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و  هل بو جه ی ئه وه ی نه-لیم کانی سوار سه مک بۆ وڕنه ئیسالم ئایینی ئاشتی یان رنمایی تیرۆر؟ وه
  رکوکی وا که پشه...  م هه  دهڤ حهشی  به! ...  بو هوڕه ئه

  ری ژیان؟ ی ژیان، یان تکده رنامه ئیسالم به
 ترو  )وا پشه- وه که موو روویه هه ی له که راستییه( وه موو شتکه هه و له ی ژیانه رنامه  ئیسالم به یت که که  ده وه باسی ئه

ناتوانن (ی   ده  زۆر راسته کهمیانت ی دووه کۆپه). ئیسالم بگرن ی بچووکیش له خنه ک ره نیا یه ناتوانن ته(و  له سه ته
ئیسالم  ی بچووکیش له خنه ک ره نیا یه ک تهس رکه  هه چونکهمیان  که یه،  )ئیسالم بگرن ی بچووکیش له خنه ک ره نیا یه ته

ئستا  ر له ی به ده  سه)14(کانی  نگاوییه  ژه شمشره کانی به و قاچه ست ی ئیسالمی زمان، گوێ، لووت، ده بگرت، ئوه
و ئیسالم   قورئان که بت  ت وه ر ئه به ک له ، نه یه شه ڕه  هه ی تۆ نووسیوته وه  ئهمیش دووه! ژن یکو ر نه گه  ئه وه بن، ئه ده

  و کاره موکوڕی ڕۆژ باسی که  رۆژ به  نییه وه ی ئه ئه!  دیموکراتی نده وه ش ئه قل قونده ی ئه موکوڕی بن، ئوه ب که
ریوان   مه و دنی ه ها هه شید، ته عروف، ئارام ره بدولخالیق مه بوو عه  نه وه ی ئه ؟ ئه م که ئیسالم ده کانی  تییه نامرۆڤایه

 کردنی  وه گۆڕه و به ی ئابووبردنی ئیسالم  راده یشتۆته و گه ئیسالم گرتووه یان له خنه  ره نده وه یی ئه بجه ه هه
دات  وده م هه رده و، هه و بیروڕاکان نییه  دیموکراتی، ئازادی ئایین ڕی به  ئاخر ئیسالم، باوه  ؟ کانتان واته پۆخه

ی ژیان، یان  رنامه  به بت به  ده مه  ئه ، ئایه وه سک بکاته و ژیانیان ل ته تکان دیاری بکا سنوورک بۆ ژیانی مرۆڤه
   ری ژیان؟  تکده

  
ر  گه ، مه بووه مژوودا هاوتای نه وان له یی ئه  دڕنده و، پت وایه ی که ر ده ته و ته غۆل شکری مه تی له تۆ باسی دڕندایه

و  و کوشتارو تان موو ئه ، هه کان بووه غۆله ی مه رکرده ترین سه هدڕند نگ که یموری له کو ته سکی وه زانی که نه
رو  ته  ته ؟ راسته نجامی داوه ندنی ئایینی ئیسالمدا ئه  سه شه و گه وه نهکردپناوی بو تی له  کردوویهو  ئهی تییه دڕندایه

وانیان  دانجار له سه کان به م موسمانه ه، ب تی بت کردوویانه رچی کاری دژی مرۆڤایه و هه  بووینه کان دڕنده غۆله مه
و  و کوشتن نجامدانی تاوان  ئه ت به باره کان بووینه سه کان شاگردی ئیسالمه ره ته و ته کان غۆله و، مه خراپ تر کردووه
  !  نیزه و بردنی که تانکردنی سامان

  
و  رچی و هه ب حای ئه ی ده ر ئیسالم، ئه رامبه بت به  دڵ  حای دکتۆرو مژوونووسی داخ له مه ر ئه گه جا ئه: ( نووسیوته

ی  رباره ده). ن، چۆن بت؟  نووسین بکه وت خۆیان فره یانه  ده و تازه نگکیان نییه  هیچ سه ی که دنه  داخ له رچییه په
الی   به م وادیاره ، به  نییهو چۆن و، نازانم چۆنه کم نییه موکریانی هیچ زانیارییهحوزنی عیدو  ی دکتۆر سه ته و بابه ئه

واوی  ک ته  نه وکاته کی کرد، ئه یه ه ک هه یه وه ک یان تۆژینه یه وه کاتی لکۆینه ر هاتوو له گه سک، ئه ر که  هه تۆوه
؟  وه یته که ت ده هکانیان ر مه رهه  نزیکن به وه  لیه وه ڕیشه ڕووی بیرو باوه ی له وانه کو ئه ، به ره و نووسه کانی ئه مه رهه به
ی  یه و بیردۆزه  ئهر سه لهر  گه  ئه باشه ده.  ک تۆوه کی وه ن جاش ئیسالمییه الیه  له کی نوی تره یه ش داهنانی بیردۆزه مه ئه

ر  هه: (ت ده) 34(ی  ی لقمان، ئایه ورهس   خودا له ی که وه رئه سه ، له وه یته ت که واوی قورئان ره بت ته خۆت بۆیت، ده
تی  زانستی پزیشکی توانیویه  ندین ساه و چه  وا نییه ته و ئایه چی ئه ، که) یه سکی دایکاندا هه زانت چی له هدخوا خۆی 

ر  گه دیسان ئه ! یان کوڕ  کچه ی ناو سکی دایکان دیاری بکات که  کۆرپه وه کارهنانی ئامری رۆشناییه بهڕگای  له
   ئیسالمی کانی مژوونووسی واوی نووسینه ر ته سه وت به و چه بت هکی راست ، دهت بت که ی تۆو بیردۆزه قسه به

 کورد   که ی کردووه وه دا باسی ئه)معادن الجوهر(و ) مروج الذهب(و له   ئه چونکه بنین، دا)سعودی لمه ئه(بی عاره
ی  چی زۆربه  که).1(. یدا بووینه  په وه ه)یتان شه(ن  هریمه رو ئه مبه ناو پغه کانی سلمانی به نجامی زینای جارییه ئه له

سعودی  لمه ئهکانی  رتووکه  په  سوود له  مژوونووسانی کوردیشتا و هه رانی ئیسالم و نووسه کان زۆری موسمانه
ب،  ره و عه ناوبانگی ئیسالم ری مژوونووسی به به ئ خۆ ته! ن به  ناویان ده گرنگی رچاوه کو سه و وه ن گر رده وه
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 پنج  که نه مه  ته لمنن که  بیسه ردوونناسی توانیویانه چی زاناکانی گه ، که زار ساڵ داناوه وت هه  حه ردوونی به نی گه مه ته
ر  به  لهکرت ، ئایا ده کجار زۆره کان یه ردوونناسه و گه ری به ی ته که  جیاوازی نوان بۆچوونه  که راشه ئاشکه.  ملیار ساه

  ؟  وه ینه ت بکه ری ره به کانی ته مه رهه  گشت بهو ی ئه یه ه  هه نهو بۆچوو ئه
   
و داوای لبووردن  م کردووه ه کاتی نووسیندا هه  له وه ، ئه ی زایینییه)634 ( ر به رامبه  به کۆچی که13ی سای  رباره ده
کو  تاوهها  روه هه.   مردووه  ی زایینه)632 ( ر به رامبه  به ی کۆچی که11سای  دیش له مه و محه م که ران ده خونه له

کان  که  خاکی جووله  که، ئیسرائیل دا)ز638(سای  وه له ری ئیسالمه  داگیرکهمیلیشیاین  الیه داگیرکردنی ئیسرائیل له
ی  رباره رچی ده هه .وێ  ئه ته بی ئیسالم هاتوونه  عاره دواوه  به و ساه  له،و  بووه وه کانه نتییه بزهست  ده  بهم  به بووه
ر نۆ  گینا هه ، ئه ڕیوه رمدا تپه سه کاتی نووسیندا به  له وه ئه)!  کانه ی موسای کریستانه  قسه وه ئه: (  نووسیومه  که شه وه ئه

او  ن کات بچنه کان ده که جووله  موسا داوا له وت که که رده ، بۆمان ده)21(ی  ی ئایه گوره به: ( در خوارتر نووسیومه
  . بینی شت ده مه گینا ئه ، ئه کان بووه کردنی شته وره ستت گه به نیا مه  تۆ ته م دیاره به). قودس

  
  مکه ده. م داغی بکه ره ی فازل قه که)  نامه ه  یان هه رنامه ئیسالم کردنی کورد ماسته به(یرکی  سه  که   داوه وه ت به ئاماژه

الم  کانی سه فاو نووسینه ی شوان عوسمان مسته که رنامه  ماسته ڵ گه وه له وندۆتهم خ)داغی ره قه(ی  یه خنه و ره ئه
ئیسالم  بری به مووتان ئیسالم بوون له و هه وه یته که وان کاوژ ده کانی ئه  تۆش بۆچوونه الم، که و هیوا سه ناوخۆش
کو تۆو رازی   وه سکه فازلیش که. ی شوان وه و منیش به یه ی فازل هه که نووسینه ڕت به تۆ باوه! هنن کار ده کردن به
ئاخر . هنت کارده به) فتوحات(و  و رزگارکردن کان بگووترت داگیرکردن  موسمانه به کانی عاره داگیرکارییه نابت به
و تانچی  نفال کانی میلیشیای ئه و ئاوا باسی داگیرکارییه ت پکردووه  ئاماژه م که سک بکه نووسینی که ڕ به چۆن باوه

بوو،  پاندنی ئایینی ئیسالم نه ی ئیسالم سه)فتوحات(ستی  به  مه یه وه کی تر ئه راستییه: (کات کان ده  موسمانه به عاره
و  ر ئایینی خۆیان سه  له وه و مانه دان  بوون یان جزیه موسمان"م ناموسمانان  رده به له) ئیختیار(بژارده  دانانی س هه

ر هیچی  ، دواتر هه) و پای شکاوه ل نییه شه: (ت ی فازل پمان ده یه و قسه ئه).  8ل. وه کاته ت ده  ره هم ئه" ڕ یان شه
و  پاندنی ئیسالم  سه دان دووباره ، جزیه پاندنی ئیسالمه  ئیسالم بوون سه ستیان له به  مه و، چونکه  نییه وه ر راسییه سه به

و داگیرکردنی  و سامان و کچ تانبردنی ژن و به کردن و کۆیله دان و جزیه یسالمپاندنی ئ ڕیش سه ، شه هز کردنه خۆ به
ی ئیسالمیش  یه بژارده و س هه م؟ ئه ڕ بکه تان باوه م ناڕاستییانه وت به تانه چی ده که.  یه وه ته رکوتکردنی نه و سه وت
ر  گه ، ئه  ببه که روشکه وێ، که ت ده که روشکه  کهر گه ئه: (ت  ده  که یه که روشکه و که کو چیرۆکی ئاسك روه هه

  کۆیله  مانای به وه بژرت، ئه ککیان هه ر یه  هه شدا مرۆڤ لره).  ببه که روشکه  که ر وه هه وت ئه شت ده که ئاسکه
  .  نت یه گه ی ده که ی نیشتمانه وه و سینه ی که وه ته و نه یی خۆی سته و ژرده لیلی و زه کردن

  
کان   پاساو بۆ داگیرکردنه یه مشوه کانی ئیمپریالیزمی ئیسالمی، فازل به المارو داگیرکردنه ی ئامانجی په رباره ده

و  موو تان و هه ئه  باشهی  ئه). 8ل. بوو وتی ماددی نه ستکه بۆ ده) فتوحات(نجامدانی  ر ئه سه بیاردانیش له: ( وه دنته
و  نجام دراوه  بۆ ئه وه کانه ن ئیسالمییه الیه ، له یانبووه  دوژمنانی ئیسالم هه و سامانک که پارهرچی  هه وتکردنی و زه دزی
  ؟   ستک بووه به چ مه بهو  پناوی چی له
  
 کان وییه مه کانی ئه تییه  نامرۆڤایه  پاساو بۆ کاره وت که که رده  ده وه و ناڕاستگۆیی فازل له ری روه ترین نادادپه وره گه
ن  الیه  موسمان ببون له ی تازه سانه و که ش له رگرتنی جزیه وه: ( دا وای نووسیوه)16 ( ڕه  الپه ، فازل له وه هنته ده
بوو بۆ  ست نه نقه وکی ئه و هه یی وه ته ک نه ر هۆکاری دارایی بوو نه به نھا له  ته وه وییه مه ی ئه لیفه ندێ خه هه

کات   ده وه پشتر فازل باسی ئه!  کی زل هیچی تر نییه درۆیه  له ی فازل جگه یه و قسه ئه). م ئیسال یان له وه دوورخستنه
  رگرتنی جزیه کات وه مان بۆ ده وه چی ئستا باسی ئه ، که بووه وتی مادی نه ستکه پناوی ده کان له  بیاری داگیرکردنه که
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یی  وه ته و نه ر هۆی دارایی به ر له گه  ئه ی باشه ئه! یی وه ته ک نه  نه ووهر هۆکاری ماددی ب به  له وه کانه وییه مه ن ئه الیه له
و  کردن د ده شیان ناوزه)والی مه ( بن، به  ناعاره ی که وانه ته و نه رگرتن له  وه ڕای جزیه ره کان سه وییه مه ، بۆ ئه بووه نه
ت  سه و که کو ئه وه(لیم  ال سوار سه ن؟ مه  بکه یانه)والی مه(ناو  و به دوای ئه بوون نوژ له ده کان رازی نه به عارهت  نانه ته

تزانی  م، نه داغی بکه ره ی فازل قه که رتوکه یرکی په سه ت کردبوو که ، ئاماژه) بان  بۆ ریش جوو، سمیشی نایه لھات که
م  نده وه ، ئه و ئهی  که رتووکه  په وه له دایه کم هه یه ڕه ند الپه نھا چه  ته ی وه دوای ئه! م که رده ویش ده واتی ئه پۆخه
   !  وت که سده ، زۆر شتی تریشم ده وه خوندایه ب موویم دووباره  ههر گه خۆ ئهوت،  ستکه ده
  

  دات که تی موسا ده زره حه رمان به دا فه  پیرۆزانه ته م ئایه  له وره کان، خوای گه ته ر ئایه  سه وه ئستاش بینه: ( نووسیوته
ک بۆخۆیان بت  سوڕنن تیایاندا نه ک هه و کاروباری خه ی ئه رنامه  به کو به  تاوه  پیرۆزانه و شونه  ناو ئه بچنه

  ی که ندییه یوه و په ، ئه سدا نییه ڵ که گه تی له  خزمایه وره  خوای گه چونکه! یشتووی نابت تیگه کو جه روه پشتاوپشت، هه
رست تر  کانی تر خواپه خه سک له رکه  هه واته ، که رستییه ندی خواپه یوه ، په یه کانیدا هه نده و به وره نوان خوای گه له

ر  گه م ئه ن، به  بکه و پیاده ی ئه رنامه ر به گه کانک، ئه  خه داته  خوا کاتک شونک ده واته ، که خوا نزیکتره  له وه بت، ئه
ر  ک هه وییان پبدات، نه  تا زه یاندا نییه گه تی له کو باسمانکرد خوا خزمایه روه دا هه وکاته هوا ل ی خوا الیاندا، ئه رنامه به له
  وه موو کرده وا هه یدا بکات، ئه ش بۆ خوا په و هاوبه کات ج نه کانی خوا جبه رمانه ر فه گه ریش، ئه مبه کو پغه وان به ئه

   کان داوه هب عاره رمانی به ت فه  خواکه ی گوایه  ئه باشه). ی خوا نامنت رزکی الو هیچ ڕوات فیۆ ده کانی به باشه
ر  سه ؟ ئایا له وه کانی تردا بمننه وه ته ی نهو خاک وت  له،کان ڕاستیدا داگیرکردنه و له)فتوحاتی ئیسالمی(ناو  دوای به له

لیمی جاش   سوار سه؟ردا گرتوون سه ستیان به و ده وه ته کانی تردا ماونه وه ته ر خاکی نه سه کان له به داواکاری خوا عاره
هیچ ) ن مه حیجازو یه(ب  ی عاره  دوورگه نیمچه  له  جگهکان هب  عاره دات که مان بۆ ده وه واهی ئه  مژوو گهئیسالمی،

ستاش تیایدا کو ئ و تاوه  داگیرکردووه وه ڕه المارو شه ڕگای په کانی تریان له و شونه بووه شونکی تریان نه
یاندنی  و گه وه کان دوای بوکردنه  ئیمپریالییه ره  داگیرکه  موسمانه به  عاره بوایه ی تۆ بت، ده قسه  به ، باشه وه ته ماونه

ک  ی بۆ نه وون؟ ئهب هات وه  لیه  کهی و شونانه  ئه وه  ڕابانایه و بگه ھشتایهکانی تریان جب وه ته ئایینی ئیسالم، خاکی نه
ی  وه وی تواندنه خاکی خۆیان، هه یان کرد به وانه ته و نه  خاکی ئه ی که وه ڕای ئه ره کو سه ، به وه ڕانه گه ر نه هه
  بدا؟  ی عاره وه ته نو نه کانی تریشیاندا له وه ته نه
  

 ر سه به ست پناوی ده  لهبدو  عه کوڕیدی مه زانی محه ئایا دهم  بهیت،  که  ده وه ره یبه ڕی خه شه زۆر شانازی به
ی  وه  شونی شاردنه وه که کی جووله ن کابرایه الیه د پشتر له مه  محه  که بوور یبه ی خهکان که کانی جووله نجینه داگرتنی گه

وتنی  که رک  له ی که و شکسته داپۆشینی ئهپناو   لهد مه محه زانی  دهها روه  ههستنیشان کرابوو؟ ی بۆ ده نجینانه و گه ئه
و  کی کۆکوژی تان چه  نازداره ره مبه و پغه  ئهیشمجار که و، بۆ یه کان که ناوبردنی جووله له سا به ، ههدا هنابووی یبه حوده

  کارهنا؟ کی سیڤیل به و خه نو مندا دژی ژن نیقیان له نجه ری مه ورانکه
  

 1984ی سای  که  راستییه که(دا )1983(سای  الل له  مام جه ه ک ت کردووه وه نا باسی ئه پچوپه لیم، به ئیمام سوار سه
ی  یه م وته  له یه یی هه کو تۆ گله ش وه نده به). صدام هو الحکم ولیس الخصم: (تی  گوتوویه)وا  پشه-1983ک  بوو نه
 ی که ڕووخانی رژمه ر له  به ت کهی ناکه کگرتوو دینی یه هائه ددین به حه  سه ش له وه یی ئه ی بۆ گله م ئه بانی، به تاه
  پۆرته  تورکیاو پاسه  لهکرد ی دهی ئراق) سیخوڕخانه (  کۆنسولخانهردانی موو جارک سه هه، ی فاشی دکتاتۆرو عس به

 وتکا کونجی مزگه  بچن لهو ن ده نووسین نه م له  دهکانت و هاوشوه  بۆ خۆت  باشتر وایه ؟ وه کرده ی نوێ ده که ئراقییه
ینی کلیلی   چۆن خومه که دادت  و رۆژه کو ئه ن تاوه ڕێ بکه وێ چاوه ، لهور یان مجور  بانگده و ببن به لی دانیشن

 یشب ری عاره و نۆکه  ئیسالمی ی کرگرته ئوهکرد،  ش ده نگرانی خۆیدا دابه و الیه سیج و په ر پاسداران سه شتی به هه به
، جیھاد وتوحید، جیش محمد، أنصار السنة، )المخربین(هیئة علماء المسلمین (کو  اوهن ت شت بکه هه ڕی کلیلی به چاوه
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 زیز بدولعه لی عه  عه، دین هائه ددین به حه اپیر، سه بلی ال کرکار، عه  تیرۆریست، مه هور أنصار أالسالم، کوڕی الدنی گه
ر  سه و، گا له ر قۆچی گایه سه  دونیا له وه الی ئوه بهتائستاش   ، چونکهنرن بۆتانی ده )داغی ره   قهلی  دکتۆر عهیان

  له  بۆ خۆتان بۆن په کو زووه تاوه. بت و وران ده  خۆی بجولن دونیا کاول که یهرکاتک ماسی و، هه پشتی ماسییه
   !وت که  نهست ده ان شتیشت هه و کلیلی به  دونیا کاول بت م زووانه ک به وه کاندا شون بگرن، نه وته مزگه و له ن بکه
  
کتریان دنیا  ڵ ئیسرائیل یه گه ئستا له ر له  بهک یه فته ههند  نیا چه  ته ر سوریا نانووسیت، که سه ی بۆ له لیم، ئه ال سه مه

ری الما  ئیسرائیلیش په و، نه ی تیرۆریست) و الله حزب(و  ی ئیسرائیل ڕه و شه  ناو ئه  سوریا خۆی بخاته  نه  که وه کرده
 رازی نابت بایۆزی ئیسرائیلی  ، کات که ک ڵ بووه ئاست میسرو حوسنی ناموباره ی بۆ زمانتان له سوریا بدات؟ ئه

ر بایۆزی ئیسرائیل  گه  ئه نگن، چونکه  بده ندی ئیسالمه بۆیه وه رژه به شیان له مه  ئه رنت؟ یان پتان وایه ده  وه  قاهره له
گشت  و زیانیش به وانیش ئیسالمن بی میسرو ئه ر عاره سه  له وه شکته خراپ ده  به وکاته  میسر، ئه ربکرت له ده

ی  وه ره زیری ده ی وه که ردانه سه دژی  بی له رنه زاییتان ده کردو ناڕه نگتان نه ی بۆ ده  ئه؟ نت، وانییه یه گه موسمانان ده
  ؟ دا20.8.2006  بدو غول بۆ ئیسرائیل له تورکیا، عه

  
   
  
  
  
م،  که یی، چاپی یه دزه  قه رگانی سواره کانییان، وه و برا موسمانه ردان رگه ز، کوردانی سه به مال نه  دکتۆر جه).1( 
      . 2005ولر  هه/ ی رۆشنبیری تیی چاپخانه رایه به ڕوه به
 

 
 


