
 وه قورئان و ئه  یه ك ناگرنه
 

هه روه ك ده ن دینی ئیسالم سنوری . به بونی نه ته وایه تی نیه  ئیسالم دینكه آه باوه ڕی 
بۆ نمونه آه . آۆیله ی ، ئه ین ، آه وابو نه ته وایه تی سایه وه ئیسالم  نیه و هه رهه موان

بگومان ئه . ه ی خۆی پش ئیسالم خا له وباوه ڕه دابت ئیسالمیه ك نه ته وه آ س هه یه
 جابۆیه په روه رده ی. ی آه پابه ندی ئیسالمه به هه ستی خۆی باوه ڕی له ده ست ئه دا ومرۆڤه

تیا  ئیسالم ڕگا به هه ستی مرۆڤنادا آه بنته خاوه ن هه ستی نه ته وه یی وئه وهه سته ی
پیرۆزتره ته  ، ئه یان ، له هه موشت الدروست بت هه رآاتكیش ناوی ، ئه  ، بته پشه وه 

  ی بوادارنی ئیسالم تا بیخاته پاش نه ته وه آه. نانه ت له ودایكه ی آه به دنیاشیا هناوه 
هه موشتك بكه نه فیدا بۆی  ئه وه نده ترسیان له عه زابی ئیالهی و قه برهه یه آه ئاماده ن

بفرۆشن و بیكه نه خری و قوربانی  ه شیانله تاوگیانی خۆیان ئاماده ن خاك و نه ته وه آ
چونكه . شانازی و ناوی عه بدوڵ یان په سه نده  وایان ڕاهناون آه عه بداته تی بكه نه.خۆیان

ئه مه یه آك له درۆآانی . ناوی هه یه به عه بدوشه وه  ناوی ، ئه یه و ئه  ، هه زاو یه ك
ت آه ری آه ونو آائینات بت چۆن ناوی عه بدوی له یه ك ، آه دروس  ئه ئیسالم آه وته ڕوو،
دا ئه گونج كی بخاته به هه شت یاجه هه نه م ئیتر  . گه یه ك ، به ئاره زوی خۆی خه ئه

  یا ن محه مه د عابدانی ئه  ئاگادار ئه آاته وه آه چه ند عه بدی لئه وه شته وه چۆن ناوی
د ،  میش چه ند گه رم و عه زابی سه خته دیاره ، محه مهبه هه شت مه زنو خۆشه و جه هه نه 

نگرانی ئیسالم له  عاره ب هه ندك زیره آی به آارهناوه به وه ی آه الیه.هه ردوبه ری بینیوه 
وت ئه وا ، ئه  ، پوچه  گه رنه ته وایه تی پش دین آه. هه ستی نه ته وایه تیان بشواته وه 

الوازده بت عاره بیش له وه سوآتر ده بن  ه ده رونیانا دینه آه شئه بته و سه نگی نامنت ل
ئیسالم دڕنده یه آی زۆرمه ترسیداره و له تاریكستانی  نمونه شمان سه ده ی بیستویه آه مدایه

داوه له شه ڕوئاژاوه نانه وه زیاترهیچیان نه زانیوه وبوایان  یه مه نو سعودیه وه سه ریان هه
وتنكیش نیه هه موشتكیشیان داوه ته ده ست ،ئه ، به وباوه ڕه پوچه ی  به هیچ جۆره پشكه

 . ئه مان ته نھا ئه وه یان له سه ره آه خه كی به هزی شمشر بكه نه ئیسالم و. آه هه یانه
آاو به  ئیتر ،ئه ، خۆی هه موشتكیان بۆ دروست ده. بخۆنو بخه ونو سوجده بۆ ،ئه ، به رن 

تیشیان ده خه نه  آه وابو هه ستو بیرآردنه وه ی مرۆڤایه.ئه یخاته به رده میان ئاماده آراوی 
دی ، قوڕه یشی و، وه ره  ژرآۆنترۆی ،ئه ،یه آی،خه یایو قورئانه دروستكراوه آه ی محه مه

ناردیانه ئاسمان بۆئه وه ی آه س ده   قی آوڕی نۆفو،دوای ئه وه ی گیانیان آرده به ر،ئه و،
و قورئانه یه آه له هه موان ئاشكرایه هه  قورئانه آه شیان ئه. ه گاتو پیسی نه آه نستی ن

پاش ئه وه . وسوآایه تی آردنیشه به مرۆڤایه تی  موی تف آردنه له بونی سروشتی ئه م جیھانه
سه پاند به سه رمانا خۆیان لكردینه خاوه ن ماڵ له سه  ی ئیسالم ده سه تی خوناوی خۆیان

آۆیله و آوڕنوش به ری ، ئه  و، خاآی لم و به ده ووییه آان   خۆمان و ئمه شیان آردهرخاآی
تان تاده سه تی خوناوی خۆیان سه پانو پایان لداوه یه وه و آه وتنه  پاش داگیرآردنی میله

  ئهساه ئه م بوده نه١٤٠٠ زیاتر له  زه آات وه رگرتنن له مزگه وتوآۆنه آاندا سواكردن و
له به  مه ال آانیش گله یی. مان تۆقنن به ئاگری جه هه نه م و پردی سیراتول موسته قیمه وه 

ئه ڕوات ڕۆژانه  الوازی.خته سوتاوه آه ی ئیسالم ده آه ن چاك له وه دنیان آه وائیسالم به ره و
ئیسالمه آان له وه ی آه  دنیام. به سه دان آه س له دینه آه ی محه مه د هه ئه گه ڕنه وه 
ڕه دا نه بون آه هیچ آه سك  پكه نینیان به وته آه م دێ چونكه ئه وان هه رگیز له وباوه

ساه ڕه گی نه هامه . ١٤٢٦وه ی آه  جورئه تی ئه وه ی هه بت له ئیسالم هه گه ڕته وه به



ه ئیسالم ده له وماوه یه آه متری ده وت آ تی به سه رمانه وه چاندوه به م باوه ڕآه ن زۆر
شاره آانمان بۆته مۆگای بت په رستانی ، شیعه و ،  بۆ نابینن. خرته زبدانی پیسی مژووه وه 

 ده ینگ آورته آانیش ، به  مزه ربه سه رو،. ، ملھوڕه آان  سونه ، سه یدو ، شخ و ، ده روشه
انه پله خوناویه وه ك توتی داست. شه وه چاوبه ستیان آردوین  چه ندوشه یه آی عاره بی

آورد سه دان ساه خه بات . ڕاشدینمان بۆ ده گنه وه ده ینو ده ینه وه  آانی خوله فایانی
آورد  ئازادی به م به آوێ گه شت ئایه دینه آه ی توانی ئازادیكا ئه ی داگیر آه را نی ده آا بۆ

آۆیله ی ده ستی  آورد یانكردۆتهآن ئه وانیش ئیسالم نین گه رآورد به ئیسالم ئه زانن ئه ی بۆ
و،ئه ، ته باره آوته   ی آورد ئیسالمه ئه ی ئه٩٥وه ك ئه ن له ٪ . داگیر آه رانی ئیسالم 

عاره ب آه خۆی به پشه . بت  عاالیه بۆله آورد ڕه وانابین آه چیترآۆیله ی داگیرآه ره نه
تانه یا ن آردوه آه هه ستی نه ته  وای ئه و دینه ئه زانت هه میشه دوژمنایه تی ئه و میله

چوارچوه ی آۆمه گای ئیسالمدا ده ژی ئه ی ئه  وایه تیان تیایه نمونه شمان آورده آوردیش له
وه ژیانه آه وایه بۆ له آوردیان ڕه وانه بینیوه آه تا  وان نان آه ئیسالم دینی ئاشتی وپكه

یان وتی عاره بی وئیسالمی هه ن چنده ها ده . وتی خۆ ی به م  ئستا بییه خاوه ن خاآو
ملۆنك زۆرآه مترنو و تیشن آورد یش زیاتر له چل ملۆننه وئیسالمیشن ڕگرن  وتیشیان له

ئه  ی آه ببته وت وادیاره آورد هشتان نه گشتۆته ئه وه آه به ته واوی ئیسالمبت پاش له وه
آورد هه  به ملۆن آوردیشایان ئه نفالكرد هشتاوه ی آه جۆگه له خونیشتان لدروسكردین و 

آه عاره ب خۆشی   به شوه یه ك خۆیان به دینه به ستۆته وه رخۆی به آۆیله ی ،ئه ، دائه نو
ئیسالم ترسنۆك و بخیره   به م دیاره آه. ئه وه نده ی آورد شانازی به دینی شمشروه ناآه ن 

وت ده بته ئیسرائیلی دوهه م بۆیه   گه ر آورد به خاوه نگوایه ئه. تن آه ئه وه نده ئه ترسن 
آه وابو هه رسه رشۆڕی بۆ . هاوآاری آوردناآه ن  هیچ وتكی عاره بی یا ئیسالمی یارمه تیو

چونكه هه . خۆیان به دینی ئاگرو شمشره وه هه واسیوه  ئه وآورده ئیسالمانه ده منته وه آه
تقیون و هه موئومه ی عاره بیه و ئیسالمییش قوڕپوانیانه بۆ فه  یلموعاره ب وئیسالم له ئیسرائ

له ده یان جگای .  فه له ستین خاآی عاره ب نه بوه  هیچ مژوو یه آا لسه ستی نك آه له
ده یان وتی . خۆیانا ئاماژه ی پكراوه آه فه له ستین ، خاآی ئه هلی آتبه  قورئانه آه ی

خاآی   مو توانایه آیانه وه یارمه تیان ئه ده ن آه به ناو فه له ستین به هه و ئیسالمی عاره بی
ملھوڕمان تیا هه  نه گنه تی آوردیش له وه دایه آه سه دان.  و ئیسرائیل داگیری آردوه  عاره به

ڕه واتر ئه زانن له وخاآه  جونه وه ی چه ته و مرۆڤ آوژه آانی فه له ستین زۆربه. كه وتوه 
نه ماوه به رامبه ربه نه ته وه و   آورد و هیچ هه ستو ویژدانی مرۆڤایه تییانداگیر آراوه ی

چونكه ئه وگه لحۆ یانه نه له وباوه ڕه دان  خاآی آوردستان عاره بیشیان آردۆته تاجی سه ریان
یان لجۆشكردوه ته نیا الی عاره به و ده رگاآه شی به ده سته  آه ئه وبه هه شته ی ئه وان م

آورد آورتانكا بۆ خۆتان و بیرو باوه ڕه چه په ه آه تان ئه بوده  ئه ی نمه آی. وه یه ئه وا نه 
ڕدان آه آورد له سایه ی ئیسالمه وه حه ساوه ته وه و ئیترجیابونه وه مان بۆ  نه ش له وباوه

 یه ئیسالمنین تانا نك هه بوئه یخۆین له گه یانا بۆشمان ن ئمه ماره باو وموكی چیه ئه ی
ی آه  داوای ته قی خۆمان بكه ین له ئیسالم وعاره ب نه گبه تیه آه ش له وه دا یه ئه وانه

آیشی پوه  مه ال یا شخ. خه باتی چه آداریایشیان آردوه ، ناوه آانیان هه م عاره بی بووه
یش خه دان سا ی تر ١٠٠به م آورد ئه گه ربۆ . بوه ، به ناو شۆڕشی نه ته وایه یتان آردوه 

. ببته خاوه ئای خۆی  بات آا ناتوانت یه ك بست له خاآی خۆی ئازاد آا وبه ئازادی بژی و
٪ مایه پوچ ده رچون چونكه هه  ئه ومه ال و ،شخو،سه یدانه ی آه بۆ آورد خه باتیان آرد له

هه . دبودینو آوردیان تكه ڵ به یه ك آر ستی نه ته وایه تیان له دینه آه یان الوازتر بوه و



آه م ئه گه ربه ناوی ئیسالم و بۆ ئیسالمیان   زه ره ریان آرد یه ربۆیه ش له هه ردوال وه
و ئیسالمی پویستیان به نه ته وه یه آی تری وه ك ،  بكردایه ئه وه بگومان وتانی عاره بی

آردنه وه تورك ده رسیان وه رگرت تورآیش آه به ناوی زیندو چونكه له. تورآی ، داگیرآه رنیه 
دروستكاو ببته ده وه ت و زۆربه ی عاره بیشی خسته ژر داگیرآاری  ی ئیسالمه وه توانی خۆی

وابوله دوای تورآه وه ئیسالم خری نه ما بۆآورد و ئیسالم وه ك به رازی تۆپیوی  آه. خۆیه وه 
  ردستانه وه دوهه میش ئه گه ربه ناوی آورد و یه آپارچه یی آو .به ده ست تورآه وه  لھات

ئازایه  شۆڕشیان بكردایه آه هیچكات ئه وسه رآرده آوردانه ی ئه وآات و ستاش ئه و غیره تو
. تیایان دروستناب  تیان تیا نه بوه و بیریشیان لنه آردۆته وه و ئه وهه سته شیان هه رگیزیش

ه یان خاوه ن عه هه ریه آ نده ها سه رآرده مان هه یه و چونكه له پارچه یه آی آوردستانا چه
ئه وه ی آه به هه زارانیان له یه  ئه وه ش بۆته هۆی. شتره تكن بیرو باوه ڕی جیاوازیان هه یه
تائستاش ئمه له قۆناغی عه شایه ریو ، ده  آه وابو. ك آوشت له پناو ده سه تی تاآه ویدا 
ئه گه ربه ناوی هه رچوار پار  ئه ی  .ئه خولینه وه  ره به گیا ده رنه چوینو به ده وری خۆمانا

ند سه رآرده ی ترمان هه بوایه ئه وآات به هه زارانیان له  چه آه خه بات بكرایه ئه بت چه
به ملون له یه آتریان ئه بانه وه بۆ ده سه تی خۆیان و هه  یه ك ئه آوشت ئه مجاره یان

ن آه هه رچی خۆفرۆشیه آه بیكه ئاماده . بیان زانیایه آه واژر آه وتون  رآاتكیش الیه آیان
 پاشانیش ئه وخۆ فرۆشتنه ی. پناومانه وه ی خۆیانوعه شیره تو بنه ماه آه یان  ن له

 آه وا چه نده هاجار. خۆیانمان لئه آه ن به آوردایه تی هه ربه خۆمانی ئه فرۆشته وه 
وتۆه   تۆه ه و بچوك تا ئستاش هه ربه مشكی خه آیوعه شایه ریو گه ور آورد. بینیومانه 

خوعه شیره تانه  ئیتر ئه بت ئمه چاوه ڕی چیله و سه ره ك. سه ندنه وه په روه رده آرین 
سه پاندوه وخۆیان   ساه ئه وانیش وه ك ئیسالم خۆیان به سه رمانا آه ین آه بۆ سه دان

 هه ن یا شه هاده یه وتۆشیان كردوین به ، سه رۆك ، به ب ئه وه ی هیچ خونه واریه آی ئه
ئه وشوه سوآایه تیه ی آه . دوژمنانمان  به گا ته چی بوین. آیان هه ب هه رسه رۆآیشمانن 

ئیتر چۆن خۆیان ل .وه نده یان پكردوین  خۆمان به خۆمان آردوه دوژمنه آانیشمان هه رئه
 و شه هاده یه آی وا آانه وه به ب هیچ ماندوبونك ناته ئیمامی زه مان آه بیرله خۆیان ده

خۆشی گاته ی به خۆی دێ و بوای به خۆی . دائه نه ونن  چاوی آردۆته وه خه كی سه ی بۆ
به م به داخه وه آه ئیمه ی آورد وابوین به گاته چی به ده  .نیه چونكه خۆی خۆی ئه ناست

تیاهه نه آه وت آه هه هه تا ئستا له چل ملیۆن آورد ، گاندیه آمان ،  . ست هه لپه رستانه وه
 ئازادآرد له ده ست گه وره ترین دڕنده ی سه رزه وی آه ،به ریتانیایه ، بۆ ئمه مو هندی

آورد خۆ  ملون به م٧ملۆن نه بون ئستا بون به ٣جوله آه آان . چیمان، له جوله آه آه متره 
ملون ئه بوین ١٥ تین خۆملون نه بوب٢٠ ساڵ به رله ئستا به الیه نی آه مه وه ئه گه ر ٥٠

بون توانیان سه ربه هه  ملون٣واته آورد پنج به رامبه ری جوله آه بو آه جوله آه ئه وآات 
ریكا ، یاریده ده ری بو بۆیه سه  موعاره ب و ئیسالم شۆڕآه ن له وانه یه بن ،جوله آه ، ئه مه

ری، جوله آه بو به م خۆ ئه مه ریكا یاریده ده  بگومان وابو ئه مه ریكا گه وره ترین. رآه وتن 
چونكه ئه وان خاوه نی یه ك بیرو باوه ڕبون و له سه  . به هزی سه ربازی به شداری نه آرد

چاویان له ده سه تی تاآه آه سی خۆیان نه بو به یه ك ده  رئازادی خۆیان سوربون هیچكامیان
 لوبنان و ، سوریاو  بوبه شكی زۆریئه وه . ڕه نگارییان آرد  نگو به یه ك باوه ڕه وه به

ن ، یه آه م وتی عاره بی بوآه ئای ئیسرائیلی خسته سه رسه ری  میسریان گرت و ، ئه رده
 دا بده سته وه ئه وشه ڕه ش هه موی ماوه یه آی زۆر آه می خایانو  خۆیان واته به ب شه ڕ

 برسا خه ریك بو بمرن به ملون له ربه هه موعاره ب دانه ونن میسریه آانیش له توانییان سه



 آانیان آه وتنه سه رجاده آان بۆله شفرۆشتنی خۆیان ئه ویش ئه گه ر،سه الحه ینی ئه ژنه
ئیستا  یوبی ، تۆپیونه بوایه جوله آه ش ئاواره نه ئه بو هه رخۆفرۆشكی وه ك ئه وبوآه وا

هه یه ئه وه  آ.ری آوردستان تورآی دڕنده و عاره بی فاشستو فارسی گلیش بونه ته داگیرآه 
سه رآرده آانمان   شه و تازه به تازه٢٠٠٦سای . نده ی ئیسالمو عاره ب ترسنۆآتربت آوردیش

رسه ریانه وه ئه شه آته  شانازی ده آه ن به عراقه وه و ئاآه ی ئومه ل عاره بییه به سه
 شیان به ته واوی عراق بونی مجاره وه، به الئیالهه ئیله وه آوردشیان آرد به عراقی و ئه

 ق به  وره ترین خیانه ت نه بت ده رهه جائه گه رئه مه گه. آوردیان سه پان به سه رمانا 
ئیتر ئه ب چاوه ڕی چی له و به ناو سه رآردانه  . آوردیان آرد ئه ی چیتر له وه گه وره تره

رین دوبه ره آییان خستۆته آردوه به عراقی گه وره ت له آاتكا ئه وان آوردیان. بكرت 
به زمه آه ش له وه دایه . ناده ن چاوله ئاستیان به رزآا ته وه نوانمانه وه بوار به هیچ آه س

ت نین به م خاوه ن ، مه لیكی ب تاجین ، تۆ بیت مه لیكی آورد  ئمه آه خاوه ن ده وه
شوازی ل بكه ن یان ئاآه ی پایته ختی عراق به ئای آوردستانه وه پ آات آه ئه چت بۆ

هه   دانه وننو له به ریشی ئاماده ن سه ر بۆیه ك. وئیسالمی به سه رسه ریانه وه یه  عروبه
. لی تۆقیوه  من مه لیكی وام نه دیوه شری ماه وه بتو ڕوی ده ره وه خه كی آوردیش. سن 

آه آه س بۆ آه س   آورد له وه دایه نه هامه تی زمانی له ده مانیه به رامبه ر به دوژمنان
وخه كه گرتوه و بون به  دانابه زته خواره وه له سه ر آورسیه آه یو سه ری سه ره وه شیان له

ده ستو به ئه مانه ته وه آورسیو   به میراتی ده ستبه میراتگی ئه و گه له خر له خۆنه دیوه
عه زره ت ده سه تو تاجه آه ی سه ریان  هل. ،تاجه ته نه آه آه یان ،ئه گه یه نن به یه آتر

شه وڕۆژ خه ریكی آۆآردنه وه ی پاره وسامانی ئه  له ده ست نه ده ن ،ئاگایان له هیچ نه ماوه
چۆن سه روه توسامانی چاك چاك بكنودواڕۆژی نه وه  وخكه برسیه ی آوردن ئه وان ئه زانن
هه . جاخربۆ خش نه آبۆده روش نوانیش هه رآورد آانیان دابین آه ن خۆنه وه آانی ئه

آانیان له ده ره ی آوردستانن و خۆشیان له ترسی آورسییه  موژیانیان به آه یفو خۆشیو مناه
میله تیش چاویان ده ره هات آه سیش له برسا نامرت نانك هه رئه  .آه یان ناورن چۆیكه ن

  زارانمان شه هید بو و بونه قوربانیئاواپاداشتی ئه ومیله ته ئه ده نه وه آه به هه. ب بیخۆن
له سایه  بۆیه تا ئستاش سیمای عاره بی و ناوی عاره بی و له چك به سه ره آانمان. بۆ ئه وان 

توانی ژیانك بۆ ئه  هه تا ئستاش نه یان. ی خۆشگوزه رانیانه وه ڕۆژ به ڕۆژ له زیاد بوندان 
فرۆشت بۆ پاروه نانك هه  ۆی به ئیسالم نهوگه له دانین آه ن آه ئه وخه كه له وه زیاتر خ

و ڕۆژ به ڕۆژیش ڕه گوڕیشه ی  تابت چكاوخۆره آانی عاره ب له زیاد بوندان له ناو آوردا
ئه م سه رآرده خه بات گانه . آوت  نامرۆڤایه تی عاره بو دینه آه ی له ناومانا زیاتردائه

نی ته نانه ت ئه و ناوه بۆگه نانه ی آه عاره توا مان هه رله ئاشگئه چن هه تا ئستا نه یان
هه رنه بت له خۆ یانه وه ده ست پكه نو ناوه آانیان  ب به میراتی بۆمانیان به ج هشتوه

ن به بوای من گۆڕینی ئه وناوانه له خۆیدا ئه بوه خه باتك  بگۆڕن تامیله تیش چاوله وا نكه
یانتوانیوه هیچ سیمایه آی عاره بی ئیسالمی له سه رآرده آانمان نه  ئمه له آاتكا.بۆآورد

چۆن بتوانین باسی .بسنه وه ئیتر چۆن ئه توانن مشكی نه وه آانمان بسنه  مشكی خۆیانا
ین آه سه رتاپا ی آوردستان په له ڕه نگدانه وه ی عاره بی و ئیسالمیو له چك به  وتك آه

. فغانستانیو  ه كه ئه بینی وائه زانیت له ،ئهرله زۆربه ی ناوچه آانی آوردستانا آه ئه خ سه
و . آورتانه ئه بینی  آوردكیان بۆزیاد آردوه آه ئه وهه مو ڕیشپانو له چك به سه رو ده ینگ

آردنه وه مزگه وتی گه وره گه وره  له هه رآۆنو شیوكدا مزگه وتكی تیایه و به رده وامیشن له
آه هه رنه بت هه . ،له پاشه مان آه نه وه   شه ی ،ئستانهیان نه یان توانی ئه و. و زیاتردان 



خۆئه توانن ناوی آوردیا .  جیامان آه نه وه  حشستیانه ته وه ندك له ئه فغانستانو پاآستانو وه
هه تائستا هه ویان نه داوه آه زمانی آوردی . آوردالند، شتی تر زۆرن  بگۆڕیایه به،آوردیا، یا

من خۆم آات به آوردی قسه ئه آه م زۆربه ی وشه آانم عاره . كه نه وه بی پاآ له وشه ی عاره
آردنمانه  تاوانی من نیه و هه وی خۆشم داوه به گوره ی خۆم به م تاوانی په روه رده بیه خۆ

رآرده و مامۆستاو به  آه وا تا ئستاش له ڕۆژنامه و ته له فیزنه آانه وه بیگره تا ده گاته سه
ئیتر نه وه . وشه ی عاره بی  ه تی په روه رده ش هه رهه مویان قسه آانیان په لهڕوه به رات

ئمه ش ئه وه مان له سه ره پیابۆین  ئاوه آه ئه ڕژن بۆمان. ی تازه ش خۆ له وان باشتر نابن 
ڕزه آه مان ، ئه ، بیان پارزت و هه رنه  و ده ست به سنگه وه بین بۆ مه لیكو سه رآرده به

آور نه بن و هه تادنیا دنیاشه هه رمه لیكی وتی ب   آانیان زیاد آا بۆ ئه وه ی وه جاخوه
زمانی عاره بیو ناوی عاره بیمان زیاتر بت خری زیاتره بۆمان ئه   آه وابو هه تا. ئاوخاك بن 

ۆ یا ب عه قنین سه رآرده آانمان خۆیان چاك ئه زانن خر له چیدایه ب وانیش خۆ ئه وه نده
چونكه زمانی عاره بی . ستكاری پیرۆزی ناوی عاره بیو سیمای عاره بیان نه آردوه  ئستاهیچ ده

 له. عاره ب و ، محه مه د، په رست بت .پیرۆزی ئه یه ، آوردیش هه رئه بت تامردن  زمانی
آردوین  به رئه وه ی عاره ب نه ك هه ربه شمشرداگیری آردوین به كوبه عیلمش زیاترداگیریان

پشتی حوشتری  عیلمیش هه رله ئیسالمه وه په یدا بوه وله سۆمالیشه وه ، به شی آوردیشیان به
و داهنه رمان  مه ریخی نارد بۆ مان هه روه ك ئه بینن له آورد یشا هه زاران فه یله سوف

ا آه چه ڕوحی شخ زان وه ك ئه میر. له سایه ی خرو به ره آاتی ئیسالم وه .تیاهه كه وتوه 
عاالی ، به جھنا و ئستاش وا له  ند به دسۆزانه وده ستپاآیه وه ئه مره آانی ، ته باره آو ته

ئاشه به ته نوره ن ، ڕوحو مه ال آركار له   حۆریدا شه وڕۆژ هه رخه ریكی سبازو٧٧باوه شی 
ۆنیسته آان ، بۆیه له ناو آۆم. به هه شتیشی تیا نه بو آۆمۆنیست هه گه ڕایه وه چونكه خر و

وته ڕیشپانكردن وچووه ڕیزی بوادارانی زانایانی ئیسالمه وه هه  ئه ویش ڕوی خۆی ڕه شكردو آه
لیفه عومه ر بگرته وه به م له به رئه وه ی آه آورد بو به ژماره یه ك  وی دا آه جگای خه

یسۆری تازه پگه یشتوی ڕوح ئه میری ئومه ت وعالیمو پرۆف. قرچاوه آه ی سوتا  به خته هه
 به بوخچه یه ك عیلمه وه چاوی به دنیا هه.، مه  به شیریش ، هه رله دایكی به ربووه  آورد

ئه قو  به ئه مری ئیالهی عیلمی ل هه.بۆ یه بوه به و عالیمه ی آه ئستا ئه یبی نن . ھنا 
خه لیفه یه  خه ریكه جگایوا ئه ویش . خه لكیش له دوایه وه خه ریكی آۆردنه وه ی عیلمن 

ئه وخۆفرۆشانه مان  آی تۆپیو بگرته وه بۆئاینده ی آورد باشه هه تانمونه ی قزه وه ری وه ك
دینه آه ی ، ئه  دا،  ئه و زانایه هه رخه ریكی شتنه وه ی مشكی خه كه له پناو. هه بن

 عاره ب و ئیسالم به ره چونكه ڕۆژێ آیش دت مه ال به شیرها آا بوه خه لیفه ی سه رده م
له به . ال به شیری تورآمانی بۆ نازكرودین  مه. ئه ش ، وا هیدایه یت داوه . پوآانه وه ئه ڕۆن 

هه مو فه یله سوفه زه به ال حانه ی بۆناردوین بۆ  رخۆشه ویستی آوردیشه آه وا،ئه ،ئه و
نه وه به خه باتی شمشرو قه غان آوردستانه وه ده ست آه  بوژانه وه ی ئیسالم وابه ته مان له

آوردا زیاد ئه آه نو ئاسنگه ری زۆر ئه بتو خه كیش بكاروآاسپی  به وه ش بوژانه له ناو. 
آورده آانیش مان له سایه ی ئه وانه وه حه ساو نه ته وه به تاینه ت جه  سه رآرده .  نابن

انمانیش مان زۆربه په رۆشه وه ن بۆ چونكه ئه وعالیمانه ئه زانن آه سه رآرده آ . نابی مه لیك
 سه رقای پشكه وتنی مزگه وته آانن وشه وڕۆژ خه وخواردنیان له خۆ یان حه رام آردوه ئیالمو

عالیمانه ی  آه وابو بونی ئه و. له پناو مزگه وتومناره ی به رزو آردنه وه ی ته آیه آاندا
له سه رآه م آرد  یه آی زۆریش ئه رآیانئیسالم سودكی یه آجار زۆری هه یه بۆیان و تا ڕاده 

آه ڕۆزژانی هه ینی قسه و  پرۆفیسۆرو عالیمانه ی ئیسالم نه بت. ئه گه رئه و ونه ته وه چونكه



ماندو نه ناسه آانمان ئه و  باسی ته قواو شه ره ف و ئیمانمان بۆ بكه ن ئه بت سه رآرده
 ننه وه بهخوطبه  به ریه آشت ئه وان ناتوانن م لهوتارانه ی ڕۆژانی هه ینیاشمان بۆ بخو 
 نیه و پاشانیش سه  واریه یه آی ئه تۆیان آانی ڕۆژانی هه ینی ما ن بۆخوننه وه چونكه خونه

ئه ی نیان بینن آات دنه سه ریه له . رنازانن  رآرده ماندو نه ناسه آانمان عاره بیش هه
عراق ئه آه ن هه رهه مو خوطبه آانیان به آه مان گه لی  فیزیۆن یا له شونكا قسه بۆ گه له

جابۆیه مه السواكه ره آان به ناوی ئه و ئیسالمه . رجومه ئه آا  آوردیه و یه آكی تربۆیان ته
 .  گودرژو ینیشیان گرتۆته ئه ستۆ و له ته ڕئه خۆنو له وشكیش ئه خه ون وه ك وه ڕۆژانی هه

ماندو   به ئه ندازه ی خواردنه آه یوبگره زیاتریشگودرژ ئاساییشیان پناآری چونكه گودرژ
نه آردوه بۆ یه  ئه بت به م ئه م سواكه رانه به ئه دازه ی گودرژكیش خزمه تیان به آورد

هه رده م . خۆنه وه  هه رده میش هه رخه ریكی حه په حه پنو به رازئاسایی پیسایی خۆیان ئه
 هه رهه موشمان عه بدی ئه  ، به ناهه ق آه س ناآوژێئه وقسه یه یان له سه رده مه آه ،ئه

ملونه ها پرۆفیسۆرو دانه ر و زاناو خوله  به الشما نه وه سه یر نه بت آه ئیسالم خاوه نی.وین 
ئه وه هه رباسیان مه آه خۆ هه رچی عیلم له  ده روش. فای عه بقه ریو دوانزه عه یاره

آه مپیوته روان وعیلمیان . به په ڕۆی سه وز گرت وه ك  مجیھانا هه یه ئه م ده روشانه مایان
ریكی حه حه و ،ئه نو، شوشه خواردنو به ئه سپو آچه وه  ال ده ستئه آه وێ بۆ یه هه رخه

وه ك ڕامی آه مپیوته روایه وعه . یا له ڕومه تیان ئه ده ن  هه ر شیشكیش له ورگیان.
بۆ نمونه خه لیفه . عه بقه ریانه هه ن له ئیسالما جائه م هه مو  قوعیلمی پ زیاد ئه آه ن

 ناو ته نوری ئاگره  خاوه ن سۆزو به به زه یی بو قورئانی خوشكه آه ی خسته عومه ر آه چه ند
جاآه ئه وه ی بینی حه زره تی عومه ر یه . به ئه مری ئیالهی ئه قوریانه نه سوتا  آه چی. وه 
ر  منیش ویستم السایی حه زره تی عومه. شر ڕزگار آرد ر بوبه ئیسالم و ئیسالمیشی به شم آسه

رآاری  ڕۆژكیان چوم قورئانكم خسته ته نوره آه ی خۆمانه وه آه چی یه آسه. آه مه وه
آوماچرپانی ،ئه  تكردمو هه موپه نجه آانم به بین چو ئه وه غه زه بی ،ئه بو ، لیدام و به

یا . ده مو آش ئه برژنم  ن خۆم ئه زانم آ هیدایه ت ئهم. ، وتی ده ستكاری آاری من مه آه 
سه رتریش به رزآرده وه و خۆشی له  ن خه لیفه عه لی آه هه مو زه وی تا سه رئه ژنۆ و به ره و

ئه وه . شایه تی ئه ده م به گه ردنم وابو  من به چاوی خۆم دیم و له ودنیاش.سه رزه وییه آه بو
  زاناو پرۆفیسۆركی ئه م سه رده مه نه یان توانیوه  ساه هیچ١٤٠٠یه عیلم و ئازایه تی آه وا 

آه سیش نیه آه توانیبتی نھن آانی قورئان بدۆزته وه . وه  ئه و نھنیانه ی قورئان بدۆزنه
گۆڕاوه و باری ئیسالم له لژیدایه بۆ یه وه ك گه مای پیریان لھاتوه و ،  هه رچه نده زه مانه.

  ره و پوآانه وه ئه ڕۆن ڕۆژانه به ده یان آه س له ناو آوردا له ئیسالم هه دهش به ورده ورده
فره ت بن  به نه. خۆم آه سكم له وانه آه هیچ دینكم ال په سه ند نیه و هه موشیان . گه ڕنه 

باوه ڕی   ئیسالم . به آۆمۆنیستیشه وه ئه وانیش جیاوازییه آی ئه وتۆیان نیه له گه ڵ ئیسالمدا
هه مو شونكیشا بونی هه یه  به ، ئه  یه آه ، آه له هیچ شونكدا دیار نیه و بونی نیه و له

ئیسالمه آان باوه ڕیان به وه . سیحره نیه  آۆمۆنیسته آان بوایان به و. و به خه یاڵ ئه بینرێ 
. ت ئاماده آراونومنای لوس آه بۆ ئه هلی به هه ش یه آه له الی ،ئه ، په له ژنی جوانو

وڕیشپانو مزه ربه سه رو آورتانو شه ته له به رانه ن آه  چاوه ڕی ئه. آوننه آراویشن 
یا یایا . یا ئوسامه یا عه لی باپیر. بۆ نمونه ،مه ال به شیر  بشكنن دیواری آچتی و آوڕتینیان

  ی ، ئه  نیه ، ئه مه ش ئه بوایان به و تیاترۆیه جاآۆمۆنیسته آان. وابون نایه ن  آوره له ته
چونكه  به ری آونه آه شیان بۆ ناگیرت. وه ئه گه یه ن آه ئیسالم به جارێ آونی تكه وتوه و
. پیساییه وه   خه ریكه ئه آه وته گۆمی زه مانی شمشر نه ماوه بۆ یه دینه آه ی عاره ب



ك من له ئیسالم تگه  ه های وهدنیام له وه ی آه مزه ربه سه ره آانیش هه روه آمن و ملیۆ ن
وه بۆ مابوه ته وه ئه و سه ر   له باو باپیرانمه وه ك میراتی بۆ مان ماوه ته وه منیش. یشتون 

الوازی آورد له وه دایه به رامبه ربه عاره . لشوا وانه ش له من زیاتر له ئیسالم تنه گه یشتون
 ساڵ ده چت آوردی باشور ١٥تیمان نیه بۆ ته وایه   تا ئساش په روه رده ی نه بو دینه آه ی

ستی نه ته وایه تی و شه ڕی ناوخۆ وه وه ك میزی حوشتره آانی  ئازاده به م له به ر الوازی هه
 آه ٢١ به گشتی میله تیان آرده سواكه ری خۆیان له سه ده  ڕاینه وه سعودیه به ره و دواوه گه

 ته ختكرد بۆ ئه و ، بت ،په رستانه ی ئیسالم و زیندو  ناومانه وه ومه یدانیان مدا گرانیان خسته
  سواكه ره آانیش زۆر ب ئا بویانه آوتونه ته وه ی ئیسالمی تۆپیو مه ال ڕیسواو آردنه

توانیوه   له هه موژ یانیا نا نه یان .خۆفرۆشتنی خۆیان به پاره ی سعودیه وئرانی له برسامردو
ئستا باشه به  . وی ژیانیان دابین آه ن جگه له سواكردنو ناشتوانن به هزو بازوی خۆتان بژ

ئه ده . نفالكراوه و نه بوه  ناو حكومه تی شه قوشی آوردستان بۆ له به شه نانی ئه وخه كه ئه
ئه وان آه ئیسالمن و بۆ ئیسالمی ئه آه  ئ. ت به مه الآانو خانوو مزگه وتیان بۆ ئه آه نه وه 

واته به خوآردنی ئه وبوده نه باله و خه كه  .  سویان به رآه وت به شه ن ده باهه ر یه ك
به خویان آه ن ئه ی مه الآان و مزه ربه سه ره آان  ی آه به ناوئیسالمن وه رگرن و ئه وان

ئیسالم ناآه ن ئیتر بۆ له به شه نانی ئه وخه ه ئه ده ن به و  ڕابه رایه تی بۆ دینه آه ی
بۆ به ته مان هه تا آه ی به خویان آه ینو گوایه ی قسه خورافیا  . سواكه رو ته پیوانه

روه ك توتی سه دان ساه داستانه پخوناوییه آانی خوله فایانی ڕاشدینمان بۆ  آانیان بین هه
بن ، مه ال  له وانه یه.  بووه فیدای آوردستان له پناو گه له آه یا  آام مه الیان. گنه وه  ده

آه ن نمونه آه یان ، سه  ڕاست ئه.  مه ال شاڵ و مه ال ده روشه آان آوردایه تیان آرد مزه رو
هه مومژووی ژیانی . آوشت  آه له سه ر وشه یه آی آورد دایكی خۆی. حه دینی ئه یوبی بو

آه شیا هیچ عاره بك نه ی گرته  جاشو نۆآه ری عاره بو ئیسال بو آات آه تۆپیش له تۆپینه
مه ال آانیش له مزگه وته آاندا . ژرگه وه  كه آورد بو تا له شام فیان داو آردیانهخۆی چون

جاوزی سكسیان له گه دا آرد ن به ناوی ،ئه  و ،  هه زاران فه قیان تیا سه قه ت آرد و ته
ن آورد له وه زیاترلتان قه بوناآات چیتر سوآایه تیمان پبكه  دنیابن آه گه لی. دینه وه 

به وهه سته ترسنۆنه فسه نزمه ی خۆتانه وه خه كی په روه رده . نه فام  چونكه ئوه ی گل و
ڕۆژگار تان نزیك بۆته وه آه . ببنه آوڕنوش به ری خاآی لم و به ده وییه آان  ده آه ن آه

  لمزه ره آانتان. له آوچه وآۆنه آاندا وه ك گه دا ده ستپانكه نه وه و . آه ین  ڕیسواتان
یان  مه الآان هه ر له ترسی عه زابول قه بره آه ڕبازی ئومه ل عاره بیه. ببت به دوژمن 

خۆشیان  . خه لیفه یه آی ڕاشدینی چه په ی آورد آوژیش نا گۆڕنه وه به هه مو آورد. گرتوه 
سه جوان و منای لو هه گرتوه آه به جبه آانیانه وه بچنه به هه شته وه به هه شتی پله ژنی

نده ئه وپرده له موو باریكترو  وه له پردی سیاتولموسته قیشمه وه بپه ڕنه وه ئه وبه ر هه رچه
آه ی آاك ، نۆف و خاته مول نساه ، وه ئه  له ئه ماس تییژتره به ئه مری ، ئه  ، دروستكراوه

ی نیوان فه ره وپرده یان بۆ ئه بته ، تونله آه  ئه. هلی مزه ر به سه رو مرۆڤ آوژه آانیش 
دیاره ئه وعیلمه شیان هه ر له . به یه ك ده گه یه ن .وه ته  نساو به ری تانیا، آه ئه و دو ده

خاآیش به سه ر ئه وه ی آه عاره بی .آه ی محه مه د ا دۆزراوه ته وه  قورئا نه ده ست نوسه
  وه آه زالیكه ئه نزه لنا.ئه  ، ته نھا زمانك بزانت ئه ویش هه ر عاره بیه  نازانت چونكه ،

را به  عه ینو منای لوس به شه له وبه ری پرده آه شه وه به ڕیز حه واریل.حوآمه ن عاره بیا 
به ئه مری  ئیتر ئه هلی به هه شت زمانی خۆیان له بیر ئه چته وه و هه ر. وه چاوه ڕیانن 

ده بن آه ، ئه ،   یمانه شادبه و په. ئیالهیش ئه آه ونه قسه آردن به زمانی شیرنی عاره بی 



پاش ترخواردنه . ئاوی زمزم  په یمانی پیان دابون هه ر له ڕوباری هه نگوین و شیرو شه راب و
روقه لی سوتاوی ئه آه ن به سه راو پاشان  و ڕابواردنیان له گه ل ئه و ژنو مناه لوسانه دا سه

سوبحا نه  ،آه س .  ئه آه ونه وه فاین بنه وه و قه له آانیش هه ر به ئه مری ئیالهی زیندوئه
مه گه رهه رله .سوره تانه به خوارو خچی بھنته وه  هه یه بتوان سوره تكی وه ك ئه م

یدا، ئه وشتانه هه بن یا له فلیمه آه ی ، ئه ڕبه عین حه  فلیمه آانی ،عه ال دین و جنه آه
رئانا داوای به شه آه ی خۆی ئه آات له سوره ئه نفال ،ئه ، له قو ئه نفاله.رامیدا ،بیبی نین 

ته ماحینیه ته نھا داوای یه ك له سه ر چواری ئه نفالی آردوه بۆ خۆیو  ،٤١تی ئه نفاال 
بۆ یه خوله فایان و شخ و مه ال و سه . قوڕه یشی س به شیشی بۆ ئه نفال چكانه  بۆموحمه دی

 ر یونی شیان حه جكیشی ئه آه ن به سه راپاش پی. آانیش هه رخه ریكی تان آردن بون  یده
نزیكتربنه وه و  وه ك مه زه وایه بۆیان تا، ئه  ش ، زیاتر به ره آه تیان بات و له به هه شت

نیزه له خۆیان ماره آه ن  آه هه رچه ندك دیان بخوازت ژن و آه.ئازادیش له ژن آوآردنه وه 
سیان سه راه آه سیان نه خۆن ،ئه ،  اویانه وه آهبه م به ومه رجه ی عه داله تی بخاته ن. 

سبوب و نه آه سی لده ب و ئاگای له خشه ی  یه ی آه خاوه ن عه رش و ئه رزب و نه له آه
هه رچی گیاندارو ب گیانه هه رخۆی دروستكه رو  . مارو ملوره و سه رجه م ئاژه و مرۆڤیشه

زیاتر له شه ش هه زا ر ئایه ت باسی زانای یو عیلم خۆی ،  هه رهه موشی ده گه ڕته وه بۆ الی
، هاتویی،ئه گا   آا ئه ی ولگا ڕاسته ی .بۆ نه یتوانی هه مومان بخاته سه ریه ك ڕئه و ڕ
یئیتر چ پویست ده آا آه خه ك هان بات بۆ جیھاد یا ئیسالم چ پ ویستی  آه ئه و ئه یه وت

ی آۆبكاته وه آه وه ك ئه بینن هه زاران حیزبی چه ته یی آه چه آدار له دینه آه  به وه هه یه
رانه  خه ریكی چه ته ین بۆ ،ئه ، ، ئه یه ك ، خاوه نی ئه وهه مو مه ال ئیكه جه نگاوه هه ن

ده ستی خه ك  بت آه له آاتی پویست و ئه نفاال دا ئه یانرته خواره وه ئه ی بۆ خه ك به
هه رخۆی ب باوه   ده آا دژی ب با وه ڕان ئه ی ئوه نانبه آوشت ئه داو داوای جیھاد

له ،ئه ی ، ته خته یی ئه  ، ئه م ، ئه یه ،. قورئانه آه تا وا ده  .  دروستكردوه  ڕانیشی
 ته ش به ،هندوسه آان ، ئه آه ن گوات یه وان. چمانگا، ئه په رستن جابه سنیه ئه وه ی  گا،

مانگاشه شته آه یان ڕاسته و له ئه ،ئه ، خه  آه هه رچه نده.  یه ئه ون دیاراه و بونی هه
به سنیه دینه آه ی مانگا نات بۆن جیھادم بۆ . مرۆڤتره  یالییه دروستكراوه عاره ب زۆر زیاتر

فه قاته لوهم حه تا یه . دینی مانگا خۆ نه ی وتوه . قچیان ببنه وه  نكه ن یابناوه ڕان ده ستو
،  ئیالهه ئیله  وه یه شھه دونه ئه نه محه مد ڕه سوه  ، جایان قورئان به ده میال شھه دونه

كوآه ریش  ئه وه درۆ ده آا یا به ڕاستی شتك نیه آه ناوی ، ئه  ، بت نه ك مانگا به
 ، هه رآه س آه بیه  له قورئانا نات ، ئه.پیرۆزتره له و،ئه ، یه ی ئیسالمی بۆگه ن و گل 

س آه بیه وێ ئه ی خاته سه  یا هه رآه. وێ ئه ی خاته سه رڕگای ڕاست و ڕاستی نیشان ئه دا
و هه مو زلو زه به الحییه وه چۆن نه  جا ، ئه  ، یه ك به. رڕگای خراپ و خراپه ی نیشان ئه دا

 آه وابو. آردون بكاته خاوه ن یه ك باوه ڕ یتوانی آه هه مو عه بده آانی آه خۆی دروستی
نه هه . ڕگری من بت آه لی هه گه ڕاومه ته وه  حیكمه تی ئیالهی له چیدایه آه نه توانت

وه آمن تفو .ئیسالم هه ن آه له ئیسالم هه گه ڕاونه ته وه  ر من به كو به ملیۆنه ها خه كی
له ناوبه ی ،ئه  ، یه ك ئه بت بۆ نه یتوانی به ڕز آاك شه یتان   ئه نه عه له تی ئه آه ن

بۆ . چۆن مه خلوقكه آه ،ئه بوجه هلیشی ،بۆ له ناو نه براو دۆعای ل ئه آرد  جا ئه مه. رێ 
،  ی ، هه یه  ئه دۆعای له ،ئه بو جه هل ،آردوه له. ش ، ئه  ره ی ئه وه ی ئهبه گو 

، ئه ، له  مه تیئه ی حه آی.قورئانا دیاره ، ئه ش ئه یه آی هه یه و له ئمه ی شاردۆته وه 
 ،هه یه و ڕاحیمو ڕه  چیدا یه آه وامرۆڤی سه قه تو آوری دروستكرد آردوه ئه گه ڕاسته و، ئه



ئمه یان تۆقاندوه و له سه دان  ئه مه یه ئه و، ئه  یه ی ، آه عاره ب سه دان سا ه. حیمه 
وه ی ته ها یه ك آور وه ن به ب ئه  سوره تا وه ك هه ژدیھای حه وت سه ر باسی لوه ده آه

خۆی لكردوین به ڕه حیم ئه ی زانایه تی ،  ك موعیزه چاآكاته وه و له سه دان سوره تی تریشا
ئاگرو تۆقا ندن و ده ست و قاچ بین و جه هه نه م و   جار باسی١٥٠٠ئه  ، له چیدا زیاتر له 
ورات و ئینجیلی تیانوسراوه ته  سوره تی وته آانی ته ١٥٠٠له  زیاتر. عه زابول قه بری آردوه 

ئیسالمه آان بن هه ندك ڕز بگره له بیرو بپچونی خه كی ئیسالم و  له وانه یه ئستا. وه 
جاباشه له آوی ئه وقورئا نه دا ڕزی له من گرتوه ئیسالم تامن ب ڕزی پ نه آه  دینه آه ی

وه  ایك به وهه مو پیرۆزییه ی خۆیهله دكی ئه و قورئانه دا ڕزی بۆ دایكم داناوه آه د م
نرینه ی بۆ داناوه  آردویه تی به نیوه مرۆڤ دوانیان به یه ك شایه تدانراون یاله میراتا نیوه ی

دیاره ئه مه ش . ڕڕای یگرتوه  له به ر ئه وه ی نرینه ی آردوه به دڕنده و وه ك ،سه گ بۆ شه.
خۆ گه ر به قودره تی ئیالهی آه  . رین آردهآه سیمای نرینه شی ناش. به سوآایه تی نازانن 

. محه مه د، تا به سكی پوه ببینیایه . هیچی ل عاسینابت نرینه شی وه ك ژن سكپآردایه و
منای له سكدابوایه ئه وئازاره ی آه دایك ئه ی   مانگه سكی٩وه ك موعزیزه ی ،ئه ، آه وا 

ئه . د خۆی ئه آه وته نه فره ت آردن له ئیسالم محه مه  چژێ تامناه آه دائه ن ئستا هه ر،
سوآایه تی آردن به دایكو خوشكه آانمان هه رله ، لدانیان و ،  مه بجگه له سه دان جۆری تری

ئیتربۆ ئه ب من ڕزله دینك بگرم آه ڕزی نیوه ی آۆ مه . فره ژنیو تادێ  طه  قو ، شیرباییو ،
 عیلمه آان هه ن بییان هنه بزانم ئه ١٢سحابه و شخ و ده وه ره هه رچی ئه  . گا ناگرت

جابیخه ره به رچاوی خۆتان حه .  مانگ منداك دروست آه ن ٩سكی خۆیان پآه نو به  توانن
 مانگانه یه وله بازاڕایه و خه ریكی شتكینی٩تی ،محه مه د، له بازاڕاببینیو سكی زره

بۆ لئه ده  ره تتان آه نیتانه ئه وآاتیش سه واتیتوخی. منابونیه تی ئه ب چۆن به ڕدابوا 
لۆجییای آردوه خۆ  ئه مه یه ئه و قورئا نه آه واشتو هاری آردون ، یان باسی آام ته آنه.ن 

دیاره یا من زۆر . آه ن  ئیسالمی گل آه ده م ئه آه نه وه باسی عیلمو موعزیزه ی ئیالهی ئه
نمونه یه آی زۆر . حشیگه ریه  م دینكی بۆگه نو وهگلو مونحه ریفم یائه وابه ڕستی ئیسال

. شمرن له وشه ی موعجیزه ت ناگه ن  هه رچه نده دنیام له وه ی آه ئیسالمه آان تائه. بچوك 
، قورئانی به عاره بی بۆ ،محه مه د دابه زان یا  الی ئه وان موعزیزه ئه وه یه آه گوایه ،ئه

رآردبیش تی ئه وه ئه و،ئه یه، ی عاره ب نه بو له گه ڵ،  گهئاوه آه ی بۆ ،موساله تكرد ، ئه 
،یا ،عیسا، خه كی له مردن زیندو آردۆته وه ئه وه ش هه ر،ئه ی،  ئه ی، عاره با جیاوازه

ی چیتر الی ئه و گالنه موعزیزه یه نازانم ئه بت موعزیزه چی بت الی ئه  عاره ب نه بو ، ئه
سه  . ئه وه ی من له موعزیزه تگه یشتوم ئه وه یه آه ،ئه ، بتوانت.خۆشیان نای زانن  . وان

بۆ قودره  ری ئه وخه كه بسوڕمنت به وه ی آه ئه گه ر ڕاسته و،ئه ، هه یه جاچیت ئه چت
پش چاوی ئه  تی ،ئه ، آه محه مه د بنته وه سه رزه ویو خه ك بیبین یا خۆی ب نته

تا هه مو . به ن   خه ه تاوه ی خۆی آه وا سه دان ساه سوجده بۆ ئهوخه كه آۆیله و هه
. بنته به رچاوی خه ك  یاجه هه نه مو به هه شی. جیھان بوابه یه ك ،په روه ردگار آه ن 

هه روه ك باس له ،ئه وهه . آكیان بكات  جاتۆ بیت بۆ ناتوانت ،ئه ، ئه وآارانه ته نھا یه
ساه ئه ی بۆ موعزیزه یه ك له وموعزیزانه ی نه  ه ی ،ئه ، ئه آه ن سه دانمو ، عه زه مه ت

آۆتایی پبھنایه و خه كی یه ك ، ئه یان، بوایه ودنیاش ئه  آرد وئه هه مو آوشتو آوشتاره ی
نه ك ئه .ئه وانه ئه بت به موعزیزه . ڕقی له آه س نه ئه بووه وه  بوبه ئارامیو آه سیش

ئاخر قورئان له باسی ژنه . له ناوقورئاناهه ن ولتانكردوین به موعزیزه   ی آهوخورافیاتانه
 مه دو، شه یتانو ،آافرو ،ئاگرو ،به هه شتو ،زه آاتو ،نوژ ،زیاتر باسی آام موعزیزه آانی ، محه



ڕادۆو ته له  آام عیلمه له قورئانه وه وه رگیراوه تۆ بی باسی ته یا ره و.داهنانی آردوه .و
ش هه رله قورئانه وه  ئه وانه. یزۆنی آردب و من به هه ه داچوم وقورئانم نه خونبته وه ف

 بو آه ئه  ئمه خه ومان ل آه وته یا دیاره. دۆزراوه ته وه به م آافره آان دزیویانه بۆ خۆیان
اردمی آه چه خه وهه سام برا گه وره آه م ن آات آه له.  له قورئانا دۆزرایه وه  وهه موعیلمه

آه ی ل وه ر نه گرتم تومه ز پاره آه ی من پاره ی   نانه واچكه پاره ند نا نك بكم آه چوم
مانی فیرعه ونه آان بوه وتی ئه و سكانه ی تۆ قه به و ناچ بۆ  ئه زه مان بو آه تیائه ژیام زه

ه وابوین ئینجا زانیم  ساڵ له خ٣٠٠٠زمن وبراآه م درۆم نه آردب نزیكه  تومه. ئه م زه مانه 
 گۆڕاوه و بیریشم ها ته وه آه چۆن گه شتمه الی،ئه ،وام ئه زانی ته نھا بۆ چه ند زه مانه

خه  آاتژمرك خه ومان ل آه وتوبو آای آه چاوم آرده زه مان گۆڕاوه و دین دینی عاره به
سوبحانه  جیان پبكه نكیان وه مه ڕومات به جزداشه وه پشخۆیان ناون ئه یان به ن آه حه 

خۆی پشئه وه  هه رآه به خه به رهاتم خۆشم نه م ئه زانی آه آاتی.  له حیكمه تی ئیالهی 
آوردم به م به ئه مری  ی خه وم لكه وت چزمانكم ئه زانی به م ئه وه نده ئه زانم آه من

كی به قه وه تم لداو براآه تمان  ئیترمنیش شایه ئیالهی زمانه آه بوه به عاره بییه آی آوردی
ئیالهی له وه دابوه هه ر خۆی سه ره آانی  موعزیزه وحیكمه تكی تری. شم پ خه به رآرده وه 

و بچته پاڵ آام ژنیان وه ك ده زانن ،محه مه  حه زره تی ،محه مه دی، ڕائه گرت آه ئه م شه
 عه داله تی له نونیانا بكا بۆ بو خۆی نه ی ئه توانی د، سه ه واتی ل بت ئه وه نده ژنی هه

ئه  ش ، هه رده م یاریده . داری خۆی و له الی خۆی دای مه زرانبو  یه ، ئه ی ، آردبوه حساب
بوه و دیشی بچوایه ته سه رهه ژنك جا ئه گه ر ژنی آوڕه آه شی بو بت ئه وا  ده رو یا وه ری

 ی ماره ئه آرد، به یه ك ئایه تی فه وری و گه رماو گه ر ، ئهمی بۆ ئه نارده خواره وه ول . 
چونكه به  نه آا بكه وته هه ه و آاری زیناحه وه. هه موشی له به ر ئه وه یه آه ،محه مه د 

تی ،عایشه شی ،به  جا هه ربه ئه مری ئیالهی بو آه حه زره. ڕاستی ، ئه  ، شه دیدول عیقابه 
قوڕگرت خۆتان ده زانن  چیبكا مای دم به. آرد  ساه ماره ٥٤ سای له ،محه مه د، كی ٩

ئ خۆشتان ئه وه نده عه  . جاری وایه دڵ وه ك مشوایه به سه ر پیسایشه وه ئه نیشته وه
الو وان هه ر له خۆیانه وه به   ساه ی ئه وعاره بستانه وه ك الو٧قتان هه یه آه منای 

ئه وسه حرایه مایم به آچ گرت بۆ  گه رمایئاسمانا هه ئه چن هۆ آه شی ئه گه ڕته وه بۆ 
ره آه ته و په له ئاوی زمزمیش به م به  خۆیو بۆ گه رمای ئه و سه حراگه رمه هه رهه موی به

شه راب و، شیریش ،هه ب له وێ له وانه یه هه بت به  ، ئه  ، نازانم بۆ ڕوباری ،هه نگوین و،
ه ك به چاوه ی خۆم بینیومه به كو لشم خواردۆته وه زمزم من ن م من نا زانم بۆ ئا وه آه ی

له حه ج ها ته وه ئه و ساه من زۆر منابوم ئاوی زمزمی له گه ڵ خۆی  چاك له بیرمه باپیره م
جا ئائسا له زیره آی . وه ك به ره آه تك چه ند قه تره یه آیم به ر آه و ت  . هنا بوه وه

 باشه ئه مانه هه موی حیكمه تو.  ره آه تی ئه وئا وه بو رم سوڕماوه هه موی خرو به خۆم سه
بوا آۆمه  به المانه وه سه یر نه بت ژیان هه تا به ره و پش. زانایی ، ئه  ، نیشان نادات 

قورئانیو ئومه تی محه  عی  ئه مه ش هه قكی شه ر گای ئیسالمی به ره و دواوه ئه گه ڕته وه
هه ستی په یدا آرد آه واته جه   آۆمه گای ئیسالمی ئازادی فیكری وبۆ نمونه ئه گه ر. مه د ه 

دین له وآۆسپانه ی آه ئیسالم به سه  سته ی له ژر آۆنترۆی خۆیایه تی و دورله خورافیاتی
ئازادی فیكری هه بو ئه وتوانایه ی ئه بت  ریاندا سه پانویانه ئازاد ه بن آا تكیش آه مرۆڤ

بۆ پشه وه بردنی ئاواته آانی به وه ی آه سود به  ه وی خۆی ئه داتآه ببت به داهنه ر وه
ئه مه ش له به .  دین به گشیتی ئه پوآنته وه  فكری ئازاد خش بت بۆ گۆمه گاآه ی آه وابو

هه مو ئه وه ده زانین آه ئیسالم فرگای نه . ئیسالم و دینه آه یادانیه  رژه وه ندی پشه وایانی



 وتویی مرۆڤه آام داهنه ره ی ئیسالم هه یه آه توانینتی ته نھا یه ك آه ره دواآه هامه تیو
 .  ده نگباته وه ی خزمه ت وزاری دروستكا و آۆمه گا سودی لوه رگرتب و له جیھانیشدا سه

روه رده  فرگای ئیسالم ته نھا بۆ به رهه م هنانی بكوژانو مل په ڕاندن دروستبوه خه كی په
به چاوی پیسو قزه  خۆیان بته قننه وه و به ناوآوفر له سه رزه وی آه مكه نه وه وئه آه ن آه 

وا ته توشی نه خۆشی جه  وه ریشه وه سه یری آه سانكی تر آه ن آه له دینا یه آناگرنه وه
آ بیستویه تی آه وا مه الیه آی  سته یشیانكردون آه ڕقو آینه په یدا آه ن له آۆمه گادا باشه

 به  وه ی آافر بكوژت جگای به هه شته ئه ی ئه وان نان ئه. م خۆی ته قانبته وه  عیل١٢
آان ئه وه نده ترسنۆآن آه ده ستیان ناچته خۆ یان   عیلمه١٢المه وه سه یرنیه آه مه الو مه ال 
 جه تا به هه شتو. په روه رده ئه آه ن آه خۆیان بته قننه وه  و خه كی مناڵ و تازه پكه یشتو

هه تا ئه مرن به ته مای ئه وه ن یه آك له و تۆپیوانه ی . ده آه نه وه  هه نه م به وان تاقی
 ته قننه وه بۆ ،ئه ی، تینو به خون ، ژۆژك یه آكیان به ئه مری ،ئه ، زیندو آه خۆیان ئه

نه مه ی  و جه ههتابزانن ئه وبه هه شت. بته وه و بگه ڕته وه سه ر زه وی ،ئا ی آه نایبینن، 
ڕاسته به هه شتو  آه له قورائانا باسی لوه ئه آه ن ڕاسته یانا خۆئه گه ردنیا بونانه آه وا

به م . بته قاندایه ته وه  بۆ ڕگایان ئه دا آه س له پش ئه وانه خۆیان. جه هه نه م هه یه 
 ئه ی چیبكه داماوانه خۆ .بونی نیه  ،سه گیشن ،مه الآان چاك ئه زانن آه هه رهه موی درۆیه و

بوایان پ ئه آاو نه گشیان ل ئه گرن پاشان  گه رڕاستی بۆ خه ك به یان آه تازه نه خه ك
 ئایه مردن  مردنه وه گه ڕانته وه تا بزانت مردن چیه بۆ آه س هه یه له. نان باویش ئه بن

 پ بكا و  توانت هه ستیشی،ڕه نگی ،بۆنی ،یاآه س هه یه آه ب بونی هه یه ئه ی مردن تامی
ئه توانین بن آه وا سه رما ، گه رما ، شه و ، . لوه ی ها تب ته وه  سه ردانی مردنی آردب و

 من. ئه مانه ئه وشتانه آه بونیان هه یه و هه ستی پ ئه آه ین . ، به فر هه یه  ڕۆژ ، باران
وه و ئه  بینی. تامو چژی چۆنه ،حه جیشمخۆشیو ، ناخۆشیو ، بونو نه بونیم ، بینیوه و ئه زانم 

بزانم و باس له  شتوانم بۆ خه كی باسكه م به م مردنم نه بینیوه چۆن بتوا نم تامو چژی
آ هه . پ بتۆقنم  چیبكه م وچۆن ئه و ڕه واییه به خۆم به م بۆ خه كی باسكه م و خه كی

چشتبت یا به هه شت یاجه هه نه   قه بری و به ڕا ستی عه زابول یه آه له مرد گه ڕا بته وه
باسی ئه وهه مو خۆشییه ی به هه شتو ئه  آه وا ئه م مه الو عالیمانه ی ئیسالم. می بینی بت 

ئه آه ن و ڕۆحی ئه وخه كه یان پ . زابولقه بر هه مو گوئاگره سه خته ی جه هه نه م و عه
 سزایان بدر تو به كو شاربه ده رو  ه ترینپویسته گه ور به بوای من ئه وآه سانه. بردوه 

سك په یدا نه بو آه له ودنیاوه گه ڕابته وه هه رئه وه ئه زانن  تا ئستا آه.ڕیسوایان آه ن
 ئه ، ئه ی بۆ زه ڕینی. آه وتویه تی ، ئه  . ، قوقانیو ته رجومه یان آرده  بن ،آه ه شرك

ومه ال یانه  له. دنیام گودرژ زۆر له آه ه شر عاقتره و ته رجومه نه آرد خۆ  گودرژكیان
ته وه آه یان به  ش عاقتره آه ڕز له سرودی نه ته وه یی آورد ناگرنو ئیسالم له خاآو نه

هه رهه موی نه فره تو قسه ی  به م له ئاست قورئانك به رزئه بته وه آه. پیرۆزتر دا ئه نن 
عاره بی چكنی بیسه وه سوآایه تی  ئه وانیش به مزه ریكی.  تی سوآو بزییه به مرۆڤایه

هه رخه ریكی ورگ زلكردنن .هیدانی آورد  سه دان سایشه له سه ر خونی شه. به آورد ئه ن 
هیدان ئه خۆن آه چی شوآرانه ی ئه  ی عاره   نمه ك به حه رام نانی ئه نفالو شه ئه وانه ن

گویه له و سروده یا ئه ت . وایه تی آورد ناگرن   سرودی نه تهبی ئه آه نو ڕزیش له ئاو
چكاو خۆرانه ش دینو ئاینه آه ی محه مه دیان له آورد  ئه م. دینمان ئاینمان هه رنیشتمان 

له بیر بۆچن و خۆتان و دینه آه شتان آه وا دینی عاره بی بۆگه ن  ده آه وابت تف. الپیرۆزتره 
پاشان ،محه مه د، آه قوڕه یشی بوه و آه سیش نیه بزانت آه  .  ه نندائ له آورد به پیرۆزتر



ئه وه ی ببت به ئیسالم له سه ر چ دینك بوه هه تا ئستا ئیسالمه آان ڕگایان  محه مه د پش
محه   بكۆنه وه و باسی آه ن آه وا خۆیان نه داوه آه له دینه آۆنه آه ی خاته مول نیساه به

من  نكی تر بوه ئه ی باشه شوه ی ده موچاوی له چی چوه هه رچه ندهمه د هه گری چ دی
رآونی لوتكیشی  محه مه د، قوله ڕه شكی لچ ئه ستوری با آورتی لوتزلوهه.دنیام له وه ی آه

دنیام . یمون ئاسایی  مه. وه ك لوله ی زۆپا بوه و ده سته آانیشی له خوارئه ژنۆیه وه بوه 
 بینی وه تابزایت  مه د د ت ده ك ڕوت ڕه ش بت بۆ درۆت جاتۆ آه ی محهئیسالمه آان ئه ن 

نان ئه ئوه چۆن شایه تمان به  به خۆتان. ئه ی بۆ ڕوی ئوه ی گل ڕه شنه بت . شوه ی 
ئ درۆآه ی منیش وه ك . نازانن بوه یا نا   آه نه تان بینیوه و محه مه د كی مناباز ئه ده ن

چونكه من شایه تمان ناده م به شتك آه بونی نه  و بگره ئه وه ی من باشترهدرۆآه ی ئیوه یه 
چیدایه له آاتكا خه كی له سه ر ئه وه ڕاده هنن آه مرۆڤ  ئه ی مرۆڤایه تی ئیسالم له. بت

كی ئه به ن ئه ی.مرۆڤ بپه رست نابینن آه وا له وسه رو ئه وسه ری دنیاوه سوجده به خه   
آه ی ،محه مه د یا سانه به ملون خه كی آش ئه آه ن به ره و مه آه و مه  ڕوبه ڕوی قیبله

جه  هه ر وه هاش له ، نه.ئه چنه سه ر گۆڕه آه ی و دارو به ردو په ڕۆآانی ماچ ئه آه ن  دینه و
په رستن نه   ، په رستن چۆنه گه ر ئه وه ، بت ، بت. فو آه ربه ال ، هه مان شت ئه آه ن ئه ی 

ئه وان نان و  له آات آا ،محه مه د ،هه روه آو. شان مرۆڤ چۆن مرۆڤ ئه په رست پ. بت 
گه ر ئه مه سوآه یه  ئاوی ئه خوارد و سه ر ئاویشی ئه آرد و سوجده شی بۆ ئه به ن ئه ی ئه

نامرۆڤو عاره ب په رست آه وا ڕه   ئه ی چی سوآا یه تییه الی ئوه ی تی نه بت به مرڤایه تی
 . ترتان گرتوهنگی حوش

 


