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 مانیفێستی من""دوا 

 

  ییۆەڕد ێز ێب ەباش.. ب  تانەکات  مە.. ئزم ی ئاز یستان ۆد  واڵس +

و   ە فتانەو ه ەژانۆر ،ەنووکەتا ه ەوە'نەڕی'راپ یختەروەس ەل

  ڵی(  سای/ س ٣٠) ەپتر ل کاەد  ەک ێ ستاکێئ کوەتاومانگانە،  

تۆمار و  لەسەر ئاستی  ،اومد  یانالمارەپ سەک هاەرۆج ؛قەبەر

  یناو ەبو رۆحی و رەوانی،   ی کیزیو ف  یبوارێرو  یکەزار

 ەک ،ەوەاریاد خوازراو و نبووبێت یان  ەوەانۆی خ ەینیقەراست

  ە زبیح یران ەکارا  و س یندامەو ئبانگخواز  انیکێند ەه

  چ یه ەب رەو س  ننیەالێبهاوکات هەیانە کە ،  کاننییەسالمیئ

  ەی گێر ەل وامەرد ەب ەک ن، ین  ی سیاسیکێ زب یگروپ و ح

لە رێگەی   ەو بگر یتیەەاڵمۆک  ڕی ۆو ت اید یم-ماس یکانڵەناەک

 ۆب واممەرد ەب  ەیشەڕەو ه رۆز یسووک یوێجن ەو 'مۆبایل'ە

  ،م'سالمیئ ' ەیزۆری پ ەنییئا   مەئ  یمن دژ یەگوا ەک رنێنەد 

کە ناکرێت ئیمانیان   مەکەد  نداریبر مانانڵموس ی ستەو ن ستەه

 .وا تەنکۆڵە بێت
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  ی خاتەمکێرەمب ەغێ و پ یەکی مەزنخودا ەک وانەئ کداێکات ەل 

و  دا)لەوحی مەحفوز("  ی پارێزراویان هەیە لەکێو قورئان

  ویو ن کێاری مل ەل ە ک بێتەه  انەیکمۆوا ت یک ێمانیو ئ نییئا

من   ی کێاریگومان و پرس ند ەچ  ەب ئاخۆ چۆن. کردووەانتێپەڕی

  ەب کەن ،ەوەنەد ەد من  یرچەرپ ەب ەرانیگرماەو د بنەد لووێش

 ؟!ییەن ۆگفتوگ  یه ە ک کێزمان ەب گ،ۆالید 

 

 ۆیخودا خ  یخود  رەگەئ ەبپرسن ک  انۆیخ ەل ەقەه وانەئ

و  ومیخشەب ێپ یکێماغەو د   زەو ئاو تێدروست کردب یمن

 یخود  ەنووکەو تا ه مەو قسان بک ەوەمەبک ر یداوم ب یگاێر

بکات   مڵالوەڕدابخات و ک ممەد  ەهاتووەن  یزێ" بیالهیئ ی"زات

  ،ەواژانەستەو د  ەرست  مەئ ەناوم ببات، ک  ەو ل ت ێبمکوژ انی

  ی زار رەس ی هکە  ەشەڕەو ه نێجو ەل کێ غارەت ڵپا ەل

  ەک کە من بە دۆستیان دەزانم، بەڵگەش ئەوەیە ە من یکانەزەناح

 !ەبووەن مەوەکاردان ەوش کیە ە ب ێستاکێئ کوەمن تاو

 

  یو زمان  یەها ەزارەه ەب ەبوون ک داەیپ شیکەیەوەن ەتەبەڵه

، ناشزانن  ماننڵموس  حمەر ەیلیس ەب رەنازانن و ه یبەرەع

و  تێوەدەد  یچ ەل وانەئ  ەیزۆری پ ەنییئا وەئ یکۆرەناو
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 مووە ه  ؟منو  یتیەاۆڤو مر وانەئ ۆ ب ییەچ یسوود 

و ئاخوند   ەد ەبزەزهە م لەسەر زاری ئەو  وانەئ  ەی کەشتنەیگێت

 ەبلەسەر مینبەرەکانەوە  ەک تێگرەد  ەرچاوەس ەوەو زاتان

  ڵیو زمانحا  و پارێزەر ژێبە وت ەب انۆیخ یرم ە و ناف ی رمەف

و  کیژۆو ل گۆالید  یپا  ەنێبتوانن ب ەیوەئ ێب  زاننە'خودا' د 

  یی ژاێدر ەمن ب ە تەبەڵ. هیو شارستان ەانیزانست یکۆیەگفتوگ

و  ەشەڕەو ه  نیخوەو ت ر یکفەو ت کانەوێجن  یمەاڵو انم یژ

  یجوان چیه ەچونک ،ەو ەتەداو ەن   کمێلەردمگەم  چیه ەیشڕەگو

 !ەکراو یکێگۆالید  ۆب  نمیناب داێت ی کێزێو ر

 

-١٨١٨: "کارل مارکس ەیکەدروست ەوت  ە ب وامڕب منەئ

 ەک ەوەمەکەد یش  ەیکەکۆرەناو ەک ەیەه ی فەیلەسووف"١٨٨٣

  رە ه ەب تەبارەس کەیەخنە ر مووەه یرجە شمێ" پ ت،ێڵەد 

چێتە  نا ت، ێب ەانۆییمر ی کییەو چاالک یەو کا کیە هاەو ب اید یئا

 ستەد  ەوەنییئا  یکردنەخنەر ە ل رەگەئ ،ەوەگرتنەخنەر خانەی

 ." ت اکەنێپ

  

 ەسند ەپ ەد ێز ی "مارکس"ەیش ئەم پێشمەرجمن  ی الدیارە  ەک

و   لیئوەت ەیزاد  نیفکرێت ی یەکاوەک  نییئا یخود  ەچونک
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 داێت  انیەی" کاکانەرەمبەغێ"خودا" و "پ نهاەت ەب  ەک ە کێریفسەت

ساڵ ژمارەیەکی بێ   هالە ماوەی هەزارە کوەڵب ،ەکردووەن

و  ەوەنیژێو تو ڤەرا  یرمەرگەس لەرگێو ن اوانیپ ەلشومار 

و   از ین وەب ،ەکردوو  داێت انیوەنوکەبوون و ش یکاریش

و   کیگماتۆداخراو و د  یکێحۆر  ەب ە ک ەیرامەم

 کەن ،ی خۆیان هەبووەخواست روانین و  ەژستانۆلیۆد یئا

 کەبوون، ن ەن یر ێن انەینیرۆز  ەک ،ەرانەروەپۆڤمر ی کێامانێڕت

کە بە روانینی من کرۆکی کارەساتێکی گەورەیە و  ەنێیم

جێگەی گومانە کە تیایدا سەر لەبەری مێژوو هی پیاوەکانە  

نەک هی ژنان، بە تایبەتی لە ناوئاخنی کایەی ئایین و 

  سیاسەت و سەرمایەگوزاری و بزنسدا!

 

و  کیژۆل ەل ەک ەبووە ه  یفەلسەو ف یکریف یک ێراتیم ەتەبەڵه

  ەک ەیوەئ م ەاڵب ،ەبووسەرشار   ەیید ەزڵقەو ع یزدارەئاو

"ئیبن  فیکری میراتی  دەچنەوە سەرو هەم  ڵەزا ەنووکەه

کە   "١٣٥٠-١٢٩٢م: ییئیبن ئەلقەو " "١٣٢٨-١٢٦٣: تەیمییە

کۆمەڵیک بزافی وەک   ە ک نینیبەد  ەیکەوانەچێپبە واتا 

"تالیبان"ی خوڵقاند کە  و  "داعش"و " رامە"بوکوحو " ەد ی"قاع

من   ۆب انەی وەئ ە، کسەدەها سەرچاوەی خوێناوینخاوەنی 



SHERZAD H
ASSAN

، کەواتە ەد ەس و ین یی ژاێدر ەب ە من ی اریگومان و پرس یگڕەشا

ئێمە لە هەنووکەدا لە سەدەی بیست و یەکدا ناژین، بەڵکو لە 

مییە' و یسەدەی سیازدەی میالدیدا دەژین کە فیکری 'ئیبن تە

ونەی بوون بە ڕابەر؛ نمو 'ئیبن ئەلقەییم' و شاگردەکانی

سەرانی ترسناکترین رێبازی "وەهابیزم" کە پەیڕەوکەرانی 

ئەو دوو زاتەی سەرەوەن کە بوون بە مایەی فەزایەکی  

کە تا   تاریکستان ئاسا لە نێو دونیای عەرەبی و ئیسالمیدا

 !هەنووکەش بەردەوامە کە بە تەاڵقدانی عەقڵ کۆتایی هاتووە

 

  ەمن ب ەک یەداەوەل ەکەرەیس  ەزمەو ب وسەو ت کسۆپاراد 

  ن،یمەز رەسەل نەه مانڵموس و یو ن ک ێاریمل ەک نمیبەد  یواەر

و   مانۆخ یکانەڵخ ەل یەهاەزارەه وەو ئ یەهاەنیۆمل  وەئ مەاڵب

  یمن انۆیخ  یولەق  ەب ەناگرن ک ەوەئ ەیرگەزبان ب-کورد 

و گومانم   اریپرس ناسەانو خو د ەو و مورت قیکافر و زند 

  ەی راتیم م ەئ ۆیک یگرەخنەر، یان پێیان ئەستەمە کە  تێبەه

گومان   ەیگێجئەو میراتە   یرۆ ز ی کڕێب  ەبم ک رانیباب و باپ 

، بە واتا شایستەی هەڵوەشاندنەوە و نەمان و  ن نی ماریو پرس

 سڕینەوەن، نەک بە پیرۆزکردن.
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  نیفکرێو ت ڵقەو ع زەئاو ەیزاد  شیمن ەیوەکدانێو ل نیروان 

  یی با ەک  مانۆخ ی ال یایو دون نید  ۆب ەمن  ی کێامانێڕو ت

و   ییەمن ن  ی' ال تە قیقە'ه ەک   ەیەه شمۆو گ ش ۆه شە ند ەوەئ

  ە ب وامڕمن ب ە چونک م،ەناک رغۆق  یمۆخ ۆب نها ەت ە ب زیرگەه

  هاەر  یپەرستتە قی قەه یوڕە" و تاکقلە" و "ننی لقە" و "تنیقیە"

  ەک ،و ئیمانی کوێرانە ەڕباو ەو وشک گماۆد   ەگاتەد  ەک   ییەن

ئیمانێکی   کە تێقڵخوەد  ێل ەیید یقەع یندانەبۆڵهەس

 یناو ەب ە ک ،تاریکپەرستانە بە دوای خۆیدا دەهێنێت

 !نکوژەد  و رەخنەکاری نی فکری" و تڵقە"ع ەوەزکردنۆریپ

 

 -وە"و  خەز ۆد ەچـمەد منی فەرمەسۆن  تێ واب ئەگەر ۆخ

 ەب ەوە کێپ  هاوکوفم ی"تانەی"ش کەتەل  ،ر"یسەلمەئسیب

 ەوەنێیسترەبەد   مداەننەهەج یراستەناو ەل ەوەنی ئاگر یکێستوون

 ەئاماد  ۆب ممۆخ ەکێمەمن د   ەک نێیسووتەد  یە تاەتاهەه ۆو ب

زۆر   چونکە بۆ ماوەی سااڵنێکی ،ییە ن کمێو گرفت ەکردوو

ئێسقانەکانم بوون بە ئەوەی کە سەرمام بووە تا رادەی 

لە پای   ەچللەی زستان، سەرمام بوو وو زوقمی نا بەند شەختە

بەرکەوتنم بەو هەزارەها مەردمگەلەی کە زێدە سارد بوون، 

رەکانی سەر شاخەکانی  فو دەمی مردووەکان و بەاساردتر لە ن
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  ەک مەکەد  شیەهاەاریمل وەل  ییزباۆریپ شیهاوکات، ''هیماالیا

  شەیع ەل ڕ پ ی-دنەع ینناتەو ج شتەهە و ب وس ەرد یف ەچنەد 

  یو چ  یو چ هورەت نەرابەو ش لمانیو غ یرۆو ح شۆو ن

ە لە  شەرمدیارە پێم کە  ،ناخوازم یمۆخ ۆب  زیرگ ەمن ه ەک

ی سەرگەرمی  و قووت ووت ڕ ژێر عەرشی "خودا" بە

وزانێ بم لەبەر دەم و چاوی 'یەزدان' سەرمەقوالت و گەوگە

 کە ئیماندارەکانی دیکە خەونی پێوە دەبینن!

 

'  یالهیئ  ی تەکمی'ح منەئ  ە بزانن ک ەرجە م وانەئ ێجار

  ەبم، چونک 'خەزۆد  یهلەئ'  منەئ ر ەگەئ ەک  مەکەد  ێجەبێج

 ەوەتێبب  ڕپڕپ زدانیە یخەزۆد  ە رجەم ەک زاننەد  تانەنیرۆز

بۆ   انۆیخ رۆز یکێکەڵخخزمان و  ەک ەیک ەشتەهەب کەو

و   شکۆک ینە خاو ەببن ب النی پ  یپا ەب ،ەکردوو  ەساز و ئاماد 

 ەو ەتەرازاو ەک  داەکەنیرەربەب  ەشتەهەناو ب ەل  انۆیخ یالرەت

 !من ێ بەب ؛ تێب انی زۆریپ ..  انۆیب

 

خۆی   'خودا 'مەرجە ئەو بەهەشتییانە بزانن کە خودی 

"شەیتان" کە هەڵگەڕایەوە و ئامادە نەبوو کرنوش   بەرامبەر بە 

وشتن نەبووە، بەڵکو لە بەهەشت  ببات سزاکەی ک بۆ "ئادەم"
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بێبەری کرد لە فریشتەبوون و هەڵیدایە سەر ئەم  دەریکرد و 

و خەریکە   ئێمەیە یئەستێرە زێدە رەنگینە کە سەرزەمین

یەزدان 'ئیبلیس"ی  ، بگرە بنیادەمەکان گاڵوی دەکەن

یودان و رئازادی کرد لەوەی کە لە فسەربەست و 

وام بێت کە بە دیدی  بەرامبەر بە مرۆڤ بەردە یگوناهکردن

 ارە پتر لەوەی واقیع بووبێت! من ئەفسانەیەکی رەمزد 

 

ڵگەڕانەوەی 'ئادەم' و 'نەخێر' و هەدیسانەوە گەر ئاوڕ لە 

کە رێنماییکردن و بگرە  'خودا 'بەرامبەر بە بدەینەوە  'حەوا' 

  وکە لەو سێوە یان گوڵەگەنمە یان لە هەڕەشەی لێکردوون

  'درەختی مەعریفە'ی درەختی ناسراو بە ەمیوەی حەرامکراو

خۆن، بەاڵم خواردیان و سزاکەیان یو نەنزیک نەبنەوە 

تڕۆکردن و وەدەرنانیان بوو لە بەهەشت و فڕێدانیان بۆ سەر  

 زەوی و بەس، نەک کوشتن!

 

بۆ ماوەی سێ سەدە و نیو  کارە رد ەروە پ یکێریکاد  کەو منەئ

  هاەنیۆمل ەل یی زباۆریمن پ ییەن ڵماقوو  ەک مەکەد  یرەیوا س

  ستم ەو ن ستەو ه نمیبەد  یواەر   ەو ب شتەهەب ەچنەد  ەک مەکەد 

 قیند ەکافر و ز کیە یەهاە نیۆمل وەئ مەاڵب  ت،ێناب نداریبر
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 ەند ەوەمن ئ ت ڵێیب ۆراست ت ە ب رەمنم. ه ەک نەناک مولەحەت

  سالمیئ  ی نییبتوانم ئا  ەبم ک  رباد ەترسناک و ئاوقات و ب

  ەشیگورڕە ەیەدەس ەچوارد  ەپتر ل  ەک ەو ەنمێشەبوەڵه

و هاتوون  ەوە'واتەزەفتوحات و غ' ەی گێر ەل ەک تێکوتەداد

  ەکراو ەو ە"هاد ی "ج ی ناو ەب ەککردووە،   و تااڵنانیان داگیرواڵت

و کۆتری ئاشتیەوانی   ەبووەنێپ انیتوونەیز ەواتا چل ت،ێکرەو د 

و   ریش کەن .. ەتکاوێل ینێخو  انیکانەرێشمش کوەڵب ،نەبوون

 .نینگوەه

 

  م ەکیە ەیوان ەک  یەوا وامڕبو  مەرد ەوەرەپ یکێ کادر ەک  کێمن

'کیندەر  ە ل ەک ەیەوەئ رەگەتاز یکارەرد ەرو ەپ ی رکەو  ئ

  ەک ەیوەب  نەیبکێپ ستەد  'ەوەانیساوا ەیباخچ گارتن' و '

  ی رێف وینەاچڕو   ێنو یکەیەوەن کەو مانۆخ ی انڕکچان و کو

 ڵەسا هاەزارەه ۆب ل ەکوردگ ەیمێئ  ەک نەیبک ەوەئ

 ەبگر ،ەوە اوازیج ەیوەتەن  هاەند ەچ نیەال ەل نیرکراویداگ

  ەب نی بوو ەوەکەڵخاک و خ ەب ادایدون یئاست رەسەل

و   ی ریهانگیو ج ەییوەتەونێن یکێالینۆلۆکموستەعمەرە و

بێت یان  گەمەی چەپەڵی  بوو وەچ بە ناوی 'خودا'  بال،ۆگل

وە بۆ ناوەرۆک  کانی خۆمانەسیاسەتی نێودەوڵەتی، ئێمە لە ناوە
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، پرۆسەی داگیرکاری  کراوین داگیرو سەر پەڕەی رۆحمان 

  ەیوانو ئاکام و دەرئەنجامە زۆر خراپ و کوشندەکانی 

  ی"یر ێفر ۆ"پاول یلیراز ەب یکارەرد ە وەرە پ یمەکیە

 . کردووم یرێ ف  ەک ەستامۆمام

 

 ەیوان  ەل رەه رکردنێو ف ەرد ەروەپ ی رجەشمێواتا پ 

و  ەوەندنێخو انمان یژ ییژاێدر ەو ب ەتا دوا وان ەوەمەکیە

  ەوێنگەک ەل  ەمێئ ەک ەیوەب  ت ەبارەس ەنیو پشکن نۆڵیكەڵه

لەسەر ئاستی رۆحی و رەوانی و فیزیکی کە بە   نیکراو ریداگ

و  یچۆب ؟داگیرکردنی "مێشک" و مێژوومان کۆتایی هاتووە 

  ەی گرتێکرکرێچی و  و  ەلۆیک ەب نیبوو نۆو چ  یچ رەسەل

بۆچی دوژمنانی داگیرکەر بوون بە  مان؟ۆخ ی خاک رەس

و   کێو ئامراز کێ چ زمان ە بخانەخوێ و سەرداری ئێمە؟ 

  مانۆخ ی رانەرکیداگ  انکرد یوا کێو ئامانج کیەانوویب

بە راست   ت؟ ێ بەن کمانێاریگومان و پرس چ یو ه نیرستەپب

  ەب ەیسۆ پر ەی انیم ەل ە بووەه مانڵۆر لەیکورد  ەیمێئ

  ایدون یکانەززلهێو  رەپاو رەسوپ خود ای ؟ی خۆمانبوونەلۆیک

و   یو ئابوور ی اریرام ی بار ەل انەیمێئ  یان یژ ەیخشەن

و  شتڕدا ەوییەنگەرهەو ف یزەدەیبەزهەو م  یتیەەاڵمۆک
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  یرانەکەزۆ ر ەد سواڵکەر و  ە ب نیبب  ەمێئ ە ک ناەوێپ انیسم

  رێژ  یکانە ویتەه انی ؟یستەربەس کێزۆت  ۆب نیمەرزەس

و   ستیباربار ەمێ رژ یالەالهەو ه اوڕد  یوارەد 

 ەب انۆیخ انیمووەه رە ه ەک ێدراوس یتاناڵو  یرەتگیەحشەو

 ؟ کە وا نییە زاننەد  ەیکەنییئاسمان و خودا و ئا یرانەنگاوەج

 

  رەه ۆب ەوەرەس ەیارانی و پرس ێراوکڵەگومان و د  مەئ

و  بدارەزهەو م ێڵو خ زۆ و ه ەریت خانەوادە و ماڵبات و

و   کەڵخ رەه  یتەییندوویز یرج ەشمێو پ ەستیوێپ کەیەوەتەن

، لەسەر ئاستی کوردستانی  ل ەکوردگ ەیمێئ  ەک ەکەیەوەتەن

  مانمانۆخ ەل ەنووکەتا ه داەرد ەروەپ یبوار ەلگەورە، 

 . ەکردووەن

    

بە درێژایی مێژووی  ین یۆچل مل یکەیەوەتەنبۆچی  ئایا 

ێمە و شكستی درامی و  ئ رۆحی بەرگری و چەوساندنەوەی

و هەڵواسین و کوشتن و  ەکانمانتراژیکی شۆڕش 

هەنووکە پالن و  وەکوتازیندانیکردنی رابەرەکانمان 

 لۆبییەکی یەکگرتوومانو و ستراتیژی نەخشەیەکی سیاسی 

 ڵیسا  ەل ناو مێژوو کە ی پەراوێزخراویە مێئبۆ  ؟نییە
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  ەی ماننامەیپ  یاد ی رەو س ەناو بازن وەەنیوە کەد  ا(د ٢٠٢٣)

  یقوربان ەب نی (دا بوو٢٤/٧/١٩٢٣) یروارەب ەل ە" کزانۆ"ل

   یەگوا سەر بڕاین و خوراین.  "میبراهی"ئ ەیکەرخەبوەک و 

 ی یریهانگیج ینگەجیەکەمین  یدوا  یکانەوتوو ەرکەس ەتڵەو ەد 

  یکانەوەتەن ەینیرۆز ل،ەکوردگ ەل ەجگێب ،ەویزان  انیچاک ەب

ی سیاسی  کەیەوارەق  ەیستی" شاراستەناو یتەاڵشهڕە"دیکەی 

  ە( بحیسەم  ی-سایع) کەو  ەک  ەمێئ ەل ەجگێب ،بن انۆیخ

  یرەیو "خودا"ش س  نیخاچ درا ەل ەوەو خاک کەڵخ

 .کرد ەد یەو ن کرد ەد  یانمووەه

 

 یرەنگاوەجکە خۆی بە  شی"انغۆرد ێئرەجەب تەیب  "

 ەوەل یمرخدەزانێت خوداناس   ەب ۆخو   سالم یئاسمان و ئ

  ەوە "واتەزەفتوحات و غ" یناو ەب ەوەسانید  ەک ەشکردووۆخ

 ی" و "باشوور"ژئاواۆ"ر یکوردستان  ەل یکێشەب نۆچل ەک

دایە  ەلە خەونی ئەو ،ایخودا و دون ەیکەموبار ەکرد، ب ریداگ

 ندوویز یستچووەد  ەو ل نیرێد  یعوسمانل یتییەرۆمپراتیئکە 

 یایدون مووەه یرچاوەب ە ب ەک ەیژگارۆر  وەئ ،ەوەبکات

"  نیفرە"ع وەرە ب ەمێکرد ئ یهاوار ەو ەوتووەدوون و خ

 ەنوچوەد  رانمانیباوک و باپ نۆچل کە و رەه ن،یچەد 



SHERZAD H
ASSAN

 وانەئ  ی مەکیە ەیواتا وان ە"، بواتەزە "فتوحات و غ

 دایایت ەگەلکورد  ەک ە بوونک ید  یو خاک  کەڵخ یرکردنیداگ

   بوون، لە دێر زەمانەوە تا هەنووکە! نەنیرۆز

 

زان -موسلمان  ەب  ۆخ یتاڵچوار و ەک ە کێنییچ ئا انەیوەئ مەاڵب

 ۆب ەاویدون یکان ەزێزله یکردنەکەو موبار ییبا-کەموبار ەب

 ن؟ ەخاچمان بد  ەل یەتاەتاهەه

 

 "١٧٤٥-١٦٦٧:فتیسو ناتانۆ"جرشیئا-ۆئانگل یند ەرمیب

  ەشیم ەه ۆب ەک ەیە ه نمانییئا رۆز ەند ەوەئ ڕیب  ەمـێ: "ئتێڵەد 

 ەند ەوەئ ییبا ز یرگەه م ەاڵب ، ەوەتێب یکتر یە ە و رقمان ل ەنیک

 "!تێشبوۆخ مانیکتریە ەک ەبووە ن نمان ییئا /نید 

ئەو روانینەی 'جۆناتان سویفت' مێژوویەکی دێرینی هەیە و  

دەنێو 'ڕەشهەاڵتی ناوەراست' و دونیای ئێمەدا تا هەنووکە لە 

خوێنبارانەکەش زەریای خوێنی بەرپاکردووە و  برەودایە و 

 هەر هەموومان مەلەی تێدا دەکەین!
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 لەکوردگ ی انمانڵسمولە  هاەرازەه ە ب ەک کێ"انغۆرد ێئ"

  یانیۆخ ی اڵ با ەینموون ە بچنک خوێناوییە  کە ئەم  نەه

  ک ێکۆریچ د  نەخاو ە مێئکە  نە بک ماشاەتبێ ئەوەی  زانن،دە

و  نەیوەک ەخاچ رەسەب ەنووکەتا ه ەک ینکێنووسەو چار

 ێن و بودو ی ایدون یوانەڕچاو یەگوا  ،تڕێۆ چەد ێل نمانێخو

  یدار و ەختەت ەل ئەوان ەبگرن ک دامان ەچخا  وەل ینالۆڕم

  دروستکردووە! ە مێئ ۆخۆمان ئەو خاچەیان ب

 

  بااڵی خۆی یکییەخودا دادگا  رەگەئ ەک ەیەوە من ئ ی اریپرس

'  شرەو ن شرە'ح یختەروەو س  ێ تەامیق  ەل ەک ێ ئاسمان ەل ەیەه

  ێیپ  ەو بزن ب  ۆی خ ێیپ  ەب ەڕم ،کاتەد  موومانەه  ییدادگا

  یورێه ە ب نکمە کم و نیدا ەک ،ت ێواسرە د ەڵه ەوەنارە ق ەب ۆیخ

و  دادگا هاەد ە س م ەئ ەواتە.. کەید  .گوتەد  انیوا ەوییەاینڵو د 

بە ناوی ئاسمانەوە  هاەنیۆملبە   ە ک ییەچ ییەگشت یرەدادو

  یەهاەنیۆو مل هاەزارەه وەئ  ؟ەزراندووەانمیدا نیمەز رەسەل

  ینگەک ؟ە رگرتووەخودا و  ەل   انیعام و خاس یتەکالەو نۆچل

  نەکەید  وانەئ  ەیوەئ ؟ کێمافو   قەه چ ەو ب ێرەند ێکو ەو ل

  ەل ەانۆیخ ی"زدانیە" یاڵبا یدادگا ەیوەشاندنەوەڵه کێر

 !ئاسمانێ
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ان، چ بەهەشتی و  کۆتایی ئەم مانیفێستەدا وەک هەمووئەمن لە 

حەزمە زیندوو ببمەوە و دادگایی   چ دۆزەخی، منی فەرمەسۆن

گەر لە  ئەبەاڵم ، بکرێم و بە دۆزەخ شاد ببم، نەک بەهەشت

ماف و هەقی ئەوەم هەبێت لەتەک   ی 'باری تەعاال'دادگاکە

چەند   خودا و دادوەرەکانی چەند راز  نیازێک بدرکێنم، ئەوسا

رەکان حەز  ئیماندا کەراستییەکی گەڵێک تاڵ و کوشندە هەن 

ناکەن لە منی ببیستن، کە مەحاڵە دڵی هیچ خوداناسێک  

و سکااڵی   خۆشبکات، چونکە پڕە لە گومان و پرسیار

، خۆ گەر خوداش گوێی لێنەگرتم و وەک باوکم  جەرگبڕ

بە   می منی داخست ودەراژدییەکی سراوەندە بناگوێم و  

شاد کردم، ئەوسا دەزانم زۆر ئاسانە لەگەڵ دۆزەخدا  دۆزەخی

و ئاشنا بم بە ئاگر و سووتان، چونکە من سەر بە   هەڵبکەم

خانەوادە و گەڕەکێک و شار و واڵتێک  و نەتەوەیەکم کە لە  

گوزەراند، کە وا مەزەندە ناو جەهەننەمدا ژیان و زیندەگیان 

  یدۆزەخورەییە کە دوای بینینی هەزارەها دەکەم ش

بچینەوە دۆزەخ، گەر وا و سەر لە نوێ دیسانەوە  ؛سەرزەمین

یان پاسەوان بوو، من دەبم بە سەرقافلەچی کاروانی کوردگەل 

کە شکۆمەندانە و و پاشکۆی کاروانسەرای روو لە دۆزەخ، 

ێسە و  سەربڵندانە رووەو دۆزەخی هەاڵیساو بە بەرگی بڵ
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   ەن ەچونکین، ێین و ناترسئاگرەوە رێدەکەین و نالەرز

  ەمن ڵیشحاۆخ ەیگێج ەسفکراوەو ەک ەیەیوێ ش وەب شتەهەب

 ! ەمن نیگەرانی و ترس تۆقاندنی ەیگێج شیخەزۆد  ەو ن

 )شێرزاد حەسەن(

 

 

 

 

 


