
  ئه رکه کانی ئایین له  سه ر زه ویدا                                   
 ،که منین ژماره ی ئه و ڕۆژنامه  و ماپه ڕانه  که  ڕۆژانه  بابه تی ته وژمی ڕه خنه گرتن له ئایین ،له مۆدا،ته وژمکی به هزو نائاساییه

 ئه و نوسه رو پنوسانه ی که خۆیان ته رخانکردووه  کردووه  بۆ نوسین له سه ر ئه م  ،که منینڕه خنه ئامز له سه ر ڕۆی ئایین بوده که نه وه
ڕه خنه گرتنه  نائاساییه  له  ئایین وه ک ته وژمی ئاوی په نگ خواردووی ژرزه وی وایه    ده رکه وتنی  ئه م شه پۆل و ته وژمه  به رفراوانه ی.  بابه ته

ک ده گه ڕت تا ده رپه ڕته  ده ره وه هه ربۆیه ئه بینین پرسیاره کان هه ربه ته نھا پرسیاری ئه مۆنین و که  ماوه یه کی دووروودرژ بۆ که لن
چونکه  له  مژبوو  پرسیارو گومان و تامانه کانی مرۆڤ له  مه ڕ ئایین سه رکوت ده کراو پرسیاره کان له  ناخی  .  ته مه نیان درژتره

  . خوارده وه  یان له گه ڵ خاوه نه کانیاندا ده چوونه  ژ زه وی یان به ده می تیژی شمشرك ده برانه  ژرزه ویخاوه نه کانیاندا په نگی ده 
که میان ده ست بۆ ڕه خنه گرتن له  ڕۆی چینایه تی ئایین  )  که دیاره  من له  به هایان که مناکه مه وه(له م پرۆسه ی ڕه خنه گرتن و وه مدانه وه دا

و )زه وی ( له  سه ره تای ده رکه وتنی ئایینه وه  تا ئستا ،ڕه خنه کان که متر له  سه ر ڕۆی ئایینه  له  یه که م مه به ندی ده رکه وتنیه وهده به ن،
  .ئه رکه کانیه تی له  سه ر زه وی به کو زیاتر ڕه خنه گرتنه  له سه ر جگاوڕگای ئاسمانی ئایین و ڕاست بوون و نه بوونیه تی 

به یه که م النه ی په روه رده بوون و گه شه سه ندنی ئایین ده ژمردرت له ژیانی مرۆڤایه تیدا،ترس یه که م خانه یه  )  ترس (گومان له وه دا نییه  که
  ه ک بوومه له رزه  ترس له سروشت و هزه کانی ،ترس له  دیارده  سروشتییه کان و (که  ئایین سوڕی ژیان و نه شونماکردنی خۆیی تیابه سه ربردووه

و نه بوونی لکدانه وه ی ڕۆشن بۆ ئه م هزو )هتد......... ،زریان،خۆری گه رم ،دڕنده کویه کان،باداره زیا نبه خشه کانالفاو، هه وره بروسکه
  و مرۆڤ بۆ هورکردنه وه ی نه فره تله سه رووی ده سه تی مرۆڤه وه بوون و بۆ مرۆڤ کۆنترۆڵ نه ده کران )ئستاش هه ندکیان(دیاردانه  که ئه وسا

  .و توڕه یی ئه م هزانه و ده سکه وتنی به زه یی زیاتر لیان به ناچار په نایده برده به ر کنوشبردن و په رستنیان
 یکشاوه و له  ئه م مژووی کنوشبردن و بتواناییه ی مرۆڤ بۆ لکدانه وه و ناسینی هۆیه کانی ئه م دیاردانه چه ندین هه زار ساڵ درژه

 ئه و هزه  پتواناو هه ندکجار کاولکارانه  په رستتراون و بۆ زیاتر له  نزیکه وه  نیشاندانی ئه م په رستن و درژه ی ئه و ڕه وه نده دا،
ئومد بۆ گۆڕینی ژیان ،ئومد کنوشبردنه  ،مرۆڤ له  ماه که ی خۆیداو له  به رد ونه ی بۆ ئه م خوایانه  داتاشیوه  به  مه به ستی ده سکه وتنی 

  .دروستبوون............)باران،خۆر،زریان،مشک،گای هار(بۆ خۆپاراستن له  کاولکاری ،له ووه  خواکانی
 ئایینی ته وحیدی 3ئه مۆش سه ره ڕای تپه ڕبوونی چه ند هه زار ساڵ به  سه ر ئه م مژووی یه که م ده رکه وتنه دا ،سه ره ڕای سه رهه دانی 

هشتا ئه کرت به  ئاسانی ده رک به و کلتورو شوازو فاکته رانه ی سه رده می بتپه رستی بکه ین،هشتا )  یه هودیه ت ،مه سیحیه ت،ئیسالم(
  .به ئاسانی له مۆشدا هه ست پبکه ین)ترس(ئه کرت هۆیه کانی په رستن و سه رهه دانی یه که م ئایین 

    ترس له زیندانه کانا: هه ر ئستاش
   ترس له  به رده م په تی سداره کانا

  ترس له  کوشتن،له  مه یدانی گوولله بارانه کانا
هه ستی ئایینی دروست .................ترس له  کاتی ڕووداوه  سروشتییه کاناو به ده ربوونی ئه م ڕووداوانه  له ده ره وه ی ده سه تی مرۆڤ 

نی ئه م هه سته  ده ور ئه گت و ته نانه ت شوازو کلتوره کانی په رستن ،له سه رده می ده رکه وتنی ئه کات و وه ک خانه یه ک بۆ نه شونماکرد
په رستن و ماچکردنی مه رقه دو گومه زییه  دروستکراوه کان،کله کان،کنوشبردن و ماچکردنی  :یه که م ئاییندا ،له مۆشدا هه ر درژه ی هه یه

  .هتد.........رانکردنی شه یتان له  مه راسیمی حه جکردنداوبه رده با) 1(به ردی که عبه و
ئایینه کان که  له  سه ره تادا له سه ر زه وی سه وزبوون وچه که ره یان کرد هه ر له سه ر زه ویشدا وه زیفه ی چینایه تییان بۆ ده ستنیشانکرا،ترس که  

ه وه ی حه قیقه تیان،له الیه ن چینه ده سه تداره کانیشه وه  وه زیفه ی چینایه تی وه ک سه رپۆشک درابوو به سه ر ئه م خوا بتییانه دا بۆ شاردن
کرایه  ژر سه رپۆشه که دا،واته  کاری ئایین له پاڵ ترساندن و تۆقاندندا بوو به  کارکی چینایه تی وپه یامه که ی بوو به  په یامکی 

  .ه پاندنی به  سه ر کۆمه گادا بوو به کاری چینه  ده سه تداره کان له و ڕۆژه وه  تا ئه مۆشچینایه تی و له وشه وه  پشتگیریکردن له  ئایین و س
   :ئه رکی چینایه تی ئایین بوو به

دروستکردنی ئومد الی مرۆڤی ببه ش و برسی بۆ ده سکه وتنی نان ،الی ژنی سته مدیده  بۆ کۆتایی پھنانی مه ینه تییه کانی،الی کۆیله ی *
ت وقاچ له  که له پچه دابوو بۆ پچانی زنجیره کانی ده ست و قاچی، له ڕگه ی کنوشبردن و پاڕانه وه وه  نه ک گۆڕینی یاساکانی ده س

 ، نه ک ده رکردنی برسیکردنی مرۆڤ و به رهه مھنانه وه ی برسیه تی و ببه شی،نه ک البردنی قامچییه کانی سه ر پشتی ژنانی سته مدیده
   .بۆ کردنه وه ی زنجیره کانی ده ست و قاچی کۆیله !) ئه بوو سوفیانی خاوه نی کۆیله(گیرفانی کلیله کانی 

نه ک ده ربینی نه فره ت و ........کپکردنه وه ی نه فره ت و ناڕه زایه تی مرۆڤی برسی له برسیه تی ،سته مدیده  له سته م،کۆیله  له  کۆیالیه تی*
  .تایبه تمه ندییانه  که  برسیه تی و سته مدیده یی و کۆیالیه تی کردووه ته  واقعکی تاڵناڕه زایه تی له دژی ئه و یاساو 



به م دواترو له پرۆسه یه کی مژوویی و خه باتکارانه ی دوورو درژدا بمانایی ئه م ئایین و بتانه  ده رکه وت بۆ کۆمه گای مرۆڤایه تی له وه ی 
ی پھنانی برسیه تی و پچاندنی که له پچه کاندا،له وه  که وتن که  بتوانن ئه و نمایشه  چینایه تییه  بکه ن که بتوانن ڕۆکیان هه بت له کۆتای

ئه و ڕۆه چینایه  تییه  بۆ به رژه وه ندی ده سه تداران بگن ،هه ربۆیه  ئایینه کان و مه رامه  چینایه تییه کانی پشتیشیان، که وتنه  به رنه فره ت 
 و بزاری خه کی برسی و کۆیله و ببه ش،ئیتر له وه  ده رچوون که  بتوانن له سه ر زه وی درژه  به ده وری چینایه تی خۆیان بده ن و و ڕه خنه

 زه مینه ی واقعی خۆیان له  ده ست دا،ده بوو هه گیردرن،ده بوو له نه فره ت و بزاری خه ک دوورخرنه وه  تابتوانن درژه  به  وه زیفه 
  .چینایه تیه کانیان بده ن،تابتوانن له  شونکی دووره وه  هه مان کاری پشوویان درژه  پبده ن

 ،کاری لره وه  ئایینه کان جگایان له زه ویدا نه ماو برانه  ئاسمان به م وه زیفه کانیان هه مان وه زیفه ی پشووبوو هه ر له زه ویدا مایه وه
واته  توندکردنه وه ی که له پچه کانی )  ئستاشی له گه دابت(هه ردرژه دان بوو به  هه مان کاری پشوو!  بووه   ئاسمانئایینه کان که جگایان برا

ده ست و قاچی برسی له کاتی هه نگاوناندا بۆ ڕزگاربوون له ده ست برسیه تی،واته  کپکردنه وه ی ده نگی مرۆڤی به شخوراو له کاتی ده نگ 
ایه تیدا به دژی به شمه ینه تی ،واته  هورکردنه وه ی مرۆڤی توڕه  دژی هه لومه رجی تای ژیانی ،واته  به  ئه زه لی و ئه به دی هه بین و ناڕه ز

نیشاندانی دونیایه ک که دابه شبووه  به سه ر برسی و تردا،به سه ر  داراو نه داردا ودروستکردنی ئومد بۆ یه کسانی و سینه وه ی ئه م 
  .هتد .............بوونه  له  دونیایه کی تردا،واتهدابه ش

سه ره ڕای ئاوگۆڕ له  جگاوڕگاو زه مه ن و جوغرافیای ئایینه کاندا به م وه زیفه ی ئایین وه ک هه گری په یامک و به رژه وه ندییه کی 
وه ک خۆی )  ،که  پاراستنی نیزامی زاه  به سه ر کۆمه گاداکه پاراستنی په یوه ندییه ئابورییه کانی زاه  به سه ر کۆمه گادا(  چینایه تی

نھنی سه رسوڕهنه ری شیعرو شانامه    ! ،هه ر ئه مه شه  بووه ته  هۆی درژه کشانی ته مه نی ئایینه کان تا ئه مۆده منته وه و ماوه ته وه
    !! جیاجیاکانی کۆمه گای مرۆڤایه تیدا، ئالره دایهخوندنه وه ی ئایین و ده سه ت به سه ر یه کتریدا له هه موو قۆناغه 

                                        
  

                                         ڕه خنه ی چینایه تی له  ئایین
یین ڕه خنه ی چینایه تییه و ده بت له شونی  ئه وه ی من له م ووتاره  کورته دا مه به ستمه  ڕوونیکه مه وه  ئه وه یه  که  ڕه خنه ی  دروست له ئا

،به مانایه کی تر هنانه وه ی ئایین بۆ خای ده ست پکردنی ،بۆ )واته  سه رزه وی(سه رهه دان و گه شه سه ندنی ئایینه وه  ده ست پبکات 
بۆ ئاسمان بۆ شه ڕکردن له  گه ڵ ئاییندا ،به  پچه وانه وه  ده بت کۆمۆنیزم نه به ین (یه که م خانه ی نه شونماکردنی،ئه مه یه  که  ئه نگلس ده یت

  ).2(ده بت ئایین بنینه وه  بۆ سه ر زه وی
هه ر ڕه خنه و نووسینک له  سه ر ئایین ناتوانت ڕه خنه یه کی زانستی و کاریگه ر بت تا ئه و کاته ی هه وڵ نه دات قاچی ئایین بداته وه  

) 3(ی)ئه رکان( ،کاتک  له سه ر کشمه کشه  چینایه تی و واقعیه کانی کۆمه گا له سه ر زه ویدا ڕۆشن بکاته وهله سه ر زه وی و هه وستی
کرکاری کارگه  گه چه کانی کفری هه راسان ده بت له و په یوه ندی به رهه مھنانه ی ئه وی به ناچار وه ک فرۆشیارکی ته نیا کایه ک که  

ئارامت هه بت خوا له گه ڵ ئه و که سانه دایه  که  ئارامیان (ڕاگرتووه  بۆ په یداکردنی کری خانووه که ی ،ئیتر په یامی )  هزی کار(هه یه تی 
سه رپه نایه ک شکنابات،هنده ی درژی و پانی !  ی کوردو عراقی)ئه رکان(کاتک .ده بته  په یامی چینایه تی خاوه ن کاره که ی !  هه یه

 ،ئیتر پیرۆزی نیشتمان و خۆکوشتن له  پناویدا ،ده بته  په یامی ئه و به شه  له کوردو انی، زه وییه ک شکنابات بۆ حه سانه وهده سته باریکه ک
  .عراقی که  له  ژر سه رپۆشی ئه م بیروباوه ڕه  پیرۆزکراوانه دا قازانج ده که ن،نه ک ئه رکان

 ، ناچته  سه ر ئه وه ی که  ئه م ئایینه  ڕاسته  یان و به رژه وه ندییه کانییه وه)ان هه ر به شمه ینه تکئه رکان ی(ڕه خنه گرتن له  ئایین له  ڕوانگه ی 
  !   ؟9 ژنی هه بووه  یان 14ناچته  سه ر ئه وه ی که  محمد ! ه  یان به  پچه وانه وه ؟)امرو القیس(ناچته  سه ر ئه وه ی که  قورئان شیعری ! نا؟

وه ک کرگرته و )  ئه رکان و هاوچینه کانی(رتن له و ڕوانگه وه  ڕاسته وخۆ دته سه ر هه وستی ئایین له و دابه شبوونه ی که  به کو ڕه خنه گ
فرۆشیاری هزی کار ڕاگرتووه و، خاوه ن کۆیله  و کاریش وه ک کیار،له م کشمه کشه دا هه وستی ئایین له سه ر دانی کریه  پش 

اعطوا االجیر اجره  قبل ان یجف  (ئاره قی له شی نه ک له  سه ر سینه وه ی دونیایه ک ئه وی کردووه  به  کۆیله ی کرگرتهووشکبوونه وه ی 
  ) 4 )(عرقه

اواز قورئان شیعرو په یامی هه ر که سک بت هیچ له و ڕاستییه  که مناکاته وه  که  له  سایه ی ئه م په یامه دا چی به سه ر ئازادی بیروڕای جی.  
محمد چه ند ژنی هنابت به و ئه ندازه یه  بۆ من جگه ی ڕه خنه  !  دت که  ئه مۆ کۆمه گای مرۆڤایه تی وه ک ئۆکسجین پویستی پیه تی ؟
به  ژنانی  ( ،که  ئه مۆ جگه ی نه فره ت و بزاری ته واوی ژنانهنییه  که  هه وستی ئایین خۆی له  به رامبه ر دیارده ی چواژنه دا چۆنه

  !.؟)ئیسال میشه وه



له  کۆتاییدا ده م ئه گه ر له م ڕوانگه  چینایه تییه وه  بوانینه  جگاو ڕگای ئایین ئه و کاته  ئمه  ناکه وینه  شه ڕی ئایین به کو ئاییین 
 هه یه  که  لی به  گیان هاتووه  له  سه ر زه ویدا  ،مرۆڤ شه ڕی له گه ڵ ئه و یاسایانه دادنینه وه  بۆ شه ڕک که  له سه ر زه ویدا بوونی هه یه

   !!به م کارو هه وستی ئایین پاراستنی ئه و یاسایانه یه
                                                                                             گۆران عه لی

                                                                                com.goranmad@hotmail 

  ماچکردنی که عبه  ده شوبھنت به  پاشماوه کانی) نه وال سه عداوی(له  قسه و باسکدا له  گه ڵ ته له فزیۆنی اهرام  (١ )
  .ه وسته ی داوای هه وه شانه وه ی ته قیان له سه ر تۆمار کرد، له  مرده که ی  بتپه رستی،ئیسالمییه کانی میسر له  سه ر ئه م ه

  )ئه نتی دۆهرینگ(ئه نگلس  (٢ )
 دا له  سه ر ژیان 5/1/2005کرکاری کارگه  گه چه کانی کفری که  له  ڕیپۆرتاژکی ته له فزیۆنیدا له  که نای کوردسات له  :  ئه رکان (٣ )

  .تی ده رئه بی ،شوازی کارکردن و ئه و ماتریانه ی کاری پده کرد له  هی سه ده کانی ناوه ڕاست ده چووو گوزه رانی خۆی ناڕه زایه 
  .یه ککه  له  ووته  به  ناوبانگه کانی محمد له  سه ر کرێ (٤ )

   
  
  
  
   


