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نتی  ئه(ن  ی ده  پمانیدا ئه  ی له وه ك ووتك ئه مریكا وه تی آردنی ئه الی آورد دژایه له      

  وه  ناب ئینكاری ئه نده ر چه هه نبیری آوردی، یای ڕۆشه دون  به  و نامۆیه یه شتكی نوێ) ریكانیسموس مه ئه
ت  د بلۆآی ڕۆژهه  قه  به وه نبیره  سیاسی و ڕۆشه آان به په  چه رلین، آورده  ڕووخانی دیواری به ین آه بكه

 .آرد ربیان ده تی بلۆآی غه دژایه
 چاو  شتاآاندا به  آۆتایی هه دا له  آوردستانی عیراق  دروست بوونی ئیسالمی سیاسی آوردی لهڵ گه له      
  ت له آتی سۆڤیه ی یه وه  ئران و آشانه  اخوانی مسلمینی میسر و هاندانی شۆڕشی ئیسالمی له ری له لكه
مریكا و  ینی ئه  به  له ی آه یه واجی موتعه و زه  ئه،رباس  به وته مریكا آه تی ئه ی دژایه له سه  مه،فغانستان ئه

 ؟آتر، بۆ چی  دوژمنی یه  به ن جیھانی بوو آۆتایی پ هات و بووئیسالمی سیاسی
،  یه بی هه ره ی ناسیۆنالیستی عهگكی قوو بیدا ڕه ره ناوی ئیسالمی سیاسی عه  ناو هه  ڕای من له به      
  ر به گه م ئه ن به آه  ئینكاری ناسیۆنالیستی خۆیان ده نده ر چه  هه  و حیزبانه وه و بزووتنه رانی ئه زرنه دامه

زۆر جار  ،  دیاره بی پوه ره ی عه تی ئوممه حه سله  مه واو دیفاع آردن له وتیان ته سوآه  هه ینه رنج بده ووردی سه
 .ئیسالمی ی ئوممه یان  یب ره هعی  ئوممهستیان  به هنن نازانیت مه آار ده به)  ةام( ی  ووشه
وێ  یھه تی و ده مخۆریه ند خه  ئیسالمی سیاسی عربی چه  آه وه  بھنینه ه نموون ستین به له ر دۆزی فه گه ئه      

ستی ناسیۆنالیستی یانمان بۆ  به  ئاشكرا  مه  به،ست آان بوه  ئیسرائیلیه آان بگرێ و دژ به ستینیه له پشتی فه
 .  وه بته ڕوون ده

 بۆ  بوایه  ده وه  ئه،ستین له  فه  له دریان لكراوه  غه هر ئیسالم و موسولمانان ب آ  هه آه له سه ر مه گه وان ئه ئه      
رآراون  رزی خۆیان ده  ئه آان له ستینیه له ك فه  آوردیش وه  چونكه ر وایان بكردایه  بۆ آوردیش هه نموونه

ئایا بۆ : ینآان بپرس به ره  عه  سیاسیه  ئیسالمیه توانین له  ده  ئمه ن آه باشترین نموونه) رحیل ته(و ) عریب ته(
  رآردنی آورد بكرێ له ده ربه  ده م ناب باس له ستین بخوات به له بی فه ره م بۆ عه موو دونیا خه ب هه چی ده

 آردنی ڵ چا  به  زینده نگ بوون له آان تا ئستا ب ده  ئایا بۆچی ئیسالمیه؟قین  خانه  موسل و له رآوك و له آه
   ئیسالمیه ی  آه وه یشت به م آار گه نگی به  ب ده  ڕازین به  ئمه،نیاننفال آرد  و پیری آورد و ئهڵمندا

ی  ته  وه له) جند االسالم ( دا و بۆ نموونه  عیراق عسی له ل ڕژمی به گه بوو له حالفیان هه آان ته به ره  عه سیاسیه
 . ی سنگی آورد آردوه آانی ئاراسته گهن موو تفه كو هه  به، وه ته  حكومه  به ناوه آی نه ك فیشه  یه دروست بووه

) هاووتی(ی  نامه فته  هه ویش له  ئه  آه، وه مه آه  ناو باسه  پویست زانی بۆ چوونه م به تایه ره م سه ئه      
) ناسك قادر(ن خاتوو   الیه  له دا آراوه) فیق فاروق ڕه( مامۆستا ڵ گه وتنكی دوور و درژ له ئازیزدا چاوپكه

م   ی ئه وه مدانه ریكی وه ك زیاتر خه دوای سا نده ر چه  و منیش هه2002/ 18/03رواری   به  له وه ه
 مامۆستا   آه و ڕایانه  ئه نده ر چه  هه،واو بوو  ته5/2003 آۆتایی مانگی  آی پچپچ له یه  شوه م به وتنه چاوپكه

   خۆی له آانی آه  فیكریه له سه م مه ماون به تول نهآانی ئاآ ولی و پشھاته تی ده ی سیاسه  باره فیق له ڕه
   .وه میان بدرته گرێ وه ده  هه وه  ئه یان داوه ره قه

 خاتوو   له خنه  ڕه تاوه ره  سه ر له توانین هه  جۆرك ده  به،گرێ  خۆی ده  له خنه  ڕه نده وه  ئه وتنه م چاوپكه ئه    
م  چی ئه  آه،ڕوانت نبیری آورد ده  ڕۆشه  له وه  چاوكی سووآه  ناسك به خاتوو  چونكه،ناسك قادر بگرین

 ڕیزی  چنه آان ده تا قسه وه یان ئه: ((...   خاتوو ناسك ده، نبیران آراوه ر بۆ ڕۆشه  ڕاستیدا هه  له وتنه چاوپكه
 ناو  الی خاتوو ناسك له ..))  ته مانیش شونی ئیشكالیه  آردنی ئه  قسه  آه وه ه_ نبیر ڕۆشه_ندێ  گفتوگۆی هه

یشتن   تگه،وروپی تی ئه یشتن شارستانیه تی تگه وه ندی نو ده یوه په ((..   له س نییه نبیری آوردی دا آه ڕۆشه
م  زایی ئه  شاره مووی ترسناآتر نه  هه  و دوا جاریش له مه وله  عه یشتن له  تگه،مریكا ی ئه وه ره تی ده  سیاسه له
 )تی ئیسالمی  شارستانیه واته( لی  شكه  آورد به ی آه و شارستانیه له) نبیری آورد  ڕۆشه واته ( و تاقمه  سته ده



 
نبیری   ڕۆشه زان له وتنی درژ ده م چاو پكه آه  یه ی خۆی به آه وتنه آی تر خاتوو ناسك چاوپكه  الیه له      

   ڕۆژانه دا آه وه  له ری آورد پی ڕاهاتووه  خونه ی آه وه  له واو جیاوازه  ته وتنه م چاوپكه ئه((.. آوردی دا 
 ...))ن  دروست ناآهامان  دوا جار بینین آه وتنی آورت آورت ده ها چاوپكه نده چه

م  آه  یه مه  ئه یه وانه  له  نووس بزانی، آه  باشترین ڕۆژنامه ی توانی چوار پرسیار بكات خۆی به وه  ئه یره سه      
ردرژی  به  له؟ێًگر  آوێ ده ی له رچاوه   سه م غروره  ئه،ی بت م بواره  ناو ئه تای چوونه ره  سهیان

ری ئازیز   خونه  وا باشتره وه ینه ده م ده آه ری یه وه می ته داو وه ر،  لره وه  س ته  و پكھاتنی له آه وتنه چاوپكه
  له سه ر مه سه آی آامل له یه ی ونه وه  بۆ ئه م ووتاره  ئینجا ئه هو فیقی خوندبته ی فاروق ڕه آه وتنه چاوپكه

 .دروست بكات
ند  و چه  ئه دات آه فیق پمان نیشان ده  مامۆستا فاروق ڕه7 بۆ ل 1 ل  دا له آه وتنه تای چاوپكه ره  سه له      
ی  وه چ بۆ درژ آردنه  ده وه  له  آه ن پ دهآما یه ره  و محازه آانه ولییه  ده ندیه یوه  په واته  ه (IR) زای شاره

 .  وه جی بیخونته نھه  دوو تووی آتبكی مه توان له س ده موو آه  هه م باسه  ب و ئه آه وتنه چاوپكه
یان فزیۆن و زانكۆی خۆ له آان ته سیحیه  مه نتاله ندمه  فه آات آه  ده وه فیق باس له  مامۆستا فاروق ڕه8 ل  له      
 . آانتان بگۆڕن رنامه  بهس پیان نا  و آه یه هه

و   ئه آان آه  ئیسالمیه  ووته  له آه  Sep  ی11 دوای  ریكا دت له مه  ئاآامی داواآردنی ئه  له یه م قسه ئه      
 ،تی  تایبه بهفغانستان   و پاآستان و ئه ڕاستی سعودیه  مدارسی قورئان و مناهجی چاخی ناوه ی له ردانیه پاشاگه

 . هنن بۆ جیھانی مۆدرن م نه رهه بگۆڕن  و چی تر تالیبان به
ر  گه  ئه،ن وان مدارسی دینی خۆیان داناخه ی بۆ چی ئه ئه:   آا و ده  ده فیق شپرزه  مامۆستا ڕه م داوایه ئه      
آان   چی و شته فغانی ده آی ئه یه ی دێ دهی مرۆڤكی سا وه  بیرآردنه ین له   بده وانه  بیرآردنه م شوه نجی ئه ره سه
ب   ده  واته  داخرێ آه ن مدارسی دینی ئمه آه وان داوا ده ی ئه وه ر ئه به  له،گات ك ت ده ڕه  گه ڕه ك شه وه
  )1(ین  آان وان بكه  دینیه ش داوا ی داخستنی  قوتابخانه ئمه

عریفی  می مه ندك خه ر بیرمه گه ؟ ئه وه آاته ی بۆ چی وا بیر ده  ئهژی دا ده نه  آه  له فیق آه م مامۆستا ڕه به      
 .  یه می ئایدیۆلۆجی هه و خه  ئه وه ب وا بیر ناآاته هه

بت ب گومان پویستی  ری هه ال عومه  بن الدن و مه ك اسامه می وه رهه ر مدارسی دینی ئیسالمی به گه ئه      
  .یه  گۆڕینی مناهج هه ب پویستی به نهر هیچ   یان هه یه  داخستن هه به

  واته) دار الحرب و دار السالم(چی تر ناآرێ دونیا بۆ   بزانن آه م مدارسانه رانی ئه ڕوبه ب به ده      
ك هشی   ب هیچ هۆیه یر بكرێ و به  دوژمنی سه  بهموسمان  یره  غه، بن الدن ی اسامه  قسه به) ینطاطفس(

  . ێراوی جیھادی ل بنر و ن  سه ببرته
یر   سه،زانین  دوژمنی خۆمان نه سیش به  دونیای مۆدرنیشدا بژین و آه توانین ئیسالمیش بین و له  ده ئمه      

 بن  آانی اسامه مپه  آه  له، آه سیحی و جوله ر مه  سه نه به  دینی هش ده یره   بۆ غه م ئیسالمیانه نھا ئه  ته یه وه ئه
  به  آه سیحی و جوله نھا مه  بۆ ته  باشه،ن آه ی ل ده قه  و ته یه وه ره  سه ی بهچ خا ری پیاوك آراوهالدن دا فیگو

 زانن؟؟؟ دوژمنی خۆیان ده
 نزیك  آه سیحی و جوله م مه  به،بانین ل ئیسالمدا ته گه  له  آه آه سیحی و جوله  مه  له  جگه یه ئاینی تریش هه      

تی  هو  ده  له مزی ڕقه  ڕه آه م جوله گه ، من وا ت ده سالم و ئیسالم ئیعتیرافی پیان آردووه ئی ترین ئاینین له
 آاری  ی دروست آرد آه وره ب برینكی گه ره موو ناسیۆنالیستكی عه  الشعوری هه زراندنی له ئیسرائیل و دامه

مریكا و پشتگیری   ئه  له آانه ی ئیسالمیه وه نهمزی ڕق ل بوو سیحیش ڕه ها مه روه  هه، آانیش آردووه  ئیسالمیه له
 .  باسمان آرد تاوه ره  سه ك له  وه تی ئیسرائیلیه هو وامی ده رده آردنی به

آانی  ر ڕووداوه سه می زانیارییان له ی آه  باره آات له مریكی ده كی ئه هلی خه  جه  دا باس له8 ل  ر له هه     
مریكا   ئه واته سدا آه فه  ناو قه مان لهندێ مووس ندآردنی هه  به ان ڕازی بن بهآ مریكاییه ر ئه گه  ئه،جیھان
 .  نی یه تكی زیندوو میلله

مان واب   ئه یه تای آ م خه آان به  ڕووداوه آات له آان ده مریكیه ئاگایی ئه   فیق باس له دا مامۆستا ڕه لره      
ند زمانك   چه  من به  خۆی ده  آه نووسیوه ر ئیسالم نه سه  آتبكی لهفیق  بۆ چی تا ئستا مامۆستا ڕه،ئاگان



 
آان  مریكاییه ی ئه وه م بۆ ئه  و به، وه ته مریكای هۆشیار بكردایه كی ئه ك زمان خه  یه  به بوایه  ده، وه خونمه ده

  ی خۆی بگۆڕێ و جنو ئامز قسه ئسلووبی خیتاب  تۆزێ له  گوی مامۆستادا بچرپنم آه ب به گوێ ل بگرن ده
 . گرن آان گوی ل نه مریكیه ك ئه وه آات نه نه

   چونكه وه مه  من نایده م پرسیاره می ئه مریكی ئاگاداری  دونیا نین؟ وه كی ئه  ڕاستی خه م ئایا به به      
 .یت  بكهویستی بۆ ئیسپات  نه گه  شتی به  آه هآتر  زیره وه ری آورد زۆر له خونه
ر  به ری له  سه  دواتر دمه  آه نگه وروپا ب ده  ئه ی آه وه ئه(...  : دا ده  ده11_10 ل  فیق له مامۆستا ڕه      

   له  آه وروپایه ی ئه آه آولونیالیسته  ی ئیمپریالیستیه ی پرۆژه مریكانا درژآراوه ی پاآس ئه  پرۆژه  آه یه وه ئه
 ژر دروشمی پیاوی سپیدا بۆ  له. رێ آرا  یامی پیاوی سپی به  ژر په  دا له  و نۆزده ژده ی هه ده سه
تی آردنی تیرۆریزم دا   ژر دروشمی دژایه مۆش له الیز آرا ئه ت جیھان آۆلیۆنه رییه شه شارستانی آردنی به به
م   ئهڵ گه توان له وروپا ده  ئه یه مه ر ئه به  له، آردنی جیھاندا بدات نه یمه ی هه  پرۆژه  به وێ درژه یه مریكا ده ئه

  یه ك هه وروپادا خه  ئه  له ت آهًًربب زایی ده سك ناڕه شدا آه ر لره گه بكات، خۆ ئه مریكادا هه ی ئه یه پرۆژه
  ...)م ب مه ب  له  جگه  هیچ نییه وه رزبوونه نگی ل به ده
  بوو له ك ریایه كو ده بوو به م نه ب مهنھا ب ر عیراق ته ڕ بۆ سه  دژی شه وروپا له ی ئه وه ستی آردنه رهه و به ئه

  باته مریكا هش ده زانی ئه آان وایان ده ره  خۆ پیشانده ندێ له ك مبدا هه ڕ وه ری دژی شه ماوه خۆ پیشاندانی جه
موو جیھانیشدا بینیمان چۆن   هه  لهمانیا و  ئه  له مه آرد ئه ده راق و ئراندا نه نوان ع رقیان له ر ئران و فه سه

  من له و مجلسی ئه UN  ب ئیزنی ر عیراق به  سه مریكا هش بكاته ی ئه وه یشت به ستان آار گه ڕ ڕاوه دژی شه
 . فیقن آان مامۆستا ڕه ی پشھاته ه مووی هه  هه مانه  ئه،نسی ره ترسی ڤیتۆ گرتنی روسی و فه

  رچوو چونكه بژاردندا ده  هه له  SPD حیزبی  ربوون آه  دژی شه نده وه نیا ئهما كی ئه ها خه روه هه      
 آار ، وه بژاردن و توانی بباته  هه رچوون له آارهنا بۆ ده ك به یه قه ره ك وه ڕ وه  شه مانیا له آردنی ئه شداری نه به
ك هاتووچووی  ندێ خه آرد و هه ریكی دهم  آردنی آای ئه عه رلین داوای مقاتته ی به شه ی قه وه یشت به گه

 بھنن  ته قلیه و عه  واز لهآردك   خه داوا له CDU رۆآی حزبی آی و سه ده مریكی یان نه ماآدۆنالدز و شتی ئه
 !!  مریكایه  ئه ر له تا هه ب خه رسیویشمان هه ر په گه  ئه آه

ت   شارستانیه ی پیاوی سپی آه  بیرۆآه،آات سپی دهتی پیاوی  نه یمه  هه فیق باس له  مامۆستا ڕه11ل       
رستی بوو و  ز په گه آی ڕه یه  بیرۆآه  دروست بوو آه وه ژده ی هه ده تای سه ره  سه وا له تی ئه هن بۆ مرۆڤایه ده
وێ ست و ن لده فیق هاوی ل هه چی الی مامۆستا ڕه آرێ آه ك فۆلكلۆر باس ده نبیری دا وه  ئستای  ڕۆشه له
 هاتوون و   ئاسیاوه ش پستن یان التینین یان له مریكا ڕه كی ئه ی خه  نیوه آات آه  بیر ده  و مامۆستا له یه
 . وه ره زیری ده ك آۆلن پاول وه ش پستن وه مریكا ڕه آانی ئه رزه به ره  هه سته  ده  آاربه ندێ له هه

  ر به رار هه  و قه مریكا ووتكی دیموآراتیه  ئه آات آه  بیر ده همریكا ل ر ئه سه  له یه وه بیرآردنه م شوه ئه      
ی  ك حزبی و شوه آی متجانسی یه یه ك وحده آات وه مریكا ده  ئه  باس له،ك الی خۆمان  وه رۆك نییه ست سه ده

 . ییهت ن مریكا ڕۆژ هه  ئه  ت بگات آه وه فیق ناتوان ئه ی مامۆستا ڕه رقیانه  شه وه بیرآردنه
 مامۆستا ، دژی ئیسالم ڕكه ڕی دژی تیرۆریزم شه  شه ڕه م شه  ئایا ئه می پرسیاركدا آه  وه  له،12ل      
 )! به: (ل فیق ده ڕه

م   ئه تادا بزانین آه ره  سه ب له  ده،آی ئایدیۆلۆژی ڕك خراون یه  شوه م به م وه م پرسیار و هه دا هه لره      
ر   سه ر فیان به  هه  آه وه گرته  زۆر تاقم و گروپ دهمریكی بۆتیرۆر لیستی ئه و   دژی ئیسالمه چۆن ڕه شه

آانی جیھان  وه ی بزووتنه  زۆربه م آه به .ی باسك وه  بزووتنه،)نمووری تامیل (  بۆ نموونه  نییه وه ئیسالمه
  وه  ئه،لستی بكرت رهه ر به گه س ناب بگیرێ ئه تای آه  ئامانج خه یشتن به هنن بۆ گه آار ده ئیسالم تیرۆربه

ر بۆ   به یگرنه  حماس یان جیھاد ده ی  آه و شوازه  ئه  بۆ نموونه  چونكه، مانانهختی ئیسالم و موسو دبه به
كی سیڤیل   ناو پاس و آافی و خه  له وه قاندنه نرن بۆ خۆ ته نج ده موو ڕۆژێ گه  هه  ئامانج آه یشتن به گه
 یان ،ن ده ریان ده هب   پاره گرن و دوایی به  ده  بارمته ی ب تاوان بهك خهتی ابو سیاف  ماعه  یان جه،آوژن ده

 . ن آه وروپی ب تاوان شوونبزرده حرادا تۆرستی ئه  سه زائیر له آانی جه ئیسالمیه



 
ك   خه بۆ دروست ب وا له) ف وعیتزی (ك خه  آات آه فیق وا ده ی مامۆستا ڕه م دیماگۆگیه دا  ئه لره      
 ئیسالم  سانك آه  آهڵ گه  له ڕی جیھانی مۆدرنه  شه مه  ڕاستیدا ئه  دژی ئیسالم و له ڕكه  شه مه  ئه ن آه یه گه ده

 . هنن آارده ستی ڕامیاری خۆیان به به بۆ مه
... التی  شه: ( یر ده آی زۆر سه یه شوه  آات و به ندی ده ه فۆرتۆنی هۆ فیق دێ باس له دوایی مامۆستا ڕه     

 فۆرتۆن ،ندا ه هۆ آات له مانان دهتی بۆ موس  داوای قانوونی تایبه م فۆرتۆن ناوه  ئه چونكه) دیماگۆگ.... بازاڕی
ی   گه ك له ی خه ر زۆرینه گه ستی داوای شت بكات ئه ربه  سه توان به ژی و ده  لیبرالیترین ووتی جیھاندا ده له
 ،ندی بكات هلی هۆ ندا یان گه تی هۆله  ڕای حكومه عبیر له  ته مه  ئه رت نییه رستی بزانن و شه ز په گه  ڕه بن و به نه
ی  له مامه و  وه ی بناسرنه وه ن بۆ ئه ر بكه به تی له آان جلی تایبه  تالیبان ویستیان هندۆس و بوداییه م آات آه به

 ،لالتی هاوڕكانی بل شه و ر ال عومه  مه و به بۆوه رز نه فیق به  مامۆستا ره نگ له بۆ ده كرت،آدا ب ته تییان له تایبه
  )2(؟دیماگۆك، بازاری

  ن چونكه آه تی ئاینی ئیسالم ده مریكا دژایه رب و ئه مۆ غه  ئه  آه فیق پمان ده   مامۆستا ڕه13 _12ل       
 و ڕگایان  وه ستته  بوه مریكاوه ن ئه  الیه  و داگیر آردنی جیھان له مه وله  عهر رامبه توان به  و ده ناوی ئیسالمه

رق و  رب و شه  غه آرێ آه ك ژر لوده دا ڕاستیه  لره یه رب دژی ئیسالمی ساده  غه ها ده روه  هه،ل بگرێ
   چونكهش  ده،ت هس  ده یشتن به هن بۆ گه  آارده ك پردك به  ئیسالم وه  آه قل دژی تیرۆره عه
تی   دژی ئیسالم خۆیه آه نگه  جه واته  ناآرێ آه به م محاره  به یه سیحی و هندیدا هه  ئاینی مه نتالیزم له مه نده فه
 . تی ئیسالم ك ئسوولیه نه

 و  آی ساخته یه هدات ون  دهڵو  و هه وه آاته آان قلپ ده  چۆن ڕاستیه ین آه  بده وه رنجی ئه ب سه دا ده لره       
 جا  حكوم آراوه موو دونیا دا مه  هه  بگومان تیرۆر له، آه له سه سلی مه  ئه سه ری آورد له  خونه ژوو بدات به ئاوه

 . سیح ب یا ئیسالمی چ هیندی ب یا مه
  موو دونیا آه  دوژمنی هه بهر بكرێ  گه  ئه تی ئیسالمی تدایه حه سله  چ مه وه آی تره  الیه ك له  الیه  له مه ئه       

  ن؟ آه فیق آاری بۆ ده ك مامۆستا ڕه كانكی وه خه
و  نن به ی بگه آه ته  ئیسالم و ڕووی شارستانیه  به وره ركی زۆر گه ره آان زه  ئیسالمیه ر ئسوولیه گه ئه       
 بۆیان و  وه  عوزر هنانه فیق به ۆستا ڕهك مام ری وه  نووسه وه  ئه وه  ناوی جیھاده ن به ده نجامی ده ی ئه آارانه

 . دات  ئیسالم ده تر له وره وا گورزكی گه  ئه، پشت دانیان ست له ده
  وا له  ئه یه نه یمه ن هه  گوتاركی خاوه ین آه مریكا بكه ی ئه یری پۆژه ر وا سه گه ئه(...    ده13 ل  له      

نگی   رهه ك آانونكی فه  ئیسالم وه،آی تر  واتایه دیل به ری گوتاری به گه  ئه یه یار هه م گوتاری نه ئیسالمدا هه
م  رده به وتۆ له های ئه ی پرسیار و مانای به وه  مانای ئه  بت به یه و پرۆژه یاری ئه  نه  آه ی پیه وه ری ئه گه م ئه هه
   ببته وه ته آی ب ئیشكالیه یه  پرۆژه  له یه م پرۆژه ی ئه وه ی ئه  مایه  ببته  آه وه دا قوت بكاته یه و پرۆژه ئه

 ...)ت  ئیشكالیه آی پ له یه پرۆژه
م  ئه: م و بپرسم ت بكه  ئیشكالیه فیق پ له ی مامۆستا ڕه آه م و پرۆژه  خۆم بده دا ڕگا به با منیش لره      
 ب هیچ   به  چونكه،نن گه چی ده) ریا گوتاری نه(و  )دیل گوتاری به(و ) نگی رهه آانونی فه ( واژانه سته ده

ی  وه تی ئه  تایبه  به مریكایه رب و ئه نگی غه رهه ؟ ئیسالم چۆن دژی فه!فرۆش ك پمانی ده یه وه ڕوونكردنه
فز  ی ڕه) ت  حیسسیه(   ئیسالم ئاینكه  چونكه،ی وا ناآات زای فیكر و مژووی ئیسالم ب قسه شاره
كی   ئیسالمكردنی خه آان بۆ به مانه موس وه  عیراق و ئران و میسر دا بوبوه  له ك آه ئیسالم آات، وه آردۆته نه
ند  مه هو نی آولتوركی ده  خاوه و ووتانه كی ئه ی خه وه ر ئه به یان و له گه  له له  موجاده وتنه  آه م ووتانه ئه

ستیان آرد  نتیق و ده  و مه فه لسه ر فه  به نایان برده آان په هموسمان   ئیسالم بۆیه بوون به  ده  ئاسانی نه بوون به
   آه وه یانچۆڕانده ركدا ده  فلته گرت به ریانده ی وه فكارانه و ئه بی و ئه ره ی یۆنانی بۆ عه فه لسه رگانی فه  وه به

 .هتد...شر  شر و نه ر و حه مبه  پغه حدانیت و بوا بوون به ك وه آات وه آان دا نه تیه ڕه ما بنه  بنهڵ گه تی له دژایه
 ،سیحی آرا  ئایین مه كانكی سریانی زمان و به ستی خه ر ده سه فی یۆنانی له لسه رگانی فیكری فه وه       

رانستر بوون بۆ   تۆله مۆی ئمه آانی ئه مانه موس  زۆر لهڵ سا800آان پش  مانه موس تاوه ره سه ر له  هه واته آه
مۆدا   دونیای مۆدرنی ئه له. بوون مان نه موس وانی تر آه  گوتاری ئهڵ گه  بوون لهڵ تنی فیكر و تكهرگر وه



 
م  آان هه ژاپۆنیهّك   بۆ خۆیان وه، دار بووه آه یان له آه  ئایینه ن آه ست بكه ی هه وه  ب ئه مانانیش بهآرێ موس ده

 . آی ئابووری یه  شوه م به ن به هم دونیاش داگیر بك ژیانی رۆحی خۆیان بپارزن هه
ی ئیسالم و   ووشه  گۆتره روا به فیق هه  ئایا مامۆستا ڕه یه وه  ئه وه  ڕوون بكرته  گرنگه كی تر آهخا      
وارج یان  یدی یان خه  یان زه هابی سعودیه  ئایا ئیسالمی وه  آام ئیسالمه ستی له به هن مه  آار ده مانان بهموس
 .   پكھاتووه فه ب و تایه زهه ند مه  چه  و له آی متجانس نییه یه مۆ وحده زانین ئیسالم ئه ك ده وه، شیعه
آن   زۆر دژی یه  ئیسالمییانه زاهبه م مه  ئه،هابی ب  ئیسالمی وه فیق له  مامۆستا ڕه چم آه م وای بۆ ده به      
 ئایینك   چونكه وه م ناآاته تی ئیسالم آه قیمه ش هیچ له مه  و ئهآتر آتر و آوشتنی یه  آوفرآردنی یه ی به تا ڕاده

  ریب نییه  هیچ غه،ب ك ئیسالمی هه ڕ و پیالنگانی وه  شه ی پ له  درژه و مژووه ب  و ئه ندامی هه ملیارك ئه
 . بووبن )ملل و نحل(ر  شی سه ك دابه  ئستا خه آه

س بوون  زار آه مریكا سی هه  ئه ی دوایی له ش مانگه م شه  له آات و ده م دهی ئیسال وه  بوبوونه باس له      
 ئایینی خۆی بگۆڕێ   آه ر نییه سه نعكی له ربی هیچ مه زانین مرۆڤی غه ژین و ده رب ده  غه  له  ئمه،مان موس به

 ،ی آوشتنی ناآرێ له م نادا و محاوه ه  قه  مرتدی له س به مان آه موس ب به ك ده سیحییه  مه  آاتك آه بۆ نموونه
   چونكهتنر  مرتد داده م به  بهنوست ر ئیسالم شت ده سه  و له یه وره آی گه  و زانایه  موسمانه  آه بۆ نموونه

  ی آه وه یشت به  آار گه،تهن آار ده ی ئاینی بهصوصر ن سه آانی زانستی زمان و فكری نوێ له مه رهه به
  . پیاوی مرتد دا بژیڵ گه مان له ناب ژنكی موس ق بدرێ چونكه ی ل ته آه كرێ ژنه ب له محاوه
بحت صانا لم اتخلی عن مسیحیتی عندما ا( مان دوایی ووتی  موس بوو به)  گارودی  ڕۆژه (  آاتك آه      
 ).مسلما
آك   یه  خۆش ب آه وه ت به تۆ د  آه تره هور گه وه  و ئیسالم له یه ندامی هه ك ملیار ئه وابزانم ئیسالم یه      

هشتنی  آانی نه ب هۆیه ن ده بكه) ارتداد(مان   ته  به ی آه ندكی تر تیژ بكه قۆ بۆ هه  یان چه و ملیاره  له زیاد بووه
 .  خۆشب  زیاد بوونی ژماره ت بهك د  نهه مان نهنجی موس  ناو گه ارتداد له

آی  یه  بۆ پۆژه م ئاینه ك ئاینك دوا جاریش گۆڕینی ئه  وه وه دانیه ر هه سه  ئیسالم له(...   ده13 ل له   
آی   و گفتوگۆیه یه ند هه مه هو دا میراتكی فیكری ده نگه رهه م فه  ناو ئه  له یه نگی هه رهه تی آانونكی فه شارستانیه
تكی   شارستانیه تی ئیسالمه م شارستانیه  ئه، یه ھان ههتی ڕكخستنی جی ت و چۆنیه داله ر عه سه ل له سه تر و ته
وازون   ته، وه وازونه  و ئاینی ته یه  هه وه قه ه موت ندی به یوه  په  واته ی یهكو شاقوو به) ئاسۆیی ( نتال نییه هۆریزه

ژیانی سیاسی و  ، ر ئاستی ژینگه سه وازون له  ته،ندی ڕووحی و دونیا آاتی ژیانی ئینسان هه  نوان ڕه له
 متعالی  آی ترانسدنتالی واته یه  ناو فكری ئیسالم ڕیشه ت له داله  حسسی عه بۆ نموونه... تی و ئابووری  یه آۆمه

 ...)یه فی هه لسه آی فه یه و ڕیشه
  ی وروژاندووه له سه  مه نده وه  ئه  چونكه وه می بدرته  آتبك وه گرێ به ده  هه وه ره ی سه گرافه ره م په ئه      
موو  آانی هه فیق چۆن شته  ئایا مامۆستا ڕه  آه وه ینه ری ڕوون بكه  بۆ خونه یه  هه وه ر درك پویستی به  هه آه
 . ب م ڕایانه نی ئه فیق خۆی خاوه  مامۆستا ڕه  آه یه ر شكم هه ش هه  و بۆیه  آردووهڵ تكه

   ب هیچ نموونه فرۆش به فیق پمان ده  مامۆستا ڕه ر ئیسالم آه سه  له موو حوآمانه م هه كی تر ئهخا      
كو مامۆستا   به نھا درژه ك ته آات نه ی بۆ ده  ئاماژه آه ره آه ك ئاماده  وه آه وتنه ك و چاو پ آه ه یه وه هنانه
 ؟ وه ته هناوه هی بۆ ن واب بۆ چی هیچ نموونه  آه وه آاته  ده ند شون خۆی دووباره  چه فیق له ڕه

 ڵ گه آی توندی له شیه  هاوبه  تیایدایه ی آه  فیكریانه مه و قییه حدانی تر ئه ر ئاینكی وه ك هه ئاینی ئیسالم وه       
دا  وه ره ی سه گرافه ره م په فیق له  مامۆستا ڕه خات آه ری ده مژووی ئیسالم ده .  یه تدا هه سیحیه ت و مه هودیه یه
 ، می جوانی تدایه ت و قییه داله فتاری عه ڕه) اصد نه (  ئایین له ،  ڕاسته  چونكه، وتی مژوو دواوه ی ڕه نهوا  پچه به
آانی خۆی  ندییه وه رژه  بۆ به هص م نه  مرۆڤ ئه  چونكه،ستی مرۆڤدا ر ده سه ر دت له سه  چی ل به م ئایینه م ئه به
 .هن آار ده به

م   به یه ناو ئیسالمدا هه ت له داله  عهص آو نه م وه  منیش ده،آات ت ده داله  حیسسی عه ه باس ل بۆ نموونه      
 ئیسالم عیراقیان گرت  آه بۆ نموونه ،مژووی ئیسالمدا ین له  بكه ته داله وعه آردنی ئه یری پاآتیزه ب سه  ده ئمه
رزی زراعی خۆیان  ر ئه سه تادا له ره سه  ئیسالم له بهبوون  نه ی آه سانه و آه آاندا ئه ویه می ئوومه رده سه له



 
م  ن به ده  نه  ئیسالم تا جزیه یان بوون به  زۆربه م هۆیه ر ئه به له ،ن بده)  جزیه ( بوایه م ده  به وه مانه ده

 . نی ئیسالمهآا تیه ڕه ما بنه ی بنه وانه ش پچه مه بگومان ئهن برد ریان النه سه یان له آان جزیه ویه ئومه
  وه  ئه ی چونكه ستی بكه رهه س حوآمت بكات تۆ ناب به ر آه هه:  مژووی فیكری سیاسی ئیسالمی ده      
 بۆچی ناب تۆ  آه یان آردووه له سه م مه نزیری ئه های ئیسالم ته  و فوقه  و خوا وای داناوه رته ده قه
 .مانداگای موس  ناو آۆمه  له ی فیتنه  مایه بته ه د یت چونكه م بكهستكاری مستبد و زا رهه به

م   ئه  آه یه وه ین ئه رنجی بده  سه  پویسته  آه یه له سه م مه آانی تری ئه نده هه  ڕه آك له یه( :  دا ده14 ل له      
ك   بۆ یه وه آاته ورت دهآاندا و ئینسان آ  ژیانی ئینسانه دات له ندی موتعالی ده هه  ڕه  له  ئیمپریالیستیه هزه
ی  وه آان و هشتنه  ڕووحیه نده هه موو ڕه  هه  له ادی ولدانهصركی ئیقتی وه  بوونه تی به ویش آردنیه ند ئه هه ڕه
دار  داری پایه رمایه ی سه وه  و بۆ ئه  ئینسانی ڕووحانی نییه داری پویستی به رمایه سه. ندی حیسسی  هه نھا ڕه ته

ژی و آاریش   ده  ساته م چرآه نھا بۆ ئه  ته ی آه و ئینسانه  ئه  واته، یه  ئینسانی حیسسی هه هبت پویستی ب
ژی و  آاندا ده دیه سه  جه زووه آان و ئاره ساتیه  چرآه زووه  پناو ئاره  و له  ساته م چرآه آات بۆ ئه ده
آان  زووه ی ئاره وه ب تر بكرن و بۆ ئه آان ده زووه  ئاره،آات زووی تری بۆ دروست ده داریش ئاره رمایه سه

ی  وه  آردنه  واته وه ری آردنه ربه  به نم به  من ناوی ده  آه یه یه وامه و ده  ئه مه ب ئیش بكرت ئه تر بكرن ده
توان  داری چۆن ده رمایه ر چاو سه  به بیھنه. ت و خودا  قیقه لق و حهطری و آوشتنی م ربه به ئینسان به

 بتوانن ژیانی  ن آه  ئیش بكه وه شی ئه بت و به ندی متعالیان هه هه آان ڕه  ئینسانه آدا بژی آه یه اوچهن له
   له  لدانه،آانی  گرنگه نده هه  ڕه  له آكه ت یه  ڕووحانیه ئیسالم آه  لدان له وه  لره،ن ر بكه ڕووحیشییان مسۆگه

 دونیای  مۆ له ڕی من ئه  باوه  آه وه  زیندوو بكاته ندانه هه م ڕه ت و ئه ڕۆژك هزك ب ی آه رانه گه و ئه موو ئه هه
تی   قودره یه و جگه آان تا ئه  شوه ك له یه  شوه مان بهی موس م ئینسانی ساده  به،  نییه و هزه ئیسالمدا ئه

 ....   شونی گفتوگۆیه ست داوه  ده آان له ند مانا ڕۆحیه  چه ی آه وه  ئه، بپارزت نده هه م ڕه تی ئه  توانیویه یه هه
  ...) نابینن م ڕاستیه نبیران ئه  ڕۆشه ی جگای داخه وه ئه

 ڵ گه  ئیسالم هیچ گرفتكی فیكری له وێ آه آه رده آانی بۆمان ده سحابه ر و ئه مبه ی ژیانی پغه وه  خوندنه به      
داری  رمایه  زۆریش پشتی سه ی آه و  ئایینانه  له آكه  ئیسالم یه م آهتوانم ب كو ده  به داریدا نییه رمایه بیری سه

  چۆن؟،گرێ ده
    وره داری گه رمایه موویان سه آان هه سحابه داربوو و ئه رمایه ری ئیسالم خۆی مردی ژنكی سه مبه پغه      

وف   عبدالرحمانی آوڕی عه  بۆ نموونهند مه هو  ده  دواییدا بوو به  له شه  هه،فان ك عوسمانی آوڕی عه وون وهب
ور   ته  به  زۆر بوو آه نده وه  جی هشت ئه ی به و زه م پاش مردنی ئه بوو به  هیچی نه  مدینه  هاته آات آه

 )3با ده نه
 ڵ هگ  له  نییهض تناق مه  ئه، بۆ مرۆی حیسسی وه آاته داری مرۆڤ آورت ده رمایه  سه وه آی تره  الیه له      

هنی  یت و ژن نه رخان بكه ت ته نھا بۆ عیباده  ناب تۆ ژیانت ته  واته، نییه)  نه هبه ڕه( ئیسالمدا   له ئیسالمدا چونكه
 آچ ب  آه ر ژنه گه  ژن بھنن ئه آانی خۆی هانداوه سحابه ر ئه مبه  پغه، یه آان هه سیحیه ی الی مه وه ك ئه وه

 ...).هال تزوجت بكرا تالعبھا و تالعبك( ژن ب  بوه ی آه وه  له باشتره
ر مانای  گه  ئه مه  ئه نیزه آه)  جاریه( و آینی ب شوماری  وه مانه الی مرۆی موس  هنانی چوار ژن له باشه      

 ؟ ی چی ژیانی حیسی یه ب ئه مان نهژیانی حیسسی مرۆی موس
سفی   وه،آات ڕی ده مان چی چاوهی مردندا مرۆی موسو دونیای دوا ی له  ئه،دا م دونیای ئمه یان له مه ئه

درت و  ند نھۆمی ده  حوری و آۆشككی چه72شت  هه  به  بچته مان آهر پیاوكی موس تی جوان هه ئافره
  شت وا به هه ی به  میوه  ناآات چونكه وه سانه آار و هه  و پویست به یه تكاری نری زۆر جوانیان هه خزمه
نگوین و ڕووباری شیری  یان و ڕووباری هه وه  بۆ لكردنه وه بستیته  پویست ناآات هه  آه وه ا شۆڕبۆتهآاند داره
 . تی ت له ی دانایهیا  خه ی مرۆڤ به وه  ئه، لیه

  ری ئیسالم هیچ  مبه آان و پغه  بۆ ئیسالمه؟ یه ب چ شتك ژیانی حسسی  ژیانی حسسی نه مه ر ئه گه ی ئه ئه      
آانی    مژووی ئیسالم و قورئان ڕایه؟دیت ده  نوان ژیانی ڕوحی خۆیان و ژیانی حیسسیدا نه ك له" ضتناق"

  . ن خه رده دا ده م بواره زایی له  شاره  و نه وه نه خه  درۆ ده فیق به مامۆستا ڕه



 
آان و   ئیسالمییه ی آه و آاته ی بۆ ئه  ئه، نییه Sep ی11مریكی هی دوای  ی ئه نه یمه ی هه ب گومان پرۆژه      
 ،فعانستان  ئه  فیكری شیوعی له ر به رامبه  بوون به بھه ك جه مریكادا  یه  ئهڵ گه موویان له  ئیسالمیكان هه ته هو ده

 ؟ وه آرده ده ندی متعالی خۆیان نه هه  ڕه آان بیریان له مانه موس خته و وه بۆ ئه
رزی و  ك و ڕاستی و درۆ و الوازی و به موو چاك و خراپییه  هه  مژووی مرۆڤ به مژووی ئیسالم واته      

و   ئه ین آه آه  بیر نه  له و ڕاستیه  ئه ب ئمه ده.  م هناوه رهه  مژوویان به ی آه و مرۆڤانه ندی ئه نزمی و شكۆمه
 تر  وه  زیاده سی خۆیان بهمالی و چ ی و جهزووی ڕوحی و سكس ی ناو مژووی ئیسالم ئاره مرۆڤانه
آانی خۆیان تر   حسسیه زووه وان تا توانیان ئاره ر نین ئه  ده  به یه م قاعیده آانیش له لیفه ت خه نانه  و ته آردووه

 یدمینی آوڕی هاڕوون الرش روان و ئه لیدی آوڕی مه شیان وه تی نموونه ی هۆمۆ سكسوالیه  پله گاته آرد تا ده
4.(  

  پووری ئیسالمدا زۆر ئاسایی له له آه  له وه ئه  (Porno)ن پۆرنۆ ی ده ربیدا پ  جیھانی غه مۆ له ی ئه وه ئه      
  )5  هو آردۆته م نه  آه وه  ئیسالمه هندبوونیان ب  پابه  و هیچیش له بووه آانیدا هه عیه  و ڕه لیفه ژیان خه

   آه یه وه  ئه ی جگای داخه وه ئه: (ی فیق ده  مامۆستا ڕه گرافه ره م په  ئه آۆتایی  له یه وه یر ئه سه      
 و  وه نه ك تۆ بیر بكه موویان وه نبیران ناب هه خۆی ڕۆشه  نابینن، بۆ داخی ل ده م راستیه ئه“ نبیران  ڕۆشه“

 تۆ   له  دیار ب آه  ڕاستی تریان لوهندێ نبیران هه  ڕۆشه یه وانه  له،)آانوونی ئیسالم(ر   بن بۆ سه ڕاوه  گه تازه
 .خافی یه

ر   سه  بۆ هش آردنه  نی یه  دواوه سی له بین آه  ده وه داته ڕ ده فیق ئاوه ی مامۆستا ڕه وه ئینجا پاش ئه      
ی ناوی  خلووقه و مه ی ئه وه  شی آردنه آات به ست ده  ده،مریكا ربی و ئه می غه مۆ و قییه  و دونیای ئه مۆدرنه

ك   وه یه  دیموآراتی هه  بوای به نبیره م ڕۆشه  ئه  و ده وه آاته ی بۆ ده وانه م دوو آه ر ده  و هه ه“ نبیر ڕۆشه„
 ، دیموآراتی ب آات آه حاشای ل ده_ فیق   مامۆستا ڕه واته_ ك ب و خۆیشی  یه ی دیموآراتی تانه وه ئه
تی هۆبز و میكیاڤیلی دیسكورس  س لیڤانیه آه! وه خوندۆته آانی نه وره  گه سته تك نبیره م ڕۆشه ئه:  ها ده روه هه
 . ب نھا خۆی نه  ته وه خوندۆته ی میتۆد نه  باره له

_ پری {  ئیسالم  نبیرانه م ڕۆشه  ڕای ئه به ...  وه خونمه ند زمانك ده  چه  به من آه: (  ده15 ل  ر له هه      
 و خۆر  وتووه آی تر ئیسالم دواآه  مانایه  به تی ڕۆژئاوایی مۆدرنه  شارستانیهو} Pre – Modrenیه مۆدرنه

 ...)وتوو ئاواش پشكه
 نامۆدرنتی ئیسالم و   چۆن باسیان له نبیرانی آورد آه ی ڕۆشه  قسه  له ك نموونه ی یه وه  ب هنانه به      

  یه م هه رمان زۆر آه  ڕاستیدا نووسه  له،نبیری آورد  ڕۆشهڵ پا اتهد  ده ته م تۆمه ، ئه وروپا آردووه مۆدرنتی ئه
روگالآی  ندێ ناسیونالیست سه  هه م آه نا وه ق خۆیانیان پی داب، ئه  داب و هه م باسه ی ئه ره  قه خۆیان له

 .زایی م شاره ڕای آه ره ه س آانیان دیاره  نووسینه  ئاشكرا ئایدیولۆژیاله م به  به یان شكاندووه آه له سه مه
  و بۆچوونه  ئهڵ گه  له ڕه كو شه  خۆرئاوا بهڵ گه  له ڕ نییه ی ئیسالم شه ڕه م شه ئه: (...   دا ده15 ل له      

 و باوباپیریشی  ركی ئیقتیسادیه وه  و تیایدا ئینسان بوونه ست داوه  ده ندی ڕۆحانی له هه  ڕه دا آه خته ته
م  ب ئینسان بۆ ئه  ده، داهاتوودا خودا نییه  له  ڕابردوودا نه  له  مادامك نه، علووم نییه شی مه نده و ئای یموونه مه

 یدا نییه  گه  له ستت وه وه  ده آان دژی مۆدرنه  شوه ك له یه  شوه ت به سیحیه  مه وه شه رلره هه...  بژی  ساته
(... 

  فه لسه ك آاندیدكی دآتورای فه ك وه آات نه  ده  قسه ك مفتی سعودیه و وهآات   دهڵ آان تكه دا شته ئا لره      
 ، ژیانی مرۆڤدا بوونی خر و بینا له  نه واته_ بوونی خودا   نه آات و باس له یموونی باوآی مرۆڤ ده باسی مه
تی پمان  مژووی مرۆڤایه . هی  بونی خودا هه ڕت به ند باوه  تۆ چه  آه  نییه وه ندی به یوه  هیچ په زاره بینای حه

مانای  . وه وور آردۆتهپ و ووتانیان خا كیان شواندووه تر ژیانی خه  دڕندهڵ  ئاژه  زۆر ئیمانداران له  آه ده
  وه ڕز بھنمه  بیری مامۆستای به ب به ت ده نانه  ته،ندی ش خرمه نده وه ر ئه ند ئیماندار بووی هه  چه  آه  نییه وه ئه
دا مامۆستا  ها لره روه هه. آار بت ند و مرۆی ملحد خراپه نھا مرۆڤی ئیماندار خرمه ر ته  هه رت نییه  شه آه
ویش  گرت ئه ی ل ده خنه دا ڕه آه تای دیمانه ره  سه  له سیحییش آه  ئایینی مه آات آه  ده وه ست به فیق هه ڕه

 دژی   اعالنی جیھاد له ناستن به آان هه سیحیه م مه آان به  جۆره  جۆرك له  به یه  و دژی مۆدرنه یه مرۆڤانه



 
سیح  ر ژیانی مه  سه ری و آتب له مسیل و شانۆگه ها ته نده  چه ژین و ڕۆژانه رب ده  غه  له  ئمه،یری خۆیان غه
سیحی  ی مه یسهن  آه،ندكیان ن هه آه دحیشی ده ن و مه آه ن و ئینكاری بوونی ده آه ی پ ده تهچ و گا رده ده

ت خۆی  سیحییه  مه واته ژین آه دا ده  مۆدرنهڵ گه  دیموآراتن و له  چونكه وه می هیچیان ناداته  همنی وه زۆر به
  فو له  عه2ت داواآردنی پاپا پۆلسی  سیحیه ر مه سه  له ری مۆدرنه  دیارترین آاریگه، دا ڕاهناوه  مۆدرنهڵ گه له
  مه ئه.  آردبتی ك آه تییه سایه  و آه فه ر تایه  هه ر به رامبه  درژایی مژوو به  به نیسه  آه  آهی و تاوانانه موو ئه هه

 .  ق آوشتووه  ناهه  و مرۆڤم به م آردووه ه  من هه ب آردووه ی نه وه تی ئه تا ئستا هیچ ئایینك جورئه
 جیھانی ئیسالمیدا  ب له  چۆن ده آات آه مان بۆ ده درنهفیق باسی مۆ دا مامۆستا ڕه یه ڕه م الپه ر له  هه16ل      

ین و  ب بكه ره ك عه ب وه  ده واته  آه ك خۆی ده ب وه ره  عه سرین به ئه  موته ی ئمه وه ر ئه به  و له وه بیخونیته
 . رن بب مۆد  جنرال بوون و بیاڕیان دا تورآیا ده آان آۆمه  تورآه ین چونكه آه ك تورك نه وه

ی عوسمانی آۆتایی پ  الفه تی خه هو  تورآیا ده  چونكه، وه ی تورآیا بخونینه جروبه م ئایا بۆ ناب ته به       
ی  وه ڕاندنه  بۆ گه ڕۆیانه ڕ خۆشمان باوآه مه ری له آان و نووسه مانه موس نتاله ندمه  فه وه و ڕۆژه هنا و له

آانی  یركی نووسینه ر سه گه  ئه، وه ڕته ب بگه ت ده الفه  خه یه وه  گرنگ ئه،ییش تی عوسمانی یان قوڕه الفه خه
 .  رز نرخاندووه ی تورآیای به جروبه و ته بینین ئه ین ده رآۆن بكه محمد ئه

نانی ی یۆ فه لسه ك فه  الیه  له،ك  یه ك و دوو شتیش به  دژی یه آات به دا دوو شت ده ڕه مان الپه  هه ر له هه      
  یان آات به تدا ده قیقه  حهڵ گه بین و له ی ده آه  ئایدیاله نه نھا الیه ته) آان وره  گه  تكسته ك خۆی ده وه(آۆن 
 .  هیچ  و نه سوفه یله  فه فیق نه  حوآمی مامۆستا ڕه وا به ی البدات ئه ته م خه سك له ر آه ك و هه یه

ی  وه  بۆ ئه هاتووه  نه  مۆدرنه  چونكه یه ه ش هه مه  ئه  آه  دژی مۆدرنه ات بهآ  ئیسالم ده وه آی تره  الیه له      
و  آك له  و یه وه ندآانییه هه موو ڕه  هه  به یه ش مۆدرنه  و  مۆدرنه كو ئیسالم ئایینه  به، ناو ببات ئیسالم له

  و دراسه  ئه  بۆ نموونه،آاندا  نویه زانستهر ڕۆشنایی  به  له آانه  ئایینیه ی تكسته وه  خوندنه ندانه هه ڕه
كو   ئیسالم به  دژ به  آارك نییه،آات ی قورئانی ده)ص نه(ر سه ر حامد ابو زید لهصن.  د ی آه سیمۆتیكیانه

ر ڕۆشنایی زانستی نوی  به ی آلتووری ئیسالم له وه خوندنه ، وه تهآۆ آان ده  ڕاستیه  و له آاركی زانستیه
 .  یه ندی هه هه ك ڕه  و یه خته  مشكیان ته  آه راسان آردووه زانی هه ككی نه  خهزماندا
 ، وایه موو شتك ڕه  تیایدا هه  و آه وه ته ی ناوه  ئاژاوه گرێ و ده  پۆست مۆدرنیزم ده  له خنه دوایی ڕه      
گات  ی ت ده آه ییه فسانه  مانا ئه  به فرداتانهو م ت و ڕاستی ئه قیقه  مامۆستای ئازیزمان حه  دایه وه  له آه گرفته
 . یشتن گه فالتووندا تی ده مانی سقرات و ئه  زه ك چۆن له وه

ی حقیقی  فه لسه  فه ر به رامبه آات و دیدی خۆی به مان بۆ ده فه لسه فیق باسی فه  دا مامۆستا ڕه17  ڕه  الپه له      
موو   هه یدانك آه  مه  به بووه  هشتا نه فه لسه فه ( چونكه)   خۆی گرتووه ڕزی فه لسه فه(و  بێ والی ئه رده ده
ب   ده؟عنی چی  یهڵزایی قوو م شاره من ت ناگه)  ر بكات سه ی له  قسهڵآی قوو زاییه ب شاره س بتوان به آه

ند  ر چه  هه ین آه ی ئاینی ببه)ص نه( ردی  ده ش به فه لسه  ئایا فه،ی  بكه  قسه فه لسه ر فه سه ب ئینجا له دآتۆرات هه
  ؟ ستی خوایان بۆ خۆیان پاوان آردووه به فسیری مه ن و ته گه سك تی ده آه

یان  وه قی ئه سكی تر هه ند آه ر خۆی و چه آات هه  ده وه فیق داوای مافی ئه  ئاشكرا مامۆستا ڕه دا به لره      
م  ك ئه سانی وه وا آه یشت ئه  تگه فه لسه  فه مووی له ك هه ر بتو خه گه  ئه،ن  بكه فه لسه ر فه سه  له ب قسه هه
 دیموآراتیكردنی  آانی مۆدرنتی به ره ته  خه آك له م یه ب دا پویسته لره (... ، وه بته م ده تیان آه مییه هه ئه
آانی  نده هه  ڕه آك له  ووتمان یه  آه واته  آه، آۆتایی دت عریفه دا مه  ئیتر لره  آه یه عریفه آانی مه موو بواره هه
   دژی به  آانوونك آه ی گرتووه  ناو خۆیدا هه  ئیسالم له ی آه رانه گه و ئه ی ئه وه  ئه  دژی ئیسالمه نگه م جه ئه

  ..). .وه ستته  بوه ی معرفه آه سه ده  موقه نده هه  ڕه  لدان له  و دژ به وه ستته دیموآراتی آردنی بوه
  عریفه  مه  مۆدرنه  چونكه یه  ئیسالم دژی مۆدرنه ، ده  لوتكه گاته آان ده  آردنی شتهڵ دا تكه ئا لره      

ناو مژووی   له مه  ئه  به،ن  فكر بكه ش و ڕووت باس له كی ڕه  خه یه وه  ئیسالم دژی ئه  واته،آات دیموآرات ده
ستی  ر ده سه ها له روه آانی آافر آرد هه سووفه یله موو فه زالی هه  غه، هی گی هه ی ئیسالمیدا ڕه فه لسه فه
ر ئیسالم بوو   هه وه آی تره  الیه  له،)ق تزندق طمن تمن( آجاری آۆتایی پ هات   یه  به فه لسه آاندا فه ریه شعه ئه
فیدا بۆمان ڕوون  لسه ی فیكری فه مژوو  آورتی له وتان پاراست به  فه آانی له آانی گریكیه وره  گه  تكسته آه



 
 ،ردی وه هره ك سه  آوژراون وه فه لسه ر فه  سه  و له بووه  ناو ئیسالمدا پیاوی خۆی هه  له فه لسه  فه  آه وه بته ده
دیس  ت و حه  ئایه ستن به  پشت به شدا به و ئیسالمه  ناو ئه ر له م و هی تریش هه عدی آوڕی درهه  جه،الج حه
فیق  نانی مامۆستا ره یرتر دان نه مووی سه  هه  گۆڕنا له یان له فه لسه زالی فه تی غه رۆآایه  سه آان به ریه شعه ئه
دانی  رهه دا و سه عریفه ناو مه مرۆ له  ئه وه واو جگای خۆی آردۆته  ته ك زانستك آه ناسی دا وه زانستی آۆمه به
  م زانسته آانی ئه وه ینه لكۆ باس له ئامز تهیكی گا شوه به و  هف لسه زان دژی فه  پیالنك ده  به م زانسته ئه

آانیدا  ناو رسته آوردستاندا بنووس، له  له یره ر ژنی قه سه  بدات لهڵو آك هه  یه  آه یره آات والی سه  ده گرنگه
   به تی آه  تایبه  به،ت  نایه وهقی ل چی خاتوو ناسك مته آرت آه ستی پ ده ت هه  ئافره آی ئاشكرا به تیه سووآایه

  ).دا یره  بواری ژنی قه پسپۆر له: (  ده وه جاڕیه تهزمانكی گا
م  به: (...   ده  آه ری آورد نییه قلی خونه  عه فیق چۆن  بوای به  مامۆستا ڕه ڕز بوانه ری به خونه     
وار بت   خونده  آه ككی پویسته  خه یه م پرۆژه ئه... ستت   هه ورانه  گه  فیكرییه م آاره  ناتوان به كی ساده خه
ی   خانه چته ر ده شی هه م ڕایه ری آورد و ئه  خونه  واته كی ساده خه) 6... بت  وه ره  مانای ترادیشن بیرآه به

 . ر بۆ خۆی احتكارآردنی فكر هه
ویش   ئه یه  هه فه لسه  فه م آوتانیان له قی ده ن هه ی تر ههس  خۆی دوو آه  له فیق جگه  ڕای مامۆستا ڕه به      

  غمووره وی تر زۆر مه شھور و ئه آكیان زۆر مه  یه م دوو زاته  ئه  آه رهصتی و سید حسین ن حمه فالتوونی ڕه ئه
م سید   ئهر زمانی آوردی تا بزانین  سه گایه رده ری بۆمان وهصفیق آتبكی سید حسین ن  مامۆستا ڕه خۆزگه
 .!  وه  هی ئه یه م دیمانه ی ناو ئه ند بیرۆآه  و چه دا آردووه فه لسه  بواری فه تحكی له  و چ فه یه  آ رهصحسین ن

  ك له  یه م هشه ندی به یوه  په آان له آردنی ئیسالمیه تی مامله ڕزتان چۆنیه  ڕای به به( :می  وه  له18ل      
آاندا   ئیسالمیه  ووته مۆ له ی ئه وه ئه: (...  دا ده) ؟نگنی سه ده ی بۆ ئیسالم چۆن هه هوان رده ك و به دوای یه

سانی   آه ته  دوونیای ئیسالمدا بوونه س له ندێ آه  و هه م هشه ری ئه وهه  جه یشتن له  تگه  له یبینین بریتیه ده
 چۆن ئیسالم ئایینكی   آه وه  بۆ ئیسالم بھننه وه  پاآانه وه ه ئ ته وتوونه و آه} وه ره عوزر خوای هنه{پۆلۆبیست  ئه

م  آانی ئه ییه وره  گه  له آكه ش یه مه  و ئه رانه نگاوه  آاتكدا ئایینی ئیسالم ئایینی جه  له خرخوا و ئاشتی خوازه
 ...).ئایینه
ب   ده ن ئمه دهن وا  ئه ووتوه  نه وه ره هگرافی س ره  پهڵ گه آان هیچ شتكی جیاوازیان له  ئیسالمیه ئسوولیه     

ر  گه ب ئه ین یان هیچ نه ناویان ببه ب له سیحین و ده هوود و مه  یه آانمان آه ین بالنفس دژی دووژمنه جیھاد بكه
  وتووه هفیق ت آ  مامۆستا ڕه  آه كه) ضتناق( شیان  مه  ئه،ن  بده ب جزیه  ئیسالمی بوو ده  ووتكدا ژیان آه له
 . زان قالنی ده  آۆششی عه آات ابن رشد جیھاد به  ده وه  باس له دا آه) 21( لڵ گه له

 خون   اعجابكی قوولی به م ده  ئه، وایه  آه  هاتووه وه وه ییشی له وره  و گه رانه نگاوه ئیسالم ئایینی جه      
م  سكی دیموآراتی نیم به من خۆم آه (...  ها ده هرو  هه، فیقه رانسی ناو فكری مامۆستا ڕه ڕشتن و ب تۆله

ش هیچ  نیه ده  مه م بواره رستۆ ئه فالتوون و ئه ی ئه فه لسه  فه ستوور به  پشت ئه  به یه نی هه ده  بواری مه ڕم به باوه
تی ئیسالمیدا و  و شارستانیهن  له م بواره  ئه ین چونكه م بده ه  قه آی خۆرئاوایی له هایه  به  به  آه ك نییه یه بۆنه

 ...).بووه وجوودی هه
   ده دا بۆ نموونه واژه سته ندێ ده  ههڵ گه  له یه روونی هه آی ده فیق گریه  مامۆستا ڕه  آه  ئاشكرا دیاره به      
 . ت ك دیموآراتیه نی نه ده  بواری مه نبیر یان ده ك ڕۆشه وار نه ند یان خونده بیرمه
   لهآات وا ب  ده وه تی ئه  من دیموآراتی نیم و جورئه  ده  آه فیق جگای ڕزه  مامۆستا ڕه یه وه  ئهگرنگ      

 .!   چی یه ی ئاشكرایه آه آسه وا عه بی ئه  تۆ دیموآراتی نه مۆدا آه دوونیای ئه
ناو   له  چونكه یه نی هه ده بواری مه  ڕم به م باوه  به  دیموآراتی نییه ڕم به  من باوه فیق ده مامۆستا ره      

مریكا و جیھان بن و  وروپا و ئه موو ئه ب ئستا هه  واب ده یه م قسه ر ئه گه  ئه، بووه نی هه ده ئیسالمدا بواری مه
  ر له  و هه یه  ئیسالم ووجوودی هه ه سا1400   زیاتر له نی بن چونكه ده آان فری بواری مه  ئیسالمیه  ووته له
 و داواآارم مامۆستا  بووه  مژووی ئیسالمدا ووجودی نه نی له ده گای مه مۆ آۆمه  تا ئه وه ره مبه می پغه رده سه
ر بواری  سه آی زۆر آورت له یه  نموونه، بووه نی تدا هه ده  چۆن ئیسالم بواری مه وه فیق بۆمان ڕوون بكاته ڕه



 
گای   آۆمهڵ گه ی له  و ماناآه آی ئیسالمیه یه واژه سته  ده–  عس نییه  بهنفالی ستم ئه به مه –) نفال ئه(نی  ده مه
 . مه ر ج ده نیدا بۆ خونه ده مه

   چونكه وه آاته آان بیرده به ره  عه ومیه  قه  ئیسالمیه ره ردی نووسه  ده فیق به ها مامۆستا فاروق ڕه روه هه      
   له وه بینینه ك خۆی بۆ ده ناو فكر و زانستدا شتكی وه  له یه مۆ هه وتی زانستی ئه سكه رچی ده وانیش هه ئه

 . م زانینه  آه ی خۆ به ش نیشانه مه بیدا و ئه ره آلتووری عه
مان بواری   ئه ی آه وه  بۆ ئه وه ڕنته گه دانی تیرۆری ئیسالمی ده رهه فیق هۆی سه  دا مامۆستا ڕه19 ل  له      
 .  دراوه نیان نه ده مه

ی چۆن  م ڕووداوانه ر ئه رامبه آانی جیھاندا به  ئیسالمیه وه وستی بزووتنه می هه  وه  له21-20ل      
ئیسالم : ( ده ؟ستیشمان آراون  ده نگه م جه آی بۆ ئه ره آو تارگتكی سه  وه ت آه  تایبه نگنت به سه ده هه
ریان قوت  ها پرسیار سه نده دا چه  لره،) بورهان،ت ریقه  ته،ت ریعه شه: ند هه ر س ڕه  سه بته ش ده دابه
ر ڕای  گه  ئه،؟ گه  آوا به ر ئیسالم خۆی وا ده گه  ئه؟ وێ بزانین آ وای ووتوه مانه  ده  ئمه وه نه آه ده
   ؟ هرچاو  آوا سه رگرتووه آكی تریشی وه  یه ر له گه  ئه، وه  بۆمان ڕوون بكاته نابیشتی پویسته جه

بی  ره قلی عه ویش عه  ئه  آه  دیاره وه ره  سه به) محمد عابد الجابری(واری   ئاسه قسیم آردنه م ته  ئه دیاره       
  آان چونكه  ئیسالمیه وه  نقدی بزووتنه آات به ست ده و ده)  عرفان ، بیان،برهان( آات  ش ده ند دابه هه بۆ س ڕه
   مژووی ئیسالم پویستی به وه آاته فیق وا بیر ده  مامۆستا ڕه،دا) ڕنسانس (م دروست بوونی رده  به ڕگرن له

  ین له یان چۆن ت بگه مه میدا ئا ئه رده  به  ڕگرن له وانه م بزووتنه  و ئه یه  قۆناغی ڕنیسانسدا هه  به ڕ بوونه تپه
  ین پشتمان به ڕبكه مریكی شه ربی ئه ی غهم موو هزمان دژی قیه  هه آات به فیق خۆی داوامان ل ده مامۆستا ڕه
موو شتك   هه  ڕنیسانس ب آات آه ب ئیسالم پویستی به دوایی بۆ ده! نگی ئیسالم قایم بت رهه آانونی فه

نی و  ده گای مه ت و آۆمه داله ك حیسسی عه قد ناآات وه  نه  و پویست به واوه ناو مژووی ژیاری ئیسالمدا ته له
 .هتد... 

  گرێ چونكه آان ده  ئیسالمیه وه  توندڕه  له خنه و ڕه  یه واژه سته م س ده تی آردنی ئه ر دژایه  سه ئینجا دته      
  ی ابن رشده  قسه م ڕایه شی بۆ ئه گه ن به گه الم آوشتنی ت ده  زه كو به قلی نازانن به  جیھادی عه جیھاد به

 .  وای ووتوه آه
 و دواجار  ڕبووه م باوه قالنی آه سوفكی عه یله  ابن رشد فه آات آه  بیر ده  له وه فیق ئه مامۆستا ڕه      
سوف و  یله وان فه  ئه،سوف بووبت یله  فه بن آه ندی مرۆڤك ده آان چۆن پابه آانی سوتنران و ئیسالمیه آتبه
 ڕای  ڕیان به وان باوه  ئه،فیق د و فاروق ڕه ڕای ابن رش  جیا له یه یشتنی خۆیان هه  و تگه یه زری خۆیان هه منه

  .  ه)ابو االعلی المودودی و حسن البنا و سید قوتب(
 یان  یه آفایه رزه  ئایا فه  آه وه بۆته  و ساغ نه آی خیالفیه یه له سه  ناو آلتوری ئیسالمدا جیھاد مه ئستاش له      

س بیكا  ندێ آه  هه  واته یه)  آفایهضفر(ن  ندكی تر ده  هه، س واجبه موو آه ر هه سه  له واته ه)  عینضفر(
 . وێ آه ندكی تر الده ر هه سه له

 بواری  س بزان له  آه  تاآه ر خۆی به  بیری ناچ دیسان هه فیق له شیدا مامۆستا ڕه آه مه  آۆتایی وه له      
آات   ده  قسه  آوێ وه یشتبت له تگه توان آه سك ده  آهم به(.... ب   ده دا آه النه سه م مه ر ئه سه  آردن له قسه
 ...)آات  ده ر چی قسه سه و له

آانی ئیسالمیان   فكریه نه آان الیه  ئیسالمیه وه  بزووتنه   آه23 ل یشتووه فیق وا ت گه مامۆستا ڕه       
فیق  دا مامۆستا ڕه  لره،تن ریعه شهتبیق آردنی   ته تن واته ریعه ریكی آاری شه ر خه  و هه رامۆش آردووه فه

 و   دروست بووینه كهند سا وان چه آات ئه آان داوا ده  آوردیه  ئیسالمیه وه  بزووتنه  له وره شتكی زۆر گه
بی و ئیبن رشد  ره ر فارابی و ئیبن سینا و ئیبن عه سه  له  نین آه وا فكریه و مسته ن له آه تیان ده رایه ی ڕبه وانه ئه
وان  رچ و ئه زالی ل ده زانن غه  آافر ده  به وه ره ی سه مانه وان ئه  ئه  چونكه،زالی بنووسن خودی ئیمامی غهو 
یری  ر بت و سه گه  ئه ی، آه آه  ماناترادیشنه  به  عیلمی آوردستانیش عیلمیان پ نییه آی دوازده الیه د مه  قه به
 . رچووی زانكۆآانن  ده الن نه  مه یان نه بینین زۆربه دهین   بكه وانه م بزووتنه آانی ئه رآرده سه



 
بی و  ره ردی و ئیبن سینا وئیبن عه وه هره ڕیز آردنی فارابی و سه فیق به  مامۆستا ڕه وه آی تره  الیه له      
زانن و  ان ده آافری آان به  ئیسالمیه مانه  ئه آات چونكه  ده وره آی گه یه ه  هه،زالی درا و ئیمامی غه السه مه
 .  وه آانیان ناخوننه مه رهه به

  آتریان به  و یه وه آتر بیریان آردۆته  یه  و جیا له مكدا ژیاوه رده  سه آك له ر یه  هه م ناو براوانه دوایی ئه       
زالی  ك غه  هی وه شبووه  هه  سووفی بووه بووه  و هه قالنی بووه سووفی عه یله  فه مانه  له بووه  و هه آافر زانیوه
  ).7  آان بووه لیفه تان و خهسوفی سو یله واعز و فه
ی ئیبن رشد و   درژ آراوه آان آه  ئیسالمیه وه  بزووتنه دات به  ده وره مزی گه آی ڕه یه رمایه فیق سه مامۆستا ڕه

 . ریان بنووسن تا ئستا سه  له یانتوانیوه  نه شه وه ر ئه به ر له وانی تر بن هه زالی و ئه ردی و غه وه هره سه
ك ابو االعلی المودودی و سید  ی وه وه بیرآردنه ی شوه مۆ درژآراوه ی ئه  ئیسالمیانه وه م بزووتنه ئه      

 . فسیر ب بۆ ئیسالم یان ڕاستترین و چاآترین ته وه  بیرآردنه رت نییه  شه  آه،قوتب و حسن البنا و هی ترن
} نبیر ڕۆشه{لن  ی پی ده  بووغزه وارپ له خونده  نه خلووقه و مه ئه(...  : فیق ده ا ڕه دا مامۆست23 ل له      

 ،ند رخودی خواوه بیاتی ئیسالمی و سه ده ساتی ئیسالم و ئه ده ر موقه  سه آاته ر چوارالدا هش ده  هه به
  تی آردن به  ب حورمه  واته یه دیاردهم  ر ئه سه یان له وه ند آتب و لكۆلینه آان چه  ئیسالمیه وه بزووتنه
  ).؟ نگی ئیسالم نووسیوه رهه ساتی ئیسالم و آانونی فه ده موقه
زان  ب وا ده نبیری آوردی نه زای دونیای ڕۆشه  و شاره وه  بخونته وه ره ی سه گرافه ره م په ی ئه وه ئه      

ی  نبیره م ڕۆشه  ئه،  ڕاستیدا وانییه  له م گۆش آراون آه دژی ئیسال  به وه رف فر بوونه تای حه ره  سه آورد له
 بۆ دژی   بۆ ئیسالم نه  شتك نه یتوانیوه  نه  چونكه ی منیش نییه د  به فیق نییه ی مامۆستا ڕه د  به آورد آه

ئیسالم بنووس . 
  نی و بهنا عس ده  ژر دیكتاتۆری به  له ه سا35   آه راقهر آوردستانی ع سه مان له دا قسه  لره  ئمه دیاره      

ی دژی ئیسالمن  و آوردانه  ئه آان شت بۆ ئیسالم بنووسن، نه هموسمان   آورده  نه یھشتووه ك نه یه هیچ شوه
ی  وه  بۆ ئه یه گه ولر دیارترین به  هه له) عروف عبدالخالق مه(تیرۆر آردنی مامۆستا  ،شت دژی ئیسالم بنووسن

  )8 ندی آورد بووه ژی بیرمهعس د  به آه
بت دژی ئیسالم  تكی عیلمی هه ك آتبم نیشان بدات قیمه  یه م آه آه فیق ده دای مامۆستا ڕه حه من ته      

 ، ت نیمانه ردوو بابه  هه م له  ده وه  ڕاشكاویه  من به، ئیسالم  دیفاع ب له نووسرابت یان آتبكم نیشان بدات آه
 ئیسالم ت بگات و بۆ   له بووه ختی نه  و تا ئستا وه فكاری تر بووه ی ئهرقا ری آورد سهنبی  ڕۆشه چونكه
   آه مانای چی یه) الب الدنیاط(ی   ووشه یشتووه گه  نه وه نبیری آورد له  زرنگترین ڕۆشه ره  هه آك له   یه نموونه

قوتابی  ( م به م ئه ی دونیا بدات بهو  بیر بكات و هه ت له ووترێ ئاخیره  ده سه و آه   ناو آلتووری ئیسالمدا به له
 )9؟ قوتابی دونیا چیه ست له به مهری آورد ت ناگات   خونه  آه  آردووه مه رجه ی ته) دونیا
پرسم تا  فیق ده  مامۆستا ڕه  له نده وه ر ئه نھا هه  ته،ر بنووسرێ سه آرێ زۆری له  ده یه له سه م مه  ئه خوالسه      

  تی نووسی له سیحیه ر مه سه له) برتراند راسل(ك   وه ر ئیسالمی نووسیوه سه نبیركی آورد له ئستا چ ڕۆشه
ر ئیسالم بنووسی  سه و له ك ئه آك وه ر یه گه  ئه، دا،سیحی نیم بۆچی من مه) 10؟ا لست مسیحیاذلما( ووتاری 

  ).سلمان رشدی(ك  ا بت وهخسییی د تی شه المه  دوای سه تك به هو ب ده وا ده ئه
 و  یه  هیچ شتك نی س و له  آه فیق ڕای له لم و آورم ناپارزم مامۆستا ڕه دا شه وتنه م چاوپكه له      
  یه وره م ئیسالمی بۆ ال گه  به27 ل    یه و نی   ئیسالمی توندڕه  ڕای له  بۆ نموونه، ر ڕاسته ش هه آه وانه پچه

 .  وه گرته ك ده آاندا یه وه ل توندڕه گه دا له  لره چ آه  بیری ده  و له رانه اوهنگ  ئاینی جه چونكه
آانیان   آاره مان آاتدا ڕای له  هه م له ون به  میانه  چونكه یه آگرتووی ئیسالمی هه  یه آی تر ڕای له  الیه له      
گرێ  یان ل ده یه خنه  ڕه،ن خانه سته وت و خه مزگهی  وه ریكی آردنه  خهك خه  ت گوزارن به  خزمه  چونكه یه نی
 . ن آه ی ئیسالم ده  ئیھانه وه  ناوی آۆمۆنیسته  به ن آه ناآه) تیرۆر( آوردان  نجه و گه  ئه  بۆته آه

  عس و حزبه  پاش به  له آگرتووی ئیسالمی یه فیق حزبی یه باشترین مۆدلی حوآم الی مامۆستا ڕه      
  ر پا بكات به جندای خۆی به آات ئه نبیری آورد نه  ڕۆشه رم له آات  شه آگرتوو ده  یه اوا لهآان و د آوردیه

   نه یه  باوآی هه  نه نبیره  ناوی ڕۆشه ی آه خلووقه م مه  ئه نبیرانی آورد چونكه  ترشی ڕۆشه خۆشی ب یان به



 
رپای آرد  ری بهصع الحطاس  آه ) (Mass Educationماعیه ی جه رده روه ی په می پۆسه رهه سل به سل و فه ئه
ویش   ئه تی چونكه فیق خۆیه ماعی  مامۆستا ڕه ی جه رده روه ی په ترین و دیارترین نموونه وره دا گه لره ، عیراق له
  .ووهب  عیراق ووجودی نه هلی  له  و خۆ مدارسی ئه آانی عیراق فر بووه به آته  مه  و له دایه نه  آه  له ند سالكه چه

  ر چی ئمه گه ربینی ڕای خۆی و ئه تی ده م بۆ جورئه آه فیق ده  آۆتاییدا زۆر سوپاسی مامۆستا ڕه له      
فیق دا  ی ڕه وه مدانه  سیاقی وه  له  ئمه آشم آه  ڕاده وه ر بۆ ئه نجی خونه ره دا سه  لره،دا نین و ڕایانه  ئهڵ گه له

فسیری ئایین و  آك دێ و ته  یه م آات آه ك ئایین به ك خۆی وه  ئیسالم وه  به ووهب دان نه ستمان تانه به هیچ مه
ش   ئمه یه خر وا نی ن بلن نه ی تریش ههك خه  و آاته آا ئه ربۆ خۆی پاوان ده ی خوا هه ماناآانی قسه

 .یشتووی ك تۆ تی گه ین وه ین و وای ت ناگهموسمان
              

 : آان راوزه په 
ولی صالفكر اال: نومحمد ارآ. د: ( ت بوانه سیحیه  جیاوازی نوان ئیسالم و مه زا بوون له بۆ زیاتر شاره .1  

 .1  ةبعط ال، لندن، دار الساقی،الحصهاشم : ة ترجم،)یلص التاةواستحال
ندا آاتی   هۆله ران له نابه مپی په  آه هزان ل مه  مانگی ڕه بته  ده  آاتك آه وه ك بھنمه یه وێ نموونه مه دا ده لره .2 

 آاتی فیتاردا نان بخۆن و دوای فیتاریش  ان بتوانن لهموسمانی  وه گۆڕێ بۆ ئه مپ ده موو آه نان خواردنی هه
آی خواردنی بۆ دابنن بۆ پارشو و پاش  یه بوو آیسه  ڕۆژوو ده ر م به چوو هه  ده  بیریان نه آان له ندییه ههۆ

 چ ووتكی ئیسالمی وا بۆ برای   باشه،ر نابه  په درێ به ندی ده هندا پاسپۆرتی هۆ ه هۆ  له وه  مانهڵپنچ سا
  ؟ندا هۆله  یان یان سعودیه ،ر بوو بچ بۆ ئران ده ربه  ده  ئایا  مرۆڤ آه؟آات ی خۆی دهموسمان

  .54ل.1992للكتاب  ةالعام  ةریصالم ة  الھیئ،)ة الغائب ةالحقیق:  فرج فوده:( بوانه .3
 . 128ی پشوول رچاوه مان سه هه. 4
ف ذ جماع الفھر للجواری وهو ان ینام بین جاریتین ویتنقل بینھما فی االدخال و یق ةواحل الشیع (  بۆ نموونه.5

فی وفی ابواب النكاح ...   و اخری تتابع ما یجری بینھما وقد ینتقل الیھا لیفرغ فیھا ةفی احدهما او یجامع جاری
ادق وهو ان ص ال نقال عن محمد الباقر و ابنه) ار صاالستب(وسی فیط ال استقساه)  الفرج اعاره(آتبھم باب یسمی 
آان (یان ...)  منھا   بعد ان ینتھی حاجته م یعیدها الیهث یتمتع بھا  دیقهص او   فیعیرها لقریبه ةتكون للرجل جاری

 ، منكما فسبقت احداهما وقالت انا ابیت معك ة معی واحدتلتب:  فقال  جاریتان له هارون الرشید جالسا ومعه
  تعالی والسابقون  قول الله: ما حجتك اللتی ترجح دعواك فقالت: بادرت االخری و قالت بل انا فقال لالولی

خیر   ة عز و جل ولالخر قول الله:  فقالت؟ فما حجتك انت ة اتت بحج هذه:  فقال لالخری،سابقون اولئك المقربون
) هما معا.... وانا ابیت بینكما فبات معھما و نا ة بین ةقد اتت آل منكما بحج: لك من االولی فقال هارون الرشید

 .61_60 ل ،1997 ،دمشق_  سوریا ، دار المدی، التحریم هنیهذما بعد ): مظادق جالل العص ( بوانه.
  .لكالمناوی الجام العوام عن علم ا  به یه زالی آتبكی هه هغ. 6 
  ان تسخیر العلم فی خدمه( ... رص نه.آانی د  نوسینه ب بروانه م زاته زای ئه ر زیاتر شاره ی خونه وه بۆ ئه 7

یع احد طا ال یستط تور–  ةنیطالرد علی البا– الغزالی فی هدا الكتاب   فیهط للحاآم امر تور االهداف السیاسیه
 تام فی   االسس تجاهال شبه هذ یتجاهل ه  مكینه  استنادا الی اسس عقلیهی یفند الفكر الشیعیذفالغزالی ال . تجاهله

 حرس  ھر باللهظتسا هو المذرنا هص البرهان الشرعی علی ان االمام الحق فی ع ةفی اقام{ الباب التاسع من الكتاب 
 العلم ثاالمام من حی علی  فات اللتی یخلعھا الشیعهص العباسی آل ال ة یكاد یخلع علی الخلیفثحی}  زالله الله
 وال شك ان ،ول الكتابصول فط علی  ةفات اللتی یردها علی الشیعص وهی ال، ة النبو ةال بمشكاص واالت ةمصوالع

  ین آان وراء ازمتهط الهداف الحكام والسال ة من تسخیر فكر ی قام بهذ الدور ال ةلك لحقیقذادراك الغزالی بعد 
 ،صمفھوم الن .ر حامد ابوزیدصن.د بروانه ...)قطاللسان عن الن )  سهحب( لت الی حد ص اللتی و ةالروحی

    . 266بیروت،لبنان،ل .4،1997.4ت
  آی همن و   زانستیانه یه  شوه  به نرێ آه س داده م آه آه  یه به) عبدالخالق معروف ( وره مامۆستای گه. 8
   دوور له وه نبیری آوردی یه  ناو ڕۆشه  بھنته وه  و گفتوگۆی ئه یه ی داب بنووس ئیسالم چی وه ی ئهو هه



 
ی  هو و هه  فرمسك زیاتر هیچیان بۆ ئه نبیران له ر بنووسرێ و ڕۆشه سه آرێ زۆری له  ده م باسه  ئه،دیماگۆگی

  .آرد مامۆستا عبدالخالق زیاد نه
  .234ل.2،1997 مارهژ ند هه ره  بروانه. 9
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