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  دةرويشيكدةرويشيك: : نن... ... با بةس يب شةِرة دةنووك با بةس يب شةِرة دةنووك 

  
بةو ئةندازةية بؤ خةلَك بدوين كة عةقلَيان  ( (-:لة فةرموودةيةكي زؤر ثوختةي دةفةرموي) خ. د(ثيغةمبةر 

   .ضونكة ئةطةر تؤ شتيكت طوت ثيت بِروانةكرا دةبيتة فيتنةو بةدرؤزنت تيدةطةن وةر بطريت و تيي دةطات
ئةطةر لة دةرةوةي ، ينةي خةلَك وةهاية واتيدةطةن ئةوةي تؤ دةيزاين دةيب ئةوانيش بيزاننعةقلَي زؤر

ئةم ِروونكردنةوةيةم بؤ . دةيدةنة ثالَ ئةفسانة و خورافة و طؤتةي هةلةق و بةلةق، عةقلَي ئةواندابوو
 لة هةندي بواري ئةطةر ضي ئةمِرؤي تةكنةلؤذيا لة زؤر ضؤتة ثيشي و ئينجا هيشتان، شيخ ئاريانة

ئةهراماتةكان و تةرمة مؤميا (ئةمِرؤ عةقل عاجزة بةرانبةر ، زانست دركي بةزانستةكاين ثيشينة نةبردووة
ئةمة لةمةوداي عةقلَي مرؤظة وةهاية بةآلم ئةطةر لةبةر دةست نةبووناية ، كراوةكان و هةندي شيت تر

كةواتة عةقلَي مرؤظ خؤي لة خؤيدا كور بينينة ، ورافةعةقلَي ئةمِرؤ ئةمةشي رةتدةكردةوة و دةيداية ثالَ خ
كاك هيمن و هاوئاستةكاين ، و كة من ئةوانةي خانةكاين ميشكيان وةطةِردةخةن بؤ فيربووين ثتر

يلَ . ِروناكبريي ئةوا ضونكة هةر ثيشة خؤيان ليديارة هةقيانة ئةو شتانة رةتبكةنةوة كة لييان ديار نية
انةكان نة بةخويندين باآل وةضةنط ديت نة بةشارةزابوون لةِرووي دةرةوةي ئيسالم ديار بوين كارة ثة

ئةوانةي قورئانيان ليكداوةتةوة بةديوي دةرةكي مةطةر ، و قورئان و كيتابة ئامسانيةكاين تر
ئةمةش ، ئامةولؤقيك نةيب دةنا كةسيان ئاطايان لة ناوةكي و زانستة ينيةكاين ناوةوةي نةبووة و نية

يةكي لةهؤكارة سةرةكيةكاين لةت و ثةت كردين ئيسالم و ليكةوتنةوةي ئةم هةموو بريوبؤضوونة 
هةر بةمةش خةلَكة موسلَمانةكة . هةر ئةمةشة ديين ئيسالمي بةم حالَةي ئةمِرؤ طةياندوة. جياوازانةية

ست دريذ ليكردين دينيش كايتَ بِروايان كز دةبيت و خةلَكي دةرةوةي ئةم بازنةيةش دةست ناثاريزن لة دة
ت ئةطةر كاديري ثِر ضةك و تفاقي هةيبخ ئارياين ، دةتواين سةنطةر بكريخؤ ئةطةر بؤ ئةو مةبةستةي شي

و كاك هيمن بةهيمنانة تةماشا بكةين دةبينني تةورات و ئينجيل ئينجا قورئان دةيةها بةلَطةي ئاوةهاي 
، تاكة هؤكاريش بؤ لة دين طةيشت و طةيشتمة سؤفيطةرية، ن دةداتيداية كة تواناي عةقلَي مرؤظ ثيشا

بةآلم ثيم ، من الرمي لةوةي نية. شيخ ئاريان لة ثاراسايكؤذي دةدوي و شارةزايي خؤي وةدةرديخي ليي
ضيتر بوو ثيشينةي ئةم زاراوة فةرهةنطية ئةكادمييانةي ساغبكردايةوة بؤ ضيتر ئاشنا كردين خوينةر 

، يزانني تةمةين زاراوةي ثاراسايكؤلؤذي كورتة و هةروا لة خوتو خؤرايش سةري هةلَنةداوةوةك دة
بةلَكو ئةم زانستةش دةطةريتةوة سةربن و بنةضةيةك كة ميذوةكةي دةست ثيدةكات لةطةلَ سةر هةلَداين 

   ... سةرضاوةكةشي دةضيتةوة نيو قةثيلكي ئايينة ئامسانيةكان، مرؤظ
ي طوتراوة زانسيت جةفر ئةم زانستة لةبةر رةقي و وشكي نةوة دواي نةوة يلَ ثةنطاو نةتةوةلة ئيسالم ثي ،

، لةبةر ئةوةية ئةوانةي شتيكيان يلَ هةلَكِراندوة لة ذمارةي ثةجنة تيناثةِريت بةدريذايي تةمةين ئيسالم
ان تؤمةتيان خستؤتة ثالَ بؤية لةبةر عةقلَ ثيدانةشكان و تينةطةيشنت بةطذي داهاتوونةوة و دةي

بةتايبةيت مةالكامنان دوذمين زانستةكة و ثوختةكاين ئةم قوتاخبانةية بوون وازيان نةهينا تا 
ضةمكي ئةم زانستةي ئةمِرؤكة ناوي ، بةتةواوةيت ئةم زانستة ثوختة خوداييةيان سووك ريسواكرد

ةم مةليك و سةرؤك و باآل دةستاين لينراوة زانسيت ثاراسايكؤلؤذي و لةم سةردةمةي تةكنةلؤذياش ه
جيهان هاناي دةبةنة بةري لقيكة لة لقة زانستيةكاين زانسيت جةفر ئةم جةفرة كؤمةلَيك ريساي خؤي 

بة طةورة و بضووكيةوة ئينجا لة ذمارةي ) ئةجبةدةكان(هةية شاطرداين ئةم ريبازة دةيب شارةزا بن لة 
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تكسري ئاوينةكردن التركيب ئينجا كاري شةش طؤشةي التكعيب ئةجبةدةكان و ضؤنيةيت شكاندنةوة و ال
 دواي ئةمة دةيب شارةزا بيت لة زانسيت فةلةكي و كةلوةكان االبراج ئينجا ضوار )بطن، زهج، واح (لة

تةبعةكة ئينجا دؤزينةوةي تةبعةكان ئينجا ضؤنيةيت دابةزاندن و تةسخريكردن و ئينجا زانني لةبارةي 
يشتةكاين ئامسان العلوي هةروةها هي زةوي السفلي ئينجا ئيل و تيشرةكان ئينجا بةكارهيناين فر

هتد ئينجا شارةزابوون لةضؤنيةيت ثيكةوةناين ويفقةكان .. .. .. رؤذةكان و مسايت كاركردن و تةنتيق
هتدي هةر لةبةر ئةم هةموو زةمحةتة و ئةو زانستة قورسانةية كة .. سيطؤشة ضوار طؤشة ثينج طؤشة

خويندنطا ثاراسايكلؤذيةكان ئةو خويندكارة وةردةطرن كة هةموو قؤناغةكاين خويندين تةواو كرد بيت 
   ... خؤزطة ئيمةش خويندنطايةكان دةبوو

ثاشان بؤ دةيب ئيمة شت بةعاجبايت وةربطرين ئةوةتا لة ئةوروثا ساآلنيكي دوور و دريذة جظايت روح 
 هةية و لةم بوارةدا دةيةها كةس ثلةي ثسثؤريان وةضةنط هيناوة و اححلبة تحضير االروئامادةكردن 

ناويان هةية دةيةها كيتاب لةم بارةيةوة بة ضاث طةيةندراوة بةلَي لةم زانسيت جةفرة كة ثاراسايكؤلؤذي 
لقيكيةيت عةقلَ كراوةكان بؤياين هةية فيري جؤرةها زانسيت دةطمةن بن وةك مةندةيل ارسال هواتف 

  هتد.. .. .. .. ندن شت ئاشكراكردن فرينخةوا
و  و ئةمِرؤ هةر مةليكيك ثاشاييك باآلدةستيك هةريةكة ضةندان كةسي لةم بابةتانةي الية بؤ رينمايي

) فرين و فراندنيش(هتد هةتا سةرؤكةكاين خؤمشان خةلَكيان هةية .. . ثيشهاتةكاين و ئاشكرا كردن
اية ئيمةي موسلَمان بةتايبةيت مةالكامنان بة هةزاران جار ئةم ضةند ديسان بةشيكة لةنيو ئةم زانستة د

ي يةمةن بؤ /السبأ/ئايةتةيان خويندووتةوة دةربارةي فِراندين كؤشك و تةالري بةليقس لة سةبةتةوة 
فةلَةستني لة ترووكة ضاويكيشدا خودا بةِراشكاوي داين بةوةدا ناوة كة ئةم زانستةي داوةتة بةندةيةكي 

   ...  و ئةو بةندةية بةم كارة هةلَساوة بةآلم خمابن لةبةر نةزاين ليي نةكؤلَِراوةتةوةخؤي
ئةوةي دةيزاينَ بابيزاينَ ئةوةش نايزاينَ ) ئيلي یدري یدري وةللي مایدري آيفةت عةدةس (:عةرةب دةلَيت

ةم بارةيةوة هيض بلَيم ضةنطي نيسكي بدةينَ تؤبالَي منيش وة ئةستؤي شيخ بيت دةنا من بةتةمانة بووم ل
   .!!!ئاخر كاكيخؤم بظةية بظظة

  بالَوكراوةتةوة22/5/2005 67لة رؤذنامةي نيشتمان ذمارة 
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