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 دشاد ئیبراهیم  . ...  وه مك بۆ آاآه ی هه ریری
 

مانگی ڕه مه زان وته نه آه یه ك زب له ووتاری (هه ر خونه رك ووتاره آه ی ناوبراومحه مه دهه ریری خوندبته وه له ژر ناونیشانی 
ن وب به ها به آارهنراوه  آه ڕووی ئه وه نده ووشه ی ناشری!  ئه وا قزی له و ب زه وقترین ووتاره ده بته وه!) ب زه وق

  هه زار و جوار سه د سالشه ڕه نگزی وهیستریا به نووسه ره آه یه وه دیاره آه هشتا ده یه وت آۆمه گا وه آو سه رده می جه هاله تی
 .  ساڵ پش بت
ده م له پاشه وه ین وادیاره له بزه وقیش به داخه وه هه روه ك چۆن له بواره آانی تری ژیانیش ئمه ی آورد هه ر: هه ریری ده ت

من ده م ئه گه ر آورد له هه ر بواركدا به دواآه وتوو ناسرابت هۆآاره آه ی ده گه ڕته وه بۆ وابه سته بوونی به . سه رقافه ین
ۆدا ئه گه ڕته وه بۆ دواآه وتووترین ئاین آه ئیسالمه، وه هه ر پشكه وتنكی میلله تی آورد به دی بكرت له دنیای ئه م

خۆداته آاندنی له تۆزی ئه و ئاینه ی آه هه ریری پوی بچووآترین داگیرآه ری له شكره آه  ی ناگۆڕته وه به هه موو قه ه م 
 !به ده ستان وڕۆشنبیرانی ب دین

ی مژوودا بخشنین ده بینین هیچ هه ریری له شكری ئیسالم به ڕزگارآه ر ناوده بات له آاتكدا ئه گه ر چاوك به الپه ڕه آان
 له شكرك هنده ی له شكری ئیسالم داگیرآه روخون ڕژوبكوژی مرۆڤایه تی نه بووه، 

آه ئستاش هه ر هه گرانی ئه ودینه ن بوونه ته گه وره ترین مه ترسی له سه ر ئاشتی ته واوی جیھان وڕۆژانه لره و له وێ ده ستیان 
كه وتن خوازان ومناڵ وپیرو الوان سوور ده بت و به آوشتنیش وازیان ل ناهنن و سه ریشیان له الشه یان به خونی ڕۆشنبیران و پش

 جیا ده آه نه وه، 
ی آورد پك دنن له آاتكدا %95هه ریری باس له ڕزگرتن له پیرۆزیه آانی زۆرینه ی خه ك ومیلله ت ده آات آه به بۆچوونی ئه و

ه و ڕژه یه ته نانه ت ئایه تكی قورئانیشیان بۆ ناآرت به آوردی و له مه به سته آانی تناگه ن وته نھا حه فتاوپنج له سه دی ئ
به م دنیام له گه ڵ به رده وامی پشكه وتنی آۆمه دا ئه و ڕۆژه دادێ آه ئه وانیش وه آو ئه وآه مینه چه په و ! آورانه دوای آه وتوون

 ی به ده به نگیان ناو ده با، خۆیان له و آاروانه سه رابیه جودا بكه نه وه، ونه ته وه چیه ی آه هه ریر
هه ریری باس له داون پاآی شون آه وتووانی ئاینی ئیسالم و ناموس ده آات و گوایه دینه آه ی فری ئه وه مان ده آات چاونه بینه 

موحه مه دو خه لیفه آانی هه بوه له  سی ژنان له سه رده می حوآمیناموسی ژنان له آاتكدا ئه وه نده ی داون پیسی و چاوبینه نامو
 ! هیچ سه رده م و آاتكدا به ئستاشه وه نه بوه

 !هه ر بۆ نموونه مژووی محه مه د بخوننه وه و بزانن چه ند ژنی برایانی موسومانی به ته ق دان داوه و خۆی ماره ی آردونه ته وه
ۆمه ت ئه خاته پاڵ میلله تی آوردو به خاینترین میلله تی ناوده بات به م خۆی وهاوبیرانی ئاماده ن هه ریری زۆر ب ئینسافانه ت

 له پناو پغه مبه ركی عه ره ب و آتبه آه یدا قه سابخانه یه ك بۆ میلله ته آه یان دانن  و سه روآه لله له الشه جیابكه نه وه، 
نگی ڕه مه زان له آودایه آاتك ڕووخساری ب زه وقی و تووڕه یی سه رو گوالآی خه كی له آۆتایی دا ده م نازانم پیرۆزی ما
 @@. . !! ی ل بكه ن) . . الوداع. . (داده گرت وخه كی به ئاواته وه ن زوو

1 


