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  عةيل مةمحود حمةمةدعةيل مةمحود حمةمةد......ضةند سةرةقةلَةميك لة سةر هةنديك بابةيت ئايين ضةند سةرةقةلَةميك لة سةر هةنديك بابةيت ئايين 
  

هةولَيكي بضوكة بؤ باسكردن لة هةنديك بابةيت ميذوويي ، ئةم ضةند كورتة بابةتةي لة بةردةستداية
يت بابةيت يةكةمي ضاوخشاندنيكي خيراية لةسةر هةلَويس. سي بابةيت تةواو جيان لةيةكتر. لةسةر ئاين

مة بة بابةتيكي نووسةريكي تةوذمي ئيسالمي الَبابةيت دووةم وة، ئاينة ئامسانييةكان لة سةر كؤيلةداري
ناساندين ئةم كةسايةتيية بؤ خوينةراين كورد وةك ، سةبارةت بةهةلَويسيت لةسةر كوِري ئةيب سةرح

وا باسة تايبةتة بة هةولَدانيك هةرضي سييةم و دو. ئةوةي خؤي هةية نةك وةك ئةوةي ثييا هةلَدةدريت
بؤ دةرخستين اليةنيكي شاراوة لة ذياين هةردوو ثةيامنير نوح و ئيرباهيم كة ئاينةكان ثةيان بةوة 

  . نةبردووة بة طويرةي ثةرتوكة ثريؤزةكان لة يةك سةردةمدا ذيياون
  منوونة سودان،  و ئيستاِرابردو-كورتةيةك لةسةر هةلَويسيت ئاينة ئامسانييةكان لة سةر كؤيلةداري 

  هيطل-كؤيلة كردين مرؤظ وا دةكات خاوةن كؤيلةش بةشيك لة مرؤظايةيت خؤي لة دةستةدات 

  
ميذوو ، يةيت دِرندانةترين قؤناغ بووة مرؤظايةيت ثييدا تيثةِريوةالَكؤيلةداري وةك فؤرماسيؤين كؤمة

ماوةي هةزاران سالَ دريذةي كيشاوة و ،  نةديووةدِرندايةيت لةم شيوةيةي لة هيض قؤناغيكي كة بة خؤوةي
  . سةرجةم مرؤظايةيت لة ثانتايي جيهاندا ثيوةي تالوةتةوة و ئيش و ئازارةكةي ضةشتووة

لة سستةمي كؤيلةداريدا هةموو ثيناسيكي مرؤظ بوون لة مرؤظة كؤيلةكان سةنراوةتةوة و وةك ئاميريك 
كؤيلةكان لة بازاِر . وةك ئةرستؤ ثَناسي كؤيلةي ثيدةكات،  مرؤظبؤ بةكارهينان سةيركراون نةك وةك
لةطةلَ مردين خاوةنةكانيان ثيكةوة لة يةك طؤِردةنران و دةكران ، مامةلَةي كِرين و فرؤشتنيان ثي دةكرا

دةخةسينران تا ، لة كايت ثري بوون و نةخؤشكةوتنياندا لة مالَ دةرةكران، بة قورباين خوا ثريؤزةكان
لة قؤناغي كؤيلةداريدا هيض . مخي نيرينة لة جةستةيان نةمينيت و كاري سيكسي ئةجنام نةدةنتو

بوك لة ناو جيطةي ، منالَ لةبةر مةمكي دايك دةِرفينرا، مرؤظيك خاوةن خيزاين خؤي نةبووة
لَطةي تايبةتيدا بة منالَةكانيان لة كي، خؤشةويستةكةي دةكرا بة جارية و لة بازاِر دةفرؤشرا بة ثياوي كة

لَي خاوةنةكانييان الَخوينيان هةموو كات يب ليثرسنةوة و حة، كؤمةلَ بة خيودةكران بؤ ثيداويسيت بازاِر
  . بووة

ندي و ئيش و ئازاري الَ ئةم قؤناغة بة دريذايي هةزاران سالَ سةرتاسةري مرؤظايةيت بة دةستيةوة نا
تا ئةم دوايية بةشيوةي كؤمؤين سةرةتايي لة شوينة هةرضةندة هةنديك طروثي بضوك . ضةشت

لة ناو خؤياندا جيهانيكي ، دابِراوةكان لة ناو جةنطةلَستان و دورطة دوور دةستةكان ذيانيان بةسةر دةبرد
م ئةوانيش بةشيك بوون لة سستةمي كؤيلةداري الَبة، ِرؤمانسيانةي يةكسانيان بؤ تاكةكانيان دابني دةكرد

بؤية نايان تواين خؤيان لة كؤيلةداري ، ِراو دةكران و لة بازاِردا دةفرؤشران، رةوةي خؤيانبةرامبةر دة
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هيزةكاين دةرةوةي خؤيان ثةلكيشي ناو ئةو سستةمة ، بثاريزن و لة دةرد و نةهامةتييةكاين دوور بن
  . زالَمانةيان دةكردن

ش هاتين ئيسالم و دواي هاتين ئيسالمكؤمةلَطةي عةرةيب لة جةزيرة كؤمةلَطةيةكي كؤيلةداري بوو ثي ،
تا ئةمة بكةين بة بةهانةيةك بؤ ، واتة ئيسالم ماماين لة دايك بووين كؤيلةداري نية لةم كؤمةلَطايةدا

بةلَكة ئيسالم دريذة ثيدةر و ثاريزةرييةيت ، تاوانباركردين بة هيناين كؤيلةداري بؤ كؤمةلَطةي ئيسالمي
ئةمةش ئةوة دةردةخات ئاينة ، بة ئامساين و نا ئامسانيةوة، ش خؤيوةك هةموو ئاينةكاين ثي

ئامسانيةكان خاوةندي ثةيامي كؤتايي هينان بة كؤيلةداري نةبوونة تا ئةمِرؤ وةك شانازييةك بؤ 
بةلَكة ماوةي هةزاران سالَ داكؤكيان ليي كردووة و بة بِريارة ثريؤزةكانيان . خؤيان سةيري بكةن

بطرة بةرطي ثريؤزيشيان ، ئامرازيك بوونة بة دةست خاوةند كؤيلةكانةوة، ريذةيان ثيداوةثاراستويانة و د
لة ضريؤكي ثيغةمبةراندا دةتوانيني ، بة بةر سستةمي كؤيلةداري كردووة و ِرةوايةتييان ثيي بةخشيووة

  . زؤر منوونة لة ثيغةمبةري خاوةند كؤيلةي زؤر ببينيني
هةرة مرؤظة خوا ثةرست و داهينةر و ،  بازاِري كؤيلة طةرم بووةلة سنوري دةولَةتةكانييان

بؤ كار و خؤشي و ، دادثةروةرةكانيان خاوةين ميطةيل كؤيلةو طاِراين جاريةي هةمةِرةنطي جوان بوونة
  . كةيف و سةفاي خؤيان بةكاريانييان هيناوة
 زياتريش جي بة جيكةري  سةدة لة هةنديك ناوضةي13كؤمةلَطةي ئيسالمي بؤ ماوةي زياتر لة 

، تا دوا ساتةكاين خةالفةت داكؤكي يلَ كردووة، تدارييةتييةكةي داالَكؤيلةداري بووة لة جوطرافياي دةسة
هةرضةندة ثةيوةندي . 1تانة هةلَوةشينرايةوة الَيت ئيستعماردا كؤيلةداري لةم والَثاشان لة سايةي دةسة

 عةباسي و عومساين و تةنانةت ضةند دةية دواتريش بةرهةمهيناين زالَ لة سةردةمي ئةمةوي و
تةا خزمةتكار و ، ضونكة كؤيلةكان نةخشي سةرةكي يان لة بةرهةمهيناندا نةبووة، دةرةبةطايةيت بووة

هةر يةكةي بة ، ثيشةطةر و طؤرانيبيذ و سةماكةر و جةنطاوةريشيان تيدا هةبووة. 2دةركةوان بوونة 
عرض و (وةك هةر ئاميريكي كة بازاِر ، زيرةكي لة بازاِردا ثارةي كردووة، شةثي، جواين، طويرةي تةمةن

  . نرخي دياريكردووة) طلب
سستةمي بةردةداريان ) ئيسالم-كريستان-جولةكة(هيض يةكيك لة سي ئاينة ئيرباهيمييةكة 

ازادكردين كؤيلةكان هةرضةندة هةنديك ِريطايان بؤباشتر كردن و ئ، هةلَنةوةشاندةوة و قةدةغةيان نةكرد
م هيض الَبة، وةك تاك خؤشكرد و هةنطاويان بؤ ضاك كردين باري ذيانييان ناوة و ِريفؤرميان ئةجنامداوة

يةكيكيان وةك ِرةتكردنةوةي سستةمةكة و هةلَوةشاندنةوة و هةلَتةكاندين لة ِريشةوة لة ِروي بِريار و 
ض وةك ئاين بؤ . ؤر لة خوار داخوازي ئةو كاتةوة بووةهةنطاوة نراوةكانيش ز، كرداردا هةنطاويان نةناوة

منوونة ئايين ئةغريقي لة جةذين كرؤنؤسدا لة ِرؤذيكدا تايبةمتةندي كؤيلةيي و ئازاد بووين لة 
 نظام العبودية القدمي -ئازادةكان ئةو ِرؤذة خزمةت كؤيلةكانييان كردووة ، مرؤظةكان وةرطرتؤتةوة

ياخود ئةو ِراثةِرينانةي . 81 ص 1999منرية كروان . ترمجة د، جوزيف فوجت–والنموذج املثايل لالنسان 
سةقليةي دووةم –سةقةليةي يةكةم -ئةبوليا-ئةتروريا-اليتؤم-كؤيلةكان بؤ ِرزطاري بةرثايان كرد وةك 

هةموو ئةم شؤرشانة بؤ كؤتايي هينان بة كؤيلةداري بوو نةك ِريفؤرم كردن و باشتركردين ، سثارتاكؤس-
  . يانييان لة ضوارضيوةي هيشتنةوةي كؤيلةداريذي

ِرةواقةكان باوةِرييان بة يةكساين مرؤظةكان هةبوو بؤ باشتر كردين باري ذياين كؤيلةكان و ئازادييان 
لة و كاتةدا ضةندين طروث و كؤمةلَة لة ئارادا بوون داواي يةكسانييان لة نيوان هةذاران و . تيكؤشان

. م يةكساين خوازييةكةيان كؤيلةكاين ناطرتةوة بؤ منوونة هةلَويسيت ئةفالتونالَبة، دةولَةمةندان دةكرد
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هةروةها درمياكؤس ، يوريبيدس بانطةوازي سؤسيالسيت و هاوبةشي لة ذن و ئازادي كؤيلةي دةكرد
 ثاشتر بؤ سةدان، سةدةي شةشي ثيش زاين لة دوِرطةي تشيوز ِراثِريين بةرثا كرد بؤ ِرزطاري كؤيلةكان

م ايل ماركس ص .  ق500االشتراكية والشيوعية من –نذير جزماين (سالَ كةيلةكان بة خواوةنديان زاين 
منوونة لةم بارةيةوة زؤرة و هةموو ئةوة دةرةخةن ِريفؤرمي ئاينةكان لةخوار ) . 10-11-16

خودا تاكي ، ازة نينيِريفؤرمةكان لة هةر سي ئاينةكة بةيةك ئةند. تةوةقوعايت ِراثةِريين كؤيلكانةوة بووة
بةلَكة ئةوان بة مرؤظي منوونةيي و ، جولةكةو ئيسالم ناكاتة كؤيلة بة دةست هاو ئاينةكان خؤيان

ئةوان ئةو مرؤظة . هةلَبذاردة دةزانيت و بةرزيان دةكاتةوة بؤ سةروي مرؤظي سةر بة ئاينةكاين ديكة
 خوداوةند ئةم ئيمتازاتة بة مرؤظي كريستان مالَبة، هةلَبذاردةيةي خوان جيطةي شانازين بؤ مرؤظايةيت

  . نادات و كؤيلة كردين تاكي كريستان بة نؤرمالَ دةزانيت و ِرةوايي ثيدةدات
هةموو طؤِرانكارييةكي ِريشةيي ، هةروةها نابيت ِرؤلَي كات و شوين لة ضاكسازييةكاندا فةرامؤش بكةين

ِرؤ ثيشكةوتنخوازة ضةند دةيةي كة ثاريزطار و ئةوةي ئةم، بؤ ئةمِرؤلة سبةيدا دةبيتة ِريفؤرم
  . نةية لة ئةوروثا ثاريزطارانةيةالَئةوةي لة كوردستاندا طؤِرانكاري ِراديكا، كؤنةثةرستة

لة قؤناغي كؤيلةداريدا زؤر جار شؤِرشةكان بةو ئاراستةية دةِرؤيشنت كؤيلةكان خاوةنةكان خؤيان بكةن 
شؤِرشةكان لة بازنةي سستةمي ،  كؤيلةداري بةرهةم دةهينايةوةواتة كؤيلة جاريكي كة، بة كؤيلة

لة سةرو بةندي شؤِرشي . كؤيلةداري و بريكردنةوةي بة كؤيلة كردين بةرامبةر دةرناضوة دةرةوة
دةست و قاضي ديلةكانييان ، سةقلييةدا كؤيلةكان زؤر بة توندي دذ بة خاوةنةكانييان وةستانةوة

 نظام العبودية القدمي والنموذج املثايل لالنسان -ي دايكييان كوتاوة بة زةويدابِريوةتةوة و منالَي باوةش
  . 71 ص 1999منرية كروان . ترمجة د، جوزيف فوجت–

ئايين هيندؤسي كؤمةلَ دابةش دةكات بة سةر ضينةكاندا و بةشيوةي فةرمي بةشيك لة كؤمةلَطةي 
 بة فةرمي لة هيندستان سستةمي 1951لة سالَي  ،هيندؤسي دةكات بة كؤيلة ئةويش تويذي مةنبوزةكانة

 138ئيستاش ، م تا ئيستا مةنبوزةكان لة هيندستاندا ماونالَبة، ضينايةيت هيندؤسي هةلَوةشينرايةوة
، ) 2004-7-11-شةرق االوست(مليؤن مةنبوز بؤيان نيية تةنانةت لة ناو قاثي مرؤظةكاين كة نان خبؤن 

 دا لةواليةيت ئؤتارا 2001او كؤمةلَ بة مرؤظي منرة دوو دةذميردرين لة سالَي لة هةموو مامةلَةيةكدا لة ن
نة سةر بة دوو ضيين جيا لةطةلَ يةكدا دلَدارييان الَ سا19، 18براديش لة باكوري هيندستان كوِرو كضيكي 

) . 2001-8-9يب يب سي (كردبوو بةو تاوانة خةلَكي دي لة بان خانوو بة ليدان هةردوكيانييان كوشت 
ئايين ،  بةسترا2001لة كؤنطري دؤرباين باشوري ئةفريقيا كة لة كؤتايي ئاب و سةرةتاي سةثتةمبةري 

هيندؤسي وةك ئاين كة ِراستةوخؤ داكؤكي لة دابةش كردين ضينايةيت كؤمةلَ دةكات بة ثاريزةري كؤيلة 
تدارييةيت الَ دةية دةسة8تة و الَ وتدارييةيت ئيسالم لةمالَ سةدة دةسة8لة ماوةي . داري تاوانبار كرا

بةلَكة لة ، ئينطليز لة هيندستان ئةم سستةمة كؤنةثةرستانايةيان هةلَنةوةشاندةوة و كؤتاييان ثي نةهينا
هةرضةندة ئينطليزةكان فرياي كؤيلةي هيندي نةكةوتن بؤ ، بةرذةوةندي خؤيان دريذةيان ثيداو ثاراستيان

تة الَ ةوة لة و1833لة سالَي ، ةيان ضونكة سةردةمي كؤيلةداري تيثةِري بووتةكالَبةكارهينانييان لة وو
م جارييةي هيندي باشترين و ثةسةندترين الَبة. كؤلَؤنيالييةكاين بةريتانيا كؤيلةداري ياساغ كرابوو

 8ي ثياويشييان باشترين كارةكةر و دةركةواين طويِرايةلَ بوون لة ماوة، دايكي منالَي ئيسالمةكان بوو
  . تةداالَتدارييةيت ئيسالم لةم ووالَسةدة دةسة

 بِرطةي داكؤكيي كردنة لة 18ياساكاين حةمورايب بة باوكي شةريعةيت جولةكة و ئيسالم دةناسريتةوة 
تيايدا بة ياسا ئةو سزايانةي دياريكراوة دذ بة ئةوانةي هاوكاري كؤيلة دةكةن لة ، سستةمي كؤيلةداري
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واتة بة توندي داكؤكي لة . زؤربةي سزاكانيش مةرطة، .. .. . يالنةي هةلَدينياخود ئةو كؤ، تنالَهة
  . كؤيلةداري دةكات

م ثيغةمبةراين بةين ئيسرائيل داوايان لة جةماوةر كرد مامةلَةيان الَبة، جولةكة كؤيلةداريي ياساغ نةكرد
شةريعةي . 4) نف بل فخش اهلكال تسلط عليه بع(لةم باريةوة ووتوايةنة . 3لةطةلَ كؤيلةكانا باش بكةن 

م كايت كؤيلةكردنةكة زياتر الَبة، جولةكة ِريطة دةدات بة كؤيلةكردين جولةكة لة اليةن هاوئاينةكانيانةوة
ئةطةر ذنةكةشي لةطةلَيدا كرابيت بة كؤيلة ئةويش ، بؤ حةوتةم سالً دةبيت ِرزطار بكريت،  سال6َنةبيت لة 

مةطةر كؤيلةكة بؤ خؤي داواي مانةوة بكات الي خاوةنةكةي بة شيوةي ، 5لة طةلَيدا ئازاد دةبيت 
م هةموو الَبة. لة كؤيلةداريدا زؤرجار كؤيلة داواي مانةوةي كردووة الي خاوةنةكةي. 6ئارةزومةندانة 

  . 7ِرةواييةك دةدات بة كؤيلة كردين نا جولةكةكان لة اليةن جولةكةكانةوة 
يت ئيسرائيليش هةية الَبة كؤيلة كردين هاونيشتمانيية نا جولةكةكاين وهةروةها ئايين جولةكة باوةِري 

يت ئيسرائيلدا الَواتة ئةو هاونيشتمانية نا جولةكانةي لة ذير قةلَةمِرةوي دةسة، و بة ِرةواي دةزانيت
 خؤي لة سةرباري ئةوةي باوةِر بوون بة طةيل هةلَبذاردة. دةذين دةكريت لة هةر كاتيكدا بكرين بة كؤيلة

خؤيدا بؤضونيكي تةواو ِرةطةز ثةرستانةية و ِرةوايةيت بة كؤيلةكردن و بة كةمزانيين خةلَكي دةرةوةي خؤ 
 كاتيك نزيك -سةرنج بدةن و بزانن ضؤن بة توندي مامةلَة لة طةلَ دةرةوةي خؤيان دةكةن. دةدات

ميان دايةوة ئةوة هةموو الَةطةر وةئ، دةبيتةوة لة شاريك بؤ شةِر داواي ِريك كةوتنييان لةطةلَ بكة
بة هةموو هيزيكةوة لييان ، دانيشتوانةكة دةبنة كؤيلةتان وئةطةر بِرياري جةنطيان دا ئابلوقةيان بدةن

هةرضي منالَ و ئافرةت و كةلوثةيل شارةكةية ئةوة دةسكةويت ، بدةن سةري هةموو نيرةكانييان بثةِرينن
لة هةمان كاتدا جولةكة باوةري بةوة هةية مايف لةسةر طةالين . 8خؤتانةو خوا بؤتاين ناردووة 

ذيان لةطةلَ (جولةكة بؤي هةية منالَي ئةو طةالنة بؤ خؤي بةريت و بيانفرؤشيت ، دراوسيي هةية
هةرضةندة ئايين كريستان ئةو جياوازييةي ئايين جولةكة لة . 9) ين غةريبةالَكؤيلة كردين منا، تيانالَهاو

م هيض بِرطةيةكي ثةسةند نةكرد دذ بة سستةمي كؤيلةداري الَبة، ن دروسيت كردبوو تيي ثةِراندنيوان طةال
سةرضاوةي . سةرباري ميهرةبانيةكةي بةرامبةر كؤيلةكان، بيت و هةنطاو نان بيت بؤ هةلَوةشاندنةوةي

بؤية ، طرتووةياساي تاكة كةسي لة ئايين كريستان لة ثةرتووكي سةردةمي كؤين جولةكةوة سةرضاوةي 
ئةطةر سةرنج بدةينة نامةكةي ثؤلس بؤ خةلَكي . نةيتواين زؤر لة شةريعةيت جولةكة تيثةِرينيت

لةو ، داواي ملكةضي دةكات لة كؤيلةكان بؤ خاوةنةكانييان، ئةفسوس ئةم ِراستييةمان بؤ دةرةكةويت
 ئةي -ارةوة دةست ثي دةكات سةرةتاي نامةكةي بةمةي خو،  كؤيلةي تيدا بوو400000كاتةدا ئةسينا 

هةروةها هةلَويسيت ثرؤستانتةكانيش لةمة باشتر نةبووة . 10كؤيلةكان ملكةضي خاوةنةكانتان بن 
كؤيلةداري ثيويستة بؤ كؤمةلَطة و دذ بة (مارتن لؤتةر باوةِري وابوو ، بةرامبةر بة سستةمي كؤيلةداري

  . 11) يلةداري ِراوةستاوةبؤضوين يةكساين مرؤظايةيت و هةلَوةشاندنةوةي كؤ
، يت ناوةِراسيت ثيش خؤي كؤيلةداري هةلَنةوةشاندةوةالَئايين ئيسالم وةك ئاينة سامييةكاين ِرؤذهة

، ِريفؤرمةكاين بةرفراوانتر و زياتر بوو لة ئاينةكاين ثيش خؤي، م هةنديك ضاكسازي هيناية ئاراوةالَبة
ايبةيت كاريطةري ئايين مةزدةكي و ماين لةسةر ئةم ِريفؤرمانة ديارة كات وة كاريطةري ئاينةكاين كة بة ت

  . هةبووة
 سةدةدا ئايين ئيسالم ثاريزةري سستةمي كؤيلةداري بووةو داكؤكي يلَ كردووة و ثةيِرةوي 13 لة ماوةي 

خةليفةكان بؤ خؤيان طةورةترين ، تداريةيت خةالفةتداالَبطرة لة سةرتاسةري ميذووي دةسة، كردووة
يت الَتةنانةت هةنديك وو. نداري كؤيلة بوونةو زؤرترين ذمارةي كؤيلةيان هةبووة بة ثياوو ذنةوةخاوة
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بةو ، ئيسالمي تا ئيستاش ئيمزاي بةلَطةنامة جيهانييةكانييان نةكردووة بؤ هةلَوةشاندنةوةي كؤيلةداري
  . 12شةريعةيت ئيسالمة  بيانووةي ئةم بِريارة دذ بة
ناية ئاراوة بؤ باشتر كردين ذياين كؤيلةكان و سوك كردين هةرضةندة ئيسالم هةنديك ِريفؤرمي هي
زؤربةي ، م ثاشتر لة مةوداي ثراتيكدا ئةم ِريفؤرمانة خرانة ذير ثرسيارةوةالَبة، ضةوساندنةوةي سةريان

  . كاتةكان كاريان ثينةكراوة و كؤيلةكان بة ناِرةواترين شيوة ضةوسينراونةتةوة
داوا لة خاوةن كؤيلةكان دةكات كؤيلةكانيان نةكوذن و بة دلؤظانيةوة لة تةكيا جبولَينةوة ئايين ئيسالم 

، هةبوو) جولةكة و كريستان(هةمان ئةم داخوازية لة هةردوو ئاينةكةي ثيشو ، و مامةلَةيان لة طةلَدا بكةن
يلة ثِر بة ثيسيت ووشةكة كؤ، م ئةو دلؤظانيية يةك لة مليوينيش ِرويان نةداو كاريان ثينةكراوةالَبة

لة ، لة ئيسالمدا ضةند كؤيلةيةك طةيشنت بة ثلةي زؤر نزيك لة ثةيامنيرةوة. مامةلَةي لةطةلَدا كراوة
، بياليل حةبةشي، لةوانة سةملاين فارسي، ِرابردودا لة ئاينةكاين كة منوونةي لةم ضةشنة نةبووة

م يةكيك لة تايبةمتةندييةكاين بوون بة خةليفةي الَبة.. .. زةيدي كوِري حاريسة، عةماري كوِري ياسر
ئةمةش دةربِري ئةوةية كؤيلة ، موسلَمانان ئةوةية كة كةسايةتيةكة ثياويكي ئازاد بيت واتة كؤيلة نةبيت

ئةم كةسايةتيانة ضةندة نزيك بوون لة ثةيامنيرةوة . 13مايف مرؤظي ئازادي نيية لة كؤمةلَطةي ئيسالمدا 
–تةنانةت نةبوونة ثةميان ثيدراواين بةهةشتيش ، تةوةالَواين بضنة ناو بازنةي دةسةم نةيانتالَبة

لة كاتيكدا ِرؤلَييان لة سةركةوتين ئيسالمدا لة زؤر كايت دياريكراو ضارةنوس ، -عةشةرةي موبةشةرة
يب كة ئةو طوناهةتان بةس  (-حةزرةيت موحةمةد ِروو لة خاوةن كؤيلةكان دةكات و دةلَيت. ساز بووة

هةرضةندة لة هةمان كاتدا ثةيامنير و هةر ضوار خةليفةكاين ِراشدةين . 14) كؤيلةكانتان لة خواردن بكةن
ن و ياوةراين ثةيامنير و ئةوانةي ثاشتر هاتن الَو هةر عةشةرة موبةشريةكةي بةهةشت و زؤربةي هاوة

يةكيك ،  ثياوي هةبووةو بةخشيويةتةنانةت ثةيامنير كؤيلةي ذن و. 15كؤيلةي تايبةيت خؤيان هةبوو 
م هةردةم مامةلَةي باشي لة الَبة. 17هةروةها بة دياريش وةري طرتووة . 16لةوانة بة ناوي ِرووة 

  . 18) وال شخصا أخر، وال عبدا، مل يظرب النيب أبدا بيدة ال واحدة من نسائة(طةلَيياندا كردوة 
،  ثةيامنير بوون و عةشةرة موبةشةرةي بةهةشتيش بوونزوبير بن عةوام و تةلَحة كة دووان لة ياوةراين

 كؤيلةيان بةجي 500 كؤيلةو 1000لة دواي مةرطيان هةر يةكةيان ، واتة بةهةشتيان مسؤطةر بوو
لة بةرامبةر ئةم داوايةي ثةيامنير ِروو لة خاوةن كؤيلةكان كة بة دلؤظانيةوة مامةلَة لةطةلَ . 19هيشتووة 

 هةمان كاتدا داوا لة كؤيلةكانيش كراوة بة ضاوي دوذمنايةتيةوة سةيري لة، كؤيلةكان بكةن
ضونكة ئاسايية كؤيلة . واتة ِرازي بن بةو كؤيلةدارييةي بةسةرياندا سةثاوة. 20خاوةنةكانيان نةكةن 

ئةطةر بة ضاوي دوذمنداري سةيري خاوةن كؤيلةو سستةمي كؤيلةداري نةكات ياين ِرازي بووة بة 
لة ، هةروةها لة ئيسالمدا كؤيلةو ئازاد بة ديندار و بيدينةوة. داري و كؤيلةكردين خؤيسستةمي كؤيلة

، فاحلر باحلر( هاتووة 176لة سورةيت بةقةرة ئايةيت ، ذيان و مةرط و تؤلَةي خويندا يةكسان نةبوونة
نةوةشاندؤتةوة ئيسالمييةكان بؤ خؤيان دان بةوةدا دةنين كة ئيسالم كؤيلةداري هةلَ) . والعبد بالعبد

–جةنط (لة سي سةرضاوةي بةرهةمهينانةوة ، بةلَكة بة طويرةي باوةِريان ضوارضيوةيان تةنط كردةوة
واتة تاكة سةرضاوةي . 21كردييةيت بة يةك سةرضاوة ئةويش تةا جةنطة ) ِراوكردن-هةذاري

 ناوضانةي هيشتا نةخرابوونة ثةيداكردين كؤيلة ئةو جةنطانة بوون ئيسالمةكان ئةجناميان دةدا دذ بةو
يت الَئيسالم كؤيلةكردين موسلَمانان و هاونيشتمانياين نا موسلَماين ذير دةسة. يت ئيسالمةوةالَذير دةسة

كؤيلة كردن لة بِري قةرز ، واتة ِراوكردين كؤيلة لة ناو جوطرافياي دارالئيسالم، خةالفةيت هةلَوةشاندةوة
  . و فرؤشتين قةدةغةكرد
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ئةوانةي دةكرين بة كؤيلة نا ،  ئيسالمدا جيهان دةكريت بة دوو بةشةوة دار الئيسالم و دار احلربلة ئايين
نا موسلَمانةكاين داراحلةرب ثاش فةتح كردين . 22موسلَمانةكاين دانيشتواين دار احلةربن 

  . نيشتمانةكةيان لة بةرامبةر داين جزيية لة كؤيلةكردن دةثاريزرين
هيرشيان دةكردة سةر ، ةكان لة هةنديك كاتدا ثابةند نا بوون بةم بِريارةوةم عومسانييالَبة

تاين بةلَقان منالَةكانيانييان دةفِراند و دةيان كردن بة كؤيلة و الَكريستانةكاين دار الئيسالم و لة و
  . 23ثةروةردةيان دةكردن لة كاروباري سةربازي بةكاريانيان دةهينا 

يةكيك لة منوونةكانيش مامةلَةي ، و خاوةنةكةي ثةيوةندي بةهيزي دروستكردئيسالم لة نيوان كؤيلة
كة ، لةطةلَ كؤيلةكةي بة نؤرة سواري ئةسثةكة بوونة، عومةري كوِري خةتابة لة سةفةرةكةيدا بؤ قودس

 ي كردووة بة ثيئةمة بةرزترين ِرادةي دلؤظانيية لة. 24كؤيلةكة سواري بووة و عومةر بة دوايدا ِري 
هةروةها كاتيك بيين ئازادةكان نان دةخؤن و كؤيلةكان . ميذوي ئيسالمدا بةرامبةر كؤيلة كراوة

لة ئايين . 25ِراوةستاون و سةيرة كةن داوايكرد كؤيلةو خاوةنةكانييان ثيكةوة نان خبؤن لة يةك قاثدا 
ن لةطةلَ كؤيلةكانييان كردوة ئةغريقي ملوينان منوونةي وا هةية خاوةند كؤيلة بة دلؤظانييةوة مامةلَةيا

لةو ِرؤذةدا ئازادةكان خزمةيت كؤيلةكانييان كردووة لة بةرزترين ثلةي ، لة جةذين كرؤنؤس
  . تدارييةتييةوة بؤ خوارةوةالَدةسة

يت دار احلرب بة طويرةي الَلة ئيسالمدا جياوازيي كراوة لة نيوان كؤيلةكردين نا موسلَمانةكاين و
منوونة قورةيشةكاين مةككة نةكران بةكؤيلة كاتيك شارةكةيان فةتح كرا لة اليةن بؤ ، خيلَةكانييان

. م بةين نةزير و بةين قةريزةو جولةكةكاين خةيبةر كران بة جارية و كؤيلةالَبة، موسلَمانةكانةوة
يا  (-ثةيامنير ِروو لةوان وويت، قورةيشةكان لة كايت طرتين مةككة بؤ خؤيان زؤر لة تؤلَة دةترسان

. 26)  و فأنتم الطلقا، ال تثريب عليكم اليوم (-زيادي كردو وويت ) ؟ما ترون أين فاعل بكم، معشر قريش
،  ِرؤذ لة طرتين مةككة لة غةزوةي هؤزان ذمارةيةكي زؤري لييان طرت و كردياين بة كؤيلة15م ثاش الَبة

يوان قورةيشة كافرةكاين مةككةو واتة جياوازي لة ن. 27 لة ذن و منالَ دياريكرا 6000ذمارةيان بة 
لة ، هةوازنةكان لة جةنطيكي ميذووي وا دا تيك شكان، م نا بيت ئةوةمشان لة بري بضيتالَبة، هةوازندا كرا

  . سةرةتاكةيدا بؤ خؤيان براوة بوون خةريك بوو لةو جةنطةدا ِرةويت ميذوو بطؤِريت
هةروةها كؤيلة .  هةرضةندة ئةمة ِريطة ثيدراو نةبوو.28لة ئيسالمدا كؤيلة لة بِري قةرزيش هةبووة 

كاتيك خاوةنةكةي ثيويسيت بة ، فرؤشتين ئاسايي بووة لة بازاِرةكاين كؤيلةدا، بازاِري تايبةيت هةبووة
طؤراين (ياخود دةنطي طؤِراوة ، ثولةكةي بووة ياخود تةمةين تيثةِريوة و جواين خؤي لة دةست داوة

 قةند و باكوري ئةفريقيا دو بازاِري طةورةي كؤيلة بوون لة دار الئيسالم لة ثالَ سةمةر. 29) بيذان
  . 30بازاِرةكاين سامراو بةغدا 

ِراشكاوانة داكؤكي لة كؤيلةكردين ،  مةزهةبة سونييةكةية4ئةبو حةنيفة كة يةكيكة لة داِريذةراين 
  . 31ةيل ِرةتييان كردؤتةوة كة مالكي و شافعي و حةنب. موسلَمانة غةيرة عةرةبةكان دةكات

ثيشتر ئةفالتونيش داواي ئةوةي كرد نابيت يؤناين يؤناين ، لة ئيسالمدا كؤيلة كردين موسلَمانان ياساغة
 سالَي دياريكرد بؤ 6جولةكةش ماوةي . م باوةِري بة كؤيلةكردين نا يؤناين هةبووالَبة، بكات بة كؤيلة

كي خؤيةوةكؤيلةكردين جولةكة لة اليةن هاوئايني .  
يت دارالئيسالم بؤيان نةبوو هةموو كؤيلةيةك بكِرن الَهةروةها ئةوةي جيي سةرجنة نا موسلَمانةكاين و

كة تاكة ِريطة بو بؤ بوون بة ، بة تايبةت ئةو كؤيلةيةي بة مششيري موسلَمانان كراوة بة كؤيلة، لة بازاِردا
ضونكة ئةوان مايف ، ت بة مولَكداريةيت كؤيلةخاوةند كؤيلة بة طويرةي ياساكاين ئيسالم سةبارة
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بانطةوازي ، سةربازي بوونيان نةبوو لة سوثاي دةولَةتدا تا لةويوة لة فةحتةكاندا كؤيلةيان دةستكةويت
خةليفة عومةر بؤ كريستانةكاين شام ئاماذة بؤ ئةوة دةكات لة بِرطةيةكيدا بؤيان نيية كؤيلةيةك 

  . 32ان طرترابيت بكِرنةوة بة مششيري موسلَمان
يت ئيسالم و طةورة بووين سوثاكةي و هيرشةكاين لة ِروي ضةندايةيت و الَبة فراوانبووين سنوري دةسة

. ضلؤنايةيت و زؤر بووين سةركةوتنةكان و زيادكرين دةسكةوتةكان كؤيلةش زياديكرد و بازاِري طةرم بوو
بةم . ينانيان بؤ كاروبارة خزمةتطوزاريةكانياخود ثةيداكردنيان بؤ بةكاره، بةهؤي ديل كردين زياتر

 -جواين–كؤيلةكان بة طويرةي تةمةن . هؤكارانةوة بازاِري كؤيلةش طةورةبوةوة و فراوان بوو طةشةي كرد
  . 33كارةكانيان نرخي خؤيان لة بازاِردا دةكرد 

ؤكي لة ثةيوةندي ِراشكاوانة داك، شريازي كة يةكيكة لة مةرجةعيةتة ناسراوةكاين مةزهةيب شيعةية
  . 34يت ئيسالمي دةكات الَكؤياليةيت لة ضوارضيوي و
ئيسالم باوةِري بةوة هةبوو ئةطةر موسلَمانةكان هيرشيان كرد بؤ شوينيك ، بة ثيضةوانةي ئايين جوو

جزيةي خؤيان دةدةن و ، ئةو كات ئةو خةلَكة ناكرين بة كؤيلة، خةلَكةكةي بيشةِر خؤيان دا بة دةستةوة
هةرضةندة لة ميذودا منوونةي وا هةية بة ثيضةوانةي ئةم ياساية موسلَمانةكان مامةلَةيان ، دةثاريزرين

 هةزار كةس 4ثاش شةِري موسلَمانان و خةلَكي قيسارية  (-بالزةِري لة فتوح بلدان دةنوسيت ، كردووة
  . 35) ثاش مؤركردين ثةمياننامةي نيوان هةردوالش هةر ئازاد نةكران، طريان

ذمارةيان لة هةموو بةش و ضني و تويذةكاين ديكةي ، كؤيلة لة بنكةي هةرةمي كؤمةلَطةوة دةهاتن
بةكاردةهينران لة بواري . ذمارةيان بة طويرةي دةسكةويت غةزةواتةكان زيادي دةكرد، كؤمةلَطة زياتر بوو

، ردوو ِرةطةزةكة نير و مي بوونلة هة.. .. . بازرطاين و ثيشةسازي و كشتوكالَ و ضاك كردنةوةي زةوي
بازرطانة طةورةكان كؤيلةيان لة باذيِرةكاين دراوسي ي مةككة و تائيف و سةنعا بة طويرةي ثيشةو هيزي 

  . 36جةستةي دةكِري 
ئةو شةِرانةي كة لة سةردةمي ثةيامنيردا كران و تيايدا ذمارةيةكي زؤر منالَ و ذن و ثياوو بة ديل طريان و 

  . ة كؤيلة شةِرةكاين بةين قةريزة و هؤزان و بةين سةقيف بوونكران ب
ئيسالم . بة هاتين ئيسالم ضةوساندنةوةي كؤيلة لة مةيداين كاردا طؤِرانكاري ئةوتؤي بةسةردا نةهات

 كؤضي لة خواروي عيراق 272 تا 255ئةمة وايكرد لة سالَي ، هيض مذدةيةكي بؤ ِرزطاركردنيان ثي نةبوو
ئةم ِراثةِرينةش طةورةترين . ةورة بةرثا ببيت كة لة ميذوودا بة شؤِرشي كؤيلةكان بة ناوبانطةشؤِرشيكي ط
  . 37تداريةيت ئيسالمدا الَيةيت كؤيلةكان بوو دذ بة ِرذيمي كؤيلةداري لة ضوارضيوةي دةسةالَشؤِرشي كؤمة

و ِرةنط و شيوةكان بة جياوازي لة ويدا هةمو، بةغدا طةورةترين ناوةندي بازرطانيكردن بوو بة كؤيلةوة
نرخةكانيان لة بازاِرةكاين بةغداو بةسرة لة ثةرتووكةكاندا ، زمان دةست دةكةوتن، شيوة، ِرةنط، ِرةطةز

ضريؤكي هةزارو . تةنانةت بةشيكيان يلَ خةسينراون. ِرةشةكان هةرزانترين نرخيان هةبووة. دياريكراوة
  . 38ةنطاو ِرةنط لة ذن و ثياوي خةسينراو يةك شةوة ثِرة لة كةسايةيت كؤيلةي ِر

ت الَكاتيك حمةمةد شةشةم لة ئاستانة هة، كؤيلةداري لة ئيسالمدا تا ِروخاين خةالفةت دريذةي كيشا
واتة تا دوا ضركةي ساتةكاين تةمةين خةالفةت . 39 ذين لة ثاش خؤي بةجي هيشت 4 جاريةو 300

ئةطةر خةالفةت زيندوو بكريتةوة وةك هةنديك . يسالمييةكانداتة ئالَكؤيلةداري بةردةوام بوو لة و
مي ئةم ثرسيارة الي هةواداراين الَوة. بة كؤيلةدارييةوة دةبيت يان بيكؤيلةداري؟؟؟؟، بانطةشةي بؤ دةكةن
  . طةِرانةوةي خةالفةتة
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 ي 1989 سالَي بؤ هةلَبذاردنةكاين، شيخ حمةمةد ئةلئةخوة سةرؤكي ليسيت نةهزةي ئيسالمي لة تونس
ئةطةر  (- ِراي طةياند1989-4-14لة ِرؤذي ) املغرب(لة ضاوثيكةوتين لة طةلَ ِرؤذنامةي ، تةكةيالَو

ئةم فتوايةي شيخ لة . 40) بارودؤخي ذيان ثيويست بكات ئاسايية كؤيلةداري بطةِريتةوة بؤ تونس
سةركردةي ئيسالمي بنياتطةرا ِرسواي م لة دةرةوةي تونس يةك نووسةر و الَبة، ناوخؤي تونس ِرسوا كرا

 ةوة سستةمي كؤيلةداري لة تونس 1844لة سالَي ، لة كاتيكدا باسي طةِرانةوةي كؤيلةداري دةكرد. نةكرد
ميشيان نةدايةوة و هةلَويستيان لةسةر ئةم تيِروانينةي دةرنةبِري و الَتةنانةت وة. هةلَوشاوةتةوة

  . يبيدةنطييان هةلَبذارد لة بةرامبةر
ِريكخراوي مايف مرؤظي نيو دةولَةيت ِراي . كؤيلة داري تا ئيستاش ليرةو لةوي لة جيهاندا بةردةوامة

نةي لة ياري ِرا الَلة ناوياندا ئةو منا.  ملوين27طةياند ذمارةي بة كؤيلة كراوةكان لة جيهاندا دةطاتة 
ن وةك كارةكةري بةكار دةهينرين لة الَي لة مائةوانة، كردين حوشتر لة ئيمارايت عةرةيب بةكار دةهينرين

هةروةها بووين ،  كةس لة بةرازيل وةك سوخرة كارييان ثيدةكريت1000وة زياتر لة ، تاين كةنداوالَو
هيزي كاري هيندستان لة % 10تةنانةت . 41كؤيلة لة سودان و موريتانيا شتيكي هاشا هةلَنةطرتووة 

سةرباري . ئةمةش بؤ خؤي شيوةيةكة لة سستةمي كؤيلةداري، 42رين كاري زؤرة ملي بةكار دةهين
  . تاين ِرؤذئاوا لة كاري سيكسي بةكار دةهينرينالَكؤيلةي سثي لة وو

ضؤكردين كؤيلةداري ذمارةي الَ سالَةي بةِريوةبةري كؤمةلَةي ئةمةريكي بؤ قة27جيم جاسي تةمةن 
منوونةي هيند و ثاكستان دينيتةوة كة كةس و كاري ، دةكات ملوين دياري 30كؤيلةكان لة جيهاندا بة 

مردووةكان لة جيايت قةرزي مردووةكان ثاش خستنة سةري قازاجني زؤر كاري قورسيان ثيدةكريت تا 
ت ذنان دةِرفينرين بؤ كاري سيكسي الَهةروةها لة تايلةند و ئةوروثاي ِرؤذهة، قةرزةكة بة كار ثِر دةكةنةوة

 ذن و منالَ بازرطانيان ثيوة 700000نة الَسا. ين ئةوروثاي ِرؤذئاواو ئةمةريكا بةكار دةهينرينتاالَلة و
 . 43تة يةكطرتووةكان ئةمةريكا دةنيردرين الَ بؤ و50000لةوانة بة تةا ، دةكريت

ؤريتانيا دةطريت و ِريكخراوي ليبوردين نيو دةولَةيت لة بانطةوازيكدا زؤر بة توندي ِرةخنة لة حكومةيت م
 1981سالَي . 44دوا ِرؤذ بؤ مؤريتانيا هةية يب كؤيلةداري -بةم ِرستةية بانطةوازةكةي دةست ثيدةكات 

تة الَم تا ئيستا كؤيلةداري لةم والَبة، بؤ دووةم جار بِرياري ياساغكردين كؤيلةداري دةركرا لة مؤريتانيا
ماوة ماوة . 45يت مؤريتانيا طرت الَِرةخنةي لةم كارةي ونةتةوة يةكطرتووةكان بة توندي ، بةردةوامة

، و دةبيتةوة و سةرجني هةوالَنيرييةكان بؤخؤي ِرادةكيشيتالَتة بالَليرةو لةوي هةوالَي كؤيلةداري لةم و
لة ناو ، ذناين كؤيلة بة زؤر ناضاري شوكردن دةكرين و لة كاري جنسيدا دا بةكار دةهينرين

ضونة بةهةشيت كؤيلةكان و كؤيلة ئازادبووةكان ثةيوةندة بة  (-ا وتةيةك باوة دةلَيتمؤريتانياكاند
  . 46) ِرازيكردين خاوةنةكانييان يان خاوةنةكاين ثيشوويان

وي ثةيِرةو دةكرا تا سةرةتاي ئةم الَتاين باكوري ِرؤذئاواي ئةفريقيا بة بةربالَكؤيلةداري لة مؤريتانيا و و
اتين فةرةنسةييةكان و ثاشان بة هةنطاوي دريذ خايةين حكومةتةكانيان لة ذير م بة هالَبة، سةدةية

 1956لة سالَي . م بنةبِر نةكراوةالَبة، ثالَةثةستؤي بريوِراي نيو دةولَةيت و ناوخؤ توانيان ياساغي بكةن
كيشا تا دووةم م هةر دريذةي الَبة. 47ةوة بة فةرمي كؤيلةداري لة كؤماري مؤريتانياي ئيسالمي ياساغة 

  .  سالَ لة بِرياري يةكةم دةركرايةوة ئةويش كؤتايي ثي نةهينا تا ئيستا بةردةوامة25بِريار ثاش 
لة دوا هةلَبذاردين ، مةسعود وةليد بلخير كانديدايةك بوو بؤ سةرؤكايةيت مؤريتانيا بة بنةضة كؤيلة بوو

ةرنامةي هةلَبذاردين ئةوة بوو بة سةركةوتين ب، سةرؤكايةيت خؤي بؤ ثؤسيت سةرةك كؤماري هةلَبذارد
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كؤيلةداري و ِرةطةز ثةرسيت و جياوازي ضينايةيت لة مؤريتانيا لة ِرةطةوة ، بؤ سةرؤك كؤماري
  . 48هةلَةتةكينيت 

  
 ئةجنامدرا ماركسييةكان مؤريتانيا ثشتطريييان ليي كرد تواين 2003-11-7لةم هةلَبذاردنةدا كة لة 

  . ان بة دةست ينيتي كؤي دةنطةك5%
متمانةم بةوةية خواي ثةروةردطار ذنةكةم لة  (-شينخيا ولد بةليل بةدةم قولَثي طريانةوة هاوارةكات 

ئةمة ئاهو نالَةي ثياويكة ذنةكةي زةوت كراوةو ِرفينراوة و كراوة بة كؤيلة . 49) كؤيلةداري ِرزطار دةكات
هيض هيوايةكي نةماوة تةا بةوة نةبيت خوا ، ةية ثييئاوايت طةيشتنةو، لة هةزارةي بيست و يةكدا

م نازانيت زةوي سةدان ملوين ئاهونالَةي واي لة ميذوي خؤيدا الَبة، ذنةكةي لة كؤيلةداري بؤ ِرزطار بكات
  . خستة ذير خاكةكةيةوة

اكستاين لة  هةزار جوتياري ث50ويكردةوة الَ ب1999-4-17هةروةها تةلةفزيؤين ئيم يب سي لة ِرؤذي 
تدارن كاري سوغرةيان الَناوضةي سةند بة ِرؤذ ئاغاكان كة زؤربةيان اليةنطري يةكطرتوي ئيسالمي دةسة

  . تنالَثي دةكةن بة شةوانيش دةيان بةستنةوة لة ترسي هة
يت ناجيرييا الَلة ِرؤذهة. تاين ناوضة طةرمةالَتا ئيستاش بازاِري كؤيلةداري لة ناجيرييا و مايل و و

 سالَي كة نرخي هةركيكيان لة هةلومةرجي طةرمي بازاِردا 12-10ين الَؤذانة كارواين كؤيلةكان لة مناِر
باكوري نيجرييا بازاِري .  دؤالر دةكةويتة ِري بؤ فرؤشنت20 دؤالرةو لة دابةزيين بازاِردا دةطاتة 50

هةروةها لة كامريؤن و ) ي دةكريتئيستا لةو ناوضانة شةريعةيت ئيسالمي تيدا جيبةج(سةرةكي كؤيلةية 
ئةوة ضريؤكي كةشتيية كؤيلةكةي مايل جيهاين . 50غينياو بيساو بةنيني و غابؤن بازاِري كؤيلة هةية 

م ِريطةي ثينةدرا باري كؤيلةكان لة الَبة، هةذاند كة دةيةويست بارةكةي لة بةنني خالَي بكاتةوة
  . تانة ئةمسةر و ئةوسةري كردالَِرؤذ لة كةنارةكاين ئةو وضةند ، ليوارةكاين بةنني هةلَِريذيَت

وةك ،  ثةمياننامةي نيو دةولَةيت جيهاين مؤركرا لة جنيف بؤ ياساغكردين كؤيلةداري1926-9-25لة 
ئةم ثةمياننامةية ، يةكةم بةلَطةنامةي نيو دةولَةيت بؤ قةدةغة كردن و بنة بِركردين كؤيلةداري لة جيهاندا

سعودييةو يةمةن مؤريان نةكرد بة بةهانةي ئةوةي لةطةلَ ، دةست هةموو دةولَةتةكانخراية بةر
  . بؤضونةكاين ئيسالمدا ناطوجنيت و يةكناطريتةوة

تا ئيستا دةستة ضةكدارةكاين طروثة ئيسالمييةكان لة جةزائري لة كردارةكانياندا ئافرةتان دةِرفينن و 
هةموو كرداريكي سيكسيش بة ياساي ئةوان لةطةلَ سةبايا ئازادة ، نوةك سةبايا مامةلَةيان لةطةلَدا دةكة

 ئلفرةتيش 319 ثةالماردان تؤماركراوة و 2084) تا ئامادة كردين ئةم هةوالَة(تا ئيستا ، و ماف ثيدراوة
يت الَلة و. 51سةرباري ئةوةي سةداين كةش لة ترسي ئابِرووضون لة ثؤليس تؤمارنةكراون ، شوين بزرن

ك كؤيلةوة 2003لة ديسةمبةري ،  كؤيلة هةية20000جةر نيكدا بة بؤنةي ِرزطاري كؤمةلَيلة ئاهةنطي 
ِريكخراوي ، حاكمي ناوضةي زيين ماجيا نةيهيشت ِرؤذنامةنوسان ئامادة بن لة ترسي ئابِروضون، ِريكخرا

لة كاتيكدا ئةو . 52 سالَة 25-14دذايةيت كؤيلة لة ناجيةر ِراي طةياند كؤيلةكان تةمةنييان لة نيوان 
  . نة جيي خؤيةيت لة قوتاخبانة خبويننالَمنا
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دةيان هةزار ذن و منالَي كوردي كرد بة ، وة بةدناوةكاين ئةنفالالَلة كوردستانيش ِرذيمي بةعس ثاش شا
اشوري كؤيلةو جار جارة هةوالَيك ليرةو لةوي دةبيستينةوة لة سعودييةو ميسر و كوةيت و شارةكاين ب

ئةمةش هةموو ياسايةكي كؤيلةداريان ، تانةالَعيراق دراون بة شوو ياخود نيردراون بة دياري بؤ ئةو و
بؤية ثيويستة ئةم كيسة وةك بةشيك لة كؤيلةداري بربدريتة نيو ناوةندة ، بةسةردا جيبةجي دةبيت

  . جيهانييةكانةوة
  جارية لة ئيسالمدا

بة مةرجيك موسلَمان ،  هةموو ذنيكة كة لة شةِردا دةطرييت- ئيسالميةكان جارية بة طويرةي ثيناسي
  . 53ضونكة موسلَمان بة هيض شيوةيةك نابيت بكريت بة كؤيلة ، نةبيت

تداران و دةولَةمةندان خاوةند جارية بوونة بطرة زؤربةي الَنةك تةا بة دريذايي ميذوي ئيسالم دةسة
لة سةردةمة ثِر ، ليفةكان و سولَتانةكان بؤ خؤشيان نةوةي جارية بوونئةمري موئمنينةكان و خة

هةموو خةليفةكاين ئةمةوي لة ئةندةلوس . 54يت ئيسالميدا فةرمانِرةوا بوونة الَِرةونةقةكاين دةسة
، هةموو خةليفةكاين ئةمةوي جطة لة يةزيد و ئيرباهيم كوِري وةليد، سةرتاثايان نةوةي جارية بوونة

ليرةوة ئةوةمان بؤ . 55ليفةكاين عةباسي جطة لة عةباسي كوِري سةفاح و مةهدي و ئةمني سةرجةم خة
  . دةرةكةويت جارييةكان ِرؤلَي طرنطييان لة ميذوي ئيسالمدا طيِراوة

، بة طويرةي ياسايةك لة ئيسالمدا هةية جارية ثاش منالَ بووين لة كةسيكي ئازاد ئةويش ئازاد دةبيت
  . 56ردين ثياوةكةي ديسانةوة ئازادة بووة هةروةها ثاش م

 1000هةروةها ِرؤذانة ، تةنانةت لة كايت نةخؤشيشدا،  ِركات نويذي دةكرد100هارونة ِرةشيد ِرؤذانة 
سةردةمةكةي بة ، سالَيك لة حةض بوو سالَي دوايي لة فتوحات، درهةم جطة لة زةكات سةدةقةي دةدا
،  جارية لة قةسرةكةي هةبوو2000كةضي ،  ميذوي ئيسالم دادةنريتيةكيك لة سةردةمة ثِر ِرةونةقةكاين

فرياي ئةوة ناكةوت بطةِريتةوة سةريان ،  ذين هةبوو لة طةلَ هةنديكيان تةا شةوي زاوايي خةوتبوو6
 يان تةا بؤ طؤراين و مؤسيقاو كاروباري ِريكخستين 300لة ناو ئةو جاريانةي هارونة ِرةشيد . 57

  . 58واردنةوة تةرخان كرابوون شةراب خ
ئيتر ثشت بةسترا ، نةماين سةرضاوةي سةرةكي كؤيلة،  لة دواي كؤتايي هاتين قؤناغي فةتح لةئيسالمدا

 بؤ بازاِري 59بة بازرطاناين كؤيلة كة لة ئةوروثاوة جاريةي ضاوشيين باال بةرزي قذ زةرديان دةهينا 
نرخي جارية . 60 دينار 100 نرخي دادةبةزي بؤ كةمتر لة لة كايت فةحتةكاندا جارية. كؤيلةي خةالفةت

سعيد براي سليماين كوِري ، وةك كؤيلة بة طويرةي جواين و كار و ثيشة نرخي دةضووة سةر
. 61 هةزار دينار 70 ملوين دةرهةم كِري كة دةيكردة 1عةبدواملةليك طؤراين بيذيَكي بة ناوبانطي بة 

خاوةندي ،  جارييةي هةبوو300فةرمانِرةوا بوو ) 1595-1574( سالَةكاين مورادي سييةم كة لة نيوان
عةمري كوِري حةزم جاريةي تايبةيت تةرخان كرد . 62 منالَ بوو زؤربةي زؤريان لة جاريةكان بوون 135

 370لة هةمان كاتدا سولَتان عةبدواحلةميد كة دورخرايةوة . 63بؤ ِريك خسنت و تاشيين توكة بةر 
جاريةيةكي كؤشكةكةي خؤي كردة دياري بؤ جةمالَةديين .  خةسينراو لة خزمةتيدا بوون127 جارية و
  . 64م ئةو ِرةيت كردةوة و وةري نةطرت الَبة، ئةفغاين

، بة هةمان شيوةي جارية بؤ كاري سيكسي بةكار دةهينران،  شيوةيةكي ديكة لة جارية ثياوي خةسينراوة
لة سةردةمي عةباسيةكان بة بةرفراواين هةبوو و ببو بة . ةوارييةكانمة جالَناويان يلَ نرابوو غو

ئةبو نةواس شيعري لةسةر غوالمة . 65بة تايبةيت لة سةردةمي خةليفة ئةمني ، والَدياردةيةكي بةرب
  . جاحزيش لة نامةكانيدا باسياين كردووة و ئاماذةي ثييان داوة، جةواريةكان نوسيوة
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ك وةك 4دياريكردين . كسي دياريكراو نةبووة بؤ ثياوانذمارةي جارية بؤ كاري سيذن بؤ ثياوي 
م لة هةمان كاتدا تؤلَةي ئةمة الَبة، ِريفؤرم بوو لة خزمةت ذناندا، هةنطاويك بؤ كةمكردنةوةي ضةند ذين

  . تدارةكان لة بيكؤتايي بووين ذمارةي جارييةكان كراوةتةوةالَبؤ ثياوة داراو و دةسة
  كؤيلةداريسةرمايةداري و 
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ئةو ، ثيويسيت بازاِر بة هيزي كاري زياتر. لة بواري جوطرافيا و ثيشةسازي، ثاش دؤزينةوة طةورةكان
، ئةم كةلينة لة كةم هيناين هيزي كار. هيزي كارةي كة هةبوو نايتواين ثيداويستييةكاين ِرؤِذ ثِر بكاتةوة

 ئةمةريكا كؤيلةكان لة كاري كشت و كالَي برنج و شةكر منوونة لة، سةرمايةداران بة كؤيلة ثِريان كردةوة
– نظام العبودية القدمي والنموذج املثايل لالنسان -بةكار دةهينران كة ثيويسيت بة هيزي كاري زؤرة

ليرةوة كارواين كؤيلة ِروو لة ئةوروثا و ئةمةريكا لة . 64 ص 1999منرية كروان . ترمجة د، جوزيف فوجت
،  ملوين كؤيلة لة بازاِرةكان فرؤشران لة سةردةمي سةرمايةداريدا150كؤي طشيت . ة ِريئةفريقاوة كةوت

. 66 بة فةرةنسا و ئينطلتةرة بة تةا 100000 ذمارةي كؤيلة فرؤشراوةكان طةيشتة 1787تةا سالَي 
اين كؤيلة دةدا لة ِريطةيان بة بازرط) ئةفريقيا(ثورتةغايل و هؤلَةندي و دانيماركي و موسلَماناين باكور 

نةك ، هةنديك لة كؤيلةكان دةخةسينران تا مندالَيان نةبيت. 67نيوان سةدةكاين دوانزة بؤ بيست 
لة ئةمةريكاي باكور كيلَطةي . مندالَةكان بةخيو كةن و ثارةي خؤي دةرنةكاتةوة لة بازاِر و زياين ليبكةن

لة . 68منالَ بةرهةم ينيت و لة بازاِردا بيفرؤشنةوة تا كؤيلةي ، بةخيوكردين منالَي كؤيلة دروستكرا
م ناثليؤن الَبة،  بِرياري قةدةغةكردين كؤيلةداري درا1794 سالَ واتة لة سالَي 3دواي شؤِرشي فةرةنسة بة 

لة . 69 جاريكي كة هةلَوةشينرايةوة 1848تا لة سالَي ،  كاري بة كؤيلةداري كردةوة1802لة سالَي 
 ثةرلةماين بةريتانيا دةنطي بة 1807لة سالَي . ذير دةسةاليت خؤي كؤيلةكاين ئازاد كردتةكاين الَو

لة ، تة ذير دةستةكاين كؤيلةدارييان هةلَةوةشاندةوةالَ لة و1833لة سالَي ، قةدةغةكردين كؤيلةداري دا
–ايل لالنسان نظام العبودية القدمي والنموذج املث- طلَكؤيةك بؤ سثارتاكؤس دروستكرا 1830سالَي 

هةلَوةشاندنةوةي يةكجاري كؤيلةداري هاوكات . 210 ص 1999منرية كروان . ترمجة د، جوزيف فوجت
بِرياري قةدةغةكردين كؤيلةداري لة ِرؤذي .  ي ئةوروثا1848بوو لةطةلَ كلَثة سةندين شؤِرشي جةماوةري 

ستةكان طروثي ضاالك بوون ئةو شؤِرشةي هةذاران داينةمؤي بوون و سؤسيال. 70 دةرضوو 4-3-1848
  . تييدا

 لة شاري دؤرباين خواروي ئةفريقيا بةسترا بة فةرمي 2001لة كؤنطرةي دؤربان كة لة سةثتةمبةري 
م ئةمةريكيةكان الَبة، 71ئةوروثييةكان داواي ليبوردنييان كرد لة ئةفريقييةكان لة ثاي بة كؤيلة كردنيان 

يةكيك لة ِرؤذنامةنوساين ناسراو .  كؤنطرةكةيان بةجي هيشتداواي ليبوردن كردنيان ِرةتكردةوة و
قةرةبوي زياين ئةفريقييةكان (بابةتيكي نووسي لة ِرؤذنامةي ئيندثينت بة ناوي ) ِريتشارد دوون(

ِرةشةكان خؤيان  (-لةو وتارةدا داكؤكي لة ئةوروثييةكان دةكات و دةنوسيت ، ) مةكةنةوة بؤ كؤيلةداري
ئةوانيش هةر ِرةشةكان ،  ملوين بوون12ئةوروثييةكان تةا زيادةكةيان هينا كة ،  كؤيلةخؤيان كرد بة

  ) . خؤيان فرؤشتيانييان
ئةو شارستانيةتةي ئةمِرؤ ِرؤذئاوا شانازي بة بوونيةوة دةكات بةشيكي زؤري كؤيلةي ئةفريقيةكان 

 ةوة دةسيت كرد بة طةِران و 1992سالَي ئةمةريكي لة -مايكل بليكي ثسثؤري ميذوي ئةفرؤ. بنياتيان ناوة
 تةرمييان 12لة ئةجنامدا ، ثشكنيين طؤِرستانيكي كؤيلة ِرةشةكان لة ذير مااتنةوة لة نيورؤك

، ئةواين ديكة دةستيان ثيكةوة بةسترابوةوة،  منالَة ساواكةي نيذرابوون2ذن ثيكةوة لةطةلَ ، دؤزييةوة
  .  ضؤكراونالَكة بة كؤمةلَ قةبةلَ، ئةم مةرطةش ئاسايي نةبووة

هيزي كاري زؤري دةويست و ،  كؤيلةكان ِرؤلَي سةرةكييان لةو كارانة هةبوو كة بةدةست دروست دةكران
زؤربةي ئةو شوينانةي ، خانة دروستكردنالَوةك حةوزي بةنداوةكان و با، كارةكاين سةخت بوو

 كؤيلة شاري نيورؤك بوو بة 20000ؤي طشيت ك،  بة بازوي كؤيلةكان دروستكران1808دروستكران ثيش 
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جيي خؤي نيية بلَين شارستاين ِرؤذئاوا . 72خانةكانييةوةيةيت الَطؤِرستانييان و تةرمةكانييان لة ذير با
  . تةمبةلَةكةي بة خويين كؤيلة ئةفريقييةكان ليدرا

، ووة بة ثاريزةري مايف مرؤظب، سستةمي سةرمايةداري كة ئةمِرؤ شانازي بة ئازادخيوازي خؤيةوة دةكات
، بة ئارةق و خويين كؤيلةكان، بؤ ماوةي سةدان سالَ بةشداري لة كؤيلةكردين مرؤظةكاندا كردووة

تا ئيستاش بةرةكةي ، خانةو بةنداوةكاين خؤيان دروستكرد و سةرمايةيان ثيكةوة ناالَبانكةكان و با
تاين ئةو كؤيالنة دةنيرن ئةم الَةكاين خؤيان بؤ وثامشاو، دةخؤن و لة ِرةفاهيةتدا ذيانة بةسةرةبةن
  . سةروةت و سامانةيان بؤيان ثيكةوة ناوة

  
نة يادي ِرؤذي كؤيلةداري دةكريتةوة لة ِرؤذي جونتينت كة الَتة يةكطرتووةكاين ئةمةريكا ساالَئيستا لة و

كريتة ثشوي طشيت لة هةموو ِرةش ثيستةكان دةيانةويت ئةم ِرؤذة ب، ِرؤذي ِرزطارية لة كؤيلةداري
كؤيلةكاين تيكساس دواي دوو سالَ .  واليةت ثشوي طشتية14كة ئيستا تةا لة ، واليةتةكاين ئةمةريكا

كة سةرؤك ئيرباهام لينكؤلَن ، لة دةرضووين بِرياري كؤتايي كؤيلةداري ئةوجا هةوالَةكةيان ثيطةيشت
وةش بةهؤي ئةوةوةي ئةفريقييةكان ِرؤلَي طرنطييان لة ئة. بِرياري قةدةغةكردين كؤيلةداري دةركردبوو

، تيكساسيش ناوةندي شةِرةكة بوو. جةنطة ناوخؤييةكاين ئةمةريكا هةبوو و سوتةمةين شةِرةكة بوون
 كؤيلةكاين تيكساس هةوالَةكةيان 1865-6-19لة . ئةو هةوالَة ِرابطةيةنراية بةرةي شةِر ضؤلَة بوو

ثاش قةدةغةكردين كؤيلةداري . اوة بة ِرؤذي كؤيلةداري لة ئةمةريكائةو ِرؤذة كر، بةدةست طةيشت
تيبوونيان نةبوو لة ئةمةريكا تا بة خةبايت مارتن لؤتةر كينط لة شةستةكاين الَِرةشةكان مايف هاو

واتة ثاش يةك ) . 2004-6-21–بةيان (يت بوون بؤ ئةفريقييةكان دابني كرا الَسةدةي بيست مايف هاو
تا ئيستاش ، ةشاندنةوةي كؤيلةداري يةكةم ئةوجا كؤيلةداري دووةم هةلَوةشينرايةوةسةدة لة هةلَو

ئاخؤ كؤيلةداري سييةم دةبيت كةي بِرياري ِرزطاري ، ِرةشةكان مايف يةكسانييان بة تةواوي نيية
  . دةرضيت؟

رو زياين سةردةمي  مليار دؤالر دةكةن بؤ قةرةبوي زةرة770ِريكخراوةكاين داكؤكي لة كؤيلةكان داواي 
 مليؤنة 10لةو ،  مليؤن كؤيلة لة بازاِرةكاين ئةمةريكا فرؤشرانةوة10 ذمارةي 1850تا سالَي ، كؤيلةداري

 مليار دؤالري قةرةبوو لة 150 مليؤنة داواي 3بؤ ئةم ،  مليؤين بة كةشيت ئينطليزةكان طواسترانةوة3
  ) . 204-9-6ان بةي–فيال فريغسؤن -االمرباتؤرية(ئينطليزةكان دةكةن 

  . سستةمي سةرمايةداري شيوةيةكي كةي لة كؤياليةيت داهينا ئةويش كؤيلةي كارة
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ئيستا ئةو ئةركة لة ئةستؤي ، ئةطةر لة سستةمي كؤيلةداري خاوةند كؤيلة ئةركي بوو كؤيلةكةي نان بدات
 12 و نةبيت بة كؤيلةي ئاميريك كاري بؤ نةكةيت، كريكار بووة بة كؤيلةي ئامير، سةرمايةدار نيية

  . مانطةي نان ناخؤيت
  سودان و كؤيلةداري

نةي دوايي سودان بة طشيت و بةشي باشوري بة تايبةيت الَلة سةردةمي فريعةونةكانةوة تا ئةم سا
لة سةردةمي فريعةونةكاندا كؤيلة هيزي كاري سةرةكي بوون لة . سةرضاوةي كؤيلة بووة بؤ باكورييةكان

ة ئايين و كيلَطة كستوكالَييةكان و دروستكردين هةموو ئةو ئةهرامانةي تا ئيستاش دروستكردين شوين
  . مرؤظايةيت سةري لة ئاست دروست كردين سوِر ماوة

نة الَي كوِري ئةيب سةرح لةطةلَ باشورييةكان ِريك كةوتن بةوةي ساالَ بة هاتين ئيسالم بؤ ميسر عةبدو
ئةم . 73دا موسلَمانةكان خواردنيان بة ئةندازةي نرخةكةي بدةينَ  سةر كؤيلةيان بدةينَ لة بةرامبةر300

موسا كوِري النةسري لة سةردةمي يةزيدي كوِري معاوية لة ، ِريك كةوتنة ضةندين سالَي خاياند
واتة . 74 نارد بؤ خةليفة لة دميةشق 60000لةوانة ثينج يةكي ،  كؤيلةي هينا300000ئةفريقاوة 

  . ة وةك هةر دةسكةوتيكي كةخومس بؤ بةييت خةليف
،  كةس دةدا200 ذمارةي كؤيلة خةسينراوة ِرةشةكان لة قةسري خةليفة زياتر لة 18لة سةرةتاي سةدةي 

، نيرينةكانيان لة ئةيب تيكي نزيك ئةسوان دةخةسينران، تداراين ميسري بونالَهةموويان دياري دةسة
بة طويرةي . 75ايين ئيسالم ِريطةي بة خةساندن نادا ضونكة ئ، ئةوانةي دةيانيان خةساند فينقي بوون

 ضةكداري كؤيلةي 10000تداري مسبعات بوو زياتر لة الَدةسة1753ئةلتونسي هاشم مسبعاوي لة سالَي 
 سولَتاين فوراي هيرشي كردة سةر طردةظان هةموو الوان و كضانيان كردة كؤيلة و 1786لة سالَي . هةبوو

  . 76تةا ثريةكان نةبيت 
دةولَةيت سودان لة سةردةمي فريعةونةكانةوة كاري دابينكردين كؤيلة بووة بؤ سةربازي دةولَةيت 

كؤيلةي سوداين بةوة ناسراون لة كاردا بة دةست و بردو بة تواناو لة كاروباري سةربازيدا . 77ناوةندي 
  . 78 داطري بكات هةر ئةم هؤكارة بوو هاين حمةمةد عةيل دا سودان، ئازاو لة خؤبوردوو بوون

بازرطاناين ، تاين ديكةي ناوضةكة ناوةندي كار و ضاالكي تيمة ِراوكةرةكاين كؤيلة بوونالَسودان و و
تاين ناوضةكة كارواين ميطةلة كؤيلةكانيان بة سةرمايةداراين الَعةرةبيش ض لة سودان ياخود لة و

لة متبكتؤي مايل كاتيك ئةوروثييةكان دةيانةويست كؤيلةداري . تاين ديكة دةفرؤشتةوةالَو
  . 79تداراين عةرةب بوون الَئةوانةش دةسة، هةلَوةشيننةوة بةرةو ِروي بازرطاين طةورة دةبونةوة

بوو دةولَةمةنديكي عةرةب ، ممياي عةرةيب كة سةرؤكةكةي تيبؤ تيب بوو-هةروةها موستةعمةرةي موانا
زؤربةي ئةو بازرطانانةي كؤنترؤلَي . 80سةدان كؤيلةي ضةكداري هةبوو زؤر هاوكاري كامريؤين دةكرد 

دذ بة هةولَي ئةوروثيةكان دةوةستانةوة بؤ ، بازرطاين كؤيلةيان دةكرد لة عةرةبة موسلَمانةكان بوون
ئيستا لة ذير ،  خؤشكردبووثيشتر بؤخؤيان ئةو بازاِرةيان لةو دةظةرة طةرم و، ئازادكردين كؤيلةكان

ثالَةثةستؤي ناوخؤو ثيداويسيت نويي بازاِر بة دواي شيوازيكي نويي ثةيدا كردين هيزي كار و 
بةم شيوةية لة سودان باكورييةكان الي باشورييةكان هيض نني جطة لةوةي . كؤيلةكردين كريكارةوةن

ِراثةِريين مةهديش يةكيك لة هؤكارةكاين . 81 بازرطاناين كؤيلة كة باثريانييانيان كؤيلة كردوة
  . سةرهةلَداين ثاريزطاري كردن بوو لة كؤيلةداري
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يةكةمييان بؤ زجنييةكان و دووةم بؤ ، 82ت بة دوو بةش داراحلةرب و دارالسالم الَدابةش كردين و
بةر شايةدمان لة بارودؤخي شةِردا كؤيلة كردين ئةوانةي سةرثيضي دةكةن لة بةرام. موسلَمانةكان

  . تيثةكاين فةتح و نةسر املبني ئازادن لة كردارةكانييان، هينانةوة ِرةواية
. ئةمةي سةرةوة ووتةي بيتةر كؤيل وتة بيذي يونسيفة،  ئةوة ئيمةين دوو سةدة دةطةِريينةوة بؤ دواوة

  . تدار بووالَطةِرانةوةكةش بؤ دواوة بؤ ذيِر سايةي ئةو سيستةمةي كؤيلةداري تيايدا دةسة
، بةلَكة ِراستييةكي دانثينراوة، لة سودان كؤيلة كردين باشورييةكان لةوة دةرضووة تةا هةوالَيك بيت

. ِريكخراوي داكؤكي لةو كؤيالنة دروستكراوة و بازاِري تايبةيت خؤي هةية و كار بؤ ئازاد كردنيان كراوة
دؤالر ناوةندي هاوسؤزي لةطةلَ مةسيحييةكان 3000000 كؤيلة بةرامبةر بة 6000بة طويرةي هةوالَ 

هةرضةندة يونسيف ، بارةطاي ئةم ِريكخراوة لة زوروخيي سويسراية، كِريويانةتةوة ئازادياين كردوة
ِرةخنةي توندي لةم هةنطاوة طرتووة بةهؤي ئةوةوةي ثيي واية ئةم هةنطاوة هاوكاري طةرمكردين بازاِري 

نةوة باشترين هةنطاو بؤ كؤتايي هينان بةم كارة ِراوةستاين دةست بة جيي بةالي ئةوا، كؤيلةداري دةكات
بيشك كؤتايي شةِريش . شةِرة لة باشوري سودان لة نيوان دةولَةيت ئايين باكورو كةمايةيت ئايين باشور

مةوة ضونكة سةرضاوةي شةِرةكة لة جيبةجيكردين شةريعةيت ئيسال. بة يب كؤتايي دةولَةيت ئايين نابيت
  . 1983دةسيت ثيكردةوة لة سالَي 

ِراثؤرتةكاين يونسيف ئةوة دةرةخةن لة ليكؤلَينةوةكانيان كؤيلةداري لة باشورو ِرؤذئاواي سودان بة 
  . 83وي بالو بؤتةوة الَبةرب

فة ئةلَي15000 -كؤمةلَةي ِرزطاري كؤيلة لة سودان بارةطاكةي لة جني كؤيلةي كريستاين و يب 
كؤيلةدارةكان لة بةرةي ،  تا ئيستا كِريوةتةوة زؤربةيان ذن و مندالَن و ئازاديانيان كردوةئاينةكاين

ئؤغستني ال لة ضوارضيوةي ئةو تويذينةوةي كة لة زانكؤي كؤلَؤمبيا . 84تدارةوة نزيكن الَئيسالمي دةسة
 نةتةوةيي ئيسالمني هيرش دةستة ضةكدارةكان كة زؤربةيان سةر بة بةرةي (-ثيشكةشي كرد تيايدا دةلَيت

ذن و منلَةكان بةهؤي كاروانةكاين كؤيلةوة دةبةن بؤ كاركردن لة ، ثريةكان دةكوذن، دةكةنة سةر الديكان
، يت ناوةِراستالَهةنديكييان دةنيرن بؤ والتاين ِرؤذهة، نالَكيلَطةي كشتوكالَ ياخود خزمةت طوزاري ما

لة اليةكي كةوة ميلشياكاين سةر بة ِرذيم ئةو . 85راتيش هةية لةوانة سعودية و ليبيا و ئةطةري ئيما
ئةمةش زؤر لة ، حةوت مليؤنة دانيشتووانةي باشورييان ناضار كرد لةو كيلَطانةدا كاري زؤرة ملي بكةن

ئةو سستةمةي هةر ئيستا لة ِرؤذئاواو باشوري سودان دوبارة ، سةردةمي كؤياليةيت يةوة نزيك دةبيتةوة
تةوة كاري ثيتووةكانيش لة سةربازطاكاين تايبةيت كؤكردؤتةوة كة لة الَهةروةها هة. 86دةكري

، هةر ِرؤذةي بة شوينيكا دةيانطويزنةوة. 87سةربازطةي ئاثارتايدةكاين باشوري ئةفريقيا دةضيت 
نب بة خةلَكةكة برسي دةكةن تا ب، سةرباري ئةوةي لة سةربازطاكاندا تةبشرية موسلَمانةكان ضاالكن

  . 88موسلَمان 
ئةو لة ، ميندي كة كضيكي كؤيلةي باشوريية ثةرتوكي كؤيلةي نووسي و دةنط و سةداي لة جيهاندا دايةوة

لة ثةرتوكةكةيدا باسي ئةوة دةكات ،  سالَيةوة كراوة بة كؤيلة و بردوويانة بؤ باكوري سودان12تةمةين 
ثامشاوةي خؤراكي ، هيشت دةست لة منالَةكانيان بدةملةو مالَةي كارييان ثيم دةكرد نايان -و دةلَيت 

تا هةلَيكي بؤ ِريك دةكةويت و هةلَديت و خؤي ِرزطار ، خؤيان ثي دةدام و ِرؤذ تا ئيوارة كاريان ثيم دةكرد
  . ئيستا لة بةريتانيا ذيان دة باتة سةر، دةكات
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ا ثاش ياساغ كردين زياتر لة سةدةو نيويك لة بةِراسيت شةرمةزاريية لة سةدةي بيست و يةكدا لة جيهاند
ضريؤكي . تاين كةنداو كؤيلةداري بةردةوام بيتالَسودان و مؤريتانيا و ناجيةر و ثاكستان و هيندستان و

  . 89ميندي ضريؤكي دادطايي كردين كؤيلةداري و شةرمةزار كردنييت لةم سةردةمةدا 
  سةرضاوةكان

  . 191ص–ترمجة عبداهلادي عباس –فاطمة مرنيسي - و ساالنيب والن–احلرمي السياسي  (-1
  ) . 116وةرطيِراين سيامةك بابةك ل-عةيل مري فريدؤسي–ئيسالم ناسي  (-2
  . 16ص–سلسلة االسالمية معاصرة –مكتبة دار القلم -حممد عطا سعيد رمضان-الرق يف تاريخ (-3
  . 55ص–الدين دارالع– شريعة محورايب و اصل التشريع يف الشرق القدمي -4
  ) . 3-2فقرة -21االصحاح –سفر اخلروج –عهد القدمي  (-5
  ) . 1988-ص200–دار اخبار اليوم –حكايات اجلواري يف قصور اخلالفة  (-6
  ) . 33 ل 2001االهايل -الدكتور فاظل االنصاري –العبودية . (-7
  . 311 ص -15-10فقرة -االسحاح عشرون–سفر تثنية – العهد القدمي -8

  ) . 111ل، 1994دميشق–داراحلحساد –ترمجة الياس مورقيس ، موريس الجنية-عبوديةال -9
 . 37 ل7سةرضاوةي  -10

  ) . حسني امحد امني-13370عدد -1999-12-16-حياة-11
  ) . 120خليل عبدوالكرمي ص-سينا للنشر-دولة يثرب بسائر عام الوفود (-12
ول ص الَا و جز–ترمجة عبداجميد القيسي –بوين هاملتون جيب و هارولد –اتمع االسالمي والغرب –-13
63-64 .  
  . 115ل– ئيسالم ناسي -14
  . 79ص، 1997سينا للنشر –خليل عبدوالكرمي –جذور التارخيية لشريعة االسالمية -15
  . 219-173ص .. .. .  احلرمي السياسي-16
  . 120ص–.. .. .. دولة يثرب–-17
  . 199ص-.. .. ..  احلرمي السياسي-18
  . 246ص ، امين ابراهيم. د، االسالم والسلطات-هةروةها - 28ل .. .. ..  ئيسالم ناسي-19
  . 28ل، .. .. .. ..  ئيسالم ناسي-20
  . 27ص–الرق يف التاريخ -79ص،  جذور تارخيية للشريعة االسالمية-21
  . 86ل.. .. .. . اتمع االسالمي والغرب-22
  . 88 ل– .. .. .. اتمع االسالمي والغرب-23
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  . 8ص–حممد عطا –الرق يف التاريخ  -24
  . 63ل.. .. .. . العبودية. 7مصدر -25
  ) . 51 العبودية ص 7هةمان سةرضاوة -26
  ) . 355ص–حروب دولة الرسول سيد حممود قمين  (-27
  . 80 جذور تارخيية لشريعة ص-28
  . 80 جذور تارخيية للشريعة ص-29
  . 85 العبودية ل 7سةرضاوةي -30
  . 18حممد عطا ص– الرق يف التاريخ -31
  . 2004-6-3 ِرؤذي 853، حيوار تةمةدن ذمارة_ عةفيف ئةخزةر -32
  . 186ص، دار االهايل-حممد سيعيد الطالب– الدولة والدين -33
مركز احباث دراسات ، فاحل عبداجلبار–دراسات اولية – البنية الوعي الديين والتطور الرامسايل -34
  . 49 عامل العريب صشتركية يفالَا

  . 174ل.. .. .  الدولة والدين-35
  . 189ل.. .. .  الدولة والدين-36
  . 207ل .. .  الدولة والدين-37
  . 1994طبعة اويل ، ترمجة الياس مرقص، موريس الجنية،  العبودية-38
  . 41394 عدد 2000-4-16االهرام -39
  . عفيف االخضر، يف السودانحولة اعادة الرق ، 1999-10-26 13380 حياة عدد -40
  . 2002 -5-27 سايدي يب يب سي -41
  .  بةيان ئيمارايت42-17-3-1998
43- .www. annabaa. org .  
  .  جةزيرة نيت2001-10-7سايدي -44
45-www. annabaa. org .  
  . 1998-11-24، 13048حياة عدد ، ذنامة ِرؤ-46
  . 13048 حياة عدد -47
  . 2003-11-7 يب يب سي -48
  . 2004-30-5– ميدل ئيست ئؤنالين -49
  . 2000-3-24 تاريخ 1203عدد ، وطن عريب طؤظار -50
  . 13012 عدد 1998-10-19 حياة -51
  . 2003-12-19 يب يب سي -52
  . 199-10ة وسعيد ابو العينني ص حكايات اجلواري يف قصور اخلالف -53
  . 7ص.. .. .  حكايات-54
  . 8ص.. .  حكايات-55
  . 201ص.. ..  حكايات-56
  . 20ص.. .. .  حكايات-57
  . 90ص.. .. نصاريالَفاضل ا. د، العبودية–-58

30 

http://www.annabaa.org/
http://www.annabaa.org/


www.kurdistannet.org 
 بةكايت ناوةندي ئةوروثا  20:27 4-3-2005

  . 30ص.. ..  حكايات-59
  . 35ص.. . حكايات= 60
  . 36ص.. .. .  حكايات-61
  . 123 ل.. . اتمع االسالمي--62
  . فازلَ االنساري. د.. .. ..  العبودية73ل _ 63
  . فازلَ االنساري. د.. .. العبودية، 128 ل -64
 . 94ل.. ..  العبودية--65
  . 1998-3-17 بةيان -66
  . 1998-3-17بةيان -67
  ) . 1999-11-3ِرؤذنامة –بةيان  (-68
 . جةزيرة نيت 69-10-5-2001
  ) . ز ئيحسان عةبدوالعةزي- بةيان3-11-1999 (-70
  . 2001-9-7 يب يب سي -71
  ) .  يب يب سي 72-27-4-2004
  . 238ل–بريوت لوبنان –دار الكتب العلمية -لالمام ايب احلسن البالزري –فتوح بلدان  -73
  . 74ل.. .. ..  العبودية-74
  . 128ل -بةشي يةكةم ،  اتمع االسالمي-75
  . 22ل –حممد ابو قاسم حاج محد -السودان –-76
. د، سينا للنشر،  االسالم السياسي والرامسال اهلارب- هةروةها-1999-5-7 1157 عدد، وطن عريب -77

  . 1994خدجية صفوت 
  . 189-188ص.. .. ..  الدولة والدين-78
  . 134ص.. .. موريس الجنية.  العبودية-79
  . 135ص.. .. . موريس الجنية. العبودية—80
  . 114الدين ص و منشورات عال، يةاملثقون لسودانيون والطائفية املريغنية املهدو--81
  .  حممد ابو قاسم حاج حممد13254 حيات عدد -82
  . 1999-5-7، 1157عدد ،  وطن العريب-83
  . عفيف االخضر، حولة اعادة الرق يف السودان13380 عدد 1999-10-26 حيات -84
  . خاليد مبارك، 2000-3-23 13164،  حيات عدد--85
  . جورج طرابيشي، 13259عدد ، 1999-1-27،  حيات-86
  . سةرضاوةي ثيشوو-87-88
  2004-2-26يب يب سي -89
  ميكي هةميشة طةرم بؤ نوسةريكي ِرةويت ئيسالمي نةخوينةوارالَوة

  *عةبدوالَاي كوِري ئةيب سةرح
  سةركردةي كام جؤرة موسلَمان

لةو ، سالَ دةطوزةريت 5سودان تا ئيستا –هةرضةندة لة نوسيين ناميلكةي بةرةي ئيسالمي نةتةوايةيت 
، بة تايبةيت ثةيوةند بة ئيسالمييةكان، كاتةوة بؤ ئيستا سودان بؤ خؤي زؤر طؤِرانكاري تيدا ِروي داوة
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شانسي خؤيان تييدا ، سودان يةكيك لة ناوةندةكاين شكسيت ئيسالمي سياسي بووة لةم ماوةيةدا
ت الَ سةركةوتنةكانييةوة دةكرد لة دةسةئةو حةسةن تورابييةي كة نووسةر شانازي بة. تاقيكردةوة

نووسةري ناميلكة ئةطةر جاريكي كة بة . دةركرا و ئيستا لة كوجني زيندانةكاين هاوسةنطةرةكان خؤيةيت
نووسينةكةيدا بضيتةوة ئةوا لةوانةية زؤر طؤِرانكاري تيدا بكات ياخود هةر لة كؤي نووسينةكةي خؤي 

سةرباري نةناسراوي ، لةسةر ئةو ناميلكةية بؤ ئيستا درةنطةِراستة باس كردن . ثةشيمان بيت
م من تةا دةمةويت بيكةمة منوونةيةك بؤ خويندنةوةي ميذويي لةسةر نوسراوة الَبة، نووسةرةكةي

ِراستكردنةوةي بابةيت ميذوويي . ئيسالمييةكان و ِرادةي ئاسيت فكري ئةم جؤرة نووسةرانة دةرةخات
ميذوو وةك هةر لكيكي كةي زانياري بةردةوام ثيويسيت بة . سارد بوونةوة نازانيتهةموو كات طةرمة و 

نووسينةوةو خويندنةوةي سةرلةنوي هةية بة طويرةي ثيشكةوتن و دؤزينةوةي شوينةوار و زالَ بووين 
ةلَ ميذوودا بة تايبةيت هةلَسةنطاندين دةقة ئاينييةكان و بةراوردكردين لةط، بريكردنةوة بةسةر سؤز دا

ئةركيكي طرنطة و ثيويستة كات ميذوونوسان ئةو دابِرانةي لة نيوان دةقة ئاينيية ثريؤزةكان و ميذوودا 
نووسيين ئةم بابةتة ئةركي . بةرطي ِريالسيت بكةن بة بةر ضريؤكة ئاينييةكاندا، هةية ثِري بكةنةوة

ئةو بةشةيان كة ، ة بؤضووين لةم ضةشنة بدةنةوةم بالَبراياين موسلَماين كوردستانة ئةجنامي بدةن و وة
نةك تةا عةبدوالَلةي كوِري ئةيب سةرح . شارةزايي باشييان لة كةلةثورو ميذووي ئيسالميدا هةية

سةدان ضريؤكي دروستكراوو لة ، دةكري و كراوة بة سةركردةي ئيسالم بطرة سةداين لةم ضةشنةمان هةية
  . بة خويندنةوةي سةر لة نوي و تيِروانيين تازة هةيةبةر دةستداية هةمووي ثيويسيت 

ئةم ناميلكةية لة نووسيين كاك ئارام قادرة و كاك ِريدار ئةمحةد ثييدا ضؤتةوةو يةكيكة لة زجنريةي 
  .  زايين1998 ي سالَي 7زجنرية –وكراوةكاين يةكييت قوتابياين ئيسالمي الَب

ة بة كةسايةيت عةبدوالَلةي كوِري ئةيب سةرح كة لة ثةرةطرافيكدا لةم ووتارةدا ِرةخنةكةم تةا تايبةت
نوسةر لة يةكةم ثةرةطرايف نووسينةكةيدا . ناوي هاتووة منيش كردوومة بة قارةماين ئةم ووتارة
عةبدوالَالي (ثاش ئةوةي سةركردةي ئيسالمي –سفتاحةكةي بة هةلَةيةكي ميذووي دةكات و دةنووسيت 

ئةمةش ، يب سود بوو) سودان( ز هةولَيكي زؤري دا بؤ ِرزطار كردين 1952لة سالَي ) كوِري ئةيب سةرح
  . .. .. ، بةهؤي بةرةنطاري و خؤِراطري طاورو بت ثةرستةكاين سودان

هةموو كات ، الي مرؤظي بونيادطةرا كات نةطؤِرة، باوةِر ناكةم الي نووسةر كات و شوين طرنطي هةبيت
ةكةي ِرابردووةوة سةيري ئةمِرؤ دةكةن و ئاواتة خوازي طةِرانةوي ميلي كاتذميرن ئةوان بة ضاويلكة ثريؤز
سةردةمانيك ِرةونةقي ئاين و داهينانة ئاينييةكان بوو تةقديسي هةموو ، بؤ سةردةمة ثريؤزةكان

ثيكهاتةكةي دةكريت لة كات و فةرهةنط و شيوةي ذيان و داب ونةريت خؤراك وجل و بةرط و شيوةي 
قسةكردن و زاراوةي ئاخافنت و ئارايشيت دةم و ضاوو و ديكؤري خانوو و كةل و ثةيل مالَ و تةنانةت 

 سةدة ثيش 13لة ِراستيدا عةبدوالَلةي كوِري ئةيب سةرح زياتر لة .. .. . ميوةو خؤاكي خؤشي ئةو كات
دة بؤ بنيادطةرايةك  سة13م الَبة. ئةو ميذووةي كاكي نووسةر نوسيوييةيت هيرشي كردة سةر سودان

هةلَةيةكي طةورة نيية ضونكة ئةو خةون بة ميذووي طةليك لةوة ثيشترةوة دةبيين خوازياري 
  . طةِرانةوةيةيت

ثاشان بزانيني طاورةكاين سودان . لة سةرةتاوة دةمةويت عةبدوالَلةي كوِري ئةيب سةرحتان ثي بناسينم
  . ؟؟لةم ِرزطارييةي ئيسالم دةسكةوتييان ضي بوة
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لة بةين عامر بةين لوئةي سةر بة خيلَي ، ) عةبدوالَلةي كوِري سةعدي كوِري ئةبو سةرحة(ناوي 
بةهؤي ئةوةوةي خويندةوار و قورةيشي و شري ، ثيش ِرزطاركردين مةككة كؤضيكرد بؤ مةدينة، قورةيشة

  . 1ثةيامنير كردي بة كاتب وةحي خؤي ، براي عومساين كوِري عةفان بوو
ثاش ماوةيةك لة . و كاتب وةحي بوو) خ. د(مانيك لةنزيكترين سةحابةو مةحرةمةكاين حممد سةردة

) خ. د(ضؤنييةيت هاتنة خوارةوةي ئايةتةكاين قورئان و كاكلَي مةسةلةي وةحي و ثيغةمبةرايةيت حمةمةد 
ِري و ضونكة ضةند جاري وشةو ِرستةي ئايةتةكان بة ئيشتيهاي خؤي دةطؤ، دةكةويتة طومانةوة

ثيغةمبةريش يب ئةوةي ثةي بة شتةكة بةري ئةو ئايةتة دةست ليدراوانة بةهي خؤي دةزاينَ و ئةم 
 لة 14لة سورةي موئمنون ئايةيت ) فتبارك اهللا احسن اخلالقني(لةسةر ئايةيت ) ئةيب سةرح(مةسةلةية 

، ئيسالم هةلَدةطةِريتةوةلةسةر ئةو باوةِرة ئةيب سةرح لة . تةك ثيغةمبةردا دةكةويتة كيشةوة
قوله ، 2 ي سورةي ئةنغام ئاماذةية بؤ ئةم كارةساتة 93ئايةيت ، لَ دةكاتالَثيغةمبةريش خويين حة

وة ض ) . (اسباب نزول(ئةم ئايةتة لةسةر ئةو ِروداوة نووسراوة . ومن قال سأنزل مثل ما أنزل أهللا-تعال
) كةضي(وةحيم بؤ هاتووة و _درؤ هةلَدةبةسيت يا بلَي كةسي ستةمكارترة لةو كةسةي كة بة زماين خوا 

هيض بؤ وةحي نةكرايب ، بلَي نةي ئةوةي خوا نازلَي كردووة نازلَي دةكةم–وة كةسيوة ، بؤ منيش وي
طرفتار بوون و ) ضلؤن(ستةمكارانة كة لة ثةلةقاذيي مةرط و داندان ) ئةم(خؤزطة ئةتبيين كايتَ كة 

ئةمِرؤ بة دةرد ، دةخؤتان لة طيان كيشان ِرزطار بكةن–و ثييان دةلَين (بؤ دريذ ئةكةن مةالئيكةش دةستيان 
لةبةر قسة طةيلَ كة بة ناهةق لة بابةت خواوة دةتان وت و لة ، و عةزابيكي ثةست كةرةوة سزا ئةدرين

 2ستاد مةنتةقة ، ورديبا ترمجة ك. القران الكرمي) (ِراست ئايةت و نيشانةكاين خوادا خؤتان بة زل دائةنا
  ) . كشوري

واما عبداهللا بن أيب ( (م ئيمام ايب حةسةن بالزةِري بةم شيوةية لة ئةنساب االشراف بؤمان دةطِرييتةوة الَبة
) الظاملني( (فيجعلها ) ) الكافرين( (فأنه أسلم وكان يكتب بني يدي رسول اهللا علية وسلم فيملي عليه ، سرح

وأشباه هذا فقال أنا أقول كما يقول حممد ) ) عليم احلكيم( (فيجعلها ) ) احلكيمعزيز ( (وميلي عليه ) 
فأمر رسول اهللا . وهرب ايل مكة مرتدا.. .. . ) ومن أظلم ممن( (فأنزل اهللا فيه . واتيبمثل ما يأيت به حممد

  . 3 صلي عليه وسلم بقتله
بوو لة دوذمنة هةرة سةرسةختةكاين عةبدالَلة كوِري ئةيب سةرح ثيش ِرزطاركردين مةككة يةكيك 

كة بة هةموو شيوةيةك ثيشتر دذايةيت ، ئةو ليبوردنةي كة سةرجةم خةلَكي مةككةي طرتةوة. ثةيامنير
تةنانةت . 4ثةيامنيرييان كردبوو تةنانةت شاربةدةريشييان كردبوو ئةيب سةرح ليي يب بةري بوو 

 زيدةتر بوو لة دوذمنايةيت عةكرةمةي كوِري ئةيب جةهل و دوذمنايةيت ئةيب سةرح بؤ ثةيامنير طةليك
  . 5سةفوان بن ئوميية 

ناوبراو لة هيض . لَةالَ ئةطةر دةسيت بة كةعبةشةوة بيت خويين حة-ثيش طرتين مةككة ثةيامنير وويت
ككة لة اليةن م لةطةلَ ِرزطاركردين مةالَبة. شتيك دةسي نةثاراست و دريغي نةكرد لة دذايةيت موسلَمانان

لةطةلَ ئةودا خؤي طةياندة ، ) عومساين كوِري عةفان(موسلَمانانةوة بة ثةلة خؤي طةياندة شري براكةي 
مدانةوةيان بيدةنط بوو ئةوجا وويت الَثةيامنير تا ماوةيةك لة وة، ثةيامنير تا داواي ثاراستين بؤ بكات

–ر . شيت كةي نةوت.  بةلَيكاين ووت ثاش ِرؤيشتنيان ثةيامنيكي ئازا نةبوو –بة هاوِريلة ناوتانا كةسي 
ئايا –مدا ووتيان الَئةوانيش لة وة. كة منتان بةيب دةنطي بيين دةبوواية بتان كوشتاية، بيكوذيت

 ثيغةمبةري خودا بة ئيشارةت كةس –مياندا وويت الَئةويش لة وة. ئيشارةتت ثيمان دا تا بيكوذين؟؟؟؟
  . 7، 6ناكوذيت 
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 يةكيك لة ئةنسارةكان بِرياري دا كوِري ئةيب سةرح –يكي كة بةم شيوةية ِروداوةكة دةطيِريتةوة يةك
ثةيامنير ، كة طةِرانةوة، كاتيك عومسان لةطةلَ خؤي هيناي بؤ خزمةت ثةيامنير تا ليي ببوريت. بكوذيت

 ثيغةمبةري –مدا وويت الَةويش لة وةئ.  ئايا وةفادار بوويت بةو بِريارةي دابووت–بة ئةنسارةكةي ووت 
 بؤ –مدا وويت الَثيغةمبةري خوداش لة وة. خودا دةستم لةسةر مششير و ضاوةِرواين ئيشارةيت تؤ بووم

  . 8ثيغةمبةري خودا ئيشارةت دان نيية 
 كاتيك ليذنةي هةلَبذاردين خةليفة ثاش برينداركردين خةليفة عومةر كوِري خةتاب ثيك هات لة عةيل

، عةبدوالِرةمحاين كوِري عةوف-سةعدي كوِري ئةيب وةقاس-عومساين كوِري عةفان–كوِري ئةبو تالَيب 
وة بة بةشداري عةبدوالَلةي كوِري عومةر لة مالَ مةيسوةري كوِري مةخزرةمة كؤبوونةوة بؤ هةلَبذاردين 

 عةماري كوِري ياسر بة .ملمالينَ بة ِروين دةركةوت لة نيوان اليةنطراين عومسان و عةيل، خةليفة
ئةطةر دةتةويت جودا خوازي لة نيوان خةلَكدا ثةيدا نةبيت عةيل بؤ -عةبدوالِرةمحاين كوِري عةويف ووت

ئةطةر عةليت دةست نيشان ، عةمار ِراسيت ووتوة–ميقدادي كوِري ئةسوةد وويت . خةليفايةيت هةلَبذيرة
  . كرد بيستمان و طوي ِرايةلَيشمان كرد

ئةطةر ويستت نةيةلَي دووبةرةكي لة نيوان قورةيشدا دروست بيت -لَةي كوِري ئةيب سةرح وويتعةبدوا
ئةطةر ،  عةبدوالَلة ِراسيت كرد–عةبدوالَلةي كوِري ِرةبيعة وويت . ئةوا عومسان هةلَبذيرن بة خليفة

عةمار سةركؤنةي . د بيستمان و طوي ِرايةلَيمان كر–عومسانت بؤ خةليفايةيت دةست نيشان كرد وومتان 
  . 9؟ .. .. ..  تؤ لةكةيةوة وات ليهاتووة نةسيحةيت موسلَمانان دةكةيت-ئةبو سةرحي كرد وويت

عةمري كوِري عاس ، عةبدوالَلةي كوِري ئةبو سةرح لةطةلَ عةمري كوِري عاس بةشداري فةحتي ميسري كرد
ؤنترين و دةولَةمةندترين شارستاين تداري نيشتماين خاوةند كالَكراية دةسة، ثيشةي كؤين قةساب بوو
ناوي مانطاي شريي لة ميسر نا بة هؤي خيرو بير و دةولَةمةندي و زؤري . مرؤظايةيت تا ئةو كات

  . 10داهاتةكةيةوة 
ئةوةي جيي سةرجنة هةلَطةِراوةكان لة ئيسالمةكان ضاالكانةتر و دلَسؤزانةتر بةشدارييان لةو جةنطانة 

سزايةك . بةلَكة بؤ بةدةست هيناين دةسكةوت، وة نا بؤ ئيسالم و ثةيامةكاينلة دلَسؤزييانة. دةكرد
سةثاندي بةسةريياندا ئةوةبوو ياساغيكرد ) ِرةدة(خةليفة ئةبو بةكر ثاش سةركويت ياخي بووةكان 

ثاشتر ئةم سزاية لة سةردةمي . لة نيعمةيت دةسكةتةكان بيبةريياين كرد، بةشداري بكةن لة غةزةواتةكان
. مةردا لة سةرييان الدرا و ِريطةيان ثي درا بةشداري لة غةزةواتةكان بكةن و دةسكةوت بة دةست يننعو

ك لةو خيكشتوكالَ و بازرطانييان نةبوو، نة دةسكةوت تاكة داهاتييان بوو بؤ ذيانالَديارة بؤ زؤري .  
سييةم ثياوةيت عةبدوالَلةي ت و بووين بة خةليفةي الَعومساين كوِري عةفان ثاش طةيشتين بة دةسة

بةوةي لة سةرو بةندي هةلَبذاردين خةليفةي سييةم ثاش كوشتين عومةر لة ، كوِري ئةيب سةرحي دايةوة
ز لة جيطةي عومةري كوِري عاس كردي 647سالَي ، بةرامبةر عةيل اليةنطري لة شري براكةي خؤي كردبوو

  . 12 ي كؤضي 25واتة سالَي ، 11بة عاملي ميسر 
. ومةري كوِري عاسيش كة فةرماندةيي ئةو فةحتانةي كردبوو لة عاملييةوة كرا بة فةرماندةي سةربازيع

 من دةست بة شاخي مانطاكةوة بطرم ئةيب –م بةم كارة لة كةمكردنةوةي ثلةو ثايةي وويت الَئةويش لة وة
يي و زؤري بة ميسرييان دةووت مانطاي شريدار بةهؤي دةولَةمةند. سةرحيش بة طوانةكةيةوة

دةسكةوت و باج و خةراج لة دةست عامل كؤ دةبوةوة و كاري جةنطيش بة فةرماندةي . دةسكةوتةوة
شاخةكةي كة فةتح و ، ِريك شةِري ئةيب سةرح و عةمر لةسةر طواين ميسر بوو. سةربازي دةسثيردرا

  . ثاريزطاريية لة ئيسالم بةاليانةوة طرنط نةبوو
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فلما أنزل الروم االسكندرية سأل أهل مصر .. . -ئاوا باسي ئةم ِروداوة دةكات ئيمام ئةيب حةسةن بالزةري 
ن له معرفة باحلرب وهيب يف أنفس العو ففعل حيت هزمهم الَعثمان أن يقر عمرا حيت يفرغ من قتال الروم 

رة أنا كماسك قرين البق-فأراد عثمان أن جيعل عمر علي احلرب وعبدواهللا علي اخلراج فأيب عمرو قال
  . 13مري عليها فويل عثمان بن سعج ايل مصر الَوا

أن عبدواهللا بن سعد كان علي خراج مصر من قبل ( -هةروةها هؤي الداين عةمر ئاوا دةست نيشان دةكات
) عثمان فجري بينه و بني عمرو كالم فكتب عبداهللا يشكو عمرا فعزله عثمان و مع العملني لعبداهللا بن سعد

14 .  
ي ئةبو سةرح يةكيك بوو لة ضوار عاملة سةرةكي و طرنطةكةي عومسان لة طةلَ معاوييةي عبدالَلةي كوِر

  . 15سعيد بن عاص لة كوفة ، ئينب عامر لة بةصرة، كوِري ئةبو سفييان لة شام
،  ي كؤضي بة سةركردايةيت كوِري ئةيب سةرح هيرش كراية سةر بةشيك لة ئةفريقييا وطريت27سالَي 

 100000ثينجيةكي دةسكةوتةكة خؤي دةدا لة ، كةم كوِرة مامي عومسان لة طةلَييدا بوومةرواين كوِري حة
عائيشة خيزاين ثةيامنير . كة عومسان بة دياري طةِراندييةوة بؤ مةرواين كوِري حةكةم،  دينار200000و 

 كاتةي ئةويش نةفرةيت لة باوكي مةروان كردوو لةو) ص( شايةدي ئةوة دةدةم كة ثةيامنيري خوا –وويت 
ثينج يةكي ئةو ،  قنتار زيِر300دةسكةويت ميسر بة ئةندازةيك زؤر بوو خؤي دةدا لة . 16لة ثشيت بووة 

، خةليفةش كة عومساين كوِري عةفان شري براي ئةيب سةرح بوو، دةسكةتة نيردرا بؤ ثايتةخيت خةالفةت
  .  قنتار زيِري دةكرد12راي كة ثينج يةكي ثينج يةكةكةي طةِراندةوة بؤ ئةيب سةرحي شري ب

طويي نادا بةوةي ، عةبدوالَلةي كوِري ئةيب سةرح لة كؤكردنةوةي جزييةدا دةست و ثلي ثِر بةرةكةت بوو
ثاش كؤكردنةوةي سفرةي بةردةم خةلَكةكة هيضي لةسةر دةميين ياخود ووشكة كات و بةتالَة بيت و 

 ئةم دةست بة خيرو بةرةكةتييةي كوِري ئةيب سةرح لة .خةلَكةكة بة دةست برسيتييةوة دةنالَينن
ئةم ثيخؤشحالَيية مل طفتو ، كؤكردنةوةي باج و خةراج و جزيية خةليفةي موسلَماناين ثيخؤشحالَ دةكرد
  . طؤيةي خوارةوةدا ِرةنطة داتةوة لة نيوان عومسان و عةمري كوِري عاس كراوة

فقال ،  جباها عبداهللا بن سعد أيب سرح أربعة أالف ألفجيب عمرو خراج مصر و جزيتها ألفي ألف و-
  . 17نكم أعجفتم أوالدها الَذاك -فقال، ان اللقاح مبصر بعدك قد درث ألباا–عثمان لعمرو 

وكردنةوةي ئايين الَبةالي كوِري ئةيب سةرحةوة دةسكةوت طرنطترين شت بوو لة شةِرةكاندا نةك ب
، ةسكةوت بوو لة ذير ناوي جؤراو جؤر لة باج و خةراجةوة بؤ جزييةكاري ئو تةا كؤكرنةوةي د، ئيسالم

تةنانةت بة بةشيكي بضوك لةو دةسكةوتة ئامادةي ئةوةي نةبوو لة دروستكردين مزطةوتيش خةرجي 
حدثين حممد بن سعد عن الواقدي عن موسي بن ضمرة  –سةيري ئةم ووتةيةي خوارةوة بكةن ، بكات

،  صاحل عبدواهللا بن سعد بطرق أفريقية رجع ايل مصر ومل يول علي أفريقية أحداملا-قال، املازين عن أبيه
  . 18ومل يكن هلا يومئذ قريوان وال مصر جامع 

هةرضةندة هيض دةقيكي ئايين نيية عومساين كوِري عةفان سةرثشك بكات لة بةخشيين داهايت بةيت 
كة لة هةموو سةرضاوةكاين ،  كوِرة مامةكةيواملال ياخود بةخشيين دياري لة بةيت واملال بة شري براو

ئاذاوةي طةورة ثةجنةيان بؤ ِراكيشراوة و تةئكيدييان ليكراوة كة هؤكاري بةرثاكردين شؤِرش بوون 
يةكيك لة هؤكارة سةرةكييةكاين بةرثا كردين شؤِرش ئةوة بوو عومسان كةس و كاري . بةسةر عومساندا

مةروان كوِري حةكةم . 19صحابةو ياوةراين ثةيامنيري دورخستةوة كةضي طةورة ، تالَخؤي طةياندة دةسة
معاوية كوِري ئةبو سوفيان -سعد بن ئةيب سةرح شري براي–عةبدوالَلة بن عامر كوِري خالَي -كوِرة مامي

  ) . ئةمحةد ئدريس. د-معاوية و دذ بة شؤِرش(بةرة بايب لة بةين ئوميية هةمووياين كردة عامل 
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ئةويش لة ، بؤ شكايةت كردن ليي هاتنة الي عومسان، ازي بوون لة كوِري ئةيب سةرحخةلَكي ميسر ناِر
مدا بِرياري دا لةعاملي خبات و نامةيكي دا ثييان كة حمةمةدي كوِري ئةبو بةكر لة جيطةي ببيتة عاملي الَوة

بيين كة بانطييان كرد و م كاتيك دةضونةوة سواريكييان لة ِريطة الَبة، ئةوانيش بةوة ِرازي بوون، ميسر
ثةيامي عومساين ثيية كة كوِري ئةيب سةرح لة جيطةي خؤي مبينيتةوة و -لييان ثرسييةوة ثيياين ووت 

هلا (نامةكةيان هةلَطرت و طةِرانةوة بؤ الي عومسان و لةسةر ئةو نامةية كوشتييان ، سزاي ئةمانيش بدات
بؤضوون نزار مستةفا لة نوسيين ذياننامةي حممد بن ايب بكر هةمان ) . موئسسة الوقف االسالمي–اونالين 

  . ثشت ِراسيت دةكاتةوة
 ييان سةر بة 600 ضةكدار 900ئةو لةشكرانةي لة شؤِرشي دذ بة عومساندا بةذدارييان كرد لة كؤي 
. 20يت ئةيب سةرحةوة هاتبوون الَهيزةكةي عةبدوالِرةمحاين كوِري عةديس بوو لة ميسري ذير دةسة

ايلوقةداين عومسان ثيش كوشتين خؤي و سي كارةكةرةكةي و دةست دريذي كردنة سةر ئافرةت و ئ
هةرضةندة ئةيب سةرح يةكيك بوو لة ،  ِرؤذي خاياند40ن بردين بةيت واملال الَمالَةكةي و بة تا

دلَنيا نةبوو ضونكة ، م فرياي شريبراكةي نةكةوت و خؤي نةطالندة كيشةكةوةالَهؤكارةكاين شؤِرشةكة بة
كة حمةمةد ئةيب حةزيفة مصري يلَ طرت ئةوسا بة خؤي و . 20لة ِرةويت ِروداوةكة بةرةو كوي دةِروات 
ئةم ِراكردنة لةميذوودا بة ِراكردن لة ، ت بؤ شاري عاسقةالنالَذنةكاين و ضةند بار خشلَ و زيِرةوة هة
ِري سةفينيش كة لة نيوان معاويية و عةيل تةنانةت لة شة. دةست ئاذاوة بة ناوبانطة و ناوزةدكراوة

سةرطةرمي ِرابواردن و ذياين خؤشي بوو لة سايةي ئةو داهاتةي لة طواين ، هةلَطريسا بةشداري نةكرد
ِرؤلَي ، هةلَويستيكي هةلثةرستانةي طرتة بةر، ثاش نةماين عومسان. 22مانطاي ميسرةوة دؤشيبووي 

لةسةر شويين مردنةكةشي ِريك ،  كؤضي لة عةسقةالن مرد37تا لةسالَي ، سياسي و سةربازي نةما
  . 23ن و ِرميلة الَنةكةوتوونة لة نيوان عاسقة

نابيت ئةوة فةرامؤش بكةين لة بواري سةربازيدا كوِري ئةيب سةرح لةطةلَ معاويية سةركردايةيت يةكةم 
ز ئستويل 652هةروةها لة سالَي . 24ز تيايدا قوبرسي طرت 649ئستويل دةريايي ئيسالمي كرد لة سالَي 

كوِري ئةيب سةرح لة نزيك ئةسكةندةريية سةركةوتين بةدةست هينا بةسةر ئةستويل دةريايي 
 ثارضةيي هيرشييان كرد بؤ ئةسكةندةروونة 1000كة بة سوثايةكي دةريايي زياتر لة ، 25بيزةنتييةكان 

ثاشان لة سالَي ) . عبداملنعم ماجد-245-244ص-تاريخ السياسي للدولة العربية(م تيكيياين شكاند الَبة
ز لة طةورةترين جةنطي دةرياييدا كة جيهان لة ثاش شةِري فينيكس لة قةراخ ليكيا شةِري طةورةي 655

سةركةوتنكي مةزين بةسةر ئستويل بيزةنتييةكان بة دةست هينا كة لة ، واي بة خؤوة نةبيين بوو
 سربازييان 120000لةو شةِرةدا بيزةنتييةكان زياتر لة . 27اوبانطة  بة نذات الصواريميذوودا بة شةِري 

 -فةواز عدوسي–دار االرقام (بة شكاندين ئةو سوثاية ورةي ئيسالمةكان بةرز بوةوة ، ئامادا كردبوو
  .  مانط لة شةِر بوو لة دواي خؤي عاملي جبي نةهيشت بؤ ميسر15كوِري ئةيب سةرح ) . ئينتةرنيت

بة تايبةيت فةحتي ميسر و شةِري سودان ، ِري ئةيب سةرح لةم شةِرانةي كة بامسان ليي كرد بةذداري كو
عةبدوالِرةمحاين ، نابيت شويين شياو بدات بة كوِري ئةيب سةرح الي موسلَمانان، ثاشان ديينة سةري

. ي كردكوِري ئةيب مةجلةميش بة ئازايةتييةكي بيوينةي زياترةوة بةشداري هةمان فةحتي ميسر
لَ نةكرابوو تةنانةت ئةطةر دةسيت الَسةرباري ئةوةي وةك كوِري ئةيب سةرحيش خويين الي ثةيامنير حة

بة ) . كةعبة ثريؤزترين شوينة بؤ موسلَمانان بة طشيت وة ثةيامنير بة تايبةيت(بة كةعبةشةوة بوواية 
ةوة و بةخشيين داهايت موسلَمانان ت لة اليةن عومسانالَهينانة ثيشةوةي خزم و كةسةكاين بؤ دةسة

هةر لة ، ثييان كة بة مششير لة جةنطةكاندا ثةيدايان كردبوو جؤطةلةي خوينييان لةسةري ِرشتبوو
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دلَسؤزاين وةك عةماري ، سةرةتاوة سيما ناسراوةكاين ئيسالم اليةنطراين خةيت هةذاران لة ناو ئيسالمدا
ثاشان جطة لةوةي ئةم كار و كردةوانة . ي دذي وةستانةوةكوِري ياسر و ئةبو زةِري غةفاري بة توند

سةري عومساين خوارد بطرة ئيسالميشي كةرت كرد تا ئيستاش ئةو كةرت بوونة لة نيوان شيعة و سونة 
بيشك ، ) خةوارج-معاوية-عةيل(لة سةرةتاوة ئيسالمي كرد بة دوو بةش ثاشان بة سي ، بةردةوامة

بؤ منوونة وةك ثيشتريش . رح بةشي شيري لةم كةرتكردنة بةرة كةويتعةبدوالَلةي كوِري ئةيب سة
ثيش شؤِرشةكة وةفديكي جةماوةري خةلَكي ميسر هاتنة الي عومسان تا شكايةت لةو ، ئاماذةمان ثيي دا

بةلَكة ، بةالم عومسان نةك طويي لييان نةطرت، زولَم و زؤرداريية بكةن بةسةرياندا سةثابوو
  . 28ين كرد و تةنانةت يةكيكيشي لييان كوشت داركاريشييا

ئةمة طؤشةيةكي بضوك بوو لة ذياين ئةو فةرماندةي ئيسالمييةي لة ميذووي ئيسالمدا بة كةسايةيت 
!. شارةزايي لةسةر ثةيدا بكةن، هيوادارم ثيش ئةوةي ناوي سةركردة لة كةسيك بنين. سةير بة ناوبانطة

  !. و بطرة بةرامبةر ئاينةكةش تاوان دةكةننةك تةا بةرامبةر بة ميذو
  عةبدوالَلةي كوِري ئةيب سةرح و ِرزطاركردين سودان

لة ، لةم بةشةدا ناضمة سةر ئةو دةسكةوتانةي خةلَكي سودان لة ئيسالمةوة بة دةستييان هيناوة
اين دةبابني باسي دةستةك، سةرةتاوة بؤ ئيستا لة باشتركردين باري ذيان و وةدةستخستين مافةكانييان

ئةمانة ، نالَلة باشوري سودان و جنجاويد لة دارؤظةر ناكةم لة كؤيلةكردين جةماوةر و كوشت و بِر و تا
م الَلةم بةشةدا بؤ وة. هةمووي بؤ مرؤظي سةردةم ِرون و ئاشكرايةو كؤمةلَطةي جيهاين ِرسواياين كردووة

دةمةويت بةو نووسينانةي كاك ، ييةكان دةبةمبة براي نووسةر كاك ئارام هانا بؤ نوسراوةو دةقة ئيسالم
بةلَطة نامةو . مي ثي دةدةمةوةالَئارام نةياين خويندؤتةوة ياخود نايةويت بينة ناو بابةتةكةوة وة

مدانةوةي سةدان و هةزاران ناميلكةي وةك ئةوةي كاك ئارام الَديكؤمينت ئةوةندة زؤرة بةشي وة
  . ةكانبةدةستةوةية بؤ دةرخستين ِراستيي

بؤ ثاراستين سنووري باشور بة سةركردايةيت عةقةبةي ) خ. ِر(لة سةردةمي عومةر (كاك ئارام دةنووسيت 
، ثاشان شةِرو ثيكدادان بة ِريككةوتن كؤتايي هات، يت نؤبة دةست ثيكردالَكوِري نافيع هيرشي بؤسةر و

نؤبيةكان هاشايان ، ي كوِري ئةيب سةرحبةالضووين عةمري كوِري عاص لة عاملي مصر وة هاتين عبدوالَلة
) ) مقرة( (يت الَئةويش سوثاي ناردة سةريان وهيرش و ثيشِرةوي لة و، لة ِريككةوتن نامةكةيان كرد

) ) قليد وردس( (ثاش ئابلوقةدان مةليك ، ز652لة سالَي ) ) نقال العجوز( (دةسيت ثيكرد تا طةيشتة 
  . 29ةكانييان بةسةرياندا سةثاند و ئامانييان وةرطرت تةسليم بوو وة ئيسالمييةكان داخواز

ئةو داخوازييانة كة ثاشتر . كاك ئارام ثيمان نالَيت داخوازي موسلَمانةكان ضي بوو لة سودانييةكان؟؟؟؟
من لة . ديينة سةري نووسةر دةيان شاريتةوةو ديزة بة دةرخؤنةيان دةكات و ناويريت بياندركينيت

  . داخوازنامةية دةخةمة بةر دةستتانخوارةوة ئةو 
 عةربةكان لة –عةبدوالَلة حمةمةد ئةمحةد حةسةين كؤنة شاليار و بالَويزي بةرةي ئينقاز دةنووسيت 

عةبدوالَلةي كوِري ئةيب سةرح سوثاي ، ي كؤضي ويستييان سودان داطري بكةن27ِريطةي ميسرةوة سالَي 
م نةيان تواين بيطرن و سةركةوتن الَبة، نشيني نارد تا بيطريتي مةسيحي ) املقرة(بؤ شةِري مةملةكةيت 

ئيسالمةكان لةم . 30ِريك كةوتن ) ئةلبوغزةوة(تا لة ِريطةي ثةمياننامةي ، لة جةنطدا بةدةست ينن
با . م هةر سةرنةكةوتنالَجةنطةدا هةرضةندة ترسناكترين ضةكي ئةو سةرةمة مةجنةنيقة بةكارييان هينا بة

وكان – ئيمام حةسةين بيالزةِري نةك جؤن طةرةنط ضي لةسةر داخوازي موسلَمانةكان دةنووسيت بزانيني
مه فدخلت خيلهم أرض النوبة كما تدخل صوائف الروم فلقي مسلمون بالنوبة قتاال شديدا الَنافع أخا العاصي 
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ة فسموا رماة احلدق  و ولقد القوهم فرشقهم بالنبل حيت جرح عامتهم فأنصرفوا جبراحات كثرية و حدق مفق
فلم يزالوا علي ذلك حيت ويل مصر عبدواهللا بن سعد أيب سرح فسأله الصلح واملوادعة فأجام ايل ذلك 

. 31علي غري جزية لكن علي هدية ثلثمائة رأس يف كل سنة وعلي أن يهدي املسلمون اليهم طعاما بقد ذلك 
وساد عهد وال ميثاق امنا هي هدنة بيننا و بينهم علي أن الَاليس بيننا و بني -هةروةها لة دريذةيدا دةلَيا 

لنما الصلح بيننا –. 32رقيقهم او من غريهم  و نعطيهم شيئا من قمح و عدس و يعطونا رقيقا فال بأس بشرا
 و و بني النوبة علي أن ال تقاتلهم وال يقاتلونا و أن يعطونا رقيقا و نعطيهم بقدر ذلك طعاما فان باعوا نسا

ومن رواية أيب البحتري و غريه أن عبدواهللا بن سعد بن ايب ، هم مل أر بذلك بأسا أن يشتري و م وابناه
.. 33أس خيرجوا ا يأخذون ا طعاما =سرح صاحل أهل النوبة علي أن يهدوا يف السنة اربعمائة را

 بة كؤيلةداري  داهاتووي دذ34تةا ئةم ضةند ثةرةطرافة بةسة بؤ ئةوةي لة كؤنطرةي دؤرباين 
ِرزطار كردين سودان وةك . عةبدوالَلةي كوِري ئةيب سةرح لة ناو قةفةزي تاواين بة كؤيلةكردندا ببينينةوة

ئةو ثةمياننامةيةي لةسةري ِريك كةوتن و !!. كاك ئارام باسي دةكات تةا بؤ كؤيلكردين خةلَكةكةي بوو
ئةمةش لة بِري ، يين كؤيلة بوو بة موسلَماناننووسةر خؤي لة باسكردنييان دةشاريتةوة تةا بةخش

ئاماجني يةكةم و كؤتايي لة سةرةتاوة لة ِرزطاري سودان !!!. شانازي ثيويسيت بة داواي ليبوردن هةية
  . لة كاردا بةهيز وة لة جةنطدا ئازا لة فةرماندا طويِرايةلَ بوون، تةا بؤ كؤيلةي ِرةش بوو
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*  
 و  من بين عاص بين لوعبداللة بن ايب سرح احلسام بن حارث بن حبيب القرشي العامري •

  . مشهور ب ابو حييي. ي من قوريش
 .  سالَ وايل بوو لة ميسر12 •
خواية كؤتايي بة ذيامن بينة –لة سةر نويذ كردن مرد لة كاتيكدا دةثاِرايةوة دةيووت  •

 . ئةنتةرنيت سايدي ئيسالم. لةسةر نويذ
 خوينةوار لة قورةيشدا هةبوو 17ئيسالم هاتة ناو عةرةبةوة –بالزةري لة فتوح بلدان دةلَيت 

يةكةم كةسيش لة قورةيش بووة كاتب وةحي ثةيامنير . يةكيك لةوانة كوِري ئةيب سةرح بوو
  . ئةيب سةرح بوو

جطة لة عةكرةمة كة هةمزةي مامي ، ثةيامنير لة ضوار كةس خؤش نةبوو لة خةلَكي مةككة
كوِري ئةيب سةرح يةكيك بوو ، لَطةِرابونةوةئةواين كة هةموو لةوانة بون لة ئيسالم هة، كوشتبوو
  . لةوانة

  . ئايا دةزانن حةزرةيت نوح و ئيرباهيم لة يةك كاتدا ثيكةوة ذيياون؟؟؟؟
، هةر كاتيك ئيسالم لة زانياري ثةكي كةويت، ئيسرائيليات يةكيكة لة سةرضاوةكاين ئيسالم

ت لة سةر ذيان و بةسةرهات و ميغةمبةرانسةرضاوةي دةست نةكةويهانا بؤ تةورات ، ذوي ثي
سةرضاوةي . ئيسالم تةعرييب ئايين جولةكةية: طةورة بريمةند سةمري ئةمني دةلَيت. دةبات

ئةوةي بة سةرثييش ضاويك بة شةريعةي حةمورايب . شةريعةي حةمورابيية، شةريعةيت جولةكةش
، يي دةطاتة ئةو ئةجنامةيبة سانا، و نوسراوةكاين شارستانيةيت سؤمةري و بابلي خبشينيت

لة شةريعةت و ، كة بنضينةو سةرضاوةي ئاينة سامييةكانن، سةرضاوةي تةواوي ئةو ئةفسانانة
لة ، بؤ ذيان و ثةندةكاين ِرابةراين يةكتا ثةرسيت، ضريؤكي دروست بوون و الفاوي طةورةوة

  . سةرضاوةيان طرتووةو وةر طرياون، دةقةكاين ئةو شارستانييانةوة
ذياننامةو ميذوو شيوازو كايت دروست ، وين سةرضاوةي يةكةمي ناسيين ثيغةمبةران وسفر تك

الي مةتريالستةكان زةوي و طةردون دروست بووة ، الي ئاينةكان زةوي دروست كراوة(كردين زةويية 
جياوازي لة نيوان ميذووي دروست بووين زةوي لة ، لة ئةجنامي تةقينةوةي طةردووين مةزنةوة
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زانستيش بة سانايي دةتوانيت ئةو جياوازيية يةكال ، ن هةروو قوتاخبانة ملوينان جارةنيوا
نةك هةر ثيضةوانة ، ئاين لةطةلَ زانياري سةردةمدا، ليرةوة دةطةينة ئةو ئةجنامةي. ) بكاتةوة

 بةرامبةر ناتوانيت لة، بةلَكة دةقة ئاينييةكان لة ئاستيكي الوازي زانياريدا نوسراون. دةكةويتةوة
  . ئاسيت طةشةي زانستدا كةمترين داكؤكي لة خؤي بكات

بة طويرةي ميذوي ) . 1(سالَ ثاش باوة ئادةم ذياوة 1948بةطويرةي تةورات حةزرةيت ئيرباهيم 
بةِريز سةيد . بؤضونةكان نزيكن لة يةكترةوة،  ثيش زاين1850ئةوا لةسةر ميذووي ، زاينيش بيت

هةرضةندة ئةو بؤ ) . 2( ئيرباهيم لة ئور كؤضي كرد 1900-1850سالَي : تمةمحود قةمةين دةلَي
ئيرباهيم :موريس بؤكايش دةلَيت. خؤي لةسةر بووين كةسايةيت ئيرباهيم سةرجني تايبةيت هةية

، مرؤظايةيت بة زةويشةوة، بةطويرةي ئايين جولةكة بيت) . 3( ثيش زاين ذياوة 1850-1800لة 
 بة طويرةي ِرؤذميري 1975بةشي دووةمي سالَي. ثيش زايني دروست كراوة سةدة 37دةوروبةر 
ئةبو هورةيرة ) . 4( سالَ لة دروست كردين زةوي لة اليةن خواوة 5736هاوتاية لةطةلَ ، جولةكة
وخلق ) 3(وخلق اجلبال يوم الحد ) 2(خلق اللة الربة يوم السبت ) 1: ( (ثةيامنير ثيمي وتووة: دةلَيت
و بث فيها الدابة ) 6( و وخلق النور يوم االربعا) 5( و وخلق املالئكة يوم ثالثا) 4( يوم االثنني الشمس

وخلق ادم من بعد عصر من يوم اجلمعة من اخر اخللق يف اخر ساعة من ساعات ) 7(يوم اخلميس 
  ) . 5 (اجلمعة فيها بني العصر ايل الليل

  . دروست كراوة، وة لةثاش نيوةِرؤي ئةو ِرؤذة، ي سالَزةوي لة نيوةي دوةم، ليرةوة دةطةينة ئةوةي
بة طويرةي ، ئةم خشتةية. ئيرباهيم ئاوا دةطات بة باوة ئادةم، بة طويرةي تةورات بيت

  . سفر التكوين داِريذراوة، زانييارييةكاين

  ميذوي مردن تةمةن ميذوو دوا ئادةم بة سالَناو 

  93 0 930 00ئادةم 

  1042 912 ** 130شيت 

   1140 905 235ئةنوش 

  1235 910 235قينان 

  1290 895 395مهللئيل 

  1422 962 460يارد 

  987 365 622ئةخنون 

  1656 969 687متوشاحل 

  1651 777 874المك 

  2006 * 950 1056نوح 
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  2156 600 1556سام 

  2096 438 1658ئةرفكشاد 

  2122 433 1693شاحل 

  2178 464 1723عابر 

  1996 239 1757فاجل 

  2026 239 1787داعو 

  2049 230 1819سروج 

  1997 148 1849ناحور 

  2083 205 1878تارح 

  ) 6 (2123 175 1948*** ئيرباهيم 

، ابن سروج، ابن ناحور، ابن تارح، ابرام:  لةسةر ِرةضةلَةكي ئيرباهيم دةنوسريت26-11:1:لة تكوين
هةروةها لة ئينجيلي ) . 7. (ابن نوح، بن ساما، ابن ارفكشاد، ابن شاحل، ابن عابر، ابن فاجل، ابن رعو

كوِري ، كوِري ِرةعو كوِري فاجل، كوِري سةروج، كوِري ناحور، ئيرباهيم كوِري تارح، ثريؤز نوسراوة
كوِري ، كوِري المك، كوِري سام كوِري نوح، كوِري قينان كوِري ئةرفكشاد، عابر كوِري شاحل

، كورشي ئةنوش كوِري شيت، ي مةهلل ئيل كوِري قينانكوِر، كوِري ئةخنوخ كوِري يارد، مةتوشاحل
  ) . 8(كوِري ئادةم كة لة خوداية 

م لة الَبة،  سالَ ذيياوة950واتة ،  كؤضي دوايي كردوة2006 لة دايك بووة و لة 1056نوح لة 
 2123لة ،  لة دايك بووة و1948ئيرباهيم لة .  سالَ ذيياوة1050ثةرتوكي ذيياين ثيغةمبةران 

 58نوح و ئيرباهيم ، ئةطةر لة سالَي ذياين هةردووكيان ورد بينةوة و دةبينيني.  دوايي كردوةكؤضي
نةش هاوتاية لةطةل سةرهةلَداينَ الفاوي طةورة ياخود ماوةيةكي الَئةو سا، سالَ ذيانيان هاوبةشة

ِرزطاري ئةوةشي لة كةشتييةكةي نوحدا نةبووبيت ، كورت دواي سةرهةلَداين الفاو بة ضوار دةية
كة دواتر ،  بوكي نوح و خؤي و هةنديك موسلَمان بوو3 كوِرو 3ئةوةي ِرزطاري بوو . نةبووة؟؟؟

كةضي باسيك لة .  كةسةوة ثةرةي بة ئادةميزاد دايةوة6موسلَمانةكان هةموو مردن مرؤظايةيت لةو 
ا تا ئيستا زانياري هةروةه!!. ئيرباهيم ثةيوةند بة نوحةوة لة هيضكام لة ضريؤكة ئاينييةكان نيية

. وا لة هيض ثةرتوكيكي ثريؤزي ئاينيدا نيية باسي سةردةمي ذيياين هاوبةش لة نيوانييان بكات
ثةيامنيرانيش هةموو ئاطايان ، هةردووكيان لة هةمان كاتدا ثةيامنير بوونة و لة يةك ثشت بوونة

ن ثيكةوة نةبووةو بة يةكترييان م ئةمان هيض ثةيوةندييةكيياالَبة، لة ثةيامةكان يةكتر هةبووة
هؤي يةكتر نةبينيينةكةش ، سةيرةكة لة وةداية باثريةو نةوة يةكترييان نةبينيبيت. نةزانييوة؟؟؟
، لةكاتيكدا هةردووكييان ثيغةمبةراين خاوةند ئومة و. ئةمة ثيويسيت بة لةسةر وةستانة. ديار نيية
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تةنانةت بة طويرةي هةمان زانيياري . ؤزدا هاتووة ثيغةمبةرانةن ناويان لة قورئاين ثري25لةو 
بةم ميذووةش بيت ،  سالَ ثيش سام كوِري نوح باوةطةورةي عةرةب و جولةكة مردووة33ئيرباهيم 

  . **** سام لة سةردةمي ئيسماعيل و ئيسحاقدا ذيياوة

لة ئاست ، ةكورتةي ميذوي ثيش لة دايك بووين مةسيحي نوسيوةتةو، هةرضي ئينجيلي ثريؤزة
ليرةوة دةرةكةويت يان هةر نةيانزانييوة . نةزانراوة: ئادةم و نوح دةنوسيت، سالَي لة دايك بووين

ذياين ئيرباهيمي بة ، تةا ئةوة نةبيت، نة كردووةالَيان هةستييان بة كةم و كوِري ميذويي لةو سا
لة ئينجيلي لؤقا لة . لَ ذياوة سا175لة ويشدا هةر ، ثيش زاين دياري كردوة) 9 (1991-2166

  . واتة تةئكيد لةوة دةكاتةوة كة لة تةوراتدا هاتووة،  نةوة ذيياوة20نيوان ئادةم و ئيرباهيم 

هةلَةيةك نةك ثةرتوكة ، نةيةالَشارةزا نةبوون لة مامتاتيك لةو كاتةدا هؤي سةرةكي ئةم هة
  !. يارةوةثريؤزةكان بةلَكة تةواوي كلتوري ئاينيش دةخاتة ذير ثرس

  ـــــــــــــــــــــــــــ

-ضاثخانةيامري– 1986ضاثي دووةم –ثةرتوكي ذيياين ثيغةمبةران دانراوي حممةدي شةملاشي لة *
  . وة مةرقةدي موبارةكي لة شاري موسلَة.  سالَ ذيياوة1050 دةلَي نوح 35قم ل 

 سالَي كردة بة 50 تةمةين  سالَ ثاش وةفايت حةزرةيت ئيدريس خوداوةند ي طةورة نوحي لة175
  . 26ثيغةمبةر ل 

سالَي ذيان و تةمةن و تةنانةت جؤري خواردنةكةشي ، ئيستا زانايان دةتوانن ئيسكي دةربينن
  . ئاشكرا بكةن

 سالَ بوو باثرية 20تةمةين –ئرييس بة شةش ثشت دةطاتة حةزرةيت ئادةم – ذياين ثيغةمبةران**
  . طةورةي شيت وةفايت كرد

ثيغةمبةرو دووهةزار و سةد سالَ ) نوح( ثشت دةضيتةوة سةر حةزرةيت 9ةو زاتة ثريؤزة بة ئ***
  .  ثيغةمبةرانذياين-52ل. لة دايك بووة) نوح(دوواي تؤفاين حةزرةيت 

، لة مةككة، يةكةم طؤِري لة لةنزيك بةيتة،  سالَ ذياون180 سالَ و ئيسحاق 337ئيسماعيل ****
ذياين . لة الي مةرقةدي باوكي ئيرباهيمة، لة نزيك خليل الرمحن، دووةم لة لة فةلةستني

  83 و ل77ثيغةمبةران ل

  ـــــــــــــــــــــــ

موريس بوكاي مكتبة مدبويل رمجة قسم الترمجة الدار . القران الكرمي واتوراة واالجنيل والعم د-1
  51 القاهرة ص 1996

  37 الطبعة اويل صسيد قمين. النيب ابراهيم واتاريخ اهول د-2
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