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  ندی نوان آوڕان و آچان يوه په

  آراودا غه ده پدراو و قه نوان ڕێ  له 

  
  :رتی نوان آوڕ و آچ پش ژیانی هاوسه  ندی له یوه سروشتی په
و   ه مامه  له  تی پیرۆزی ئیسالم سنوری دیاری آردووه ریعه بگومان شه

ری  مبه تی پغه سوننه  وتی نوان آوڕ و آچ و له سوآه هه
آو  ش وه ئمه  و پویسته هاتووه صلى الله عليه وسلم ستیشمانوی خۆشه

پاش خۆمان،  آانمان له وه نه  نین به یه وتووی بین و بیگه موسمان شونكه
ر  مان، بگومان گه آه ته بۆ چاك سازی بارودۆخی خۆمان و ئوممه

  ندبوونك به ب هیچ پابه ندی نوان آوڕ و آچمان واز ل هنا به یوه په
و  ره تی ئیسالمی به وا بگومان ئوممه ئه  وه وره آانی خوای گه سنوره

ندی نوان آوڕ و  یوه ئایینی ئیسالمیش په  بات، وه داڕوخانكی ترسناك ده
خات  سنوری خۆیدا ڕكی ده كو له به  آردووه نه  غه ده آجار قه یه آچانی به

  بهكو  ، به وه ی بۆ شل بكاته آه ته ری یان په سه ی توند بت له وه ب ئه
  .ردووآی نوان هه ندی له آی مامناوه یه شوه

  ندی نوان آوڕ و آچمان واز ل هنا به یوه ر په دات گه چی ڕوو ده  ئایه
مان  آانی خوا؟ بگومان ده ب چاودكردنی سنووره شی و به رآه سه
ی آ هۆیه  بته كو ده ، به گه آاری و داڕمانی آۆمه ڕی خراپه وپه ئه  نته یه گه
.. هاآان به  وشته زاندنی ئایین و ڕه وشتی و سنوور به دڕه تایی بۆ به ره سه
دا و هیچ  م ڕۆژگاره ن له ته م حاه بینین له آچان و آوڕان ده  ش زۆر له ئمه

بوونی  بۆ نه  وه ڕته گه ش ده مه ئه  بگرن، ئایه  ستی پوه ده  آیان نیه ڕنماییه
ی  آاتكدا ئمه دات له چۆن ڕوو ده  مه ان؟ ئهنگكی چاك بۆی و پشه هیچ قدوه

ری  مبه تی پغه سایه آه  مان له نگ و قدوه پشه  میشه موسمان هه
بۆ   وه ڕته گه ده  وه الی ئمه به  آه كو هۆیه ، به وه بینینه ویستمان ده خۆشه

و  و قدوه له  وه وتنه و دوورآه وره ڕبازی خوای گه  له  وه وتنه دوور آه
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سانی  آه  و چاولكردن له وه ستنه مان آاتدا خۆبه هه و له  چاآه  نگه شهپ
  .وتوو آه رنه ن ژیانی سه خراپ و خاوه

  ؟ ویستی چیه ی خۆشه رباره ی ده ئه
ژیاندا و ئایینی   له  رزترین و جوانترین شته ویستی به بگومان خۆشه

یشی  وه آانی، ئه هناو تاآ له  ویستیه یی و خۆشه ئیسالمیش ئایینی لبورده
ی  وه و ب ئه  ر خته هه  آی پاك و دوور له یه ویستی خۆشه  ستمانه به مه  ئمه
ویستی  آو خۆشه ج بھ، وه ك به یه آاری پاش خۆی تاوان و خراپه له

تك بۆ  ویستی ئافره ی، یان خۆشه آه ی یان خوشكه موسمانك بۆ براآه
آانی و  ویستی دایك بۆ منداه ان خۆشه، ی وه وانه پچه ی و به آه مرده
ویستیش  ترین خۆشه وره گه  هتد، وه... آانی بۆ دایك وباوك  منداه

هیچ   ، وه وه داته نگ ده رستی ڕه خواپه  له  آه  یه وره خۆشویستنی خوای گه
سی بۆ  خۆشویستنیدا آه  ، له وره ی خوای گه ندازه ئه وت به ست خۆش نه آه

سكت خۆش بوت  خوا زیاتر آه  ر له گینا گه ڵ ئه آو هاوه وهیت  ده بیار نه
ومن (: رموت فه ده  وره ك خوای گه روه هه  ت بۆ خوا بیار داوه وا هاوه ئه

ا لِّلّهبح نُواْ َأشَدآم ينالَّذو اللّه بكَح مونَهبحاداً يَأند ونِ اللّهن دذُ متَّخن يالنَّاسِ م (
  ).١٦٥/ البقرة(

ی موسمان بگومان هیچ  نده ی موسمان بۆ به نده ویستی به م خۆشه به
سكی خۆش ویست، چ  ر موسمان آه گه  ، بۆیه رامیش نیه و حه تاوانك نیه

  پویسته  وه وانه پچه آو خوشك خۆش ویست یان به آوڕك آچكی وه
م چۆن  به. وشتی بت و و ڕهر خ به خۆشی بوت و له  وره ر خوای گه به له
پناوی خوای  توان له ، ده وت؟ به خۆشی ده  وره پناوی خوای گه له
م  ست بت له به ندی خوای مه زامه وا ڕه ی آه و شوه خۆشی بوت به  وره گه

زانین  موومان ده هه  دا و سنوری خوا بپارزت تیایدا، چونكه خۆشویستنه
وی  یه ژیاندا په  و ڕبازكی بۆ دیاری آردووین له  رنامه به  وره خوای گه

وَأن هـذَا صراطي مستَقيما فَاتَّبِعوه والَ تَتَّبِعواْ (: رموت فه ك ده ر وه ین هه بكه
تَتَّقُون لَّكُملَع اكُم بِهصو ذَِلكُم هبِيلن سع قَ بِكُمَل فَتَفَربواته، )١٥٣: االنعام) (الس  

جی ژیانی  نھه و مه  رنامه به  تی به آردویه  آه  نھا ڕبازكه ڕگای خوا ته
ر آچان  و  سه له  و پویسته  آان و هیچ الر و خچكی تیادا نیه مرۆڤه
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وتن و  ر شونی آه گه  ون، بۆیه بكه  ڕاسته  م ڕبازه آوڕان شونی ئه
بۆ دونیا و  ست دنن له ده وه  رهو ندی خوای گه زامه وا ڕه ری ڕۆشتن ئه سه له

و ڕبازی تریان   رخن و ڕچكه ن و بچه ر لی ال بده گه دواڕۆژ، خۆ ئه
ی خوا و  آه تاآه  ڕبازه  له  وه ته وا جیابوونه ر بۆ ژیانیان ئه به گرته
.  وره ڕنمایی خوای گه  گومایی دوور له به  وه مننه ده  رخاون لی، وه چه
  ڕێ له په تنه  ندی نوان آوڕ و آچ دا پویسته یوه په  به ت باره سه  وه

  وره وا خوای گه آتر آه ر یه رامبه وتی چاك نواندن به سوآه و هه  ه مامه
) علیه السالم(ر موسا  مبه بینین پغه ش ده بۆ نمونه  آات لمان، وه داوای ده

دوو   وت به آه وێ چاوی ده ئاوك له  بیره  وت به آه ی ده آاتك ڕگه
تییان  میش یارمه ن ئه یان بده آه ڕه مه  ڕانه  ئاو به  توانایان نیه  ت آه ئافره
م  ن، به یان تر ئاو بده آه ر تاآو ڕانه ده  هنته یان بۆ ده آه دات و ئاوه ده
و  ه مامه  زاند له ندی نوان آوڕ و آچ سنوری خوای به یوه ر په گه
ر  سه به  آه یه ست درژی وا ده نوانیان، ئه وتكردن له وآه س هه

آانی خوای  رمانه فه  له  رچوونكه آانی ئایینی ئیسالم و ده داواآارییه
  . وره گه

  وه ت خۆیان بازننه پیاو و ئافره  آات له ش داوا ده وره خوای گه
می ندا دوو ئه  ببنه  آه ته تاآو پیاو و ئافره  وشتی چاآه جوانترین خوو ڕه به

  یه و جیاوازی ئایینی ئیسالمیش چاودرێ ئه  دا، وه گه ناو آۆمه چاالك له
ی  ها آار و پیشه روه ت دا، هه نوان پیاو و ئافره له  ی آردووه یانه سروشتی

 ئاداب و  آۆمه  آات به ند ده ت مه تان تایبه بینین ئافره ده  نر و م، بۆیه
ست درژی  تیان بپارزت و ده انهآ ت تاآو خۆیان و مه وشتی تایبه ڕه
  .. وه ن پیاوانی سوك و خراپه الیه ریان له سه  آرته نه

  :رتی ویستی پش ژیانی هاوسه خۆشه
رتی  نانی ژیانی هاوسه وه ویستی نوان آوڕ و آچ پش پكه خۆشه

  آرت، وه دی ده دا به م ڕۆژانه له  نده رچه هه  ك دروست نیه یه هیچ شوه به
 آاری  ناو آۆمه  ونه آه بینی آوڕان و آچان ده دا ده یانه ندی یوه م په له
،  داوه و ڕی پ نه وا ئایینی ئیسالم ڕی ل گرتووه آراو آه غه ده قه
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آوڕان و   نجان له گه) ڕۆژئاوا  آوردستان چ له  چ له(بینی  ده  وه داخه به
ناو  ستن به به ۆیان دهنوان خ یمان له په  وه نھنی پكه  آچانی آورد به

نن و  ن و ژووان داده آه ده  قسه  وه پكه  وه آی تره الیه و له) ویستی خۆشه(
وخۆ یان  وتنی ڕاسته ندی و چاوپكه یوه په  ن، وه آه وی دروست ده تكه
ی شیرین  قسه  به  وه یازننه ن و ده آه دروست ده  وه فۆنه له و ته ڕی نامه له

س و  وه واو هه م هه رده به آات له روون الواز ده فس و ده وا نه ق آه سته و نه
زیاتر   وه آه ن آچه الیه له  وه داخه آانی، پاشان به یه وات و داواآاری هه شه
ش  وه ڕای ئه ره و سه آه ڵ آوڕه گه آردنی له قسه  نونت له رم و نیانی ده نه
م تاوانی  خوا بزانت ئه ر گه وا مه آتر آه یرآردن و ڕوانینیان بۆ یه سه
،  وه نه آه ر خۆیان آۆ ده سه ند له و چه نده آتر چه یان بۆ یه یرآردنه سه

بت  رامك پی تاوان بار ده یرآردنی حه سه  ت به نانه مرۆڤ ته  چونكه
  وه خه چاوی سووك و ب بایه یرآردنی تاوانك به سه به  یه وانه كو له وبه

  ندیه یوه م په ئه  آه آچ و آوڕه  یه وانه ا لهه روه تاوانبار بت، هه
دا  گه م آۆمه رده به ی له وه ن بۆ ئه آه دروست ده  یه)ویستی خۆشه(

ر  م گه یر بكرن، به سه  وه یی و دۆستانه زه چاوكی به ویست بن و به خۆشه
هیچ   وره م خوای گه رده به یان له آه ویستییه خۆشه  ڕاست بت ئایه  مه ئه
هۆی ڕاآشانی   ویستی ببته ر خۆشه دات؟ گه آیان ده یه تی ت و یارمه فاعه هش

ت  وا هاوه آه  آو وایه وا وه ئه  وره رپچی خوای گه آچ و آوڕ بۆ تاوان و سه
آو پشتر  وه  كت بیار داوه)ند(  ویستی خوا بیار دابت واته خۆشه  له

سانی  آه  نیه  وه ات پویستی بههیچ آ  وره آاتكدا خوای گه باسمان آرد، له
  .خۆشویستنی دا  یت له ریك بكه ڵ شه گه تری له
إياكم (: رموت فه ده) صلى الله علیه وسلم(ویستمان  ری خۆشه مبه پغه

 )والدخول على النساء فوالذى نفسي بيده ما خال رجل بامرأة إال دخل الشيطان بينهم
تان و  ر ئافره سه چن به ت مهممان هیچ آا ئه:  ، واته)رواه الطبراني(

هیچ پیاوك جیا   سته ده ی ڕۆحی منی به و خوایه بن، سوند به یان مه تكه
یتان س  ر شه گه دوو مه نھا ببن دوو به ته تك و به ڵ ئافره گه له  وه نابته

  یتانیش بچته ر شه زانن گه جا خوشك و براآانم خۆ ده. بت میان نه هه
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وان آوڕ و آچك هه ره ك بهنت و چ  وڵ ده و چ تاوانشدات ڕایان بك
یان؟ ئایینی ئیسالمیش  وتنه و دانیشتن و چاوپكه ئه  خاته ئیغرائك ده

تكی  نوان پیاو و ئافره نھایی دروست ببت له وا ته آه  ی آردووه غه ده قه
تاوانك ی  وه بپارزت له  آه ته ن و ئافره یه نه  م تاآو توشی فتنه حره نامه

یرآردن بت یان  و سه  چ قسه  رامی آردووه حه  وره وا خوای گه ڕوو بدات آه
وو  هه ی جنسی له ریزه زانین غه مووشمان ده هه.. زیاتر بت  وه له
ی آوڕ و آچك  وه مانه  ناو مرۆڤدا ب شك، وه له  هزتره ك به یه ریزه غه
ردوو ال ڕاپچ  بزون و هه روون ده فس و ده دوو نه نھایی و دوو به ته به
نھا و  ته  تك به هیچ آات پیاو و ئافره  پویسته  و تاوان، بۆیه ره آات به ده

آانی  مه حره مه  آك له بوونی یه ئاماده ر به گه مه  وه مننه دوو نه  دوو به
ر  ش پارزه وه ر ئه ردوو ال چاو بپارزن و هه ی هه وه ڵ ئه گه بت له نه  آه آچه

  .ردووال روونی هه بۆدڵ و ده  پاآترهو 
قُل لِّلْمْؤمنين يغُضوا من َأبصارِهم ويحفَظُوا (: رموت فه ش ده وره خوای گه

وننَعصا يبِم خَبِير اللَّه ِإن مكَى لَهَأز ذَِلك مهوجی محمد  ئه: ( واته )٣٠النور ) (فُر
رام و  یرآردنی حه سه  له  وه با چاوی خۆیان بگرنهڕدار  پیاوانی باوه  ب به

بۆیان و خوای   یه وه ره پاك و پاآكه  مه ها داونیان بپارزن، ئه روه هه
ندی نوان آوڕ  یوه بینین په ده  وه لره  ، بۆیه)ن آه چی ده  ش ئاگاداره وره گه

ریش  گه ت ئه نانه ته  یه غه ده رتی قه نانی ژیانی هاوسه وه و آچ پش پكه
  وه ك ڕازی بن و ژیان پكه یه داهاتوودا به وا له آتر آه یه یمانیان دا به په

نانی  وه ب پكه به  ویستی نیه وا خۆشه ش بزانین آه وه بت ئه ده  بنن، وه
رز و  ستكی به به ویستی خۆی مه آاتكدا خۆشه له.. رتی ژیانی هاوسه

واوی  شونی ته ر له رجك گه مه م به ، به رده وپگهستكی پاك  و هه  جوانه
ر و خزان و  مبه و پغه وره خۆشویستنی خوای گه: آو آارهنرا وه خۆی به

ر  گه  ئمه  م آ له به. هتد... ر و منداڵ و  سوآار و هاوسه خزم و آه
یای بۆی ناڕوات بۆ  و خه وه سكی خۆش بوت بیری ل ناآاته آه

آو  یاد تاآو وه  آانی ناهنته ی و خو و سیفاته آه ویسته خۆشه یادآردنی
ی  ئوه  شم له آه ؟ پرسیاره وه مرآنته وق و یادآردنی دانه ن ئاگری شه ده
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نانی  وه ب پكه دات به ڕوو ده  مانه موو ئه هه  ئایه  یه وه خۆشك و برایانم ئه
  رتی؟؟ ژیانی هاوسه

  نین؟ یه ن ڕابگهتوانی ویستی ده چ آات خۆشه
آی ڕاست  یه شوه ر به گه  ه و حه ویستی ڕی پ دراوه بگومان خۆشه

نوان آوڕ و آچ  مۆ له ئه  نیه  یه ویستی و خۆشه ستم ئه به مه(نجام درا  ئه
و  ر ئه هه  مان پ آرد، وه آو پشتر ئاماژه كو وه به) آرت ی بۆ ده شه بانگه
ر غاف بوین و  بت گه رام ده بت و حه ده  غه ده قه  یه ویستی خۆشه
  وره ت خوای گه نانه ی، ته آه ره مبه ڕبازی خوا و پغه  له  وه وتینه دوورآه
بت پش ژیانی  یان هه ندی یوه وا په تانی موسمان آه ئافره  به  داوه ڕی نه
  قسه  هو نجه ناز و الرو له  ی دواندن به شوه  ڵ پیاوان له گه رتی له هاوسه

  رمانیكرد به فه  وره ك خوای گه روه رنجی پیاوان ڕابكشت، هه بكات و سه
يا نساء النَّبِي لَستُن كََأحد من النِّساء ِإنِ اتَّقَيتُن فَلَا تَخْضعن : ر مبه آانی پغه خزانه

ش  مه ئه، )٣٢األحزاب ) (ولًا معروفًابِالْقَوِل فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَ
آانی  خزانه  رمانی آرد به فه  وره وا خوای گه آه  وشتكه ئاداب و ڕه

تی  تانی ئوممه موو ئافره نگكن بۆ هه و پشه وان قدوه ئه  ر چونكه مبه پغه
و  رم آی نه یه شوه به:  واته )فال تخضعن بالقول(: رموت فه خوا ده  ئیسالم، وه

دا پیاوی  ست لره به مه(پیاواندا  ًڵ گه ن له آه مه  قسه  وه و الره نجه ناز و له به
آاتك :  واته) وقلن قوالً معروفاً(: رموت فه ها خوا ده روه ، هه)م حره نامه
ڵ پیاوكی  گه ن له آه نه  ن وه ی چاك و باش و جوان بكه دون قسه ئه

ك  روه هه  وه و الره نجه رمی و له ناز و نه ك بدون به یه شوه م به حره نامه
ی خوشكی خۆم  ئه  دوت، بۆیه ی خۆی ده آه ڵ مرده گه تك له چۆن ئافره
یت و  ربخه ناز ده رم و به ی نه ی قسه وه له  وه ره و خۆت دوور بخه  ئاگاداربه
ت  آه نھا بۆ مرده رببیت بۆ آوڕت یان پیاوك ته ویستیت ده خۆشه

  شكه به... رم و  ی نه ویستی و قسه ستی خۆشه ربینی هه ده  واتهبت،  نه
  دا هاتووه آه ته ئایه  و له رامی داناوه حه به  وره ی خوای گه قسانه  و جۆره له
  .قكی ڕوون و ئاشكرا ده  به

ی خۆت تووشی  وه له  ووریابه.. مان زار ئه مان هه م ئه آه خوشكه  بۆیه
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كو  یت، به ستی پ ناآه آاتكدا پی نازانیت و هه هیت ل بكه  م تاوانه ئه
  ڕدار، وه تی موسمانی باوه وشت و خوقی ئافره ڕه  به  وه خۆت بازنه

آردن و دواندنیشا  آاتی قسه له  ، وه ت بپارزه آه خۆت و ئایینه
ی گویان  سانه و آه ك ئه وه نگین و ڕاست و پكاو بدوێ نه آی سه یه شوه به
بن   فسكی الواز بن و تووشی فتنه روون و نه ن دڵ وده و خاوه  آانته سهق  له

و  ر آاتك قسه بگومان گه  وه.. رت بۆ دروست بت رامبه ستكیان به و هه
نی  مه هاوته بی بۆ آوڕك له رده ستی خۆت ده ویستی و هه ی خۆشه ووته

و   ریزه شاعر و غه ست و مه رچی هه وا هه نھا بن یان نا، ئه ته خۆتدا و به
م  موو ئه هه  وه.  وه ته جوندووته  یه هه  و آوڕه آانی ئه وتووه خه  یه داخوازی

مان  هه  آه ر آوڕه ها گه روه و نابت بكرت، هه  جی خۆی نیه ش له آاره
ی  ووشه  ی پ له قسه  لت به  وه نجام دا و نزیك بوویه رت ئه رامبه آاری به

م  جونت، بگومان به شاعر ده ست و مه وا هه آه ویستی ناسك و خۆشه
ها  نده داهاتوی ژیانتدا تووشی چه آات و له ش تۆ توشی تاوانك ده آاره
س  وه واو هه توانت هه وا ده آه  سیش گومانی وایه رآه هه  آات، وه ت ده آشه

ست و  و هه ربینی ئه ده  وا باشتر وایه آانی خۆی بگرت ئه و داخوازیه
رتی و بۆ  بگرت بۆ پاش ژیانی هاوسه ی هه رانه شاعه ویستی و مه خۆشه
ردووال  ك هه وه رببت نه می ده ویش بۆ ئه رببت و ئه ری خۆی ده هاوسه

نجام بدات و  آاری ئه ها تاوان و خراپه نده رتی چه پش ژیانی هاوسه له
یان  ی خزانی النهآات و ه ی نه آه ره هاوسه  به  هیچ آات بوا و متمانه

  . وه شته بوه بای ڕۆژگار هه شه بچوآترین ڕه به
ڕۆژووبگرت تاآو   توانت ژن بھنت باشتر وایه نجكیش نه ر گه هه  وه

خشت،  به تكی چاآی پ ده و ئافره وه آاته آی ل ده روویه ده  وره خوای گه
صلى الله علیه (  هویستمان ری خۆشه مبه رمانی پغه وتنی فه ویش شونكه ئه

يا معشر الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم (: رموت فه ده  آه) وسلم
ی  ی آۆمه ئه:  واته). رواه البخاري( )يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

آش توانای   با ژن بھنت، وه  یه سكتان توانای هه ر آه ر هه نجان گه گه
. تاوان  بۆی له  ره غان و پارزه ڕۆژوو قه  نكهبا ڕۆژوو بگرت چو  نیه
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بر و ئارامیش  ر سه گه  پارزت، وه فس ده روون و نه ڕۆژوو ده  چونكه
فس  نه  م ڕۆژووگرتنه تۆش به  ، وه یه وره وا پاداشتت الی خوای گه بگریت ئه

و   ت آردووه وره چی خوای گه ژر رآفی خۆت و ملكه  ته روونت هناوه و ده
  یه ی هه وره فس و پاداشتكی گه جیھاد و تكۆشانی نه  له  شكه یش به وه هئ
العنكبوت ) (والَّذين جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا(: رموت فه ده  وره آو خوای گه وه
وا  ن ئه آه وڵ آۆشش و جیھاد ده هه  پناوی ئمه ی له سانه و آه ئه:  واته) ٦٩

  .ین آه ین و ڕنمووییان ده ده یان نیشان دهڕی ڕاست
   
  :تی نوان آچ و آوڕ یه هاوڕێ  ت به باره سه/ آۆتاییدا  له

والَ (: رموت فه ده  ڕدارانه باوه  ته و ئافره سفی ئه وه  له  وره خوای گه
هاوڕێ و   واته )ال متخذان اخدان(مانای   وه )٢٥النساء ) (متَّخذَات َأخْدانٍ

م  ، له)بت یان ئاشكرا  شاراوه به(  آردووه یان بۆخۆیان دیاری نه دۆستی
ر و دۆستكی آوڕی  براده  وا آچ بۆی نیه وێ آه آه رده بۆمان ده  وه شه ته ئایه
  ، چونكه تكی تیادایه حیكمه  داوه ڕی پ نه  وره بت، آاتكیش خوای گه هه

ڵ  گه ك له یه ندی یوه ناو په  تهو ر آه و گه  رزه ستكی به ن سۆز و هه آچ خاوه
ركی  هاوسه  وا ببته یمانی پ دا آه تاندی و په ه خه  نجه م گه نجك و ئه گه

تاندی و  ه خه  آه آوڕه  وه پاش ئه  ش پی ڕازی بوو وه آه باشی و آچه
نت  یه و زیانك بگه  تۆه  یشه وانه له(آانی و  یمانه په  له  وه ز بوویه پاشگه

ر  سه  وته آه تیڤ ده آی زۆر خراپی نگه یه ری دا آاریگه لره)  آه آچه  به
ساڕژ   ته حمه وا زه روونیدا آه ده  ج دت له و برینكی قووڵ به  آه آچه
خۆمان   له  وره خوای گه  آات، وه و ڕوخاندنی ده  و تووشی آشه وه ببته

  پویسته  خۆمان، بۆیه ك له وت وه ی ده ندی و سوودی ئمه وه رژه زیاتر به
آانی  آراوه غه ده قه  له  وه ینه آانی و خۆمان دوور بخه رمانه فه  ند بین به پابه

  . موو شتك ندی خوا بت پش هه زامه و ئامانجمان ڕه
سی  وه واو هه هه  له  وه دوور بخاته  وت ئمه یه ش ده وره خوای گه  وه

  ك به یه ر فتنه وات و تاوان وهه هه شه  فسمان و بمان پارزت له نه
تی نوان آچ و آوڕ  تی ودۆستایه یه موو ڕگاآانی، جا هاوڕێ داخستنی هه
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  بۆی، تاآو بته  یه آی آراوه رگایه یتان و ده بۆ شه  آراوه آی ئاماده یه وی زه
  ورده  گه ڕه له  وه ئیسالمه  به  یه ندبوونمان هه رچی پابه ناو ناخمان و هه

ك چۆن  ر وه ڕگای ڕاست هه  له  وه ری بھنت و دوورمان بخاته ده  دهور
ك  ر وه هه  شت، وه هه به  م له ئاده  وا و باوه حه  رچوونی دایه هۆی ده  بووه

ش  وت ئمه یه ده  تایی بۆیه تا هه هه  خه نجامی ناو دۆزه ره چۆن خۆی سه
ڕگای   مان له وه ورخستنهناو گومایی و تاریكی وپاشان تاوان و دو  بباته

خ و زۆرترین  نی ناو دۆزه مه سوته  آو خۆی ببینه ش وه ئیسالم و تاآو ئمه
  .و ئاگر ره ڵ خۆی به گه م ببات له ی ئاده چه وه  له  ڕژه
یری  ر سه مان، گه آه سی باسه ر ئه سه  وه ڕینه جاركی تر بگه  وه

موو تاوان و  وا هه ین ئه تی آچ و آوڕ بكه رایه تی و براده هاوڕیه
آتر  ڵ یه گه له  وه نھا مانه ته ت و به وه خه  ر له بینین، هه ك ده یه رپچی سه

ست و  رم و هه ی نه ربینی قسه ده  ر، وه زه یرآردن و نه وتاوانی سه
رامی  ت حه قی ئایه ده  و به  داوه وا خوا ڕی پ نه آك آه ویستی بۆ یه خۆشه
ش  ئمه  ر خوا بیزانت، وه گه وا مه ها تاوانی زیاتر آه روه ، هه آردووه

وشت و آلتوری  ن ئایین و ڕه تكین خاوه تی آورد میلله آو میلله وه
  مریكا، وه ئۆروپا وئه  آوردستان بین یان له  واری خۆمانین چ له آورده

ندی و  یوه په  م جۆره به  داوه ی نه واریشمان ڕگه هیچ آات آلتوری آورده
مۆ  ئه  نده رچه ی نوان آوڕ و آچ هه یه تی ویستی و هاوڕیه خۆشه

و زانكۆ و   قوتابخانه  دا چ له م ڕۆژه نجان له نوان گه له  وه ته بوبووه
  ..ها شونانی تر روه آان و هه رمانگه فه

موومان نیشان  هه ڕی ڕاستی به  وره خوای گه  آۆتاییدا داواآارین له  له
آانی خوا بپارزین،  خوا بترسین و سنووره  رمان له سه له  تهبدات و پویس

ويرزقْه من حيثُ ) ٢(ومن يتَّق اللَّه يجعل لَّه مخْرجا (: رموێ فه ش ده وره خوای گه
خوا بترست  سك له ر آه گه:  واته ).٣- ٢: يةاآلالطالق   سوره) (ا يحتَسبلَ
آی بۆ  رگایه ده  وره وا خوای گه ئه) دات نجام نه ترسی خوا آارك ئه وله(
ك ڕزق و ڕۆزی پ  یه شوه ها به روه آات و هه و ڕزگاری ده وه آاته ده
 .یر بت خۆی پی سه  سه و آه وا ئه خشت آه به ده


