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  )1(شی  به ...  . مین وف ئه الل ڕه جه... کان  و کفن دزه که خۆشه  نه دینه

  
ڕی   شه باس له و ساکار  ستی موسمانانی ساده ی هه کان زۆر جار بۆ بزواندن و ختوکه  ئیسالمیه گروپه
وانکی کۆن و   قه مه ئه، المارداندان ی په و  هه  و له وه ته کان کۆبونه  کرستیانه ن و گوایه که لیب ده سه

 دین  زانن که کان باش ده نا ئیسالمیه کاری دنن ده نھا بۆ فریودانی موسمانان به ته  رشیفیه فلیمکی ئه
  ن که ست بکه ر وا هه گه  ئه خۆ وه ته ماونهپوری  له کی که یه واره ک قه نھا وه تی کرستیان ته سه و ده

ڕاستی   به وه رنیکۆسکی تر بکوژن ئه ن و کۆپه ند بکه تر بهکی  توانن گالیلۆیه  ده نیسه پیاوانی که
  کانی دوای ڕنیسانس و مۆدرنه وه وروپا نه  ئه له،   گوی حوشترا نوستنه زانین و له ی نه وره کی گه یه به

یفۆرمی  ڕ کانیان والکردوه  کرستیانه که  کانیان چۆڵ کردوه ه) چرج (ک یه ڕاده می گۆبایزم به رده و سه
کانی   نویه  گروپه کک له یه، کانیان رماوه  به که ی خه وه ن بۆ مانه یاندا بکه که  دینه رچاو له زۆر به
یای   زۆر شتی خرافی و خه ڕیان پ بکرت خۆیان له ی باوه وه بۆ ئه) جیھۆڤا ویتنسس (کرستیان
  کاره ی خراپه وه س ناسوتن ئه خ و که دۆزه  هس ناخات  مردین خوا که  که ن ئمه  ناچاری ده  به هوبواردو

،  وه شته هه  به چنه  و ده وه کرنه وتوانی جیزز کرستیش زیندو ده که  و شون وه  زیندو نابته تایه تاهه هه
ڕۆ دادیان نادات   و په ن و پینه م پیا ڕاناگه  به وه نه نتیق نزیک بکه  مه کانیان تۆزک له وت شته یانه ئه
مک بست و  ر که گه  خۆ ئه واریان ماوه نھا شونه رۆک مردون و ته  ناوه توانم بم کرستیان به ئه
رنیکۆس  کانی گالیلۆ و کۆپه وه  خۆیان دژی نه رگری کردن له دا بوم بۆ به ڕه و باوه  له رزشیان بمایه ئه
ندی و  وه رژه ک به  یه گرت چونکه هکیان د کانن یه  ئییسالمیه ی ئستا که خۆشه  نه م دینه ڵ ئه گه له

ر  سه دا بت خۆی به وه وی ئه  هه  له که  ماوه ویدا نه  گۆی زه ئستا دینک له،  یه رۆکیان هه ناوه
میش   ئه بت که ی الی خۆمان نه خۆشکه  نه نھا دینه چ و داماویان بکات ته پن و مل که سه کاندا به مرۆڤه

شیان  وه  مانه بارتر بوو بۆیه  کرستیان له ی ئیسالم له زمینه، الدا هات و هاکا به  وتووه ل و پۆ که  په له
  ب ئستاش شیعر و شانامه ره وادی عه لی ب سه گه، بیدا ره ناو جیھانی عه ت له  تایبه بت به زیاتر ده

 ڕابواردنی   نوان ناخۆشی ژیانی خۆیان و زده راوردک له ن هیچ به کانیاندا ده وره ر شخ و گه سه به
، کانیان بۆ شخه ن که م ده  و بۆح بیدهن که ستی خۆیان ماچ ده ر و پشتی ده ن و به کانیان ناکه وره گه
ت و  فره ر نه  به ته وتنایه که  و نه بوایه لکی وایان هه کرد گه ز ده ش زۆریان حه نیسه ی کهستداران ده

بت  ت ده ی ڕۆژهه که خۆشه  نه ک پیاوه  وه که خۆشه  نه دینه  پم وایه، ڕاستدا کانی ناوه ده  سه یی له توڕه
   نیوه ی له که سپکردنه  پنتی ده وه تهج بھت و بچ کان به  داگیر کراوه  جگا و شونه  ورده ورده
یان  که خۆشی دینه  نه ستیان به  باڵ و گروپی ئیسالمی هه ندک له هه، ودا بمرت ب و له ره ی عه دورگه
،  یه وه ی مانه وه شی درژ بونهوکی با  بۆخۆی هه مه دان ئه وه وری ریفۆرم و نوبونه  وره  له  بۆیه هوکردو

رکم مندایان  براده، ردندان و خون ڕشتن بنن  گه مدا واز له که ی یه  پله می ڕیفۆرمی له ئیسال پویسته
و کرت  ر نه سه  تا چاره ت بووه تستیکه ی ی ئاوی پافته ی پی وتبوو خون تکه که بوو دکتۆره ئه نه

د  حمه ال ئه  مامۆستا مه  که وه مه که  ناو باسه چمه  ده وه لره، برت منداڵ دروست نابت  النه که خونه
و  ی نوسیبوم له و حوشتر و قاپقاپه  بۆ ئه مکه  وه کهرتی بۆ  به  ڕکه نده وه ت ئه حمود پم ده  مه کاکه

  ی ئیسالمیه ستم دونیا ئاخری بۆچون و فکره به دا مه  لره یه  دنیابن دونیا ئاخری ئوه دا وتومه نوسینه
  وه  موسمان و نا موسمانه لی کوردستانم به  من گه چونکه  ی ئوه سته زیکی و جهناوچونی فی ک له نه

 و سانکی زۆر  لماندووه  سه گه  به شم به مه ی مردنی خۆمم ئه وان ئاماده رگری له وت و بۆ به خۆش ده
ت  ڕه  الپه30  ر لهزیاتمامۆستا گیان ، ئستاش بوم مان نا موسمانی  بوم و هه رگه ڕین پشمه پش ڕاپه

 و زیاتریش  وه ته ندوه  من زۆرترت خه ڕزت له  به  که  نیه وه  من گومانم له  نوسیوه ڕه  الپه3می  بۆ وه
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 پم  ی که وه یت و به ده  الده  هرشی فکره بت کاتک له م گومانم ال دروست ئه توانی بنوسی به ئه
ی من و کاک  وه م له تا نیم به گه یاندا له مه لهیت  وت بریندارم بکه ته  ده ت شکاندووهکر شه له  کهیت ده
نوسم  مدا بۆت ئه شی دووه به تام و له گه د له سه د له  نیت سهچو  کفن دز ئه یی به بجه ه ن ههریوا مه

  . ؟ مان بۆچیه که کفنه
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