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نامەيائێکێ:

کیشكژڤانجلکانباشتره ،ئەرێئەوێ بوتەھاتیەھەلبژارتن
یانئەوێخودایێتەبوتەھەلبژارتی؟ 
( ئێك ژ خوشتڤیان داخاز ژ من کر دا نامەیەکێ بو کچا خو بنڤیسم،
کا چەوا من بو کورێ خو نڤیسی  ،کەرەمبکە ئەڤە ئەو نامەیە یا کو
دا بو کچا خو نفێسم  ،ئەو بو تەیە ).
کچامن :
نێزیك بوو ترسا من سەر خوشیا من بکەفیت  ،ئەگەر خودایێ
مەزن دلێ من ب خوڤە گرێ نەدابا  ،ترسامن بو تە ئەوە کو تو دێ
د گومەلگەهەکا غەریب ژ دینێ خو دا ژی پاشی خودایێ من دلێ
من بخوڤە گرێدا  ،دەمێ هاتیە بیرا من کو خویشك و برایێت تە ل
سەر کوفرێ ژ دایك بووین و ل وەالتێن کافران یێت ژیاین  ،پاشی
خودێ وەسا حەز کر ئەو بزڤرن بو سەر فیطرەتا خو و بو خودایێ
خو سوجدێ ببەن  .....و دڤێ چەندێ دا نیشان هەیە .
بەلێ  ...ئەگەر ئەو گومەلگەهە چەند یا دویر بیت ژ دینی ژی ،
بەلێ پا فێربونا دینی گەلەك نێزیکە بو سەر فیطرەتێ ئەو فیطرەتا
تە یا کو خودێ تو سەر دای  ،ژبەر ڤێ چەندێ ئەز دیڤ
گومەلگەهێ ناچم و ئەز لێگەریانێ ل سەر وان پێگهورینا ناکەم ژ
بەر الدان و خراب یێت وێ  ،بەلێ دێ داخازا تە کەم بو سەر
دینی هەمیێ کا چەوا خودایێ مە بریار ل سەردای  ،ئەز گەلەك
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هزرا باش ژ خودایێ خو دکەم کو ناڤخویا تە دێ حەز ژ شەریعەتێ
خودێ کەت  ،خو ئەگەر ژبلی وی ژی ل بەر تە جوان بکەن
دێ چەوا نەفس وی دینی رەتکەت یا وەلێ دکەت کو دلوڤان بیت ،
سەرکەفتی بیت  ،ئارام بیت ؟
کچامن :
دێ دەست پێکەم ژ وەسیەتا خو بو تە کو ئاخڤتنا من دێ ل سەر
حیجابێ بیت  ....عیبادەتەکە ژ چاڤ عباداتێت دی دا کو گەلەك
بەرزەبوونە ژ دینی ب بەرزەبونا وێ عیبادەتەکە کو گەلەكا پشت
گوه هاڤێتیە و دناڤ وێ بەرزەبونێ دا ژیاینە و ئومەت بەرزە
بوویە.
کچامن :
ئەگەر تو ژ مال دەرکەفتی و چوی سەر جادێ دێ هەڤالێت خو
بینی  ،دێ بێژین د وان جلکان دا یێ کو خودایێ دلوڤان بوو وان
هەلبژارتی  ،ئەوان ئەو جلك گوهورتینە ب جلکێن شەیطانی ( بێ
ستارەییێ )  ،مە گوت دێ بێژین ل سەر هندێ د رامانا
سەرکەرفتنێ و دلوڤانیێ و ئارامیێ دا یا کو حیجاب ب خوڤە
دگریت و ئەوان ئەرد پیس کر پشتی هاتی پاقژ کرن .
کچامن :
نینە ژ دەرڤەی ماال تە زەالمێن بیانی تێ نەبیت  ،ئەگەر تە بو وان
خو خەمالند ئەڤە تە یاری ب نەفسا خو کرن و تە نەفسا خو کێم کر
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( یێ زیناکەر  ،یێ سەرخوش  ،یێ دلێ وی نەخوش )  ....هەمی
دێ سەحکەنە وێ جوانیا تە یا تە بو وان خو خەمالندی  ،و
ئەگەر ڤیان دێ ب کەیفا خو ل سەر تە ئاخفن و دێ ب ئارامی ل
سەر هەمی روونکرنێت لەشێ تە ئاخفن  ...هەر وەکو تو پەرتالەك
 ...و هەر وەكو تو تشتەکا گشتی بو هەمیان  ،پاشی پشتی ڤێ
شەرمەزارییێ  ،تو مفایێ ژ چ تشتان نابینی بەلێ دێ زڤری ماال
خو و تو یا لەعنەت کری ژ الیێ خودێ ڤە  ،هەلگرێ
کومڤەکرنەکا هندی چیایان ژ کارو کریارێت خراب ب هەژمارا
وان یێن تە خو پێش چاڤ ئێخستی بو وان و سەحکرینە تە  ،دێ
زڤری و تە ئەڤێ هە ب هێڤی ئێخستیە و تە ئەڤێ دی توشى فتنێ
كرى  ،و دێ بیە ئەگەرێ بێ ئاگەهبونا زێدەتر یا کەسەکێ بێ
ئاگەه  ،و یێ دەهمەن پاقژ دێ خەندقینی دناڤ گونەهان دا  ،دێ
زفری ماال خو و تە شەڕ دگەل دینێ خودایێ خو کریە  ،و تە ئەرد
یێ پیس کری  ،دگەل هندێ دا ژی ئەو کچا د رێکێ دا دگەل تە د
هەمان جادێ دا  ،بەلێ ئەوێ جەلبابێ خو ل سەر سەرێ خودا
بەردایە  ،و خیمارا خو موکوم کریە و سەر سنگێ خو دا بەردایە ،
خەمل و جانیا خو ڤەشارتیە و داخازا خودایێ خو بجه ئینایە ،
ژیانەکا سەر بەرزی و سەرکەفتیانە دژیت  ،و چ چاڤ نەشێن
خەونا ب دیتنا وێ ڤە ببینن و چ زەالم ژی چەند یێ دل نەخوش
بیت نەشێت تەماعیێ پێ ببەت ئەو یا سەروەرە د هەلبژارتنا خو
دا ،و یا ئازادە ب هندی کو یاسایان ل سەر زەالمان پەسەند بکەت ،
یێ بڤێت نینوکا وی ژی ببینت  ،بەلێ پا تو ب شەڤ و روژ خو بو
وان پێش چاڤ دئێخی ئەگەر مەهرێ بدەت و د دەرگەهێ ماال وێ
را بیت ماال وێ.
و سەر ڤێ چەندێ را ژی ئەو د عیبادەتەکا بەردەوام دایە  ،هەژمارا
چاکیێت وێ ناهێتە برین خو ئەگەر ئەو د ماال خو دا بیت یان ژی
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ژ دەرڤەی ماال خو بیت و چاڤێت پاقژ ل سەر پاقژیا وێ نە ،
توخیبی دانیت بو یێ قەلس یا وان کەسێن دلێن وان نەخوشن ،
خویشکا خو پالددەت بو ل بەرخوکرنا جلکێت شەرعی  ،ئەو ژ
چاكەکارانە د ئەردێ دا  .....ڤێجا خوزیکێت وێ
کچامن :
نینە ل سەر جادان ئیال ژ گەنجان یان خودان خێزانان  ،ڤێجا تو
جوانیا خو نەدەرێخە و دلوڤانیێ ب گەنجان ببە ژ ترسا هندێ تو ب
بیە ئەگەرێ تێکدانا شەهوەتا وی کو دناڤبەرا وی و پێکئینانا
هەفژینیێ دا چەند سالەکێت کێمن  ،و دلوڤانیێ ب برایێ خو یێ
خودان خێزان ببە ژ ترسا هندێ کو تشتەکێ ژ جانیا تە ببینت و ئەو
ل نك هەفژینا وی نەبیت ڤێجا ئەو وێ ئازار بدەت و تو خوشیا
خویشکا خو لێ بکەی نەخوشی  ،خوشیا وێ ئەوە کو ئەو خوشتڤیا
هەفژینێ خویە ئەگەر سەحدکەتێ چاڤێت وی تژی دبن ژ خوشیێ .
تو دبینی کچا من ئەو ب تنێ نە جلکە بەلکی ئەو دلوڤانیە  ،و هەر
کەسا ئێخست ئەوێ دلوڤانیا خو ئێخست و کەسانێت دی ژی توشی
نەخوشیێ و ئازارێ کرن .
تو دبینی کچا من چەوا خودایێ مەزن دڤێت مە سەربێخیت و
دڤێت هەرکەسێ جلکێ باوەری و شەرعی ئێخستن و جلکێت بێ
ستارەیێ و سفوریێ کرنە بەر خو وان بێ بها بکەت.
تو دبینی چەوا خودێ حەز دکەت ئەم پاراستنا دینێ خو بکەین و ل
سەر رێکا راست بەردەوام بین  ،و دڤێت ئەم جەنگ بین بو
شەیطان و خراپ کاران و هەروەسا بو وان یێ جەنگاوەر بن بو
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دینێ مە و هەروەسا بەرامبەرێ وان ژی یێ ژ رێکا خودێ
دەرکەفتین و نە پێگیرن ؟
و ئەڤێ ژ من وەرگرە ئەی خوشتڤیا دلێ من  ،حیجاب نە یاسایا
یاری پێکرنێ یە  ،حاشا و نەخێر بەلێ ئەو جلکەیە یێ هاتیە
چێکرن دا تێکەل بیت ژ حەژێکرنێت ئافرەتێ  ،دگەل سروشتێ
ئافرەتێ کو دیار کرنا دلوڤانیێ و سەرکەفتنێ دگەل خو ئینایە
ڤێجا تو دژی سروشتێ خو نەکە و خوشیێ ب حیجابا خو ببە ،
خوشیێ ژ هندێ ببە کو تو یا دلوڤانی و یا سەرکەفتی و هێژای
پاشی تام و خوشیێ ژ هندێ ببە کو خودایێ مەزن دێ رازی بیت ژ
تە  ،دەمێ تە دبینت تو یا هشیاری ل سەر عیبادەت کرنا وی ل
سەر جلکێ خو  ،و تو یا هشیاری ل سەر باش کرنا خوشکێت خو
یێت موسلمان و سەرئێخستنا دینێ خو د زەمانەکێ دا کو ئافرەت
دەرکەفتین ژ رێکا خودایێ خو ب جلکێت خو  ،د زەمانەکێ دا کو
جلك بویە مودێل و بویە رێکەك بو دیار کرنا جوانی یا وێ ،
رێکەکە بو دژایەتى کرنا دینی و ژناڤبرنا کرنا گومەلگەهێ ،
بێژە من کچا من پشتی ئەڤا تە ژمن گوه لێبوی چ تشت ژ هەمایان
پتر نەفسا تە ڤیا ؟
ئەرێ ئەوا بو تە هاتیە هەلبژارتن یان ژی یا خودایێ تە بو تە
هەلبژارتی
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نامەیادوویێ:
حەژێکرن  ...ئەرێ ئەوە یا بو تە خەمالندین یان ژی ئەوە یا
خودایێ تە بو تە هەلبژارتی ؟
کچامن :
دێ د زەمانەکێ دا ژی کو پەیوەندی دناڤبەرا زەالم و ئافرەتان دا
پەیوەندیێن حەژێکرنێ و ئەڤینیێ نە
( رومان یێ ئەڤینیێ نە  ،دراما یێ ئەڤینیێ نە  ،پەیڤ یێ ئەڤینیێ
نە  ،ستران یێ ئەڤینیێ نە ) دێ تە دورپێچ کەن ژ ڤی الی و الیێ
دی ڤێجا یان دێ رامالی و ل گەشتیێ سیاربی یان ژی دێ تێگەهی
و دێ پەرتالێت وان ئاڤێژی پشت خو
ئەرێ ما تو نابینی کچا من ئەوان د رومانێت حەژێکرنێ دا ئەوان
زەوق یێ پیچ کری و تیر ئاڤێتن ل سەر ئافرەتێ مشەکرن و دا کو
وەلێ بکەن ببیتە پەیکەرەك بێ روح  ،و ڤێجا خوشتڤیا دەی بابا
زەالمی حەژێکر ژ بەر جوانیا وێ  ،ژ بەر چاڤێت وێ و درێژیا
وێ و بەرچاڤکرنا وێ
زینا چاڤان و دلی و کریاران و پاشی ئەو هەمی خەماالندن و ئەو
بو رودانێت چیروکا حەژێکرنێ یا کو دالن رادکێشیت بو خو
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کچامن :
ئەرێ ما تو نابینی چەوا ئافرەت کێم کرن هەتا خەونا وێ بو ئەو ژ
الیەنی ڤە کا هەست پێ دکەت یان هەست پێ ناکەت ژی کو ئەو
ببیتە وەك هەڤڕەنگا سەرکردەیا رومانێت حەژێکرنێ  ،بەلکی ئەو
ببیتە بەختێ حەژێکرنا زەالمی  ،و زەوقێ موسلمانان ژی پیچ کرن
کو مەرەما وێ ئەو بیت لەشێ وێ وەك لەشێ قارەمانێ لێ بێت و
سەروچاڤێت وێ وەك یێ وێ لێبێت ؟
و خەونا وێ بو ئەو د ئەوان رویدانێت حەژێکرنێ دا بژیت ...
هندەك ژی وەسا هزردکەن کو هەڤژینیێ بێ چیروکا ئەڤینیێ و
حەژێکرنێ پێك نەئینن  ( ....دێ چەوا دێ هەڤژینیێ دگەل
ئافرەتەکێ پێك ئینم و من حەژێ نەکری  ،و چەوا دێ هەڤژینیێ
دگەل زەالمەکێ پێك ئینم و من حەژێ نەکری ؟ )
بەلێ  ،کچا من هەڤژینی ل سەر رێکا خودێ و پێغەمبەری ﷺ
نینە د رومانێت حەژێکرنێ و درامایان دا !
هەر کەسێ دەرگەهی بقوتیت و د دەرگەهی را بێت د رومانێت
حەژێکرنێ دا ئوڤ ئوڤا ئافرەتێ یە بو زەالمی  ،زەالمەکێ بێ
هەستە چ ژ هەستان نزانیت  ،و ئافرەت ژێ درەڤیت دا بچیت
دهەمبێزا وی هوزانڤانی یێ سەروچاڤ جوان ئەوێ کو گولێ
دکەت دناڤ پەرتوکان دا  ،و گوهێ وێ هشك دکەت ژ ئاخفتنێت
حەژێکرنێ  ،و دپەنجەرێ را دهێت ژورا وێ دا  ،و ل هێفیا وێ
یە دویر ژ چاڤێت ماال وێ ل ناڤ باخچان و قەهوەخانان  ،و شەڤان
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ب دەمژمێران دگەل دئاخفیت و خەلك نڤستینە  ( ...کێ دێ دەست
پێکێ ئامیرێ دەنگی گرت  ...تو  ....نە تو )
کچامن :
هندی بێ ستارەی زێدە بوویە  ،ڤێجا ئافرەت ب مەردینی پاران
دمەزێخیت بو کرینا کراسان و کەرەستێت جوانکاریێ  ،دا
ئەندامەکێ لەشێ خو مەزن بکەن و یێ دی بچیك بکەت  ،و دا
پرچەك دی زێدەکەت سەر یا خو ( بارۆکێ دانیت )  ،دا چێکرنا
خو بگوهریت  ،چونکی وان پیشە دانێ و رازیکرن کو ئەو بتنێ
دیکورەکە  ،بتنێ پەیکەرەکە
و زەوقێ زەالمان تێکدان کو د ئافرەتێ دا تنێ کەلەخێ وێ ببینت ،
چونکی ب راستی ئەو چ نزانیت ژ ئافرەتێ ئیال کەلەخێ وێ نەبیت
ڤێجا تو دلچوی نەبە بو زەمانەکێ کو ئاخفتن زێدە بوونە سەر
حەژێکرنێ  ،بەالڤ بونا پەیوەندیێت حەژێکرنێ کو حەژێکرنێ
ڤەشێرین
هندیکە حەژێکرنا کەلەخیە ب لەز زێدە دبیت  ،بەلێ پا خودانێ وێ
حەژێکرنێ ژی زی ب زی بێزار دبیت .
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توبخودێکەیکچامنبێژهمن :
 کچا باوەردار دێ چەوا حەژێکرنێ دکەت دگەل وی یێ وێ
توشی گونەهان دکەت  ،و تەرازویا گونەهێت وێ گران دکەت ؟
 دێ چەوا حەژ کەسەکی کەت کو بێهێزی و بێ خیرەتیا برایێت
وێ دیار بکەت و وێ بکەت تەحن بو بابێ وێ و ل پشتا وی بدەت
؟
 دێ چەوا حەژ کەسەکی کەت و د دەرگەهێ ماال وێ را نەهێت
ماال وێ  ،و دێ هێلیت کو دلچونا خو د تاریاتیێ دا دەرێخیت ؟
 دێ چەوا حەژ کەسەکی کەت کو تنێ حەژ شێوەیێ وێ بکەت ؟
و ئەز ئەی کچا من زاناترم ژ تە دڤێ چەندێ هەمیێ دا
نە ئەز بەلکو شەریعەتا خودایێ تە یێ زانا هاتی کو تە بپارێزیت ژ
ڤان هەمی کاروکریاێت بێ مفا
سەحکێکچامن :
هندی شەریعەت دانانا خودایێ تە یە ناهێلیت جوانی و خەمال
مێ ینەیا تە بەرچاڤ بیت بو کەسانێت بیانی  ،پسیارناکەت ژ تە ئیال
ل پشت پەردەیێ نەبیت  ،و تو ژی سەردانەچە ب ئاخفتان  ،ئەو
گونەه باردبیت ئەگەر ب مەرەم سەحکەتە تە  ،و تو ژی گونەه بار
دبی ئەگەر تو جوانی و خەمال خو بو وی پێش چاڤ بئێخی

-9-

دهھنامەبوکچامن

تو ب ڤى شەریعەتى ئەی کچا من هێژایى و حەزکەری بو
کەسایەتیا خو بو روحا خو یا جوان  ،و تو دێ کەفیە د حەژێکرنا
راست و دروست دا وی دەمێ ئەوێ تە کەیف خوش کەت و تە کێم
و بێ بها نەکەت
ئەگەر دینی نەهێال کەلەخێ تە بەرچاڤ ببیت  ،و روحا تە خەمالند
ب روشتێت جوان دا تە بپارێزیت ژ وی کەسی کو تو د چاڤێت وی
دا وەکی پەیکەرەکی  ،و نەهێال تو خوار بی بو وی  ،هەتا کو ئەوێ
هاتیە فرێکرن بەرهڤ رەوشتێ تە یێ جوان ڤە بێت پتر ژ کەلەخێ
تە
 ئەگەر زەالمی حەژ یا دی کر چونکی جوانی و خەمال خو بو
وی دەرێخستیە  ،بەلێ ئەڤە دێ حەژ رەوشتێ تە یێ جوان کەت و
دێ وەکەت تو بو وی خو بپارێزی و ژ زەالمێت دی ژی
 ئەگەر ئەڤێ دى حەژ وێ کر چونکی ئەو بەرسڤا وی ددەت و
دگەل وی پەیوەندیا حەژێکرنا حەرام دکەت  ،بزانە ئەڤێ دی دێ
حەژ رەوشتێ تە یێ جوان کەت یێ کو تو وی دپارێزی و نەفسا خو
ژی دپارێزی و پشت بابێ خو را بابێ خو ژی دپارێزی
 ئەگەر حەژێکر ژ بەر جوانیا کەنیا وێ و نەرمیا دەنگێ وێ
،بزانە دێ ئەوێ دی حەژ تەکەت ژبەر رەوشتێ تەیێ جوان یێ کو
تو دەنگێ خو و کەنیا یا نەرم دپارێزی ژ زەالمان دی
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بەلێ دێ کەڤیە ناڤ ئارامیێ و تەناهیێ و ئێمناهیێ دا  ،چونکی تە
خو پاراست ژ هندی کو تو بتنێ پەیکەرەك بی  ،و تە کەسەك
هەلبژارت کو ئەو کەسە نە تە کێم بکەت و نە ژ تە تێر ببیت
تو ژبەر دینێ خو هەلبژارتی  ،ژبەر وێ سوراتیا ژیانا تە ئەوا
ژبەر شەرمیێ سەروچاڤێت تە سور دکەت  ،ژبەر کو تە رەتکر تو
ل پشت بابێ خو را خیانەتێ لێ بکەی
ژبەر ترسا تە بو خودایێ تە  ،و پویتەکرنا تە بو رازی بونا وی  ،و
هەستکرنا تە ب بەرپرسایەتیێ
چونکی تو ئافرەتەکا چاکی
پروژەی بو دەیکەکا چاك و هەڤژینەکا چاك
بەلێ ئەوی حەژ وێ پەیکەرێ نەکر ئیال ژبەر هندێ نەبیت کو ئەو
سالوخەت هاتینە داپوشین ئەوێ کو نەهێتە چلمسین  ،بەلێ پا
دژواری و جوانی زێدە بوو دا هەمی دەما دویر بیت ژ خوارنا وی
ڤێجا بێژە من ئەی کچا من پشتی ئەڤا تە ژمن گوه لێبوی  ،تە کیشك
بو نەفسا خو ڤیا ؟
ئەرێ ئەوا بو تە خەمالندین یان ژی یا خودایێ تە بو تە ڤیای ؟
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نامەیاسیێ :
فێسبوك و ما تو چ دزانی کا چیە فێسبوك ؟
دکتورەك دلێ وی ما ب هندەك کورو کچان ڤە کو د کەڕ و کورە
بون  ،ڤێجا حەز کر بو وان نشتەگەریەکا تایبەت ل سەر هەژمارا
خو چێکەت  ،گوت وان یا ژ من بهێت دێ کەم بو هەوە کو هوین
گوه لێبون و بینینا خو دەست خوڤە بینن ب ئانەهیا خودێ  ،بەلێ ب
مەرجەکێ هوین ئەڤێ نیعەمەتێ بپارێزن  ،بەلێ پا هوین ئەی گەلی
زەالمان چاڤێت خو بگرن ژ سەحکرنا ئافرەتان  ،و هوین ژی ئەی
گەلێ کچان خو حیجاب بکەن و دگەل زەالمان نەئاخفن ئیال بو
پێد ڤیاتیێ نەبیت  ،هەگەر هوین ئاخفتن ژی ژ باشیێ زێدەتر نەبێژن
و هشیار بن نەهێنە خاپاندن ب گوتنان  ،پشتی نشتەگەری بو وان
هاتیە ئەنجام دان و بینین و گوه لێبونا وان زڤری  ،ڤێجا کچکان خو
وێنەکرن و ئەڤا هە پێالڤا خو وێنەدکەت و یا دی دەستێ خو و یا
سیێ پشتا خو و یا چوارێ سەروچاڤێت خو و ل وان جهان
دهەالویسن یێ کو زەالم لێ کوم دبن !
پاشی هندەك پەیڤان دنفیسن  ،ئەڤا هە پێکەنینا دنفیست و یا دی
ئاشوپا حەژێکرنێ یە  ،و یا سیێ گازندا خەم و نەخوشیا خو دکەت
و یا چوارێ خوارنا خو وێنە دکەت و یا پێنجێ بەحسێ گەشتا خو
دکەن کا چەوا چویە و چەوا مشەخت بوویە و یا شەشێ هەستێت
خو دەربرین دەربارەی هەڤژینیێ و هەمبێزێ و زاروك ئینانێ  ،و
یا حەفتێ سالڤ دکەت و روژ باشیێ دکەت و ئێڤار باشیێ دکەت ،
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و یا هەشتێ ئاخفتن ب گول و دل و گرنژینێ گوتن  ،پاشی هەمیان
ئەو پەیڤ و ئاخفتنە کوم کرن و دانانە جهەکێ وەسا کو زەالم لێ
کوم ببن و ب مەرهم وە کرن دا کو زەالم سەحکەنێ
ئەرێ هەستێ تە چیە کچا من دێ چەوا سالوخەتێ کریارا ڤان کچان
دەی ؟
پاشی مەزنی و بلنداهی بو خودای یە کچا من
کو خودایێ مە قەنجی دگەل مە کریە ب دانا گوه لێبون و بینینێ و
دل و مێشك دانە مە و ئەم قەنجیا وی ژبیردکەین و ئەم د سەر
فەرمان و نەهیا وی را خو مەزن دکەین
بەلێ کچا من ئەڤەیە فێسبوك  ،جهەکە تێدا سفکاتیێ ب فەرمانێت
خودایێ خو ب ئاشکرایێ و ب روژ و ب زڤرینا دەمژمێران دکەن
بزانە خودایێ مەزن داخازا چاڤ گرتنێ ل زەالمی کریە ل سەر
( ئافرەتان ) و ئەگەر ئەوی ب مەرەم وەکر ئەڤە ئەوی خو توشی
حەرامیێ کر  ،بزانە پێغەمبەرێ خودێ ﷺ ستویێ صەحابیێ
خو زڤراند دەمێ سەحکریە صحابیەکا ب جلباب کو یا ستارەبوو و
چ دیار نەبوو  ،بزانە صحابیێن ئافرەت لبەر لێڤێن دیواران دچوون
دەمێ د رێکا دا دچون دا داخازا پێغەمبەری ﷺ جێبەجێ بکەن و
خو دویر بکەن ژ چاڤ پێکەفتنێن زەالمان  ...بزانە و پاشی بزانە ،
( سەحکێ و
پاشی ئەو پشت گوه پاڤێژیت و بێژیتە زەالمی
تە خەم پێ نەبیت )  ،پاشی ئەو دەست و پشت و سەروچاڤێت
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ئافرەتێ موکم دکەت ل سەر شاشەیێت زەالمان و بو وێ نەخەمە
ژی
بزانە خودایێ مەزن نەهیا مە یا کریە ژ دەنگ نەرم کرنێ
ونازكرنێ  ،بزانە نەهێالیە ئەم سحبەتان بکەن بەرامبەر زەالمان ،
بزانە بەالڤ کرنا ئاخفتنێت حەژێکرنێ و نەرماتیا دەنگی ئازریانا
هەستانە
بزانە ژ ئاخفتنێت چاك نە ئەوە ئەز دگەل زەالمان باخفم و بەحسێ
نەخوشی و خەم و ئازارێت خو و گەشتا خو و مشەختبوونا خو و
خوارنا خو کا من چ چێکریە و ئەز یا دامایێ مە پاشی بو وێ نە
خەمە ژی و ب مەرەم سەر ڤان هەمی تشتان تاخفیت ب شێوەیەکێ
زێندی  ،دا بگەهیتە دوکمێ و لێبدەت  ،چ هەژمار و چ پیڤانێ بو
زەالمی ناکەت
کچامن :
هەگەر تو چویە دناڤ ڤێ فێسبوکا خاپینوك دا  ،ئەز ژتە پاراستی
مە کو تو وەك کریارێت وان بکەی  ،و بزانە ئەگەر تە وەك وان
کر و تە زاری سەرداچونا وان ڤە کر  ،تو چ کەسان نابینی دەستێ
تە بگریت و بێژیتە تە وە نەکەی  ،بەلێ بەروڤاژیێ وێ دێ سەر
تەداگرن ژحێبەتیێن روژ هەالت و روژئاڤایێ ڤە .
دێ ب ئاشکرای گونەه و تاوانان دگەل تە کەن  ،و دێ گونەهان
سەر پشتا گونەهان بو تە زێدەکەن
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ئەو جهێ مشختبونا گونەهانە  ،یێ مشەخت بوو دێ حەژێ کەت ،
ئەو جهێ نەهێالنا چاکیانە وەك چاڤ نوقاندنێ  ،و چاکی تێدا کێم
دبن وەك لەزاتیا برویسیێ  ...ڤێجا یا هشیار بە
کچامن :
ئەز حەژ تە دکەم و ترسا من سەر تە ئەوە تو زارڤەکرنا بێ ئاگەهیا
وان بکەی  ،ڤێجا هیڤ ی دکەم چ چاالکیان نەکە دڤان توران دا  ،چ
تشتان نەنڤیسە  ،و ب چ تشتی اعجاب نەبە هەتا تو نەچەمینی بو
شەریعەتا خودایێ خو و پیڤان بکەی ب پیڤانا شەریعەتێ خودێ
دا کو تو بەرزەنەبی ب پوستەکی  ،ب وێنەیەکێ کو کارێ وێ
سالەكە یان پترە
نامەیاچوارێ 
ئەو دوژمنن ڤێجا هشیاری خو بە !
دێ د ژینگەهەکێ دا ژی ئەی کچا من  ،الدانا ژ خرابیێ ناکەن و
داخازا کارێن چاك ژی ناکەن
د ژینگەهەکێ دای ئەگەر تو تێدا بەحسێ هاندانێت خو بکەی دێ
هاریکاریا تە کەن تو بکەفیە د گونەهێ دا  ،دێ یاریا ب کاروبارێت
وێ کەن  ،و تو دێ ژ توخیبێت پەرستنا خودێ دەرکەفی و ئەو دێ
تە پشت راست کەن
-15-

دهھنامەبوکچامن

کێ وەکی ڤان کەسان ب مەترسینە ل سەر تە  ،ڤێجا هشیاری وان
بە دا تە سەردا نەبەن
دکاروبارێت دینی دا یێ گومان سەر وان دێ بینی ئەو ئاموژگاریان
دکەن و ئاماژەی دەنە کریارێن دی  ،وەك قەنجیکەران بەلێ ئەو
دسەرداچوینە
تە هان نادەن کو تو درەنگ بچی سەرکارێ خو ب دەمژمێرەکێ
یان دوو دەمژمێران دێ تە ئاگەهدارکەن تو ڤان کارا نەکەی و
ئەگەر تو وەبکەی دێ کارێ خو ژ دەست دەی  ،بەلێ ئەگەر تە
نڤێژا خو کو خودایێ مەزن سەر تە فەرز کری تە گیرو کر و
خودایێ مەزن سوز دای کو یێ نڤێژێ گیرو بکەی دێ سزایەکێ
دژوار وەرگریت  ،دێ تە پشت راست کەن و بێژن تە ( ئەگەر
نڤێژێ بکەی خو گیرو ببیت ژی باشترە ژ وی کەسی نڤێژێ
نەکەت ،و تو ئەی ئەوا نڤێژان ناکەی باشترە ژ وێ یا نڤێژان
دکەت هوسا و هوسا کەت ( گیرو دکەت )
برایێ خو یێ پولیس هان نادەت کو ب جلکێ ئاسایى ڤە بچیت سەر
کارێ خو  ،و دێ رەت کەت کو برایێ وان نە پێگیر بیت ب وان
جلکان یێ کو خودانێ بانقێ نەڤێت بکەتێ  ،و بو تە ناهێلن تو عەبا
و جلبابێ خو ل خو بکەی چونکی خودانێ کاری رێکێ نادەت و
رەتدکەت
و چ تشتی نابێژیت وان شێوە و مکیاج و بێ بهایان بەلێ پا دێ
بێژن مە گوهداركر و فرمان بجه ئینان  ،بەلێ پا بو وان جلکێت
-16-

دهھنامەبوکچامن

خودایێ مەزن فەرز کری و سوز دای کو یێ نەکەتێ دێ سزای
جەهەنەمێ وەرگریت  ،دێ بینی گەلەك ب ساناهی وەردگرن و وێ
بو خەلکێ هەلدبژێرن و یا کو چ بورهان بەلگە بو نەهاتین خارێ ،
و دێ بو بوان جلکان یێ کو شێوەیێ ئەندامێت لەشێ وێ تێدا دیار
دکەن دێ بێژن جوانە و خێر و زێدەهیە  ،یا گرنگ ئەوە تە پرچا
خو ڤەشارتی و پاشی حیجابەك دگەل تژی وێرێ مکیاج و خودانا
بێ ستارەیێ باشترە ژ یا حیجاب کری و ستارکری
کچامن :
هشیار بە دیڤ هەوایێ حەز و ئارەزویا خو نەکەفە و تو خو
رادەستی کومەلگەهەکا سەرداچوی و بێ ئاگەه بکەی  ،هشیار بی
وێ هەلبژێری بو نەفسا خو یان تو رێکێ بدەیە کەسانێت دی بو تە
هەلبژێرن وان کاران کو خودایێ مەزن و پێغەمبەری ﷺ
فەرمان کری
بینە هزرا خو ئەی کچا من بو وێ روژێ یا پرسیارێ ژ مە بکەت
 ( :ئەو روژا گازی وان دکەت و دبێژیت هەوە چ بەرسڤا هنارتیان
دا)
تە چ بەرسڤ دا بو هنارتیان ؟
ئەرێ تە حیجابا کو موکم کر هەر وەکی هنارتیان گوتی یان ژی تو
رازی بی ل سەر ئاخفتنێت هەڤالێت خو کو گوتین خێر وزێدەهی ل
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سەر یا تەنگ و دیاربینا ئەندامێت لەشی د جلکان دا و بێ ستارەی
باشترە ژ وێ یا موحەجیبە بیت و حیجابا وێ مکیاج دگەل بیت ؟
ئەرێ تە نڤێژێت خو ددەمێ وان دا کرن یان ژی وەكی هەڤالێت تە
گوتی تە چ تێدا نینە بێتە گیرو کرن  ،و ئیمان و باوەری ددلی دایە ،
و تو باشتری ژ فالن کەسا نڤێژکەر ؟
ژ وان ڤەبە کچا من و وەرە سەر پسیارا هویر ( هەوە چ بەرسڤا
هنارتیان دا ) بەرسڤا بهێت دان ( مە گوهداریا وان کر و ئەم دیڤ
وان چوین )
ئامادەبە ئەی خوشتڤیا دلێ من بو گرنگترین رویدانا ل هێڤیا تە  ،نە
ئەوە یا پشتی روح ژ لەشی دەردکەفیت ڤێجا بو بەهشتێ یان ژی بو
جەهەنەمێ
نامەیاپێنجێ :
هندیکە ئیسالمە نیعەمەتە  ،ڤێجا مفای وخوشیێ ژ ڤێ نیعمەتێ ببە
کچامن :
ئەگەر دوبارە بکەن و د گوهێ تە دا بێژن کو بەرسڤ دانا
فەرمانێت خودێ تشتەك زهحمەتە و دژوارە و تەنگاڤی یا تێدا  ،و
گوتن تە ناڤنجیاتی رێکا راستە  ( :گوهدانا وان نەکە و داخازیا
خودایێ خو بجه بینە و هەڤالینیا وان بهێلە )  ،ئەگەر وەسا بو تە
وێنەکرن کو دینێ تە بێ بهاکرنا تەیە ژ تشتان  ،هەر وەکی تو دێ
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بەهشتێ هێلی ب نەبونا پێگێریێ  ،و دا تو بچیە دناڤ بیابانا پێگێریا
هشك و رەق دا
توبێژهوان :
کیشك ب دژو ارترە  ،ئەرێ تو د روژەکێ دا پێنچ نڤێژان بکەی یان
ژی تو نەفسا خو بهێلیە د وێ تەنگاتیا دەرونی دا و لەشێ تە نزانیت
ئەگەرێ وێ چەندێ ژی چیە ؟ پەیوەندیان بو هەڤالێت خو دکەی و
دچیە گەشتان و دچیە ڤێرێ و وێراهە و کەنی تە تژی دکەت  ،و
خوشترین خوارن دخوی و جوانترین جلکان ل بەر خودکەی  ،بەلێ
چ مفایێ ناگەهینت تە و ئەڤ تشتا دلێ تە داگیر کری و دبیت دیسان
دوبارە تە بخەندقینیت
تو نزانی ئەی بێ هێز کو نڤێژ و دەست نڤێژ تە ژ گونەهان و
سەرپێچیان و ئەو گرانیا لەشێ تە داگیر کری رزگار دکەن و هەتا
کو دێ تە رزگار کەت ژ نەخوشیێت دەرونی ژی
ب هێڤی بە هندی تە بڤێت ژ گوتنا خودایێ مەزن د سورەتا
(المعارج)دا:
إ
ٱۡلن َس ٰـ َن ُخل َِق َهلُو ًعا (  : )19هندى مرۆڤە وهسا یێ هاتییە
(۞ إِنَّ ِ
ئافراندن كو یێ بێهنتەنگ وچڕیك بت.
(إِ َذا َم َّس ُە ٱل َّشرُّ َج ُزوعا) ( : )20ئەگەر نەخۆشى وتەنگاڤییەك
گەهشتێ ئەو صەبرێ ناكێشت وگەلەك خەمگین دبت.
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(وإِ َذا َم َّس ُە إٱل َخ إی ُر َم ُنو ًعا) ( : )21وئەگەر خۆشى وبەرفرههییەك
َ
گەهشتێ ئەو چڕیك دبت ودهستێ خۆ دگرت.
ین) ( : )22نڤێژكەر تێ نەبن.
صلِّ َ
(إِ َّال إٱل ُم َ
ڤێجا هەمی دێ توشی بێهن تەنگیێ و خەمگینیێ بن ئیال نڤێژ کەر
تێنەبیت  ،بەلێ نزانیت  ،و ڤان هەمی تشتان دهێلیت هەتا وەلێ
دهێت دبیت وەك چیایان و ڤێجا دێ بو بیتە بار و چ بارە ئەڤ بارە
 ،و تو نزانی ژی و تو هەر نزانی ئەگەرێ وێ چەندێ چیە و هێش
وەسا هزر دکەت کو پێگێری کرن ب نڤێژان بەرتەنگیە  ،هێش
شەیتانێ تە و نەفسا تە بەرێ تە ددەنە گونەهێ و تە بێ بار دکەن ژ
برنا سوجدەیێ بو خودایێ مەزن کو تە رزگار بکەت ژ هەمی خەم
و دل تەنگی و بارگرانێن وەکی چیایان  ....ڤێجا تو ب خودێ کەی
کیشك بەرتەنگیە ؟
و تو بێژە من کیشك ژ ڤان هەردوا بساناهیترە ؟ سەحکرنەك
سەحکرنا دی دیڤ دا نەهێت یان ژی تو چاڤێت خو ماندی بکەی بو
سەحکرنەکا نە دروست بو تە تو سەحکەیێ ؟
کیشك ژ ڤان بەرتەنگیە  ،ئەز چاڤێت خو بگرم ژ سەحکرنا
نەدروست یان ژی سەحکەمە دوو کچکان سەر وان تشتان کو ئەز
نە خودانێ وانم ڤێجا نەفسا خو سزا بدەم و هەلگرێ تشتەکێ بم کو
نەشێم هەلگرم ؟
کیشك ژ ڤان بەرتەنگیە  ،ئەز بێهن فرەهیێ بگرم هەتا خوشیێ ژ
حەاللیێ ببەم و ژ تاما وێ حەاللیێ ببەم یان ژی ئەز نەفسا خوە
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پێشکێشى پەلەیەکێ بکەم کو ئەز نەشێم تامان چ تشتان پشتی وێ
بکەم خو ئەو تامترین تشت ژی بیت ؟
تو نەفسا خو توشی وێ پەلەیێ نەکە ب حەرامی درێژ نابیت  ،ڤێجا
ئەنجام دێ ئەو بیت کو تو کەیڤ خوش نەبی ب حەاللی دەمێ درێژ
بوی ؟
تو بەرتەنگ دکەی  ،کیشك بەرتەنگ ترە ب سەحکرنێ  ،ئەگەر
تە گوهداری کربا و تە نەهێالبا سەحکرن سەحکرنێ بکێشیت دا
تو هەست ب ئارامیێ کەی دا تو هەست ب جوداهیێ کەی  ،تو ب
خودێ کەی د بەرسڤ دانا خودایێ خو دا وەرە و پاشی دێ زانی
کیشکە بەرتەنگی ؟
و تو ئەی ئەوا خو بێ ستارە دکەی و ئەندامێت لەشێ خو دیار
دکەی  ،تو ب خودێ کەی بێژە من کیشك بەرتەنگیە  ،تو نەفسا خو
ماندی بکەی ژ ڤێ دوکانێ بو دوکانا دی دچی بو لێگەریانا جلکێت
جان  ،و تو دەمژمێران دبورینی د دوکانێت جوانکاریێ دا  ،و تو
نەفسا خو پێش کێش دکەی بو وان زەالمان یێ کو نە درستە تە
ببینن ( نە مەحرەمێ تەنە )  ،و تو دەستویریێ ددەی وان ئەو یاریا
ب نەفسا تە بکەن و دیڤ دلێ خو بهایێ شێوەیێ تە بدەت و تە ببینە
هەڤبەری ئێکا دی و هەروەسا هەڤبەری یا دی کو ئەوێ ژی نەفسا
خو پێش کێش کریە کو د بنیات دا شەرمەزاریە ( ..............
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کیشك بەرتەنگیە  ،تو نەفسا خو کێم بکەی و خو ئازار بدەی ب وان
تشتان یان ژی تو نەفسا خو بها بکەی و تو جلکێت خو یێ کو تو
تێدا ئارام بی و تە بپارێزیت ژ چاڤ پێکەفتنا کەسانێت دی و تە
بپارێزیت ژ ئێشانا دەرونی و لەشی و روومەتا تە بپارێزیت ؟
کیشك بەرتەنگیە  ،ئەز خەلکێ ژ خو رازی بکەم یان ژی خودایێ
خو ژ خو رازی بکەم ؟
ئەرێ ئەز وەك یاریەکێ بم د دەستێ مودێلێ دا بم و ئەز نەفسا خو
ماندی بکەم ب هزرکرنێ کا دێ چ جلك کەمە بەر خو سوبەهی یان
ژی ئەز نەفسا خو ئارام و وی جلکی هەلبژێرم یێ خودایێ مەزن
بو من هەلبژارتی ؟
ب مێشکێ خو هزر بکە و تو ب خودێ کەی بەرسڤا من بدە کیشك
ڤان کاران بەرتەنگیە ؟
هندیکە بەرسڤ دانا حەز و ئارەزویان و سەرداچونێت
گومەلگەهێنە ئەوە بەرتەنگی  ،و هندیکە گرتنا دینێ خودێ یە ئەو
ئارامی و خوشی و ئارامیا هزر و دەرونی و تەناهیە  ،کو وەل
زەالمەکێ چاك بکەت ئەوێ چ تشت نەین ژ تشتێت دنیایێ بێژت :
(ئەگەر شاهان و کورێن شاهان زانیبا ئەم د چ خوشیێ دانە  ،دا
شەرێ مە کەن سەرا هندێ ب شیران )
نە ژ مێژەیە خویشکا مە (دیامس) ئەوا فەرەنسی  ،کو روناهیا
شانویان و ناوڤودەنگی و بێ ستارەی هێالی  ،و دنیا هەمی هێالی
و هاتیە د ئیسالمێ دا و فەرمانێت خودایێ خو هەمی بجه ئیناین ،
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ئەوێ چ تەنگاڤی و بەرتەنگی و زەحمەتی نەدیتن و دگەل هندێ دا
ژی کو ئەو ژ دایك ببوو و نە موسلمان بوو  ،بەلێ ئەوێ
چارەسەریا هەمی نەخوشی و ئازارێت خو د ئیسالمێ دا دیتن و
ئەوێ چارەسەریا دلێ خو دیت  ،ئەوێ ئەو دوژەه و بەرتەنگیە
هێال  ،و هێالنا پێگێریا وی دینی یێ ل سەر  ،دا کو خوشیێ ژ
رێکا خو و ئارامیێ و تەناهیێ ببینت ئەوا کو ناهێتە بجه ئینان ئیال
ب بەرسڤدانا خودایێ مەزن یێ خودانێ دلوڤانیێ و قەنجیێ نەبیت
گوت  :راستە ناچم سەر تەختێ شانویێ و ل بەر روناهیا وێ بەلێ
پا ئەو روناهی یا د دەستێ من و ئەز بوم خودانا وێ
گوت  :دەمێ من سوجدە بری بو خودایێ خو هەروەکو چیایێن
خەمان ل سەر پشتا من و ستویێ من رابون
گوت  :من ستران دگوتن و من دکرە هەوار دا کو ئەز خو ژ
تورەیێ رزگار بکەم  ،بەلێ پا نوکە پشتی من هەست ب ئارامیێ و
تەناهیێ و ئاشتیێ کری من پێتڤی ب چ ستران و هەوار و قیژا نینە
خودایێ مەزن دبێژیت  ( :الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم
نعمتي ورضیت لكم السالم دینا )
رامانا وێ  :ئەڤرۆكە ب تمامكرنا شریعەتى و ب سەركەفتنێ من
دینێ هەوه دینێ ئیسالمێ بۆ هەوه پێك ئینا ،ومن قەنجییا خۆ ل سەر
هەوه تەمام كر ب دهرێخستنا هەوه ژ تارییێن جاهلیەتێ بۆ ڕۆناهییا
ئیسالمێ ،وئەز ڕازى بووم ئیسالم بۆ هەوه ببتە دین ڤێجا هوین
پێگیرییێ پێ بكەن .
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 هزر بکە ( من قەنجییا خو ل سەر هەوە تەمام کر )  ،ئەڤە
قەنجیە و خوشیە
برایێ مە (دانیال) _ یێ فەرەنسی _ کو ڤان دوماهیا هات ددینێ
ئیسالمێ دا گوت  :وی دەمێ من دڤیا وەك خو بژیم من هەست ب
کەیف خوشیێ نە دکر  ،بەلێ پا دەمێ ئەم موسلمان بویم و کا
خودایێ من چەوا دڤێت وەسا بژیم من هەست ب کەیف خوشیێ کر
کەیف خوشی ئەوە دەمێ تو دزانی کو مەرەما هەبونا تە چیە د ڤێ
ژیانێ دا و تو جێبەجێ بکەی  ،و مەرەم هەبونا مە ئەوە ئەم خودایێ
خو بنیاسین و کا وی چەوا دڤێت نە کا مە چەوا دڤێت  ،ئەڤەیە
کەیف خوشی .
ئەڤە بێ باوەر ( کافر ) بی ئەوێ گەلەك دویر ژ دینێ خودێ دژیت
 ،ئەوی رێبازا پێشکەفتنا پلەیان بکارنەئینایە  ،و ل دیڤ ژینگەها
روژئاڤا نەچویە و ئەرکێ پێشکەفتنا پلەیان  ،ئەوی ج بێ بەهری
نەدیت د ئیسالمێ دا  ،بەلێ پا ئەو رەڤی و بەرەڤ ئیسالمێ هات دا
بکەفیت د تەناهیێ دا  ،و دا بکەفیت د خوشیێ و وەکهەفیێ دا ،
ئەرێ ڤێجا تە چیە ئەی ئەوێ موسلمان و تو تێنەگەهشتی و تو وەسا
هزر دکەی کو خوشی دروستی دکرنا گونەهان دایە  ،ئەڤە ژ مێژە
وەرە تە خو رادەستی هندێ کری و تو یێ دیڤ دبەزی و تو
هێجەتان دگری دا تو بکەفیە تێدا  ،ژ مێژە یە تو یێ دگومانان دا و
تو نزانی ئەگەرێ هندێ چیە  ،و تو هێش لێگەریانی د هندێ دا
دکەی کو خوشیا تە ئەوە بەرەڤ چونا تە ب الیێ گونەهێ ڤە یە  ،و
ژمێژەیە تو د بێ عاقلیێ دا و کو خودایێ مەزن دێ خوشیێ دەت تە
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و تو سەرپێچیا وی دکەی و سەرپێچی خوشیێ ژ تە وەردگریت و
تو هەر دیڤ وێ سەرپێچیێ دچی .
*چەندین جارا نەگرتنا چاڤان ژ گونەهێ تو ژ خوشیا گرتنا چاڤان ژ
گونەهێ بێ بەهرکری ؟
* چەندین جارا بێ ستارەیێ تو ژ خوشیا داپوشینێ و ستارەیێ بێ
بەهر کری ؟
* چەندین جارا پەیوەندیێن نەدروست تو ژ خوشیا دەهمەن پاکیێ
بێ بەهر کری ؟
* چەندین جارا کێمی یا رەوشت و شەرمینیێ تو ژ خوشیا
شەرمینیێ بێ بەهر کری ؟
* چەندین جارا تنگژیا تو ژ خوشیا هەناسا نە تنگژیێ بێ بەهر
کری ؟
* چەندین جارا بەحسکرنا مروڤان د پشت وان را تو ژ خوشیا گرتنا
زمانی کری ژ نەبەحسکرنا وان د پشت وان را بێ بەهر کری ؟
* چەندین جارا نەگوهداریا دەیك و بابان تو ژ خوشیا چاکەکرنێ
دگەل دەیك و بابان بێ بەهر کری ؟
* چەندین جارا تەمبەلیان تو ژ خوشیا نڤێژان و راوەستیانا دناڤبەرا
دەستێ خودایێ مەزن دا بێ بەهر کری ؟
* چەندین جارا قەلسیان تو ژ خوشیا مەزاختنان بێ بەهر کری ؟
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چەندین و چەندین و چەندین ؟ جارێن دى.....
تە خو کرە قوربانیا ل سەرڤان هەمی خوشیان  ،و تە کرە غار و
دیڤ گونەهان کەفتی  ،نەجوانیا رازاندنێ دا تە بگهوریت ە دا تە بێ
بەهر بکەت ژ خوشیا دروستی  ،و ژ خوشیا ژینێ ژ ژیانێ و ژ
ص ٰـلِحا مِّن َذ َكر أَ إو أُن َث ٰى
پاداشتێ مەزن ل ئاخرەتێ ژی ( ( َم إن َع ِم َل َ
َوه َُو م إُؤمِن َفلَ ُن إح ِی َی َّنەُۥ َح َی ٰوة َط ِّی َبة َولَ َن إج ِز َی َّنهُمإ أَ إج َرهُم ِبأ َ إح َس ِن َما َكا ُنوا
ون)[سورة النحل ]97
َی إع َمل ُ َ
رامانا وێ  :هەچییێ كارهكێ چاك بكەت نێر بت یان مێ بت ،ووى
باوهرى ب خودێ وپێغەمبەرێ وى هەبت ،د دنیایێ دا ئەم ب
ژینەكا خۆش وتەنا دێ وى زێندى كەین ،ئەگەر خۆ مالێ وى یێ
كێم ژى بت ،و ل ئاخرهتێ ئەم دێ خێرا وان ب باشترین ڕهنگ
سەرا كارێ وان یێ دنیایێ دهینێ.
ڤێجا کەنگێ دێ تێگەهن و دێ کەنگێ خوشیێ ژ وان نعمەتان بەی
یێ خودێ سەر تەدا ئیناین خارێ ؟
نامەیاشەشێ :
تو خودانا کەیف خوشییێ  ،خو ئەگەر تە ژ دونیایێ هەمیێ بێ
بەهر بکەن ژی
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کچامن :
باش بزانە تو دڤێ ژیانێ دا د تاقیکرنێ دای  ،تو دهێیە تاقیکرن ب
دانێ و بەخشینێ دا تو سەر وێ دانێ یا سوپاسدار بی  ،تو دهێیە
تاقیکرن ل سەر ئەگەران دا تو یا رازی بی  ،ژ دادپەروەریا
خودایێ مەزن ئەوە کەیف خوشی تنێ نە کریە د بەخشینێ و
وەرگرتنێ دا بەلێ کریە د بەرسڤ دانا بەندی دا دەمێ بەخشیێ
دەتێ و هەروەسا دەمێ وەرگرتنا تشتان ژێ  ...و بەرسڤ دانا
تشتان تو خودانا وانی ئەڤە هندێ دگەهینت کو
کەیف خوشیا تە د دەستێ تە دایە و تو خودانی
بەلێ  ،ئەڤ دینە ( ئیسالم ) دینەك مەزنە  ،دەرفەتا کەیف خوشیێ
ب یەکسانی هاتیە دابەشکرن دناڤبەرا هەمیان دا  ،دناڤبەرا یێ
خودانێ تشتان د دنیایێ دا و ناڤبەرا یێ نەخودانێ چ تشتا یە د
دنیایێ دا  ،چونکی رزق دەردچیت ژ ناڤ دلی دا نە ژ دەرڤەی دلی
ڤێجا تو وەسا هزر نەکە وەك کەسانێت دی هزر دکەن کو کەیف
خوشی مەرجە بو دانا رزقی ژ دانا رزقێ دنیایێ  ،هەر کەسێ وەسا
گومانێ ببەت کو دانا کەیف خوشیێ گرێدایە ب دانا رزقی ڤە ئەو
خولیسەرە د ڤێ گومانا خودا
کەیف خوشیا تە رزقێ دلێ منە  ،و ئەو کچا رازی بونێ یە  ،ڤێجا
یا رازی بە دێ کەیف خوش بی
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بزانە رازی بون ل سەر ئەوا خودێ دایێ و بوتە داناى  ،ئەوێ
چەندێ ئەو کارتێکرنەکا سەرنج راکێشە  ،و چەوا نە  ،و هەرکەسێ
رازی بیت رازی بون بوو ویە
رازی بون ل سەر یا کو خودێ بو تە نڤیسی  ،قەت و قەت ناچێبیت
کو ئەو چاڤێ خو پاڤێژیت سەر یا کەسانێت دی ئەوا وان هەی  ،ژ
بەر کو ئەو رازی بونا خودێ دایێ وەلێ کر کو تێرا هەمی تشتان
هەبیت
بەلێ پا یێن کاودانێ وی نزانیت دبیت الڤایا بو وی بکەن ل سەر
وێ چەندێ یا کو بو وی نەهاتیە نڤیسین  ،دێ بینی یێ دبێژیت
(ئامیین) ل سەر ژانا موسیبەتێ  ،ژبەر کو کەیف خوشیا وی
گرێدایە دگەل رازی بونا وی  ،بەلێ پا دەست پێك نە گرێدایە دگەل
وێ الڤایێ یا بو دکەن
ئەرێ تو زانی رامانا هندێ چیە کو خودایێ تە تە ببینیت و تو یا
رازی ؟
ئەرێ تە هەست ب وی هەستی کریە ؟
روینە خارێ و هزرا خو بکە و بێژە خودێ من دبینیت  ،و ئەز
حەز دکەم ئەو من ببینیت و ئەز یا رازی و کەیف خوشم
ئەڤ هەستێ کو خودێ تە دبینیت  ،دێ وەل تە کەت تو بگرنژی و
تو یا بتنێ دگەل نەفسا خو  ،و دلێ تە دێ بێژیت  :نە ب خودێ
خوشیا دنیایێ هەمیێ ناگەهیت و خوشیا هندێ کو خودێ من دبینت
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و ژ من رازیە  ،پاشی دێ گرنژی و ئەو گرنژینە دێ یا بەردەوام
بیت ژیانا تە دا هەتا تو خودایێ خو دبینی  ،ب ئانەهیا خودێ و ب
گرنژینەکا پشت راست کری
 کەیف خوشیا تە ب رازی بونا تە یە ئەی کچا من .
 کەیف خوشیا تە یا د دەستێ تە دا  ،ڤێجا تو نەفسا خو ژ هندێ
بێ بار نەکە .
نامەیاحەفتێ 
پێشەوا تە بال ئەو بیت یا خودایێ مەزن پەسنا وێ کری  ،نە ئەو
بیت یا کو خودایێ مەزن بێ بەهر کری ژ پەسنێ
کچامن :
دێ دناڤ هندەك مروڤان دا ژی کو خەما وان بەس دونیایە  ،و
هەر کەسا دونیا خەما وێ بیت  ،ڤێجا دێ پێشەوا وێ ئەو بیت ئەو
کەسا ژ دونیایێ وەرگرتی ( فالن کەسا کو یا ل سەر شاشەیان
دەردکەفیت  ،و فالن کەسا کو بەژداری د کونفرانسا دا کری و مل
دگەل ملێ زەالمان دا روینشتی  ،و فالن کەسا بویە خودانا فروکێ
و ژ ڤێری بو وێرا دی گەشتێ دکەت بێ کو مەحرەمێ وێ دگەل
بیت و فالن کەسا بێ ستارەیە و دەربارەی تشتێت گشتی د ئاخفیت ،
و فالن کەسا بێ ستارەیە و چاڤێ وێ ل وەزیرێن کافرایە  ،ئەو
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ئافرەتا هەنێ یا بویە خودان باوەرنامە  ،خزمەتا کارمەندیا وێ ب
موچەیەکێ بلندە
ئەڤەنە خودانێت پێشەوایێ  ،کو زوربەیا ئافرەتێن سەردەمی بو وان
ب حێبەتگرتینە  ،و ئەگەرێ حێبەتگرتنا وان ئەوە خەما دونیایێ یە
دلێ وان دایە
کچامن :
تو ژ وان ب مێشكتر بە و زەوقێ خو و مێشکێ خو بپارێزە ژ وان
حێبەتگرتنا کو پێدڤی نینە حێبەتی بو بێتە گرتن
بەلێ پا پێشەوایێن تە ئەی خوشتڤیا دلێ من بال ئەو بن یێ خودایێ
مەزن پەسنا وان کری د قورئانێ دا
پێشەوایا تە بال هەڤژینا پێغمبەر موسا بیت ( علیە سالم ) ئەو ئافرەتا
دەمێ ژ ماال خو دەرکەفتی و ب شەرمینی رێڤە دچوو  ،و دەمێ
نەچاربووی کو دگەل یێ بیانی باخفیت ب شەرمینی ئاخفت  ،و ژ
هندێ زێدەتر نەگوت یا کو پێدڤی با بێژیت  ،تنێ گوت و نیشان دا و
پاشی هێال
ئەو ئافرەتا بو بازارا شولی نە چوی ئیال بو پێدڤیاتیێ نەبیت  ،دەمێ
زەالمێ وی نەشیای بچت  ،و دەمێ ئەو دەرکەفتی خەما وێ نە ئەو
بو کو روبەریبونا جڤاكى و گوتنێت وان بیت  ،بەلێ پا مەرەما وێ
تنێ ئەو بو بەروڤاژیێ شەریعەتێ خودایێ خو نەبیت
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و هەمی خەما وێ ئەو بو دەمێ ژ مال دەرکەفتی کو ئەو نەفسا خو
بپارێزیت ژ تێکەل بونا دگەل زەالمان  ،و خو ئەگەر ئەوێ چەندێ
پێڤیاتیەکا گەلەك ژی ژێ ڤیا با
ئەو ئافرەتا کو پەرتوکەکا ڤەکری بو بو بابێ خو  ،و د پشت بابێ
خو را و نە ئامادەبونا وی دا چ نەدکر  ،دا کو بو وێ نەبیە جهێ
شەرمیێ د هندێ دا دەمێ هەمی تشت ب هویری بو بابێ خو دگوتن
ئەو ئافرەتا مێشك راست و دورست  ،ئەوا کو ئاماژە دکر دل سەر
بابێ خو و گوهداریا پسیارێت وێ دکر و باوەری ب مێشکێ وێ
هەبوو
ئافرەتا خو ناخەملینت بو زەالمان دا نەبیتە یاری بو وان ل سەر
ئەوێ چەندێ یا بو وان بویە سخلەت  ،ئەوا ل هێڤیا بچیکترین
دەلیڤەیە دا کو ئەو بزڤریت ماال خو و بمینت د ماال خودا  ،و ئەو
دەلیڤە ژ دەست وێ نەچیت
بەلێ ئەڤە یە ئەو ئافرەتە کو خودایێ مەزن ناڤێ وێ هێالیە ساخ د
قورئانا خو یا پیروز دا  ،ئەو ئافرەتا خودایێ مەزن پەسنا وێ
کری ،و ئەو هەلبژارتی کو ببیتە هەڤژینا پێغەمبەری ﷺ .
پێشەوا تە ئەی کچا من بال ئەو ئافرەتا خودایێ مەزن مەتەال وێ ب
مەتەال باوەریێ ئینای بیت  ،کو هەڤژینا فیرعەنی بوو ئەوا كوچك
قەسر و خوشیا بەرفرەه و مال و ملكێ دنیایێ و زێر کری قوربانی
بو حەزا وێ یا دەڤ خودایێ مەزن
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پێشەوا تە بال دەیکێت ئیمانداران بین ( خودێ ژ وان رازی بیت ) ،
ئەوێن کو هەلبژارتن کرین بو وان دناڤبەرا دنیایێ و خودێ و
پێغەمبەری ﷺ دا ئەوا خودێ و پێغەمبەر ﷺ هەلبژارتن
کچامن :
خودایێ مەزن پەسنا وان ئافرەتان کریە یێ کو دمالێن خودا
دروینن ،نە ژ وان ئافرەتان یێ کو خەمال خو دیار دکەن دناڤ
زەالمان دا  ،ئەوێن دوماهیکێ کاریگەری ل وان کری سەر دنیایێ،
و ئەوان دونیا هەمی کرە قوربانی ژ بەر پاراستنا دین و شەرمینیا
خو  ،و ئافرەتێت سەردەمی پەسنا وان ئافرەتان دکەن یێ کو
دەردکەفن و بەالڤ دبن و خەمال خو بەرچاڤ دکەن دناڤ زەالمان
دا  ،و کاریگەر بونە ب دنیایێ و مەزناهیێ ل سەر دنیی دا
ڤێجا تو یا ژیرمەند بە  ،و نەفسا خو پێش کێش بکە بو پەسنا
خودایێ مەزن ب چونێ د وێ رێکێ دا یا خودایێ مەزن پەسنا وان
کری د قورئانا خو یا پیروز دا
خو بگەهینە رێکا راست ب گەهاندنا وان بو رێکا راست  ،ئەڤە
دەست کەفتنا سەركەفتن و قورتالبونێ یە و دەست کەفتنا بەهشتێ
یە.
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نامەیاھەشتێ 
خودایێ مەزن سوز دایە و هەروەسا شەیتانی ژی سوز دایە  ،ڤێجا
دێ کیشك ژ هەردوو سوزان باوەرکەی
( هندیکە شەیتانە سوزا دەت سەر هەژاریێ و داخازێ دکەت بو
گونەهان )
شەیتان دێ هێت و دا تە توشی هەژاریێ بکەت دێ بێژیت تە  :تو
دێ برسی بی و دێ مینی بێ جلك و دێ مینی بێ خانی و وار و
دێ دەربەدەر بی و تو شوی ناکەی
هەتا وەل تە بکەت شیانێ سەر تە پەیدا بکەت و ڤێ ترسێ و
گومانێ بو تە چێکەت و گەفێن بێ بەهریا رزقی ل تە بکەت و
ناڤبەرا تە و رزقێ خودایێ مەزن دای تە گونەهان بکەت تێدا  ،و
تە رازی بکەت کو رزق دەست تەڤە ناهێت ئیال تو ڤێ تشتێ و وێ
تشتا هە نەکەی ژ گونەهان
بەلێ پا خودایێ تە یێ رزقی دەت ئەوێ چ جارا جێوازی نەکریە ل
سەر سوزا خو  ،گازی تەدکەت دا تو داخازی وفەرمانێت وی بجه
بینی و تشتا وی نەهی ژێ کری نەکەی  ،و سوزا دایە تە ب
لێبورینا گونەهان  ،و بەهشت ببیتە بەهرا تە دوماهیێ  ،و رزقەکێ
وەسا بدەت تە د دونیایێ کو تو هزر دهندێ دا نەکەی
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ڤێجا تە باوەری ب کیش ڤان هەردوو سوزایە کچا من
هشیاربە کچامن کو تو گومانێ ژ هندێ بەی خودایێ مەزن دێ تە
بێ بەهر کەت ژ رزقێ خو و تو یا بەرەڤ فەرمان و پەرستناوی
بچی
بەلێ کچا من د وێ باوەریێ دا بە کو مە باوەری ب ( هاجرێ )
(هەڤژینا ئیبراهیمى بوو) خودێ ژێ رازی بیت
هەتا ئەگەر خودایێ مەزن فەرمانا تە بکەت ژی بمین جهەکێ نە
چاندن لێبیت و نە ئاڤ ژی  ،ئەگەر خو ئەو جهێن خەلك لێ بێژن
تە تو نا مینی ودێ مری و نە پدتڤیە ئەم فەرمانا خودێ بجه بینین ،
تو بێژە مە گوه لێبوو و ئەم دیڤ چون ب باوەری ئەڤێ چەندێ
دوبارەکە و بێژە  ،مادەم خودایێ من فەرماناڤێ چەندێ ژ من کریە
ئەو من بەرزە ناکەت
پاشی مزگینی بو تە دەمێ خوداێ تە دبیت تو یا جێگیر  ،تو یا
هاندانێ دکەی بو فەرمانێت وی و پاشڤە لێدانێ دکەی ژ نەهێیت وی
 ،و سوزێت وی ل نك تە بجه هاتن و ڤێجا خودێ دێ رزقەك وەسا
دەتە تە کو تەهزرا هندێ نەدکر و مروڤان ژی هزرا هندێ نەدکر
ژ ئەردێ هشك و رەق و ژ بەرێن رەق دێ نیعمەتێن وی یێ بێ
دوماهیك پەقن و دارێژن سەر تەدا  ،ئەو خودایە یێ کو رزق
بەخشینە و هەمی تشت ددەستێ وی دانە و هەگەر ئەوی سوز دا
ئەو چ جارا سوزا خو لێڤە نابیت
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کچامن :
ژیانا دگەل سوزێت شەیتانی ژیانەکا بەرتەنگە  ،خرابیێ دادرێژیت
سەر خودانی دا و هەلگرێ خرابیێ یە  ،پاشی نە ئەو پسپسا هزرا د
سەرێ مروڤی دا چن و نە ترسیان دچن  ،بەلێ دێ هەردەم
هەژاریێ د ناڤ چاڤێت وێ دا بینی خو ئەگەر یا زەنگین ژی بیت و
هزر و بیرێ وی هەمیێ ڤەگریت  ،خو ئەگەر هەردوو د هەما مال
دا بژین
بەلێ پا ژیانا باوەریێ و دگەل سوزێت خودێ  ،ئەو ژیانە یا خوشە
کو گەلەك ژ وێ ژیانێ بێ بارن  ،ژیانەکە هەمی گەشبینە ،
نە ترسیان هەیە و نە پسپسا هزرا د سەرێ مروڤی دا هەیە  ،و دل
یێ زەنگینە  ،سوزێت جوان و گومانێت جوان  ،هندی خودێ یە ل
سەر گومانێت جوانە
کچامن :
هندیکە خودێ یە فەرمان دا و سوز دا  ،و هندی کە شەیتانە سوز دا
و شنی فەرمان دا  ،ڤێجا هشیار بە ئەی خوشتڤیا دلێ من کو تو
پێشوازیا خودایێ خو بکەی و تە هاندان یا کری بو فەرمانێت
شەیتانی  ،و تە سەرپێچیا فەرمانێت خودێ کری  ،باوەرکریا
سوزێت درەو بی و نەباورکریا سوزێت خودێ بی
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هشیاربە ئەو چەندە خولیسەریە د دنیایێ دا وپەشیمانییە ل دوماهیێ
( ئاخرەتێ )
نامەیانەھێ 
هندی ئەو قەنجیا کو خودایێ تە دگەل تە کری تو بەحس ژێ بکە
کچامن :
دەمێ تو دژی دگەل رامانێت جوان یێ دینی
دەمێ تو ژیانا خو خوش دکەی جوان دبیت و کەیف خوشیا تە ژ
ناڤ دلێ تە دا دەردکەفیت ئەڤە ژی ب کەرهما خودایێ تە یە
و دەمێ تام دکەی وێ خوشیا تە دگەل خودێ  ،خوشیا تە یا مەزن
دێ بیت ئەو چەندە کو خودایێ تە تە ببینیت و تو دیڤ فەرمانێ وی
دچی  ،و تە هەوایێ نەفسا خوە تەپەسەرکری ژبەر رازی بونا
خودێ
دەمێ تو گوه ل ڤی دینی دبی ئەو دینێ تو بلند کری و ب خەونێت
تە و تو پاراستی ژ ژێروبێژیێ و شەرمەزاریێ  ،و دلێ تە تژی
کری ژ پشت راستیێ و دلوڤانیێ
دەمێ تو هەست ب جوانیا پەرستنا خودێ بکەی  ،وی دەمی دێ
زیندان بو تە خوشتر بیت تو سەرپێچیا خودایێ خو بکەی
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ڤێجا تو ژ بەخیال نەبە ل سەر خویشکێن خو  ،و بو وان بەحسێ
نیعمەتێن خودایێ خو بکە یێ داین تە
هندی ژ تە بهێت پێکوال بکە تو ڤان رامانێت جوان بگەهینی وان ،
ئەڤە ئەو خێر و باشیە یا کو ل سەر وێ بێ ئاگەهن  ،ئەو گەلەك
پێدڤی ڤێ چەندێ نە دا کەیف خوش بن د دونیایێ دا بەری ئاخرەتێ
بو وان بەحسێ وێ رامانێ و خوشیێ بکە  ،کو ئەوێن ڤێ دوماهیێ
باوەری ئیناین کەتین د وێ خوشیێ دا و ژمە بەرزە
ئەوێ بەلجیکی دەمێ موسلمان بوی و گوتی :ئیسالمێ پشت راستی
نیشا من دا  ،چونکی خودایێ مەزن سوزا دای کو وى تشتى ژ
بەنییێن خۆ ناخوازیت یێ ئەو نەشێن بكەن  ،و دەمێ من زانی کو چ
نەخوشی سەر من داناهێن زێدەتر ژ هێزا من _ بەلێ هەمیا بێتە
سەرێ من ژ نەخوشیان ئەوە یا خودایێ مەزن هندی هێزا منە ددەت
من _ ڤێجا دلێ من ئارام بوو .
و دەمێ پرسیار ژێ کرین و گوتنێ  :تو چەوا حەژ خودێ دکەی و
تو توشی شێرپەنجەیێ کری پشتی تو موسلمان بوی  ،گوتە وان :
رامانا هندێ چیە ل وی دەمی کو دایك ب هێزەکا مەزن کورێ خو
دکێشیت هەتا کو دکەفیت ئەردێ دا کو وی بپارێزیت ژ لێدانا
تورمبێلێ  ،دا ئەو تورمبێلە ل کورێ وێ دەت و ژیانا وی توشی
ئازارێ کەت  ،ئەرێ ئەم کەربێ ژ دایکا وی راکەن چونکو بو
ئەگەر کو شکەستنەکا بچیك چێبیت بو کورێ وێ یان ژی
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حەژێکرنا مە بو وێ زێدە بیت چونکی ئەوێ کورێ خو ژ مرنێ
رزگار کر .
نمونەیا هەرە بلند خودایێ مەزنە  ،ئەم بەندهینە و ئەم هەمی وەك
زاروکانین چونکی ئەم باشیا خو نزانین و مە زانین ل سەر گەلەك
کاران نینە  ،بەلێ خودایێ مەزن دزانیت و دبینیت  ،بەلێ ئەو مە
دپارێزیت ب توش کرنا نەخوشیان ژ وان تشتێن کو خراب بو مە
ئاه کچامن ئەو ژیانە چەندا خوشە یا ب ڤێ تێگەهشتێ بیت ژ
خودێ
قەنجیێ بکە  ،و ئەو قەنجیێن خودێ دگەل تە کرین تو بەحس ژێ
بکە .
نامەیادهھێ 
تو پەشیمان نابی ب ئانەهیا خودێ
کچامن :
 تو پەشیمان نابی ل سەر وێ حەزوئارەزویا تە ژ بەر خودێ
هێالی
 تو پەشیمان نابی ل سەر وێ دونیایێ یا تە کریە قوربان ژبەر
خودێ
 تو پەشیمان نابی ل سەر وێ نڤینا گەرم یا تە هێالی و تو رابی
دا کو نڤێژێ بکەی ل بەر دەستێت خودێ دا
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 تو پەشیمان نابی ل سەر وان دەرهەمان کو دوهی تە پێدڤی پێ
هەبوو  ،و خودایێ تە دانە کەسەکێ بێ چاره.
 تو پەشیمان نابی ل سەر وی دەمێ شەڤێ ژ دونیایێ تە هێالی و
تو دا تو بچی نك خودایێ خو و تو قورئانێ بخوینی ژبەر حەژێکرنا
تە بو خودێ
 تو پەشیمان نابی ل سەر وان روژێن کو تە تێدا نە ئاڤ و نە
خوارن نەدخوار و تو روژی بوی دا کو تو خودایێ خو ژ خو
رازی بکەی
 تو پەشیمان نابی ل سەر وێ کەربێ یا تە گرتی ( داعیرای ) ژ
بەر خودێ
 تو پەش یمان نابی ل سەر وان کەس وکاران کو سەردانا تە ناکەن
بەلێ تو سەردانا وان دکەی ژ بەر خودێ
 تو پەشیمان نابی ل سەر وێ خرابیا تە پاڵدای و تە جهێ وێ
باشی کری ژ بەر خودێ
 تو پەشیمان نابی ل سەر زمانێ خو کو تە گرتی ژ غەیبەت و
بەحسکرنا خەلکێ و تە ب زکرێت خودێ مە ڤە گرێدای و زکرێ
خودێ کرین
 تو پەشیمان نابی ل سەر وێ ئازارا تە کێشای ژبەر خودێ
 تو پەشیمان نابی ل سەر وێ ماندی بونێ یا تو ماندی بوی ژ بو
خودێ
 تو پەشیمان نابی ب ڤێ چەندێ بەلێ دێ کەیف خوش بی  ،دەمێ
مرن دهێت  ،و پێتڤی بیت تو بار بکەی ژ ڤێ دونیایێ
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ب ڤێ چەندێ هیڤی دێ مەزن بن دەمێ سەکەراتێن مرنێ دهێن
ب ڤێ چەندێ هێالنا دونیایێ دێ بیتە جوانترین دەم د ژیانا تە دا ...
و تە گوه ل وێ گازی بونێ دبیت یا کو ژ بەر وێ تو ماندی بوی
و ژبەر وێ تە هەمی شیانێن خو دانە کاری :
( َی ٰٰۤـأ َ َّی ُت َها ٱل َّن إفسُ إٱلم إُط َم ِى َّن ُة)
رامانا وێ  :ئەى نەفسا ب زكرێ خودێ وباوهرییێ ڕحەت وتەنا
دبت ،و ب وێ قەنجییێ یا خودێ بۆ خودان باوهرى ئاماده كرى
پشت ڕاست دبت.
إ
(ٱر ِجع ِٰۤی إِلَ ٰى َربِّكِ َراضِ َیة م إَّرضِ یَّة)
رامانا وێ  :بزڤڕه نك خودایێ خۆ یا ڕازى ب وى قەدرێ خودێ
بۆ تە گرتى ،وخودێ یێ ژ تە ڕازى.
( َف إٱد ُخلِی فِی عِ َب ٰـدِی)
رامانا وێ :
ڤێجا تو وهره د ناڤ بەنییێن من یێن چاك دا.
(و إٱد ُخلِی َج َّنتِی)
َ
رامانا وێ :
وتو د گەل وان وهره د بەحەشتا من دا.
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خوشی بو تە ئەی کچا من  ،کو تو تێگەهشتی کو خوشیا دونیایە
دهێتە ژبیرکرن ب چاڤ نقاندەکا تنێ د ئاگری دا  ،ڤێجا خەما تە چ
بوو و چ ژ خوشیا دونیایێ ژ تە چوویە
خوشی بو تەبیت ئەگەر تو بزانی کو هەمی نەخوشی دونیایێ ،
دهێنە ژبیرکرن ب چاڤ نقاندەکا تنێ یا د بەهشتێ دا  ،ڤێجا خەما تە
چ بوو و چ نەخوشی بو توشی تە بوی دونیایێ دا
و دوماهیێ دێ بیرا تە ئینم ئەی خوشتڤیا دلێ من  ،کو تو داخازا
موکم بونا سەر رێکا راست ز خودێ بکەی  ،خو ئەگەر تو یا بلند
ژی بی د پەرستنێت خودێ دا  ،و هەر خوشیەکا تو تێدا ئەو ژ نك
خودێ یە  ،ڤێجا دانپێدانێ بکە ل سەر قەنجیێن خودێ  ،بزانە تو
هەردەم یا ب هێزی ئەگەر تو دانپێدانێ ب الوازیا خو بکەی بو
خودێ  ،و تو یا پەیتی مادەم تو خو دشکێنی بو خودایێ خو  ،و یا
سەرکەفتی مادەم تو رەزیل کەری بو خودایێ خو  ،و تو یا جێگیری
مادەم تو نە پشت راستی ژ خواربونا دلێ خو .
خودێ قەدرێ تە بگرت ئەی کچا من ئەگەر تو هندەك ژ وەختێ خو
بدەی هندێ کو نامەیا من بو تە نڤیسی بخوینی  ،خودایێ مەزن
پاداشتێ خێرو باشیێ و خوشیێ بدەت تە  ،و خودێ لمن و ل تە
ببوریت .
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پاك وپاقژى وبلندى وسوپاسى بۆ خودێ بن
چ خودایێن حەق نینن ژهەژى پەرستنێ ژبلى (هللا)ـى
ئەز داخازا ژێبرنا گونەهان ژتە دكەم ول تە دزڤرم وتەوبە دكەم.
سوپاس بۆ خودێ ل دهستپێك و دوماهیێ.

وهرگێرانا وێ ب دوماهى هات
 2021/9/16ز
9صفر 1443هـ
ژین محمد شرف
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