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ان ئێوە بەرپرسن آاربەدەستان و بەرێوەبەرانى خوێندنگاآ

  لە نوێژی خوێنكاران

   

    

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

  : وبعد

بەڕاستى لێپرسراوێتى ئەرآێكى گران و گەورەیە، وە پێویستە لەسەر آاربەدەستان وا 

واننە پلەو پایەیان آە لێپرسراوێتيە نەك زەعامەت و بەگەورە . دانان و لە خۆبایى بوون ب

پێویستە بزانن آەئەوان لێپرسينەوەیان لەسەرە لە الیەن خواى گەورە، هەروەها لەالیەن 

إنها أمانة، وإنها : (پێغەمبەرصلى اهللا عليه وسلم دەفەرمووێت. ژێردەستەآانيشيانەوە

  ).يوم القيامة خزيي وندامة، إال من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها

لێپرسراوێتى ئەمانەتە وە لەڕۆژى دوایى سەرشۆڕى و پەشيمانيە، تەنها : واتە

  .آەسانێك نەبێت آە بەحەق وەرى دەگرێت، آە ئەوەى لەسەریەتى جێبەجێى بكات

پاآى و داوێن  سۆزى و دەست پاآى و د هەر آاربەدەستێك بە ئەميندارێتى و د

ئەوە سەربەرزە و پاشەڕۆژێكى پاآى و بە پەرۆشى وچاالآيەوە ئەرآەآەى بەجى بێنێت 

كى لە دونيادا، وە هەروەها الى خواى پەروەردگاریش ئەجرو  بەختەوەرى هەیە الى خە

پاداشتى زۆر گەورەیە، وەیەآێك لە و حەوت آەسانەى آە توشى نارەحەتيەآانى ڕۆژى 

ام بە پێچەوانەشەوە هەر . دوایى نایەت ئيمام و پێشەواو سەرآردەى دادپەروەرە بە

سراوێك آەمتەرخەم یا خيانەت آار بێت ئەوە بەر لەعنەت و نەفرینى خواو دواجار لێپر

دانى مێژووەوە بە سوآى و ڕوو ڕەشى،  ێ بدرێتە زب گەليش دەآەوێت، وە ڕۆژێك دێت ف

  :وە خيانەت آردنيش چەندەها شێوازى هەیە

  .هەیە خيانەت لە مال و سامانى ژێر دەستەآانى دەآات*

ڕەوشت و ناموسيان دەآات و پارێزگارى لە ڕەوشتى ڕەسەن و وە هەیە خيانەت لە *

ينى پۆشاآى  كو بە پێچەوانەوە هانيان دەدات بۆ داما باشى گەل و قەومەآەى ناآات، بە

  !!حەیا و ڕەوشت، بەناوى مۆدەو پێش آەوتن و ئازادى



 

ن، وە هەیە خيانەت لە بيروباوەڕى گەلەآەى دەآات و پارێزگارى ناآات لە بيروباوەڕیا*

او بونەوەى بيرءباوەڕى پوچ و بآ باوەڕى دوور لەدینە كو هاوآارى ب   .بە

آەواتە پێویستە آاربەدەستان لە خوا بترسن و هەست بەو ئەرآە گرنگە ترسناآە بكەن 

آە لەسەر شانيانە، بابزانن آە ئەرآى سەرشانيان تەنها پاراستنى خاك و نيشتيمان 

كو ئەرآى پاراستنى شەڕەف و-نى   .ناموس و بيروباوەڕیشى لەئەستۆیە یە، بە

ام  وە ئەو بوارانەى آە آەم و آورتى تێدا دەبينرێن لەالیەن زۆر آاربەدەستان زۆرن، بە

ئەوەى آەزۆر زۆر ترسناآە بریتيە لە ڕێگرتنى قوتابيان و خوێندآاران لە ئەنجامدانى نوێژە 

یمانگاو دانيشگا لەالیەن فەڕزەآانيان، نوێژى نيوەڕۆو عصر لە قوتابخانە و خوێندنگاو پە

  !!هەندێك لە مامۆستاو بەڕَێوەبەران 

یەآان ئەوە بوو آە قوتابى یان ¬لەسەردەمى حزبى بەعسى آافر شيعارى بەعسى

سەرباز یان آارمەند آاتێك آە دەهاتنە ناو دائيرەآەیان پێویست بوو پۆشاآى دین و 

  .ەرەوە دابنێنئيمان داڕنن و وەك جانتایەك ئيسالمەتيەآەیان لەدەرگاى د

وە ئەوانەى آە خەست بوون لە حزبایەتى نەیان دەهێشت لە قوتابخانەو معسكر نوێژ 

  .بكرێت

ۆش بەهەمان شێوە، بەداخەوە نوێژ قەدەغە دەآرێت لە قوتابيانى آوڕو آچ  ام ئەم بە

ى تایبەتيان هەبێت بۆ  لەالیەن هەندى لە بەڕێوەبەران، لەآاتێدا آە ڕێگەیان پى دەدەن هۆ

ن ژوورێك هەبێت بۆ نوێژ، آەنوێژ حەقى خوایە و هيچ شا ام ناهێ نۆو ڕەقس و سەما، بە

  !!زیانێكى نيە و پەیوەندیشى بە حزبایەتى و تيرۆرەوە نيە

وە نوێژ ڕوآنێكى گەورەى ئيسالمە و پێویست ترە لە هەموو ئەو دەرسانەى آە لە 

غەمبەرى خوا صلى اهللا عليه قوتابخانە و خوێندنگاو پەیمانگاو دانيشگا دەخوێندرێن، پێ

  ).، فمن ترآها فقد آفر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة: (وسلم فەرموویەتى

یاردان وآوفردا وازهێنانە لەنوێژ، وەئەوەى واز لە نوێژ : واتە لە نێوان مرۆڤ و هاوبەش ب

  .بهێنى آافر دەبێت

وانامەیەآدا وە آوفریش بەرەو دۆزەخە آەواتە چ پێشكەوتن و خێرێك  لە خوێندن و ب

  .هەیە آە پاشە ڕۆژەآەى چوونە ناو ئاگرى دۆزەخ بێت

وە بەردەوام قوتابى نوێژخوێن بەوەفایە بۆ مامۆستاآانى و بۆ گەل و نيشتيمانى، وە 

ئەو ڕێز لە گەورەى خۆى دەگرێت و پارێزگارى لە ڕەوشت و بيروباوەڕى گەلەآەى دەآات، 

كو بە پێچەوانەوە ڕێگرتن لە نوێژ و وە هيچ آاتێك نوێژ نەبۆتە هۆ ى توندڕەوەى و تيرۆر، بە

  .خواپەرستى تيرۆرى لى دەآەوێتەوە و توندڕەوى لى پەیدا دەبێت



 

لە آۆتایدا پێویستە بەڕێوەبەران لە خوا بترسن و ڕێگا نەگرن لە قوتابيان لە ئەنجامدانى 

الصََّلاَة َآاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإنَّ [:نوێژە فەڕزەآانيان آە آاتى دیارى آراوى خۆیان هەیە

  ] .١٠٣: النساء] [ِآَتاًبا َمْوُقوًتا

پێغەمبەرى خوا صلى اهللا عليه وسلم لەآاتى ڕووبەڕوو بوونەوەشياندا لەگەل دوژمن 

ت ى لە غەزادا نوێژیان بە جەماعەت دەآرد، آەواتە لە خوا بترسن با حا ان وەآو حا

پێغەمبەرى صلى اهللا عليه وسلم قەدەغە دەآرد لە  نەیەت آە ئەبوجەهلى آافرى ل

: العلق] [َأَرَأْيَت الَِّذي َيْنَهى َعْبًدا ِإَذا َصلَّى َأَرَأْيَت ِإْن َآاَن َعَلى اْلُهَدى َأْو َأَمَر ِبالتَّْقَوى[:نوێژ

٩. [  

وەنابينى ئەو دیكتاتۆرەى آە قەدەغەى نوێژ آردنى لە پێغەمبەرصلى اهللا عليه وسلم 

رد هەرچەندە آە ئەو نوێژ خوێنە لەسەر ڕێگاى ڕاستە، هيدایەت دراوە، فەرمانيش بە دەآ

خۆپارێزى دەآات لە توڕەیى خواو آارى خراپە، زیان بەخش، واتە آارێك ناآات آە زەرەرى 

  .بێت، فەرمانيش بەچاآە دەآات

آەوا بوو چۆن دەبێت ڕێى نوێژ آردن بگریت لەو آەسە باشە لەآاتێكيشدا آە ڕێى 

ئيسالمەتی، فەرمانى خواو پێغەمبەر صلى اهللا عليه وسلم بە درۆ دادەنێيت، پشتيش 

َأَلْم َيْعَلْم : [دواى ئەوە خواى گەورەفەرمووى!! هەڵ دەآەیت لە نوێژو بەندایەتى بۆ خوا

ئایا ئەو ڕێگرە نەیزانيوە آە خواى پەروەردگار دەیبينێت : واتە ٠] ١٤: العلق] [ِبَأنَّ اللََّه َيَرى

يەتى، لێى توڕە دەبێت ْم ێْنَتِه: [ئاگاى لە حا ِئْن  نەخێر : واتە ٠] ١٥: العلق] [َآلَّا 

: العلق] [َنْسَفَعْن ِبالنَّاصيِە: [سوێند بەخودا ئەگەر واز نەهێنيت لەم ڕێگرىو دژایەتيە ئەوا

ێی دەدەینە ناو ئاگرى دۆزەخ، ٠] ١٥ َآاِذَبٍة  َناِصَيٍة[نێوچاوانى دەگرین و ڕایدەآێشين و ف

  ٠] ١٦: العلق] [ٍ َخاِطَئٍة

ەدا چووەآەى     ٠] ١٧: العلق] [َفْلَيْدُع َناِدَيُه[نێوچاوان و پێشە سەرە درۆینە بەهە

وە آە عەزابى خوا هات ئەو آاتە با ڕێگرەآە بانگى هۆزو عەشيرەتەآەى خۆى بكات و 

   ٠] ١٨: العلق] [َ اِنَيَةَسَنْدُع الزََّب: [داواى ڕزگار آردن و فریاآەوتنيان لَى بكات

ئێمەش بانگى فریشتەآانى عەزاب دەآەین ئەو آاتە بۆى دەردەآەوێت آە آَى 

  !سەرآەوتوو دەبێت؟

ێتەوە لە  ئەمە لە دونيا هەروەآو لە فەرموودەیەآدا هاتووە آە ئيمامى بوخارى دەیگێ

د صلى محم(ئەبو جەهل ووتى ئەگەر جارێكى تر : عبداهللا ى آوڕى عباس آە فەرمووى

ببينم نوێژ بكات الى آەعبە ئەوا پ دەخەمە سەر ملى، پێغەمبەریش ) اهللا عليه وسلم

چ آەسێك : ناتوانى ئەوە بكەیت، ئەبوجەهل ووتى: صلى اهللا عليه وسلم فەرمووى



 

ە پياوانى هۆزەآەم بەدەنگمەوە  ى ئەو دۆ دەتپارێزێت لەمن لە آاتێكدا آە بانگ بكەم پ

  !!دێن و لەگەل منن

  ). لئن َفَعل ألخذته المالئكة: (مبەریش صلى اهللا عليه وسلم فەرمووىپێغە

  .ئەگەر واى بكردایە ئەوا فریشتەى سزا ناوچاوانيان دەگرت و یەك سەر دەیان برد: واتە

وە هەروەها لە دواڕۆژیشدا ئەو آەسانەى آە ڕێگرى نوێژ آردن و خواپەرستى و 

يان زۆر خراپەو دۆزەخ شوێنيانە، چونكە هەندێك آەس دەرس  خوێندنى شەرعين حا

خراپەآەیان تەنها ئەوەیە آە خۆیان دوورن لە نوێژو خواپەرستى، بەَالم آەسانێك هەن 

كو دژایەتى نوێژ خوێنانيش  لەوان خراپترن آە تەنها بەوە ناوەستن خۆیان نوێژ ناآەن بە

او بوو ك بە ئازادى دەآەن و ڕێگاش دەگرن لە ب نەوەى دینى خوا وە ڕێگا نادەن خە

  !!خواپەرستى خۆى بكات

لە آاتێكدا دەبيستين ! بەڕاستى سەیرە ناو وناوەڕۆك و قسەو آردەوە دژ بەیەك بن

ام بە آردەوە ئازادى  شيعارى ئازادى و سەربەستى و دیموآراسى بەرز دەآرێتەوە، بە

نها آەسانى دوور لە خوا وەك مرۆڤــ مافيان تەنها بۆ خراپەآارى و بەد ڕەوشتى هەیە و تە

وویى بەرامبەر قورئان و پێغەمبەرصلى اهللا ليه وسلم ! هەیە آە جنێو بەخوا بدەن؟ بآ ئاب

  !!بكەن لە ڕێى شيعارى ئازادى و مافى مرۆڤــ

ام ئازادى نى ى من قوتابی یان خوێندآارم و نوێژیش دەآەم ¬بە یە بۆ آەسێك ب

ێى من جل و بەرگم بە شێوەیەآە خوا پێى ڕازیيە¬نى لەآاتى خۆیدا، ئازادى ! یە ب

چەندە سەیرە ! ئازادى نيە بۆ دینەآەى خوا لەسەر زەویەآەى خوا لەناو بەندەآانى خوا

  !!ڕێ بگرآ لە فەرمانى خوا، لەدینى خوا، لە قورئانەآەى خوا

دەژیت آاآى آاربەدەست بير بكەوە تۆ دروستكراوێكى خوایت و لەسەر زەویەآەى ئەو 

بە هەواو نان و ئاوى ئەو، وە بۆالى ئەویش دەگەڕێيتەوە، آەواتە خۆت بناسە آە چەندە 

الوازیت، خواش بناسە آە خاوەن هەموو زەوى و ئاسمانەآانە، آەوابوو چۆن رى بە خۆت 

  .دەدەیت آە دژایەتى ئەو بكەیت و آۆسپ بيت لە ڕێگاى خواپەرستيدا

ت بكەنەوە بۆ نوێژ لە قوتابخانە و پەیمانگاآان و آەوابوو هەوڵ بدەن و شوێنێكى تایبە

دانيشگاآان و دائيرەآان بۆ ئەوەى خوا لێتان ڕازى بێت و گوناهى ئەم هەموو قوتابيە 

  .نەیەتە سەرشانتان بۆ قيامەت

ئامۆژگاریش بۆ قوتابيان و خوێندآاران ئەوەیە آە هەمووتان هاودەنگ بن و داوا بكەن 

امۆستایانتان ڕێگاى نوێژتان پآ بدەن و بۆیان ڕوون بكەنەوە بەڕێزەوە لە بەڕێوەبەر و م

آەمەبەستتان تەنها نوێژە نەك خۆدزینەوە لە وانەآانتان، وە پێویستە هيچ آاتێك وە لە 



 

هيچ شوێنێك ڕازى نەبن بە نوێژ نەآردن یان دوا خستنى چونكە پێغەمبەرى خوا صلى 

  ).فكأنما وتر أهله وماله من فاتته صالةالعصر(:اهللا عليه وسلم فەرموویەتى

ى : واتە هەر آەسى نوێژى عەسرى بچێت ئەوە وەآو ئەوە وایە هەموو ئەهل و ما

  .لەدەست دابێت

  ).من ترك صالة العصر فقد حبط عمله(:وە فەرموویەتى

وەشاوەتەوە، : واتە هەرآەسى واز بهێنى لە نوێژى عەسر ئەوا آردەوەآەى هە

آەوابوو . ەى لەسەر دەآرێت لەڕۆژى دوایى نوێژەوەیەآەم شت آە مرۆڤــ لێپرسينەو

  .باگشت الیەك لە خوا بترسين و پارێزگارى لە نوێژەآانمان بكەین

    

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  .وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين

 


