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@@
  

  ی  وه پش ئه

  !  ریا بت مان نووقمی ده آه شتیه آه

 
  

  

ری  مبه ر پغه سه ش له پیرۆزه زاتهو  واتی ئه له بان وصه میھره وره سوپاس وستایش بۆ خوای گه

  .تا ڕۆژی دوایی  وتوانی هه ن وشونكه م هاوه رجه ئیسالم وسه

یدا  وی په ر زه سه ئستا له ی آه آاریه وخراپه وخراپه ئه ئاشكرایه ویستان ئازیزان وخۆشه

آاندا  ده ندنی ڕۆژ وساڵ وسهڕا ڵ تپه گه له ، وه بووه نه وه ره وه م بونه تای دروست بوونی ئه ره سه له بووه

ردگار بۆی دیاری  روه په ی آه و سنوورانه زاندنی ئه وبه میزاد ستی ئاده آاری ده هۆی خراپه به وورده وورده 

  .  زیادی آردوه ڕوویان له آردوون

، لمت سه مان بۆ ده و ڕاستیه نوان مژووی آۆن ونودا ئه روارد آردنك له رنج دان وبه سه ش به مه ئه

موو  هه به نجه شر په( ك  وه آانـی آوشنده خۆشیه ی نه زۆره و ژمــاره وتنی ئــه رآه ده بۆ نمــوونه

آانی ڕابووردودا  ده سه له آه) هتد ... الن و زوهری و یه آانی ئایدز وسه خۆشیه  ها نه روه هه وه، آانیه جۆره

آانی  رچاوه ، یان پیس بوونی سه ستیان پكراوه كدا هه ناو خه م له آی آه یه ژماره بوون، یان به یان نه

نھا  ته مانه موو ئه گشتی، هه به واو وژینگه ش وهه وئاوی آشتوآاڵ وپیس بوونی آه وه ئاوی خواردنه

خوای  ی آه جوانه و سروشت وژینگه ڵ ئه گه آان له آردنی مرۆڤه ه بۆ خراپ مامه وه ڕته گه هۆآاریان ده

  .وان  تی ئه ۆ خزمهب دروستی آردووه وره گه

َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َآَسَبْت َأْيِدي  (: تی  رموویه فه وره خوای گه وه  شه یه م باره له

   ] . ٤١: الروم [ ) النَّاِس ِلُيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن 

و  هۆی ئه ، به وه ریاآانیشی گرتۆته وی وده رزه موو سه وهه وتوه رآه ده آاری وخراپه تاوان وخراپه:  واته

آانیان بچژن  وه آرده ندك له بت تاوی هه نجام ده ره ت، سه ستیان داوه كی ده خه آه وه تاوان وگوناهـانه
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ی  وه ن له بكه به و وته بۆ خواناسی وه ڕنه ی بگه وه بۆ ئه)  آانه ساته سروشتیه نگ وآاره رپابوونی جه به آه( 

  . آردوویانه آه

وی بۆ  ر زه سه ردگار له روه په ی آه ته موو ناز ونیعمه و هه ر ئه رامبه به كو له به نده وه ر ئه ك هه نه

و  رزاری ئه قه خۆمان به میشه ر بكرت وهه سه شوآر وسوپاسی خوای له بوایه ده م هناوه راهه میزادی فه ئاده

وام بوون  رده بۆ به آانی خوا هۆآاركه ته ر نیعمه سه شوآر وسوپاس گوزاری له زانین، چونكهب رزه به زاته

ست،  ردگاری باده روه زینی سزای په بۆ دابه ك چۆن ناشوآر بوونیش هۆآاركه ر وه وزیاد بوونیان، هه

ُتْم َلَأِزيَدنَُّكْم َوَلِئْن َآَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َوِإْذ َتـَأذََّن َربُُّكـْم َلِئْن َشَكْر( : رموت  فه ده وره ك خوای گه وه

   ] . ٧: ابراهيم [  )َلَشِديٌد 

ر سوپاسگوزار  گه خوا ئه ، سوند به ردگارتان بیاری داوه روه په یادتان بت آه له:  واته

ر  گه م ئه ، بهم آه ڕژم وبۆتانی زیاد ده ردا ده سه تتان به بژر بن، ڕزق وڕۆزی ونازونیعمه وشوآرانه

  .بت  ئازار ده خت وبه وسزای من زۆر سه ئیتر تۆه و آاته ڕاستی ئه زر بن، به ناشوآر وسوپاس ناپه

ناس  ك نه ك وسپه ونمه مه سانكی ب ئه كو آه ین به نھا شوآری خودا ناآه ی گوناهبار ته ك ئمه نه

ر زاتی  سه له قسه ی آه وه ئه ته شتوه ن، وآار گه آه شیان دهردگاری روه ی په آه پیرۆزه وئاینه رنامه تی به دژایه

چ  ، ئیتر چۆن وبه) نامان بدات  خوا په( هنن  سووك ب نرخ ناویان ده ن وبه آه آانی ده ره مبه پغه خوا و

  ! .ی خوا بین ؟ زه حم وبه ڕوانی ڕه ك ڕوومان بت چاوه یه شوه

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى َآَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَتْحَنا ( : رموت  فه دا دهقورئان له وره آی تر خوای گه جگایه له

   ] . ٩٦: االعراف [ )  َعَلْيِهْم َبَرَآاٍت ِمَن السََّماِء َواْلَأْرِض َوَلِكْن َآذَُّبوا َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َآاُنوا َيْكِسُبوَن

ی  وه هنت به ده) صلی الله علیه وسلم ( ری  مبه بیری پغه دا وه پیرۆزه ته م ئایه له وره خوای گه

آی زۆر  یه آرا وماوه وانه رانیان بۆ ڕه مبه پغه آان آاتك آه كی الدێ وگونده تانی پشوو وخه ئوممه

تایان  ڕی پووچ وبه رستی وباوه بت په له وواز رست بن  آتاپه یه ڕ بھنن و باوه ریك بوون آه یاندا خه گه له

تی آردن  ودژایه رانه مبه و پغه آوشتنی ئه وتنه كو آه هنا به ڕیان نه ر باوه ك هه چی نه بھنن، آه

ند  په ریاندا وآردنی به سه ختی ڕشت به سزای سه وره ریشدا خوای گه رامبه به ووت، له رآردنیان له وده

ون  ناوبرد، فیرعه یضان له الفاو وفه لی نوحی به بینین گه ، ده تایه تا هه تی هه وئامۆژگاری بۆ مرۆڤایه
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مودیش  لی ثه با و گه شه ڕه لی عادیشی به گه ناوبرد، وه ڕووباری نیلدا له خنكان له ی به آه نده ست وپوه وده

  .هتد ...... و   وره نگكی زۆر گه ده به

شوآر وسوپاسی خوای  تی ئیسالمیش آه م ئوممه رده به یخاته ده رهو دا خوای گه ته م ئایه له ر بۆیه هه

كی  ر خه گه خۆ ئه: رموت  فه ده و، بۆیه ناشوآری ئه دوور بن له آانی وه ته ر نازونیعمه سه ن له بكه وره گه

تی  آه ره بهڕو  رگای فه ده وا بگومان ئمه وخواناس بوونایه، ئه ڕیان بھنایه ڕاستی باوه آان به شار وگونده

مجا  درۆزانی، ئه یان به رانی ئمه مبه یام وپغه په وان آه م ئه وه، به آردنه ر ده سه وویمان له ئاسمان وزه

وگــرتمانن ) ردا ڕشتن  سه ختمان به ســزای سه( یانكرد  ده ی آه وانه و آاروآـــرده هۆی ئه ش به ئمه

    .ناومان بردن  وله

ڕۆژ  ردگار ڕۆژ له روه آانی په رمانه فه ر به رامبه آاری وبزی به وخراپه خراپهڕز  خوشك وبرایانی به

آانیشی  ت ماڵ وخزانه نانه موو شار وگوند وته ك هه یه شوه زیادبووندایه، به تی ئیسالم له ناو ئوممه له

بو  ۆ نموونهبوو، ب ی ئستا نه یه م شوه ك پش بیست یان سی ساڵ به یه شوه ، به  وه ته گرتوه

و  ی ئه وه  و آردنه ره تانی به ما آردنی ئافره وسه وه ی خواردنه ی مه وانه شه موو یانه و هه ی ئه وه بوونه

ب  موو ماكدا به هه وخۆآردنیان به) آان  ره وشت ڕووخنه ب ئابوو وڕه(  ئاسمانیه ناه ی آه زۆره ژماره

گای  نج والو آۆمه گه له جگای باسكردن نین، وایان آردوه ش آهوزۆركی تری مانه موو ئه سانسۆر ، هه

داب  ب گودانه آانیان بن به زووه رمی ترآردنی ئاره رگه یان وسه آه ئاینه ئیسالمی ب ئاگابن له

ست درژی  ی تاوان وآوشتن وده ژماره آه ش وای آردوه م هۆآارانه ر ئه آان، هه تیه یه آۆمه ریته ونه

زیاد  رچاو ڕوویان له به آی زۆر وله یه ژماره آانی پۆلیس ودادگاآاندا به تۆماری بنكه تان له ر ئافره هس آردنه

  . بوون آردوه

ت  ت وحكومه سه ده( ن  الیه نرت له نه ر آار وا بوات وسنورك دا جا خوشك وبرایانی ئازیز گه

سانی  یان ومامۆستایانی ئاینی وڕۆشنبیران وآهكانی دسۆز وزانا هاوآاری خه ویش به ئه  وه رپرسانه وبه

شانازیمان  شتك آه ، تاآه وه شته وه ده ك هه ر یه به مان له آه گه ، آۆمه م تاوانانه بۆ ئه  ) پسپۆڕ 

  .  ین ده ستی ده ده شمان نامنت وله وه ر ڕۆژئاوادا ئه رامبه به له) وشت بوو  ڕه آه( آرد  ده پوه

و ناز  بسوتت، وئه وه ریا ببت وچاك وخراپ پكه مان نوقمی ده آه شتیه هی آ وه جا پش ئه

م  ستی دوژمن وبكوژانی ئه مانی ده ئاشتی وئارامی ونه خشیوین له پی به وره خوای گه ی آه ته ونیعمه
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یدا خۆمان  گه وجاركی تر له وره بۆالی خوای گه وه ڕینه وه وبگه خۆماندا بچینه ، با به یه م دیده سته له گه

رنا  گه وه یه، وه ر ئه سه نھا چاره ته و بین، چونكه ی ئه قینه ی ڕاسته نده به ین آه یمان بده وپه وه ینه ئاشت بكه

مان وئاراممان دووچاری نوقم بوون  من وئه شتی ئه آه آه یه وه موومان ئه نجامی هه ره ك ووتمان سه وه

مثل القائم على  : " رموت  فه آدا ده یه رمووده فه له) علیه وسلم صلی الله ( ری خوا  مبه ك پغه بت وه ده

حدود الله والواقع فيھا آمثل قوم استھموا على سفينة فأصاب بعضھم أعالها وبعضھم أسفلھا فكان الذين 

في أسفلھا إذا استقوا من الماء مروا على من فوقھم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من 

   ] .رواه البخاري [  "ا فإن يترآوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديھم نجوا ونجوا جميعا فوقن

 رمان خوازن وفه خۆیان چاآه واته( آانی خوا  ر سنووره سه ستاون له ڕاوه ی آه وانه ی ئه نموونه: واته 

تاوانبار وگوناهبارن  ی آه سانه و آه ڵ ئه گه له) آاری  وخراپه خراپه ن له آه ش ده غه ده وقه چاآه ن به آه ده

ك  شتیه سواری آه وایه سه آه ه و آۆمه ك ئه یان وه آانی خوا، نموونه سنووره ن به آه تی ده وسووآایه

وانی  دانیشتوون وئه آه شتیه ی آه وه ره نھۆمی سه ندكیان له دوو نھۆم، هه له پك هاتووه بووبن، آه

موو جارك  بت هه ن آاتك تینوویان ده وه نھۆمی خواره له ی آه وانه ی، جا ئه وه نھۆمی خواره تریشیان له

یان دابھن بۆ ناو  آه آو دۆچه م تاوه بۆ نھۆمی دووه وه ره سه بت بنه ده وه ریاآه ده گۆستن له بۆ ئاو هه

سانی  ت دانی آه زیه هۆی ئه هبن یان ئه م آاره موو جارك به  هه ، به وه ره سه وئاوی پ بھنه ریاآه ده

هۆی  ن گشت آاتك به آه تمان ده حه ند ناڕه چه ئوه ن ئۆف له وانیش پیان ده ، ئه وه ره سه

  .  گیراوه تمان ل هه ئیسراحه وه ئوه

،  وه ره سه ن پویست ناآات ئیتر بچینه بن وده ت ده حه ناڕه وسته م هه ش به وه سانی خواره جا آه

تی  گۆزین وتاقه ده ئاسانی ئاو هه وبۆ خۆمان به آه شتیه آه ینه آه آونك ده وه خواره الی خۆمان لهر  هه

  .وانمان نیه  بۆی ئه بۆه

،  ر نیه ده دوو شت به وستیان له م چی بت؟ هه سانی نھۆمی دووه وستی آه بت هه دا ده جا لره

ناو  آوونیان آرد ئاو دته ش آه و آاته ن وئه آوون بكه آه تیهش وازیان ل بھنن آه یه وه ئه: میان  آه یه

  .چن  بن وتیاده ریا ده وه نوقمی ده آه یه موویان به هه وورده وورده وه آه شتیه آه
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ی  ته زیه و ئه ن وڕازی بن به هن آاری وابكه ستیان بگرن ونه ده وه ره ی سه وانه بت ئه یان ده: م  دووه

آرت  آوون نه آه شتیه آه ی آه وه پناوی ئه ڕگایان، له واندا دته ی ئه وه ره سه آاتی هاتنه له آه

  .آیان ڕزگاریان ببت  مووالیه وهه

ت  زیه مك ئه آه خۆیان دا به ستیان گرتن وقوربانبان به بژارد وده میان هه وستی دووه ر هه گه جا ئه

مان  آانی ئه ناره آه گاته تی ده المه سه یان به آه شتیه وآهبت  آیان ڕزگاریان ده موو الیه تی، هه حه وناڕه

  . وه آرته آیاندا ده مووالیه ری هه به وژیان به

نو  ن له آانیان بده خراپه آاره و به ن بره ده ویش ده ن وهه آه شی تاوان وگوناهـ ده  سانه و آه  ئه به

سانی  ر آه گه ن، جا ئه آه آوون بكه شتیه آه وه نھۆمی خواره وت له یانه ده آه وان سانه آهو  ك ئه كیدا، وه خه

گرن  نه  سانه و آه ستی ئه ل ووت ده گه مخۆرانی تداران وزانایان وخه سه ده ن هۆش له ژیر وخاوه

هز  ردگاری به روه ی پهخت وا سزای سه آانیان، ئه آاری وگوناهه وخراپه خراپه ن له آه نه یان غه ده وقه

ڕ  آاراندا ته خواز وخراپه نوان چاآه ب جیاوازی آردن له به وه گرته ك ده موو الیه ت هه سه ن ده وخاوه

  : تی رموویه ردگار فه روه په  وه شه یه م باره ر له ، هه)نامان بدات  په وره خوای گه( سوتت  ده وه ووشك پكه

   .] ٢٥:  األنفال[ )ُتِصيَبنَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب  َواتَُّقوا ِفْتَنًة ال( 

م وگوناهــ وتاوانیان  سته تان نابت آه وانه نھا تووشی ئه ك ته  و سزایه به خۆتان بپارزن له:  واته

هز  خت وبه ی زۆر سه تۆه وره ڕاستی خوای گه به بیشزانن آه باش)  وه گرته مووان ده كو هه به(  آردوه

  . بره زه وبه

ی تاوان وگوناهــ  وه ر ئه به له ی زۆر ئاسانه آه مه ؟ وه وه گرته موان ده رچی هه به بت بپرسین له ده

آی ڕاست  یه وبه نگ بوون، جا با ته موویش لی ب ده وهه رانی خوا آراوه مبه ئاین وپغه وب ڕزی به

ڕو  وته وه موومان بگرته خت هه ی سزای سه وه پش ئه ، وره بۆالی خوای گه وه ڕینه ین وبگه ودروست بكه

  .ببت  رق مان غه آه شتیه آه بادا نه بسوتت، وه ووشك پكه

  ك موو الیه هه بان له یی ومیھره زه به سوی خوای به

  ئازیزمان محمد المصطفیوای  رگیانی پشه تیش بۆ سه حمه ودرود ڕه

 


