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 تزبیحی دەستی پیاوان تق حوکمکی خوایی ی نك

 ،کممی تق و جۆرەکانی تق نالرەدا من باس ل حوک

چونک زۆرك ل زانایان و مامۆستایانی کورد زوبان زۆر 

بجوانی ڕونیان کردۆتوە، بکو تیشککی کورت دەخم سر 

خاکی دژوار ک زۆرك ل پیاوانی کورد یان ب ئاگان لی یان 

 ڕاستی بب ، رعی یش م حوکمتی ئچۆنی گوێ نادەن ب

یاوان ، ل مانای تق داخوەم تاوەکو ئستاش زۆرك ل پ

بجوانی تنگشتون و ، سوند خواردن ب تالق و تق 

خواردن بۆت بنشت خۆشی سرزمانیان و ھرکات توڕە بونکی 

سادە لگڵ خزانیاندا ڕویدا یان ل دەرەوەی ماڵ بۆ گاتو 

 را سین و فرۆشتندا زۆریان بۆ ھات خکاتی کپ یان لگ

  .!دا دەکشنبس یکی پیا
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ھندکیان بوەشوە ناوەستت بکو سوند بتق دەخوات 

،ئم لکاتکدای سوند خواردن ب غیری ! خوا پنامان بدات

خوا دەبت ھاوەڵ پیداکردنی بچوك بۆ خوای گورەو، ھندەی 

) تادت…زینا ، دزی کوشتن، مشروب (تاوانکی گورەی وەك 

  .!تریش ھی الی خواسنگی ھی، بگرە زیا

برا بڕزەکم حیکمتی ناردن خوارەوەی سورەتك ب ناوی 

بۆ ئوە نی ی ھرکات ئارەزوتان کرد لسر ) الطالق(سورەتی

ھواو نفسی خۆتان ب ئوەی کشیکیشتان لگڵ 

  .!خزانتاندا ھبت خرا تق بخۆن

وەی ژن و بکو حیکمتی ئو حوکم شرعی ی بۆ جیا بون

مردک کوا دوای ئوەی ک کسوکاری ھردووال گشتن کۆتا 

گیاندن و ئاشت بونوەیان  ئنجام و سرجم ڕگاکانی بیك

گرتبۆی برو ب ھیوا ببن ل پکوە ژیانی ئم خزانو،وە 
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بتواوی ھست بکرت بوەی کوا ئم ژن و مردە ناتوانن 

لژر سبری یکدا بحسنوەو ژیان برن سر، ئوکات کۆتا 

ڕگ تق دت میدان بۆ جیاکردنوەی ئم ژن و مردەو 

ژیانی ھاوسریان دت،نك ھرکات ویستت لسر کۆتایی ب

لسر ھواو نفس تق بخۆیت و ژیانی خۆشت و خزانیشت و 

  .!کۆمك مندای ب تاوانیش تك بدەیت

وە ئگر خوای گورەش ئم ڕگیی داننای ئوە بڕاستی 

کارەسات ڕوی دەدا لسر زەوی داو ئگر ژن و مردك 

کوە دەبوا ب مجبوری تا مردن ھر پکوە نگونجانای پ

ی داناوە تاوەکو !بونایرعیش م حوکمورە ئم خوای گب ،

ئو ژن و پیاوانی ناتوانن پکوە بژین و، ژیان برن سر ئوا 

ڕگی جیا بونوە بگرن برو ، دواتر ژیانی ھاوسری لگڵ 

  .!کسانی ھاو شان و ھاو ڕای خۆیاندا ببستن
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ھر بۆی دەبینین خوای گورە ئم حوکم شرعیی زۆر 

بقورسیش خستۆت سر شانی پیاوان و لڕی پغمبرەکیوە 

ئاگاداری کردونتوە کوا ھروا ئاسان ) صلی الله علی وسلم(

نی ی بکار ھنانی ئم حوکم بزمان بۆی دەبینین تق 

ئوەی ک بڕاستی تقت خواردن ب گاتو ڕاستقین ، وەك 

 ك بسر کو گر ڕاستیو ڕاستی ھتت و گاخواردب

گاتشوە خزانی تق بدات ئوە تقی دەکوت 

  .!لشرعدا

کوات چاك بزان تق تزبیحی دەستت نییو حوکمکی 

شرعی یو تکای سنوری شرعی خوا مترازنن، چونک دواتر 

ھۆکاری ت زان و دەبیتاندنی شیرازەی دەیان خك دان و بچ

،سرەنجامیش دەیان مناڵ لسۆزی دایك و باوك 



 

7 

دووردەخنوەو، سرە ڕای ھموو ئمانش کۆمگاش برەو 

 .!داڕوخانی ڕەوشت و ھوەشاندنوە دەچت

 


