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  سابیر تاڤگه ... !!!وه کاته  دهی ژن سته  جه به گای کوردی ئاگر کۆمه
،  مترتن گرنگی پندراوه تاکو ئستاش که  که گای ئمه ی ناو کۆمه نه ترسناکا و دیارده کک له یه
ی  یه و دیارده ئه، کارهنانی ئاگر به  به ی خۆکوژییه له سه مه،  وه ته کانی کۆراوه ره  پالنه ههۆکار له
  .  رقاکردووه  سه وه خۆیه انی بهک تییه یه ندروستی و کۆمه شکی ته به
تی   یان بۆ حاه  یان نزمیی ئاستی هۆشیارییه  نزیکه وه ژنه  له  که نھا شتکه  ته وت و شقارته  نه

  ؟  ئاگره نیا به خۆکوشتن ته
بیرمان ،  ته و حاه رچوون له  بۆ ده وه ۆزتهد  شوازکی تر ئه وه ک بۆ ئه ر یاسایه رچوونی هه  ده نگه ره
تا بۆ  وه ئه، ر بارک هه ربازبوون له  بۆ ده یه وام فی هه رده  به که گایه  کۆمه گای ئمه چ کۆمه نه
  نگه م ره به،  وه م بھننه ی ژنی دووه وه  بۆ ئه یه ژنیی فمان هه فرهیاسای سزادانی  ربازبوون له ده

 بم وانمت کانی ئه ستنیشانکردنی هۆکاره  لیستی بۆ ده ی فره وه کی لکۆینه یه ی بنکهدروستکردن
و  کرێ بپرسین ئه ده، م که نگاوی یه هه مه ئه،  یه و دیارده ک له ی خه وه مینه  بۆ سه یه کی ساده یه چاره رگه
و  ئه  رمزه قینی په ته  به دا دیاریکراوه نهخا سته کانی خه ئاماره  له سوتن که ودا ئه شه نیوه ی له موو ژنه هه
  وه کانه خانه سته خه میی له رخه مته و که وه کات لکوینه ودا بۆ ک ئیشده شه  له رمزه موو په هه
ت  ب حکومه  ئه بۆیه، ماشای ناکات تی ته یه ک واجبکی کۆمه  وه که ره رمانبه فه کات که  ستپده ده
توانین   ده  ئمه  که تکه کاندا ئاگر حاه ناخی مرۆڤه له. ستۆی خۆی  ئه خاته  نه هزگای و ده رکی ئه ئه

نا بۆ خۆسوتان  ت په  ئافره ختی ژیان که سه  له نھا بۆ رزگاربوون نییه ته،  وه ینه خۆمانی تیا پاکژبکه
میسۆلۆژیا  ر له گه ئه، رێ ار کهکو رزگ ئاگر وه،  بۆ ئاگر یه تی هه نکی تایبه  الیه  شتنه یه و تکه ئه، بات ده
ویش  ئه،  تی بووه یه  بۆ رزگارکردنی گروپکی کۆمه یدابووه ندێ دین په ندجار هه ین هه یر بکه سه
و  م ئه به، ت بۆ ئاگر ی توانینی ئافره که فییه لسه ما فه مان بنه ئه، شعوریدا مان توانینی له هه

  ی ئاسانه وشتانه ک له دا یه ی ئمه گه کۆمه  له کات دیاره ی پده ته هم حا نفیزی ئه  ته ی که هۆکارانه
، کات  خواردن دروستده یه خ ئیش ناکات پیاویشمان هه تبه مه ت له ر ئافره نیا هه  خۆته ستا ئاگره رده به له

تی  حاه  له بوایه گر ئهئا  له مانای نزیکی بوایه ر به گه ئه،  وه  ئاسنگه وایه نانه، کات  دروستده وایه نانه
کاتکی   له یان کردووه وه  ئه ت که  زرترین ئافره وه داخه به،  پیاوان خۆیان بسوتاندایه هستریادا زۆر له

ب  ئه، دات  رووده ته م حاه ودا ئه شه یاندا یان له به ره نزیکی به کاندا له کاتی خامۆشی شته له، نگدا بده
  مه  بۆ خۆسوتانی ئه تدایه ستی ئافره رده به  له وت و شقارته  زۆرجار نهوترێ  ده ین که ش بگه وه له

و  ئه،   مژووییه نده هه و ره  بۆ ئه وه ڕینه بی بگه خۆسوتان ئه ی  بۆ دیارده کییه هۆکاررکی زۆر الوه
و   ئه ڵ ئاگر که گه له عامولکردنی دینی ئیسالم دوور ته، ڵ ئاگردا گه  له عامولکردنی ئمه  ته ی ئمه کلتوره

کات  مان واده موو ئه ر هه می بۆ دروستکردوین هه نه هه کی ئیالهی جه کو سزایه کان وه شوه ک له یه شوه به
 . توان رزگارمان بکات ئاگر ئه،  وه کاته زۆر گوناح پاکمان ئه ین ئاگر له ستبکه هه

و  کانی خۆی ژیاوه ڕه باوه پی گای مرۆیی به ناو مژووی شارستانی نودا کۆمه ی ئاینی له زراوه دامه
م  به،  زار سای خایاندووه ها هه یه  ده م تافه ئه،  وه ته کانی گاوه فسانه و ئه کانی خۆی کردووه سروته
ی  زراوه دامه، مای با ت و بنه سه  ده کاته کات و خۆی ده ی ده رشتی و ئاڕاسته رپه زراوی ئاینی سه دامه

کی دروست  یه واره زراوی ئاینی قه گرت دامه رده گای شار سیما وه  بۆ کۆمه وه گای گونده کۆمه لهئاینی 
ی  سته  وابه یه زراوه دامهم  ندنی ئه سه ره وتن و په رکه ده، ر ژیانی ئاینیدا سه  به پنراوه کراوی سه

دنیای   له تیه ری ژیان مرۆڤایه خه ر که یه شوه ی ئاینی به زاروه دامه،  بارودۆخی ئاۆزبوونی ژیانه
بت  نوان ئاین ومۆرادا دروست ده وخۆ له و راسته کی بته ندییه یوه  په وه لره، دی رحه کۆتایی و دنیای سه
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شی  به،  وه  ژر کۆنترۆی توندی ئاینه خرته کات و ده  ده تی سیستماتیزه ری ژیانی مرۆڤایه به ر له و سه
، ش کات بۆ دوو به  دنیا پۆلن ده که، گرن  ده رچاوه  سه وه  ئاینیه زراوه و دامه کانی له شریعه زۆری یاساو یه

  وته  که و بورانه سورانه جهر کاتک تاک  هه، ڵ رامو حه شی پاک و پیس و باش و خراپ و حه به
  ن گروپه الیه له، انراون بۆی د زاند که ی به رانه مپه و له موو ئه خۆی و هه ت به کردنی ژیانی تایبه پیاده
  ئاینه، ت سه ک خزان یاسا دواجاریش ده وه، وت که ت ده فره ر نه توندی به  به وه کانه تیه یه کۆمه
  که، و رۆح سه جه، کات ش پۆلن ده مرۆڤ بۆ دوو به، تی تایبه گشتی و ئیسالم به کان به رستی یه کتاپه په

   که یه  نادیارو پیرۆزه شه و به روح ئه،  ر گرتووه کانی پش خۆی وه ڕه وهئاین و بیروبا ش سودی له مه بۆ ئه
  که،  یه نه هریمه  دیارو ئه شه و به  ئه سته م جه به،  دنیای نادیارو باوه ت به و تایبه دایه سته ناو جه له
و  ن ئیراده خاوه ک تاککی وهزنت و  به رو یاساکان ده مپه  له کاتک که، وت که ت ده فره رنه به توندی به
  . بت  مینه و تاکه ر ئه گه تی ئه تایبه به،  وه کاته خۆ بیرده ربه سه
ک بۆ خۆسوتاندن بیر کردنه موو په هه  مان وایهپ؟  یه وه پشته واوی فیکریی له کی ته یه وه نابردن
م  به، شت رده  الی زه یه هه ئاگر پیرۆزیی  دا راسته ڕۆحی ئمه له، رشتی ریی ئاینی زه کاریگه به
؟ ئایا  کارهاتووه وتن به رکه مزی سه ک ره ئاگرو ئاگر وه و رۆح به سته خشینی جه ی به  راده یشتۆته گه نه

  . ستناهن ده  هیچ ئامانجک به چونکه، کان ی مرۆڤه  یان الوازیی ئیراده وتنه رکه خۆسوتان سه
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