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  ر زیز ئۆمه ردار عه سه ...  وه  دیدگای کورده ب و ئیسالم له ره مژووی عه

sardarazizo@yahoo. com 
 و  بووه کی سیاسیی نه یه واره  قه وه کانه تی میدییه  دوای ڕوخانی ئیمپراتۆریه ی کورد له وه ر ئه به له
ند هۆز و   بۆ چه بۆیه،  دا کراوه گه ی له ه کو دیل مامه  وه وه کانه که دوای یه ک له  یه ته هست ن ده الیه له

  تانه سته و ده کو پاشکۆی ئه وام وه رده ش به و هۆز و میرنیشینانه  ئه که،  ش بووه میرنیشینک دابه
  واره و قه بوونی ئه هۆی نه به. بین  نه وه خۆیه همنی و ئارامی به   ش وای کردووه مه ئه.  یریان کراوه سه

،  یه وه لره. لتووری خۆی بدات  که  به ره  په یتوانیوه لکی جنشینی شارستانی و نه گه  بۆته نه، ش سیاسییه
  که،  فسانه ی چیرۆک و ئه وانه پجه  مژوو به چونکه،  وه  خۆی مژووی خۆی بنووسته یتوانیوه  کورد نه که

موو شتک  ی واقیعیش پش هه وه بۆ خوندنه. ست به  واقیع ده و پشت به ئه، ستن به یاڵ ده ه خ پشت به
مکی مژوو و  ڵ چه گه وخۆ کۆنتاکت له  ڕاسته بووه توانایدا نه ی له وه رئه به کورد له. ب ب دیدگای هه ده

نی  مه  زه کی دیکه  مانایه به. یرۆک چ ی کردۆته  واقیعیانه و رووداوه وام ئه رده  به وه ئه، واقیعدا بکات
موو  هه  کار و  یای بخاته ستی خه ربه سه ی به وه بۆئه،  وه ته نی ڕابردووکی دوور گۆڕیوه مه  زه ئستای به

ی  و چیرۆکانه ڵ ئه گه  له و چیرۆکانه راوردکردنکی ئه  به به. کانی ل داما  واقیعییه نده هه ڕه
، کانیش جووه.  بینیوه  نه ستراوانه به  هه و چیرۆکه بینین کورد هیچ سوودکی له ده ، وراتیان پکھناوه ته
، برد  ده فسانه نایان بۆ چیرۆک و ئه په،  وه وسانه چه  ده کانی دیکه وه ته ن نه الیه درژایی مژوو له  به که
  وره کی سیاسی و ئیکۆنۆمیی گه یه هوار دا پشبینیی قه فسانانه و چیرۆک و ئه و ئه نا یانتوانی له م ده به
می  که وی یه  و هه نده هه ره کی فره یه وه کان گانه ی جووه و چیرۆکانه ی ئه وه شوازی گانه. ن بکه
خۆیی و  ربه ونی سه م و زۆر خه ی کوردی که فسانه م چیرۆک و ئه به،  واقیعکی چاکتر ونا بکات یه وه ئه

م  به،  وه  جیا  بکۆینه کرێ به  ده که،   باسکه مه ئه.   سیاسیی تدا نییهی واره زراندنی قه دامه
شی الی کورد  که  ساکاره ره  مانا هه ی مژوو به وه م نووسینه هه ژده ی هه ده تا سه وێ بین هه مانه ده

،  وه  و یاداشتکردن ناگرته وه نھا گرانه یان ته وه  ئه که، ر میتۆدی مژوو  سه ر بینه گه ئه.  بووه بوونی نه
پش  ب له ره عه.  وه بینته کاندا ده م رووداوه رجه  و بژار کردن و پشکنینی سه وه  لکۆینه کو خۆی له به

خۆی  ت به دوون توانی میتۆدکی تایبه م ئیبن خه به، نی مژووی تۆمار کراو بوون دوون خاوه ئیبن خه
نژووه می ئه رجه  سه له  خنه ی ره وه به، دابھژوونووسان تۆماریان   تا هاتنی ئه که،  بگرێ و مو م
ڕک   شه  مژوونووسان گوتویانه ندک له  هه که، کات لدوون باسی شوینک ده  ئیبن خه بۆ نموونه. کردبوو

موو  و هه  ئه حاه  مه و شونه  ئه و ده ئه.  شدارییان تدا کردووه س به زار که د هه سه،  وێ ڕوویداوه له
درۆ   به و مژوونووسانه لدوون ئه ئیبن خه.    ڕاست نیه یه وه و گانه  ئه بۆیه، وه ی تدا جگا ببته که خه
پرسیار .   دروست کراون وه ه) کان عیمالقه (کان ن گیانته الیه کان له هرامه  ئه  گوتوویانه که،  وه خاته ده
لدون  ئایا ئیبن خه،  وه کانیه موکورتییه موو که  هه چاوپۆشین له با به نووسراو نهکی  ر مژوویه گه  ئه یه وه ئه
 مژووی   له  و نه وه ته  مژووی نووسیوه کورد نه. خر ین نه  ده  دابھن؟ دیاره و میتۆده یتوانی ئه ده

  یه فسانه و ئه ی جاریش ئه ربهزۆ.  فسانه  ئه وام مژووی کردۆته رده کو گوتمان به کو وه به،  وه ته کۆیوه
 کی ئۆرای کورتی کورد مژوویه به. ر تکی داگیرکه سته تی ده تایبه به،  تی کردووه سته تی ده خزمه

   ئۆرالییه و شوازه ب و ئیسالمی به ره  کورد چۆن مژووی عه واته که.  م هناوه رهه ی به) شفھی(
بی  ره شکری عه هاتنی له، ڕیین دا بگه و پرسیاره می ئه دوای وه ی به وه م با پش ئه ؟ به وه ته گاوه

  .  وه یادی خۆمان بھنینه ر کوردستان به ئیسالمی بۆ سه
کو   وه که، ناوی میزۆپۆتامیا بوو به خاکک هه، ی دا چانه و ناو الماری ئه شکری موسمانان په ی له و کاته ئه
.  وه  و فوراته ردوو ڕووباری دیجله  نوان هه وته که ی ده تهو و  ئه اته و و کی یۆنانییه یه زانین وشه ده
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و  بی له ره ک هۆزی عه نھا یه ته.  السوادچرا  وت عراق و  یانناسی و پیان ده  ده وه  دووره ر له وان هه ئه
وێ  کو میوان له  وهیشتبوون و گه  وه  ڕیگای کۆچکردنه وانیش له ئه. یبانی هۆزی شه، بوو دا هه یه ناوچه

می  رده سه  له که  پالنی داگیرکردنه.  کاربھنن که به نجامدانی هرشه  بۆ ئه و هۆزه یانویست ئه ده. ژیان ده
دوای  کوردستانیان له. واو کرا تتابدا ته ری کوڕی خه می عومه رده سه  کار و له خرایه دیقدا کری سه بوبه ئه

ستی   ژر ده رهنا و خستیانه کان ده تی ساسانییه ستی ئیمپراتۆریه ژر ده  له وه ڕه ک شه یه زنجیره
ش  مه ئه. گرت ردا ده سه ستیان به  ده که، نا ر شونک ده  هه بییان له ره وان ناوی عه م ئه به.  وه خۆیانه

ری و  سۆمه   پشتاوپشت له که، گوترا ده یان بۆ نه که قینه  ڕاسته میان ناوه که یه. بوو دوو هۆکاری هه
بوو  ئاسان نه. توانی بن میزۆپۆتامیا یانده  نه بۆ نموونه.  وه  مابووه وه کانه دی و میدییه که ئاشووری و ئه

 موکی  نه  بکه و شونانه ی ئه وه م بۆئه دووه.  فوڕات  بن پۆرتام و کردیانه و روباره کان به کو بابلییه وه
و   ئه وه  بۆئه  گوایه که،  میان نیه  سیه ڕم به م من باوه به. نیان ل بستن رانه خۆیان و باج و سه

ر بوون و جیاوازییان  کان کۆچه به ره ئاخر عه. ن که ت نه  غوربه ست به تا هه گۆڕی هه یان ده ناوانه
وان  ئه.  ئارامیان لببێ یه و شوه  به سته و هه تا ئه هه، کرد ده و خاکدا نه م خاک و ئه نیوان ئه له
،  مووی بزن و حوشتر ی وبر واته وشه. هل الوبراگوترا  پیان ده، ژیان ن دهشما ناو ره ی له وه رئه به له

  وه  رگای تیر و شمشره نھا له ریان وابوو ته باوه.  دروست کرابوون و مووانه کانیان له شماه  ڕه چونکه
  تی له پریه،   شیعری جاهیلی ناسراوه  به که، مشیعری پش ئیسال. ن یدا بکه توانن بژیویی خۆیان په ده

م   چاوی که به. سازی بوو  کشتوکاڵ و پیشه رقی دنیایان له.  وه نکردنه تیر و شمشر و تا شانازیکردن به
و  ی تریان ئه که شه به. کانن ی کۆیله نھا پیشه  ته مانه یانگوت ئه ده. کرد یان ده یه و دوو پیشه یری ئه سه
ندا ر و تا  شه شدارییان له  به وانه ئه. گوترا اهل المدر ژیان و پیان ده  شار ده  له که،  بوون بانه ره عه
تیی   پیاوه موو شتک زیاتر به  هه  له که، م اهل الوبر به.. ویست همن و ئارامیان ده کرد و ژیانی  ده نه

کو  وه. ردیان دا الماری دار و به ر و شمشر په تی رباز و به  سه ئاسانی بوونه زۆر به، نازین خۆیان ده
یش  مه ئه. کرد  ده شانازییان پوه، ست بھنابا ده بری تیر و شمشر به  زه ر شتکیان به گوتمان هه

کیان  ندیی اهل الوبر و اهل المدر یه وه رژه  به وه لره.  ره المارده ر و په ڕکه چاکترین سیفاتی مرۆڤی شه
. کانیان له لوپه ی که وه وانیش بازار بۆ ساغکردنه ویست و ئه وتیان ده ستکه ردا ده  شه ن لهما ئه.  وه گرته
تا   هه چونکه. چن دا ده ه  هه به،  یان هناوه وره یامکی گه  په رانه نگاوه و جه  ئه  که ی پیان وایه وانه ئه

 قوڕ  بتیان له. ژیان اوترین شونی دنیادا ده وتووترین و داخر دواکه کرد و له چاڵ ده به دون کچیان زینده
ن و  ر بکه به  له ته موو سووره و هه ی توانیان ئه  که باشه. رستن یانپه تاشی و ده  خورما داده و له

تا  هه. وار بوون خونده موویان نه  کاتکدا هه  له وه ؟ ئه وه شه کانی دیکه ننه خه تا بیگه هه، ن تشیانبگه
 تا ئستاش  تانه و سووره ئه. ریان بوو به سک له ند که نھا چه  و ته وه کرابووه قورئان کۆنهش  و کاته ئه
ب  ئایا ده.  وه ته کراونه کرێ و بۆیان ساغ نه ر ده سه  و مشتومریان له وه وان لکدانه ره وه ن لکۆه الیه له

ر  پنن؟ هه بری شمشریش بیسه  زه  و به وه کانی تره  خه ننه یه بیگه،  ن نیه ئاینک هشتا بۆ خۆیان رۆشه
ر  هه، بدا کوشتبوو ره ی عه  دورگه زاران موسمانیان له یان هه که ره مبه   دوای مردنی پغه شکره و له ئه
  وه کره بوبه  ئه ی پای به وه  ئه وتووه رکه دهکو  وه. کر بوبه  ئه نه بووبوون باج بده  نه ی ئاماده وه ر ئه به له
ی  وانه  زۆر له چونکه،  هکو هۆکاری ئابووری بوو به،  هبوو  بکوژێ ئیمان نه موو موسمانه و هه  ئه وهان

بوون   نه زانی و ئاماده ده  نه لیفه  خه کریان به بوبه م ئه به، بوو ر هه مبه  خوا و پغه ڕیان به باوه، کوژران
ی و دیلکردنی  که ته سته کردنی ده وره  بوو بۆ گه انهو ویش زۆر پویستی به ئه. ن کات و باجی بده و زه
ناسی و هیچ  دیان ده مه  محه وه  نزیکه له.  ئیسالم زۆر کرابوونه شکیشیان به به. کانی دراوسی وه ته نه

)  رده ال حرکه (  به که، دا ڕانه و شه ر له هه.  وه ڕانه گه ئاسانی هه  به بۆیه، بینیبوو کیان ل نه یه موعجیزه
  سیف الله (ی نازناوی که ره مبه  پغه که، لید  چۆن خالیدی کوڕی وه وه گنه مژوونووسان ده،  ناسراوه
ی  سحابه ی نزیکترین ئه مالیک بن نوره) کشراو شمشری خوای هه ( واته، خشیبوو ی پ به) المسلول
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، رچاو  به ینه خه  ده کو ئاماژه ر وه یان هه مه ئه .نوێ یدا ده که ڵ ژنه گه وێ له ر له کوژێ و هه ر ده مبه پغه
ب و  ش ده ند بای جیاواز دابه  دوایی بۆ چه شکره و له ر ئه هه.  مان نیه که ستی باسه به گینا مه ئه

لی و  نوان عه  له که، ل مه ڕی جه کو شه گیرسنن وه ده نوان خۆیاندا هه ڕی خویناوی له ک شه یه زنجیره
فنی نیوان  ڕی سه ها شه روه هه. سی تدا کوژرا زار که دایکی موسماناندا ڕووی دا و سی ههی  عائیشه

و  کانی ئه رکرده  ناب بپرسین سه ئایا ئمه. ش ڕی خوناویی دیکه  شه  و کۆمه لی و معاویه عه
ت  چۆن جورئه، ت اوهشتی در هه ی به  مژده یانه ر بوون و هه مبه سانی پغه  نزیکترین که که،  شکرانه له
  خدا ناچ؟   الی ئاگری دۆزه  چۆن بیریان به وانه کتر بژن؟ ئه ن خونی یه که ده
ڕ  نھا شه ته،  وه  بخونینه وه کانی خۆیانه  کتبی مژوونووسه بی ئیسالمی له ره وردی مژووی عه ر به گه ئه

   له چونکه، فانیان کوشت انی کوڕی عهر موسمانان خۆیان عوسم هه. بینین نکردن دهو کوشتن و تا
ر  مبه  پغه له.  وه ی کۆکردبووه که ماه  سامانکی زۆری بۆ خۆی و بۆ بنه کی دیکه  الیه ک زام بوو و له الیه
ک   الیه له:   بووه یه و شوه ر به مۆ مژووی ئیسالم هه تا ئه  هه  بیگره وه ی راشدییه لیفه م خه که و یه

ی خۆی  ئۆراییه  و میتۆده م کورد به به،  النی دیکه  خونی گه کی دیکه  الیه  و له  ڕشتووهخونی خۆیان
  ؟ وه ته ی گاوه و مژووه چۆن ئه

، ی دێ  خوندا شپه بینین له ده،  ئیسالم بوانین  له وه  کتبی مژوونووسانی خۆیانه ر له گه گوتمان ئه
  .  برا کاته موویان ده  نابین و هه نکردنهو خون و تاڕ  موو شه و هه چی کورد چاوی ئه که
 کورد خۆی  که، نگاون  دژی کافران جه کو برا له کان وه سحابه موو ئه ی کوردیدا هه  ئۆراییه و مژووه له
ر  لی و عومه یری عه کی سه تییه  برایه  باس له ن ک چیرۆکمان هه دنیایه.  و کافرانه  له شک بووه به
ر و عوسمان و  کر و عومه بوبه ئه، ر مرد مبه ی پغه و ڕۆژه ن ئه ب ده ره مژوونووسانی عه. ن که ده

نوان خۆیاندا  تیان له الفه  و خه وه  کۆبوونه قیفه  سه کان له  بازرگان و ئۆرۆستۆکراتییه ک له کۆمه
ریکی شتن و ناشتنی  کانی خه ه هاوهلی و  عه. ناشتبوو ریان نه مبه رمی پغه  هشتا ته وه ئه. شکرد به
تی  الفه  خه ویست دان به یانده  نه جونکه، رێ  ده هاتنه زایی نه ر بوون و بۆ ناڕه مبه رمی پغه ته
  یان به نده وه ئه. هنان و ڕیسوایان کردن ر  مایان ده ی هاتن له که ته ماعه ر و جه عومه. کردا بنن بوبه ئه
وێ  ر بمانه گه ئه. بار برد یان له که منداه، لی دا  عهیر و ژن مبه ی کچی پغه  سکی فاتیمه  له قه له

. کات بزانن کوردیش چۆنیان باس ده. واو ناب ر ته هه،  وه لی بگینه ر و عه وان عومهتیی ن دژایه
بن   برای کورد ههش چوار م ده به، ر لی و عومه ناوی عه بن به بدا دوو برا هه ره  ماکی عه  له حاه مه

، شیان بۆ زیاد ب  پنج و معاویه  ببنه و چوار برایه  ئه خۆ دوور نیه. یان ل نراب لیفانه و خه ناوی ئه
کانی شامدا  وته  مزگه ینیان له ی ڕۆژانی هه  خوتبه و له رمانی ئه  فه به. ڵ کردبوو لیی حه  خونی عه که
  وه ی خۆیه که ن ژنه الیه لی له نی کوڕی عه سه و حه  پالنی ئه به. ادر ک جونی ناشیرنی پ ده زار و یه هه
  .  وه ی خوارده که ره سه لله  که ینی کوشت و ئاوی له زیدی کوڕی حسه هرخوارد کرا و یه ژه

گوت و  روشکی کورد گۆرانیی ده بوو ده کمان گوم لده ڕه ری ماکی گه  ریکۆرده منداڵ بووم زۆر جار له
ر  سه ی قورئانی بوو له ری نوورانی سی جزمه مبه و پغه  لهل ماشه (کرد نگی تدا بوو هاواری ده تا ده
می عوسماندا  رده سه  قورئان له  که، ب و ئیسالم زانیم ره  مژووی عه  له  قوتابخانه دوایی له. ) رانی

چۆن توانی پمان ب .  ردا کردووه مبه غهمی پ  ده  ی بۆ به و درۆیه  ئه روشه و ده نازانم ئه.  وه ته کۆکراوه
 خۆ  باشه. کرد ریان چاپ ده فته  بوون و کتب و ده نی چاپخانه خاوه.  بووه زیان هه ی کاغه ب کارگه ره عه
رگ  نبه  ناوی گۆته که، مانی کی ئه ن زانایه تاییدا ده ره می سه  کتبی پۆلی سیه ب خۆیان له ره ر عه هه

  وه  گوزرایه وه  زمانه  کاتک قورئان له ده،  به ره بیریارکی عه" د ئارکۆن مه محه".  وه یهبوو چاپی دۆز
  وه تیکه  فۆنه ندییان به یوه  په و مانایانه ندک له  هه چونکه، ست دا  ده زۆر مانای خۆی له، بۆ نووسین

ر   هه بۆیه،  وه نووسرایه  ده خراپترین شیوه ن به ر پستی ئاژه  سه  بیزانین له ی ئمه نده وه ئه.  بوو هه
د  سوه بو ئه بو تالیبدا ئه لیی کوڕی ئه می عه رده  سه بوو له وه ئه.  وه یخونده ک ده یه شوه  و به سه که
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  چونکه،  دانا که ی بۆ زمانه ده د  و شه سره  و که مه  و زه تحه  زمان فه زا بوو له کی شاره کابرایه، ئولی لده ئه
ی  یه و کارگه روشی کوردزمان تۆ ئه  قوربانت ب ده ڕۆحم به.  وه یخوننه  ده ه  هه موو به ستی کرد هه هه

   کوێ هنا؟ ت له نیه مه ز و چاپه کاغه
مۆ  تا ئه  هه وه ره فه می سوتان موزه رده سه  له یه وه ته مین نه که  یه کات که  ده وه وه کورد شانازیی به

د  مه  محه وه ته بووه تا ئستاش مژوونووسان بۆیان ساغ نه هه.  ر گاوه مبه ولوودی پغه مهنگی بۆ  ئاهه
خرا پت ،  ناوه ی چاوی هه  که و زاته ر کوردک بپرسی ئه  هه له.  دایک بووه  چ ڕۆژک و چ ساک له له
،  یان کردووه و میژووه  گریمانی ئهکان  میژوونووسه  زۆرک له راسته. ل وه لئه بیع ئه ی ره  دوازده ده
،  ره روبه  بسه نده وه بی ئه ره  مانگی عه یه وه یر ئه سه.   نیه و گریمانه ریان به ندکیان باوه م هه به

ری دنیایان  زانان سه مه  ره  له ربۆیه هه.  کوێ کۆتایی پ دێ کا و له ست پده  کوێ ده خۆشیان نازانن له
کانی  ته و  له  و جیاوازه  جۆرکه زان به مه تای ره ره بی سه ره تکی عهر و  هه له .ک  یه وه ل دته

کو  رستی وه زپه گه کیرکی ڕه  موفه یه وه یر ئه سه.  مان شوه هه ژنیشیان به جه. موسمانی  دیکه
  که، لمن ی بیسه وه کورد بۆئه. کا کان ده ری جووه لنده  که  به گاته" ری یسه لمه هاب ئه بدولوه عه"

پی   هه وه ندنی ئۆرگ و گیتاره م ژه ده  و به دایکبوون داوه  ڕۆژی له خیان به  بایه وه  زووه ر له ب هه ره عه
و  ر له مبه  پغه که، گرێ  داده وه ر ئه سه  پ له وه ئه،  کانیان گوتووه ی توو یووییان بۆ کچ و کوره پرز ده

  .   کامرای ڤیدیۆش تۆماریان کردووه تان زانی گوتیان به نده وه ر ئه هه.  دایک بووه  له ڕۆژه
  ک عائیشه الیه  له چونکه، ر بوو مبه ی کچی پغه  فاتیمه ر بوو زۆر ڕقی له مبه  ژنی پغه  که عائیشه

  ی لهت تا توانیویه م کورد هه به، لیی بوو  ژنی عه ش فاتیمه کی دیکه الیه  بوو و له زڕدایکی فاتیمه
،  زینه لکه په.  خوشکن  وایانزانیوه یه وه یر ئه سه. کتر ویستی یه  خۆشه ی کردۆته و دوانه کانیدا ئه چیرۆکه

 پرچی ئایش و  ولر ناویان لناوه  هه له،  ئیلھامی شاعیران  و بۆته خشکی جوانی سرووشته  نه که
ژن پرچیان به  له چونکه،   گوناحیشه مه  ئه یه وه یر ئه سه. فاتم وه ره ده  ئیسالم ناب پرچی  باشه.  ب 

ی   شت و شه وه  ئیسالم و کافره موو نری دنیا به خۆ هه،  وه وشته ی بدره و ئاسمانه  به و زاتانه ئه
  پیرۆزکردنی  له غه  موباله نده وه  ئه بینیوه  خۆی ڕانه بک له ره تا ئستا عه هه. ن که دا دا ده وانه ئه

  .  بکاتنداخۆیا
  که،  یدا بووه  په وه و کاته نگوین له  هه گوتراوه  مژووی ئیسالمدا نه ک له یه ڕه  هیچ الپه تا ئستا له هه 

نگ هاتوون  هه،  خوارێ  و فرمسکی هاتۆته رمی ئیبراهیمی کوڕی گریاوه ر ته سه ری ئیسالم له مبه پغه
 شیعری پش  له.  یدا بووه نگوین په  هه وه وه ئیتر له. نگوین ه ه  به  و کردوویانه کانیان خواردووه فرمسکه

 پش   له ده ندین سه  چه که، کان م ئاشوورییه به.  نگوین هاتووه ی هه دان جار وشه ئیسالمدا سه
  که،  ناسراون وه کانیش به گریکه.  وه ته خشیوه رستگاکانیاندا به  په نگوینیان له هه، دن مه دایکبوونی محه له

  . نگوین داوه  هه خی زۆریان به بایه
  :ب مان گوێ لده مه کی کوردیدا ئه  گۆرانییه له
   کی کوژرانه نده  که له  ن و حسن برانه سه حه

ر  مبه پغه. لی بوون  و عه  کوڕی فاتیمه وانه ندک؟ ئه  که  کوژران؟ له وه ن و حسن پکه سه ئایا حه
  و داهاته  ئه وه ئه. بوو یتولمال هه ر به مبه می پغه رده  سه له. کانم یحانه رهناوی لنابوون . باپیریان بوو

  بووبوونه  نه که،  بوون وانه ته و نه شکی هی ئه به. ، وت که ستیان ده  ده وه راجه  باج و خه  له که، بوو
ش  چۆن دابه. ستنرا ر ده نجده ژار و ڕه کی هه  خه ت تری له که شه ن و به  بده رانه  سه بوایه ئیسالم و ده

ر  سه  به رابه ی قه جه ره پی ده  به واته. ر مبه کانی پغه  نزیکه سه  که درایه ی ده که  زۆره شه کرا؟ به ده
. درا یان زیاتر پ ده کانی دیکه نجه موو گه  هه ن و حسن له سه حه. کرا ش ده ددا دابه مه نی محه هاوه
دوای . ردا بی بوو سه یان به تلووقه بو مه نازناوی ئه، قی دابوون ن هنابوو و تهی ژ نده وه ن ئه سه حه

کی زۆر و  یه  پاره ی به که ته الفه  خه معاویه.  لیفه  خه نی کوڕی ویستی ببته سه حه، لی کوژرانی عه
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تی  الفه  خه معاویه.  لیفه  خه و ببته نیشی پ دا دوای مردنی ئه به.  وه ک ز و حوشتر لکریه دنیایه
زیدی کوڕمت   و من بۆ یه ی ژنی گوت بیکوژه" دعه جه "  باسمان کرد به وه ره سه کو له  پشتاوپشت و وه کرده
  زیدی کوڕی بووه یه،  دوای مردنی معاویه. هنا ج نه ی به که نه ویش به  بوو کوشتی ئه وه ئه. هنم ده
وێ خۆی و   بوو له وه ئه. رپا بکات وێ شۆڕش به تا له وت هه ڕکه راق به بۆ ع وه  حیجازه حسن له.  لیفه خه

. یان نووستن گه زیددا له  کۆشکی یه له.  نیزه  که ر تیر و خوشکی و ژنیان کرده  به مندای ساواشیان دایه
ندی  به؟  وه هت راستی گاوه،  گۆرانی ردا کردۆته  نزمترین ئاستی هونه ی له و مژووه  ئه که، ئایا کورد

  :  ئاوایه که می گۆرانییه دووه
   ردایه بزن خۆی توه  ک ڕژایه  خینه پشکه
 چۆن  و بزنه  ئه باشه. نھا دۆپک خونیان ل برژێ؟  بکوژرن و ته وه س پکه  دوو که  کوێ زانیوتانه له

می  رجه ؟ ئایا سه یه  هه دا ردانه و خۆتوه  و له و بزنه ت له ردا؟ حیکمه  وه  خونه و دۆپه خۆی له
و   له وه توانین بۆ قووبوونه  ده ؟ ئایا ئمه فیی تدایه لسه تکی جوانکاری و فه الله  هیچ ده که وه گانه
   بۆچی؟ ی بھۆشی و وڕنه  واقیع تا ڕاده  له و بئاگاییه ر؟ ئه  به دا چ میتۆدک بگرینه یه وه گرانه
ر  هه،  کرد وه ری نیزه سه ی حسنیان کوشت و مندای ساوایان به وانه  ئه یزانیوه  کورد بۆ نه باشه

و  وپش کورد ئه مه  له ده ک دوو سه ر یه گه  ئایا ئه؟  کوێ هناوه ی له و بزنه ؟ ئهکان خۆیان بوون ئیسالمییه
ر  گه  ئهدا؟ ن ده ڕوویا ساتی دیکه  و زۆر کاره بجه ه نفال و هه ئه،  بزانیبای کهی دانی د  و سهراستییانه

کانی ئیسالم  رکرده  و سه ند مانگکه نی چه مه نھا ته  ته که، ر مبه زای پغه بیزانیبا مندای حسنی کچه
 ئاخۆ  وه کرده ده  نه وه بیری له، ن که کانی ئیغتیساب ده ر بیزانیبا ژن و خوشکه گه ئه، ن که تیربارانی ده

  کرێ؟ جووسی چی ل ده مه وکی دوژمن و کۆنه  ڕۆژان ئه ڕۆژک له
  کن له یه وه ته ب نه ره  عه که، خۆی بھن ت به ناعه زۆر و زۆرداری قه تی به  ویستوویه  کورد بۆچی باشه

چاکی و  ی به وه بۆئه، وییان دابن ر زه سه  له ؟ باشتر نییه یه  هاتوون و پاکترین مژوویان هه وه ئاسمانه
ی  کانی دیکه وه ته موو نه کو هه  وه ک نیه یه وه ته بیش نه ره کات؟ ئایا عهدا ب گه یان له ه واقیعی مامه

  که، ی بانه ره و عه  له ی ئیسالمدا زومک نیه ناو چوارچوه نھا له ب ته ره دنیا؟ ئایا بینینی عه
هناون؟ ئایا  بۆ نهی  سات و ورانی زیاتر شتکی دیکه  کاره  له و مژووه دان و ئه یه و بازنه ی ئه وه ره ده له
و  رژمرکی ئه توان سه ندن؟ ک ده دا سوودمه تانی دیکه داگیرکردنی و موویان تکرا له ب هه ره عه
کوژرن؟ ئایا مارکس  ڕدا کوژراون و ده  شه مۆ له تا ئه  هه وه ڵ هاتنی ئیسالمه گه  له که،  بکات بانه ره عه

خۆشی ئازاد ناب؟ ،  وه وسنته  بچه کی دیکه یه وه ته ی نه یه وه ته  نهو تی ئه  گوتوویه که،  کردووه راستی نه
  ب ئازادن؟ ره ئایا عه

ندکی  باکاوه، ناو مژوودا ئاکتیڤ با ب له ره ر عه ده قه ر کوردیش به گه  ئایا ئه ویه پرسیاری گرنگ ئه
بۆ ، نی کتبکی پیرۆز باین ا و خاوهب رکمان هه مبه ش پغه ر ئمه گه بوو؟ ئایا ئه ده ئاوا خوناویی نه

ی  وه بووین به ده حکوم نه کانمان بژین؟ مه یاره بووین خونی نه ده ناچار نه، ته قیقه و حه پاندنی ئه سه
  و پرسیارانه ین؟ من بۆ ئه نجام بده ڵ ئه کۆمه دان گۆری به ین و سه نفالدا بکه یان ئه  ده شداری له به
و  نھا به ته، ی که  ناسنامه چاوپۆشین له ت به سته م ده م ده به،  دم پ نیه ه س د له مکی سه وه

کان  ڕه موو شه بینین هه  بوانین ده وه "نیتچه"ی   روانگه ر له گه ئه.  وه توان خۆی نوێ بکاته  ده میکانیزمه
.  وه  کتبکدا کۆبکرنه کان له ته قیقه موو حه  هه ساته ند کاره چه،  ند دژواره چه. پاندوونی ت سه قیقه حه
  . کان بژێ یاره ی نه سته  جه ب خون له  ده تانه قیقه و حه ی ئه ره وا ر قه ده قه  به وکاته ئه

م  به،  ڕشتووه تانی نه ب خونی میلله ره کو عه م وه که وه ته  نه که، م  بکه وه وه  من ناتوانم شانازیی به بۆیه
  .  وه ته تا ئستا خوندراوه ی هه وه جیاواز له،  وه  بخونینه و مژووه  ئه کی دیکه ه دیدگای شب به ده
  


