
 

www.dengekan.com 
6/1/2007 

. ڵ پیاوکدا کار بکات گه نھا له ته ر ژنک به گه ئهر،  زهه کی نوی ئه توایه ی فه  گوره به
  م حره  مه ی ببته وه  بۆ ئه که  پیاوه  شیر بداته که بت ژنه ده

د عوسمان مه حمود محه مه  
m_o_osman@hotmail.com 

  
   له)حدیث( شی رۆکی به ، سه تییه ت عه ، دکتور عزه2007م ساڵ   ی مانگی پنجی ئه3 رۆژی  له
ڵ  گه  له  کهی و ژنانه ، ئهیاند کی نودا ڕایگه توایه  فه له). زهرکلیة اصول الدین فی جامعة اال( 

ڵ پیاوکدا کار  گه نھا له ته به ر ژنک  گه ئه ،یان که رجی کاره لومه ر هه به ن و له که پیاواندا کار ده
           . )م حره  مه ی ئیتر ببته هو  بۆ ئه که یاوه پ  شیر بداته که دات ژنه  ده هو رع ڕێ به وا شه کات، ئهب

 یان  عیفه  زه وه ی بزانم ئه وه م بۆ ئه  ناکه و خۆشم ماندوو یه  هه دیسه و حه ڕم به د باوه ر سه د ده من سه
  وه واره هدخون نه  کی  الیه مه  موسمان یان سکی تازه که  له هم  ئه چونکه). زمانی خۆیان به(  قه ده موسه

نکی  مه  ته سک که ، که ه بوواری ئاینی ئیسالمیدا هاتوو توانا له سکی به ر زاری که سه ، له هاتووه نه
هیچ . کانی تری ئاینی ئیسالم شه دیس و به ر حه سه  له وه  لکۆینه نھا له  ته ر بردووه سه بهدرژی 

کی  یه رچاوه سه  له زانت که  و باش ده  درووستکردنی خۆی نییه  و له کردووه کی نه یه ه هه
 باسی  لره ئه و پویستیش ناکات  حیحه  سه که دیسه  و حه ی هناوه مه ڕپکراوی ئیسالمی ئه باوه
                   .م بکه
:  کانی کوردستان، و هاواری بکردایه  دیھاته ک له  یه  له  بووایهک الیه ن مه الیه  له توایه م فه ر ئه گه ئه

، ننکردن ریکی شه رمان خه ر خه سه ڕدۆشینن یان له ریکی مه ن یان خه که  کار ده  کگه  له هۆ ژنان که
  که رزره ڵ وه گه  یان لهدۆشینڕ  کاتی مه  لهبوونھا  ته  به که ڵ شوانه گه لهنکتان ژر هاتوو  گه ئه
  ئایه. م بت حره  مه ی به وه ، بۆ ئه که رزره  یان وه که  شوانه  اته شیر بد وا باشتر وایه ، ئهنھا بوو ته به

                                                               .؟ر دت سه  چی به الیه م مه ئه  توایه م فه دوای ئه
بت   دهک چیرۆک بیت یان گوت له  دهی ناشارساتنیڕ ندێ بیروباوه ڕووی هه  ڕووبه ندێ جار که  هه
مۆ   ئه  کهتبی کان ده فسانه  ئه شک له تی بهسیاخود گوبی ی یاسای سرووشت بت وه وه ره سه  له که
  وه اڕییهج  گاته کخستنی مرۆڤ، ناچاری بهک بۆ ڕ یه  یاسا و بنچینه ته  بووه وه ی ئاینه  ڕگه له
                                                    . نووسین ندی جدی بیت له ت چه انهن  ته، وه یته م بده وه
  حزه ک له ر بۆ یه گه ، ئه وهڕووباری نیلی بی مووسا   که وه یته بگندی کی ناوه  بۆ قوتابییهر گه ئه 

  نینه  پکه وا ب سودوو به بت ئه  و پشتگیری هه گه ی کۆمه رده روه  په بت له نهئازاد بت و ترسی 
   ناتوانت له چونکه . نییهڕی پی   باوهجوولنت و کات و شانکی بۆ ده ک ده یه ی خۆی گاته که ساده
                                                                                    .منت کان بیسه تاقیگه

  وه ڕۆشنبیریانه   و به کانی ساده  خه کان به ر زاری میسرییه ی سه ویرد  بووته  ئسته توایه م فه ئه
ن و  که  ده مک مژینه و مه ی ئه باس وه  گاته  زۆر به.ری سه  له یه ی هه ک قسه یه  شوه ک به ریه هه
ک  ن وه که یری ژن ده  و سه کسانی ژن و پاو نییه  یه تدا باوڕیان به ڕه  بنه  لهر  هه نک کهسا که
گرن و  رده  سوود وه مانه خ درووستکراون، ئه تبه نھا بۆ منداڵ درووست کردن و ناو مه ک و ته یه عیفه زه
  .          ن که ی تر باری ژنان قورس ده نده وه ئه

رانی   نووسه   .ن که  ده توایه م فه من باس له ه هن ق  خاوه ی که وانه ئه و کانی کار شونهموو   هه له   
  کاندا که  توێ نووسینه ، له یان داوه وه کیان ڕوونکردنه موو توانایه  هه  و به بوونه ش نه ربیش ببه عه
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ک  یه له سه  مه  و ڕک باس له کردووه  نهی ه  دکتۆری ناوبراو هه  که یه ڕم هه مان باوه ر هه ش ههیمن
  ک وتم به ندکی تر وه هه.  کانی ئیسالمییه ره سیر و ڕافگه ی موفه ی زۆربه ی متمانه  جگه کات که ده

و   شیرم لباوه  نکه مه  من ته ینهکات کوڕ رک هاوار ده ، نووسه ونهن، بۆ نمو که  دهی باس وه گاته
 یان  هق ند ده ت چه ککی تر ده یه.  شیر؟ بم له  تر ده ئوهقی   عه ،به ژناندایه ڵ گه لهر  یشم هه که کاره
        ؟  نده  چه ر زۆر بت به گه  یان ئه نده  چه م بت به ر که گه  شیر بخۆی؟ ئه یه ند کاتژمر بۆت هه چه
وان مرۆڤ  ر الی ئه ، یان هه یه ، درووستکردنی بمتمانه وه نر و م  به تک کردنی مرۆڤه هه  مه ئه

 بۆ  ودانه  هه مه  ئه.قلی مرۆڤ  بۆ فرویدانی عه یه ده ک ئامه یه حزه موو له یتان هه  و شه ڕاستگۆ نییه
مرۆڤ   توایه م فه ئه . کانه زه ی ترکردنی حه  و جگه یه  ژنان ب ئیراده  که ته قلییه و عه سپاندنی ئه چه

ی  وه ن بۆ ئه ده وڵ ده  هه کانه ، زۆر زیره توایه م فه  ئهین ر و خاوه زهه  ئه پیاوانی.کات  ده ب ئیراده
 ی ژنان بۆ کارکردن، ئازاد وه هر  ده  هاتنه ، چونکه وه  بمننه وه ماه ر له ههو ر کار   سه نه یه ژنان نه

ی ژیان و گرانی و خت  سه  میسردا که تی له تایبه بهی بژوی،  اوهرچ نی سه  خاوه بته بت و ده ده
 ژیاندا ژن کاری   له نک نییه الیهن و  که موو کارک ده  و ههند زۆربن  ژنانی کارمه  وای کردووهبمافی
ر ژنانی  ک هه  ناکات، نهی بکاریان بۆ دابین ر بیمه زهه ن خۆ ئه که ر کار نه گه ی ئه ئه. کات  تدا نه

کات، ژیانکی  ی بۆ خۆش ده ت ڕیگه سه  ده  که وتووه  دواکه  هلتووره ئیسالمیی و که ڵ ئه گه ت لهخ دبه به
ختی   هۆی سه  به ست داوه ده مای مندای خۆیانیان له مندانیش سی ، بگرهن به ر ده سه موار به ناهه

                                                                               . ژیان و بارودۆخی کارکردنیان
 شونکی   له وه  و ژنک پکهپیاویان کاتژمر   بۆ ده نگه  ڕه یه ها کار هه زاره  ههدا مه رده م سه هل
ت  توای عیزه ی فه  گوره م به ، بهندین ڕۆژ  چهن بۆ که ر ده فه سه  وه پکه یان ،ن ار بکهت ک یبهتا
ر  گه کات ئه ی کار ده گه  له ی که اوهو پی  ئه  و شیر بداته سنگی خۆی ڕووتبکات که بت ژنه  ده تییه عه
کانی  رهامی بۆ پرسی  وه یه مه داری، ئه بوونی و نه ر بۆ نه زهه می ئه  وه یه مه  ئه.نھا بوون هت به
ی جیھان، ئیتر چۆن ئاین  رانه رسوڕهنه  سه  تن و دۆزینهو موو پشکه و هه م، یان بۆ ئه رده سه
 یان ئیتر کات؟ ری مرؤڤ ده وه خته م؟ یان چۆن باس خۆشبه رده ڵ سه گه  بت لهریب  هاوتهتتوان ده

                     ؟              بنی تر بارگران نا نده وه  ئه وه هلتوور م که ی ئه  سایه نان لهچۆن ژ
  

 
 


