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  وةهاب شاه حممدوةهاب شاه حممد... ... کةسايةيت کةسايةيت .. .. .. . .. .. .. . تتةةلَلَدةودةو.. .. . .. .. . ئاينئاين
ئةوةی مثژووی مرؤضايةتی خبوثنثتةوه بؤی دةردةکةوث کةوا مرؤض هةر لةوکاتةوةی مثشکی گةشةی کردووه هةميشه 

ان نةخؤشی ترسثکی دةروونی پةيدا کردووه بةرامبةر هةموو مةترسثکانی دةورووپشتی ئةگةر ئةو مةترِسانه سروشتی بث وةي
  . وة پاشان مةترسثکانی مرؤض لة مرؤضی تر ئةويش بةهؤی خواستةکانی مرؤضه بؤ زياترکردنی دةسةصات و دةوصةمةندبوونی

 جياجيای بؤ خؤی درووست کردووه کة هندثکيان هةر لةکؤنةوه مرؤض لةبةر ئةو ترسانةی لةسةرةوه باسکران ئاينی
 وة هةندث شتی تر کةهةر يةک لةو شتانه هؤثک بوون کة وای لة مرؤض  ئاو، بت، گيانةوةر،سروشتی بوون وةک ئاگر

هةندث لةو ئاين و باوةرانة هةتاکوو ئةمرؤش لة زؤر جثگای . کرووه لثان بترسث و رثزثکی تايبةتيان ال ی مرؤض بؤ دانث
رؤژهةصاتی هيند وه زؤر  وصاتانی ،دنياو کؤمةصگا جياجياکانی جيهان وةبةرچاو دةکةون وةک ئاينةکانی ئةمريکای التني

  . وصاتی ئةفريقا
دروستبوونی کؤمةصگاکان و گةشةکردنيان و دروستبوونی ملمالنث ئابووری و گةشةکردنی ناو کؤمةصگاکان پثويستی بة 
فةلسةفةثکی کؤمةصايةتی تازة دةکرد بؤ درووستکردنی بةصانسثک لةنثوان سةرمايةو بازاروو کؤمةص دةکرد کة ئةميش ثکث 

ؤيةکانی گؤرانکاريکان لةناو ئآينةکان و ريفؤرمکردنيان وة لة ناوچوونی هةندثکيان و پةيدابوونی ئاينی تازةی تر بوو لة ه
  . کة کؤمةصگا تازةکان پثوستيان بؤی هةبوو

وه پاشان ئاينی ئيسالم کة بة تةواوکةری هةردوو ) مةسيحيةت ( کريستيانوو،ئاينة ئامسانثکان کة بريتني لة ئاينی جووکان
ئةوةی ناوةرؤکی ئةم سث ئاينة خبوثنثتةوة هةست بة جياوازثکی ئةوتؤ ناکا لة . ئاينة ئامسانثکةی سةرةوة دادةنرث

نثوانيان دا وة لة راستيدا ناشبث هةست بة جياوازثکی ئةوتؤ بکات چوونکة هةرسثکيان لةاليةن يةزدانةوه هاتوونةتة 
  . بة کولتوری ئةو سةردةمةی ئةو کؤمةصگاو خةصکانةوه هةيةندی خوارةوه بثجگة لة چةند شثکی ئةوتؤ نةبی کة پةيوة

بوونی کلتورثکی تايبةت بة خةصکی جوولةکة لةکاتی ناردنة خوارةوةی تةورات زؤر بة ئاشکرای تاکوو ئةمرؤ هةستی 
هةمان . يکةيةپثدةکرث لةناو ئاينی جوولةکة کة تةنانةت بووه بة بةشثک لة باوةرةکةو تاکوو ئةمرؤش بةشثکی گرنگی ئاين

شت لة ناو ئاينی مةسيحيةت دا بةدی دةکرث و دةبينی لةهةر وصاتثک بةجورثک راورةمسی ئاينةکة بةرثوه دةچث و ئةويش 
  . بة گوثرةی ئةو کلتوره جياوازيانةی ئةو کؤمةصگاو و خةصک و وصاتانه هةيانة

و کؤمةصگاثک و کولتورثکی عةرةبی ئةو کاته هاته خوارةوه کة راستةوخؤ ئاينةکةی بةو کلتوورةوه ئاينی ئيسالم لةنا
ی غةيری عةرةب و زؤر لةو عادات و تقالليدانةی لةناو کلتووری بةستووه کة کاريگةرثکی بةهثزی کردؤته سةر ميلةتان

  . يری عةرةبعةرةبی ئةو کاته هةبوو ئةمرؤ بووه بةبةشثک لة کلتووری ميلةتانی غة
ئآين مةسةلةثکی تاکةکةسی مرؤض خؤيةتی و خؤی بةرپرسياره بةرامبةر بة يةزدان لة گوناهانةی کة دةيکا لة ماوةی ژيانی  

دنيای وه ئثمةی مرؤضی تر مافی ئةوةمان نية سزای بدةين بؤ ئةو گوناهانةی کةدةيکا بةرامبةر بةخوا وه بةگوثرةی ياساو 
دةوصةت و داموودةزگاکانی مافی ئةوةمان نية دةوری يةزدان ببينني و خةصک و . م ناروا بةرثوهپةيرةوةکانی ئاين و ئيسال

تاکة کةسةکان سزا بدةين لةبةر ئةوةی نوثژوو رؤژوو و زکات نادةن و بةگوثرةی پةيرةوةکانی خواو قورئان ژيانی 
نابث مرؤض ناچاری ئةوه . ات دوای مردنیرؤژانةيان نابةنةسةر وه تةا خوا خؤی حةق و حيساب لةگةص ئةو کةسة دةک

 ئةو کةسة کارةکانی زةرةرثکی بؤ خةصکانی تروو کؤمةص و دةورووپشتةکةی نةبث چی کان جثبةجث بکات ئةگةروةبکرث پةيرة
  .  مةعنةوی وة يان گيانی بث،لةرووی مادی

 راووبؤچوونة ئآينثکانی خؤمان ئثمةی خةصکی تاک مافی ئةوةمان نية رثگا لة جورثتی شثوةی ژيانی خةصکی بکرين و
فةرزکةين بة سةر کةسانی تر وة مافی ئةوةمشان نية لة رثگای رثکخراوی سياسی و ئاينثکامنانةوة پةيروکردنی ياساکانی 

  . ئاينی و مةزهةبی بةسةر خةصک و کؤمةصدا فةرزبکةين
ةی نية بيکات بة ياساثکی ناو کؤمةصگاو ئاين و بريوورای ئاينی مةسةلةثکی شةخسی مرؤضةو هيچ کةسثک نابث و مافی ئةو

لةبةر ئةوةشة دةبث دةوصةت و ئاين لةيةک جيابکرثنةوه وه بة هيچ جؤرثک تثکةص يةک . بةزؤر بيسةپثنی بةسةر خةصکی
  . نةکرثن بة تايبةتی لة وصاتثک کة خةصکةکانی چةند ئاينثک و مةزهةبثک و نةتةوةثکی جياوازی تيا بژث

وکراسی رثگا بة هةموو کةسثک دةدات بة ئارةزووی خؤی بريوو بؤچوونه ئاينی و مةزهةبثکانی کؤمةصگای مةدةنی و دمي
پةيرةوبکات و رثگاش نادات بة هيچ کةسثک و اليةنثک بة زؤر کةسانی تر ناچاری پةيروکردنی پرنسيپةکانی ئاينی و 

ؤشنربثکانی خؤيان جةخت لةسةر بکةن بؤية رؤشنبريانی ناو کؤمةصگای کوردی پثويستة لةهةموو کاره رمةزهةبی 
  . دوورخستنةوةی ئاين لة دةوصةت و جياکردنةوةی بدةن
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