Page 1

بۆچی نەشێم خودێی ببینم ؟

بۆچی نەشێم خودێی ببینم؟

Page 2

بۆچی نەشێم خودێی ببینم ؟

ًبڤێ پەرتّْک:

ثۆچی ًەغێن سْصێی ثجیٌن؟

ًڤیطیي:

ئۆزکبى ئۆزە.

ّەرگیراى ثۆ ثبصیٌی:

ـیصل رضْل.

جۆر:

pdf

Page 3

بۆچی نەشێم خودێی ببینم ؟

ثٌبڤێ سْصایێ هەزى ّ صلۆڤبى

رۆژاًە ل ڤێرە ّ ل چەًض جِێ صی چەًضیي پرضیبر صُێٌە رێکبهە ژ الیێ صەّرّثەرێ هە  ،کّْ زۆرثەیب ّاى پرضیبرا ل ًبڤ
کۆهەلگەُب ًْکە یب هْضلوبًب یب ُەی ثتبیجەتی ل صەهێ عەلوبًیەت ژ الیێ صەضِەالتێ ڤە ثِێسترە ّ راگەیبًضًب گەلەک ژ ّەالتێ
هْضلوبًب ضەثەثێ ضەرەکیٌە ژثۆ ثالڤ ثًْب ڤبى پرضیبرا ص صەهەکێ کێوضا..
ُەرچەًضە گەلەک ژ ڤبى پرضیبرا ئەّ پرضیبرى کّْ چەرسێ ثەری ًْکە ُبتیٌە رێکب زاًبیێ ئیطالهێ ّ کەضبیەتێ هْضلوبًب ّ ة
جْاًتریي ّ ثبغتریي غێْاز یێ ُبتیٌە ثەرضڤضاى  ،ثەلێ ًْکە جبرەکبصی ة غێْەکێ جیبّاز ُبتیٌە رێکب هْضلوبًبى.
هەژی ُەّلضا ة غێْەکێ کْرت ثەغەک ژ ّاى پرضیبرا یێ ثەرثالڤ کّْ ص کتێجب ( ثۆچی ًەغێن سْصێی ثجیٌن ) کّْ ژ زًجیرا
کتێجێ ًڤیطەرێ تْرک ( ئۆزکب ئۆزە ) صایە ّ ُبتیە ّەرگێراى ثۆ ضەر زهبًێ غریي یێ ( ضۆراًی ) کّْ ثەرضڤب ّاى ُبتیە صاى
ّەرگێریي ثۆ ضەر غێْەی ( ثبصیٌی ) ُەتب سسهەتەکێ ة ئبیٌێ پیرۆزێ ئیطالم ّ گەًجێ هە ثکەیي ّ ُیڤیب هە رازی ثًّْب
سْصایێ صلۆڤبًە...

 ...رێس ّ ضالڤێ ...
ـیصل رضْل
2_8_2017
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گــفتـىگــۆیەکا بـــچيک...
کىرێ هي بەری چەًذ رۆژەکا ژهي پرسی  :باب  ،ئەز بۆچی ًەشێن خىدێی ببیٌن ؟  .ئەڤ پرسیارە ل دەهەکێ وسا ژهي کرد هي
ًەشیا چ بەرسڤا وی بذەم و ًەشیام چ بێژم  .هەرچەًذە ئەزێ پشتراست بىوم بەرسڤا وێ دزاًن  ،بەلێ ئەڤ پرسیارا کىرێ هي
یا ژًشکەکێڤە کری ئەز تىشی حێبەتیێ کرم  ،هي بەرسڤذا و هي گۆتێ  :ئا  ،ئەوە چ دبێژًێ  .کىرێ هي سەحکرە ًاڤ چاڤێ هي
ب شێىەیێکی چاڤێ وی دگۆتە هي دێ باب بەرسڤەکێ بذە  .بۆ هاوەیەکی هي ئاخفتي د ئیٌاى و دبردى  ،هیي تێذگەهي ئەز یێ
کەتیوە چ بارودۆخێ ًەخۆش  ،و دەڤێ هي ًەدزاًی چ بێژیت هەر دگۆت تىدزاًی چەوا  ،ئەو  ،چذبێژًێ  .ل دوهاهیێ تشتەک
هاتە بیرا هي هىسا بەرسڤ دا  :کىرێ هي چاڤێ تە گەلەک بچیکي و خىدێژی! گەلەکێ هەزًە ژبەر هٌذێ ًەشێی خىدێی ببیٌی
ب چاڤێي خۆ کىرێ هي.
کىرێ هي  :ئەها!!! یەعٌی وسایە !  .ئەوی هٌذەک یاریێ خۆ یێ زارۆکا ئیٌاى و برى بۆ رەخا هەروەکی وی چ پرسیار ًەکریي و
.ئەو چىو ژورا خۆ
دبیت ئەڤ بەرسڤە بۆ زارۆکەکی ڤی تەهەًی یا گىًجای بیت و حەوجەی چذی ًەکەت  ،و هەرچەوا بیت هي ئەو رێکرد و
هەرچەوا بیت ئەز شیام تشتەکی بێژهێ  ،بەلێ هي دزاًی پشتی هٌگی دێ چەًذیي پرسیارێ دی لسەر خىدێی ژهي کەتي ژبەر
 .هٌذێ دڤێت ئەز ب تواهی خۆ بۆ ئاهادە بکەم
بەلێ هاتٌا فکرەکا هىسا بۆ ًڤیسیٌا پەرتىکەکا هىسا سەبەبێ پرسیارا کىرێ هي بىو یا وی ژهي کری کىو گۆت  :بۆچی ًەشێیي
خىدێی ببیٌیي؟ .چ پێٌەڤێت بۆ بەرسڤذاًا هەهی واى پرسیارێ کىرێ هي دێ کەتي ل هستەقبەلی سەبارەت ب خىدێی پێذڤی بىو
.باش خۆ بەرهەڤ بکەم

دگەل هٌذێژیذا دەهێ فێری ًڤیسیي و خىیٌذى دبیت ئەو بخۆ دێ شێت ب ساًاهیا پەرتىکەکا هىسا بخیٌیتي  ،ل هەهیێ گرًگتر
ئەوە ئەگەر هاتىو ئەز دیڤچىًىا ل ڤی بىارەی ب شێىەیێکی پەرتىکەکا زارۆکاى کۆم بکەم ًەک تٌێ کىر و کچێ هي بەلکی هەهی
زارۆک دێ هفای ژێ بیٌي
هە ئەوژی ژ بیرًەچیت ژبلی زارۆکا یێ زەالهژی گەلەک جارا ئەڤ پرسیارە لذەڤ دروست دبیتي  ،هٌذەک ژواًا دێ لذیڤ
بەرسڤا وێ چي و دێ گەهي بەرسڤا ،و هٌذەکژی دێ بێژى بەرسڤێت ڤاى پرسیارا کەش ًساًیتي,

ل هەهی ژیاًا خۆ ئەو دێ دگەل ڤاى پرسیارێت بێ بەرسڤ ژیي و ًەشێت خۆ ژێ قىرتال بکەى  .بەلێ دڤێت بساًیي و چ جارا
ژبیرًەکەى ( ئەگەر پرسیارەک ل هەژیێ تە دروست بیتي  ،چ پێٌەڤێت بەرسڤەک یا بۆ هەی )  .بەلێ ئەوێي داى عەهرژی
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ئەڤاى پرسیارا و پرسیارێت وەکی ڤاًە دکەى  .ژبەرهٌذێ دبێژم ئەڤ پەرتىکە ژ جهەکێ دابٌێي کىو بساًاهی دایک و بابێ تە
چاڤ ڤێ بکەڤیتي و دەستێ واى بگەهیتێ  .پشتی هٌگی هیي خۆ بەرزە بکەى  ،دایک و بابێ تە یێ خۆشتڤی دەهێ دیت دەستپێکێ
دێ سەحکەتە دەوروبەرێ خۆ پشتی هٌگی دێ دەست دەتە پەرتىکێ و چاڤێ واى دێ ل پەرێت کتێبێ بي  .کەش ژ ًک خۆ
ًەگۆتیت زاًیي چ ژی ئاًکۆ تەهەى بۆ ًیٌە
بەرێ هەوە دگەل ڤێ کتێبێ بجهـ بێلن هي دڤێت بیرا وەبیٌن  ،پێذڤیە هەهی دەها ل هسرا وە بیتيً :ەترسي ژ پرسیارکردًێ  ،و
لذیڤ پرسیارا هەرى  .چىًکی پرسیارکرى وەکی کلیلێیە و هەر پرسیارەکێ دەرگەهەک پێ دهێتە ڤەکرى  .و هەروسا ل پشت
هەهی دەرگەها دوًیایەکا جیاواز یا هەی  .دوو دل ًەبي ژ گەریاًێ  .دەستێ هەوە بال ل کلیال پرسیارێ بیتي و هٌذی هیي بشێي
رابکێشي  ،چىًکی پاشی بەرسڤەکا زەبەالح ئاًکى گەلەک هەزى دێ ئێتي یاى دێ بیٌی  ،ب هەرجەکی تە خۆ وەستاًذبیت دەهێ
 .لذیڤ بەرسڤێ دگەری  ،و گرًگیێ ًەدەى ب واى ئاستەًگیێ دێٌە رێکا هەوە  ،بپرسە لێبکۆلەڤەو بخیٌەڤە
بژلی ڤێ چەًذێ پرسیارکرى جۆرەکە ژ دوعایا  .هەر پرسیارا تىو بکەی راهاًا وێ چەًذێ ددەت کىو تىو دبێژی ( هي دڤێت
) ! فێربن  ،هي دڤێت تێبگەهن  ،هي دڤێت بٌاسن و زێذەتر هي خۆشبڤێت
 .ل ڤاى جۆرە دوعایاًە گەلەک جارا بکەى حەتا دلێ هەوە پر دبیت ژ زاًیاریا  ،هیڤیذارم هەردەم رێکا هەوە رۆشي ببیتي
لڤێ پەرتىکێ ( بۆچی ًەشێن خىدای ببیٌن ؟ )) دێ خۆ وەستیٌیي دا بشێیي بەرسڤا چەًذ پرسیارا بذەیي لسەر خىدایێ هە کىو
 .وی ئەم یێ دروست کریي
 .ئەڤاى پرسیاراژی رەًگە گەلەک گرًگی پێ بهێتە داى زی زی ئەڤە دهێٌە بەحسکرى
چ پێٌەڤێت پرسیارێ جیاواز یێي دیژی دروست دبي و هیڤیذارم بەرسڤا واًژی ل پەرتىکێي تردا بەردەست بێخیي  ،چ جارا
بىێریا پرسیارکرًێ ژدەست ًەدەى هیڤیا ژیاًەکا خۆش بۆ هەوە دخازم.
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بۆچی ًەشێن خىدێی ببیٌن ؟
ئەرێ تەدڤێت خىدێی ببیٌی ؟ دبیت تىو بێ دوودلی بێژی بەلێ  ،ئەز حەزدکەم خىدێی ببیٌن  .ل ڤێ تێذگەهن و حەقێ تەیە
 ،و هي بخۆژی حەز یا هەی خىدێی ببیٌن  .چىًکی ئەز یێ بحەزەکا زێذە حەزدکەم وی خىدای ببیٌن ئەوێ ئەڤ رۆژا هىسا
روًاهی و بریسقەدار وەکی چرایەکا رووى یا راگرتی  .ئەرێ دێ چێبیت ئەم حەزًەکەیي خىدایەکی ببیٌیي کىو تاریاتیا شەڤێ ب
هەیڤێ و هلیارەها ئەستێرا روًاک دکەتەڤە و وەک رۆژا روًاهی لێذکەتي.
سەحکە ئەڤ ئەردێ ئەم لێ دژیي ! وەکی تۆپەکا هەزى یا باسکت بۆلێیە ل بۆشایا ئاسواًی راوەستایی ً .ە ًە هي خەلەتی کر
! راوەستاًا چ ! ل دیڤ رۆژێ دزڤریتي  ،ب خێرایەکا ئێکجار زێذە یا هەی  .ئەژی حەزدکەم وی خىدای ببیٌن کىو ئەڤ ئەردە یێ
ل بۆشاییا ئاسواًی راگرتی و دزڤریتي و ب چ رەًگەکی ًاکەڤیتە خارێ.
ئەرێ چەوا حەزًەکەم خىدایەکێ ببیٌن کىو دًیا یا دەوردای ب ئەسواًەکێ شیي ؟
کی هەیە ًەڤێت ئەو خىدای ببیٌیت یێ پارچێت عەوری یێ هەزى ل ًاڤ ئاسواًیذا دبەت ڤی سەری و سەرێ دی  ،عەورێت
گەلەک یێ هٌذی زەریا و دەریایا ئاڤێ هەلذگرى!
ئەرێ چ تشت ل وێ چەًذێ سروشتی ترە ل حەزا ًاسیي و بیٌیٌا خىدایەکی کىو بفەرهاًا وی دلۆپێت باراًی دبارى و بەفر
دباریت کىو چ ژواى وەک ئێک و دوو ًیٌە ؟
سەحکە ڤاى دارا ژبەر هۆکارێ رەگێت واًا کىو یێ د ئەردی دا چىویي خارێ و ئاڤەکا قىراڤی ڤەدخۆى  ،بەلێ لسەر پەلێ واًا
گێالش و چەًذەها جۆری هیىەی بەدرهەم دئێي  ،سێڤا شریي وەکی شەکری  ،هەًارێت تام خۆش بەرهەم دئیٌیت
ئەرێ کی هەیە حەزًەکەت خىدایەکێ دلۆڤاى ببیٌیت کىو ئەڤ هەهی تشتێ جاى یێ دروستکریي ؟؟
پرسیار دکەی  " :بۆچی ًەشێن خىدێی ببیٌن " ؟ براستی حەقێ تەیە و چ شەرهساری تێذا ًیە  .لتە تێذگەهن!..
ئەژی حەزدکەم خىدێی ببیٌن و زێذەتر بٌاسن و زێذەتر حەژێبکەم...
سەحکە ڤاى گىل و گىلسارا ً ،ێرگس ًەوعەکە گىلێت باخی ًەوعەکە  ،دەهەشێر ًەوعەکە و ًەخشەیەکا دیکەیە  .ژبەر هٌذێ
حەقە ئەم حەز بکەیي وی خىدای بیٌیي کىو ئەڤ پێشاًگەها بهاری بڤی تابلۆیێ رەًگ کری درازیٌیتەڤە.
ئەی خىدێ چ ًەهابىو ژ هسرا هي بچیتي..
سەحکە ڤاى بالٌذێي بچیک لسەر پەلکێت درەختا ،سەحکە ڤاى لەگلەگێي هەزى و چاڤێتە ل دولفیٌێت زیرەک بیتي  .....بۆ
دەهەکی کێن چاڤێ خۆ بگرەو هسر د ڤاى هەهىو بالٌذا بکە یێ تىو دًیاسی  ،سەحکێ چەوا ل ئاسواًێ پەرێي خۆ دوەشیٌي و خۆ
ددەًە بەر هەوای و دفرى ؟
دەًگێ هٌذەکا چەًذێ خۆشە یا تژیە ژ ئاوازا هىسیقایێ!
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پەرێت هٌذەکێ دی چەًذ رەًگیٌي!
و هٌذەکێ دی ژواى هێالًێ چەًذ جاى چێذکەى و تیژکێت خۆ تێذا بخىداى دکەى!
هەر ژبەر ڤێ چەًذێیە ئەز زێذەتری هەهیا حەزدکەم وی کەسی ببیٌن یێ ئەڤ بالٌذە دروستکری و دەًىک ( سەرێ دەڤێ وی ) و
بال و دەًگ یێ دایٌێ  .تەژی دڤێت ببیٌی و دپرسی بۆچی ئەم ًەشێیي ببیٌیي ؟
ئەز و تە و هەهی کەسی حەقێ هەی پرسیار بکەیي دەستپێکێ بتٌێ خاًەک بىویي ل زکێ دایکا خۆ  ،هەزى بىوی پێگەهشتی ،
ئەرێ ئەڤە هىعجیسە ًیە ؟
دەستێ تە ً ،یٌۆکێ تە  ،روخسارێ تە ،چاڤێ تە  ،دەڤێ تە  ،زهاًێ تە  ،گىهێ تە  ،پرچاتە  ،برۆیێ تە  ،هەهی ئەڤە
یێ ل جهێ تاری پێگەهشتیٌە و زێذەبىًا بتٌێ دوو خاًە دروست بىوى  .هەهی ئەڤ شۆلە شۆلێت گەلەک قىرسي.
دلێتە  ،سیهێ تە  ،گىرچیلێي ت  ،هەژیێ تە .......،هەهی ئەو ژهارە ئەًذاهێ د لەشێ تەدا هاتیٌە داًاى ل جهێ خۆ و شۆل
دکەى  .حەتا ًىکەژی هەر حەزدکەی وی دروستکەری ببیٌی و دبێژی  " :بۆچی ًەشێن خىدێی ببیٌن " ؟
راست دبێژی و حەقێ تەیە!
بەلێ ًىکەژی دێ هحاولێ کەم بەرسڤا پرسیارا تە بذەهەڤە بەلێ بەری ڤێ چەًذێ هٌذەک تشتا بیراتە ئیٌن  ،لسەر خۆ گىهێ
خۆ بذەهي و خۆ هرتاح بکە ،چىًکی هەڤالێ هي تە پرسیارەکا هێٌذە ساًاهی ًەکری حەتا بەرسڤا وێ ساًاهی بیتي.
پرسیارەکە گەلەک یا هەزًە!...
ئەم هەهی دزاًیي بەرسڤا پرسیارێ هەزى ژی پێذڤیە یا هەزى بیت وەکی پرسیارێ!..
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ُەهی تػتەکی ضٌْرەکێ ُەی
ُ........ەهی تػتێ تە ضٌْرەکێ ُەی  .ثۆ ًوًّْە تۆ صغێی چەًض ژ لْرضبیێ ثلٌضثکەی ؟ ثیطت  ،ثیطت ّ پێٌج  ،ضی
 ....چ جبرا ًبگەُیتە ضەص کیلۆیب ُ ّ ،ەر ثەدطێ صّّ ضەص کیلۆیب ًەکەی
چًْکی هبضْلکێ لەغێ تە ضٌْرەکێ ُەی ثۆ ثەرزکرًب ڤبى لْرضبیب ً ،ەغێت زێضەتر ثەرزثکەتي  ،ئەگەر هذبّلێ ثکەی زێضەتر
ژ لْرضبیێ ثەرزثکەت صێ جِەکێ تە تْغی غکەضتٌێ ثیتي یبًژی صێ کەڤیە ثي ّێ لْرضبیب تە ثەرزکری  ،گُْــێ تە ضٌْرەکێ
ُەی صغێت صەًگێ هبهْضتبیێ سۆ ل ّێ پۆلێ گُْلێجیتي یب ئەّ تێضا  ،ثەلێ ًەغێت گُْـ ل هبهْضتبیێ پۆال صیکە ثیتي یب ژ
الیێضی
صەًگێ تە ضٌْرەکێ صیبری کری یێ ُەی  .ئەگەر سبلەتبتە ل گًْضەکێ صیر ثیتي ُ ،ەرچەًض صەًگێ سۆ ثەرزثکەێ ّێ ئبگەُـ
 .لتە ًیٌە  .دەتب تّْ صگەل ّێ ثبسڤی  ،صڤێت ة تەلەـۆًێ صگەل ثبسڤی یبى ئەّ ثِێت هبالّە
ثبظ صا ًْکەژی ضەدکەیٌە پێیێي تە  ،تّْ صغێی ة لەزاتیەکب چەّا ؼبرثضەی ؟
ة لەزاتیب پلٌگەکی صێ غێی ؟
 .ئەم پػتراضتیي پێیێي تەژی ضٌْرەکێ ُەی
 .ئەگەر ثلەزاتیەکب زۆر ژی ثچی پػتی ثێٌِەکێ صێ ّەضتی ّ تّْ هەججْری راثْەضتی ّ ثێٌِب سۆ ثضەی
ة جبرەکێ صێ غێی چەًض پەرصاؼێ غیری ثشۆیەڤە ؟ صّّ  ،تەًەزاًی ضێ هبًە ّضبیە ؟
 .چًْکی گەصا هرۆڤیژی ضٌْرەکێ ُەی
ًْکە صا پرضیبرەکێ لتە ثکەم
؟ =3×5
 .ثال ثال ! پێضڤی پێکەًیٌێ ًبکەتي ئەژی صزاًن یب ثطبًبُیە ئەڤ پرضیبرە
 .ثەرضڤب ڤێ پرضیبرێ ثضەڤە
؟=777×2134594
چ ثی ؟
 .ئەگەر تە دبضیجە ڤێ ًەثیتٌیب لْرضە  .ثەلێ تە سەم ًەثیت چٌکی هەژی ضٌْرەکێ ُەی تبیجەت ثشۆ
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ثطبًبُی ل ٌُضەک پرضیبرا تێضگەُی ّ ٌُضەک پرضیبرا ة ة لەزاتی ثەرضڤ صصەی  ،ثەلێ ًەغێی ل ُەهی ثبثەتب ة ّێ
 .ضبًبُیێ لێ تێجگەُی ّ ثلەزاتی ثەرضڤب ُەهی پرضیبرا ثضەی
ٌُضەک تػتب تّْ ثشۆ ًساًی ثەلێ پػتی ت پرضیبر کرص ژ ئێکێ زاًب صێ ٌُگی ـێرثی  ،چًْکی هە گۆت هەژیێ تەژی ضٌْرێ
ُ .ەی
ّەکی تە پێػجیٌی کری ًْکە صەهێ ٌُضێیە ئەم ثچیٌە ضەر چبڤب ئەرێ ّاًبژی ضٌْر ُەیە یبى ًە ؟

ئەرێ تّْ صغێی ُەر تػتێ تە ثڤێت ثجیٌی ؟
راضتی ئەگەر ئەم ثەراّرصەکێ ثکەیي صًبڤ ّاى تػتب یێ ئەم صثیٌیي صگەل ّاًب یێ ئەم ًبثیٌیي ئەم صێ ة کۆرە ئبًکْ ًبثیٌب
 .سۆ ُژهبر کەیي
تە پێ ضەیر ًەثیت ! راضتی یب ّضبیە
 .لضیڤ ّاى لێکضاًەڤێي زاًبیبى کری  ،ئەم یێ ل گەرصًّەکی صژیي ًیڤەتیرێ ّێ ًسیکی (  )15هلیبر ضبلێ تیػکێیە
 .ئەم ُەهی صزاًیي ئەڤە ژهبرەکب گەلەک هەزًە  ،ثەلێ زەدوەتە ئەم تێجگەُیي ٌُضی چ تػتی یب هەزًە
) ثەلێ ژ  %70ڤی گەرصًّی ئەضلەى ئەم ًساًیي چیە ّ ًەغێیي ثجیٌیي زاًبیب ًبڤ یێ لێٌبی ( ّزا رەظ
 .ژی صثێژێ ( هـبصێ رەظ ) کّْ ة چ رەًگەکی ئەم ًەغێیي ثجیٌیي 25%
ثتٌێ  %5هبیەڤە ژ گەرصًّی ُەر تػتەکێ ئەم ثجیٌیي ّ ثجیطتیي یێ لٌبڤ ڤی ثەغێ کێوضا ،ثەلێ زی ثریبر ًەصە ّ ًەثێژە
 .ثشْصێ گەلەک ثبغە!" چًْکی چبڤێ هرۆڤی غیبًب ثیٌیٌب ُەهیێ ژ ڤێ ً %5یٌە ثەلکی ئەم صغێیي ثەغەکی کێن ژ ّێ ثجیٌیي
ُەرّەکی ل صەضپێکێ هي گۆت ئەم ل پێع ڤی گەرصًّی ة ًبثیٌب ُژهبر صکرێیي ُ .ەرچەًض ئەم ة زۆریژی ُژهبر ثکەیي ئەم
ً .ەغێیي غْیٌب پێیێي هێریەکێ ل ڤی پبًتبیب زەڤیێ ثجیٌیي
ًْکە هبصەم ئەم ًەغێیي ة غێْەکی ریک ّ پێک ڤی گەرصًّی ئەم تێضا صژیي ثجیٌیي  ،ئەرێ ة چ عەللەک لۆژیکیە صرّضتکەرێ
گەرصًّی کّْ ژ چ تػتی ًبچیت ة چبڤێ سۆ ثجیٌیي ؟
سْصێ ة چبڤێ هرۆڤب ًبُێتە صیتي
گەلەک هرۆڤێت ُەیي صثێژى  :هە ثبّری ة تػتەکی ًبکەیي ة چبڤب ًەثیٌیي  ،هبصەم ة چبڤب ًەئێتە صیتي  ،هي ثبّری ة
سْصێی ًیٌە ! " ئەڤە ئبسفتٌەکب ُەتب ثێژی یب ثبطلە  ،چًْکی گەلەک تػت یێ ُەی ّ ثچبڤب ًبُێتە صیتي ّ هە ثبّریەکب توبم
 :یب پێ ُەی  .چەًض ًوًّْەک ژ ّاًب
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ُێسا کێػکرًب ئەرصی_
ژیری -
سۆغەڤیٌی -
ضۆز -
ُسر -
ئەرێ تّْ صزاًی ئەّێ هە ُەهی ثبضکریي چٌە  ،هبًە ؟ ّ صُەهبى صەم ئەم ًەغێیي ة چبڤ ثجیٌیي  ،یەعٌی پێضڤی ة ثیٌیٌب
ّاًب ًبکەت دەتب ئەم ثبّریێ ة ُەثًْب ّاًب ثکەیي  ،ئەگەر هە ثڤێت ژی ثجیٌیي ًەغێیي چەًضی دەزثکەی ُەر ًەغێی ثجیٌی !
ًەثیٌیٌب تػتەکی ژ الیەًێ هرۆڤیڤە ة راهبًب ّێ چەًضێ ًیە کّْ ئەّ تػت ًیٌە .سْصێ ژی ُەرچەًض ئەم ًەثیٌیي ثەلێ هە
 .ثبّری یب پێ ُەی ّ صزاًیي ّی ئەم یێ صرّضت کریي
ژثـۆ کـّْ هـە ثـبّری ة سـْصێـی ُـەثیت پـێضڤی ًـبکـەت ّی ثجـیٌـیي
ژثۆ ثبّرئیٌبى ة صرّضتکەرێ سۆ هە پێضڤی ة ثیٌیٌب ّی ًیٌە  ،صا ڤێ ثۆتە ة ًوًّْەکێ تێجگەُیٌن ! ُیڤیضارم ثجیتە
 .رًّبُیەک پێع چبڤێي تە رّّى ثکەتەڤە ثەرضڤەک صەضتە ثکەڤیتي

ّ ) .ەرە صگەل هي صا پێکڤە ثچیٌە پێػبًگەُەکب ًیگبرکێػبًێ ( ئەّ جِێ ّێٌب ژێ چێضکەى
ضەدکە ًیگبر کێػب ( ئەّ کەضێ ّێٌب چێضکەت ) چەًض ًیگبرێ جبى یێ چێکریي  .ضەدکە ّی صیْارێ ثەراهجەری تە تبثلۆیەکێ
هەزى یێ پێڤە ! ئەّ تبثلۆ چیبیەکێ جبًە ّ گەلەک گْلێت ضۆر یێ تێضاًە ّ صەّرّّ پػتێ ّی ُەهی زێرە  ّ .ئبضوبًێ لطەر ّی
چیبیی ژی یێ غیٌە صلێ هرۆڤی پێ ـرەُـ صثیتي  ّ .......پێلێت عەّری یێ پێڤە ! ّچەًضیي جۆرێي ثبلٌضا یێ جبى پۆل پۆل ة
 ......ئبضوبًی صـرى
ژ صّرڤەژی صارضتبًەک کەضک یێ صثیٌیي ًْ ....کەژی صێ چەًض پرضیبرەکب ژتە کەم  ّ ،صثیت ٌُضەک ژ پرضیبرا تّْ ة تراًە
! تێجگەُی ّ ثێژی ئەڤی سێرە چ صثێژیتي  ،ثەلێ تّْ ُەر ثەرضڤب سۆ ثضەڤە
ئەڤ تبثلۆیە چەًضێ جبًە  ،هبًە ؟ -
گەلەک -
کێ ئەّ تبثلۆ چێکریە ؟ -
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ثێ غک ًیگبر کێػەکی -
تە ئەّ ًیگبرکێع صیتیە ؟ -
! ًەسێر -
پب چەّا صزاًی ًیگبر کێػی یب چێکری ؟ -
! چًْکی رێکەکب صی ًیٌە ! تبثلۆیەکێ ُْضب تٌێ ًیگبرکێع صغێت صرّضت ثکەتي  ،ژثەر ٌُضێ صزاًن -
! ثەلێ تە ئەّ ًەصیتیە -
ێ هي تبثلۆ یێ صیتی  ،گْلێ لطەر تبثلۆی  ،ئبضوبى  ّ ،ثبلٌضە  ،عەّرێ لطەر تبثلۆی ! ئەڤە ضْتفە صرّضت ًەثیٌە - ،
 .تػتێ ّضب هطتەدیلە چێججیتي
ثبغە ئەگەر ئەڤ لْتْا ثۆیە ( ئەّ لۆصیب ضجػ تێضا ) ّ ـلچە لطەر هێسێ ثویٌي ثۆ هبّەکێ صّّر ّ صرێژ  ،رۆژەکێ ژ رۆژاى -
ئەّ لْتْ ّ ـلچە ثریبرێ ًبصەى تبثلۆیەکێ چێجکەى ؟ پػتی ّاًب ثریبر صای ًەغێي چێجکەى ّی تبثلۆی ؟
تە گۆت ٌُضەک پرضیبرێ هي صێ تراًە ّ یبری ثي ثەلێ ئەڤە ژ ڤبًبژی ّێراًتر صەرچّْ ً ،ەک ُەهی تبثلۆی ًەغێي -
 .چێجکەى ًەغێي ئەّ جِێ ـلچەژی لێی چێجکەى ثْی ًەّعی ئەّێ تّْ صثێژی
پػت راضتی ؟ -
! ثەلێ گەلەک ژی پػتراضتن ! ثۆ صرّضت ثًّْب تبثلۆیەکێ ُْضب پێضڤی ة ًیگبرکێػەکی ُەیە -
!ثەلێ ئەّ ًیگبرکێع صًبڤ تبثلۆی صا ًیە تّْ ثێژی ل صەّرّثەرێ تبثلۆی ًەثیتي ؟ -
 .چەّا تػتێ ُْضب صثیت چەّا صثیت ًیگبرکێع صًبڤ ًیگبرێ سۆ صاثیتي هب چ غۆڵ لٌبڤ ُەًە -
ّ تّْ چ صثێژی ئەّ ـلچەّ ثۆیە  ،ئەّ ئێک ژّاًب ًیگبرکێع ًەثي ؟ -
تػتێ ثێ ضەرّثەر ّ ثێ راهبى صثێژی  ،ئەڤ ـلچەّ ثۆیە هلیبر ضبلێضی ل ّێرێ ثي ًەغێي ًەغێي تبثلۆیەکێ ُْضب صرّضت -
 .ثکەى
ثۆچی ؟ -
 .چًْکی ّاًب عبلل ًیە  ،چًْکی ّاى غیبى ًیٌە  ،چًْکی ئەّ ثێ رّدي -
! گەلەک ثبظ تە ثەرضڤ صا ! صا ًْکەژی ژ ّێ پێػبًگەُێ ثچیٌە صەرڤە  ،ضەدکێ ئەم ُبتیٌە کیڤە -
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ئەڤ چیبیێ ُە تّْ صثیٌی چەًضیي گْلێي جبى یێ تێضا ُەیي ل ضەرڤەژی عەضوبًەکێ غیي یێ ُەی ّ چەًضیي عەّرێي هەزى
 .یێ تێضا ُەًە  ،ژالیێ صیڤە ئەڤ ثبلٌضێ جبى ضەدکێ چەًض صلشۆغي
ئەڤ جِە گەلەک ژ ّی تبثلۆی صچیت هبًە ؟
 .ثەلێ ثەش ڤێرە گەلەک جِێ ضەرضْرهبًێە ئەم ًەغێیي ثەراّرص ثکەیي صگەل تبثلۆی چٌکی تػتێ ڤێرێ ُەهی یێ زیٌضیە -
رەئیبتە ئەڤ جِە جبًترە یبًژی ئەّ صًبڤ تبثلۆیێ صا ؟ -
 .ثێ غک ڤێرە جبًترە -
ثبغە ئەگەر کێػبًب ّی تبثلۆی ژ صەڤ سۆ ًەغیبّ ّ ًە لۆژیکی ثیتي  ،ئەرێ چێکرًب ڤی ضرّغتێ جبى ژصەڤ سۆ تػتەکێ -
لۆژیکیە یبى هەًتمیە ؟
 ........ة چ غێْەکی ًبثیت هب ئەڤە سۆ ًە -

راّەضتە ! لەزێ ًەکە ژ ثەرضڤب سۆ ًْ ،کەژی ضەدکە صەّرّّ ثەرێ سۆ چ ًەثێژە گُْێ سۆ ثضەهي صا ضەدکەیٌە ڤێ ًێرگسی -
صا پەرێ ّێ ُژهبر ثکەیي ّ ضەدکەیە رەًگێ ّێ ئەڤ رەًگێ زەرص صگەل یێ ضپی چەًضێ جبًە ّ صگًْجیتي ! رەئیب تە چیە
لطەر ڤی ئەرصێ کەضک ّەکی ـەرغەکی ثِبرێ ؟
 .ضەدکە ڤبى هێػێ ٌُگڤیٌی لطەر ڤبى گْال ضەهبیێ صکەى ٌُ ّ .ضەک هێػە ٌُگڤیٌژی ثێ راّەضتبى ل ڤبى جِبى صُێي ّ صچي

ُەًبضەکێ ثضە  ،ثێٌِب ّێ چەًضە سۆغە ! تّْ ّضب ًبثیٌی ل ثبژێرێ گْل ـرۆغتٌێی  .ضەدکێ ! ڤبى پەپْال ضەدک ثبلٌضا،
 .ثەش ُػیبر ثی صەضت ًەکەیێ چًْکی گەلەک ًبزکي ّ.....ەرە صا ئەم ل ڤێرە راکػێیي ّ ضەدکەیٌە عەضوبًی
عەضوبًێ غیٌێ ڤەثّْی ! عەّرێ ضپی یێ ًبزصار  ،ئەّ ثبلٌضێ هەزى یێ ة صەًْکێ سۆ یێ صرێژ ّ پەرێي هەزى یبًژی ضەدکە
 .پلیطتبًکب ثطەرهە صـرى
ضەدکە رەسێضی صارضتبًەک یب ُەی ُ ،ەهی رەًگ یێ ة صرەستێ ّاًڤە صیبرصثیتي  ،ئەّ صار چەًض جبًي ًْ ،کەژی ثێژە ئەگەر
ة چ رەًگەکی ًەغێت ة چ ئەّی تبثلۆی ژ چەًض ثۆیەکێ ضبصە ثێ ّێٌەکێع چێججیت  ،ئەرێ ضرّغتەکێ ل ڤی جۆری صێ چەّا
!.لضەڤ سۆ ُێتە ثًّْێ ّ چێجیتي
ً .ــەسێر ! ًەسێر ! چ جبرا ! ُەهی ئەڤ تػتە غۆلێ سْصایەکیٌە
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ثەلێ تّْ پب تّْ یێ سْصێی ًبثیٌی ؟ -
 .چ ـەرق ُەیە  ،ئەم یێ گْل ّ گْلسارا ّ عەضوبًب ّ هێػە ٌُگیڤیٌب ّ پەپْال ُەهی تػتێ ُبتیە صرّضتکرى یێ صثیٌن -
 .ثێٌِب گْال یێ ُەلضکێػن  ،صەضتێ هي یێ صگەُیتە پرێ ًبضکێ ًێرگسا ّ ئەز یێ ثبلٌضا صثیٌن یێ صـرى ّ کۆچ صکەى
ئەگەر سْصێی ة چبڤژی ًەثیٌن هي ُْضب ثبّری یب پێی ُەی ُەرّەکی هي صیتی ُ .ەهی ئەڤ تػتە ّ گەلەک تػتێ صی
صرّضتکرایٌە ژصەڤ سْصێی
پــرضیبرەکب صی ّ صّهــبُیک پــرضیبر لطەر ڤی ثبثەتی
ًْکەژی صثیتي ُەّە ٌُضەکب ئەڤ پرضیبرە ژصەڤ صرّضت ثجیتي  :ثبغە ئەم ًەغێیي سْصێی ثجیٌیي  ،ثەلێ ئەگەر سْصێی ثڤێتي
"هب ًەغێت سۆ ًیػب هە ثضەتي ؟
 .ل صەضتپێکێ هي گۆت گەلەک ُۆکبرێت ُەیي ّەصکەى هرۆڤ زێضەتر سْصێی ثٌیبضیت دەژ سْصایێ سۆ ثکەت ّ دەزثکەتي ثجیٌیت
 .ثەلێ ُەهی ثەًضێ سْصێی دەزصکەى سْصێی ثجیٌي  ّ .دەزصکەت ثساًیت سْصایێ ّی یێ چەّایە ّ کیە
سْصایێ هەزًژی ڤێ صاسبزیب هرۆڤی ثێ ثەرضڤ ًبُێلیت ّ سۆ ًیػب ثەًضێ سۆ صصەتي ثەش ًە لێرە ل ثذەغتێ
پێؽوجەر ( صل اللَ علیە ّضلن ) صثێژیتي  :صەًگەک ل ثِەغتێ صێ ّ صثێژیتە ّاًب یێ ل ثِەغتێ  :سْصایێ هەزى ضۆزەک صاثّْ
ُ .ەّە ًْکەژی صڤێت ثجِـ ثیٌیت
سەلکێ ثەُەغتێ صێ ثێژى  :ئەرێ هبسْصێی هە ة لْرتبلکرى ژ ئبگری ضەرّچبڤێ هە ضپی ًەکرًەڤە ؟
پػتی ٌُگی سْصێ پەرصێ صێ ُەلگریت  ،ضیٌض صسۆم ة عەزەهەتب سْصێی چ تػت ثۆ ّاًب سۆغتر ًیە ژ ضەدکرًب ّاًب ثۆ
 .سْصایێ سۆ یێ هەزى
! ثیراتە صُێت ل صەضپێکب کتێجێ هي چ گۆتەتە
ئەگەر پرضیبرەک ُەثیت پػت راضت ثە ثەرضڤەک یب ثۆ ُەی
سْصێ چەًضێ هەزًە ؟
ّضب ُسر ًەکەی کّْ ثبظ یێ گُْێ سۆ صصەیە هي  ،یبًژی ة ثبغی یێ ًڤیطیٌێ هي صسیٌیەڤە ئەز هەتذێ تە صێ کەم  ،ثەلێ
! ژثەر هەزًبتی ّ ژیریب ُەلگرتٌب پرضیبرا تەیە
ُەر سْصێ صزاًیت چەًض جبرا تە گُْــ لێ ثیە کّْ صثێژى " :سْصێ یێ هەزًە"  .ثەلێ ًْکە صێ پرضیي ئەرێ چەًضێ هەزًە ؟
" صێ گەلەک سۆ ّەضتیٌن ثەرضڤب ڤێ پرضیبرێ ثضەم ة غکلەکی گًْجبی ّ ة غێْەکی ل صیڤ ئبضتێ تە ثیت ّ ثێ تبلەت ًەثی
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 .ثەلێ صّثبرە صڤێت ڤی ثەغی ة ثێٌِەکب ـرەُـ ڤی ثەغی ثشیٌیەڤە
 :صەضتپێکی پرضیبرەک ثۆ تە
 ) :تّْ ژ ثرایێ سۆ صرێژتری ! ثبغە تّْ چەًض صرێژتری ژ ّی ؟ ثال ثێژیي تّْ (150ضن ) ّ ثرایێ تە (100ضن
150-100=50
 .یەعٌی تّْ ( 50ضن ) ژّی صرێژتر
زاًیٌب صرێژیب تە کبرەکێ ضبًبُی ثّْ هبًە ؟
ثەلێ ضبًبُی ثّْ چًْکی هي صرێژیب سۆ ّ یب ثرایێ سۆ صزاًی ّ هە همبرًە کر ّ جیبّازی هەئیٌب صەرێ ّ ثەرضڤب پرضیبرا "
 :چەًض هەزًە " هە ًەصاڤە
!!! ) ضن) چەًضە  ،ة لەز صێ ثێژی ًیڤ هەترە یبًژی صێ غێیي ثێژیي ( 000005کن(50
ًْ :کە ئەز ثێژم تّْ تێگەُػتی ثۆ صیبری کرًب ( چەًض هەزًە ) یب ُەر تػتەکی صڤێت صگەل تػتەکێ صی ثەراّرص ثکەیي
 .ثۆ ًوًّْە  :ثۆ زاًیٌب جیبّازیب صرێژاُیب تە صگەل یب ثرایێ تە پێضڤی ثّْ ئەم ُەرصّّکب همبرًێ صًبڤ ثکەیي
" ًْکەژی صا ثسڤریي ضەر ثبثەتێ سۆ  ،پرضیبرا هە چ ثّْ  " :سْصێ چەًضێ هەزًە
کەرەهکە تّْ ثێژە هە صێ غێیي سْصێی صگەل چ تػت همبرًێ (ثەراّرص ) کەی ُەتب ثػێیي ثێژیي " ٌُضە یێ هەزًە " ئەم پػت
! راضتیي ًەغێیي صگەل چ تػتی
ل ڤێرە صیبر صثیت ئەّ پرضیبرا " سْصێ چەًضی هەزًە " ئەگەر ئەم ثکەیي یبى ژ الیەًێ کەضەکێ صی ژهە ثِێتە کرى صڤێت
ثساًیي کّْ ئەڤە پرضیبرەکب سەلەتە  ّ .صڤێت ثساًیي ثەرضڤ ثۆ پرضیبرێ سەلەت صەضت ًبکەڤیتي ّ ،ەکی چەّا ة کلیلەکب
 .سەلەت ًەغێیي صەرگەُێ هبلێ ڤەکەیي
 :ة تٌێ چبرەضەر کلیلەکب گًْجبی  ،ئبًکْ پرضیبرکرى ة پرضیبرەکب راضت ة غێْەیێکی عبلالًە  ،ثۆ ًوًّْە
هەزًبتیب سْصێی چ هەزًبتیەکە ؟
 .هەزًبتیب چیبیب  ،زەریبیب  ،کیػْەرا  ،عەرصی  ،رۆژ  ،کۆهەال رۆژێ  ،گبالکطیب جْصایە ژ هەزًبتیب سْصێی
 .ثەری ُەر تػتەکی ئەّ تػتێ هە ُژهبرتیي ل پێع تػتێي صی گەلەک هەزًي ّ ل پێع چبڤێ ٌُضەک تػتێ صی ثچیکي
ثەلێ سْصێ ثتٌێ هەزًە  ،ثۆ ًوًّْە تّْ ژ ثرایێ سۆ صرێژتری  ،ثەلێ ل چبڤ صرێژیب ثبثێ سۆ یێ ثچیکی  ،یەعٌی هەزًبتیب
 .صرێژیبتە یب راضتی ًیٌە
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 .هەزًبتیب ُەر تػتەکی ل ڤی گەرصًّّی ّەکی ًوًّْب صرێژیب تەیە
چیب هەزًي ثەلێ زەریب ژّاى هەزًتر  ،عەرص یێ هەزًە ثەلێ رۆژ ژ عەرصی هەزًترە  ،رۆژ ثشۆ یب هەزًە ثەلێ ل ثۆغبیب ئبضوبًی
 .ئەضتێرێ هەزًتر ژ رۆژێ یێت ُەیي
ل ڤێرە ئەم صزاًیي سْصێ یێ هەزًە ثەلێ هەزًبتیب ّی ّەکی یب چیبیب ّ زەریبیب ّ عەرصی ّ رۆژێ ًیٌە  ،چًْکی ئەڤ تػتە ژ
.چبڤ ئێک ّ صّّ صا هەزًي یبى ثچیکي
عەللێ هە ًەغێت غێْەی ثۆ هەزًبتیب سْصێی صیبر ثکەتي
جبرا هەزًترە ژ ئەرصی  ،صًبڤ رێکب گبکێػبًضا صّّ ضەص  1300000ئەڤ عەرصێ ئەم لێ صژیي لضیڤ رۆژێ صزڤریتي  ،رۆژ
هلیبر ئەضتێرێ ّەکی رۆژێ هە یێ ُەیي ّ ٌُضەک ژّاًب ژ رۆژێ ژی هەزًترى ٌُ ،ضی هرۆڤی زاًی ّ غیبی زاًیبریب لطەر کۆم
ثکەتي ل ثۆغبیب ئبضوبًی صّّضە ّ پەًجی هلیبر گەلە ئەضتێرێ صی یێ ُەیي ّەکی گەلە ئەضتێرا هە کّْ ُبتیە ًیبضیي ة (
رێکب کبکێػبى ) ُەیە
ئەگەر ئەڤ گەرصًّّە ٌُضە یب هەزى ثیت ئەرێ صێ چێجیت هێػکێ هە غێْەکی ثۆ سْصایێ هەزى چێکەت ؟
چەّا ژ ّی " سْصایێ هەزى " تێجگەُیي؟
ئەگەر گۆتە تە " ضْلتبى هذوض ـبتیخ " زەالهەکێ هەزى ثی  ،چەّا صێ ل ڤێ ئبسفتٌێ گەُی ؟ هب تّْ صێ ثێژی ضْلتبى هذوض
ـبتیخ صرێژیب ّی  30هەتر ثّْیە  ،ثبضێکیت ّی  5هەتر ثّْیە ُ ّ ،ەر ثەدطێ پێیێت ّی ًەکە ٌُضی ٌُض هەزى ثّْى......
پػت راضت ُْضب تێٌبگەُی  ،هبًە ؟
راّضتە ،راّەضتە ! لەزێ ًەکە .یبریب صگەل تە ًبکەم ّ ئبسفتٌێ ثێ راهبًبژی ًبثێژم  ،ئەڤ ئبسفتٌە یب ؼەریجە ّ پەیْەًضی
 .یب ة ثبثەتێ هە ڤە ُەی
صەهێ ئەم ثێژیي ضْلتبى هذوض ـبتیخ زەالهەکێ هەزى ثّْیە هەرەهبهە پێ ئەّە کّْ سەلیفەیەکێ هەزى ثّْیە ّ کبرێت هەزى یێ
کریي ّەکی رزگبرکرًب ئەضتەهجْلی کّْ ّی غیب هێژّّیێ ثگۆریت ،ة کْرتی هەصڤێت ثێژیي زەالهەکێ ٌُضێ هەزى ثیە ًبڤێ ّی
لطەر پەرێي هێژّّیێ یێ ُبتیٌە ًڤیطیي ،ل ڤێرە صیبرصثیت کّْ پەیڤب هەزى راهبًب ّێ چەًضێ ًبصەت کّْ هە ثەری ًْکە گۆتی
 .هذوض ـبتیخ ّ چیب ُەرصّّک هەزًي  ،ثەلێ هەزًبتیب هذوض ـبتیذی گەلەک جیبّازە ژ یب چیبیب
ل ڤێ ًوًّْب ضبصە ثۆهە صەرصکەڤیت کّْ هەزًبتیب جیبّازی یێ ُەیي .صەهێ ئەم صثێژیي سْصێ یێ هەزًە ّەکی لەثبرە ُسر ژ
هەزًبتیب سْصێی ًەکەیەڤە  ،ثەلکّْ ُسر ژ هەزًبتیب ّاى تػتب ثکەڤە یێ ّی صرّضت کریي  ،چًْکی ئەّ سْصایێ ُەهی تػت
 .صرّضت کریي ّ ئەّ ثشۆ ژ چ صرّضت ًەثیە هێػکێ هە ًەغێت غێْەکی ثۆ سْصێی صرّضت ثکەتي چ جبرا
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هرۆڤ صغێت ضەدکەتە هەزًبتیب تػتێ ُبتیە صرّضت کرى ژ ّێ رێکێ هەزًبُیب ّی صرّضتکەری صێ ثۆتە غێْەکێ گًْجبی
 .صەرکەڤیت یبى صێ ُەضت پێکەی
 .سْصایەکی ص ئێک صەهضا هلیبرەُب سبًە ص لەغێ تەصا غۆل پێ ثکەت پػت راضتجە یێ هەزًە
سْصایەک ل ئێک صەهژهێرصا (  ) 108000کن یەعٌی 30کن/چرکە گۆیب عەرصی ل صیڤ رۆژێ ثسڤریٌیت پػت راضتجە یێ
 .هەزًە
.ئەگەر تّْ چبڤێ سۆ ڤەکەی ُەهی تػت هەزًبتیب سْصێی صەرصئێشیتي
ـریٌب ثبلٌضا ُ ،بتي ّ چۆًب هرۆڤب ،ؼبرصاًب پلٌگب ،هەزى ثًّْب صارا ،هەلەکرًب هبضیب  ،ڤەثًّْب گْال ُ ،بتٌب ثبی  ،رّّى ثًْب
! ئەضتێرا ،پێکەًیٌب زارۆکب  ،دەژێکرًب صایکب ُ ...... ،ەهی تػتەک هەزًبتیب سْصێی صەرصئێشیتي
ژثەر ٌُضێ ُەهی ژڤبًە ثەرُەهێ هْعجیسەیەکب هەزًي ّ ثژلی سْصێی چ ُێسەکب صی غیبًب ڤبى کبراى ًیٌە ُ ،ێسا ّی غیبًب
 .ئەًجبم صاًب ُەهی کبراى یب ُەی  ،غیبًب ّی یب هەزًە ! ئەّ ُەهی ڤێ جبًیێ صُێٌیتە ثًّْێ  ،ئەڤە ج هەزًبتیەکە
 .صلۆڤبًیب ّی ژیبًێ صثەسػیتٌە ُەهی زیٌضەّەرا  ،ئەّ یێ هەزًە
 .ئەّ ُەهی کەضب صثیٌیت  ،ثیٌیٌب ّی یب هەزًبتیە
 .ئەّ ُەهب صەًگب صثیطتیت  ،ثیطتٌب ّی هەزًبتیە
 .ئەّ صرّضتکەرێ هەیە  ،صرّضتکەرێ هە هەزًبتیە
اللَ اکجر  ،اللَ اکجر
ُەهی رۆژا صەهێ ًڤێژی هە ڤی صەًگی صثیطتیي
! اللَ اکجر  ،اللَ اکجر
! اللَ اکجر  ،اللَ اکجر
ئەّێ ًڤێژێ صکەى صەضت پێکێ صثێژى اللَ اکجر  ،اللَ اکجر صێ کەت ّ صێ چیتە رکْعێ  ،اللَ اکجر صێ کەت صێ چیٌە
کْرًْغێ ثۆ سْصایێ سۆ پػتی ٌُگی ة اللَ اکجر صێ رکبعەتەکبصی صێ صەضت پێکەت
دبجی صەهێ صچي دەجێ ة اللَ اکجر صەضت پێضکەى  ،صەهێ ًڤێژا جەژًێ چەًضیي جبرا صثێژى اللَ اکجر  ،هە هْضلوبًب زێضەتری
ُەهی تػتب اللَ اکجر صکەیي  ،صەهێ ترضێ صثێژیي اللَ اکجر ! صەهێ سۆغیێ صثێژیي اللَ اکجر  ،ل صەهێ هەًضەُۆغیێ صثێژیي اللَ
! اکجر
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ل زهبًێ کْرصیێ صا اللَ اکجر ة راهبًب ( سْصێ هەزًتریٌە) ثەلێ ًە ة ّێ راهبًێ هەزًتر ژی یێ ُەیي ئبًکْ ئەّ هەزًتریٌە ژ
!ُەهیب
ئەگەر ثیراتە ثِێت ل صەضتپێکب ڤی ثەغی تب ًْکە هي صڤێت تە تێجگەُیٌن کّْ هەزًبتیب سْصێی ئەّ ًەّع ًیە کّْ ئەم صزاًیي
 ، .هەزًبتیب سْصێی ة چ تػتی ًبُێتە همبرًە کرى
سْصێ یێ هەزًە چ تتػێ صی ًبگەُي ّی راصەیێ هەزًبتیب ّ
سْصێ ژ کیــڤــەیــە ؟
سْصێ ص ئێک صەهضا یێ ل ُەهی جِب ّ ژ چ جِبژی ًیە  .ل ڤی ثەغی صێ راهبى ّ لێکضاًەڤب ڤێ ئبسفتٌێ غلۆڤەکەم ّ صێ
 .تێگەُی کّْ ًْکە هەژیێتە یێ تێکضای  .ثڤی غێْەی صێ غێی ثەرضڤب پرضیبرا " سْصێ ژ کیڤەیە " صەضتە کەڤیتي
ثۆ هبضی چًْە صەر ژ ئبڤێ کبرەکێ زەدوەتە  .ثال ّضب ُسر ثکەیي هبضیەک یێ ُەی عەللێ ّی ّەکی یێ تەیە  ،ئەڤ هبضیە
چەًض ُسر ثکەت ًەغێت غێْەکی ثۆ ژیبًب سۆ صاثٌێت ل صەرڤەی ئبڤێ  ،چًْکی ل صەهێ پەیضا ثّْی ُەهی ژیبًب ّی ل ًبڤ ئبڤێ
 .ثّْیە  ،ئەللێ ّ تێٌبپەریت ژ ژیبًەکبصی ژثلی ژیبًب سۆ کّْ صًبڤ ئبڤێضایە
ژثەر ًەزاًیٌێ  ،عەلل ّ ُسرا ّی ُەرصەم صگەل ئبڤێضایە  ،ثۆ هبضیەکی جِەک ًیٌە ژ صەرڤەی ئبڤێ ُەثیتي
ُەر ة غکلێ ئبڤێ ثۆ هبضی  ،ئەڤ صًیبیە ّ ثۆ تەژی ُەر ّەکی ّی هبضی ّ ئبڤێیە ُ ،ەر ژ رۆژا تە سۆ ًبضیە ُەهی صەهب ل
 .جِێ سۆ تەصیتیە ّ چ جبرا ًەثْیە تّْ ژ چ جِب ًەثی
ژ هبل  ،لْتبثشبًێ  ،ضەرغەلبهی  ،کۆالًبى ل ثبسچێ گیبًەّەرا  ،ژ گًْضی  ،ل صارضتبًێ ل ًبڤ ثیطتبًب یبى ل ثبژێری یبى
ّ .التێ صی یێي جیبّاز
 .ئەگەر ژتە ثپرضت ژ کیڤە ثّْی ؟ ُەهی صەهب تە ثەرضڤ یب ُەثّْی ! چًْکی صثیت ُەر ژ جِەکی ثی
ئەڤ ایججبریبتە گەلەگ زێضەترە ژ یب ّی هبضی کّْ یێ هەججْرە صًبڤ ّێ ئبڤێضاثیتي .چًْکی هبضیێ ل ًبؾ ـرًیب هبال ُەّە ژ
 .صەرڤەی ئبڤێیە  ،ثەلێ ًْکە یێ ثێ ردە
 .چ جبرا ًەثیە تّْ ل جِەکی ًەثیت ُ ،ەر ژثەر ڤێ ٌُضێیە ڤێ پرضیبرێ تّْ یێ هەًضەُۆظ کری
ئەرێ سْصێ ژ کیڤەیە  ،ئەرێ ًبثیت ئەّژی ل جِەکی ثیتي ؟ "
ئەڤ پ رضیبرە راضتی گەلەکب ضەیرە گەلەک ژ ّێ پرضیبرێ ئەگەر هبضیەک ژتە ثپرضیت ( ژ کیع صەریبیێ صژیت )؟ پرضیبرا ( ژ
 .کیڤە ) پرضیبرەکە تٌێ ژ ّاى صُێتە پرضیي کّْ ژ سبًب ّ گۆغت ئێطکب یەعٌی ژ هبصەی ُبتیجتە صرّضت کرى
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"لەلەهێ هي ژ کیڤەیە ؟ "
"هبال ُەّە ژ کیڤەیە ؟"
"ئەدوەص ژ کیڤەیە ؟"
"چیبیێ ثێرات ژ کیڤەیە ؟"
" زەریبیێ ئەتلەش ژ کیڤەیە ؟"
"ُەیڤ ژ کیڤەیە ؟"
"ُەضبرا هْغتەری ژ کیڤەیە ؟"
چًْکی ُەر تػتەکێ ژ هبصەی ُبتجیتە صرّضت کرى پێضڤی ة جِەکی یێ ُەی  .ژثەر ٌُضێ صرّضتکەرێ هەزى چژّاى ًیە یێ
ُبتیٌە چێکرى ژ پێکِبتیي ژ هبصەی ّ ژّاى ًبچیتي  .ژثەر ٌُضێ پرضیبرا ( ژ کیــڤــەیــە ) ڵ ثەراهجەر سْصێی پرضیبرەکب
 .سەلەتە  ،چًْکی چ ثەرضڤ ًیٌە
 .سْصێی پێضڤی ة چ جِب ًیٌە تێضا ثیتي ّ ،ی پێضڤی ة ڤبى ثبثەتێ ُْضب ًیٌە
ُەتبکْ زێضەتر ثۆتە رّّى ثجیت ّ تێجگەُی صا ًوًّْەکێ ثێژم ٌُ :ضەک ژ صرّضتکریێ سْصێی ًە هبصیە ًە صغێی صەضتی لێ
ثضەی ًە ثچبڤ ثجیٌی ثۆ ًوًّْە ُسرا سۆ ژ ( ژیبًێ ) ثکەڤە  .ئەگەر ژتە ثپرضن ضیێ تە ژ کیڤەًە ثلەز صێ صەضتێ سۆ ثۆ
ضیٌگێ سۆ ثەی  ،،..ثْی غکلی هێػکێ تە ّ گْرچیلێت تە  ،گەصا تە  ......جِێ تبیجەت یێ سۆ یێ ُەی  ..ثبغە پب ژیبًبتە ژ
!کیڤەیە ؟ تّْ ثێژی ل چ جِێ لەغێ تەصاثیت ؟
ًەغێی ًیػب هي ثضەی ! چًْکی ژیبى هبصە ًیە ّ صلەغێ تەصا چ جِــ ًەگرتیٌە  ،پێضڤی ًبکەت ل جِەکی ثیتي  ،لڤێرا صیبر
صثیت ژ الیەکی ژیبى صُەهی لەغێ تەصا یب ُەی ّ ژالیەکێ صیڤە ژ چ جِێ تەصاًیە  ....ل ڤێرە ثۆهە صیبر صثیت کّْ ُەر تػتەک
هبصە ًەثیت ثەرضڤب پرضیبرا ( ژ کیڤە ) یب زەدوەتەّ ،گەلەک ثێ راهبًب ئەڤ پرضیبرە چەّا تّْ ثێژی " ژیبًبتە ژ کیـڤەیە
ً، ".یػب هي ثضە
ئەگەر ثۆ تػتەکی کّْ سْصێی صرّضت کرثیت ثەلێ هبصە ًەثیت ئەڤ پرضیبرە یب صرّضت ًەثیت " ژ کیــڤەیە " یبًژی ًەغێي
 .ثەرضڤب ّێ ثضەیي  ،چەّا ڤێ پرضیبرێ ثپرضیي لطەر سْصێی ّ ثەرضڤضاًبّێ چ جبرا یب صرّضت ًیە
ژ ُـەهی جـِـب ّ ژ چ جـِــب
ئبضوبى  ،ئەضتراى  ،عەرص  ،صەریبیبى  ،صارضتبًب  ،کیػْەراى  ،ئبًکْ ُەهی جِب یێ هەزًي  ،ئەڤە ثەری ًْکە ًەثّْى  ،ثەلێ
 .سْصێ ُەر ُەثّْ  ،ڤێجب ٌُگی سْصی ژ چ جِەکی ًەثّْیە چًْکی چ جِــ ًەثیٌە

Page 19

بۆچی نەشێم خودێی ببینم ؟

 .ثەلێ ل صەضت پێکێ هي گۆتەتە سْصێ ژ چ جِب ًیە  ،ئەز ثێژم تب ًْکە تێگەُػتی ژ ڤێ چەًضێ
"ثەلێ ًْکە صپرضیي چەّا صثیت ژ چ جِب ًەثیت صُەهبى صەهضا ژ ُەهی جِب ثیتي ؟
ً .وًّْەکب ضبصە صێ ثۆتە ئیٌوەڤە ة صّّرثیٌەکب ة ُێس یبى تەلطکۆثەکێ کّْ تػتێ صّّر ثۆتە ًسیک ثکەتي
چبڤێ هە ًەغێت ُەهی تػتێ صّّر ثجیٌیت ثەلێ ة ُبریکبریب عەصەضب ڤێ تەلطکۆثێ صێ غێی ة ضبًبُی ثجیٌیي  ،ژثەرٌُضێ
ً .وًّْە گرًگ
ًْکە ُسر ژ رۆژێ ثکەڤە ُەهی ضپێضا عەرصی ثۆهە رًّبک صکەتەڤە  ،صەهێ رۆژ صُێت ُەهی جِەکی رًّبُی صکەت  ،رۆژ سۆ ژ
ُەهی جِەکی ًیػبى صصەت ضەدکەیە ُەر جِەکی ّضب صێ ُسر کەی رۆژەکب ل ّی جِی  ،ل ضەر رّّیێ ئبڤب صەریبی ل ضەر
 ........پەًجەرێت هبال ل چبڤێ هرۆڤبى  ،کتکب ،ثبلٌضا
 .رۆژ ُەهی تػتەکی رّّى صکەت ژ ُەهی جِب سۆ ًیػب ثیٌەرێت سۆ صصەت
ثبغە ص راضتیضا رۆژ ژ کیڤەیە ؟
ژ ئبضوبًی ! ثەلێ " ئەگەر ثێژیي ة رًّبُیب سۆ ّ گەرهبتیب سۆ ژ ضەر ُەهی کەضب ّ ُەهی جِب یب ُەی " هە سەلەتی ًەکریە
 ، .ص راضتیضا رۆژ ل ُەهی جِب یب ُەی کّْ رًّبُیب ّێ ثگەُیتێ  ،ثەلێ ژ چ جِەکی ژ ّاًب ًیە
ُەرّەکی چەّا رۆژ ژ ثۆغبیب ئبضوبًی صایە ّ ة هلیۆًبى کیلۆهەترا ژ عەرصێ هە صّّرە ثەلێ ة رۆًبُی ّ گەرهبتیب سۆ ژ
پەًجەرێت هە ّ ،چبڤێ هەژ ضەر ئبڤب صەریبیب  ،ل ضەر صلۆپێت ثبراًێ  ....رەًگ صصەتەڤە ،ثەلێ ژ چ جِەکی ژ ّاى جِب ًییە ،
 ..... .سْصێ ژی ة ُێس صلۆڤبًی ّ رەدوەتب ّ زاًطتێ رەُب یێ سۆژ ُەهی جِەکیە ثەلێ زاتێ پیرۆزێ سْصێی ژ چ جِەکی ًیَ
ئەرێ کێ سْصێ چێکریە ؟
ثەری چەًض رۆژەکب هبال ئێک ژ سسهێت هە هێڤبًێ هەثیي  ،کچەکب جبى ژیێ ّێ (  ) 5_4ضبل ثّْ  .ضێڤەکب هەزى یب ضۆر
 :صصەضتی صاثّْ ة صصاًێي پێػڤە لەق ژ ضێڤێ صگرت  .هي ژێ پرضی
سْصێی چەًضیي ضێڤێ جبى یێ چێکریي  ،هبًە ؟_
ّ :ێ صەضت ثەرصا ژ لەللێضاًب ضێڤێ ّ گۆت
ئەڤ ضێڤەژی سْصێی چێکریە ؟_
هي گۆت  :ثەلێ ئەڤ ضێڤەژی ُەر ّەکی ـێمیێي صی سْصێی یێ چێکریٌە ُ ،ەتب کّْ تّْ ّێ ضێڤێ ثشۆی  " .ثەلێ پػتی ڤێ
 .پرضیبرێ ژهبرەکبصی یب زۆر یب پرضیبرا ژهي ُبتٌە کرى  ،ئەگەر ثبظ ضەدکەیێ صێ زاًی صّهبُیب ّێ گەُیتە کیڤە
ّ پرتەلبل_
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! پرتەلبل ژی سْصێی یب چێکری_
گێالش ژی ؟ _
! ئەّژی ُەر سْصێی یب چێکری _
ـطتك ؟ _
 ......ـطتك ژی ُەرّضب _
ُوون  ،اللٌگیژی  ،لیوۆژی ؟ _
! ئەرێ ئەّژی ُەرّضب _
ئەی غّْتی ( صەثەظ ) ؟ _
 .چًْکی ّێ زارۆکێ چ ـێمیێ صی ًەزاًیي ثێژیت چّْ ًبڤێ گیبًەّەرا ثێژیت
ثبلٌضەژی ؟ _
سْصێی ُەهی ثبلٌضەژی یێ چێکریي -
لەگلەگەژی ؟ _
! ئەرێ چًْکی ئەّژی ثبلٌضەیە _
ّ هرّاری ؟ _
! ئەّژی ُەرّضب _
ّێ ًبڤێ ُەهی ثبلٌضاژی ًەگۆت ثەلێ ثەرصەّام ثّْ ژ پرضیبرێ سۆ
عەّر ( ُەّر ) کێ چێکریە ؟ _
 .سْصێی ئەّژی یێ چێکریٌە _
ئەڤبى پرضیبر ّ ثەرضڤب گەلەک صلێ ّێ سۆظ کرصثّْ ّ جبرجبر ّێ صکرە کەًیژی پػتی ٌُگی پرضیبرێ سۆ رێسکرًەڤە
چیبیب ؟_
هبضی ؟ _
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هرۆڤ ؟ _
گْرگ ؟ _
........صایک ّ ثبثێ هي ؟ _
 :پػتی ُەهی ڤبى پرضیبرا ئەّ پرضیبر کرص یب ئەز صەهەکی ژ ُیڤیب ّێ ثّْم کّْ ثێژیتە هي
! ثبغە هبم سْصێی ُەهی تػت یێ چێکری  ،ثەلێ پب کێ سْصێ چێکریە ؟ کەرەهکە _
 .ثێگْهبى هي ثەرضڤ ُەثّْ ثۆ ڤێ پرضیبرێ ثەلێ صڤیبثب ثۆ ڤێ کچب ثچیک ة غێْەکی رێکجێشن ُەتب تێجگەُیتي
ئەز هژیلی رێکشطتٌب ثەرضڤب پرضیبرێ ثّْم ثبثێ ّێ کچکێ ُبتە ّێرێ ّ گۆت  :ئەی کچب هي  ،ئەڤە چ پرضیبرە تّْ صکەی ؟
ثەال سۆ ژ هبهێ سۆ ڤەکە ! ّێ کچب ثچیک ًەصڤیب صەضتب ژ ڤێ پرضیبرێ ُەلگری  ،ثبغترە ثال صەضتب ژێ ثەرًەصەت  .ضەدکرە
)) ثبثێ سۆ ّ گۆت (( ثبة چ ثکەم ئەڤ پرضیبرە ُبتە هەژیێ هي
 .تٌێ ئەڤ چەًضە ! پرضیبرەک هەژیێ کچکەکێ ّرّژاًض صڤیبثب ُەر ُبتجب کرى  ،ئەّ کچک چ ثکەت پرضیبر یب ُبتیە کرى
هي صەضتێ ّێ گرت ّئیٌب صەؾ سۆ ّ ضەدکرە چبڤێ ّێ ّهي گۆتێ ُ :ەرثژیت ،تّْ چەًض کچەکب زیرەکی ! ّ .ەکی ُەهی زارۆکب
 .پیچەک غەرم کرص  ،پبغی ّێ ثبظ گُْێ سۆ صاهي چًْکی هي هەتذێ ّێ گەلەک کرى
ضەدکێ سْصێی ُەهی ئەڤ تػتە یێ چێکری کّْ ثەری ًْکە هە ثەدص کری  ،ثەلێ کەضێ چێٌەکریە چًْکی سْصێی صرّضتکەرە "
ً ّ .بُێتە چێکرى
 .هي ّضب ُەضت کرص ئەڤ ثەرضڤە ثەش ثی ! چًْکی پرضیبرا ّێژی یب کْرت ثی  .ثۆ زارۆکەکب  4ضبلی ثەرضڤەکب زێضەژی ثّْ
ُ.....وووووون _
 .ئەّ کچکب ثچیک لەق ژ ضێڤێ صاڤە ّ چّْ ژّرڤە
ثەرضڤب هي ئەّ کەیؿ سۆظ کرص ُەر چ ًەثیت ثۆ ژیێ ّێ یێ ًْکە ئەڤ ثەرضڤە ثەش ثّْ ......ثەلێ صزاًن ئەڤ ثەرضڤە ثۆتە
 .ثەش ًیە
ل ّێ چەًضێ ژی تێضگەُن کّْ هي ئەڤ پرضیبرە یب گۆتی هێػکێ تەژی یێ هژیلکری ژثەر ٌُضێ ثەرضڤەکب گًْجبی ئەرکێ هٌە
 ،هبًە ؟
 .ئەگەر ضەدکەیێ ئەڤ ثەرضڤە ثۆ ّی ژیێ ّی زارۆکی ثەرضڤەکب توبم ثّْ
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 .ثۆ رازیکرًب هەژیێ تە  ،تە صڤێت گُْـ ژ چەًضیي ًوًّْب ثی
 :ثبظ ! صّّ ًوًّْە یێ ُەیي ژ کتێجەکێ سْیٌضیەڤە کّْ جِێ ثبّریپێکرًیێیە
ئەرص رۆًبُیێ ژ کیڤە ّەرصگریت ؟
! ثێ غک ژ رۆژێ _
ُەیڤ رًّبُیێ ژ کیڤ ّەرصگریت ؟
! ثێ غک ئەّژی ژ رۆژێ _
هەریز ؟ _
! ژ رۆژێ _
زُّرە  ،هْغتەری  ،ثلۆتۆ ؟ _
! ژ رۆژێ  ،ژ رۆژێ  ،ژ رۆژێ _
ثبغە رۆژ رًّبُیێ ژ کیڤە ّەرصگریت ؟ _
پرضیبرەکب ضەیرە ژصەؾ تە ؟
 .پرضیبرا سۆ صّثبرە ثکەهەڤە
رۆژ ژ کیڤە رًّبُیێ ّەرصگریت ؟
! ثێ غک ژ چ جِبى
 .چًْکی رۆژ ثشۆ ژێضەرێ رًّبُیێیە
 .ئەّ ُەهی ُەضبراى رًّبک ّ گەرم صکەتەڤە  ،ثەلێ ئەّ ثشۆ رًّبُیێ ّ گەرهیێ ژ جِەکێ صی ّەرًبگریت
!" ثەلێ ثێ راهبى ثًّْب پرضیبرا  :رۆژ ژ کیڤە رًّبُیێ ّەرصگریت " چ ًیەژ پێع چبڤێ ثێ راهبًیب پرضیبرا " کێ سْصێ چێکریە
غەهەًضەـرەکب (  ) 15_10ـبرگۆًی ثیٌە پێع چبڤێ سۆ ُ ،ەر ئێک ژ ّاى ـبرگۆًب ئێک ئێکێ راصکێػیتي  ،ثەلێ لطەر
ثسّێٌەرا ّێ ( لۆکۆهۆتیڤ)ەکە ًبثیت ثپرضیي ّ ثێژیي ( کێ ثسّێٌەرێ راصکێػیتي ! ) چًْکی ئەگەر ثسّێٌەرەک ًەثیتي ُەهی
 .ـبرگۆًب راکێػیتي ثەلێ ثسّێٌەر ثشۆ ًەُێتە راکێػبى ئەڤە غەهەًضەـر ًەغێت ثچیتي
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ُەهّْ ئەڤ پرضیبرێ ضبصەى  ،ثەلێ رێٌیػبًضەرى  ّ ،ثەلگەًە لطەر ٌُضێ کّْدەلە پرضیبرا " کێ سْصێ چێکریە ؟" ُەر
!ًەُێتە کرى پػتی ٌُگی ة ثبغی ثیراهە ژ چێکریێ سْصێیێ هەزى
ثۆلەک لطەر سبًیەکی صکەڤیتە سبرێ
ل لۆًبؼب ًبڤەًضیێ ثّْیي ،رۆژەکێ هبهْضتبیێ هە یێ ئەصەثیبتێ ُۆًراّەکب ضەیر لطەر تەستە رەظ( ضەثْرە ) ًڤیطی  .ة
تەهبهی ثیرا هي ًیە کّْ ُۆًراّە ثّْ یبى غتێکی صیکە ثّْ ثەلێ صزاًن پػتی ڤبى ُەهی ضبال چەًض صێرەکێ ّێ چ جبرا
 :ژثیرًبکەم ّ ُەرصەم ل ُسرا هٌي  ،صثێژیت
ثۆلەک لطەر سبًیەکی کەڤتە سبرێ _
! کلکب سۆ لەرزاًضەڤە
 .جەًضرهەیەکی ثیٌی
 ".گۆت  :ل ضەر لەثرێ هي ثٌڤیطي
ثۆلەک لطەر سبیٌەکی کەـتە سبرێ ،
! کلکب سۆ لەرزاًضەڤە
 .جەًضرهەیەکی ثیٌی
 ".گۆت  :ل ضەر لەثرێ هي ثٌڤیطي
ثۆلەک لطەر سبیٌەکی کەـتە سبرێ ،
! کلکب سۆ لەرزاًضەڤە
 .جەًضرهەیەکی ثیٌی
 ".گۆت  :ل ضەر لەثرێ هي ثٌڤیطي
ثۆلەک لطەر سبیٌەکی کەـتە سبرێ ،
! کلکب سۆ لەرزاًضەڤە
 .جەًضرهەیەکی ثیٌی
 ".گۆت  :ل ضەر لەثرێ هي ثٌڤیطي
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ثۆلەک لطەر سبیٌەکی کەـتە سبرێ ،
! کلکب سۆ لەرزاًضەڤە
 .جەًضرهەیەکی ثیٌی
 ".گۆت  :ل ضەر لەثرێ هي ثٌڤیطي
ثۆلەک لطەر سبیٌەکی کەـتە سبرێ ،
! کلکب سۆ لەرزاًضەڤە
ثبغە  ،ثبظ چضی ًبثێژم ّ صّثبرە ًبکەهەڤە  ،تێگەُػتی ثۆچی هي ئەڤ ثۆق ّ جەًضرهەیە ژثیر ًەچۆیە ؟ چًْکی تػتەک ًیە
ژ ثیرا هي ثچیتەڤە
صا ثساًیي ئەڤ یبری ّ ضْعجەت کرًە چ پەیْەًضی ة ثبثەتی ُەیە ؟
پرضیبرا هە چ ثّْ ؟
"کێ چێکەر چێکریە ؟
 :صا ثێژیي ثەرضڤب ڤێ پرضیبرێ یب ُەی ٌُ ،گی ئەّێ پرضیبر صکەت صّثبرە صێ ثێژیي
 ّ .کێ ئەّ چێکریە ؟" صا ثێژیي جبرەکبصی ثەرضڤب ڤێ پرضیبرێ هە صاڤە
 :ئەّێ پرضیبر صکەت پرضیبرەکبصی یب ئبهبصە کری ّ صێ ثێژیت
" ّ ئەّ کێ چێکریە ؟
یب صی ژی کێ چێکریە "
"ثبغە ئەّێ ثەری ّی کێ چێکریە ؟ "
 .ثڤی غێْەی ثبثەت صێ صرێژە کێػیت ّ صّهبُی ًیٌە پرضیبر ة ثێ ثەرضڤەکب صرّضت صهیٌٌەڤە
ثۆلەک لطەر سبیٌەکی کەـتە سبرێ ،
! کلکب سۆ لەرزاًضەڤە
 .....جەًضرهەیەکێ ئەڤە ثیٌی
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! ثەلێ ئەڤ صّثبرە کرًەڤە پەیْەًضی ة ثبثەتێ هە ُەثی  ،گەلەک ثێ راهبًە چ جبرا ًبگەُیە ئەًجبهەکێ صّهبُیێ
ًْکە ثال ّێ ثەرضڤێ ثیرا سۆ ثیٌیي ئەّا هە گۆتیە ّێ کچێ  (( :سْصێی ُەهی تػتەک یێ صرّضت کری  ،ثەلێ کەضێ ئەّ
))چێٌەکریە  ،چًْکی ئەّ سْصێیە
 .ثەلێ سْصێ چێکەرە ً ،ەُبتیە چێکرى
هبصەم سْصێ صرّضتکەرە  ،تٌێ ئەّ سْصێیێ هەیە  ،ژثەر ٌُضێ پرضیبرا ( کێ سْصێ چێکریە ؟ )) ثێ ثەرضڤە  ،چًْکی ئەّ
 :صرّضتکەرە ّ صرّضتکەرژی ًبُێتە صرّضتکرى  ،ضەدکە سْصایێ هە ژ لْرئبًب پیرۆز چەّا ثەدطێ سۆ صکەت ثۆهە
ثێژە سْصێ یێ تٌێیە  ،ل ُەهی صەهبصا پێضڤی ة سْصێیٌە ّ ،ی پێضڤی ة کەضێ ًیە ُەر ئەّ صغێی ًبسۆغیب ًەُێلیت  ،ئەّ ژ
 .کەضێ ًەثّْە ّ چ کەش ژ ّی ًەثّْە ،کەش ژی ّەکی ّی ًیە" ضْرەتی االسالؼ 4_1 :
ثەری سْصێ ڤێ ضْرەتێ ثۆ پێؽوجەرێ هە هذوض ( صل اللَ علیە ّضلن ) ثٌێریتە سبرێ تّْ زاًی چ رّّصا ؟
)کەضەک ُبتە صەؾ پێؽوجەری ّ ژێ پرضی (( ئەگەر سْصێی ُەهی تػتەک چێکریە  ،پب کێ سْصێ چێکریە ؟
ئەّ زارۆک ًەثّْى ثەلکْ ژیێ ّاى یێ هەزى ثّْى  ،پێؽوجەرێ هە (صل اللَ علیە ّ ضلن ) سەـەت سبرى ژثەر کّْ ڤبى زەالهێ
 .ژیێ ّاى یێ هەزى ۆّّ ثەرضڤ ژی صزاًی ثەلێ ُەرپرضیبر کرص
سْصایێ هەزى ژی ثۆ ثەرضڤضاًب ڤبى زەالهبًە ئەڤ ضْرەتە ثۆ پێؽوجەری ( صل اللَ علیە ّضلن ) ئیٌب سبرێ
ُەثًْب سْصێی یب چەّایە ؟
سۆغڤیبًبتە ثۆ سْصێی ّ پرضیبرکرى لطەر ڤبى ثبثەتب ثێ ترش ّ صّّصلی کبرەکێ گەلەکێ ثبغە ّ جِێ رێسگرتٌێیە  ،گەلەک
 .جبرا صثێژم دەضکرى ّ صیڤضاچّْى ثۆ ڤبى پرضیبرا کبرەکێ صرضتە  ،ئبًکۆ ئەز ثێژم ئەگەر صیڤ ًەچی یێ سەلەتی
صڤێت هرۆڤ دەزثکەت سْصایێ سۆ ثٌیبضیت ّ ُەّال ثضەت ُەتب ثٌیبضیت  ،یێ چەّایە ؟ ثۆچی ّی ئەم صرّضت کریٌە ؟ ّی چ
ژهە صڤێتي ؟ چەّا صێ غێیي ّی ثبغتر ثٌیبضیي ثۆ ّی ُەهی تػتێ جبى یێ صایەهە چەّا صێ ضْپبضیب ّی کەیي  ،ئەڤ پرضیبێت
 ...هە گۆتی ّ چەًضیي پرضیبرێ صی صڤێت ثٌِێە کرى ّ صیڤ ثەرضڤێ ّاًب ثچیي
ثەلێ ًبثیت هە ئەّ سبل ژ ثیر ثچیت کّْ عەللێ هە ضٌْر یێ ُەی  ،غیبًب تێەُػتٌێ ُەتب جِەکیە ًەغێت ل ضٌْرێ سۆ
 .تێجپەریتي
صەهێ ئەز لتەهەًێ تە ثین هي ٌُضەک پەرتّْک سبًضى هێػکێ هي تێکضا ّ هػؽْل کرص ٌُ ،ضی هي ُەّل صصا ًەغیبم ثەرضڤەکب
 .هْلٌع ثۆ پرضیبرێ سۆ ثجیٌوەڤە
 .هي دەز صکرص سْصێی ثٌیبضن
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ئەّ کەضەکێ چەّایە؟
ّەکی چ تػتیە ؟
ژ کیڤەیە ؟
ل ّی ضەرصەهی پەرتْکەک ًەثّْ ثەرضڤب ڤبى پرضیبرا تێضاثیت  ،ئبًکْ ثەستێ هي ّەکی یێ تە یێ ثبظ ًەثّْ ! ّ هي کەضەک
ً .....ەصًیبضی ثەرضڤێ ثضەتەڤە
ُبتە ُسرا هي هبصەم ئەلڵێ هي ثەغێت غێْەیەکی ثۆ سْصێی ثجیٌیتەڤە ثبغە ثۆچی ثبّریب هي ة سْصێی ثِێتي !؟ ثەلێ ّضبیە ،
"ئەرێ ثبّرًەکرصى ة ثبثەتەکی ئەللێ هرۆڤی ًەغێت تەلەثْلێ ثۆ ثکەت تػتەکێ ئبضبیی ًیە ؟

رۆژەکێ ل هبل یێ ثتٌێ ثّْم  ،ژ الیێ پەًجەرا صاًیػتجّْم  .هي ضەح صکرە لڤیٌب پەلکێت صارا صُبت ّ صچّْى  ،کّْ
 .رەغەثبیەکێ ثِێس صُبت
صّی صەهیضا کۆهەکب پرضیبرا ثۆهي ُبتي
ئەز ژ کیڤەهە ؟
.....ل ؼْرـب سۆصاهە
ؼْرـب هي ل کیڤەیە ؟
! ل ًبڤوبلێضایە
هبالهە ژ کیڤەیە ؟
 .ل گەرەکبهەیە
ّ گەرەکبهە ل کیڤەیە
ل ثبزارێ ئبصایە
ثبزارێ ئبصا ؟
ل تْرکیبیە
تْرکیب ؟
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! چ پێٌەڤێت ل جِەکی لطەر عەرصیە  ،تّْ ثێژی ل کیڤە ثیتي
عەرص ؟
ژ کۆهەال رۆژێی صایە
کۆهەال رۆژێ ؟
)ل ًبڤ گبالکطیب ( رێکب کبکێػبًضایە
ثبغە رێکب کبکێػبى صکەڤیتە کیڤە ؟
 ....ژ ئبضوبًیضایە
ّ ئبضوبى ژ کیڤەیە ؟
ئبضوبى ؟
ثەلێ ئەّێ ًبڤ لێِبتیە ًبى ثۆغبیب عەضوبًی  ،ئەّ ژ کیڤەیە ؟
ً .ساًن صثیت ئەّژی ل ًبڤ عەضوبًەکێ صیکە صاثیتي
ئەی عەضوبًێ صیکە ژ کیڤەیە ؟
! اهوووون  ،هێػکێ هي ئبلۆز ثّْ  ،کەش ثەرضڤب ڤێ پرضیبرێ ًساًیت
راضتە ئەڤەیە ثەرضڤ ! عەللێ چ کەضی تێٌبپەریت ثۆ ڤێ پرضیبرێ ؟
زیرەکیب هرۆڤی ًەغێت ثەرضڤب چەًض پرضیبرەکێ ُْضب ثضەتەڤە  ،ثۆغبیب عەضوبًی ژ کیڤەیە ؟ ئەگەر جِەک ُەثیت ثۆغبیب
.....عەضوبًی لٌبڤ صاثیت ئەّ جِـ ل کیڤەیە ّ صًبڤ چ صایە ؟
 .ژثەر ٌُضێ هبصەم عەللێ هي هەزًبتیب ڤی سْصایێ ٌُضێ هەزى ُەلٌەگریت ًەغێن زۆریێ لێ ثکەم
ٌُضەک تػتێ ُەی چ جبرا عەللێ هي تێٌبگەُیت
ٌُضەک تػتێ صی یێ ُەی عەللێ چ کەضی تێٌبگەُیت
ٌُ.ضەک تػت یێ ُەی ئەگەر ُەهی جیِبى ئێک ثگریت عەللێ ّاى تێٌبگەُیت
ژثەر ٌُضێ هبصەم ل ڤێ صًیبیێ ٌُضەک تػت ُەثیت تێٌەگەُیت  ،ة چ عەللەک یب گًْجبیە ثػێیي ة توبهی ثساًیي ُەثًّْب
 .سْصێی یب چەّایە کّْ ّی ئەڤ گەرصًّە یێ صرّضت کری ژ ًەثًّْێ یێ ئیٌبیە ثًّْێ  ،یەعٌی؟صەهێ چ تػت ًەثّْ ئەّ ُەثّْ
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هي ٌُگی هذبّلە صکرى ئبڤب زەریبیەکی ثێشوە ًبڤ پەرصاؼەکێ ثچیک ّ جِێ ّێ ئبڤێ ڤەکەم ل ًبڤ پەرصاؼی  ،ئەرێ ئەڤە صێ
.......چێجیتي ؟
ئەڤرۆ ئەڤ ضەرُبتی ثیرا هي ُبت ،هرۆڤ ص گەًجبتیێ گەلەک غبًبزیێ ثشۆصا صثەت  ،چًْکی ُەضت صکەت تػتەکی صزاًیت ّ
 .یێ غبرزایە
ُ .ەتب ٌُگی هي ًەصزاًی کّْ صًبڤ هێػکێ هرۆڤی کّْ هلیبرەُب سبًە یێت ُەیي صەضتێ ئێک ّ صّّ یێ گرتی ّ پێکڤە کبرصکەى
.تێگەُػتٌب هرۆڤی ُێػتب ژ هەژیێ ّ ژیریب سۆ تێٌەگەُػتیە ئبًکْ عەللێ هە تێپەری عەللێوە ًەصکرص
ئەگەر ة ُیجەتب تێٌەگەُػتٌب عەللێ هە ثْاى تػتب ثبّر ة سْصێی ًەکەیي صڤێت صەضت پێکێ ثبّر ة عەللێ سۆ ًەکەیي ّ
ثێژیي هە عەلل ًیٌە ،چًْکی عەللێ هە غیبًب تێگەُػتٌب ّی تػتی ًیٌە.
پػتی ثْریٌب چەًض ضبلەکێ صی هي ُەضت صکرص عەللێ هي ل ٌُضەک پرضیبرا تێٌبگەُیت ّ ًەغێت غێْەی ثۆ صرّضت ثکەتي ثۆ
ًوًّْە " رّح ّ ژیبى " ئەم ًەغێي ژ ًسیکتریي تػتێ سۆ تێجگەُیي کّْ رّح ّ ژیبًە  ،ئەرێ پب چەّا ة ڤی عەللێ ضٌْرصار
کری ل هەزًبتیب سْصێی صێ تێگەُیي !؟
ّ سْصا صاسبزیێ ژهە ًبکەتي ُەّال ثضەیي ل ّی تێجگەُیي  ،ثەلێ صثیت ة رێکب ّاى تػتێ ّی چێکریْی ثٌیبضیي  ،ژ ثًّْب ّی
 .تێجگەُیي  ،ثساًیي کب ئەّ سْصایەکێ چەّایە ّ ضیفەتێت ّی چەّاًە
سْصێی ژثەر ڤێ چەًضێ ئەم یێ چێکریي  ،لطەرهە پێضڤیە ّی ثٌیبضیي  ّ ،عیجبصەتب ّی ثکەیي
گەرصّّى پەرتْکەکە
ضێ تػت یێ ُەی گەلەک هــەزًي سْصێ ّاًب ثوە صەتە؟ًیبضیي یێکەم  :پێؽوجەرێ هە صل اللَ علیە ّضلن  ،صّّەم  :لْرئبى یب
 .ضێیێ گەرصّّى
ّەرە صگەل هي صا پێکڤە لڤی ّەرزێ ثِبرێ ضەدکەیٌە ٌُضەک الپەرا ژ پەرتْکب گەرصًّّی  .صاثساًیي ڤێ کتێجب ٌُضا هەزى لطەر
 .سْصێی هە چ صثێژیتەهە صا ضەدکیٌێ ّ ـێرثیي
.ئەڤ پەرتْکب گەرصًّّێ الپەرێت ّێ ة ژهبرصى ّ ڤەسْیٌضًێ توبم ًبثیت  ،ثال ضەدکەیٌە ئێک صّّ الپەرێت صەضت پێکێ
.ضەدکێ عەضوبى هەزًتریي ّ ضەرضْرُێەًەرتریي الپەرێ ڤێ پەرتْکب گەرصًّّیە
! کّْ هلیبرەُب ئەضتێرێت رًّبُی ّ جبى یێ تێضاًە
 ّ.ئەڤ ضتێرە ة چ تػتی ًەُبتیٌە ُەالّضیتي ّراگرتي
 .ئەڤی سْصێی ُەهی ئەڤ تػتەیێ ل ثۆغبییب ئبضوبًی راگرتی ّ چ ڤێکٌبکەڤي ّ ص ئێک سْلگەُی صا صزڤرى
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.ثەلێ ئەڤ الپەرە ة ئەضتێراژی ڤە ُێسا سْصێی یب رەُب ثۆ هە صیبر صکەت
ّ .ەرە صا ًْکە ضەدکەیٌە عەرصی ّەکی ـەرغەکی هەزى ّ یێ ثِێس ثجبر ّ ثیطتبى کێلگەُب ّ گْل ّ ًێرگسا ُبتیٌە رازاًضًەڤە
 .الپەرێ ثەُبرێ ژی ة ُەهی گْل ّ گْلسارا ئێک ژ ئێکێ جْاًتر ،ثەغەک ژ چێکریێ ّ هْعجیسێ سْصێ ًیػب هەصصەت
ئەگەر چبڤێ سۆ ثکەیٌەڤە ة ثبغی ة ثبغی ئەڤی الپەرێ گْال ثشْیٌیٌەڤە ة ُْیری ضەدکەیٌێ ئەرێ تػتەک ص ًبسێ هە
!ًبثێژیتي " سْصێ ئەگەر چێکریێ تە ٌُضە جْاى ثي ئەرێ تّْ ثشۆ ًْکە چەًضێ جبًی ؟
ثال ة لەز ًەچیٌە الپەرەکێ صی ّ ضەدکەیٌە ـێمی یێ لطەر ڤبى صرەستب  ،ضێڤ  ،گێالش ُ ،ەرهێ ٌُ،بر ة تبم ّ لەثبرێ
 .......جیبّاز
صثیٌی ئەڤ ُەهی ـێمی لطەر پەلێت صاراًە  ،ة رێکب رەگێت ّاًب ئبڤەکب تػژی ئبر صسۆًەڤە  ،ة غێْەکی ئبهبصەکری ثۆهە
! ئبهبصەًە
ئەڤە ژ رەسەکیڤە سۆغەڤیٌیب ثێ ضٌْر یب سْصێی ثۆ عەثضێ سۆ صەرصێشیتي ژ رەسەکێضی ڤە هەزًبتیب ّی صەرصئێشیتي ،ئەگەر
 ) .سْصێی ڤیبثب ة ّی رەًگی صا ثۆهە ئبهبصەکەتي کّْ ئبڤەکب تی ئبر کّْ صثێژًێ ( لْراڤ
ضەدکە ڤبى گیبًەّەرا  ،چەًض ژهبرەکب زێضەًە ص ڤی الپەریضا؟! تّْ صثیٌی ؟
ئەڤ چێلێ ُە یێ تّْ صثیٌی ثشۆ گژ ّ گیبی صسۆى غیرەکێ ضبؾ ّ ثوفب صصەًەهە  ،هێػب ٌُگیڤیٌێ  ،ثبلٌضێ کۆچجەر ة ثبال
 .صـرى ة ضبًبُی گەرهیبى ّ کْێطتبًب صکەى
ئەرێ ُەثًّْب ڤبى گیبًەّەرا هەزًبتیب سْصێی صەرًبئێشیتي ؟ ضەدکێ ٌُضەک ژّاًب تیػک یێ ُەًە  ،چەًض ة ُْیری
 .ئبگەُضاری ّاًبًە  .کی ژ ُەهیب صرًضەترە ضتەهێ ژ تیػکێ سۆ ًبکەتي
ژثەر ٌُضێ راهبًب ّێ چەًضێ صصەت ص صلێ ّاًبصا هیِرەثبًی ّ رەدن یب ُەی  ،ژثەر ٌُضێ ئەّ سْصایێ ئەّ ُیٌبیٌە ُەثًّْێ
 .یێ ثەسػٌضەّ ّ صلۆڤبًە
ًْکە ثال ضەدکەیٌە ئێک ژ جْاًتریي الپەرێت ڤێ پەرتْکێ ّ ضەدکەیٌە رّسطبرێ سۆ  .ل ضەر عەرصی هلیبرەُب هرۆڤ ُەًە ّ
ُەهیب رّسطبر یێ ُەی  ّ ،تّْ صێ ثیٌی چ ژ ّاًب یێکطبى ًیٌە  .تّْ صثیٌی ژ رّثەرەکێ کێن ٌُضی صەضتێ هرۆڤ صـٌەک ّ صّّ
 .چبڤ ّ صّّ گُْـ ّ لێڤەک یب ُبتیە ًەسػبًضى  ،ل ضەر غێْەکی جیبّاز لضیڤ ُژهبرا هرۆڤبى
رّسطبرێ هرۆڤی ُسارەُب ًُْەرێ چێکەرێ گەرصًّی ًیػب هە صصەت  .ثۆ ًوًّْە سْصایەکی صّّ چبڤ یێ صایٌە هە صا ئەم تػتب
پێ ثجیٌیي ثێ غک ئەّژی تػتب صثیٌیت  ،سْصایەکی صّّ گُْـ یێ صایٌە هە صا ئەهژی چەًضیي صەًگب پێ ثجیِطتیي ثێ غک ئەّژی
ُ.ەهی تػتب گُْـ لێ صثیت
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ثەلێ ة ڤی غێْەی گەرصّّى ة الپەرێت سۆ یێ ثێ صّهبُی  ،گەلەک ّاًب ًیػبهە صصەتي لطەر سْصایێ هە کّْ هە صڤێت ثٌبضیي
 ّ .زاًیبریێ زێضەتر لطەر ّی ثساًیي
 .گەرصّّى پەرتْکەکب هەزًە پێضڤیە ئەهژی ثشیٌیٌەڤە ّ ُەّل ثضەیي چێکەرێ جیِبًێ ثٌیبضیي
ئەگەر عەللێ هە تێٌەپەر ژ هەزًبتیب سْصێی  ،صێ غێیي ثساًیي چ سْصێیەکە ّ هە زێضەتر ئەّ ًبضی صێ زێضەتر هە سۆغڤێتي
..
ثۆچی سْصێ یێ ثتٌێیە ؟
ژثەر ٌُضێ چًْکی ژ ثلی ( اللَ ) چ سْصێیێ صی ًیٌە ،ئە ّیێ ثتٌێیە  ،گرًگتریي ثٌەهبیب صیٌێ هە _ ئیطالم _ ئەّە کّْ
 ) .سْصێ ئێکە  ،صثێژًە ڤێ ( تەّدیض
 .ژ صیٌێ هەصا ُەهی تػت ژ ثبّرئیٌبى ثْێ ٌُضێ صەضت پێضکەت کّْ سْصێ ئێکە
ل ّەالتەکی صّّ ضەرۆک چێٌبثیت ُەثي  ،ل ثبژێرەکی چێٌبثیت صّّ رێڤەثەرێ غبرەّاًیێ ُەثي .دەتب ّی راصەی ل گًْضەکی
چێٌبثیت صّّ هْستبی ُەثي .ئەگەر صّّ ُەثبى رەّغب ّێرێ صا تێکچیت چٌکی ئێک صا ثێژیت ّەرە یێضی صا ثێژیت ُەرە
 .ل ڤبى ًوًّْبًە ثۆهە صیبر صثیت ّ تێضگەُیي ئەگەر کبرەکی صّّ رێڤەثەر ُەزى صێ تێک چیتي
ُەهی کبرّثبرێت ڤی گەرصًّّی ة رێک ّ پێکی ّثێ سەلەتی ثرێڤە صچیتي ً ،ە ئەضتێرە ڤێکضکەڤي  .ثرێڤەچًْب ڤبى کرصارا
.تژی رێکْپێکی ئێکبًەیب سْصای ثۆهە صیبر صکەتي
صڤێت ئێک سْصێ ڤبى ئەضتێرا ثسڤریٌیت ّ پێکضاًبى رًّبصەت  ،صڤێت سْصاًێ ڤبى ُەهی ئەتۆهب ئێک سْصێ ثیتي ژثەر ٌُضێ
! ئەڤ لەلەهێ لطەر ڤێ هێسی لضەڤ سۆ ًبثیتە ثۆهجەکب ئەتۆهی
ثێ غک زێضەگۆتي ژ ئبسفتٌبصا ًیە ! ئەگەر ثِێت ّ ئەّ ئەلکترۆًێ ئەڤ لەلەهە پێک ئیٌبی ثچٌە ًبڤ ئێکضا چ تػت صێ
رّّصەتي ؟
ثۆچی رّصاًێت ُبتي ّ چۆًێ چێضثي ّرّصاًێت صلتەزیي رّّصصەى ؟ چًْکی غْـێرێت ُەر ضێیبرەکێ جیبّازى ! ُەر غْـێرەک صیڤ
هەژیێ سۆ ضیبرا سۆ صُبژۆتي  ،ل جِەکی ئەگەر ضیبرەکێ ثڤێت ثِێتي ّ یێکب صی ثڤێت ثچیت ص ئێک صەهضا ئەڤە رّصاى صێ چێجي
! ئەرێ ثبغە پب ثۆچی ئەضتێرە ڤێکٌبکەڤي ؟ ژثەر ٌُضی چًْکی ُەهی ئێک سْصێ ّاى یێ صجْلیٌیت  ،ئێک زاًب ثریبرێ لطەر
جِێ چًْب صصەت ژثەر ٌُضێ چ رّصاى چێٌبثي ُ ،ەرّضب ژهبرا ئەضتێرا ژ لوێ ضەر ئەرصی زێضەترە  ،ژ ثۆغبیب ئبضوبًی صُێي ّ
 .صچي
ُەرّەکی چەّا ل ّەالتەکی صّّ ضەرۆک ،
ژ ثبژێرەکی صّّ رێڤەثەرێ غبرەّاًی ،
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ل گًْضەکی صّّ هْستبر چێٌبثیت ُ ،ەرّضب پبغبیێ ڤی گەرصًّی تٌێ ئێک کەضە  ،ئێکبًیب ّی ژ ُەهی تػتەکی یب صیبر ًْ ،کە
 .صێ ًوًّْەکبصی ثۆتە ثێژم ثەلێ ثبظ گُْێ سۆ ثضەهي
ُەهی تػتەک یەکتبییب سْصێی پػت راضت صکەتەڤە
ثبظ ضەدکە کەل ّ پەلێ هبالسۆ  ،لەًەـیێت ُەّە یێ کبرگەُەکێٌە  ،تەلەڤسیۆى یێ کبرگەُەکێٌە  ،هێسا ًبى سْارًێ ّ
 .کْرضیێت ّێ ثەرُەهێ کبرگەُەکێٌە ٌُ ّ .ضەک تػتێ صی ژ جِەکێ صی یێ کری
ثەلێ ئەڤ گەرصًّّە یێ ّضب ًیٌە! ثەلکی لطەر ُەهی کەرضتێت ڤێرە ًیػبًب ئێک کەش یب پێڤە  ":سْصێی ئەز یێ ئیٌبین ڤێرێ
.
ُەهی تػتەک ل ڤێرە ـێمی ة ُەهی رەًگب ّتبهب  ،صار ثِەهی ًەّعب  ،رۆژ  ،ثبلٌضا  ،زارۆکێت ثچیک ُ ......ەر تػتەکی
 .ثِێت ُسراتە ُ ،ەهی ڤبى تػتب ئێک کەش یێ ُەی یێ کێ ثیتي ُەهی یێ ّیٌە
 .ئێک ژ ّاى کێ صرّضت کرثیت ُەهی ّی یێ صرّضت کریٌە  ،کەضەک صی ًەغێت ثێژیت هي ئەڤە یێ چێکر
ژثۆ تێگەُػتٌێ ژ ڤێ صێ ًوًّْەکب پەرصاؼێ غیری ثۆتە ثێژمًْ :کە صێ یبری ة پرضیبر ّ ثەرضڤب صێ صەضت پێکەیي  ،ئەز صێ
 :پرضیبر کەم تْژی ثەرضڤێ ثضە
ئەّ پەرصاؼێ غیری لطەر ّێ هێسێ چەّا ُبتە ّێ رێ ؟ _
 .صایکب هي ل ًبڤ ضەالجێ ئیٌب ل ّێرێ صاًب _
ثبغە چەّا ئەّ غیر چۆ ًبڤ ضەالجێ ؟ _
 .هي صُّی ژ هبرکێتێ کری _
ّێ هبرکێتێ غێر ژ کیڤە ئیٌب _
ُ .وووون ،عەزیسێ هي ئەڤبى تػتب کبرگەُـ یب ُەی _
گەلەک ثبغە صێ ُێع لطەر چیي  ،ثبغە ّێ کبرگەُێ ژ کیڤە ئیٌب ؟ _
 .جِەک یێ ُەی صثێژًێ هۆل( ئەّ جِێ چێال لێ ثشْصاى صکەى )ی غیر _
هۆلی غیر ژ کیڤە صئیٌیت ؟ _
! ثێ غک ژ چێال ّەرصگرى _
ّ چێل ژ کیڤە ّەرصگرى ؟ _
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 .ێ یب صیبرە  ،ة رۆژێ گژ ّ گیبی صسۆى ّ صکەًە غیر _
گژ ّ گیب ژ کیڤە ُبتي ؟ _
 ..ئەّژی صًبڤ عەرصی جێگیر ثجّْى  ،ل ّەرزێ ثِبرێ غیي صثي _
! ێ ل ڤێرە صڤێت چەّاًیٌب ُبتٌب ثِبرێ ثساًیي _
 .ة زڤریبًب گۆی عەرصی لضیڤ رۆژێ ّەرز صرّضت صثي  ،ثِبر ژی ئێکە ژ ّاى ّەرزا ّ .ضب چێضثیت _
 .گەلەک ثبظ  ،ثال ًْکە صەضت پێک ّ صّهبُیب یبریێ پێکڤە گرێضەیي _
 :ئەًجبم ثڤی غێْەیە
! ژثۆ ُبتٌب پەرصاؼەکێ غیری ثۆ ضەر هێساتە  ،پێضڤیە عەرص لضیڤ رۆژێ ثسڤریتي
! ثشْصێ راضت صثێژی _
ة رەئیبتە ثۆ چێکرًب پەرصاؼەکی غیری پێضڤی ًیە رۆژ ژی ثِێتە صرّضت کرى ؟ _
 .ثەلێ کەضەک ًەغێت رۆژێ صرّضت ثکەتي ًەغێت پەرصاؼەکی غیری ژی صرّضت ثکەتي _
ئەڤە ّێ چەًضێ ثۆهە صیبر صکەت کّْ سْصاًێ پەرصاؼەکێ غیری یێ راضتەلیٌە  ،سْصاًێ رۆژێ ژیە ُ ،ەهی تػتێ ًبڤ ڤی
گەرصًّی ّەکی ڤی پەرصاؼێ غیریە  ،ئەّێ ًەغێت ئێک ژڤبًە صرّضت ثکبت ثێ غک ّ گْهبى ًەغێت چ تػتی صرّضت ثکەتي !
 .ثەلێ پەرصاؼەکێ غیری ئێکبًیب سْصێی ًیػب هە صصەتي

ًْکە ُسراسۆ ژ پێػیەکێ ثکەڤە  ،چبڤێتە ثۆ ثیٌیٌێ پێضڤی ة رۆژێ ُەیە  .ثۆهە صیبرثّْ ئەڤ پێػیە ّ رًّبُیب رۆژێ ة
غێْەکی یێ ُبتیٌە صرّضت کرى کّْ ثگًْجێي صگەل ئێک .ل ڤێرە ثۆهە صیبر صثیت ئەّ کەضێ ئەڤ پێػیە چێکریە ُ ،ەر ئەّە رۆژ
ژ ًەثًّْێ ئیٌبیتە ثًّْێ  .لضیڤ ّێ چەًضێ ُەرصّّک  %100صگەل ئێک گًْجبیٌە  ،صثیت کەضەکی ُەرصّّک چێکرثي  ،کّْ
ژ ُەرصّّکب یێ غبرزا ثیت ة تەهبهی ً .بچێجیت کەضەکی پێػی چێکرثیت کەضەک صیژی رۆژ  ،ثەلکی ُەرصّّک ثۆئێک کەش
صزڤرى  ،چضی پێضڤی ًبکەت ئەم صّّ تػتب ثەراّرص ثکەیي ئەّ کەضێ ثبلٌضە صرّضت کریي ُەر ئەّە یێ ُەّا صرّضت کری ،
چٌکی ئەڤ ثبلٌضە تٌێ صغێي ل ڤی ُەّای ثفرى  ،سْصایەکی ثبلٌضە ّ  ،ثبلێت ّێ ّ ،دەتب صصاًێت ّێژی چێکری ُ ،ەر ئەّە
ثەرگێ ُەّای ( ئەتوۆضفێر ) ژ ّێرێ راگرتی  .تّْ ًْکە صێ غێی ل ًبڤ ـێمی ّ لەغێ سۆ ّ صرەستبژی ًوًّْب ثجیٌی ُ ،سرا
 .سۆ صُەر تػتەکی صاثکەیت ئێکبًەیب سْصێی ًیػب هە صصەت
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 ......چٌکی ُەهی تػتێ ڤی گەرصًّّی پێکڤە گرێضایٌە ّ ،ەکی پەرصاؼێ غیری ّ ،ەکی چبڤێ پێػیێ
! ُەر کەضێ ثبّری ة سْصایێ ئێکبًە ًەئیٌیت صێ گەلەک سْصایب پەرضتیت
هرۆڤ ئەگەر سْصاًێ ثبّەرەکب راضت ّ صرّضت ًەثیت ة سْصایێ ئێکبًە  ،گەلەک جِێ کەًیێیە  ،صگەل ٌُضێژی گەلەک جِێ
 .سەم ّ پەژارەیێیە
 .ثۆ ًوًّْە هیتۆلۆژی ( ئەـطبًەزاًێ ) یۆًبًیب تە گُْـ لێجیە
ل ّێرێ ة ضەصەُب ًبڤێ سْصاّەًضا جۆراّجۆر یێ ُەًە  .ێ ُەر ّضبیە هرۆڤ صەهێ ثبّری ة سْایێ ئێکبًە ژصەضت صایێ هججْرە
.چەًضیي سْصاّەًضێ صی صرّضت ثکەى کّْ چ ثٌەهبیبى ًیە  ،هرۆڤ ة سەیبال سۆ ّاًب صرّضت صکەت
ٌُضەک تػتی دەژێ صکەى ٌُ ،ضەک تػتی ژێ صترضي ّ ،اًب پێضڤی ٌُضەک تػتیە ُ ،ەر ئێک سْصایەکی تبیجەت ة سۆ
 .چێضکەى
.ثۆ ًوًّْە سْصاّەًضێ رەغبثبی  ،سْصاّەًضێ ئبگر  ،سْصاّەًضێ چیبی  ،سْصاّەًضێ صەریب ُ.......تض
ُیٌضی ڤی ثبثەتێ سْصاّەًض گەلەک ة غێْەکی عەجبیت لێکضصەًەڤە  .دەتب ئەڤرۆ ّاًب ثبّرەی ة ضەصەُب ئبًکْ ُسارەُب
 .سْصاّەًضێ جیبّاز یب ُەی  .ئێک ژ ثٌبڤ ّ ثبًگتریي سْصایێ ّاًب چێلە
سْصایێ هەزى صثێژیت ئەگەر ژ ئبضوبًب ّ عەرصی سْصایەکێ صی ُەثب ثژلی ( اللَ ) ٌُ ،گی چ تػت ژڤبًە ة رێکْپێکی ًّەصهبى
) االًجیب 22
ســْصێ چــەّا صێ غێت ل ئێک صەهضا ڤبى ُەهی تػتب ثکەتي ؟
پتریب ّاى پرضیبرێ لضەؾ هە پەیضا صثي لطەر سْصێی ژثەر ّێ چەًضێیە ل صیڤ لەص ّ لیبـێ سۆ ُسر ل سْصێی صکەیٌەڤە ّضب
 .صزاًیي ئەّژی ّەکی هەیە
"تّْ صپرضی ئەز ًەغێن ڤبى ُەهی تػتب ئەًجبم ثضەم سْصێ چەّا صێ غێت ة ضبًبُی ثکەتي ؟
راضتە تّْ ًەغێی ص ئێک صەهضا ضەدکەیە ُەرصّّ الیێت سۆ یێ جیبّاز  ،صئێک صەهضا تّْ ًەێی صّّ ئبسفتٌب ثێژی ً ّ ،ەغێی ص
 .ئێک صەهضا صّّ تػتێ جیبّاز گُْـ لێجی  ،ئەگەر گُْـ لێجیژی ًەغێی لێ تێجگەُی
عەلل ّ جەضتێ هە ضٌْرەکێ صیبریکری یێ ُەی  ،ئێک ژ ّاًب ئەڤەیە  :ص ئێک صەهضا تّْ ًەغێی صّّ تػتێ جیبّاز ثکە ّ
ًەغێی ُسر ص صّّ تػتبژی ثکەیەڤە ص ئێک صەهضا ! ثەلێ ل ّەرزێ ثەُبرێ ُسارا گْل صُێٌە ڤەکرى ص ئێک غەڤضا ُ ،ەر ص ّێ
غەڤێضا ُسارەُب ثبلٌضە ژ ُێکێت سۆ صُێٌە صەرڤە ُ ،ەر ص ّی صەهیضا صلۆپێت ثبراًێ ل ئبضوبًی صثبرى ُ ،ەر ل ّی صەهیضا
ُسارەُب زارۆک ژ صایک صثي ُ ،ەر ل ّی صەهیضا لطەر رّّیێ رۆژێ ژهبرەیکب زۆر تەلیٌەڤە رّّصصەى ُ .ەر ل ّی صەهیضا ُسارەُب
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ثەرص ل عەضوبًی صکەڤٌە ضەر رّّیێ ُەیڤێ ُ ،ەر ل ّیضەهیضا ُسارەُب ثەچکە هبضی صُێٌە ضەر صًیبیێ ُ ،ەر ل ّی صەهیضا
 .ثبثەکی ثۆ جبرا ئێکی چبڤ ة زارۆکێ سۆ صکەڤیتي
غێرەک صچیتە راڤێ  ،کەضەکی صلێ ّی ژێ صصەت  ،ثبلٌضەک ثۆ ئێکەم جبر صەضت ة سْیٌضًێ صکەت  ،ـیلەک ل ًبڤ
صارضتبًەکێ ثۆ جبرا صّهبُیێ ُەًبضەیێ ُەلضهژیتي  ،لەلەرەغەک ُەّال ّێ چەًضێ صصەت تیڤکلێ ّێ گیسێ ثػکێٌیت یب
 .ڤەغبرصثّْ
ل جِەکی رۆژ غٌی یب صەرکەـتی  ،ل جِەکی یب ئبڤبصثیتي  ،زارۆکەک یێ ص سەّێضا ّ سەًّب صثیٌت  ّ ،ئێک صی یێ صثێژیت
ضپێضە ثبظ  .ل ًبڤ لەغێ هرۆڤی هلیبرەُب سبًە صهرى ّ ٌُضێ صی ژ صایک صثي  ،سیي صًبڤ لْلەیێي تەصا صچیت ّ صلێ تە
 .......لێضصەت  ،سبًەیێت هەژیێ تە ًبهب ثۆ ئێک ّ صّّ ـرێضکەى
 .....ئەضتێرەک صکػێتي
 .....ل عەضوبًب هەالئیکەت کەًیي یب لطەر لێڤێت ّاًب
 .ئەڤە ّ ُساراُب تػتێ صی ثێ کّْ تێکِەلی ئێک ّ صّّ ثجي یبى تێکجچي ة ـەرهبًب سْصێی صُێٌە کرى ّ توبم صثي
 ......ل ئێک صەهضا
"تّْ صپرضی  " :سْصێ چەّا صێ غێت ل ئێک صەهضا ڤبى ُەهی کبرا صکەتي ؟
ئەگەر ة ُْیری ضەدکەیە صەّر ّ ثەرێ سۆ گەلەک چێکریێ سْصێی صێ ثیٌی ّ چەًضیي غۆالژی صێ ثیٌی کّْ ص ئێک صەهضا
 .صُێٌە کرى
ٌُگی صێ ثبّرکەی ة ّێ چەًضێ سْصێی ُێسەکب ًێ ضٌْر یب ُەی صێ غێت ُەهی تػتب ثکەت ص ئێکضەهضا
 .ثۆ ًوًْە ضەدکە ئەّ رۆژا سْصێی  :ة ُەالتٌب ّێ ُەهی کەش ّ ُەهی تػت ل ئێک صەهضا رًّبُی صثیتي

 .صەهێ کەضەک ثۆ ُسارەُب سەلکی صئبسڤیتي ُەهیب گُْـ یێ لێی
ُ .ێسا کێػکرًب ئەرصی ص ئێک صەهضا ُەهی تػتب راصکێػیتي
ُەهی ئەڤ تػتە ژثەر ّاى یبضبیێت سْصێیٌە کّْ ّی صاًبیٌە  .ژثەر ٌُضێ چێکرًب ُەهی تػتب ص ئێک صەهضا  ،ة ئەًضازەیب
رًّبکرًب ُەهی تػتەکی ص ئێک صەهضا ،ة ئەًضازەیب ثیطتٌب ئبسفتٌێ کەضەکی ژ الیێ ُسارەُب سەلکی یێ گُْێ سۆ صایێ  ،ة
 .ئەًضازەیب کێػکرًب ُەهی تػتەکی ضەثەة ُێسا کێػکرًب ئەرصی  ،کبرەکێ ضبًبُیە
سْصێی ـرهبى کرص " ُەثە" صێ ُەثیت
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سْصایێ هەزى صثێژیت  (( :هە ُەر تػتەک ثڤێت  ،ئەم صثێژیي ُەثە ّ ئەّژی ئێکطەر صێ ُەثیت )) الٌذل 40 :
 .سْصێ چەًض ة ضبًبُی گْلەکێ صُێٌیتە ُەثًْێ ُ ،ەر ة ّێ ضبًبُیێژی ثِبرێ ئبهبصە صکەت
 .سْصێ چەًض ة ضبًبُی گەرصیلەیەکێ صزڤریٌیت ُ ،ەر ة ّێ ضبًبُیێ ُەضبرەکێ صزڤریٌیت
 .سْصێ چەًض ة ضبًبُی هرۆڤەکی ثشْصاى ثکەت ُەر ة ّێ ضبًبُیێ ُەهی هرۆڤب ثشْصاى صکەت
 .کبرێت ثچیک ضبًبُیٌە  ،کبرێ هەزى گراًي  ،ثەلێ ئەڤە ثۆ هە یب ّضبیە
 .ثۆسْصێی هەزى ّ ثچیک ّەکی ئێکي
 .ثۆ سْصێی کێن ّ زێضە ّەکی ئێکي
 .ثۆ سْصێی ئێک ّ ُسار جْصاُی ًیە
 .ثۆ سْصێی گراى ّ ضڤک جْصاُی ًیٌە
 .چًْکی سْصێ صثێژیت ُەثە ! ُەر تػتەکێ ّی ثڤێت صێ ُەثیت
 :ژثۆ تێگەُػتي ژ ثبثەتی ثال ًوًّْەکبصی ثۆتە ثێژم
 .تّْ سْێضەّاری ّ صغێی ثٌڤیطی ّ ثشْیٌی  ،ئبًکۆ پیتب رێک ثشەی ّغە ّ رضتب چێ صرّضت ثکەی
ًْکە ثێژە هي ئەگەر لەلەهەکی ثضەهەڤ تە تّْ ثٌڤیطی ئێک ! ضبًبُیترە یبى ُسار ؟
چ تػت  ،تە گۆت جْصاُیب ّاًب چیە ؟
چەّا عەزیسێ هي ؟ چەّا جْصاُی ًیٌە  ،ئێک ژ ّاًب ئێکە ّ یبصی ُسارە ؟
 .ثێ غک چ جیبّازی ًیٌە  ،ثۆ کەضەکی ثساًیت ثٌڤیطیت ئێک ّ ُسار چ جیبّازی ًیٌە تٌێ پیتەک ًەثیتي
 .ة ّی غکلی کّْ ًڤیطیٌب ئێک ژ ُسارێ ضبًبُیتریٌە  ،ئبًکۆ ًڤیطیٌب ُەزار ژ ئێکێ زەدوەتریٌە
ثبغە جیبّازی ژ ًبڤجەرا ًڤیطیٌب ّغب ثچّْک ّ هەزى صا ُەیە ؟ ئەرێ ّغب ثچّْک ژثەر ٌُضێ یب ثچْکە کّْ یب ضبًبُیە ،
 .یبًژی ّغب هەزى ژثەر ٌُضێ یب هەزًە کّْ ًڤیطیٌب ّێ یب لْرضە ؟ ُەرصّّک ضبًبُیٌە
ژ ڤێ ًوًّْب ضبًبُی ثۆهە صیبر صثیت کّْ  :ئەّ سْصایێ ژ ًەثًّْێ تػتب صُیٌیتە ثًّْی جْصاُیەک صًبڤجەرا هەزى ّ ثچیکی
 .صاًیە
 .چ گەرصیلەکێ یبى ُەضبرەکێ ،چ گْلەکێ چ ُسارەُب گْل ثۆ سْصێی یێکطبًي
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صەهێ سْصێی ـرهبى کرص ُەثە ُەر تػتەکێ ثڤێت صێ ُەثیت  ،سْصێ دەضجکەت چ ئێک صاًە یبى ُسار صاًە صێ ُیٌیتە
ُ .ەثًّْێ
سْصێ ئەگەر دەضجکەت هەزى صێ چێکەت ّ ثچْک ژی ،
 .ئێک گْلێ صێ ُیٌیتە ُەثًّْێ
 .صارەکێ صێ ُیٌیتە ُەثًّْێ
 .ثەُبرەکێ صێ ُیٌیتە ُەثًّْێ
 .ثەُەغتەکێ صێ ئیٌیتە ُەثًّْی
 .گەرصیلەیەکێ صێ ئیٌیتە ُەثًّْێ
 .پێػیەکێ صێ ئیٌیتە ُەثًّْێ
 .چیبیەکی صێ ئیٌیتە ُەثًّْێ
 .زەڤیەکێ صێ ئیٌیتە ُەثًّْێ
ّ .ەکی چەّا هلیبرا پێػیب صُیٌیتە ُەثًّْێ  ،هلیبرەُب ُەضبراژی صێ ُیٌیتە ُەثًّْێ
ُەهی ثۆ سْصێی یێکطبًي
ئەّ ـەرهبًێ ثکەت ثێژیت ُەثە ُەر تػتەکێ ثڤێت صێ ژ صایک ثیت ثێ ئێک ّ صّّ
صەهێ سْصێ ـەرهبًێ صکەت ُەثە چەّا صثیتي ؟
ئەگەر تّْ ثێژی ُەثە چ تػت ًبثیتي  ،ئەگەر ئەز ثجێژم ُەثە چ تػت ًبثیت  ،ئەگەر ئەم ُەرصّّک ژی پێکەڤە ثێژیي ُەثە
!! ُەر چ تػت ًبثیتي
ئەگەر ٌُضەک ئبر صصەضتێ هەصاثیت ثێژیي ثجە گْل ًبثیتێ ُ ،ێلکەیەک صصەضتێ هەصاثێت ثێژیٌێ ثجە ثبلٌضە ًبثیتێ ً ،ەغێت
 .ئێکطەر ثجیتە ثبلٌضە ّ ثفریتي
 .ضەدکەیٌە عەّرێت عەضوبًب ّ ثێژیي ثبراى ثجبرە  ،سۆ صلۆپەکژی ًبثبریت
ُ .بّاری صرەستبژی ثکەیي ثێژیٌێ ثجە ـێمی ًبثیتێ
! ئەم ُەرچەًضە صغێیي ثێژیي ُەثە ثەلێ چ تػت چێٌبثیت
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 .چًْکی ئبسفتٌب هە لضەڤ سبک ّ ئبڤێ ّ رۆژێ ّ ُەّای ّ صارا ًبسۆت ّ چ پێڤەًبُێت
 .چًْکی سْصاًێ ّاًب ئەم ًیٌە
 .چًْکی هە ئەّ چێٌەکریٌە

ثەلێ صارەک گُْێ سۆ ًبصەتە هە  ،چًْکی ئەّ پەلکێ ة ّێ صارێڤە هە راًەگرتیٌە  ،صەهێ ئەّ تۆڤەک ثّْ لٌبڤ ڤێ ئبسب
 ....تبری ئەم ًەثّْیي هە کرە ئەڤ صارا ٌُضا هەزى  ،ژثەر ٌُضێ ئەّ صار گُْێ سۆ ًبصەتەهە
ة گۆتٌب ُــەثــە ژ الیێ ثٌی ئبصەهی ڤە گێالش ژ پەلێ صرەستب گٌضۆر ژ ثیطتبًبصا ٌُ ،گڤیي ژ غبًێ سۆ صرّضت ًبثیتي ،
ُ .ەرّەکی چەّا ُێلک ًبثٌە ثبلٌضە ّ ًبـرى  ،ثەلێ ئەگەر سْصێ ثێژیتێ ُەثە صێ ُەثیت
 :چًْکی تە ضەرثبزی ًەکریە ّ پێ ًساًیت ُەهی ضْپبیەکی ـەرهبًضەکێ سۆ یێ ُەی

 .ـەرهبًضە ثێژیت راّەضتي ُەهی ضْپب صێ راّەضتیت
 .ـەرهبًضە ثێژیت ُەرى ُەهی ضْپب صێ چیتي
 .ـەرهبًضە ثێژیت ثکەڤٌە عەرصی ُەهی صێ کەڤي عەرصی
 .ـەرهبًضە ثێژیت ّەرى ُەهی صێ ئێي
چًْکی ئەّ ـەرهبًضێ ّی ضْپبییە ّ ُەهی گُْێ سۆ صصەًە ّی  ،ثەلێ ئەز ثچن ثێژهە ّاًب ُەڕى کەش ژ جِێ سۆ ًبچیت ،
ئەگەر ُبّار ثکەم ثێژم ّەرى ُەهی صێ کەًە کەًی  .چًْکی ئەز ـەرهبًضە ًیوە ئبسفتٌب هي ًبچیت ة چ تػتی  ،ثتٌێ ئبسفتٌب
 .ـەرهبًضێ دەلیمی لضەڤ ّاى تێتە ُەژهبرصى
ّەرە ژثەر رۆغٌبُیب ڤێ ًوًّْێ ضەدکە ڤی گەرصًّی  .صێ ثیٌی تٌێ گُْێ سۆ ثۆ ـەرهبًێ سْصێی راصگرى  ،چًْکی ضْلتبًێ ڤێ
.کۆغکێ ئەّە ُ .ەهی تػتەک گُْێ سۆ صصەتە ـەرهبًب ّی ّ ـەرهبًێ ّی جیجەجێ صکەى
 .لطەر عەرصی ل ئەضوبًب ُەر چی تػتێ ُەثیت ة رّسطەتب ّی صُێت ّ صچیت
 .ئەّ تػتێ ة گۆتٌب هە کّْ صثێژیي ُەثە رًّبصەتۆ ة ـرهبًب سْصێی ئێکطەر صُێتە رّصاى
.سْصێ صثێژیت ( ُــەثە! ) لطەر پەلێ صرەستب ـێمی صرّضت صثیت
 .سْصێ صثێژیت ( ُــەثە! ) ل ثبسچبصا گْل ڤەصثي
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 .سْصێ صثێژیت ( ُــەثە! ) ل غبًبصا ٌُگڤیي صرّضت صثیت
 .سْصێ صثێژیت ( ُــەثە! ) ل عەّراصا ثبراى صثبریت
 .سْصێ صثێژیت ( ُــەثە! ) کۆرپەلە ژ زکێ صایکێضا صرّضت صثت
 .سْصێ صثێژیت ( ُــەثە! ) ثەرگێ تۆڤب صصتەلیتي
 .سْصێ صثێژیت ( ُــەثە! ) سْصێ تۆڤێ تەلیْ صچەلیٌیت
 .سْصێ صثێژیت ( ُــەثە! ) ئەّ تۆڤ هەزى صثیت
 ........هەزى صثي هەزى صثي هەزى صثي
 .سْصێ صثێژیت ( ُــەثە! ) ئەّ صثي صرەستێت هەزى
ّ.اى صرەستب ـێمی لێ صرّضت صثیتي
ّ .اى ـێمیب تبم  ،ثێي  ،رەًگ  ،غێْێ سۆ ّەرصگرى
ُ .ەرتػتەکێ ُەثیت هبصەم سْصێ ثێژیت ُــەثە صێِێتەثًّْێ
 .ئەّ سْصاًێ ُەهی تػتیە سْصایێ هەیە
سْصایێ هەزى صثێژیت (( ثێ غک ُەر تػتەکێ ل عەضوبًب ّ عەرصی ُەًە یێ ّیٌە ُ ،ەهی هلکەچێ ّیٌە  ،ئەّ صرّضتکەرێ
عەضوبًب ّ ئەرصیە  ،صەهێ دەز ثتػتەکی ُەثیت ثتٌێ ـەرهبًێ صکەت ( ُــەثە) صێ ُەثیتي )) الجمرە 117_116
سْصایێ هەزى صثێژیت  ((:ل عەضوبًب ّ ئەرصی ُەر کەضەکێ ُەثیت یێ ّیە ُەهی هلکەچی ـەرهبًێت ّیٌە )) الرّم 26
ُەرّضب صثێژیت  ((:ثبظ ثساًي ُەر تػتەکێ ُەثیت ل عەضوبًب ّ ئەرصی یێ اللَ یە )) یًْص 55
ثــۆچــی سْصێ ثۆ ثەرُەم ئیٌبًب ـــیمـی صارا صرّضت صکــەت ؟

چ پێضڤی صکەتي  ،هبًە ؟ پػتی سْصێی ڤیبی ضێڤەکێ ثەرُەم ثیٌیت چ پێضڤی ة صارا ضێڤێ صکەتي ؟
 .سۆ ضێڤژی صغیب ّەکی ثبراًێ ژ ُەّرا ثِێتە سبرێ  ،یبًژی ئێکطەر صرّضت ثجیتي
ثۆچی سْصێ ثۆ ثەرُەهئیٌبًب ضێڤەکێ صارەکێ صرّضت صکەتي ؟
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 .ضەدکێ ڤێ جبرێ ثراضتی تە پرضیبرەکب تًْضتر گۆتە هي  ،ثەلێ ئەژی صێ ثەرضڤەکب تًْض صەهەڤە
ّەکی صەڤ تەژی یب رّّى سْصێ ثۆ ثەرُەم ئیٌبًب غیری پێضڤی ة پەزی ًیە ّ ثۆ ثەرُەم ئیٌبًب ٌُگڤیٌی پێضڤی ة هێػەکب
ٌُ .گڤیٌی ًیە ُ .ەرّضبژی ثۆ ثەرُەم ئیٌبًب ضێڤێ پێضڤی ة صارا ضێڤێ ًیە
 .ئەگەر سْصێی ڤیبثب ضێڤێ صا ثێ صار  ّ ،غیری ثێ پەز ّ ٌُگڤیٌی صاثێ هێػب ٌُگڤیٌی ثەرُەم ئیٌی
صثیت سْصێی ّضب ثۆهە چێکرثب ضپێضێ غیػەکێ غیری یێ ئبهبصەکری ل ثەر صەرگەُێ هبلێ ثب ثێ کّْ ئەم ثساًیي ژ کیڤە ُبتیە
!
 ّ ....تػتەکێ ئبضبى ثّْ سْصێ ثبراًب ٌُگڤیٌی ژ ئبضوبًب ثۆهە ثجبریٌیت
.ثەلێ سْصێ ّضب ًبکەتي ،ثەلکی ُەر تػتەکێ ثەرُەم ثیٌیت ژ رێکب چەًضیي ُۆکبرا پێػکێػی هە صکەتي
ثبغە ئەڤە ثۆچی ؟
ثۆچی سْصێ ة ّی غێْازی ثەرُەم ًبئیٌیت ؟
! ُـــەهــی تػتەکی ضەثەة ( ُــۆکبر )ەکێ ُــەی
ثێ غک صرّضت کرًب ُەهی تػتب ٌُضەک ضەثەة ژ ڤێ صًّیبیێ ژ صەڤ سْصێی یێ ُبتیٌە ثەرُەم ئیٌبى  ،ضەثەثێ تبیجەتێ
 .سۆیێ ُەی
ئەم ژ ڤێ صًّیبیێ ثۆ ًبضیٌب سْصێی ضەدضکەیٌە ئەّ تػتێ سْصێی چێکریي  ،ژثەر ّاًب ئەم تێضگەُیي کب چێکەرێ هە چ
 .سْصێیەکێ هەزًە
 .ئەگەر سْصێی ثێ ضەثەة هجبغر ژ ًەثًْێ تػت ُیٌبثبًە ُەثًّْێ ٌُگی هە ة ڤی راصەی ژ هەزًبتیب سْصێی تێٌەصگەُػتیي
ثۆ ًوًّْە ئەگەر ضێڤەک ئەگەر ثۆ ثەرُەم ئیٌبًب ضێڤەکێ ثجێ صارەکێ ئەڤە هە ًەصزاًی ئەّ غەکرێ صًبڤ ڤێ ضێڤێضا ة چ
 .رێکەک چێجیە

هرۆڤ ُەر چەًض ُەّال ثضەتي ژ صارا هێس ّ کْرضی ّ ٌُضەک تػتێ ضبصە صرّضت ثکەتي  ،ثەلێ ضەدکێ ! سْصایێ تە ژ ّاًب
 .صارا ( گێالش ّ ٌُبر ّ ضێڤ ُ.......تض ) صُیٌیتە صەرێ
ًساًن دەتب ًْکە تە جبرەکێ لەلەک ژ صارەکب گێالضێ صایە ّ تبم کریێ ! کب جبرەکێ ّەثکە ! ثەش ُػیبر ثی ًەچیتە سبرێ ثۆ
ًبڤ هەعیضێ ً ،ەک تٌێ تبهەکب ّەکی گێالضێ ًبصەتي تّْ صێ تبهەکب تەدل ُەضت پێکەی ژ صەڤێ سۆ  ،ثەلێ ئەّ صارا رەق
ّ .تبل گێالضێ غریي ّ ثتبم ژێ چێضثي
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 .ئەگەر سْصێی ژ ّێ صارا تەدل ـێمیەکێ غریي چێٌەکرثب ئەڤ هْعجیسا هەزى تە ًەصصیت ژ هەزًبتیب سْصێی تێٌەصگەُػتیي
ُەرّضب ٌُگی هە ًەصغیبى ڤێ ثێژیي ( ئەی سْصایێ هەزى تْ ٌُضێ صلۆڤبًی ژ صارێ رەق ثۆهە ـێمیێ ة تبم ّ غریي ثەرُەم
) صئیٌی
ُسرا سۆ ص غیرێ گیبًەّەرا ثکەڤە  ،ئەّ غیری ُْضب یێ پبلژ ژ زکێ چێال ّ هەر ّ ثسًب ژ ًبڤجەرا سْیٌێ ّ ئەّ گیبیێ ّێ
 .سبری ّ پبغی ّێ ُەرش کری صثیتە پبغەرۆ ئەّ تێتە صەرڤە ّ ژ ًبڤجەرا ئبڤ ٌُضەک تػتێ صی ئەڤ غیرە ثۆهە چێضثیتي
ئەگەر سْصێ صرێکب گیبًەّەرا غیر صرّضت ًەکرثب هە ئەڤ کریبرە ًەصصیت ًْ ،کە تّْ ًبثێژی ثەرُەم ئیٌبًب ڤی غیری
هْعجیسەکب هەزًە ؟

تە سەم ًەثیت ًبثێژهە تە ٌُضەک ٌُضەک دەلەـی ّ ٌُضەک گیبی کۆم ثکە صگەل ئبڤێ تێکِەل ثە ضەدکێ تبهب ّێ یب چەّایە
؟
ّ لطەر ٌُگڤیٌی چ صثێژی ؟ سْصێی هێػەکب ٌُگڤیٌی یب ُەگرا ژەُراّی کریە ضەثەة ثۆ چێکرًب ٌُگڤیٌەکێ غریي کّْ غیفبیە
 .ثۆ چەًضیي ًەضبسیب
ئەگەر تە زاًیبری ل ضەر ٌُگڤیٌی ًەثبى  ،چ جبرا تّْ ُسر ًەصکرص ئەڤ غریٌیە ژ زیٌضەّەرەکێ ژەُراّی ّەکی هێػەکب
ٌُ .گڤیٌی صرّضت صثیت ؟ ثێ غک تە پێػجیٌی ًەصکر
ُ .ەرّەک چەّا تە ُسر ًەصکر گێالضژ صارەکێ رەق ثەرُەم ثِێتي
غیرێ ضپی ژ چێلەکێ یبى هەرەکێ یبى ثسًەکێ ثەرُەم صُێتي ُ ،ەرّضب چ جبرا تە ُسر ًەصکر ٌُگڤیي ة ضەثەة هێػب
ٌُ .گڤیٌی ثەرُەم صئێتي
ًْکە صا ثچیٌە صەؾ ثبلٌضا  ،سْصێ صغیب ڤبى ثبلٌضێ جبى ژ ئبضوبًی راگریتي  ،هجبغر ژ ًەثًّْێ ثِیٌیتە ثًْێ  ،ثەلێ ٌُگی
کەش ُبتٌە صەرەڤب تێػکێت ثلجلەکێ جبى ژ ًبڤ ُێکەکب ثێ رح ًەصثیٌی ٌُ ،گی هە ًەصصیت ة ـرهبًب سْصێی چەّا ُێلکێت
 .جیبّاز صثٌە ثلجلێت کلک صرێژ  ،کۆترێ جبى ً ،ەّرەضی ضپی  ،تبّضێ رەًگیي  ،هریػک
ُسر ژ ُەهی سْراصًب ثکەڤە  ،ضەدکە گْلێت گەًوی  ،پەتبتب  ،ـبضۆلیب  ،تریێ ًبڤ ثیطتبًب  ،سْصێی ثۆ ثەرُەم ئیٌبًب
ُ .ەهی ڤبى تػتب ئبر ّ ئبڤ ّ ُەّا یێ کریە ضەثەة
ئبر ّ ئبڤ ّ ُەّایەک کّْ سۆژی ًٌبضي  ّ ،هەژی ًٌبضي ّ ًساًي کب گەصا هە چ پێضڤێت ،یێ ثْیٌە ضەثەة ثۆ ثەرُەم ئیٌبًب
ُەهی ڤبى سۆراکب
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ًْکە صا ئەم ضەدکەیٌە ئێک ئێک ژ ئبر ّئبڤ ّ ُەّای  ،پػتی ٌُگی جبرەکبصی ّ ُسار جبرێ صی لێکۆلیٌەڤێ ثکەیي ل ضەر
ـێمیب  ،هذبّلێ ثکەیي ثساًیي اللَ چ صرّضتکەرەکە  ،ئەگەر ًەثًْب ڤبى هْعجیسا ًەثبیە ژ ڤبى ضەثەثێت ضبصە ٌُضی ًْکە ة
 .چبکی سْصایێ سۆ هە ًەصًبضی ّ ة ضیفبتێ ّی ًەصگەُػتیي
ثـبغـترە ضـەثەة ( ُۆکبر ) ُـەًـە
ًْکە چ غک تێضا ًیٌە پرضیبرەکب ُْضب یب ص هەژیێتەصا  :ئەگەر ئەڤ ضەثەثە ًەثبًە  ،ضێڤ ّ ُەهی سْارصًێ صی ئێکطەر
ثەرُەم ُبتجبى هْعجیسە هەزًتر ًەصثّْى ؟
! ًەسێر
 .صەضت پێکێ صرّضت ثًّْب ضێڤەکێ ئێکطەر ژ صەؾ سۆ صا تە ضەرضبم کەتي ژ پێع چبڤێتە تػتەک ثبّرپێکری ًەصثّْ
 .ثۆ جبرا صّّیێ ُەر ئەّ تػت رّّصاثب صا ُەر تػتەک ضەیر ثی صەڤ تە ثەلێ کێوتر ژ جبرا ئێکێ
ثۆ جبرا ضێیێ گەلەک کێوتر صا تْغی هەًضەُۆظ ثی
 ......ثۆ جبرا چبرێ کێوتر ّ کێوتر
ثۆ جبرا ضەصێ چێجًْب ڤێ ضێڤێ ة ڤی غێْەی چ گرًگی ًەصثّْ لضەڤ تە ٌُ ،گی صا ثێژی ( ئەڤ تػتە ُْضب صثي  ،چەّا صثیت
 ،صثیت ڤێجب ) تە ًەصزاًی سْصێ ة چ غکلەکی ضێڤێ ثەرُەم صئیٌیت ُەر ژثەر ٌُضێ تە دەزًەصکر ّ هذبّلە تە ًەصکر ّی
 .ثٌیبضی
چًْکی ُەهی ّەرزێ ثەُبرێ  ،صارێت ُػک جبرەکبصی غیي صثٌەڤە ّ ضێڤێ ة تبم ژ ضەر پەلێ صارا ثەرُەم صئێٌەڤە  ،ثیٌیٌب
"ُەهی ڤبى تػتب لۆًبغ ة لۆًبغ صێ ُەّال صەی ثساًی سْصێ چەّا ضێڤێ ثەرُەم صئیٌیت ؟
 .ثبغترە کّْ ضەثەثێت ُەیي
ژ راضتی ضەثەثە ُەر ژثەر ڤێ چەًضێ یێ ُەیي  ،صا هرۆڤ ثجیٌیت لۆًبغ ة لۆًبغ ژ سْصایێ هەزى ُْیرثیتەڤە  .چًْکی ُەهی
ئەڤ کرصارێ جْاًبًە  ،ثەرُەم ُبتٌب ـێمی ژ صارەکب رەق ّ ُػک ُبتٌە صەرا غیری ژ چێلەکێ  ،چێجًّْب ٌُگڤیٌی ژ هێع
ُ .ەًگڤیٌەکب ثچیک  ،غبیەت صەرەێ ًُْەرێ سْصێیٌە  ،ثبغتریي تػتي ثۆ ًبضیٌب سْصێی هەزى

ئەّ کەضێ ًبهێت پبصغبیب صئیٌي ّ صثەى
یب رّّى ّ ئبغکەرایە ژصەڤ تە  ،صەهێ پبصغبیب صڤێت صیبریب ثۆ کەضەکی ـرێکەت صصەتەڤە سسهەتکبرەکی ّ ئەّ صێ ثۆ ـرێکەت
 ..چًْکی ًبگًْجیت ژ غبى ّ غەّکەتێ پبغبی ثشۆ ثچیت ّاى صیبریب ثۆ ثجەت
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صثێژى ژ کەڤٌضا کەضەک ُەثی گەلەکێ ُەژار ثی  .رۆژەکێ صەرگەُێ هبال ّی ُبتە لْتبى ّ ،ی صەرگەُـ کرەڤە ّ ،ی کی
ثجیٌیت ! زەالهەکێ ًەًبش کّْ صەضتێ ّی یێ پر ثّْ ژ صیبریێت جۆراّ جۆر ّ ثٌرر  ،ئەّ زەالهەکێ ثِێس ّ جبى ثی ! زەالهێ
ُ :ەژار پێ هەًضەُۆظ ثّْ ّ گۆتێ
لْرثبى ُیي کیٌە ؟ _
ًەًبضەکەی گۆت  :پبغبی ئەز یێ ـرێکرین  ،ة ـرهبًب ّی ئەڤ صیبریە ژ سسیٌێ یێ ثۆتە ُبتیي  ،ڤبًە ّەرگرە ّ پێضڤیێ سۆ
 .پێضاثیي ثکە

ّی ُەژاری ٌُض کەیڤ سۆظ ثّْ ة ڤێ رّصاًێ سۆ ُبڤێتە ثەر پێیێ ّی زەالهی ّ ل ثبّەظ کر ّ صەضت کر ة هبچکرًب صەضت ّ
 .لبچێت ّی  .ضْپبضیب ّی کر  ،ة چەًضیي پەیڤێت ثریمەصار پێ ُەلضاصاى کر ة ّی ًەًبضی
ئەّ کەضێ پبغبی ـرێکری  :ثەرێس ! تّْ صزاًی چ کبر صکەی ! ئەز تٌێ ئەّم یێ پبغبی ئەز ـرێکرین ئەّ کەضێ پێضڤیە تّْ
ضْپبضیب ّی ثکەی پبصغبیێ هەزًێ هەیە ! ضْپبضیب پبصغبی ثکە  ،ضْپبضیب سەزیٌێت ّی ثکە  ،ثەدطێ ثەسػٌضەیب ّی ثکە .
 .رێسێ لێ ثگرە ّ گُْێ سۆ ثضە ـەرهبًێت ّی  ،ئەڤ صیبریێت ة ًرر تٌێ ئەّ صغێت ثضەتەتە
 :ئەّ کەضێ ُەژار کەضەکێ ة عبلل ثّْ  ،صەهێ گُْـ لڤبى ئبسفتٌب ثی ُەضتب ضەر پێیب ّ گۆت
ُەرثژی ثۆ تە ! ثراضتی ًێرصراّێ پبصغبی صڤێت ُْضب ثي  .هي ژ سۆغیب ُبظ سۆ ًەهب  .تە ئەز ُػیبر کرهەڤە  .ئەگەر _
ّضب ًەثبیە ة ضەدکرًەکب ضبصە صا ثۆهي صیبر ثیت کّْ صیبری یێ تە ًیٌە  ،کەضەکێ ّەکی تە ثێ غک سْصاًێ چ سەزیٌب ًیٌە
 .یێ ة ڤی غێْەی  .ئەڤە یێ پبصغبیٌە
ثێ غک ئەز رێسێ لتە صگرم ّضْپبضیب تە صکەم  ،ثەلێ کەضێ ضەرەکی کّْ ئەز ضْپبضیب ّی ثکەم پبصغبیە  ،ژ ئەڤرۆ پێڤە
ُ .ەرگبڤ صێ ُسر ص سەزیٌێت ّیضاکەم  ،ضْپبضیێت هي صێ ُەر ثۆ ّی ثي
 .ة غەڤ ّ رۆژ پێضڤیێ ژیبًب سۆ صێ ژ ّی سْازم  ،ژ ئەڤرۆ پێڤە ُەر صیبریەکبصی ثۆهي ثِێت صێ ة یێ پبصغبی ُەژهبر کەم
چًْکی ئەڤ ّ ەالتە ُەهی  ،ئەڤ چیبیە ُەهی ّ ئبضوبى ّزەڤی ئەّێ صًبڤ ّاًب صا ُەی ُەهی یێ ضْلتبًێ ثەسػٌضەیە
پػتی ٌُگی ُەر ئەّ کەضێ ُبتیە ـرێکرى چەًضیي صیبریێت صی یێ ة ًرر ّەرگرتي ّ ئەّ ُەژارێ ثەری ٌُگی صیبری صاًە
 .چەًضیي ُەژارێ صی
 .ئێک ژّاى ُەژارا گەلەک ضْپبضیب ّی کەضی کرص ة ئبسفتٌێ جْاى
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ّی کەضیع ة ّی غێْەی گۆتە ّی ُەژاری ئەڤە صیبریێ ّی ًیٌە ثەلکْ ة ـەرهبًب پبصغبی ژ سەزیٌێ یێ ثۆ ُبتیي  ،ثەلێ
ئەڤ ـەلیرە ّەکی یێ صی یێ ة عبلل ًەثّْ ّ گۆت  :تّْ ثەدطێ کی پبصغبی صکەی  ،هي صەگەُـ یێ ڤەکری چبڤێ هي تّْ یێ
 .صیتی  .ئەگەر ئەّ پبصغب ُەثبیە ئەّ ثشۆ صا ئێت صیبریب ئیٌیت

ئەز ڤبى تػتێ ة ًرر ژ صەضتێ تە صثیٌن ژ تە زێضەتر کەضێ صی ًبًیبضن ضْپبضیب کەضێ صی ًبکەم  ،ئەگەر هي ثبّری ة ّێ
! چەًضێ ًەثیت ئەّا ثچبڤێ سۆ صثیٌن  ،پب ثبّر ة چ ثکەم  ،پبصغب ّ هبغب ًیٌە ّ هي ثبّری پێ ًیە
! چیرۆک کۆتبی ُبت ثال ًْکە ثساًیي چ ـێرثّْیي ژڤێ چیرۆکی
ئەّ صارێت ژ رێکب پەلکێت ّاًب ـێمیێ جۆراّ جۆر صصەًە هە ُەر ّەکی ّی کەضی ًە یێ پبصغبی ـرێکری صیبریب ثضەتە ّی
ُ .ەژاری
سْصایێ هەزى ثرێکب ّاى صاڕا ژ سەزێٌب سۆ صیبریێ سۆ صصەتە هە .هرۆڤ ژی ثەغەک ژ ّاًب ّەکی ُەژارێ ئێکێ تێضگەُي ّ ئەّ
 .کەضی صًیبضي یێ صیبری ثۆ ـرێکری ّ ضْپبضیب ّی صکەى
ثەغەکێ صی یێ هرۆڤبى صثێژى  (( :ئەز چ پبصغبیب ًبثیٌن ئەز تٌێ صارا صثیٌن ثچبڤێ سۆ  ،ئەّ صارێ ـێمی ثەرُەم صئیٌي .
)) ئەڤە رّصاًەکب ضرّغتیە
ُەرّەکی کەضێ ًبڤ چیرۆکێ تٌێ ّی کەضی صًیبضیت یێ صیبری صایێ تٌێ ثبّر ثْاًب صکەتي ،سْصاًێ راضتەلیٌە یێ ّاى صیبریب
ًٌبضیت ّ ثبّری پێ ًیٌە  .صگەل ّێ چەًضێ کّْ سْصایێ هە سْصاًێ گەرصًّی ّ هەزى ّضْلتبًێ جیِبًێیە ً ،یعوەتێ سۆ یێ
 .جۆراّ جۆر ة رێکب ُۆکبرێت جْصا ثۆ هە ـرێضکەتي

ئێک ژ ّاى ُۆکبرا صارى ّ ،ەکی ّی کەضێ یێ ص چیرۆکێ کّْ پبصغبی ـرێکری کّْ گۆتیێ  " :ضْپبضیب پبصغبی ثکە ّ ُسر ص
" سەزیٌێت ّی ثکە ثەدطێ صلۆڤبًیب ّی ثکە  ،رێسێ لێ ثگرە گُْێ سۆ ثضەّی ! تٌێ ئەّ صغێت ڤبى صیبریب ثۆتە ـرێکەتي
ّاًب صڤێت ثێژًە هە  :ئەز تٌێ صارەکن  ،صارەکب ئبضبیی  ،رەگێ هي یێ صًبڤ ئبسەکب تبری ثژلی ئبڤەکب لْر چ سْارصًێ صی هي
! ًیٌە
ً .ە هي عەلل ُەیە ًە ُێس ُ ّ ،ەّە ًٌبضن ڤێجب چەّا ثساًن ُیي دەظ چ صکەى یبى گەصا ُەّە ّ زهبًێ ُەّە چ پێشۆغە
ً .ساًن ـێمیێ هي چ هفبی صگەُیٌیتە ُەّە
 .تبم چیە  ،ثێِي چیە  ،رەًگ چیە  ،غکل چیە  ،تیڤکل چیە ً ،بڤک چیە  ،ڤیتبهیي چیە  ،چ تػتی ًساًن
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 .صرّضتکرًب ڤبى تػتب ژصەؾ هي تػتەکی ؼێر هعمْلە ّ ئەز ًەغێن ثکەم  ،ئەز تٌێ یێ ثّْین ضەثەثەک
ڤێجب تٌێ چڤێ ُەّە لوي ثیت ّهي ثپبرێسى  ،رەـتبرێ ُەّە ثال ثبظ ثیت صگەل هي  ،ثەلێ پێضڤی ًبکەت ضْپبضیب هي ثکەى !
 .ـێمی ّەکی گێالش ّ ٌُبر ّ ضێڤٌُ ،.......ضەک تػت ًیٌە ژ ُێسا هي صاثیت ّاًب چێجکەم
ئەڤە ُەهی کۆهەکب صیبریبیە سْصایێ ُەّە ة صەضتێ هي یێ گەُبًضیٌە ُەّە  .ضْپبضیب ّی ثکەى ّ زکرێ ّی ثکەى  ،چ جبرا
 .سْصایێ سۆ ژثیر ًەکەى کّْ ثڤی غێْەی ـێمیێ ثتبم صصەتە ُەّە
ّ .....ەکی کۆالرێ کّْ گەلەک جبرا ة ثەلگێت هي سۆ صاصصەت سْ ُەلضّاضیت ُ ،یٌژی سۆ ثوي ُەلٌەّاضي
سْاصایێ هەزى صثێژیت  ((:هە ة ضەثەة ئبڤێ چەًضیي ثبسێت سْرهەی ّثیطتبًێ ـێمی یێ جْصا جْصا ثۆ ُەّە یێ چێکریٌە ،
ژ ٌُضەکب صسۆى )) الوْهٌْى 19 :
ُەرّضب صثێژیت (( ثال ثەًی ئبصەم ضەدکەتە سْراًب سۆ ّ ُسر تێضاثکەتي  ،ثێ غک هە ثبراى یب ثۆ ثبراًضی سبرێ ئەّژی چ
ثبراًضًەک  .پبغی هە ئەرص ثۆ غەق غەق کرص ّ رّەک تێضا غیي ثّْ ٌُ ،گی صەسل ّ صاى تێضا غیي ثّْ ّ ،تری ّ کەضکبتی ّ
زەیتْى ّ صار سْرهەژی  ،ثبسچێ سْرهەی  ،چەًضیي جۆرێ ـێمی صگەل ّی گژ ّگیبیێ کّْ ئبژەل صسۆى )) عجص 32_24 :
ئەگەر سْصێی هە چێکریٌە  ،ضرّغت چ صکەتي ؟
ژ ڤێ پەرتْکێ پەیڤب ضرّغت ثۆ جبرا ئێکێ ژ کۆتبیب ثەغێ ثەری ًْکە ثکبرئیٌب  .صگەل ٌُضێضا پەیڤەکب ثەرثالڤە لطەر
 .ئەزهبًێ گەلەک کەضب
ثۆ ًوًّْە صًبڤ گەلەک ـلێوب صثێژیت  " :ئێک ژ ڤبى کرصارا کّْ ُبتیە ئەًجبم صاى ضرّغتە ُەتب ُبتجیتە رّصاى  ،ـریٌب
 " .ثبلٌضا ژ ئبضوبًی ضرّغتی یب ّەلێ کری ثفرى
! ضرّغتی ثبلێت هەزى یێ صایٌە ثبلٌضاى دەتب ثفرى
 ....ئەرێ تٌێ ثبل صاًیێ ؟ ضرّغتی پەرێت ة ثبلێت ّاًب ڤەًیطبًضی کّْ ئەلل ًەغێت تەلەثْلێ ثکەتي
" ......تٌێ پەر صایٌێ ؟ " ضرّغتی
 :ثۆ ًوًّْە ص ریکالهبًضا
! ئەڤ زەیتێ زەیتًْی یێ هە ثەدص کری هْعجیسەکب ضرّغتیە ُ ،ەتب ثػێیي ثشۆى"
ئەڤ هْعجیسا ضرّغت گەلەکب ثبغە ثۆ ُەّە  ،ثتبیجەتی ئەڤ ثەرُەهێ هە ّەکی یێ کبرگێ صی ًیە  ،یێ ُەرزاى ّ ثبغە
 ....ئەّا لطەر هە ثّْ هە گۆت
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"! زەیتب زەیتًْی هْعجیسا ضرّغتیە
 .ثۆ ًوًّْە ژ ّاًێت زاًطتی  :گەلەک ثبغە زارۆک  ،ئەڤرۆ صێ ثەدطێ رّصاًەکب ضرّغتی کەى ئەّژی ثبریٌب ثبراًێ
 .......صثێژى ثەری ّێ رّصاًێ رّصاًەکب ضرّغتیب صی یب ُەی ئەّژی ثریطی یبى ُەّرە ثریطی
 .....یب ئبغکرایە
 .یب ئبغکرایە ! صەضت پێکێ ثریطی پبغی ثبراى
! هرۆڤ ضەرضْرهبى صثیت ة کبرێت ضرّغتی
ثۆ ًوًّْە ژ گەلەک گۆڤبرێت زاًطتی ّ هێژّّی ّ جْگراـیب ّ صاُێٌبًبصا :ئێک ژ تػتێ ضەیر یێ ضرّغتی ،
ئێک ژ تػتێت ضەرضْرُێٌەرێ ضرّغتی  ،تەڤٌپیرۆغکە ( جبلجبۆکەیە )  ،ص ژهبرا ڤێجبرێضا ئێک ژ تػتێ ُەرە گرًگ یێ
! ضرّغتی صێ ثەدص کەیي
 .صەهێ ُەّە ثبثەت ڤەسْیٌض ضەدکەًە ّێٌبژی ! ُەتب ة چبڤێ سۆ تػتێ ضەرضْرُێٌەر یێ ضرّغتی ثجیٌي
هێرّّیەکبى  ،کەًؽەر ُ ..... ،ەهی ضرّغتی یێ ُیٌبیٌە ُەثًّْێ  ،چ تػتێ ُەیە یێ کێن ثیت  ،صلێ هرۆڤی ڤەثکەت
! .....ثبظ ثشیٌەڤە ـێری تػتێ ضرّغتی ثجي
 :ثۆ ًوًّْە ئبسفتٌێ پرۆـیطۆرا کّْ گەلەک جبرا ص ًْچەیبى صەرصکەڤي
" ........ل صڤ ّاى یبضبیێت ضرّغتی کّْ ُەًە  ،صەهێ ئەم صُێیي صیڤضاچًْێ ثۆ صکەیي صێ رّّرّّی
:ثۆ ًوًّْە ژ ثەغێ ًْچەیبى ژ گۆڤبرا صا
! ضەرکرصێ هەزى ّ ثرێس یێ هە ژ ئبسفتٌەکب سۆ گۆت  :ثال لەصرێ ّێ ًیعەهەتب زێضە یب ضرّغتی صایەهە ثساًیي
 .پێضڤیە ضرّغتی ثپبرێسیي
 .دەژ ضرّغتی ثکەیي
 .ضْپبضیب ضرّغتی ثکەیي
 .عەغمب صایکە ضرّغتی هە ثطۆژیتي
! ضەدکێ ضرّغت دەغوە صکەتي! صایکە ضرّغت تە ئەم یێ ُیٌبیٌە ُەثًّْێ
! ئەی سْصێ ! تّْ ثێژی ئەڤ ضرّغتە چ ثیتي
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!ُەر ثراضتی ضرّغت چیە ؟
ئەم صثێژیٌێ صایک  ،تّْ ثێژی زی صاى عەهر ثجیت  ،رەئیب ّە ثبغتر ًیە ثێژیٌێ صاپیر ثبغتر ثیت ؟ تّْ چ صثێژی " صاپیرە
ضرّغت ؟" تە زاًیبری لطەر ُەًە  ،ضرّغت چیە ؟
ضــرّغــت چــیە ؟
ُەهی کەش صزاًیت صەهێ هە گۆت ضرّغت گەلەک تػت صئێٌە ثیرا ّی ٌُ ،ضی ٌُض زێضەًە ئەگەر ُەهیب ثێژیي ژ ُسار پەرتْکێ
ُْ .ضب جِێ ّاى ًبثیتەڤە
 .......ئەضوبًب  ،صەریبیب ،صارضتبًب  ،تیڤکلێ ئەرصی  ،چیبیب  ،ثیطتبًب
 ......ثبلٌضا  ،هێرّّیب  ،ئەضپب  ،ـیال  ،ثۆلب  ،هبضیب
.......صارا  ،پەلێ صارا  ،ـێمی  ،تۆڤی  ،گْال ،
 .....ثریطیب  ،عەّرا  ،ثبراى ّ ثەـر
ئبر  ،لن  ،ثەرصا....ا
ضرّغت ُەهی ڤی تػتی صگریتەڤە یێ ل صەّرّثەرێ هە.
ثەلێ ّەکی هە ثەری ًْک ثەدص کری  ،ة غێْەکی ثەدطێ ضرّغتی صُێتە کرى کّْ صثی زیٌضەّەرەک ثیتي ژ صەرڤەی ئەڤبى
 .تػتب ثیتي
" هْعجیسا ضرّغتی "
" صایکە ضرّغت "
" یبضبیێت ضرّغتی"
"ضرّغتی ّەلێکر"
" کبریگەریب ضرّغتی "
ئەڤ تػتێ هە گۆتی ثەدص ژ کەضەکی صُێتە کرى ّ ،ضب صیبر صثیت کەضەک یێ ُەی ثٌبڤێ ضرّغتی  ،یبى صایکە ضرّغت ،
یبى ُەر ًبڤەکێ صی  ،صێ غێت کبرێت عەجبئیت ثکەتٌْ یبضبیب صاثٌێت.
ل جِەکی سەلەتی یب ُەی  ،صا ثساًیي ژ کیڤەیە ؟
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ئەگەر ژتە ثپرضن کێ ئەڤ ّێٌە چێکریە ؟ صێ ثێژی ـالى ًیگبر کێػی )  .ئەڤ ًڤیطیٌە کێ ًڤیطیە ؟ ثێ غک ًبثێژی ئەڤ
) ًڤیطیٌە ژصەڤ سۆ یب ُبتیە ًڤیطیي  ،صێ ثێژی ـالى کەضی یێ ل ّێرێ ریٌػتی یب ًڤیطی...
ثەلێ چ جبرا ًبثێژی چ کەضی ئەّ ّێٌە چێٌەکریە ّ ئەّ ًڤیطیي ثشۆ یب ُبتیە ًڤیطیي )  ،چًْکی ًبچێجیت ّێٌەی ثێ ًیگبر
کێع ثِێتە چێکرى یبى ًڤیطیٌەک ثێ ًڤیطەر  ......صزاًن ژ ئبسفتٌێ هي تێگەُػتی  ،ثەلێ چٌکی ثبثەت یێ گرًگە صێ
ًوًّْەکێ ئیٌوەڤە.
ثال ل ڤێرە ثٌڤیطٌیي ( ثبلٌضە ) ّ ،ێٌەکی ثبلٌضەی ژی چێجکەیي  .پػتی ٌُگی صێ پرضیبرێ کەیي.
کێ ئەڤە ًڤیطی ؟ کێ ئەڤ ّێٌە چێکر ؟
ثەرضڤ ً :ڤیطەری ًڤیطی ً ،یگبرکێػی ّێٌە چێکر.
پب ثبغە ئەّ ثلجلێ ثچیک یێ ُبتە ًسیک پەًجەرێ ثەری صەهەکی کێن ئەّ غۆال کێیە ؟
ئەگەر ثێژیي ُەرصثیت ًڤیطیٌەکە ًڤیطەرەکی یب ًڤیطی ّ ًیگبر کێػی ّێٌە یێ چێکری  ،ئەڤە چەّا صثیت ثلجلەکێ ژ صەرەڤە
ژصەڤ سۆ چێججیت  ّ ،ئەّ ثشۆ ثفریتي ؟
صثیت ئەّژی کەضەکی چێکرثیتي..
تْ لەزێ ًەکە ژ ثەرضڤێ!
ّەرە یبریەکب ضیشْری ثکەیي!
 :ژ صەرڤە ثبلٌضەک یێ ُەی  .صێ ل صیڤ سْصاًێ ّی ثبلٌضەی چیي  .ل صەضپێکی ّەکی ُەهی لێکۆلیٌەڤب ُەهی ئەگەرا ثێژیي
 .ژ صەڤ سۆ یێ ُبتیە صرّضت کرى _1
 .ة رێکەـت ( ضْتفە) یێ صرّضت ثی _2
 .ضرّغتی ئەّ یێ ُیٌبیە ُەثًّْێ _3
 .ئێکە ژ ّاى زیٌضەّەرا سْصێی ئیٌبیە ُەثًّْێ _ 4
 .تە چ ئەگەرێ صی ُەًە ؟ ئەز ثێژم ژ ثلی ڤبى چبر ئەگەرا چ ئەگەرێ صی ًیٌە
 .صێ ثبظ صا ئێک ئێکە صەضت پێ ثکەیي ّ لێکۆلیٌەڤێ لطەر ُەر چبرا ثکەیي دەتب ثگەُیي راضتیێ
 .ژ صەڤ سۆ یێ صرّضت ثّْی _1
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صێ ة لەز ژ ڤێ ثۆچًْێ تێپەریي ! تە دەتب ًْکە صیتیە تػتەک ژ صەڤ سۆ صرّضت ثجیتي ؟ چ جبرا تە صیتیە پیتەک ژ صەڤ سۆ
زێضە ثجیت لطەر پەرتْکب تە؟
ة رێکەـت یێ صرّضت ثّْی _2
ئەڤ ئەگەرەژی دەتب راصەکی ّەکی یب ئێکێیە  ،یەعٌی صەهێ لۆصیکێ ضجؽێ ّ ـلچە ،پەرێت ّێٌب ُەهی لطەر هێسەکێٌە  .چٌیٌە
ّێ پرضیبرێ ًبکەم ًبثێژم کێ ئەّ ژ ّێرێ صاًبیٌە ثال ثێژیي ثبیەکی ئیٌبًە ّێرێ.
جبرا صەضت پێکێ ُەّای ـلچە ة رێکەـت گەُػتٌە ضەر هێسێ ُ ،ەّا یێ ثەرصەّام ثی  ،ضەرێ لْصیکی ضجؽێ ة رێکەـت ثیٌەڤە
ة زەدوەتی  .ڤی کبری ًسیکی  5هلیۆى ضبل تێپەراًض دەتب رّّصا
ص غەغەهیي هلیۆى ضبلضا ة ضْتفە ـلچە تێکەلی ضجؽێ ثّْ  .ئەڤەژی چەًضیي هلیۆى ضبل پێضڤی ثّْى.
ة ضْتفە ـلچە ة ُەهی رەًگب ُبتە رەًگرى  ،ص دەـتەهیي هلیۆى ضبال سۆصا ُ ،ەر ة ضْتفە ! کەـتە ضەر پەرێ ضپی  .ثەلێ
ًیڤ هلیۆى ضبل پێضڤی ثّْ دەتب ڤبى ـلچب ّێٌێ ثبلٌضەکی چێکر  ،ئەڤەیە ضْتفە ! ضەدکە ڤێ ضْتفێ ّ :ێٌێ تبّضەکێیە!
دەزًبکەم زێضەتر صرێژ ثکەم  ،ثەلێ ًبڤەرۆکب ( ثیرصۆزا پەرەضەًضًێ ) ئەڤێ ڤەصگریتي  .ل صیڤ الیەًگرێ ثیرصۆزا
پەرەضەًضًێ ُەهی زیٌضەّەر ة ضْتفە ُەر ئێک ژ ّاًب چەًضیي هلیۆى ضبل پێضڤێي _ ُەتب ُبتیٌە ُەثًّْێ!
ثبّر پێکرى یب زەدوەتە ثەلێ چەًضیي کەش ثبّرئیٌبى ة ثیرصۆزێ ثطەر ثبّرئیٌبى ة سْصایێ ئێکبًە ُەلضثژێرى.
گەلەک تػت کّْ ئەّ صثێژى ة ضْتفە یێ ُبتیٌە ُەثًّْێ گەلەک یب جْصایە ژ ّێٌێ تبّضێ  .ة رەًگێ جْصا جْصا  ،تبّضب
راضتەلیٌە  ،ثبلٌضێ جْصا جْصا ّ ـریٌب ّاًب  ،تەیرێ صی یێ جْصا جْصا یێ ثەرز صـرى ُ ....ەهی زیٌضەّەرێ صی کّْ ل ضەر
ئەرصی صژیي....
ل ُسرا هە ًەچیت ة رەئیب ّاًب ئەم هرۆڤ ة ضْتفە یێ صرّضت ثّْیٌە ! هلیبرا ضبل ثەری ًْکە ة تێپەر ثًّْب صەهی صًبڤ
ئبڤەکێ صا کۆم ثیٌە ّ ئەهیجیبیەک ثەرصەّام یب زێضە ثّْی ّ کەرت ثّْى یب رّّ صای ( یبى ُەر تػتەکێ صی ّەکی ئەهیجیبیێ ) ژ
! ئەًجبهضا هرۆڤ یێ صرّضت ثّْی  ،ة ڤێ رازی ؟
ضرّغتی یێ ُیٌبیە ُەثًّْێ _3
ئەگەر گۆتجبتە ًڤیطەرێڤێ پەرتْکێ کەضەکێ کۆرەیە ( ًبثیٌب ) ّ یێ کەرە ( گُْـ ژێ ًبثیت )  ،صا گەلەک لضەڤ تە جِێ
ضەرضْرهبًێ ثیت  ،هبًە ؟
پب ُەکە گۆتجب یێ کۆرەیە ّ یێ کەرە ّ یێ ثێ عبلل ژیە ؟
ّەکی صیبر صثیت ئەڤە ثەش ًەثیت  ،ئەگەر هي گۆتجب صەهێ ئەڤ پەرتْکە ًڤیطی یێ هری ثّْ...
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صێ چ ثێژی؟
ثێ غک تە ثبّر ًەصکرص ّ ژصەڤ تە تػتەکێ سْراـی صاثیت.
ُسار جبرا ژ ڤێ چەًضێ سْراـی ترە ّ پرّ پْچ ترە ئەگەر ثێژیي ثبلٌضەکی ضرّغتی یێ ُیٌبیە ُەثًّْێ  .چًْکی ئەّ ثبلٌضە
ُەر ژ چبڤێت ّی دەتب کلکب ّی هْعجیسەی.
ثەلێ ئەڤ ضرّغتە یێ کۆرەیە  ،کەرە  ،ثێ عبلل ّ ثێ ـبم ّ یێ هریە  .چًْکی هبصێ ثٌەرەتیێ ضرّغتی ئبسەُ ،ەّا ّ ئبڤە
 ،ئەّ ًەغێت ثجیٌیت ّ گُْـ لێجیتۆ ّ عەللیبى ًیە  ،زیٌضی ًیٌە  .ژثەر ٌُضێ ئەّێ ئەڤ تػتە صایە ثبلٌضا ضرّغت ًیە.
پػتی ڤێ رًّکرەڤێ ثال ل الیەًگرێ ڤێ ثیرصۆزێ ثپرضیي:
ثال ثێژیي ضرّغتی ئەڤ ثبلٌضە یێ ئیٌبیە ُەثًّْێ  ،پب هبضی ،گْل ّ زیٌضەّەرێ صی کێ ئەّ ئیٌبیٌە ُەثًّْێ ؟
ضرّغت!
ّ صەریب ّ زەریب ّ ئبڤب ڤەسبرى ؟
ضرّغت!
صارضتبًب  ،صارا  ،ـێمی  ،گْال ؟
ضرّغت!
هبهجس  ،گُْـ صرێژ  ،غێر  ،پلٌگ  ،ـیلە....
ضرّغت!
ُەهی تػتێ ضەر ئەرصی ؟
ضرّغت!
ئەضتێرێت ئبضوبًی ُ ،ەضبرا  ،رۆژ ؟
ضرّغت ! ضرّغت ! ضرّغت!
ثەرگێت ُەّای  ،عەّر ،ثبراى  ،ثەـر ؟

ضرّغت!
ثبغە ئەّێ ئەم صثێژیٌێ ضرّغت  ،ئەّژی ژ ڤبًە یێ پێکِبتی.
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صەهێ تّْ صثێژی ضرّغت  ،ئەگەر تە هەثەضت کەضەکە ثژلی ڤبى ُەهی تػتب ُ،ەڤبلێ هي ٌُگی ًبثیت ثێژی ضرّظ ،یب راضت
ئەّە تّْ ثێژی سْصێ صرّضت کەرێ هەزى ّ کەش ّەکی ّی ًیە.
ئەگەر تە ة ّێ دەجەتێ ثیت تّْ ًبڤێ سْصێی ًەئیٌی  ،تە صڤێت ضرّغت لطەر زهبًێ تەثیتي  ،ضرّغتی کر  ،ضرّغتی
ثەسػی  ،ضرّغتی زڤراًض  ،ضرّغتی راگرت  ،ضرّغتی هەزى کرص  ،ضرّغتی ثچیک کر  ،ضرّغتی راکێػب  ،ضرّغتی صیر ئێشطت
.....
صێ غێی سۆ ضەرصا ثجەی ثەلێ چ جبرا ًەغێی هە ضەرصاثجەی ،چ جبرا
ًْکە صێ ئبیەتەکێ ثۆتە سیٌوەڤە ثبظ گُْێ سۆ ثضێ:
سْصایێ هەزى صثێژیت (( هە ئبضوبى یێ چێکریي ثێ کّْ چ تػت ّی راثگریت ثچبڤێ سۆ صثیٌي  ،ل ئەرصی هە چیب یێ چێکریٌە
ّ زەڤیێ راصگرى  ،چەًضیي ئبژەل یێ ثالڤ کریەڤە  ،صثێژیت ل ئەضوبًب ئبڤ هە ـرێکر  ،چەًضیي جۆرێ رّەکی ّ گیبی یێ ثوفب
ّ جْاى ل ئەرصی چبًضى  ،ئەڤەًە ئەّ تػت یێ سْصێی چێکری ُ ،یٌژی ّەرى ًیػب هي ثضەى ثژلی هي یێ صی کێ چ چێکریە ،
ًەسێر ّاًب چ چێٌەکریە ثەلکی زّلوکەرى ّ ُەرصەم صًبڤ گْهرایەکب ئبغکراًە  )).لموبى 11_ 10 :

ُەرّەکی تە صیتی چێٌبثیت ئەڤ ثبلٌضا ثچیک ژ صەڤ سۆ صرّضت ثجیت یبى ثطْتفە ُ ،ەر ثْی ًەّعی غیبًب کبرەکی ّضب ًیٌە .
صەهەکێ صرێژە گەلەک پرضیبرێ ُەلجژارصى یێ غلۆڤە کریي  ،ئەگەر ضێ ُەلجژارصًێ صەضتپێکێ سەلەت ثي  ،ثەرضڤب راضت ّ
!صرّضت ثێ صّّ صلی ُەلجژارصًب چبرێیە  ،ئەگەرا چبرێ چ ثّْ ؟
ئێکە ژ ّاى زیٌضەّەرا سْصێی ئیٌبیە ُەثًّْێ _:4
ئێکطەر ًیػبًب راضت ژێ ثضەم ! سْصایێ هەزى صثێژیت ( ئەرێ تە ضەرًج ًەصایب ثبلٌضا پۆل پۆل صـرى پەرێت سۆ ژێکڤەصکەى .
ئەّ ثبلٌضٍ ثژلی سْصێی کەضێ صی راًەگرتیٌە  ،ثراضتی سْصێ ُەهی تػتەکی صثیٌیت چ ژ ّی ثەرزە ًبثیت  ،چبڤضێریب ُەهی
ّاى تػتب صکەت یێ صرّضت کری ُ ،ەر ئەّ ة ضەثەثب ل ئبضوبًب ُبتي ّ چۆًێ پێ صکەت ّ ،اًب راصگریت )) الولک 19

ئەرێ ضرّغت صێ غێت صًبڤ ُێکەکێ ثبلٌضەکی صەرثِیٌیت ؟

چ ًەهبثّْ ثبثەتێ ئەڤی ثبلٌضەی ة صّهبُی ثیٌن ئەڤ پرضیبرە ُبتە ُسرا هي پػتی ٌُگی هي ُەّلضا ثەرضڤێ ثضەم.
رەئیب هي ثبغترە ئەڤێژی ثشیٌیەڤە:
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تْ صغێی ژ کبؼەزەکی ـرۆکەکێ چێجکەی ؟ ئەز ثێژم صێ غێی  .ئەگەر کبؼەزەک صصەضتێ تەصاثیت ّ ثێژی هي ئەڤ ـرۆکە یب
چێکری ! کەش ًەغێت ثێژیت:
راضتی ! کْرۆ تە ژ کیڤە ئەڤ ـرۆکە چێکریە ! صێ غێی ثفریٌی ! ثەلێ ًەغێی ـرۆکەکێ چێجکەی ژ کبؼەزی!

ثبغە ئەگەر ئەز ثێژم ـرۆکەکب دەلیمی هي یب چێکری ّ ثێژم هي یب چێکری  ،کی صێ ثبّر کەتي ؟
ثێ غک کەش ثبّر ًبکەتي چًْکی تّْ ًەغێی کبرەکێ ّضب ثکەی  .تە زاًیبری لطەر ًیٌە دەتب ثػێی ـرۆکەکێ چێجکەی  .تٌێ
چەًض ّەالتەک صغێي ـرۆکب چێجکەى ژ جیِبًێ  ،کی صێ ثبّر ژتە کەت کّْ ثێژی هي یب چێکری.
صەّرّ پػتی تە صێ ثتە کەًە کەًی  ،ئەگەر ُەر یێ هکْم ثی ّ ُەر ًەثێژی هي یبری کرى ! صێ ثێژًەتە ثال تە ثجەیٌە صەؾ
صکتۆری ّضب ُسر صکەیي تە عەللێ سۆ یێ ژصەضت صای.

ثال سْصاًێ راضتی یێ ـرۆکە چێکری ژ رەسێضی راّەضتي  ،ئەگەر ّاى گُْـ ژتە ثیتي صێ ثێژى ( ضەدکە ڤی زارۆکی ٌُضی
) پێیەکی هە ًبئێت ّ ّی یێ سۆ کریە سْصاًێ ڤێ ـرۆکێ  ،تّْ ژ کیڤە ّ چێکرًب ـرۆکێ ژ کیڤە ؟
تّْ ثػێی ـرۆکەکێ ژ کبؼەزەکی چێجکەی  ،ثەلێ چێکرًب ـرۆکەکب راضتەلیٌە ژصەڤ تە کبرەکێ زەدوەتە  ،تە غیبى ّ پبرە
ًیٌە  .ثب غتریي گْهبى ثۆ غیبًبتە تّْ ثػێی ّێٌەکی ڤێ ـرۆکب دەلیمی صرّضت ثکەی ئەّژی ثسەدوەتە  ،گەلەک ژی ّەکی یب
دەلیمی ًیە.
تە چ جبرا ّێٌێ ـرۆکێ کێػبیە ؟ کْرێ هي گەلەک جبرا صاسبز صکەت ّێٌێ ـرۆکێ ثۆ چێکەم  ،ئەز ثۆ ّی چێضکەم ثەلێ ٌُضێ
کرێتە هٌژی یێ ثضلی ًیە ّ ثضلێ کْرێ هٌژی ًیە  .صثێژیت ئەڤە چ ـرۆکەیە ؟
ثبغە کی صێ غێت ـرۆکەکب دەلیمی چێجکەت ؟ صەّلەتێ هەزى  ،صەّلەتێ ئبثْری ثِێس  ،ئەّێ ص ثْارێ تەکٌەلۆجیبیێ
) پێػکەـتی  ،ئەّ صغێي چێجکەى  ،ئەگەر ئەّ ثێژى  ( :هە ئەڤ ـرۆکە یب چێکری  ،کەش ًبثێژیتێ ُ ،یي ژ کیڤە ـرۆکە ژکیڤە
ّاًب غیبًب ُەی ـرۆکب چێجکەى.
ثبغە ئەّ ّەالتێ غیبًب چێکرًب ـرۆکە( طەیبرە ) ُەیە ئەّ صغێي ثبلٌضەکێ دەلیمی چێجکەى ؟ ثۆ ًوًّْە کۆترەکێ ،
ًەّرەضەکێ  ،ـالهیٌگۆیەکێ  ،لبزەکێ  ،صیکلەکی...
چ صثێژی ؟ ًەغێی چێجکەى هبًە ؟
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ئەگەر ُەهی کۆثجٌەڤە زاًیبریێ سۆ کۆم ثکەى ُێسا سۆ ئێکجێشي  ،پبرێ سۆ کۆم ثکەى ُ ،ەر ًەغێي ثبلٌضەکی صرّضت ثکەى یێ
دەلیمی.
دەتب ًەغێت ثبلێت ّاًبژی صرّضت ثکەى.
ًەغێي پەرێت ّاًبژی چێجکەى.
ًەغێي ئێک ثبلٌضێ ثچیک ژێ صرضت ثکەى کّْ صـریتي.
ثلجلەکێ ثچیک ل ئبضوبًب صـریت ّ ضتراًب صثێژیت ژ ُەر جِەکی دەزثکەت صًیػیت  ،ژ ُەر جِەکێ ثڤێت صێ ـریت ً ،ەغێي
چێجکەى ً .ەغێي ـرۆکەکب ّضبژی صرّضت ثکەى.

چًْکی ًیتریي ـرۆکب ّاًب ًەغێت ّەکی ّاًب ثجْاًی ثفریتي  ،ضبصەتریي ـرۆکب ّاًب ًەغێت ل ُەهی جِب ثٌیػیت یبى ژ ُەر
جِەکی ثڤێت ثفریت.
ثەدطێ ّێژی ًبکەم صەهێ صـرى صەًگەکێ ثِێس ژێ صُێت ّ ژیٌگەُی پیص صکەى ّ ثتەًب ضْتەهەًێ ضەرؾ صکەى.
ٌُضەک جبراژی هە گُْـ ڵێضثیت صکەڤٌە سبرێ...
یب صیبرە کەش ًبچیت ئبڤێ ثکەتە ثبلێي ثبلٌضا یبى پێیێت ّاًب دەتب ثفرى...
صرّضتکەرێ ـرۆکب ًەغێي ثبلٌضا صرضت ثکەى  ،ئەگەر ئەّ ًەغێي ثبلٌضەی چێجکەى ضرّغتەک چەّا صێ غێت ثبلٌضەکی صرّضت
ثکەتي ؟
 .ئەرێ ضرّغت صغێت صًبڤ ُێکەکێ ثبلٌضەیەکێ ثیٌیتە صەر کّْ غیبًب ـریٌێ ُەثیت ّ گەغتب ثکەت
ضْتفە صێ غێت صًبڤ ُێکەکێ ثلجلەکی ة ُەهی هْاضفبتێ ّی ثیٌیتە صەرڤە؟
ثبلٌضەیەکێ کەًبری لطەر ئەرصی سۆغتریي ئبّاز یێ ُەی ژصەڤ سۆ لٌبڤ ُێکەکێ ثِێتە صەرڤە؟
ئەرێ ضرّغت صێ غێت تبّضەکێ کّْ جبًتریي پەرێیت رەًگبّ رەًگ یێ ُەیي _ صًبڤ ُێکەکێ ثیٌیتە صەرڤە ؟
ل ًبڤ ُێکەکێ صا ثۆچی چ جبرا جیبّاز ًەُبتیٌە صەرڤە ؟ ثۆ ًوًّْە صًبڤ ُێکەکب ثلجلەکێ کەًبری ُ ،ەلۆیەک صەرکەڤیت یبى
هرّاریەک یبى تبّضەک  ،ئەرێ تێکِەل ًەثًّْب ّاًب کی ثرێڤە صثەت ،ضرّضت ؟
ثتٌێ کەضێت ضبڤب ثبّر ژ ضبدرا صکەى صەهێ کێڤریػکەکێ ژ کْالڤێت سۆ صەرصئیٌي .ثبّر ژ ّێ چەًضێژی صکەى ثلجلەک ة ضْتفە
چێججیت یبى ژصەڤ سۆ ثێتە صەر ژ ُێکێ  ،ثال صەرـەتەکێ ثضەیٌە ّاى کەضب یێ ثبّر ژڤێ چەًضێ صکەى.
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ئەگەر هە صیت رۆژەکێ ـرۆکەیەکژ صەؾ سۆ یبى ژ ئەًجبهێ ضْتفەی  ،ل جِێ ـرێضاًب پبغەرۆێیت ـرۆکب صرّضتجٌُّْ ،گی صثیت
ئەم جبرەکبصی پێضاچًّْێ ثکەیٌەڤە لطەر ّاى تػتێ هە گۆتی ّ ُسرا هە لطەر ثیە!

ثەلێ صثیت ئەهژی ثجیٌیي کّْ ـرۆکەکب زیٌضی  ،ژ صەڤ سۆ صـریت ّ صًیػیت  ،صەهێ صـریت ضتراًب صثێژیت  ،جِەکێ تێضا ُەی
کّْ چەًضیي ُێک یێ تێضاًە ئەّ ُێک صثٌە ـرۆکێ ثچیک!
ًەًە عەزیسێ هي ! ُْضبژی ًە ئەڤە تّْ هبـێ ّاًب پێػێڵ صکەی _.
هػکیلە ًیە  ،ثال ضٌضۆلب رەظ یب ـرۆکێ کّْ ضەص جبرا ژ هێػکێ کۆترەکێ ضبصەترە ثال ژصەڤ سۆ صرّضت ثجیت  ،ئەڤەژی _
گەلەکە!
ثال صیٌەهۆیب ـرۆکێ کّْ ژ صلێ ثلجلەکی ضبصەترە کُّْەهی ضبال ُسارەُب کیلۆهەترا صچیتي _ ضبصەترە  ،ثال ئەّژی ة ضْتفە
صرّضت ثجیتي.
ثبلێت ـرۆکێ ئەگەر ثەراّرص ثکەیي ة ثبلێ ثبلٌضەکی صێ صرّضت صەرچیتي  ،ثال ژ صەڤ سۆ چێججیت  ّ ،صگەل یبضبیێت ضرّغتی
رێکجکەڤیت ّ صگەل یبضبیێ ضرّغتی ثگًْجێت ّ ثِێتە ُەثًّْێ.
)) ٌُگی ئەم صێ ثێژیي (( هبصەم ئەّ ژ صەؾ سۆ صرّضت ثّْى ثبلٌضەژی ژ صەؾ سۆ یێ صرّضت ثّْیٌە
ئەگەر ًەغێي ثێژى صّثبرە ثکەًەڤە ّ ًیػب هە ثضەى ثال ثێضەًگ ثیي ضپێضا ل صەهێ ضەالم کرى ژ رۆژێ  ،ضتراى ّ صەًگێ ثلجال
لوە تێکٌەصەى ّ هە ثێسار ًەکەى چًْکی:
سْصایێ هەزى صثێژیت ((  ....ل ُەهی ڤبى تػتب گەلەک ثەلگە هە یێ ُەًە ثۆ ئیوبًضارا )) .االًجیب 99
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ثجْرى ثۆ ُەر کێن ّ کبضیەکێ سْصایێ هەزى ژ هە ُەهیب سۆظ ثیت.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ  ،وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  ،كَمَا صَلَّيِ َت عَلَى إِبِرَاهِيمَ  ،وَعَلَى آلِ إِبِرَاهِيمَ  ،إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ ؛
وَبَارِكِ عَلَى مُحَمَّدٍ  ،وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ  ،كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبِرَاهِيمَ  ،وَعَلَى آلِ إِبِرَاهِيمَ  ،فِي الْعَالَمِينَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
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