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F
پێشەکی:

ئــەم پەرتوکــە پێکهاتــووە لــە کۆمەڵێــك وتــاری هەمەجــۆر کــە بــۆ گۆڤــارو پێگــەو 

ــی  ــە دوو توێ ــەوە ل ــرەدا کۆکراوەت ــورساوە، لێ باڵوکــراوەو چاالکــی جۆربەجــۆر ن

ــامی و  ــواری ئیس ــە ب ــەت ب ــرو خزم ــودی زیات ــدی س ــە ئومێ ــەدا ب ــەم پەرتوک ئ

ڕۆشــنبیری.

د عومەر عەلی
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ئەوەی پێویستە بوترێت.
لە ڕوانگەی قورئانەوە

تەنهــا پــەروەردەی کەســێك ســااڵنێکی توالنــی دەوێــت گــەر بــە دروســتیش و 

لــە لــە دۆخێکــی ئارامیشــدا بێــت دەیــان ســاڵی دەوێــت تــا ببێتــە کەســێکی 

لــە چوارچێــوەی  و  بکەیــن  ئەگــەر گەورەتــری  بوارێکــدا، خــۆ  لــە  پســپۆڕ 

خێزانێکــدا ســەیری بکەیــن پێداویســتی و ڕێگاکانیــان چەنــدی شــێوازی 

ــراش  ــی خێ ــە بیرکردنەوەیەک ــا ب ــت تەنه ــا گەورەتربێ ــت، ت ــۆری دەوێ جۆربەج

ــت. ــر بێ ــت فراوان ــەکان دەبێ ــد هەوڵ ــن چەن ــەوە دەکەی دەرك ب

گــەر خانویەکــی ســادەش بــۆ ماوەیەکــی کەمــی دیاریکراویــش بێــت پێویســتی 

بــە چەندیــن کەرەســتەو کەســی کارامــە دەبێــت بــۆ دروســتکردنی، خــۆ ئەگــەر 

گەورەتربێــت و ماوەکەشــی درێژتربێــت بێگومــان کەرەســتەی زیاتــرو کەســی 

کارامــەی بــە تواناتــری دەوێــت، خــۆ ئەگــەر باڵەخانەبێــت دەبێــت ئەوســا 

کۆمپانیــای زەبــەالح کاری تێــدا بــکات، خــۆ ئەگــەر دروســتکردنی واڵتێــك بێــت 

ــۆ  ــری دەوێــت ب ــە کەرەســتەو کەســانی زۆر پســپۆڕو کارامەت ــەوا پێویســتی ب ئ

ــۆ بونیــادو دروســتکردنی  ــان و پاراســتنی کیانەکەشــیان، خــۆ ئەگــەر ب بونیادن

تــەواوی جیهــان بێــت لــە جێگەیەکــی تەندروســت و دۆخێکــی دروســتدا 

ئەوســا دەگەیــن بــەو ئەنجامــەی لــە توانــای مــرۆڤ بــەدەرە، چــوون کــە ســەیرو 

تــەواو  لــە دەســتوور پانــە دونیایــەکان دەکەیــن و دەبینیــن  لێکۆڵینــەوە 

پێچەوانــەی چارەســەری کێشــە گشــتیەکانە جگــە لــە قورئــان نەبێــت کــە تەنهــا 

ســەرچاوەی دروســتەو بــە بــێ جیــاوازی گشــت دۆخەکانــی لەبەرچــاو گرتــووە، 

گەورەیــی ئــەوەش بــۆ ئــەو زاتــە خــۆی دەگەڕێتــەوە کــە هەرخــۆی دروســتکەری 

گشــت بەشــەریەتە.
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گشــت پێداویســتە مرۆڤایەتیــەکان و گشــت یاســا دادگــەرەکان پێویســتە 

کۆمەڵێــك ئامانــج لەبەرچــاو بگــرن کــە ئــەو لەبەرچاوگرتنــە ببێتــە مایــەی 

ــەن  ــەر بک ــەرەکی کاری لەس ــی س ــتی و وەك هێڵ ــدی گش ــتنی بەرژەوەن پاراس

ــە  ــەوەی ک ــن وەك ئ ــان دەکەی ــی قورئ ــەیری ئامانجەکان ــە س ــن، ک و دایمەزرێن

زانــاکان دیاریــان کــردووە دەبینیــن ئەرکــی قورســی مرۆڤایەتــی قورئــان ســوکی 

کــردووە، قورئــان وەك تاکــە کتێبــی پارێــزراوو کــە ماوەتــەوەو بووەتــە کۆتــا 

پەیامــی ئیاهــی گشــت بەرژەوەندیــە مرۆیەکانــی لــەو کتێبــەدا کۆکردووەتــەوە، 

ــووە چــوون  ــان فــراون نەب ــر کــە وەك قورئ ــە کتێبــە ئاســانیەکانی ت ــا ل ــە جی ب

بــۆ ســەردەمێك هاتــووەو پارێــزراو نەبــووە لــە دەســتی مرۆڤــەکان و دەســتکاری 

ــراودا. ــی دیاریک ــدی چینێک ــۆ لەبەرژەوەن ــان ب کردنی

هەربۆیــە تەنهــا لــەم ٥ ئامانجــەوە ســەیری بکەیــن و دواتــر ئــەو دەقانــەی 

ــەو  ــەوەو گشــت ئالیەتەکانــی دەگەیــن ب ــەو خااڵن کــە دەچێتــە چوارچێــوەی ئ

ئامانجــەی کــە ئــەم قورئانــە تەنهــا کتێبێکــی ڕۆحــی نــی یــەو بــۆ خوێندنــەوەی 

ــدا... ــان و خوایان ــوان خۆی ــە نێ ــت ل ــەکان دانرابێ مرۆڤ

ئەوتــا خاڵێكیــان زیاتــر لــەو بــوارەدا دەخولێتــەوە کــە ئەویــش هــەر لــەو 

ــی  ــە ڕابەرایەت ــەڵ و ب ــە کۆم ــژەکان ب ــا نوێ ــراوە، هەت ــس نەک ــەدا قەتی پەیوەندی

کردنــی کەســێکی تــر خێــری زیاتــرە، وە باقــی عیبادەتەکانــی تریــش.

دواتــر پاراســتنی مــرۆڤ دێــت، داواتــر پاراســتنی ژێــری مرۆڤەکــە، دواتــر 

پاراســتنی وەچــەو منداڵــەکان دواتــرو کۆتایــی پاراســتنی ســەروەت و ســامان 

و ماڵــی مرۆڤــەکان...

شــیکردنەوەیەکیش  هیــچ  بەبــێ  نــاوەکان  لەســەر  دیقەتــدان  بــە  تەنهــا 

ئــەو پرســیارە جدیــە خــۆی قــوت دەکاتــەوە ئــەم ئامانجانــە چــۆن دەبێــت 

بپارێزرێــت ئەگــەر ئالیەتــی نەبێــت وە کــە ئالیەتــی هەبــوو ئــەو ئالیەتــە چ 
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ناوێکــی لــێ دەنرێــت؟ ئــەوەش وەاڵمەکەیەتــی کــە قورئــان ناکرێــت دەخاڵەتــی 

لــە چۆنیەتــی بەڕێوەبردنــی مرۆڤەکانــدا نەبێــت، ئەوەتــا دووکــەس کــە دەکەونــە 

کێشــەوە کەســێکیان قبوڵــە دادوەریــان بێــت بەرژەوەنــدی لەگــەڵ کەســیاندا 

ــت  ــر بێ ــرو دادگەرت ــێ نیازت ــە ب ــە الل ــە ل ــێ هەی ــت، ک ــەن بێ ــێ الی ــت و ب نەبێ

کــە خــۆی مرۆڤــەکان دروســتکردووەو خــۆی زانایــە بــە گشــت ئاکاروکــردارەکان 

ــە دەســتی  ــکات و بیدات ــڵ ب ــەوەی مرۆڤــەکان هــەروا وێ ــا خــۆی ببورێنێــت ل ت

بەرژەوەنــد خوازەکانــی دونیــا، ئەوەتــا جگــە لــە ســزای دونیایــی خــوای گــەورە 

ســزای قیامەتیشــی دانــاوە بــۆ مرۆڤــەکان لەســەرەنجامی تاوانەکانــدا، بــۆ 

ــك  ــچ تاوانێ ــە هی ــەوەی ک ــەر ئ ــت لەس ــەوە ڕابهێنێ ــە ناخ ــەکان ل ــەوەی مرۆڤ ئ

ــان بخــۆن نــەك  الی ون نابێــت و مرۆڤــەکان هــەوڵ بــدەن بــەری ڕەنجــی خۆی

ــەت... ــە خیان ــەر ب بەرانب

گشــت ئــەو ئامانجانــە کــە ورد دەبینــەوە لێــی دەبینیــن پەیوەندیشــیان پێکــەوە 

هەیــەو لەیــەك جیانابنــەوە، گــەر تەنهــا پاراســتنی دینەکــە بــە منوونــە وەرگرین 

دەبێــت لــەو کردارانــەی کــە دانــراوە بــۆ ئــەو پاراســتنی پەیوەنــدی توندوتۆڵــی 

ــا کار لەســەر پاراســتنی دینەکــە  ــۆ ئەوەت ــە، ت ــی تریشــدا هەی لەگــەڵ خاڵەکان

دەکەیــت لــە عیبادەتــدا ســودی بــۆ جەســتەش هەیــە، وە باقــی پاراســتنەکانی 

ــەوت  ــە مزگ ــا ل ــادەت تەنه ــادەت، عیب ــە عیب ــە ل ــی ی ــی ن ــی خاڵ ــش هیچ تری

و ســەربەرماڵ و جێگــە پیــرۆزە دیــاری کراوەکانــدا نــی یــە، هــەر کردارێــك 

ــدا کــە دەکرێــت هەمــووی هــەر  ــە چوارچێــوەی قورئان ــەر خــوای گــەورەو ل لەب

عیبادەتــە، هەربۆیــە ســەرنجدان و وردبوونــەوە زیاتــر ڕاســتیەکان ڕوونــر 

ــەوە. ــاو خاڵەکان ــە ن ــن و دەچین ــێ دەهێنی ــدە وازی ل ــەوەو بەوەن دەکات
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ئیسالم و ئامانجەکانی

١-پاراستنی دین.

کاتێــك کــە مرۆڤــەکان زانیاریــان نەبــوو لەســەر بەرنامــەی ئیســام تەنهــا 

ــەر ئیســام بەجــێ  ــان بەرانب ــن ئەرکــی خۆی ــادەت وا دەزان ــە ڕۆتینێکــی عیب ب

ــی  ــی و دونیایەکان ــی و جیهان ــە حیزب ــە بەرنام ــام ب ــە سەرس ــدووە، هەش گەیان

ــۆ  ــت ب ــی دەزانێ ــێ کەڵک ــە ب ــام دەکات و ب ــەیری ئیس ــەم س ــە ک ــەردەم ب س

ــن  ــت دەکەی ــەرزو ڕاس ــی ب ــەیری قورئان ــە س ــدا ک ــە کاتێک ــردن، ل ــڕەوی ک پەی

دەبینیــن گشــت ئــەو بەهــا بــەرزو پێویســتانەی کــە پێداویســتی ژیــان و 

ــاکان  ــدا وەك دەق تۆمارکــراون، ســەردەمانێك تەنهــا زان ــە قورئان مرۆڤایەتیــن ل

ــان خســتووەتە  ــی خۆی ــاکان کــە هەوڵ ــر زان ــردووە، دوات ــەو ڕاســتیە ب ــان ب پەیی

بــوون  ئاســان  گــەڕو هەوڵەکانیــان هاتووەتــە بەرهــەم هۆکارێکــی گــەورەو 

ــە  ــی ل ــی، گەرچ ــە باش ــەکان ب ــە قورئانی ــە دەق ــان ل ــتنی دوای خۆی ــۆ تێگەش ب

کۆمەڵگــەی کوردەواریــداو لــەم ســەردەمەی ئێســتەدا خوێندنــەوەی خراپــی بــۆ 

ــی  ــوون زانایان ــە، چ ــەوەدا هەی ــەو خوێندنان ــت ئ ــە پش ــتێك ل ــت و دەس دەکرێ

پێشــین هەرچــی هەوڵیــان دابێــت و تەدویــن کرابێــت دەکرێــت تێــدا کۆمەڵێك 

ــواری  ــتە لەب ــۆ ئێس ــت و ب ــوو بێ ــان ب ــەردەمی خۆی ــۆ س ــر ب ــە زیات ــەو هەواڵن ل

کرداریــدا جێگــەی ســود نەبێــت زیاتــر وەك تێگەشــن و زانیــاری لەبــواری 

ــتی  ــە گش ــەاڵم ب ــت، ب ــێ وەرگیرێ ــی ل ــە کەڵک ــەو دەقان ــیندا ئ ــژووی پێش مێ

ــەو  ــان هەی ــی شــەرعی لەســەر هەوڵەکانی ــان چــوون مەرشوعیەت ــی زانای هەوڵ

ــی  ــە پەیڕەوکردن ــەاڵم ب ــووە ب ــت کەوت ــان دەس ــان خێری ــکان و نەپێکانی ــە پێ ب

ــەاڵم  ــت ب ــت ناکەوێ ــان دەس ــکاوە خەیرم ــان پێ ــە نەی ــەی ک ــەو هەواڵن ــە ل ئێم

ناکرێــت ئێمــە هەوڵــی ئــەو زانایانــە لەبەرچــاو نەگریــن و بیکەیــن بــە هــۆکاری 
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نارشینــی دینەکــەش، چــوون هەرچــی زانــای ئێســتەش هەیــە دەکرێــت هــەوڵ 

و ئیجتهادەکانیــان بــە گشــتیش بــۆ ئێســتە بەســوود بێــت ناکرێــت بــۆ داهاتــوو 

وەچەکانــی داهاتــووی ئێمــەش ئــەو ئیجتهادانــە هەمــووی هــەروەك خــۆی 

ــەوە. مبێنێت

ــان  ــت کــە خۆی ــدا دێ ــە دوای ــر کــە ب ــەی ت ــارەو ئەوان ــەم ووت ــا سەرباســی ئ هەت

ــەم  ــی ئ ــووە دژی پۆلێنکردن ــا هەب ــەردەمانێك زان ــەوە، س ــاردا دەبینن ــە ٥ ووت ل

ــێوەیە  ــەم ش ــان ب ــت قورئ ــۆن دەبێ ــە چ ــەوە ک ــراپ لێکدراوەت ــووەو خ ــە ب باس

جێگــەی  کــە  بــووە  خۆیانــدا  بــەرزی  ئیــان  لــە  ئەوانــەش  ســەیربکرێت، 

مشــتومڕنی یــە، ئــەم باســانەو مــرۆڤ دەبێــت تەســلیمی فەرمانەکانــی خــوای 

گــەورە بێــت بەبــێ ئــەوەی لــەم هۆکارانــە بکۆڵێتــەوە، بــەاڵم زانــای تریــش هــەن 

بەڵگەیــان پێیــە لــەوەی ئــەم هەواڵنــەو دیارکردنــی ئــەم ئامانجانــەی کە ئیســام 

لــە پێناویــدا هاتــووە هــۆکاری الوازی ئیــان نــی یە بەڵکو بــۆ تێگەشــتنی زیاترو 

ــت  ــێ بێ ــەورەی ل ــوای گ ــەالمی خ ــم س ــا ئیرباهی ــە، ئەوەت ــزی دڵ ــرو بەهێ قوڵ

داوا دەکات لــە خــوای گــەورە کــە چــۆن مــردوو زینــدوو دەکاتــەوە، لــە کاتێکــدا 

یەکێكــە لــە پێغەمبەرانــی ئولــول عــەزم کــە بــەو ٥ پێغەمبــەرە دەژمێردرێــت زۆر 

ــا دەکرێــت داواکردنــی  ــە پێنــاوی خــوای گــەورەدا چەشــتووە، ئای ئەزیەتیــان ل

چۆنیەتــی زینــدوو بوونــەوە ئــەم پێغەمبــەرە ئەزیــزە بــاوەڕی پێــی نەبێــت؟ 

بێگومــان ناگونجێــت بەڵکــو بــۆ زیاتــر دڵ پتەوییــە، هــەروەك چــۆن ئەمــە 

ــەر  ــش لەس ــەوەی تری ــی لێکۆڵین ــتەو زۆر دەرەنجام ــەم زانس ــۆ ئ ــە ب بەڵگەیەک

ــدا  ــە قورئان ــت ل ــێ بێ ــوای ل ــەالمی خ ــم س ــەی ئیرباهی ــی داواک ــان. دەق قورئ

تۆمارکــراوەو ئیرباهــم زانســتی یەقینــی بــەوە هەبــووە بــەاڵم ویســتوویەتی بــە 

ــی دەکات: ــێوەیە باس ــەم ش ــان ب ــت وەك قورئ ــش بیبینێ ــاوی یەقینی چ

ــَىٰ  ــاَل بَ ــنۖ َق ــمۡ ُتؤِۡم ــاَل أََو لَ ۖ َق ــوَۡتٰ َم ِي ٱلۡ ــحۡ ــُم رَبِّ أَِرِن َكَۡف ُت ــاَل إِبۡرَٰهِ ۧ )َوإِذۡ َق
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َعــلۡ  َك ُثــمَّ ٱجۡ ِر َفُصُۡهــنَّ إَِلۡ ــيۡ ــَن ٱلطَّ ِبۖ َقــاَل َفُخــذۡ أَرۡبََعــٗة مِّ َمــِنَّ َقــلۡ وَلَِٰكــن لَِّيطۡ

ــَه َعِزيــٌز  ُعُهــنَّ يَأِۡتيَنــَك َســعٗۡياۚ وَٱعۡلَــمۡ أَنَّ ٱللَّ ُهــنَّ ُجــزٗۡءا ُثــمَّ ٱدۡ َعــَىٰ ُكلِّ َجَبــٖل مِّنۡ

ــٞم( )البقــرة ٢٦٠( َحِكي

ئیرباهیــم ) کــه  باوکــه  گــه وره ی هه مــوو پێغه مبه رانــه ( ووتــی: خودایــه  پێــم 

نیشــان بــده  کــه  چــۆن مــردوو زینــدوو ده که یتــه وه ؟! خودایــش فه رمــووی: 

ــم  ــه م دڵنیاب ــه اڵم حه زده ک ــاوه ڕدارم، ب ــێ ب ــی: به ڵ ــه ؟! ووت ــاوه ڕت نی ــه ر ب مه گ

و به چــاوی خــۆم زیندووکردنه وه کــه  ببینــم.. خودایــش پێــی فه رمــوو: چــوار 

باڵنــده  بهێنــه و باڵییــان بکــه و ئینجــا ســه ریان ببــڕه و پارچــه  پارچه یــان بکــه .. 

ئه مه یــه  مانــای }فصهــن الیــك...{ پاشــان هــه ر پارچه یه کیــان بخــه  ســه ر 

لوتکــه ی شــاخێك، دوایــی بانگیــان بکــه ، به چــاوی خــۆت ده یانبینیــت کــه  

ــاك  ــا چ ــۆ الت!.. ج ــه وه  ب ــن دین ــه  ڕۆیش ــود ب ــن یاخ ــه  فڕی ــه ، ب ــۆن به په ل چ

بزانــه  کــه  خــودا فه رمــان بــه  بوونــی هه رشــتێك بــدات، کتوپــڕ دێتــه  دی و 

ــه . ــڕ حیکمه ت ــی پ ــه و کاره کان ــاو دانای ــودا زۆر به توان ــان خ ــت.. بێگوم ده خوڵقێ

گوڵشــه ن( )ته فســیری 

مــرۆڤ گــەر بــە ســادەیش بیربکاتــەوە لــەو پێداویســتیانەی کــە پێویســتی 

پێیەتــی دەکرێــت بــە دوو بەشــەوە، بەشــێکیان مەعنەویــن و بەشــێکیان 

مادیــن، ئەڵبــەت پەیوەنــدی زۆر پتەویــش لــە نێــوان هــەردوو بەشــەکەدا هەیــەو 

هــەروەك پەیوەنــدی ڕۆح و جەســتە.

ڕۆح گەرچــی وەزنێکــی نــی یــە زانســتێکە نهێێنیەکــەی الی خــوای گەورەیــە 

هەروەهــا کۆمەڵێــك بیروباوەڕیــش تریــش وەك ڕۆحەکــە ڕاســن و بوونیــان 

بــە  هەیــەو زانیاریەکەشــی بۆمــان ئاشــکراکراوە، هــەروەك چــۆن جەســتە 

یارمەتــی ڕۆح هەڵدەســتێت بەکردنــی کارەکان هەروەهــا دەبێــت بیروباوەڕیــش 

ــاوەڕ  ــدا، چــوون گــەر بیروب ــە دروســتی کارەکان هەڵســوڕێنەری جەســتەبێت ل
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ــەی  ــی هەڵ ــۆی جۆریەت ــش بەه ــت و ڕۆحی ــدا دەچێ ــە هیاک ــتە ب ــوو جەس نەب

ــت  ــی ڕاس ــاوەڕو دین ــی بیروب ــت گرنگ ــێ دەگات، کەوابێ ــازاری پ ــەوە ئ پێچەوان

ــە  ــی ب ــەر دین ــەدا، گ ــەم مرۆڤ ــاو ئ ــەرگەورەیە لەن ــە س ــت ک ــرەدا دەردەکەوێ لێ

چاکــی و پاکــی تێــدا بــوو، ئــەوا ڕۆحەکــەی لــە دونیــاو قیامەتــدا شــاد دەبێــت و 

جەستەشــی بــەو کردارانــە هــەڵ دەســتێت کــە ڕەزامەنــدی خاوەنــی دینەکەیە.

خودی دین خۆی نیعمەتێکە لە دوو حاڵەتدا بەجوانی دەردەکەوێت:

یەکەم: لە کەسێکی دینداردا کە بە ڕاستی ئیان لە دڵیدا چەسپیووە.

دووهەم: لە کەسێکی بێ دیندا کە زۆر دوورە لە دینەوە.

کاتێــك دیــن بــە گشــت چەمکەکانیــەوە بــە جوانــی لــە دڵــدا جێگیربــوو 

گشــت  لــە  دەکات  دروســت  خاوەنەکــەی  بــۆ  وا  پتــەوی  قەناعەتێکــی 

نیعمەتەکانــی دونیــا سوپاســگوزار بێــت لەســەری و لــە ئــازارو ناڕەحەتیەکانــی 

تاقیکردنەوەیەکــی  هەردووکــی  چــوون  لەســەری،  ئارامگربێــت  دونیــاش 

خواییــەو کاتیــەو کۆتایــی پــێ دێــت.

ــەراورد ناکرێــت،  ــە ســەرەوەتی دونیایــی ب ــە ب ــدە گەورەی نیعمەتــی دیــن ئەوەن

هــەروەك چــۆن بەبــێ ڕۆح هیــچ بەهایەکــی نامێنێــت و دەبێــت پەلــە بکرێــت 

لــە شــاردنەوەیدا ئــاواش مــرۆڤ بەبــێ دیــن دەبێــت بــە بوونەوەرێکــی زۆر ســەیر 

لــە قورئانــدا وەســفی ئــەو کەســانەش لــە خــوار ئاژەڵــەوە کــراوە، وەك بــەم 

شــێوەیە هاتــووە:

َقُهــوَن بَِهــا  إِنــِسۖ لَُهــمۡ ُقُلــوٞب الَّ يَفۡ ــَن ٱلِۡجــنِّ وَٱلۡ ــَم َكِثــرٗا مِّ ــا لَِجَهنَّ )وَلََقــدۡ َذرَأۡنَ

ــِم  َعٰ أَنۡ ــَك َكٱلۡ ــآۚ أُوْلَِٰٓئ َمُعــوَن بَِه وَن بَِهــا وَلَُهــمۡ َءاَذاٞن الَّ يَسۡ ِصُ وَلَُهــمۡ أَعُۡيــٞن الَّ ُيــبۡ

ِفُلــوَن( )االعــراف ١٧٩( َغٰ ــَك ُهــُم ٱلۡ ۚ أُوْلَِٰٓئ بَــلۡ ُهــمۡ أََضــلُّ

ــی  ــێ باوه ڕی ــه  جنۆکــه و ئاده میزاده کامنــان به هــۆی ب به ڕاســتی ئێمــه  زۆرێــك ل

و خراپه کاریــی خۆیانه وه بــۆ ئاگــری دۆزه خ هێناوه تــه  دی، خــۆ ئه وانــه  بیــرو 
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هۆشــیان هه یــه ، بــه اڵم وورد نابنــه وه و بــه کاری ناهێنــن تــا ڕێــگای ڕاســتی 

ئایینیــان بــۆ ده ربکه وێــت و چــاك و خراپیــان ال ئاشــکرا ببێــت.. هه روه هــا 

چاویــان هه یــه ، بــه اڵم ســه رنج نــاده ن تــا ڕێــگای ڕاســتی پــێ ببینن، گوێیشــیان 

هه یــه ، بــه اڵم زه یــن ناده نــه  قســه ی بــاش و نابیســن تــا تێــی بگــه ن. ئه وانــه  لــه  

ــرن،  ــش گومڕات ــه  مااڵتی ــو ل ــااڵت وان، به ڵک ــو م ــتندا وه ک ــی و تێنه گه یش نه فام

ــه  پێــی ئــه و زانییــن و فیره تــه ی کــه  خــودا پێــی داوه  ژیانــی  چونکــه  مــااڵت ب

ــه وه ،  ــرده وه ی خۆیان ــی ک ــۆی خراپ ــه  به ه ــتی ئه وان ــه ر، به ڕاس ــه  س ــۆی ده بات خ

ــدا  ــه  ڕۆژی دوایی ــه و ســزا ســه خته ی کــه  ل ــن ل ــه و، غافڵ ــان نی ــه  خۆی ــان ل ئاگای

خاوه نــی  خــودان،  درووســتکراوێکی  جــۆره   جنۆکــه   ده کات.  چاوه ڕوانیــان 

ژیریــی و هۆشــن، شــێوازیان جیایــه  لــه  شــێوازی ئاده میــزاد، وه  لــه  ئێمــه  

بــزرن و نایانبینیــن.. ئه وانیــش ئیانــدارو بــێ باوه ڕیــان هه یه .)ته فســیری 

گوڵشــه ن(

ڕێگــرە نەفســی و دونیایــەکان زۆرن لــە وەرنەگرتنــی دیــن و ڕەد کردنــەوەی 

بــەاڵم گەرچــی خاوەنەکــەی لــە نیعمەتێکــی ڕواڵەتیــدا دەرکەوێــت بــەاڵم 

هەرگیــز لــە ناخــەوە وا نــی یــە، زۆرن ئــەو کەســانەی کــە دواندوومانــن لەســەر 

ئــەم پرســەو وە مســوڵانیش بــوون دوای دواندنەکــە.

ــووم  ــوور ب ــی ن ــە مزگەوت ــەوکات ل ــوو ئ ــی ب ــی پۆڵەندن ــە گەنجێک ــك لەوان یەکێ

ــەوت و داوای  ــۆ مزگ ــات ب ــە ه ــا، گەنجەک ــە بەریتانی ــام ل ــاری بێرمینگه ــە ش ل

ــەوەی مــن باســی  ــۆ بکــەم، منیــش پێــم ووت پێــش ئ کــرد باســی ئیســامی ب

ــی:  ــش ووت ــە، ئەوی ــۆ بک ــم ب ــەی خۆت ــی دینەک ــۆ باس ــەم ت ــۆ بک ــامت ب ئیس

ــە و جۆرێکــە  ــی ی ــاوەڕم پێــی ن ــم ب ــەوەی کــە لەســەر دینەکــەی خــۆم دەیزان ئ

لــە شــتی مندااڵنــە، کــە باســی ئیســامم بــۆ کــرد بــە خۆشــحاڵیەوە مســوڵان 

بــوو، ئێســتە نزیکــی ٧ ســاڵ بەســەر مســوڵانێکی ئــەو کەســەدا تێپەڕیــووەو 
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ــاگادارم لەســەر ئیســامەتیەکەی ماوەتــەوەو  ــە بەریتانیــا دەژی و ئ ئــەو هــەر ل

ــوودەیە. ئاس

جارێکــی تــر لەگــەڵ ئافرەتێکــدا گفتوگۆیــی ئاینــی کەوتــە نێوامنــان کــە باســی 

دینەکــەی خــۆی دەکــرد کوڕێکــی ئیســپانی گوێــی لێدەگرتیــن و پێدەکەنــی 

و بــەرز دەبوویــەوە بــۆ ئاســان و دەیــدا بەڕانــی خۆیــدا! وتــم بــۆ پێدەکەنیــت 

ووتــی ئــەوەی ئــەم ئافرەتــە باســی دەکات لەگــەڵ ژیریــدا ناگونجێــت لــە 

کاتێکــدا خاوەنــی دینێکــی تــر بــوو جگــە لــە ئیســام و هیــچ تێبینــی لەســەر 

قســەکانی مــن نەبــوو.

ــە  ــادا دەکات ب ــە دونی ــەی ل ــۆزەو هەڵگرەک ــی ئاڵ ــی دونیایەک ــێ دین ــای ب دونی

قــوڕاو لــە قیامەتیــدا دەیــکات بــە ئاگــردا، هەربۆیــە یەکــەم ئامانــج زانــاکان لــە 

قورئانــدا هەڵیــان هێنجــراوە خــودی دینــە، چــوون هەبوونــی دیــن و بیروبــاوەڕ 

دامــەزران لەســەری دەبێتــە هەڵگــری گشــت پایەکانــی تــر، هەربۆیــە نەبوونــی 

ــە  ــیە ل ــەی مەترس ــراوەو جێگ ــۆ دان ــەختی ب ــزای س ــەوەی س ــن و ڕەدکردن دی

ــەدا. کۆمەڵگ

ــزال  ــي والغ ــە: الجوين ــتە داوە لەوان ــەم زانس ــان ب ــەی گرنگی ــەو زانایان زۆرن ئ

ــاطبي. ــة والش ــن تيمي ــام اب ــيخ اإلس ــرايف وش ــام والق ــد الس ــن عب ــز ب والع

مه به ســت لــه  پاراســتنی دیــن چــی یــه  الديــن : هــو مجمــوع العقائــد والعبــادات 

ــه ســبحانه وتعــاىل لتنظيــم عاقــة النــاس بربهــم  واألحــكام التــي رشعهــا الل

وعاقــات بعضهــم ببعــض.

بــاوەڕو پەرستشــێك بنەماگەلیــك کــە خــوای گــەورە  لــە کۆمەڵــە  بریتیــە 

ڕەوایەتــی پێــداوە بــۆ ڕێکخســتی پەیوەندیــە مرۆیــەکان و پەیوەنــدی مرۆڤــەکان 

بــە خــوای گــەورەوە. جا کەســێك پشــت لــەو بنەمایانــە بــکات ئــەوە دەگەیەنێت 

ــەڵ  ــدا چ لەگ ــەڵ خەڵک ــەوە چ لەگ ــتی نامێنێت ــە دروس ــی ب ــە پەیوەندیەکان ک
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خــوای گــەورەدا.

حيــث قصــد الشــارع بتلــك األحــكام إقامــة الديــن وتثبيتــه يف النفــوس.. 

ــوال نهىعنهــا... حفاظــا  ــال أو أق ــاب أفع ــاع أحــكام رشعهــا.. واجتن ــك باتب وذل

ــن.  ــى الدي ع

مەبەســت لــەم بنەمایانــە جێگیرکردنــی دیــن و چەســپاندنیەتی لــە ناخــی 

ــەی  ــەو کــردارەکان ئەوان ــە گوت کەســەکانداو وە شــوێنکەوتنی و خۆپاراســن ل

ــە پێنــاوی پاراســتنی دینــدا. ــە ل ــووە، هەمــوو ئەمان ــە شــەرعدا جێگیــر ب کــە ل

 : خمســة  الخلــق  مــن  الــرع  مقصــود  الغــزال “ : إن  حامــد  أبــو  قــال 

ومالهــم.. ونســلهم  وعقلهــم  ونفســهم  دينهــم  عليهــم  يحفــظ   وهــوأن 

فكل ما يتضمن حفظ هذه األصوالل خمسة فهو مصلحة..

وكل مايفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.١.

ئەبــو حامــدی غەزالــی ڕوونــی دەکاتــەوەو دەڵێ مەبەســتی شــەرع لە پاراســتنی 

ئــەم ٥ شــتە ئەوەیــە کــە دیــن و جەســتەو ژیــروی و منــداڵ و ماڵیــان پارێــزراو 

بێــت، هەرشــتێك ببێتــە مایــەی پاراســتنی ئــەو پێنــج شــتە ئــەوە بەرژەوەندیــەو 

دەبێــت پارێــزگاری لــێ بکرێــت و وە بــە پێچەوانەشــەوە ئــەوە لــە بەرژەوەندیــدا 

نــی یــەو دەبێــت دژی بوەســرێتەوە.

لإلمــام الغــزال :أن كافــة الرائــع وامللــل قــد أطبقــت عــى حفــظ الرضوريــات 

لخمس ا

ئیامــی غەزالیــش دڵنیامــان دەکاتــەوە لــەوەی کــە نــەك تەنهــا ئاینــی ئیســام 

بەڵکــو ئاینــە ئاســانیەکانی پێشــووتریش بــۆ پاراســتنی ئــەو ٥ مەبەســتە 

ــوون. ــە هات گرنگ

قورئانــی ڕاســت و پیرۆزیــش لــە ئایەتێکــدا بــە ڕوونــی گرنگــی دینــان دەخاتــە 

1 http://www.123arab.com/vb/showthread.php?t=55623
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پێــش چــاو، کــە هەرکــەس جگــە لــە ئیســام هەرچــی تــر هەڵبژێرێــت وەرگیــراو 

نــی یــە الی خــوای گــەورەو ئەنجامــی خراپــی دەبێــت، وەك دەفەرموێــت:

يَن( )َوَمــْن يَْبَتــِغ َغــْرَ اإْلِْســَاِم ِديًنــا َفلـَـْن ُيْقَبــَل ِمْنــُه َوُهــَو ِفياْلَِخــرَِة ِمــَن الَْخارِسِ

آل عمــران االية 8٥

وألجــل الحفــاظ عــى الديــن رشع الجهــاد للدفــاع عــن عقيــدة التوحيــد 

ــْدوَاَن إاِلَّ  ــْوا َفَاُع ــإِِن انَْتَه ــِه َف ــُن لِلَّ ي ــوَن الدِّ ــٌة َويَُك ــوَن ِفْتَن ــْم َحتَّىــَا َتُك )َوَقاِتُلوُه

ــرة ــَن(١٩3 البق الِِم ــَى الظَّ َع

وقاتلوهــم حتــى التكــون فتنــة لــه  كوشــتنیان كۆڵمــه ده ن هه تــا ئــاژاوه و فیتنــه  

ــده ن و،  ــتان ب ــه ت و ئازاریش ــێ عه زی ــیان نامێن ــزو توانایش ــێ و، هێ ــاو ده چ له ن

بۆخۆیــان سه رشــۆڕو ریســوا ده بــن ئاییــن و دیــن و به رنامــه ی ژیــان ، هــه ر 

به رنامــه و دینــی خــوا ده بــێ و، زاڵیــش ده بــێ به ســه ر گشــت به رنامه كانــی 

ئــه وان  ئه گــه ر  ئینجــا  الظاملــن  عــى  إال  عــدوان  فــا  انتهــوا  فــإن  تــردا 

ده ســبه ردار بــوون و كۆتاییــان به شــیرك هێنــاو، كوڵیــان به دوژمنایه تــی و كاری 

مه گــه ر  نییــه ،  به رامبه ریــان  ئیــر هیــچ دوژمنایه تییــه ك  دا،  نامه ردانه یــان 

ئه مانــه   هه ركاتێكیــش  شه ڕفرۆشــن،  ســته مه كارو  ئه وانه یــان  له ســه ر 

ئه وانیشــدا  له گــه ڵ  ئیــر  هه ڵگــرت،  بــاوه ڕی  وبــێ  له ناهه قیــی  ده ســتیان 

جه نــگ ناكــرێ.

ــداو  ــە قورئان ــدراوە ل ــەرعیەتی پێ ــش ش ــە جیهادی ــتنی دین ــەر پاراس ــەر لەب ه

کــە ڕێگــە نەدرێــت بیروبــاوەڕی چــەوت ناخــی مرۆڤــەکان بخــوات، چــوون 

پاککردنــەوەی ناخــی مرۆڤــەکان لــە هــاوەڵ پەیداکــردن بــۆ خــوای گــەورەو بــێ 

ــت. ــاودا بکرێ ــە پێن ــی ل ــە جەنگ ــەی ئەوەی ــی جێگ دین

ــُد  ــا أُِري ــُدوِن * َم ــَس إاِلَّ لَِيْعُب ــنَّ وَاإلِن ــُت الِْج ــوێ )َوَماَخلَْق ــه وره  ده فه رم ــوای گ خ

ــن ٥٦و٥٧ ــورَةالذاريات/ اليت ــُد أَن ُيْطِعُموِن( س ــا أُِري ــِرزٍْق َوَم ــم ِم ِمْنُه



15

پهيامىئيسالمىقيبله

ــۆ  ــا ب ــردووه  ته نه ــت نه ک ــر دروس ــتێکی ت ــچ ش ــۆ هی ــانم ب ــه و ئینس ــه جنۆک وات

ــۆراك.  ــه  خ ــه  ڕزق و ڕۆژی ن ــن ن ــێ ناوێ ــم ل ــت، وه  هیچیش ــاده ت نه بێ عیب

ــه س  ــوو ک ــه  هه م ــۆی ل ــردووه  هه رخ ــت ک ــانی دروس ــه  ئینس ــه وره  ک ــوای گ خ

گرنگیانــه و  لــه و  یه کێــك  وه   هه یانــه   کــه   پێداویســتیانه ی  بــه و  زاناتــره  

ژیانــی  ئــه وه   به بــێ  و  پێیه تــی  مســوڵان  ئینســانی  کــه   پێداویســتیانه ی 

ئاســته مه  دینــه ، هه ربۆیــه  ئاینــی پاکــی ئیســام ئــه و ئامانجانــه ی لــه  پێناویــدا 

هاتــووه  یه کێکیــان دینــه  واتــه  بــۆ پاراســتنی دینــه ، فه راغێکــه  نه فســیه تی 

ئینســانه کان ده یخوازێــت و داوای ده کات کــه  شــتێك بپه رســتێت یــادی بــکات 

ئــه و فه راغــه  ده رونیــه  پــڕ بکاتــه وه ، وه  باشــرین شــتێكیش بــۆ پڕکردنــه وه ی ئــه و 

ــداو  ــه وه  المان ــه ر ل ــه ، وه گ ــوای گه وره ی ــه وه ی خ ــاد کردن ــن و ی ــه  په رس فه راغ

ویســتان پێشــکه وتنی تێــدا ئه نجــام بده یــن بــێ گومــان دوا ده که ویــن و 

ــۆ  ــن و ب ــه وره  ناپه رس ــوای گ ــه  خ ــانه ی ک ــه و که س ــه  ئ ــۆ منون ــن ب ــش ناکه وی پێ

ــه  خــوای گــه وره   ــان ل ــر ڕۆشــتوون کــوا چیــان کــردووه  وازی په رســتنی شــتی ت

پــێ  گه مه یــان  ئێمــه   منداڵه کانــی  ده په رســن  شــتانێك  که چــی  هێنــاوه  

دێــت.

رسوشــتی ڕۆحــی مرۆڤــەکان داوای پەرســن دەکات هــەروەك چــۆن رسوشــتی 

پێداویســتیەکە  هــەردوو  شــەرعدا  لــە  دەکات،  خــۆراك  داوای  جەســتە 

دەستنیشــانکراوەو ئاگادارکراویــن لــەوەی چ زیانــی هەیــەو توخنــی نەکەویــن، 

خۆراکــە جەســتەییەکان حەرامکــراوەکان پۆلێنکــراوە بۆمــان و هەتــا ئەوەشــی 

ــت،  ــان نەهێنێ ــن و بەکاری ــوەی دووربی ــت لێ ــت دەبێ ــێ دەکرێ ــی ل ــی زیان بۆن

لــە  مەرشوعیەتــی  جەســتەییەکان  خۆراکــە  پێــش  ڕۆحیەکانیــش  خۆراکــە 

خۆراکــە  لــە  خــۆی  بــاوەڕی  ئــەو  دەبێــت  دیــن  چــوون  هاتــووە،  قورئانــدا 

حەرامــەکان بگێڕێتــەوە، هەربۆیــە کاتێــك دینەکــەی ســامل بــوو جەســتەکەش 
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ســامل دەبێــت و بــەم شــێوەیە ژیانــی مرۆڤــەکان لەســەر ســکەو ڕێــڕەوی 

بەهەشــتی هەنــگاو دەنێــت و بــە پێچەوانــەوە مرۆڤــەکان لــە زەلــکاوی بــێ 

بــاوەڕی و دونیــا تــااڵوی ڕۆحــی دەچێــژن و لــە قیامەتیشــدا تــااڵوی جەســتەیی.

ســەیری قورئانــی پیــرۆز بکەیــن پڕیەتــی لــە بەئاگابوونەوەمــان لــە بــێ دینــی و 

موڵحیــدی کــە چەندیــن نــاوی جۆربەجۆریــان هەبــووەو هەیــەو قورئــان جەختی 

لەســەر دەکاتــەوە بــۆ ئــەوەی ئێمــە لێــی بێئــاگا نەبیــن.

مه دره ســه یه کی فه لســه فی تایبه تــی بــه و شــێوه  نــی یــه  کــه  فکــری ئیلحــادی 

هه مــووی پێکــه وه  کــۆ بکاتــه وه ، بــه اڵم ئاشــکرایه  ئــه م هــزره  پێــش ئیســامیش 

هه بــووه  وه ك بــه  ده هریــه کان نــارساون  کــه  ده ڵێــن ئــه م جیهانــه  ســه ره تاو 

ــت  ــۆ ده کات و ده فه رموێ ــه مان ب ــه م باس ــتیش ئ ــی ڕاس ــه  قورئان ــی ی ــای ن کۆت

}وقالــوا مــا هــي اال حياتنــا الدنيــا منــوت ونحيــا ومــا يهلكنــا اال الدهــر ومــا لهــم 

بذلــك مــن علــم ان هــم اال يظنون{الجاثیــة ٢4

واتــه : بێبــاوه ڕه کان ده یانــووت ئــه م دونیــا چــی یــه  ده ژیــن و ده مریــن رسوشــت 

و ڕۆژگاره  ده مــان ژێنێــت و له ناومــان ده بــات، بــه اڵم لــه  ڕاســتیدا ئــه وان ئــه وه ی 

ئــه وان ده یڵێــن لــه  ڕێگــه ی زانســته وه  نــی یــه  ته نهــا گومانــه .

دانــه وه ی  به رپــه رچ  به نــاوی  هه یــه   کتێبێکــی  ئه ڤغانیــش  جه ماله دینــی 

ده هریــه کان، الــرد علــی الدهرییــن، وه  به کارهێنانــی ئیلحادیــش بــۆ ئه وه یــه  کــه  

باوه ڕیــان بــه  دیــن نــی یــه ، ئیــر ده کرێــت ده ســته واژه ی جیــا جیــا به ده رکــه ون 

ــن،  ــش جیاب ــی ناوه کانی ــه  گه رچ ــگ ئه وه ی ــه وت گرن ــری ده رک ــره دا ده ه وه ك لێ

ــاد  ــاوی ئیلح ــا ن ــه اڵم هه ت ــرن، ب ــه ك ده گ ــاددا ی ــر ئیلح ــه  ژێ ــووی ل ــه اڵم هه م ب

ــه دا ده بیرێــت: ــه م ئایه تان ــدا هاتــووه  وه ك ل ــه  قورئان خۆشــی ل

الذيــن يلحــدون يف اســائه  }وللــه األســاء الحســنى فادعــوه بهــا وذروا 

ســيجزون مــا كانــوا يعملــون{ ســورة األعــراف١8٠
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واتــه : هــه ر بــۆ خوایــه  هه مــوو نــاوه  جــوان و پیــرۆزه کان، جــا )ئــه ی ئیانــداران( 

ــن  ــه رن، وازبهێن ــه  ب ــه و زات ــۆ ئ ــاوار ب ــاو ه ــه ن و هان ــزا بک ــا و ن ــه  دۆع ــه و ناوان ب

و  )ســیفه ت  و  ده کــه ن  الدان  خــوادا  پیرۆزه کانــی  نــاوه   لــه   کــه   له وانــه ی 

ــه و  ــتی ئ ــده دا پاداش ــه  ئاین ــوا(، ل ــری خ ــۆ غه ی ــن ب ــوا به کارده هێن ــی خ ناوه کان

ده دا. ئه نجامیــان  کــه   وه رده گــرن  کرده وانه یــان  کارو 

مســوڵانان  بیــر  بــه   خــۆی  ناوه کانــی  گــه وره   خــوای  ئاشــکرا  بــه   لێــره دا 

ــن  ــه  بهێن ــه ن و واز له وان ــا بک ــه  دوع ــه و ناوان ــه  ب ــان ده کات ک ــه وه و فه رم ده خات

کــه  کــه  باوه ڕیــان پێــی نــی یــه و گرنگــی پــێ نــاده ن بــه  نــا ئــاگا له ڕاســتی خــوای 

ــات. ــان ده ب ــه وره  ناوی گ

}ولقــد نعلــم انهــم يقولــون امنــا يعلمــه بــر لســان الــذي يلحــدون اليــه اعجمي 

وهــذا لســان عــرب مبــن{  ســورة النحل١٠3

ــه م  ــن: ئ ــاوه ڕان ده ڵێ ــێ ب ــن ب ــتی ده زانی ــه  به ڕاس ــوا ئێم ــه  خ ــوێند ب ــه : س وات

قورئانــه  ته نهــا که ســێك فێــری ده کات، )به مه رجێــك( زمانــی ئــه و که ســه ی 

ئــه وان ده ڵێــن قورئــان فێــری محمــد ده کات، عه جه میــه و عه ره بــی نیــه و ڕه وان 

نیــه ، له گــه ڵ ئــه وه دا ئــه م قورئانــه  بــه  زمانــی عه ره بــی و پــاراوو ڕوون و ئاشــکرا 

ــژراوه . داڕێ

}ان الذيــن يلحــدون يف اياتنــا ال يخفــون علينــا افمــن يلقــى يف النــار خــر ام 

مــن يــايت امنــا يــوم القيامــة اعملــوا مــا شــئتم انــه مبــا تعملــون بصــر{ ســورة 

فصلــت 4٠

ــه ت  ــی ئای ــڕوان و دژایه ت ــێ ب ــه خت و ب ــه  سه رس ــه ی ک ــه : به ڕاســتی ئه وان وات

ــه ،  ــه  ئێم ــارنه وه  ل ــان ناش ــی الده ده ن. خۆی ــه ن و لێ ــه  ده ک ــی ئێم و فه رمانه کان

باشــه ، ئــه وه ی فــڕێ بدرێتــه  نــاو ئاگــری دۆزه خــه وه  چاکــره  یــان ئــه و که ســه ی  

بــه ره و  قیامه تــداو  ڕۆژی  لــه   دێــت  هێمنیــه وه   و  ئارامــی  و  به دڵنیایــی  کــه  
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به هه شــت به ڕێــزه وه  بــه ڕێ ده کرێــت؟! ئــه ی بــێ بــاوه ڕان هه رچیتــان لــه  

ده ســت دێــت بیکــه ن، چونکــه  لــه  ده ســتی خــوا ده رناچــن، دڵنیــاش بــن خــوا 

ــه ن. ــه ی ده یک ــه و کرده وان ــه  ب بینای

ده بینــی له هــه ر ســێ ئــه و ئایه تانــه ی کــه  هێنامانــه وه  ووشــه ی ئیلحــاد بێبــاوه ڕ 

هاتــووه ، بــه اڵم ئــه م بێبــاوه ڕی و ئینــکاری کردنــه  وه ك لــه  ســه ره وه ش ئاماژه مــان 

ــه اڵم  ــه وره  ب ــوای گ ــه  به خ ــاوه ڕی هه ی ــه  ب ــۆ منون ــه  ب ــان زۆره . هه ی ــدان جۆری پێ

ئینــکاری شــتی تــر ده کات کــه  ئه ویــش هــه ر لــه  ژێــر ئیلحــادی نایباتــه  ده ره وه  

}ولــن  ده فه رموێــت  و  ده کات  بــاس  بــۆ  ئه مه شــان  پیــرۆز  قورئانــی  وه ك 

ــه  ــن الل ــر ليقول ــمس والقم ــخر الش ــاوات واألرض وس ــق الس ــن خل ــالتهم م س

ــوت ٦١ ــاىن يؤفكون{العنکب ف

ــه وه  وه ك  ــی ده دات ــی جوان ــارك وه اڵمێک ــاوی بلوت ــی به ن ــی ئیغریق موئه ریخێک

ده ڵــێ) لقــد وجــدت يف التاریــخ مــدن بــا حصــون، و مــدن بــا قصــور، و مــدن 

ــه  مێــژوودا شــارم  ــه  ل ــد( وات ــا معاب ــدا مــدن ب ــا مــدارس، ولکــن مل توجــد أب ب

بینــی به بــێ خشــت و بــەرد ، شــارم بینــی به بــێ باڵه خانــه ، شــارم بینــی 

به بــێ قوتابخانــه ، بــه اڵم هه رگیــز شــارم نــه دی به بــێ په رســتگا، یانــی ئــه وه  چ 

ــه   ــه  دونیایان ــته  گرنگ ــوو ش ــه و هه م ــدا ئ ــه وه ، له کاتێک ــه وه  ڕه د بکات ــه  ئ باوه ڕێک

ــوون. ــتگا هه ب ــه اڵم په رس ــووه  ب ــی نه ب ــاردا بوون ــه  ش ــار ل زۆرج

کــه   ئیلحادانــه  وه ك ال دینیــه کان  ئــه م  لــێ ده بێتــه   تــری  لقــی  هه روه هــا 

ئه ســڵه ن ده ڵێــن دیــن مرۆڤــه کان خۆیــان دروســتیان کــردووه یانــی هــه ر بوونــی 

نه بــووه  خــۆی، وه  ال أدري یــه  کان کــه  نازانــن هه یــه  یــان نــا!، وه  ڕه بانیــه کان کــه  

ــن. ــگ نازان ــه  گرن ــه اڵم دینیــش ب ــه  ب ــه  خــوا هه ی ــان ب باوه ڕی

ــه   ــی ی ــام ن ــش ئیس ــزره ی پێ ــه و ه ــه ر ئ ــته دا ه ــه  ئێس ــه  ل ــزره  ک ــه م ه ــه اڵم ئ ب

به ڵکــو له نــاو مه ســیحیه کاندا زیاتــر ئه مــه  دروســت بــوو لــه  دژی مه ســیحیه ت 
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لــه   و بڕوایــان وایــه  کــه  دیــن مرۆڤــه کان کــۆت ده کات و ڕێگــری ده بێــت 

داهێنــان جــا گــه ر بێــت و خۆتــی لــێ داماڵــی ده توانیــت پێــش بکه ویــت، کــه  

له ســه ره . زۆری  یه کجــار  مشــتومڕێکی 

بــه اڵم  نشــینه کانن  مه ســیحیه   ناوچــه   هه ڵقــواڵوی  هزرانــه   ئــه م  هه مــوو 

له گــه ڵ فراوانیــان و هــۆی پشــتگیریان له الیــه ن زۆرێکــه وه  ئیــر خۆیــان ال 

زیاتــر گــه وره  بــووه و بــه  پێــوه ری خۆیــان پێوایانــه  بــۆ وواڵتانــی تریــش دانــاوه و 

ووتوویانــه  دیــن هــه ر دینــه،  بــۆ ئــه وه ی ئێــوه ش وه ك ئێمــه  پێــش بکــه ون 

ده بێــت وازی لێبهێنــن و خۆتانــی لــێ دامباڵــن، بــه اڵم لــه  ڕاســتیدا دیــن هــه ر 

دیــن نــی یــه  چونکــه  ئه حکامــی شــه رعه کانیان جیــاوازی هه یــه ، هه ربۆیــه  

ــان  ــن بینی ــه  که وت ــۆره  هزران ــه م ج ــه دوای ئ ــامی ب ــی ئیس ــه  وواڵتان ــك ل کاتێ

به ڵکــو  نه که وتــن  پێشــیش  هــه م  وه   ده ســتداو  لــه   دینه که شــیان  هــه م 

دواکەوتــن، ئــه و ســاته ی کــه  ده ســته کان بــه  ئیســامه وه  پابه نــد بــوون لــه  

پیاوانــی  به ده ســت  ئه مه ریــکا  ئه وروپــاو  و  بــوون  پێشــکه وتندا  قیمــه ی 

که نیســه وه و به ده ســت شــه ڕه وه  ده یــان نااڵنــد لــه  له نده نــدا تــا ئه ژنــۆ لــه  

قــوڕدا ده چه قــی لــه  ئه نده لــوس کــه  ئیســپانیای ئێســته یه  هه مــوو کۆاڵنــه کان 

ڕوونــاك بــوون، کــه  ئێســته ش ئاســه واری ئیســامی ئه وکاتــه ی پێــوه  دیــاره . لــه  

ڕێگــه ی ڕۆژهه اڵتناســه کانیانه وه  دیســان توانیــان گــورزی به هێــز لــه  وواڵتانــی 

ــه ن و وه   ــیان بک ــه رخۆیاندا دابه ش ــه ن و به س ــان بک ــده ن و داگیری ــامی ب ئیس

ــه ردا  ــری به ب ــی ت ــرن و به رگ ــان وه ربگ ــۆ خۆی ــش ب ــته  ئاینیه کانی ــه  زانس ــود ل س

ــه  هه ندێــك  ــه  ئێســته  کــه  ســه رنج ل ــان، هه ربۆی ــه  هــی خۆی بکــه ن و بیکــه ن ب

ــه  ڕاســتیدا ئیســامین و پێــش هه مــوو کــه س ئیســام  یاســاکانیان ده ده یــن ل

ــۆ  ــردووه  ب ــان ک ــه ره و ئه لحه ده ی ــش ئه کف ــردووه ، ئه وانی ــاده ی ک ــا وه و پی دایهێن

ــه   ــه  منــداڵ ده درێــت و مافــی منداڵــی ل ــه و حه ســانه ی کــه  ب ــه  ئ ــان، منون خۆی
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ژێــردا ده پارێزرێــت ئاشــکرایه  له ســه رده می ئیامــی عومــه ردا ڕه زای خــوای لــێ 

ــوودا  ــە بەشــەکانی داهات ــی منداڵێکــدا وە ل ــه  ئه نجامــی گریان بێــت داهێــرا ل

ــە  ــەو ب ــتنی وەچەی ــە پاراس ــە ک ــەم دین ــی ئ ــری گرنگ ــێکی ت ــەر بەش ــە س دێن

درێــژی باســی دەکەیــن، وه یــان سیســتمی پۆســت و گه یانــدن، له ســه روی 

ئــازادی  و  دیموکراســی  ڕووی  لــه   هه ڵبــژاردن  و  په رله مــان  هه موویانــه وه  

ــکاری  ــه  گۆڕان ــا ناوه ک ــووه ، ته نه ــامه وه  هات ــه  ئیس ــڕن ل ــدا ده رده ب ــی تێ خۆیان

ــی  ــتندا،  که چ ــوێنی دانیش ــه ت و ش ــك ئالی ــه ڵ هه ندێ ــووه  له گ ــه ردا هات به س

ئێســته  لــه  ئه وانــه وه  بــۆ ئێمــه  دێتــه وه  هێشــتا ئێمــه ش قبوڵــان نــی یــه ! 

ئه وه تــا زۆرێــك لــه  وواڵتانــی عه ره بــی و ئیســامی په رله مــان هــه ر بڤه یــه ! 

ــه ی  ــچ به ڵگ ــکرایه و هی ــان ئاش ــی خۆی ــه  موڵک ــه  ب ــه  کردوویان ــره ت ک ــی ئاف ماف

ناوێــت کــه  تــا پێــش ئیســام ئافــره ت چــۆن ده چه وســایه وەو زینــده  به چاڵیــان 

ده کــردن، کــه  ئیســام هــات چــۆن ئــه و که لتــوره ی گــۆڕی و خۆشــی بــۆ ده کردن 

کــه  بــه  عه قیقــه  نــارساوه  لــه  نــاو مســوڵاناندا دایهێنــاو تــا ڕۆژی قیامــه ت هــه ر 

به هه شــته   جێگــه   بــکات  به خێــو  به چاکــی  کــچ  دوو  هه رکــه س  ســونه ته ، 

پێکــرد، لــه  هه مــوو کارو چاالکیــه  دینیه کانیشــدا ده بینیــن ئافــره ت هاوکاربــووه  

په رستنه کانیشــدا  لــه   نه بــووه ،  عــار  و  پیاوانــداو هیچیــش عه یــب  له گــه ڵ 

ــه وه   ــه ی ده بینین ــڕۆ پێچه وانه ک ــه اڵم ئه م ــردووه ، ب ــان ک ــدا نوێژی ــه ڵ پیاوان له گ

ئافــره ت لــه  ڕۆژئــاوا ڕۆڵێکــی گرنگــی هه یــه  لــه  بــه ره و پێشــربدنی وواڵتــداو لــه  

ــدا  ــه  ماڵ ــدووی ل ــه  زین ــان ب ــه  بینه قاقه ی ــتیان ناوه ت ــامی ده س ــی ئیس وواڵتان

ــره ت وه ك  ــۆ ئاف ــه  ب ــی ی ــی ن ــن ڕه های ــتگیری م ــووه ، پش ــان لێهات وه ك کوژراوی

ئــه وه ی لــه  ڕۆژئــاوا هه یــه و زۆرێــك لــه  به ره اڵیــی تێکــه ڵ کــراوه و دژی ئــه و 

ــه ن،  ــاڵ ده ک ــری م ــزن و چاودی ــان ده پاری ــای خۆی ــه وا حه ی ــم ک ــه ش نی ئافره تان

و  ده کریــت  پــێ  زۆریــان  کاری  بخه نه گــه ڕ  گه رتواناکانیــان  ئافــره ت  بــه اڵم 
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ده توانــن له گــه ڵ پیاوانــدا چمکێکــی ژیــان به رزبکه نــه وه ، وه ك ئاشکراشــه  

ــی  ــدا گرنگ ــی ئیسامیش ــه  فیقه ــت ل ــت ناکرێ ــره ت نه بێ ــه  ئاف ــك کار ب هه ندێ

ئافــره ت به ســه ر پیــاودا دراوه  لــه و ڕوانــه وه  مه گــه ر له بــه ر ناچــاری نه بوونــی 

ــکات. ــوڵ ب ــه وه  قب ــه  مه رج ــاوان ب ــره ت پی ئاف

ــه   ــان خســتۆته  گــه ڕو ل ــدا بیــری تیژی ــه  مێــژووی ئیســامی کــۆن و نوێ زۆرن ل

به بــێ  کــردووه ،  ئیجتیهــادی خۆیــان  ده قــه  شــه رعیه کاندا   ڕۆشــنای  ژێــر 

ــان  ــی خۆی ــان له کات ــی یه کجاری ــه ره نجام کاریگه ریه ک ــا س ــوون و ت ــدوو نه ب مان

و دوای خۆشــیاندا دروســت کــردووه ، نزیكرینیــان ئــه و مه دره ســه  وه ســه تیه ی 

کــه  زۆرێــك ئێســته  پشــتگیریه تی و له ســه ری ده ڕۆن، ئــه و که ســانه ش الی 

ئاڤغانــی،  نــارساون وه ك: جه ماله دینــی  به تایبه تــی  مســوڵانه  فیکریــه کان 

غه زالــی،  محه مــه د  که واکبــی،  عه بدولڕه حــان  عه بــده ،  محه مــه د 

عه بدولــڕه زاق ســنهوری، حه ســه ن به نــا، ئه بــو ئه عــای مــه ودودی، ســه ید 

قوطــب، غیانــی دیمه شــقی، حه ســه نی بــه رسی. وه  ئیامــی عه لــی ڕه زای 

خــوای لــێ بێــت.

له ســه ره نجامی  کــردووه   زۆریــان  داهێنانــی  کــه وا  که ســانه ی  ئــه و  زۆرن  وه  

هزره کانیانــه وه  ده رگایــه ك بــوون بــۆ پیشــکه وتن و وورده کاریه کانــی ئه مــڕۆ، 

ــه ڵ  ــاو له گ ــه ن ن ــخه ربوون ئه مان ــه وا ده ستپێش ــوڵانانه ی ک ــه و مس ــك ل هه ندێ

ئــەو مەجالــەی کــە کاریــان تێــدا کــردووە:
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لێــره دا ئه وه مــان بــۆ ده رده که وێــت کــه  هــزر ئه نجامــی ژیــری مرۆڤه کانــه و 

ــه و  ــه  ئ ــه وه ی ک ــه  ل ــه ، جگ ــی ی ــڕی کاره کان ن ــه رچاوه ی بنه ب ــۆی س ــۆی بۆخ خ

ســه رچاوانه ی کــه وا بــۆ هــزره کان پشــتی پــێ ده به ســرێت ئه وانیــش کاریگــه ری 

ســه رچاوه کانیش  بــۆ  کاتێــك  وه   هه یــه ،  هــزره کان  له ســه ر  بنه ڕه تیــان 

ده گه ڕێینــه وه  ئه وانیــش هــه ر ســه ره نجامی هــزری مرۆڤــه کان بــووه  ته نهــا 

په رتوکێــك نه بێــت کــه  ئه ویــش قورئانــه ، لێــره دا ده توانیــن بڵێیــن  لــه  هــزره کان 

ــن،  ــان بکه ی ــه  ڕیزبه ندی ــه  پاش ــان ل ــه و کامی ــه  پێش ــان ل ــن و کامی بگه ی

ــه   ــت ب ــه  پش ــته  ک ــزره  ڕاس ــه و ه ــا ئ ــه  ته نه ــه ك الی ئێم ــچ دوو دڵی ــی هی به ب

خســتنه   به بــێ  بڕاوه کانــدا  شــه رعیه   ده قــه   له گــه ڵ  ده به ســتێت  قورئــان 

ــاوازی  ــاکات و جی ــته کان ن ــوو ش ــری ده رك به هه م ــه  ژی ــه وه ، چونک ــش ژیری پێ

دروســت ده کات، بوونــی ئــه و هه مووهــزره ش ڕاســتی ووته کامنــان ده رده خــات، 

ئه گــه ر وا نه بوایــه  نه ده بــوو ئــه و هه مــوو هــزره  جیــا جیایــه  هه بوایــه ، بــه اڵم 

بــااڵ  خــوای  هه ربۆیــه   کردنــه   پــێ  ده رك  گرنگــی  ســه رچاوه یه کی  ژیریــش 

ــه رعیه کاندا  ــه  ش ــه  ده ق ــۆی ل ــی خ ــتووه و به ش ــی نه خس ــت گوێ ــتیش پش ده س

بــۆ هێاڵوه تــه وه  تــا ئه ســپی خــۆی تێــدا تــاو بــدات، هه ربۆیــه  کــه  ســه یری 

ــت کــه   ــن بۆمــان ده رده که وێ ــه کان ده که ی ــه  قورئانی ــان و ســه رچاوه  زانیاری قورئ

ــر  ــته که ی ت ــه دا بیس ــه  س ــه اڵم ل ــه ، ب ــتای ڕوون و بڕاوه ی ــه دا هه ش ــان له س قورئ

لێــك چــووه و مانــای جــۆراو جــۆر هه ڵده گرێــت، کاتێــك کــه  مرۆڤــه کان دێــن و 

ــاو ده ده ن  ــێ ئ ــری پ ــه ن ژی ــه ر ده ک ــی له س ــی خۆیان ــه وه و به دواداچوون لێکۆڵین

ــه ر  ــی له س ــا دروستیش ــه ری ن ــه ن و کاریگ ــن ده ک ــی ڕۆش ــۆ خه ڵک ــه ش ب و ڕێگ

ــه   ــه ی ک ــه و مه زهه بان ــه  ئ ــت، وه ك ل ــی نابێ ــتاکه ی تریش ــه دا هه ش ــه  س ــه و ل ئ

دروســت بــوون و بوونه تــه  چــرای ڕووناکــی بــۆ سه رانســه ری جیهــان و ئــه و 

زانایانــه ی کــه  له ســه ره وه  باســان کــردن، بــه اڵم ده بینیــن هه ندێــك زیــاده  
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ڕۆیــان لــه  ســه دا بیســته که  کــردووه  ده ســتیان بــۆ کارانێــك بــردووه  کــه  خــۆی 

ــدا  ــردووه ، له سه ره نجامیش ــه ت نه ک ــه  ئه زی ــتی ب ــووه و پێویس ــڕاوه  ب ــۆی ب ــۆ خ ب

ــان  ــه  ئاینه کــه و خۆی ــوون ب ــاوه ڕ ب ــێ ب ــه  هه مانه کــه وه  ده رچــووه و  ب ــتیان ل ده س

بــه  قوربــان هزره که یــان کــردووه  ، چونکــه  ئــه و شــتانه ی کــه  بڕاوه یــه  لــه  ئاینــدا، 

چونکــه  هــزر ناتوانێــت باشــر لــه و دابهێنێــت هــه روه ك لــه  ئیعجازه کانــی 

قورئــان و ســونه تدا بۆمــان ده رده که وێــت، هەندێــك نکۆڵــی لــەم ڕاســتیانە 

دەکــەن و بــێ ئــاگا لــەو زیــان و کێشــانەی کــە بەهــۆی ســەرچاوەی ئــەم هــزرەوە 

ــتنە  ــتگوێ خس ــەم پش ــاری ئ ــی گرفت ــد توش ــکا چەن ــاواو ئەمەری ــای ڕۆژئ دونی

ــەوەو بەپێــی زەمــەن و  ــە شــەرعدا حەرامــی بڕاوەت ــەی ل ــە ئەوان ــوون، بۆمنوون ب

پێشکەوتنیشــی حوکمەکــەی وەك خــۆی دەمێنێتــەوە تاوانەکانــی زینــا، مادەی 

ــن کــە  ــە بدەی ــەو واڵتان ــوو ئ ــا، گــەر ســەرنجی هەم ــار، ڕیب سەرخۆشــکەر، قوم

یاســای جیــاواز لــەوەی کــە قورئــان هێناویەتــی دانــاوە بــۆ ئــەو تاوانانــە دەبینیــن 

چــۆن توشــی گرفتــاری و ســەدان کێشــەو نــا دادگــەری بوونەتــەوە بەهۆیــەوە، 

ــەم  ــر بەره ــاوە باش ــەورە داین ــوای گ ــە خ ــەوەی ک ــن ل ــز ناتوان ــە هەرگی چونک

بهێنــن، کــە لــە بەشــەکانی داهاتــووداو لە بەشــەکانی تــری ئامانجــە دینیەکاندا 

ــە وردی باســیان دەکەیــن. ب

ــەرەوە  ــدەی لەس ــەاڵم ئەوەن ــەوە، ب ــی ببڕێت ــە کورت ــرە ب ــەوە گەورەت ــن زۆر ل دی

باســانکرد تەنهــا خســتنە ڕووی ڕاســتیەکانی و گرنگــی پێدانیەتــی گەرنــا 

ــەر پەیوەســن بــە دینــەوە، بــەاڵم دیــن بناغــەو  باقــی باســەکانی تریــش ه

بنچینــەی گشــت کارەکانــەو بــە بــاوەڕی پتــەوەوە دەبێــت کردارەکانــی لەســەر 

بەرزبکرێتــەوە، هەربۆیــە دینــی ئیســامیش بــووە بــەو دینــەی کــە خــوای گەورە 

خــۆی پێــی ڕازیــە، هەربۆیــە ڕەدکردنــەوەی ئــەم ئامانجانــەش لەالیــەن هەندێك 

ــە خــوای گــەورە پتــەوە  ــدە ئیانیــان ب ــەو ڕوانگەیــەوە دێــت کــە ئەوەن ــاوە ل زان
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وەك بڵێــی چ پێویســت بــەو ئەزیەتــە دەکات، دینێــك خــوای گــەورە پێــێ ڕازی 

بێــت ئێمــە چیــن ڕەدی بکەینــەوە، بــەاڵم وەك لەســەرەوە باســانکردن و ئــەم 

وردەکاریــە بــۆ زیاتــر دڵ پتەوییــە، چــوون کــردارەکان لەســەر پتــەوی و دڵنیایــی 

ــت. دادەمەزرێ

ئــەو دەقانــەی کــە زانایــان توانیویانــە جیــای بکەنــەوەو بــە بەڵگــەی پاراســتنی 

دیــن نــاوی ببــەن یەکجــار زۆرن، پاراســتنی دیــن ئالیەتەکانیشــی زۆرن و 

ــوان  ــە نێ ــا دەگات ــوان خــۆت و خــوای گــەورەوە دەســت پێــدەکات ت ــە نێ کــە ل

خــودی کەســەکەو وە بەرانبــەرو وە دەســتەاڵت، لــە کات نەپاراســتنیدا جۆرێــك 

ــەکە  ــەر کەس ــەت گ ــە تایب ــاراوە ب ــە ئ ــتی دێت ــدی گش ــێواندنی بەرژەوەن ــە ش ل

کەســێکی خراپــەکارو دەم پیــس بــوو لــەوەی ســوکایەتی بــە پیرۆزیەکانــی ئایــن 

ــت  ــنورەکەی نەپاراس ــەر س ــت، خۆگ ــۆ دابرێ ــنوری ب ــت س ــا دەبێ ــرد، ئەوس ک

ئەوســا ســزای بــۆ دانــراوە، هەربــۆ پاراســتنی دیــن خوای گــەورە پەرستشــەکانی 

دانــاوە تــا لــە ڕێگەکــەوە دینــی پــێ پتــەو بکەیــت و پارێــزگاری بەینــی خــۆت و 

خــوای گــەورەو دواتــر بەینــی خــۆت و کۆمەڵگەشــی پــێ خــۆش بکەیــت، کاتێك 

ــژ  ــن نوێ ــتنی دی ــۆ پاراس ــن ب ــن دەبینی ــەرزو ڕاســت دەکەی ــی ب ــەیری قورئان س

دانــراوە، وە بــۆ پاراســتنی نوێــژ چەندیــن وەســیلەی جۆربەجــۆری تــری دانــاوە، 

لــە جێگەیەکــدا هەواڵــی بەشــێك لەوانەمــان پــێ دەدات کــە لــە جەهەنەمــدان 

و هۆکارەکــەی کــە دەستنیشــان دەکات لــە ئایەتــی 4٢ وە 43 ســورەتی املدثیر 

کــە نەکردنــی نوێــژ بــووە لــە دونیــادا وەك دەفەرموێــت : 

)َما َسلََكُكمۡ يِف َسَقَر(

ئه وه  چی بوو ئێوه ی ڕاپێچی دۆزه خ کرد؟!

ُمَصلَِّن(  )َقالُواْ لَمۡ نَُك ِمَن ٱلۡ

به  که ساسیه وه  ده ڵێن: ئێمه  له  نوێژگه ران نه بووین.
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ئــەوە کــە پاداشــتی قیامەتیــە لەســەر نەکردنــی نوێــژ، وە دیســان لــە چەندیــن 

ئــەوەی  وەك  کــردووە  پارێــزگاری  نوێــژو  چۆنیەتــی  باســی  تــردا  ئایەتــی 

ــادەت و  ــەك ع ــژە ن ــە نوێ ــت ک ــاب دەکرێ ــژە حس ــەو نوێ ــت و ب ــەرع دەیەوێ ش

وەرزشــێکی دونیایــی!، کــە نوێــژ بــۆ پاراســتنی دینــەو لــە کاتــی خۆیــدا 

ــتنی  ــە، پاراس ــۆی هەی ــی خ ــەڵ گرنگ ــە کۆم ــژی ب ــەر، نوێ ــی خراوەتەس جەخت

نوێــژ کــە بــە ئەخــاق و ڕەوشــتیا نوێــژە ببینێــت، چــوون نوێژکــەرەکان خۆیــان 

ــژە  ــەو نوێ ــەوەی ئ ــام و ڕەنگدان ــۆن ت ــەاڵم چ ــن ب ــر دەبینی ــەوت یەک ــە مزگ ل

لــە کۆمەڵگــەداو لــە کــردارو گوفتــاردا دەردەکەوێــت، هەربۆیــە نوێــژ مۆرێکــی 

ڕەشــە بەناوچــاوی ئەوانــەی کــە پارێــزگاری لــێ ناکــەن هەتــا هــەر لــە دونیــادا، 

ئــەوە نــی یــە لــە ئەنجامــی کارێکــی خراپــی نوێژکــەردا بــە تانــەوە پێــی دەڵێــن 

ــت  ــژدا ناگونجێ ــی نوێ ــەڵ خولق ــە لەگ ــك ک ــەرە، کارگەلێ ــا نوێژک ــە خۆی ــۆ ل خ

ــەر  ــکات، خــۆ ئەگ ــە ب ــەو کاران ــەی نابێــت ئ ــە دینەک ــزگاری ل ــۆ پارێ نوێژگــەر ب

ــە خەســڵەتێك و پێــی  ــەك ببێتــە ب کردیشــی دەبێــت زوو پەشــیان بێتــەوە ن

بنارسێتــەوە، نابینــی دینــدارە ڕاســتەقینەکان لــە کۆنــدا کــە کارێکــی خراپیــان 

لــێ بوەشــیایەتەوە ئامــادەی باجەکــەی بــوون بــۆ پاراســتنی دینەکــەو خۆیــان 

پێداگریــان لــە ســزادانیان کردووەتــەوە نــەك پۆلیــس و کارمەنــدی حکوومــەت 

ــت. ــە زۆر بیانگرێ ب

ــا  ــن تەنه ــە دی ــانەی ک ــەو کەس ــۆ ئ ــە ب ــر وەاڵمێکیش ــێوەیەکی ت ــەش بەش ئەم

ــە نێــوان بەنــدەو خــوای گــەورەداو دەڵێــن ئیســام بریتیــە  قەتیــس دەکــەن ل

لــە پەیوەنــدی ڕۆحــی نێــوان مــرۆڤ و خــوا، کەچــی هــەر خۆشــیان خۆیــان بــە 

درۆوە دەخــەن و لــە ئەنجامــی یــەك خراپــی نوێژکەرێکــدا دەڵێــن خــۆ لــە خۆیدا 

ــۆر  ــەك ج ــا ی ــن تەنه ــە دی ــتیەیە ک ــەو ڕاس ــەملێنەری ئ ــە س ــژ دەکات، ئەم نوێ

ــە پێنــاو  پەیوەنــدی نــی یــەو پەیوەندیــەکان زۆرن و دواتــر هەمــووی دەبێــت ل
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یــەك ئامانجــی پاکــدا پارێــزگاری لــێ بکرێــت، هەروەهــا عیبادەتەکانــی تــر وەك 

ــر،  گرتنــی ڕۆژووی ڕەمــەزان و زەکات دان و حــەج و باقــی کارە ســونەتەکانی ت

لــە ڕواڵەتــداو وە بــە بنەڕەتــی لــە پێنــاو خــوای گەورەدایــەو بەشــێکی گــەورەی 

ڕۆحیــە لــە نێــوان خــودی کەســەکەو خــوای گــەورەدا بــەاڵم دواتــر پەیوەنــدی 

بــە دەوروبــەرو کۆمەڵگــەوە هەیــە، نوێــژ دەکــەت دەبێــت ئەخاقــت لــە دەرەوە 

بــە عیبــادەت بزانیــت، ڕۆژوو دەگریــت دەبێــت ئارامــی لێوەفێربیــت و چــاوت 

ــە  ــەوە ک ــە بدۆزیت ــەو چینان ــت ئ ــت دەبێ ــت، زەکات دەدەی ــیەکان بێ ــە برس ل

قورئــان دەستنیشــانی کــردووە، حــەج دەکەیــت نابێــت لــەوێ کــەس ئەزیــەت 

بدەیــت وە تــا کۆتایــی.

کــورت و پوختــی کــە ســەیری دیــن دەکەیــن دەبینیــن بــۆ پاراســتنی ٥ پایــەی 

گرنــگ هاتــووە لەســەروی هەموویانــەوە پاراســتنی دیــن خۆیەتــی، چــوون 

دیــن خــۆی بنچینــەی کارەکان و عامــودی فەقــەری پایەکانــی تــرەو تــا بنچینــەو 

پایــەکان بەهێزتــر بێــت باقــی پایەکانــی تر ئاســان دەبێــت، وە بۆ پاراســتنی ئەم 

بنەمــاو بنچینەیــە عیبادەتــی دانــاوە وە هەروەهــا ســزای دونیایی و قیامەتیشــی 

دانــاوە، کاتێــك مرۆڤــەکان واز لــە دینــی ئیســام دەهێنــن یــان بــێ دینــن بــە 

هەرناوێکــەوە بێــت لــە ڕاســتیدا ئــەوە تەنهــا بــێ دینــن بــە ئیســام گەرنــا نەیــان 

ــراو  ــدا وەك پەرس ــەی دین ــە جێگ ــتگەلێك ل ــی ش ــێ گەورەدانان ــووە بەب توانی

ــراوی  ــن پەرس ــەن؟ چەندی ــن ه ــد دی ــادا چەن ــە دونی ــن ل ــەوە، دەبینی مبێنن

ــەو ڕاســتیەن کــە مرۆڤــەکان  ــە ســەملێنەری ئ جۆربەجــۆر هــەن! هەمــوو ئەوان

بەبــێ دیــن ناتــەواون و رسوشــتی مرۆڤــەکان داوای پەرســراوێك دەکات، 

خــوای گــەورەش خــۆی دانــاوە بــۆ پڕکردنــەوەی ئــەو بۆشــاییەو وە بــە دروســت 

پڕکردنــەوەی کاتێــك مرۆڤــەکان ســەریان لــێ دەشــێوێت بەهەرجۆرێــك لەبــری 

خــوای گــەورە ناچــار دەبــن شــتگەلێك بپەرســن کــە جێگــەی مەنتیــق و ژیــری 
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نی یە خودی پەرســراوەکە وەك لەســەرەوە باســمکرد خــاوەن دینێك خوایەکی 

ــتیش  ــی دروس ــە خواردن ــە خواردن ــتی ب ــدا، ڕۆح پێویس ــاری پێم ــە دی ــۆی ب خ

بــۆی دینــی پاکــی ئیســامە، کــە ئــەو خواردنــە پاکــەت دەرخــوارد نــەدا ناچــار 

هــەر دەبێــت شــتێك بخــوات بــۆ ڕاکــردن و پڕکردنــەوەی ئــەو بۆشــاییە ئەوســا 

کــە دینێکــی تــر دەکاتــە بەدیــل یــان هــەر شــتێکی تــری فکــری و ئایدۆلــۆژی 

ئەوســا ڕۆحەکــەی نەخــۆش دەکەوێــت و خواردنەکــەی چــوون دروســت نەبــووە 

ــوارە  ــە ب ــە ل ــای گەورەیــە هەی پێــی ناکەوێــت، هەربۆیــە دەبینیــن چەندیــن زان

دونیایەکــدا بــەاڵم لــە ڕووی پەرســتنەکەوە شــتانێك دەپەرســتێت خۆشــی لــە 

ــك  ــیدا پێ ــا خۆش ــەی هەت ــری و کارەک ــەڵ ژی ــکات و لەگ ــی ب ــەت باس ڕووی نای

ــردم  ــی دەک ــە توێژینەوەکان ــك ل ــتی یەكێ ــتایەك سەرپەرش ــەوە، مامۆس نایەت

ــوون  ــت چ ــا نەنارسێ ــم ت ــر نایڵێ ــە وردت ــا بۆی ــە بەریتانی ــااڵ ل ــی ب ــە خوێندن ل

ــوو  ــوای هەب ــۆ خ ــە زانک ــدا ل ــی خۆی ــە ئۆفیس ــرد، ل ــێوەیە م ــەو ش ــەوە ب بەداخ

ــی کــردووە کــە  ــە خــۆم ئاخافتنــم لەگەڵ ــان هەی ــوو، ی ــە مەکتەبەکــەدا دایناب ل

ــە  ــتکەلێکی ل ــە زۆر ش ــردووە، هەی ــرۆز ک ــوادا پی ــەی خ ــە جێگ ــەی ل منداڵەک

دونیــای خەیاڵــدا دروســتکردووەو دەیپەرســتێت بەجۆرێــك خــۆی ئاســودەبێت 

پێــی و پەنــای بــۆ دەبــات بەبــێ ئــەوەی ئالیەتێکیشــی وەك دەق لەبەردەســتدا 

ــە ڕوونــی کێــراوە،  ــە ئیســامدا هێڵــەکان ب ــەاڵم ل ــەو پەرســتنە، ب ــۆ ئ بێــت ب

ئاراســتەکەی دیــاری کــراوە، کــردارو گوفتارەکانیشــی دەستنیشــانکراوە! چ 

ــەو ســەروەتە لەبەردەســتدایە... ــەت ئ ــێ ئەزی ڕەحمەتێکــە بەب

ــوو، دوای  ــوڵان ب ــەوت و مس ــۆ مزگ ــات ب ــز ه ــی ئینگلی ــەوت کابرایەک ــە مزگ ل

ماوەیــەك باســێکی نووســی لەســەر خۆشەویســتی خــوا! گشــت ئــەو ناســۆرو 

ناڕەحەتیانــەی کــە چەشــتبووی لــە بــێ دینیــدا لــەو توێژینــەوەدا ڕەنگدانــەوەی 

هەبــووە، کورتــی توێژینەوەکــە گەشــتبوو بــەو ئەنجامــەی کــە ئەگــەر بیناســیت 
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خۆشــت دەوێــت واتــە ناســینی اللــە، وە کەســێك کــە خۆشــی ناوێــت بــۆ ئــەوە 

دەگەڕێتــەوە کــە نایناســێت، چــوون کــە ناســیت شایســتەی ئــەوە نــی یــە لێــی 

دووربکەویتــەوە، وە دوورکەوتنــەوە لێــی دەبێتــە مایــەی زیانــی خــۆت.

جــا بــۆ ئــەوەی چاکریــش بیپەرســتین پێویســتە چاکــر بیناســین وە بــۆ ئەوەی 

چاکــر بیناســین دەبێــت ســەیری ئــەو قورئانــە بکەیــن کــە دانــراوی خۆیەتــی و 

شــیکاری ناســینەکەی تێدایە.

٢-پاراستنی جەستە.

ســەدان دەق و یاســاو ئەحــکام لــە چوارچێــوەی ئــەم ئامانجــەدا کۆدەبێتــەوە، 

و  خــود  دەواکردنــی  و  بەدواداچــوون  وەك  کوشــن،  خــۆ  حەرامێتــی  وەك 

خودپاراســن و زیــان نەگەیانــدن بــۆ خــۆت، ئەحکامــی قصــاص و جیهــاد و زۆر 

ــە. ــتنی مرۆڤەکاندای ــوەی پاراس ــە چوارچێ ــووی ل ــر هەم ــتی ت ش

3-پاراستنی ژیری.

 ئیســام وەك چــۆن بەهــۆی ژیریــەوە مرۆڤــی جیاکردووەتــەوە لــە گیانلەبەرانــی 

و  ژیــری  پاراســتنی  بــە  ژیریــە.  لــەو  پاراســن  بــۆ  دانــاوە  یاساشــی  تــر، 

رۆشــنفکرکردمنان بــە دەقــە ئاســانیەکان مــرۆڤ وەك خــۆی بــەرز دەکاتــەوە، 

بــە پێچەوانــەوە خــۆی ئاســتی خــۆی دادەبەزێنێــت و هێــای پرســیار لەســەر 

کامڵــی مرۆڤبوونــی خــۆی دروســت دەکات.

-ژیری سه رچاوه ی ژیان و خۆشگوزه رانی مرۆڤه .

-له  املعجم الوسیط دا هاتووه  )عقل( ادراك االشیاء علی حقیقتها.

-له  لسان العرب یشدا به  مانای گرتن و به ردان هاتووه .

-زیاتر له  3٠ جار له  قورئاندا باسی ژیری هاتووه  )عقل(.
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ِقُلوَن( النحل ٦٧ لَِك أَلٓيَٗة لَِّقوٖۡم يَعۡ )إِنَّ يِف َذٰ

ِقُلوَن( العنکبوت 3٥ َنٗة لَِّقوٖۡم يَعۡ نَا ِمنَۡهآ َءايََةۢ بَيِّ )وَلََقد تَّرَكۡ

پاراستنی ژیری ده کرێت به  دوو به شه وه :

ــبه رو  ــاده ی هۆش ــی م ــه ی وه ك نه خواردن ــی فیزکیه ک ــتنی الیه ن ــه م: پاراس یه ک

ســڕکه ر.

ــنۡ  ــُم رِجٞۡس مِّ أَزۡلَٰ ــاُب وَٱلۡ رِسُ وَٱلۡأَنَص ــيۡ َم ــمُۡر وَٱلۡ َخ ــا ٱلۡ َ ــٓواْ إمِنَّ ــَن َءاَمُن ــا ٱلَِّذي )يَٰٓأَيَُّه

ــُن أَن ُيوِقــَع  َطٰ ۡ ــا ُيِريــُد ٱلشَّ َ لُِحــوَن ٩٠ إمِنَّ َتِنُبــوُه لََعلَُّكــمۡ ُتفۡ ــِن َفٱجۡ َطٰ ۡ َعَمــِل ٱلشَّ

ــِه  ــن ِذكِۡر ٱللَّ ــمۡ َع ُك ــيرِۡسِ َويَُصدَّ َم ــمِۡر وَٱلۡ َخ ــآَء يِف ٱلۡ َض بَغۡ َوَة وَٱلۡ ــَدٰ َع ــُم ٱلۡ نَُك َبۡ
ــدة ٩١ ــوَن ٩١( املائ نَتُه ــم مُّ ــلۡ أَنُت ــٰوِةۖ َفَه لَ ــِن ٱلصَّ َوَع

)لعــن اللــه الخمــر وشــاربها وســاقيها وبائعهــا ومبتاعهــا وعاصهــا ومعتصهــا 

وحاملهــا واملحمولــة إليــه وآكل مثنهــا( رواه  ابــو داود 

خــۆ دوورگرتنــه وه  لــه  مامه ڵه کــردن پێیانــه وه  پشــت به ســن بــه  ڕه زاقــی خــوای 

گه وره .

ــی  ــه ربردنی کاتانێک ــۆ به س ــا ب ــۆ تورکی ــن ب ــعودی ده چ ــی س ــد گه نجێک -چه ن

غه فڵــه ت و دوور لــه  دیــن و یــادی خــوای گــه وره ، وه ك خۆیــان ده ڵێــن بــۆ 

ــه  لــه  ده ســتدانی عه قــڵ  به ســه ربردنی کاتێکــی خــۆش، بــه اڵم چ خۆشــیه ك ل

و بێهۆشــی و خــۆ نزمکردنــه وه ی بــۆ ئاســتی خوارتــر لــه  ئاژه ڵــدا هه یــه ؟ ده چنــه  

هوتێــل و شــتومه کیان داده نێــن و ئیرساحــه ت ده کــه ن و دوای ئــه وه  ده رده چــن 

زۆر  وه زعیــان  ده گه ڕێنــه وه و  به هه رحــاڵ  شــه و  مه رشوبخانــه کان،  بــاڕو  بــۆ 

خــراپ ده بێــت ئه وه نده یــان خــواردووه ، هــه ر کــه  ده گه نــه  نــاو ژووره که یــان 

و  نامێنێــت  خۆچاكکردنیــان  توانــای  و  ده که وێــت  به الیه کــدا  هه ریه کــه و 

ــێك  ــی که س ــی به یان ــۆ بانگ ــه ون، ب ــی ده ک ــه دا لێ ــاو ته والێته ک ــه ر زه وی ن له س

ده یکاتــه وه ،  یه کێکیــان  تــا  ده دا  لــێ  زۆری  و  ده رگاکه یــان  لــه   ده دا  دێــت 
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ده ڵــێ  و  ده کات  کار  ئیســتعاماته که دا  لــه   که ســه یه   ئــه و  ده کات  ســه یر 

ــۆ  ــه پۆرته که دا ب ــی پاس ــی وه رگرتن ــه  کات ــێ ل ــعودیه ن و دوێن ــی س ــوه  خه ڵک ئێ

ــم  ــش یه کێک ــن، منی ــه  ده ژی ــه  مه دین ــان ل ــتان وت ــان و خۆش ــردن زانی تۆمارک

ــه م  ــه م و ئه م ــه وت ده ک ــه  مزگ ــه ت ل ــه  جه ماع ــم ب ــه رده وام نوێژه کان ــه ی ب له وان

ــن  ــه  بهێن ــه و گه نجان ــوا ئ ــی توخ ــش وت ــان وت، ئه وی ــی مزگه وته که م ــه  ئیام ب

بــا یه کێــك لــه وان به رنوێژیــان بــۆ بــکات! مــن چــۆن به رنوێــژی که ســێك 

بکــه م لــه  الی پێغه مبــه ره وه  هاتــووه  درودی خــوای له ســه ر بێــت! کابــرا تــا 

ئــه و کاتــه  هه ندێــك بــه ری داوه و هه ســت بــه  شــه رمه زاریه کی یه کجــار زۆر 

ــه   ــڕۆ باش ــێ ب ــه ن! ده ڵ ــه و کاره  بک ــۆن ئ ــن و چ ــه وان پیس ــۆ ئ ــه اڵم خ ده کات! ب

ــێ  ــان ل ــرا هــه م دیســان خه وی ــه وه  کاب ــێ دوای ئ ــه  خــواره وه ! ده ڵ ئێســته  دێین

که وتــه وه ! دوای ماوه یــه ك چاوه ڕوانــی هــه م دیســان هاتــه وه  بانگــی کــردن، 

ده ڵــی وتــی باشــه  هــه ر ئێســته  دێیــن و هاوڕێکانــی بــه  په لــه  هــه ڵ ده ســتێنێت 

و بــه  خێــرای ئــاو ده کــه ن بــه  خۆیانــداو ده چــن! ســه یر ده کــه ن مزگــه وت پــڕه  

ــت  ــۆن بێ ــش هه رچ ــه ن! ئه وانی ــه وان ده ک ــی ئ ــووی چاوه ڕوان ــك و هه م ــه  خه ڵ ل

نوێژه کــه  ده کــه ن و هه ســت بــه  شــه رمه زاریه کی زۆر ده کــه ن و ده بێتــه  مایــه ی 

گه ڕانه وه یــان بــۆ ســه ر ئیســام.

ــه !  ــه  پاره ی ــه م ب ــه و جه هه ن ــه  خۆڕایی ــت ب ــت: به هه ش ــك ده فه رمێ ــاو چاکێ -پی

ــه الش ده چیــت  ــه  ب ــت: مزگــه وت ب ده ڵێــن چــۆن شــتی وا ده بێــت؟ ده فه رموێ

ــم. ــۆ  جه هه ن ــات ب ــه و ده تب ــه پاره ی ــه رشوب ب ــکۆو م ــۆی و دیس ب

قورئــان  له ســه ر  ژیریه یــه   ئــه م  په روه رده کردنــی  و  فکــری  الیه نــی  دووه م: 

قورئانــدا  لــه   بیروبــاوه ڕه   الیه نــی  ئــه وه ی  پتــه وه کان،  و  دروســت  بنه مــا  و 

ــۆی  ــپی خ ــراوه  ئه س ــرۆڤ ئازادک ــه  م ــی ته جروبی ــی الیه ن ــووه ، ئه وه ش جێگیرب

تێــدا تــاو بــدات. زۆرجــار کێشــه  فکریــه کان لــه  مــاده  هۆشــبه ره کان خراپــره ! 
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ــه  خراپــی ده زانێــت و هه وڵــی  ــه  گشــتی خه ڵکــی ب مــاده ی هۆشــبه ر کاتیــه و ب

خــۆ دوورخستنه وه شــی ده دات، هه تــا لــه  واڵتــه  پێشــکه وتووه کان له گــه ڵ 

ــی دان  ــۆ یارمه ت ــه  ب ــان هه ی ــه کان زۆره  ده زگای ــه وه  کحولی ــه  خواردن ــه وه ش ک ئ

هه یــه ،  جگــه ره ش  کێشــانی  بــۆ  چــۆن  هــه روه ك  دوورکه وتنــه وه ی  له ســه ر 

چــوون ئه مانــه  هه مــووی کێشــه  دروســت ده کات و بارگرانــی ده بێــت بــۆ ســه ر 

ــه وره و  ــی گ ــه  غه فڵه تێک ــرۆڤ ل ــار م ــه کان زۆرج ــه  فکری ــه اڵم کێش ــه ت. ب ده وڵ

قوڵدایــه و خۆشــی به ڕاســت ده زانێــت و ئامــاده ی پیاویشــی له ســه ر بکوژێــت و 

ــکات. ــران ب ــه ر وێ ــای له س دونی

هه ربۆیــه  پــه روه رده ی عه قــڵ و ژیــری گرنگیه کــی یه کجــاری لــه  ئیســامدا 

عه قڵــی  کــه   که ســێك  و  شــه رعی  ته کلیفــی  جێگــه ی  بووه تــه   هه یــه ، 

کاره کانــی  نابێــت  لــه  شــه رعدا حیجــری ده خرێتــه  ســه ر،  له ده ســتدابێت 

به ده ســتی خــۆی بێــت چــوون ســودو زیــان له یــه ك ناکاتــه وه .

حفظ العقل يف اإلسام

ــا  ــد عليه ــي أك ــام والت ــة يف اإلس ــات املقاصدي ــد الكلي ــو أح ــل ه ــظ العق حف

ــاً  ــف، ورشط ــاً للتكلي ــه مناط ــل جعل ــام بالعق ــة اإلس ــه عناي ــأول أوج ــراً. ف كث

قبــل الحســاب مقابــل الثــواب أو العقــاب يف الدنيــا والخــرة. وهــو رشط لفهــم 

العقائــد واألحــكام وتطبيقهــا. وجعلــه اللــه ميــزة لإلنســان عــى البهائــم 

والــدواب، وأثنــى بتكــرار عــى املتدبريــن. كا أن الــرع منع عليه املســكرات 

واملخــدرات حفاظــاً عليــه مــن الضيــاع. وحث اإلســام عــى العلــم وذم الجهل، 

ــو  ــل وه ــف العق ــم وظائ ــل أله ــن تعطي ــك م ــا يف ذل ــة، مل ــة األمي ــر مبحارب وأم

حســن التفكــر والنهــوض باإلنســانية. ويف نفــس الوقــت حــد الشــارع للعقــل 

حــدوداً وســن لــه ضوابــَط وقيــوداً.

وسائل حفظ العقل يف اإلسام
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حــرص اإلســام عــى حفــظ العقــل مــن املفســدات الحســية واملعنويــة. فمــن 

املفســدات الحســية الخمــر ومــا يف حكمهــا. يقــول تعــاىل )يَٰٓأَيَُّهــا ٱلَِّذيــَن 

ــِن  َطٰ ۡ ــنۡ َعَمــِل ٱلشَّ ٞس مِّ أَزۡلـَٰـُم رِجۡ رِسُ وَٱلۡأَنَصــاُب وَٱلۡ َمــيۡ َخــمُۡر وَٱلۡ ــا ٱلۡ َ َءاَمُنــٓواْ إمِنَّ

َوَة  َعــَدٰ نَُكــُم ٱلۡ ــُن أَن ُيوِقــَع َبۡ َۡطٰ ــا ُيِريــُد ٱلشَّ َ لُِحــوَن ٩٠ إمِنَّ َتِنُبــوُه لََعلَُّكــمۡ ُتفۡ َفٱجۡ

لَــٰوِةۖ َفَهــلۡ  ُكــمۡ َعــن ِذكِۡر ٱللَّــِه َوَعــِن ٱلصَّ َمــيرِۡسِ َويَُصدَّ َخــمِۡر وَٱلۡ َضــآَء يِف ٱلۡ بَغۡ وَٱلۡ

نَتُهــوَن ٩١( )املائــدة ٩١(. فنصــوص تحريــم الخمــر كثــرة يف الكتــاب  أَنُتــم مُّ

ــى وإن كان  ــه، حت ــو عقل ــان وه ــك اإلنس ــا ميل ــر م ــى جوه ــاً ع ــنة حفاظ والس

ــول  ــه ط ــدم علي ــا ين ــرء م ــا امل ــب فيه ــد يرتك ــي ق ــة والت ــرة مؤقت ــه لف غياب

حياتــه. فالخمــر ســبب النتهــاك كل الرضوريــات الخمــس للريعــة مــن ديــن 

ونســب وعــرض ومــال، فهــي أصــل كل رش وبــاء.

والنــوع الثــان مــن مفســدات العقــل التــي حــرص اإلســام عــى درءهــا، هــي 

أو ســائر  للديــن واملجتمــع  كالتصــورات املفســدة  املعنويــة،  املفســدات 

ــال  ــوب إع ــر بوج ــداً تذك ــرة ج ــات كث ــه آي ــة. ودليل ــاة البري ــطة الحي أنش

ــوَنۚ إِنۡ  ِقُل ــوَن أَوۡ يَعۡ َمُع ــمۡ يَسۡ َثرَُه ــُب أَنَّ أَكۡ ــه تعــاىل: )أَمۡ َتحَۡس العقــل، منهــا قول

ــلَّ  َف َمــدَّ ٱلظِّ ــِم بَــلۡ ُهــمۡ أََضــلُّ َســِبيًا 44 أَلَــمۡ َتــَر إىَِلٰ َربِّــَك َكۡ َعٰ أَنۡ ُهــمۡ إاِلَّ َكٱلۡ

نَا  نـَٰـُه إَِلۡ ِه َدلِيــٗا 4٥ ُثــمَّ َقَبضۡ ــمَۡس َعــَيۡ نـَـا ٱلشَّ وَلـَـوۡ َشــآَء لََجَعلـَـهُۥ َســاِكٗنا ُثــمَّ َجَعلۡ

ــان 44- 4٦ ــرٗا 4٦( الفرق ــا يَِس ٗض َقبۡ

فهــذه اليــات وغرهــا تحــث العقــل عــى االبتعــاد عــن الحيــاة البهيميــة 

املفســدة للنفــس والفكــر.

4-پاراستنی وەچە.

 دونیــا کــە زۆر پێشــکەوتووەو مرۆڤایەتــی بەنــاو شــیوی زۆر گــەورەی نەزانیــدا 

رۆشــتووە ئەوســا هەســتیان بــە بۆشــایەك کــردووە کــە ئەویــش پاراســتنی 

ــەر  ــی لەس ــراوەکان جەخت ــای پاراســتنی منــداڵ رێکخ ــتە یاس منداڵــە، ئێس
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ــی وەك  ــداڵ دەدات هیچ ــی من ــکەوتووەو ماف ــك زۆر پێش ــەوە، چ واڵتێ دەکەن

ــەم  ــدە وردە ل ــی نەکــردووە، ئیســام ئەوەن ــە وردی رەچــاوی مافەکان ئیســام ب

پێشــێلکاریەکی  مەترســی  گەنجێکــەوە  ســەیرکردنێكی  لــە  هەتــا  خاڵــەدا 

وامــان دەخاتــە پێــش چــاو نەبــادا منداڵێــك ببێتــە قوربانــی ئارەزویەکــی پیــس.  

لــە  تەنهــا  کــە  ئیســامدا  لــە  گەورەتــرە  لــەوە  زۆر  منــداڵ   پاراســتنی 

بــن.. مــادی  مافەکانــی  تەنهــا  یــان  بیگرێتــەوە،  مــاف  هەبونیــدا   کاتــی 

بۆچی زینا حەرامە؟

 بۆچی ئافرەت کە شــوەکەی مرد یان تەاڵقدرا ناتوانێت یەکســەر شــوو بکاتەوە؟

بۆچی لەباربردن حەرامە؟

دەبینیــن لــە ئیســامدا گشــت ئــەو ڕێکارانــە دەبێتــە مایــەی پاراســتی منــداڵ 

چ مــادی و چ مەعنــەوەی و چ پێــش دروســتبوونی منداڵەکــەو چ لــە کاتــی 

ــاوە. ــۆ دان ــەوە ڕێســاو یاســای خــۆی ب ــر هاتنــە دونیای حەمــل و دوات

ــظ  ــل، وحف ــظ النس ــددة لحف ــراءات متع ــامية إج ــة اإلس ــت الريع ــد رشع وق

الفــرج، وحفــظ النســب، ومــن ذلــك تحريــم النظــر إىل املــرأة األجنبيــة، 

إجــراءات احرازيــة قبــل وقــوع الجرميــة، وإجــراءات معهــا، وإجــراءات بعدهــا، 

وتحريــم الخلــوة باألجنبيــة، وتحريــم الزنــا، وتحريــم اللــواط، ويف املقابــل 

رشع النــكاح، وتحريــم كل مــا يــؤدي إىل وقــوع الفاحشــة، وحفــظ النســل مــن 

ــاة، ومــن أســباب عــارة األرض، وفيــه تكمــن قــوة  ــز األساســية يف الحي الركائ

األمــم، وبــه تكــون مرهوبــة الجانــب، واإلســام قــد عنــي بحايــة النســل، ودعــا 

إىل تكثــره مــن وجهــن:

األول: الحث عى ما يحصل به استمرار النسل وبقاؤه وتكاثره.

والثان: منع ما يقطع النسل بالكلية، أو يقلله، أو يعدمه بعد وجوده.

ــكاح،  ــى الن ــث ع ــه بالح ــة لتحقيق ــاءت الريع ــد ج ــأول فق ــبة ل ــا بالنس فأم
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والرغيــب فيــه، وجــاءت النصــوص الرعيــة بذلــك، قــال عــز وجــل: َوإِْن ِخْفُتــْم 

ــاََث  ــى َوثثُ ــاء َمْثَن ــَن النَِّس ــم مِّ ــاَب لَُك ــا َط ــواْ َم ــى َفانِكُح واْ يِف الَْيَتاَم ــطُ أاَلَّ ُتْقِس

َوُربَاَعســورة النســاء:3، وهــذا وال شــك أمــر ترغيــب يف قوله: َفانِكُحــواْ َمــا َطــاَب 

ــَن النَِّســاء، وكذلــك قــال عليــه الصــاة والســام: )تزوجوا الــودود الولــود؛  لَُكــم مِّ

ــد،  ــرة الول ــا ك ــرف عنه ــن ع ــود م ــوم القيامة( الول ــم ي ــم األم ــر بك ــإن مكاث ف

إن كانــت ثيبــاً بســابقتها، وإن كانــت بكــراً فمــن حــال أقاربهــا كأمهــا وعاتهــا 

وخاالتهــا.

ــكار، ومــن أســباب  وقــد حــث النبــي صــى اللــه عليــه وســلم عــى نــكاح األب

ذلــك قال: )فإنهــن أعــذب أفواهــاً، وأنتــق أرحامــاً( ، ومعنى: )أنتــق أرحامــاً( أي: 

اإلنجــاب،  أوالداً؛ ألنهــا شــابة ونشــيطة، وقويــة عــى املواصلــة يف  أكــر 

ــاءة  ــه الصــاة والســام: )يا معــر الشــباب مــن اســتطاع منكــم الب ــال علي وق

فليتــزوج( ، وقــد ذكــر العلــاء حــاالت يجــب فيهــا النــكاح، ومنهــا إذا وقــع يف 

الحــرام أو كاد أن يقــع فيــه، أو خــش عــى نفســه العنــت يجــب عليــه النــكاح، 

فانظــر إىل هــذه الريعــة التــي حثــت عــى النــكاح، ونــكاح الولــود بالــذات، 

ــه  ــل، والل ــتمرار النس ــى اس ــة ع ــل املحافظ ــك ألج ــدد، كل ذل ــت التع وأباح

خلــق البريــة وهــو أعلــم مبــا يصلحهــا.

٥-پاراستنی ماڵ.

دوای چه ندیــن قــه ڕن لــه  پشــێوی و ســته م له ســه ر مرۆڤایه تــی و نه پاراســتنی 

مــاف و ســه روه ت و ســامانیان، سســتمه  دونیایــه کان هاتــن و یاســایان داڕێــژا بــۆ 

پارێــزگاری لێکردنــی، وه ك شــوعیه ت و ره ئســالی، له گــه ڵ ئه وه شــدا سســتمه  

ــۆی  ــه وه ی دوای خ ــووی ئ ــت و هه م ــه ل ده هێنێ ــه کان فه ش ــه  دوای یه ک ــه ك ل ی

ــی  ــه  داراییه کان ــلکاری ماف ــکاری و پێش ــه  قۆرخ ــار ده کات ب ــر تاوانب ــه وی ت و ئ
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ــا بــه  پارێــزگاری کــردن لــه  مافــه   مــرۆڤ، بــه اڵم قورئانــی پیــرۆز له گــه ڵ دابه زان

داراییــه کان هاتــووه و پێــش ئــه وه ش بــه  دروســتکردنی عه قیــده و بیروباوه ڕێــك 

کــه  گــه ر کامیــراش چاودێــر نه بــوو تــۆ ئــاگات لــه  چاودێــری خــوای گــه وره  بێــت.

لــه  قورئانــی پیــرۆزدا 8٦ جــار باســی باســی مــاڵ و پــاره و پاراســتنی هاتــووه ، بــه  

تــاك بــه  کــۆ بــه  ڕاســته وخۆ و بــه  ناڕاســته وخۆ.

١-هه وڵــدان بــۆ په یداکردنــی بژێــوی و پشــت به ســن بــه  خــوای گــه وره و 

توانــای خــۆت، توانــای هــزرو بیرکرنــه وه ت، توانــای بــازو عــه زه اڵت.

وه ك خوای گه وره  له  قورئانی پیرۆزدا ده فه رموێت:

)ُهــَو الَّــِذي َجَعــَل لَُكــُم اأْلَرَْض َذلـُـواًل َفاْمُشــوا يِف َمَناِكِبَهــا وَُكُلــوا ِمــْن ِرزِْقــِه َوإِلَْيــِه 

ُشــوُر(  امللــك/١٥ النُّ

له  فه رموده شدا هاتووه  بوخاری ریوایه تی کردووه  به  ژماره  ١4٠4:

ــْن  ــِة َع َدَق ــْرُ الصَّ ــوُل َوَخ ــْن َتُع ــَدأْ مِبَ ــْفَى وَابْ ــِد السُّ ــْن الَْي ــْرٌ ِم ــا َخ ــُد الُْعلَْي )الَْي

ــُه(  ــِه اللَّ ــَتْغِن ُيْغِن ــْن يَْس ــُه َوَم ــُه اللَّ ــَتْعِفْف ُيِعفَّ ــْن يَْس ــى َوَم ــِر ِغًن َظْه

له  فه رموده یه کی تردا هاتووه  که  بوخاری ریوایه تی کردووه ٢٠٧٢ :

)َمــا أََكَل أََحــٌد َطَعاًمــا َقــطُّ َخــْرًا ِمــْن أَْن يـَـأُْكَل ِمــْن َعَمــِل يـَـِدِه َوإِنَّ نَِبــيَّ اللَّــِه َداُوَد 

ــَام َكاَن يَــأُْكُل ِمــْن َعَمــِل يـَـِدِه( َعلَْيــِه السَّ

حه اڵڵی مه حامه له و حه رامی ڕیبا

بَا( بَا ۗ وَأََحلَّ اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرِّ َا الَْبْيُع ِمْثُل الرِّ )إمِنَّ

نه خواردنی ماڵی منداڵ و شێت و که م ئه قڵ

َفَهاَء أَْمَوالَُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه لَُكْم ِقَياًما(  )واََل ُتْؤُتوا السُّ

به  فیڕۆ نه دانی ماڵ

بُوا واََل ُترْسُِفوا إِنَُّه اَل ُيِحبُّ الُْمرْسِِفَن( )وَُكُلوا وَارْشَ
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ده ســتی بــێ ئیش ئیشــی بــۆ ده دۆزرێتــه وه ، ده ســتی ئیشــکه ر به رزده کرێته وه و 

مــاچ ده کرێــت، ده ســتی دز و خیانه تکاریــش ده بڕدرێت:

ــُه  ــِه وَالّل ــَن الّل ــَكاالً مِّ ــَبا نَ ــا َكَس ــزَاء مِبَ ــَا َج ــواْ أَيِْديَُه ــارَِقُة َفاْقَطُع ــارُِق وَالسَّ )وَالسَّ

ــٌز َحِكيــٌم( َعِزي

أهمية املال يف اإلسام

ورد لفــظ املــال يف القــرآن الكريــم 8٦ مــرة، مفــردا وجمعــا، معرفــا ونكــرة، 

ــا شــك دليــل عــى االهتــام القــرآن الشــديد باملــال، والنظــرة  ويف ذلــك ب

ــاة. ــب الحي ــوم عص ــرب الي ــا يعت ــة إىل م ــامية الخاص اإلس

ــا.... {  ــْم ِقَياًم ــُه لَُك ــَل اللَّ ــي َجَع ــُم الَِّت ــَفَهاَء أَْمَوالَُك ــوا السُّ ــاىل: } واََل ُتْؤُت ــال تع ق

ــارات  ــن التج ــهم م ــا معايش ــوم به ــا« أي: تق ــر: »قيام ــن كث ــال اب ــاء/٥، ق النس

ــا. وغره

ــْفَى  ِبــيِّ َصــىَّ اللَّــُه َعلَْيــِه َوَســلََّم َقــاَل: )الَْيــُد الُْعلَْيــا َخــْرٌ ِمــْن الَْيــِد السُّ َعــْن النَّ

ــُه  ــُه اللَّ ــْن يَْســَتْعِفْف ُيِعفَّ ــِر ِغًنــى َوَم ــْن َظْه ــِة َع َدَق ــوُل َوَخــْرُ الصَّ ــْن َتُع ــَدأْ مِبَ وَابْ

ــُه( َوَمــْن يَْســَتْغِن ُيْغِنــِه اللَّ

عــن أَِب ُهَريـْـرََة ريض اللــه عنــه قــال: َقــاَل َرُســوُل اللَّــِه - صــى الله عليه وســلم- 

ــا أََمــَر  ًبــا َوإِنَّ اللَّــَه أََمــَر الُْمْؤِمِنــَن مِبَ ــٌب الَ يَْقَبــُل إاِلَّ َطيِّ ــاُس إِنَّ اللَّــَه َطيِّ )أَيَُّهــا النَّ

ــوا َصالًِحــا إىِنِّ  َبــاِت وَاْعَمُل يِّ ــوا ِمــَن الطَّ ُســُل ُكُل ــا أَيَُّهــا الرُّ ــِه الُْمْرَســلَِن َفَقــاَل )يَ بِ

َبــاِت َمــا َرزَْقَناُكــْم(  ــا َتْعَمُلــوَن َعلِيــٌم( َوَقــاَل )يَــا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا ُكُلــوا ِمــْن َطيِّ مِبَ

ــا رَبِّ  ــَاِء يَ ــِه إىَِل السَّ ــدُّ يََديْ ــرَبَ مَيُ ــَعَث أَْغ ــَفَر أَْش ــَل ُيِطيــُل السَّ ــَر الرَُّج ــمَّ َذَك «. ُث

ــأىَنَّ  ــرَاِم َف ــِذَى بِالَْح ــرَاٌم َوُغ ــُه َح ــرَاٌم َوَملَْبُس ــُه َح بُ ــرَاٌم َوَمْرَ ــُه َح ــا رَبِّ َوَمْطَعُم يَ

ُيْســَتَجاُب لَِذلِــَك(
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ــَعْوَن يِف اأْلَرِْض  ــولَُه َويَْس ــَه َوَرُس ــوَن اللَّ ــَن ُيَحاِربُ ــزَاُء الَِّذي ــا َج َ ــاىل: } إمِنَّ ــال تع ق

ــَع أَيِْديِهــْم وَأَرُْجُلُهــْم ِمــْن ِخــَاٍف أَْو ُيْنَفــْوا ِمــَن  ُلــوا أَْو ُيَصلَُّبــوا أَْو ُتَقطَّ َفَســاًدا أَْن ُيَقتَّ

ــا وَلَُهــْم يِف اْلِخــرَِة َعــَذاٌب َعِظيــٌم { املائــدة/  نَْي ــْم ِخــْزٌي يِف الدُّ ــَك لَُه اأْلَرِْض َذلِ

33

ئه رکانه کانی ئیمان )أرکان االیمان(

١-ئیان به  خوای گه وره )أن تؤمن بالله ( 

٢-ئیان به  فریشته کان )واملائکتة(

3-ئیان به  کتێبه  ئاسانیه کان )وکتبه (

4-ئیان به  پێغه مبه ران )ورسله (

٥-ئیان به  ڕۆژی دوایی )والیوم الخر(

٦-ئیان به  قه زاو قه ده ر )وبالقدر خیره  ورشه  من الله  تعالی(

ئه رکانه کانی ئیسالم )أرکان االسالم(

خــوای  درودی  محمــد  پێغه مبه رێتــی  بــه   گــه وره و  به خــوای  ١-شــایه تیدان 

ــه ( ــول الل ــدا رس ــه  و أن محم ــه  اال الل ــهد أن ال ال ــت )تش ــه ر بێ له س

٢-نوێژ کردن )وتقیم الصاة(

3-زه کات دان به خشین )وتؤتی الزکاة(

4-ڕۆژوو گرتنی مانگی ڕه مه زان )وتصوم رمضان(

٥-حه جکردنی ماڵی خوای گه وره  )وتحج البیت ان استطعت الیه  سبیا(
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بانگه واز )الدعوة(

بێــت  ئاینه  مانــدا  ئــه  م  گه  یاندنــی  و  کــردن  خزمــه  ت  له  پێنــاو  هه  رکارێــك١ 

ــی  ــه  و کاریگه  ریه  ک ــان که  م ــه  و کاره  ، وه  ی ــه   ئ ــان بچوک ــت الم ــار بێ ــه  ر وا دی ئه  گ

ــامدا  ــی ئیس ــردن و گه  یاندن ــه  ت ک ــت له  خزم ــان هه  بێ ــان توانایه  ک ــه  ، وه  ی نی

ئه  گــه  ر به  الشــانه  وه   بچــوك بێــت نابێــت ببێتــه   مایــه  ی دڵ ســاردیان لــه   

وتانــه:   ئــه  م  له  ســه  ر  هه  یــه    منونه  مــان  نه  گه  یاندنــی.  وه  یــان  نه  کردنــی 

ــه   نفســا اال  ــی پیــرۆزدا ده  فه  رمــووێ )) الیکلــف الل ــه   قورئان  ١- خــوای گــه  وره   ل

وســعها ((٢ واتــه  خــوای گــه  وره    ئــه  رك ناخاتــه   ســه  ر هیــچ که  ســێك مه  گــه  ر 

به  قــه  ده  ر توانایــی خــۆی نه  بێــت. 

ــی  ــوا عن ــووێ ))بلغ ــت ده  فه  رم ــێ بێ ــوای ل ــه  المی خ ــه  وامان درودو س ٢- پێش
ولــوا ایــه   (( 3

واته   بیگه  یه  نن له  منه  وه   ئه  گه  ر ئایه  تێکیش بێت.

3- لــه   فه  رمووده  یه  کــی تــر درودو ســه  المی خــوای لــێ بێــت ده  فه  رمــووێ )) 

ــه    ــه  ر ب ــزن ئه  گ ــر بپارێ ــه   ئاگ ــان ل ــه   خۆت ــره   ((4 وات ــق التم ــوا بش ــار ول ــوا الن اتق

فه  رمــووده  ی  و  ئایــه  ت  چه  نده  هــا  وه  هه  روه  هــا  بێــت،  له   ته  خورمایه  کیــش 

تــر لــه  و بــاره  وه    هاتــووه   که  هانده  رمانــن ئــه  وه  ی له  توانامانــدا هه  یــه    درێغــی 

نه  که  یــن ئه  گــه  ر به  الشــانه  وه   کــه  م بێــت وه  یــان بــه  الی که  ســانێکی تــره  وه    

ــه  .   ــه  وه   زۆر گه  وره  ی ــه  روه  ردگاردا به  دڵنیایی ــه  رازووی پ ــه   ت ــه  اڵم ل ــت ! ب ــه  م بێ ک

نه  یده  فه  رمــوو  له  ســه  ربێت  خــوای  درودی  پێشــه  وامان  وانه  بوایــه    ئه  گــه  ر 

چــاو  لــه    ئایه  تێــك  خــۆ  بێــت  ئایه  تێکیــش  ئه  گــه  ر  له  منــه  وه     بیگه  یه  نــن 

یــان  ئاشــکرایه   کــه   زۆر که  مــه  ، وه    تــردا کــه   هه  یــه     ئایه  تــه ی  ئــه  و هه  مــوو 

ــت  ــش بێ ــه   خورمایه  کی ــه  ر به  له  ت ــزن ئه  گ ــر بپارێ ــه   ئاگ ــان ل ــوو خۆت نه  یده  فه  رم
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ــاڵ  ــت ! به  هه  رح ــد بێ ــت چه  ن ــه  ی ده  بێ ــی دونیایه  ک ــه  ك نرخ ــه    خورمای ــۆ   له  ت خ

هه  رکارێــك لــه   پێنــاو ئاینــی پیــرۆزی ئیســامدا بکرێــت نابێــت به   کــه  م و کــه  م 

به  هــا ســه  یر بکرێــت. له  وانه  یــه   پرســیارێكتان ال دروســت بــێ و بڵێــن بــۆ 

ــه  و  ــان هه  ی ــه   توانای ــانه  ی ک ــه  و که  س ــن زۆرن ئ ــه  ن زۆر دڵنیای ــانه   ده  ک ــه  م قس ئ

نایخه  نــه    گــه   ڕ !! وه   زۆر لــه   هۆکاره  کانیــش ده  توانــم بڵێــم ئه  وانــه    ن وه    مــن 

ــه  م پرســیارانه  ی ال  ــه    خــوای گــه   وره    ، وه   هیــوادارم کــه    هه  رکه  ســێك ئ داواکارم ل

ــکانێك الی و  ــه   ش ــه   ڕچ ــڕه   ببێت ــد دێ ــه  م چه  ن ــه  وه   ی ئ ــووه   به  خوێندن ــه    ب گه  اڵڵ

ــکات.  ــێ ب ده  ســت پ

سه رم سوڕماوه

به ناوی خوای به خشنده ی میهره بان 

درودو ســاڵو له ســه ر گیانــی پاکــی پێشــه وامان محه مــه د ئــه و محه مــه ده ی 

ــش  ــه پێ ــه ل ــت ک ــدا بهێنی ــه ر مرۆڤایه تی ــا به  س ــی وه ه ــی گۆڕانکاریه ك ــه توان ک

ئــه و دا نه هاتبــوو. 

به شــێوه یه کی گشــتی  ماڵپــه ڕه کان  و  بێــت و ســه رنجی میدیــاکان  ئه گــه ر 

بده یــن ده بینیــن هێرشــێکی زۆر تونــدو به ربــاڵو ده کرێتــه ســه ر ئاینــی پیــرۆزی 

ــت،  ــته وخۆ ده کرێ ــێوه یه کی ڕاس ــه به ش ــرش کردن ــه م هێ ــار ئ ــام، زۆر ج ئیس

ــش  ــدا... وه زۆر جاری ــر ناوێک ــاره و له ژێ ــته وخۆ، وه هه رج ــه ناڕاس ــار ب وه زۆر ج

ــه ی  ــته و جۆره ک ــان ش ــره و هه م ــێوه یه کی ت ــو به ش ــه به ڵک ــه نی ــچ کام له وان هی

جیــاوازه بــۆ منوونــه بــاڵو کردنــه وه ی به دڕه وشــتی چ بــه فلیمــی ڕووت یــان 

گۆرانــی ڕووت و گۆرانــی بێــژی نیمچــه ڕووت!!! زۆر جــار به کاریکاتێــر و زۆر 

جــار زۆر جــار به شــتی تــر...وه هه روه هــا ده بینیــن زه ختێکــی زۆر له ســه ر 
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مســوڵانان هه یــه چ لــه وواڵتــی ئیســامی وه چ لــه غه یــری ئیســامی وه 

هه رجــاره و لــه ژێــر ناوێکــدا...وه زۆر جــار هــه ر بــه گومــان، ئه ڵبــه ت مــن دیفــاع 

لــه و گیراوانــه هه مــووی ناکــه م بــێ گومــان تــاوان باریــان تێدایــه، بــه اڵم ئــه وه ی 

به شــێوه یه  هه رده گیرێــن  کــه  ئه وه یــه  سه رســوڕمانه  پرســیارو  جێگــه ی 

ك هه ڵســوکه وتیان له گــه ڵ ده کــه ن وه کــو وابێــت دادگای کرابــن و هه مــوو 

شــتێکیان به ســه ردا ســه پی بێــت! 

وه به رانبــه ر ئــه و هه مــوو هێرشــه جــۆراو جــۆره ی کــه باســان کــرد زۆر بــه 

سه رســوڕمانه وه ده بینیــن که ســانێکی زۆر لــه هه مــوو الیه کــه وه به تایبه تــی 

لــه ئه وروپــاو ئه مه ریــکا دێنــه نــاو ئیســامه وه به ڕاســتی جێگــه ی سه رســوڕمانه 

ــه  ــه وایه کان هه ی ــه پێش ــام ن ــه ئیس ــه ببن ــه ره  ک ــان له س ــه زۆری ــه ن ــۆ چونک ب

کــه یه کــان بخــات نــه  وواڵتێکــی وه هامــان هه یــه کــه ته مســیلی ڕاســته قینه 

ــت  ــك گرف ــاری زۆرێ ــه دووچ ــك له وان ــدا زۆرێ ــان کات ــکات، وه له هه م ــام ب ئیس

ده بنــه وه، سیاســی کۆمه اڵیه تــی وه هه روه هــا... لێــره دا پرســیارك دروســت 

ــکات  ــه ب ــه و خه ڵکان ــه وه وه بێــت کــه وا ل ــه پشــت ئ ــێ چ هێزێــك ل ده بێــت ده ب

ــچ  ــه هی ــه ک ــه و هێزه ی ــا ئ ــه ته  نه ــه ی زۆر ڕوون ــامه وه، وه اڵمه ک ــاو ئیس ــه ن بێن

ــه ر  ــت ه ــش دێ ــم ڕۆژێکێ ــش ده ڵێ ــت، وه منێ ــه ردا ناگرێ ــه ب ــۆی ل ــك خ هێزێ

ــه وه .  ــۆ بکات ــان ک ــزه  هه مووم ئه وهێ

کورته یه ك له سه ر حه اڵڵ و حه رام

لــه   ناتوانیــن  بێــت،  کورته یه کــه وه   نــاوی  بــه   ســه ردێڕه که ش  هه رچه نــد 

ــه اڵم  ــین. ب ــه  بنوس ــه و بابه ت ــش ل ــه ی کورته یه کی ــێوه دا کورت ــه م ش ــی ب بابه تێک

به النــی که مــه وه  ئه وه نده مــان بــۆ ده رده که وێــت حــه اڵڵ چــی یــه و حــه رام 
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چــی یــه  له گــه ڵ هه ندێــك بنه مــای ســه ره کیدا، باشــر وایــه  وه ك پێناســه یه ك 

ســه یرێکی  بــاره وه .  ئه گــه ر  لــه و  ڕونیــه ك  به رچــاو  وه   بکه یــن.  ســه یری 

شــه ریعه ی ئیســامی به گشــتی بکه یــن ده ربــاره ی حــه اڵڵ و حــه رام ده بینیــن، 

ــراوه کان  ــر حه رامک ــه ت ت ــه  وه  به تایب ــه اڵڵ و حه رام ــه ر ح ــی له س ــی که م به ش

هــه ر زۆر زۆر که مــن له چــاو حــه اڵڵ و موبــاح ڕێپێدراوه کانــدا.

حــه اڵڵ: هه رشــتێك لــه  شــه رعدا ڕێگــه ی پێــدراو بێــت ئــه وه  حه اڵڵــه ، بــه  

مانایه کــی تــر هه رشــتێك لــه  ســودو قازانجــی مرۆڤه کانــدا بێــت ئــه وه  حه اڵڵــه و 

کردنیــان کارێکــی بــاش و ئاســاییه . به کردنیــان پاداشــتی له ســه ر وه رده گیــرێ.

ــه ی  ــه رعدا ڕێگ ــه  ش ــتێك ل ــه وه ، هه رش ــه ی حه اڵڵ ــه  پێچه وان ــه رام ب ــه رام: ح ح

ــی  ــه  زه ره رو زیان ــتێك ل ــر هه رش ــی ت ــه  مانایه ک ــه ، ب ــه وه  حه رام ــت ئ پێنه درابێ

ــی و  ــزای دونیای ــی س ــه ، توش ــان تاوان ــه و کردنی ــه وه  حه رام ــت ئ ــدا بێ مرۆڤه کان

دواڕۆژیــش ده بێــت .

بــۆ ناســینه وه ی حــه اڵڵ و حــه رام ده بێــت بگه ڕێینــه وه  بــۆ شــه رع، له وێــوه  

ــیارێك  ــره دا پرس ــانه کان. لێ ــری ئینس ــه ك ژی ــت ن ــۆ ده رده که وێ ــتێتیان ب ڕاس

ــن  ــدا ده ڵێی ــه  وه اڵم ــت ل ــری بێ ــه رع دژی ژی ــرێ ش ــۆ ده ک ــت ب ــت ده بێ دروس

نه خێــر، هه رگیــز شــه رع دژی ژیــری نیــه ، ده شــبینین یه کێــك لــه  هــۆکاره  

ئیــر چــۆن  ژیریــه ،  پاراســتنی  بــۆ  ئیســامه   ئــه م  هاتنــی  ســه ره کیه کانی 

ده کــرێ دژی ژیــری بێــت. بــه اڵم خــوای گــه وره  کــه  دروســتکه ری هه مــوو 

ژیریه کــه  هه رخۆشــی ده زانــێ چ لــه  ســودو زیانه کانــی مرۆڤــن. جــا بۆیــه  

هــه ر پێوه رێکــی تــر بێــت و یاســایه ك بــۆ ئه مــه  دابنــێ گونجــاو نیــه ، بــۆ منونــه  

یه کێــك ده ڵــێ مه رشوبــات حه اڵڵــه ! بــۆ چونکــه  دکتــۆر وتویه تــی چاکــه ، 

بــا دکتۆریــش وتبێتــی چاکــه  بــه اڵم هــه ر حه رامــه   وه اڵمه که شــی ئه وه یــه  

ــدا  ــه  شه رعیش ــه ، ل ــه و دکتۆره ی ــری ئ ــتکه ری ژی ــه وره  دروس ــوای گ ــه ، خ چونک
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ــان  ــه اڵم زیانه که ی ــه  ب ــودیان تیای ــات س ــه  مه رشوب ــکراوه  ک ــه وه  باس ــان ئ بێگوم

شــه ریعه تی  ســه یریكی  منونه یــه ك.  ئه گــه ر  وه ك  ته نهــا  ئــه وه   زۆرتــره . 

ئیســامی بکه یــن ده بینیــن شــتانێکی زۆر کــه م حه رامــن بــه  بــه راورد له گــه ڵ 

حــه اڵڵ کراوه کانــدا، له به رانبــه ر هه مــوو حه رامکراوێکیشــدا حــه اڵڵ هه یــه  

ــکه ر  ــی سه رخۆش ــه ، مه رشوبات ــردن حه اڵڵ ــه  ژن ماره ک ــا حه رام ــه ، زین ــۆ منون ب

ــێ: ــه ، قانعــی شــاعیر ده ڵ ــان هه ی ــی حه اڵڵ ــه  هه زاره هــا مه رشوبات ــه ، ب حه رام

 تاشه ربه تی هه رمێ له ت و دۆشاوی رسکه م بۆ ده ست بدا

 عاره ق و تریاکی هه روه ك ژه هره  مارم بۆ چیه

گۆشــتی بــه راز حه رامــه ، گۆشــتی مانــگاو بــه رخ و حوشــرو مریشــك و به هــه زاره  

په لــه وه ری تــر حه اڵڵــه .  گــه ر بێــت  و مــرۆڤ خــۆی بیــر بکاتــه وه  ده بێنــێ 

بــۆ  هه یــه .  کــراو  حــه اڵڵ  به چه نده هــا  حه رامێکــدا  هه مــوو  له به رانبــه ر 

ناســاندن وه یــان ئــه و بنه مایانــه ی کــه  حــه اڵڵ و حه رامــی له ســه ر داده مــه زرێ 

یوســف  به نرخه کــه ی  په رتوکــه   لــه   وه ك  ده که یــن  پــێ  ئاماژه یــه ن  ته نهــا 

ــێوه  ــه م ش ــووه . ب ــدا هات القرضاوی

پڕه نسیپه کانی ئیسام ده رباره ی حه اڵڵ و حه رام

*ئه صڵ یاخود ڕه سه نایه تی له  شته کاندا ڕێگه  پێدانه .

*حه اڵڵ کردن و حه رامکردن ته نها مافی خوای گه وره یه .

* حه رامکردنــی حــه اڵڵ و حــه رام هاوڕێــی هاوبه شــی بڕیاردانــه  بــۆ خــوای 

ئه بنــه وه . زیانبه خــش  و  پیــس  ڕووبــه ڕووی شــتانی  گــه وره  حه رامکــردن 

* له  حه اڵڵکرندا پێویست به  حه رام کردن ناکات.

* هه رشتێك سه ربه ره و حه رام بکێشێ ئه وا حه رامه .

* به هانه  دۆزینه وه  )حیله ( بۆ حه رام، حه رامه .

* نیه تی پاك و دروست پاساو نییه  بۆ حه رام ئه نجامدان.
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* سڵه مینه وه  له  گومان لێکراوان )الشبهات(.

*چاوپۆشی و جیاوازی له  حه رامه کاندا نییه .

* ناچاری، ڕێگه  ئه دات به  حه رامکراوه کان.

هۆکاری الچونی تاوان له سه ر تاوانبار٢

ئه گــه ر مرۆڤــی ئیانــدار که وتــه  تاوانــه وه ، خــوای گــه وره  کۆمه ڵێــك ده رگای 

ڕه حمــه ت و بــه زه ی خــۆی کردۆتــه وه  بــۆ الچونــی ئــه و تاوانانــه ی که تێــی 

ــاکان  ــك له زان ــن. الی کۆمه ڵێ ــوا برس ــن و له خ ــێ بێن ــه ر وازی ل ــوون ئه گ که وت

ــه ر  ــه ی له س ــۆن تاوانه ک ــه وه  چ ــه  تاوان ــك که وت ــه ر یه کێ ــووه ئه گ ــر ب ئه مه جێگی

لــێ  خــوای  درودی  پێغه مبــه ر  فه رمووده کانــی  و  قورئــان  به پێــی  نه مێنــێ 

ــه رحی  ــه وه ی که له ش ــز، ئ ــی به ڕێ ــۆ خوێنه ران ــه وه  ب ــان ده که ین ــت. وه  کورتی بێ

مرۆڤــی   ( ده ڵــێ:  وه ك  باســه .  ئــه م  هاتــووه  له ســه ر  ته حاویــدا  عه قیــده ی 

ــۆکار،  ــه  ده  ه ــه م ب ــزای جه هه ن ــه  س ــه ری وات ــێ له س ــه  الده چ ــار تاوانه ک تاوانب

زانیــم له قورئــان و فه رمــووده کان(.

ــْن  ــَف ِم هــۆرکاری یه کــه م: ته وبه رکــردن: وه ك خــوای گــه وره  ده فه رمــوێ: }َفَخلَ

ــْن  ــا*إاِلَّ َم ــْوَن َغيًّ ــَهَواِت َفَســْوَف يَلَْق ــَاَة وَاتََّبُعــوا الشَّ ــٌف أََضاُعــوا الصَّ بَْعِدِهــْم َخلْ

ــَة واََل ُيْظلَُمــوَن َشــْيًئا{3 واتــه  ــَك يَْدُخُلــوَن الَْجنَّ ــاَب وَآَمــَن َوَعِمــَل َصالًِحــا َفأُولَِئ َت

 لــه دوای ئــه وان که ســانێك له نه وه کانیــان بوونــه  جێنشــین، که نوێژه کانیــان 

ئه وانــه  تووشــی  که وتــن،  نه فســیان  ئاره زووه کانــی  شــوێنی  به زایــه داو 

2وه رگێراوه له کتێبی االیمان محمد نعیم یاسین. مانای ئایه ته کان له ته فسیری ئاسان بۆتێگه یشتنی قورئان برهان محمد امیین.

3مریم ٥٩



45

پهيامىئيسالمىقيبله

گومــڕای و ســه رگه ردانی و ســزا ده بــن )له دونیــاو قیامه تدا(*جگــه  له وانــه ی 

ــاوه ڕی دامــه زراو ده هێنــن و کارو کــرده وه ی چــاك ئه نجــام  که ته وبه ده کــه ن و ب

لــێ  ســته مێکیان  جــۆره   هیــچ  به هه شــته وه و  ده چنــه   ئه وانــه   ئــا  ده ده ن، 

ــت. ناکرێ

أَُتــوُب  َفأُولَِئــَك  ُنــوا  َوبَيَّ وَأَْصلَُحــوا  َتابُــوا  الَِّذيــَن  }إاِلَّ  ده فه رمــوێ  وه هه روه هــا 

کــردووه و  ته وبه یــان  واتــه  جگــه  له وانــه ی  الرَِّحيــُم{4  ــوَّاُب  التَّ وَأَنَــا  َعلَْيِهــْم 

چاکســازیان ئه نجامــداوه و ئــه و حه قیقــه ت ڕاســتیان ڕوونکردۆتــه وه  کــه  جــاران 

ــم زۆر  ــا منیش ــرم وته نه ــێ وه رده گ ــان ل ــه  گه ڕانه وه که ی ــاردبوویانه وه ، ئائه وان ش

ته وبــه  وه رگــرو دلوڤــان و میهره بانــم.

ته وبه یه کــی  الده بــات  مــرۆڤ  له ســه ر  که ســزا  ته وبــه ی  ئــه و  ته وبــه ، 

ته وبه کــه  دڵســۆزیه وه   بــه  وه   کــه  له دڵه وه یــه و  ڕاســتییه )النصوح(ه ئه وه یه  

لــه وه ی  ده بێتــه وه   وه په شــیان  و  ده نــێ  پێــدا  به ووتــه  دانــی  وه   ده کات، 

که جارێکــی  به خــۆی  ده دات  بــاش  وه به گوڕێکــی  له تــاوان،  که کردوویه تــی 

ده کات. باشــه   کاری  و  ســه ریان  نه چێتــه وه   تــر 

تاوانبــار،  نه دانــی  وه ســزا  تــاوان،  لێخۆشــبوونی  بــۆ  ده بێته هۆیــه ك  ته وبــه  

ــتێکی  ــچ ش ــه  هی ــه  له م ــدا، وه  جگ ــوان زانایان ــه  له نێ ــدا نی ــاوازی تێ ــه ڕا جی ئه م

وه ك خــوای  له ته وبــه ،  به ته واوه تــی جگــه   تــاوان  نابێتــه  لێخۆشــبوونی  تــر 

ُفــوا َعــَى أَنُْفِســِهْم اَل َتْقَنُطــوا  گه وره ده فه رمــوێ }ُقــْل يَــا ِعَبــاِدَي الَِّذيــَن أرَْسَ

ــه ی  ــه  ئ ــوُر{٥ وات ــَو الَْغُف ــُه ُه ــا إِنَّ ــوَب َجِميًع نُ ــُر الذُّ ــَه يَْغِف ــِه إِنَّ اللَّ ــِة اللَّ ــْن رَْحَم ِم

ئــه ی  ده فه رموێــت:  خــوا  بڵــێ:  پێیــان  الله علیه وســلم  صلــی  پێغه مبــه ر 

ــد  ــان زۆره ، نائومێ ــردووه و غه ڵه تت ــار ک ــان گوناهب ــه ی که خۆت ــم  ئه وان به نده کان

مه بــن له ره حمه تــی خــوا، چونکــه  به ڕاســتی ئه گــه ر ئێــوه  ته وبــه ی ڕاســت 

بقرة ١٦٠ 4
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بکــه ن، خــوا له هــه ر هه مــوو گوناهــو هه ڵه کانتــان خــۆش ده بێــت، چونکــه 

ــه و زۆر به ســۆزو میهره بانیشــه . ــه زۆر لێخۆشــبوو لێبورده ی ــه و خوای  بێگومــان ئ

خــوای  وه ك  )االســتغفار(:  کــردن  لێخۆشــبوون  داوای  دووه م:  هــۆکاری 

بَُهــْم  ــُه ُمَعذِّ بَُهــْم وَأَنْــَت ِفيِهــْم َوَمــا َكاَن اللَّ ــُه لُِيَعذِّ گه وره ده فه رمــوێ }َوَمــا َكاَن اللَّ

َوُهــْم يَْســَتْغِفُروَن{٦ واتــه  بێگومــان خــوای گه وره )به قســه ی ئــه وان نــاکات( 

بــه اڵو ســزا نــادات به ســه ریاندا، له کاتێکــدا تــۆ له ناویانــدا ببیــت )بــه ئومێــدی 

ئــه وه ی هه ندێکیــان بــاوه ڕ بهێنــن(، هه روه هــا خــواش ســزا ده ر نیــه  له کاتێکــدا 

ــه ن. ــبوون بک ــه وان داوای لێخۆش ئ

ــه وه ،  ــزی ته وبه کردن ــه م داوای لێخۆشــبوونه ش ده چێتــه  ڕی خــۆی له ڕاســتیدا ئ

که وتــووه  تێــی  تاوانانــه ی  لــه و  لێخۆشــبوونه  داوای  ئیســتیغفار  چونکــه 

ئه وه شــی  ته وبــه   بــه اڵم  به داواکردنه کــه .  ئــه وش  ده ســه ملێنێ   په شــیانی 

تیایــه  کــه  له داهاتــوودا جارێکــی تــر نه گه ڕێتــه وه  ســه ر تاوانــه کان.

ــَاَة  ــِم الصَّ ــوێ }وَأَِق ــوای گه وره ده فه رم ــه : خ ــرداری چاکه ی ــێهه م: ک ــۆکاری س ه

َذلِــَك  َئاِت  ــيِّ السَّ ُيْذِهــْنَ  الَْحَســَناِت  إِنَّ  اللَّْيــِل  ِمــَن  َوُزلًَفــا  َهــاِر  النَّ َطــَريَفِ 

اِكِريــَن{٧ واتــه  نوێــژ به چاکــی ئه نجــام بــده  له هــه ردوو ســه ری  لِلذَّ ِذْكــَرى 

ڕۆژه وه )که نیــوه ڕۆ و عــه رسه ( و له ســێ کاته کــه ی شه ویشــدا کــه ) مه غریــب 

به ڕاســتی  ڕۆژه وه ،  ئه وســه ری  ئه مســه رو  لــه )  نزیکــن  به یانی(یــه   و عیشــاو 

کــرده وه  چاکــه کان کــرداره  خراپــه کان الده بــه ن و گوناهــه کان ده شــۆنه وه ، ئــه وه 

 ئامــۆژگاری و بیرخه ره وه یــه  بــۆ ئه وانــه ی یــادی خــوا ده کــه ن.

هــۆکاری چــواره م: که وتنــه  نــاو کێشــه ی دونیاییــه وه : پێغه مبــه ر درودی خــوای 

لــێ بێــت ده فه رمــوێ: } مــا یصیــب الؤمــن مــن وصــب، وال نصــب، وال غــم ، وال 

األنفال ٣٣ 6
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هــم ، وال حــزن، حتــی الشــوکة یشــاکها اال کفــر اللــه  بهــا مــن خطایــان{8 هــه ر 

ناخۆشــی و خــه م و خه فــه ت و توشــی مســوڵان ببێــت ده بێته هــۆی الچونــی 

ــه وه   ــی ی ــاو ناخۆش ــه  ن ــه  که وتن ــت. بزان ــش بێ ــه ر دڕکێکی ــا ئه گ ــه کان هه ت تاوان

ده بێــت هۆکارێــك بێــت بــۆ الچونــی تــاوان، وه ئه گــه ر ئــه و که ســه ی ده که وێتــه  

ده ســت  خێریشــی  ئه وکاتــه   له ســه ری  گــرت  ناخۆشــیه وه  ئارامــی  نــاو 

ــی.  ــی تاوانه کانیش ــۆی الچون ــه  ه ــه  ده بێت ــه وه  ک ــه روی ئه وه ش ــت له س ده که وێ

ــه   ــاد ده کات ــر زی ــی ت ــه  تاوانێک ــه ری ئه وکات ــرت له س ــی نه گ ــه ر ئارام ــه اڵم ئه گ ب

ســه ری تاوانه کانــی له ســه روی ئه وه شــه وه  کــه  ئــه م ناخۆشــیه نا بێتــه  هــۆی 

الچونــی تاوانه کانــی.

هۆکاری پێنجه م: سزادانی ناو گۆڕه.

هۆکاری شه شه م: ناڕه حه تیه کانی دواڕۆژه .

گــه وره  که خــوای  که ســانه یه   ئــه و  کردنــی  شــه فاعه ت  حه وتــه م:  هــۆکاری 

 فه رمانــی شــه فاعه ت کردنیــان پــێ بــدات لــه ڕۆژی دوایــدا.

ــه  کــه  به ڕه حه مریــن که ســه ،  هــۆکاری هه شــته م: لێخۆشــبونی خــوای گه وره ی

جگــه  له شــه فاعه تکردن. وه ك خــوای گــه وره  خــۆی ده فه رمــوێ }إِنَّ اللَّــَه اَل 

ــْد  ــِه َفَق ــْرِْك بِاللَّ ــْن ُي ــْن يََشــاُء َوَم ــَك لَِم ــا ُدوَن َذلِ ــُر َم ــِه َويَْغِف ــْرََك بِ ــُر أَْن ُي يَْغِف

ــاوه ڵ و  ــه  ه ــه وه  ک ــت ل ــۆش نابێ ــوا خ ــتی خ ــه  به ڕاس ــًدا{٩ وات ــَااًل بَِعي ــلَّ َض َض

شــه ریکی بــۆ بڕیــار بدرێــت و جگــه  لــه و )هاوبــه ش دانانــه ( له گوناهه کانــی تــر 

بــۆ هه رکــه س بیه وێــت و شایســته ی بێــت و )په شــیان بێــت( خــۆش ده بێــت، 

ــڕا  ــتی گوم ــه وه  به ڕاس ــدات، ئ ــار ب ــوا بڕی ــۆ خ ــاوه ڵ ب ــه ریك و ه ــه وه ی ش ــا ئ ج

ــی زۆر دوور. ــه  گومڕایه ک ــووه  ب ب

هــۆکاری نۆیــه م: دوعــاو پاڕانــه وه ی مســوڵان بــۆ یه کــری پێــش مــردن و 

بخاري 8
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دوایــی مــردن.

هــۆکاری ده یــه م و کۆتایــی: ئه وشــتانه ی که ده بنــه  هــۆی گه یاندنــی چاکــه 

دوای مــردن  وه ك: حــه ج کــردن، ڕوژوو گرتــن وه هه روه هــا.

ــت  ــۆش بێ ــان خ ــوو گوناهه کامن ــوای گه وره له هه م ــن له خ ــدا داواکاری له کۆتایی

ــتی  ــه وه ی دوو پاداش ــۆ ئ ــه کان ب ــه ر ناڕه حه تی ــی له س ــێ ببه خش ــان پ و ئارامی

تیــا وه رگریــن. وه  بــه ده م  خه مه کانــی یه کریــوه  بیــن و دوعــای خێــر بــۆ یه کــر 

ــه و داوای  ــاراو بێــت به ته وب ــن. زوبامنــان پ ــا پاداشــتی له ســه ر وه رگری ــن ت بکه ی

لێخۆشــبوون له خــوای گــه وره  تــا پاداشــتی له ســه ر وه رگریــن و ببنه مایــه ی 

ــوای  ــه ت خ ــه  خزم ــی بگه ین ــێوه یه کی وا به پاک ــان به ش ــڕینه وه ی تاوانه کامن س

گه وره امیــن.

مسوڵمان لە نێوان عەقڵ و شەیتاندا

بــە دەروازەیەکــی کورتــدا دەچینــە نــاو ئــەو بابەتــەی کــە ســەردیڕەکەمان 

ــۆی  ــتا خ ــا ئێس ــداوە ت ــەری هەڵ ــەفە س ــەوە فەلس ــەو کات ــاوە، ل ــاو ن ــاوەوە ن بەن

لــە چوارچێوەیەکــدا دەخولێنێتــەوە بــۆ ئــەوەی وەاڵمــی پرســیارەکانی دەســت 

بکەوێــت و وە بــە بەردەوامــی پرســیاری تــر دێتــە ئــاراوە...!، لــە زانکــۆ قوتابیەکم 

لەگەڵــدا بــوو لــە قســمی فەلســەفە دەیخوێنــد هەمــوو ئاواتــی چەند پرســیارێك 

ــردوو  ــەواو ک ــۆی ت ــت، زانک ــتی بکەوێ ــراوەوە دەس ــمی ناوب ــەی قس ــوو لەڕێگ ب

دەســتی نەکــەوت و وازی لــە فەلســەفەش هێنــا، هەمــوو ئەوا زانا ئیســامیانەش 

کــەوا چوونــە نــاو فەلســەوەو لــە ڕوانگــەی ئــەو فەیلەســوفانەوە بــۆ فەلســەفەیان 

ڕوانــی زەمەنێکــی زۆریــان لەگــەڵ فەلســەفەدا کوشــت و دواتر تەوبەیــان کردوو 

گەڕانــەوە ســەر بنەمــا ســەرەکیەکەی خۆیــان، هەتــا هەیانــە زۆر بــە تونــدی دژی 
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ــرد،  ــان ک ــە باس ــەی ک ــەو ڕوانگ ــارە ل ــەت دی ــتێتەوە، ئەڵب ــەفە دەوەس فەلس

لێــرەدا ئــەو پرســیارە خــۆی قیــت دەکاتــەوەو دەپرســێ ئــەم بابەتــە چ پەیونــدی 

بــە فەلســەوە هەیــە؟ وەاڵمەکەشــی خــۆ دیــارە مــادام باســی عەقڵــی تێــدا هــات 

گرنگــە ئــەم بۆچوونانــەی لەگەڵــدا بــاس بکەیــن و گرنگــی و الوازی عەقــڵ لــە 

ژیانــی مســوڵاناندا بــە کورتــی بخەینــە ڕوو، کاتێــك فەلســەفە جەخــت دەخاتە 

ــت  ــات دەیەوێ ــێ و دەیب ــەفێنێ و دەی هێن ــە دەفەلس ــڵ و عەقڵەک ــەر عەق س

هەرچــی عەقــڵ دەرکــی پــێ نەکــرد وەیــان لــە تــەرازی عەقڵــدا کێشــی خــۆی 

نەبــوو ئیــر بــە نــا لۆژیکــی لــە قەڵــەم بــدات و الوازی بــکات، بەاڵم کە دیراســەی 

زۆری  هاوســەنگیەكی  بەڵکــو  یــە،  نــی  شــێوەیە  بــەو  دەکەیــن  ئیســامی 

پاراســتووە لــە نیــوان جەســتە، ڕۆح، عەقــڵ، نەفــس وە دڵــدا، هیــچ الیەنێکــی 

ــە  ــی خســتووەتە ڕوو ب ــە پشــتگوی نەخســتووەو گرنگــی هەموویان ــەو الیەنان ل

ــە فەلســەفەدا جێگــەی  ــە کاتێکــدا ل ــێ داوە، ل ــەواوی پ تایبــەت دڵ گرنگــی ت

ــە  ــە دێین ــت، وە ک ــڵ دەکرێ ــی عەق ــەوەی باس ــە وەك ل ــی ی ــەخ ن ــدە بای ئەوەن

ســەر زەمینــەی کــرداری پێچەوانەکــەی فەلســەفەو پــڕاو پــڕی ئــەوەی ئیســام 

دەی بینــێ دەی بینیــن، هەربۆیــە ســەرەنجام ناتوانــم بــاوەڕم بــەو ووتــەی 

ــە  دکتــۆر محێدیــن محەمــەد ئەحمــەدی خانــی نەبێــت کــە دەڵــێ : کرمێــك ل

ــان چــۆن  ــگات، وە ئینس ــێ ب ــە ت ــەواوی دارەک ــە ت ــت ل ــدا چــۆن دەتوانێ دارێک

دەتوانێــت بــە تەمەنێکــی حەفتــا ســاڵە لــە هەمــوو ئــەم گــەردون و ژیانــە تــێ 

ــان  ــەوە. وەی ــەکات ڕەدی بکات ــێ ن ــاوەڕی پ ــك ب ــە لۆژی ــەو ب ــەوەی ئ ــگات و ئ ب

بانگخــوازی بەنــاو بانگــی ئەمریکــی یوســف ئیســتەس لەســەر حیجــاب دەڵــێ: 

ــە  ــە چونکــە ب ــەر نەکردای ــە ئینســان جلــی لەب ــە دەبوای ــە لۆژیــك بوای ئەگــەر ب

ــەی  ــردوو ڕۆژان ــی ڕاب ــە ژیان ــەش ل ــە ئێم ــەس ل ــووە.   هەرک ــك ب ــە دای ــی ل ڕووت

خۆمانــدا دەتوانیــن عەقڵــی خۆمــان تاقــی بکەیتەنــەوەو دیســان بیدەنــەوە لــە 
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چوارچێــوەی عەقڵــی ئێســتەمان... دەبینیــن زۆر لــە شــتە ڕابردووەکامنــان 

ــان  ــت، وەی ــان دێ ــان پێی ــار پێکەنینیش ــرە زۆرج ــاوە، بگ ــان نەم ــان پێی باوەڕم

هەندێكــی پەنجــەی خۆمانــی بــۆ دەگەزیــن و زۆر لێیــان پەشــیانین، لــە 

ــە، مــن تەنهــا  ــەوە کردوومان ــەو پــەڕی عەقڵیەمتان ــە کاتــی خۆیــدا ب کاتێکــدا ل

باســی خــۆم بکــەم زۆرکارم کــردووە لــە ژیامنــدا ئێســتە لێــی پەشــیانم، وەیــان 

بەشــێوەیەکی تــر بڵێــم ئەگــەر ئــەو کارو کردەوانــە بگەڕێرایەتــەوە بــۆ ئێســتە 

بەشــێوەیەکی تــر دەم کــردن، هەندێکــی نــەم دەکردنــەوەو هەندێکــی تریــان 

باشــرم دەکــرد، هیــچ کــەس وا نازانــم هــاوڕا نەبێــت لەگەڵمــداو هەمــان 

بۆچۆنــی ال دروســت نەبــوو بێــت، کاتێــك نووســەرێکیش کــە کتێبەکــەی 

چــاپ دەکاتــەوە دەبینیــن هەندێــك دەســتکاری تــازەی دەکات، کتێبــی وا 

ــکاری  ــە تازەکانیــدا گۆڕان ــە هەمــوو چاپ ــە بیســت جــار چــاپ کراوەتــەوە ل هەی

ــان  ــەوا بۆم ــن ئ ــە بڕامیی ــەم خاڵ ــا ل ــە ووردی تەنه ــەر ب ــووە، ئەگ ــەوە بین بەخۆی

دەردەکەوێــت کــە عەقــڵ بــەردەوام لەگەشــەدایەو ســنورێکی دیــاری کــراوی بــۆ 

نــی یــە، وەگــەر مبانەوێــت کارەکانیشــان تەنهــا بــە عەقــڵ بکەیــن ئــەوا بــەرەو 

تیاچوومنــان دەبــات، ئەمــەش مانــای وا نــی یــە عەقــڵ بــێ نــرخ بکــەم، چونکــە 

ســەرچاوەی عەقڵــە ئێســتە مــن ئــەم بابەتــە دەنووســم، وە ســەرچاوەی عەقڵــە 

ئێــوەش دەیخوێننــەوە بــەاڵم عەقــڵ هەمــوو شــتێك نــی یــەو نابێــت ئینســان 

ــەی  ــکات. ئ ــەو ب ــی ئ ــە قوربان ــا ب ــی تەنه ــەوەو کردەوەکان ــە داوی عەقڵ بکەوێت

شــەیتان چــی پەیوەنــدی بــەم مشــتوو مــڕەوە بــوو، کــە عەقڵــان ناســی ئەوســا 

شــەیتان زوو پەردەکــەی لەســەر ال دەچێــت و کارە دزێوەکانــی ئاشــکرا دەبێــت، 

ئــەوەی شــەیتان بــە مســوڵانی دەکات و بــە بەردەوامــی لــە خشــتەی دەبــات 

منوونــە گەلێکــی عەقڵیــەو بــە عەقــڵ بــاوەڕی پــێ دەکات کــە زۆر کــرداری 

ــە  ــر الیەن ــە زیات ــەاڵم ئێم ــەوە، ب ــی تریش ــە ڕووەکان ــەت ل ــکات، ئەڵب ــە ب خراپ
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ــد منوونەیــەك: ــە چەن ــارەدا ئاشــکرا دەکەیــن ب ــەم ووت ــی ل عەقڵیەکان

١-شــەیتان بــە ئینســان دەڵــێ نوێــژ مەکــە ناڕەحەتــە بیــری لــێ بکــەرەو هەمــوو 

ڕۆژێــك پێنــج جــار ئەمــە چــی یــە! چــۆن دەکرێــت! کەچــی زۆرکــەس بــاوەڕی 

ــووە  ــەش کــە شــەیتان پێــی ووت ــەو منوونان ــکات، ئ ــە عەقــڵ و نای پــێ دەکات ب

دەیهێنێتــەوە، لــە کاتێکــدا ئەگــەر پێــی بڵێــی بــۆ نوێــژ ناکەیــت؟. وە ئێمــەش 

دەڵێیــن ئایــە ئەمــە لۆژیکــە ئــەو کەســەی کــە نوێــژ نــاکات کاری لــە نوێــژ گرانر 

نــاکات، لەکاتێکــدا نوێــژ بــە هەمــوو شــێوەیەك ئاســانکاری تێــدا کــراوە.

ــی  ــە پێ ــۆ منوون ــوڵان دەکات، ب ــە مس ــژدا ب ــە نوێ ــی ل ــەیتان کاڵ و کرچ ٢-ش

دوادەخــات بــە بیانــوی هیاکیــەوە ئایــا دواتــر هــەر نابێــت هەمــان کــردار 

بــکات، وەیــان نوێــژی بەیانــی زۆر ختوکــەی دەدات و بــە بیانــوی خــەوەوە 

نوێژەکــەی لــە کیــس دەبــات!. زۆرکــەس دەڵــێ کــە نوێــژی بەیانیــم کــرد خــەوم 

لــێ ناکەوێتــەوە جــا خــۆ ئەگــەر بیانوەکــەی شــەیتان لــە جێگــەی خۆیــدا بوایــە 

ــەوە. ــێ بکەوتایەت ــەوی ل ــە خ دەبوای

3-شــەیتان دەڵــێ ڕۆژوو زۆر ناڕەحەتــە بابــە لــەو گەرمــای کوردســتانە! لــەو 

ڕۆژگارە درێــژە چــۆن دەتوانیــت بیگریــت؟!. بــەاڵم هەمــان کــەس ئەگــەر 

ــۆ  ــەوەی ب ــواردن و خواردن ــی خ ــۆر نەخواردن ــت و دکت ــیەك بێ ــی نەخۆش توش

ــوو  ــکات هەم ــەرپێچیش ب ــەر س ــۆ ئەگ ــکات، خ ــە دەی ــەو کات ــر ل ــت زیات دابنێ

ــوو  ــۆی نەب ــەی خ ــە جێگ ــە ل ــە نەتوانینەک ــتی دەکات، کەوات ــك سەرزەنش خەڵ

ــۆ خــۆ  ــوو، زۆرکــەس هــەر ب ــۆ خــوای گــەورە ب ــوو کــە ب ــەوە ب تەنهــا گرفتەکــە ئ

الوازکــردن ئامــادەن چەندەهــا مانــگ بــەڕۆژوو بــن بــەاڵم بــۆ خــوا ئــەو مانگەیــان 

ــێ دەبێــت گــران دەبێــت.  ل

ــەی  ــەژار ک ــە ه ــدە ب ــەی ب ــت پارەک ــی دەکەی ــۆ چ ــەج ب ــێ ح ــەیتان دەڵ 4-ش

خــوا پێویســتی بــەو حەجــەی تۆیــە خەڵکــی وا دەمــرن لــە برســا! بــەو شــێوەیە 
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قەناعــەت بــە کەســەکە دەکات کــە حــەج نــەکات، دوای پارەکەیــش نابەخشــێ! 

ــری زۆرە  ــوی ت ــر دوای بیان ــردی ئی ــەی ال دەرک ــری حەجەک ــدە فک ــەر ئەوەن ه

بــۆ ئــەوەی فکــری بەخشینەکەشــت ال دەرکات، وەیــان هەمــان کــەس کــە 

ــارە یــان ناڕەحەتــی، ئامادەیــە  ــۆی پ ــوی بــۆ حەجەکــە دەهێنێتــەوە بەه بیان

بەچەندەهــای زیاتــر لــەو پــارە ســەرف بــکات و زیاتــر ناڕەحەتیشــی ببێــت، بــۆ 

چــوون بــۆ وواڵتانــی تــر بــۆ ســەفرەو ســیاحەت، کەچــی ئــەو ســیاحەتە دینیــە 

ــۆ دەهێنێتــەوە. ــوی ب هــەزارو یــەك بیان

٥-شــەیتان دەڵــێ زەکات مــەدە، بــە ئارەقــی خــۆت ئــەو پارانــەت پەیــدا کــردووە 

پێویســتت پێــی دەبێــت، زۆرە ئــەوەی شــەرع داوای دەکات! وا دەکات ئــەو پایــە 

گرنگــە پشــتگوێ بخــات لــە کاتێکــدا ئەهلــی مزگەوتیشــە، لــە کاتێکــدا زەکات 

ــێ  ــارەی پ ــەو پ ــر ل ــەاڵم زیات ــاکات، ب ــەم ن ــاڵ ک ــە م ــەرعی ل ــی ش ــی دەق بەپێ

ســەرف دەکات بــە شــتی الوەکــی و نــا پێویســتدا، خانوەکــەی کــە عەیبــی نــی 

یــە پێــی دەڕوخێنێــت و بــە چەندەهــا پــارەی زیــادە پێــی دروســت دەکاتــەوە لــە 

کاتێکــدا کاتــی خــۆی کــە خانووەکــەی دروســت کــردووە بــە ئەوپــەڕی عەقڵیەوە 

وای دروســت کــردووە نــەك خــۆی کــوڕی کوڕیشــی تێیــدا بــژی، ســەیارەکەی 

پــێ دەفرۆشــێت کــە هیــچ عەیبــی نــی یــە بەبیانــوی ئــەوەی کیلۆمەترەکــەی 

ــەك و  ــڕی ی ــتە گێ ــداو خس ــلفت لێ ــەر س ــەیارە ه ــۆ س ــەی خ ــە! ئ ــی ی ــفر ن س

یــەك تــەکان بــدات ئیــر کیلۆمــر ســفریەکەی نامێنێــت، ئیــر بــەو شــێوەیە 

لــە هــەردووالوە شــەیتان لــە خشــتەی دەبــات کارە خێــرەکان نــەکات بەهــۆی 

پــارەوە ئیــرساف و تەبزیــر بــکات هــەر لەســەر پــارە! توخــوا ئەمــە چ عەقڵێکــە.

ئەوانــە تەنهــا چەنــد منوونەیەکــی ئاســایی بــوون کــەوا مســوڵان لەنێــوان 

عەقڵــی و شــەیتاندا چــۆن لــە خشــتە دەبرێــت.
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دیارده ی خۆ کوشتن له  ئه وروپا دیوی نادیار

ــه .  ــی ی ــت بین ــی و ڕاس ــه  دووربین ــتی ب ــه ره و پێویس ــان خه ڵه تێن ــی ژی ڕوکه ش

ئــه وه ی لــه  ڕووکه شــدا و به ئاشــکرا ده بیرێــت مــه رج نیــه  دیــوی نــاوه وه ش 

ــانێك  ــت که س ــان بیس ــن ده م ــتان بووی ــه  کوردس ــه  ل ــت. ک ــێوه  بێ ــان ش هه م

ــووت  ــان ده کــوژن! ئێمــه ش ســه رمان ســوڕده ماو ده مان ــا خۆی ــه  ئه وروپ هــه ن ل

ــی زۆر  ــه ؟ منداڵ ــان ناخۆش ــۆن؟ ژیانی ــه  بیخ ــی ی ــان ن ــت؟ ن ــی بێ ــت بۆچ ده بێ

ــردوون؟  ــزاری ک ــۆڕ بێ ــه ڕو ش ــن؟ ش ــه ده ر ده ب ــردوون؟ زوو زوو ده رب ــزاری ک بێ

گرانــی و بێکاره بــای و خزمه تکوزاریــه کان بێتاقه تــی کــردوون؟ کاریــان ده ســت 

ــه ر  ــان، له ب ــوو الم ــت ده ب ــر دروس ــیاری ت ــا پرس ــه و چه نده ه ــت؟ ئه مان ناکه وێ

ــه اڵم  ــرده وه . ب ــان ده ک ــه  واش بیرم ــوو هه ربۆی ــه  ب ــه  ئه وان ــی ئێم ــه وه  گرفته کان ئ

لــه  ڕاســتیدا هیچێــك له وانــه  نــی یــه !!! ئــه ی ده بێــت چ بێــت وا لــه  مرۆڤــه کان 

ــی  ــۆی لێ ــی خ ــدا خه ڵک ــه  کاتێک ــت؟ ل ــۆی بکوژێ ــۆی خ ــتی خ ــکات به ده س ب

ڕاده کات بــه  شــێوه یه کی گشــتی؟ وه  زۆرجــا زۆر کــه س بــه  چه نده هــا کاری 

نابه جێــش ده کات لــه  پێنــاو مانــه وه ی خۆیــدا!  زۆرێــك که ســانی تــر ده کات 

ــر  ــتی له بی ــن ڕاس ــك گه وره تری ــدا!  زۆرێ ــه وه ی خۆی ــاو مان ــه  پێن ــی ل ــه  قوربان ب

ده چێــت لــه  پێنــاو مانــه وه و هورگــی خۆیــدا؟! هه مــوو ئــه و پرســیارانه  و زۆرێکــی 

ــدا ده هــات و وه ده کرێــت هه مــان پرســیارو زیاتریــش به بیــری  تریــش به بیرمان

کاســانێکی تریشــدا هاتبێــت و بێــت. بــه اڵم له  ڕاســتی دا ئه وانه  هیچــی وه اڵمی 

ڕاســتێتی ئــه و خــۆ کوشــتنانە  نیــن! چونکــه  ده بینیــن ئــه و گرفتانــه  هیچیــان 

ــاوه ڕه   ــی ب ــش نه بوون ــتێکه  ئه وی ــه ر ش ــا له ب ــت! ته نه ــی ده کوژێ ــن وه  خۆش نی

ــه و وه  کاری  ــی ی ــه و چ ــتێتی ئ ــت ڕاس ــه  بزانێ ــی وا ک ــه روه ردگار، باوه ڕێک ــه  پ ب

خۆشــی چــی یــه  لــه  ژیانــدا. ئه وه شــه  کــه  وا ده کات لــه  ئاســت ناڕه حه تیه کانــی 
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ــه ره نجامی  ــت! س ــر بزانێ ــه  باش ــردن ب ــت و م ــۆی ڕابگرێ ــت خ ــدا نه توانێ ژیان

بــۆ ژیــن چه نــد  ئــه م کارانــه  بۆمــان ده رده که ویــت کــه  فه لســه فه ی دیــن 

ــه  ئاســت هه مــوو  ــن ل ــه روه رده  ده کات کــه  خۆگرب ــه ... چــۆن مرۆڤــه کان پ جوان

بارودۆخه کانــدا  له هه مــوو  خۆیــان  چــۆن  ژیانــدا...  وچه ڵه مه کانــی  ته نــگ 

بــۆ  پێده گه یه نێــت  مرۆڤــه کان  چــۆن  چــاك...  به شــێوه یه کی  بگونجێنــن 

ــه ت  ــش قه ناع ــه کان ده کات به که می ــه  مرۆڤ ــان و ده وروبه ریان...چــۆن وا ل خۆی

بــۆ  ده رده که وێــت  دینــدا  فه لســه فه کانی  لــه   تــر  زۆرێکــی  بن...ئه وانــه و 

ــِنُّ  ــوا َوَتْطَم ژیــان... به ڕاســتی ڕاســته  خــوای گــه وره  فه رموویه تــی ]الَِّذيــَن آَمُن

ــِه َتْطَمــِنُّ الُْقُلــوُب[ . بێگومــان به یــادی خــوای  ــِه أاََل بِِذْكــِر اللَّ ُقُلوبُُهــْم بِِذْكــِر اللَّ

گــه وره  دڵــه کان ئــارام ده بــن ئه گــه ر له هــه ر باردۆخێکــدا بێــت. وه  به یــادی خــوا 

ــێك  ــن که س ــه  ده بینی ــه ر بۆش ــن. ه ــارام ناب ــه کان ئ ــتێك دڵ ــچ ش ــت به هی نه بێ

ده باته ســه رو  ژیــان  ده رده ســه ری  به هــه زار  ڕاســته قینه یه   مســوڵانی  کــه  

ــه  خــوای گــه وره  ئارامــی  ــه  کۆتایــدا داواکارم ل ــا نایــه ت. ل ــه ش به بیری ــه و کاران ئ

ــکات. ــر ب ــدا جێگی ــه  دڵه کامنان ــه رده وام ل ب

ئه مــه ش دیمه نێکــه  لــه  چه نده هــا دیمه نــی هه مــان شــێوه ی شــاراوه ی نــاو 

کۆمه ڵگــه ی ئه وروپــی. فه رمــوون بــه  فیدیــۆ به چــاوی خۆتــان بیبینــن کــه  

چــۆن هه وڵــی خــۆ کوشــن ده دات دوو کچــی گه نجــی ســویدی لــه  به ریتانیــا.

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/7636577.stm 
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ئامۆژگاری بۆ خەڵکی بەسرە١٠

ــازاڕی  ــه  ب ــك ب ــت ڕۆژێ ــێ بێ ــوای ل ــی خ ــه م ڕه حمه ت ــوڕی ئه ده ــی ک ئیرباهیم

ــان:  ــرد ووتی ــێ ک ــیاریان ل ــی و پرس ــه وه  لێ ــۆ بون ــی ک ــه ڕی خه ڵک ــه رسه دا تێپ ب

ــون  ــوێ : )ادع ــدا ده فه رم ــه  کتێبه که ی ــه وره  ل ــوای گ ــحاق خ ــی ئیس ــه ی باوک ئ

ــه  داوه م لــێ بکــه ن وه اڵمتــان ده ده مــه وه ، ئێمــه  ســاڵێکه   اســتجب لکــم(١١ وات

داوا ده که یــن که چــی وه اڵمــان ناداتــه وه!  ئیرباهــم ووتــی: ئــه ی خه ڵکــی 

ــه  ده شــت: ــه رسه  دڵتــان مــردووه  ل ب

یه که م: خواتان ناسی و وه  مافیتان نه دا.

دووه م: کتێبه که ی خواتان خوێنده وه و وه  کارتان پێ نه کرد.

ســونه ته که یتان  و  ده کــه ن  پێغه مبــه ر  خۆشه ویســتی  سێهه م:بانگه شــه ی 

ــاوه . واز لێهێن

بــه   کاره کانتــان  که چــی  ده کــه ن  شــه یتان  دژایه تــی  بانگه شــه ی  چــواره م: 

نه وه یــه . پیچه وا

پێنجه م: ووتتان به هه شتان خۆش ده وێت که چی کارتان بۆ نه کرد.

شه شه م: ووتان له  ئاگر ده ترسین وه  جسته ی خۆتان کرده  بارمته  بۆی.

حه وته م: ووتتان مردن ڕاسته  که چی خۆتان بۆ ئاماده  نه کرد.

ــان  ــوڕی خۆت ــو ک ــه وه و که م ــوڕی خه ڵک ــو ک ــه  که م ــوون ب ــه رقاڵ ب ــته م: س هه ش

ــرد. ــر ک له بی

نۆهه م: نازوی نیعمه تی خواتان خوارد که چی سوپاسگوزاریتان نه کرد.

10  http://forums.graaam.com/73231.html 
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ده هه م: مردووه کانتان ناشت په ندتان لێ وه رنگرت.

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 مر ابراهيم ابن االدهم رحمه الله يوما يف اسواق البصة فأجتمع الناس عليه 

 فقالوا : يا ابا اسحاق ان الله يقول يف كتابه : ) ادعون استجب لكم ( ونحن

 ندعوه منذ دهر فا يستجيب لنا فقال ابراهيم : يا اهل البصة ماتت قلوبكم

 من عرة اشياء : 

 اولها : عرفتم الله ومل تؤدوا حقه

 ثانيها : قرأتم كتاب الله ومل تعملوا به

 ثالثها : ادعيتم حب رسول الله وتركتم سنته 

 رابعها : ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه 

 خامسها : قلتم نحب الجنة ومل تعملوا لها 

 سادسها : قلتم نخاف النار ورهنتم انفسكم بها

 سابعها : قلتم ان املوت حق ومل تستعدوا له 

 ثامنها : اشتغلتم بعيوب الناس ونبذتم عيوبكم

 تاسعها : اكلتم نعمة الله ومل تشكروها 

عارشها : دفنتم امواتكم ومل تعتربوا بهم
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گەڕانەوە بۆ ئیسالم بە نموونە

بسم اللە الرحمن الرحیم

ســوپاس و ســتایش بــۆ خوای گــەورەو پێغەمبــەرە نازدارەکــەی و شــوێنکەوتوانی 

تــا ڕۆژی دوای لــە پــاش ســەالمی خــوای گــەورە لــە ئێــوە برایــان و خوشــکانی 

بەڕێــز.

ــانێك  ــەوا کەس ــت، ک ــەت دەبێ ــە بەرەک ــوا ب ــت بەخ ــرەو پش ــتنێکی خێ دانیش

ــکرایەو  ــان ال ئاش ــە ئەوەم ــام، ئێم ــەر ئیس ــەوە س ــەوەی بگەڕێن ــۆ ئ ــوون ب هات

بڕوامــان پێــی هەیــە کــەوا هەمــوو کــەس کــە لــە دایــك دەبێــت خــوای گــەورە بــە 

مســوڵانی ئەیهێنێتــە دونیایــەوە چونکــە خەیــرو چاکــە تەنهــا لــە ئیســامدایە.

» كل مولود يولد عى الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصانه أو ميجسانه«    

 دەبینیــن دواتــر کەســانێك ئــەم منداڵــە پاکــە لە ئەســڵ و ڕێچکە ســەرەکیەکەی 

خــۆی الیــدەدەن، هەربۆیــە کەســێك کــە دەیەوێــت مســوڵان ببێــت وە دواتــر 

کــە مســوڵان دەبێــت پێــی ناڵێیــن دینەکــەی خــۆی گــۆڕی بــۆ ئیســام, بەڵکــو 

دەڵێیــن گەڕایــەوە بــۆ ئیســام، چونکــە ســەرەتا ئیســام بــووە دواتــر دینەکــەی 

گۆڕیــوە بــۆ دینــی تــر کــە مســوڵان دەبێتــەوە دەڵێیــن گەڕایــەوە، لەبــەر ئــەوە 

شــتێکی غەریــب نــی یــەو رسوشــتی مــرۆڤ خــۆی داوای دەکات.

 ئــەوەی زۆرگرنگــە لــەم جــۆرە دانیشــتنانەدا بــەالی منــەوە ئاســانکاری و درێــژ 

ــان  ــەو ئینس ــۆی خۆش ــۆ خ ــۆی ب ــتنەکە خ ــد دانیش ــی هەرچەن نەکردنەوەیەت

ــراج  ــوڵان ئیح ــە مس ــە دەبێت ــەی ک ــەو کەس ــەر ئ ــەاڵم لەب ــی، ب ــەزی پێیەت ح

نەبێــت هــەر لــە یەکــەم دانیشــتندا بێــزاری ڕووی تێبــکات و کارەکــەی ال 

ــت. ــەت ببێ ناڕەح

ئیســام ئاینێکــی ئاســانەو هەمــوو ئەوانــەش کــە داوای کــردوون هــەر ئاســانەو 
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یەکێــك لــە تایبەمتەندیەکانــی ئیســام ئاســانە، جــا باشــرو چاکــر وایــە ئێمــە 

ئاســانی بکەیــن بــۆ خەڵــك و ســەری دونیــای لــێ نەهێنینــە یــەك.

ــه عليــه وســلم : ) يــرسوا وال تعــرسوا وبــروا وال تنفــروا ( رواه   قــال صــى الل

البخــاري ومســلم . 

 بــە تایبــەت کەســێك کــە مســوڵان دەبێــت پێویســتی بــە دڵ  ڕاگرتــن هەیــە 

هــەر بۆیــەش زەکاتیشــیان پــێ دەشــێ بــۆ ئــەوەی دڵیــان ڕاگیــر بکرێــت.

ــر  ــەوە، ئی ــۆی ڕوون بکرێت ــت و ب ــێ بهێرێ ــەهادەی پ ــە ش ــەوەی زۆر گرنگ  ئ

بــە هێنانــی شــەهادە دێتــە نــاو ئیســامەوەو حســابی مســوڵانی بــۆ دەکرێــت.

برایــان و خوشــکانی بەڕێــز بەالتانــەوە شــتێکی ســادە نەبێــت ووتــی شــەهادە 

هــەروا ئاســان نــی یــەو هەمــوو کــەس ناتوانیــت دانــی پێدا بنێــت، لەســەردەمی 

پێغەمبــەردا درودی خــوای لەســەر بێــت زۆرجــار پێغەمبــەر درودی خــوای لــێ 

بێــت پێداگربــووە لەگــەڵ  کەســانێکدا بــۆ ئەوەی شــەهادە بهێنن بــەاڵم دەمیان 

نەیهێنــاوەو نەیانتوانیــووە بیڵێــن، جــا کەســێك ئێســتە کــە شــەهادە دەهێنێــت 

ــە  ــوا ئەم ــن بەخ ــن و نەڵێ ــت نەکەی ــۆ دروس ــی ب ــن و تۆمەت ــێ بگری ــزی ل ــا ڕێ ب

ــا ئێمــە  ــەوە ب ــە نیەتــی خۆی ــەوە شــتێکە پەیوەســتە ب ــە، ئ ــەوەو ئەمەی ــەر ئ لەب

حوکــم لــە ســەر نیــەت نەدەیــن، مــن بڕواشــم وا نــی یــە ئــەم مســوڵان بوونانــە 

لەبــەر شــتی تــر بێــت، تەنهــا فەراغێکــی نەفســیەو کەســەکە گەشــتووەتە ئــەو 

بڕوایــەی کــە بگەڕێتــەوە بــۆ ســەر ئەســڵەکەی خــۆی، ماوەیــەك پێــش ئێســتە 

ــش زۆر  ــکات منی ــك  ب ــە کوردێ ــوو ب ــەوەی ش ــۆ ئ ــان ب ــۆ ماڵ ــات ب ــك ه ئافرەتێ

قســەم لەگەڵیــدا کــردوو مەرجەکانــی تێــدا نەبــوو، چونکــە ئاشــکرایە کەســێكی 

ــەکە  ــەر کەس ــت ئەگ ــوڵان بهێنێ ــا مس ــێکی ن ــت کەس ــە بیەوێ ــوڵان ک مس

مەســیحی وەیــان جولەکــە بێــت دروســتە بــەاڵم مەرجــی هەیــە ئەویــش  

مەرجەکانــی تێــدا نەبــووە لەبــەر ئــەوە چــار نەمــا کــە دەبێــت مســوڵان بێــت 
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ــوڵان  ــە مس ــوو ک ــش ڕازی نەب ــت، ئەوی ــت بیخوازێ ــە بتوانێ ــەوەی کوڕەک ــۆ ئ ب

ببێــت، ووتــی ئەگــەر ئــەو هــەر لەســەر دینــی خۆشــی بێــت لــە دینــی ئێمــەدا 

هــەر مــارە دەبڕێــت دوای دوو ســێ ســەعات کەوتــە بیرکردنــەوە منیــش ووتــم 

بــا زەمەنێكــت هەبێــت بــۆ بیرکردنــەوە چونکــە نامەوێــت لــەم مەجلیســەدا بــە 

ڕووگیــری مســوڵان بیــت، ئەویــش ڕۆشــت و هێشــتا نەهاتووەتــەوە.

لەو شتانەش کە گرنگن لەم کۆبوونەوەیەدا ئافرەتەکە بزانێت.

١-کە مسوڵان دەبێت نابێتە دوژمنی عیسا سەالمی خوای لێ بێت.

لەنێــوان  جیــاوازی  خوایــەو  پێغەمبــەر  و  بوێــت  خۆشــی  دەبێــت  هــەر 

نیــە. پێغەمبەرانــدا 

٢-کە مسوڵان دەبێت تەنها عیبادەت بۆ خوا دەکات نەك  بۆ پێغەمبەر.

3-دینی ئیسام کۆتا دینەو دەبێت پەیڕەوی ئەم دینە بکرێت.

4-هەمــوو دینــە ئاســانیەکانی تــر ســەرچاوەیان خــوای گەورەیــەو خــوای 

ــژارد. ــن هەڵب ــن دی ــۆ دواهەمی ــامی ب ــۆ ئیس ــە ب ــارەزایە ک ــۆی ش ــەورەش خ گ

٥-فێــری هەندێــك  ئادابــی ســەرەتای بکرێــت، وەك  خۆشــن و نەخواردنــی 

بــەرازو مەرشوبــات و دواتــر ووردە ووردەە ڕاهێنانــی لەســەر نوێــژ و ترســاندنی 

ــد بەخشــین پێــی لەســەر چاکــەو چاکــەکاری. ــی و ئومێ ــە ســزای تاوان ب

ئافره تێکی ئینگلیز مسوڵان ده بێت

نــاو  ئاشــکراکانی  دیــارده   لــه   یه کێــك  بووه تــه   ئێســته   بــوون  مســوڵان 

کۆمه ڵگــه ی ئه وروپــی و بــه رده وام گوێبیســتی ئــه م جــۆره  هه وااڵنــه  ده بــن 

کــه وا ئیســام بــه  په رۆشــه وه  خه ڵکــی بــۆی ده گه ڕێتــه وه ، چ وه ك نــا مســوڵان 

ــوو وه   ــك ب ــه  دای ــه ری ل ــه وا له س ــامه ی ک ــه و ئیس ــی ئ ــۆ باوه ش ــه وه ی ب و گه ڕان

دواتــر به هــۆی دایــك و بــاوك و بارودۆخــی جیــاوه  لێــی دابــڕا دوای تــااڵوی 

ــه وه ی  ــداو دۆزین ــه  دڵ ــه ی ل ــایه  گه وره ی ــه و بۆش ــه وه ی ئ ــی و پڕنه بوون ــێ ئیان ب
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ــه وه ،  ــام ده گه ڕێن ــۆ ئیس ــحاڵیه وه  ب ــه  خۆش ــر ب ــی ت ــۆ جارێک ــت ب ــه ی ڕاس ڕێگ

هه روه هــا ئــه و که ســانه ش کــه وا وازیــان لــه  زۆرێــك په رستشــه  ئاینیــه کان 

و  ڕۆح  تێرنه بوونــی  دوای  بــوون  ســه رگه ردانی  و  تــاوان  تووشــی  هێنــاوه و 

ــامه که   ــۆ ئیس ــر ب ــی ت ــه م جارێک ــش ه ــۆی ئه وانی ــی ب ــت بوون ــای دروس بۆش

لــه   نه بێــت  لــه  ئیســامدا  بــه و بڕوایــه ی کــه وا  دێــن و هــه ردووال ده گــه ن 

ــاکات،  ــوده  ن ــه کان ئاس ــه وه و وه  مرۆڤ ــڕ نابێت ــایه  پ ــه و بۆش ــوێنێکدا ئ ــچ ش هی

لــه  دانیشــتێکی تایبه تــدا کــه  بــۆ ئافره تێکــی ئینگلیــز ڕێکخرابــوو له ســه ر 

ــازه  ئیســام و  ــی ت ــه وه ی ئه حکامه کان ــاس له ســه ر ئیســام و ڕوونکردن قســه و ب

چۆنێتــی بــوون بــه  ئیســام ئافره ته کــه  مســوڵان بوونــی خــۆی ئاشــکرا کــردوو 

بــه   بــوو  هێنــاو  شــه هاده ی  خۆشــحاڵیه وه   بــه   ئاماده بوانــه وه و  به به رچــاوی 

ــه ره تایی  ــی س ــك کتێب ــاری و هه ندێ ــەوە دی ــتافی قیبل ــه ن س ــوڵان، له الی مس

ــات. ــێ ه ــی پ ــه  کۆتای ــحاڵیه وه  کۆبوونه وه ک ــه  خۆش ــراو ب ــکه ش ک پێش

دوو ئافرەتی ئەوروپی پێکەوە مسوڵان بوون

ــە دانیشــتنێکی تایبەتــدا کــە بــۆ دوو ئافرەتــی ئەوروپــی ڕێکخرابــوو لەگــەڵ  ل

ســتافی قیبلــەدا لەســەر قســەوباس لەســەر ئیســام و چۆنێتــی بــوون بــە 

ئیســام و ڕوونکردنــەوە لەســەری، دوابــەدوای ڕوونکردنەوەکــەو ووردەکاری 

چۆنتــی دروســت بوونــی ئاینــەکان و ئــەو جیاوازییــەی لــە نێوانــدا هەیــەو 

زۆرێکــی پێــوە ســەرگەردان بــووەو هەمــوو ئــەو گومانانــەی کــە هەبــوو ڕەوانــەوەو 

ــك  ــاوی کۆمەڵێ ــان لەبەرچ ــی خۆی ــوڵان بوون ــەوە مس ــە پێک ــەردوو ئافرەتەک ه

ــە  ــدە ل ــی و خەن ــاو خۆش ــەهادەیان هێن ــوون ش ــتنەکە ب ــادەی دانیش ــە ئام ک

ڕوومەتیــان دەبــاری، هەمــوو ئامادەبوانیــش بــەم کارە دڵخــۆش بــوون و هیــوای 

ــەوە  ــتافی قیبل ــەن س ــە لەالی ــە ل ــایەنی ووتن ــن، ش ــۆ خواس ــەرکەوتنیان ب س

ــەوە  ــی خۆش ــە ڕوویەک ــراو ب ــکەش ک ــان پێش ــکەکان دیاری ــە خوش ــەك ل هەری
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ــات. ــای ه ــتنەکە کۆت دانیش

الوێکی پۆڵه ندی ئیسام بوونی خۆی ڕاگه یاند

ــه الی خــوای گــه وره وه ، هه ربۆیــه   ــا ئاینــه  ل گومــان هه ڵنه گــره  کــه  ئیســام کۆت

لــه   ده کات  دروســت  بــۆ  خه ڵکــی  و  پاڵپشــتیه تی  خۆشــی  گــه وره  خــوای 

هه مــوو ســه رده م و گشــت شــوێنه کاندا، ئــه وه ی لــه  بیــری زۆرێکــه وه  دووره  بــه  

ــه ری  ــان له س ــی زۆریش ــه وه ی کارێک ــێ ئ ــان، به ب ــه  ڕێگه م ــار دێت ــع زۆرج واق

دونیــادا  قوژبنه کانــی  و  کــون  بــه  گشــت  ئیســام  باڵوبونــه وه ی  کردبێــت، 

زه نگــی بــه  گوێــی هه مــوو الیه کــدا داوه ، هــه ر ئــه و زه نگــه ش چونکــه  پاڵپشــته  

ئیاهیه کــه ی لــه  پشــت بــووه  به بــێ وورده کاری زانینــی ئــه و زه نگــه  بــه  ووردی 

و کاریگــه ری لــه  دڵــی داون و لــه  ڕێگــه ی ئــه و زه نگــه وه  وای لــێ کــردوون 

ــه   ــن، ل ــی بزان ــن و وورده کاریه کان ــه دا ب ــه و زه نگ ــتێتی و ئ ــه دوای ڕاس ــان ب خۆی

ســه ردانێکی ئاماده کــراودا بــۆ گه نجێکــی پۆڵه نــدی قســه و بــاس لــه  ســه ر 

ئــه و ده نگــه ی بــه  گوێکانــدا چرپــاوه  بــڕوات و دوای قســه وباس و ڕوونکردنــه وه ی 

ــی خــۆی  ــەوە الوه کــه  ئاماده ی ــه ن ســتافی قیبل ئیســام و پێناســه کردنی له الی

ــی  ــه  زمانێک ــه ش ب ــه وه ، الوه ک ــۆ ڕوونکرای ــه هاده ی  ب ــڕی و ش ــام ده رب ــۆ ئیس ب

پــاراو توانــی دانــی پێــدا بنێــت، دوا بــه دوای مســوڵان بوونــی کۆمه ڵێــك دیــاری 

ــه وه ،  ــه  ئێســته دا بــۆی ڕوونکرای ــۆی ل ــوو ب ــه وه ی پێویســت ب پێشــکه ش کــراو ئ

ــری  ــه  کاف ــیك ب ــه وه ی که س ــاری ب ــان ده ب ــه  لێوه کانی ــده  ل ــش خه ن ئاماده بوانی

ــه  مســوڵانی ده رچــوو.  ــه  مزگــه وت و ب هات
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لێخۆشبوون ومیهره بانی به ڕێوه یه 

نه بێــت، مه گــه ر  به رژه وه نــدی خۆیــدا  لــه   نیــه  که ســێك  هه رگیــز گونجــاو 

گازنــده ی  نــه   گلــه ی  نــه   ئه وکه ســه ش  نه بێــت،  ژیــری  خاوه نــی  که ســێك 

له ســه ره،  وه  لــه  ئاینــی پیــرۆزی ئیسامیشــدا هه روه هــا. وا ئێســته  مانگــی 

لێخۆشــبوون به ڕێوه یــه  بــا هه موومــان بگریــن بــۆ هــه ر هه ڵــه و تاوانێــك لــه  

ڕابــوردوودا کردوومانــه ، وه  له دڵــه وه  په یــان بده یــن بــه  خــوا کــه  جارێکــی 

ــه وڵ  ــان ه ــۆ ئاینده م ــاوه ڕه وه  ب ــڕ ب ــی پ ــه ریان و به هێزێک ــه وه  س ــر نه گه ڕێین ت

بده یــن ئه گــه ر خاوه نــی ژیریــن، گــه ر وانه که یــن لــه  به رژه وه نــدی خۆمانــدا 

نیــن و ده بێتــه  مایــه ی په شــیانیان، جــا بــا ژیریــان بخه ینــه  کارو ئــه م هه لــه  

ــه  ده ســت نه ده یــن و بیقۆزینــه وه . ل

ــه زان  ــه رمانگی ڕه م ــوك له س ــی بچ ــورساوه  وه ك په یڤێک ــاڵ ن ــاری ڕاس ــۆ گۆڤ ب

له کاتــی نزیــك بوونه وه یــدا

هەڵوێستەیەك لەگەڵ خۆمان و ڕەمەزەندا

چەند خاڵێك لەبەرچاوگرتن

ــَة إاِلَّ َمــْن أََب َقالـُـوا يَــا َرُســوَل اللَّــِه َوَمــْن يَــأَْب َقــاَل َمــْن  ِتــي يَْدُخُلــوَن الَْجنَّ ُكلُّ أُمَّ
ــَة َوَمــْن َعَصــاِن َفَقــْد أََب١٢ أََطاَعِنــي َدَخــَل الَْجنَّ

ــا  ــادەت جی ــە عیب ــادەت ل ــەت ع ــتی: نی ــە ڕاس ــان ب ــەوەی نیەمت ــاك کردن ١-پ

دەکاتــەوە.

٢-عەزیمە وەرگرمتان لەسەری: یانی باوەڕمان بەخۆمان هەبێت.

12 http://www.saaid.net/Doat/aljefri/63.htmالبخاري
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بــە خۆمانــدا بخشــێنینەوەو  3-موحاســبەکردن: چیــان کــردووە، چاوێــك 

خۆمــان ئاپدەیــت بکەینــەوە.

 ))يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد((

قال ابن كثر رحمه الله : أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

حسن البصي يقول: يا ابن آدم إمنا أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك

4-تەوبەکردن: مسوڵان بێ کەموکوڕی نی یە لە تاوان 

 ))كلُّ بني آَدَم خّطاء، وخُر الخّطائن التّوابون((

))والّــذي نفــِي بَيــِده، لــو مل تذنِبــوا لَذَهــب اللــه بكــم، ولجــاَء بقــوٍم يذنِبــون 
فيســتغِفرون اللــَه فيغِفــر لهــم((١3

٥-ڕەمــەزان فرســەتە بــۆ پاكکردنــەوە: دڵــی کەســێکان عاجــز کــردووە ئاشــتی 

ــەتە  ــەم فرس ــت، ئ ــان بێ ــە ئەخاق ــت ل ــان بێ ــە دەم ــان ل ــەوە، ئاگام بکەین

ــەوە. بقۆزین

أن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قــال : ال تباغضــوا وال تحاســدوا وال تدابــروا 

ــَاِث لََيــاٍل  وكونــوا عبــاد اللــه إخوانــاً. واََل يَِحــلُّ لُِمْســلٍِم أَْن يَْهُجــَر أََخــاُه َفــْوَق ثثَ

ــدوق  ــب ص ــوم القل ــال: } كل مخم ــل؟ ق ــاس أفض ــي أي الن ــئل النب ــا ُس وعندم

اللســان { قالــوا: صــدوق اللســان نعرفــه فــا مخمــوم القلــب؟ قــال: } هــو التقــي 
النقــي، ال إثــم فيــه وال بغــي وال غــل وال حســد {١4

٦-گرتنی ڕەمەزان بە ڕێك و پێکی:

قــال عليــه الصــاة والســام: ُكلُّ َعَمــِل ابـْـِن آَدَم ُيَضاَعــُف الَْحَســَنُة َعــْرُ أَْمَثالَِهــا 

ــْوَم ، َفإِنَّــُه ِل وَأَنـَـا أَْجــِزي بـِـِه : إاِلَّ الصَّ إىَِل َســْبعِائَة ِضْعــٍف، َقــاَل اللَّــُه َعــزَّ َوَجــلَّ

يقــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم : إَِذا َكانـَـْت أَوَُّل لَْيلـَـٍة ِمــْن رََمَضــاَن ، فّتَحــْت 

أخرجه مسلم 13
رواه ابن ماجه  14
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ــِة ، َفلـَـْم ُيْغلـَـْق ِمْنَهــا بـَـاٌب ، َوُغلَِّقــْت أَبـْـَواُب َجهّنــم ، َفلـَـْم ُيْفَتــْح ِمْنَهــا  أَبـْـَواُب الَْجنَّ

ــَياِطُن ، وينــاَدى ُمَنــاٍد : يـَـا بَاِغــَي الَْخــْرِ أَْقِبــْل ، َويَــا بَاِغــَي  ــَدِت الشَّ بـَـاٌب ، وُصفِّ

ــاِر ، َوَذلـِـَك يِف ُكلِّ لَْيلـَـٍة  ْ ، وَلِلَّــِه ُعَتَقــاُء ِمــَن النَّ الــرَِّّ أَْقــصِ

َم ِمْن َذنِْبِه))   ((َمْن َصاَم رََمَضاَن إمَِيانًا وَاْحِتَسابًا ، ُغِفَر لَُه َما َتَقدَّ

َم ِمْن َذنِْبِه))    ((ِمْن َقاَم لَْيلََة الَْقْدِر إمَِيانًا وَاْحِتَسابًا ، ُغِفَر لَُه َما َتَقدَّ

ــە  ــۆ منوون ــدا: ب ــی ڕەمەزان ــە مانگ ــی ل ــی ئیان ــەر بەرنامەیەک ــری لەس ٧-پێداگ

ــی  ــەیر کردن ــە س ــەوە ل ــەوت، دوورکەوتن ــی مزگ ــە کارو چاالکیەکان ــەژداری ل ب

بەرنامــە تەلەفزیۆنیــەکان.

8-دوورکەوتنــەوەی لــە ئیــش و کاری دونیــای: تــا بۆمــان بکرێــت هــەوڵ بدەیــن 

ئیــش نەکەیــن خۆمــان تەنهــا بــۆ عیبــادەت کــردن تەرخــان بکەیــن. 

٩-دوعاکردن: کە دوعاکردنی تێدا دروستە.

١٠-بەردەوامیان لەسەر ئەم چاکەکاریە دوای ڕەمەزان.

کاریگه ری دراماکان له  مانگی ڕه مه زاندا

بــه   کــه   گــه وره   خــوای  نیعمه ته کانــی  لــه   یه کێکــه   ته له فزیــۆن  بێگومــان 

ــدا  ــی خۆمان ــه  ماڵه کان ــانی و ل ــه  ئاس ــده گات، ب ــان پێ ــودێکی باش ــه وه  س هۆی

ــره   ــه م ئامێ ــۆن ئ ــن چ ــه  بزانی ــه رمان ک ــته  له س ــه اڵم پێویس ــه ت، ب ــێ ئه زی به ب

ــد  ــان زۆر زه ره رمه ن ــه وه  بێگوم ــه  پێچه وان ــی، ب ــودمه ندبین لێ ــن و س به کاربێنی

ده بیــن و توشــی ســزای دواڕۆژی ده بیــن له ســه ری، لێــره دا زۆر کــه س وا ده زانــن 

فراوانــر  وه یــان  ته له فزیــۆن  به کارهێنانــی  زانینــی  کــه   بیرده که نــه وه   یــان 

بڵێــم ســه ته الیت ئه وه یــه  کــه ، که ناڵــی خراپــی تیــادا پاشــکه وت نه که یــت 

ئیــر تــه واوه ، لێــره دا مــن مه به ســتم ئــه وه  نیــه  چونکــه  بێگومــان ئــه وه  له گــه ڵ 
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خــو ڕه وشــتی ئێمــه دا ناگونجــێ و زۆر دووره لێانــه و انشــاءالله  . ئــه وه ی زیاتــر 

ــانی  ــه وه  که س ــره وه  زۆر به داخ ــه م ئامێ ــۆی ئ ــه  ه ــه  ب ــته  کات به فیڕۆدان مه به س

وا هه یــه  کــه ، بــه  تــه واوی عه وداڵــی بــوون به شــێوه یه کی وا کاریگــه ری خراپــی 

منداڵه کانیــش،  خێــزان  هه روه هــا  وه   له ســه رخۆی  هــه م  کــردووه   دروســت 

ئێســته   کــه   درامــاکان  وه ك  بێکه ڵکــه کان  درامــا  ســه یرکردنی  بــه   ئه ویــش 

به ناوبانــگ بــووه و، وه  بووه تــه  هــۆی ناکۆکــی نێــوان هه ندێــك خێــزان، وه  هه تــا 

گه شــتووه ته  ئــه و ڕاده ی کــه  لێــك جیــا ببنــه وه  به هۆیــه وه ، خــۆ لێــره دا ئه گــه ر 

گرفتــی لــه م شــێوه ش دروســت نــه کات به ڕاســتی کات زۆر لــه وه  گرنگــره  

کــه  له گــه ڵ درامــای بــێ ســوددا به ســه ر بربێــت، ئــه وه  بــاس لــه  خراپــی و 

ــه  وه ك  ــه  ک ــوو کات ــه و هه م ــتێت، ئ ــه والوه  بوه س ــا ل ــش ب ــی دراماکانیش ناوه رۆک

ــی  ــه ر ئه ڵقه یه ک ــت ه ــه ك ده بێ ــی ٢٠٠ ئه ڵقه ی ــە نزیک ــه و درامایان ــتوومه  ئ بیس

نزیکــی کاتژمێرێــك ده بێــت ئه گــه ر هه مــووی کۆبکه یتــه وه  نزیکــی به النــی 

که مــه وه  ١٥٠ کاتژمێــر ده کات خــۆ ئه گــه ر به قــه ده ر ئــه و کاتژمێرانــه   کاری خێــر 

بکه یــت، توێشــویه کی زۆر بــاش ده کات بــۆ دواڕۆژوو پلــه ی پــێ به رزده بێتــه وه  

لــه  دواڕۆژدا. ئه مــه ش مانــای وا نــی یــه  ئیــر ته له فزیــۆن یــان ســه ته الیت 

ــه   ــك و باش ــی به که ڵ ــان ئامێرێک ــر بێگوم ــن نه خێ ــه یری بکه ی ــی س ــه وه  ناهێن ئ

بــه اڵم بــه  گوێــره ی خــۆی و لــه  کاری به جێــداو بــه  پێــی پێویســت و هاوســه نگی.

ڕۆژوو  زیاتــرو  په رســتی  مانگــی خــوا  ڕه مــه زان  پیــرۆزی  مانگــی  ئاشــکرایه  

ته راویــح و قورئــان خوێندنــه . مانگێکــه  به ڕاســتی هه لــه  بــۆ کۆکردنــه وه ی 

زیاتــر پاداشــت، مانگێکــه  پڕیه تــی لــه  خێــرو فــه ڕ، ته نهــا ئه وه نــده  به ســه  

ــر  ــه وه  گرنگ ــت ل ــچ ش ــووه ، هی ــدا دابه زی ــرۆزی تێ ــی پی ــه  قورئان ــه  مانگێک ک

نــی یــه  کــه  ســه رقاڵان کات و بیرمــان ببــا بــۆالی خــۆی و کامتــان بگرێــت لــه  

مانگــی ڕه مــه زان. ئــه وه ی جێگــه ی نیگه رانیــه  که ناڵه کامنــان لــه م مانگــه دا لــه  
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ــان ده ده ن  ــا نیش ــك درام ــی کۆمه ڵێ ــۆژگاری خه ڵک ــی و ئام ــاری ئاین ــری ووت ب

ــاو  ــه  شــتی بــێ مان ــۆ هیــچ کاتێــك ناشــێت پڕیه تــی ل ــۆ ڕه مــه زان ب ــه ك ب کــه  ن

ــه ر  ــتی ه ــۆ به دڕه وش ــه یه  ب ــکرا بانگه ش ــه  به ئاش ــان ک ــورو ئاین ــه  که لت دوور ل

که ناڵێــك ده که یتــه وه  هــه ر ئــه م به زمه یــه  وه ك وابێــت بــه م کارانــه  خزمــه ت 

به خه ڵکــی ده گه یه نــن! زۆر ووتــراوه  له ســه ر که ناڵــه  کوردیــه کان نامه وێــت 

زۆر له ســه ریان بــڕۆم بــه اڵم هــۆی ئــه م کارانــه و وه  زۆرێکــی تــر لــه  هاوشــێوه یان 

ســه یری  به گومانــه وه   هــه رده م  نه مــاوه   خه ڵکــی  لــه الی  متانه یــان  ئــه و  

ــا  ــه  ت ــه  گرنگرینیان ــه وه  ک ــه ر له هه واڵه کان ــت ه ــان ده کرێ ــوو به رنامه کانی هه م

ــه   ــه ی نیگه رانی ــه وه ش جێگ ــه اڵم ئ ــۆن. ب ــم کارت ــدااڵن و فلی ــاری من ــه  ی ده گات

کۆمه ڵیــك خه ڵــك عه وداڵــی ئــه و درامــا بــێ مانانــه  بــوون هه یــه  ته راویحه کانــی 

ده فه وتێنــێ له بــه ر خاتــری ئــه و درامانــه !! وه  هه یــه  زۆر بــه  کــرچ و کاڵــی 

ده یــان کات! وا نزیکــه ی نیــوه ی مانگــی ڕه مه زامنــان به ڕێکــرد وه  خه ریکــه  

ــدا  ــی به خۆمان ــه ی خۆیه ت ــت جێگ ــتان ده چێ ــش له ده س ــه ی تری ــه و نیوه ک ئ

و  په رســتش  له ده ســتدانی  مایــه ی  نه بێتــه   درامانــه   ئــه م  چیــر  بچینــه وه  

کاره کامنــان، ئه گــه ر که مــو کوڕییه کــان کردبێــت هێشــتا کات له به رده مــان 

مــاوه و بــا ئــه م چه نــد ڕۆژه ی کۆتایــی ئــه م مانگــه  پیــرۆزه  بــه  گوڕێکــی باشــه وه  

بــا  تیایــه   قــه دری  شــه وانی  گرنگــر  له هه مــووی  و  بده یــن  تیــا  هه وڵــی 

ــه روه ردگار... ــوای پ ــبومنان الی خ ــدی لێخۆش ــه  ئومێ ــه وه  ب ــان بکه ین زیندووی

جــا خوایــه  گیــان بــه دڵ لێــت ده پاڕێینــه وه  له گوناهه کامنــان خــۆش ببــه و ئــه م 

مانگــی ڕه مه زانــه  بووبێتــه  مایــه ی لێخۆشــبومنان وه  ئــه م ڕۆژانــه ی داهاتــووش 

بکه یتــه  مایــه ی بــه رز بوونــه وه ی پله مــان لــه  به هه شــته که ی خۆتــدا آمیــن.
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تێگەیشتن لە قورئان 

»هــەر لەیەكــەم »بســم اللــە«ی قورئانــەوە پێــش چــواردە ســەدە تــا ئەمــڕۆ 

ــی  ــە مەردووم ــزێ و ب ــان ئەیپارێ ــان .. یەكێكی ــەر قورئ ــەڕیانە لەس ــز ش دوو هێ

رائەگەیەنــێ ..ئــەوی تریــان ئەیشــارێتەوەو تورەكــەی ســەوزو ســووری بــۆ 

هــەڵ ئــەدورێ و هــەردەم بەنــاوی شــتێكەوە لــە مەیدانــی پەیــڕەوی دووری 

ئەخاتــەوە. بێگومــان هــەر دوكیشــیان ناحەقیــان نــی یــە..! چونكــە ئــەو تامــەو 

لەزەتــەی قوتابیانــی قورئــان وەریــان گرتــووە لــە قورئــان زۆر لــەوە گەورەتــرە لــە 

ســەرو مــاڵ و خوێــن و گیــان و گــەل و نیشــتیان .. هەروەهــا ئــەو چەپۆكــەی 

دووژمنانــی قورئــان بەریــان كەوتــووە لــە قورئــان زۆر شــایانی ئەوەیــە لــەوە زیاتــر 

ــەرمەزاریان.  ــە ش ــڕ ل ــی پ ــتنی مەرگ ــۆ دواخس ــدەن ب ــۆ ب ــاوی ب ــی خوێن هەوڵ

بــەاڵم دژایەتــی قورئــان زۆر لــە شــەڕە قــۆچ لەگــەڵ بەردەكانــا بــێ جێگــە تــرە.. 

چونكــە قورئــان فەرمایشــتی خوایــەو لەگــەڵ خــوادا ئەمێنــێ .. هەركاتــێ ئــەو 

ناحەزانــە توانیــان بــەری رەورەوی مانــگ و خــۆرو گــژو گیــا ســەوز بــوون و بــاران 

باریــن و مــردن و ژیــان بگــرن ئەوســا ئیزنیــان بــێ، رێ بــە ڕەوڕەوی دەســتوری 

ــەوەرەو ــەم بوون ــوورساوەی ئ ــان دەفتــەری ن ژیاننامــەی خــواش بگــرن. قورئ

جیهانەیــەو تەعلیاتــی چۆنێتــی خەلیفایەتــی خوایــە لەســەر زەویــدا.. بۆیــە 

ــۆ  ــیان ب ــێ قورئانیش ــێ ئەب ــەر مبێن ــی لەس ــە مرۆڤێك ــێ و تاك ــن مبێن ــا زەمی ت

ــێ«  مبێن

زۆر بەداخــەوە دەڵێیــن زۆر جــار دەبینیــن و دەبیســتین لێــرەو لــەوێ كەســانێك 

دەنوســن لەســەر قورئــان، بەشــێوەیەكی وا نیشــانی دەدەن بەپێچەوانــەی 

ئــەوەی كــە قورئانەكــە خــۆی باســی دەكات. شــتەكان لنگــەو قــوچ دەكەنــەوە، 

ــەیرێكی  ــو س ــەر بێت ــت ئەگ ــارەوە دەكرێ ــە لەوب ــە ك ــازە نی ــی ت ــەش كارێك ئەم
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مێــژووی ئیســامی بكەیــن هــەر لەســەرەتای هەڵهاتنــی ئــەم ڕووناكیــەوە 

بــۆ  خســتۆتەگەڕ  هەوڵێكیــان  هەمــوو  و  كــردووە  دژایەتیــان  كۆمەڵێــك 

لەناوبــردن و نارشیــن كردنــی لــەالی تــەواوی خەڵكــی و بەتایبــەت مســوڵانان 

و وە گومــان دروســت كــردن لەدڵیانــدا بەرانبــەر قورئــان. هەوڵەكانیشــیان 

ــە  ــن ب ــوەو وە ناتوان ــان توانی ــە نەی ــۆ چونك ــكاوەتەوە، ب ــدا ش ــەزەرەری خۆیان ب

هیــچ شــێوەیەك بەربەســت بــن لەبــەردەم ئــەو ڕووناكیــەدا، هەتــا ئەگــەر 

ــن  ــە دەبینی ــایەتی ئەمەی ــە ش ــكات... واقیعەك ــتیوانی ب ــت پش ــیش نەبێ كەس

وێنە...هتــد  فیلــم  بەنوســین  چ  ئیســام  ســەر  دەكرێتــە  هێرشــێك  هــەر 

دەبینیــن چــۆن لــە هەمــوو الیەكــەوە بەرپــەرچ دەدرێنــەوە! خــوای گــەورە خۆی 

ــەو ڕاســتیەیە  ــەی داوەو وە هــەر قورئانەكــە خۆشــی شــاهیدحاڵی ئ ــەو بەڵێن ئ

ــان  ــە قورئامن ــە ئێم ــر ٩ وات ــون( الحج ــه لحفظ ــا ل ــر وإن ــا الذك ــن نزلن ــا نح )إن

دابەزانــدووەو وە هەرخۆشــان دەشــی پارێزیــن، تەنهــا ئــەو ئایەتــە بەڵگەیەكــی 

زۆر زۆر بەهێــزە بــۆ ڕەد دانــەوەی زۆرێــك لــە ناحــەزان و دژە قورئانــان، لەگــەڵ 

گۆڕانــی ئــەو هەمــوو ســەردەمە جیاوازانــەوە كــە دوای دابەزانــدی قورئــان 

ــە  ــش ل ــی بچوكێ ــا گۆڕانكاریەك ــوە هەت ــان توانی ــك نەی ــچ كۆمەڵێ ــوون، هی هات

قورئانــدا بهێنــن، لەگــەڵ ئــەو هەمــوو ناحەزانــی ئیســامە جــۆراو جــۆرەدا هــەر 

لەســەردەمی پێغەمبەرمانــەوە درودی خــوای لــێ بێــت هەتــا ئێســتا، هــەر 

ــە  ــك ب ــو تۆزێ ــەر بێت ــە ئەگ ــی زۆر گرنگ ــۆی وەاڵمدانەوەیەك ــۆ خ ــۆی ب ــە خ ئەم

ــان و  ــوا زانای ــۆ خ ــوپاس ب ــدا س ــەڵ ئەوەش ــەلەكە، وەلەگ ــە مەس وردی بڕوانین

خۆشەویســتانی ئیســام و قورئــان لێنەگــەڕاون هــەروا ناحەزانــی ئیســام تانــەو 

ــدەن، لەهەمــوو الیەكــەوە بەهەمــوو شــێوەیەك  ــان و ئیســام ب تەشــەر لەقورئ

بەرپــەرچ دراونەتــەوە، وە ئــەم بەرپــەرچ دانــەوەش نهێنیەكــی زۆر گــەورەی 

قورئــان  دۆســتانی  وەیــان  لەزانایــان  وا  چ  ئەوەیــە  ئەویــش  دەبینیــن،  تیــا 
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دەكات كــە هەســن بــەم كارە، خــۆ ئەگــەر ناحــەزان دەســەاڵتیان لــە پشــتەو 

بــۆ كۆمەڵیــك مــەرام و بەرژەوەنــدی ئــەم كارە دەكــەن!!! خــۆ مســوڵانان 

ــەم  ــە هەســتانیان ب ــازار دەدرێــن ب ــەوە لەالیــەن دەســەاڵتدارانەوە ئ بەپێچەوان

ــازاردان و  ــەوەدا ئ ــەڵ ئ ــت، لەگ ــف دەكرێ ــراپ وەس ــیوەیەكی خ كارە!! وە بەش

برینــدار كردنــی هەســت و نەســتی ئــەو هەمــوو مســوڵانە بەئاســایی و ئــازادی 

وەســف دەكرێــت!!! بەڕاســتی زۆر ســەیرەو حوكمێكــی زۆر نــا عادیانەیــە، 

ــەم ڕاســتیانە  ــە ئ ــه!! ؟ پێــان وای ــدا زۆر الیــەك لێــی بێدەنگ لەگــەڵ ئەوەش

ــن  ــەوە وازی لێدێنی ــە لەبەرئ ــان لێی ــەك ئاگام ــان تاڕادەی ــە هەمووم ــاراوە نی ش

بــۆ بەڕێزتــان... ئــەوەی كــە جێگــەی ئامــاژە پێكردنــە ئەوەیــە كــە شــتێكی 

بەڵگــە نەویســتە كــە قورئــان و ئیســام پارێــزراوە لەالیەنــی خــواوە، بــەاڵم هــۆی 

ــوڵانان  ــەر مس ــت لەس ــەری دەبێ ــكردنی كاریگ ــراپ باس ــەرو بەخ ــەو تەش تان

ــە  ــە زۆر جەخــت دەخەین ــان نەبێــت هــەر بۆی ــە قورئ ــان ل ئەگــەر بێــت و ئاگای

ــان  ــام و وە قورئ ــەر ئیس ــت لەس ــارەزایان هەبێ ــە ش ــە گرنگ ــەوەی ك ــەر ئ س

ــەرچاوەیە، وە  ــن س ــەرچاوەو وە گرنگری ــەم س ــان یەك ــە قورئ ــی چونك بەتایبەت

هــۆی شــارەزایان دەبێتــە كلیلــی گۆمــان و دودڵــی و هەمــوو ئــەو شــتانەی كــە 

ناحەزانــی ئیســام دەیانەوێــت مســوڵانانی تــوش بكــەن، وە لێــرەدا جێگــەی 

خۆیەتــی تۆزێــك لەســەر قورئــان بنوســین بــە ئومێــدی زیاتــر چومنــان بــەرەو 

بــوو  دروســت  ئەگــەر  گومانێــك  هــەر  البردنــی  ڕەواندنــەوەو  وە  و  قورئــان 

بێــت، هەرچەنــد ئــەو شــتانەی كــە ناحەزانــی ئیســام دەیدەنــە پــاڵ ئیســام 

لەڕاســتیا شــێكی تــازە نیــە لــە پێشریشــدا هەمــان دژایەتــی بــووە، وە ئەمــەی 

ــی پێشــووە!! وە  ــەوەی ئەوان ــارە كردن ــت زۆرێكــی هــەر دووب كــە ئەمــڕۆ دەكرێ

تاڕادەیــەك ئەمــەش دڵخۆشــان دەكات، بــۆ چونكــە ئەوانــەی پێشــر هیچیــان 

پــێ نەكــرا گومامنــان لــەوەدا نیــە ئەمانیــش هــەروا دەبن، ســەرەتا مســوڵانێتی 
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كــە ســەری هەڵــدا  تەنهــا لــە یــەك كەســەوە دەســتی پــێ كــرد كــە پێشــەوامان 

بــوو درودی خــوای لــێ بــێ چونكــە هێزێكــی ئیاهــی لــە پشــتەوە بــوو گەیشــتە 

ــەو  ــەت و وە تەشــەنەی كــرد بۆهەمــوو چــواردەوری لەگــەڵ ئ ــەی دەوڵ مەرحەل

هەمــوو دژایەتیەشــدا،وە بێگومــان ئەوانــەی ئەمــڕۆش بەهێــچ ناچــێ جگــە لــە 

سەرشــۆڕبوون و ئاخیــرەت شــەڕی نەبــێ. هەرچەنــد خوێنەرانــی بەڕێــز قورئــان 

ــن،  ــێ بدەی ــۆی پ ــەواوی خ ــی ت ــن حەق ــە بتوانی ــە ئێم ــرە ك ــەورە ت ــەوە گ زۆر ل

بــەاڵم هەتــا ئەگــەر كەمێكیــش بێــت ئومێدمــان وایــە بــەرەو زیاتــرو زیاتــر 

ــەم  ــڕوات و وە دڵەكامنــان پێــی گــەش بێتــەوە. وە ئــەوەی كــە مەبەســتانە ل ب

ــەر  ــین لەس ــە. نوس ــینی قورئان ــا ناس ــو تەنه ــە بەڵك ــەوە نی ــینەدا جوابدان نوس

ــاری  ــەوەی و وە زانی ــی خوێندن ــەوە١- چونێت ــك دەگرێت ــد الیەنێ ــان چەن قورئ

ــۆی  ــان و ه ــیری قورئ ــران«. 3-تەفس ــوم الق ــان »عل ــاری قورئ ــد. ٢- زانی تەجوی

دابەزانــدی ئایەتــەكان.وە بــۆ هەریەكێــك لەوانــە چەندەهــا كتێــب هەیــە زۆر بــە 

وردی باســی دەكات، بــەاڵم ئــەوەی ئێمــە دەمانەوێــت بەكورتــی تیشــك بخەینه 

 ســەری تەنهــا ئامــاژە كــردن و ناســاندن و تایبەمتەندیەكانیەتــی بــە شــێوەیەكی 

گشــتی بەئومێــدی دروســت بونــی خۆشەویســتیان بــۆی زیاتــر. وە بــۆ ئــەوەی 

ــە. ــا ء الل ــژی إن ش ــری بەدرێ ــی ت ــاو زانیاریەكان ــۆ چونەن ــت ب ــەرەتایەك بێ س

ــان پیــرۆز دابەزێراوەتــە خــوارەوە لەالیەنــی پــەروەردگاری جیهانیانــەوەو  قورئ

ــەالمی  ــد درودو س ــەوامان محم ــۆ پێش ــی ب ــە وەح ــەوە ب ــەی جربەئیل ــە ڕێگ ل

ــی  ــەوە وە كۆتای ــورەتی فاتیح ــە س ــدەكات ل ــت پێ ــە دەس ــت، ك ــێ بێ ــوای ل خ

پێدێــت بەســورەتی النــاس لێــرەدا جێگــەی ئامــاژە پێكردنــە ووشــەی عەرەبــی 

ســەرەنجامی ئــەو دژایەتیانــەی كــە كــراوە، زۆر بەداخــەوە دەڵێیــن زۆرێــك لــە 

كوردەكامنــان وایــان لێهاتــووە حەساســیەتیان بــەو ووشــە بێــت، وەكــو ناحــەزان 

دەڵێــن قورئــان بــە عەرەبیــەو بــۆ عــەرەب هاتــووە، بــەاڵم ئــەو قســانە هەمــووی 
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پــڕو پــوچ و بــێ ئاگاییــە لــە قورئــان وە قورئان هــەر خــۆی ڕەدی ئەوانــەی تێدایە، 

وە قورئــان هیدایــەت و ڕەحمەتــە بــۆ تــەواوی مرۆڤایەتــی بــە بــێ جیــاوازی لــە 

نێــوان هێــچ تیــرەو هۆزێــكا، ئەگــەر عەرەبیــش بــە هــی خــۆی بزانــێ و شــانازی 

پێــوە بــكات ئەویــش هــەر هــۆی نەشــارەزاییە، چونكــە قورئــان بــۆ خــۆش 

ــان  ــوو الیەكیش ــبەختی هەم ــگای خۆش ــت جێ ــە، دەبێ ــی هەمووالیەك بەخت

ــە ئەگــەر  ــە مێــژووی ئیسامەتیشــدا ئــەو ڕاســتیانە دەبینیــن بــۆ منون بێــت، ل

ــوای  ــەالمی خ ــەوا مان درودو س ــەردەمی پێش ــراش بەس ــەرنجێكی خێ ــەر س ه

ــەروەردە  ــەی پ ــە بەڕێزان ــەو هاوەڵ ــوو ئ ــن، دەبینیــن چــۆن هەم ــێ بێــت بدەی ل

پــەروەردەی  بنەمــا  ئــەو  لەســەر  یەكــر،  بــرای  بــە   دەیكــردن  وە  دەكــردو 

ــە  ــری لێبهاتای ــی دەمارگی ــتایە بۆن ــەیەكی ببیس ــا ووش ــەر تەنه ــردن. ئەگ دەك

زۆر بــە تونــدی تــوڕە دەبــوو لەگــەڵ ئــەوەدا كــە خــۆی ســەالمی خــوای لــێ بێــت 

زۆر زۆر هێمــن بــووە. بــەاڵم ئێســتە لەســەدەی بیســت و یەكــدا زۆر بەئاشــكرا 

دەمارگیــری و عونصوریــەت لەنــاو خەڵكانــی بەنــاو پێشــكەوتووە دەبینیــن، 

ئــەوە ڕاســتیەكە الی هەمــووان ئاشــكرایە. یەكێــك لــە چاكەكانــی خــوای گــەورە 

بەســەرمانەوە ئەوەیــە كــە هــەروا وازی لێنەهێناویــن بەڵكــو ئــەم قورئانــەی بــۆ 

ــی  ــە فیرەت ــەی ك ــەو قورئان ــان، ئ ــەی ڕێنمونی ــە مای ــن تاببێت ــە كردووی ڕەوان

ــەوە الی . ــاك خــۆی دەگەڕێت پ

ناوەكانی قورئانی پیرۆز

قورئــان خــوای گــەورە نــاوی بــردووە بــە چەندەهــا نــاو وە بەناوبانگرینیــان 

ــە  ــوم(( وات ــی اق ــی ه ــدی للت ــر آن یه ــذا الق ــووێ ))ان ه ــو دەفەرم ــە وەك قورئان

»بەڕاســتی ئــەم قورئانــە هیدایــەت بەخشــە بــۆ چاكریــن ڕێگــەو ڕێبــازو 

ــه  ــا فی ــا الیكــم كتاب ــاب« وەكــو دەفەرموێ))لقــد انزلن بەرنامــە. هەروەهــا »الكت
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ذكركــم(( واتــە »ســوێند بەخــوا بێگومــان ئێمــە كتێبێكــان رەوانەكــردووە 

بۆتــان كــە یاداوەریــە و ســەربەرزی ئێــوە لــە شــوێنكەوتنیایەتی »الفرقــان« وەك 

دەفەرمــوێ ))تبــارك الــذی نــزل الفرقــان علــی عبــدە لیكــون للعاملیــن نذیــرا(( 

واتــە »بــەرزو پیــرۆزو پــاك و بڵنــدە ئــەو زاتــەی كــە قورئانــی دابەزانــدووە تــا ببێتە 

جیاكــەرەوەی راســت و ناراســت، بــۆ ســەر بەنــدەی خــۆی )محمــد صلــی اللــە 

ــا ببێتــە هوشــیاركەرەوەو بێداركــەرەوەی دانیشــتوانی جیهــان  علیــە وســلم( ت

لــە هەمــوو ســەردەمێكدا«وە »الذكــر« وەك دەفەرمــوێ ))انــا نحــن نزلنــا الذكــر 

ــان  ــەر خۆش ــدووەو وە ه ــان دابەزان ــە قورئامن ــە ئێم ــون(( وات ــە لحافظ ــا ل وان

دەیپارێزیــن.وە »التنزیــل« وەك دەفەرمــوێ ))وانــە لتنزیــل رب العاملیــن(( 

ــەوە  ــوو جیهانەكان ــەروەردگاری هەم ــەن پ ــە لەالی ــەم قورئان ــتی ئ ــە »بەڕاس وات

ــی  ــە ناوەكان ــوون ل ــك ب ــد ناوێ ــەوە چەن ــن(. ئ ــد امی ــان محم ــراوە« )بره ڕەوانەك

ــرۆز. ــی پی قورئان

سیفەتەكانی قورئانی پیرۆز

ــە  ــۆ منون ــف ب ــا وەس ــە چەندەه ــردووە ب ــف ك ــی وەس ــەورە قورئان ــوای گ خ

»النــور« وەكــو دەفەرمــوێ ))یاایهــا النــاس قــد جا ءكــم برهــان مــن ربكــم وانزلنــا 

ــتی  ــە بەڕاس ــەی خەڵكین ــە »ئ ــا ء ١٧4 وات ــورەتی النس ــا(( س ــورا مبین ــم ن الیك

ــە  ــووە ) ك ــۆ هات ــكراتان ب ــانەی ئاش ــەو نیش ــەوە بەڵگ ــەن پەروەردگارتان ــە الی ل

محمــد پێغەمبــەرە صلــی اللــە علیــە وســلم(و نــوورو رووناكیەكــی ئاشكراشــان 

بــۆ دابەزانــدوون )كــە قورئــان(ە. وە هەروەهــا »مبــارك« وەك دەفەرمــوێ ))وهــذا 

كتــاب انزلنــاە مبــارك مصــدق الــذی بیــن یدیــە(( ســورەتی االنعــام ئایەتــی ٩٢ 

واتــە« ئــەم )قورئانــە( كتێبێكــی پیــرۆزە ، دامــان بەزانــدوە، راســتی كتێبەكانــی 

پێشــوو دەســەملێنێت )بــە تایبــەت تــەورات وئینجیــل، كــە ئەوانیــش لــە 
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الیــەن خــواوە رەوانــە كــراون(« وەهەروەهــا »مبیــن« وەكــو دەفەرمــوێ ))جا ءكــم 

ــەن  ــتی لەالی ــدە ١٥ واتە«بەڕاس ــورەتی املائ ــن(( س ــاب مبی ــور وكت ــه ن ــن الل م

خــواوە رووناكیەكــی ئاشــكراتان بــۆ هاتــووە )كــە محمــدی پێغەمبەرمانــە صلــی 

اللــە علیــە وســلم( هــاوڕێ لەگــەڵ كتێبێكــی روونكــەرەوەدا )كــە قورئانــە(«. وە 

»بــری«وەك دەفەرمــوێ ))مصدقــا ملــا بیــن یدیــە وهــدی وبــری للمؤمنیــن(( 

ســورەتی البقــرة ٩٧ واتە«كتێبــە پێشــوەكان بەڕاســت دادەنێــت و ڕێموویــی )بۆ 

چاكــە( دەكات و مــژدە بەخشیشــە بــە ئیانــداران«. وە »عزیــز« وەك دەفەرمــوێ 

)) ان الذیــن كفــروا بالذكــر ملــا جا ءهــم وانــه لكتــاب عزیــز(( ســورەتی فصلــت 

4١ وەتە«بەڕاســتی ئەوانــەی كــە باوەڕیــان نەبــووە بــەو قورئانــە لەكاتێكــدا بۆیان 

هــات، بێگومــان ئــەو قورئانــەش كتێبێكــی زۆر بــە نــرخ و نــاوازە و ســەركەوتووە« 

ــربوج ٢١  ــورەتی ال ــد(( س ــر آن مجی ــو ق ــل ه ــوێ ))ب ــد« وەك دەفەرم . وە »مجی

واتە«)ئــەوەی ئــەوان دژایەتــی دەكــەن( ئــەو قورئانــە بــەرزو بڵنــدو پایەدارەیــە« 

وە »بشــیر و نذیــر« وەك دەفەرمــوێ ))بشــیرا ونذیــرا(( ســورەتی فصلــت 4 واتــە 

ئــەم قورئانــە مــژدە دەرو ترســێنەرە. 

ــەرو  ــەورەی و ف ــر گ ــیفاتانە زیات ــاو س ــەو ن ــە ئ ــەرنج بدەین ــت و س ــەر بێ گ

بــۆ دەردەكەوێــت.  بەرەكەتــی قورئانەكەمــان 

تایبەت مەندیەكانی قورئان

١-قورئانــی پیــرۆز وتــەی خــوای گەورەیــە، دابەزێراوەتــە ســەر پێشــەوامان 

درودی خــوای لــێ بــێ لــە ڕێگــەی جربەئیلــەوە وەكــو لــە ســەرەوەش ئاماژەمــان 

پــێ كــرد بــەاڵم لەبــەر ڕیــز بەنــدی خاڵــەكان بەگرنگــان زانــی لێــرەش ئامــاژەی 

پــێ بكەینــەوە.

لەالیــەن خواوەوەیــە، فەرموودەكانــی پێشــەوامان  مانــای  و  ٢-دەربڕیــن 
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درودی خــوای لــێ بێــت پێیــان ناوترێــت قورئــان .

3-هەمــووی عەرەبیــە وەكــو خــوای گــەورە خــۆی دەفەرمــوێ )) كتــاب 

ــە؛  ــت 3 » كتێبێك ــورەتی فصل ــون(( س ــوم یعلم ــا لق ــا عربی ــە قرءان ــت  آیات فصل

ئایــەت و فەرمانەكانــی بــەش كــراوە و جیاكراوەتــەوە )ئیــان وكوفــر، حــەاڵڵ و 

حــەرام چاكــەو خراپە..هتــد(، قورئانێكــە بــە عەرەبیەكــی رەوان بــۆ كەســانێك 

ــا  ــتەكان(. » هەروەه ــی و زانس ــە زمانەوان ــە )ل ــارەزاییان هەی ــن و ش ــە دەیزان ك

دەفەرمــووێ )) وهــذا لســان عربــی مبیــن(( ســورەتی النحــل ١٠3 واتــە » ئــەم 

ــژراوە » . ــكرا داڕێ ــاراو روون و ئاش ــی پ ــی عەرەب ــە زمان ــە ب قورئان

4-بەشــێوەیەكی ڕاســت و دروســت گەشــتووە پێــان )قطعــی الــورود الینــا( 

ــووە، وە خــوای  ــەن خــواوە هات ــێ كــەم و كــوڕی وەك خــۆی هــەر چــۆن لەالی ب

گــەورە دەفەرمــووێ )) واوحــی إّل هــذا القــر ءان النذركــم بــە ومــن بلــغ (( 

ســورەتی االنعــام ١٩ واتــە »مــن ئــەم قورئانەشــم بەوەحــی و نیــگا بــۆ هاتــووە تــا 

ــاگادارو بێــدار بكــەم« . ــەی پێیــان گەیشــتووە ئ ئێــوەو هەمــوو ئەوان

ــاد كــردن و كــەم كردنــی وەك خــوای گــەورە  ــۆ زی ــە  هەمــوو ب ــزراوە ل ٥-پارێ

ــە ئێمــە  ــه لحافظــون( الحجــر ٩ وات ــا ل ــا الذكــر وإن ــا نحــن نزلن دەفەرمــووێ )إن

لەســەردەمی  هــەر  پارێزیــن،  دەی  خۆشــان  هــەر  وە  بەزانــدووەو  دامــان 

ــای  ــم و تەكنەلۆژی ــە دراوە عیل ــەو هەوڵ ــێ بێــت ئ پێشــەوامان درودی خــوای ل

ــە. ــۆرە هەواڵن ــەو ج ــانە ل ــڕۆش دەسەوس ئەم

٦-خــودی قورئــان خــۆی موعجیزەیــە، ئەمــە تایبەمتەندیەكــی قورئانــە كــە 

هیــچ وتەیــەك ناتوانێــت هاوشــان و هاوشــێوەی بــێ، هێــچ كەســێك ناتوانێــت 

نــە ســورەتێك وە یــان زیاتــر و كەمــر بهێنــێ وەك قورئــان. وەك خــوای گــەورە 

ــذا  ــل ه ــوا مبث ــی ان یات ــن عل ــس والج ــت اال ن ــن اجتمع ــل ل ــووێ )) ق دەفەرم

ــورەتی اال ورسا ء  ــرا(( س ــض ظهی ــم لبع ــو كان بعضه ــه ول ــون مبثل ــرآن ال یات الق
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ــوا  ــوێند بەخ ــێ: س ــان بڵ ــلم پێی ــە وس ــە علی ــی الل ــد صل ــەی محم ــە »ئ 88 وات

ئەگــەر هەمــوو ئادەمیــزاد و پەریــەكان كۆببنــەوەو )هەوڵــی بــەردەوام بــدەن تــا( 

ــەن  ــن كاری وا بك ــدان( ناتوان ــە )مەی ــن و بیهێنن ــە دانێ ــو ئەم ــی وەك قورئانێك

ــە وێنــەی بهێنــن، ئەگــەر چــی هەمــوو الیەكیــان ببنــە پشــتكیرو  ــن ل و ناتوان

یارمەتیــدەری یەكــری« . هیــچ كــەس ناتوانێــت هەتــا وەكــو لەفــزی قورئانیــش 

بهێنــێ وەكــو خــۆی دەفەرمــووێ )) اللــه نــزل احســن الحدیــث كتابــا متشــابها 

مثانــی تقشــعر منــه جلــود الذیــن یخشــون ربهــم ثــم تلیــن جلودهــم وقلوبهــم 

الــی ذكــر للــه (( ســورەتی الزمــر ٢3 واتــە »خــوا جــل جالــە جوانریــن و 

ــی  ــە خوان ــە ، )ل ــەم قورئانەی ــە ئ ــوارەوە ك ــە خ ــتی ناردۆت ــن فەرمایش پیرۆزتری

بەشــێوازی  باسیشــی  هەندێــك   ، دەچــن  لەیــەك  بابەتەكانــی  داڕشــتندا( 

جیــاواز تیــادا دووبــارە بۆتــەوە ، جــا كاركــردی ئــەم قورئانــە ئەوەیــە كــە: تــەزوو 

دەهێنێــت بــە گیــان و پێســتی ئــەو كەســانەدا كــە ترســی پەروەردگاریــان لــە 

دڵ و دەروونــدا هەیــە ، پاشــان گیــان و پێســت و دڵیــان نــەرم ئامــادە و چــاالك 

ــادی خــواو خواپەرســتی« . هەروەهــا كــەس ناتوانێــت حوكمێــك  ــۆ ی دەبێــت ب

بهێنــێ وەكــو حوكمــی قورئــان وەك دەفەرمــووێ )) ومــن احســن مــن اللــە حكا 

لقــوم یوقنــون (( ســورەتی املائــدە ٥٠. واتــە »كــێ هەیــە بەقــەدەر خــوا حوكمی 

ــی  ــەو كەســانەی كــە بەوردی جــوان و چــاك و بەجــێ بێــت، )بەتایبــەت( الی ئ

ســەرنج دەدەن و ویــژدان و هەســتی زیندوویــان هەیــە« )برهــان محمــد امیــن(.

ئەو حوكانەی كە لە قورئاندا هەیە

ئەو حوكانەی كە لە قورئانی پیرۆزدا هاتووە سێ جۆرن.

ــۆ  ــاوەڕ ب ــە عقیــدەوە هەیــە بیــرو ب یەكــەم: ئــەو حوكانــەی كــە پەیوەنــی ب

ــەران  ــە ئاســانیەكان، پێغەمب ــە خــوا، فریشــتەكان، كتێب ــاوەڕ ب ــرو ب ــە بی منون

ڕۆژی دوای..هتــد
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دووەم: ئەو حوكانەی كە پەیوەندی بە ڕەوشت و ڕەفتارمانەوە هەیە.

ــەش  ــە، ئەم ــردارەوە هەی ــە ك ــان ب ــە پەیوەندی ــەی ك ــەو حوكان ــێیەم: ئ س

دەكرێــت بــە دوو بەشــەوە.

بەشــی یەكــەم: پەرســتنەكان )عیبــادات( ئــەو كردەوانــەی كــە پەیوەنــدی 

ــژو ڕۆژو زەكات و  ــو نوێ ــەروەردگارا وەك ــوای پ ــەڵ خ ــەكان لەگ ــە مرۆڤ ــە ب هەی

ــەو جــۆرە شــتانە. حــەج و ئ

ــو  ــە وەك ــۆ منون ــدا ب ــەڵ یەكری ــەكان لەگ ــی مرۆڤ ــی دووەم: پەیوەدن بەش

پەیوەنــدی ژن و ژنخــوازی، جیابونــەوە، كڕین و فرۆشــن، كوشــن، ســنورەكان، 

سیاســەتی دینــی و وە چەندەهــای تــر . كــە لــە قورئانــدا هەمــوو قورئــان 

ــام  ــن ئیس ــە دەڵێ ــانەی ك ــەو كەس ــا ئ ــت، ج ــان دەكەوێ ــاوی پێی ــك چ خوێنێ

تەنهــا پەیوەنــی مرۆڤەكانــە لەگــەڵ خــوادا ئەگــەر بــەو مانــا بڵێــن كــە هەمــووی 

دەچێتــە ئــەو چــوار چێــوەوە ئــەوە ڕاســتەو وایــە چو نكــە هــەر كارێــك دەكەیــن 

دەبێــت وەكــو پەرســتش و عیبــادەت ســەیر بكرێــت، ئەگــەر مەبەســتیان ئــەوە 

بــێ كــە تەنهــا پەیوەنــدی مرۆڤەكانــە لەگــەڵ خــوادا وەك دەڵێــن بۆخــۆت نوێــژو 

ڕۆژو بگــرەو تــەواو، ئیســام و سیاســەت نابــێ!!، ئــەوە شــتێكە لەگــەڵ ئاینــی 

ئیســام دا نەگونجــاوە قورئانەكــە شــاهیدی حاڵــی ئــەو ڕاســتیەیە ئەگــەر بێت و 

ســەیری قورئــان بكەیــن ئــەو ڕاســتیەمان بــۆ دەردەكەوێــت ئــەو هەمــوو ئایەتەی 

كــە باســی حوكــم و دادگــەری و بەڕێــوە بــردن دەكات دەبێــت ســەرنجیان بــۆ 

ئــەو ئایەتانــە چــی بــێ!! بــەاڵم زۆر ئاشــكرایە تەنهــا بــۆ چەواشــەكاریه وە هــەر 

ــارەی  ــەوە گرنگــە جەخــت كردنەســەر زانیــاری دەرب ــە كــە بەالمان ــەر ئەوەی لەب

قورئــان . 
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سەرچاوەكان 

١-قورئانــی پیــرۆز چــۆن بخوێنینــەوە نوســینی مامۆســتا صــاح الدیــن 

محمــد بهادیــن چاپــی دووەم ١٩٩٧ ز )ناوەنــدی ڕۆشــنبیر : ســلێانی(

٢-تیســیر علــم اصــول الفقــه تألیــف عبداللــه بــن یوســف الجدیــع ١4٢٥ه 

-٢٠٠4م )مؤسســة الریــان: لیــدز بریتانیــا(

ــە  ــان ١4١8 ه ١٩٩8 )مۆسس ــاع القط ــران ، من ــوم الق ــی عل ــث ف 3- مباح

ــان( ــروت لبن ــاله: بی الرس

ــد  ــان محم ــینی بوره ــان نووس ــتنی قورئ ــۆ تێگەیش ــان ب ــیری ئاس 4- تەفس

ــن ٢٠٠٢ امی

 زۆر الی دنیا چووم، بۆ ده رس ، بۆ سه یران

 له  چوار وه رزه دا، گه رمه سێر ، کوێستان

 بۆ ساکنیی دڵ، بۆ ئارامیی گیان

 نه گه شته  سایه ی ئارامگه ی قورئان

 گوڵ و گواڵڵه ی گوڵشه ن و بێستان

 هه اڵڵه ی باغان، سه وزه  گیای ده شتان

 ئای به  تاسه وه  چه ندم بۆن کردن!

 نه گه شتنه  بۆنی پیتێکی قورئان

 به  ناڵه ی شمشاڵ، زریکه ی که مان

 ئاوازه ی بولبول، جۆشی نه غمه وان

 هیچکام ئاره زووی ڕۆحی نه شکان

 هیچکام وه ك قورئان مێشکی نه بزووان
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 له  قووڵی گۆمی وێژه  و زه ماندا

 له  تیژیی و تینی بیری په خشاندا

 مه له ی زۆرم کرد، قووڵیی و تیژییان

 چه ن هیچ بوون له  چاو بیری قورئاندا!!

 ته مه نم ڕۆی به  به رهه م چنین

 زۆر به رم تام کرد ڕسته ی سه رزه میین

 هیچکام تاسوقیی قورئانیان نه بوو

 بۆ له ش و بۆ گیان تامخۆش و شیریین

 بۆ چاری ده ردان زۆر پزیشك گه ڕام

 زۆر ده رمانم چه شت، تامدارو بێ تام

 بۆ دڵ و ده روون، بۆ له ش و بۆ گیان

 سه دیه کی قورئان نه یان بوو ئه نجام

 زۆر زانکۆی به رز و قوتابخانم دی

 بیری فه لسه فیی و چه ن ئه فسانه م دی

نه  گه شتنه  ئه وه ی له م قورئانه م دی

 یاسای چه نده ها چین و هۆزم خویند

 بیردۆزی قوڵ و پڕ له  سۆزم خوێند

 به ڕاستیم زاین، هه ڵه  ده رچوون که :
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 یاسای قورئانی زۆر پیرۆزم خوێند

 زۆر ڕێی ڕازاوه ی دنیام گرته  به ر

 به ره و به رزیی کێو، نزمی ده شت و ده ر

 نه گه شتمه  مه به س، گشت فریودان بوون

 ڕه نجی چه ند ساڵه ش ڕۆیی به  هه ده ر

 به تیشکی قورئان که ومته وه  سه ر ڕێ

 دڵ ئارام بیرساف ڕێگه ی ڕاس ئه گرم

 به شادیی هه نگاو ئه نێم به ره و جێ

 تاکو ئه و کاته ی ئه جه ل ده ستی دێ

 ئای ئه م قورئانه  چه ن گیانپه روه ره !

 چه ن مێشك و ده روون، دڵ زاخاوده ره !

 هه رکه س په روه رده ی باخی قورئان بێ

 چه ندێ سه ربه رزه ، چه ند به خته وه ره !

 وه رگیراوه : له  په رتوکی رسوه ی بێداریی/ جال حبیب الله 

نوسینه وه ی: قیبلە
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گه وره ترین و به هێزترین کۆبونه وه 
)زه نگێك بۆ حه جخوازان(

هه رکــه س دیراســه تی ئاینــی پیــرۆزی ئیســام بــکات بــه  ڕوونــی ده بینێــت 

ئاینــی پیــرۆزی ئیســام زۆر جه خــت ده خاتــه  ســه ر کۆبۆنــه وه ی خه ڵکــی 

چه نده هــا  لــه   کۆكــن.  هه مــووی  خه ڵــك  کــه   مه به ســتیه تی  زۆر  زۆر  و، 

شــوێنی قورئــان و وه  هه روه هــا فه رمووده کانــدا ده قــی ڕاســته وخۆ له وبــاره وه  

وال  جميعــا  اللــه  بحبــل  ]واعتصمــوا  ده فه رمــوێ  لێــره دا  وه ك  ده بینیــن 

کــۆ  هه وڵــی  چــۆن  کــه   دیــاره   هه روه هــا  پێغه مبــه رادا  ژیانــی  لــه   تفرقــوا[ 

کردنــه وه ی ده داو وه  هه رگیــز ڕێگــه ی نــه داوه  هاوه ڵێکــی کارێکــی وا بــکات 

بۆنــی جیــاوازی و دووبه ره کــی لــێ ببێتــه وه ، جــا ئــه م کۆبوونــه وه  چه نده هــا 

جــۆری هه یــه  وه  ده بیرێــت لــه  په رستشــه کاندا  هه روه هــا له وێــوه  بــۆ نــاو 

هه رکــه س  ئه گــه ر  چونکــه  گرنگــه ،  کاره   ئــه و  به بیرهێنانــه وه ی  خه ڵکه کــه و 

ــك،   ــچ ئه نجامێ ــه  هی ــان ناگات ــه  بێگوم ــه  کۆمه ڵگ ــژی و دوور ل ــۆی ب ــۆی بۆخ خ

ژیــان خــۆی بۆخۆشــی بــه و شــێوه  به ڕێوه ناچێــت... وه رن بــا ســه رنجێکی 

ــی داوه   ــام هه وڵ ــرۆزی ئیس ــی پی ــدا ئاین ــوا له کوێ ــن ک ــن و بزانی ــورت بده ی ک

په رستشــه کان  ته نهــا  ســه یرێکی  و  بێــت  ئه گــه ر  بکاتــه وه .  کــۆ  خه ڵکــی 

ــك  ــه  نوێژێ ــه  ل ــاوازی هه ی ــه ڵ جی ــی کۆم ــه  نوێژێک ــۆ منون ــن ب ــن ده بینی بکه ی

کــه  به ته نهــا بکرێــت بــه  بیســت و حــه وت پلــه   وه ك بــه م شــێوه  هاتــووه  ]عــن 

عبــد اللــه  بــن عمــر ريض اللــه  عنهــا أن النبــي صلــی اللــه  علیــه  وســلم قــال: 

ــه   »صــاة  الجاعــة  تفضــل صــاة  الفــذ بســبع وعریــن درجــة.«[ ده بینیــن ل

ناخــه وه  ده مانجوڵێنــی بــۆ کردنــی ئــه م کاره  بــه  کۆمــه ڵ هه مــان ڕکاتــه ،  هه مــان 

ــامنان  ــه وه  ش ــه ر ئ ــه  له ب ــی زۆری هه ی ــه اڵم جیاوازیه ک ــن ب ــان و دانیش هه ڵس
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ــش  ــه  مزگه وتی ــوو ل ــان کات نه ب ــرا ی ــه ر نه ک ــۆ ئه گ ــه، خ ــانی براکامنانه وه ی به ش

ــزان،  ــه ڵ خێ ــه ر له گ ــت ئه گ ــت ده پێکێ ــان مه به س ــه و هه م ــه ر باش ــت، ه بکرێ

دایــك و بــاوك، خوشــك و بــرا وه هه روه هــا ئه گــه ر لــه  ماڵیشــه وه  بکرێــت. 

ــه ڕۆژوو  ــته  ب ــادا ئێس ــه  دونی ــه  ل ــی ی ــێك ن ــچ که س ــن هی ــن ده بینی ڕۆژوو گرت

ــه ی  ــه  کاته ک ــۆ چونک ــه  ڕۆژوو ده بم..ب ــه و ب ــی ڕه مه زان ــه  مانگ ــێ ئه م ــت و بڵ بێ

به ســه ر چــوو پێــش ماوه یــه ك ڕه مــه زان بــوو وه  گشــت مســوڵانان پێکــه وه  لــه  

ــر  ــدرا ئی ــه  بانگ ــه ك ک ــوو وه ك ی ــوون هه م ــه ڕۆژوو ده ب ــادا ب ــه ری جیه سه رانس

تــه واو کاتــی خــواردن نه مــا تــا بانگــی ئێــواره ،  هه رکه بانگــی دا هه مــوو زوو 

ــی  ــه  دڵ ــه  ل ــۆ؟ چونک ــه ك ب ــه  خورمای ــکێنێ به ده نگ ــه وڵ ده دا بیش ــه  ه ــه  په ل ب

هه موویــدا چه ســپیوه  هه رکه بانگــی دا زوو بیشــکێنن،  هه رکــه  نانیــش خــورا 

هــه ر هه مــووی  کــه   مزگــه وت،  لــه   ته راویحه کانــدا  لــه  خه مــی  ئــه وه   دوای 

قــه در  شــه وانی  تــا  ڕێــڕه و  هه مــان  له ســه ر  بــه رده وام  پێکه وه یــه ،  دیســان 

ــه   ــه  فه ڕان ــه وه  ب ــه و ش ــی ئ ــی گرتن ــره وه  هه وڵ ــی زیات ــه  گوڕێک ــوو ب ــت هه م دێ

ــه ر  ــه ر ه ــه  گ ــی ده خات ــوو هه وڵێک ــتوانێت هه م ــه ر نه ش ــه ر ه ــۆ ئه گ ده دات خ

ــه وی بیســت و حــه وت دابنیشــێ. بــه م شــێوه  مانگه گــه  کۆتایــی  ــت ش نه بێ

پێهــات دوا بــه دوای ئــه وه  جه ژنــه ] اللــه  اکــرب[ و جه ژنــه  پیــرۆزه و گــه رده ن 

بــکات  هاوڕێیه کــی  که ســێك  ســه ردانی  نه توانێــت  که ســێکیش  ئــازادی 

ته له فۆنێکــی هــه ر بــۆ ده کات یــان نامه یه کــی بــۆ ده نێرێــت وه  هه مووشــی 

ــت  ــێك بێ ــه  که س ــوا خوایان ــپی وه  خ ــدا چه س ــه  دڵیان ــتیانه  ل ــه م ڕاس ــه  ئ چونک

و نانیــان بخــوات ســه یری ئــه م بیــرو بــاوه ڕه !!! چ دینێــك هه یــه  وا خه ڵــك 

ــوا  ــی خ ــی ماڵ ــی حه ج ــتێك کات ــگ و ش ــه  دوومان ــر ب ــکات؟  دوات ــه روه رده  ب پ

ــه ی  ــه و حه ج ــاده  ده کات، ئ ــۆ ئام ــۆی ب ــی خ ــه زان خه ڵک ــه ر دوای ڕه م ــت ه دێ

کــه  خــوای گــه وره  له باره یــه وه  ده فه رمــوێ ]وللــه عــى النــاس حــج البيــت مــن 
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اســتطاع إليــه ســبيا ومــن كفــر فــإن اللــه غنــي عــن العاملــن [ ئه مه یــه  لــه م 

بابه تــه دا مه به ســته  بخرێتــه  ڕوو حه جــی ماڵــی خــوای گــه وره  گه وره تیــن و 

ــه   ــه وه  ل ــه م کۆبون ــزی ئ ــه وره و به هێ ــن گ ــه  بڵێ ــه وه ، له وانه ی ــن کۆبون به هێزتری

چیدایــه  به ڕاســتی وه ســفی به نوســین ناکرێــت مه گــه ر یه کێــك خــۆی بۆخــۆی 

ــه وه ی  ــاکات. ئ ــه و پرســیاره  ن ــان ئ ــی بێگوم ــی بێت ــی دیبێــت، وه گــه ر بین ئه وێ

لــه  حه جــدا ده بیرێــت زۆرگه وره تــره  لــه وه ی بــه ده م وه ســف بکرێــت ویــان 

بنورسێــت ئــه و هه مــوو خه ڵکــه  لــه  سه رانســه ری جیهــادا بــه  پیــرو گه نــج 

و ژن و پیــاوه وه  هاتــوون تێیدایــه  ده وڵه مه نــده و میلیۆنــه ر،  تێیدایــه  هــه ژارو 

داماو،تێیدایــه  بــازرگان، تێیــدا حه مــاڵ و ته ماتــه  فــرۆش و په تاتــه  فــرۆش، 

ده ســته اڵت،  بــی  هێــزو  بــێ  تێیدایــه   به ده ســته اڵت،  تێیدایــه  ســه رکرده و 

تێیدایــه  لــه ش ســاغ و چــاالك، تێیدایــه  ناتــه واو نه خــۆش، تێیدایــه  ســپی 

پێســت، وه  هه روه هــا تێیدایــه  ڕه ش پێســت، ئــه و هه مــوو چینــه  پێکــه وه  یــه ك 

جلــی له به ردایــه  ئه ویــش دوو پارچــه  قوماشــی ســپی جــوان، یــه ك شــیعاریان 

ــد  ــك، ان الحم ــك لبی ــك ل ــك ال رشی ــك، لبی ــم لبی ــك الل ــش ]لبی ــه  ئه وی هه ی

والنعمــه  لــك و امللــك ال رشیــك لــك[ هه مــووی شانبه شــانی یه کــر ئــه و 

هه مــوو چیــن و هــۆزه  بــه  ئافــره ت و به پیــاو هه مــووی به یــه ك ده نــگ ئــه و 

ــی  ــه کان به ده نگ ــه رزو ئافره ت ــی ب ــاوه کان به ده نگ ــه وه  پی ــه رز ده که ن ــیعاره  ب ش

نــزم، به شــێوه یه کی زۆر جــوان به بــێ ئــه وه ی پرۆڤه یــان کردبێــت به کۆمــه ڵ 

ئیحرامه کانیــان  میقــات  گه شــتنه   هه رکــه   یه کــر  هاوشــانی  پێشــر، 

ــه   ــا ده گه ن ــت ت ــیعاره  ده ڵێ ــه و ش ــن، ئ ــدا ب ــاو فڕۆکه ش ــه  ن ــه ر ل ــن ئه گ ده به س

نــاو حه ره مــی پیــرۆز، وه  دواتــر هــه ر پێکــه وه  حــه وت جــار بــه ده وری که عبــه دا 

ده ســوڕێنه وه  ســێ جــار به هه روه لــه و چــوار جــار به ئاســای، کــه  ته واویــان کــرد 

ــاوی  ــه وه  ئ ــژ بوون ــه  نوێ ــه ن، ل ــژ ده ک ــم و دووڕکات نوێ ــی ئیرباهی ــه  مه قام دێن
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مــه روه ،  نێــوان ســه فاو  وه  ده ڕۆن ســه عی هاتووچــۆی  نۆشــه که ن،  زه م  زه م 

هه مــوو ئــه م ئــه م کارانــه  بــه  هیمه تێکــی زۆر چــاك و پاکــه وه  وه  زۆربــه ی 

ــه وه ، دواتــر کــه  تــه واو بــوون ســه ریانی جــوان لــێ ده تاشــن یــان  ــه ده م گریان ب

دواتــر ســه رقاڵی  بــوو  عه مره یــه ك حاســڵ  بــه م شــێوه   ده که نــه وه   کورتــی 

خواپه رســتی و زه خیــره  کــۆ کردنــه وه  نوێــژه کان بــه  کۆمــه ڵ بــه م شــێوه  تــا 

کاتــی حــه ج دێتــه  پێشــه وه  هــه ر کــه  کاتــی هــات هه مــووی به جارێــك بــه  پــێ 

ــه دا،  ــاو چادران ــت و ن ــه و ده ش ــه وه  ل ــه وێ ده مێنن ــا ل ــۆ مین ــن ب ــه  ده چ و به قافڵ

ــوی  ــۆ کێ ــه ون ب ــه ڕێ ده ک ــه وه  ب ــان پێک ــووی دیس ــه ر هه م ــۆ ڕۆژی دوای ه وه  ب

ــه   ــر ده که وێت ــا مه غریــب، وه  دوات ــه وه  ت ڕه حمــه  به حه ماســه و هه مــووی ده پاڕێت

ــه م  ــوو ئ ــی هه م ــت وا ده زان ــر ناگرێ ــی ت ــه قام که س ــو ش ــه ، کێ ــۆ موزده لیف ڕی ب

ــه ر  ــه وه ، ه ــه  ده که ن ــه  موزده لیف ــه وه  ل ــه و ش ــه وه ، ئ ــۆ بوونه ت ــدا ک ــه  له وێ جیهان

کــه  نوێــژی به یانیــان کــرد هه مــووی ده چیــن بــۆ به ردبارانکردنــی شــه یتان، 

دوای به ردبارانکردنه که یــان هــه م دیســانه وه  ســه ریان ده تاشــن وه یــان کورتــی 

ده که نــه وه ، بــه م شــێوه  حه جه کــه  بــو بــه  نســیب انشــاء اللــه ، وه  دواتــر ده چــن 

بــۆ مه ککــه  بــۆ ته وافــی ئیفــازه  هــه م پێکــه وه  حــه وت جــار ده ســوڕێته وه  و 

نوێــژ ده کــه ن و زه م زه م نــۆش ده که نــه وه و هاتووچۆکه یــان هــه م ده که نــه وه  لــه  

ــه وه و  ــه وێ شــه و ده که ن ــا ل ــۆ مین ــه و ب ــی ده گه ڕێن ــه واو بوون ســه فاو مــه روه ، به ت

به یانیه کــه ی دێنــه وه  بــۆ به ردبارانکردنــی شــه یتان، دوای به ردبــاران کردنــی 

ــه  خواپه رســتی هــه ر به رده وامــن  ــۆ مینــا ل هــه ر ســێ به شــه که ، ده گه ڕێنــه وه  ب

و، هــه م دیســان بــۆ به یانــی دێنــه وه  بــۆ به ردبارانکردنــی شــه یتان، وه  گــه ر 

ــاران  ــه رد ب ــه یتان ب ــر ش ــی ت ــاو جارێک ــۆ مین ــه وه  ب ــاره  ده گه ڕێن ــتان ئه مج ویس

ده که نــه وه  وه یــان دوای ئــه وه  ده گه ڕێنــه وه  بــۆ مه ککــه ، لــه وێ ده بێــت تــا کاتــی 

ڕۆشــتنه وه یان وه  هــه رکات کاتــی ڕۆشــتنه وه یان هــات ته وافــی ماڵئاواییــان 
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ده کــه ن خــوا حافیــزی لــه و جێگــه  پیــرۆزه  ده کــه ن وه هه موویــان پــڕ بــه دڵ 

ــاره   ــوو کاره و، وه  دووب ــه و هه م ــن ئ ــه . ده بینی ــه م ماڵئاوایی ــن ب ــه ت ده ب ــێ تاق ب

ــڕ  ــڕ پ ــا نیــن به ڵکــو پ ــێ مان ــه  هه مــووی ب ــان هه مــووی پێکــه وه ، ئه مان بوونه وه ی

مانــان به ئاشــکرا خــوای گــه وره  دوامــان لــێ ده کات یه کگریــن یه کگــرن، وه  

ــن!؟ ــووه  یه کگری ــه وه  نه هات ــی ئ ــا کات ــم ئای ــش ده ڵێ منی

چۆن کەسێكی سوپاسگوزاربم؟ ئەوەش وەاڵم:-

سوپاســگوزاری خــوای گەورە لەســەر گشــت نــازو نیعمەتەکانی بەســەر بەندەوە 

ــەو  ــێکی ئ ــا بەش ــو زار تەنه ــت، بەڵک ــێ بدرێ ــی پ ــت ماف ــە زار ناتوانرێ ــا ب تەنه

سوپاســگوزاریەیە، کــە تەنهــا زوبــان تێیــدا بەشــدارە، ئەڵبــەت زوبــان بەشــێکی 

گەورەیــە لــە سوپاســگوزاریداو ئیعرافێکــی گرنگــە لــە ژیانــی مرۆڤەکانــدا بەاڵم 

نابێــت بەشــەکانی ترمــان لەیــاد بچێــت.

پێویســتە  بەندەکانیــەوە  بەســەر  گــەورە  خــوای  نیعمەتەکانــی  هەمــوو 

سوپاســگوزاری خــوای گــەورە بکــەن، ئەویــش بــە بەشــداری کردنیــان لــەو کارە 

پەســەندانەی کــە شــەرع داوای کــردووە بــۆ منونــە:

سوپاســگوزاری دەســت بــە یارمەتــی دانــی خەڵکــی و دەســتی هــاوکاری 

درێژکردنــە بــۆ نــەداران، بــەم شــێوەیە دەســتت بــە زوبانــی حــاڵ هەڵدەســتێت 

ــان  ــۆی نیش ــگوزاری خ ــرداری سوپاس ــە ک ــی و ب ــەورەی ئیاه ــی گ ــە ئەرکێک ب

دەدات، ئەڵبــەت ئیعازیشــی بــۆ زوبــان گرنگــی خــۆی هەیــە، ئەوکاتــە بــە وتنــی 

ــێ داوەو  ــتی پ ــەورە دەس ــوای گ ــە خ ــەوەی ک ــەر ئ ــردن لەس ــگوزاری ک سوپاس

ــدات. ــێ ئەنجــام ب ــەی پ ــەو کاران ســاغەو دەتوانێــت ئ

بــۆ گشــت نیعمەتەکانــی تــری جەســتە بــە هەمــان شــێوە بەشــداری پێکردنیــان 
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لــە کاری خێروچاکــەدا واتــای ڕاســتەقینەی سوپاســگوزاری کردنە.

هەروەهــا لەســەر ئــەو نــازو نیعمەتانــی تــر چ مــادی بێــت و چ مەعنــەوی تەنهــا 

یەکــی منونەیــەك دەهێنینــەوە:

خــوای گــەورە ئوتومبێلێکــی پێداویــت، شــوکرانە بژێــری ئــەو نیعمەتــە بــە 

خێــرو  کاری  لــە  بەکارهێنانیەتــی  و  هاتووچــۆ  ڕێنومایەکانــی  بــە  پابەندیــە 

یارمەتــی دانــی کەســانی پێویســت.

کۆمەڵگــەدا  لەنــاو  و  بەناوبانگیــت  کەســێكی  مەعنەویشــەوە  ڕووی  لــە 

هێــزە  ئــەو  دەبێــت  دەگرێــت،  خــۆی  جێگــەی  قســەت  و  ڕێزلێگیراویــت 

مەعنەویــە چ بــۆ ماوەیــی بێــت چ خــۆت بەدەســتت هێنابێــت بــە هــۆی هــەر 

ــە  ــۆ منون ــە، ب ــۆ کاری چاک ــت ب ــتغالی بکەی ــتە ئیس ــت پێویس ــەوە بێ هۆکارێك

ــەو  ــە ئ ــۆ بکەویت ــدا ت ــتە لەوێ ــەن، پێویس ــر ناک ــەڵ یەک ــە لەگ ــەس قس دووک

نێوەنــدەو ئــەو دووکەســە بگەیەنیتــەوە یــەك.

ــگوزاری  ــەورە سوپاس ــوای گ ــی خ ــت نیعمەتەکان ــتە گش ــێوەیە پێویس ــەم ش ب

لەســەر بکرێــت بــە کــرداری چاکــە، خــوای گــەورە لــە ســورەتی النحــل ئایەتــی 

ــت: ٩٧دا دەفەرموێ

َبــًة ۖ  ــُه َحَيــاًة َطيِّ ــن َذَكــٍر أَْو أُنَثــٰى َوُهــَو ُمْؤِمــٌن َفلَُنْحِيَينَّ َمــْن َعِمــَل َصالًِحــا مِّ

ُهــْم أَْجرَُهــم بِأَْحَســِن َمــا َكانُــوا يَْعَمُلــوَن  وَلََنْجِزيَنَّ

ڕووت و قوتی ئازادەو داپۆشراوی قەدەغە دەکرێت

ئەگــەر خاوەنــی هیــچ بیروباوەڕێکــی ئاینیــش نەبیــت و بەچاوێکــی وێژدانیانەوە 

ویژدانــت  بدەیــت  بــۆ  دەنگــی  بکەیتــەوەو  داپــۆرشاوی  و  ڕووتــی  لــە  بیــر 

داپۆرشاوەکــە هەڵدەبژێرێــت، ئەگــەر ویژدانەکــەش ویژدانــی تێــدا نەمابێــت و 
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ــەوە. ــۆرشاوی ڕەد بکات ــت داپ ــەردا ناتوانێ ــە بەرانب ــت ل ــی هەڵبژێرێ ڕووت

ئەگــەر بــەراوردی ڕووتــی و داپــۆرشاوی بکەیــن و بیــدەن لــە تــەرازووی ژیــری و 

ســوود و زیانەکانیــان لێــك بدەینــەوە هیــچ گومانــم نــی یــە لــەوەی تــەرازووی 

داپــۆرشاوی حەبلــی تــەرازووی ڕووتــی دەپچڕێنێــت و  بــە ئاســانیدا دەبــات، 

ــر  ــز ت ــەك ک ــا ڕادەی ــۆرشاوی ت ــۆ داپ ــان ب ــوو تێڕوانی ــەدی ب ــان ن ــا ئەوروپام ت

ــی  ــی و ماف ــازادو دیموکراس ــاو ئ ــاو بەن ــی ئەروپ ــای ڕووت ــەوەی دونی ــوو وەك ل ب

کەســێتی و ئیــر ئــا لــەو جــۆرە ناوانــە... بــەاڵم کــە ئەورپامــان دی زیانەکانیــان 

زیاتــر بــۆ دەرکــەوت، لــە کۆمەڵگەیەکــی ئیســام پــەروەرو بابەنــد بــە کەلتــورەوە 

ئەگەرچــی کەســێکی نیمچــە ڕووتیــش هەبێــت لەبــەر پابەنــدی کەســەکان بــە 

ئایــن و کەلتــورەوە تــا ڕادەیــەك کەســەکە بــەدوورە لــە کۆمەڵێك زیانــی دەرەکی، 

بــەاڵم لــە وواڵتانێــك کــە کەســەکان هەڵگــرو پــەروەردە کــراوی ئیســام نیــن و 

ــا لەوێــدا مەترســی ڕووتــی بەتەواوەتــی و  ــە ئ ــەوە گرنــگ نــی ی کەلتــور بەالیان

بەبــێ پــەردە دەردەکەوێــت، کــە چەنــد ئافرەتانــی ڕووت بەهــۆی دەرخســتنی 

ئەندامانــی جەســتەیانەوە تووشــی گرفــت و کێشــەی کۆمەاڵیەتــی دەبــن، 

ــا ئــاگا لەمــەی مــن باســی دەکــەم لەوانەیــە بەالیــەوە  هەرچەنــد کەســانێکی ن

ســەیر بێــت و هــاوڕا نەبێــت لەگەڵمــداو بڵــێ ئــەوە نــی یــە هەمــوو بــە ئاســایی 

بــە بــازاڕدا دەســوڕێتەوەو هیــچ کێشەیەکیشــی دروســت نەکــردووە، بــەاڵم ئەوە 

تەنهــا ڕووکەشــی کارەکانــەو بەڵکــو نــەك کێشــەی دروســت کــردووە چەندەهــا 

ــی  ــە قوربان ــوون ب ــرۆدە کــردووەو ب ــەوە گی ــەو جــۆرە ڕەفتاران ــان ب ــرەت خۆی ئاف

کردەوەیەکــی هــەرزەی خۆیــان، داوێــن پیســی، تونــدوو تیــژی، دەســت درێــژی 

سێکســی، کاریگــەری نێگەتیڤــی ڕووتــی لەســەر بیرکردنــەوە، لەســەر زانســت، 

ــاو کۆمەڵــگا هەمــوو کەســێك دەتوانێــت بــە  لەســەر هــەر قیەمێکــی گرنگــی ن

ئاســانی دەرکــی پــێ بــکات، ئافرەتێــك ئەگــەر جێگەیــەك لــەو جێگانــەی کــە 
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دەبێــت بشــاررێتەوەو ئــەو دەری خســتووە کــە بەرچــاوت دەکەوێــت وێنەکــەی 

ڕاســتەوخۆ چــاو تۆمــاری دەکات و بیــری بــۆالی خــۆی دەبــات، ئیــر لــەوەوە بــۆ 

ســەرەوە خۆتــان داینێن...بــەاڵم لــە بەرانبــەر ئــەوەدا باســی داپــۆرشاوی بکەیــن 

و بــەراوردی بکەیــن لەگەڵیــدا ئەوســا قورســی تەرازووەکەمــان بــۆ دەردەکەوێت 

ــە  ــەو ل ــر لەچــی دەکەیت ــە پێــش چــاو، بی ــی حەبلەکەمــان دێت و وێنــەی پچڕان

ــە  ــەوە وەك الیەن ــی بکەیت ــە هەرچ ــر ل ــۆ بی ــاش؟ خ ــە قوم ــە پارچ ــك؟ ل چادرێ

ــوو داپــۆرشاوی نــەك کێشــە نــی  ــەوە باشــرە؟ کەواب دەرونیــە پیســەکە هــەر ل

یــە، بەڵکــو گەورەتریــن ســەرمایەیە یەکــەم بــۆ ئافرەتەکــە خــۆی، دواتر بــۆ بەرەو 

ــەی  ــەو ئافرەتان ــەر ئ ــە س ــرش بکەم ــت هێ ــن نامەوێ ــە، م ــچوونی کۆمەڵگ پێش

کــە ڕووتــن و بــە داوێــن پیــس و خــراپ بیــان ژمێــرم، بــەاڵم کارەکەیــان هــۆکارو 

هانــدەرە بــۆ خراپــەو بــەرەو خراپــە، لەوانەیــە خۆشــیان بەهــۆی کــەم......

ــی  ــۆژگاری و ڕینموون ــە ئام ــتیان ب ــەوان پێویس ــەن و ئ ــتیە نەک ــەم ڕاس دەرك ب

هەیــە، دەبــوو ڕێکخراوەکانــی مافــی ئافــرەت دەوریــان تێیــدا هەبوایــە نــەوەك 

بــە پێچەوانــەوە، دەمیــان یــەك مەتــر درێــژ بکــەن بەرانبــەر پیاوەکانیــان و بــە 

ــی  ــە بێوەژن ــان ب ــت، ی ــت دەکەوێ ــی دەس ــش چ ــدەن و دواتری ــان ب تەاڵقدانی

دەمێنێتــەوە یــان شــوو بــە پیاوێکــی تــر دەکات ئەگــەر لــە ئەوروپــاش بێــت زۆر 

ڕقــی هەســتێت شــوو بــە ژنێــك دەکات!، کەچــی وواڵتانــی ئەوروپــا کــە منوونەی 

ئــازادی و دیموکراســی و مافــی مــرۆڤ و ئــازادی تاكــن دێــن پەچــەی ئافرەتــان 

قەدەغــە دەکــەن، وەك ئەمــڕۆ لــە بەلجیــکا ڕۆشــتە بــواری جــێ بەجــێ کردنەوە، 

لــەڕووی دینیــەوە منیــش وەك مەالیــەك لەوانــە لەســەر ئــەو ڕایــە بــم کــە پەچــە 

ــۆ  ــاوە، ب ــەدا هێن ــەم باس ــە ل ــە دینیەک ــە الیەن ــن وازم ل ــەاڵم م ــت، ب ــەرز نەبێ ف

ئافرەتێــك تــا پانتۆڵەکــەی لەســەر بێــت و کراســەکەی لــە خــوار بێــت ئاســاییە؟! 

ــت  ــەردا نەبێ ــی لەب ــت و کراسیش ــدا نەبێ ــە پێ ــی ل ــەر پانتۆڵیش ــەر ه ــۆ ئەگ ب
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ــۆ خــۆی  ــکات ئاســاییە؟! ب ــر ب ــکات و خــۆی تەزوی ــا دەرمــان ب ــۆ ت ئاســاییە؟! ب

بــکات بــە پیــاوو جلــی پیــاوو تەمســلی پیــاو بــکات ئاســاییە؟! بــۆ ...بۆ...بــۆ... 

بــەاڵم لــە بەرانبــەر ئــەوەدا ئافرەتێــك کــە خــۆی و کۆمەڵگەشــی خــۆش دەوێــت 

هەمــوو مافەکانــی لــە وواڵتــی مافــدا لــێ بســەننەوەو فیــری درۆی بکــەن لەگەڵ 

خۆیــدا لەبــەر بســتێك قومــاش، خۆزگــە لەگــەڵ لــێ ســەندنەوەی ئــەو بســتە 

قوماشــەدا بســتێکیان بــە ئافرەتانــی تــر زیــاد بکردایــە، ئەوســا ئێمــەش دەمــان 

ووت ئاســاییە بســتێك بــۆ هەمــان بســتی هاوڕەگــەزی خــۆی.

ڕه وشی ئافره تانی کورد له  ئه وروپا

بــۆ لێکۆڵینــه وه  له ســه ر   هــه ر بابه تێــك پێویســت بــه  کۆمه ڵێــك ســه رچاوه و 

ئامــار  ده کات بــه اڵم باســێكی وه ك ئــه م بابه تــه  کــه  لــه  ڕه وشــی ئافره تــان ده دوێ 

ــه ر هــه واو  ــه  هیــچ ســه رچاوه یه ك ئه ویــش له ب ــا پشــت نابه ســتێت ب ــه  ئه وروپ ل

ئــاره زوو نــی یــه  به ڵکــو له بــه ر نه بوونــی ســه رچاوه یه  لــه م بــواره دا. چونکــه  

ــۆ  ــه  ب ــه ش هۆکارێک ــه ر ئه م ــه  ه ــه ك تازه ی ــا ڕاده ی ــا ت ــه  ئه وروپ ــورد ل ــژووی ک مێ
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ــه ی کــه   ــه و ئه زموون ــه  ئ ــه  پشــت به ســن ب ــه اڵم ب ــدا. ب ــی ســه رچاوه  تێی نه بوون

بینیومانــه  و تێیــدا ژیاویــن بــه  کورتــی له ســه ر ڕه وشــی ئافره تــان ده دوێیــن لــه  

ــێوه : ــه م ش ــن ب ــان ده که ی ــا، وه  پۆلێنی ئه وروپ

ئه وروپــا  پیاوه کانیانــه وه  دێنــه   له الیــه ن  کــه   ئافره تانــه ی  لــه و  ١-کۆمه ڵێــك 

دوای ماوه یه کــی کــه م پێکــه وه ژیــان لێــك جیــا ده بنــه وه و کاریگه ریه کــی 

یه کجــار زۆر ده کاتــه  ســه ریان ئــه م جیابوونــه وه . وه  هــۆی پێــك نه هاتنــی ئــه م 

دووالیه نــه  ده گه ڕیتــه وه  بــۆ چه نــد هۆکارێــك له وانــه :

ــه   ــۆی په ل ــش به ه ــی زه واج ئه وی ــش ئه نجامدان ــه ردووال پێ ــتنی ه  أ-تێنه گه یش

ــگ  ــێ مان ــتان ده کات س ــه فه ری کوردس ــره  س ــێك لێ ــه  که س ــۆ منون ــه وه  ب په ل

ــی  ــه ره و ماوه یه ک ــه ره و س ــی ئه مس ــد ڕۆژێک ــێت چه ن ــتان داده نیش ــه  کوردس ل

زۆریشــی ســه ردان و میوانداریــه  که مێکــی ده مێنێتــه وه  بــۆ گــه ڕان و دۆزینــه وه و 

ئه وجــا  هاوســه ریه تیه وه   کــه ژاوه ی  نــاو  ده چنــه   کــه   گه یشــن،  لێــك 

لــه م خاڵــه  خوانه خواســت  بیرده که نــه وه  کــه  په له یــان کــردووه . مه به ســت 

ئــه وه  نــی یــه  کــه  ده بێــت ماوه یه کــی زۆر ئــه م کــوڕو ئافره تــه  پێکه وه بــن، 

هه رده بێــت  خــۆ  بــه اڵم  ئه وروپیــدا،  ناوچینــی  لــه   بــاوه   لێــره   هــه روه ك 

به النــی که مــه وه  یه کــر بناســن و وه  حــه زو ئاره زووه کانــی یه کــر لــه  پێــش 

هه موویانــه وه  ده بێــت یه کریــان بــه دڵ بــوو بێــت نــه ك ناچــاری وای لێکردبێــت.

ئافــره ت  کاریــه وه   که ســو  و  خــزم  له الیــه ن  ته له فــۆن  بــه   ب-هه ندێــك 

کامیــان  هیــچ  دوای  ده ده ن  ئه نجــام  کاره کــه   ده دۆزنــه وه و  کوڕه کانیــان  بــۆ 

ناخــۆن.  به یه کــر 

ج-هه ندێــك کچه کانیــان ناچــار ده کــه ن کــه  شــوو بکــه ن بــه  ئه وانــه ی لــه  

ئه وروپــان له بــه ر پــاره و ســه روه تی دونیایــی وه دواتــر کــه  کاره کــه  ئه نجــام 

ــۆن  ــه روه ك چ ــرد! ه ــی ده ک ــه  چاوه ڕێ ــوو ک ــێوه  نه ب ــت به وش ــت ده بیرێ ده درێ
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کچه کــه  ناچــار کــرا له ســه ر ئــه م زه واجــه  به شــێوه یه کی تــر دیســان ناچــار 

ده کرێتــه وه  له ســه ر تــه اڵق.

ــه م کاره  ڕووبــدات هه نێــك جــار  ــه  هــه ر له الیه نــی پیاوه کــه وه  ئ وه  مــه رج نــی ی

الی ئافره ته که شــه وه  بــۆ منونــه  ئافره ته کــه  پیاوه کــه  ده هێنــێ.

ــووه ،  ــه دڵ نه ب ــان ب ــردووه و! کوڕه که ی ــویان ک ــا ش ــۆ ئه وروپ ــه ر ب ــك ه د- هه ندێ

بــه دڵ  کچه کــه ی  کــردووه و  مــاره   کچه کــه ی  ئه وروپــا  بــۆ  پیاوه کــه   وه یــان 

نه بــووه !.

ــان  ــچ الیه کی ــه  هی ــه ن ک ــه ر ده ب ــه وه  به س ــۆش پێک ــی ناخ ــك ژیانێک ٢-هه ندێ

لێــك  بــۆ  ده گه ڕێتــه وه   ئه مــه ش  هــۆی  به یه کــری،  یــه   نــی  خۆشــبه خت 

کوردســتان  لــه   ئافره ته کــه   منونــه   بــۆ  وواڵته کــه   به رانبــه ر  تێنه گه شــن 

ــتی  ــوه  به هه ش ــردووه و وای زانی ــای ک ــه یری ئه وروپ ــه رزه وه  س ــی زۆر ب به چاوێک

ــوه ی  ــه  چوارچێ ــه ی کات ل ــت زۆرین ــره  ده بینێ ــه  ئێ ــه  هاتووه ت ــه رزه مینه ! ک س

بیــر  بــاوك و کــه س و کار، ده بێتــه  مایــه ی  لــه دایــك و  دیوارێکدایــه  دوور 

کردنــه وه ی بــه رده وام و ناتوانێــت له گــه ڵ کۆمه ڵگــه ی ئێــره دا خــۆی بگونجێنێت 

ــه م  ــووه ، پیاوه کــه ش ئ ــه  قــه ل و کۆتریــش ب ــێ ل ــی واده زان کــوردی خۆمــان ده ڵ

ناخۆشــیه ی ئــه وی ناوێــت خــۆی زۆر ئه زیــه ت داوه  تــا خێزانــی پێــك هێنــاوه و 

لــه م  ئیــر  ئــه م ئاســته  به کورتــی چاوه ڕێــی ئه مــه ی نه کــردووه   گه شــتۆته  

گێــره و کێشــه دا ده ژیــن پێکــه وه  هــه ردووال بــه م جــۆره  ژیــان ده به نه ســه ر. 

ئافره تــه و پیاوێکــی هێنــاوه و پیاوه کــه   بــه  پێچه وانه شــه وه  هه یــه   هه روه هــا 

ــێ. ــۆی بگونجێن ــت خ ناتوانێ

خــراپ  له بــه ر  مێرده کانیانــه وه   به ده ســت  خــواردووه   گیریــان  3-هه نێــك 

ســوکه وه   به چــاوی  لێــی  خیانه تکــردن  له گه ڵیــاو  کــردن  هه ڵســوکه وت 

ســه یری خێزانــی خــۆی ده کاو به چــاوی بــه رزه وه  ســه یری ئافره تانــی ئه وروپــی 
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ــام. ــتی ئیس ــه ی ڕاس ــه  ڕێگ ــی ل ــۆی الدانیه ت ــان ه ــه ش بێگوم ده کات!!! ئه م

ده باته ســه ر  مێرده که یــدا  له گــه ڵ  خــۆش  ســاده و  ژیانێکــی  4-کۆمه ڵیــك 

هه ندێكــی  کورده کانــدا،  له گــه ڵ  ده گونجــێ  خــۆی  بــاش  تاڕاده یه کــی  و 

که میــش له گــه ڵ کۆمه اڵنــی بێگانــه دا.  ده توانــم بڵێــم ئــه م کۆمه ڵــه  هــه ره  

زۆرینــه ن.

٥-هه ندێــك کاریگــه ری ئه وروپــی زۆر بــووه  له ســه ری ده توانــم بڵێــم کــورده  

ــدا!. ــتی ئه وروپی ــه  پێس ــه اڵم ل ب

٦-هه ندێــك زۆر ژیــرو لێزانانــه و دوور بینانــه  بیــر ده کاتــه وه  هــه رده م ده خوێنــێ 

و له بیــری پاشــه ڕۆژێکی چاکــر دایــه ، وه  ئــه م کۆمه ڵــه  هــه ره  که مرینــی 

ــن. ــت ده ژمێرێ ــه ی ده س ــه  په نج ــاره کاندا ب ــرن وه  له ش ــی ت ــوو کۆمه ڵه کان هه م

٧-هه ندێــك کاتژمێــرو چرکــه  ده ژمێــرێ کــه  کــه ی بێــت و بتوانێــت بگه ڕێتــه وه  

ــه   ــت دڵ ب ــێت، ناتوانی ــت ڕای ده کێش ــۆن بێ ــن هه رچ ــتان و وه ك ده ڵێ کوردس

ئێــره  خــۆش بــکات.

هه مــوو ئه وانــه ی باســان کــرد به ئاشــکرا ده بیرێــن لــه  ئه ورپــادا بــه اڵم ئاســان 

نــی یــه  ئه گــه ر مبانه وێــت ڕێژه کانیــان بــه  تــه واوی دیــاری بکه یــن. بــه اڵم 

ده توانیــت ته خمینیــان بکه یــن بــه م شــێوه یه :

کۆمه ڵه ی یه ك ٥%

کۆمه ڵه ی دوو ١٠%

کۆمه ڵه ی سێ ٢%

کۆمه ڵه ی چوار ٧٥%

کۆمه ڵه ی پێنج ١٥ % به تایبه ت ئه مانه  ئه وانه ن که  له  کۆنه وه  له  ئه ورپان

کۆمه ڵه ی شه ش  ١%

کۆمه ڵه ی کۆتایی %3٠



92

عه قیقه  وه ك مافێکی گه وره ی منداڵ

گــه وره ی و گشــتگیری ئاینــی ڕاســتی ئیســامه  که وایکــردووه  ئیســام بــه  

زینــدووی و درێــژی مبێنێتــه وه  لــه  کاتێکــدا وه ك هێــزو ده ســته اڵت هیچێکــی 

بایه خدانــی  گشــتگیریه و  ئــه و  ســه ره نجامی  نه مــاوه ،   له ده ســتدا  واشــان 

هه مــه  الیه نیه یــه  ناحه زانــی ئیســامی قه ڵــس کــردووه و به هانــه  بــۆ یاســاو 

ــه وه ی له به رچــاوی مســوڵانانی نارشیــن بکــه ن،  ــۆ ئ ڕێســاکانی ده هێننــه وه ، ب

ــه ی  ــر مای ــه  زیات ــه ره نجامن و ده بێت ــێ س ــوچ و ب ــه  پڕوپ ــه و هه واڵن ــد ئ هه رچه ن

ــی  ــر ناســاندنی ئیســام الی گه الن ــه  ئیســامه وه و  زیات ــدی مســوڵانان ب پابه ن

تــر.

پێغه مبــه ردا  ڕاســته کانی  فه رمــووده   و  قورئانــی  ده قــه   بــه   چــاو  کاتێــك 

ــان  ــی ژی ــوو الیه نه کان ــه  هه م ــراوان ب ــی به رف ــتگیری و بایه خ ــێنین گش ده خش

ئــه و وورده کاریه یــان  بــه  ئاشــکرا به رچاومــان ده که وێــت،  زانایانیــش زیاتــر 

لێــك داوه تــه وه و بــۆ مســوڵانانیان زیاتــر ڕوونکردۆتــه وه ، هــه ر بۆیــه  زۆرێــك لــه م 



93

پهيامىئيسالمىقيبله

زانســته  ئیســامیانه ی کــه  ئێســته  لــه  سه رانســه ری جیهانــدا هــه ن و لــه  زانکــۆو 

زانایــان  تێكۆشــانی  و  هــه وڵ  ســه ره نجامی  ده خوێرێــت  خوێندنگه کانــدا 

ــیان  ــن، وه ك دڵسۆزیش ــوڵاناندا ب ــتیه کانی مس ــدی پێویس ــه  به رژه وه ن ــووه  ل ب

ته نهــا  مه زنــدا  پێغه مبــه ری  له ســه رده می  کاتێکــدا  لــه   ئیســام،  به رانبــه ر 

قورئــان هه بــوو وه ك ده ق و وه  پێغه مبه ریــش له ناویانــدا بــوو، ئیــر وجــودی 

ئــه و  تێگه شــتنی  مســوڵانانداو  له نــاو  بێــت  لــێ  خــوای  درودی  پێغه بــه ر 

ــه ن  ــته  ه ــه  ئێس ــتانه ی ک ــه و زانس ــك ل ــی زۆرێ ــتی هه بوون ــان پیویس ــۆ قورئ ب

خه ڵکــی  دوورکه وتنــه وه ی  له ناویانــداو  ئــه و  نه مانــی  بــه   بــه اڵم  نه بــوو، 

لــه  زمانــی ڕه ســه نی قوره یشــی و فــراوان بوونــی ئیســام بــه  چــوارده وری 

خۆیانــدا پیویســتی هه بوونــی زۆرێــك لــه و زانســتانه ی کــه  ئێســته  هــه ن و 

کایــه وه . بهێنێتــه   فه رمووده کانــن  و  قورئــان  ســه رچاوه کانیان 

ــتێکی  ــا ش ــن ته نه ــده  فراوان ــاکانی ئه وه ن ــی ڕێس ــام  و فراوان ــتگیری ئیس گش

باســه که مان  کــه   ئێســته   بێــت،   نه کــرا  پــێ  ئامــاژه ی  کــه   یــه   نــی  گرنــگ 

ــه و  ــر ئ ــن زیات ــه  ده دوێی ــه و باس ــه ر ئ ــك له س ــه و تۆزێ ــه ی منداڵ ــه ر عه قیق له س

بــۆ ده رده خــات. گشــتگیریه مان 

مســوڵان هــه ر لــه  یه کــه م بیرکردنــه وه ی بــۆ چوونــه  نــاو کــه ژاوه ی خێزانداریــه وه  

ئیســام ڕێنمونــی کــردووه  کــه  ئافره تێکــی داوێــن پــاك و بــه  شــه ره ف بهێنێــت، 

چونکــه  لــه  ئاینــده دا ده بێتــه  دایکــی منداڵه کانــی، هــه ر ئه مــه  خــۆی بــۆ خــۆی 

ــزراو  ــان پارێ ــه وه ی مافه کانی ــۆ ئ ــه  ب ــتی ک ــه  گش ــان ب ــۆ ئافره ت ــه  ب په یامێکیش

بێــت و شــایه نی ئه وه بــن بــن بــه  دایــك و هه ڵبژاردنیــان له الیــه ن مســوڵانه وه  

خۆیــان بــه  پاکــی بهێڵنــه وه و بــه دوور بــن لــه  به دڕه وشــتی و خراپــه کاری. 

ســه ره نجامی خراپه کاریــه  ئافــره ت موعــه ره ز ده کات بــۆ ده ســت درێــژی کردنــه  

ــان. ــی مافه کانی ــێل کردن ــه ریان و پێش س
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ئــه وه ی ئه مــڕۆ به نــاو مافــی مــرۆڤ و مافــی ئافره تــه وه  کار ده کــه ن ئیســام 

ــه وه   ــه واو پێیان ــی ت ــه  مافێک ــه ڵ کۆمه ڵ ــه رهه ڵدانیه وه  له گ ــه ره تای س ــه ر له س ه

بۆمــان ده رده که وێــت، کاتێــك  باســی عه قیقــه دا  لــه   ئاشــکرا  بــه   هاتــووه ، 

ــاوه  وه ك مافێــك  ــۆ دان ــه  ئیســام یاســاو ڕێســای خــۆی ب ــره ت کــه  حامیله ی ئاف

ــۆ منداڵه کــه ش، کــه  هێشــتا نه هاتووه تــه  دونیــاوه   ــۆ ئافره ته کــه و وه  دیســان ب ب

ــی  ــه  ڕۆژوو پایه یه ک ــامدا ک ــه  ئیس ــن ل ــه  ده بینی ــه ، هه ربۆی ــۆی هه ی ــی خ ماف

ــازاده   ــراوه ، ئ ــه  هه ڵگی ــه ر ئافره ته ک ــدا له س ــی حه مل ــه  کات ــامه  ل ــی ئیس گرنگ

لــه وه ی بــه  ڕۆژوو نه بێــت، بــۆ ئــه وه ی ئه زیه تــی نه بێــت به هــۆی برســێتی و 

ــی  ــه ی خواردن ــه  دایکه ک ــی منداڵه که ش ــدا، مافێک ــی حه مل ــه  کات ــه وه  ل تونێتی

ــکات  ــه  شــێوه یه کی ئاســایی گه شــه ی خــۆی ب ــه وه ی ب ــۆ ئ پێویســت بخــوات ب

و بــه  جه ســته یه کی تــه واوو بــێ نوقســتانی بێتــه  دونیــاوه ، ئیــر ئافره ته کــه  

ده بێــت پیــاو یارمه تــی ده ری بێــت و ئه رکێکــی زیاتــر نه خرێته ســه ری کــه  

ــای بــه ده ر بێــت، یارمه تــی دانــی ئافــره ت له الیــه ن پیــاوه وه  پێغه مبــه ر  ــه  توان ل

درودی خــوای لــێ بێــت سه رمه شــقانه  کــه  خــۆی به ده ســتی خــۆی ماڵــی 

گســك داوه و یارمه تــی خێزانه کانــی داوه .

زۆر  ماوه یه کــی  ئیســامدا  لــه   ده بێــت  منداڵه کــه ی  ئافره ته کــه   کاتێــك 

حه ســانه وه  بــۆ ئــه و ئافره تــه  دانــراوه  کــه  نوێژیــش نــه کات کــه  کۆڵه کــه ی دینــه ، 

ــۆ که ســێکی تــر جیــاوازی هه یــه  مانگێکــه   ــه  که ســێکه وه  ب ــه  ل ــه و ماوه ی ئیــر ئ

ــه وه ،  ــایی ده بێت ــته ی ئاس ــه وه و جه س ــاك ده بێت ــا پ ــه  ت ــه  هه رچه ندێک دوو مانگ

هه تــا جه ســته ی ئاســایی نه بێتــه وه  کــه  بــه  پــاك بوونه وه کــه  دیــاری ده کرێــت، 

ــی  ــدا مافێک ــداڵ بوون ــل و من ــی حه م ــه  کات ــژو ڕۆژووه  ل ــه  نوێ ــان ل ــه م واز هێن ئ

ــه   ــردووه  ل ــی ک ــام ته نه زول ــن ئیس ــه  ده بینی ــه ر بۆی ــه ، ه ــره ت و منداڵه که ی ئاف

ئاســتی ئــه و دوو پایــه  گــه وره دا لــه و کاتانــه دا له بــه ر ئافــره ت و منــداڵ، به ڕاســتی 



95

پهيامىئيسالمىقيبله

تــا لێــی ووردبینــه وه  زیاتــر گــه وره ی ئیســام و گرنگــی دان بــه  ئافــره ت و منــداڵ 

ــت. ــۆ ده رده که وێ ــان ب ــه واوی مرۆڤایه تی و ت

وه  دواتریــش به هــۆی مافــی منداڵه وه یــه  ئه گــه ر که ســێك توشــی تاوانێکــی 

ــت  ــه ردا داوه ، نایکوژێ ــتنی به س ــزای کوش ــام س ــه  ئیس ــه وه ی ک ــوو ل ــه وره  ب گ

له به ســه رهاتی  وه ك  ده کات،  گــه وره   منداڵه کــه   و  داده نێــت  حه مله کــه   تــا 

ژنێکــدا کــه  هــات بــۆالی پێغه مبــه رو دانــی نــا بــه  تاوانه که یــدا پێغه مبــه ر 

درودی خــوای لــێ بێــت نه یکوشــت تــا منداڵه کــه ی بــوو، وه  تــا گه وره شــی 

کــرد بــه  شــێوه یه ك پێویســتی بــه  شــیری ئافره ته کــه  نه بێــت.

ــی،  ــا کۆتای ــۆ کاره کان ت ــه  ب ــژی هه ی ــام به رنامه ڕێ ــه  ئیس ــه  پل ــه  ب ــن پل ده بینی

ــه  گــرێ  ــوان دوو که ســه ، ب ــدی نێ ــه وه  کــه  په یوه ن ــه  ســه ره تای ژن هێنان هــه ر ل

به ســتێکی شــه رعی و ئاشــکرا ده کرێــت، دواتــر چۆنێتــی حه مــل و منــداڵ 

دانــان و په روه رده کــردن و شــیر پێدانــی تــا دوو ســاڵ به النــی که مــه وه و دواتــر 

ــه   ــه  چاک ــی ب ــێ کردن ــان پ ــاك، فه رم ــتی پ ــه ر خوڕه وش ــی له س ــه ت کردن ته ربی

هــه ر له ســه ره تاوه  وه  کــه  گه شــت بــه  حــه وت ســاڵی فێــری ئــاداب و خــو 

ــت. ــای داڕێژێ ــه  بنه م ــه و بنه مان ــه ر ئ ــت و له س ــامیه کانی بکرێ ــته  ئیس ڕه وش

وه  کاتێــك منداڵه کــه  لــه  دایــك ده بێــت، داینــاوه  خۆشــی و شــادی بــۆ بکرێــت، 

ــده   ــردوو زین ــاوی ده ب ــه  له ن ــی بوای ــێك کچ ــه  که س ــه دا ک ــه و کات ــدا ل ــه  کاتێک ل

بــۆی  بــه  عه قیقــه و حه یــوان ســه ربڕین  ئیســام گــۆڕی  به چاڵــی ده کــرد، 

و شــای و خۆشــی کــردن بــۆی و مــژده دان بــه  خه ڵکــی لــه وه ی کــه  خــوای 

ــه  پێــش ئیســامدا ســه ر  ــه و کچــه ی کــه  ل ــێ به خشــیوون، ئ ــی پ گــه وره  منداڵ

ده بــڕا ئیســام هــات و هانــی دایــن لــه وه ی کــه  هه رکــه س ســێ کــچ بــه  چاكــی 

پــه روه رده  بــکات جێگــه ی به هه شــته ؟! ســه یر ئــه و په یامــه  چه نــد گــه وره و 

ــان  ــه ن کۆمه ڵگه ی ــام ده ک ــی ئیس ــه  دژایه ت ــه ی ک ــه و هزران ــوا ئ ــکۆمه نده ، ک ش
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بــه و شــێوه یه  گــۆڕا بێــت، لــه  کوشــتنه وه  بــۆ شــای بــۆ کــردن، لــه  عه یبــه وه  بــۆ 

ــه کان زۆرن  ــدان، گۆڕانکاری ــژده  پێ ــۆ م ــاردنه وه وه  ب ــه  ش ــردن، ل ــانازی پیوه ک ش

تــا  بزانێــت و مێــژووی دواشــی  پێــش ئیســام  مه گــه ر که ســێك مێــژووی 

ــگات. ــێ ب ــووی ت ــه  هه م ــی ل ــی و ڕوون به جوان

ــی  ــێك منداڵ ــات که س ــام ه ــه  ئیس ــك ک ــام و کاتێ ــش ئیس ــه رده می پێ ــه  س ل

بوایــه  پێــی قه ڵــس ده بــوو وه ك قورئــان بۆمــان ده گێڕێتــه وه و ده فه رموێــت: 

ــل ٥8 ــٌم{ النح ــَو َكِظي ا َوُه ــَودًّ ــُه ُمْس ــلَّ َوْجُه ــٰى َظ ــم بِاأْلُنَث ــرَِّ أََحُدُه }َوإَِذا بُ

واتــه  کاتێــك مــژده  بــه  که ســێکیان بدرایــه  کــه  کچێکــی بــووه ، ده بینــی ده م و 

ــن  ــه  ڕق و کی ــڕ ل ــوا پ ــه  خ ــه ر ب ــی به رانب ــه ڕێ و ده رونیش ــاوی ڕه ش هه ڵده گ چ

ــه وه ی کچــی  ــه ر ئ ــه وه  هــه ر خه ریکــه  ده ته قێتــه وه  له ب ده بێــت و پیــش ده خوات

داوه تــێ.

ئــه م ڕه وشــته  ڕه وشــتێکی پێــش ئیســام بــووه و قورئــان وه ك منونــه  باســی 

ده کات بۆمــان بــه اڵم ئێســته ش هه ندێــك لــه م خه ســڵه تانه  له نــاو کــوردی 

خۆمانــدا مــاوه و پێــی ناخۆشــه  کچــی هه بێــت، کــه  ده بێــت ئــه و که ســانه  

ــده ن  ــان کــوڕ مــژده  ب ــوو ی ــوو کــچ ب ــدا بچنــه وه . هــه ر کــه  منداڵتــان ب به خۆیان

ــێ داون،  ــی پ ــه وره  منداڵ ــوای گ ــه  خ ــه ن ک ــۆش بک ــێ خ ــی پ ــی و دڵ ــه  خه ڵک ب

ــه  خۆشــی  ــه و که ســانه ی کــه وا خــوای گــه وره  بــێ به شــی کــردوون ل چه نــدن ئ

و نیعمه تــی منــداڵ، بــه وه  تاقیــان ده کاتــه وه و ئــه م دکتــۆرو ئــه و دکتــۆر ده کــه ن 

و داوای دوعــای خیــر لــه  خه ڵکــی ده کــه ن کــه  دوعایــان بــۆ بکــه ن بــۆ ئــه وه ی 

ــژه   ــی م ــه ی خۆیه ت ــێ دان جێگ ــی پ ــه  منداڵ ــه  ک ــه ر بۆی ــێ. ه ــان بدات منداڵی

بــده ن بــه  خه ڵکــی لــه وه ی خــوای گــه وره  کۆرپه یه کــی پــێ به خشــیون.

زه که ریــا  و  ئیرباهیــم  پێغه مبــه ر  بــه   دا  مــژده ی  گــه وره   خــوای  چــۆن  وه ك 

ســه المی خوایــان لــێ بێــت، وه ك ده فه رمــوێ}أن اللــه  یبــرك بیحیــی{ وه  
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}فبرناهــا باســحاق ومــن وراء اســحاق یعقــوب{

هه مــوو  به شــی  گــه وره   خــوای  خۆیدایــه و  له گــه ڵ  خــۆی  ڕزقــی  منــداڵ 

که ســێك لــه  ڕزق و ڕۆزی خــۆی بــۆ دیــاری کــردووه ، پێویســت بــه  تــرس و بیــم 

ــار  ــو زۆرج ــن، به ڵک ــێتی ب ــی برس ــه وه  توش ــۆی منداڵ ــه  به ه ــه وه ی ک ــاکات ل ن

ــازو نیعمه تــی  ــر ن ــن زیات ــێ تاوان ــه وه  کــه  ب خــوای گــه وره  به هــۆی منداڵه کامنان

خۆیــان به ســه ردا ده ڕژێنێــت.

ــه   ــه م کاران ــی ده بێــت ئ ــۆ ڕێزلێنان ــك ده بێــت ب ــه  دای ــه  ل ــه م منداڵ وه  کاتێــك ئ

ــه ر: ــه  ب بگیرێت

١-نــاو لێنانــی، به ناوێکــی جــوان و شایســته و گونجــاو کــه  گــه وره  بــوو دڵــی پێــی 

ــه   ــه  ناوه کــه ی کــه  ب خــۆش بــکات نــه وه ك پێــی ســوك ببێــت و شــه رم بــکات ل

ــاو  ــتی پی ــاوه  به ڕاس ــان ن ــه  منداڵه کانی ــان ل ــاوی وای ــه س ن ــك ک ــه وه  هه ندێ داخ

ــه   ــه و منداڵ ــه  ئ ــکات، چونک ــی ب ــاوه وه  بانگ ــه و ن ــه وه ی ب ــه وه  ل ــی ده بێت ته ریق

ــێ بنێــن،  ــه وه ی کــه  هــه ر ناوێکــی ل ــه  ل ــی ی ــه و هیــچ ئیختیارێکــی ن ــێ تاوان ب

ــاو  ــه و کاتــه دا ئه قــڵ و زوبانــی هه بوایــه  ڕازی نه ده بــوو پێــی، چونکــه  ن ئه گــه ر ل

ــه   ــه  دوا ڕۆژدا، چ خۆش ــت ل ــه  ده بێ ــی منداڵه ک ــه ر ده رون ــه ری زۆری له س کاریگ

ــه وه   ــه  ڕوونکردن ــت کــه  مانایه کــی ئاســانی هه بێــت و پیویســت ب ناوێکــی برێ

نــه کات، وه یــان ناوێکــی ئاشــکرا بێــت و الی خه ڵکــی نامــۆ بێــت، چونکــه  نــاوی 

ــردم  ــۆ ک ــی ب ــه ك ته له فۆن ــه ، برای ــی ی ــدا ن ــه  قاموسیش ــه م ڕۆژه دا ل ــه  ل وا هه ی

ــن  ــه اڵم نازانی ــژاردووه  ب ــۆ هه ڵب ــان ب ــی عه ره بی ــووه  ناوێک ــان ب ــی منداڵ ووت

ــاوی  ــه  به ن ــی ١٠٠٠الپه ڕه ی ــه  نزیک ــم هه ی ــێکی عه ره بی ــه  قاموس ــی ی ــای چ مان

ــه وه . ــردم نه مدۆزی ــام و ب ــد، هێن املنج

لــه   وه ك  ه  عبدالرحمــن  و  عبداللــه   گــه وره   خــوای  الی  نــاو  باشــرین  وه  

و  عبداللــه   تعالــی  اللــه   الــی  األســاء   أحــب  هاتــووه }  فه رمووده یه کــدا 
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مســلم. رواه   عبدالرحمــن{ 

٢-سه رتاشــین، وه ك پێغه مبــه ر درودی خــوای لــێ بێــت ده فه رموێــت }احلقــي 

 رأســه وتصدقــي بــوزن شــعره فضــة عــى املســاكن{ رواه  أحمــد و الطــربان.

 نیشــانه ی خۆشــحاڵی ئــه و منداڵه یــه  لــه  ئاینــده دا کــه  ده زانــێ بایه خێکــی بــه و 

ــات  ــه ش ده رده خ ــاوك و دایکه ک ــتی ب ــتێتی خۆشویس ــدراوه ، وه  ڕاس ــۆره  پی ج

کــه  فعلــه ن پێیــان خــۆش بــووه  منداڵیــان بــووه و شــوکریان له ســه ری کــردووه ، 

ــامیش  ــردووه ، ئیس ــۆ ک ــان ب ــه و خیری ــه  کاره ک ــتاون ب ــا هه س ــانه ش ئه وه ت نیش

ــه   ــاوه  چونک ــی دانه ن ــر، وه  ئاڵتونیش ــۆ خێ ــه  ب ــتێکی باش ــه  ش ــاوه  ک ــوی دان زی

گرانــه وه  پــێ ده چێــت هه مــوو کــه س توانــای کڕینــی نه بێــت، هه رچه نــد 

خــۆی توکه کــه  ئه وه نــده ش نــی یــه  لــه  ڕاســتیدا بــه اڵم خــۆ ده بینیــن هه ندێــك 

کــه س ئه وه نــده  چروکــه  ئــه و توکــه  کــه  هه مــووی لــه  چه نــد غرامێــك تــێ 

ناپه ڕێــت نایــکات.

)كل  فه رموویه تــی:  خــوا  پێغه مبــه ری  حه وته وانــه،  وه یــان  3-گۆێزه بانــه   

ــوم ســابعه ويســمى فيــه ويحلــق رأســه(  ــح عنــه ي غــام رهينــه بعقيقتــه, تذب

واتــه :  والحاكــم(  والرمــذی,  صحیــح,  والحدیــث  الســنن,  )اصحــاب  رواه 

گوێزه بانه یــه   ئــه و  به نــدی  گــه ردن  بــوو  له دایــك  تــازه   هه موومنداڵێكــی 

ڕۆژه ش  لــه و  بــۆی ســه ر ده بڕێت,وهــه ر  دا  ته مه نــی  كه لــه ڕۆژی حه وته مــی 

دا ناوده نرێــت و سه ریشــی ده تارشێــت. ئه مــه  کردارێکــه  پێغه مبــه ر خــۆی 

حه یوانه شــی  ئــه و  کــردووه ،  کردنیشــی  بــه   فه رمانــی  وه   هه ســتاوه و  پێــی 

ده بیــت  کــه   له ســه ری  هه یــه   بــاس  قســه و  گوێزه بانــه ،  بــه   ده کرێــت  کــه  

ــه   ــن ب ــك ده که ی ــك حه یوانێ ــۆن کاتێ ــت وه ك چ ــاك بێ ــاك و چ ــی پ حه یوانێک

شــێوه .  به هه مــان  ئه میــش  قوربانــی 

4-خه ته نه کردنــی، ئــه وه ش کارێکــی گرنگــه  کــه  تــا زووبکرێــت باشــره ، وه  لــه  
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ــا مســوڵانه کانیش ئێســته   ــا ن ــك هه ت ــه  زۆرێ ــه ، هــه ر بۆی ســودی منداڵه که دای

ده یکه یــن، وه  فه رمــووده ی خیتانیــش ده فه رمــوێ لــه  ســونه تی فیطریــه . وه  

ــه م  ــه  حه وت ــه ین ل ــه ن و حوس ــۆ حه س ــلم( ب ــه وس ــه علي ــى الل ــه ر )ص پێغه مب

ــن  ــن الحس ــلم ع ــه وس ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــق رس ــۆی کردوون}ع ڕۆژدا ب

ــاوان. ــۆ پی ــه  ب ــردن واجب ــام{ خه ته نه ک ــبعة أي ــا لس ــن وختنه والحس

٥-کۆکردنــه وه ی خه ڵــك بــۆ نــان خــواردن ، ئــه و منداڵــه ی کــه  توانــای ئه وه شــی 

نــی یــه  به خێرهاتنــی خه ڵــك بــکات ئیســام ئــه و ڕیــزه ی لــێ نــاوه و خه ڵکــی بــۆ 

کــۆ ده کاتــه وه و بــه  بــاوك و دایکه که شــی ده ڵــێ شــانازی پێوه بکــه ن و سوپاســی 

خــوای له ســه ر بکــه ن و دوعــای به خێــری بــۆ بکــه ن، بــه اڵم پێــش ئیســام ده یان 

بــرد بــۆ چۆڵه وانیــه ك و زینــده  به چاڵیــان ده کــرد، بــه اڵم ئیســام ئــه وه ی گــۆڕی 

بــۆ خۆشــی و شــادی و خێــرو چاكــه  بــۆ کــردن.

٦-بانــگ و قامــه ت دان بــه  گوێیــدا، بــۆ ئــه وه ی هــه ر له ســه ره تای ژیانیــه وه  

ئاشــنای بکه یــن بــه  به رنامــه  پــاك و ڕاســته که ی خــوای گــه وره ، ئه وه تــا ئیســام 

چ ڕێزێکــی لــێ ناویــت تــۆش بــه  وه فابــه  به رانبــه ری کــه  گــه وره  بوویــت.

باســت و خواســتی عه قیقــه  بێگومــان وورده کاری زیاتــری تێدایــه ، ئــه وه ی کــه  

ــه و  ــۆی ئ ــدا به ه ــه  دواڕۆژیش ــا ل ــت هه ت ــك ده بێ ــی خێرێ ــی چ ــکات توش ده ی

ــه اڵم  ــه ، ب ــك و باوک ــه و دای ــۆ ئ ــه  ب ــی منداڵه ک ــه فاعه ت کردن ــه وه  وه ك ش عه قیق

ئه گــه ر نه یــکات بــه ر ئــه و شــه فاعه ته  نــاکات، وه  زۆر شــتی تــر بــه اڵم به وه نــده  

ــی. ــودمه ندبوون لێ ــوای س ــن و به هی ــا ده که ی ئیکتیف

سه رچاوه کان 

سایتی مامۆستا سه ید ئه حمه د

سایتی ده نگی ئیسام

سایتی خوشکانی ئیسامی
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قۆناغی هەرزەکاری

  
بالــغ بــوون زاراوەیەکــە لــە فیقهــی ئیســامیدا بەکارهاتــووە بــۆ بــە جێهێشــتنی 

کــە  قۆناغێــک  هــەرزەکاری  قۆناغــی  دەســتپێکردنی  و  منداڵــی  قۆناغــی 

ــی  ــەواو,وەک مرۆڤێک ــای ت ــی یاس ــی ئەهلیەت ــت بە خاوەن ــدا دەبێ ــرۆڤ تیای م

ئــەم  نــاو  نانــە  بەپــێ  هەروەهــا  دەکرێــت  لەگــەڵ  مامەڵــەی  پێگەیشــتوو 

مرۆڤی موســڵان  دەکەنــە  روو  شــەرعی  ئەرکــی  کۆمەڵێــک  قۆناغــەوە 

کردەوەکانــی  هەمــوو  لــە  یاســاییەوە  و  شــەرعی  رووی  لــە  هەروەها مــرۆڤ 

لێــی  کۆمەلگــەودادگاوە  و  گــەورە  خــودای  لەالیــەن  و  دەبێــت  لێپــررساو 

باڵــغ  قۆناغــی  نــاو  نانــە  پــێ  بوترێــت  دەبێــت  دەپررسێتەوە هەلبــەت 

بــوون ، بــە ســاڵ دیــاری ناکرێــت بەڵکــو بــە روودانــی هەندێــک گۆرانــی 

دەکرێــت... دەستنیشــان  کچــدا  و  کــوڕ  دەروونی لــە  و   جەســتەیی 

یەکەم-نیشــانەکانی بالــغ بــوون : نیشــانەی بالــغ بــوون لــە کــوران و کچانــدا بــە 

 دروســتبوونی هەســتی سێکســی و پێگەیشــتنی ئامرازەکانی زاووزێ لە هەردوو

رەگەزدا دەست پێ دەکات...

 دووەم-ئــەوەی لــە )باڵغ( بوون دەکەوێتەوە: هەروەک باســان کــرد )بالغ ( بوون

مرۆڤی موسڵان روو بەرووی قۆناغ و ئەرک و مافی نوێ دەکاتەوە لەوانەش:

 ١-لــەم کاتــەوە عیبادەتەکانــی وەکو نوێژو و رۆژوو نوێــژی جومعە دەبن بە واجب

 بە ئەنجام نەدانییان مرۆڤ تووشــی تاوان و ســەرپێچی خودای گەورە دەکات...

 ٢-کچــان دەبێــت پۆشــاکێک لەبــەر بکەن )محتشــم( بێــت و لەگەل کەســایتی 

موسڵانێتیاندا گونجاو بێت.

3-کوران و کچان دەبێت ژووری خەوتنیان جیابکرێتەوە
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4-کــور و کــچ یاخــود ژن و پیاوێکــی نامەحــرەم نابێــت بــە تانهــا لــە شــوێنێکی 

داخــراودا بــە یەکــەوە مبێنــەوە.

٥-ناروانیینە رەگەزی بەرامبەر بە چاوی شەهوەتەوە

 ئەرکەکانــی هــەرزەکاری مســوڵان : ئەرکەکانی هەرزەکاری موســڵان برییتین 

لە بە جێ هێنانی پێنج عیبادەتە:

یەکەم:نوێژ کردن

دووەم :رۆژوگرتن

سێیەم:قورئان خوێندن

چوارەم ناسینی ژیاننامەی پێغەمبەر)د.خ(

پێنجەم و کۆتایی:ناسینی کەسایتییە مەزنەکانی ئیسام.

هەرزەکاریــی   قۆناغــی   جوڵەیــی :  فیســیۆلۆژی -  جەســتەیی-  گەشــەکردنی  

بەتایبــەت  خێــرا،  جەســتەیی  گۆڕانــکاری   کۆمەڵێــک  بــە  جیادەکرێتــەوە 

لــە ســێ ســاڵی  یەکەمیــدا بەهــۆی  زۆری  ڕژێنــی  هۆڕمۆنــی  گەشــەکردنه وه ، 

ــە  ــاوە ل ــی  بەرچ ــتەیی درێژبونێک ــەی  جەس ــارەکانی  گەش ــن ڕوخس لەگرنگری

بــااڵدا، زیادبونــی  کێــش، ئەمــەش لەدەرئەنجامــی  گەشــەیە لــە خانەکانــی  

کچــان،  الی   بەتایبــەت  چــەوری   زۆربونــی   دا،  ماســولکەکانی   و  ئێســکو 

لــە  گشــتی ،  شــێوەیەکی   بــە  مــرۆڤ.  پەیکــەری   گەشــەکردنی   هەروەهــا 

گەشــەکردنی   لــە  بریتیــن  فیســیۆلۆژی   گەشــەکردنی   ڕوخســارەکانی  

بــۆ  بەڵگەیــە  قــەوارەی  دڵ، گەشــەکردنی  گــەدەو گەورەبونــی ، کەئەمــەش 

ئــەوەی  هــەرزەکار توانــای  وەرگرتنــی  خواردنــی  هەیــە بەشــێوەیەکی  زیاتــر، 

 بەهــۆی  ئــەو گەشــەکردنە خێرایــەی کــە ڕودەدات، وزەی  زیــادی  لێدەبــات.

لەســەر  دەرونیــی،   جێــاوی   فیســیۆلۆجی ،  جەســتەیی-  گەشــەکردنی  

ــکان  ــەروەردەکاران و دای ــە پێویســتە لەســەر پ هــەرزەکار بەجێدەهێڵێــت، بۆی
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و بــاوکان ئەمانــە لەبەرچــاو بگــرن، گۆڕانکاریــە جەســتەییە سێکســیەکان 

ــان  ــە کچ ــۆ منون ــدا، ب ــتنی  هەرزەکاری ــە تێگەش ــە ل ــان هەی ــی  بەرچاوی ڕۆڵێک

ــەوە  ــه ، لەالیەک ــتەییانە دوالیه نه ی ــە جەس ــەم گۆڕانکاریی ــۆ ئ ــان ب وەاڵمدانەوەی

لــە  شــەرمەزارە  لەالیەکیشــەوە  و  دەکات  خۆیــەوە  کچێتــی   بــە  شــانازی  

ــون دەکات،  ــە دڵەڕاوکــێ و ماندوب ــە و هەســت ب ــەو گۆڕانکاریان دەرئەنجامــی  ئ

گەشــەکردنی   ڕووی   لــە  بــەاڵم  مانگانــەدا،  ســوڕی   لەکاتــی   تایبــەت  بــە 

ــار  ــت، زۆر ج ــدو بەدەردەکەوێ ــەت و مان ــت و بێتاق ــەرزەکار سس ــەوە ه جوڵەیی

ــو،  ــە وەک ــوە دیارنی ــی  پێ ــان و وردی ــەت و گونج ــەرزەکار هاڕمۆنی ــی  ه جوڵەکان

ــوارەوەی   ــە خ ــود کەوتن ــاڵ، یاخ ــی  ناوم ــی  کەلوپەل ــان و بەرکەوتن خۆپێداکێش

ــی  هاوســەنگی ــۆ نەبون ــە دەگەڕێنــەوە ب ــە دەســتی ، هەمــوو ئەمان  شــتومەک ل

ــە  ــا ل ــی  توان ــتی  و زیادبون ــی  گش ــەکردنی  زیرەک ــری : گەش ــەکردنی  ژی ٢-گەش

پڕۆسێســە ژیریــە بااڵکانــدا، وەکــو بیرکردنــەوە، وەبیرهێنانــەوە، بەنــدن لەســەر 

تێگەیشــن و هەڵێنجــان، و فێربونــو خەیاڵکردنــەوە، هــەرزەکار لــەم قۆناغــەدا 

توانســتە ژیریەکانــی  وەکــو مامتاتیــک زیــاد دەکات، توانــای مامەڵکردنــی  هەیــە 

لەگــەڵ ژمــارەو زمانەوانــی  و وردی  لــە گوزارشــت کــردن، و توانــی  میکانیکــی  و 

هونــەری  و داهێنانــی  ال بەدەردەکەوێــت، وەکــو چاالکــی  بەرهەمێکــی  عەقڵــی 

 ، بەدەرلەمانــەش هــەرز

ئامادەکردنی قیبلە
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خوازبێنی و ژن هێنان

ــه له ی ژن  ــن مه س ــامه وه  فێربووی ــه  ئیس ــه  ل ــه ی ک ــه  جوانان ــه و نه ریت ــك ل یه کێ

هێنــان و چوونــه  نــاو ئــه و پرۆســه وه یه ، چونکــه  ئاشــکرایه  هــۆکاری ئاینــی 

ڕاســتی ئیســام پێنــج شــن یه کێــك له وانــه  پاراســتنی وه چه یــه ، وه چــه  واتــه  

ــه  شــێوه یه کی دروســت  ــه وه ی کــه  مرۆڤــه کان ب منــدااڵن چــۆن ده پارێزرێــت ب

واتــه  شــه رعی بچنــه  نــاو پرۆســه ی خێزانیــه وه و بــه  شــێوه یه کی دروســت 

منــداڵ دروســت بکــه ن، وه گــه ر وا نه کــرا وه ك ئــه و هه رکــێ بۆخۆیــه ی ئێســته ی 

ــاوی  ــازادی و ن ــرۆڤ و ئ ــی م ــر ماف ــه  ژێ ــه  ل ــت ک ــێ دێ ــکای ل ــاو ئه مه ری ئه وروپ

جیــا جیــادا گاڵتــه  بــه  مرۆڤــه کان بکرێــت بــه  بــه رگ و ڕوکارێکــی جوانــدا، 

هێنانــه   و  ناشــه رعی  په یوه نــدی  به هــۆی  ده خورێــت  مافیــان  منداڵــه کان 

دونیایانــه وه  لــه  ڕێگــه ی نــا دروســته وه ، دواتــر ئــه و مندااڵنــه  لــه  ســۆزی دایــك و 

بــاوك کــه  مافێکــی ســه ره تایی هه مــوو منداڵێکــه  ده خورێــت و به بــێ نــازی لــه  

ژێــر چاودێــری سۆســیالدا گــه وره  ده بێــت، ئــه و بــێ نــازی و دوور لــه  عاتیفــه ی 

حه قیقیــه وه  کاریگــه ری له ســه ر دروســت ده کات هه تــا دوای گــه وره  بوونیشــی، 

ــت  ــدا ده کرێ ــتانه ی زۆر تێ ــا دروس ــه و کاره  ن ــه  ئ ــه ی ک ــه و کۆمه ڵگان ــه  ئ هه ربۆی

بــه  وواڵتانێکــی ترســناك و نــا ئــارام و زۆری خراپــه کاری تێــدا نــارساون، له گــه ڵ 

ــه   ــکادا گیراوه ت ــاو ئه مه ری ــه  ئه ورپ ــته  ل ــه ی ئێس ــوێنه  ئه منی ــوو ڕێوش ــه و هه م ئ

ــی هه مــوو کیانێکــی به هێــزی  ــه رو وواڵتیــان ســه ده ها ســاڵه  وواڵتــن و خاوه ن ب

خۆشــیانن ده بینیــن له گــه ڵ ئــه و هه مــوو هێــزه و کامیرانــه ش کــه  دانــراون 

ــه   ــر ب ــه ت و کاری ژێ ــتی و خیان ــاو دزی و ڕه گه زپه رس ــه رپێچی یاس ــتا س هێش

ــامی  ــی ئیس ــد هاواڵتیان ــره ، هه رچه ن ــامی زۆر زیات ــی ئیس ــه  وواڵتان ــری ل ژێ

لــه م ڕاســتیه  زۆر ئــاگادار نیــن و هــه رده م ئه وروپــاو ئه مه ریــکا بــه  ماســتی 
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ــی  ــه  وواڵتان ــه  ب ــه روبه ریه ش ک ــێ س ــپرزی و ب ــه و ش ــه ڵ ئ ــن، له گ ــوو ده زان مه ی

ــا  ــه  ئه وروپ ــه  ل ــه ی ک ــه و دیاردان ــره  ئ ــێ کامی ــن به ب ــه  ده بینی ــامیه وه  هه ی ئیس

هــه ن لــه وێ زۆر بــه  که مــی به رچــاو ده کــه ون یــان ده بیســرێن، جگــه  لــه وه ی 

مافــی ئافره ته کــه ش لــه م نه کردنــی زه واج و په یوه ندیــه  نــا دروســته کانه وه  

ده کرێــت، لــه  ئیســامدا کاتێــك ئافــره ت گرێبه ســتی له گــه ڵ ده کرێــت و 

ــه ژاوه وه   ــه و ک ــه  ئ ــه وه ی بچن ــش ئ ــت پێ ــاز ده کرێ ــۆ س ــیاوی ب ــی ش بارودۆخێک

ئه وســا  ده بێــت  دروســت  پیاوه کــه وه   به ســه ر  ئافره ته کــه   مافــی  هه ندێــك 

ڕێگــه  ده درێــت ژیــان پێکــه وه  ده ســت پــێ بکــه ن، وه  بــه  به ســتنی ئــه و 

گرێبه ســته ش کۆمه ڵێــك مافــی تــری ئافره ته کــه  ده که وێتــه  ســه ر پیاوه کــه ، 

ئــه ی ئه گــه ر ئــه م گرێبه ســته  دروســت و شــه رعیه  نه کــرا ئه وســا ئافره تــی 

ــه ی  ــوو به ڵگ ــت ب ــۆ دروس ــه  ب ــه ڵ پیاوه ک ــه یه کی له گ ــه ر کێش ــه ر ئه گ ــوڕ به س ق

چــی ده بێــت به رانبــه ری هه تــا ئه گــه ر ڕووبــه ڕووی دادگاش بکرێتــه وه ، مه گــه ر 

ــه ر  ــێ س ــه م ب ــه  ه ــه ن و ئافره ته ک ــر بک ــز له یه ک ــوا حافی ــز خ ــوا حافی ــه ر خ ه

ته مه نێکــی  بگــره   هه تــا  و  بــاوك  و  دایــك  ســۆزو  و  کچێنــی  بکه وێتــه وه و 

بــۆ  بانــان  به رزه کــی  وه ك  پیاوه کــه ش  و  ده ڕوات  به الشــدا  بــه   زۆریشــی 

ده رده چێــت، لــه م نێوه نــده دا بێگومــان ئافره ته کــه  خه ســاره مه ند بــوو، ئــه م 

ڕاســتیه  جێگــه ی هێــا بــۆ کــردن و بیرکردنه وه یــه  لێــی و ئه وه مــان پــێ ده ڵــێ 

هــه م ســته م لــه  ئافــره ت وه  هــه م لــه  منــداڵ کــرا، ئیــر هه مــوو ئه وانــه ی الفــی 

پاراســتنی مافــی مــرۆڤ ده ده ن به ڕاســتی نه یــان توانیــوه  ئــه و مافانــه  وه ك 

ــه   ــته  ب ــاکانی په یوه س ــه  یاس ــام چونک ــتی ئیس ــی ڕاس ــزن، ئاین ــام بپارێ ئیس

و  ســه روبه ری  بــێ  و  خه الفه تــی  بــێ  ســه رده می  لــه م  هه تــا  قیامه تــه وه  

ــۆی  ــه  خ ــه ر خه ڵکه ک ــامی داوه  ه ــی ئیس ــده ی وواڵتان ــه  داڵ ــه ی ک نه هامه تیان

بــه ره و ئیســام دێــت و به بــێ ســه پاندن به ســه ریدا خــۆی لــه  دڵــه وه  شــته کان 
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له الیــه ن  ده شــێوێرێت  زۆرجــار  ڕاســتیه   ئــه م  گه رچــی  ده گۆڕێــت، 

ده ســته اڵتداران و میدیــا جــۆر بــه  جۆره کانــه وه ، کۆمه ڵگــه ی کــوردی خۆشــان 

وه ك کۆمه ڵگه یه کــی ئیســام و ئیســام پــه روه ر هه تــا ئــه م ســاته  وه ختــه  

خــۆی  تایبه تــی  حاڵه تێکــی  داواکردنــی  و  ژنخــوازی  و  ژن  مه ســه له ی 

وه رگرتــووه و لــه  مێــژه وه  له نێــو کورده کانــدا وه ك ڕاســتێتی خــۆی جــوان ڕه نگــی 

داوه تــه وه  لــه  نێومانــدا کاتێــك که ســێك ده یه وێــت ژن بهێنێــت پێــش هه مــوو 

شــتێك کۆمه ڵێــك شــت ڕه چــاو ده کات، چونکــه  وه ك ئه وروپیه کــه  نــی یــه  بڵــێ 

ــا  ــه ر نه گونج ــۆ ئه گ ــت و ده ی خ ــدا ناکرێ ــه  نێوامنان ــن ل ــت و ش ــۆ گرێبه س خ

ــه م.  ــدا ده ک ــر په ی ــێ ت ــه نته رو یه ک ــیتی س ــان س ــر ی ــی ت ــۆ باڕێک ــه وه  ب ده چم

به ڵکــو ده گــه ڕێ بــه دوای ئــه و ده قانــه دا کــه  لــه و مــه داره دا ده ســوڕێته وه  ئه گــه ر 

بــۆ خۆشــی نه زانێــت پرســیار لــه  که ســانی تــر ده کات، ئه وســا ئــه و ڕاســتیانه ی 

لــه  ســه ره وه  ئاماژه یــان پــێ کــرا له به رچــاوی ده گرێــت و به بیــری ده هێرێتــه وه  

کــه  ژن هێنــان هــه م مافــی ئافــره ت و هــه م منداڵیشــی پێــوه  به نــده ، کــه  

ــه له  که  زۆر  ــه  مه س ــا چونک ــن، ج ــك دێن ــه واوی پێ ــه  به ت ــان کۆمه ڵگ هه ردووکی

ــاده کاری  ــت ئام ــوو ش ــش هه م ــه وه ، پێ ــێ ده کرێت ــری ل ــه ش بی ــه  گرنگان گرنگ

ــۆ  ــه وه ی ب ــه وه ، ئه گــه ر ئ ــه  ڕووی مــادی و مه عنه وی ــدا ل ــه  خــودی خۆی ده کات ل

نــی یــه  به ســاده  بیگرێــت ده بێــت دوای  نه کــرا مه ســه له که  ڕۆژوو دوو ڕۆژ 

ئه گــه ر  بــۆ ده کات، چونکــه   ئامــاده کاری  به تــه واوی  تــا  کاتێــك  بــۆ  بخــات 

ــی  ــه  ناخ ــه وه  ل ــه  ئ ــاکات چونک ــدا ن ــه ی تێ ــوو په ل ــدا نه ب ــه واوی تێ ــی ت ئاماده ی

مســوڵانی ڕاســته قینه دا چه ســپیوه  کــه  ئافــره ت مافــی هه یــه  نابێــت به هــۆی 

ئــه م نــا ئاماده ییــه وه  خــۆت لــه و پرۆســه  بده یــت چونکــه  ده بیتــه  هــۆی ســته م 

کــردن لــه  ئافره ته کــه و بــۆ ئــه وه ی ئــه و ســته مه  نه که یــه ت ئیســام ده ڵــێ 

جــارێ په لــه  مه کــه ، ئه گــه ر هــه ر نه شــت توانــی بــه ڕۆژوو بــه  زیاتــر خــوا 
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ئافره تێکــی  مه کــه ،  جه ســته ی  ســته می  جنســی  حه زێکــی  بــۆ  بپه رســته  

به ڕێــز الی خــوای گــه وره  لــه  ماڵــی باوکــی بکه یــت و الی تــۆش ژیانــی نه بێــت، 

کــورد ده ڵــێ لــه  قــه ل و کۆتــری بکه یــت، هه ربۆیــه ش ئــه و که ســانه ی کــه  

ده خوێنــن زۆرجــار ژن هێنــان ده خه نــه  دوای تــه واو کردنــی خوێندنه که یانــه وه ، 

ــر ناکرێــت چ  چونکــه  ده ڵێــن ئێســته  کاتــی ئــه وه  نــی یــه و مــن خۆمــم بــۆ ده ب

ــر  ــا بی ــرا ئه وس ــه واو ک ــاده کاری ت ــه  ئام ــه ر، وه  ک ــه  س ــی بێت ــای ئافره تێکیش ج

لــه وه  ده کرێتــه وه  چــۆن ئــه و ڕێگه یــه  بــه  دروســتی بگیرێته بــه ر، کوڕه کــه  

نــاڕوات بــۆ بــاڕو قومــار خانــه  بــه دوای ئافره تــدا، ئافره تێــك ناهێنێــت ده ری 

ــدا بێــت، ئافره تێــك ناهێنێــت بووبێتــه   ــه  ماڵ کردبێتــه  مــاڵ و وه ك ڕێبوارێــك ل

سه رباســت و خواســتی خه ڵکــی و له کــه دار بێــت الی خه ڵکــی، بــه  ووردی 

ده گــه ڕێ و پرســیار ده کات پێــش کچه کــه  لــه  مــاڵ دایــك و باوکــی ده پرســێت 

ــا  ــك دڵنی ــوازه ، کاتێ ــه  بخ ــه و دوێت ــك ببین ــدا دای ــه  کورده واری ــت ل وه ك ده وترێ

بــوو لــه وه ی دایــك و باوکێکــی بــاش و خانه واده یه کــی پاکــن ئه وســا هــه ر په لــه  

ــده   ــه  ئه وه ن ــه و ئافره ت ــا ئ ــت ئای ــه وه ش ده کات بزانێ ــه یری ئ ــداو س ــاکات تێی ن

ده هێنێــت ئــه م هه مــوو ئاماده کاریــه  لــه  پێناویــدا بــکات، هه ربۆیــه  پرســیار لــه  

ڕه وشــت و خــوا په رســتی ده کرێــت، ئه گــه ر هاوڕێیه کــی بناســێت لــه  ڕێگــه ی 

ــووه ،  ــۆن ب ــن چ ــی بزان ــج و بناوان ــه  بن ــن و ده چن ــکیه وه  ده پرس ــك و خوش دای

ئه گــه ر قوتابخانــه ی تــه واو کردبێــت پرســیار لــه  هاوڕێیانــی داخلــی ده کرێــت، 

لــه  مامۆســتاکه ی کــه  ئــه م کچــه  چــۆن بــووه  لــه  پۆلــدا، هــه ر کــه  دڵنیــا بــوون و 

چه نــد که ســێکی متانــه  پێکــراو گه واهیــان بــۆدا ئه وســا نــاوی خــوای لــێ 

لــه   زۆرێــك  هه تــا  و  بــاوك  و  دایــك  بــراو  بــه   پــرس  ئه میــش  و  ده هێنــێ 

که سه کانیشــی ده کات، وه  پێــش وه خــت ئــاگادار ده کرێنــه وه  کــه وا نیــازی 

بــه   ئه وانیــش  خزمه تتــان،  بێینــه   ده مانه وێــت  هه یــه و  وامــان  شــتێکی 
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ماریفه تــه وه  ده ڵێــن خزمــه ت لــه  ئێمه یــه وه  ماڵــی خۆتانــه  یاخــوا به خێــر بێــن، 

ــۆ  ــه  ب ــی پیاوه ک ــی الیه ن ــاو ماقوڵێک ــد پی ــه ن و چه ن ــف ده ب ــوڕ ته رشی ــی ک ماڵ

ماڵــی باوکــی کــچ یــان سه رپه رشــتیاری ئه گــه ر باوکــی نه مابێــت ده چــن، 

هه ندێــك جــار کــوڕه ش له گه ڵــی خۆیــان ده بــه ن و ئه ویــش خــوا خوایه تــی 

کــه س پرســیارێکی لــێ نــه کات و لــه  شــه رمان تــف لــه  ده مــی وشــك ده بێــت و 

هــه ژار  عه شــایه رو  که ســێکی  ده بێتــه   له وێــدا  بێــت  زانایه کیــش  ئه گــه ر 

بێتــه وه ، دوای هه ندێــك قســه و  پێیــدا  به زه ییــان  ئاماده بــوان  به شــێوه یه ك 

بــاس و بــاس و خواســتی دونیــاو گرانــی و هه رزانــی بــازاڕوو بارودۆخــی گشــتی 

باســه که  الر ده که نــه وه  بــه الی ژن و ژنخوازیــداو ئــه و هه ســته یان بــۆ ده رده بــڕن 

کــه  بــه  شایســته ی ئه وه مــان زانیــوون مبــان کــه ن بــه  بچوکــی خۆتــان و حه مته ن 

ــردووه و  ــه  ک ــی پیاوه ک ــیاریان له الیه ن ــان پرس ــر زانیبێتی ــه ر پێش ــش گ ئه وانی

ئــه وه ن  ده زانیــن شایســته ی  کــه   وه رگرتــووه   که ســێکیان  چه نــد  گه واهــی 

ــه و پێشکه شــتان بێــت، وه گــه ر پرســیاری  ــه  ئێمه وه ی ئه وســا ده ڵێــن بچوکــی ل

ــه وه ،  ــواب ده گێڕن ــان ج ــه  خۆی ــه ن ک ــه ت ده ک ــت داوای مۆڵ ــان نه کردبێ ته واوی

ــه وچه ره   ــه و ش ــه وه و ده مه ته ق ــك ده خرێت ــن ڕێ ــرا دانیش ــیار ک ــه  پرس ــر ک دوات

ــت،  ــه ك دێ ــه  دوای ی ــه ك ل ــه  ی ــه ر مه پرس ــه وه  ه ــیش ئ ــای ڕه ش ــورێ و چ ده خ

ئه وســا مه جلیــس بــه و ڕێکه وتنــه  نووریــن ده کرێــت و له الیــه ن که ســێکه وه  

چه نــد دوعایــه ك ده خوێرێــت و ئیــر باســی ماره یــی دێتــه  نــاو، چونکــه  

ــه م و  ــاو گــه ژاوه ی هاوســه ریه وه ، قســه  ل ــه  ن ــه  پێــش چوون مافێکــی ئافره ته که ی

قســه  لــه و چونکــه  هــه ردووال یه کریــان هه ڵســه نگاندووه  ماره یه کــه  نابێتــه  

گرفــت و ڕێــك ده کــه ون، ڕۆژێــك دیــاری ده کرێــت بــۆ هێنانــی مــه الو بــۆ 

ماره بڕیــن، ئــه و شــه وه  نــه  کــچ نــه  کــوڕ لــه  ژێــر به تانیــدا خه ویــان لــێ ناکه وێــت 

و چاویــان زرتــه ی دێــت و دڵیــان پــێ ده که نێــت، بــه  ناچاریــش خۆیــان وا 
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ــه ، ڕۆژگار الی  ــی ی ــۆڕێ ن ــه  گ ــچ ل ــوون و هی ــای خه وت ــه  ئاس ــان ده ده ن ک نیش

ئــه م دوو که ســه  زۆر درێــژ ده بێــت و ئــه و ماوه یــه ی ئه گــه ر حه فته یه کیــش 

بێــت کاریگــه ری حــه وت ســاڵی به ســه ریانه وه  ده بێــت، دواتــر مــه الو حاجــی و 

مــام کوێخــاو و ســۆفی و مامۆســتا ته رشیــف ده بــه ن بــۆ ماره بڕیــن و پــڕی 

ســه یاره  لــه  شــیرنی و شــه ربه ت ده کــه ن و منــداڵ لــه  خۆشــیاندا لــه  بــه ر ده رگا 

لــێ  باشــی  و  خۆیه تــی  کاری  چونکــه   مــه الش  ده کــه ن،  دروســت  حــه رش 

ــواو  ــیرینی خ ــه ی ش ــه  ووت ــه و ب ــاکات و ئ ــه  ن ــتیدا قس ــه  ئاس ــه س ل ــت ک ده زانێ

ــتی  ــاس و خواس ــێ ده کات و ب ــت پ ــت ده س ــێ بێ ــوای ل ــه ر درودی خ پێغه مب

ئاینــی له ســه ر ژن هێنــان ده ســت پــێ ده کات و ده ڵــێ ئــه م کاره  ئه وه نــده  

ــوه ی  ــووده ی ژن  نی ــه و فه رم ــان کردوویان ــه ران هه مووی ــه  پێغه مب ــرزو گه وره ی پی

ئیانــه  به بیــری ئاماده بــوان ده هێننــه وه ، ئــاگاداری بــوك و زاوا ده کات کــه  ئــه م 

بــۆ  زۆری  فه رمــووده ی  و  ئایــه ت  گه وره یــه و  یه کجــار  کارێکــی  پرۆســه  

ده هێنێتــه وه و پشــتگیری خۆیانــی بــۆ ده رده بــڕن و ترســی له بــه ر ده ڕەوێننــه وه و 

بــه  شــایه تی چه نــد که ســێکی  لــێ ده هێرێــت گرێبه ســت  نــاوی خــوای 

ــه و  ــت ئ ــاچ ده کرێ ــوك م ــده  زاواو ب ــڕن و ئه وه ن ــاره  ده ب ــوڵان م ــه رو مس نوێژک

شــه وه ش هــه م دیســان خه ویــان لــێ حــه رام ده بێــت، ئیــر دواتــر ڕێگــه  کــراوه  

ــه و ڕۆژه دا  ــت و ل ــاری ده کرێ ــۆ گواســتنه وه  دی ــر ب ــان کاتێکــی ت ده بێــت و خۆی

کارێــك ده کرێــت لــه  پێشــی ئــه ودا وه ك وابێــت هیــچ نه کــرا بێــت، ئیــر ماڵــت 

که وتــه  ســه رو خه مــت که وته بــه ر بــۆ ئــه م دوو گوڵــه  ده ســت پــێ ده کات و 

ــه ی  ــێ ده کات و کۆمه ڵگ ــت پ ــان ده س ــه وره ی ژی ــیاریه تی گ ــه ره تای به رپرس س

پتــه و ئــاوا داده مه زرێــت، کۆمه ڵگه یــه ك ژن هێنــان ئه وه نــده  بایه خــی پــێ 

له ســه رجاده و  وه گــه ر  ده رناچێــت،  به هێــز  کۆمه ڵگه یه کــی  چــۆن  بدرێــت 

ــه ر زوو  ــۆن ه ــکات چ ــێ ب ــت پ ــاده  ده س ــی س ــدار یوێک ــاو ئۆل ــای و ه دوای ه
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ــه   ــه و ڕێنمونی ــت، ئ ــه ردا ناکرێ ــان به س ــه  قوڕی ــداڵ و ئافره ته ک ــێوێت و من ناش

ــه و  ــوێ و ئ ــه  ک ــه  ل ــه م مافان ــوێ، ئ ــه  ک ــر ل ــی ت ــوێ و هزره کان ــه  ک ــه  ل قورئانیان

به نــاو مافانــه  لــه  کــوێ، کۆمه ڵگــه ی ئیســامی کاتێــك بایــه خ بــه م کاره  گرنگــه  

ده دات هه مــوو کۆمه ڵگه کــه  لــه  کۆمه ڵــه  که ســێکه وه  پێــك هاتــووه ، ئه گــه ر 

هه مــوو بــه م ڕێگــه  دروســته دا بــڕوات تــرازان ئاســان نابێــت، ســه ره جامی ئــه م 

گرنگــی پێدانه یــه  کــه  هه تــا ئه گــه ر ئــه م دوو که ســه  پێکــه وه ش نه گونجــان 

هــه ر مافــی تــری پێــوه  به نــده و ده بێــت ڕه چــاو بکرێــت، بــه  ژمــاره  گۆڕیــن و گــود 

بــای کۆتــای پــێ نایــه ت وه ك لــه  ئه وروپــا ده کرێــت، ئیســام بــه م شــێوه یه  لــه  

ئافــره ت ده ڕوانــێ و بــه م شــێوه یه  ڕێــزی لــێ ده نێــت، پێــش هێنانــی ئه وه نــده  

ڕێــزی هه یــه  دوای هێنانــی ڕێزه کــه ی زیاتــر ده بێــت، وه ك بوکــه  شوشــه یه ك و 

ــێ ناکرێــت،  ــوی ل ــژێ و کرێــی خان گوڵێکــی مــاڵ ئه زیه تــی نادرێــت و داوای ب

ــۆ له ســه ر یــه ك ده نێــت،  ــه  قوربانــی و ڕۆژوو شــه وی ب پیاوه کــه  خــۆی ده کات ب

ــه و  ــێ ئ ــکات به ب ــتێك ب ــه ر ش ــت و ه ــێ ناخورێ ــه و پ ــێ ئ ــه  ده ره وه  به ب ــێ ل نان

بۆی ناکرێت، ئه مه  له کوێ و ئه وه  له  کوێ له  ئه وروپاو ئه مه ریکا ده کرێ.
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ڕوونکردنەوەیەکی ورد و جوان لەسەر قەزاو قەدەر

ڕوونکردنەوەیەکــی ورد و جــوان لەســەر قــەزاو قــەدەر: ســوبحانی ئەفەرمــوێ: 

ڕووداوەکان پێــش ئــەوەی ڕوو بدەن،تاکــو لەحزەیــەک پێــش ڕوودانــی« غەیــن 

، واتــە بــۆ ڕوودانــی هــەر کردەوەیەکــی بــاش یــان خــراپ » دوو ئیحتیــال 

 هەیــە ، %٥٠ ئەگــەری هەیــە ئــەو کارە بکەیــت، %٥٠ ش ئیحتیالــە نەیکەیــت، 

ــوو  ــەدەری خوایــە چونکــە داهات دەی ئێســتا تــۆ مــادام نازانیــت کامەیــان ق

هەڵبژێریــت،  باشــەکەیان  بدەیــت  بڕیــار  کــە  لەســەرە  تەکلیفــت  غەیبــە، 

ــت  ــۆ پاداش ــوەوەی ت ــی ب ــە یەکای ــارو نیەت ــەو بڕی ــەر ئ ــەورەش لەس ــوای گ خ

کارەکــە... کۆتایــی  ئەنجامــی  لەســەر  نــەک  دەکات،  دیــاری  ســزا   و 

 کاتــێ مــرۆڤ کارێک ئەکات “خوای گەورە محاســەبەی ناکات لەســەر ئەنجامی 

ڕووداوەکــە ، بەڵکــو لەســەر نیەتی دڵ و ئــەو بڕیارەی کە داویەتی “ محاســەبەی 

 ئــەکات ، کــە پێــی ئەوترێ)عــزم( واتــە بڕیــاری کۆتایــی لــە ناخــی مرۆڤەکــەدا، 

بۆ منوونە:

چــاک  کــەو  گۆشــتی  بــە  وتوویەتــی  دکتــۆر  نەخۆشــەو  کەســێ   کاتــێ 

ئەبێتــەوە، کەســێکیش ئەچێــت بــۆ ئــەوەی کەوێــک بکــوژێ و ئــەو کەســە لــە 

ــێک  ــە کەس ــدا ل ــەکات و ئەی ــەر ئ ــەی س ــەاڵم تفەنگەک ــکات، ب ــردن ڕزگار ب م

ــە  ــەرە، چونک ــی لەس ــادا خوێن ــە دنی ــوژە ل ــەم بک ــی ئ ــوژێ، ،) ئەگەرچ و ئەیک

ــەک  ــدا ن ــە قیامەت ــەاڵم ل ــەوە بەندە(ب ــری کردەوەکان ــە زاهی ــا ب ــاکانی دنی یاس

ــی  ــە هەوڵ ــورساوە، ک ــۆ ن ــی ب ــو خێرێک ــورساوە، بەڵک ــەر نەن ــی لەس ــەر قەتل ه

کوشــتووە.   ئینسانێکیشــی  خــۆ  دەی   ، داوە  نەخۆشــێکی   چاکبوونــەوەی 

بــێ  کەســێکی  بــە  ئەنــێ  فیشــەکێک  کەســێک   ، پێچەوانــەوە  بــە   یــان 

ــا  ــرا بەرناکەوێ،ج ــەو کاب ــوا وانی ــەدەری خ ــەاڵم ق ــوژێ “؛ ب ــو بیک ــەوە تاک تاوان
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ســەردائەنەوێنێ،واتە  کەســە  ئــەو  یــان  ئەجوڵــێ،  دەســتی  ئــەم  یــان 

)ئــەم   ، نیــە  ئەمــدا  ئیختیــاری  لــە  کــە  دەگــرێ  لــێ  ڕێــی  شــتێک 

نــەداوە(  ڕوی  کوشــن  نیە،چونکــە  لەســەر  خوێنــی  دنیــادا  لــە   کەســە 

 بــەاڵم قیامەتــدا بــە قاتــل حســابە و کوشــتنی کەســێکی لەئەســتۆیە، چونکــە 

عەزمــی کردبــوو و بڕیــاری کۆتایــی دابــوو بــۆ ئــەو تاوانــە.

کەســە  ئــەم  بۆچــی  کــە  نــاکات  محاســەبەت  گــەورە  خــوای   واتــە 

ئەنجامەکــە،  لەســەر  یەعنــی  دەرچــوو،  گیانــی  کاتــەدا   لــەو 

ــە  ــەکات، ک ــەبە ئ ــۆ ، محاس ــەی ت ــەزم و بڕیاردانەک ــەت و ع ــەر نی ــو لەس بەڵک

ــۆی. ــت ت بەدەس

 وەک ئــەو حەدیســەی کــە ئەفەرموێ: ئەگەر دوو موســڵان شمشــێریان کێشــا 

ــۆ،  ــارە ب ــەوە بکــوژ دی ــە جەهەننەمــدان ، وتیــان : ئ ــۆ یــەک، بکــوژو کــوژراو ل ب

بــەاڵم کــوژراو بۆچــی؟ ئەفەرموێ:چونکــە ئەویــش ســوور بــوو لەســەر کوشــتنی 

 ئــەم ، عەزمــی کردبــوو بــۆ کوشــتنی، بــەاڵم ئــەم دەســتی خــۆی پێشخســت{

 إذا التقــى املســلان بســيِفها فالقاتــُل واملقتــوُل يف النــاِر . فقلــُت: يا رســوَل 

 اللــِه هــذا القاتــُل ، فــا بــاُل املقتــوِل ؟ قال: إنــه كان حريًصــا عى قتــِل صاحِبه.

. رواه البخاری و مسلم 

 کەواتــە باکــەس قــەزاو قــەدەر نەکاتــە پاســاوی تاوانەکانــی، چونکــە خوا لەســەر 

 شــتێک لێپرســینەوەت لەگــەڵ نــاکات کــە بڕیــارو ئیــرادەی خۆتــی تێــدا نیە... 

 سەرچاوە: کتێبی خواناسی
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گەرچــی لــە دونیــای تەکنەلۆژیــای ســەردەمدا رۆڵی مامۆســتا بەهۆی کەرەســتە 

زۆرەکانــی ئــەو فــەزا گــەورەوە تــا رادەیــك کــەم بووەتــەوە بــەاڵم ئــەو زانســتەی 

کــە لــە مامۆســتا وەردەگیرێــت کۆڵەکــەی زانســتی دروســت و یارمەتــی دەری 

ئــەو فــەزا فراوانەشــە.

بەرهەمــی  دەکــەون  دەســت  ئاســانیش  بــە  کــە  زانســتانەی  ئــەو  هەمــوو 

بــوون. نەهاتوونەتــە  خــۆڕا  لــە  و  مامۆســتاکانن 

ــە  ــەی کــە ب ــەو بڕوانامان ــدا ئ ــی جیهان ــەی هــەرە زۆری واڵتان ــە زۆرب ــە ل هەربۆی

شــێوەی خوێندنــی ســەربەخۆ )ئۆنایــن( وە یان )دراســة عن بعــد( دەخوێرێت 

کەمــر دەنرخێرێــت و هەتــا لــە هەندێــك واڵتیــش ئــەو بڕوانامانــە دانــی پێــدا 

نانرێــت! هــۆکاری ئــەو جیاوازیــە ئەوەیــە کــە مامۆســتا رۆڵــی راســتەقینەی لــە 

فێــرکاری قوتابیەکانــدا نەبینیــوە، جگــە لــەوەی کاتێــك قوتابــی لــە پــۆل، هــۆڵ 

وە یــان حوجــرە لەگــەڵ مامۆســتادا دەبێــت گشــت ئەندامەکانــی بــەژداری 

فێربــوون دەبــن جگــە لــە ئــەدەب و شــێوازی وانــە وتنــەوەی مامۆســتا کــە 

ــە کتێبەکانــدا دەســت قوتابــی ناکــەون. زۆرجــار ل

هــۆکاری ئەوەیــە زۆرکــەس وەك زانســت زۆری لــە کتێبــەوە وەرگرتــووەو کەمــر 

ــێوازو  ــن و ش ــە بینی ــووە ل ــە بێبــەش ب ــە، چونک ــی هەی ــی پێگەیاندن ــاو رۆڵ توان

مامەڵــەی مامۆســتا، گــەر خوێندنــی وانەیــەك الیەنــی کرداریشــی نەوێــت وەك 

ــیکردنەوەی  ــەر ش ــەوا ه ــەکان ئ ــە فێرکاری ــرە ئەلیکرۆنی ــەرات و ئامێ موختەب

مامۆســتا لەبەرچــاوی قوتابــی بــۆ خــۆی بەکــرداری کردنــی مادەکەیــە، بەبــڕواو 

ئەزموونــی ئێمــە کەمــرن ئــەو قوتابیانــەی بەبــێ مامۆســتا فێربــن و بتوانن بن 

بــە فێــرکار، ئــەم بابەتــە دەکرێــت وەك دەســتپێکێکی رێــزو وەفــاداری قوتابــی 
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بــۆ مامۆســتاکەی ســەیر بکرێــت و لێــرەدا دەرفەتــی وردەکاری ئــەو هۆکارانــە نی 

یــە کــە زۆرجــار قوتابــی بەبــێ مامۆســتا ناتوانــن دەســتیان بکەوێــت و وە زۆرجار 

بەهەڵــەش بەســەر دەقەکانــدا دەڕۆن، زۆرینــەی زانســتەکان جگــە لــە الیەنــی 

زانســتی کۆمەڵێــك بنەمــای پێداویســتی زانســتیش قوتابــی لــە مامۆســتا فێــر 

دەبێــت وەك رەوشــت و هونــەری مامەڵەکــردن و هــاوکاری کردنــی یەکــر کــە 

زۆرجــار خــودی زانســتەکە خاڵیــە لــەو زانســتانە.

ــەنگی  ــتا پێش ــکەوتووەکاندا مامۆس ــە پێش ــەی واڵت ــە زۆرین ــە ل ــۆکاری ئەوەی ه

گشــتیە، چونکــە لــە کارمەندێکــی ئاســاییەوە بیگــرە تــا ســەرکردەکان لــە 

بەردەســتی مامۆســتادا بــوون و رۆژێــك هەبــووە ئــەو گــەورەو پێشــەنگیان 

ــۆ  ــەن ب ــان بک ــێ دەستنیش ــە ک ــرا ک ــەوە ک ــتومڕی ئ ــە مش ــار ک ــووە، یەکەمج ب

ــتایش  ــەر کاری مامۆس ــژارد، گ ــتایان هەڵب ــگ مامۆس ــەر مان ــە س ــەوەی بچێت ئ

ــت،  ــار دەکرێ ــرین کار ئەژم ــە قورس ــرەوە ب ــەکانی ت ــە پیش ــت ب ــەراورد بکری ب

چونکــە پەیوەنــدی مامۆســتا بــە قوتابیــەوە پەیوەندیەکــی ڕۆحــی و ژیریــە کــە 

جەســتە تەمســیلی دەکات، بۆیەشــە دەبینیــن مەرجەکانــی بــوون بــە مامۆســتا 

ــە الیەنــی زانســتی و بڕوانامــەکان مێــژووی  ــە واڵتانــی پێشــکەوتوودا جگــە ل ل

مامۆســتاو ئــەدەب و ئەســتۆپاکی جنســی و شــەڕەنگێزی لــە مەرجەکانــی 

بــوون بــە مامۆســتایە، یانــی گــەر مامۆســتا کێشــەیەکی جنســی هەبــوو بێــت 

گــەر خاوەنــی چەندیــن دکتــۆراش بێــت بــۆی نــی یــە وانــە بڵێتــەوە، وەیــان لــە 

ــەن  ــە ه ــر ک ــتی ت ــتی و زۆر ش ــەڕەنگێزی و ڕەگەزپەرس ــی ش ــدا کارێک مێژووی

ئاســتی زانســتیەکەی بــێ بەهــا دەکات و وەك کەســێکی خــاوەن بــێ بڕوانامــە 

ــە  ــەروی بڕوانام ــتا لەس ــی مامۆس ــەی ئەخاق ــە بڕوانام ــت، چونک ــەیر دەکرێ س

زانســتیەکەوەیە.

ــتنی  ــان و پاراس ــەوڵ و تێکۆش ــووە ه ــەو هەم ــەیری ئ ــە وردی س ــە ب ــەر ئێم گ
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ــەو بڕوایــەی کــە نابێــت وەفــاو رێــزی  کەســایەتی مامۆســتا بکەیــن دەگەیــن ب

ــت. ــێ بێ ــی پ ــتادا کۆتای ــەڵ مامۆس ــان لەگ ــی خوێندمن ــە تەواوکردن ــە ب ئێم

پیشــەی مامۆســتایی ئەوەنــدە گرانــە دەبێــت قوتابــی یارمەتــی دەری مامۆســتا 

بێــت بــە ڕێــزو وەفاداریەتــی بــۆی بــۆ ئــەوەی مامۆســتایەکی ســەرکەوتوو بێــت.

ــەو  ــەوا ل ــت ئ ــەم بێ ــتا ک ــۆ مامۆس ــی ب ــزو وەفاداریەت ــدا رێ ــە هەرکۆمەڵگەیەک ل

واڵتــەدا ئاســتی زانســتیش الواز دەکات، هــۆکاری ئەوەیــە لــە کۆمەڵگــە زۆر 

کراوەکانــداو لەبــەر الوازی کەلتــورو دینــی ئــەو کۆمەڵگــە یاســا دانــراوە بــۆ 

ــۆ  ــە خ ــەر ب ــە گ ــی هەی ــدە گرنگ ــە ئەوەن ــە، وات ــزو حورمەت ــەو رێ ــتنی ئ پاراس

ــزە دەبێــت بەرقــەرار  ــەو رێ ــە چەســپاندنی یاســا ئ ــەوا ب ویســتیش نەویســرا ئ

ــت. بێ

رێــزو وەفاداریەتــی بــۆ مامۆســتا دەبێــت تاکــی قوتابــی تێپەڕێنێــت و لە ئاســتی 

بــەرزی واڵتیشــدا بــەرز برخێرێــت، وەك دەرفەتــی تــەواو بــە وانەکانــی، 

ــدی  ــە تایبەمتەن ــەی ک ــەو مادان ــی ئ ــەرچاوەی زۆر، پێدان ــتەکردنی س بەرجەس

مامۆســتایە، نەدانــی ئــەو پیشــە بــە کەســانی پســپۆڕە جیاوازەکانــی تــر، 

هەربۆیــە کاتێــك دەســتێك بیەوێــت کۆمەڵگــە تێــك بــدات لــەم خااڵنــەوە 

ــدەکات! ــت پێ دەس

گەورەتریــن رێــزو وەفــاداری بــۆ مامۆســتاش گرنگیدانــە بــەو زانســتەی کــە بــە 

قوتابــی دەڵێتــەوە.
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خوێندن له  دووره وه  وه یان له سه ر تۆڕی ئه نته رنێت

بــۆ ئــه و کاســانه ی کــه  خولیــای خوێندنــن و وه  ڕێگرهه بــووه  وه یــان هه یــه  

له به رده میانــدا. ئاشــکرایه  هــۆی پێشــکه وتنی وواڵت، هۆشــیاری کۆمه ڵگــه ، 

خوێندنه وه یــه .  ڕێگــه ی  لــه   تــر  زۆرێکــی  وه   گرفتــه کان،  چاره ســه ری 

ده توانیــن بڵێیــن خوێنــدن کلیلێکــه  بــۆ کردنــه وه ی ده رگاکان، هــه ر له بــه ر 

لــه  ئاینــی ئیســامدا ئاشــکرای  ئه مه شــه  گرنگیه کــی زۆری پــێ دراوه و 

هه مــوو الیه کــه ، یه کــه م ئایه تــی قورئانــی پیــرۆز کــه  دابــه زی بــه  )بخوێنــه ( 

ده ســتی پــێ کــرد وه ك ده فه رمــووی )اْقــَرأْ بِاْســِم َربِّــَك الَّــِذي َخلََق(  ســوره تی 

علــق ١ بــه اڵم به داخــه وه  ئه وه نــده ی که ســانی نــا  مســوڵان ســودیان لــه وه  

نه بوویــن  ســودمه ند  ئه وه نــده   ئێمــه   گشــی،  به شــیوه یه کی  وه رگرتــووه  

وواڵتانــی  لــه   بکه یــن  نه خوێنــده وار  ڕێــژه ی  ســه یری  ئه گــه ر  لێــی. 

ــاس  ــت ب ــردا زۆر زۆره ، نامانه وێ ــی ت ــه ڵ وواڵتان ــه  گ ــه راورد ل ــه  ب ــامی ب ئیس

لــه  گرفتــه کان بکه یــن ده کرێــت وازی لێبهێنیــن بــۆ بابه تێکــی تــر. ئــه وه ی 

مه به ســته  لــه م نوســینه دا وه ك لــه  ســه ره وه  ئاماژه مــان پێکــرد خوێنــدن 

لــه  دووره وه  وه یــان له ســه ر تــۆڕی ئه نته رنێتــه ، زۆرن ئــه و که ســانه ی کــه  

حه زیــان لــه  خوێندنــه  بــه اڵم به هــۆی کۆمه ڵــه  مه رجێــك بــۆ خوێنــدن! 

وه یــان کۆمه ڵــێ گرفتــه وه  ناتوانــن ئــه و پرۆســه یه  ئه نجــام بــده ن، بــه اڵم 

مه جالێکــی  ئه نته رنێــت  تــۆڕی  له ســه ر  وه یــان  دووره وه   لــه   خوێندنــی 

بــۆ به هێــز  بــه رده م قوتابیــان  فراوانــرو وه  ئاســانکاریه کی زۆر ده خاتــه  

کردنیــان لــه و بــاره وه . هه تــا بــۆ وه رگرتنــی بڕوانامــه ش هه تــا پله کانــی زانکــۆ 

ــۆره   ــه م ج ــه  ئ ــه ی ک ــۆو مونه زه مان ــه و زانک ــه روتریش، زۆرن ئ ــه ره و س و وه  ب

خوێندنه یــان لێــوه  ده کرێــت. بــه  ئاســانی لــه  ئه نته رنێتــه وه  ده توانرێــت 
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ــه  ــارساوه  ب ــه  ن ــه م جــۆره  خوێندنان ــه ی ئ ــه وه . منون بدۆزرێن

{ Distance Learning}

 ئه وانــه ی کــه  لــه  خوێنــدن دواکه وتــوون وه یــان گرفتێــك لــه  گرفته کانیــان 

ــه وه و، وه  بگــه ن  ــه م ڕێگــه وه  ته عویــزی بکه ن ــن ل ــووه   ده توان ــان هه ب ــه ی هه ی

بــه و ئــاوات و مه رامه کانیــان.

جیاوازی توێژینه وه ی زانكۆكانی ئه وروپا و كوردستان

ــەوا  ــن ئ ــەوە بدەی ــی توێژین ــەوەو بنەماکان ــەر توێژین ــەرنج لەس ــەر س ــە گ ئێم

ــو  ــا بەڵک ــتان و ئەوروپ ــە کوردس ــەك ل ــت ن ــەوە نەبێ ــاوازی توێژین ــت جی دەبێ

ــاد  ــەر بونی ــەوەی لەس ــە توێژین ــەی ک ــەو بنەمایان ــە ئ ــك، چونک ــچ واڵتێ ــە هی ل

دەنرێــت بــە زمانــە جیــاوازەکان هەمــووی بەردەســن و زانکۆکانــی جیهانیــش 

ــدا  ــە ڕوکەش ــەر ل ــتی و گ ــای زانس ــەوەی وەك بنەم ــن، ئ ــێ دەبەس ــتیان پ پش

ــۆری  ــە تی ــاوازی ل ــدا جی ــە ناوەرۆک ــیەو ل ــا ڕووکەش ــت تەنه ــاواز دەبیرێ بەجی

توێژینــەوەدا شــتێکی ئەوتــۆ نــی یــە، گشــت توێژەرانــی بــواری توێژینــەوە 

کۆکــن لەســەر ئــەوەی کاتێــك توێژینەوەیــەك دەکرێــت دەبێــت کێشــەیەك یان 

بابەتێــك هەبێــت بــۆ توێژینــەوە لەســەرکردن و دواتــر ئەنجامــی توێژینەوەکــە 

دیــار بێــت، گــەر وەك زانســتی بیــرکاری لێکــی بدەینــەوە کێشــەکە ئەنجامێــك 

بــدات بــە دەســتەوە، هەرچەنــد زۆرجــار توێــژەر ناتوانێــت ئەنجامیــش بــدات بــە 

دەســتەوە بــەاڵم بەالنــی کەمــەوە دەبێــت الی خوێنــەر قەیرانــەکان بخاتــە ڕوو، 

هــەروەك چــۆن گرنگــی هەیــە ئــەو ســەرچاوانەی کــە پشــتی پــێ دەبەســرێت 
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بــە ڕوونــی لــە توێژینــەوەدا دیــار بێــت کــە کام بڕگــەی بــۆ کــێ و وە کام بیرۆکەی 

بــۆ کــێ دەگەڕێتــەوە.

ئــەوەی لــە زانکۆکانــی کوردســتان دەبیرێــت زیاتــر پڕکردنەوەی ئەو بۆشــاییەیە 

کــە بــۆی دیارکــراوە وەك ڕێــژەی نووســین گەرنــا چ وەك بنەمــا تیۆریــەکان و چ 

وەك ڕوونــی دەق و بیرۆکــەکان زۆجــار الدانــی بەرچــاوی پێــوە دیــارە، ئەویــش 

ــەن،  ــێ ناک ــۆکان کاری پ ــە زانک ــەوە ک ــتمە دەگەڕێت ــەو سس ــۆ الوازی ئ ــر ب زیات

ــەو  ــە ڕێگــەی ئ ــە ٩8% دەکــەن، کــە ل ــۆ زانکــۆکان ل ــا ب ــە بەریتانی ــە ل ــۆ منوون ب

ــە سســتمی تێرنتــن بەرنامــەوە توێژینەوەکــەی  Turnitin کار ب

Plagia-  ی تێــدا دیــار دەکرێــت، واتــە گــەر قوتابــی یــان توێــژەر بەشــێوەیەکی

rism ڕێــژەی

و  دەکات  دیــار  بەرنامەیــە  ئــەو  وەرگرتبێــت  زانیــاری  لــە  ســودی  نەرێنــی 

توێژینەوەکــە وەرگیــراو نابێــت، لــە کوردســتاندا جگــە لــەوەی ئــەو بەرنامــە 

ــە  ــەوەکان ل ــار توێژن ــا زۆرج ــت هەت ــێوەکانی کاری پێناکرێ ــە هاوش ــان بەرنام ی

ــۆ  ــت، ب ــەوە دەکرێ ــتیەکان توێژین ــا زانس ــەی بنەم ــەوە پێچەوان ڕووی تیۆریش

ــەڕە  ــن الپ ــن چەندی ــژەرە دەکەی ــەك دەکەیــت توێ ــە ســەیری توێژینەوەی منوون

دەخوێنیتــەوە دیــار نــی یــە ئــەم دەق و بیرۆکانــە هــی خــودی نوســەرە یــان لــە 

ــاوی  ــان ن ــژەر دەی ــە ســەرچاوەکاندا توێ ــراوە، زۆرجــار ل ســەرچاوەیەکەوە وەرگی

کتێــب ڕیــز دەکات بــەاڵم لەنــاو توێژینەوەکــەدا هیــچ ئاماژەیەکیــان بــۆی تێــدا 

نــی یــە، کــە ئەمــە پێچەوانــەی توێژینــەوەی زانســتیەو خوێنــەر چــۆن بزانێــت 

کام لــە بڕگەکانــی توێژینەوەکــە دەگەڕێتــەوە بۆئــەو ســەرچاوانەی کــە لــە 

ــراوە. ــاژەی پێک ــەدا ئام ــی توێژینەوەک کۆتای

ــتی  ــردووە ئاس ــر وای ک ــت و زۆر کاری ت ــی دروس ــی بنەمایەک ــۆکاری نەبوون ه

هەربۆیــەش  ببیرێــت،  الواز  بــە  زۆر  کوردســتان  زانکۆکانــی  توێژینــەوەی 
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گەندەڵــی لــەم بــوارەدا زۆرجــار دۆزراوەتــەوە بەشــێوەیەك کاکــی بەنــاو توێــژەر 

کــردووە،  خۆیــەوە  بەنــاوی  تــری  کەســێکی  یــان  زانکۆیــەك  توێژینــەوەی 

لــە زانکۆکانــی ئەوروپــا کاتێــك قوتابــی توێژینەوەیــەك پێشــکەش دەکات 

ــەوەی  ــۆ ئ ــکات ب ــی ب ــی پێشکەش ــەم ئەلرۆن ــی و ه ــێوەی کۆپ ــە ش ــت ب دەبێ

ئــەو توێژینــەوە بچێتــە نــاو سســتمی ئەلکرۆنیــەوە تــا لــە ئاینــدەدا کەســێکی 

ــەو کاری  ــتاندا ئ ــە کوردس ــەاڵم ل ــت، ب ــەکاری بهێنێ ــۆی ب ــۆ خ ــت ب ــر نەتوانێ ت

ــدا  ــە مەخزەنەکان ــاڵ ل ــد س ــەوەکان دوای چەن ــە توێژین ــك ل ــت و زۆرێ پێناکرێ

تــۆزی لــێ دەنیشــێت و ون دەبێــت، جگــە لــەوەی زمانــی کــوردی خۆشــی 

ــراوە  ــە نەتوان ــا ئێســتە ئــەم زمان ــوارەدا کێشــەیەکی تــرە کــە ت ــەم ب ــۆ خــۆی ل ب

ــان  ــەش دیس ــەوە ئەم ــی جیهانی ــس و ئەلرۆنیات ــتمی ئۆفی ــاو سس ــە ن بخرێت

کاریگــەری نەرێنــی لەســەر زانســتی توێژینــەوەکان دەبێــت و دەرگای نەرێنــی 

دەکاتــەوە.

ئەوەنــدە  توێژینــەوە  سەرپەرشــتیارانی  سســتمەدا  ئــەو  نەبوونــی  لەگــەڵ 

چاوکــراوە نیــن خۆیــان بتوانــن لــە ڕێگــەی گــەڕان لــەو ماڵپەڕانــەی کــە بــواری 

گــەڕان تێیــدا فراوانــە بەدواداچوونــی وردی بــۆ بکــەن، لــە زانکۆکانــی ئەوروپــا 

ئــەو  بــکات  واژۆی  دەبێــت  دەکات  پێشــکەش  توێژینــەوە  قوتابــی  کاتێــك 

ــەوە جگــە  ــە پێچەوان ــر پێشــکەش نەکرابێــت و ب ــە جێگەیەکــی ت ــەوە ل توێژین

لــەوەی فەســڵ دەکرێــت لێپێچینــەوەی یاسایشــی لەســەر دەکرێــت و لــە ڕووی 

ــت. ــە دز دەژمێردرێ ــاییەوە ب یاس
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چۆنێتی دانانی ووشه ی نهێنی بۆ نوسینه کانمان

زۆر جــار وا پێویســت ده کات ئــه و نوســینانه ی کــه  لــه  )ۆرده وه ( ده ینوســین حــه ز 

نه که یــن که ســانی تــر بیبینــن. بــۆ کردنــی ئــه م کاره  پێویســتیان بــه م ڕێگانــه  

ده بێت.

ده توانیــن  کــرد  خه زمنــان  وه  کــردوو  تــه واو  نوســینه که مان  ئــه وه ی  دوای 

ــه م کار  ــی. یه ک ــه ی نهێن ــی ووش ــتی دانان ــه  مه به س ــه وه  ب ــر بیکه ین ــی ت جارێک

ــه دا  ــه  وێنه ک ــو ل ــه ره وه  وه ک ــن له س ــل ده که ی ــه ر فای ــه  له س ــن کرت ــه  ده یکه ی ک

ــت. ــۆ ده رده که وێ ــته مان ب ــه و لیس ــا ئ ــاره  ت دی
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ــۆ  ــان ب ــی ترم ــی په نجه ره یه ک ــه  هه ڵرباردن ــن ب ــه ڵ ده بژێری ــان prepare ه پاش

ده کرێتــه وه 

وه  لــه  پاشــان لــه  لیســتی به رانبــه ردا وه ك لــه  وێنه کــه ی ســه ره وه دا دیــاره   

ــان  ــه م په نجه ره یه م ــی ئ ــه  هه ڵبژاردن ــن ب )  Encrypt Document(  هه ڵده بژێری

بــۆ ده کرێتــه وه
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ــین، وه   ــان ده نوس ــه  نهێنیه که م ــاره  ووش ــه دا دی ــه  وێنه ک ــه  ل ــایه ی ک ــه و بۆش   ل

ــه وه   ــر هه مــان بۆشــایان نیشــان ده دات ــه  ســه ر   Okجارێکــی ت ــه  ده که ین کرت

به کردنــی ئه مانــه  کاره که مــان ســه رکه وتوو بــوو، بۆئــه وه ی جارێکــی تــر هه مــان 

فایــل بکه ینــه وه  پێویســتان بــه  ووشــه  نهێنیه کــه  ده بێــت هــه ر بــه  کردنــه وه ی 

به شــێوه یه کی ڕاســته وخۆ ئــه م په نجه ره یــه  ده کرێتــه وه  بــه  نوســینی ووشــه  

نهێنه که مــان وه  کرتــه کردنه ســه ر ok  نوســینه که مان نیشــان ده دات   

ــی ٢٠٠٧  ــه  ئۆفیس ــانه یه  ک ــه و که س ــۆ ئ ــه  ب ــت ئه م ــر بێ ــان له بی ــت ئه وه م ده بێ

بــه کار دێنــن
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ده کــه م  نووســه ران  هه مــوو  لــه   ده ستخۆشــی  شــتێك  هه مــوو  پێــش 

ڕێگــه ی  لــه   وه   پاراســتووه و،  به رزیــان  ڕه وشــتی  کــه   نووســه رانه ی  ئــه و 

بــوو  خــۆش  پێــان  وه   بکــه ن،  خزمه تێــك  توانیویانــه   نووســینه کانیانه وه  

ئومێــدی  بــه   نووســه ران  بــۆ هه مــوو  بنوســین  کــورت  چه نــد ســه رنجێکی 

زیاتــر به ره وپێــش چــوون.  ئــه وه ی لــه  زۆرێــك لــه  نوســینه  کوردیه کانــدا بــه دی 

ده کرێــت دزی یــه ! بــه اڵم له وانه یــه  نووســه ر خــۆی بۆخــۆی نه زانــێ دزی 

ــد  ــره  هه رچه ن ــه وره  ت ــه ی زۆر گ ــان تاوانه ک ــێ بێگوم ــه ر بزان ــۆ ئه گ کردووه ...خ

ــۆم  ــاڵی زانک ــه م س ــه  یه ک ــه و کاره . له بیرم ــۆ ئ ــه  ب ــی ی ــوو ن ــش بیان ــه  نه زانینی ل

بــوو لــه  به ریتانیــا داوای به حســێکان لێکــرا وه  ماوه که شــی زۆر کــه م بــوو 

وه رگرتــوو  شــتیان  ئه نته رنێتــه وه   لــه   ڕۆشــن  قوتابیــه کان  لــه   هه ندێــك 

ــه   ــه ك ک ــرد دوای ماوه ی ــان ک ــی زانکۆکه ی ــی خۆیــان و پێشکه ش ــان به ه کردی

ــوو وه ك  ــۆ هاتب ــی ب ــی تایبه ت ــه ك نامه یه ک ــه ر قوتابی ــۆ ه ــه وه ، ب ــه  هات وه اڵمه ک

ئــاگادار کردنه وه یــه ك وه  نــاوی یــه ك به یه کــی ئــه و ســایتانه یان نوســی بــوو 

ــه ر پرســی قوتابیــه کان ووته یه کــی پێشــکه ش کــرد  کــه  دزی لێــوه  کــراوه ! وه  ب

تــا ئێســته ش وه ك زه نگێــك لــه  گوێمــدا ده زرنگێتــه وه  هــه رکات باســی نوســین 

ده بیســتم.

 ئه ویــش ئــه وه  بــوو ووتــی: لــه  ئیســامدا هه رکــه س دزی بــکات ده ســتی 

ده بڕێــت بــه اڵم بــه  ڕای مــن ئــه وه ی لــه  نوســیندا دزی بــکات حه قــه  ملــی 

وواڵتانــدا  لــه   وه   خه ته رناکــه   نه شــیاو  زۆر  کارێکــی  به ڕاســتی  ببڕدرێــت... 

یاســایی خــۆی هه یــه  بــۆ منونــه  لــه  به ریتانیــا ئه گــه ر قوتابیــه ك ئــه و کاره  بــکات 

جــاری یه کــه م ئــاگاداری ده که نــه وه و وه  هیــچ منره شــی پێنــاده ن وه ئه گــه ر 
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جــاری دووهــه م دووبــاره  بــووه وه  لــه  قوتابخانه کــه  ده ری ده کــه ن و ناویشــی 

کردبێــت  گــه وره ی  تاوانێکــی  که ســێك  وه ك  ڕه شــه وه  .  لیســتی  ده خه نــه  

ــۆره   ــه و ج ــه دوای ئ ــه  ب ــێ هه ی ــه  ک ــه اڵم الی ئێم ــرێ. ب ــه ڵ ده ک ــه ی له گ مامه ڵ

ــه ر  ــه اڵم نووس ــه . ب ــه ك هه ی ــه رو به ری ــێ س ــن ب ــه  ده بینی ــه ڕێ بۆی ــتانه دا بگ ش

خــۆی بۆخــۆی ده بێــت ڕێگــه  نــه دا به خــۆی ئــه و جــۆره  کارانــه  بــکات. بــۆ  قســه  

ــه   ــت ک ــدا بوترێ ــت له بابه تێک ــه وه ی ده وێ ــر ل ــین زۆر زیات ــه ر نووس ــردن له س ک

ــردوون  ــێ ک ــاژه م پ ــدا ئام ــورساوه . وه  له بابه تێکم ــه ر ن ــی له س ــا کتێب چه نده ه

بــه اڵم به شــێوه یه کی گشــتی ده بیــت  بــۆ نووســه ران(  نامه یــه ك   ( به نــاوی 

ــت: ــه  ڕه چــاو بکرێ ــه م خااڵن ئ

ــه ،  ــه رچاوه که ، کتێب ــه  س ــۆ منون ــه واوی ب ــه  ت ــه رچاوه کان ب ــردن به س ــاژه  ک ١-ئام

ســایته ، هــه ر چشــتێکه .

٢-ئه گــه ر ده قێــك هێــراو بــوو لــه  شــوێنێکه وه  ده بێــت بخرێتــه  که وانــه وه  

پێکردنیانــدا. ئامــاژه   له گــه ڵ 

نورسابــوو  نووســه ره که   ووشــه ی  بــه   بــه اڵم  هێرابــوو  فکره یــه ك  3-ئه گــه ر 

ده بێــت به شــی کۆتایــی که وانــه ی بــۆ بکرێــت و ئامــاژه ی پــێ بکرێــت.

به هیــچ  نه کرابــوو  پــێ  ئامــاژه ی  باســه که دا  لــه   ســه رچاوه یه ك  4-ئه گــه ر 

شــێوه یه ك نابێــت لــه  کۆتایــی باســه که دا بنورسێــت وه ك لــه  زۆر نوســیندا 

ده بیــرێ کۆمه ڵێــك ســه رچاوه  نــورساوه  له کاتێکــدا خوێنــه ر نازانێــت ئــه م 

ســه رچاوه یه  چ پارچه یــه ك لــه  نوســینه که  بــۆ ئــه و ســه رچاوه  ده گه ڕێتــه وه !.

ــۆریان  ــه  سانس ــه ی ک ــه ت ئه وان ــدا به تایب ــه  کاری وه رگێڕان ــن ل ــزن وه رگرت ٥-ئی

ده بێــت  خۆتــدا،  قســه ی  له گــه ڵ  نه کردنــی  تێکــه ڵ  وه   دانــراوه ،  له ســه ر 

ــوان نوســینی  ــه  نێ ــکات ل ــاوازی ب ــه ر بتوانێــت جی به شــێوه یه کی وابێــت خوێن

یه کــه م و نوســینی وه رگێــڕدا بــۆ منونــه  ووته کانــی خــۆی بخاتــه  که وانــه وه  یــان 
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ــێت. ــان نوس ــیه که دا بی ــه  حاش ل

جــا ئــه وه ی کــه  باســان کــرد لــه  نوســیندایه  خــۆ ئه گــه ر تــه واوی نوســیه نه که  

یــان هه واڵه کــه  بێــت بێگومــان تاوانه کــه ی زۆر گه وره تــره  ... وه  ناشــزانم چ 

ڕێگــره  لــه وه ی کــه  هه واڵێــك وه رگریــت و ئامــاژه ی پێنه که یــت. وه  زۆر ناشــیاوه  

ــکات. ــه ر خــۆی دروســت ب کــه  مــرۆڤ له ســه ر به رانب

کات پێشکەوتنە

ــەم  ــە یەک ــرەکان ل ــك، کاتژمێ ــە کاتژمێرێ ــە کۆمەڵ ــە ل ــك بریتی ــوو مرۆڤێ هەم

ــت، وەك  ــای دەچێ ــەرەوە کۆت ــتپێدەکات و ب ــەوە دەس ــك بوونی ــە دای ــاتی ل س

وتراویشــە مــرۆڤ چاوەڕوانــی کات دەکات، بــەاڵم کات چاوەڕوانــی هیــچ نــاکات، 

ئــەو ئیشــی ئەوەیــە نەوەســتێت، هەتــا گــەر کاتژمێرێکــی دونیایــش بێــت هــەر 

ــە  ــن ل ــەر دواکەوتی ــن! گ ــت بیگۆڕی ــتبەجێ دەبێ ــوتا دەس ــەی س ــە باتریەک ک

گۆڕینــی هــەرکات کــە گۆڕیــان دەبێــت ئــەو چەنــد کاتژمێــرەی کــە دواکەوتووە 

بــە دەســتی خۆمــان پێشــی بخەینــەوە، کاتژمێرێــك ئیــش نــەکات وەك مرۆڤێك 

ــای  ــتایە دونی ــن و دەس ــکەوتن و دواکەوت ــوو پێش ــت، هەم ــا کرابێ ــە مۆمی وای

ــرە، کات  ــە کاتژمێ ــەو کۆمەڵ ــە ل ــود وەرگرتن ــا س ــش تەنه ــا دواڕۆژیەکانی و هەت

ئەوەنــدە بــێ بەهایــە لــە کۆمەڵگــەی ئێمــەدا خەڵکــی قێزەونریــن وشــەی بــۆ 

بــەکار دێنێــت کــە کوشــتنە! هاوڕێیەکــی خۆشەویســتت تەلەفۆنــت بــۆ دەکات 

دەڵــێ: بــا بڕۆینــە دەرەوە کات بکوژیــن، زۆرجــار پرســیار لــە کەســێك دەکەیــت 

چ دەکەیــت؟ دەڵــێ: واللــە هــەر کات دەکــوژم!، لــە زانکۆیــە زۆربــەی کاتەکانــی 

لــە دەرەوەو بــە منایشــی جەســتەی دەکوژێــت!، چ میللەتێکــی قاتڵیــن ئێمــە، 

ســەیری شارســتانیەتی دونیــاو ئەوکەســانە بکــەن کــە پێشــەنگی مرۆڤایەتیــن 
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هەمــووی ســود وەرگرتــن  بــووە لــە کاتەکانیــان.

جیــاوازی شارســتانی و زانســتی واڵتانــی پێشــکەوتو لەگــەك واڵتانــی تــر تەنهــا 

کاتــە، کەســێك خاوەنــی بڕوانامەیەکــی بــااڵو زانســتێکی بەهێــزە لەگــەڵ 

کەســێکی تــری پێچەوانــەدا تەنهــا کاتــە، کەســێك بەهەشــت بەدەســت دێنێت 

و کەســێکی تــر کــە لــە ئاگــردا دەســوتێت لــە دواڕۆژدا تەنهــا کاتــە، تەنهــا کاتــە 

ڕاســتی و پاکــی و پێچەوانەکــەی لەیەکــر جیــا دەکاتــەوە.

.) لە قورئاندا سوێندنی پێخوراوە )وَالَْعْصِ

ــدا  ــی قیامەت ــن کات ــە ناڕەحەتری ــاری کــراوە ل ــۆ دی ــە فەرمــوودەدا جێگــەی ب ل

کــە وەســتانە حــەوت کۆمەڵــن هەموویــان ســودیان لــە کاتەکانیــان وەرگرتــووە 

ــاٌم َعــاِدٌل،  ــُه: إَِم ــْوَم الَ ِظــلَّ إاِلَّ ِظلُّ ــِه يَ )َســْبَعٌة ُيِظلُُّهــُم اللــُه يــوم القيامــة يف ِظلِّ

َوَشــابٌّ نََشــأَ يِف ِعَبــاَدِة اللــِه، َورَُجــٌل َقلُْبــُه ُمَعلَّــٌق يف ِالَْمَســاِجِد، َورَُجــاَن َتَحابَّــا 

يِف اللــِه اْجَتَمَعــا َعلَْيــِه َوَتَفرََّقــا َعلَْيــِه، َورَُجــٌل َدَعْتــُه اْمــَرأٌَة َذاُت َمْنِصــٍب َوَجــَاٍل 

َق بَِصَدِقــٍة َفأَْخَفاَهــا َحتَّــى الَ َتْعلََم ِشــَالُُه َما  َفَقــاَل: إِنِّ أََخــاُف اللــَه، َورَُجــٌل َتَصــدَّ

ــا َفَفاَضــْت َعْيَنــاُه()رواه البخــاري ومســلم  ُتْنِفــُق مَيِيُنــُه، َورَُجــٌل َذَكــَر اللــَه َخالًِي

وغرهــا(.

لــە ڕۆژی هەینیــدا کاتێکــی تێدایــە دوعــا ڕەد ناکرێتــەوە تێیــدا )ســاعة ال 

ــا شــيئا إال أعطــاه إيــاه(. ــلم يصــي فيســأل اللــه فيه يوافقهــا عبــد مس

ــِف  ــْن أَلْ ــْرٌ ِم ــْدِر َخ ــُة الَْق ــە هــەزار مانــگ زیاتــرە )لَْيلَ شــەوانی قــەدر خەیــری ل

ــْهٍر(. َش

عەلــی  ئیامــی  وەك  دەتبڕێــت  نەیبڕیــت  کــە  وایــە  شمشــێر  وەك  کات 

قطعــك(. تقطعــه  مل  إن  كالســيف  دەفەرموێت)الوقــت 

هەربۆیــە زۆرگرنگــە کات وەك خــۆی تێــی بڕوانیــن و مافــی تــەواوی خــۆی 

پێبدەیــن بــۆ ئــەوەی مرۆڤێکــی ســودبەخش بیــن لــە دونیــاو بەرزتریــن پلــەی 
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ــت. ــە کات دەکرێ ــووی ب ــە هەم ــن ک ــت بێن ــتیش بەدەس بەهەش

لــە شــەو وەرگــرە  بــە بەرنامــە داڕێــژراوە، ســود  ئــەم کاتــە  لــە ئیســامدا 

بــۆ حەســانەوە، هــەر لــە یەکــەم ســاتی ڕۆژبوونــەوەدا بــە دوو ڕکات نوێــژ 

سوپاســی خــوای لەســەر بکــەو دەســت بــە چاالکــی بکــە، ڕۆژەکــەت بــە 

هــەوڵ و بژێــوی و کارکــردن ڕەنگیــن بکــەن، هەمــوو چرکــەکان وەك خــۆی 

ســەیرکە، ســود لــە کاتەکانــی خوێنــدن وەرگــرە، کۆڕوکۆبونــەوەکان یــادی اللــە 

بەبیــری خەڵکــی بهێنــەرەوە، کاتــە بۆشــایەکانت بــە بۆشــای مەهڵــەرەوەو 

بخوێنــەرەوە، لــە جێگەیــەك زانســت هەیــە هەنــگاوی بــۆ بنــێ، ســود لــە توانــا 

ــەرە، نەخۆشــێك  ــەرەو پێشــی ب ــە کات ب ــی و جەســتەییەکانت وەرگــرەو ب ئەقڵ

ــە  ــت شــوێنی جەنازەکــەی بکــەوە، ب ــە ســەردانی بکــەن، کەســێك دەمرێ هەی

ــدا  ــە کۆتای ــراوە، ل ــاری ک ــۆت دی ــە ب ــرەی ک ــە کاتژمێ ــەو کۆمەڵ ــی ئ تێپەڕبوون

دەبینیــن گەورەتریــن ســەرمایەت بەهۆیــەوە بەدەســتهێناوە.

بۆشای کردنه وه  بۆ نه یاران

هه مــوو ده رونێکــی پــاك حــه زی بــۆالی ئــه وه  ده چێــت په یوه ندیــه کان ئاســایی 

به هێزیشــی  پاڵنه رێکــی  ده رونــه کان  ئه گــه ر  ئاســوده بن،  هه مــووال  و  بــن 

نه بێــت هــه ر بــه  رسوشــتی خــۆی حــه ز بــه  خۆشــی ده کات، مه گــه ر ده رونه کــه  

ــه دوای  ــت ب ــت و ده بێ ــتی دانانرێ ــه  رسوش ــاش ب ــت و ئه وس ــوو بێ ــۆش ب نه خ

بــوو  ئیســام  هه ڵگــری  خاوه نه کــه ی  ئه گــه ر  خــۆ  بگه ڕێــت،  چاره ســه ردا 

ــاوه   ــۆ دان ــه ری ب ــام چاره س ــه  ووردی ئیس ــی و ب ــه  ڕوون ــکراو زۆر ب ــه  ئاش ــه وا ب ئ

کــه  چــۆن خــۆی چاره ســه ر بــکات و بــه رده وام ببێتــه وه  له ســه ر رسوشــته  

پاکه کــه ی خــۆی، بــه اڵم هه ندێــك جــار گــه رد تێکــه ڵ بــه و رسوشــته  پاکــه  
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ــه وا  ــه ڕوات ئ ــه ره که یدا ن ــه دوای چاره س ــه که ش زوو ب ــه ر که س ــا ئه گ ــت، ج ده بێ

بــه   نه خۆشــیه که  وورده  وورده  کاری خــۆی ده کات، ئه گه رچــی له ســه ره تاوه  

ــت  ــر پێویس ــه اڵم دوات ــرا، ب ــه ر ده ک ــتۆڵ چاره س ــی پاراس ــه  حه بێک ــانی و ب ئاس

ــری  ــی زیات ــت و ئه زیه تێک ــۆ بکه ی ــی ب ــۆری تایبه ت ــه ردانی دکت ــه وه  ده کات س ب

ــوو  ــا رسوشــت ب ــه اڵم گــه ر رسوشــته که  ن ــا ئێــره ش هــه ر زووه  ب ــۆ بکێشــی، ت ب

بــوو هــه ر کاره کانــی لــه  جێگــه ی خۆیــدا نه ده کــرد ئه وســا ده بێــت بــۆ ماوه یــه ك 

لــه  نه خۆشــخانه  مبێنێتــه وه و دوای گه ڕانه وه شــی خــۆی لــه  هه ندێــك ئــه و 

ــتی  ــه وه ی ته ندروس ــۆ ئ ــه وه ، ب ــووه  بگرێت ــۆش ب ــه وه  خ ــه  به الی ــه ی ک خواردنان

ئه وســا  خســت  پشــگوێ  ئه وه شــی  ئه گــه ر  خــۆ  بگه ڕێتــه وه ،  ئاســایی  بــۆ 

ده بێــت چاوه ڕوانــی مــه رگ بــکات و لۆمــه ی که ســیش نــه کات جگــه  لــه  هه ڵــه و 

نه خۆشــیانه دا  لــه و  هه ریــه ك  نێــوان  لــه   نه بێــت،  خۆیــان  که مته رخه مــی 

ــه اڵم  ــه ن، ب ــێ ده ک ــه ی پ ــراپ لۆم ــاك و خ ــه  چ ــانێك ب ــه و که س ــه ك هه ی ماوه ی

ــه س  ــۆ ک ــای ب ــا بۆش ــڕوات ئه وس ــه ره که  ب ــه دوای چاره س ــه که  ب ــه ر نه خۆش ئه گ

ــوڵانان  ــه  مس ــه  گرنگ ــکات، هه ربۆی ــۆ ب ــان ب ــه ر وه ی ــه ی له س ــه وه  قس نامێنێت

نیوانــی خۆیــان بتــه و بکــه ن و مســوڵانانه  ئاســا بــۆ رسوشــته  پاكه کــه ی خۆیــان 

بگه ڕێنــه وه ، ئه وســا ئه گــه ر نه یارانیشــی بــه  نه خۆشــیان بزانــن ئه وســا خۆمــان 

ــن و  ــك وه رزش ده که ی ــد خوله کێ ــا ڕۆژی چه ن ــه  ئه وه ت ــی ی ــر وان ــن نه خێ ده ڵێ

ــۆراو  ــی ج ــه وه و چاالک ــر ده الوێنین ــن و یه ک ــه وت ده که ی ــه  مزگ ــان ل نوێژه کامن

جــۆر ده که یــن نه خــۆش کــه ی ئــه و هه مــوو کاره ی له ده ســت دێــت، تــۆش 

ــوو له ســه ر کاره کــه ی  ــه ردوام ب ــادا مــه ده  خــۆ ئه گــه ر هــه ر ب قســه ی خــۆت به ب

ــه . ــۆت بک ــه ری خ ــیت و چاره س ــۆ نه خۆش ــن ت ــه  ده ڵێی ــا ئێم ئه وس
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یه کریــه وه   له الیــه ن  بۆچــون  زۆر  له گــه ڵ  نه بــوون  ڕازی  یــان  جیــاواز  ڕای 

جــار  زۆر  بکرێــت.  ســه یر  ئاسایشــه وه   بــه   وه ده بێــت  ئاســاییه و  شــتێکی 

له وانه یــه  یه کیــك بۆچونێکــی هه بێــت وه  به رانبه ره کــه ی بۆچونێکــی تــر وه  

ــه کان  ــتی مرۆڤ ــن، رسوش ــر ده زان ــان باش ــت وه ی ــان به ڕاس ــان خۆی هه ردووکی

ڕای  و  له بۆچــون  هــه ر  ته نهــا  نــه ك  هه ڵده گــرێ،  جیاوازیــه   ئــه م  وایــه  

ــه  حــه زو ئاره زووشــدا وایــه ،  هه مــوو ئــه م شــتانه  له زه تێکــی  ــا ل جیــاوازه وه ، هه ت

تایبه تــی داوه  بــه  ژیــان، ته ســه ورکه ن هه مــوو خه ڵــك یــه ك حــه ز وه  یــه ك 

ــه   ــه وه  نی ــت ئ ــاس بکرێ ــته  ب ــره دا مه به س ــه  لێ ــه وه ی ک ــت...! ئ ــان هه بێ فکره ی

ــاو هه مــوو ئــه و جیاوازیانــه وه . بــه اڵم گرنگــه  ئه وه مــان له بیــر  بــه وردی بڕۆینــه  ن

به کورتــی.  پێکــرد  ئاماژه مــان  چۆنــه.وه ك   مرۆڤــه کان  رسوشــتی  کــه   بێــت 

خه ســڵه تانه ی  ئــه و  بێــت  فکره یــه ك  و  دیــن  هــه ر  خــاوه ن  که ســێك  هــه ر 

ــه   ــك ل ــۆ زۆرێ ــت ب ــان هه بێ ــانه ش ڕای جیاوازی ــه و که س ــت ئ ــا ده کرێ ــه ، ج تیای

ــه وه  نیــه   ــه م قســانه  ئ ــای ئ ــه  ئیســام بکه یــن، مان ــاس ل ــا ب شــته کان، لێــره دا ب

ئیــر هه ریه کــه و به ئــاره زووی خــۆی بێــت و هه رچــی بیه وێــت بیــکات. زۆر 

حه رامــه ،  به پێچه وانه وه ،هه یــه   هه یــه   جێگیــره ،  دینــدا  لــه   هه یــه   شــت 

هه یــه  حه اڵڵــه ، هه یــه  به پــێ ســه رده م و گۆڕانکاری،هه یــه  موباحــه، هه یــه  

جێهێڵــراوه  بــۆ مرۆڤــه کان خۆیــان.  وه  بــۆ هه مــوو ئه وانــه و وه  زۆرێکــی تــر 

ــه  جێگیــره و وه   ــه وه ، قســه یان له ســه ر کــردووه ، هه ی ــان  شــیته ڵیان کردۆت زانای

گۆڕانــکاری به ســه ردا نایــه ت، مه گــه ر به پێچه وانه یــه وه  کارێکــی وا ڕووبــدات 

ــه   ــۆ منون ــۆی هاتــووه ، ب ــه و مه قســه ده ی کــه  دینــی ئیســام ب کــه  به ده ربێــت ل

گۆشــتی بــه راز حه رامــه  بــه اڵم ئه گــه ر ناچــار بوویــت به خواردنــی  دروســت 
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ده بیــت ئه مــه ش مانــای وانیــه  کــه  بــه راز بــاش بێــت. بــه اڵم به نه خواردنــی 

گیــان ده که وێتــه  خه تــه ره ی له نــاو چونــه وه ، چونکــه  ئاشــکرایه  دینــی ئیســام 

ــۆ پاراســتی پێنــج شــت. ــووه  ب هات

 ١-پاراســتی دیــن ٢-پاراســتنی گیــان 3-پاراســتنی عه قــڵ 4- پاراســتنی وه چــه  

٥- پاراســتنی مــاڵ. 

کــه  زانایــان دێــن و قســه  له ســه ر زۆرێــك مه ســه له  ده کــه ن ڕه چــاوی ئــه م 

پێنــچ خاڵــه   ده کــه ن، ناکــرێ گــوێ نــه دان بــه  ئــه و مه قاســیدانه . لێــره دا 

ــه   ــده  ورده کاری هه ی ــه وه ، ئه وه ن ــاو ورده کاری ــه  ن ــه وردی بڕۆین ــت و ب ــه ر بێ ئه گ

هه یــه   زۆرشــتیش  بچێتــه وه ،   بیــر  لــه   مه ســه له که مان  ئه ســڵی  له وانه یــه  

ــه   ــت ئێم ــت ناکرێ ــر بێ ــان له بی ــت ئه وه م ــه اڵم ده بێ ــه وه . ب ــی ماوه ت ــه  خیاف ب

ــاره زووی خۆمــان وه یــان ڕقــو قینــان وامــان لــێ بــکات کــه  نادادگــه ر  حــه زو ئ

ــه م  ــوو ئ ــوڵانان. هه م ــای مس ــدا چ ج ــانی بێدینیش ــه ڵ که س ــا له گ ــن هه ت بی

شــتانه  ته نهــا ســه رزاره کی نیــن هه زاره هــا ســاڵ ئیســام له ســه ر حوکــم بــووه ،  

په نــدو ئامــۆژگاری ده بێــت لێوه ربگیــرێ، هــه ر له ســه رده می پێغه مبــه ره وه  

به کۆتایــی  عوســانی،  ده وڵه تــی  کۆتایــی  هه تــا  بێــت  لــێ  خــوای  درودی 

خه الفه تــی ئیســامیش وه نه بێــت مســوڵانێتی توابێتــه وه ، به ڵکــۆ هه مــان 

ــه رده وام ده بێــت.   ــووه و هــه ر ب ــه رده وام ب دیــن هــه ر په یــڕه وی ده کرێــت و هه رب

ــی سیاســه ت و کیانێکــی  ــه  خاوه ن ــه دوای یه كان ــه ك ل ــه  ی ــه و حکومه ت هه مــوو ئ

خۆیــان بــوون، مایــه ی شانازیشــه  بــۆ تــه واوی مســوڵانان و وه  وه ك منونــه  

که ره ســته وه   کۆمه ڵیــك  و  پێشــکه وتن  به هــۆی  هێنینه وه .ئه مــڕۆ  ده یــان 

کــه  ده بووایــه  ببوایه تــه  مایــه ی زیاتــر کارئاســانی و خزمــه ت کــردن، بــه اڵم 

به نــاوی  کۆمه ڵێــك  ده بینیــن  ده بینیــن،  شــڵه ژان  زیاتــر  به داخــه وه   زۆر 

ــان ناوێــك کــه   ــه  باوکــی فــاڵن ی ــۆ منون ــه  ب کــه س نازانێــت کێیــه و ئه ســڵی چی
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ده کرێــت بــۆ هه مــوو کــه س بــه کار بێــت وه ك عبدلله ،عبدالرحمن...وه یــان 

هه رناوێکــی تــر. کۆمه ڵیــك گومــان و خراپــه  بــاڵو ده که نــه وه ، وه  له هه مــان 

لــه  به رپرســیاریه تی ده رده کات. حــه ز ده کــه م زیاتــر ڕوون  کاتــدا خۆشــی 

ــه ی  ــه  پێچه وان ــووه ، ک ــامیه وه  هات ــۆری ئیس ــۆراو ج ــاوی ج ــك به ن ــت هه ندێ بێ

ســونه و  ئه هلــی  شــوێنکه وتووی  به نــاوی  جه ماعــه ت،  و  ســونه ت  ئه هلــی 

ئه هلــی ســونه و  به پێچه وانــه ی  کارانــه   لــه و  زۆرێــك  که چــی  جه ماعه تــه وه . 

جه ماعه تــه وه ن، چونکــه  ســونه تی ئه هلــی ســونه و جه ماعــه ت نه بــووه  کــه  

پێچه وانــه  بێــت بــه م شــێوه ، هه بــووه و وه هه یــه  زۆرێــك ڕا جیــاوازی. بــه اڵم 

ئــه وه ی جێــی تیــا ڕامانــه  به گومــڕاو ســه رلێ شــێواوی به رانبــه ر له کاتێكــدا 

توشــی  کارانه یانــه وه   ئــه و  به هــۆی  دیــارن،  و  به رچاویــن  زۆر  کاره کانیــان 

هه زاره هــا ده ردی ســه ری بــوون و ده بــن، وه هه زاره هــا تۆمــه ت و گومانیــان 

ــڕای.  ــه ر گوم ــه وه  له س ــك کۆنابن ــه  ئومه تێ ــه  ک ــه ن، ئاشکراش ــت ده ک ــۆ دروس ب

چــۆن ده کــرێ که ســێك بێــت و هه مــووی ئــه وان بــه  گومــڕاو سه رلێشــێواو 

به کۆمه ڵیــك  ســه رنجه   جێگــه ی  کــه   ئــه وه ی  به چــاك.  خــۆی  وه   بزانێــت، 

ئایــه ت و فه رمــووده  کــه  ده کرێــت هه مــان ئایــه ت و فه رمــووده  به دژایه تــی 

ــن، وه ك  ــان وروژێنی ــن بی ــه ز ناکه ی ــه  ح ــه  ک ــت هه ی ــت، زۆر ش ــان به کاربێ خۆی

ــان  ــت، وه  خۆم ــه  بێ ــر هه مه الیه ن ــن زیات ــه ز ده که ی ــن. ح ــان وروژێن ــه وان ده ی ئ

و هه مــوو که ســی پــێ ئامــۆژکاری ده که یــن، بــه دوور که وتنــه وه  لێیــان. لێــره دا 

کۆتایــی پێده هێنیــن بــه وه ی لــه  به رژه وه نــدی مســوڵاناندا نیــه ، دژایه تــی 

مســوڵانان به شــێوه یکی گشــتی. ده کرێــت که ســێك ڕقــی له مــن بێــت وه کــو 

تاکێکــی مســوڵان له بــه ر کۆمه ڵێــك ســیفه تی خــراپ کــه  تێمــدا بێــت بــه اڵم 

ــه   ــه ی کامه ی ــن، ئ ــێوا بزانی ــه رلێ ش ــڕاو س ــوڵانان به گوم ــوو مس ــت هه م ناکری

ــای  حیکمه تــی مســوڵانێتیان؟ئاوا مســوڵانان کۆده بنــه وه ؟ خــۆ ئه گــه ر توان
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کۆکردنه وه مــان نه بیــت، بــۆ ببینــه  مایــه ی جیــاوازی و دڵســارد کردنــه وه ی 

مســوڵانان؟  زۆر گرنگــه  بــۆ هه مــوو الیه کیــش هه مــوو هه وڵێکــی بخاتــه  گــه ڕ 

ــه کات،  ــان تێن ــانه  کاری ــان و قس ــه و گوم ــا ئ ــام ت ــه  ئیس ــاره زایی ل ــر ش ــۆ زیات ب

کاره کامنــان له ســه ر زانیــاری ڕاســت و دروســت بێــت نــه ك گومــان و ڕق و قیــن.   

سه مه ره یه کی تری جیهانی تازه گه ری

ــی  ــه  جیهان ــه  ل ــه ی ک ــوو داهێراوان ــه و هه م ــه ڵ ئ ــێوه یه کی گشــتی له گ به ش

تازه گــه ری ئه مــڕۆدا ده بیرێــت هــه ر لــه  که ناڵــی ئاســانی و ئه نته رنێتــه وه  

ــر  ــی زیات ــه  هۆکارێك ــتانه  ببوایه ن ــوو که ره س ــه م هه م ــه  ئ ــی... ده بوای ــا دوای هه ت

یه کــر.  دانــی  یارمه تــی  له یه کــرو  بوونــه وه   نزیــك  و  گه یشــن  له یه کــر 

بــه اڵم زۆر به داخــه وه  ئــه وه ی کــه  به شــێوه یه کی گشــتی ده بیرێــت زۆرێــك 

وه ك هه لێکــی ده زانــن بــۆ قوســتنه وه ی مــه رام و ئامانــج و بیروبــاوه ڕی خۆیــان 

به بــێ گوێــدان و حســاب کردنــی  به رانبــه ر. شــتێکی ئاســاییه  ئه گــه ر بــۆ 

فکــره و به رنامه یه کــی تایبــه ت ئــه و وه ســیانه  به کاربهێرێــت. بــه اڵم ئــه وه  

نائاســاییه  که له ســه ر حســابی به رانبــه ر نه بــێ. ئه مــه ش نــاوه رۆك و پوچــی 

و بــێ به هایــی ئــه و فکــره  ده گه یه نــێ کــه  له ســه ر حســابی به رانبــه ر خــۆی 

دروســت بــکات. له وانه یــه  نوســینه که  زۆر ڕوون نه بــێ، بــۆ ئــه وه ی ڕوونــر 

بــێ بــه م شــێوه  دوبــاره ی ده که مــه وه  ده بینیــن بــۆ منونــه  لــه  که ناڵێکــه وه  

ووتــار ده درێــت یــان لــه  ســایتێکه وه  بابه تێــك بــاڵو کراوه تــه وه  جــا چ حکومیــن 

یــان هــه ر ڕێکخراوێکــه ، گه مــه و دابه زیــن و گاڵته جــاڕی بــه  موقه ده ســات و 
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پیرۆزیه کانــی ئیســامه وه  ده کرێــت. وا ده زانــن بــه م کارانــه  خۆیانــی پــێ جــوان 

ده بــێ، ئــه وه ش به ڕاســتی کارێکــی زۆر هه ڵه یــه  شــتێکی زۆر نه شــیاوه  بــۆ 

ــده م زه م و لۆمــه ی به رانبه ره کــه م بکــه م.  ــه وه ی مــن خــۆم به باشــر نیشــان ب ئ

ــه وه   ــه ن و حکومه تێک ــه ر الی ــه ن ه ــه  له الی ــه وه ی که هه ی ــه ر ئ ــت ه ــا ده کرێ ج

ــراو  ــوان و وه رگی ــۆی ج ــۆی خ ــرۆژه ی خ ــره و پ ــه  فک ــت و، ب ــان بدرێ ــه  نیش هه ی

بــکات الی به رانبــه ر. نــه ك بــه  دابه زینــه  ســه ر به رانبــه ر، ئــه وه ی کــه  زۆر 

جێــگای تێڕامانــه  لــه  پــاڵ ئــه و هه مــوو ســوکایه تی و کاره  ناشــیاوانه ی کــه  

ده کرێــت به رانبــه ر ئیســام و مســوڵانان. هــه ق بــه  مســوڵانان نادرێــت هــه ر 

هیــچ نه بێــت به رگــری له خۆیــان بکــه ن. ئه وه تــه  ده بینیــن و وه  زۆریشــان 

ــه دا ده بینیــن زۆرێــك ڕاپێچــی  ــه و به رگــری کردن بینــی هــه ر له ســه رئه نجامی ئ

ــه ت  ــه  ته نان ــان نی ــه  بۆت ــێ ک ــه وه  ده گه یه ن ــه ش ئ ــت، ئه م ــه کان ده کرێ زیندان

به رگریــش له خۆتــان بکــه ن. وه  به رگــری کــردن له خــۆ کارێکــی رسوشــتیه  

)فیطریــه ( بــۆ منونــه  ئه گــه ر یه کێــك په المــاری یه کێــك بــدات کابــرای په المــار 

ــه م کاره   ــرده وه ی ئ ــۆ تاقیک ــۆی ده کات، ب ــری له خ ــه وه  به رگ ــێ بیرکردن دراو به ب

ــی  ــا هاوڕێیه ک ــه  هه ت ــك، ک ــه وه  کاتێ ــان بکه ین ــی خۆم ــری منداڵ ــن بی ده توانی

کارمــان  هه مــان  ئێمــه ش  لێدابیــن  زله یه کــی  ئه گــه ر  خۆشه ویستیشــان 

نه بوویــن  ڕازی  که ســان  کــه   وا  به شــێوه یه کی  کردووه تــه وه ،  دوبــاره  

زله یه كــی زیاتــر لــه وی ترمــان بده یــن. هــه ر ســه ره نجامی قبــوڵ نه کردنــی 

ئــه وه ش بــوو کــه  بــاوك و زۆر لــه  خــزم که ســوکارمان له شــاخ به نانــه  ڕه قــه و 

ــه کانی  ــی هێرش ــوڵ نه کردن ــه ر قب ــن، له ب ــه و بژی ــرس و بیم ــۆڵه و ت ــه رماو س س

ــێ  ــه ی بڵ ــی به رانبه ره ک ــه  ڕه وای نه ده بین ــێوه یه ك ب ــچ ش ــه  به هی ــس چونک به ع

لــه ل،وه ك به ڵگــه  نه ویســته . لــه  کۆتایــدا ده ڵێــم خۆزگــه  ئــه و هه قــه ی ده یــده ن 

به خۆتــان ده تانــدا بــه ، به رانبه ریــش، بــۆ، بــۆ ئێــوه  ڕه وا بێــت ســوکایه تیان 
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پێبکــه ن بــه اڵم ڕه وا نه بێــت بــۆ ئێمــه  بڵێیــن ئــه وه  هه ڵه یــه  یــان ســوکایه تیان 

پێمه که ن .ئــه وه ی کــه  پاڵنــه رم بــوو لــه  نوســینی ئــه م بابه تــه ، بابه ته کــه ی 

ــه ر  ــردم له س ــتیان ک ــه  سه رزه نش ــکان، ک ــای ڤاتی ــه ر پاپ ــوو له س ــرم ب ــوو ت پێش

ــه   ــه وه ی بابه ته ک ــه ر ئ ــه ك له س ــه وه  ن ــه ن براده رامن ــه  له الی ــه و بابه ت ــینی ئ نوس

له ســه ر  مبگــرن  نــه وه ك  ئــه وه ی  له ترســی  به ڵکــو  نه خێــر  بــووه   نه شــیاو 

ــه ر  ــت به رانب ــت بێ ــا دروس ــۆ پاپ ــۆ، ب ــم ب ــن ده ڵێ ــا م ــه ، ج ــه و بابه ت ــینی ئ نوس

وکه رامه تــی  شــه ره ف  دابه زیــوه و  خــواوه   له الیــه ن  کــه   بوه ســتێت  قورئــان 

ڕاســتێتی  بــۆ  بڵێیــن  نه بێــت  ئێمــه   بــۆ  وه   بکرێــت.  مســوڵانه   مه الییــن 

ــرۆز  ــی پی ــت. وه ك قورئان ــه و بڵێی ــه وه ی ئ ــش ئ ــه  پێ ــوره تێك بهێن ــت س وته کان

ــووم  ــه ی زانکــۆ ب ــه  کتێبخان خــۆی ته حــه دای پێکردووه .هــه ر ئه مــڕۆ ٠8/٦/٢ ل

ــه ك  ــۆ جێگه ی ــن ب ــوو بڕۆی ــت ب ــۆ دروس ــێکان ب ــت و ئێش ــم پێگه ش هاوڕێیه ک

لــه وێ کابرایه کــی ئینگلیزمــان پێگه شــت گفتوگــۆ دروســت بــوو، کابــرا ده ســت 

ــه وه ی  ــش ئ ــوڵانن ؟ پێ ــه  مس ــان هه ی ــوه  چ دینێکت ــی ئێ ــرد ووت ــخه ری ک پێش

ــدا  ــه  له کاتێک ــامم زۆر ال قبوڵ ــن ئیس ــی م ــۆی ووت ــه وه  خ ــواب بده ین ــه  ج ئێم

کــه  مه ســیحیم له گــه ڵ ئه وه شــدا نیــم کــه  عیســا علیــه  الســام کــوڕی خوایــه.  

بــڕوام وایــه  کــه  پێغه مبه رێــك بــووه و بــه س. منیــش ووتــم ئێمــه ش بڕوامــان وایــه  

ــه  ڕێگــه ی )ئیســام  ــه  واده ڵێــم ووتــم چــۆن؟ ووتــی ته نهــا ل ــم بۆی ووتــی ده زان

چه ناڵــه وه ( که ناڵێکــی تازه یــه  کــه  چه نــد ســاڵێکه  دامــه زراوه ، خــۆ ئیســام 

ــی  ــا ڕوون ــکات ته نه ــام ب ــه  الس ــا علی ــه  عیس ــوکایه تی ب ــووه  س ــاڵ نه هات چه ن

ئــه و مه ســه له   به رانبــه ر  لــه  قورئانــدا هاتــووه   ئه وشــتانه ی کــه   کردۆتــه وه و 

باســی کــردوون، خــۆ ئاشــکرای به ڕێزیشــتانه  لــه  قورئانــدا چــۆن باســی عیســا 

علیــه  الســام کــراوه ، وه  به هیــچ شــێوه یه ك دروســت نیــه  بــه  چاوێکــی خراپــه وه  

ــت.  ــان بوێ ــه و خۆش ــه  دڵیش ــت ل ــر ده بێ ــگ ت ــه وه ش کرن ــن. وه ل ــه یر بکه ی س
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هاتنــه   کۆمه ڵــه  شــتانێك  ته کنه لۆجیــای ســه رده مدا  پێشــکه وتنی  له گــه ڵ 

به تایبــه ت  پێشــبکه وێت  به وشــێوه یه   نه بــوو  زۆرێكــدا  بیــری  لــه   ئــاراوه  

ــی  ــو چێژێک ــازه کان، تام ــراوه  ت ــدا، زۆرن داهێ ــاڵه ی ڕابردوومان ــه م ده س ــه  ئ ل

ــن،  ــی به کاربێ ــه  چاک ــه ر ب ــتدا ئه گ ــه ڵ پاداش ــان له گ ــۆ ژی ــه  ب ــان هه ی تایبه تی

ــاو  ــه  به رچ ــیتان ب ــان پێوس ــه  بێگوم ــه و داهێراوان ــن ل ــك وه رگرت ــۆ که ڵ ــا ب ج

ــی  ــۆش کردن ــه  فه رام ــه رمانه وه ، ب ــته  به س ــااڵ ده س ــوای ب ــری خ ــی و چاودێ ڕوون

ــه م  ــه ی ئ ــن منون ــۆی ده ترازێ ــه ی خ ــه  جێگ ــه وره  زۆر کار ل ــوای گ ــری خ چاودێ

ترازانــه  زۆرن...زۆر جــار بیســتومانه  کــه  چه نده هــا کــه س بونه تــه  قوربانــی 

ــزای  ــه  س ــه  ل ــان، جگ ــراپ به کارهێنانی ــۆی خ ــش به ه ــل ئه وی ــوس و موبای بلوت

دوای. زۆرێــك له وانــه ، له وانه یــه  کاردانه وه یــان به شــێوه یه کی نه گه تیــڤ وه  

زۆر زوو ده ربکه وێــت بــه اڵم زۆرێكیــش دره نــگ. وه  هۆکه شــی هه مــوو هه ســت 

نه کــردن بــه  چاودێــری خــواو له بیرچوونــی ڕاســتیه کانه ، ئه گینــا که ســێك 

خــۆی ناکاتــه  هــۆی کوشــتنی ئافره تیــك وه یــان که ســێك به هــۆی خــراپ 

به کارهێنانــی ئــه م ئامێرانــه وه . ئــه م پێشــه کیه  پێــم خــۆش بــوو بیخه مــه  پێــش 

ــی  ــازه و جه ماوه رێک ــی ت ــوب داهێراوێک ــه که وه . یوتی ــاو باس ــه  ن ــۆ چون ــاو ب چ

ــا بێــت ئیــر به هه رشــێوه یه ك  ــه کاری نه هێن ــه  ب ــه . کــه م کــه س هه ی زۆری هه ی

بووه تــه   ئامێــره   ئــه م  کــه   ســه رنج  جێگــه ی  بوه تــه   ئــه وه ی  بــه اڵم  بێــت؟ 

جێگــه ی هه مــوو شــتیك وه  کاردانــه وه ی خراپیــان ده بێــت به تایبــه ت لــه و 

ــه م  ــووه  ســه رباس و لێكۆڵینــه وه  ل ــه ، هــه روه ك بوب ــه ی کــه  منداڵیــان هه ی مااڵن

چه نــد ڕۆژه ی ڕابــوردودا له الیــه ن به ریتانیــاوه ، ئه ویــش بــه  ڕۆشــتنه  ســه ری 

ڤیدیــۆ ناشــه رعیه کان، جگــه  لــه وه ی کاتێکــی زۆری پێــوه  ده کوژرێــت کــه  
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ئه مــه ش هــه ر خــۆی بۆخــۆی تاوانــه و وه  ده بێتــه  هــۆی دواکه وتــن و ئاســت 

ــە  ــدا ب ــەواوی جیهان ــە ت ــوڵانانەوە ل ــەن مس ــد لەالی ــدن. هەرچەن ــی خوێن نزم

شــێوەیەکی فــراوان بابەتــی شــەرعی چاكــی لــێ دادەنرێــت وە پێویســت زیاتــر 

مســوڵانان لەگشــت ئــەو بەرانامانــەی دێنــە ئــاراوە ســودمەدی زۆرو شــەرعی 

ــان. ــۆ قیامەتی ــە توێشــوویەك ب ــان بــن و بیکــەن ب خۆی

به کارهێنانی کرێدیت کارد

ئێمــه  کاتێــك مامه ڵــه  له گــه ڵ هــه ر بانکێــك وه یــان ده زگایه کــی نــا ئیســامیدا 

بێــت  جۆرێــك  به هــه ر  ئیــر  ده که وێــت  تــێ  پــاره ی  مامه ڵــه ی  و  ده که یــن 

ــت. ــێ نه که وێ ــووی ت ــه  س ــه وه ی ک ــن ل ــا بی ــت زۆر ووری ده بێ

زۆرێــك لــه و بانــك و ده زگانــه  لــه  ده ســتوریاندا مامه ڵــه  کــردن بــه  ســووه وه  

کارێکــی ئاســاییه و هــه روه ك هــه ر مامه ڵه یه کــی تــری ئاســایی لێــی ده ڕوانــن، 

ئه وه نــده   ســوو  چونکــه   پێچه وانه وه یــه   بــه   ئێمــه وه   نســبه ت  بــه   بــه اڵم 

بێــده گ  لێــی  فه رمــووده کان  نــه   وه   قورئــان  نــه   کــه   گه وره یــه   تاوانه کــه ی 

ــه  ســووه وه   ــه  ب ــه و که ســانه  کــردووه  کــه  مامه ڵ ــان ل نه بــوون و هه ڕه شــه ی توندی

بــه  هــه ردوو دیوه که یــدا. ده کــه ن 

خوای بااڵ ده ست له سه ر سوو ده فه رموێ:

ــْيَطاُن ِمــَن  ُطــُه الشَّ ــِذي يََتَخبَّ ــَا يَُقــوُم الَّ ــا الَ يَُقوُمــوَن إاِلَّ َك بَ ــوَن الرِّ }الَِّذيــَن يَأُْكُل

بَــا  بَــا وَأََحــلَّ الّلــُه الَْبْيــَع َوَحــرََّم الرِّ ــا الَْبْيــُع ِمْثــُل الرِّ َ ــواْ إمِنَّ الَْمــسِّ َذلِــَك بِأَنَُّهــْم َقالُ

ــُه َمــا َســلََف وَأَْمــرُُه إىَِل الّلــِه َوَمــْن َعــاَد  بِّــِه َفانَتَهــَى َفلَ ــن رَّ َفَمــن َجــاءُه َمْوِعَظــٌة مِّ

ــُدوَن{ ﴿٢٧٥﴾ البقــرة. ــاِر ُهــْم ِفيَهــا َخالِ ــَك أَْصَحــاُب النَّ َفأُوْلَِئ

ئه وانــه ی کــه  ســوو ده خــۆن، هه ڵــس و که وتیــان وه ك ئــه و که ســه  وایــه  کــه  
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شــه یتان ده ســتی لــێ وه شــاندبێت )هــه ر لــه  دنیــادا رسوشــتی نیــن، لــه  

قیامه تیشــدا وه ك شــێت ده بــن( چونکــه  ئه وانــه  ده ڵێــن: کڕیــن و فرۆشــن 

ــن و فرۆشــتنی حــه اڵڵ کــردوه و  ــه  حاڵێکــدا کــه (: خــوا کڕی ــه  )ل وه ك ســوو وای

ــی و  ــێ گه ی ــه روه ردگاری پ ــۆژگاری پ ــه وه ی ئام ــا ئ ــردووه ، ج ــه رام ک ــووی ح س

ــێ پرسینه وه شــی(  ــۆ خــۆی، کاری )ل ــووه ، ب ــه وه ی ده ســتی که وت ــا، ئ وازی هێن

ده که وێتــه  الی خــوا، بــه اڵم ئــه وه ی ده ســت بکاتــه وه  بــه  ســووخۆریی، ئــا ئه وانــه  

جێنشــینی نــاو ئاگــری دۆزه خــن و ژیانــی هه میشــه یی تیــادا ده به نه ســه ر.

هه ر دوا به دوای ئایه تی پێشوو ده فه رموێ:

ــٍم{ ﴿٢٧٦﴾  ــاٍر أَِثي ــُه الَ ُيِحــبُّ ُكلَّ َكفَّ ــاِت وَالّل َدَق ــْرِب الصَّ ــا َوُي بَ ــُه الْرِّ ــُق الّل } مَيَْح

البقــرة.

بــه اڵم  هه ڵده گرێــت،  لــێ  به ره که تــی  و  ده کات  تونــا  ته فــرو  ســوو  خــوا، 

تــێ  به ره که تــی  و  ده دات  پــێ  بــره و  به خشــین  ســامان  خێــرو  پاداشــتی 

ناوێــت. تاوانبــاری خــۆش  ده خــات، بێگومــان خــوا هیــچ کافرێکــی 

له  هه مان سوره تی به قه ره دا خوای گه وره  ده فه رموێ:

ــَن  ْؤِمِن ــم مُّ ــا إِن ُكنُت بَ ــَن الرِّ ــَي ِم ــا بَِق ــَه َوَذُرواْ َم ــواْ الّل ــواْ اتَُّق ــَن آَمُن ــا الَِّذي ــا أَيَُّه }يَ

}﴾٢٧8﴿

ــاوه ی  ــه  پاش ــن و واز ل ــاس ب ــزکارو خوان ــاوه ، پارێ ــان هێن ــه ی باوه ڕت ــه ی ئه وان ئ

ــدارن. ــه ر ئیان ــن ئه گ ــوو بێن س

هه مان ئایه تی دوای ئه و دیسان ده فه رموێ:

ــَن الّلــِه َوَرُســولِِه َوإِن ُتْبُتــْم َفلَُكــْم ُرُؤوُس  ـْم َتْفَعُلــواْ َفأَْذنُــواْ بَِحــرٍْب مِّ } َفــإِن لَـّ

ُتْظلَُمــوَن ﴿٢٧٩﴾{ واَلَ  َتْظلُِمــوَن  الَ  أَْمَوالُِكــْم 

خــواو  دژی  جه نگتــان  کــه   ده گه یه نێــت  وا  ئــه وه   نه کــه ن،  وا  ئه گــه ر 
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خــۆ  ســامناکه (،  زۆر  ســه ره نجامه که ی  )کــه   ڕاگه یانــدووه   پێغه مه به ره کــه ی 

ماڵــی  بێنــن( ســه رمایه کانتان  واز  )لــه  ســووخۆری  و  بکــه ن  ته وبــه   ئه گــه ر 

خۆتــان ده بێــت، نــه  ســته م بکــه ن و )زێــده  وه رگــرن(، نــه  ســته متان لــێ 

ســه رمایه که تان(. به ســه راگرتنی  ده ســت  )بــه   ده کرێــت 

زۆرن ئــه و ده قانــه ی لــه  ســه ر ســوو ده دوێــن و هه ریــه ك به جۆرێــك لــه  جــۆره کان 

ده مــان ترســێنێت لــه وه ی کــه  خۆمــان بــه دوور بگریــن لێــی و توخنــی ئــه و کاره  

ــه  هیــچ جۆرێــك. ــه  نه که وینــه وه  ب قێزه ون

کرێدیــت کارد بــه و حســابیه  بانکــه  ده وترێــت کــه  پاره یه کــی بانکــی له ســه ره و 

خــاوه ن کارد ده توانێــت ئــه و پــاره ی بانکــه  بــه کار بهێنێــت به هه مــوو جۆرێــك، 

ئه گــه ر بێــت و ئــه و پــاره  بــه  نه قــدی لــه  ده زگای پــاره ده ر بهێنێتــه  ده ره وه  

ســووی ده چێته ســه ر ئه گــه ر بێــت و زووش پاره کــه  بگه ڕێنێتــه وه ، ئه مــه  بــه  

ئاشــکرا ســووه و حه رامێتــی جێگــه ی مشــتومڕ نــی یــه و ئاشــکرایه ، بــه اڵم گــه ر 

بێــت و شــتی پــێ بکڕێــت لــه  ڕێگــه ی تــۆڕی ئه نته رنێتــه وه  وه یــان کارده کــه ی 

بــه کار بهێنێــت لــه  ســۆپه رمارکێته وه  ئه وســا ماوه یه کــی هه یــه  کــه  ئه ویــش لــه  

بانکێکــه وه  بــۆ بانکێکــی تــر جیــاوازی هه یــه  بــۆ منونــه  مه ســته ر کاردی بانکــی 

ــه ر  ــه ر ئه گ ــووی ناچێته س ــه ت ده ده ن و  س ــا ٥٦ ڕۆژ ده رف ــه  به ریتانی ــدس ل لۆی

ــێك  ــوو که س ــه ر هات ــا ئه گ ــه وه ، ج ــه  بگه ڕێنێت ــه  پاره ک ــه و ماوه ی ــش ئ ــت و پێ بێ

ــی پاره کــه  بگه ڕێنێتــه وه   ــاو پێــش وه خــت توان ــه و جــۆره  کارده کــه ی به کارهێن ب

ــاو  ــه رام ن ــه  ح ــه ی ب ــت کاره ک ــووه و ناتوانرێ ــه رام نه ب ــی ح ــان توش ــه وا بێگوم ئ

ــه اڵم ده بێــت که ســی به کارهێنــه ر زۆر  ــه داوه ، ب بربێــت چونکــه  هیــچ ســووی ن

ــان  ــت وه ی ــۆی نه بێ ــری الی خ ــێك زۆر بی ــی، که س ــه  به کارهێنان ــت ل ــا بێ ووری

ئیهــال بێــت لــه  کاره کانیــدا ئــه وا زۆر به ئاســانی ده که وێتــه  حه رامــه وه  لــه  

به کارهێنانــی ئــه م کارده دا، زۆرجــار بانکــه کان خۆیــان که مته رخــه م ده بــن 
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ــێك  ــه  که س ــۆ منون ــرن، ب ــێ وه ربگ ــاده ی ل ــاره ی زی ــاوه ن کارد پ ــه وه ی خ ــۆ ئ ب

ــۆ  ــه ی ب ــه وان نام ــکات ئ ــه وه  ب ــی ئ ــت چاوه ڕوان ــاوه  ده بێ ــه ی به کارهێن کارده ک

ــان  ــرن ی ــه  ده نێ ــه و نام ــك ئ ــار کاتێ ــك ج ــه وه  هه ندێ ــان بدات ــا پاره که ی ــرن ت بنێ

کاته کــه ی به ســه ر چــووه  وه یــان زۆر که مــی مــاوه  بــۆ منونــه  ٢ ڕۆژی ده مێنێــت 

و تــۆش هه ینــی به ده ســتت ده گات لــه  کاتێکــدا شــه ممه و یــه ك شــه ممه  

پــاره   بتوانێــت  ئه نته رنێتــه وه   له ســه ر  که ســێك  مه گــه ر  یــه ،  نــی  ده وام 

ــه   ــه وه ی ک ــه ر ئ ــا له ب ــه وه ، ج ــت بدات ــش وه خ ــه ی پێ ــکات و قه رزه ک ــل ب ته حوی

ــه کار  ــه  ب ــه و کاردان ــه کار نه هێرنێــت و ته نهــا ئ ــه  ب کاره کــه  حه ساســه  باشــر وای

بهێرێــت کــه  ته نهــا پــاره ی خۆتــی له ســه ره ، وه گــه ر بــه کار هێــراو توانــرا 

بــه رده وام پێــش وه خــت بــه رده وام قه رزه کــه ی بداتــه وه و ســووی تــێ نه که وێــت 

ــردووه ،  ــه وره ی ک ــی گ ــان تاوان ــا بێگوم ــه وت ئه وس ــێ ک ــه ر ت ــاییه  وه گ ــه وا ئاس ئ

وه گــه ر که ســێك بــه کاری هێنــاو جارێــك که وتــه  ئــه و تاوانــه وه  نابێــت جارێکــی 

ــی  ــه  تاوان ــوڵانان ل ــه وره  مس ــوای گ ــه  خ ــن ل ــه وه ، داواکاری ــه کاری بهێنێت ــر ب ت

ــیانه وه . ــه  له ش ــه رام نه چێت ــت ح ــه اڵڵ نه بێ ــت و ح ــه دوور بگرێ ــوو ب س
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هه موومان ده زانین كه وا نوێژ پایه كه  له  پایه كانی ئیسام و له  چوار جۆر جووڵه  

پێك دێت، كه  بریتین له  : )القیام، الركوع، السجود، الجلوس( واته : وه ستان، 

 كڕنووش، سوژده ، دانیشن. 

ئه گه ر به  وردی له  نوێژه كه مان وردبینه وه ، ئه وه  ده بینین كه  له  ته واوی 

نوێژه که دا وشه ی ئه حمه د ده نووسین: فه رموون خۆتان ئه م وێنه  ببینن.
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ــۆم  ــای خ ــرد توان ــتم ده ک ــی و وا هه س ــوت ده منووس ــا ک ــه م ت ــوو ک ــك ب ده مێ

ــه ده دام  ــه ی ن ــه وه  ڕێگ ــه  خوێندن ــه رقاڵیم ب ــه اڵم س ــه وه  ب ــواره دا ده بینم ــه و ب ل

وه ك پێویســت موماره ســه ی ئــه و توانایــه م بکــه م، هــه ر بــه و شــێوه یه  کــه م 

ــۆ خــوا  ــا ســوپاس ب ــان به حســێکم ده نوســی ت ــا کــوت جــار جــاره  بابه تێــك ی ت

ــه  نیــوان تــه واو کردنــی زانکــۆم  ــوو ل ــد مــاوه  نه ب زانکــۆم تــه واو کــرد، هــه ر چه ن

ــۆ به ده ســتهێنانی ماســته ر، بــه اڵم وه ك چــۆن  ــه  زانکۆیه کــی تــر ب و وه رگرتــم ل

خوێندنه کــه م بــه  گرنــگ ده زانــی نووســینیش به هه مــان شــێوه  به تایبــه ت 

خوێندنــی ماســته ر ده وامێکــی وای نــی یــه  به ڵکــو ئه ویــش ته نهــا هــه ر نوســینه  

خوێندنه کــه م  لــه   به شــێك  کــرده   ڕۆژنامه وانیــم  کاری  نوســینی  منیــش  وه  

بــه و شــێوه یه  تێــم ده ڕوانــی چــۆن ده بێــت ئــه و بکرێــت به هه مــان شــێوه  

هه بێــت،  له ســه ر  نه گه تیڤیشــی  کاریگــه ری  زۆرجــار  گه رچــی  ئه میــش، 

ــه الم  ــه ی ک ــه و فه راغ ــه وه  وه  ئ ــه و مه یدان ــه  ئ ــاو هامت ــێوه یه کی به رچ ــر به ش ئی

ــدوو  ــه  مان ــت ب ــردم هه س ــێ ده ک ــی وای ل ــااڵنێکی توالن ــوو س ــوو ب ــت ب دروس

ــه ك  ــم ئۆقره ی ــا دڵ ــه وه   ت ــز بکه م ــین ته عوی ــووی به نووس ــه م و هه م ــوون نه ک ب

دونیــای  بــۆ  به هاتنــم  هــه ر  نه کــه م،   خــۆم  به که مــی  هه ســت  و  بگــرێ 

نووســین وه ك وا بێــت خــوای گــه وره  ئومێــدی خێــری پێــم هه بێــت کۆمه ڵێــك 

نووســه ری زۆربــاش و زیــره ك و به توانــام ناســی لــه  کوردســتان و ده ره وه ی 

کوردســتاندا وه  په یوه ندیه کــی برایانــه و، دڵســۆزانه  لــه  نێوامنانــدا دروســت 

بــوو لــه  نیوه ندیانــدا ســتافی ده ریــای نــوور بــوو کــه  پێــش ئــه وه ی ئــه م ســایته  

ــه   ــك کار ک ــین و هه ندێ ــه ر نووس ــوو له س ــان هه ب ــت په یوه ندی ــت بکرێ دروس

هــه ر په یوه نــد بــوو بــه  نووســینه وه  کــه  یه کێــك لــه و که ســانه  کاك ماکــوان 
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ــت  ــم ال دروس ــتێکی تایبه ت ــده وه و هه س ــینه کانیم ده خوێن ــار نووس ــوو زۆر ج ب

بــوو بــوو به شــێوه یه ك هه ندێــك جــار لــه  گۆگڵــه وه  بــه دوای نوســینه کانیدا 

ده گــه ڕام چونکــه  نه مده زانــی نووســینه کانی لــه  کــوێ بــاڵو ده کاتــه وه ، وه  

ــك  ــا جۆرێ ــنیارو وه  هه ت ــك پێش ــینێکی هه ندێ ــه ر نوس ــك له س ــه  جارێ له بیرم

لــه  ڕه خنه شــم لــێ گــرت ئه ویــش بــێ چه نــدوو چــوون ووتــی وایــه و ئیــر 

ــه ر  ــن، ه ــر بی ــی ده ری یه ک ــه  یارمه ت ــم خۆش ــه  پێ ــام هه ی ــده  توان ــه ر ئه وه ن ه

ــوان  ــد کاك ماک ــه وه  هه رچه ن ــوڵ بووی ــر ق ــۆی زیات ــتیم ب ــه وه  خۆشه ویس له وکات

ــك  ــته  ڕۆژێ ــا ئێس ــه  ئ ــێ چونک ــر نه ماب ــی له بی ــه ر ئه مه ش ــی ه ــێ ده چ ــۆی پ خ

ــۆ هــات  ــا ڕۆژێــك ئیمه یڵێکــم ب ــاس نه کردۆتــه وه ، ت ــه م ووتانه مــان ب ــه  ڕۆژان ئ ل

الی کاك ماکوانــه وه  منیــش ئیمه یڵه کــه م کــرده وه  وه ك هــه ر ئیمه یڵێکــی تــری 

ئاســای هاتــه  پێــش چــاوم تــا دیتــم مــژده ی کردنــه وه ی ســایتی ده ریــای نــووری 

تێدایــه  ئــه و کاتــه  وام هه ســت کــرد ئه رکێکــم له ســه ر ســوك بــووه و ئیــر 

پێویســت نــاکات بــه دوای نووســیندا ڕابکــه م وه  هه مــووی وه ك لوقمێــك هاتنــه  

به رده ســتم، وه  منیــش بــه رده وام نووســینم بــۆ ده نــاردن هیــچ نووســینێك 

ــوون  ــۆر ب ــه  ج ــینه کانیش هه م ــی نووس ــه وه  گه رچ ــاڵو نه کرێت ــرم ب ــوو بینێ نه ب

لێــره دا ئــه وه  ده خوێرایــه وه  کــه  ئــه م ســایته  ســه ربه خۆیه  کــه  زیاتــر وه رگیــراوه  

الی مــن و ده توانرێــت به ڕاشــکاوی ئــه وه ی کــه  بــه گرنــگ بزانرێــت بووتریــت، 

ــوه   ــدی پێ ــوان په یوه ن ــا ڕۆژێــك کاك ماک ــوو ت ــه رده وام ب ــێوه یه  ب ــه و ش ــه ر ب ه

ــه ی  ــۆ ئێم ــاکات ب ــت ن ــوو پێویس ــینێکت هه ب ــه ر نووس ــر ه ــی ئی ــردم و ووت ک

بنێریــت هه رخــۆت دایبه زێنــه و وه ك نووســه رێك له گه ڵاندابــه ، وه  هه مــوو 

ووشــه ی نهێنــی و شــتی ســایته که یان داپێــم هه رچه نــد به المــه وه  گــران 

ــه   ــه  دڵــی خۆمــدا ووتــم ده ی خــۆ هیچێکــی وا ل ــه اڵم ل ــه و کاره  ب ــوو کردنــی ئ ب

مه ســه له که  ناگــۆڕێ  تــا ئێســته  هه رچیــم بــۆ نــاردوون باڵویــان کردۆتــه وه  
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ــش  ــه  وه  منی ــن هه ی ــه  نووســینه کانی م ــان ب ــه وه  ده گه یه نــێ متانه ی ــه  ئ ئه م

ــان شــێوه   ده بێــت،  ــی خــۆم بگــۆڕم هــه ر به هه م ــان ڕه وت ــه ر ئه م وه  نه بیــت له ب

ماوه یــه ك به وشــێوه یه  هــه ر کــه  نووســینێکم بنووســیایه  خــۆم ده مخســته  

ســه ر ســایته که ، تــا دواجــار کاك ماکــوان چه نــد جاریــك په یوه نــدی کــرد 

ئه رکــی  کــه   کــردم  لــێ  داوای  جارێــك  چه نــد  وه   ته له فــۆن  و  ئیمه یــڵ  بــه  

ــه ووت  ــووم هیچــم ن ــگ ب ــه  ئه ســتۆ منیــش هــه ر بێده ن سه رنووســه ری بگــرم ب

چونکــه  گــران بــوو لــه الم وه  جــاران هــه ر ئه رکــی نووســینه کانی خــۆم لــه  

ــی، وه  له الیه کــی  ــه  پاڵ ــر دێن ــوو ئێســته  هه مــووی نووســینه کانی ت ئه ســتۆدا ب

ــه   ــوو ک ــت ب ــوور ال دروس ــای ن ــتافی ده ری ــه  س ــرم ب ــی زیات ــه و متانه یه ک تریش

ڕاســته  ئێمــه  په یوه ندیــان پێکــه وه  هه یــه  بــه اڵم ئه مــه  ئــه وه  ناگه یه نێــت 

کــه  نهێنــی شــته کانی خۆمــان الی یه کــری بێــت به تایبــه ت ســایتێك کــه  

ــووه   ــه و هه م ــته  ئ ــه و ی ئێس ــادی مه عن ــراوه  م ــوه  کێ ــاری پێ ــی یه کج ئه رکێک

ــا جارێکــی  ــه وه  ت ــه و شــێوه یه  مای به حــازری بخرێتــه  به رده ســتی مــن، هــه روا ب

لــه  جارانــی  به شــێوه یه کی جیاتــر  ئه مجاره یــان  کــرا  پێــوه   په یوه ندیــم  تــر 

ئێمــه   ووتــی  ماکــوان  کاك  وه   نایه یــت  به ده ممــه وه   بــۆ  بڵێــی  وه ك  پێشــوو 

پێــان خۆشــه  تــۆ سه رنووســه ر بیــت چونکــه  کولیــه ی شــه ریعه ت تــه واو 

کــردووه و ئــه و بابه تانــه ی دێتــه  به رده ســت ده توانــی لــه  ڕووی شــه رعیه وه  

ووتــه   ئــه و  نه کرێتــه وه ،  بــاڵو  نه بــوون  شــیاو  ئه گــه ر  بســه نگێنی  هه ڵیــان 

کاریگه ریه کــی یه کجــاری له ســه ر دڵــم دروســت کــرد وه  متانــه ی زیاتــری 

ــه زان  ــی ڕه م ــه  مانگ ــێوه یه  ل ــه و ش ــه ریعه ته وه ، ب ــه  ش ــوون ب ــد ب ــه  پابه ن ــه وان ب ئ

ئه رکــی سه رنووســه ریم گرتــه  ئه ســتۆو دواتــر چه نــد گۆڕانکاریــه ك به ســه ر 

ســایته که دا هــات و بــه  گفتوگــۆی له ســه ر تــه وه ره کان و بــه ره وه  پێــش چوونــی 

وه  گۆڕانــی هــه ر شــتێك کــه  پێویســتی کردبێــت وه  هــه ر زۆری به ســه ردا نه چــوو 
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ســایته که  خــاوه ن ئیمتیازمــان بــۆ دانــا وه  ئیــر په یوه نــدی مــن له گــه ڵ خــاوه ن 

ئیمتیــازدا دروســت بــوو کــه  خوشــکه  شــه وبۆ ئاریــای بــوو،  هه روه هــا کاك ڕه نــج 

ــم  ــینه  ده نووس ــه م نووس ــاته ی ئ ــه م س ــا ئ ــه  وه  ت ــی ی ــه  کاری ته کنیک ــه ژار ک ه

ــار کاری  ــا ج ــاوه و وه  چه نده ه ــه  ئێش ــر ن ــان له یه ک ــش دڵ ــۆ جارێکی ــا ب ته نه

زۆر گرامنــان به ســه ر یه کریــدا داوه و به ڕۆحیه تیه کــی زۆر بــه رزه وه  له الیــه ن 

به رانبــه ره وه  وه رگیــراوه  هه ربۆیــه  ده ڵێــم وه ك کاك ڕه نــج ئامــاژه ی پــێ کــردووه  

ــه وه . ــتافه  ده بینم ــه م س ــاو ئ ــۆم له ن ــه  خ ــم ک ــحاڵ ده بین ــۆم به خۆش ــش خ منی

ــەکاری  ــەرقاڵی ب ــۆی س ــوو بەه ــی هەب ــە بەردەوام ــەم پێگەی ــاڵێك ئ ــد س چەن

ــاڵێك  ــد س ــۆ چەن ــەوەش ب ــایەوەو، دوای ئ ــەکار کێش ــتم ل ــدە دەس ــرەوە، بەن ت

هــەر بەردەوامــی هەبــوو پێگەکــە، دواتــر بەهــۆی گۆڕانــکاری زۆر لــە دونیایــی 

تەکنەلۆژیــادا نــاوەکان گــۆڕان و دەزگای تــری ڕاگەیاندنــی بــەدوادا هــات و 

ــتکرد. ــۆی دروس ــەوی خ ــی پت ــم بناغەیەک ــم بڵێ ــوور دەتوان ــی ن دەریای

بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان

ــە ئانوســاتێکی لــەم شــێوەیەدا ئیحساســی منــداڵ بوونــەوەی خــۆم دەکــەم  ل

کــە لەبــەردەم باوکمــدا بــە ئــەدەب و شــەرمەوە قســە بکــەم، وەیــان وەك 

ــی دەمــی  ــووەو چاوەڕێ ــن ب ــەم گرت ــازە فێــری قەڵ ــە ســەرەتاییەی ت ــەو قوتابی ئ

مامۆســتاکەیەتی کــە تەریقــی نەکاتــەوە...

هــەروەك چــۆن بــاوك و مامۆســتا قوتابــی و منداڵەکانــی خۆیــان پــەروەردە 

ڕۆحیەتــی  ڕۆحیەتــە،  هەمــان  بــە  پێویســتان  ئێســتە  ئێمــەش  دەکــەن، 

دەســتگرتنی یەکــر، ڕۆحیەتــی قبوڵکردنــی یەکــر، ڕۆحیەتــی خەمخواردنــی 

ــی... ــتی زاناکانیەت ــە دەس ــاوی ل ــە چ ــە ک ــەم ئومەت ئ

لــە 3 خــاڵ و پەیامۆچکــەدا کــورت دەکەمــەوە، لەبــەر ئــەوەی  ووتارەکــەم 

مەراســیمەکە تایبەتــە بــە دەرچوانــی قوتابیانــەوە لەوانــەوە دەســت پــێ دەکەم، 
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ــتی. ــە گش ــان ب ــش زانای ــتەاڵت و دواتری ــر دەس دوات

١-قوتابیان

ــە  ــەو منداڵ ــۆ دەکرێــت، وەك ئ کاتێــك پۆلێــك قوتابــی ئاهەنگــی دەرچوونــی ب

ــۆ دەکــەن، سوپاســی  ــودی ب ــە بەرچــاوم کــە دوای ٧ ڕۆژی ئاهەنگــی مەول دێت

ــەالمەتی  ــاغ و س ــە س ــووە، وا ب ــەرکەوتوو ب ــدا س ــە حەملەکەی ــت ل ــوای دەوێ خ

هاتووەتــە دونیــاوە، ئەوەتــا چــاو و گــوێ دەکاتــەوەو بانــگ بــە گوێــدا دەدرێــت...

قوتابیــش کــە ئێســتە ئاهەنگــی بــۆ دەکرێــت ئیــر مانــای ئــەوە نــی یــە تــەواو و 

چیــر پێویســتی بــە خوێنــدن نــی یــە، بەڵکــو قوتابخانــە بــە گشــتی و قوتابخانە 

شــەرعیەکان بــە تایبەتــی تەنهــا کلیلێکــە بــۆ کردنــەوە دەرگاکان...

هەربۆیــە لــە شەرعیشــدا زۆر بــە گرنگدانــراوە کارەکان لەســەر بنەمــای شــەرعی 

ــی  ــتایەکی ئاین ــە مامۆس ــەرعی ل ــیاری ش ــێك پرس ــك کەس ــا کاتێ ــن، ئەوەت ب

دەکات ئەگــەر لــە خۆیــەوە وەاڵمــی بداتــەوەو وەاڵمەکەشــی ڕاســت دەرچێــت 

ــە  ــووە ل ــەرعی ب ــا ش ــردووە ن ــی ک ــەی کارێک ــوون مومارەس ــارە! چ ــەر تاوانب ه

ــدات... ــی یەقیــن قســە فڕەب ــێ هەبوون ــە خــۆوەو بەب ــوو ل ــدا کــە نەدەب بنەڕەت

بــە تایبــەت ئەمــڕۆ کەســانی زۆر پەیدابــوون لەژێــر نــاوی جیــاوازدا بــە گەڕانــەوە 

بــۆ ئەقڵــی تەســکی خۆیــان! کەســانێك بــە نــاوی قورئانــی دێــن و فەرموودەکانی 

پێغەمبــەر ڕەد دەکەنــەوەو، کەســانێك بەنــاوی ســەلەفیەتەوە بــێ ئــاگا لــە 

ســەلەف و پێشــینانی خۆیــان خەڵکــی برینــدار دەکــەن و خەڵکانێــك لــە ژێــر 

ــە  ــە ک ــاوە پاکەی ــەو ن ــەی ئ ــان پێچەوان ــودی کارەکانی ــە خ ــەوفدا ک ــاوی تەس ن

ــزاب و  ــاوی ئەح ــانێك بەن ــووە، کەس ــی وەریگرت ــك و بنەماکان ــەوف و چەم تەص

کەســایەتی دینیــدا هەمــووی لەبــری یەكڕیــزی پەرتەوازەیــی دروســت دەکات!

ئومێــد  بــەاڵم خوێنــدەوارەکان کەمــن،  زۆرن،  بڕوانامــەکان  ئەمــڕۆ خــاوەن 

ــەم  ــی، ئ ــەهادەی دونیای ــاوەن ش ــا خ ــەك تەنه ــن ن ــوە خوێندەوارب ــەم ئێ دەک
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پلەبەندیــەش کــە دانــراوە پێوەرێکــی دونیاییــە بــۆ پێکانــی مەبەســتێکی گەورە، 

بــەاڵم لــە کۆنــدا پێوەرەکــە کاســیکی بــووە زیاتــر لــە بــوارە شــەرعیەکەدا زانــای 

ــی  ــەورەی وەك ئیام ــی گ ــتە زانایەک ــەر ئێس ــاوە، گ ــەم هێن ــەورەی بەره زۆر گ

ــە حســابی ئەمــڕۆ چ شــەهادەیەکی  ــەوە دەبێــت ب ــە بهێنین ــە منوون شــافعی ب

بدەینــێ؟ 

ــش یــادی خواپەرســتین، لــە  ئیســام فێرمــان دەکات ئاهەنــگ و جەژنەکانی

دوای دوو موهیمــەی زۆر گــەورە دێــن، ئەوەتــا هــەردوو جەژنەکەمــان لــە دوای 

ــە دوای  ــیان ل ــەوی تریش ــت و ئ ــەزان دێ ــی ڕەم ــی ڕەبەق ــتی مانگێک خواپەرس

ــت. ــیمی حــەج دێ مەراس

ــە،  ئاهەنگــی دەرچــوون ئاهەنگــی شــوکرو ستایشــی تەوفیقــی خــوای گەورەی

ــام  ــا ئیس ــت، ئەوەت ــوون بیگرێ ــی ب ــە خۆبای ــرورو ل ــڕۆ غ ــی ئەم ــت قوتاب نابێ

لــە کاتــی گەورەتریــن دەســتکەوت و فەتحکردنیشــدا فێرمــان دەکات چــی 

ــد... ــبح بحم ــن؟ فس بکەی

٢-دەستەاڵت

لەوانەیــە لــە ئانوســاتێکی وەك ئێســتەدا گلــەی کــردن لــە دەســتەاڵت کەمــر 

جێگــەی ئومێــد بێــت، چــوون ئەوەنــدە ناڕەزایەتیــەکان زۆرن، ئــەوەی کــە 

بــەالی ئێمــەوە زۆر جێگــەی هەڵوێســتەکردنە لەســەری، بەالیەنــداری کردنــی 

مەدرەســەو کەســایەتیە دینــی و فکریەکانــە، کــە هەریــەك لەوانــەش هەرچەنــد 

ــە  ــەاڵم بەشــیوازێکیان لێکــردووە بەجۆرێــك ل ــا ئێســتە ب ــوون ت ــەك ب کەمینەی

جــۆرەکان تەمســیل لــە زۆرینــەی بــکات، بــەردەوام بینیومانــەو دەیبینیــن بــە 

ــەت  ــە تایب ــدان ب ــە گرنگی ــاوازو ب ــاوی جی ــر ن ــە لەژێ ــەم هێزانەی ــەوەی ئ گژدان

ــن و  ــە دی ــە خزمــەت ب ــراوە ن ــی ناکۆکــی و پێویســتیەکانیاندا، کــە نەتوان لەکات

هەمیــش بــە خــاك بــکات.
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3-مامۆستایان

واڵتــە  لــە  دەســتەاڵتداران  گشــت  بکەیــن،  مێــژووی  ســەیری  ئەگــەر 

ئیســامیەکاندا بــە مێــژووی ئیسامیشــەوە عەرشــی دەســتەاڵت لــە فەتــوای 

دەســت  لــە  ڕاســتی  بــە  جەمــاوەر  دڵــی  ترســاوە،  ئاینــی  مامۆســتایەکی 

مامۆســتایانی ئاینیــدا بــووە، خەلیفــەی ئیانــداران بەهــەزار حــاڵ توانیویەتــی 

ــەاڵم کاتێــك  ــی پاســەوانەکانی، ب ــە یارمەت ــەو ب ــەردە ڕەشــەکەی کەعب ــە ب بگات

زەیــن العابدیــن بــە عەمامەیەکــی ســپیەوە دەرکەوتــووە خەڵکــی خــۆی ڕێگــەی 

ــەر  ــەکەو ه ــەردە ڕەش ــە ب ــانی دەگات ــە ئاس ــەوان ب ــێ پاس ــەوەو بەب ــۆ کردووەت ب

لەوێشــدا ٢ ڕکات نوێــژ دەکات! کاتێــك خەلیفــە بــە سەرســامی پرســیار دەکات 

ئــەوە ئــەو خەڵکــە بــۆ وا دەکــەن بــۆ تــۆو وایــان نەکــرد بــۆ مــن! لــە کاتێکــدا مــن 

بەیعەتــم لــە گەردەنیاندایــە؟ ئەویــش دەفەرموێــت انــت متلــك رقابهــم وان 

ــە دەســتە... ــم ب ــەاڵم مــن دڵیان ــە دەســتە ب ــت ب ــۆ گەردەنیان ــك قلبهــم، ت امل

ــە  ــان ب ــی خەڵک ــت دڵ ــت بکەی ــەر ڕاس ــە ئەگ ــز، ئێم ــتایانی بەڕێ ــا مامۆس ج

دەســتە، دەســتەاڵت دەتوانێــت موچــە بــدات، بــەاڵم ناتوانێــت ئــاوی ڕۆحیــان 

بــدات، خەڵکــی کــە ڕۆحــی ئاســودەبوو بەرگــەی ناڕەحەتیەکانیــش دەگرێــت، 

ئێمــە ئێســتە هــەم جەســتەمان و هەمیــش ڕۆحــان برســیە بۆیــە بــەم شــێوەیە 

ــە... هاوارمان

ئێســتە لــە تــەواوی دونیــادا بەشــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ زانــاکان بــەرەو جۆرێــك 

لــە ئیجــاع بــوون دەڕۆن، خەڵکــی تاقەتــی ئیختافاتــی نەمــاوە، جیاوازیەکان و 

نــاوە جــۆراو جــۆرەکان هەریەکــەو بــۆ کاتێــك و بــۆ کۆمەڵێــك کاریگــەری هەبووە، 

بــەاڵم بــە گشــتی خەڵكــی دەســت بــۆ ئیســام ڕادەکێشــێت نــەك حیــزب یــان 

ــتاو  ــی مامۆس ــتە هیمەت ــی، پێویس ــی دین ــەیەکی تایبەت ــان مەدرەس ــر وەی فک

زانایانــی ئاینــی لــە کەلێــن و قوژبنەکانــەوە بێنــە دەرەوەو لــە دونیایەکــی 
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گەورەتــردا کاربکــەن، دەبێــت کارێکــی وابکرێــت دەســتەاڵت چــاوی لــە ئێــوە 

بێــت نــەك بــە پێچەوانــەوە...

ــنوری  ــەوم و س ــا ق ــەك تەنه ــت ن ــەدا بێ ــت ئوم ــە ئاس ــا ل ــی زان ــت متوح دەبێ

جوغرافیایەکــی دیــاری کــراو، دەبــوو ئێســتە لەنــاو زانایــان کــورددا زمــان زانــی 

عیــربی و ڕووســی و فەرەنســی و زمانــە جیــا جیاکانــی دونیامــان هەبوایــەو لــەو 

ــەی  ــورد بوونیەک ــیدا ک ــە پاڵیش ــاندایەو ل ــی بناس ــە خەڵک ــامی ب ــە ئیس واڵتان

ــت  ــوو بێ ــران ب ــەم کارە گ ــردوودا ئ ــە ڕاب ــەر ل ــوو، گ ــر دەب ــانازیەکی گەورەت ش

ئێســتە لــە دونیــای تەکنەلۆژیــاو کرانــەوەی خەڵکــی بــە ڕووی دونیــای دەرەوەدا 

ئاســانر بــووە، بەهــۆی پیشــەکەمەوە ســااڵنە ســەفەری دەیــان واڵت دەکــەم و 

لــە نزیکــەوە خەڵکــی دەدوێنــم و موتابەعــە دەکــەم فەراغــی ڕۆحــی و بۆشــاییە 

ــاوی ڕۆحــەکان  ــە بتوانێــت ئ ــەکان یەکجــار زۆرن، ئیســامیش تاکــە دین ڕۆحی

بــدات، ئــەوەی ئێســتە لــە بەردەســتانەو بتوانیــن کاری تێــدا بکەیــن دەتوانیــن 

پشــت و پەنــاو هــاوکاری یەکربیــن و لەوێــوە بــەرەو فەزایەکــی گەورەتــرو 

فراوانــر بچیــن، لــە پێــش هەموویــەوە بتەوکردنــی الیەنــی زانســتی خۆمــان و 

ــەورەکان... ــتپێکی کارە گ ــە دەس ــن بکەین ــەکان دەتوانی پەیوەندی

ئــەم وتــارە بــۆ مەراســیمی دەرچوونــی کۆمەڵێــك مامۆســتایی ئاینــی لــە بیــارە 

نــورساوە.
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شــارۆچکەی دەربەندیخــان بەبــەراورد لەگــەڵ  شــارەکانی تــردا ســیایەکی 

جوانــی هەیــەو کۆمەڵێــك تایبەمتەندیــش لــە شــارەکانی تــر جیــای دەکاتــەوە، 

وەك نزیکــی ڕووبــاری ســیروان لێــوەی و چواردەورگیرانــی بــە شــاخ، هەرکــەس 

ــەوە،  ــووە بەالی ــر ب ــت دڵگی ــدا گەڕابێ ــاتێك  تێی ــت و س ــی بێ ــارەی بین ــەو ش ئ

بــە تایبــەت ئــەم چەنــد ســاڵەی ڕابــوردوو لەگــەڵ بــەرەو باشــچوونی بــاری 

ئابــووری خەڵکــی زیاتــر گــەورەی بەخۆیــەوە بینیــووەو دانیشــتوانی گوندەکانــی 

ــوو  ــان و خان ــە دەربەندیخ ــێخان هاتوونەت ــن و ش ــەت هۆرێ ــواردەوری بەتایب چ

ماڵیــان تێــدا کــردووە، ئــەو شــارۆچکە چکۆالنــە ئێســتە وای لێهاتــووە جێگــەی 

خۆیەتــی شــارۆچکەکەی لــێ بکەیتــەوەو تەنهــا بــە شــاری دەربەندیخــان نــاوی 

ببەیــن لەبــەر فراوانبوونــی دانیشــتوانیی بەچــواردەوری خۆیــد،ا بەتایبــەت 

ــی ســارد. ــەرەو ڕووی کان ب

مەزارگــەی ئیــام محەمــەد کــە وەك دەڵێــن پیــاو چاکێــك بــووەو لــەو جێگــەدا 

ــەری  ــۆ چارەس ــەن ب ــێ دەب ــای پ ــەن و پەن ــەردانی دەک ــك س ــژراوە، خەڵکانێ نێ

نەخۆشــیەکانیان بەتایبــەت ئــەو کەســانەی کــە بەســاڵدا چــوون.

جگــە لــەوەی مەزارگــەی ئیــام محەمــەد مەزارگەیــە کانیاوێکــی جوانــی پاكــی 

لێیــەو خەڵکــی شــارەکە زۆرێکــی ســوود لــە ئاوەکــەی دەبینیــن بەتایبــەت 

ــەو  ــی ی ــت ن ــاك  و تەندروس ــی پ ــان ئاوێک ــاوی دەربەندیخ ــە ئ ــتەدا ک ــە ئێس ل

ئــاوی  یــان  نایخواتــەوە،  بێــت  گرنــگ  بــەالوە  تەندروســتی  هەرکەســێك 

مەعدەنــی دەکڕێــت وەیــان لــە ئیــام محەمــەد ئــاو دەهێنیــت، گرنگــی داریش 

ــە ڕووی  ــەم ل ــەوە وە ه ــە ڕووی ژینگ ــەم ل ــراوە ه ــەرز نرخێ ــەوە ب ــە زۆر ڕوانگ ل

جوانــی ســیاوە، هەربۆیــە زۆرجــار دەبینیــن شــارەوانیەکان دار دەڕوێنــن و ئــەو 
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هەڵمەتــە دەســت پــێ دەکــەن، وە کاتێکیــش کەســێك دارێــك ببڕێــت ئیدانــە 

ــت. دەکرێ

بــەاڵم ئــەم دارەی ئیــام محەمــەد بەجیایــە لــە گشــت دارەکانــی تــروو بەڵکــو 

ــدا،  ــە دەربەندیخان ــناك ل ــی ترس ــەی خــۆ کوشــن و دیاردەیەک ــە جێگ ــووە ب ب

بەشــێوەیەك ئەگــەر کەســێك ئێــوارە زوو نەیەتــەوە بــۆ مــاڵ  ســەردانی دارەکــەی 

ــوو  ــەی هەب ــك کێش ــەر تۆزێ ــەت ئەگ ــەن بەتایب ــۆ دەک ــەدی ب ــی محەم ئیام

بێــت، ئەمــڕۆ لەگــەڵ  برایەکمــدا قســەمان دەکــرد بــە تەلەفــۆن دەیــووت ئێســتە 

ــت  ــە دەیانەوێ ــانێك ک ــەوەی کەس ــی ئ ــاوە لەترس ــە دان ــۆ دارەک ــەوانیان ب پاس

خۆیــان بکــوژن پاســەوانەکە ڕێگــر بێــت لێــی، وەك نوکتــەش ئــەوەش دەوترێــت 

ــت،  ــۆی بخنکێنێ ــش خ ــەوەك ئەوی ــتە ن ــەوانی پێویس ــەوانەکەش پاس ــە پاس ک

جــا لێــرەدا مــن ئــەوە دەڵێــم ئایــا لــە جێگــەی خۆیــدا نــی یــە ئــەو دارە لــە بنــدا 

ببڕدرێــت.

لــە ڕووی شــەرعیەوە وەك مەالیــەك مــن ئــەو فەتــوا دەدەم کــە ئــەو دارە 

ــی  ــەدی ڕەحمەت ــام محەم ــۆ ئی ــە ب ــە. ن ــی ی ــدا ن ــەی تێ ــچ کێش ــت هی ببڕدرێ

وەك  شەخســەکە وە نــەوەك  دینیــش، هەرچەنــد پــێ دەچێــت الی کەســانێك 

بڕینــی ئــەو دارە ئاســان نەبێــت بــەاڵم لــە ڕووی شــەرعیەوە لــە جێگــەی 

خۆیەتــی، چونکــە ئاشــکرایە ئیســام هاتــووە بــۆ پاراســتنی پێنــج شــت یەکێــك 

لەوانــە پاراســتنی مرۆڤەکانــە وە هــەر شــتێك ببێتــە مایــەی ئــەوەی کــە مــرۆڤ 

ــاو ببــات جێگــەی خۆیەتــی ڕێگــری لــێ  بکرێــت، مرۆڤــەکان لــە  ــاڕەوا لەن بــە ن

دارەکان گەورەتــرن، لــە مێــژووی ئیسامیشــدا کاری لــەو شــێوە ڕووی داوە 

ــی. ــە ببڕین ــتاون ب ــەکان هەس ــەك ئیام ــە دیاردەی ــك بووەت ــك دارێ کاتێ

ــیان  ــەوانەکە خۆش ــی پاس ــاکات و ترس ــەوان ن ــە پاس ــت ب ــش پێویس ئەوکاتی

ــارە  ــەو ش ــی ئ ــیای جوان ــان و س ــتوانی دەربەندیخ ــتنی دانیش ــت. پاراس نابێ
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ــە  ــك ک ــۆ هەرکارێ ــتە ب ــارەکەدایە پێویس ــتوانی ش ــت دانیش ــتۆی گش ــە ئەس ل

پەیوەنــدی هەبێــت پێــوەی هەڵوێســتەی لەســەر بکرێــت و هەوڵــی بنبڕکردنــی 

ــت. بدرێ

ــە بنــدا  ــەو دارە ل ــر دووپاتــی فەتواکــەم دەکەمــەوە کــە پێویســتە ئ جارێکــی ت

ــت. ببڕدرێ

پەیڤێك لە قواڵی دڵەوە بۆ پورزای کۆچکردووم

مــردن ئــەو تاکــە ڕاســتیەیە کــە بــڕوادارو بێبــاوەڕ بــڕوای تەواویــان پێــی هەیــە، 

هەربۆیــە لەنــاو زانایانــی ئیســامدا ووتــراوە تەنهــا مــردن بەســە بــۆ ئامــۆژگاری، 

زۆرجــار بــە زۆر شــێوەی جــۆراو جــۆر ئامــۆژگاری و ڕێنومایــە دینیەکامنــان پــێ 

دەگات و بەرچاومــان دەکەوێــت، بــەاڵم هیچجــار وەك ئــەوە نامــان هەژێنێت کە 

خۆشەویســتێکی خۆمــان لــە دەســت دەدەیــن، هەربۆیــە کاتێــك کــە پێغەمبــەر 

)ص( ئیرباهیمــی کــوڕی کۆچــی دوای کــردوو بــۆی گریــا هاوەڵەکانــی پێغەمبــەر 

ــە  ــرد ک ــیاریان لێک ــاو پرس ــەر )ص( گری ــە پێغەمب ــوو ک ــەیر ب ــەوە س )ڕ( بەالیان

چــۆن؟ دەبێــت پێغەمبــەری خــوا )ص( بگرێــت، پێغەمبەریــش )ص( فەرمــووی 

خــوای گــەورە لۆمــەی کەســێك نــاکات لەســەر گریــان و ناڕەحەتــی دڵ، مــادام 

ــی  ــی ئاین ــع بین ــە واق ــەت، ئەمەش ــدا نەی ــە دەمی ــیاو ب ــتی نەش ناشــوکری و ش

ــدا  ــاوەوەو دەرەوەی مرۆڤەکان ــی و ن ــەزو ناخۆش ــەڵ ح ــۆن لەگ ــامە کەچ ئیس

مامەڵــە دەکات، زۆر کارەســات و ڕووداو هەیــە لــە ژیانــی مرۆڤەکانــدا بەخۆشــی 

و ناخۆشــیەوە کــە زۆر مەحاڵــە لەبیــر بکــەن، یەکــەم هەواڵــی کۆچــی دوای 

پــورزای زۆر خۆشەویســتم یەکێکــە لــەو کارەســاتە هــەرە هەژێنەرانــە کــە مەگەر 

مــەرگ لەبیرمــی بباتــەوە، بەدڵخۆشــیەوە لەســەر کارەوە بــۆ مــاڵ دەگەڕامــەوەو 
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ــك  ــد ڕۆژێ ــە چەن ــۆم ک ــاوی خ ــاوە بەرچ ــەم دەهێن ــە چۆلەک ــوڕو کچ ــەی ک وێن

بــوو لێیانــەوە دووربــووم بەهــۆی ئیشــەوە،  ڕادیۆکــەم داگرســاندبوو تــا ئەگــەر 

ــەوە  ــی ئ ــن چاوەڕێ ــم، م ــی ئاگادارب ــت لێ ــا هەبێ ــۆی بەریتانی ــی ناوخ هەواڵێک

نەبــووم هەواڵێکــی تەزێنــەر لــە موبایلەکــەوە ببیســتم، چونکــە ئــەو بــێ دەنــگ 

بــوو، لــە پــڕ دەنگــی موبایلەکــەم هــات کــە نامەیەکــی بــۆ هــات، منیــش زۆر بــە 

ــە  ــەوەو لەگــەڵ ســایەقیەکەدا دەســتم دای ــە ووریایی ئاســایی و لەســەر خــۆو ب

موبایلەکــەم و هــەروەك زۆر نامــەی ئاســایی تــر وویســتم ســەیری بکــەم! 

ــا زۆرجــار نامــەکان ڕیکامــی کۆمپانیــاکان و جێگــەی هیــچ گرنگــی نیــن  هەت

و بــە نەخوێندنــەوەی تەواویــان دەیــان ســڕینەوە، بــەاڵم ئــەم نامــە زۆر جیــاواز 

ــەو  ــوو نامــەی ل ــوو، یەکــەم جــار ب ــوو، نامەکــەش ئاســایی نەب ــوو، ڕیــکام نەب ب

شــێوەیەم بــۆ بێــت، هەربۆیــە نــەم توانــی بەتــەواوی بیخوێنمــەوەو بــە هەڵــەش 

لێــی تێگەشــتم لەســەرەتاوە، کــە نامەکــە بــەم شــێوەیە نوورسابــوو )ســاڵو 

زانــای میمکــە فاتــەم کۆچــی دوای کــرد بەداخــەوە( منیــش ووشــەی )زانای(یــم 

نەبینــی و هــەروام زانــی میمکــە فامتەمــە! ئــەو میمکــەی کــە کەســێکە مەگــەر 

کەســێك بیناســێت لــە ووشــەکانم تێبــگات، یەك پارچــە کانگای خۆشەویســتی 

ــت،  ــدا دەبیرێ ــۆی تێ ــەی خ ــی وێن ــت منداڵەکانیش ــە، وە گش ــۆزو بەزەیی و س

دوای گریانێکــی زۆری بەکــوڵ و بیرکردنــەوەی بیرەوەریەکانــم لەگــەڵ میمکــی 

ــەو  ــتم دای ــەوە، دەس ــەش دەبووی ــە تەلەفۆنەک ــم ل ــد ڕق ــدا هەرچەن ــە بەزەیم ب

تەلەفۆنــم کــرد بــۆ چۆنیەتــی کۆچەکــەی، یەکەمجــار ویســتم تەلەفــۆن بــۆ زانــا 

خــۆی بکــەم! بــەاڵم کــە ســەیری ژمارەکەیــم کــرد بــە کــۆدەوە خــەزن نەکرابــوو 

منیــش بەهــۆی ســایەقی کردنــەوە نەمدەتوانــی کۆدەکــەی بۆ دابنێــم ووتم دەی 

دواتــر تەلەفــۆن بــۆ خــۆی دەکــەم! نەمزانــی ئیــر تەلەفۆنەکــەی بــە هەمیشــەی 

ــووە،  ــۆدا ب ــە ڕووداوی هاتووچ ــان ل ــە ووتی ــام ک ــاری حەپەس ــراوە، بەیەکج داخ
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ــان  ــەوان نەی ــووە!، ئ ــۆی ب ــا خ ــان تەنه ــوو؟ ووتی ــەڵ ب ــی لەگ ــم کێ ــش ووت منی

ــتم  ــێ نەدەگەش ــش ت ــەوەو، منی ــە خوێندووەت ــە هەڵ ــەم ب ــن نامەک ــووە م زانی

ئــەوان چ دەڵێــن! بــە دەم پرمــەی گریــان و پــڕ لــە خەفەتــەوە ووتــم ئــەی؟ ئــەو 

ــدا  ــە گوێم ــە ل ــەو دەنگ ــتە ئ ــا ئێس ــر ت ــا، ئی ــا زان ــان زان ــایەقە؟! ووتی ــەی س ک

ــە  ــت ب ــەورە نەیهێش ــوای گ ــی خ ــەر ڕەحم ــش ه ــا زانا...منی ــەوە زان دەزرنگێت

هەمــان شــێوەی ئــەو تێــدا بچــم زۆر بــە خێــرای و بەبەرچــاوی ڕەش و گریانــەوە 

ــور ببمــەوە...  ــا تۆزێــك هێ ــاری جادەکــەو ڕاوەســتام ت ــە خێــرای الم داوە کەن ب

گەشــتنم بەماڵیــش جیــاواز لــە جــاران دەســتی پێکــردوو کــوڕو کچەکــەم 

ــان باوەشــم پێداکــردن، محەمەدیــش  ــە گری ــەوە ب ــە دەمیان لەبــری پێکەنیــن ب

بەتــەواوی تێگەشــت کــە مــردن چــی یــەو دێتەالمــەوەو دەڵــێ مــن حەزناکــەم 

ــێ  ــی دەڵ ــەد پێ ــی محەم ــۆ سەرەخۆش ــان ب ــۆ ماڵ ــت ب ــەس دێ ــت، هەرک مبرێ

مــرد عومــەر دەگــرێ.

ئیــر تــا ئــەم ســاتە گوێــم بەنــاوی زانــا دەزرنگێتــەوە، وە لەگــەڵ هیچ کەســێکی 

خۆشــمدا تــا ئێســتە ناتوانــم باســی ئــەو بکەم و کۆتــای بە باســەکە بهێنــم، زۆرم 

لەخــۆ کــرد هیــچ نەبێــت دڵ نــەوای خوشــکەکەی بکــەم کــە لــە ئەڵانیایــە، زۆر 

ــدەم و وەك  ــان ب ــۆم نیش ــایی خ ــرم و ئاس ــۆم بگ ــە خ ــردەوە ک ــایی ک ــۆم ئاس خ

ــك  ــە منداڵێ ــۆڕا ب ــە گ ــەالم مەالک ــەر دوای س ــەاڵم ه ــەم، ب ــە بک ــەك قس مەالی

ــەم  ــە ئامۆزاک ــی، ک ــەوە بین ــت خیزامن ــەم بەدەس ــەك تەلەفۆنەک و دوای ماوەی

ــان  ــە گری ــردوو ب ــتی پێک ــەالم دەس ــردم بەس ــۆ ک ــی ب ــەوە تەلەفۆن ــە نەرویج ل

کۆتایــی پێهــات. 

هەرگیــز ئــەو ڕۆژەم لەیــاد ناچێــت کــە پێــش چەنــد ڕۆژێــك گەڕانــەوەم لــە 

کوردســتان دەعوەتێکــی نــا ئاســایی ڕێکخســتبوو لــە ماڵــی خۆیانــدا کۆمەڵێــك 

عائیلــەی زۆر بەبــێ هیــچ موناســەبەتێك وەك بڵێــی ئیــر ئــەوە کۆتــا بینینــە، 
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ــێ  ــان ل ــت بەخۆشــی ماڵئاوای ــەوەی خەبەرێکــی پێگەشــتبێت و بیەوێ وەك ئ

بــکات، لــە کۆبوونەوەکــەدا ڕوویــان کــردە مــن و هەوڵــدان لەگەڵمــدا کــە چیــر 

نەگەڕێمــەوە بــۆ بەریتانیــا، زۆر قســەیان کــرد، ئەویــش تەنهــا ئــەوەی ووت مــەال 

عومــەر کــورە بــۆ کــوێ دەچیتــەوە دونیــا هــەر مردنــە دانیشــە. کەســێکی ســادە 

دەم بــە پێکەنیــن و ســوعبەت، هەرگیــز باوەڕناکــەم بــە سوعبەتیشــەوە ڕۆژێــك 

لــە ڕۆژان دڵــی کەســێکی نیگــەران کردبێــت، تــا ئــەم ســاتەش بیــر دەکەمــەوە 

ئەگــەر ڕۆژێــك لــە ڕۆژان دڵی عاجــز کردبێتم یان شــتێکی ســلبی بهێنمە یادی 

خــۆم بــۆ ئــەوەی کەمێــك لــە ئازارەکامنــی پــێ کــەم بکــەم، بــەاڵم هیــچ شــتێکی 

نــی یــەو ئەمــەش وام لێــدەکات ئــازارەکان دیســان زیاتــر ببێــت. یادگاریــەکان 

تــا ئێســتە هەمــووی خۆشــی بــووە لەگەڵیــداو لــە ئێســتەودوا بیرکردنــەوە لــەو 

ــر  ــی ت ــە هیچ ــەوەی زامەکان ــی و کوالن ــە نیگەران ــە ل ــیانە جگ ــە خۆش یادەوەری

نابێــت. کەســانێك هــەن هــەر هەڵپەیانــەو بــەم دەســت و بــەو دەســت بــە 

حــەاڵڵ و حــەرام لــە هەمووالیــەك دەپچــڕن بــۆ خۆیــان! ئەویــش لــە خانوویەکدا 

کــە بــە ســەوزە فرۆشــی و شــەونخونی و ســەرماو گەرمــا دروســتی کردبــوو 

ــوی  ــۆی بەخێ ــی خ ــەی و وەك دایک ــۆ مامۆژنەک ــوو ب ــان کردب ــەی تەرخ ژێرەک

دەکــرد، بــە منیشــی دەووت ئەگــەر براکــەم لــە ئەڵانیــا بگەڕێتــەوە لەســەرەوە 

ــە  ــردن ل ــەزی چاکەک ــی و ح ــەو پیاوەت ــەم، چاک ــت دەک ــۆ دروس ــی ب خانوویەک

ژیانیــدا ڕەنگــی دابوویــەوە، ئــەو خوێندنێکــی وای نەخوێندبــوو بــەاڵم بەقــەدەر 

مامۆســتایەکی زانکــۆ وانــە لــە کردارەکانــی دەبــاری، ئــەو شــارەزایەکی وای 

ئاینــی نەبــوو، بــەاڵم بەقــەدەر مەالیەکــی عەمامــە پــاك وانــەی ئاینــی بــە کــردارە 

شــەرعیەکانی فێــر دەکــردی، ئــەو دەوڵەمەندێکــی دونیایــی نەبــوو، بــەاڵم کــە 

لەگەڵیــدا دادەنیشــتی وات دەزانــی ســەروەتی دونیــا هەمــووی هــی ئــەوە، ئــەو 

ــی  ــبی حەاڵڵ ــەی و کاس ــداڵ و مامۆژنەک ــاڵ و من ــە م ــوو ب ــەرقاڵ ب ــۆی زۆرس خ
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خۆیــەوە، بــەاڵم بــۆ کاری خەڵکــی وات دەزانــی بــێ ئیشــێکەو لەبنــی دیــواردا 

دانیشــتووە،ئه و بــۆ ماڵه وه یــان چه ترێکــی زۆر گــه وره  بــوو کــه  ده چــوو به شــوین 

ــاوه ن  ــه  خ ــه م گه نج ــده وت ئ ــه وه  نه ت ــه  زانکــۆو ده یهێنان ــدا ل ــك و براکانی خوش

ماڵــه و به رپرســیاریه تی تــری له ســه ره  ئه وه نــده  بــه  حه مــاس بــوو بــۆ مــاڵ 

ــه   ــتت ب ــتیت هه س ــدا داده نیش ــه  له گه ڵی ــه و ک ــی، ئ ــك و براکان ــاوك و خوش ب

ئارامــی ده کــرد، کــه  خــوا حافیزیــت ده کــردوو ده ڕۆشــتیت هه ســتت نه ده کــرد 

هیــچ تاوانێکــت کــردووه  وه ك ئــه وه ی زۆرکــه س لــه م ڕۆژه دا ئه وه نــده  زه مــی ئــه م 

ــه ی  ــه و ڕق و کین ــتیت الی، ئ ــه وه  هه ڵده س ــێ تاوان ــه  کۆڵ ــا ب ــه ن الت ــه و ده ک و ئ

ــك  ــه و هه رناوێ ــوو، ئ ــدا نه ب ــز تێ ــه ی هه رگی ــتی تۆڵ ــه و هه س ــی ی ــی چ نه ده زان

ــه کاری ده هێنــاو ده ســته واژه ی خۆشه ویســتی تێــدا  ــۆ به رانبــه ر ب خۆشــبوایه  ب

ــی  ــه  باوکم ــان، ب ــه ال گی ــان م ــرام، ی ــه الی ب ــردم م ــی ده ک ــا، بانگ ــه کار ده هێن ب

ــەو... ــم، ئەو...ئ ــه  عه لی ــوت الل ده گ

بــە دڵێکــی پڕغــەم و پــەژارەوەو بــە ڕازی بــوون بــە قــەدەری خــوای گــەورە دەڵێم 

انــا للــە وانــا اللــە راجعون 

لەگــەڵ  بــووەو  چاکــەکار  کەســێکی  کــە  بــەوە  لەالیەکــەوە  دڵخۆشیشــم 

ــدا  ــەت لەگەڵی ــبێەکی ناڕەح ــە کاس ــەوەو ب ــی دونیاش ــەت و ناڕەحەتیەکان ئەزی

دینــی خــۆی پاراســتبوو، زۆر بــاوەڕی بەخــوای گــەورە پتــەو بــوو، زۆر دڵــی بــە 

عەمرەکــەی خــۆش بــوو کــە تــازە کردبــووی، کــە پێــم دەگەشــت زۆرجــار باســی 

عەمرەکــەی بــۆ دەکــردم و ئــارەزووی دووبــارە چوونــەوەو حەجیشــی زۆر هەبــوو، 

ئومێــد دەکــەم و داوام لــە خــوای گــەورە هەیــە کــە تەنهــا ئێمــە دڵــان تەنــگ 

ــە جێگەیەکــی زۆر خۆشــدا بیــت. ــا گیــان ئێســتە تــۆ ل بێــت و زان

وە داواشــم لــە خوینــەران ئەوەیــە لــە دوعــای خێــر بــێ بەشــی نەکــەن. چونکــە 

پێغەمبــەر )ص( فەرموویەتــی دوعــای بــاوەڕدار بــۆ بــاوەڕدار بەشــێوەیەکی 
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ــت  ــێ وەرگری ــان ل ــان دوعاکامن ــە گی ــم خوای ــش دەڵێ ــراوە. منی ــی وەرگی نهێن

و ئــەم شــاهیدیەکی ئێمــەش لەســەرچاکی کاکــە زانــا قبــوڵ بکەیــت، وەك 

پێغەمبــەر )ص( فەرموویەتــی باســی چاکــەی مردووەکانتــان بکــەن.

 گه شت و گوزاری شه رعی

ــه ز  ــاوازه ، ح ــتی جی ــکاری و ش ــه  گۆڕان ــه زی ل ــه  ح ــه کان وه های ــتی مرۆڤ رسوش

مه گــه ر  مبێنێتــه وه ،  نه گــۆڕدا  دۆخێکــی  لــه   به به رده وامــی  نــاکات  بــه وه  

که ســێك لــه و رسوشــته  ڕۆشــتبێته  دره وه ، ئه وســا ئه ویــش یــان ئه وانیــش وه ك 

مرۆڤانێکــی ئاســایی و ته ندروســت ســه یر ناکرێــن و پێویســتیان بــه  چاره ســه ر 

ده بێــت.

ــز  ــه کان هه رگی ــه زی مرۆڤ ــه  ح ــاره زایه ك ب ــامیش وه ك ش ــتی ئیس ــی ڕاس ئاین

دژایه تیــان نــاکات و نه بووه تــه  ڕێگــر لــه  ئاســت مراندنــی ئــه و حه زانــه دا، 

مامه ڵــه ی  ئیســام  رسوشــتیانه ش  به شــێوه یه کی  ده بینیــن  هه ربۆیــه  

له گه ڵــدا کــردوون و یاســاو ڕێســای تایبه تــی بــۆ دانــاون، چونکــه  نه بوونــی 

ــار وا ده کات  ــه ر کاره کان زۆرج ــت له س ــی پێویس ــان ڕینموون ــا وه ی ــاو ڕێس یاس

ئــه و حــه زه  رسوشــتیه  بــه  دۆخێکــی نارسوشــتدا ببــات و ئه وســا که ســه که  

ــه  چاره ســه ر  ــه و چوارچێــوه وه  کــه وا پێویســتیان ب ــه  ئ ــان که ســه کان ده خات وه ی

ــت. ده بێ

حــه زی گه شــت و گــوزارو گــه ڕان بــه  جێگــه  جیــا جیاکانــدا رسوشــتی مرۆڤه کان 

بــۆالی خــۆی ڕاده کێشــێت، بــه  تایبــه ت لــه  وه رزی به هــاردا کــه  ده شــت و کێــو 

ــد  ــت، دوای چه ن ــه  چــوارده وردا ده بیرێ ســه وز ده بێــت و گۆڕانێکــی ئاشــکرا ل

مانگێــك لــه  ڕه شــی ده شــت و کێــوو ســه رماو ســۆڵه  مرۆڤــه کان تووشــی جۆرێــك 
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ــۆ گه شــت و گــوزار حــه زی  ــه  بێــزاری ده کات، وه  وا ده خوازرێــت جــار جــاره  ب ل

چوونــه  ده ره وه  دروســت ببێــت.

له بــه ر هــۆکاری کــرداری زۆری ناشــه رعی و ده رچــوون لــه  رسوشــته  ئاســاییه که ، 

زۆرێكــی بــه  هه ڵــه دا بــردووه و به جۆرێــك لــه  جــۆره کان دژایه تــی ئــه و که ســانه  

ده کــه ن کــه وا ده رده چــن، بــه اڵم ئه مــه  ئــه وه  ناســه ملێنێت کــه وا ڕۆشــتنه  دره وه  

بــه  مه به ســتی گه شــت و گــۆزار کارێکــی ناشــه رعی بێــت، به ڵکــو کــرداری 

ناشــه رعی که ســه کان ئــه و رسوشــته  ئاســاییه  ناشــه رعی ده کات، وه گه رنــا 

خــۆی بــۆ خــۆی بــه  شــێوه  رسوشــتیه که  کارێکــی ئاســایی و ڕێگــه  پێــدراوه .

هــه روه ك چــۆن مرۆڤــه کان خۆشــیان بــۆ خۆیــان و هه تــا بــه  بــێ ئاینیــش 

تێیــدا کاری  به خــۆی هه یــه و  تایبه تــی خــۆی  هه رکه ســه و کۆمه ڵێــك کاری 

گرنــگ و گرنگــر هه یــه ، لــه  گشــت کــرداره  ئیسامیه کانیشــدا به هه مــان 

شــێوه ، چــۆن ده کرێــت ئاینێکــی پتــه و کامــل ڕه چــاوی کاره کانــی پلــه  به نــدی 

نه کردبێــت.

خۆمــان  پێــش  گه النــی  و  قورئانیــه کان  ســه رچاوه   بــۆ  بگه ڕێینــه وه   ئه گــه ر 

ڕۆشــتوونه ته   مه به ســته   ئــه و  بــۆ  کــردووه   گوزاریــان  و  گه شــت  ده بینیــن 

ده ره وه .

ئه وه تــا لــه  چیرۆکــی یوســف ســه المی خــوای له ســه ر بێــت قورئــان بۆمــان 

ــه  باوکیــان کــردووه  کــه  یوســفیان  ده گێڕیتــه وه  کــه  براکانــی یوســف داوایــان ل

له گه ڵــدا بنێرێــت بــۆ ســه فه رو گه شــت و گــوزارو یــاری کــردن و خۆشــی.

 }أَْرِسلُْه َمَعَنا َغداً يَرَْتْع َويَلَْعْب َوإِنَّا لَُه لََحاِفُظوَن{

ــێ  ــی ل ــان نکۆڵ ــردن قورئ ــه یران ک ــی و س ــته که ش وه ك خۆش ــه  گه ش ــه  ل ڕه خن

نه کــردووه ، به ڵکــو کێشــه که  لــه وه دا بــووه  خیانه تیــان لــه  براکــه ی خۆیــان 

کــردووه ، ئه مــه ش جێگــه ی مشــتومڕو بیرکردنــه وه ی ئه رێنیــه  له ســه ر گه شــت 
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که ســێك  تێکــداوه ،  رسوشــتیه که ی  کاره   دزێوه کــه   کــرداره   گوزاره کــه ،  و 

ــه   ــی ی ــدا ن ــی تێ ــیه که  گرفت ــه یران و خۆش ــی س ــه یران و خۆش ــۆ س ــت ب ده چێ

گرفــت له وه دایــه  زه فــه ر بــه  براکــه ت نه به یــت، گرفــت له وه دایــه  به چــاوی 

ــی و کاری  ــه  تێکه ڵ ــت له وه دای ــت، گرف ــر نه که ی ــی ت ــه یری که س ــه وه  س خیانه ت

ناشــه رعی تێــدا نه که یــت، گرفــت له وه دایــه  شــتی حــه رام لــه وێ نه خۆیــت 

گرفــت  دانه نێــت،  له ســه ر  نوێژه کانتــی  له وه دایــه   گرفــت  نه خۆیتــه وه ،  و 

له وه دایــه   گرفــت  نه ده یــت،  له ده ســت  به هۆیــه وه   گرنگــر  کاری  له وه دایــه  

هه مــوو کاته کانــت هــه ر بــه  ســه فره و ســیاحه ته وه  نه کوژیــت.

تایبه مته ندیه کانــی  لــه   یه کێکــه   هه یــه و  پارســه نگی  ئیســامدا  لــه  

ئیســامیش، هه ربۆیــه  گرنگــه  ئــه و پارســه نگیه  لــه  کرداره کامنانــدا بپارێــزن 

ــه   ــن، وه ك ل ــێ بده ی ــۆی پ ــی خ ــۆی ماف ــتی خ ــره و ئاس ــه  گوێ ــت ب ــوو ش و هه م

هاتــووه : فه رمووده یه کیشــدا 

ــاً،  ــاً، وإن لضيفــك عليــك حق ــك عليــك حق ــاً، وإن لرب  }إن لنفســك عليــك حق
وإن ألهلــك عليــك حقــاً، فاعــط كل ذي حــق حقــه{ ٥

ــه   ــت ل ــاو بکرێ ــه  ده ره وه دا ڕه چ ــیاحه ت و چوون ــه فره و س ــه  س ــه  ل ــه وه ی گرنگ ئ

چه نــد خاڵێکــدا ڕوونیــان ده که ینــه وه  واتــه  چوارچێــوه  شــه رعیه که ی:

یه کــه م: گرنگــی دان بــه  کات و ته مــه ن: ته مــه ن کورتــه  وه  کات گرنگــه ، چونکــه  

ــۆ عیبــاده ت دروســت کــردووه و گرنگــه   ئاشــکرایه  خــوای گــه وره  مرۆڤه کانــی ب

ســه فره کانیش بکرێــت بــه  به شــێك لــه  عیبــاده ت، نــه ك له بیــر چوونــه وه ی 

ــه رعیه کان. ــکرندی کاره  ش ــه وره و فه رامۆش ــوای گ خ

خوای گه وره ش ده فه رمویت

{وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يّذكر أو أراد شكوراً}

دووهــه م: گرنگــی دان بــه  کارو به رهــه م هێنــان، هه نێــك کــه س کــه  به هــار 
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ــه   ــی هه مــووی ب ــات و کاته کان ــتگوێی ده خ ــه  پش ــی کار هه ی ــر هه رچ ــات ئی ه

ســه فره و ســیاحه ت و هــه ر ڕۆژه و بــۆ شــوێنێك ده رچــوون ده دات، هه ندێــك لــه  

گه نجــان بــاوك و دایکیــان له بیــر ده کــه ن و یارمه تیــان نــاده ن، ئه مه یــه  لــه  

ــه  ده ســت  ــه دراوه  به هــۆی کارێکــه وه  کارێکــی گرنگــر ل ــێ ن شــه رعدا ڕێگــه  پ

بده یــت، چه نده هــا ئایه تــی قورئانــی هه یــه  هامنــان ده دات بــۆ کارکــردن و 

گرنگــی دان پێــوه ی:

{وقل اعملوا فسرى الله عملكم ورسوله واملؤمنون}

{هو الذي جعل لكم األرض ذلوالً فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه}

{هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان}

{هل تجزون إال ما كنتم تعملون}

{يايحيى خذ الكتاب بقوة}

{وسخر لكم ما يف الساوات وما يف األرض جميعاً منه}

هه روه ها له  فه رمووده دا

(٦املؤمن القوي خر وأحب إىل الله من املؤمن الضعيف)

(7إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمًا أن يتقنه)

(8إذا قامــت ويف يــد أحدكــم فســيلة فــإن اســتطاع أن ال تقــوم إال أن يغرســها 

فليغرســها)

ــر  ــه  ژێ ــه ن، ل ــه وه  ه ــه و باره ی ــر ل ــووده ی ت ــه ت و فه رم ــا ئای ــا چه نده ه  هه روه ه

ــی ســه فره و ســیاحه ت و  ــن ڕه وایه ت ــه  شــه رعیانه دا ده توان ــه و ده ق ڕۆشــنایه ی ئ

ــه  ڕوو: ــك بخه ین ــد خاڵێ ــی چه ن ــه  ڕه چاوکردن ــی ب ــف و خۆش که ی

ــه وه   ــه  داخ ــه کان، ب ــتی عیباده ت ــان دوا نه خس ــی ی ــت نه دان ــه  ده س ــه م: ل یه ک

لــه   نوێژه کانــی  ســیاحه ته وه   ســه فره و  بیانــوی  بــه   به هــارداو  لــه   هه ندێــك 

ده ســت ده دات وه یــان هه ندێــك جــار هه تــا نوێــژی هه ینیــش لــه  ده ســت 
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ده دات و که مته رخــه م ده بێــت لــه  ئاســتیدا، گرنگــه  ئه وانــه ی کــه  ســه فره  

ده کــه ن بــه  تایبــه ت لــه  ڕۆژانــی هه ینیــدا ئاگایــان لــه  نوێــژی هه ینیه کــه  بێــت 

ــدا  ــی تێ ــژی هه ین ــه  نوێ ــه  ک ــن جێگ ــۆ نزیکری ــڕۆن ب ــی ب ــژی هه ین ــۆ نوێ و ب

ــت. بکرێ

دووهه م: کاتی زۆرو بێ سوود به هۆی سه فره وه  نه کوژرێت.

ــه  به رنامــه   ــت زۆر باشــه ، وات ــدا بکرێ ــه  ســوودی تێ ــه کان شــتی ب ســێهه م: کات

ڕێــژی تێــدا بێــت.

چواره م: به هۆیه وه  کاری گرنگر له  سه فره که  پشتگوێ نه خات.

پێنجــه م: له گــه ڵ هاوڕێــی باشــدا بــۆ ســه فره و ســیاحه ت بکــه ن و نزیکــی 

که ســی خــراپ و قومارچــی و مــه رشوب خــۆر مه کــه ون.

گشــت  لــه   گرنگــه   په یامه کــه ی  په یامــه و  خاوه نــی  مســوڵان  مرۆڤــی 

جێگه کانــدا له بیــر بێــت و خۆشــیه کی کاتــی ئاینه کــه ی له بیــر نه باتــه وه ، 

ــتکراوه کانی خــوای گــه وره و  ــه  دروس ــه وه  ل ــت و ده رو ووردبوون ــه  ده ش ــه ڕان ب گ

تێڕامــان لــه  گرنگیــان بــه  عیباده تــی گــه وره ی ده نوورسێــت.
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ڕووناکی

ڕووناکی خۆشه که له دڵدا بێ

قازانجی نیه که له ڕوودا  بێ

که له ڕوودا بوو ڕووپامای یه

که له دڵدا بوو خۆش گوزه رانی یه

جا ئه بێ ئه وه ش زۆر چاك بزانی

دڵ ڕووناك نابێ گه ر ئیان نه بێ

ئیانیش نابێ گه ر عه مه ل نه بێ

جا که هه ردوو بوون ئه وسا ته واوه

که ته واویش بوو شوکر له دواوه .

تەنهایی

ئیسته من ته نهام کەس نی یه لەگەڵم 

هیچ پەنام نی یه پەنای پێ بەرم 

پەنام هەر خوایەو خوای پەروەردگار 

هەر ئەویش باشه بۆ پەنای هەموان 

چونکه هەرکەسێك پەنا ببەرێ 

پەنای ئەو نەبێ و غەیری ئەو بەرێ 

ئەو پەنا پوچەو عاقیبەت شەڕه 

له ئاخیرەتدا بێ پەناو کەسه 
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جا ئێسته دەڵێم خوای پەروەردگار

من پەنام تۆیەو غەیری تۆ هیچ کار 

تۆش پەنام بدەی بگەی به فریام 

نەجاتم بدەی له هەموو غواڵم  

٢٠٠١ لەندەن

بسم الله  الرحمن الرحیم

الحمدلله  وصاة وسام علی رسول لله  محمد وعلی اله  وصحبه  ومن واله .

ربنا ال تزیغ قلبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.

٦٩ يَـٰٓأَيَُّہا ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ اَل تَكُونُواْ كَٱلَِّذيَن َءاَذوۡاْ ُموَسٰ َفرَبَّأَُه ٱللَُّه ِماَّ َقالُواْۚ َوكَاَن 

ا, األحزاب  ِعنَد ٱللَِّه َوِجيًہ۬

دا  موسایان  ئازاری  که   مه بن  ئه وانه   وه کو  هێناوه :  باوه ڕتان  ئه وکه سانه ی  ئه ی 

)تۆمه تیان بۆ دروستکرد، بوختانیان بۆ هه ڵبه ست( خوای گه وره ش )له و تۆمه ت 

و بوختانه یان( پاڕاستی و پاکیی ئاشکرا کرد وه  ئه و الی خوا زۆر به ڕێزو ئازیزه  

ا ٧٠ يَـٰٓأَيَُّہا ٱلَِّذيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱللََّه َوُقولُواْ َقواۡلً۬ َسِديًد۬

ئه ی ئه وکه سانه ی باوه ڕتان هێناوه  له  خوا برسن و پارێزکاربن، هه میشه  قسه  و 

گوفتاری به جێ و به سوود بکه ن.

َمـٰلَكُمۡ َويَغِۡفرۡ لَكُمۡ ُذنُوبَكُمۡۗ َوَمن يُِطعِ ٱللََّه َوَرُسولَُهۥ  َفَقدۡ َفاَز َفوًۡزا  لِحۡ لَكُمۡ أَعۡ ٧١ يُصۡ

َعِظيًا

ده کات،  په ســه ند  و  به جــێ  و  چــاك  کرده وه کانتــان  ئیــر(  )ئه وســا 

خــواو  فه رمانبــه رداری  ئــه وه ی  جــا  ده بێــت،  خــۆش  له گوناهه کانیشــتان 

بــێ  ســه رفه راز یه کی  و  ســه رکه وتن  ئیــر  ئــه وه   بێــت،  پێغه مبه ره کــه ی 

هێنــاوه .   به ده ســت  ســنووری  بــێ  ئه  نــدازه و 
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]مــن يضمــن ل مــا بــن لحييــه و مــا بــن فرجيــه أضمــن لــه الجنــة[ أخرجــه 

البخــاري.

واخر دعوانا ان الحمد لله  رب العاملین

بسم الله  الرحمن الرحیم

ــن  ــه  وم ــه  وصحب ــی ال ــد وعل ــه  محم ــول لل ــی رس ــام عل ــاة وس ــه  وص الحمدلل

ــه . وال

ــت  ــك ان ــة ان ــك رحم ــن لدن ــا م ــب لن ــا وه ــد اذ هدیتن ــا بع ــغ قلبن ــا ال تزی ربن

الوهــاب

ــوَن،  ِهــمۡ َواَل ُهــمۡ يَحۡزَنُ ــُمواْ َفــَا َخــوٌۡف َعَيۡ ــمَّ ٱسۡتََقـٰ ــُه ثُ ــواْ َربَُّنــا ٱللَّ إِنَّ ٱلَِّذيــَن َقالُ

االحقــاف ١3

به ڕاســتی ئه وانــه ی که ده ڵێــن : په روه ردگارمــان اللــه یــه و، پاشــان پابه نــدی 

ــن،  ــه ری به رده وام ــه ن و له س ــڕه وی ده ک ــت وره وان په ی ــن وڕاس ــه  ده ب ــه و ئیان ئ

ــن  ــگ ناب ــه  و دڵته ن ــی ی ــه ر ن ــان له س ــرس و بیمێکی ــۆره  ت ــچ ج ئه وانه هی

َملُوَن، االحقاف ١4 َجنَِّة َخـٰلِِديَن ِفيَہا َجزَآَءۢ مِبَا كَانُواْ يَعۡ َحـُٰب ٱلۡ ٓٮَِٕك أَصۡ أُْولَـٰ

ئه وانه به هه شتین و ژیانی نه مریی تیایدا ده به نه سه ر، له پاداشتی ئه و 

ٓٮَِٕڪــُة أاَلَّ تََخاُفــواْ  َملَـٰ تََقـٰــُمواْ تََتَنــزَُّل َعَيِۡهــُم ٱلۡ إِنَّ ٱلَِّذيــَن َقالُــواْ َربَُّنــا ٱللَّــُه ثـُـمَّ ٱسۡ

َجنَّــِة ٱلَِّتــى كُنُتــمۡ تُوَعــُدوَن ،فصلــت 3٠ کاروکرده وانــه دا  واْ ِبٱلۡ رِشُ َواَل تَحۡزَنـُـواْ َوأَبۡ

ده دا.  که ئه نجامیــان 

ئه وانــه ی به ڕاســتی وتیــان: په روه ردگارمــان )اللــه( یــه ، لــه وه ودوا بــه رده وام 

ــته   ــته  ده س ــه ره مه رگدا ده س ــه  س ــه وه  ل ــوون، ئ ــته  ب ــازه  ڕاس ــه و ڕێب ــدی ئ پابه ن

فریشــته  داده بــه زن بۆالیــان، پێیــان ده ڵێــن: هیــچ تــرس و بیمێکتــان نه بێــت 
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ــێ  ــان ل ــردوو، مژده ت ــۆ ڕاب ــت ب ــان نه بێ ــه م و په ژاره یه کت ــچ غ ــوو، هی ــه  داهات ل

ــێ ده درا... ــان پ ــۆی به ڵێنت ــی خ ــه  کات ــه  ل ــته ی ک ــه و به هه ش ــت ب بێ

نَيــا َوِف ٱألَِخــرَةِ ۖ َولَكـُـمۡ ِفيَهــا َمــا تَشــَتِهٓى أَنُفُســكُمۡ  نَحــُن أَوۡلَِيآُؤكـُـمۡ ِف ٱلَحَيــٰوِة ٱلدُّ

ُعــوَن، فصلــت 3١ َولَكـُـمۡ ِفيَهــا َمــا تَدَّ

)خــوای گــه وره  و فریشــته کانیش ده فه رمــوون(: ئێمــه  یــارو یــاوه رو هــاوکارو 

پشــتیوانی ئێوه یــن لــه  ژیانــی دنیــا و قیامه تیشــدا مژده تــان لــێ بێــت لــه  

به هه شــتدا هه رچــی ئــاره زووی ده کــه ن و داوای ده کــه ن بۆتــان ئاماده یــه ...

جــاء رجــل إىل النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم – فقــال: »مــرن بأمــر يف 

اإلســام ال أســأل عنــه أحــدا بعــدك، فقــال النبــي - صــى اللــه عليــه وســلم - 

ــتقم( ــم اس ــه ث ــت بالل ــل آمن )ق

واخر دعوانا ان الحمد لله  رب العاملین
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اإلعجاز مشتق من العجز۔

والعجز: الضعف أو عدم القدرة۔

واإلعجاز مصدره أعجز: وهو مبعنى الفوت والسبق۔

واملعجــزة يف اصطــاح العلــاء: أمــر خــارق للعــادة، مقــرون بالتحــدي، ســامل 

مــن املعارضــة۔

ــه: إعجــاز القــرآن النــاس أن يأتــوا مبثلــه. أي نســبة  وإعجــاز القــرآن : يقصــد ب

العجــز إىل النــاس بســبب عــدم قدرتهــم عــى التيــان مبثلــه۔

وقــد تحــدى اللــه املركــن أن يأتــوا مبثــل القــرآن أو أن يأتــوا بعــر ســور مــن 

ــه  ــه وشــهدوا ل ــه وبيان ــوا لباغت ــاء العــرب، وأذعن ــك بلغ ــه ، فعجــز عــن ذل مثل

باإلعجــاز، ومــازال التحــدي قامئــا لــكل اإلنــس والجــن۔

ْثلِــِه ُمْفَرَيَــاٍت َواْدُعواْ َمِن اْســَتطَْعُتم  ))أْم يَُقولـُـوَن اْفــَرَاُه ُقــْل َفأْتـُـواْ ِبَعــْرِ ُســَوٍر مِّ

ــن ُدوِن اللّــِه إِن كُنُتــْم َصاِدِقــَن((. ســورة هــود آية ١3 مِّ

))ُقــل لَّــِنِ اْجَتَمَعــِت اإلِنــُس َوالِْجــنُّ َعــَى أَن يَأْتـُـواْ مِبِْثــِل َهـــَذا الُْقــرْآِن الَ يَأْتـُـوَن 

مِبِْثلِــِه َولـَـْو كَاَن بَْعُضُهــْم لَِبْعــٍض ظَِهــراً((. ســورة اإلرساء آيــة88
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ئیعجازی زیندوو بوونه وه  نمونه ی په نجه مۆر

أَيَْحَسُب اإْلِنَساُن أَلَّن نَّْجَمَع ِعظَاَمه 3

بكه ینــه وه : ســاز  مــرۆڤ  ســه رپه نجه كانی  پێشــه و   ده شــتوانین 

أيحســب اإلنســان أن لــن نجمــع عظامــه ئایــا ئاده میــی پێــی وایــه  كــه  هه رگیــز 

ــه (  ــوڕی ره بیع ــی ك ــه وه  ؟! )عه دی ــردن كۆناكه ین ــاش م ــی( پ ــكه  )رزیوه كان ئێس

ــه ی  ــه ؟ ك ــه ت چۆن ــلم( رۆژی قیام ــه و س ــه علی ــی الل ــه ری وت: )صل به پێغه مب

دێــت..؟ چــۆن ده بێــت..؟ په یامبــه ر )صلــی اللــه علیــه و ســلم( به درێــژی 

ــڕوات  ــه ر ب ــم ه ــش بیبین ــه ر به چاوی ــی: ئه گ ــش وت ــكردو، )عه دی(ی ــۆی باس ب

ــه   ــكه  رزیوان ــه و ئێس ــوا ئ ــت خ ــم ناڵێی ــر پێ ــه  ئاخ ــی: باش ــه م! وه گوت ــێ ناك پ

چــۆن كۆده كاتــه وه ..؟ جــا بــۆ دووپاتكردنــه وه ی ئــه و رووداوه  ئــه و ئایه تــه  هاتــه  

خــواره وه  فه رمــووی:

َي بََنانَُه 4 بََىٰ َقاِدِريَن َعَىٰ أَن نَُّسوِّ

ــی  ــه ر په نجه كانیش ــی س ــه  و خه ت ــه ت نه خش ــه  ته نان ــن ك ــه  به توانای ــێ ئێم به ڵ

ــه وه ،  ــش و نهێنیه كانی ــوو نه خ ــه  هه م ــه وه ، ب ــك بكه ین ــك و پێ ــۆی ڕێ ــو خ وه ك

ــێ،  ــێكیر ناچ ــی كه س ــێ له ه ــچ كه س ــه رپه نجه ی هی ــه ی س ــكا نه خش له كاتێ

ده توانیــت بــۆ پــر ورده كاریــی ئــه و ڕاســتیه  ســه رێك له كتێبــی: )وتــه ی زانــاكان 

ــت. ــوا( بده ی ــاوه ڕ به خ و ب

و اخر دعوانا ان الحمد لله  رب العاملین
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ڕه واندنه وه ی گومان له سه ر ٢ ئایه تی قورئانی پیرۆز

زۆرن ئــه و که ســانه ی شه مشــه مه  کوێــره  ئاســان و چاویــان بــه  ڕۆژ هه ڵنایــه ت!. 

هه مــوو  بــن!.  ئاســا  خۆیــان  خه ڵکیــش  ده یانه وێــت  و  نیــن  هیــچ  خۆیــان 

نــاڕه واو،  به رژه وه نــدی  بــۆ  ئــه والوه   خســتۆته   به رزیــان  ڕه وشــتێکی  به هــاو 

ڕاســتی  لــه   گه رییــه وه !.  نــوێ  به نــاو  ئاســان  توتــی  ده رخســن!.  خــۆ  وه  

تێناگــه ن و به ره نــگاری ده کــه ن!. خــۆ په رســن و مێشــکی تێگه شــتنیان 

ــر ده فرۆشــن!.  ــانی ت ــان به که س ــان داخســتووه !. شــه ڕی خۆی ــتی خۆی به ده س

عه ره بــی نازانــن و به ره نــگاری »ســیبه وه ی« ده کــه ن !. هیــچ ته فســیرێکیان 

نه خوێندوه تــه وه و خۆیــان بــه  ته بــه ری و ئیــن که ســیر ناگۆڕنــه وه !. قورئــان بــه  

دانــراو ده زانــن و، ئایه تێکیشــیان پــێ دانانرێــت!. قورئــان بــه  ئه فســانه  ده زانــن 

ــه   ــه ن ک ــتانێك ده ک ــۆ ش ــه  ب ــام ده بــن!. بانگه ش ــش سه رس ــه و مه ته ڵی و، به خ

خۆشــیان پێــی ڕازی نیــن!. داوای مافــی ئافره تــان ده کــه ن و، بازرگانــی بــه  مافی 

ــش  ــی مرۆڤی ــه ن و، ماف ــرۆڤ ده ک ــی م ــۆ ماف ــه  ب ــه ن!. بانگه ش ــه وه  ده ک ئافره تان

پێشــێل  به رانبــه ر  ئــازادی  و  لــێ ده ده ن  ئــازادی  پێشــێل ده کــه ن!. الفــی 

ده کــه ن!. خوایــان بــه  خــوا قبــوڵ نــی یــه  مــرۆڤ ده که نــه  خــوای خۆیــان!. بــه  

مــوو بــه  گوێــی خــوا ناکــه ن و بــه  مــووش لــه  فه رمانــی گه وره کانیــان ال نــاده ن!. 

ــان!.  ــی خۆی ــه  دوژمن ــورد ده که ن ــا ک ــه  هه زاره ه ــه ن و ب ــی ده ک ــاو کوردایه ت به ن

ــۆ  باســی گه نده ڵــی ده کــه ن و له خۆیــان گه نــده ڵ تریــش نــی یــه !. بانگه شــه  ب

ــه !.  ــی ی ــان ن ــیان خوێنده واری ــه ن و، خۆش ــدن ده ک خوێن

هه مــوو ئــه و وتانــه ی ســه ره وه  پێــم بــاش بــوو هــه روه ك پێشــه کیه ك بێــت 

ــام  ــان و ئیس ــه  قورئ ــه  دژ ل ــه ی ک ــان ئه وان ــه که وه . بێگوم ــاو باس ــه  ن ــۆ چوون ب

ده دوێــت بــه  نــاڕه وا کــه م تــازۆری هه مــوو ئه وشــتانه ی باســان کــرد تێیاندایــه . 
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قســه یه ك  کۆمه ڵــه   که ســانێك  به داخــه وه   زۆر  زۆرن .  که ســیش  منونــه ی 

بووه تــه  ویــردی ســه ر زمانیــان و هــه رده م ده یڵێنــه وه  وه ك وا بێــت شــتێکی 

زۆر گرنگیــان به رهــه م هێنــا بێــت؟! بــه و جــۆره  ووتانــه  هــه م خۆیانــی پــێ 

نارشیــن ده کــه ن وه  هــه م ئــازاری به رانبه ریشــیان ده ده ن!. مســوڵانان بــه  

ــی  ــی ژیان ــه وه  که چ ــه  قورئان ــان ب ــته  بوونی ــۆی وابه س ــن به ه ــوو ده زان دواکه وت

ــتم  ــه وه . زۆر ش ــاره ی ده که ن ــه رده م دووب ــه  ه ــه  ووته ی ــه و کۆمه ڵ ــه ر ئ ــان ه خۆی

پێیــه و وه زۆرشــت به ردڵــی گرتــم بــه  شــێوه یه ك وا به ره به یانــه  کاتژمێــر شــه ش 

ــه ر  ــه  له س ــه  دووان ــه که مه وه  ک ــاو باس ــه  ن ــووم. ده چم ــتا نه خه وت ــو وه  هێش و نی

کۆمه ڵــه  ئایه تێکــی پیــرۆزی قورئانــی کــه  هــه رده م دوژمنانــی مســوڵان و 

ــتیوانی  ــه  پش ــه ن. ب ــار ده ک ــێ تاوانب ــامی پ ــرۆزی ئیس ــی پی ــی، ئاین حه قایه ت

ــه  پشــت به ســن  ــۆ ته فســیر ده کــه م ب ــان ب ــه و ئایه تانه ت ــه ك به یه کــی ئ خــوا ی

ــیر،  ــن که س ــیری ئی ــه : ته فس ــه ن له وان ــه ی متان ــه  جێگ ــیرانه ی ک ــه و ته فس ب

قورتوبــی، جه الله یــن، ته بــه ری. بــۆ ڕه واندنــه وه ی ئــه و گومانــه  ناشــیاوانه ی کــه  

به رانبــه ر بــه  قورئــان ده کرێــت بــه  ئومێــدی ڕه واندنه وه یــان. بــۆ ته فســیر کــردن 

ئایه ته کانــی قورئــان بێگومــان کۆمه ڵــه  زانیاریــه ك پێویســته   و ڕاڤه کردنــی 

له وانــه :

ــه ر  ــه ك ه ــه  ن ــه و کۆمه ڵ ــه اڵم ئ ــه وه ، ب ــه  ڕێزمانی ــه واو ب ــی ت ــی عه ره بیه ک ١-زانین

عه ربیــش نازانــن به ڵکــو حه رفــه  جه ڕه کانیشــیان نه بیســتووه !.

وه ك  تــه واو،و  به شــێوه یه کی  ئایه تــه کان  وه یــان  ئایه ته کــه   لــه   ٢-گه یشــن 

ــه  ٢٠% ڕون نییــه   ــه اڵم ل ــه  ب ــان ڕوون ــه  8٠% ی قورئ خــۆی، چونکــه  ئاشــکرایه  ل

ــش  ــه  ئه وی ــاد هه ی ــه  ئیجتیه ــتیان ب ــه  پێویس ــی ی ــان ن ــتنیان ئاس ــه  تێگه ش وات

ــه ك ده م ڕووت!. ــاو پســپۆڕی خــۆی ده کرێــت ن ــه  زان ب

ئه ویــش  کــه   ئایه تــه کان،  وه یــان  ئایه ته کــه   دابه زینــی  هــۆکاری  ٢-زانینــی 
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یارمه تــی ده رێکــه  بــۆ گه شــن لێــی، ناکرێــت بــێ ئــاگا بیــت لــه  هــۆکاری 

پــێ  خه ڵکــی  و  بده یــت  له ســه ر  فه تــوای  و  دابه زینیــان  وه یــان  دابه زینــی 

بکه یــن. گومــڕا 

ــان  ــوه  ی ــه  دابه زی ــه  مه کک ــه  ل ــۆ منون ــه  ب ــی ئایه ته ک ــوێنی دابه زین ــی ش 3-زانین

لــه  مه دینــه ، وه  زانینــی ئــه و شــتانه ی کــه  په یوه ســن به وانــه وه ، بــۆ منونــه  

ــه  مه ککــه دابه زیــوه  چ حوکمێــك ده رده خــات وه هه روه هــا مه دینــه ،  ئایه تێــك ل

ــه ی!؟. ــه ر بک ــه ی له س ــه یریوه  قس ــه  موس ــه و ب ــت له وان ــاگا بی ــێ ئ ــت ب ناکرێ

4-ڕه چاوکردنــی پــاش و پێشــی ئایه ته کــه ، ناکرێــت ئایه تێــك په یوه نــدی بــه  

پێشــی وه یــان پاشــیه وه  هه یــه  به ته نهــا حوکمــی له ســه ر بــه ی. بــۆ منونــه  

ــَن[ واتــه  وه یــل  ــٌل لِلُْمَصلِّ ئایه تــی 4ی ســوره تی املاعــون کــه  ده فه رمــوێ ]َفَويْ

ــه و ســزا بــن  ــۆ نوێــژ کــه ران، ده ی خــۆ گونجــاو نــی یــه  نوێژکــه ران توشــی ئ ب

خــۆ ئه گــه ر وابێــت دژایه تیه کــی لــه  ئاینه کــه  خۆیــدا ده بێــت ئــه و هه مــوو 

ــژ کۆڵه کــه ی دینــه   ــژ ده کــه ن وه  نوێ ــر کــه  باســی نوێ ــه ی ت ــه ت و فه رموودان ئای

وه ك له نــاو خۆشــاندا هــه ر بــه و شــێوه یه  نــارساوه ،  یه کــه م شــتێك کــه  مــرۆڤ 

لــه  گــۆڕدا پرســیاری لــی ده کرێــت نوێــژه  وه ك لــه  فه رمــووده  ڕاســته کاندا 

ــه   ــه م ئایه ت ــه اڵم ئ ــاڕۆم، ب ــه  زۆر له ســه ری ن ــی ی ــژ ن ــووه  باســه که  باســی نوێ هات

ســوره ته   هه مــان  ٥ی  ئایه تــی  ئه ویــش  هه یــه   پاشــییه وه   بــه   په یوه نــدی 

کــه  ده فه رمــوێ ]الَِّذيــَن ُهــْم َعــْن َصَاتِِهــْم َســاُهوَن[  کــه  مه به ســت ئــه و 

ــی  ــاو خه ڵک ــه  ڕووه وه  له به رچ ــه  ل ــون( وات ــه  دووڕوون )املنافق ــه  ک نوێژکه رانه ی

دا نوێــژ ده کــه ن بــه اڵم  خۆیــان نوێژکــه ر نیــن وه ك ئیــن عه بــاس ڕه زای خــوای 

لێبێــت ده فه رمــوێ له ته فــرسی ئیــن کثیــردا. له بیرمــه  مامۆســتایه ك! لــه  

کوردســتان لــه  پۆلــدا ئــه و ئایه تــه ی هێنابــووه وه  بــۆ قوتابیــه کان و لۆمــه ی 

ــردن!. ــژ ک ــه ر نوێ ــوون له س کردب
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٥-زانینی ناسیخ و مه نسوخ ئه و حوکانه ی که  په یوه سن پێوه ی.

ئــه و خااڵنــه ی ســه ره وه  ته نهــا که مێکــی زانیاریــن ده بیــت بزانرێــت ئه گــه ر 

بێــت و ســه یرێکی په رتوکــی )تعریــف الدارســین، مبناهــج املفســیرن( بکه یــن 

ــا ٦٠  ــه ڕه  ٥١وه  ت ــه  الپ ــدی ل ــاح الخالی ــد الفت ــاح عب ــۆر ص ــینی دکت ــه  نوس ل

ــۆ  ــۆ موفه ســیرته نها ســه ردێڕه کانیتان ب ــه  ده کات ب ــه  گرنگان ــه و زانیاری باســی ئ

ده نوســم:

ڕاســتی  بــه   نازانێــت  هــه ر  هه یــه   کــه س  زۆر  قورئــان.  له ســه ر  ١-زانیــاری 

ــیر  ــی ته فس ــه  که چ ــه ر مه پرس ــد ه ــاری ته جوی ــی زانی ــه وه  باس ــه و ئ بیخوێنێت

ده کات!.

ــێ  ــه ك نه زان ــه وه   ن ــه  قورئان ــته  ب ــه  په یوه س ــونه ت. چونک ــه ر س ــاری له س ٢-زانی

صحیــح و ضعیــف چــی یــه  ته فســیر بــکات ئــه و باســی ده رهێنانــی فه رمــووده  

)التخریــج( هــه ر مه پرســه  کــه  نه شــیان بیســتووه  له وانه یــه  وا تێبکــه ن ئێســته  

ئێمــه  باســی فیلــم ده رهێنــان و کلیــپ بکه یــن!.

3-زانیــاری له ســه ر ژیانــی پێغه مبــه ر درودی خــوای لــێ بێــت وه  هه روه هــا 

ــی  ــه  گۆران ــری ئه وان ــه وه ك له ب ــت. ن ــێ بێ ــان ل ــی ڕه زای خوای ــی هاوه ڵه کان ژیان

ــێت!. ــه کان بناس ــژان و یاریچی بێ

4-زانیــاری له ســه ر مێــژووی قورئــان. وه ك له ســه ره وه ش ئاماژه مــان پێکــرد 

ناســخ و مه نســوخ و هــۆکاری دابه زینــی. وه ك مه ککــی و مه ده نــی 

٥-زانیاری له سه ر بنه مای ته فسیری قورئان.

ــۆ  ــه  عه ره بیــه  بــه اڵم ب ــان ب ٦-زانیــاری له ســه ر عه ره بیه کــی ڕه وان. چونکــه  قورئ

هه مــوو جیهــان نــه ك هــه ر بــۆ عــه ره ب.

٧-زانیــاری له ســه ر ڕیزمانــی عه ره بــی )العلــم بالنحــو والــصف(. نــه ك فیعــل و 

اســم لێــك جیــا نه کاتــه وه .



170

8-زانیــاری له ســه ر به الغه تــی قورئــان )الباغــة(. نــه وه ك نه زانــێ تشــبه و 

ــه !. متثیــل چــی ی

القرآنیــة(.  بالقــراءات  )العلــم  قورئــان  خوێندنه وه کانــی  له ســه ر  ٩-زانیــاری 

نــه وه ك هــه ر یــه ك خوێندنــه وه ش نه زانــێ!.

ــت  ــه ر نه بێ ــه وه  ه ــی که م ــامی. به الن ــاوه ڕی ئیس ــرو ب ــه ر بی ــاری له س ١٠-زانی

شــه رحی عه قیــده ی ته حــاوی بینــی بێــت نــه وه ك بۆخــۆی عه قیده یه کــی 

دانابێــت!

ــای  ــێ چ ج ــش نه زان ــه ر فیقه ی ــه وه ك ه ــه. ن ــی فیق ــه ر ئوصوڵ ــاری له س ١١-زانی

ئوصــوڵ!.

١٢-زانیــاری له ســه ر مێــژووی نه فامــی و جاهیلــی عــه ره ب پێــش ئیســام. 

ــت!. ــر بێ ــل ت ــه زان و جاهی ــه وان ن ــۆی ل ــه وه ك خ ن

ــوح و  ــی ن ــه  وه ك گه ل ــۆ منون ــوو. ب ــی پێش ــژووی گه الن ــه ر مێ ــاری له س ١3-زانی

ــه وه ك خــۆی بۆخــۆی فیرعــه ون بێــت!. ــی فیرعــه و، ن مثــود،  هه روه هــا گه ل

ــه   ــت ئێم ــه وه ك وابزانێ ــاوازه کان. ن ــه  جی ــه  فیکری ــه ر مه زهه ب ــاری له س ١4-زانی

ــن!. ــۆ ئه ژمێری ــزی ب گوێ

١٥-ســه قافه تێکی زانســتی ســه رده میانه ی هه بێــت. نــه ك ســه رده میانه  بــه  

کلیــپ و ده گــه و ڕه قــس بزانێــت!.

مه به ســت لــه  زانســتی ســه رده میانه  ئــه م زانســتانه  ده گرێتــه وه : فه لــه ك، طــب، 

ــه کان،  ــه  ده رونی ــاره ت، زانیاری ــتوکاڵ، توج ــه ت، کش ــگا، سیاس ــوری، کۆمه ڵ ئاب

له زمانــی  نــه وه ك  حوکم...تــاد.  بنه ماکانــی  په یوه ندیــه کان،  ڕاگه یانــدن، 

دکتــۆرو ده روننــاس و ئه وانــه وه  بــدوێ و خــۆی بۆخــۆی ته قــه ی ســه ری بێــت!.

ئــه و خااڵنــه ی ســه ره وه  گرنگــه  بــۆ ئــه و که ســانه ی کــه  ته فســیر ده کــه ن. 

ڕه وشــی  خــو  لــه   کــه   گرنگــه   هه روه هــا  تــر  خاڵــی  کۆمه ڵێــك   هه روه هــا 
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ــان  ــه  هه م ــه روه ك ل ــن ه ــێ ده که ی ــان پ ــی ئاماژه ی ــه  کورت ــن ب ــیردا هه ب موفه س

په رتوکــی دکتــۆری ناوبــراودا هاتــووه  الپــه ڕه  ٦١ تــا الپــه ڕه  ٦٦.

ــه وه ك  ــت. ن ــتی هه بی ــه واو ڕاس ــاوه ڕی ت ــرو ب ــان بی ــیری قورئ ــت موفه س ١-ده بی

دژی بێــت چونکــه  بێگومــان ئه وکاتــه  گــوێ نــادات وابێــت یــان نــه  وه ك ده بینین 

چــۆن ئــه م قورئانــه  بووه تــه  چقڵــی چاویــان و هــه رده م دژایه تــی ده کــه ن!.

٢-ده بێــت پابه نــد بێــت بــه  ســونه تی پێغه بــه ر درودی خــوای لــێ بێــت وه  

هاوه اڵنیــه وه ڕه زای خوایــان لــێ بێــت وه  هه روه هــا ئه وانــه ی دوای هــاوه اڵن 

ــح(. ــلف الصال ــاکان )س ــن( وه  پیاوچ ــوون )التابعی هات

3-ده بێت بیرو بیرکرنه وه  ته واو بێت. نه وه ك هه ر بیری الی هورگی بێت!.

4-نابێــت گاریگــه ر بــوو بیــت به و بــه  فکــره  جیــاوازه کان. وه ك القدریــة، الرافضة، 

الخــوارج، املعتزیلة..هتــد. نــه وه ك خــۆی بۆخــۆی له وانــه ش خراپــر بێت!.

ــوڵانان هه بێــت. نــه وه ك به گومانــه وه  بڕوانێتــه   ٥-ده بێــت متانــه ی بــه  مس

هه مــوو ســوڵانان و خۆشــی پیــاوی ئه مــاو ال بێــت!.

ئــاره زووی  هــه واو  هــه ر  نــه وه ك   بێــت.  ئــاره زوو  هــه واو  ٦-نابێــت خاوه نــی 

بێــت!. مه به ســتی 

ــت  ــه ك نه زانێ ــدا. ن ــه  کرداره کانی ــوادا ل ــه ڵ خ ــه  گ ــت ل ــتگۆ بێ ــت ڕاس ٧-ده بێ

ــه !. ڕاســتی چــی ی

8-ده بێــت خــۆ به که مگــر بێــت لــه م دونیایــه دا. نــه وه ك هــه ر ســه یری ئاســان 

ــکات و خه ڵــك به کــه م بزانێــت!. ب

٩-ده بــێ بیــری الی دوا ڕۆژ بیــت. نــه ك هــه ر نه زانێــت ئــه م دونیــاش چــی یــه ! 

هه مــووی بــه  درۆ هه ڵکــه وت بزانێــت، له کاتێكــدا بچوكریــن منونــه ی بــۆ 

ــت!. ــۆن ده بێ ــا چ ــا ن ــا ن ــێ ن ــه  ده ڵ ــه  هه ڵکه وت ــت ئه م ــه وه  بڵێی بێنیت

١٠-ڕێــڕه وی قورئانــی گرتبێتــه  بــه رو ئــه و ئاراســته ی گرتبێــت. نــه وه ك هــه رده م 
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ــت!. ــدا بێ ــری دژایه تی له بی

١١-ده بێــت دوور بێــت لــه  گوناهــو تــاوان و خــراپ و خراپــه کاری. نــه وه ك خــۆی 

کانــگای تــاوان و خراپــه کاری بێــت!.

ــه ر  ــه وه و له س ــه  پێچه وان ــه وه ك ب ــان، ن ــه ر قورئ ــت له س ــر بێ ــت پێداگ ١٢-ده بێ

هیــچ!. بنه مایه کــی 

١3-ده بێــت خــۆ پارێــز بێــت له وشــتانه ی کــه  قورئــان داوامــان لــێ ده کات 

خۆمانــی لــێ بپارێزیــن، له وانــه  خــۆش ویســتنی دونیــاو هــه واو ئــاره زوو، 

ــت  ــێ بێ ــوای ل ــش دوردی خ ــه  پێغه مبه ری ــۆی ب ــه وه ك خ ــن. ن ــه زل زانی ــۆ ب خ

نه گۆڕێتــه وه !.

١4-ده بێــت بیــرو هۆشــی له ســه ر خــۆ بێــت، بــۆ منونــه  شــتی له بیــر نه چێتــه وه ، 

هــه رده م بیــری لــه الی خــۆی بێــت، وه اڵمدانــه وه ی تــه واو بێــت، ژیــری له ســه ر 

ــۆ بکه یــت دوای که مێــك هــه ر وه ك  ــه وه ك ئێســته  قســه یه کی ب خــۆی بێــت. ن

ــا فه یله ســوف بێــت!. ــه  چاوی وابێــت ئه ویــش نه بــوو بێــت و شــێت ل

له وانه یــه  بڵێــن باشــه  خــۆ ئــه م باســه  ڕه واندنــه وه  هه ندێــك گومــان بــوو له ســه ر 

هه ندێــك ئایه تــی قورئانــی پیــرۆز که چــی مانــدوو بوویــن لــه  خوێندنــه وه  هێشــتا 

ئــه و خااڵنه مــان  له وه اڵمــدا ده ڵێیــن گرنگــه   ئایه تێــك؟  نه گشــتیه نه  هیــچ 

ــاق بێــن  ــه  قســه ی بریقوب ــن ب ــا چیــر که ســانیك نه توان ــه  پێــش چــاو بێــت ت ل

ــی  ــه وه  وه  خۆش ــی ی ــی خه ڵک ــتنه  دڵ ــان خس ــه  گوم ــکات ب ــان ب ــه  قورئ ــاس ل ب

ئــاگاداری لــه  دونیــا نه بیــت خۆتــان ده توانــن دادگــه ر بــن ئه گــه ر گومانێکتــان 

ــن  ــه ن بزان ــتکه ره کە بک ــان دروس ــه یری گوم ــك س ــه ر ئایه تێ ــه ر ه ــت له س بیس

ئــه و خااڵنــه ی تیایــه ؟ خــۆ ئه گــه ر وه اڵمه کــه ی نه خیــر بــوو ئــه ی ئیــر بــۆ 

گومــان دروســت ببێــت؟. زۆر قســه مان هه یــه  له ســه ر ئــه و که ســانه ی کــه  

ئــه م جــۆر پروپاگه ندانــه  بــاڵو ده که نــه وه  وازی لــێ ده هێنیــن و ده ڕۆینــه  ســه ر 
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ــرۆز  ــی پی ــه ره و قورئان ــر تێگه شــت و چومنــان ب ــۆ زیات ــه  ب ــه و  ئایه تان ــك ل هه ندێ

ــه . ــه و قورئامــه ی کــه  تاکــه  به رنامــه ی خۆشــنودی هــه ردوو دونیای ئ

یه کێك له و ئایه تانه ی که  ئیسامی پێ تاوانبار ده که ن ئه م ئایه ته یه :

]َوإِْن ِخْفُتــْم أاَلَّ تُْقِســطُوا يِف الَْيَتاَمــى َفانِْكُحــوا َمــا طَــاَب لَكـُـْم ِمــَن النَِّســاِء َمْثَنــى 

َوثثـُـَاَث َوُربَــاَع َفــإِْن ِخْفُتــْم أاَلَّ تَْعِدلُــوا َفَواِحــَدًة أَْو َمــا َملَكَــْت أمَْيَانُكُــْم َذلِــَك أَْدىَن 

ــه روه ری  ــی دادپ ــام نه دان ــه  ئه نج ــان ل ــه ر ترس ــه : ئه گ ــاء 3 وات ــوا[ النس أاَلَّ تَُعولُ

ــه وه  واز  ــان، ئ ــه ری خۆت ــه  هاوس ــه ر بیانکه ن ــدا )ئه گ ــێ باوکه کان ــه  ب ــه ڵ کچ له گ

لــه  ئــه وان بهێنن(،ئــه وه  لــه  ئافره تانــی تــر کــه  حه اڵڵــن بۆتــان ژن مــاره  بکــه ن 

دوو دوو، یــان ســیان ســیان، یــان چــوار چــوار ،)ئه ڵبه تــه  له یــه ك هاوســه ر زیاتــر 

ــه   ــه وه ی ک ــان ل ــه ر ترس ــۆ ئه گ ــه ( خ ــۆی هه ی ــی خ ــی تایبه ت ــه رج و بارودۆخ م

ــا یــه ك ژن مــاره   ــه وه  ب ــه  نێــوان هاوســه ره کانتاندا( ئ ــن )ل ــه روه ر ب نه توانــن دارپ

بکــه ن، یــان ئــه و که نیزه کانــه ی کــه  هه تانــن )کــه  دیارده یه کــی کاتــی بــوو، 

ــه ن  ــته م نه ک ــه وه ی س ــره  ل ــکرا نزیک ــه  باس ــه وه ی ک ــرد(، ئ ــڕی ک ــام بنه ب ئیس

ــان. ــیری ئاس ــه  ته فس ــه ن( بڕوان ــڕه وی بک ــه ر په ی )ئه گ

کورتــه ی ئــه م ئایــه ت ئه وه یــه  کــه  ڕێگــه  پێــدراوه  تــا چــوار ژن مــاره  بکرێــت بــه اڵم 

ــژه ی  ــدا ڕێ ــه رده می نه فامی ــدا. له س ــه  نێوانیان ــه  ل ــش دادگه ریی ــه رج ئه وی ــه  م ب

ژنــی هه بــووه !  وا هه بــووه  ٥٠  بــۆ ژن هێنــان که ســی  نه بــوو  کــراو  دیــاری 

ــنورێکی  ــامی س ــه ریعه تی ئیس ــووه ، ش ــی هه ب ــوو که مت ــرو وه  هه ب ــوو زیات هه ب

ده رده که وێــت.  ئایه ته کــه دا  لــه   وه ك  به مــه رج  وه   ژنــه    4 ئه ویــش  دانــا  بــۆ 

دادگــه ری مه رجــه  وه  هــۆی نادادگــه ری لــه  نێــوان ژنــدا ســزای خــوای گــه وره ی 

بــه  دواوه وه یــه . هێنانــی تــا چــوار ژن کۆمه ڵێــك گرفــت چاره ســه ر ده کات 

وه ك ئــه و گرفتانــه  بــه  ئاشــکرا ده بیرێــن  له وانــه : قه یــره ی، بێوه ژنــی بــێ 

زۆربــه ی  لــه   پیســی.  داوێــن  که مکرنــه وه ی  وه یــان  بنبــڕ  سه رپه رشــتیار، 
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کۆمه ڵگاکانــدا ده بینیــن ڕێــژه ی ئافــره ت زۆرتــره  لــه  پیــاو ئه ویــش به هــۆی 

کۆمه ڵێــك هــۆکاره وه . ئــه و هه مــوو ئافره تــه  چ بکــه ن؟ ئایــا ئــه و ئافره تانــه ی کــه  

دژی پیاوه کانیانــن لــه وه ی ژنێکــی تــر بهێنــن ئه گــه ر خۆیــان بخه یتــه  جێگــه ی 

ئــه و ئافره تــه ی کــه  پیاوه کــه ی ده یهێنــێ چ ده ڵــێ؟ خــۆ ئه گــه ر بڵێــن شــتێکی 

خراپــه و نابێــت خــۆ ده بــوو کــه س شــوی نه کردایــه  بــه  پیــاوی ژنــدار. ئافره تێــك 

بــه  ته نهایــی و له گــه ڵ مــاڵ باوکــی وه یــان به ته نهــا بێــت باشــه  وه یــان له گــه ڵ 

ــی  ــی ئه مه ریک ــتی کچێک ــك ویس ــه؟ کوڕێ ــۆ منون ــه  ب ــی هه ی ــه  ژنێک ــك ک پیاوێ

بهێنــێ کــه  تــازه  مســوڵان بــوو بــوو کچه کــه  بــه  کوڕه کــه ی ووت مــن تــۆم بــه  

دڵــه  بــه  هه مــوو شــیوه یه ك بــه اڵم ته نهــا مه رجێکــم هه یــه  ئه ویــش ووتــی 

مه رجه کــه ت چــی یــه ووتــی ژنــی تــر نه هێنیتــه  ســه رم ئه ویــش پێــی ووت مــن 

ته نهــا پرســیارێکت لــێ ده کــه م ووتــی چــی یــه  ووتــی باشــه  تــۆ ئێســته  پێــت 

باشــه  شــوو بکه یــت به مــن ئه گــه ر ژنێکــی تریشــم هه بێــت وه یــان هــه روا 

به بــێ مێــرد دابنیشــی هه مــوو ژیانــت وه اڵمــی نه بــوو چونکــه  پرســیاره که  

زۆر واقعــی بــوو. لــه  ڕاســتیدا فره ژنــی مافێکــی باشــه  بــۆ ئافره تــان وه  ڕه حــم و 

ــت  ــن ناتوانێ ــاو بکه ی ــه یری پی ــت و س ــه ر بێ ــه ، ئه گ ــوای گه وره ی ــی خ به زه یه ک

ژنێــك بهێنــێ کــه  مێــردی ببێــت یانــی ژنێــك و دوو مێــرد کــۆ نابنــه وه  وه  ئه گــه ر 

ــه م  ــوو ده بێــت ئ ــه کان هه مــووی مێــردی ب ــاو ژن ــه  کۆمه ڵگه یه کــدا ژی ــك ل پیاوێ

ــری  ــه رێکی ت ــچ چاره س ــت و هی ــدا بگرێ ــه  خۆی ــووه  دان ب ــك ب ــاوه  هه رچۆنێ پی

ــه اڵم  ــردا، ب ــی ت ــه ڵ پیاوێک ــکات له گ ــه راکه تی ب ــت ش ــه  ناتوانێ ــه  چونک ــی ی ن

ــه م  ــه ز ناک ــه اڵم ح ــه  ب ــره  ژنی ــه م ف ــه ر ئ ــه  زۆره   له س ــۆی. قس ــاییه  ب ــه  ئاس ژنه ک

ــان و بارودۆخــی  ــه  ژی ــن ل ــه اڵم ئه گــه ر تێڕامانێــك بکه ی ــژی بکه مــه وه  ب زۆر درێ

ــۆ  ــه  ب ــان پێی ــه وان چی ــه ن ئ ــه م ئایه ت ــه  دژ ب ــه ی ک ــه ن و حیزبان ــه و که ســو الی ئ

ــه اڵم خۆشــی زیاتــر  چاره ســه ری کارێکــی وا. ده بینیــن زۆرێــك دژی فره ژنیــه  ب
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لــه  چــوار ژنیشــی هه یــه !؟. ده بینیــن زۆرێــك دژی فره ژنیــه  بــه اڵم ژنه کــه ی 

خــۆی پشــتگوێ خســتووه و هــه ر شــه وێك له گــه ڵ ئافره تێکــدا ده خــه وێ! 

ــان پێشــێل ده کــرێ  ــره ت له هه مــوو الیه کــه وه  ســوك و مافی ــی ئاف ــه  ماف ئه مه ی

ــرێ،  ــی ڕاده بوێ ــه دزی له گه ڵ ــان ب ــاره  ی ــه  پ ــه  ب ــك ک ــه ڵ ئافره تێ ــه ك له گ له الی

له الیــه ك خیانه تــی لــه  هاوســه ره که ی خــۆی کــردووه  کــه  ئه مــه  ئێســته ی 

ــی  ــیان ن ــچ دینێکیش ــه  هی ــه ی ک ــه ن ئه وان ــی ناک ــکاش قبوڵ ــاو ئه مه ری ئه وروپ

یــه  وه یــان شــوێنی ناکــه ون. ئــه و پرســیاره مان ئاراســته ی چه نده هــا کــه س 

ــت؟  ــی ده که ی ــکات چ ــێ ب ــت ل ــه ت خیانه ت ــه ر مێرده ک ــا ئه گ ــه  ئای ــردووه  ک ک

بــێ ســێ و دوو یه کســه ر ده یانــووت جیــا ده مبــه وه  لێــی چونکــه  هــه ر ئه وه نــده  

ــێ  ــی ب ــه  منداڵ ــه  ب ــی کۆمه ڵگ ــس بوون ــه  پی ــاس ل ــه وه  ب ــه . ئ ــته اڵتی هه ی ده س

ــن،  ــه ك الیه ن ــه الی ی ــا ل ــان ته نه ــن وه ی ــڕی دایه نگاگان ــه  پ ــه  ک ــاوك هه رمه ک ب

به بــێ ســۆزی دایــك و بــاوك وه یــان یه کێکیــان، ئــه ی لــه  کوێیــه  مافــی منــداڵ!؟ 

مافیــان ئه وه یــه  به بــێ کــه س له دایــك بــن!؟ مافیــان ئه وه یــه  ســه رگه ردان 

ــوو  ــه و هه م ــن!؟ ئ ــه  بزان ــه  ووش ــا ب ــاوك ته نه ــك و ب ــه  دای ــان ئه وه ی ــن!؟ مافی ب

ــه ن  ــکرندا نای ــه  له باس ــت ک ــت ده بێ ــتیه وه  دروس ــۆی به دڕه وش ــه  به ه ــه  ک کێش

ئه وه نــده  زۆرن. جــا بۆیــه  زۆر زۆر جێگــه ی خۆیه تــی ئه گــه ر یه کێــك کاری 

به دڕه وشــتی کــرد له گــه ڵ ئه وه شــدا خیزانــی هه یــه  زۆر جێگــه ی خۆیه تــی 

ــازاره   ــه و ئ ــو ئ ــه  وه  به ڵک ــۆ کۆمه ڵگ ــه  ب ــه  میکرۆب ــه ی چونک ــاوی ب ــه رد له ن ــه  ب ب

ببێتــه  مایــه ی ئــه و تاوانــه  گــه وره ی و وه  ببێتــه  وانــه ش بــۆ خه ڵکانــی تــر تــا ئــه و 

مافــه  نــه ده ن بــه  خۆیــان کــه  جــۆره  خیانه تێکــی به وشــێوه  بکــه ن ئــه و هه مــوو 

بــۆ  نه بوونــی  گوێڕایــه ڵ  هه موویانــه   له ســه روی  بکه وێتــه وه   لــێ  تاوانــه ی 

فه رمانــی خــوای گــه وره .   جــا گــه ر ئێســته  دوای ئــه م ڕوونکردنــه وه  بگه ڕێینــه وه  

ــووه   ــم( هات ــه ی )خفت ــه ر ووش ــدا له س ــیری قورطوبی ــه  ته فس ــه . ل ــه ر ئایه ته ک س
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ئه گــه ر که ســێك گومانــی بــوو لــه وه ی کــه  دادگــه ر نابێــت لــه  نێــوان ژنه کانیــدا 

ــت  ــان ده کرێ ــه ر ئافره ت ــه  به رانب ــوو تاوان ــه و هه م ــای ئ ــێ، چ ج ــك بهێن ــا یه کێ ب

لــه  خیانــه ت کــردن لییــان و وه بازرگانــی کــردن پییانــه وه !؟ بــه اڵم لێــره دا 

جێگــه ی ئامــاژه  پێکردنــه  زۆرێــك چ لــه  وواڵتــی خۆمــان وه  چ له وواڵتانــی 

ــر  ــان زیات ــه م ی ــی دووه ــه  ژن ــانه ی ک ــتی ئه وکه س ــێوه یکی گش ــامی به ش ئیس

ــك  ــو زۆرێ ــن!؟ به ڵک ــاوه  ده یهێن ــه رع داین ــه  ش ــا ک ــه و بنه م ــه ر ئ ــن له س ده هێن

هــه ر لــه  ڕقــی ژنــه  کۆنه کــه ی ژنێکــی تــر ده هێنــێ! کــه  به ڕاســتی ئه مــه  ئــه وه  

وه ك  ئایه ته کــه دا  لــه   نه بــووه !  پــاك  نیه تــی  له ســه ره تاوه   هــه ر  ده گه یه نــێ 

ڕومنــان کــرده وه  ووشــه ی )خفتــم(دا ده رکــه وت.

وورد بوونه وه  له سه ر ئایه تی فره ژنی

وه ك  ده دوێ  فره ژنــی  ئایه تــی  له ســه ر  خــۆی  بــۆ  هه ریه کــه و   ده بیســتم 

ــر  ــا ئی ــت هێن ــه  هه ڵ ــێ والل ــه  بڵ ــی ی ــیش ن ــه اڵم که س ــت، ب ــه ڵ بێ ــت مه ت وابێ

به ســه ، له وانــه ی کــه  بۆچونــی خۆیــان ده ده ن له ســه ر ئــه و ئایه تــه  زۆریــان 

ــه   ــه ن ک ــتێکدا ده ک ــه  ش ــه  ل ــه وه  ! قس ــتی بخوینن ــه  ڕاس ــه  ب ــزانن ئایه ته ک ناش

لــه  ئیســامدا ئه گــه ر که ســێك وه اڵمــی  یــه ! بۆیــه   نــی  لێــی  شــاره زاییان 

بێــت  نه بــوو  زانســتی  بنه مایه کــی  له ســه ر  بــه اڵم  بداتــه وه   پرســیارێکیش 

ئه گــه ر وه اڵمه که شــی ڕاســت بێــت هــه ر تاوانبــاره  له وانه یــه  بڵێــن بــۆ خــۆ 

وه اڵمه کــه ی ڕاســته ؟ بــه اڵم هــۆی تاوانباریه کــه ی ئه وه یــه  کــه  موماره ســه ی 

ــه دراوه   ــه  پێن ــامدا ڕێگ ــه  ئیس ــتی، ل ــه ی زانس ــێ بنه مای ــردووه  به ب ــی ک کارێک

ــره   ــه م کاره  زۆر خراپ ــی وه  ئ ــۆت بڵێ ــی خ ــی بۆچۆن ــای نه زان ــه ر بنه م ــه  له س ک

ــه و هه مــوو مه رجــه ی  ــی بێــت، کــه  ئ ئه گــه ر قســه که ش له ســه ر ئایه تــی قورئان
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بــۆ دانــراوه ، وه  یه کێــك لــه و مه رجانــه  ده بێــت عه ره بــی بزانیــن بــه  ڕێزمــان 

و وورده کاریه کانیــه وه  نــه وه ك ته قــه ی ســه رت بــێ لــه  عه ره بیــداو به ئــاره زوو 

ئیجتیهــاد بکــه ی...! جگــه  لــه وه ی کــه  ده بێــت ئــاگات لــه  هــۆکاری دابه زینــی 

بــه اڵم ئه وانــه ی کــه   ئایه ته کــه  بێــت، مێــژووی، زانســته کانی قورئان..تــاد، 

ــه   ــۆم ب ــوێند بخ ــم س ــه ن ده توان ــه  ده ک ــه م ئایه ت ــه ر ئ ــه  له س ــن و قس ــڕۆ دێ ئه م

ــێ  ــم ل ــه  چ ســوره تێکدایه ! چونکــه  گوێ ــه  ل ــه و ئایه ت ــن ئ ــان نازان خــوا کــه  زۆری

بــوو لــه  که ناڵه کانــه وه  لــه  چه نده هــا که ســی جیــا جیــا کاتێــك کــه  ده یــان 

هه ندێکیــان  وه   نه ده هــات  بۆیــان  هــه ر  زۆریــان  بڵێــن  ئایه ته کــه   ویســت 

ــه   ــه  بچم ــم خۆش ــکاند! پێ ــه روگوێیان ده ش ــه واو س ــوه و نات ــڕو نی ــڕ پچ ــه  پچ ب

ــه   ــه وه  ب ــی بکه م ــی ده کات وه  ڕوون ــه  فره ژن ــاس ل ــه  ب ــه ی ک ــه و ئایه ت ــی ئ خزمه ت

ــیرانه ی  ــه و ته فس ــراو، ل ــێ ک ــڕوا پ ــه رچاوه یه کی ب ــد س ــه  چه ن ــن ب ــت به س پش

کــه  به ناوبانگــن له نــاو کۆمه ڵــی ســونه و جه ماعه تــدا  چه نــد ڕوونکرنه وه یــه ك 

ــه ت. ــان باب ــه ر هه م ــه ر له س ــه وه  ه ــه ی فیقه ــه  ڕوانگ ل

ســێ  ئایه تــی  النســاء  ســوره تی  لــه   پیــرۆزدا  قورئانــی  لــه   گــه وره   خــوای 

ده فه رمــوێ } َوإِْن ِخْفُتــْم أاَلَّ تُْقِســطُوا يِف الَْيَتاَمــى َفانِْكُحــوا َمــا طَــاَب لَكُــْم 

ــْت  ــوا َفَواِحــَدًة أَْو َمــا َملَكَ ــاَع َفــإِْن ِخْفُتــْم أاَلَّ تَْعِدلُ ـُـَاَث َوُربَ ِمــَن النَِّســاِء َمْثَنــى َوثث

ــه و به شــه   ــاس ل ــوا{ ئه ڵبــه ت ئێمــه  لێــره دا ته نهــا ب ــَك أَْدىَن أاَلَّ تَُعولُ ــْم َذلِ أمَْيَانُكُ

ــردا  ــن کثی ــیری اب ــه  ته فس ــات ل ــه  ده رده خ ــتی فره ژنیه ک ــه  مه به س ــن ک ده که ی

لــه  ڕاڤــه و شــیکردنه وه ی ئــه م ئایه تــه دا کۆمه ڵێــك فه رمــووده ی باســکردووه  

هه بــوو  وا  هاوه ڵــی  دابــه زی  ئایه تــه   ئــه م  کاتێــك  کــه   ده کات  لــه وه   بــاس 

ــه  کــه   ــی ی ــی شــتێك ن ــوو، وه ك ئاشــکرایه  کــه  فره ژن ــی هه ب ــه  چــوار ژن ــر ل زیات

ئیســام دایهێنابێــت وه  پێــش ئیســام که ســی وا هه بــوو زیاتــر لــه  چــوار 

ژنــی هه بــووه ، وه  هه بــووه  ده  ژنــی هه بــووه  له یــه ك کاتــدا،  هه شــبووه  زۆر 
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ــه   ــی کــرده وه  ل ــاری کــرد وه  کورت ــه ی دی ــه م فره ژنی ــه اڵم ئیســام ئ ــر، ب زۆر زیات

ــوای  ــه ر درودی خ ــه  پێغه مب ــووه  ک ــدا هات ــه  فه رموده کانیش ــدا، وه ك ل ــوار ژن چ

لــێ بێــت، بــه  هاوه ڵه کانــی ده فه رمــوو ئه وانــه ی کــه  زیاتــر لــه  چــوار ژنیــان 

هه بــوو پێــی ده وتــن کــه  چواریــان بهێڵنــه وه و باقیه که یــان تــه اڵق بــده ن، 

ــان  ــه  یه کێکی ــرن ک ــێ ده ک ــری پ ــه  ئه م ــه رام بوای ــه ك ژن ح ــه  ی ــر ل ــه ر زیات ئه گ

بهێڵــن و باقــی هه مــووی دیکــه ی تــه اڵق بــده ن،  ڕاجیــاوازی نــی یــه  لــه وه ی کــه  

تــا چــوار ژن حه اڵڵــه ، بــه اڵم هه ندێــك به تایبــه ت له نــاو شــیعه کاندا زیاتــر 

لــه  چواریــش به حه اڵڵیــان دانــاوه ، که ســێك نه هاتــووه  بڵــێ دوو ژن ڕێگــه  

پێنــه دراوه ، ئه مــه ش بــه وه  ڕه د ناکرێتــه وه  ئه گــه ر ســی و نــۆ کــه س ده نگــی 

بــۆ بــدات وه یــان ســی و پێنــج، خــۆی شــتێکی نه شــیاوه  کــه  ئایه تــی قورئانــی 

بخرێتــه  ده نگــه وه ! که خــراش ده نگیشــی هێنــا بــۆ ئیــر به ره نــگاری ده بنــه وه ! 

لــه  ڕاســتیدا ئه مــه  ئــه وه  ده رده خــات کــه  دیموکراسیشــیان قبــوڵ نــی یــه ! خــۆ 

به داخــه وه   زۆر  بــه اڵم  بکردایــه ،  نه ده بــوو چیــر قســه یان  بوایــه   وا  ئه گــه ر 

که ســانێك ده یانه وێــت دژایه تــی بیــرو باوه ڕمــان ببنــه وه  بــه ڕه د کردنــه وه ی 

ــه  ڕاڤــه ی ئــه م ئایه تــه دا هاتــووه   ــه  ته فســیری الجالینــدا ل ئایه تــی قورئانــی. ل

کــه  ده توانــن تــا چــوار ژن بهێنــن به ئــاره زووی خۆتــان مه گــه ر ترســی ئه وه تــان 

هه بێــت کــه  نه توانــن مه رسوفــی بــۆ دابیــن بکــه ن، که وابــوو ئه گــه ر توانــرا 

ــه   ــه  فیقــه الســنة دا هاتــوو ل ــه  وه ك ل ــر نــی ی ــه وه  بکرێــت هیــچ ڕێگرێکــی ت ئ

به رگــی دوو الپــه ڕه  ١8٦ ده ڵــێ: أبــاح اللــه  تعــدد الزوجــات و قــصه  علــی أربــع، 

ــه وره   ــوای گ ــه  خ ــت.، وات ــوة واملبی ــام والکس ــن يف الطع ــدل بینه ــب الع وأوج

ڕه وای کــردووه  فره ژنــی وه  کورتــی کردووه تــه وه  لــه  چــواردا لــه  چــوار زیاتــر 

دروســت نــی یــه ، وه  هه روه هــا واجبیشــی کــردووه  کــه   دادگه ربــن لــه  نێوانیانــدا 

ــه   ــراوه  ل ــه وه ی داواک ــوو ئ ــته جێ، که واب ــه ی نیش ــاك، جیگ ــواردن، پۆش ــه  خ ل
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وه   نیشــته جێ.  3-جێگــه ی  ٢-پۆشــاك  ١-خــواردن  شــته   ســێ  دادگه ریــدا 

ــچ  ــه ر هی ــێ ئه گ ــه  ژن بهێن ــۆی هه ی ــکات ب ــته  ب ــێ ش ــه و س ــی ئ ــێك توان که س

ده نگیــش نه هێنێ...خــوای گــه وره  ئــه و ڕه وایــه ی پــێ بینیــوه  کــه  دروســتکه رو 

دادگــه ره  وه  بێگومــان هه رئه ویــش باشــرو شــیاوتره ، ئه گــه ر که ســانێکیش 

ناتوانێــت  ئــه و که ســانه ش کــه  ده ڵێــن کــه  کــه س  پێیــان ناخــۆش بێــت،  

دادگــه ر بێــت وه ك خــوای گــه وره  ده فه رمــوێ }ولــن تســتطیعوا أن تعدلــوا بیــن 

النســاء ولــو حرصتــم، فــا متیلــوا کل املیــل فتذروهــا کاملعلقــة{ ئــه م ئایه تــه  

بێگومــان دژایه تــی له گــه ڵ ئایه تــی پێشــوودا نــی یــه ، چونکــه  گونجــاو نــی یــه  

ــه ، کــه   ــی ی ــان واش ن ــن وه  بێگوم ــرۆز دژی یه کــری ب ــی پی ــی قورئان کــه  ئایه ت

ئــه وه ش یه کێکــه  لــه  موعجیزه کانــی قورئانــی پیــرۆز کــه  هه موویــان گونجــاون 

له گــه ڵ یه کریــدا ئــه و ئایه تــه ی کــه  لــه  یه کــه م ســاڵدا هاتووه تــه  خــواره وه  

له گــه ل ئــه و ئایه تــه ی کــه  ســاڵی کۆتــای هاتووه تــه  خــواره وه  گونجــاون پێکــه وه  

وه ك خــوای گــه وره ش ده فه رمــوێ لــه  ســوره تی النســاء ئایه تــی هه شــتاو دوو } 

أََفــا يََتَدبَّــُروَن الُْقــرْآَن َولَــْو كَاَن ِمــْن ِعْنــِد َغــْرِ اللَّــِه لََوَجــُدوا ِفيــِه اْخِتاًفــا كَِثــرًا 

ــی زۆری  ــه  دژایه ت ــه روه ردگاره وه  نه بوای ــوای پ ــه الی خ ــه  ل ــه م قورئان ــه ر ئ { ئه گ

ــن  ــی }ول ــه  ئایه ت ــانه ی ک ــه و که س ــۆ ئ ــه وه  ب ــه  وه اڵم ــه م ئایه ت ــرا، ئ ــدا ده بی تێ

تســتطیعوا أن تعدلــوا بیــن النســاء ولــو حرصتــم، فا متیلــوا کل املیــل فتذروها 

کاملعلقــة{ لێــك ده ده نــه وه  به ڵکــو مه به ســت لــه م ئایه تــه  خۆشه ویســتی و 

مه یلــی دڵــی یــه  کــه  ئه ویــش شــتێك نــی یــه  کــه  ئینســان خــۆی بتوانێــت زۆر 

ته حه کومــی تێــدا بــکات، خــۆ که ســی واهه یــه  هــه ر یــه ك ژنیشــی هه یــه و 

خۆشیشــی ناوێــت! ئــه ی خــۆ ده بــوو بــه  پێچه وانــه وه  بوایــه ، زۆرکه ســێك 

ــه ك  ــی وه ك ی ــك و باوک ــان دای ــت ی ــۆش ناوێ ــه ك خ ــۆی وه ك ی ــی خ منداڵه کان

ــوو  ــه ، هه م ــی ی ــان وا ن ــێ گوم ــه اڵم ب ــێ ب ــش وا بڵ ــه  زاهیری ــا ب ــت ب ــۆش ناوێ خ
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ــکات. ــۆی ب ــه  خ ــیاره  ل ــه و پرس ــت ئ ــێك ده توانێ که س

هــه ر لــه  هامــان الپــه ڕه ی فیقــه  الســنة داهاتــووه  لــه  مانــای ئــه و ئایه تــه دا 

ده فه رمــوێ: فــاءن العــدل املطلــوب هــو العــدل الظاهــر املقــدور علیــة ولیــس 

ــل العــدل  ــك ال یســتطیعه  أحــد، ب ــاءن ذال هــو العــدل يف املــودة واملحبــة، ف

املنفــي هــو العــدل يف املحبــة واملــودة والجــاع، جــا ئه مــه  ڕه دێکــه  بــۆ 

ئه مــه   به ڕاســتی  وه   لێــك ده ده نــه وه ،  ئایه تــه   ئــه و  به وشــێوه   کــه   ئه وانــه ی 

ئــه م  کــه   ئــه وه ی  بــۆ؟  چونکــه   کاتــدا  له هه مــان  ترسناکیشــه   هه ڵه یه کــی 

ــه   ــه و ئایه ت ــه  ل ــری کردن ــه ر به رگ ــردووه  له ب ــت ک ــه ی دروس ــتومڕه و ناڕه زایی مش

قورئانیــه  که چــی لــه م الوه  دژی ئایه تێکــی تریــش ده بنــه وه ! کــه  به ڕاســتی زۆر 

جێگــه ی تێڕامــان و ئه ســه فه  کــه  که ســانێك بــه و شــێوه یه  بڕواننــه  قورئــان، 

کــه  ده شــیان دوێنــی ده ڵێــن قورئــان پیــرۆزه ! ئــه ی پــرۆزه  چــۆن ده بێــت 

ــاره زا  ــێ ش ــی ل ــی و خۆمان ــه وه  لێ ــت ووردبین ــرۆزه  ده بێ ــت! پی ــێ بکرێ ــاوای ل ئ

بکه یــن و کاری پــێ بکــه ن ئه گــه ر دژایه تــی بکه یــن و کاری پــێ نه که یــن 

ــیری  ــه  ته فس ــات.  ل ــه کامنان ده رناخ ــتی قس ــرۆزه  ڕاس ــن پی ــه ده م بڵێ ــه ر ب و ه

ــاره ی  ــه و وه  دووب ــژه ی هه ی ــر درێ ــت زیات ــان ش ــدا هه م ــه ری و قورطبویش طه ب

ده که نــه وه  کــه  تــا چــوار ڕێگــه ی پێــدراوه  مه گــه ر نه توانــرا کــه  دادگــه ری ڕه چــاو 

بکرێــت، ئــه و کاتــه  ته نهــا هــه ر یه کێــك ده بێــت بهێنــێ، هه تــا ئه گــه ر نه شــی 

ــت  ــه ر دروس ــش ه ــان ئه وی ــدا بێگوم ــه ڵ یه کێکیش ــت له گ ــه ر بێ ــی دادگ توان

ــامدا  ــه  ئیس ــته میش ل ــێ ده کات وه  س ــته می ل ــه  س ــه و کات ــه  ئ ــه  چونک ــی ی ن

ڕێگــه  پێنــه دراوه ، هه روه هــا ئــه م ڕێگــه  پێدانــه ش نــه  واجبــه  وه  نــه  سونه تیشــه   

به ڵكــو شــتێکه  ئیســام ڕێگــه ی پێــداوه  واتــه  )مباحــه ( وه  باردۆخه کانیــش 

ــتی  ــت، به ڕاس ــی ده بێ ــتیان پێ ــی پێویس ــن خه ڵک ــه  ده بینی ــاوازن هه ربۆی جی

هه رگیــز بــه  مافــی ئافره تــی نازانــم ڕێگــری لــێ بکرێــت لــه م بــاره وه  له کاتێکــدا 
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ــه کاری، چ ڕێگــه   زه واجــی مســیار بێده نگــن لێــی له گــه ڵ به دڕه وشــتی و خراپ

چاره یــه ك هه یــه  بــۆ ئــه و هه مــوو بێوه ژنــه ی کــه  زۆربــه ی مێرده کانیــان لــه  

ــره   ــه و قه ی ــوو ئ ــۆ هه م ــه  ب ــه ك هه ی ــه ی چاره ی ــوژاوه ! چ ڕێگ ــۆدا ک ــه ڕی ناوخ ش

کچانــه  کــه  کــوڕه کان زۆرینــه ی لــه  تــاودا وواڵتیــان به جــێ هێشــتووه ، حکومــه ت 

ــت  ــۆن ده بێ ــه ، چ ــه و قه یران ــی ئ ــۆ زۆربوون ــوون ب ــك ب ــۆن هۆکارێ ــه روه ك چ ه

ــه ر  ــش زۆرن ه ــه ی چاره کانی ــه ن،  ڕێگ ــت بک ــۆ دروس ــیان ب ــی تریش قه یرانێک

بــه  فره ژنــی نــی یــه ، ئــه و هه مــوو کــوڕه  کــورده  لــه  ئه وروپــان کــه  ئامــاده ن هــه ر 

ــه   ــه  کاتێکــدا جیاوازیه کــی زۆر ل ــان ده ســت بکه وێــت دێننــی ل قه ومێکــی تری

هه مــوو ڕووه کانــه وه  هه یــه ، بــۆ کار ئاســانی ناکــه ن بــۆ ئــه و کوردانــه  بگه ڕێنــه وه  

ــاکات؟ ــه و کێشــانه  چــاره  ســه ر ن ــا ئه مــه  زۆرێــك ل ئای

یه کێکی تر له و ئایه تانه ی که  گومانی لێ دروست ده که ن ئه مه یه 

وا   ]َفــإَِذا لَِقيُتــُم الَِّذيــَن كََفــُروا َفــرَضَْب الرَِّقــاِب َحتَّــى إَِذا أَثَْخْنُتُموُهــْم َفُشــدُّ

ــْو يََشــاُء  ــَك َولَ ــى تََضــَع الَْحــرُْب أَْوَزاَرَهــا َذلِ ــَداًء َحتَّ ــا ِف ــُد َوإِمَّ ــا بَْع ــا َمنًّ ــاَق َفإِمَّ الَْوثَ

ــِبيِل  ــوا يِف َس ــَن ُقِتلُ ــٍض َوالَِّذي ــْم ِبَبْع ــَو بَْعَضكُ ــْن لَِيْبلُ ــْم َولَِك ــَصَ ِمْنُه ــُه اَلنَْت اللَّ

ــگار  ــی به ره ن ــۆ کات ــه  ب ــه م فه رمان ــد 4 واته :)ئ ــْم[ محم ــلَّ أَْعَالَُه ــْن يُِض ــِه َفلَ اللَّ

بوونه وه یــه  لــه  گۆڕه پانــی جه نگــد( جــا کاتێــك کــه  گه شــن به وانــه ی کــه  

بــێ بــاوه ڕ بوون،بێنــه  ده ســت لییــان و له گه ردنیــان بــده ن )ئه گینــا ئــه وان 

ئێــوه  ده کــوژن( تــا کاتێــك کوشــتاری زۆریــان لــێ ده کــه ن، ئینجــا کــه  هێزیــان 

نه مــا، به دیــل بیانگــرن بــه  تونــد باڵبه ســتیان بکــه ن، ئه وســا یه کێــك لــه م 

دوو کاره یــان له گه ڵــدا ئه نجــام بــده ن: یــان بــه  پیاوه تــی و منــه ت؛ یاخــود 

بــه  گۆڕینــه وه و فیدیــه  ئازادیــان بکــه ن، تاشــه ڕ کۆتایــی دێــت و ئاســه واری 

ئه گــه ر خــوا  ئاوه هایــه ،  بڕیاره کــه   داده نێــن،  و دوژمنتــان چــه ك  نامێنێــت 

بیویســتایه  خــۆی تۆڵــه ی لــێ ده ســه ندن، بــه اڵم ده یه وێــت به یه کــر تاقیتــان 
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بکاتــه وه ، ئه وانــه ش لــه  پێنــاو خــوادا شــه هید بــوون، هه رگیــز پاداشــتی هــه وڵ 

و کۆششــیان به زایــه  نــادات. 

زۆرن ئــه و ئایه تانــه ی کــه  له ســه ر جیهــاد و هــه وڵ و تێکۆشــان ده دوێــن ته نهــا 

ئه مه مــان هه ڵبــژارد چونکــه  ئــه م ئایه تــه  زیاتــر تونــدی پێــوه  ده رده که وێــت 

ده توانیــن  جیهــاد  له ســه ر  تــر  ئایه ته کانــی  هه مــوو  ده ڵێــن!  ئــه وان  وه ك 

ئایه تانــه   ئــه م  وابێــت  لێــی ده ده نــه وه . وه ك  ئــه وان  بڵێــن هه مــان قه وانــه  

پێچه وانــه ی دیموکراســی و مافــی مــرۆڤ و ئــه و شــتانه یه . بــا  بێینــه  ســه ر 

ئایه ته کــه  شه مشــه مه کوێره کان ئــه م ئایه تــه  وا لێــك ده ده نــه وه و وێنه یه کــی 

ــه وه ی ئیســام بێــت ده بێــت شمێشــێرێکی  وا نیشــانی خه ڵکــی ده ده ن کــه  ئ

پــێ بێــت و ئــه وه ی مســوڵان نه بێــت و پێــی گه شــت ملــی بپه ڕێنێــت چونکــه  

شــاره زایان  ئه گــه ر  ده خه ڵه تــێ!  پــێ  کۆمه اڵنێکــی  ئه مــه ش  جیهــاده ! 

کــه   ئایه تانــه ی  ئــه و  کــه  دێنه ســه ر  بــه اڵم  ئیســام،  و  لــه  قورئــان  نه بێــت 

ــوون،  ــدا چ ــه ر زۆر به هه ڵه ش ــه  ه ــه ك پێچه وانه ی ــه وه  ن ــك ده ده ن ــه وان وای لێ ئ

فه فســیری  لــه   وه ك  کاتــی جه نــگ ده کــه ن  باســی  ئایه تانــه   ئــه و  چونکــه  

طه به ریــدا هاتــووه : ]الَْقــْول يِف تَأِْويــل َقْولــه تََعــاىَل : } َفــإَِذا لَِقيُتــْم الَِّذيــَن 

ــولِِه : }  ــِه َوِبَرُس ــان ِب ــِق اإْلِميَ ــره لَِفِري ــاىَل ِذكْ ــول تََع ــاب { يَُق ــرَضْب الرَِّق ــُروا َف كََف

ــوا رَِقابهــْم  بُ ــِه َوَرُســوله ِمــْن أَْهــل الَْحــرْب , َفاْضِ َفــإَِذا لَِقيُتــْم الَِّذيــَن كََفــُروا { ِباَللَّ

ــۆ  ــه ن، خ ــن بیک ــه ڕدا ده توان ــی ش ــوڵانان له کات ــه  مس ــه م کاران ــکرایه  ئ .[  ئاش

گونجــاو نــی یــه  هه رکه ســێکت پێگه شــت بیکوژیــت! مێــژووی هــه زار ســاڵه ی 

ئیســام شــایه تحاڵی ئه مه شــن، کــه  مســوڵانان چه نــد بــه  به زه یــی بــوون، 

ــه   ــووه  ک ــدا هات ــا فه رمووده ش ــه  چه نده ه ــووه  وه ك ل ــه ڕیش ب ــه  ش ــك ک وه کاتێ

دارو  نه شــکاندی  وه   منــداڵ، شــه ڕنه که ر.  ئافــره ت،  پیــر،  نه کــوژن:  ئه مانــه  

ــه م  ــه  ل ــی ی ــه ی ئه وه ن ــه  بپرســن بڵێــن ئ ــکاری نه کــه ن. له وانه ی دره خــت و کاول
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ئایه تــه دا ده ڵــێ بــده ن لــه  ملیــان ئــه م چ به زه ییه کــه ؟ وه اڵمه کــه ی ئه وه یــه  

ئه مــه  کاتــی شــه ڕه و کــه  ده ســته ویه خه  به رانبــه ر یه کــن ئــه ی خــۆ ئه گــه ر 

ــته ی  ــیارێك ئاراس ــن پرس ــن.  م ــۆی ده په ڕێن ــی خ ــه و مل ــی ئ ــه  مل ــه دا ل ــه م ن ئ

هه مــوو ئــه و که ســانه  ده کــه م کــه  ئــه م جــۆره  گومانانــه  دروســت ده کــه ن ئه گــه ر 

ــه و چ ده کات؟  ــت ئ ــتی بیکوژێ ــداو ویس ــه ڵ یه کێک ــووه وه  له گ ــته ویه خه  ب ده س

ــۆ  ــن! خ ــۆ بکه ی ــا گفتوگ ــه  ب ــوو دانیش ــت فه رم ــت ده ڵێ ــوڵانیش نه بێ ــا مس ب

ئه گــه ر بڵێــی به ڵــێ تــا خــۆت ده خوێنیتــه وه  ئــه و ملــی هه ڵکه نــدووی. چونکــه  

شــوێنه که  جێگــه ی ئــه وه  نــی یــه . خــۆ ئه گــه ر بێینــه  ســه ر دونیایــی تازه گــه ری 

ــوڵان  ــا مس ــانی ن ــه  که س ــه  ک ــه م جۆره کاران ــه ر ئ ــه  زۆر زۆرن له س ــڕۆ منون ئه م

کاری وا ده کــه ن خۆشــیان پێیــان هــه زم ناکرێــت، بــا زۆر دوور نه ڕۆیــن لێدانــی 

ــه  عێــراق چــی تێــدا ده کرێــت!!! وواڵته کــه  داگیــر ده کات! خێــرو  ــکا ل ئه مه ری

به ره که ته کــه ی ده بــات! منــداڵ ده کوژێــت! ژن ده کوژێــت! پیــر ده کوژێــت! 

ماڵه کــه ت ده ڕوخێنــن،  و کاولــی ده کــه ن!  دارودره خته کانیــش ده ســوتێنن 

هه وڵــی گوڕینــی دینه که شــت ده ده ن، بــێ ئه خاقــی به رانبــه ر ئافره تــه کان 

ده کــه ن، خه ڵــك ده کــه ن بــه  نیشــانه  شــکێن بــۆ خۆشــی خۆیــان، دزی ده کــه ن، 

وه   بــۆ ده کــه ن،  ئیدیعــای  و  له قه ڵــه م ده ده ن  بــه  دواکه وتــوو خه ڵکه کــه ش 

زۆرێکــی تریــش ئینجــا لێشــت ڕازی نیــن!!! هه مــوو ئه وانــه  کــراوه و حاشــا 

ــه اڵم  ــه  زۆر زۆرن ب ــه م جۆران ــه ی ل ــه .  منون ــته ش به رده وام ــا ئێس ــره ، ت هه ڵنه گ

وروژاندنیانــم پــێ خــۆش نــی یــه  حیزبه کانــی خۆمــان چیــان کــرد له نــاو 

یه کــدا؟ خــۆ کێشــه که یان دیــن نه بــوو. ئه گــه ر بــه  ئینســافیه وه  بڕوانینــه  

ئه وه یــه   باســه   ئــه م  کورتــه ی  ده رده که ویــت.  بــۆ  ڕاســتیه کامنان  کاره کان 

ــۆ  ــه و ت ــت ئ ــه ت نه کوژی ــۆ به رانبه ره ک ــه ر ت ــه ڕه  ئه گ ــی ش ــه ڕ کات ــی ش ــه  کات ک

ئاراســته ی ناحــه زان ده کــه م باشــه  ئه گــه ر  لێــره دا پرســیارێك  ده کوژێــت. 
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مســوڵان لــه  مه یدانــی جه نگــدا جه نگــی نه کــرد به رانبه ره کــه ی چ ده کات 

بێگومــان زۆر به ئاســانی هه موویــان ده کــوژن ئــه ی بــۆ ئــه و مافــه  ده ده ن بــه وان 

کــه  مســوڵانه کان بکــوژن بــه اڵم بــه  مســوڵانه کان نــه . ئــه و جــۆره  قســانه  بــێ 

ــی  ــوژێ کارێک ــك ده ک ــه ڕدا خه ڵ ــی ش ــوڵان له کات ــاون، مس ــان زۆر نه گونج مان

هه یــه   خۆیشــی  یاســایی  ئــه وه دا  له گــه ڵ  کاته ...بــه اڵم  ئــه و  بــۆ  ئاســاییه  

ــه   ــا ب ــا ئه وس ــش نه م ــه  چاری ــه  وه  ک ــی ی ــان ن ــه ڕ ئاس ــانی ش ــه  هه ڵگیرس چونک

گوێــره ی خۆیشــی ده یــکات له گــه ڵ ڕه چاوکردنــی پیــرو، ژن و، منــداڵ و...

هتــد  کۆتایــی بــه م ئایه تــه  ده هێنــم بــه وه ی ئه گــه ر مســوڵانان وواڵتێکیشــیان 

ــران  ــان وێ ــان ناســوتێنن، ماڵه کانی ــەن، ڕه زو داره کانی ــان لێناک ــرد دزی ــح ک فه ت

ــه   ناکــه ن، ســوکایه تیان پێناکــه ، ته نهــا شــتیك کــه  بیکــه ن لێســه ندی جزیه ی

ــوڵانان زه کات ده ده ن  ــه  مس ــاده ن چونک ــه  زه کات ن ــه  ک ــری ئه وه ی ــش له ب ئه وی

ــه   ــت جزی ــت ده بێ ــت ببێ ــه نگیه ك دروس ــه وه ی پارس ــۆ ئ ــا ب ــده ن ج ــه وان نای ئ

ــوڵانه کان  ــی مس ــه روه ك زه کات ــه  ه ــه  خۆیان ــۆ کۆمه ڵگه ک ــش ب ــه  ئه وی ــده ن ک ب

وه  جزیــه ش لــه  منــداڵ و ژن و نه داریــش ناســه ندرێت خــۆ ئه گــه ر نــه دار 

بــوون یارمه تیشــیان ده درێــت،  ده بێــت پارێزراویــش بــن یانــی لــه  ئه مانــدا 

بژیــن مســوڵانان ده بێــت ئــه و ئه مانه یــان بــۆ ده ســته به ر کردبێــت ئه گینــا 

مافــی جزیه دانیشــی له ســه ر نامێنــێ، هــه روه ك ئه گــه ر مســوڵانیش بــوو 

ــه ر  ــه اڵم ئه گ ــه  زه کات ده دات. ب ــه  ئه وکات ــت چونک ــه ر الده چێ ــی له س جزیه دان

ســه یری داگیــر کردنــی عێــراق بکه یــن به تــه واوی بــه  پێچه وانه وه یــه  ئیــر 

خه ڵــك  ســه روه تی  کوێدایــه ،  لــه   ئه مه ریــکا  دیموکراتیه کــه ی  نازانیــن 

ــن،  ــۆ کوش ــه ره زه  ب ــه ك موع ــوو چرکه ی ــه  هه م ــی ی ــدا ن ــه  ئه مانیش ــت، ل ده برێ

ــتی  ــه وه ، هه ڵوێس ــوو جۆره کانی ــه  هه م ــت ب ــه ی ده کرێ ــه  خه ڵکه ک ــوکایه کی ب س

ــت! ــێ ده کرێ ــان پ ــارن چی ــاڵتدارانیش دی ده س
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سه رچاوه کان

١-قورئانی پیرۆز

٢-ته فسیری ابن کثیر

3-ته فسیری طه به ری

4-ته فسیری قورطبی

٥-ته فرسی الجالین

٦-فقه  السنة به رگی دوو

ــوه ی  ــه  چوارچی ــه  ل ــه  ک ــه و کارانه ی ــت ئ ــت  مه به س ــه ی پێدابێ ــام رێگ ــی ئیس ــه  ئاین ١   وات

بێــت  شــه رعدا 

٢  ئایه تی  ٢8٦  سورة البقرة

3  ١8٧١١١ – بلغــوا عنــی ولــو آیــة، وحدثــوا عــن بنــي ارسائیــل وال حــرج ومــن کــذب عــي 

ــن العاص-خاصــة الدرجة{:صحیــح- ــن عمــرو ب ــه   ب ــار الراوي:عبدالل ــوآ مقعــده  مــن الن متعمــدا فلیتب

الرقــم 34٦١ او  الصفحــة  الصحــي  }امحدیث:البخــاري – املصدر:الجامــع 

 ، ترجــان  وبينــه   بينــه   ليــس  ربــه   ســيكلمه   إال  أحــد  مــن  منكــم  مــا   -  ٦٥٢٦   4

مــا  إال  يــرى  فــا  منــه   أشــأم  وينظــر   ، عملــه   مــن  قــدم  مــا  إال  يــرى  فــا  منــه   أميــن  فينظــر 

النــار ولــو بشــق متــرة ( .  ، فاتقــوا  النــار تلقــاء وجــه ه    قــدم ، وينظــر بــن يديــه  فــا يــرى إال 

ــش :  ــال األعم ــال : ق ــه [ وق ــة: ]أورده  يف صحيح ــة الدرج ــايئ  -  خاص ــم الط ــن حات ــدي ب ــراوي: ع ال

وحدثنــي عمــرو بــن مــرة ، عــن خيثمــة : مثلــه  . وزاد فيــه  : ولــو بكلمــة طيبــة  -  املحــدث: البخــاري  -  

املصــدر: الجامــع الصحيــح  -  الصفحــة أو الرقــم: ٧٥١٢

٥  رواه  الرمذي

٦  رواه البخاري

٧  رواه البيهقي

8  رواه البخاري
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