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، نینۆکی پیاوانی  وهیانکرد شه گه و وتون مۆ زۆر پشکه ئه  ی که نه و کۆمه کاتک ئه : مرواری  هنک م ده هک یه
  ، به)دینیی بوون  نه و کۆمه النی ئه ی گه زۆربه ( وه کانیان کورتکرده یحییهس مه  دینییه  زراوه دینیی و دامه

و  و دیاریکرا لـه خشنرا قی پیاوانی دینی نه کانی حه ی سنوره ڕوونی و ئاشکرا ونه  تی و به واوه ته
 . یسوڕنت ھه  ۆ زانست کهبوو وازیلھنرا ب واقیع و ژیاندا ھه  له  ی که وه ئه  ن، وه یکه ده  ی که ڕکخستنانه

رانی  کان و ڕابه دینییه  زراوه ت نو مای پیاوان و دامه بچوایه  ھزه ملمالن توند و به و ئه  شبوایه ده
دروستیانکرد   ی که ژاندنه ھه  و له  بوایه ر و کافن نه ن لۆثهک مارت پیاوی وه وتنی دوو رکه ر ده گه ئه.   وه فکره

ی  که داخراوه  بازنه  توانی له یانده نه  نه و کۆمه ئه  وه دا ئهیتی پیاوانی دیننی سه ی ده وپگه  بنکه  له
کان  دینییه  زراوه پیاوانی دینیی و دامه  ی که وه م، ئه وه داخه  به . ربچن کان ده دینییه  زراوه تی دامه سه ده

  واسین و به ھه  که ریهمیس  هدیالکت  به  واته" رگب دانکی جهل  زیاتر بوو له" قی زانستی عه" دایان به
و  تی ڕای گشتی بکات له رایه توانی ڕابه  که زانستی و فکرییه  وتنه ، پشکه)ش کوشتن که سوریه   کهدیال

،  "ویی بووواسینکی مژو ھه"کان  دینیه  زراوه دینی و دامه پیاوانی   یاندیان به گه  ی که وه دا له نه ۆمهک
بواری کارگیی   م له دا، به که ڕۆحیه  بواره  له  وه ی خۆیانه پگه  نیا به ستبن ته یوه په  وان ناچارکران که ئه

م و  رده و سه له  کان که ھودییه ی یهیکاتکیش پیاوانی دین.  درا تیان پ نه رفه دا ده کۆمهسوڕانی  و ھه
 پیاوانی دینی  بینی که یان ه"کوشتن"یان" واسین ھه"یان " لدان"و  ئهژیان  دا ده ڕۆژئاواییانه  ه کۆمه

ی خۆیان  پگه  ک بۆیان، بۆیه یه وانه  بوو به و ریانگرت کان وه سیحیه مه  دینییه  زراوه ی و دامهیسیح مه
نییدا  ده ی مه ناو کۆمه  کان له جوه  فته ھهکانی تری  م ڕۆژه به!!  وه ا کورتکردهد" ممه شه"رۆژی  لهنیا  ته
  سالمی بهیکی ئـ  کان مارتن لۆثر و کافن ئیسالمییه  ه کۆمه  دام که ڕه و باوه من له... ر سه  نه به ده

کی توند و  ملمالنیه  ، وه) ئاراوه  تهب ک ریک و کافن ـ مارتن لۆثه  زیاتر له  شه نهاو له(بینن ده  وه خۆیانه
تکی  حاه  بگاته  ئیسالمیانه  ه م کۆمه ی ئه وه ان ساڵ پش ئهی بت بۆ سانک و ده وام ده رده ھز به به

و دروستبوونی   ته و حاه ب بوونی ئه  رپابت و قبوبکرت، به کانی مرۆیی تیا به داھنانه  دروست که
چیی و  ڕۆشنبیرتی ملکه... بت وتنی مرۆیی دانه کاروانی پشکه  دیبھنرت و له تن بهو ناتوانرت پشکه

وتوانی ئبن  کان و شونکه ه"نبل حه"کی گشتی و  یه شوه  کان به ئیسالمییه  ی که ه"وتن شونکه"و  ریت و ئه نه
  مبھنت که رھه به  قه و عه ئه تی ناتوانت تایبه  کان به ھابیه و بانگھشتی وه  و ئبن قیم جۆزیه  تیمیه
خۆربن  کان مشه ئیسالمییه  ه تا کۆمه ھه:   وشی ئستامانه ش ڕه باشترین ئاماژه... وتن دروستبکات پشکه

تی  یه کۆیله  له  خۆی رزگارکردوه  یه ده چوار سه  زیاتر له  که  وه قی ڕۆژئاواییه کانی عه ر ڕووناکاییه سه به



وتن  که پشـه  دروسـتنابت کـه  قـه و عه ئـه چ کهوت و مل شونکهریتی و  فی و نه هل قی مرۆڤی سه عه
   .مبھنت رھه به

رخانکرد بـۆ  ند مانگی پشـودا تـه ی چه ماوه  کاتی خۆم له  له  وره شکی گه به : نکه مرواری م ده دوه
نوان   له  ی که وه رسام بووم به سه.  )1922ـ 1874فرح انطون  (ندی لبنانی کانی بیرمه ی کتبه وه خوندنه

  تاکه  و لبنانیه ک ئه هو  وه کی فکریی بنده بایه  ی دواییدا پیاوک به ده ی دوو سه ماوه  کانماندا له ره نوسه
ی  تاکانه  نده و بیرمه دیب و ڕۆشنبیر و ئه له  فرح انطون جۆرکه.  تدراب گرنگی پویستیشی پنه و بت ھه
  خۆشییه نه ر سه ی له نجه فرح انطون په.  حسین و عقادومی زیادة و مازنی و میخائیل نعیمة  ک طه وه
خۆریی  ۆی مشـهھ  ته بوونه  که) کان ییه بناغه  خۆشییه کو نه به( ی ئیسالمی داناوه کانی کۆمه وره گه

کان و کۆی زانستی  موو ئامره ھه.   وه کانه وتوه پشکه  ه ل و کۆمه هر مرۆڤگ سه به  ڕ ئمه مه  کانی له ه کۆمه
ردونناسـیی و  نـدازیاریی و گه جیھانی ئه  ت له ریه شه کانی به وته ستکه رمان و ده ده پزیشکیی و داوه

داھنان و   له  همان موو ئه ھه... نیین   داھنانی ئمه  واقیعدا ھیچ شتکیان له  کنۆلۆژیای زانیاریی له ته
  سته و ھه ش ڕازیبوونی ئه م ڕقلبوونه ئه(و     ڕقلبونییانه  زمان له حه  که  هی نه ۆمهو ک ریی ئه ستپشخه ده

  ئمه  ئاشکراشه) ...  وتوانه پيشکه  یهو شارستانتی ر به رامبه پتیمان بهستوپ س ماسیی و ده که  به  همان قوه
ھنا  ستنه ده  وتنکی زانستی به که سه باسکی زانستی و ده  ییدا، ھیچ شتکمان لهی دوا ده ی دوو سه ماوه  له

باسـی  ی عه لیفـه خه(دا تصـممی مع رده سه  له  ی پکھاتوهک یه ره به  که  وتووه رکه بۆ فرح انطون ده... 
  ی خسته ئمه  بوو که  یه هر و به ئه.  کانمان ه پیاوانی دینیی کۆمه  ندک له کانمان و ھه حاکمه  له)م شته ھه
... وت  رکه ق دا سه ی عه ره ر به سه قل به ی نه ره به  که  وه و کاته ستان و دۆگمایی له ی ڕاوه هرواز م ده رده به
ڕوونی   زۆر به  ی به مه فرح انطون ئه ...  بابی ئجتھاد ناسراوه  به  ی که هو  قفدانی ئه  ھۆی له  ش بووه مه ئه
کی زۆری  گرنگیه)ئبن ڕشد(، ی گرت مژووی ئیسالمدا ئاراسته  فی له لسه قی فه و گرنگترین عه ره زانی، به ده

نووسـی،  کانی مـژووی ئیسـالم عاقه  وره نوان گه  ی یه ناوازه  قله و عه ر ئه سه ی لهپیدا و کتبکیش
بژری  سته ر ده گه ئه" ... ی که فه لسه ئبن ڕشد و فه"  ی گرنگی دا بهیر بقه ی فرح انطونی عه که کتبه

ھای فرح  ی فکر و به رباره زانن ده دا ھیچ شتک نه کانی ئمه ه کۆمه  له)  که هک خه  شه پش ڕه(ڕۆشنبیران
  له  گرافانه ره م په ئه... دا  کانی ئمه ه مهکۆ  له  رتییه گه ۆحی تازهیرانی ڕ نجامی قه ئه  له  وه انطون، ئه

زۆر   تیۆلۆژیسته  وته ڕه  که(کان  فرکارییه  زراوه کانی پشتگوخستنی دامه انطون ھۆکاره کانی فرح نووسینه
فرح ... ک فرح انطون  ی وه وره ندکی گه دات بۆ بیرمه پیشان ده )کان دزیان دامارگیر و ئاسۆ نزمهو و  تووندڕه

ریی  روه دادپه  نه ) لبوردنه: ستی به مه(یرمونیان نه  و نه  قینه تکی ڕاسته نییه ده مه  نه: "انطون نووسییوتی
  نیا له ابت تهنوتن  پشکه  و نه  فه لسه فه  زانست و نه  ئازادیی و نه  ئاسیش و نه  کسانی و نه یه  و نه

 ".بت لکی ژیاریی نوێ دا نه مکگه نگ و چه ش و ھاوسه ندو و ھاوبه سه ره کی په یه ه ری کۆمه سبه

  وه ییه ما بناغه و بنه ندی نوان پیاو و ژنان له یوه ر په سه کان له ھابییه ھزری وه : م سیهمرواری   نکه ده
و   وه ه" کان پیرۆزه" قه ده  ، له ش بیرکی درین و کۆنه مه ئه!  ڕ و وروژاندنه ی شه رچاوه ژن سه  که  ستاوه وه
نۆشینی ئازار  ختیاریی بۆ ی بهشت ھه به  هرکرا ل تی لکرا و ده عنه ئادام کردی و له  ی که و گوناحه ئه

نجام،  ک ئه یه  نته یه مانگه ده"  توانینه"م  ترین شیکاریی بۆ ئه ، ساده یره ی سه وه ئه! رکی ژیانی دنیا وئه
ناتوانت زابیت   که  الوازیه  ره وه و بونه پیاو ئه... ک ژن  نه  ر پیاوه ی شه رچاوه سه  که  یه وه ویش ئه ئه
 ج ستبه بۆنی خونی کرد، ده  که  وایه  یه و دڕنده ک ئه کو وه کانیدا، به تییه ھوه شه  زوه ر ئاره سه هب

م و زانا و  رده پیاوی سه  وه دنیاییشه  به!  قنیی و ب ویژدان و ب ئیراده کی ناعه یه گۆڕت بۆ دڕنده ده
  زۆرک له" دینداران"ڕداران باوه  که  نییه"  وه ییه دهدڕن"م  کی به ندییه یوه وشت، ھیچ په ڕه  ڕۆشنبیر و به

ر خۆیدا و  سه ھیچ زانابت به  که( یه نده م دڕه چنن بۆ پارزگاریکردنییان له ده ر ھه سه ای خۆیانی لهیتیوری
 ،ن پاڵ ژن هد ده  که ش تاوانه مه ی ئه وه بۆ شاردنه) ...  و ویژدانکی نییه  ک نامنت و ھیچ ئیراده یه ھیچ وره

  هم ھزر یری ئه شتکی تری سه ، !بت نه  ییه ساتی دڕنده کاره و بینت و توشی ئه ی پیاو ژن نه وه بۆ ئه
م  ڕیان به کان و پیاوانی دینیی زابوون باوه قیاندا حاکمه ر عه سه به  ی که نه و کۆمه ئه  که  یه وه ئه

) کارییدان درۆ و ساخته  ک له ریاییه ژر ده  له  نه م کۆمه ئه!) توانینی پیاوانی گورگ( یه ھه  هیایتیۆرای



 نوان پیاوان و  له(  ری تدایه روبه ما و ب سه ندی سکسی ب بنه یوه ی په زۆرترین ڕژه  نه م کۆمه ئه
  وشتکردن و به ڕه  به  ی که هو بۆ ئه  یه ش ئاماژه مه ئه )!!!نوان ژن و ژندا  نوان پیاو و پیاودا و له  ژناندا، له

  میانه رده فرکاریی سه  بت به نیا ده ته)!!  پستی پیاودایه  ی له و گورگه ئه(  ـ گورگه  م پیاوه مۆراکردنی ئه
  .ربھنرت ناخی ده  له  و گورگه و ئه  وه رونیی  ڕاستکرته ده یی رده روه و په

   لندن  3.1.2012
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