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 دلنياتان دةكةم  خوا بص أةطةزة
 فامتة عومةر أصشاوي
  هؤلةندا
fatima1964_1@hotmail.com 
 
14/4/2007 

دلنياتان (  بة ناوي طةكان بابةتصك لة اليةن خاتوو أصكثؤش عةزيزضةند أؤذصك لةمةوبةر لة مالثةأي دةن
بؤ ضةند نوسةرصك كة أةخنةو سةرجني بوو ئةم بابةتة وةالمدانةوةيةك .  خوصندةوة) دةكةم كة خوا كوردة

زماين كوردي زماين خواية بؤية من دةمةوص خؤيان لةمةأ بابةتصكي ثصشووتري أصكثؤشخان بة ناوي 
يب تا ئصستا زماين عةرة(لة نصوةند ئةوانةشدا بابةتصكي من بوو بة ناوي.   خستبوة أووببمةوة بة ئصزيدي

 لةبةر ئةوةي كة لة وةالمةكةيدا ناوي هصنا بووم بة من.  )زماين خوا بوو وا زماين كورديشي هاتة سةر
بة هيواي ئةوةي زياتر لصكتصطةيشنت لة نصوامناندا ,  أصكثؤشخان بدةمةوةيثصويستم زاين  وةالمصكي تر

  .  دروست بكات
ضونكة بة .  بصتة ئاراوةن من و أصكثؤشخاننصوالة  طفتوطؤ  بة هؤي ئةو بابةتةوة كةؤشحاملخسةرةتا 

هةروةها أةخنة لةيةكطرتن ماناي جولة و جدديةت .  بةختةوةردةمبنة زانني و مةعريفيلكةسانصك كة عةودا
بةلكو ثأؤسةيةكي , ديارة تصطةيشنت و حايل بوون لة يةكتر هةر وا سانا و ئاسان نية .و ثةرؤشية

أةخنةطرتن لة بؤضونصك ماناي . دةبصسي درصذ و قبولكردين يةكتر ةدرصذخايان و ئالؤزة و ثصويسيت بة نةف
ةندص هلة بة تايبةيت وةالمةكةي من بؤ أصكثؤشخان .   نية بةسةر ئةو بؤضونةدا هصنانخةيت أاست و ضةث

 لة دةروازةشم  هةندصك و وةو خؤ طرتمةر هةندص لة بؤضونةكاين ئةويشي لةكردنشي لةي ثشتطريشوصندا
 و هيض يدا بؤ ئةوةي لة بريكردوةلة وةالمةكةنازامن ئةو . دا بة كراوةيي بة جصهصشتوةةونصوان خؤم و ئ
  . وةدا نةئاماذةيةكي ثص

ثصي  ديسانةوة  ) دلنياتان دةكةم كة خوا كوردة( ي أصكثؤشخان كةبابةتة لصرةوة دةطةرصمةوة الي سةردصأي
 ي لص بةو جؤرةي لةم سةردةمةدا باس_ ضونكة خوا ةوةش منت توشي نا ئومصدي كرددةلصم كة ئةجمارة

بةوةش دةبص بةخوا دةنا , موو أةطةزةكاين تصدا كؤبووبصتةوةيان دةبص أةطةزي نةبص يان دةبص هة_ دةكرص
و تؤ ئةطةر بتةوص بيسةملصين كة كورد وةك هةمو نةتةوةكاين تر خاوةين ئايني و كتصب . ئةوة خوا نية

ص بةو  بةالم ئةطةر تؤ بتةو,ضؤك دابدةينبةردةم بةلطةكاين تؤدا ئصمة لة  ئةوة دةكرص ةيتميتؤلؤذياي خؤي
 ضونكة ,صينمل ئةوة ناتواين هيض كاتص بيسةملصين كة خوا كوردة يان عةرةبةستةي كة دةخيوصين بيسةنزا

   .  زانست و لصكؤلينةوةيةك ناضصتة ذصر أكصفي هيضة بابةتصكو زماين خواخوا
ثصويسيت بة , طفتطؤكردن لةسةر يةك لة كاية مةعريفيةكاندا ( كة يت ةتاي بابةتةكة بةوة دةست ثصدةكةسةر

 ك لة كايةأاست و ضةث بةسةر كايةيةزانياري و خوصندنةوةي زؤر هةية و كةس بة بص بنةما ناتوانص خةيت 
   ))... ....مةعريفيانةدا صنص 

, بة هةمان توانا سةول لصدةيننة من و نة هيض كةسي تر ناتوانني لة هةموو كايةكاين مةعريفةدا , ئازيزم
 كايةي شارةزايمن أاستة . ئةمةش ماناي ئةوة نية ئصمة أؤشنبرينني و بؤمان نية أةخنةمان هةبص

شتم بةو ر ئةوة لة أةخنة و سةرجنةكامندا ثلةبة. ي كورديؤذيا نيم و بة تايبةيت ميتؤلؤذياميتؤل
 و  خوصنةرانة بةردةسيتتوئاييين ئصزيدي خستبو و ياساكاين كة تؤ لةسةر ميتؤلؤذيابةستبوو زانياريانة 

جطة لةوةش ئةطةر بابةيت يةكةمت وةك ئةم بابةتةي .  قسةم لةسةر كردووة ةوةنيش لة روانةطةي لؤذيكم
  :ئةوةش لةبةر ئةم دوو خالةي  الي خوارةوة.  منيش أةخنةكامن بة شصوةيةكي تر دةبوون, بوايةئصسات
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 ئةم  ئةمةش بؤ,باس لة ميتؤلؤذيا دةكةيوةك  زانست  و مةعريفة  داي ئةجمارةلةم بابةتةتؤ يةكةم 
بةالم لة بابةيت  يةكةمدا وةك عةقيدةيةك يان ئايدؤلؤذيايةك  باست لة ميتؤلؤذياي  .أةوايةسةردةمة 

ةم بة ثصي ئةو لةوةشدا تؤ هةر ئازادي بةالم منيش ئازادم كة سةرنج و أةخن. ئاييين ئصزيدي كردوة
من لة أةخنةكةمدا مةبةستم ئةوة بوو ئةطةر مةسةلةكة ئةوة بص كة ئصمة .  خبةمة أوو,ة المةزانياريانةي ك

بنةماي ياساكاين خؤمان دةبص لةسةر يةكصك لة ميتؤلؤذياكان دامةزرصنني ئةوا ميتؤلؤذياي ئيسالم بة 
, وةوتتا أادةيةك لةبةر ئةوةي دواي ئةواين تر ها)  نةك بة شصوةيةكي أةهايي(شصوةيةكي طشيت 

 لةهةمانكاتدا ئةوةش ماناي ئةوة نية كة ميتؤلؤذياي ئايينةكاين تر يان ئاييين ئصزيدي هيض .ثةسةندترة
  .جؤرة ماقولصتصكيان تصدا نةبص

 تؤ دا لة بابةتةكةي ثصشووكةضي,  ئصزصديةوة بةنبي بةمةحالداوة كة وةلةم بابةتةدا ئاماذةت بة: دووةم 
   .ت من دةمبةوة بة ئصزيدي لصيدة

لةم بابةتةدا ئاماذةت بة شتصك كردوة ئةويش ئةوةية كة كورد مايف خؤيةيت زماين خوا بة زماين : سصهةم 
بةالم لة بابةتةكةي تردا ئةم مافةت . كوردي بزانص و هةروةها عةرةبيش زماين خوا بة زماين عةرةيب بزانص 

ةوةكاين ترت كردؤتة نةوةي ماددة  بةلكو هةر نةت,بةخشيوةيش بة هيض نةتةوةيةكي ترنة بة عةرةب و نة 
 ثصي واتة ئةطةر بة -  ئةطةر وا بري بكةينةوة:دةلصم,  لة وةالمةكةي ثصشومدابؤية من . ذةهراوويةكةي حةوا

وو لصكردن دةبينة   بص سص و د- أوو ثصشودا خستوتةلة ضوار ضصوةي بابةتةكةيئةو بؤضونة بص كة تؤ 
 شةلةوانةية( ت صكةي ثصشوت بؤنصكي فاشيةيت لصدةةلص  بابةتبستةش دةلصم صئ....  . كةسصكي شوظصين 

  . )مةبةسيت تؤش ئةوة نةبووبص
لة خؤيدا خؤي ئةوة   )ين خوا بة أاستيةكي أةها دةزاننووبعةرةب(,  زياتر لة نيوةي كورد  دةلصي ئةوةي كة
هةدوو بؤضونةكة دةبص  ,نةخصر. "خوا كوردة"بةالم ئةوة بةوة ضارةسةر ناكرص كة ئصمةش بلصني , كارةساتة

وين زماين خوا أةت ناكةينةوة بةالم كة بكة ئصمة بؤضوين بةعةرةب( تؤ طلةيي ئةوةت كردوة  .نةوةكرصأةتب
 بؤضوين بة "من بةش بة حايل خؤم هةميشة ئةو) تؤ دةلصي زماين خوا كوردية بة كارةسايت دةزانني 

م ة ئاماجنثصشوومدا ئةو مةكةي انةت لة وةالتةن. و باوةرم ثصنةبووة أةتكردؤتةوة"وين خوايةمبعةرةب
 تا تؤ ئةو , كوردي نية زماين خوالصم زماين خوا عةرةبية ونا من . أةتكةمةوةهةردوو بؤضوونةكة كة هةبوو

    . طلةيية لة من بكةي
 و لصكؤلينةوةي زانسيت....(( زانسيت تر دصنة بةرضاوم ئةوةية كة دةلصي , لةو خاالنةي تر كة لةم بابةتةدا

يان دةلصي .. ))  بابةتيانةي ميتؤلؤذي كورد خزمةتصكة بة  لة ثصناوي خستنة أووي تايبةمتةنديةكاين كورد 
ؤمان خبوصنينةوة و لة طشت ئةمانةشةوة  مصذوويانةي خو سامانة ميتؤلؤذي و كةلةثورةئة... .....(( 

نانصم ئةطةر بصتوو  دوو خال هةية  بة فاشيةت دائةم بؤضونانة.  أوانطةيةكي نوص و بة سود ثصكبهصنينةوة
  :لةبةر ضاوي بطرين 

  كة ئصمة باس لة ميتؤلؤذياي خؤمان دةكةين نابص ميتؤلؤذياي نةتةوةكاين تر بة كةمتر يان بة -1
  . لة قةلةم بدةيندةستصكي أةش

سوود لة ميتؤلؤذياي خؤمان و ميتؤلؤذياكاين تر  ئصمة وةك كورد لةم سةردةمةدا ثصويستة بؤ -2
هةموو نةتةوةيةكي زيندوو سةرباري كةلك وةرطرتن لة ئةزموونةكاين ( هةروةك خؤشت دةلصي . ربطرينوة

كصشةكة لةوةداية كة تؤ لة اليةكي ترةوة  بةالم.... جيهان بري لة ئةزموونة مصذوويةكاين خؤيان دةكةنةوة
 هةمان كةضي, ين دةطريتم دةدةيت و أةخنة لة ياساكاةئةزمووين نةتةوةيةكي تر بة دةستصكي أةش لةقةل

   .ي دةزاينةوتوو و أةسةن ترتؤ بة ثصشكلة ئةزمووين ئاييين ئصزيديدا هةية كة ياسا 
 و ؤت بناسي  أةخنةكاين من لةسةر ئةوة نةبووة كة تؤ دةتةوص أةضةلةكي خ,ديسانةوة دةيلصمةوة

, خبوصنرصن, ذياكاين تر وةك ميتؤلؤزانستيانةصنيتةوة بة كؤمةلطةكةت و بتةوص ميتؤلؤذياي كورد بناس
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دةشص خاوةين ميتؤلؤذيا ,  ئصزديش نةبصو ميتؤلؤذياي ينضونكة من دلنيام لةوةي كة كورديش ئةطةرئا
,  ي ثةروةردةدا سيستةم لةبؤية منيش هةروةك تؤ ثصم باشة كة. دةنا كورد نةتةوةيةكي شاز دةبص, خؤي بص

لة بابةتصكمدا .نرص صتريش خبوئايينةكاين كاين  ياسا و ميتؤلؤذيا, ئيسالمداكاين و ياسالة ثال ميتؤلؤذيا
لة ئةوةبوو كة ميتؤلؤذياي ئصزيدي بؤضونةكاين تؤ بةالم أةخنةي من لةسةر   1.داواي ئةوةشم كردوة

 بة الي منةوة ةئةم. كؤمةلطةي كورديياساكاين دؤزي ذن و تصزي نةتةوايةيت و صتة بنةما بؤ بكرئةمأؤدا 
ةم أةخنةيةي من هةمان بؤضووين ئيسالميةكانيش دةطرصتةوة كة ئةطةر ثصيان ئ. جصي سةرنج و أةخنةية

 يةيت دوو ئافرةت بةرامبةر شايةيتشا,  كض دةبص نيوةي مريايت باوكي وةرطرص,وابص ئةمأؤ لةم سةردةمةدا
ضاريدا لة ة حالةيت نا ثياو دةتوانص لو  و بأياردةري ئافرةت بص دةبص ثياو سةرثةرشتيار,صك بصثياو
   2. نةكةي بداتذ
 خؤ ئةوةم بة حالةتصكي نصطةتيظ ,مة أصكثؤشخان طرفيت أةضةلةك و ناسنامةي هةيةومن كة ووتبةأصزم  

 ثرسي خودناسني ةي تؤ بانطةشةي بؤ دةكةيت ئةي ئةم. بةلكو ثاساويشم بؤ هصناوةتةوة,ناوزةند نةكردوة
ة بة ئةفسانةي بصمانا لة قةلةم دةدةين تؤ دةلصي طوايا ئصمة ئةوةي تؤ ووتوت ؟  و أةضةلةك ناسني نية

كةضي ئةو نوسةرة سيكوالرانة ئةطةر لة ئةوروثا بذين ضةند قؤناغصكي خوصندنيان (( ثاشان دةلصيت 
  ...))دةبص بزانن كة ميتؤلؤذيا شوناسصكي نةتةوةيي زؤربةي طةالين دونياية ....خوصندبص

وانية ضونكة لة وةالمةكةي , صمانا لةقةملم دابصسةبارةت بةوةي كة من ئةوةي تؤ وتبصتت بة ئةفسانةي ب
دةشص ئةو بيةوص خؤي بناسصتةوة و , دةكرص ئةم خاتوونة لةم هةولةيدا هةقصكي ثصبصثشوودا وومت  

بةالم ميكانيزمةكاين بؤ طةيشنت بةو , ئةمةش ئامانج و مافصكي أةواية. بطةأصتةوة بؤ الي خودي خؤي
من ئاطادارم لةوةي لة ئةورثا ميتؤلؤذيا و ياساي هةمو  جطة لةوةش .دروست و أةوا نني, ئامانج و مافة

سيستةمي ئصمةي كورد لةبةر ئةوةي لة . ئايينةكان هةر لة قؤناغي سةرةتاييةوة تا زانكؤ دةخوصنرصن
وا دةزانني ئصمةي  هةموووةك تؤ دةلصي  ,وةوثةروةردةماندا ميتؤلؤذيا و مصذووي كورد هيض  ثصطةيةكي نةب

 لةو حالةتة هؤشيار  كةجارممن خؤم بؤخؤم يةك ... ةل ثةيدابوين ئيسالمدا هاتوينةتة بوونةوةكورد لةط
 ثاشان  وة هؤي شصواندين بؤضوونةكامنو نةبو هوشياربوونةوةية بةالم ئةم,هةستم بة ئازار كرد, بومةوة
 رؤحي  أةهةنديدابيينة وهوشياربوايطةر كورد خؤي  ثصي واية "ئازاد قةزاز"   هةروةك,انبار بكةم تاوئيسالم
  .كةواتة دةبص طلةيي لة خؤمان بكةين 3.اية ثةناي بؤ نةتةوةيةكيتر نةدةبردبكردخؤي 
 ئةوة خؤي لة خؤيدا نيشانةي بص ئاطايية لة ,كة ئايينةكان يةك سةرضاوةيان نية تؤ ثصت واية يئةوة

كاتص دةلصني ئايينةكان يةك ضونكة _  هةروةك ضؤن منيش لة ميتؤلؤذيا بص ئاطام _ . كايةيةك لة كايةكان
واقعصكي , جياوازي لة ئايينةكاندا. سةرضاوةيان هةية ماناي وا نية كة ئايينةكان جياوازيان تصدا نية

ئةوة هةروةكو ئةوة واية كة ضةند جؤطةلةئاوصك هةريةكة بة شصوةيةك لة . بةرجةستة كراوةو ئاشكراية
. كي ثصدا دةأوا جياوازة لةويتريةئةو زةمينةيةي كة جؤطةلةضونكة . ئاراستةي خؤي دةطرص, سةرضاوةكةوة

  .  لصرةدا سةرضاوةكة هةندص دةلصن خواية و هةندصكيش دةلصن مرؤظ خؤيةيت
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ضؤن تؤ بة ( دواي ئةوة دصيتة سةر باسكردين طرنطي زمان و ثةيوةدي بة ناسنامةوة و بة من دةلصي ئيتر 
بؤ خوا دياردةي دياريكردين زمان : دةلصم بةلكو ,مان طرنط نية  زالصممن ن) دياردةيةكي كؤن ناوي دةبةي 
هيض لة وصدوا , لة سيكوالريزم تصكطةيشتبمئةوةندةي من  :دةلصمهةروةها  .ةودياردةيةكي كؤنة و بةسةر ضو

  . نةتةوةيةك و هيض زمانصك لةويتر ثريؤز تر و بةنرخ تر نية
ثاساو هصنانةوة .. ) ثاساوصكي ترسنؤكانةية ... ةهصننةوة ئةوانةي ثاساوي  واقع بؤ من د( دواي ئةوة دةلصي 

 يئةطةر ئصمة دةلصي ودا هةمان بؤضونت هةيةةموة ضونكة تؤ خؤتيش لة بابةيت دوبؤ واقع ترسنؤكي ني
  .هةيةمان ةئصمةش هةر ئةو مةبةست. كورد مبانةوص ببينةوة بة ئصزيدي ئةبص جارصكي تر لة دايك ببينةوة 

عاي كردوة كة كورد هةرطيز ودكة طوايا  داوة ي ئيسالم  بة ووتةيةكي ثصغةمبةرئاماذةتدواي ئةوة 
بةالم  دةلصم سةرةأاي ئةوةي كة . من لصرةدا نامةوص  بلصم  ئةم ووتةية ووتةي ثصغةمبةر نية. يةكنةطرن

نية كة هيض كات باوةأم وا لةطةل ئةوةشدا   ,دةطوجنصئةمأؤ واقعي كورد  لة طةل ناوةأؤكي ئةو دوعايةدا 
 ئةوا  مبانةوص بة زمانصكي زانسيت بدوصنيئةطةرضونكة  .نابنكورد بة هؤي ئةو دوعايةوة يةكطرتوو

 يةكطرتن و يةكنةطرتين نةتةوةيةك ثةيوةندي بة طةشةي كؤمةاليةيت و ئاسيت بريكردنةوة و باري دةرووين
دوعا ئةطةر بشمانةوص  بة زماين .  و نوشتة كردين ئةم و ئةو دوعابة  ئةو نةتةوةيةوة هةية نةك و أوحي 
بؤضونةكاين  ثصغةمبةرةوة دةسةالت و ياساي   لةسةروو دةسةالت و قسة بكةين  ئةوا من ثصم واية و نوشتة

 با ئةو كةسةي كة .وةرناطرصتكة هةرطيز  دوعايةكي وا شةأانطصز , خوايةكي ميهرةبان لةم طةردوونةدا هةية
ئيتر ئاماذةدان بة ووتةيةكي وا نرخ و بةهاي  ئةطةر باوةأت واية تؤش.  ثصغةمبةر بصدةكات شئةو دوعاية

  :ئةطةر باوةأيشت واية كة ئةمة ووتةي ثصغةمبةرة حةز دةكةم  ثرسيارصك لة خؤت بكةي. لة كوصدا دةبص
 ,خوايةي كة تؤ ثصت واية كوردةو لة ثةناي دةسةاليت ئةو  هايةدا  بةبة نرخ و بةضؤن دةبص لةم طةردوونة 

و ضوارسةد بؤ دةبص  هةزار!  ؟ تص بأةوا  يبيننيةكي وا شةأانطصز لة نةتةوةيةك بةو شصوةيةي كة دةدؤعاي
  .!!ئةوةندة بصدةسةالت بوو بصدا خواي كورد لةبةردةم خواي عةرةبسال 

كة  -جةمال نةبةزة.  يةكصك لةوانة ئاماذةت ثصكردوة د,دصننةوةبة بةلطة ثصم واية ئةوانةي ئةم وتانة 
 فاكتةري دةرةكي  هةر دةيانةوص نةهامةتيةكاين كورد خبةنة ئةستؤي- لة كوردي دةطرن شأةخنةزؤرجار 

 بؤية جار جارة خؤيان بةوة. ضونكة أةخنة لة خؤ طرتن كارصكي ئاسان نية. و فاكتةري ناوةكي لةبري دةكةن
      . لصكراوةدخلؤش دةكةن كة طوايا كورد دوعا و نوشتةي 

كة . ئصوة تا زوملتان لةسةر بص ئينجا خؤتان بة كورد دةزانن( رد ووتراوة مةسةلةي ئةوةي كة بة كو
لةطةل . ئةوة ثةيوةندي بة بابةيت طفتطؤكةي ئصمةوة نية) زوملةكةتان لةسةر الضوو دةبنةوة بة عةرةب

 لة ثاشكؤيي  نيطةرامن منيش ثصم واية ئةم ووتةية نزيكة لة أاستيةوة ضونكة وةك تؤئةوةشدا
  4 كورد بؤ عةرةب و عصراقضصيت سةركردةكاين

 بة ثصي ئاييين ئصزيدي خوا هصزصكي (دواي ئةوة ئاماذة بة دميوكراسيةيت ئاييين ئصزيدي دةدةي دةلصي 
و أةخنة و طازندةشيان بريكةرةوة و ميهرةبانة كة أاز و طلةيي دةسكردة طياندارةكاين خؤي دةطرصتة طوص 

خوا لة سةرةتاوة سص ( ة منوونةيةك دصنيتةوة يةكصك لةوانة  بؤ سةملاندين ئةميدواي...)) لص وةردةطرص
لة هةردوو , كة هةر كةس ئةم أؤذوانة نةطرص, أؤذ و سص شةوي يةك لة دواي يةكي أؤذوو بؤ دانا بوون 

 لة خوا كرد كة بةالم ياراين خوا بة خوايان أاطةياند كة ئةم فةرمانة زؤرطرانة و تكايان. جيهان أزطاري نابص
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هرةبانانةي خؤي بةم بأيارةدا خبشصنصتةوة لة جيايت ئةو سص شةو و أؤذة بؤيان بكات بة شةش ضاوي مي
  .أؤذ خوا داخوازيةكةي بؤ جصبةجص كردن ئصستة كاكةيةكان شةش أؤذ بة أؤذوو دةبن

  :سةرجني من بؤ ئةم منوونةية و ئةواين تريش لةم خاالنةداية
 هةموو ئايينةكان و بة تايبةيت ئيسالم  ويةكي ميتؤلؤذيةئةو منوونةية كة تؤ باستكردوة ئةوة منونة -1

بةالم , داواكراوة  لةاليةن خواوة نوصذكردن لة سةرةتادا أؤذي ثةجنا جار,بؤمنوونة .وونانةي تصدايةلةو من
ئاسانكردين هةروةها .   جار  ثصنج و ثاشان كراوة بةة بيستبؤتةوة وةاري ثصغةمبةر كةم كوا دالةسةر

  .. لة شةو أؤذصكي تةواوة بؤ تةا أؤذصك تا ئصوارة, لة ضل أؤذةوة بؤ سي أؤذ ئةركي أؤذوو
هةر : كة دةلص .ئةوةتا  ئصزيديش هةروةكو ئايينةكاين تر فةرمان و قةدةغةكردن و زؤرلصكردين تصداية -2

  . لة هةردوو جيهان أزطاري نةبص, كةس ئةم أؤذوانة نةطرص
خواي ( وةك ئةوةي , ةتةوةتوكراسيةيت ئاييين ئصزيدي هصناو جطة لةوةش ئةو منوونانة كة بؤ دمي-3

تاوس مةلةك عيساي لة زيندان ( يان  )  بأيارصكي خؤي طؤأي ....طةورة حةقي دا بة فريشتة نةرميان
بةلكو منونةي ميتؤلؤذين و ثةيوةنديان بة , ةكان ننينةي واقعي و ثراكتيكي نصوان مرؤظمنو... ) ئازادكرد

  . واقعةوة نية
يةكصكيان أوحي و , لة ئاييين ئصزديدا دوو سةركردايةيت هةية(  نةبص كة دةلصي ةا لة جصطةيةكي تردات

 و منونةيةكة كة لةسةر دةسيت مرؤظةكاندا دةكرص  جصبةجص  ياسايةكي ثصشكةوتوةشئةمة ) ئةويتر ئيداري
    . ةكرا بن  جصبةجص ن-هةروةك ياسا جوانةكاين ئايينةكاين تر- كرا بص  بةالم  دةشكرص

بة ثصي ميتؤلؤذيايي ئاييين ( تووتة أوو ئةوةية كة طوايا ئةوةي لةم بابةتةي دواييدا لةسةر دؤزي ذن خس
 من لةمة تصناطةم مرؤظ بةهؤي ئةو دةرئةجنامة زانستيانةي كة لةم ... )).ت جؤر ئادةم هةيةوئصزيدي حة

 بؤية .ستة ضؤن باوةأ بة حةوت ئادةم بكات ئص, ناتوانص باوةأ بة ئادةمصك بكاتسةردةمةدا ثصي طةشتوة
 جصي لصكؤلينةوة و أةخنةن بةالم جصي طلةيي يان دلثصخؤش  ودةكرص بلصني ئةمانة هةمووي ميتؤلؤذيان

   . كردن نني
 ضونكة باسةكة لةسةر ئةوة بوو ئايا حةوا .أاست دةكةي, سةبارةت بةوةي كة من ئايةتةكةم تةواو نةكردوة

ثاساو يةك بلصم ئةوةندة مةبةستم ت  لةوصدا هصندةي مةبةستم ئةوةية كة أاس.ءيان نةثارضةيةكة لة ئادةم 
ة ئادةم بوة و حةواش لةو )نفس(ئةطةر لةمةش ئةوة هةهلصنجرص كة ئةو (( ومةهصنانةوة نية ضونكة ووت

 ئةوةيلةبةر . ئةوا ئةمةي لة قورئاندا هاتوة هةرضؤن بص طةلص ثصشكةوتوو تر و زانسيت ترة, دروست بوة
ئةوةي ليسكن اليها ئةوة ! ثاساو هصنانةوةية ؟ ئةمة كةي . لةدةسيت ضةثي ئادةم نيةذن لة ثةراسو يان 

بةالم هةموو ميتؤلؤذياكاين ...  ئةويش ئةوةية بة ثصي قورئان ئافرةت بؤ ثياو دروست بوة.باسصكي ترة
كة لة بابةيت , هةروا دةلص يشزيديميتؤلؤذيايي ئصبة ثصي زانياريةكاين تؤ لصن تةنانةت  هةر وا دةيشتر

  :ثصشوودا هاتوة
ئادةم دةسيت كردة طريان وويت من تةام خواش جوبرةئيلي بؤ نارد و لة دةسيت ضةثي حةواي بؤ ( 

   .)دروستكرد 
 نةك ,من ئةوة بة نوكويل نازامن بؤ ئافرةت ضونكة يةكةم ئةوانة وةك دةزانني ميتؤلؤذيانهةرضةن 

ضونكة ئةوةي طلةيي . م لصكدانةوة و تةفسريكردين ئصمة بؤ ئةو ميتؤلؤذياية هةلةية دووة.حةقيقةيت أةها
هةية لةو ميتؤلؤذيايانة و ئةوةشي ثصي قبولة هةردووك وةك حةقيقةيت أةها سةيري دةكةن و بيناي 

   . ثاساوي بؤ دصنصتةوةيان طلةيي لصدةكات و ئةميتريشيةصوةش ئةو بةوية بؤ,لةسةر دةكةن
بةلص ئصستةش دةلصم . حةوا نةبوةتة هؤي خةلةتاندين ئاددةمكة لة قورئاندا ةي كة دةلصم سةبارةت بةو

  و قورئان وا نالص. لة مريايت ئايينةكاين ترةوة بؤي ماوةتةوةي أمةكيةووين خةلكو بؤضةئةو. واية
ة ةهةشتا نيشتةجص بن و لبئةي ئادةم تؤ و خصزانت لة  (( ية بةم شصوةيةشلصكدانةوةي ئايةتةكة
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* دةضنة أيزي ستةمكارانةوةضونكة , وة نزيكي ئةم دارة مةكةون, نيعمةتةكاين ئةوص هةرضي بتانةوص خبؤن
   ئةم.ها الشيطان عنهمافازل* جا لة دواييدا شةيتان ثصي ئةواين لة بةهةشت هةخلزاند و ئةواين دةرثةأاند

ئيتر نازامن تؤ ئةمةت .  الجنة بؤ ووشةيدةطأصتةوة ش هاعن ييةها ئةو .  ية ئةطةأصتةوة بؤ ئادةم و حةواهما
ئادةميش لة .. بة هؤي خواردين سصوصكةوة ... بة هؤي لة خشتةبردين حةواوة( لة كوصوة هصناوة كة دةلصي  

من لصرةدا هصندة أاستكردنةوةي زانياريةكة .  نازامن بؤ لصكدانةوةكةيت بةو شصوة كردوة.خشتة برا
  . نانةوة نيةاساو هصهصندة مةبةستم ث, مةبةستمة

 هيوادارم توانيبصتم .ئيتر ئةوةندةش بةسة ضونكة مرؤظ ناتوانص لة بابةتصكدا هةمو شتصك بلص
   .ونةكامن بة أووين طةياندبصوبؤض

  
----------------------------------------------------------------------------  

  
  
  

       بةرواري بابةتةكان 
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