
  خالق دین و ئه
  ت رۆژهه. شاهۆ ب: ئاماده کردنی

  
و  ر ئه ن له سه که دا قسه ده خالق له ئیسالم ت به ئه باره ی که سه سانه و که ی ئه زۆربه
وه و ئاکاری باش  کشت بۆ کرده ت دینی ئیسالم  ئینسان راده ن که دین و به تایبه ره باوه

. وت کان که وه نائینسانیه ت و کرده تۆمهو ناهت که تخونی کوشتن و درۆ و دزی و 
ز  کی فاسید و ناحه گایه مریکا به کۆمه رب یانی ئوروپا و ئه گای غه موسمانان کۆمه

و "  لوط"ومی  می قه رده وه بۆ سه راونه وان که ن که ئه ر ده شه  و ته نن و به تانه داده
موویان بوونه  تر که هه ی ناشیرینی هو جینس بازی و زۆر کرده م وه بۆ هه روویان کردۆته

  .مریکا ماه له ئوروپا و ئه شانی بنه وه هۆی هه
وه نیه  ی ئه که کات هۆیه کات یان دزی ده س که درۆ ده موو شت با بزانین که که پش هه
ی  وانه وانه ئه کی خراپن، به پچه یه وه زانت که دزی یان درۆ کردن کرده سه نه و که که ئه
یی،  رده روه روونی، په ک هۆی ده ن وه  هۆی تری هه ن کۆمه که چاو ده و ئاکارانه ره هکه ئ
  ... . تی، ئابووری و  یه کۆمه

وه که ئایین  و رۆژه له. کان وه باشه خالق و کرده کان چیان کردووه بۆ ئه با بزانین که ئاینه
مو ئینسانکیش  که که هه وه شت ئه. تی که چاکه چاکه و خراپه خراپه هاتووه گوتویه

ی پ چاک بیت یان  بت که خراپه س هه دا که و دونیایه توان بیت و پم وانیه له ده
ی  وه م ئایا ئه به. وه کاته و دروشمانه دووپات ده نیا ئه ئایین ته. ی پ خراپ بت چاکه
و  س ئه ه هیچ کهی ک وه بته هۆی ئه ر رۆژ بگوترێ دزی خراپه یان درۆ خراپه ده که هه
  .وه نا به دنیایه. کات وانه نه کرده
وان چیان داوه به مرۆڤ که  خالقیات چ بووه؟ ئایا ئه کان بۆ ئه ی ئاینه ه رنامه و که  به

شت و ترسان له  هه ی ئاکاری خۆی پ قایم کات جگه له دانی هۆمید به به بتوان بناغه
ین که بۆ  که ه باس له پالنی ئایینی ئیسالمیش دهک ی باسه ت له درژه به هه. م نه هه جه

  ت؟ ند بوونی ئاکاری ئینسان چ ده مه وه باش بوون و ده
س نابینین که دزی پ باش بت یان  وه که ری خۆمان وردبینه ورووبه مرۆ له ده ر ئه گه ئه

ه ری کردووه ک ر به راستی هونه مبه ئایا پغه. پی خۆش و جوان بت که درۆ بکات
ی باش له  وه خالق و کرده یان وایه دین ئه ی که پ وانه ئه. ن که تی درۆ مه گوتویه
ت به  باره یه سه سکیان هه کی زۆر ته یه کات، روانگه ت ده مانه گادا گارانتی واته زه کۆمه

ر زانستی  یه به سه میان هه دا زانیاری زۆر که مان کاتیش توانا و هزی ئینسان و له هه
  خۆ ئینسان ماشنک نییه که کۆمه. تی ئینسان ناسی و ماهیه وان ناسی و ره ڵ کۆمه
ر رۆژ و  س هه ی که که وه ئه. یان ببات  روه یت تا مو به مو به ستووری بده رمان و ده فه
رگیز  ن هه که ن یان درۆ مه که  ئینسان بۆ ونه که دزی مه یان جار شت بل به کۆمه ده

گادا  ی که بۆچی له کۆمه وه ئه. و دیارده ناشیرینانه ین چوونی ئه ه بهنابته هۆی ل
زانه؛  و دیارده ناحه ی ئه وه م کردنه یه و چ بکرت بۆ که ت هه نایه زی و جورم و جه ناحه

ناسی  ناسی و جورم ڵ ناسی و کۆمه وان مکه که ره پرسیاریکی ساده نییه و زۆر ده
  .و پرسیاره می ئه ی وه وه  دیتنهن بۆ وه کۆینه رمی ل رگه سه

. خالق ی ئه وه کردووه بۆ بوکردنه وتۆی نه ی راستی بت ئایین کارکی ئه وه  تا ئره ئه
دا  دا له زۆر شون ش وه ڵ ئه گه له. ن که چاکه چاکه و خراپه خراپه نیا ده کان ته دینه
ی دینی  ندیشه ئه. ر دادن سه ن بهکان ئاڵ و کۆریا کان به قازانجی دینه کان و خراپه چاکه



و یاسا و  ی داناون بۆ ئینسان که ئه تی زۆر ساویلکه ریعه  یاسا و شه نیا کۆمه ته
و  ندراون؛ یانی ئه تی مرۆڤ دانه قالنیه مای شعوور و هزر واته عه ر بنه تانه له سه ریعه شه

بۆ ونه له . نجاو و دارژراووکی کۆ ره رنامه و په خراونه نو  به ته نه ریعه یاسا و شه
رت و  ت و ئیسالم شه هودیه ت و یه سیحیه دا یانی مه کانی ئیبراهیمی هیچ کام له ئایینه

م  کی خراپه، به یه وه ر بۆیه له زۆر شون درۆ کرده کراوه، هه شروتی درۆ نکردن باس نه
ری  س بۆ کشانه ده ر که یه که هه م شوه به. ی درۆ کردن دراوه له زۆر جگاش ئیجازه

... کوژت و  کات و ئینسان ده کات و درۆ ده ر پویست بوو دزی ده گه ی خۆی له ئاو ئه ڕه به
.  

خالق له  تی بوونی ئه مانه ک زه دارانی ئایین وه ف ره داران و ته تر که ئیمان شتکی
ک  کان وه انهیان وایه که ئینس وان پ ئه. ته ن، ترس له قیامه که ده گا چاوی ل کۆمه

ی که خودا  وه ترسن و بۆ خاتری ئه ژدیھا ده منداکی چکۆه وان که له مار و دوپشک و ئه
وه  م ئه به. ن که ی باش ده وه خ، کرده خاته دۆزه یان ژدیھا و ئاگر و نه دا به ئه وان نه ئه
بینین که له   دهبۆ ونه. کان مو ئاینه ی هه تاندنه که بۆته بنواشه ه خه ڵ نیا خۆ هه ته
وه  ت بخونت ئه ماعه ر جارێ نوژێ به جه گه س ئه وه که دا هاتووه که ئه دیس حه

ی به پنووس و  کانی دونیا بکه مو داره ر هه گه نده زۆره که ئه وه و نوژه ئه پاداشی ئه
، ناتوانن وه کان کۆببنه مو فریشته و جندۆکه ر و هه وهه ی به جه کانی دونیا بکه مو ئاوه هه
و  ت ئه ر تۆ بۆ حوسن بگری له قیامه گه ن که ئه کان ده یان شیعه. و پاداشه بنووسن ئه

نین و به  خاته پکه نی دانه ئینسان ده و شوه به ئه. کا تت ده فاعه ئیمامه دت و شه
سمان و تی مو وه یارمه و شوه بیر کردنه ی که ئه وه بته هۆی ئه تر ده کی وه له الیه داخه

س  ر موسمان که گه زابی ویژدان، بۆ ونه ئه تن له عه کان بدات بۆ هه مرۆڤه ئاینیه
زادان رزگار  م خۆی له جه سه کافر بوو هه و که ی که ئه وه توان به گوتنی ئه بکوژێ ده
  . زابی ویژدان م له عه بکات و هه

خالق له  وره بیت بۆ بوونی ئه نده گه وه تکی ئه مانه بینین که ترسیش ناتوان زه ده
  .دا ڵ کۆمه
ترین  وره تی دینی گه ریعه ردان له یاسا و شه وه ت س ریشه بوون و توانینی ده و ب ر ئه هه

وی  یره کان چۆن خۆیان به په داره مرۆڤه ئاین. خالق ڵ ئه گه تی ئایین له هۆیه بۆ دژایه
ر یاسای  رامبه به  بۆیه به توندی لهر زانن، هه واسراو به خودا ده  یاسای هه کۆمه
مو  ی هه وه ره یان وایه که یاسای خودا له سه پ. ستن وه کردی ئینسان راده ست ده

. گری خودا بن ن ن که الیه وڵ ناده بینن و هه داران خۆیان له خودا دا ده ئیمان. یاساکانه
کانی  یه دوژمنه و شووه هر ب نه پاڵ خودا و هه خه کانی خۆیان زۆر به ئاسانی ده وه کرده

یتان و  سانه شه و که ن که ئه که زانن و به ئاشکرا هاوار ده خۆشیان به دوژمنی خودا ده
ر  داران هه ی که ئیمان وه بته هۆی ئه وه ده ئاوا بیر کردنه. یتانن ی شه رده روه په س ده

که خۆیان پ کی می خه رده نه به یان راسته، بیخه ئیش ندی خوداش له  مهزا تر و ره
می رنسانس،  رده کانی سه که ینی، کاتولیه الدن، خومه بن. دا بزانن و کاره وی کردن له یره په
  .وتاریان کردووه یه ره م شوه ر به کانیش هه ره مبه رقاوی و بگره پغه زه

 ی ڵ زانست و بیرۆکه گه بت له وامی هه رده کی باش و به تیه ئایین ناتوانت که خزمایه
تن به ب  ریعه  یاسا و شه ر به کۆمه شی زۆری ئایین باوه بینین که به قلی و ده عه
ک زانست  مرۆکه وه خالقیش ئه ئه. بت سند و کونجاویان هه کی زانست په ی که هۆیه وه ئه
ک ئایین  ردا دت له درژایی مژوودا و وه سه بینین که ئاڵ و کۆری به رواته پش و ده ده



. بت وی هه یره ک په ک قسه بروات و یه ر یه ر له سه زار ساڵ هه زار یان دوو هه نیه که هه
خالقی بوو  کی ئه یه واو دیارده داری رۆژگارێ ته رده یی بوون واته به ن کۆیله ی خاوه دیارده
کرا؛ یان  ده خالق چاوی ل کی دژی ئه یه ک دیارده واو وه بازی رۆژگارێ ته جینس م یان هه
تری  ی یان دیارده بووه و ده ریان پ ڵ باوه مو کۆمه ری ژن و پیاو رۆژگارێ هه بهرا نابه

ک گوترا چون  ر وه م هه به. ردا هاتووه سه ئاکاری که له درژایی مژو گۆرانکاریان به
وه و  نه مرۆدا نایه خالق و ئاکاری ئه ڵ ئه گه کانی ئایین ناگۆردرن له ته دیارده و بابه

بۆ ونه . کانن دا ئینسانه ئاینیه مه رده م سه خالق له ترین دوژمنانی ئه وره  گهبینین که ده
  . ستن ده وه راوه ی خواره مکانه و چه رووی  ئه میشه رووبه کان هه یه مرۆڤه ئایینه

  ری ژن و پیاو رابه  به-      
 گا قلی له کۆمه ری عه قل و باوه ره بوونی عه یته  دیمۆکراسی ، سه-      
 ران به له ت و ماف و ژیان بۆ گیان روه ری سه رابه  به-      
  مافی مرۆڤ-      
 کان بازه جینس م  مافی ژیان بۆ هه-      
  ئازادی ئایین-      
  ئازادی و ئازادی بروا-      
 ....تر  مکی یان چه  و ده-      

توانن  مو ده ردن ههک نموونه باسمان ک ی که وه مکانه و چه پویسته بزانین که ئه
خالق که مخابن  ی ئه ت دیارده ندی ژیانی ئینسان به تایبه وه رژه ر بن بۆ به ده تی یارمه
م پویسته بزانین  به. ون که مکانه ناتوانن رک و چه ڵ ئه گه کان له ی مرۆڤه ئاینیه زۆرینه

وه و  نه م که ت که ایهن توانن جورم و جه ن که ده مکانه و چه ت بوونی ئه که بوون و به قوه
ی که به ترساندن له  وه ک ئه ن، نه که ک درۆ نه ڵ یه گه ن که له وه بکه کان فری ئه ئینسانه

  .کات روو ده ت خودا ئاورتان له گه ت که له قیامه رۆژی قیامه
وره  دا له دایک بوون و گه ن که تی و شوننه نگ و ئه رهه و فه ی ئه رده روه کان په دینه
و  نگ و ئه رهه و فه و خۆی ئه خالقیاتی دینیش له ژر کارتکردنکی راسته وابو ئه ن؛ کهبوو

کی باش  یه وه ک کرده ک وه یه ی که رۆژێ له ناوچه و دیاردانه کان پرن له ئاینه. ن شونه
مانان هه. خالقه تر دژی ئه کی یه دا له ناوچه کات مان چی له هه کران، که ده چاولمو  موس
ر  مبه می پغه رده نشینی سه کانی بادیه به ره ک ژیانی عه ن که ژیانکی وه ده وڵ ده  ههکات
خالقی دنه نو  یره ئه ی غه ن هندێ دیارده و کاره بکه ر ئه گه بن و سروشتیه که ئه پک
د ساڵ  زار و چوارسه وه که زیاتر له هه نه وه بکه ی که بیر له وه گاوه، به ب ئه کۆمه
توضیح "کتان له کتبی  یه نموونه. ماوه مرۆ باوی نه خالقه باو بووه و ئه و ئه ر ئه وبه مه له

و  نم بۆ زانستی خۆتان که ئایا ئه ری داده وه و داوه ینی بۆ دنمه خومه" االمسایل
  .خالقیه یان نا یه ئه وه کرده
  :نووس که   دا ده2410ی  له سه له مه

ی ببت به نۆ ساڵ، لی  وه غ له خۆی ماره بکات و پش ئهس کچکی نابا ر که گه ئه"
کرد، ) ک یانی قوز و قونی کرد به یه(ر افضای گه ڵ بکات، ئه گه وه و سیکسی له نزیک ببته

  ."ی ئیزدیواج بکات گه وه بۆی نییه تازه له ئه
"  کهنووست  دا ئاوا ده12ی  له سه له مه" تحریر الوسیله"ینی له کتبی  دیسان خومه

رچی  گه ڵ بکات، ئه گه متر له نۆ ساڵ بنت، بۆی نییه که سیکسی له س که کچکی که که
ک  تر وه کانی یف کردنه م که یشی بژیت یان لی دوور بت، به گه و کچه له که ئه



ر  گه تا ئه حه. ی ناکات قه) ت کردن به ران خۆ راحه(شکردن و تفحیذ نان و له باوه خۆپوه
ر  گه ئه: "  دات و ده کانی ده ینی درژه به قسه دواتر خومه". ش بت  شیرخۆرهو کچه ئه
قوز و قون کردن به (رج که افضاء ی به مه ی سیکس بکه و کچه پش نۆ ساله ڵ ئه گه له
و بۆت  ی ئه ر افضاء بکه گه م ئه تر نییه؛ به وه جگه له گوناح هیچی ی، ئه که نه) ک یه

  ".ی القی بده ب ته ی و ده ڵ بکه گه نییه ئیزدیواجی له
ک  ر کراوه و نه سه کان زۆر باسیان له وه له کتبه دینیه م شوه قسه و باسانه به داخه ئه
ر ئاورێ  گه ئه. یان زۆرن کانیش نموونه کو له نو سونیه کان به نیا له نو شیعه ته
زالی  دی غه ممه حه یمام مهاالسالمی دونیای ئیسالم یانی ئ م حجت که وه بۆ یه ینه بده
م  ڵ ئه گه یه له ندی هه وهی که گرینگه و پوه ئه. وه ی ئاوا ببینینه یان ونه توانین ده ده

چت که باش بوون و  ده دا وێ مه رده و سه خالقیانه له و دیارده ئه یه که ئه وه ته، ئه بابه
د مخابن که  سه. خالقن دژی ئهد  دا سه مرۆ له سه م ئه یان جوان بووبت، به ڵ پ کۆمه
ک دن و  و دیاردانه به که ن که ئه ره و باوه ر ئه دار له سه مرۆ و ئستاش زۆر ئیمان ئه

  .نابت فرێ بدرنه دوور
مو  کات هه قی ده ی که خه و خودایه ر بۆیه ئه ر تاجرک بوو و هه مبه پغه
ر و  ره ی قازانج و زه دا زۆر له وشه له قورئانش. یه ک تاجری هه کانی یه ندیه تمه تایبه
رز  یه قه ک ":ت  دا ده ی بقره  سوره245ی  بۆ ونه له ئایه. رگیراوه ک وه له که عامه مه

ندیش  مه وه دات و ده قیری ده ر؟ خودا فه رابه بدات به خودا، تا خودا بۆی بکات به دوو به
  !"و ئهوه بۆ الی  رندرنه گه موی ئوه ده دات و هه ده

بۆ ونه بۆیه . ڵ خودا گه رگانی کردنن له له و بازه عامه ریکی مه میشه خه داران هه ئیمان
تکی زۆرتری  حمه و که زه نوژی شه. رگرن زا وه خونن که پاداش و جه ت ده ماعه نوژی جه

و  یه چون شیفتی شه زا و پاداشی زۆرتریشی هه ی که بیکات جه سه و که یه، بۆ ئه هه
کی  یه وه دار یان موسمانک کرده ر مرۆڤکی ئیمان گه وابوو ئه که. ره رابه ی دووبه که هپار

وه بۆوه نیه که رووحم و ویژدانی هانی  دات ئه قیرک ده تی فه کات بۆ ونه یارمه باش ده
و  ی، یانی ئه که رگرتنی پاداشه تی خودا و وه زایه کو بۆ ره وه جوانه، به و کرده دابت بۆ ئه

و  دا ئه لره. وه داته  دوری ده2000و دونیا  قیرێ، خودا له دات به فه  دور ده2ین  با به
ره به  کراوه که په وه نه دات چونکه بۆ ئه ست ده وه گرینگی ئینسانی خۆی له ده کرده

  . راوانتر کراوه یشتن به سوودکی فه کو بۆ قازانجی زۆرتر و گه چاکی بدات، به
م له  به. تی گای مرۆڤایه تی عیسا خۆی کرده فیدای کۆمه زره ن که حه ان دهک سیحیه مه

ین که عیسا دونیای  ب به دا ده م بۆچی ؟ له وه. کردووه و هیچ کارکی نه دا ئه راستی
وابوو  که. دا دیاره قازانجی زۆرتری کردووه یه له عامه و مه وه و له ته ت گۆریوه ڵ قیامه گه له

کان که عیسا  ری ئینسانه ر سه نه سه ت بکه کان بن و منه سیحیه  ناکات که مهپویست
ن به  که ن که خۆیان ده س هه یان زۆر که. ی ئینسان خۆی فیدا کرد ر خاتری ئوه به له

تریش  سی ندین که ی خۆیان چه وه قاندنه ڵ ته گه ستن و له به فیدای ئیسالم و بۆمب له خۆ ده
ک له ئایات و  گوترێ و وه هید ده دا شه وانه له ئیسالم کوژن، به زانن ده که به کافریان ده

مو تاریف کردن  و هه دا ئه له راستی. رزن کی به یه ن پایه و پله دا هاتووه خاوه کان دیسه حه
گوتنه هه و پ سانه که خۆیان  و که یه، چونکه ئه وتوانه کان زۆر دواکه هیدانی دینه ی شه

م  ر له رابه د به تر که سه چنه شونکی بووه که ده وه هه یمانیان بهبه کوشت داوه ئ
ر له رگای خودادا بکوژرن  گه بووه که ئه وه هه ئیمانیان به. فاتر سه دونیایه خۆشتره و به

مو  راب و هه نگوین و شه شتک که پره له حۆری و رووباری هه هه چنه به وه ده ئه



رهل. تری ژیان کانی داویستیه پ ڵ خودا  گه ک کراوه له یه ماله عه نیا مه بینین که ته دا ده ش
. داته رزت ده نی ژیانی قه گرت و به رده وه خودا ژیانی حازریت ل. تر ک هیچی و نه
ندی مادی  وه رژه مو به ن هه که کان باسی ده ی که ئایینه خالقیاته و ئه بینین که ئه ده
ینا سه دایه و ته ت کی مه ودا کردنعنه که، که هیچ گرینگی و بایخ دا  وی و ئاسمانی ت

  .نییه
ی رزیان  که که گیرت و خه رچاو ده دا به وێ کان له مو ئینسانه یک که مافی هه گایه گۆمه
ز داده ده لت و رن، له گیرته م ده ت که نایه دایه که جه وێ نوه و ژیان جوانتر و  ب

داوه به مرۆڤ،  یان نه رنامه و به رگیز ئه کان هه وه ئایینه داخه م به به. بت جوانتر ده
جم کردن، زۆرتر  تی دینی یانی زۆرتر ره ریعه روه چوونی زۆرتری یاسا و شه چونکه به

ی ژنان و زۆری  وه وسانه وه و چه ست و پ، زۆرتر توانه ی ده وه دان، زۆرتر برینه مچی ل قه
ژاره  خۆشی و په کان زۆرتر توشی نه وه و مرۆڤه نه به و دوایه ده ره ڵ به نیا کۆمه تر ته شتی
ن خودا پی  کا کارێ بکه ژین که نه دا ده میشه له ترس و ئینسانانه هه ن چونکه ئه که ده

ر یاسا و  گه م ئه به. بستان و پاکستان ره کی بۆ ونه ئران و عه ک خه بت وه خۆش نه
ژین و  تر ده یف ک به خۆشی و به که وه، خه دا دوور بخرته ڵ تی ئایینی له کۆمه ریعه شه

متر  ن، که که متر درۆ ده ن، واته که که چاو ده خالقی زۆرتر ره ی ئه وه وه کرده به دنیایشه
  .ک وتانی بۆ ونه سوئد، سوئیس، کانادا و هتد ن، وه که ت ده نایه متر جه ن، که که دزی ده
ر،  ک که شه یه کردنن؛ به شوه خت و زۆری نگری زه یان الیه ینهوه ئیمانداران زۆر به داخه

داران و  کانن که ئیمان مین رگا چاره که تن له وتووژ یه ئیعدام، ورانی و هه
ت  کان به تایبه ر کردنی ناکۆکیه سه یان هنه ئاراوه بۆ چاره فدارانی ئایین ده ره ته

ت به ئیسالم و موسمانان نیه،  نیا تایبه ندیه ته تمه و تایبه ئه. خالقی کانی ئه موشکیله
میشه خودا له  وان هه چونکه ئه. ن که وتار ده یه ره و شوه ر به کان هه مو ئایینه کو هه به

  . زانن وه و به پشتیوانی خۆیان ده پشته
 وه کان مخابن له ژر ئای ئایینه وه ترین کرده له درژایی مژوودا دزوترین و ناشیرین

ربرین و  ت و سه نایه و جه یفیان کردووه له کان زۆریش که نجام دراون و ئایینیه ئه
وه  نه ده م ده یی وه ته فسه کی سه یه وه زۆر موسمان دن و به شوه م باره له. کوشتنانه

کا ئوه  ت ده نایه ن؟ بۆ ئیسرائیل جه کا، ئوه هیچ ناه ت ده نایه مریکا جه دی بۆچی ئه ئه
ن له  ر چه ن؟ هه م ئوه باسی ناکه ی کرد، به ته نایه مو جه و هه ن؟ بۆ هیتلر ئه  ناههیچ

ین  ه دا ده نده لره وه س ئه وه، به ته یه دراوه و شوه بیرۆگه می ئه واوی وه دا به ته وتارێ
اندنی نگ سه بت و هه ب جیاوازی هه مریکا و ئیسرائیل و هیتلر ده ڵ ئه گه که خودا له

ک  ر خوداش وه گه تر ئه کی له الیه. نگاندکی دروست نییه سه ڵ یه هه و دوو دیارده ئه
کیان  و کات هیچ جیاوازیه ستووری کوشتن و برین بدات ئه ر ده مریکا و ئیسرائیل هه ئه

  .نییه
، "یوبی دینی ئه الحه سه"تی  کردایه و به سه" صلیبی"ری  کانی ناسراوه به شه ره شه

تی کلیساکان، کوشتنی  نایه می ئینگیزاسیون و جه ده کان له ئوروپا، سه هودیه دنی یهسوزان
کان،  ه"صرب"ستی  مریکا، کوشتنی موسمانانی بوسنی به ده کان له ئه سوور پسته

مر، کوشت و کوشتاری  ی سپته وه یازده نه قیه کانی چچن ئینگوش له روسیه، ته ترۆره
ونی  مو هه تر هه تی نایه ر و جه یان شه ان، له عراق و دهفغانست کان له ئه ئیسالمیه

ی باش  وه خالقیات و کرده ین که ئایین ئه بووڵ بکه ر قه گه جا ئه. دابووه ئاینی و دینیان ت
دان جار  یان و سه لمنت چون له مژودا ده سه یه ده و قسه کات، مژو دژی ئه ت ده به قووه



ی ئایین و دین  ر بناغه میشه له سه کان هه ته ترین حکومه کنترین و چل بیندراوه که پیس
تانه  و حکومه ن که هیچ کام له دا ده م داران له وه دا ئایین ش که لره. زراون دامه

واوی ئیسالم و ئایینیان  خۆوه ناوه و به ته نیا نوی ئیسالمیان به بوون و ته ئیسالمی نه
  .پیس کردووه

ک بۆ الی  گاوه و خه مکی باش و جوان بخاته نو کۆمه  چه مهی که ئایین کۆ وه ئه
ڵ  گه کیش له خودایه وه زۆر جوانه و پم وانییه که هیچ ب ی راست رابکشت، ئه وه کرده
ک بن،  توانن که به که راسته هندێ شتی ئایینیش جوانن و ده. بت تی هه و شته دژایه ئه
کانیان  مو شته ن هه که وه ده ی دایه که ئیدیعای ئه وه کان له یبی ئایین و ئایینیه م عه به

و چاه هاوی و هنده  س له نی و که ڵ قه ی که چا هه وه بۆ ونه ئه. که که جوان و به
ک بت و پویست  که یه زۆر جوان و به وه و کرده نگه ئه ی تا بمرت، ره داده ردانی پ به

تریشی  کانی نه مو الیه رج نییه هه م خۆ مه ین، به چاوی که ش فری بین و ره بت که ئمه
خالق و  واوی بۆ ئه ت بت به ته مانه ر حاڵ ئایین ناتوان که زه به هه. ین بووڵ که قه

  .خالق بپارزت توان ئه تی ئینسانه که ده قلیه وه مرۆڤه و عه کو ئه ئاکاری باش، به
   
  

 


