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  . الح ستارص: رگان وه.  مریكی آراوه رۆآی زانكۆی ئه سه.. ر شخ ئیدریس عفه جه: دآتور ...  شمشر ت به سرانیه ی نه وه نهبوبو
  

  گومانی خۆی  آاتك بهق آرد  نه وه نته  ئیمبراتۆری بیزه ی له ق نزمه  ب الیه و قسه ئهبابای فاتیكان 
دلني على شيء جاء به «: ت  ده تی آه سدا وتویه و آه ی و ئه گفتوگۆی نوان خو  لهئیمبراتۆر

، ولن تجد إال أشياء شريرة وغير إنسانية مثل أمره بأن تنشر العقيدة ًمحمد آان جديدا
شتكم ( .»إن الله ال تسره الدماء، وال تسره التصرفات غير العقلية. التي جاء بھا بالسيف

 نامرۆیی ڕخواز و ند شتانكی شه نھا چه هیچ نابینی ته، د هنابت ممه  بت و موحه  تازه كهپ ئاشنا ب
 ڕاستی خوا  به.  شمشر  به ی پی هاتووه ڕه و بیروباوه ی ئه وه  بوآردنه دانی بهرمان ی فه بت ونه نه

  . )   نییه وتنی ناژیرییانه س و آه  هه  خۆشیشی له وه،  ت و پی خۆش نییه  خون نایه خۆشی له
آۆل خۆی   و لهر من  سه ی فدایه آه رده ده:ت  ده  آه  وایه نده و په ك ئه  وه مه ئه!  سبحان الله: وتم
  ت و ڕۆچووتر له قالنیه  عه  له دوورتر ینكدا آردووهین ئا ڵ خاوه گه رخوردیان له كی به ئایا خه،  وه آرده

  نن به ی ناوی ده و ئایینه  ئه ته خۆیان پاداوهی  وانه آان له نده م و زومی به  ستهكی و خونی خه
  ت؟ سیحیه مه
و برزی و  می ئه منیش وه) 1 ( وه رچیان دایه آانیش په هآان و ناموسمان  موسمانه ك زۆرك له روه

آان  انهی موسم نگانه و جه  ئه  آه وه ڕوونمان آرده،  بابادا هاتبوو آه  وتاره  له  آه وه م دایه مندابازاڕیه
رانی  ستدرژیكه می ده سته،  وه آانیه موو جۆره  هه م به سته، م نگانك بوون دژی زوم و سته  جه آردویانه

ی  وانه می ئه سته، ی ئایینی خوادا وه م بوآردنه دهر به  ستن له ربه ی به وانه می ئه سته، ر موسمانان سه
ۆرك هیچ ج به ڕی موسمانان شه،  آان شكاندووه مانهڵ موس گه آانیان له مه وتتنانه یمان و ڕكه په
  وه ڕوونمان آرده.  دنیادا  له وه سكیه  دی هیچ آه نه ڕ بخه  زۆر ئیمان و باوه  به بۆ تاآو بووه نگك نه جه
   له چونكه،  كیدا ر خه سه پنن به  زۆر ئیمان پسه  بهداوه یان نه وه وی ئه آان هه  هیچ آاتك موسمانه آه

ڕبوونی دی   دڵ و باوه  به سته یوه  په آه یه له سه ڕ مه باوه  ئیمان و  آه یان زانیوه وه  ئه وه یانه آه ئایینه
  . آاندا نده ر دی به سه  به تی نییه سه  دهسك آه هیچ  وه،  وه سكه رآه هه
و  ی له  قسه نتر بوو آه  شایهوباشتر:  بابا بین  به هماندا پمان خۆش م نووسراوه  له م ئمه به

مل   درژایی مژووی خۆیان بۆ زۆره انی ڕۆژئاوایی خۆی بهیتزو هاو گه  هاوڕه  آه  بكردایه هتوندوتیژیی
ك  دا وه وت لره ناشمه.  آاریان هناوه كیدا به ر خه سه پاندنی ئایین و ڕۆشنبیرییان به رداسه سه و به
ی خۆی  آه ومه قی رووخاوی قه  دی دره سكی قین له  آه ی به گه ی به آه تانهلماندنی بوخ  بۆ سه و آه ئه

،  وه ی هیچ موسمانك ناهنینه  قسه واهی به و گه گه  به دا ئمه لره،  ین روا بكه ش هه  ئمهوه هنایه
  :ین  و ده وه آان دنینه ی ناموسمانه  قسه تی به واهی و شایه كوو گه به
ی  آه ر وتاره سه مك له وه) Karen Armstrong( ناوبانگ آیرن ئارمسترۆنگ  مژوونووسی به ته وه ئه: م آه یه

  :  آه وه آاته نوست ڕوونی ئه بابا ده
  شه گه«   بوو آه وه  ئهی آه  وتاره ستی بابا به به  مه  آه ی وه  پیاوانی فاتیكان بهالفلدان و گومانی .1

  آه،  آانی دیكه  ئایین و ڕۆشنبیرییه ت به باره  و گفتوگۆ سهنآا گرتنی ئایینهی ڕز  ئاراسته بدات به
 نادات آی ڕۆشن آانیداو مانایه  قسه  له شتكی ڕوون نییه،  » ئیسالم ت به باره  سه ویتیشه نه گه شتكی به

ی  ده  سه  له تی آه خۆیهی  زه گه  ڕهو هاوئایین و یامی ئه ك په روه ی بابا هه یه م قسه ئه،  وه سته ه د به
وت  مه من ئه«: ت آات و ده ست پ ده  ده م شوه و به ی موسمانان آردووه یامكی ئاراسته دا په دوازده

  ك به ویستی نه  خۆشه به،  توندوتیژی ك به  ژیری نه به، ك  چه ك به م نه  بكه ندیتان پوه یوه  په  وشه به
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دین  له ( قه رته ی هه آورته«:    نووسیوه م جۆره ی به آه یامه ی ناونیشانی پهرد سهم  به. » وه ڕق لبوونه
قی و توندوتیژی  ده«ر سه  له ی آردووه ودا قسه  له»آان به ره موو عه یتانیی هه ی شه) رچوون ده

و  وه  خۆی آردۆتهی آه  شمشر جی ئایینه د به ممه  موحه  آه ی لداوه وه  الفی ئه  وه»ی ئیسالم یانه ئاژه
آات و  ؟ پرسیار ده» ره مبه د پغه ممه ڕاستی موحه ئایا به«: ت ده آات و  پرسیار ده وه،  وه بوی آردۆته

  بم له متر ئه آه، ڕم واب  باوه ور موافقی بم گه  گودرژ ئه بم له متر ئه آه« وه داته م ده پاشانیش خۆی وه
  !؟ وه بنه  آۆ ده وه آه  یه  به آه ڕۆآی نامه جا ئایا ناونیشان و ناوه. »ر دانی پدا بنم گه ڵ ئه ئاژه

  ه»Short History of Islam - مژووی ئیسالم ك له یه آورته« ینی آتب  خاوه  آه م مژوونووسه ئه .2
 .  وه  شمشر بو بوبته  ئیسالم به ی آه وه آات له نكولی ئه

) بیت المقدس (یان بۆ آه شته  گهآان تاییه ره  سه رسته  خاچپه لهدێ ن هه«   آه وه یادی بابا دنته .3
ست پ  ری ڕووباری ڕاین بوون ده روبه مبه جی ئه ی نیشته آانه  جووله ه و آۆمه موو ئه ربینی هه سه به
 ربی  قودس دا سه یان له آه زار موسمان و جووله  هه30  زاینییدا1099 سای   لهی وه پاش ئهوان  ئه، آرد
 . »رستی خۆیان هنا نگی پیرۆزی خاچیه  جه وجا آۆتاییان به ئه

سفی خۆی   وه آه–) Uri Avnery) 2 (یریفنڕ یوری (ی ئاشتیخوازی ئیسرائیلی رۆآی بزوتنه سه: م دووه
ند   و چه ر بابا نووسیوه سه ی له مكی زانستیانه  وه- آی مولحیده یه آه  جووله ی آه وه آات به ده
  :ر باس  به آی خستۆته یه له سه مه
 ئیمبراتۆر ناوی  وه،  دات آاركی گومانلكراوه  بابا الفی بۆ ل ده ی آه و گفتوگۆیه ئه .1
  .  دا آردووه گه ی له  گفتوگۆآه مان بۆ ناهن آه سه وآه ئه
ر  سه له، ست  ده دا حوآمی گرتۆته1391 سای   له م آه مانوئیلی دووه براتۆر عهمئی .2

  آانی به  شارو شارۆچكه ب له آك نه مه  آه ؛ چونكه بووه دا  گیانه  له  آه شتووه دانیكت ۆریهئیمبرات
 .  وه آانه ی تورآه شه ڕه  ژر هه خرابووه  مابوو ش آه مه م آه  ئه وه، مابوون  نه وه ستیه ده
ی  آه خته  پایته ته هم ئیمبراتۆری  مردنی ئه ند ساك له  و پاش چه1453 مایۆ سای 29 ڕۆژی  له .3

 . آان و ڕووخا ستی تورآه  ده وته آه) ئیستانبول ( نتینیه قوسته
آان  وروپییه چوو تاآو ئه هات و ده وروپادا ده موو ئه  هه  به م ئیمبراتۆره  آاتی حوآمدارتیدا ئه له .4
رستی نۆێ  نگكی خاچپه تاآو جه، آان تیكردنی تورآه  بۆ دژایه وه وری آۆ ببنه  ده ت پ بكات له ناعه قه
موو   هه وه میه  ده ن بهستن و ب  ڕیزی بوه ر له گه  ئه شی پدان آه وه یمانی ئه په، ست پ بكات ده
و  دا نووسراوه م آاته  له  آهش یه م نامه  ئه واته آه. خات و جیاوازی نوانیان ناهت ك ده  یه آان نیسه آه

 .  ستكی سیاسی بووه به بۆ مه
  تی ئیمبراتۆری نوێ جۆرج بوش دا بوو آه  خزمه ها له روه ش هه دكتی شازده نه بهی بابا  آه وتاره .5
  وه، یان موسمانانن ربهۆ ز ر آه ی شه ره سرانی دژی به آخستنی جیھانی نه تی بۆ یه الیه قه وڵ و ته هه

 . وروپا و ئه ره  بهنآانیش آه دژی هاتنی توره
رمانی   ژر فه بخرته   پویسته آانی دیكه ن ئایینه آان بۆ خاوه انهی موسم ه مه مای له سه مه .6

پنن؟  ردا بسه سه تیان به  زۆر ئیسالمه  توانایاندا بوو به چییان پ آردن آاتك له:  وه پرسیاركی ساده
ند  ی چه وهآان بۆ ما موسمانه.  آردووه ستی خۆیان نه ی ژر ده كه و خه  له وه یه م باره هیچ شتكیان له

 آاتی   ڕاستیدا له  موسمان؟ له آان بوونه ی ئایا یونانیه ؛ ده ك حوآمانی یۆنانیان آردووه یه ده سه
رب آان و  بوغاریه.  وره ی زۆر گهالت سه و ده  پله یشتنه آان گه سرانیه  یۆناندا نه آان له تی تورآه سه ده

 ژر حوآمانی  ك آاتدا له  یه موو له ش هه یه و ناوچه ی ئهالنی تر آان و گه نگاریه آان و هه و ڕۆمانیه
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پاندنی  یان و سه آه سك زۆرییان ل بكات بۆ گۆڕینی ئایینه ی هیچ آه وه ژیان ب ئه آاندا ده تورآه
 .  وه ر مانه سرانی خۆیان هه ر ئایینی نه سه  له بۆیه، ریاندا سه  زۆر به ئیسالم به

ی دانیشتوانی  آه  موسمان و جوولهر قودس دا و  سه آان زابوون به رسته  خاچپه1099 سای  له .7
ن  آان زۆرینه سرانیه ش نه وان ئسته سای حوآمی ئیسالمی دوای ئه400م پاش  به، ربی قودسیان سه

 . ودا له
. پنرابت دا سه آه ر جووله سه زۆر به  ئیسالم به ك آه یه  هیچ شوه  به ك نییه یه گه هیچ به .8
ند خۆشنوودو  وه  ئیسپانیا ئه تی ئیسالمیدا له سه  ژر ده  له آه  جووله  آه ك زانراویشه روه هه
و  له. بت یاندا نه ی ئسته م ڕۆژگاره ر له گه نھا مه  ته ی نییه ران بوون ونه گوزهشورو خۆ وه خته به
ی چۆن  ده،  بوو و آاته  ئه آه ینی جوولهمی ز رده سه، زیر و زانا بوون رو شاعیرو وه دا نووسه مه رده سه
 ؟ وه بری شمشر بو بوبته  زه  ئیسالم به رمانی داب آه ر فه مبه ر پغه گه دات ئه  ڕوو ئه مه ئه
 ترس و بیم و  مكیان له رده لوس دا سه نده ر ئه سه  به وه تیان گرته سه آان ده  آاسۆلیكهآاتك .9

و س خایان رپشك آرد  سهنآانیا و موسمانه آه  جووله  بوو آه وه ؛ ئه وه دهست پ آر تۆقاندنی ئایینی ده
 پرسیار  ج بین؛  یان وت به وه آرته سرانی یان ملیان ل ده  نه ب ببنه  یان ده:م  پش ده خستنه
ج هشت؟ آۆچیان  بژارد و وتیان به ی ئایینی خۆیان هه آانه و جووله  بۆ آۆێ چوون ئه: یه وه دا ئه لره

  غریب تاآو عراق له  وتی مه  ڕۆژئاوای وتی ئیسالمی له ر له هه، آرد بۆ جیھانی ئیسالمی
ج  و نیشته وه مانه رو خوا بۆ سۆدان له،  وه ره  سه له)  تورآیا بوو ر به  سه آه (بۆ بولغاریا،  وه ته ڕۆژهه
 . بوون

 بیر  ی موسمانان له و عیرفانه و چاآه ی ناتوانت ئه آه وه ته مژووی نه  بهآی دسۆز یه آه ر جووله هه. 10
سیحی   آاتكدا جیھانی مه له، یان پاراست آه نجا پشت جووله ی په  بۆ ماوه بكات و نكولی ل بكات آه

 . هنا یان ده آه  ئایینه بری شمشر وازی پ له  زه زۆرو دان و به ی ئه نجه شكه ئه
ر  سه پاندنی ڕۆشنیبری خۆیان به  سه له آان بۆ توندوتیژی سرانییه نی نهآارهنا  ڕاستی به به: م سیه
ر آاركی  مۆش هه كوو تاآو ئه به، هات ڕات آۆتایی نه آانی ناوه ده  آۆتایی هاتنی سه النی تردا به گه
ر  رسوڕهنه  ڕاشكاو و سهآی زۆر یه  شوه  چۆن به بگره) هنتنجتون ( گۆێ له. ن آه ی ده  و پیاده وامه رده به
  :نت دا ده م ڕاستیه دان به) اراتچراع الح-آان ته ملمالنی شارستانیه (یدا هآ ه آتب له
نھا   ته آه (ر جیھاندا سه هبوو ب زاڵ   بوو آه ی نه آه هاو ئایینه  هزرو بیرو بهوتنی رآه  هۆی سه  بهڕۆژئاوا«
   به ه بوو وه  هۆی زابوونیه كوو به به، ) ریان گرتووه آانی تر وه ی ژیاره وته  شونكه آك له مه آه

  م جگه به،  وه چته یاد ئه یان له م ڕاسیتییه آان زۆرجار ئه ڕۆژئاواییه، ڕژ رنامه آی به توندوتیژییه
  . ) 2 (»  وه اد ناچتهی یان له مه رگیز ئه وان هه له

   آاركه نزیمه  ته به  م توندوتیژییه هنانی ئهرآا به ر جیھان به زوی ڕۆژئاوا بۆ سه هرش و غه: م چواره
  ته وه ئه، ی  گه شدارن و ڕكن له  بهش و  هاوبهبت تیایدا آكیان نه مه ر آه گه كی ڕۆژئاوا مه موو خه هه

آات   ده وه باس له) Cultural Imperialismئیستیعماری ڕۆشنبیری  (یدا آه تبه آ عید له ماموستا ئیدوارد سه
شدار  ر تایدا به سووف و شاعیرو نووسه یله ندو فه  سیاسی و بیرمه موویان به  هه  آارك بووه مه  ئه آه

  . ویش له ناوبانگ دیكنزو جگه ری به ی نووسه ونهك  وه، یدا ڕكن  گه بوون و له
: ویش آات ئه عید ده ی ئدوارد سه و قسه  پاپشتی ئه  آه وه چته یاد ئه  شتكمان له زۆر جار ئمه ،م ده
 بیاری   آۆمه  بۆ جیھان به ی وتانی ڕۆژئاوه رانه  ئیمبرایالیی داگیرآهجووكیجموموو  هه

آردنیان   آۆیله بهآان بۆ  ریقییهف ی ڕاپچكردنی ئه وه بزوتنه، دا و وتانه موو ئه هه   له هدیموآراسی بوو
ك   وه بووه  نه بیاركی دیموآراسی  آاتكدا ئازادآردنیان به له(،  مان بیاری دیموآراسی بووه  هه به
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نك  یه گه  ئه وه  ئه  آه مه ئه) آات باسی ده دا  ه ناوی مستقبل الحری یدا به آه  آتبه  لهریا آه رید زه فه
  . یدا هاوڕا بوون  گه  بوون و له یارانهم ب آان پاپشتی ئه رهاش ئاییند وانه ت له للهرانی می ی نونه زۆربه
مریكای  ئه ( ناونیشانی آات به رده آتبكی نوێ ده) Kevin Philipsبسیلیفن فیآ(  ته وه ئه: م پنجه

ی  وه ره  دهیت آانی ئایین و سیاسه ندییه یوه ڕ په مه ر له رسوڕهنه آی سه ند ڕاستییه چه) 1() اتییوقرپ
  وروپا به تی ئه ر سیاسه سه ی ئایین له وره ری گه كوو آاریگه  به وه ر ئه ك هه نه، آات مریكادا باس ده ئه

  :ك یه ده ند سه درژایی چه
  : و ڕاستیانه له
رك یان پاساوكی   پانه ه آۆمهئیسالمی ت جیھانی   تایبه ا بۆ جیھان بهورپ داگیرآردنی ئه .1

و  تی ئه  نوان فراوانكردنی ئیمبراتۆریه  له هبوو هز هه آ به ندییه یوه كوو په به،  بووه ئایینی هه
 :ومبوی ئیستیعمار س آانیان بۆته  ناوه  آه  بكه رانه ده و مژده یری ئه سه«آان  ئایینیه و بانگخوازه وتانه

ل  (»نراڵ هینری هیفلوك  جه وه، ربدرا  سۆدان سه  له آه) نرال غردون جه(،  وه ره دۆزه) د لفنجستونیفید(
255 ( .  

 پیاوانی  وره  ڕاستی گه به «:ت  ده ك دن آه یه ر مارۆك قسه نووس ئارسه مژوو ر له نووسه .2
   له ی آه یه و قسه ئهها  روه  هه»هاتن ) نگی پیرۆز جه ( و به ڕو وه ماس و گوڕو تینه  حه  زۆر به نیسه آه
 وای ل  هنیس  آه وه  داخه زۆر به«: ت  ده  آه قی آردووه  نه ره دنبه  ئه ی آاتدرائی سنت جایلز له شه قه

 گرنگی  شه آاندا قه  ئایینیه هر زۆر شون و میمبه له،  وه ته وه ستی ده  ده  ئامرك به  بۆته هاتووه
ربازی  تی سه  و خزمهربازی بۆن و سه ره كی بكات به  ئامۆژگاری خه بین آه ی دهبرباز چاودری سه
  وه ته آانی عیباده ر شونه سه  پانتایی و درژایی وتدا به  لهریتانیا  ئای به وه، ن وت بكه

 . ) 255ێ(. » وه آته شه ده
ش آاركی  وه هكوو ناو یان به وه ره تی ده  سیاسه ی له آه ه ری ئایینیش بۆ بۆش و آۆمه پانه .3
ڕم  باوه«: تی  بوش وتویه  آه لمنراوه  سهت  ده ته وه ئه. ر ی نووسه ال ی گومان نییه  جگه و ویسته نه گه به

ج  رشانم به گی سهتوانی گرن مده  نه بوایه  نه و ر ئه گه  ئه وه، آات  ده  قسه وه ی منه  واسیته  خوا به  آه وایه
رگریكردن  آارم دن بۆ به موو شونكدا به  هه خوا له«: تی  وتویه یھن آه  ده وه توم دی الی  له. »بنم
 ڕاستی  به. ر شونك بم  هه م و له یكه ی ده و آارانه موو ئه  هه  توانینی آتبی پیرۆزی جیھانی له له
 . »اتآ مرینم پ ده و ڕامدن و ته ر ئه هه
تكی  بابه) نیوزیوك (ی  ڕۆژنامه2003 سای  ر عراق له مریكا بۆ سه مك پش هرشی ئه آه .4

 یباس،  وه  ئایینه ندبوونی به  بۆ ئایین و پابه وه رتییه رسه و سه ده ربه  عه ڕانی بۆش له ڕ گه مه نووسی له
ڕۆك ئاوزولد  گه ری شیری ئامۆژگاریكهب آی ته ند ئامۆژگارییه رۆك چه ك سه یانییه موو به  هه  آه آردووه

 ئامۆژگاری   آۆمه ز1917 سای   له ندییه آی ئوسكوتله یه شه ئاوزولد قه، وه خونته شیمبرز ئه
لكی   هه  تاآو له وه  میسر آۆآرابونه  له آه   آردووه ندیانه  ئوستورالی و نیوزله ربازه سهو  ی ئه ئاڕاسته

 . ن ستین و قودس داگیر بكه له ر فه  سه رنه  دایكبووندا هرش به  لهوی جژنی شه گونجاودا له
 عراقدا آاریان   لهبشیری ری ته ده  ڕكخراوی مژده30ر عراق  ه هرشی س دوای ساك له .5
رانی  ده ندی مژده یوه ری ئیداری په به ڕوه به) نجلوس تایمز لوس ئه (ی ڕۆژنامه آیدا بۆ یه  قسه له، آرد ده
 بۆ  وه بته  بو ده سیح یامی عیسای مه  په وه  لیه ی آه یه و بنكه  ئه بته عراق ده«: ت یی ده وه هت نه

: ت  ده  ڕكخراوكی دیكه رپرسكی تر له  به وه. »ڕاست تی ناوه موو شونكی ڕۆژهه ئران و لیبیاو هه
وت ڕكخراوی  دا حهی دوو سا  ماوه  له وه ئهر  به له. » پناوی ڕۆحدا  له نگكه جه«: بارودۆخی عراق

 .   بو بۆوهداغدا  به نھا له بشیری ته ته
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ر   هه ی ئیمبریالی بووه وه وامی بزوتنه رده ی به دات آارو پیشه  عراقدا ڕوو ده مۆ له ی ئه وه ئه: م ده
.  آان بووه بشیرییه  ته  ڕكخراوهو پاپشتی ربازی پارزه وام هزی سه رده به، مۆش  تا ئه تاوه ره سه له
 ڕووی  وه و ئه وه  خوارووی سۆداندا بو بونه آان له بشیرییه  ته  سۆداندا ڕوویدا آاتك ركخراوه  له مه ئه

  .  وه بنه  بو ده مان شوه  هه  دارفۆردا به ش وا له  ئسته وه،  ڕووی دا دا آه
 ئیتر نازانم مانای،  شمشر بت به ت نه سیحیه ی مه وه  بوونه بو مانه موو ئه ر هه گه ئه: م  ده وه

ی ڕۆژئاوادا  وه ره تی ده  سیاسه ری ئایینمان له  ڕابوردوا پانه  له ئمه ؟ ر چییه شمش  دین به وه بونهبو
  ری و سیاسییهماعكی ئابو  ته ه نھا آۆمه  ته  آه- شدا وایه  ڕووآه ك له وه–زانی  وامان ئه، گرت م ده  آه به

آانی  زیره  زانایانی سیاسی و مونهر بهو مه آیش له یه  تا ماوه  آه یه وه م دخۆشیمان ئه به، و هیچی تر
  وی و ڕۆچوونی بۆش به تا توندڕه هه، ت  ده آه نی آتبه ك خاوه ڕۆژئاوا خۆشیان گومانیان وا بوو وه

دا  م آاره ر بۆش له گه  ئه وه،  وان گومانیان بۆی چووه  ئه  نییه و شوه  به آه  آاره  آه وه ئاگای هنانه
 و   آاركه هم كوو ئه به، ستی پ آردبت  ده سك نییه م آه آه و یه  ئه وه ئه،  ڕۆیشتب ڕۆچووبت و زیاده

 جیھانی  ندی به یوه  په ی آه وه ت له  تایبه نی به مه  درژایی ته  به ر ڕۆشتووه سه تی ڕۆژئاوایی له سیاسه
  .  یه  هه وه ئیسالمییه

  مان زانی؟ آه ت و راستیه قیقه  حه وه  ئاگا هاتینه ی به وه بت دوای ئه جا ئیتر چی ده
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ncsfp. com. :یت آه دی ده دا به یه م پگه  له و ومانه زۆرك له) 1 (
) 1) Uri Avnery is an Israeli author and activist. He is the head of the Israeli peace movement ،"Gush 

Shalom". http:// zope. gush-shalom. org/home/en   
) 2) Huntington ،Samuel ،The Calsh of Civilizations ،Simon & Schuster ،1997 ،p 53]  
) 1) Kevin Philips ،American Theocracy ،Viking ،2006 .  
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