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  جــژن بۆ کی؟

    
[  kurdish – آردي – آوردی     ]  

 

 

 

 

 

 
 

د قامیشی حمه ال ئه مه:  آردنی ئاماده  

 
 

 

 

 

زیز پشتیوان سابیر عه: ی وه پداچونه  

 
١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 
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 ﴾ لمن العيد؟ ﴿

 » الكوردية باللغة «

 
 

 

 

  
  شيمال أحمد قامي : إعداد

 
 

 

 
  

 عزيز صابر بشتيوان :مراجعة
 

١٤٣٠ ‐ ٢٠٠٩ 

 
  



3 
 

   

   

  جــژن بۆ کی؟

                         

 
  

چایەوەو يا  وا ڕەمەزان بنەوبارگەى پ ڕۆژوو و تەراویح و بەربانگ و شەوانى قەدر لەگە

کى  خۆشبوون  کە تر، سەرکەوتو و براوە ئەوکەسەیەماڵ ئاوایيان کرد تاسا ڕەحمەت ول

نا، خەسارۆمەندو شەرمەزارو پەشيمان ئەو کەسە بوو  وڕزگاربوونى لەئاگر بەدەست ه

زى نەگرت کە تاوانى تيا ئەنجام داو سوکایەتى بەرانبەر دەکرد خۆزگە دەمانزانى ک !ڕ

بە ش ب شەو دەرکراوە تاپرسەو کارەکەى وەرگيراوە تاپيرۆزبایيان ل بکەین، ک

بکەین ڕۆژى دەم کرانەوەیانە،  ڕۆژووگرانە ڕەمەزان جەژنى جەژنى. سەرەخۆشى ل

ین  خۆشى وشادیانە بەهۆى سەرکەوتنيان بەسەرنەفس وشەیتاندا، شادى دەردەب

امى بانگەوازى خوایان داوەتەوەو بانگەوازى شەیتانيان پشت گوێ خستووە،  ڕۆ کەوە

ام لەجەژنىژووگر جگە لەوەى کەهەم وارن کاتى بەربانگ لەخۆشى وشادیدا بووە بە  ووئ

ڕەمەزاندا سەربەرز وسەرفرازە چونکە ئەم جەژنە بەهۆى تەواوبونى مانگى ڕۆژووانە و 

، جگە  ڕۆژوگران، هەروەک جەژنى قوربانيش بەهۆى سەفەرى حەجەوەیە تایبەتە بە

ڕۆژانى  ەشتەکەیەتى، دیارەڕەزامەندى خواوەندو بەه ڕۆژى دوایش کە لەجەژنەگەورەکەى

و گەرم کردنى بازاڕى خزمایەتى و  جەژنيش کاتى خواردن و خواردنەو وگەردن ئازادیيە

ینە نەک ئەنجامدانى تاوانەکان و کارى حەرام و سفورى و  برایەتيە خۆشى دەرب

ان و اوى ئافرەتان و شت گرانکردن و ترەقەى منا کە  ڕەمەزان جەژنى هتد، بە...ت

ک بوو ڕۆژانە دەميان بەسرابوو ئيتردەميان کرایەوە لە  شىڕۆژى خۆ ڕۆژووگرانە کە مانگ

گەى سەرنج و ت ام ئەوەى ج ەکان، بە ا ڕۆژوو نەبوون و  ڕامانە ئەوانەن کەبە شتە حە

تەنانەت سوکایەتيشيان پ کردووە لەهەموان زیاتر بەپەلەن بۆهاتنى جەژن و بەزم و 

کدا ئە! هەراى بۆ دەکەن تاقەت لەکات ک هەرجەژنى خواردنيان بووە و ب وانە هەموو ڕۆژ

يەتى شەیتان مەگەر تەنها  وەبۆ ئەوکەسانە هيچ لەمەسەلەکە ناگۆڕێ! نەبوون لە هاوڕ

ک لەدەزگا حيزبى  هەلى ئەو ڕۆژە بقۆزنەوە بۆ ئەنجامدانى تاوانى زیاتر، وەهەند

وپاگەندە وبەزمى خۆیانى پ گەرم دەک شتروڕاگەیاندنەکانيان پ زى  ەن کە پ ڕ
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شکەوتوون هەرحيسابيشيان بۆ نەکردبوو وەک  ئەومانگەیان نەگرتوە وچونکە بەناو زۆر پ

اتيان دەدەن کە  ن و مژدە بە هاو مافى بەرانبەریش، کەچى لەجەژندا شادى دەردەب

ى  بەبۆنەى جەژنى ژان ئاهەنگى !) ؟(ڕەمەزانى پيرۆزەوە لەهۆ بەبەشدارى گۆرانيب

ت زگرتن و پيرۆزى پەنا بەخوا لەم..!! (تایبەت سازدەکر کردن و  یە ڕ تە پ کە لەراستيدا گا

ل کردنە شتر بەردەوام لە ئاهەنگدابووە)خۆگ کدا ئەو پ ک بەدەردى ئەوکەسە ! ، لەکات ڕ

ش نگى ڕەمەزانى مژدە مژدە بەبۆنەى هاتنى ما: گووت دەی ڕەمەزان چووە کە پ

شتخانەکەمان کراوە پيرۆزەوە   چەوانەکەى!! یە چ ڕاستە ئەگينا جەژن  دیارە کە پ

ت، جەژنى ڕۆژى  ڕۆژووگران چونکە بۆ ڕەمەزانيش خۆشى وشادىيە بەحەرام پيرۆز ناب

ن کەوتوانى                                 . خۆیانە، شەرمەزارى وپەشيمانى بۆ شەیتان و شو

                                            

کى تر هاتەوە ڕە ئەوا جەژنى  نى و جەژنانە و نيعمەت و ......مەزان جار بە مزگ

اتەوە    خە

بگرێ تەنها ئەو هەرکەس........گەورە بن بەالتەوە خوا  با دروشمەکانى  زیان ل  ڕ

  باتەوە دەی

  

  

 


