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  رةوشت رةشيدرةوشت رةشيد. . دد.... ....    لةنيوان ئايني و زانني دا لةنيوان ئايني و زانني دايي ثزيشك ثزيشكييهوشيارهوشيار
  

   يةكةم يبةش
 ي زؤربة،  ذيانةوة تيايدا ئايني ضؤتة ناو سةرجةم هاوكيشةكاين،  ئايينيةي ئيمة كؤمةلَطايةكيكؤمةلَطا

ئايينيةوة  ي ئايني وبة ديديكي وفةرهةنطيةكانيش لةذير كاريطةري وسياسثةيوةندية كؤمةالَيةيت
 ي كورديدا هةربةتةا كاريطةريةكيكاريطةريي ئايني لة كؤمةلَطا. داِريذراون وبةردةوام دادةِريذرينةوة

 ودياردةو رووداوة كؤمةالَيةتية يواتة ئةوة نية هةربةتةا بضيتة ناو ثةيوةند، ماكرؤسؤسيؤلؤذيانة نية
 واتة دةثةِريتةوة بؤ ، مايكرؤسؤسيؤلؤذيانةشي هةية ي بةلَكو لة هةمان كاتدا كاريطةريةك، طةورةكانةوة

 كاتةكاندا ثشتطوي دةخرين ي كؤمةالَيةتيةوة كة لةزؤربةي وورد وهةستياري ودياردةيكؤمةلَيك ثةيوةند
ندنةوةيان بؤ ناكريويست خويك. يان وةكو ثييئةمة بابةتيزةو ناتوانني لةدوتويكي ئالَؤي نوسيني 

  ذيايني يةكيك لةو اليةنة هةستيارانةي باس بةالَم من دةمةويت بةكوريت، ةر بكةين لةسيكورتدا قسة
 كاريطةريي لةسةر هةبووة ئةويش ي خؤ ثيويسيتي بكةم كة ئايني زياد لة قةبارةي كوردكؤمةالَيةيت

 يكاريطةريي ئايني لةسةر بواريي ثزيشك. ) وضارةسةريي ثزيشكية تةندروسيتيهوشياري(
 جياواز بةالَم  كة سي ئاسيت،  لة سي ئاستدا دةبينيتةوةي ئيمةدا خؤي لةكؤمةلَطاكاينوثةيوةندية

  ئيشكرديني ئةو ئاستة جياوازانةي باسمن هةولَ ئةدةم لة دوو بةشدا بةكوريت. ثةيوةنديدارن بةيةكةوة
  .  خبةمة رووئايني بكةم و هةندي لة ماناكاين

 بةشيوةيةك ي ثزيشكيدا ئيشكردنة لةناو ثزيشكان وئةوانةيبوار ئايني لةناو  يةكةمي ئيشكردينئاسيت
 ئايني هةستيارترين ئاستة ضونكة  ئيشكردينيئةم ئاستة،  نةخؤشةلةشيوةكان ئةركيان ضارةسةريكردين

  . ي د ئةواين وكاريطريي راستةوخؤي دةبيت بؤسةر طيايني ضارةسةريراستةوخؤ دةضيتة ناو ثرؤسة
 فرياكةوتن ي هاوكارم ئيشكطري بةشي لة هةولير لةطةلَ ثزيشكيكي رزطاريخانة لة نةخؤش2002 يسالَ

 ،  خؤمي كة تةواو بووم ويستم بطةِريمةوة ذوورةكة،  يةكيك لة نةخؤشةكان بوومي من سةرقالَ، بووين
ةخؤشيك  دةنطةكة داضووم تا طةيشتمة يةكيك لة رةدهةكان وبينيم ني بةدوا،  سةير بوويطويم لة دةنطيك
 هاوكاريشم بةتةنيشتيةوة ي ثزيشك،  بةدياريةوة دانيشتون و كةوتووةو خزموكةسةكاينيلةسةر جيطاكة

 !! . ياسينة سورةيت خوينديني طرتووة بةدةستةوةو خةريكيلةسةر كورسيةك دانيشتووةو قورئانيك
 كة يدميةنة سورياليانة يةكيكة لةو  وام ئةزاين، نايشارمةوة سةرةتا باوةِرم بة دميةنةكة نةكرد

 تةواو كو ئةمة خةيالَ  كةميك ووردبوونةوة طةيشتمة قةناعةيتيدوا. جارجارة خةيالَ دروستيان ئةكات
 ثزيشكةكةم كرد بؤ دةرةوةو يبانط. )ثزيشكيكة قورئان لةسةر نةخؤشيك دةخوينيت(نيةو بةِراست ئةوة 

كاك دكتؤر ئةو نةخؤشة :  دامةوةي بة ئاسايي وةالَم ئةويش زؤر؟  كاكة طيانيئةوة ضي دةكة: ليم ثرسي
  !! . ئةوةمي لةسةر خبوينمو منيش خةريك داوايان ليكردم قورئايني خزم وكةس،  خراثةيشِرةو وةزع

 خةستةخانةو تةكيةمان ،  ثزيشك وشيخ،  ثزيشك ومةال كة تيايدا ماناكاينيئةمة يةكيكة لةو منونانة
 ي لةاليةن خودي ثزيشكي كة تيايدا هةموو هةلَبذاردن وضانسيكي يةكيك لةو منونانة، يلَ تيكةلَ دةبيت

 وةكو دوايني هةلَبذاردن وباشترين  ئاييين سووتاو سوتاو ناكات وهةلَبذاردينيثزيشكيكةوة دوو فلس
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 نني كة باوةِريان ئةم منونةية ئةوةمان ثيدةلَيت كة بةتةا تةكيةو دةرويشةكان. هةلَبذاردن ديتة ثيشةوة
 دونيا هةية بة نوشتةيةك يان دوعايةك ي دةرمان وئامؤذطاري ثزيشكي الوازةو هةرضي ثزيشكبة زانسيت
  بةلَكو زؤر جار ئةم تيطةيشتنة دةثةِريتةوة بؤ ناو تويذة هةرة بةرزو خويندةوارةكاين، ناطؤِرنةوة
 ي دونيايةك خةلَكةوة هةرضي و بةبةرضاو طشيتي ئةوةتا ثزيشكيك لةناو نةخؤشخانةيةك، كؤمةلَطا

و ئايةتيك يان ي ئايني دةبي هةية ثشتطوي دةخاو تةسليم بةو سيحرةي ثزيشكثرةنسيث و زانيين
 .  كة خويندوويةيتي هةموو ئةو زانستةيدوعايةك دةكاتة بةديل

 ي زؤر تةندروسيتي كة طرفتيكي ئةو خةلَكة،  ئايني ئيشكردنة لةناو خةلَك ئيشكرديني دووةمئاسيت
 ي طةورةي ئيمةدا تا ئيستاش ريذةيةكيلة كؤمةلَطا.  هةيةي ثزيشكيضارةسةر بؤهيناون وثيويستيان بة

 ي،  ثزيشك وطةِرانةوة بؤ خواوةندو دوعاو شيخ دةخةنة ثيش هةلَبذاردين ئاييينخةلَك هةلَبذاردين
 ئةكةن و  ئايييني دوعاو نوشتةو ئامؤذطاري ضاوةِريي ثزيشكيش بكةن ئةوةندةتةنانةت ئةطةر سةرداين

 طةِرانةوة بؤ شيخ و ثياوضاك ،  ثزيشكة ناكةنيباوةِري ثيدينن ئةوةندة باوةِر بة دةرمان و ئامؤذطار
  .  ئةو راستيةنيومةزارة ئاينيةكان بةلَطة

او ئةم  لةم رووةوة بة هةل دةزانن ولةنزؤرجار هةندي لةثزيشكان ساويلكةيي تةخؤش وياوةراين
.  لةطةلَ تةكيةدا نيةي ئةوتؤيعةقلَيةتة ساويلكةيةدا دونيايةك ياري دةكةن وعيادةكةيان جياوازيةك

 ي و كة نةخؤشيك ئةداية نةخؤشةكايني ئاوي زةمزةميثزيشكيك دةناسم شةش مانط لة عيادةكة
 ،  زمزمةي ه، ةوةدةتؤ جاري قوميك لةو ئاوة خبؤر: ( دةطوتي ئةكرد بة نةخؤشةكةساويلكة سةرداين

 ثييان ي كة دةضنة الي ئةو نةخؤشانةي دةروونية زؤربةي تر هةية بة حيساب ثزيشكيثزيشكيك. )تفةركة
ديارة من باوةِرم بةوة هةية . ) يان دةلَيت نويذ بكة ،  ئةوةندة سةعات طوي لة قورئان بطرةويرؤذ(دةلَيت 

 ييان لةسةر دةروون هةيةو زؤرجار ئيسراحةتيك باشي هةية كاردانةوة ئاييين تقوسايتيكة هةند
 ي طةورةي بةالَم لةهةمان كاتدا دةبيت ئةوة لةبري نةكةين كة بةشيك،  بؤ نةخؤش دروست دةكاتدةرووين

 ينةخؤشية دةروونيةكانيش لة خراث بةكارهينان وتينةطةيشنت لة ئايينةوة سةرضاوة دةطرن و لةزؤربة
 نةطةتيظي ي كاردانةوةي،  ضارةسةر ئايني وثزيشكيي لةجيايتي بيسةروبةرةجارةكاندا ئةو تيكةلَكردنة

   .  تةخؤشيةكة ئالَؤزتر دةكات، ويدةبيت بؤسةر نةخؤش وكةسوكار
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