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َبذاردةيةن
ٓةه
هة بةرٓةًةكاُي حةسرةتى باب
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دطة هة خودا كيَ ٓةية دةرووًاْ هيَبلاتةوة
َيَ صتايػ بؤ خوداية
بو
ئةو خودايةي كة
ٓةًوواْ بةُدةي ئةوْ و ٓةًوواْ
َدةصوورِيَّ
بة فةرًاُي ئةو ٓةه
خودايا ،ئةي صتايغبار ئةى ٓةرةثريؤس
ئةى ًئزةباْ ئةى ٓةرة بةخغِدة
بة باعة و بة ضاكة دةرووًاْ هيَبلةوة
ئةى ًئزةباْ و بةخغِدة

***

َيَ ،خودا دةصةآلتدارة
بو

بة صةر ٓةًوو عتيَلدا و ،خودا بيَ دةصةآلت ُيية
بةراًبةر ٓيض عتيَلي صةر سةوي و ئامساْ و
ُيَواُياُدآ ،ةرة ساُايةِ و بةتواُاو دةصةآلتدارة.
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يةز ئةو خوداية
ئةي خودا ،تؤ راصيت و ُةًزي ،هة تؤ بةةوووة ُةةدار
َلي
و ٓةةةرارة ،ئةةةي خةةوداً ،ةةّ خةةؤَ هةةة غةة خةةةه
دابزِيةةةةوة ثةةةةةُاَ بةةةةةر ضةةةةةًم و ريَلةةةةارت ،صةةةةةردةَ
عتوًةن و صاًاُةكامن خضتةرِوو كةة ٓةةًووي ضةاكة
و بةخغةةةيؤ تؤيةةةةً ،ةةةّ ةةةةةرداري بةخغةةةيِةكاُتٍ و
بطةية ٓاُاَ و ٓؤ زي خؤمت بلة ،خودايةة بةخغةو و
ًةسُيي و دواُيي و عةلؤًةُدي و صةةرفزاسي ٓةةر
بةةةةؤ تؤيةةةةة  .ئةةةةةس دطةةةةة هةةةةة تةةةةؤ ساُايةةةةةكي بةةةةةتواُا
ُابيٌِةة ةةوة .خودايةةةةة ثاصةةةةةواُييٍ بلةةةةة بةةةةة غةةةة
داكؤكيلارية ة و تواُضةةةتيَلتةوة و بةةةة صةةةةرباسةكاُي
َجغةة و
ئامسةةةاْ و سةًيِتةةةةوةً ،ةةةّ دطةةةة هةةةة تةةةؤ ثاه
ثةُا ةيةةةكٍ ُييةةةٓ ،ةةةر تةةؤ خةةودا و ثةروةرُةةدةي ،
ئا ةةةاداري خواصةةة و ثيَداويضةةةتييةكا ي  ،ثوةةةة و
ثايةَ دةساُي و ئا ةاداري ئةةوةي بةؤَ تةةرخاْ كةزاوة
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هةةةةة دةصةةةةةآلت و بةةةةةآلي دُيةةةةا و ضةةةةاكة و بةخغةةةةو،
ٓةًووي بة رةساًةُديي و فةرًاُي تؤية ،ئةي ريَشدار
و ةةةورةًَ ،ةةّ ٓةةيض ُةةيٍ و بةتواُض ة و فةةةرًاُي تةةؤ
بةةةرثاَ ،ثغةةتٍ بةةة كةةةظ ُةبةصةةتووةً ،ة ةةةر بةةة تةةؤ
ُةةةةةةبيَ  ،ئةةةةةةي خةةةةةوداي داويةةةةةد  ،هةةةةةة كارةكا ةةةةةدا
ثيَبةصةةةيت ٓةةةيض ُةبووًةةةة  ،تةةةةُيَ تةةةؤ ُةةةةبيَ  ،ئةةةةي
خةةوداي ُةةةًز ٓ ،ةةةر ضةةيٍ ٓةيةةة ةوربةةاْ و ثيَغلةعةةي
تةةؤي دةكةةةَ ،دد و دةرووْ و ريةةزيٍ هةةة ريَطةةاي تةةؤدا
بةُةد دةكةةةَ  ،تةةةُيَ ثيَبةصةتيٌاْ بةةؤ خةةوداي ًةةةسْ و
ديَزيِةةة ،ئةًةُةةدة بةصةةة بةةؤ خةةودا كةةة ةوآيٌةُةةد و
بزيلارًاُة.
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يةلَبرازدةيةك
لة بةزيةمةكاني حةشزةتي بةيائولَآل
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يةز ئةو شانا و ثيتؤلَة
خودايا خودايا ،صوثاظ بؤ تؤ كة ةياُةدً بةةوةي
داْ بة يةكتايي تؤدا بِيٍَ و بزِيةار بةة تةةُٔايي بةدةَ
َي ئةوةمب هة كتيَبةكةتدا داتبةساُد كة هةة
و  ،ويَزِايةه
ريَطةيةةةوة و بةةة فةةةرًاُي خةةؤت و بةةة تواُضةةيت خةةؤت
حةة هة ُاحةق دياكزدةوة  ،و صوثاظ بةؤ تةؤ ئةةي
ًةبةصتٍ و ثةرصرتاوَ و ٓيواَ و ئاًاجنٍ و ئوًيَةدَ ،
بةةةوةي بةةة دةصةةيت بةخغةةِدةت هةةة كةوصةةةري بةةزِوا
تيَزاوت كزدَ و  ،بة باعةةي بةووُي خةؤت بةؤ ريَطةةي
راصةةيت خةةؤت ريٌَِايي ة كةةزدَ .داوات هيَدةكةةةَ ئةةةي
َضةوورِيَِةري بةا ،بيلةةي
بةدئيَِةةري بةرةبةةياْ و ٓةه
بةةةةةةةة خةةةةةةةاتزي ثيَػةًبةةةةةةةةراُ و ُيَزدراوةكاُةةةةةةة و
وةهييةةةكاُ و ثياوضةةاكاُ  ،كةةة كزدُةة بةةة ئةةةاآلي
ريٌَِةةةايي خةةةؤت هةةةة ُيَةةةواْ بةُةةةدةكاُ و بةةةة ئةةةاآلي
صةرخضةةةتِةكاُ هةةةة وآلتةةةدا و ئةةةةو رووُاكييةةةةي هةةةة
ئاصةةةؤي حيذةةةاسةوة شُطةةةي دا و عةةةاري يةصةةةزوب و
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بةةةة اي رووُةةةان كةةةزدةوة و ئةةةةوةي هةةةة صزووعةةةيت
ئافزاُدُدايةةةةةة  ،تلاًةُةةةةةدَ ثغةةةةةتطرييي بةُةةةةةدةكاُ
بلةي تةا يةادت بلةةْ و صتايغة بلةةْ و ،كةار بةةو
راصةةةةجارداُة بلةةةةةْ كةةةةة هةةةةة كتيَبةكةتةةةةدا داتبةساُةةةةد.
خودايةةا خودايةةا ،وا دةبةةيؤ كةصةةي وواس خواسيةةاري
َٔاتؤ ٓيَشي تؤ ية و دةركةوتؤ دةصةآلتي تؤيةة،
ٓةه
و دةردةدار خواسيةاري كةوصةةري عيفابةخغةي تؤيةة
و ،عةةةةكةت خواسيةةةاري ثيَطةةةةي دةربة ةزِيؤ تؤيةةةة و،
ٓةرار خواسياري ٓيَشي صاًاْ و بةخغغةي تؤيةة .بةة
دواًيَزي و علؤًةُديي خؤت هةوة بةيَ بةةريي ًةكةة
 ،تا هة ٓةًوو رةوعيَلدا هة تؤ ُشيلةي بلاتةةوة و ،بةؤ
كةةاري ضةةان ثغةةتطريي بلةةات و ،بيجاريَشيَ ة هةواُةةةي
كوفزيةةةاْ بةةةة صةةةةرةتا و بِةةةةتا ٓ .ةةةةرتؤ صةةةاًاُدار و
َِةةدي  .دطةةة هةةة تةةؤ خودايةةةكي ئةةاسيش و باعةةرتيّ
بو
ُيية.
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بمَيَ خودايا خودايا
داوات هيَدةكةةةةَ بيلةةةةي بةةةة خةةةاتزي ئةةةةوةي وفةةةاوي
َضةةاْ و
بةةةخورِي هةةة بةةة ا و ضةةةًي بةردةآلُي ةدا ٓةه
َٔات ،تةةا هةةة
رووُةةاكي هةةة ئاصةةؤي حيذةةاسةوة ث ةيَ ٓةةةه
ئامساُي ضاكةي خؤتةوة باراُي ضاوديَزيي خؤت بةة
صةر بةُدةكةتدا بباريَِي  .ئةةي ثةروةرُةدةَ ئةةوةتا
دةًبيؤ ديٌَة ثرييتةوة  ،هة غةيزي تةؤ دادةبةزِيٍَ ،هةة
ٓةةةًوو رةوعةيَلدا داوات هيَدةكةةةَ  ،كةةة هةةة فةرًاُتةةدا
صةررِاصةةةةةةتٍ بلةةةةةةةي و بةةةةةةةوةي هةةةةةةة كتيَبةكةتةةةةةةدا
داتبةساُدووة ثيَبةص مب .ثاعةزِا خيَةزي ئةةَ دُيةا و
ئةو دُياَ ثيَ رةوا ببيِةٓ .ةر تؤي صةةروةري ًةةردَ
 .دطةةةة هةةةة تةةةؤ خودايةةةةكي تةةةز ُييةةةة  ،صةةةةروةري
َقيَِةري ئامساْ بيَ .
ُاوةكاْ و خوه
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ئةو خوداي باآلية خوداني شكؤمةندي و تواناية
خودايةةةةةةةةةا خو دايةةةةةةةةةا ،هةةةةةةةةةة ٓةةةةةةةةةةًوو رةوعةةةةةةة ةيَلدا
َةتيَلدا صتايغي
صوثاصطوساري تؤَ و هة ٓةًوو حاه
تؤ دةكةةَ .هةة خؤعةطوسةراُيدا صةوثاظ بةؤ تةؤ ،ئةةي
خوداي غ دئاُيياْ .و هة ُةبووُيدا صوثاظ بةؤ
تؤ ،ئةي روو ةي ساُاياْ .هة ُاهةباريةدا صتايغةي تةؤ
دةكةةةَ  ،ئةةةي ثةرصةةرتاوي ٓةرضةةي هةةة ئامساُةةةكاْ و
سةويداية و ،هةة ُاخؤعةيدا روُةآي تؤيةة  ،ئةةي ئةةو
َي تاصةًةُداُ بةؤ وي خةؤت راكيَغةاوة.
كةصةي ده
هةةةةةة تةُطاُةةةةةةدا صةةةةةوثاظ بةةةةةؤ تةةةةةؤ ،ئةةةةةةي روو ةةةةةةي
ُياسًةُةةداْ و ،هةةة خؤعةةيدا صةةوثاظ بةةؤ تةةؤ  ،ئةةةي
َي ُشيلاُدا  .هةة صةاًاُدا ةعةاوةيي بةؤ
يادبزاو هة ده
َضةةةؤساْ و ،هةةةة ٓةراريةةةدا
تؤيةةةة ،ئةةةةي صةةةةروةري ده
فةرًاُي تؤية ،ئةي تلا ةي يةكتاثةرصتاْ.
هةةةة عةةةاديدا عةةةلؤًةُدي بةةةؤ تؤيةةةة ،ئةةةي ئةةةةوةي كةةةة
غةيزي تؤ خودايةن ُيية ،هة خةًدا دةواُي بةؤ تؤيةة،
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ئةةةةي ئةةةةوةي كةةةة دطةةةة هةةةة تةةةؤ خودايةةةةن ُييةةةة .هةةةة
بزصيَتيدا دادثةروةري بؤ تؤية ،ئةي ئةةوةي كةة دطةة
هة تؤ خودايةن ُيية و ،هة تيَزيدا ضاكة ٓةر بؤ تؤية،
ئةةةةي ئةةةةوةي كةةةة دطةةةة هةةةة تةةةؤ خودايةةةةن ُييةةةة .هةةةة
ُيغتٌاُدا بةخغػ بؤ تؤية ،ئةي ئةوةي كة دطة هةة
تؤ ٓيض خودايةن ُيية ،و هةة ُاًؤييةدا دةصةةآلت ٓةةر
دةصةآلتي تؤية  ،ئةي ئةوةي كة دطة هة تؤ خودايةن
ُييةة .هةة ريَةز َغةيَزدا ضةاكةًةُدي بةؤ تؤيةة ،ئةةةي
َةةدا
ئةةةوةي كةةة دطةةة هةةة تةةؤ خودايةةةن ُييةةة ،و هةةة ًاه
كةًاد بؤ تؤية ،ئةي ئةوةي كة دطةة هةة تةؤ خودايةةن
ُيية .هةة تةةوردا دةواًيَزي بةؤ تؤيةة ،ئةةي ئةةوةي كةة
َةةةةدا
دطةةةةة هةةةةة تةةةةؤ خودايةةةةةن ُييةةةةة .هةةةةة خةةةةان و خؤه
بةخغةةِدةيي بةةؤ تؤيةةة ،ئ ةةي ئةةةوةي كةةة دطةةة هةةة تةةؤ
خودايةةةن ُييةةة .هةةة سيِداُةةدا ئةًةةةن بةةؤ تؤيةةة  ،ئةةةي
تةواوكةةةري خؤعةةةطوسةراُييةكاْ ،و هةةةة بةُدةاُةةةةدا
ًاُةوة بؤ تؤية ،ئةةي خةوداُي ديَةزيِرت  ،بةخغةو بةؤ
َتاُي بةخغةو و
تؤية ،ئةي صةروةري بةخغو و صوه
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خةةةةةةةاوةُي بةخغةةةةةةةو .داْ بةةةةةةةةوةدا دةُةةةةةةةيٍَ ،تةةةةةةةؤ
صتايغلزاوي هةة كزدةوةتةدا ،ئةةي بِةةًاي بةخغةو،
َي دةكزيَ ة  ،ئةةةي دةريةةاي
و هةةة فةرًاُتةةدا ويَزِايةةةه
بةخغو و ريّظطةي بةخغو و ريَدةري بةخغو.

بةناوي ثريؤشتسيو خوداوة
ئةي خوداي ثاكذي صتايغلزاو خوداي ًةّ  ،داوات
هيَ دةكةَ بيلة بة خةاتزي دةصةتة بةذيَزي ٓاورِيَياُة
و صةررِاصةةةةةتةكاُ  ،و بةةةةةةو ساتةةةةةةي كةةةةةزدت بةةةةةة دوا
َيؤسي خؤت  ،يادي خؤمت بؤ بلةي بةة
ثيَػةًبةر و باه
ٓةةةةةؤ ز و يةةةةةاوةر و  ،خؤعةويضةةةةةتي بلةةةةةةي بةةةةةة
ًةبةصتٍ و ،رووخضارت بلةةي بةة خواصةتٍ و ُةاوت
بلةي بة ضزاَ و ٓةرضييةن تةؤ ويضةت بيلةةي بةة
ًةةةزاسَ و ٓةرضةةةييةن تةةةؤ خؤعتويضة ة بيلةةةةي بةةةة
خؤعةويضتٍ .خودايةا ًةّ يةاخي و وُاحلةارَ و تةؤ
هةةةة وُةةةاؤ خةةةؤؼ دةبيةةة ٓ ،ةركةةةة تةةةؤَ ُاصةةةي بةةةة
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َةةةداواْ بةةؤ ؤرِةثةةاُي دةةواًيَزيي ضةةاوديَزيي تةةؤ
ٓةه
ٓةةامت .ئةةةي ثةروةرُةةدة هةةةو تاواُاُةةةَ خةةؤؼ ببةةة كةةة
ريَطةياْ هيَطزمت ريَباسي رةساًةُةديي تةؤ بطزًةبةةر ،و
ٓاتِةةة ُةةاو كةةةُاري دةريةةاي يةةةكتايي تةةؤوة .خودايةةا،
ي بِةيٍَ و
دطة هة تؤ كةظ بةخغِدة ُييةة تةا رووي هة َ
دطة هة تؤ كةظ ًئزةباْ ُييةة تةا داواي ًئزةبةاُي
هيَبلةةةةَ .داوات هيَدةكةةةةَ هةةةة دةر ةةةاي ضةةةاكةي خةةةؤت
دةرًِةكةي  ،و هةة ٓةةوري دةواًيَزي و بةخغةِدةيي
خؤت بةيَ بةعةٍ ُةكةةي  .خودايةا ئةةوةَ ثةيَ بةكِة كةة
دات بة ثياوضاكاُ  ،دواتز ئةةوةَ بةؤ بِووصةة كةة بةؤ
َبةةةذاردةكاُ ُووصةةةيوتةٓ .يَغةةةتا تيوةةةةي
ٓةةةاورِيَ ٓةه
ضةةاوَ بةةة ئاصةةؤكاُي ضةةاوديَزيتدا دةرِواُيَ ة و ضةةاوَ
بةةةرةو وي ضةةاكةكاُي تؤيةةة ،ئةةةوةَ ثةيَ بلةة كةةة هيّ ة
دةوةعةةيَتةوة  ،هةةة تةةؤ بةةةوووة بةةةٓيَش وبةتواُضةة و
كؤًةكلار خودايةكي تز ُيية.
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ئةو خوداي باآلية خوداني شكؤمةندي و تواناية
خودايةةا خودايةةا ضةةاكةي تةةؤ ٓاُيةةداَ و دادثةةةروةري
َي بةُدةيةن بة ضاكة صةوداي
تزصاُدًي .خؤعبةحاه
َةةةةدا دةكةةةةةي و ،واي هةةةةةوةي بةةةةة دادثةةةةةروةري
هة ةه
َةةةدا دةكةةةةي  .خودايةةةا ئةةةةوة ًةةةٍِ هةةةة
َةةةةي هة ةه
ًاًةه
دادثةةةةروةريي تةةةؤ ٓةةةةآلتووَ بةةةؤ ضةةةاكةي تةةةؤ و ،هةةةة
تةةورِةيي تةةؤوة بةةةرةو هيَبووردُ ة  .داوات هيَدةكةةةَ بةةة
تواُضةةة و دةصةةةةةآلت و ًةةةةةسُي و ضةةةةاكةكاُ  ،بةةةةة
رووُةةةاكيي ساُايية ة دئةةةاْ رووُةةةان بلةيتةةةةوة ،بةةةؤ
ئةوةي هة ٓةةًوو عةتيَلدا بةرٓةًةةكاُي ئافزاُةدُ و
راسةكاُي تواُايي و رووُةاكيي ساُايية  .ئةةوة ٓةةر
تةةةةةؤي كةةةةةة ٓةةةةةةًوو عةةةةةتيَل دةرخضةةةةةتووة و ،بةةةةةة
دواًيَزيةة ة دةركةوتويتةةةةة و تةةةةةُيا تةةةةؤ دةِٓةةةةدة و
بةخغِدةي .
***

05

َيَلةةةي ثاكة ةذ بةةةؤَ بئافزيَِةةةة  .ئةةةةي ئةةةاوامت
خودايةةةا ده
راسيَلةةةي بِطزتةةةوو هةةةة ًِةةةدا ُة ةؤرةْ بلةةةةرةوة .ئةةةةي
خؤعةويضةةةتٍ ،بةةةة رؤحةةةي ٓيَةةةش هةةةة صةةةةر فةةةةرًاُ
صةةةةاًطريَ بلةةة .ئةةةي ئةةاوامت ،بةةة رووُةةاكيي ًةةةسُي،
ريَطةةةةةي خةةةةؤمت ثيغةةةةاْ بةةةةدة .ئةةةةةي صةةةةةرةتاَ  ،بةةةةة
دةصةةةةةةةآلتي باآلبووُةةةة ة بةةةةةةؤ ئامسةةةةةةاُي ثريؤسيةةةة ة
َةٍ عةاد
راًبليَغة .ئةي بِةتاَ ،بة بةاي بةيَ ُياسية ده
بلةةةةة .ئةةةةةي ٓةةةةؤ زَ ،بةةةةة ئآةُطةةةةة ئةسةهييةةةةةكاُ
ئاصوودةَ بلة .ئةي ةورةَ ،بة سةُطةيؤ روخضةاري
ديَزيِ هة غةيزي خؤت رس ةارَ بلةة .بةة دةركةةوتؤ
ٓةةةةةةبووُي ٓةًيغةةةةةةيي ًةةةةةذدةَ بةةةةةدةريَ  ،ئةةةةةةةي
دةركةوتةةةة هةصةةةةر دةركةةةةوتٍِ  ،ئةةةةي ثةةةةُٔاُي بةةةيَ
ثةُٔاُيٍ.
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يةز ئةوة بيطتةز و بةزضظدةزة
َتةةةةةةوة وٓ ،ةركةةةةةةظ بيَتةةةةةة
خودايةةةةةا ٓاتووًةتةةةةةة ثاه
ثةُاتةةةةةةوة  ،دةبةةةةةيَ هةةةةةةة ريَةةةةةةز صةةةةةةاي ضةةةةةةاوديَزي و
ثاريَش اري تةةةدا بيَة ة  .خودايةةةا ٓةةةةُاوَ بةةةة رووُةةةاكيي
صجيَدةي دةركةوتِ رووُان بلةرةوة وةكةو ضةؤْ بةة
رووُةةان
َةةة
رووُةةاكيي بةرةبةةةياُي بةخغةيِ رواه
كزدؤتةوة** .
* بيضتةر  :مسيع
* بةرصظدةر ن جميب

يةز ئةو باآلدةضت و بةزثاية
َةةةوة
َيٍ ،و هةةة ًاه
خودايةةا بةةة ٓةةؤي ضةةاكةي تةةؤوة خةةةًو
دةردةضةةٍ ثغ ة و ثةةةُاَ ثيَ ة بةصةةتووة  ،كةواتةةة هةةة
ئامسةةةةاُي ًئزةباُيةة ة بةرةكةةةةةتيَلٍ بةةةةؤ دابةسيَِةةةةة،
ثاعةةاْ بةةة صةةةوًةتي طةرِيَِةةةوة ًةةايَ ،وةكةةو ضةةؤْ
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هةويَوة بة صةوًةت و راصة و دروصة ًِة ٓيَِايةة
دةريَ  .دطةةة هةةة تةةؤي تةةان و تةةةُيا و ساُةةا و ثيتةةؤيَ
خودايةكي ديلة ُيية.

بةناوة شالَةكةي بةضةز ناوةكاندا
خودايةةةةةةا خودايةةةةةةا ،داوات هيَدةكةةةةةةةَ بةةةةةةة دةريةةةةةةاي
عيفابةخغ ة  ،و ةعةةاُةوةي رووُةةاكيي تيغةةلداري
َضوورِاُد و بةة
ضاكي و بةو ُاوةي كة بةُدةكاُ ٓةه
ُؤريَؤ وعة باآلكاُ و تواُضيت ثيَِووصة باآلكةت،
و بةةة ًئزةباُييةكةةةت كةةة ثةيَػ ئةواُةةة كةةةوت كةةة هةةة
سةوي و ئامساُداْ ،بة ئاوي بةخغو هة ٓةر بةآليةةن
و ُةخؤعةةييةن و وواسييةةةةن و بةةيَ تواُاييةةةةن ثاكةةةذَ
بلةيتةةةوة .خودايةةا ،وا دةبةةيؤ خواسيةةار هةةة بةةةردةَ
دةر ةةاي دةةواًيَزي و بةخغةةيؤ تؤدايةةة ،بةةة ٓيةةواي
خؤ زتّ بة ضةٌلي بةخغةِدةييتةوة ،داوات هيَدةكةةَ
كة بيَ ٓيواَ ُةكةةي هةةوةي هةة دةريةاي باعةةي تةؤ و
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خةةؤري ضةةاوديَزيي تةةؤ داواكةةارَٓ ،ةةةرتؤي بةةةتواُا هةةة
صة ةةر ئةةةةوةي دةةواسية ة  ،دطةةةة هةةةة تةةةؤ خودايةةةةكي
دهؤظاْ و بةخغِدة ُيية.

طةشاوةتسيو يةز خؤيةتي
(ٓةًوو بةياُي و ئيَواراُيَم ئةَ دوعاية خبويَِة)

خودايا ئةي خوداي مو ،ضةندة ثاكر و ضتايشبازيت
داوات هيَ دةكةَ بيلةي بة خاتزي ًةسُرتيّ ُاوت كةة
َٔيَِا،
هة ئاصؤي صزووع  ،خؤري فةةرًاُ ثةيَ ٓةةه
بةيَ بةةةر اْ ُةكةةةي هةةةو بةةؤْ و بةراًاُةةةي هةةة ويةةةْ
ضةاوديَزيي تةةؤوة ديَةةّ .ئيِذةا خودايةةا تةةةرخا اْ بةةؤ
رووخضاري خةؤت بلةةي و ،هةة غةةيزي خةؤت داًةاْ
بكِي ة و ،دواتةةز هة ةةةد ئةةةو دةصةةتة هةةة بةُةةدةكاُ
حةعةةةةةزًاْ بلةةةةةةي  ،كةةةةةة ئاًةةةةةارة ًزؤظايةتييةةةةةةكاْ
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ُةبووُةةة ريَطةز هيَيةةاْ ،بةةؤ د ةةةُي يةةةكتايي  .خودايةةا
اخنةةةرة ريَةةز صةةايةي ًئزةبةةاُيي ًةةةسُي خؤتةةةوة،
دواتز هةو بةُداُةي خةؤت اُجةاريَشة كةة بزِوايةاْ بةة
َةةةةي ًةةةةةيي
ُةةةةاوة ةعةةةةاوةكةت ُةةةةةٓيَِاوة و هةةةةة سوآله
َةةةةةةي ضةةةةةاكةي خةةةةةؤت و
ضةةةةةاوديَزيي خةةةةةؤت و ٓةآله
ضاكييةكاُتٌاْ بدةريَ بيِؤعةو .تةةُيا تةؤ تواُايية
ٓةية بة صةر ٓةةر عةتيَلدا كةة بيخواسية و تةةُيا تةؤ
هيَبةةووردة و ًئزةباُي ة  .خودايةةا راصةةتٌاْ بلةةةرةوة
َلةكاُتدا ،ضةوُلة
هة صةر خؤعويضتِ هة ُيَواْ خةه
ئةًة ًةسُرتيّ بةخغيؤ تؤية بؤ ًةردً و تةُيا تؤ
هة ٓةًوو ًئزةباُةكاْ ًئزةباُرتي .
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(يةز كةضيَك زوو لة كةعبةي خودا بكات دةبيَ بمَيَت)

خودايا ئةي خوداي مو ،ضةندةضتايشبازيت
صةةوثاظ بةةؤ تةةؤ كةةة هةةة بةةريي ةةوًزِايي و ٓةوصةةباسي
َةة
رس ةارت كةزدَ و ،بةؤ ريَطةةي راصةيت خةؤت و ٓةواه
ًةسُةكةةةةةةةت ريٌَِاييةةةةة كةةةةةةزدَ و ،بةةةةةةؤ وةر ةةةةةةزتؤ
َلةةكاُ
ثغتطريي هيَلزدَ ،هةة كاتيَلةدا سؤربةةي خةه
ٌَ ة بةةة رووُةةاكيي ساُةةيؤ
روويةةاْ هيَِ ةةكزدي و ،ده
خةةؤت و رووخضةةارَ بةةة تيغةةلي دةركةةةوتِ رؤعةةّ
كةةزدةوة .خودايةةا داوات هيَدةكةةةَ ،بيلةةةي بةةة خةةاتزي
دةرياي دواًيَزي و ئامساُي ضاكةت  ،ئةو ثةرداُةة
وببةةةةةةةةي بةةةةةةةة صةةةةةةةةر رووخضةةةةةةةاري بةُةةةةةةةدةكاْ و
َلةكاُت ةةوة كةةة بووُ ةة ريَطةةز هةةةوةي روو هةةة ئاصةةؤ
خةه
َِدةكةةةةت بلةةةةْ .خودايةةةا بةُةةةدةكاُ هةةةة دةريةةةاي
بو
ُيغاُةكاُ بيَ ئوًيَد ًةكة  .صويَِدبيَ بة تواُضةيت
تةةؤ ،ئة ةةةةر بةةةو دةةةؤرةي بةةةؤ ًِةة دةرخضةة بؤيةةةاْ
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دةرخبةةةةي  ،ئةةةةوا عةةةتةكاُي خؤيةةةاْ تةةةوورِ دةدةْ و
داواي ئةةةةةةوة دةكةةةةةةْ وي تةةةةةؤ ٓةيةةةةةة ،تةةةةةةُيا تةةةةةؤي
بةتواُض و بةٓيَش و ساُا.

يةز ئةو شالَة بةضةز ناوةكاندا
َبةةذيَزَ هةةة كاتيَلةةدا
خودايةةا ،خودايةةا ،ضةةؤْ خةةةو ٓةه
ضةةاوي تاصةةةًةُداُ هةةة دوداييتةةدا عةةةوخنووُّ و
َةةةةي
ضةةةةؤْ هةةةةة ُويِّةةةةدا حبةويٌَةةةةةوة ،هةةةةة كاتيَلةةةةدا ده
ئةويِداراُ هة هيّلرتاساُتدا ُيطةةراُّ  .خودايةا رؤؤ
و دةروومن بةةةةةةة ثريؤسيةةةةةةي تواُضةةةةةة و ئاصايغةةةةةة
صجاردووة ،بة تواُضيت تةؤ صةةر دةُيٌَةة صةةر بةاهي
َدةمسةةةةوة .تةةةةُيا تةةةؤ
و بةةةة خواصة ة و ويضةةةت ٓةه
ثةةةةةاريَشةر و ثاصةةةةةةواُي بةةةةةةتواُا و دةصةةةةةةآلتداري .
صويَِدبيَ بة تواُضةيت تةؤ ،تةةُيا ئةةوةَ هةة خةةوتّ و
َضاْ بوويَ كة تؤ دةتةويَ  ًّ .بةُدةي تؤَ و هة
ٓةه
دةصةةةيت تةةةؤداَ ،ثغةةةتطريييٍ بلةةةة هةةةة صةةةةر ئةةةةوةي
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ُةةةريَيت رةساًةُةةديي تةةؤ بآلوبلةًةةةوة .ئةًةةة ٓيةةواي
ًِةة و ٓيةةواي ُشيلاُةةة ،صةةوثاظ بةؤ تةةؤ ئةةةي خةةوداي
ٓةًوو دئاُياْ.

يةز ئةو بةتوانطتة
خودايةةا ،ئةةةَ سةوييةةةَ بةةؤ ثةةريؤس و ئاصايغةةبار بلةةة،
خودايا ،ئيِذا جاريَشة كاتيَ ديٌَةة ُاويةةوة و كةاتيَ
هيَةةي دةردةضةةٍ ،دواتةةز بيلةةة بةةة ةةآليةةةن بةةؤ ًةةّ و بةةؤ
ئةةةةوةي دةتجةرصةةةتيَ و كزُِووعة ة بةةةؤ دةبةةةات ،بةةةؤ
ئةةةةةوةي تيايةةةةدا بةةةةةٓيَشي تةةةةؤ ثةةةةاريَشراومب هةةةةة تةةةةريي
خوداُةُاصةةةةةاْ  ،ضةةةةةوُلة تةةةةةةُيا تةةةةةؤ بةتواُضةةة ة و
بةدةصةآلت و باآلدةص وبةرثاي .
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ئةو خوداي باآلية علؤًةُد و بة تواُضتة
ئةي بة يادٓيَِزاو هةويةْ صتةًويَلزاوةوة ،هة كاتي
َيَ:
دةرضووُ هة عاردا بو
َةةةةةةوة دةرضةةةةةووَ و خةةةةةؤَ
خودايةةةةةا خودايةةةةةا ،هةةةةةة ًاه
بةصةةةةةةتؤتةوة بةةةةةةة ضةةةةةةٌلي ضةةةةةةاوديَزيتةوة و خةةةةةةؤَ
صةةةةجاردووة بةةةةة ثاريَش ةةةةاري و ضةةةةاوديَزيتةوة .داوات
هيَدةكةةةَ بةةةو تواُضةةتةي كةةة وةهييةةةكاُي خؤت ة ث ةيَ
َطري و عةةةةةةةرِئةُطيَش و ٓةةةةةةةر
ثاراصةةةةةةتووة هةةةةةةة غةةةةةةافو
صتةًلاريَلي صةركيَػ و ٓةةر بةةدكاريَلي دوور ،بةة
دةةةواًيَزي و ضةةةاكةي خةةةؤت جاريَشيةة و دواتةةةز بةةةة
تواُضة و ٓيَةةشي خةةؤت بةةؤ عةةويَؤ خةةؤَ طيَةزِةوة.
تةُيا تؤ بةتواُض و ُؤريَِدار و بةرثاي .
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َلي بة ُاوًةوة باُطةعةة بلةات  ،ئةةوة
ٓةركةصيَ خةه
هة ًِة و ئةوةي هيَ دةردةكةويَ كةة ٓةةًوو ئةواُةةي
هة صةر سةويو هيَي بيَ تواُاْ.
***
خودايةةةا دةًبةةةيؤ دابةةةزِاوَ بةةةؤ تةةةؤ و خةةةؤَ بةةةةتؤوة
بةصتؤتةوة ،بؤية هة كارةكاُدا ريٌَِاييٍ بلة ،بؤ ئةةوة
عةةةةتةي بةةةةؤ بةةةةةرسيي ئةًزةكةةةةةت و بةةةةةرسيي ثيَطةةةةةي
خؤعةويضتاُ صوودَ ثيَدة ةيةُيَ .
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(دةثي ئةمحةد) *

يةز ئةو دةضةآلتداز و شانا و داناية
َي (كوُةار)ي ُةةًزي
ئةًة كؤتزي بةٓةعتة هة صةر ضو
ٌةةةي ديَ ة و ئةةاواسي ث ةريؤسي خةةؤؼ دةخويَِيَ ة و
َضةةةةةؤساْ دةدات بةةةةةؤ ثةةةةةاد خةةةةةودا و
ًةةةةةش يَؤ بةةةةةة ده
يةكتاثةرصةةتاْ بةةؤ ؤرِةثةةاُي ُشيليَلةةي بةخغةةِدة و
َي
َةة كةة هةة ٓةةواه
دابزِاواْ ئا ادار دةكاتةوة بةةَ ٓةواه
َةةةةم و بةتواُضةة ة و بةة ةيَ ٓاوتةةةةا
خةةةةوداي خةةةةاوةْ ًوه
وةر ةةةةرياوة و خؤعةويضةةةةتاْ بةةةةؤ ُيغةةةةتطةي ثةةةةريؤس
َةيَ
ريٌَِايي دةكات ،دواتز بؤ ئةةَ د ةُةة رووُاكةة ،بو
ئةًةةة ةةةورةتزيّ د ةُةةة كةةة هةةة دةةةةي ُيَزدراوةكاُةةدا
تؤًةةار كةةزاوة و هةةة ريَطةيةةةوة راصةةيت هةةة ضةةةوتي ديةةا
َةيَ
دةكزيَتةوة و ٓةر ئةًزيَلي ريز ديا دةكزيَتةةوة ،بو
ئةةةةوة درةخةةةيت ئةةةةو رؤحةيةةةة كةةةة بةةةةري ًيوةكةةةاُي
خوداي بةتواُض و بةدةصةآلت و ًةسُي زتووة.
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ئةةةي ئةدةةةد ،داْ بةةةوةدا ب ةؤَ تةةةُيا ئةةةو خودايةةة و
دطةةةةة هةةةةةو كةةةةة بةدةصةةةةةآلت و ُؤريَِةةةةدار و بةةةةةٓيَش و
بةتواُضتة خودايةكي ديلة ُييةة كةة ُةاردي بةة ُةاوي
عةةةةةهي كةةةةة حةةةةةةة هةويةةةةةْ خوداوةيةةةةة و ئيٌَةةةةة ٓةةةةةر
ٓةًووًاْ بة فةرًاُي وي كاردةكةيّ.
َليِة ،ثيَزِةويةي هةة صةِووري خةودا بلةةْ كةة
َيَ خةه
بو
صةثيَِزاوة هة بةياُدا هةويةْ بةتواُضتيَلي ريةزةوة،
َةة ةيَ ئةةةةةو بةتواُضةةةةيت ُيَزدراوةكاُةة ةة و كتيَبةكةةةةةي
بو
دايلي كتيَبةكاُةة ،ئة ةةر ئيَةوة ثيَةي بةشآُّ ،ةةروةٓا
ئةةةةو كةةةؤتزة (رؤحةةةة) هةةةةَ زتووخاُةيةةةةدا وةبريتةةةاْ
دةٓيَِيَتةةةةوة و تةةةةُيا ئةةةةوةي هةةةة صةةةةرة بةةةة رووُةةةي
ئا ةةةةةادار بلاتةةةةةةوةٓ ،ةركةصةةةةةيَ ويضةةةةةيت بةةةةةا هةةةةةةَ
ئاًؤر اريياُة وبدات و ٓةركةصيَ ويضيت بةا ريَطةةي
َي هةةةَ
َليِةةة ،ئة ةةةر ُلةةؤه
َةيَ خةه
خةةودا بطزيَتةةة بةةةر .بو
ُيغاُاُة بلةْ ،ئيرت ثيَغرت بة ض ثاصاويَم بزِواتاْ بة
َلي
خ ةودا كةةزدووة ،ئةةةو ثاصةةاوة بٔيَِِةةةوة ئةةةي خةةةه
درؤسُْ ،ةةا ،صةةويَِدبيَ بةةةوةي رؤحةي ًةةؤ بةدةصةةتة،
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ٓةر يش ُاتواُّ و ٓةةر يش تواُضةيت ئةةوةياْ ُابيَة ،
ئة ةر ثغتيواُيي يةكديػ بلةْ.
ئةي ئةدةد ،ضاكةَ هة ثيَواريدا فةراًؤؼ ُةكةي ،
دواتةةز هةةة رؤر ارتةةدا بةةريي رؤرةكةةامن بلةةةرةوة ،دواتةةز
هة ةةد داًةةاوي و ُةةاًؤييٍ هةةةَ زتووخاُةةة دوورةدا و
هة ةةةد خؤعويضةةتٌِدا راص ة بةةة ،بةةة دةةؤريَ كةةة دد
ُة ؤرِي ،تةُاُةةت ئة ةةر بةةر َغةيَزي دورًِةاُيػ
كةةوت و ٓةرضةةي هةةة ئامساُةةةكاْ و سةويدايةةة ريَطةةةت
َي ئا زبةةةة بةةةؤ دورًِةةةامن و
هيَبطةةةزْ و وةكةةةو ًةعةةةخةه
كةوصةري ًاُةوة بؤ خؤعةويضتامن و هة وًاُلةراْ
ًةبة ،و ئة ةر تووعةي خةةَ يةاْ ًةةهووهي بووية هةة
ثيَِاوي ًِةدا ُيطةةراْ ًةبةة ،ثغة بةة خةودا ببةصةتة
كةةةةة خةةةةوداي تةةةةؤ و خةةةةوداي باووباثرياُتةةةةة ،ضةةةةوُلة
َلي بة ريَطةي وًزِاييدا دةرِؤْ و ديدي بيِيِياْ
خةه
ُيية ،بؤ ئةوةي بةة ضةاوي خؤيةاْ خةودا بِاصةّ ،يةاْ
بةةةةة ويَلاُيةةةةاْ ئآةُطةةةةةكاُي ببيضةة ة و ٓةةةةةروةٓا
كزدًةةةاُّ بةةةة عةةةايةت ئة ةةةةر تةةةؤ هةةةة عةةةايةتةكاُي ،
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ٓةروةٓا وًاْ بوو بةة ئةصةتةُل هةة ُيَةواْ خؤيةاْ و
َياُةةةةدا و ،ريَطةةةةةياْ هيَةةةةدة زيَ بةةةةؤ ةيغةةةة بةةةةة
ده
ريَطةكاُي خوداي بةاآل و ًةةسْ و ديةارة تةؤ هةة خؤتةدا
بزِوات سؤرتزة بةوةي خؤي هةةو دواُييةة دوور ةزت،
ئةةةوا خةةؤي هةةة ُيَزدراوةكةةاُي ثيَغةةرت دوور زتةةووة،
دواتز خؤي بةةسي ساُةي هةة بةراًبةةر خةودادآ ،ةةر هةة
َةةوة بةؤ تآةتايةة .ئةدةةد ،ئةةَ دةةةة
صةرةتاي ئةسةه
ئةسبةةةر بلةةة ،دواتةةز هةةة رؤرةكاُتةةدا بيخويَِةةةوة و هةةة
ئؤةزة زتووةكةةاْ ًةبةةة ،ضةةوُلة خةةودا بةةؤ خويَِةةةري
خةةةةؤي ثاداعةةةةيت صةةةةةد عةةةةةٓيدي داُةةةةاوة ،دواتةةةةز
خوداثةرصةةةةةةةتيي دِؤكةةةةةةةة و ًزؤظةةةةةةةةةةة و ٓةةةةةةةةروةٓا
ضةةةاكةيةكي خؤًا ةةةاْ بةةةة تةةةؤ داوة و ًئزةباُييةةةةن
هةويةةةْ خؤًاُةةةوة ،بةةؤ ئةةةوةي هةةة صوثاصةةطوسارةكاْ
بي  ،صويَِدبيَ بة خودا ٓةركةصيَ هة تةُطاُة ياْ هةة
خةًةةدا بيَة و ئةةةَ دةةةةة خبويَِيَتةةةوة بةةة راصةةتييةكي
رووْ ،ئةةةةةوا خةةةةودا خةًةكةةةةةي ودةبةةةةات و دةرووي
هيَدةكاتةوة و دةر اي عادي بةروويةدا ئةاوةآل دةكةات
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و ،ديارة ٓةر ئةو بةخغةِدة و ًئزةباُةة ،و صةوثاظ
بؤ خودا خوداي ٓةًوو دئاُياْ.
ئيِذةةا وي ئيٌَةةةوة ئةةةوة وةبةةري بٔيَِةةةوةٓ ،ةةةر كةص ةيَ
َةم و بةتواُضة
ُيغتةديَي عاري خوداي خاوةْ ًوه
و دواْ بوو ،هةواُةي بزِواياْ بة خودا كةزد و بةةوةي
هةةةةة رؤري ثةصةةةةآلُدا دةيِيَزيَةة ة و ريَطةةةةةي ريَبةةةةاسي
حةةياْ زتبووة بةر.
* دةث = لةوح
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بةناوي خوداي ثريؤشتس و طةشاوةتسةوة
ئةةةةي ئةةةةةوةي ُشيليةةة خواصةةةةتٌة و ةيغةةة ثيَةةة
ٓيواًةةة و  ،بةةة يادٓيَِاُ ة ئارةسووًةةة و ،ضةةووُة ُةةاو
ؤرِةثةةةةةةاُي صةةةةةةةروةريتةوة ًةبةمسةةةةةةة و ،وي تةةةةةةؤ
خواصتٌة وُ ،اوت ضارة بةخغةٌة و ،خؤعةويضةتي
رووُةةةاكيي صةةةيِطٌة و  ،ئاًةةةادةبووْ هةةةة حشوورتةةةدا
ئةوثةةةةةرِي خواصةةةةتٌة  .داوات هيَدةكةةةةةَ بيلةةةةةي بةةةةة
خاتزي ئةو ُاوةت كة ٓةًوو عارفةكاُ هة ريَطةيةوة
َةة فةزِيَ
هة ٓةواي دواًيَزيي عريفاُي خؤتدا خضتة باه
و ثريؤسةكاُة بةةؤ رايةةةخي ثريؤسيةةي ضةةاكةكاُ بةةزد،
واَ هيَبلةةةي روو هةةة رووخضةةارت بلةةةَ و تةًاعةةاي
وي تةةؤ بلةةةَ و صتايغ ةطؤت مب .ئةةةى ثةروةرُةةدة ًةةّ
غةيزي تؤَ فةراًؤؼ كةزدووة و ،رووَ هةة ئاصةؤكاُي
ضةةةةةةاكةي تةةةةةةؤ كةةةةةةزدووة و هةةةةةةة غةةةةةةةيزي تةةةةةةؤ دوور
كةوتووًةتةةةوة وٓ ،ةةاتووَ بةةؤ ئةةةو بارة ايةةةي تيايةةدا
رووُةةةاكيي رووخضةةةارت رووُةةةاكي كزدؤتةةةةوة .ئةةةةي
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خؤعةويضةةةةتٍ ،ئةةةةةوةَ بةةةةؤ دابةسيَِةةةةة كةةةةة هةةةةة صةةةةةر
ئةًزةكةةةي تةةؤ صةةةةاًطريَ دةكةةات ،بؤئةةةوةي ُةةةبادا
وًةةةةةاُي خوداُةُاصةةةةةاْ واَ هيَبلةةة ةات روو هةةةةةة تةةةةةؤ
وةربضةةةةرخيٍَِ .ديةةةارة تةةةؤ بةتواُضة ة و ُؤريَِةةةدار و
دةصةآلتدار و بةٓيَشي .
***

بةناوي خوداي ثريؤشتسةوة
ئةةةةي ئةةةةوةي بةةةةآلت دةرًةةةاُي ُشيلاُةةةة و َغة ةيَزت
خواصةةةةةةةيت ئةويِداراُةةةةةةةة و تةةةةةةةريت خؤعةويضةةةةةةةيت
عةةةةيداياُة و  ،دادوةرية ة ٓيةةةواي عاريفاُةةةة ،داوات
هيَدةكةَ بيلةي بة خاتزي خؤعةويضةتي و روُةآي
رووخضةةارت ،هةةة وي يةةةكتايي خؤتةةةوة ئةةةوةًاْ بةةؤ
داببةةةسيَِي كةةة هةةة تةةؤ ُشيلٌةةاْ بلاتةةةوة  .خودايةةا،
ئيِذا رةوتي ةاضةكامن راص بلةرةوة بةؤ ئةًزةكةةت
ٌَةةةةاْ بةةةةة رووُةةةةاكيي ساُيِةةة و صةةةةيِطٌاْ بةةةةة
و  ،ده
َوةي ُاوةكاُ ة رووُةةان بلةةةرةوة .خوداي ةا ئةةةوة
دةةةه
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ًةةةٍِ كةةةة رووَ هةةةة تةةةؤ كةةةزدووة و ٓيةةةواَ بةةةة دةةةواُيي
ضاكةي تؤ و ،دةركةوتؤ صةخاوة ةُديي تؤ ٓةيةة،
داوات هيَدةكةةةَ ،هةةةة دةر ةةاي ًئزةبةةةاُيي خةةؤت بةةيَ
َلاُتةدا ُةخمةيتةة ريةةشي
ئوًيَةدَ ُةكةةي  ،هةة ُةاو خةه
خوداُةُاصةةاُةوة .خودايةةا ًةةّ بةُةةدةي تةةؤَ و كةةورِي
بةُدةي تؤَ ،دامن بة تؤدا ُاوة هةة رؤرةكاُتةدا و رووَ
هةةة رؤخةةي يةةةكتاي كةةزدووة و داْ بةةة يةةةكتايي تةةؤدا
دةُةةيٍَ و خةةؤَ رادةصةةيت يةةةكتايي تةةؤ كةةزدووة و بةةة
تةةةةًاي هيَبةةةووردْ و هيَبةخغةةةيؤ تةةةؤَ و ،تةةةةُيا تةةةؤ
َي بةصةر ٓةر عةتيَلدا كةة خواسيةاري بية  ،دطةة
ساه
هةةةة تةةةؤ خودايةةةةكي ديلةةةةي ثايةًةُةةةدو هيَبةخغةةيَِةر
ُيية.
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بة ناوي ئةو كة بةضةز ناوةكاندا نؤزيَهدازة
َيَ خودايا خودايا ،بة بةخغػ و صةخاوة ةُدي
بو
خةةةةةةًٍ بزِةويَِةةةةةةوة و  ،بةةةةةة دةصةةةةةةآلت و تواُضةةةةةت
َةةة .خودايةا ،تةةؤ دةًبةيؤ رووَ هيَة
َةتيٍ را اه
صةةخو
كةةزدووة  ،كةةاتيَ خةةةَ و ثةةةرارة ه ةة ٓةةةًوو ويةكةةةوة
ةةةةًارؤًي داوة .ئةةةةي خةةةوداُي بةةةووْ و باآلدةصة ة
بةصةةةةةر ُةةةةةبيِزاو و بيِةةةةزاودا ،داوات هيَدةكةةةةةَ بةةةةةو
َضةوورِاُد
َةةكاُ ٓةه
ُاوةت كة هة ريَطةيةةوة ٓةةًوو ده
َي دةريةةاي دهؤظاُيةة و درةوعةةاُةوةي
و ،بةةة عةةةثؤه
رووُةةةةاكيي رؤعِايبةخغةة ة  ،لةةةةةي بةةةةة يةةةةةكيَم
هةواُةةةةي ٓةةةيض عةةةتيَم ُةةةةيتواُي ببيَتةةةة كؤصةةةح هةةةة
بةردًياُةةةةدا ،بةةةةؤ ئةةةةةوةي روو هةةةةة تةةةةؤ بلةةةةةْ ،ئةةةةةي
صةةةةروةري ُاوةكةةةاْ و ثةةةةروةرد اري ئامسةةةاْ .ئةةةةى
ثةروةرُدة وا دةبةيؤ هةة رؤراُةي تةؤدا ضةيٍ بةصةةردا
َٔاتؤ ُاوةكاُة ة و
ٓةةةاتووة ،داوات هيَدةكةةةةَ بةةةة ٓةةةةه
دةرضووُي شُطي صيفةتةكاُ  ،واَ هيَبلةي بتوامن
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خشًةةةةت بلةةةةَ و بتةةةوامن صتايغةةطؤت مب .تةةةةُيا تةةةؤ
بةتواُا و بةدةصةآلتي و عايضتةي رياكزدُي ُشا و
دوعاكا يةةةةةة  .ثاعةةةةةةزِا هةةةةةةةة دوا وتةًةةةةةةةدا داوات
هيَدةكةةةَ ،بةةة رووُةةاكيي رووخضةةارت كاروبةةارَ ضةةيَ
بلةةةي و ُ ،يةةاس و ثيَداويضةةتييةكامن دابةةو بلةةةي ،
َي
ئةةةوة تةةةُيا تؤي ة كةةة ٓةةةًوو سًاُةةداريَم عةةاية اه
تواُض و ٓيَشي تؤية و ئةواُةي ئا ةاداري ًةةسُي و
دةصةةةةةآلتي تةةةةؤْ .هةةةةة تةةةةؤ بةةةةةوووة خودايةةةةةن ُييةةةةة
بيضتةرو بةرصظدةر بيَ .
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يةز ئةو دةزكةوتووي بةطؤو بةتوانطت و شانا و داناية
خودايةةا ضةةةُدة ثاك ةذ و صتايغةةٌةُدي  ،ئة ةةةر ئةةةو
بةآلياُةةةةة ُةبووُايةةةةة هةةةةة ثيَِةةةةاوي تةةةةؤدا ،هةةةةة كويَةةةةوة
ثيَطةةةةةةكاُي ئةويِةةةةةداراُ دةردةكةةةةةةوتّ و  ،ئة ةةةةةةر
كارةصةةةاتةكاُي خؤعةويضةةةتيي تةةةؤ ُةبوايةةةة  ،بةةةة ض
عةةةةةتيَم كاروبةةةةةاري عةةةةةةيدابواُ رووْ دةكةةةةةزدةوة.
صويَِدبيَ بة ةورةيي تؤٓ ،اودةًي خؤعةويضةتاُ
فزًيَضةةةلي ضةةةاوةكاُياُة و ٓ ،ةةةاودةًي ٓةةةةواداراُ
َياُةةةةةةة و  ،خةةةةةةؤراكي ئةواُةةةةةةةي كةةةةةةة
َةةةةةةةي ده
ئاخوُاه
ًةبةصةةةةتياْ تؤيةة ةة ثارضةة ةة ةهي دطةرياُةةةةة .ضةةةةةُدة
عةةةرييِة راري يةةةاْ دةرضةةةووْ هةةةة ثيَِةةةاوي تةةةؤدا و،
ضةةةةُدة ئةةةاسيشة تةةةريي دورًِاُة ة بةةةؤ بةةةةرس را ةةةزتؤ
ثةةةةةةيظ  .خودايةةةةةا هةةةةةةوةي خةةةةةؤت دةخواسيةةة ة هةةةةةة
ئةًزةكةةةمت دةرخةةوارد بةةدة و ئةةةوةَ بةةؤ دابةسيَِةةة هةةة
خؤعةويضةةةتيي خةةةؤت كةةةة داتِةةةاوة .صةةةويَِدبيَ بةةةة
ةورةيي تؤ ،تةُيا ئةوةَ دةويَ كةة تةؤ دةتةةويَ و،
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عتيَلٍ خؤعِاويَ دطة هةوةي تؤ خؤع دةويَ .هة
َةتةكاُدا ،ثغتٍ بةة تةؤ بةصةتووة .خودايةا،
ٓةًوو حاه
داوات هيَدةكةَ ئةةوة دةرخبةةي بةؤ صةرخضةتؤ ئةةَ
ئةةةًزة ،ئةةةو كةصةةةي عةةياوي ُةةاوي تةةؤ و دةصةةةآلتي
تؤية ،بؤ ئةوةي هةة ُيَةواْ بةُدةكاُتةدا يةادَ بلةات و،
ئةةاآلي صةةةركةوتِ هةةة عاُغةةيِطةتدا بةةةرس بلاتةةةوة.
تةةةةُيا تةةةؤ بةتواُضةةةيت بةةةة صةةةةر ٓةةةةر عةةةتيَلدا كةةةة
بيخواسية  ،خودايةةةن ُييةة دطةةة هةةة تةةؤي ُؤريَِةةدار و
َةةةةةةةي
بةةةةةةةةرثا  .خودايةةةةةةةا تةةةةةةةؤ ضةةةةةةةةُدة ثاكيةةةةة ة  ،ده
خؤعةويضةةتاُ بةةة دةصةةةآلت و بةةة تواُضةةيت خةةؤت
بةٓيَش بلة ،بؤ ئةوةي ُةبادا ئةواُةةي هةة صةةر سةويةي
تةةةؤداْ بياُرتصة ةيَِيَ  ،دواتةةةز خودايةةةا وايةةةاْ هيَبلةةةة
َبيَّ هة ئاصؤكاُي ًةةسُيي تةؤدا و ،هةة دةركةةوتؤ
ٓةه
تواُضةةةةيت تةةةةؤدا دةربلةةةةةوْ .خودايةةةةا بةةةةة عةة ةيَواسي
دادثةروةري بياُزِاسيَِةوة و ،بةة رووُةاكيي بةةٓزةكاْ
َياْ رؤعّ بلةرةوة .تةةُيا تةؤ تةان و
و باعييةكاْ ده
تةةةةةُيا و بةةةةةٓيَش و ًةةةةةسُي  .داوات هيَدةكةةةةةَ ئةةةةةي
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خةةةةاوةُي ديَةةةةزيّ و صةةةةةروةري دئةةةةاْ و ًةبةصةةةةيت
ُةتةةةةوةكاْ بيلةةةةي بةةةة خةةةاتزي ُةةةاوي ًةةةةسُرتيِ ،
تةخيت صتةَ بطؤرِي بة تةخيت دادثةةروةريي خةؤت
َي
و  ،كورصةةيي بةةوغزايي و وداْ بةةة تةةةخيت ويَزِايةةةه
و دادثةةةةةةروةري .تةةةةةةُيا تةةةةةؤ بلةةةةةةري ئةةةةةةوةي كةةةةةة
خواسياري و ،تةُيا تؤ داُا و عارةساي .

يةز ئةو بةتوانطت و باآل و شانا و داناية
خودايةةا صةةوثاظ بةةؤ تةةؤ بةةةوةي ريٌَِايي ة كةةزدَ بةةؤ
دةرياي يةةكتايي خةؤت و ،ثيَغةةُطي ُيغةاُةكاُ و
رؤرٓةةةآلتي ئاصةةؤكاُ ث ةيَ ُاصةةاُدَ .داوات هيَدةكةةةَ
َةةةةةديَِي و بةةةةةا
ئةةةةةةي ئةةةةةةو كةصةةةةةةي بةرةبةةةةةةياْ ٓةه
َدةصةةةةوورِيَِي بةةةةة فزًيَضةةةةلي ئةويِةةةةداراُ هةةةةة
ٓةه
دووريي تؤدا و صةؤسي عةةيدابواُ بةؤ دوورييةاْ هةة
َةتةكاُةةدا واَ هيَبلةةةي
ُشيليتةةةوة ،تةةا هةةة ٓةةةًوو حاه
يادت هة صةر سارَ بيَ و ،هة خشًةةتي تةؤدامب و خةؤَ
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بةةةة ضةةةٌلي ضةةةاوديَزيتةوة ببةصةةةتٌةوة و دةصةةةتٍ بةةةة
داًيَؤ بةخغِدةييةوة ري بلةةَ .خودايةا ،ضةاوةكاْ
َزِعةةةةة  ،هةةةةةةةوةي بةصةةةةةةةر
فزًيَضةةةةةلي ئةةةةةةةوةياْ ٓةه
ياوةراُتةةةةدا ٓةةةةات .داوات هيَدةكةةةةةَ ئةةةةي صةةةةةروةري
دئاْ و دةصةآلتداري ُةتةةوةكاْ بيلةةي بةة خةاتزي
ُاوي ًةةسُرتيِ  ،تةةخيت صةتةَ بطؤرِية بةة تةةخيت
دادثةةةةةةروةري  ،و كورصةةةةةيي بةةةةةوغزايي و وداْ بةةةةةة
َي و دادثةروةري و ،تةُيا تةؤ بلةةري
تةخيت ويَزِايةه
ئةةةوةي خواسياريةة و ،تةةةُيا تةةؤ ساُةةا و عةةارةساي .
خودايا ديدي دآلْ بة رووُاكيي خؤري دادثةروةري
رووْ بلةرةوة ،بؤ ئةوةي ٓةًوو عتيَم بة رووُةاكيي
ئةةةو رووُةةان ببيَتةةةوة و ،هةةة ٓةةةًوو ثيَطةيةكةةدا ئةةاآلي
ُاوةكاُ و صيفةتةكاُ بةرسببِةوة .تةةُيا تةؤي كةة
ٓيض ٓيَشيَم هة بِ ُآيَِيَ وٓ ،يض ُةؤريَّ و ٓيَشيَةم
وواست ُاكةةات ،ضةةؤُ بويَ ة وةٓةةا دةصةةةآلت بةةةرِيَوة
دةبةي  .هة تةؤي ثةُةديار و ساُةا بةةوووة خودايةةكي
ديلة ُييةة .خودايةا ئةةي صةةروةرَ ،ئاييِةكةةت وواس
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َييةةةةاْ هةةةةة خةةةةؤت و هةةةةة
بةةةةووة بةةةةةوةي ئةواُةةةةةي ُلؤه
َياُلوتايةةة صةةةري ،خودايةةا بةةة
ُيغةةاُةكاُ كةةزد ٓةه
عةةةةةةيَواسي ٓيَشةكةةةةةةةةت بريِاسيَِةةةةةةةةرةوة .تةةةةةةةةُيا تةةةةةةةؤ
تواُضتٌةُد و دةصةآلتداري .
***
يةز ئةو لة ئاضؤكاني ئامساني ضةملاندندا يةلَديَت
ئةي خوداي ئيٌَة ،دةًاُبيِي رووًاْ هة تؤ كزدووة
و خؤًةةةةاْ بةةةةة ضةةةةٌلي ضةةةةاوديَزي و ضةةةةاكةي تةةةةؤوة
َي خشًةةتي ئةًزةكةةي تةةؤيّ و،
بةصةتؤتةوة وً ،ةذووه
ضةةاوةرِواُي دآيَِاُةةةكاُي دةةواًيَزي و بةخغةةِدةيي
تةةؤيّ ،داوات هيَدةكةةةيّ بيلةةةي بةةة خةةاتزي ئةواُةةةي
خيَزا و بة تاصةوة ٓةاتووْ بةؤ بارة ةاي فيةداكاري بةؤ
ضةةةاوثيَلةوتؤ خةةةؤت و دواُية ة و ،رؤحةةةي خؤيةةةاْ
داوة هةةةة ثيَِةةةاوي ُةةةاوي تةةةؤ و خؤعةويضةةةتيي تةةةؤدا،
ئةوةًاْ بؤ دابِيَي كةة هةة تةؤ ُشيلٌةاْ دةكاتةةوة و،
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ثغتطري اْ بلات بؤ كزدةوة ةهيَ كة هةة كتيَبةكةتةدا
فةرًاُ ثيَلزدوويّ .خودايةا ،ئيٌَةة بةُةدةي تةؤيّ و
هةةةة بةردةصةةةيت تةةةؤدايّ و ،اخنةةةةرة صةةةةر ريَطةةةةي
ئاصةةةؤي ضةةةاكةي خةةةؤت و دةريةةةاي بةخغةةةيِةكاُ ،
داوات هيَدةكةةةةةيّ ُآوًيَةةةدًاْ ُةكةةةةةي هةةةةةوةي هةةةةة
كتيَبةكةتدا داتبةساُدووة .تةُيا تؤ ئةو بةتواُضتةي
كةةةةة ٓةةةةةًوو فريعؤُةةةةكاْ و ور ةةةةةكاُي صةةةةةر سةوي
ُاتبةةةةسيَِّ .دةصةةةةآلتي تةةةؤ ساد بةةةووة و ،ئةًزةكةةةةت
دةركةةةةوت و ُيغةةةاُةكاُ دابةةةةسيَِزاْ .تةةةةُيا تةةةؤي
بةتواُض و ساُا و ريز و داُا.
***
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ئةةةةي ئةةةةوةي روخضةةةارت كةعبةةةةي ًِةةةة و ،دواُية ة
حةةةرةًي ًِةةة و ،وي تةةؤ خواصةةيت ًِةةة و ،يةةادي تةةؤ
ئارةسووًةةة و ،خؤعةويضةةتيي تةةؤ ٓةةؤ زَ دةكةةات و،
عيغةةةقي تةةةؤ بةةةوومن ثة ةيَ دةبةخغة ةيَ و ،يادكزدُة ة
ياوةري ًِة وُ ،شيلي ٓيواي ًِة و ،ةيغ بةة تةؤ
ئةوثةةةةةةةةرِي ئارةسووًةةةةةةةة و دوا داواكار ةةةةةةةة ،داوات
هيَدةكةةةةَ بة ةيَ ئوًيَةةةدَ ُةكةةةةي هةةةةوةي بةةةؤ باعةةةرتيّ
بةُدةكاُ تةرخاُ كزدووة ،ثاعاْ خيَزي ئةَ دُيا
و ئةو دُياَ ثيَ ببةخغي و ،تةُيا تةؤ دةصةةآلتداري
َلي  .دطةةة ه ةة تةةؤي بةخغةةِدة و صةةةخاوة ةُد
خةةةه
خودايةكي ديلة ُيية.
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بمَيَ خودايا خودايا
داْ بةةة تةةاكي و يةةةكتايي و بةةة ةةةورةيي و ًةةةسُي و
دةصةةةةآلتي تةةةؤدا دةُة ةيًٍَ ،ةةةّ بةُةةةدةي تةةةؤَ و كةةةورِي
بةُةةدةي تةةؤَ ،رووَ هةةة تةةؤ كةةزدووة و هةةة غةةةيزي تةةؤ
دابةةةزِاوَ و خواسيةةةاري دآيَِاُةةةةكاُي ضةةةاكةي تةةةؤَ،
داوات هيَدةكةةةةَ بيلةةةةي بةةةة خةةةاتزي بةةةاراُي ٓةةةةوري
ئامسةةةةاُي بةخغةةةةِدةيي و راسةكةةةةاُي كتيَبةكةةةةةت،
ثغةةتطرييٍ بلةةةي هةةةوةي خؤعةةتدةويَ و ثيَةةي راسي
َي
دةبي ة  .خودايةةا ئةًةةة بةُدةيةكةةة ثغةةيت هةةة خةةةياه
ثووض كزدووة و رووي كزدؤتة ئاصةؤكاُي بةزِوا و ،هةة
بةردةَ دةر اي ضاكةي تؤدا وةصتاوة و كارةكاُي بةة
تةةؤ صةةجاردووة و ثغةةيت بةةة تةةؤ بةصةةتووة .ئةةةوةي ثةيَ
بلةةة كةةة ئامسةةاُي دةةواًيَزي و دةريةةاي بةخغةةِدةيي
تؤ ثيَويضتيةتي بيلات .تةُيا تؤ بةتواُضة و ساُةا و
ريزية ة  .خودايةةةا ،داْ بةةةةوةدا دةُة ةيٍَ ،تةةةؤ هةةةة خةةةؤَ
ساُياري هة صةرَ سؤرتزة .ئةوةَ ثيَ بكِة كة هة تةؤوة
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ُةةشيلٍ دةكاتةةةوة و ،هةةةَ دُيةةا و هةةةو دُيةةادا صةةوودَ
ثيَدة ةيةةةةُيَ  ،تةةةةُيا تةةةؤي صةةةةروةري ة ةةردووْ و
َةةةوي باعةةةي و بةخغةةِدةيي هةةة دةصةةيت تؤدايةةة،
دو
دطة هة تؤي ٓةرة باؼ و ٓةرة بةخغِدة خودايةةكي
َلي ةعةةةاوة
ديلةةةة ُييةةةة .ةعةةةاوةيي(بةٓا) بةةةؤ خةةةةه
(بةةةةٓا) ئةواُةةةةي كةةةة ئةةةاراوةي ُةتةةةةوةكاْ ُةبووُةةةة
بةربةصةةة بةةةؤي هةةةةة خةةةةاوةُي ديَةةةةزيؤ ٓةصةةةةتاْ و،
وتيةةةاْ خةةةودا خةةةوداي ئيٌَةيةةةة كةةةة خةةةوداي تةةةةخيت
ًةسُة.
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بة ناوي خوداي ثريؤشتس و طةشاوةتس
خودايةةةا ضةةةةُدة ثاكة ةذ و صتايغةةةلزاوي  ،صةةةووتاُي
خؤ عةويضةةةةةةتاُ دةبيِيةةةة ة هةةةةةةة دووريةةةةةةي تةةةةةةؤ و
ُيطةراُيياْ هة بياباُي دووريدا كة عةةيداي ةيغة
بةةة تةةؤْ و ،داواي ُشيلبووُةةةوة هةةة تةةؤ دةكةةةْ .داوات
هيَدةكةةةَ بيلةةةي بةةة خةةاتزي ُاوةكةةةتٓ ،ةةةًوو عةةتيَم
ُشيم دةكاتةوة هةة بارة ةاي ئةًزةكةةت و صةرضةاوةي
صزووعةةةكةت و ثيَغةةةُطي ُيغةةاُةكاُ  ،بةةة ضةةاكة و
َيةةاْ خةةؤؼ
باعةةيي خةةؤت ئةةةوةياْ بةةؤ بِووصةةي ده
َِيةةا بلاتةةةوة .خودايةةا ،ويَ ة هةةة
بلةةات و ُاخيةةاْ ده
َةةةةي ُاخيةةةاْ دةبيَةة  ،بةةةة
َيةةةاْ و ئةةةاي و ُاه
صةةةؤسي ده
دةصةةةةيت ًئزةباُيةةة بيةةةةاُطزة ،و دواتةةةةز بياخنةةةةةرة
َةةةةةةةةكاُي ضةةةةةةةاوثيَلةوتِةوة ،كةةةةةةةاتيَ رووُةةةةةةةاكيي
ًاه
رووخضةةةةةةةارت تيغةةةةةةةم دةداتةةةةةةةةوة ،خودايةةةةةةةا ،تةةةةةةةؤ
بةخغةةةةِدةي و بةخغةةةةيؤ تةةةةؤ ٓةةةةةًوو عةةةةتةكاُي
زتؤتةةةةوة و ،ئةةةةوة تؤيةة كةةةة ًئزةبةةةاُي تةةةؤ ثةةيَػ
45

ئةواُةةةةةة كةةةةةةوت كةةةةةة هةةةةةة سةوي و ئامساُةةةةةداْ  ،بةةةةةة
ضزكةصةةةاتةكاُي بةخغةةيؤ خةةةؤت تةًاعةةةاياْ بلةةةة،
دواتةةةز بياُلةةةة بةواُةةةةي هةةةة دةوري حةةةةرةًي تةةةاكو
تةةةةُيايي تةةةؤدا دة ةةةةرِيَّ و ئةواُةةةةي بةةةةرثاْ ،كةةةاتيَ
رووُةةةةاكيي رووخضةةةةارت دةردةكةةةةةويَ  .تةةةةةُيا تةةةةؤ
بةتواُضةةةةةيت بةةةةةة دةصةةةةةةآلتةكةت و ُؤريَِةةةةةداري بةةةةةة
تواُاييةكةتةةةةوة ،دطةةةة هةةةة تةةةؤي بةةةةتواُا و بةةةةٓيَش و
ُؤرِيَِدار و بةرثا خودايةكي تز ُيية* .
* ُؤرِيِدار ًٔ :يٌّ
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يةز ئةو بيطتةز و بيهةزة
خودايةةةةا ضةةةةةُدة ثاكةة ةذي ! ئةةةةةي ئةةةةةوةي بةةةةة تةةةةؤوة
رووُاكيي واتاكاْ هة ئاصةؤكاُي ئامسةاُي دةربزِيِةدا
َٔات و ،دئاُةةةةةكاُي ساُضةة ة و ثةُةةةةدياري بةةةةة
ٓةةةةةه
َطةةةةةة راساُةةة ةدةوة ،داوات
رووُةةةةاكيي صةةةةةة اُدْ و بةه
هيَدةكةَ بيلةي بةة خةاتزي دةرياكةاُي ًئزةباُية و
ئامسةةاُي ضةةاوديَزي و بةةة ئةةةًزي ئةةةو كةصةةةي هةةة
َضةةةةةةؤساُ بةةةةةةؤ دةريةةةةةةاي عريفاُةةةة ة و
ريَطةيةةةةةةةوة ده
يةكتاثةرصتاْ بؤ خؤري بةخغيِ ريٌَِايي كزد ،بؤ
يادكزدُةة و صتايغةةةلزدُ ثغةةةتطرييي بةُةةةدةكاُ
بلةي  .دواتز ئةةوةياْ ثةيَ بةكِة كةة بزِية بةواُةةدا،
داُيةةةةةةاْ بةةةةةةة يةةةةةةةكتايي و تاكاُةةةةةةةيي تةةةةةةؤدا ُةةةةةةا و،
َييةةاْ هةةة
خؤعةةطوسةراُيي تؤيةةاْ ُة ؤرِييةةةوة وُ ،لؤه
حةةي تؤ ُةكزد وً ،غتوًزِياْ هةة صةةر ُيغةاُةكاُ
ُةكزد و ،رؤحي خؤياْ بةخ كزد بؤ بةرسكزدُةوةي
وتةي باآلت و دةرخضتؤ ئةًزةكةت ،ئةي صةروةري
47

ًةردَ هة صزووعيت ئافزاُدْ  .خودايا ،هة ئامسةاُي
ضاكةي خؤتدا باراُي ًئزةباُييةاْ بةصةةردا بباريَِةة
و ،ئةوةياْ ثيَ بكِة كة ضاوةكاُي ثيَ دة ةعةيَِةوة و
َِيةا دةبةّ،
َةكاُي ثيَ عاد دةبّ و ُاخةةكاُي ثةيَ ده
ده
تةُيا تؤي بةتواُض هة صةر ٓةرعتيَم بيخواسي و،
َ دايةةةة هةةةة
ٓةرضةةةي هةةةة خوداُغةةةيِيي ئةةةةًز و خةةةةه
دةصيت تؤداية ،ئةو كارة دةكةةي كةة دةةواسية و،
بةو دؤرة دةصةآلتزِاُي دةكةةي كةة دةتةةويَ  ،تةةُيا
تؤ خوداي تان و تةُيا و بةتواُض و صتايغلزاوي،
خودايةةةا دةًبةةةيؤ رووَ هةةةة تةةةؤ كةةةزدووة وٓ ،يةةةواي
دآيَِاُةةةةةةكاُي باعةةةةةة و بةخغةةةةةِدةيي تةةةةةؤَ .داوات
هيَدةكةةةةَ ئةةةةي خةةةودا ،بيلةةةةي بةةةة خةةةاتزي ًةعة ة ةر
(عةةةةةويَؤ بةةةةةةرثاكزدُي صةةةةةزووتي حةةةةةة ) و ًةةةةةةةاَ
(عةةويَؤ ٓةصةةتاُة صةةةرثيَ) و (سةًةةشةَ) و (صةةةفا) و
َةةةي خةةؤت كةةة كةةزدت بةةة
(ًش ةةةوتي ئةةضةةا) و بةةةو ًاه
َلي بةةاآل و رواُطةةةي غ ة ًةةةردَ و،
تةوافطةةةي خةةةه
بةةةةةوةي هةةةةة ريَطةيةةةةةوة ئةًزةكةةةةةت و دةصةةةةةآلتةكةت
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دةرخضةةةة ة و ُيغةةةةةةاُةكاُ دابةساُةةةةةةد و ئاآلكةةةةةةاُي
صةةةةةركةوتِ هةةةةة وآلتةكةتةةةةدا بةةةةةرس كةةةةزدةوة و ،بةةةةة
عةةيَواسي خةةة لزدْ راساُدتةةةوة و ،بةةؤْ و بةراًةةةي
صزووعت بؤي بزِييةوة ،بيَ ئوًيَدَ ُةكةةي هةةوةي
َضؤساْ هة
بزِيوتةتةوة بؤ ُشيلاْ هة بةُدةكاُ و بؤ ده
َلةكةةةةت ،تةةةةُيا تةةةؤي كةةةة بووُةةةةوةراْ عةةةايةتي
خةه
تواُضةةةت دةدةْ و ،ئة ةةةةرة رةخضةةةاوةكاْ عةةةايةتي
ًةةةةةسُي دةدةْٓ ،ةةةةيض كؤصةةةةجيَم ُاتواُيَةةةة بةةةةةرت
بطزيَة ة  ،تةةةةُيا تةةةؤي بةتواُضة ة و بةةةةٓيَش .خودايةةةا
صتايغي تؤ دةكةَ و صوثاظ بةؤ تةؤ ئةةي ًةبةصةتٍ،
داْ بةوةدا دةُيٍَ كةة ًةّ خةافو بةووَ و تةؤ ريٌَِايية
كزدَ بؤ ريَطةكةت وُ ،ةفاَ بووَ تةؤ فيَةزي ريَطةةكاُي
رةساًةُةةديي خؤت ة كةةزدَ و ،خةةةوتبووَ تةةؤ بيَةةدارت
كزدًةوة بؤ يادي خؤت و بؤ صتايغي خؤت .خودايا
ئةةةي ًةبةص ة و ٓيةةواَ صةةويَِدبيَ بةةة ةةةورةيي تةةؤ،
ئةةةَ بةُدةيةةةي تةةؤ داُةةي بةةة ب ةيَ تواُةةايي و ٓةةةراري و
َبووُةكةةةةي و
داًةةةاوي و وُاحةةةةكاُي خةةةؤي و خافو
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ُةفاًييةكةي خؤيدا ُاوة ،داوات هيَدةكةَ بيلةي بةة
خةةاتزي ُةةةاوة ُؤريَِدارةكةةةت بةصةةةةر ُاوةكةةاْ و ،بةةةة
عةةةةةثؤهةكاُي دةريةةةةاي ًئزةباُيةة ة  ،ئةةةةةي ئةةةةةوةي
ئامساُة ة ئافزاُةةةد و ،بةةةة كتيَبةةةة ًةسُةكةةةةت كةةةة هةةةة
ريَطةيةةةةةوة ُةتةةةةةوةكاُ ريٌَِةةةةايي كةةةةزد و ،تيايةةةةدا
صةةةةبارةت بةةةة ثةصةةةآلْ و دةركةوتةةةةكاُي و بةةةة كةةةاتي
ثةصآلْ و ًةردةكاُي ئا اداري بةُةدةكاُ كةزدةوة،
و كةةةةزدت بةةةةة ًةةةةذدةي خؤعةةةةي بةةةةؤ وةهييةةةةةكاُ و
ورِةعةةةةةةكار بةةةةةة دورًِةةةةةةةكاُ  ،كةةةةةة هةةةةةة ٓةةةةةةةًوو
َةتةكاُةةدا واَ هيَبلةةةي بةر ةةةي بةةةآلكاُ بطةةزَ و
حاه
ب ةزِوامن بةةة ئاصةةؤي باعةةةتدا و خةةؤَ بطةةزَ بةةة ضةةٌلي
ثةرصتِتةوة و كار بةوة بلةَ كة فةرًاُ ثيَلةزدَ هةة
كتيَبةكةتدا ،تةُيا تؤ بةخغِدة و دةص و دةرووُة
كزاوةية .و تةُيا تؤي خوداي ٓةًوو دئاُياُي.
خوداياُ ،ويَذ بلة بؤ صةروةري (يةصزو) و (بةة ا) و
َةكةةةةي و يةةةاراُي ئةواُةةةي كةةةة ٓةةةيض عةةةتيَم
بةةؤ بِةًاه
ُةةةةةيتواُي ريَطةةةةةياْ هيَبطزيَةة ة  ،هةةةةةوةي ئةًزةكةةةةةت
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َةةةوي ئافزاُةةدْ هةةة
صةةةرخبةْ ،ئةةةي ئةةةو كةصةةةي دو
دةصةةةيت تؤدايةةةة ،هةةةة تةةةؤي ساُةةةا و ثةُةةةديار بةةةةوووة
خودايةكي تز ُيية.

ثريؤشتس و باآلتس
كتيَبيَةةم وي ئيٌَةةةوة بةةؤ ئةةةو ةي ٓةةةر كةةة ةةويَي هةةة
باُطةواسي تةخ بةوو ،رووي هيَلةزد و ةوتي ،ئيِذةا
َيَ ئةةةي خؤعةويضةةيت عارفةةةكاْ.
ٓةةاواري كةةزد :بةةةه
ئةي ُةتةوةكةَ ئة ةر ويَ هةو باُطةواسة دةبيَ كةة
هةةةَ رؤراُةةةدا بةرسبؤتةةةوة هةةة دةور و بةةةري تةختةةدا،
وات هيَدةكات هة ٓةواي ُشيليٌدا بفزِية و ،دةختاتةة
خوداُغةةةةيٌِةوة و ،بةةةةؤ صتايغةةةةي خةةةةؤَ هةةةةة ُيَةةةةواْ
كةُيشةكة كؤيوةكا دا دةتٔيَِيَتة ؤ.
َة ة خةةةؤؼ
ٓةةةةروةٓا ئةةةةوةًاْ بؤتةةةؤ دابةساُةةةد كةةةة ده
بلات ،ديارة خوداي تؤ ٓةر ئةو باعةكاري رةصةةْ و
َِيابة هة ضةاكةي صةةروةرةكةت ،ثاعةزِا هةة
ديَزيِة .ده
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عةواْ و رؤراُدا يادي بلةرةوة ،ديارة ئةو باعرتيؤ
يادكةرةوةكاُةةةةة .خودايةةةةا ئةةةةةي خؤعةويضةةةةتٍ ،هةةةةة
ؤعةةةي زتووخاُةةةوة ةةويٍَ هةةة باُطةةةواست دةبيَ ة ،
ئةو بارة ايةي تيايدا تةةخيت ًةةسُيي تةؤ و تواُضة
تةةؤي صةةةةاًطرية .خودايةةا ،صةةةرًبخة بةةؤ ئةةةوةي هةةة
رؤرةكاُتةةةدا يةةةادت بلةةةةَ ،و هةةةة ُيَةةةواْ ٓةوادارُاتةةةدا
صتايغ بلةَ ،داوات هيَدةكةةَ بيلةة بةة خةاتزي ئةةو
ُاوةت ،كة ئاآلكاُي ئةًزةكةت بةو داكةوتزا هةة ُيَةواْ
بةُةةةةةةدةكاُ و ئاآلكةةةةةةاُي دةصةةةةةةةآلت هةةةةةةة ُيَةةةةةةواْ
َلةكاُتدا بةرس كزاُةوة ،هة دةر اي ضةاكةي خةؤت
خةه
دةرًِةكةي و ،هةوة بيَ بةرييٍ ُةكةي كةة بزِيتةةوة
بؤ كةُيشةكة كؤيوةكاُ كة روويةاْ كزدؤتةة ضةاكةت
َٔاتؤ فزوومسةةة ة  ،تةةةةةةُيا تةةةةةؤ بةخغةةةةةِدة و
و ٓةةةةةةه
صةخاوة ةُد و بةتواُض و ثةُدياري *.
* ثةُديار  :حليٍ
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مةشنرت و طةشاوةتس
ئةًة كتيَبيَلةة وي ئيٌَةةوة بةؤ ئةةوةي بةزِواي ٓيَِةا بةة
خةةةوداي ُؤريَِةةةدار و بةةةةرثا و ،صةةةةروةرةكةي خةةةؤي
ويض  ،ئةوةبو فةرًاُزِةوايةكي بيِزاوي ٓيَِا .ئة ةر
صةةيزي د ةُةةة ةورةكةة بلةةةي  ،دةبيِية خةةاوةُي
َييةاْ
ضارةُووظ هة ُيَواْ دةصيت ئةواُةداية كة ُلؤه
هة خوداي بةتواُض و خؤعةويض كزد .ئةو هة ةد
ئةوةي بؤي ٓات ،سًاُي بة يادي خودا دةكةويَتة ةؤ
َةةي هةةة
و ،ثيَةةي بةةةرةو ًةبةص ة ٓةةةُطاو دةُيَ ة و ،ده
َيَة و ،بةة ثةجنةةكاُي
صةر يادي خؤعةويض دةدوه
َيَة  .ئةةةي كةُيشةكةةة كؤيوةكةةةَ
َةبةةةُي بةةووْ دةدوه
تاه
بةةةَ يةةادة ُةةاوبزاوة يةةادي خوداكةةةتاْ بلةةةْ .خودايةةا
ئةةةةي خؤعةويضةةةتًٍ ،ةةةّ كؤيوةيةةةةكٍ هةةةة كؤيوةةةةكاُ
رووَ هةةة تةةؤ كةةزد و ب ةزِواَ بةةة تةةؤ ٓيَِةةا ،دواي ئةةةوةي
بةُةةةةدةكاْ روويةةةةاْ هةةةةة تةةةةؤ وةرضةةةةةرخاُد .خودايةةةةا
َةةةةكاُي ةةةةورةيي و
َلي ًاه
ِووصةةةة هةةةة صةةةةر خةةةةه
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خيَوةتي ًةسُي  ،دواتز لةة بةة يةةكيَم هةواُةةي بةة
دةوري تةةةةةةةةخيت ًةسُتةةةةةةةدا دةصةةةةةةةوورِاُةوة و ،بةةةةةةةة
َةكاُياْ رووياْ هة وي رةساًةُةديي تةؤ كةزد ،تةةُيا
ده
َةتةكاُةةدا ،بةةةسةيي بةةة
تةةؤي ب ةيَ ُيةةاس هةةة ٓةةةًوو حاه
بةُةةةدةكاْ و بةةةة ٓةواداراُتةةةدا بيَتةةةةوة و ،ئيِذةةةا هةةةة
داويَؤ ثاريَش اريي خؤتدا بياُجاريَشة ،تةُيا تةؤي بةة
تواُض و باآل و بةرس و ًةسْ.

ديَسيهرت و مةشنرت
ضةةةةُدة ثاكةةذي ئةةةةي خةةةودا ،ئا ةةةات هةةةة بةآلكةًةةةة و
ئةةةةوةي بةصةةةةةرًدا ٓةةةات ،هةواُةةةةةوة كةةةة بةدةورًةةةةدا
َيياْ هة ُيغاُة ةةورةكاُ
ةرِاْ ،هةو بةُداُةي ُلؤه
كةةةةةةزد و ،روويةةةةةةاْ هةةةةةةة دةركةوتِةةةةةةة ُوراُييةكةةةةةةةت
وةرضةةةةرخاْ ،صةةةويَِدبيَ بةةةة ةةةةورةيي تةةةؤ ،بةةةةآلكاْ
ةيغتِة رادةيةن كةة هةة ٓةةرًار ُايةةْ و ،ثيَِووصةي
دارِعةةة دةرةةةةةةتياْ ُايةةةةت ،داوات هيَدةكةةةةَ ئةةةةي
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َقيَِةةري سةوي و ئامسةاْ ،هةة
خاوةُي ُاوةكةاْ و خوه
صةر كاريَم ثغتطرييٍ بلةي كة ٓيض ُةبيَتة ريَطز هةة
بةردةَ ئةةوةدا يةادت بلةةَ و صتايغة بلةةَ وٓ ،ةيض
ٍَ ُةكات هةوةي فةةرًاُ ثيَلةزدووَ هةة
عتيَم صةرةاه
دةةةكاُتدا كة بة ئةًزةكةتةوة ثيَبةص مب ،بؤ كاريَ
َةةوة
صةرًي هةيَ رووت بلةةَ و بةةدةَ ٓةاوارةوة هةة ًاه
َلاُ و هةةةُاو
دةربضةةٍ ،بةةة ُةةاوي تةةؤوة هةةة ُيَةةواْ خةةةه
بةُدةكاُتةة ةدا يةةةةادي تةةةةؤ بٔيٌَِةةةةةوة و ،ئةةةةةوةي ًةةةةّ
راًجةرِاُد و ئةةوةي تةؤ فةةرًاُ ثيَةي كةزد و ،ئةةوةي
ًةةةةّ ئةةةةةجناًٍ دا هةةةةةوةي ُووصةةةةي  ،عةةةةةرِةُطيَشاُي
َلةكةةةت هةةة صةةةرَ كؤدةبِةةةوةوٓ ،ةرضةةي خؤيةةاْ
خةه
بياُةةةويَ هةةة ريَطةةةي تةةؤدا ئةةةجناًي دةدةْ .خودايةةا
ًةةةّ بةةةةدؤريَ خوهيةةةاي خؤعةويضةةةتيي تةةةؤَ ،كةةةةظ
ٓيَِدةي ًةّ خوهيةات ُةةبيَ  ،ئةًةة دةصةتةي ًِةة هةة
ُيَواْ دةصيت تؤدا ،و رؤحٍ رووبةرِووي رووخضةاري
تؤيةةةٓ ،ةرضةةي دةويَ ثيَةةي بلةةة بةةؤ بةرسكزدُةةةوةي
وتةكةةةةةةةت و ،دةرخضةةةةةةةتؤ ئةةةةةةةةوةي ثةُٔاُةةةةةةةة هةةةةةةةة
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ةجنيِةكاُي ساُضيت تةؤدا .تةةُيا تةؤ بةتواُضةيت هةة
صةةةر ٓةةةر عةةتيَم بيخواسي ة  ،و تةةةُيا تةةؤي ُؤريَِةةدار
بةصةر ئةو كةصةدا كة دةتةويَ .

بةناوي ئةوةي داييَهةز و شانا و ثةنديازة
كتيَبيَةةةةةم رةدةةةةةاْ دايبةساُةةة ةد هةةةةةة خوداُغةةةةةيِطةي
َلي
دةربزِيِ ةةوة و ،ديةةارة ئةةةوة رؤحةةي ريةةاْ بةةؤ خةةةه
دةرةتاْ ،خوداي ٓةًوو دئاُةكاْ بةةرسة .تيايةدا هةة
َيَةة  ،ديةةارة ئةةةوةي يةةادي خةةوداي
دةثةةي ًةسُةةدا دةه
خؤي بلةات ئةةوة خاُةداُةة .ئةةي (ًوحةمةةد) ةويَ
هةةةَ باُطةةةواس بطةةزة هةةة وي عةةلؤوة هةةة داري كوُةةاري
بةةةةرس هةةةة صةةةةر سةوي سةعفةراُة ةةوة ،ديةةةارة ٓةةةةر ئةةةةو
َةةةة .ببةةةة بةةةة وةسيةةةؤ عةةةِةباي
خةةةوداي ساُةةةا و ثيتؤه
رةداْ بؤ درةختةكاُي دةرةتةاْ و ثةروةردةكةةراُي
بةةةة ُةةةاوي خةةةودا دادثةةةةروةرة عةةةارةساكةتةوة .ئيٌَةةةة
َليةدا
ويضتٌاْ ئةوةت بؤ ياد بلةةيّ ،كةة بةةيادي خةه
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َبطزْ كة ٓةياُةة و،
ديَ  ،بؤ ئةوةي دةص هةواُة ٓةه
َضةةؤساْ بلةةةْ .ئيٌَةةة هةةةَ
روو هةةة خةةودا صةةةروةري ده
رؤراُةدا ،ئاًؤر اريي بةُدةكاْ دةكةيّ ،رووخضاري
دادثةروةري تيايدا تؤس و ةرد زتوويةتي و ،ؤُاي
ُةةةفاًي رووُةةان بؤت ةةوة و ،راسي ئةةةةو ئةةةتللزاوة و،
ضاو هة ئاصةوودةيي و وةفاداريةدا ثؤعةزاوة و ،بةةآل و
ةةةةةةيزاْ سؤربووُةةةةة و ثة اُةةةةةكاْ عةةةةلاوْ ،كةةةةةظ
ُاساُيَ ضي دةبيِيَ و ضي ُابيِيَ و ضةي ةوًزِاي
َيَ ةهؤ دةصة هةة
دةكات و ،ضي ريٌَِايي دةكات .بو
َبطزْ و ،دةص بدةُة ضةاكةكاري .هةة
خزاثةكاري ٓةه
َليدا بنب بة ثيَغةُل و ووُةي باؼ و ،بةنب
ُاو خةه
َلي يةةةةادي بٔيَِِةةةةةوة .دةبةةةيَ
بةةةةة ثةرِةيةةةةةن كةةةةة خةةةةةه
ٓةركةةةةظ خشًةةةةتي ئةًزةكةةةةي كةةةزد بةةةة ثةُةةةدياري
بةرثةةةةرض بداتةةةةوة وٓ ،ةةةةود بةةةدات ُةةةةفاًي هةةةة ُةةةاو
َةيَ هةة وتةكاُتاُةدا يةةكنب و
َليدا ةةآلضةؤ بلةات .بو
خةه
هةةةةة راوبؤضةةةةووُتاُدا ريَلبلةةةةةوْ و ،بةةةةةياُياُتاْ هةةةةة
ئيَواراُتةةاْ باعةةرت بلةةةْ و ،صةةبةيِيَتاْ هةةة دويَِيَتةةاْ
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باعةةةةةرت بيَةةة ة  .ضةةةةةاكةي ئةةةةةادةًيشاد هةةةةةة خشًةةةةةةت و
ثوختةبووُدايةةةةةُ ،ةةةةةن هةةةةةة ئةةةةارايػ و صةةةةةةروةت و
صةةةةةاًاُدا  .بةةةةةا ةضةةةةةةكاُتاْ ثريؤسبةةةةةّ و ثةةةةةاكنب هةةةةةة
صاختةكاري و وداْ و ٓةوةظ و ،كزدةوةكاُتاْ ثان
َةةةيَ ثةةةارةي بةةةةٓاداري
بةةةّ هةةةة وًةةةاْ و رياكةةةاري .بو
تةًةةةُتاْ هةةة خؤعةةطوسةراُييةكاُي ٓةوةصةةي ُاخةةدا
خةةةةةةر ًةكةةةةةةْ و ،كارةكاُتةةةةةاْ هةةةةةة بةررةوةُدييةةةةةة
تايبةتةكاُتاُةةدا صةةِووردار ًةكةةةْ .ئة ةةةر دةصةةتتاْ
كةةةةةوت خةةةةةر بلةةةةةْ و ،كةةةةاتيَ هةةةةة دةصةةةةيت دةدةْ،
َةبّ و داْ بةةة خؤتاُةةدا بطةةزْ ،ديةةارة دواي
بةحةوصةةةه
َييةكةدا
ٓةر تةُطاُةيةةن خؤعةيية و هة ةةد ٓةةًوو هيَو
َي و بةةيَ
رووُةةي ٓةي ةة .خؤتةةاْ دوور بطةةزْ هةةة تةًةةةه
ئةةةةوةسي ،و ثيَبةصةةةتنب بةةةةوةوة دئةةةاْ هةةةة ةةةةورة و
َةةي
بضةةوون و ثةةري و بيَةةوةرْ صةةوودي هيَةةوةردة زْ .بو
َلي و ،درِكةي وًةاْ
ُةكةْ تؤوي ُةياري هةة ُةاو خةةه
َةةةةيَ ئةةةةةةي
َةةةةة ثاكةةةةة رووُاكةكاُةةةةةدا بضةةةةيَِّ .بو
هةةةةة ده
خؤعةويضةةةتاُي خةةةةودا ،ئةةةةةو كةةةةارة ًةكةةةةةْ ثةةةةاكيي
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َةةةي خؤعةويضةةةيت هةةيَو دةكةةةات و،
خواردُةةةوةي سوآله
ئةةةةوةي ثةةةةتي خؤعةويضةةةيت دةثضة ةزِيَِيَ  .صةةةويَِد
دةخةةؤَ ،ئيَةةوة بةةؤ خؤعةويضةةيت ئةةافزيَِزاوُْ ،ةةةن بةةؤ
صةةةٓةُد و رن و كيِةةة .عةةاُاسي هةةةوةدا ُييةةة خؤتةةاْ
َةةةي ٓاورِة ةةةسي
َلةةة هةوةدايةةة كةةة رؤه
خؤعةةبويَ  ،بةه
خؤتةةةاْ خةةةؤؼ بويَة ة  .ضةةةاكة هةةةةوةدا ُييةةةة كةصة ةيَم
َلةةةةة هةوةدايةةةةة دئةةةةاُي
ُيغةةةةتٌاُي خؤعةةةةبويَ  ،بةه
خؤعبويَ  .هة رواُيِدا بة ثاكي بزِواُّ و هة دةصةتدا
َةدا فةراًؤعةلار
ثان بةّ و ،هةة سًاُةدا راصةتطؤ و هةة ده
ًةةةبّ .ثيَطةةةي ساُايةةاْ هةةة بةةةٓادا داًةبةةةسيَِّ و ،هةةة
ثيَطةةةةةةةي ئةةةةةةةو كةصةةةةةةة بضةةةةةةوون ًةكةُةةةةةةةوة ،هةةةةةةةو
دةصةةةآلتداراُةي هةةة ُيَواُتداُةةدا بةةة دادثةةةروةري كةةار
دةكةةةْ .داد بلةةةْ بةةة صةةةرباسي خؤتةةاْ و ،ئ ةاوةس بةةة
ضةةةكي خؤتةةاْ ،و هيَبةةوردْ و ضةةاكةكاري بةةة صةةيفةتي
َي ُشيلاْ عاد دةكات...
بةرستاْ و ،ئةوةي ده
(ضةزدةيةك لة دةثي حيكمةت)
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وشة ثةنًانةكاى
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يةز ئةو طةشاوةي طةشاوةتسة
ئةًةيةةة عةةلؤداري و ةةةورةيي كةةة ثيَغةةرت بةةة سًةةاُي
تواُضةة و ٓيَةةةش بةةةؤ ثيَػةًبةةةةراْ دابةةةسيَِزاوة .ئيٌَةةةة
بةةةةةةةوويّ دةوٓةةةةةةةةرةكاُيٌاْ وةر ةةةةةةةزت و ،كزاصةةةةةةةي
ثوختةةةةييٌاْ ثيةةةادا دابة ةزِي ويَة ةزِاي ثيةةةاوة ئاييِييةةةة
ضةةةةةاكةكاْ تةةةةةا وةفةةةةةاداربّ بةةةةةة ثةةةةةة اُي خةةةةةودا و
صةةةةةجاردةكاُي وي خؤيةةةةةاْ بدةُةةةةةةوة و دةوٓةةةةةةري
خوداثةرصيت بّ  ،هة سةوي رؤحدا هة بزاوةكاْ بّ.

ئةي كوزِي زؤح
َيَلةةةةي بةةةةاؼ و ضةةةةان و
هةةةةة صةةةةةرةتاي ئاخافتِةةةةدا ،ده
رؤعةةِ ٓةةةبيَ  ،بةةؤ ئةةةوةي صةةاًاُيَلي بةةةردةواَ و
ُةًز و تآةتايي ديَزيّ و رةصةُ ٓةبيَ .
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ئةي كوزِي زؤح
دادثةةةةروةري خؤعةةةرتيّ عةةةتة بةوًةةةةوة ،ثغةةةيت هة ةيَ
ًةكة ئة ةر حةس بة ًّ دةكةي و هيَي خافو ًةبة ،بؤ
ئةةةةةوةي دةصةةةةتجان بيةة ة بةةةةؤ ًةةةةّ و ،تةةةةؤيػ بةةةةةوة
صةردةكةوي بة ضاوي خةؤت عةتةكاْ ببيِية ُ ،ةةن
بة ضاوي بةُدةكاْ و ،بة ساُياريي خؤت بشاُية ُةةن
بة ساُياريي كةصيَم ،هة وآلتدا تئَشريَ كة دةبيَ ضةؤْ
بيَةةةة  .ئةةةةةةوة هةةةةةو عةةةةةتاُةية ًةةةةّ بةةةةةة تةةةةةؤَ داوة و،
ضاوديَزيي ًِة بؤ ت  ،هة بةرضاوي بطزة.

ئةي ئادةمصادة
َي بوو ةةوة
ًّ هة هةًيَذبووُي خةؤَ و ٓةةر هةة ئةةسةه
ساُيٍ ضةُدة تؤَ خؤعدةويَ  ،تؤَ ئافزاُد و ،ويَِةةي
خةةةةةةؤًٍ ثةةةة ةيَ بةخغةةةةةةي و ،دةةةةةةواُيي خةةةةةةؤًٍ بةةةةةةؤ
دةرخضتي .
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ئةي ئادةمصادة

ئافزاُةدُي تةةؤَ خؤعويضة بؤيةةة تةةؤَ ئافزاُةةد ًِ .ة
خؤعةةبويَ  ،بةةؤ ئةةةوةي يةةادت بلةًةةةوة و هةةة رؤحةةي
رياُدا تؤًار و ديَطريت بلةَ.

ئةي كوزِي بووى

ئةةةي بةُةةدة ئةةةوة بشاُةةة ،دةب ةيَ ًِ ة خؤعةةبويَ بةةؤ
ئةةةةوةي تةةةؤَ خؤعةةةبويَ  ،ئة ةةةةر ًِة ة خؤعةةةِةويَ
ٓةر يش تؤَ خؤعِاويَ .

ئةي كوزِي بووى

رةساًةُةةديي تةةؤ خؤعةويضةةتيي ًِةةة و بةٓةعةةيت تةةؤ
ةيغةة بةةةة ًِةةةة .وةرة ُاويةةةةوة و خةةةؤت دواًةخةةةة،
ئةًةيةةةة هةةةة خوداُغةةةيؤ باآلًةةةاْ و هةةةة عةةةلؤداريي
صتايغلزاوًاْ بؤ تؤ ُووصزاوة.
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ئةي ئادةمصادة
كةةة ًِ ة خؤعةةبويَ ثغ ة هةةة خةةؤت بلةةة و ،ئة ةةةر
رةساًةُةديي ًِة دةويَة ضةةاو هةة رةساًةُةديي خةةؤت
بجؤعةةة ،بةةؤ ئةةةوةي هةًِةةدا بتويَيتةةةوة و ًةةّ هةةة تةةؤدا
يٌَِةوة.

ئةي كوزِي زؤح
ئةوةُةدة ئاصةةوودةيي بةؤ بزِاوةتةةةوة كةة هةةةخؤت روو
وةربضةرخيَِي و روو هة ًّ بلةي  ،ضوُلة دةبيَ بة
ُاوي ًةُّ ،ةةن بةة ُةاوي خؤتةةوة عةاُاسي بلةةي و،
ثغةةةة بةةةةة رووخضةةةةاري ًةةةةّ ببةصةةةةتي ُ ،ةةةةةن بةةةةة
رووخضةاري خةؤت ،ضةةوُلة تةةُيا ًةّ حةةةس دةكةةَ هةةة
صةرووي ٓةًوو عتيَلةوة خؤعةويض مب.
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ئةي كوزِي بووى
خؤعةويضةةةتيي ًةةةّ ةةةةةآلي ًِةةةةٓ ،ةركةصة ةيَم ٓاتةةةة
ُاويةوة رس اري دةبيَ وٓ ،ةركةصةيَم ثغةيت تيَلةزد
وًزِا دةبيَ و هةُاو دةضيَ .

ئةي كوزِي طوشازشت
ةةآلكةةةي ًةةّ تؤية وةرة ُاويةةةوة ،بةةؤ ئةةةوةي بيَةةوةي
بي  .خؤعةويضيت ًّ هة تؤدايةة هةة خؤتةدا بيِاصةة،
ئةودا ًّ هة ُشيلي خؤتةوة دةبيِي .

ئةي كوزِي بووى
ضةةزاغدامن تؤية و ضةةزاي ًةةّ هةةة تؤدايةةة ،بةةةوة خةةؤت
رووُةةان بلةةةرةوة و بةةةةدواي غةةةيزي ًِةةدا ًة ةةةةرِيَ،
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َقاُةةةةةةةدووة و
ضةةةةةةةوُلة ًةةةةةةةّ تةةةةةةةؤَ بةةةةة ةيَ ُيةةةةةةةاس خوه
خؤعطوسةراُيي سؤرَ بةصةرتدا رراُدووة* .
* ضساغداى  :مشكاة

ئةي كوزِي بووى
بةةةة دةصةةةيت ٓيَةةةش تةةةؤَ دروصةة كةةةزد و ،بةةةة ثةجنةةةةي
َقاُةد و ،دةوٓةةري روُةآيي خةؤًٍ
تواُض تةؤَ خوه
هة تؤدا صجارد ،هة ٓةًوو عتيَلدا ثةةُاي ثةيَ ببةة ،هةة
َةةة و بزِيةةاري ًةةّ
بةةةر ئةةةوةي دروصةةتلزاوي ًةةّ كاًو
ديَبةديَ دةكزيَ  ،وًاُي هيَ ًةكة و هةوةدا دوودد
ًةبة.

ئةي كوزِي زؤح
َةًةُةةةةد ئافزاُةةةةد ،ضةةةةؤْ دةبيتةةةةة ٓةةةةةرار و،
تةةةةؤَ دةوه
بةتواُضة تةةؤَ دروصة كةةزد ،بةضةةي سةبةةووْ دةبية
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و ،هةةة دةوٓةةةري ساُض ة تةةؤَ دةرخض ة  ،بؤضةةي هةةة
غةةةةةةيزي ًةةةةةّ ساُضةةة ة وةردة زيةةة ة و ،هةةةةةة ةةةةةةورِي
خؤعةويضيت تؤَ خؤعة كزد ،ضؤْ خؤت بة غةةيزي
ًِةوة ًذوود دةكةي ؟ ضاوت بلةرةوة بةؤ ئةةوةي هةة
خؤتةةةدا بةةةيؤ ،كةةةة بةةةةرثا و بةتواُضةةة و بةةةةةٓيَش
بةتواُاَ.

ئةي ئادةمصادة
تؤ صاًاُي ًؤ و صاًاُي ًّ هةُاو ُاضيَ  .ضؤْ هة
هةُاوضووُي خؤت دةتزصي و ،تؤ رووُاكيي ًةؤ و
رووُاكيي ًّ خاًؤؼ ُابيَ  ،ضؤْ هة خاًؤعبووُ
ُيطةةةةةراْ دةبيةةة و ،تةةةةؤ بةٓا( ةعةةةةاوةي)ي ًةةةةؤ و
بةٓا( ةعةةةةاوة)ي ًةةةةّ ثةةةةةردةثؤؼ ُاكزيَةةةة و ،تةةةةؤ
كزاصةةي ًةةؤ و كزاصةةي ًةةّ تووعةةي بةةةآل ُابيَ ة  ،هةةة
خؤعةويضتييةكةتدا بؤ ًةّ حبةصةيَوة ،بةؤ ئةةوةي هةة
ئاصؤي باآلدا دؤسيتةوة.
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ئةي كوزِي طوشازشت
روو بلةةةرة رووخضةةارَ و ثغةة بلةةةرة غةةةيزي ًةةّ،
ضةةوُلة دةصةةةآلتي ًةةّ دةًيَِيَتةةةوة و ٓةةةر يش هةةةُاو
ُاضيَ و ،صةاًاُي ًةّ بةردةواًةة و ٓةةر يش ةؤرِاُي
بةصةةةردا ُايةةةت ،و ئة ةةةر داواي غةةةيزي ًِةة كةةزد
ُايدؤسيتةةةوة ،ئة ةةةر هةةة بووُةةدا ُةًزييةةةكي ئةةةسةهي
بجغلِي .

ئةي كوزِي زووناكي
غةيزي ًّ فةراًؤؼ بلة و هة دةوٓةري ئةًزةكةًةدا
ٓؤ زي ئةَ رؤحةَ ببة ،رووي هيَ بلة.
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ئةي ئادةمصادة
ًّ تؤ بيَ ُياس دةكةةَ هةة غةةيزي ًةّ و ،دطةة هةة ًةّ
َجغةةتيَم ًةكةةة ،ضةةوُلة ٓةةةر يش غةةةيزي ًةةّ
داواي ثاه
ُياسي تؤ ثزِ ُاكاتةوة.

ئةي كوزِي زؤح
عتيَلٍ هيَ داوا ًةكة كة ئيٌَة خؤَاْ ُاويَ بؤ تؤ،
دواتةةةةز راسي ببةةةةة هةةةةةوةي بةةةةؤ رووخضةةةةاري تؤًةةةةاْ
بزِيوةتةةةوة ،ضةةوُلة ئةًةةة كةةة صةةوودي ٓةةةبيَ بةةؤت
ئةوةية ثيَي راسي بي .

69

ئةي كوزِي دميةني باآل
ًةةّ رؤحيَلةةي خةةؤًٍ هةةة تةةؤدا صةةجاردووة ،بةةؤ ئةةةوةي
ببي بة خؤعةويضتيَلٍ ،بؤضةي ديَتٔيَغةتٍ و داوات
كزد كةصيَلي ديلة بلةي بة خؤعةويضيت خؤت؟

ئةي كوزِي زؤح
ًةافٍ بةةة صةةرتةوة سؤرة فةةةراًؤؼ ُاكزيَة و ،ضةةاكةَ
بةصةةةرتةوة ًةسُةةة ُاثؤعةةزيَ و ،خؤعةويضةةتيٍ هةةة
تؤدا ٓةية ثةُٔاْ ُاكزيَ و ،رووُاكيٍ بؤ تؤ بيِةزاوة
ُاعاردريَتةوة.
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ئةي ئادةمصادة
هة درةخيت ةعاوة ًيوةي خةاويٍَِ بةؤت بزِيوةتةةوة،
ضةةؤْ خةةؤت هةيَ ودا و بةةةوة راسي بووية كةةة ُةةشًرتة.
بطةرِيَوة بؤ ئةوةي بؤتؤ باعرتة هة ئاصؤي باآلدا.

ئةي كوزِي زؤح
َِةةد ئافزاُةةدووة  ،خةةودي خةةؤت ُةةشَ كةةزدةوة.
تةةؤَ بو
صةركةوةرةوة بؤ ئةوةي بؤي ئافزيَِزاوي.

ئةي كوزِي نابيهايي
باُطةةة دةكةةةةَ بةةةؤ ًاُةةةةوة و تةةةؤ بةةةة دواي ُةًاُةةةدا
دة ةةةرِيَي  ،بةةة ضةةي دوورةثةةةريَشي هةةةوةي خؤَةةاْ
دةويَ و ،رووت هةوة كزد كة خؤت خؤع دةويَ .
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ئةي ئادةمصادة
صِووري خؤت ًةبةسيَِةة و عةتيَم ًةةخواسة كةة ُةابيَ
بؤ تةؤ بيَة  ،كزُِةووؼ ببةة بةؤ روخضةاري خوداوُةدت
كة خوداُي تواُض و دةصةآلتة.

ئةي كوزِي زؤح
خةةةؤت سي ًةكةةةة بةةةة صةةةةر ٓةةةةراردا بةةةةوةي عةةةاُاسي
بةخؤتةةةةوة بلةةةةي  ،ضةةةوُلة ًةةةّ هةةةة ثيَغةةةي ئةةةةوةوة
َةةةةةةتيَلي خزاثتةةةةةدا دةبيةةةةةٍِ و،
دةرِؤَ و ،تةةةةةؤ هةةةةةة حاه
تآةتاية ُةفزةت هيَدةكةَ.

ئةي كوزِي بووى

َي
ضؤْ خةوعةكاُي خؤتة فةةراًؤؼ كةزد وً ،ةذووه
خةوعي بةُدةكامن بووي ٓ .ةركةصيَ وةٓا بيَ ئةوا
هةويةْ ًِةوة ُةفزيؤ هيَدةكزيَ .
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ئةي ئادةمصادة
َةةدار
َةي كةظ ٓةُاصةة ًةةدة ًاداًةةكي تةؤ ٓةه
بة ٓةه
بي و ،ئة ةر بة غةيزي ئةوةوة رةفتةار بلةةي  ،ئةةوا
َي ئةوةَ.
تؤ ُةفزيّ هيَلزاوي و ًّ عاية اه

ئةي كوزِي زؤح
َلي دةكةةةات
بة ةزِوات ٓةةةةبيَ ئةةةةوةي فةةةةرًاْ بةةةة خةةةةه
دادثةروةربّ و هة خؤيدا خزاثةة دةكةات ،ئةةوة هةة ًةّ
ُيية تةُاُةت ئة ةر هة صةر ُاوي ًِيػ بيَ .
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ئةي كوزِي بووى
عةةةتيَم ًةةةةدةرة ثةةةايَ كةصةةيَم كةةةة بةةةؤ خةةةؤت خؤعةة
َيَ كة بةة كةزدةوة ئةةجناًي
ُاويَ و ،ئةو عتةيػ ًةه
ُادةي  ،ئةًة ئةًزي ًِة بؤ تؤ بةو ثيَية كار بلة.

ئةي ئادةمصادة

دةصةةة ًةةةةةُيَ بةةةةة رووي بةُدةًةةةةةوة ،ئة ةةةةةر داواي
عةةةتيَلي هيَة ة كةةةزد ،ضةةةوُلة رووي ئةةةةو رووي ًِةةةة،
عةرًٍ بتطزيَ.

ئةي كوزِي بووى
رؤراُةةة هيَجزصةةيِةوة هة ةةةد خؤتةةدا بلةةة ،بةةةر هةةةوةي
َةةدا بلزيَ ة  ،ض ةوُلة هةةة ث ةزِ ًةةزدْ
هيَجزصةةيِةوةت هة ةه
ريَطةةةت ثيَةةدة زيَ و ،ئةةةودا هةةة خؤتةةدا هيَجزصةةيِةوة
دةكةي .
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ئةي كوزِي نابيهايي
ًةةزدمن كةةزدووة بةةة ً ةذدة بةةؤ ت ،ضةةؤْ هةةةوة خةفةةةت
دةخؤي ة و ،روُةةآيٍ كزدؤت ةة رؤعةةِاي بةةؤ ت ،ضةةؤْ
خؤتي هيَ دةعيَزيتةوة.

ئةي كوزِي زؤح
بةةةة ًةةةذدةي روُةةةآي ًش يَِيةةة دةدةًةةةيَ ،دة ًةةةذدة
وةر زة و ،بؤ بارة اي ثريؤس باُطةعةت دةكةَ تيايدا
خؤت ةايٍ بلة ،تا ٓةتآةتاية حبةصيَيتةوة.

ئةي كوزِي زؤح
ضةةةؤْ خةفةةةةت دةخؤية ة هةةةة كاتيَلةةةدا رؤحةةةي ثةةةريؤس
ًش يَِيي ٓؤ زي ثيَدةدات و ،ضؤْ خةؤت هةة رؤحةي
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ئةةةًز ودةدةيةة هةةة كاتيَلةةدا ثغةةتطريي دةكةةات بةةؤ
ئةًزةكةةة و ،ضةةؤْ ةةوًزِا دةبيةة هةةة كاتيَلةةدا ُةةوري
رووخضار هة ثيَغتةوة دةرِوات.

ئةي ئادةمصادة
خةفةةةةةت ًةةةةةخؤ تةةةةةُيا هةةةةة دووريةةةةي ئيٌَةةةةة ُةةةةةبيَ و،
خؤعةةحاد ًةبةةةة تةةةةُيا هةةةة ُشيلةةةي ئيٌَةةةة و ةرِاُةةةةوة
بؤوي ئيٌَةدا ُةبيَ.

ئةي ئادةمصادة
َ ة خؤعةةحاد ببةةة ،بةةؤ ئةةةوةي عةةياوي
بةةة عةةاديي ده
ئةةةةوة بية ة بيَيتةةةة ديةةةداري ئيٌَةةةة و ،ببيتةةةة ئاويَِةةةةي
دواُيٍ.
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ئةي ئادةمصادة
َةكةَ و،
خةةةؤت رووت ًةكةةةةرةوة هةةةة دةةةواُيي صةةةيجاه
َةكاُي ئةاوَ،
خؤت بيَ بةري ًةكة هةة دةواُيي ئةصةتيَو
بؤ ئةوةي ُةبادا تيِوويةتي هة صةةرًةدييةتي خةودي
َضِيَ .
ًِدا تةُط ثئَةه

ئةي كوزي بووى
ثيَبةصةةةة ة ببةةةةةةة بةةةةةةة صةةةةةةِووري ًِةةةة ةةوة هةةةةةةة بةةةةةةةر
خؤعةويضةةةةتيي ًةةةةّ ،دواتةةةةز بةةةةؤ دةصةةةةتةبةركزدُي
رةساًةُةديي ًةةّ ،ئةةوةي حةةةسي هيَدةكةةةي ةةدةغةةةي
بلة هة خؤت.
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ئةي ئادةمصادة
فةرًاُةةةةةةكامن ثغةةةةةتطويَ ًةخةةةةةة هةةةةةة بةةةةةةر خةةةةةاتزي
دواُييةكةةةَ و ،ئاًؤر ارييةةةكامن فةةةراًؤؼ ًةكةةة هةةة
بةر خاتزي راسيلزدمن.

ئةي ئادةمصادة
هةةةة ثيَدةعةةةيت ُابيِاييةةةدا رابلةةةة ،دواتةةةز خيَزابة ةة هةةةة
ؤرِةثةةاُي ئامساُةةدآ .ةةةر يش ُاحةص ةيَيتةوة ًة ةةةر
بةةةةوةي ًولةضةةةي ئةًزةكةةةةًاْ بية ة و هةةةة رووًاُةةةدا
هةخؤت ببيتةوة.

ئةي ئادةمصادة
ئةًزةكةةةَ ًةةةسْ بلةةة بةةؤ ئةةةوةي راسة ًةسُةةةكاُ بةةؤ
دةرخبةَ و ،روُآيية ديَزيِةكاُ بؤ خبةًة روو.
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ئةي ئادةمصادة
ًولةضي ًّ بة  ،بؤ ئةوةي خاكي مب بؤ ت و ،ياوةري
فةةةرًامن بةةة  ،بةةؤ ئةةةوةي هةةة دةصةةةآلتدا صةةةركةوتوو
بي .

ئةي كوزِي بووى

هةةةةةةة صةةةةةةةرسةًيٌِ دا يةةةةةةادَ بلةةةةةةة بةةةةةةؤ ئةةةةةةةوةي هةةةةةةة
ئامساُةكةًدا يادت بلةَ ،بؤ ئةوةي ضاوي تةؤي ثةيَ
رؤعّ ببيَتةوة و ضاوي ًؤ ثيَ رؤعّ ببيَتةوة.

ئةي كوزِي تةخت
بيضةةتِ بيضةةتٌِة  ،ثيَةةي ببيضةةتة و ،ضةةاوت ضةةاوًة
ثيَي ببيِة ،بؤ ئةوةي هة ُٔيَِيتدا بؤ ًةّ ثريؤسييةةكي
بةرس ببيِية و ،هةة خؤًةدا ثيَطةيةةكي بةةرست ثيغةاْ
بدةَ.
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ئةي كوزِي بووى
هة ريَطةي ًِدا عةٓيد ببة بةوةي هة ًةّ راسي بية و
صوثاصةةطوساري بزِيةةاري ًةةّ بي ة  ،ئةةةوا هةةة وًةةةسي
ًةسُي هة ثغيت خيَوةتةكاُي ةورةييدا ،هة ةيَ ًِدا
دةحةصيَيتةوة.

ئةي ئادةمصادة
بةةري هةةة ئةًزةكةةةت بلةةةرةوة و هةةة كارتةةدا تةةة بري بلةةة،
ئايةةا حةةةس دةكةةةي هةةة ُةةاو ديطةةةدا زي ة  ،يةةاْ هةةة
ريَطةةةي ًِةةدا هةةة صةةةر خةةان عةةةٓيد ببي ة و ،ببيتةةة
ثيَغةُطي دؤسةكةَ و دةركةوتي روُآيٍ هة صةرووي
بةٓةعتدا ،ئةي بةُدة دادثةروةر بة.
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ئةي ئادةمصادة
صةةةويَِد بةةةة دةةةواُيٍ ،صةةةووربووُي ةةةةذت بةةةة خويَِة ة
َقاُةةةةدُي ٓةةةةةردوو
بةةةةةوي ًِةةةةةوة ةةةةةورةتزة هةةةةة خوه
ةةةردووْ و رووُةةاكيي دِؤكةةة و ًةةزؤظ تيايةةدا ،ئةةةي
بةُدة تيَلؤعة.

ئةي ئادةمصادة
ٓةةةةةر عةةةةتةو ُيغةةةةاُةي خةةةةؤي ٓةيةةةةة وُ ،يغةةةةاُةي
خؤعةويضةةيت ئؤةزة زتِةةة هةةة دادثةةةروةريي ًِةةدا و،
ئؤةزة زتّ هة بةآلي ًِدا.
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ئةي ئادةمصادة
خؤعةويضةةيت راصةةتطؤ تلاًةُةةدي بةآليةةة وةن داواي
وُاحلةةار بةةؤ هيَبةةووردْ و تاواُبةةار بةةؤ ًئزةبةةاُي و
بةسةيي.

ئةي ئادةمصادة
ئة ةةةر هةةة ثيَِاوًِةةدا تووعةةي بةةةآل ُةةةبي  ،ضةةؤْ بةةؤ
راسيلةةزدمن ريَطةةةي راسيبةةواْ دة زيَتةةة بةةةر و ،ئة ةةةر
تووعي ُاخؤعي ُةةبي هةخؤعةيي ةيغة بةة ًةّ،
ضةةؤْ هةةة بةةةر خؤعةويضةةتيي دةةواُيٍ رووُةةاكي ثيَ ة
دة ات؟
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ئةي ئادةمصادة
َةيةة
َةتةكةي ئا ز و تؤه
بةآلي ًّ ضاوديَزيلزد ة رواه
وُ ،اوةكةيغةةي ُةةور و بةسةييةةة بةةؤي ،ب ةزِؤ بةةؤ ئةةةوةي
ببيةة بةةةة ُةةةوريَلي تآةةةةتايي و رؤحيَلةةةي رةصةةةةْ و
ديَزيّ ،و بشاُة ئةوةية ئةًزي ًّ.

ئةي ئادةمصادة
َ ثيَي خؤؼ ُةبيَ و،
ئة ةر تووعي خيَز بووي ده
ئة ةر تووعةي ًةةهووهي بووية خةفةةتي ثةيَ ًةةخؤ،
ضوُلة ٓةردووكياْ هة يةةن كاتةدا ُةاًيَِّ و ،هةة يةةن
صةردةًدا هةُاو دةضّ.
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ئةي كوزِي بووى
ئة ةةةر ٓةةةرار كةةةوتي خةفةةةتي ثةيَ ًةةةخؤ ،ضةةوُلة بةةة
دريَذايي رؤر ار دةصةآلتي بيَ ُياسي بةؤ دادةبةةسيَ
و ،هةةة ًةةةهووهي ًةتزصةةة ،ضةةةوُلة بةةة ةةوسةري كةةةات
ةورةيي بؤ ديَ .

ئةي كوزِي بووى
َةتةةة ُةةةًزة بؤتآةتاييةةة و ئةةةَ رياُةةة
ئة ةةةر ئةةةَ دةوه
َييةةةةت خؤعةةةدةويَ  ،ئةةةةوا دةصة ة هةةةةَ
ديَزيِةةةة ئةسةه
َبطزة.
َةتة كاتيية بةصةرضووة ٓةه
دةوه
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ئةي كوزِي بووى
َي ئةةةَ دُيةةا ًةكةةة ،ضةةوُلة بةةة ئةةا ز سيَ ةزِ
خةةؤت ًةةذووه
تةةةةةاةي دةكةيِةةةةةةوة و ،بةةةةةة سيَةةةةةزِ بةُةةةةةدةكاْ تةةةةةةاةي
دةكةيِةوة.

ئةي ئادةمصادة
تؤ سيَزِت دةويَ و ًّ دةًةةويَ ثاكة بلةًةةوة هيَةي
و ،تةةؤ هةةةوةوة بةةة ب ةيَ ُيةةاسيي خةةؤت ساُةةي و ًةةّ ب ةيَ
ُياسيٍ ساُي هةوةي ثاك بلةًةةوة هيَةي و ،صةويَِدبيَ
بةةة خةةؤَ ،ئةًةةة ساُضةةيت ًِةةة و ئةةةوة وًةةاُي تؤيةةة،
ضؤْ ئةًزي ًّ هة ةد ئةًزي تؤدا كؤدةبِةوة.
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ئةي ئادةمصادة
ثةةةارةي ًةةةّ بةةةؤ ٓةةةةراراْ خةةةةر بلةةةة ،بةةةؤ ئةةةةوةي هةةةة
ئامساُةةةةوة بةةةؤت خةةةةر بلزيَةةة هةةةة ةجنيِةةةةكاُي
ةةةورةيي كةةة هةةةُاو ُاضةةّ و ةجنيِةةةكاُي دةةواًيَزي
كةةةة كةةةةًِآيَِّ ،بةةةةآلَ صةةةويَِدبيَ خةةةةردلزدُي رؤؤ
دواُرتة ئة ةر بةضاوي ًّ ببيِي .

ئةي ئادةمصادة
ثةيلةري بووْ تةخيت ًِة ،هة ٓةًوو عتيَم خاويَؤ
بلةةةرةوة  ،بةةؤ ئةةةوةي هةةة صةةةري د ةيَطري و صةةةةاًطري
ببٍ.
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ئةي كوزِي بووى
َي تؤ ٓةواري ًِة ،ثان و خاويَؤ بلة بؤ دابةسيٍِ،
ده
و رؤحةةةةي تةةةةؤ د ةةةةةُي ًِةةةةة ،ثاكةةةةذي بلةةةةةرةوة بةةةةؤ
دةركةوتٍِ.

ئةي ئادةمصادة
َٔاتوويي
ٌَةوة ،بؤ ئةةوةي بةة ٓةةه
دةصت خبةرة باخةه
َبكَِ.
َ ٓةه
و ةعاوةييةوة ضاوَ هة باخةه

ئةي ئادةمصادة
َلغة ةيَ ،بةةةؤ ئةةةةوةي ثيَطةيغةةةتٍِ
بةةةؤ ئامساُةكةةةةَ ٓةه
ببيِي  ،بؤ ئةوةي هةة ًةةي ثةان و سوآلد بِؤعةي ُةة
ويَِةي ٓةبيَ و ثيَلي علؤداري ُةن ُةًاْ.
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ئةي ئادةمصادة
رؤراُيَلةة ة بةصةةةةةردا رةتبةةةةووة و تياياُةةةةدا ًةةةةذوود
بوويتة بةو عتةوة كة ُاخ حةسي هيَبووة هةة وًةاْ
َدةكةةةوي ،
و خةةةياد .تاكةةةي هةةة صةةةر ديَطةكةةةت ثاه
صةةةةرت ٓةةةةَهكِة و هةةةة خةةةةو رابجةةةةرِة ،ديةةةارة خةةةؤر هةةةة
ُاوةرِاصةةيت ُةًاُةةدا بةةةرس بؤتةةةوة ،رةُطةةة بةةة روُةةآي
َبيَ .
دواُي بؤت ٓةه

ئةي ئادةمصادة
َٔات و ،رؤحةي
روُآي هة ئاصؤي (تور) ةوة بؤتةؤ ٓةةه
َتةةدا ،ئةةيرت خةةؤت
صةةتايػ كةةزدْ كةةزا بةةة (صةةيِا)ي ده
دابزِة هة ثةردةي وًاْ ،دواتز بزِؤرة صةر ديَطةة ،بةؤ
يَِيتةةةوة و عةةياوي ضةةاوثيَلةوتّ
ئةةةوةي بتواُي ة
بيةة  ،بةةؤ ئةةةوةي ُةةةبادا ُةةة ًةةةر و ُةةة ةةشي و ُةةة
وواسي ُةتباتةوة.
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ئةي ئادةمصادة
َي بةةةةووُي ًةةةةّ دآيَِا ةةةةة بةةةةؤ تةةةةؤ ،بيلةةةةة بةةةةة
ئةةةةةسةه
ثؤعغةةةةةةيَم بةةةةةةؤ ثةيلةرةكةةةةةةةت و ،يةةةةةةةكتايي ًةةةةةةّ
بةةةدئيَِاُي ًِةةة بؤتةةؤَ دآيَِةةاوة ،بيلةةة بةةة كزاصةةي
َٔاتؤ
خةةةةؤت ،بةةةةؤ ئةةةةةوةي ببيةة ة بةةةةة عةةةةويَؤ ٓةةةةةه
بةرثابوومن بؤ تآةتاية.

ئةي ئادةمصادة
ًةةةةةةسُيي ًةةةةةّ خةآلتةةةةةة بةةةةةؤ ت و ،عةةةةةلؤداريي ًةةةةةّ
ًئزةباُيي ًِة بؤ ت و ،ئةوةي بؤ خؤَ دةبيَ كةظ
دةركةةي ُاكةةات وٓ ،ةةةر يش ٓةةيض كةصةيَم بةةؤي ٓةةةرًار
ُاكزيَةة ة  ،ديةةةةارة بةةةةؤ ُةةةةةرًي ُواُةةةةدْ بةراًبةةةةةر بةةةةة
َلةكةةةةةَ ،هةةةةة
بةُةةةدةكامن و ًئزةبةةةةاُي كةةةةزدْ بةةةة خةه
ةجنيِةةةةكاُي راسَ و هةةةة ةجنيِةةةةكاُي ئةًزةكةًةةةدا
داًِاوة.
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ئةي زؤلَةكاني شوناضهامة لة ثيّوازبدا
ريَطةي خؤعةويضتيي ًِتاْ هيَدة رييَ وُ ،اخةةكاْ
هة يادَ ُيطةراْ دةبّ ،ضوُلة ئاوةسةكاْ ُةاتواُّ ًةّ
َةةةةكاْ عةةةويَؤ ًِيةةةاْ تيةةةادا
هةةةة خؤيةةةاْ بطةةةزْ و ،ده
ُابيَتةوة* .

* ثيَواري  :غةيب

ئةي كوزِي جواني
صويَِدبيَ بة رؤحٍ و ضاوديَزيٍ ،دواتز بة ًئزةبةاُيٍ
و دواُيٍٓ ،ةًوو ئةواُةي دا ةساُد بؤ تةؤ هةة سًةاُي
تواُض و بة ثيَِووصي ٓيَش ُووصةيٌّ ،ديةارة ثةزِ بةة
ثيَضيت تؤ ،و هة صةر ئاواسي تؤُ ،ةن هة صةر ثيَطةة و
ئآةُطي خؤَ داًاُبةساُدووة.
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ئةي ئادةمصادة
ئايةةا دةساُةةّ بؤضةةي ئيَوةًةةاْ هةةة يةةةن خةةان ئافزاُةةد؟
ُةبادا كةظ بة صةر ئةةوي ديلةةدا عةاُاسي بلةات و،
ٓةةةًوو صةةاتيَ بةةري هةةة دروصةةتبووُي خؤتةةاْ بلةُةةةوة،
َقاُةةد،
كةواتةةة وةكةةو ضةةؤْ ئيَوةًةةاْ هةةة يةةةن ع ة خوه
َيَةي
ي وةن بو
ئيَوةيػ وةكو يةن ُةفط وابّ ،بةة دةؤر َ
هة صةر ثيَيةن بزِؤْ و ،بةة يةةن دةَ خبةؤْ و ،هةة صةةر
يةةةن سةوي ُيغةةتةديَ بةةنب ،تةةا هةةة بةةووْ و كةةزدةوة و
رةفتارتاُدا ُيغاُةكاُي يةةكتابووْ و دةوٓةةرةكاُي
ئةبضةةرتاك دةربلةةةويَ  ،ئةًةةة ئاًؤر ةةاريي ًِةةة بةةؤ
َلي ُورةكةةاْ ،ثةُةةدي هيَةةوةربطزْ بةةؤ
ئيَةةوة ئةةةي خةةةه
ئةةةةوةي هةةةة درةخةةةيت ةةةةورةيي ثةرريِةةةداردا ،بةةةةري
ثريؤس بضِِةوة.
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ئةي كوزِاني زؤح
ئيَةةةةةوة ةجنيِةةةةةةكاُي ًةةةةةِّ ،ضةةةةةوُلة هةةةةةة ئيَةةةةةوةدا
ًزوارييةةةةةكاُي راسةكةةةةامن و دةوٓةةةةةرةكاُي ساُضةةةةيت
خةةةؤًٍ داُةةةاوة ،بياُجةةةاريَشْ ُةةةةبادا رةعةةةم و ئيَزةيةةةي
َلةةةةةكامن هيَتةةةةاْ
بةُةةةةدةكامن و عةةةةةرئةُطيَشةكاُي خةه
بيَِةدةظ.

ئةي كوزِي ئةوةي بة يؤي خؤي و
لة خودانشيهيي خؤيدا بةزثا بوو
بشاُة كة ًةّ ٓةةًوو بةؤْ و بةراًةةكاُي ثةريؤسَ بؤتةاْ
ُةةةةةارد ،و ٓةةةةةةًوو وتةةةةةةكامن بؤتةةةةةاْ تةةةةةةواو كةةةةةزد و،
خؤعةةةطوسةراُيي تةةةةواوَ بؤتةةةاْ ُةةةارد و ،بةةةةوة راسي
بةةووَ بؤتةةاْ كةةة بةةؤ خةةؤَ راسي بةةووَ ،كةواتةةة هةةة ًةةّ
راسي بة ،ئيِذا صوثاصٍ بلة.
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ئةي ئادةمصاد

هةةةةة صةةةةةر دةثةةةةي رؤؤ ٓةةةةةًوو ئةواُةةةةة بِووصةةةةة كةةةةة
ثيٌَاُداي هة ثيَِووصةي روُةآي و ،ئة ةةر تواُضةت
بة صةر ئةوةدا ُةعةلايةوة ،ئةةوا ثيَِووصةةكة بلةة بةة
دةوٓةري دد و ،ئة ةر ُةتتواُي بة ثيَِووصي صةوور
بِووصة كة هة ثيَِاوي ًِدا ررا ،ئةوة بةوي ًِةةوة هةة
ٓةةةةًوو عةةةتيَم عةةةرييِرتة ،بةةةؤ ئةةةةوةي ُورةكةةةةي بةةةؤ
تآةتاية ديَطري ببيَ .
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وشةكاني ثةنديازي
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يةز ئةو بةزش و بةزشتسة
بهةزِةتي يةموو خةيس
بزيتيية هة ثغتبةص بة خودا و ًوداُة بة ئةًزةكةي
و راسي بووُة بة رةساي ئةو.

زةضةني ثةنديازيي
بزيتيية هة تزصاْ هة خوداي خاوةْ علؤ و ،تزظ هة
َةرِاوكيَ هة دةركةوتةكاُي
ُؤريَّ و تاسياُةي ئةو و ،ده
دادثةروةري و دةصةآلتي ئةو.

ضةزي ئايني

بزيتيية هة داُِاْ بةوةي هةويةْ خوداوة دابةسيوة و،
َي هةوةي هة ُاو كتيَبةكةيدا كزاوة بة ريَضا.
ويَزِايةه
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بهةزِةتي طةوزةيي
بزيتيية هة ةةُاعةةت كةزدْ بةةوةي بةؤي بزِاوةتةةوة و،
وةصتاْ بةوةوة كة بؤي دياري كزاوة.

بهةزِةتي خؤشةويطيت
بزيتيية هةة رووكزدُةي كؤيوةة بةؤ خؤعةويضةتةكةي و
دووركةوتِةوة هة غةيزي ئةو و ،خواصيت تةُيا ئةةوة
دةبيَ كة صةروةرةكةي دةيةويَ .

بهةزِةتي ويسد
بزيتييةةةةة هةةةةة يةةةةادكزدُي ُةةةةاوبزاو و فةراًؤعةةةةلزدُي
غةيزي وي.
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ضةزي ثشت و ثةنابةضنت
بزيتييةةةةة هةةةةةو كاراُةةةةةي بةُةةةةدةي خةةةةودا هةةةةة دُيةةةةادا
ئةةةةةةةةةجناًياْ دةدات و دةصةةةةةةةةتةبةرياْ دةكةةةةةةةةات و،
خؤبةصةةةةةتِةوةي بةةةةةة خةةةةةوداوة و صةةةةةِوورداركزدُي
بيِةةةيؤ بةةةة باعةةةةي صةةةةروةرةكةي ،ضةةةوُلة ٓةةةةًوو
َيةدا
كارةكاُي كةصي بةُدة هة وةرضةرخاْ و هةة ًةُشه
بؤ ئةو دة ةرِيَتةوة.

ضةزي دابسِاى
بزيتيية هة رووكزدْ بؤ وي خةودا و ضةووُة صةةري و
تةًاعاكزدُي و عاية اْ ٓيَِاْ هة بةر دةصتيدا.
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ضةزي خؤزِضكي
بزيتييةةةةةة هةةةةةة داُِةةةةةاْ بةةةةةة ٓةةةةةةراري و ًوةةةةةداْ بةةةةةة
َةم
صةرثغلبووْ هة ُيَواْ دةصيت خوداي خةاوةْ ًوه
و بةٓيَش و صةرثغلدا.

ضةزي ضاكةكازي
بزيتييةةة هةةة دةرخضةةتؤ كةصةةي بةُةةدة بةةةوةي خةةودا
َةتةةةةكاْ و ٓةةةةًوو
ثيَةةةي بةخغةةةي ،و هةةةة ٓةةةةًوو حاه
كاتةكاُدا صوثاصي كزد.

ضةزي باشزطاني
بزيتييةةة هةةة خؤعةويضةةتيي ًةةّ ،بةةةوة ٓةةةر عةةتيَم هةةة
ٓةةةًوو عةةتيَم ب ةيَ ُيةةاس دةبيَ ة و ،ب ةيَ ئةةةوة ٓةةةًوو
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عتيَم ُياسي بةة ٓةةر عةتيَم دةبيَة و ،ئةًةيةة كةة بةة
ثيَِووصي دواًيَزيَلي رووُان تؤًار كزا.

ضةزي بسِوا
بزيتييةةةةة هةةةةة كةًلزدُةةةةةوةي فتةةةةار و سيةةةةاتزكزدُي
كةةزدار ،و ئةةةوة بةةشاُّ ئةةةوةي فتةةاري سؤرتةةز بةةوو هةةة
كزدارةكةةةاُيُ ،ةةةةبووُي ةةةةهيَ هةةةة بةةةووُي باعةةةرت و،
هةُاوضووُي هة ًاُةوةي باعرتة.

بهةزِةتي ضاغمَةمي
بز يتييةةةة هةةةة بةةيَ دةُطةةةي و تةًاعةةةاكزدْ بةةةؤ دواوة و
َليدا.
ؤعة ريي كزدْ هة خةه
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ضةزي ييمةت
بزيتيية هةوةي ئادةًشاد بؤ خةؤي و بةؤ كةصةوكاري و
ٓةراراْ هة بزا ٓاوئاييِةكاُي خةردي دةكات.

ضةزي توانايي و بويَسي
بزيتييةةة هةةة بةرسكزدُةةةوةي وتةةةي خةةودا و بةةة راصةةيت
خؤعويضتؤ.

بهةزِةتي يةموو شةزِةنطيَصييةك
َبووُي كةصي بةُدة هة صةروةرةكةي،
بزيتيية هة خافو
و رووكزدُي هة ٓةوا و ٓةوةصةكاُي خؤي.
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بهةزِةتي ئاطس
َي كةةزدْ هةةة ُيغةةاُةكاُي خةةودا و،
بزيتييةةة هةةة ُلةةؤه
يَِطةعةةةة كةةةزدْ هةةةة صةةةةر ئةةةةوةي هةويةةةةْ ئةةةةوةوة
دابةسيوة و ،ثغتلزدْ هيَي و خؤباداْ بة صةريدا.

بهةزِةتي طشت شانطتةكاى
بزيتييةةة هةةة عريفةةاُي خةةوداي خةةاوةْ عةةلؤ و ،ئةًةةة
ٓةر يش بةديِايةت ًة ةر بة ساُيؤ دةركةوتي خةؤي
ُةبيَ .

ضةزي كةضاضي و ممكةضي
بزيتييةةة هةةة دةرضةةووْ هةةة صةةايةي رةدةةاْ و ضةةووُة
صايةي عةيتاُةوة.
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ضةزي كفس
بزيتيية هة دؤسيِةوةي ٓاوتا بؤ خودا و ثغ بةصة
بة غةيزي ئةو و ٓةآلتّ هة دؤسةكاُي.

ضةزي يةموو ئةوانةي بؤمتاى بامساى كسد
بزيتييةةةة هةةةة دادثةةةةروةري و بزيتييةةةة هةةةة دةرضةةةووُي
كةصي بةُدة هة خةياد و ضةاوهيَلةري ،و تيارِاًةاْ بةة
ديةةدي يةكتاييةةةوة و ديقةةةتلزدْ هةةة دةركةوتةةةكاُي
دروصةةتلزدُدا ،و بيِةةيؤ ٓةةةًوو عةةتةكاْ بةةة ديةةدي
تيذةوة.
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بهةزِةتي شيانميَكةوتو
بؤ ئةو كةصةي رؤراُي بةصةرضةوو و خةؤي ُةُاصةي.
ٓةروةٓا فيَزًاْ كزدية و وعةةكاُي ريز ةاْ بةة تةؤ
دا ،بةةةؤ ئةةةةوةي صوثاصةةةي خةةةوداي خةةةؤت هةةةة خؤتةةةدا
بلةي  ،و هة ُاو دئاُيياُدا عاُاسي ثيَوة بلةي .
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دةثطةليَكي حةشزةتي بةيائولَآل
لة ضةند بؤنةيةكي ديكةدا
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بةناوي ئةو لةدايكبووةوة كة خودا
كسدي بة مردةبةخشي ناوة
بةييَص و بةضؤشةكةي
دةثيَم هة ئيٌَةوة بؤ عةويَم كة تيايةدا ئامساُةةكاْ و
سةوي دةركةوت هة تيغليَم كة بةةوة ٓةةًوو ئةواُةةي
َ
رووُةةان كةةزدةوة كةةة هةةة دئاُةكاُةةداْ .خؤعةةبةحاه
كة تياتدا رؤري خودا هةدايلبوو كة كزدًاْ بة ضزاي
َلي عةار و وُةدةكاُي ُاوةكةاْ و،
صةركةوتّ بؤ خةه
داًةةةكاُي صةةةركةوتّ بةةؤ ئةواُةةةي هةةة ؤرِةثاُةةةكاُي
ًاُةوة و دةركةوتؤ عادي و خؤعيداْ ،بؤ ئةواُةي
هةةةة دروصةةةةتبووُداْ ،خةةةةودا باآليةةةة ئافزيَِةةةةةري ئةةةةةو
ئامساُةية كة بةَ ُةاوةوة ةؤي كةزد ،كةة بةةوة ثةةردة
خةياآلوييةةةكاْ و ورتةةة ورتةةي وًةةاْ وبةةزاْ وُ ،ةةاوي
َٔات و ،تيايةةةدا ًةةةؤري
بةةةةرثا هةةةة ئاصةةةؤي بةةزِواوة ٓةةةةه
َةي رياْ كزايةوة و ،دةر ةاي ساُضة و دةربةزِيّ
ٓةآله
خزايةةةةة صةرثغةة ة  ،بةةةةؤ ئةةةةةوةي هةةةةة دةرةتاُدايةةةةة و،
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عةةِةباي رةدةةاْ بةةة صةةةر وآلتةكاُ ةدا وةسي ،ضةةةُدة
خؤعةةةة ئةةةةو صةةةاتةي كةةةة تيايةةةدا ةجنيِةةةةي خةةةوداي
َلي
بةةةةتواُا و ساُةةةا و ثةُةةةديار دةركةةةةوت .ئةةةةي خةةةةه
سةوي و ئامساْ ،ئةوة يةكةةَ عةةوة كةة خةودا كةزدي
بةةة ُيغةةاُةيةن بةةؤ عةةةوةكةي تةةز  ،كةةة تيايةةدا ئةةةوة
هةةةدايلبوو كةةة بةةة يادكزدُةةةوةكاْ ُاُاصةةزيَ و ،بةةة
َي ئةةةةوةي
وةصةةةفةكاْ وةصة ة ُاكزيَة ة  ،خؤعةةةبةحاه
َةةةةت
هيَيةةةاْ دةٓشريَة ة  .ديةةةارة ئةةةةو بةةةةثيَي ُةةةاي رواه
دةبيِيَة ة و ،هةةةةَ دةركةوتِةةةةدا ئا ةةةاداري راسةكةةةاُي
خودا دةبيَ  ،كة بةوة بِاغةة ؤعةةكاُي فزةثةرصةيت
كةوتِةةة هةةةرسيّ و ،بتةةةكاُي خةةةياد تةةةفزوتووُابووْ
و ،ئاآلي":دطة هة خوداي بةتواُض و باآل و يةكتاي
تةةةةةاكو تةةةةةةُياي ُؤريَِةةةةدار و بةةةةةةٓيَش و بةرثةرضةةةةةلار
خودايةةةةةةكي ديلةةةةةة ُييةةةةةة" بةةةةةةرسبووةوة و ،تيايةةةةةدا
َيلزد و ،دةر اكةةاُي رواُطةةة
بؤُوبةةةراًي ةيغة ٓةةةه
كزاُةةةةوة و عةةةتةكاْ كةةةة ٓةةةي خةةةوداْ كةةةة خةةةاوةُي
ُاوةكاُةةةة ٓاتةةةة ةةةؤ ،كةةةة دةصةةةةآلتيَلي ٓيَِةةةا ٓةةةةًوو
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َِةد و
َلي باآل خودا بو
دئاُةكاُي زتةوة .تيايدا خةه
ةعاوةكةياْ عاباؼ كزد و ،راصةتييةكاُي ُاوةكةاْ
بؤ خاوةُي ئةودُيا و ئةَ دُيا كةوتِة صتايغةلزدْ،
َةًةُةدة ٓةرةباآليةة فةزِيّ
كة بةوة ضياكاْ بؤ ئةو دةوه
َةةةةةةكاْ روويةةةةةاْ كةةةةةزدة رووي خؤعةويضةةةة و،
و ،ده
َةةة هةةة باكةةاُي عةةةيداو تاصةةة و،
ةةةآلكاْ كةوتِةةة دووه
درةختةةةةكاْ هةةةة راكيَغةةةاُي باُطةةةةواسي صةرثغةةةلدا
ٓاواريةةاْ كةةزد و ،دئةةاْ هةةة خؤعةةي ضةةاوثيَلةوتؤ
خةةاوةُي ديَةةزيؤ و عةةتةكاْ هةرسييةةةوة ،هةةة وعةةةي
ثةةةةُٔاُلزاو دآيَِاُيةةةاْ كةةةزد كةةةة بةةةةَ ُةةةاوة ًةسُةةةة
دةركةةةوت .ئةةةي عةةةوي بةخغ ةيَِةر هةةة تةةؤدا دايلةةي
كتيَب دةبيِو ،ئايا ئةوة هةدايلبووة يةاْ كتيَبةةُ ،ةا،
صةةويَِد دةخةةؤَ ٓةةةًوو ئةواُةةة هةةة ثيَطةةةي ُاوةكاُةةدا
خةةودا هةةةواُي ثةةريؤسي كةةزد ،بةةةوة غةةةيد ُاديةةار و
راسي ثةةةُٔاُلزاوي دةرخضةة ُ ،ةةا ،صةةويَِد دةخةةؤَ،
ٓةةةًوو ئةواُةةة هةةة ثيَطةةةي صةةيفةتةكاُدا ُةةاودةبزيَّ و
َتاُيةتي ،بةةو دةركةوتةةكاْ دةركةةوتُّ ،ةةن
ئةو صةوه
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بةةةةةر هةةةةة خودايةةةةةن دطةةةةة هةةةةة خةةةةودا ،ثريؤسبةة ةيَ هةةةةة
َيَة :
بزِواًةُداْ كةواتة ثيَِووصي باآل داخورثةا و دةه
ئةي ئةةو كةصةةي بةة ُةاو يةاد ُاكزيَة  ،بةخغةة بةة
دةصةةآلتة ُؤريَِدارةكةةةت بةة صةةةر سةوي و ئامساُةةدا،
َقيَِزاَ ،ضةؤْ دةتةوامن
ضوُلة ًّ بة دآيَِاُي تؤ خةوه
ُةةاوي ئةةةوة بٔيَةةٍِ كةةة بةةة دآيَِةةاْ هة ةةةد ئةةةوةدا ُةةاو
ُابزيَ  ،صويَِدبيَ بة ةورةيي تؤ ،ئة ةر ُةاوي ئةةوة
بٔيَةةٍِ كةةة فزوومسة ثيَلةةزدووَ ،ئةةةوا ئة ةةةرةكاْ هةةة
خؤعي و عاديدا ُاًيَِّ ،ئةيرت عةةثؤهةكاُي دةريةاي
دةربزِيِ هةَ ثيَطة صتايغلزاوة و هة بارة اي بةاآل و
َةةة ببةةوورة،
دووردا ضةةؤُة .خودايةةا ،هةةةَ ثيَِووصةةة وه
هةوةي ُاوي ئةَ ثيَطة ًةسُةة بيَِيَة  ،دواتةز بةةسةيي
بة ًِةدا بيَتةةوة ،ئةةي خةاوةُي ًةّ و دةصةةآلتدار بةة
صةةةرًةوة و ،هةةيٍَ ببةةوورة هةةةوةي كةةةوتووَ بةةة صةةةر
ٓةةةةردوو دةصةةةتدا .تةةةةُيا تةةةؤ بةخغةةةِدة و بةةةةتواُا و
هيَبووردة و دةص و دد كزاوةي.
***
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ثريؤشتس و مكوومرت و مةشنرت
ديارة دةرُي هةدايلبووْ دآات و ،دةواُيي خةوداي
بةتواُضةةة ة و بةةةةةةٓيَش و بةصةةةةةؤس هةةةةةة صةةةةةةر تةةةةةةخ
صةةةةةاًطري بةةةوو .ثريؤسبة ةيَ هةةةةو كةصةةةةي هةةةةَ رؤرةدا
ئاًادة بوو وي رووخضار و ،ضاوي خوداي ُؤريَِةدار
َ ةيَ ئيٌَةةة هةةة سيِةةداُي ًةةةسُرت
و بةةةرثا رووي تيَلةةزد .بو
دةةةر اُلزد ،دواي ئةةةوةي ثاعةةاكا اْ هةةيَ راصةة
بووُةةةةةةوةُ .ةةةةةؤريَؤ ٓةةةةةيض صةةةةةتةًلاريَم ريَطةةةةةةًاْ
َةةةم ُيطةةةةرا اْ ُاكةةةةْ.
هيَِا زيَةة و ،صةةةةرباساُي ًوه
ئةًةةة ئةوةيةةة كةةة رةدةةاْ هةةةَ ثيَطةةة صتايغةةلزاوةدا
َِيةةةايي هةةةة
َة ةيَ ئايةةةا بةةةووُي ده
عةةةايةتي بةةةؤي داوة .بو
ثاعةةةةةا ةرداُيي دةرةتةةةةةاْ ُيطةةةةةةراْ دةبيَةةةةة ُ ،ةةةةةا،
َٔاتووةكةي بة صةر ئةواُةدا
صويَِدبيَ بة دواُيية ٓةه
ٓةةةبووْ و ئةواُةةةي كةةة دةبةةّ .ئةًةةة ُةةؤريَؤ خودايةةة
ٓةةةةةةةًوو عةةةةةةتيَلي ةةةةةةةًارؤ دا و ،ئةًةةةةةةة تواُضةةةةةةتة
ُؤريَِدارةكةيةةةةةةتي بةةةةةة صةةةةةةر ٓةةةةةةًوو عةةةةةاية اد و
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بيِزاويَلةةةةةةوة .خؤتةةةةةاْ توُةةةةةد بطةةةةةزْ بةةةةةة ضةةةةةٌلي
تواُضةةةةتةوة ،دواتةةةةز هةةةةةَ صةةةةجيَدةيةدا يةةةةادي خةةةةودا
َبذيَزدراوةكةتاْ بلةْ ،كة بةو ٓةًوو ثيَوارييةكي
ٓةه
ثةُٔاُي رووُان كزدةوةٓ ،ةروةٓا هةَ رؤرةدا ،سًاُي
َةةةةةي ًةةةةؤركزاو
ديَةةةةزيّ ٓاتةةةةة ةةةةؤ  ،كةةةةة تيايةةةةدا ٓةآله
َي ئةةةةو كةصةةةاُة ُيطةةةةراُتاْ
كزايةةةةوةُ .ةكةةةةْ خةةةةياه
َيياْ هة خودا كزد ،يةاْ وًاُةةكاْ هةةَ
بلات كة ُلؤه
ريَطة دريَذبووةوةدا ريَطةتاْ هيَبطزْ.
َلي ةعةبووْ  ،هةة ٓةةواي خؤعةويضةتيي
ئةي خةه
َي داب ةزِاْ بف ةزِْ ،ئيِذةةا
خوداتةةاْ رةداُ ةدا بةةة عةةاباه
بةةةوةي دابةةةسيَِزا هةةة دةثةةي ثةةاريَشراودا صةةةريبخةْ.
ُةكةةْ هة ةةةد كةصةيَم هةةة بةُدةكاُةدا ًغةةتوًزِ بلةةةْ،
كة دةربلةوْ بة ُاصيؤ خةودا و دةربزِيِةةكاُي ،بةةو
دواُة ٓةًوو رووخضارةكاْ ئاراصةتة دةبةّ ،ئةواُةةي
ئةًزِؤ خافو بووْ ،ئةواُة هةة ًةصةتيي ٓةوةصةداْ و،
ئةواُةةةةةة تيَِا ةةةةةةْ .ثريؤسبةةة ةيَ هةةةةةةوةي رووي كةةةةةزدة
دةركةةةةةةوتؤ ُيغةةةةةاُةكاُي خوداكةةةةةةي خةةةةةؤي ،بةةةةةة
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هةخؤبووُةةةةوة و بزيلارييةةةةوة ،تةةةةُيا تةةةؤي هةةةة ُةةةاو
َضةةة ،ثاعةةاْ بةةةوةي هةةة كت ةيَد خةةودا
بةُدةكاُةةدا ٓةه
بةتواُض ة و صةرثغةةلةكةياُدا دابةةةسيَِزاوة ياديةةاْ
َي
َة ةيَ خةةةودا بجةرصة ة و ،دواي خةةةةياه
بٔيَِة ةةرةوة .بو
ئةواُةةةةة ًةكةةةةةوْ كةةةةة دواي ٓةةةةةًوو ثيةةةةاوخزاثيَلي
َةي رؤعةِةوة رووبلةُةة وي
وًاُلار كةوتووْ .بةة ده
تةخيت خوداكةتاْ كة خةاوةُي ُاوةكاُةة ،ديةارة ئةةو
ثغةةتطرييتاْ دةكةةات بةةة حةةةق ،خودايةةةن ُييةةة دطةةة
َةةةةداواْ
هةةةةوي بةتواُضة ة و بةخغةةةِدة .ئايةةةا بةةةة ٓةه
دةرِؤْ بةةؤ صةةةر كةةاُي ،هةةة كاتيَلةةدا دةريةةاي ًةةةسْ هةةة
بةةةةةةردةَ ئيَوةدايةةةةةة .رووي تيَبلةةةةةةْ و دواي ٓةةةةةةًوو
ئةواُةةةة ًةكةةةةوْٓ ،اوتةةةا بةةةؤ خةةةودا ثةيةةةدا دةكةةةةْ و
ًةةةةكزباسْ .صةةةويَِدبي بةةةة خةةةودآ ،ةةةةروةٓا هةجنةةةةي
َةكاُي (كوُةةار) ي
َةةةبابي ًاُةةةوة هةةة صةةةر هة و ضةو
كةه
َلي
بِةةةتا ،بةةة ئآةةةُطيَم هةةةوة داواي راكيَغةةاُي خةةةه
باآل ،دواتز داُيغتواُي عار و وُةدةكاُي ُاوةكةاْ،
دواتةز داوا هةواُةةة كةزا ئيَةةواراْ و بةةياُيياْ بةةةدةوري
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تةختةةدا دةصةةوورِيَِةوةٓ .ةةةروةٓا بةةاراُي دةربةزِيّ هةةة
ئامسةاُي ظةيؤ خةوداي دهؤظاُةةوة دابةاري .كةة ئةةي
َليِةةةة روو بٔيَةةةِّ ،و ُةكةوُةةةة دواي ئةواُةةةةي هةةةة
خةه
صةر ُيغاُة دابةةسيوةكاُي خةودا ًغةتوًزِ دةكةةْ و،
َيياْ هة خوداي خؤياْ رةداْ كةزد كةة بةٓاُةةو
ُلؤه
َطةي صة يَِزاوي ٓيَِايةوة*.
بةه
* مكووم  :مهيع  ،مقاوم

(دةثي شةنط)

يةز ئةو ثايةمةندة
َضةةةةةةةةتاُي فريدةوصةةةةةةةةة  ،كةةةةةةةةة تيايةةةةةةةةدا
ئةًةةةةةةةةة وه
خؤعطوسةراُيي خوداي ُؤريَِدار و بةرثا بةرسبووةوة
و ،تيايدا ثةرييةكاُي داويدي صةةاًطري بووُةو ،كة
كةةةةظ دةصةةةيت ثيَيةةةاْ ُة ةيغةةةتووة ،تةةةةُيا خةةةوداي
بةتواُض و ثريؤس ُةبيَ  .تيايدا بوهبةوهي ًاُةةوة هةة
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َةكاُي (كوُار) ي بِةةتا ،ئةةو ئآةُطةةي
صةر ه و ضو
ضةزيلاُدووة كةة ئةاوةس صةراصةيٌة دةكةات و ،ئةةةوةي
تيادايةةةة كةةةة ٓةةةةراراْ هةةةة رؤخة ةي بةةةيَ ُيةةةاسي ُشيةةةم
َلي ريٌَِايي دةكات بةؤ وتةةي خةودا
دةكاتةوة و ،خةه
و ،بيَطوًاْ ئةًةة حةةةيَلي ديةارة .بةة ُةاوي تةؤوة كةة
خودايةة و ،خودايةا ديةارة كةةة ٓةةر تةؤ خوداية  .ئةةةي
رةبةُي يةكتايي هة سةُطةكةة بةدة بةةوةي رؤري خةودا
دةرةض ة و ،دةةواُيي ةةةورةيي ٓاتةةة صةةةر تةةةخيت
ثريؤسيةةةي رووُةةةان .خودايةةةا ضةةةةُدة ثاكةةةذي  ،ئةةةةي
ئةوةي ٓةر تؤ خوداي  ،ئةي ئةوةي كةظ ُي تةُيا
خودا ُةةبيَ  .ئةةي تؤبةةكاري دةصةةآلت هةة عةةيجوور
بدة ،بةة ُةاوي خةوداي بةتواُضةيت بةخغةِدة ،بةةوةي
ثةيلةري ثريؤس هة صةةر كورصةيي ةةورةيي ثةاريَشةر
صةةةةةاًطري بةةةوو .ضةةةةُدة ثاكة ةذي ئةةةةي خةةةودا ،ئةةةةي
ئةةةوةي كةةة خوداي ة  ،ئةةةي ئةةةوةي كةةةظ ُي ة تةةةُيا
خةةودا ُةةةبيَ  .ئةةةي دةركةةةوتي ًاُةةةوة بةةة ثةجنةةةةي
رؤؤ ،رةبابةةةةةي ثريؤسييةةةةةكي دةةةةواْ بذةُةةةةة ،بةةةةةوةي
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دواُيي ُاصِاًة هةة بةةر يَلي ئاوريَغةٌي بزيقةةداردا
دةركةةةوت ،خودايةةا ضةةةُدة ثاكةذي  ،ئةةةي ئةةةوةي كةةة
خوداي  ،ئةي ئةوةي كةظ ُي تةُيا خةودا ُةةبيَ .
ئةةةي ثةةةري رووُةةاكي ،هةةةَ دةركةوتِةةةدا فةةوو بلةةة بةةة
عةةةةةيجووردا ،بةةةةةوةي ثةةةةييت (ٓةة ةة) ي هة ةةةةةد ثةةةةييت
ةةةورةيي ديَزيِةةدا هيَلةةدا .خودايةةا ضةةةُدة ثاك ةذي ،
ئةي ئةةوةي خوداية  ،ئةةي ئةةوةي كةةظ ُية تةةُيا
َةكاْ،
خودا ُةبيَ  .ئةي بةهبوهي روُآي هةة صةةر ضةو
هةةةَ باخةةةدا بةةة صةةةر ُةةاوي خؤعةويضةةتدا بضةةزيليَِة،
بةةةةةةوةي دةةةةةواُيي ةةةةةود هةةةةةة ثغةةةةةيت ثةردةيةةةةةةكي
ئةصةةةتوورةوة دةركةةةةوت .ئةةةةي كةةةة ضةةةةُدة ثاكة ةذي
خودايا ،ئةي ئةوةي كة خوداية  ،ئةةي ئةةوةي كةةظ
ُيية تةُيا خودا ُةبيَ  ،ئةةي بوهبةوهي فةريدةوظ هةةَ
َةكاُدا،
صةردةًة دواُةدا ،بضزيليَِة هة صةر ه و ضو
بةةةوةي خ ةودا دةركةةةوت بةةة صةةةر ٓةةةًوو ئةواُةةةي هةةة
َلةةةةداْ .خودايةةةةا ضةةةةةُدة ثاكةةةذي  ،ئةةةةةي ئةةةةةوةي
ًوه
خوداي  ،ئةي ئةوةي كةظ ُيية تةُيا خةودا ُةةبيَ ،
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ئةةةةي ًةةةةهي داويةةةدي هةةةةَ ٓةوايةةةةدا بفة ةزِة ً ،يِةةةان
فةةةةزِيؤ ًةةةةةةهي ئةًةكةةةةدار هةةةةةة ٓاًةةةةةادي ُشيليَلةةةةةي
بةخغِدةدا .ضةُدة ثاكذي ئةي خةودا ،ئةةي ئةةوةي
خوداي  ،ئةي ئةوةي كةظ ُيية تةُيا خةودا ُةةبيَ .
َلي بةٓةع ة  ،بةةة باعةةرتيّ دةُطةةي خةةؤؼ
ئةةةي خةةةه
بضةةةةةةرتيَّ  ،بةةةةةةةوةي ئآةةةةةةاُطي خةةةةةةودا هةةةةةةة ثغةةةةةةيت
خيَوةتةةةكاُي ثريؤسيَلةةي بةاآلدا بةةةرس بةةووةوة .خودايةةا
ضةةةُدة ثاكةذي  ،ئةةةي ئةةةوةي خوداية  ،ئةةةي ئةةةوةي
َلي
كةةةةةظ ُييةةةةة تةةةةةُيا خةةةةودا ُةةةةةبيَ  .ئةةةةةي خةةةةةه
خوداُغةةةيِطة  ،هةةةة صةةةةر ُةةةاوي خؤعةويضة ة ويَةةةزد
خبةةةةويَِّ ،بةةةةةةوةي دةةةةواُي ئةًزةكةةةةةة بةةةةة عةةةةيَواسي
رؤحيَلةةةي رووُةةةان ،هةةةة ثغةةةيت ثةةةةردةوة دةركةةةةوت.
خودايا ضةةُدة ثاكةذي  ،ئةةي ئةةوةي خوداية  ،ئةةي
َلي
ئةوةي كةةظ ُييةة تةةُيا خةودا ُةةبيَ  .ئةةي خةةه
خوداُغيِطةي ُاوةكاْ ،رةفة دوورةكاْ بزِاسيَِِةةوة،
بةةةوةي ُةةاوي ًةةةسْ صةةواري ٓةةةوري ثريؤسيةةي ًةةةسْ
بةةةةوو .خودايةةةةا ضةةةةةُدة ثاكةة ةذي  ،ئةةةةةي ئةةةةةوةي كةةةةة
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خوداي  ،ئةي ئةوةي كةظ ُيية تةُيا خةودا ُةةبيَ .
َلي عةةةلؤداريي صةةةيفةتةكاْ هةةةة ئاصةةةؤي
ئةةةةي خةةةةه
ةعةةاوةدا ،خؤتةةاْ ئاًةةادة بلةةةْ بةةؤ ديةةداري خةةودا،
بةةةوةي عةةِةباي ثةةريؤسي هةةة ُةةاخي ساتةةةوة وةسي و،
ديةةةةارة ئةًةةةةة ضةةةةاكةيةكي رووُةةةةة .خودايةةةةا ضةةةةةُدة
ثاك ةذي  ،ئةةةي ئةةةوةي خوداي ة  ،ئةةةي ئةةةوةي كةةةظ
ُييةةة تةةةُيا خةةودا ُةةةبيَ  .ئةةةي بةةاخي يةةةكتايي ،هةةة
خؤتةةدا عةةاد ببةةة بةةةوةي رةساًةُةةديي خةةوداي بةةةرس و
بةتواُض و ساُا دةركةوت .خودايةا ضةةُدة ثاكةذي ،
ئةي ئةوةي خوداية  ،ئةةي ئةةوةي كةةظ ُييةة تةةُيا
خةةةودا ُةةةةبيَ  .ئةةةةي ئامسةةةاُي ةةةةورةيي ،صوثاصةةةي
خودا بلة هة ساتي خؤتدا ،بةوةي ئامساُي ثريؤسي هة
َيَلةةةي ُةرًوُياُةةةدا بةةةةرس بةةةووةوة .خودايةةةا
ٓةةةةواي ده
ضةةةُدة ثاكةذي  ،ئةةةي ئةةةوةي خوداية  ،ئةةةي ئةةةوةي
َةةم،
كةةةظ ُييةةة تةةةُيا خةةودا ُةةةبيَ  .ئةةةي خةةؤري ًوه
رووي خؤت داثؤعة بةوةي خؤري ًاُةوة هةة ئاصةؤي
َٔات .خودايةةةا ضةةةةُدة
صةةةجيَدةيةكي ثزعةةةِطداردا ٓةةةةه
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ثاك ةذي  ،ئةةةي ئةةةوةي خوداي ة  ،ئةةةي ئةةةوةي كةةةظ
ُييةةةةةة تةةةةةةُيا خةةةةةودا ُةةةةةةبيَ  .ئةةةةةةي سةويةةةةي ساُةةةةةو
َووعة ،بةةوةي سةويةي ساُيةاري هةة
َو
ساُيارييةكاُ ٓةه
ُةةةةةاخي خةةةةةوداي بةةةةةاآل و بةتواُضةةة ة و بةخغةةةةةِدةدا
خؤعحاد بوو .خودايةا ضةةُدة ثاكةذي  ،ئةةي ئةةوةي
خوداي  ،ئةي ئةوةي كةظ ُيية تةُيا خةودا ُةةبيَ .
َلي  ،ئةةوة هةة خؤتةدا خةاًؤؼ
ئةي ئةوةي ضزاي ًوه
بلةةةة ،بةةةةوةي ضةةةزاي خةةةودا هةةةة ضةةةزاغداُي ًاُةةةةوةدا
َلي ئامساُةةةةكاْ و سةوي
رووُةةةاكي كةةةزدةوة و ،خةةةةه
هةةةوةوة رووُاكييةةاْ وةر ةةزت .ئةةاي ضةةةُدة ثاكةةذي
ئةةةي خةةودا ،ئةةةي ئةةةوةي كةةة خوداي ة  ،ئةةةي ئةةةوةي
كةةةظ ُييةةة ئةةةو ُةةةبيَ  .ئةةةي دةرياكةةاُي سةوي ،هةةة
خؤتاُدا هة عةثؤهداْ صزةوت بطةزْ ،بةةوةي دةريةاي
صوور هة ئةًزيَلي ُويَدا عةةثؤي دةدات .ئةاي ضةةُدة
ثاكةذي ئةةةي خةةودا ،ئةةةي ئةةةوةي تةةؤ خوداية  ،ئةةةي
ئةةةوةي كةةةظ خةةودا ُييةةة تةةؤ ُةةةبيَ  .ئةةةي تاووصةةي
يةةةكتايي هةةة وُةةةي يةسداُيةةدا ٓةُاصةةة بةةدة ،بةةةوةي
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خؤعةةطوسةراُيي خةةةودا هةةةة ٓةةةًوو ويةةةةكي ُشيلةةةةوة
دةركةوت .ئةي ضةُدة ثاكذي خودا ،ئةي ئةوةي تةؤ
خوداية ة  ،ئةةةةي ئةةةةوةي كةصةةةي دي خةةةودا ُييةةةة تةةةؤ
َةبابي بيَ ُياسي هة وُةي عةلؤداريدا
ُةبيَ  .ئةي كةه
ُةةةاس بلةةةة ،بةةةةوةي باُطةواسكةةةةري خةةةودا ،هةةةة ٓةةةةًوو
كةةةوجنيَلي ثةةةاريَشةرةوة بةةةاُطي كةةةزد .ئةةةةي خودايةةةا
ضةُدة ثاكذي  ،ئةي ئةوةي تؤ خوداي  ،ئةي ئةوةي
َلي ئةويِةدار،
كةظ خةودا ُييةة تةؤ ُةةبيَ  .ئةةي خةةه
ًذدة بدةْ بة رؤحةكاُتاْ ،بةوةي ديابووُةوة رووي
َيَّ و ثةةة اْ ٓةةات ،و خؤعةويض ة دةةواُيي
دا و بةةةه
ةةةةةورةيي ثةةةةاريَشةري دةرخضةةةة  .خودايةةةةا ضةةةةةُدة
ثاكذي  ،ئةةي ئةةوةي ٓةةر ئةةو خودايةة ،ئةةي ئةةوةي
َلي عريفةةاْ،
كةةةظ خةةودا ُييةةة ئةةةو ُةةةبيَ  .ئةةةي خةةةه
ُاختةةةاْ خؤعةةةحاد بلةةةةْ بةةةةوةي دووري رؤيغة ة و
ب ةزِوا ٓةةات ،و دةةواُي غةةوآلَ بةةة ع ةيَواسي ثةةريؤسي هةةة
بةٓةعيت ُاويَلي داًةسراودا دةركةوت .ئةةي ضةةُدة
ثاكي ة ئةةةي خةةودا ،ئةةةي ئةةةوةي ئةةةو خودايةةة ،ئةةةي
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ئةةةوةي كةةةظ خةةودا ُييةةة ئةةةو ُةةةبيَ  .ئةةةي ضةةةُدة
ثاكيةة خودايةةةا ،ئةةةةي خةةةوداي ًةةةّ ،داوات هيَدةكةةةةَ
بيلةةةةةي بةةةةة خةةةةاتزي ئةةةةةو رؤرةت كةةةةة بةةةةةوة ٓةةةةةًوو
رؤرةكاُةة ة ُةةةةارد و ،بةةةةة صةةةةاتيَم هةةةةةوةوة ،سةًةةةةةُي
صةةةرةتاييةكاْ و بِةتاييةةةكاُ رًةةارد .ئةةةي ضةةةُدة
ثاكذي ئةي خودا ،ئةي ئةوةي ئةو خوداية و ،كةظ
خةةودا ُيي ةة ئةةةو ُةةةبيَ و ،بةةةو ُةةاوةت كةةة كةةزدت بةةة
دةصةةةآلتدار هةةة عةةلؤداريي ُاوةكةةاْ و ،فةرًاُةةدار بةةة
صةر ٓةًوو ئةواُةي هة ئامساُةكاْ و سةويداْ .ئةةي
ضةةةُدة ثاكةةذي ئةةةي خةةودا ،ئةةةي ئةةةوةي ٓةةةر ئةةةو
خوداية ،ئةي ئةوةي كةظ خودا ُييةة ئةةو ُةةبيَ .كةة
ئةواْ بةيَ ُيةاس بلةةي هةة غةةيزي خةؤت و روو هةة تةؤ
بلةةةْ و ،هةةة غةةةيزي تةةؤ دابةكِيَّ ،و ديةةارة تةةةُيا تةةؤي
بةتواُض و بةٓيَش و ًئزةباْ .ئةةي ضةةُدة ثاكةذي
ئةةةي خةةودا ،ئةةةي ئةةةوةي ئةةةو خودايةةة ،ئةةةي ئةةةوةي
كةظ خودا ُييةة ئةةو ُةةبيَ  .خودايةا ،دواتةز بياُلةة
بةوةي داْ بة يةكتايي تةؤدا بِةيَّ وً ،ولةضةي تةان و
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تةةةةُيايي تةةةؤبو ،بةةةة دةةةؤريَ غةةةةيزي تةةةؤ ُةةةةبيِّ و،
تةًاعةةاي كةصةةي ديلةةة ُةكةةةْ و ،ديةةارة تواُةةايي تةةؤ
بةصةر ئةوةدا دةعليَتةوة .ئةي ضةُدة ثاكةذي ئةةي
خةةودا ،ئةةةي ئةةةوةي ئةةةو خودايةةة ،ئةةةي ئةةةوةي كةةةظ
خةةودا ُييةةة ئةةةو ُةةةبيَ  .ثاعةةاْ ئةةةي خؤعةويضةةتٍ،
َياُةةةدا بةرثاكةةةة،
ةةةةرًيي خؤعةويضةةةتييةكةت هةةةة ده
ئةوةُدة كة يادي غةيزي تؤي تيةادا بضةووتيَِيَ  ،بةؤ
ئةةةوةي هةةة خؤياُةةدا ببيةةِّ كةةة ٓيَغةةتا تةةؤ هةةة بةةةرسيي
َةةةدا ُةةةةبوو ،وةن
ًاُةةةةوةداي وٓ ،ةةةيض عةةةتيَل هة ةه
ئةةةوةي كةةة خةةؤت بووية ٓ ،ةةيض خودايةةةن ُييةةة تةةةُيا
تؤي بةخغةِدة و ًةةسْ ُةةبيَ  .ئةةي ضةةُدة ثاكةذي
ئةي خودا ،ئةي ئةوةي ٓةر ئةو خوداية ،ئةي ئةةوةي
كةظ خودا ُيية ئةو ُةبيَ  .ضوُلة ئةو بةُداُةت كة
دةياُةةةويَ بةرسببِةةةوة بةةةؤ ًي زادةةي يةةةكتايي تةةةؤ،
ئة ةر ُاخياْ ديَطري ببيَ بؤ يادي غةةيزي تةؤ ،ئةةوا
ٓةةةر يش بزِيةةاري يةةةكتايي بةصةةةرياُدا صةةاي ُابيَتةةةوة
وٓ ،ةةةةةةةةةر يش صةةةةةةةةيفةتي تةةةةةةةةان و تةةةةةةةةةُيايياْ بةةةةةةةةؤ
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ُاصة يَِزيَ  .ئةي ضةُدة ثاكةذي ئةةي خةودا ،ئةةي
ئةوةي خؤي خودايةة ،ئةةي ئةةوةي كةةظ خةودا ُييةة
ئةةةو ُةةةبيَ  .كةواتةةة ضةةةُدة ثاكةةذي خودايةةا ،ئةةةي
خةةوداي ًةةّ كةةة ئةًزةكةةة وةٓةةا بيَة  ،ئةةةوا هةةة ٓةةةوري
ًئزةبةةةةاُيي خؤتةةةةوة ،ئةةةةةوة داببةسيَِةةةةة كةةةةة دآلُةةةةي
َةةةي ئةويِةةةداراُ
خؤعةويضةةةتي ثةةةان بلاتةةةةوة و ،ده
ثةةةريؤس بلةةةات و ،ئيِذةةةا بةةةة بةةةةرسيي خةةةؤت بةةةةرسياْ
َيةاْ بلةة بةصةةر ئةواُةةي هةة صةةر
بلةةرةوة ،دواتةز ساه
َيَِ دا بةة خؤعةويضةتاُ
سةويداْ و ،ئةًةية كة بةةه
بةةةةوةي حةةةةة ةةةوت ،دةًاُةةةةويَ ضةةةاوي خيَزًةةةاْ
هةواُةةة بيَةة كةةة هةةة صةةةر سةويةةدا ضةوصةةيَِزاُةوة و،
بياُلةةةيّ بةةة ثيَغةةةُل و بياُلةةةيّ بةةة ثاَاوةبةةةر.
ئةي ضةُدة ثاكذي ئةي خودا ،ئةي ئةوةي خودايةة،
ئةي ئةوةي كةظ خودا ُيية ئةو ُةبيَ .

020

(دةثي شةوي ظةذيو)

ديَسيهرتو طةوزةتسو بةزشتس
َِدتزيّ وسارع ٓاتة ؤ و ،بة باُطةواسي
سًاْ بة بو
بةرس ثةيظةكةي بةساردا ٓةات ،كةة دارايةي بةؤ خةوداي
ئافزيَِةةةةةري ئامسةةةةةاْ و خةةةةوداُي ُاوةكاُةةةةةة ،بةةةةةةآلَ
َّ ،ويَزدةكةةةةاُي رةدةةةةاْ
سؤربةةةةةي بةُةةةةدةكاْ خةةةةافو
ئةواُةةةةي ةةةةزت كةةةة هةةةةة دةرةتاُةةةدا بةةةةووْ و ،بةةةةؤْ و
بةراًةةةةةي كزاصةةةةةكة ًةًوةكةتةةةةةكاُي ثريؤسكزدُيةةةةاْ
زتةةةوة وُ ،ةةةاوي ًةةةسُرت دةركةةةةوت بةةؤ ئةواُةةةةي هةةةة
َلي هة ثةردةيةةكي رووُةداْ.
دئاُدا بووْ ،بةآلَ خةه
ئةةةةي ثيَِووصةةةي بةةةاآل ،هةةةة صةةةر ئةةةاواسي عةةةلؤًةُدي
بضرتيَ  ،ضوُلة ئيٌَة دةبيةِو ساُةيؤ ديةدار ،بةةوةي
رؤري ئةوة ُشيم كةوتةوة ،كة تيايةدا خوداُغةيِطةي
ُاوةكةةةةاْ راسيَِزايةةةةةوة بةةةةة عةةةةيَواسي ُةةةةاوة بةةةةةرس و
باآلكةًاُةةةوة ،كةةة ئة ةةةر ُةةاوي وي تةختةةةوة ٓةةةات،
ئةوا ثةرييةكاْ دواُرتيّ ؤراُيياْ دةضةزِْ و ،كةؤتز
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بةةة د ةواُرتيّ ئآةةةُل دة ٌيَِيَ ة و ،سًةةاُي رةدةةاْ
بةةةوة دةكةويَتةةة ةةؤ كةةة تيايةةدا رؤحةةي ُيَزدراوةكةةاْ،
َضةةةؤساْ ،دواتةةةزيػ رؤحةةةي ُشيلةةةاْ
دواتةةةز رؤحةةةي ده
رادةكيَغيَ .
ئةًة ئةو عةوةية تيايدا شُطي بةرةبةياُي ديَزيّ هة
َٔات ،و دئةةةةةةةاْ هةةةةةةةة
ئاصةةةةةةةؤي رؤرةكةيةةةةةةةةوة ٓةةةةةةةةه
رووُاكييةةةةةكاُي رووُةةةةان بةةةةووةوة كةةةةة هةةةةةو ئاصةةةةؤ
َ ةيَ ئةةةوة رؤريَلةةة تيايةةدا خةةودا
َٔات .بو
رووُاكةةةوة ٓةةةه
ثة اُي ئةوةي وةر ةزت كةة بةة حةةق دةكةويَتةة ةؤ،
َةةة ًةسُةةةي بةةة
كةةة كةص ةيَلي ُةةارد و ًةةذدةي ئةةةَ ٓةواه
بةُةةةدةكاْ دا و ،تيايةةةدا ُيغةةةاُةي ًةةةةسُرتيّ وتةبيَةةةذ
دةركةوت كة ئةةَ ُةاوة ًةسُةةي ٓيَِةا و ،دةرةتاُةةكاْ
هة بؤْ و بةراًةكاُي ُيغاُةكاُياْ راكيَغا ،ثريؤسبةيَ
بؤ ئةوةي صةروةري خؤي ُاصي و هةة بزاوةكةاْ بةوو.
َةةةةيَ ئةةةةةوة هةةةةة ُيَةةةةواْ ُةتةوةكاُةة ةدا تةراسوويةةةةةكي
بو
ًةسُرتة ،و بةةوة ئةةو بزِاُةة هةويةةْ ساُايةةكي ريةزةوة
َةة ةةي وسارعةةةةيت
دةركةةةةةوت .ئاوةسًةُةةةةداْ هةةةةة ٓةآله
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ًةصتبووْ و  ،ثةردةكاُي مساُد بة دةصةآلتي ُاوي
ُؤريَِدارَ بة صةةر دئاُياُةةوة .وسارعةتةكةي كةزد
بة ةآليةن بؤ ئةَ باخةة و ،بةة يةادي ئةةَ يةادة دواُةة
ٓؤُييةوة كة ئاًؤر اريي بةُدةكاُي كةزد ،تةا خؤيةاْ
َٔاتؤ ديَزيّ بيَ بةةري ُةكةةْ و ،كةاتي
هة عويَؤ ٓةه
دةركةةةوتؤ خؤيةةاْ ُةبةصةةتِةوة بةةةو داصةةتاْ و ةضةةة
ُةصةةتةةاُةوةٓ ،ةةةروةٓا ئةًزةكةةة ثيةةادةبوو ،بةةةوةي
ئةةةوةي ثيَةةي بةةوو دةرةض ة  ،بةةةوة ئةةةوةي حةةةق بةةة
ساريةةةدا بيَة ة  ،كةةةة ديةةةارة غةةةةيزي ًةةةؤ بةتواُضة ة و
بةخغِدة خودايةن ُييةة ،ئةواُةةي ثغةتياْ هةة بِةةتا
كزد بزِواياْ بة صةةرةتايػ ُةةبووة ،ئةًةيةة فةةرًاُي
َةيَ ئةةو
خاوةُي ٓؤكارةكاْ هةةَ عةيَواسة بةرثايةةدا .بو
ًذدةي ئةَ بِةًايةي بة ئيَوة و بة ئةواُة دا كة بة ه
ريَطةةةياْ ه ةيَطريا ،ئةواُةةة هةةة ًةةزدواُّ .ه ة ئةوةيةةة كةةة
ُةتةوة خؤياْ ثيَةوة بةصةتةوة و ،ثغةتياْ هةة خةوداي
بةتواُض و صتايغلزاو كزدٓ .ةًوو ئةةو عةتاُة كةة
دابةسيَِزاْ هة صةر رةساًةُديي ًّ ٓةهجةصةيَزدراْ و،
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َيوة رووُةة .ئة ةةر ًةّ
ٓةًوو عةتيَم بةةَ ئةةًزة خةةًو
ُةبووًاية ،ثييت بة ساردا ُةدةٓات و ،خؤي هة ُيَةواْ
ئامساُةةةةكاْ و سةويةةةدا دةرُةدةخضةةة  .ةةةةهيَ دةةةار
عةةيوةُي ئةةةكزد بةةؤ ُةةاًؤيي ًةةّ و بةةؤ ةةزتؤ ًةةّ و
بةةةةآلي ًةةةّ ،ئةةةةوة كةةةة عةةةايةتيي ئةةةةوة دةدات كةةةة هةةةة
دةربزِيِةكةةةدا دابةةةسيَِزا ،ئة ةةةر ئيَةةوة بةةشاُّ .ديةةارة
بةٓيَش ئةوةية بة ٓيَشي خودا هةواُي ديلة دادةبزِيَة ،
و وواس ئةةةو كةصةةةية ثغ ة دةكاتةةة ئةةةو رووخضةةارة،
ضةةةةوُلة فةرًاُزِةوايةةةةةكي رووُةةةةي دةرخضةةة  .ئةةةةةي
َلي صةر سةوي ،هةَ رؤرةدا يادي خودا بلةْ ،كةة
خةه
تيايةةةةةدا رؤؤ كةوتةةةةةة ةةةةةؤ و ،راصةةةةةتييةكاُي ئةواُةةةةةة
باداُةةةوةياْ كةةزد كةةة هةةة وعةةةي خةةوداي بةتواُضة و
َقيَِزاْ .بؤ ٓةةر كةصةيَم ديةاري كةزاوة كةة
ًلووَ خوه
هةَ رؤرةدا ًذدة وةربطزيَ و ،دواُرتيّ دولي خؤي
بجؤعيَ و ،هة خوداي خؤي عاد بيَ و بؤ ئةَ ضاكة
َي ئةةوةي ًةةزاسي
ًةسُةةة صوثاصةةي بلةةات .خؤعةةبةحاه
َّ .كةةاتيَ هةةةَ
خةةوداي بةةزدةوة و ،واي هةواُةةةي خةةافو
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عةةةةوةدا ئةةةةَ دةثة ةة دابةةةةسيَِزا ،حةةةةسًاْ كةةةزد وةكةةةو
ضاكةيةن هةويةْ ئيٌَةوة بةؤ تةؤي بِيَةزيّ ،بةؤ ئةةوةي
هةةة صوثاصةةطوساراْ بي ة  .ئة ةةةر ئةةةوةت بةةزدةوة ،هةةة
ُيَةةةةةواْ خؤعةويضةةةةةتاُدا بيخويَِةةةةةةوة ،بةةةةةؤ ئةةةةةةوةي
ٓةةًووياْ ويَيةةاْ هةةو عةةتة بيَة كةةة بةة صةةةر سًةةاُي
ًةسُيةةةدا ٓةةةات و هةةةةة بلةةةةراْ بةةةةّٓ .ةةةةروةٓا تؤًةةةةاْ
دةصتِيغةةةةةةاْ كةةةةةةزد و تؤًةةةةةةاْ راساُةةةةةةدةوة بةةةةةةةوةي
َضةةةؤساْ دةرِاسيَِزيَِةةةةوة .صةةةوثاظ بةةةؤ
ثةيلةةةةراُي ده
خوداي دئاُيياْ*.
* ظةريّ  :بووراُةوة .

(دةقي زيصواى)

ئةو باآلدةضتة
بة ضةز تةخيت زووناكيبةخشدا

َلي بةةاآل بةةدة
ئةةةي ثيَِووصةةي ةعةةاوةً ،ةةذدة بةةة خةةةه
َدرايةةةوة و هةةةَ د ةُةةة
بةةةوةي ثةةةردةي ثةةةُٔاُي ٓةه
ةورةيةوة دواُيي خودا دةركةوت ،بةو رووُاكييةي
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كة خؤرةكاُي ئةًز هةة رؤرٓةةآلتي ُةاوة ًةسُةكةيةةوة
َٔاتّ ،ئةي بةخيَز بيَي ئةًةة دةةرُي خودايةة ،هةة
ٓةه
ئاصةةةةؤي ضةة ةاكةيةكي ثةةةةاريَشةرةوة دةركةةةةةوت .ئةًةةةةة
دةرُيَلة تيايدا ٓةةًوو عةتةكاْ بةة كزاصةي ُاوةكةاْ
راسيَِزاُةةةةةةةوة و ،دةةةةةةواًيَزي ٓةةةةةةةًوو بةةةةةةووُي هةةةةةةة
صةةةرةتاكاْ و بِةتاكاُةةدا زتةةةوة .ئةةةي بةةةخيَز بيَية
ئةًةةةة دةةةةرُي خودايةةةة ،هةةةة ثيَغةةةةُطي ثريؤسييةةةةكي
َٔات .ئا اداري ثةرييةةكاُي ًاُةةوة
ثزعِطدارةوة ٓةه
بلة ،بة دؤريَ كة ويَِةي ضاوياْ رةؼ وصةجيَِةكةي
سؤر صةةةجي بيَة ة  ،هةةةة روورة صةةةوورةكاُةوة دةربضةةةِة
دةرةوة و ،هةةةة ُيَةةةواْ سةوي و ئامساُةةةدا بةةةة عةةيَواسي
ةعاوة دةربلةوْ ،دواتز ريَطةياْ ثيَبدة ثيَلي ريةاْ
َلي
هةةةةةةة كةوصةةةةةةةري رةدةةةةةةاْ تيَبلةةةةةةةْ بةةةةةةؤ خةةةةةةةه
ةردووُةكاْ هة ٓةر هةخؤبووةوةيةةن و ثاكةداويَِيَم.
ئةةةي بةةةخيَز بيَية ئةًةةة دةةةرُي خودايةةة ،هةةة ئاصةةؤي
ثريؤسيةةةدا دةركةةةةوت بةةةة راكيَغةةةاُيَلي دآيَِةةةةرةوة.
دواتةةز فةةةرًاْ بةةدة بةةةو كورِاُةةةي كةةة بةةة رووُةةاكيي
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َقيَِزاْ ،بةةةؤ ئةةةةوةي بةةةة عة ةيَواسي
خةةةوداي ثةةةان خةةةوه
رةداْ هة ريشواْ دةربضّ و ،بة ثةجنةي يةاةووت بةؤ
َلي عةةةةلؤدار هةةةةة يةةةةاراُي بةةةةةٓا ثيَلةةةةي ًاُةةةةةوة
خةةةةةه
تيَبلةةةةةْ ،بةةةةؤ ئةةةةةوةي راياُبليَغةةةةيَ بةةةةؤ دةةةةواُيي
َٔاتووة رووُاكةة.
علؤداري ،ئةَ دواُيية ةعاوة ٓةه
ئةةةةي كةةةة خؤعةةةة ئةًةةةة دةةةةرُي خودايةةةة ،تيايةةةدا هةةةة
دةركةوتيَلي دواًيَزي بةرسةوة دةركةوت .صويَِد بةة
خودا ،ئةًة دةرُيَلةة تيايةدا دةواُيي ُاصةِاًةكة بةيَ
ثةةةردة و بةيَ ثيَضةةة دةركةةةوت بةةة فةرًاُزِةوايةةةن ًوةةي
َلةةاراُي بةةؤ ًةةةهووي بووبيَةة  .ئةةةي بةةةخيَزبيَي
ُلؤه
ئةًةةةة دةةةةرُي خودايةةةة ،بةةةة فةرًاُزِةوايةةةةكي ًةةةةسْ
دةركةةةوت .ئةًةةة دةرُيَلةةة تيايةةدا ثيَِةةووظ هةةة صةةةر
َطريا ،بةةةةوةي فةةةةرًاُزِةواي ديَةةةزيّ هةةةة
عةةةتةكاْ ٓةةةةه
ثغةةيت ثةةةردةي ُاوةكاُةةةوة دةركةةةوت ،كةواتةةة ئةةةي
َقاُدْ ،هةة خؤتاُةدا خؤعةحاد بةنب بةةوةي
َلي خوه
خةه
عةةةةةةِةباي هيَخؤعةةةةةةبووْ بةةةةةةة صةةةةةةةر ثةيلةةةةةةةرةكاُي
ةردووُةكاُةةةةةةدا وةسي و ،رؤحةةةةةةي ريةةةةةةاْ كةةةةةةزا بةةةةةةة
028

دئاُيياُةةةةدا .ئةةةةةي بةةةةةخيَز بيَيةة ة  ،ئةًةةةةة دةةةةةرُي
خودايةةةةة ،هةةةةةة دةركةةةةةةوتي ثريؤسيةةةةةي ثزعةةةةةِطدارةوة
دةركةوتُ ،ةكةةْ صةِووري بزِيةاري ئةةدةب ببةةسيَِّ،
َتاْ و رةساًةُةديتاْ حةةسي
و ئةو كةارة بلةةْ كةة ئةةةو
هيَِاكةةات ،ئةًةيةةة ئةةةو فةرًاُ ةةي هةويةةةْ ثيَِووصةةي
خوداي بةتواُض و بةٓيَشةوة ثيَتاْ درا .ئةي بةخيَز
بيَي ة  ،ئةًةةة دةةةرُي خودايةةة هةةة ئاصةةؤي باعةةةيةكي
ثاريَشةرةوة دةركةوت .ئةًة دةرُيَلة تيايةدا دةواُيي
علؤداري بة صةر ٓةًوو عتةكاُدا بةرسبووةوة و ،هةة
ُيَواْ سةوي ئامساُدا بةوة ؤي كزد كة خواصةيت و،
بةةة ويضةةيت ب ةيَ ثةةةردة و ثةةةرريّ و ،ئةًةةة هةةة باعةةةي
ئةةةةةوة كةةةةة ٓةةةةةًوو بووُةةةةةوةراُي زتةةةةةوة ،و تيايةةةةدا
ثةيلةةةري بةةةٓا هةةة صةةةر تةةةخيت داويةةديي صةةةةاًطري
بوو ،رووخضارةكة هة ئاصؤي بةراييدا ،بة رووُةاكيي
ةةةورةيي دآيَِةةةرةوة دةركةةةوت .ئةةةي بةةةخيَز بيَي ة
ئةًةةةةةة دةةةةةةرُي خودايةةةةةة ،هةةةةةة ئاصةةةةةؤي باعةةةةةةيةكي
َلي خيَوةتةةةةكاُي
ثةةةاريَشةرةوة دةركةةةةوت .ئةةةةي خةةةةه
029

َلي خيَةةوةتي ثةةاكي ،دواتةةز
ًةةةسُي ،دواتةةز ئةةةي خةةةه
َلي خيَةةةةةوةت و صةةةةةةيواُي ةةةةةةورةيي و
ئةةةةةةي خةةةةةةه
ًئزةبةةاُي ،بةةة باعةةرتيّ ئةةاواس هةةة روورة بةرسةكاُةةدا
َيَِةةةةةةوة ،بةةةةةةوةي هةةةةةةَ
ةةةةةؤراُي بضةةةةزِْ و ةةةةةؤراُي بو
دةركةوتِةةةةدا دةةةواُي ثةةةةُٔاْ دةركةةةةوت و ،خةةةؤري
َٔات ،ئةةةي
غةةةيب هةةة ئاصةةؤي ةةةورةيي ديَزيِةةةوة ٓةةةه
بةةةخيَز بيَي ة  ،ئةًةةة دةةةرُي خودايةةة بةةة عةةيَواسيَلي
َلي
َلي بةةاآل و ئةةةي خةةةه
ًةةةسْ دةركةةةوت .ئةةةي خةةةه
ٓةةةةواري ًاُةةةةوة ،خؤتةةةاْ بةةيَ بةةةةريي بلةةةةْ ،بةةةةوةي
حةةةةرةًي عةةةلؤداري هةةةةَ حةرةًةةةةدا دةرةضة ة كةةةة
عةةةرةفاتي خاُةةة ب ةة دةوريةةدا تةةةواك دةكةةةْ ،ثاع ةزِا
(ًغ ز) صزووتطةي حة و (ًقاَ) ويَضتطة و تةةواك
َلي بلةةْ،
بلةْ و ،هةَ رؤراُةدا سيارةتي خوداي خةةه
كةةة ضةةاو هةةة صةةةدةكاُي صةةةرةتاكاُدا عةةيت وةٓةةاي
ُةبيِوةً .ذدة بيَ ئةًة دةةرُي خودايةة ،هةة ئاصةؤي
خةةةوداي بةتواُضة ة و بةخغةةةِدةدا دةركةةةةوت .ئةةةةي
َلي سةوي و ئامسةةةاْ ،هةةةة ثةجنةةةةكاُي بةةةةٓا هةةةةَ
خةةةةه
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ريشواُةةةةي عةةةةهيي بةةةاآلدا ،ثيَلةةةي ًاُةةةةوة بِةةةيَّ بةةةة
َيَةم
دةًتاُةوة .صويَِدبيَ بة خودآ ،ةر كةصةيَ تؤسةاه
هةوةي ثيَ بكِيَ ٓ ،ةر يش بة وسةري كات ُا ؤرِيَة ،
و ٓةر يش شيي عةيتاْ سةفةري ثيَِابات و ،خودا هةة
ٓةةةةر دةركةةةةوتِيَلي دةةةواُيي ثريؤسيةةةي بةتواُضةةةتدا
سيِدووي دةكاتةةوة .ئةةي بةةخيَز بيَية ئةًةة دةةرُي
خودايةةة ،هةةة د ةةةُي خودايةةةكي ريةةزةوة دةركةةةوت.
َليِة ،خؤتاْ هةة دُيةا ثةان بلةُةةوة ،دواتةز خيَةزا
خةه
بؤ داري ُةبة بزِؤْ هةَ ًش ةوتي (ئةةضةا) يةةدا ،بةؤ
ئةةةةوةي هةةةةَ باخةةةةدا ،ةةةويَ هةةةة باُطةةةةواسي خةةةوداي
ًئزةب اُتةةةاْ بطةةةزْ كةةةة بةةةة فةةةةرًاُي خةةةوداي ثةةةان
َلي خيَوةتي ةودصةي
َقيَِزا ،و وي دةر اكةي خةه
خوه
ثةةاريَشةر هيَيلةةةوتّ .ئةةةي بةةةخيَز بيَي ة ئةًةةة دةةةرُي
خودايةةةةةةة ،هةةةةةةة ئاصةةةةةةؤي عةةةةةةلؤداريي ثةةةةةةاريَشةرةوة
َليِةُ ،ةكةْ خؤتاْ هة بؤْ و بةراًةةي
دةركةوت .خةه
ئةَ رؤراُة بةيَ بةةري بلةةْ ،كةة ٓةةًوو دةاريَ تيايةدا
بةةةؤُي كةةةزاظ دةوةسيَة ة هةةةة خةةةوآلًيَلي بةتواُضةةةيت
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رووُاكةوة .ئةي بةةخيَز بيَية ئةًةة دةةرُي خودايةة،
َٔاتووة.
هة رؤرٓةآلتي ُاويَلي ًةسُةوة ٓةه

ئةش ثريؤشتس و مةشنرت و طةشاوةتسم
صوثاظ بةؤ تةؤ ئةةي خةوداي ًةّ ،بةةوةي ئةةَ رؤرةت
َضةؤساْ
كزد بة دةرُيَم بؤ ُشيلاْ هةة بةُةدةكاُ و ده
هة خؤعةويضتاُ و ،ئةَ ُاوةت هيَِا كة بةوة ٓةةًوو
عتةكاُ كؤُرتؤد كزد و ،بؤْ و بةراًةةي دةركةةوتّ
هةةةة ُيَةةةواْ سةوي و ئامساُةةةدا بةةةآلو بةةةووةوة و ،بةةةةوة
دةركةةةوت ئةةةوةي ُووصةةزاوة هةةة كتيَبةةة ثريؤسةكةةاْ و
َيؤسةكاُة ًةذدةياْ
كتيَبة دابةسيوةكاُتةدا و ،بةةوة باه
دا بةةةةؤ ئةةةةةوةي ٓةةةةةًوواْ بةةةةؤ ديةةةةدارت ئاًةةةةادةبّ و،
رووبلةُةةةةة دةريةةةةاي بةتؤ ةيغةةةةتِ و ،هةةةةة بارة ةةةةاي
تةةةخت ئاًةةادةبّ و ،ةةويَ هةةة باُطةةةواسة عةةرييِةكةت
بطةةةزْ ،هةةةة دةركةةةةوتؤ غةيبتةةةةوة و هةةةة رؤرٓةةةةآلتي
ساتتةةةوة .خودايةةا صةةوثاظ بةةؤ تةةؤ ،ئةةةي خةةوداي ًةةّ،
032

َطةةت دةرخضة و ُي ٌةتةكةةت تةةواو كةزد
بةوةي بةه
و ،ئةو كةصةة هةة صةةر تةةخيت دةركةةوتّ دةيَطري بةوو
كة ريٌَِاي تان و تةُيايي تؤ بوو ،باصي هةة يةةكتايي
تةةؤ دةكةةزد ،و ٓةةةًوواُ بةةؤ ئاًةةادةبووْ باُطٔيَغ ة
َلاُيَم ٓةةةةبوو ئةةةةوةي رووي هةةةةو كةةةزد و
كةةةزد .خةةةةه
صةةةركةوتؤ بةدةص ة ٓيَِةةا ديةةداري بلةةات و ،بةةؤْ و
بةراًةةةي صزووعةةةكةي ُةةؤؼ كةةزد ،داوات هيَدةكةةةَ
بيلةةةة بةةةة خةةةاتزي دةصةةةةآلت كةةةة ساد بةةةوو بةةةة صةةةةر
بووُةوةراُةةةةةةةدا ،و بةةةةةةةةو ضةةةةةةةاكةيةت كةةةةةةةة ٓةةةةةةةةًوو
دةرةتاُةةةةةةةكاُي زتةةةةةةةوة  ،وا هةةةةةةة خؤعةويضةةةةةةتاُ
بلةةةي  ،هةةة غةةةيزي خةةؤت دابةةكِْ و روو هةةة ئاصةةؤي
دواًيَزي بلةْ ،ئيِذةا ثغةتطرييياْ بلةة بةؤ ئةةوةي
خشًةت بلةْ ،بؤ ئةوةي بؤياْ دةربلةةويَ  ،ئةةوةي
ويضت هة ًةًوةكةتةكةتةدا و ،ئاآلكةاُي صةةركةوتِ
هة وآلتةكةتدا بةرسياْ بلاتةوة .تةُيا تؤي بةتواُضة
و بةةاآل و ُؤريَِةةدار و ساُةةا و ريةةز .خودايةةا صوثاصةة
دةكةةةةَ بةةةةوةي زتووخاُةةةةت كةةةزد بةةةة تةةةةختيَم بةةةؤ
033

ًةًوةكةتةكةةةةت و ،ئامساُيَةةةم بةةةؤ ئامساُةةةةكاُ و،
رؤرٓةةةةآلتيَم بةةةؤ رؤرٓةآلتةةةةكاُ و ،دةركةةةةوتِيَم بةةةؤ
دةركةوتِةةةةكاُ و ،ريَظطةيةةةةن بةةةؤ هةٓييةةةةكاُ و،
َلةةةةكاُ  .داوات هيَدةكةةةةَ
رؤحيَةةةم بةةةؤ دةصةةةتةي خةه
ياوةرةكاُةةة ة صةةةةةةرخبةي  ،بةةةةةؤ ئةةةةةةوةي كةةةةةار بةةةةةؤ
راسيلزدُ ة بلةةةْ ،خودايةةا دواتةةز ثاك ةذياْ بلةةةرةوة
َياْ ثيط دةكات ،خودايا
هةوةي هة رؤرةكاُتدا ثاعةه
هةةةةةة ٓةُةةةةةديَ هةةةةةة ٓةوارةكاُتةةةةةدا ،دةبيِيةةةة ئةةةةةةوةي
رةساًةُديي تؤ خؤعي ُاويَ و ،ئةواُة دةبيِية كةة
َيَّ تؤياْ خؤؼ دةويَة  ،كةضةي كةار بةةوة دةكةةْ
دةه
كة دورًِاُ كارياْ ثيَدةكزد ،خودايا بةَ كةوصةةرة
ثاكيةةةاْ بلةةةةرةوة كةةةة ُشيلاُةة ثةةيَ ثاكةةذكزدةوة هةةةة
َضةةةةةةؤساْ هةةةةةةة خؤعةويضةةةةةةتاُ و،
َلةكةةةةةةةت و ده
خةه
ثاكذياْ بلةرةوة هةوةي ئةًزةكةتي ثيَ وْ دةبيَ هة
َلي وآلتةكةت خؤياُي ثيَ
ٓةوارةكةتدا و ،ئةوةي خةه
دةعارُةوة .خودايا ،داوات هيَدةكةةَ بةة خةاتزي ُةاوة
ُؤريَِدارةكةةةةةةت بةصةةةةةةر ُاوةكاُةةةةةةوة ،بياُجاريَشيةةةة
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هةةةوةي ثيَةزِةوي بلةةةْ هةةة ٓةةةواو ٓةةةوةظ ،بةةؤ ئةةةوةي
ٓةةةةًووياْ كةةةؤكنب هةةةة صةةةةر ئةةةةوةي هةةةة كتيَبةكةتةةةدا
فةةةةرًاُ ثيَلةةةزدووة ،دواتةةةز بياُلةةةة بةةةة دةصةةةتاُي
دؤسةكةت ،بؤ ئةوةي هة ريَطةي ئةواُةوة ُيغاُةكاُ
هة سةوييةكةت و ،دةركةوتةكاُي ثاكييةكةت هة ُيَواْ
َلةكاُتدا بآلو بلةُةوة ،تةةُيا تةؤي بةتواُضة بةة
خةه
صةر ئةوةوة كة دةةواسية  ،خودايةةن ُييةة دطةة هةة
تؤي ُؤريَِدار و بةرثا* .
* ريَظطة ً :بدأ

دةثي ضةزداى
َِدةكةتةةوة دةركةةوت و،
ئةو صتايغةي هة دةرووُة بو
ئةةةو ةعةةبووُة كةةة هةةة دواُييةةة ةعةةاوةكةتةوة بةةؤت
َوةي علؤداري و دةصةآلتي ًاُةوة
َٔات ،ئةي دةه
ٓةه
و ،ثادعةةةةةةةا ي ٓةةةةةةةةًوو ئةواُةةةةةةةةي هةةةةةةةة سةوي و هةةةةةةةة
ئامساُةةداْ .داْ بةةةوةدا دةُةيٍَ كةةة بةةة تةةؤ دةصةةةآلت و
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تواُض و ًةسُي و علؤداريي خودا دةركةوت و ،بة
تةةةةؤ خؤرةكةةةةاُي ديَةةةةزيؤ هةةةةة ئامسةةةةاُي دةصةةةةةآلتدا
َٔاتّ و ،دواُيي ثيَةواري هةة ئاصةؤي دةصةتجيَلةوة
ٓةه
َةيةةةةةكي
َٔات  .داْ بةةةةةوةدا دةُةة ةيٍَ كةةةةة بةةةةة دووه
ٓةةةةةه
ثيَِووصةةةكةت ،دةصةةةآلتي (كةةاك) و (ُةةوْ) دةركةةةوت
و ،راسي عةةةةةةةةةاراوة ي خةةةةةةةةةودا بةردةصةةةةةةةةةتة بةةةةةةةةةوو،
دةرةتاُةةةةةةةكاْ دةصةةةةةةتياْ ثيَلةةةةةةزا و دةركةوتةةةةةةةكاْ
ُيَزدراْ .داْ بةوةدا دةُةيٍَ كةة بةة دواُييةكةةي تةؤوة
دواُيي خودا دةركةوت و ،بة ٓؤي رووخضاري تؤوة
رووخضةةاري ًةبةصةة دةركةةةوت و ،بةةة وعةةةيةن هةةة
َضةؤساْ
تؤوة دةرةتاُةكاْ هة يةكدي دياكزاُةوة و ،ده
بةةؤ هووتلةةةي بةةاآل صةةةركةوتّ و ،خةةودا ُةُاصةةاْ بةةؤ
خةةةواري خةةةوارةوة .داْ بةةةةوةدا دةُةةيٍَ ،بةةةةوةي تةةةؤي
ُاصةةةي ئةةةةوا خةةةوداي ُاصةةةيوة و ،ئةةةةوةي بةديةةةدارت
عةةةادبووةوة ئةةةةوا بةةةة ديةةةداري خةةةودا عةةةاد بؤتةةةةوة.
ثريؤسبيَ هةوةي بزِواي بةة تةؤ و بةة ُيغةاُةكاُ ٓيَِةا
وً ،ولةضةةي دةصةةةآلت بةةوو و بةةة ديةةداري تةةؤ ةةةورة
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ب ةوو ،بةةة رةساًةُةةديي تةةؤ ةيغ ة و بةةة دةوري تةةؤدا
تةةةواك كةةزد و ،هةةة بةةةردةَ تةةةخيت تةةؤدا ئاًةةادة بةةوو،
َي هةة تةؤ كةزد و
واي هةوةي صتةًي هة تؤ كزد و ُلةؤه
َي هةة دةصةةآلت
بزِواي بة ُيغاُةكاُ ُةكزد وُ ،لؤه
كةةةزد و بة ذتةةةدا ضةةةووةوة و هةةةة بةردةًتةةةدا خةةةؤي بةةةة
َطةةةكاُ ًغةةتوًزِي كةةزد و ،هةةة
سهشاُةةي و ،هةةة صةةةر بةه
دةصيت حلوًةت و دةصةآلتي تةؤ رايلةزد و هةة خةودا
ُةُاصةةةاْ بةةةوو ،هةةةة دةةةةةةكاُي ثريؤسيةةةدا بةةةة ثةجنةةةةي
فةرًاُةكةةة ُووصةةزابوو .خودايةةا ئةةةي خؤعةويضةةتٍ،
كةواتةةةةةةةةة ًئزةباُييةكةةةةةةةةةت بةةةةةةةةؤ ًةةةةةةةةّ بِيَةةةةةةةةزة و
ضةةاوديَزييةكةت بةةؤْ و بةراًةةةي ثريؤسيةةي باعةةةكاُ
بةؤ ئةةةوةي هةةة خةةؤَ راًبليَغةي و ،هةةة دُيةةا بةةةرةو وي
ُشيلي ة و ديةةدارت .تةةةُيا تةةؤي بةتواُض ة بةةة صةةةر
ئةوةي دةةواسي و ،تةُيا تؤي كة ئا اداري ٓةةًوو
عتيَم بووية  .ئةةي دةواُي خةودا ،صتايغةي دةواُي
خةةودا بلةةةي و يةةادي بلةةةي و ةعةةاوةيي خةةودا و
ُورةكةةةةةةي .داْ بةةةةةةوةدا دةُةةة ةيٍَ ،ضةةةةةاوي دآيَِةةةةةاْ
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صتةًويَلزاويَلي وةكو تؤي ُةبيِيوة .هة رؤراُتةدا هةة
ُاو ةرًةي بةآلكاُدا بووي  .داريَلياْ هة ريَز كؤت
و سةجنريدا و ،داريَلياْ هة ريَز َغيَزي دورًِاُدا،
و هة ةةةد ٓ ةةًوو ئةًاُةةةدا ،فةةةرًاُي ئةةةوةت كةةزد بةةة
َلي كة هةويةْ ساُايةكي ريزةوة فةةرًاُ ثيَلةزا.
خةه
رؤحةةٍ فيةةداي ُاخؤعةةييةكاُ بيَ ة و ،يةةامن فيةةداي
بةآلكاُ بيَ  .داوا هة خودا دةكةَ ،بيلات بة خاتزي
تةةةةؤ و ئةواُةةةةةي رووخضةةةةارياْ رووُةةةةان بةةةةووةوة هةةةةة
روُةةةةةآي روخضةةةةةارت و ،ثيَزِةوييةةةةةاْ كةةةةةزد هةةةةةةوةي
فةةةرًاُياْ ثيَةةدرا هةةة خؤعةويضةةيت تةةؤ ،ئةةةو ويَزداُةةة
دةرخبةةات كةةة بووُةةة بةربةص ة هةةة ُيَةةواْ تةةؤ و ُيَةةواْ
َلةكةتةةةدا و ،هةةةةَ دُيةةةا و هةةةةو دُيةةةادا خيَةةةزَ ثة ةيَ
خةه
بدات .ديةارة تةةُيا تةؤي بةتواُضة و بةاآل و بةةٓيَش و
بةخغِدة و ًئزةباْ .خودايا ئةي خوداي ًُّ ،ويَةذ
بلة هة صةر (كوُار) و ةآلكاُي و ثةي و ضو و ةةةك
و هقةكاُي بة بةردةواًيي ُةاوة باعةةكاُ و صةيفةتة
بةرسةكاُ  .دواتز هةة عةةرِئةُطيَشيي دةصةتدريَذكاراْ
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و صةةةرباساُي صةةتةًلاراْ بيجةةاريَشة .ديةةارة تةةةُيا تةةؤ
بةتواُض و ريَشداري .خودايا ئةي خوداي ًُّ ،ويَةذ
بلةةةة هةةةة صةةةةر بةُةةةدة صةةةةركةتووةكاُ و رُةةةة كؤيوةةةة
صةةةركةوتووةكاُ  ،ديةةارة تةةةُيا تةةؤ صةةةخاوة ةُد و
خةةةاوةْ باعةةةةي ًةةةةسُي  .دطةةةة هةةةة تةةةؤي دهؤظةةةاْ و
صةخاوة ةُد خودايةكي ديلة ُيية.
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طولَبريَسيَك
لة بةزيةمةكاني حةشزةتي
عةبدولبةيا
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(زاشونياشي ديداز)

يةز ئةو طةشاوةتسة
خودايةةةةةا خودايةةةةةا ًةةةةةّ هةةةةةةثي دةصةةةةةيت ثارِاُةةةةةةوة و
خؤتةةةرخاْ كةةزدْ و ُشاكةةزدمن دةةةًةةة بةةةردةً و،
دةًوضاوَ بةة خةاكي بةةر دةر ةاي ثةاكيي تةؤ تةؤساوي
َلي راصةةةةةةتييةكاْ و
دةكةةةة ةةَ ،هةةةةةةة ثيَةةةةةةشاُيؤ خةةةةةةةه
َداُي هة ئاوةسًةُداْ  ،تا صةيزي بةُدة ًولةةض
ثيآةه
َةكةةةت بلةةةي  ،هةةة دةر ةةاي يةكتاييتةةدا بةةة
و ويَزِايةه
صةةاتةكاُي ضةةاوةكاُي ًئزةباُي ة و ،هةةة دةرياكةةاُي
ًئزةباُيي بيَ ُياسيي خؤتدا ُػزؤي بلةي  .خودايا
ئةو بةُدةي ُاكاَ و داًاو و كؤيوةي داواكار و داًةاو
و ديوة ،هة تؤ دةثارِيَتةوة و ،ثغة بةة تةؤ دةبةصةت َي
و ،كةةةةةوتووة هةةةةة بةةةةةر دةصةةةةتتدا باُطةةةة دةكةةةةات و
َيَةةةةة  :خودايةةةةةا
َةةةةةدا دةكةةةةةات و دةه
راسوُيةةةةةاست هة ةه
ثغتطرييٍ بلة هةوةي خشًةتي خؤعةويضةتاُ بلةةَ
و ،بؤ كؤياليةتيلزدُي حةسرةتي تاكوتةُيات بةةٓيَشَ
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بلة .بة رووُاكي ثةرصة هةة ؤرِةثةاُي ثريؤسيتةدا و،
خؤتةةةةرخاْ كةةةةزدْ بةةةةؤ خوداُغةةةةيِيية ًةسُييةكةةةةةت
ُاوضةةةةةوامن رووُةةةةان بلةةةةةرةوة و ،هةةةةة بةةةةةر دةر ةةةةاي
يةسداُيتدا تويَِةوة و ،واَ هيَبلةة بةة ريَلةوثيَلي هةة
ؤرِةثةةاُي خوداوةُةةديي تةةؤدا ُةةةًيٍَِ .خودايةةا ثيَلةةي
ُةةةًامن ث ةيَ بةةدة و ،دولةةي ُةةةًامن بةب ةةردا بلةةة و ،هةةة
دةريةةةةةةاي ُةًاُةةةةةةدا ُػةةةةةةزؤَ بلةةةةةةة و ،هةةةةةةة ريَةةةة ةزِةوي
خؤعةويضتاُدا لة بةة ةةرد و ،لةة بةة ةوربةاُي،
بةةةؤ ئةةةةو سةوييةةةةي ثيَةةةي يةةةاوةراُي كةوتةةةة صةةةةر ،هةةةة
ثيَِاوي تؤدا ،ئةي خوداي ةةورةيي و بةةرسي .تةةُيا
تةةؤي بةخغةةِدة و بةةةرس .ئةوةيةةة ئةةةو باُط ة دةكةةات
ثيَةةةي ئةةةةو هةةةة بةةةةياُياْ و عةةةةوداُدا بةُةةةدة .خودايةةةا
ئارةسووةكاُي بةديبٔيَِة و راسةكاُي رووُان بلةرةوة
و صةةةيِطي فةةةزاواْ بلةةةة و ضةةةزاكةي دابطريصة ةيَِة هةةةة
خشًةتي ئةًزةكةت و بةُدةكاُتدا .تةُيا تؤ دةص و
دد فةةزاواْ و ًئزةبةةاْ و بةخغةةِدةي و ،تةةةُيا تةةؤ
بةتواُض و بةصؤس و ًئزةباُي .
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يةز ئةو طةشاوةتسة
َجغةةيت
خودايةةا ئةةةي خةةوداي ًةةّ و صةةةروةرَ ،تةةؤ ثاه
ًِيةة ة و ثغةة ة و ثةةةةةُاو ثغتبةصةةةةتؤ ًةة ةؤ و بةةةةة
َواصةيوة و ،هةة دةر ةاي
داًيَؤ باعةي تؤوة خةؤَ ٓةه
َةةٍ بةةة بةةؤْ و
تةةاكو تةةةُيايي دةثارِيٌَةةةوة و ،ريةةاُي ده
بةراًةةةةةي ثريؤسيتةوةيةةةةة و بةةةةة راكيَغةةةةاُي دةةةةواُيي
َةةةةٍ بةةةةؤ ئةةةةةوة و بةةةةة روُآييةةةةة
يةكتاييتةوةيةةةةة و ،ده
َٔاتووةكاْ هةةة ئاصةةؤي تةةاكو تةةةُيايي خؤعةةيي
ٓةةةه
رؤدةوةيةةةة و ،هةةةةرسيؤ بةةةوومن بةةةة وسةي عةةةةِةباي
ضةةةةةةاوديَزيي تؤوةيةةةةةةة و ،بووراُةةةةةةةوةي خةةةةةةودَ بةةةةةةة
دةركةةةةةوتؤ خوداُغةةةةيِيي ًئزبةةةةاُيي تؤوةيةةةةة و،
َلي
صةركةوتٍِ و بةرسيي وتةكامن بةة ثغةتطرييي خةةه
بةةةةةاآلي تؤوةيةةةةةة و ،صةةةةةةرفزاسيٍ و بةةةةةةرسي ورةَ بةةةةةة
صةةةةةةةركةوتِةكاُي خوداُغةةةةةةيِة ةعةةةةةةاوةكةوةية و،
رس ةةاربوومن بةةة خؤعةويضةةتيي تؤوةيةةة و ،ريةةامن بةةة
عريفةةةاُي تؤوةيةةةة .دةةيَطرييٍ بةةةة يارًةةةةتي تؤوةيةةةة و،
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عةةةلاُي تيِوويةةةةةتيٍ ثيَويضةةةيت بةةةةة هةةةةٓي ٓةةةةةوري
دةةةةةةواًيَزيي تؤيةةةةةةة و ،صةةةةةةةرًاي خوهيةةةةةةابوومن بةةةةةةة
ةعةةاوةيي ضةةاوي ضةةاكةي تؤيةةة و ،صةةاخبووُةوةي
دةردَ بةةة دةرًةةاُي ريزيةةي تؤوةيةةة .خودايةةا خودايةةا،
ٓيوا بزِاوَ ًةكة و ،صةيزي كزدةوةكامن و بةدبةختيٍ
و ُةُطيي سؤرَ و بةيَ بةةريبووُي سؤرَ و يةاخيبووُي
َةدا بلةة،
َةةَ هة ةه
سؤرَ ًةكة .خودايا ،بةو دؤرة ًاًةه
عياوي بةرسيي عةلؤداريي خةؤت بيَة و ،بةةو دةؤرة
َةةدا ًةكةةة ،عةةياوي ُشًيةةي ًةةةهووهي و
َةةةَ هة ةه
ًاًةه
ٓةةةةةراري و بةةةةؤرِداُي ًةةةةّ بيَةة ة  .خودايةةةةا خودايةةةةا،
ضةةةةةةاوةكاْ خؤيةةةةةةاْ ًةةةةةةةآلظ داوة بةةةةةةؤ دابةةةةةةةسيؤ
َةةةةكاْ ضةةةاوةرِواُي
بةةةةٓزةكاُ  .خودايةةةا خودايةةةا ،ده
دةركةةةوتؤ ُةةوري صةةؤسةكاُتة ،بةةة ٓيَةةشي عةةليَِةري
خةةؤت ثغ ة ئةصةةتوورَ بلةةة بةةة صةةةر بووُةكاُةةدا و،
َةكةةةت بةةة صةةةر
ثغ ة ئةصةةتورَ بلةةة ب ةة تواُضةةتة ساه
دةرةتاُةكاُةدا و ،ضةاوَ رؤعةّ بلةةرةوة بةة روُآييةة
ثزعِطدارةكاُ هة رؤرٓةآلتي وعةكاُةوة و ،صيِطٍ
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فةةزاواْ بلةةة بةةة ُيغةةاُة ثةةزِ هةةة عةةاُاسييةكاُتةوة هةةة
دةركةوتي دةركةوتةكاُةةوة و ،صةةرباسامن بةةٓيَش بلةة
َلةةةةكاُي دآلُةةةي
بةةةة ئةةةاآل بةةةةرسةكاُ  ،هةةةة صةةةةر تةثؤه
راصةةتيية ثريؤسةكاُةةةوة كةةة هةةة سةوي و ئامساُةكاُةةدا
ٓاتووُةتة ؤ .تةُيا تؤي بةتواُضة بةة صةةر ئةةوةي
دةةواسيةة ة  ،و تةةةةةُيا تةةةةؤي بةةةةةٓيَش و بةتواُضةة ة و
دةصةآلتداري .
(عع)

يةز ئةو ثريؤشتس و طةشاوةتسة
بةةة ُةةاوي خةةوداي بةخغةةِدة و دهؤظةةاْ  ،صةةوثاظ بةةؤ
خوداي دئاُياْ.
َدةَ ،ئةةس ضةؤْ
خودايا ئةي خوداي ًّ و ثةُا ة و داه
يةةةادت دةكةةةةَ بةةةة دةةةواُرتيّ يادةكةةةاْ و ثةةةاراوتزيّ
صتايغلزدُةكاْ و صيفةتةكاْ ،ئةي بةتواُض ئةةي
هيَبةةوردة و ،دةبيةةٍِ ٓةةةًوو رةواُبيَةةذيَم و ةضةةةساُيَم
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ووةصةةفلةريَمٓ ،ةةةًوو سًةةاُي هةةة وةصةةفي يةةةكيَم هةةة
ُيغاُةكاُي دةصةةآلتي تؤدايةة و ،وةصةفي يةةكيَم هةة
وعةكاُي ثةخغاُي تؤدايةة و ،بوهبةووُي ئاوةسةكةاْ
َةكاُياْ علاوة ،هة صةركةوتّ بةؤ ٓةةواي ثريؤسيةي
باه
َؤكةةةكاُي خةةةياد بةيَ تواُضة
َذاه
يةةةكتايي تةةؤ و ،داه
هةةةة ضةةةِو بةةةة هيلةةةةكاُياْ ،هةةةة بةةةةرستزيّ هووتلةةةةي
وًةسي عريفاُي تؤدا ،كةواتة ٓةيض دةرضةوومن ُييةة،
تةُيا داُِاْ بة بيَ تواُضيت و كةًتةرخةًيةدا ُةةبيَ
و ،دةرضةةةةةةوومن ُييةةةةةةة تةةةةةةةُيا ُشًيةةةةةةي ٓةةةةةةةراري و
صاردوصةةزِي ُةةةةبيَ  .بةةيَ تواُضةةةيت هةةةة دةركلزدُةةةي
ضاوي دةركلةزدْ و ،كةًتةرخةةًي ضةاوي دةصةتةبةر
كزدُةةة و ،داُِةةاْ بةةة ٓةةةراري ضةةاوي تاواُلزدُةةةوة.
َضةؤسةكاُ بةؤ
خودايا ثغتطرييٍ بلةةً ،ةّ و بةُةدة ده
بةُدايةةةةةةتي كزدُةةةةةي بةةةةةآوي دةر ةةةةةا بةرسةكةةةةةةت و،
خؤتةةةةرخاُلزدْ بةةةؤ حةةةةسرةتي بةخغةةةِدةيي تةةةؤ و،
كزُةةةوؼ بةةةزدْ هةةةة بةةةةردةَ دةر ةةةاي يةةةةكتايي تةةةؤدا.
َةٍ بةة
خودايا ثيٍَ دةيَطري بلةة هةة صةةر ريَطةكةةت و ،ده
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تيغلي ثزعِطدار هة خوداُغةيِيي راسةكاُة رؤعةّ
بلةةةةرةوة و ،رؤحةةةةٍ ببووريَِةةةةةوة بةةةةة وسةي عةةةةِةباي
ٓاتوو هة باخضةكاُي هيَبووردْ و بةخغةيؤ تةؤوة و،
ٍَ عاد بلة بة بؤْ و بةراًةةي بآلوبةووةوة هةة بةاخي
ده
ثريؤسييتةوة و ،رووَ صةجي بلةة هةة ئاصةؤي ئامسةاُي
َضةؤسةكاُ ،
يةكتاييتدا و ،لة بة يةكيَم هة بةُدة ده
و هة كؤيوة ديَطري و خؤرِا زةكاُي خؤت.
(عع)

يةز ئةو خوداية
خودايا خودايا ،ئةَ ًزؤظة وواسة دةبيِي ئارةسووي
ٓيَةةةشي خوداُغةةةيِطة دةكةةةات و ،ئةةةةَ كةصةةةة ٓةةةةرارة
داواي ةجنيِة ئامساُييةكاُ دةكات و ،ئةةَ كةصةة
تيِةةةووة خوهيةةةاي ريةةةاُي ٓةًيغةةةةيية و ،ئةةةةَ كةصةةةة
دةردةدارة بةةةةةةة ٓيةةةةةةواي ضةةةةةةاكبووُةوةي دةردة بةةةةةةة
ًئزةباُيي فزاواُ كة هةة خوداُغةيِة باآلكةتةدا ،بةؤ
047

بةُةةدة دةصةةتةبذيَزةكاُ تايبةةةت كةةزدووة .خودايةةا،
كةظ ثغتوثةُاَ ُييةة تةةُيا تةؤ ُةةبيَ ُ .ةة ثغة و
ثةُاَ ٓةية تةُيا تةؤ ُةةبيَ وُ ،ةة يارًةتيةدةرَ ٓةيةة
تةُيا تؤ ُةبيَ  .بة فزيغةتةكاُي خةؤت كؤًةةكٍ بلةة،
بةةةةؤ بآلوكزدُةةةةةوةي بةةةةؤْ و بةراًةةةةةكاُي ثريؤسيةةة و
ثةخغةةةلزدُي ريٌَِاييةةةةكاُ  ،هةةةة ُيَةةةواْ باعةةةرتيؤ
َلةكاُتدا .خودايا داًبكِة هة غةةيزي خةؤت ،خةؤَ
خةه
بةةةةةة ضةةةةةٌلي ضةةةةةاوديَزيي تةةةةةؤوة بةصةةةةةتؤتةوة ،هةةةةةة
َضةةؤسَ ،هةةة خؤعةويضةةتيتدا دةةيَطريَ،
ئاييِةكةتةةدا ده
كةةار بةةةوة دةكةةةَ كةةة هةةة كتيَبةكةتةةدا فةةةرًاُ ثيَةةداوَ
بيلةَ .تةُيا تؤي بةتواُض و بةٓيَش و بةدةصةآلت.
(عع)

يةز ئةو خوداية
خودايةةةا كةةةة تةةةؤ ثغةةةتطرييي هةةةة ٓةةةةًوو ئاثؤرِةيةةةةن
دةكةةةةةي بةةةةؤ بةرسكزدُةةةةةوةي وعةةةةةي ًئزةباُيةة ة
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َيَّ و ،صةةةةةةةةرخةري ٓةةةةةةةةر تاةٌيَليةةةةةة كةةةةةةةة
خبةةةةةةةةًو
ريَلدةكةوْ هة صةر خشًةتلزدْ بة دةر اي تاكةةكيي
تةةةةةؤ ،داوات هيَدةكةةةةةةَ بيلةةةةةة بةةةةةة خةةةةةاتزي دواُييةةةةةة
ثةُٔاُةكةت هة دئاُة ُاديارة ةعاوةكاُتدا ،ئةواُة
هة صاتؤكةكاُي ضاوي ًئزةباُي بيَ بةةري ُةةبّ و،
بةةة ٓيَةةشي سؤرةوة ثغةةتطرييياْ بلةةةي و ،بةةة ٓيَةةشي
ُؤريَِةةدارت كةةة بةةة صةةةر ٓةةةًوو عةةتةكاُدا باآلدةصةةتة
يةةكياْ خبةةةي  .تةةةُيا تةؤ دوعةةا و ُةةشا دةبيضةةتي و،
تةُيا تؤ بةصةر ٓةًوو عتيَلدا تواُضت ٓةية* .
(عع)
* ئاثؤرِة  :مجع  ،حغد

يةز ئةو طةشاوةتسة
خودايا ،ثيٌَاْ هة صةر ريَطاكةي خؤت ديَطري بلةة و،
َي كزدُ بةٓيَش بلةة و ،رووًةاْ هةة
ٌَاْ بؤ ويَزِايةه
ده
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دةةةواُيي بةخغةةةِدةيي خةةةؤت بلةةةة و ،صةةةيِطٌاْ بةةةة
ُيغاُةكاُي يةكتايي فزاواْ بلة و ،ثةيلةةرةكا اْ
َةة هةة
َي ٓةه
بة ثؤعاكي بةخغةو بزِاسيَِةةوة و ،تةًطةةه
َة و ،ثيَلي ئةًةكةدار اْ بةدةريَ،
صةر ضاوًاْ را اه
تةةةةةةاكو سًاُةةةةةةةكاُ ي راصةةةةةةتيية خؤيةتييةةةةةةةكاْ هةةةةةةة
د ةُةةةةةكاُي عةةةةلؤداريدا بلةوُةةةةة صتايغةةةةلزدْ و،
خودايةةا بةةة وتةةاري رةدةةاُي و راسي ويةةذداُي بؤًةةاْ
دةربلةةةوي  ،تةةاوةكو ض ةيَذي راسوُيةةاس صةرًةصةةتٌاْ
َةةي ثيتةةكاْ و وعةةكاْ،
بلات ،كةة ثاكةة هةة ثزتةوبؤه
ثريؤسة هة ورتةةورتي ةؤ و دةُطةةكاْ ،تةاكو ُاخةةكاْ
ًةةذوود بةةةنب هةةةة دةريايةةةةن هةةةة عةةةرييِيي راسوُيةةةاس و،
راصةةتييةكاْ بةةة ُاصةةِاًةي ُةةةًاْ و ،هةُاوضةةووْ هةةة
كةةاتي دةركةةةوتؤ دةركةوتةكاُةةدا بةةةديبيَّ .خودايةةا
ئةواُةةة بةُةةدةْ خؤرِا زبةةووْ هةةة صةةةر ثة اُةكةةةت و،
هة ئةًزةكةتدا خؤياْ بةصتةوة بة ضٌلي راصتييةوة.
و خؤيةةةاْ ةةةزت بةةةة ضة ةٌلي كةةةةواي عةةةلؤداريتةوة.
خودايةةةا بةةةة ثغةةةتطريييةكاُ ثغةةةتياْ بطةةةزة ،و بةةةة
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صةةةركةتِةكاُ صةةةرياْ خبةةة و ،ثغ ة ئةصةةتوورياْ
بلة بةؤ ئةةوةي بتجةرصة  .تةةُيا تةؤي تواُضةتٌةُد و
ٓيَشدار و دةصةآلتداري.
(عع)

يةز ئةو خوداية
خودايةةةا خودايةةةا ،ئيٌَةةةة ٓةةةةراريّ و تةةةؤ بةةةيَ ُيةةةاس و
بةخغةةةةِدةي و ،ئيٌَةةةةة بةة ةيَ تواُةةةةا و تةةةةؤ ٓيَةةةةشدار و
دةصةةةةةآلتداري و ،ئيٌَةةةةة ًةةةةةهووي و داًةةةةاويّ و تةةةةؤ
بةتواُض ة و ،بةةة ةةةورةيي خةةؤت ثغةةتٌاْ بطةةزة بةةؤ
بةُدايةتيلزدُي بآوي دةر اي ثريؤسي و ،صةةرًاْ
خبةةة بةةؤ ثةرصةةتِ هةةة رؤرٓةآلتةةةكاُي يةةادت و ،بؤُةةو
بةراًةةةةةةكاُي ثريؤسيتٌةةةةةاْ بةةةةةؤ بةةة ةكِةوة هةةةةةة ُيَةةةةةواْ
َلةكاُتةةةةةةدا و ،ثغةةةة ة ئةصةةةةةةتوورًاْ بلةةةةةةة بةةةةةةؤ
خةه
خشًةةةتلزدُ هةةة ُةةاو بةُدةكاُت ةدا ،تةةاكو ُةتةةةوةكاْ
ريٌَِةةةايي بلةةةةيّ بةةةؤ ُةةةاوة ًةسُةكةةةةت وُ ،ةتةةةةوةكاْ
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بةرةو رؤخي دةرياي يةكتايية صةخاوة ةُدتزةكةت
َم و وُاحةة
ببةيّ .خودايا ،هة خواص و داواي خةةه
ثيَغةةووةكاْ و بةةةآلكاُي دآةةاتوو رس ارًةةاْ بلةةة ،تةةا
بةٓةًوو رؤؤ و رةحياُةوة وتةكةةت بةةرس رابطةزيّ و،
بة عةو و بة رؤر يادت بلةيّ وٓ ،ةًواْ بةؤ ريٌَِةايي
باُطيَغة بلةةةيّ و ،فةةةرًاْ بةةدةيّ بةةة خوداثةرصةةيت
َقةةاودا
َلي خوه
وُ ،يغةةاُةكاُي يةةةكتايي هةةة ُةةاو خةةةه
خبويَِيِةةةوة .تةةةُيا تةةؤي بةتواُض ة بةةؤ ٓةةةر عةةتيَم
بيخواسي  ،دطة هة تةؤي بةةٓيَش و بةةتواُا خودايةةكي
ديلة ُيية.
(عع)
***
َيَلةي ثةِز
( كاتيَ ديَِة ُاو كؤرِي راويَذي رةداُييةوة ،بة ده
هة خؤعةويضتيي خودا و بة سًاُيَلي ثان بة يادي خوداوة،
ي
ئةةةَ راسوُيةةاسة خبويَِِةةةوة تةةا ثغةةتتاْ بطزيَ ة  ،ئةةةو ةةةه َ
بةٓيَشة بة صةركةوتؤ ةورة).
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يةز ئةو خوداية
َضةةةةؤسيي
خودايةةةةا خودايةةةةا ،ئيٌَةةةةة بةُدة ةةةةةهيَلو ده
رووخضارًاْ بؤ رووخضاري بةخغةِدةت دةربةزِي و،
هةَ رؤرة ًةسُةدا خؤًاْ هة غةةيزي تةؤ دابةزِي و ،هةةَ
كةةةةؤرِة عةةةةلؤدارةدا كؤبوويِةةةةةوة ،هةةةةة راوبؤضةةةةووْ و
ُياسةكاُةدا كةةؤن و تةةبايّ ،هةةة ثيَِةاوي بةةةرس را ةةزتؤ
وتةكاُ هةة ةردووُةدا بريًةاْ يةكخضةتووة .خودايةا
خودايا ،اُلة بةة ُيغةاُةكاُي ريٌَِةايي و ئاآلكةاُي
َم و خشًةةةتلاراُي
ئاييِةةة رووُةكةةةت هةةة ُيَةةواْ خةةةه
ثة اُة ًةسُةكةت ،ئةي خوداي بةرس و دةركةوتةكاْ
يةةةكتايي هةةةة خوداُغةةيِة ةعةةةاوةكةت و ئةصةةةتيَزة
ثزعِطدارةكاُي صجيَدة هة صةراُضةةري ُاوضةةكاُدا.
خودايةةا اُلةةة بةةة دةريا ةةةهيَ كةةة بةةة هةةةٓي ًةةةسُ
عةثؤهدار بيَ و ،دةريا ةهيَلي ئاو هةة بةةر رؤيغةتوو
هةةةة ضةةةياكاُي خوداُغةةةيِة بةخغةةةِدةكةت و ،بةةةةر و
ًيوةي خؤؼ بة درةخةيت ئةةًزة عةلؤدارةكةتةوة و،
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درةختطةهيَ كة وسةي باي بةٓزةكةت هة بةخغِدةيية
دواُةكةةةةةةةةت بيطزيَتةةةةةةةةوة .خودايةةةةةةةا رؤحةةةةةةةةكا اْ
َبواصةةةةة بةةةةة ُيغةةةةاُةكاُي يةةةةةكتايي خؤتةةةةةوة و،
ٓةه
َةكةةةًاْ ف ةزاواْ بلةةة بةةة هيَزِراُةةةكاُي تاكوتةةةُيايي
ده
َةكاْ هةةةةة
خؤتةة ةةوة ،تةةةةاكو وةكةةةةو يةة ةةكطزتؤ عةةةةةثؤه
دةريةةةةةاي عةةةةةةثؤهداردا يةةة ةةكبطزيّ و ،وةن تيغةةةةةلة
ثزعِطدارةكاْ هةة ضةزاي تيغةلدارةوة تةةبابو ،تةاكو
بةةري و بؤضةةووْ و ٓةصةةةتةكا اْ بةةنب بةةة راصةةةتييةن،
هةةةوةوة رؤحةةي تةةةبايي هةةة ئاصةةؤكاُدا بداتةةةوة .تةةةُيا
َفةةزاواْ و بةخغةةِدة و ،تةةةُيا تةةؤي
تةةؤي دةص ة و ده
بةخغِدةي بةتواُض و ًئزةباْ و بةصؤس.

يةز ئةو طةشاوةتسة
َةةةةدة و ريَظطةةةةةَ  ،ئةةةةةس
خودايةةةةا ،ئةةةةةي ثةُا ةةةةة و داه
دة ةرِيٌَةةةةةةوة وت  .ئةةةةةةي ئاصةةةةةوودةيي بةخغةةةةةٍ و،
َةةةٍ هةةةة
َةةةٍ هةةةة تةُياييٌةةةدا و ،ئةةةاراًيي ده
ٓةةةاودةًي ده
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َِةواييلةةةرَ هةةة يةكتاييٌةةدا و،
صةرصةةوورًِا دا و ،ده
حةواُةةةةةوةَ هةةةةة بةآلًةةةةدا ،دةًبةةةةيؤ بةصةةةةةر دةًةةةةدا
كةةةوتووَ هةةة خةةاكي بةُدايةتيةةدا بةةة ًةهووهييةةةوة بةةؤ
خواوةُةديي تةؤ و خةؤَ داوة بةةة صةةر بةآوي دةر ةةاي
حةسرةتي رةداُ و ًولةضي دةصةآلتي يةسداُيتةدا
َةةةةدا ةوساُةةةةد ون ثارِاُةةةةةوة و
وُ ،اوضةةةةةوامن هةةةةة خؤه
وآلُةةةوة و عةةلاُةوة بةةؤ خوداُغةةيِطةي يةةةكتايي .
خودايا صوثاظ بةؤ تةؤ بةةوةي ثغةتطرييي كةزدَ بةؤ
َضؤساُة وُ ،ةًاُي
بةُدايةتي كزدُي ثةتي و ثان و ده
ثةتي و تواُةوة هة تواُةةوةي دةركةوتةةكاُي خةؤت و
َٔاتؤ ُيغةةاُةكاُ
دةركةوتِةةكاُي ئةًزةكةةت و ٓةةه
و بوارةكةةةةاُي رووُلزدُةوةكاُتةةةدا ،ضةةةةؤْ هةةةةة كةةةةاتي
َٔاتؤ خةةةؤري راصةةتيي  ،و دةركةةةةوتؤ ووُةةةة
ٓةةةه
بةرسةكةت ،بووُي يةةسداُي و ساتةي خوداُغةيِي و
راصتيي ُاخي رةداُي  .ئةي خودا هة دةركي ًّ و
دةركي دةرةتاُةكاُدا بةرس بوويتةوة و ثريؤس بووية ،
ئةةةةةةةةي خؤعةويضةةةةةةةتٍ هةةةةةةةة يادًةةةةةةةدا و هةةةةةةةة يةةةةةةةادي
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بووُةوةرةكاُةةةدا ،تةةةةُيا تةةةؤ ٓةةةةي و ٓاوتةةةات ُييةةةة،
تةُيا تؤي كةظ هة ويَِةت ُيية ،تةةُيا تؤية كةةظ
هيَلضووت ُيية ،تةُيا تؤي كةظ هة رةُط ُيية .بة
تاكوتةةةُيايي خةةةؤت تةةةُياي و ،بةةةة يةةةكتايي خةةةؤت
ثاكي  .خودايا ًةةهووهيٍ ثةصةةُد بلةة و ،عةلاُةوةَ
َةة
هة بةر دةر اي يةكتايي وٓ ،ةراري و داًاوي و ُاه
و ثارِاُةةةةةوةَ و وآلُةةةةةوةَ هةةةةة دةظةةةةةري خودايةةةةةتيي
خؤتةةةةةدا ثةصةةةةةةُد بلةةةةةة و ،هةةةةةة صةةةةةةر بةُدايةةةةةةتيي
َي بةةةةوي
خؤعةويضةةةتةكاُ و ًولةضةةةي و ويَزِايةةةةه
ياوةرةكاُتةةةةوة دةةةيَطريَ بلةةةة و ،ئةةةةَ كزاصةةةةَ بلةةةة
بةبةردا كة بزيتيية هة رياُي رؤحٍ و رس اريي خةؤَ و
عةةلؤداريٍ و ئةةابزِووي بةةوومن و بةةةرسيي ُاصةةِاًةَ و
َػاُي
دةصةةةآلتي راصةةتييةكةَ و عةةاُاسيٍ ،و ئةةةوة ةةةةه
ثةةةةةاريَشةرَ و بةةةةةةخيت يةةةةةاوةرَ و دارة كوُارةكةةةةةةَ و
َةةةدةَ و بةٓةعةةةيت
ًش ةةةةوتي ئةةضةةةا و بةٓةعةةةيت داه
باآلًةةة .داواي بةخغةةيِ هيَدةكةةةَ هةةة ٓةةةر صةةيفةتيَم
هةةةَ صةةيفةتة بةرساُةةة .تؤبةةةَ ةةةةبود بلةةة هةةة صةةةر ٓةةةر
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َةتة ُوراُيية ،ديةارة ئةةوة
َةتيَم ،دطة هةَ خةصو
خةصو
ووُةةةةي بةرسًةةةة و ريَطةةةةي بةةةيَ ٓاوتاًةةةة و ،ئةةةةي
خةةةوداي ةعةةةاوة هةةةة تةةةؤ دةثارِيٌَةةةةوة تؤبةةةةَ ةةةةةبود
بلةي .
(عع)
َضةؤسييةوة
خودايا خودايا ،ئةواُة بةُدة ةةهيَلّ بةة ده
روويةةةاْ هةةةة رووخضةةةاري بةخغةةةِدةي تةةةؤ كةةةزدووة و
ريَطة راصتةكةي تؤيةاْ زتؤتةة بةةر و ،ثيَزِةوييةاْ هةة
َةًيوُةتةوة هةةةة
ريَبةةةاسة بةرثاكةةةةت كةةةزدووة وُ ،ةصة ةو
سؤري ٓةر درؤسُيَلي صتةًلار وُ ،اتزصةّ هةة بةةديي
ٓةةةر دةصةةتدريَذيلةريَلي ُاثةةان ،ديةةارة ثةةةردةكاُياْ
بزِيةةوة و ويَزدةكاُيةةاْ ئ ةةتم كةةزدووة و دةصةةتياْ هةةة
َةةكاْ و،
َطزتووة ،و ثغتياْ كزدؤتةة خةياه
بتةكاْ ٓةه
َةةي صةةةةاًطريةوة روويةةاْ هةةة تةةؤ كةةزدووة ،وةن
بةةة ده
َِيةةا و ئاصةةوودة وةن
بةةةرسيي ضةةياكاْ وُ ،اخطةةةهي ده
َيَلةةي ث ةِز هةةة صةةؤس و
صةةةةاًطرييي ًيَخةةةكاْ و ،بةةة ده
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صةةيِطي فزاواُةةةوة هةةة تةةؤ ثارِاُةةةوة ،بةةة ُيغةةاُةكاُي
يةةةكتايي هةةة ُيَةةواْ بةُدةكاُةةدا .خودايةةا بياُلةةة بةةة
ئةصتيَزة ةهي ثزعةِطدار هةة ئاصةؤي بيِزاوةكاُةدا و،
بةةةة ضةةةزاي ثزعةةةِطدار هةةةة بيةةةاك بووُةةةدا و درةخةةةيت
َي
صةرصةوس و ضزِ هةة بةٓةعةيت ةعةاوةدا و ،عةةثؤه
خزؤعةةاو هةةة دةريةةاي ئةًةكداريةةدا ،تةةاكو ئةةةو دةظةةةرة
هةةةةَ صةةةةدة ًةسُةةةةدا ،بةةةة بةةةؤْ و بةراًةةةةي ثريؤسييةة
بوةرسيَتةةةةةةوة  .تةةةةةةُيا تةةةةةؤي بةتواُضةةة ة و بةةةةةةٓيَش و
بةخغِدة.
(عع)

خودا طةشاوةتسة
خودايا ئةي خةوداي ًةّ ،رووخضةار ةهيَلي ُةووراُي
دةبيِي كة ةعةاوةيي ًئزةبةاُيي تةؤي تيادايةة و،
َطةهيَلي زفتار كة دواُي يةكتايي تؤي تياداية و،
ده
صةةيِطةهيَلي فةةزاواْ بةةة ُيغةةاُةكاُي يةةةكتايي تةةؤ و،
َطةةةةهيَلي راكيَغةةةزاو بةةةة بةةةؤْ و بةراًةةةةكاُي بةةةاخي
ده
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يةةةةةةةةةكتايي و ،ديد ةةةةةةةةةهيَم ضةةةةةةةةاوياْ هةةةةةةةةة صةةةةةةةةةر
خوداُغيِيي بيَ ُياسييةكةي تؤ بيَ و ،ويَطةةهيَلي
دريَةةذةوةبوو بةةؤ ةةويَ عةةولزدْ هةةة خةةودا ،بةةؤ ئةةةوةي
ويَياْ هةة يةاد و صتايغةي تةؤ بيَة  .خودايةا ،ئةواُةة
َي ٓيٌَةةةاي خؤعةويضةةةتيي تةةةؤ
بةُدة ةةةةهيَلّ عةةةةوداه
َجةةة صةةةُدوو هةةة داري كوُةةاري
بةةووْ ،و بةةة ئةةا زي كو
خؤعةويضةةتيي تةةؤدا صةةووتاْ و ،خةةوار بووُةةةوة هةةة
كاتي ٓةُاصةداْ بة عِةباي ضاوديَزيي تةؤدا هةةرسيّ
و ،هةةة ئةع ةلةوتي ثاريَش ةةاريي تةةؤ و ثاراصةةتؤ تةةؤدا
ثةةةُاياْ ةةةزت و ،سًاُةةةكاُياْ بةةةة صتايغةةةكاُي تةةةؤ
دةكةوتِةةةة ةةةؤ و ،بةةةة صةةةيفةتةكاُي تةةةؤ و باخضةةةةي
ويةةةةذداُياْ بةةةةة رةحيةةةةاُي ُاصةةةةيؤ تةةةةؤ راساُةةةةةوة و،
حةةةوسي راس و ُياسيةةاْ ثةزِ بةةوو هةةة ئةةاوي بةةةٓزةي تةةؤ.
خودايةةا ،هةةة ريَةةز ئةةاآلي ثة اُةةدا بةةة رووخضةةار ةهي
ُوراُييةوة حةعزياْ بلة و ،هة صةيَبةري درةختيَلةدا
َةي ثةزِ هةة عةادي و،
كؤياْ بلةرةوة بة ٓةاودةًي بةة ده
هة دةرياي علؤداريدا ُػزؤياْ بلة ،تةا ثةةي بٔاويَةذْ
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و هةةة ةةةوآليي صةةيفةتةكاْ و ُاوةكاُةةدا ًةهةةة بلةةةْ و،
َةن كؤ بلةُةوة و،
ًزواري بزيضلةدار و ةوٓةري بةه
بؤ بةرسكزدُةوةي وتةكةة بةرسةكةةت و بآلوكزدُةةوةي
بةرٓةًةةةةةةةكاُ هةةةةةةة صةراُضةةةةةةةري ُاوضةةةةةةةكاُدا و،
بآلوكزدُةةةةةةةوةي بةةةةةةؤْ و بةراًةةةةةةةكاُ هةةةةةةة ٓةةةةةةةًوو
ُاوضةكاُدا و ،تيغةلداُةوةي ُوورةكاُة هةة ئاصةؤي
باآلدا صةرياْ خبة ،بؤ ئةوةي ٓةًوو ةوْ و تريةكاْ
روو هةةةة خوداُغةةةيِيي ةعةةةاوةت بلةةةةْ و ،بةةةنب بةةةة
خةةةةةاوةُي رةوعةةةةةيت ثريؤسكزدُةةة ة و صةةةةةيفةتةكاُي
يةةةةةةةكتايي هةةةةةةة دئةةةةةةاُي ئافزاُدُةةةةةةدا وٓ ،ةةةةةةةًوو
دةر اكةةاُي بةٓةعةةيت ثةُا ةةة بلزيَِةةةوة بةةؤ رووةكةةاْ
و ،ثةةةردةي ةةةردووْ بةةة رووي بةٓةعةةيت ةعةةاوةدا
َزيَ  .تةةةُيا تةةؤي ثغةةتطريي ٓةةةر كةص ةيَ كةةة
َبٌاه
ٓةةةه
خبواسية بةةؤ ٓةةةر عةةتيَم كةةة خبواسية  ،بةةةوةي خةةؤت
دةخواسيةة و ،تةةةُيا تةةؤي خاوةُةةدار و بةتواُضةة و
ُؤريَِدار و بةرثا.
(عع)
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َضةةةةؤسْ،
خودايةةةةا خودايةةةةا ،ئةواُةةةةة بةُدة ةةةةةهيَلي ده
راكيَغزاوْ و صووتاوْ بة ئا زي خؤعةويضتيي تةؤ،
ُاوي تةؤ بةاُل دةكةةْ و صتايغةي تةؤ دةكةةْ و ،بةةو
َجة صةُدووة هة داري ُةبة ي ًئزةبةاُيي تةؤ
ئا زة كو
تيغلدار دةبّ و ،هة باراُي ٓةوري يةكتايي تؤ هيَياْ
دةرِريَ و ،هة خوداُغيِيي يةةكتايي تةؤ دةثارِيَِةةوة
و ،هةةةة رةساًةُةةةدي تةةةؤ بةةةةوووة داواي عةةةتيَلي ديلةةةة
ُاكةةةةةْ و ،بةةةةة دةصةةةةةآلتي تةةةةؤ راسيةةةةو ،خودايةةةةا بةةةةة
َلي باآل صةرياْ خبة و ،بة ٓيَشي
صةرباس ةهيَم هة خةه
سؤر ثغةةةتطرييياْ بلةةةة و ،رووخضةةةارياْ بةةةة ُةةةووري
ريٌَِةةةةايي تيغةةةةلدار بلةةةةة ،تةةةةاكو بةةةةنب بةةةةة بةرٓةةةةةًي
َلةدا و ،دريَخةةي
َم و ًوه
ًئزةبةةاُيي تةةؤ هةةة ُيَةةواْ خةةةه
َةة
َبٌاه
ًةكة هةة بةخغةو ثيَيةاْ ،و ثةردةكةةياْ بةؤ ٓةه
و ،بةةٓزةي خؤتيةاْ ثةيَ بةدة كةة هةةة بةّ ُايةةت .تةةةُيا
تةؤي بةخغةةِدة ،ديةارة تةةةُيا تةؤي ًةةةسْ و ٓةةر تةةؤي
بةخغِدة و ًئزةباْ.
(عع)
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خودايةةةةةةا خودايةةةةةةا ،ثغةةةةةةتطريي هةةةةةةة خؤعةويضةةةةةةتة
َضؤسةكاُ بلة بؤ ثيَبةصةتبووْ بةة ُةوري رووُةةوة
ده
و ،بةُةةةةةدة ُشيلةةةةةةكاُ بةةةةةؤ بآلوكزدُةةةةةةوةي بةةةةةؤْ و
بةراًةكاُ هة ُاو دئاُيياُدا صةرخبة ،تاكو ًذوود
بةةةنب هةةةة وًةةةاُي ثةةةة اْ عةةةليَِاْ ،بةةةة را ةياُةةةدُي
ئاييِة رووُاكةكةت و بآلوكزدُةوةي ريٌَِاييةكاُ و
بآلوكزدُةةةةةةةةةةةوةي بةرٓةًةةةةةةةةةةةكاُ و غةةةةةةةةةةتاُدُي
رووُلزدُةوةكاُ هة ُةاو ُاكاًاُةدا .ديةارة تةةُيا تةؤ
َفةةزاواْ و بةخغةةِدة و بةةةٓيَشي و ،تةةةُيا
دةصة و ده
َبذيَزراوي .
تؤ بةتواُض و باآل و بةٓيَش و ٓةه
(عع)
***
خودايةةا خودايةةا ،ئةواُةةة بةُدة ةةةهيَلّ ثةةةةردةكاُياْ
درِي و ،ويَزدةكاُيةةةةاْ ئةةةةةتم كةةةةزد و ثةيلةةةةةةرةكاُي
وًاُياْ كوع و ،بيَ ُياس بةووْ هةة ٓيٌَاكةاْ و ،بةة
ًذدةكاُةةةةةةةوة راكيَغةةةةةةزاْ و ريَبةةةةةةاسي دةردةداريةةةةةةاْ
خضةةةةتةووة و ،ريَطةةةةةي راصةةةةتياْ زتةبةةةةةر و ،بةةةةؤُي
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بةٓةعةةيت خؤعةةطوسةراُياْ بةةؤْ كةةزد و ،بةةة بيِةةيؤ
َةةةكاُياْ ث ةزِ
ُةةووري رووْ ضةةاوياْ رؤعةةّ بةةووةوة .ده
بةةوو بةةة عةةادييةكي ًةةةسْ هةةةَ صةةةدة عةةلؤدار و ئةةةَ
ضةةةرخة بةخغةةِدةيةدا .خودايةةا ثغةةتطرييياْ بلةةة بةةة
َلي بةةةةةةةاآل و ،بةةةةةةةة صةةةةةةةةرباساُي
صةةةةةةةةرباساُي خةةةةةةةةه
خوداُغةةيِيي ةعةةاوة ثغةةتياْ بطةةزة و ،بةةة بيِةةيؤ
ُيغةةةاُةكاُي دةصةةةةآلت هةةةة سةوي و هةةةة ئامساُةةةدا،
ضةةةةاوياْ رؤعةةةةّ بلةةةةةرةوة و ،راس و ُياسةكاُيةةةةاْ بةةةةة
بةٓةةةةةةرة ةورةكةةةةةةت خةةةةةؤؼ بلةةةةةة ،و بةةةةةة تيغةةةةةلي
ثزعةةةةِطدار هةةةةة ئاصةةةةؤي ةعةةةةاوةتةوة ،ويةةةةذداُياْ
رووُةةةان بلةةةةرةوة .تةةةةُيا تةةةؤي بةتواُضة ة و بةةةاآل و
بةةةةةٓيَش و بةدةصةةةةةآلت ،و تةةةةةُيا تةةةةؤي بةخغةةةةِدة و
ًئزةباْ.
(عع)

063

يةز ئةو خوداية
خودايةةا خودايةةآ ،ةةةراري و داًةةاوي و ص ةووتاُةوة و
عةةةةيدايي و كاريطةةةةريي دةةةؤؼ و تيِويةةةةتيي سؤرَ
دةبيِي  ،بؤ ثغتيواُيي هيَزِراُةكاُ و خواردُةوةي
َي ضاوديَزيي تؤ ،ئاي كة خوهياي دةواُيي تةؤَ،
سوآله
ئةةةاي كةةةة عةةةةيداي ديةةةداري تةةةؤَ ،ئةةةاي كةةةة تاصةةةوةي
َٔاتؤ تؤ و ُؤعيٍِ هة دةاًي ثةزِ هةة
بيِيؤ ُوري ٓةه
ًةيي بةخغِدةيي تؤ .خودايةا ،ديةارة ًةّ ديوةٍ و بةة
ٓيَشي خؤت ئاسادَ بلة و ًّ ،خواسياري كؤًةةكٍ ،بةة
ٓيَشي خؤت هة ُشًيي بيَ بةرييبوو دا دةصةتٍ بطةزة
وً ،ةةّ ٓةةاتووَ هةةة ئةعةةلةوتي ثاراص ة و ضةةاوديَزيي
َدةَ بدة بة ضاوي ًئزةبةاُيي خةؤت .ئةةي
خؤتدا ،داه
خؤعةويضةةتٍ ،تةةا كةةةي ئةةةَ صةةووتاُة هةةة ئةةا زي ب ةيَ
بةريبووُي خوهيابووُدا ،صةويَِدبيَ بةة ةةورةيي تةؤ،
ئيرت بة بةرًةوة ُةًا و صيِطٍ بةرتةةُل و ثغةتٍ عةى
و كةًةرَ علا و رووَ سةرد و ةةذَ صةجي بةوو ؤعةتٍ
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توايةةةةوة و ئيَضةةةلٍ ثةةةوا و فزًيَضةةةلةكامن رؤضةةةووْ و
َةةةَ بةةةرس بةةووةوة و ًةصةةتبووُةكامن توُةةدتز
ئةةاخو ُاه
بةةةةووْ و رؤراُةةةةة حضةةةةزةتةكامن سؤرتةةةةز بةةةةووْ .ئةةةةةي
بةةةسةيي بةةة ًِةةدا ُايةتةةةوة ئةةةي خؤعةويضةةتٍ ،ئةةةي
صةروةرَ ضاوت هة ًّ ُابيَ  .ئايا ياريدةريَلي ديلةة
دطةةةة هةةةة تةةةؤ عةةةم دةبةةةةَ ،ئايةةةا كةصة ةيَلي كةةةة ٓةيةةةة
صةةةرًبخات ،ئايةةا بةصةةؤسيَلٍ ٓةيةةة دطةةة هةةة تةةؤ ،ئايةةا
كةصةةةيَلي ًئزةبةةةامن ٓةيةةةة دطةةةة هةةةة تةةةؤُ ،ةةةاُ ،ةةةا،
َةتةكاُةدا تةؤ
صويَِدبيَ بة ةورةيي تؤ ،هة ٓةةًوو حاه
َةةةةدةي ًةةةةؤ ،دةصةةةةتٍ بطةةةةزة و
ثةُا ةةةةةي ًةةةةؤ و داه
جةةةةةاريَشة و بةةةةةةرةوة بةةةةةؤ ثةةةةةاد خوداُغةةةةةيِطةي
ًئزةبةةةاُيي خةةةؤت ،تةةةةُيا تةةةؤي بةتواُضةة و بةةةاآل و
بةٓيَش و ًئزةباْ و بةخغِدة.
(عع)

065

يةز ئةو خوداية
خودايةةا ئةةةي بةخغةةِدةي بةخغ ةػ و ،ئةةةي ئةةةوةي
َي و ،ئةي خاوةْ ًئزةبةاُي كةة بةةر
َدةًاه
ثةردة ٓةه
عةةتةكاْ كةةةوت ،داوات هيَدةكةةةَ بيلةةةي بةةة خةةاتزي
رووُةةةةةةاكيي روخضةةةةةةارة بةخغةةةةةةِدةكةت و خةةةةةةاوةْ
َةت هةة كاروبةاري
رةوعيت ًةسْ كة بؤ بةُدةي رووتةه
ٓةوا ُاخيَلي خاويَؤ راسي بة ةةةساي ،بةؤ بزدُةةوةي
د ةُةكاُي عةلؤداري هةةَ دُيةا و هةةو دُيةا و ،بيلةة
بة ُيغاُةي ريٌَِايي و ئاآلي ثةرصة و تيَبيِيلةزاو،
بةةة ضةةاوديَزيي ضةةاوي رةدةةاُي ،ئةةةي خةةاوةُي ُةةاوة
باعةةةكاْ .تةةةُيا تةةؤي بةخغةةِدة و ًئزةبةةاْ و تةةةُيا
تؤي باعةكار و ساُا و ريز و داُا* .
(ع ع )
َة ً :تذزد
* رووتةه
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***
خودايةةةا خودايةةةا ،صةةةوثاظ بةةةؤ تةةةؤ بةةةةوةي ئةةةا زي
َلزد هةةةةةةة
خؤعةويضةةةةةةتيي يةةةةةةةسداُيي خؤتةةةة ة ٓةةةةةةةه
دةًضةةةةري دةرةتةةةاْ هةةةة درةختةةةة ثريؤسةكةةةة كةةةة ُةةةة
َجةةةي صةةةُد و ةزِي
رؤرٓةةةآلتي و ُةةة رؤرئاواييةةة و ،كو
َلي بةةاآل و ،بةةةوةيػ
ةةزت تةةا زِةكةةةي ةيغةةتة خةةةه
َطؤسي هة ئا زي ريٌَِةايي
راصتيية ُوراُييةكاُياْ ٓةه
و ،وتيةةةاْ ئيٌَةةةة هةةةة ويةةةةْ تةةةورةوة ٓةةةؤ زي ئا زيَةةةم
َجةكةةةي
بةةوويّ .خودايةةا خودايةةا ،رؤراُةةة زِةكةةة و كو
سيةةاتز بلةةة ،تةةا ةردووُةةةكاْ ٓةُاصةةةكةي ببةةشويَِّ.
خودايةةةا ،ئةةةا زي خؤعةويضةةةتيي خةةةؤت ثةةيَ بلةةةة هةةةة
دآلُدا و ،رؤحي ساُيؤ خؤت بلة بة ُاخةكاُدا و ،بة
ُيغاُةكاُي يةكتايي خؤت صيِطةكاْ فزاواْ بلة و،
ئةواُة سيِدوو بلةرةوة كةة هةة ؤرِةكاُةداْ و ،خةاوةْ
هووتبةرسييةةةةةةةكاْ ئا ةةةةةةادار بلةةةةةةةرةوة و ،عةةةةةةادي و
َيٍ بطغةةةتيَِة و ،ئةةةاوي خةةةاويَّ دابةسيَِةةةة و،
خؤعةةةحاه
داًيَم هةة كةؤرِي دةركةةوتّ و بةردةصةتة بووُةدا تةيَ
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َفةزاواْ و
بلة ،كة كافوري تيَلةةد بيَة  .تةةُيا تةؤي ده
بةخغةةةِدة و هيَبة ةووردة ،و تةةةةُيا تةةةؤي بةخغةةةِدة و
ًئزةباْ.
(عع)
***
ٍَ ثةريؤس بلةة هةة ٓةةًوو ئةةوةي عةياوي
خودايا ثاعةه
ثريؤسكةةزؤدْ و ثاكلزدُةةةوةي تةةؤ ُةةةبيَ و ،كزاصةةي
داب ةزِامن بةةة بةةةردا بلةةة هةةة خوداُغةةيِيي دآيَِاُةةدا و،
ٍَ بلة بة ئاصؤي رووُاكيي ساُياري و دةركةةوتؤ
ده
دةركةوتةكاُي ضاوديَزيي  .تةةُيا تةؤي بةتواُضة و
بةٓيَش.
(عع)

068

يةز ئةو خوداية
َطةةةةةهيَلو هةةةةة ًةةةةةًلي
خودايةةةةا خودايةةةةا ،ئيٌَةةةةة ًِداه
خؤعةويضتيي تةؤ عةريي عريفا ةاْ ًةذي وٓ ،ةةر هةة
صةردةًي صةاواييٌاُةوة ٓاتيِةة ُةاو خوداُغةيِطةي
تةةةةؤوة و ،بةةةةة عةةةةةو و بةةةةة رؤر هةةةةة تةةةةؤ دةثارِيَيِةةةةةوة.
خودايا ،ثيٌَاْ هةة صةةر ئاييِةكةةت دةيَطري بلةة و ،هةة
ةةةةآلي ثاراصةةتؤ خؤتةةدا اُجةةاريَشة و ،هةةة خواُضةةةي
ئامسةةاْ ُا ةةةاْ بةةةدةريَ و ،اُلةةة بةةةة ُيغةةةاُةكاُي
ريٌَِةةةةةايي و ضةةةةةزاي ثةرصةةةةة و ،بةةةةةة ثةرييةةةةةةكاُي
خوداُغيِييةكةت بة ٓاُاًاُةوة بيَية  ،ئةةي خةوداي
َفةةةةةزاواْ و
دةصةةةةةةآلت و عةةةةةلؤداري ،تةةةةةةُيا تةةةةةؤي ده
بةخغِدة و ًئزةباْ.
(عع)

069

يةز ئةو خوداية
خودايا خودايةا ،ئةةو ًِداآلُةة هقةي درةخةيت ريةاُّ و
ًةةةةةةةهي باخضةةةةةةةي رس ةةةةةةاريًّ ،زواريةةةةةةي دةريةةةةةةاي
َي بةةةةاخي ريٌَِةةةةايي تةةةةؤْ.
ًئزةبةةةةاُيي تةةةةؤْ و ،ةةةةوه
َي صتايغةةةي تةةةؤيّ و ثةةةريؤست
خودايةةةا ئيٌَةةةة ًةةةذووه
رادة ةةةةةزيّ و ،هةةةةةة خوداُغةةةةةيِيي ًئزةبةةةةةاُيي تةةة ةؤ
دةثارِيَيِةةةةةةوة ،اُلةةةةةةي بةةةةةة ضةةةةةزاي ريٌَِةةةةةايي و
َم و
ئةصتيَزةي ئاصؤي ةورةيي تآةتايي هة ُاو خةه
َلةدا ،و هةويةةةْ خؤتةةةوة فيَةةزي ساُضةةتيَلٌاْ بلةةة،
ًوه
ئةي ةعي ةعاوة.
(عع)

071

دوعاي ثيَش ناخنوازدى
ئةي خوداي ًّ و ئوًيَدَ ،صوثاظ بؤ تؤ هةوةي ئةةَ
خواُةةةةة رؤحةةةةاُي و ُي ٌةتةةةةة خوداوةُةةةةدي و خيَةةةةزة
ئامساُييةةةت بةةؤ ُارديِةةة خةةوارةوة .خودايةةا صةةةرًاْ
خبةةةةة هةةةةةوةي ئةةةةةَ خؤراكةةةةة عةةةةلؤدارة خبةةةةؤيّ ،تةةةةا
دةوٓةةةرة ُةرًوُياُةةةكاُي بض ةيَتة ُةةاو ُةةاخي بةةووُي
رؤحاُيٌاُةوة و ،بةةوةيػ ٓيَةشي ئامسةاُي خشًةةتي
ئةًزةكةت دةصتةبةر بلات و ،بةزةو بةة بةرٓةًةةكاُ
بدات و ،بةخغِدةيي تؤ بة درةختيطةهيَ بزِاسيَِيَتةوة
كة بةرسْ وبةر و ًيوةيةاْ ُشًةة و بةة بةؤْ و بةراًةةْ.
تةةةةُيا تةةةؤ بةخغةةةِدةي  ،تةةةةُيا تةةةؤ خةةةاوةْ ضةةةاكةي
ًةسُي و ،تةُيا تؤ بةخغِدة و ًئزةباُي .
(عع)

070

دوعاي ثاش ناخنوازدى
ئةي خوداي ًّ و ٓيواي ًّ ،صوثاظ بةؤ تةؤ بةؤ ئةةَ
ُي ٌةتاُةةةةت و ،صةةةوثاظ بةةةؤ تةةةؤ بةةةؤ ئةةةةَ خواُضةةةة و
خؤعةةةةةةةةةةةطوسةريياُة .خودايةةةةةةةةةةةا خودايةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةؤ
خوداُغيِييةكةت صةرًاْ خبة و داًةاْ بِيغةيَِة هةة
صةر خواُةة يةسداُييةةكاُ و ،هةة خواُضةةي ديةداري
خؤت ُا ةاْ بةدةريَ و ،بةا ضةيَذ هةة عةرييِيي بيِةيؤ
دواُييةكةت وةربطزيّ ،ضوُلة ئةًة ئةوثةرِي ئاواتة
و بةخغةةيؤ ةورةيةةةة و بةخغةةيؤ ًةسُةةةة .خودايةةةا
َفةةةةزاواْ و
ئةًةةةةةًاْ بةةةةؤ بزِةخضةة ةيَِة .تةةةةةُيا تةةةةؤي ده
بةخغةةةِدة و ،تةةةةُيا تةةةؤي بةخغةةةِدةي بةتواُضةةةيت
ًئزةباْ.
(عع)
خودايا تؤ دةساُية كةة ُاخةةكاْ دةوريةاْ بةة دةرد و
َؤةةة دراوْ.
ُةخؤعي ةرياوة و ،بةة بةةآل و ةةةيزاْ ئابو
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ٓةةةةةةةةًوو بةآليةةةةةةةةن دةوري ًزؤظةةةةةةةةة دةدات وٓ ،ةةةةةةةةر
كارةصةةاتيَلي رةؼ وةكةةو ًةةار ثةةةوًار دةدات و ٓةةيض
ثةُا ةيةن و دةرباسبووُيَلياْ ُيية ،تةُيا ثاراصة و
ثاريَش ةةاريي و ضةةاوديَزيي تةةؤ ُةةةبيَ  ،ئةةةي رةدةةاْ.
َػاْ و،
خودايةةةةا ،ثاراصةةةةتؤ خةةةةؤمت بةةةةؤ بلةةةةة بةةةةة ةةةةةةه
ثاريَش اريي خؤمت بؤ بلةة بةة بةٓغة و ،بةةر دةر ةاي
يةةةةكتايي خةةةؤمت بةةةؤ بلةةةة بةةةة ثةُا ةةةة و ،ثاراصة ة و
َةدةدامن
ثاريَش اريي خؤمت بؤ بلة بة ةةةآل و عةويَؤ داه
و ،هة عةرِئةُطيَشيي ُاخٍ و ٓةواو ٓةوةصٍ جةاريَشة
و ،هةة ٓةةر بةةةآل و ُةخؤعةي و تةُطةذة و ئةُديَغةةةيةن
ثاصةةةواُيٍ بلةةةة .تةةةةُيا تةةةؤي ثةةةاريَشةر و ثاصةةةةواْ و
وةفادار و ،تةُيا تؤي بةخغِدة و ًئزةباْ.
(عع)

073

يةز ئةو خوداية
ئةي راكيَغزاو بة بؤْ وبةراًةي خودا ،دوا بشواُةدُي
تؤَ ثيَطةيغ كة وسارؼ هة سؤريةي خؤعةويضةتيي
تؤ دةكات بؤ عةبدوهبةٓا و ،ثغة بةصةتِ بةة خةودا
َضؤست هة خشًةةتي ئةةًزي خةودادا.
و ُياسي ثان و ده
ضةةةةةةُدة دةبزِيِيَلةةةةةي دواُةةةةةة ئةةةةةةوةي هةةةةةةو دةةةةةةةة
بةخغِدةيةدا ُووصي كة ئيَوة هةو ٓةوارة هةة ُيَةواْ
دد و رؤحةكاُةةةدا ،ثيَويضةةةتتاْ بةةةة خؤعةويضةةةيت و
ٓؤ زييةةة .ئةًةةة حةة ةة و دواي حةةةق تةةةُيا ةةوًزِايي
ٓةيةةة .بةةة باعةةي ئةةةوة بشاُةةة كةةة خؤعةويضةةيت راسي
بووراُدُةوةي يةسداُيية و ،خؤعةويضيت بزيتيية هةة
دةركةةةةوت ؤ رةدةةةاُي .خؤعةويضةةةيت بزيتييةةةة هةةةة
هيَزِراُةةي رؤحةةاُي .خؤعةويضةةيت بزيتييةةة هةةة ُةةووري
خوداُغةةةةةةيؤ  .خؤعةويضةةةةةةيت بزيتييةةةةةةة هةةةةةةة بةةةةةةؤْ
وبةراًةةةكاُي رؤحةةي ثةةريؤس هةةة رؤحةةي ًزؤظايةتيةةدا.
خؤعةويضيت بزيتييةة هةة ٓؤكةاري دةركةةوتؤ حةةق
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هةةةة دئةةةاُي دةرةتاُةةةدا .خؤعةويضةةةيت بزيتييةةةة هةةةة
ثيَوةُديية ثيَويضتةكاْ كة هة راصتيي عتةكاُةوة هةة
َيَ .
َةةةةةةةةةدةةوه
دروصةةةةةةةةةتلزدُيَلي يةسداُييةةةةةةةةةةوة ٓةه
خؤعةويضةةةةيت بزيتييةةةةة هةةةةة ئةةةةاًزاسي بةختةةةةةوةريي
ةةةةةةةورة هةةةةةةة دئةةةةةةاُي رؤحةةةةةةاُي و دةصةةةةةةةتةييدا.
خؤعةويضيت بزيتييةة هةة ُةور كةة ريٌَِةايي ثيَةدةكات
هةةةةة كةةةةوْ و كةهةبةةةةةرة تاريلةكاُةةةةدا .خؤعةويضةةةةيت
َلي هةةةة
بزيتييةةةة هةةةة ثيَوةُةةةديي ُيَةةةواْ حةةةةق و خةةةةه
دئةةةةةاُي ويذداُيةةةةةدا .خؤعةويضةةةةةيت بزيتييةةةةةة هةةةةةة
ٓؤكةةةةةاري ةعةةةةةةكزدُي ٓةةةةةةر ًزؤظيَلةةةةةي ُةةةةةوراُي.
خؤعةويضةةةيت بزيتييةةةةة هةةةةة ُاًووصةةةي ًةةةةةسُرت هةةةةةَ
دةظةرة ًةسُة يةسداُييةدا .خؤعةويضةيت بزيتييةة هةة
تاكةةةة صيضةةةتٍ هةةةة ُيَةةةواْ دةوٓةةةةر تاكةكييةةةةكاْ ،بةةةة
هيَلةةةةةةةةداْ و تةةةةةةةةة بري هةةةةةةةةة بةةةةةةةةدئيَِاُي ًاديةةةةةةةةدا.
خؤعةويضيت بزيتيية هة ٓيَشي كةؤي ًو ِاتيضةي هةة
ُيَةةواْ ئةةةَ ٓةصةةاراُة و ئةصةةتيَزة ثزعةةِطدارةكاْ هةةة
هووتلةةةي بةةاآلدا .خؤعةويضةةيت بزيتييةةة هةةة ٓؤكةةاري
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دؤسيِةةةوةكاُي راسة صةةجيَزدراوةكاْ هةةة ةةةردووْ بةةة
برييَلةةي تيةةذي ُاكؤتةةايي .خؤعةويضةةيت بزيتييةةة هةةة
رؤحةةةي ريةةةاْ بةةةؤ دةصةةةتةي ةةةةردووُي هةةةةخؤبايي.
خؤعةويضةةةةيت بزيتييةةةةة هةةةةة ٓؤكةةةةاري عارصةةةةتاُيي
ُةتةوةكاْ هةَ رياُة كورتةدا .خؤعةويضةيت بزيتييةة
هةةة عةةةرةك بةةاآل بةةؤ ٓةةةر ةةةهيَلي بةةاآل .ئة ةةةر خةةودا
َلي بةةةةاآل و
ُةتةوةيةةةةةكي صةةةةةرفزاس كةةةةزد ،ئةةةةةوا خةةةةةه
َلي خوداُغيِيي ةعةاوة
ثةرييةكاُي ئامساْ و خةه
َةةةي ُةتةوةيةةةةن هةةةةَ
ُويَةةةذياْ بةةةؤ دةكةةةةْ و ،ئة ةةةةر ده
َي بةةةوو هةةةة خؤعةويضةةةيت
ويَةةةزدة رةداُيياُةةةة خةةةاه
يةسداُي ،ئةوا دةكةوُةة خةواري خةوارةوةي ُةًاُةةوة
و ،هةةةةةة بيابةةةةةاُي وًزِاييةةةةةدا صةةةةةةر ةرداْ دةبةةةةةّ و،
َي ُاكاًييةةةوة و دؤصةةتايةتيياْ ُابيَة .
دةكةوُةةة ضةةاه
ئةواُةةةةة وةكةةةةو ئةةةةةو ًة ةساُةةةةةْ كةةةةة هةةةةة خةةةةوارةوةي
ضيِةكاُدا دةريّ .ئةي خؤعةويضتاُي خودا ،بنب بةة
دةركةوتةةةةةةةكاُي خؤعةويضةةةةةةتيي خةةةةةةودا و ضةةةةةةزاي
ريٌَِةةايي هةةة ئاصةةؤكاُدا ،بةةة ُةةوري خؤعةويضةةيت و
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َٔاتِةةة ضةةةُدة
تةةةبايي روُةةان ببِةةةوة و ،ئةةاي ئةةةَ ٓةه
دواُةةة .ئةةةي ئةةاسيشَ ،ثيَويضةةتة هةةة صةةةرت ئةةةَ كتيَبةةة
ضاخ بلةي و هة ُيَواْ خؤعةويضتاُدا هةة ئةًةةريلا
بآلوي بلةيتةوة ،بةؤ ئةةوةي يةةكبطزْ و ريَلبلةةوْ و
َلةةةةة ٓةةةةةًوو ًزؤظيَليةةةةاْ
يةكةةةةديياْ خؤعةةةةبويَ  ،بةه
خؤؼ بوويَ  ،و رؤحي خؤياْ فيدا بلةْ بؤ يةكدي.
ئةًةيةةة ريَطةةةي بةةةٓا .ئةًةيةةة ئةةاييؤ بةةةٓا و ئةًةيةةة
عةةةري ةتي بةةةٓآ .ةركةصةيَ ئةًةةةي ُةةةبيَ  ،ئةةةوا هةةة
ةعةةةةةاوةييدا بزِةبةعةةةةةي ُابيَةةة ة  ،و ئةةةةةيرت صةةةةةآلو و
صتايغتاْ هيَبيَ .
(عع)

077

يةلَبرازدةيةك لة بةزيةمةكاني
حةشزةتي وةلي ئةمسي خودا
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ئةةةي خةةوداي بةةاآل ،داوات هيَدةكةةةيّ بيلةةة بةةة خةةاتزي
خويَِةةة رراوةكةةةت بةةة صةةةر خاكةةدا ،دوعاكا ةةاْ ةةريا
بلةةةي و ،هةةة وي ثاريَش ةةاي خؤتةةدا اُجاريَشي ة و،
ٓةةةةةوري دةةةةواًيَزي و باعةةةةةي خؤ ةةةةاْ بةةةةة صةةةةةردا
بباريَِيةة و ثغةةتطري اْ بلةةةي و ،بةةؤ زتِةبةةةري
ريَطةكةةةت و ،خؤبةصةةتِةوة بةةة ضةةٌلي ٓةةةواداري و
َطةكةت و بآلوكزدُةوةي بةرٓةًةكاُ
صة اُدُي بةه
َيؤ عةرِئةُطيَشيي دورًِةكاُ و ،وةر ةزتؤ
و راًاه
رةفتار و رةوعت و را ةياُدُي ئةًزي خؤعةويضتة
ةعاوةكةت صةرًاْ خبةي  ،كة ياُي خؤت كزد بة
ةورباُي ريَطةكةي و ،تةةُيا ئةارةسووي كوعةتِ كةزد
هةةةةةةةة خؤعةويضةةةةةةةتييةكةيدا ،ئةةةةةةةةي خؤعةويضةةةةةةةتة
باآلكةًاْ ،يارًةتيٌاْ بدة و ثغة ئةصةتوورًاْ بلةة
و ،ثيٌَاْ ةايٍ ديَطري بلة ،و هة وُاحةكا اْ خةؤؼ
ببة و ،تؤبةًاْ هة خزاثةكارييةةكا اْ ةةةبود بلةة و،
سًا اْ وا هيَبلة بة صتايغلزدْ و وةصةفلزدُ ةؤ
َيِةي ةةبوود
َةكا اْ بة تادة وه
بلات و ،كار و ٓةوه
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و رةساًةُديي خؤت بزِاسيَِةةرةوة و ،كؤتةايي ريا ةاْ
َلةةةكاُ و،
َضةةؤساْ هةةة خةه
وا هيَبلةةة كةةة داتِةةا بةةؤ ده
راًاُبليَغة بؤ ثةاد ًئزةباُييةكةةت و اُبةةرة ُةاو
حةوعةي ُورةكةاُي ُشيليتةةوة و ،هة ةةد ُشيلةاْ هةة
خؤعةويضةةتاُ حةعةةزًاْ بلةةة و بؤًةةاْ ب ةكِةوة ،بةةؤ
ئةةةةةوةي بةةةةيَو بةةةةؤ ديةةةةدارت و ،بةةةةة ًةةةةةيي ديةةةةدارت
َةةةةةوة هةةةةة
صةرًةصةةةةتٌاْ بلةةةةة و بةةةةة ُةةةةةًزي أُيَو
باخضةكاُي ثريؤسيتدا و ،رؤس اْ ثةيَ بةدة هةة خيَةز و
بيَةةزي خةةؤت كةةة بزِيوتةتةةةوة هةةة خوداُغةةيِييةكةتدا،
ئةي ٓاريلاري دئاُياْ.

***

خودايا ،صةرًاْ خبة هةوةي ئةًزة ًةسُةكةت بشاُو،
َضوكةوت وةربطزيّ هةة ريَبةاسة
و رةفتاري بةرس و ٓةه
راص و بةرثاكةت ،بة ضاكةي ديَةزيّ و بةخغةِدةيي
غتيَِزاوت .تةُيا تؤ ساُاية  ،تةةُيا تةؤ بةخغةِدة و
ًئزةباُي .

081

يةز ئةو خوداية
َٔاتؤ خةةةؤري
ئةةةةي خةةةودا و ثةُا ةةةةي ئيٌَةةةة ،بةةةة ٓةةةةه
َيَِةةةةةة بةخغةةةةةِدةكةت بةةةةةةآلكا اْ بزِةويَِةةةةةةوة و،
بةه
خةفةتةةةةكا اْ بةةةة ُاردُة ةة خةةةوارةوةي ثةرييةةةةكاُي
صةرخضةةةتِة رووُةكةةةةت صةةةوون بلةةةة و ،ضةةةاوًاْ بةةةة
بيِةةةةةيؤ ُيغةةةةةاُةكاُي ئةةةةةةًزة ًةسُةكةةةةةةت رؤعةةةةةّ
بلةةةةرةوة .خةةةوداي ئيٌَةةةة ،هةويةةةةْ خؤتةةةةوة ئةةةؤةزة و
َةًاْ ثة ةيَ بةةةدة .خةةةوداي ئيٌَةةةة ،دةر اكةةةاُي
حةوصةةةةه
بةختةوةري و ئاصوودةييٌاْ بة روودا ئةاوةآل بلةة و،
بةةا ض ةيَذ هةةة عةةرييِيي خؤعةةي وةربطةةزيّ و ،ثيَطةةةًاْ
َيَِ
بةةةرس بلةةة ئةةةوةي هةةة كتيَةةب و ثةرِاوةكاُتةةدا بةةةه
ثيٌَاْ داوة .ئةي خوداي ئيٌَةة ،تةا كةةي ئةةَ صةتةَ و
دةصةةةةةتدريَذيياُة ،تةةةةةا كةةةةةةي ئةةةةةةَ بةةةةةيَ بةةةةةةسةيي و
ثةوًارداُةةة .ئايةةا دطةةة هةةة تةةؤ ثةُا ةيةةةكٌاْ ٓةيةةة،
ُةةةخيَز صةةويَِدبيَ بةةة ئاًةةادةبووُي رةدةةاُيي خةةؤت.
ي هةة دوعةاي
تؤ بة ٓاُاوة ٓاتووي ُاضاراُي  ،تؤ ةو َ
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خةةةةًباراْ دة زية ة  ،بةةةة باعةةةةي خةةةؤت هةةةة بريًةةةاْ
ُةكةةةةةي  ،ئةةةةةي خةةةةوداي ةعةةةةاوةي ئيٌَةةةةة و ،ئةةةةةي
ًةبةصيت دئاُياْ و بةًئزةباُرتيؤ ًئزةباُةةكاْ
ُاكاماْ ُةكةي .

يةز ئةو خوداية
ئةةةةةي خةةةةودا و ثةُا ةةةةةي ئيٌَةةةةة ،دةًاُبيِيةة ة ئيٌَةةةةة
كؤيوةةةي ثةةان و خةةاويَؤ تةةؤيّ ،ثةةةُا بةةة ه ة و ثةةؤثي
عةةلؤداريي تةةؤ دةبةةةيّ ،و خوهيةةاي بيِةةيؤ تيغةةلي
َيَّ و ثة اُةةةكاُي تةةؤيّ .ئةةةي خةةوداي
ُورةكةةاُي بةةةه
َةةةكا اْ خةةاويَّ بلةةة و ثغ ة ئةصةةتوورًاْ
ئيٌَةةة ،ده
ٌَاْ بلةةرةوة و ئارةسووةكا ةاْ ئاصةاْ بلةة
بلة و باه
و ،ئيؤاًي ئةوةًاْ بةدةريَ كةة بةةوة ،ئةةًزة دةواْ و
َبةةووُي
صتايغةةلزاوةكةت بةةةرس دةبيَتةةةوة ،و بةةةوة ساه
عةةةةةةرعة هيَبووردكةةةةةةت بةديبٔيَِةةةةةة بةةةةةة صةةةةةةر رووي
سةويةةدا .خودايةةا ئةةةي كؤًةةةكلاري ئيٌَ ةة ،صوثاص ة
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دةكةةةةةةةيّ هةةةةةةةوةي تاةٌيَةةةةةةم هةةةةةةة دةصةةةةةةتةبذيَزةكاُ
صةرخضةةة هةةةةة خوداُغةةةةيِةكةتدا و ،بةةةةؤ ةياُةةةةدُي
َةةةةة ًةسُةكةةةةةت ،بةةةةؤ ثيَطةةةةة بةةةةةرسةكاْ ثاكياُةة ة
ٓةواه
َلزدُي
كةةزدةوة و ،ئةةةواُ دةصتِيغةةاْ كةةزد بةةؤ ٓةةةه
ُةةةةورة رووُةكةةةةةت هةةةةة صةةةةيِطي ُةةةةاوداراُي سةوي و
دةصةةةآلتدارةكاُيدا ،و ئةًةةة عةةتيَم ُييةةة تةةةُيا ئةةةوة
ُةةةةةةةةةةةةبيَ هةةةةةةةةةةةة دةةةةةةةةةةةواُرتيّ و دآيِزاوتةةةةةةةةةةةزيؤ
دةصةةةةةةةةةةتلزدةكاُتة و كاروبةةةةةةةةةةاري ئةًزةكةتةةةةةةةةةةة و
ُيغةةةةةةاُةكاُي دةصةةةةةةةآلتةكةتة ،ئةةةةةةةي راكيَغةةةةةةةري
دئاُيةةةةةةاْ .ئةةةةةةةي خؤعةويضةةةةةةتة ةعةةةةةةاوةكةًاْ،
دةياُبيِي هة تؤ دةثارِيَِةوة و ،هة كاتيَلةدا سًاُيةاْ
َةةكاُياْ بةة
صوثاص دةكةْ و صتايغة دةكةةْ و ده
صةةةةةةةةؤسةوة دةتويَِةةةةةةةةةوة بةةةةةةةةؤ ضةوصةةةةةةةةاوةكاْ هةةةةةةةةة
خؤعةويضةةةةةتاُ هةةةةةة ُيغةةةةةتٌاُة بةخغةةةةةِدةكةتدا،
بةُدة ةهيَم ُاوباُطيةاْ دةركةزدووة بةة وةفةاداري ،هةة
َي
كؤرِةكةةةاُي يةةةادي تةةةؤدا و تووعةةةي خؤعةةةي و تةةةاه
بووُةوة ،هة ريَطةي تؤدا بة كاريَلةةوة كةة دةر اكةاُي
083

خيَةةزو بيَةةز بةةة رووياُةةدا داخةةزا و ،تووعةةي حةصةةزةت
بةةةووْ هةةةةوةي خوهيةةةاي ٓاوكةةةاريلزدْ بةةةووْ هة ةةةةد
ياوةراُتدا ،بؤ بآلوكزدُةوةي ئةًزةكةت هة رؤرٓةآلت
و رؤرئةةةةةاواي سةويةةةةةدا .ئةةةةةةي خةةةةةوداي بةخغةةةةةِدة،
دةصةتياْ بطةزة و خةةَ و خةفةتةةكاُياْ بزِةويَِةةوة و
َيةةةةةاْ ببووريَِةةةةةةوة و
بةةةةةةآلكاُياْ صةةةةةوون بلةةةةةة و ده
ريَطةةةةةكاُياْ بةةةةؤ ًةيضةة ةةر بلةةةةة ،و بةةةةةٓيَشي خةةةةؤت
ئةصتةُطةكاُي را ةياُةدْ وببةة هةةو ٓةةوراسة دوورة،
هةة دةظةةةرة عةلؤدارةكةتدا و كةةؤرِي دةصةةتدريَذيلةراْ
َةةكاُي تاروًةار بلةة و ،كولةي ئةةو
و تاواُباراْ هة رؤه
وصةةاراُة ب ةكِة هةةة ساُةةا ُةفاًةةةكاُي و ،ثةيلةةةرةكاُي
وةهةةي ئةةةًزةكاْ هةةة فةةةرًاُزِةواياْ و صةةةركزدةكاُي
بزِاسيَِةةةوة ،بةةة دولةةي دادثةةةروةري و ثريؤسكةةزدْ و،
دةًاوةري ٓةواداراُي رس ةار بلةة هةة خؤعةطوسةراُي
َي و ،رؤحي رياُياْ بة بةردا بلةة و
ًةهووهي و تةًبةه
بياخنةةةةرة صةةةةر ريَطةةةةي ريٌَِةةةايي ئةةةةي كؤًةةةةكلاري
خةةةًباراْ .دوعةةاي ٓةةةواداراُ ةةةةبود و ةةريا بلةةة،
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ئةي ٓؤكاري ٓؤكارةكاْ و ،ئاوةآلكةرةوةي دةر اكاْ
و ،ئا ةةات هيَيةةاْ بيَ ة  ،و بةةة دةصةةةآلتة عةةليَِةرةكةي
خؤت صةرياْ خبة بةة صةةر ئةواُةةي هةة صةةر سةوي و
هة ئامساُةكاُداْ.

085

ضيَ نويَر

086

ضيَ نويَرةكة

دةكزيَ يةكيَلياْ بلزيَ

نويَرة بضكؤلَة
(لة خؤزئاوابوونةوة بؤ خؤزئاوابووى دةخويَهسيَت)
خودايا داْ بةوةدا دةُةيٍَ كةة تةؤ بةؤ ُاصةيؤ خةؤت و
َقاُدووة ،هةَ صاتةدا داْ بة
ثةرصتؤ خؤت ًِ خوه
وواسيةةةي خةةةؤَ و ٓيَةةةشي تةةةؤ و بة ةيَ تواُةةةايي خةةةؤَ و
دةصةةةآلتي تةةؤ و ٓةةةراريي خةةؤَ و بةةيَ ُيةةاسيي تةةؤدا
دةُةةيٍَ ،دطةةة هةةة تةةؤي ُؤريَِةةدار و بةةةرثا خودايةةةكي
ديلة ُيية.

087

نويَري ناظني
(لة كاتي خؤز ئاوابووى و لة بةيانياى و شةواندا دةخويَهسيَت)

ٓةركةصيَ ويضيت ُويَذي بؤ بلات ،ثيَويضتة هةردووو
َيَت:
وةسيت بشؤديَت و لر كاتي شؤدوندا بل
خودايةا ٓةةردوو دةصةتٍ بةةةٓيَش بلةة تةا كتيَبةكةةت بةةة
راصةةةتييةن وةربطزيَة ة  ،صةةةةرباساُي دئةةةاْ ُةةةةتواُّ
َضةةةوورِاْ
ريَطةةةةي هيَبطةةةزْ ،دواتةةةز بياُجةةةاريَشة هةةةة ٓةه
َلييةةةوة ،ديةةارة تةةةُيا تةةؤي
هةةةوةي ُةكةوُةةة ُةةاو ًوه
بةتواُض و ريَشدار.
َيَت:
و لر كاتي شؤدوني وةموضاووا وةل
خودايةةةا رووَ هةةةة رووي تةةةؤ كةةةزدووة ،بةةةة رووُةةةاكي
رووخضةةةةارت رووُةةةةاكي بلةةةةةرةوة ،دواتةةةةز بيجةةةةاريَشة
هةوةي روو هة كةصيَلي غةيزي تؤ ُةكات.
و وواي ئروة وةبيَ هرسيتَ دوو لر دووطر (قيبلر) بكةا و
َيَت:
بل
088

خةةودا عةةايةتي دةدات كةةة دطةةة هةةةو خودايةةةن ُييةةة،
فةةةةةةرًاْ فةةةةةةرًاُي خؤيةةةةةةتي و ،ديةةةةةارة ئافزاُةةةةةدْ
َٔاتؤ دةركةةةوتي دةرخضةة و ،وتةبيَةةذي ضةةياي
ٓةةةه
(تور) كة هة ريَطةيةةوة ئاصةؤي بةاآلي رووُةان كةزدةوة
و ،دارة (كوُةةار) كةةة كةوتةةة ةةؤ و ،هةةة ُيَةةواْ سةوي و
َةةةم و
ئامساُةةةدا باُطةةةةواس بةةةةرس بةةةووةوة ،خةةةاوةْ ًوه
ثيَطةةةةةي خوداُغةةةةيِطةي و ةةةةةورةيي و عةةةةلؤداريي
خودا صةروةري ةردووْ و خاوةُي تةةخ و خيَةزي
سؤر و سةوي ٓات.
َيَت:
وواتر وةضرميَتروة و وةل
خودايا ئةي كة ثاكي  ،هة يادي ًّ و يادي خوار ًّ
و وةصةةفي ًةةّ و وةصةةفي ئةواُةةةي هةةة ئامساُةةةكاْ و
سةويداْ.
َيَت:
َدةسيَت و لر داستبوونروة وا وةل
وواتر هرل
خودايةةةةا ئةةةةةو كةصةةةةة بةة ةيَ ئوًيَةةةةد ًةكة،ثةةةةةُاي بةةةةة
ثةجنةكاُي ٓيوا بة داًيَؤ ًئزةباُي و ضاكةي تةؤ
بزدووة ،ئةي ًئزةباُرتيؤ ًئزةباُةكاْ.
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َيَت:
وواتر واوةنيشيَت و وةل
داْ بة يةكتايي و تاكو تةُيايي تؤدا دةُةيٍَ و بةةوةي
تةةةُيا تةةؤ خوداي ة و دطةةة هةةة تةةؤ خودايةةةكي ديلةةة
ُيية ،ديارة ئةًزةكةةت دةرخضة و ثيَبةصة بووية
بةةة ثة اُةكةتةةةوة و ،دةر ةةاي ضةةاكةي خؤتة ئةةاوةآل
كزد بؤ ئةواُةي هة ئامساُةكاْ و هة سةويةداْ .دروود
و صةةآلو و ةةورةكزدْ و ةعةاوةيي بةؤ وةهييةةكاُ
َي ُةةكزدْ هةةوةي روو
كة كارووباري ئافزاُةدْ ًةذووه
هة تؤ بلةْ وٓ ،ةرضييةكياْ ٓةبوو خةردياْ كزد بةة
ُيةةةةاسي ئةةةةةوةي وي تةةةةؤ عةةةةلي دةبةةةةةْ ،تةةةةةُيا تةةةةؤ
بةخغِدة و صةخاوة ةُدي .
ئة ةةةر كةصةيَم ثيَطةةةي ُيغةةاُة ةورةكةخبويَِيَتةةةوة:
خةةودا داْ بةةةوةدا دةُيَةة كةةة خودايةةةن ُييةةة تةةةةُيا
ئةوي ُؤريَِدار و بةرثا ُةبيَ  .ئةوة بةصة.
و ٓةروةٓا هة داُيغةتِدا خويَِدُةةوةي ئةًةة بةصةة:
"داى بة يةكتايي و تاكو تةنيايي تؤدا دةنييَ ،،و بيةوةي
تةنيا تؤ خودايت ،و جطة لة تؤ خودايةك نيية ".
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نويَرة طةوزةكة

(لة شةو و زؤذيَكدا يةكحاز دةخويَهسيَت)
َض ةيَ روو هةةة خةةودا
ثيَويضةةتة هةةة صةةةر كةصةةي ُويَذكةةةر ٓةه
َضا و هة ثيَطةكةيدا ديَطري بوو ،تةًاعاي
بلات و ،ئة ةر ٓةه
راصةة و ضةةةةخ بلةةةات ،وةكةةةو ئةةةةوةي ضةةةاوةرِواُي صةةةؤسي
َ َي :
خوداي بةخغِدة و ًئزةباْ بيَ  ،و دواتز دةه

َقيَِةةةري ئامسةةاْ ،داوات
ئةةةي خةةوداي ُاوةكةةاْ و خوه
َٔاتؤ غةةيد عةةهي ئةةبٔاُ ،ويَذةكةةَ
هيَدةكةَ بةة ٓةةه
بلةي بة ئا زيَم بؤ ئةوةي ثةرريِةكامن بضةووتيَِ َي
كةةةة دةبِةةةة بةربةصةة هةةةةوةي دواُييةكةةةةت ببيةةةٍِ و،
بب َي بةة ُوريَةم بةؤ دةريةاي ةيغة بةة تةؤ ريٌَِةاييٍ
بلات.
وواتر هردووو وةسيت بردز وةكاتروة بؤ خوواي بردز و باآل بؤ
َيَت:
ثادِانروة و وةل
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ئةةةي ًةبةصةةيت دئةةاْ و خؤعةويضةةيت ُةتةةةوةكاْ،
دةبيؤ رووَ هة تؤ كزدووة ،خةؤَ دابزِيةوة هةة غةةيزي
تؤ ،خؤَ بةصتؤتةوة بة ضٌلي داًةيَؤ تةؤوة ،كةة بةة
َةة ،خودايةا
َةي ٓةةًوو دةرةتاُةةكاْ دةكةوُةة دوه
دوه
ًةّ بةُةدةمت و كةورِي بةُةدةمت ئاًةادة و بةةرثا دةمب هةة
ُيَة ةواْ دةصةةةتةكاُي خواصةةةت و ويضةةةتتدا و ،تةةةةُيا
رةساًةُةةةةديي تةةةةؤَ دةويَةةةة  ،داوات هيَدةكةةةةةَ هةبةةةةةر
خةةاتزي دةريةةاي ًئزةباُي ة و خةةؤري باعةةةت ،ئةةةو
كةةارة بةةة بةُةةدةت بلةةةي كةةة خؤعةةتدةويَ و راسي ة
دةكات ،صويَِدبيَ بةة ةورةييةة ثريؤسةكةةت هةة يةاد و
صتايغي ٓةًوو ئةوةي وي تؤوة دةردةكةويَ  ،ئةوة
َةةةةٍ،
َةةةةٍ و خؤعةويضةةةةيت ده
بزيتييةةةةة هةةةةة ًةبةصةةةةيت ده
خودايةةةةا خودايةةةةا ،صةةةةةيزي ٓيواكةةةةاْ و كزدارةكةةةةامن
َلةةةةةة صةةةةةةيزي ويضةةةةةيت خةةةةةؤت بلةةةةةة كةةةةةة
ًةكةةةةةة ،بةه
ئامساُةةةكاْ و سةوي زتؤتةةةوة ،صةةويَِدبيَ بةةة ُةةاوي
ًةةةةةسُ  ،ئةةةةةي خةةةةاوةُي ُةتةةةةةوةكاْ ،تةةةةةُيا ئةةةةةوةَ
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ويضةةةةةةتووة كةةةةةةة تةةةةةةؤ دةتةةةةةةةويَ و ،تةةةةةةةُيا ئةةةةةةةوةَ
خؤعويضتووة كة تؤ خؤع دةويَ .
َيَت:
وواتر كرِنووش وةبا و وةل
ضةةةُدة ثاك ةذي هةةةوةي وةص ة بلزيَي ة بةةة وةصةةفي
غةةةيزي تةةؤ ،يةةاْ بِاصةةزيَي
خؤت.

بةةة ُاصةةيؤ خةةوارتز هةةة

َيَت:
َدةسيَت و وةل
وواتر هرل
خودايا ُويَذةكةَ بلة بة كةوصةةري ريةاْ ،بةؤ ئةةوةي
سامت بةوةوة يَِيَتةةوة بةة بةةردةواًيي دةصةةآلت و،
هة ٓةر يةكيَم هة دئاُةكاُتدا يادت بلات.
وواتر جاديَكي ويكر هردووو وةسيت بردز وةكاتروة(قنوو )
َيَت :ئةي ئةو كةصةةي هةة دوورية
َسانروةوة و وةل
بر هرل
َةةةةةةةكاْ و دطةةةةةةةةرةكاْ تواُةةةةةةةةوة و ،بةةةةةةةة ئةةةةةةةا زي
ده
خؤعةويضةةتي ٓةركةصةةيَ هةةة وآلتةةدا ٓةةةبوو زِيةةاْ
زت ،داوات هيَدةكةَ بيلةي بةة خةاتزي ُاوةكةةت كةة
بةةةةوة ئاصةةةؤكاُ كةةةؤُرتؤد كةةةزد ،ريَطةةةةَ هيَِةةةة زي
هةةةةوةي ٓةتةةةة ،ئةةةةي خةةةاوةُي ةردُةةةةكاْ .خودايةةةا
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دةبةةةيؤ كةصةةةي ُةةةاًؤ خيَةةةزا رؤيغة ة بةةةؤ ُيغةةةتٌاُة
بةرسةكةةةةي صةةةايةي وًةةةةسي ًةسُييةكةةةةت و ،هةةةةثاد
ًئزةباُيتةةةةةدا كةصةةةةةي يةةةةةاخي ًةبةصةةةةةيت دةريةةةةةاي
َي رايةةةةخي
بةخغةةيِ بةةوو ،كةصةةةي ًةةةهووي عةةةوداه
ةةةورةيي بةةووٓ ،ةةةرار ئاصةةؤي ب ةيَ ُيةةاسيي تةةؤ بةةوو،
خؤت خاوةُي ئةًزي هةوةي دةةواسي  ،داْ بةةوةدا
دةُ ةيٍَ ،تةةةُيا تةةؤ هةةة كارةكةتةةدا صتايغةةلزاوي و ،هةةة
َي دةكزيَي ة و ،هةةة ئةًزةكةتةةدا
بزِيارةكةتةةدا ويَزِايةةةه
صةرثغلي .
وواتر هردووو وةسيت بردز وةكاتروة و سيَ جاد تركبري (وتين
َآلهو ئركبرد) وةكا و وواتر واوةنرويَتروة بؤ ضرمانروة
ئرل
َيَت:
بؤ خوواي طرودة و باآل و وةل
خودايا دةبيِي رؤحٍ هةرسؤكة هة بةةآلي رؤر ةارَ و،
َةكاُةةةةي ثغةةةتياْ ثيَدةبةصةةةتٍ بةةةؤ
ٓةةةةروةٓا ئةةةةو كؤه
ثةرصةةةةتِ و ،تاصةةةةةي يةةةةاد و صتايغةةةةةلزدُتة ،داْ
بةوةدا دةُيَ كة سًةاُي ئةًزةكةةت هةة خوداُغةيِيي
دةربزِيِة و عةةلؤداريي ساُضةةتةكةت داُةةي ثيةةادا ُةةا،
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خودايةةا ثيٌَخؤعةةة هةةةَ ثيَطةيةةة ٓةةةًوو ئةةةوةي ٓةتةةة
داوات هةة ةيَ بلةةةةةَ بةةةةؤ صةةةةة اُدُي ٓةةةةةراريي ًةةةةّ و
بةرسرا زتؤ بةخغةيِ و بةيَ ُياسية و دةرخضةتؤ
وواسي ًّ و دةرخضتؤ تواُض و تواُايي خؤت.
َدةسةيَت و هةردووو وةسةيت بةردز وةكاتةروة بةؤ
وواتر هرل
َيَت:
ثادِانروةي جاد وواي جاد و وةل
هةةة تةةؤي بةتواُض ة و بةخغةةِدة بةةةوووة خودايةةةكي
ديلة ُيية ،هة ثزةُضيح و ةرِاُةوةدا خودايةةن ُييةة
دطةةةةةة هةةةةةة تةةةةةؤي دةصةةةةةةآلتدار ،خودايةةةةةا خودايةةةةةا،
هيَبةةووردُي تةةؤ ٓةةاُي داَ و ًئزةبةةاُيي تةةؤ بةةةٓيَشي
كةةزدَ و باُطةةةواست بيَةةداري كزدًةةةوة و ضةةاكةي تةةؤ
بةرثاي كزدَ و ريٌَِايي كةزدَ بةؤ وي تةؤ و ،ئة ةةرُا
ًةةّ ضةةيٍ داوة بةصةةةر ئةةةوةوة ،بيٌَةةة ُشيلةةي دةر ةةاي
ٓةواري ُشيليي تؤوة ،ياْ هةة ئاصةؤي ويضةيت تةؤدا،
َٔاتووةكاْ بلةةةَ ،خودايةةا دةبيِي ة
روو هةةة ُةةورة ٓةةةه
ٓةةةةرار هةةةة دةر ةةةاي ضةةةاكةي تةةةؤ دةدات و ،هةُاوضةةةوو
داواي كةوصةةةةةةةري ُةةةةةةةًزيي دةكةةةةةةات هةةةةةةة دةصةةةةةةيت
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َةتةكاُةدا ئةةًز بةة تؤيةة،
دواًيَزيي تؤ ،هة ٓةًوو حاه
ئةةةي صةةةروةري ُاوةكةةاْ وةهيةةي خؤبةدةصةةتةوةداْ و
رةساًةُدي ،ئةي ئافزيَِةري ئامساْ.
َيَت:
وواتر سيَ جاد هردووو وةسيت بردز وةكاتروة و وةل
خودا هة ٓةًوو ًةسُةكاْ ًةسُرتة.
َيَت:
وواتر كرِنووش وةبا و وةل
ضةُدة ثاكي خودايا ،هةوةي يادةكاُي ُشيلاْ صةةر
دةكةةةوْ بةةؤ ئامسةةاُي ُشيةةم كةوتِةةةوة هةةة تةةؤ ،يةةاْ
َضةؤساْ بطةُةة ويَضةواُي
َةي ده
ئةوةي بوهبوهةكاُي ده
دةر اكةةةت ،داْ بةةةوةدا دةُةيٍَ كةةة ٓةةةر تةةؤ ثاكية هةةة
صةةةيفةتةكاْ و خةةةاويَؤ هةةةة ُاوةكةةةاْ ،دطةةةة هةةةة تةةةؤي
عةهي و بةٓا خودايةكي ديلة ُيية.
َيَت:
وواتر واوةنيشيَت و وةل
َلي بةةةةاآل و
داْ بةةةةةوةدا دةُةة ةيٍَ كةةةةة عةةةةتةكاْ و خةةةةةه
بةٓةعيت باآل داُياْ ثيادا ُا و ،هة دواياُةوة سًةاُي
ًةسُي هةة ئاصةؤي ةعةاوةوة ،كةة تةةُيا تةؤ خوداية
دطة هة تؤ خودايةن ُيية و ،ئةوةي دةركةوت كة ئةو
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راسي ثةُٔاُةةةةة و ٓيٌَةةةةاي عةةةةةًباركزاوة كةةةةة (كةةةةاك)
ثيَوةي هلا و (ُووْ) بة ؤعةكةيةوة هلا ،داْ بةةوةدا
دةُيٍَ كة ٓةةر ئةةو هةة ثيَِووصةي بةاآلدا ،و ُةاوبزاو هةة
كتيَبةةةكاُي خةةودادا ،خةةوداي تةةةخ و خيَةةزي سؤر و
سةوي تؤًار كزاوة.
َيَت:
وواتر داست وةبيَتروة و وةل
ئةةةةةي خةةةةودا ي بةةةةووْ و خةةةةاوةُي غةةةةةيب و بيِةةةةزاو،
َليَغةةةةاُةكامن دةبيِيةة ة و،
دةربزِيِةةةةةكامن و ئةةةةاي ٓةه
ٌَةةةةة ،و
َةةةةةَ و صةةةةؤسي ده
ويَةة ة هةةةةة ٓاتوٓةةةةاوار و ُاه
صةةةويَِدبيَ بةةةة ةةةةوريي تةةةؤ ،وُاحةةةةكامن دووريةةةاْ
خضةةةةتٌةوة هةةةةة ُشيلبووُةةةةةوة هةةةةة تةةةةؤ و ،تاواُةةةةةكامن
ريَطةةةةةةياْ هيَطةةةةةزمت هةةةةةةوةي بيٌَةةةةةة ُةةةةةاو ؤرِةثةةةةةاُي
ثريؤسيتةوة ،خودايا خؤعةويضتيي تؤ ويَزاُي كزدَ،
و دووركةوتِةةةةةةةةوةت هةةةةةةةةُاوي بةةةةةةةزدَ و دووريةةةةة ة
صةةةووتاُدًي ،داوات هيَدةكةةةةَ هةبةةةةر خةةةاتزي عةةةويَّ
ثيَلةةةت هةةةَ بياباُةةةدا ،و ةةوتؤ بةةةخيَز بيَةةي بةةةخيَز
بيَةةةي ٓةةةةواداراُ هةةةةَ كةعةةةوٓةوايةدا و ،بةةةة بةةةؤْ و
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بةراًةةةةةةةةي صزووعةةةةةةةةكةت و عةةةةةةةِةباي صةةةةةةةجيَدةي
دةركةوتّ ،كة ديداري دواُيي خةؤمت بةؤ ريَلبخةةي ،
و بةو دؤرة كار بلةَ كة هة كتيَبةكةتدا ٓاتووة.
َيَت:
وواتر سيَ جاد تركبري وةكا و وةضرميَتروة و وةل
خودايا صتايغي تةؤ دةكةةَ بةةوةي ثغةتطريي كةزدَ
َٔاتؤ
بةةةةؤ يادكزدُةة ة و صتايغةةةةلزدُ و ،بةةةةة ٓةةةةةه
ُيغةةةةةةاُةكاُتٍ ُاصةةةةةةاُد و ،وات هيَلةةةةةةزدَ ًولةضةةةةةةي
َي يةسداُييةكةةةةةةي
خوداوةُةةةةةديي خةةةةةؤت و ويَزِايةةةةةةه
خؤت كزدَ ،و دامن ُا بةوةي سًةاُي ًةةسُيي تةؤ بةة
ساريدا ٓات.
َيَت:
وواتر داست وةبيَتروة و وةل
خودايةةةةةا خودايةةةةةا يةةةةةاخيبوومن ثغةةةةةتٌي عةةةةةلاُد و
َبوومن هةُاوي بزدَ ٓ .ةرداريَ بةري دةكةًةةوة هةة
خافو
كةةةةةاري خةةةةةزاثٍ و باعةةةةةةي كارةكةةةةةةي تةةةةةؤ ،دطةةةةةةرَ
دةتويَِيَتةةوة و هةة دةًارةكا ةدا خةويٍَِ ديَتةة دةةؤؼ
و ،دواُييةكةةةةةةةةت ئةةةةةةةةي ًةبةصةةةةةةةيت دئةةةةةةةاْ كةةةةةةةة
رووخضةةةارةكة عةةةةرَ دةكةةةات روو هةةةة تةةةؤ بلةةةات و،
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دةصيت تلا عةرَ دةكات بةةرس ببيَتةةوة بةؤ ئامسةاُي
بةخغِدةيي تؤ ،خودايا دةبيؤ دةربزِيِةكامن ريَطةةَ
هيَةةدة زْ هةةة يةةادكزدْ و صتايغةةلزدْ ،ئةةةي خةةوداي
تةخ و خيَزي سؤر و سةوي ،داوات هيَدةكةَ بيلةي
بةةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةةاتزي خوداُغةةةةةةةةةةيِةكةت و راسةكةةةةةةةةةةاُي
علؤدارييةكةت ،ئةةو كةارة بةة وةهيةةكاُ بلةةي كةة
بؤ دواًيَزيي خؤت ثيَويضةتة ،ئةةي خةاوةُي بةووْ و
عايضتةي باعةي تؤ بيَ  ،ئةي دةصةآلتداري ُاديةار
و ديار.
َيَت:
وواتر سيَ جاد تركبري وةكا و كرنووش وةبا و وةل
صتايغةةةي تةةةؤ دةكةةةةَ ئةةةةي خةةةوداي ئيٌَةةةة ،بةةةةوةي
داتبةساُد بؤ ئيٌَة ،ئةوةي هةة تةؤ ُشيلٌةاْ دةكاتةةوة،
و ٓةًوو خيَزيَلٌاْ ثيَ دةبةخغيَ كةة هةة كتيَبةةكاْ
و سةبورةكاُتةةدا داتبةساُةةد ،خودايةةا داوات هيَدةكةةةيّ
اُجاريَشي هة صةرباساُي وًاْ و خةياد ،تةُيا تؤ
بةتواُض و ساُاي .
َيَت:
وواتر سردي بردز وةكاتروة و واوةنيشيَت و وةل
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خودايا داْ بةوةدا دةُةيٍَ كةة ياوةراُة داُيةاْ ثيةادا
َلي فريدةوصةي بةاآل و
ُا و ،داْ بةوةدا دةُةيٍَ كةة خةةه
بةٓةعةةةةةةيت بةةةةةةاآل و ئةواُةةةةةةةي بةةةةةةة دةوري تةختةةةةةةة
َةةم و
ًةسُةكةتةةدا تةةةوافياْ كةةزد ،داُيةاْ ثيةةادا ُةةاً ،وه
خوداُغيِطة بؤ تؤية ،ئةي خوداي دئاُياْ.
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