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 ؟باشتره انیكام ستاداێئ یعیواق له انڕوداب بوونڵكهێت

آله و صحبه ومن والاه،  یرسول الل  ه وعل یلل  ه والصلاة والسلام عل الحمد
 وبعد:

و به سلامیئ ینید ۆواز كردن بو بانگه یكڵ خه بوون به ڵكهێت دانهیبنچ له
 ێو ب واندنێو ش كدانێت ێ، بتدا هاتووهقورئان و سوننه له كه یوهێش
و و پله یندوهرژهبه ینانێستهده به ۆب كێئامراز  تهێبكر  سلامیئ یوهئه
 ۆواز بو بانگه تێڕ داب گهڵ مهۆك له مانڵموسو یوهله ، چاكترهپاره وهیپا
مهۆك امڵبه ،هیوا وههڵسو ئه نهیبنچ یووڕ له مهكات، ئهق نهحه ینید
 یارید وهوبارهله ییتاۆك ین حوكمهه روهێو پ یزانست یمابنه كڵێ

 ، چونكهوهمهبكه وونڕ مدانهیم نووسله انیكێشم بهدهئه ڵون، ههكهده
 شیكوردستان و من یناغهۆم قئه ۆب هیهه ۆیخ یتبهیتا یخهیبا م باسهئه

 وله شیكهیماوه ۆو ب میسلامیئ یكار یئاگادار كه كێسكو كهوه
 یپانهۆڕگ یوهر ئهبهها لهروه، ههشدار بوومهبه دیار یستهه یكێناغۆق
و  ئانقور له یئاشكرا یكهیوهوتنهكوردستاندا دووركه له یسلامیئ

 وههییجنههو مه یكریف یووڕ له شیمانانڵو موسو ارهید وهێت پسوننه
 . تووش بووه انیر ۆز یكهییردانرگهسه

 
 یكێباس كوڵ به ،هییرخ نهاوچه یتازه یكێباس انڕبوون و داب ڵكهێت یباس
و  ر داناوهسهله انیبێكت ستاێئ شێپ ڵدان ساسه انیو زانا نهۆك

 یكهیزانا كه )الخطابي(: نموونه ۆنها بته ،هوتهكردووهیش انیكانباسه
 )العزلة( یشانیناونهب یكێبێكت یچۆك یمچواره یهیدهسه له ناوبانگهبه

 ها لهروههه ،هیهه وهو بارهله یكێبێكت شی (ای)ابن أبي الدن ،وهینووس
 یشانیناونبه یكێبێكان كتدهوهنه له )سلمان العودة( شیكانرخههاوچه



 یتحكومه یفشار رێژ  تهێو بكه یوهئه شێپ وهی)العزلة والخلطة( نووس
م له تێب دایجنههر مهسهبه یانكارۆڕگو  تێبكر  ندانیو ز  هیسعود

 .داییدوا یانهڵسا
 
و دوور  انڕداب ێیستم پبهمه ووڕ مهخهیده یكورت به رهێمن ل یوهئه

ها ورهو هه یگشت یكهیوهێش ماعات بهو جه ڵمهۆوكۆڕك له هیوهوتنهكه
موو هه مت لهده یووڕ كه شهیكڵ خه یگشت یوازبانگه ێیستم پبهمه

ێ ولهنت مهو ته تیبكه انییژگار ۆو ئام تیبكه یكڵ خه رف بكهسه داگهڕ
 ؟بردنه هیزاكات به انی سووده باش و به یكڵێوهه وهئه ایئا تی

 
 نینیبده وهنهیت وردبسوننه یكانقهده ر لهگهئه وهم بارهله ادیاستڕ له

دات ده ماندارانیئ یهان انیكهیئاراسته مانان،ڵموسو ۆب هیداێت یاستهڕدوو ئا
)المُؤمُِن ال َّذي كو: ن، وهالل  ه بكه ینید ۆواز بن و بانگهبكه یكڵ خه ڵیكهێت

 ُ يصبِر اَس و اَس على أذاه ُيخالُِط الن َّ م أفَضُل مِن المُؤمِِن ال َّذي لا ُيخالُِط الن َّ
ُ على أذاهم(  یكۆ و ناككردووه ی حیتصح یلبانئه یخیشه ولا يصبِر

)مَا مِن : یرموودهفه انی ،هیهه یكهدهنهسه یو درووست استڕر سهله
َ  قدِ  ُ ِإلا لاة َ بَْدوٍ لا تُقَامُ فِيهمُ الَص  ٍ وَلا يَة ْ ٍ فِي قَر َ عَلَْيهِمُ  ثَلاثَة اْستَْحوَذ

َ مَا يْأكُُل الذِ ئُْب من الغنم القاص َاعَةِ، فَِإن َم يْطَانُ، فَعَلَيكُْم بِالج أحمد  (ةیالشَ 
 باس له كهرموودهو فه وهتهانهیاو ێڕتر گ یسانو كه یوأبو داود و النسائ

 یترسمه باس له اهروهت و ههماعهجه كات بهده ژێنو  ینجامدانئه یگرنگ
گورگ  كه هیوهئه یشكهكارهۆ كات و هت ئهماعهجه له وهوتنهدووركه

 .وهونهكهدوور ئه كهانهڕ له خوات كهئه انهڕو مهله
و دروشم و  هڵمهۆك ینیر دهه یشۆیخ سلامیئ انهیرموو فه انیزانا

ج و و حه ژێنو كو وه نێدر نجام دهئه ڵمهۆك یوهێش به یكانتهبادهیع
 .انڕباوهێب یهادیو ج خراپه كردن له یهو نه چاكه رمان بهفه



 
 مانانڵموسو یهان هاتووه حیصح یرمودهفه له رۆز یكڵێمهۆردا كرانبهبه له

یخ ینید دات بهده خه له و بگره كڵێمهۆوكۆڕموو كهه و له نێبڵهه انۆ
یخ به خهیانها بو ته وهونهدوور بكه شیكڵ   وانهو ئه ڵو منا ڵو ما انۆ

 ێندن، ههبكه میقا انینیو د انینكرد یرشترپهسه رپرسن لهبه ن كهبده
 ن لهكهئه وهدوورخستنه ۆدابران و خ یشیستا ییهاهڕ به قانهو دهله
 یواوتهبه تێب وهست لهبهمه هیین شیرجمه ،یكڵ خه و له ڵمهۆوكۆڕك
 له انهیرموو فه انیزانا له ێندكو ههوه كوڵ به ت،ێربچده انیناو  له

كات و نه انیو كار  شیئ یشدارو به وهتهێو ووركهد انیكاروبار 
 .وهونهدوور بكه اتڵسهده گرن و لهرنهوه یتێپرسراو ێل

 
 واشهێپ كه یرموودهو فهله یتهیرموو وسلم فه هیالل  ه عل یصل رمبهغهێپ

ٌ يَتْبَُع بِهَا :وهتهێڕگیده یبوخار َ مَاِل الْمُْسلِِم غَنَم ) يُوِشُك َأْن يَكُونَ خَيْر
 یحیحسه ها لهروهههَشعََف اْلجِبَاِل وَمَوَاقَِع الْقَْطرِ يَفِر ُّ بِدِينِهِ مِْن الْفِتَن ( 

و  هیالل  ه عل یصل رمبهغهێپ له یاریپرس كێاو یپ هاتووه مدایموسل واشهێپ
اِس َأفَْضُل ؟( سلم كرد :  ) ؟ سهكه نیباشتر  كێسكه یچ واته)َأي ُّ الن َّ

هِ بِمَالِهِ وَنَْفِسهِ(: یرموفه شیو ئه فَقَاَل :(  واته ) رَجٌُل ُيجَاهِدُ فِي َسبِيِل الل َّ
 )قَاَل : ثُم َّ مَْن ؟(. تێخشالل  ه ببه ناوێپ له ۆیخ یانیو گ ڵما كێسكه
 امداڵوه له شیو ئه )قَاَل :(؟ سهكه نیچاكتر  یك وههئ یدوا یئه واته

اَس مِْن : یرمووفه هُ وَيَدَعُ الن َّ َب َّ هَ ر )مُؤْمٌِن فِي ِشعٍْب مِْن الش ِعَاِب يَعْبُدُ الل َّ
) ِ یو  نێو ش له كێماندار ی: ئواته شَر ِه  تبادهیع یكیر دوور خه یكهیگهڕ
 . وهتهوتووهدووركه یكڵ خه وله كردنه

و  وهوتنهدووركه یوهر ئهسهله نگهڵ تر به یكانرموودهو فه رموودهفه مئه
 ینید له تنهیف یربوونۆز ۆیهبه كێركاتهه مانڵموسو ۆب چاكتره انڕداب
: یتهیرموو ( فه13/42فتح الباري) یبێكت ترسا، الحافظ ابن حجر له ۆیخ



َبَر دَال  عَلَى فَِضيلَة ا َ )وَاْلخ ِمَْن خَاَف عَلَى دِينه ( ةلْعُزْل  رموودهم فه: ئهواته ل
ر گهكات ئهده انڕدوور گرتن و داببه ۆخ یزل و چاكهفه ۆب ئاماژه

 بوو . ۆۆیخ ینید له یترس
 یسائنه ینر سونهسهله دایكهزهێراو په السندي له واشهێپ هاروههه

ُ : یتهیرموو ( فه8/124) ه ام الْفِتَن ( )فِيهِ َأن َّ  َيجُوز الْعُزْلَة بَْل هِيَ َأفْضُل َأي َّ
و  یینهاته داتنهیف یژگارڕۆ له یوهر ئهسهله هیگهڵ به رموودهو فهئه واته

خه ڵیمهۆو ك ۆڕناو ك و چوونه یبوون ڵكهێت له چاكتره یزێر پهدووره
 .وههییكڵ 
 

 ییاینته رمان بهفه ییهاهڕ به كه یرموودانهو فه)ابن حجر العسقلاني( ئه
گه یتنهیف یمردهسه ۆب یكڵ خه ن لهكهدوورگرتن ئه به ۆو خ

 له ستاێئ یوهكو ئهوه داتنهیف یمردهسهله مانڵموسو واته ،وهتهاندووهڕ
 یچووننه كێو ت نید یتامهلسه ناویپ له تێر گوزهده مانۆخ یكوردستان

 اندنیگه انیو گومان و ز شوبهه له وهوتنهو دووركه ڕروباوهیب ودهیقعه
 وهتهێو دوور بكه رانهلاده هڵمهۆوكۆڕو كموو ئههه له باشتره نید به

 له انیسلامیو ئ انداوهیج لانههمه له ییئاشكرا و به یوونڕ به چونكه
 تهییبرالیو ل تهیلمانعه دا بهمهردهم سهئه یزاشارهنه یمانڵموسو یدید
 ووهتهستووهۆق انیكهنهید به انیوانئه یهلجه یلو هه كردووه ڵكهێت

 كردوون. انییردانرگهسه یتووش
 

 مانۆخ یكوردستان له ستاێئ یژگارهڕۆم ئه ش كهوهبه تبارهسه
موو و هه هیین كێگومان چیه هییاڕو گوم یوێو پش تنهیف یژگارڕۆ
و  استڕ یتقورئان و سوننه له یشتنیگهێت یژهڕێ نیمتر كه كێسهك

یروباوهیو ب نانیشێپ ڵیدرووست و حا  ۆیب ییایینڵد به تێبهه انڕ



 یكۆڵێد له سلامیو ئ كنۆڵێد له مانانڵموسو -خابن مه - تێو كهردهده
 .تره
 

كات ده مانڵوسوم داوا له كه وهنهینێخو ت دهسونه یقانهو دهئه كێكات
 بدات كه وانهو ئه زانێو خ ۆیخ نها بهته یوگرنگ تێبڵهه یكهنهید به

و باس له قانهو دهئه تێو كهردهده مانۆب هیداۆیستئه له انیرشترپهسه
و  مانهزه یكچوونێت ( واتهزمان)فساد ال به انیزانا ن كهكهده كاته

 سلامیئ له یكڵ خه یلادان یوانگهڕ له وهبردو انیناو  ژگارڕۆ یوانێش
و  كانتهبادهیكو عوه ،ڕروباوهیب ودهیقكو عهوه وشت،هڕكو ئاكار و وه
 كوردستان كه یستاێئ دایاستڕ له كه سلام،یئ یتر یكانم حوكمهرجهسه

و  یجنههمه یكێسادفه رهۆموو جهه یرسه مهشك بخهیت ستمهبهمن مه
سدا كه یتواناو له وهكرده ینهشهته داێیت یوئاكار یرعو شه یدیقعه
ن كهده یچاكساز یشهبانگه ش كهوانهبكات، ئه یرسهچاره ماوهنه
 ینند بووپابه یارهید ێندهه له جگه ،هڵند ساچه وهسلامهیناو ئبه
و له كێشبه بوونه انیشۆیخ ورده ، ورده وهسلامهیئ به تێبنه یتهڵواڕ

 له سلامیئ یارانینه یلانیپ یوهئه یاتیج له وسلامهیئ دوور له عهیواق
ر سهكرد و له ڵكهێت انڵیگهله انیستده وهنهبكه ڵپووچه انیكهنهید یدژ

 یكانسنووره ئاگاكان له ێب مانهڵموسو وومهه یرچاوبهو به یرمفه یئاست
موو نههه ڵگهله انیو هاوكار  یمانیو هاوپه یتهیبرا یمانیپه انیكهنهید
 .داێگر  سلامیئ یكێار ی

 
م ستهقورس و ئه رۆز یكێكار  یكڵ خه یچاككردن یمهردهسه وئه

خه یاردهید ماویس تهێبده سلامیئ یكانحوكمه لادان له كێكات ت،ێبده
 تهو غوربهو ئه كێتقهیقحه تهێبئه سلامیئ یبیر غه كه كێژگار ڕۆ ،یكڵ 

 ێپ انیسلامیئ یكردن یزگارێپار  یوانهئه كێكات ت،ێلا نابر  شیسكه به



 ینید له یرگربه یشهبانگه كه كێلنگههیسان و لاو كه ردراوهێسپ
كهنهیدبه انیتر ز  یوازێش به امڵكان بهزهناحه یندهوهن ئهكهده سلامیئ
 یاتیج له نهیو ك قڕو  یكرهو دوو به یكۆ ناك كه كێكات نن،هیگهده انی

 وانێن تهێو كهئه انیكهنهید یو دوژمنان مانانڵموسو وانێن تهێو بكه یوهئه
یخ مهۆوكۆڕك له وهوتنهو دوور كه یزێر پهدا دوورهو كاتهله ؛وهانهۆ

 وهانهیكانزهڕی وێن تهیبچ كداێپاساو  چیه رێژ  له یوهله باشتره رۆز انیكانهڵ
 یهانیج و له انداوناو ئهله ڵپووچه یكهیژماره تهیبب شۆیت كهیو پاش ماوه

 چیه یزانوا ده ووهتهۆڕیناگ نیصلاح الد به تۆخ شداڵیایهم و خهوه
 !تیكهینه سلامیئ ۆب ماوهنه
 
 یكڵ خه به وونبڵكهێت كه شتووهیگه وهبه ڵكوردستاندا حا له وهداخهبه

ێوژم و و ته نهیو لا  به بوونڵكهیت تهبووه كانهییسلامیئ كخراوهڕ
ت و سوننه تابیك له اوڵقوڵهه ینهیقاستهڕ یسلامیئ دوور له یكێعیواق

 كردن. شێمهۆڵخ وفوو له یشێركسه له كێر ۆج تهو، بووه
واز بانگه یستبهمه به تیب انڵیكهیت وهباشه ییزازانست و شاره به رگهئه

و  تێچده هیزا نت بهمهته له كێر ۆز وهئه انیكردن و چاككردن
 نهیلاك لهبگرن و دوا جار نه ێل تێر گو گهم مهكه رۆز یكێسانكه
 ێل سلامیئ ۆكاركردن ب یلاف یوانهئه نهیلا له كوڵ به وهكانههییلمانعه
 گاڵمهۆك ۆسوود ب ێب وهڕتوند یكێسكه و ۆنام یكێنته ن بهدهده
یخ وانێن یكانوان سنورهئه چونكه ت،ێیردر ێژمده  انیكانهییلمانو عه انۆ
 یزمان به یزمیونالیناس یریو ب یرستپه وهتهو نه وهتهكردووه ڵواو كاته

 تێبكر  هیاستهڕو ئائه یوانهچهێپ كهیر قسهو هه خراوه سلامیئ شێپ ڵحا
 كانهییلمانعه شێو پ ووباروڕ یاستهڕئا یوانهچهێپ به كردنه لهكو مهوه

 ن.كهده تبارتمهۆو ت وهبنهده ووتڕووبهڕ كانهییسلامیئ
 



 تێبزراوت نهدامه یكهیدهیقو عه تیبنه تكهنهید یزار شارهگهئه ۆخ
 یكێبانگخواز  تهیبئه شۆیت تێناچ ێپ یرۆز یكهیماوه تیبكه انڵییكهیو ت

ف و لهسه به تتهڵگوفتار و گا یزمانك بهنه ڵحا یزمانبه رنێدۆم
دا وانهئه ڵیحابه تییزهو به تێد دهیقج و عهنههمه یباس كردنبه
ت و سوننه تابیك ست گرتن بهده یباس وارهیو ئ یانیبه كه وهتهێد

 ن؟یكارناكه لینجیورات و ئته به مهێئ ۆخ تڵێیب نگههڕن و كهده
 
كهێت ۆیه به تێو تهده ۆت یوانهئه هیوهئه بوونڵكهێت یكانهییخراپ له نجایئ
 ت،یبكه سلامیئ ینید ۆواز بو بانگه تیبكه كمهۆ ت نتید انیبوونڵ

و  انداوهیت لاسوننه یهلئه یجنههمه و ئاشكرا له وونڕ به كنێسانكه
و  ڵحا یماشاو ته بوونه ڵكهێت جهنههو مهئه یارانینه ڵگهله یواوتهبه
 بكه انیكانچوونهۆروبیب ووهندنهێو خو  چوونۆو ب اندنیاگهڕو  تاسهیس

ر دهت، بهسوننهقورئان و له دات لهئه انیوهوتنهدووركه گوزارشت له
و  تێر بگهت ئهو سوننه تابیك ست گرتن بهده به انیششهبانگه له

ت و سوننه تێر بگهئه ن،یوان بكهئه یعیواق یماشاو ته نینێقورئان بخو 
و له كێر ۆوان و زئه یفتاركردار و گوفتار و ره یراوردو به نینیبخو 
ت و قورئان و سوننه كنۆڵێد وان لهئه نینیبده اندا،ڵیگهله نیبكه كهڵ خه

یترو، ب یكۆڵێد له  ۆب هییرفراز سهو  نید ۆب هییتلامهسه وهوتنهدووركه هۆ
 .اشیدون

 
قورئان  یقده ێندهه یوهنانهێه گرتن كڵخه یكانداوه وهڵته تر له یكێكهی

و ئه ینیارتر ید له اودا،یشنه یگهێج له انینانێكارهو به هیرموودهو فه
 انی حیصح ناسان بهرمودهفه له ێندهه كه یرموودهو فهئه قانهده
ێله ێندهه ووهیزان )المُؤمُِن : تێرمو فهده كه حسنلاواز و  یكانگهڕ

ُ على أذاهم أفَضُل مِن المُؤمِِن ال َّذي لا ُيخالُِط  يصبِر اَس و ال َّذي ُيخالُِط الن َّ



ُ على أذاهم( اَس ولا يصبِر  كێكات چیه شیرموودهم فهئه دایاستڕله الن َّ
 وازگهبان ۆب یكڵ خه بوون به ڵكهیت یهانهبه به هاتووهنه هوئه یواتا به

 ینجامئه وهتهعهیر و شه تدهیقعه یووڕله هیهه سلامیئ یچێرپسه یرچهه
 یزانو ناحه تۆخ وانێن یكانشههاوبه هڵخا ژڕۆ له ژڕۆو  تیبده

 كوڵ به ،وهتهیو ت دوورتر بكهكتاب و سوننه و له تیبكه اتریز  تكهنهید
و  ۆپاشك تهبوونه وهنهكهرز دهبه و دروشمهئه یوانهله كێر ۆز

 یژڕۆتن و بهسنوننه یهلئه یجنههمه یدوژمن كه كێسانكه یتكارخزمه
 ن.كهده یوتواننكهێشو  یتهیئاشكرا دژا

 
 انیهورهسه یرموودهو فهئه یرحشه انیزانا كێكات یگشت یكهیوهێش به

 له ییهاهڕبه زالیعتیو ئ انڕداب بوون و نه ڵكهیت نه انهیرموو فه كردووه
س كه امڵبه ،هییند نسهپه اندایتر  یور ئهسهبه انیكیكهی كداێموو كاتهه
 سلامیئ له یواوتهبه گهڵ مهۆك رگهئه هیین وهر ئهسهله یلافیخ

و  وهنهچاك بكه و واقعهما ئهكاندا نهتاكه یاتڵسهده و لهوهوتهدووركه
و لادان و  یدهاته بردووه انیناو  )فساد الزمان( به كه یوهئه
 مانڵموسو تریئ ،اردهید بووه ڕروباوهیوب نید یماكانبنه چوون لهخشتهله
 و واز له تێب ڵیو منا ڵو ما ۆیخ ینید یایور  مكههی یپلهبه ستهیو ێپ

 ڵكهێت ، چونكهباشتره انیوهئه تینیبه )دعوة العامة( یگشت یوازبانگه
 ندهوهران ئهو لاده هیین یكێسوود چیه سلامهیئ دوور له عهیو وافبوون به

یب ،هیهه انییرمفه یتفهیو س بوونه رۆز و  تهیئا به ۆت كێكات هۆ
 ۆب انیبانگ كێو كات تیو كهردهده ۆنام رۆز تیكهده قسه رموودهفه
 .تێد تڵقعهبه انینینكهێپ تیكهف دهلهسه یبازڕێ ست گرتن بهده
 
و و وهوتنهدووركه یندسهپه ت بهبارهسه رداێل تێكر باس ده كه یوهئه

 له مانهڵموسو یترس وتنهیف یتحاله ۆبووندا ب ڵكهێر تسهله یزێر پهدووره



 یبوون ڵكهیت به مانڵو موسو تێبنه تنهیف یمدهرسه امڵبه ،یكهنهید
دان وهئه ڵگهله انیزانا یمهورجه یكهنهیر دسهله تێبنه یترسمه یتووش

بكه خراپه له یهو نه تیبكه چاكه رمان بهو فه تیبب یكڵ خهبه ڵكهیت
كو: المؤمن وه یقانهو دهو ئه انێیل و باشترهوتنهدوور كه انڕدابله ت،ی

 رهۆو جئه ۆتر ب یكانقهأذاهم...و ده یعل صبریالناس و  خالطیالذي 
 .هیهتانحاله

 
 له انڕداب له رۆكاندا، دوو جمكهچه یبووننه ڵكهێت ناوێپ له ستهیو ێپ نجایئ
 :وهنهیبكه ایج كترهی
 وۆڕك له وهوتنهو دوور كه یكڵ خه یواز كردنبانگه له انڕداب :مكههی

 یوهئه ،وهكانتهكهینز  سهو كه تۆخ بوون به كیر نها خهو ته انڵیمهۆك
 .تێكر ده ێل ینڕیرب)دعوة العامة( ده به دایرعشه یزاراوه له كه

 
 كێموو شتهه شێپ ستهیو ێپ شهڵم خائه یوهوونكردنهڕ به تبارهسه

 یكێتمهڵهه یهیسا ستاندا لهكورد له سلامیئ روو كه نهیبخه وهئه
 نهیلا له وهاوازهیج یئامانج به كردن كه نیر یو ناش كردنۆ و نام بیغرته

ێبه وهكانهرنهێدۆم هییسلامیئ نههیو لا یلمانعه  یكێناغۆق به تێچده وهڕ
 ینهیقاستهڕ یسلامیئ یشاندانیو ن تێبدهڕپهێختدا تسه رۆز یبیر غه
 كه واجبه - تێبهه یو سوود تێبكر  یندهوهئه -ت ننهو سو تابیك
 ۆپلان ب یتهیت و دژاهالهجه یزۆپوتو ته ۆڵخ ستور لهئه یكێنیچ به
 .وهتهێئاشنا بكر  ێپ یكڵ خه ستهیو ێو پ وهتهشاردراوه ژراوڕێدا
 
 هستن واتلدههه ركهو ئهبه كه یوانهئه شهیداخ یگاێهاوكات ج امڵبه

ن كهباس ده ۆیكو خوه واندنێگونجاندن و ش ێب ت بهقورئان و سوننه
 نۆنا ئاشنا ونام رۆز وهشهیكهیلامن، لهكه رۆز كو ژمارهوه وهكههیلا له



 یسهۆپر ۆب تێكر ماشا دهته یترسمه ینگكو زهوه انیكانو قسه یكڵ خه ۆب
 ڵگه له كانكهۆ و ناك ییاواژئڕۆ سهۆم پررجهرخ وسههاوچه یكراسۆ مید
كار  كانهییسلامیئ هییتهیساو كه نهیلا له كێر ۆز ڕۆمئه كه سلامدایئ

و تام و  روهێپ به وههیكا تهێب سلامهیئ رهۆو جئه یوهئه ۆن بكهده
 !نهیو بنچ ڵسكوئهوه مهئه ت،هیلمانعه یندزامهره
 
 یئاراسته له كانهڵو:هههیوهئه شیو ئه هیهه شڵیتا یكهییاستڕ امڵبه

یخ رچاو بهبه یكێوتنشكهێو پ نكهدهڕێ یخاو به رۆز دایچاكساز   وهانهۆ
و  تابیك یكردن یوهیڕپه یوازبانگه یریپ نهێد یوانهو ئه ننیناب

یمن، بكه رۆز وهراستهت بهسوننه  یئاراسته كه كههڵهه ئاراسته هۆ
وام ردهبه یكارۆ ه ،هیچووندا شێو پرهندن و بهسهرهپه له هیهنیر ۆز

و  رروباوهیب له شیكڵ خه یوهوتنهو دووركه سلامیئ هۆییم نامئه یبوون
 یوشتهڕ یبوار رویعائشه ێندهه له جگه - یسلامیئ یدهیقج و عهنههمه
 :وهتهڕێگهده كاركۆ ند هچه ۆب - تێبنه
 
 سلامیئ یكانم حوكمهرجهسه له یگشت یكهیوهێش به یكڵ خه ییزاارهشنه *

 یكارۆ ه به یوانهموو ئههه ۆئاسان ب یكهیپاروو  تهش بوونهوهو به
 به شتنیگه یكارۆ ه نهكهوان دهو ئه انهێیپ انیماحته وهرهۆراوجۆج

یب ان،یكانئامانجه  یلمانعه نههیلا یوامردههب یكبوونهینز  ۆیه به ینیبده هۆ
 یزۆكو سش وههاوبه ڵیخا ۆیه به وهكترههی له كانهییسلامیو ئ

و  یاسیوس یزبیح یندوهرژهبه یبوونو هه یتهیكوردا یركو ئه یتهیواتهنه
یتر، ب یكارۆ نگدان و هوده بژاردنڵهه یكات له یمانیهاوپه  ینیبده هۆ
كو وه داكهۆ ناك ئاراسته رهۆو دوو جر ئهسه تهونهبو شهداب مانانڵموسو

 بن. داڕروباوهیو ب یكریف یكبوونهیگونجان ونز  یپهۆ پهڵچ له یوهئه
 



 له - یلمانو عه یسلامیئ - وهانهیكهرهۆر دوو جهه به شیكاناندنهیاگهڕ *
 شیو نما سلامیئ یكردنۆ نام واته و ئامانجهئه یكردنێجبهیج ۆكوردستان ب

ت، و سوننه تابیك یسلامیئ له اوازیج یرخهاوچه یكێسلامیئ یكردن
 ،یكورد یسلامیئ انی یكیمرئه یسلامیئ تێوتر ده ێیپ كه یوه: ئهواته
 هاتووه ێپ انیكو مردوو وان وهئه ۆب شیكڵ و خه هیهه انیاڵبا یكێستده
 به انیكههۆڵنترۆك كنێتۆبڕۆ كو وه انی،  رداۆمردوو ش یستر دهبهله

هه ن،كهین ببكه انیئاراسته تێو انهیب ێكو ۆب تێب وهوانهئه یستده
 .نهۆچ ارهید سلامیئ له انیشیسێو ڵ

 
و  اندنیاگهڕ یزگاكانده له كه یتهیساكه كڵێمهۆك یدرووست بوون *
مان ههبه شیو ئه وهتهێكر ده اوڵب انیچالاك وهكانههییتهیاڵمهۆك هۆڕت له
 یسلامیئ له یكڵ خه یوهدوورخستنه له بووه رۆز یرگهیكار  وهێش

 :شانهییتهیساو كهت، ئهكتاب و سوننه
ن و كهدهقسه كێدیكو مولحو وه وههیینید ێب یكهیاستهڕئا له انیكێندهه -
 .سلامیر ئسه نهكهده رشێه
 

 كو ن وهكهده قسه وههییزمیونالیناس یكهیئاراسته له انیكێندهه
خه یند كراوسهپه یكهیاستهڕش ئامهو ئه سلامیئ یوهگرهیج
و  وتووهركهده ۆب انیكڵخه یهیینێو نهئه شیدارانتمهاسهیو س هییكڵ 

 ن.و باسهئه یوروژاندن یكیر وام خهردهبه
 ناو  به بوونه دایپه داییدوا یانهڵم ساله شیكێندها ههروههه

 رنۆج نیندچه شیوانئه سلامیر ئسه نهكهده رشێه وهسلامهیئ
و به یكانكاره چونكه ر كردووهبهله یسلامیئ یرگبه هیایت انیستێئا

 وستدرو یكڵ خه ۆگومان ب وهكانهاندنهیاگهڕ و له واتڕباشتر ده
 .اندایكهنهید ن لهكهده



 كه هیداێت انیشیگومرا یسلامیئ نهۆو ك یلامسیئ ێندهاوكات هه 
رم كان و گهقهده یوهندنهیخو  ت و تازهسوننه یتهیدژا یكیر خه

 سلامیئ یوهگرهێكو جوه یتهیو كوردا یتهیواتهنه یریب یكردن
 تاقمه یچوونۆروبیب له ێندهه یوهكردنهێو نو  رفانیع یوباس
 یریب بوون به رگهیكار  یتبهیتا به ژوونێم یاكانڕگوم

 .كانلهیز موعته
 
 سلامیئ یكردنۆ نام ۆب زیه به یكێر فاكته تهتر بوونه یكارۆ ه رۆو ز مانهئه

 .دایكڵ خه یهزر له سلامیئ ینید یبردن یلمانو عهرهبه یبوونڵو زا
یب  ینهیقاستهڕ یسلامیئ ینید ۆواز كردن ببانگه یلهسهمه دانهیبنچ له هۆ

 ێببه كێرجمهبه ،هییرعشه یكیت واجبو سوننه تابیك یاوڵقوڵهه
یخ یوانهئه ڵگهله تێب كهییندوهیپه چیه  نیر یناش له كێشبه تهبوونه انۆ

 یوهكردنهۆ ك ۆب كێكار ۆ ه تهكردووه انیسلامیو ئ سلامیئ یكردن
بیو ح یاسیس یوتستكهده و  نهیلا ێندهه یوهێچوارچ له ییودارا یز
 .رداۆراوجۆج یو ناو كخروێر 
 
و و چاكه رمان بهوفه یبانگخواز یشهبانگه یوانهئه شهیداخ یگاێج
 ن لهبكه سلامیئ له یرگربه تێو انهین و دهكهئه خراپه كردن له یهنه
 له انیكێنهیند لاو چه ونیز به یكیسانكه انیربهۆز وهكانهاندنهیاگهڕ
 یفتادا حهسه له اتریز  یلابه رنێن و ناو كههد یباس بژاردووهڵهه سلامیئ

ی، بتدا هاتووهقورئان و سوننهله كه نڕۆدا بو باسانهئه و ئه یچالاك هۆ
 له ۆڵخ له كهێر ۆج شیو ئه انهیسلامیئ هییتهیساكه ستاوۆمام رهۆج

 یچالاك ۆب دایاستڕ هل رهواوكرهته یكێنگاو و هه مانانڵموسو یچاوكردن
 .تێد ێپ انییتاۆئامانج ك كهیبه چونكه كان،هییلمانعه
 



ن و بكه ین وچاكسازواز بكهتوانن بانگهده كه یوانهئه هیوا شمڕیباوه
یله  وهكانههییتهیاڵمهۆك هۆڕو ت ینۆكتریلو ئه ۆوخاستهڕ یبوونڵكهێت یگهڕ
 :ستهیو ێپ یل كخه به
 
یخ -1  رویو ب مانیو ئ دیوحو ته دهیقعه یووڕ زراوبن لهو دامه كمهۆ ت ناۆ

 یچ ن و لهكهبانگ ده یچ ۆب یكڵ بزانن خه یوهئه ۆب یگشت به وههڕباوه
یك خ، نهوهنهكهده انیایور   له یوهئه ۆب تێماب انیر ۆز شتایه انۆ
 كو وتراوهو وه نگهبێت تهو سونن تابیك یماكانو بنه یسلامیئ یدهیقعه

 یستده و له تێبنه یكێشت ۆیخ كێس( كههیعطیلا  ءی)فاقد الش
 بدات. یتر یسكه به تێناتوان ت،ێداب

 
شدار به ژگارهڕۆم ئه یاسیس یكێكار  رهۆج چیه له كیوهێهچ ش به-2
 له داژگارهڕۆم له تێكر ده یرچهه چونكه گلابن،نهوهێبن و تنه

 زبیح تێوتر ده انێیپ یوهله شدایهانیج یربهۆز له و بگره كوردستان
ێو  نهیو لا یخ وههییجنههو مه یكریف یووڕ له یسلامیئ یكخراوڕ  انۆ

 یكاننهیبنچ له كێر ۆز و لهداوه وهسلامهیئ دژ به یاتڵسهده یستده به
 تهكردووه یدزه تهییلمانعه یماكانو بنه كردووه انینازولته انیكهنهید
 سلامیئ یكانسنووره له ایج ایج یژهڕێبه انیموو وهه وهانهیمرجهسه وێن

قورئان و  یماكانبنه و له انداوهیلا دهیقعه یانكسنووره له یتهیتاب به
 نها بهته ساده یكێمانڵت موسونانه، تهوهتهوتوونهت دووركهسوننه

و  زبیو حئه ڵیحا یراوردكردنقورئان و به ۆب ییائاس یكهیوهندنهێخو 
و  وهتهوتوونهدوور كه سلامیئ وان لهئه تێو كهردهده ۆیب نانههیلا

 ن.كهده ڕێت قورئان و سوننه یوانهچهێپ
 



 مانیو ئ دیوحو ته ڕروباوهیر بسهله یكڵ خه یردهروهن پهبده ڵوهه -3
س كه له ڕن و ئاوت بكهماعهت و جهسوننه یهلئه یناسهێر پسه له
یخ یقحه یو قسه وهنهدهنه بن نه یكاننجامهرهده یوانڕن و چاوهبكه انۆ

 یهلو ئه دیمولح ڵگه هنجام و كات كوشتن لئه ێب ۆیگفتوگ چنهو نه
 انییسلامیئ یوانهو ئه كانهییندوهرژهزوو بهواو ئارهن ههو خاوه عدهیب

 یرسهو له یماد یزبیو ح یاسیس یندوهرژهبه یكارۆ ه تهكردووه
 .نیژ ده
 
یب كێر كاتهه -4 گه و ئاقارهبه یكڵ خه یچوونخشتهوت لهركهده انۆ
 چیه انیكانوقسه كار ترازاوه و كار له هڵحامه یچاككردن شتووهی

یخ یتبهیتا یردهروهپه یسابیر حسهو له هیین یسوود  ڵو منا ڵو ما انۆ
دوور  انێینن و لێب یكڵ خه واز له باشتره ت،ێبده انیكانكهینز  و خزمه

 یكیر و با خه سووده ێب یكێكار  یگشت یوازبانگه ارهیود وهونهبكه
یخ  انییتێار یرپرسرك و بهئه بن كه سانهو كهو ئه زانێو خ انۆ
 .انهیر سهله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :یاسیس یزبیوح نهیو لا ڵمهۆك وۆڕك له انڕ: دابمدووه
 
 رمان كردن بهفه یستبهمهبه كداهیوهێر چوار چههكاركردن له دانهیبنچ له

و  یرعشه یزانست یوهكردنه اوڵب انی، خراپه كردن له یهو نهچاكه
 هل وهوتنهت و دووركهسوننه قورئان و به كاركردن به ۆب یكڵ خه یهاندان

 یووڕ له سلامیئ یزۆریپ ینیر ئاسهله یل كخه یكردن ردهروهپه ودعهیب
م له یوهئه امڵبه ،زهۆریزن وپمه یكێكار  وهتهعهیر و شه تدهیقعه
به یندهوهئه تێر گوزهتر ده ینانێشو  كوردستان و له له داژگارهڕۆ

 هیهه انیتهڵواڕدوو  یرتكو و به هییوا ن تقهیقحه به هیوا تهڵواڕ
خه له كه هیوهئه انیتر  یوهو ئه ارهید وهكهڵ خه له كه هیوهئه انیكیكهی
هیوهئه كهقسه تیبنه داێت یورهدهیر ز گهئه واته ،هیین ارید وهكهڵ 

 .:)ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب(
كهده وهێپ یانیند بوونپابه یداوا و تیكهت دهكتاب و سوننه یباس كه

 ورات؟! كهو ته لینجیئ به ن؟یكهحوكم ده یچ به مهێئ یئه نڵێئه ت،ی
، تره یكۆڵێد له سلامیو ئ كنۆڵێد وان لهئه تیكهده انیشیواقع یماشاته

 ڵیحا یراورد كردنبه له جگه هیین ستیو ێپ یچیه شهیم قسهئه یلماندنسه
 هڵومامه یمانیو هاوپه یندوهیو په وهیڕج و پهنههكو مهوه نانههیلاو ئه

قورئان و  له كه یوهئه ڵگهله ،یكههییواتا گشت كردن و ئاكار به
 .ختهدوور و سه یكهیودامه انیوانێن یودارمه ینیبده تدا هاتووهسوننه

یب كهێت ت،ێب كانهییسلامیئ زبهیح یعیاقو و ڵحا وهمادام ئه یكورت به هۆ
 له یسلامیئ یكڵێمهۆك وۆڕك چیه ڵگه له كردنیبوون و هاوكار  ڵ

 یزبیح اڵخوازهنه - تێوا ب انڵیر حاگهئه شیتر  ینێشو  كوردستان و له
 له سلامیئ یكانهییتارهسهو  یكرهما سهبنه ۆب هییچێرپو سه رامهحه -یلمانعه



 ،دهیقج وعهنههمه یكانسووره هێڵه ۆب راندنهپهێتدا و تقورئان و سوننه
و ئه ستهیو ێپ تیو ست بكهپاداشتت ده روێخ كداێكار  له یوهئه ۆب چونكه

 تێالل  ه ب ۆب تهینها نتهبه واته تێب داێت ی)الإخلاص والمتابعة(  كاره
 یكێكار  و تێر بسهله یتقورئان و سوننه یگهڵ به شتیكهو كاره

 . سلامدایئ له تێبنه نراوێداه
به - هاندایج كوردستان و له له كانهییسلامیئ زبهیو ح نهیلا باسه یانیشا

 له یتبهیتابه وتوونكهێت رجهو دوو مهله انیموو هه -اوازیج یژهڕێبه امڵ
 -رع شه یوتننكهێو شو  كانێپ یرجمه واته -مدا دووه یرجمه

 صواب ینیبده رعداشه ڵگهله تیراورد بكهر بهگهئه انییاككاروچال
 تێب وهستمان ئهبهمه تێبش نهوهئه ،وهتهینێبه ۆب یگهڵ به مهستهو ئه هیین

 مانڵموسو كه هیین داێت انی ةیصواب ی نصاب كوڵ به ر،ێخنه نیمعصوم ن
 .تێببكات و تاوانبار نه انییر یپشتگ تێبتوان

 
ج و نههكو مهوه سلامدایئ له كه یندهوهو ئه شمۆیخ یچوونۆب كووه
 یتونس یهزهنه یزبیح له زام، جگهشاره تعهیر شه ودهیقعه
زا شاره دایو ر زهسهله یسلامیئ یكێنهیلا زیرگغنوشي هه یتهیركرداسهبه

 سلامیئ ینید له انیولنازكوردستان ته یكانهییسلامیئ نههیلا یندهوهئه مین
 یریبن ب دایكورد یقامو شه كانهییلمانعه یكردنیاز ڕ یمخه و له تێكردب

 یتهیواتهنه یریب انیكێندهه و بگره تێكردب نیدبه ڵكهێت انییزمیونالیناس
 ووهكبوونهینز  یزحه زوڕێن، خهده انیكهنهید شێكردار پ یزمان به

 جگه كداێكات له كانداهییلمانو عه یومو قه یبرالیل لگهله انییتێمانیهاوپه
، كردووه انیكهنهید یكانرهیگێج تهبابه یچێرپسه انیو كارهبه یوهله

 یژوویو م عیواق یگهڵ به به وژمانهو ته نهیو لائه یوهئه ڵگهله هاوكاته
 یتهیناگرن و سووكا انیكهنهید له مان و نهئه له زڕێ كوردستان نه ێینو 
 له انیشیكهیژوو ین ومكهده انهیسلامیئ زبهیو حئه یانیكانهییز ۆریپ به



 ستێو ڵهه یاتیج وان لهئه امڵبه ،هیهه اندایزخستنێراو ئازاردان و په
 یكهییراێخ به وهانهیكانرهۆموو جهه به انیكهنهید یارانینه رگرتن لهوه
 و لهوهبنهده كترینز  انێیل ژڕۆ له ژڕۆچن و وان دهئه ورهرچاو بهبه
ت نانهته وهنهكهده انییتر لاسا یبوار رۆو ز اندنیاگهڕو  تاسهیس
 یكاروهێش یشانگاێكاندا پوتهمزگه له نڕۆده انیكردن یراز یستبهمهبه

 شینما داێت ۆیو تابل وهنهكهده یسلامیئ یكریف دژ به یكێسانكه ۆب
 یدان كارو سه و كارهكات، ئهت دهئافره یماچ اویپ ن كهكهده
بگرن و  ێل انینهیقراسته یزێڕ كانان رهرانبهبه یوهئه تهێناب شتاێه انیشیتر 
كو ش وهم نموونهن، ئهكهده انیماشاسووك ته ر بههه عیواق یگهڵ بهبه
 نایگم ئهكهباس ده كانهییلمانعه به انیونبو رگهیكار  یایر ده له كهیپهڵۆ د

دا ورهگه یرگبه نیندچه له كهێبێكت به یستیو ێپ كانهییچێرپسه یئامار
بوون و  ڵكهێت یتێرامحه یگهڵ كو بهوه یكورت به شدارهێل ت،ێبنووسر 

 مهئ چونكه وو،ڕ نهیخهده كهیگهڵ ند بهنها چهته انڵیگه كاركردن له
 ووڕ نهێبخر  كانگهڵ و به تێبدر  ێپ یژهێر در گهئه سانیش دباسه
 :تێو ده یرۆز ینینووس

 
 دیوحته یكانرهۆج له بوونه ڕروباوهیب یچوونخشته له یوان تووشئه -1
 ڵكان و قبوستكردهده دستووره حوكم كردن به یلهسهمه له یتبهیتابه

 یبوار له یتبهیتا به سلامیئ یكانحوكمه ینڕیۆگ ۆب ڵحا یزمان به انیكردن
و خه بوونه یردانرگهسه یتووش اهورهتر، هه یكانكان و بوارهتاوانه یسزا

 له انیرائولائوبه یلهسهمه یوهبه كردووه اڕگوم انیشیر ۆز یكێكڵ 
 یكانسنووره كردووه یش واوهو ئه كردووه نیر یناش وكداوهێت اندایدید
 یكاننهییو ئا یو بوز یهودهیو  یحیسو مه مانڵو ناموسو مانڵموسو وانێن

 یتهیبرا یوهگرهێج تهێبكر  ییوهتهو نه ۆییمر یتهیو برا تێتر لابدر 



و  تێگر دهڵهه رۆز و قسه هیداێت یرۆز یكارش وردهم باسهو ئه سلامیئ
 .هیین انیوهردنهكیش یگهێج دارهێل امڵبه یرسهله رۆز یشگهڵ به
 
 ستمهیموو سهه به انیبوون یو راز انیو كاركردن انیواو ته یبوونڵكهێت -2

 یختسه تدا بهقورئان و سوننه ڵگه له كه وهمهردهم سهئه یكانهییلیجاه
و  یبرالیو ل یموكراسید یكو سستموه ،وهنابنهۆك زیرگو هه تێر یگكدهێت

موو هه یوهگرهێج كوڵ به ،سلامهیئنها ك تهنه یوهگهیڕ ج كه زمیونالیناس
 یستمیس كاركردن به له انیكهیشهێك چیه كانهییسلامیو ئ كهێنید
 ت،ێر یگده كێت سلامدایئ ڵگهله كه یوهئه یاڕرهسه هیین یموكراسید
ن كهده داكانبژارنهڵهه له یشداربه كانههییلمانعه ڵیحا انڵیحا شهێیو پبه

 چیه ستن و لهبهده یتێمانیهاوپه یومو قه یو ماركس یلمانعه ڵگهو له
ت ناگهسوننه ۆب قورئان و نه ۆب نه داارانهیستهه تهو بابهئه یكهیلهسهمه
ێ له كه یوهئه نهاوتهوهنهڕی  ووهیڕپه و له انیكانهییتهیركرداسه یگهڕ
 ن.تر ناده یچیه به یگرنگ ت،ێبنه هاتووه اندایكانهیۆیناوخ گرامهۆ پر
 یهلجه له هییتیبر  انیوتنركهسه یردهیتارمهی نیتر ورهگه شدامهله
و  نیكهده ۆب یكار نڵێئه كه یسلامهیو ئبه انیوتوواننكهێندامان و شو ئه

لهسهمه یرامهح ۆب انیرموودهو فه تهید ئار سهگهئه ن،یكهده یتخزمه
ربارهده یدوو قسه به انیلووس مانز یركردهسه كهی ،وهتهینێبه ۆب كهی

 موو كارههه یتهو پهئه بووته وهئه مقاصد كه یقهیواقع و ف یقهیف ی
و  وهتهینێشهوههڵهه ۆب تیموو واسن ههلدههه وهێپ یانیكانهییرعناشه

 انی تیبكهێت انیل الل  ه و قال الرسول كار قا به تیبتوان هڵحامه
یخ یهلجه ۆیه به و بگره تۆڕێبگ انیستیلو هه  انیزهبه انیكهنهید به انۆ
و  تابیك یوتننكهێشو  یژگارۆئام كه وهتهێشدا دسهو كهئه ڵیقعهبه

وهرژهبه له كه ستنبهدهڵهه ۆب یوهئه یتمهۆت انیكات، ده انیتسوننه



و  یوتوندره به انیكات ده قسه كانهییسلامیئ و دژ به كانهییلمانعه یند
 ن.كهده یسفتر وه یرهۆناوو ناتو

 
 به یكێشاو ێفشار و ل رێژ  تهوتوونهكه كانهییسلامیئ نههیو لا زبیح-3
 ێكڕ بێو ك كداێموو شتهه و له اندایكانموو ئاستههه له یلمانعه یهزر یزیه

 تهو بابهكان ئهدهوهنهن، لهواندا بگهئه یوتنشكهێپ یكاروان ن بهكهده
 هییشاناز  یجگا ستاێئ امڵبه انیربهۆز یایلابوو له یزاررمهشه یگاێج
 یهڕبڕ ب له نیتیبر  كه - ستاێئ درووست بووه كهیوهنه ان،یربهۆز یلاله

بانهیو حئه یپشت  یوهئه ێب -وانن ئه یكانزهڕیناو  یرگهیكار  ێڵیو ه ز
یخ له انیئاگا زل و  یدرووشم و قسه ێندناو و هه له جگه ت،ێب انۆ

 یكانئامانجه اویزو خولحه كرویمان فهه یگرڵ هه تێبنه كڕۆوهنا له ڵتابه
 وانن.ئه
 
بانهیو حئه یتهیركرداسه له -4 و  ندهده دوانێل وهانهیناو  به یوانهئه وز
وان ئه ن كهكهده وهئه یباس وهكانهاندنهیاگهڕ ن لهكهده انیتهیرانهینو 

ر بهله سلامیئ كاركردن به ونه هیین تعهیر شه یكردنێجبهێج انیئامانج
و  انیشتمانیو هاون شتمانین كوڵ به ات،ڵسهده شتنهیر گهگهئه هیانداینامه

ن  خواردیمه ڵگهله انیشهێ، كوانهئه یكێمموو خههه انیكانهییندوهرژهبه
 له انیرگرت، وه انیاتڵسهده ینیر سبهگهئه نبخهیدا هیین كانداخانهیو مه

 ێركو هه هیین وهسهر كهسهبه انیكار  دایسلامیئ یشاكۆپ یلهسهمه
 كوڵ ات و بهدنجام ئهئه كیكراو غهدهرام و قهحه یكات وچئه یچ ئازاده

ر و هونه كات لهكار ده كداێبوار  یچ و له تێر ێبژ دهڵهه كێنید یچ
ێ تێس ناتوانكه شیكانشهۆشفرت لهنانهو ته مانهیس بكات و  ێل انییگر ڕ
ێ انیكانشهیئ اسایوان بهئه  .تێخر ده كڕ



و ئه یكردن یكاركردن وهاوكار یتێرامحه یكانكارهۆ ه تر له یكێكهی -5
 ،هییت نوان كتاب و سوننهئه یتهیعیرجمه هیوهئه انهیسلامیئ زبهیح

و  ڵحا یعیواق به نكهیر بگهو ئه هییاستڕو ن لهبكه لهۆناشتوانن نك
  ،وهنهێدر رچ دهرپهبه انیكانهییاسیس فتارههڕ

 یكێكار  حیصح یكهیرموودهفه انیقورئان  یكیتهیئا به تیناتوان زیرگهه
 سلامدایئ ڵگهله انیكۆ ناك ییكێنگاو و هه تیابگر ڕوان وان ئهئه یرعناشه

ر سهله یرعشه یگهڵ به یرچهه وهتهیبكه ریب شیر واگهئه ،ینێستبوه
 ستهیو ێپ چونكه ،وهتهێناب تگهێج اندایناو  رگز لههه وهتهیبكه یتهڕ تێبنه

 كێكار  یرچهه كه تێبهه تۆخ یوهرهسهواوت بهته یمتمانه
 ۆب انی ودهیقعه ۆب هییچێرپسه تهڵواڕبه یر چگهن، ئهدهئه ینجامئه

و  هیهه وههییپشت له كێتكمهیح تێبت ههمتمانه ستهیو ێپ امڵرع، بشه
 یچ تێزانو ده هیین شاراوه ێل یوهئه گومانێب زبیح یتهیركرداسه
 یكێندامئه نایگئه ت،یبده شانیواو نته ڵیهیاێڕگو  تهرسهله ۆكات و تده

 . تیو باش ن ڵهیراێگو 
و  یكهنهید به میز مولته یكێمانڵموو موسووا بكات هه ستهیو ێپ شمهئه
 و به وهتهێو دوور بكه انییت لقورئان و سوننه یكردنێجبهێج ۆب شۆرپه

 تێب اینڵد وهوات و لهخنه ویفر  شێاكڕرنج سه یزل و قسه یدرشم
ت كتاب و سوننه هب ستهناوابه یكێكار  به گلاننهوهیكردن و تكارنه كه
 توهانهڕگه یكات تۆب هییرز ربهوسه كاره نیتر ورهگه داۆیخ له ۆیخ

 ڵحا یزمان به ڕۆمئه كانهییسلامی: ئیكورت ردگارت، بهروهپه یلا ۆب
كو وه ییاڕكێت و به یمووت ههرئان و سوننهقو یوهن لهكهرم دهشه
 له یتبهیتان، بهبكه ۆب یوازبانگه ون باس بكه یكرهسه یكیتهیعیرجمه

 جم كردن بهو ره نڕیست بده كانهییلمانعه سزاكاندا كه یبوار
 هیین انیتجورئه كانهییسلامی، ئ نێنوتن دادهو دواكه تهییجمههه

ن بكه یرعشه یكهیسزا چیه یكردنێجبهێج یچجا یتهیشروعمه ۆواز ببانگه



و..  یخواردن و بوختان كردن و دز یو مه یسیپ نێداو  یكانتاوانه ۆب
ش وهو ئه كاندا هاتووهستكردهده اسای له كه بوونه یازڕ انهیو سزابه
 ۆب هیوهتكردنههڕ ۆوخاستهڕنا و به ما انزل الل  ه( ری)الحكم بغ به بوونهیاز ڕ

 یباس اڵهخوازنه یباسكردن له رم كردنهت و شهقورئان و سوننه یحوكم
 .یكردنێجبهێج
 
 یو درووست بوون مانانڵموسو یش بووندابه یكارۆ ه تهوان بوونهئه -6

و  بوونێل قڕو  یریو پشتگ ستنیشو ۆخ یزراندنو دامه یریمارگده
 تیوان بئه یندامئه ،وهزبهیح به یندوهیپه یمار بنهسهله یتهیدژا
 مووهه یستهییو شا سلامیئ ۆب تیز ۆسڵتوانا و دو باش و به یكێسكه

 ،وهشهوانهچهێپ ، بهوهوانهئه نهیلا له یكهییرگر و به زگرتنڕێو یهاوكار
 ژدانیو  ێو ب نێز و سنوور به شتوویگهنهیوتوو و تدوا كه یكێسكه رێخنه

 انڵیگهله یكورت به ت،یزانشت دهههبه یهلزانا و ئه به تۆنها ختهو 
 له ،یسلامیئ یدهیقو عه كریف له تیدوور  ر لهدهبه یباش یكێسكه تیب

 انیكانو لادانه تێبگر  ێل انیخنههڕر گهئه یتبهیتابه تیبنه شیانڵیگه
 وێن ر مانگ لهگهو ئه یكانهییلمانعه یتكارو خزمه تیخراپ تیئاشكرا بكه

 و له تیخشبه انیو ز  رێگ لانیپ یكێسر كههه ۆت تێبڵهه وهوانتهچه
 كهیله ۆت بدهفسهو مه تحههڵسو مه تیناگهێواقع ت یقهیف

 یو زانست تیب سلامیئ یرۆمخو خه تیب مانڵزار موسو! ههوهتهێاناكر یج
 اتیدون تیبنه اندایكانزهڕی دادت نادات و له تێب ێپ تیرعشه

 ۆب یوهئه یماحته ر بهگهمه ،هیین وهرتهسهبه انیقحه تێوخڕردا بسهبه
یخ یلا  .شنێابكڕ انتۆ
 
واندا ل ئهگه بوون و كاركردن له ڵكهێت یرام بوونحه یكانكارهۆ ه له -7
و  بوونه ڵكهیت امداسلیئ ینید یارانینه ڵگه له یواوته وان بهئه ؛هیوهئه



و  ستنیشو ۆبوون و كاركردن وخ ڵكهێت له ماوهنه كانێرمشه چیه
 سلامیو ئ تهیناڵهه سلامیئ به انیچاو  كه یوانهئه ڵگهله یتێمانهاوپه

 یخود یناسهێپ له زانن و بگرهده كانكهیتار  دهسه یپاشماوه به
یخ  بوو له یتیوان بر ئه یرنامهو بهر ئههوبمهله كڵێند ساتاكو چه شدایانۆ

 ینراویب و به ینووسراو به ستایتاكو ئ انیشو قسانهو ئه ركیكوفرو ش
 یقسه یوهله ننیناب كهیشهێك انیشیوتواننكهیو شو  وهتهر ماوههه
یمئه یعیواق ڵگهله انیكانركردهسه ێینێدو   شتا پلهد و ههسه انداڕۆ
 !تێبوا ده ڵیهیاێڕكو وتمان گو وه ونكه! چاوازهیج
 
لهسهمه له كانهییسلامیئ زبهیح یندامانو ئه یتهیركرداسه یوهڕدهێز  -8

 یرروهر سهسهبه یشخستنێو پ یزمینالیۆناس یو هزر یتهیواتهنه یریب ی
 انهیو یوان توانئه كه كهیوهێش به سلامدا،یئ یتهیو برا سلامیئ یكانحوكمه

 مهێ: ئنڵێب شیو گوفتار  ڵحا یزمان به ن كهبكه ردهروهپه كهیوهنه
 ینگهڕ به شیسلامیئ ستهیو ێپ ن،یب مانڵموسو یوهئه شێپ نیكورد

اگهڕ یكاننالهر كهسهله اڕگوم نیندو چه نیبكه نگهڕ یتهیكوردا
یخ یناسهێپ ن بهكهئه یكورد یكێسلامیئ ۆواز ببانگه وهاندنهی  له انۆ

كان مكهچه یناسهیپ وههییرستپه وهتهو نه یروهركورد په یكهیوانگهڕ
، بهوهستنهناوه وانهر ئهرانبهك بهنه شیكانهییئسلام زبهیو ح وهنهكهده

 .هیداێرتۆز انیسانهكه رهۆو جله اندایكانزبهیح یكانزهڕێناو  له كوڵ 
 
 به و بووه یكرهسه یكهیمابنه تهبووه یوعنهو مه یماد یندوهرژهبه -9

بانهیو حله كێر ۆناو ز له كێئامانج  یربهۆز نموونه ۆب دا،ز
 ن لهكهده وهئه ۆو كار ب ننیبده وهژهڕۆو ون بهخه كانهییتهیركرداسه
ێ  یتبهیتابه ننیبهست ده به ورهگه یتێپرسراو ێل وهانهیكانزبهیح یگهڕ
و  تێو كهست دهده انڵییایخه یازاتیمتیو ئمووچه كه یمانرلهندام پهئه



 كردن له یشداربه یكات تر له یكانبهنسهمه وهیو پاپله ینانێستهده به
 ێیپ و به وهتا خواره وهرهسهندامان لهئه ینهیر ۆها زروهتدا، ههحكومه
یخ یزبیح یپلهكار و   گونجاو له ییدارا یازیمتیئ بن لهند دهمههرهبه انۆ

ێ ێ یكار یبوار له زبیح یزگاكانده یگهڕ  اندنیاگهڕو  ییكخراوهڕ
ێها لهروهتر، هه یكانو دامزراوه یرخوازێخ پشك و  یرگرتنوه یگهڕ

و وههرسه له كانهییلمانعه زبهیت و ححكومه كه یپارانه هڕو بله مووچه
ن، دهده یانێیپ رۆراوجۆج یئامانج وبه ینێنه ئاشكراو به به وهرهێژ  له
و هادهن شهخاوه ینجژار و گهكار و هه ێب رۆكات زش وا دهمهئه

 كهییزاهڕنا چیتوانن هو نه انیكانزهڕی وێن بچنه وهماحهو تهزراو بهمهدانه
 نڕربده ییزاهڕر ناگهئه ن، چونكهبده شانین انیكانهییرعناشه ر كارهسهله
 .انهییدارا ازاتهیمتیو ئبن لهش دهبه ێب

 
 یگهێج اندایناو  له اڕر و گوملاده یكێكر یف رهۆموو جهه ینخاوه -10
 ۆب ت،ێناب یكێو گرفت شهێك چیه تێب نگرهیندام و لاو مادام ئه وهتهیبده

 :نموونه
 ل كو لهبه ،هییر ئاساك ههنه اندایناو  له كههیاردهیت دسوننه یتهیدژا -
 میو موسل یر و بوخارمهكر و عهبو بهئه به یتهیسووكا وهانهیكاناندنهیاگهڕ

 یربارهگومان ده واوهر ههسهو له تێكر ده رموودهفه یكانبهێو كت
 دژه له یوانداریم وهزهڕێو به نهكخش دهپه مانانڵموسو ۆت بسوننه
 ۆب انیردانو سه انیكانهییئاسمان هڵناكه ن لهكهكوردستان ده یكانتهسوننه

ێ و  بێر كتسهگومان له یوهئه ۆب انیگاكانباره ۆن بخهده كڕ
 ن.درووست بكه انیندامانئه یلات لهسوننه یكانكراوهێپ ڕباوه رچاوهسه

o ناو  به انیكردنێپ یتهیاو سوك انڵهاوهبه ودانێجن
 س لهو كه هییئاسا یكهیاردهید رۆز یزانست یگرتنخنههڕ
 تێر ێناو  - تێبنه یازڕش وهبه مانیر گر گهئه -ندامان ئه



 له تێكر بار نه تمهۆت یوهئه ۆب وهتهێب یووڕووبهڕ
 یمكههی یرسه هیوا هه یجار ،یكهزبهیح ۆب دایز ۆسڵد
كات و ده انڵهاوه له ێندهه به یتهیسووكا ۆیخ به زبیح
 كات.ده یسفمكار وهسته به
o یووڕو  اوهڵرببه رۆز اندایناو  له كانلهیز موعته یریب 

 لهیز موعته یكریف یماكانو بنه كردووه یسپ انیوانئه یرانسه
ر سهن لهدهكورددا ده یمانڵموسو ێیگو  به ۆوخاستهڕنا به
و  وهچاكه ینانیشێپ یجنههمه وان بهئه یستگرتنده یسابیح
ێله لهیز وعتهم یكانگومانه یربهۆز  اوڕگوم ێندهه یگهڕ

 .باس كراوه وهانهڵناو كهله وهزمان لووسه
o یوتصوف  رفانیو ع یزمیونالیو ناس یلمانعه یریها بروههه 

نا و ابن ولالاج و مهحه یرخستنزن دهمه و به هڕتوند
و  تهییر شعهو ئه عهیش یكریف ۆواز كردن بو بانگه یبرهعه
 .اندایناو  له اوهڵب و به ییئاسا رۆتر ز یگروپ بازوڕێ

ناو له یوونڕبه رۆلادان ز تر له یرعناشه یاردهید نیندچه ومانهئه
 به ستهبهوا یمانڵموسو یوهئه ۆب سهبه شیمهو ئه تێكر ده ید واندا بهئه

 .تێبگر  ێل انیدوور  تێند بتوانت چهقورئان و سوننه
 

 ڵسا به ڵسا كاندا،زبهیح یتهیركرداناو سه له هیهه كێواز بانگه -11
وهئه تهشتووهگهنه ستاێتاكو ئ امڵبه ت،ێبده رترۆز یوانانیو پشت یجومهور

 زگارڕ ۆلادان و خ له هییتیبر  شیو ئه وهكردنهێجبهێج یبازنه تهێبخر  ی
 لهسهو مهئه یباس اندایكاننگرهۆك یربهۆز له ،یسلامیئ یپاشگر كردن له

 یو پاشگرئه تریئ یكوردستان یزبیح انهڵف تێبوتر  سهبه ن واتهكهده
 .یوهمانه ۆب هیین كهییستیو ێپ چیه هییسلامیئ



 انیربهۆز كوڵ به - انیموو هه مڵێنا - مكههی یپله وان بهئه دایاستڕ له
ك نه - یقیقحه یماینتیئ ست بهو هه گرنگه لاوهبه انییو تهنه یناسێپ

بوون  ستهوابه وناسهێو پبه یندوهیپه ر لهدهبه سلامیئ ۆن بناكه - یكزاره
 یكارۆ ...هیكانوهێو نش ۆڵو ئاوو شاخ و د شتمانیخاك و ن به

 ش لههاوبه ڵیحا رۆز یبوونوهه كانهییلمانعه ڵگه له انیشوهكگرتنههی
 ڕیروباوهیب یكانرهیگێج تهبابه له كێر ۆز ۆب انیركردنیبو له اندایوانێن

یخ  انهیكانشههاوبه هییوهتهنه هڵخا یاوڵقوڵهه یمووهه هیوا مێپ ان،ۆ
بهیناو ح له ستاداێئ . لهوانل ئهگهله حاشا هه یكهیاستڕ داكانهییسلامیئ ز

 واتڕو واب وهیچنڵهه یسلامیئ یناسێپ به ینگته یتهیواتهنه یناسێپ گرهنهڵ
 دات.ده ووڕ رترنهیهڕرسوسه یانكارۆڕداهاتوو گ یانڵسا له
 

بانهیو حئه یكانهییخراپ تر له یكیكهی -12  یمانڵكات موسووا ده كه ز
 یكار یبوونهه اندا،یناو  له وهتهینێمب یتواننه دیحو موه میز مولته
 راورد بهبه یرچگهئه سلامدا،یئ یرعشه ڵگه له كهۆ و ناك یرعناشه

 كه كێسانكه ۆب اوهیشنه امڵبه ئاسانتره انیمهئه ڕروباوهیب یلههه
 :انینیارتر ید ن، لهكهده یسلامیئ یحوكم یوهرانهێگ یشهبانگه

 انیوهجوان كردنه ۆت و خافرهئ یرخستنده ۆخ 
 یشدارو به انیكانهڵناكه له شكارشكهێو پ رژهێكو بوه

 یندهوپاگهڕپ له ردانهێژ ۆور یرگجل و به به انیكردن
 اوانیپ ڵگه كردن له وقهجار ته ێندو هه بژاردنڵهه

 نهیلا باس له ێندو هه كسێس یتبابه یو باسكردن
 یكێلنگهمهید له دااویپ یوانیم ڵگه كان لهتهئافره رهژهێب

 یبوونڵكهێو ت كانهییلمانعه یفشار رێژ  وتنهكه له وونڕ
دهیو ز  زبیح یكانموو ئاستهر ههسهله اوانیژنان و پ

 ێكڕ پهڵو هه یرانۆگ قاویسۆم یدانێل كردن له یوهڕ



 لامسیئ یكانستهبهمه دوور له یبلاجكراوۆ د یرهیزنج
 ێندهه یگام بارهردهبهله زۆرنه یئاگر یكردنڵ و هه

بانهیو حله  تهئافره یشداربه یو داواكردن ز
تر  یرعناشه یاردهید رۆو زوانگهلهمه له كانمانهڵموسو

 كه یوانهشت له رۆز ۆكردن ب شهو بانگه
 .نكهده ۆب یشهكوتوموت بانگه كانهییلمانعه

 
په ایدون یاتانڵوكوردستان و له له كانهیسلامیئ زبهیح یربهۆز -13

 ڕیوپهئه له كه سلامدایئ یكانحوكمه ن لهكهده كیشتنیگهێت له یوهیڕ
 یتقورئان و سوننه یتهیئا له وهدانهڕئاو ێب ،هیندایز و به نیز و دابه یشل

 نیرزتر بهله داڵسا یرسه یهاتن ڵگهله نموونه ۆراست و درووست، ب
 له تێبێل یخوا یلامسه سایع یكبوونیدا له ییزباۆریپ دایزبیح یئاست

و پهئه به نجایزانن، ئخوا ده به سایوان عئه كداێكات ن لهكهكان دهگاوره
 شیوانو ئه نین شیبرامانن و كافر  كهگاورو جوله نڵێئه وهمتمانه ڕی

هه انیوراتو ته لینجیوان ئو ئه هیقورئانمان هه همێئ تابن،ك یهلئه مهێكو ئوه
كافر  به مانڵموسو كه وهناشارنه وهئه كانهییحیسمه كداێكات له ،هی

كوفر  به یوانئه تێهاتبقورئاندا نه له تهیئا كهی یوهكو ئهزانن، وهده
 له كێر ۆز كه سریم له هیهه انیكهیاڕت گومنانهته ت،ێسف كردبوه

یخ ینگشهێپ و بهكوردستان ئه یكانبانگخوازه  ییزانن و لاساده انۆ
و ر ئهسهر لههه كهیو تاكو ماوه هییكافر ن شیتانیشه ووتیده وهنهكهده

بوو  كێنۆرچهه ۆیخ ینۆك یكهیستاۆدواجار مام امڵبوو! به هڕباوه
 .فرهكا تانیشه كه كردێپ یتناعهقه
 به ڕۆمبوو، ئههه دایندار ید له كانهییوتوند ترهیغ ینێتا دو  انیشوانهئه

 وتوون لهكه انیشێو پ شتووهێهێج به انینێدو  یكانشله كێناغۆند قچه
كهنهید دژ به یكرهده ینهیلا ۆییو پاشك انیو راگه تاسهیس یووڕ



: نڵێب دهرهكو عهوه انیكفن دز،  له تحمههڕ: نڵكو كورد دهوه ان،ی
 أكثر من الملك(. ونی)مل ك

 
 هیوهئه زبانهیو حئه یكانهڕییروباوهیو ب یجنههمه شهێك نیتر ورهگه -14

 و له ننێزر دانامه سوننه یهلئه یو درووست استڕ یدهیقر عهسهتاك له
بچووك و  یكهیهڵهه شهوانهن، لهناده هیورهگه و پرسهبه خهیبا وهنهیبنچ
 ت،ێب ژراوێدار  ۆب رنامهبه یكێكار  كوڵ هب ت،ێبنه ساده یكێرچوونیبله

بانهیو حناو ئه یندامانر ئهگهئه چونكه قورئان و  له یدهیقو عهر ئهسهله ز
 كردووه انیباس تهم ئومهئه ینیشێپ یانیزانا یوهو ئه تدا هاتووهسونه

بانهیو حناو ئه كاركردن له ناتوانن له تریئ نێبكر  ردهروهپه وام بن و ردهبه ز
بهیناوح . لهنێڵهده ێجبه انیكانزهڕی  مهستهو ئه نهگمهده كانداهییسلامیئ ز

 :ۆب وهتهێبكر  كێخول
 فاتیسمائو سو ئه تهییئولوه یدیوحته یتبهیتابه دیوحته یكانباسه 

زا بوون ت و شارهسوننه یهلئه یلاله یناسهێو پ مانیئ یمكو چه
 .اكانڕگوم تاقمه یریب یوهتدانهو ره

 ییشناڕۆ الولاء والبراء له یكانباسه ۆب وهتهێبكر  كێخول انی 
 تدا.سوننه یحیحقورئان و سه یكانتههیئا
 یرزهنه یكێكو باسروهالل  ه هه ناوێپ له شانۆكێو ت هادیج یباس انی 

 به وهتهێستر ببه تێبنه چیو ه قورئاندا باس كراوه له كه یتپه
 كورد. یكڵ خه ینیو د شتمانیو ن اتڵو كردن له یرگربه
 وهنهۆڕیگ یت و خراپقورئان و سوننه حوكم كردن به یستیو ێپ انی

 .باسانه رهۆو جو ئه یموكراسید یحوكم به سلامیئ یحوكم ی
 ت.سوننه له زگرتنێڕ  یگرنگ ودعهیب یكردنۆ اچڵقه انی 
 متون و  یوهكدانهێو ل رموودهفه یبێكت ێندهه یرح كردنشه انی

د و حمهئه مامیئ ی )اصول السنة(كو وه دهیقعه یرچاوهسه



و محمد بن  ةیمی)ابن ت یكانبهێو كت (ةیالطحاو  دةی)العق
 عبدالوهاب(.

رخان ته اندنیاگهڕو  تێر یبگ ناریمیوس وهتهێخول بكر  هییئاسا رۆز امڵبه
 :ۆن ببكه

 یكار یو گرنگ یسكهتاكه یو ئازاد یموكراسید یگرنگ یباس 
 .مانڵموسو ۆب مهردهم سهله یاسیس
 كاندابژاردنهڵهه كردن له یشداربه یتهییرعشه یگهڵ به یباس انی (

یر باوهوان ههئه كه كهیر زاناهه اندایم باسهله  گرهو ب هیین ێیپ انڕ
 بژاردنڵهه یتێو وتب تێكردب یكهیلهن زهكهئه یپ یشتهڵگا

 یماوه لهن و كهده یقسه وان بهو ...ئه هیتتهیو شا درووسته
ر ابن باز و هه انیرزمان و بن زمانسه كاندابژاردنهڵهه یشهبانگه

 یرعشه یگهڵ به كێتردا كات یكانبواره له امڵبه ه نیمیابن عث
 به انیكانزبهیح وهنهیبنچ له ووهننهێشوهدهڵوان ههئه یكانكاره

 زویحه یزانا وانئهدا لانهسهو مهزانن،لهده خراپه به ودعهیب
 .تێد یقهتر ته یشت رۆو ز تهیایسله انیر و سه فاسنین
 یدانێپشهر گهسهله وهخول كردنه یدوا و لهخول كردنه انی 

 یباس ده گونجاوه سلامدایئ یرعشه ڵگهله یكێتا باس كه یۆیمر
 .كهۆ ناك
 ولانا ) كهمه ییورهو گه یزنمه یباسكردن ۆب وهنهبكه كێخول انی 

 ژووداێم له یوانهئه نیاتر ڕمۆو گ نینتر ید ێب له كهێكهیولانا مه
 (.هاتووه انیناو 

یب  له یانهییزبیو ح یاسیس هڵمهۆك وڕۆو كله وهوتنهو دووركه انڕداب هۆ
ر سهله كهێنگاو و هه هییرعشه یكێواجب هیتر هه یاتانڵو كوردستان و وله

ێ  ۆب انیكدانهێموو لادان و تو ههئه ۆیه به داڕروباوهیب راست له یگاڕ
 .نییئا یماكانبنه



 
 :كهیینیبێت ندچه

ر سهله یواوتهبه تێبهه كێتماعهجه میزا نمن شاره یرچگهئه 
م له تیب انڵیگهله تێب وهئه یستهییو شا تێت بو سوننه تابیك

كتاب و  كار به تێبهه كڵێمهۆك تێر بگهئه امڵ، بهمهردهسه
 یركردنێكرن و فردهروهواز و پهبانگه یكیر ت بكات و خهسوننه

سستم  یشدارو به یگشت به تێبڕ روباوهیو ب دیوحو ته مانیئ
و  تهییموكراسیكو دكات وهنه مهردهم سهئه یكانهییلیجاه اردهیود
 چیه له وهتهێو كهنه كیمان ونز رلهپه كردن له یشدارنگدان وبهده
 انییكۆ ناك كه ژگارهڕۆم ئه یمانه له كێتو حوكمه اتڵسهده
 چیه یگرتهێكر و به ارهید ووناكڕ یژڕۆكو وه سلامدایئ لگهله

كات و نه ێجبهێس جكه یندایجو ئه تێبنه كینهیو لا تهڵوده
و  هیین كهیشهێك چیه ت،ێب یكهنهید یرخستنسه یستبهنها مهته

 ایئا امڵبه ت،یبكه كڵێمهۆك وۆڕئاوها ك یتخزمه شهیواجب بگره
 !هیهه یونوا بو ڵیمهۆك

ج و نههمه وانێن له یاوازیج تهسیو ێپ كانزبهیح ت بهبارهسه 
و  اوازنیج یشت ێس وانهئه ت،ێبكر  وتواندانكهێو شو  یتهیركرداسه

 .هیین انیحوكم كهی
باسم كرد  یانهڵو لادان و ههئه یاڕرهسه مۆكو خمن وه 

 و به تێبكر  ڵگهله انیهڵزانم مامهده ییئاسا وان، بهئه یربارهده
 یگشت یكهیوهێش به نێجر بكر هه مین وهئه ڵگهو له زانمده انیبرا
هه وڕروباوهیب كێسر كهگهمه ان،یوهخواره یدامانئه یتبهیتابه

 ت،ێكدابێت ێل یرسه یریمارگو ده تێب مانانهڵناموسو رۆز یستێو ڵ
و له ت،ێب یسلامیئ یكهنها ناوهو ته تێواو بته یكهییلمانعه انی



 یوهاكردنهیو ور  باشتره یوهدووركردنه ێجرو لهه داتههڵحا
 .شترهێپ له یخراپه وڕشه له مانانڵموسو

 :مڵێده شدایتاۆك له
 :هیوهئه انڕو داب ڵیكهیت ت بهبارهم سهكهباسه یپوخته

و  سووده ت بهكهكاره تیر بزانگهئه :یكڵ خه به بوونڵكهێت به تبارهسه
 انێیل تی، تا بتوان هیین شێمهۆڵخ وفووكردن له هیینجام نرهده ێب

 یسلامیئ ق كهحه ونهیقاستهڕ یسلامیئ ۆب تیبكه انیو بانگ تڕێبدانه
 دهسه ێس یانیواشهێو پ زاناو  انڵهاوه یشتنیگهێت به تهقورئان و سوننه

)القرون  به لم كهو س هیالل  ه عل یصل رمبهغهێپ یفاتوه یدوا یكهچاكه
 .نێناسر ده (ةیر یالخ
 یو كاركردن انڵسا یبوونڕ پهێت به مۆخ یشتنیگهێو ت چوونۆب به امڵبه
 ۆنام كهیتا راده یكێسلامیئ یرگرتنوه ۆكورد ب یتاك ڵیقر عهسهله رۆز
 رۆز یكهیژهڕێبه مۆمن خ ،كهنهسههڕ سلامهیئ له اوازیج تێبنه چیه انی

تدا قورئان و سوننه له یوهموو ئههه به مانۆخ یكڵ خه یبوون یازڕ له
ت قورئان و سوننه ۆوازكردن ببانگه نمیبیم دهستهئه و به وامیه ێب هاتووه

 یاڕرهسه امڵسكدا، بهته یكهیبازنه ر لهگهمه تێبهه یباش ینجامرهده
و محمد و  وبیو أ میازدا نوح و ابراهوبانگه له مهێئ یوهرر ئهبهش لهوهئه
و  نیالصلاة والسلام تا بتوان همیعل واماننشهێو پ نگشهێتر پ یرانمبهغهێپ

ێ سوود  ێد بسهد لهسه یكێكار  تهێبواز كردن نهو بانگه تێب اڵوا گهڕ
هیتنهیو ف ییوایه ێو ب یدێو نائومئه یاڕرهسه باشتره نیوام بردهر بههه
 .نیوتوو كه یێت ی
 

و  ڵمهۆك وۆڕك ڵگه كردن له یكردن و هاوكار ڵكهێت به تبارهسه
قورئان و  یبازڕێ له انیر ۆز یلادان ۆیه به كانهییسلامیئ زبهیح

و  یسلامیئ یدهیقعه یكانسنووره له كێر ۆز ۆب انیزاندنت و بهسوننه



 یتهیواتهو نه یلمانعه یریب یكردن و دزه تهییلمانعه به انیبوون رگهیكار 
و  یكریف یكردنڵ كهێو ت اوڵرببه یكهیوهێش به انیناو  ۆب یزمیونالیو ناس

 یگومراكان تاقمه یوتوونكهیو شو  انیاڕگوم له رۆز یكهیژماره یبوونهه
یب ،یسلامیئ یژووێم  یواجبك به انێیل انڕو دابوهوتنهدوور كه هۆ

 یكێكار  گومانێب داۆیخ له ۆیخ انێیل یزێر پهزانم و دوورهئه یرعشه
 ۆو خ شتنیو دان هڕروباوهیج و بنههمه یستیو ێپ یاوڵقوڵو هه هییسلامیئ

وان ئه یكردنڵ كهێت له رۆزانست ز یوهكردنه اوڵكردن و بردهروهپه
ت دهقورئان و سوننه یكانئاراسته له اوازیج یكهیاستهڕئا به كه باشتره

 ێل كتێكێسكه یزانده كێكات تیبزان تۆخ به یوهئه ێن و بتبه
 له كێر ۆر زرانبهبه اریستهه ،ڵكهیت روهزری،ب یلب: سهتێچردهده
و هه یفلهسه یر وشهرانبهبه اریستهه ،یسلامیئ یرروباوهیب یماكانبنه

قهده له كێر ۆز ۆب ۆنام یوهندنهێن خو خاوه ،یفلهسه یرروباوهیب یگرڵ 
 یكردن و لادان لیتأو  به ستتیو ێپ شهیمت و ههو سوننه تابیك یكان

یخ یواتاكان له كانهرموودهو فه تهیئا  وهتهینێهوام پاساو دهرده.، بهانۆ
رسام و، سه اكانڕگوم یجنههو مه یكریف یكێو لادان هڵموو هههه ۆب

 یندهههڕو  هانیج یانیاڕران وگومهو لاد انڕباوهێب یرانسه به تیبده
زانا  له شیكێر ۆهاوكات ز ،وهتهێبده ڵواو كاته اكانتداڕرویب له دهیقعه

گهدهێت شتوویگهنهێسك و تته ریب به داێو نو  نۆك له سلامیئ یكانورهگه
بانهیو حئه وێن كاركردنت له یحوكم به شیناچار  و به تی باوه تێبئه ز
و  تهیلمانكو عهوه سلامدایئ ڵگه له تێبهه كانكهۆ ناك ستمهیس هب تڕ
 یشدارو به بژاردنڵوهه مهولهو عه ونالزمیو ناس یموكراسیو د تهیبرالیل

 انهیمردهسه یرنهێدۆم یكێمانڵكو موسووتن وهركهمان و دهرلهپه یكردن
روباوهیب له سلامیئ یكانهییكرهما سهبنه له كێر ۆز تێبئه بیعه تێپ كه

 له ژڕۆ له ژڕۆ ت،یباس بكه سلامدایئ كان لهتاوانه یج و سزانههمه وڕ
و  نگشهێپ بنهده اویشنه یسانو كه تیچو دوا دهرهبه دایرعشه یزانست



 یتبهیتاو به كانهییرعشه زانسته یرگرتنو وه گرتنێگو  یتو تاقه ستاتۆمام
 .تینێنام تدهیقعه یزانست

 
 زبهیح یچاكه یچۆ: بتڵێو ب تێبگر  ێل مخنههڕ كێسكه شهوانهله
 ت؟یكهده انیكانخراپه ینها باسو ته تینیناب كانهییسلامیئ

 كێموو شتهه یاڕرهزانم سهو ئه نمیبوان ئهئه یمن چاكه دایراست له
 یكڵێناكه ڵگهله یامسلیئ یكێزبیح یاندنیراگه یكڵێناو كه تێر بگهئه

ها روههه ،رهۆز انییاواز یج نیراورد بكهبه یلمانعه یكێزبیح یاندنیراگه
یخ یشتنیگهێت به یكڵ خه یوهله هیهه انیتر  یچاكه رۆز  سلامیئ ۆب انۆ

و  یرخوازێو خ چاكه یجوان و كار یوشتهڕن و كهده شتێبانگه
 انیباش یتر یشت رۆو ز وهنهكهده اوڵب دایكڵ ناو خه ند لهسهپه یئاكار

 تێو ربكهده ۆوانت بئه یباش یوهئه ۆب هیداوهله كهشهێك امڵبه ،هیهه
 سلامیئ كه تیبكه كانداهییتپه هییلمانعه ڵگهله انیراوردبه وهێوشبه تێبئه
 زبهیح ڵیر حاگهئه امڵبه ،یرستپه نهۆك به كسانههی وهانهیلا به
تدا قورئان و سوننه و له انیر سهله ستهیو ێپ یوهئه ڵگه له كانهییسلامیئ

رناچن؛ ده یتلامهسهبه راوردهو بهوان لهئه نییبده نیراورد بكهبه هاتووه
 وان:ئه چونكه
 وڕروشهیو خه و خراپهچاكه یكردن ڵكهێت به ساونڵهه 

 له سلام،یئ یارانیل نهگه له یتێمانیوپهو ها سلامیئ یستیو شهۆخ
 .تێناكر  ڵقبو ڵكهێو پ ڵكهێوا ت یكار شدایسلامیئ
 نگدان و ده ۆب وهو لاشهن و لهكهوت دهمزگه ۆب یكڵ خه یبانگ

و  یالل  ه تعال یكانرمانهفه یرچهه ن كهكهده انیمان بانگرلهپه
هه ێوله یموووسلم هه هیالل  ه عل یصل هیهه یكهرهمبهغهێپ
 له تێشناچیر و دهوهنگدانهده تهێخر تر ده یكێو جار  وهتهێشوهدهڵ

 نگدان.ده



 مان كاتدا، هه له شیموكراسید ۆقورئان و ب ۆن بكهده یكڵ خه یبانگ
 یانهیمردهسه یكێنیئا ۆیخ ۆب یموكراسید دایاستڕ له كه
یخربهسه  ۆب یسلامیئ یكانسهچاره یهوانچهێپ یرسهو چاره هۆ
 .هێیپ یكڵ خه یكانگرفته وشهێك

 نموونه ۆب - یو زانست ییورهگه ین و باسكهده یكڵ خه یبانگ - 
 یباس له انی دایدوار بهن، ههكهده ۆب انی یعیكو شافوه یكهیواشهێپ

 لسونین انیالرومي  نیجلال الد انی یغاند یزنمه یداهاتوودا باس
 یعیشاف نكهده انیباس ییورهگه به ندهوهنو ئهكهده ۆب انیلاێدمان

 وهتهێبر چاو بچووك دهبهله سلامیئ یانیواشهێپ له انیتر  یوانو ئه
 ولانا.و مه لایو ماند یغاند راورد بهبه

 
یب  انیكانچاكه یچاك به ڵێبه نمیبنه انیكانمن چاكه هیین وهئه كهلهسهمه هۆ

 تێبكر  ڵكهێت ڵق و باتحه كه تێناكر  وهێو شبه یندارید امڵبه نمیبده
 ۆب واوهێشل و ش وهڵهه شتنهیگهێو تبه تێدرووست بكر  كهیوهو نه

ینام رۆز یكێجنههمه وهئه سلام،یئ  یهلئه یجنههمه ڵگهله زیرگو هه هۆ
ێتدا سوننه و ئه یپشت یهڕبڕ ب ونهیبنچ تكتاب و سوننه كه تێو ناكه كڕ

یب ر،هههیجهنههمه و ئه یاڕرهو سه كهڵییگومان و دوو د چیه ێببه هۆ
؛  ر باشترهك ههنه انێیل وهوتنهو دووركه انڕداب ،انهیهه كه انیچاكانه

 یندارید یبازڕێ وڕروباوهیب یكهییستیو یو پ هییرعشه یكێواجب كوڵ به
هه و له تێبكر  چاكه یریسه تێب ششتنهیگهیو تر بهگهئه ،هینهیقاستهڕ
ر وا هه، ئهو چاكانهر ئهبهله تێبكر  یشۆج چاوپنههمه وڕروباوهیب یهڵ

 اكانڕر وگوملاده تاقمه و له یسلامیئ یژووێم یاكانڕگوم كام له
و  سهو ق تبادهیو عچاكه ت،ێبووب اڕر و گومند لادهرچههه تینیبه

شه یخود و بگره ر بووههه یندسهپه یوهجوان و كرده یئاكار
 .قورئاندا باسكراوه له هیهه ێیج ق و بهحه یقسه نیندچه شیتانی



تی دڵم نیازی و نیه م بهم نووسینهالل  ه تعالی ئه له وهپاڕێمهده داییشتاۆك له
نها و تم تهمن نیه ئاگادارتره سێك بهموو كههه و لهئه رگرێت كهلێ وه

 .ر خۆی بووهبهنها لهته
نهیس به هیین انڵید به یوانهئه نهیلاله منهیم نووسداواكارم ئهها روههه

 یروبهمهله ڵسا ستیب یچوونۆب اوڕ مهئه بگرن،یر وه وهفراوانه یكهی
 مهڕو باوهوان ئهئه یعیقوا یگهڵ بهو به ژگارداڕۆ ڵگهو له مهۆنها خته

 سانهو كهئه ڵگهله وهتهوهڕییبنه میندوهیپه شوهئه یاڕره، سهبووه تركمهۆ ت
 ر وام، چونكههه ستاشێكردوون و ئ ڵگهله مهڵو مامه ونیبراشم زانو به

ێله هیین وهگومانم له یر چگهئه جهنههت و مهسوننه یهلئه یراست یگاڕ
 و له وارمدهیزانم و ئومده انیمانڵموسو ر بههه امڵبه داوه انیلا انیكه

ت و و سوننه تابیك یقامشه استهڕر سه وهنهڕێداواكارم بگه یالل  ه تعال
ن من بكه یقسه به شیر گهئه ان،یردگار روهپه یلا وهچنهنه وههڵو حابه

 هیین كمێستبهمه چیه مۆخده یپ یندێو و س تهیشا مهكهده یالل  ه تعال كه
 یندوهرژهبه یوانگهڕ له جگه وهكهێوژمو ته نهیلا و وانگهڕ چیه و له

 هیداوهله انیایو دون نید یندوهرژهم، بهناكه قسه تێبنه مكهنهید
و  یوهكردنه اوڵزانست و ب یركردنێف ۆخ یكیر و خه ننێبه ێل انیواز 

یخ یردهروهبن و پهده یكردنۆ ز بوابانگه و  ڵو منا ڵو ما انۆ
ت رائهن و بهكهده رچاوهو دوو سهئه یبازڕێر سهله انیر روبهوده
ێ ڵیشخهمه نهكهده وهئه یوانهچهێپ كێموو شتهه له نڕیربده یخ یگاڕ  انۆ

الل  ه  یصلبن، وده ژڕۆو دوا  ایدون یرفرازان شاء الل  ه سه شوهیو شو به
 .رایكث مایآله وصحبه و سلم تسل یمحمد وعل یوسلم وبارك عل
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