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  )ساباتی(بۆ به ڕز . وه له توژه ه شارباژییه. وه مكی زۆر آورت

  
به م گه ربه ڕزتا . ڕاستگۆشن به ب هیچ گومانك. ره و دنیام له وه ی آه به ڕزیان آورد په روه

یا . ئایه آورد له ئیسالم پیرۆزتره له ال ت. ته نیا یه ك وه مم به ره وه ئه وه نده آورد په روه ریت
له تۆئه  به م پم مه  هه ردوآیان پیرۆزن له الم خواشو خورماشت بوت ته نیا وه مكم. ئیسالم

قورئان به آوردی بخونیته  پاشان هیوادارم ته نیا بۆ یه آجار. وت آامیان پیرۆزتره الی تۆ له پش
یواداریشم به هه ستكی مرۆ ه. بخوننه وه به ڕاستی ئاواتمه آه هه مو آوردك به آوردی قورئان. وه

آه هه روه آو ئه وه ی پشوه به م هه ندك . بخونیته وه ڤایه تی آوردایه تیه وه ش ئه م نوسراوه
بی بۆ گه ن آه وتون   رل شواوانی آورد آه دوای عارههیوایه ی سه رجه م سه به و. گۆ ڕانكاری تیایه

چونكه دینه . ه ت آردن به ئیسالمو عاره بی نامرۆڤوه سه رڕبازی آوردایه تی به سه خزم بگه ڕنه
 . نیه آه ی خاته مول نیسا ه له زورافیات به الوه هیچی تر
 

 پیرۆزتره ب آورد زۆر له ئیسالم وعاره
 پیرۆزتره ش آورد زۆر له وخۆفرۆشه آوردانه

 ناگرن و آه رزله سرودی نه ته وایه تی آورد
 بن ملشۆڕی عاره

 نه فره ت ب لتان
 ڕانه رتان ن محه مه دهچو

 تف له دینتان تف له ئیمانتان
 قورئانتان بۆ خۆتانو

 
ر آوردستان  رله الی ئیسالمه آورده آان ئیسالم پیرۆزتربت له آورد ئه وا نه فره تتان لبت خۆگه گه

ن جا ئه و ترسنۆآو  له ئیسالم پیرۆزتربت له الیان ئه وا به هه شتی عه ره بی له ده ست ئه ده
نازانن آام سه ری بخۆن ئه شبت هه  فرۆشانه داركیان به ده مه وه یه هه ردو سه ره آه ی پیسه وخۆ

 نابت نه بووه و هیچ یشی ل آه له هیچ ی به ئه مری ئه و ئه  یه. رسه ركی بخۆن
 ده بنه له آه سبوه و نه آه سیشی ل  ٠=٠+٠ئه 

 
آه . هه رشتكش سه ره تای هه بو آۆتایشی هه یه. ههه ی هه رشتك آۆتایی هه بت سه ره تاشی  

مه به سته آه شم . دورستكراوكی نه بت هیچیش له خۆیه وه دورست نه بوه وابو هیچ شتك نیه آه
وابوسوره  آه. ئه  ش یه آه و ناب به دوو نه له آه سیش بوه و نه آه سیشی ل ئه بت ئه یه و

ته نھا بۆ . خۆبه ده سته وه ده ران به م. ونی ئه  پوچه ڵ ئه آاته وهزۆربه ئاشكرا ب. قول وئه . تی
آه سكه . آه. نه آردۆته وه. قول و ئه یان. سوره ته ی یه ك ساتیش بیریان له واتا و نا وه ڕۆآی ئه و

یی ئه به تاآو ته نھا. ت و ئه مریش ئه آا به سه رما نا آه باوه ڕبھنین پمان ئه. به ناوی ئه وه
آوله هو آوفوه ن  ه مه د له یله د وه له میوله د وه له میهقولو ئه هو ئه حه د ئه هو ، ده   آه

شتكیش نه بوه هیچ هاولف و هاوتایه  بی ئه  تاآو ته نیایه هیچی ل نه بووه و له هیچ. ئه حه د
، واتا ئه  ی زه ربی سفر آراوه.  وهڕاستی شیبكه ینه جا ئه گه ر ئه م سوره ته به. آیش بۆ ئه و نیه

 باوه ڕهنان به هه ردینك واته خۆ به ده سته وه ٠=٠+٠. هیچ ده آاته سفر هیچ به رامبه ر به. وه ك
ترسنۆك دته  ئیسالمیه آان ئه وه نده خۆیان به ال وازو. به تایبه ت دینی ئیسالم. گه یه ن دان ده
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ئه وئیالهییه ی آه له . ئیالهی یه آه وا ته سلیم بون به هزیپش چاو آه زۆر به ال یانه وه ئاسای
. ئه  آۆتایی هنانه به هه مو بیرآردنه وه یه ك آه وابو وشه ی. هیچ نیه و له هیچیشه وه په یدا بوه

هوشیاری مرۆڤ آه بیه وێ به دوای ڕاستیه آانی ژیان و زانیاری په  ناوی ئه  بۆته ڕبه ستك بۆ
 ئیسالمیش له به رئه وه ی ئه وتوانایه یان نیه آه بتوانن. دروست بونی ئه م جیھانه ه ریداآردن له س

پاساوی دی خۆیان به  له مژووی سه رهه دان وله چۆنیه تی په یدابونی ئه م آه ونه بكۆنه وه بۆ یه
ه ناو عالیمی رئمه له آه سكی زۆر ب ئه ش ده آه نه ده م ڕاستی خۆیان ئه گه. ئه  ئه دا نه وه

به م . دایكیشی له دایكی بوه. بگومان ئه ت له دایكم بوم. ئیسالمی بپرسین آه وا تۆ له آ بویت
گاته ئه وه ی وه می ل ئه بێ و وای لیه ت ئه وپرسیاره له هزی عه قی  شوه یه ئه ڕوات تا ده

دیوارك و وه  یتر ئه  بۆ خۆی ئه آاتهئ. تئه په ڕیو توانای وه م دانه وه ی پ نامین ئه ومرۆڤه
هۆشی ئه و مرۆڤه و بو به خۆ  مه آه شی ئه داته ده ستی ئه  ئه ش ده بته هۆی وه ستاندنی بیرو

واته ئه و جۆره . بۆ داخوزیه آانی ئه  دائه دا ئیتر ڕگای گه ڕانی نامن و چۆك. به ده سته وه ده ر
دین . ب هزك به رامبه ر به هزدارك. ته سلیم بونی ت بهخۆ به ده سته وه دانانه ئه ب
وشه ی ئیسالم واتای خۆبه ده سته وه . رخۆشی خۆی آردۆته آۆیله ی دروستكراوی ده ستی مرۆڤه وهه

موسته سلیمان ئه ن ئه  تاآو ته نیایه و . موسته سلم. آۆیله. عه بداته تی دان ئه به خش وه ك
ناوه ش بكۆینه  خۆ گه ربه ڕاستی له ناوه ڕۆآی ئه و.  هه یه به عه بدوشه وهزارو یه ك ناویشی هه

زلی و . هیچ جۆرك ئه وناوه له گه ڵ ئه م ناوه ش بۆ ئه  شیاو نیه به. قولو. وه وه ك سوره ته آه ی
دا ناگونج زی له بننه هاتوی ئهو به ئار. ه یه ك آه دروستكه ری آه ون وآائینات ب ه زوی ئه

الی بوادارانی . خۆی خه كی بخاته به هه شت یا جه هه نه م چۆن ناوی عه بدی ل ئه وه شته وه
 سته وه ده ران دین له نه ته وه آه شیان له پشتر دائه نن وهه ستی نه ته وایه ئیسالم واته خۆبه ده

ئه آرت نه ته  ان تیابه دییا بۆهه ندك آه س آه هه ستی نه ته وایه تی. تیشیان له ده ست ئه ده ن
بگومان نه ته وه له پش دینه وه یه . به م دین له پشتره بۆیان. وه بۆ یان ده بته پله ی دوهه م

مرۆڤی ئیسالم زۆرالوازه له هه ستاو . گاشه دروستكه ری چونكه دین هه قوی ناوآۆمه گایه وگۆمه
ته ڕر آۆنترۆی دینه آه ی آه باوه ری پ هناوه ئه داو خۆی ئه خا هه ستی ده رونی له ده ست خۆ

 ئه وه نده ترسیان له عه زابی ئیالهی و قه برو جه هه نه م هه یه آه له تاوگیانی بوادارنی ئیسالم
و نیشمان و ته  ئاماده ن آه خاك. خۆیان وله پناو گه شتن به وئامانجه ی آه هه یانه واته به هه شت

ڕه آه ی خۆیان ئه وان بوایان  ده آه نه قوربانی باوه. ه دنیایشیانی هناوننانه ت ئه ودایكه ی آه ب
به هۆی جوت بونی له گه ڵ نرینه ئه گه رئه  به وه نیه آه دایكه ئه توانت منداڵ به رهه م بنت

ئه وان هیچ هزك نیه آه بتوانی هیچ شتك به به رهه م  مری ئیالهی له سه رنه بت واته به بوای
ئه ی ئیالهی چۆن ئه توانت به رهه می هه بت له آاتكا نه له آه .  نت به ب ئه مری ئیالهیبھ

ئه ی قورئان نات هه موشك به رهه می ئه یه و ئه مری ئه ی . سیشی ل ئه بت س بوه و نه آه
به ده ستی  ك آهئیتر خه كی بۆ خۆیان ماند آردوه و شه وڕۆژ هه په یانه بۆ پاروه نان. سه ره له

ئه ی ئه گه ر هه . بھنن یا خه كی بۆ آشتو آاڵ به رهه م دنت و خۆیانی پوه ماندو ئه آه ن
هه تا . كیش ئه وه نده چاوچنۆك نه بن موشتك به ده ست ئه یه ده با ئه  بۆیان دروست آاو خه

ئه ی قورئان نات ژیانی ئه م  .دروست آرد نیشدا بن مرد ن له هه وی آۆآردنه وه ی سامان و ژیان
موكی ئه م دنیاو ئه و دنیاش هه رهی . وه میوان و آرچی ناو ده با دنیا هه موی به تاه و خه كی

به ڕاستی ئه ش ده ست نیشانی . به گه چیه آه وا محه مه د په یامنری ئه یه و باشه. ئه یه
آه چه نده به هه شت مه زن و . ئان ئاگادار آاته وهآردوه آه خه كی له په یامه آانی ئه  و قور

و هه ردوبه ره آه ی بینیوه بۆ  خۆشه و جه هه نه میش چه ند گه رم و عه زابی سه خته واد یاره ئه
موسته . دان جار له قورئانا دوباره آراوه ته وه یه ئه وه نده به په رۆشه وه باسی لوه آردوه به سه
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وه آه محه مه د له الیه ن ئه وه ده ستنیشان آراوه ئه ویش   بۆ ئهسلیمان ته نھا به گه یان
ست به وه ناآه ن آه ئه و قورئانه ته نانه ت یه ك ڕسته ی تیا نیه آه له الیه ن  به م هه. قورئانه

هه رچیش له به  به كو آه سك بوه و به ناوی ئه وه خۆی آردوه به ده م ڕاستی و. وه وترابت ئه
به ڕاستی له وته آانی ناو  خۆ گه ر. ه ندی خۆ یه تی تیا نوسیوه ئه و آه سه ش آه محه مه دهرژه و

آه وت آه قورئان نردراوی ئه  نیه و به  زۆر به ئاشكرایی ئه وه مان بۆ ده رئه. قورئان تبگه ین
 گه ش زۆرن هه ر قورئان خۆی بونی ئه رئان به ناوی ئه هه مو سوره ته آانی قو. ڕه ت ده آاته وه

به ئاسانیش ئه توانین له ناوه ڕۆآی قورئان تبگه ین به زه قیش ئاشكرایه آه  وه نوسراوه ته وه زۆر
نمونه ئه  من ته نھا چه ند. د خۆی نوسیویه تیو به ده می ئه وه به خه كی ڕاده گه یه ن محه مه

نابینا نه آه ن له به رامبه ر  زیاتر آوروهنمه وه ئیتر هیوادارم بوادارانی ئیسالم خۆیان له وه 
وه ك ڕه خنه گرك ته . ره قی آوڕی نۆفدا و وه. قورئانه ده ست نوسه آه ی محه مه دی قوڕه یشی و

. یه آه م. قورئان بونی ئه  ڕه تده آاته وه. نمونه شم ئه وه یه. نھا بۆ یه آجار قورئان بخوننه وه
م ئه وه  آه وابو قورئان به ده. ه یابۆ داوای جیھاد ده آا له خه كیپویستی به جیھاد هه ی ئه  چ

چونكه ئه  یه ك آه وه ك ده ن . درۆی آردوه آه گوایه جیھاد ی فه رز آردوه به سه ر بواداران
موشتا هه یه ئیتر چۆن ده ب په نا نه به رته  قودره تی له بن نه هاتوی هه یه وتوانای به سه ر هه

خه كی له خۆی آۆآردۆته . یان محه مه ده به ناوی ئه وه. ن عه بده آانی تا پشتیوانی لبكهبه ر 
 ئه  داوای له عه بده آانی ده آا ده ست و قاچی ب. دووهه م. ده سه تی خۆی وه بۆ داگیرآاری و

ورئان دیسان به ق ئه مه ش جگای بوانیه و. باوه ڕان ببنه وه له هه رآویه ك به رچاوتان آه وتن
ئه . موان به هزترو به تواناتره چونكه ئه گه ر ئه  بیه وێ خۆ ی له هه. ده م ئه وه درۆی آرد

بیكا به ب ئه وه ی آه سیش توه گلن و دوژمنایه  توانت ئه وه ی مه به ستی بت له گه ڵ دوژمنان
آه وابو ئه مه ش .  بت دوژمنی هه بتباشه ئه یه ئه  بت چۆن ئه ئینجا. تیش بۆ آه س دروستكا

ده سه  وته آانی محه مه د آه به ده م ئه وه وتویه تی بۆ ئه وه ی بواداران هان با آه یه آكه له
. ناوی ئیسالمه وه ت به سه ر ده ورو به ری ئه و ناو چانه ی تیا بون بگرن و حكوم ڕنیان آه ن به

 هه رآه س به شی خۆی بۆ  ڤی دز ئه ی قورئان نات ئهده ستبینه وه ی ده ستی مرۆ. سھه م
ی آه ڕوشی نه داوه ده آه وابو ئه و آه سه  دیاری آردوه ئه مری ئه یه هه رشتك آه ڕوئه داو ئه وه

. ره بۆ یه دزیه آه ی آرد ئیتر بۆچی ده ستی ئه بنه وه ی آه دزی ده آا هه رئه مری ئه ی له سه
سه ربینی آه سانك آه باوه ڕبه ئیسالم . چوارهه م. م ئه  وه درۆی آرد به دهلره شا هه رقورئان 

دیاره ئه   چونكه ب باوه ڕانیش هه ر دروستكراوی ئه ن. ئه وه ش درۆ یه آی تری قورئانه. ناهنن
خۆ . هگه ر ئه  ڕاسته وهه ی له هه موآه س زاناترو عاقتره بۆ یه ب باوه ڕانیشی دروستكرد وه ئه

ئیتر . ب باوه ڕانیش هه ر به مه یلی ئه  بوه ئه ی توانی آه به آافری خه كی دروست نه آا آه وابو
په المری هه موآه س ئه ده ن آه بوای به باوه ڕه پوچه آه ی ئیوه  ئیوه بۆ خۆ تا ن آردوه به دڕنده و

آه ی  فال ده آا بۆ خۆ یو بۆ په یامنرهئه  له قورئانا داوای یه ك له سه چواری ئه ن. پنج هه م. نیه
شكی ئه نفالی آردوه  ئه وه محه مه ده آه داوی به. ئه مه ش درۆ یه آی تری قورئان. آه محه مه ده

شه وه داوای یه ك له سه چواری  به ده م ئه. آه هزی خۆی پ بپاریزت و ژنه آانی پ ڕازی آا
تا خۆی پ ڕزگار آا له . آوته قه مه نی پ ناآی چیه خۆ چهآردوه ئه گینا ئه  به شه ئه نفالی بۆ 

یا ئه  چپویستی به وه هه یه آه پیاو بكاته دڕنده یه ك به سه ر . شه شھه م. ده ست قوڕه یشیه آان
 هه روه ك له قورئانا ئاماژه ی پكراوه گه ر ژنك آه وته هه ه وه و. آانیانه وه ژنو دایكو خۆشكه
له سه ردا   گه ڵ آه سكی تراآرد واته ئه وژنه زیناآاره به چوار شایه ت شایه تیانآاری سكسی له

زیندانی بیان هنه وه تۆ بیت  مرده آانیان ئه ب تامردن له ماه آانیاندا به. تاوان بار ده آرێ و
هی له سه ربو ئه ی بۆ ئه مری ئیال. به مرۆڤ بت ئه گه ر ئه  هه بت ئه ونده نامرۆڤ و ده ق ودژ
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یان محه ده آه به ده م ئه وه درۆی آردوه بۆ ئه وه ی له پش هه مو آه . ئه و آاره خراپه ی آرد
چونكه ئه و ئه وه ی زانیوه . آۆیله و هه موتوانایه آی هه بت به سه ریانا سكا ژنه آانی خۆی بكاته

آاتكا له  ه مو ژنانه بكا آه له هیچسوره تكی وانه هنته وه ناتوانت سه رپه رشتی ئه ه ئه گه ر
وه بگومان ماه آه ی ئه  بیست ژن آه متری له ما نه بوه جائه گه ر ئایه تكی ئاوای نه هنایا ته

ئیسالم شه یتانیان هه یه و ئه ویش هاوشانی  ئه ی ئه وه یان بیر چوه. ، مه لھا یه آی گه وره، بو به
وه ركه قوارئان نا ئه  خۆی ڕگای داوه به شه یتان آه تا  ندهه یه و له گه ڵ هه مو مرۆڤ و زی

 رزیندو بت و ئازادی آردوه آه هه رچی شتك دژی یاسای ئه  بت بیكا آه وابو شه آۆتایی دنیا هه
وه هوه قادیرون عه . قورئان نا ئه  یعله م ما ته فعه لون. یتانیش وه ك ئه  خاوه ن ده سه ته

بۆ به ناوی ئه وه هناوه ته وه ئه ی  ئه ی ئه م سوره تانه یان. وه هوه عه لیمول حه آیم. شه یالآولی
وانه وه بو ژنه آه چوارشایه تی له سه رمرده آه ی  ئه  بۆ بیری له وه نه آرده وه گه ر به پچه

ره ی ئه وقودره تو به گو. تامردن مرده آه ی زیندان آا له ماه وه گرت ئایه ژنه آه ی ئه توانت
آه  بۆ خۆی هیدایه تی به وآه سانه نه دا آه ئه وڕه فتارانه نه. هاتویه ی ئه دا بت هزه له بن نه

وانی عابدانی خۆی  قورئان نات ئه  هه موشتكی له ناوچه. نو مرۆڤیش نه آاته دڕنده له یه آتر
آه وابوئه و ژنه . ناخوا  شی آه سنوسیوه وهه رآه س به شی خۆی بۆ دیاری آردوه و آه س به

خۆی ئه ت هه موشتك به ده ست خۆمه و  ئه . زیناآارانه ش ئه وه به شی خۆیانه و ئه  پی داون
ده ن فه قاته لوهم حه تائه نه یه . یه ك ئه بت چۆن حه وته م ئه. خۆم ئه مرم له سه ری هه یه

گه رئه  . هه شتھه م. شھه دونه ئه نه موحمه ده ول ڕه سوله ئیله  وه یه  شھه دون ئه نه الئیالهه
دروستكردن و  ڕاستی هه بت ئیتر بۆ خه كی آچ آه وتۆته له شیانه وه و له هه ودانی ژیان به

آۆآردنه وه ن په الماری هه  خۆشگوزه رانی ژیانیانن وه ك سه گی برسییان لھاتوه خه ریكی سامان
آه له آاتدا ئه  هه موسه . له م دنیادا ه ده ستی بھنن بۆ گوزه رانی ژیانیانموشتك ئه ده ن تا ب

یمانی داوه به بواداران آه له ودنیا خۆشترین و پاآرین و  روه تی دنیا به هی خۆی ئه زان و په
یچ به ب ئه وه ی ه. به منای لوسیشه وه یان بات) ژن(ترین و زۆرترین  چاآرین و جوانترین و ئاسان

زووه  ئه ی آه وابو بۆ هه رچی ئیسالمه بۆ خۆیان ناته قنته وه به آافراناو هه رچی. هیالك بن
 سامانی ئه م دنیایان بۆ چیه  ئیتر سه روه تو. خۆیان بگه یه نن به و نیعمه ته له بن نه هاتوه ی ئه
ودنیایان باتو ده یان ئه وه آیوه به وه ی ئه  ئه ی له قورئانا نات ئه  سه رومای له بواداران

لره دا ئه وه مان بۆ ده رئه آه وت گه رموسمانك . بات نده ش سه روه توسامانیا زیاتر یان
وابو ئه وخره ی بۆ ئه وه نه آردوه آه به زه یی به و فه قیره هاتۆته وه به  دیناركی آرد به خر آه

رابه رو  ه و آاره خره ی آردوه آه له ودنیا ده بهبۆ ته ماحكیش ئ. زه یی به خۆیا دته وه كو به
جا یان دزی . ئه م ژیانن ئه گه روانیه بۆ بوادارون خه ریكی خۆشگوزه رانی. زیاتریش وه ربگرته وه

ئیسالمن به ته واوه تی با وه بوایان به ئه  آه  له ئه  ئه آه ن یا آه وابو ئاشكرایه ئه وانه ی آه
یا له قورئان به ڕاستی ت نه گه یشتون و له سه ربنه مایه . هه یه نیاش نین آهیان نه هناوه و د

 به ب ئه وه ی آه. رونی خۆیان نه بون به ئیسالم به كو به میراتی بۆیان ماوه ته وه آی ڕاستی و ده
اره ب آاتكا آه ع هیچیش له قورئان بزانن به تاینه ت ئه وانه ی آه عاره ب نین و ئیسالمن ئه مه له

مرۆڤیش آه خونده وار نه بو ئیتر  خۆی دوو له سه رسی نه خونده وارن و له قورئانیش ت ناگه ن
آه وابو ته فسیرآردنیش . ربه ته فسیر آردن نه بت چۆن بتوانت له قورئان و ناوه ڕۆآی تبگا ئه گه

ۆی ئه آه وته سه رو دینه وه و هه ر یه آه ش به ئاره زوی خ ئه آه وته قابی به رژه وه ندی
رچیش له به رژه وه ندی دین وسه پاندنی ده سه تی ته فسیر آه ران بت  گوالآی ئایه ته آانو هه

 كی پ په روه رده ده آه ن ئه ی ئه ومیله تانه ی آه عاره ب نین ئه ب چۆن له قورئان ئه ن و خه
وارن له آاتكیشا  نیوه زیاتریان نه خوندهتگه یشتبن آه ئه وانیش به الیه نی آه مه وه بین له 
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یان جاآه وابو نه ك هه رچه واشه  مانای هه رسوره تكیان به هه زارو یه ك شوه ته فسیرآردوه بۆ
بكه ونه درۆآردنیش بۆ ئه آه ی محه مه د به ب  یان آردوین به كو واشیان لكردون آه درۆزن بن و

هه ندك له عاره بی زانانه آاان آه قسه یان بۆ ئه آه ن و سوره . ئه وه ی خۆشیان هه ستی پ بكه ن
هه رخه ریكی ئه شھه دون ئه بنه جه ماعه تی . فسیر ده آه ن عاره بی نه زانه آان ته آانیان بۆ ته

دكی عاره بی و  شھه دوبیال ئیتر ئه وان وائه زانن آه ئه م زانا شه قوشانه ی ئیسالم به چه ند ئه
له عاره بی نه زانه آان واهه . عیلم ١٢خۆیان آردۆته زاناو .  تك آه واله به ریان آردوهچه ند سوره

الی خودی محه مه ده وه هاتۆنه ته وه و له حوجره آه  ست ئه آه ن آه ئه وانه ی عاره بی ئه زانن له
نیه و هه رچیه آیشیان وت ئه وانیش ئه ن به موو هه ه ی تیا ی ئه ویش فری عاره بی بون و

زانه آانیش بگوره ی تگه یشتنی خۆیان و به رزآرد نه وه ی دینه آه و بۆ نان  واته عاره بی. ڕاسته
. ئه گرن یداآردنی خۆیان ئه آه ونه هه زارو یه ك درۆ و ئیسالم و قورئان و محه مه د بایان پ په

ئینائه نزه ، نمونه سوره تی بۆ. هپاشانیش ئه آه ونه فه توا لدان و یاسادانان به ناوی دین وقورئانه و
ئمه وقورئانمان دابه زان به عاره بی تاعاق بن  واته. لنا قورئانه ن عاره بیا له عه له آوم تعقه لون

به م . ڕناآه م له م واتایه زیاتر بگونج له گه ڵ ئه وسوره ته یا باوه. یا ئه توانین بن وشیار بن
وانان به كو ئه ن له به رئه وه . له تانی تری پ له خشته به رنبۆ ئه وه ی می ڕابه رانی ئیسالم

عاره بی نازكرد تا  عاره ب گوایه میله تكی پیس و پۆخو گلو نه فامن بون بۆ یه ئه  قورئانی به ی
ئه وان هیچ آات ناگونج له گه ڵ  ئه م ته فستره ی. عاره ب بھنته سه رڕگای ڕاستو ببن به مرۆڤ

پیسی و وه حشییه تو ناله باری عه ره بی نه  و به هیچ شوه یه آیش ئه  باسی. سوره ته دائه و
نگكی یه آجارگه وره ی داوه به عاره ب به وه ی آه  به پچه وانه وه ئه وسوره ته سه. آردوه

ه آه دابه زانیوه تا به وزمانه شیرینه ئاگادارمان آاته وه آ قورئانی به زمانی فه سیحی عاره بی
ئه  یه تا عاق بین و دینی ئیسالم دینكی ڕاسته و له الیه ن ئه وه هاتۆته  عاره بی ته نیا زمانی

آه وا له . ئه ی ئه م ئایه ته ی بۆ دابه زان. ئه ی ئه گه ربه ته فسیری ته فسیرآه ران وایه. وه خواره
آه وابو ئه و سوره ته بۆمان . اره بیائینائه نزه لناحوآمه ن ع.  دا٣٧ئه له عه د سوره تی . ئایه تی

ته نھا درۆ یه آه وله گه خۆیانی . یان آردوه ئه سه لن آه ئه وته فسیره ی ئه وان بۆ ئه و سوره ته
قورئانی به عاره بی دابه زان چونكه له عاره بی زیاتر هیچ زمانكی تر  آه وابو بۆ یه ئه . ده آه ن

 واته. چونكه لپرسینه وه ش هه ربه زمانی عاره بیه.  ن هه مو هزكته باره آو خاوه نازانت ئه ی
لپرسینه وه له  ئه ی چۆن. قورئان به ده می ئه وه قسه ئه آاوئه ت ئه  خۆی به عاره ب ناوده با

ئیسالم آه له ودنیابه ئه مری  به وته ی ته فسیر آه رانی. گه ڵ آه سانك ده آا آه عاره بی نه زانن
بی ئه بن و به عاره بیش وه می قه برئه  هی هه رچی مرۆڤ و ئاژه یشه ئۆتۆماتیكی فری عارهئیال

خونده واریه وه آرده فه یله سوف ئاواش توانای هه یه  هه روه ك چۆن محه مه د ی له نه. ده نه وه
 له گیرفانی له هه مان آاتیشا ته فسیر آه رانی ئیسالم. عاره بی زان آه هه مو مرۆڤی دنیا بكاته

فسیر بۆ سوره ته آان هه ئه ڕژن و هه رسوره ته شی به هه زارو یه ك شوه ته فسیر  خۆیانه وه ته
بگۆڕن و به  به م ته فسیر آه ران هه ستیان به وه نه آردوه آه ناتوانن واتای هیچ شتك. آه ن ده

بتوات واتای وشه ی آه شتی   یهآه س هه) آه شتی(بۆ نمونه . ئاره زوی خۆیان یاری به وشه آان بكه
آه وابو آه شتی هه ر آه شتیه . فسیركی بۆ دانین بگومان ناتوانین هیچ ته. ته فسیر آا به بادارك

ی  کان راده گه و ئاماره بوکراوه به پی به. ناوكی بۆ داناوه جاهه ر میله ته وبه زمانی خۆی
سنگال .  ٪٧٠چه چنیا .  ٪٧٥سۆماڵ .  ٪٨٥ئه فغنستان .  بیوتانی ئیسالمی و عاره واری له خونده نه
.  ٪٤٠جه زایر .  ٪٤٩میسر . ٪٥٧مه راآش .  ٪٧٠ئیندنوزیا .  ٪٦٥پاآستان . ٪٦٩به نگالدش .  ٪٦٩

. آوت. سعودیه. جه زیره ی عه ره بی.  ٪٤٢مالی  تورآیای آه.  ٪٤٨ئران . ٪٣٩سوریه .  ٪٣٣تونس 
آه . آه هه ر هه مویان آۆآه یته وه نا گه ن به نیوه ی آورد. آانی دورگه تهدوبه ی باقی و. ئیمارات
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ڕاستی دینی  ئه مانه ن آه به.  ٪٥٥ڕژه ی نه خونده واریان . ها وتیشیان ل پك هناوه وا چه نده
 ی مه ریخ و به دوای ئه ئیسالم به ڕوه ده به ن و هه ر خه ریكی فه تواو فه توا هه سانن به ره و

ئیسالم ئامانه ن . بدۆزنه وه. ئه . توانی  ساه تائستا نه یان١٤٠٠گوم بودا ده گه ڕن بۆ زیارت له 
ت خۆشیان له دینه تنه گه یشتون و خۆشیان هه ر گومابون  آه ته نانه. آه وائیمه یان گوماآردوه

 به ڕاستی بونی ئه آه یان بسه لمنن  تائستاش نه یان توانیوه آه
زارو یه ك ته فسیری بۆ داناوه و به ئاره زوی خۆیان هه رچیان پ  هه رسوره تك هه. جابۆیه ئیسالم 

پاڵ سوره ته آان به مه ش ئه وه نده ی تر قورئانیان له خه كی ئاۆزترآردوه تاآه  باش بو بیخه نه
وه ی ئه گه ر  دنیان له. بدۆزته وه و له ناوه ڕۆآی سوره ته آانیش تبه گه ن. نه توانت ئه  س

وه و ده قی سوره ته آان وه  سوره ته آان به ب ته فسیر آردن و هه رمیله ته وبه زمانی خۆی بیخوننه
وه دنیام خه كی گاته ی به قورئان دێ  ك خۆی بنه وه به ب ده ستكاری آردن به ناوی ته فسیره

ۆر الوازه و خه كی ئه م سه رده مه زۆر له وه داڕژراوه ز چونكه ئه وشوازه ی آه قورئانی له سه ر
هه ه آانی بخه ڕو عاره ب سه دان ساه یاری به مشكمان ده آه ن به ته  زیره آترن آه وا نه توانن

 بۆ یه عاره ب توانیویه تی الیه ن گرانی ئیسالم له هه ستی نه ته وایه. ستیان آردوین فسیرات چاوبه
ته وایه تی پش   آتاپه رستیه وه چونكه ئه وان دنیان له وه ی گه رنهتیان دورخه نه وه به ناوی یه

له وه ش سوآترده بن آه هه ن  دین آه وت ئه وا ئه  پوچه ئه بته و ئه وانیش سه نگیان نام نت
تایبه ت له م سه ده یه دا آه سه ده ی بیستویه  هه روه ك ڕوی ئیسالم به ته واوه تی آه وتۆته ڕو به

ترسیداره له تاریكستانی یه مه نو سعودیه وه سه ریان هه داوه   ئیسالم چه ند دڕنده یه آی مهآه مه
مرۆڤ خواردن زیاترهیچیان نه زانیوه وبوایان به هیچ جۆره پشكه وتن آیش  له شه ڕو سه ربین و

بردن ئه  له ناوچونكه هه رعیلمه آه وا دین الوازو به ره و. موعیلمكیش به درۆ ده خه نه وه نیه هه
هزی شمشر بكه نه  موجاهدینه آانی به ناو ئه  به ئه رآی خۆیان ئه زانن آه خه كی به. با

قورئانه یه آه له هه موان  قورئانه آه شیان ئه و. ئیسالم وجیھاد بۆدینه آه ی محه مه د آه ن
پاش . یشه به مرۆڤایه تیوسوآایه تی آردن ئاشكرایه هه موی تف آردنه له بونی سروشتی ئه م جیھانه

به سه رمیله تانی خۆرهه تی ناوه ڕاست و به شكی  ئه وه ی ده سه تی خوناوی خۆشیان سه پاند
ده سه تی خوناوی خۆیانیان سه پاند به سه ر ئه . آردن ئه فریقا به هزی شمشر داگیریان

له و آوڕنوش به ری خاآی لم و به ده خاوه ن ماڵ وخه كه آه شیان آرده آۆی وناوچانه دا خۆیان آرده
وتوآۆنه  له آاته وه تا ئستاش هه رخه ریكی باج وه رگرتنن به ناوی زه آاته وه له مزگه. ووییه آان

مه ال . سیراتول موسته قیمه وه ساه ئه مان تۆقنن به ئاگری جه هه نه م و پردی١٤٠٠زیاتر له . آاندا
آه وا ڕۆژانه خه ك له دینه آه یان آه م ده   ی ئیسالم ده آه نآانیش گله یی له به خته سوتاوه آه

دنیان آه وائیسالم به ره و الوازی ئه ڕوات ڕۆژانه به سه دان  بته وه و ترسیان ل نیشتوه چاك له وه
مه د هه ئه گه ڕنه وه و ئه آه ونه نه فره تكردن له دینی شمشرو خون  آه س له دینه آه ی محه

 له وباوه ڕه دا نه بون آه هیچ آه س جورئه تی ئه وه ی هه بت له ئیسالم هه گه ڕته هه رگیزیش
 ساه ڕه گی نه هامه تی و تۆقاندنیان به سه رمانه وه چاندوه به م باوه ڕآه ن ١٤٢٦، وه به وه ی آه

ۆناغی مژووه وه خه كی له ق زۆر له وماوه آه متری ده وت آه ئیسالم ده خرته زبدانی پیسی
، شاره آانیان آردۆته مۆگای بت په رستانی وشیاریدایه و باوی دین به سه رچو هه روه ك ده بینن

به چه ، ده ینگ آورته آانیش، مزه ربه سه رو. ملھوڕه آان، روشه ده، شخ و، سه یدو، سونه، شیعه و
  داستانه پله خوناویهعاره بی شه وه چاوبه ستیان آردوین سه دان ساه وه ك توتی ندوشه یه آی

ورن به ب ده  خه كی چیترله قورئان ناترسن یا نه. آانی خوله فایانی ڕاشدینمان بۆ ده گنه وه
نیا به عاره بی قورئان  ستنوژیش ده ست له قورئان به ن ژیان به جارك گۆڕاوه آه خه كی ته

هه موزمانه آان وخه كیش به ڕاستی  ناخوننه وه شكستی ئیسالمیش له وه دایه آه قورئان آراوه به
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آه سك بوم له وآه سانه هه تا قورئانم به زمانی  ئه توانت له وخورافیاتانه ی ناوقورئان تبگا خۆم
گه ڕامه وه له ئیسالم چونكه لی تنه گتشتبوم له دینه آه ی  دایكی نه خوندایه ته وه هه نه ئه

.  و بگره زیاتریش یان نه خونده وارن و عاره بیش نازانن٦٠بلیۆنك ئیسالم له ٪ له، خاته مولنیساه
آورد ی . یشتب به ب ئه وه ی خه كی لی تگه. وا ئیسالم شانازی ده آه ن به دینه آه یانه وه آه

ئه ی ئه گه ر هه ، بی نازانن  یو بگره زتاریشی عاره٨٠نه گنه تیش یه آكه له میله تانه ی آه له ٪ 
وه ئایا باپیرانمان له سه دا چه ندیان خونده   ساڵ بگه ڕینه١٠٠ه دواوه ته نھا بۆ رزۆر نه گه ڕین

 سابه رله ئستا خونده واریان نه بوه ئه ی چۆن ١٠٠خه كی   ی١٠باوه ڕناآه م له سه دا . وار بون
ده هن باشان چۆن آه سك شایه تمان به آتبك . به هزی شمشر نه بوبت بون به ئیسالم ئه گه ر

قوربانی  بۆ ته. تنه گه یشتنب باوك و باپیره م له حوجره ش نه یان خوندوه و ئیسالمیشن آه لی
خاآو نیشتمانه آه ی ئه و  آه به ناو آورد سه دان ساه خه بات ده آا بۆ ئازادی. دینه آه ی محه مه د

ڕاحمول ڕه ، ئه ، ئه ی ئه و. مهئیسال، آورد،  ی٩٥وه ده ن له ٪ . دینه ی آه آوردی آردۆته آۆیله ی
فه تواده رآه رانی ئیسالم هه میشه هه ویان داوه به به رگی . حیمه بۆئاوڕكی له آورد نه دایه وه

كی نیشان به ن و ده موچاوی قزه وه ری ئیسالممان ل بكه نه خوانترین شوه  تازه وه ئیسالم به خه
زگرتنه له مرۆڤتاوانترین دین آه ئیسالم دینی ئاشت و بكه وه ژیان و ڕزگرتنه یه آه  آام. ی وپڕ

آه وا . نامرۆڤایه تی ئیسالم نه بت بۆ آه سھه یه ئاگاداری چه په ی و. ئیسالم له مرڤایه تی گرتوه
 ساڵ شخه ڕابه ره آانی ١٣ و ١٢وه تا ته مه نی  به ناوی دینه وه آچانی ته مه ن هه رله ساواییه

یان آن بۆ خای آردنه وه ی هه وه سی قزه وه ری سكسی  ه آه سوآاریان ئهدورگه ی عاره بی ل
نرخی ژن له آۆ مه . ندین ژنیان وه ك ئاژه ڵ له ماكانیانا به ستۆ ته وه خۆیان آه وا هه ریه آه چه

آه م وه ك  به ملیۆن آچی ساوایان به پاره یه آی زۆر. ئیسالمیدا له هه موآایه ك هه رزانتره گای
به . ده یان وتانی هه ژار وه ك ئه فغانستان و پاآستان و به نگالدیش و، ئاژه ڵ آیویانن له وتانی

رجه م خوله خوله فاآانتا ن و قورئانه ده  م دنیابن آه آورد زۆر له هزی خورافیاتی ئیسالم و سه
یله تكه له ناو جه رگه ی گه ش ئه وه یه آه ته نیا م ستنوسه آه شتان پیرۆز ترو به هزتره به به

ئیسالم دا نه توایه وه و له ناونه چو بگره له زیاد بونیشدایه و مه حایشه  ئه و هه مو دڕنداییه تیه ی
 مافه آانی خۆمان هه رین و ڕۆژكیش دێ و به چاوی خۆشتان ئه یبینن آه وا گه لی آورد ده ست له

حشییه تی تورك  پوه و خۆی له خورافیاتی عاره ب ودینیه بۆگه نه آه ی ئومه ل عاره بیه بخاته ژر 
عاره بی وئیسالمی هه ن و چنده  ئه ی بۆ به ڕه وای ده زانن آه وا ده یان وتی. و فارسیش ڕزگار آا

زیاتر له چل ملۆننه وئیسالمیشن ڕگرن ، آورد یش، ها وتیشیان له ملۆنك زۆرآه مترن و و تیشن
هشتان نه گشتۆته ئه وه ی آه به ته واوی ئیسالم بت چونكه له  ادیاره آوردله وه ی آه ببته وت و

 دۆكدا مزگه وتكیان تیا نه آردۆته وه پاش ئه وه ی آه جۆگه له ی خونیشتان هه رآۆنو شیوو
یفو شه رمه  پم حه. لدروسكردین و به ملۆن آوردیشایان ئه نفالكرد له وه تای ئیسالم په یدابوه

هه . ی محه مه ده وه ئه آا  آه واآوردك ئه بینم زه لیلی ده ستی ئیسالم و شانازی به دینه آهزاریه
آوردك خۆ بكاته آۆیله ی نامرۆڤترین دینی عاره  روه ك وتم آورد زۆر له ئسیالم بندو پیرۆزتره آه وا

 عاره ب خۆشی ئه شوه یه ك خۆیان به ودینه وه به ستۆته وه آه هه ندك مان هه ن به. بی نه زان
به وته ی عاره ب و ئیسالم ئه گه . وه نده ی ئه و آوردانه شانازی به دینی شمشروو خونه وه ناآه ن

یارمه تی  بو به خاوه ن وت ده بته ئیسرائیلی دوهه م بۆیه هیچ وتكی عاره بی یا ئیسالمی ر آورد
آه خۆیان آتردۆ ته  ه خه ه تاوانه یهآه وابو هه رسه رشۆڕی بۆ ئه و ه. و هاوآاری آوردناآه ن

م زه ویه آه عاره ب و تورك و  آۆیله ی دڕنده و ترسنۆك ترین دین و نامرۆڤ ترین میله تی سه رئه
قوڕپوانیانه بۆ فه لسه ستی نك آه له . و چونكه هه موعاره ب وئیسالم له ئیسرائیل تقیون. فارسه

له ده یان جگای قورئانه آه ی خۆیانا ئاماژه ی . نه بوه هیچ مژوو یه آا فه له ستین خاآی عاره ب
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ده یان . جوله آه شیان فه رزآردوه به سه رجیھاندا. خاآی ئه هلی آتبه و، پكراوه آه فه له ستین
ستین  بی و ئیسالمی به هه مو توانایه آی شیانه وه یارمه تیان ئه ده ن آه به ناو فه له وتی عاره

دان هه زار ملھوڕمان  نه گبه تی آوردیش له وه دایه آه سه. ائیل داگیری آردوهخاآی عاره به و ئیسر
ستینیش زۆربه ڕه واتر ئه زانن له  تیا هه كه وتوه جونه وه ی چه ته یی و مرۆڤ آوژه آانی فه له

 مرۆڤایه تییان نه ماوه به رامبه ربه نه ته وه و وخاآه داگیر آراوه ی آورد و هیچ هه ستو ویژدانی
تاجی سه ریان چونكه ئه وگه لحۆ یانه نه له وباوه ڕه دان آه  عاره بیشیان آردۆته. خاآی آوردستان

میان ل خۆشكردوه ته نیا الی عاره به و له ژر جزداشه آانیاندایه ئه  ئه وبه هه شته ی ئه وان
 ی ب غیره تو ترسنۆكبه م ئه وه یان له بیر چۆته وه آه فه له ستین. وانی به هه شتن وانیش ده رگا
سه دان  به، ئرانی، دڕده ترین گروپی سه رلشوای موجاهدینی خه قی ڕیسوابوی، به هاوآاری

ئه ی نمه آی آورد .  دا١٩٩١آوردیان آرد به ژر ده بابه آانی به عسه وه له راپه رینه آه ی سای 
آوردتان به خۆتانه وه شۆڕآردوه و  یآه واسه ر. آورتانكا بۆ خۆتان و بیرو باوه ڕه چه په ه آه تان
بیرتان چۆته وه آه ئه و دڕنده یه بو آه جۆگه له . بوبه آۆیله آه سانكی وه ك عومه ر آوڕی جه الد

نه گبه تیه آه ش له وه دا یه ئه وانه ی آه خه باتی چه . آرد خونی له آه له ی گه له آه تی دروست
به ، یا مه ال یا شخ یا سه ید كیشیان پوه بوه. عاره بی بووهناوه آانیان ، آردوه آداریایشیان بۆآورد

ژر ناوی ئه واندا  به م آورد ئه گه ربۆ سه دان سا ی تریش له. ناو شۆڕشی نه ته وایه یتان آردوه
بژی و ببته خاوه ئای خۆی هه تا  خه بات آا ناتوانت یه ك بست له خاآی خۆی ئازاد آا وبه ئازادی

به دنیایشه وه ئه و شۆڕشه ش به ڕوه . آه شی نه آه ن له هه موسیمایه آی عاربی ودینهنه فره ت 
بۆ آورد خه باتیان آرد له ٪ مایه پوچ ده رچون چونكه هه ستی  سه یدانه ی آه، یه ئه ومه ال و شخو

یه ش له هه هه ربۆ. آه الوازتر بوه و دین و آوردیان تكه ڵ به یه ك آردبو نه ته وایه تیان له دینه
بگومان  ردوال وه زه ره ریان آرد یه آه م ئه گه ربه ناوی ئیسالم و بۆ ئیسالمیان بكردایه ئه وه

. دڕنده و داگیرآه رنیه، تورآی، وتانی عاره بی و ئیسالمی پویستیان به نه ته وه یه آی تری وه ك
 ئیسالمه وه توانی خۆی وه ی چونكه له تورك ده رسیان وه رگرت تورآیش به ناوی زیندوآردنه

آه وابوله دوای تورآه . داگیرآاری خۆیه وه دروستكاو ببته ده وه ت و زۆربه ی عاره بیشی خسته ژر
دوهه میش . ك به رازی تۆپیوی لھات به ده ست تورآه وه وه ئیسالم خری نه ما بۆآورد و ئیسالم وه

ڕشیان بكردایه آه هیچ آات ئه وسه رآرده آپارچه یی آوردستانه وه شۆ ئه گه ربه ناوی آورد و یه
و ستاش ئه وغیره تو ئازایه تیان تیا نه بوه و بیریشیان ل نه آردۆته وه له  آوردانه ی ئه وآات

بیرو  یه آی آوردستانا چه نده ها سه رآرده مان هه یه و هه ریه آه یان خاوه ن عه شتره تكن پارچه
بۆنه هۆی ئه وه . خه نجه ره و ته زبحه آه ی به رپشتیانه وهباوه ڕی جیاوازیان هه یه به خۆیان و 

تائستاش ئمه له قۆناغی عه  ی آه به هه زارانیان له یه ك آوشت له پناو ده سه تی تاآه ویدا
خۆمانا ئه خولینه وه ئه ی ئه گه ربه ناوی هه  ده ره به گیا ده رنه چوین و به ده وری، شایه ری و

ئه وآات به هه زارانیان له یه ك آوشت ئه مجاره یان به ملون . خه باتیان بكردایهرچوار پار چه آه 
هه رآاتیش الیه آیان زۆریان بۆهاتب ب سو دو . وه بۆ ده سه تی خۆیان و له یه آتریان ئه بانه

 ی ودۆڕاوییه به زمه آه ش له وه دایه ئه. خستۆته ژر ئای داگیر آه رانی آوردستانه وه خۆیان
خه آیوعه شایه ریو گه  ئستاش هه ربه مشكی. خۆیانمان به آوردایه تی به خۆمانی ئه فرۆشته وه

ئه بت ئمه چاوه ڕی چی له و سه ره ك  ئیتر. وره و بچوك تۆه وتۆه سه ندنه وه په روه رده آرین
، سه رۆك،  كردوین بهبه سه رمانا سه پاندوه وخۆیان وه ك ئیسالم خۆیان. خوعه شیره تانه آه ین

غاندیه ، له چل ملیۆن آورد. واریه آی ئه وتۆیا شه هاده یه آیان هه ب به ب ئه وه ی هیچ خونه
 به، آه هه موهندی ئازادآرد له ده ست گه وره ترین دڕنده ی سه رزه وی آه. نه آه وت تیاهه، آمان

وآات به م آورد  ملۆن نه ئه بون ئه٣ آان جوله آه. له جوله آه آه متره، بۆ ئمه چیمان، ریتانیایه
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ملون ئه بوین واته ١٥بوبتین خۆ  ملون نه٢٠ ساڵ به رله ئستا به الیه نی آه مه وه ئه گه ر ٥٠خۆ 
ربه هه موعاره ب و ئیسالم شۆڕآه ن بۆ هه تاهه  آورد پنج به رامبه ری جوله ئه بو آه توانیشیان سه

بگومان وابو ئه مه . یاریده ده ری بو بۆیه سه رآه وتن، مه ریكا ئه، آهجوله ، تایه له وانه یه بن
جوله آه بو به م خۆ ئه مه ریكا به هزی سه ربازی به شداری نه ، یاریده ده ری ریكا گه وره ترین

له ده  ئه وان خاوه نی یه ك بیرو باوه ڕبون و له سه رئازادی خۆیان سوربون هیچكامیان چاویان. آرد
 نگارییان ئه آرد له  تی تاآه آه سی خۆیان نه بو به یه ك ده نگو به یه ك باوه ڕه وه به ڕهسه

یه آه ، ئه رده ن، سوریاو میسریان گرت و، لوبنان و. توانیان به شكی زۆری. خاآه داگیرآراوه آه یان
بده سته وه ئه خسته سه رسه ری واته به ب شه ڕخۆیان دا  م وتی عاره بی بوآه ئای ئیسرائیلی

زۆر آه می خایان و میسریه آانیش له برسا خه ریك بو بمرن به ملون  وشه ڕه ش هه موی ماوه یه آی
سه الحه دینی ئه یوبی ، وتنه سه رجاده آان بۆله شفرۆشتنی خۆیان ئه ویش ئه گه ر له ژنه آانیان آه

وا ئیستا  خۆفرۆشكی وه ك ئه وبوآهونه بوایه جوله آه ش ئاواره نه ئه بو هه رڕه نگدانه وه ی  تۆپی
ناوه آه ی شه رمه . تورآی دڕنده و عاره بی فاشست و فارسی گلیش بونه ته داگیرآه ری آوردستان

 شه ٢٠٠٦سای . آوردیش. آه ما زارم ده آا ناوه آه ی سیمایه آی ڕه شه ودراوه به سه رمژوی گه له
عراقه وه و ئاآه ی ئومه ل عاره بییه و ئه  ن بهو تازه به تازه سه رآرده آانمان شانازی ده آه 

. به الئیالهه ئیله آه ی سه دامی ترسنۆك ونامرۆڤه وه، وه نفالیان به سه رسه ره وه ئه شه آته
وه ك ئه مان ته وارآه ری ئیسالم . وعراقی بونیشیان سه پان به سه رمانا آوردشیان آرد به عراقی

یانتوانی  ن ساه آه ناسنامه ی ئیسالمیان به سه راسه پانوین به م نهئه وانیش سه دا. وعاره ب بن
وه هه ر به یه ك  آه چی له سایه ی به ناو حوآمه تی آورده. آه بمانكه ن به عاره ب و عراقی

بو له آورد آه خۆی به عراقی  جاخۆ سه دامیش هه رئه وه داواآاری. فوپیاآردن آردیانین به عراقی
آه وابو ئیستا ئه بت هه موآورد . نفالیشیان ئه آردین  نه آیمایی باران ئه آراین نه ئهئیتر. بزانت

وآاتی سه دام خۆیان نه آرد به عراقی و آوردیشیان به آیمیاباران و  په نجه آه ن به چاویانا آه ئه
 ئیتر ئه ب .گه رئه مه خیانه ت نه بت ده رهه ق به آورد ئه ی چی خیانه ته. دایه ئه نفالكردن نه

وه ت نین به  به زمه آه ش له وه دایه ئمه خاوه ن ده. چاوه ڕی چی له و به ناو سه رآردانه بكرت
چت بۆ پایته ختی عراق به  تۆ بیت مه لیكی آورد آات آه ئه، مه لیكی ب تاجین، م خاوه ن

ئاماده ن . لی به سه راهه ئه ده نوئه نفا ئای آوردستانه وه پشوازی ل بكه ن یان ئاآه ی عروبه
نفالی ل ئه تك به م هیچكات ئاماده نه بون آه ته نیا بۆ  سه ر بۆئایه ك دانه ونن آه خونی ئه

دانه ونن و ده ست له ترسنۆآی خۆیان هه گرن و داوای یه آپارچه یی  یه آجاریش سه ربۆآورد
ه مه لیكی دروستی آردون وآوردستانی شیان له خۆ هه رب، ئه ، چونكه ئه وانیش. آوردستان آه ن

به پاه  تاپۆآردوه به رامبه به دوژمنای آوردیش زمانیان له ده مانیه و خۆشیان له آورد آردوه یان
له وخه كه گرتوه و  سه ری سه ره وه شیان. وانی زه مانه وآه س خه باتی نه آردوه ئه وان نه بت

، تاجه، به ئه مانه ته وه آورسی و ده ستبه ده ست. ر له خۆنه دیوهبون به میراتگی ئه و گه له خ
مناه آانیان له ده ره ی آوردستانن به ئاره زوی . ته نه آه آه یان ئه گه یه نن به نه وه آانیان

هه رچی دیان بخوازت ئه یكه ن هه زاران . ومیله ته ئه آه ن خۆیان گایه به سه روه توسامانی ئه
ئاواپاداشتی ئه ومیله ته ئه ده نه وه آه به . به دوای ژه مه نانك عه ودان  آه ڕۆژانهآوردیش هه ن

وانیش هه رله  ئه. زارانمان شه هید بو و بونه قوربانی بۆآورسی سه رآرده خه بات گه آا نمان هه
ته نانه ت نه یان توانیوه . ئاشگئه چن هه رآاتكیش هابه سه ریانا ئاشبه تاكی ئه آه به سه را

هه تا ئستا ش نه یان . میله تیش آه نه وه ئه و ناوه عاره بیه به میراتیانه مان له پاشه ی خۆیان و
بسنه وه له نامانا ئیتر چۆن بتوانین باسی وتك آه ین  توانیوه هیچ سیمایه آی عاره بی وئیسالمی

ی عاره بی و ئیسالمی و له چك به سه ر له زۆربه ی له ڕه نگدانه وه  آه سه رتاپا ی آوردستان په
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البردوه  ئه فغه آه یان. ئه فغانستانی تو، آوردستانا ئه وخه كه ئه بینی وائه زانیت له ناوچه آانی
آورتانه ئه بینی به رده  آه ئه وهه مو ڕیشپانو له چك به سه رو ده ینگ، آوردكیان بۆزیاد آردوه. و

آه ئه چیته شاره آانه وه هه ست ئه آه . گه وتی گه وره گه وره و زیاتكردیاننوامیشن له آردنه وه مز
آوردستان جیاوازیه آی ئه وتۆی نیه له گه ڵ ئه . فغانستان له ئران یا له سۆماڵ یا ئه. یت وایت

آه خۆشیان فیان به . ئه آه نه وه باس له عیلمانیه تو پشكه وتن ئه آه ن آه ده میش. ووتانه دا
مان آه نه، ئه و ئستانه، یان نه یان توانی وشه ی. عیلمانیه تیشه وه نیه شكه وتن وپ وه له پاشه .

خۆئه . وه هه رنه بت هه ندك له ئه فغانستان و پاآستان و وه حشیه ستانه آان جیامان آه نه
له گه ڵ آورستا نا زۆرن هه ن آه  یاناوی تر، یا آوردالند، آوردیا، یانتوانی ناوی آوردیا بگۆڕیایه به

یان نه داوه یه نانه ت آه زمانی. بگونجهه رله . آوردی له وشه ی عاره بی پاآكه نه وه هه و
تا ده گاته سه رآرده و مامۆستاو به ڕوه به راته تی په روه رده  ڕۆژنامه و ته له فیزنه آانه وه بگره

. ه وه ی تازه ش خۆ له وان باشتر نابنئیتر ن. آانیان په له وشه ی عاره بی ش هه رهه مویان قسه
آانیان زیاد  بیان پارزت ونه وه، ئه ، ئه ڕژن بۆمان ئمه ش ئه وه مان له سه ره پیابۆین ئاوه آه

هه تا . وتی ب ئاوخاك بن آور نه بن و هه تادنیا دنیاشه هه رمه لیكی، وه جاخ، آا بۆ ئه وه ی
زیاتره بۆمان ئه وانیش خۆ ئه وه نده ب عه قنین  ن زیاتر بت خریزمانی عاره بی و ناوی عاره بیما

خر له چیدایه بۆیه تا ئستاهیچ ده ستكاری پیرۆزی ناوی عاره  سه رآرده آانمان خۆیان چاك ئه زانن
آوردیش هه رئه بت ، چونكه زمانی عاره بی زمانی پیرۆزی ئه یه. نه آردوه بی و سیمای عاره بیان

 له به رئه وه ی عاره ب نه ك هه ربه شمشرداگیری. په رست بت، محه مه د، اره ب وع. تامردن
وله سۆمال و یه  آردوین به كوبه عیلمش زیاترداگیریان آردوین عیلمیش هه رله ئیسالمه وه په یدا بوه

رد هه روه ك ئه بینن له آو به شی آوردیشیان به پشتی حوشتری مه ریخی نارد بۆ مان، مه نیشه وه
. له سایه ی خرو به ره آه تی ئیسالمه وه. یشا هه زاران فه یله سوف و داهنه رمان تیاهه كه وتوه

ته باره آو ته عاال ، دسۆزانه وده ستپاآیه وه ئه مره آانی وه ك ئه میر ڕوحی شخ زانا آه چه ند به
كی سبازو ئاشه به ته نوره  حۆریدا شه وڕۆژ هه رخه ری٧٧وا له باوه شی  به ج هنا و ئستاش، ی
 له ناو. ال آركار له آۆمۆنیست هه گه ڕایه وه چونكه خر و به هه شتیشی تیا نه بو ڕوحو مه، ن

بوادارانی  بۆیه ئه ویش ڕوی خۆی ڕه شكردو آه وته ڕیشپانكردن وچووه ڕیزی، آۆمۆنیسته آان
م له به رئه وه ی آه آورد  بگرته وه بهزانایانی ئیسالمه وه هه وی دا آه جگای خه لیفه عومه ر 

ئه میری ئومه ت وعالیمو پرۆفیسۆری تازه  ڕوح. بو به ژماره یه ك به خته هه قرچاوه آه ی سوتا
به بوخچه یه ك عیلمه وه چاوی . هه رله دایكی به ربووه، مه  هسری به شیریش، پگه یشتوی آورد
به ئه مری ئیالهی عیلمی ل هه ئه . یمه ی آه ئستا ئه یبی ننبه و عال بۆ یه بوه. به دنیا هه ھنا
 وا ئه ویش خه ریكه جگای خه لیفه یه آی. له دوایه وه خه ریكی آۆردنه وه ی عیلمن قو خه لكیش

ئه . مان هه بن تۆپیو بگرته وه بۆئاینده ی آورد باشه هه تانمونه ی قزه وه ری وه ك ئه وخۆفرۆشانه
ڕۆژێ آیش دت مه ، ئه  دا، خه ریكی شتنه وه ی مشكی خه كه له پناو دینه آه یو زانایه هه ر

وا ، ئه ش. ئیسالم به ره وپوآانه وه ئه ڕۆن الهسرها آا بوه خه لیفه ی سه رده م چونكه عاره ب و
، ئه  ،له به رخۆشه ویستی آوردیشه آه وا. تورآمانی بۆ نازكرودین مه ال به شیری. هیدایه یت داوه

سوفه زه به ال حانه ی به ب مشكه وه بۆناردوین بۆ بوژانه وه ی ئیسالم وابه ته  ئه و هه مو فه یله
آوردا  به وه ش بوژانه له ناو. له آوردستانه وه ده ست آه نه وه به خه باتی شمشرو قه غان مان

آورده آانیش مان له   رآردهسه. زیاد ئه آه نو ئاسنگه ری زۆر ئه بتو خه كیش بكاروآاسپی نابن
چونكه ئه وعالیمانه ئه زانن آه . سایه ی ئه وانه وه حه ساو نه ته وه به تاینه ت جه نابی مه لیك

و سه رقای پشكه وتنی مزگه وته آانن وشه  سه رآرده آانمانیش مان زۆربه په رۆشه وه ن بۆ ئیسالم
او مزگه وتومناره ی به رزو آردنه وه ی ته آیه آردوه له پن وڕۆژ خه وخواردنیان له خۆ یان حه رام
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عالیمانه ی ئیسالم سودكی یه آجار زۆری هه یه بۆیان و تا ڕاده یه آی  آه وابو بونی ئه و. آاندا
پرۆفیسۆرو عالیمانه ی ئیسالم نه . له سه رآه م آرد ونه ته وه چونكه ئه گه رئه و زۆریش ئه رآیان

ماندو  سی ته قواو شه ره ف و ئیمانمان بۆ بكه ن ئه بت سه رآردهآه ڕۆزژانی هه ینی قسه و با بت
ئاشكراشه آردویانه به  هه روه ك. نه ناسه آانمان ئه و وتارانه ی ڕۆژانی هه ینیاشمان بۆ بخوننه وه

چونكه عاره ب خۆی زۆرخاوه ن . آوشتدا باوله نامانا آه له سه ر شه ره ف به هه زاران آچوژنیان به
ج هشتین ئه م مشك پوتانه ی ئیسالم شه ره فی  شه ره فیشیان هه ربه میراتی بۆ بهشه ره فنو 

جابۆیه پارزگاری له شه ره فی ئمه . آچه آانیانا ئه دوزنه وه خۆیانیان له ناوگه ی ژن و خوشك و
، ره فشه ، خۆیانمان به سه ر نه یه ت و شه ره فه آانمان له ده ست نه ده ین جا ش ئه آه ن تاوه آو

، و مه الو شخو یاله ناوگه ی ژنه آانی خه تیب، یا له سم، یا جامانه، توانیت له ژر مزه را ئه
تی عاره بی نامرۆڤ به ڕاده یه  خروبه ره آه. ئه گه رپویستیمان پ بو. سه یده آانیشا بدۆزینه وه

ی ستیو ئه یبینن به هه زاره ها وه ك ئه یب ك به مشكمانیان ڕا بواردوه وگاته مان پ ئه آه ن آه
ئه مه ش . آردیانه قوربانی شه ره فه بشه ره فیه آه ی خۆیان آچ و ژنی ئه م آوردستانه یان آوشتو

تی ئه و سه رآرده قاره مانانه مان ئه آه وت ڕۆژك دت په نجه بكه ین  هه رله سه ر شانو شه وآه
آورد له  هیوادارم گه لی.  خه وه ی آه لیان آه وتووهله. پوچیاناو به خه به ریان آه ینه وه به مشكی

تۆه ی هه زاران ژن  وه زیاتر چاوه ڕی ده ستی ئه ومه لیك و سه رآرده بوده نه مان نه آه آه
مرۆڤدۆستانه تان بخه نه گه ڕو  آاتی ئه وه هاتوه آه هه ستی. وآچی گه له آه مان آه نه وه

له وه زیاتر سوآه یه تی نه آه ن پیان ئه   و دایكه آانمان آهپشتیوانی خۆ مان ده رنین بۆ خوشك
ڕزگاریان آه ین له ده ست ئه ودڕندانه ی آه به ناوی شه  ب پشتیوانی له ب ده سه تداران آه ینو

گه ل وشیار آه ینه وه آه به سه ئیتر مشكیان . مرۆڤایه تی آورد ئه آه ن ره فودینه وه سوآایه تی به
 له ڕۆژانی هه ینیدا هه ی سه رآرده موشه خۆره آانمان ئه ی وه ئیشتان چیه هه روه ك هبه رداینه و

به . نه فامانه نانی ئه وگه له ئه خۆن ده ناهه رنه ب ڕۆژانی هه ینی ئازاد آه ن له ده ست ئه وگلو
 پوه رده نه ون نو ڕومان سه ئیتر به سه ئیتر ڕۆژی پنج فه رزه و هه ڤده ڕآاته سه رمان پدائه

به م دیاره . ی گه له آه م دروستكرد گن به ره وڕوی آه سانك آه جۆگه له ی خونیان له آه له
به ی ڕۆژانی هه ینیه آان ما ن گآه ئوه ش نه خونده وارنو عاره بیش نازانن بۆیه ناتوانن آه خو

یا هه ندك آورنو عاره بیش آی ئه تۆتا نیه و پاشانیش له عارب بۆخوننه وه چونكه خونه واریه یه
ئه تانبی نین آات دنه سه رته له فیزیۆن یا له شونكا قسه بۆ گه له آه مان  چونكه. هه رنازانن

. به آانیان به آوردیه و یه آكی تربۆیان ته رجومه ئه آاگعراق ئه آه ن هه رهه مو خو گه لی
. وه ك گودرژو هه ینیشیان گرتۆته ئه ستۆ وجابۆیه مه ال سواكه ره آان به ناوی ئوه وه ڕۆژانی 

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

ده روش ئه وه هه رباسیان . رازئاسایی پیسایی خۆیان ئه خۆنه وه ههه رخه ریكی حه په حه پن و ب
 آه. عیلم له جیھانا هه یه ئه م ده روشانه مایانم به په ڕۆی سه وز گرت وه ك مه آه خۆ هه رچی

. شوشه خواردنن، مپیوته روان وعیلمیان ال ده ستئه آه وێ بۆ یه ئه وانیش هه رخه ریكی حه په حه پو
وه ك ڕامی آه مپیوته . ن هه ر شیش آیش له ورگیان یا له ڕومه تیان ئه ده.  آچه وهبه ئه سپ و

بۆ نمونه خه . ریانه هه ن له ئیسالما روایه وعه قوعیلمی پ زیاد ئه آه ن جائه م هه مو عه بقه
ره بو قورئانی خوشكه آه ی خسته ناو ته نوری ئاگ لیفه عومه ر آه چه ند خاوه ن سۆزو به به زه یی

جاآه ئه وه ی بینی حه زره تی عومه ر یه آسه ر . قوریانه نه سوتا آه چی به ئه مری ئیالهی ئه. وه
. منیش ویستم السایی حه زره تی عومه ر آه مه وه. ئیسالمیشی به شمشر ڕزگار آرد بوبه ئیسالم و

موپه نجه  ردمو ههڕۆژكیان چوم قورئانكم خسته ته نوره آه ی خۆمانه وه آه چی یه آسه رآاری تك
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وتی ده ستكاری آاری من ،  ئه، لیدام و به آوماچرپانی، ئه بو، آانم به بین چو ئه وه غه زه بی
یا ن خه لیفه عه لی آه هه مو . ئه برژنم من خۆم ئه زانم آ هیدایه ت نه آ ئه ده م وآش. مه آه

من به چاوی . و خۆشی له سه رزه وییه آه بوبه رزآرده وه  زه وی تا سه رئه ژنۆ و به ره و سه رتریش
 ١٤٠٠ئه وه یه عیلم و ئازایه تی آه وا . ئه ده م به گه ردنم وابو خۆم دیم و له ودنیاش شایه تی

. وه زاناو پرۆفیسۆركی ئه م سه رده مه نه یان توانیوه ئه و نھنیانه ی قورئان بدۆزنه سازیاتره هیچ
نتی نھته وهآه سیش نیه آه توانی بگۆڕاوه و باری  هه رچه نده زه مانه.  آانی قورئان بدۆز

ش به ره و پوآانه وه ئه ڕۆنو خه  ورده ورده، ئیسالم له لژیدایه بۆ یه وه ك گه مای پیریان لھاتوه و
به . آه هیچ دینكم ال په سه ند نیه و هه موشیان كی لیان هه ده گه ڕته وه خۆم آه سكم له وانه

ئیسالم . وانیش جیاوازییه آی ئه وتۆیان نیه له گه ڵ ئیسالمدا ت بن به آۆمۆنیستیشه وه ئهنه فره 
آه له هیچ شونكدا دیار نیه و بونی نیه و له هه مو شون آیشا بونی هه ، یه آه ئه ، باوه ڕی به

ڕیان به وه یه  هئیسالمه آان باو. آۆمۆنیسته آان بوایان به و سیحره نیه. و به خه یاڵ ئه بینرێ یه
آوننه . شت ئاماده آراونو په له ژنی جوان و منای لوس آه بۆ ئه هلی به هه، ئه ، آه له الی
آورتانو شه ته آانیانه وه خۆیان آه ن  چاوه ڕی ئه وڕیشپانو مزه ربه سه رانه ن آه به. آراویشن

. یا یایا آوره له ته وابون نایه ن. پیرئوسامه یا عه لی با یا. مه ال به شیر، بۆ نمونه. به به هه شتا
 ئه مه ش ئه وه ئه، ئه  نیه، سه یحاجی یه ی، عه فه جو، جاآۆمۆنیسته آان بوایان به و تیاترۆیه ی

زه مانی  به ری آونه آه شیان بۆ ناگیرت چونكه. گه یه ن آه ئیسالم به جارێ آونی تكه وتوه و
آورد له وه دایه به رامبه  الوازی. ب آه وتۆته گۆمی پیساییه وهشمشر نه ماوه بۆ یه دینه آه ی عاره 

 ساڵ ده چت آوردی ١٥وایه تیمان نیه بۆ  ربه عاره ب و دینه آه ی تا ئساش په روه رده ی نه ته
نه ته وایه تی و شه ڕی ناوخۆ وه وه ك میزی حوشتره  باشور ئازاده به م له به ر الوازی هه ستی

 آه ٢١ڕاینه وه به گشتی میله تیان آرده سواكه ری خۆیان له سه ده   و دواوه گهآانی سعودیه به ره
 په رستانه ی ئیسالم و زیندو آردنه، بت، ناومانه وه ومه یدانیان ته ختكرد بۆ ئه و مدا گرانیان خسته

 خۆیان خۆفرۆشتنی وه ی ئیسالمی تۆپی و مه ال ڕیسواو سواكه ره آانیش زۆر ب ئا بویانه آوتونه ته
له هه موژ یانیا نا نه یان توانیوه . و نیشتمانه آه یان بۆ پاره ی سعودیه وئرانی بۆگه نو له برسامردو

به ناو حكومه ته شه . دابین آه ن جگه له سواكردن و ناشتوانن به هزو بازوی خۆتان بژوی ژیانیان
ده ، شخو، مه الو، ئه ده ن به. هنانی ئه وخه كه ئه نفالكراو قوشه آه ی آوردستان بۆ له به شه

یه ك . ر هه موانیانیان آردۆته خاوه ن خانوو پاره دارو ژیانیان بۆ دابین آردون هه. روشه ملھوڕه آان
پارچه زه وی  له سه رتاسه ری آوردستانا به هه زاران. دوای یه آیش مزگه وتیان بۆ ئه آه نه وه له

. ئه وان آه ئیسالمن. فراوان  به ئاو به سامان به وزه یخاآی شه هیدان خه ته بۆ موسته سلیمان
ناوئیسالمن وه رگرن و ئه وان به خویان آه  واته به خوآردنی ئه وبوده نه با له و خه كه ی آه به

ڕابه رایه تی بۆ دینه آه ی ئیسالم ناآه ن ئیتر بۆ له به شه  ن ئه ی مه الآان و مزه ربه سه ره آان
بۆ به ته مان هه تا آه ی به خویان آه ینو . به و سواكه رو ته پیوانه  ئه ده ننانی ئه وخه ه

له . نا آام مه الیان بووه فیدای آوردستان له پناو گه له آه یا. قسه خورافیا آانیان بین گوایه ی
ڕاست . ان آردآوردایه تی. مه ال ته زبح. مه ال خه نجه رو، مه ال شاڵ و، مه ال مزه رو، وانه یه بن

. دایكی خۆی آوشت، آورد، ر وشه یه آی آه له سه. سه حه دینی ئه یوبی بو، ئه آه ن نمونه آه یان
ئیسال بو آات آه تۆپیش له تۆپینه آه شیا هیچ عاره بك  هه مومژووی ژیانی جاشو نۆآه ری عاره بو

مه ال آانیش له مزگه وته . گه وهتا له شام فیان داو آردیانه ژر نه ی گرته خۆی چونكه آورد بو
، ئه  و، فه قیان تیا سه قه ت آرد و ته جاوزی سكسیان له گه دا آرد ن به ناوی آاندا هه زاران

پبكه ن چونكه  دنیابن آه گه لی آورد له وه زیاترل تان قه بوناآات چیتر سوآایه تیمان. دینه وه
خۆتانه وه خه كی په روه   وهه سته ترسنۆآو نه فسنزمه یبه. ئوه ی گل ونه فامو عاره ب په رست
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آان ڕۆژگار تان نزیك بۆته وه آه ڕیسواتان  رده ده آه ن آه ببنه آوڕنوش به ری خاآی لم و به ده وییه
مه . بكه ون ولۆزتان له ته نه آه ی خۆكاندا ببیننه وه، راز به، له آوچه وآۆنه آاندا وه ك. آه ین

زابول قه بره بۆیه ڕبازی ئومه ل عاره بیه یان گرتوه خه لیفه یه آی ڕاشدینی  رسی عهالآان هه رله ت
آانیانه وه  خۆشیان هه گرتوه آه به جبه و آورتانه. ی عاره بیش نا گۆڕنه وه به هه مو آورد چه په

ه وه بپه سیاتولموسته قیشم بچنه به هه شته وه به هه شتی پله ژنی جوان و منای لوسه وه له پردی
ئه  ، ئه ماس تییژتره به ئه مری ڕنه وه ئه وبه ر هه رچه نده ئه وپرده له موو باریكترو له

ئه . وه ئه هلی مزه ر به سه رو مرۆڤ آوژه آانیش، نۆف و خاته مول نساه، دروستكراوه آه ی آاك
به یه ك ده . و دو ده وه تهآه ئه ، ی نیوان فه ره نساو به ری تانیا تونله آه، وپرده یان بۆ ئه بته

دیاره ئه وعیلمه شیان هه ر له قورئا نه ده ستنوسه آه ی محه مه د ا دۆزراوه ته وه. گه یه ن .
بزانت ئه ویش هه ر  ته نھا زمانك آه، ئه ، جاخاآیش به سه ر ئه وه ی آه عاره بی نازانت چونكه

له وبه ری پرده آه . ٣٧عه د سوره تی  ئه له. بیاوه آه زالیكه ئه نزه لنا حوآمه ن عاره . عاره بیه
ئیتر ئه هلی به هه شت . را به وه چاوه ڕیانن شه وه به ڕیز حه واریل عه ینو منای لوس به شه

به ئه مری ئیالهیش ئه آه ونه قسه آردن به زمانی شیرنی  زمانی خۆیان له بیر ئه چته وه و هه ر
په یمانی پیان دابون هه ر له ڕوباری هه نگوین و شیرو ، ئه ،  آهده بن به و په یمانه شاد. عاره بی

روقه لی  پاش ترخواردنه و ڕابواردنیان له گه ل ئه و ژنو مناه لوسانه دا سه. ئاوی زمزم شه راب و
بنه وه و ئه آه ونه  سوتاوی ئه آه ن به سه راو پاشان قه له آانیش هه ر به ئه مری ئیالهی زیندوئه

مه گه رهه . سوره تانه بھنته وه آه س هه یه بتوان سوره تكی وه ك ئه م، سوبحا نه . نوه فای
، ئه ڕبه عین حه رامیدا، وشتانه هه بن یا له فلیمه آه ی ئه، عه ال دین و جنه آه یدا، رله فلیمه آانی

له سوره تی ئه نفاال له قورئانا داوای به شه آه ی خۆی ئه آات ، ئه ، ئه نفاله ئه نفال. بیبی نین
 ك له سه ر چواری ئه نفالی آردوه بۆ خۆی و بۆموحمه دی قوڕه یشی س به شیشی بۆ ئه داوای یه، ٤١

پاش . آردن بون بۆ یه خوله فایان و شخ و مه ال و سه یده آانیش هه رخه ریكی تان. نفال چكانه
زیاتر به ره آه ، ئه  ش، تا ه بۆیانپیر یونی شیان حه جكیشی ئه آه ن به سه را وه ك مه زه وای

آه هه رچه ندك دیان . ژن آوآردنه وه تیان بات و له به هه شت نزیكتربنه وه و ئازادیش له
م به ومه رجه ی عه داله تی بخه نه نوانیانه وه  به. بخوازت ژن و آه نیزه له خۆیان ماره آه ن

ه وا بۆیان هه یه آه ژنی زۆرله خۆتان ماره آه ن به ئه تمه ند بون ئ واته گه رده سه تدارو سه روه
یه ی آه خاوه ن عه رش و ئه رزه و نه له آه سبوب و نه آه سی لده ب و ئاگای له ، ئه ، مری ئه و

دروستكه رو  هه رچی گیاندارو ب گیانه هه رخۆی. ی مارو ملوره و سه رجه م ئاژه و مرۆڤیشه خشه
زیاتر له شه ش هه زا ر ئایه ت، ته وه بۆ الی خۆیهه رهه موشی ده گه ڕ  باسی زانای یو عیلم ول

ئه و ڕگا ڕاسته ی آه ئه و ئه . ك ڕگا آا ئه ی بۆ نه یتوانی هه مومان بخاته سه ریه، ئه ، هاتویی
بات بۆ جیھاد یا ئیسالم چ پ ویستی به وه هه یه آه  یه وت یئیتر چ پویست ده آا آه خه ك هان

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

جیھاد ده آا  ه داو داواینفاال دا ئه یانرته خواره وه ئه ی بۆ خه ك به ده ستی خه ك به آوشت ئ
، ئه ی، له، ئه یه، ئه م، دژی ب با وه ڕان ئه ی ئوه نان هه رخۆی ب باوه ڕانیشی دروستكردوه

ته ش به. ته خته یی ئه چئه په رستن جابه سنیه ، مانگا، ن گوا یه ئه وان ئه آه، هندوسه آان، گا
خه یالییه دروستكراوه ، ئه ،  نده مانگاشه خۆ له ئهآه هه رچه. ئه وه ی ئه وان دیاراه و بونی هه یه

مرۆڤ دۆستره و هه ر نه بت خاوه ن به رهه مكی ڕستیه آه سود به خشه بۆ مرۆڤ  عاره ب زۆر زیاتر
ستو قچیان  به سنیه دینه آه ی مانگا نات بۆن جیھادم بۆ بكه ن یاب باوه ڕان ده. آوژ نیه و مرۆڤ
الئیالهه ئیله  وه یه شھه  فه قاته لوهم حه تا یه شھه دونه. خۆ نه ی وتوهدینی مانگا . ببنه وه
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 هك نیه آه ناوی، جایان قورئان به ده می، دونه ئه نه محه مد ڕه سووه درۆ ده آا یا به شت ئه ،
 كوآه، ئه ت نه ك مانگا بهریش پیرۆزتره له و ب ، ل، ئهرئانا له قو. یه ی ئیسالمی بۆگه ن و گ

 وهه موتاوانه ئه خه نه پاو به ده م ئه یه آی بگیانه وه به ئاره زوی خۆیان فه باسی ده آه نو ئه
. ڕاستی نیشان ئه دا هه رآه س آه بیه وێ ئه ی خاته سه رڕگای ڕاست و، ئه ، توال ئه ده ن نات

یه ك به و ، ئه ، جا.  ئه دانیشان یا هه رآه س آه بیه وێ ئه ی خاته سه رڕگای خراپ و خراپه ی
هه مو عه بده آانی آه خۆی دروستی آردون بكاته خاوه  هه مو زلو زه به الحییه وه چۆن نه یتوانی آه

ئیالهی له چیدایه آه نه توانت ڕگری من بت آه لی هه گه  آه وابو حیكمه تی. ن یه ك باوه ڕ
.  كی ئیسالم هه ن آه له ئیسالم هه گه ڕاونه ته وهمن به كو به ملیۆنه ها خه نه هه ر. ڕاومه ته وه

شه یتان له  یه ك ئه بت بۆ نه یتوانی به ڕز آاك، ئه ، آمن تفو نه عه له تی ئه آه ن ئه ی وه
بۆ ئه . براو دۆعای ل ئه آرد بۆ له ناو نه، ئه بوجه هلیشی، جا ئه مه چۆن مه خلوقكه آه. ناوبه رێ

 ،ی، ش ههه ی، ئه . ره ی ئه وه ی ئهئه ، آردوه له قورئانا دیاره، ئه بو جه هل، دۆعای له به گو
له چیدا یه آه وامرۆڤی سه ، ئه ، ئه ی حه آیمه تی. ئمه ی شاردۆته وه ش ئه یه آی هه یه و له

ئه  ، ئه وئائه مه یه . هه یه و ڕاحیمو ڕه حیمه، ئه ، دروستكرد آردوه ئه گه ڕاسته و قه تو آوری
هه ژدیھای حه وت سه  آه عاره ب سه دان سا ه ئمه یان تۆقاندوه و له سه دان سوره تا وه ك، یه ی

موعیزه چاآكاته وه و له سه دان سوره  ر باسی لوه ده آه ن به ب ئه وه ی ته نھا یه ك آور وه ك
 جار باسی ئاگرو ١٥٠٠ زیاتر له له چیدا، ئه ، تی تی تریشا خۆی لكردوین به ڕه حیم ئه ی زانایه

 سوره تی وته ١٥٠٠زیاتر له . جه هه نه م و عه زابول قه بری آردوه تۆقا ندن و ده ست و قاچ بین و
 له وانه یه ئستا ئیسالمه آان بن هه ندك ڕز بگره له. ئینجیلی تیانوسراوه ته وه آانی ته ورات و

گرتوه ئیسالم  اباشه له آوی ئه وقورئا نه دا ڕزی له منبیرو بپچونی خه كی ئیسالم و دینه آه ی ج
داناوه آه دایك به وهه مو  تامن ب ڕزی پ نه آه م له دكی ئه و قورئانه دا ڕزی بۆ دایكم

ك شایه ت دانراون یاله میراتا نیوه ی  پیرۆزییه ی خۆیه وه آردویه تی به نیوه مرۆڤ دوانیان به یه
سه گ بۆ شه ڕڕای یگرتون آه ژنوآچی بۆ ، دڕنده و وه ك ۆیه نرینه ی آردوه بهب. نرینه ی بۆ داناوه

. آه سیمای نرینه شی ناشرین آرده. ئه مه ش به سوآایه تی نازانن دیاره. بكوژن له سه ر شه ره ف
محه مه . تی ئیالهی آه هیچی ل عاسی نابت نرینه شی وه ك ژن سكپآردایه و خۆ گه ر به قودره

 مانگانه یه ئه وئازاره ی آه ٩آه وا سكی په و، ئه ، وه ك موعزیزه ی. به سكی پوه ببینیایه نتا ، د
محه مه د خۆی ئه ، ئستا هه ر دایك ئه ی چژێ تامناه آه دائه ن ئه ویش ئه وئازاره ی بچشتایه

ردن به دایكو دان جۆری تری سوآایه تی آ ئه مه بجگه له سه. آه وته نه فره ت آردن له ئیسالم
ئیتربۆ ئه ب من ڕزله . فره ژنی و تادێ، شیربایی و، ه  قو، گلدانیان و، خوشكه آانمان هه رله

 عیلمه آان ١٢ده وه ره هه رچی ئه سحابه و شخ و . آۆ مه گا ناگرت دینك بگرم آه ڕزی نیوه ی
 جابیخه ره به. داك دروست آه ن مانگ من٩بزانم ئه توانن سكی خۆیان پآه نو به  هه ن بییان هنه

خه ریكی  مانگانه یه وله بازاڕایه و٩له بازاڕاببی نیو سكی، محه مه د، رچاوی خۆتان حه زره تی
تتان آه نیتانه ئه  توخیره. ئه ب چۆن به ڕێ دابوا له آاتی سكپبونیا. شتكینی منابونیه تی

ئه مه یه ئه و . له یئی وه سه له م  سه له هو عهو ئه تانوت. وآاتیش سه واتان بۆ محه مه دلئه دا
مونحه ریفم یائه وابه ڕاستی ئیسالم دینكی بۆگه نو  یا من زۆر گلو، قورئا نه آه واشتو هاری آردون

هه رچه نده دنیام له وه ی آه ئیسالمه آان تائه شمرن له . بچوك نمونه یه آی زۆر. وه حشیگه ریه
الی ئه وان موعزیزه ئه وه یه آه گوایه. ناگه ن وشه ی موعجیزه ت ، قورئانی به عاره بی بۆ، ئه ،

، موساله تكرد، یا ئاوه آه ی بۆ. مه د دابه زانو محه مد یش نه خونده وار بو آردی به خونده وار محه
ن لكردوین به موعجیزه خۆشیا خه كی له مردن زیندو آردۆته وه ئه ئه فسانه درۆیانه یان، عیسا، یا

سه . بتوانت، ئه ، تگه یشتوم ئه وه یه آه ئه وه ی من له موعزیزه. واتای موعجیزه چیه. نای زانن
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، هه یه جاچیت ئه چت بۆ قودره تی، ئه ، ئه گه ر ڕاسته و ری ئه وخه كه بسوڕمنت به وه ی آه
 ته آه محه مه د، ئهن یا خۆی ب ك بیبین ته وه سه رزه وی و خهنكه ب ش چاوی ئه وخهپ 

، ك تا هه مو جیھان بوابه یه. خه ه تاوه ی خۆی آه وا سه دان ساه سوجده بۆ ئه به ن آۆیله و هه
ئه ی . رچاوی خه ك په روه ردگار آه ن یا به هه شتو جه هه نه م به خكی نیشان باو بی هنته به

، عه زه مه ته ی، ئه وهه مو، ك باس له هه روه. تئه وآارانه ته نھا یه آكیان بكا، ئه ، بۆ ناتوانت
 ه ئه ی بۆ موعزیزه، ئهیه ك له وموعزیزانه ی نه آرد وئه هه مو آوشت و  ئه آه ن سه دان سا

بوایه ودنیاش ئه بوبه ئارامی و آه سیش ، ئه یان، كی یه ك آوشتاره ی آۆتایی پ بھنایه و خه
نه ك ئه وخورافیاتانه ی آه له . نه ئه بت به موعزیزهئه وا. وه ڕقی له آه س نه ئه بووه

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

آردب و من به هه ه داچوم  وه تۆ بی باسی ته یا ره و ڕادۆو ته له فیزۆنیقورئانه وه وه رگیرا
دۆزراوه ته وه به م آافره آان دزیویانه بۆ  ئه وانه ش هه رله قورئانه وه. وقورئانم نه خونبته وه

ت آه له آا.  بو آه ئه وهه موعیلمه له قورئانا دۆزرایه وه وته یا دیاره ئمه خه ومان ل آه. خۆیان
وره آه م ناردمی آه چه ند نا نك بكم آه چوم نانه واچكه پاره آه ی ل وه ر  خه وهه سام برا گه

قه به و ناچ  گرتم تومه ز پاره آه ی من پاره ی زه مانی فیرعه ونه آان بوه وتی ئه و سكانه ی تۆ نه
خه وابوین ئینجا زانیم زه  ساڵ له ٣٠٠٠تومه زمنوبراآه م درۆم نه آردب نزیكه . بۆ ئه م زه مانه

وام ئه زانی ته نھا بۆ چه ند چرآه یه ك ،  ئه، مانه گۆڕاوه و بیریشم ها ته وه آه چۆن گه شتمه الی
زه مان گۆڕاوه و دین دینی عاره به وخه كیان وه ك مه  خه ومان ل آه وتوبو آای آه چاوم آرده

ان به ن آه حه جیان پبكه ن سوبحانه  له حیكمه تی ناونو ئه ی ڕومات به جزداشه وه پشخۆیان
خه به رهاتم خۆشم نه م ئه زانی آه آاتی خۆی پشئه وه ی خه وم لكه وت  هه رآه به. ئیالهی

به  به م به ئه مری ئیالهی زمانه آه م بوه، آوردم، زانی به م ئه وه نده ئه زانم آه چزمانكم ئه
. به رآرده وه یش شایه تمانكی به قه وه تم لداو براآه شمم پ خهعاره بییه آی آوردی ئیترمن

ڕائه ، محه مه دی، زره تی موعزیزه وحیكمه تكی تری ئیالهی له وه دابوه هه ر خۆی سه ره آانی حه
سه ه واتی ل بت ئه وه نده ژنی ، مه د محه، گرت آه ئه م شه و بچته پاڵ آام ژنیان وه ك ده زانن

آردبوه حساب داری خۆی و له ، ئه ی، نونیانا بكا بۆ یه نه ی ئه توانی عه داله تی لههه بو خۆی 
هه رده م یاریده ده رو یا وه ری بوه و دیشی بچوایه ته سه رهه ، ئه  ش. الی خۆی دای مه زرانبو

رمی بۆ  او گهبه یه ك ئایه تی فه وری و گه رم، ئه ، گه ر ژنی آوڕه آه شی بو بت ئه وا ژنك جا ئه
نه آا بكه وته هه ه . د محه مه، هه موشی له به ر ئه وه یه آه. ئه نارده خواره وه ولی ماره ئه آرد
جا هه ربه ئه مری ئیالهی بو آه حه زره . عیقابه شه دیدول، ئه ، و آاری زیناحه وه چونكه به ڕاستی

چیبكا مای دم به قوڕگرت خۆتان . ه آرد ساه مار٥٤كی ، د محه مه،  سای له٩به ، عایشه شی، تی
ئ خۆشتان ئه وه نده عه . ك مشوایه به سه ر پیسایشه وه ئه نیشته وه ده زانن جاری وایه دڵ وه

هه   ساه ی ئه وعاره بستانه وه ك الو الو وان هه ر له خۆیانه وه به ئاسمانا٧آه منای  قتان هه یه
بۆ گه رمای ئه  گه رمای ئه وسه حرایه مایم به آچ گرت بۆ خۆیوئه چن هۆ آه شی ئه گه ڕته وه بۆ 

، نازانم بۆ ڕوباری، ئه ، به و سه حراگه رمه هه رهه موی به ره آه ته و په له ئاوی زمزمیش به م
یه هه بت به م من نا زانم بۆ ئا وه آه ی  هه ب له وێ له وانه، شیریش، شه راب و، هه نگوین و

كو لشم خواردۆته وه چاك له بیرمه باپیره م له حه ج ها  ك به چاوه ی خۆم بینیومه بهزمزم من نه 
وه ك به ره آه تك چه ند قه . منابوم ئاوی زمزمی له گه ڵ خۆی هنا بوه وه ته وه ئه و ساه من زۆر

ئه وئا  آه تیجا ئائسا له زیره آی خۆم سه رم سوڕماوه هه موی خرو به ره . آیم به ر آه و ت تره یه
المانه وه سه یر نه بت ژیان  به. نیشان نادات، ئه ، باشه ئه مانه هه موی حیكمه تو زانایی. وه بو
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عی  دواوه ئه گه ڕته وه ئه مه ش هه قكی شه ر هه تا به ره و پش بوا آۆمه گای ئیسالمی به ره و
 ئیسالمی ئازادی فیكری و هه ستی په یدا نمونه ئه گه ر آۆمه گای بۆ. قورئانیو ئومه تی محه مه د ه

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

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

ده زانین آه ئیسالم فرگای نه هامه تیو دواآه  هه مو ئه وه. پشه وایانی ئیسالم و دینه آه یادانیه
هه یه آه توانی بتی ته نھا یه ك آه ره سه ی خزمه ت وزاری  آام داهنه ره ی ئیسالموتویی مرۆڤه 

فرگای ئیسالم ته نھا بۆ به . لوه رگرتب و له جیھانی شدا ده نگباته وه دروستكا و آۆمه گا سودی
وه و  نههنانی بكوژانو مل په ڕاندن دروستبوه خه كی په روه رده ئه آه ن آه خۆیان بته قن رهه م

آه سانكی تر آه ن  به ناوآوفر له سه رزه وی آه مكه نه وه و به چاوی پیسو قزه وه ریشه وه سه یری
آه ڕق و آینه په یدا آه ن له  آه له دینا یه آناگرنه وه وا ته توشی نه خۆشی جه سته یشیانكردون

ئه ی ئه وان نان .  بته وهعیلم خۆی ته قان ١٢آۆمه گادا باشه آ بیستویه تی آه وا مه الیه آی 
 عیلمه آان ئه وه ١٢به المه وه سه یرنیه آه مه الو مه ال . ئه وه ی آافر بكوژت جگای به هه شته

ناچته خۆ یان و خه كی مناڵ و تازه پكه یشتو په روه رده ئه آه ن آه  نده ترسنۆآن آه ده ستیان
مای  هه تا ئه مرن به ته. به وان تاقی ده آه نه وهتا به هه شت و جه هه نه م . قننه وه خۆیان بته

ڕۆژك یه آكیان ، خون تینو به، ئه ی، ئه وه ن یه آك له و تۆپیوانه ی آه خۆیان ئه ته قننه وه بۆ
تابزانن ئه وبه هه . ، ئا ی آه نابی ینن، زیندو بته وه و بگه ڕته وه سه ر زه وی، ئه ، به ئه مری

خۆئه گه ردنیا بونانه آه وا . لوه ئه آه ن ڕاسته یادرۆ  ی آه له قورائانا باسیشتو جه هه نه مه
بۆ ڕگایان ئه دا آه س له پش ئه وانه خۆیان بته قاندایه ته . م هه یه ڕاسته به هه شتو جه هه نه

ماوانه دا ئه ی چیبكه. مه الآان چاك ئه زانن آه هه رهه موی درۆیه و بونی نیه، سه گیشن، به م. وه
شیان ل ئه گرن پاشان  خۆ گه رڕاستی بۆ خه ك به یان آه تازه نه خه ك بوایان پ ئه آاو نه گوێ

بزانت مردن چیه ئایه مردن بونی هه  بۆ آه س هه یه له مردنه وه گه ڕانته وه تا. نان باویش ئه بن
 شی پ بكا و سه ردانی آه بتوانت هه ستی یاآه س هه یه، بۆنی، ڕه نگی، یه ئه ی مردن تامی

به فر ، باران، ڕۆژ، شه و، گه رما، توانین بن آه وا سه رما ئه. مردنی آردب و لوه ی ها تب ته وه
 ناخۆشیم بی نیوه و، من خۆشی و. ئه وشتانه آه بونیان هه یه و هه ستی پ ئه آه ین ئه مانه. هه یه

مردنم نه بی  شتوانم بۆ خه كی باسكه م به مبینی وه و ئه . حه جیشم، ئه زانم تامو چژی چۆنه
به خۆم به م بۆ خه كی  نیوه چۆن بتوا نم تامو چژی بزانم و باس له چیبكه م وچۆن ئه و ڕه واییه

بته وه و به ڕا ستی عه زابول قه بری  آ هه یه آه له مرد گه ڕا. باسكه م و خه كی پ بتۆقنم
آه وا ئه م مه الو عالیمانه ی ئیسالم باسی ئه .  می بینی بتچش تبت یا به هه شت یاجه هه نه
ئه آه ن و . گوئاگره سه خته ی جه هه نه م و عه زابولقه بر وهه مو خۆشییه ی به هه شتو ئه هه مو

كه یان پ نو به . بردوه ڕۆحی ئه وخه ویسته گه وره ترین سزایان بدروای من ئه وآه سانه پبه ب
رئه وه  تا ئستا آه سك په یدا نه بو آه له ودنیاوه گه ڕابته وه هه.  ڕیسوایان آه نده رو كو شاربه

ئه ی بۆ زه ڕینی ، ئه  . ئه، آه وتویه تی. قوقانی و ته رجومه یان آرده، آه ه شرك، ئه زانن بن
له ومه ال یانه ش . له آه ه شر عاق تره و گودرژكیان ته رجومه نه آرد خۆ دنیام گودرژ زۆر

آورد ناگرن و ئیسالم له خاآو نه ته وه آه یان به پیرۆزتر دا  عاق تره آه ڕز له سرودی نه ته وه یی
 ئاست قورئانك به رزئه بته وه آه هه رهه موی نه فره تو قسه ی سوآو بزییه به به م له. ئه نن

سروده نه ته  بیسه وه سوآایه تی به آورد وئه وانیش به مزه ریكی عاره بی چكنی . مرۆڤایه تی
رخه ریكی ورگ زلكردنن  هه. سه دان سایشه له سه ر خونی شه هیدانی آورد. واییه آه ی ئه آه ن
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آه چی شوآرانه ی ئه  ی عاره بی ئه  ئه وانه ن نمه ك به حه رام نانی ئه نفال و شه هیدان ئه خۆن
ئه م . سروده یا ئه ت دینمان ئاینمان هه رنیشتمان یه له وآه ن و ڕزیش له ئاآه مان نافرن گوا

ده آه وابت تف له بیر بۆچن و . محه مه دیان له آورد الپیرۆزتره چكاو خۆرانه ش دینو ئاینه آه ی
ڕوی خۆتان ومحه مه . شتان آه وا دینی عاره بی بۆگه ن له آورد به پیرۆزتر دائه نن خۆتان و دینه آه

محه مه د  محه مه دی قوڕه یشی آه سھه یه بزانت آه،  شوله وه ڕیسواتر بت پاشانآه شتان ڕه ده
ڕگایان به خۆیان نه  تا ئستا ئیسالمه آان پش ئه وه ی ببت به ئیسالم له سه ر چ دینك بوه هه

آه ن آه وا محه مه د هه گری چ  داوه آه له دینه آۆنه آه ی خاته مول نیساه بكۆنه وه و باسی
محه مه . هه رچه نده من دنیام له وه ی آه ینكی تر بوه ئه ی باشه شوه ی ده موچاوی له چی چوهد
لوتزل وهه رآونی لوت آیشی وه ك لوله ی زۆپا بوه و ده  قوله ڕه شكی لچ ئه ستوری با آورتی، د

 ده ك ڕوت ڕه ش مه یمون ئاسایی دنیام ئیسالمه آان ئه ن. وه بوه سته آانیشی له خوارئه ژنۆیه
 به. ئه ی بۆ ڕوی ئوه ڕه شنه بت. آه ی محه مه د د ت بینی وه تابزایت شوه ی بت بۆ درۆت جاتۆ

بی نیوه و نازانن  خۆتان نان ئه ی ئوه چۆن شایه تمان به محه مه د كی مناباز ئه ده ن آه نه تان
وه ی من باشتره چونكه من شایه  بگره ئهآه وابو درۆآه ی منیش وه ك درۆآه ی ئیوه یه و . بوه یا نا

ئیسالم له چیدایه له آاتكا خه كی له سه  ئه ی مرۆڤایه تی. تمان ناده م به شتك آه بونی نه بت
ئه ی نابینن آه وا له وسه رو ئه وسه ری دنیاوه سوجده . رست ر ئه وه ڕاده هنن آه مرۆڤ مرۆڤ بپه

محه مه د یا سانه به ملون خه كی آش ئه آه ن به ره ،  یڕوی قیبله آه به خه كی ئه به ن ڕوبه
، له مه دینه و ئه چنه سه ر گۆڕه آه ی و دارو به ردو په ڕۆآانی ماچ ئه آه ن هه ر وه هاش و مه آه و

. په رستن نه بت، بت، په رستن چۆنه گه ر ئه وه، بت. هه مان شت ئه آه ن ئه ی، نه جه فو آه ربه ال
عه لی یا هه ربۆگه نكی تریان آه هه  یا، محه مه د، له آات آا. ن مرۆڤ ئه په رستپشان مرۆڤ چۆ

ئاویشیان ئه آردآه چی خه كی سوجده یان بۆ ئه به ن  روه آو ئه وان نان و ئاویان ئه خوارد و سه ر
امرۆڤ و نه بت به مرڤایه تی ئه ی چی سوآا یه تییه الی ئوه ی ن ئه ی ئه گه ر ئه مه سوآه یه تی

باوه ڕآه ن ڕۆژك دێ آه آورد ئه بت حوآمانی هه . وا ڕه نگی حوشترتان گرتوه عاره ب په رست آه
وه ئه نفال و  به ناوی دینه. آه بۆ سه دان ساه آوردیان آردۆته ماره بی خۆیان. و میله تانه آا مو ئه

رچه نده سه گ زۆر له ئوه و  هه. آیمیا بارانیشیان آردین دنیابن هه مو سه گك ڕۆژی خۆی هه ته
وه فاداره به وآه سه . ت به مرۆڤ ده آا و چونكه سه گ بونی هه یه و خزمه. دینه آه شتان پیرۆزتره

م. ی آه پارچه یه ك نانی ئه دات قه . یئوه ی چه په ڵ نانه آه شمان ئه دزنو ئه شی خۆن به
  ئاسایی پایشمان ل ئه گرن دڕنده

 
 ئیسالم مه رگ و ئاگر یا

 
 ندی ئیسالم  پابه زۆر له مژه
 فسیراتیانم توا و ته گومای فه

 یامی ئیسالم و  بوم وپه لیفه من خه
 قورئانم پ بو کانی  شه ڕه هه 

 تان بینی ی نه ئه
 بوو ستم هزم شمشری ده 

 کانی ته سوره
 بوو پ م جندۆکه، شت پ و هه،  مروله، تان،  ڵ ئاژه، مانگا
  کیوم و ت ڕاچه  فه  وی غه ه له خه مک رده سه
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 م ئستا  که ست به خۆم ده  هه
  ش  ئوه  م دیاره به
 ر ه بیش نازانن وارن وعه  خونده  نه
 نابینن بۆ

 ستانی ر  مۆگای بت په  کانمان بۆته شاره
  کان هوڕه  مل روشه ده، شخ و، سه یدو،  سونه،  و شیعه 

 کانیش کورته  گ لین  ر و ده  سه  ر به مزه
   وه  بی شه ره  کی عه  یه  ند وشه به چه
 کردووین  ستیان چاو به

 کانی   پ خوناویه  ک توتی داستانه وه
  وه گرنه ده فایانی ڕاشدینمان بۆ خوله
  وه نه  یه  ین و ده ده

  ره تۆقنه  ناحه ز و  نگه  و ده ئا ی له
  کن و چه ئه  یا نیان ڕام  به
 نیه  یم  وه ای آپ کردنهتوان
 ر گۆن و شیو و دۆکدا  هه له

   وت هه یه مزگه
  زه وی رچه  زاران پا به هه

 هیدان خاکی شه
  بۆ موسته سلیمان   ته خه

  ی فراوان به وزه به ئا و به سامان
  یوبیش دینی ئه  الحه  سه
  ن کورد بوو  ک ده وه
 ی و ب ره ستی عه  گری هه  ویش هه  ئه

  سلیمات بو  ی موسته  که ئا  تاریکه
  ی  وه  ره وو که زیند

  و ئومه ل عاره بیه
 ی قد س بوو  ر داگیرکه

  ی  وه نه نگدا ر ڕه  هه
  و بوو  ک ئه خۆفرۆشکی وه

 که وائستا
 فارسی گل، بی فاشست و  ره عه،  و تورکی دڕنده

  ری کوردستان  داگیرکه  ته بوونه
 کا زارم ده  رمه   ی شه  که ناوه
 ر  سه     ودراوه به  شه  کی ڕه  ی سیما یه  که ناوه
  ما  که  له یی گه مژوو

  ی مین به تن ئومه ها تول ئه کراد ئه
 ئیتر   سه  ئیتر به سه به 

  د ساه  زار و چوار سه بۆ هه
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 ن  که  یا ری به مشکمان ده
  و کوڕنوش کۆیله بووینه ته

 کان و ییه  ده  به  ری خا کی لم و  به 
  ئیتر  سه به

   کا ته  ڕه  ڤده  وهه رزه پنج فه  ڕۆژی
  و ن و  نه  دا ئه رما ن پ سه

 گن رده  پ وه  ڕومان
  سا ن به ره و ڕوی که

 ی خونیان له  که جۆ گه  
 م دروست کرد که   له  ی گه له   له که

 ستا ن هه   ی ب  ئه
  کا نتا ن  له تا وا نه یهگا   ئا زانن مژوو ب وامه 

  نا کا و  ه رگیز هه مژوو هه 
 داری ئا گا
 ژنی کورده.  زاران کچ و خشینی هه به، نفا ل و ئه ،  و  زو غه

  ی  ریا ی دوورگه سلیما نی ده موسته  به 
 نربا زانی 

 و... سعودی، میسر و،  بی و ره عه
  ی ئستا و  و تا وانا نه ئه

 ته مول النسا و و ورانی خا  له ده 
  ساڵ و9 ن  مه  ی ته  عا یشه
  ال د و  ری کوری جه عومه
 خونرژان کردوتا نه  لی با وکی عه

  وئا گا داری مژوو به ئا گا یه
  تا نه  په  ستی چه  شمشیری ده

 و ڕاند تا ن پ په   و یه  م زه  ر ئه که ملی ملیۆنه ها مرۆڤی سه
  یه تما نتان به زۆری شه

  هنا ین  بی پ  ره عهبه  
 لناحوآمه ن عاره بیا ئینا ئه نزه

 دنیا بن ڕۆژێ دێ
 ڕوی داد گا یی  رد نی پ تا وا نتا ن ڕوبه  گه 

  و  وه  نه تیتا ن که د ژ به مرۆڤا یه 
 جیھان ی  نموونه  ببنه
 ان ک عسیه   ک عوسما نلی و نا زی و به  وه

 
 وسینی توژه ه شارباژیون

kazhaw50@hotmai. com 
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