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DÎBACE

Ji serekên Kurdistanê ên delai û 
giran re..

Tu sik tê de nîne ko ji bo me 
liemîyan, daxwaza mezintir serbestîya 
welêt e.

' Her kes dizane ko serbilindayî û 
azayîya miletekî bi zanîn û bi mêranîya 
welalîyên hev dikevin dest.

Milelên dinj'^ayê ên aza û serbest 
bi zanînê serfiraz û xurt bûne. Destpêka 
2;anînê ji xwendin û nivîsandin e.

Heke îro Kurdistan wêran e û Kurd 
perîçan in, ev du belayên mezin, ji 
nezanîya xelkê me ye. Xwenda di nav 
kurdaii de kêm in û birê Kurdan ê 
bihtir lié zraauê xwe ê §îrîn nikarin 
bixwîiiin û binvîsînin.

Ji ber ko milet nikare bixwîne û 
binivîse, kitêb, rojname, cerîde û kova- 
rên kurdî dernakevin ko derketin jî, 
nikarin bijîn, dimirin.

Miletekî bê kitêb û cerîde, miletekî 
bê zman û bê deng e, sist e, qedrê wî 
naye girtin, heqê wî naye dayîn û ew 
milet dibe lehîstoka miletên din.

Miletê ko di vî wextî de naxwîne 
û nanivîse, ne îsê xwe û ne î§ê welatê 
xwe dikare bizane û wan bigerîne.

Belavkirina xwendin û nivîsandina



kiirdî, hukumeta Kurdistanê hebiiwa bi 
destê wê dibat qedandin. Lê ber wekî 
îro Hukumeta Kurdistanê nîne, belav- 
kirina xwendin û nivîsandina Kurdî 
wezîfeya mezinên“Kurdistanê ye.

Mezinên welalê me Beg, Sêx û Axa 
ne. Beg, §êx û Axa pircaran qala peya, 
e§îr, mirîd û mirovên xwe dikin ù ew 
dizanin ko peya, e§îr, mirîd û mirovên 
wan xurtî û serbilindayîya wan e.

Mezinên me xwe§ dizanin ko bê 
e§îr, bê mirîd ù peya, ne beg, beg e, ne 
§êx, §êx e û ne jî axa, axa ye.

Heye ko bêiirê serekên me, §èx  ̂
beg û axayên me heta niho ji bo qencîya 
peya û mirîdên xwe hin tistên rind pêk 
anîne. Lê halê Kurdistanê sanî me dike 
ko xebata wan an bê rê an bê rêz û 
tertîb an kêm bû. Wisa nebuwadiviya 
bû miletê me jî wek iniletên din serbest, 
xurt û serefraz buwa.

Mezinên me dizanin ko miletê me 
ne kêmî tu miletan e û ber car bi ya 
wan kiriye.

Ji ber ko îçê milet di destê wan 
de bû ji balê milet ew berpirsiyar in. 
Ji wan yek bi yek tê pirs kirin:

- Gelo te ji bo pêçveçûna mirov û 
mirîdên xwe çi kiriye? Em dereng 
mane, lê destpêkirin nîvê qedandinê ye,

Berî ber tiçtî divê, serekên me,, 
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Æixa û §êxên me ro berî rojekê hînê 
xwendin û nivîsandina kurdî bibin.

Bi tîpên kurdî, yê ko dil dike, 
dikare di nav du melian de hîuê xwen- 
din û nivîsandina kurdî bibe.

Ji wê û pa§î divê her serek ji pêne 
mirovan re dersa kurdî bide û ev pêne 
pe}'̂ a divê xwes hînê xwendin û nivî
sandina kurdî bibin û ko hîn bûn her 
yekî ji wan divê ji xwe re pêne hevalên 
din peyda bike û ji wan re dersê bide, 
bivî awayî di salekê de, pêne sagirtên 
serekekî ji bîst û pêne mirovan re û 
ew bîst û pêne peyan, ji sed û 
bîst ù pêne hevalan re û ew sed û bîst 
û pêne mirov, ji ses sed ù bîst û pêne 
pe}"ayan re dikarin dersê bidin.

Bi vî awayî di nav du salan de 
kurd hemî dikarin hînê xwendin û 
nivîsandina kurdî bibin. Ji gotina jorîn 
tête zanîn ko serekên Kiirdistanê di 
saiekê de du meh her roj divê saetekê 
ji bo pêçveçùna miletê xwe ji wextê 
xwe feda bikin.

Hin ji min re dibêjin ko axa, çêx 
û beg ji pêçveçûna xelkê xwe liez nakin 
n naxwazin ko sibe peyayekî ji peyayên 
wan rabe û ji axayê xwe xwendatir 
bibe, Ev gotin ne ket û nakeve serê min.

Her wekî peyayên kurd ji mezi- 
nên xwe liez dikin, pir caran malên 
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xwe û ko hewce bû di rêya wan de 
canê xwe jî dan û didin, wisanjîmezi- 
nên me ji miletên xwe hez dikin û 
divê hez bikin.

Heke serekên wisa hene, ezjiw an  
re dibêjim dilê we de janek heye, vê 
janê ji dilê xwe zû derêxin û bavêjin. 
Dengê miletê we, wek; gum - guma 
bayekî xurt tê û dike hawar.

Guhê hi§ û dilê xwe vekin û guh- 
darîya vî dengî bikin.

Ji dengê miletî xurttir û rasttir 
tu deng nîne.

Di rêya pê§veçûnê de, di xwendin,. 
zanîn û nivîsandinê de jî bibin serek 
û rêberê miletê xwe.

Xulamên milet û welêt ên pêçîn,̂
Mîr, Beg, §êx û Axa ne.
Ezê guhdarîya pêjna dengê xwe 

bikim.

— 6 —



Bi Navê Yezdanê Pak ê
Dilovan û Mihrivan

DERSÊN SERÎETÊ
JI XWEDÊ MEZINTIR TU KES NÎNE

Riknên Bawerîyê
Riknên bawerîyê ses in;Bawerîya 

bi Xwedê, bi feriçteyên wî, bi pêxem- 
berên wî, bi kitêbên wi, bi roja pasîyê 
û bi qeda û qederê.

Bawerîva Bi Xwedê
Rawerîya bi Xwedê ew e ko tu ba- 

wer bikî:
1 - Xwedê heye, 2 - qedîm e ango 

kevn e, 3 - baqî ye ango her heye, çûna 
wî nîne, 4 - ne weke tu tistî ye, 5 - bi 
nefsa xwe qaîm e, ango bi xwe ye, 
6 - yek e, 7 - xwey qudret e, 8 - xwey 
irade ye, 9 - zana ye, 10 - sax e, 11, dibi- 
bîse, 12 - dibîne 13 - diaxêve.

Riknên Islamê
Riknên islamê pêne in: Kelîma 

çehadetê, nimêj, rojî, zekat û hec.
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Mana kelîina §ehadetê; Bawerîya 
bi yekîtîya Xwedê û bawerîya bi pêxem- 
berîtîya hezretê Mihemed e.

Misilman ji dil bawer 
dikin û bi zmanê xwe 
dibêjin:

Ez bawer dikim û diza- 
nim ko Xwedê yek e û bê 
hevrî û heval e.

Ez bawer dikim ko hez
retê Mihemed peyxember e 
û qasidê fermanên xwedê 
ye. Ez dizanim û bawer 
dikim ko pêxemberê pasîii 
cenabê Mihemed e û tu pê- 
xember pistî wî ranabe.

Nimêj, Rojî, Zekat ûHec
Nimêj ji Xwedê re ibadet e, rojî 

girtina nefsê ji ti§têii xwarinê ye, zekat 
dana pi§kekê ji malî ye û hec qesda 
bat Mata Xwedê ve ye.
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Mikelif
Mikelef ew mirov e ko aqil û 

X e û din sehkiriye

Ferz û Wacib
Ferz ew erar ù fermana Xwedê 

ye ko pêkanîna wê li ser mikelifan 
Avacib e ango bi vê ne vê ye; wek ni- 
mêj û rojî.

Bi kirina ferzê mirov digehe xêrê 
:Ci bi terkkirina wê ezêb dibîne.

Ferza Eyn û Kifaye
Ferza eyn ew emrê Xwedê ye ko 

divê ber mukelif wê pêk bine, wek 
nimêj ù roji

Ferza kil‘a3’̂e ew emrê Xwedê ye 
ko kengê liin wê dikin ji ser bina radibe 
wek, nimêja miriyan.

Sinet
Sinet ew emr e ko bi kirina wê 

mirov xwey xêr clibe û bi nekirina wê 
lome jê tê kirin

HERAM
Heram ew tist e ko divë
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mirov neke. Nekirina wê 
xêr e û kirina wê ezab e.

Mekrûh
Mekrûh ew ti§t e ko mirov neke 

spehî ye.
Wek kiçandina cixare.

Mibah
Mibah ew ti§t e ko helal e wek 

vexwarina avê û xwarina zadî.

Destlimêja mezin û kiçik
Rakirina destlimêja mezin bi niyet 

û bi §u§tina difn û devî û temamê lasî 
pêk tê.

Destmêja kiçik bi niyet û bi 
§u§tina temamê rû n lier du destan 
heta enîçkan, destdana serî û bi sustina 
her du pêyan heta gozekan pêk tê.

Destmêja mezin bi çi çêdibe
Destmêja mezin piçtî gihandina jin 

û mêran bi derketina havênî bi mirinê,, 
gava jin dikevin cilan, nifas û zayînê- 
çêdibe. Wê gavé rakirina wê ferz e.
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Destmêja kiçik bi çi diskê?
Bi derketina tistekî ji lier du 

rêyan, bi xewê, bi destdana jina biyanî 
bê perde, bi destdana aletan, bi dînîtî, 
bi serxwesî, bi vcreçîna ji devî, bi çilca 
destmêjô û bi kenè ji dil

Nimêj bé pêkanîna wan her du- 
destmêjan ne dirist e.

/\ __  /X

NIMEJEN FERZ
Di bîst û car saetan de 

ser mikelifan pêne nimêj 
ferzin. Nimêjanîvroyê,êva- 
rê ,mexribê, isayê û sibehê.

Wextê nimêjan
Wextê nimêja nîvro}"c, ji xwîlbûna 

rojê bal rojava}^ ve, heta siha tiçtan 
dibe du caran e.

Wextê nimêja êvarê ji wî wextî 
heta rojava5’êye.

Wextê nimêja mexribè ji ava bûna 
rojê heta winda bùna sorayî}m rojî ye:

Wextê nimêja i§a ji wî wextî heta 
sehrîya sibehê ye.

Wextê nimêja sibehê ji wî wextî heta 
derketina rojê ye.
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Di bîst û çar saetan de hevde riket 
nimêj ferz e.

Çar riket di nîvroyê de, çar di êvarê 
de, sise di mexribê de, çar di i§ayê de ù 
dido di sibehê de.

Riketên nimêjên sinet
Riketên nimêjên sinet bîst ù dido ne. 

Du riket berî nimèja sibehê, çar riket berî 
a nîvroyê ù çar pistî wê, çar berî nimêja 
êvarê û du riket pisti wê, du riket berî 
niexrebê û du riket piçtî wê; du riket 
berî nimêja i§ayê û du riket pistî wê.

Riknên nimêjê
Rikuên nimêjê dwanzde ne.
1 - Niyet, 2 - tekbîra teherumê, 3 - rawes- 

tana ji pêya, 4 - xwendiiia Fatihê, .'i - rukù, 
B - rabûn, 7 - du secde, 8 - rCiuiçtina nav bira 
lier duwan de, 9 - rawestana di hemîj’̂ an de,
10 - rfmigtina ji bo Telilyata pasi ù keliina 
çehadetê digel selewata li ser hezretê Pêxember,
11 - selava pê§î 12 - tertîba navbira wan de 
digel peyhevîyê.

Tertîb û peyhevî
Her wekî batiye gotin di nimêjê de 

divê her riknê wê bi cih bên.

§ertên diristîya nimêjê
Sertên diristîj'a nimêjê lieçt in:
1 - Misilmanî, 2 - teniyîz ango hi§, 3 - paqi- 

jiya cilan ù cendekî û cihê nimêjê, 4 - ve§ar 
tina ewretê, ango nav bira navikê û her du

Riketên nimêjên ferz
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ejnûwan ji bo mêran ù vesartina timamê 
cendekî ji bo jinan, ji bilî rii ù her du kefên 
destau, 5 - halina wexlî, 6 - berê xwe dana 
qiblê, 7 - ne guhartina niyetê, 8 - gotina bi qesd.

Betalkirina nimêjê
Nimêj bi derdana rikneki ji riknên xwe 

an bi derdana çertekî ji sertên xwe betal dibe.

Nimêja Inê
Niinêja bi civalî ferza kifayetê }'e, lê- 

kirina nimêja înê bi civatî ferza eyn e. Nimêja 
înê du rikel in.

Nimêja civatî
Sertên nimêja civatî car in;
1 - Nimêj ker divê ni}'eta civatiyê li pey 

îmami bîne, herwekî: min niyet e ez nimêja 
nîvroyê çar riket bi civat ù tebayî îmam ji 
Xwedê re bikim, 2 -divê bi nimêja îmamî. 
zana be 3 - nekeve pêç îmamî, 4 - nîzikî îmamî 
bibe heke ne mizgeft e û nav bira wan de 
tu perde nebe.

Nimêja her du cejnan
Du cejn hene, a kiçik ù a mezin.
A kiçik ya remezanê ye, a mezin ya 

becîya ye. Nimêja cejnê sineteke domkirî ye 
ango tucar ne hatiye derdan, divê em ji 
her bikin. Her nimêja cejnê du riket in.

Nimêja miriyan
Kengê misilmanek dimire §ù§tin, kifîn- 

kirin, nimêj kirin û ve§artina wî an wê 
ferza kifayetê ye.

Nimêja miriya ji pêya ve tête kirin.
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Zekat
Zekat: dana ti§tekî ji  malî ye ù li ser
misümaiian ferz e ù Zekat ji wan tistên 
jêrîn  tè derêxîstin û dayîn. 1 - deve,
çêlek ù pez, 2 - zér ù zîv, 3 - çandinî ù fèkî, 
4 -ti§ tên  kirîn ù fîrotiiiê ko kaiê salé jê 
çêbûye û sal bi serde wergerij^a ye.

1 - Ko cem yekî pêne deve hene zekata 
wan pezek e,

Heta bîst ù car deveban, ji ber lier 
pêne deve ve, pezek tê derêxistin.

2 - Zekata çêlekan ji silii destpê dike;
j i  ber sib çêlekî ve, golikek yeksalî tê
derêxistin. Ji ber çilî conega}'ek tê dayîn.

3 - Zekata pez ji çili destpê dike. Ji ber 
çil pezê spî ve bilindîrek ù ji ber çil pezê 
re§ ve ti§tîrek tê derêxistin. Ji ber sed û bîst û 
yekî ve du pez ii ji ber dused û yekî ve sê 
pez tên derêxistin.

Ji ber çarsed pezî ve çar û pasê, pês 
ber sedî ve pezek tê derêxistin.

4 - Zekata zêrî ji bîst misqalan destpêdike.
Zekata zîvî ji dused dirheman destpêdike.
Qaîda wê ji lier çilî yêk e; ango ji

bîst misqalan nîv niisqal û ji dused dirheman 
pêne dirhem tên derêxistin.

5 - Zekata zad û fêkî, ji pêne bar dest
pêdike. Qaîda wê ji lier delian ù pê ve yek e.

Heke ew bê zelimet çê biine.
Ko ew bi zeliniet çê bùne dv lier bîstan 

de yek e.
6 - Ji ti§tên kirîn û firotinê di lier 

çilî de yek e.

Zekata Fitrê
JJivê her mislmanê mikelif pê§ xwe ve 

"û pê§ ber çi kesê ko nifaqê wî li ser wî
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lazime, di sev an roja cejnê de zekala fitrê bide
Zekata ûtrê ji bo hei' nefsekî car kulm 

zad in, ji belengazan re lê dayin.
Rojî

Rojî, di rojên reinezanê de IdI niyeta 
rojîyê girtina nefsê ye.

Mirov divè nefsa xwe jj xwarin û vexwa- 
rinê, ji nizikbûna jinan biparèze.

Melia Remezaiiê
Rojî di ineha reniezanè de li ser hemî 

musilmanên inikelif ferz e.
Bi dîlina hcyvè an ])i teniam bûna heyva 

Sabanê « sih roj » tè girtin.
Niyeta Rojî}'̂ è

Ji girtina rojîyè re ber ro niyet lazim e.
Niyeta wê ev e:
Min îsev niyet e sibe roji bini an min 

niyet e sibe rojî ])igirim pês edakirina ferza
reniezaua salé ve ji Xwedè re.

Wextê Rojîyê
Ji ewilè spêde heta roj avayê divê nii- 

xov nel'sa x^\e ])igir e.
Skênandina Rojîyê

Rojî bi veresandina ji qesd, bi gihandina 
ti§tekî bal zikî ve ji kulên vekirî wek dev, 
difn, guh, bi zivirîna ji islaniîtîyê, bi dîtina 
Kwlnê û xwîna pisté zayîna zarokî, bi gihan
dina jin  û nièraii, bi derôxistina havênî ji 
qesd tê çkêuandin.

Hec
Hec qesda bal Mala Xwedê ve ye ji bo 

pêkanîna ferza Xwedê.
Hec ser hemî misimanên mikelif ferz e; 

Heke ew maldar e û dikare here hecê.
Heca ferz di jiyînê de carekê ye.
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Riknên liecê pêne in:
1 - Ihrama digel nij'etè 2 - rawestana* 

Erefê 3 - Heflgerên dora Beytê 4 - Çùn û: 
hatina di nav bera Sefa û Merwê de,
5 - kurkirin.

Omre
Omre jî wek hecê ferz e digel §ert ù 

riknên xwe ji bilî raweslana li Erefê.
Tiçtên ko di hecê de waeib in:
1 - Ihrama ji mîqatê 2 - avetina cilên 

durûyê di Ihramê de 3 - avêtina sê keviran 
4 - nivistina li Muzdelifeyê 5 - nivistina li 
Minayê ji bo çevên ù rojèn te§rikê, 6 - tewafa 
widaê, 7 - paraztina ji heramên Ihramê.

Heramên Ihramê
Heramên Ihramê deh in:
1 - W ergirtina ti§tên durûyê û lier çi tistê 

ko weke wan be, 5 - ji bo mêran niixuman- 
dina serî ji bo jinan nuxumandina rù ù lier 
du kefên destan, 3 - duhndana mûyên serî 
4 - kurkirina mûwa 5 - qusandina neynûkan
6 - bihn xwe§ kirin, 7-ku§tina nêçîrên xwa- 
rinê ên bejî, 8 - j i n  nielir kirin, 9 - kutan, 
10 - têkilbûna bi §ehwet.

Zarono!
ji Xwedê mezintir tu kes nîne. Berî lier 

tistî ji Xwedê û Pêxember hez bikin û pistre 
ji welêt û miletê xwe.

Divê lion her wext emrên Xwedê pêk 
bînin, lê miqate bibin û sev ù roj jibo avahî 
û tenahîya milet ù welatê xwe bixebitin ji 
Xwedêyê mezin û bilind hêvîdar bin.

Riknên Hecê
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