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قيبله

ــًة تَرَْضاَهــا   ــَك ِقْبلَ ــَاِء َفلَُنَولَِّينَّ ــَب َوْجِهــَك ِف السَّ ــَرٰى تََقلُّ ــْد نَ )َق

َفــوَولِّ َوْجَهــَك َشــطَْر الَْمْســِجِد الَْحــَراِم َوَحْيــُث َمــا كُنُتــْم َفَولُّــوا 

ــُه  ــوَن أَنَّ ــاَب لََيْعلَُم ــووا الِْكَت ــَن أُوتُ ــطْرَُه َوإِنَّ الَِّذي ــْم َش ُوُجوَهكُ

ــوَن(   ــُه ِبَغاِفــٍل َعــاَّ يَْعَملُ بِِّهــْم َوَمــا اللَّ الَْحــقُّ ِمــن رَّ

F
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دەستپێك

زۆر لــە کەســایەتیە سیاســی و دینیــەکان کاتێــك دەچنــە 
ــۆ  ــان ب ــینەوەی ئەزموونەکانی ــە نووس ــتدەکەن ب ــەوە دەس تەمەن
ــە  ــی ســودمەندبن، بەشــێکی زۆر ل ــوو لێ ــی داهات ــەوەی وەچەکان ئ
بەرهەمــە زانســتی و مرۆیــی و فکریــەکان جێمــاوی ئــەو کەســانەن.
ــووە  ــاوی هەب ــزو بەرچ ــەری بەهێ ــژوودا کاریگ ــە مێ ــبووە ل هەش
بــەاڵم درەنــگ کارکردنــی لــەم بــوارەدا بــە مردنــی بەرهەمــەکان 
تەنهــا لــە بیــری ئــەو وەچــەدا وەك ســود ماونەتــەوەو ئێســتە ئێمــە 
پێیــان ئاشــنا نیــن، بــە تایبــەت لــە کۆنــدا کەرەســتەکانی گەیانــدن 
ــش  ــووەو زەحمەتی ــین ب ــر نووس ــوو زیات ــی داهات ــە وەچەکان ب
بەرهــەم هاتــوون، دواتــر بــە فراوانبوونــی کەرەســتەکان و تۆمــاری 
دەنگــی و دواتــر ڕەنگیــش ئێســتە پاســاوی گەیاندنــی بەرهەمــەکان 
بــە وەچەکانــی داهاتــوو کەمتــر بووەتــەوە، چــوون هەیــە دەســتی 
ــە  ــە ڕێگ ــت و ل ــی بێ ــە دەنگ ــت ب ــە دەتوانێ ــی ی ــینی ن نووس
جیاوازەکانــەوە بەرهەمەکانــی هــەم بــە وەچەکانــی داهاتــوو وە هــەم 
بــۆ مەودایەکــی فراوانتــر بگەیــەن، خــۆ ئەگــەر وەریشــگێڕێت بــۆ 
زمانەکانــی تــر بێگومــان بــە ســودترو فراوانتــر دەبێــت، ڕاســتگۆی 
لــە کارەکانــداو بــە ڕۆحیەتــی پاکــەوە گەیاندنــی دواتر خــوای گەورە 
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کەســانی تــری بــۆ دروســت دەکات ئــەو ڕێگــە خێریــە فــراوان و 
ــدا بەرهەمەکــەی  ــە کوێ ــن کەســێك ل ــەوە، وەك دەبینی ــر بێت درێژت
ــداوە، وە زۆر  ــی پێ ــوەی بەردەوام ــر لەوێ ــێکی ت ــتووە کەس جێهێش
لــەو بەرهەمانــە هەبــووە دوای ســەدەیەك وەرگێــڕاون و ئێســتەش 
کاریگــەری ئەوتــۆی خۆیــان لــە ژیانــی چینێکــی زۆری کۆمەڵگــەدا 
ــدا  ــادانان و حکوومەتیش ــواری یاس ــە ب ــووە ل ــا هەب ــە، هەت هەی

ســودی ئەوتــۆی خــۆی هەبــووە...
تــا زوو مرۆڤــەکان خۆیــان کۆکەنــەوەو کارەکانیــان بخەنــە ئــەو 
ــڕوای  ــە ب ــان ک ــەت ئێمــەو مان ــە تایب ــوە سودبەخشــەوە ب چوارچێ
تەواومــان بــە پاداشــتی ئــەم کارانــە هەیــە هێشــتا هــەر درەنگــە، 
گەرچــی وەك تەمــەن و ئەزموونیــش لەوانەیــە مــن منــداڵ بــم بــۆ 
دەســتپێکردنی ئــەم کارە بــەاڵم مــردن کات و ســاتی بــۆ نــی یــەو 
زووکردنــی کارەکان گــەر پێشــتری نەخــات دوای ناخــات، وە لەگــەڵ 
ــان  ــەر هەم ــەر لەس ــووش ه ــی داهات ــدا کارەکان ــتنی تەمەن ڕۆش
چوارچێــوە دەبێــت و مردنیــش هــەرکات یەخــەی گرتیــن کارەکان 
بــە مــردن نەفەوتێــت، گەرچــی بــە بــڕوای مــن ئــەو گومانــە لــە 
ــاون  ــد کارم فەوت ــم چەن ــۆم دەزان ــەاڵم خ ــت ب ــەردا هەبێ بەرانب
ــت  ــی نەبێ ــەر هەمووش ــم گ ــەوە دەتوان ــەی قیبل ــۆی بەرنام و بەه
ــەر  ــە گ ــەت لەبەردەمدای ــەوەو یەشــتا دەرف بەشــێی زۆری بگەڕێنم

خــوای گــەورە مۆڵــەت بــدات.
ــی،  ــی، ناخۆش ــە خۆش ــی یە،ل ــی خوای ــان تاقیکردنەوەیەک ژی



6

لــەش ســاغی، نــا ســاغی، جێگیــری، ئاوارەیــی، خوێنــدەواری، نــە 
خوێنــدەواری، ژن و منــداڵ، نەبوونــی ژن و منــداڵ، دەســتەاڵت، بــێ 
دەســتەاڵتی، کاتــداری، بــێ کاتــی، شــتوومەك، بــێ شــتوومەکی...

تاد
هەمــوو ئەوانــەی ســەرەوەو زۆری تریــش دەرچــوون لــە 
ــی  ــە وەك قوتاب ــە، هەی ــۆی هەی ــی خ ــەی دەرئەنجام تاقیکردنەوەک
تەمــەڵ بەالیــەوە ئاســاییە بکەوێــت و زۆریــش پێــی خۆشــە هــەر 
نەخوێنێــت و واز بهێنێــت، هەیــە هــەر ئەوەندەی بزانێــت دەردەچێت 
هــەوڵ دەدات، هەشــە پێــی خۆشــە لــە پێشــەنگەکان و دیــارەکان 
ــەوەو  ــردووداو گەڕاوەت ــە ڕاب ــووە ل ــەم ب ــە کەمتەرخ ــت، هەش بێ

ــەوە... ــردوودا بژێت ــی ڕاب ــە بەدبەخت ــر ل ــت چیت نایەوێ
ــە  هــەروەك هەشــە ژیانــی بــۆ خــوا ســوڵحاوەکانی ڕابــردووی ل
پێــش چــاوەو دەیەوێــت ئەمیــش خشــتێك لــە جێگەیەکی دروســتدا 
ــۆ بنێــرن و ببێــت  دابنێــت و تــا دوای خــۆی خەڵكــی ڕەحمەتــی ب

بــە چاکەیەکــی بــەردەوام بــۆی...
ــە  ــەورە داوای کۆمەڵ ــوای گ ــەوەی خ ــە تاقیکردن ــەرکەوتن ل س
ــە  ــوون ب ــە باوەڕب ــا ب ــە تەنه ــەکان دەکات، هەی ــە مرۆڤ ــك ل کارێ
ــتر  ــە باش ــەوە، هەی ــر دەدزێت ــی ت ــە کارە گرنگەکان ــۆی ل دڵ خ
تێگەشــتووەو دەڵــێ نــا بــاوەڕ ئەگــەر ڕاســت بێــت دەبێــت کــرداری 
بــەدوادا بێــت، هەشــە فراوانتر لــە کارەکان تێگەشــتووە دەڵێ ڕاســتە 
نوێــژو عیبــادەت کارگەلێکــی زۆر باشــن بــەاڵم تەنهــا ئەوانــە بەس 
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نــی یــە، چــوون عیبــادەت بــۆ خۆتــەو کارگەلێــك کــە ببێتــە مایــەی 
ــە  ــەر ئەویــش هــەر داواکــراوە، هەیــە جوانتــر ل ڕێنموونــی دەوروب
ــەوەکان  ــە تاقیکردن ــەرکەوتن ل ــێ س ــدەگات و دەڵ ــتیەکان تێ ڕاس
سوپاســگوزاری خــوای گــەورەی دەوێــت، سوپاســگوزاریش نابێــت 
ــردار  ــە ک ــترە ب ــت و باش ــدا بێ ــە دڵ ــا ل ــە تەنه ــەروەك باوەڕەک ه
ــە کاری چاکــەوە  ــەوەی ســەرقاڵی ب ــت، جگــە ل ــەوەش دەربخرێ ئ
ئارامــی بــە دڵــەکان دەبەخشــێت و هەوێنــی کارە گشــتیەکانە... بــۆ 
نموونــە سوپاســگوزاری لــە کارەبــا، ئەنتەرنێــت، کۆمپیوتــەر، گشــت 
ئــەو کەرەســتە خزمەتگوزاریانــە تەکنەلۆژیــای ســەردەم بەرهەمــی 
هێنــاوە چــۆن بکرێــت؟ هەیــە تەنهــا وەك کەرەســتەیەکی خۆشــی 
بەکاریــان دەهێنێــت و بەدیــار تۆڕێکــی کۆمەاڵیەتی وەك فەیســبووك 
گشــت کاتەکــەی بــە شــتگەلێك دەکوژێت دواتر بەشــی ئیســراحەتە 
ــە  ــە ل ــەت، هەش ــای قیام ــەوە چ ج ــی نا هێڵێت ــەی خۆش دونیایەک
خەوەکــەی خــۆی دەگرێــت بــۆ بەکارهێنانــی لــە ڕێگــەی دەعــوەو 

ڕەواندنــەوەی گومــان و یارمەتــی دانــی خەڵکیــدا...
ــە  ــە باشــی ل ــان ب ــەوەی  ئیم ــورت و پوخــت خۆشــبەحاڵی ئ ک
دڵیــدا جێگیــر دەبێــت، دواتــر عیبادەتەکانــی بــە باشــی دەکات، لــە 
گشــت دۆخەکانــدا ئارامگــر دەبێــت و حەقــی نیعمەتەکانــی خــوای 
ــی  ــت دوای مردن ــانە دەبێ ــەو کەس ــی دەدات و ل ــە باش ــەورە ب گ
ــۆکاری ئیصالحــی  ــەوەو ه ــاو کۆمەڵگــەدا دەمێنێت ــەی لەن کاری چاک

ــت. ــەردەوام دەبێ ب
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قیبلــە وەك نــاو وە جێگــە ڕوونە، کــە دەکەوێتە کەعبــەی پیرۆزەوەو 
لــە گشــت دونیــادا مســوڵمانان لــە نوێژەکانیانــدا ڕۆژی پێنــج جــار 
ــتەیە  ــتە ڕاس ــەو ئاراس ــە ئ ــەن، قیبل ــەوە ڕووی تێدەک ــی کەم بەالن
کــە خــوای گــەورە هەڵــی بــژاردوو وەك تاکــە ڕووگــەی ڕاســتی و 
ون نەکردنــی پەیامــە گەورەکانــی قورئــان، وە پەیــام لــەم ڕووگــەدا 
بــە گشــتی و کۆمــەڵ داوای یــەك ئامانجــی و یــەك ڕێگەییمــان لــێ 
دەکات کــە ئەویــش لــە قورئانــدا دەستنیشــان کــراوە بــە )صــراط 

المســتقيم( دەستنیشــان کــراوە...
ــەی  ــی وەك ڕووگەک ــن، پەیامەکان ــان دەکەی ــەیری قورئ ــە س ک
ــتنی،  ــۆ دەرخس ــت ب ــی دەوێ ــەاڵم هەوڵێک ــکرایە، ب ڕوون و ئاش
هــەروەك چــۆن ڕۆشــتن بــۆ کەعبــەی پیــرۆزو نزیكــی لــە قیبلــەوە 

ــت... ــی دەوێ هەوڵ
ئیســالم بەرنامەیەکــی زۆر پتــەو بــە پالنــە، فێرمــان دەکات چــۆن 
ــود  ــۆن س ــن و چ ــەورە وەرگری ــوای گ ــی خ ــە نیعمەتەکان ــود ل س
ــتی  ــش بەهەش ــت پێ ــە بەهەش ــەن ب ــن و بیک ــا وەرگری ــە دونی ل
ــاری  ــە ی ــان ب ــان حەزی ــەکان خۆی ــەاڵم زۆرجــار مرۆڤ ــی، ب قیامەت
ــرا هــاوار  ــوو ئەوســا خێ ــە ئاگــر، کــە ئاگریشــیان تێبەرب ــە ب کردن

ــەن... دەک
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*ســااڵنێکی زۆرە ســوپاس بــۆ خــوای پــەروەردگار کــەم تــا زۆر 
ــان  ــوەو بانگوازیم ــۆر کاری دەع ــۆر بەج ــێوازی ج ــن ش ــە چەندی ب
هەیــە، وەك پێــش نووێــژ و ووتاربێــژ لــە مزگــەوت، کــۆڕو ســیمینار، 
نووســینی کتێــب، نامیلکــە، بەشــداری لــە نووســینی کتێبــی 
ــی  ــار و پێگەکان ــەو گۆڤ ــۆ ڕۆژنام ــین ب ــتاندا، نووس ــاوڕێ و دۆس ه
خێــر،  جۆربەجــۆری  ڕاگەیاندنــی  کاری  ئەنتەرێت،دامەزراندنــی 

ــش... ــەی تری ــبووك و جێگ فەیس
ــە  ــت و ب ــر پوخ ــدا کارەکان زیات ــە ژێرناوێک ــی ل ــم زان بەباش
بەرنامــەی وردتــرەوە بکرێــن و ببێــت بــە ڕێچکەیــەك و بەردەوامــی 
لەســەری تــا مــردن ان شــاء اللــە، زۆرجــار ســەرەتایی کارەکان بــە 
ــەوە  ــی کۆکردن ــر ئەقڵیەت ــێ دەکات و دوات پەرشــوباڵوی دەســت پ
ــن،  ــەوە فێربووی ــە ئەزموونەکان ــاوە ب ــە پی ــت، وەك ل دروســت دەبێ
ــووە  ــووە، هەب ــەوە نەکەوت ــەو کۆکردن ــای ئ ــردن فری ــا م ــووە ت هەب
کۆتــا تەمەنــی بــۆی تەرخانکــردووە، بــەاڵم باشــترە تــا زووتربێــت 
و لەســەر ڕێڕەوێکــی دیاربێــت، چــوون مــردن کات و ســاتی بــۆ نی 
ــردەوە  یــەو هــەرکات مــردن ئەمــری خــوای پێکــراو ڕۆحەکــەی ب
ــە  ــەو بەرنامــەو کارەبێــت ســا بەڵکــو ببێت ــۆالی خــۆی لەســەر ئ ب

کۆتایەکــی بــاش حســن الخاتمــە بۆمــان امیــن...
هــەروەك پێمــان چــاك بــوو ئــەو کارانــەی کــە دەیکەیــن ڕێگەی 
باڵوکردنەوەکــەی فــراوان بێــت، بــە نووســین و هەمیــش بــە دەنگی 
ــۆ ســەر  ــی ب ــت هەوڵ ــاوەر بێ ــەورە ی ــت، خــوای گ ــۆش بێ و ڤیدی
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زوبانــەکای تریــش بدرێــت بــە تایبــەت عەرەبــی و ئینگلیــزی...
زۆرن ئەوانــەی گومــان بــاڵو دەکەنــەوە لەســەر ئیســالم، قورئان، 
ــەالمی  ــەران س ــت، پێغەمب ــەر بێ ــوای لەس ــەر درودی خ پێغەمب
ــە  ــژووی ئیســالمی، بزاڤ ــاکان، مێ ــاو چ ــت، پی ــان لەســەر بێ خوای

ــالمیەکان... ئیس
ئەرکــی شارەزایانیشــە ئەوەنــدەی پێیــان دەکرێــت ئــەو گومانانــە 
بڕەوێننــەوە لەژێــر ڕۆشــنایی قورئــان و بــە شــیوازێك کــە قورئــان 
داوای کــردووە، بــە ئومێــدی ئــەوەی ببێــت بــە مایــەی ڕێنموونــی 

بــۆ دەوروبــەرو پوچــەڵ کردنــەوەی  ســیحرو جــادوەکان...
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قيبله

ڕێڕەوی کارکردن

گــەر ســەرنجی قورئــان یان ئیســالم بــە گشــتی بدەیــن دەبینین 
کارەکان بەرنامەڕێــژی وردو درێــژی بــۆ کێشــراوە، هەمــوو کارەکان 
ــە  ــرت، گشــت ئەوان ــدا دەبینێ ــەوی تێ ــدی ڕێکخســتن و پت پەیوەن

پڕکــەرەوەی پێداویســتیە مرۆییەکانیشــە.
ــاوە  ــالم داین ــە ئیس ــەی ک ــەو دەرفەتان ــن ل ــوود وەرگرت ــە س ب
ــە  ــو ب ــا بەڵک ــن س ــرێ دەدەی ــەوەوە گ ــان ب ــەش کارەکانم ئێم
بەرەکەتــی ئــەو کاتانــەی کــە خــوای گــەورە جیایــی کردووەتــەوەو 
عیبادەتــی زیاتــر تێــدا جەختــی لەســەر کــراوە ئێمــەش بــە تێکەڵی 
ــن،  ــام بدەی ــدا ئەنج ــی تێ ــی خۆمان ــی کارەکان ــتەیی و ڕۆح جەس
ــەوە  ــۆڕو کۆبوون ــی، ک ــی هەین ــەزان، ڕۆژان ــی ڕەم وەك مانگەکان
ــراو  ــاری ک ــی دی ــۆ چینێک ــان ب ــن کارەکانم ــا بتوانی ــەکان، ت ئاینی
بێــت وەك دەرچــەی ئەنجامدانــی کارەکان، وە دواتــر بــە نووســین 
بێــت بــۆ خوێنــدەوارەکان و بمێنێتــەوە وەك خەیرێکــی نەبــڕاوە، وە 
بــە تۆمارکراویــش هەبێــت بــۆ نەخوێنــدەوارەکان و خەڵکیــش بــە 

گشــتی...
لێــرەوە بــە ئاگاییانــەی زیاتــرەوە دەســتپێدەکەین و تا ئــەو کاتەی 
خــوای گــەورە ویســتی لەســەر بێــت و ئەمانەتــی ڕۆحەکەمــان لــێ 

دەســتێنێتەوە ئەمــە ڕێــڕەوی کارمــان دەبێت...
ــت، و  ــەی کارەکان دەبێ ــتی جێگ ــی پێداویس ــە پێ ــان ب کارەکانم
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ــەوە. ــاڵو دەبێت ــش ب ــە نووســین و تۆمارکراوی ــر ب دوات
داواکارم لــە خــوای گــەورە ئەوەنــدەی تەمەنمــان خێــری تێدایــە 
ــی  ــەرازوی قیامەتمان ــەوە ت ــەم کاران ــەی ئ ــە ڕێگ ــەوەو ل بمانهێڵێت
ــن  ــە دوای ئێمــەش کەســانێك دروســت ب ــت و ل ــورس ببێ ــێ ق پ
ــی  ــی هەمووالیەکمان ــت و قیامەت ــڕەو بێ ــان ڕێ ــدەری هەم درێژەپێ

ــت.. ــاك بێ ــێ ڕوون پ
گرنــگ لــە کاردا کــردارە نــەك نــاو، زۆر بەرهەمی بەســودو کۆنمان 
ــاوی نووســەرەکەی لەســەر  ــەوەی ن ــێ ئ بەدەســت گەشــتووە بەب
ــانیش  ــوازراوە، زۆرکەس ــەرەکە خ ــاوی نوس ــۆ ن ــە ب ــت خۆزگ بوبێ
بەناوێکــی دیــاری کــراوەوە بەرهەمەکانیــان باڵوکردووەتــەوە دواتــر 
خۆشــیان دەرکەوتــوون بەناچــاری بــەاڵم بەرهــەم و کــردارەکان لــە 

پێشــتر بــووە نــەك ناوەکــە.




