبی بەوە خاچپەرسەتا یچارەسەرە کە  ێەئی داگیمکەریە

 یدە ێتا زووبداێەشنە  وو نەب

برانیش بەردەوام لە و لو سووریاو  میسمبەم شێوەیە دەسە تی فەزەنسی لە 

لێهاێ خەێ ی  تا وایی سەربەخۆ  یی مەدرەسەیەکی فبوو  تا بوو بە م فماوانبووندا

ێ: فەزەنسا ەردە و ئاراستە دەکمان کە دەیانو ەکانی تمیش وا پەرو میسم و شوەر

 ەرگیئ بەشێك نەبووە لە زوژ ە ێ بەێ و  ەمیتە  میسمنیتتیمانی دووەممانە  

کە فەزەنسا دەکەوەتە   ناوەزاسا یلە ناوچەی دەریای سپی بەشێ ی دانەبڕاو بووە

تانی ی و زوحی و زوشربیمییەوە لەگەڵ و  میسم لە الیەنی فی م   ئەو ناوچەیەوە(

واتا لەگەڵ ئیسالمدا نییە    دایە نەك لەگەڵ و تانی زوژ ە ێناوچەی دەریای سپی

ەری دەریای سپی ئەو ئیسالمە لە جەبیمەی عەرە  سەریهەێداوە نەك لە دەوروب
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 ەبۆیە پەیوەندی بە ئێمەوە نییە!(

بەم شێوەیە لە بئواندنی  ێئی داگیمکەری فەزەنسی بەردەوام بەوون تەاوەکو نەوەی 

 نوێ ب ەنە فەزەنسییەکی تەواو  یان  یچ نەبێا گمنو ئەوەیە دووربێا لە ئیسالمە

ی فەزەنسای بە م پەالمارەکانی ناپلیۆن بۆ سەر میسم  ەموو خەون و ئامانجەکان

ی یچاوچرۆکی و چڵێس  بەدی نە ێرا کە سا نێك بوو خەونی پێوە دەبیری

یان میسم(ی باییری 1٦٦٥  ئیرگلیئەکان خێماتم و بە ێئتم بوو  ئیرگلیئەکان ساێی

 کمد و بیاتم لە حەفتا ساڵ تیایدا مانەوەەداگیم 

پێدەکاێ  دەست میسمبوونی  ێئی خاچپەرستان لە چاالکلێمەوە قۆناغێ ی نوێ لە 

و  سووریای فەزەنسی لە یبوونی خاچپەرستچاالککە  اوسەردەم بوو لەگەڵ قۆناغی 

ش   ەروە ا لە ین  و جەبائیم و مەراکو وری ئەفمیقیا و تو و لوبران و باک

کۆتاییەکانی ئەم قۆناغەدا  ێئی خاچپەرستانی پورتوگالی و دانیمارکی و  ۆێەندی 

 یان دەسا پێ مدەچاالکالمی و ئیتاێی و ەەەەە لە و تانی تمی ئیس

لەم قۆناغەدا سیاسەتێ ی زە  ماو دانما بۆ داپڵۆساندن و کپ ەمدنەوەی عەقیەدەی 

 ئیسالمی لە دڵ و دەروونی موسوێمانانداە

بە م جێبەج، کمدنی ئەم سیاسەتە کارە ی ئاسان نەبوو بۆ  ێەئی داگیەمکەرەە ئەم 

ەتەەمەن پێویسەەتی بە داکوتەەاوییەی ح ەقیەەدەیە بەم پەەتەوی و بە ێەەئی و زە ع

کۆشتێ ی شەکەت ەر  ەیە تا بتوان، لە زەگەوە  ەێی ب ەنە،  یەان الیەنەی کەم لە 

دڵ و دەروونەکاندا الوابی ب ەاێ   ێەئی داگیەمکەریش بە تەواوی  ەسەتی بەمە 

بەەۆیە بور ئەەارامگم بەەوون لەسەەەر  ەوڵ و پیالنەکانیەەان  لە کۆتاییەەدا   کمدبەەوو
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ن کات، توانیان نەوەیەك پەروەردە ب ەن کە  یچ سەرکەوتوو بوونەە سەرکەوتوو بوو 

الم تەنهەا پەیوەنەدی لە ئیسالم نابانێا جگە لە ناوەکەی نەبێا  وادەبانێا کە ئیس

گەورەیە و  ەیچ پەیوەنەدییەکی نیەیە بە زەفتەار و زەوشەا و  نێوان مموڤ و خوای

یەاتم کۆمەێگە و دەوێەتداری و زە  ستری ژیان لە ژەم سایەی ئیسالمدا  لەوەش ب

 ەسا دەکەن ئەم ئیسالمە  یچ نیەیە  کەۆنە  دواکەوتەوویە  پێویسەتە خۆمەان و  وا

 کۆمەێگەکەمانی ل، دابماێین تا بگەین  بە ژیانێ ی خۆش  و پێت ەوتوو!

ئەوەی باسمان مد بیاتم درەژەی پێدەدەین و بەێگەی مێژوویی و قسەی مەوژدەدەر 

 و داگیمکەرەکان خۆیان دە ێریرەوەەە

لە ئەنجومەنی   گالدستۆن(  بەریتانیا (ی باییری سەروك وەبیمانی1٦٦٥  ساێی

بە ئەندامانی   وتیایدا قورئانێ ی بە دەستەوە بو  دا  ی نوەرەرانی بەریتانیا وتارە

دەستی میسمیەکاندا  ەبێا قسە و بڕیارەکانی تا ئەم کتێبە لەبەر   وێ:ومەنی ئەنج

 ئێمە  یچ پێگە و  ێئە یان نابێا(ە

لەسەرکمدن نییەەە ئەو پیاوە  ەستی کەمدووە کە  ە و پێویستی بە قسەقسەکەی زوون

م گەلە بە ئیسەالمەکەوە ئە  کە ئیسەالمە(  لە قورئەانەکەدایە ێئ و قووەتی ئەم گەلە 

بە ێەەئ و پەەتەو بەەووە  ئەم ئیسەەالمە وەکەەو تاشەەە بەردەەەك لەمەەپەرە لەبەردەم  ێەەئی 

 البدرەاە ب،داگیمکەر  پێویستە تێ بت ێردرەا  دە
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 سیاسەتی پەروەردە و فێرکردن

 
لە بیموباوەزی مەسیحییەکان( بوو   کە دەرچووی کۆلێژی ال وێ-دەنلو (   

دانا   میسمپەیڕەوپڕوگمامی خوەردنی بۆ و تی  اتە میسم و   -تی بەریتانیاو  

 ی موسوێمان لە الیەن قەشەیەکەوە ێپڕوگمامی خوەردنی و ت وو سەیمەەە! پەیڕە

- ییەکان دەرب ەنمیسمئەمەش بۆ ئەوەی ئەم قورئانە لە دەستی  دابرمەا؟! بەێ، 

وە بۆ ئەوەی  ێئی داگیمکەر پێی خۆیان لەو و تانە  -وتی وەکو کە گالدستۆن

قایمتم ب ەن  دەنلو  سیاسەتەکەی خۆی دانا و کەوتە جێبەجێ مدنی  لە دواییدا 

خۆی پەیڕەو  یەلەسەرخۆیی سیاسەتەک وومی ئەو سیاسەتەی دوورییەوە  بەبەروب

 دەکمد  وەکو کە عادەتی  ەموو جارەی بەریتانییەکان بووە لە  ەموو شوەرێكە

یسم   ەم مئگەوێ ئەب ەر( سەرچاوەی فێمبوونی بانسا بوو لە م  لەو سەردەمەدا

ەوە بەێ و لە  ەموو میسم   فێمخوابان و فەقێیان نەك بە تەنها لە و  ەم بان ۆ بوو

ێدەکمد بۆ ئەوەی بەرەکەێ و بانسا و بانیارییەکەی جیهانی ئیسالمییەوە زوویان ت

 دەستب ەنە

یە شەەوەری فێمبەەوونی ئیسەەالم  ببەەوو ەرچەنەەدە ئەو سەەەردەمە ئەب ەر بە تەواوی نە

الیەنەکەەانی تەەم لە سەەەردەمی عوسەەمانییەکان چەەون ە ئەمەەیش وەکەەو  ەمەەوو 

ەب ەر دواکەوتوویی پێوە دیاربوو  بە م چەند  ەوێێ ی بە ێئ  ەبوون بەۆ ئەوەی ئ

 لەم دواکەوتووییە دەربهێرن و زوێی حەقیقی خۆی بۆ بگێڕنەوەە

بە چاوپۆشین لەو دەرئەنجامانەی پەیدا دەبوون لە دوای ئەو چاکسەابییەی کە بەۆ 
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ئەب ەر دانمابوو لە الیەن موحەممەد عەبەدە و شەوەر ەوتووانی   ێەئی داگیەمکەر 

ایبماێێا  چون ە ئەب ەر  ەموو  ەوێی ئەوەبوو دەسا ب اتە ناو ئەب ەریتەوە و ز 

الی موسوێمانان پەناگەی عەقیدەی ئیسالمی بوو ئەگەر لە واقیعیتدا شیاوی ئەوە 

یە ببوونەبووبێا  لە زوژ ە ێ و زوژئاواوە چاوی موسوێمانان لەسەر ئەب ەر بوو  

یەکێك لەسەرچاوەکانی یەکبوونی ئیسالم لە زووی فی می و زوحی و واقیعبیرییەوە  

 ە نەمێرێا و البدرەا!ستیبۆیە پێو

 ێئی داگیمکەر بیمی نەدەکمدەوە لە لەناوبمدنی ئەب ەر بە زەگای زاستەوخۆ  ئەوان 

زەگای  ێواش و پێچاوپێچیان بەکار دە ێرا    ەستیان بەوە ەك وەکو  ەمووجار 

کمدبوو کە پێتتم گەمژەیی فەزەنسییەکان کات، ئەب ەریان کمدبوویەوە تەوەڵەی 

دەشیانئانی  ی گەلی میسم دژی فەزەنسییەکان  ۆکاری شۆزشئەسپەکانیان  بووە 

کە  ەوێی زاستەوخۆی موژدەدەرەکان بۆ سەر عەقیدەی ئیسالمی چۆن پێچەوانە 

و دەیانئانی کە  یان بە  ەموو ئەمانە کمدبوبەریتانی  ەست ئیستیعماریبوویەوە  

گمتوو دەبن بە داگیمکمدنی زاستەخۆیانە موسوێمانان  ۆشیار دەکاتەوە و بیاتم دەست

بەریتانی نەکەوتە  ەمان  ەێەی فەزەنسی و  ئیستیعماریئیسالمەکەوە  بۆیە  ێئی 

 ە(1  ێرازەگای  ێواش و پێچاوپێچیان بەکار موژدەدەرەکان  بەێ و 

ەوە کە بانستە مەدەنییەکان و کمد یدەنلو  چەند خوەردنگەیەکی سەرەتایی ح ومی

دا دەخوەرەدرا  دوای ئەوە چەنەد ێەتان ی-ئیستیعماریبمانی  ێئی -ی ئیرگلیئیبمان

مەۆبەفێ ی دەرچەەووی دادەمەبرانەد کە پەروەردەکەەماوی دەسەتی خۆیەەان بەەوون و 

                                                           
  مس گە بە. بەاڵم واتە: ه واشبە (  Slow but sure) پەندێیی ئننگلنز  هەیە   ک ت: (1)
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 ە(1 قورش(  جونەیهە( بوو نەك بە  چەکانیان بەو مو 

دوای ئەمە پێویستی بە بیاتم فمیودان نەبوو  ک،  ەیە لە مەودوا مرداێەکەی برێمێ 

ن بگەمنە ناتوانن مەسەموفاتی مرەداێەکانیا ەیبۆ ئەب ەر بۆ الی ئەو الێ و داماوان

دا ەاتوویەکی باشەیان بەۆ مسەۆگەر  ومییەکەان لە کاتێ دا لە خوەردنگە ح  ئەستۆ

 کماوە بە مووچەیەکی باش و فێمی بمانی بیانیش دەبن؟

مییەکەەان  و خەێ ەەی وردە وردە پتەەتیان لە ئەب ەر دەکەەمد و بەرەو خوەرەەدنگە ح

فێمی فێمخوابەکەان ییان ئاییرقورئان و  ە باشیەزویتتن  ئەو خوەردنگەیانەی کە بد

  تا ئەم فێمخوابانە بوونە جیلی ی نوێ بە م لە حەقیقەتدا فێمی بانسەا و نەدەکمد

نووسین( بوون  بۆ  یچ کارەك شەیاو نەبەوون   بانیاری نەبوون  بەێ و تەنها فێمی

بەەۆ بێەەا و  جەەگە لەوە نەبێەەا کە لە الیەن بەزەەەوەبەرە ئیرگلیئەکانیەەانەوە بڕیاریەەان

ئەکەان  تمسەیان لە ئەمانیش جێبەجێەی بە ەن  بەوونە کەۆیلەیەکی تەواو بەۆ ئیرگلی

 لە  ەمان کاتیتدا ئیرگلیئەکانیان بە پیموب و گەورە دەبانیە و و ئیرگلیئەکان  ەب

نەبانن  نەا   ەکانی پەروەردە و فێمکمدندرووستئیرگلیئەکان لەوکاتدا برچیرە  ب،وەنە

گەکانی خۆشیان لە ئیرگلتەرا بەم شێوابە نەبوو کە تەنها خوەردنباش دەیانئانی  

 ردەوار  وەك کە لە میسم دەیان مدەکۆیلە پێبگەیەنن نەك خوە

بە م ئەوە سیاسەێ و پیالنی دەنلو  بوو کە نەیدەویسا لەم خوەردنگەیانە کەسی 

خوەرەەدەوار و بانەەا پێبگەیەنێەەا  بەێ ەەو دەیویسەەا چەنەەد کەەۆیلەیەك پێبگەیەنێەەا 

ن پ، ب مەا و جێبەجێی ب ەن  ئاماژەیان بۆ ب مەا و ب ەونە سەر ئەژنۆ  لە ئەممیا

                                                           
  (.و  گ ڕ)هە  جونەیه ك سە  قو ش بوو.  (1 
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ێ ەی پتەا بە ەنە پتتی ئەمەوەش ئامەانجێ ی تەمی  ەبەوو ئەویەش ئەوەبەو خە

 بە ا بێا و بپوکێتەوەەئەب ەر  ئەب ەر بێ

ن ر و لەسەر یەك کتێو فێمخوابەکانیالەم خوەردنگەیانەدا مامۆستاکان بەیەك جۆ 

نەبانن کە ئەم جۆری سیستەمی فێمکمدنە فی می  ب،نەگۆش دەکمدن  وە

وردار دەکاێ و بە مەی دا ێرەرانەیان نابێا  چون ە کاتێك و فێمخوابەکان سر

دا ێرەر دەبن کە یەك شا بە چەند شێواب و لە چەند شوەرێ ی جیاواب ب وەرن  لە 

ە فێمخوابەکانیان وا پەروەردە دەکمدن ک  اخوەردگەکانی خۆیان لە ئیرگلتەر 

لەسەری ب وەررەوە و  جیاواب دەربارەی یەك بابەێ لە چەند سەرچاوەیەکی

خۆشەویسا دەبوو  ش لە الیەك گەزان و لێ ۆێیرەوەبەدواداچوونی بۆ ب ەن  بەمە

الیان  لە الیەکیش  ێئی دا ێرانیان تێدا بەرجەستە دەبوو  پاشان تاقی مدنەوەیان 

انەکەی خۆیان نەك لەوەی دەکمد لەوەی دەستیان کەوتووە لە ئەنجامی گەز 

لەبەریان کمدووە لەسەر یەك کتێو  لە خوەردگەکانی خۆیان بەم شێوەیە بوو  بە م 

ردار دەکمد لە تمسی ئەوەی نەکا و عەقڵ و فی می فێمخوابانیان سرو  میسملە 

میسمییەکانیش وەکو فێمخوابەکانی خۆیان  ێئی بیمکمدنەوە و دا ێرەرانەیان تێدا 

 بەرجەستە ببێاە

گەیانە بە پیموب سەەیم دەکەمان وەك ئەوەی نەرپەرشتیارە ئیرگلیئەکانی ئەم خوەردس

بەێ و بۆ ئەوەی  -بۆ فێمکمدن نا- خوا بن و بپەرستمەن  ئەوەش باشتمین  ۆکار بوو

 تۆوی کۆیالیەتی لە دڵ و دەروونی میسمییەکاندا بچێرنە

 تێ ی دواکەوتوویە فێمدەکمان کە میسم و  ەر لەم خوەردنگەیانەدا فێمخوابەکان وا 
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بە گتتی و بەریتانیا بە  ئەورووپاتیا نییە   یچون ە و تێ ی کتتوکاێییە و پیتەسابی

 ە(1 تایبەتی پێت ەوتووە چون ە و تێ ی پیتەسابییە

ردران جگە لە چەنەد بەشەێ ی ی نەدەخوەئاییرلەم خوەردگەیانەدا دەرسی قورئان و 

 دەو بدو کە بیانی بورتم بوو لە سو پەرشو

م خوەردنگەیانەدا یەکەم کار نوەژکمدن و پازانەوە بەوو لە کەنیسەەی خوەرەدنگە  لە

لە کۆتایی  ەموو وانەکانی تەم دەخوەرەدرا کە فێمخەوابان  ئایینلەوالوەش وانەی 

  جەگە لەوەش وانەی بەووندە ەموویان بێهێئ دەبوون و پەروشی کۆ ن و ناوماڵ 

پەک ەوتە  بە کۆکەکەۆك  و گەکە  پیمتەمەنتمین مامۆستای خوەردنبەدەدرا بە  ئایین

یەەەان الی ئاییرنیەەەوەی کەەەاتەکەی بەزەەەەدەکمد  بەمەش بە زەگەەەای نازاسەەەتەوخۆ 

  ەێك نیتان دەدا و خۆیان ل، دەدبیەوەەبێفێمخوابەکان بە شتێ ی 

سیاسەەەەتەکانی دەنلەەەو  فماوانتەەەم بەەەوون و دەسەەەتی مد بە کەەەمدنەوەی چەنەەەد 

سەر  ەمان پەیڕەوپڕوگمامی خوەردنگە خوەردنگەیەکی دواناوەندی  کە ئەمانیش لە

 سەرەتاییەکان بوون  وە ئەمانەش حەقیقەتی ئیسالمیان تێدا نەدەخوەردراە

 بۆ نموونە کە باسی مێژووی ئیسالم دەخوەردراەە  ەر ئەوەندەیان دەخوەرد کە:

پەرسەەا سەەەری  ەێەەدا و بەەانگەوابی کەەمدن بەەۆ ئیسەەالم لە نەەاو قەمێ ەەی بت-1

 یەکتاپەرستیە

  ئیسالم  ەاێ و زەگەمی لێ ەمدن لەو ومە کچەکانیان بیردەبەچاڵ دەکمدەئەو ق -٥

                                                           
  .(و  گ ڕ)ە  کشتوکاڵ ب ته شاکەوتوو سەیر  کەس ك   کەن کە پنئ ستاش زۆ ێك لە ەەکیی بە  و   (1)
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 کارەیانە

حەاێ و پاشان ئیسالم بانگەوابی تێ ڕای خەێ ی کمد و جەنو و جیهەاد و فتو  -٠

 زوویدا و لە کۆتاییدا ئیسالم بە تەواوی لەسەر بەویدا بدوبوویەوەە

گمنگییەکی لە ژیانی واقیعی تا ئێمە ئیسالم بوو و لێمەوە کۆتایی پێهاێ و ئێستا  یچ 

 مموڤایەتیدا نەماوە  چون ە:

با پەرستەکانی ئەوکاێ نەماون تا ئێستا ئیسالم بێا و بانگیان ب ەاێ بەۆ  -

 یەکتاپەرستیە

 ئێستا کەس کچ بیردەبەچاڵ ناکاێ تا ئیسالم بێا و زەگمی ل، ب اێە -

ەگەڵ ە و جیهادکمدن لە پێراویدا بەاوی نەمەاوە و لئاییربدوکمدنەوەی ئەم  -

ئەم سەردەمەدا ناگونجێا و  ەمەووی بەمیتییە لە ئیم ەا  و تۆقانەدن کە 

  ەبێا! ب،نا

 دەربارەی ئیسالم تەنها ئەمانە دەخوەردراەە

ر و و بە م ئیسالم وەکو  ێئە ی کەونەی بەمیرەی بەۆ  یدایەتەدانی خەێ ەی بەۆ نەو 

 زووناکیەە

لە  ەمەەوو بە م ئیسەەالم وەکەەو سیسەەتەمێك بەەۆ حەەوکم مدنی ژیەەانی مموڤەەایەتی 

 کاروبارەکانیداەە

 بە م ئیسالم وەکو  ێئە ی کارا لەسەر شانۆی ژیانەە

بە م ئیسەەالم وەکەەو شارسەەتانییەتێك کە بیەەاتم لە  ەبار سەەاڵ لە بەمیرەەدا درەەەژەی 
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  ەبووەەە

 زوشەەر ەرەوەی بەمەەین و بە م ئیسەەالم وەکەەو جەەو نەوەیەکی بانسەەتی کە بەەووە

 ەەئەورووپا نوەی ەوەی ەستانسەرچاوەی 

پەەتەو و چەسەەپاندنی دادپەروەری  ئەەابووریبە م ئیسەەالم وەکەەو سیسەەتەمێ ی 

 کۆمە یەتیەە

بە م ئیسەەالم وەکەەو جەەو نەوەیەکی ئەەابادی وابانە کە دەرودەروونەەی خەێاەەی لە 

کمد  وەکەو کە مموڤەایەتی لە مموڤپەرسەتی و گەنەدەێی سیسەتەمەکان ئاباد  خورافە

 زبگارکمدەە

ی ئیال ی تا حوکمی خەێ ی ب اێ و جێبەجێب مەەا بە م ئیسالم وەکو شەریعەتێ 

 و گوەڕایەێی لێب مەاەە

 یچ یەکێك لەمانە فێمی فێمخوابەکان نەدەکما!  ەموو ئەوەی فێمی فێمخوابەکەان 

کەەۆمەێە پەرستتەەێ ە مەەموڤ بە  و کە ئیسەەالمو دەکەەما دەربەەارەی ئیسەەالم ئەوەبەە

 ئەنجامدانیان  ەموو ئیسالمی جێبەجێ مدووەە

نێ ی فی می و زوحەی و زووخاە و گومانێ یان دەخوەرد  کۆمەێە دایان چەند شوبه

بە ای الی خەێ ەی دەکەمد و بێکە تەبەنری شتی   کۆمە یەتی و سیاسی فێمدەکمان

 ەمووی دواکەوتووییە و پێویسەتە بە خێمایەی خۆمەانی لە،  ئایینوا فێمدەکمان کە 

 دابماێینە

 ن بۆ دەکماەەیائەورووپالەگەڵ  ەموو ئەمانەشدا لەوالوە باسی 
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ەیە  النەە ەی بە ێەەئە  خەەاوەن شارسەەتانییەتە  بانسەەا  ەر لەوێ   ئەورووپەەا

لە  ئەورووپەا  بمایەتی و یەکسانی  لە  ەموو مەیدانەکان دادپەروەرییە  سەربەستی

 پێتەوەیەە

 وپایەەو ئەوەیە کە لە ئەور  درووساسیستەمی کۆمە یەتی زاسا و 

 دایهێراوەە ئەورووپاە کە ئەوەی درووسازاسا و  ئابووریسیستەمی 

 کمدووەە ئەورووپا ئەبموونیسیستەمی حوکمڕانی و حوکمی زەشید ئەوەیە کە 

 مافی مموڤ ئەوەیە کە شۆزشی فەزەنسی بڕیاری لەسەر داوەە

 ەەدرووستاسیش کە گەلی ئیرگلیئ بڕیاری لەسەر داوە زاسا و ڕ دیموک

 براغەکەی دازشتووەەشارستانییەتیش  ەر ئەوەیە کە ئیمپڕاتۆرییەتی زومانی 

ئەو  ێەەئە بەبەالحەیە کە نابەبەەەا   ئەورووپەەافێەەمی ئەوە دەکەەمان کە:   بە کەەورتی

ئەو  ێەئە بەبەالحە  بە،نیەیە و دە بەاردا بە ایەیە کە  یچی لەبێئەو شتە  ئیسالمیش

 بپەرستێا تا بمێرێا!
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 پیالن دژی زمانی عەرەبی

 
ش دانەا  ینی دژی بمەانی عەرەبیەسیاسەتەکانی قەشە دەنلو  درەژەی کێتا و پیال 

پەیوەستییەکی  -عەرە  و عەجەم- تتا لە دەروونی موسوێمانانچون ە ئەم بمانە  ێ

ویسەتە لە ئاسەتی کەم النەکەش ئەوەبوو: بمانی عەرەبەی پێ ەبوو لەگەڵ ئیسالمەە پی

ب مەتەوە و ببێتە جێی گاێتە و پێڕابواردن  تا ئەم کەم ەمدنەوەیە لە ئاسەتی بمەانەکە 

 ییەکانیش بگمەتەوە کە بە بمانی عەرەبینەئاییرتا وا

گەکان بە کەم سەیم ب مەا  مامۆستای نمامۆستای بمانی عەرەبیش لە خوەرد ب،دە

تەنەانەێ  تم سەەیم ب ەمەن بە جەۆرە ومێەژو بیمکاری و بمانی ئیرگلیئی  جوگمافیا  

ەس بەۆ ئەوکەاێ ب ( جونەیهیان وەردەگمێ و1٥  کە-مووچەکانیتیان جیاواب بوو 

  بە م مامۆسەتای بمەانی عەرەبەی لە  ەمەان -بوو بۆ دابیر مدنی ژیەانێ ی خەۆش

 ( جونەیهی وەردەگمێ! ٥  خوەردنگە و  ەمان زەژە وانەیتی دەوتەوە تەنها

 دەبوون: درووسالە ئەنجامدا دوو چین 

گە و لە ناو کۆمەێگەش خاوەنی زەئ و قەدرە ەی بور بەوو  لە نیەکێ یان لە خوەرد

مەکانەتێ ی باشی  ەبەوو   اوسەرگیمیتەی لەگەڵ  ئابووریە یەتی و الیەنی کۆم

بەربیەەدا پلەکچەی نەەاو کۆشە ەکان دەکەەمد و مرداێەکانیتەی لە کەشەەێ ی ئەارام و 

 پەروەردە دەبوونەە

بە م چیری دووەم بە چاوە ی کەم و دواکەوتوو سەیم دەکما  الیەنی کۆمە یەتی و 

خانەدانەکەەان  اوسەەەرگیمی ب ەەاێ  دادەزمەەا  نەیتەەیدەتوانی لەگەڵ  ئەەابووری
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 مرداێەکانیتی لە کەشێ ی  ەژاری و نەداری و بەلیلیدا پەروەردە دەبوو  لە  ەموو

دەوتما: ئەمە یەەێدەکما و بە گەەاێتەپێ مدنەوە پشەەوەرێ یش بە چەەاوە ی کەمەوە سەەەیم 

 مامۆستای بمانی عەرەبییە!

ەکەش ئەەاییرلێەەمەوە بمەەانی عەرەبەەیش تەنەەانەێ  ەنەەدەجار الی  ەنەەدێ خەێ ەەی  

 دەبوویە جێی ئەم کەمی و گاێتەپێ مدنەە
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 موژدەدەرەکان ییکچاال

 
  ێتتا ئەوە  ەمووی نەبووەە

ی بور یچاالک اوشانی  ێئی خاچپەرستان لە جیهانی ئیسالمیدا  موژدەدەرەکانیش 

ییەکی بە ێەەئ و پێەەداگمانە  تەەا چەمەە ە چەەاالکپێ مدبوو  و بەرفماوانیەەان دەسەەت

ان لە دەروونەەی موسەەوێماناندا  ەێەەب ەنن و چەم ەەی مەسەەیحییەتی و ئیسەەالمییەک

 زوژئاوایی لە جێگایدا بچێرنە

La Conquete du Monde  /  (1 بەۆ سەەر جیهەانی ئیسەالمی  ێەمش  کتێبەی

Musulman)ناخ  ەژەن باسدەکاێ  مموڤ بە  یکە چەندان زاستی  م لەبەردەستەە

ڵەکێەا کاتێەك دەبیرێەا  ێەئی خوەردنەوەی ئەم زاستیانە دێی دە ەژەەا و زادەچ

ی ئیسەالمی ێوەیە نەختە و پیالنیەان دژی جیهەانو موژدەدەرەکان بەم ش ئیستیعمار

کە تاوەکو ئێستاش کاران  ژە مە یان زشتووە کە تاوەکو ئێستاش لە دڵ و   کێتاوە

 دەروونی موسوێمانان دەا و دەچێاە

دژی موسەەەوێمانان تماژیەەەدیایەکی بەد و خەەەماپە   ەمەەەوو ئەو پەەەیالنە قێئەونەەەانە 

 جێبەجێ ماونە

کە دەبیرین ئەو پیالنەانە چەۆن کاریگەرییەان   ەکی بەد و خماپەدیسانەوە تماژیدیایی

                                                           
گنرکر نی جنهانی ئنسالمی( ڕاستتربا، کت ُبەکە مسُاعد النُافي و لەوانەیە و  گ ڕانی ناو  کت بەکە کرابا بە ) ا (1)

 -کاتی نووسننی ئەم کت ُبە  بە   سُتت-  ک چی، کە ئ ستاش 1351محب الدین الخطنب و  یانگ ڕاو  لە ساکی 

    ک چننە.1381ساکی 
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 مدووە لەسەەەر جیهەەانی ئیسەەالمی  لە چەەۆنییەتی بیمکەەمدنەوە و زەفتەەار و درووسەەت

 ئەوە نەەەاو دەنێەەەین ەەە   ەندە یتەەەمانزەوشەەەا و دا  و ئەەەادابی کەەەۆمە یەتی

دەبین بەو فەسادەی خوێقانەدوومانە  ی بۆ دەچڕین و دێ ۆشیپێت ەوتن( و گۆران 

پێت ەوتن(ەە و  ەاتووەتە سەەر زەگەای جیهەانی   دەبمەا ئەوە  ەموویگومانوا 

  تەنهەا مەانە دەبەنو کمەا بووەستێرمەا  ئەو کەسەانەی ئەو گناو  ب،ئیسالمی و نا

وەی دوو ئاگەەان لەوەی ئیسەەتیعمار و موژدەدەرەکەەان لە مەەازواێەتەکە دەبیەەرن و بێ

 سەدەدا لە دڵ و بیمو ۆشی ئەو خەێ ەدا چ ژە مە یان بدوکمدووەتەوەە

ئێمە ناوی برێین پێت ەوتن -ێ ی گەورەی بەخۆوە بیری ەپێت ەوتن(  تە جیهانزاس

ئەوە لە -حەتمەن دەبوایە جیهانی ئیسالمیتی گمتبایەوە   -نییە یجیاوابی یان دازمان

بە م ئەێمە باوەزمەان  -بیاتم باسی لێوە دەکەینزەوتە جیهانییەکان(   ژەم ناونیتانی

وایە و دەێێین:  ێئی ئیستیعمار کاری دەکمد بۆ دەستەمۆکمدنی جیهەانی ئیسەالمی 

 نەك بەرەوپێتبمدنیە

خۆ ئەگەر جیهانی ئیسالمیش وەکو جارانی لە بە ێئی و با دەستی خۆیدا بەووایە 

و دەستەمۆکمدنە و تەسەلیم  مەوقیفێ ی تمی دەبوو لەبەرامبەر ئەو بەناو پێت ەوتن

نەدەبوو  بەم شێوەیەش دێ ۆشەی بەم بەنەاو پێتە ەوترە دەرنەدەبەڕی و پێتەبڕکێی 

نەدەکمد بۆ بەدەستهێرانی  ەر شتێك کە لە زوژئاواوە  اوردە دەکمەا بەو ئومێدەی 

 سەرچاوەی  ەموو دەردەکان بوو! ی دەردانە  لە کاتێ دا ژە مەایکە ئەوە شیفا

ییش تەسەەلیم نەدەبەەوو  بەێ ەەو  ەێوەسەەتێ ی تەەمی دەبەەوو  تمموڤەەایە  ەمەەدی 

ی زبگارکەر لەو دازمانە  لەوەی ئەم بەناو پێت ەوترە دەمی کەمدووەتەوە  ەێوەستێ 
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و دەیەوەا  ەرچی خێموبێمەك کە مموڤایەتی بە درەژایی مێژوو دەسەتی خسەتووە 

 ە ئەم حەپەلوشی ب اێ

قسەی لەسەر دەکەیەنەە بە م ئێسەتا ەوە سەر ئەم باسە و بە تایبەتی دواتم دەگەزەیر

شایستەی ئەوەیە وشەە  کە   ەرچەندە کتێبەدەگوابیرەوە (1 چەند بڕگەیەك لەو کتێبە

 بە وشەی ب وەردرەتەوەە

 /گۆڤەاری جیهەانی ئیسەالمی   ئەم کتێبە لە برەزەتدا کۆکماوەی چەند ژمارەیەکە لە

La Revue du Monde Musulmanفەزەنسەا لە  (٥ ( کە پەنجا ساڵ پێش ئێستا

ی موژدەدەرە مەسیحییە پڕوستانتییەکان چاالکدەردەچوو بە مەبەستی بدوکمدنەوەی 

وسەری ئەوکاتی ئەم گۆڤارە پێتەکی بۆ ئەم و چاتلییە( سەرن  لە جیهانی ئیسالمیدا 

کتێبە نووسیوە و  انی مەسیحییە کاسۆلی ییەکان دەدا بۆ ئەوەی ئەوانیش  اوشانی 

ی خۆیان لە جیهانی ئیسەالمیدا  ناونیتەانی کتێەبەکە کچاال پڕوستانتییەکان ب ەونە 

داگیمکمدنەی جیهەانی واتە: (La Conquete du MondeMusulman  نەاونما:

 ئیسالمیە

ال طیو( وەریانگێڕا  دینمساعد الیافي و محو ال   ەر لە سەرەتای دەرچوونیەوە

دەوە  بەش بدویەان کەم المؤیەد( بە بەش   بۆ سەر بمانی عەرەبەی و لە زوژنەامەی

 کمدیان بە کتێو و بدوکمایەوەە دا(ی کۆچی1٠٤٣  دواتم لە ساێی

                                                           
کە  (La Conquete du Monde Musulman /  ێمش بۆ سەر جیهانی ئیسالمی  مەبەست لە کت بی: (1)

  کەمێك لەمەو پێش نووسەر ئاماژەی پێداە  وەرگێڕ(ە

  یە. )و  گ ڕ(.مەبەست پەنجا ساڵ پ ش نووسننی ئەم کت بە (2)
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نئی ەەی سەەەدەیەك پەەێش دانەەانی -ی مەەوژدەدەرە مەسەەیحییەکان یچەەاالکئەم کتێەەبە 

(ی 1١٣٨  دەخاتە زوو  بە تایبەتیش پیالنەکانی کۆنگمەی قەا یمە سەاێی -کتێبەکە

یری  کۆنگمەی ل رەۆی (ی بای1١1٣  ئیرگلتەرا ساێیلە  جدنبم ێباییری  کۆنگمەی ئ

(ی باییرەەی  بە زوونەەی  ۆکەەار و ئامەەانجی موژدەدەرەکەەان لە 1١11   یرەەد سەەاێی

 جیهانی ئیسالمیدا دەخاتە بەرچاوە

نووسەماوە  بە م ئەوە قیمەتەی کتێەبەکە بیەاتم دەکەاێ    ەرچەندە کتێبەکە لەمێژە

 و بە ابەەەمدوودا کێتەەەماونڵە گتەەەتیانە زوون دەکەەەاتەوە کە لە ز چەەەون ە ئەو  ەەەێ

لەسەرخۆیی ئامانجی خۆیان پێ اوە  بەردەوامیش ئەو  ێدنە لەسەر زازەوی خۆیان 

لە زویتتردان  ئەو کتێبە ئەوە بۆ موسوێمانان زوون دەکاتەوە کە  ێەئی ئیسەتیعمار 

 تابە نییە  بەێ و  ەر لە کۆنەوە  ەبووە و ملمالنێیەکەی بەردەوامە  کەسەێ ی وەکەو

بە زوونەی باسەی ئەو ملمالنێەیە دەکەاێ  -ەوەکە پێتتم قسەەکەیمان  ێرەای-بیدو(  

 مانو و خاچ( دەکاێ   ەندە یش دەیتارنەوەە  کاتێك باسی شەزی

 چاتلییە لە پێتەکی کتێبەکەدا دەێێا:

 (ی باییری کاتێك چەوویرە نەاو باسەەکانی ئەم گۆڤەارە1١1٣  وتمان کە لە ساێی  

واتە ئەو  -ئیسالمی لە سەر بابەتی سیاسەتی جیهانی ئیسالمی( :گۆڤاری فەرەنسی 

پێویسەتە کەاری  -سیاسەتەی کە پێویستە بەرامەبەر ئیسەالم و موسەوێمانان ب مەەا

نمابێا لەسەر برچیەرە پەروەردە  ئرییەکەان بەۆ ئەوەی فماوانبەوونی فەزەنسا بونیاد

هەێرەیەێ ویسەتە کەاری ئەێمە کەورتکارەکانی بۆ ئاسان ببێا  بۆ ئەم مەبەستەش پێ

موژدەدەرەکان  چەون ە کەاری ئەمەان بە تەنهەا شەتێ ی  ی قەشە ویچاالکتەنها لە 
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ئامانجە گەورەکەی ئەێمە بەدی نەایەێ کە و ئامانجی گەورەی ئێمە ناپێ ێا  و بچو 

فێمکمدن( کە لە ژەم بان ۆ فەرەنسییەکاندا بێا   یوادارم ئەمە بە   زەگای مەگەر بە

یانەی لە بان ۆ و بانیار قییەمدەیی جێبەج، ب مەا بۆ ئەوەی لەم زەگەیەوە ئەو کم 

 فەرەنسییەکان دەستدەکەون ب ئەرمەرە ناو ئیسالمەوە(ە

لە   بەم شێوەیە چاتلییە ئەوە زوون دەکاتەوە کە ئامەانجی گەورەیەان بەمیتییە لەوەی

و ئەف اری خۆیان ب ئەررە ناو ئیسالمەوە   قییەمزەگای خوەردنگە فەزەنسییەکانەوە 

دەدەرەکەانەوە بەدی نەایەێ  چەون ە ی قەشەە و موژ چاالکئەمەش بە تەنها لە زەی 

ەوە بەدی دەەا  لە زەەی ەفێمکمدن(ە  دارە  بەێ ەو لە زەگەایسروور ی ئەمان چاالک

دا  ئەو خوەرەدنگە و لە جیهانی ئیسەالمی ی فەزەنسیو بان ۆ  کمدنەوەی خوەردنگە

 ییان پێوە نییەەئاییرلەمانین و  یچ مۆرکێ ی بان ۆیانەش عە

 دەێێا:پاشان  ەر لە پێتەکی کتێبەکە 

جیەاوابە لە شەێواب و   وێو وعی لە بەیەم و زاستە کە ئامەانجی خوەرەدنگەی یەسە  

ئاستانە  بە م لە ئەنجامدا  ەردووکیان لەیەکەوە ئامانجی خوەردنگەی فەزەنسی لە 

و ئەف ەاری فەزەنسەی بەدودەکەنەوە  لێەمەوە  قییەمنئی ن بەوەی کە  ەردووکیان 

  ر سەە بەۆرەکەان کە سەەروەتێ ی بوریەان موژدەدە بۆمان زوون دەبێتەوە نەاردنی

ە ی بوریان  ەیە لەو زوانگەیەی کە ئەف ەاری ئەورووپەی لە و تەی سوودکماوە  

 موسوێماناندا بدودەکەنەوە(ە

کە -بوەیمەر( دەرێتەوە   پاشان چاتلییە بۆ پاێپتتی قسەکانی  بەێگە بە قسەی

سەرەتای ئەم زابمدوو وە ییەکان و لە کۆتایی سەدەی یەکێ ە لە موژدەدەرە پڕوستانت
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 ەروە ا   میسمی  ەبووە لە جیهانی ئیسالمی بە تایبەتی لە چاالکسەدەیە 

 دەێێا: -(جیهانی ئیسالمییە  :دامەبرەرەری گۆڤاری ئیرگلیئی

 ناردنی موژدەدەرەکان بۆ و تی موسوێمانان دوو الیەنی باشەی  ەیە:   

 مدن  گومانی تیەا نیەیە کە درووستدامەبراندن  زماندن  یان بڵێین:  ەێوەشاندن و 

دی موژدەدەرەکان لە گۆزیری عەقیدە و برەما ئەخالقییەکانی موسەوێمانان بور و سو 

 بیاتمە لەوەی شارستانییەتی زوژئاوایی کمدوویەتی(ە

ی ئەم قسەیەی بوەیمەر بە ئاش مایی پێمان دەێێا کە ئەو گۆزانەی بەسەر عەقیدە

ی موژدەدەرەکان چاالکاتووە بیاتم دەگەزەتەوە بۆ دا  و برەما ئەخالقییەکان ئیسالمی

کە ئیستیعمار دەیپاراسەتن و جێەی بەۆ دەکەمدنەوە  نەك بەۆ خەودی شارسەتانییەتی 

 زوژئاواییە

ئەوەش پاێپتتی قسەکانی پێتوومان دەکاێ کە وتمان ئەو بەنەاو پێتە ەوترەی کە 

ئیسالمی  ەبێەا زوویدا بە تەنها نەیدەتوانی بەم شێوەیە کاریگەری لەسەر جیهانی 

و عەقیدە و برەما ئەخالقییەکان دازوخێرێەا ئەگەر ئیسەتیعمار پاێپتەتی نەکمدبەا و 

باوەشی بۆ نەکمدبایەوە تەاوەکو بەیەکەوە لە قە ی ئیسەالم بەدەن  ئەوەش قسەەی 

ا  ەنەدەك موژدەدەرە زوژئاواییەکانیتە کە خۆیان دان بەوەدا دەنێن  کەچەی  ێتەت

 ستییە دەکەن!موسوێمان ن ۆێی لەو زاگێلە

 چاتلییە بەردەوام دەبێا و دەێێا:

بێگومان موژدەدەرە پڕوستانتی و کاسەۆلی ییەکان نەاتوانن ئەو عەقیەدەیەی کە لە   
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بە بدوکەمدنەوەی ئەف ەار و  مەگەر  ڕمێرنیەدەروونی موسوێماناندا جێگیم بەووە دا

ۆێەنەدی و بە بدوکمدنەوەی بمانی ئیرگلیئی و ئەێمەانی و    بمانی ئەورووپی بێا

دەکەاتەوە و زەەگە خەۆش دەکەاێ بەۆ پێتەبمدنی  ئەورووپەابەاوەش بەۆ   فەزەنسی

 ەئیسالمێ ی ماددی(

لە  ئامانجی یەکەمەی ئیسەتیعمارپێمان دەێێا کە ڕوای من بئەم قسانەی چاتلییە بە 

دازمانەەدنی فی ەەمی  :یەکەەان لە و تەەی موسەەوێمانانئەورووپیبدوکەەمدنەوەی بمەەانە 

تمیش بە دوای خۆیدا دە ێرێەا  ئامانجیەان دازمانەدنە نەك  ئیسالمییە  پاشان شتی

   ئەمەش بە دانپیانانی چاتلییە کە لە بڕگەی دواتمی قسەکانیدا دەێێا:بونیادنان

ناکمەەا کە کەۆمەێگەی ئیسەالمی جەارە ی تەم بەاوەز بە کۆمەێێەك یاسەا و  وەرا  

لەو یاسەەا و  لە کاتێ ەەدا تەنەەابولی کمدبێەەك  تایبەتمەنەەدی کەەۆمە یەتی بهێرێەەتەوە

تایبەتمەندییە کۆمە یەتییەانەی کە لە فی ەمی ئیسەالمییەوە وەریگمتبەوون  چەون ە 

کە لە   زووخاکاتێك باوەزی بە یاسا و تایبەتمەندییە کۆمە یەتییەکان الواب بوو و دا

نی فی می زووخافی می ئیسالمییەوە وەریگمتبوون(  ئەوە دەبێتە  ۆی الوابی و دا

ەدا لە  ەمەەوو الیەنەکەەانی تەەمەوە و  ەرگیەەئ جەەارە ی تەەم و لەم کەەۆمەێگەی ئەەایین

 ەبەجۆرە ی تم  ەێراستێتەوە(

قسەکانی زوونە و پێویسا بە بور قسە لەسەرکمدن ناکاێەە ئامانج لە فێمبەووکمدن 

و بدوکەەمدنەوەی بمەەانی ئەورووپەەی الوابکەەمدن و نە ێتەەتری عەقیەەدە و فی ەەمی 

 ەەیئیسالمی
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 فێربوونی زمانە ئەوڕوپییەکان

 
لێەەمەدا پێویسەەتە وە مەەی ئەو پمسەەیارە بەەدەیرەوە: مەەادام ئیسەەتیعمار ئامەەانجی لە 

الوابکمدنەی عەقیەدەی ئیسەالمییە  کەوایە ئەێمە نابێەا وکمدنەوەی ئەو بمانەانە د ب

فێمی ئەو بمانەانە ببەین لە کاتێ ەدا سەەرچاوەی یەکەم یەان تەاکە سەەرچاوەن بەۆ 

 بەدەستهێرانی بانسا و مەعمیفە؟

ژیم و عاقڵ زەگمی لە فێمبوونی بمانەکان ناکاێ و دەرگای بانسا  نەخێم! کەسی

بە م بە ویسەتی خۆمەان و بە وریەاییەوە   و مەعمیفە داناخاێ  دەبێا فێمیان ببین

نەك بەو شێوەی کە ئیستیعمار لێمانی دەوەا  بەو شێوەیە فێمیەان ببەین کە پێتەیرە 

کە ئەوکەەاێ -وون چاکەکانمەەان فێەەمی بمەەانی یۆنەەانی و فارسەەی و  یرەەدی دەبەە

 ەەیەوە مەعمیفەیەان پەیەدا دەکەمد بە،  لەو ز -سەرچاوەی بانسا و مەعمیفە بوون

بەۆ خئمەتەی ئەو ب اێ  بەێ ەو  ەر درووسەتئەوەی کاریگەری لەسەر عەقیەدەیان 

دە ێرا و ەدەستدە ێرایەوە  لەو زوژگارەدا بانسا و مەعمیفەیان بعەقیدەیە بەکاریان

 ۆیان نەدوزاندبووە ەر بە موسوێمانیش مابوون و خ
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 بەراوردییەك..

 
نێەەوان ئەوەی کە  ێەەئی خاچپەرسەەتان و ویسەەتە بەراوردەەەك ب ەیەەن لەلێەەمەدا پێ

لەو  لە نێوان ئەوەی ئیسالم کمدوویەتەی  ئیستیعمار لە و تی موسوێمانان کمدیان و

 و تانەی کە فەتحی کمدووە  بۆ ئەوەی جیاوابی ئەو دووانەمان بۆ دەرب ەوەاەە

تێدا نییە کاتێك موسوێمانان و تێ یان فەتح کمدووە  بمانی عەرەبییان تێدا گومانی 

بدوکمدووەتەوە  ئامانجیتیان لە فەتح مدنی ئەو و تانە بۆ ئەوە بووە تا ئیسەالمیان 

 تێدا بدوب ەنەوە  بە م ئەمیان لە کوێ و داگیمکارییەکانی خاچپەرستان لە کوێ؟

موسوێمانان  ەوێیان دابێا بە زەگا و ئاممابی   ەرگیئ مێژوو تۆماری نەکمدووە کە

بەەدبن( تەەاوەکو بیەەان ەن بە   پێچەەاوپێچ و فەەێدوی عەقیەەدە و فی ەەمی خەێ ەەی

 ەەیچ  بەە،ردە و بەپە بەەانگەوابە ی زوون و ئاشەە ما و بەە، موسەەوێمان  بەێ ەەو بە

 پێهەێچریرێك ئیسالمیان نیتانی خەێ ی داوەەبورلێ مدن و تەنگ

 The /بەانگەواب بەۆ ئیسەالم   لە کتێبەکەیدا بە نەاویئەرنۆێد(   نوسەری مەسیحی

Preaching of Islamی وەرگێەەەڕانە عەرەبیەەەیەکەی لە الیەن ٥٦  ( لە الپەزە)

   دەێێا:یەوەیەحەسەن ئیبما یم و  اوکارانی

لەو پەیوەندییە دوستانەی کە لە نێوان مەسیحی و موسوێماناندا  ەبووە  دەتوانین   

 ێئ(  ۆکار نەبووە بەۆ موسەوێمان بەوونی مەسەیحییەکان    بڕیار بدەین کە  ەرگیئ

ی لەگەڵ  ەنەەەدەك لە  ەەەۆبە یپەیمەەەانی ئاشەەەتەوا مەەەوحەممەد( خەەەۆی  بەێ ەەەو

 تریانی خسەتووەتە سەەر شەانی خەۆی   ەروە ەامەسیحییەکاندا بەستووە و پاراسە
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وانی ی داوە پیاشزەگە کانیان ەییئاییرپێداون لە جێبەجێ مدنی دروشمە  یسەربەستی

 ئارامییەوە لەسەر کاری خۆیان بەردەوامبن(ەە بەوپەزی سەربەستی و دێکەنیس

 (یش دەێێا:٤1  لە الپەزەی

نموونەش بۆ ئەو قسانەی باسمان کمد: ئەو لێبەوردەییەی موسەوێمانانە بەرامەبەر   

وام دەمەسیحییەکان لە سەدەی یەکەمەی کۆچیەدا  کە لە نەوەکەانی دواتمیتەدا بەر 

ە  بە ێێین: ئەو  ۆبە مەسەیحییانەی کە موسەوێمان بەووندە  بوو  ئەگەر حەب بڵێین

ی خۆیان بووە  ئەو مەسیحییە عەرەبانەشی کە تا ویسا و  ەێبژاردنی سەربەستانە

لە نێەو و تەی موسەوێماناندا باشەتمین شەا یدی ئەو   ئێستا  ەر بە مەسیحی ماون

 ەی موسوێمانەکانن(ەینیانیوردن و نەرمو لێبو 

بووە تا خەێ ی  عەرەبی لە و تە فەتح ماوەکاندا بۆ ئەوە بدوکمدنەی بمانی  پاشان

بگەن و ئەگەر ویسەتیان پەیەڕەوی بتوانن لە عەقیدەی ئیسالمی تێزاستەوخۆ خۆیان 

  بدوکەمدنەی (1  یان ل، ب مەائەوەی  یچ بورە ب،زی پ، بهێرن بەب ەن و باوەلێ

                                                           
زۆ ێك لەو نوسە   ڕۆژئاواینانە  کە  ژ  ئنسالم   نووسن، تاو کو ل  زۆ ێك لە موسوکماناننش ناڕوونە کە  (1) 

وکر نەو   عەقند   ئنسالمی بە ز بر  شمش ر. ب  جناواز  ناکەن لە ن وان فتوحاتی ئنسالمی بە چەك و بڵ 

ڕوونیر نەو  و جناواز  ئەم  ووانە   ک نن: یەکەمنان )واتا فتوحاتی ئنسالمی بە چەك( ڕوویدا، بەاڵم  وو منان       

)واتە بڵوکر نەو   عەقند   ئنسالمی بە ز بر  شمش ر( هە گنز ڕووینە او ، و کو نوسە   مەسنحی 

انی پ دانا، جناواز  ئەو  وانەش ئەو یە کە موسوکمانان بە چەك فەتحی واڵتاننان کر وو  تا ئەو )ئە ن کد(یش  

ه ز  ما  یانە ڕابماک ت کە ڕێگرن لەو   ەەکیەکە ئنسالم بناسن و ئەگە  ویستنان پەیڕ و  ل  بیەن، ئنسالم  ژ  

م بە ەەکیەکە بگات، کات ك ئنسالم بە ئەو   وکەت و ه ز  چەکدا   بوو  کە ڕێگر بوون لەو   بانگەواز  ئنسال 

چەك فەتحی ئەو   وکەتانە  کر وو ، واز  لە ەەکیەکە ه ناو  بە سە بەستی و ب  زۆ ل یر ن موسوکمان ببن 

و  -و کو ئەو   زۆ جا  ڕوویداو -ئەگە  ویستنان، ئەگە یش نەیانویست لەسە   ینی ە یان بم ننەو  
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ی  ەێوەشەاندنی بمانی عەرەبی لە و تە فەتح ماوەکاندا  ەرگیئ نەچووەتەوە زادە

 بەرامبەر  کە ئەوە ئامانجی ئیستیعمار بووە وەکو چاتلییە وتی  بەێ و مەبەسا پێەی

 ێ ی زاسا و زەوان بووەەئاییرزوون مدنەوەی  -لە بدوکمدنەوەی بمانی عەرەبی-

تە فەتحیراو کُان و بڵوکُر نەو   زمُانی عە  بُی لە واڵ  ئەمەیە جناواز  ن ُوان

 نەکان لە واڵتی موسوکمانان.ووپنئەو  بڵوکر نەو   زمانە 

 چاتلییە لە پێتەکییەکە بەردەوام دەبێا و دەێێا:

ی موژدەدەرەکان کە دازمەان و چاالک ەرچەندە بۆچوونەکان جیاواببن دەربارەی   

 ندن بووە  بە م زیتەکێت مدنی عەقیدەی ئیسالمی زوویدا بە  ۆی:زووخا

 وەی پەروەردەی مەسیحییەێەیەکەم: ئەو  ەو نەی درا لە پێراو بدوکمدنە

دابەش مدنی سیاسی( کە دووچاری و تی موسوێمانان بوویەوە و زەگەای   دووەم:

ا نیەیە بەو  ەۆیەوە ئیسەالم لە ومەانی تیە  چون ە گئەورووپیییەتی کمدەوە بۆ مەدەن

نەەا دەبێەەا و بە مەەاوەیەکی کەەورێ گەمەەارو دەدرەەەا بە و زووی سیاسەەیەوە تەفموتو 

 (ەئەورووپیسیستەمی حوکمی مەدەنییەتی 

 دوو حەقیقەتن: داگمندەیئەم قسانەی چاتلییە 

یەکەم:  پێتەەتمیش ئامەەاژەی پێەەدرا  بە م لێەەمەدا بە وەرەەاکمدنێ ی زوونتەەم بەەاس 

ی دەکمەەەەا  ئەویەەەش ئەوەیە کە ئەو  ەو نە  ەمەەەووی لە پێرەەەاو بدوکەەەمدنەوە

                                                                                                                                  
ئنسالم واتە؛  امەز اندنی سنستەم یی ک مەاڵیەتی  ا پە و   لەسە  ز منن؛ تا  موسوکمانەکان   یانەا ێزن، بە کو تی

 هەموو ەەکیی لە ژێر سایەیدا بحەوێنەو ، جناوازیش ناکات موسوکمان ببن یان لەسە   ینی ە یان بم ننەو .
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 وەکەەوارسەەتانییەێ  پێرەەاو بدوکەەمدنەوەی شەروەردەی مەسەەیحییەێ بەەووە نەك لەپ

ئاگاکەەەان و بەکمە یماوەکەەەانی ئیسەەەتیعمار وا ئەوەی  ەنەەەدەك لە موسەەەوێمانە بێ

لێ یەەدەدەنەوە  زوون و ئاشەە مایە  ەوێەکانیەەان بەەۆ بدوکەەمدنەوەی پەروەردەی 

روونەەی موسەەوێماناندا مەسەەیحییەتە تەەا لەو زەەەیەوە عەقیەەدەی ئیسەەالمی لە دڵ و دە

 دابماێنە

ەی و تی موسوێمانانی گمتەوە  زەگە خۆش ەربوو یدووەم: ئەو دابەش ارییە سیاسی

 مەسیحییەێ(ە  بۆ کارە مەدەنییەکانی ئەورووپی

یەی نووسەر ئاماژەی پێدەداێ بمیتییە لە لەت مدنی جیهانی یئەو دابەش ارییە سیاس

سەەەەربەخۆ  کە حەەەاکمێ ی چەئیسەەەالمی بەەەۆ چەنەەەد دەوێەێ و  ەرەمێ ەەەی نیم

بڕیاریان لێدەداێ و  ش ئیستیعمارسەربەخۆ حوکمیان دەکاێ   ەموو ئەمانەنیمچە

 ەرێاەوز  ەێیاندەسو وەکو داشی دامە 

دازەژراو بەووە  بەۆ ئەوەی داگیمکمدنەی بەۆ   مدنە بێگومان کارە ی بەرنەامەئەو لەت

هەانی ئیسەالمی بە جیهانی ئیسالمی خێماتم و ئاسانتم بێا بۆیان  چون ە ئەگەر جی

س و دژوار داگیمکمدنەی قەور  - ەرچەنەدە الوابیەش بووبەا- یەكپارچەیی مابەایەوە

دەبوو  بە م ئەو لەت مدنە الوابتەمی دەکەاێ و ئامانجەکەیەان بووتەم دەرێەتە دی  

ئەوەش سەەەلمێرەری ئەوەیە کە پێتەەتمیش چەنەەدجار وتوومەەانە کە مەدەنییەتەەی 

بە تەنها  -پێت ەوتن( ناوی ببەن  ب دەکەن بەکە بەناو زوشربیمەکان حە- ئەورووپی

نەیدەتوانی بەم شێوەیەی کە بوو جیهانی ئیسەالمی دابڕوخێرێەا ئەگەر ئیسەتیعمار 

پاێپتەەتی نەکمدبەەا لە زەتەکێتەە مدنی عەقیەەدەی ئیسەەالمی لە دڵ و دەروونەەەی 
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 بەر بۆ گەیتتن بەو ئامانجەیانەناندا  کە  ەموو  ۆکارە یان گمتەموسوێما

تەنها ئەو پێتەکییەی چەاتلییە بەسەە بەۆ زوون ەمدنەوەی ئەو  ەو نەی  لە زاستیدا

دراوە لە سەدەی زابمدوودا دژی ئیسالم  ئەو  ەو نە تا ئێستاش بەردەوامەن  بە م 

بە ئاشەە ما ئامەەانجی خۆیەەان نەەاێێن و دەیتەەارنەوە  بەێ ەەو  ەنەەدەاجار ن ۆێیتەەی 

 لێدەکەن  ئەوەش لەبەر دوو  ۆکار:

فمتوفێدنەیان لە واقیعدا کاری خۆیان کمدووە و بەردەوامیتەن  یەکەم: ئەو  ەوڵ و

 ێواشەی ئامانجەکانیەان  بە لە زازەوی خۆیان  بۆیە پێویسا دەکەاێ بیتەارنەوە تەا

 بێرێتەدی و خەێ یش لێیان بێدار نەبرەوەە

ئەو موسەەەوێمانە  دووەم:  ێەەەئی ئیسەەەتیعمار پێەەەی خەەەۆی قەەەایم کمدبەەەوو لەنەەەاو

نەبوو خۆی بێەتە قبووێ مدبوو  ئیستیعمار ناچار  ماریانئیستیع دەروونبەبیوانەی کە

هەاتبوون لە: بەبیەوانە کە پێ ێ و لە زەەی ئەو موسەوێمانە دەروونناو ساحەکەوە  بە

استەوان و زوشربیم و ئابادی واب و پێت ەوتر وابەکان و ەەە نوسەر و بیممەند و ئار 

ۆی دەکەەمد و  ەمەەوو ئەوانەی کاریگەریەەان لە نێەەو کەەۆمەێگەدا  ەبەەوو  کەەاری خەە

 پاکانەی خۆی زادەگەیاندە

کتێبی: داگیمکمدنی جیهانی ئیسالمی(  بۆ   ئەو کتێبەی چاتلییە پێتەکی بۆ نووسیوە

 چەند بەشێك دابەش دەبێا  لەوانە:

 ( 1١٣٨کەۆنگمەی موژدەدەرەکەان لە قەا یمە  سەاێی   مێژووی موژدەدەرەکان(   

کەەۆنگمەی ئیسەەتیعماری    (1١1٣  سەەاێی جدنبم ۆنگمەی موژدەدەرەکەەان لە ئێەەکەە 

سابدانی مەاددی بەۆ   ( 1١11  ساێی کۆنگمەی موژدەدەرەکان لە ل رۆ  ئەێمانی( 
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 ئامانجی موژدەدەرەکان لە دا اتوودا(ە  ناردنی موژدەدەرەکان( 

دەکەین بە گواسترەی ەکاری بوری تێدایە  ئێمە ئی تیفا لە  ەموو ئەم بەشانەدا ورد

  اتووە: ەندەك بڕگە کە لەو بەشانەدا 

 

 دژی زانکۆی ئەزهەر: ەکانپیالن

( 1١٣٨کۆنگمەی موژدەدەرەکان لە قا یمە  ساێی   (ی کتێبەکە بەشی٠٠  لە الپەزە

  اتووە:

نەکەەما دەربەەارەی ئەوانەی لە  ی وا ەەیچ قسەەەیەكلە الیەن ئەنەەدامانی کەەۆنگمەوە   

ەنەد جەگە لە چئەب ەر و بان ۆ و حوجمەکانی تم فێمی بانسا و بانیاری بەوونە  

تێبیری و پێتریارەك نەبێا  لەوانە: یەکێك لە ئەندامانی کۆنگمە کەوتە سەەر باسەی 

بە  بان ۆی ئەب ەر  کە  ەر لە کۆنەوە لە  ەموو جیهەانی ئیسەالمیدا بە بەردەوامەی

اری ئاراستەی ئامەادەبووان کەمد و تێدەکاێ  پمسی ەباران گەنجی موسوێمان زووی

ەبار سەاێە بان ەۆی ئەب ەر ئەو فەبیەلەتەی وتی: نهێری ئەوە چیەیە کە نەئی ەی  

  ەیە؟

ییەکان ئەوە لە  ئریاندا چەسپیوە کە فێمبوونی بمەانی روتی: موسوێمانە سونپاشان 

عەرەبەەی لە بان ەەۆی ئەب ەر لە  ەمەەوو شەەوەرەکانی تەەم باشەەتم و دامەبراوتەەمە  

دەرچەەەووانی بان ەەەۆی ئەب ەر شەەەارەباتمن لە بانسەەەتە شەەەەرعییەکان بەراورد بە 

ووانی شوەرەکانی تم  دەرگای ئەب ەر کماوەیە بۆ  ەر مامۆسەتایەك کە وانەی دەرچ

تێەەدا بڵێەەتەوە و ئەوقەەافی ئەب ەر یەەارمەتی بوریەەان دەداێ  کە لە توانایەەدا  ەیە 
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 ( مامۆستا لە خۆی بگمەاە٥٤٣  مەسڕەفی

ئەب ەر خەتەرە ی گەورەیە بۆ سەر کەنیسە  پاشان پێتریاری کمد بۆ دامەبرانەدنی 

وفەکەی بگمەتە خۆی و ببێتە خاێی  اوبەش م ەکی مەسیحی کە کەنیسە مەسبان ۆی

لە نێو  ەموو کەنیسەکانی دونیەادا بە جیەاوابی مەب ەبەکانیەانەوە  تەا ئەو بان ەۆ 

بە  بور مەسیحییە بتوانێەا بە ئاسەانی پێتەبڕک، لەگەڵ ئەب ەردا ب ەاێ و گمنگەی

 فێمکمدنێ ی باشی بمانی عەرەبی بداێ(ە

ببێتە شوەری  میسموتی: دیارە خوا وای واستووە کە انی بەوە  ێرا  کۆتایی قسەک  

 مدنی و تی مەسیحێتی کاری ئێمە  تا بە بوویی ئەو بان ۆیە دابمەبرەرین بۆ بە

 موسوێمانان(ە

کەوایە ئەب ەر  ەزەشەیە بۆ سەر کەنیسە! بۆیە پێویستە لە زەگاکە البەدرەا  بە م 

 ە پێی خۆی چەقاندووە؟چۆن البدرەا لە کاتێ دا  ەبار ساێ

کە ئەب ەر تاکە شوەن نەبێا بۆ فێمبەوون  وەکەو   زەگای لەناوبمدنی بمیتییە لەوەی

ئەوەی لە زابەەمدوودا وابەەووە   ەرکاتێەەك بان ەەۆیەکی  اوشەەێوەی پەیەەدابوو  ئەوە 

 بایەخی ئەب ەر نا ێڵێا و خەێ ی زوو لە شتی نوێ دەکەنە

 

 مانان:ناردنی پزیشکی موژدەدەر بۆ واڵتی موسوڵ

 (ی  ەمان بەشدا  اتووە:٠٨  لە الپەزەی

مسەتەر   پاشان باسوخواسی کەۆنگمە چەووە سەەر نەاردنی پئیتە ی مەوژدەدەر   
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 اربم( زوونی ەمدنەوە کە پێویسەتە پئیتە ی بور برێەمین بەۆ و تەی موسەوێمانان  

چەەەون ە پئیتەەە ەکان بە بەردەوامەەەی تێ ەێەەەی بوریەەەرەی خەێ ەەەی دەکەن  لە 

 بیاتم کاریگەریان لەسەر موسوێمانان دەبێا(ەموژدەدەرەکانی تم 

 دەێێا: (٠٣  لە الپەزەی

پێویستە لەسەر ئەو پئیت انە بۆ ساتێ یش بیمیان نەچێا کە ئەوان پێش  ەمەوو   

 پاشان پئیتك!(ە  شتێك موژدەدەرن

ب ەیەن کاتێەك وای  پێویسا ناکاێ ئاممابەکەانی موژدەدەرەکەان بەاس بیاتم لەوە

نەدنی زووخایش بەووبرە ئاممابەەك بەۆ داەرییە مموییەکان(ەخئمەتگەوبا  لێهاێ کە

  ی ئیسالمەئاییر

 (دا دەێێا:٥٦  لە الپەزە

یەکەم ئەنجامی  ەوێی ئەو موژدەدەرانە بمیتییە لە بە مەسیحی کمدنی چەند کەوز   

و کچێ ەەی کەم  پاشەەان  ەمەەوو چیرەکەەانی تەەم بەشەەێك لە ئەف ەەاری مەسەەیحێتی 

 وەربگمن(ە

 (  اتووە:٥٣  پێتتمیش لە الپەزە

پێویسەەا ناکەەاێ موژدەدەرەکەەان بێئومێەەد بەەن کاتێەەك دەبیەەرن ئەنجەەامی  ەوڵ و   

 -الیەنەەی کەم-ییەکانیەەان لە نێەەو موسەەوێماناندا الوابە  چەەون ە بێگومەەان چاالک

یەکەەان و ئەەابادکمدنی ئەەافمەێ لە دڵ و ئەورووپیموسەەوێمان مەیلیەەان بەەۆ بانسەەتە 

 دەروونیاندا چەکەرەی کمدووە(ە
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ە خوا لە الپەزەکانی دواتمدا بە درەژی باسی بابەتی ئەابادکمدنی ئەافمەێ پتتیوان ب

 ان لە سەاێیدەکەین  بەێ و ئێستا زووی باسەەکانمان لەوە دەبێەا کە موژدەدەرەکە

یان بە مەسیحێتی کمدنی موسوێمانان نەبەوو بەو واتەایەی (ی باییری ئامانج1١٣٨ 

وەی پابەنەد بەبن  بەێ ەو  ەر ی مەسەیحییەێ و پێەئەاییرکە باوەزی تەواو بهێرن بە 

 ەمەوو چیرەکەان بەشەێك لە ئەف ەاری مەسەیحێتی   بەوەندە ئی تیفایان دەکەمد کە

 یەکاندا(ەئەورووپیمەیلێ ی بوریان بچێا بەالی بانستە   وەربگمن( یان

 (دا دەێێا:٤٥  لە الپەزە

 بەئووترەوەکۆنگمەی موژدەدەرەکان کە لە قا یمە بەسەتما   ەیچ نەدوا دەربەارەی   

 سەید ئەحمەد خان( لە  یردستان و خوەردنگە ئیسەالمییەکەی لە  چاکسابییەکەی

ویتبمتتەەەا( وتەیەکەەەی   علی ەەەمە( و کەەەۆنگمەی پەروەردەی ئیسەەەالمی  قەشەەەە 

ئیسەەالمی مەەەۆدەمنە( و باسەەەی لەوە کەەەمد کە   پێت ەشەە مد لە ژەەەەم ناونیتەەەانی

 ەموسوێمانان لە مەسیحێتی نئیك دەکاتەوە( ئەورووپاتەعالیمەکانی 

لێمەوە بۆمان دەردەکەوەا کە ئیستیعمار چەندە گمنگی بەو کەسەایەتی و بۆچەوونە 

و  -یەەان پەیەەدایان دەکەەاێ- الدەرانە دەداێ کە لە نێەەو موسەەوێماناندا پەیەەدا دەبەەن

بەۆ پێ ەانی   (دا دەێێەا:٥٨  گەورەیان دەکاێ و فوویان تێدەکاێ  وەکو لە الپەزە

ۆیان و لە نێو خۆیاندا بێا  چەون ە "دار ئامانجەکەمان پێویستمان بە کەسێ ە لە خ

  ۆرەی لە خۆی نەبێا ناقڵەش،"(ە

 (یتدا دەێێا:٨٣  لە الپەزەی

: خوەردنگەکان باشتمین  ۆکارن بەۆ بدوکەمدنەوەی وتی یەکێك لە موژدەدەرەکان  
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 ئامانجی موژدەدەرەکان(ە

 (:٦٥  الپەزە

نان لە خوەرەدنگە پێویسەتە کە موسەوێما -حوکومەتی ئەێمەانی- لەسەر حوکومەێ  

عالەمانییەکانەوە پەروەردە ب ەن  مەادام موسەوێمانان لە خوەرەدنگە مەسەیحییەکان 

 زادەکەن(ە

 (:٣٥  الپەزە

بۆچوونی نەوەرەری دەوێەتە بلهێئەکەان کەۆزا بەوو لەسەەر ئەوەی کە خوەرەدنگە   

 رەەاون  کەەاریگەری گەورەیەەان  ەیە لەیەکەەان بونیادیانئەورووپیئامادەییەکەەان کە 

ەسەەەەەەرکمدنی دوبی زوژ ە ێ( بیەەەەەاتم لە کەەەەەاریگەری  ەمەەەەەوو ئەو چار  

 بە  اوبەشی کمدوویانە(ە ئەورووپاییانەی دەوێەتانی چاالککارو 

پێویسەا ناکەەاێ قسەەی بوری لەسەەەر  -بە تەایبەێ کۆتاییەەان- ەمەوو ئەو بڕگەەانە 

ب مەەەا تەەا مەتمسەەییەکەی زوون ب ەەمەتەوە  خۆیەەان دان بەوەدا دەنەەێن کە  ئەو 

ی  اوبەشەانەی چەاالکلەمانییانە کاریگەرییان بیەاتم بەووە لە کەار و خوەردنگە عا

یەکان بۆ دەستگمتن بەسەر جیهانی ئیسەالمی و لەت مدنەی ئەورووپی ەموو دەوێەتە 

 بۆ چەند دەوێەێ و  ەرەمێ ی مل ەچ بۆ زوژئاواە

 دوبی زوژ ە ێ( خەالفەتی عوسمانییەە  مەبەستیان بە

 دەستگمترە بەسەریداەچارەسەرکمدنی(   مەبەستیتیان بە

چون ە پێیان وابوو کە خەالفەتی عوسمانی زەمئی یەکگمتووی جیهانی ئیسالمییە و 
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ای  ەموو ئەو الوابیانەی تووشەی زەمئە نە ێڵمەا   ێئەك بوو سەرەز  پێویستە ئەو

  لێەی دەتمسەا ئەورووپەابە م  ێتەتا  -کە بە "پیاوە نەخۆشەکە" ناویان دەبمد- ببوو

موستەفا کەمال ئەتاتورك( کۆتاییەان   ی جیهانی یەکەم بە  اوکاریتاوەکو لە جەنگ

 ەر بۆیەش زوژئاوا بە پاێەوان ناویان دەبەمد  ئەتەاتورك بەو کەارەی کمدنەی  پێهێرا 

زەمئی یەکگمتووویی جیهانی ئیسالمی لەناو بەمد  دەوێەتێ ەی الواب و زیەوەێەی لە 

 ە(1 زوژئاوای گەشاندەوە چاوی ی دامەبراند  کە دڵ وئاییرتورکیا لەسەر براغەی بێ

ئەمەیە کەەاریگەری خوەرەەدنگە عالەمانییەکەەان  کە کاریگەرییەەان بیەەاتم بەەووە لە 

سیاسەێ و تەنانەێ جەنگەکانیش  کەچی تەابە بە تەابە ئەێمە دەرگەا بەۆ ئەمجەۆرە 

 تیایاندا پەروەردە دەکەینە مانخوەردنگەیانە دەکەیرەوە و بە شانابییەوە زوێەکان

 (   ک ت:1911ک نگر   ئ دنبرج ساکی ) بەشی (64) لە لپەڕ  

بە  بووبن، نُا.. کاغەزگر   ئ دنبرج تەنها مو  کەبی سە  بڕیا  کانی ک ن ب و نە) 

                                                           
تی عوسمانندا ە  لە ەەلفەپ شتر باسمان لەو  کر  کە موسوکمانان بە چ ڕێگایەك   یانتوانی ئەو ناڕێینان (1)

ئەو   عەقند کە   ستیا   بیەن، پ ویستە بزاننن کە ئەتاتو ك  کس ز نەبوو ب  چاکیر نی  ب لیانبە ن  هەبوون

حاڵ و گوز  انی جنهانی ئنسالمی، بەکیو  کس ز بوو ب  گەو   و ئا استەکا انی لە ەاچەە ستان و زای نننەکان ب  

تو ك هەلی باشی ب  ڕ ەسا تاو کو چاکساز  بیات، کە هەلی ئاوا ب  ە  ئەتا ؛گەیشتن بە ئامانجەکاننان، گە نا

کەسی تر نەڕ ەسابوو، ه زێیی زۆ  و مە کەزیانە  هەبوو کە بە ئاسانی   یتوانی بە ئامانجەکانی بگات، بەاڵم ئەو 

کننە   وق کانی، لە پشتی ئەتاتو کنشەو  ڕ نانەو   پایەئنسالم بەکا ه نا نەك ب  بوننا  ه ز   لە  اڕوەاندنی

کە نزییە  پ نجسە  ساڵ بوو بە ئاواتی ئەو و  بوون، لەلیەکی تریشەو  ڕق و کننە   وەاچەە ستان هەبو 

زای نننەکان هەبوو،  وا  ئەو   سوکتان عەبدولحەمند ڕ تی کر  و  ننشتنمان ك ب  جولەکەکان لە فەکەستنن 

ەکیر  تاو کو ئەو تاشەبە     کە ڕێگر  ب  گەیشتن   وست بیات، ل ر و  ەاچەە ستان و زای نننەکان   ستنان ت ی

)پاکەوان(یان    ایە پاکی ئەتاتو ك تاو کو زیاتر هانی غەو  ت یی بشی نن، لەولو ش ناو بە ئامانجەکاننان لە بنا

بد ن ب  ڕوەاندنی ئنسالم و ەەکیی تریش چاو لەو بیەن، بەم ش و یە ەاچەە ستان و زای نننەکان تواننان ڕ مز  

 نسالمی لەناو ببەن. ئکگرتوو  جنهانی یە
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بەکگە  ئەو   لە  وا  کُ نگر   ئ ُدنبرج، کُ نگر یەکی ئنسُتنعما   ئەکمُانی 

نی بەسترا کە گرنگی بە نا  نی موژ       ئەکمانننەکُان    ا، تُا ەەکیُی وا گومُا

نە   ب ت بە ک نگر یەکی موژ     یُانە  ننگر  ئنستنعما ینە سناس    بر  کە ئەم ک

 ی(.ئاینن

 (ش   ک ت:81) لە لپەڕ  

ُُ ُُا ێیی سویس ُُوژ       ڕ گوڤ ُُا  نی م ُُا    ن ُُر  و     ب ُُ  ت یی بڵوک ایی ڕاپ

ئەکمانننەکُُان کە لە کُُ نگر   ئنسُُتنعما   ئەکمُُانی بڕیُُا   ل ُُد ابوو، گرنگُُی 

سیرت ر  ک مەکە  موژ      کُان  کە ە   –ئاکسنف ڵد( ) ەو  ایە کەڕاپ  تەکە ل

ئەکمُانی  وو تایبەتمەنُد   ی، تنایدا   ک ت: کُ نگر   ئنسُتنعما ی-بوو لە بە لنن

 هەبوو کە لە ک نگر کانی تر جناید کر  و :

    وا. ئابوو  یەکەم:    با    پنشەساز  و 

یەکیر ن و بەستنەو   مەبەستە سناسُی  وو م: ئەندامان ک ڕا بوون لە پ ویستی ت 

ُُی و ئابوو یو  ُُا   ئەەالق ُُان بە ک ُُتنعما   ئاینننەک ُُەتی ئنس ُُانەو  لە سناس ننەک

 ئەکمانندا.

و   باز گُانی لە هُامب    و شُنیا(( سُە ۆکی ژ ) ب  ئەمەش بەکگە  بە قسە 

ه نایەو ، کە   ک ت: زیا بوون و گەشەسەندنی سامانی ئنستنعما  ڕاگنراو  لەسُە  

   موژ      کان و چووننان بُ  واڵتُانی ئنسُالمی، گرنگتُرین ئُامرازیش بُ  کا

ُُاوانی  ُُتە ئەو یە پن ُُتن بەم ەواس ُُایننگەیش ُُنحننەتئ ُُاو واڵتە  ی مەس ُُنە ن بخەی

ئنسالمننەکان، ئەو  مە ج یی جەوهە ینە بُ  گەیشُتن بە ەواسُتەکانمان هەتُا لە 
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ُُاڕایی موژ      کُُانشئابوو یڕوو   امانی کُُ نگر  بُُاس ئەنُُد و ەو ..پاشُُان جن

ئاکسنف ڵد( هەستا و لە قسەکانندا تنشیی )    کات لە ت ڕواننننان بە امبە  ئنسالم،

ەستە سە  ەەتە یەتی ئنسالم لەسە  ئنستنعما   ئەکماننا لە ئەفریقنُا، پ شُننا   

  ا بە ک نگر  کە زۆ  گرنگی بەمە بد ن لە ڕوو  فنیر  و   سەاڵتی سناسنشەو (.

ُُ نهەمُُوو ئەوانە پ ُُو  ؛ مُُان   ک ُُدینەکی ق ُُوان ئو کە چ پەیو ن نسُُتنعما  و ڵ لە ن 

ُُان هەیە، ُُاکنە ێك موژ      ک ُُاکە پ ُُالمی و  نشت ُُد   ئنس ُُتنی عەقن ُُ  نەه ش ب

نە، کەچُی ئُابوو ی اگنرکر نی جنهانی ئنسالمی لە نەز    ئنسُتنعما  و  لیەنُی 

 ئاگاکان پ ی نازانن و بە هەوانتە و  یانگرتوو .ه شتا موسوکمانە ب 

 (   ک ت:1911ک نگر   لین  ساکی ) ( بەشی94) لە لپەڕ  

ُُُا)  ُُُتا تەنه ُُُومەتە  (37128811) ئ س ُُُەاڵتی حوک ُُُر   س ُُُوکمان لە ژێ موس

موسوکمانەکاندا ماون،   سەاڵتی سناسی لەسە  زۆ ینە  موسُوکمانان لە   سُتی 

 الفەتی ئنسالمننەو     هُاتوو  و ئ سُتا لە ژێُر   سُتی ئننگلُتە ا و فەڕ نسُا ونە

ڕوسنا و ه کەندا  ایە، ژما    ئەو موسوکمانانە  کە لە ژێر   سەاڵتی هە یەك ُك 

ُُەاڵتی  ُُر   س ُُوکمانانە  کە لە ژێ ُُا    ئەو موس ُُاترن لە ژم ُُانە ان زی لەم   وکەت

عوسمانننەکاندان بە هەموو شُوێنەکانننەو  و بە   وامُنش لە زیا بوونُدان، بُ یە 

 .ە مەسنح تی کر نی جنهانی ئنسالمی(بە پرس تی مەسنحننەکان زیاتر   ب ت لە ب
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 باسی ئافرەت

 
 :وتی ی کت بەکە و  گرت کەُ(46) پ شتر بڕگەیەكمان لە لپەڕ 

پێویسەەا ناکەەاێ موژدەدەرەکەەان بێئومێەەد بەەن کاتێەەك دەبیەەرن ئەنجەەامی  ەوڵ و   

 -الیەنەەی کەم-ییەکانیەەان لە نێەەو موسەەوێماناندا الوابە  چەەون ە بێگومەەان چاالک

یەکەەان و ئەەابادکمدنی ئەەافمەێ لە دڵ و ئەورووپییەەان بەەۆ بانسەەتە موسەەوێمان مەیل

 دەروونیاندا چەکەرەی کمدووە(ە

(شەەدا دوو بەەڕگەی تەەم  ەەاتووە لەو بڕیەەەارانەی کە درا لە ٦١  ( و٦٦  لە الپەزە

 قا یمە(:  ل رۆ( و  کۆنگمەی

ەوەی دنەوە و بوژانە ەسەتانانەی کە زوودەدەن کە ئاماژەن بۆ زووداو ئەو  ەموو   

هانی ئیسالمی  کەنیسە گەرمتم دەکاێ و وا دەکاێ بە ژیەمی و کۆشتەی بیەاتم جی

 رەکان  لەبەر ئەوە بەرنەامەی کەاریبەردەوام بێا  بایەخی بیاتم بداێ بە موژدەدە

 ئەم خا نە لە خۆدەگمەا: (مەی ل رۆکۆنگ 

 یەکەم: ئاشرابوون بە بارودوخی ئێستاە

 رەکان و ئافمەتانەدووەم:  یممەتی بیاتم بۆ فێمکمدنی موژدەدە

 سێیەم:  ئامادەکمدنی  ەموو  ێئە ی پێویساە

ی سەروك بدوی مدەوە کە کەۆنگمە چ پالنێ ەی دانەاوە  پالنەکەان یگۆڤاری تایبەت  

 خمانە زووەە ماددەکان ئەمانە بوون:دوای وتاری دەستپێ مدن 
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 ەەەەەەەەەەەماددەی یەکەم: 

ی لە دەروونەالیەنی کەۆمە یەتی و بەرەوپێتبمدنی  حەوتەم(دا دەێێا:  لە ماددەی

 نێوان ئافمەتانی موسوێمانە

  ەشتەم: کاروباری ئافمەتان(ە

 فێمکمدن( و  ( وسەربەست مدن  حەب وایە بپمسین ئەم  ەموو گمنگیپێدانە چییە لە

 ئافمەتانی موسوێمان؟ ی(تبمدنی الیەنی کۆمە یەتی و دەروونیبەرەوپێ 

 ە مەسیحییەکانەوە!لە الیەن کێوە؟ لە الیەن موژدەدەر 

ەوە و  ەسەەتانمەتمسەەی(  ەیە لەوەی جیهەەانی ئیسەەالمی   چ کاتێەەك؟ ئەو کەەاتەی

 بوژانەوە بە خۆیەوە ببیرێاە

بۆچی ئەوەنەدە گمنگەی بەوانە دەدرەەا؟ ئەابادکمدن و فێمکەمدن و بەرەوپێتەبمدنی 

ئافمەتەەانی موسەەوێمان چ پەیوەنەەدییەکی  ەیە بە  ییەەدەروونالیەنەەی کەەۆمە یەتی و 

 پۆکمدنی جیهانی ئیسالمی پێش ئەوەی جارە تم  ەێسێتەوە؟ندن و لە پەلووخازو دا

 ەموو ئەوانە واناکەن بە چاوە ی تم و دووربیرتم سەەیمی واقەیعەکە ب ەیەن؟ ئایەا 

 شتێ ی شاراوە لە گۆزەدا نییە؟

 مدنی ئافمەتی موسوێمان( لە پیستمین جو نەوەکانی سەربەست  بەێ،ەە جو نەوەی

ە دەسەتەبەر بەوو بەۆ تێ ەدانی بۆ  ەێوەشاندنی کیانی ئیسالمی  تاک  ئیستیعمار بوو

ی ئافمەتی موسەوێمان  کە  ەیچ ئەاممابە ی تەم بەم شەێوەیە ئاییرو فی م و  رەوشا

 ی نەبووەیکاریگەر
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کاتێەەك ئەەافمەێ بە زووتەەی بە زەگەەادا دەزواێ  فیتەەرەکەی بەەۆ  ەمەەوو کەسەەێ ە  

وعەقیدە الواب دەبێا   ئایین  ئەوکاتە یەکی ئاژەێیانە الی پیاو دەوروژەرێاوئارەبو 

دەسەەتگمتن بە دا  و ئەەادابی کەەۆمەێگە نامێرێەەا  ئەوکەەاتە ئیسەەتیعمار فمسەەەتێ ی 

پۆی قە ی ئیسالمەە لێدانێك لە پەلولەباری بۆ لواوە بۆ ئەوەی کۆتا لێدان بداێ لە 

 ب اێە

ەبانەین و سیارەك دەکمەا: ئایا ئەوکاێ ئافمەتی موسوێمان لە جۆرەك لە نم لێمەدا پ

 کمدن( وربگەەار   ی بەیدواکەوتەەوویی و الوابی بەندایەتیەەدا نەدەژیەەا کە پێویسەەت

 ی(  ەبوو؟دەروونبەربکمدنەوەی الیەنی کۆمە یەتی و   فێمکمدن( و 

ەە بە م خەەۆ ئیسەەتیعمار کاتێەەك  ەێسەەا بەم کەەارەی  کەەارەکەی لە گومەەانبەێەە، بێ

اناندا نەبەوو  پێتەتمیش بەرژەوەندی ئافمەتانی موسەوێمان و کەۆمەێگەی موسەوێم

دانپێدانانی موژدەدەرەکانمەان باسە مد کە ئەوان کەاردەکەن بەۆ  ەێوەشەاندنی ئەم 

کۆمەێگەیە و تێ دانی ئەخالقی تاکەکانی و تواندنەوە و الوابکمدنی  ەر  ێئەك کە 

 تێیدا بێاە

کما( لە بەرژەوەندی کۆمەێگە و بەربکمدنەوەی نەبوو   سەربەسا  کاتێک ئافمەێ

کما( تا یەکەمجار ئافمەتەکە  سەربەسا  کە گومان دەبمەا وابووبێا  بەێ ووەکو 

 خۆی و پاشانیش کۆمەێگەکە بە  ۆیەوە تووشی فەسادی ببێاە

کەما  فەسەادییەك کە لەسەەر چەنەد برەمەایەك  کما( فەسەادی فێەم فێم  کاتێ یش 

ەساد دانمابووەە پەروەردە و سای ۆلۆجی و فی می   ەموو ئەوانەش فەساد دوای ف

 بووە
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ژبوونەوە کمایەوە( لە حەقیقەتدا لێ بەرب ییدەروونالیەنی کۆمە یەتی و   کاتێ یش

 ەێەتاندنی پیاو  بەردەوام لەم کەندە نەدا  ەێبوو بۆ کەندە نی فیترە و فمیودان و 

 بمێرێا و زبگاری نەبێا   ەر ئەوەش زوویداە

ی یەەدەروونیەتی و  مدن و فێمکەەمدن و بەربکەەمدنەوەی الیەنەەی کەەۆمە سەربەسەەت

  بە م لەسەر برەمای دازمانی ئەخالب و نئافمەێ   ەموو ئەمانە ئامانجی ئیسالمیت

نا  وەکو کە ئیستیعمار دەیەوەەا  بەێ ەو لەسەەر برەمەایەکی بەرب و بڵرەد کە  ئایین

شایستەی بەرب و بڵردی و زەئی مموڤ بێا  لەگەڵ پاراستری کۆمەێگە و پاراستری 

 ە(1 نبرەما ئەخالقییەکا

لە کتێبەەی تممەەدا باسەەی ئەو بابەتەەانەم کەەمدووە کە پەیوەسەەتن بە ئەەافمەێ  لێەەمەدا 

ە باسوخواسەی کداوە بەوە  ان ب ەمەوە  بەێ و تەنهەا ئامەاژەمدووبارەی ەمویستووەن

گەورەتەەمین فیتەەرەی کەەۆمە یەتی بەەوو کە ئیسەەتیعمار  ئەەافمەێ و سەربەسەەتبوونی

 یەئەنجامیدا بۆ  ەێوەشاندنی کۆمەێگەی ئیسالم

 

 

  

                                                           
  )حنن نیون مسلمنن(. ب  زیاتر بە چاوڕۆشنی بڕوانە کت بی )معرکة التقالند( بە تایبەتی بەشی (1)
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 ڕۆژهەاڵتناسەکانی یچاالککار و 

 
راسەکان  ەوڵ و کۆشتێ ی بوریان دەدا  بور ە پەنای  ەموو ئەوانەوە  زوژ ە تل

 کمدەە لە نێویان لە کۆمەێگەی ئیسالمیدا پەیداەی فی میربە دێسۆبانە گەورەتمین فیت

ن زوشەەربیمان(ە بێتەە ەی ئەم فیتەەرەیەش خوەرەەدنگە سەەەرەتایی و دواناوەنەەدییەکا 

 بان ۆ و پەیمانگەکان(ە  بوون  پاشانیش خوەردنی با 

ی موژدەدەرەکان زووی لە خەێ ی عەوام بووبێا  وەکەو چاالکئەگەر زووی کار و 

لە کتێبەکانیەەان ئامەەاژەی پێەەدەدەن و بە کەەمدەییش لە واقیعەەدا چەسەەپاندوویانە کە 

 ان زووی لەی زوژ ە تراسەکچاالکخەێ ی عەوامیان  ەێ ەێەتاندووە  ئەوە کار و 

  چون ە ئەمان باشتم لەو بابەتەانە تێەدەگەن کە دەیەوروژەرن دژی زوشربیمان( بوو 

  ئەەەابووریئیسەەالم لە بەەەواری فی ەەەم و فەلسەەەەفە و تەشەەەمیر و کەەەۆمە یەتی و 

  چەون ە پێتەتم لە خوەرەدنگە و نزوشربیمانیش بەم گومانانە بوو کەاریگەر دەبەوو 

نەج کمابەوون  بوو وە میەان دەدایەوە و بە بان ۆکان بە مەبدەئەکانی ئەم ژە ەمە بە

زوشەەەربیمانە دەبەەەرەوە بمی ەەەاری  میەوە دەچەەەوون  پاشەەەانیش ئەم بەنەەەاوپیەەە

زوژ ە تراسەەەکان و ئەم ژە ەەمانە لە نێەەو نەوەکەەانی دا ەەاتوودا دەزەەەژن لە زەگەەای 

ەا لێد  لە ماڵ و نادییەکانەوە  تا وایپەرتووك و زوژنامە و خوەردنگە و بان ۆکانەوە

 ی تەم یچە  گومەاندەبێەا کە جەگە لە کۆمەێێەك  ەکی بەناو زوشەربیم پەیەدانەوەی

 سەبارەێ بە ئیسالم نابانێاە
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انەم کەمدووە گومانەموناقەشەی بورەك لەو  (1 شبهاێ حول السالم(  لە پەرتووکی

کە زوژ ە تراسەەکان زووبەزووی ئیسەالمی دەکەنەوە  کە دواتەم شەیوعییەکان بەو 

ان یەگمنگیکە زوژ ە تراسەەکان   تیان تێ ەێی کەمدوریئابو و الیەنی   ەستانکارە 

 بەم الیەنە نەدەداە

انەم نەکمدووە کە دەربارەی عەقیەدە و وەحەی و گومانلەم کتێبەدا موناقەشەی ئەو 

بیەاتم  -بەتەایبەتیش لەم کتێەبەدا-زاستێتی پێبەمبەرایەتی دەوروژەرمەن  چون ە من 

نی ئیسالم وەکو واقیعیەتێ ی بیرەدوو مەشبوێی لێ ۆێیرەوە بوومە دەربارەی نیتاندا

 دەخاێ  چون ە مەن کە لە نێوکۆمەێگەدا دەژی و پەیوەندی تاکەکان بەیەکەوە زە

 ەمیتە پێم وابووە کە زوژ ە تراسەکان بور لەوە نەبانتم و الوابتمن کە بتەوانن لە 

ە الیەنی عەقیدە و وەحی و پێبەمبەرایەتییەوە موناقەشەمان ب ەن  بۆ ئەمەش نموون

کە بە زابەری زوژ ە تراسەەکان دادەنمەەا و لەم و تەی   دەرمەوە لیوث(ممج  بە

خۆشمان فێمخوابی بوری  ەیە کە ئەف ارەکانی بەدودەکەنەوە  لە زاپۆرتێ یەدا لە 

( Universal History of the World  ژووی جیهانەەدائیرسەە لۆپیدیای مێەە

 دەێێا:

( دکوزی عەبەدوێ    چون ە موحەممەدموحەممەد پیاوەك بووە نەسەبی نەبانماوە  

کەوزی   وتەووەکەسێك نەسەبیان نەبانیبێا پێیەان لەنێو عەرەبدا وا باوبووە کە  ەر 

 (!دعەبدوێ

 کەەوزی عەبەەدولموتەێیو کەەوزی  اشەەمەەە کەەوزی دمەەوحەممەدی کەەوزی عەبەەدوێ

                                                           
  وەرگێڕ(ە یش کماوەتە کوردی بەناوی:  گومان گەلێك دەربارەی ئیسالم(ەرئەم کتێبەی نووسە  (1)
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قوصەەەیەە لەنێەەو ژیرگەیەکەەدا بەەووە کە شەەارەبای  ەەیچ نەبەەوونە وەك ئەوەی کە 

ە  بەوونە  شەانابییان بە  ەیچ نەکەمدووە وەك ئەوەی شەانابییان بە شارەبای نەس

نەسەبەوە کمدووە  لەنێو ئەم ژیرگەیەدا موحەممەەدە ی نەسەە  نەبانەماو دەەا و 

 دژایەتی خوا و دابونەریا و  ەموو عادەتێ ی جا یلی ئەم خەێاە دەکاێ؟

 ئەمە چ نەبانی و کاێفامییەکە؟!

وژ ە تراسەەەکان نەەادەمەوە  بەێ ەەو تەنهەەا ی ز گومەەانبە ەرحەەاڵ لێەەمەدا وە مەەی 

السالم علی مفتمب الطەمب(   مێژووەکە تۆمار دەکەمەە لێمەدا چەند دەڕەك لە کتێبی

خ و أسەەد( نووسەەیویەتی و عەەومەر فەەمو محمەەد   دەگەەوابمەوە  کە لیوبوێەەد فەەای 

 :وەریگێڕاوە بۆ بمانی عەرەبی

 دەێێا: ٤١-٤٦لە الپەزە 

انەا زوژئاواییەکەان  سەەقافەتی و تەانی بێگانەیەان بەمەنێك  ەاتە پێتەەوە کە ب    

دیماسە دەکمد و بەدوایدا دەچوون  دیماسەیەکی بە سۆب و بەبەییەانە  بە م کاتێەك 

 سەەووكڕەەەئی و بە بە جیهەەانی ئیسەەالمییەوە  ئەوە بێ دیماسەەەکەیان پەیوەسەەا بەەایە

ئەو تەماشەەاکمدنێك لە لێ ەەۆێیرەوە و دیماسەەەکەیان بەدی دەکەەما  ئەمەش بە ەەۆی 

یان کمدبەوو لە نێەوان درووسەتجەنگە خاچپەرستییەکان(   کەندە نە بوو کە مێژوو

ەسەەتێتەوە و و جیهەەانی ئیسەەالمیدا و  ەەیچ پمدەەەك نەبەەوو بەیەکەوە بیانب ئەورووپەەا

  بۆیە زوژ ە تراسەکان لە جیهەانی ئیسەالمیدا کاریەان  ەم ئاشتیان ب اتەوە بەیەك

 ەزوژ ە تراسی بوو  ەمیش موژدەدەر!(

ا نییە کە زوژ ە تراسەکان لە الیەکەوە خئمەتی گەورەیان بە لێ ەۆێیرەوە ی تیگومان
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ئیسالمییەکان کمدووە  دازشتری باشیان کمدووە و ئارامگم بوونە لەسەر پەاێفتەکمدن 

لەگەڵ ئەوەی لە لێ دانەوە و تێگەیتتری دەقەکانەدا -و دەر ێرانی ئەم دەستروسانە 

ا بور چووبوونە ناواخری پەرتەووکە عەرەبییەکەان   ەروە  - ەێەی بوریان  ەبووە

کە عەرەبەکان  ەرچەند بمانی خۆشیان بووە ئەوەیان نەکەمدووە و پارەئگارییەان لە 

 توراسی خۆیان نەکمدووەە

پێویستە شا ێدی حەقیان بۆ بدرەا کە زوژ ە تراسەکان ئەم خەسەڵەتە باشەانەیان 

ییە  بەێ و بەم ئامانجەیە کە  ەوێیەان  ەبوو  بە م خۆ عیبمەێ تەنها بە  ەوێەکان ن

 بۆی داوەە

ئایا ئەم  ەو نە بۆ خئمەتی ئیسالم بووە؟ یان بۆ تێ دان و شێواندنی وەرەی ئیسالم 

 بووە الی خەێ ی؟

ویژدانی بانەاکە( باڵ بەووە؟ یەان مەوژدەدەرە ی شەاراوە لە   ئایا لە  ەوێەکانیاندا

 پێستی ئەم زوژ ە تراسانەدا خۆی حەشارداوە؟

دەخەاتە سەەر  گومەانکاتێك  -بە نموونە-ممجلیوث(    کوا ویژدانی بانایەکی وەکو

لە نەەەاو جەبیەەمەی عەرە  کە پاراسەەەتن و  (H  نەسەەەبی پێبەمەەبەر

 لەبەرکمدنی نەسە  فەربە ی تەقلیدی و ژیرگەیی بوو الیان؟

 ئیسەالم  بانسەا ئەوەیە السالم( دەێێا: بە دیدی  جمونیباوم( لە کتێبەکەیدا  یان

 کە تەنها خئمەتی دوازوژ ب اێ!

لە  ەمان کتێبدا دان بەوەدا دەنێا کە ئیسالم لەیەك کاتدا سیستەمێ ی   لە کاتێ دا
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و دونیا لەیەك جیا ناکاتەوە  کۆمەێگەش لە شەەریعەێ  ئاییندونیایی و دوازوژییە  

 جیاناکاتەوەە

بەکم و ئەبەو ێێەا:الدولة العمبیەة( دە  فلهوبن( کە لە کتێبەکەیدا  یان کوا ویژدانی

کەمد  وە مەوحەممەدیش کاتێەك الفەتییان لە موسوێمانان داگیم دەسە تی خیعومەر 

لەگەڵ جولەکەکەان بەسەا  کاتێەك  ێەئی پەیەدا کەمد   یبێهێئ بوو پەیمانی ئاشتی

 دەمارگیمی قەومی وای لێ مد پەیمانەکە  ەێبوەشێرێتەوە و دەریان ب اێ!

مێەەژوو تۆمەەاری کەەمدووە لەوەی کە ئەوە فلهەەوبن( باسەەی ئەوە ناکەەاێ کە   بە م

جولەکەکەەان بەەوون پەیمانەکەیەەان  ەێوەشەەاندەوە و  ەەانی موشەەمی ەکانیاندا و 

لەگەڵ مونافیقەکان خەری ی پیالن گێڕان بەوون  وە بەردەوام  لە مەدیرە  لەمالشەوە

 ەواێەی نازاسەتیان دژی موسەەوێمانان بدودەکەمدەوە  دەستیتەیان نەدەپاراسەەا لە 

 بۆ سەر ئافمەتانی موسوێمانی داوەرپاكەدەستدرەژی 

العقیدة والتمیعة في   جولدتسیهم(یش ب ەین کە لە کتێبەکەیدا  با باسی ویژدانی

 السالم( دەێێا:

نە ێرەەاوە  نە لە فی ەەم و نە لەوەی کە پەیوەسەەتە بە  یئیسەەالم  ەەیچ شەەتێ ی نەەوە

 ئەف اریبووە بە پەیوەندی تاکەکان بەیەکەوە  لە زووی فی مییەوە ئیسالم کاریگەر 

لە زووی فیقهیتەوە لە قانونی زومانی وەریگمتووە  سیاسەتیتی لە   (1 الهلیرستية( 

کەان نوەیە ەوفەکەشی لە زەوتە  یردییەکان و ئەفالتوونییەەسفارسەکان وەرگمتووە  ت

                                                           
. غریقننە بوو کە لە ماو   س  سە    پُ ش زاینُدا بُوونی هەبُووشا ستان تی )الهلننستنة(: ئەو شا ستانننە ئن (1)

  .)و  گ ڕ(
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 وەرگمتووە!

اللباێ القدیمەة فەي   لە کتێبی (ممجلیوث وابەکەی خقاین رابن( فێم   لەوالوەش

 د العم ( دەێێا: غمبي بال 

نەحەو(ی تێەدایە کە موسەوێمانان بە   قورئان چەندان  ەێەی بمانەوانی و زەئمانی

 درەژایی مێژوویان بور  ەێەیان زاست مدووەتەوە و  ەندە یتی  ەر ماوە!

 انوێیەو و نە ویژدانیش قب کە نە عەقڵ و نە بانسا  تم دەکەنبە ابێچەندان قسەی 

 نییەە

 ی جیهانی ئیسالمیدا کەسانی سەرسەام ێتتا لە زوژ ە ت لەگەڵ  ەموو ئەوانەشدا

 بە زوژ ە تراسەکان بوونیان  ەیە!

گەیتەتە ئەو زادەیەی کە  ەنەدەك موسەوێمانیش فمیویەان  بەوو  فیترەکە گەورەتەم

خەەوارد و کتێبەەی زوژ ە تراسەەەکانیان کەەمدە سەەەرچاوە نەك  ەر لە لێ ەەۆێیرەوە 

و برەماکەانی  دیەد و جیهەانبیریدەربەارەی  میژووییەکان  بەێ ەو لە لێ ۆێیرەوەیەان

ئیسەەالم  وە لە تەفسەەیمکمدنی زووداوە مێژووییەکەەانی ئیسەەالم و  ەێسەەەنگاندنی 

ئەوەی ئەم موسەوێمانانە  ەسەا بەوە بێەکەسایەتییە پێتیرەکانی ئە لەی ئیسەالمەە! 

ب ەن کە ئامانجی یەکەمی زوژ ە تراسەەکان لێەدان بەوو لەم عەقیەدە و لێڵ مدنەی 

ئەو پیاوە - خسترە سەر کەسایەتییە کاریگەر و پێتڕەوەکان گومانیسالمی و ئ دیدی

 ە-ە و بدوکمدنەوەیئاییربەزەئانەی کە بوونە دانەری براغەی ئەم 

الی ئەو  بە،ئەگەر فیترەکە ئەوەندە کاریگەری  ەبووبێا لەسەەر موسەوێمانان  دە
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  ی ئیسەالم نەاباننیە بەناو موسەقەفانە چۆن بووبێا کە  یچ دەربارە ەرچیوپەرچی

و نەاجگە لەوە نەبێا کە زوژ ە تراسەکان فێمیان کمدوون  یان ئەوانەی توانەوە لە

نی خۆیان وا  کمدبوو بۆ ئەو ە داماێی و دەروو ئاییرزوژ ە تراسەکان و خۆیان لەم 

 و شێواندنە و پێی شاگەش ە دەبوون؟ توانج

  هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ُّٱ
واتە: کەەاتێ یش تەنهەەا نەەاوی خەەوا دەبەەما   1٤زم  ر: ال َّ هت مت خت حت جت

ئەوانەی کە باوەزیان بە زوژی دوایی نییە دێیان دەگیمەا و بێئاری دایانەدەگمەا  

 باسی شتی تم ب مەا جگە لە خوا  دێ ۆش و شاگەش ە دەبنە کاتێ یش

ئەو  ەو نەی زوژ ە تراسەکان بەشێك بوو لەو فمتوفێڵە زە  ماوەی کە دژی ئەم 

 کمابووەە ە بەرپارئایی

پەنا  پێچ و ب،زاستەوخۆ و   ێمشیئەوان  ەر لەسەرەتاوە  ەستیان بەوە کمدبوو کە 

 یچ ئەنجامێ ی نابێا  تەنها ئەوە نەبێەا کە بیەاتم  بۆ سەر عەقیدەی موسوێمانان

 ەسەەا و  ۆشەەی موسەەوێمانان دەجەەوێێرن و بێەەداریان دەکەنەوە لەو پالنەەانە و لە 

 ەکەیانەوەەئاییرتوو دەبن بە ئەنجامدا بیاتم دەستگم 

ژە ەم خسەترە نەاو   بۆیە پەنایان بمدە بەر زەگایەکی چەپەڵەە ئەویش وەکەو دەێەێن

  ەنگوین( بووە

برەماکەانی ئیسەالم   ەمیتەە  شە ۆدارکمدنیسەرەتا  ەستان بە گەورەنیتەاندان و 

ە لە خەۆی گمتەووە  تەەا وای ئەەاییرباسەی ئەو فەبڵ و گەورەییانەیەان دەکەمد کە ئەم 

لێهاێ موسوێمانان دێیان بەرامبەر ئەم زوژ ە تراسانە ئارامی گمێ و بە زاستگۆیان 
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ی خماپیان پی نەدەبمدن  لێمەوە ژە مەکەیەان پێەدرا  لە ناوەزاسەتی گوماندەبانین و 

ش ۆدارکمدنەدا فمتوفێڵ و شێواندنەکانیان بدودەکمدەوە و ئەم بە گەورەنیتاندان و 

 و بیموباوەزیانە ەدەکمد لەسەر عەقید وسادرو یان بۆ موسوێمانان گومان

کاێ اێ کە ئەم نوسەرە مەسیحییە زاسا نەدەب گومانەە ک، ئەوە فمتوفێڵەکەیان بوو

  وا دیەەارە ئەمەەانە  ەمەەووی زاسەەتن و لە لە  ەمەەوو ئەو شەەتانەی باسەەی دەکەەاێ

بانەەا پەەاك و   ەکەدا  ەن بە م لێمەەان شەەاردراوەتەوە تەەا خەەوای گەورە ئەمئەەاییر

وەرە و بێەو حەقیقەتەکانی بۆمان دەرخسا لە ژەم بانستە  ینداب(ەی بۆ نار زاستی و 

 الیەنەکەیەوە؟بێ

ئیسەالم لە  بە،کاتێك یەكێك لەم موسوێمانانە زادەچڵەکێری و پێی دەێێیا: چەۆن دە

کەسانی نا موسوێمانەوە وەربگمیا؟ چۆن دەیان ەیەا بە سەەرچاوەی مەعەمیفەی 

 ەی تۆ نییە؟ئاییرە ئەو باوەزی بەم ک ەکەێئاییردەربارەی حەقائیقی  ێخۆ 

لە وە مدا دەێێا: زاستە باوەزی بە ئیسەالم نیەیە  بە م ئەو تەنهەا لێ ەۆێیرەوەیەکی 

 دارییەکەیەوە نییە!ئاییربانستی کمدووە و پەیوەندی بە 

ئاساییە کە چۆنییەتی لێ ۆێیرەوە لە زوژ ە تراسەەکان وەربگەمین کە چەنەد تیایەدا 

م لەدوای ئەمە ئێمە لەوان بەتواناتمین لە تێگەیتتری دەقەکان و خۆزاگم بوونە  بە  

زوونیان ب ەیرەوە  زووداوەکان گەنگەشە ب ەیەن  کەسەایەتییەکان  ەێبسەەنگێرین  

یەەەان لەەە، وەربگەەەمین  ئەوە فیتەەەرەیەکە ئاییربە م نەك ئەوەی بچەەەین حەقەەەائیقی 

 خاچپەرستان دەیانەوەا تووشی موسوێمانانی ب ەنە

 م لەبەردەستە  وادەبانم بەدتمین کتێبی زوژ ە تراسەکان بێەا  کتێبەیئێستا کتێبێ 
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السالم في التەاریخ المعاصەم(  ئەمەیش بە ەمەان زەچە ەدا دەزواێەە زەچە ەی  

شەەەە ۆدارکمدن  پاشەەەەان بدوکەەەەمدەنەوەی  ەر فی مەەەەەك لە ژەەەەەم پەردەی ئەم 

 ش ۆدارکمدنەە

می کەمدووە  ئەویەش بەدت بە م ئەم کتێبە سەرەزای  ەموو ئەمانە  زەچاوی شتێ ی

ناکەیا نوسەرە ی زوژئاوایی مەسەیحی بە  ەیچ  وەرارانە بە بور حەقیقەتدا کە دان

جۆرەك دان برێا بەم حەقیقەتانەدا  بە م ئەم دەی اێ  بۆ ئەوەی متمانەیەکی زە ا 

ببەیا کە ئەم نوسەرە تەنها زەچەاوی  گومانب اێ و وا  درووساالی تۆ بۆ خۆی 

 ێ ی خماپی پ، نابەیاەگومانەکاێ و دوورە لە ناحەب و  یچ بابەتی بانستی د

ناتوانێا جەنگەی خاچپەرسەتی  ئەورووپانوسەری ئەم کتێبە دان دەنێا بەوەی کە 

 بیم بچێتەوە و لە  ئری خۆی دەرب اێ کە بەردەوام ئیسالم مەتمسییە بۆیانە

ێ دژی بایەەۆنییە ( دان بەوەدا دەنێەەا کە زوژئەەاوا چەەووەتە پەەاڵ111  لە الپەزە

موسەەەوێمانان  بە  ەەەۆی ئەو دوژمرەەەایەتییە کەەەۆنەی  ەیە لە نێەەەوان مەسەەەیحی و 

 موسوێمانەکانە

 ( دان دەنێا بەوەی کە زوژئاوا  ەموو چەکێ ی  ەێگمتەووە:11٠-1٣٥  لە الپەزە

و ەە( بەرامەبەر جیهەانی  ئەابووریچەکی شەز و بانسا و فی م و کۆمە یەتی و  

 ی خۆیەبچووک اتە کۆیلە و ئیسالمی تا ژەمدەستەی ب اێ و بی

بەێ ەەو دەربەەارەی خەەودی عەقیەەدەی مەسەەیحییەتیش  دان دەنێەەا بەوەی کە لە 

بەراوردکمدنی عەقیدەی مەسیحییەێ و عەقیدەی ئیسالمیدا   ەمیتە مەسەیحییەێ 

نەرەری بەووە و ئیسەالم ئەرەرەی بەووە  لە زووداوە مێژووییەکانەدا  ەمیتەە ئیسەالم 
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 یتم بووەەبەراورد بە مەسیحییەێ ئەرەر

دەبەیەا کە ئەم  گومەانبەم شێوەیە دان دەنێا بە  ەموو ئەم حەقیقەتانەداەە ئێسەتا 

 نوسەرە شتانێ ی ناحەب بڵێا؟

باشەیا دەربەارەی خەۆی  گومەانبەم شێوەیە زاتدەکێتەێتە نەاو بەابەتە قوێەکەان و 

دەچەسپێرێا  تاوەکو لە بەشی چوارەمی کتێبەکەیدا ژە ەمەکەی خەۆی دەزەژەەا  

دامەبراوە   ێتەتا  (Secular  یئاییربێکە لەسەر برەمایەکی   ەێێا: تورکیاکاتێك د

بەۆ ئیسەالم  ی ەر موسوێمان ماوە و لە ئیسالم دەرنەچووە  بەێ و تەفسەیمە ی نەوە

و  ئەەایینو دابونەریەەا   ئەەایینو کەەۆمەێگە   ئەەایینو دەوێەێ   ئەەایینکەەمدووە کە 

 (1 انی لەیەك جوێ کمدووەتەوە!و واقیعی ژی ئایینو یاسادانان   ئایین  ئابووری

پێا دەێێا بۆ ئەوەی  ەموو موسوێمانانی و تانی تم بۆ ئەوەی ئەم  ێئ و بانسەا 

و شارستانێتی و پێت ەوترەی کە تورکیا بەدەستی  ێراوە  ئەمانیش بەدەستی بێەرن  

 لە کاتێ ەدا واقیعەی تورکیەا   پێویستە تورکیا بە ەنە نمەوونەی پێتەەنگی خۆیەان!

ەستی پێ مدبوو کە  اواری دەکمد لەدەسا ژەمدەستەیی و نازەحەتی  ەموو کەس  

 الوابی و  ەژاری(ە

ون ە ان دەوێەتێ ی فاشەیلە  چەپاکستلە بەشی پێرجەمی کتێبەکەش پێا دەێێا کە 

موسوێمانان بەی ەنە  ب،ی دامەبراوە  نموونەیەکی خماپە و نائاییرلەسەر برەمایەکی 

( ٥٤٤  ا  ەر خۆی لە  ەمان بەش لە الپەزەلە کاتێ د  نموونەی پێتەنگی خۆیانە

                                                           
بە زەسەمی  3/3/1924 مەبەسا پێی تورکیای سەردەمی ئەتەاتوركە  دوای زوخەانی خیالفەتەی عوسەمانی کە لە (1)

 ئیلباکمایەوەە  وەرگێڕ(ە
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دەێیا:  ۆکاری فەشەلی پاکستان ئەو حیئبە بوو کە دەسە تی گمتبوویە دەسا  بە 

پێی ئیسالم نەدەزویتا و شارەبای بە حەقیقەتی ئیسالم نەبوو  بەێ و حیئبێك بەوو 

 ی کمدبوو و  انی دەدا(ەدرووستکە ئیستیعماری بەریتانی 

دا دەێیا: بۆ ئەوەی موسەوێمانان بتەوانن لە جیهەانی ئێسەتادا بەکەشلە کۆتایی کتێ

بژین و جێگایان ببێتەوە تیایدا  پێویستە سابش لەو برەما عەقیدەییەی خۆیان ب ەن 

 بەتەواوی زوێی خۆی ببیرێا(  بێا و دامەبراو ئیسالم ناتوانێا جێگیم  دەێێاکە 

 ەمەی خۆیەان بگەۆزن و دەبێەا ئەو فی بێا( نەلە کۆمەێگەیەکی ئیسالمیدا  ئەگەر

گەیەك کە لەسەەر  ەێب ەن لەوەی کە خۆیان بە موسەوێمانی بەژین بە م لە کەۆمەێ

ئەمەش ئامەانجی زوژ ە تراسەەکانە  وەکەو کە   برەماکانی ئیسالم بریاد نەنمابێەاە

 ئامانجی موژدەدەرەکانیش بوو(ە

 مانان؟!ئایا ئێستاش پێا وایە ئەم زوژ ە تراسانە دێسۆبن بۆ ئیسالم و موسوێ

ئەمە شەزی خاچپەرستان بوو دژی ئیسالمەە ئەنجامی ئەم شەزەش پەیەدابوونی ئەم 

 ەیچ لە ئیسەالم نابانێەا  پێەی وایە  -جگە لە ناوەکەی-موسوێمانە( بوو کە   جیلە

ئیسالم بە تەنها کۆمەێێك عیبادەتە و بە جێبەجێ مدنی ئەم چەنەد عیبەادەتە   ەمەوو 

ا: مەن موسەوێمانم مەادام نەوەژ دەکەم و زوژو ی جێبەج، کەمدووە  دەێیەەتئیسالم

و کۆمەێگە لە  ئابووریدەگمم  بە م ئاساییە بۆم کە فی م و دابونەریا و سیستەمی 

 و دیدەك وەربگمم  ئیسالم بێا یان ناە ئایین ەر فی م و 

لەمالوەش ئافمەتی موسوێمانی وا پەیدا دەبێا دەێێا: من موسوێمانم مادام نیەیەتم 

ەسەەەر نیەیە چەی دەپۆشەەم  تێ ەێەی زەگەبی بەرامەەبەریش دەکەم و پەاکە!  ەیچم ل
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 چون ە نییەتم پاکەە  پەیوەندیم دەبێا لەگەێیانەە کێتە نییە

ی ئەمانەشەوە   ەیە بە تەواوی و بە ئاش ما خۆی دامەاێیوە لە ئیسەالم و و لە سەرو 

 ی ئیسالم کۆنەپەرستی و دواکەوتووییەەئاییرپێی وایە 

  بە تەنها جەنگەی خاچپەرسەتان نەبەوو لە سەاحەکەدا کە لەگەڵ  ەموو ئەمانەشدا

کاریان دەکمد بەۆ  ەێوەشەاندن و شەێواندنی عەقیەدەی ئیسەالمی الی خەێ ەی بە 

گتتی و موسوێمانان بە تایبەتی  بەێ و شانبەشانی جەنگی خاچپەرستان  کۆمەێێك 

ن بە ییەاچاالکزەوتی تم  ەبوون کە  ەمەان کاریەان دەکەمد  ئەم کەۆمەێە زەوتە کارو 

 تەنها لە نێو جیهانی ئیسالمیدا نەبوو  بەێ و کۆمەێە زەوتێ ی جیهانی بوونە
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 (1 ڕەوتە جیهانییەکان

 
 ە ئیسالمەکە دەکمد  چون درووسااتێك ئەم زەوتانە  اتن بە ئاسانی کاریگەرییان ک

 بووەی نەمایی وا  کمابوو بۆ ئەم زەوتانە و توانای بەرگمشدەرگا پێتتم داگیمکمابوو 

 ێك بوونەئاییرئەم زەوتانە بە تەنها  دژی ئیسالم نەبوون  بەێ و دژی  ەموو 

بوو بۆ حەاڵ و گەوبەرانی  لۆژی ی   سموشتی وئەورووپاپەیدابوونی ئەم زەوتانە لە 

و غەریەەبە بەەوون  ژیەەرگە و ە نسەەبەێ جیهەەانی ئیسەەالمییەوە نەەامۆ ئەوێ  بە م ب

شاب( و نەامۆ بەوون و بەبور   گەلێ یوتوێی نەدەکمدن  بەێ و زەوفەکە قبو و باروبر 

 خئەرمابوونە نێو جیهانی ئیسالمییەوەە

و بە ێئ بوایە وەکو پێتتم  دەستگمتوو بوایە  خۆ ئەگەر جیهانی ئیسالمی سەربەسا

بە برەماکانی ئیسالمەوە   ەرگیئ ئەم زەوتەانە نەیانەدەتوانی پایەکەانی لەب بە ەن و 

کاریگەریتەەەیان  ەبەەەوایە  ئەوە  ەەەیچ شەەەتێك لە چەم ەکەەەانی بگەەەۆزن  ئەگەر 

بنجیەەمی کەەاریگەرییەکە بور کەم و الوەکەەی دەبەەوو  بە م چەەون ە بە کەەۆێ و 

الوابی زووی تێ مدبەەوو  لەوالوەش ژە ەەم خەەوارد  ئیسەەتیعمار گیەەمی خواردبەەوو

 کمابوو  توانای بەرگمی نەمابووە

حەتمەی زوودان و پەیدابوونی  -وا ناوی دەنێا ئەورووپاوەکو -پێت ەوتن(ەە   ئەم

 ئەورووپاوتمان ئەگەرچی پەیدابوونی ئەم زەوتانە لە وو  چون ە وەکو نەب یو پێویست

                                                           
،   جنهانی ئنسالمنشدا کا یان   کر الکننان گشتگنر بوو، لە ناو و  و     و چ وتانەیە کە کا و مەبەست لەو ڕ  (1)

 . ژ  ئاینی ئنسالم و هەموو ئاین یی تریش بوون. )و  گ ڕ(
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سموشتی بوون و لەگەڵ بەاروبروفی ئەوەەدا دانویەان دەکەو   بە م پەیەدابوونیان 

دەیتەوانی بەاوەز بە کۆمەێێەك  ئەورووپەالەوەش حەتمی و پێویستی نەبوو  چەون ە 

  بە م ور ب ەەاتەوەو زەوتەەانەش لە خەەۆی د و ئەف ەەاری تەەم بهێرێەەا و ئەم قیەەیەم

ئەمەی نەویسا و نەی مد  لێمەدا ووتەی پەروەردگاری بە حەب  اتە ج،  ئەورووپا

واتە:  44الرع      د:  َّ خض هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب ُّٱکە دەفەرموەەەەەەەا: 

ەوا  گەو   با وز وفی هُنچ قەوم ُك ناگ ڕێُت، هەتُا ئەوان ئەو   بە  گومانب 

 و نەییەن.ە یان   کرێت نەیگ ڕن 

لە  ەیچ شەوەرێ ی ئەم سەەر  -بەم شەێوەیەی کە زوویەدا-بۆیە ئەم بەناو پێت ەوترە 

 بە تایبەێ جیهانی ئیسالمی( حەتمی و پێویستی نەبووە  بەمیرە

بێتەوە وو ئەوە یەکەمجار نەبوو کە ئیسالم لە مێژووی خۆیدا زووبەزووی دونیایەك بە

ەبێەا  ئیسەالم  اتبێەا  و زەەی ن درووساێای زاسا و قییەمکە لەسەر عەقیدە و 

 ەزەگای خواروخێچەوە  ێرابێتیەوە سەر زەگا زاستەکە وزاستی نیتان دابێا و لە

ئیسالم  اێ و  ەموو دونیا پاشا و دەسە تدارەکانیان بە پیموب سەیم دەکەمدن و لە 

بمی خوا دەیانپەرستن  ئایەا ئەم مەفهەومە سیاسەییە حەتەمەن دەبەوایە ئیسەالمیش 

ی کمدبەو؟ یەان ئیسەالم  ەاێ و فێەمی قبەووێا چەون ە  ەمەوو دونیەا ی کمدبەقبووێ

گوێ بگمن و گوەڕایەڵ بن تەا ئەوکەاتەی گەوەڕایەێی   دەسە تدارانی کمد کە بڵێن:

یەان   سەرپێچی خوا و پێبەمبەرەکەیم کەمد  گەوەڕایەێیم مەکەن( كخوا دەکەم  کاتێ

خەماە بەووم زاسەتم  ئەگەر باش بووم یارمەتیم بدەن  ئەگەریش  فێمی کمدن بڵێن:

 ب ەنەوە(ە ئەمەی فێمی دەسە تداران کمدەە
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 بن بەسەر دەسە تدارانەوەە ئوممەتیتی فێمکمد کە بەم  یدایەتە خواییەوە چاودەم

ایە ژەەم یبوو  ئایا دەبوایە ئیسالم ب ەوتئیسالم  اێ و بەدئەخالقی  ەموو بەوی تەن

ی قبەووێۆمەێگەی موسەوێمان ی کمدبا؟ یان کەقبووێکاریگەری ئەم بەدئەخالقییە و 

کە  بەوو نەکمد و سەرەزای  ەموو خماپەکارییەکانی ناویتی  ەر پاکتمین کۆمەێگە

میژوو بەخۆیەوە بیریبووی  تا ئەوکاتەی ئیسەتیعمار و موژدەدەرەکەان  ەاتن و دوو 

 سەدە  ەوێیاندا تا ئەم کۆمەێگە پاکە فەساد ب ەن؟!

 ێەئ بێهێەئی دەچەوسەاندەوە  ئایەا ئیسالم  اێ و یاسای دارسەتان حەاکم بەوو  بە

ری مدنی لە نێەو کەائیسالم تەسلیمی ئەمەش بوو؟ یەان ئیسەالم  ەاێ و برەمەای  او 

دەسە تدار و بی دەسە تدا چاند و پتەوی کەمد لە نێەو کەۆمەێگەدا و بە درەژایەی 

  ەبار ساڵ جێبەجێی کمد؟

پێویسەتی  زووداوەکان  ەرچییەك و  ەرچەندەك بن  تەسلیمبوون پێیەان حەتمەی و

نییە  مادام مموڤ واب لە خۆی نە ێرێا و خۆی نەخاتە نێو شەپۆلەکانەوە و بۆ  ەر 

 کوەیەکی بمد پێی زابی بێا و  یچ بەرگمی و گۆزان ارییەك لە خۆیدا نەکاێە

ئەوکەاتەی مەەموڤ توانەەای کەمتەەم دەبێەەا لەوەی زێ بەم زەوتەەانە بگمەەەا  ناچەەار 

وە لە نێویاندا  وەکو ئەوەی بەسەر جیهەانی دەکەوەتە ژەم کاریگەریانەوە و دەتوەتە

 ئیسالمیدا  اێ  دوای ئەوەی لە  ەموو الیەکەوە ئیستیعمار بێهێئی کمدبووە

ئیستیعمار وای نیتانی جیهانی ئیسالمی دابوو  کە بوون و پەیدابوونی ئەم زەوتەانە 

ن  پێت ەوترە و حەتمی و پێویستی زوژگارە و  ەر دەبێا  ەبن  و تەسلیمیتیان ببی

لە بیمو ۆشەەی خەێ یتەەدا ئەوەی چانەەدبوو کە زووبەزووبەەوونەوەی ئەم زەوتەەانە و 
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زابی نەبوون پێیەان و دژایەتەی کمدنیەان  دواکەوتەوویییە! شەورەییە مموڤێ ەی ئەم 

سەدەیە تەسلیم نەبێا بەم زەوتانە کە مایەی پێتە ەوتن و شارسەتانێتین! جەا کە، 

ی دواکەوتوویی ب اتە پاڵ خەۆی؟  ەیە خۆی تووشی ئەم ئیحماجییە ب اێ و تۆمەت

بە  یەەان ب ەەاێ  تەەاوەکوقبووێباشەەتم نیەەیە مەەموڤ لەگەڵ ئەم زەوتەەانە  ەێب ەەاێ و 

 خۆیتی بپارەئەا؟! دواکەوتوو وەسف نەکمەا و سومعەی

ە م بیمکەوتەوە کە چەند سەاێیك پەێش ئێسەتا لە کەنەاری دەریەایەك زووداو لێمەدا 

 زوویداوەەە

ێەەوە مەابوو  بە شەۆرتێ ەوە لە کەنەاری دەریەەا کە تەنهەا کەمێەك حەیەای پ کچێەك 

وەستاوە و داوای وەرە لە وەرەگمەکە دەکاێ  کەچەکە بەم حەیەا کەمەوە کە پێەوەی 

ماوە  دادەنیتێا و قاچەکانی دەل ێرێا بەیەکەوە  وەرەگمەکە دەیەوەا قاچەکەانی 

تەۆ کەچە جوتیەاری؟(   لێك ب اتەوە  کچەکە زابی نابێا  وەرەگمەکە پێەی دەێێەا:

ئەو حەیا کەمەشی لە  -بۆ ئەوەی وا نیتان بداێ دواکەوتوو نییە-ەوکاتەدا کچەکە ل

 خەەۆی دادەماێێەەا و قاچەکەەانی لێەەك دەکەەاتەوە بەەۆ ئەوەی وەرەیەکەەی جەەوان و

 پێت ەوتووانە(ی بگمەا! 

ئێەەەوە   وو:حەەەاێی ئیسەەەتیعماریش لەگەڵ موسەەەوێمانە موسەەەتەبعەفەکان ئەەەاواب

 ە؟(دواکەوتوون؟ یان چی

 ەسلیم بوون جێگای بەرگمی مدن دەگمەتەوەەلەم کاتەدا ت

دەبوایە  تن بوو  حەتمی و پێویستییەك بوو کەپێت ەو  -وەکو نموونە-پیتەسابی(   

لە بور الیەنەوە چەاکە و خێەم و بێەمی بەدوای خۆیەدا  ەموو جیهانی گمتبەایەوە  
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زووی  دە ێراەە بە م ئایا ئیستیعمار زەگایدا جیهانی ئیسالمی دەرگای وا  ب اێ بە

جیهەانی تونەدی زەگمبەوو  ئەم پیتەسابییەدا؟ یەان بە  ەمەوو شەێوەیەك و بور بە 

دا  ێتەتەوە تەا بە ئابووریەئیسالمی لە دواکەوتوویی پیتەسابی و بەر ەمهێرەان و 

  ۆیەوە خئمەتی ئامانجەکانی خۆیان ب ەن؟!

ی بە نەەەاوی ئەەەاییربێلەالیەك دەرگەەەا وا  دەکەەەاێ بەەەۆ جۆرە ەەەا بەدئەخالقەەەی و 

پێتە ەوتن( و   ەوترەوە  لەالیەکی تمەوە ئەوەی بە زاستی شیاوە پێی بوتمەەاپێت 

  ۆکاری  ێئ و سەرفمابییە  زیگمی لێدەکاێ بێتە نێو جیهانی ئیسالمییەوە!

ئەوە تەنها نموونەیەك بوو  بە م ئومێد وایە بەم نموونەیە  ەموو بابەتاکانی تەمیش 

پێتەە ەوتن( تەنهەەا   دەنەەێن الی موسەەوێمانان زوون ببەەرەوە  کە ئەوەی نەەاوی

  ەێ ەێەتاندنە و فێڵی ئیستیعمارە بەرامبەر جیهانی ئیسالمیە

ئەوە ماوە بئانین ئەم زەوتە جیهانیانە کامانە بوون کە ئیستیعمار دەرگاری جیهەانی 

بەرگمی لە جیهەانی ئیسەالمیدا  ئیسالمی بەزوویاندا وا  کمد و  ەموو  ۆکارەکانی

 ویی دەدایە پاڵ  ەرکەسێك دژی ئەم زەوتانە بێاە سا و تۆمەتی دواکەوتو پەك
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 بیردۆزەکەی داروین

 
ویەدا  ئەێمە لە چەنەد دەڕە ەدا زو  و بەناو پێت ەوترە کە بە دوو سەدەئاسان نییە ئە

 ب ەیرەوەە کورتی 

 لە ئەورووپاجولة مر التاریخ( باسم کمدووە کە   بەشی (1 معمكة التقالید(  لە کتێبی

ی بە چ ئاراسەتەیەکدا زویتەتووە  تەمی باییرتای سەدەی بیسسەدەی نۆبدە و سەرە

ێك بووبێا و تا ئاییرجا  ەر -دارەوە ئاییرلە گەلێ ی  ئەورووپاچۆن  لەگەل ئەوەشدا

گۆزا بۆ گەلێ ەی بێبەاوەز و وای لێهەاێ لە کەشەێ ی تەواو  -چەند پابەندی بووبن

 انەدا بژیاەیئیلحادی

کی دیەار بەوو لە زابەزایەتەی کمدنەی ئەم داروین(  ەۆیە  باسی ئەوەشم کمدووە کە

( 1٦٤١  (ی باییری لە دایەك بەوو  سەاێی1٦٣١  بەناو پێت ەوترە  داروین ساێی

أصە  النسەان(ی   (یش کتێىی1٦٣1  أص  األنواع(ی بدوکمدەوە  ساێی  کتێبی

بدوکمدەوەە لەو کەاتەدا دەنگەۆیەکی گەورەی نەایەوە و کەاریگەری بوری لەسەەر 

 ەکمد درووساعەقیدەی خەێ ی 

 ماوە ی جیەاوابە لە نێەو درووسەتمەموڤ  پێتتم الی خەێ ەی ئەوە زوون بەوو کە

 ماوە ە درووسەتوەرگمتبەوو(   ئەایینئەمەشیان لە   وەکانی تمدا مادرووست ەموو 

 ماوەکانی تەم جیەای دەکەاتەوە  درووسەتخاوەنی زوحە و ئەم زوحەی لە  ەمەوو 

ی و فی مییەکەانە کە ئەاییرزوحەی و لەسەر ئەم حەقیقەتەش: مموڤ خەاوەنی بە ەا 

                                                           
 ەە  وەرگێڕ(کتێبەکە وەرگێڕدراوەتەوە سەر بمانی کوردی بەناوی:  جەنگی نەریتەکان(  (1)
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 لەجیهانی بیردەوەرانی تمدا نییەە

بە چاوپۆشین لەوەی کە خەێ ی تا چ بڕ و زادەیەك پەیوەسا بوون بەم بە ایانەوە  

 بە م  ەرچۆنێك بێا بوونیان  ەبووەە

مموڤ تەنها بیردەوەرە ی پەرەسەندوویە و  یچیتم! نە خوا لە  وتی داروین  اێ و

بەریەدا کەمدووە و نە جیاوابیتەی  ەیە لەگەڵ بیرەدەوەرەکانی تەم  زوحی خۆی بە

بەێ و قۆناغی کۆتایی پەرەسەندنی بیردەوەرە   یچ شەتێای لە بیرەدەوەرەکانی تەم 

بیاد نیەیە  جەگە لەو پەرەسەەندنە  ێواشەانە نەبێەا کە بە ملیەاران سەاڵ پەیەدای 

 کمدووەە

ا سەریهەێدا  کەنیسە دارویرەی ە و دارویردە ملمالنێ ی تووند لە نێوان کەنیسلێمەو 

ناوبەنەد  نی و دارویریش کەنیسەی بە خەێەفاوو دواکەوتووبە کافم و مولحید دەبا

 دەکمدە

یەان نەبەوو دارویەن ئەم قبووێبوریرەی خەێ ی الیەنگەمی کەنیسەە بەوون   تاسەرە

و وەرەی مموڤ بتێوەرێا و ئەسڵی مموڤ بگێڕەتەوە بۆ  سوکایەتییە بە مموڤ ب اێ

ە لەالیەن خەواوە لەم ماددیانەی ئاژەێیەانە و  ەمەوو زەەئ و تەقەدیمەك ک ئەسڵێ ی

 لێی بسەنمەتەوەە مموڤە نماوە 

 بە م دواتم خەێ ی بوونە الیەنگمی داروین دژی کەنیسەە

کەنیسەەە لە سەەۆب و بەبەیەەیەوە گەەۆزا بەەۆ دەسەەە تێ ی  لە سەەەدەکانی ناوەزاسەەتدا 

ەێ ی فەرب دەکمد  دەبوایە خەێ ی دی تاتۆری داپڵۆسێرەر  جۆرە ا باجی لەسەر خ
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ی  ئەاییربە خۆزایی لە بەوی کەنیسەدا کار ب ەن  دەبەوایە مل ەچبەان بەۆ پیەاوانی 

کە -ی ئەوەی لەالیەن خەواوەیە و بە بیانو  ن ەندەك بیموباوەزی لەسەر فەرب دەکمد

 دەرچووەە ئایین ەرکەسێك پێچەوانەیان ب اێ و کافم  ومولحیدە و لە  -واش نەبوو

ە خەێ ی  ەستیان کمد  ەلێ ی لەباریان بۆ زەخساوە تا تۆێەی ئەم بەلیل ەمدن لێمەو 

 و داپڵۆساندنە لە کەنسیە ب ەنەوە   ەستان بە سەرخستن و پتتگیمی مدنی داروین

 لەگەڵ ئەوەی دارویریش  ەر سوکایەتی بە مموڤ دەکمد(ە 

قەیەوە  بە زووی کەنیسەەدا تە کە خەێ ەی لە ئەنجامی ئەم تەوزەیی و حەماسەەتەی

( تێ تە ا و خەێاەی بە ئەایین  سەرەنجام تەنها کەنیسە تێ رەش ا  بەێ ەو خەودی

 رکەوترەوەەو دو  ئایین ەموو واتایەك لە 

ی پۆشەی  بەاوەزی بە  ەیچ ئەاییرور لە و بەرگێ ی ماددیەانەی د ئەورووپالەوکاتەوە 

    ەمەووشتێك نەما تەنها ئەوە نەبێا کە بە پێرج  ەستەوەرەکە  ەستی پێەدەکمەا

 شتێك بوو بە ماددە الیانە

  ئەەابووریئەم شەەەپۆلی مەەاددە پەرسەەتیەش  ەمەەوو الیەنەکەەانی ژیەەانی گەەمتەوەەە 

   ئەخالبەەەئایینسیاسەێ  

تەفسەەیمی جرسەەی بەەۆ     ەمەەدی و ەر لێەەمەوەش تەفسەەیمی ماددیەەانە بەەۆ مێەەژو 

 ە(1 کیتیان درەژکماوەی بیمدوبەکەی داروین بوونو خوزەوشا سەریهەێدا   ەردو 

  

                                                           
  بڕوانە کت ىی )معرکة التقالند( هە  وو بەشی: )جولة مع التا یخ( و )حقائق وأباطنل(. (1)
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 ووی ماددیانە بۆ مێژتەفسیر

 
وی مموڤایەتی بەمیتییە لە گەزان بەۆ و و  واتە:  ەموو مێژ و تەفسیمی ماددیانە بۆ مێژ 

دازشەەتووە   ەر بە  ەەۆی ماددەشەەەوەیە کە  یخەەواردن  مەەاددە ژیەەانی مموڤەەایەتی

نییە   ن لە خودی خۆیاندا  یچ بە ایەکیانبیموباوەزەکان بدوبونەتەوە  بیموباوەزەکا

نەابێتە دایرەمەۆی خوزەوشەا لە واقیعەدا  بەێ ەو بیموبەاوەزیش  ەر بیموباوەزیش 

 و ماددیەیەە ئابووریتەواوکەری ئەم پێت ەوترە 

  یان ئەخالب بێا   یچ شتێك ئایین یچ پێوەرە ی سابا و نەگۆز بوونی نییە ناوی 

بە زە ایی سابا و نەگۆز نیەیە  بەێ ەو  ەمەوو سەەردەمێك کۆمەێێەك بیموبەاوەز و 

قی تایبەێ بەخەۆی  ەیە کە لەگەڵ ئەو سەەردەمدا دەگونجێەا و بەۆ بە ای ئەخال 

 سەردەمێ ی تم شیاو نین!

لە سەەردەمی دەرەبەگەایەتی   کۆمەێێەك چەمەك بەوونە و بە ا ئەخالقییەکان  ئایین

بە ەەا و  ئەەایینی پێتەە ەوتن و پیتەسەەابییە  بە م سەەەردەمی ئێسەەتا کەسەەەردەم

ابادە! ئەم سەەردەمە خەۆی  ەنەدەك ئەخالقییەکانی پێویسا نیەیە  سەەردەمێ ی ئە

بۆی نییە تەداخولی ب اێ  چون ە لەم  ئایینچەمك و ئەخالقی نوێ دادەزەژەا کە 

نییە   ئاییندەرچوونە  پێویستیان بە  ئایینسەردەمی پێت ەوترەدا  خەێ ی لە کۆتی 

میتافیئی ی(   و  ەموو ئەو فی مانەی ئایینلە ژیانێ ی  ەستپێ ماودا دەژین  بە م 

کە  ەستەوەرەکان  ەستی پێراکەن ئەوە لەگەڵ ئەم پێت ەوترەدا  -ئەودیو سموشا-

 بگەزەتەوە بۆ ناومان! ب،ناگونجێا  ئەوە  ی سەردەمەکانی زابمدوویە و نا
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 تەفسیری جنسی بۆ خوڕەوشت

 
مەبەسەەا لە تەفسەەیمی جرسەەیش بەەۆ خوزەوشەەتی بەشەەەری  ئەوەیە کە  ەمەەوو 

 ر !ییەکی مموڤ دەگەزەتەوە بۆ جچاالک

مرداڵ کاتێك شیمی دایای دەخواێ بە  ۆکاری حەبی جرسی دەی ەواێ  کاتێەك 

میئ دەکاێ  کاتێك پەنجەی خۆی دەمژەەا  کاتێەك ئەوەنەدە  ەۆگمی دای ییەتەی  

  ەموو ئەمانە بە  ۆکاری حەبی جرسینە

ئاراستەی خۆی وەرگەمێەە  ئەورووپائەم بەناو پێت ەوترەی  لەم دوو چەم ەوە کە

 ەتەواو ئاژەێیانەدا زویتا بە ئاراستەیەکی

ئەمەش نامۆ نەبوو! چون ە دارویەن  ەروا پێراسەەی مموڤەی دەکەمد کە ئەاژەێێ ی 

پەرەسەەەندوویە و  یچیتەەم! ئەم چەمەە ە مەەاددییە ئاژەێیەەانەش  ەر شایسەەتەی ئەم 

 کە داروین ناوی دەنێا ئاژەێێ ی پەرەسەندوو(!  مموڤەن

ی و ئەاییر   ەمەوو بە ەا زوحەی و کەوتە  ەێەدەم و کەنەدە نەوە ئەورووپەالێمەوە 

 ئەخالقییەکانی لە گتا بوارەکانی ژیاندا لە خۆی داماێیە

یە  ئەوە و بە ا ئەخالقییەکان زەگمن لەبەردەم ئەم بیمدوبە مەاددی ئایینکاتێایش کە 

نەنوەرمەا بەرامبەریانەە بۆ تێ ت اندنیتیان پێویسا ێرمەن و نەرمی  تێ بت ب،دە

بانستی( و لێ ۆێیرەوەیەکی بانستی دژیان ب مەتە گەز    دەکاێ  ەموو بیمدوبە ی

خوزافیەاتە و  ئایینب مەا کە پێمان بڵێا  درووسا ەندێ بیمدوبی بانستی  ب،دە
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  عەەادەێ و تەقالیەەدە ی مموڤەەایەتییەوە ی بەرەبمەنەەدە بە گەردنەەئەخالقەەیش کەەۆتێ

ەی نوێ کانی ناو کۆمەێگەش پەزو و سیپاێێ ی کۆن و زبیون و پێویستە نەو نەزەسە

 ب مەەا بڵێەا کە وسەادر دزەرن  لەگەڵ ئەمانەشدا پێویسەتە  ەنەدێ بیەمدوب انبی

بایۆلۆجی(یە و پەیوەندی بە ئەخالقەوە نیەیە  پێویسەتە   جر ( تەنها کمدەوەیەکی 

 ەموو کچ و کوزە ی گەنج وەکو چۆن سە ی تێەم دەکەاێ  ئەاواش بە ئاسەانی و 

 !ئاسایی چۆن و لە  ەرکوێ بێا جرسیتی تێم ب اێ

وێ ئەمە ێگەی زوژئاوادا بدوبوونەوە  دەیئەم بۆچوونانە بە شێوەیەکی خێما لە کۆمە

پێتەە ەوترە و ناشەەبێا  ەەیچ کەس و  ێئەەەك لەبەردەمیەەدا بوەسەەتێتەوە  ئەوەی لە 

 بەردەمیدا دەوەستێتەوە تەنها دواکەوتووەکانن کە لەم ژیانە پێت ەوتووانە تێراگەن!

ئەم قسەەانەی زوژئاواییەکانییەەان  وتی ئاسەەان تەەو لە زوژ ە تەەیش کەسەەانێك  ەبەەوو 

ئەوەی پمسیار لە خۆیەان  ب، خۆشەی سەر بمانیان!یان بە برێتتەودەوتەوە و کمدبو 

ب ەن: ئەرێ ئەمە زاستە؟ ئەم بەناو پێت ەوترە ئەگەر لەگەڵ ژیانی زوژئاواش لەبار 

 بێا  بۆ ژیانی زوژ ە ێ گونجاوە؟

 ە لە ناخیاندا کمابوون بە کۆیلە  جا چۆن بە م پمسیاریان لە خۆیان نەدەکمد  چون

زەخرە و پمسیار ئاراسەتەی گەورەکەی ب ەاێ؟ مەگەر گەورەکەان  ەێە  ب،کۆیلە دە

 ەمەوو شەتێ ی بەدەسەا  ئەورووپەا ەێە ب اێ؟ مەگەر  ئەورووپادەکەن؟ دەکمێ 

خاوەن بانسەا نیەیە و ئەێمەش  ەیچ  مەگەر  ئەورووپانییە و ئێمەش  یچ  مەگەر 

خەاوەنی ئەێمە نیەیە و  ئەورووپەااوەنی  ێئ نییە و ئێمەش  یچ  مەگەر خ ئەورووپا

 ئێمەش تەنانەێ خاوەنی خۆشمان نین؟!
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 کەوایە نییەە  نییە ئایین: وتی زوژئاوا(  ئەورووپادەی کەوایە کاتێک 

 : ئەخالب نییەە بەێ، نییەەوتی کاتێك

 بێا  ەبێاەبەێ، زاستە نا   ەبێا( ب،نا  : عادەێ و تەقالید نییەوتی کاتێك

ئامەەان نابێەەا پەەێچەوانەی زوژئەەاوا بیەەمب ەیتەوە  گەرنەەا تەەۆ دواکەتوویەەا  کەمەە، 

ە لە خۆتی داماێە  ئەو کۆێ و ئاییرشارستانیبە و پێتب ەوە! ئەو خوزافیاتەی ناوی 

بنجیمەی ناوی ئەخالقە فڕەی بدە  ئەو شورەییەی ناوی عادەێ و تەقالیەدە یەاخیبە 

 لێیە

لەو  بنجیمەکان تێ بت ێرن! ئەی کەچ  وکەوزە گەنجەکەانبڕون و ئابادبن  کۆێ و 

عادەێ و تەقالیدە کۆنانە یاخی ببن کە لەالیەن خێئانەکانتەانەوە ناچەاری کەماون  

ئەوان دواکەوتوون و ئێوە نەوەی نوێ و خاوەن شارستانییەێ و پێتە ەوتر وابن  

بێەا لە بەن  بەا مەاچ و باوەشەیش  ە ژئاوا ب ەن  کچ و کوزتان با  اوزێوەکو زو

نێوانتان  کە پێویستی کمد بۆ ئەارام مدنەوەی دەروونتەان قەیەدی نیەیە سێ سەیش 

 ب ەن  با کمداری سێ ستان تەنها لە چوارچێوەی تەس ی خێئاندا نەبێاەە!

لەمالوەش  و تووتی ئاساکان بووەەقسە و بیمکمدنەوەی دەروون بەبیو  ئەمە  ەمووی

دەیەان مد و بەوەی کە  ۆشەیش بەوو دێئیستیعمار خۆی لێیان بەری دەکەمد  بە م 

 ەدەیانووێ

لەگەڵ ئەوەی ئەم بیموباوەزە ئاژەێیانەی  ەبوو و بە پێتە ەوتری دەبانەی   وپائەوزو 

بوو   ێتتا  ەندێ الیەنەی چەاکەی زووخابە م  ێتتا لە  ەموو الیەنەکانیەوە دانە
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تیامەەەابوو  لە دیارتمیریەەەان: بەر ەمهێرەەەان و زە  سەەەتن و ئەەەارامگمتن لەسەەەەر 

بوون  بە م زووخەانی ئەخەالب  دانەزووخەا ەوێدانەکانیانەە   ەمەوو ئەمەانە بە دا

زوژ ە تی بە کۆیلەکماو   یچ یەكێك لەم چاکانەی تیەا نەبەوو تەا لە بەرامەبەر ئەو 

 بەناو پێت ەوترە خۆی بگمەا و بە بوویی نەکەوەاە

  لەگەڵ ئەو ببەووئەو الوابییەی کە پێتتم لە ژەم دەسە تی عوسمانییەکان تووشی 

الوابییەی کە ئیستیعمار تووشی کەمد   ەمەوو الیەنە چاکەکەانی لەنەاو بەمد کە لە 

اوەنی بانسەا  خە خەاوەنی  ێئە ەی کەارا  بیرەدوو  ئیسالم وەریگمتبوو  ئەوکاێ

کەەمانەوە و فماوانبەەوون بەەووەە پێویسەەتی بە پێتەە ەوترێ ی تەەم بەەوو   بەر ەمهێرەەان 

وە کە لێی داماێێرماوە  بە ا ئەخالقی و عادەێ پێت ەوترێك ئەو  ێئەی بۆ بگەزەرێتە

بە سەرچاوە حەقیقییەکەی خۆی  ئەو  ێئەی لە  ببەستێتەوەو تەقالیدە زەسەنەکانی 

 دەروونەکاندا بوو بیگەزەرێتەوە و لە ژیانی واقیعیدا بەرجەستەی ب اێە

ە ک ئیسەەالمییەکان بەەوو بەەئووترەوەئەم  ەسەەتانەوەیە خەون و ئامەەانجی  ەمەەوو 

  بە م دەرگای وا  دەکمد ندەدا عمار پێیان تەنگەتاو بوو   ەوێی ش اندنیتیئیستی

و کۆیلە و دەروون بەبیوەکەانی  ئەورووپابە زووی ئەو بەناو پێت ەوترە ئاژەێیانەی 

خۆیتەەەی لە زوژ ە ێ خە ێ دەکەەەمد  کە  ەر خەەەۆی پەروەردەی کمدبەەەوون و 

 زەی ئەوانەوە بدودەکمدەوەەزوشربیم(ی کۆمەێگە و ژە می خۆی لە   کمدبوونی بە

    ەەئەورووپادەگەزەیرەوە بۆ باس مدن لە بەناو پێت ەوترەکەی 
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 ر لە شتە دونیاییەکانوسنوبێحەزی 

 
ر لە زابواردن و شتە دونیاییەکان و سرو بێلە بیمدوبەکەی دارویرەوە بۆ مموڤ  حەبی 

 سەریهەێداە

مموڤەانەیە و ئیسەالم دژی زابواردن و حەبکمدن لە شتە دونیاییەکەان  سموشەتێ ی 

 يي  ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱنیەەەیە  خەەەوای گەورە دەفەرموەەەەا: 

  حت جت هبمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

بەەەەۆ  وواتە: حەب و ئەەەەارەبو  41أ ل عم    ران:  َّ مح جح مج حج مث هتمت خت

خەاڵ و  و زەوە ئەسپی نیتاندار و پەڕو بۆ كوزی بور و کیسەی بەڕ و بیو ئافمەتان 

ە بۆ خەێ ی و الیەان شەیمین کەماوە  ئەوانە کتتوکاڵ  زابەرماوەت و مەبار  و ئاژەڵ

  ەمووی شتی زاباوە و جوانی دونیان  خۆشتم و باشتم لەوانە الی خوا  ەیەە

 ەیچ نەنگیەیەك لە حەبکەمدن لە زابەواردن و شەتە دونیایەکانەدا نیەیە  بە م ئەوەی 

  و بە ا زوحییەکانیش بەردەوام کاریان لەسەەری کەمدووە ئایینپێویستە ب مەا و 

ی و ئەەەاییرلە نێەەەوان ئەم حەبانە و نێەەەوان بە ەەەا  ەیە  اوسەەەەنگی زابگیمەەەەائەو 

و بە ەەا ئەخالقییەکەەان لە پێتەەی ئەم حەبانەوە  ئەەایینئەخالقییەکەەانەوە   ەمیتەەە 

 حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هتمت خت  حت جت ُّٱ: دابرەەمەن

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حصمس خس

ە ئەوانواتە:  4٤ - 41أ ل عم                 ران:  َّ  خك حك جك مق حقمف خف حف  جف

 ەمووی شتی زاباوە و جوانی دونیان  خۆشتم و باشتم لەوانە الی خەوا  ەیەە بەو 

کە چەەوونەتە نەەاو جەرگەی ئەوانەوە( بڵەە،: حەبدەکەن باشەەتم و چەەاکتم   خەێەە ە
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لەسەرجەم ئەوانەتان پ، زابگەیەنم؟ باشتم لەوانە ئەمەیە کە: بۆ ئەوانەی لە شیمك و 

باخەاتی بە ەشەتیان بەۆ  ەیە   چەندینیان تاوان خۆیان دەپارەئن  الی پەروەردگار

بار لەبن دارەکانیانەوە دەزون  بە  ەمیتەیی تیایەدا دەمێرەرەوە  و چەندان چۆم و زو 

خوای  گومانی خواشیان پێدەگاێ  بێد اوسەری پاك و خاوەریتیان  ەیە  زەبامەن

 گەورە بیرایە بە حاێی بەندەکانی خۆیە

دا( باشتمیری یلە چوارچێوەی فی می ئیسالمبەتایبەێ   دائاییرژیان لە چوارچێوەی 

ئەوەی دەروونەکان تێ بداێ و بیەانهێرێتە زیەئی  ب،ئەو حەبانەێ پ، دەبەختێا  

 ئاژەێەکانەوەە

 دەرچەوو  ئایین  لە ئەنجامی بەناو پێت ەوترەکەیدا لە چوارچێوەی وپاو ر ئەو بە م 

ب ەاێ  لەوەەوە  یەان بەۆ ئەم حەبانە دابرێەا و زەرەك و  یچ شتێ ی نەبوو تا سەرو 

  بە م دەسەتیپێ مدر بوو  سەرەتا بە حەبی جرسی و سرو بێی و نوقمی حەب و ئارەبو 

و و  ەر نەشدەبوو بوەست،( چون ە سونرەتی خوا بە درەژایی مێژ    ەر بەوە نەوەستا

  رو سەرو بێوابووە لەسەر بەوی  ەر شارستانییەتێك  ەنگاوی نابێەا بەرەو حەبی 

ووە  دواتم  ەموو حەبە الدەرەکانی تمی بەدوادا ددەستیپێ م ئەوە بە حەبی جرسی 

  اتووەە

  پیتەسەەابی و تەکرەلۆجیەەاش ووابەەو  ش  ەرئەورووپەەابەنەەاو پێتەە ەوترەکەی 

جەەوانی زوکەش( کە پیتەسەەابی سەەەردەم   یارمەتیەەدەری بەەوو  ژیەەان پەەڕ بەەوو لە

ەرم بەر ەمی  ێرابوو  لە سیرەما و زادیۆ و تەلەفئیۆن و سەیارە و قیتار و زایەخەی ن
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ە  ژیەەان بە تەواوی زابەرەەمایەوە  لە وەرەیەکەی بەەمیقەدار و جەەوانییەکی ە(1 و جەوان

 سەرنجڕاکێش نیتاندراە

نەنگییەکی تێدا نییە  نەنگیەیەکە لەو بە ایەانە  ئەمانە لە خودی خۆیاندا  یچبوونی 

دایە کە حوکمی ژیان دەکەنەە ئایا الی زوژئاواییەکان ئامانج لە بەر ەمهێرەانی ئەم 

 چییە؟ شتانە

لێمەدا ناچیرە ناو موناقەشەەی سەەرمایەداری و ئامانجەکەانی لە بەر ەمهێرەان  کە 

ئامانجی تەنهەا ئەوەیە بورتەمین قەابانج ب ەاێ  کێتەەکە بە بۆچەوونی ئەێمە لەوە 

 قوێتمەەە

ئەگەر سەەرمایەداری  ەسەەتی نەکمدبەەا خەێ ەی بە شەەەوب و بەوقەوە دەەەن بەەۆ ئەم 

ەگمتە بەر تەا لە زەەیەوە بورتەمین قەابانج ب ەاێ  بەر ەمانە  ئەوە زەگایەکی تمی د

 مادام قابانج و دەست ەوێ تاکە ئامانجیەتیە

وە سەەری  ەێەدا  ووپەار ئەو بۆ شەتەکان  کە لە  سرووربێکێتەکە بمیتییە لە حەبی 

تەنها بە سەیمکمدنێ ی ماددیانە سەیمی ژیانی مموڤ دەکەاێ  بایەۆنێتی جیهەانیش 

النەەی جەەگە لە جەەولەکە  بەرەو گەنەەدەێی و بەەۆ ئەوەی کە گە دا ەوێەەی تەواویەە

بەابی و خماپەکاری ببەن  تا خۆیان جڵەوی ئەم گەالنە بگمنە دەسا و بەرەو ئارەبو 

 بیانبەنە

لە شتە دونیاییەکان بەردەوام بوو  تا بوو بە مۆرکێەك لە  سرووربێبەم شێوەیە حەبی 

                                                           
سە   بەڕێز نموونە  بە شتە تاز  پەیدابوو کانی سە   می ە   ه نُاو تەو ، چُونیە ئەم کت ُبە  لە سُاکی نو  (1)

  (  زایننی. )و  گ ڕ(.1961) (  ک چی نوسنو ، کە   کاتە ساکی1381)
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 مۆرکەکانی شارستانێتی سەردەم و  ەموو دونیای گمتەوەە

ە  ەرچەند لێ ەوتەی خماپی بور بەدوای خۆیەدا دە ێرێەا لە سروور ێبئەم حەبی 

ئێستا و دا اتووی گەالندا  بە م ئەوەی لێمەدا بەالی ئەێمەوە گەمنگە ئەو لەێ ەوتە 

ك لە ێەەدەکەاێ لەسەەر تێگەیتەتن بەۆ  ەر یەك درووسەاخەماپەیە کە کەاریگەری 

 و ئەخالبە ئایینچەم ەکانی زوح و 

بە تایبەتی - ئایینئاش مایە  نەك لەبەر ئەوەی  ەسروور ێبو ئەم حەبی  ئاییندژیەکی 

دژی خۆشی و زابواردنە و حەرامیان دەکاێ  نا  چون ە  ەر ئیسالم خۆی  -ئیسالم

واتە:  ٢٢ال ع  را :  َّيب ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ُّٱ: دەێێەەا

کە خەوا بەۆ -خەاوەن و پەاك ی بڵ،: کێیە جلوبەرگی جوان و ختڵ و زبب و زوبیە

   حەرام و یاساغ کمدووەە-حە ڵ کمدووەبەندەکانی 

ە دەروونەکەان تێ ەدەداێ  سەروور بێبەێ و دژیەکییەکە لەبەر ئەوەیە کە ئەم حەبی 

ئەوەندە ژیەانی دونیەا لە دەروونەدا خۆشەویسەا دەکەاێ تەا قیەامەێ و دوازوژی 

بیمدەچێتەوە  تەا وای لێەدەا ئەو ئەرکەانەی لەسەەر شەانیەتی بەۆ قیەامەتی  بیەمی 

ەکەی  سەروور بێلێیان  ەێەدەا  چەون ە زەگەمن لە گەیتەتری بە حەبە  دەچێتەوە و

 ئایینی بۆ شتە دونیاییەکان پەیداکمد  لە سروور بێ ەرکاتێك دەروونی مموڤ حەبی 

دەکەەاێ  چەەون ە زەگەەمە لە حەبە  ئەەایینزادەکەەاێ و لە ناخیەەدا حەب بە نەبەەوونی 

 ەکانیەسروور بێ

یسالمی لە ژەەم سەایەی ئیسەتیعماردا لەگەڵ ئەو بەناو شارستانێتییەی کە جیهانی ئ

یتی  اتە پاڵ  بەناوی پێت ەوترەوە یان بە ەر ناوە ی سرووربێ  حەبی ببوونوقمی 
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 تمەوەە

  لە ئەوە ماوە بڵێین: ئیسالم  ەرگیئ  ۆکارەکانی خۆشی و زابەواردن حەرام ناکەاێ

 ئیسەالم سەیارە و فڕوکە و جوان اری ناوماڵ و سیرەما و زادیۆ و تەلەفئیۆنەە بە م

ئەو زوحیەتە دەکاێ کە لە زابواردندا زودەچێا و  ەموو شتەکانی دەخاتە  دژایەتی

دەکاێ کە لە زەی سیرەما خئمەتی زابواردنەکانی  ئیسالم دژایەتی ئەو بەدئەخالقییە 

نەك دژی خەەودی سەەیرەما و زادیەەۆ و  تەلەفئیەەۆنەوە بدودەکەەمەتەوە و زادیەەۆ و

 ە(1 تەلەفئیۆن بێا

ە لە زوژئەەاواوە  ەەاتە زوژ ە ێ و نەەاوی لێرەەما سەەروور بێم حەبی ئە  بەم شەەێوەیە

نەدنی زووخاو کە بەۆ و پێت ەوتن و شارستانی و چەووە پەاڵ  ۆیەکەانی تەمی پێتە

 ئیسالم خمابوونە گەزە

 

 

 

 

 

 

                                                           
  کت بی )شبهات حو( اإلسالم(. بیە لە سەیر  بەشی )اإلسالم والحضا ة(  (1)
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 ئافرەت و ڕێکخراوەکانی ئافرەتان

 
 !فمیودەرەکان بئووترەوە وابەکانەە یەکسانی بئووترەوەئابادی وابەکان   بئووترەوە

شبهاێ حول السەالم( بە درەەژی باسەی ئەم   معمکة التقالید( و  لە  ەردوو کتێبی

 بابەتەم کمدووە  لێمەدا  ەر بەکورتی باسێ ی لیدەکەیرەوەە

سەریان  ەێدا بەۆ داکەۆکی مدن لە مەافی ئافمەتەان   ئەورووپاترەوانەی لە و ئەو بئو 

 ئەابووریکەۆمە یەتی و واتە: بۆ حاڵ و گوبەرانی   یەکی ناوچەیی بوونبئووترەوە

 کە کۆتەەاییەکەی بەم شەەێوەیە بێەەا ئەوێ سەەەریان  ەێەەدا(  بە م حەتمەەی نەبەەوو 

وە بگەوابرەرەوە بەۆ ئەورووپەاترەوانە  ەر بەم شەێوابە لە و نەبوو ئەم بەئو  شحەتمی

 تەواو لەیەك جیاواب بوونە یانجیهانی ئیسالمی  کە باروبروفەکە

یە لە نێوان البمدنەی ئەو سەتەمەی کە لە ئەبێا  ەسا بەوە ب ەین کە جیاوابی  ە

لە نێەەوان  واو پەەێچەوانەی ئیسەەالمەکەش بەەوو   ەروە ەەائەەافمەێ دەکەەما  کە تە

 مدنی ئەو وەەەرە شەەورەییەی بەەۆ ئەەافمەێ دەکمەەەا  کە بەتەنهەەا کەەۆمەێگە درووسەەت

تێ رەەاداێ  بەێ ەەو خەەودی ئەەافمەتەکەش دەکەەاێ بە کەەا یەکی ئامەەادەکماو بەەۆ 

  ەرکەسێك بیەوەاە

 کەو پێتە ەوتووییە شارسەتانی ەناوە لێمەوە سەریهەێدا کاتێك لە کۆمەێگە بکێتەک

 درا  لێمەوە ئافمەێ ناچاربوو بەۆ بژەەوی خەۆیپیاو لە سەرپەرشتی مدنی ئافمەێ ال 

ی( خەەۆی کەەار ب ەەاێ  خەەاوەن تەواوی خێەەئانەکە ەنەەدە جاریش بەەۆ بژەەەوی  

دا بە ئافمەتەان  لە کارگەکانیش ئەو  ەلەیان قۆستەوە و نیوەی موچەی پیاویەان دە
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 کاتێ ەەدا لە  ەمەەان شەەوەن و  ەمەەان کەەار و  ەمەەان کەەاێ کاریەەان دەکەەمدەە ئەوە

 بوو! ئەورووپادادپەروەری(یەکەی  

ئافمەتەەان ناچەەار بەەوون داوای مەەافی خۆیەەان بەە ەن بە جۆرە ەەا زەگەەا: مەەانگمتن و 

خۆپیتاندان و بانگەشەەی زاگەیانەدن ەە  دواتەمیش داوایەان کەمد لە یاسەاداناندا 

کەسەەی  ئەورووپەەا اوشەەانی پیەەاوان بوونیەەان  ەبێەەا  چەەون ە یاسەەادانان لە 

بەرژەوەنەەدی واب دایەەدەنا  نەك ئەوەی خەەوای گەورە بە یەکسەەانی دایبرەە، وەك لە 

 ئیسالمدا  ەیەە

ئافمەتان داوای مافی  ەێبژاردن و چوونە پەرلەمانیان کمد  داوای یەکسانی لە کەار 

و  ئایینی ئەوەی کە و میشەە پیاوانیش بە بیانو و پەروەردە و فێمکمدن و بور شتی ت

عادەێ و تەقالید ئەمە پەسەند ناکاێ  زەگمبوون لە داواکانی ئافمەتەان   ەرچەنەد 

و تەقالیدیان فڕێ دابوو  بە م بۆ بێدەنگ مدن و نە اترە  ئایینپیاوانیش دەمێك بوو 

 ێراەو تەقالیدیان بەکار  ئایینپێتی ئافمەتان بۆ ئەم مەیدانە  چەکی 

کە  ەموو تێگەیتەترە الدەرەکەان  ئەورووپاشتێ ی ئاسایی بوو لە ژیرگەیەکی وەکو 

ن  ئافمەتان لە پێراو یەکسانی مدنیان لەگەڵ پیاوان  داوای البمدن و زادانی ببوو باڵ 

 و تەقالید ب ەنە ئایین

کە بە ۆیەانەوە مافەکەانی( بەدەسەا  ێرەاەە   ئافمەتی زوژئاوایی یەك لە دوای یەك

مەەافی فەسەەادی و    سەەا  ئەمەی کۆتەەاییشفەسەەادی و بەرە یەەی دەست یمەەاف

بەرە یی( بە یارمەتی و  اندانی پیاوانەوە پێی گەیتتن  چەون ە پیەاوان وا بیمیەان 

 دەکمدەوە کە لەم زەگەوە ئاسانتم دەتوانن بگەن بە حەبە سەرکەشەکانی خۆیانە
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 ئافمەێ چووە دەرەوە بۆ کار و بۆ فیترەش لە یەك کاتدا!

لە شەتە  سەرووربێبە ۆی زەرماییە جرسەییەکانی فمویەد  وە بە ەۆی حەبکمدنێ ەی 

 یوە بە ۆی کارە ژەمبەژەمەکانی بایۆنێتی بەۆ بدوکەمدنەوەی گەنەدەێیدونیاییەکان  

  ئەافمەێ فێەمی وەکەانەوەو یان بەسەر گەالنی تمدا لە زەەی ئارەب باێبوونئەخالقی و 

دە ە  ەرچەنە-نی پیاوان بەۆ بەدئەخالقەیفمیودان و زاکێتا-فمیودان( بوو   جۆرە ا

  (1 ون ە سموشتی ئەافمەێ وایە کە سەرنجڕاکێتەەپێویستی بە فێمبوونیش نەبوو  چ

چەەون ە   پاشەەان سەرنجماکێتەەی جیەەاوابە لە فیتەەرە  یەکەمیەەان حە ڵ و پەەاکە

ش وەنەبێەەا  ۆکەەارە پەەاك و ئەورووپەەاحەرام و پیسەەە  سموشەەتییە( دووەمیەەان 

تەێقین درابەوو بە زەرمەاییە جرسەییەکانی  ئەورووپاون ە حە ێەکان  ەێبژەمەا  چ

 فمویدە

ئافمەێ چوویە مەیدانەوە بە پیستمین چەكەە چەکی فمیودان  فمیودان بوویە ئامانج 

لە خودی خۆیدا  نەك بووبێا بە  ۆکاری گەیتتن بە  اوسەەرگیمی یەان تەنەانەێ 

ی ئەوەی ئەافمەێ عیت  و خۆشەویستیش  فمیودان لە پێراوی فمیەودان! لە پێرەاو 

  ەسا ب اێ کاریگەرە و خاوەن  ێئە! بە فیعلیش خاوەن  ێئ بوو:

 کە داروین باسی دەکمدە بێا کائیرەمادام پیاو ئەو 

مادام پیاو ئەو کائیرە بێا کە ژەمدەستەی حەبە جرسەییەکانیەتی  وەکەو کە فمویەد 

 باسی دەکمدە

                                                           
بەاڵم بەه   پ یهاتە  لشە  ئافر تەو ، لە ئافر تدا زیاتر  ئەگە  ئاین و تەقالند  ئەمە لە هە  وو ڕ گەز ا هەیە، (1)

  .سنو ێیی ب   انەن ت
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 ەکان  ەبێاەی بۆ شتە دونیاییسروور بێبەم شێوەیە حەبی  مادام پیاو

دەسەە ێ و  ە دەسە ێ و  ێئی گەورە بەسەەریدامادام پیاو بەم شێوەیە بێا  ئەو 

وی الشەەەی بجوێێرێەەا  ئەوە خەەاوەن  ێەەئە و  ێەەئی ئەەارەبوویە   ەر شەەتێك ئەەارەب 

ك فمیەەودانەکەی بیەەاتم ب ەەاێ  ێەەبەسەەەریداەە ئەەافمەتیش  ەسەەتی دەکەەمد  ەرکات

 بێاەدەسە ێ و  ێئەکەیتی بەسەر پیاودا بیاتم دە

لێمەوە فمیودان لە خودی خۆیدا بوویە ئامەانجی ئافمەتەان  نەك بەۆئەوەی بەگەن بە 

 اوسەرەك  یان خۆشەویستیەە  بەێ و چەکێك بوو لەبەرامبەر پیاو بەکاریان دە ێرا 

 یان  ەیە لەبەرامبەر پیاوانداەەبوون(  تاوەکو  ەسا ب ەن ئەمانیش

نەەدوو دەبەەوو  قەرەبەەووی ئەم ئەەافمەێ کەەاری دەکەەمد  زەنجەەی دەدا  شەەەکەێ و ما

 ێئ( دەکەمدەوە کە لە زەەی فمیەودانەوە دەسەتی   ماندووبوونەیتی بە دەست ستری

 دەخسا! لە دێی پیاواندا خۆی نیتان دەدا و پیاوانی تووشی فیترە دەکمدە

لە پتتی  ەمەوو ئەمانەشەەوە  بور زەگەای تەم بەکەار دە ەاێ  لە زەەی سەیرەما و 

 ەمەەوو  ۆکەەارە ی  ەسەەا جو نەەدن و فمیەەودان مەسەەمەحە و تەلەفئیەەۆن وەەە  

 بدودەکمایەوە و گمنگی پ، دەدرا   ەموو شوەرێك بوو بە مەیدانی فیترەە

یە بەەوو کە پێت ەشەەی مموڤەەایەتی کەەما بەنەەاوی ئەورووپیەەئەمە ئەو پێتەە ەوترە 

و عادەێ  ئایینشارستانێتی و پێت ەوترەوە! تا بە ۆیەوە ئەگەر شتێ ی کەمیش لە 

 نە ێڵمەاە ەسەن مابێا و تەقالیدی ز 

شتێ ی ئاسایی بوو کە ئەم بەناو پێت ەوترە بێتە ناو جیهانی ئیسالمییەوە کە پێتەتم 
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 یەوەەببوولە  ەموو الیەك و بە ەموو جۆرەك تووشی ش سا 

و زی  ماوەکەەانی مەەافی ئافمەتەەان  عەەادەێ و تەقالیەەد و  بەەئووترەوەلەگەڵ  ەەاتری 

ئیسالمی کمان  ئیسەتیعماریش پاێپتەتی   ونەرەکانی فمیودانیش  اوردەی جیهانی

 دەکمدنە

ئافمەتی موسوێمانیش فێمی  ونەرەکانی فمیودان بوو! لە شاری خۆی و بە بمەانی 

خۆی سەیرەما و زوژنەامە و تەلەفئیەۆنی زووتەی دەسەت ەوێ و لە زەیەانەوە فێەمی 

  ونەرەکانی فمیودان و تێ دانی ئەخالب دەبووە

افمەتانەوە  بیاتم  ەانی ئافمەتانیەان دەدا بەۆ  مدنی ئکەسانێ یش بەناوی سەربەست

جلوبەر  و روخسار  لە  یان  فمیودان لە ماڵ و کۆ ن  قسە و جوێەکمدن ئەم کارە

زویتەەتن و دانیتەەتن و سەەەیمکمدنەە  فمیەەودان الی ئەەافمەتی موسەەوێمانیش بەەوویە 

 نە ئاراستەوان!ببوو ئامانج و نوسەرە بەناو ئابادی وابەکانیش 

******* 

لەگەڵ  ەموو ئەو پیالنگێڕی و دژایەتییەی کە بەرامبەر ئیسالم و موسوێمانان  ئێستا

و  دەکمەەەا و  ەوێەەدەدرەا عەقیەەدەی ئیسەەالمی بە جۆرە ەەا  ۆکەەار نە ێڵمەەەا

 ەموویان بوونەتە  اوپەیمان و پاێپتتی یەك لەسەر ئەم ئامانجەیانەە ئایا چەاوەزێ 

 دەکمەا ئیسالم و موسوێمانان بمێرن؟

دەکمەا بمێرن لە کاتێ ەدا ژیەانێای ئەارام بەۆ موسەوێمانان بەووەتە چۆن چاوەزێ 

ونان  و شتێ ی مەحاڵ؟! ژیانیان کماوە بە دوبەخ  بورداری و چەوساندنەوە و زاوەد
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موسوێمانان لە الیەنی دەروونی و فی می و زوحی و کۆمە یەتییەوە نامۆ بوونە  بە 

وە زووتەکەدا تەواو ووخەەاز تەەایبەتیش ئەەافمەتی موسەەوێمانی پۆشەەتە لە کەەۆمەێگە دا

 نامۆیەە

 ئاسان نییە لەگەڵ  ەموو ئەوانەدا کەسێك بمێرێا و بڵێا: 

 ال إله إال الله محمد رسول الله(  

 بە م لەگەڵ ئەوەشدا  ئایا سەرێ سوزدەمێرێا کە پێا بڵێم:

 دا اتوو بۆ ئیسالمە؟!
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 داهاتوو بۆ ئیسالمە

 
 م قسەیە دەکاێ؟ا اتوو بۆ ئیسالمەەە ئەرێ کەس باوەز بەد

ندن و نە ێتەتری ئیسەالم  زووخادوای  ەموو ئەو  ۆکار و کۆشتانەی دەدرێ بۆ 

 ۆکاری ناوخۆیی و دەرەکی دەگیمەتە بەر  کەس باوەز دەکاێ بڵێین: دا ەاتوو بەۆ 

 ئیسالمە؟

 بەێ،ەە

ئیستیعمار ئەوەی لە توانایدابوو کمدی و جیهانی ئیسالمی بەش بەش کمد بۆ چەند 

ەر یەکێك لەم دەوێەتانەشی بەتەواوی لە دەوێەتەکانی تەمی دامەاێی و دەوێەتێك   

 ناکۆکی و زب و کیرەی خستە ناویانەوەە

 و شەریعەتی لە کۆمەێگە و ژیان داماێیە ئایینلە  ەموو ئەو دەوێەتانەشدا 

دەبەەوون و  درووسەەایەکیتەەی دەکەەمد کە لەم و تەەانەدا بئووترەوەدژایەتەەی  ەر 

 بوو بۆ ژیانی واقیعیە ئایینو گێڕانەوەی زوێی  ەوکمدنەو ئامانجیان بیردو 

  دورخسەەتەوە ئەەایینسیاسەەەتێ ی فێمکمدنیتەەی دانەەا کە گەنجەەانی بە تەواوی لە 

 نەدەبانیە ئایینێك  یچیان لە گومان  جگە لە چەند ئایینناشارەبای کمدن بە 

زوشەربیم( کە لە    مدنی جیلێك کە نەاوی نەابووندرووستبوریش بایەخی دەدا بە 

 لەخۆیان داماێنە ئایینزاب ەن و بەرگی  یینئا
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کە لە نەاو بەئووترەوەبەتەایبەتی کە -یەك بەئووترەوەبوریش تووندبوو بەرامبەر  ەر 

کە بانگەشەی گێڕانەوەی ئیسالمی ب مدایە  چەون ە  -جیلی زوشربیمان پەیدا بووایە

 وە خوریەسی دوو سەدەی ئیستیعماری دەکمدەیرگو ئەوە 

رخسترەوەی موسوێمانان و رکەوتوو بوو  سەرکەوتوو بوو لە دو ئیستیعمار لەوەدا سە

ئیسەەالمییەکان لە  بەەئووترەوەەکەیەەان  سەەەرکەوتووش بەەوو لە دواخسەەتری ئاییرلە 

 زوژ ە تی ئیسالمیدا بۆ سەدەیەك یان چەند سەدەیەكەە

 بە م پاشان چی؟

کەان بەۆ کە بە ملیاران دوالری سەر  دەکمد لە موژدەدەرە-پاشان لەناو ئەممی ادا 

یەکی ئیسالمی پەیدا دەبێەا بئووترەوەلەناو ئەفمیقییەکانی ئەوەدا  -دژایەتی ئیسالم

 و لە ماوەی تەنها س، ساێدا شوەر ەوتووانی دەگەنە نیو ملیۆن کەسە

ئەممی ەەا دەیانگمەەەا و لە بیردانەکانەەدا بەوپەزی دێەەڕەقییەوە مامەێەیەەان لەگەڵ 

بەانگەوابی   ی باسی لێوە دەکەاێ (ی ئەممیTime  دەکاێ  وەکو زوژنامەی تایم

ئەم  :ئیسەەالمی لەنەەاو بیردانەکانیتەەدا بەەدو دەبێەەتەوە  وەکەەو زوژنەەامەکە دەێێەەا

موسوێمانانە گوێ بە  یچ شتێك نادەن لە پێراو گەیتتن بە ئامانجەکانیان  دێڕەقی و 

 توندوتیژی  یچ کاریان ل، ناکاێ  چون ە ئیتم ئەوان موسوێمانن!

 پاشان چی؟

کمدی بۆ وەستاندنی بەانگەوابی ئیسەالمی لە  ئەممی ا  ەرچیی توانیپاش ئەوەی 

 ئەفمیقیا  بە م بەناچاری لەناو ئەفمیقیادا ئاشتی و زاگمتری جەنو زادەگەیەنێاە
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ویستی خوای با دەسا( کە نا ێڵێەا   مموڤ( دەتوانێا چی ب اێ لە بەرامبەر  

 ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ ری ئەم بەەانگەوابی خەەواییە ب ەەوژەتەوە:و نەەو 

بە قەەاێەی   بێباوەزەکەەان دەیانەوەەەا بە فەەوو واتە: ٨الص   :  َّ يق ىق  يف ىف يث

ونەاکی بەرنەامەی خەوا ب ەوژەررەوە! لە کاتێ ەدا خەوا خەۆی و ر و ز و یان نەو ەدەم(

ری ئاییری خۆیەتی  ئەگەرچی کافم و بێبەاوەزانیش پێیەان نەاخۆش و تەواوکاری نو 

 بێاە

 وام لە  ەوێی  ەستانەوەدانەئەمە جیهانی ئیسالمی و موسوێمانانن کە بەردە

لەوالشەوە ئەو زەوتە الدەر و تێ دەرانە بەوونەتە خەۆرەی زوژئەاوا و بەرەو فەوتەان 

پێەوەی دەناێێرێەا  ناکمەەا بەردەوام  ئەورووپادەیبەنەە ئەو ئیفالسە زوحییەی کە 

بێا  حەتمەن دەبێەا زوژئەاوا لەو خەوەی بێەدار بێەتەوە   ەر بە فیعلەیش بێەدار 

ئێستا  ەسا دەکاێ کە فەراغیەیەك  ەیە لە دەروونەکانەدا  ەیچ شەتێك بووەتەوە  

  نە سیسەتەمی دەسەە تداری  نە زە  ەماوە ئەابووریپڕی ناکاتەوە  نە سیستەمی 

 کۆمە یەتییەکان  نە خۆشی و شتە زاباوەکانی دونیاشە

 فەراغی زوح و عەقیدەە

فەراغییە کەار لەسەەر  دەکەن  ئەمەروونەکاندا ئەم فەراغییە  ەسا پێبەردەوام لە د

دەروونەکان دەکاێ  دەبێتە  ەۆی بەرببەوونەوەی فتەاری خەوەن و سەەرەنجام بە 

خۆکوشەەتن یەەان شەەێتبوون کۆتەەایی دەەەا  لەگەڵ  ەمەەوو ئەو ئاسەەان ارییانەی کە 

پێت ەوتری سەردەم بەدەستی  ێراوە  بە م  ەرکاتێەك خەێ ەی نەوقمی زابەواردنی 

 دەکەنەپی  بوون بیاتم  ەسا بەم فەراغییە 
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کە  یچ شتێك ناتوانێا  ەزەرەوە بۆ عەقیدە  باوەز بە خوا  ەردەبێا بێدارببرەوە  بگ

 جێگای بگمەتەوەە

بۆی بگەزەرەوە  تەنها زوحانی و قسەی باب و بمیە   ب،ئەو عەقیدەیتی کە  ەر دە

ویستییەکانی تمی مموڤ  بەێ و عەقیدەیەکە ە لەسەر حسابی  ەموو پێ هاتە و پێنیی

الشەە و زوحەە  ەیچ  ویسەتییەکانی مەموڤە: عەقەڵ اتە و پێ ەمەوو پێ هەداگمندەی 

 عەقیدەیەکی گتتگیمیش بەم شێوەیە نییە جگە لە ئیسالمە

بە م بە  محمد  ئەحەمەد  عەلەیەەە(  بەروری نییە ئێستا خەێ ی ناوی خۆیان برێن

ەی دەیچێەژن  لە کۆتاییەدا  ەر یطمەێ(ی خۆیەان و ئەو ئەبمەوونە تەاێف  سموشا

زەرەوە بۆ ئەو عەقیدەیەی کە  ەمەوو پێداویسەتی و فەراغییەکەانی مەموڤ پەڕ دەگە

 دەکاتەوەە

 ەموو ئەو زەگمیەانەی کە ئێسەتا  ەن لەبەردەم گەزانەوەی خەێ ەی بەۆ عەقیەدە و 

 ئەوکاێ نامێرنە  ئایین

کاتێەەك بیەەم و ئەندەتەەەکان  ەسەەا بەو خەوەیەەان دەکەن  کاتێەەك مموڤەەایەتی لەم 

کە بە ئیفالسی زوحی گەمارو دراوە  ئەوکەاێ بە ویسەا و خەوەی بێدار دەبێتەوە 

حەبی خۆیان زوو دەکەنەوە ئەم عەقیەدەیە و خۆیەان لە بیموبۆچەوونە الدەرەکەانی 

 سەردەم دادەماێنە

کە  دەگەۆزنەوە بە حەبە ەی پەسەەند  ەێەكبێو  ئەوکاێ حەبکمدنیان لە شتی پی 

 ە دەبێاەسووددەروونیان پێی ئا
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نە بەدە کە لە زەیەوە دەیانەوەەا بەوونی خۆیەان بسەەلمێرن  ئافمەتانیش لەو فمیودا

وابی ل، دەرن و بوونی خۆیان لە چوارچێوەیەکی گەورەتم و پاکتم دەسەەلمێرن کە 

 ئافمەێ بێاە یزەئ و پلەی حەقیقی تەیشایس

 ەە بۆ ئیسالمەئایینلەو زوژەدا خەێ ی دەگەزەرەوە بۆ 

مەتێ ە و م لە ئیەمادەی مەموڤ  فیتەیە  بەا تئەو گەزانەوەیەش ویستی  ێئە ی با 

  مدووەەدرووستخوای گەورە خەێ ی لەسەر 

ئەگەر خەوای گەورە پەێش -گمنو نییە ئەو زوژە کەی دەا  بە ویستی خەوا دەەا 

 ە-ئەوە تیاچوونی مموڤایەتی نەنووسیبێا

   ەمەەوو ئەو قوربانیەەدان و ئەەابارانەی کە موسەەوێمانان کاتێەەك ئەو زوژە دەەەا

ی نێوان کەوفم و ئیلحەاد و نێەوان لەسەر کەندە ندەك زاڵ ب ەن چەشتوویانە  تا پم 

 رب ُّٱ ئیسالم  دەبێا چی بێا؟ ئەو قوربانیەدانانە پاداشەتەکەیان مسەۆگەرە:

خەەوا ئەو کەسەەە  گومەەانبێ واتە: 10الح   :  َّ نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب

سەردەخاێ کە پتتگیمی ئاییرەکەی خەوا دەکەاێ و  ەوێەی سەرخسەتری دەداێ  

 بور بە ێئ و بە دەسە تەەبەزاستی خوا 
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 ناوەڕۆك
 

 الپەڕە بابەت
 ٥ پێشەکی

 ٧ الدان و پووکانەوە
 ٢١ سەردەمی عەباسییەکان

 ٢٦ سەردەمی عوسمانییەکان
 11 هۆکارە ناوخۆییەکان

 1٥ موسوڵمانان دوای هێرشی فەڕەنسی
 1٨ شکانی حەقیقی
 ١٢ دوو خاڵی گرنگ..

 ١٧ وەهەوڵی ڕماندنی ئیسالم لە ناوە
 44 سیاسەتی پەروەردە و فێرکردن

 ٥1 پیالن دژی زمانی عەرەبی
 ٥4 چاالکیی موژدەدەرەکان

 ٦٢ فێربوونی زمانە ئەوڕوپییەکان
 ٦١ بەراوردییەك..

 ٦٧ دژی زانکۆی ئەزهەر: ەکانپیالن
 ٦٩ ناردنی پزیشکی موژدەدەر بۆ واڵتی موسوڵمانان:

 ٧٥ باسی ئافرەت
 ٧٩ اڵتناسەکانکار و چاالکیی ڕۆژهە

 ٩٢ ڕەوتە جیهانییەکان
 ٩٦ بیردۆزەکەی داروین

 ٩٩ ووتەفسیری ماددیانە بۆ مێژ
 ٢٢٢ تەفسیری جنسی بۆ خوڕەوشت

 ٢٢4 حەزی بێسنوور لە شتە دونیاییەکان
 ٢٢٩ ئافرەت و ڕێکخراوەکانی ئافرەتان

 ٢٢٥ داهاتوو بۆ ئیسالمە
 ٢1٢ ناوەڕۆك
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