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  !ری بۆ مۆدل و چاولكه وه  رستیه خواپه  له ج وعومره  حه

    
[  kurdish – آردي – آوردی     ]  

 

 

 

 

 

 
 

ال صاح فریزی ال موسلیم مه مه:  آردنی ئاماده  

 
 

 

 

 

زیز پشتیوان سابیر عه: ی وه پداچونه  

 
١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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 ﴾  الحج بين العادة والعبادة ﴿

 » الكوردية باللغة «

 
 

 

 

  
  ال مسلم مال صالح فريزيم : إعداد

 
 

 

 
  

 عزيز صابر بشتيوان :مراجعة
 

١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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  !ری  بۆ مۆدل و چاولكه وه  رستیه خواپه  له ج وعومره  حه

   

    

ڕووآنی  آردنی  ج به رستی و ج په)) خوا((و  وبه ستی ته به مه ی به وانه زۆرن ئه

ی  وانه میش نین ئه م آه ، به ج و عومره ری حه فه ڕۆن بۆ سه تی ده می ئیسالمه پنجه

گوناه بگره  له ر دۆخی جارانیان سه وه  ڕنه گه ن و ده آه سارده ڕگا خه ی پاره

ی  وه نجك بۆ ئه گه دا به ی خۆیان ده آه پاره مرۆڤه  م جۆره  ئه خۆزگه ! خراپتریش 

ڵ  گه آو له آی داماو تاوه آرچیه یاندا به ده ری پك بنت، خۆزگه  ژیانی هاوسه

رزاركی  قه بیدابا به ڕزگاری بووبا، خۆزگه  تی آرچیایه ی تر له  ندك پاره هه

گرتباو ژیانی ماڵ و  رگایان پ نه آان ده رزه ن قه آو چی تر خاوه تاوه )ریف شه(

چاره  خۆشكی ب نه بیدابا به دۆخی جاران، خۆزگه  وه  و بھاتایه بایه ئاسووده منای

لی قوتابیانی  ل و په آه به بیدابا پ بكات، خۆزگه  ری خۆی سه ی چاره وه بۆ ئه 

بن، خۆزگه  خوندن دانه و له خوندن دابایه ان بهی ی درژه وه ژار بۆ ئه داماوو هه

بۆ   ، خۆزگه آانیان پ ساڕژ بكردبایه زامی برینه آو تۆزێ  باوآان تاوه  ب بیدابا به 

ندنی بیری  كه وت و هه دروستكردنی مزگه: ك وه( رجی بكردبایه یری خه آی خه یه پرۆژه

دروستكردنی  شداری آردن له ها به روه كی و هه ڕگا بۆ خه ئاوو خۆشكردنی

ست ماچ  ده كی له خه  وه ڕته گه ده آه  ، آات .)هتد...و و قوتابخانه خۆشخانه نه

آا  ده وقه  گوناه و ته دا به ش ده بین و باوه قۆڵ آات به ست ده ده وه  آردنی نابنه

ج  ازانم حهئیتر ن. هتد...ست وشان و پیل ماچ آردن و م وده حه تی نامه ڵ ئافره گه له
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 )١٠٠٠٠٠( و نوژك به یه آكه مه له! ؟ وه بته جگای ده مانه  ئه آوی ی له آه و عومره

چی ب ئاگا  آه  زار نوژه  هه)١٠٠٠( و نوژك به یه دینه مه و له زار نوژه دهه سه

موسمانان  آه( هایانه گرانبه  م آاته ی ئه یان زۆربه  ریكی بازاڕآردنه و خه مانه له

  یه جاری واش هه! و خه دات به ده ست خۆی ده م له چی ئه آه) بینن ده  وی پ وه هخ

آاری  وار له ها باس و خواسی دوونیایانن و ب ئاگاو آۆله روه ت و هه یبه تووشی غه

ڕگاو  موو دووری و هه یت و ئه رف آه سه موو پاره  و هه تۆ ئه ره  وه! تیان قیامه

ی  ئه! پت بورت؟ ی ی ساده یتان زۆر به چی شه یت آه آه ممول حه ته ماندووبوونه 

من حج لله فلم یرفث ، ولم یفسق ، : ((رموت وسلم نافه ر صلی الله علیه  مبه پغه

ئینجا دوواتر، ))من حج لله(( رنج ده صحیح البخاری،سه)) رجع آیوم ولدته أمه 

 یش)  النسائی(ی  رمووده فه و ئه! حاجی: بن ی پی وه و یا بۆ ئه ك بۆ دونیای نه

، والعمرة إلی العمرة  ء إال الجنة لیس لھا جزا الحجة المبرورة : (( تی آردووه ڕیوایه

زانی  ، پاشان ده..) شكاندنه نه وبه  ته(؟  برور چیه جی مه زانی حه ده)) لما بینھما آفارة  

زا  غه یانیش له ه مر عه ج یان له حه له وسلم آه  ر صلی الله علیه  مبه پغه آه 

)) یبون تائبون عابدون لربنا حامدونآ: ((...رموو یفه رموو؟ ده فه چی ده وه  ڕایه گه ده

ش نابت  پیرۆزانه ره  فه م سه ی له وه ڕانه گه تاآی موسمان له واته  صحیح مسلم،آه

خۆ  ی له  ڤایرۆس و گوناهی آوشنده به(یتان  بادا شه بیرآات، نه له وبه  ی ته ووشه

ج و عومره  جارك بۆ حه ی زیاد له وانه پاشان ئه! رت ی به خشته له) بوون بایی

جی  حه))٥٠(( نی خۆی مه ته له بووه  زانایانی پشوو هه آاتك آه ڕۆن باش بزانن له ده 

جك زیاتریان  حه دنیابن له وه  بان ئه ی ئمه مه رده و سه ر بتوو له گه وا ئه ئه آردووه 

  :  آه مه ڵ وه گه رموون له شزانن بۆ؟ فه د دهآر ده نه
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روا بۆ  لیش هه ده ب به به وه  نه ده نجامده ئه جی دووباره  حه ی آه  وانه ئه- ١

آو ئستا  تاوه قی تر آه  حه كی موسته خه ڕگری آردن له ی مایه بوونه  وه  خۆیان ئه

وت،  ریان ناآه به ك وه ر زۆری خه به م له ن به یه ریزه و فه نجامدانی ئه ئه زرۆی تامه

 ده جا آ  ه م قه یاآردنی ئه په ر تۆ واز له گه  غییهنیت ئه باو بۆ  وا ناوی ئه بھ

ج  ی ووتان حه زۆرینه زانن له خۆشتان ده رناچت؟ آه  ده آه  موباره  ره فه م سه ئه

ر  به ش سوپاس بۆ خوا له هی ئم آه عراق و آوردستانه آه   یه ناو نوسین و قورعه به

  .  زۆری موسومانان وایه

ڕووت و  جیھان له ژاری و برستی آه  ی هه ڕژه ی وه رزبوونه ر به به پاشان له-٢

بدرت  جی زیاده  ی حه ی پاره وه بۆ ئه آه !  و زیاد بوونه ره برسی و ب آاری به

  .سانی موحتاج آه به

آار  ژار به خۆشی هه ری نه سه بۆ چاره  آه پاره خۆشی آه ر زۆر بوونی نه به له-٣

  . بت

ی  ی دووای م سانه ی ئه آوژیانه  شه ڕه ڕو موو شه و هه ر ئه به پاشان له-٤

می  خه  له ی آ  ئه زیادی آردووه  ی یاڵ آی خه یه ڕژه ی ب باوآان به ڕژه

ین  تیان بده جولت تا یارمه موسمان ویژدانمان نه ی ر من و تۆ گه! دابت؟ وانه ئه

  ! ستۆ؟ ئه گرته  ده م آاره  ئه ی آ  ئه

باغ  ه ناو خزانی قه یان له وه وانه حه ر نه به له وه  ژن و پیاو لك جیابووینه-٥

  !  وه ته شاوه وه گرتنی خانوو ئیتر خزان هه  آرێ بوونی پیاو بۆ به ت نه سه و ده

و  زاره هه  قسه: (نی واری خۆمان گوته آو آورده م وه هۆآاری تریش به زۆر

ر موسمانك  هه آه وره  خوای گه  دا داواآارم له آۆتایی له یه  بۆ)  آاره دووانی به
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وره  خوای گه  یه شی هه ره فه م سه زووی ئه و ئاره آردووه نه  ج به جی ج ی حه ریزه فه

آات،  ت ده قسمه به ی ت الحرمین آو زیاره تاوه دوونیایه م  له رێ  ده یباته  نه 

كی تریش  ڕن با خه لگه: م آه تكا ده نجامداوه  ج یان ئه ری حه فه سه ش آه وانه ئه وه

ڕان و  بازاڕو گه  ن به ده مه فیۆ ن آات به آه ج ده حه آاتك آه ن، وه ج بكه بۆخۆیان حه

ی  آه بازاڕه له شیایه  م ئه ئه چونكه ! ك آین شت و مه ریك آردن به سوڕان و خۆخه

ته  م زیاره له وه  ڕایته رآات گه هه ، وه و هیچ جیاوازیشی نیه یه الی خۆشتان هه

وه  ته پاك بووه آانتان آه وه ری آرده فته ر گوناه وده سه وه  ڕنه گه تو خودا مه پیرۆزه  

آات  ر نه سه ریتان له دوونیا آاریگه ویستی و خۆشه وه نه آه نگی گوناه پیسی مه ژه له  

  !.ن آه یش ناشرین مه) حاج(ی پیرۆزی  و ووشه

  

  

  

 


