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 زیز مال عه جه ... یه گت گرتوه؟ وشوه ر بۆ به سۆران عومه

  
م  رهه به) یی بجه ریوان هه مه(ك  لك مرۆڤی وه و داهنان گه وه و بیرآردنه دنیایی نووسین

و خۆڵ    ساه  دان آانی سه ڕاستیه شاراوه ی وه و ڕوونكردنه ستی ئاشكراآردن به  بۆ مه دن آه
  و مۆمی ئازادی   مان ده  و داهنانی لھه ندی هۆشمه و ان قۆی جوامریآ  مرۆڤه چاوآردنی له

، ی آه  ونه و ڕگه م دیده سته له ی ژیانی گه ی ڕگه وه ڕوناك آردنه ن بۆ آه ده و ڕۆشن فكری هه
پش  ق بژ چ له  ههرو داهنه رو یی نووسه بجه                                ریوان هه ك مه ی وه سانه وآه ئه زۆرن
، وه نه آه ندین ڕاستی تریش پشت ڕاست ده چه و و ڕاستیانه ریوان ئه پاش مه و چ له  ریوان مه

گی ڕۆشن  و به آان ڕاوه ر ڕووی په نه سه خه یان ده  خامه نوآی ی آه  بورانه ره و نووسه زۆرن ئه
مان ڕۆشن  آه له آانی گه یجوره ه د وه و شه آان  وه داهنان ڕگه و وه بیرآردنه و به فكری
  نو چرایی شیان آرده  خونی گه ی آه رانه  نووسه مره  نه هیده و شه لكن ئه گه،  وه نه آه ده

 . داهنان و  بۆ زانست و نیشتیمان ل رفرازی گه ی سه  مۆمی ڕگه و بوونه وه ته  میلله زانستی
و  وری پنووس  ده له  بۆ خۆت تۆ مرۆڤكی وه  توانینی خۆته ر له ڕز آاك سۆران عومه به
م  به، یت آه ت ده ئایدۆلۆژیاآه رگری له به ت آه  پنووسه وه به بینیته دا خۆت ده ڕاو و وشه        په

   آردوته ت آه و ئایدۆلۆژیایه  له تیڤانه گه نه آی یه شوه و ڕۆچوونت به شتن ل تگه
ك  ی تۆش وه وه ر ئه به له، بات دانیتدا ده ئاوه و دوور له ه هه ی ڕگه ی ژیانت به رنامه به به

  خونیت له  ده مان وانه  و هه مان قوتانخانه  هه و پاشی خۆت له آانی پش ره نووسه ی زۆرینه
ره  ده به تواناو هۆشی خۆت ش له وه و زمان بین چیتر فرنابی ئه و سوتاندن زمانی آوشتن

چ آردن  و مل پكه بین زمان له) لف تاآو ی ئه ( بن له فری ده ن آهآانتا ی وانه وه ر ئه به له
 . تاآو فری ببن  چیتری تدا نیه

، آوردستاندا یت له آه رده ده   فتوای آوشتن س نیت آه م آه آه ر تۆ یه ڕز آاك سۆران عومه به
س  م آه آه تۆ یه، م آه و الوانی وته نجان گه  چاوی یته آه  خۆڵ ده س نیت آه م آه آه تۆ یه

  وه شتنه ڕۆحكی لتگه و دنیای ئیسالمی به ر ئیسالم سه له آان وه و لكۆینه  نووسین نیت آه
و  یت آه ڵ ده  خونی ڕۆشن فكران حه س نیت آه م آه آه سۆران تۆ یه آاك، ی آه قبووڵ نه
 و ردانی ژیت پاشاگه تكدا دهو ی له وه رئه به چن له  رده آی بانان بۆی ده رزه به ك پاشان وه

ر  رامبه به له  ستراوه داران چاویان به تمه و سیاسه ستان ده آاربه و زۆر له شاری بحاآم 
ت پبم  وه وت ئه مه ئه م به، آوردستاندا آانی تیرۆرو تیرۆرستانی ئیسالمی له قیه ناهه
زۆرآاتدا  ر له ده به ڕاده له وتاآ ترسنۆآن آوردستان هنده  ی ئیسالمی سیاسی له ئوه آه
ر  ده ك به و خۆتان وه وه ره ده چنه ده رگی مرۆڤی خۆشتاندا  به نجامی ترسنۆآیتاندا له ئه له
ی آورد  وره ڵ آردنی شاعیری گه و خون حه آوشتن فتوای، ، رچاو  به  دته تی مرۆڤایه له
آانی خودای آرد  ی باسی پوه وه ر ئه به رچوو له  ده وه ئوه ن الیه له) س  شرآۆ بكه(ڕز  به
 هز پاپشتی بوو  حیزبكی سیاسی به ی آه وه ر ئه به م له به دا آانی هۆنراوه له آك یه له

 و ست خۆشی نده من زۆر ده رچه ن هه جی بكه تانتوانی جبه ش هزكی ترسنۆآن نه ئوه
ی  شكنه شه پشت ڕه و هه ئه بم آه هرد  ده  سیاسیه نه و الیه سوپاس گوزاری خۆم بۆ ئه

لمان  سه(بۆ   بوون فتوای آوشتنتان ئوه، وه شیمان ببنه ی ترسنۆك آرد تاآو په ئوه له
ی  وه ر ئه به و له ترسنۆآن  یتان میشه ی هه ك پیشه ی وه وه ر ئه به م له رآرد به ده) ڕوشدی

  ن بگره ج بكه فتواآه جبه تانتوانی ك نه هز پاپشتتی نه ناوبراو وتكی به
و  ی تیرۆرستی وه شرن بۆ آاروآرده  م ئوه به، شیدا بچن رگاآه رده   به شتانتوانی به نه
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عروف  بدولخالق مه  و عه یی بجه هه ریوان ك مه سكی وه بۆ آه) تی فرسه.... .... هین(
بته  ك ده نی خه نھا آۆمه و ته نیه  نی سیاسی پاپشتیان و الیه ی حیزب وه رئه به له

 . ریان سوپه
ی ترتان  وانه تۆ یاخود ئه م بۆ؟ ت لبكه وه وت پرسیاری ئه مه ر ئه ڕز آاك سۆران عومه به
وانی بپشوو  له مه تدا خۆتان به سیاسه ریایی ده زانن له رو ڕۆشنبیر ئه نووسه خۆتان به آه
یی نانووسن و  بجه ریوان هه ی مه آه آتبه خش بۆ بهو ئارام  مكی زانستی زانن وه ده
، رن په ده تان هه زوڕناآه به ی آه یه و ساویلكه  ساده مرۆڤه موو و هه بت بۆ ئه مكتان هه وه
 ریوان ڕز مه ی به آه بت بۆ آتبه مك ده م وه آه بن یه ند ده سوودمه   ئوه دوو الوه له
آانیشتان  بۆچوونه  و بیرو بت ند ده مه وه شتانی پده آه ژاره  هه خانهم آتب و دووه یی بجه هه
 . وه لكۆینه و ت دنیای سیاسه ك له یه رازووی دژ به  دوو تایی ته وته آه ئه
و  ك و یه ی بیست ده مرۆڤكی سه ك ر وه گه یت ئه  بكه م آاره توانی ئه ر ئه ڕز سۆران عومه به

ر  سه شه له ڕۆ ڕه و په ستی خۆت ئه ده به، و وه یته بكه ۆژیا بیر آنه و ته ست زان ر به ڕ هنه باوه
یاڵ پوی   آی خه و دنیایه  وه و گفتوگۆی لشاردویته شتن لتگه  دنیای یت آه چاوت الببه

ت  آه  پنووسه بری نووسینی فتوای آوشتن به ڕز له به، آانت تاریكایی چاوه ر  به ته هناوه
 آانی ریوانه گیانی مه  و شمشر بۆ چاو و  ڕم ت به آه ردنی نووآی پنووسهآ بری له

تینوو  زووی رج ئاره مه آاری بھنی به ك پنووس به توانی وه تی ئه گایی مرۆڤایه آۆمه
ی  آه رده آوشتنیان ده ی تۆ فتوایی و مرۆڤانه ی ئه وه ر ئه به له، خون ی به آه شكاندنت نه
توانی  تۆش ئه، گتیدا تی له مرۆڤایه گشت راورد به به آانت زیاتره  وبیرهتۆ وها ڕزیان له

  وه نیشتیه ته و له نی گوك بونی آه ڵ ده هه قی تدا گۆڕكی ناهه یی آه ویه و زه ر ئه سه له
 . ڵ آرد آانمی حه  خونی هاوزمانه ش آه ته ئایه و نا بۆ ئه، نا، بنووسی نا

آانی  خر بۆ نووسینه جار نه زار خر هه توانی بنووسی نه شت پناآرێ ئه وه ر ئه گه ڕز ئه به
ر  به م فتواو آوشتن نا له توانی بنووسه به ئه تاآو، ی وه و بۆ بیر آردنه یی  بجه ریوان هه مه
ق  ناهه س بیكات به رآه ی بوونی مرۆڤك هه وه و سینه ن برد ناو و له و آوشتن  ی هرش وه ئه

و  لووت ریوان باسی له مه، ، وه آی مرۆڤه یه موو پناسه هه دووره له و مرۆڤ نیه آهدیاره 
  تیڤه آانت باسكی نگه بۆچوونی تۆ و هاوبیره به آانی آردوه آه و ژنه د محمه و داودو ابراهیم

 تك چوو و ڕۆژ و چوونی شه تی هاتن ی ژیان یان چۆنیه وه وڕه  ڕه و نووسینه ؟ به م ئایه به
 . وێ ر بتانه گه ئه  وه ك تۆی ڕۆشن آردۆته زارانی وه رچاوی هه ریوان به  مه ی آه نده وه ئه

ن  ی ئیسالمی سیاسی ده ئوه ك یه و وتارتان جیاوازن له  و بیرتان تان  آار آاك سۆران ئوه
  توان  ئه وره هنھا خودای گ ته و کورتی م   آه و ه هه وه له شیمان بوونه رگرتنی تۆبه یاخود په وه

ریوان  مه وه له شیمان بوونه و په  م داوای تۆبه بۆ جاری دووه م تۆ تۆبه قبووڵ بکات به
ری   وی یاخود نونه ر زه سه ؟ تۆ خودای له  ئایه وت لت بپرسم که مه ئه ی که یی ده بجه هه

قی تۆ  عه له نھا  ته کردنه ۆبهت  و  وه شیمان بوونه ی په م وشه ها ئه روه هه، وی ر زه سه له خودای
وه  شیمان بته ریوان په مه م سوودی چیه من پت ده، ، وه ی بۆته کانتدا جگه و هاو بیره 

ییان  بجه ریوان هه ی مه که راپ کتبه خه  و به باش  و تۆ به ک من زارانی وه یاخود نا هه
 .... . ساتکه چی کاره) مژووی ئیسالمدا   و ژن له رع شه  و سکس ( زانن که و ئه وه  خوندۆته

 


