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   هلگ گۆڕانی آۆمه

 
  

  

الحمد لله رب العالمین، والصالة والسالم على خير خلقه محمد وصحبه أجمعين، السالم 

  ..عليكم ورحمة الله وبرآاته 

ر  ی بتوانین هه وه ، بۆ ئه وه مه گه ئهویست  ی خۆشه ئوه به ویستان خۆشحام آه خۆشه

زیاتر  دینی خوا حای بین، وه ی زیاتر له وه ین، بۆ ئه تك بكه موومان هیمه چۆنك بت، هه

ندی وان  زامه پش و ره ری خوا بچینه مبه خواو پغه زا بین وزیاتر له قورئانی پیرۆز شاره له

ر بكا،  وه روونمان منه دڵ و ده وه  پاڕمه ده وره  خوای گه شاء الله، له ست بنین ان ده به

تیمان بدا  ین و یارمه بكه و دینه تی ئه ی زیاتر خزمه وه ژیانمان بۆ ئه ت بخاته  آه ره ها به روه هه وه

شاء  شتی خوا بۆین ان هه ندی خواو به زامه و ڕه ره م بپارزین، به ننه هه ئاگری جه خۆمان له

  .الله

ن  آرێ ئه ئه آه م قسه آه نیشین یه ر آۆڕك دائه هه نیشین له جلیسك داده هر م هه ئازیزانم له

پم   باشه ئه رت دانیشتیه  رامبه آك به بۆ واگۆڕاین، یه ، باشه زعمان تكچووه بۆ وه باشه

آی ژیان  ر الیه ماشای هه بووین، ته وانه  ساڵ پش ئستا ئمه ساڵ پش ئستا، ده پانزه یره  سه

گۆڕانكاری خۆمان  له وردی فكر  به ، جا من پم خۆشه  چووینه  و خراپه ره بینین به ین ده آه ئه

یداب  آی باشمان بۆ په ك و چاو روونییه زاییه ی شاره وه ش پدابچین، بۆ ئه ش به به با وه  ینه بكه

م،  وت باسی بكه مه ئه ت آه مین بابه آه ، یه ر داهاتووه سه گۆڕانكاریمان به ی آه و شونانه له

  ، بزانین چۆن گۆڕاوه، ماشای خزان بكه ش ته مین به آه تی، یه یه بواری آۆمه له یه  گۆڕانی ئمه

دایك و  ر به رامبه فای مندان به ش، آوا وه وه وانه پچه ت، به ر ئافره رامبه فای پیاو به و وه آوا ئه

ی  برا متمانه) الله( ، وه ماوه یی نه زه حم و به تر، ڕهیك  ر به فای برا وخوشم برامبه باوك، آوا وه

ست  ده مرێ دیناركی له برسان ده تی برای خۆی ناداتن، برای له برای خۆی ناآا، برا یارمه به
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تی بۆ  آه ره ن، خرو به ست ده ده زاری له زارو دووهه ناسی هه آی نه یه م بگانه رنای، به ده

ر خوا  نی وهه آه ی پده قسه ر به ك هه خه وه  ره ده م له ، به ترش و تفته ه،بووت قنه  زه مای ده

  . آه جلیسه مه داته  خۆشی ئه یان بت، چونكه  آه جلیسه مه و، له خوایتیان ئه

 ر دراوس، آوا پاآی رامبه فا به تی، آوا ڕاستی و وه فای دراوسه ر دراوس آوا وه سه بینه  

مین  ست پاك و ئه ، ده ر دراوس رك ماوه رامبه ر دراوس، آوا دراوس به مبهرا ردی به بگهو

) ك دو یه سای نۆ وه له( ، خۆ ئمه ماوه ی نه ر دراوس متمانه رامبه ن دراوس به ، بوابكه ماوه

آانی خۆمان  جیرانه  ندێ له تاالنی آردین هه س آه م آه آه یه! تین بۆ ئران و تورآیا هه آه

فت محفوظ  ره ت و شه ت و آرامه روه محفوظت بكا ومال و سه بوایه  ده ش ئاشكرایه  وه وون، ئهب

ستی و  ده زوبانی و له ترس له ، ئه مین نیه آانی خۆی ئه جیرانه م جار له آه بكاتن، ئیمرۆ یه

  .ری شه له

ئیمۆ  یه  وه می ئه موو خه حم، هه یی و ڕه زه ین آوا به آان بكه ماشای دآتۆره ر ته گه خۆ ئه

ق نیه  حه یان موسته قه  حه ی دێ موسته وه گیرفانی دابن و جائه ی له آه حسی بكاو پاره نجا فه په

، بۆ؟ چونكه  ، بۆی بنووسه نیه وێ موشكیله وێ یان نایه ری ده ی دێ سۆنه وه ئه. یفی خۆیتی آه 

نووس،  رمانی بۆ ئه ده ك رسته كا، یهی قازانجی ل ب وه ، بۆ ئه ریكه ر شه ڵ آابرای سۆنه گه له

و  ئه خۆشك ناآا، آه هیچ نه ، روحم به ریكه شه آه  رمانخانه ڵ ده گه ی له وه ر ئه به له

م دآتۆر گوی نادات، نام  فحوصاتی بكا؟ به نده  وه ، بۆ ئه ی نیه ، پاره ژاره هه خۆشه نه

كیدا  دی خه فاداری و ڕاستگۆییان له فاو وه ان وه ك ی دآتۆره م زۆربه آان وان به موو دآتۆره هه

  .. ماوه نه

،  وه ناآاته آه  زیه قه ن فكر له سله ر ئه هه ره  و پارزه آان، ئه ره ناو پارزه ر بچینه گه خۆ ئه

زار دینار  بایی هه آه زیه ی پ ببێ، قه آه س پاره ی به وه ، بۆ ئه قه یان ناحه  قه حه زیه  و قه ئه

م ئه ، بهب هه ده و سری  سه چاره آه  محامیه ی آه قانونیه نده  و به ستینی، ئه زاری ل

ی  وه گوی نادات، بۆ ئه رعیشه  و موخالیفی شه مه و سته آات، زولمه ی پ ده آه موشكیله
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ی  آه هم ناو گیرفانی، جا ئه ی بۆ خۆ حال بكاتن بیھاوته  آه و پاره وه ی بۆ خۆی بباته آه زیه قه

  .وت آه ستیان ئه ده به له  آی حه یه پاره

ڵ  گه له ریكه  و شه ر موهندیسه ین، ال اله اال الله، هه آان بكه ماشای موهندیسه ر ته گه خۆ ئه

ی  آه ته سابه آه ئیش، فل له آا له و ف ده ی و ئه آه له مه عه آا له ف ده و مقاوله  مقاول، جا ئه

ئیمزای  یه  وه ، هیچ نابین و موهیم ئه آردیه  ی آۆره آه چاوی موهندیسه پاره  ، آا موهیم نیه ده

ناركی و ب  ندی به یوه گرێ و په رده وه  آه ڵ موقاوله گه له وه  بنه ی خۆی له واو پاره آا و ته بۆ ئه

  .  ش نیه آه ری ئیشه روبه سه

م  ، ئه زامتره آه  ندیسه موهه هش ل آه ین، مقاوله آان بكه ماشای موقاوله ر ته گه خۆ ئه

ت  یفی خۆی خیانه آه خواتن، به ی فالن و فیساڵ ده آا، پاره ده و ئیشانه یفی خۆی ئه آه به موقاوله 

دیار  آانی به موو نوقوستانیه ك مانگ ناآا هه ش یه آرێ به ده  آه و ئیشه ، ئه آه ئیشه آاتن له ده

الته  و موقاوه ، به م گرتیه و ئیشه من ئه  مووی موهیم تره هه له وه  ئه  نیه م موشكیله وێ، به آه ده

آی پ بكم هیچ ) B.M(ب ئال  م گرت، ده و موقاوالته ئه  و جاره م، من ئه گرتیتم من پابگه  آه 

ئیش  دوو چۆن به و مقاوله  ، ئه ندیسه و موهه ئه یره  پم سه. ب فالن شتی پ بكم ده عیالجی نیه 

  .ند بوون مه وله ملیۆنرو ده  بوونه

آانیش ڕاستگۆ  له مه ین، عه آان بكه له مه عه یی له ی، باگله آان ناآه له مه یری عه بۆ سه

ی  یه و پاره ن، ئه ناده آه ن، مافی ئیشه آه لی ئیش ده زه وه ی و ته مه ته ئیشی خۆیان به له  ماینه نه

ستی  بن ده له بوویمه  له  مه ستا بوو آاتی خۆی، عه وه ، من باوآم اللی نیه حه گرن به ریده وه  آه

،  وه آرده ده دابا پشتی ڕاست نه ی ل نه آه موو بینایه ری هه ك سه تا یه هه باوآم، خوا ئاگادره 

ڵ  گه عات له ن، نیو سه ده ردان لده ، چوار بلۆآان چوار به جبور نیه ستای ئستا هیچ مه وه

اللی  رزقكی حه مه ی ئه ن، آه آه ردی دونیا باس ده و به ك بینه ، چارگهآا ی قسه ده آه له مه عه

فلی  به وه  شارته عات خۆی ده ، نیو سه خراپ تره ستاآه  وه ش له آه له مه وت، عه آه ست ده ده به

ر آابرای  سه و، قوربه م وئه ڵ ئه گه آا له شغول ده عات خۆی مه ، نیو سه وه ئاو خواردنه

  . آراوه ی ئیشی بۆ نه روا هشتا نیوه ی ده ی پاره ، نیوه ستای گرتوه و وه له هم عه آه



6 
 

م  تی ئه مانه من و ئه فاو ئه ین، آوا ڕاستگۆو وه ماشای مامۆستاآان بكه ر ته گه بۆ ئه

بن  ی له سانه و آه ئه آان، گوێ ناداته  قوتابیه مامۆستا گوێ ناداته  قوتابخانه  ، له مامۆستایه

پۆل موهیم  چته ، ده ته مانه ئه تی ئیھمالی آردوه الیه ی له و زانسته ن ئه سله خونن، ئه ده ستی ده

چاآی و  آا به رح ده شه آه ئایا ماده رێ، جا ده برواو بته قه چل و پنج ده یه وه ئه

نگو  ده هك ب ژوورێ چارگه چته  ، مامۆستا ده ن یاخود نا موهیم نیه گه آان ت ده ڕكی،قوتابیه به

و  بیه ره و عه زیره و جه مشه بوو، ئه بوو چ نه  چ هه رێ، ئه سه باته  آان ده ڵ قوتابیه گه باس له

وجا  چارگك ڕۆیشت، ئه  وه ئ مامۆستا ئاوایان گوت وئاوایان گوت ئه! ابوظبي چیان گۆت

وه  خونته ویش ده ئه ه و بخونه سته  نووسی، فالن هه ده آه  خته ر ته سه له  پاشان دێ چوار وشه

  رده وه ر ك په یه وه توانن نه ی ئه آه  مه بون، ئه یشتن و فر نه گه آان هیچ تنه قوتابیه مامۆستا نه نه 

  .ن بكه

و  ی، خۆ ئه مامۆستاآه له ر خراپ تره  ویش هه ی ئه ی، بكه آه ماشای قوتابیه ر ته گه خۆ ئه

لی  قبه ی موسته زانی مامۆستاآه ، واده ی النیه آه ۆستایهتی مام درو قیمه ن قه سله ئه قوتابیه 

ی  و ریانه آاتن ئه یدا ئه زۆرتر په ی پاره و شتانه دان ئه وڵ ده هه مامۆستا، بۆیه بویته  آه وتاوه  فه

و پان  وه لكو ماستاو ساردآردنه واریشی ناوێ، به ئاسانترو هیچ خۆنده ب زۆر به ئه وره پ گه آه

تا  سان خۆی ماندوو بكاتن هه  چت شازده ر بۆچی ده به گرته ده و ریه  وێ، ئه ی ده وه آردنه

لی  قبه لكو موسته ، به وتاوه لی فه قبه ی موسته آه فكری قوتابیه بۆ خۆی له مامۆستا، آه بت به ده

  . گات آورترین رگا ده به  یه م شوه به آا، آه وری ئه سه بۆ خۆی ته آه وێ یه خۆی ئه

تی  درو قیمه ب، قه تی خوندنی النه درو قیمه ك قه ر قوتابیه گه ویستانم ئه جا خۆشه

قوتابی   ، بۆیه ماوه ئستا زانست و زانامان نه ب، بۆیه  زانست ئه ب، چۆن فره  مامۆستای النه

و باوآی و  ر ناوی خۆی گه ، ئه تایی بنه ره می سه شه خوندن نادات، قوتابی پۆلی شه ئیھتمام به

تایی  ره می سه شه ختی خۆی قوتابی شه م وه منونی خوا بن، به ، مه باپیری بزان بنوس باشه

ناو دی  ی له فایه موو ڕاستی و وه و هه بوو، آوا ئه یی ئستا هه می زانستی و وژه شه شه به

استی و رزو ئیحترام موو ر و هه بوو، آوا ئه آان هه ناو دلی مامۆستایه بوو له آان هه قوتابیه
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ترسان  ، له وه وتینه آه وت آۆالن دوور ده دیت حه مامۆستامان ئه بوو، ئمه  ی هه ورك و پكی یه

آه  ر قوتابیه گه مامۆستای ناآا، ئه رم له ر شه ن قوتابی هه سله ، ئستا ئه وه خۆی ل بشارینه

ن، جا  ر الق دائه سه ش و القی لهآ ده پش مامۆستای چگاره  رێ، له سه بۆی برواو بچته له 

زووی  ی ئاره رح بكا، آه رس شه مین ده ماشای قوتابی وابكا چۆن خولقی ده مامۆستا ته

  .بات ر ئه سه و آات به فشه یكاته  ویش ئه مینی، ئه ئه

ب و  ده ن آوا ئه آه ی ئیش ده قانه و سایه ین، ئه آان بكه قه ماشای سایه ویستانم ته خۆشه

ست  و والآۆ، جون پك دان و ده وه فایان، هۆرین و هۆرین الآه الق و رك و پكیان آوا وهخ ئه

  . وه و چاولك سوور آردنه وه آتر شكاندنه ر یه سه ردنن به لك ده

و چاو  شه ڕه مووی جنودان و هه هه) السیاقة فن وادب واخالق(  ته بی سیاقه ده ی ئه آه وه ئه

چۆن خۆم  نی قوتار بوونه  ، فه وه م گۆریه آه ت پناسه لكو سیاقه ، به یه ھهب و جه وه سوورآردنه

وه  ی بۆ بته آه رتیل ئیجازه د دینار به س سه قك به سایه آه ی، جا یاره و سه م له آه قوتار ده

ر گوشی  ن هه سله قوڕێ ڕاناآا، ئه ی له ر جاده سه آو من وتۆ له ژاری وه ری هه ما، چۆن سه 

ش  دا ره ری ده سه تیشكی خۆر له ر هنده سه پۆلیسی هاتوچۆ دێ، قور به ی به ادات، آابرا فشهن

  .ڕۆن یفی خۆیان ده آه س گوی نادات به س ئیحترامی ناگرتن، آه ، آه ڕایه گه هه

وت تاآو  و ناركی تكه ه آمان هه الیه ستراوین، ئازیزانم ئمه  به وه  موو پكه هه ئمه 

ر سوچكی ژیانمان  هه ڕاستی له وێ، جابه آه موو ناركی تده هه وه  سوڕته ده  آه سبحه موو ته هه

بوون،  ساڵ پش ئستا وانه ، پش ده یه ك گۆرانكاری هه بینین آۆمه ین ئیال ده ماشا بكه ته

یووت  ی بوو، ئه آه وانه آان، گوم له مامۆستایه ك له خالق بوون، یه ئه آانمان به دزه) الله( وه

،  وه ته ش ساڵ پش ئیستا گراویه پنج شه یگراوه  ئه و آه ن ئه له سه ند ساك پش ئستا مه چه

وه  دزی پكه ركی چوو بووه ڵ براده گه ك له مانی باب و باپیرانم، آابرایه رموو زه یفه ده

ی گوتی چیت آرد،  آه ره دهی خواردبوو، برا آه آكیان خیاری دیتبوو، خیاره یه چشتخانه  له 

ین  بكه آه یه دزه ت آرد، ناب ئمه  م ماه آی ئه م نمه ماده گوتی خیارم خوارد، گوتی ده

، آوا  خالق ماوه م و ئه خالق بوو، ئستا آوا قیه ئه خالقی دزان بوو، دز به ئه  وه ، ئه وه ره ده هاتنه
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می  موو غه ، هه چیه نجه و گه می ئه موو غه هه ، بزانه بكه نجه و گه ماشای ئه ، ته میزان ماوه

، ئاخیر مۆدیلی جل و  ، ئاخیر مۆدیلی پانتۆل چیه بزان ئاخیر مۆدیلی برچ تاشین چیه یه وه ئه

بۆ آوێ  رو سیمایه و سه س بزانم، ئه رت به به له چیه وه رت برام ئه به له چیه وه ، ئه رگ چیه به

چ  وه تۆ رازی نین، ئه ك و هیچ شونك به یه ساره هه لكی هیچ ی خه)الله( چ برام، وه ده

ی تۆ  وانه ، ئه نیه یه و شوه به وه یته آه چاوی ئه تۆ له وروپاش آه ، ئه تۆ هناوته ئه آه  مۆدیله

ن، خۆ تۆ  آه خۆشیان نازانن چ ده ن به سله وتاون، رێ ل بزر بوون ئه فه وه  یته آه الساییان ئه

  . ی آه وان ده قلیدی ئه تۆ موسلمانیت تۆ ئیمانداریت، چۆن ته یه  ئیمانت ههتۆ  ری، آوره شه به

م، توخوا  ڕێ، نازانم باسی چیان بكه ر ل گه ین هه خوشكان بكه یی له ر گله گه خۆ ئه

ب، چۆن  تی هه پیاوه ب آه تی هه مروئه آه، توخوا هیچ ئینسانك  ی قبول آردیه آه شمه مه ئه

بۆ گۆڕا، بۆ  لكه  م خه ئه یره  ر دایك و خوشكی دا ببینت، پم سه به ی له آه م شمه آا ئه قبول ده

خالق و  ی ئه وه ما، ئه م ب نه ی قیه وه ، ئه سوڕاوه شتا پله دو هه ند ساك سه چه ر به آسه یه

  ..ما كی نه ناو خه لهفاو رك و پكی ب  ڕاستی و وه

ك،  ناو خه خالق آوا ڕاستی له آوا ئه.. خالق نی ئه الیه تی، بابچینه یه نی آۆمه الیه وه ئه

پاآی، آوان  ت و سینه قه فه ت و شه حمه ت و ره مانه ست پاآی و ئه آوا دپاآی وداون پاآی و ده

ناو  چوون، بۆ له آوه  مانه  و قیه ن ئهیی، آوا زه واضع، آوا به آوا ته جوانانه، خالقه  و ئه ئه

تی باب و  ی آوردایه نه سه ره خالقه و ئه چوون ئه مان، آوه  دا نه ناو ئمه م و له هه بوون به ئمه

  .یان بوو هه باپیرانمان آه

ریكی راست  ڵ شه گه ریك له ین، شه عاش بكه ت و مه سابه نی آه الیه ماشای ر ته گه خۆ ئه

چۆن قازانج  آه  یه وه می دوآاندار ئه موو غه آا، هه تی ئه ریك خیانه ڵ شه گه ك لهری ، شه نیه

ك لی  س خه فرۆش به زاران شتی خراپ ده مووی هه ست بھنم، هه ده به پاره نده وه م، ئه بكه

ر  سه  اتهیك ، ده وه آاته ش ده شی ره آه ره ئكسپایه  آه مانگه له آاتن، وه زاران فروفلی ده بكرێ، هه

  وه ره ده له  یه ند شتی پیس هه واجی بدا، چه كی ره ی بۆ خه وه س بۆ ئه ی نوێ، به آه مانگه

ی  ئمه یھنن به درێ ده جیان فرێ ئه ن له سله ر ئه ، هه ر بووه ئكسپایه ، آه ماوه تی نه قیمه آه
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ناو هیچ  له یره ڕاستی پم سه خالقی آین و فرۆشتنمان، جا به آوا ئه  مه ، ئه وه نه آه تاقی ده

فۆن  له ته موو به ناو دۆالر فرۆشان، هه الل له ، آوا حه ماوه اللی نه التكماندا ڕاستی و حه عامه مه

  عاتی تر ئه ماڵ، نیو سه بووه قه  ره نجا وه په آا آاآه فۆن ده له ، ته گیرفانی نیه ك دۆالری له یه

ج  ست به ب ده ماڵ، ده یته آه ی ده قه ره نجا وه چۆن په ان نیهگیرف ، تۆ دۆالركت له بۆم بفرۆشه

گرین  ر شونكی ده ، هه ! ب سبحان الله الل ده بۆ تۆ حه و پاره ی، ئینجا ئه سلیمی بكه ته

س نای پرس  ، آه رامه بی حه غله م ئه مووی به نالم هه رامه  ی حه آین و فرۆشتن زۆربه له

ڵ  گه ، نایكا آاتك له الله و چۆنی حه رامه چۆنی حه و ئیشه   مامۆستا گیان ئهب..مامۆستا بكا به

ی مامۆستا گیان )الله( الی مامۆستا، وه وجا دته بی، ئه ده ریك توشی موشكیله آابرای شه

تای  ره سه آا له باس ده رمووی آه فه گی، ده ، مامۆستاش گوراده یه آمان هه یه آشه

 زۆر دته و موشكیالته الل بكاتن، جا ئه رع بتوانی بۆت حه ی چۆن شه آردب ئه نیت بۆگه آه ئیشه

بن، ئنجا دێ پرسیار  ئه تووشی موشكیله م آه ین، به تا پرسیار ناآه ره ڕاستی سه ، به الی ئمه 

  .آاتن ده

نیش وا زیمن ئه ی مولته وانه ، ئه آانه موسلمانه ، له آانه ئیمانداره یم له خۆ جارێ گله

ویستانم  ، خۆشه یه آانیاندا هه آاره ری له رو به وانیش تووشی ریباو ب سه وتوون، ئه تكه

ی  وه لكی بازار ئه ی خه ئه: (رموو یفه بازار ئه چووه  ر ب، ده سه زای خودای له ر ره ئیمامی عومه

بازار،  شكنم، بانته پشتی ده م داره زان به فقھی معامالت نه ی له وه زان، ئه فقھی بازار نه له

رحی  زای شه آوا شاره) آا رام نه تووشی ریباو حه كی ئمه وێ و خه آه نزیكی بازارمان نه

آا،  زوو حوآم ده واو ئاره فس وهه ری دێ، نه ی سه قه ر ته بازاردا هه له ناو ئمه  الت له موعامه

ر  هه ك به یه ر شوه هه ندبم، به مه وه ناو بازارو ده مه من بگه ئه یه  وه ناو بازاردا گرنگ ئه له

:  رموێ فه سبحان الله ده وره خوای گه ، بۆیه ر قۆڵ بینك ب زۆر گرنگ نیه هه ك به یه حیله

} 
َ
ون

ُ
ل
َ
م
ْ
ع
َ
وا ي

ُ
ان
َ
ا ك

َ
 م

َ
س

ْ
بِئ
َ
 ل
َ
ت
ْ
ح
ُّ
 الس

ُ
لِِهم

ْ
َأك
َ
انِ و

َ
و
ْ
د
ُ
ع
ْ
ال
َ
مِ و

ْ
 فِي اْألِث

َ
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ُ
ارِع

َ
س
ُ
 ي
ْ
م
ُ
ه
ْ
ثِريًا مِن

َ
ى ك

َ
ر
َ
ت
َ
 } و

ست هنانی  ده ن بۆ به آه ده  قه یان موسابه ك زۆربه یان بینی خه رده هه:  ، واته )٦٢:المائدة(
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خۆشی بژی، بامن  ر حیسابی من و تۆ، فالن و فیساڵ به سه ند آردن له مه وله رام بۆ خۆ ده حه

  . برسان بمرم له

م تك  كی ژیان بكهماشای چ قوژبن ن، ته ری ژیان بكه ماشای آنده ویستانم ته جاخۆشه

مووی  تی ئیمۆ، هه سیاسه ین آوا آه ت نه ماشای سیاسه بۆ ته وتاب، باشه فه چووب و نه نه

وێ  یه ر ده سئول هه آابرای مه مووی گورگاتیه، هه  كی سیاسی چیه بۆ خه له یه  سه له درۆو ده

،  تیشمان گۆراوه بكا، سیاسهند  مه وله زووترین آات خۆی ده وێ به یه رده گیرفانی خۆی پآا، هه

ب  رو روبه عنی زۆر درۆزن، زۆر ب سه ، پیاوی سیاسی یه ماوه ت نه سیاسه ڕاستیشمان له تا هه

ند ساه  و چه ئه خر وانیه ، نه ی پیاوانی سیاسیه پناسه مه ك، ئه مه فاو ب ئه و ب وه سیقه

ماشای باب و باپیرانمان  وابن، برۆن ته پیاوانی سیاسی ی لھات آه وه ند ساه  و چه گۆرا، ئه 

عنی  ، یه آی سیاسیه آابرایه ر بیان گوتایه  گه آرد، ئه آكیان ئه باسی یه ن، آات آه بكه

آا بۆ  ئه ر شتك رز ب، هه به ته م میلله ی ئه وه آا بۆ ئه ر شتك ئه هه یه  ته م میلله مخۆری ئه غه

ست بنیت، چۆن  ده چۆن به ته و میلله قی ئه ری، ماف و حه وه هخت به بگاته   ته م میلله ی ئه وه ئه

م و  ی ئستا هه وانه ما ئه ق، ئه وای حه ره تی خۆی بگاته ی میلله وه بات بكا بۆ ئه شۆرش و خه

س،  و به ها خانوو دروست آردنه روه هه وآردنه، له و خۆ قه یه یاره و سه می گیرفان پرآردنه غه

نای، چی  رێ ده آونده ، له تم چی پویسته ، بزانم میلله تمه می میلله موو غه ما هه نه وانه  ئه

  . نوقوستانه

واو ناب،  ین ته گا بكه آانی آۆمه موو موشكیله ڕاستی باسی هه ویستانم به ئینجا خۆشه

آانی  رده ر ده سه ست له موومان ده ب هه ین، ده ئیعتراف بكهب  و ده واقیعی حاله  مه م ئه به

موو  و هه ، ئه مان لیه ردانه موو ده و هه ئه ی ئستا ئمه آه خۆمان دابنین بلین مامۆستا ڕاست ده

ری  سه ی چاره وه ب پش ئه ین، ده ستیش پ ناآه ، هه ر داهاتیه سه مان به گۆرانكاریه

  .  رده شخیص آردنی ده ی عیالج ته نیوه وآاته ، ئه شخیص بكه ته آه رده ی، ده بكه آه رده ده

مه  ، ئه هاتووه دا ر ئمه سه به گۆرانكه  مه  بۆم باس آردن، ئه له  په من ئستا زۆر به

م  خراپترن، به ئمه ر له وروپشتمان هه تانی ده ، خۆ میلله ی آورددا هاتووه ر ئمه سه به تكه  حاه 
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پیاوی عاقل  وه ینه ب فكر بكه ین، جامادام واب ده آه ساحبی خۆمانین و باسی خۆمان ده ئمه 

ڵ دلسۆزان فكر  گه تی خۆی دابنیشی له ر میلله رامبه به فادار و دسۆزه ی ڕاست و وه وه ب ئه ئه

  .دینی خوا هین ل حای بكه ته و میلله چۆن ئه ، ئمه ته و میلله ین بۆ ئه چی بكه ، ئمه وه بكاته

آی  آو آابرایه وه من و ئوه : رموێ فه ر صلى الله عليه وسلم ده مبه ویستانم پغه خۆشه

ن  هه روانه و په پوله یرو په ته وه  رم بكاته ر گه به وێ خۆی له بیه وه  لكردبته ، ئاگركی هه وایه

ر  ویش هه نن ئه ده آه ئاگرهناو  ریان بكات، خۆ له ستی ده ده یسوتن به ده و ئاگره  نازانن ئه

  . تانسوتن ئه و ئاگره  ئه وه  ونه دوور آه آان ب توخوا به یره و ته پوله په  توانی به ی ئه نده وه ئه

ب دلسۆزبین بۆ  وابین ئه و پیاوه ك ئه ب وه گشتمان ده و ئوه ویستانم ئمه خۆشه

و آاول بوون  ره ڕۆن، به در ئه و هه ره به وه ئهخۆب،  ئاگاتان له لكینه مان، بلن خه آه ته میلله

هی  ر صلى الله عليه وسلم نه مبه پغه وتاون؛ چونكه رۆن، نالم فه وتان ئه و فه ره رۆن و به ئه

وتان  و فه ره لم به م من ئه به وتاوه، خۆی فه وتاوین، چونكه  مووی فه بن هه آردووه  ئمه  له

،  ری نیه وه خته ی به)الله( ڕۆین، وه ری ئه رو به و ب سه ره رۆین، به ئه و آاولی ره رۆین، به ئه

ران بی، پاك  آامه یه  وه ری ئه وه خته دت خۆش ب، به یه وه ری ئه وه خته ی تداب، به ی ئمه وه ئه

 ڕت پ بكا، و باوه كی سیقه ی، خه كی بكه خه ر به و باوه ك، سیقه ڵ خه گه مین بی له و ئه

 آه ك و خۆشیه ریه وه خته به  مه مین ب، ئه ست و زوبانت ئه ده ك له خه یه سه و آه ئیماندار ئه

یی ب، دایك  زه فادار و به برای وه له ئمین ب، برا ی ته آه جیرانه ب جیران له وێ، ئه مانه ده 

ایك و باوآیان بن، ی د ره تكاری قۆنده آان خزمه روحم ب، منداه آانی به منداه ر به رامبه به

ری  ر بنووسی وسه سه قریری له ك قۆرتی بۆ لبدا و ته ب وفادار ب نه ر ده ڵ براده گه ر له براده

ت  حبه ی مه وه چ پشتی بشكنی، بۆ ئه نه وه آا بۆ ئه سك ده سك هاموشۆی آه قور ڕابكا، آه له

م بۆ  ت بكه وێ تیجاره مه ده  بوێ، آه آترمان خۆش ین، یه یدا آه ك په ڵ یه گه و ڕزو ئیحترام له

بھنم دوو   ته و میلله وێ شتكی چاك بۆ ئه من بمه م، ئه ند بكه مه وله ب خۆم ده ی نه وه ئه

و  له په ئیستا به ئمه واته  ی آه ب ژیان واب، ده ، ئه م چی تدایه دیناریش بۆ خۆم قازانج بكه

موو  هه گا و به موو آۆمه هه ماندا به آه له موو آۆمه هه ناو راین به آوردی گه آورتی و به زۆر به
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شاآیل و  ك مه آۆمه به الیه  آ موبته ریه ردێ، هه ده به  الیه آ موبته ر یه نی خۆماندا هه آۆمه

ین خۆمان  آه ماشای خۆمان ده ته ن آه تمه آوێ رویدا حه له و گۆرانه ئه ك، باشه یه ژاره م و په غه

ذلك {رموێ  فه ده وره خوای گه ، بۆیه یان گۆڕیوه رد و ئاو نه و دارو به ستره نگ و ئهگۆریتمان ما

ى يغريوا ما بأنفسهم وأن اهللا مسيع 
َّ
 مغريًا نعمة أنعمها على قوم حت

ُ
 اهللا مل يك

َّ
بأن

ه و شت ووشیار بته آه ته یا محمد صلى الله عليه وسلم با ئومه بزانه:  واته ٥٣/األنفال}عليم

حتى (ك لان ناگۆرێ  سك وآۆمه آه داتن به تك ئه آات نازو نیعمه وره  بزان خوای گه 

ناخۆشی،  لیان بته ی تدانیه و خۆشیه تا له یگۆڕن، هه تا بۆ خۆی نه هه) يغيروا ما بأنفسھم

خوای لیان ناگۆڕت، پاشان  وره ی گۆرن خوای گه ست و زوبان و چاویان خۆیان نه ده تا به هه

 اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم {رموێ  فه ده وره گه
َّ
وره  خوای گه:  ، واته١١/الرعد} إن

تا بۆ خۆیان  تك تك ناداتن هه ومك و میلله سك و قه هیچ آه ك ناگۆڕێ، له هیچ آۆمه له 

ماشای خۆمان  ا بین تهب ده.. خۆمان تك داوه خۆمان له به ئمه واته ن، آه ده خۆیان تك نه له

فسی خۆمم، من  خۆم قاتیلی نه  من بۆ خۆم گۆریوه مادام ئه رێ یه آونده له آه ه ین بزانین هه بكه

ب بم  ، ده هیالك داوه خۆم به خۆم گۆریوه، وتاندیه، ، خۆم فه خۆم خۆم آوشتی یه به

ی  ر من، آ قیاده سه له یه ری ههئسی رێ ته ب بزانم آونده م، ئه راحی بۆ خۆم بكه لیاتی جه مه عه

تا بیگرم  با، هه و آاولیم ده ره آاو به ی من ده رێ قیاده مم لوتم آونده ستم چاوم ده آا، ده من ده

  .ی به آم ده و چ آاول آاریه ره ی، تۆ به به و آوم ده ره به م پی بم آاآه دوو ئامۆژگاری بكه

ین و  آه ق ئه ق شه ، آاتك ئینسان شه وه آۆلینه ئهئینسان   له  ویستانم آاتك آه جا خۆشه

ك  آۆمه ، له ش پك هاتیه دوو به مرۆڤ له شه، بینین ئینسان دوو به ین ده آه ماشای ئه ته

،  خۆل دروست بوونه ش له مانه و دڵ ئه عیده رو الق و زگ و مه ست و سه آو ده ندام، وه ئه

شتكی  ی خۆیان، به یری ئیراده غه ن به آه ویان ئیش دهمو ، هه ست نیه ده ش هیچیان به وانه ئه

الون،  یان تكه آه ڵ الشه گه یان له و چواره ئه..واو روح فس و هه قل و نه آو عه تریان نادیارن وه

لكو  ی، به آه گۆرانه آوم ناآا به حه هیچ ته یه  و الشه و ئینسانه ئه ئینسانكیان دروست آردیه



13 
 

قل  عه... ن روحیشیان زائده ارهو چو ن له آه گۆران ده آوم به حه ته وانه ئه و چواره هیلم ئ ی ده آه وه ئه

ن، یان  به ئه و باشه  ره ئینسان به و چواره  گۆڕن، ئه ئینسان ئه و چواره وا ئه فس و دڵ و هه نهو

و  لكو ئه به  نیه وه  گۆرانه ی به ڵ روحمان عیالقه گه مان له الشه  واته ن، آه به ئه و خراپه  ره به

یجولنمن  خۆم ده ستم به آو ده وه آی ئیختیاریه یه آه ره ، حه ی تدایه آه ره حه وعه مان دوو نه الشه

ی توروآنم، گوم بۆ خۆم گوی ل  م، چاوم بۆ خۆم ئه آه ی پده آو زمان بۆ خۆم قسه وه

آو لدانی  ، وه ی ئیختیاری تدایهیر ك و جوالنكی غه یه آه ره ندكیشیان حه م هه گرم، به راده

هیچ  وانه  مدا ئه شه ناو له ژوورێ دان له ی له و شتانه ی ئه آانه ره و حه آو ئه دانم وه ناسه دم و هه

وێ  بیه آه ن، جا ئینسانه بۆ خۆیان ئیش بكه وای آردوه وره لكو خوای گه ، به ستی من نینه ده به

ر  جی خۆی هه آا دم له دانم ئیش ده ناسه ندامی هه ربم، آۆ ئه به خه وێ من بنوم یان به یه یان نه

، خوای  یاته سری حه بایه زوكی آاره لكو ته به ست نیه ده ش هیچی له آه دا روحه ل ئه

ر  خش هه به ی ژیانمان پ ده وه و جوالنه آه ره ها حه روه هه جولنی، وه ئه ، ئمه ئمه دایتیه وره گه

و  آه ره مرێ هیچ حه ده و ئینسانه  ئه وه  آاته جودا ئه  یه و الشه ی له و روحه ئه هور آات خوای گه

ستكی  ندام و هه می، هیچ ئه ده زوبانی، نه دی، نه قلی، نه عه چاوی، نه شونكی ئیش ناآا، نه

ان هاتن آ آه تا جوله هه وه  زانایان لیان پچایته زۆر له م روحه ئه واته ی آه ده.. ئیش ناآاتن 

  وه جوابی دانه وره  هپرسی صلى الله عليه وسلم خوای گ  ری ئمه مبه پغه له

لِيالً {:رمووی وفه
َ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
 } و

مری  پرسن، ب روح ئه روح لت ئه یامحمد صلى الله عليه وسلم له :  ، واته )٨٥:االسراء(

ر، ئوه  شه ی به ڕاستی ئه به) وما اوتيتم من العلم اال قليال( سیش نازان روح چیه آه ، وه خوایه

زالی و  آو ئیمامی غه ڕاستی زانایان وه جا به.. خشراوه متان پ به مكی زۆر آه زانست ئیال آه له 

ن روح  ندكیان ده تا هه هه آوێ یه ی له آه شونه روح آه له وه  ته جۆرانی تر زۆر زۆریان پچاوه

ش  آه روحه دایه ناو ی له رموون دكی آه فه ، ده پماندایه ی الی چه و ده ن ئه ، ده ناو دی ده له

نامرێ،   وه ندامكی ئینسانی لبكه ر ئه ن هه ده یه وه لیلیان ئه ؟ ده لیلیان چیه ، جا ده ناو ویه له

و  ر ئه گه ، جا ئه ش وانیه مه م ئه مری، به ناژی و ئه و ئینسانه ئه..  وه لبكه م ده ئه ره م وه به
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ر خوا  هه وه منت و الله اعلم، ئه ر ده ر نارواو هه هه و روحه تبخی ئه دكی دیكه  وه  یته لكه ده 

ئوه :  واته) م من العلم إال قليالوما أوتيت(رموتن  فه خوا بۆ خۆی ده زان چونكه  بۆ خۆی ئه

ش  وه ، ئه خشراوه متان پ به آانی تردا زانستكی زۆر آه سائیله زۆر مه ی روح له له سئه مه له 

گرن  آتری ئه یه یه  وانه ئه یه  م الشه ڵ ئه گه له م روحه ئه واته زان، جا آه ر خوا بۆ خۆی ئه هه یبه غه

ی  وه ئه واته  ی آه ن، ده دروست بكه و ئینسانه  و شتك بۆ ئه ك و جوالنك یه آه ره تا حه هه

با  ی ده و باشه ره گۆرتن یان به ی ری ده وه گۆرێ ئه جی ژیانی ده نھه ی مه وه گۆڕێ ئه ئینسان ده

  ... یتی آه وایه فستی، هه قلیتی یان دتی یان نه عه شت نیان ، چوار و خراپه ره یان به

  .سپرم تان ده وره خوای گه بهرسكی تر  تاآو ده

مامۆستا  آانی وتاره  م،له آه شی یه بهناخی مرۆڤدا،  شتك به گه:  رچاوه سه

  به  ستاوه عبد الرحمن پشتیوان هه  وه.٢٠٠٨ ، سایی ئیالف احمد غزالی وه نوسینهشرزاد،

   .ڕی ئیسالم هاوس ی بۆ ماپه وه نوسینه

  

  

 


