
 !سةردةمي كوشنت و بِرين 
  مانط لة مةوبةر15 لة ضاوثيكةوتنيكي ِروذنامةواين  و لة ِروذ ئاواهةِرةشة لة شاري لةندةن     

  عومةر ِرزطار -: وةرطيِران و ئامادةكردين        
                                                                                                          rezgar70ca@yahoo.com  

  
ي ئيسالمي لة ) املهاجرون(وي دامةزرينةري ِريكخرا) عومةر بةكري موحةمةد (  مانط لةمةوبةر ، 15

) Paulo  Moura(بةريتانيا ، لة ضاوثيكةوتنيكي ِروذنامةوانيدا ، لة طةلَ ِروذنامةنووسي ثورتوطايل 
 2004باسي لة هةِرةشةو ثةالماري كردووة لة شاري لةندةن ، دةقي ئةم ضاوثيكةوتنة لة مانطي ئةثريلي 

بة زماين ثورتوطايل بالوبووة ، ثاشان دةقي ئينطليزي ئةم "  Publico"ي طوظاري 18 دا ، لة ذمارة
  بالوكرايةوة ، طرنطي ئةم ضاوثيكةوتنة HARPER’S دا لة طوظاري 2004ضاوثيكةوتنة لة تةموزي 

 طرنطي لةوةداية كة ئةم ليدةرة تةنيا لةوةدا نيية كة ثيش وةخت باسي ليدان لة بةريتانيا دةكا ، بةلَكو
 ثي ثةردة باس لة ستراتيذ و تةكتيكي ئيسالميةكاين خةيت قاعيدة دةكا لة بةريتانيا بةبة زمانيكي 

 ئةم طفتوطويةكة ثارضةيةكي يب رتوشي ميسودي كاركردين بة طشيت ،و ِروذئاوا تايبةيت و لة ئةوروثا
 .لَتةرناتيظةكانيان دةخاتة ِروو ئةوان و ئاماجني ثِروذةو ئا
 م دةسكاريةكي كةمطفتوطوكة ناونيشاين  دةمةوي خوينةري يلَ ئاطادار كةمةوة ، ضةند تيبينيةك هةية ،

 لة ) .THE TIME OF KILLING(كردووة ، لة دةقة ئينطليزيةكة ناونيشانةكة بةم جورةية 
 جادةي داونينط دةكةن ، ئةم جادةية بريتية لة ئوفيسي حكومةت و 10طفتوطوكة باس لة تةالري ذمارة 

فيسةم لة تةنيشت ثرسيارةكة داناوة  كسةرونةيةكي ئةم ئوندا بة .وةزيراين بةريتانيا و وير شويلة زو 
تايبةيت لة وةآلمةكاين عومةر بةكري لة جيايت ووشةي كوردي ثةيت ، بة مةبةست هةندي ووشةي 

كاين ئاسانتر عةرةبيم بةكارهيناوة كة زياتر كومةكي بة ئيقاعي قسةكردين لةو بابةتة دةكاو تيزة
ستا ِروون  ي ئيدةخاتة ِروو ، ئةو نةخشةيةي كة ِريذةي سةدي ثيك هاتةي دانيشتواين شاري لةندةن

 .دا وةرم طرتووة  "الشرق االوسط" ِروذنامةي  ي )9719 ( ذمارة دةكاتةوة ، لة
 

بانة هةمووي دةربارةي ئيسالم- :ثاولوب ، ئةم كتية ؟ مالَةكةت ثِراو ثِرة لة كتي 
 ئةم شةش هةزار كتيبةي دةيبيين هةر هةمووي دةربارةي - :عومةر بةكري

ئيسالمة ، تةنيا دانةيةكيان نةيب كة ثيشكةشم كراوة ، كة ئةويش 
، زور بة ئاسايي دةتوامن بلَيم ) ياساكاين بةريتانيا ( كتيبيكة دةربارةي 
 . هاتنة  بةزةيي ثيئةم كتيبة شايةين

ثاولو: -ن لة بةريتانيا دةذي تو؟ ضو ئةوةي ياساكانيت قبولَ يب يب ،  
 حةرامة لة موسلَمان تاعةيت هيض ياسايةكي غةيرة - :عومةر بةكري



 .ئامساين بكا 
ي -: ثاولو دةلَي ئاآلي ئيسالم بة شةكاوةيي لة سةر تةالري ذمارة "  تو ي جادةي داونينط 10دةمةوي 
 يان ئةجينداي كاركردنتة ؟ئاية ئةمة خةونة ، " ببينم 

 ضونكة  من لةو باوةِرةم ئةمة ِروذيك ديتة دي ،- :عومةر بةكري
 رة بذمي ، خوا دةفةرمويرة ووآليت منة ، من حةز دةكةم ليلة " ئي

نيو كافرةكاندا مةذي ، ئةطةر بانطةوازيان نةكةي بو وازهينان لة 
  "وموسلَمان بوون يب باوةِري و وةرطةِران بةرةو ئيمانداري 

 رشةكاين -:ثاولَومبةر شةرعي و ِرةوا بوون ؟11 هيثتيسي  
.  بة دلَنيايةوة دةلَيم شةرعي و ِرةوا بوون - :عومةر بةكري

ئةمريكا ثةالماري سومالَ و سودان وعيراقي دا ، ئةطةر تو لة هةر 
اية موسلَمانيك بدةي ، وةكو ئةوة وشوينيكي جياوازدا ثةالماري 

كة تو ثةالماري كوي هةموو موسلَمانانت دايب لة يةك شويندا ، موسلَمانةكانيش حةقي خويانة تولَةي 
خويان بكةنةوة ، بةآلم لةو ووالتانة نا كة لة ذير ضاوديري و ثةمياين ئةمنيدا بةهرةمةندةن ، كةسي 

ي نية دةست وةربدا لة كارو كردةوةيةكي تريووةيةكي موسلَمان قةت بوي بة شيريسيت لةو ووآلتةي كة خو
 !ياسايي يلَ ي دةذي 

ي ئةم وةآلمة- :ثاولو كةواتة بة ثي ي تو ي نية  يبي بةريتانياية ، بو ك كة نيشتةجيموسلَماني ،
 ئةركيكي تريوريستانة دذ بة بةريتانيا لة ئةستو بطري ، بةالم ئةطةر لة دةرةوةي سنوورةكاين بةريتانيا 
كردي ئةوة ضِريوكيكي ترة ؟ ض ثاكانةيةك دةتواينَ ئاماجني كوشتين هةزاران خةلَكي سيظيلَ و يب تاوان 

 ِرووسثي بكا ؟؟
يا ناكةينةوة ، ئيمة  تاوان ليك ج ئيمة خةلَكي سيظيلَ غةيرة سيظيلَ ، تاوانبارو يب- :عومةر بةكري

ة الي ئيمةش ذياين كافريك نة ثريوزةو نة هيض قيمةتيكي  ليك جودا دةكةينةوة ، لتةنيا موسلَمان و كافر
 .هةية 
دا بووة ؟- :ثاولَوو قوربانياين ئةم ثةالمارانة ، خةلَكي موسلَمانيشي تيلة ني بةآلم خو  

 بة ثي ي شةرعي ئيسالم ، ئةو موسلَمانانةي لةم هيرشانةدا بةردةكةون و دةكوذرين ، - :عومةر بةكري
كو شةهيد بو بةهةشت قبولَ دةكرين ، بو غةيرة موسلَمانةكانيش كة لةم هيرشانةدا دةكوذرين ، يةكسةر وة

  !ئةوا موشكيلةي خويانة
رش - :ثاولَووان قوربانياين خةلَكي سيظيلَ كايتَ هيوة هيض بايةخ و جياوازيةك هةية لة نيئايا لة الي ئي 

، يان لة نيوان ئةو هيرشةي كة خودي خةلَكي سيظيلَي كردوتة دةكريتة سةر بنكةو ئاماجنيكي سةربازي 
 ئاماجني خوي ؟



" ببورة بة هةلَة ئةمة ِرووي دا " ئيمة قةت نالَيني نني ، ) هيثي ( ئيمة كةساين عاتيفي و - :عومةر بةكري
ة و دةمانةوي ئةوةندةي ئيمة مةبةستمان" موستةحةقتان يب ، ئيوة شايةين ئةوةن " بةلَكو هةميشة دةلَيني 

بومان دةكري خةلَكي زياتر بكوذين ، بو ئةوةي تريور بة هةموو سوضيكدا بآلو بكةينةوة ، ئةو وةختة خةلَكي 
ئةو وةختة ئةوانيش لةوة حالَي دةبن كة ِرةوانة كردين فِروكة  "سةيركة ضيمان بةسةرهات "ِروذئاوا دةلَني 

باشة ضةند خةلَك كوذران لة .  بوتريورو كوشتين ذن و منداآلنة 16قةشةنطةكاين ئاباتشي و ئيف 
كوذراوةكانيان نةكرد ، ئةفغانستان ؟ لةويندةر يب وةستان بةشةو ِروذ بومباران بوو ، قةتيش سةر ذميري 

ة  دان، كوذراو بوو197 يان 196" مةدريد" هةزار بوو ؟ ئةي ئةم خةلَكة ضي بوون ؟ بةآلم بو ئةوةي 160
 .  كردانةيان سةرذميربة د

 ئةوةي خةلَك ئةمة بزاينَ ؟-:ثاولو طاية بور تاقة ِريجا تريو  
 تريور زماين ضةرخي بيست و يةكة ، ئةطةر من مبةوي شتيكم دةست كةوي ، تو تريور - :عومةر بةكري

 ي بطاو ضنطم كةوي ئةوةي دةستم ثي ش.دةكةم بورج بورت كردين جورت سةثور ، سةثوكة لة تريوريجو 
هةموو موسلَمانيك تريوريستة ، .ش هةر تريوريزمة ،هةموو كةسيك تيكةلَ بة تريور بووة " قاعيدة"كردين 

كة لة ئايةتةكاين خوادا " سةردةمي كوشنت " هةموو غةيرة موسلَمانيكيش تريوريستة ، ئةمة ئةو سةردةمةية 
من ثيغةمبةري " بةآلم دةشلَي " من ثيغةمبةري بةخشندةمي " بةري ئيسالم دةلَي باسي ليوة كراوة ، ثيغةةم

من ئةو " ووشةي تريوريزم ووشةيةكي تازة نية لة نيو موسلَماناندا ،ثيغمبةر دةلَي " بة كومةلَ كوشتنم 
، بةلَكو ثرسيار لة كةواتة ثرسيار لة كوشنت نيية " ثيغةمبةرةم كة لة كايت كوشتين دوذمندا ثيدةكةمن 

 .ثيكةنيين كايت  كوشتنة
كي- :ثاولورشيلةو باوةِرةي هي طةورة لة شاري لةندةن ِرووبدات ؟ تو  

ضةند هيرشيك لة اليةةن ضةند طروثيكةوة خوي بو حازركراوة ، . بة دلَنيايةوة ِروودةدات - :عومةر بةكري
هةنطاو كة حكومةيت بةريتانيا لة حالَةيت ِرووداين ئةو من ثيم ناخوشة ئةم ِرووبدات ، ضونكة يةكةم 

 .ثةالمارانة دةيكا ، برييت ية لة سنوورداش كردنةوةي من و خيزانةكةم 
سةر بة قاعيدةي ؟؟- :ثاولو ر لةو باوةِرةن توكي زوكةساني  

 ة ِريزي هوموسيكشوالةكان ، خو ئةوان منيان لئةوة شةرةفة بو من كة خةلَك وام ثي دةلَين- :عومةر بةكري
 لة ِريزي باشترين ئةو خةلَكانةيان داناوم كة قةت منوونةيان نةبووة ، و سةماكةراندا دانةناوة ، بةلَكو

ئاخر لة دواي ثيغةمبةرو جةنطة ئيمانيةكاين ، كي خةوين بة شاكاري وا مةزن بينيوة ،بة دوو فِروكة 
قاعيدة طروثيك نيية كةسيك بتواينَ لة نيويدا . يتة سةر دووبينايةي فرة بةرزي ئامساندا هيرش بكة

 .ببيتة ئةندام 
بةآلم قاعيدة شانةي حيزبيان هةية لة ئةوروثا - :ثاولو . 

،   ئةوان شانةي حيزبيان هةية كة ئةركي لةسةر شانة ، ئةركةكانيش هةميشة خوكوذية- :عةومةر بةكري
 . شانةيةك دةبيين كةسيان ديار نةماون دا ئاشكرابوونية كايت بوية ل



ثةيوةندي و ثرس و ِرا بة- :ثاولو ، ك دابينثالين ثةالماري ك دةيةويوة دةكةن ؟" قاعيدة "  كايتَ طروثي 
ئةوان لة شانة حيزبيةكاين خوياندا ، لة .  نةخير ، ئةم خةلَكانة وةكو سةرباز وان - :عومةر بةكري

و   ، لة ذير ياساو ذياندا ، زور بةسادةيي و نورمالَ هةلَس و كةوت دةكةن ،  بوئةركنوخي مت بووناد
 لة ضاوةِروانيدان ، ئةركيك كة يةكةم و دووا ئةركيان دةيب ، بوية زةمحةتة بو ثوليس ثةيامي دياريكراودا

 .ثاك كاتةوة " قاعيدة "
ة ؟ قاعيدة ضةند ئةندامي هةي- :ثاولو 

بة هةموو دونيادا ثةرش و بالو دةبنةوة  جاري وا هةية.  ئةندامي هةية 11000 نزيكةي - :عومةر بةكري
، جاري وا هةية هةر هةموويان لة يةك شويندا كو دةبنةوة ، ئةطةر ئةمانة خويان طيان فيدا نةكرديب لة 

وسيان هةية كة ئةويش مردنة ، ئيستا يةكدي ويلَ دةبن و كالَ دةبنةوة ،  ضونكة هةموويان يةك ضارةنو
 .بو بن الدن وهاوةلَةكاين كة ئةوانيش خويان بةخت بكةن ثيمواية ئيدي وةختيةيت 

ئةطةر بن الدن- :ثاولو   ؟" قاعيدة دةتواينَ " مبري ي بطريخو 
اردةيةكي طةورةو قاعيدة سةرةتا طروثيك بوون ، بةالم هةنووكة دي. يب طومان دةتواينَ - :عومةر بةكري

بةشيكي تازةي . سيثتيمبةر واي لة موسلَمانان كرد، كة هةست بكةن ئةوانيش هيزيان هةية 11. مةزنن 
ئيستاكة لة سييةم سالَي ميذوو دةسيت ثي كردووة ، ئيستاكة سالذميرو تةقومييكي تازةمان هةية ، 

دةبينن ببنة ئةندامي قاعيدة ، ضةندة طروثي وةرضةرخاين ميذووي قاعيدةين ،ضةند طةنج خةون بةوة 
سةربةخو ئامادةن هةمان ئةو كاران بكةن كة قاعيدة دةيكا ، ثةالمارةكةي مةدريد ضاالكي يةكي لة بابةيت 

 .ئةم طروثانة بوو 
رن لة ئةوروثا ؟- :ثاولويانة زوئةم طروثة سةربةخو  

ةِراسيت هةِرةشةن ، ليرة لة لةندةن طروثيكي زور باشي  زور زوري لةو بابةتة هةن ، كة ب- :عومةر بةكري
ئةوانة ثِروثاطةندةيةكي زور لة . ي ئةوروثا " القاعيدة " مونةزةم هةية ، كة ناويان لة خويان ناوة 

يان بوتا بالَو دةكةنةوة ، ئةم طروثة ِرووي لة طةجناين موسلَمانة و بة دلَي وانة ، ترسم هةية خوئةنتةرني 
 .ريكي طةورة ئامادة باش كردووة كا

 مة دلَنيا بني ، كة فآلنة ثةالمار قاعيدة ئةجنامي داوة ؟-:ثاولون ئيضو 
 زور ئاسانة ناسينةوةيان ، يةكةم ئةو هيرشانةي ئةوان دةيكةن لة ئاست و ثلةي طةورة -: عومةر بةكري

دووةم قاعيدة .ورترين ذمارةي مومكني لة خةلَك داية ، هيرشةكان دلَنيايةكي زوري يلَ دةكري بو كوشتين ز
لَيدي ي جين دةسيت خويدا شويشتين :  ، بةلَطةيةك لة بابةيت هةميشة لة ثةالمارةكاين خوهي جي

لة ناو ماشينيك لةو ناوضةية ، يان كاسيتيكي قورئان بة شيوةيةك بةجي  دانةيةك لة كتييب قورئان 
س بيدوزيتةوة ، سييةم هيرشةكة هةميشة لة يةك تا سي قويل جياوازو لة يةك كاتدا دةهيلَدري كة ثولي

ئةجنام دةدري ، دووا شتيش كة ثي ي دةناسرينةوة ، زماين بةكارهينراوة لةم هيرشانةدا ، بو من 
رة ليك جيا خويندنةوةي يةك دانة ِرستةي ِراطةياندنةكةيان كافية بو ئةوةي عةقيدةي ثةناي ئةم كا



هيض تايبةمتةنديةكي قةومي تيدا نيية ، ئةوان قةت كةمةوة ، ضونكة لةو زمانةي ئةوان بةكاري دةهينن 
خويان وةكو عةرةب يان فةلةستيين لة قةلَةم نادةن ، ئةوان تةنيا وةكو موسلَمان خويان دةناسينن و 

 .هةميشة لة سةر مردن ، لة سةر شةهيد بوون دةدوين 
  القاعيدة ضي دةوي ؟-:و ثاولَ

ئةوان بوجيهادي ديفاع كردن لة دذي ئةوانةي ثةالماري ئيسالم دةدةن تيكةلَ بة .  تريور - :بةكريعومةر 
 .شةِر بوونة ، ئةوان دةيانةوي دةولَةيت ئيسالم و سةر لةنوي خةالفةت دامةزرينةوة 

 لة طةلَ قاعيدة -:ثاولو بكا ؟ ئةمريكا دةتواينَ طفتوطو 
هةر كاتيك قاعيدة . القاعيدة بة تةبيعةيت خوي وجوديكي يين هةية ، دةولَةت نية  - :عومةر بةكري

ئيسالمي تواين حكومةتة فاسدةكاين ووالتة موسلَمان نشينةكان بِروخيين ، لة جي ي ئةواندا حكومةيت 
ئةو كاتة .لَةت طفتوطو لة طةلَ ئةمريكا بكةن دابين و خةالفةت دامةزرينيتةوة ، ئةو كاتة دةتوانن وةكو دةو

دةكةين بة يةك  يةكةم جار بة ئةمريكيةكان دةلَين ئيمة نةوتان ثي دةدةين و ئاشتيتان لة طةلَ بةرقةرار
مةرج ، مةرمجان ئةوةية كة ئيمة بة ئازادي ئيسالم لة ِروذ ئاوا بآلو دةكةينةوة ،   ئةطةر ئةمريكيةكان ِرازي 

 .يطةمان ثي نةدةن ، ئةو كاتة خةالفةت دةيب ئيعالين شةِر دذ بة ئةمريكا دةربكا نةبن و ِر
رة ؟- :ثاولوتة بوون نية لة طةلَ ئيرة دةذين ، زياتر حةزيان بة ئاويئةو موسلَمانانةي لي  

 ئةو  ليرة ، بوونة ثةناهةندة1940 موسلَمانةكا يةكةم جار لةبةر هوي ئابووري لة سالَي - :عومةر بةكري
بانطيان " طويزي هيندي " و بة " ثاكستاين " وةخيت بة مامةلَةي خراثةوة ئيهانةيان دةكردن و بة 

يان ةئةو نةوةية لة موسلَمانةكان ئةم. دةركردن 
 ك بوالطرنط نةبوو ، ضونكة برييان لة خواردن و مالَي

دووةم نةوةي موسلَمانةكان لة طةلَ .حةوانةوة دةكردةوة 
" بويب  " بة ناوي بوونة ، كة منالَ ين ئيرة تيكةلَذيا

 ش "مادونا" طوي لة طورانيةكاين  ناو يلَ دةنري و 
ئيمة هاتوين ثييان بلَني ئيوة ِرولَةي ئومةتيكي .دةطرن 

 هي ئةو ة ئةم كلتورةي تيكةلَي بوونة طةورةو بةرزن ، ك
رجةم ذمارةي لة ووالتة ِروذئاوايةكاندا سة.ئومةتة نية 

 مليون كةسة ، هةنطاوي داهاتوو 50موسلَمانةكان 
  خةلَكي ئةم والاتانةي ِروذئاوابريتيية لةوةي

 ئةمةمشان هيدايةتيان بكةين و دينيان ثي بطوِرين ،
بةوة دةست ثي كردووة كة هةسيت خو بة ئيعتيبار بة 

 .قيمةت ، بة موسلَمانةكاين ليرة دةذين ببخشينةوة 
لةوة ناترس-: ثاولو ذ ئاوا ب ئةم ثةالمارانة وي توتةوة ؟ا لة خةلَكي ِروكات ِرقيان لة ئيسالم ببي 



 . سيثتيمبةردا ، ذمارةي طفتوطوكان زيادي كردووة 11 لة دواي ثةالماري - :عومةر بةكري
 ئازاد يب لة بآلو كردنةوةي ئيسالم لة ووالتاين غةربدا ،-:ثاولو ت و ئةطةر توِرين و بة  ثيطو اية دين ثي

 ئيسالم كردين خةلَكي ِروذئاوا كاريكي ئاسان دةيب ؟
 هيض شكم  لة ئاساين ئةو كارة نية ، ضونكة ِروذ ئاوا بو مةعناي ذيان و مردن جوايب ثي - :عومةر بةكري

ت و ِرابواردن شتيكي تر كلتوري ِروذئاوا بيجطة لة ئيسراحة.نية ، كة ئةم جوابة طةورةترين زورانبازي ذيانة
 سيثتيمبةر ، من دةضوومة زانكوكاين ئةم ووالتةو دةرسم لة بارةي ئيسالمةوة ثي 11ثيش ِرووداين .نية 

 هةموو جاريك لةو ضونانةمدا لةطةلَ قذ زةردو ضاو شينةكاين خةلَكي بةريتانيا ، ضةندين طفتوطوم دةدان ،
 .لة بارةي ئيسالمةوة دةكرد 

 ش -:ثاولودابووي ئازادانة ئةو كارة بكةي ؟11 ثي لةتيان ثيمبةر ، ئةوان موثتيسي  
لة دذي سةروك وةزيراين 1990لة سالَي  .  من هةرطيز سةر ثيضي لة ياسا ناكةم- :عومةر بةكري

بةريتانيا فةتوايةكم دةركرد ، يةكةم ، لةو فةتوايةم وومت واجب و فةرزة لة سةر هةر موسلَمانيك 
دووةم ،ضونكة ثييامن ووت ئةو فةتواية شوملي هةموو .  ِروذدا منيان طرتثوليس لة هةمان. ةبيكوذي ك

موسلَمانيك دةكا ، بيجطة لة موسلَمانة نيشتةجييةكاين بةريتانيا نةيب ، واتة ئةو موسلَمانانة نا كة من 
 .ديان كردم  ئازا لة دواي ئةم جوابة دةسةآلمت بة سةريان دةشكي ، ئةوانيش

                                                      
 
  

 
 


