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 ورهناوی خوای گهبه

( عبدالكریم  ڕێز )سعدی وردی نوسراوی برامان بهوهدوای پێداچونه
نوسینێكی كورت و پوخت و ڕون و  ،وههینیدابچێداوایان كردبوو پكه
زیاتر زانین و كردار  ورهخوای گه ،-ما شاء الله-بوو ڵگهزانست و بهبه

 وره، خوای گهینكهست خۆشی لێ دهشێت، دهببخه شتنی پێو تێگه
 كه ورهقبول بكات، سوپاس بۆ خوای گه یموانههلێی قبول بكات و له

 .پێزبووبهزانست و ڕاكێش و بهجرنكی زۆر باش و سهیهپوخته

و بۆ برای  بۆ ئێمه ورهخوای گه م لهكهوتن و قبوڵ دهركهدوای سه
 ان.رمنوسه
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 :كیپێشه

ر الم بۆ سهاڵوات و سه، صهورهسوپاس و ستایش بۆ خوای گه
 .مكرهری ئهیامبهان پهمویستخوشه

سوپاس بۆ خوای بەخشندە كە یارمەتی داین لەسەر نووسینی ئەم  
و  "كەنیزەك لە ئیسالمدا"نەوەی بابەتی نامیلكەیە بۆ ڕوونكرد

ئیسالم تی شەریعەدەرخستنی ئەو حیكمەت و ئامانج و مەبەستانەی كە 
 لەم پڕۆسەیەدا هەیەتی.

لەم بابەتەدا پشتیوان بە خوا وەاڵمی ئەم چەند خاڵە ر ڕێزانی خوێنهبه
 دەدەینەوە:

 چیە؟ )ملك الیمین( كەنیزەكدەستبەسەر )السبی( چیە؟ م: كهیه

 پێش ئیسالم؟ كردن چۆن بووه كۆیلهم: بهدووه

لە مەرجەكانی بەكەنیزەك كردن چیە و كێ دەكرێتە كەنیزەك : مسێیه
 ؟ئیسالمدا

 مافەكانی كەنیزەك چین؟م: چواره

 كەنیزەك دا چین؟ ئەو كارانەی كە حەرامن لە بابەتیم: پێنجه

 ەكەنیزەك كردن یان ئیهمال كردن؟م: بشهشه
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  چیە؟ )ملك الیمین( كەنیزەكدەستبەسەر )السبی( چیە؟  :یەكەم

ی نێوان شەڕ  انیدەستگیركراوبریتین  :(السبی) دەستبەسەر
وشەكە زیاتر بۆ  .رعی(دا )جیهادی شه ڵ كافرانگهموسڵمانان له

لە زمانی عەرەبیدا، چونكە زیاتر ئەو دوو  هاتووەئافرەت و منداڵ بەكار
پیاوان دەكوژرێن یان بە گشتی و  ن،ێكرده ستگیردهچینە لە شەڕدا 

 . لە شەڕدا هەڵدێن

 كەنیزەك )ملك الیمین(:

واتە )ئافرەتانی ژێردەستەكراو یان  :* لەڕووی زمانەوانیەوە
 عجم المعاني(دەستگیركراو(. )م

كە ئەو ئافرەتانەن صطالح(: إ) كارهێنانی بهزاراوه* لەڕووی 
و  دەستگیر دەكرێن ناموسوڵماناندالە شەڕی نێوان موسوڵمانان و 

 .رعیپێی ڕێوشوێنی شهێن بهركده پیاوێكی موسوڵمان یڕاسپارده

دروست نیە لە شەڕدا بە گشتی وەك ئاشكرایە لە ئیسالمدا 
 (ختو دره دار)نابێت و ن بكوژرێ (ئاژەڵ، و ڵمندا ،ژن ،پیاوی پیر)

، لە ئیسالمدا با هی كافر و ناموسڵمانیش بن ناو ببرێنوه و لهنهببڕدرێ
بەاڵم ڕاستەوخۆ شەڕ ناكەن،  ،ئەو ئافرەتانەی لەناو سوپای بێباوەڕاندان

ئەمەش  .كرێنده ڕاسپاردهبەڵكو ، ناكوژرێنیان ستگیركردنوا دوای دهئه
 :ڕووینهیخهده وهخوارهكو لهوه ەنگی زانایانی لەسەرە.كۆد
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واتفقوا انه ال " دەفەرموێت:)ڕەحمەتی خوای لێبێت( ابن حزم  *
 (201ص –مراتب االجماع )" یحل قتل صبیانهم وال نسائهم الذین ال یقاتلون

 ئەو منداڵ و ژنەواتە: "زانایان كۆدەنگن لەسەر ئەوەی كوشتنی 
 "حەاڵڵ نیە )ڕاستەوخۆ( شەڕ ناكەنەی كە بێباوەڕان

" أجمع  دەفەرموێت: )ڕەحمەتی خوای لێبێت( ئيمامي النووى* 
صلى الله عليه -بهذا الحديث )نهى رسول الله    العلماء على العمل

عن قتل النساء و الصبيان( و تحريم قتل النساء و الصبيان اذا  -وسلم
 (36ص – 12ج –شرح صحيح مسلم ) "لم يقاتلوا

)  نگن لەسەر كاركردن بەم فەرموودەیەی كەواتە: "زانایان كۆدە
نەهی كردووە لە كوشتنی منداڵ و  -صلى الله عليه وسلم-پێغەمبەر 

ژن( و كوشتنی منداڵ و ژنان حەرام دەكەن، ئەگەر )ڕاستەوخۆ( شەڕ 
 نەكەن"

 

 

 

 ت؟ێبەد یچ انیحوكم نگداەج ەل ركراویستگەد یژنانكەواتە 
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 كەواتە ژنانی دەستگیركراو لە جەنگدا حوكمیان چی دەبێت؟

موسوڵمانان بڕیار دەدات لەسەر چارەنووسی ئەمیر و خەلیفەی 
ئەو دەستگیر كراوانە، بە یەكێك لەو ڕێگایانەی كە شەریعەتی ئیسالم 

 ، ئەوانیش:دایناوە

 .یان بێبەرامبەر ئازاد ئەكرێن 
 )یان بە فیدیە ئازاد ئەكرێن )بە پارە یاخود دیل بە دیل 
 .یان ئەكرێنە كەنیزەك 

 بُرْحَاْل عَضَتَ ىتَّحَ اءًدَفِ امَّإِوَ دُعْبَ انًّمَ امَّإِفَ" خوای گەورە دەفەرموێت 
 (4سورة حممد )" اهَارَزَوْأَ

واتە: "دەستگیركراوانی جەنگ: یان منەتیان بەسەردا بكەن و 
بێبەرامبەر ئازادیان بكەن، یاخود بەرامبەر فیدیەیەك ئازادیان بكەن 

ئاسەواری شەڕ )جا فیدیەكە پارە بێت یان دیل بە دیل بێت( هەتاوەكو 
 تەواو دەبێت و كۆتایی دێت"

كێ چارەنووسی ئەم دەستگیر كراوانە یەكالیی دەكاتەوە و بڕیاری لەسەر 
 دەدات؟!

خەلیفەی موسوڵمانان چارەنووسی ئافرەتە دەبێت 
بێبەرامبەر دەستگیركراوەكان بە یەكێك لەم ڕێگایانە یەكالیی بكاتەوە )

 .(بە كەنیزەك كردن –بە فیدیە ئازاد كردن  –ئازاد كردن 
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ئەم بڕیارەش خەلیفەی موسوڵمانان نابێت لە خۆیەوە بیدات، 
بەڵكو سەیری بارودۆخی ئەوكاتە دەكات و كامەی مەصڵەحەتی 

 موسوڵمانانی تێدا بوو، پێویستە ئەوەیان بكات.

چەندین نموونەمان هەیە لە مێژوودا كە خەلیفەكانی موسوڵمانان 
و ئازادیان  كەنیزەكئافرەتانی دەستگیر كراوی جەنگیان نەكردووە بە 

كردوون بەبێ بەرامبەر، وەكو صالح الدینی ئەیوبی لە جەنگی دژی 
ئافرەتانی دەستگیر كراوی بێبەرامبەر ئازاد كرد و  خاچ پەرستان دا

 .ەكنەیكردنە كەنیز

واتە مەرج نیە هەموو كات ئافرەتانی دەستگیركراو بكرێنە 
كەنیزەك، بەڵكو بەپێ بارودۆخی ئەوكاتەی موسوڵمانان خەلیفەی 

 .شتی دەكاتو ڕەچاوی مەصلەحەتی گ موسوڵمانان ئەم بڕیارە دەدات

 

ئافرەتانی دەستگیركراوی جەنگی نێوان موسوڵمانان و هەموو ئایا     
 ؟بكرێنە كەنیزەكناموسوڵمانان دەتوانرێت 

 زانایان دوو ڕای جیاوازیان هەیە:

)لەوانە ئیمامی  ابن عبدالبر دەفەرموێت: جمهوری زانایان -1
ئەو ئافرەتە تەنها  لەسەر ئەوەن كە  شافعی و مالك و احمد(
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كە ئەهلی كیتابن بكرێنە كەنیزەك دەستگیركراوانە بەحەاڵڵ دەزانن 
 .(265ص -16ج-األستذكار) )واتە مەسیحی یاخود جولەكەن(.

 :  ەو زانایانەل

واعلم " * ئيمامي النووى )ڕەحمەتی خوای لێبێت( دەفەرموێت:
أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء أن المسبية من عبدة 
األوثان وغيرهم من الكفار الذين ال كتاب لهم ال يحل وطؤها بملك اليمين 

 –10ج–شرح صحیح مسلم ) "حتى تسلم، فمادامت على دينها فهي محرمة
 (31ص

واتە: " بزانە كە مەزهەبی شافعی و هەموو ئەو زانایانەی لەسەر 
ئەگەر  ئەو مەزهەبەن، لەسەر ئەوەن كە ئەو ئافرەتە دەستگیر كراوانە

، سەرجێی ت پەرست بن، یاخود بێباوەڕ بن و ئەهلی كیتاب نەبنب
بن، وە هەتاوەكو لەسەر ەڵیان دروست نیە هەتا موسوڵمان دەكردن لەگ

دینەكەی خۆیان )بێباوەڕیەكەیان( بمێننەوە حەرامە سەرجێیان لەگەڵ 
 بكرێت"

: ئایا )ڕەحمەتی خوای لێبێت( * پرسیار كرا لە ئیمامی مالك
كردن لەگەڵ كەنیزەكێكدا كە ئەهلی كیتاب نەبێت ؟ دروستە سەرجێی 

فەرمووی: نەخێر، سەرجێی لەگەڵ ناكرێت هەتا پاك نەبێتەوە لە سوڕی 
 (220\2المدونة )مانگانە و موسوڵمان نەبێت. 
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* ابن حزم )ڕەحمەتی خوای لێبێت( دەفەرموێت: " دروستە 
و  ئینسانی موسوڵمان هاوسەرگیری لەگەڵ ئەهلی كیتاب لە مەسیحی

جولەكە و مەجوسیەكان بكات، وە دروست نیە سەرجێی لەگەڵ 
كەنیزەكێكی ناموسوڵمان )جگە لە ئەهلی كیتاب( بكات، چونكە زەواج 

 كردن لەگەڵیان دروست نیە"

 –الصنعانی  –وەكو )ابن قدامە  بەشیكی تر لە زانایان -2
ێتە بكر هەموو ئافرەتێكی ناموسوڵمان ڕایان وایە كە دروستە الشوكانی( 
، بەاڵم دروست نیە بە زەواجی نیكاح ئەو كەنیزەكانە مارە كەنیزەك

)واتە دروست نیە بەالیانەوە كەنیزەكی  بكەن كە ئەهلی كیتاب نین
بۆ ئەم بابەتە  .غەیری ئەهلی كتاب بكەنە هاوسەری هەمیشەییان(

 بكەیت. (650ص  – 4ج  -جامع أحكام النساء ) دەتوانیت سەیری كتێبی

 

 

 

 

 پێش ئیسالم بەكەنیزەك كردن چۆن بووە ؟!!
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 ؟چۆن بوو پێش ئیسالم نگ لهرانی جهسهستبهباری ده م:دووه

بەكۆیلە كردن ڵكو بهپێش ئیسالم بەكەنیزەك كردن نەبووە، 
، ون بووو تاڵ و خراپ و قیزه كی بێ وێنهیهوهوسانهچه كه هەبووە

ایە ڕاستەوخۆ دەكوژرا یاخود بكر گیرستدههەر ئافرەتێك لەشەڕدا 
و  نكردكۆیلە بزانین به دا زۆر گرنگهلێره ،ندهو به ە كۆیلەب دەكرا

كۆیلە هیچ مافێكی  چونكه. ترزۆر جیاوازن لە یەك نك كردكەنیزەبە
ت ادەتوانێت هەموو كارێكی شیاو و نەشیاوی پێ بكی كهورهگهنیە و 

و هەموو جۆرە سوكایەتیەكیان پێ كردووە و هیچ دەوڵەت و گروپێكیش 
 رجۆرههه یوهبۆ ئه رشتیرپهو سه ەمروەلی ئمخۆر و خهنەبوون ببنە 

 مافێكی بۆ دابین بكەن.

ر بهله وهتی بخوێنێتهكردن و كۆیالیه كۆیلهی مێژووی بهوهئه
رست پهرگئارست و رست و خاچپهوژمی ئیلحاد و كوفر و شیرك و بتپهته

ان، كانیكان و دانایانی یۆنانی و هاوشێوهفیهلسهناو فهت بهنانهو ته
رووی گهكات پڕ بهده وهیلی ئهو مه وهتیان دێتهمرۆڤ و مرۆڤایه بێزی له

تیدا تایبهت بهتی و ئافرهر مرۆڤایهسهی بهوهتاو ئههاوار بكات له
 .هێناویانه

بەاڵم لە ئیسالمدا بەكۆیلەكردنی خەڵكی حەرامە )بە تێگەشتنی 
ەڵكو ژنانی ئەهلی كیتاب جاهیلی بۆ كۆیلە و بەو شێوازەی ئەوان(، ب
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كە دەستگیر دەكرێن دەتوانرێت بكرێنە كەنیزەك، كە ئەویش جۆرێكە 
لە هاوسەرگیری و دەوڵەت دەبێتە وەلی ئەمری ئافرەتەكە و 

بۆ دەستەبەر  ری ئیسالمروهتی دادپهریعهپێی شهبه كانیواڕهمافە
 دەكات و چاودێری ژیان و گوزەرانی دەكات.

 

 ؟باسهم بۆ ئه كی هێناوهوابێت ئیسالم چ گۆڕانكارییهكه

 

 

  ؟الە ئیسالمد مەرجەكانی بە كەنیزەك كردن چین م:ەسێه

وپای بێ باوەڕاندا بووبێت. پێویستە ئەو ئافرەتە لە ڕیزی س -1
 واتە بەشداری شەڕەكەی كردبێت.

پێویستە ئەو ئافرەتە ئەهلی كیتاب بێت )واتە مەسیحی  -2
بكرێتە كەنیزەك و یاخود جولەكە بێت(، جگە لەو دووانە ناتوانرێت 

 سەرجێی لەگەڵ بكرێت.
جگە لە ئەهلی  وتمان پێیان حەرام بووە و ئەمە لەسەر ڕای ئەوانەی كە باسمان كردن)

 (كیتاب بكرێنە كەنیزەك
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ڵمان بەپێی گرێبەستێك )كە پێویستە هەر پیاوێكی موسو -3
لەنێوان دەوڵەت و پیاوە موسوڵمانەكەدا دەبەسترێت( ئافرەتەكە بكاتە 

ت لە اكە دوایش دەوڵەت چاودێری پیاوەكە دەك، كەنیزەكی خۆی
چۆنیەتی هەڵسوكەوت كردن لەگەڵ ئافرەتەكەدا، ئەگەر بزانرێت ئەو 

ئافرەتەكەدا دەكات، پیاوە بەشێوەیەكی نامرۆڤانە هەڵسوكەوت لەگەڵ 
وەشێنێتەوە و ئافرەتەكەی لێ دەوڵەت بۆی هەیە گرێبەستەكەی هەڵ

وە هەر پیاوێك بەبێ هەبوونی ئەم گرێبەستە سەرجێی  ێتەوە.بسەن
لەگەڵ ئافرەتێكی دەستگیر كراودا بكات، حەددی زینای لەسەر 

 جێبەجێ دەكرێت.

وإذا اغتصب الرجل "  :دەفەرموێت شافعي )رحمه الله( ئیمامی     
الجارية ثم وطئها بعد الغصب وهو من غير أهل الجهالة أخذت منه 

 ( 253ص  – 3ج –كتاب األم )" الجارية والعقر وأقيم عليه حد الزنا

كەنیزەكێك واتە: "ئەگەر پیاوێكی موسوڵمان سەرجێی لەگەڵ 
كرد )بەبێ بەستنی هیچ گرێبەستێك( ئەوە كەنیزەكەكەی لێ 

، جگە لە دەسەنرێتەوە و حەددی زیناشی لەسەر جێبەجێ دەكرێت
 .پیاوێك كە بەم حوكمەی نەزانیبێت و عیلمی نەبووبێت دەربارەی"
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الی ناموسڵمانان،  بووهمافی نه كۆیلهمدا زانیمان خاڵی دووه له
 ؟ر كراوهبهستهئیسالمدا چ مافێكی بۆ ده ك لهنیزهی كهئه

 

 ؟امافەكانی كەنیزەك چین لە ئیسالمد چوارەم:

 دەبێت ئەو پیاوە شوێنی نیشتەجێ بوونی بۆ دابین بكات. -1

دەبێت لە هەمان ئەو جل و بەرگەی بۆ بكات كە بۆ ماڵ و  -2
 منداڵەكەی دەكات.

دەبێت لە هەمان جۆری ئەو خواردنەی بداتێ كە پیاوەكە  -3
 خۆی و ماڵ و منداڵەكەی دەیخوات.

 نابێت ئیشێكیان پێ بسپێردرێت كە لە توانایاندا نەبێت. -4

 بەڵگەمان چیە بۆ ئەم قسانەمان ؟ 

هم إخوانكم جعلهم ": پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم دەفەرموێت
ديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، وال الله تحت أي
 (1661، ومسلم 6050البخاري )" يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. تكلفوهم ما

ە ژێر يواتە: "ئەوانە )خوشك( و براتانن، خوای گەورە خستونیەت
دەسەاڵتی ئێوە، لەو خواردنەیان بدەنێ كە خۆتان دەیخۆن، لەو 
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خۆتان ئەیپۆشن، ئیشێكیان پێ مەسپێرن كە لە پۆشاكەیان بدەنێ كە 
 توانایاندا نیە، ئەگەریش ئیشێكتان پێ سپاردن یارمەتیان بدەن"

نابێت بە هیچ شێوەیەك سوكایەتی پێ بكرێت. تەنانەت بۆی  -5
نیە پێی بڵێت "عەبدەكەم" یاخود هەر وشەیەكی تر كە سوكایەتی 

 پێكردن بگەیەنێت.

داڵی بۆ بەجێ مابێت، دەبێت لە مێردە كۆنەكەی چەند من -6
ئەم پیاوە هەموویان بەخێو بكات و نابێت بە هیچ شێوەیەك منداڵەكان 

پێغەمبەر )صلی الله علیه وسلم(  لە دایكیان جیا بكەنەوە.
" القيامةِ يومَ هتِأحبَّ وبنيَ هبينَ اهللُ قفرَّ ، هاوولدِ والدةٍ بني قفرَّ نْمَ " دەفەرموێت:

 ( 1566 -حدیث حسن أخرجه الترمذي)

واتە: "هەركەسێك منداڵ و دایكەكەی لەیەك جیا بكاتەوە، خوای 
 گەورە لە قیامەتدا لە خۆشەویستانی جیا دەكاتەوە"

دەبێتە كاتێك ئەم كەنیزەكە منداڵی دەبێت لەو پیاوە، ئەوە  -7
دەبێتە  خێزانی هەمیشەیی ئەو پیاوە، بە مردنی پیاوەكەش ئەو ژنە

كەسێكی ئازاد )تەنانەت ئەگەر منداڵەكەی لەباریش بچێت یان بۆ 
 ماوەیەكی كەم بژیت(.

ئەو منداڵەی لەم پرۆسەیەدا دروست دەبێت، كەسێكی تەواو  -8
ئازادە و هەموو مافێكی هەیە وەك هاواڵتیەكی پلە یەك لە واڵتدا، 
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 تەنانەت لە مێژووی ئیسالمدا منداڵی كەنیزەك بۆتە خەلیفەی
موسوڵمانان. وەكو خەلیفە )معتصم بالله( كە دایكی كەنیزەك بووە 

 و ناوى )ماردة( بووە.

نابێت بە هیچ شێوەیەك زۆری لێ بكرێت بۆ گۆڕینی  -9
  (كراه في الدينإال ) ئاینەكەی.

 ئەگەر پیاوێك لە كەنیزەكەی بدات، سوننەت وایە ئازادی -10
عن ابن عمر  وەكو كەفارەتێك بۆ ئەو تاوانەی كردوویەتی. بكات،

)رضی الله عنه( قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
 (1657 -رواه مسلم)" من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه"

واتە: ابن عمر )ڕەزای خوای لێبێت( وتی: گوێم لە پێغەمبەر 
رموو: " هەركەسێك لە ژێردەستەكەی )صلى الله عليه وسلم( بوو دەیفە

 بدات، كەفارەتەكەی ئەوەیە كە ئازادی بكات"

ئەگەر ئەم ئافرەتە ڕازی نەبوو بەم بەكەنیزەك بوونە، ئەوا  -11
مافی ئەوەی هەیە كە خۆی ئازاد بكات لە بەرامبەر فیدیەیەكدا )جا 
فیدیەكە پارە بێت یاخود ئیش كردن بێت بۆ خاوەنەكەی( بۆ ماوەیەك 

بەو بڕەی كە ڕێك دەكەون لەسەری. ئەمەش لە قورئاندا بە )الكتابة و 
هەڵناوە كە  گرێبەستی ئازاد بوون( ناسراوە و قورئان موسوڵمانانی –

ئازادبوونيان كرد, ئەوە با داوای گرێبەستی  ئەگەر ژێردەستەكانیان
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ەنێ كە پارە گرێبەستیان بۆ بنووسن. تەنانەت پیاوانی موسوڵمان هەڵد
 ڕزگار بكەن. ی پێبۆ ئەوەی بتوانن خۆیان كەنیزەكەكانبدەنە 

 نْإِ مْوهُبُاتِكَفَ مْكُانُمَيْأَ تْكَلَمَ امَّمِ ابَتَكِاْل ونَغُتَبْيَ ينَذِالَّوَ" قال الله تعالی: 
 (33النور)" مْاكُآتَ يذِالَّ هِاللَّ الِمَّ نمِّ موهُآتُوَ ارًيْخَ مْيهِفِ مْتُمْلِعَ

وه ئێوه ، ئهوهوێت خۆیان بکڕنهیانهدهكەنیزەكانەی و واتە: "ئه
ر گهن، ئهی ئازادییان بۆ ئاسان بکهون و ڕێگهڵیاندا ڕێك بکهگهله

ی که خوا پێی و ماڵ و سامانهکردن ، وە لهدی دهخێرتان تێدا به
 ")بۆ ئەوەی خۆیانی پێ ئازاد بكەن( نشیان بدهخشیوون بهبه

كە كەنیزەك نیەتی لەكاتی پێدانیدا بە  : تاكە مافێكتێبینی
پیاوێك، مافی هەڵبژاردنی ئەو پیاوەیە بەدڵی خۆی، چونكە ئەم 
ئافرەتە لە شەڕدا دەسگیر كراوە، هەتا ئەم سەردەمەی خۆشمان لە 
یاسای هیچ واڵتێكدا نیە كە ئەسیری جەنگ بەم شیوەیەی ئیسالم 

وازی نەكردووە مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت. هیچ یاسایەكی زەمینی جیا
لەنێوان ئەسیری ژن و پیاو لە شەڕدا، لە زۆرینەی زۆری حاڵەتەكاندا 

یاخود زیندانی هەتا  ،ڕاستەوخۆ حوكمی ئیعدامی بەسەردا ئەسەپێنن
 زیندانیش. بەاڵم لە ئیسالمدا ئافرەتی دەستگیر كراو هەتایی ئەكرێت

 ناكەن )دوای تەواو بوونی شەڕ(، بەڵكو ئەدرێتە دەست پیاوێكی
موسوڵمان و پەروەردە و چاودێری ئەكرێت. ئایا بدرێت بە پیاوێك و 
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یان زیندانی  سەرپەرشتیارێكی بۆ بدۆزرێتەوە یاخود ڕاستەوخۆ بكوژرێت
 ؟؟  ، كامیان باشترەهەتا هەتایی بكرێت

بەرامبەر بەو بڕیارە،  زۆر ناڕازی بوو زۆر ئەگەر ئافرەتەكە
دەتوانێت خۆی بكڕێتەوە و داوای نووسینی گرێبەستی ڕزگاربوون بكات 

 11)وەكو لە پێشەوە لە خاڵی  لە بەرامبەر كاركردن یاخود پارە
 .باسمان كرد(

دای هەموو عەلمانی و مولحیدانی سەرانسەری دونیا دتەحەبۆیە 
اسایە مامەڵەیە بكات ئەكەم، یاسایەكم بۆ بهێنن جوانتر و باشتر لەم ی

 لەگەڵ ئەسیری جەنگ دا.

ئەوەی زۆر گرنگە لەم بابەتەدا ئاگاداری بین، ئەوەیە كە ئێمە 
باس لە ئافرەتێكی ناموسوڵمانی ئاسایی ناكەین، بەڵكو باس لە 

موسوڵمانان و ئامادەیە نائافرەتێك دەكەین كە هاتۆتە ڕیزی سوپای 
ێنن لە شەڕەكەدا و موسوڵمانان بكوژێت، بۆیە كاتێك شكست دەه

موسوڵمانان دەستگیری دەكەن، ئینجا سەرەڕای ئەوەش بەم شێوەیە 
مامەڵەی لەگەڵ دەكرێت كە باسی دەكەین. كێ هەبووە ماف بداتە 
ئەسیری جەنگ جگە لە ئیسالم ؟!!! كێ هەبووە جگە لە كوشتن و 
زیندانی هەمیشەیی ڕێگەیەكی تر دابنێت بۆ دەستگیركراوانی جەنگ 

 ؟!!
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نجام ئه كە حەرامن لە بابەتی كەنیزەكدا ئەو كارانەی: پێنجەم
 بدرێن چین؟

نابێت دوو خوشكی كەنیزەك بدرێن بە هەمان پیاو، واتە  -1
پیاوێك ناتوانێت لە هەمان كاتدا دوو خوشك بكاتە كەنیزەك الی خۆی، 

مان ماف و یاسای كچان و ش ههمهئه ، كهیاخود دایك و كچ...هتد
ندێ هه ری ئیسالم كهروهدادپه له شێكه. بهئازادی موسڵمانه تانیئافره

رچی گهئه وهگرێتهده كانهنیزهم كهكانی ئیمانداران ئهئاسای ئازاده
 موسڵمانیش نین..

وأن تجمعوا بين األختين إال } ئيمامى شافعی سەبارەت بەم ئایەتە
تين بحال من نكاح فال يحل الجمع بين األخ: " دەفەرموێت{ ما قد سلف

 (3ص – 5ج–كتاب األم )" وال ملك يمين ألن الله تبارك وتعالى أنزله مطلقا

هێنانی دوو خوشك لە هەمان كاتدا واتە: "دروست نیە 
كەنیزەك لە )هەردووكیان زیندوو بن( نە لە هاوسەرگیری ئاساییدا و نە 
 ئایەتەدا"دا، چونكە خوای گەورە بە ڕەهایی نەهی لێ كردووە لەو 

یەك  ەكە سەرجێی لەگەڵدا بكات هەتانابێت پیاوە موسوڵمان -2
بۆ ئەوەی بزانرێت  انەی تەواو نەبێت و پاك نەبێتەوە.جار سوڕی مانگ

ئایا پێش ئەوەی ببێت بە ژنی ئەم پیاوە موسوڵمانە منداڵی لە سكدا 
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نەبووە لە مێردی پێشووتری، ئەگەر دەركەوت منداڵی هەیە، پێویستە 
د بكرێت هەتا منداڵەكەی دەبێت. )منداڵەكەی كەسێكی ئازاد و ئازا

و مافی  هاواڵتیەكی پلە یەك دەبێت لە دەوڵەتە ئیسالمیەكەدا
بەخێوكردنی ئەكەوێتە سەر ئەو پیاوەی كە ئافرەتەكە لە ئەستۆ 

 .(ئەگرێت

ال توطأ حامل حتى " پێغەمبەر )صلی الله علیه وسلم( دەفەرموێت:
، 212 /2، والحاكم 28 /3رواه أحمد ) "حتى حتيض حيضةتضع، وال غري حامل 

 .وصححه على شرط مسلم(
پیاو نابێت بچێتە الی ژنێك )ژنێك بهێنێت( كە سك پڕ واتە: "

بێت، هەتا سكەكەی دانەنێت. وە ناتوانێت بچێتە الی ژنێك كە لە 
 "سوڕی مانگانەدا بێت، هەتا سوڕەكەی تەواو نەبێت

دروست نیە بە هیچ شێوەیەك كاری نەشیاو بەم ئافرەتانە  -3
شەرەف و نامووس و كەسایەتیان بپارێزرێ، بكرێت، بەڵكو پێویستە 

"  خوای گەورە دەفەرموێت: كە هەر ئەمەشە ئامانجی ئەم پرۆسەیە.
 (33النور)" اءغَبِاْل ىلَعَ مْكُاتِيَتَفَ واهُرِْكتُ الوَ

هەڵمەنێن لەسەر خراپەكاری و بۆ كاری واتە: "كەنیزەكەكانتان 
 خراپ بەكاریان مەهێنن"
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 .یان ئیهمال كردنبەكەنیزەك كردن : شەشەم

ترین خاڵ لەم بابەتەدا ئەم خاڵەیە، چونكە هۆكاری سەرەكی گرنگ
هەڵەتێگەشتنی مولحید و عەلمانیەكانە بۆ ئەم بابەتە، ئەوان وادەزانن 

و تاكە ئامانج لێی زەلیل بەكەنیزەك كردن بۆ بەكۆیلەكردنی ژنانە 
كردنی ژنانە و بەكارهێنانیانە وەكو ئامێرێكی سێكسی و تەنها بۆ چێژ 
وەرگرتنیانە، وە هەمیشە بە جۆرێك باسی كەنیزەك دەكەن كە 

لە ئافرەتێكە زنجیر كراوەتە گەردنی و سوكایەتی پێ دەكرێت و 
 تماڵێكدایە خزمەتی كۆمەڵیك پیاوی شەهوەتباز و داوێن پیس دەكا

)كە ئەم تێروانینەی خۆیان بۆ بابەتەكە كردووە بە چەند فیلم و دراما 
و شانۆیەك و هەر پۆستێكیش ئەكەن لە تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكان 
وێنەیەكی ئەم فیلمانە بەكاردەهێنن كە كۆمەڵێك ئافرەت بە زنجیر 
بەستراونەتەوە و لە بازاڕدا موسوڵمانان كڕین و فرۆشتنیان پێوە دەكەن 

، بۆ چەواشەكردنی ەهوەتبازەكان داوێن پیسیان پێوە دەكەنو پیاوە ش
، وەك چۆن الی ڕۆژئاواییە (خەڵكی و ناشرین پیشاندانی بابەتەكە

هاوبیرەكانیان ئافرەت لە مەلها و دیسكۆكان بەكار دەهێنرێت بۆ ئەم 
و تا ئێستا هیچ مولحیدێك لەسەر مافی ئەو ژنانەی لە دیسكۆكانی  كارە

ست درێژی و سوكایەتیان پێ دەكرێت پۆستێكی ئەوروپا ڕۆژانە دە
بەاڵم  .نەكردووەو الیڤێكی نەكردۆتەوە، هەڵوێستێكی نەنواندووە

ئامادەیە هەموو شەوێك پۆستێك بكات یاخود الیڤ بكاتەوە و دەیان 
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ڵكی چەواشە بكات لەسەر و سەدان درۆ بكات و مێژوو بشێوێنێت و خە
 . لە ئیسالم دا ەئەم بابەتی كەنیزەك

و تێگەشتنەی مولحیدەكان هەیانە بۆ پڕۆسەی بەكەنیزەك ئە
تێگەشتنێكی تەواو دوورە لەو ئامانج و مەبەستەی كە ئیسالم  كردن،

 .بۆی هەیەتی

تا لە دوای جەنگ لە ئیسالمدا ئافرەت بۆیە دەكرێتە كەنیزەك 
ئافرەتە بەجێماوەكان بێ سەرپەرشت نەبن و پیاوێك ببێتە سایە و 

ماددی و مەعنەویەوە پاڵپشتی خۆیان و مناڵە  سێبەریان و لە ڕووی
 .بەجێماوەكانیان بێت

 

 

 

 

 تیەلمانەع یمەستیو س سالمیئ یمەستیس یاوازیج
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جیاوازی سیستەمی ئیسالم و سیستەمی عەلمانیەت لە : حەوتەم      
چارەسەری ئەو كێشانەی كە دوای جەنگ ڕووبەڕووی كۆمەڵگا 

 دەبێتەوە.

ئیسالم بۆ هەموو كێشە كۆمەاڵیەتی و ئابوری و سیاسیەكان 
 باشترین چارەسەر و نایابترین پڕۆژەی هەیە. 

واتە هەموو " ئامانج پاراستنی بەهای مرۆڤە لە ئیسالمدا: "
شتەكان دەبێت بخرێنە خزمەتی مرۆڤەوە و باشترین چارەسەر دابنرێت 

 ناخۆشیەك. بۆ ڕزگاربوونی مرۆڤەكان لە هەر كۆسپ و تەگەرە و

" واتە ئامانج بەدەستهێنانی ئابوری و پارەیەبەاڵم لە عەلمانیەتدا "
مرۆڤایەتی دەخرێتە خزمەتی پارەوە، كێ پارە و هێزی زیاتر بوو ئەوە 

كاتێك واڵتان داگیر دەكەن، تاكە شت بەالیانەوە گرنگ  ە. بۆیەینباشتر
ەڵكەكەی بێت چۆنیەتی بردنی سەروەت و سامانی ئەو واڵتەیە، ئیتر خ

لە برسا ئەمرن، ئەكوژرێن، كەم ئەندام ئەبن، منداڵ و ژن بێ 
سەرپەرشت و هەتیو ئەكەون ...هتد، ئەمانە هیچ گرنگ نین الی 

 دەسەاڵتدار و سیستەمی عەلمانیەت.

لە بەرامبەردا ئەو سیستەمەی ئیسالم دایناوە بۆ بارودۆخی دوای 
 كۆمەڵگادا، لەوانە:جەنگ، چەندین كاریگەری زۆر باشی هەبووە لە 
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و پیاوێك  ئافرەتانی بەجێماو لە شەڕ بێ سەرپەرشت ناكەون -1
دەبێتە سەرپەرشتیان و كاروباری ڕۆژانەیان لە ئەستۆ ئەگرێت. بەاڵم 
لە سیستەمی عەلمانیەتدا هیچ حسابێك بۆ ئەم ژنانە نەكراوە كە 

 كانیان لەدەست داوە لە شەڕەكەدا.مێردە

بەراوردێك بكەین لە نێوان سیستەمی با بە نمونەیەكی واقیعی 
عەلمانی و سیستەمی ئیسالمدا... كاتێك ئەمریكا عێراقی داگیر كرد، 

(، بەهۆی IBCبەپێی ڕاپۆرتێكی ڕۆژنامەی )ڕۆیتەرز( و ڕێكخراوی )
( هەزار 500ملیۆن و  1جەنگی ئەمریكاوە بۆ سەر عێراق زیاد لە )

زیاد لە )  UNICEFئافرەت بێوەژن كەوتوون، وە بەپێی ڕاپۆرتێكی 
 ملیۆن( منداڵ بێ سەرپەرشت كەتوون لە عێراق دا...  4

 ئەمریكا چی كرد بۆ ئەم ژن و مندااڵنە ؟!!

 !بێ سەرپەرشت بەجێی هێشتن... !هیچ ...

 وە هەتا ئێستا چی بووە ؟!!  2003حاڵی ئەم ژنانە لە ساڵی 

بەشێكیان خۆیان و منداڵەكانیشیان سواڵ ئەكەن بۆ بەدەست 
ی قووتی ژیانیان ، كە ڕۆژانە سووكایەتیەكی زۆریان پێ ئەكرێت هێنان

ەمێ ەد، كە ئەگەر پێی بڵێیت وەرە بتكەمە كەنیزەك و ئەو مافانەت ئ
)كە پێشتر ئاماژەمان پێدا( نەك هەر ڕازی ئەبێت ، بەڵكو هەزاران 

 جاریش سوپاست ئەكات. 
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بەشێكی تری ئەم ژنانە بەداخەوە دەستیان داوەتە لەشفرۆشی 
بەشێكیشیان بە خێرو خێراتی موسوڵمانان  بۆ پەیدا كردنی بژێویان.

مولحید و ئەژین یاخود موسوڵمانێك كردوویەتی بە ژنی دووهەمی، كە 
نیەكان دژی ئەمەشن، تەنها هۆكاریش كە دژایەتی فرە ژنی ئەكەن عەلما

ئەوەیە كە ئەیانەوێت ژنانی موسوڵمان بێ سەرپەرشت بكەون و پاشان 
ان. هەموو هەوڵی عەلمانیەت بۆ ئافرەت یبكەونە دەستبە ئاسانی 

لە باوك و برا و مێردەكەی، بە ناوی  بڕندافرەتە ئەوەیە كە ئەو ئا
ئازادی و مافی ئافرەت، پاشان ئافرەتێكی بێ كەس و بێ سەرپەرشت 
بە ئاسانی بكەوێتە دەستیان و ئەوانیش چی نەشیاوە لەگەڵی بكەن و 

سابوون و عەالگە و و بەرگ و پێاڵو و ی جل و ڕیكالم بیكەنە مۆدێل
 و نەشیاو. و... هەموو شتێكی شیا

بەاڵم ئیسالم دركی بەوە كردووە كە ئەگەر ژنانی كۆمەڵگا 
)پەروەردەكەری نەوەی داهاتوو( بێ سەرپەرشت بكەون، ئەوە 
كارەسات دروست ئەبێت لە كۆمەڵگادا، بۆیە تەنانەت ڕێگەی نەداوە كە 

و هەر زوو سپاردوویانن  ێ سەرپەرشت بكەونژنانی سوپای دوژمنیش ب
بە پیاوێكی موسوڵمان و پیاوەكە بۆتە سەرپەرشتیاری خۆی و 

 مناڵەكانی.
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عەلمانیەت هیچ حسابێك بۆ فكر و هزری خەڵكانی ئەو واڵتە  -2
ناكات كە داگیری دەكات، بەڵكو هەوڵی تەواو دەدات لەڕێگەی 

نی بەرێت و سەرقاڵیان خەڵكی بەرەو جەهل و نەزاڕاگەیاندنەكانیەوە 
بكات بە شتی بێ سوودەوە، وەكو بەچاوی خۆمان ڕۆژانە لە عێراق و 
كوردستاندا دەبینین ڕاگەیاندنەكان خەڵكیان گەیاندۆتە چ ئاستێك و 

ڤیستیڤاڵی غوڵیان كردوون بە شتی بێ بنەمای وەكو )ششەو و ڕۆژ مە
هەنگ و شاجوان و ڤیستیڤاڵی ڕەنگەكان و جەژنی هالۆوین و شەوە ئا

 ....هتد( دەیان و سەدان شتی بێ مانای تر.الیڤ میوزیك

بەاڵم ئیسالم هەوڵی داوە تەنانەت دەستگیر كراوانی سوپای 
دوژمنیش لەناو كۆمەڵگاكەی خۆیدا بهێڵێتەوە، بۆ ئەوەی ببێتە 
هۆكارێك بۆ هیدایەتدانیان و دەرهێنانیان لە شەوەزەنگی كوفر و 

و لە دونیا و ڕێنموونیان بكات ڕووناكی ئیسالم  و بەرەوگومڕایی 
 قیامەتدا سەربەرزیان بكات.

 كَيْلَإِ اهُنَْلزَنْأَ ابٌتَكِ }كە ئەوەش ئامانجی سەرەكی ئەم دینەیە 

سورة ) {يدِمِحَاْل يزِزِعَاْل اطِرَصِ ىلَإِ مْهِبِّرَ نِذْإِبِ ورِالنُّ ىلَإِ اتِمَلُالظُّ نَمِ اسَالنَّ جَرِخْتُلِ
 (-1-ابراهیم 

زاندووه بۆت تا م قورئانه کتێبێکه دامانبهئهی محمد، ئهواتە: " 
رلێشێواوی( زانی و سهڕی و نهکانی )بێ باوهڵکی له تاریکیهخه
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ردگاریان، تا روهویستی پهو نوورو ڕۆشنایی ئیمان، بهرهربهێنێت، بهده
شایستەی ئەو خودایەی كە بااڵدەست و نه ڕێبازی ڕاستی گهده

 سوپاسە"

زۆرێك لە كەنیزەكەكان موسوڵمان بوون كاتێك بۆیە لە مێژوودا 
زانیویانە ئیسالم ئاینێكی پاك و بەسوودە بۆ مرۆڤایەتی و پیاوە 
موسوڵمانەكانیش باش مامەڵەیان لەگەڵ كردوون و هەموو مافەكانیان 
 داون و بێ ڕێزیان پێ نەكراوە. گۆڕینی ئاینیش بە ویستی خۆیان بووە

 نەك بە زۆر.

ی كردووە ئەم كەنیزەك و بەندانە ببنە بەشێك لە ائیسالم و -3
نەتە هاواڵتی پلە یەك و هەموو مافێكیان ووەچەكانیان بكۆمەڵگا و و

 هەبووە.

دەوڵەتی )دەوڵەتەكان ناوی لە مێژووی موسوڵماناندا یەكێك لە 
 واتە دەوڵەتی كۆیلەكان. ( بووە.مەمالیك

ناوەكەیان لەوەوە هاتووە كە نەژادیان دەگەڕێتەوە بۆ : مەمالیك
كۆمەڵیك بەندەی بەدیلگیراو لە جەنگی موسوڵمانان بەرامبەر 
بێباوەڕان، منداڵ و وەچەكانیان هاواڵتی پلە یەك بوون لە كۆمەڵگادا. 
هێندە خاوەن ماف بوون توانیویانە ببنە دەسەاڵتداری موسوڵمانان و 
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حوکمی میسر و شام و عێراق و هەندێک  دوو سەدە و نیوزیاتر لە 
 (ز١٥١٧تا  ١٢٥٠) بكەن، لە ساڵی بەشی نیمچەدوورگەی عەرەبی

دز و  ەر واڵتێكی داگیر كردبێ، كۆمەڵێكت هبەاڵم عەلمانیە
جەردە و مافیا و ئەڵقەلەگوێی خۆی كردووە بە سەركردەیان كە هەر 

نن، ڕۆژ بە ڕۆژەو جۆرە نەهامەتی و قەیرانێك بەسەر میللەتەكەدا ئەهێ
ڕۆژ ژیانی خەڵك قورستر ئەكەن و زیاتر واڵتەكە بەقوڕدا ئەبەن، بۆ 
ئەوەی هەرگیز خەڵكی ئەو واڵتە نەتوانێت پێیان بڵێت ئێوە داگیركەرن 
و سەروەت و سامانی واڵتتان دزیوین و بچنە دەرەوە لە ژیانمان. ئێوە 

ییمان ئێمەتان كردووە بە كۆیلەی پێش ئیسالم و هیچ مافێكی سەرەتا
 پێ ڕەوا نابینن. 

كۆیلەكانی سەردەمی ئیسالم زۆر لە  ورهخوای گه به سوێند
خەڵكە )بەحساب( ئازادەكەی واڵتانی داگیركراوی ئەمریكای ئێستا، و 
بەریتانیا و فەرەنسا و ئیتاڵیای جاران، خۆشتر و باشتر ژیاون و 

مێژوو پڕ پڕە لە وێنە و چیرۆكی قێزەونی  مافەكانیان زیاتر دابین كراوە.
دەسەاڵتدارانی عەلمانی بەرامبەر واڵتانی موسوڵمانی داگیركراو، )لەبەر 

 درێژ نەبوونەوەی بابەتەكە نامانەوێت ئاماژەیان پێبدەین(

یەكەدا، بەاڵم  21خەڵكیان كردووە بە كۆیلە لەم سەدەی خۆیان 
حیدە بەزیو و وللە ڕێی ڕاگەیاندنەكانەوە و لەڕێی بەچكە م
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نەزۆكەكانیانەوە داكۆكی لە مافی كۆیلەكانی چواردە سەدەی پێش 
ئێستای ژێر دەسەاڵتی موسوڵمانان دەكەن و فرمێسكی تیمساحیان بۆ 

 دەڕێژن.

نەكردووە،  ژێردەستەكاننەك هەر سوكایەتی بە ئیسالم  -4
و پاداشتەكەی بە دوو بەرامبەر بۆ  كردوونبە گەورە باسی بەڵكو 
ئەوە دوو پاداشتیان بۆ  ،ئەگەر بێتو موسوڵمان بن، كردوون حساب
 :هەیە

 یەكەم: پاداشتی گوێڕایەڵی خودا. 

 دووهەم: پاداشتی گوێڕایەڵی خاوەنەكانیان.

صحابەیەكی  وای كردووە لە تێڕوانینەی ئیسالم بۆ بەندەكان ئەم
 لوال هِبيدِ فسينَ ذيوالَّ أجرانِ اململوكِ بدِللعَ" بەڕێزی وەكو ابوهریرە كە بڵێت:

، ومسلم 2548رواه البخاري )" مملوكٌ ناوأَ أموتَ أن ألحببتُ ، يأمِّ وبرُّ واحلجُّ هادُاجلِ
1665) 

واتە: " بەندەكان دوو پاداشت وەردەگرن، سوێند بەو زاتەی 
گیانی منی بەدەستە، ئەگەر لەبەر جیهاد و حەج و مافی دایكم نەبوایە، 

 .بمرم" ئەوە حەزم ئەكرد بە بەندەیی
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پێغەمبەر )صلی الله علیه وسلم( لە چەندین فەرموودەدا 
ئامۆژگاری شوێنكەوتووانی كردووە بەوەی كە زۆر باش بن لەگەڵ 

 كەنیزەك و ژێردەستەكانیاندا. 

 لە فەرموودەیەكدا پێغەمبەر )صلی الله علیه وسلم( دەفەرموێت:
 مَّثُ ها،يبَدِْأتَ نَسَفأحْ هابَدَّوأَ ها،يمَلِعْتَ نَسَفأحْ هامَلَّعَفَ ،ةٌيدَولِ هُدَنْعِ تْكانَ لٍجُرَ مايُّأَ" 
 (5083برقم:  -رواه البخاری ) "رانِأجْ هُلَفَ هاجَوَّزَوتَ هاقَتَأعْ

واتە: "هەر پیاوێك كەنیزەكێكی البوو، بەجوانی فێری كرد، وە 
فێری ئادابە جوانەكانی كرد، پاشان ئازادی بەجوانی پەروەردەی كرد و 

و پاشانیش بیخوازێت )بە عقدی زەواج و بیكاتە ژنی هەمیشەیی  بكات
خۆی( ئەوە )لە قیامەتدا( دوو جار پاداشت دەدرێتەوە )پاداشتی 

 پاداشتی ئازاد كردن و هێنانی(" –پەروەردەیەكی جوان 

ئا ئەمە ئامانجی ئیسالم بوە لەم بابەتەدا، ڕزگار كردنی 
وەردە و فێركردنی ئاداب ئافرەتێكی بێ كەس، سەرپەرشتی كردنی، پەر

و ئەخالقی جوان، پاشان ئازاد كردنی، پاشانیش زەواج كردنێكی 
 هەمیشەیی.

ئێستاش كاكی مولحید هاتووە بە عەقڵێكی بۆش و ناخێكی 
بۆگەن و هزرێكی لەرزۆكەوە خۆی كردووە بە داكۆكیكاری مافی 

سەدە پێش ئێستا و چاوی داخستووە لە ئاست ئەو  14كۆیلەكانی 
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داگیركاری و كۆیالیەتیە وەحشیگەرانەی ڕۆژانە بەبەرچاویەوە  هەموو
ڕوودەدات لەسەر دەستی دەسەاڵتدارانی عەلمانی و شیوعی و 

 .الدینەكانی هاوبیریەوە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كۆتاییدا و بە كورتیلە 
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 لە كۆتاییدا و بە كورتی دەڵێم:

* سیستەمی بەكەنیزەك كردن لە ئیسالمدا )بەو مەرج و 
ەیڕەو پكە دوای جەنگ  ئەحكامانەی ئیسالم دایناوە( باشترین پالنێكە

 دوای جەنگ دروست دەبێت. ت بۆ چارەسەری ئەو دۆخە قورسەیبكرێ

* بەكەنیزەك كردن بۆ لە ئەستۆ گرتنی ژنان و مندااڵنی 
 بەجێماوی دوای جەنگە، نەك ئیهمال كردنیان.

ی * بەكەنیزەك كردن بۆ پاراستنی كۆمەڵگایە لە باڵوبوونەوە
 .داوێن پیسی و فەساد و خراپەكاری و بێ ڕەوشتی

* هەمیشە شانازی بە ئیسالمەكەمانەوە دەكەین و خۆمان لە 
هیچ یاسا و شەریعەتێكی نادزینەوە و لە هەموو سەردەمێكدا بە باشترین 
و چاككترین بەرنامەی دەزانین بۆ چارەسەری كێشە كۆمەاڵیەتی و 

 ئابوری و سیاسیەكانی واڵت.

ی كەنیزەك و * ئەمەی لەم نووسینەدا باس كرا، ئەحكامەكان
 ئەو شەریعەتەی كە لەچۆنیەتی هەڵسوكەوت بوو لەگەڵیان بەپێی 

الفەت و خی، لە غەیری ئەمە، هەر قورئان و فەرموودەكان دا هاتووە 
بە شێوازێكی تر مامەڵەی  لە كۆن و نوێدا گروپ و ڕێكخراوێكی ئیسالمی

كردبێت لەگەڵ كەنیزەك دا، ئەوە ماڵ نیە بەسەر ئیسالمەوە و ئیسالم 
 لێی بەریە. 
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نین كە ئێوە دەزا* بە مولحید و عەلمانیەكانیش ئەڵێین: 
باس دەكرێت ڕاستەوخۆ ، هەر بابەتێكتان بۆ كەسایەتیەكی شەهوەتبازن

ن بە هیچ چاوێكی امادەنیئناتوانن و دەبینن و  ە سێكسیەكەیتەنها الیەن
بەاڵم وەكو باسمان كرد ئامانج لە  .تر سەیری بابەتی "ژن" بكەن

بیری لێ ئێوە بەكەنیزەك كردن زۆر گەورەتر و فراوانترە لەوەی 
لەئەستۆگرتنە، هیدایەتدانە، پاراستنە، ژیانە لە  :ئەكەنەوە. ئامانج لێی

 ئازادە.ژینگەیەكی ئارام دا، پەروەردەكردنی نەوەیەكی نوێ و 

* تەحەددای هەموو مولحیدان ئەكەین، لە ئێستاوە هەتا قیامەت، 
بتوانن چارەسەرێكی باشتر و گونجاوتر بهێنن بۆ بارودۆخی ئەو ژن و 
مندااڵنەی كە لە دوای جەنگ دروست دەبێت. چارەسەرێك بێت بە 
كرداری جێ بەجێ كرابێت و لێكەوتەی باشتری هەبێت لەوەی كە 

ئیسالم هەیبووە، نەك تەنها نووسینی سەر وەرەقە و چارەسەرەكەی 
 قسەی زلیان بێت.

 . والسالم علیكم و رحمة الله و بركاته

 

                          سعد عبدالكریم محمود

 23.03.2020 


