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تاوَيهيؽ  ٖةس تاو ْا، وةسصى صطتإ ٖات و بةفش باسيٓيؽ دةطتى ثَيهشد ية دةػت و ضياناْذا 
وةى باسَيهى قوسغ بة يَيضَة بةسةو طوَيى طواْةنإ دةٖات و طًَى طةس يَيوطواْةناْى 

ٍَ بةفش سادةَاييية طةس دةبةطت و ئاواسةى  صةوى ، يةْضيو ضؤَةناْذا دسةختةناْى يةطة
يةوالػةوة فشووصةى الو بة ضاوَيهى ثِش ئةطشيٓاوى و يةرَيش ضؤِساونةى . خةياَيى دةنشدٕ 

باوةػى بطشَي و  طوَيظواْةى نةالوةنإ وةطتابوو ، ضاوةِسواْى ٖاتٓةوةى داثريةى دةنشد تا ية
َٖيواؾ ِسووَةتةناْى َاض بهات ،  باثريةػى بةطؤضاَْيهةوة بةسةو ِسووى خةياَيى الوى وةطتابوو 

يةو ناتةدا ثةِسةْذةيةى بةطةدايةنى . ، نةوتبؤوة ْاو دةسياى بريةوةسيةناْى طاتى الوى 
خؤػةوة  ٖاتة بةسضاوةناْى نة ِسووى دةطوِساْذ بةسةو الى دسةختةنإ ، بة خةياَيى بةٖاسى 

ٍَ و طوَيضاس طةَاى دةنشد ، يةّ ال بؤ ئةو الى دسةختةنإ باصى دةدا تا يةثِش دوو  ثِش ية طو
ٍَ ٖاتٓة خواسةوةى وسدة بةفش وسدة وسدة بةسةو تاسيهى  ثَييةناْى طِشبووٕ ، دْياؾ يةطة

ٖةْطاوى دةْا ، ثاؾ ضةْذ ضشنةيةى تاسيهى ِسووى دْياى داثؤػى و داثريةؾ دةسنةوت نة 
ٍَ ْابوو بؤ ئاطشنشدْةوةى ػةو بةسةو الى نةالوةنة دةطةِسايةوة  ، ٖةْذَى ضيًهة داسى يةنؤ

يةبشى ضشا ِسةػهة بَى ْةوتةنةيإ ، طؤصةيةنى ثِش ية ئاويؼى بةدةطتةوة طشتبوو ، فشووصة بة 
بيٓيٓةوةى داثريةى صؤس ػادَإ بوو ، خَيشا بةسةو ِسووى داثريةى ٖةْطاويٓا تا صووبطاتة الى و 

فشووصة بةدةّ ِسؤيؼتٓةوة بةسدةواّ بوو ، يةثِش . نةََيو ية َاْذووبووْى داثريةى نةّ بهاتةوة 
ِسَيطانةى ٖةَية نشد ، ضوْهة بةفش ِسَيطاناْى داثؤػيبوو ، يةو ِسَيطايةى نة طشتبووية بةس 

داثريةى تادةٖات دووستشدةنةوتةوة ، ئةوةْذة دووسنةوتةوة نة داثريةى وةى  قةية ِسةػةيةى 
دةٖاتة بةسضاوةناْى ، بةاَلّ فشووصة بةسدةواّ بوو ية ِسؤيؼتٓةنةى خؤى ، بؤية ِسَيطانةى 

ناتَى خؤس ية . فشووصة نؤتايى ْةٖات تا نةَيةػَيشى طبةى دةْطى طةيؼتة ضياناْى دةوسوثؼتى 
ثؼت ٖةوسةناْةوة ِسؤػٓايى بة صةوى بةخؼى ، بيٓى نة ْة باثرية و ْة داثرية و ْة نةالوةى ىَل 
وةدياسَاوة ، ية دَيطاى خؤى ئةرْؤناْى ػٌ بووٕ و نةوت بةصةويذا ، تادةٖات بةفشيؽ صياتش 

بةطِشووتيٓةوة دادةباسية طةس ثؼتى صةوى ، ئةوةْذةى ْةَابوو بةفش الػةى طِشبووى دابجؤػَى ، 
ٖةس ضؤَْى بَيت َٖيضَيهى دايةوة بةسخؤى و طةيشى ئامساْى نشد نة ضؤٕ نًَؤ بةفشةنإ دَيٓة 
خواسةوة و ِسووَةتى صةوى طِشدةنةٕ ، ْةى نًَؤيةى بةَيهو ٖةصاسإ نًَؤ ية ناتَيهذا دةنةوتٓة 

طةس داس و دةوةْةنإ ، خةََيهى فشووصة بوو بة طَى خةّ ، بَيذطة ية بيٓيٓةوةى داثرية بةَيهو 
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                                                             . بيٓيٓةوةى ثاثرية و نةالوةؾ ٖاتة طةس ػاْى 
بةو ثةِسى تواْايةوة َٖيضَيهى تشى دايةوة بةسخؤى و ٖةطتايةوة طةس ثَييةناْى تا بة ديذةْى 

خؤصطةناْى ػاد ببَيتةوة ، يةو ناتةدا ثةَيةيةنى ِسةػى ٖاتة بةسضاو نة وةى تاسَايةى 
داسداسة خؤى ْيؼإ دةدا و ية ثِش خؤى ىَل وٕ دةنشد ، بةَةؾ طاََيو ضؤوة ْاو ٖؤػى 

فشووصة نة تاَية َووةناْى طةسى طشرنشدٕ ، ية دواى فهشنشدْةوةيةنى نةّ ويظتى بضَيت 
بةالى ثةَية ِسةػةنةوة ، ضوْهة واي فهش يَيهشدبؤوة نة ِسَيٓيؼاْذةسى بَيت بؤ طةيؼتٓةوة بة 

ديذةْى خؤػةويظتةناْى ، تا دةِسؤى صياتش ْائوََيذى دايذةطشت و ثَييةناْيؼى يةبةس طةسَا و 
                                                                        .بةفش تةصيبووٕ و طووس ٖةَيطةِسابووٕ 

 بةِسَيهةوت و ِسَيطانةى نةوتة ضيايةى ية ضياناْى دةوسوثؼتى ، ئةو ػوَيٓةؾ نة بةفش و 
طةسَا ِسووى داثؤػيبوو ، ٖةَوو ِسَيطاى ضيانةػى بةطتبوو ، تاسَاية ِسةػةنةؾ يةطةس 

يووتهةى ضيانة خؤى ْيؼإ دةدا و داس داسة طةدايةنى طشياْى يَيوةدةٖات ، فشووصةؾ صياتش 
َٖيضى دةدايةوة بةسخؤى بؤ طةسنةوتٓة طةس ضيايةنة ، ئةوةْذةى ٖةوَيذا تا َٖيضى يَيرِبا و 
نةوت بة صةويذا ، ضاوةناْى نةََيو تشووطهاييإ تَيذا َابوو بؤ بيٓيٓى يووتهةى ضيانة و 

تاسَايية ِسةػةنة ، تاسيهايى ئَيواسةؾ وسدة وسدة بةسةو ِسوخظاسى ْاوضةنة دةٖاتةوة و ػٓة 
بايةنى يةدواى خؤى دةَٖيٓا ، ٖةسضةْذة ْاوضةنة تاسيو دةبوو ، بةاَلّ طجيةتى بةفشةنةؾ 

وةى َؤََيهى طةػاوةى يَيٗاتبوو بؤ بيٓيٓى ئةَبةس و ئةوبةسى ضيانإ ، ئةرْؤناْى نةوتبووْة 
يةسصة و بشطيةتيؽ تةْطى ثَيٗةَيضٓيبوو ، ْاضاس بؤ َٖيوسنشدْةوةى طهى بشطى نةوتة 
خواسدْى طياوطزى رَيش ثاسضة طةٖؤَية بةطرتاوةنإ ، ئةّ ػةويؼى وةى ػةوى ثَيؼوتش 

                                                                                                            .بشدةطةس 
                               

ناتَيو نة دْيا ِسووْاى بؤوة ٖةطتا ئةّ ْاوضةيةى بةدَيَٗيؼت و ِسوويهشدة ػوَيَٓيهى تشى 
نة ية َْيواْياْذا ضؤََيهى بضوى ٖةبوو ، ، دةوسوثؼتى ضيانة ، طةيؼتة َْيواْى دوو ضيا 

يةوبةسى ضؤَةنةوة نةالوةيةنى بةديهشد ، وسدة وسدة يَيى ْضيو بؤوة ، طةيشى ْاو نةالوةنةى 
ئافشةتَيهى بةطااَلضووى بَيَٗيض يةْاو نةالوةنةدا دؤؾ داَابوو ، ئافشةتة بةطااَلضووةنة . نشد 

ضاوةِسواْى َشؤظَيهى دةنشد تا طوَييةناْى بؤ ِسادَيشَى و َْٗيٓى رياْى خؤى يةال ٖةَيِشَيزَيت ، ٖةس 
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بةخَيشايى ٖةطتا و بةسةوثرييةوة ضوو دَييةوة و نة ضاوى بة فشووصة نةوت خؤػى نةوتة ْاو 
نةََيو خواسدْى َٖيٓاية بةسدةّ ، فشسووصة يةتاو بشطيةتى بة ، ، دةطتيطشت و َٖيٓاية روسةوة 

                                                              .خَيشايى دةطتى دسَيزنشد و نةوتة خواسدْى 
                     .فشووصة ية خواسدْةنةى بؤوة ، ئةَيؽ دةطتيهشد بة ثشطياسنشدٕ ية فشووصة 

                                                                          ْاوت ضية ؟-- 
                                                                                                            .فشووصة -- 
                                                                                                  ئةى تؤ ؟-- 
                                                                    .ئاسةصوو -- 

طةيشَيهى دةّ و ضاوى فشووصةى نشد ، بيٓى نة ئةَيؽ وةى ئةو ، ئاسةصووى بةطااَلضوو 
َةيٓةتيةناْى ريإ تةْطى ثَيٗةَيضٓيووة ، بةبَى ئةوةى فشووصة ثشطياسى يَيبهات ، دةطتيهشد بة 

     .                                                                      طَيِشاْةوةى َْٗيٓى رياْى خؤى 
ٍَ بووّ خَيضاْةنةّ ية بةس ثةيذانشدْى بزَيوى ريإ ِسوويإ يةّ ْاوضةية نشد ،  ناتَى نة َٓذا
ٍَ ِساونشدٕ بوو ية ضيانإ ، دايهيؼِ ناسةناْى َاَيةوةى بة ئةجناّ  باونِ ِسؤراْة خةسيهى ئارة

                                     .دةطةياْذ ، َٓيؽ ية َاَيةوة ياسَةتى دايهِ دةدا ية ناسى ِسؤراْةدا

                                                                             .َٔ ٖيض نةطَيو ْابيِٓ -- 
                                                              . تؤ ْاياْبيٓى ، بةاَلّ َٔ دةياْبيِٓ . ِساطتة -- 
                                                                                                                               ضؤٕ دةياْبيٓى ؟-- 
بشايةنى بضونِ ٖةبوو ْاوى ٖيوا بوو نة ثَيى ْابؤوة قؤْاغى الويةوة ، ِسؤراْة خةسيهى ياسى -- 

نشدٕ بوو يةْاو دةوةْةناْذا ، ٖةسوةٖا داسداسة دةضوو بؤ ِسووخى ضؤَةنة و طةيشى طيُا 
ِسةْطاوِسةْطةناْى دةنشد و طوَيى ية ٖاػةى ئاوةنة ِسادةطشت ، ثاػإ دةطةِسايةوة َاَيةوة و 

دميةْى ػتةناْى دةخظتة ْاو ٖؤػيةوة ، دواتشيؽ دةطتى دةنشد بة ثشطياسنشدٕ ، بؤ وةاَلَى 
ثشطياسةناْيؼى ِسوويذةنشدة َٔ ، َٓيؽ بة َٖيواػى وةاَلَِ دةدايةوة ، ضوْهة صؤس ئاسةصووى 
ية فَيشبووٕ بوو تا ية ػتةنإ  تَيبطات ، بةسدةواّ ِسوويذةنشدة تةْيايى و ٖؤػى دةضؤوة ْاو 

              .دميةْةناْةوة ، ٖةْذَى داس ْائوََيذى دايذةطشت و ية طوضَيهةوة خةوى يَيذةنةوت 
بةياْيةى ية وةسصى صطتاْذا بةفش ِسووَةتى ْاوضةنةى طجى نشدبوو ، ئاوى ضؤَةنةؾ وا 
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صيادى نشدبوو نة ٖاػةى دةْطى دةطةيؼتة بٓاسى ضيانإ ، ئةَيؽ ٖةطتا ، ضوو بةسةو ِسووى 
                                       . ضؤَةنة ، يةثِش ثَييةناْى ٖةَيدًيظها و نةوتة ْاو ضؤَةنةوة 

                                                                                  ضى يَي بةطةسٖات ؟ -- 
                                          .بةداخةوة ْةَإ تواْى تةسَةنةى بذؤصيٓةوة  خٓها ، بةاَلّ-- 

دواى طَيِشاْةوةى ئةّ بةطةسٖاتة َاوةيةى ية قظةناْى وةطتا و فشََيظو بة ِسووَةتةناْيذا 
                                                          . دةٖاتٓة خواسةوة وةى تاصة ِسووداوةنةى بيٓيبَيت

                                                                                 ئةى دواى ئةَة ؟     -- 
طبةى داٖاتوو باونِ ية نةرونَيوةنإ طةِسايةوة ، ٖةس نة ٖةواَيةنةَإ ثَيذا يةتاو بشانةّ -- 

ئةرْؤناْى ػٌ بووٕ و يةدَيطاى خؤى نةوت بةصةويذا ، ثاؾ ضةْذ ضشنةيةى ٖةطتا و ٖةتا 
َٖيضى تَيذابوو دةطتةناْى بةسصنشدةوة بؤ ئامسإ و ثِش بة دةْطى ٖاواسى نشد ، بةاَلّ  تا ئَيظتا 

                                                                    .تةْيا ئةوةْذة ْةبَيت ْةَضاْى ضى وت ، 
                                                                                                          ضى وت ؟-- 
                                                         .ئَيُةؾ َةيةواَْيهني و ية ٖةوادا َةية دةنةئ -- 

يةو ناتةوةى نة بَى باوى و بشا . باونيؼِ ية دَيطاى خؤى طياْى دةسضوو ، يةتاو بشانةّ 
َايٓةوة ٖةَوو خؤػى و ػاديةنامنإ وةى خةجنةسَيهى يَيٗاتبوو نة ٖةسدةّ بة طةسووَإ 

                                                                                                           . ْشَيتدابَٗي

                                                         ؟   دواى ئةَة ض طؤِساْهاسيةى ية رياْتذا ِسوويذا-- 
خوػهَيهيؼِ ٖةبوو تاصة ثَييى دةْاية قؤْاغى الويةوة ، ْاوى ِسؤرطاس بوو ، ية خؤّ بضونرت -- 

ٖةَوو ثشطياس . ئةَيؽ ثشطياسى صؤسى دةنشد ، ثشطياسى صؤسى يةْاو ٖؤػذا دسوطتببوو  .بوو 
ئَيُة نَيني ؟ ضؤٕ دسوطتبووئ ؟ َشؤظ ضية ؟ ريإ  : و طوَاْةناْى دةسباسةى ريإ بووٕ ، وةى

ضية ؟ طةسدووٕ ضية ؟ َشدٕ ضية ؟ يةوالوة َٓيؽ وةاَلََيهى نوسمت دةدايةوة بؤ ٖةَوو ئةو 
ثشطياساْةى نة دةيهشد ، طةس بٗاتباية و وةاَلََيهى صؤسّ  بذابايةوة ئةوا دةبوو ٖةَوو ناتةناْى 

بة نؤَةَيَيو . خؤَِ بؤ تةسخإ بهشدباية ، ٖةس بؤية فهش و ٖؤػى بةسدةواّ ية طشوػت بوو 
ثشطياسى بَي وةاَلّ دةطةِسايةوة بؤ طةسةتاى دميةْةنإ ، نة وةاَلَى ثشطياسةناْى بَيهؤتايى 

                                                                            .بووٕ و ٖةسطيض نؤتاييإ ْةدةٖات 
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ٍَ دةنشد تا ناتَيو خةو بةطةس ضاوةناْيذا دةٖات ، ناتَيو نة  ِسؤراْة بةّ ػَيوةية خؤى طةسقا
بة خةبةس دةٖات بطشة ٖةس ية ضؤْيةتى ِسؤيؼتٓى ثَييةناْى خؤػى دةنؤَييةوة ، ناتَيهيؽ نة 
بَيضاس دةبوو ِسووى ية طةسضاوةى ناْياوةنإ و ْةَاَة دسةختةنإ دةنشد نة بَيطوَإ ئةويؽ 

خؤى طوَإ و ثشطياسنشدٕ بوو ية طةػةنشدٕ و ضؤْيةتى طةسٖةَيذاْيإ بؤ ئةو ، تا ِسؤرَيهيإ 
                                              .ئةوةْذة ثشطياسى نشد ية دايهِ تا ئةَيؽ يَيي بَيضاس بوو 

ػةوَيهيإ ٖةس بةّ ػَيوةية دةطتى ثَيهشدةوة تا دسةْطاْى ػةو ، تا َٖيضى يَيرِبا و خةو ضووة 
ًَوى ضاوةناْى                                                                                            .  طةس ثَي

بةياْى ئةو ػةوة ية خةو ٖةطتائ تا دسةْطاَْيو بةخةبةس ْةٖات ، صؤس يةالَإ طةيش بوو نة 
                                             . ناتةنةى صؤس دسةْطى نشدووة و َٖيؼتا يةخةو ٖةَيٓةطتاوة 

                                                                                          بؤضى بَيذةْط بووى ؟-- 
ناتَى نة دايهِ ضوو خةبةسى بهاتةوة بيٓى نة طياْى دةسضووة و الػةى ْاطهى دووَيةى -- 

 – ئاسةصوو –، ئاسةصوو يَيرِباوة ، يةو ناتةدا ثِش بةدةْطى ٖاواسى نشد و طَى داس باْطى َٓى نشد 
، نة ضووّ بةاليةوة بيٓيِ دايهِ دةطت و ثةجنةناْى طِشبووٕ ، دةطتةناْى يةطةس ئاسةصوو 

ٍَ دةطشيا و فشََيظهةناْى دةّ و ضاوى خوػهة ِسؤرطاس  طيٓطى خوػهةنةّ داْابووٕ و بةنو
                       .ْةديتةنةَى تةِسنشدبووٕ ، وةى ِسرَيٓةيةنى باسإ دابَيتى يةطةس نوَيُةناْى 

نة ضاوّ ثَيهةوت يةتاو ئاصاسى دَيِ و ِسووخظاسى خوػهةنةّ يةطةس نةَيةنى بةسدةّ 
نةالوةنةَإ بةسبووَةوة و ية ٖؤؾ خؤّ ضووّ  ، بةّ ػَيوةية نؤتايى بةرياْى خووػهةنةػِ 

             .ٖات ، ٖةَوو ئةو ثشطياساْةى نة دةيهشد دةسباسةى ريإ نؤتاييإ بة ٖةْاطةى َٖيٓا 
َاوةيةنى نةَى ثَيضوو ثريى و الواصى ِسووى دايهُى داثؤػى و دوو دةطتةناْى نشدْة  قوسباْى 

داسطؤضاَْيو و ريإ بةسة بةسة ثؤيووى طةػاوةى يةبٔ ثَييةناْى دادةْإ ، دواتش دايهيؼِ 
ٍَ ئاوايى يَيهشدّ                                                                           .بةدَيى  َٖيؼتِ و َا

                                                                                            ٖةس يَيشةوة ؟ --
دواى ئةَة ِسووَهشدة دةسةوةى دَيٗاتةنة و نؤخَيهِ دسووطتهشد دووس ية ئاوةداْى ، بَيهةطى -- 

خؤَِ بة يةنذاسى و تةْٗا ية دَيى خؤّ و ية ضاوةناْى خؤَذا َٖيؼتةوة ، يةو طاتة بةدواوة 
 ، نة ِسووْانى ضشايةى بوو دةبةَةطةسٖةتا طةيؼتِٓ بةّ تةَةْة ريامن يةّ  نةالوةيةدا 
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ٖةسدةّ نةطة يةدةطتضوةنامنى دةَٖيٓايةوة خةياَيِ و بة بةسطَيهى طجى دةيَٗيٓاْةوة الّ و بة 
صةسدة خةْةيةنةوة ية بةساَبةسَذا دةيوةطتاْذٕ ، ئةواْيؽ داسداسة ية ثِش ضاوةناْى َٓيإ 

ناتَيو نة طجَيذةى بةيإ طةسى . دةبشدة الى خؤيإ و ْةػومناى بةٖاسيإ ْيؼإ دةداّ 
وةدةسدةْا ضاوةنامن دةضووْةوة ْاو رياْى طجًَة و ئةطشئ نوَيُةناْى تةِس دةنشدّ ، ٖةْاطةى 

رياْيؽ ِسؤر ية دواى ِسؤر بةسؤنى دةطشمت و وةنو طوسطَيهى بشطى بةسدةسنى نةالوةنةى 
يَيذةطشمت ، بةاَلّ صياتش َٖيضّ دةداية بةس خؤّ تا ِسووبةِسووى ريإ بووةطتُةوة ، ية ِسؤرَيهذا نة 

خؤسى بةٖاس تاصة طةسى وةدةسدةْا ، ٖةطتاَة طةس ثَييةنامن و طةيشَيهى طشوػتِ نشد تا 
بةِسووى ئاػٓامب و بيهةّ بةٖاوِسَيى خةَى دَيى خؤّ ، بةاَلّ تا دةٖات صياتش يَيِ دووس 

                                                .دةنةوتةوة و بة تاسَاييةنى ِسةػةوة َاَيئاوايى يَيذةنشدّ 
 ِسؤريو ٖةوَيُذا باخضةيةنى خٓذيالْة يةبةسدةَى نةالوةنةدا دسووطت بهةّ ، تاوةنو بؤٕ و 

ية ناتَيهذا طةسقاَيى ِسواْذْى . بةساَةى دسةختى بةٖاس ية ػةودا ببٓة َيواْى نةالوةنةّ 
ْةَاَةنإ بووّ تا ئاػٓايإ بهةّ بة خانى بةسدةَى نةالوةنةّ ، صؤسى ثَيٓةضوو يةْاو باخضة 

طاوايةنةدا وةْةوص بةطةس ضاوةنامنذا ٖات ، ية يَياَليى ضاوةنامنذا بيٓيِ دسةختةنإ ِسوإ و 
بؤْى طوَيةنإ وسدة وسدة ية دةسطاى ، دةطتيإ بة ْةػومنا نشد ، دواتش ضواس طوَيِ بةديهشد 

ِسووخظاسَيإ دةدا و بةقاقايةنى ثَيهةْيٓةوة بة ضواسدةوسَذا دةٖاتٔ و دةضووٕ ، ٖةوسَيهى 
ِسةػيؽ ثةيةقارةى بوو تا صوو بطاتة طةسيإ و ثةِسة ْاطهةناْيإ ٖةَيبوةسَيَٓيت ، بةاَلّ ثَيؽ 

ٍَ ِسؤيؼتٓى ئةوإ بؤْة خؤػةنةؾ ْةَا و  طةيؼتٓى ٖةوسةنة طوَيةنإ دياس ْةَإ ، يةطة
دسةختةناْيؽ بَيطةاَل َاْةوة ، دواتش باى باساْاوى دةطتى ثَيهشد و ناتةنةى نشد بة ٖةسايةنى 
ٍَ دسةختةنإ ، نة دسةختةناْى ية ِسةطةوة ٖةَيذةنةْذ و دوورَٓاْة ِسايذةَاَيني  دوورَٓاْة يةطة

                                                                                .، نة طةِساْةوةيإ  ئةطتةّ  بوو 
                                                                               تؤ ئةَةت ضؤٕ بيٓى ؟-- 
ثاػإ بة خةبةسٖامت و طةيشَيهى دةوسوثؼتى خؤَِ نشد ٖيض ػتَيهِ يةو دؤسة ِسووداواْة -- 

بةديٓةنشد ، دواتش طةيشَيهى خؤَِ نشد بيٓيِ نة ٖةَوو طيامن بة ئاو تةِس ببوو ، ئةويؽ ئةو 
ئاوة بوو نة ية ناتى َاْذوو بوومنذا يةػِ دةسيهشدبوو ، ٖةس يةدواى ئةّ ِسوداوةوة دةطتِ ية 

، بؤ ِسؤرطاسّ بةدَيَٗيؼت ٖةَوو ػتَيو بةسدا و ٖيواو و ئاسةصووةنامن ية خةياَيى خؤّ وةدةسْإ 
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ضوْهة تَيطةيؼتِ نة ريإ بشيتيية ية خةوٕ و َشدْيؽ بشيتيية ية خةو ، بةاَلّ ٖةتا ئَيظتا 
نةغ يةو خةوة بةخةبةس ْةٖاتووة ، ٖةسبؤية ثَيويظت ْانات َشؤظةنإ يووتيإ بةسص بَيت ية 

ريإ ِسوو بة ِسووى . ئاطت يةنرتدا ،  رياْيؽ ية الى َٔ بؤتة ْاخؤػرتئ و قَيضةوْرتئ نات 
َشؤظ خؤػةويظتى دةْوَيَٓى ، ية رَيشةوةؾ ِسوخظاسى وةى نؤتةسة داسَيو ثري دةنات و دةيهات 
بة ثوػويةى و ئاطشى ْةبِشاوةى دةخاتة بٔ ثَييةنإ ، دواتشيؽ بةبَى بةصةيى يةْاويذةبات و 

دةميشَيَٓى ، ٖةسبؤية ريإ ثًَيٓطَيهة بةدواى َْيضرية الواصةناْذا دةطةِسَيت و ثِش بةضٓطى 
                                                      . طةسوويإ دةطشَيت و نؤتاييإ ثَيذةَٖيَٓيت 

                                                                  ئايا َاْاى ريإ ضية بةالى تؤوة ؟ -- 
ريإ بةالى َٓةوة َاْاى خةوَْيهى ضةْذ ضشنةيية ، َشؤظةناْيؽ وةى نؤَةَيَيو تةيشٕ ، -- 

ٍَ وطوَيضاس بَيت  نة ثؤٍ ثؤٍ دةِسؤٕ و ِسوو دةنةْة ْاوضةيةى ، ئةو ْاوضةيةؾ ثِشى طو
 داسةناْيؽ ئةوةْذة بةسص بٔ نة تيؼهى خؤسيإ ، بة داس و دةوةٕ طريابَيت يؼىوضواسدةوس

يةصةوى دةوسوثؼتيإ ػاسدبَيتةوة ، ٖةس تةيشةو َٖيالْةيةى يةطةس داسَيهيإ بهات و ببٓة 
ٖاوطَيى يةنرت، ناتى دةَةو ئَيواسة ٖةسيةنةيإ بضَيتةوة الْةى خؤى و بؤْى دسةختةنإ 

ٍَ طجَيذةى بةياْيؽ ٖةسيةنةيإ بة ئاواصَيو  َةطتى بهات تا خةو ضاوةناْى دةباتةوة ، يةطة
ٍَ طةسّ داٖاتٓى صةويؽ بةتيؼهى خؤس ٖةسيةنةيإ ية ػةقةى  ْاوضةنة بِشاصَيٓٓةوة ، ٖةس يةطة

دووتباَيى بذات و بضَيت بؤ ْاوضةناْى دةوسوثؼتى ، تَيش بة ئاسةصووى خؤى طةيشى دةػت و 
ٍَ ثةِسةى طوَيةناْذا بهات ، بةاَلّ خؤصطة                                     .ضيانإ بهات و طةَة يةطة

                                                                                            خؤصطة ضى ؟-- 
ئةو ناتةى نة دةطةِسايةوة ْاو الْةنةى ، ٖيض فشََيظهَيو ْةدةنةوتة طةس داسةنإ ، ضوْهة -- 

                                               .يةتاو ئاصاسى ئةو فشََيظهة ريإ نؤتايى ثَيذَيَٓيت 
خؤصطة ٖيض ٖةْطَيو ية طةس ثةِسةى طوَيةنإ وةْةوصى ْةدةدا ، ضوْهة ثةِسةناْى نوٕ دةنات 

                                                                                    .ودواتش الطهةنةى دةِسصَيَٓيت 
خؤصطة بة تةيشَيهيؽ نة ئريةيى بةالْةى ٖاوطَيهةى ْةدةبشد ، ضوْهة ية نؤتايذا تةيشَيو 

ٍَ ٖةَوو طوَيةنإ ْانشَيت  ِسووى طوِساْذ بةسةو داسة . بةتةْيا دةََيَٓيتةوة و ياسى ثَى يةطة
ِسصيوةناْى نةالوةنة و َاوةيةى بَيذةْط بوو ، دواتش دةطتى خظتة طةسػاْى  فشووصة و ثَييوت 
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                                                                  .طوَييةناْتِ بؤ ٖةَيدة با ػتَيهت فَيشنةّ : 
                                                                                               ض ػتَيو ؟-- 
ِسؤرَيو تةيشَيهِ بيٓى نة خؤى ديانشدبؤوة ية تةيشةناْى تش ، دةيوويظت ية ٖةوايةنى -- 

بةسصتش بفِشَيت و تةيشةناْى تش ػةيذاى خؤى بهات ، ية ٖةَوو ػوَيٓة بةسصةناْى ْاوضةنة 
دةطتى نشدبوو بة فِشئ و طةداى دْذونى طووسى ْاوضةنةى ثِشنشدبوو ية ئاواصى  قَيضةوٕ ، 

ِسؤر دواى ِسؤر تا دةٖات طياْى طةسَرت دةبوو ، ية خؤباييةنةى وايًَيهشدبوو نة ية ناتى 
ْيؼتٓةوةػى ية ػوَيَٓيهى بًَٓرت بٓيؼَيتةوة ، دووس ية تةيشةناْى تش َٖيالْةيةنى نشدبوو ، 

تاوةنو ٖيض تةيشَيو ْةضَيت بةاليةوة ، تةَةْى بةسةو ثريى دةِسؤيؼت و َٖيؼتا يةطةس 
ناتَيو نة . ئاناسةناْى خؤى بةسدةواّ بوو ، بةاَلّ ئةو ثَيى وابوو نة ريإ ثري دةبَى ْةى ئةو 

بَيضووةناْى دْذونيإ يَيهذةنشدةوة ية بشطإ ، ئةوناتة واى دةصاْى نة بَيضووةناْى بةباَيةناْى 
                                             .ئةو طةسطاّ بووْة و ية بةس دواْى ئةو نةوتووْةتة طةَا 

ناتَيو نة دةِسؤيؼت بةسةو ئامسإ تا تواْاناْى خؤى ْيؼإ بذات و يةبةسصيةوة طةيشى صةوى 
بهات ، بَيضووةناْى يةى يةى دةَشدٕ و يةطةس ٖيالْةنة بةسدةبووْةوة طةس صةوى ، تا واى 

                                                                             .يَيٗات َٖيالْة بةبَى بَيضوو َايةوة 
                                                                                   ئاناسةناْى تاطةس بووٕ ؟-- 
 دووباسة بهاتةوة ، بةاَلّ باَيةناْى بةس ىِسؤرَيو ويظتى بةسصبَيتةوة و ئاناسةناْى ثَيؼووتش-- 

                                              . ثةيةداسَيو نةوتٔ و نةوت بةصةويذا ، نويةَةسطى طيٓةى طشت و ضاوةناْى ثَيذاخظت 
                                  بؤضى بةوِسؤرة طةيؼت ؟ تةْٗا يةبةس يةخؤباييةنةى بوو ؟ --

 ، َةودا ْادات بة نةطَيهيؽ نة ىريإ َةودا ْادات بةٖيض نةطَيو نة تاطةس يةخؤػيذا بز-- 
تاطةس  بااَلدةطت بَيت و نؤيًةى بَى ثؼوو بضةوطَيَٓيتةوة ، ٖيض نةطَيهيؽ تاطةس بةنؤيًةيى 

ْاََيَٓيتةوة ، ٖةسضةْذَيو يةرياْذابى خوْضةيةى ْابيٓى نة دوو طوَيى يَيبَيتةدةس ، بةَيهو 
ٖةسيةنةيإ ية خوْضةيةنةوة طةس دةسدَيٓٔ و ٖةسيةنةػيإ ية ناتَيهى دياسيهشاودا نؤتايى 
. ثَيذَيت ، الْةى ٖيض صيٓذةوةسَيهيؽ بؤ صيٓذةوةسَيهى تش ْاػَيت ، َةطةس بة صؤسداسى ْةبَيت 

ضاوةناْت بظوِسَيٓة بةسةو ِسووى ضيانإ دةبيٓى نة ٖيض ناَيإ وةى يةى ْاضٔ ، بةَيهو 
يةنَيهيإ بةسصةو يةنَيهيإ ْضَة ، يةنَيهيؼيإ يةْاوةِساطتى ٖةسدوونيإ وةطتاوة و طةيشى 
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ٖةسدوونيإ دةنات ، ئاوى ٖةَوو ناْياوةناْيؽ وةى يةى صؤسْني ٖةسضةْذة ئاوَيهى 
نةَيؼيإ يَي دَيتةدةس ، بؤيةػة ْةٖةْط بؤ ناْياوةنإ ْاػَيت ، بةَيهو دةبَى يةْاو صةسياناْذا 
َةية بهات ، نةطَيهيؽ نة ْةصاَْى يةنوَى دةريت ئةوا ْاػضاَْيت ضؤٕ ريإ بةدةطت بَيَٓيت ، 

َشؤظ وةى َوسووى ئاؾ  رياْيؽ ناتَى بةسدةواّ دةبَيت نة َشؤظ نشداسةناْى خؤى وةطةِسخبات ،
واية و رياْيؽ بةسدةئاػة يةطةسى داْشاوة ، صؤس صسْط ْةبَيت ئةوا يةت يةتى دةنات و الػةى 
دةناتة تؤصى بيابإ ، ريإ صةسيايةنة ٖةَوو نةغ ْاتواَْى َةيةى تَيذابهات ، ئةونةطةى بةبَى 

                                              .يَيٗضسئ بضَيتة ْاوى ئةوا صوو دةخٓهَيت 
                .ريإ ض صةسيايةنة بةالى تؤوة ؟ ضوْهة ية نةََيو ئاو بةوالوة ٖيضى تش ْابيِٓ -- 
                                                                                         .َةبةطتِ ثَى ية رياْة -- 
                                                                                                          ناّ ريإ ؟-- 
ئةو رياْةى نة ضةْذةٖا نةطى وةى َٔ و تؤى طةسطةسدإ نشدووة و ضةْذةٖا نةطى -- 

                                                                .تشيؼى خؤػبةخت نشدووة 
 !                                                             ئادةى َٔ تَيٓاطةّ ية َةبةطتةنةت -- 
     . ئةواْيؽ بشيتيني ية طَى نةغ .ريإ ئا بةَؼَيوةيةية نة ئَيظتا ِسةواْةى ٖؤػتى دةنةّ -- 

ْاوى ، ئةوا نةََيو  دةسباسةى ريإ نةََيهى بيظتوة و دةضَيتةنةطي يةنةّ ئةوةية نة 
                                                                              .خؤِسادةطشَيت و دواتش دةخٓهَيت 

         .نةطي دووةّ نة طةيشى دةنات و ثاػإ دةضَيتة ْاوى ، ئةوا دةطاتة ْيوةى و دةخٓهَيت 
نةطى طَييةّ ئةوةية نة ٖضسيٓةناْى خؤى دةسباسةى خظتؤتة طةِس و دةسباسةى بيظتوة و 

                        . طةيشى دةنات ئيٓذا دةضَيتة ْاوى ئةوا ئةو نةطة صاْاية و يَيى دةثةِسَيتةوة
طةسدووْيؽ بةٖةَإ ػَيوة تةْيا ثَيو ْةٖاتووة يةصةوى ، بةَيهو ٖةطاسةى تشيؽ صؤسٕ و ئَيُة 

تةْيا نةََيهيإ دةبيٓني و ئاَارةيإ ثَيذةنةئ ، بةاَلّ ْاصاْني ريإ ضؤْة يةو ٖةطاساْة ، 
صةويؽ ضةْذةٖا ضياى تَيذاية ، بةاَلّ تةْيا . بةاَلّ ِسؤرَى دادَيت َشؤظ صؤسبةيإ دةثؼهَٓيت 

بةاَلّ دةتواْني ضياناْى دةوسوثؼتُإ دةبيٓني ، ْاصاْني ضياناْى تش ضؤْٔ و ضةْذة بةسصٕ ، 
بةدواياْذا بطةِسَيني و بةئاطاْى بياْبيٓني ، ٖةسوةٖا يةطةس ِسووى ئةّ صةَيٓة ضةْذةٖا 
دياواصى ٖةية ، ٖةْذَيهيإ يةْاو صةسيادإ و تيٓوياْة ، ٖةْذَيهيؼيإ خاوةْى ٖةصاسةٖا 
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باخضةٕ و بؤ باخضةيةنى بضوى دةطشيةٕ ، ٖةْذَيو دةطشئ تا ية دواِسؤردا ثَيبهةْٔ و يةبةس 
طَيبةسى دسةختةنإ طةَا بهةٕ ، ٖةْذَيو خؤػي و وةْةوص يةْاو دةبةٕ تا يةنظاْى بؤ 

صيٓذةوةسةنإ دسووطتبهةٕ ، ٖةْذَيهيإ وةى ْةٖةْط وإ و َاطية وسدةنإ دةخؤٕ تاوةنو 
َاْةوةى خؤيإ َظؤطةس بهةٕ و طياْى خؤيإ ية يةْاوضووٕ بجاسَيضٕ ، يةْاو َشؤظةناْذا 

نةطاَْيو  ٖةٕ وةى طجيذاس ٖةَيذةضٔ و دسةختة وسديًةناْى ضواسدةوسيإ ية بةس طةسَاو 
ٍَ بةسصى نَيوةنإ ية ثَيؼرِبنَيذإ ، يةبةساَبةس ئةو ٖةَوو  طَيبةسى خؤيإ دةنورٕ و يةطة

ئايا نةى ئةو ئاناساْة نؤتاييإ دَى ؟  ئايا : ضيٓاْة ، َٓذاَيَيهى بةسط دِساو و ثَيِشووت دةثشطَيت 
نةى ِسؤرى ْوَى بة يةنظاْى تيؼهى دةداتة ثةجنةسةى ٖةَوو َاَيةنإ ؟  ئايا نةى دةبَى ِسؤرَيو 

بَى تيؼهى ِسؤر ئةوةْذة بةَٖيض بَى طةسوًَى دسةختة بةسصةنإ ٖةَيبجِشونَيَٓى ؟ يةو الوة 
ئايا تانةى دةبَى فةيةى بةَؼَيوةية دةوسإ بهات و : َٓذاَيَيهى بةْاصثةسوةسدةؾ ثشطياس دةنات 

                                                          َٔ ٖةس خؤػبةخت مب يةْاويذا ؟ 
تايبةمتةْذى ثَيِشووت و بةْاصثةسوةسدة دياواصيإ ضية ؟ نة تؤ ضةْذ ثشطياسَيهى ثَيِشووتت -- 

                                              .َٖيٓاية بةساَبةس ثشطياسَيهى بةْاصثةسوةسدةيةى 
دةبيٓني ، نة ضةْذةٖا ثشطياس يةٖؤػى ثَيِشووتَيو طةسٖةَيذةدةٕ ، بةاَلّ تةْيا ثشطياسَيو -- 

دَيتة ْاو ٖؤػى ثووضةَيى بةْاصثةسوةسدةيةنةوة ، ضوْهة ريإ تةْطى بة ثَيِشووت ٖةَيضٓيوة و 
دؤسة َةيةنى بة طةسوودا نشدووة نة ْةتواَْى بة ئاَاجنةناْى بطات ، تةْاْةت ٖةس بةوةؾ 

ْةوةطتاوة ، بةَيهو ٖةَوو ٖيوا و  ئاسةصوويةنى ْةٖاتةدى خظتؤتة ْاو ٖؤػةوة و خةوى ْاو 
ٍَ نشدووة ، ضؤِساونةى ػةواْةى تو تو بةسداوةتةوة طةس ِسووخظاسى و َٖيُٓى  نةالوةى ىَل تا

خةوى ىَل طةْذؤتةوة ، بةاَلّ بة ثَيضةواْةوة ػاْى بؤ بةْاصثةسوةسدة ػٌ نشدووة و فةيةى بة 
ٖةوةغ ئاطاى ئةو ٖةَيذةطوِسَى ، يةبشى تاَيى ٖةْطويٓى يةبةسدةّ داْاوة و بةسدةواّ 

دةيالوَيَٓيتةوة ، ضةْذ بةْذةػى بؤ خضَةتهشدْى داْاوة ، تا بيدةْة طةس نةراوةيةى و 
ٍَ ئةوةػذا ئاسةصووى ٖةس ْيؼتطةيةنى نشد بؤى ئاَادةية و  ٖةواسطة بة ٖةواسطة بيطَيشٕ ، يةطة

بة ثةجنةيةى ئاَارة بؤ ْاوضةيةنى طشوػت دةنات ، ئةَيؽ دةطتبةدَى دةطةيةْشَيتة ئةو 
طشوػتةو بة ئاسةصووى خؤى طةَةى يةطةَيذا دةنات ، ئا بةّ ػَيوةية طشوػت َشؤظةناْى 
نشدووٕ بة ضةْذ نؤَةَية و ٖةسيةنةياْى ٖةَيذاوةتة ثَيذةػتَيهةوة ، بة بَى ثشطياسنشدٕ 
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ٖةسيةنةيإ دةدوَيَٓى و ِسةواْةى ْاو ئاناسَيهيإ دةنات نة خؤيإ ٖيض طوضَيهيإ ْية يةو 
                                           .ِسةواْةنشدْةدا 

 

 
طةيؼتة ثؼتى . فشووصة بةسةو اليةنى تشى ضؤيةواْيةنة ِسؤيؼت نة ْضيو بوو يةو ػوَيٓة 

                                                           .ضيايةى ، يةو ػوَيٓة نةالوةيةنى تشى بةديهشد 
بيٓى  نةَئةْذاََيو ية ْاو نةالوةنةدا دةري و خؤى دووس خظتؤتةوة يةْاو دعاى و دووس ية 

ٖةس نة ضاوى بة فشووصة نةوت بةبَى طاَلو نشدٕ باْطى . ئاوةداْى ريإ بةطةس دةبات 
                          .فشووصةى نشد ، فشووصةؾ بةسةو ِسووى ٖةْطاويٓا ، طةيؼتة الى و داْيؼت 

                                                                             نةَئةْذاَةنة ؛ ْاوت ضية ؟
                                                                                                            .فشووصة -- 

                                                                                          فشووصة ؛ ْاوى تؤ ضية ؟
                                                                                      .نةَئةْذاَةنة ؛ ئافةسيذة 

ئافةسيذة ؛ بة ضاوةناْت دياسة وةى َٔ ريإ بةتةواوى ئةرْؤناْى ػهاْذووى و بةدواى 
دؤصيٓةوةى خؤػةويظتةناْت نةوتووى ، بةاَلّ نات ئةوةْذة َةوداى ثَيٓةداوى تا بةو ِسؤرة 

                                                                                                                 .بطةى 
                                                   تؤى نةّ ئةْذاّ ، يةّ ضؤيةواْية ضى دةنةى ؟-- 
َٔ ية ناتى طةجنيُذا ثةيوةْذيِ نشد بة طوثايةى نة طةسؤنةنةى ية َاَيةوة ْةدةٖاتة دةس -- 

و ئاطاى ية ٖؤؾ و طهى طةسباصةنإ ْةبوو ، َٔ َاوةى ضةْذ طاَيَيو يةو طةسباصطةيةدا نامت 
بةطةس بشد ، دواتش بةٖؤى ئاصايةتى و دَيظؤصميةوة ِسَيضّ يَيٓشا ، ضوْهة َٔ ئةو ناتة طةجنَيهى 

خوَئ طةسّ بووّ و َشدٕ و بشيٓذاس بوومن بة خةياَيذا ْةدةٖات ، بةٖؤى تَيجةِسبووْى نات 
بووّ بة طةسنشدةى طوثايةى ، يةو َاوةية نةَةى نة َٔ بووّ بة طةسؤنى طوثا ، تووػى ِسوو 

بةِسوو بووْةوةى َٖيشػَيو بووّ نة ٖةسطيض واّ بة خةياَيذا ْةدةٖات نة تووػى ئةجناََيو 
دةمب نة ِسؤرّ بةو ِسؤرة دةطات ، ضوْهة يةو ػةِسةدا طوثانةّ ٖةَووى يةْاوضوو ، تةْيا خؤّ 
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                                                                            . قوتاسّ بوو 

                                                                            تؤ بةتةْيا قوتاست بوو ؟ -- 
َٔ نةطَيهى دَيظؤص ْةبووّ ، . َاوةيةى بَيذةْط بوو ، دواتش يةبةس خؤيةوة قظةى دةنشد -- 

دادثةسوةس ْةبووّ ، ٖؤؾ وااَل ْةبووّ ، ئةطيٓا طووثانةّ ئاوٖاى يَيبةطةس ْةدةٖات و بةو ِسؤرة 
                                                                     .ِسةػة ْةدةطةيؼتِ 

: دةطتى نشد بة طشيإ و بة ٖةَوو َٖيضى خؤيةوة ٖاواسيهشد ، يةو ٖاواسنشدْةػذا دةيوت 
نةطَيو نة طةسنشدة بَى ثَيويظتة يةثَيؽ طووثانةيذا بهورسَيت ، ثَيويظتة يةثَيؼةوةى بشاناْى 

ًَت ، بةاَلّ َٔ ئةوةّ ْةنشد و ية ثؼتةوةى طوثانةّ  ػةِس بهات و طؤِسةثاْى دةْط دَيٓةَٖي
          .ِساوةطتابووّ و طةيشى بشانامن دةنشد نة ضؤٕ دةنورسإ و وةى طةاَلى داس ٖةَيذةوةسئ 

    تؤؾ وةى َٔ دةتةوَيت بةو خؤػةويظتة ِسؤيؼتواْةت ئاػٓا ببيتةوة نة يةدةطتت داوٕ ؟-- 

                                                                                                     .بةَيَى -- 
ِسووت بظوِسَيٓة و طةيشى َٔ بهة ، تا ئاٖى خؤَت بؤ باطبهةّ و رياْة تاَيةنةى ِسابشدووى -- 

                                       .خؤَت ثَي بٓاطَيِٓ ، بؤ ئةوةى بؤ داٖاتوو طوودى يَيوةسبطشى 
يةو ناتةػذا فشووصة صؤس َاْذوو و ػةنةت بوو ، دةتوت ضةْذ نةطَيو بة صؤس ٖةْاطةى 

ئافةسيذةؾ صؤس بة داَاوى و . ثَيذةدةٕ و ضةْذ نةطَيهيؽ يةثؼتةوة بة قاَضى يَيى دةدةٕ 
                                                                               . خةّ و ثةراسةوة طةيشى دةنشد 

ئافةسيذةؾ يةطةسةخؤ ثَيى دةوت ، ٖةسنةطَيو قظةى بؤ نشدى ، تؤ طوَيِشايةَيي بة و ثةْذى 
يَيوةسطشة ، تؤ ية ٖؤػتذا بيضةطجَيٓة و يةيادى َةنة ، َٓيؽ وةى تؤ بةَٓذاَيى نةطَيو 

ئةَاْةى ثَيومت ، بةاَلّ بةٖؤى ية خؤبايى و نةّ ئةصَووْيُةوة ئةّ وتاْةّ بةٖةْذ وةسْةطشت 
ئةطةس نةطَيو ػتَيهى ثَيوتى ، تؤ . و طوَيِ ثَيٓةدإ ، ٖةس بؤيةؾ تووػى ئةّ ِسؤرة ٖامت 

دةسباسةى بٗضسة و دواتش فَيشبة بةو ِسَيضهةيةدا طةفةسةنةت تةواو بهةيت و خؤت بطةيةْيت بة 
                                                                          .ئةجناّ 

ِسؤَيةنةّ ثَيؽ : فشووصة يةو ناتةدا ، وتةيةنى باثَيشى بةفهش ٖاتةوة نة ٖةَوو نات ثَيى دةوت 
ئةوةى بضيت بؤ ِساو ثَيويظتة ػوَيٓةنةى ية ٖؤػتذا دةطتٓيؼإ نشابَى و بةسْاَةت بؤ 

داِسػتبَى ، ْةى بةبَى صاْياسى و بَى ئةوةى بضاْى ِساونشدٕ ضؤْة دةطتبهةى بة تةقةنشدٕ 
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                                                                                        . بةسةو ِسووى َْيضريةنةت 
ٖةسطيض َةنةوة رَيش ناسيطةسى . ئافةسيذة يةنَيهى تش ية وتةناْى خؤى ئاساطتةى فشووصة نشد 

ئةو نةطاْةى نة بة ضاوَيهى دوورَٓاْةوة ية خانةنةى خؤيإ دةِسوأْ ، ٖةَوو نات با فهشةت 
ثتةو بَيت ، طشْط ْية دةَشيت يإ ْا ، طشْط ئةوةية نة تؤ خضَةت بة ٖاوْيؼتُاْةناْت 

بهةى ، ئةو نةطاْةى نة خاى ثاسَيضٕ تةْيا الػةيإ دةَشَيت و يةبةس ضاو ووٕ دةبٔ ، بةاَلّ 
                                                    .  ِسةْط و دةْطيإ ٖةس دةََيَٓيت يةْاو ٖؤػى دعانذا

              تؤ بةٖؤى ئةّ دةْطاْةى نة تَيياْذا بةػذاسيتهشدووة نةّ ئةْذاّ بوويت ؟-- 
                                                                                                     .بةىَل -- 
                                            ِسابشدوو ضَيز بةخؼرتة يإ داٖاتوو ، بة ديذى تؤ ؟-- 
ئاى ريإ ضؤٕ ِسيظوا بووّ يةْاو نوضة و نؤاَلْةناْتذا ، ئاى ضؤٕ ية نؤػهَيهةوة بةسةو -- 

نةالوةيةنت َٖيٓاّ ، خؤصطة ئةو ناتةى نة طةْر بووّ يةْاو يةنَيو ية ػةِسةناْى دوورَٓذا 
يةبشى بشيٓذاسبوومن ، دةنورساّ و دةسوومن ئاطوودة دةبوو ، ئاى ضؤٕ ئةو ِسؤرة بطةِسَيُٓةوة و 

                     .ِسةوػتى خؤَى ثَى ضابهةَةوة ، فشووصة يةّ ئاخ و داخةى طةسى دةسْةدةنشد 
نة ئيظتاؾ ْةنورساوى ، بؤضى خؤصطةى ثَي دةخواصى . َٔ يةّ خؤصطة خواطتٓةت تَيٓاطةّ -- 

؟ بؤضى خؤصطة دةخواصى بؤ طَيِشاْةوةى ِسةوػت و داوا دةنةى رياْت يةطةسةتاوة 
                                                                                                    دةطتجَيبهاتةوة ؟

تشطٓؤنى يةبةساَبةس دوورَٔ ئةوةْذة ػةسَةصاست دةنات نة ٖةتا َاوى ْاػشئ ببيت يةْاو -- 
دعانةنةتذا ، بةاَلّ طةس طًَٓةنةيتةوة و ية َشدٕ ْةتشطيت ية ثَيٓاو خاى و صَاْةنةتذا ، ئةوا 
طةسبةسصيةنة نة ٖةسطيض واَلتةنةت ية فهشى ْاضَيتةوة ، ٖةسوةٖا ِسؤرطاس وا بة صوويى تَيجةِس 

دةبَيت نة ٖؤػياس ْةبيت و ْةصاْى رياْى تَيذا بهةى ، ٖةسوةٖا طةس بة ٖةوةْتة بيذةيتة بةس ، 
ِسةوػت و دواْيت ْاَٖيًَيت و يةبةس . ئةوا ئةويؽ بة ٖةوةْتة ِساتذةطشَى و ػةسَةصاست دةنات 

ضاوى دعانةنةت بة ضةثًَة يَيذاْةوة دةسووْت تَيهذةدات ، ٖةسبؤية ريإ طاتَيهة دَيت و 
                            .دةِسوات ، طةس ثَيى ئاػٓا ْةبيت دةطتةت دةػَيوَيَٓى 

َٔ ئَيظتا ثريى بةسؤنى طشتووّ و َةسطيؽ ٖةِسةػةّ يَيذةنات ، بةاَلّ ْاتوامن يةبةسى ٖةَيبَيِ ، 
ضوْهة ية ٖةس ػوَيَٓيو مب ئةوا ٖةس ثريّ و ْاتوامن خؤّ بَٗيُٓةوة طةس باسى الوى ، بؤية ػةو 
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و ِسؤر فهشّ الى ئةو نةطاْةية نة ئَيظتا ية دَيطةى َٔ طوثا ٖةَيذةطوِسَيٓٔ ، ئايا دةبَيت 
ِسؤرطاس ئةواْيؽ وةى َٔ طةسطةسدإ بهات ؟ يإ ئةوإ ية َٔ ٖؤػياس تشٕ و دةصأْ ئاناَى 

ريإ ضؤْة ، بةاَلّ َٔ يةوة دَيٓياّ نة يةنذاس ػهظتَٗيٓاْت فَيشطةيةنة نة بؤ دووةّ داس 
                                                                                            .تووػى ْابيتةوة ، بةاَلّ 

                                                                                              بةاَلّ ضى ؟-- 
بةاَلّ َٔ ضةْذ داس تووػى بووّ و ْةَضاْى ناسى ثَيبهةّ ، ضوْهة ئةويؽ وةى ئةَيكةيةى -- 

                .دَيتة ْاو ثةجنةت ، طةس ثظا ئةوا ػوَيٓى خؤى ووٕ ْانات ية دواى ضانهشدْةوةػى 
                                                                                                     ياْى ضؤٕ ؟-- 
ية ناتَيهذا نةطَيو دةبَيتة ثادػا ية ػوَيَٓيو ، ئةوا ِسؤرطاسى ئةو ػوَيٓة بةػَيوةيةنى تش -- 

دةطتجَيذةنات ، ٖةَوو بةسْاَةيةنى ثَيؼوو نؤتايى ثَيذَيت و طةسيةْوَى بةسْاَةيةنى تاصة 
يةدايو دةبَيت ، ٖةسوةٖا ٖةَوو اليةْطشَيهى نؤٕ نؤضى ثَيذةنشَيت و اليةْطشى تاصةؾ ػوَيٓى 

دةطشَيتةوة ، طؼت خةَيهى تووػى طةسدةََيهى تاصة دةبٔ ، ئةو طةسدةَةؾ ٖةْطاوْاْى باؾ 
بَيت ياخود خشاخ ، بةاَلّ نؤيًةيى ٖةسدةََيَٓى تا ثادػاى صاَيِ بووْى ٖةبَيت ، داسودةطتةى 

ٖؤؾ ثووضيؽ دةََيَٓى تا خةَيهى طاوَيًهة بووْى ٖةبَيت ، نةطاَْيهيؽ يةوالوة بةْياصى 
ئةوةٕ نة ِسؤرطاس باسى نةؾ و ٖةواى واَلت بطؤِسَى بؤ نةؾ و ٖةوايةنى باػرت ، يةوالػةوة 

ِسةطةصى ََييٓة ضاوةِسَيى ئةوةٕ نة ِسؤرَيو دابَيت ٖاوػاْى ثياوإ طةيشيإ بهشَيت ، بةاَلّ ٖيض 
يةَاْة ِسوو ْادةٕ تا ِسَيبةسى صؤسداس يةطةس ْيؼتطةى بشيكةداسى ثادػايةتى داْيؼتبَيت ، 

ضوْهة ٖةَوو ػتَيهى واَلت بؤ ئاسةصووةناْى ئةو دةوسإ دةنات و نةطاْى ْاو دعانيؽ ِسؤر 
دواى ِسؤر ية ٖةوَيى ئةوةدإ نة ئةّ بِشوات و يةنَيهى تش صوو بَيتة دَيطةى ، ٖةَوو ئةّ 

ئاناساْةؾ ناتَيو نؤتاييإ ثَيذَيت ، نة َشؤظَيهى طادة و داوَئ ثاى بَيتة دَيطاى ِسَيبةسةنإ ، 
ئةّ دْيايةؾ بؤ ٖةَوو نةطَيو ئافشَيٓشاوة ، ْةى تةْيا نةطاَْيو نة خؤيإ بة ٖةَيبزَيشدساوى 

                                                                         .دْيا دةصأْ 

                                                           نةطاْى طوود بةخؽ يةّ ْاوةدا نَئ ؟ -- 
نةطاَْيو يةّ رياْة طوود وةسدةطشٕ و دةتوأْ ٖؤػيإ ثِش بهةٕ ية ئةصَووْى دؤساو دؤس ، -- 

ٍَ بِشياسى ئةوةيإ دابَى ريإ بهةْة ئاَاجنَيو بؤ بةسرةوةْذى طؼتى ، ٖةسوةٖا  نة خؤيإ بةد
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بةسرةوةْذى تايبةتيإ خظتبَيتة ْاو طؤََيو نة ٖةَوو نةطَيو ِسؤراْة ثَيى خباتة ْاويةوة ، 
طشووػتى َشؤظةناْيؽ وا ئافشَيٓشاوة نة تةْيا خؤيإ بٓاطٔ و بووْى خؤيإ بؤ َشؤظةناْى 

تش دةسخبةٕ ، ْةى دةوسوبةس و نةطاْى تش بؤ خؤيإ دةسياْبدةٕ ، طشووػتى دعانيؽ 
ثةيووةْذى بة طشووػتى َشؤظةناْة ٖةية ، نة تَييذا ية دايو دةبٔ و تَييذا ْةػومنا دةنةٕ ، 
 ، ًَٔ دواتشيؽ بةثَيى تواْا و ئاسةصووى خؤيإ ئةّ ٖةيةى ِسؤرطاس قوتذةدةٕ و ػوَئ ثَيى ْاَٖي

ئةَةؾ وايهشدووة نة َشؤظ بِشوا بة ٖيض بةسرةوةْذيةنى طؼتى و تايبةتى ْةنات ، ضوْهة ية 
      .ٖةَوو طةسدةََيهذا ِسؤرطاس َشؤظةناْى بةّ ِسَيضهةيةدا َٖيٓاوة و ْةيَٗيؼتووة يَيى البذةٕ 

                                            بة ض ِسَيطةيةى ئةّ نةػة دةتواْشَيت بئافشَيٓشَيت ؟-- 
                                                                                          .دادثةسوةسى -- 
                                                                دادثةسوةسى ضؤٕ ضَيذةبَيت ؟  -- 
دادثةسوةسى ناتَيو ضَيذةبَيت نة َشؤظ خؤى ٖةطت بهات نة دادثةسوةسى ْية و ثَيويظتة  --

بئافشَيٓشَيت ، بةتايبةتى يةْاو ئةو دعانةى نة ِسةطةصى ََييٓة تَييذا نؤيًةية و الوةناْيؽ 
تَييذا طةسطةسدأْ ، بةاَلّ دادثةسوةسى بٓةَايةنة نة ٖةَوو ناتَيو ية ئاصادى صياتش ثَيويظتى 
بة خوَئ ِسػتٓة ، بةتايبةتى يةو واَلتاْةى نة بةسدةواّ خةسيهى تريةطةسى و ٖؤصطةسايةتني ، 

ٖةسوةٖا ئةو واَلتاْةى نة دعانةنةيإ ثَيو ٖاتووة ية َشؤظى يووت بةسص و َشؤظى نةغ 
                                                                                           . خودايى 

                                                     ئةواْة ض ثَيويظتيإ بة دادثةسوةسى ٖةية ؟-- 
ئةواْة ثَيويظتة واْةى دادثةسوةسى فَيشبهشَئ ، ضوْهة ٖةَوو نةػَيهى باؾ و خشاخ -- 

رياْيؽ تةْيا بشيتى ْية ية ئاصادى ، بةَيهو بٓةَاى . يةاليةٕ ئةواْةوة ِسوو دةناتة ْاو دعاى 
ٖةسة طةوسةى دعاى بشيتيية ية دادثةسوةسى ، نة ٖيض ػتَيو ْاتواَْى بةبَى ئةّ بٓةَاية 

ػوَيٓى خؤى بهاتةوة و دَيطريبَيت ، دادثةسوةسى نؤتايى بة ٖةَوو ناسَيهى بةسرةوةْذى خواص 
دةَٖيَٓيت ، دواى دَيطري بووْى دادثةسوةسى ئاصادى ية خؤيةوة يةدايو دةبَيت و يةْاناو رياَْيهى 

بةختةوةس بؤ َشؤظةنإ دةئافشَيٓشَيت ، بةتايبةتى ئةو رياْةى نة ثَيهذَيت ية ٖةَوو 
بٓةَايةنى َشؤظ بووٕ ، ٖيض دعانَيو بةبَى دادثةسوةسى ْاتواَْيت ِسؤرَيو رياَْيهى ئاصاد 
بَٗيَٓيتة نايةوة ، ئةَةؾ َشؤظةنأْ نة ئةو نةػة دةئافشَيٓٔ ، ْةى ريإ ، ضوْهة ريإ 
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َشؤظةناْى ئاصاد نشدووة ، بةَيهو ئةوة َشؤظةنإ خؤيأْ ئةو ئاصادية ية خؤيإ ثَيؼَيٌ دةنةٕ 
 ٍَ و ئاساطتةنةى بةسةو ئاساطتةيةنى ْاَشؤظ بووٕ و ْا ريٓطةيى دةبةٕ ، ئةو ناتةؾ ريإ تَيهة

ٍَ دةْط و ئاػتى و َاف و يةنظاْى و ئاصادى و دادثةسوةسى                              .دةبَيت يةطة
                   ئةى واْية ؟. نةواتة ، بٓةَاى ٖةس واَلتَيهيؽ بشيتيية ية دادثةسوةسى -- 

      .َاْاى ئةوةية واَلتَيو ٖةية ، بةاَلّ ويشاْةية . بَيطوَإ طةس دادثةسوةسى ْةبوو -- 
                                         واَلت يةاليةٕ ٖةَوو نةطَيهةوة دةضَيت بةِسَيوة ؟-- 
ْةخَيش ، بةِسَيوةبشدْى واَلت بؤ ٖةَوو نةطاَْيو طضاواس ْية ، ضوْهة داٖاتووى ئةو واَلتة -- 

دةنةوَيتة باسَيهى تايبةتيةوة ، طةس نةطَيهى طضاواس و يَيٗاتوو و بة ئةصَووٕ بوو ، ئةوا 
داٖاتووى واَلتيؽ بةسةو ئاساطتةيةنى نةسثةنهاس و ريٓطة ثاسَيضساوى دةضَيت ، ٖةَوو َافَيو 

دةنةوَيتة بةسدةطتى ٖاواَلتيإ خؤيإ ، ٖةَوو َشؤظةنإ ئةو ناتة دةتوأْ بة ئاطاْى ية 
داٖاتووى خؤيإ بِشوأْ ، بةاَلّ طةس ئةّ طيفاتاْةى تَيذا ْةبوو ، ئةوا داٖاتووى واَلت وَيشإ 

دةنات و ػؤِسػى ْةفاَى و توْذوتيزى ية َْيوإ َشؤظةنإ طةسٖةَيذةدات ، ئةَةؾ يةبةس نةّ 
ئةصَووْى و نةّ تواْايى ٖؤػيةوة ِسؤرطاسيؽ واَلتةنةى طةسةو رَيش دةنات ، ضوْهة خودى 

خؤى ْاتواَْى تواْاناْى خؤى بٓاطَى ، ْةى تواْاناْى دعاى و ٖاواَلتيإ ، ئةَةؾ َاْاى َشؤظ 
ًََيت     .بووٕ يةْاو دعانذا ْاَٖي

 

 
فشووصة ئةّ دَيطايةػى بةدَيَٗيؼت ، ْضيهةى دوو ػةو و دوو ِسؤر بة ِسَيطاوة بوو ، تا طةيؼتة 
ْاوضةيةنى تش ، ئةّ ْاوضةية دؤسة نًتووسَيهى تايبةت بة خؤيإ ٖةبوو ، ٖةس نة طةيؼتة 

                                                  . ئةّ ػوَيٓة طةسى ية خةَيهى ئةّ ْاوضةية دةسْةدةنشد 
خةَيهةنةى دؤسة نًتوس و دؤسة ئاييَٓيهيإ ٖةبوو ، نة تائَيظتا يةّ دؤسة نًتووسةى ْةبيٓيبوو 

، خةَيهةنةى دؤسة دٌ و بةسطَيهيإ يةبةس بوو نة دياواص بوو يةو ْاوضةيةيى نة فشووصة 
يَييةوة ٖاتبوو ، دًةناْيإ بشيتيبوو ية ثاسضة قوَاػَيو نة تةْٗا ئةْذاَةناْى خؤيإ ثَى 

داثؤػيبوو ، َْيش و ََى بةٖةَإ ػَيوةى يةنرت بووٕ ، يةِسووى داَٖيٓإ و نؼتوناَيةوة تا 
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ِسادةيةى ية ثَيؼةوةى واَلتاْى تش بووٕ ، ٖةسوةٖا ية ِسووى ئاييٓةوة ضةْذةٖا ئاييٓى تَيذا بوو ، 
ٍَ ثةسطت بووٕ ، ٖةْذَيو ِسووةى  ٖةْذَيو ية خةَيهةنةى بت ثةسطت بووٕ ، ٖةْذَيو ئارة
ثةسطت بووٕ ، ٖةْذَيو ئاو ثةسطت بووٕ ، ٖةْذَيو ناْضا ثةسطت بووٕ ، ٖةْذَيو َشدوو 

                                           .ثةسطت بووٕ ، ٖةْذَيهيؽ ئةْذاَةناْى َشؤظيإ دةثةسطت 
 فشووصة تةواو يةّ ْاوضةيةدا نةوتبؤوة طوَاْةوة ، ْاضاس بوو بضَيتة ْاو خةَيهةنة و نةََيو 
ية نًتوس و ْةسيتة ئاييٓيةناْيإ فَيشببَيت ، طةسةتا ضاوى بة ئافشةتَيو نةوت ، خةَيهى بةو 

     . ويٓاو ، ٖةسوةٖا بةضاوَيهى ثريؤصةوة يَيى دةِسواْشا يةاليةٕ خةَيهيةوة : ئافشةتةيإ دةوت 

فشووصة طاَلوى يَيهشد ، ئةويؽ وةاَلَى طاَلوةنةى فشووصةى دايةوة ، ئةّ ئافشةتةى ْاوى ويٓاو  
بوو صؤس طةيشى فشووصةى نشد ، صؤسى ثَى طةيشبوو نة َشؤظَيهى يةّ ِسةْطة و يةّ ػَيوةية ية 

واَلتةنةيذا ٖةية ، ضوْهة فشووصة ِسةْطى ثَيظتى دياواص بوو ية ِسةْطى ثَيظتى خةَيهى ئةو 
                                             .ْاوضةية ، بؤية ويٓاو َاوةيةى يةبةسدةَى فشووصة ِساوةطتا 

                                                           فشووصة ؛ ئايا بؤضى خةَيهى بة تؤ دةَيَئ ويٓاو ؟ 
ويٓاو ؛ ٖةَوو ػتَيو ضاوى ٖةية ، ٖةَوو ْاويهيؽ ية بووْى ػتَيهةوة ٖاتووة ، ْاوى ػتةنإ 

                                                      .ثةيووةطتة بة بووْى ػتةنإ ، ويٓاويؽ ضاوى دَية 
                                                                                       .ويٓاو ؛ َٔ ْاوى تؤ ْاصامن 

                                                                                                            .فشووصة -- 
                                                                                                  .خؤػشاَيِ -- 

                                                                              ويٓاو ؛ تؤ يةناّ ػاسةوة ٖاتووى ؟ 
ْاصامن ، ئاخش َٔ ية نوَيوة بضامن ، تةْاْةت خؤػِ ْاصامن . فشووصة ؛ ئاخَيهى ئةَيهَيؼا 

                                                                       .ْاوضةنةّ ْاوى ضية و نةوتؤتة نوَيوة 
تؤ يةواْةية ٖؤػت يةدةطت دابَى ، ضوْهة دٌ و بةسط و قظةنشدْةنةت دياواصة يةٖى -- 

ئَيُة ، ثاػإ فشووصةى بشدة َاَيى خؤى ، يةوَى ويظتى خؤسانى ثَيبذات ، تا نةََيو ٖؤػى 
بَيتةوة طةسخؤى ، دؤسة خواسدَْيهى يةبةسدةّ فشووصة داْا ، نة ثَيهٗاتبوو ية َاسى بشرا و 

                                .طةطى طوسةوةنشاوة ، فشووصة ْةيتواْى ٖيض ناّ يةّ خواسدْاْة خبوات 
فشووصة ية ثاثري وداثريةيةوة بيظتبووى نة خواسدْى ٖةسدوونيإ ْةٖى يَيهشاوة ، بؤية فشووصة 
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ٖةسضةْذى نشد ْةيتواْى ٖيضيإ خبوات ، ويٓاو ٖةس نة صاْى فشووصة ئةّ خواسدْاْة ْاخوات ، 
بؤى دةسنةوت نة فشووصة خةَيهى ْيؼتُاْى ئةوإ ْية ، بةَيهو ية واَلتَيهى تشةوة ٖاتووة ، يإ 

                                    .بةطةسدإ ٖاتووة ، يإ نةطَيهى طةسطةسداْة و ِسَيطاى يَي تَيهضووة 
                                                                       ئايا تؤ ية ناّ واَلتةوة ٖاتووى ؟ -- 
                                               .يةواَلتَيهةوة ٖاتووّ نة خؤػِ ْاصامن ْاوى ضية -- 
                                                                 ! ضؤٕ ْاصاْى واَلتةنةت ْاوى ضية ؟-- 

َةطةس تؤ ِسؤرَيو ية ِسؤرإ ئةّ ثشطياسةت ية خةَيهى ْاوضةنةت ْةنشدووة ، يإ تؤ ية خةَيهى 
                                                                                   ْاوضةنةت ْاوت ْةبيظتووة ؟ 

                                                 بؤضى ، َٔ يةو طؤتةيةت تَيٓاطةّ ، ئايا ْاصاْى ؟ -- 
َٔ ية ْاوضةيةى ريامن دةبشدةطةس نة دووس بوو ية ئاوايى ، تةْاْةت باوى و دايهى خؤػِ -- 

       . ْةبيٓيووة ، ناتَيو َٔ دايو و باونى خؤّ ْةبيٓيبَى ْاوى واَلتةنةى خؤَِ بؤضية 

. ريامن بؤضية ، تةْاْةت داثرية و باثريةػِ ىَل ووٕ بووة ، َٖيؼتا بةدواى دؤصيٓةوةى ئةواْةوةّ 
                                                                      .بةَيهو ِسؤرَى دابَيت بتوامن بياْذؤصَةوة 

                        .يةواْةية تؤ نةطَيو بيت ٖةسطيض خؤػيت ية واَلتةنةتذا ْةبيٓيبَى -- 
بةَيَى ، ئةو ِسؤرةى داثريةّ ضوو نةََيو ْإ نؤبهاتةوة ية ئاوايي ، َٔ بة طهى بشطيةوة -- 

ضاوةِسواْى بووّ تا بَيتةوة طهى خاَييِ تَيشبهةّ ، بةاَلّ ػةو بةطةس ضاوةنامنذا ٖات و داثريةؾ 
                                                                                           .ْةطةِسايةوة 

 َٔ ضووّ تا بتوامن بيذؤصَةوة ، بةاَلّ خؤّ ووٕ بووّ و ئاواسةى نةر و نَيوةنإ بووّ ، ٖةتا 
                                                                                 .ئَيشة تاسَايى ِسَيٓيؼاْذةسّ بوو 

                                                                                            ناّ تاسَايى ؟ -- 
ئةو تاسَاييةى نة تووػى نةطة بةد بةختةناْى وةى َٔ دةبَيت و خؤيإ يَيذةناتة داثرية ، -- 

بةاَلّ ٖةسطيض ِسوو ْاناتة ػوَيٓى َٓذاَية ثادػانإ ، ضوْهة ئةو تاسَايية تةْيا بؤ َٓذااَلْى 
                                                                               .وةى َٔ دسووطت بووة 

نةََيو ِسووى ية فشووصة وةسطَيِشا و دةطتيهشد بة طشيإ و ٖةَيوةساْذْى ئةطشئ ، طشياَْيو -- 
                                                                        .نة دةتطووت خؤى فشووصةية 
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                                                           فشووصة تؤ بؤضى يةالى َٔ ْاََيٓيتةوة ؟ -- 
ِسؤرطاس َٓى بؤ طةِسإ و طةسطةسداْى دسووطتهشدووة ، ْةى بؤ َاْةوة ، َٔ َٖيؼتا وَيٓةى -- 

                  .باثرية و داثريةّ يةبةسضاوة ، ضؤٕ بتوامن طاتَيو ئاساَى بةخؤّ ببةخؼِ 
                                                                  َٔ ضؤٕ دةتوامن ياسَةتيت بذةّ ؟ -- 
ية خةَيهى ْاوضةنةّ بيظتووَة نة واَلتةنةى ئَيُة صؤس دةوَيةَةْذة بةاَلّ بَيهةطة ، َٓيؽ -- 

َشؤظى واَلتَيهى بَيهةطِ ، ياسَةتى ٖيض نةطِ ْاوَيت ، يةبةسئةوةى ٖةس بةتةْيا خؤّ يَيشة 
بَيهةغ ْيِ ، بةَيهو واَلتةنةػِ وةى َٔ طةسطةسداْة و يةٖةوَيى دؤصيٓةوةى داثرية و باثريةى 
خؤى داية ، َٔ يةواْةية ْةتوامن بياْذؤصَةوة و مبشّ ، بةاَلّ طةسباسى ٖةَوو ئةو ْاخؤػياْة 

ثةسؤػى واَلتةنةَة ، ضوْهة ئةو ْاَشَيت و بةسدةواّ دةبَيت بةدواياْذا بطةِسَيت ، بةسدةواّ 
                                                            .دةبَيت ػني بؤ نةغ و ناسةنةى بهات 

      واَلتةنةى تؤ بؤضى ئاوٖاية ، َةطةس نةطَيو ْية خؤى بهات بة خاوةْى ِساطتةقيٓةى ؟ -- 

                                                           .واَلتةنةى َٔ دياواصة ية واَلتةنةى تؤ -- 
                                                                                                      ضؤٕ ؟ -- 
واَلتةنةى تؤ نؤَةَيَيو َشؤظى ِسؤػٓبريى تَيذاية ، بةاَلّ واَلتى َٔ ئةو َشؤظاْةى تَيذا ْية ، -- 

ضوْهة ٖةَوو َشؤظةناْى واَلتى َٔ نةوتووْةتة دواى خواسدٕ ، واَلتى تؤ ثِشيةتى ية نًتوس و 
ػتى دؤساو دؤس نة ٖيض ناتَيو يةبري ْانشَئ ، بةاَلّ واَلتى َٔ يةى نًتوسى ٖةية ، ئةويؽ 
دابةػهشاوة و نةطيؽ بؤ طاتَيو ْايَٗيَٓيتةوة بريى خؤى ، واَلتى تؤ ئاطاداسى ٖةَوو ػتَيهٔ ، 

ئةو ػتاْةؾ ٖةس ية َٓذاَيَيهةوة تا طةوسةيةى دةياْضاَْيت ، وةى ياطا و َاف و ئابووسى و 
                     .ئاصادى و دادثةسوةسى ، بةاَلّ ئةّ ػتاْة ية واَلتى َٓذا بووْيإ ْية 

بِشياس يةاليةٕ نةطَيهةوة دةسدةضَيت نة تةْاْةت ٖاوطةسةنةى خؤػى ئاطاى يَيٓية ، ْةى 
ٖةَوو دعاى ، رياْى واَلتى َٔ بشيتيية ية رياَْيو نة ثَيى دةوتشَيت طةَةسطى ، بةاَلّ يةواَلتى 
تؤدا بشيتيية ية َشؤظ َةسطى ، ٖةَوو ياطاناْى َشؤظ نة ثَييإ دةوتشَيت َاف و باغ ية رياْى 

ٖاواَلتياْى واَلت دةنات ، ية واَلتى َٓذا بووْيإ ْية و بشيتيية ية ياطاى نةطاَْيو نة 
ٍَ ناس بةدةطت و دةوَيةَةْذةنإ ، يةٖةَإ ناتذا ئةّ ياطاياْة  ْضيهايةتيإ ٖةية ية طة
دَيبةدَيهشدْيإ بةطةس دةوَيةَةْذةناْذا بووْى ْية ، بةَيهو تةْيا بةطةس ٖةراسةناْذا 
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           دَيبةدَيذةنشَيت و بةغ ، ئةَةؾ ٖةَوو ٖاواَلتياْى واَلتى بَي ٖيوا نشدووة ، ضوْهة ؟
                                                                                               ضى ضوْهة ؟-- 
بشيتيية ية صؤسداسى ، ْةى ئاصادى ، . واَلتى َٔ بشيتيية ية َةيذاْى دةوَيةَةْذ ، ْةى ٖةراس -- 

بشيتيية ية ْا دادثةسوةسى ، ْةى دادثةسوةسى ، بشيتيية ية َاف خواسدٕ ، ْةى َاف ثَيذإ و 
                                                             .ياطاناْى ِسَيضطشتٓى َشؤظ 

 

                                                                           

ئةو ِسؤرة ٖةتا ئَيواسة بةْاو ػاسدا . فشووصة ويٓاوى بةدَيَٗيؼت و نةوتة طةِسإ بةْاو ػاسدا 
يةْاو . خةسيهى طةِسإ بوو ، ناتى ئَيواسة بوو وسدة وسدة ِسؤر خؤى بضس دةنشد يةو ْاوضةية 

غةَباسى ِسووخظاسى داثؤػيبوو ، ْاوة . ػاسدا نةطَيهى بيٓى نة ية نوضةيةى داْيؼتبوو 
فشووصة ، بة ثةسؤػةوة يَيى ضؤوة . ْاوةؾ ئةطشئ بة ِسووَةتةناْيذا دةٖاتٓة خواسةوة 

                                                                                  .ثَيؼةوة و يةبةسدةَى داْيؼت 
                                                                                        فشووصة ؛ بؤضى دةطشى ؟ 

                                    تؤ دةصاْى ْاوى َٔ ضية ؟: ئةويؽ وةاَلَى فشووصةى دايةوة و وتى 
                                                            َٔ ية نوَيوة بضامن ْاوى تؤ ضية ؟. ْا -- 
نةواتة ثَيؽ ئةوةى ثشطياس بهةى دةسباسةى ئاصاسى نةطَيو ، ئةوا ثَيويظتة ػاسةصاى ئةو -- 

                                                             .ػوَيٓة بيت نة نةطةنة ئاصاسى تَيذا دةضَيزَيت 
                                    نةواتة ْاوت ضية و ٖؤناسى طشياْةنةػت ضية ؟. ِساطتة -- 
                                                                                                            .ٖؤَيُإ -- 
                                                                                           ئةى ْاوى تؤ ؟-- 
                                                                                                            .فشووصة -- 
فشووصة َٔ بطشيِ يإ ثَيبهةمن خؤّ ئاصادّ ، تؤ ْاتواْى ٖيض ناتَيو بةطشيامن بَيٓى ، -- 

                                                          .ٖةسوةٖا ْاػتواْى ٖيض ناتَيو مبدةيتة ثَيهةْني 
َشؤظةنإ ئاصادٕ ية بِشياسداْذا و ئاصاديؼٔ ية وةاَلَذاْةوةدا ، بةاَلّ ناسيطةسى . ِساطتة -- 
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ٖةْذَيو نةطيؽ دةوسى خؤى دةبيَٓيت ، ضوْهة َشؤظ خؤى بةتةْيا ْاتواَْى بةسةْطاسى 
ٖةَوو نَيؼةيةى ببَيتةوة ، ٖةسوةٖا ٖؤػى َشؤظ تواْاى ضاسةطةسنشدْى ٖةَوو نَيؼةيةنى 

ٖةية ، بةاَلّ ية ناتَيهذا نة ٖؤؾ ئةصَووْى ٖةبَيت ية ضاسةطةسنشدْذا ئةوا يةواْةية ثَيويظتى 
                                                                                                           .ثَي ْةبَيت 

                            َٔ يَيشة دةطشيِ ، بةاَلّ تؤ بةّ ناتة دسةْطة ضى دةنةى يَيشة ؟ -- 
                                                             .َٔ ِسَيبواسَيهِ و ِسَيطاّ ٖةَية نشدووة -- 
نةواتة بة ٖؤػى خؤت ِسَيطانةى خؤت بذؤصةوة ، ْةى بة ٖؤػى َٔ و نةطاْى تش ، ضوْهة -- 

ئةو ِسَيطايةى تؤ ثَييذا تَيجةِسيووى َةسز ْية َٔ ئةو ِسَيطةيةّ بيٓيبَى و ثَييذا تَيجةِس بوومب ، 
                                              . يإ يةواْةية ٖةس ْاوى ئةو ِسَيطةيةػِ ْةبيظتيَب 

فشووصة بةّ قظةيةى ئةو نةََيو ْيطةسإ بوو ، دواتش فهشى نشدةوة بؤى دةسنةوت نة ئةو 
        .َشؤظَيو بتواَْى بة ٖةَوو ِسَيطةيةنذا تَيجةِس ببَيت  ِساطتذةنات ، ضوْهة َةسز ْية

                                                                        ٖؤَيُإ تؤ خةَيهى ئَيشة ْيت ؟ -- 
باصسطاَْيو بووّ و بة نؤَةَيَيو مشةنةوة ِسووّ نشدة ئَيشة ، بة ٖيواى ئةوةى نة قاصاجنَيهى -- 

صؤس بهةّ و بطةِسَيُةوة واَلتةنةى خؤّ ، بةاَلّ ٖةَوو مشةنةنإ تةْٗا ٖى خؤّ ْةبووٕ ، بةَيهو 
َافى خةَيهى ْاوضةنةمشى ثَيوةبوو ، بةاَلّ ئةّ واَلتة ئةوةْذةى دص و دةسدة صؤسة ، ٖةسطيض 

ْاتواْى ثؼوويةى بذةى ، ئةوةْذةى ضاو ضٓؤى صؤسة نة ْاتواْى بؤ طاتَيهيؽ َاَيةنةت 
ًَى                                                                                                .بةدَيبَٗي

فهشيهشدةوة  نة ئةو ثَيؼرت يةالى ويٓاو صؤس . بة وتٓى طؤتةناْى ٖؤَيُإ فشووصة صؤس ثةػؤنا 
                                           .باطى ضانةى ئةّ واَلتةى دةنشد يةبةساَبةس واَلتةنةى خؤيذا 

فشووصة فَيشى ئةوة بوو نة ٖيض ناتَيو بِشياسى ثَيؽ وةختة ْةدات تا بةتةواوى ٖةَوو 
ِسوويةنى ػتةنإ ْةبيَٓيت ، فشووصة صؤس ثةػيُإ بوو يةوةى نة صوو بِشياسى ثَيؽ وةختةى 

بؤى دةسنةوت نة ٖةسطيض ِسةػبني ْةبَيت بةوةى نة َشؤظ ْةتواَْى بةطةس رياْذا صاَيبَيت . داوة 
، بؤية دةطتى ٖؤَيُاْى طشت و ٖةَييظتاْذة طةس ثَى ، نةََيو خةَى دايةوة و طَى دسٖةَى داية 

، ئةو دسٖةَاْةؾ ويٓاو بة فشووصةى دابووٕ ، تا بتواَْى نةََيو طهى ثَي تَيش بهات ية ناتى 
                            .ٖؤَيُإ بة ثَيذاْى ئةو دسٖةَاْة نةََيو ٖاتةوة طةس خؤى . بشطيةتيذا 
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                                              فشووصة بة ديذى تؤ ريإ بؤ َٓة بة تةْيا يإ بؤ تؤػة ؟-- 
ريإ تةْيا بؤ نةطاَْيو ْية تا بة ئاسةصووى خؤيإ بتوأْ طةَةى تَيذا بهةٕ ، بةَيهو بؤ -- 

ٖةَوواْة ، ئةواْةػى خؤيإ بة بةسص دةْشخَيٓٔ يةالى نةطاْى تش ، ئةوا بضاْة خؤيإ ٖةّ 
ٖؤػى َشؤظ ية ٖةَوو ناسَيهذا ثَيويظتى بة . طةْطيإ ْية و ٖةّ طةَزةى ْاو دعانيؼٔ 

ثؼووة ، ضوْهة صؤس ئةطتةَة َشؤظ بتواَْى ية ناتَيهذا دوو بةسْاَة دابِشَيزَى ، ٖةسوةٖا 
ئةواْةػى فهش دةنةْةوة ثَيؽ بِشياسدإ ، ئةوا طةسنةوتوو دةبٔ ية ئةجناَذا ، ئةواْةػى 

بَيذةْط دةََيٓٓةوة ، ئةوا ٖاواَلتى بؤ قظةناْيإ ٖةَيوةداية ، ضوْهة يةى قظة دةنةٕ ، ئةو 
قظةيةؾ دةبَيتة وتة و دَيطاى خؤى دةطشَيت ، ئةو وتةيةؾ دةبَيتة بٓاغةى قظةناْى 

                                                                                                            .ٖاواَلتيإ 

 

 

يةْاو ػاسدا ية ٖةوَيى ئةوةدا بوو نة ػوَيَٓيو بذؤصَيتةوة .  فشووصة َاَيئاوايى ية ٖؤَيُإ نشد 
                                                                                                                 .تاوةنو بتواَْيت تا طبةى يَيى خبةوَيت 

فشووصة باخضةيةنى دؤصيةوة يةْاو ػاسدا ، باخضةيةى تا بًََي ِسةْطني و دَيِشفَئ ، ئةوػةوة 
فشووصة يةْاو ئةو باخضةيةدا خةوى يَيهةوت ، بةاَلّ ْةيضاْى نة ئةو باخضةية باخضةى 

             .ثادػاصادةناْة و ية ئةوإ صياتش ٖيض نةطَيهى تش بؤى ْية بضَيتة ْاويةوة بؤ ثؼودإ 
دْيا بةسة بةسة ِسووْاى دةبؤوة ، تيؼهى خؤسيؽ خةسيو بوو دةسدةنةوت ، فشووصة يةخةو 

ٖةَيظا ، يةوناتةدا بيٓى نؤَةَيَيو ثاطةوإ ضواسدةوسيإ طشتووة ، فشووصة ئةَةى يةال طةيش 
بوو ، نة يةناتى ػةو ئَيشة ثاطةواْى يَيٓةبوو ، بةاَلّ ئَيظتا ثِشبووة ية ثاطةوإ ، ٖةَووػيإ 

                                                                      .دصةنةَإ طشت : بةيةى دةْط دةياْوت 
 فشووصة بةّ وػيةى نة طةسباصةنإ دةسياْذةبِشى صؤس ثةػؤنا ، فهشى دةنشدةوة نة ئةو ٖيض 

دصيةنى ْةنشدووة ، ثاطةواْةنإ دةطت و قاضى فشووصةيإ بةطت و بشديإ بؤ الى ثادػا ، 
بةاَلّ َٖيؼتا ثادػانةيإ ية خةو ٖةَيٓةطتابوو ، دةْطى باَيٓذةناْيؽ ئةو ْاوةيإ ثِش نشدبوو ية 

                                                                                                 .ئاواصى دؤساودؤس 
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ٍَ بذاتة ثادػا بؤ دةطتطرينشدْى . ثادػا يةخةو ٖةطتا  طةوسةى ثاطةواْةنإ ِسؤيؼت تا ٖةوا
دصَيو ، بةاَلّ ثادػا طةسقاَيى خواسدٕ و خواسدْةوة بوو ، بؤية ناتةنةى دواخظت بؤ 

                                                                         .ناتزََيشَيهى تش و بؤ بيٓيٓى فشووصة 
ثاطةواْةنإ دةطتياْهشد بة طةَةنشدٕ ، فشووصةيإ يةَال بؤ ئةوال ٖةَيذةدا ية َْيوإ خؤياْذا ، 
فشووصةؾ ثةسَيؼإ ببوو بة دةطتياْةوة ، فشووصة ئةوةْذة بَيضاس بوو ْاضاس بِش بةدةْطى ٖاواسى 

            .واصّ يَيبَيٓٔ ، ثادػاؾ طوَيى ية دةْطى فشووصة بوو ، ٖاتة دةسةوة - نشد ، واصّ يَيبَيٓٔ 
                                                                      .ئاوٖا ِسَيض ية ثادػانةتإ دةطشٕ -- 
                                                                                  .ئةَة تاواْباسة -- 
                                                               ضؤٕ دةصأْ نة ئةوة تاواْباسةنةية ؟-- 
ئةَة ئةَؼةو ية باخضةنةى تؤدا خةوتبوو ، بةاَلّ ٖيض نةطَيهيؽ بؤى ْية تةْاْةت بَيتة -- 

          .ػوَيٓى ئاطايى بةِسَيضتاْةوة ْةى يَيى خبةوَيت ، بؤية دةطتطريَاْهشدووة 
ئةّ باخضةية ٖةَوو ػةوَيو ثاطةواْى يَيبووة ، . صةسدةخةْةيةى بةطةس يَيوةناْيذا ٖات -- 

بةاَلّ ئةّ ػةو ثاطةواْى يَيٓةبووة ، ئةطيٓا ئةويؽ ْةيذةتواْى بَيتة ئةّ ػوَيٓةوة ، نةواتة 
تاواْباسةنة ئَيوةٕ ، ْةى ئةو ، ثادػا فةسَاْى نشد  بة ثاطةواْةناْى تش نة ٖةَوو ئةّ 

ثاطةواْاْةى يَيشةٕ دةصطري بهشَئ ، ثاطةواْةنإ ٖةَوويإ دةصطرينشإ ، ضوْهة ئةو ػةوة 
     .ثاسَيضطاسى باخضةنةيإ ْةنشدبوو ، بةَيهو ٖةَوويإ خةسيهى خواسدٕ و خواسدْةوة بووٕ 

ٍَ خؤيذا بشدية ػوَيٓى ئاساَبووْةوةى خؤى ،  ثادػا دةطتى خظتة طةس ػاْى فشووصة و يةطة
ٍَ ثادػا ، طةسى طوِسَا ية دواْى ػوَيٓةنة و ِسصاْذْةوةى  ناتَى فشووصة ضووة رووسةوة يةطة

ػوَيٓةنةى ، ئةوةْذة طةيشى ئةَالو ئةوالى ْاوةوةى نؤػهةنةى دةنشد نة بةٖيض ػَيوةيةى 
                                                                                  .بَيضاس ْةدةبوو ية طةيشنشدْى 

                                               .ثادػا فةسَاْى نشد نة خواسدٕ و خواسدْةوةى بؤ بَٗيٓٔ 
                                                                                                ْاوت ضية ؟-- 
                                                                                                            .فشووصة -- 
             . فشووصة ئاسةصووت ية ض خواسدٕ و خواسدْةوةيةنة ؟ تا فةسَإ بهةّ بؤتى بَٗيٓٔ -- 
                                                                      . ثاسضةيةى ْإ و نةََيو ئاو -- 
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ثادػا بةّ داواناسيةى فشووصة ٖؤػظاّ بوو ، نة ئاواٖا يةْاو ئةو ٖةَوو خواسدْة خؤػاْةدا 
                                                                      .داواى ثاسضةى ْإ و نةََيو ئاو دةنات 

                                                         فشووصة بؤضى داواى ئةّ خواسدْة دةنةى ؟-- 
َٔ بةٖةراسى يةدايو بووّ و ٖةس بة ٖةراسيؽ طةوسة بووّ ، دةَةوَيت بةٖةراسيؽ مبشّ ، -- 

تواْاى      . ضوْهة طةس خواسدْى خؤؾ خبؤّ ، ئةوا دواتش تواْاى ريإ بةطةس بشدمن ْاََيَٓيت 
                                                                .خواسدْى بةتاَى ٖةراسيؼِ ْاََيَٓيت 

 ثادػا صؤس بةٖؤػظاَيةوة طوَيى ية وتةناْى فشووصة دةطشت ، دواتش ثادػا فةسَاْى نشد نة 
                                                                                         . بيهاتة ِساوَيزناسى خؤى 

                                                                .ثَيويظتة تؤ ببيت بة ِساوَيزناسى َٔ -- 
                                                              .َٔ ْاتوامن بة داواناسيةنةت ِساصيبِ -- 
ٖةَوو ٖيوايةنِ ئةوةية نة نةطاْى وةى تؤ ية دةوسو ثؼتى َٔ بٔ ، ْةى نةطاْى خشاثى -- 

                                                        .وةى ئةو طةسباصاْةى نة تؤيإ تاواْباسنشد 
   .طةس َٔ ببُة ِساوَيزناسى تؤ ، ئةوا ثَيويظتة ٖةَوو نةطاْى ْاو فةسَاِْشةواييةنةت بطؤِسى -- 
                                                                                                    بؤضى ؟ -- 
ػَيوةى طةسباصةناْنت ، ئةواْيؽ خةسيهى خواسدٕ و  يةبةسئةوةى ئةواْيؽ بةٖةَإ-- 

خواسدْةوةى خؤػٔ و ْاصأْ رياْى ْاو دعاى ضؤٕ طوصةس دةنات ، ٖةسوةٖا ْاصأْ طٓوسى 
واَلت ية نوَيوة تا نوَيية ، ْاصأْ دوورَٔ نَيية و دؤطتى واَلت نَيية ، ْاصأْ ٖةراس نَيية و 

ٍَ ضية ، ْاصْٔ ضؤٕ دعانةنةيإ ية  دةوَيةَةْذ نَيية ، ٖةسوةٖا ْاصأْ دوتياس نَيية و نؼتونا
ْةصاْى و ْةخوَيٓذةواسى ِسصطاس بهةٕ ، ٖةَوو ئةو ػتاْةػى نة يةّ واَلتةدا ٖةية دابيٓهشاوة بؤ 

            .خَيضاْةنةى ئةوإ ، ئةَةؾ وايهشدووة نة ْةصإ دةسبضٔ بةساَبةس بة خاى و دعاى 
                      تؤ ٖةَوو ئةّ ػتاْة ضؤٕ دةصاْى و ية نَي ئةو صاْياسياْةت بيظتووٕ ؟-- 
ية ضاوةناْى تؤدا ٖةَوو ػتَيو بة ِسووْى دياسة و بةساَبةس بة ٖةراسَيهى وةنو َٔ ٖاواس -- 

ٖةَيةى تؤؾ يَيشةدا ئةوةية نة َٖيؼتا ْاصْى َٔ خةَيهى . دةنةٕ ، َٓيؽ ْاتوامن بَيذةْط مب 
ضؤٕ تؤ نةطَيهى بَيطاْة بةطةس طةيةنةى . نوَيِ و دةتةوَي َٔ بهةى بة ِساوَيزناسى خؤت 

ٍَ دةنةى ، ٖةسوةٖا َٔ باوةِسّ واية نة تؤ ٖؤػت ية دةطت دابَى ، ضوْهة ٖاواَلتى  خؤتذا صا
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واَلتَيهى تشّ نة خؤػِ ْاصامن نوَيية ، ئةوا ضةْذئ طاَية ية ٖةوَيى ئةوةداّ نة بيذؤصَةوة و 
                       .خانةنةى َاض بهةّ ، تا داس و دةوةْةناْى توْذ يةباوةؾ بطشّ 

             . باػة َٓيؽ صؤسيت يَيٓانةّ بؤ ِساوَيزناسى و ْاػتوامن ِساصيبِ بة داواناسيةناْى تؤ -- 
                                                      .نةواتة تؤ ية طةسباصةناْت صياتش تاوْباسى -- 

ثاػا بةّ طؤتةيةى فشووصة صؤس تووِسة بوو ، فةسَاْى نشد فشووصةؾ ببٓة ْاو بةْذخياْةوة ، 
ٍَ طةسباصةناْى تش ، بةاَلّ يةطةس طؤتةنةى  فشووصة ثاؾ ضواس ِسؤر ية بةْذخياْة ئاصاد نشا يةطة

ًََى                      .خؤى طووس بوو ، ْاضاس ثاػا فشووصةى ئاطاداس نشدةوة نة واَلتةنةى بةدَيبَٗي
ثادػا ٖةِسةػةيةنى ِسةواْةى فشووصة نشد ، نة ٖةسطيض باطى ئةّ واَلتة ْةنات يةٖيض ػوَيَٓيو ، 

                                                       .ئةطيٓا تووػى طضاى قوسغ دةبَيت ، ئةويؽ َشدْة 
فشووصة بةِسَيهةوت بؤ ْاو ػاسةناْى ئةّ واَلتة ، َاوةيةى بة َْٗيٓى ية ػاسؤضهةناْى ئةّ 

واَلتةدا َايةوة ، ضوْهة فةسَاْى ثَيهشابوو نة بِشوات ، ٖةسبؤية ْةيذةتواْى بة ئاػهشا ية 
ػاسؤضهةناْى ئةّ واَلتةدا بطةِسَيت ، فشووصة دةيوويظت صياتش ػاسةصاى خةَيهى ئةّ واَلتة ببَيت 

، بةاَلّ فشووصة بيٓى نة خةَيهةنةى ضاوتشطَئ نشاوٕ و ْاوَيشٕ تةْاْةت ْاوى ثادػانةػيإ 
بَٗيٓٔ ، ية ٖةَوو ناسَيهيؼذا بة ثريؤصةوة يَيى دةِسوأْ ، ٖةَوو داَٖيٓإ و تاصةطةسيةنيؽ بة 

ٖى ثادػا دةصأْ و دةَيَئ طةس ثادػانةَإ بةبةصةيى ْةبواية ئَيُة ْةَاْذةتواْى رياْيؽ 
                                                                                              .بهةئ ْةى داَٖيٓإ 

ٖةَوو ٖةْاطةيةنُإ يةبةس دةطتى ثادػا داية ، تةْاْةت طياْيؼُإ بة طياْى ، دةياْووت 
ثادػاوة بةطرتاوةتةوة ، بةاَلّ ثادػا يةبةس خواسدٕ و طةِسإ بؤ ٖةواسطة خؤػةنإ ٖةسطيض 

ْةيذةصاْى خةَيهى ضؤٕ ريإ دةطوصةسَيٓٔ ، ئةّ خةياَيةؾ يةالى ثادػا تةْيا بريؤنةيةى بوو 
يةثؼتى ثةسدةوة ية ناتى خةوتٓذا يةْاو ٖؤػيذا دسووطتذةبوو، ٖةسبؤية ئةَيؽ بَيضاس بوو 

   . ئةّ واَلتةػى دَيَٗيؼت و َاَيئاوايى يةّ واَلتة نشد 

 

 
فشووصة بةسةو ْاوضةيةنى دووس بةِسَيهةوت ، ئةجماسةيإ فشووصة ية فهشى ئةوةدا بوو نة ئةو 
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ْاوضةيةى يةَةودوا ثَييذةطات دةبَى ض ْاوضةيةى بَيت ؟ ٖةسوةٖا دةبَى ض دؤسة نًتووس و 
ئاييَٓيهى ٖةبَيت ؟ دةبَى ض نةطاَْيو فةسَاِْشةوايةتى بهةٕ ؟ ٖةَوو ئةو ثشطياساْة يةْاو 

ٖؤػى فشووصةدا دسووطتببووٕ ، ضوْهة ثَيؼرت ئةو ْاوضاْةى نة ثَيى طةيؼتبوو ثِش بووٕ ية 
ْةسيتى دؤساودؤس ، ٖةسيةنة بة ػَيوةيةى واَلتى بةِسَيوةدةبشد و ٖةسيةنة بةػَيوةيةى 

نًتووسةناْى خؤى دةثاساطت ، فشووصة ٖةس بةدةّ ِسَيطةوة بوو و ئةّ ثشطياساْةػى يةخؤى 
دةنشد ، َاوةى ضواس ِسؤر و ضواس ػةو بة ِسَيطاوة بوو ، بةسة بةسة ية واَلتَيو ْضيو دةبؤوة ، ٖةس 

ٍَ ْضيهبووْةوة بةسةو ئةو واَلتة ٖةطتيهشد نة خانَيهى ػووّ و ْةفشةتًَيهشاوة بةٖؤى  يةطة
                                                                                              .نؤَةَية نةطاَْيهةوة 

طةيؼتة طوْذَيو نة دووس بوو ية ٖةَوو خضَةتطوصاسيةى ية ِسووى ْةخؤػداْة و قوتاخباْة و 
ِسَيطاوباْةوة ، يةثِش داسَيهى بةدَيهشد ية ْضيهى خؤيةوة نة طةاَلى داسةنة ضواسدةوسى خؤى بة 

طَيبةس داثؤػيبوو ، ئةويؽ بةسةو داسةنة ٖةْطاويٓا ، ناتَيو نة ْضيهبؤوة بيٓى َشؤظَيهى ِسةؾ 
                            .ئةمسةس يةرَيش داسةنةية و طةسى بشدؤتةوة ْاو نؤػى و خةسيهى طشياْة 

فشووصة طةيؼتة الى و طاَلوى يَيهشد ، ئةويؽ ٖةطتاية طةس ثَييةناْى و ٖةتا َٖيضى تَيذا بوو 
يةو ػوَيٓة ِسايهشد ، فشووصة ناتَيو نة ئةَةى بيٓى خَيشا ئةويؽ بةدوايذا ِسايهشد ، ثاؾ 

ِسانشدَْيهى صؤس ئةو َشؤظة ئاوِسَيهى دايةوة و بيٓى نة ئةو نةطةى بةدوويهةوتووة ْة 
                                                      .باونيةتى و ْة دايهيةتى و ْة خوػو و ْة بشايةتى 

                                                تؤ نَيى بةدواي َٔ نةوتووى ؟ -- 
َٔ ِسَيبواسَيهِ ِسَيطةّ نةوتؤتة ئةّ ْاوضةية ، طةسةتا طةيؼتُة ئَيشة و ويظتِ بَيُة رَيش ئةو -- 

           .داسة و نةََيو َاْذوويةتيِ ئاساّ بهةَةوة ، بةاَلّ تا ْةٖامتة رَيش داسةنة تؤّ ْةبيٓى 
تؤ ٖيض داسَيهى تشت بةديٓةدةنشد ئةّ داسة ْةبَيت ؟ يإ تؤؾ يةنَيهى ية صؤسداسةناْى تش و -- 

                                                 .ية ػوَيٓى خؤؾ دةطةِسَيى 
              . فشووصة ئةوةى بة فهش ٖاتةوة نة ثَيويظتة ْاوى بضاَْيت ئةو ناتة ثشطياسى يَيبهات 

                                                                                             ْاوت ضية ؟ -- 
                                                                                                           .طةيضوو -- 
                                                                                                           ئةى تؤ ؟-- 
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                                                                                                            .فشووصة -- 
َةطةس صؤسداسةنإ ضيإ يةتؤ  طةيضوو ، يةبةس ض ٖؤناسَيو ئةّ بِشياسة ئاساطتةى َٔ دةنةى ؟-- 

                                                                         .نشدووة نة ئاوٖا قيٓت يَيٗةَيطشتووٕ 
                                                                        . ثَيويظت ْانات باطى بهةّ -- 
                                                                                                 بؤضى ؟ -- 
                                                                                 .ناتى صؤسى ثَيويظتة -- 
                                                                                                 .ئاطايية -- 
. نة ئاساَبووَةوة ئةوا باطى دةنةّ ، يةرَيش داسةنة داْيؼنت . باػة با بضيٓة رَيش داسةنة -- 

                                                 .نةََيو ئاساَبؤوة  و دةطتى بة ضريؤنةنةى خؤى نشد 

َٔ يةّ طوْذة ية دايو بووّ و ٖةس يةو طوْذةؾ طةوسة بووّ ، ضريؤنى ريامن ئةوةْذة -- 
ٍَ تةواو ْابَيت ، بةاَلّ طةس َاْذوويةتيت ئاساّ بؤوة  دووسودسَيزة ٖةسطيض بة طاَيَيو و دوو طا

طوَييةناْت ِسادَيشة با نةََيو رياْى خؤَت بؤ باطبهةّ ، فشووصة ئةَةى صؤس يةال باؾ بوو نة 
                 .ٖةّ ضريؤنى ئةويؽ بضاَْيت و ٖةّ بؼضاَْيت نة ئةّ واَلتة ضؤْة و ضؤٕ ْية 

     . فشووصة ويظتى نةََيو ئاساّ ببَيتةوة ، بةاَلّ خةوى يَيهةوت و ضووة ْاو خةوَيهى قوَيةوة 

خةوَْيهى تشطٓاى ٖاتة ْاو ٖؤػيةوة ، يةو خةوْةدا الدَييةنى بيٓى نة ثياوَيهى صؤسداس ببؤوة 
        . نوَيداى الدَييةنة ، ٖةَوو طاَإ و داسايى الدَييةنةى خظتبؤوة رَيش دةطةاَلتى خؤيةوة 

ٖةَوو خةَيهى ئةّ طوْذة يةرَيش فةسَاْى ئةودا ناسياْذةنشد و دةدواَلْةوة ، تةْاْةت ٖةَوو 
ػتَيهى ئةو الدَييةى بؤ خؤى قؤسخ نشدبوو ، ٖةسدةّ ئةّ نوَيداية خؤى بة نةطَيهى دادثةسوةس 
و بةبةصةيى يةقةَيةّ دةدا يةْاو خةَيهى الدَيهةدا ، بةاَلّ ٖيض ناّ يةو طيفةتاْةى تَيذا ْةبوو ، 

ٍَ و داسايى ٖةية بؤى بَٗيٓٔ ، خةَيهى الدَييةنةؾ بةّ ناسةى  ِسؤرَيو نوَيدا بِشياسيذا ٖةسضى َا
نؤَةَيَيو فهشةى دؤساودؤسيإ نةوتبؤوة ْاو ٖؤػةوة ، ئاخؤ دةبَيت نوَيدا بؤضى داواى 

طةسوةت و طاَاْى ئَيُة بهات ؟ ئايا دةبَيت بؤضى داواى ئةّ ناسة بهات ؟  ناتَيو خةَيهةنة 
بة خةَيهةنةى وت ؛ َٔ . طةسوةتةنةى خؤيإ بؤ بشد ، ئةويؽ بةساَبةس خةَيهةنة وةطتا 

طةوسةى ئةّ الدَييةّ و دةبَيت خواسدْى ِسؤراْةتإ يةالى َٔ خبؤٕ و ٖةسضى ناسى ِسؤراْةػتإ 
                                                            .ٖةية دةبَيت بةسٖةَةنةى بَيتة بةسدةطتى َٔ 
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ئاى يةو خةَيهة صاَيُة ، ئاى يةو خةَيهة :  يةوالػةوة الوَيو وةطتابوو و يةبةسخؤيةوة دةيووت 
بَيِشةوػتة ، دواتش ثياوة ثريةنة خؤى ثَيِشاْةطريا و ٖةتا َٖيضى ٖةبوو ٖاواسى نشد و وتى 

 ! بؤضى ئةّ قظةية دةنات : خةَيهيٓة نوَيداتإ ثريؤص بَيت ، خةَيهةنة طةسيإ طوِسَا و وتيإ 

ئايا ئَيوةى ضةوطاوة و ٖؤؾ ْةخؤؾ ْاتوأْ طؼتتإ بةسْطاسى تانة نةطَيو : ئةويؽ وتى 
ببٓةوة نة ية ئَيوة تشطٓؤنرتة ، خةَيهةنة بةّ قظةيةى نةوتٓة يَيذاْى نوَيدا و ٖةَوو طياْيإ 

        . فشياَهةوٕ –ػني نشدةوة بة يَيذإ ، نوَيدا يةبةس دةطتيإ ٖاواسى دةنشد ، فشياَهةوٕ 
--- فشووصة بةخةبةس ٖات ، بيٓى نةطَيو يةْاو الدَييةنةوة ٖاواس دةنات فشياّ بهةوٕ 

                                                                                                          .فشياَهةوٕ 
                               طةيضوو ، ئةّ ٖات و ٖاواسة ضية يةْاو الدَييةنةتاْةوة دَيت ؟-- 
ئةَة نةطَيهة بةسدةواّ خةسيهى ئاراوةْاْةوةية يةْاو الدَييةنةدا ، ناتَيو نة خةَيهى يَيى -- 

                                                           .تووِسة دةبٔ ئةوا دةطتذةنات بة ٖاتووٖاواس 
            .باػة با واص ية باطى ئةو ٖاتووٖاواسة بَٗيٓني و بَييٓة ْاو ضريؤنى رياْى تؤ -- 
                                                                                       .باؾ ، با بؤتى باطبهةّ -- 
                                                                                 .ئادةى با ريآْاَةى تؤ بضامن -- 
يةّ الدَيية و ية خَيضاَْيهى ٖةراس ية دايو بووّ و ضاوّ بة دْياى ثِش ية ئَيؽ و ئاصاس -- 

      . ٖةَيَيٓاوة ، ية طةسةتاى تةَةمنذا ٖةتا ئَيظتا خةسيهى ناسّ و ياسَةتى خَيضاْةنةّ دةدةّ 

ٍَ ، ية َاَيةوة نشديامن بة ػواْى ثةيةوسةنإ ، بةياْيإ  ناتَيو نة تةَةمن طةيؼتة ضواس طا
ثَيؽ ئةوةى تيؼهى ِسؤر يةطةس ضياناْى دةوسوثؼتُإ دةسبهةوَيت ، دايو و باونِ يةخةو 

                                                     .ٖةَيياْذةطتاْذّ و ثةيةوسةناْيإ دةَٖيٓاية بةسدةَِ 
ئةَِشؤ ٖةتا ناتى ْيوةِسؤ ٖةَوو ثةيةوسةنإ دةبَى ببةيتة ْاو ئةو صةوياْةى نة : دايهِ دةيوت 

ضةْذ ِسؤرَيو يةَةوبةس بةسوبووَةناْيإ ٖةَيطرياوةتةوة ، ئةو صةوياْةؾ يإ نشابووٕ بة طةمن 
يإ بة ْيظو يإ بة ْؤى ، َٓيؽ بة تشغ و يةسصةوة فةسَاْةنةيِ بةدَيذةطةياْذ ، ضوْهة 

طةس ٖاتبا و فةسَاْةنةيِ بةدَيٓةطةياْذبا ئةوا ِسووبةِسووى طضايةنى قوسغ دةبووَةوة ، 
ٍَ ئةوةػذا ٖةِسةػةى ئةوةّ يَيذةنشا طةس بَيت و يةنَيو ية ثةيةوسةنإ دياس  ٖةسوةٖا يةثا

تشطى . ْةباية ئةوا ئةو ِسؤرة ْةدةبوو ِسووّ يةَاَيةوة بهشدبايةوة ، ٖةتا ْةَذؤصيبايةوة 
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ئةوةػِ يَيبوو نة ِسؤرَيو بَيت و يةنَيو ية ثةيةوسةنإ ْةخؤؾ بهةوَيت و يةِسَيطا َٓذاس 
ببَيتةوة ، ضوْهة دياسْةَاْى ثةيةوسَيو طضانةى ْةٖاتٓةوة بوو بؤ َاَيةوة ، ئةى ئةطةس ئةّ 

ِسووداوة ِسوويذاباية و يةنَيو ية ثةيةوسةنإ َٓذاس بووبايةوة ، ئةوا طضانةّ يةواْةية 
نؤضهشدْى يةنذاسى بواية ، ٖةسوةٖا ْةدةبوو ضاوّ يةطةسيإ ٖةَيطشتبا يةبةس ئارةَية 

نَيويةنإ ، َاوةى طاَيَيو بةّ ناسةوة خةسيو بووّ و بةخؤػبةختيةوة ٖيض ِسووداوَيو يةّ 
ِسووداواْةّ تووؾ ْةٖات ، بزَيوى َاَيةوةمشإ بةسة بةسة باؾ دةبوو ، َٓيؽ طضانامن ِسووى ية 

                                                                                                   .نةَبووٕ دةنشد 
يةدواى ئةو طاَية ية َاَيةوة نشاّ بة ػواْى ِسةػةواَلخَيو و ناسةنةّ  قوسطرت بوو نة ِسؤراْة 

خؤصطةّ بة َشدٕ دةخواطت، ضوْهة ئةجماسةيإ تةْٗا ٖةِسةػةيةنِ ئاساطتة ْةدةنشا بةَيهو 
ِسؤراْة طةدإ ٖةِسةػةّ ئاساطتة دةنشا ، ئةجماسةيإ باونيؼِ ٖةِسةػةى يَيذةنشدّ ، بةٖةَإ 

ٍَ دةسنةوتٓى تيؼهى ِسؤر يةخةو ٖةَيياْذةطتاْذّ و نؤَية  ػَيوةى ثَيؼوو ِسؤراْة ٖةس يةطة
 ٍَ ًَى تَيذابوو يةطة ثؼتيةنيإ بؤ ئاَادة دةنشّ ، نؤَية ثؼتيةنةػِ تةْيا ْيو ْاْى طةسطَي

َةتاسةيةنى فافؤٕ ، ئةّ َةتاسة فافؤْةؾ بؤَٔ صؤس بةطوود بوو ، ضوْهة ناتَيو نة ئاوّ 
                             . تَيذةنشد َاوةيةنى صؤس خؤيذةطشت و ئاو تَييذا بة دسةْطى طةسّ دةبوو 

 
ِسؤرَيو ِسةػة واَلخةنةّ بشدة يةنَيو ية طشدةناْى الدَييةنة و َاوةى ْيو ناتزََيش خةياَيِ 

ِسؤيؼت ، ضاوّ ية ئامسإ دةنشد و بةساوسدى صةويِ ثَيذةنشد ، دواتش ثياوَيهى بةتةَةمن بيٓى 
ئارةَيةنإ تةَةْيإ ضةْذ صياتش بَيت : " بةسةو الى َٔ دةٖات و يةبةسخؤيةوة دةيوت 

، َٖيٓذةى ثَيٓةضوو طةيؼتة الّ و طاَلوى يَيهشدّ ، " ريٓطةؾ ئةوةْذة ثانة و تةْذسووطتة
                                                                     .َٓيؽ وةاَلَِ دايةوة و ثَيؼواصيِ يَيهشد 

َاوةيةى يةالّ داْيؼت و ٖةس يةبةسخؤيةوة قظةى دةنشد ، دةتوت نةطَيهة تاصة بؤ صةوى 
َْيشدساوة ، ضوْهة ٖةَوو قظةناْى ثِش َاْا و ثِش بةٖا بووٕ ، ٖةسضةْذة ية دووسةوة قظةى 

دواى ٖةْذَيو قظةنشدمنإ بةيةنةوة ، وتى ؛ . دةنشد ، بةاَلّ َٔ بةباػى يَيى تَيذةطةيؼتِ 
َٓيؽ نؤَية ثؼتيةنةّ نشدةوة و ئةو ْيو ْاْةى نة . بشطيُة و ية ِسَيطةيةنى دووسةوة ٖاتووّ 

       .يةَاَيةوة بؤيإ ئاَادةنشدبووّ داّ ثَيى ، ْيو ْاْةنةى نشدة ثاسوويةى و ٖةَووى خواسد 
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دواتش وتى ؛ َٖيؼتا بشطيُة ، َٓيؽ ية ِسَيطا ٖةْذَيو َٖيؼووة تشَيِ ية باخةنإ يَيهشدبؤوة 
 َٖيؼووة تشَيهاْيؼِ يةبةسدةَى داْا ،   .بةْياصى ئةوةى ية ناتى ْيوةِسؤدا ْاْيإ ثَي خبؤّ 

دواى ئةوة ، داواى ئاوى خواسدْةوةى يَيهشدّ ، َٓيؽ . َٖيؼووة تشَيهاْيؼى ٖةَوو خواسد 
طةيشى َةتاسة فافؤْةنةى نشد و َاوةيةى ساَا و ثاػإ . َةتاسة فافؤْةنةّ َٖيٓاية بةسدةّ 

                                                           .دةَى ْا بة َةتاسةنةوة و ضؤِسى ئاوى تَيذا ْةَٖيؼت ، ئةو ِسؤرة بةبَى ْإ و ئاو َاَةوة 
                                                                          .دواى ئةَة دةطتُإ نشد بة طفتوطؤ 

                                                    يةنوَيوة ٖاتووى و بةسةو نوَى دةضى ؟  -- 
 نانى ِسَيبواس ؛ واباػرتة ْةصاْى َٔ نَيِ ، ضوْهة طةس بضاْى َٔ نَيِ و ضيِ نشدووة ئةوا

                . يةواْةية طةسصةْؼتِ بهةى ، َٓيؽ ئةّ دؤسة قظةيةى ئةوّ صؤس يةال طةيش بوو 

                                                                                  بؤضى خؤ دصيت ْةنشدووة ؟-- 
                                                                                         . طةد بشيا دصيِ نشدبا -- 
                                                            خؤ قظةى ْابةدَيت بؤ نةغ ٖةَيٓةبةطتووة ؟-- 
                                                                                        . طةد بشيا ئةوةّ نشدبا -- 

                                                                  خؤ طةيشى َاَيى دساوطَيهاْت ْةنشدووة ؟-- 
                                                                                         .طةد بشيا ئةوةّ نشدبا -- 
                                                                                  تاواْى نوػتٓت ئةجناَذاوة ؟-- 
ْةخَيش َٔ ٖةَوو ئةواْةّ بةساَبةس بة طةيةنةّ و ْيؼتُاْةنةّ . دةطتيهشد بة طشيإ -- 

                                                                                                              .نشدووة 
                                                                                        ضؤٕ ؟                    -- 
َٔ نةطَيهِ يةواْةى نة يةْاو ٖةساى طةيةنةّ بةػذاس بووّ ، ئَيظتاؾ ِسَيطةّ ىَل وْبووة و -- 

                                                                              .ْاصامن ػاسةنةّ نةوتؤتة ناّ الية 
صؤسّ بةصةيي ثَييذا ٖاتةوة ، ئةو ِسؤرة يةالى خؤَِ َٖيؼتةوة تا ناتى ئَيواسة ، ٖةس نة ناتى -- 

ٍَ خؤّ بشدَةوة بؤ الدَييةنة و بشدَة َاَيى طةوسةى الدَييةنةَإ ، ضوْهة  ئَيواسة داٖات يةطة
يةْاو الدَييةنة نةطى ْةْاطشاو ْةدةبوو ية َاَيى نةغ مبابايةوة ، تةْاْةت َاَيى طةوسةى 

يَيهشد و فةسَووى نشدة رووسةوة ، َٔ يةو  الدَييةنة ْةبَيت ، ئةويؽ صؤس بةطةسَى ثَيؼواصي
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ناتةدا بةدَيَُٗيؼت تا بةياْى ، ٖةس نة طبةى داٖات ٖةطتاّ و خؤّ ئاَادةنشد بؤ ئةوةى 
ِسةػةواَلخةنة بةسّ بؤ ػاخ و بؤ يةوةِسطة ، بيٓيِ ئةويؽ خؤى ئاَادةنشدووة و بةْياصة 

    .بضَيتةوة بؤ ْاوضةنةى خؤى ، ٖةس نة َٓى بيٓى ٖات بؤ الّ و ٖةسدوو ِسووَةتى َاض نشدّ 
َٔ ٖةتا َاوّ ضانةى تؤ يةبري ْانةّ ، ضوْهة طةس تؤ ْةبوويتاية يةواْةية يةبةس بشطيةتى و -- 

ية بَي ئاويةتى مبشدباَاية ونةطيؽ يةو ػاخة ْةٖاتبا بةٖاْاَةوة ، ٖةسوةٖا تؤ تانة الوى 
                                                         .نةسثةنهاسى ية الدَييةنةدا 

َٔ ٖيضِ ْةنشدووة ، ئةوةػى نة نشدووَة يةثَيٓاو ئةوةدا نشدووَة تا َشؤظ بووْى خؤّ -- 
                                                                                                            .بظةملَيِٓ 

                                                         .دواتش ٖةسيةنةَإ بةِسَيطةى خؤَاْذا ِسؤيؼتني 
 ئةو ِسؤرة ضووَةوة بؤ ػاخ و ِسةػةواَلخةنةّ بشدةوة بؤ يةوةِسطة ، ناتَيو نة طةيؼتُة ػاخ 

دةطتُهشد بة رَاسدْى ِسؤرةنإ ، بؤ ئةوةى بضامن نة َٔ ضةْذ َاْطة خةسيهى بةخَيونشدْى 
ئةو ِسةػة واَلخةّ ، بؤّ دةسنةوت نة طاَيَيهى تَيجةِساْذووة ، ٖةس يةوناتةدا باونِ َٓذاَيَيهى 

ْاسدبوو بؤ ئةوةى ِسةػة واَلخةنة بَٗيُٓةوة بؤ َاَيةوة ، ناتَيو نة بشدَةوة بؤ َاَيةوة باونِ 
ٍَ خؤيإ دةيبةٕ ، َٓيؽ ئةو  وتى فشؤػتووَة و ثاؾ نةََيهى تش ئارةَيهِشةنإ دَئ و يةطة

ِسؤرة ْةَذةصاْى بة ض ػَيوةيةى دَيتةْطى خؤّ دةسخبةّ ، ضوْهة َاوةى طاَيَيو خةسَيهى 
بةخَيونشدْى بووّ ، ٖةسوةٖا ئةوةْذة ٖؤطشى ببووّ واَذةصاْى ٖاوِسَييةنى صؤس ْضيهِ دةبةٕ 

                                                                  .بؤ ية طَيذاسةدإ و بة ديذةْى ػاد ْامبةوة 
ِسةػة واَلخةنة فشؤػشا يةاليةٕ باونُةوة ، َٓيؽ َةتاسة فافؤْةنةّ ٖةَيطشت و ية ػوَيَٓيهى 

يةو ناتةػذا طةسةتاى نشدْةوةى فَيشطةنإ بوو ، َٓذااَلٕ ثؤٍ ثؤٍ ِسوويإ ية . ثاسَيضساوّ داْا 
فَيشطةى الدَييةنة دةنشد ، ٖةْذَيو ية َٓذاَيةنإ يإ دايهيإ يةطةَيذا بوو يإ باونيإ ، ئةو 

 ٍَ                                                           .ناتة تةَةمن طةػتبؤوة ػةؾ طا
بة دٌ و بةسطَيهى دِساوةوة ضووّ بةدوايإ نةومت بةسةو فَيشطة ، ٖةس نة طةيؼتُة فَيشطة 

ٍَ َٓذاَيةنإ ضووَة ْاو فَيشطةنة و ية يةنَيو ية رووسةنإ داْيؼتِ ، دواتش فَيشناسةنإ ية  يةطة
ْاو فَيشطةنةدا بةطةس رووسةناْذا دابةؾ بووٕ ، ناتَيو يةنَيو ية فَيشناسةنإ ٖاتة ئةو رووسةى 

نة َٔ بؤى ضووبووّ ، يةنةَني داس بوو نة َٔ ية بةساَبةس فَيشناس دابٓيؼِ ، َاوةيةى 



35 
 

ٍَ نشدئ دةسباسةى طاَيى تاصةى فَيشنشدٕ ، ناتَيو  وةطتا يةبةسدةممإ و ٖةْذَيو وتوَيزى يةطة
                            . ية قظةناْى بؤوة ، طةيشى ٖةَووَاْى نشد ، دواتش طةيشَيهى َٓى نشد 

                                                                        يةنةّ فَيشناس ؛ تؤ ية ض ئاطتَيو داى ؟ 
                                                          .يةنةّ طاَية بةػذاس دةمب -- 

بةسةو ِسووّ ٖات و بة ْيٓؤنةناْى طوَيى طشمت و ٖةَييذاَة دةسةوة و وتى ؛ ئةو رووسةى نة تؤ 
                            .ثَيويظتة بؤى بضيت ، بةساَبةسى دةسواصة طةوسةنةى فَيشطةية 

           .دواى ئةَة َٓيؽ ضووّ بؤ ئةو رووسة و يةطةس يةنَيو ية نوسطية ػهاوةنإ داْيؼتِ 
فَيشناسى ئةو رووسةؾ يَيِ ٖاتة ثَيؼةوة ، ئةو ِسؤرة تواْيِ دوو فَيشناس ببيِٓ نة ثَيؼرت ٖيض 

                                                 .فَيشناسَيهِ ْةبيٓيبوو 
                                      دووةّ فَيشناس ؛ ثةيوةْذيت بة بةِسَيوةبةسى فَيشطةنةوة نشدووة ؟ 

                                                                                              . ْا -- 
ٍَ خؤتذا بَٗيٓة و ئةو دٌ و بةسطة دِساواْةؾ بطؤِسة بة يةنَيهى ْوَيرت--   .بِشؤ طبةى باونت يةطة

                                  .ناتَيو ضووَة َاَيةوة و ئةّ بابةتةّ بة باونِ وت 
                                                         .طةيضوو طبةى يةطةَيت دَيِ بؤ فَيشطةنة -- 
                                                                                             .دةطت خؤؾ باونة -- 

ٍَ باونُذا نشد ، ضوْهة ٖيض دٌ و بةسطَيهِ ْةبوو يةو دٌ و  دواتش باطى دٌ و بةسطِ يةطة
بةسطة دِساواْة صياتش ، نشاطَيهِ يةبةسدا بوو نة قؤَيةناْيِ بة ضةقؤ يَي نشدبؤوة و نشدبووَة 

ٍَ يةبةس طةسَاى ٖاوئ  ثاْتؤَيَيهيؼِ يةبةسدابوو نة يةنَيو ية دةييٓطةناْى بة دسَيزايى . ْيوقؤ
يةى بظت دِسابوو ، ِسووخى ػوَيٓة دِساوةنةؾ صةسد ببوو ، دةييٓطةنةى تشيؼى بةٖؤى طزوطياوة 

                                                                                                    .طةوص ببوو 
ٍَ باونِ بضني بؤ ػاس و دٌ و بةسطِ بؤ  طبةى صوو ٖةطتاّ ية خةو ، بةْياصى ئةوةى نة يةطة

بهِشَيت ، ئةو ِسؤرة ية خؤػيإ ْةَذةصاْى ضى بهةّ ، ضوْهة دةضووَة ْاو ئاطتَيهى تشى 
             .ريامنةوة ، ٖةسوةٖا ئةو ػةوةؾ يةخؤػيإ خةوّ يَيٓةنةوتبوو ٖةتا دةَة و بةياْى 

ٍَ دةسنةوتٓى تيؼهى ِسؤر ٖةطتاّ و   ناتَيو ِسؤر طةسى وةدةسْا يةطةس ضيانإ ، َٓيؽ يةطة
                                                . خؤّ ئاَادة نشد ، دواتش ضووّ باونيؼِ يةخةو ٖةَيظاْذ 
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                                                                            .َاوةيةى داْيؼتني و ْامنإ خواسد 
نوِسةنةّ خؤت دةصاْى طشاْية و ِسةوػى ئَيُةؾ ضؤْة ، بؤ ئةوةى صؤس ثاسة خةسز ْةنةئ -- 

ثَيويظتة خؤت بةتةْيا بضيت بؤ ػاس و ثَيذاويظتيةناْى خؤت بهِشى ، قظةناْى باونيؼِ ِساطت 
ئةو ناتة واَلت يةبةسدةطتى نةطاَْيهذا بوو ، بةتايبةتى ْاوضةنةى ئَيُة دةتوت  .بووٕ 

طةسدةَى فريعةوْةناْة و ئَيُةى خةَيهيؽ بةطؼتى وةى نؤيًةنإ دةٖاتيٓة بةسضاو ، 
ٖةسوةٖا يةثَيٓاو بةسرةوةْذية تايبةتيةناْى خؤيإ واصيإ ية بةسرةوةْذى طةٍ َٖيٓابوو ، 

ٖةَوو ػتَيهى واَلتيإ خظتبؤوة رَيش ِسنَيفى خؤياْةوة و تةْاْةت اليةْطشةناْى خؤيإ 
دةياْتواْى طودى يَيوةسبطشٕ ، ٖةسبؤية َٔ بةتةْيا ِسووَهشدة ػاس ، دٌ و بةسطِ نِشى و 

                                                                            .طةِساَةوة بؤ الدَييةنةى خؤَإ 

ئةو طاَيةّ بةِسَيهشد ٖةتا نؤتايى بةو دٌ و بةسطاْةوة ، ٖةسوةٖا ناتَيو نة ِسؤراْة ية فَيشطة 
تةواو دةبووّ ِسووّ دةنشدة ػاخ بؤ الى ِسةػة واَلخةنإ ، ضوْهة باونِ ئةجماسةيإ ضاودَيشى 
ضواس ِسةػةواَلخى ثَيذةنشدّ ، بةاَلّ ية ٖةَووى خؤػرت بؤ باونِ ئةوة بوو نة ئةو طاَية ثًةى 
يةنةَِ بةدةطتَٗيٓا ية فَيشطةنةدا و دواتش فَيشناسةنإ يةالى باونِ باطى طةسنةوتٓى َٓيإ 

                                                                                                              .نشدبوو 
ٍَ بةَؼَيوة ية فَيشطةدا َاَةوة ، ثيؼةنةّ ٖةّ ػواْى بوو ٖةّ خوَيٓذٕ ، ية  َاوةى ٖةػت طا
دواى ئةو ٖةػت طاَية دةبوو ضووباَاية بؤ الدَييةنى تش تا خوَيٓذْةنةّ تةواو بهةّ ، ضوْهة 

ية الدَييةنةى ئَيُةدا تةْيا ٖةػت ئاطتى يَيبوو و بةغ ، دواى ئةو ٖةػت طاَية ِسووّ ية 
الدَييةنى تش نشد بؤ تةواونشدْى فَيشطة يةو ْاوضةيةدا ، ئةو الدَييةؾ تةْيا ْؤ ئاطتى يَيبوو ، 

َاوةى طاَيَيهيؽ ٖاتووضؤّ نشد بؤ ئةو الدَيية ، تا ئاطتى ْؤيةَيؼِ تةواو نشد ، بةاَلّ يةّ 
طاَيةدا نة ية ئاطتى ْؤيةَذا بووّ ػواْيِ ْةدةنشد ، ضوْهة ِسَيطةنةّ ئةوةْذة دووس بوو نة 

تةْيا ئةو ِسؤرة ٖةس بةفشيا ضووٕ و ٖاتٓةوة دةنةومت ، ية دواى ئاطتى ْؤيةّ واصّ ية خوَيٓذٕ 
ٍَ ثَيؼةى َٔ تةْٗا ػواْى  َٖيٓا و ية َاَيةوة نشديامن بة ػواْى ضةْذ َةِسَيو ، َاوةى دوو طا

بوو ، يةَاوةى ئةو دوو طاَيةدا تواْيِ نؤَةَيَيو ئةصَووٕ ثةيذابهةّ دةسباسةى ِسووةنة 
ٍَ ، ٖةسوةٖا ٖةْذَيو ية ْةخؤػيةناْى َشؤظيؽ                    .نَيويةنإ و ْةخؤػيةناْى ئارة

ِسؤريو يةو الدَييةوة دةطةِساَةوة بؤ الدَييةنةى خؤَإ ، َٖيؼتا صؤسّ َابوو بطةَةوة بؤ َاَيةوة 
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                                                                                  . ، يةِسَيطا ْووطيٓى بٓى َةتاسة فافؤْةنةّ بة فهش ٖاتةوة 
يةبةسئةوةى نوِسة ٖةراسَيو بووّ ، ْةَذةتواْى ية طٓوسى الدَييةنةى خؤَإ بِشؤَة دةسةوة 

تةْيا بؤ ناسَيهى صؤس ثَيويظت ْةبَيت ، ٖةسبؤية ٖةراسى و صةمحةتهَيؼى وايًَيهشدبووّ نة ية 
ٖةَوو خؤػيةناْى رياْى بَيبةؾ نشدبووّ ، ٖةَوو ِسؤرَيو بةّ ئاصاسةوة دةَٓااَلْذ و خوَئ ية 

دطةسّ دةٖات ، ضوْهة طةيشى دةوسوثؼتى خؤَِ دةنشد و نؤَةَيَيو الوّ دةبيٓى نة تةواو 
بةٖؤى . ريإ يةالى َٔ ببؤوة طؤِسَيهى ػوَئ ْةديتة . نةوتبووْة ْاو خؤػيةناْى رياْةوة 

ٖةَوو ئةو ِسؤراْةى نة بةطةس َٓذا ٖات و ئةو صاْياسياْةى نة دةطتِ نةوتٔ ، تواْيِ 
                                                                   .ثَيٓاطةيةى بؤ ريإ بهةّ  

                                                                                                  .بوةطتة -- 
                                                                       بؤضى بوةطتِ ية قظةنامن ؟ -- 
                                   ئةو ثَيٓاطةية ضية نة تؤ ثَيى طةيؼتووى دةسباسةى ريإ ؟-- 

ريإ بشيتيية ية بووَْيهى ناتى و نؤتاييذاس بؤ بووْةوةسةنإ ، ٖةسوةٖا بؤ خودى خؤػى --  
                                                                                                    . بشيتيية ية ٖةبووَْيهى بَى نؤتا و ْاناتةنى 

ئةواْةػى ْاصأْ . َشؤظاَْيو تَييذا طوودَةْذ دةبٔ نة دةصأْ بؤخؤيإ بةناسيبَٗيٓٔ 
ٍَ وَيشإ دةبٔ  خؤػى و ْاخؤػيةناْى ْاويؼى ٖةتا . بةناسيبَٗيٓٔ بؤ خؤيإ ، ئةوا تَييذا َا

                                                                           .طةس ْاََيٓٓةوة و نؤتاييإ ثَيذَيت  
                                                                      . وةسةوة طةس باطى ضريؤنةنة -- 
دواى ئةو دووطاَية ضووّ دةطتُهشدةوة بة خوَيٓذٕ ية فَيشطةناْى ػاس ، ئاطتةناْى تشى -- 

خوَيٓذمن ية ػاس تةواو نشد و طةِساَةوة بؤ الدَييةنةَإ ، ضوْهة دواى ئةَة دةبوو ضوباَاية 
بؤ فَيشطةى نؤتايى و ئةويؼِ تةواو بهشدباية ، يةَاوةى ثؼوى ٖاويٓذا فهشّ يةوة دةنشدةوة 
ئاخؤ دةبَيت ئةجماسةيإ بضِ بؤ ناّ يةػاسةناْى تش ، ٖةسوةٖا فهشّ يةوة دةنشدةوة نة ئةو 

ػوَيٓةى بؤى دةضِ دةبَيت بريوباوةِسيإ ضؤٕ بَيت ، دواتش ْاوى خؤّ ْووطى بؤ ئةوةى ْاوّ ية 
يةنَيو ية فَيشطةناْى نؤتايى بَيتةوة و دةطتبهةّ بة خوَيٓذٕ ، ثاؾ َاْطَيو ضاوةِسواْى ، ْاوّ 

يةيةنَيو يةو فَيشطة طةوساْة دةسضوو نة ثَيؼرت ئاطتةناْى بةسةو فَيشطةى طةوسةّ يَيتةواو 
ٖةس نة ئةو ٖةواَيةّ بيظت ، ْاخؤػى نةوتة ْاو دَيُةوة ، دةتوت نؤيهة داسَيهى . نشدبوو 



38 
 

طةوسةيإ بةطةسى دَيِ نَيؼاوة ، ضوْهة ئاسةصووّ يةوة بوو نة ْاوّ ية ػاسَيهى تش دةسبضَيت ، 
بؤئةوةى بتوامن ػاسةصاى ػاسةناْى تشيؽ ببِ و ٖةّ فَيشى ٖةَيظونةوت و نًتووسةناْى تشيؽ 

                                                        .ببِ 
يةنةَني ػت داواى ئةوةياْهشد نة نةطَيهى . ضووّ ثةيووةْذى بةو فَيشطة طةوسةيةوة بهةّ 

 . ْاطياوى خؤّ بَٗيِٓ و ْيؼاْى ئةواْى بذةّ ، دواتش بضِ بؤ دادطا و ناغةصَيهى ئةوَيؽ بَٗيِٓ 

                                            فشووصة ؛ ئايا بِشياسةنةت ية داداطا َٖيٓا بؤ فَيشطة طةوسةنة ؟ 
طةيضوو ؛ بةَيَى ، بةاَلّ بةٖؤى ئةّ بِشياساْةى فَيشطةى طةوسة صؤس تووِسة بووّ ، ضوْهة َٔ 

خةَيهى ٖةَإ واَلمت و يةطةس ئةّ خانةؾ يةدايو بووّ ، ئايا دةبَى بؤضى َٔ بَٓيشْة دادطا و 
                                                                               ! بِشياسى خوَيٓذٕ ية دادطا بَٗيِٓ 

ئايا َٔ بَيطاْةيةنِ و ٖاتووَة ئةّ واَلتة يإ َشؤظِ نووػتووة يإ دصيِ ية يةنَيو ية 
                                                                               داَودةصطاناْى ْيؼتُإ نشدووة ؟

َٔ صؤس طوَيِ بةّ ٖةَيظونةوتة ْاػشيٓاْةى فَيشطةى طةوسة ْةدا و ناسةناْى خؤَِ تةواونشد ، 
ثاؾ تةواونشدْى ناسةناْى دادطا بَى نَيؼة و طشفت ية فَيشطةى طةوسة دةطتُهشد بة خوَيٓذٕ ، 
يةو ػوَيٓة ػَيواوة باطى ٖةَوو بواسةناْى ريإ دةنشا ية ٖةَوو ِسوويةنةوة ، َٓيؽ بةسدةواّ 
طوَيِ دةطشت و ٖيض قظةيةى ية دةَِ ْةدةٖاتة دةسةوة ، ضوْهة ثَيؼرت وتةى يةنَيو ية صاْا 

قظة َةنة با بة قظةت بَٗيٓٔ : " ئةو صاْاية فةسَوويةتى . طةوسةنامن طوَي يَيببوو نة دةياْوت 
بةسدةواّ ئةو وتةيةّ يةْاو ٖؤػذا دةٖات و دةضوو ، " . ، ْةى قظة بهةى و بَيذةْطت بهةٕ 

ٖةس بؤية ية نؤتاييذا بؤخؤّ تواْيِ ثَيٓاطة بؤ ػتةنإ بهةّ ، ْةى ئةوةى نة يةوَي 
فَيشياْهشدمب نة بتوامن ثَيٓاطة بؤ ػتةنإ بهةّ ، ضوْهة ئةوإ تةْيا فَيشى صَاْى 

ٍَ ئةوةػذا تةْيا طشْطيإ بة نةطاَْيو دةدا نة تةواوى رياْيإ  تووتيةناْيإ دةنشدئ ، يةطة
تاوإ بوو بةساَبةس بة دعاى ، ٖةسبؤية ئةوةى صَاْى تووتيةناْى ْةصاْيباية ئةوا يةاليةٕ 

تووتية طةوسةنإ درايةتى دةنشا ، ٖةسوةٖا طةس ثَيؼٓياست ٖةبواية و ثَيؼٓياسةنةت دواْباية 
ئةوا تؤ تةواوى ئةو طاَيةت ية دةطت دةضوو ، َٓيؽ ئةوةّ صؤس يةال طةيش بوو نة ػوَيٓى 

ِسؤػٓبريى ببؤوة ػوَيٓى ْإ خوطاْذٕ و ػوَيٓى قةصوإ فشؤػةنإ ، بؤية نةطَيهِ ْةبيٓى 
ببَيتة ِسؤػٓبري و ٖؤصاْعإ ، ضوْهة تووتية طةوسةنإ طةسقاَيى خواسدْةوةى َاطتاوى ثِش ية 
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                                                                                                       .قةصوإ بووٕ 
                                ئةو ٖؤناساْة ض ناسيطةسيةنيإ يةطةس تؤ دسووطتهشد ؟ -- 
ٖةَوو ئةو ٖؤناساْة بووْة ٖؤى ئةوةى نةَٔ بتوامن ثَيٓاطة بؤ صؤس ية ػتةنإ بهةّ بة -- 

                                                                                              .ٖؤػى خؤّ 
ئايا ئةو ثَيٓاطاْةى نة تؤ ية ٖؤػى خؤتذا دسوطتتهشدووٕ َةسدة ٖةَوو َشؤظةناْى تش -- 

                                                                             .ثَييإ ئاػٓا بووبٔ 
ًَٔ ْةى ٖةَوو . يةواْةية و يةواْةؾ ْية --  ضوْهة نةََيو ية َشؤظةنإ بةدواى صاْظتذا وَي

                                       .َشؤظةنإ ، ٖةسوةٖا َشؤظ ثَيويظتة ْاخؤػى ضةػتبَيت 
                                                                                                 بؤضى ؟ -- 
ْاخؤػى و ئاصاسةناْى ريإ بشيتيني ية ٖوْةس ، ئةو ٖوْةسةؾ بشيتيية ية صاْظتى ريإ ، -- 

                                             .ٖةسوةٖا بشيتيية ية نؤنشاوةى ِسووداو و ثَيؼٗاتةنإ 
يةدواى ئةَة َاوةيةى بَيذةْط بوو ، دواتش بة ضاوَيهى ثِش طشيإ ِسوويهشدة فشووصة و بة 

         .خؤصطة ئةو نةطةّ ْةْاطيباية و ٖةسطيض ية خةوْيؼذا ْةَذةبيٓى : دةْطَيهى ْضّ وتى 
                                                       .َٔ بووّ بة َايةى بَيضاسى بؤ تؤ . ببوسة -- 
                         .ريإ خؤى بشيتيية ية خؤػى و ْاخؤػى ، ئاسةصوو و بَيضاسى . ْا فشووصة -- 
                                                                . ثَيؽ نةََيو باطى نةطَيهت نشد -- 
                                                                                              ناّ نةغ ؟-- 
َةبةطتت . ببوسة نة بَيضاسّ نشدى ، بةاَلّ ئةو نةطةى خؤصطةت دةخواطت نة ْةتٓاطيباية -- 

                                                                                            يةو نةطة نَيية ؟
                                                                                                  .ئاطايية -- 
يةو َاوةيةى نة ية خوَيٓذْطةى طةوسة بووّ ية ػاس ، وسدة وسدة فَيشى ئةدةب و نًتوسى ْاو -- 

ٍَ نؤَةَيَيو ٖاوِسَى تواْيِ  ئةو ػاسة بووّ ، دواتش بة ٖؤى دسووطتبووْى ثةيووةْذيِ يةطة
طةػة بة فهشةى خؤّ بذةّ ، ية ٖةَووى طةيشتش ئةوةبوو نة َٔ ثَيؼرت ٖيض ئافشةتَيهِ 

ٍَ َاْط و ِسؤريؽ ية دةْطذا بووٕ ،  ٍَ ، تةْاْةت ئةو ئافشةتاْةى نة يةطة ْةدةنةوتة بةس د
ٍَ ٖاوِسَيهامن دةضووّ بؤ ثياطة و طةِسإ و طةفشة يَييإ دةثشطيِ ٖةطتت ضؤْة  ناتَيو نة يةطة
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ٖيض ئافشةتَيو ْايةتة ْاو دَيِ ، ئةواْيؽ صؤسيإ يةال : بةساَبةس بة ئافشةت ، َٓيؽ دةَوت 
طةيش بوو نة َٔ ئةو ٖةطتةّ ٖةية ، ئةَةؾ َاْاى ئةوة ْةبوو نة َٔ سى و نيٓةّ بةساَبةس 
بة ئافشةت ٖةبَيت ، بةَيهو صؤس ئاسةصووّ ية خؤػةويظتى و ٖاورياْى ْةبوو  ، ضوْهة َةبةطتى 

طةسةنى ٖاوِسَييةناْيؼِ تةْيا بشيتيبوو ية ٖاورياْى ، ثاػإ بةٖؤى ئةو َاوة دسَيزةى نة 
ٍَ ٖاوِسَيهامنذا ثةيوةْذيةنى توْذوتؤَيِ بةطتبوو ،  ِسؤرَيو ية  ٍَ بوو نة يةطة ْضيهةى طَى طا

وةسصى ٖاويٓذا و ية ػوَيَٓيهى ْاو ػاس ئافشةتَيهِ ْاطى ، نة خؤػةويظتى خاى و خوَيٓى 
ٍَ ببوو ، بةْاو دةَاسةناْيذا  ٍَ خوَيٓيذا تَيهة ٍَ بة يةنرتى ببوٕ ، خؤػةويظيت خاى يةطة تَيهة

                                                                                                 .دةٖات و دةضوو 
ِسؤرَيو يةطةَييذا نةومتة طفتوطؤ و يةنرتَإ ْاطى ، ثاػإ بؤ ِسؤرى دواتش بةٖةَإ ػَيوة 

دةطتُإ بة طفتوطؤ نشدةوة ، بةاَلّ تا دةٖات خؤػةويظتى ئةو يةْاو دَيُذا صياتش دَيطةى خؤى 
 ٍَ دةنشدةوة ، تا وايًَيٗات َاوةى ضةْذ َاْطَيو بة بةسدةواَى دةضووّ بؤ الى و طفتوطؤّ يةطة

دةنشد ، يةَاوةى ئةو ضةْذ َاْطةدا خؤػةويظتيِ بؤ ئةو بَي طٓووس ببوو ، بةاَلّ ئةو بةخؤى 
ْةدةصاْى نة َٔ ئةوةْذةّ خؤػذةوَيت ، ٖةسوةٖا ية قظةنشدْةناْيذا دةسدةنةوت نة َةيٓةتى 

صؤسى ضةػتبوو ية رياْيذا وةى َٔ ، ِسؤرَيو نة ْةَذيتباية وةى ػَيتَيهى ْاو نؤاَلْةنامن 
يَيذةٖات يإ بَي ٖيوايى دايذةطشمت و واَذةصاْى نة تةواو ريامن ية دةطتضووة ، ضوْهة َٔ 

ٖةتا وايًَيٗات ػةواْةؾ . ػةيذاى تواْا و يَيٗاتووييةنةى ببووّ ْةى بااَل و ِسةْطى ِسووخظاسى 
                  .بة خةياَيى ئةو دةْووطتِ و بةياْياْيؽ ٖةس بة خةياَيى ئةو يةخةو ٖةَيذةطتاّ 

ئةوة دةنِشّ دةيذةّ بة ئةو تا دواْرت : ِسؤراْة ئةطةس ػتَيهى دوامن بةسضاو نةوتباية ، دةَوت 
بَيت ، بةاَلّ يةْاو دَيُذا ٖيض ػتَيو ية ئةو دواْرت ْةبوو ، دواْيةنةى ئةو بؤ َٔ بشيتيبوو ية 

دةسووْى ْةى ِسووخظاسى ، ضوْهة بؤ يةنةَني داس بوو نة َٔ ئاوٖاّ يَيبَيت بؤ ئافشةت ، 
ٖيض ئافشةتَيو ْاتواَْيت دَيطةى خؤى يةْاو دَيى : ٖةسوةٖا ثَيؽ ْاطيٓى ئةّ ئافشةتة دةَوت 

                     .َٓذا بهاتةوة ، بةاَلّ ْاصامن ئةو ض ػتَيو بوو نة تةواو دَيى َٓى داطري نشدبوو 
ئةو ػتةى َٓى وايَيهشدبوو نة ئةو ئافشةتةّ خؤػبوَيت ، خؤػةويظتى ئةو بوو بةساَبةس بة 

خاى ، ٖةسبؤية ئةوةْذة ئاسةصووّ يَيبوو نة يةباوةػى بطشّ و ٖةتا َٖيضّ ٖةية َاضَيو ية 
يةواْةية ئاصاسَيو بة : سووَةتةناْى بهةّ ، بةاَلّ دَيِ ِسَيطةى ْةدةدا و يةبةسخؤَةوة دةَوت 
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                                                                                                 .سووَةتةناْى بطات 
   طةس تؤ ثَيؼرت ئاوٖا بووى بؤ ئافشةت ، بؤضى ئاوٖا ػةيذاى ئةو ئافشةتة ببووى ية ثاػإ ؟ -- 
     .خؤػةويظتيةنةّ بؤ ِسووخظاسى ْةبوو ، بؤ بااَلنةػى ْةبوو ، بؤ السويةجنةنةػى ْةبوو -- 

                                                   ئةى خؤػةويظتيةنةى تؤ بؤ ئةو يةثَيٓاو ضى بوو ؟ -- 
                                        .خؤػةويظتيةنةى َٔ بؤ ئةو بشيتيبوو ية فهش و باوةِسةنةى -- 
                                                                                              ض فهش و باوةِسَيو ؟-- 
ٍَ ئةوةػذا  . فهش نشدْةوة ية بووْى خانى تايبةت بة خؤ و باوةِسبووٕ بة خاوةْى خؤ --  يةطة

ئافشةتَيهى ئةوةْذة خوَئ ػريٕ و ئةوةْذة صاْا بوو نة ٖةسطيض ئافشةتى ئاوٖاّ ْةبيٓيبوو 
ثَيؼرت ، ضوْهة صاْايى و يَيٗاتوويى و خةباتهشدْةنةى يةثَيٓاو خانذا وايهشدبوو نة ٖةَوو دَيى 

                           . َٔ داطريبهات ية خؤػةويظتى ، ٖةسبؤية بةسدةواّ فهشّ يةالى ئةو بوو 

                                                           
  .يةدواى ئةَة دةطتيهشدةوة بة طشيإ ، ئةطشئ بة ِسووَةتةناْيذا تو تو دةنةوتٓة خواسةوة 

                                                                                                              .ببوسة -- 
                                                                        .خؤ َٔ ومت ريإ خؤى ئاوٖاية . ْا -- 
                                                                                         ثاػإ ضى ؟ -- 
ضيرت ْاَةوَيت باطى ئةو بابةتة بهةّ ، ضوْهة يةواْةية ثةْا بؤ خؤ نؤػنت بةسّ ، تةْيا -- 

ٖاورياْى يةْاو َشؤظةناْذا " ٖةس ئةوة دةَيَيِ نة ٖةسضةْذة خؤّ َٖيؼتا ٖاورياْيِ ْةنشدووة  
تةْيا يةطةس بٓةَاى دسووطتهشدْى وةضةخظتٓةوةية ، ٖةسبؤية تةَةْى نوستة ، طةس يةطةس 

بٓةَاى صاْايى و يةطةس بٓةَاى خؤػةويظتى بَيت ٖةسطيض ْاِسوخَيت ، بةاَلّ طةس يةطةس 
                                            " .   بٓةَاى طةيشنشدْى تةَةٕ و ِسووخظاس بَيت ٖةس صوو نؤتايى ثَيذَيت 

                                                                         . ئيذى با ئةَة نؤتايى بَيت -- 
                   .ئةَة يةى ديو بوو . ٖةَوو ػتَيو دوو ديوى ٖةية . َٖيؼتا َاويةتى -- 
                                                   .وةى ضى ؟ ْاصامن َةبةطتت ية ناّ ديوةياْة -- 
ػتةنإ دوو ديوٕ ، ديوَيهى ػتةنإ طَيِشاْةوةية ، ديوةنةى تشيؼى بشيتيني ية ِسةوػت و -- 

                                                                          .دواْى و ٖوْةسى ػتةنإ 
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                                                            .نةواتة با ية ِسةوػتةوة دةطتجَيبهةئ -- 
                                                                     .يةنةّ بٓةَا ، ِسةوػتة . بةَيَى -- 
                                                                    ضؤٕ ثَيٓاطةى ِسةوػت دةنةى ؟ -- 
ِسةوػت تايبةمتةْذيةنة ية دةسووْى َشؤظةناْذا طةسٖةَيذةدات ، ٖةس ية تةَةْى بضونيةوة ، -- 

واتة ية دواى وةطةسثَيهةوتٔ و فَيشبووْى قظةنشدْةوة َشؤظ ٖةطتى ثَيذةنات ، بةاَلّ ٖةسدةّ 
                                                            .َشؤظاَْيو ٖةٕ خؤى يَي الدةدةٕ 

                                                                ئةّ خؤ الداْة ضى ىَل دةنةوَيتةوة ؟-- 
                  .ناسدةناتة طةس دعاى و دةبَيتة ثةسريَٓيو يةبةسدةّ ثَيؼهةوتٓةناْيذا -- 
                         .نةواتة ِسةوػت تةْيا ثةيووةطت ْية بة ٖةَيظوونةوتةناْى َشؤظ -- 
ِسةوػت بةتةْٗا يةطةس طؤتةناْى َشؤظ دياسيٓانشَيت ، بةَيهو يةطةس ناس و . ِساطتة -- 

نشدةوةناْيؼى دياسيذةنشَيت ، ضوْهة َشؤظةنإ تةْيا فهش يةوة دةنةْةوة نة ِسةوػت بشيتيية 
                 .ية ٖةَيظونةوتةناْى َشؤظ ، بةاَلّ ٖةَيظونةوت تةْٗا بٓةَايةنى ِسةوػتة 

َةسز ْية َشؤظ بة ٖؤى . ِسةوػت بٓةَايةنى نشؤنى رياْة بؤ َشؤظةنإ و ناس و نشدةوةناْيإ 
ٖةْذَيو نشدةوةى باؾ بتواَْيت يةَاْاى ِسةوػت تَيبطات ، ِسةوػت بٓةَايةنة بؤ ٖةَوو 

                     .بواسةناْى ريإ ، ٖةسوةٖا ناسيطةسيةنى صؤسى يةطةس ريٓطةى َشؤظةنإ ٖةية 
                                              دةتواْى منوْةيةنِ بؤ باطبهةى يةطةس ِسةوػت ؟ -- 
                                                                                                    .بةَيَى -- 
                                                                                            .ئادةى بضامن -- 
ثَيؼرت ئةو ػوَيٓةّ يةْاو ٖؤػى خؤَذا . بؤمنوْة ، َٔ ناتَيو بةسةو باخضةيةى دةضِ -- 

ٖةَوو . ْيؼاْة نشدووة ، تةْاْةت ضؤْيةتى ئةو ِسَيطةيةؾ نة ية نوَيوة بؤى دةضِ 
ٍَ ْيؼاْة نشاوة  ناتَيو نة دةطةَة . دسةختةناْى ْاو باخضةنة يةْاو ٖؤمشذا بة ػَيوةى خةيا

ْاو باخضةنة ٖةطت دةنةّ نة ٖةَوو ئةو ػتاْةى نة ْيؼامنهشدبووٕ يةْاو ٖؤمشذا تةواوٕ ، 
يَيشةدا نة نةطَيهى بة ِسةوػت مب ئةوا ْاتوامن َٖيشؾ بهةَة طةس ِسووةنةنإ ٖةّ بة ػَيوةى 

نشداسى و ٖةّ بة ػَيوةى طؤتٔ دةسباسةى ضؤْيةتى ِسووةنةنإ ، ضوْهة َٔ ثَيؽ ئةوةى 
بطةَة ْاو باخضةنة ٖةطتِ نشدووة نة ضؤْة ، ئةطةس باخضةيةنى قَيضةوٕ بواية ئةوا 
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ٍَ ْةدةضؤوة ْاو ٖؤمشةوة ، بةاَلّ طةس نةطَيهى بَيِشةوػت  ْةدةٖامت و ضؤْيةتيةنةػى بة خةيا
مب ئةوا دةطتذةنةّ بة ٖةَيوَيظتى ْاػشئ بةساَبةس بة ٖةسيةى ية ِسووةنةناْى ْاو باخضةنة ، 

                                                                . ٖةسوةٖا ريٓطةى ْاو باخضةنةؾ تَيهذةدةّ 
ٍَ و ٖؤؾ ، ئةصَووٕ و نشدةوةؾ ثةيوةْذيةنى بةسدةواَيإ  يَيشةػذا ِسووْذةبَيتةوة نة خةيا

بة ِسةوػتةوة ٖةية ، دواْى ِسةوػت و ْاػشيٓى ِسةوػت تةْٗا بةدةطت َشؤظةناْة ، ضوْهة 
ئةوة َشؤظةنأْ ئةو ٖؤناسة دواْى و ْاػشيٓة ِسةوػتية دةِسةخظَيٓٔ ، بؤ ئةوةى َشؤظ 

بةِسةوػت بَيت ثَيويظتة دياواصى ْةنات ية َْيوإ خؤى و نةطَيهى تشدا ، ٖةسوةٖا يةَْيوإ 
ئاصادى خؤى و ئاصادى نةطَيهيرتدا ، ضوْهة ئةو نةطةؾ بةٖةَاْؼَيوةى ئةو ثَيويظتى بة رياْة 

و دةبَيت ثَيذاويظتيةناْى بؤ دابيٓبهشَيت ، ٖةسوةٖا ئةو نةطةى تشيؽ بة ٖةَاْؼَيوةى ئةو 
                                                               .َافى رياْى ٖةية و ثَيويظتة ِسَيضى يَيبطريَيت 

                                   صيٓذةوةسةناْى تش ٖؤناسٕ بؤ دياسيهشدْى ِسةوػتى َشؤظ ؟-- 
فشووصة تةْاْةت َشؤظ بؤئةوةى بة ِسةوػت بَيت ثَيويظتة طشْطى بة صيٓذةوةسةناْى تشيؽ -- 

بذات ، طشْطرتئ ػت نة ثَيويظتة َشؤظ ثَييى ئاػٓا بَيت صاْظتى صيٓذةوةسةناْى تشة ، ضوْهة 
صيٓذةوةسةناْى تش ريٓطة بؤ َشؤظ دةثاسَيضَيت ، ئةطةس صيٓذةوةسةناْى تش بووْيإ ْةََيَٓيت 
ئةوا َشؤظيؽ بووْى ْاََيَٓيت ، ٖةسوةٖا َاْةوةى َشؤظ بة َاْةوةى صيٓذةوةسةناْى تشةوة 

بةطرتاوةتةوة ، ٖةسوةٖا تةْاْةت ِسووةنةناْيؽ ثَيويظتة ئةو ِسَيضةيإ يَيبطريَيت و طشْطى و 
بةٖايةنى تايبةتيإ ثَيبذسَيت ، ضوْهة ِسووةنةناْيؽ بةٖةَاْؼَيوة ناسَيطةسيةنى طةوسةيإ 

                                                                          .ٖةية يةطةس بووٕ و ْةبووْى َشؤظ 
                               .نةواتة داد و دادوةسى ػتَيهى ثَيويظتية بؤ ئافشاْذْى ِسوػت -- 
ِسةوػت ، داد و دادوةسية ، ناتَيو نةطَيو دادوةسة و ْادادوةسى دةنات يةَْيوإ . بَيطوَإ -- 

ئةوا ئةو نةطة ٖةسضةْذ دادوةسيؽ بَيت بَيِشةوػتة ، ضوْهة ، نةطَيو و نةطَيهى تشدا 
                                                                 .دادوةسَيهى طضاواس و نةسثةنهاس ْية 

                . نةواتة ئةّ ِسةوػتةى تؤ باطى يَيوة دةنةى بؤ خؤػويظتٓى خاى صؤس ثَيويظتة -- 
خؤػةويظتى بؤ خاى يةنَيهة ية ٖةسة ِسةوػتة بةسصةنإ نة َشؤظ بتواَْيت ثَيى بطات ، -- 

ٖةسضةْذة َشؤظ بة ػَيوةى وتة ئةو خؤػةويظتيةى خؤى بؤ دووثاتذةناتةوة ، بةاَلّ بة 



44 
 

ػَيوةيةنى نشداسى ٖيض بووَْيهى ْية ، تةْاْةت ٖةْطاوَيهيؽ ْاَْيت بةػَيوةى نشداسى تا ئةو 
                                                                               .خؤػةويظتيةى خؤى بظةملَيَٓيت 

                               .طةيضوو بة ديذى َٔ ٖؤناسةنةى بؤ خؤ ثةسطتى َشؤظ دةطةِسَيتةوة -- 
ٍَ دةيةوَيت ببَيتة خاوةٕ ِسةوػتى بةسص ، بةاَلّ دَيى نةَرت --  بةَيَى فشووصة ، َشؤظ بة خةيا

طةس بَيت ػوَيٓةنةيإ ئاَيوطؤِس ثَيبهةئ ، ئةو فهشةيةى يةْاو . داواى ئةو ثَيطةية بةسصة دةنات 
ٍَ و ئةو ٖةطتة نةَةى نة يةْاو دَيذا بووْى ٖةية  خةياَيذا دسووطتبووة بيطواصيٓةوة بؤ د

ٍَ ، ئةوا ِسةوػتَيو دسووطتذةبَيت نة ٖاوػَيوةى ْابَيت و ٖيض  بيطواصيٓةوة بؤ خةيا
ٍَ بة ئةجناّ ْاطات            .نشدةوةيةنيؽ بةبَى ئةو ِسَيظاية ِسةوػتيةى نة دسووطتبووة يةْاو د

ٍَ ؟--                                                                                                 بؤضى د
ٍَ َةبةطتى طةسةنية ، ْةى طةسةورَيشنشدْى قظة --  قظةنشدٕ خؤػة بؤ . ية ٖةَوو ػتَيهذا د

ِسووخاْذْى نَيوَيو ، بةاَلّ نشدةوةنةى صؤس ئةطتةَة بؤ البشدْى تةْيا بةسدَيو يةو نَيوة ، 
نَيويؽ َشؤظ دةْاطَيت ، بؤية َشؤظ ْاتواَْيت تةْيا بةسةْطاسى بةسدة بضونةناْيؼى ببَيتةوة ، 

       . ئةَةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ ئةو نةطةى نة قظةنة دةنات و دةسووْيؼى ػتَيؼهة باطذةنات 

                             ِسةوػت طاَاْة يإ بريوباوةِسَيهى ثانى دةسووْى َشؤظةناْة ؟ -- 
ِسةوػت بريوباوةِسى ثانى دةسووْى َشؤظة بة ئةصَووْةناْة ، ْةى طاَإ و بهةوَيتة دةطتى -- 

نؤَةَيَيو نةغ ، وةى دةوَيةَةْذةنإ ، بةَيهو ٖةس نةطَيو بيةوَيت دةتواَْيت طاَإ 
بةدةطتبَٗيَٓى  ض ٖةراس بَيت يإ دةوَيةَةْذ ، بةاَلّ بةَةسدَيو ئةو َشؤظة ية دةسووْيةوة ثاى 

                                    .بَيت ، بةاَلّ  ِسةوػت ػتَيو ْية ٖةَوو َشؤظَيو بتواَْيت ثَييبطات 
بؤية . طاَاْى صؤس ئاَارةية بؤ بَي ِسةوػتى صؤس ، طاَاْى نةَيؽ ئاَارةية بؤ ِسةوػت بةسصى 

ئةَةؾ واتانةى ئةوةية نة ٖةسضةْذة طاَاْت صؤس بَيت صياتش ثةْا بؤ بَيِشةوػتى دةبةيت ، 
ئةَةؾ بةٖؤى ضاو ثِشْةبووْةوةية ، ضوْهة وا ٖةطتذةنةيت نة يةواْةية ِسؤرَيو ئةو 

طاَاْةى نة يةبةسدةطتتذاية نؤتايى ثَيبَيت ، ٖةسوةٖا ية اليةنيرت نؤَةَيَيو ػت 
ئةجناَذةدةيت ية ثَيٓاو صياتش نشدْى طاَاْةنةت يةواْةية بضَيتة بواسى ػةسَهشدْةوة و ية 

الى خةَيهى تش بة ضاوَيهى ْضّ و بَيِشةوػت يَيترِبواْشَيت ، بةاَلّ ْيؼاْةى ٖةراسى بشيتيية ية 
ِسةوػت بةسصى ، ضوْهة ٖةراس ْاتواَْيت ٖةْذَيو ػت ئةجناَذات نة دةضَيتة بواسى ْاَشؤظ 
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بووٕ و تووِسبووْى نةطاْى تش ، ٖةسضةْذة يةواْةػة صؤستشئ قاصاجنى بؤ ئةو تَيذابَيت و بة 
ئةجناَذاْى ئةو ناسة قَيضةوْة طةساثاى رياْى بطؤِسَيت ، بةاَلّ بةٖؤى فهشنشدْةوةى يةو ناسة و 
ثَيؼبيٓى بؤ داٖاتوو ْاتواَْيت ئةو ناسة بة ئةجناّ بطةيةَْيت ، ٖةسوةنو َشؤظ ِسؤراْة نشدةوةى 

                                                                  .دةوَيةَةْذ و ٖةراسى بة بةسضاو دةنةوَيت 
                . با ئةوةَإ ية فهش ْةضَيت ، نة نَيرِبنَييةنى ضاو ٖةية ية َْيوإ ٖةسدوونياْذا -- 
ٖةَوو ناتَيو ٖةراس بة ضاوَيهى نةّ طةيشى . ْهؤَيى يَيٓانشَيت . فشووصة ئةَة ِساطتة -- 

دةوَيةَةْذ دةنات و ٖةسوةٖا دةوَيةَةْذيؽ بة ضاوَيهى نةّ طةيشى ٖةراس دةنات ، صؤسبةى 
ناتيؽ دةوَيةَةْذ ْونى يووتى بةسصة و ٖةراسةنإ بة ْةفاّ و طَيٌ ية قةَيةّ دةدةٕ ، بةاَلّ بة 

ثَيضةواْةوة ئةوة دةوَيةَةْذةنأْ نة ية الى ٖةَوو خةَيهى ئةو تايبةمتةْذيةييإ تَيذاية ، 
ضوْهة بِشياسى صؤسيٓة صياتش ئةوة دةسدةخات ، ضوْهة ٖةراسةنإ ية طةدا ْةوةد و ثَيٓذى 
دعاى ثَيهذةَٖيٓٔ ، بةاَلّ دةوَيةَةْذةنإ ية طةدا ثَيٓذى دعاى ثَيهذةَٖيٓٔ ، َشؤظ خؤى 

                       .ٖؤناسة بؤ بووٕ و ْةبووْى ِسةوػتى خؤى وةى ضؤٕ خؤى خاوةْى خؤيةتى 
            .ِسةوػتى تاى ية ضؤيةواْيةوة طةسضاوةدةطشَيت و دواتش بةسةو دعاى ٖةْطاو دةَْيت  

                                                                                                 .تَيٓاطةّ -- 
َشؤظ ثَيويظتة طةسةتا ية دةسووْى خؤيةوة دةطتجَيبهات و دواتش ٖةوَيبذات ئةّ ِسةوػتة -- 

يةْاو دعانذا باَلو بهاتةوة ، ضوْهة َشؤظ طةس خؤى دةسووْى خؤى ثاى ْةنشدبَيتةوة ْاتواَْيت 
طةس َشؤظ خؤى دةسووْى خؤى ئاصاد ْةنات و دووس . ببَيتة ئاَؤرطاسيهاسى ضةْذ نةطاَْيو 

ْةنةوَيتةوة ية ٖةَوو بةٖا ْا ِسةوػتيةنإ و تايبةمتةْذى نةطاْيرت يةبةسضاو ْةطشَيت ، ئةوا 
            .َٔ خاوةٕ ِسةوػتِ : ْاتواَْيت ببَيتة نةطَيهى خاوةٕ ِسةوػت و ْاػتواَْيت بًََيت 

                         ئةّ ِسةوػتة خؤت دياسيذةنةيت يإ نةطةنإ بؤتى دياسيذةنةٕ ؟-- 
                                                                     .نةطةنإ دياسيذةنةٕ ْةى تؤ -- 
                                              .بةديذى تؤ ِسةوػت ية ػوػويةنى تةْو دةضَيت -- 
ٖيض ػتَيو يةثِش ِسووْادات تةْيا َشدٕ و طةس ػؤِسى ْةبَيت ، ناتَيو نة ئةّ دوواْة ِسؤيؼنت -- 

                                                                           . ضاوةِسَى َةنة بَيٓةوة الت 
 .بةاَلّ تايبةتَيتى و طؼتَيتى طةسةنة يَيشةدا دياسيبهشَئ . خؤ ثانهشدْةوة َةسدى طةسةنية -- 
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بةَيَى ، ثَيويظتة ٖةَوو َشؤظَيو طةسةتا خؤى ثاى بهاتةوة و بةدواى ئةو ػتاْة بهةوَيت نة -- 
طشْطٔ بؤ ِسةوػتى طؼتى ْةى بؤ ِسةوػتى تايبةتى ، ضوْهة بة يةبةسضاوطشتٓى ِسةوػتى 

تايبةتى ئةوا ِسةوػت نؤتايى ثَيذَيت و دووس دةنةوَيتةوة ية دةسووْى ٖةَوو َشؤظَيو ، بةاَلّ 
ِسةوػت ناتَيو دواْرت و صياتش دةبَيت و دَيطةى خؤى دةطشَيت نة بؤ طؼتَيتى بوو ية الى 

َشؤظةنإ ، ئةَةؾ ثَيويظتيةنة ٖةَوو ناتَيو ية دةسووْى َشؤظةناْذا بووْى ٖةية ، بةاَلّ 
ناسى ثَيٓانشَيت و ْايةتة دةسةوة ، ٖةس بؤيةػة ِسةوػت ية الى َشؤظةنإ يةْاو بةْذخياْةداية ، 

ٖةسوةٖا دةسووْى َشؤظ بؤتة بةْذخياْة بؤ ِسةوػت ، بةتايبةتى ئةو نةطاْةى نة ٖةطتى 
                                                                                            .ثَيذةنةٕ و دةسيٓابِشٕ 

بةاَلّ ٖةْذَيو َشؤظ ٖةٕ ٖةطتى ثَيذةنةٕ ، بةاَلّ تةْٗا بة قظةنشدٕ دةسيذةبِشٕ ، نةواتة -- 
ئَيُة ناتَيو قظة يةطةس ِسةوػت دةنةئ ثَيويظتة ػاسةصاييُإ ية ٖةَوو تايبةمتةْذيةناْى 

                                                                             .ِسةوػت ٖةبَيت 
       .دةسووٕ ثيع ئةو نةطةية نة َووى بة طةسةوة ْية و دةيةوَيت طةسى بتاػَيت . بةَيَى -- 
                                                                                      َاْاى ئةَة ضية ؟-- 
َاْاى ئةَة بشيتيية ية خودى ئةو نةطةى نة قظة دةنات بةساَبةس بة نؤَةَيَيو نةغ و -- 

ٖةوَيذةدات ئاَؤرطاسيإ بهات ، واتة َٔ ثَيؽ ئةوةى بابةتَيو بذسنَيِٓ ثَيويظتة خؤّ ئةو 
تايبةمتةْذيةّ تَيذا ٖةبَيت ، ٖةسوةٖا ناتَيو نة داسطؤضاَْيو ٖةَيذةطشّ ثَيويظتة تايبةمتةْذى 

ثرييةتيِ تَيذا ٖةبَيت يإ نةَونوِسى ية دةطتةَذا ٖةبَيت ، بةاَلّ طةس ئةو تايبةمتةْذيةّ 
تَيذا ْةبوو ئةوا بَيِشةوػتى َٔ يةو ناتةدا دةسدةنةوَيت نة ثري ْةبوومب و داس طؤضاَْيهِ بة 

ٍَ  .دةطتةوة طشتبَيت                               .يَيشةػذا دياواصيةى دةنةوَيتة َْيوإ َشؤظ و ئارة

ٍَ باطيؼى يَيوة –  فشووصة ، ِسةوػت يةالى َشؤظ باطى يَيوةدةنشَى و ناسي ثَيٓانشَى ، بةاَلّ ئارة
                         .ئةَةؾ صؤس ئةطتةّ ْية نة ئةو دياواصية بهةئ . ْانات و ناسى ثَيذةنات 

                                                                                                     ضؤٕ ؟-- 
َشؤظ ناتَيو ناسَيو دةنات ئةوا صيإ بة ريٓطة دةطةيةَْيت ، ئةَةؾ بَيِشةوػتية بةساَبةس بة -- 

ريٓطة ، ٖةسوةٖا ناتَيو نة ثاػةِسؤ فِشَيذةداتة دةسةوة ئةوا ٖةّ بَيِشةوػتية يةبةساَبةس ريٓطة 
ٍَ ٖةس ػتَيو بهات ئةوا ناسةنةى بهة بة طَى  ٖةّ بَيِشةوػتيؼة بةساَبةس بة َشؤظ ، بةاَلّ ئارة
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بةػةوة ، ئةوناتة دةبيٓى نة دوو بةػى ناسةنةى ريٓطة ثاسَيضية ، بةاَلّ ٖةَوو ناسةناْى َشؤظ 
                                                                          .درى ريٓطةية 

ِسةوػت ثةيوةْذيةنى ثتةوى بة ٖؤػى َشؤظةوة ٖةية ، ية ناتَيهذا نة دسى بةو ػتة 
ئةخالقياْة دةنات ، ٖةطتةناْيؽ يَيشةدا ِسؤَييإ ٖةية ، دةبٓة ِسَيدؤػهةسَيهى طةوسة بؤ ٖؤؾ 

و ثاػإ ٖضساْذٕ دةسباسةيإ ، ية ٖةَإ ناتيؼذا يةواْةية ثةيوةْذى بة ٖؤػةوة ْةبَيت ، 
ضوْهة ئارةَيةنإ دةسنى ثَيٓانةٕ و ْاتوأْ ٖةطتى ثَيبهةٕ ، بةاَلّ صيإ بة ػتةنإ ْاطةيةْٔ ، 
يةواْةية ِسؤراْة ضةْذ ئارةَيَيو ببيٓني نة َٖيشؾ دةنةْة طةس ِسووةنةنإ ، بةاَلّ طةس يةباسةى 
ئةو ناسةياْةوة بٗضسَيني ئةوا صياْى ثَيٓاطةيةَْيت ، ضوْهة ِسووتاْذْةوةى داسةنإ دةبَيتة ٖؤى 

ٍَ ريٓطة تَيهٓادات ، ئةَةؾ  باػرت طةػةنشدْيإ ، نةواتة َشؤظ ريٓطة تَيهذةدات ، بةاَلّ ئارة
واتاى ئةوةية نة ئارةَيةنإ صياتش ريٓطة ثاسَيضتشٕ ية َشؤظةنإ ، دةبيٓني نة ٖةَوو ئةّ 

تايبةمتةْذية ريٓطةيياْةؾ بةصؤسى يةدةسووْى ئةو َشؤظاْة طةسٖةَيذةدةٕ نة بة قظةنشدٕ 
باطى دةنةٕ و بة ٖؤػيؽ يَييٗضساوٕ و دةيضأْ ، بةاَلّ خؤيإ ٖؤناسى تَيهذاْةنةٕ و 

   .ِساطتيةنإ ْادسنَيٓٔ ، ئةَةؾ بشيتيية ية بَيِشةوػتيةنى طةوسة بةساَبةس بة ريٓطةى دعاى 
                  . بة ػَيوةيةنى ئاػهشا  نةواتة ِسةوػت يَيشةدا ِسوودةناتة ضانة و خشاثة-- 
ٍَ نةطاَْيو داَةْيؼة نة يةطةسةوة ضانةناسٕ و ية رَيشةوةؾ ِسةمشاسٕ ، ضوْهة --  ٖةسطيض يةطة

                                                         .ئةواْة دووِسوو و خؤفشؤؾ و بَيِشةوػنت 
                     .وا بضامن بابةتةنة بؤ ٖةَوو اليةنى دةوسوثؼتى خؤى ثةٍ دةٖاوَيت -- 
                      .وةى داس طوَيضةنةى بةسدةّ دةسطاى نةالوةنةى ئاسةصوو واية . بةَيَى -- 
                                                                              تؤؾ ئاسةصوو دةْاطيت ؟-- 
                                                                                                    .بةَيَى -- 
                . َٔ ئةو ئاسةصووة دةَيَيِ نة ية ضؤيةواْيةنة و دةطتى ية ٖةَوو ػتَيو بةسداوة -- 
                                                                                              .ْةخَيش -- 
                                                             .نةواتة تؤ ئاسةصوويةنى تش دةْاطيت -- 
               .ئاسةصوو نةالوةيةنة يةْاو الدَييةنةى ئَيُةداية و داسطوَيضَيهى يةبةسدةَة -- 
                                       .تَيطةيؼتِ نة تؤ َشؤظ وةى داس طوَيضَيو طةيش دةنةى -- 
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               .دياواصيةنى ْية ، تةْيا ََيؼو ْةبَيت نة دياواصى خظتؤتة َْيواْياْةوة -- 
         .ثَيويظت ْانات بضيٓة ْاو ئةو دياواصيةوة ، با بةسدةواَى بة ِسَيطةنةى خؤَإ بذةئ -- 
نةطَيو نة ثابةْذى بٓةَا ِسةوػتيةنإ بوو ، ئةوا ٖةسطيض ْاتواَْيت ئةو دؤسة ئاناسة -- 

ْاػشيٓة بئافشَيَٓيت ، ٖةسوةٖا بة َشدْيؼى منوْةى ئةو نةطة ٖةسدةََيَٓيت و يةاليةٕ 
                                                                  .خةَيهاْى تشةوة باطى ِسةوػتةنةى دةنشَيت 

                                                       .َٔ َٖيؼتا دةْطؤى ئةَة دةبيظتِ . بةَيَى -- 
منوْةى ئةو نةطة نةَة و بة ئةطتةّ نةطَيهى تش دةتواَْيت دَيطةى بطشَيتةوة ، ئةَةؾ -- 

يةالى َشؤظةناْى تش ناتى دةوَيت تا بتوأْ ٖةَإ ِسةوػت بؤ خؤيإ فةساٖةّ بهةٕ ، ضوْهة 
                                                                   .     بةدةطتَٗيٓاْى ٖةسوا ئاطإ ْية 

طةيضوو ، ِسةوػت ثةيووةْذى بة ٖوْةسةناْيؼةوة ٖةية يإ تةْيا ية خودى -- 
                                                                            ٖةَيظونةوتةناْى َشؤظ دةِسواَْيت ؟ 

ٍَ ٖوْةس و ٖوْةسَةْذ ، ضوْهة --  بةدَيٓياييةوة ِسةوػت ثةيوةْذيةنى تؤنُةى ٖةية يةطة
ٖةَوو َشؤظَيو ٖوْةسَةْذة يةطةس صةوى ، بةاَلّ ٖةسيةنةو بةػَيوةيةنى دياواص ٖوْةسةنةى 

ٖوْةسَةْذ ثَيويظتة ٖوْةسةنةى يةطةس بٓةَايةنى ِسةوػتى دابِشَيزَيت و . دةئافشَيَٓيت 
ٖوْةسةنةى بة ِسةوػتَيهى بةسصةوة يةْاو دعانذا باَلوبهاتةوة ، ٖةسناتَيو ٖوْةس ِسةوػتى تَيذا 
يةبةسضاو ْةطريابَيت و تةْيا بؤ فشيوداْى دعاى بَيت ، ئةوا ٖوْةسَةْذ بَيِشةوػتى بةساَبةس 

                                                                     .بة دعاى ْواْذووة 
                           .نةواتة ٖوْةسَةْذ يَيشةدا ئةسنَيهى نشؤنى دةنةوَيتة طةس ػإ -- 
ثَيويظتة ٖوْةسَةْذ يةثَيؽ ئافشاْذْى ٖوْةسةنةيذا بٓةَاناْى ِسةوػت يةْاو ٖؤػى خؤيذا -- 

َةسز ْية ِسةوػت تةْيا ية ٖوْةسَيهذا يةبةسضاو بطريَيت ، بةَيهو ٖةَوو ٖوْةسَيو . بئافشَيَٓى 
طةسةنة ِسةوػتى تَيذا بئافشَيٓشَيت ، ضوْهة ِسةوػت ثةيوةْذى بة ٖةَوو بواسَيهى رياْةوة ٖةية 

                                                        . ، ٖوْةسيؽ بشيتيية ية َاْاى ريإ 
بةديذى َٔ ٖوْةسةنإ دياواصيإ ٖةية ، ٖةسيةنة و بة بواسَيهى تايبةت بة خؤيةوة -- 

                                                                                                            . طةسقاَية 
بةَيَى فشووصة ، ٖوْةس بشيتيية ية صاْظتى ريإ ، ٖوْةس تةْيا يةبواسيهذا خؤى دةسْةخظتووة -- 
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، بةَيهو يةٖةَوو بواسةناْى رياْذا خؤى دةسخظتووة ، ٖوْةسيؽ صؤسداس بةػَيوةى ٖؤصإ يإ 
بةػَيوةى ػاْؤيى يإ بةػَيوةى َوصيو دةسدةنةوَيت ، ٖةسوةٖا بةصؤس ػَيوةى تشيؽ 

دةسدةنةوَيت ، بةاَلّ ئةوةى يَيشةدا طشْطة ئةوةية نة ناتَيو ٖوْةسَةْذ ٖؤصاَْيو دةئافشَيَٓيت 
ضؤٕ ِسةضاوى ئةو بةٖا ِسةوػتياْة دةنات ية ٖؤصاْةنةيذا ، ئةطةس بَيت و بؤ تَيهذاْى نًتوس و 

ياطا بَيت ئةوا ثَيويظتة بةثَيى بٓةَا ِسةوػيتيةنإ طضا بذسَيت ، بةاَلّ طةس بؤ 
               .ٖؤػياسنشدْةوةى دعاى بَيت ئةوا ثَيويظتة بةسدةواَى بة ٖوْةسةنةى خؤى بذات 

                                                                .ئةَاْة ثَيويظتيةنٔ يةْاو دعانذا -- 
بَيطوَإ ، دعاى ثَيويظتى بةّ دؤسة ٖؤصاْاْة ٖةية ، ئةَةؾ َايةى دةطتدؤػية بؤ ئةو -- 

ٖوْةسَةْذةى نة ٖؤصاْةنةى ْووطيووة ، ٖةسوةٖا ناتَيو ئةو ٖوْةسة بة ػَيوةى ػاْؤيى 
ئةجناّ دةدسَيت ثَيويظتة بةٖةَإ ػَيوةى ٖؤصإ تايبةمتةْذي و ياطا ِسةوػتيةناْى تَيذا دياسبٔ 

                                                                                            .و تَييذا بذسةوػَيٓةوة 
                                                                                            بؤضى ػاْؤ ؟-- 
ػاْؤ بؤ ئاَؤرطاسيهشدٕ و بؤ بةخؤداضووْةوةي َشؤظةناْة ، ْةى بؤ طَيشةػَيوَيٓى و طاَيتة و -- 

ثَيهةْني ، ٖةسوةٖا ناتَيو ٖؤصإ دةْووطشَيت ثَيويظتة ٖةَوو دةقةناْى ية ثَيٓاو ٖؤػياس 
نشدْةوةى دعاى بٔ ْةى بؤ دواْى و بشيكةداسى ، ٖةسوةٖا دووس بَيت ية بَيِشةوػتى و 

َٖيشػهشدْة طةس بريوباوةِسةنإ ، ثَيويظتة تَييذا ِسَيض ية ٖةَوو بريوبؤضووْةنإ بطريَيت ، ْةى 
تةْيا ٖؤصاْةنة بؤ باطهشدْى ئةظيٓى و ئةْذاَةناْى ََييٓة بَيت ، ٖةَوو نشدةوة 

ِسةوػتيةناْيؽ دةطةِسَيتةوة بؤ الى ئةو نةطةى نة ْووطةسى ٖؤصاْةنةية ، ِسَيضو ػهؤداسى ئةو 
نةطةؾ بةخؤيةوة طشَيذةدات نة ثَيؼهةػى دةنات ، دا بةػَيوةى طرتإ بَيت يإ بة ٖةس 

                                                                                                                   .  ػَيوةيةنى تش 
                      َشؤظ يةناسةناْيذا ٖةطت بة بووْى ِسةوػت دةنات بؤ ناسةنةى ؟-- 
َشؤظ ثَيؽ ئةوةى ٖةس ناسَيو ئةجناَبذات فهش يةوة دةناتةوة نة ئايا ئةو ناسة بةسةو -- 

بَيِشةوػتى دةبات يإ بةسةو ِسةوػت بةسصى دةبات ، بةاَلّ ناتَيو دةنةوَيتة ْاو ناسةنةيةوة ئةو 
                                                                     .فهشةية ثؼتطوَى دةخات 

                                                        .ئةَة منوْةيةنى بؤ تَيطةيؼنت ثَيويظتة -- 
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نةطَيو صؤس ئاسةصووى ية ثًة و ثايةية يةْاو دعانذا ، ثَيؼرت ٖةَوو بِشياسَيو دةدات يةْاو -- 
دعانةنةيذا نة ية بةسرةوةْذى طؼتيذا ناس بهات ، بةاَلّ ناتَيو نة ثَيى دةطات ئةو بِشياساْةى 

ناتَيو  . نة بة دعانةنةى داوة ثؼتطوَييإ دةخات ، ئةَةؾ بشيتيية يةوثةِسى بَيِشةوػتى 
واَلت دةوَيةَةْذة و َشؤظةنإ تَييذا يةبشطإ دةَشٕ ، ئةوا َاْاى ئةوةية نة بَيِشةوػتى يةْاو 

ئةو نةطةدا تواوةتةوة نة بِشياس و دَيبةدَيهشدْى ناسى ٖاواَلتياْى دعانةنةى بةدةطتة ، 
نةطَيهة نة دووسنةوتؤتةوة ية بةٖا ِسةوػتيةنإ ، دياواصيهشدٕ ية َْيوإ خودى خؤى و 

                               .نةطَيهى تشيؽ بة ٖةَإ ػَيوة بشيتيية ية بَيِشةوػتى و ْاَشؤظ بووٕ 
                                        .نةواتة بووْى خود بة بووْى دعانةوة بةطرتاوةتةوة -- 
َٔ بةٖؤى دعانةنةَةوة دةريِ ْةى بةٖؤى بووْى خؤّ ، خؤّ تايبةتية و دووسة ية َشؤظ -- 

بووٕ ، طةس دعاى ْةبواية َٔ خاوةْى خؤّ ْةدةبووّ ، طةس طؼتيةتى ْةبوواية ئةوا تايبةتيؽ 
بووْى ْةدةبوو ، َٔ بةٖؤى دعانةنةَةوة صَاْى ْيؼتُاْةنةّ دةصامن ، ْةى بةٖؤى بووْى 

                                                                                                              .  تايبةتى خؤَةوة 
                         .يةواْةية يَيشةػةوة ِسةوػت ثةٍ بٗاوَيت بؤ ئاصادى و دادثةسوةسى -- 
بةَيَى ِسةوػت ثَيوةسى طةسةنية بؤ ئةو دوو . ِسةوػت ثَيوةسة بؤ ئاصادى و دادثةسوةسى -- 

ٖةَوو بٓةَايةنى ئاصادى و . ثَيذاويظتية ، ضوْهة ثَيذاويظتيةنى نشؤنني بؤ بووٕ بة َشؤظ 
دادثةسوةسى بةٖؤى ِسةوػت دةطةْة يوتهةى طةسنةوتٔ ، ْةى بةٖؤى قظةنشدٕ و بةغ ، 

ضوْهة بِشياسى ئاصادى ية دةسووْةوة دَيتةدةس ْةى بة قظةنشدٕ ، ئةو دةسووْةؾ ٖةطت بة 
ِسةوػت دةنات بةساَبةس بةٖةس تَيطةيةنى ئاصادى ، بةٖةَإ ػَيوةؾ دادثةسوةسى بةبَى ِسةوػت 

بةئةجناّ ْاطةيةْشَيت ، طةس ِسةوػت ْةبوو دادثةسوةسيؽ بووْى ْية ، دادثةسوةسى واتة 
       .يةنظاْى يةَْيوإ َشؤظةنإ ، بشيتيية ية ثَيذاْى َاف بة ػَيوةيةنى طوجناو و ِساطتةقيٓة 

                                         ِسةوػت ضؤٕ َافةنإ دةطةِسَيَٓيتةوة بؤ خاوةْةنةى ؟-- 
بؤ . طةيضوو ؛ نةطَيو طةس خاوةْى ِسةوػت بَيت ئةوا ْاتواَْيت َافى نةطَيهى تش خبوات 

ئةَةؾ بشيتيية ية طَيِشاْةوةى َاَيى نةطاْى َاف خوساو ، نةواتة ِسةوػت دادثةسوةسى 
دةضةطجَيَٓيت و َشؤظ بةسةو فهشةيةنى طوجناو ٖاْذةدات ، بةَةؾ ْةى تةْيا تانةناْى 

نؤَةَيطة بةسةو فهشةيةنى ْوَى دةبات ، بةَيهو دعاى بةّ ٖؤيةوة بةسةو طةػةنشدٕ و ئاوةداْى 
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صياتش دةبات ، ئةَةؾ دةبَيت بةٖؤى ٖةوَيذاْى ٖةَوو ئةْذاََيهى ْاو دعاى بَيت ، ْةى 
نةطَيو بةتةْيا ئةو ٖةوَية بذات ، ضوْهة صؤسيٓة طةسدةنةوٕ و نةَيٓةؾ ْاتوأْ ئةّ 

                                                                            .بٓةَاية طشْطة بة دعاى بٓاطَيٓٔ 
يةناتَيهذا ٖةَوو ئةْذاَاْى دعاى ٖةراس بٔ و تةْيا نةطَيو تَييذا دةوَيةَةْذ بَيت ، ئةوا ئةو 
نةطة بَيِشةوػترتئ نةطة ، ضوْهة ِسةوػت بةسصى ئةو نةطة ئةوةية نة ية ٖةَوو ِسوويةنةوة 

ٍَ ٖةَوو تانةناْى ْاو دعانةنةى خؤى ، تةْيا فهشةنةى ْةبَيت                     .        يةنظإ بَيت يةطة

دواتش ِسووى نشدة ضؤَةنة  َاوةيةى بَيذةْط بوو ، ئةوػوَيٓةى نة يَيى داْيؼتبوو بةسص بوو ، 
                .، ضؤََيهى ثِش ئاو ، داس و دةوةٕ ئةَبةس و ئةوبةسى تةْيوة وةى تةْى داَيذاَيؤنة 

                                                    ئةّ داسةيإ ضى وايهشد نة بَيذةْطت بهات ؟-- 
فشووصة ، ية دسةْطاْى ػةودا و ية ضؤَى بَيذةْطيةوة، دْياى َٔ وسدة وسدة بةسةو ِسووْانى -- 

ٖةْطاوى دةْا ، َٓيؽ بةسدةواّ بووّ ية ٖاوِسَييةتى ضؤّ ، ٖؤػِ يةو ػةوةدا دووس نةوتبؤوة 
ية خةياَيى خةو ، تةْيا بةسةو ٖاوِسَييةتى ضوو بوو ، ٖاوِسَييةتيةى نة يةو ػةوةدا ئةوةْذة 

ًََيى دايهَيو َٓذاَيةنةى َشدبَى و ثاػإ صيٓذوو بووبَيتةوة و  ئةظيٓى ثَيوةدياسبوو وةى ب
يةو ػةوةدا ٖؤػِ َاْذوو ْةدةبوو ، ضاوةناْيؼِ صياتش خؤيإ بة تووِسةيى . ٖاتبَيتةوة الى 

دةْواْذ ، ضوْهة ٖاوِسَييةتى ضؤّ وةى ناغةصَيهى طجى ثاى بوو ، خياْةتى ْةبوو ، ئريةيى 
وتةناْى ئةطشيٓاوى . ْةبوو ، طةسَايةداس ْةبوو ، داوَيٓجيع ْةبوو ، ٖاوِسَيى دوورَٔ ْةبوو 

يةو ػةوةدا ٖةس ِسطتةيةى و ضةْذ منوْةيةنى ٖةبوو بؤ َٔ ، بةَٖيواػى و يةطةسةخؤ . بووٕ 
صياتش ية ٖةوَيى ئةوةدا بوو نة خؤّ ٖةوَيذةّ خؤّ بة خؤّ بٓاطَيِٓ ، ئةو . خؤى ثَيذةْاطاْذّ 

ػةوة تا طجَيذةى بةيإ ية ٖاوِسَييةتى بةسدةواّ بووّ ، ثاػإ نة َاَيئاوايى يَيهشدّ ، ضاوةنامن 
صياتش بةسةو توِسةيى دةضووٕ ، ية ثِش خةياَيِ فِشى بةسةو ئاصادى و دادثةسوةسى و َشؤظ بووْى 

ئةوةْذةى ْةبشد ضاوةنامن ية تووِسةيى بَيضاس بووٕ و دةطتياْهشد بة ٖةَيوةساْذْى . ِساطتةقيٓة 
ٖةس دَيؤثة و ٖاواسَيهى يَيوة دةٖات ، ٖةس ٖاواسة و ْاثانيةنى دةطِشيةوة ، ٖةس . ئةطشئ 

ْاثانية و منوْةيةنى ِسابشدووى دةَٖيٓايةوة خةياَيِ ، ٖةس ِسابشدوويةنيؼِ داواى داٖاتوويةنى 
ثانى دةنشد ، ٖةس ثانيةنيؽ ْةفشةتى ية ِسابشدوو دةنشد ، ٖةس ْةفشةتَيهيؽ فةسَاَْيهى 

َشؤظةنإ يةو ناتةدا طوَييإ يةو ٖاواساْة بوو ، بةاَلّ . دوورَٓى يةْاو دةبشد و ِسيظواى دةنشد 
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تشغ طةساثاى طياْى داثؤػيبووٕ ، صةويؽ وةى بَيضووة ٖةَيؤيةى دةَى نشدبؤوة بؤ الػةى 
                                                                                                          . َشؤظةنإ 

                                                              .تَيطةيؼنت يةَةيإ بؤ َٔ طشإ بوو -- 
فشووصة ، َشؤظى ِساطتةقيٓة بة ٖضسيٓى دسووطت دةطت ثَيذةنات و ٖةس بة ٖضسيٓى -- 

دسووطتيؽ نؤتايى ثَيذَيت ، ٖةس بةو ٖضسيٓة دْياى َشؤظ بة ِسووْانى خؤس ئاػٓا دةبَيت ، 
َشؤظ بووٕ بة برينشدْةوةى طادة تاَية ، طةيؼتٓيؽ ثَيى صؤس ئةطتةَة، ضوْهة طةس َشؤظَيو 

ثَيى ئاػٓا بَيت و دواتش يَيى دووس نةوَيتةوة ، ئةوة دَيٓيابة يةوةى نة بةالػة يَيى دووس 
نةوتؤتةوة ْةى بة ٖؤؾ ، نةيةثضةى ٖؤؾ بة ٖيض َشؤظَيو ْانشَيتةوة تةْيا تاواْباسةنإ و 

اليةْطشاْى دوورَٔ ْةبَيت نة خؤيإ ئةو نًيًة دةخةْة بةسدةّ نةطاْى ْاثاى ، ئةواْيؽ 
َةبةطتةناْيإ ية َاوةيةنى صؤس ْضيهذا ئاػهشا دةبَيت و ٖةسطيض ْاػتوأْ ْهؤَيى ية 

 ٍَ تاواْباسيةتى خؤيإ بهةٕ ، َشؤظى خاوةٕ ئةصَووٕ ٖةسطيض ْاتوَْى ِساطتى و ْاِساطتى تَيهة
                                                                                                    .بةيةنرتى بهات 

                                                                                        ٖةَوو نةطَيو ؟-- 
تةْاْةت ئةواْة ْةبَيت نة ثةسوةسدةى فهشةى دوورَٓٔ و دةياْةوَيت خاى و َشؤظةناْى -- 

خؤيإ بة دوورَٔ بفشؤػٔ ، طةسوةت و طاَإ تةْيا فهشةى ئةو نةطاْةية نة ْاتوأْ ويزداْى 
ٍَ بهةٕ ، ْةى ئةواْةى ية ثَيٓاو بةسرةوةْذى طؼتيذا خؤيإ ئاصاس دةدةٕ ،  خؤيإ نؤْرتؤ
بةصؤسى ئةو نةطاْةى ئاصاس دةضَيزٕ و ْاتوأْ خؤيإ ثؼوويةى بة ٖؤػى خؤيإ بذةٕ ، 
ئةواْةٕ نة يةثَيٓاو خاى و ْيؼتُاْذا خؤيإ دةنةٕ بة قوسباْى ، ٖةسوةٖا ئةواْةٕ نة 
      . ويزداْى خانيةتى ِسَيطةيإ ْادات نة ٖةراساْى دعانةنةيإ بشطى بٔ و ئةواْيؽ تَيشبٔ 

ََيشووية ٖةسضةْذَيو بباتة رووسةوة ية دةْهة طةمن ، ئةوا ْاتواَْيت بةتةْيا بؤ خؤى بةفشياى 
                                                                                               .خواسدْيإ بهةوَيت 

                                        .بةاَلّ طةيضوو ئةَة يةْاو ٖةَوو صيٓذةوةسَيهذا بةديذةنشَيت -- 
طةدةى بضوى ثَيويظتى بة طةدةى تشيؽ ٖةية ، طوسط ٖةسضةْذَيو صؤسداس بَيت ، ئةوا -- 

ػَيشَيو ٖةية بةسةْطاسى ببَيتةوة ، ياطا ٖةس بةتةْيا بؤ طوسط ْةيواوة ، بةَيهو ٖةَوو 
صيٓذةوةساْى تشيؽ دةطشَيتةوة ، بةاَلّ ئةو ياطايةؾ تةْيا ية ثَيٓاو بةسرةوةْذى يةنَيو ية 
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صيٓذةوةسةنإ ْابَيت بةناس بَٗيٓشَيت ، بةَيهو بؤ بةسرةوةْذى ٖةَوو صيٓذةوةسةناْى تشيؼة ، 
ناتَيو َشؤظ ِسوودةناتة ئةوةى نة ِسةوػت بٓاطَيت ، ئةوا تاَةصسؤيى ِساطتةقيٓة بووٕ صياتش 

                                                                                              .يةالى دسووطتذةبَيت 
                                     .ئةّ ْاطيةْة ْهؤَيى يَيٓانشَى -- 
َشؤظ بووٕ ئةوةْذة بةسصة نة بااَلى ٖيض نَيوَيو ْاتواَْيت بطاتة بااَلى ئةو ، ثانيةتيؼى ية -- 

ٖةَوو بةفشى نوَيظتاْةنإ طجى تشة ، ِسةْطى ِساطتةقيٓةػى ية طةاَلى ٖةَوو دسةختةنإ 
                                                                                                                                                        .  طةوص تشة 

            .با بضيٓة طةس باطى يةنَيهى تش ية ثةيةناْى داس طوَيضى نةالوةنةى ئاسةصوو -- 
                                                                                   .با ئةَة بةغ بَيت -- 
                                                                                              يةبةس ضى ؟-- 
                                                              .يةبةس صؤس ػتى ئاسةصوو بؤخواصساو -- 
                                                                                                  .ئاطايية -- 
                                                                                              .بؤ َٔ ئاطايى ْية -- 

                                                          .تةْيا ضةْذ ػتَيو ْةبَيت 
                                                                                       ضةْذ ػتَيهى وةى ضى ؟-- 
 . َٖيؼتا بؤ فشََيظو دةطشيائ ، فشََيظهيؽ بؤ ئَيُة ، ِسةوػتيؽ بؤ ئَيُة ية ثاِساْةوةدا بوو -- 

بؤ دةْطى ٖةَيؤنإ ببويٓة ٖاوِسَيى نَيوةنإ ، نَيوةناْيؽ ية ثَيٓاو ئَيُةدا ببوْة دوورَٓى 
ئةطشيٓةنإ صؤس دسةْط دةطةيؼتٓة طةس ِسووى خاى ، خانيؽ . ٖةوسة بشووطهةنإ 

                                                                                                        . دةيوويظت ػٓة بايةى بَيت و وػهيإ بهاتةوة 
      .دايو دوو دةطتى ية خانذا بووٕ ، َٓذااَلٕ بؤ طةيشنشدْى ٖاتبووٕ و يةبةسدةَى دةطشيإ 

ٍَ بووٕ ، دسةختةنإ ٖةَوو دةطتياْهشد بة الراْةوة   ية نَيوةنإ دةْطى ئَيُة و ٖةَيؤنإ تَيهة
                                  .  َٖيؼتا طوَيُإ ية دةْطى ػةثؤيةنإ بوو ، ٖاػةيإ دةطةيؼتة بٓاسى ضيانإ 

ٍَ ية ِسووخى دةسيا تيؼهى خؤس دةيظووتاْذ ، ثةسداخيؽ بؤ طؤصةى طووتاو  نوثةيةنى بةتا
ية ْاخيذا . ئَيُة بَيذةْط وةطتابووئ ، بةاَلّ دةسيا بَيذةْط ْةَايةوة تاطةس . طةَاى دةنشد 

ٖاتووٖاواس دةطتى ثَيهشد ، ئَيُة ٖةس بَيذةْط بووئ ، دةسيا ية بَيهةطيذا نةفى ٖةَيذا ، طؤصةؾ 
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ْةتواْشا طؤصة ثِشبهشَيت ، ثةسداخيؽ دةطتيهشد بة . ضاوةِسَيى دوو دةطتى خاناوى بوو 
                 .     ثاِساْةوة ية ٖةوسةنإ تا طةسووى تةِس بهات و نةََيو ية ريإ ئاساَى بهاتةوة 

طوَيةناْيؽ دواْيإ ْةَا ، يةتاو دواْيةنةيإ ثةْايإ بشدة بةس ٖةوسة بشووطهةنإ ، رياْيؽ 
                                                                                                                           .         وسدة وسدة ِسووى ية ئاوابووٕ دةنشد 

ِسةوػت يةوالوة دةٖات بةسةو ثريى َةسط و داس داسةؾ ئاوِسى ية َشؤظةنإ دةدايةوة و خؤى 
                                       . تاواْباس دةنشد ، ضوْهة باطى دةنشا و خشاثةػى يةثاَيذا دةنشا 

َشؤظ ثَيويظتة يةٖةَوو ناسَيهذا ِسةوػت بهاتة ئاَاْر ، ْةى بَيِشةوػتى ، ٖةَوو ٖةْطاوَيهى 
 َشؤظ ثةيوةطتة بة ياطاى ِسةوػتةوة ، ِسةوػت بٓةَايةنى دياس و طشْطى َشؤظ بووْة 

                                                    ئةَة ية ض ئاطتَيهذا َشؤظ ثَيى ئاػٓا دةبَيت ؟--
ثَيويظتة ٖةَوو َٓذاَيَيو دواى وةطةسثَيهةوتٔ و قظةنشدٕ ، يةنةَني ٖةْطاو فَيشى ِسةوػت -- 

بهشَيت ، ضوْهة َشؤظ يةّ ديٗاْةدا فَيشدةبَيت و ٖيض ثةيوةْذيةنى بة وَيٓانشدْةوةوة ْية ، 
ٍَ بووٕ و  َٔ يَيشةوة بةٖؤى طةػةى دةطتةَةوة فَيشى ػتةنإ دةمب ، ٖةسوةٖا بةٖؤى تَيهة

                                                         .طةِسامن بةدواى صاْيٓذا فَيشى صاْظت دةمب 
ٍَ َشؤظذا ئاَادةيى ٖةبَيت --                        .نةواتة ِسةوػت ثَيويظتيةنة دةبَيت يةطة
ِسةوػت يةنَيهة يةو ثَيذاويظتية طشْطاْةى نة دَيتة طةس ِسَيطةّ و بةٖؤى ئةوةوة دةتوامن -- 

ِسةوػت ٖةسدةّ يةطةس صاسى َشؤظةنإ ئاَادةية و . ضانظاصى يةخؤّ و دةوسوثؼتةنةَذا بهةّ 
َشؤظ . بشيتيية ية يةنةَني طؤتةيإ ، بةاَلّ ية ناتى ناسنشدْيإ ية دواوةى ٖةَووياْةوةية  

بةٖؤى ِسةوػتةوة دةتواَْيت مبَيَٓيتةوة تا ناتى َشدٕ و َاَيئاوايى نشدْى ية ريإ ، بةَيهو 
رياْيؽ صؤس َةودا ْادات بةو نةطاْةى نة ياطا ِسةوػتيةنإ ثةيِشةو ْانةٕ ، ِسةوػتيؽ ضةْذ 

                                                                                            .ياطايةنى ٖةية 
             ئةو ياطاياْة ضني نة َشؤظةنإ دةيطشْةبةس بؤ دؤصيٓةوةى خؤيإ يةْاو ِسةوػتذا ؟-- 
ٖةتا َشؤظ ية رياْذا بَيت ئةواْيؽ ية رياْى َشؤظذا ناس دةنةٕ ، . ئةّ ياطاياْة طَى ياطإ -- 

             .ٖةسوةٖا ٖةَوو ناس و نشدةوةى َشؤظةناْيؽ بةّ ياطاياْةوة بةطرتاوةتةوة 
                                                                                      يةنةّ ياطا ضية ؟-- 
ٍَ يةدواى وةطةسثَيهةوتٔ دةتواَْيت ثَيى ئاػٓا ببَيت . ياطاى طةسةتاية --  ئةو ئاطتةية نة َٓذا
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و وسدة وسدة بةٖؤى ئةوةوة ٖةْطاو بَٓيت بةسةو ثَيؼةوة و خؤى تَيذا بٓاطَيت ، ِسةوػت يةّ 
                        .ئاطتة طةسةتاييةدا بٓاغةية بؤ ِسةوػتى َشؤظةنإ ية داٖاتوودا 

                                                                                           ياطاى دووةّ ؟-- 
ئةو ئاطتةية نة َشؤظ ثَيى ئاػٓا بووة ، ئةَةؾ ية ناتى الويذاية و ٖةَوو . ياطاى ْاوةْذة -- 

ػتَيهى يةباسةوة دةصاَْيت ، بةاَلّ طشْط ئةوةية ضؤٕ بةناسيذةَٖيَٓيت و دةسووْى خؤى تَيذا 
دةبيَٓيتةوة ، ئةَةؾ ئاطتى ئاَادةناسية بؤ َشؤظ تا بتواَْيت وةى ئاَادةناسيةى بيطةيةَْيت بة 

                                                                                                   .       َشؤظةناْى خواس تةَةْى خؤى 
                                                                                          ياطاى طَييةّ ؟-- 
ئةَةؾ ئاطتى نؤتايية و َٖيؼتا َشؤظ ثَيويظتى ثَييةتى يةو َاوة نةَةى نة . ياطاى نؤتايية -- 

ية رياْى َاوة ، بةاَلّ ئةوةْذةى ثَي ئاػٓا بووة نة بتواَْيت َشؤظاْى تش بةو ئاطتة ئاػٓا بهات 
وةى . و بياْطةيةَْيتة ْضيهى ئةوةى نة ئةواْيؽ وةى ئةو يَيى تَيبطةٕ و بةسةو نوَييإ بةسَيت 

ئةوةى نة فَيشنةسةنةّ فَيشيهشدّ نة ٖةسطيض وَيٓةى نةغ ْةنَيؼِ تا بَيِشةوػت دةسْةضِ ، 
                 .بةَيهو ٖةوَيذةّ ية ئاوَيٓةناْةوة طةيشى خؤّ بهةّ و وَيٓةى ِسةوػتى خؤّ بهَيؼِ 

                                      َشؤظ دةتواَْيت ئاطتى ِسةوػتى نةطَيهى تش دياسيبهات ؟-- 
بة َةسدَيو طةسةتا ية خؤيةوة دةطتجَيبهات ، ضوْهة َشؤظ ٖةتا ئاطتى ِسةوػتى خؤى  --

دياسيٓةنات و ْةصاَْيت ضؤْة و تا ضةْذة ، ئةوا ْاتواَْيت ِسةوػتى نةطَيهى تش دياسيبهات و 
بضاَْيت ئاطتى ِسةوػتى ئةو نةطة ضؤْة و تا ضةْذة ، بةاَلّ ية دواى ْاطيٓى خؤى دةتواَْيت 

بةػَيهى نةّ ية ِسةوػتى نةطَيهى تش دياسيبهات ، ئةَةؾ ناتَيهى صؤسى ثَيويظتة بؤ ئةو 
نةطاْةى نة ٖةوَيذةدةٕ بتوأْ ِسةوػت ثَيٓاطة بهةٕ و ٖةَييظةْطَيٓٔ بؤ نةطاْى تش ، ئةَةؾ 

                                                                  . صياتش دةضَيتة بواسى ْاطاْذْى خودى َشؤظ خؤى 
ٖةسطيض ٖاوِسَيهاْت َةنة بة قوسباْى بريؤنةناْت ، ٖةَوو ناتَيهيؽ ٖةوَيذة ِساطت و 

ٖةَيةناْيإ بؤ ِسووْبهةيتةوة ، ضوْهة بَيِشةوػتى دةبَيتة ناس و ثيؼةى ٖةَيؼةييت و يةطةَيتذا 
                                                                                                               .دةريت 

                                              ِسةوػت بةسصى ضؤٕ يةْاو دعانذا باَلودةبَيتةوة ؟-- 
ِسةوػت بةسصى ية تانةوة بةسةو طؼتيةتى دةِسوات ، ئةويؽ ئةوةية نة تؤ بتواْى ياطاناْى -- 
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ريإ بة دعاى بٓاطَيٓى و ٖةوَيبذةى ضؤٕ دعاى بةسةو ْةػومنانشدْى فهشةى تاصة و ثاى 
بةسيت ، فهشةى ثاى ئةوية نة تؤ نةطاْى تش ية فهشةى دووباسة و قَيضةوٕ دووس خبةيتةوة ، 

ئةَةؾ دةبَيتة ٖؤى ئةوةى نة تؤ داَٖيٓاْت يةْاو دعانذا نشدووة ، ئةَةؾ دياواصى ْية 
يةَْيوإ طةوسةيةى و بضونَيهذا ، بةاَلّ ثَيؽ ئةوةؾ ثَيويظتة خؤت بٗضسيت و دواتش ئةّ ناسة 

                                   .ئةجناّ بذةيت ، ضوْهة ٖةَوو ػتَيو يةخؤتةوة طةسضاوة دةطشَيت 
                    نةواتة منوْةيةى بَٗيٓةوة با بضامن ضؤٕ ئةو ِسةوػت بةسصية تةػةْة دةنات ؟-- 
بؤمنوْة ، طةسنشدةيةى طةس ِسةوػت بةسص بَيت ، فهشةو بؤضووْةناْى وةى ثَيؼٓياس -- 

           .دةسدةبِشَيت ، ْةى بياْهاتة ياطا و بةطةس دعانةنةيذا بياْظةثَيَٓيت 

                      
با ِسوو بهةيٓة دواْى ػتةنإ ، ضوْهة ئةَة . با ئةّ باطة نؤتاييى بَيت يةطةس ِسةوػت -- 

                                                                                     .خؤى ِسةوػتى ِساطتةقيٓةية 
                                                .َٓيؽ ئاسةصووّ يَيية نةََيو بضيٓة طةس باطى دواْى -- 
                                  ئادةى طةيضوو ، دواْى بةالى تؤوة ض َاْايةى دةدات بةدةطتةوة ؟-- 
دواْى بشيتيية ية بٓةَا و بةٖاى ِسةوػت و يةنظاْى و ئاصادى و دادثةسوةسى بؤ َشؤظ بووٕ -- 

، ٖةسوةٖا " دواْى بشيتيية ية ْاوةِسؤنى ػتةنإ ْةى ِسووخظاسى ػتةنإ " ية رياْذا ، 
بشيتيية ية  ثةستونَيو نة ْاوةوةى وةى بةفش طجى بَيت و ِسووى دةسةوةػى ثيع و قَيضةوٕ 

بَيت ، يإ بشيتيية ية ناسَيو نة بةسْاَة و ياطاناْى يةوثةِسى تةواوةتيذابٔ ، ٖةسوةٖا بشيتيية 
 ئَيُةى َشؤظ بةسدةواّ ية  .ية دةسووْى ػتة صيٓذووةنإ و خظتٓة ِسووى دواْيةنةيإ 

ِسووخظاس دةِسواْني ْةى ية ْاوةِسؤنى ػتةنإ ، ئةَةؾ دةبَيتة ٖؤى ئةوةى نة ْةتواْني 
دواْى ثَيٓاطة بهةئ ، ضوْهة دواْى بشيتيية ية ئاناسى دوإ ية ٖةَوو ِسوويةنةوة ، واتة 
ناتَيو نةطَيو ناسَيو بة ئةجناّ دةطةيةَْيت و ناسةنةى بةو ثةِسى دَيظؤصى و ثانيةوة ئةجناّ 
دةدات ، ئةوا ئةو ناتة دواْى ثَيذةوتشَيت ، بةاَلّ ئَيُةى َشؤظ ٖةَوو ناتَيو بة ػتى ِسَيو و 
دةّ و ضاوى ِسَيو دةَيَيني دواْى ، ئةَةؾ ية ياطاى دواْيذا بووْى ْية ، ضوْهة نشدةوة و 

ئاناسةناْى َشؤظ دواْى دةسدةخةٕ ْةى ِسةْط و ِسووخظاسى َشؤظ ، ٖةسوةٖا ناتَيو دةضيٓة 
ٍَ ناتَيو يةاليةٕ  بواسى ثةسوةسدة نشدْةوة ، ئةوا دةتواْني دواْى تَيذا دياسى بهةئ ، َٓذا
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دايو و باونيةوة ثةسوةسدة دةنشَيت ، ئةو ثةسوةسدةية ية َاوةيةنى نةَذا ِسوودةناتة ْاو دعاى 
يإ فَيشطةنإ ، ناتَيو فَيشى ئةوة دةنشَيت نة ضؤٕ ٖةَيظونةوت بهات ، ئةوا بةٖةَاْؼَيوةى 

ئةوإ نة ثَييإ وتووة ية دةسةوة بة ئةجناَى دةطةيةَْيت ، ية ٖةَإ ناتذا بةٖؤى ئةو 
               .ٖةَيظونةوتةوة دةتواْشَيت دواْى َٓذاَيةنة و ٖةّ دايو و باونةنةؾ دياسيبهشَيت 

                                                                               .باػة ، منوْةيةنِ بؤ بَٗيٓةوة -- 
                                                                       .طةيَيو منوْة ٖةية بؤ ئةَة فشووصة -- 
                                                                                .يةنَيو يةو منوْاْة باغ بهة -- 
ناتَيو َٔ دةضُة فَيشطةيةى ، يةو فَيشطةيةدا ضةْذ فَيشناسَيهى تَيذاية ، ية طةسةتاى طاَيةوة -- 

 .، ٖةسيةى يةو فَيشناساْة واْةيةنِ بؤ باطذةنات و ٖةوَيذةدات بة دواْرتئ ػَيوة فَيشّ بهات 

ٍَ و واْةنإ نؤتاييإ ثَيذَيت ، يةوناتةدا تاقيذةنشَيُةوة ، دواى  ثاػإ دةطةَة نؤتايى طا
طةيشى منشةنامن دةنةّ ، ئةوناتة بةثَيى منشةنامن . تاقيهشدْةوةناْيؽ منشةنامن وةسدةطشَةوة 

دةتوامن دواْى ئةو فَيشناسة دةطتٓيؼاْبهةّ ، بةاَلّ َةسز ْية منشةى باؾ ئاَارة بؤ دواْى 
فَيشناسةنة بهات ، بةَيهو منشةى خشاثيؽ ئةو دواْية دةطتٓيؼاْذةنات ، يةواْةػة ئةو 

فَيشناسةى نة منشةّ خشاثة ية واْةنةيذا ، بةسْاَةى ئةو ية ٖةَوو فَيشناسةناْى تش دواْرتبَيت 
، ئةَةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ ئةوةى نة ئةو فَيشناسة ٖةوَيى ئةوةى داوة نة َٔ بطوػَيت بة ٖؤى 

منشةناْةوة تا بتوامن صياتش ٖةوَيبذةّ ، ية ئةجناَيؽ َٔ بةٖؤى ئةو طوػيٓة منشةييةوة 
دةتوامن صؤستشئ ػت فَيش ببِ ، ئةَةؾ خؤى يةخؤيذا دواْة ، ٖةسوةٖا ئةو فَيشناسة 

                                                                          .ياطايةنى دواْى ٖةية بؤ فَيشنشدٕ 
                                                                    ئةّ دواْية يةالى ٖةَوو َشؤظةنإ وةى يةنة ؟   -- 
طشووػتى َشؤظ  وا ِسةخظاوة يةْاو طةسدووْذا فَيشى ئةوة دةبَيت نة ضؤٕ دوإ و ْادوإ ية -- 

يةنرتى دودا بهاتةوة ، ٖةس تانَيهى َشؤظ ية تانَيهى تش دياواصة ، ئةَةؾ بةٖؤى 
ٖةطتةناْةوة ية يةنرت ديا دةنشَيتةوة ، يةْاو ئةو دياواصيةػذا دواْى يةنَيهيإ يةويرت 

   .دياواصة ، ئةَة دةطةِسَيتةوة بؤ ئةو ئاناساْةى نة خؤى دةياْئافشَيَٓى ْةى بؤى دةئافشَيٓشَيت 
صؤس داس ئاسةصووةنإ دةبٓة ٖؤى ديانشدْةوةى دواْى و ْادواْى ، ئةَةؾ بةثَيى ئاسةصووى 

َشؤظةنإ دةطؤِسَيت ، يةواْةية َٔ ػتَيهِ يةال دوإ بَيت ، بةاَلّ يةواْةية نةطَيهى تش ػتَيهى 
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تشى يةال دوإ بَيت ، ئةَةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ ئاسةصووة تايبةتيةناْى تاى ، َٔ يةواْةية ضَيز 
ية ػتَيو ببيِٓ ، بةاَلّ يةواْةية نةطَيهى تش ضَيزى يَيٓةبيَٓيت ، ضوْهة َةسز ْية ئةوةى 

يةالى تؤ دواْة يةالى نةطاْى تشيؽ دوإ بَيت ، يإ ئةوةى يةالى تؤ ضَيز بةخؽ بَيت يةالى 
                                                                           .نةطاْى تشيؽ ئةو ضَيزةى ٖةبَيت 

                                                                            دواْى تايبةتَيتية يإ طؼتَيتية ؟-- 
                                  .دواْى طةسةتا ِسوودةناتة تايبةتيةتى ، دواتشيؽ بةسةو طؼتيةتى -- 
                                                                                   .تؤ طةسةتا وتت تايبةتَيتية -- 
ِساطتة ، بةاَلّ بةثَيى ِساى صؤسيٓة دةبَيت بة طؼتَيتى ، طةسةتا بةثَيى ئاسةصووة تايبةتيةنإ -- 

       . دياسيذةنشَيت و دةطةِسَيتةوة بؤ ئاسةصووةناْى خودى تانةنة ، دواتش ئاسةصووة طؼتيةنإ 

يةواْةية صؤسيٓة ِسايإ يةطةس دواْيةى ٖةبَيت ، ئةو ناتةؾ دةبَيت بة طؼتَيتى ، يإ يةواْةية 
بؤ صؤسيٓةى خةَيهى ئةو ئاناس ْواْذْة بة طوود بَيت ، ئةو ناتة دةبَيت بة دواْيةى بؤ 

                                                                                         .ٖةَووإ ، واتة طؼتَيتى 
                                         .نةواتة دواْى طةسةتا بة قؤْاغَيهى تايبةتيذا تَيجةِس دةبَيت -- 
                                                                                                               .بةَيَى -- 
                                                                     طةسضاوةى دواْى دةطةِسَيتةوة بؤضى ؟-- 
طةسضاوةى دواْى دةطةِسَيتةوة بؤ ٖةطتةنإ و دةسووٕ ، ٖةسوةٖا دةطةِسَيتةوة بؤ تواْاى -- 

َشؤظ ، بؤ ئافشاْذْى ػتةنإ بة تةواوةتى و بَى نةَونوِسى ، نة يَيشةدا َشؤظ ية ِسَيطةى 
ٖةطتةناْةوة دةتواَْيت دواْى تايبةتى بؤ خؤى بئافشَيَٓى ، بؤ منوْة ، ية ٖةطتى بؤْهشدْذا ، 

َٔ ناتَيو بؤْى طوَيَيو دةنةّ بؤْةنةى يةالى َٔ ضَيزَيهى تايبةتى ٖةية و يةواْةية بؤ َٔ 
ئاساَبةخؽ بَيت ، نةواتة ئةو طوَية يةالى َٔ دواْة ، يةواْةػة يةالى نةطاْى تش ئةو بؤْة 
خؤػة ْةدات بةدةطتةوة و ئةو ضَيزة تايبةتيةى ْةبَيت ، ضوْهة ئةَةؾ بةثَيى نةطةنإ 

َٔ ئاسةصووّ ية خواسدَْيهة ، ئةو خواسدْة ضَيزَيهى : دةطؤِسَيت ، ٖةسوةٖا ٖةطتى تاَهشدٕ 
تايبةتى بة الػةّ دةبةخؼَيت ، ضوْهة ئاسةصووّ يَييةتى و تاَةنةى يةطةس صاسَة ، ئةَةؾ بؤ 

َٔ دواْة و ضَيزَيهى خؤى ٖةية يةالى َٔ ، بةاَلّ ديظاْةوة يةالى نةطاْى تش دياواصة ، 
يةواْةية ئةو خواسدْة الى نةطَيهى تش  ئةو ضَيزةى ْةبَيت و بةبَى تاّ وةطفى بهشَيت ، 
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                     .ئةَةؾ َاْاى ئةوةية نة ٖةطتةناْيؽ ية نةطَيهةوة بؤ نةطَيهى تش دياواصٕ 
                               .نةواتة بة ديذى تؤ دواْيةنإ دياواصٕ بةثَيى دياواصى ٖةطتةنإ -- 
ٖةطتةنإ وا دةنةٕ نة تؤ ػتَيهت يةال دوإ بَيت ، بةاَلّ َةسدى طةسةنى ئةوةية نة تؤ -- 

يةوناتةدا ض ٖةطتَيهت ٖةية بؤ ئةو ػتة ، يَيشةدا ئةوةت بؤ دةسدةنةوَيت ، نة ئةطةس ػتةنةت 
بة ٖةطتَيهى خؤػةوة وةسطشت ، ئةوا ئةو ػتةؾ دواْة ، بةاَلّ طةس بة ٖةطتَيهى ْاخؤػةوة 

                     .وةستطشت ، ئةوا ئةو ػتة بؤ تؤ دوإ ْية و ْاضَيتة بواسى دواْيةوة يةالى تؤ 
 بةاَلّ ئةى .نةواتة َٔ و تؤ ٖةس ية ػَيوةدا دياواص ْني ، بةَيهو ية دةسووْيؼةوة دياواصئ -- 

                                                                                                        دةسووٕ ضى ؟
دةسووٕ طةسضاوةيةنى طشْطى دواْية بؤ َشؤظ ، بةػى ٖةسة صؤسى دواْيةنإ ية دةسووْةوة -- 

                .طةسضاوة دةطشٕ ، ضوْهة صؤسبةى ػتة وسورَيٓةسةنإ دةطةِسَيٓةوة بؤ الى دةسووٕ 
                                                     .وا ٖةطتذةنةّ يةَةػياْذا ثَيويظتِ بة منوْةيةنة -- 
يةو ناتةدا ية ِسَيطاى ٖةطتى . بؤمنوْة ئاواصَيهى ٖوْةسى ثَيؼهةؾ دةنشَيت . ئاطايية -- 

بيظتٓةوة دةسووٕ دةوسورَيٓشَيت و ضَيزة تايبةتيةناْى بؤ دةطواصسَيتةوة ، يةو ناتةدا دسووٕ 
ئاساّ دةبَيتةوة بةٖؤى ئةو ئاسةصووة تايبةتيةوة نة ثَيى طةيؼتووة ،  ٖةسوةٖا بؤ ٖةطتهشدٕ 

                                                               .بة دواْى ثَيويظتة دةسووٕ ئاَادةيى ٖةبَيت 
     .نةواتة ٖةطتةنإ و دةسووٕ ثةيوةْذيةنى ثتةويإ بةيةنةوة ٖةية بؤ طؼت دواْيةنإ -- 
دةسووٕ نؤطايةنة بؤ ضاالنى ٖةطتةنإ و ٖةطتةناْيؽ ػتةنإ بؤ . بَيطوَإ فشووصة -- 

دةسووٕ دةطواصْةوة ، نةواتة دةسووٕ ناْطاى ٖةطتةناْة ، دواْيؽ يةالى دةسووْةوة 
                                                             .وةسدةطريَيت و ضَيزى تايبةتى خؤى ثَيذةدسَيت 

                                                ٖوْةسيؽ بةٖةَإ ػَيوة ية دةسووْةوة دةئافشَيٓشَيت ؟-- 
طةس ية ِسواْطةى دواْيةوة ِسووبهةيٓة ٖوْةس ، ٖوْةس بةسٖةََيهى . ثَيويظتة ئةوة بضاْيت -- 

ٍَ طشووػتى خؤى و يةْاو دةسووْى خؤيذا دةيئافشَيَٓيت ،  دسووطتهشاوى َشؤظة ، َشؤظ يةطة
يَيشةػذا دةتواَْيت دواْى و ْادواْى ٖوْةس ية يةنرتى دودا بهاتةوة ، ٖوْةس دةبَيت بؤ 
دواْهشدْى دعاى و ٖؤػياسنشدْةوةى دعاى بئافشَيٓشَيت ، ْةى بؤ دووباسةبووْةوةى 

ئافشاْذْةناْى ثَيؼوو ، نةواتة دواْى ٖوْةس ية ئافشاْذْى دواْي تاصةوة طةسضاوةدةطشَى و 
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                                                                                 .    دةطاتة يووتهةى طةسنةوتٔ 
                     ئةى ئةّ خؤػةويظتى و دواْيةى نة يةْاو َشؤظةناْذا بووْى ٖةية ، ضى ؟ -- 
صؤسبةى خؤػةويظتى و دواْى  َْيوإ َشؤظةنإ ية ثَيٓاو بةسرةوةْذى داية ، ْةى يةثَيٓاو -- 

بةدةطتَٗيٓاْى ِسةصاَةْذى يةنرت و دةسخظتٓى دَيظؤصى بؤ يةنرت ، ئةَةؾ وايهشدووة نة دواْى 
دواْى بؤتة ئاسةصوويةى بؤ . َْيوإ َشؤظةنإ بووْى ْةََيَٓيت و دواْى ببَيتة بةسرةوةْذى 

ية ناتَيهذا نة ٖاوِسَيهةت ثَيويظتى بة تؤية و ياسَةتى . خؤ ثِشنشدٕ و بةساَبةس قِش نشدٕ 
دةدةى ، بةاَلّ تؤ ثَيويظتيت بة ئةوة و ئةويؽ ياسَةتيت ْادات ، نةواتة تؤ ٖةوَيتذاوة دواْى 

                                            .ٖاوِسَييةتى بظةملَيٓيت ، بةاَلّ ئةو ْةيتواْى ئةوة بظةملَيَٓيت 
ٍَ ؟--                                               َةطةس دواْى ثٓتَيو ْية بؤ ثةيووةْذيةنى توْذ و تؤ
ٍَ ، ئةَةؾ بةتايبةتى --  دواْى َْيوإ ٖاوِسَييةتى بشيتيية ية ثةيوةْذيةنى ثتةو و توْذوتؤ

يةَْيوإ نةطاَْيهذا ِسوودةدات نة ياطاناْى دواْى ثةيِشةودةنةٕ ، بةاَلّ َشؤظةنإ ٖةَيؼة 
                                                . ْاتوأْ ئةو ياطا دواْية يةبةسضاويبطشٕ و ناسيجَيبهةٕ 

                 .طةيضوو ، بة ديذى َٔ ٖؤناسةنةى صياتش بؤ ِساطتى و ْاِساطتى وتٔ دةطةِسَيتةوة -- 
ضوْهة دوإ ِساطتى وتٔ ية الى . ئةو دوو وػةيةى تؤ باطى يَيوةدةنةى ، تةواوة . فشووصة -- 

َشؤظةنإ صؤس طشاْة ، وةى ئةوة واية باْط بهشَئ بؤ ئةسنَيهى ثريؤص ، بةاَلّ خؤى يَيبؼاسْةوة  
، ٖةسدةّ طشووػتى َشؤظةنإ وا ِساٖاتووة نة ِساطتيةنإ بة دواْى و تةواوةتى ْادسنَيٓٔ ، 
خؤيإ ية ِساطتيةنإ الدةدةٕ و دةياْؼاسْةوة ، ضوْهة بِشوايإ واية نة ِساطتيةنإ بذسنَيٓٔ 

يةواْةية تووػى طضاى قوسغ ببٓةوة ، بةاَلّ ية ٖةَإ ناتيؼذا ئةو ِساطتياْة دواْرتئ بابةتى 
ْاو دعانٔ و يةواْةية بة ضاوَيهى ثريؤصةوة طةيشى ئةو َشؤظة بهشَيت نة ِساطتيةنة بة تةواوى 

                                                                                               .و دواْى دةدسنَيَٓى 
                                                                             ئةَة صياتش ِسووْاناتة دةطةاَلت ؟-- 
وةى ِساطتيةناْى . ئيذى ْهؤَيى يةوة ْانشَى نة ثةيووةْذيةنى صؤسى بة دةطةاَلتةوة ٖةية -- 

ناتَيو نةطَيو ِساطتيةنإ دةصاَْى و دةياْؼاسَيتةوة ، بةاَلّ . دةطةاَلت و ضؤْيةتى بةِسَيوةبشدْى 
ية ناتَيهذا دةسياْذةخات نة بةسرةوةْذى خؤى تَيذا ببيَٓيتةوة ، نةواتة ئةَةؾ ٖةّ ْادواْية 

و ٖةّ بَيِشوػتية بةساَبةس بة دعاى ، ضوْهة بةٖؤى ػاسدْةوةى ئةو ِساطتياْة نؤَةَيَيو 
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بةسرةوةْذى طؼتى خظتؤتة رَيش ثَييةناْى بةسرةوةْذى تايبةتيةوة ، ية اليةنى تشيؽ ٖةّ ئةو 
وايهشدووة نة دةطةاَلت بةسةو ْادواْى و بَيِشةوػتى بةسَيت ، ٖةّ واػيهشدووة نة خؤى ْادوإ 

بهات يةْاو دعانذا ، نةواتة يَيشةدا ْادواْى و بَيِشةوػتى يةنذةطشْةوة و بةٖؤى ضةْذ 
                                               .نةطاَْيهةوة دواْيإ ثَيذةدسَيت يإ ْادواْيإ ثَيذةدسَيت 

                                   .نةواتة َٔ و تؤ و ٖةَووَإ  ٖؤناسئ بؤ ئافشاْذْى دواْيةنإ -- 
ئَيُة صؤس داس بة خةياَيةنامنإ دواْى دةئافشَيٓني ، بةاَلّ ئةو دواْية تةْيا دواْيةنى -- 

ٍَ ػتَيو  خةياَيية و ْابَيتة دواْى بةسدةطت و ِساطتةقيٓة ، ضوْهة ئَيُة بة خةيا
دسووطتذةنةئ و ٖةس بة خةياَييؽ يةالَإ دواْة ، ية ناتَيهذا ئَيُة ئةو ػتةَإ ْةبيٓيووة و 

                        .منوْةؾ بؤ ئةَة صؤسة . تةْيا خةياَيَيهة يةْاو ٖؤػى ئَيُةدا دسووطت بووة 
َٔ ية خةياَيُذا ِسةْطى طوَيَيو دسووطتذةنةّ ، بة ػَيوةيةى نة خؤّ ئاسةصووّ يَييةتى ، دواتش 

ػوَيٓةنةى ٖةس ية خةياَيُذا ْيؼاْة دةنةّ ، نة ئةو خةياَيةّ يَيِشةويةوة ٖةطتذةنةّ َٖيؼتا 
يةْاو ٖؤمشذا بووْى َاوة ، بةاَلّ ئةو طوَيةى نة َٔ ية خةياَيُذا ْيؼامن نشدبوو ثَيؽ نةََيو ، 

ئةوا يةّ ديٗاْةى نة َٔ ٖةطتى ثَيذةنةّ ْة بووْى ٖةية و ْة يةو ػوَيٓةػة نة َٔ ية 
                                                                                        .خةياَيُذا ْيؼامن نشدووة 

                             ئةو خةياَيةى تؤ باطى يَيوةدةنةى ثةيوةطتة بة دواْى ِساطتةقيٓةوة ؟-- 
ْةخَيش ، ضوْهة تةْٗا بة ٖؤؾ ٖةطتى ثَيذةنةّ و ْاتوامن ِساطتى و دسووطتيةنةى بظةملَيِٓ -- 

، بةٖؤى تَيجةِسبووْى نات بووْى ْاََيَٓيت يةْاو ٖؤػذا ، نةواتة ئةو دواْية بشيتيية ية دواْى 
ٍَ ْةى دواْى ِساطتةقيٓةيى                                                                                .خةيا

 ئةّ دواْيةى نة يةِسيطةى خةياَيةوة دسووطتذةبَيت ، دياواصى ٖةية ية َْيوإ َشؤظةناْذا ؟ -- 

ئةو دواْيةؾ بة ثَيى خةياَيى َشؤظةنإ دةطؤِسَيت ، ٖةسوةٖا ضؤْيةتى ػوَئ و ِسةْطةنةػى -- 
دةطؤِسَيت ، صؤس داس ئَيُة ػةيذاى ئةو خةياَية دةبني نة بووْى ْية بة ػَيوةيةنى ِساطتةقيٓة ، 

ضوْهة ْاتواْني دةطتى يَيبذةئ يإ تاَى بهةئ ، بؤْى بهةئ ، ٖةسوةٖا ْاػتواْني بة 
ػَيوةيةنى ِساطتةقيٓة بضيٓةوة طةس ئةو ػوَيٓةى نة ئَيُة ية خةياَيُاْذا دسووطتُاْهشدبوو ، 

ئةو دواْيةػى  .نةواتة بووْى دواْى ِساطتةقيٓة بة بووْى ػوَيٓى ِساطتةقيٓةوة بةطرتاوةتةوة 
                                  .نة بؤ ئَيُة دةطتذةدات و يةبةس دةطتذاية ئةوا ئافشَيٓشاوى خؤَاْة 
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                        .نةواتة يَيشةدا وا دةسدةنةوَيت نة طةسضاوةى دواْى ِساطتةقيٓة ، ِسةٖاية --  
ٍَ دواْيةى ْيؼاْةدةنةئ و دواتش بة نشداس ئةو . بة دَيٓياييةوة خةياَية --  يةناتَيهذا بة خةيا

دواْية دةئافشَيٓني ، ئةوا بشيتيية ية دواْى تةواو و ِساطتةقيٓة ، ضوْهة صؤسبةى ئافشَيٓشاوة 
ٍَ دةطةِسَيتةوة ، بةاَلّ تا ْةئافشَيٓشَئ بة ػَيوةيهى نشداسى  دواْيةنإ طةسضاوةنةيإ بؤ خةيا
و ْةيةْة بةسدةطت و بة ٖةطتةنإ دسني ثَيٓةنشَيت ئةوا دواْى ِساطتةقيٓةيإ ثَيٓاوتشَيت و 

                                                                   . ْاتواْشَيت ْاوى ِساطتةقيٓةييإ يَيبٓشَيت 
ٍَ دواْيذا ثةيذانشد --  بةاَلّ دةسووْى َشؤظ يَيشةدا ض . باػة ، يةَةودوا ئاػٓايةتيةنِ يةطة

                                                                                                   ِسؤَيَيو دةطَيِشَيت ؟
دةسووْى َشؤظ دةتواَْيت . دواْى َشؤظ بشيتيية ية دةسووْى ْةى ية ِسووناسى دةسةوةى -- 

دواْيةنإ بئافشَيَٓيت و الػةيإ ثآ دوإ بهات ، بةاَلّ الػة ٖيض دواْيةنى ْية تاوةنو بة 
                                                       .دةسووْى ببةخؼَيت ، ضوْهة الػة نؤيًةى دةسووْة 

            بةاَلّ ض منوْةيةى ٖةية بؤ ئةَة ؟. دةسووْى َشؤظيؽ ِسؤَيى خؤى ٖةية بؤ دواْى -- 
                                            . فشووصة ، َٔ دةصامن نة بؤ ئةَةؾ منوْةيةنت ثَيويظتة -- 

بؤمنوْة ناتَيو َشؤظ ْائاساَى دايذةطشَيت ، ئةوا بة دةسووْى ئةو ْائاساَية دسووطتذةنات ، 
الػةؾ بةٖؤى ئةو ْا ئاساَيةوة تَيهذةضَيت بة ػَيوةى دؤساودؤس وةى الواص بووٕ يإ الواص 
بووْى دةّ و ضاو ، تووػبووٕ بة ْةخؤػيةنإ ، ٖةسوةٖا الواص بووْى صؤسبةى ئةْذاَةناْى 

              .    الػة ، نةواتة دواْى بشيتيية ية ئاناس نة َشؤظ بة دةسووْى خؤى دةيئافشَيَٓيت 
فشووصة ، ٖةسطيض بة بةسصى ضيانإ ناسَيطةس َةبة و بة دواْيةنةيإ فشيو َةخؤ ، ضوْهة -- 

                                                .ناتَيو نة ػةويإ يَيذادَيت ئةوا طَيبةسةنةػيإ ْاََيَٓيت 
يةواْةية ئَيُةى َشؤظ ِسؤراْة صؤس ية ػتةنإ ببيٓني نة دواْيإ بَيظٓووس . ِساطتة ، طةيضوو -- 

 . بَيت ، بةاَلّ ناتَيو نة ية ْاوةِسؤنةنةيإ دةنؤَييٓةوة ئةوا قَيضةوْرتئ ػت دةسدةضٔ يةالَإ 

 فشووصة ، يةواْةػة بةصؤسى يةْاو َشؤظة سووخظاس دواْةنإ ئةَة بةصؤسى ِسوو بذات ، –
ضوْهة صؤسبةى َشؤظة دواْةنإ ية ِسووناسدا دوأْ ، بةاَلّ ناتَيو نة طةيشى ْاوةِسؤنيإ 

دةنةئ دواْيإ َٖيٓذةى ثووػوويةنى با بشدوو ْية ، ضوْهة دةسووْى َشؤظة ِسووناس 
دواْةنإ ٖةسطيض طضاواسى دواْى ْني ، ئةَةؾ بةٖؤى ٖةَيظونةوت و ِسةفتاس و ثؤصى بااَل و 
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                                                   .ِسووخظاسةوة طةْطى دواْيإ بؤ خؤيإ ْةَٖيؼتؤتةوة 
                                                                                   ئةَة تايبةتة بة ِسةطةصَيو ؟-- 
ئةَةؾ تةْٗا تايبةت ْية بة ِسةطةصَيو ، بةَيهو ٖةسدووى ِسةطةصى َْيش و . ْةخَيش ، فشووصة -- 

ٍَ ٖةَوو ئةَاْةػذا َْيش و ََيى دةوَيةَةْذةنإ ، نة ٖةسطيض ػياوى  ََى دةطشَيتةوة ، يةثا
دواْى ْني و ْاطةٕ بة دواْى ، ئةَةؾ بةٖؤى بةسصايى يوتياْةوة بةساَبةس بة نةطة 

ٖةراسةنإ و نةّ دةساَةتةنإ ، بؤ ئةَةؾ قَيضةوْرتئ نةطى ْاو دعانٔ ، ضوْهة خؤيإ و 
السويةجنةناْيإ ئةّ ْادواْيةيإ بؤ خؤيإ دةطتٓيؼاْهشدووة ، ئةَةؾ بةصؤسى ية ناتَيهذا 

دةسدةنةوَيت نة نةطَيهى ٖةراس يةبةسدةَيإ وةطتاوة ، ئةَةؾ بشيتيية يةوثةِسى ْادواْى و 
بَيِشةوػتى ، ضوْهة دواْى بشيتيٓية ية َادي ، بةَيهو بشيتيية ية دةسووٕ ، نةواتة دةسووْى 

َشؤظ ٖؤناسة بؤ دواْى خؤيى و ئةو ئاناساْةى نة يةْاو دعانذا دةياْئافشَيَٓيت ، ئةَةؾ خؤى 
                                                                                       .    ية خؤيذا دواْى و ْادواْى دةسدةخات 

    .َاداّ دةوَيةَةْذ و ٖةراس ٖةية يَيشةػذا ، ئةوا توْذوتيزيؽ طةسٖةَيذةدات ٖةْذَيو نات -- 
بَيطوإ ، توْذوتيزى ِسةطةصَيو بةساَبةس بة ِسةطةصَيهى تش ٖؤناسة بؤ دواْى و ْادواْى خودى -- 

توْذوتيزى يةاليةٕ نةطَيهةوة بة ئةجناّ دةطات نة خودى خؤى بَيذةطةاَلتة ، يإ . َشؤظ خؤى 
نةطَيهة ية بةسصتشئ ػوَيٓى دةطةاَلتة ، ئةوةى نة يةاليةٕ نةطَيهى بَيذةطةاَلتةوة ِسوودةدات 

ئةوا ئةو نةطة ثَييٓاوةتة ئاطتَيهى ْادواْيةوة و يةٖةَإ ناتيؼذا ٖةْطاويٓاوة بةسةو 
بَيِشةوػتى ، ئةوةػى نة يةاليةٕ ئةو نةطةوة ِسوو دةدات نة ية بةسصتشئ ػوَيٓى دةطةاَلتة ، 

ئةوا يةاليةى ٖةّ خودى خؤى ْادواْة ٖةّ ئاناسةنةػى ْادواْة ، يةاليةنى تشةوة ٖةّ 
 و دووسة ية ٖةَوو بةٖا ِسةوػتيةنإ و ياطاناْى دواْى ، ئةَةؾ بَيِشةوػتية و ٖةّ ْاصاْظتيية

ْادواْى بؤ ْاو دعاى دةئافشَيَٓى و وادةنات ية ْةػومنانشدٕ بيوةطتَيَٓيت ، ئةو وةطتاْذْةؾ 
                                                                                                        .دسَيزة بهَيؼَى

                                                                               .طةيضوو ، با ئةَة بةغ بَيت -- 

                                                                         . بةَيَى فشووصة ، تةْيا ػتَيو ْةبَيت –
                                                                                                          ض ػتَيو ؟-- 

بةسدةواَيؽ يةْاو ٖؤمشذا دَئ و . ئةو ػتةى نة ضةْذةٖا ػتى تش يةْاو خؤيذا نؤدةناتةوة -- 
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دواْى بشايةنى صؤس ْضيو بوو يَيُإ ، بةاَلّ ٖةس ناسَيهُإ نة . دةضٔ ، دواداسيؽ دةَيَئ 
                                                                                        . دةنشد ثشمسإ ثَيٓةدةنشد 

ٖؤؾ و دةطتة . دةسووْيؽ يةوالوة وةى نؤيًةيةى بَيضاس ببوو بةٖؤى فةسَاْةناْى ٖؤؾ 
طوَيةناْيؽ تاصة ثةمياْى . يةنرتيإ صؤس خؤػذةويظت . ٖاوِسَييةنى ية ََيزيٓةى يةنرت بووٕ 

ٍَ ٖةْطةنإ بةطتبوو                                                                        .ٖاوِسَييةتيإ يةطة
 َٔ و ٖاوِسَى نؤْةنةّ بةسدةواّ بةيةنةوة ناسَاْذةنشد و َْٗيٓيةناْى خؤمشإ بةيةنرت 

                                                               . ْةدةوت ، دَيى ٖةسيةنةمشإ يةالى نةطَيهى تش بوو 
ٍَ خؤيذا ئاػتبهاتةوة  بةٖاس تاصة ية طةفةس طةِسابؤوة و ية ٖةوَيى ئةوةدا بوو نة تةيشةنإ يةطة

دةسووْى ٖةسيةنةمشإ دواى ية . ، بةَيهو بتواَيت طةداى دةْطيإ بؤ الى خؤى ِسابهَيؼَى 
دةطتةَإ دةنشد نة ِسَيطةى خؤى تةواو بهات و بةتةْيا ًَى ِسَيطا بطشَيت ، ضوْهة َشؤظة 

ٍَ ْةدةنشد بؤ ئَيُة ، تا بتواْني ية ْاوةِساطتيذا طوَيةنإ بضَيٓني        .   خشاثةنإ ِسَيطةيإ ضؤ
ثةجنةسةناْيؽ . بةياْيإ صوو َٔ و تةيشة دةْط خؤػةنإ بةيةنةوة يةخةو ٖةَيذةطتائ 

                                                                        .َٖيؼتا نشاوة بووٕ و تةْاْةت ثةسدةيةنيؼيإ ثَيوةْةبوو 
ئَيُة دوإ ْةدةبووئ و نةطاَْيهيؽ ية دووسةوة دواْيإ ْةػومنايذةنشد ، ضوْهة ئَيُة ْاضاس 

                . ْةنشابووئ ، بةاَلّ خؤَإ خؤَامنإ ْاضاس نشدبوو نة ية خؤَإ دووسنةويٓةوة 

 

 

دواى ئةّ باطة يةطةس دواْى ، فشووصة وةِسَيهةوت بةسةو ْاو الدَييةنة ، ثَيؽ ئةوةى بطاتة 
فشووصة نةََيو ية دووسةوة . الدَييةنة تووػى نةطَيهى تش بوو نة طةسقاَيى َوصيو رةْى بوو 

ضوْهة ، ِساوةطتا بةدياسيةوة ، بةاَلّ ٖةسضةْذى دةنشد ٖيض دةْطَيو ْةدةٖاتة بةس طوَييةناْى 
َةبةطتى ئةوة بوو يةناتى ٖاتٓى دةْطى َوصيو خؤى تةْيا بَيت و نةغ ية ضواسدةوسى ْةبَيت 

ثاؾ . فشووصة ثَييوابوو ، ناتَيو نة دةْطى َوصيو ٖات ئةوا تةْيايى خؤػرتة ية دةجناَيى . 
ضاوةِسَيهشدَْيهى نةّ و يةبةس ْةٖاتٓى دةْطى َوصيو ، ْاضاس فشووصة يَيى ْضيو بؤوة ، تا 

ٍَ ئةو نةطة و َوصيو رةْيذا ثةيذا بهات                                              .ئاػٓايةتيةى يةطة
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                                                                                                               .طاَلو -- 
                                                                                                    .طاَلو ية تؤؾ -- 
                                                                                                       ْاوت ضية ؟-- 
                                                                                                             .صاَياد -- 
                                                                                                           ئةى تؤ ؟-- 
                                                                                                            .فشووصة -- 
صاَياد ، ئادةى نةََيهى تش َوصيهةنةت بة دةْط بَٗيٓة ، بةَيهو َٓيؽ نةََيو ية -- 

                                                                                   .َاْذوويةتيةنةّ نةّ بَيتةوة 
                     .بةدَيٓياييةوة فشووصة ، ئاواصةناْى َوصيو ئاساَى بة الػةى َشؤظ دةبةخؼٔ -- 

ٍَ و ئاسةصووة بَى بٓةناْى        . صاَياد دةطتيهشد بة َوصيو رةْى ، فشووصةؾ نةوتة ْاو خةيا

َاوةى ضةْذ ناتزََيشَيو َوصيو رةْيةنةى صاَياد بةسدةواّ بوو ، يةثِش يةنَيهًة داوةناْى 
فشووصةؾ يةو ناتةدا بؤى دةسضوو ية خةياَيةناْى و ٖاتةوة طةس . ئاََيشة َوصيهيةنةى ثظا 

                                                    .                                                        خؤى 
                                     صاَياد ، ئاََيشة َوصيهيةنإ تا ضةْذ بةالى تؤوة خؤػةويظنت ؟-- 
ئاََيشة َوصيهيةنإ خؤػةويظتيإ يةالى َٔ بَيظٓووسة ، ضوْهة ريإ يةالى َٔ بشيتيية ية -- 

يةالى َٔ طةس َوصيو ْةبَيت ئةوا . َوصيهيؽ بشيتيية ية تةواونةسى ٖوْةس . َوصيو 
خؤػةويظتى َشؤظ بووْى ْية ، طةس خؤػةويظتيؽ ية َشؤظذا ْةبوو ئةوا خؤػةويظتى ية 

                                                                                                                   .رياْيؼذا بووْى ْية 
                                                      نةواتة ٖوْةس بةالى تؤوة ض َاْايةى دةطةيةَْيت ؟-- 
ٖوْةس وةطيًةيةنة بؤ ثيؼاْذاْى ِسووى دواْى و تواْاى فيهشى َشؤظ ، ٖةسوةٖا بؤ -- 

ْيؼاْذاْى ِسواَيةتى دواْى ْةتةوة و دعانة ، ٖوْةس ٖةطتَيهى بَى واطيتة و ِساطتةوخؤى 
ٖوْةس ِساطتةوخؤ ية دةسووْى َشؤظةوة بةسٖةّ دَيت و دةئافشَيٓشَيت ، ٖةسوةٖا  .َشؤظةناْة 

ٖوْةس خودى ئةو ِساطتةقيٓةتيةية نة ئاػهشا دةبَيت و دةبَيتة بابةتى َؼتوَِش و يَيهؤَييٓةوة 
يةَْيو َشؤظةناْذا ، ئةَةؾ ٖةطتَيهة ية ْاخى ٖةَوو َشؤظَيهذا بووْى ٖةية ، ٖةس 

َشؤظَيهيؽ نة يةدايو دةبَيت خاوةْى وةٖا ٖةطتَيهة ، ثةسوةسدةنشدٕ و ساَٖيٓاْى ئةو 
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                                                                        .ٖةطتاْةؾ ئاناسى ٖةَوو َشؤظةناْة 
ٖوْةس ٖةَوو ئةو ئاسةصوواْةى نة يةْاو خودى َشؤظذا طةسٖةَيذةدةٕ وةدياس دةخات و 

ٖوْةس بةسٖةََيهة نة ٖةطتةنإ دةوسورَيَٓيت ، بةتايبةتى ئةو . دةياخناتة بةسدةَى دعاى 
ٖةطتاْةى نة بةسٖةَى دواْني ، ٖوْةس خؤى دةطتهةوتى نةطاَْيهة نة ٖوْةسةنةيإ تايبةتة 

ٍَ تومخة تايبةتيةناْذا ٖاوطةْط دةبَيت ، . بة دواْى  بابةتى ٖوْةسي بٓةَايةنة نة يةطة
ٍَ دةسووٕ و فيهشةى َشؤظةناْذا ٖاوٖةْطاوة و ػاْبةػاْى تةَةٕ  ٖةسوةٖا بةسٖةََيهة نة يةطة
دةِسوات ، َشؤظ تةَةْى ٖةسضةْذَيو بَيت ئةوا ٖوْةسيؽ ئةوةْذة ٖاوٖةْطاويةتى و يةتةنيذا 

                                                                                   .دةريةت و يَيى دودا ْابَيتةوة 
ٖوْةس ِسَيضهةيةنى تايبةتية بؤ دؤصيٓةوةى دواْيةنإ ، بةتايبةتى ئةو دواْياْةى نة ية 

دةسووْى َشؤظةناْةوة طةسٖةَيذةدةٕ ، ٖوْةس دةسخظنت و يَيهذيانشدْةوةى دواْى و ْادواْية 
                                                                                         .بؤ َشؤظ يةْاو طشوػتذا 

                                                                    .نةواتة دةطتٓيؼاْهشدْى ثٓتى دواْية -- 
ٖوْةس وةى بابةتَيهى بَيهؤتايى و بابةتَيهى ٖةتاٖةتايى ِسؤَيى خؤى دةطَيِشَيت . بة دَيٓياييةوة -- 

ٍَ دواْيذا دةرى                                                                           .  ، واتة ٖوْةس ٖةتاٖةتاية يةطة

ياطاى ريإ ئاوٖاية ئةطةس َشؤظ ْةبَيت ، ٖيض ػتَيو يةْاو طةسدووْذا بووْى ْية ، واتة بووْى 
ٖةَوو ػتةنإ بة بووْى َشؤظةوة بةْذة و بةطرتاوةتةوة ، ٖوْةس تَيطةيةنة َشؤظ ٖةسوا بة 

ئاطاْى ْاتواَْيت ثَيى بطات ، بابةتَيو ْية َشؤظ بتواَْيت خؤى يَي البذات ، واتة ٖوْةس 
                                                  .بابةتَيهة ية ٖةَوو ػتَيهذا بووْى تايبةتى خؤى ٖةية 

                            ٖوْةس يةالى ٖةَوو َشؤظةنإ ٖةَإ َاْاى خؤى دةدات بة دةطتةوة ؟-- 
ٖوْةس الى َشؤظَيهى طادة و الى . ْا فشووصة ، َشؤظةنإ دياواص دةسباسةى ٖوْةس دةٖضسَئ -- 

ٖؤصاْعاَْيو و الى بريَةْذَيو دياواصة ، ضوْهة ٖةَوو نات دواْى و ٖضساْذٕ ية ثَيؽ 
ٖوْةسةوةٕ ، واتة ثَيؽ ئافشاْذْى ٖوْةسَيو الى ٖؤصاْعإ طةسةنة دواْى بئافشَيٓشَيت بة ٖضس 

ٖضسئ دواْرتئ و تةواوتشئ ٖوْةس دةَٖيَٓيتة . ، ضوْهة ٖضسئ يةثَيؽ ئافشاْذْى ٖوْةسة 
بةسٖةَى ٖوْةسى بةسٖةَى طشووػت ْية ، بةَيهو دةطتهةوتى ضاالنيةناْى َشؤظة ، . بووٕ 

يةاليةنى . بةسٖةَى ٖوْةسى تةْيا بؤ َشؤظ ٖاتووة ، ضوْهة َشؤظ خؤى ئافشاْذوويةتى 
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                                                       .تشيؼةوة بؤ ضَيز و ٖةطتةناْى َشؤظة و ٖيضى تش 
                                                             بةسٖةَى ٖوْةس طٓووسداسة يإ بَى طٓووسة ؟-- 
بةسٖةَى ٖوْةسى ية خؤيذا بَيظٓووسة ، بةطؼتى يةوةتةى ريإ ٖةية ٖوْةس طشْطيةنى -- 

تايبةتى ثَيذساوة ، ضوْهة ٖوْةس ية ٖؤؾ و ٖةطتى َشؤظةوة ٖةَيذةقوَيَى ، واتة دةوٖةسى 
ٖوْةس بشيتية ية ٖؤؾ و ٖةطت ، ئةوةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ طةس ئةو ٖةطتاْةى نة تايبةتٔ بة 

ٍَ و طشْطيةنى تايبةتى خؤى ٖةبووة ، ئَيُةى . دةسنى دواْى  ٖوْةس ية ٖةَوو طةسدةََيهذا ِسؤ
َشؤظ ٖةَوو ناتَيو دةوسورَيٓشَيني بة َوصيو و بةسٖةَة ٖوْةسيةنإ ، يَيشةػذا ئاسةصووى 

ٖةس نةطة و ئاسةصووى ية يةنَيو ية ئاَشاصةناْى َوصيو . َشؤظةنإ بؤ َوصيو دياواصى ٖةية 
ٖةية و ٖةسنةطة و بة دؤسة ئاواصَيو ناسيطةسة ، نةواتة ٖةَوو َشؤظةنإ ئاسةصوويإ بؤ 
َوصيو ٖةية بةاَلّ بةػَيوةيةنى دياواص ، ئةَةؾ واتاى ئةوةية نة ئةو ئاسةصووة َوصيهية 

                                                                                               .  بةثَيى َشؤظةنإ دةطَوِسَيت 
                                                                     ٖوْةس و دةْط بةيةنةوة ٖةَيذةنةٕ ؟-- 
ٖوْةس ية ٖةَوو طةسدةَةناْذا يةنَيو بووة ية ثَيؼةْطةناْى دةْط . بة دَيٓياييةوة فشووصة -- 

، ٖةسوةٖا بابةتَيهى طشْط بووة بؤ طةسنةوتٓةنإ و بشدْةوةى دةْط ، ئةَةؾ بةٖؤى 
َاداّ ية . ئةوةوة بووة نة ٖةطتى طةسباصةناْى وسوراْذووة بة ئاواصة ٖةَة ضةػٓةناْيةوة 

نةواتة َوصيو بابةتَيهى طشْطة بؤ ثاساطتٓى . طةسنةوتٓةناْى دةْطذا ِسؤَيى طشْطى بيٓيووة 
ٍَ طشوودةناْذا ئةّ ناسيطةسيةى خؤى دةسدةخات                .خاى و ْةتةوة ، ية اليةنى تش يةثا

ٖوْةس دةوسَيهى بااَلى ٖةية بؤ بةسةو ثَيؼربدْى دعاى ، ضوْهة ٖوْةس ِسؤر يةدواى ِسَؤر ٖةْطاو 
ٖوْةس بةسٖةََيهة نة ٖةطتةناْى َشؤظ دةوسورَيَٓيت ، . دةَْيت بةسةو قؤْاغَيهى ْوَيرت 

بةتايبةتى ئةو ٖةطتاْةى نة ٖةَيبزاسدةى دواْيةنأْ ، ئةَةؾ يةالى ٖؤصاْعإ صياتش 
دةْاطشَيتةوة ، ضوْهة ٖؤصاْعإ ػاسةصايى ٖةية بةٖؤى قؤْاغةناْى رياْى ، يَيشةػذا بة ػَيوةى 

يةبةسئةوةى ٖوْةس بةسٖةَى نةطاَْيهة نة . ٖؤْشاوة يإ ػاْؤ ناسيطةسيةناْى خؤى دةْوَيَٓيت 
ٍَ دةسووْى َشؤظ ،  ٖةطت بة دواْيةنإ دةنةٕ ، ئةوا ٖوْةس ثةيوةْذيةنى تؤنُةى ٖةية يةطة

صؤسبةى َشؤظةنإ بةٖؤى ٖوْةسةوة دةسووْيإ ئاساّ دةبَيت ، ئةَةؾ بةٖؤى ٖةطتةناْةوة 
                                                                     .   ناسيطةسى خؤى يةطةس َشؤظ دادةَْيت 
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َشؤظ ٖةس ٖةْطاوَيو بَٓى بةسةو ثَيؼةوة ، ئةوا ٖوْةسة ، بةاَلّ ئةو ٖوْةسة يةالى خؤيةوة 
                                .طةسضاوةى طشتووة ْةى ئةوةى نة بة طشووػتى خؤى بؤى ِسةخظابَى 

                                                               طؼت نةطَيو دةتواَْيت ببَيت بة ٖؤصاْعإ ؟-- 
بةاَلّ ٖةَوو َشؤظَيو ية َوصيو و . ْا فشووصة ، ِساطتة ٖةَوو َشؤظَيو ٖؤصاْعاْة ية ػتَيهذا -- 

ضوْهة طةس َٔ مبةوَيت ببُة ٖؤصاْعإ ئةوا . ػاْؤ ، ٖؤْشاوةدا ْاتواَْيت ببَيت بة ٖؤصاْعإ 
دةبَيت تايبةمتةْذى ٖوْةسيِ تَيذا ٖةبَيت ، طةس تايبةمتةْذى ٖوْةسيِ تَيذا ٖةبَيت ئةوا 

ئةوناتة دةتوامن ٖوْةسَيو بئافشَيِٓ ، ضوْهة دةطتهشدى خؤَة ْةى دةطتهشدى طشووػت ، 
ئةو ٖوْةسةػى نة َٔ َةبةطتُة دةتوامن بةٖؤى ٖةوَيةناْى خؤَةوة تؤنُةتشئ داَٖيٓاْى 

                                                                                                        .يةطةس بهةّ 
                                           .نةواتة ئةّ طةسدووْةؾ تةْيا ٖؤصاْعاَْيو ئافشاْذوويةتى -- 
ٖؤصاْعاْى طةوسة ، ناتَيو نة ديٗاْى دسووطتهشد ثَيويظتى بة ٖيض . بةَيَى فشووصة -- 

بةْذةيةنى ية قوِس و ئاطش ْةبوو ، ضوْهة خؤى ٖؤصاْعاَْيهى بَى طٓووس بوو ، تةْيا بوو ، بةاَلّ 
. ئةوة بةْذةنإ بووٕ نة ٖاْاو ٖاواسيإ بؤ يةنرت َٖيٓاو ضةْذ ئةرديٗايةنيإ بؤ خؤيإ بِشياسدا

ئةوة تؤى نة ية ٖؤػى خؤتةوة دسووطتت نشدووة . ٖوْةس دةئافشَيٓشَيت ، ْة ئافشَيٓشاوة ثَيؼرت 
ئةوةػى ثَيؼرت ٖةبووة ، بةٖةَإ ػَيوة . و بةثَيى ٖضساْذْى خؤت بِشياسى بووْةنةت داوة 

ػَيوةى ئَيظتا ،  َشؤظةنإ ئافشْذووياْة ، ضوْهة ئةواْيؽ ٖوْةس ئافشَئ بووٕ ، بةٖةَإ
ٍَ َشؤظةنإ صياتش ئاػٓايى  ئةَةى ئَيظتاؾ ية داٖاتوودا ناسيطةسى خؤى صياتش دةْوَيَٓى و يةطة

                                                                                             .   خؤى ثةيذا دةنات 
                            .دواى ئةّ باطة َاوةيةى وةطتا و ضةْذ ضشنةيةى ية َوصيهةنةى ِسواْى 

                                                                       ضى بوو صاَياد ، ئاوٖا يةثِش وةطتاى ؟-- 
فشووصة ، خةياَيِ بةسةو ٖؤْشاوةيةى ضووة ، ئةو ٖؤْشاوةيةؾ باغ ية ْةٖاَةتيةناْى رياْى -- 

                                                                                                     .َٓذاَييِ دةنات 
                                .ئادةى با َٓيؽ دةسباسةى ئةو ْةٖاَةتياْةى َٓذاَييت ػتَيو بضامن -- 
                     .بَيطوَإ َٓيؽ ئاسةصووّ يَيية نةََيو ية رياْى َٔ ٖةَوو ئةوإ تش بضاْى -- 

ية ِسووخى ضؤَةناْةوة وةطتابووئ و طةيشى صيٓذةوةساْى ْاو ئاوةنامنإ دةنشد ، بةاَلّ تةْيا 
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ئَيُة يةثِش دةٖاتيٓة ْاو . دةْطى تةيشةنإ دةٖاتة بةس طوَيُإ و دةسووْيإ دةوسوراْذئ 
ضؤَةنإ بؤ َةيةنشدٕ ، بةبَى ئةوةى بضاْني قواَلييةنةيإ ضةْذة و بةسةو نوَى باسطةيإ 

                                                                                                                . تَيهٓاوة ، ئةوةؾ ية ْةصاْى خؤَاْةوة بوو 
ٍَ ٖاوِسَيهامنذا ثياطةّ دةنشد و داس داسةؾ دةْطى ئاوى ضؤَةنامن دةٖاتة بةس طوَى ،  َٔ يةطة

                                                                                                                                                              .  نة خةياَيُيإ دةبشدةوة بؤ ِسؤراْى ثَيؼوو 
َٖيؼتا ِسووْانى خؤس بةدةسةوة بوو ، تةيشةناْيؽ ْةطةِسابووْةوة ْاو َٖيالْةناْيإ ، 

           .بَيضووةناْيؽ يةبشطإ نةوتبووْة دشيوة دشيو و ئةو ْاوةيإ ثِش نشدبوو ية دةْطى بشطى 
َٔ يةثِش ية ٖاوِسَيهامن ديابووَةوة و بةسةو الى دسةختَيو ِسؤيؼتِ ، يةرَيش دسةختةنة بيٓيِ 

                                   .مسؤسةيةى ضاوةناْى يةدةطتذاوة و ْاتواَْيت بةبَى ضاو بة دسةختةنة ٖةَيطةِسَيت 
دعانيؽ بؤ ئاصادى ْوصة ْوصى طشياْى بوو ، َٓيؽ مشؼَيشةنةّ بة دةطتةوة طشت و بةسةو 

                                                          .دوورَٔ نةومتة ِسَى ، بةاَلّ دوورَٔ صةَةَْيو بوو يةو ػوَيٓة ْةَابوو 
َوصيو رةْةنإ يةتشطإ ضووبووْة ْاو ناوةناْى ضيا بةسصةنإ و ئَيؼهيإ يةيةنرت دةطشت ، 

                        .بةدةّ ِسؤيؼتٓيؼةوة داوةناْى َوصيو دةصسْطاْةوة و ئاواصَيهيإ يَيذةسدةضوو 
َٖيؼتا َاْطةػةو بوو َٔ و ٖاوِسَيهامن بةيةنرت ػاد بوويٓةوة ، بةاَلّ طوَيةنإ َٖيؼتا 
نةيةثضةيإ يةدةطتذا َابوو ، ٖاواسى ْةٖةْطةناْيؽ طوَييةناْيإ ناص نشدبووئ ية 

                                                                                                                   . ناْياوةناْذا 
ثياَيةناْى بةسدةّ طؤصة َٖيؼتا بؤْيإ يَيٓةبِشابوو ، طؤصةنإ يةدَيطةى خؤيإ ِسصيبووٕ ، َٓيؽ 

                                           .  بةسة بةسة و يةطةسخؤ خؤَيةنةيامن نؤنشدةوة و فِشَيِ داْة ْاو ضؤَةنةوة 
دايهاْى بةسدةّ فَيشطة ية َٓذاَيةناْيإ دةثشطى ، بةاَلّ بةطااَلضووةنإ وةاَلَيإ دةداْةوة ، 

   .الوةناْيؽ ية تةنياْةوة ِساوةطتابووٕ و ضاوةِسَيى فَيشناسةناْيإ دةنشد بَيٓة دةسةوةى فَيشطة 
ِسؤرإ بةثةية ٖةْطاويإ دةْا بةسةو ثَيؼةوة ، َٓيؽ ثري بووّ و ِسيؽ و طةسى طجى ٖةِسةػةى 

                               .  َةسطى يَيذةنشدّ ، َٓيؽ بة ٖةْاطةيةنى طاسدةوة وةاَلَِ دةدايةوة 
َاوةى دوو ناتزََيش دةْطى َوصيو ئةو ْاوةى ثِشنشدبوو ، ٖةس ضشنةية و بة طةدايةى ، بةاَلّ 

نؤِسى ِسؤػٓبرييؽ يةوالوة . َوصيهيؽ ْةَإ  صؤسى ثَيٓةضوو داوةنإ ثظإ و طةدايةناْى 
ٖاتبووٕ باطى َوصيو بهةٕ ، بةاَلّ ٖيضهاّ ية ئاََيشةناْى َوصيهيإ ْةبيٓيبوو ، ٖةسبؤية ية 
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                                                                                           . ْيوةى باطةنةيإ طرييإ خواسد و ِساوةطتإ 
دْيا ِسووْاى بؤوة و قِشراَيةناْى بةسدةّ ضؤّ ٖةَيظإ يةخةو ، ثاؾ ضةْذ ناتزََيشَيو ضشيهةى 

َاطيةنإ دةوسوثؼتى ئَيُةى ثِش نشد ، بةاَلّ طةدايةنى دسووطتهشاويإ ٖةبوو ، ْةى 
طشووػتى ، ضوْهة خؤيإ دسووطتهشاو بووٕ ، تايبةمتةْذى طشوػتيؽ بةسةو ْاوضةيةنى تش 

بة ٖةَإ ػَيوةؾ ٖوْةس َشؤظى ْة دةئافشاْذ ، بةَيهو َشؤظ ٖوْةسى دةئافشاْذ . نؤضيهشدبوو 
، ئةَةؾ دةطتهشدى خؤى بوو ْةى طشووػت ، ٖوْةس ثَيؽ َشؤظ ْةبوو ، بةاَلّ َشؤظ ثَيؽ 

                                                                                                       .ٖوْةس ٖةبوو 
     .  دةْطةنإ باَيٓذةناْيإ دسووطت ْةدةنشد ، بةَيهو باَيٓذةنإ دةْطةناْيإ دسووطت دةنشد 

دواْى ٖوْةسةناْى دةسْةدةخظت ، بةَيهو ٖوْةسةنإ دواْيةناْيإ دةسدةخظت ، ئةَةؾ بؤ 
                                   .ٖؤصاْعإ تا ِسادةيةى طشإ بوو بؤ ٖضسيٓةناْى بةساَبةس بة ٖوْةس 

ٍَ َوصيو ، َوصيو رةْةناْيؽ تا ِسادةيةى بة  دةسووْى ئَيُة ببؤوة ٖاوِسَييةنى تاصة يةطة
ٍَ دةسووْةناْذا دةنشد  ٖةسبؤية َٔ و خاتووٕ ببويٓة . ِسَيضةوة َاَةَيةى ٖوْةسيإ يةطة

طوَيطشى َوصيهى بياْيةنإ ، ٖةس دةّ ْا دةََيهيؽ ئةَةى دووباسة دةنشدةوة ، َٓيؽ بة 
                                                                                                                          .  دووباسةنشدْةوةيإ ٖةساطإ دةبووّ 

باَيٓذةناْى سووخ ضؤَةنإ بةسةو نوَيظتاْةناْى طةسووى خؤيإ نؤضياْهشد ، َٔ بةتةْيا 
ٍَ دةسووْى خؤَذا َاَةوة بؤ طفتوطؤنشدْى ٖوْةسى                                                                                        .   يةطة

َوصيو رةْةناْيؽ ٖاتٓةوة بؤ الى ئاََيشة َوصيهيةنإ ، بةاَلّ ئاواصةناْى ثَيؼرت طياْيإ 
                            .  دةسضووبوو ، نؤسثةى َوصيهيؽ تاصة فَيشى طاطؤَيهةى ئاواصةنإ دةبوو 

 

 

فشووصة ئةويؼى بةدَيَٗيؼت و سوويهشدة ْاو الدَييةنة ، يةْاو الدَييةنةدا نؤَةَيَيو خةَيهى 
بيٓى نة ية ضواسدةوسى نةطَيو نؤببووْةوة ، فشووصةؾ خؤى ثَيٓةطريا و صياتش ْضيو بؤوة ، 

                      . ناتَيو نة ضؤوة ْاو خةَيهةنة ، بيٓى نةطَيو قظةيإ بؤ دةنات يةطةس صَإ 
ٍَ خةَيهةنة وةطتا تا طوود وةسبطشَيت يةّ بابةتة طشْطة نة بابةتى  فشووصة يةو ػوَيٓة يةطة
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صَإ بوو ، ئةو نةطة باطى صَاْى دةنشد ، نة ضؤٕ صَامنإ ثاساو بهةئ و صَاْى ْةتةوةيى 
خؤَإ بجاسَيضئ ، بةاَلّ خؤػبةختاْة ئةو ناتةى نة فشووصة طةيؼتبؤوة ئةو ػوَيٓة ، ئةواْيؽ 
تاصة ثةسوةسدةنةيإ دةطتجَيهشدبوو ، ئةوةؾ بؤ فشووصة وةى ئةوة وابوو نة باْطهشابَيت بؤ ْاو 

                                                                                                       . ثةسوةسدةنة 
                                          . ئةو نةطةى نة ئةّ بابةتةػى وسوراْذبوو ، ْاوى ٖايذاس بوو 

ثَيؽ ئةوةى نةطيو دةطتبهات بة طفتوطؤ يإ تَيبيٓيةنى ٖةبووبا ، طةسةتا دةبوو ْاوى خؤى 
                          .دواتشيؽ يةاليةٕ ٖايذاسةوة ثشطياسى يَيذةنشا . بة ئاَادةبووإ بٓاطَيَٓيت 

                                                                                             . نةطَيو دةطتيجَيهشد 
                                                                                                .ْاوى َٔ َةسدوَة 

                                                .َٔ ثَيُواية طةسةتا ثَيويظتة ثَيٓاطةيةى بؤ صَإ بهةئ 
                                                                                                   ض ثَيٓاطةيةى ؟-- 

صَإ بشيتيية ية دةسبِشيَٓيهى دةْطى نة ٖةَوو َشؤظةنإ ناس و نشدةوةناْى خؤياْى ثَي 
ئةجناّ دةدةٕ ، ٖةسوةٖا بشيتيية ية ئاََيشَيهى بضوَيٓشاوى ٖؤػى َشؤظ ، نة بةٖؤيةوة دةتواَْى 
ثةيووةْذى بهات و ػتةناْى بطةيةَْيت بة دةوسوبةس ، ٖةسوةٖا ئاَاْر و َةبةطتةناْى خؤى 

                                                                                                                         .   ثَى بطةيةَْيتة ئةجناّ 
                                                                   .يةالى َٔ صإ بة طَى ئاطتذا تَيجةِس دةبَيت 

                                                                                     ئاطتى يةنةّ ، وةى ضى ؟-- 
                                                                                                   .ئاطتى َٓذاَيى -- 
                                                                                          . ئادةى ِسووْيبهةسةوة -- 
ٍَ طةسةتا بةػَيوةيةنى نةّ فَيشى وػةنإ دةبَيت ، ٖةسوةٖا بةسة بةسة بةٖؤى --  َٓذا

                                       .طةػةنشدْى الػة و تةَةْى ، فَيشى وػة و صاساوةناْيؽ دةبَيت 
ٍَ ية نوَيوة دةطتجَيذةنات ؟--                                          ٖةْطاوى يةنةّ بؤ فَيشبووْى َٓذا
طةسةتا ية اليةٕ دايو و باونةوة فَيشى ْاوةنإ دةبَيت و دواتش يةْاو دعانذا ، بةاَلّ ثَيويظتة -- 

طةسةتا فَيشى صَاْى دايو بَيت ، ٖةسوةٖا طةسةتا يةاليةٕ دايو و باونةوة ثةسوةسدةى صَإ 
بهشَيت ، طةس بَيتو ثةسوةسدةيةنى باؾ و تةواو بهشَيت ئةوا بةدَيٓياييةوة صووتش فَيشى ْاوى 
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ٍَ ضةْذ طشْطى ثَيبذسَيت يةاليةٕ دايو و باونةوة َٖيؼتا  ػتةنإ و صاساوةنإ دةبَيت ، َٓذا
ئةو . نةَة ، ضوْهة دواتش ئةو ثةسوةسدةية ناسيطةسى تةواوى يةطةس دادةَْيت ية داٖاتوودا 

ئاطتة نة ئاطتى َٓذاَيية ، ئاطتَيهى صؤس ناسيطةسة ، واتة بٓهى صَاْة بؤ ْاطيٓةوة و صاْيٓى 
                                                                                                              .ػتةنإ 

                                                ٖةَوو دايو و باونَيو طشْطى بة َٓذاَيةناْيإ دةدةٕ ؟-- 
ئَيُةى َشؤظ بةػَيوةيةنى نةّ طشْطى بة َٓذاَيةنإ دةدةئ ، بةاَلّ ناتَيو نة ثَيذةَْيٓة -- 

ئاطتى الوى ئةوا طًةيى و طاصْذةيإ يَيذةنةئ يةبةس ْةصاْيٓى ػتةنإ ، بةاَلّ ٖةَيةنة بؤ 
ئةوإ  ْاطةِسَيتةوة ، بةَيهو بؤ دايو و باوى دةطةِسَيتةوة نة ثَيؼرت تا ضةْذ طشْطيإ بةو َٓذاَية 

ٍَ ٖةٕ ثةسوةسدة ْانشَئ يةاليةٕ دايو و باونةوة ، بةاَلّ  ٍَ ئةوةػذا صؤسَيو َٓذا داوة ، يةطة
خؤيإ طشْطى بة خؤيإ دةدةٕ ، ئةَةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ تواْاى َٓذاَيةنة خؤى ْةى دايو و 

باوى ، صَإ بؤ ٖةَوو َٓذاَيَيو طشْطى و تايبةمتةْذى خؤى ٖةية ، بةتايبةتى ية دواى 
دواتشيؽ ئةوة صَاْةنةيةتى . تَيجةِسبووْى تةَةْى ية ئاطتى َٓذاَيى و ِسوونشدْة ْاو دعاى 

نة ئةو تواْايةى ثَيذةبةخؼَيت بؤ ْاطني و طفتوطؤنشدٕ يةطةس ػتةنإ ، صَإ طةوسةتشئ 
                                                                   .  ئاَشاصى َشؤظة بؤ ْةػومنانشدْى فيهشى 

                                                                                                                                        ئاطتى دووةّ ، وةى ضى ؟     -- 
                                                                                                      .ئاطتى الوى -- 
                                                                            يةّ ئاطتةدا َشؤظ بةضى دةطات ؟-- 
يةو تةَةْةدا نة ئاطتى َٓذاَيى تَيجةِساْذووة و طةيؼتووة بةوةى نة خؤى فهش ية وػةنإ و -- 

                                                                                                 .صاساوةنإ بهاتةوة 
                                                                     يَيشةدا بة تةواوى فَيشى ػتةنإ بووة ؟-- 
َٖيؼتا تةواو فَيشى ػتةنإ ْةبووة ، بةاَلّ ية ثةسوةسدةى خَيضاْى دةسضووة و ٖاتؤتة ْاو -- 

          .دعانةوة ، يَيشةدا  بةثَيى نات تواْاى صَاْى َشؤظةنإ طةػةنشدٕ بةخؤيةوة دةبيَٓيت 
                                                                            يَيشةدا ئةسى دةنةوَيتة طةس نَى ؟-- 
يَيشةدا ئةسى دةنةوَيتةوة طةس خؤى ، تاضةْذ طشْطى بة صَاْى خؤى بذات ، ئةَة صياتش -- 

                  .دةطةِسَيتةوة بؤ ثةسوةسدةنشدْى ثَيؼوتش نة يةاليةٕ دايو و باونيةوة بيٓيويةتى 
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                                                              يَيشةدا دةتواَْيت فَيشى ٖةَوو ػتةنا ببَيت ؟-- 
يَيشةدا ياخود يةو ئاطتةدا ٖةوَيذةدات نة فَيشى صؤسبةى ػتةنإ ببَيت ، بةاَلّ ٖةَوو ػتَيو -- 

بةتةواوى فَيش ْابَيت ، ضوْهة ئةَةؾ بةثَيى نات و تةَةٕ صياتش فَيشى ػتةنإ دةبَيت ، 
ٍَ ئةوةػذا فهش يةوة دةنشَيتةوة نة  بةتايبةتى بةٖؤى طةِسإ و تَيهةاَلو بووْةوة ، ٖةسوةٖا يةطة

ية ئاطتى َٓذاَييذا صؤسبةى ْاوةناْى ْةصاْيووة ، بةاَلّ ئَيظتا فهشة و ٖضسيٓى طةػةى نشدووة 
يةِسووى ْاطيٓى صَاْةوة ، نةواتة صَإ طةوسةتشئ ٖؤناسة بؤ بةسةو ثَيؼةوة ضووْى تواْاى 

فهشى بةتايبةتى ية ئاطتى الويذا ، ئَيةى َشؤظيؽ ناتَيو نة دةطةيٓة تةَةْى الوى وا 
ٖةطتذةنةئ نة نةَونوِسميإ تَيذاية ، ناتَيو نة ٖةطت بةو بؤػايية دةنةئ ٖةوَيذةدةئ 

خؤَإ طةػة بة خؤَإ بذةئ يةِسووى ٖضسيٓةوة ، بؤ ئةَةؾ فهش ية ضةْذةٖا ِسَيطةى دؤساو 
دؤس دةنةيٓةوة ، بةتايبةتى ئةو ِسَيطاياْةى نة ئَيُة دةطةيةَْيت بة ئاطتى صاْني ، بةاَلّ يَيشةدا 
تووػى بةسبةطتَيهى تش دةبيٓةوة نة ئةويؽ صَاْة ، نةواتة بةبَى تؤنُةنشدْى صَإ ْاتواْني 

بة ئاطتى صاْني بطةئ بة ػَيوةيةنى تةواوةتى ، ئةَةؾ صياتش بةٖؤى طةِسإ و دؤصيٓةوةى 
نةَونوِسيةناْى خؤَإ ، دةطةئ بةو ئةجناَةى نة ئَيُة َةبةطتُاْة ثَيبطةئ و تَيبطةئ ، 

    .  نةواتة صَإ ٖؤناسَيهة بؤ ْةػومنانشدْى َشؤظ ية ٖةَوو ِسوويةنةوة بة ػَيوةيةنى طؼتى 
                                                                                     ئاطتى طَييةّ ، وةى ضى ؟-- 
                                                                                               .ئاطتى دواى الوى -- 
                                             .وابضامن ئةَة نؤتاييى تةَةْة ، طةس بة ٖةَيةدا ْةضوومب -- 
ئةَةؾ يةناتَيهذاية نة ئاطتى الوى تَيجةِساْذووة و بةتةواوى . ئةَة نؤتايي تةَةْة . بةَيى -- 

               .فَيشى صؤسبةى وػةنإ بووة ، ئةَةؾ صياتش دةطةِسَيتةوة بؤ ئةصَووْى تةَةْةنةى 
ئَيُةى َشؤظ نة بةٖؤى ٖؤؾ ية صيٓذةوةساْى تش ديا دةنشَييٓةوة ، بةاَلّ صَاْيؽ يةنَيهة ية 

ٖةسة ٖؤناسة طةسةنيةناْى َشؤظ نة يةدواى ٖؤؾ ية صيٓذةوةسةناْى تش ديايذةناتةوة ، 
                                           .ئةَةؾ يةناتَيهذا نة َشؤظ خؤى ئةو تايبةمتةْذياْة دةصاَْى 

                                          صيٓذةوةساْى تشيؽ صَاْيإ ٖةية ، ئةوةت ية فهش ْةضَيت ؟-- 
ِساطتة ، صيٓذةوةساْى تشيؽ تايبةمتةْذى صَاْيإ تَيذا ٖةية ، بةاَلّ ئةو تايبةمتةْذيةى نة -- 

ئةوإ ٖةياْة بشيتيية ية تةْيا ثاسضة طؤػتَيو و ٖيضى تش ، ئةوؾ صياتش بؤ تاَهشدٕ و ضَيز 
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وةسطشتٓة ية خواسدٕ ، بةاَلّ يةالى َشؤظ ٖةّ بؤ تاَهشدٕ و ضَيز وةسطشتٓة ية خواسدٕ و 
خواسدْةوة ، ٖةّ بؤ دةسبِشئ و طةياْذْة ، ضوْهة َشؤظ دةتواَْى قظة بهات ، بةاَلّ 

ٍَ ئةوةػذا يةواْةية ٖةْذَيو ية صيٓذةوةسةنإ  صيٓذةوةسةناْيرت ْاتوأْ قظة بهةٕ ، يةطة
دةْطيإ ٖةبَيت ية ػَيوةى بؤِسة و قيزة و يوساْذٕ ، بةاَلّ ئةوة ْاضَيتة بواسى ئةوةى نة طواية 
ٍَ ئةوةػذا ئةو دةْطةى ئةوإ بؤ ئاطاداس نشدْةوةى  ئةواْيؽ دةتوأْ قظة بهةٕ ، بةاَلّ يةطة

ٍَ دةرئ و ْاتوأْ بة تةْيا ريإ بهةٕ            .يةنرتة ، ضوْهة صؤسبةى صيٓذةوةسةنإ بة نؤَة
                                                                                                       ئةى َشؤظ ؟-- 
ٍَ بزيت ، --  َشؤظيؽ يةنَيهة يةو دؤسة صيٓذةوةسة نؤَةاَليةتياْةى نة تةْيا دةتواَْيت بة نؤَة

بةاَلّ ٖةَوو صيٓذةوةساْيرت بةّ ػَيوةية ْني ، ٖةسوةٖا صيٓذةوةساْيرت ٖةٕ نة دةتوأْ بة 
                                                                                            .   تةْيا و تاى تانيؽ ريإ بهةٕ 

                                                             صَاْى َشؤظ ض تايبةمتةْذيةنى تشى تَيذاية ؟-- 
تايبةمتةْذيةنى تش ئةوةية نة صَاْى َشؤظ بةسدةواّ ية طةػةنشدْذاية ، ئةويؽ بةٖؤى -- 

ٍَ يةنرتيذا ، ئةَةؾ دةبَيتة ٖؤى ئةوةى نة ِسؤر يةدواى ِسؤر  طةِسإ و تَيهةاَلو بووٕ يةطة
َشؤظةنإ فَيشى وػةى تاصةتش و ثِش َاْاتش بنب ، بةتايبةتى ية ئاطتى دواى الويذا ، يَيشةدا 

                  .َشؤظ دةطات بةو ئةجناَةى نة تةواو ضيرت ثَيويظتى بة ثاساونشدْى صَإ ْةبَيت 
                                                  َةسدة َشؤظ يةّ ئاطتةدا بطات بة صاْيٓى تةواوةتى ؟-- 
بةداخةوة ٖةسضةْذَيو ية ريإ بةسدةواّ بيت َٖيؼتا صَإ نؤتايى ْةٖاتووة ، ضوْهة ِسؤر ية -- 

دواى ِسؤر وػةى تاصةتش بؤ صَإ طةسٖةَيذةدةٕ يةْاو ٖؤػى َشؤظةناْذا ، ئةَةؾ خؤى ية 
نةطَيهيؽ طةس بيةوَيت َشؤظ بووْى خؤى . خؤيذا بة داَٖيٓاْى صَإ ٖةرَاس دةنشَيت 

بظةملَيَٓيت ، ثَيويظتة داَٖيٓاْى صَاْى ٖةبَيت ، ضوْهة تةْٗا ئاناسةناْى تش َشؤظ بووٕ 
                                                             .ْاطةملَيٓٔ ، بةَيهو صَاْيؽ ئةو ِسؤَية دةطَيِشَيت 

                                                                       نةواتة َشؤظ بووٕ ضية بةالى تؤوة ؟-- 
َشؤظ بووٕ ٖةس ئةوة ْية نة خبؤيت و بٓويت ، بةَيهو ئةوةية نة تؤ بضاْى بة ض صَاَْيو -- 

                                                                .   ئاخاوتٔ دةنةى و خانةنةت نةوتؤتة نوَى و ية نوَى دةريت و دةَشيت 
                                                          ضى تش َشؤظ ديادةناتةوة ية صيٓذةوةساْى تش ؟-- 
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َشؤظ بةوة ديانشَيتةوة ية صيٓذةوةسةناْى تش نة صيٓذةوةسَيهى نؤَةاَليةتية و بةتةْيا -- 
ْاتواَْيت خواطت و ويظتةناْى خؤى دابيٓبهات ، ٖةسوةٖا َشؤظ صيٓذةوةسَيهة دةتواَْيت ثةٍ و 

بةاَلّ ئارةَيةنإ ْاتوأْ ثةٍ و ثؤ بٗاوٕ بؤ ئايٓذة و . ثؤ بؤ ِسابشدوو و ئايٓذةؾ بٗاوٕ 
ْاػتوأْ يةو ضواسضَيوةيةى نة تَييذا دةرئ بضٓة دةسةوة ، ضوْهة صيٓذةوةسةناْى تش  

ٖةسضةْذة تواْاى بيظنت و بيٓيٓيإ ٖةية بةاَلّ ْاتوأْ وةى َشؤظ بريبهةْةوة ، ئةَةؾ 
ثةيوةْذى بة ٖؤػةوة ٖةية ، ْةى دةطتة ، ضوْهة َشؤظ فهشةى ٖةية و دةتواَْيت بٗضسَيت ، 

                                 . بةاَلّ صييٓذةوةسةناْي تش ْاتوأْ بٗضسَئ و داٖاتوو دةطتٓيؼإ بهةٕ 
                                                                        نةواتة يةالى تؤ ، صَاْيؽ يةنَيهة ية داَٖيٓاْةناْى َشؤظ ؟ -- 
َشؤظ ٖةس يةطةسةتاى ََيزووةوة ٖةتا ئَيظتا بة ضةْذئ قؤْاغذا تَيجةِسيووة ، قؤْاغ يةدواى -- 

قؤْاغ تواْيويةتى ػتى تاصةتش و ثِش بايةخرت دابَٗيَٓيت ، صَاْيؽ يةنَيو بووة يةو داَٖيٓاْةى 
نة ئةَِشؤ ئَيُة دةسنى ثَيذةنةئ ، ٖةسوةٖا يةنَيهة يةو تايبةمتةْذية طةسةنياْةى نة َشؤظ 

صَإ تانة ِسَيطةية بؤ ئاػٓابووٕ . بةٖؤيةوة دةتواَْيت خواطت و ويظتةناْى خؤى دابيٓبهات 
بة ٖضس و فيهشى واَلتاْى تش ، بؤ ئةَةؾ ثَيويظتة َشؤظ ٖةس يةطةسةتاى يةدايو بووْيةوة 

                       .ناتَيو نة فَيشى قظةنشدٕ دةبَيت فَيشى بٓةَا ثةسوةسدةييةناْى صَإ ببَيت 
ثةسوةسدة ض ثةيووةْذيةنى بة صَاْةوة ٖةية ؟ خؤ ئَيُة تةْيا باغ ية فَيشبووْى صَإ -- 

                                                                                                              .دةنةئ 
     . طةس ثةسوةسدة ْةبوو ية صَاْذا ئةوا ثَيؼهةوتٔ و ْةػومنانشدْى صَاْيؽ بووْى ْابَيت -- 

ثَيويظتة َشؤظ طةسةتا صَاْى دايو فَيش ببَيت ، ضوْهة تا َشؤظ صَاْى دايو بة تةواوى فَيش 
ْةبَيت و ثةسوةسدةى صَاْى دايو ْةنشَيت ، ئةوا ْاتواَْيت ثةسة بة صَاْى تش بذات ، ضوْهة 

                                 .صَإ تايبةت ْية بة واَلتَيو ، بةَيهو صَإ تايبةتة بة ٖةَوو واَلتَيو 
                                                                 ثَيويظتة َشؤظ فَيشى صَاْى تشيؽ ببَيت ؟-- 
ثَيويظتة َشؤظ يةدواى فَيشبووْى صَاْى دايو ، ٖةوَيبذات صَاْى تشيؽ فَيش ببَيت ، ئةَةؾ -- 

بؤ ػاسةصابووٕ و فشاواْهشدْى صَاْى دايو ثَيويظتة ، ٖةسوةٖا تايبةمتةْذيةنى تشيؼى ئةوةية 
نة صَإ واَلت دةْاطَيَٓى ، ئةّ ْاطيٓةؾ دةبَيتة ٖؤى ثةيووةْذى ، ية َْيوإ ثةيووةْذيةناْى 

تشى وةى ئابووسى و طياطى و نؤَةاَليةتى و ِسؤػٓبريى و نؤَةَيَيو ثةيوةْذى تش نة 
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                                                                                .   ثةيوةْذيإ بة واَلتةوة ٖةية 
                                              .نةواتة بة ديذى تؤ صَإ ػاسطتاْيةتيؽ دسووطتذةنات -- 
صَإ ثةيووةْذيةنى طشْطى بة ػاسطتاْيةتةوة ٖةية ، يَيشةدا ثَيويظتة ٖةَوو تانَيهى . بةَيَى -- 

ْاو دعاى ئةوة يةبةسضاو بطشَيت و ثةسوةسدةى صَاْى خؤى ببيَٓيت ، ضوْهة بةبَى صَإ 
ػاسطتاْيةتيؽ بووْى ْية ، ئةوة صَاْة ػاسطتاْيةت دسووطتذةنات ، ٖةسوةٖا الْهةى 

ػاسطتاْيةت بشيتيية ية صَاْى تايبةت بة خؤ ، ػاسطتاْيةت يةطةس بووْى صَإ ِساوةطتاوة 
ئيٓذا خةَيهةنةى و داْيؼتواْةنةى و ػوَيٓى دوطشافيايةنةى ، صَإ ثةيووةْذيةنى طشْطيؼى 

              .بة ََيزووةوة ٖةية  ، ضوْهة طةس صَإ ْة بَيت ئةوا ََيزووى واَلتيؽ بووْى ْابَيت 
                                                                 ئةى ض ثةياََيهت بؤ ََيزووْووطإ ثَيية ؟-- 
ناتَيو نة ئَيُة . بةتايبةتى صاْى واَلتى خؤى . ََيزووْووغ ثَيويظتة صَاْى تؤنُة بَيت -- 

ََيزوو دةْووطيٓةوة ، ثَيويظتة ثَيؽ ْووطيٓةوةى ََيزوو صَاْى تايبةت بة خؤَإ ٖةبَيت ، 
طةس صَإ ْةبوو يإ ثةسوةسدةيةنى ِساطتةقيٓةى صَإ ْةبوو ئةوا ََيزووى واَلتيؽ بووْى 
ْابَيت ، ضوْهة ََيزوو بةطرتاوةتةوة بة صَاْى ِساطتةقيٓةى واَلت ، بؤية ثَيويظتة طشْطى 

يةواْةػة بجشطني صَإ . تايبةت بة صَاْى خؤيةتى بذسَيت ثَيؽ صَاْى ػوَيٓةناْى تش 
ثةيووةْذى بة ْووطني و ئةدةبةوة ضية ؟ بةاَلّ طةس صَإ ْةبَيت يإ ثةسوةسدةيةنى 

ِساطتةقيٓةى صَإ ْةبَيت ئةوا ئةدةب و ِسؤػٓبريى و ثَيؼهةوتٓى اليةْى ْووطيٓيؽ ية واَلتذا 
بووْى ْابَيت ، ضوْهة ِسواْني ية ئةدةب و نًتووسى واَلت بة صَإ دةنشَيت و دةْووطشَيتةوة ، 

                                                                                                .ْةى بة ْيؼاْةنإ 
                     .ثَيُواية نة ْيؼاْة ََيزووييةناْيؽ ئةّ طشْطيةى نًتووسى واَلت دةطةيةْٔ -- 
ِساطتة ، ْيؼاْة ََيزووييةنإ ٖؤناسٕ بؤ نًتووسى واَلت ، بةاَلّ ئةوةى طشْطيةنةى دةسدةخات -- 

صَاْة ، ْةى ْيؼاْةنإ ، ٖةسوةٖا ئةوةػى نًتووس ية فةوتإ دةثاسَيضَيت صَاْة ، نةواتة صَاْى 
دايو بشيتيية ية ثاساطتٓى ٖةَوو واَلت بة ػَيوةيةنى طؼتى ، ٖةسوةٖا ٖةَوو واَلتَيو خاوةْى 

نًتووسى تايبةتى خؤيةتى ، بووْى ئةو نًتووساْةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ بووْى صَاْى تايبةتى و 
                                                                                                                .تؤنُة 

                                             ية ض ػوَيَٓيهى تش َشؤظ دةتواَْيت طةػة بة صَاْى بذات ؟-- 
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صَإ ثةيووةْذى بة بابةتةناْى خوَيٓذْى ثةسوةسدةػةوة ٖةية ، طةس ية فَيشطةناْذا -- 
ثةسوةسدةيةنى تؤنُة بؤ صَإ ْةبَيت ، ئةوا خوَيٓذْيؽ طؤِساْهاسى بةطةسدا ْايةت ية ػوَيٓى 
ٍَ و الوةناْى تَيذا  خؤى دةوةطتَيت ، ئةَةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ ضؤْيةتى ئةو فَيشطاْةى نة َٓذا

ثةسوةسدة دةنشَيت ، فَيشناس ثَيويظتة صياتش طشْطى بة صَاْى خؤيةتى بذات ، ْةى صَاْى 
ٍَ ٖةَوو ئةَاْةػذا صَإ ثةيووةْذيةنى طشْط و ثِش بايةخى بة طفتوطؤوة  دةسةنى ، ية ثا
   . ٖةية ، ضوْهة بووْى صَاَْيهى ثاساو ، طةسةنيرتئ بٓةَاية بؤ ثةيوةْذى َْيوإ َشؤظةنإ 

طةس ثةسوةسدةى صَإ ٖةبوو ئةوا طفتوطؤى َْيوإ َشؤظةناْيؽ بة ػَيوةيةنى دوإ 
بةِسَيوةدةضَيت ، ئةَةؾ يةطةس تايبةمتةْذيةناْى ئةو نةطايةتياْة دةوةطتَيت ، نة تا ضةْذ 

بة ػَيوةيةنى دوإ طفتوطؤى َْيواْيإ ئةجناّ دةدةٕ ، وةى ومتإ ئةوةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ 
                                                                               . بووْى صَاَْيهى ثاساوى خؤيةتى 

 
داواى نشد نة ػتَيو بًََى . يةدواى ئةَة يةثِش يةنَيو ية ئاَادةبووإ دةطتى بةسص نشدةوة 

                                                                                                         .يةطةس صَإ 
                                                                                                   .؛ فةسَوو  ٖايذاس

                                                                                            .َٔ ْاوّ ٖةَواسةية -- 
                                صَإ ضية و ض ناسيطةسي و طشْطيةنى ٖةية بةالى تؤوة ، ٖةَواسة ؟-- 
                                                                                        .طشْطيةنى صؤسى ٖةية -- 
                                                                                                .ئادةى باطى بهة -- 
ئَيُةؾ . صَإ يةتةى ٖؤػذا يةْاو ديٗاْى بَيئاطاييةوة ٖات و بةسة بةسة فَيشى ْاوةنإ بوو -- 

بةٖؤى دةسبِشيٓةناْى ئةو خؤَإ دةثاساطت ية طَيشةػَيوَيٓى ، ضوْهة فةسَاْى ية ٖؤؾ 
                                                                                                .  وةسدةطشت و دواتش بِشياسى دةدا بةطةس ػتةناْذا 

        . َشؤظةنإ طؼتيإ ضاوةِسَيى ٖؤؾ بووٕ تا ثةياَةناْى بذاتة صَإ و بياْهات بة دةْط 

صَاْيؽ . صَاْيؽ خةسيهى خؤ دواخظنت بوو ، تا ٖؤؾ بة بِشياسةناْى خؤيذا بضَيتةوة 
         . نؤَةَيَيو بةسبةطتى ية ثَيؽ بووٕ ، نة ْةياْذةَٖيؼت ِساطتيةناْى ٖؤؾ ئاػهشا بهات 

نةطاَْيو ٖةبووٕ ِسَيضيإ بؤ صَاْى بَيطاْة دادةْا و صَاْى خؤيإ خظتبؤوة ْاو 
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خؤ صَاْيؽ َافى ٖةَوو نةطَيو بوو ، بةاَلّ طوَيةنإ خؤيإ يةبةس باسإ . ثاػةِسؤييةناْةوة 
                                                                                        .ػاسدبؤوة و ٖةَيذةيةسصئ 

ٍَ يةنرتدا دةنشد و صَامنإ بؤ طةوسةنإ ٖةَيطشتبوو       .  َٔ و داثريةػِ بة ثةجنة قظةَإ يةطة
ٍَ صَاْى يةنرتدا ٖةبوو   .     بضوى و طةوسة تَيهةَيى يةنرت ْةدةبووٕ ، ضوْهة دوورَٓايةتيإ يةطة
طؤِسطتاْةنإ ٖات و ٖاواسيإ دةطةيؼتة ْاوةِساطتى ػاس ، ضوْهة ناتى خؤى صَاْيإ بِشدسابوو 

                                   .يةطةس ئاػهشانشدْى ْاخؤػيةناْى ريإ و طةَةسطى طةسخانَيهى رَيش ئاَيتووْى 
َٔ و ٖاوِسَيهامن ٖيض ػتَيهُإ ْةبوو تا بتواْني خؤػبةخت بني يةْاو دعانةنةَاْذا ، 

                  .  ٖةسبؤية يةيةنرت دابِشائ ، ئةَةؾ ْةٖاَةتى ريإ بوو بؤ ثةيوةْذى َْيوامنإ 
                                                                             . ئةَة ياْى ضى ؟ تَيٓةطةيؼتِ -- 
واتة صَإ ية ضواسدةوسَإ بة َْٗيٓى ػتةناْى دةسدةبِشى ، بةاَلّ نة ٖةطتيجَيهشدئ ية -- 

                                                                        .   تشطإ ية دَيطةى خؤى ِسةم بوو 
 . ية فَيشطةناْذا فَيشناس ِساَٖيٓشابوو نة ية بةسرةوةْذى دؤطتاْى بةْاو ٖاوصَإ قظةناْى بهات 

َٓيؽ توِسةيى دايطشتبووّ و بةتةْياؾ ْةَذةتواْى بةسةْطاسى ئةو درة صَاْةى خؤَإ 
                                                                                                                                                                                 .       بوةطتُةوة 

                                                                 !َٔ َٖيؼتا ية َةبةطتةناْت تَيٓةطةيؼتِ -- 
واتة يةو ناتاْةى نة داثريةّ بةخةبةسدةٖات ، َٓيؽ يةوناتةدا صياتش خةوّ يَيذةنةوت ، -- 

رياْيؽ بةسة . َٖيُٓى طةسيذةْايةوة  صَاْيؽ بؤخؤى دةضؤوة ْاو دْيايةنى ئاساَةوة و بة
بةسة نؤتايى دةٖات يةالى َشؤظةنإ ، بةاَلّ ٖيض ٖةطتَيو ْةَابوو بةساَبةس بة يةنرت و 

                                   .   صَاْيؽ تةْيا دةيتواْى بِشياس بذات ، بةاَلّ دَيبةدَيهاسى ْةبوو 

 

 
ثاػإ نة نؤبووْةوةنة تةواو بوو ، فشووصة ئةو ػوَيٓةى بةدَيَٗيؼت و ِسؤيؼت بؤ ػوَيَٓيهى تش 

                                            .ية ْضيهى الدَييةنة ، ئةو ػوَيٓةؾ بشيتيبوو ية طؤِسطتاَْيو 
ناتَيو نة با ٖةَييذةنشد و دةيذا ية قةد و . يةو طؤِسطتاْةدا تةْيا دةْطى ٖاػةى داسةنإ دةٖات 
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ضةْذ . طةاَلناْى وةى ئةوة وابوو نة َشؤظَيو تريى بةسنةوتبَى و ٖاواس بهات تا ِسصطاسى بهةٕ 
ناتزََيشَيو ية رَيش يةنَيو يةداسةنإ داْيؼت ، ئةوةْذةى ثَيٓةضوو وةْةوصَيهى بةطةسداٖات و 

خةويًَيهةوت ، بةاَلّ بؤ َاوةيةنى نةّ تواْى خبةوَيت ، ضوْهة دشيوةى تةيشةنإ و ٖاػةى 
داسةنإ ْةيذةَٖيؼت خةويًَيبهةوَيت ، ٖةسبؤية ٖةطتاية طةس ثَييةناْى و طةيشَيهى 

ية دَيطةى خؤى داْيؼت و طةيشَيهى . دةوسوثؼتى خؤيهشد ، بةاَلّ ٖيض نةطَيهى ْةبيٓى 
ئامساْى نشد ، بيٓيى ثةَية ٖةوسَيهى طووس بةطةس طةسيةوة دَيت و دةضَيت ، بةَةؾ يةنظةس 

                .ثةَية ٖةوسة ِسةػةنةى بة فهش ٖاتةوة ناتَيو نة ويظتى بِشوات داثريةى بذؤصَيتةوة 
بة بيٓيٓٓى ئةّ ثةَية ٖةوسةية ، بَى ٖيوايى دايطشت و خةياَيى ِسؤيؼتةوة بؤ دؤصيٓةوةى داثرية 

يةو ناتةدا نة . و باثريةى ، بةاَلّ ٖةسضةْذَيو فهشى يَيذةنشدةوة صياتش بَى ٖيوايى دايذةطشت 
فشووصة فهشى يةالى داثرية و باثريةى بوو ، نةطَيهى يَيذةسنةوت ، ئةو نةطة وا دةسدةنةوت نة 
ػَيت بَيت ، ناتَيو نة ية فشووصة ْضيو بؤوة داية قاقاى ثَيهةْني ، فشووصةؾ بؤيذةسنةوت نة 

دواتش . َاوةى ْيو ناتزََيش بةبَى دةْطى طةيشى فشووصةى نشد . نةََيو ٖؤػى يةدةطتذاوة 
يةثِش طةسي بةسصنشدةوة بؤ ئامسإ . دايةوة قاقاى ثَيهةْني و نةََيو ية فشووصة دووس نةوتةوة 

                            .و ٖةسدوو دةطتةناْيؼى بةسص نشدةوة بؤ ئامسإ ، بةبَى قظةنشدٕ وةطتا 
يةثِش ٖاواسيهشد ؛ ئةى خودا ية نوَيية َافى َٔ ؟ ئةى خودا ية نوَيية َافى ٖةراسةنإ ؟ ئةى 
خودا ية نوَيية َاف ؟ ئةى خودا ية نوَيية َافى ضةوطاوةنإ ؟ ئةى خودا ية نوَيية َافى ئةو 

                                                          نةطاْةى نة خةوٕ بة رياَْيهى خؤػةوة دةبيٓٔ ؟
ٍَ قظةناْى ئةو دةطتيهشد بة طشيإ ، ئةويؽ طةسَيهى فشووصةى نشد   فشووصة ِساطتةوخؤ يةطة

                  .بيٓى نة دةطشى ، بةثةية ِسايهشدة الى فشووصة و فشََيظهةناْى ِسووةتى طِشيٓةوة 
                                                                                                            .َةطشى -- 
                                                                                                  بؤضى ْةطشيِ ؟-- 
صؤس طشياّ و طؤِساْهاسى ْةبوو ، صؤس طشياّ ، بةاَلّ بَيظوود بوو ، . صؤس طشياّ و وةاَلّ ْةبوو -- 

                                                         .نةواتة َةطشى با ضاوةناْت ئاوى طجى دةسْةنةٕ 
                                                                                                       ْاوت ضية ؟-- 
                                                                                                            .فشووصة -- 
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                                                                                                           ئةى تؤ ؟-- 
                                                                                                           .بوسدباس -- 
فشووصة ، طشيإ بؤ ِسابشدوو بَيظوودة ، بةٖةَإ ػَيوةؾ بؤ داٖاتووى ٖةراسةناْيؽ بَيظوودة -- 

، بةتايبةتى بؤ ٖةراسةناْى وةنو َٔ و تؤ ، بؤية ئةوةت ثَيذةَيَيِ ، ضوْهة تةَةَْيهى نةَِ ية 
ريإ َاوة و ريإ صؤسى ضةوطاْذووَةوة ، ٖةسبؤية تا ئَيظتا ػتَيهِ ْةبيٓى ْاوى َاف بَيت بؤ 
ٖةراسةنإ ، تةْيا َاف بؤ دةوَيةَةْذةنإ بوو ، بؤ ئةَةؾ ػتَيهت ثَيذةَيَيِ ٖةسطيض ية يادي 

                                                                                                                 .َةنة 
                                                                                              .ض ػتَيو ، بوسدباس -- 
فشووصة ، يةو ضةْذ طاتة نةَةى نة يةواْةية بزيت ، ٖيض ػتَيو َةبة ، تةْٗا َشؤظ بة و -- 

                                                                                                                 .بةغ 
                                                                                              َاْاى ئةَة ضية ؟ -- 
َاْاى ئةوةية نة َشؤظ بووٕ تةْيا بةْاو ْية ، ٖةسوةٖا بة الػة ْية ، بةَيهو َشؤظ بووٕ -- 

بشيتيية ية ِساطتطؤيى و دَيظؤصى و ثاى و بَيطةسدى ، ٖةْذَيو ية َشؤظةنإ وا خؤيإ 
ْيؼاْذةدةٕ نة طواية َشؤظٔ ، بةاَلّ ٖيض تايبةمتةْذيةنى َشؤظ بووْيإ تَيذا ْية ، ئةواْةؾ 
بشيتيني يةو نةطاْةى نة خؤيإ بة ٖةَوو ػتَيو دةصأْ ، بةاَلّ تايبةمتةْذى ٖيض ػتَيهيإ 

                                . تَيذاْية ، ضوْهة ئةواْةى نة صاْإ و دةَيَئ ْةصاْني ، ئةواْة َشؤظٔ 
َةيةوإ ئةو نةطةية نة َشؤظةنإ ية ػةثؤىل دةسيا ِسصطاس دةنات و خٓهاوةنإ دةَٖيَٓيتة 

                                                         .دةسةوة ، ْةى نةطَيهى ضؤْة و ضؤٕ َةية دةنات 
                                     .نةواتة بووْى نةطةنإ بة ٖؤى نشدةوةناْياْةوة دةسدةنةوَيت -- 
ئةوةؾ ئةو نةطاْةٕ نة َافى نةطاْيرت يةبةسضاو دةطشٕ ية ثَيؽ َافةناْى خؤيإ ، . بةَيَى -- 

                                                                             .نةواتة ئةواْة َشؤظى ِساطتةقيٓةٕ
                           طةسةتا نة ٖاتى ، بؤضى ٖاواست نشد بؤ ئامساْةنإ و باطى َافت نشد ؟-- 
َاف بؤ ٖةَوو نةطةناْة بة يةنظاْى و بةبَى دياواصيهشدٕ ية َْيوإ تانةناْى ْاو دعاى ، -- 

                   .بةاَلّ َٔ ٖيض ػتَيو ْابيِٓ بؤْى َافى يَيبَيت يإ تؤصى َافى يةطةس ْيؼتبَيت 
                                              ئايا َاف ئةوةْذة تيٓووى نشدووى نة بؤى ٖاواس بهةئ ؟-- 
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َاف ئةوةْذة تيٓووى نشدووّ نة َٖيٓذةى ئاوى صةسيانإ بَيتة بةسدةَِ َٖيؼتا . بةَيَى -- 
                                                                                           .تيٓويةتيِ ثَيى ْاػهَى 

                                                                              نةواتة تَيُبطةيةْة َاف ضية ؟ -- 
َاف بشيتيية ية ياطايةى نة ٖةَوو بٓةَاناْى َشؤظ بووْى تَيذاية ، ٖةَوو َشؤظةنإ -- 

ياطايةنة ية . َاف ياطايةنى ْةطؤِس و ِساطتةقيٓةية . بةيةى ػَيوة و بة يةنظاْى طةيش دةنات 
نؤَةَيَيو تايبةمتةْذى ثَيهٗاتووة نة بةٖايةنى تةواو بة بووْى َشؤظةنإ دةدات بةػَيوةيةنى 
طؼتى ، ْةى بة ػَيوةيةنى تايبةتى ، ئةَةؾ بةبَى دياواصيهشدٕ يةَْيوإ َْيش و ََي ، نةواتة 

ٖيض دياواصيةنى ْية يةَْيوإ دةوَيةَةْذ و ٖةراسةناْذا ، يةَْيوإ خَيضاْةناْيؼذا ، ضوْهة 
َاف تايبةت ْية بة نةطَيو و ئةو نةطةؾ وا بضاَْى نة ٖةَوو ػتَيو تةْيا َافى تايبةتى 

خؤيةتى ، بؤ ئةَةؾ ئةسنى طةسػاْى ٖةس تانَيهة نة َافى بةساَبةسةنةى بذات ، بةتايبةتى 
ئةو نةطاْةى نة ٖاورياْى ثَيهذةَٖيٓٔ ، ثَيياْواية نة تةْيا َاف بؤ َْيش ِسةخظاوة و ََييٓةؾ 

                                                        .نؤيًةى ئةوة ، بةاَلّ ئةَة دووسة ية ياطاناْى َاف 
                                                                                           َافى ٖاورياْى ضية ؟-- 
طةس ٖاورياْةنةت داْيؼت تؤؾ دابٓيؼى ، طةس ثَيهةْى . بؤ ثَيذاْى َافى ٖاورياْي ثَيويظتة -- 

تؤؾ ثَيبهةْى ، طةس طشيا تؤؾ بطشى ، ئةوناتة تؤ َافى ئةوت ثَيؼَيٌ ْةنشدووة ، بؤ ئةَةؾ 
ٍَ باسودؤخى ئةودابيت ْةى تةْيا بؤ ِسابواسدٕ و نةيف و  ثَيويظتة ية ٖةَوو ػتَيهذا يةطة

خؤػيةنإ ، بةَيهو ثَيويظتة ْاخؤػيةناْى ئةو ْاخؤػى تؤؾ بٔ ، ٖةسوةٖا ئةويؽ 
ال  بةٖةَاْؼَيوة ثَيويظتة ئةَاْة يةبةسضاو بطشَيت ، ئةَةؾ صياتش بة ٖاوناسى ٖةسدوو

                                                                                                                                                   .  دةنشَيت ْةى اليةى 
نةواتة خودا بؤ نةطاَْيهة نة ئةوإ خؤيإ . خودا َافى َشؤظةناْى داوةتة بةسدةطتى خؤيإ 

                                                                               .بؤ خودإ ، ْةى دووس ية خودإ 
َٓيؽ يةو بِشوايةداّ ، نة خودا َافةناْى خظتؤتة بةسدةطتى َشؤظةنإ خؤيإ ، ية ٖةَإ -- 

                                            .ناتيؼذا ئاصادى نشدووٕ ، بةاَلّ خؤيإ َافيإ ثَيؼَيًهشدووة 
َشؤظ ٖةس خؤى تاواْباسى ِساطتةقيٓةية بةساَبةس بة قؤسخهشدْى َافةنإ ، . بَيطوَإ -- 

ضوْهة َاف نؤَةَيَيو ياطاية و ٖةَوو َشؤظَيهى ريش ئةو ياطاياْة دةصاَْى ، نةواتة ئةَةؾ 
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                                   .دةطةِسَيتةوة بؤ ضؤْيةتى ئةو نةطةى نة ضؤٕ ية َافةنإ دةِسواَْى 
بوسدباس ، بةديذى تؤ دياواصيهشدٕ ية َْيوإ ِسةطةصى َْيشَى و ََي دا ، قؤسخهشدْى َاف ْية -- 

                                                                                      يةاليةٕ ِسةطةصى َْيشيٓةوة ؟
ئةّ ِسؤرطاسةى نة ئَيُةى تَيذائ و ًَُالَْيى تَيذا دةنةئ ، دةبيٓني َافى ِسةطةصى ََييٓة -- 

صةوتهشدْى َافى ِسةطةصى ََييٓة ، قؤسخهشدْى َافة يةاليةٕ . يةْاو َافةناْذا ػاسدساوةتةوة 
ٖةَوو نات ِسةطةصى ََييٓة بة ضاوَيهى تش طةيش دةنشَيت يةاليةٕ ِسةطةصى . ِسةطةصى َْيشيٓةوة 

                        .َْيشيٓة ، بةاَلّ ئةوة ََييٓةنأْ نة ٖةَوو نات طشْطى بة َْيشيٓةنإ دةدةٕ 
ثَيتواية نة ِسةطةصى ََييٓة َافةنإ ثَيؼَيٌ بهات ، طةس ٖاوػاْى ِسةطةصى َْيشيٓة َافةناْى -- 

                                                                                                            ثَيبذسَيت ؟
ٖةَوو نات ِسةطةصى َْيش َافةنإ صياتش ثَيؼَيٌ دةنات ْةى ِسةطةصى ََى ، ئةوةؾ . ْةخَيش -- 

َاف ثَيهٗاتووة ية نؤَةَية . بةٖؤى يةبةسضاو ْةطشتٓى َافةناْة يةاليةٕ ِسةطةصى َْيشةوة 
ياطايةى نة ثَيويظتة ِسَيضيإ يَيبطريَيت ، ضوْهة َاف ػتَيو ْية بتواْشَيت بة َشؤظةنإ 
ببةخؼشَيت ، يإ باصسطاْى ثَيوة بهشَى ، بةَيهو نؤَةَية ياطايةنة تايبةتة بة َشؤظ و ٖيض 

نةطَيهيؽ َافى ئةوةى ْية دةطتهاسى بهات ، ئةّ دةطتهاسيهشدٕ و باصسطاْي ثَيهشدْةؾ صياتش 
                               .يةالى نةطة دةوَيةَةْذةنإ و  بَى ئةصَووْةناْةوة طةسضاوة دةطشَيت 

نةواتة ئةوة ئةسنى َٔ و تؤية ، نة بةو ناسة ٖةَيبظتني ، تا بتواْني رياَْيهى يةنظإ بؤ -- 
                                                                                   .ٖةَوو َشؤظةنإ بطَيِشيٓةوة 

ٍَ ئةو ِسايةى تؤداّ --  ريإ تةْيا بؤ نةطاَْيو دسووطت ْةبووة تا بة . ِساطتة ، َٔ يةطة
واتة تؤ ضةْذة يةطةس . ئاسةصووى خؤيإ طوثى يَيجِش بهةٕ ، بةَيهو بؤ تؤؾ و بؤ ئةواْى تشيؼة 

َافةناْى خؤت طووسى ئةوةْذةؾ طووس بة يةطةس َافةناْى خةَيهى تش ، ضوْهة َافةناْى 
ريإ بة تةْيا بؤ تؤ ْية يإ بؤ نةطاَْيو دسووطت ْةبوو ، بةَيهو َافةنإ بؤ َٓيؽ و بؤ  

                                                                            .َاف بؤ طؼتَيتية . ٖةَوو نةطَيهة 
ئةى بؤ يةنظاْى َافى َْيوإ نةَئةْذاََيو و نةطَيهى تش نة الػةى بَى نةَونوِسية ، دةَيَيى -- 

                                                                                                                  ضى ؟
ياطاناْى َاف تةْيا َشؤظة يةؾ طاغةنإ ْاطشَيتةوة ، بةَيهو ٖةَوو َشؤظَيو دةطشَيتةوة -- 
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ٖةتا طةس ػَيتيؽ بَيت يإ ْةخؤؾ و نةَئةْذاَيؽ بَيت ، َافةناْيؽ بةصؤسى يةطةس بٓةَاى 
ئاصادى و طؼتيةتى و ريإ نشدٕ بة ػَيوةيةنى دادثةسوةساْة وةطتاوٕ ، ضوْهة ئةَاْة ٖؤناسى 

َاف ثَيذإ تةْيا بشييت ْية ية ٖةْاطةدإ و بةغ ، بةَيهو بشيتيية ية . طةسةنني بؤ َاف 
ٖةَوو ياطاناْى بووٕ بة َشؤظ ، نةواتة ئاصادى و دادثةسوةسى و ريإ بؤ ٖةَوو نةطَيهة ، 

ئةَةؾ ية ناتَيهذا نة ئاصادى ْةبوو يإ دادثةسوةسى ْةبوو ئةوا رياْيؽ بووْى ْابَيت ، نةواتة 
يَيشةدا َافيؽ بووْى ْابَيت طةس ئةّ تَيطة طشْطاْة بةػَيوةيةنى نشداسى بووْيإ ْةبَيت ية 

واَلتذا ، نشداسى دسووطت و ِساطتةقيٓة بووْى َافةنإ دةسدةخات ، ْةى ِسةَض ، دَيبةدَيهشدْى 
ٖةَوو ئةَاْةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ نشدةوةى طةسنشدةنإ ، ضوْهة طةس طةسنشدةنإ بووْى ئةو 
َافاْة يةبةسضاو بطشٕ ، ئةوا بضونةناْى ْاو دعانيؽ ْاتوأْ ئةو َافاْة ثَيؼَيٌ بهةٕ ، ئةو 
َافاْةؾ يةثَيٓاو َاْةوةى َشؤظ و ثاساطتٓى َشؤظ طةسياْٗةَيذاوة ، ضوْهة َشؤظ طشوػتى وا 
ِسةخظاوة نة صيٓذةوةسَيهى ئاسةصووباصة ، ئةَةؾ صياتش بؤ َاْةوةى خؤى ئةو دؤسة ِسةفتاساْة 
. ثةيِشةو دةنات ، ٖةَوو ئةو نَيؼةو ًَُالَْيياْةؾ وايهشدووة نة َافةناْى َشؤظ بؼَيوَيٓشَئ 
ئةَةؾ صياتش بةٖؤى ئاسةصووةناْى َشؤظ بؤ َوَيهذاسى و اليةْى َادى و ثؤطت وثًةى بةسص 

ئةَةؾ . ئةو ثَيؼَيًهاسياْة طةسٖةَيذةدةٕ نة ئةَاْةؾ صياْطةيةْةسٕ بة َافةناْى َشؤظ 
                                                       .دةبَيتة تَيهذاْى َافى ٖةَوو َشؤظةناْى ْاو دعاى 

بوسدباس ، َٔ ثَيُواية نة يةنَيهيرت ية َافةناْى َشؤظ ، ئةوةية نة ٖةَوو نةطَيو طضاواسى -- 
                                                                                                   .ػوَيٓى دةطةاَلتة 

ٖةَوو نةطَيو َافى ئةوةى ٖةية نة دةطةاَلت بطشَيتة دةطت ، ٖةسوةٖا بؤ ٖيض . دواْة -- 
 . نةطَيو ْية نة دةطةاَلت بؤ خؤى داطري بهات و يةثَيٓاو بةسرةوةْذيةناْى خؤيذا بةناسيبَٗيَٓى 

                             نةواتة بة ديذى تؤ ، ريإ بةبَى َاف و ئاصادى َاْاى ضى دةطةيةَْيت ؟-- 
ريإ بةبَى َاف و ئاصادى َاْاى ئةوةية نة تؤ تةْيا يةػَيوةدا َشؤظى و يةِسووى -- 

ٍَ ئارةَيةناْى تش ، نةواتة  تايبةمتةْذيةناْيؼةوة تؤ ئارةَيَيهى و ٖيض دياواصيةنت ْية يةطة
َشؤظ ٖيض ناتَيو بةبَى ئاصادى ْاتواَْيت ببَيت بة خاوةْى خؤى ، ضوْهة ريإ و ئاصادى دوو 

                           .بٓةَاى ثةيوةطت بة يةنٔ و ْاتةواوى يةنَيهيإ نؤتايى بةويرت دةَٖيَٓيت 
بة ٖةَإ ػَيوةؾ طةس ئاصادى ٖةبوو ، بةاَلّ رياْى . طةس ئاصادى ْةبوو ئةوا رياْيؽ بووْى ْية 
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تانةناْى ْاو دعاى ية ْاخؤػيذا بوو ، ئةوا ئاصاديؽ تةْٗا بة ْاو بووْى ٖةية و بةغ ، نةواتة 
ثَيويظتة َافةناْى َشؤظ نة ية نؤَةَيَيو ياطا ثَيهٗاتووة ، ية بةسضاوبطريَئ ، ضوْهة ثَيذاْى 

َاف تةْٗا بشيتى ْية ية خةوتَٓيهى ئاصاد و ئاساّ بؤ َشؤظ ، بةَيهو بشيتيية ية ثَيذاْى رياَْيهى 
تةواو و بَى نةَونوِسى ، ئةَةؾ دادثةسوةسية بةبَى دياواصى ، ٖةسوةٖا ثَيذاْى ئاصاديةناْى 

طةس ئةَاْةؾ . َشؤظة بؤ رياَْيهى طوجناو ، ئةوناتةؾ دةتواْني بًََيني َاف بووْى ٖةية 
                               .ْةبووٕ ، ئةوا ْاتواْني بِشياس بذةئ نةوا َافةناْى َشؤظ بووْى ٖةية 

َشؤظ تةْيا بؤ ثاساطتٓى الػةى خؤى ٖؤػى ثَيٓةدساوة ، بةَيهو بةصؤسى بؤ ٖاواَلتياْى ْاو 
ٖؤػى َشؤظ دياواصة ية ٖؤػى صيٓذةوةساْى تش ، ٖةسبؤيةػة َشؤظ ثَيويظتة . دعانةنةيةتى 

بؤ طاتَيهيؽ بَيت فهش ية خؤى بهاتةوة ، ٖةسضةْذة صيٓذةوةساْى تش ْاتوأْ فهش بهةْةوة ، 
                                                    .بةاَلّ بةٖؤى ٖةطتةناْيإ ثاسَيضطاسى يةيةنرت دةنةٕ 

                                                         .بوسدباس ، ثَيويظتة منوْةيةى بَٗيٓيٓةوة يَيشةدا -- 
                                                                                        ض منوْةيةى ، فشووصة ؟-- 
                       .منوْةيةى يةطةس ئارةَية نَيويةنإ و ضؤْيةتى ثاسَيضطاسيهشدْيإ ية يةنرت -- 
                                                        .َٔ ئةو منوْةية دةَٖيُٓةوة . صؤس باػة فشووصة -- 

ٍَ بةضهةنةيذا تووػى َةتشطى دةبَيت ، ئةوا ثَيؽ ثاساطتٓى خؤى  ناتَيو ئارةَيهى نَيوى يةطة
                                                                  .ٖةوَيذةدات ثاسَيضطاسى ية بةضهةنةى بهات 

ًََيِ . َٓيؽ منوْةيةنى ئاوٖاّ بؤ ئةوة طةسةى بوو --  ئايا ئةو تايبةمتةْذية  ية : تاوةنو ب
                                                                                             َشؤظذا بووْى ٖةية ؟ 

ئةو تايبةمتةْذية نةَرت ية َشؤظذا بووْى ٖةية ، ٖةسضةْذة َشؤظ خاوةْى ٖؤػَيهى فشاواْة -- 
طةس ئةّ . و تواْاى فهش نشدْةوة و بِشياسداْى ٖةية ، بةاَلّ ئةو تايبةمتةْذية دَيبةدَى ْانات 

َةتشطية تووػى َشؤظ ببَيت ، بَيطوَإ ٖةوَيذةدات ثَيؽ َٓذاَيةنةى ثاسَيضطاسى ية خؤى بهات 
                                                   .، نةواتة يَيشةػذا َافى َٓذاَيةنةى خؤى ثَيؼَيًهشدووة 

ٍَ باػرتة بؤ بةسطشيهشدٕ ية خؤى ية  فشووصة ، دِسى ٖةسضةْذة ْاوى بةدْاوة ، بةاَلّ ية طو
َشؤظ ٖةَوو َافَيهى ٖةية بةثَيى ئةو ياطاياْةى نة ية َافذا ٖاتووٕ ، . بةساَبةس َشؤظذا 

بةاَلّ َشؤظ خؤى ٖؤناسة بؤ ثَيٓةداْى َافةنإ بة خؤى ، ضوْهة ناتَيو نة دةصأْ نةطَيو 
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َافةناْى َشؤظى ثَيؼَيًهشدووة ، يةبشى ئةوةى بةسةْطاسى ببٓةوة و طٓووسى بؤ دابَٓئ ، بةَيهو 
دةبٔ بة ثاَيجؼتى و بةسطشى يَيذةنةٕ ، ئةَةؾ وايهشدووة نة ْةتواَْيت ٖةّ خؤى و ٖةّ 

                                                                      .نةطاْيرتيؽ بة َافةناْى خؤيإ بطةٕ 
                                   .نةواتة َشؤظ خؤى ٖؤناسى ْةبووْى َافةناْة يةبةساَبةس خؤيذا -- 
ٖةَوو تانَيو يةْاو دعانذا َافى تايبةتى خؤيةتى نة ئةو ياطاياْةى نة يةَافةناْى َشؤظذا -- 

ٖاتووٕ بؤى فةساٖةّ بهشَئ ، ئةَةؾ صياتش بةٖؤى نةطاْى بَى ئةصَووْةوة ْاتواْشَيت 
                                                                            .َافةناْى خؤى بؤ فةساٖةّ بهشَيت 

طةس ٖات و . ٖةَوو نات بؤ داٖاتووى دعاى بِشواْة ، ْةى بؤ داٖاتووى خواسدٕ و بةسرةوةْذى 
تؤ بة تةْٗا فهشت ية َافةناْى خؤت نشدةوة ئةوا ْة ثَيى دةطةى و ْة دةػتواْى َافى 

ْةوةناْت دابيٓبهةى ، ضوْهة ِسواْني ية بةسرةوةْذى طؼتى دةتواَْيت َافة تايبةتيةنإ دابني 
بهات و بةسطشيإ يَيبهات ، ٖيض نةطَيو ْاتواَْيت َافى نةطَيهي تش نةّ بهاتةوة ، تةْاْةت 

دةطةاَلتيؽ ، ضوْهة ٖةس نةطَيو نة ية واَلتَيو يةدايو دةبَيت َافى تايبةتى خؤيةتى نة ئةو 
َافاْةى ثَيبذسَيت و بةضاوَيهى ِسَيضةوة يَيى بِشواْشَيت ، ٖيض نةطَيهيؽ َافى ئةوةى ْية َافى 
نةطَيهي تش بؤ بةسرةوةْذيةناْى خؤى بةناسبَٗيَٓى تةْاْةت دةطةاَلتيؽ ْاتواَْيت ئةوة بهات 

          .طةس ٖات و تووػى باسطشريؽ بوو ، بةتايبةتى ية ِسووى ئابووسى و طياطى و ِسؤػٓبريى 
بة ديذى تؤ دةطةاَلت ْابَيت َافى َشؤظةنإ نةّ بهاتةوة ، طةس واَلت تووػى باسطشرى -- 

                                                                                                    ئابووسيؽ بؤوة ؟
ثَيويظتة دةطةاَلت ثَيؼرت فهش يةو باسطشرياْة بهاتةوة نة تووػى واَلت دةبَيت ية . بةَيَى -- 

ناتَيهى ضاوةِسوإ ْةنشاودا ، ٖةس ناتَيهيؽ دةطةاَلت َافى تانةناْى بةناسَٖيٓا بؤ َاْةوةى 
خؤى يإ بؤ ئةو باسطشرياْةى نة بةطةس واَلتذا ٖاتووٕ ، ئةوا َافى تانةناْى ثَيؼَيًهشدووة و 

تاواَْيهى طةوسةى ئةجناَذاوة  ، ئةَةؾ تاواَْيهة بةساَبةس بة َافى ٖةَوو َشؤظَيو ، ْةى 
طةس بة خؤػى بَيت يإ بة ْاخؤػى ، َافى ٖةَوو نةطَيهة ية واَلتةنةى خؤيذا . تانة َشؤظَيو 

                                                                                          . داواى َافى خؤى بهات 
                                                                                             .با ئةَة بةغ بَيت -- 
                                                                                                             بؤضى ؟-- 
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صؤس بةداخةوة نة َشؤظ خؤى ٖؤناسى . ئةوةى ٖةبوو دةسباسةى َافةناْى َشؤظ صاْئُ -- 
ثَيٓةداْى َافةناْى خؤيةتى و ٖةس خؤػى ٖؤناسة بؤ ْةٖاتٓة ئاساى رياَْيهى ئاصاد و دادثةسوةس 

، ئةَةؾ صياتش بة ٖؤى َشؤظى دووِسوو و خؤفشؤػةوةية ، بةتايبةتى ئةو َشؤظاْةى وةٖا 
خؤيإ ْيؼاْذةدةٕ نة ثانٔ و باغ ية بةسرةوةْذيةناْى َشؤظ دةنةْةوة ، بةاَلّ ية رَيشةوة بؤ 

                    .خؤياْى بةناسدةَٖيٓٔ و طؼت بةسرةوةْذيةنإ ٖةَيذةدةْة ْاو نؤػى خؤياْةوة 
                                                                              .َٖيؼتا َاوة تَيبطةيت ، فشووصة -- 
                                                                                                             ؟ َٖيؼتا-- 
َٖيؼتا ، ضوْهة طةس واْةباية َٖيؼتا َٔ و تؤ بةَؼَيوةية ْةدةبووئ و يةْاو . بةَيَى -- 

                                                                             .طؤِسطتاَْيهذا طفتوطؤَإ ْةدةنشد 
                                                 ئةى يةنوَى طوَيِ طشتبا ، تاوةنو بضامن َافةنإ ضني ؟ -- 
                   .    َافةنإ يةئامساْةوة ٖاتٔ بةسةو صةوى ، ية ٖةوايةنى ثانةوة بةسةو ٖةوايةنى ثيع -- 

ئَيُة يةوناتةدا طةسقاَيى دابةػهشدْى بةدَيُاوى باوباثريامنإ بووئ و ئاطاداس ْةبووئ ية 
ئةوناتةى نة طاَلوى يَيُاْهشد ئَيُة تةواو ببوئ ية دابةػهشدْةنةى خؤَإ ، ضاوةِسَيى . ٖاتٓى 

                        .   نِشياسى مشةنةنامنإ بووئ و َٖيؼتا بشا طةوسةنةمشإ بةَةى ْةصاْيوو 

يةْاو نةالوةنة ٖاتيٓة دةسةوة و طاَلوَيهى طةسممإ ية نؤيهةداسى ثريى ٖةواسطةنة نشد و 
ئَيُةؾ خؤَإ بة طةس بةسص . َاَيئاواييُإ يَيهشد ، بةاَلّ ٖيض وةاَلََيهى ئَيُةى ْةدايةوة 

طؤصة نؤْةنةى . ْيؼاْذةدا ، بةاَلّ طةس بةسصى ئَيُة تةْٗا بة ِسةَض بوو ْةى بة نشدةوة 
باثرييؼُإ يةْاو نةالوةنة ػهاْذبوو ، ضوْهة باثرية َاَيئاوايى ية ريإ نشدبوو ، ئةَةؾ بؤ 

                                                                                                                    . ئةوة بوو تا داثرية بة ئاناسةنامنإ ْةصاَْيت 
بةاَلّ . َافةناْى خضّ و نةغ و ناس تةْٗا يةَْيوإ ئَيُةدا نؤتايى ثَيٗات ، ئةويؽ بة َْٗيٓى 

َاف خؤي بة َْٗيٓى ِساصيٓةبوو ، بةاَلّ ئَيُة ٖةسضؤَْى بَيت ًَهةضى فةسَاْةناْى خؤَامنإ 
نشد ، ئةويؽ بةبَى دةْطى َايةوة و ضاوةِسَيى بشا طةوسةنةَاْى دةنشد تا بَيتةوة و ْاِسةصايى 

                                      .   ْةَابوو بؤ ٖاتٓةوةى ، ئَيُةؾ تشمسإ يَيٓيؼتبوو  خؤى ثَيبًََى ، بةاَلّ َٖيؼتا صؤسي
ناتةنإ بؤ ئَيُة صؤس صوو تَيذةثةِسئ ، ناتزََيشَيو ببؤوة ضشنةيةى ، ئَيُةؾ ضاوةِسَيى 

ئَيُةؾ . ئاصاسدإ بووئ يةطةس نشدةوةنةَإ ، ضوْهة َْٗيٓى ببؤوة ثَيؼَيًهاسى َافةنإ 
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خؤَإ بة َشؤظى ِساطتةقيٓة ية قةَيةّ دابوو ، ٖيض نةطَيهيؽ بؤى ْةبوو بَيتة ِسيضةناْى ئَيُة 
                                                           .و خؤى بة ٖاوػاْى ئَيُة بضاَْى 

 

 

ناتةنةؾ دةَةو ئَيواسة بوو ، . بوسدباس يةدواى ئةّ باطة َاَيئاوايى ية فشووصة نشد و ِسؤيؼت 
                                               .ئةوةْذةى ْةَابوو تيؼهى خؤس بة يةنذاسى دياس ْةََيَٓى 

بؤية ية دَيطةى خؤى .  فشووصةؾ ئةوةْذة َاْذوو ببوو دةتوت تاصة ية نؤَيةثؼتى ٖاتؤتةوة 
ئةجماسة طوَيى بة دةْطى تةيشةنإ و ٖاػةى داسةنإ ْةدا . يةْاو طؤِسطتاْةنةدا خةوى يَيهةوت 

ٍَ بوو  خةوَْيو نة تةْٗا . ، ية َاْذوويةتيإ خةوى يَيهةوت و تووػى خةوَْيهى قو
يإ دةبوو بة َايةى خؤػشاَيى ، يإ ئةوتا ْةطبةتى دةَٖيٓا و . ِسوويذةنشدة ٖؤػة َاْذووةنإ 

ٍَ دةنشد                                                                            .تةْاْةت ئةو خةوةػى ىَل تا

صؤسبةى ناتةنإ ئةو خةوْاْة بؤ فشووصة دةبووٕ بة َايةى خؤػشاَيى ، بةاَلّ ناتَيو نة 
بةخةبةس دةٖات ئةوا ْاخؤػى و بةدبةختيةى ِسووى تَيذةنشد نة بؤ ضةْذ ِسؤرَيو بَى ٖيواى 

 (ئةخٓاتووٕ)ئةَةؾ ٖةَإ خةوٕ بوو نة نؤيًةناْى طةسدةَى فريعةوٕ . دةنشد ية ريإ 
دةياْبيٓى ، ٖةس يةثَيؽ وةدةسنةوتٓى خؤسيؽ دةبوو ٖةَوو تاوَيشة طةوسةنإ بطةيةْٓة 

 . فشووصةؾ ٖةَإ نؤيًة بوو ، بةاَلّ نؤيًةيةى يةطةسدةَى تاصةطةسيذا . يووتهةى ٖةسةَةنإ 
ئاخؤ دةبَيت ئَيظتا ض خةوَْيو . فشووصة خةوتووة و يَيوةناْيؼى صةسدةخةْةيإ ثَيوةدياسة 

ئاخؤ دةبَيت ض خؤػبةختيةنى ئةفظووْاوى خؤى ْيؼإ . بووبَيتة َيواْى ديٗاْة ْادياسةنةى 
َةطةس ئةو ئةطتَيشة صؤساْةى نة ية ػةودا دةدةسةوػَيٓة ِسووْانيةنةيإ ية خؤس . دابَى 

                                           .وةسْةطشتووة ، َةطةس َاْط ْةبؤتة ْوَيٓةسى ية ػةوةصةْطذا 
مشؼَيشَيهى ئاطشيٓى بةدةطتةوة بوو . فشووصة يةّ خةوة تاَيةيذا ، نةطَيو ٖاتبؤوة ْاو خةوْى 

فشووصةؾ يةبشى طشيإ و ٖاواس ، صةسدةخةْة دةٖاتة . نة دةّ دةّ دةيهشد بة وسطى فشووصةدا 
ئةَةؾ َاْاى ئةوة بوو نة فشووصة يةّ رياْة بَيضاس ببوو ، صؤس ئاسةصووى ية . طةس يَيوةناْى 

َشدٕ بوو ، ئاسةصووى يةوة بوو نة يةثِش َاَيئاوايى ية ريإ بهات و سةوت بةسد بة ثؼتى رياْذا 
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رياَْيو نة ئةَة تاّ و ضَيزةنةى بَيت ، دةبَى ض خؤػيةنى بؤ فشووصة ٖةبَيت ؟ تةْيا . بذات 
                                                             .ية داوانشدْى ئاسةصووى ثِشوثوض ٖيضى تش ْية 

فشووصة نةوتبؤوة ْاو خةوَيهى قوَيةوة ، دةتووت ٖةسطيض داسَيهى تش بةخةبةس ْايةتةوة ، 
يةَال بؤ ئةوال خؤى ٖةَيذةطوِساْذ ، ناتزََيشَيو يةطةس نةيةنةى ِساطت و ناتزََيشَيهيؽ يةطةس 

ٍَ ٖةس ٖةَيظوِساَْيهذا صياتش صةسدةخةْةى دةٖاتة  نةيةنةى ضةخ خؤى ٖةَيذةطووِساْذ ، يةطة
                                             .طةس يَيوةنإ ، يةْاو طؤِسطتاَْيهى ئاساّ و دووس ية دةجناَيى 

طةيشى نشد ، ئَيظتا ناتى بةياْية و ئةوةْذةى ْةَاوة ِسؤر طةس . فشووصة بةخةبةسٖات 
. وةدةسَْى ، توَةص يةبةس َاْذوويةتيإ بةدسَيزايى ػةو ية خةودا بووة تا طجَيذةى بةيإ 
. طةيشَيهى داسةناْى نشد و خةوْى ئةّ ػةوى بة فهش ٖاتةوة ، بؤية نةوتة ْاو طوَاْةوة 

                        طوَاْةنةػى ئةوةبوو ، ئايا دةبَيت يةْاو الدَييةنة ٖيض ػتَيو ِسوويٓةدابَى ؟ 
َٖيؼتا فهشى ية ْاو خةوْةنةدا بوو ، دةتوت َٖيؼتاؾ ٖةس ية خةوْةنةداية و يةخةو 

ٖةَيٓةطتاوة ، يةو ناتةػذا نؤَةَيَيو ثةَية ٖةوسى ضًَهٔ بةسى ئامساْيإ طشتبوو ، ْاوة ْاوة 
دةياْضشيهاْذ و َووى طةسى فشووصةيإ طشر دةنشد ، بةاَلّ فشووصة ئةوةْذة بَى ٖيوا ببوو ية 

بؤية بةسة بةسة ٖةْذَيو ية . ريإ نة ثَييوابوو ٖةسطيض ْاتواَْيت يةْاو رياْذا طةسنةوتوو بَيت 
ِساطتيةناْى بؤ دةسدةنةوتٔ ، بؤية فشووصة يَيشةدا ػتَيهى بؤ دةسنةوت ، نة َاوةيةى بوو يةْاو 

ية دواداسدا يةطةس ٖؤػى فشووصة تؤَاس بوو ، تؤَاسةنةؾ . ٖؤػى فشووصةدا دةٖات و دةضوو 
دةيووت ؛ تةْيا ػتَيو نة ية ئاصادى ثرت ثَيويظتى بة خوَئ بَيت يةْاو ديهتاتؤسةنإ ، 

ريإ بة ٖيض ػَيوةيةى بةبَى دادثةسوةسى ئاساّ ْابَيت ، طةس واَلتَيو دادثةسوةسى . دادثةسوةسية 
تَيذا ْةبوو ئةوا واَلتَيهى ديهتاتؤسية و ضاوةِسَيى باػبووْى ْانشَيت تةْيا بة طؤِساْى 

                                                                                           .ناسبةدةطتةنإ ْةبَيت 
يَيشةدا فشووصة ثشطياسى ية خؤى نشد ، ضوْهة نةطَيو ْةبوو يةالى تا ئةّ ثشطياسةى يَيبهات ، 

                                                                  بؤية وتى ؛ فشووصة ئايا دادثةسوةسى ضية ؟ 
                                                                                         .وةاَلَى خؤى ْةدايةوة -- 

دواتش بةخؤى وت ؛ فشووصة تؤ صؤسبةى نًتووسةناْت بيٓى و صؤسبةى واَلتةناْت بيٓى ، بةاَلّ 
 .َٖيؼتا َاوتة فَيشى صؤسبةى ػتةنإ بيت ، ضوْهة َشؤظ ٖةسضةْذة صاْا بَيت َٖيؼتا ْةصاْة 
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                                                                        .ٖةَوو ْةصاَْيهيؽ بةػى خؤى صاْاية 
                                    .بؤ ئةّ وةاَلَى ئةّ ثشطياسةؾ ، فشووصة ِسووى نشدة نَيًى طؤِسةنإ 

                                                 ئةواْيؽ وتيإ ؛ فشووصة وةاَلّ بذةوة دادثةسوةسى ضية ؟
فشووصة صؤس دةتشطا ية . ئةوةْذةى نة ية دادثةسوةسى طةيؼتووّ وةاَلَتإ دةدةَةوة -- 

                                                                                           .باطهشدْى دادثةسوةسى 
دادثةسوةسى بشيتيية ية ياطايةنى ِسةوػتى نة يةْاو ٖؤػى ٖةَوو َشؤظةناْذا طةسٖةَيذةدات و 
دةسووْى َشؤظةنإ دةٖةرَيَٓيت ، بشيتيية ية ثَيذاْى َاف بة ػَيوةيةنى ِساطت و دسووطت نة 

ٖةَوو َشؤظةنإ بةيةى ػَيوة و بةيةى ضاو طةيش بهات ، ئةَةؾ دياواصى ْية ية َْيوإ 
نةطَيهى نةّ ئةْذاّ و نةطَيهى تشدا ، ضوْهة دادثةسوةسى تةْٗا بؤ نةطاَْى ْية نة بة الػة 

بؤ . ضوْهة تةواوةناْيؽ يةْاخذا نةّ ئةْذأَ . تةواوٕ ، بةَيهو بؤ ئةواْةػة نة ْاتةواوٕ 
ئةَةؾ بضأْ ، ئةوةى نة خؤى بة ػَيتةنإ و نةّ ئةْذاَةنإ دةَٖيَٓيتة ثَيهةْني ، ئةوا خؤى 
ٖةّ ػَيتة و ٖةّ نةّ ئةْذاَة ية ٖؤػذا ، نةواتة دادثةسوةسى بؤ ٖةَوو َشؤظةنإ وةى يةنة 

ٍَ نةطَيهى تةواودا ية ثَيذاْى  ، ٖةتا نةطَيهيؽ نة تةْيا ٖةْاطة بذات دياواصى ْية ية طة
َافةنإ ، ئةواْيؽ َافى ئةوةيإ ٖةية نة ية داّ و دةصطاناْى دةوَيةتذا ناسى خؤيإ بهةٕ ، 

ضوْهة ديانشدْةوةى ئةوإ ية نةطاْى تش ئةوا بة ٖيض ػَيوةيةى ْاضَيتة بواسى 
دادثةسوةسيةوة ، َشؤظى دادثةسوةس ٖةَيؼة دَيظؤصة و ثاناْة دةنات ية ناس و فةسَاْةناْيذا ، 

يةتةى ئةَةػذا بةسرةوةْذى نةطاْى تش يةبةس ضاو دةطشَيت و ٖةَوو ػتةنإ بةتةْيا بؤخؤى 
              . قؤسخ ْانات ، نةطى دادثةسوةس ٖةَوو نات ضَيز ية خؤػى نةطاْى تش وةسدةطشَيت 

ََيشوويةنإ ٖةسضةْذة ْةصاْيؽ بٔ ، بايى ئةوةْذة دةصأْ نة نةػى صطتإ و ٖاوئ ضؤْة ، 
ٖةسضى فةسَاْى ٖؤصةنةياْة بة ٖاوناسى يةنرت ئةجناَى دةدةٕ و ٖةسيةنة ناسى خؤى ئةجناّ 
دةدات ، واتة خؤ بةيةنرتةوة طشَى ْادةٕ بؤ ِساثةِساْذْى ناسةناْيإ و بةبَى يةنرت ناس ْةنةٕ ، 

ٖةس بةيةنةوةٕ يةناتى خواسدْى بةسوبوَى نؤنشاوةػيإ يةناتى صطتاْذا ، ئةَةؾ َاْاى 
ئةوةية نة دادثةسوةستشئ صيٓذةوةسٕ و تةْاْةت َشؤظيؽ ْاتواَْيت بطاتة ئاطتى دادثةسوةسى 

ئةوإ ، تةْاْةت طةوسةى ٖؤصةنةػيإ ْاتواَْيت يةّ ياطاية البذات و خؤى ديا بهاتةوة ية 
ئةوإ تش ، ضوْهة طةس طةسثَيضى بهات ئةوا ية ٖؤصةنة دةضَيتة دةسةوة و نؤتايى بة 
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ْيؼتطةنةى دةَٖيٓٔ ، ئةوةؾ صاْظتَيهة نة َشؤظ ثَيويظتة يةبةسضاوى بطشَيت و يةْاو ٖؤػى 
خؤيذا فهشى يَيبهاتةوة ، طةس ٖات و طةوسةيةى يةْاو ئةوإ ية ياطانإ اليذا و بةسدةواَى بة 

طةسثَيضيةناْى خؤيبذات ، ئةوا طةوسةى ٖؤص بة ْا دادثةسوةس و تاواْباس يةقةَيِ ْادةٕ ، بةَيهو 
خؤيإ بة ْادادثةسوةس يةقةَيةّ دةدةٕ ، ضوْهة ثَيياْواية نة خؤيإ ٖؤناسى ئةوةٕ نة ئةو 

طةوسةية ْادادثةسوةس بَيت ، ئةَةؾ بةِسووْى دياسة يةْاو َشؤظةناْذا ، بةاَلّ َشؤظةنإ 
بَيذةْطى يَيذةنةٕ ، ئةّ بَيذةْطيةؾ ٖؤناسة بؤ صياتش ثةهلاويؼنت بؤ ْادادثةسوةسى ، طةس 

طةوسةيةى يةْاو َشؤظةنإ ْا دادثةسوةس بوو ئةوا خؤى يةنةّ تاواْباسى ْادادثةسوةسى ْية ، 
طةس صوو . بةَيهو تاواْباسى يةنةّ دعانة ، ضوْهة خؤيإ ئةو ضاْظةيإ ثَيذاوة ْةى خؤى 

يةدرى ْةوةطتٓةوة ئةوا تاواْباس و ْا دادثةسوةسى طةستاثاى دعاى دةتةَْيت ، طةس 
بةسةْطاسيؼى ْةبٓةوة ئةوا ْةى دعانَيهى ْا دادثةسوةسة ، بةَيهو دعانَيهى بَيِشةوػتيؼة ، 

ئةَةؾ يةو ناتاْةدا دةسدةنةوَيت نة بةػَيهى صؤسى دعاى ٖةراسٕ و بةػَيهى نةّ 
دةوَيةَةْذٕ ، ٖةسوةٖا بةػَيهى خةوٕ بة ئاسةصووةناْياْةوة دةبيٓٔ و بؤيإ ْايةتةدى ، 

بةػَيهى تشيؽ بةبَى ئةوةى ئاسةصوويإ ٖةبَيت و ضَيزيإ بؤ ريإ ٖةبَيت ئةوا ٖةَوو ػتَيو 
بؤية ية ٖةَوو ناتَيهذا ، ٖةوَيذة بة ٖةراسى مبَيٓيتةوة ، ضوْهة . يةبةسدةَيإ ئاَادةية 

دةوَيةَةْذى طةوسةتشئ ِسيظوايية ، ئةَةؾ َاْاى ئةوةْية نة تؤ ٖيضت ْةبَيت و نةطاَْيهى 
تشيؽ ٖةَوو ػتَيهيإ ٖةبَيت يةْاو دعانذا ، بةَيهو َاْاى ئةوةية نة دةوَيةَةْذةنإ با 
واْةصأْ نة ِسَيضداسٕ يةْاو دعانذا ، بةَيهو ِسيظواتشئ نةطٔ يةْاو دعانذا ، بةاَلّ خؤيإ 

ٖةطتى ثَيٓانةٕ ، طةس بَيت و ئاسةصوويإ بؤ ٖةراسى صياتش بَيت وةى ية دةوَيةَةْذى ، ئةوا 
ٖيض تانَيهى دعاى بَيبةؾ ْابَيت ية ٖاتٓةدى ئاسةصووةنإ و نؤطجى ْايةتة بةسدةّ بةٖؤى 

دةوَيةَةْذةنإ ، ضوْهة ئةوناتة دةوَيةَةْذى بووْى ْاََيَٓيت و َشؤظةنإ تَييذا يةنظإ دةبٔ 
، دادثةسوةسى ياطاى دعانة ْةى ياطاي تانة نةغ ، دادثةسوةسى ياطاى ثِش بةٖاداس و طؼتيةتية  

                           .و ياطاى طشووػتى َشؤظة ، ْةى ياطاى دةطتهاسيهشاوى تايبةتى ِسؤراْةى َشظ 
ًَٔ ، ٖةَيؼة دةضةوطَيٓشَيٓةوة ، بةاَلّ يةنؤتاييذا  ئةو نةطاْةى نة بةدواى دادثةسوةسيةوة وَي

                                                                              . طةسبةسصى و دَيظؤصى بؤ ئةواْة 
ئةى نَيًةنإ ، ريإ فَيشيهشدّ نة ٖةسطيض ية تاوإ بَيذةْط ْةمب و ٖةسطيض ثَيٓةنةمن ، تا ية 
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دواِسؤردا ػةسَةصاس ْةمب و طشيإ بةسؤنِ ْةطشَيت ، بَيذةْط ْامب يةبةساَبةس ْادادثةسوةسى ، 
َةسز . ضوْهة ِسؤرَيو دَيت بةسؤنِ دةطشَى و ْاٖةَيوَيظتى َٔ ئاػهشا دةنات بةساَبةس بة خؤى 

ْية بةٖؤى دادثةسوةسى دةوَيةَةْذ مب بة َادة ، بةاَلّ َةسدة بةٖؤى دادثةسوةسى دةوَيةَةْذ 
مب بة ِسةوػت ، ئةَةؾ يةالى نةطاَْيو ٖةطتيجَيذةنشَيت نة دَييإ بؤ دادثةسوةسى دةطووتَيت ، 

ٖةَوو ناتَيهيؽ صؤسبةى َشؤظةنإ طًَذةنةْةوة ية دادثةسوةسى ، ئةَاْةؾ ئةواْةٕ نة 
بةٖؤى ْادادثةسوةسيةوة تواْيوياْة بطةْة ٖةْذَيو ية ئاَاجنة َاديةناْيإ ، ئةَةؾ ْةى 

ْادادثةسوةسية ، بةَيهو بَيِشةوػتى و بَى ٖوْةسي و ْاثانيؼة بةساَبةس بة دعاى ، نةواتة 
                                                          .ٖةسطيض ياطاناْى دادثةسوةسى ية خؤّ ْاػاسَةوة 

 ئةى َشؤظةنإ ، ئَيوة بؤضى َشدووٕ و ٖةسيةنة و ضةْذ ػؤقاوَيو صةويتإ داطرينشدووة ؟  -- 
                                          .بةاَلّ يةثِش يةنَيو ية نَيًةنإ دسصى دا . ٖيض وةاَلََيو ْةٖات 

فشووصة ْضيو بؤوة ، طةيشى ْووطشاوى طةس نَيًةناْى نشد و بؤيذةسنةوت نة ٖةسيةنةيإ 
                                                                                      .يةثَيٓاو ئاَاجنَيهذا َشدووة 

 ٖةْذَيهيإ يةثَيٓاو خانذا خؤيإ فيذا نشدبوو ، ئةَةؾ بةٖؤى بةسطشيهشدْيإ يةبةساَبةس 
دوورَٔ نورسابووٕ ، ضوْهة َشدْيإ ثَى باػرت بوو ية طةيشنشدْى دوورَٔ يةْاو خانةنةيإ ، 

يةتةى ئةَةػذا ية داٖاتوو تشطابووٕ ، تاوةنو بة ضاوَيهى ْضّ طةيشيإ ْةنشَيت ، ئةّ 
ٖةَيبزاسدْةػيإ بؤْى َةسطى يَيٗاتووة ، نةواتة ئةواْة دادثةسوةستشئ نةغ بووٕ نة يةثَيٓاو 

                                                                                    .خانذا َةسطيإ ٖةَيبزاسدووة 
يةطةس يةنَيو ية نَيًةناْى طؤِسطتاْة ضؤيةنة ْووطشابوو ؛ ريإ بؤ ئةو نةطاْة ثَيويظتة نة 

يةخةّ خاى و صَإ و خوَئ و ِسةوػتى ْيؼتُاْةنةيأْ ، ْةى طاَإ و ثادػايةتى و بة 
                                                                     . نؤيًةنشدْى ْيؼتُاْةنةيأْ 

يةطةس نَيًَيهى تش ْووطشابوو ؛ ٖةَوو ناتَيو ْادادثةسوةسى يةالى نةطاَْيو طةسضاوةدةطشَى نة 
 . يةطةسةوة دةطشئ ، بةاَلّ خةْذة ية ْاخياْذاية . ٖيض ْاصأْ و دةَيَئ صاْظتُإ ية ٖؤػذاية 

                                   .باطى داٖاتوو دةنةٕ ، بةاَلّ طَيِشاْةوةى ِسابشدوويإ ية بةسْاَةداية 
فشووصة بؤيذةسنةوت نة ، ثَيويظتة ِسابشدوو ثةْذى يَيوةسبطريَيت بؤ داْاْى بٓاغةيةنى ثتةو بؤ 
داٖاتوو ، ْةى طَيِشاْةوةى ياطا و َةسدة بَيبٓةَاييةناْى ِسابشدوو بهشَيٓة ْاوةِسؤنى ياطايةنإ 



92 
 

بؤ داٖاتوو ، ضوْهة داْاْى بٓاغةى داٖاتوو بة ٖةَإ ػَيوةى بٓاغةى ِسابشدوو ئةوا ثَيؼهةوتٔ 
ْية ، نةواتة ئةَةؾ ئاناسى نةطاْى ْادادثةسوةس و بَيئةصَووْة ، نةواتة دادثةسوةسى تةْٗا بؤ 

يةنظاْى ْية ية َْيوإ تانةناْى دعاى ، بةَيهو داِسػتٓى بةسْاَة و ياطاناْى واَلتيؽ ية 
ٍَ ئةوةػذا دادثةسوةسى ثةيووةْذى بة ٖةَوو رياْى َشؤظةوة  ئةطتؤى خؤى دةطشَيت ، يةطة

.                                           ٖةية و ْاتواَْيت ية ٖيض ناسَيهذا ْهؤَيى يَيبهات ، نةواتة دادثةسوةسى َاْاى ريإ دةطةيةَْيت 
ٖةسضى ية رياْذا ٖةبَيت و تةْٗا ٖةْاطةؾ بذات ثةيوةْذى بة دادثةسوةسيةوة ٖةية ، 

ثَيويظتة ية ٖةَوو ناسَيهيؼذا نةطى يَيٗاتوو ٖةبَيت ، ضوْهة نةطى ْاػاسةصا ْاتواَْيت ناسةنإ 
بة تةواوى بة ئةجناّ بطةيةَْيت ، طةس نةطى يَيٗاتوو ٖةبَيت ، تايبةت بة ٖةس ناسَيو ئةوا 

ناسةناْيؽ بةبَى نةّ و نوِسى بة ئةجناّ دةطةٕ ، ئةَةؾ دةبَيت نةطى يَيٗاتوو خؤى 
تةسخاْبهات بؤ فَيشنشدْى نةطاْى تشيؽ ، ضوْهة ريإ تةْيا بؤ ئةو دسووطت ْةبووة تا ئةو 

بتواَْيت بةتةْيا ئةو ثيؼةية بهات ، نةواتة دةبَيت نةطاْى تشيؽ فَيشى ناسةنةى بهات بؤ 
خضَةتهشدْى دعاى ، ئةَةؾ دادثةسوةسية ئةو ياطاية دادةَْيت بؤ فَيشنشدْى نةطاْى تش ، بؤ 

                                                                     .باػهشدٕ و بةسةوثَيؼةوة ضووْى دعاى 
فشووصة  َاوةيةى بَيذةْط بوو ، دواتش بةسةو اليةنى تشى طؤِسطتاْةنة ِسؤيؼت ، يةطةس نَيًى 

يةنَيو ية طؤِسةنإ ْووطشابوو ؛ رياْى ئاواسةيةى ٖةصاس خؤصطة بة رياْى ِسَيبةسَيهى دادثةسوةس 
فشووصة َاوةيةى ِساَا ، دواتش فهشى نشدةوة نة ئةَة بةدواى دَيظؤصى و ِسةوػت بةسصيةوة . 

ٌَ بووة و ْةطةيؼتؤتة ئاَاجنةناْى ، ئةَةؾ بةٖؤى ئةوةوة بووة نة نةطاْى تش ٖةَإ  وَي
يةَةػةوة فشووصة بؤى . فهشةى ئةويإ ْةبووة ، ئةَةؾ ٖؤناس بووة بؤ صوو َشدْى ئةو 

دةسنةوت نة دادثةسوةسى بة تةْيا ْاطات بة ئةجناّ ، بةَيهو بةٖؤى صؤسيٓةوة بة ئةجناّ دةطات 
، ٖةسوةٖا بةٖؤى صؤسيٓةوة صووتش َةبةطت و ئاَاجنةناْى دادثةسوةسى يةْاو دعانذا 

باَلودةبٓةوة ، نةواتة َشؤظ طؼتى تاواْباسة يةبةساَبةس دادثةسوةسى ، بةاَلّ ٖةَيؼة خؤى بة 
ِسَيبةسى دادثةسوةس ٖةسبؤية رياْى تاَية ، ضوْهة بةسرةوةْذى طةٍ . دادثةسوةس يةقةَيةّ دةدات 

دةخاتة ثَيؽ بةسرةوةْذى خؤى و نةطة ْضيهةناْى ، تةْٗا بة دةْطى نةطة ْضيهةناْى خؤى 
ْيؼتطةى بةِسَيوةبشدْى واَلتى بةدةطت ْةَٖيٓاوة ، بةَيهو صؤسيٓة نةطة دووسةناْى خؤى بووٕ 

ٍَ ئةوةػذا ثَيويظتة َاَةَيةيةنى دادثةسوةساْة  نة بشدووياْةتة طةس ئةو ْيؼتطةية ، يةطة
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ٍَ دعانذا بهات ، ئةطةس َاَةَيةى دادثةسوةساْة ْةبوو ، ئةوا ثَيويظتة ياطاى ضووْة طةس  يةطة
ْيؼتطةنةى ٖةَيبوةػَيٓشَيتةوة ، ضوْهة يةنَيو يةو ياطاياْةى نة طةياْوويةتى بةو ْيؼتطةية 

دادثةسوةسيؽ َةسز ْية تةْيا طوودى بؤ نةطَيو ٖةبَيت ، بةَيهو َةسدة . دادثةسوةسية 
                         .  ، نةواتة دادثةسوةسى طؼتية ْةى تايبةتى " طوودى بؤ طؼتيةتى ٖةبَيت 

 
ٍَ خؤيذا بهةوَيتة . فشووصة َاْذوو بوو ية قظةناْى  ٖةسبؤية ْاضاس بوو تةْٗا بةبَى دةْطى يةطة
                                                                              .طفتوطؤ ، ية تةْيؼت نَيًةناْةوة 

ٍَ خؤيذا نةوتة طفتوطؤ ، طفتوطؤيةنةؾ ئةَة بوو                                                  . يةطة
َٓيؽ . دادثةسوةسى يةثِش ٖات بؤ الَإ ، بةاَلّ يةثِش بةبَى ئةوةى ئاطاداسبني طاَلوى يَيهشدئ 

َٓذاَيَيهيؽ . يةو ناتةدا ية طةِساْذا بووّ بؤ دؤصيٓةوة ، بةاَلّ دادثةسوةسى ْةبوو تا بذؤصَةوة 
بةٖؤى َاَةَيةى دايو و باونيةوة طةسطةسدإ ببوو ، بةاَلّ دادثةسوةسى ْةبوو ية َٖيٓاْة دْياى 

دايو بةدواى ئاسةصووةناْى خؤيةوة بوو تا رياَْيهى ٖاوطةسى تش دسووطتبهات ، . ئةو َٓذاَيةدا 
باوى يةبةسدةّ ناْياوةنإ داْيؼتبوو ، يةالى ئةو  .بةاَلّ َٖيؼتا يةخةَى َٓذاَية نؤْةنةيذا بوو 

َٓذاَييؽ دةيووت َٖيؼتا ناتى َاوة بؤ ثَيذاضووْةوة ، . َٖيؼتا ٖيض َٓذاَيَيو يةدايو ْةببوو 
                                                       .َٓيؽ تا َاوةيةنى تش دةتوامن خؤّ ِسابطشّ يةبةس ضؤِساونةنإ 

دادثةسوةسى يةوالوة وةطتابوو بة صةسدةخةْةيةنةوة طةيشى دةنشدٕ ، بةاَلّ نةطَيو ْةبوو 
دايو و باوى بة ئاسةصووة تايبةتيةناْى خؤيإ . خؤى ثَي بٓاطَيَٓى و ٖؤناسةنةى بؤ باغ بهات 

         .   طةيؼنت ، َٓذاَييؽ بوو بة الو ، َٖيؼتا دادثةسوةسى صةسدةخةْةى يةطةس يَيوةنإ بوو 
ثاؾ َاوةيةى دةْط و باغ يةْاو دعانذا باَلو بؤوة ، الوةنةؾ ٖةواَيى ئةَةى بيظت و 

                                                                                                          .  ِسوويهشدة ضؤَيةواْى و ثشطياسى يةخؤى دةنشد 
          . باوى تاواْى نشد و دايهيؽ الطايى نشدةوة ، دواتش باوى دايهى تاواْباس نشد بةّ ناسة 

تاواْباسى ِساطتةقيٓة باوى دةسضوو ، بةاَلّ الوةنةؾ ئةَةى دةصاْى ، ضوْهة ثَيؽ ئةوةى 
                                                                                                                        .دادثةسوةسإ يةَة بهؤَيٓةوة ئةَةى صاْيبوو 

ثاؾ َاوةيةى الوةنة ٖةَيذساية ْاو بةْذخياْةوة ، بةاَلّ ئةو دصى ْةنشدبوو ، ٖةسوةٖا 
ٍَ ، الويؽ طةسةتا ثةيهةسى بؤ دايو دسووطتهشد و . ياطاناْيؼى ْةػَيواْذبوو  صيٓذإ بوو بة َا
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بةاَلّ دواتش باوى ٖةطتاية طةس ثَى و بةطةس ثةيهةسةنةدا ٖاواسيهشد . نِشْووػى بة باوى بشد 
الوةنة َاوةيةى فهشيهشدةوة و بؤيذةسنةوت ، دايو طةوسةتشئ ْيؼتُاْة ، ثشطياسنشدٕ . 

                                                                                         . طةوسةتشئ دةسواصةية ، ػهظتَٗيٓإ طةوسةتشئ فَيشطةية 
الوةنة َاوةيةى بَيذةْط بوو ، دواتش خؤى خٓهاْذ ، ضوْهة بةّ ياطاياْةى دادثةسوةسى 

يةنؤتاييذا دادثةسوةسى َشد ، . ِساصيٓةبوو ، بةاَلّ ٖؤناسى خؤ خٓهاْذْةنةى تا ئَيظتا ْةصاْشا 
                                      .    دواتش بةسة بةسة ئةواْيؽ َشدٕ و ية صةويذا نؤتاييإ ٖات 

ئةى خوداوةْذ ، َٔ يَيشة : فشووصة بة ضاوى ثِش ية طشياْةوة طةسى ٖةَيرِبى بؤ ئامسإ و وتى 
بشطيُة و تةيشةنإ ٖاتووٕ طةَةّ ثَيبهةٕ ، بةاَلّ طهى بشطيِ وةى صةْطي نًََيظانإ ْاوة ْاوة 

ئاطاداسّ دةناتةوة و ثَيُذةَيَيت بفِشة بةطةس يكى دسةختةناْةوة ، ية ٖةس ضًَة دسةختَيو 
طةاَليةى يَيبهةوة و بيدؤ ، بةاَلّ طةاَلنإ وةسيووٕ و صيٓذةوةسةنإ ٖةَوويإ خواسدووٕ ، ٖيض 

                                 . ػتَيو ْةَاوة تا بتوامن دَيٓةوايى بذةَةوة بة ٖؤػى َاْذووّ و طهى بشطيِ 
ٍَ تةيشةنإ نةوتبؤوة طفتوطؤ ، ٖةْذَيو ية باَيٓذة دِسْذةناْيؽ  نةطَيو يةوالوة يةطة
             .ْةياْذةَٖيؼت خؤػةويظتى خؤيإ بؤ يةى دةسبرِبٕ ، َٖيؼتا ناتى ْيوةِسؤ ْةٖاتبوو 

ثةميآْاَةى صةوى و ئامساْةنإ خؤى ْةخؼاْذبوو ، ضوْهة باسإ دةّ دةّ دةباسى و دةّ 
                                                                                      .دةَيؽ دةوةطتا 

 

 
فشووصة يةّ ْاوضةية ِسايهشد و طؤِسطتاْةنةى بةدَيَٗيؼت ، ِسوويهشدة ْاوضةيةنى بةسص نة 

بةطةس ٖةَوو الدَييةنةدا دةيِشواْى ، ية بةسصاييةوة طةيشى الدَييةنةى نشد ، بيٓى نة 
َشؤظةنإ طؼتيإ دياواصٕ ية فهشةى خؤػةويظتيذا ، ٖةْذَيو خؤػةويظتى دةنةْة ئاَاْر بؤ 

ًَٔ . َٖيٓاْةدى خةوْةناْيإ  ٖةْذَيهيؽ . ٖةْذَيهيؽ بة ِساطتى بةدواى خؤػةويظتيذا وَي
دةياْةوَيت خؤػةويظتى بؤ ػتةنإ دةسبرِبٕ ، بةاَلّ ْاتوأْ ، ضوْهة خؤػةويظتيةنة تةْٗا بة 

ٍَ ئاطاى يَيٓية ، بؤية ْاتوأْ بةو خؤػةويظتية بطةٕ نة خؤيإ َةبةطتياْة ،  قظةية و د
ٍَ ،  ئةّ خؤػةويظتيةؾ تةْيا بؤ  ٍَ خؤػةويظتيذاية ْةى د ضوْهة تةْيا ِسووخظاسيإ يةطة
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                                                                      . طةيؼتٓة بة ئاَاجنَيهى بَى َاْا و دووسة ية ياطاناْى َشؤظ بووٕ 
ثاػإ ثشطياسى ية دةوسوثؼتى خؤى نشد ، بةاَلّ ٖيض . فشووصة َاوةيةى فهشيهشدةوة 

     .َشؤظَيهى يَيٓةبوو تا وةاَلَى فشووصة بذاتةوة ، بةَيهو تةْيا نَيوةنإ يةبةسدةَى وةطتابووٕ 
ثشطياسى ية نَيوةنإ نشد ئايا خؤػةويظتى ضية ؟ ئايا خؤػةويظتى بؤ َشؤظ بووْة يإ بؤ 

                                                                                                              ئاَاْر ؟ 
نَيوةنإ طوَييإ ية فشووصة بوو ، بؤية ئةوإ ْةياْتواْى بةبَى دةْطى مبَيٓٓةوة ، بؤية دةْطَيو 

خؤػةويظتى : ٖاتة بةس طوَييةناْى فشووصة ، ئةو دةْطةؾ نَيوةنإ بووٕ نة بة فشووصةيإ وت 
                                                                                                                ضية ؟ 

                                                                                                                                                                                   .     ْاصامن -- 
     . خؤػةويظتى دَيظؤصى و ثانية بةساَبةس بة ػتةناْى دةوسووبةس . نَيوى طةوسة ٖاتة قظة 

بشيتيية ية ثانيةنى بَيظٓووس و ية ئاساَى و خؤ بة طادة ْيؼاْذاْى َشؤظ نة يةْاو دَيذا خؤى 
دةْوَيَٓى ، يةاليةنى تش خؤػةويظتى بشيتيية ية بةيةى طةيؼتٓى دوو نةغ بة ثانى و ِساطتى ، 

خؤػةويظتى يةناتَيذا طةسنةوتوو دةبَيت يةْاو َشؤظةنإ نة يةَاْاى خؤػةويظتى تَيبطةٕ ، 
 ، ٍَ ٍَ ، ٖةْذَيهذاسيؽ دةطةِسَيتةوة بؤ دوو د ٖةْذَيو داس خؤػةويظتى دةطةِسَيتةوة بؤ يةى د

خؤػةويظتى يةَْيوإ دوو نةطذا دةطةِسَيتةوة بؤ دَيى ٖةسدوونيإ ْةى بؤ دَيى يةنَيهيإ ، 
ٍَ ، بةَيهو خوداؾ ية  ٍَ طةسنةوتوو دةبَيت ْةى يةى د ئةَةؾ يَيشةدا بة ٖاوناسى دوو د

ػوَيَٓيو َيٗشةباْى خؤى دةسدةخات نة َشؤظةناْى ئةو ػوَيٓة ية بةساَبةس يةنرتيذا َيٗشةبإ 
ٍَ ، خؤػةويظتيؽ . بٔ  َشؤظ ٖةَيؼة خؤػةويظتى خؤى بة قظةنشدٕ دةسدةبِشَيت ْةى بة د

ثَيويظتى بة نشداسة ْةى بة قظةنشدٕ ، خؤػةويظتى َشؤظ بةٖؤى ئاناسةناْيةوة دةسدةنةوَيت 
ناتَيو َشؤظ دةتواَْيت خؤػةويظتى خؤى يةْاو دعانذا بةدةطتبَيَٓى نة خؤى تةسخاْبهات . 

يةثَيٓاو خؤػةويظتيذا ، خؤػةويظتى تةْٗا بشيتيٓيية ية صةسدةخةْة ، بةَيهو بشيتيية ية 
خؤػةويظتيؽ تةْٗا دؤسَيو ْية و بةغ ، بةَيهو ضةْذةٖا . طشياْى بةساَبةس بؤ ثاساطتٓى 

دؤس يةخؤ دةطشَيت ، ئةَاْيؽ صياتش يةْاو َشؤظةناْذا ئةو دؤساْة دةسدةنةوٕ ، ٖةس َشؤظة و 
خؤػةويظتى بةساَبةس بةػتَيو ٖةية ، نةواتة خؤػةويظتى ٖةَوو بواسيهى ريإ و 

           .                                                            بٓةَايةنى َشؤظ بووٕ دةطشَيتةوة 
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                                                        نةواتة دؤسةناْى خؤػةويظتى ضني ، ئةى نَيو ؟-- 
ناتَيو ئَيُة باغ ية خؤػةويظتى دةنةئ ثَيويظتة بهةويٓة ْاو باطى دؤسةناْى -- 

                               . بؤ ئةَةؾ ثَيويظتة طوَى ية ٖةَوو نَيوةنإ بطشى . خؤػةويظتيةوة 
                                                                                        بؤضى ٖةَوو نَيوةنإ ؟-- 
                                             .ٖةس نَيوَيو دَيى بةالى دؤسة خؤػةويظتيةنذا ِسؤيؼتووة -- 
ٍَ دَيى نَيوةناْيؽ ثةيذا بهةّ --                                                .نةواتة با ئاػٓايةتى يةطة
                                   .نةواتة ٖةس نَيوَيو ْاوى خؤى ٖةية تا طفتوطؤى يةطةَيذا بهةيت -- 
                                .طشْط ْية ، ضوْهة َٔ تةْٗا خؤػةويظتى ْاو دَيى ئةوامن طةسةنة -- 

ٍَ نَيوةنإ نةوتة طفتوطؤ                                                                         .فشووصة يةطة
ئةى َشؤظ طوَييةناْت ِسادَيشة تا باطى خؤػةويظتى ئافشةتت بؤ . نَيوى يةنةّ ، ٖاتة قظة -- 

                                                                                                                 .بهةّ 
                       .ئةى نَيو ، طوَييةنامن ئاَادةٕ و ٖيض ػتَيو ْابيظنت دطة ية طؤتةناْى تؤ -- 

 خؤػةويظتيةنةى تؤ ضية بةساَبةس بة ئافشةت ؟ خؤ َشؤظةناْيؽ بة ٖةَإ ػَيوة ئةّ دؤسة

                                                                             .خؤػةويظتيةيإ ٖةية بؤ ئافشةت 
 .ضوْهة ٖى َٔ ية دَيةوةية ، بةاَلّ ٖى َشؤظ تةْٗا بة طؤتةية. ٖى َٔ دياواصة ية ٖى َشؤظ -- 
ًََى --                                      طةسةتاؾ ئةوةّ بؤ ِسووْبهةسةوة نة ئافشةت ضية ؟. نةواتة ب
        . ئافشةت ، بشيتيية ية دياسييةنى طشاْبةٖا بؤ َشؤظ ، بةتايبةتى بؤ ثياو يةطةس صةوى -- 

بشيتيية ية تةواونةسى ريإ بؤ َشؤظ ، بةاَلّ َشؤظ ٖةَيؼة بةػَيوةيةنى نةّ ية ئافشةت 
ٍَ ئةوةػذا وادةصاْني نة ٖةسضى ناس و تَيهؤػاْة ثياو ئةجناَى داوة ، بةاَلّ  دةِسواَْيت ، يةطة

بةثَيضةواْةوة ئافشةت طةس دوو ئةوةْذة ِسؤَيى ْةطَيِشابَيت ية ناس و تَيهؤػإ ئةوا ٖيضى نةَرت 
ْية ، ئةَةؾ بةصؤسى يةْاو ََيزووى دعانذا بة ِسووْى دياسة طةس ثياو ضاوى خؤى بةساَبةس 

ٍَ ئةوةػذا ئافشةت دوو ئةوةْذةى ثياو خضَةتى بة خاى و صَإ و ْةوةى  داْةخات ، يةطة
داٖاتوو نشدووة ، ضوْهة ثياو بةسدةواّ بةٖؤى طةِسإ و طةفةسنشدْةناْيةوة ية دعاى دووس 

نةوتؤتةوة ، بةاَلّ ئافشةت نةَرت طةفةسيهشدووة و طةِساوة ، ئةَةؾ ٖةّ ثياوطاالسية بةساَبةس 
                                                      .بة ئافشةت و ٖةّ ثريؤصيةنة بؤ ئافشةت دةطةِسَيتةوة 
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                                                                                                     ض ثريؤصيةى ؟-- 
طةس بٗاتباية و ئافشةت بوواية ئةوا يَيهذيابووْةوة ِسوويذةدا ، بةاَلّ يةبةسئةوةى ئافشةت -- 

خؤِساطشتشة ئةوا يَيهذيابووْةوة نةَرت بووْى ٖةية ، ئةَةؾ بؤ خؤِساطشى و ئاساَى ئافشةت 
ٖةسوةٖا بووْى ثياو بة بووْى . دةطةِسَيتةوة ْةى ثياو ، ئةَةؾ ثريؤصى ئافشةت دةسدةخات 

                                                                                         .ئافشةتةوة بةطرتاوةتةوة 
                                      .ئةّ ثَيهةوة بةطرتاْة يةْاو ٖةَوو صيٓذةوةسَيهذا بووْى ٖةية -- 
ٖةسبؤية ٖيض صيٓذةوةسَيو بةبَى ََييٓة . بةَيَى ، يةْاو َْيش و ََيى ٖةَوو صيٓذةوةسَيهذا -- 

ْاتواَْيت ببَيت بة َْيشيٓة ، نةواتة َشؤظ ثَيويظتة ِسَيض ية ئافشةت بطشَيت وةى ضؤٕ 
صيٓذةوةساْى تش ِسَيض بؤ ََييٓةناْيإ دادةَْئ ، ٖةَوو ناتَيهيؽ ثياو ية ناس و نشدةوةناْيذا 

طةس دةطتى ئافشةت بووْى ْةبَيت ية ناسةنإ ئةوا . بةٖؤى ئافشةتةوة طةسنةوتوو دةبَيت 
                                    .ناسةنإ بةٖيض ػَيوةيةى ْاطةٕ بة ئةجناّ و تاطةس بةسدةواّ ْابٔ 

                                     ئةّ دياواصية يةالى ئافشَيٓةسةوةية يإ يةالى َشؤظ خؤيةوةية ؟-- 
ئافشةت و ثياو الى خودا دياواصيإ ْية ، بةاَلّ ئةوة َشؤظةنأْ ئةو دياواصيةييإ -- 

دسووطتهشدووة بةتايبةتى ثياو ، ئةَةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ ئةو خؤثةسطتيةى نة ثياو ٖةيةتى ، 
ضوْهة طشووػتى َْيشيٓة وا ِسةخظاوة نة دؤسَيو ية خؤثةسطتى تَيذاية ، ئةَةؾ ية َْيشيٓةى 

ٖةَوو صيٓذةوةساْذا ئةو خؤثةسطتية بووْى ٖةية ، بةاَلّ طةس بَيتة اليةْى ئةوةى نة 
ِسووبةِسووى َةتشطى ببَيتةوة ئةوا بَيؼو يةنةّ داس ثةْا بؤ ََييٓة دةبةٕ ، ضوْهة ََييٓةى 

بؤمنوْة ية .ٖةَوو صيٓذةوةسَيو بة َشؤظيؼةوة ٖؤناسى ٖاْذأْ بؤ طةسنةوتٓةناْى َْيشيٓة 
دةْطذا ئافشةت دةتواَْى ية ثَيؼةوةى ثياو بَى ، بةاَلّ ْاتواَْى ية بةسرةوةْذيذا ية ثَيؼةوةى 

خؤثةسطتى و نًتوس وايهشدووة نة ئافشةت تةْيا وةى ثَيذاويظتيةنى رياْى ثياو . ثياو بَى 
طةيش بهشَيت ، ئةَةؾ بة صؤسى ية واَلتة ْيُضة دوانةوتووةنإ و ئةوثةِسى دوانةوتووةناْذا 
ٖةية ، ٖةسوةٖا ئةّ دؤسة ِسةفتاسة طةستاثاى ئةو واَلتة دوانةوتوواْةى تةْيووة ، يةواْةػة 
نةطاَْيو ٖةَيهةوٕ يةو واَلتاْةدا نة ئةّ دؤسة نًتووسة ثةيِشةو ْةنةٕ و ٖةْذَيو َاف بة 

ئافشةت ببةخؼٔ ، بةاَلّ ئةّ نًتووسةى نة ية واَلتةنةيذا بووْى ٖةية ، َٖيؼتا يةْاو دَييذا ناسي 
               .خؤى دةنات ، ئةَةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ ضؤْيةتى و ضةْذَيتى ئافشةتةنة يةالى ثياو 
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                                                                 ضى ػتَيو يَيشةدا طشْطى ثياو دةسدةخات ؟-- 
تةَةٕ و دواْى طشْطى ثياو دةسْاخات ، بةَيهو ِسةوػتى ئةو بةساَبةس بة ئافشةت ئةو -- 

ٖةَوو ناتَيو ثياو صياتش طشْطى بة ئافشةتَيو دةدات نة ية قةد و بااَلدا . طشْطية دةسدةخات 
دوإ بَيت ، بةاَلّ ئةوة ٖةَيةيةنة نة يةاليةٕ ثياوةوة طةسٖةَيذةدات ، ضوْهة دواْى ية 
دةسووْةوةية ْةى ية ِسووخظاس ، ئةَةؾ وايهشدووة نة ثياو ية بةساَبةس دواْى ئافشةت 

ٖةْذَيو ئاناس بٓوَيَٓى نة دَيدؤػى بهات ، بةاَلّ ئةو ئاناساْة ية دَيةوة ْني ، بةَيهو بِشياسى ثَيؽ 
ئةّ بِشياساْةؾ ْاتوأْ تاطةس مبَيٓٓةوة ، . ٖضسيٓٔ ، تةْاْةت طؤصى دَييؼيإ تَيذا بةديٓانشَى 

ضوْهة بةٖؤى ٖةْذَيو ٖةَيظونةوتى ْابةدَى نؤتاييإ ثَيذَيت و ثَيضةواْة دةبٓةوة ، ئةو 
خؤػةويظتيةى نة ثياو بةساَبةس بة ئافشةت دةسيذةبِشَيت تةْيا ِسةَضية ، ضوْهة طةس ية دَيةوة 

ٍَ ئةوةػذا ئافشةت صؤس بةنةَى ية  بَيت ئةوا بةٖؤى ِسةفتاسَيهى ْاػشئ نؤتايى ْايةت ، يةطة
ٍَ ثياودا  دواْى دةِسواَْيت ، ضوْهة بةػَيهى صؤسى ئافشةت ٖضسيٓى ٖةية بؤ رياَْيهى ػياو يةطة

، تةْاْةت ٖةْذَيو ئافشةت ْةبَيت ، بةاَلّ ئةو ٖضسيٓة يةالى ثياو تةْيا بؤ دواْى و 
تةَةْةنةيةتى ، ٖةسضةْذة ئافشةت ية دةسووْةوة ئاصاتشة ، ئةَةؾ ية ٖةْذَيو ناتذا 

دةسدةنةوَيت نة ثياو ِسووبةِسووى نَيؼة و طشفت دةبَيتةوة ، بةاَلّ ثياو ئةو تواْايةى ئافشةتى 
ػاسدؤتةوة ، ئةَةؾ بةٖؤى بة نؤيًةنشدْى يةاليةٕ ٖةْذَيو نًتووسةوة  ، ئةَةؾ تشطٓؤنية 
بؤ ئةو ثياوة و ٖةّ بؤ ئةو نًتووسةؾ نة ئةّ دؤسة ِسةفتاسة يةخؤدةطشَيت ، ضوْهة َافى ثياو 

ضةْذة بَيت ئةوا َافى ئافشةتيؽ ئةوةْذةية ، ضوْهة خؤػيةناْى ريإ تةْيا بؤ ثياو 
تشطٓؤنرتئ ثياو ئةوةية نة يةالى ئافشةت دةْطى بةسص . ْةٖاتووة ، بةَيهو بؤ ئافشةتيؼة 

                                                                  . دةناتةوة و ية دووسى ئافشةتيؽ دةْاَيَيَٓى 
ٍَ ئافشةتذا برتطَيَٓى ؟--                          نةواتة ضى وايهشدووة نة ثياو ية خؤػةويظتى يةطة
يةْاو َشؤظةناْذا ، ثياوإ ية خؤػةويظتى ئافشةت دةتشطٔ ، بةاَلّ خؤيإ ٖؤناسى ئةو -- 

تشطةٕ ، ضوْهة نؤَةَيَيو ٖؤناسى ْابةدَيى ثياو وايهشدووة نة ئةو تشطة دسووطت بَيت ، 
ئةَةؾ وايهشدووة نة َتُاْةى يةالى ئافشةت ْةََيَٓيت ، ٖةسبؤية ْةبووْى َتُاْة بؤتة 

تشطَيو يةَْيوإ ٖةسدووالدا ، بةاَلّ صياتش ئةو تشطة بةالى ثياوةوةية ْةى بةالى ئافشةتةوة ، 
ضوْهة صؤسبةى طشفتةنإ ثياو دةيِشةخظَيَٓيت ، ئةَةؾ صياتش بةٖؤى ٖةَيظونةوتى ئاطايى 
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ئافشةتةوة ئةّ ئاناسة يةالى ثياو طةسٖةَيذةدات ، يةواْةػة ٖةْذَيو ئافشةت يةْاو دعانذا 
دةسنةوٕ نة طشْطى بة طاَإ و دواْى ثياو بذةٕ ، بةاَلّ ئةوةؾ ٖةس خؤى دةطةِسَيتةوة بؤ 
ِسةفتاسةناْى ثياو ، ضوْهة ئةو ئافشةتة بةٖؤى باونى يإ بشايةوة ئةو دؤسة ئاسةصووةى بؤ 

                                                                    .دسووطتبووة ، ئةويؽ يةناتى ٖاورياْيذا 
                             بةديذى تؤ باوى و بشا ئةو نةػة ْا ٖةَواسة بؤ ئافشةت دةِسةخظَيٓٔ ؟-- 
بؤمنوْة ناتَيو ئافشةتَيو ٖاورياْى ثَيهذةَٖيَٓيت ، ثَيؽ ػونشدْةنةى بشا . بةَيَى ، ئةَة واية -- 

و باونى ئافشةتةنة ية طاَإ و دواْى ئةو نةطة دةنؤَيٓةوة ئةونات بِشياس بؤ ئافشةتةنة 
دةسدةنةٕ نة  ٖاورياْى ثَيهبَٗيَٓيت يإ ْا ، ئةّ يَيهؤَييٓةوةيةؾ بةثَيى داواناسى ئافشةتةنة 

ْية ، بةَيهو بةثَيى داواناسى باوى يإ بشاية ، نةواتة يَيشةػذا ئافشةت ية نؤيًةبووَْيهى بااَلداية 
و نؤيًةى دةطتى بشا و باونة ، دواتش نة ٖاورياْى ثَيهذةَٖيَٓيت ئةوا تووػى بة نؤيًةبووَْيهى 

تش دةبَيت ، ئةَةؾ خؤى ية خؤيذا صياتش دةطةِسَيتةوة بؤ ئةو نًتووسةى نة ثَيؼرت ٖةبووة و 
ئَيظتا بؤى َاوةتةوة ، ئةو نًتووسةؾ نًتووسَيهى بة نؤيًةنشدْة و ية واَلتة دوانةوتووةناْذا 

                                 .  بةسدةواّ ناسى خؤى دةنات ، نةواتة ئةّ واَلتةؾ خؤى واَلتَيهى بة نؤيًةنشدْة 
 

                                                                                 .فشووصة ِسوويهشدة نَيوى دووةّ 
                                                                                                               .طاَلو -- 
                                                                                                               .طاَلو -- 
                                  .ئةى نَيو ، تؤؾ َةبةطتى دَيى خؤت دةسبرِبة يةَةِس خؤػةويظتى -- 
                                                            .ريإ دَيى َٓى داطري نشدووة ية خؤػةويظتى -- 
                                                                           .نةواتة تؤ ػةيذاى رياْى و بةغ -- 
                                                                                                    .بةدَيٓياييةوة -- 
ًََى --      .با َٓيؽ يةو دؤسة خؤػةويظتيةى تؤ نة بؤ ريإ ٖةتة ، ثةْذَيو وةسبطشّ . نةواتة ب
                                                       .بَيطوَإ ، ريإ خؤى بشيتيية ية نؤَةَيَيو ثةْذ -- 
                                            ئادةى بضامن خؤػةويظتيةنةى تؤ طةباسةت بة ريإ ضية ؟-- 
بشيتيية ية طةسةتايةنى بَى ئاطا و . ريإ بشيتيية ية ٖةْاطةيةنى ناتى بؤ صيٓذةوةسةنإ -- 
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ريإ بؤ ٖةسضى صيٓذوويةى نة دسووطتذةبَيت . ٖةَيظونةوتَيهى ئاطاداس و َشدَْيهى نتوثِش 
ثَيوويظتة ، ضوْهة بَيئاطا دةئافشَيٓشَيت ، ريإ صياتش بؤية خؤػةويظتة ، ضوْهة تشطى َشدٕ 

ٖةية ، ئةو َشدْةؾ ٖيض صيٓذوويةنى طةس صةوى ْاصاَْى ضؤْة ، طةس صاْشابا ئةوا ريإ بةو 
ِسادةية خؤػةويظت ْةدةبوو يةالى صيٓذووةنإ ، ضوْهة َشؤظ ية ٖةوَيذاْذاية بؤ بةدةطتَٗيٓإ 

                                                                                            .و نؤنشدْةوةى بزَيوى 
                                              ئةّ نؤنشدْةوةى بزَيويةؾ بةثَيى َشؤظةنإ دةطؤِسَيت ؟-- 
دةطؤِسَيت ، ٖةْذَيو فهش يةوة دةنةْةوة نة نةََيو نؤبهةْةوة تا َشدٕ ، ضوْهة ثَيياْواية -- 

ًَٔ ، بةاَلّ فهش ية ْةوةناْى دواى خؤيإ ْانةْةوة ، ئةَةؾ دووسة ية  نة دةبَيت بةدَييبَٗي
ًَٔ تا ْةوةناْى داٖاتوو بتوأْ  خؤػةويظتى بؤ ريإ ، ضوْهة ثَيويظتة ئةوةْذة بةدَيبَٗي

َاوةيةى طوودى يَيوةسبطشٕ تا دةطةْة قؤْاغَيو و بتوأْ فهش يةوة بهةْةوة نة خؤيإ ببٓة 
خاوةْى خؤيإ ، بةاَلّ ٖةْذَيو َشؤظ فهش يةوة دةنةْةوة نة ٖةسضى دةنشَيت بةدةطتى بَٗيٓٔ 

، بؤ ئةوةى نة َشديؼٔ نةطاْى تش يإ ْةوةناْى داٖاتووى خؤيإ طوودى يَيوةسبطشٕ ، 
ئةَةؾ دووسة ية خؤػةويظتى بؤ ريإ ، ضوْهة بةدَيَٗيؼتٓى صؤسى داٖات  وادةنات نة 

ْةوةناْى داٖاتوو ْةتوأْ فهش ية بووْى خؤيإ بهةْةوة ، ٖةسوةٖا ْةبٓة خاوةْى خؤيإ ، 
ئةَةؾ ية نؤتاييذا بةسةو ِسيظوابووْى دةبات ، ريإ بؤ ئةو نةطاْة ثَيويظتة نة خؤيإ 

خاوةْى فهشةى خؤيأْ ْةى خاوةْى فهشةى نةطاْى تشٕ و ية ثَيٓاو ِسابشدوودا دةرئ ، ضوْهة 
ْةبووْى فهشةى تاصة ية رياْذا بشيتيية ية تاواْى طةوسة ، ئةَةؾ دوانةوتٔ و ِسووخاْى رياْة 

                                                                                                     .بؤ ئةو نةطاْة 
بة ديذى تؤ ، ريإ ٖاوِسَيى ئةو نةطاْةية نة دةفهشٕ و ْاتوأْ ية بيٓيٓى تاوإ بَيذةْط بٔ -- 

                                                                                     ، نةواتة تاوإ ضية يَيشةدا ؟ 
تاواْهشدٕ يةنَيهة يةو خاَية دةوٖةسياْةى نة دةبَيتة ٖؤى دوانةوتٓى بٓةَاناْى -- 

خؤػةويظيت ريإ ، نة ئةّ خؤػةويظتيةؾ صؤس طشْطة بؤ رياْى َشؤظ ، بةاَلّ ْةبووْى 
ثَيؼهةوتٔ بةتايبةتى ية واَلتة دوانةوتووةنإ بؤتة ٖؤناسى ئةوةى نة يةْاو َشؤظةناْذا بَي 
ٖيوايى دسووطتذبَيت ،  ريإ ية واَلتة دوانةوتووةناْذا بؤ ٖةَوو صيٓذووةنإ بؤتة َةسط ، 
بةتايبةتى بؤتة ٖؤناسى ئةوةى نة َشؤظةنإ ٖيض ئوََيذَيهيإ بة ريإ ْةََيَٓيت ، نةواتة 
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يَيشةدا ٖيض خؤػةويظتيةى بؤ ريإ ْية ، ئةَةؾ صياتش بةٖؤى فةسَاِْشةواى تةَبةَيةوة 
                                                        .دسووطتذةبَيت و دواتش طةساثاى دعاى دةطشَيتةوة 

                                                                          ضَيز بيٓيٓى َشؤظ ضية ية رياْذا ؟-- 
َشؤظ ٖةَيؼة ضَيز ية ريإ دةبيَٓيت ، بةاَلّ ٖيض خؤػةويظتيةنى بؤى ْية ، ئةَةؾ صياتش -- 

بةٖؤى تَيهذاْى طشوػت و ريٓطةوة ئةو خؤػةويظتية يةْاو دةضَى ، ضوْهة خؤػةويظتى بؤ 
ريإ ٖةسضةْذَيو . ريإ ثَيويظتى بةِسةضاونشدْى ٖةَوو بٓةَايةى ٖةية تاوةنو دسووطتببَيت

                 .َةوداى ثَيذاى خضَةتى ٖةراساْى ثَيبهة ، ْةى ْإ خوطاْذٕ بؤ دةوَيةَةْذةنإ 
                                                                                                        يةبةسضى ؟-- 
ٖةراسإ نةطاَْيهٔ صؤس فهش ية ريإ دةنةْةوة ، ئةَةؾ وايهشدووة نة ٖةسضى ٖةية بؤ -- 

رياْى بطَيِشْةوة ، بؤية صياتش ريإ يةالى ئةوإ بؤتة َةسطَيهى ناتى ْةى خؤػيةنى ناتى ، 
نةواتة ضَيز وةسطشتٔ ية ريإ ثَيويظتى بة يةنظاْى َْيوإ َشؤظةنإ ٖةية ، ئةوناتة 

خؤػةويظتى بؤ ريإ دسووطتذةبَيت نة ٖةَوو َشؤظةنإ يةنظإ بٔ ، بةاَلّ يةبةسئةوةى 
                  .يةنظاْى ْية ئةوا ٖةسطيض خؤػةويظتيةنى تةواو بؤ ريإ ْية يةْاو َشؤظةناْذا 

                                                 .بة ديذى َٔ يَيشةدا دةطةيٓة ثَيٓاطةيةنى تش بؤ ريإ -- 
بةَيَى ، ريإ وةى ئةَيكةيةى واية ، طةس بؤ ثةجنةناْت بةناسى ْةَٖيٓى ، ئةوا ئةو تؤ بؤ -- 

                                                                                 .ثةجنةناْى خؤى بةناسدةَٖيَٓى 
                                                                                                        ياْى ضؤٕ ؟-- 
ٍَ بٔ ئةوا ْاػتوأْ ضَيز ية --  ناتَيو نة َشؤظةنإ ْةتوأْ بةطةس ْةٖاَةتيةناْى رياْذا صا

َشؤظ ٖةَيؼة ية فهشى ئةَِشؤداية ْةى طبةى ، بةاَلّ خؤػى ريإ ية طبةيذا . ريإ ببيٓٔ 
دةسدةنةوَيت ْةى ئةَِشؤ ، نؤَةَيَيو نةطيؽ ٖةٕ نة تةْيا ضَيز ية َِشؤ دةبيٓٔ ْةى طبةى ، 

                                                             .بةاَلّ ضَيزى ريإ ية طبةيذا خؤى ْيؼاْذةدات 
                  . نةواتة َشؤظ خؤى ٖؤناسى ئةو ضَيزةية نة دةنشَى ثَيى بطات يإ ثَيى ْةطات -- 
ريإ ٖةىل بؤ ٖةَوو َشؤظةنإ ِسةخظاْذووة ، بةاَلّ َشؤظةنإ بؤخؤيإ خؤيإ بَى ٖيوا -- 

نشدووة ، ريإ بؤ ٖةَوو َشؤظةنإ بواسى ِسةخظاْذووة ، بةاَلّ خؤيإ دياواصى دةخةْة ْاو 
ئةو بواساْةوة ، ضوْهة َشؤظةنإ ٖةسضةْذَيو ٖةوَيبذةٕ ْاتوأْ فهشةيإ وةى يةى بَيت ، 
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ٖةس ئةَةؾ وايهشدووة نة خؤػى ريإ يةْاو َشؤظةناْذا دياواص بَيت ، نة ئةَةؾ صياتش 
دةطةِسَيتةوة بؤ ٖؤػى َشؤظةنإ ، َشؤظ ٖةية ئاوةصى ضاالنرتة ية ئاوةصى َشؤظَيهى تش ، 

نةواتة ئاوةصى ضاالى صياتش دةتواَْيت ػتةنإ وةسبطشَيت ، يةْاو ئةّ ػتاْةػذا خؤػةويظتى 
             .يإ ِسقًَيبووْةوة بؤ ريإ ٖةية ، ئةَةؾ صياتش ثةيووةْذى بة نةؾ و ٖةواوة ٖةية 

                                             ئيذى نةؾ و ٖةوا ض ثةيووةْذيةنى بةّ بابةتةوة ٖةية ؟-- 
صةوى وةى َشؤظ رياْيؽ ٖةَيذةطووِسَيَٓى ، وةى َشؤظ طؤِساْهاسيؼى بةطةس دَيَٓى ، بةاَلّ وةى -- 

َشؤظ ْاميشَيَٓى ، ئةَةؾ ثةيووةْذى بة وةسصةناْةوة ٖةية ، َشؤظ ٖةية ية وةسصَيهذا 
خؤػةويظتى بؤ ريإ ْاََيَٓيت ، بةاَلّ يةوةسصَيهى تشدا خؤػةويظتى بؤ ريإ ِسوو ية صيادبووٕ 

دةنات ، وةى ٖةراسى و دةوَيةَةْذى ، ٖةراسةنإ ية وةسصى صطتاْذا خؤػةويظتيإ بؤ ريإ 
نةَذةبَيتةوة ، ضوْهة ٖةراسى بةسؤنى طشتووٕ و ْاتوأْ يةّ وةسصةدا بزَيوى خؤيإ دابني 

بهةٕ ، بةاَلّ دةوَيةَةْذةنإ خؤيإ بة َشؤظ خودا يةقةَيةّ دةدةٕ يةّ وةسصةدا و تواْاى 
ٍَ ئةوةػذا بريوِسايإ واية نة  بةسطةطشتٓى ضةْذةٖا وةسصى تشى وةٖا يةّ ػَيوةيإ ٖةية ، يةطة

        .ريإ بؤ ئةوإ ٖةس بةّ ػَيوةية دةََيَٓيتةوة و خؤػيةناْى ريإ تةْيا بؤ ئةواْة و بةغ 
َةبةطتةنةت ئةوة دةطةيةَْيت نة ، ريإ بؤ َشؤظةنإ ْاطؤِسَيت ، بةَيهو ئةوة َشؤظةنأْ -- 

                                                            .طؤِساْى بةطةسدادَيٓٔ ، بةاَلّ ٖةطتى ثَى ْانةٕ 
َةسز ْية نةطاَْيو بتوأْ ٖةَوو نات خؤػةويظتى ريإ بةدةطتبَٗيٓٔ ، بةاَلّ َةسدة -- 

ٖةَوو ناتَيو بتوأْ ْةٖاَةتيةناْى ريإ بةدةطتبَٗيٓٔ ، نةواتة ريإ دوو ِسووة ، ئةَِشؤ 
خؤػى بؤ تؤية و طبةى بؤ ئةو ، بةاَلّ ٖةسضؤَْيو ٖاتة بةسدةَت ئةوا ِسووى ىَل وةسَةطَيِشة و 

ثَيى ِساصيبة ، ضوْهة طبةى طؤِساْهاسى بةطةسدادَيت ، بةاَلّ طشْط ئةوةية نة تؤى َشؤظ بتواْى 
ٖؤػى خؤت خبةيتة ناس يةبةساَبةسى ، ضوْهة ئةويؽ وةى خؤػةويظتى َْيوإ دوو دَيذاس واية 

، ئةَِشؤ يَيت صيوس بووة و تووِسةية ، بةاَلّ طبةى يةطةَيتذا ئاػتذةبَيتةوة ، بةاَلّ ٖةسضؤَْيو 
ريإ بؤ ئةو نةطاْةى نة دووِسووٕ ، ٖةّ  .َةوداى ثَيذاى بة طةس بةسصى َاَةَيةى يةطةَيذا بهة 

               .َشدْة و ٖةّ دؤصةخ ، ضوْهة ية داٖاتوويةنى ْضيهذا َةبةطتةناْيإ ئاػهشا دةبٔ 
                                                                   .ثَيُواية بابةتةنةت بة اليةنى تشدا بشد -- 
                                                                            .ْةخَيش ، َٖيؼتا يةْاو بابةتةنةّ -- 



103 
 

                                                 .َةبةطتِ دووِسوويية نة يةثِش َٖيٓاتة ْاو بابةتةنةوة -- 
                                    .ئةَةؾ يةنَيهة يةو ٖؤناساْةى نةثَيويظتة َشؤظ َاْاى بضاَْيت -- 
                                                                               ض َاْايةنى ٖةية ، دووِسوويى ؟-- 
                                                                              .دووِسوويى ، واتة ْا َشؤظ بووٕ -- 
                                                                                               تةْيا ئةّ وػةية ؟-- 
                                                                                         .بةىَل تةْيا ئةّ وػةية -- 
                                                                             .ئادةى ئةّ وػةيةّ بؤ ػيبهةوة -- 
َشؤظ تا َاوةيةنى نةّ دةتواَْيت دوو ِسوويى ية رياْذا بهات ، ضوْهة ريإ خؤى ناتية و بؤ -- 

َشؤظيؽ ٖةس ناتية ، نةواتة دووِسوويى ٖيض ئاَاجنَيهى ْية و َشؤظ دةخاتة ْاو 
ػةسَةصاسيةنى طةوسةوة ، بةاَلّ دووِسوويى بة ػَيوةيةى دياواص خؤى دةْوَيَٓى يةَْيوإ 

َشؤظةنإ ، َشؤظ ٖةية دووِسوويى دةنات و ثَيوةى دياسْية ، ٖةسضةْذة دووِسووييةنةى 
طةوسةؾ بَيت ، بةاَلّ َشؤظ ٖةية دووِسوويى دةنات و بة ٖةَوو دعانذا باَلو دةبَيتةوة ، بةاَلّ 

                                                                                         .دووِسووييةنةػى بضونة 
                                                                                 بةديذى تؤ ضى بهةئ باػة ؟-- 
يةو َاوة نةَةى نة ية رياْذا بووْت ٖةية ، با صياْةناْت صياتش بؤ خؤت بٔ ، ْةى بؤ -- 

     .دةوسوبةس ، ضوْهة َشؤظى ثاى صياْةناْى خةَيو يةبةسضاو دةطشَيت ، ْةى صياْةناْى خؤى 
ثَيُواية ، فهشةى وةٖا يةَؼَيوةية تةْيا يةْاو ٖةراسةناْذا بووْى ٖةية ، ضوْهة -- 

دةوَيةَةْذةنإ تةْيا فهش ية صياْةناْى خؤيإ دةنةْةوة و صياْةناْى نةطاْى تش دةخةْة رَيش 
                                                                                               .ثَييةناْى خؤياْةوة 

نةواتة فشووصة ، خؤػةويظتى ريإ يةالى ٖةراسةناْةوة طةسضاوةدةطشَى ْةى دةوَيةَةْذةنإ -- 
، بةاَلّ يةبةسئةوةى دةطةاَلتيإ ْية ئةوا ْاتوأْ طةستاثاى خؤػةويظتيةناْى ريإ بؤ 

َشؤظةناْى دةوسوبةسيإ دابيٓبهةٕ ، ئةَةؾ نةطاَْيهى بةسرةوةْذى خواصٕ نة ِسَيطشى ئةّ 
      .ناسة ثريؤصةى ٖةراسةنإ دةنةٕ ، ئةَةؾ ثةيووةْذى بة دسؤنشدٕ و ِساطتى وتٓةوة ٖةية 

                                                                                            بؤضى دسؤ و ِساطتى ؟-- 
يةنَيو ية طةوسةتشئ ثريؤصيةناْى ريإ بشيتية ية داْجياْإ بة ِساطتيةناْذا ، ضوْهة -- 
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طةوسةتشئ نَيؼةى َشؤظ بشيتيية ية وتٓى ِساطتى  ، يةْاو َشؤظةناْذا نةطاَْيو ٖةٕ خؤيإ بة 
دووس دةطشٕ ية ِساطتيةنإ ، ضوْهة ثَيياْواية نة ِساطتى ية رياْذا بشيتيية ية تاوإ ، ٖةسوةٖا 

ًََئ طاَاْةنةيإ بة ٖةدةس دةِسوات ، بةاَلّ ْاصأْ نة تةْيا  فهش يةوة دةنةْةوة نة ِساطتى ب
                                                                           .ِسيظوا بووْى ئةواْى يَيذةنةوَيتةوة 

                                                           .ثَيُواية ِسيظوا بووْيؽ بؤ َشؤظ ، واتة َشدٕ -- 
ِسيظوا بووٕ ، واتة خؤػةويظتى ية . ِسيظوابووٕ ، بشيتيية ية َشدٕ بؤ َشؤظةنإ . بةَيَى -- 

نةواتة ِسؤرَيو صياتش ريإ نشدٕ ، بشيتيية ية ِسؤرَيو . رياْذا ْاََيَٓيت و َاَيئاوايى دةنات 
تاواْى صياتش بؤ َشؤظ ، ضوْهة َشؤظ طشوػتى وا ِسةخظاوة نة ْاتواَْيت بة تةواوى خؤى ية 

تاوإ بة دووس بطشَيت ، بةاَلّ تاوإ ٖةسضةْذ بضونرت بَيت ئةوا باػرتة بؤ نةطةنإ ، ضوْهة 
ٍَ بهات ، ئةوناتةؾ بَيضاسى ية رياْذا طةسٖةَيذةدات و دواتش  يةواْةية تاواْى طةوسة ريإ تا

                                                                                  .يةواْةية خؤ نوػنت ِسووبذات 
                                                           نةواتة ثَيِ بًََى ، خؤػرتئ ريإ ، ض رياَْيهة ؟-- 
ٍَ بزيت ، ْةى صؤس بزيت و بة ػريْى خؤت خةَيهى --  خؤػرتئ ريإ ئةوةية نة نةّ بزيت و تا

بَيضاس بهةيت ، صؤس رياْهشدٕ يةواْةية ٖةّ تاواْى صؤس و ٖةّ بَيضاسى صؤس و ٖةّ ِسنًَيبووْةوة 
بَيت بؤ َشؤظ ، ضوْهة ػتةنإ صؤس دووباسة دةبٓةوة بؤ َشؤظ ، نةواتة خؤػةويظيت ريإ بة 

فهشةى ْةَإ و ِسؤيؼنت ية دْيادا يةْاو . ٖؤى تةَةْى صؤسةوة بةسةو نةّ بووْةوة دةضَيت 
ئاوةصدا دسووطتذةبَيت و طةساثاى ئاوةص داطري دةنات ، ئةَةؾ ٖيض خؤػةويظتيةى بؤ ريإ 

ًََيت                                                                                               .يةْاو ٖؤػذا ْاَٖي
                                                                    ئيذى َشؤظ ضى بهات باػة ، ئةى نَيو ؟-- 
باػرتئ ػت بؤ َشؤظ ئةوةية نة ريإ بهات بؤ َشدٕ ، ْةى خؤى مبشَييَن ية ثَيٓاو رياْذا ، -- 

ريإ َاوةيةنى ناتية و َشؤظ تَييذا بة ٖةواو ئاسةصووةيةنى نةّ دةطات ، ريإ َشؤظى ثَي 
ْاثاسَيضسَيت و ثَيؼى يةْاو ْابشدسَيت ، بةَيهو ئةوة َشؤظة دةبَيت ريإ بجاسَيضَى بةٖؤى 

                                                  .                                              ِسةفتاسةناْيةوة 
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                                       .بَى ئةوةى فشووصة ٖيض ػتَيو بًََيت ، نَيوى طَييةّ وتى ؛ َشدٕ 

ٍَ نَيوى طَييةَذا نةوتة طفتوطؤ --                                                             . فشووصة يةطة
                                                                                       ئةى نَيو ، بؤضى َشدٕ ؟-- 
                            فشووصة ، ئايا فهشت يةوة ْةنشدؤتةوة نة َشدْيؽ طشْطى خؤى ٖةية ؟-- 
                                                                                                                   .ْا -- 
                             .نةواتة طوَييةناْت ِسادَيشة ، ضوْهة َٔ خؤػةويظتيِ بؤ َشدٕ ٖةية -- 
                                                           يةبةسضى ، خؤػةويظتى بؤ َشدٕ ، ئةى نَيو ؟-- 
َشدٕ بشيتيية ية يةنَيو ية دةطتهةوتة طشْطةناْى َشؤظ و بةسدةواَبووْى رياْى َشؤظ ، -- 

نةواتة تؤ . َشدٕ بشيتيية ية دسَيزتشئ خةوى َشؤظ و ئاساَبووْى طياْى َشؤظ ية صةويذا 
   . يةنَيو بة يةو صيٓذةوةساْةى نة خؤػةويظتيت بؤ َشدٕ ٖةبَيت و طاَيتة بة ثريبووٕ َةنة 

فشووصة ، طؼت صيٓذةوةسةنإ طاَيتة بة ثري بووٕ دةنةٕ ، بةاَلّ طؼتيإ تشطيإ ية َشدٕ ٖةية 
                              .َشؤظ ٖةَيؼة تشطى ٖةية ية َةسط ، بةاَلّ ْاصاَْيت نة طوودى ٖةية . 
                                                                                                طوودةنةى ضية ؟-- 
طةس َشدٕ ْةبَيت رياْيؽ طوودى ْاََيَٓيت بؤ صيٓذةوةسةنإ ، ضوْهة طةس َشدٕ ْةبَيت ئةوا -- 

صةويؽ ْاتواَْيت بةتةْيا ٖةَوو َشؤظةنإ يةطةس ثؼتى خؤى ٖةَيبطشَيت ، ْةبووْى َشدٕ 
دةبَيتة ٖؤى ثاَيةثةطتؤيى ية صةويذا ، ئةو ناتةؾ صةوى ْاتواَْيت ئةو ثاَيةثةطتؤية يةطةس 

ثؼتى خؤى ِسابطشَيت ، ضوْهة ثَيويظتى بة بزَيووى صؤس ٖةية و صةويؽ ْاتواَْيت ئةو بزَيوية 
                                                                                                    .صؤسة دابيٓبهات 

            نةواتة َشدٕ بشيتيية ية طوودَيهى ْةبِشاوة ، ٖةسبؤيةػة ريإ بةػَيوةيةنى ناتية ؟-- 
طةس ريإ ناتى ْةبوواية ئةوا دةبوو صاوصَى صؤس بةنةَى ضَيببَيت ، ٖةسبؤيةػة َشدٕ ٖةية -- 

تا ئةو َشؤظاْةى تشيؽ نة ية ِسَيطةٕ بتوأْ ضَيز ية خؤػى و ْاخؤػيةناْى ريإ وةسبطشٕ ، 
ٍَ ئةوةػذا طةس َشدٕ ْةبوواية ئةوا داَٖيٓاْى تاصةؾ بووْى ْةدةبوو                            .يةطة

بؤ ئةَةؾ بضاْة نة ، َشدٕ دسَيزتشئ خةوة ، ِسةوػت تيزتشئ مشؼَيشة ، ئةصَووٕ دسَيزتشئ 
                                                                                                               .ِسَيطةية 
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                                           ٖؤنةى ضي بوو ِسةوػت و ئةصَووٕ ٖاتٓة ْاو بابةتةنةوة ؟-- 
ٍَ ئةوةى نة َشدٕ باونى خةوى ناتى طةس صةوية ، بةاَلّ ثَيؽ َشدٕ ِسةوػت ٖةية نة --  يةطة

يةدواى َشدْيؽ بةٖؤى ْاو و ْاصْاوةوة دةََيَٓيتةوة ، ئةَةؾ ٖؤناسة بؤ ثةسوةسدةنشدْى 
َشؤظة تاصةنإ ، نة صياتش بةٖؤى ئةصَووْى َشؤظةنإ ناسى يةطةس دةنشَيت و اليةْة 

ٍَ طةسٖةَيذاْى فهشةى باػرت يةطةس ِسةوػت ثَيويظتة ئةو  باػةناْى دياسيذةنشَيت ، بةاَلّ يةطة
فهشةية نؤتايى ثَيبَيت و فهشةى تاصة ئافشَيٓشاوى باػرت ٖةَيبطريَيت بؤ ثةسوةسدةنشدْى َشؤظى 

ئةوةػت ية فهش ْةضَيت ، َشؤظةنإ دياواصٕ ٖةتا ية ػَيوةى ريإ و َشدْيؼيإ ، . تاصةتش 
                                      .وةى ناى بيابإ واْة و ِسؤرطاس ٖةسيةنةيإ بؤ ػوَيَٓى ٖةَيذةدات 

                                                                  َشدٕ ية ٖةس ػوَيَٓيو بَيت ٖةس َشدْة ؟-- 
ٖةس َشدْة ، ئةوة ئاسةصووة بَيبٓةَاناْى َشؤظ ئةو ػوَيٓاْةى يةيةنرت ديانشدووْةوة . بةَيَى -- 

ٍَ ئةوةػذا َشدٕ ية واَلتى خؤدا ثَيويظترتة ية واَلتى ْاخؤ ، ضوْهة َشؤظ نة َشد  ، بةاَلّ يةطة
الػةى ضةوسى دةسدةنات و ئةو ضةوسيةؾ دادةداتة ْاو صةوى ، بةَةؾ َادةى خاو 

دسووطتذةبَيت ، ئةوناتة طوودى بؤ واَلتةنةى خؤى دةبَيت و ية ٖةْذَيو نةَونوِسى ناْضايى 
ِسصطاسى دةنات ، ئةو ضةوسيةؾ نة الػةى َشدوو دةسيذةنات صؤس بةْاو صةويذا ْاِسواتة خواس ، 

ٍَ بة  ضوْهة صةوى ػريْة ، بةاَلّ ضةوسى الػةى َشؤظ تاَية ، ٖةس بؤية صؤس بةنةَى تَيهة
يةنرتى دةبٔ ، َشدٕ ٖؤناسَيهى تشى ٖةية نة ئةويؽ ٖةَوو َشؤظةنإ دةيضأْ ، ئةويؽ 

ثةيووةْذى بة ٖةَيظونةوتةوة ٖةية ، ئةويؽ دوو ػَيوةية ، ٖةَيظوونةوتى ْادوإ و 
ٖةَيظونةوتى دوإ ، ٖةسضةْذَيو ٖةَيظوونةوتت دوإ بَيت ثَيؽ َشدٕ ئةوا يةدواى َشدْيؽ 

دواْى ٖةَيظونةوتةنةت ية فهش ْانشَيت ، ٖةسضةْذة ئةَةؾ دةضَيتة بواسى ثامشًةوة ، 
ضوْهة ثَيؽ َشدٕ ثَيويظتة فهش ية ٖةَيظوونةوتى َشؤظةنة بهشَيتةوة ْةى دواى َشدٕ ، 
بةٖةَإ ػَيوةؾ ٖةَيظوونةوتى ْاػشئ ناسيطةسى دةبَيت ية دواى َشدٕ ، بةاَلّ ئةَةؾ 

ثَيويظتة ثَيؽ َشدٕ خاوةْةنةى ئاطاداس بهشَيتةوة تاوةنو ثامشًة بة ْاػشيٓى باطى ْةنشَيت ، 
ئةَةؾ ٖةس تاوةنو َاوةيةى تَيذةثةِسَيت و ية فهشى َشؤظةناْذا ْاََيَٓيت ، بة ٖةَإ ػَيوةؾ 
ٖةَيظوونةوتى دوإ ية دوا َشدٕ بؤ َاوةيةنى ناتى ية ٖؤػى َشؤظةناْذا دةََيَٓيتةوة ، بةاَلّ 

ٍَ بٔ ؟         ئةوةى طشْطة ئةوةية ، َشدٕ بؤ نةطاَْيو ػةسَةصاسية نة ْاتوأْ بةطةس رياْذا صا
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                          .ثَيُواية ئةوة ثةيووةْذى بة ئاناسةناْى َشؤظةوة ٖةية ، دووس ية طاَإ -- 
بَيطوَإ ، صاَيبووٕ بةطةس رياْذا تةْٗا بةدةطتَٗيٓاْى طاَإ ْية ، بةَيهو ْواْذْى ئاناسى -- 

                                                                                . دوإ و بةدةطتَٗيٓاْى ِسةوػتة 
َشدٕ بؤ ٖةَوو َشؤظَيهة ، بةاَلّ طشْط ئةوةية نة ثَيؽ َشدٕ ض ئاناسَيهت ْواْذووة ، ئةوةؾ 

صياتش دةطةِسَيتةوة بؤ تواْاى نةطةنة ، طةس بَيت و ئاناسةناْى دادثةسوةساْةبٔ ، ئةوا ية ناتى 
َشدْذا بة ئاطوودةيى دةَشَيت ، ْةى بة غةَباسى و ْائاساَى ، بةاَلّ طةس ثَيضةواْة بوو ئةوا 

يةناتى َشدْذا ٖةطت بة ْا ئاساَى دةنات و ْاتواَْيت تاواْةناْى بظِشَيتةوة ، ضوْهة طِشيٓةوةى 
تاواْةناْيؽ بةثَيى نات ثَيويظتى بة نشدةوةية ْةى بة طؤتة ، ئةَةؾ صياتش بؤ َشؤظ بووٕ 

دةطةِسَيتةوة ، ضوْهة ٖةسناسَيو نة دةنشَيت صياتش بؤ َشؤظ بووْة ْةى بؤ خود ، ئةَةؾ 
                                                   .صياتش يةالى َشؤظة بة ئةصَووْةنإ دةسنى ثَيذةنشَيت 

                                                              يةالى ئةوإ صياتش دةسنى ثَيذةنشَيت ؟ بؤضى-- 
يةالى ئةوإ ، خؤػرتئ ػت ئةوةية نة بةطةس بةسصى و بة َةسدى مبشيت ، ْةى بة -- 

َشؤظةنإ صؤسداس ِسووبةِسووى نؤَةَيَيو طفتوطؤى طةيش دةبٓةوة وةى . طةسػؤِسى و تشطٓؤنى 
باطهشدْى نةطايةتى َشدوو ، طةس بَيت و ية رياْيذا ضؤنى بؤ ْاَةسد و ْإ خوطَيٓةسةنإ 

داْةدابَيت ئةوا يةالى خةَيهى بة نةطايةتيةنى طةسبةسص يةقةَيةّ دةدسَيت ، بةاَلّ ثَيضةواْةى 
ئةَة بة ْاَةسد و تشطٓؤى ية قةَيةّ دةدسَيت ، ئةَةؾ صياتش بؤ ئةو َشدوواْةية نة يةثَيٓاو 

خانذا نورساوٕ يإ ية ناسَيهى ثريؤصدا يإ بةٖؤى ِسووداوَيهى طةسبةسصاْة يإ ٖةَيوَيظتَيهى 
ٍَ ئةوةػذا بؤ َشؤظ بووٕ بَيت ْةى بؤ نةطايةتى ، ضوْهة َشدٕ  دادثةسوةساْة َشدووٕ ، يةطة

                                                   .ية ثَيٓاو نةطايةتيذا ئةوا ْاضَيتة بواسى طةسبةسصيةوة 
                      ثَيتواْية نة نةطاَْيو ٖةٕ ، ثَيياْواية َشدٕ تةْٗا بةسؤنى ئةوإ دةنشَيت ؟-- 
َٔ بة ئةو نةطاْة دَيَيِ نة ئةّ دؤسة برينشدْةوةيإ ٖةية ؛ َةى طةوسةتشئ دةسَاْة بؤ -- 

َشدٕ بةسؤنى ٖةَوو . ٖؤػى نةطاَْيو نة ثَييإ واية َشدٕ تةْٗا بةسؤنى ئةوإ دةطشَيت 
نةطَيو دةطشَيت ، بةاَلّ طةس بَيت و نةطاَْيو فهشة و ٖةَيوَيظتيإ تةْيا بؤ خؤيإ بوَيت ئةوا 

ثَيويظتة َةى خبؤْةوة تاوةنو بَيٓةوة ٖؤؾ خؤيإ ، ئةَةؾ دةسَاَْيهة نة دَييإ ئاساّ 
دةناتةوة ، ٖةسوةٖا دةضٓةوة طةس باسى ثَيؼووى خؤيإ نة ٖةطتهشدْة بة تاوإ ية بةساَبةس 
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ٍَ ئةوةػذا طةس َشدَْيو نة يةثَيٓاو ٖةراساْذا بَيت ئةوا ٖةسطيض ية فهش  بة َشؤظ بووٕ ، يةطة
                                                                                  .ضووْى ْية يةْاو َشؤظةناْذا 

                                                                                    َشدٕ ية ثَيٓاو ٖةراسةنإ ؟-- 
ٖةسضةْذة يةواْةػة خؤيإ ٖؤناسى ئةوة بٔ ، يإ يةواْةؾ ْية ، بةاَلّ َشدٕ يةثَيٓاو -- 

نؤتاييَٗيٓإ بة بشطيةتى و تيٓوَيتى ، َشدَْيهة ٖةسطيض ْاتواْشَيت ية ٖؤػى َشؤظةنإ بضَيتة 
                                                                                                               .دةسةوة 

بة طوَيشةى طةفةسة دووس و دسَيزةنةّ بَيت ، ئةَة ية ٖةَوو ػوَيَٓيو ٖةية ، بةتايبةتى ٖةس -- 
                                                                     .ػوَيَٓيو نة ثَيى دةَيَئ خاى و ْيؼتُإ 

                                       .بَيطوَإ ٖةس َشؤظة و بة واَلتى خؤى دةَيَيت خاى و ْيؼتُإ -- 
                                        .نةواتة ْيؼتُإ ثَيٓاطةيةنى طؼتى ثَيويظتة ، ْةى تايبةتى -- 
                             .بَيطوَإ ، خاى يإ ْيؼتُإ ثَيٓاطةيةنى طؼتى بووة و ٖةس طؼتيؼة -- 
                                                     .نةواتة با ئةّ طؼتى و تايبةتية يَيو ديابهةيٓةوة -- 
                                                  .ئةّ ديانشدْةوةيةؾ خؤّ دةيهةّ فشووصة ، ْةى تؤ -- 
                                                                              .بضامن ضؤٕ دياواصيةى دةنةى -- 
خاى بشيتيية ية ػوَيٓى ْيؼتةدَيبووْى صيٓذةوةسةنإ ، ٖةسوةٖا بشيتيية ية ػوَيٓى َاْةوة -- 

بةاَلّ خانى . و طةػةنشدْى َشؤظ و صيٓذةوةساْى تش ، ئةَةؾ بشيتيية ية خانى طؼتى 
تايبةتى ، بشيتيية ية ثريؤصيةى نة ية ٖةطت و ٖؤػى َشؤظةناْى ئةو ػوَيٓةوة طةسٖةَيذةدات 

بشيتيية ية ثريؤصيةى نة ٖةسطيض ْاتواْشَيت بة ٖةصاسإ وػة ثَيٓاطة بهشَيت ، خؤػةويظتى . 
بؤ خاى خؤػةويظتيةنى بَيظٓووسة و تةْيا ية ٖؤػى َشؤظة ثانةناْذا بة تةواوةتى بووْى 

                                                                                            .ٖةية 
                                                              بةسرةوةْذى َشؤظةنإ يَيشةدا بووْى ٖةية ؟-- 
ئةَة خؤػةويظتيةى ْية تةْيا بؤ طةيؼنت بة ئاَاْر و َةبةطتة تايبةتيةناْى َشؤظ بَيت ، -- 

بةَيهو خؤػةويظتيةنة دووس ية ئاَاْر و طوود و بةسرةوةْذى نةطةنإ ، ئةّ خؤػةويظتيةى 
نة بؤ خاى يإ ْيؼتُإ ٖةية ، خؤػةويظتيةنى ناتى ْية ، بةَيهو خؤػةويظتيةنى 

تةْيا َشدْيؽ . ٖةَيؼةيية و نةطيؽ ْاتواَْيت ْهؤَيى يَيبهات ، تةْيا َشؤظة بَيئاطانإ ْةبٔ 
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ْاتواَْيت ثَيٓاطةى ئةو خؤػةويظتية بهات ، ضوْهة بووْى دعاى و بووْى صَإ و ٖؤص و ترية 
و ْةتةوايةتى يةطةس بووْى خاى وةطتاوة ، طةس خاى ْةبَيت ئةوا ٖيض ناّ يةَاْة بووْيإ ْية 

، ٖةسبؤية خؤػةويظتى بؤ خاى ية ٖةَوو خؤػةويظتيةى ثريؤصتشة ، َشؤظةنإ بة ٖؤى 
خانةوة ٖةٕ ، يةبةسئةوةى َشؤظةنإ يَيو دابِشاوٕ و ٖةسيةنة و ػوَيَٓيهى ية صةوى داطري 

نةواتة طةس خاى ْةبَيت ئةواْيؽ َشؤظ ْني ، . نشدووة و ثَيى دةَيَيت خاى و ْيؼتُاْى خؤّ 
ٍَ ية ٖةس خانَيهذا بَيت ٖةس ئارةَية و بةيةى  ضوْهة ْةبووْى خاى واتة رياَْيهى ئارةَيى ، ئارة

ٍَ ئارةَيةناْى تش ، بةاَلّ َشؤظ بةٖؤى طؤِسيٓى خانةنةى وةى  ػَيوة طةيشى دةنشَيت يةطة
َشؤظةناْى تش طةيشى ْانشَيت ، ئةَةؾ صَإ و نًتووس و ئايني ديايهشدووْةتةوة ، نةواتة 

                    .ْةبووْى خانى تايبةتى ئةوا َشؤظةنإ بةسةو نؤيًةيى و ضةوطاْذْةوة دةبات 
                                                ضؤٕ دةِسواْية ئةو نةطاْةى نة يةثَيٓاو خانذا دةَشٕ ؟-- 
ٖةسضةْذَيو . َشدٕ ية ثَيٓاو خانذا ، خوَيٓةنةى ئةوةْذة ثريؤصة ٖةسطيض وػو ْابَيتةوة -- 

خوَئ بِشرَيت يةثَيٓاو طةسبةخؤيى خانذا َٖيؼتا نةَة ، ضوْهة خانى تايبةت بة خؤ دةبَيتة 
ٖؤى خاوةْى خؤ ، طةس خانى تايبةت بة خؤ ْةبوو ، ئةوا خاوةْى خؤؾ بووْى ْية و رياَْيهى 

ئارةَيى ضاوةِسَييةتى ، ضوْهة خاى بووْى صَإ و ْةتةوة و َيزوو و طٓووسى دوطشافى 
نةواتة دوامنَيشى بؤ . دةطةملَيَٓيت ، طةس ئةَاْةؾ ْةبووٕ ئةوا بووْى خانيؽ ئةطتةَة 

خواسدٕ و ْووطتٓى ِسؤراْةى رياْت ْية ، بةَيهو دوامنَيشى َشدْة يةثَيٓاو خانةنةت  و 
َةسز ْية تةْيا بؤ خؤت بزى يةْاو خانةنةتذا ، بةَيهو َةسدة . ٖةراساْى ْاو ْيؼتُاْةنةت 

ٍَ تؤدا                                     .نةطاْيرتى خانةنةت وةى تؤ تَييذا بزئ و يةنظإ بٔ يةطة
                               .بة ديذى َٔ ، ٖؤػى َشؤظاَْيهى نةّ ، ئةّ بابةتةيإ يةخؤ طشتووة -- 
َشؤظ ٖةَيؼة ضاوى ية تايبةتية ْةى طؼتيةتى ، ئةَةؾ وايهشدووة نة ْادادثةسوةسى -- 

                 .يةخانذا ضةنةسة بهات ، يةطةٍ ئةوةػذا ئاسةصوو نشدٕ بؤ خانى بَيطاْة صؤس بَيت 
                                                                                         منوْةت ضية بؤ ئةَة ؟-- 
ئَيُة طٓووسى خانةنةَإ تةْيا ػوَيٓى خؤَاْة ، ٖةس طؤِساْهاسيةنيؽ ية صةويذا ِسووبذات -- 

ٌَ ، بةاَلّ بؤ ئَيوةى َشؤظ  ئَيُة ٖةس ية ػوَيٓى خؤَاْني دا بةػَيوةى بةسد بَيت يإ بةػَيوةى ط
خاى طٓووسى ْية ية صةويذا ، َشؤظ ٖةس ػوَيَٓيو نة بيةوَيت دةتواَْى بؤى بضَيت و ببَيتة 
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نةطايةتيةى يةو خانةدا و بةسدةواّ يةوَى بزى ، دةػتواَْيت خانةنةى خؤى بطؤِسَيت ية 
واَلتَيهةوة بؤ واَلتَيهى تش ، بةاَلّ ية فهشت ْةضَيت نة ٖةَوو ْيؼتُاْى بَيطاْة بذة بة ثَياَلوَيو 

و بيهة بةس ثَيى َٓذاَيَيهى ْيؼتُاْةنةى خؤت ، طةساثاى ْيؼتُاْى بَيطاْة ْاطاتة دَيؤثَيو 
خوَيٓى نةطى خانةنةى خؤت ئةطةس تاواْهاسى طةوسةؾ بَيت ، ضوْهة َٖيؼتا ناتى ئةوةى َاوة 

تاوةنو خؤى ضاى بهات ، بةاَلّ ْةفشةتى بَيطاْة يةو نةطاْة بهة نة ٖاواَلتى خانةنةى خؤيإ 
                                                                                                       .ئاواسة دةنةٕ 

                                                                                       ضاسةطةس ضية بؤ ئةَة ؟-- 
دادطايى ٖاواَلتى واَلتى خؤت بهة ية دعانةنةى خؤتذا ، بةاَلّ ٖةوَيُةدة بَيضاسيبهةيت تاوةنو -- 

  . ثةْا بةسَيت بؤ واَلتاْى تش ، ضوْهة ئةَة دةبَيتة ٖؤى نةَهشدْةوةى داْيؼتواْى واَلتةنةت 

ْاثانى بةساَبةس بة خاى و ْيؼتُإ تةْٗا يةطةس خاَيَيو ْةوةطتاوة ، بةَيهو ٖةس ٖةْطاوْاَْيهى 
             .ٖةَية ية خانةنةى خؤتذا بشيتيية ية تاوإ ، وةى ئةوةى تووتيةنإ ئةجناَى دةدةٕ 

                                  منوْةى تووتيةنإ صؤس دةبيظتِ ، بةاَلّ ْاصمن تاواْى ئةوإ ضية ؟-- 
تووتية طةوسةنإ طةس بة يةنظاْى طةيشى تووتية بضونةنإ بهةٕ ، ئةوا خةياَيى صؤسبةى -- 

                                                                                       .َشؤظةنإ ئاطوودة دةبوو 
                                        َةبةطتت ئةو باَيٓذاْةية نة َشؤظةنإ بؤ دواْى دةياْهِشٕ ؟-- 
ئةَاْة ٖةَوو ػتَيو بؤ خؤيإ و بؤ . َشؤظاَْيهى ْاسةم بني . ْةخَيش ، ئةَاْة َشؤظٔ -- 

يةالى ئةوإ نةطى تش بووْى ْية دطة ية خؤيإ و ْضيهةناْى . ْضيهةناْى خؤيإ دةبةٕ 
ئةَةؾ تاواَْيهى طةوسةية ، ٖةسضةْذة تاواْباسى طةوسةٕ يةبةساَبةس خاى و ْيؼتُإ . خؤيإ 

                                                      .، بةَيهو بووْةتة ٖؤى بَى ٖيوايى َشؤظةناْى تشيؽ 
                                                                               بَى ٖيوايى َشؤظةناْى تشيؽ ؟-- 
بةَيَى فشووصة ، ئةَاْة واياْهشدووة نة داَٖيٓإ بضَيتة طؤِسةوة ْةى ية طؤِس بَيتة دةسةوة ، -- 

ٍَ و طاَاْى دْياوةٕ ْةى ثَيؼدظتٓى دعاى و ٖؤػياسنشدْةوةى تانةناْى ْاو  ضوْهة بةدواى َا
دعاى ، ٖةسبؤية ئةَةت ثَيذةَيَيِ ؛ داواى َشدٕ بهة يةثَيٓاو خانةنةتذا ، بةاَلّ ٖةسطيض داواى 

                                                                                 .َشدٕ َةنة ية ثَيٓاو َاَيى دْيا 
                                                                               .ية َةبةطتةنةت تَيٓةطةيؼتِ -- 
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ئةوةى بؤ تؤ دةََيَٓيتةوة تةْٗا طةسبةسصى خؤتة ، ئةويؽ بةٖؤى طةسبةسصى -- 
ْيؼتُاْةنةتةوةية ، ئةَةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ خؤػةويظتى تؤ بةساَبةس بة خاى و 

ٍَ ئةوةػذا  َةنةوة رَيش ناسيطةسى نةطاَْيو ، نة بة ضاوَيهى دوورَٓاْة . ْيؼتُاْةنةت ، يةطة
ية ْيؼتُاْةنةى خؤيإ دةِسوأْ ، ئةوةى طشْطة تؤى ْةى ئةو نةطاْةى نة بة ضاوَيهى 

نةطَيو بة ، بؤ خؤت بووْى خؤت . دوورَٓاْة ية خاى و ْيؼتُاْةنةى خؤيإ دةِسوأْ 
ٖةسطيض طةيشى نةطاَْيو َةنة . بظةملَيٓة يةْاو خانةنةى خؤتذا ْةى بةٖؤى نةطاْى تشةوة 

نة ْاتوأْ خضَةت بة ْيؼتُاْةنةى خؤيإ بهةٕ ، ئةَةؾ بةٖؤى بَيتواْايى و تشطٓؤنى 
ْيؼتُإ ثؼت بةنةطى ثاى دةبةطتَيت . خؤياْةوةية ْةى بةٖؤى ئاصايةتى و ضاو ْةتشطى 

ٖةَوو ناتَيهيؽ بة داٖاتووى واَلتةنةى خؤت طةػبيٓبة ، . ْةى بة نةطى ْاثاى و تاواْهاس 
ٖةَوو ناتَيو وابضاْة نة واَلتةنةت بةسةو ثَيؼهةوتٓى طةوسة ٖةْطاو دةَْيت ، يةتةى ئةوةػذا 
وابضاْة نة خانةنةت ثَيويظتى بةتؤية تاوةنو بيجاسَيضى ية ػتى ْاٖةَواس و دةطتى بَيطاْة و 

                                                                                                    .نًتووسى بَيطاْة 
                                                          نًتووسى بَيطاْةؾ ٖؤناسة بؤ دوانةوتٓى واَلت ؟-- 
ْةى ٖؤناسى دوانةوتٓة ، بةَيهو بة ٖاتٓى نًتووسى بَيطاْة بؤ واَلتةنةت وادةنات نة تانةناْى -- 

بؤية ٖةسدةّ بة داٖاتووى واَلتةنةت طةػبني بة ، . دعاى ية داٖاتوودا ببٓة بَيطاْة ثةسطت 
ئةوةى بة داٖاتوو طةػبني ْةبَيت ، ئةوا ِسةػبيَٓيهة ئةطةسى . ْةى بة داٖاتووى واَلتاْى تش 

خاى فشؤػتٓيؼى يَيذةنشَيت ، داٖاتووى واَلت يةطةس تواْاى تانةناْى ْاو دعاى وةطتاوة ، 
نةواتة يةتةى ئةوةى نة ثَيويظتة بةداٖاتوو طةػبني بيت ئةوا ثَيويظتيؼة فهش ية داٖاتوو 

بهةيتةوة و ية ٖةوَيى داَٖيٓإ و تاصةطةسيذابيت بؤ واَلت ، ئةَةؾ دةبَيتة ٖؤى ثاساطتٓى 
نًتووس و ئةدةبى ْيؼتُإ ، ٖةسضى بةناسَٖيٓشاويؽ ٖةية ئةوا ثَيويظتة داَٖيٓشاوى ْاوخؤ 

                                                                                                 .بَيت ْةى دةسةنى 
                                       داَٖيٓشاوةنإ ْاوخؤيى بٔ يإ دةسةنى ، ض دياواصيةنى ٖةية ؟-- 
دياواصيةنةى ئةوةية ، طةس ْاوخؤيى بٔ ، ئةوا ئةو ناتة ٖيض دةطتَيهى دةسةنى و فهشةيةنى -- 

                                                           .دةسةنى ْاتواَْيت صةفةس بة واَلتةنةت بطةيةَْيت 
                                                                             ضى تش ثَيويظتة ئةجناَبذسَيت ؟-- 
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ٖةوَيبذة ٖةَيةى َشؤظةنإ ِساطتبهةيتةوة يةْاو دعانةنةت بةبَى يةنةداسنشدٕ ، ضوْهة -- 
َشؤظ وا ِساٖاتووة نة يةْاو خؤياْذا يةنرت يةنةداس بهةٕ ، ئةَةؾ دوانةوتٓى ثَيذةوتشَيت ْةى 

بةاَلّ َشؤظَيو بهورى باػرتة يةوةى نة َشؤظَيو يةنةداس بهةى يةْاو . باػهشدٕ و ثَيؼهةوتٔ 
دعانةنةيذا ، ٖةتا طةس ٖاواَلتى واَلتةنةى تؤؾ ْةبَيت ثَيويظتة تؤ بةػَيوةيةنى باؾ َاَةَيةى 

يةطةَيذا بهةيت بةبَى طوَيذاْة نًتووس و ئايني و ْةتةوة ، ضوْهة ئةَة وادةنات نة ئةو بة 
ضاوَيهى ثريؤصةوة طةيشى فهشة و نًتووس و ْةتةوايةتى تؤ بهات ، بةاَلّ طةس يةبةس نًتووس و 

ئاييٓيؽ ْةبَيت ئةوا ثَيويظتة يةبةس َشؤظ بووٕ ئةو ناسة ثريؤصة بةئةجناّ بطةيةْيت ، َشؤظ 
ٍَ يةنرتدا دةنةٕ ، بةاَلّ ئةَة ٖةَيةيةنى طةوسةية  ٖةَيؼة بةثَيى ئايني و نًتووس َاَةَية يةطة

ْةى ضانةيةنى طةوسة بؤ نًتووس و ئاييٓةنةت ، ضوْهة ضانةنشدٕ بؤ َشؤظ بووٕ ٖيض 
ثةيووةْذيةنى بة نًتووسةوة ْية ، ٖةسضةْذ ئاصاس بهَيؼى بؤ خاى و ْيؼتُاْةنةى خؤت 

ٖةسطيض . َٖيؼتا نةَة ، بةاَلّ ئةوةؾ بضاْة نة بة ٖؤى ئاناسى ْاػشئ واَلتةنةت ئاصاس دةدةيت 
ٖةطت بة ئاصاسةناْى خؤت َةنة ية بةساَبةس ئاصاسى خاى و ْيؼتُاْةنةت ، ثاساطتٓى خاى 
بةٖؤى يةنطشتٓى تانةناْى ْاو دعاى دةبَيت ، بةاَلّ طةس يةنطشتوويى ْةبَيت ئةوا خانيؽ 

                                                                                  .ٖةسطيض ْاتواْشَيت بجاسَيضسَيت 
                                        .بةاَلّ ئاصاسَيهى صؤسى ثَيويظتة تا ئةّ يةنطشتٓةؾ ضَيذةبَيت -- 
طشْط ْية ئاصاسى صؤس ، ضوْهة طةس بشايةتى بووْى ْةبَيت ، ئةوا ػتَيهيؽ ْية بةْاوى -- 

ٖاوِسَييةتى و ْيؼتُإ ثةسوةسى ، ٖةَوو ػتةناْيؽ بةيةنةوة دواْى دةئافشَيٓٔ و ثَيذةطةٕ ، 
يةنبووٕ و يةنطشتووييؽ واتة بشايةتى ، ئةّ بشايةتيةؾ ية . ْةى بة تةْيا و ديا ديا 

ٍَ بؤى ٖاواس دةنات ، بشايةتى واتة يةنطشتٓى ٖةَوو تانةناْى ْاو  دةسووْةوة طةسٖةَيذةدات ، د
دعاى ، ئةّ بشايةتيةؾ ْابَيت بؤ بةسرةوةْذى تايبةتى بَيت ، بةَيهو دةبَيت بؤ بةسرةوةْذى 

                                                                                                        . طؼتى بَيت  
                                                                   .بؤ ئةَةؾ ْابَيت طةسَاية ثةسطت بني -- 
بةَيَى ، ػؤِسػطَيِش ئةو نةطةية نة طةسوةت و َاَيى خؤى ية ثَيٓاو دعانذا وةطةِس دةخات ، -- 

طشْطيذإ بة خاى طشْطيذاْة بة خؤ ، طشْطيذاْة بة ِسةوػت . ْةى ية ثَيٓاو بةسرةوةْذى خؤى 
ئةو نةطةى تةْيا طشْطى بة خؤى بذات ، ئةوا نةطَيهة يةاليةٕ . و نًتووس و صَاْى خؤ 



113 
 

ْيؼتُاْةوة ْةفشةتى يَيهشاوة ، نةطَيو تةْيا طشْطى بةخؤى بذات ئةوا دؤطتى خاى ْية ، 
بةَيهو َؼةخؤسى خانة ، بؤية ثَيويظتة َشؤظ ٖؤػياسى خؤى خباتةطةِس بؤ بةسرةوةْذى 

                                                                                                             .ْيؼتُإ 
ناتَيو َٔ ية واَلتَيهذا بزيِ ، ئةوا خانى ئةو واَلتة بؤ َٔ و بؤ نةطَيهى تشى ِسَيبواس ٖةس -- 

 َاَية؟ 
                                  . خاى بؤ نةطاَْيو َاَية نة ئةوإ وةى َاَيى خؤيإ طةيشى بهةٕ -- 
                                                 ثَيتواْية نة َشؤظ دِسْذةتشئ صيٓذةوةسة يةْاو خانذا ؟-- 
.  خودا َشؤظى وةى صيٓذةوةسَيهى ٖؤػياس دسووطتهشد ، بةاَلّ دِسْذةتشئ صيٓذةوةس دةسضوو -- 
                                      َشؤظ ئةّ تايبةمتةْذيةى ٖةس تَيذاية ، يإ خؤى دةيئافشَيَٓيت ؟–
َشؤظ طشوػتى وا ِسةخظاوة نة ٖةَيؼة بةسرةوةْذى خؤى خظتؤتة . خؤى دةيئافشَيَٓيت -- 

ثَيؼةوةى بةسرةوةْذيةناْى تش ، ئةّ بووْى بةسرةوةْذيةؾ  صياتش بةسةو دِسْذةبووْى بشدووة 
خظتٓة ثَيؼةوةى بةسرةوةْذيةناْى خؤ ، دِسْذةبووٕ . ْةى بةسةو ٖؤػياس بووْةوة 

                                                                                                        . دةئافشَيَٓيت 
                                                       يَيشةػذا ْاطةيٓةوة بة نَيؼةى طةسَاية ثةسطتى ؟-- 
يةْاو دعانى طةسَاية ثةسطتذا ٖةَيؼة داواى َةسطى خؤت بهة ية خواوةْذ ، ضوْهة ْاطةى -- 

بة ئاصادى و دادثةسوةسى ، طةسَاية ثةسطتى تةواوى ٖؤػى َشؤظةنإ بةسةو خاى وَيشاْهشدٕ 
ٖةس طةسَايةػة نة َشؤظةنإ ية ئةدةب و خؤػةويظتى دووس . دةبات ، ْةى بةسةو باػبووٕ 

دةخاتةوة ، ٖةتا صياتش َةيًت بةالى طةسَايةدا بِشوات ئةوا صياتش ية خؤػةويظتى و ِسةوػت 
طةسَاية ثةسطتةنإ وةى دةسؤصةنةسةنإ واْة و دطة ية طاَإ ٖيض . دووس دةنةويتةوة 

ػتَيهى تش يةالى ئةوإ بووْى ْية ، طةسَاية وايهشدووة نة َشؤظةنإ صؤسداس بةسةو خؤ 
، بةَيهو ٖةَوو  (يةػفشؤػى)فشؤػى بةسَيت ، خؤ فشؤػيؽ تةْٗا بشيتيٓيية ية ناسى طؤصاْى

ئاناسةناْى وةى طةسَاية ثةسطتى و خؤثةسطتى و بَيطاْة ثةسطتى و خاى ثؼتطوَيدظنت 
دةطشَيتةوة ، ٖةَوو ناسَيهى طةسَاية ثةسطت ْاطاتة ناسى َٓذاَيَيو نة ٖةوَيذةدات فَيشى صَاْى 

                                                                           .دايو ببَيت ية دواى وةطةسثَيهةوتٔ 
صؤسداس َشؤظةنإ بةٖؤى طشود يإ َؤطيكا ، خاى و ْةتةوة و نًتووسةناْى خؤيإ بة فهش -- 
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                                                                       .دَيتةوة و تةواوى ٖؤػيإ داطري دةنات 
ئةَة ِساطتة فشووصة ، َؤطيكا يةنَيهة يةو دةسَاْاْةى نة تووِسةيى و ئاساَى صؤسبةى -- 

نةطةناْى بةدةطتة ، دةسَاَْيهة ثريؤصيةناْى ْيؼتُإ دةَٖيَٓيتةوة يادى َشؤظةنإ ، ضوْهة 
    . صؤسبةى خؤػةويظتيةنإ يةالى َوطيكاوة طةسضاوة دةطشٕ بةتايبةتى خؤػةويظتى خاى 

ٖةتا دةتواْى دووسنةوة ية خؤ ثةسطتى و طةسَاية ثةسطتى ، بةاَلّ ٖةتا بؤت دةنشَيت خاى 
ثةسطت و نًتووس ثةسطتى خؤت و ْةتةوة ثةسطتى خؤت بة تاوةنو دوورَٔ ْةتواَْيت 

                                                                                                  .  يةبةساَبةست بوةطتَيت 
 -- ٍَ طؤتةنةت ئةوة دةطةيةَْيت نة ؛ طةسباصَيهى ِسةوػت بةسص بة ، تا ْيؼتُاْةنةت ثِش بة د

                                                                          .                          خؤػى بوَييت 
                                   طاَإ ثةسطتى ية صؤسبةى خانى واَلتةناْذا ػاْاصى ثَيوةدةنشَيت ؟-- 
يةْاو ٖةَوو واَلتَيهذا ئةَة ٖةية ، بةاَلّ يةْاو خاى ثةسطتيذا طاَإ ػتَيو ْية تا َشؤظ -- 

بتواَْى ػاْاصى ثَيوةبهات و طةسبةسصى خؤى ثَي بظةملَيَٓيت ، بةَيهو ئةصَووْى ٖؤؾ ػتَيهة نة 
ٖةَوو نات ػاْاصى ثَيوة دةنشَيت ، ثاساطتٓى خاى و ْيؼتُاْيؽ ثَيويظتى بة ئةصَووْى 

                                                        . ِسةوػتة ْةى ئةصَووْى طاَإ و طةسَاية ثةسطت
َشؤظةنإ الػةيإ طشاْة ية ثَيٓاو ِسصطاسنشدْى واَلت ية نةَونوِسى ،  بؤضى ٖةَوو ناتَيو-- 

                                               .  بةاَلّ الػةيإ طوونة بؤ ئةجناَذاْى تاوإ ية درى واَلت 
                                                         .ئةَة بؤ دياواصى َْيوإ َشؤظةنإ دةطةِسَيتةوة -- 
                                                                            ض دياواصيةنى َْيوإ َشؤظةنإ ؟-- 
ٖةْذَيو َشؤظ ٖةٕ خؤيإ بة َشؤظ خودا يةقةَيةّ دةدةٕ ، ٖةْذَيهيؽ يةوالوة -- 

                                                                                                 .دةضةوطَيٓشَيٓةوة 
                                 ئةو ضةوطاْذْةوةيةؾ ٖةس يةالى ئةو َشؤظاْةوة طةسضاوةْاطشَى ؟-- 
بة دَيٓياييةوة ، يةالى ئةواْةوة طةسضاوةدةطشَى ، بةاَلّ َشؤظ ْابَيت ئةوةػى يةفهش بضَيت نة -- 

خؤ بةختهشدٕ يةثَيٓاو خاى و واَلت خؤ بةختهشدَْيهة دياواصى ْية ية َْيوإ طةسنشدةيةى و 
ٖاواَلتيةنى طادة ، ضوْهة خاى ْاِسواَْيتة ثًة و ثايةى نةطةنإ ، بةَيهو دةِسواَْيتة رَاسةى 

دةِسواَْيتة خؤػةويظتى تؤ بةساَبةس بة خؤى ، ٖةسوةٖا دياواصى . دةسووْةنإ و الػةنإ 
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                                                                             . ْانات يةَْيوإ خوَيٓى َشؤظةنإ 
 ترِيواْيٓى تؤ ضية بؤ ئةَة ؟ . صؤسَيو ية ناتةنإ طوَيِ يةوة دةبَيت نة طواية دايو ْيؼتُاْة -- 
                                                                      .فشووصة ، دايو ية ْيؼتُإ طةوسةتشة -- 
                                                                                              نةواتة بيظةمليٓة ؟-- 
                                                         .طةسةتا ثَيويظتة ثَيٓاطةيةنى دايو بؤ تؤ بهةّ -- 
                                                                                            .فةسَوو ثَيٓاطةنةت -- 
دايو بشيتيية ية . دايو بشيتيية ية ريإ ، رياْيؽ واتة طؼت صيٓذةوةسة صيٓذووةنإ -- 

بةسدةواَبووْى ريإ ، طةس دايو بووْى ْةبَيت رياْيؽ بووْى ْية ، دايو بشيتيية ية 
ثريؤصتشئ ػت يةْاو ٖةَوو ئةو ػتاْةى نة يةْاو ْيؼتُاْذا بووْيإ ٖةية ، ضوْهة ْيؼتُإ 

ضاوى ية دايهة تا داْيؼتواْى صياتشى بذاتَى ، دايو طةوسةتشئ ٖؤناسة بؤ طةسنةوتٔ و طةيؼنت 
بة ئاَاْر ، طةس دايو ْةبَيت ئةوا ْة طةسنةوتٔ و ْة ثَيؼهةوتٔ و ْة داَٖيٓإ بووْيإ ْابَيت ، 

ضوْهة ريإ بةبَى دايو بووْى ْية ، بووْى دايو واتة بووْى ٖةَوو ػتَيهى صيٓذوو يةطةس 
صةوى ، َشؤظ و ٖةَوو صيٓذةوةسةناْى تش بةٖؤى دايهةوة دةئافشَيٓشَئ و بةٖؤى دايهةوة 

دةتوأْ طةػة بهةٕ و بوسدةواّ بٔ ية ريإ ، َاْةوةى ٖةَوو ػتة صيٓذووةنإ بة َاْةوةى 
دايو بةطرتاوةتةوة ، بؤية ثَيويظتة دايو يةطةسووى ٖةَوو ػتةناْةوة دابٓشَيت ، ئةَةؾ بة 

                     . ثريؤص ِساطشتٓى ثَيطةى دايهة و ٖةّ دَيظؤصية بؤ صيٓذةوةسةنإ بة َشؤظيؼةوة 
                       . نةواتة دايو ْيؼتُاْة ، طةس يَيى بتوَيزيتةوة ئةوا ية ْيؼتُاْيؽ طةوسةتشة 

                                                                         نةواتة بؤ دايو رَيشدةطتةى باونة ؟-- 
ضوْهة طةس يةْاو َاَيذا دةطةاَلتذاسى . ِسةطةصى َْيش بة طؼتى ئةّ ناسة قَيضةوْةى ئافشاْذووة -- 

                      .يةنةّ دايو بوواية ، ئةوا ْيؼتُإ يةالى ٖةَوو َشؤظَيو خؤػةويظت دةبوو 
                                        خؤػةويظتى ْيؼتُإ بؤضى طشَيذةدةيت بة دةطةاَلتى دايو ؟-- 
ٖةسضةْذة َشؤظ ٖةَيؼة دايو وةى ثَيويظتيةى . دايو بؤ ْيؼتُإ بة ثةسؤػرتة ية باوى -- 

بؤ خؤى بةناسدةَٖيَٓيت ، بةاَلّ ئةوةؾ طةوسةتشئ ٖةَيةى َشؤظة ، ضوْهة ثَيويظتة َشؤظةنإ 
خؤيإ خؤيإ بةناسبَٗيٓٔ بؤ دايو و طشْطي بذةٕ بة ريإ و ثَيطة تايبةتيةناْى دايو ، ئةو 

                           . تايبةمتةْذياْةى نة ية دايهذا بووْيإ ٖةية ئةوا ية باونذا بووْيإ ْية 
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                            .منوْةيةى يةطةس دايو بَٗيٓةوة ، بضامن ضؤٕ ئةو طشْطية دةطةملَيٓيت -- 
باوى دةتواَْيت خؤػةويظتى نؤسثةية ية ٖؤػى خؤى دةسبهات ، بةاَلّ ٖةسطيض دايو -- 

ْاتواَْيت ئةو خؤػةويظتية ية دَيى خؤى دةسبهات ، نةواتة دايو ثريؤصتشة ية باوى ، ئةو 
خؤػةويظتى و طؤص و َيٗشةباْيةى نة ية دايهذا بووْى ٖةية ئةوا وةى ثَيويظت ية باونذا 

                                                                                                          .بووْى ْية 
                                                                              َيٗشةباْيةنةى ئةو يةضيذاية ؟-- 

َيٗشةباْى دايو يةوةداية نة ٖةَيؼة رياْى خؤى دةخاتة َةتشطيةوة ية ثَيٓاو نؤسثةنةيذا --  
، بةاَلّ ٖةسطيض ئةو ٖةَيوَيظتة يةالى باوى بووْى ْية ، ئةَةؾ ثةيووةْذى بة دَيةوة ٖةية 

باوى َةسطى نؤسثةية يةبري دةنات ثاؾ َاوةيةنى نةّ ، بةاَلّ . ْةى بة دةطتةى بضوَيٓشاو 
دايو ْاتواَْيت بؤ َاوةيةنى دسَيزيؽ يةبريى بهات ، يَيشةػذا دةطةيٓة ئةوةى نة دايو 
َشؤظَيهى ِساطتةقيٓةتشة ية باوى ، ئةو خؤػةويظتيةػى نة يةالى باوى ٖةية بةٖؤى 

                                                                               . دايهةوةية ْةى بةٖؤى خؤيةوة 
َْيشيٓة خؤػةويظتيةنى نةَى ية دَيذاية بةساَبةس بة ََييٓة ، ئةو خؤػةويظتيةػى نة 

دةسيذةبِشَيت ية دَيةوة ْية ، بةَيهو ية ٖؤػى خؤيذا بؤ َاوةيةنى ناتى بة صَإ دةسيذةبِشَيت 
تاوةنو بةٖؤى ئةو خؤػةويظتيةوة بطات بة ئاسصووةناْى خؤى ، ئةو ئاسةصوواْةؾ يإ بؤ 

بؤية ٖةَوو ناتَى طوَى بؤ وتةناْى دايو بطشة . بةيةنطةيؼتٓة يإ بؤ ضةْذ َةبةطتَيهى تشٕ 
ٖةَوو ناتَيو دايو ٖةوَيذةدات َٓذاَيةناْى يإ . ، ضوْهة ئةصَووْةناْى نؤتاييإ ْاية 

ٍَ ئةوةػذا صؤسبةى ناتةناْى  نؤسثةيةناْى بةسةو ِسَيطةى ِساطت ثةسوةسدة بهات ، بطشة يةطة
خؤى بؤ ئةّ ثةسوةسدةنشدْة تةسخإ دةنات ، بةاَلّ باوى دةوسَيهى صؤس نةّ دةطَيِشَيت ية 

                                                                                   .ثةسوةسدةنشدْى َٓذاَيةناْيذا 
وةى ضؤٕ طةػةنشدٕ و طةوصايى باخ بة َٖيضى باخةواْةوة بةطرتاوةتةوة ، طةػةنشدٕ و 

َاْةوةى نؤَةَيطةؾ بة ئاصادى ََييٓةوة بةطرتاوةتةوة ، بةاَلّ ية ٖةْذَيو ناتذا وا دةسدةنةوَيت 
نة دايو تاواْباسة ، ئةَةؾ بةٖؤى ْةَاْى باونة ئةو تاواْة دةنات ، تاواْةنةػى بشيتيية ية 
ٍَ ئةوةػذا نة تاواْى نشدووة  واصَٖيٓإ ية َٓذاَيةنةى يةثَيٓاو ٖاورياْيةنى تشدا ، بةاَلّ يةطة

بةساَبةس بة َٓذاَيةنةى بةاَلّ َٖيؼتا ٖؤػى ٖةس يةاليةتى ، بةاَلّ ناتَيو باوى ئةو تاواْة 
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                                                                        .دةنات ئةوا َٓذاَيةنةى يةبري ْاََيَٓيت 
                                                        .ئةَة يةواْةية ثةيووةْذى بة ئاصاسيؼةوة ٖةبَى -- 
ناتَيو دايو َٓذاَيى دةبَيت ئةوا . ضؤٕ ثةيووةْذى ثَيوةْية فشووصة ، ثةيووةْذى ثَيوة ٖةية -- 

ئاصاسَيهى صؤس دةضَيزَيت ، بةاَلّ باوى ٖيض ثةيووةْذيةنى بةو ئاصاسةوة ْية و يةو ناتةدا فهشةى 
يةالى ئةوةية نة َٓذاَيةنة َْيشة يإ ََيية ، ضاوى ػيٓة يإ ِسةػة ، بةاَلّ بةداخةوة ضاوى 
َٓذاَيةنة قاوةيية و ََيية ، ئةَةؾ تانة ئاصاسَيهة نة يةو ناتةدا تووػى باوى دةبَيت ، ية 

                                                  .   ٖةَإ ناتيؼذا فهش ية ئاصاسى ٖاوطةسةنةى ْاناتةوة 
          . نةواتة دايو بشيتيؼة ية باوى ، بةاَلّ باوى دَيطةى ٖيض ناّ يةّ ثَيٓاطاْةى ْابَيتةوة -- 
ٍَ بةبَى دايو َةسطى . ِساطتة فشووصة --  دايو باونيؼة ، طةس دايو ْةبوو باونيؽ ْية ، َٓذا

 ٍَ خؤى دةبيَٓيت ْةى بة بَى باونى ، صؤس داسيؽ ٖةَية دةنشَى يةْاو دعانذا نة طوايا َٓذا
ٍَ ٖةسطيض بة َشدْى باوى ٖةتيوو ْابَيت ، ضوْهة  باونى ْةََيَٓيت ئةوا ٖةتيووة ، بةاَلّ َٓذا

طةس دايو ْةََيَٓيت ئةوا َٓذاَييؽ يةالى باوى بووْى ْاََيَٓيت و نؤتايى بة رياْى خؤؾ و 
                                                                                                                                                             . ْاخؤػى ثَيؼووى دَيت 

 بة ٖاوناسى دايهةوة ِسةخظاوة ْةى باوى ،  ئةو رياْةى نة بؤ َشؤظ ِسةخظاوة ية صةويذا ئةوا
ٍَ و باونيؽ ٖؤناسى دووةَة  دايو طةسضاوةى يةنةَى . دايو ٖؤناسى يةنةَة بؤ  َٓذا

ضوْهة ٖةَوو ػتةنإ طةسةتا يةاليةٕ دايهةوة ، ْيؼتُاْة ، باوى يَيشةػذا طةسضاوةى دووةَة 
                      .                   طةسضاوةدةطشٕ و دواتش يةالى باوى و دواتشيؽ يةْاو دعاى 

                                              .ثَيُواية يَيشةدا طةسةنة َٖيض و تواْاى خوداؾ باطبهةئ -- 
                                                                                                          . طةسةنة -- 
  .يةبةسئةوةى ثريؤصيةناْى دايو طةسةنة باطبهشَئ ، ئةوا خوداؾ يَيشةدا طةسةنة باطبهشَيت -- 
بةاَلّ طةسةنة ية ِسواْطةى َشؤظةوة ثَيٓاطةيةنى بؤ . بةَيَى ، يةطةسووى ٖةَووػياْةوةية -- 

                                                                                                                .بهةئ 
                                                                                  تةْٗا ية ِسواْطةى َشؤظةوة ؟-- 
بؤ ئةَةؾ طشاْة باغ ية . يةبةسئةوةى َٖيضى خودا ية ٖةَوو ػتَيهذا خؤى دةبيَٓيتةوة -- 

                                                                                           .ٖةَوو ػتةنإ بهشَيت 
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                                                .نةواتة َٖيضى خودا ية ِسواْطةى َشؤظةوة باغ دةنةئ -- 
خودا َٖيضَيهة ية ٖؤػى َشؤظةناْةوة بِشياسى بووْى يةطةس دةدسَيت و تشغ و خؤػةويظتى -- 

 ٍَ                      .َٖيضَيهى ئافشَيٓةسة و فهشةنةى يةطةسووى ٖةَوو ػتةناْةوةية . دةدسَيتة ثا
َشؤظةنإ ٖةَيؼة يَيهذاْةوةى دياواصيإ بؤ خودا ٖةية ، ٖةْذَيو ية َشؤظةنإ دةِسوآْة 
ػتةناْى دةوسوثؼتيإ و دةَيَئ خودا ئافشاْذووْى و خؤػةويظتى خؤياْيإ بؤ دةسدةبِشٕ ، 

ٖةْذَيهيؽ دةَيَئ ئةو ػتاْة بة طشوػتى خؤيإ ِسةخظاوٕ و ٖيض دةطتهشدَيهيإ ْية ، 
ٖةْذَيهيؽ بريؤنةى نةطةناْى تش وةسدةطشٕ و دةيهةْة بِشياسى خؤيإ ، ٖةْذَيهيؽ خودا 

دةنةْة بةسدَيو و نِشْووػى بؤ دةبةٕ ، ٖةْذَيهيؽ ئامسإ دةنةْة دَيطةى خودا و 
دةطتةناْيإ بؤ ئامسإ بةسص دةنةْةوة بؤ ثاِساْةوة ، بةاَلّ ْاصأْ نة خودا ْة بةسدة و ْة 

ػتةناْى دةوسوثؼتُاْة و ْة ئامساْة ، ضوْهة َشؤظ يةطةس صةوى دةريت ، صةويؽ خؤى وةى 
  .ٖةطاسةناْى تش ية ئامساْة و بةسدةواّ ية ثيظبووٕ و تَيهضووٕ داية و َشؤظ ٖةطتى ثَيٓانات 

                                                                                              نةواتة خودا ضية ؟-- 
 -- ٍَ خودا بريؤنةية ، ئةو بريؤنةيةؾ تةْيا يةْاو ٖؤػى َشؤظةنإ دسووطتذةبَيت ، يةطة

ريإ ثَيذةس ، تشطَيٓةس ، َيٗشةباْى ، : ئةوةػذا نؤَةَيَيو تايبةمتةْذى بؤ بِشياس دةدسَيت وةى 
صاْا ، ئافشَيٓةس ، طووتَيٓةس ، خؤػي َٖيٓةس ، ْاخؤػى َٖيٓةس ، طةسيَيؼَيوَيٓةس ، طوَِشانةس ، 
ِسؤصى ثَيذةس ، ِسؤصى طشةوة ، ثَيذاْى دةوَيةَةْذى ، ثَيذاْى ٖةراسى ، َشَيٓةس ، طيإ نَيؽ ،  

صيٓذوونةسةوة ، بةاَلّ باػرتئ ػت ئةوةية نة يةثَيٓاو خؤػةويظتى ِسووبهشَيتة خودا و 
                                                               .بةػَيوةيةنى خؤػةويظتياْة طةيشى بهشَيت 

                                                   ئةو خؤػةويظتيةى تؤ باطى يَيوةدةنةى ، وةى ضؤٕ ؟--
وةى ضؤٕ دوو نةغ ئةظيٓذاسى يةنرتٕ و دَييإ ئاصاس دةضَيزَيت بؤ يةنرت ، دةبَيت ئةو --  

ٍَ ئةوةػذا ئةو خؤػةويظتية  خؤػةويظتيةؾ بةّ ػَيوةية بَيت يةَْيوإ َشؤظ و خودادا ، يةطة
صؤس بة تووْذى ْةطريَيت ، ضوْهة ئةطةسى ئةوة ٖةية ئةو خؤػةويظتية بةٖؤى توْذ 

                                                                                      .وةسطشتٓةوة نؤتايى ثَيبَيت 
                                                           ٖؤناسى ئةّ تشطةى خودا ضية بؤ َشؤظةنإ ؟-- 
َشؤظ تةْٗا بةٖؤى تشطةوة ِسوودةناتة خوا ، طةس بؤ خؤػةويظتى بواية ، ئةوا نةطَيهت -- 
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ْةدةبيٓى ية خودا بجاِسَيتةوة ، ئةطةس تشغ ْةبواية ئةوا بٓضيٓةى خؤػةويظتى بة ئاػهشا 
    . دةسدةنةوت ، طةس خؤػةويظتيؽ ْةبوواية ئةوا تشغ طةساثاى دةسووْى َشؤظى دادةثؤػى 

                                                                                              .نةواتة تشغ باػة -- 
                                                                                     .بةَيَى ، تشغ ػتَيهى باػة -- 
                                                                                        باػى تشغ ية نوَيذاية ؟-- 
بؤ ْةنشدْى ٖةْذَيو ئاناسى ْاػشئ بةساَبةس بة َشؤظ و دةوسوبةسى َشؤظ ، بةاَلّ ئةو -- 

تشطة ثَيويظتة صؤس بةنةَى بووْى ٖةبَيت يةْاو َشؤظةناْذا ، ضوْهة تشطى صؤس ٖؤناسة بؤ 
ْةنشدْى ٖةْذَيو ػت نة يةواْةية طوودى بؤ َشؤظ و دةوسوبةسى خؤى ٖةبَيت ، بؤمنوْة 

 ٍَ صؤسبةى َشؤظةنإ باصسطاْى بة ْاوى خوداوة دةنةٕ ، ية ٖةَإ ناتذا ْاػتوأْ بة د
ضانةيةى يةثَيٓاو خودا ئةجناّ بذةٕ ، َشؤظ بةسدةواّ فهشى يةو ِسؤرةية نة يةثاى ناسةناْى 
ثاداؾ وةسبطشَيت يةالى خودا ، بؤ ئةَةؾ صياتش فهشى يةالى ثاداػتةناْيةتى ْةى تا ضةْذ 
خؤػةويظتى خوداى بةدةطتَٗيٓاوة ، ٖةس ناسَيهيؽ نة دةنات دةَيَيت يةثَيٓاو خودادا ، بةاَلّ 

فهش يةوة ْاناتةوة نة ئايا ئةو بِشياسةى نة يةثَيٓاو خودادا داويةتى دسووطتة يإ ْادسووطتة ، 
يةو ناتةػذا ٖةس فهشى يةوةية نة يةثاى ئةو بِشياسةى . طوود بة َشؤظ دةطةيةَْيت يإ ْا 

ثاداػت وةسبطشَيت ، يةواْةية ئةو بِشياسةى نة ئةو داويةتى صةسةس بة َشؤظةناْى تش بطةيةَْيت 
، ٖةْذَيو ية َشؤظةنإ ٖةوَيى ئةوة دةدةٕ نة بةْاوى خودا ٖاواَلتيإ فشيو بذةٕ ، بةبَى 

ئةوةى ٖيض ػاسةصاييةنيإ ية ياطاناْى خودادا ٖةبَيت  ، بةاَلّ خودا داواناسى نةطاَْيو 
وػةى خودا يةالى . وةسْاطشَيت نة بةْاوى وػةناْيةوة خؤيإ نشدووة بة ئةرديٗاى طةس صةوى 

ٖةَوو َشؤظَيو ئاػٓاية ، بةاَلّ ياطاناْى خودا يةالى ٖةَوو َشؤظَيو ئاػٓا ْية ، ئةواْةى نة 
بةو ياطاياْة ئاػٓإ ئةوا تةْيا بةسرةوةْذى دعاى يةبةسضاو دةطشٕ ، بةاَلّ ئةواْةى نة بةو 

ياطاياْة ئاػٓاْني بةسرةوةْذى تايبةتى خود يةبةسضاو دةطشٕ ، ضوْهة ئةواْة تةْيا يةالى 
خؤيإ صاْإ ، بةاَلّ ػاطشدى صاْاؾ ْني ، خودا ية ٖةس طةسدةََيهذا بَيت ٖةس خوداية ، نؤتايى 
ثَيٓايةت و ْاَشَيت ، ٖةسناتَيو َشؤظ ٖؤػى ْةَا ئةوا تةْيا يةٖؤػى ئةودا ْاََيَٓيت ، ضوْهة 

خؤى نؤتايى ثَيٗاتووة ية ٖؤػةوة ، خودا ػتَيو ْية تةْيا ضاوى ية تؤ بَيت ، بةَيهو بةثَيى 
ٖؤػى َشؤظةنإ ضاوى يةٖةَوو نةطَيهة تةْيا ََيشوويةيةنيؽ ، طةس وا ْةبوواية ئةوا َشؤظ 
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دةبوو ضةْذئ خودا ية ٖؤػى خؤيذا دسووطتبهات ، وةى ية ٖةْذَيو ػوَئ نة تائَيظتاؾ 
                   .ضةْذئ خوداى تَيذا دةثةسطرتَيت و ٖيضيؼيإ باوةِسيإ بة خوداى ئةويرت ْية 

ٍَ خةَيهيذا بهة ، بةاَلّ ية ضانةنشدْى خةَيو خؤ بجاسَيضة                         .فشووصة ضانة يةطة
                                                                                                 ئةَة ياْى ضى ؟-- 
ئةو ضانةيةى نة تؤ دةيهةيت با يةثَيٓاو ئاساَبووْةوةى دَيى خؤتذا بَيت ْةى ئاساَهشدٕ و -- 

دَيدؤػهشدْى ضةْذ نةطاَْيهى ْا َشؤظ ، ضوْهة تؤ ئةو نةطةى نة ضانةنة دةنةيت ْةى ئةو 
 .نةطاْةى نة دَيٓة بةس دةَت ، ضانةنشدْيؽ بة نشدةوةية ْةى بة ِسةْطى ِسدَئ و تةَةٕ 

                                                                     .ضانة نشدةوةى ثَيويظتة ْةى قظةنشدٕ 
                                                                       بؤضى ية ضانةنشدْى خةَيو برتطِ ؟-- 
ية ضانةنشدْى خةَيو برتطة ، يةواْةية يةبةساَبةس ػتَيهذا ئةو ضانةيةت يةطةَيذا بهةٕ ، -- 

ضوْهة . يإ بةٖؤى ػتَيهةوة ،  ئةو َشؤظاْة صؤس نةَٔ نة ضانة بةبَى بةساَبةس دةنةٕ 
َشؤظةنإ ية خةياَيى ئةوةدإ نة خودا ٖةَوو ػتَيهيإ بةطةس بهاتةوة ، بةاَلّ خؤيإ ٖةوَيى 
ئةوة ْادةٕ ناس ئاطاْى بؤ خؤيإ بهةٕ ، ػتةناْيؽ بةٖؤى نشدةوةى َشؤظةناْةوة ثةيذادةبٔ 

ٍَ و بؤضووٕ و قظةنشدٕ ، صؤسَيو ية َشؤظةنإ ثَييإ واية طةس دابٓيؼٔ يةْاو  ْةى بة خةيا
ٖةواسطةناْيإ و داوا بهةٕ و بجاِسَيٓةوة ، ئةوا داواناسيةناْيإ وةسدةطريَيت و ئاسةصووةناْيإ و 
داواناسيةناْيإ دَيبةدَى دةنشَيت ، بةاَلّ ٖةسطيض دَيبةدَيهشدْى ئةو ئاسةصوواْةى نة ٖةياْة 

بة خةياَييؽ ْاياْبيٓٔ نة بَيٓةدى ، ٖةسضةْذة خؤى خةياَييؼة ، ضوْهة ئةو خةيااَلْة 
                                                                                           .نشدةوةيإ يةطةَيذا ْية 

َشؤظ ئةوةْذة ٖيضة يةبةسضاوى ئافشَيٓةسةنةى باصسطاْى بة ئافشَيٓةسةنةيةوة دةنات . فشووصة 
ثَيويظتة َشؤظ ٖةَيؼة وةى َشؤظ خؤى ْيؼاْبذات ، ْةى وةى صيٓذةوةسة بَى ٖؤػةنإ ، . 

ْهؤَيى ية ػتَيهيؽ ْةنات نة ْاتواَْيت ثاطاوى بؤ بَٗيَٓيتةوة ، َشؤظ طةس ٖؤػى خؤى خباتة ناس 
                         .و بٗضسَيت ئةوا دةتواَْيت صؤستشئ صاْني بضاَْيت و ػيهشدْةوةيإ بؤ بهات 

                                                                      .بووْى وػةى خودا ػتَيهى صةسووسية -- 
بِشياسدإ بؤ دسووطتهشدْى خودايةى ػتَيهى صةسووسية ، بةاَلّ بِشياسدإ بؤ خؤػةويظتيةنةى -- 

ناتَيو َشؤظ بِشياس يةطةس ػتَيو دةدات و بووْى ئةو ػتة دةطةملَيَٓيت ، . يةويؽ صةسووستشة 
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ئةوا ثَيويظتة خؤػةويظتى خؤػى بؤ ئةو ػتة بظةملَيَٓيت ، ضوْهة بووْى ػتةنإ بة 
خؤػةويظتيةوة بةطرتاوةتةوة ْةى بةٖؤى سى و نيٓةى َْيوإ َشؤظةنإ ، ٖةسوةٖا ٖةَوو 

                                                                                                                             . ػتةنإ ثَيويظتيإ بة خؤػةويظتى ٖةية 
َةبةطتى طؤتةناْت ئةوةية نة َشؤظ تشطى ية خودا ٖةية ، بةاَلّ خؤػةويظتى بؤ خودا ْية -- 

، ضوْهة ثَيؼِشةواْى بةسْاَةناْى خودا ئةرديٗايةنى طةوسةيإ ية دةسووْى َشؤظةناْذا 
                                                                      .                            دسووطتهشدووة 

خودا َٖيضَيهة بةسدةواّ ية ٖؤػى َشؤظةناْذا بووْى ٖةية ، . يةواْةية ، َةبةطتِ ئةوة بَيت -- 
ئةّ بووْةؾ ية ٖؤػَيهةوة بؤ ٖؤػَيهى تش دةطؤِسَيت ، ضوْهة ٖةس َشؤظة و بة ٖؤػى خؤى 

تةواوى ػتةناْى ديٗاْى  يَيهذاْةوة بؤ َٖيضى خودا دةنات ، ئةّ َٖيضةؾ يةالى َشؤظةنإ
 ، ٖةسوةٖا ٖةَوو صاْني و صاْياسيةناْى بة  ٖةطتجَيهشاو و ديٗاْى ٖةطتجَيٓةنشاوى بةدةطتة

 بة َشؤظ داوة بةاَلّ صاْيٓى ثَيٓةداوة ، بةَيهو َشؤظ خؤى ية ئةجناَى دةطتة ، بةاَلّ خودا ٖؤػى
ٍَ نةطاْيرتدا ئةو صاْني و صاْياسياْةى وةسطشتووة ،  ْةػومناى خؤى و تَيهةاَلوبووْى يةطة

ئةَةؾ ية رياْى َشؤظذا بةِسووْى دياسة ، يَيشةػذا ئةوة ِسووْذةبَيتةوة نة َشؤظ خودى خؤى 
خاوةْى صاْياسيةناْى خؤيةتى ْةى خودَيهى تش ، طةس وابوواية ئةوا ٖةَوو َشؤظةنإ دةبوو 

طةسةتا تةواوى صاْياسيةناْيإ صاْيباية و ثَيويظتيإ بة طةِسإ و تَيهةاَلوبووٕ ْةدةبوو بؤ 
                                                                                         .ثةيذانشدْى صاْياسيةنإ 

 َشؤظ بة ٖؤػى خؤى باوةِس بةو َٖيضة دةنات نة خوداية ، ئةو َٖيضةؾ ية ئةجناَى ِساَإ و 
ٖضسيٓى ٖؤػى َشؤظةوة دسووطتذةبَيت ، ِساطتة طةسةتا يةاليةٕ دايو و باونةوة ئةو َٖيضة بة 
ٍَ ْاوتشَيت ، تةْيا  ٍَ دةْاطَيٓشَيت ، بةاَلّ تةواوى صاْياسيةنإ دةسباسةى ئةو َٖيضة بة َٓذا َٓذا

ٍَ دةْاطَيٓشَيت ، َٓذاَييؽ طةسةتا ئةو ْاوة وةسدةطشَيت  بووٕ و ْةبووْى َٖيضةنةى بة َٓذا
يةٖؤػى خؤيذا و دواتش ئةوة َٓذاَيةنة خؤيةتى نة بةسة بةسة بةو َٖيضة ئاػٓا دةبَيت و 

ػتةناْى ديٗإ دةَٖيَٓيتة بةسضاوى خؤى ، دواتش بِشياس يةطةس بووٕ و ْةبووْى ئةو َٖيضة 
دةدات ، يةتةى باوةِسةنةى بؤ ئةو َٖيضة خؤػةويظتيؼى بؤ بِشياس دةدات و خؤى ثابةْذ دةنات 
بةو َٖيضةوة ، ئةَةؾ صاْياسيةنة نة يةاليةٕ َشؤظةوة ثةيذانشاوة ْةى صاْياسيةى بَيت نة بة 

  .                                            َشؤظ دسابَيت و  ٖةس يةطةسةتاوة بة َشؤظ بةخؼشابَيت 
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 طةس َٖيضَيو ٖةبَيت و بةو َٖيضةؾ بووتشَيت خودا ، ٖةسوةٖا َشؤظيؽ باوةِسى تةواوى بةو 
َٖيضة ٖةبَيت ، ئةوا ثَيويظتة يةتةى باوةِسةنةيذا خؤػةويظتى تةواويؼى بؤ ٖةبَيت ، طةس 

خؤػةويظتى بؤ ْةبَيت ئةوا باوةِسيؼى ثَيٓية ، ضوْهة باوةِس بة خؤػةويظتيةوة دةطةملَيٓشَيت 
خودا َشؤظ ْية ، ٖةسوةٖا ٖةوسيؽ ْية ، ٖةسوةٖا طةسَا و طةسَاؾ ْية تا  نةواتة فشووصة ،.

                                                          .الػة ٖةطتى ثَيبهات ، بةَيهو َٖيضَيهة تةْيا بة ٖؤؾ دةتواْشَيت  بٓاطشَيت 
فشووصة ، خودا ٖاوِسَيى ئةو نةطاْةية نة دةسووْيإ بةبَى دةسبِشئ ثانة ، ْةى ئةواْةى تةْٗا 

                                                                        .ية ناتى قظةنشدْذا و دةسووْيإ ثانة 
                                                            باػة ، ئةى ٖاوِسَييةتى َْيوإ َشؤظةنإ ضى ؟-- 
  .فشووصة ، ٖاوِسَييةتى َْيوإ َشؤظةنإ ػتَيهة و ٖاوِسَييةتى َْيوإ َشؤظ و خودا ػتَيهى تشة -- 
                                           .َٔ تةْيا ٖاوِسَييةتى َْيوإ َشؤظةنامن طةسةنة باطى بهةى -- 
                                                                             ٖاوِسَييةتى يةَْيوإ َشؤظةناْذا ؟-- 
                                                                                                               .بةَيَى -- 
ٖاوِسَييةتى َْيوإ َشؤظةنإ ، بشيتيية ية بةسرةوةْذيةنى بة ئةدةبى َْيوإ َشؤظةنإ ، واتة -- 

بشايةتيةنى ناتى يةَْيوإ َشؤظةنإ بؤ بةسرةوةْذى ، ئةَةؾ صؤس بة صوويى نؤتايى ثَيذَيت ، 
ضوْهة بةسرةوةْذى تَييذا دةوسَيهى بااَل دةبَيَٓيت ْةى خؤػةويظتى ، بشايةتى بووْى ٖةية 

بةاَلّ ٖاوسَييةتى بووْى ْية ، ضوْهة بشا بؤ داٖاتووى بشا بة ثةسؤػة ، بةاَلّ ٖاوِسَي بؤ 
ية َْيوإ ٖاوِسَييةتيذا طةس يةنَيو ػتَيو بًََيت و ية . داٖاتووى ٖاوِسَى بة ثةسؤؾ ْية 

بةسرةوةْذى و ئةويرتدا ْةبَيت ئةوا ٖاوِسَييةتيةنة يةو ناتةدا نؤتايى ثَيذَيت ، ٖةسضةْذة بة 
قظةنشدٕ دةياْةوَيت خؤػةويظتى خؤيإ بؤ يةنرت دةسبرِبٕ ، بةاَلّ ئةو دةسبِشيٓاْة ية دَيةوة 

ْني ، بةَيهو ية ٖةواوةٕ و وةى بايةنى تؤصاوى واْة ، ٖةَيؼة َشؤظ دسؤيةناْى صياتشٕ ية 
ِساطتيةنإ ، ئةَةؾ تاواْى َْيوإ ٖاوِسَييةتى ْية ، بةَيهو بَى ثةسوةسدةيى وايهشدووة نة ئةو 
دسؤياْة بة ػَيوةيةنى ِساطتى دةسبرِبَيت ، يةو ناتاْةى نة دوو ٖاوِسَى بةيةنةوةٕ ، صؤستشئ 
ٍَ يةنرت دةنةٕ ، بةاَلّ ئةو قظاْة يإ باطهشدْى نةطَيهيرتٕ يإ طاَيتةثَيهشدْٔ بة  قظة يةطة

ػتَيو يإ نةطَيو ، ٖةسوةٖا يإ باغ ية ػتَيو دةنةٕ نة بةبَى ئةوةى صاْياسيإ يةطةسى 
ٖةبَيت ، ٖةَوو ئةواْةؾ تاوأْ ، ضوْهة ٖاوِسَى وادةنات نة تؤ َةيًت بؤ ئةو ػتاْة بضَيت 
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نة خؤى يةخؤيذا ئةو ػتاْة تاوأْ ، ٖةسبؤية صؤس بةنةَى ٖاوِسَيى باؾ ثةيذا دةبَيت ، 
باػرتئ ػت ئةوةية نة تؤ خؤت ية صؤسيو ية ٖاوِسَى بجاسَيضى ، يةوةؾ باػرت ئةوةية نة تؤ 

ٍَ نةطَيهذا ثةمياْى ٖاوِسَييةتى ببةطتى تاقيبهةيتةوة ية صؤسبةى ػتةنإ ،  ثَيؽ ئةوةى يةطة
                                . ضوْهة ئةوناتة ٖةَيوَيظتى ئةوت بؤ دةسدةنةوَيت بةساَبةس بة خؤت 

                                                                                            ض تاقيهشدْةوةيةى ؟-- 
ٍَ ٖاوِسَيهةتذا و يةو ناتةدا دِسنَيو ضوو بة قاضتذا ، . بؤمنوْة --  طةس ية ِسَيطا ثياطةتهشد يةطة

بَيطوَإ يةو ناتةدا تؤ ٖةوَيذةدةيت دِسنةنة ية قاضت دةسبَٗيٓى ، يةو ناتةػذا تؤ ٖةطتياسبة ، 
طةس يةطةست وةطتا تا دِسنةنة دةسدةَٖيٓى ئةوا ٖاوِسَييةنى باػة و ية صؤس ْاخؤػي ديهةدا 

يةطةَيتذا ٖاوِسَيية و ثاسَيضطاسيت يَيذةنات ، بةاَلّ طةس يةطةست ْةوةطتا و ٖةس ية طةس 
ِسؤيؼتٓةنةى خؤى بةسدةواّ بوو ئةوا بضاْة دوورَٓتة ْةى ٖاوِسَيى تةْطاْة و ْاخؤػى ، 
ضوْهة طةس بؤ دِسنَيو يةطةست ْةوةطتا ئةوا دَيٓيابة يةوةى نة يةناتى ْاخؤػى طةوسةدا 

يةنةَني . ثَيتجَيذةنةَْى و ٖةوَيى ئةوةؾ دةدات بتفشؤػَى بؤ بةسرةوةْذية تايبةتيةناْى خؤى 
ياطاى ٖاوِسَييةتى بشيتية ية ثاسَيضطاسيهشدٕ يةيةنرت ، ٖةسضةْذة ٖاوِسَييةتى ناتية و صوو 

بووْى ْاََيَٓيت ، ئةّ ْةَاْةؾ بةٖؤى طةفةسنشدْةوة دةبَيت يإ بةٖؤى ثَيهَٗيٓاْى 
ٖاورياْيةوة يإ بةٖؤى ضةْذ قظةيةى دةبَيت نة ئةويرت ئةو قظةيةى بةدَيٓية يإ ٖةس 
ٖؤناسَيهى تش ية ٖؤناسةنإ ، ضوْهة يةو ناتاْةدا ٖةوَيى ئةوة دةدات نة تؤ يةفهش خؤى 

بةسَيتةوة ، يإ ئةو خؤى ية تؤ بة طةوسةتش دةصاَْى ، ٖةَوو ئةَاْةؾ ْاضٓة بواسى ٖاوِسَييةتى 
با تؤ بطةيتة ئاطتَيهى بةسصتش ية ئةو . باػةوة ، بةَيهو ئةوة خشاثى ٖاوِسَييةتى ثَيذةطووتشَيت 

يإ با تؤ صووتش ٖاورياْى ثَيهبَٗيٓى ، بةاَلّ ٖةَوو ئةواْة ْاضٓة بواسى باػرت بووٕ و ئاصاتش 
 . بووْى تؤ ، ضوْهة يةواْةية ئةو ٖةىل ئةوةى بؤ ْةِسةخظابَيت ، يإ خؤى ئاسةصووى يَيٓةبَيت 

                                      .نةواتة  طةس ٖاوِسَيى باػت ٖةبَى ئةوا داَٖيٓاْى باػيؼت دةبَي -- 
ٖاوِسَيى باؾ واتة داَٖيٓإ و فهشةى باؾ ، ضوْهة طةس ٖاوِسَييةنةت باؾ بَيت ئةوا خؤػي -- 

بَى تواْا بَيت ٖةوَيذةدات تؤ ٖاْبذات بؤ دةسخظتٓى تواْاناْت ، ئةَةؾ ْيؼاْةى دَيظؤصى و 
وةفاداسى ئةوة بؤ تؤ ، بةاَلّ ئةّ دؤسة ٖاوِسَيياْة صؤس بة دةطُةٕ ثةيذادةبٔ ، ضوْهة ٖةَوو 

 ٍَ ٍَ يةطة ٍَ ، ئةو ٖاوِسَيياْةى نة بة د ٍَ يةنرتدإ ْةى بة د ناتَى ٖاوِسَيهإ بة الػة يةطة
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                                                              .يةنرتدإ صؤس بةنةَى ٖةٕ يةْاو َشؤظةناْذا 
طةس ٖاوِسَييةتى وةى بشايةتى بَيت ئةوا تؤ دةتواْى نةََيو ية َْٗيٓيةناْى خؤتى بؤ دةسخبةى ، 
بةاَلّ ٖةَوو َْٗيٓيةنى تؤ ْابَى صاْشاو بٔ يةالى ئةو ، ثَيؽ ئةوةى بضاْى نة ٖاوِسَيهةت ضؤْة 

ئةوا ٖةوَيى ئةوة َةدة صؤستشئ َْٗيٓى خؤتى بؤ دةسخبةى ، بةاَلّ طةس ٖات و دَيظؤصتشئ و 
نؤْرتئ ٖاوِسَيؽ دةسضوو ، ئةوا َٖيؼتا نةََيو يةَْٗيٓيةناْى خؤتى ٖةس بؤ َةدسنَيٓة ، 

صؤسبةى ٖاوِسَيهإ ٖةوَيى ئةوة . ضوْهة َٖيؼتا ئةطةسى ئةوة ٖةية تاواْت بةساَبةس بهات 
دةدةٕ نة دةسفةتَيهيإ بؤ بِشةخظَى تؤ بؤ بةسرةوةْذية تايبةتيةناْى خؤيإ بةناسبَٗيٓٔ ، 

بةاَلّ دةسفةتى ئةوةيإ بؤ ْةِسةخظاوة ، ٖةسبؤية ئةو دؤسة نةطاْة تا َاوةيةنى صؤس يةطةَيتذا 
دةََيٓٓةوة بةْاوى ٖاوِسَييةتيةوة ، يةواْةػة واْةبَيت و تؤ بة نةطَيهى باؾ بضأْ و 

ٖاوِسَييةتى تؤيإ ثَى خؤػبَيت ، بةاَلّ طةسةنة تؤ ية ٖةَوو ناتَيهذا ٖةطتياس بيت ، ضوْهة 
 .                                                              ٖاوِسَييةتى طشمياْةية ية ٖةَوو ناتَيهذا 

 ئاخؤ ض ٖاواسنشدَْيو ؟ . طةس تةيشةنإ صاْيإ ٖةبوواية ، ئةوا بَيؼو ئةواْيؽ ٖاواسياْذةنشد 

                                                               .ٖاواسنشدَْيو نة ٖؤػى َشؤظةناْى دةيةقاْذ 
 .بؤضى تةيشةنإ صَاْيإ ْية ؟ ئا ئةوةتا ٖةَوو طجَيذةيةنى صوو طوَيِ ية دشيوة دشيوياْة -- 
                                                                                                     .ئةّ صَاْة ْا -- 
                                                                                    ض صَاَْيو ؟ و ض تةيشَيو ؟-- 
              .ئةو َشؤظاْةى نة دةَيني صَامنإ دْذونى تةيشةناْة و صؤسبةى ئاواصةنإ دةصاَْيت -- 

                                                                                             ئةو َشؤظاْة نَئ ؟--  
      .دةْطيإ ٖةية و نشدةوةيإ ْية .  َشؤظاْةٕ نة صَاْيإ ٖةية ، بةاَلّ صاْيٓيإ ْية  ئةو-- 
               .نة صَإ ضية و نشدةوةى صَإ ضية . ئيذى بةطة ، با َٓيؽ يةو ْاوةدا تَيبطةّ -- 
                                        .صَإ طشْطى خؤى ٖةية ، َشؤظيؽ طشْطيةنةى دةطةملَيَٓيت -- 
                                                                                             نةواتة صَإ ضية ؟ -- 
ئاَشاصَيهى طةيةْةسة بة ٖاوناسى . صَإ ئاَشاصَيهى دةْطية ، يةاليةٕ ٖؤػةوة دةبضوَيٓشَيت -- 

رَييةنإ  نة بةيةنةوة دةْط دسووطتذةنةٕ ، ئةّ دةْطةؾ بؤ تَيطةيؼنت و طةياْذٕ و 
ئةو . ثةيووةْذى دةسدةبِشدسَيت ، ئةويؽ بةػَيوةى وػة ، ئةو وػةيةؾ يةضةْذ ثيت ثَيهذَيت 
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                                                                         .وػةيةؾ يإ َاْا داسة يإ بَى َاْاية 
                                                                     .بةاَلّ ٖةَوو صيٓذةوةسَيو صَاْى ٖةية -- 
      . بةاَلّ ٖةَوو صَاَْيو ئاخافتٓى باػى ْية . فشووصة ، ٖةَوو صيٓذةوةسَيو صَاْى ٖةية -- 

                                                                        .ٖةَوو صَاَْيو صاْيٓى ية ثؼتةوة ْية 
                                                                  صَاْى َشؤظةنإ ، صاْيٓى ية ثؼتةوةية ؟-- 
                                                                                           .ٖةَووى ْا . ْةخَيش -- 
                                         دةْطى َشؤظةنإ و صيٓذةوةسةناْى تش ض دياواصيةنى ٖةية ؟-- 
ْاطاْذْى َشؤظةنإ و ديانشدْةوةيإ ية . دياواصى دةسبِشئ و صاْني ية َْيواْياْذا ٖةية -- 

                                                                      . يةنرت بة ٖاوناسى ئةّ دةْطةوة دةبَيت 
                                         .بةاَلّ صيٓذةوةسةناْى تشيؽ بة ٖؤى دةْط يةنرت دةْاطٓةوة -- 
                                                                              .بةَيَى ، بةاَلّ ٖى َشؤظ دياواصة -- 
                                                                                                   ض دياواصيةى ؟-- 
بةاَلّ ٖى صيٓذةوةساْى . بةبَى ٖؤ دةسيٓابِشَيت . صَاْى َشؤظ صاْني و َةبةطتى ية ثؼتةوةية -- 

                                                                                 .تش تةْٗا بؤ ْاطيٓةوةى يةنرتة 
                             .نةواتة ٖةَوو ػتةنإ يةخؤ دةطشَيت . طةس صَإ ئاَشاصى ٖؤؾ بَيت -- 
 . بطشة ضاالنيةناْى َشؤظيؽ . ٖةَوو ػتةنإ بة بووْى صَاْةوة بةطرتاوْةتةوة . بَيطوَإ -- 
                                                      َشؤظ طةسةنة ضؤٕ صَاْى خؤى ضؤٕ بةناسبَٗيَٓى ؟-- 
                                                                       . صَإ بة فةسَاْى ٖؤؾ بةناسبَٗيَٓى -- 
                                                                            ية دواى فةسَاْةناْى ٖؤؾ ضى ؟-- 
طةسةنة َشؤظ خؤػةويظتى تايبةتى بؤ صَإ ٖةبَيت ، صؤسبةى صاْيٓةناْى َشؤظ بة ٖؤى -- 

                                    . صَاْةوةية ، ضوْهة ٖؤػى َشؤظ بةبَى صَإ ٖيض ضاالنيةنى ْية 
                                                            َشؤظ تانة صيٓذةوةسة دةسبِشيٓى صَاْى ٖةية ؟-- 
َشؤظ تانة صيٓذةوةسة ٖوْةسى دةسبِشيٓى ٖةية بة صَإ ، صيٓذةوةسةناْى تش ئةو ٖوْةسى -- 

نةواتة صَإ ئاَشاصَيهة يةاليةٕ ٖؤػةوة دةبضوَيٓشَيت بؤ طةيؼنت بة . دةسبِشيٓة صَاْيةيإ ْية 
طةس َشؤظ . صؤسبةى بٓةَا تايبةتيةناْى َشؤظ بة صَاْةوة بةطرتاوةتةوة . ػتة ْةصاْشاوةنإ 
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دةسبِشيٓى صَاْى ْةبوواية ئةوا َشؤظيؽ صيٓذةوةسَيو دةبوو ٖاوػَيوةى صيٓذةوةسةناْى تش ية 
ِسووى ثَيؼهةوتٔ و داَٖيٓاْةوة ، ضوْهة ئةو ناتة بة ٖةَإ ػَيوةى صيٓذةوةسةناْى تش تةْيا 
صَاْى بؤ تاَهشدٕ بةناسدةَٖيٓا ،  يةنَيو يةو تايبةمتةْذياْةى نة َشؤظ ية صيٓذةوةساْى تش 

ديادةناتةوة صَاْة ، ئةّ صَاْةػة وايهشدووة نة َشؤظ ضةْذةٖا ػاسطتاْيةت و نًتووسى 
دؤساودؤس بٓياتبيَن ، ئةّ خؤػةويظتيةؾ طةسةنة بةػَيوةيةنى ِسةوػتى و ية دَيةوة بَيت ْةى 

بةػَيوةيةنى ِسؤتيٓى ، ئةوة صَاْة بِشياس و ٖضسيٓى ٖؤػى َشؤظةنإ نؤ دةناتةوة و نَيؼة و 
                                                                                 .طريوطشفتةنإ ضاسةطةس دةنات 

 طةسبةخؤيى واَلت و ئاصادى َشؤظ ضةْذة ثَيويظت بَيت ئةوا صَاْيؽ ئةوةْذة ثَيويظتة ، 
ضوْهة يةنةَني ػت نة َشؤظ دةْاطَيَٓى صَاْة ْةى بااَل و ِسةْطى َشؤظةنإ ، ٖةسضى 

 . داَٖيٓاْيؽ ٖةية بةٖؤى صَإ دةْاطَيٓشَيت ، نةواتة صَإ ثَيويظتيةنى نشؤنى َشؤظايةتية 

طةس صَإ ْةبوو ئةوا ػاسطتاْيةتيؽ ْية ، طةس ػاسطتاْيةتيؽ ْةبوو ئةوا ٖيض صيٓذةوةسَيو 
يةنَيو يةو ػتاْةى نة َشؤظ ية صيٓذةوةساْي تش ديادةناتةوة صَاْة . ْية بةْاوى َشؤظةوة 

ْةى دوو ثَى ، ضوْهة صؤسبةى صيٓذةوةسى تش ٖةية نة دوو ثَيى ٖةية وةى َشؤظ ، دطة 
يةَةؾ ٖةس ػوَيَٓيو صَاْى تايبةت بةخؤى ْةبوو ئةوا ػاسطتاْيةتيؼى ْية و خاوةٕ نًتووس و 

ئاييٓى تايبةتى خؤى ْية ، طةسةنة َشؤظ ٖةَوو ناتَيو و ثَيؽ ٖةَوو ػتَيو ِسةضاوى صَاْى 
                                                                     .خؤى بهات و بيجاسَيضَيت ية صَاْى بَيطاْة 

طةس ية ػوَيَٓيو . يةْاو َشؤظةناْذا ضةْذةٖا صَإ ٖةية ، ئةَةؾ يةيةنرتى ديانشدووْةوة 
رياى  ثَيويظتة طةػة بة صَاْى خؤت بذةى ْةى صَاْى بَيطاْة بَٗيٓيتة ْاو صَاْة ِسةطةْةنةى 

                                                                                                              .خؤتةوة 
                            ٖةوَيى ئةوة ْةدات بة وػةى بَيطاْة صَاْةنةى خؤى دةوَيةَةْذ بهات ؟-- 
ْا ، ضوْهة طةس بَيت و ية صَاْةنةى خؤى بهؤَيَيتةوة ئةوا دةوَيةَةْذتشئ صَاْى ٖةية ، -- 

بةاَلّ يةبةس ئةوةى بةدواداضووْى بؤ ْةنشدووة وادةصاَْيت نة صَاْةنةى خؤى الواصة 
يةبةساَبةس صَاْةناْى تشدا ، ٖةَوو صَاَْيو خاوةْى نؤَةَيَيو تايبةمتةْذى خؤيةتى ، بة 

ٖاتٓى وػةى صَاْى بَيطاْة صَاْى دايو بةسةو ناَيبووْةوة دةضَيت ، ثَيويظتة يةطةس ٖةَوو 
دايو و باونَيو َٓذاَيةناْى خؤيإ وا ثةسوةسدة بهةٕ نة خؤ بة دووسبطشٕ ية صَاْى بَيطاْة و 
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صَاْى دايو واتة صَاْى ِساطتةقيٓةى . ٖةوَيى تةواو بذةٕ تا طةػة بة صَاْةنةى خؤيإ بذةٕ 
واَلت ، ئةو صَاْة ِساطتةقيٓةيةؾ تةْيا ية ٖؤػى َشؤظى خاوةٕ ِسةوػت و ِساطتةقيٓةداية و 

                                     .دووسة ية َشؤظى ثؤخًَةوات و ضًََيع و ضاوْزَيش و ْإ خوطَيٓةس 
                                         ض ٖؤناسَيو وا ية ضاوْزَيشةنإ دةنات ، ئةّ ِسةفتاسة بٓوَيٓٔ ؟-- 
ضاوْزَيشةنإ و طةسَاية ثةسطتةنإ ٖةَيؼة ية ٖةوَيى ئةوةداْة نة صَإ و نًتووسى خؤيإ -- 

بفشؤػٔ ية ثَيٓاو بةدةطتَٗيٓاْى خؤػيةنى تايبةتى خؤيإ  يإ طوود و قاصاجنَيهى نةَى 
خؤيإ ، بؤية صؤستش خؤيإ بةوة خةسيو دةنةٕ نة صَاْى بَيطاْة بَٗيٓٓة ْاو صَاْة 

                                                                                           .ِسةطةْةنةى خؤياْةوة 
فشووصة ، ئاطايية طةس نةطَيو بيةوَيت فَيشى صَاْى بَيطاْة ببَيت ، بةاَلّ ناسيطةسى ئةوةى 

يةطةس داْةَْيت نة صَاْة ِسةطةْةنةى خؤى ية فهش بباتةوة ، بةَيهو ثَيويظتة ٖةوَيى ئةوة بذات 
نة صَاْةنةى خؤى ثَيبجاسَيضَيت و بةو صَاْة بَيطاْةية فَيشى ئةوة ببَيت نة ِسَيض ية صَاْةنةى 

خؤى بطشَيت ، ضوْهة ٖيض بَيطاْةيةى ِسَيض بؤ صَاْةناْى تش داْاَْيت طةس ية صَاْةنةى خؤػى 
دةوَيةَةْذتش بَيت ، ناسيطةس بووٕ بة صَاْى بَيطاْة صَاْى دايو بةسةو يةْاوضووٕ دةبات ، 

ٍَ صَاْى دايهذا ثةيذا بهات و ٖةوَيى ئةوة  نةواتة ثَيويظتة ٖةَوو نةطَيو ئاػٓايى تةواو يةطة
بذات بةسةو ثَيؼةوةى بةسَيت و فشاواْرتى بهات ، ٖةسوةٖا ٖةوَيى ئةوة بذات صَاْةنةى خؤى 

ية ناتى ٖةس . بةساوسد بهات بة ٖةَوو بواسةناْى رياْى خؤى و رياْى دعانةنةى خؤى 
توَيزيٓةوةيةنيؼذا ٖةوَيى ئةوة بذات بة صَاْةنةى خؤى توَيزيٓةوة بهات ْةى بةصَاْى بَيطاْة 

، ضوْهة طةس واْةبَيت ئةوا ئةوناتة دةضَيتة بواسى بَيطاْة ثةسطتيةوة و ْاضَيتة بواسى بة 
صاْاى واَلت ئةو نةطةية نة بة صَاْة تايبةتيةنةى خؤى . صاْابووْةوة ية دعانةنةى خؤيذا 

                                                        .باغ ية واَلتةنةى خؤى دةنات و ئاَؤرطاسى دةنات 
ئةو صَاْة بَيطاْةييةى نة تؤ فَيشى دةبيت با بؤ طةياْذْى َاَةَية و ٖةَيظونةوتى نةطةناْى 

ٍَ نةطَيهى بَيطاْةدا ، ْةى بؤ ثؼتاوخظتٓى صَاْةنةى خؤت و طةثاْذْى  واَلتى خؤت بَيت يةطة
صَاْى بَيطاْة بةطةس صَاْة خؤَاَييةنةى خؤتذا ، طةس تؤ خاوةْى صَاْى تايبةتى خؤت ْةبيت 

                         .ئةوا تؤ خاوةْى خؤػت ْيت و بَيبةػى ية ػاسطتاْيةت و نًتووس و ئةدةب 
                       .طةس ئةوةى تؤ باطى دةنةى وابَيت ، ئةوا صَإ دةضَيتة بواسى َاَةَيةػةوة -- 
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صَإ بشيتيية ية ٖةَوو َاَةَيةيةنى طياطى و ئابووسى و ئاييٓى و نؤَةاَليةتى ، ضوْهة -- 
صَإ ٖةَوو تايبةمتةْذي و ئةسنةناْى وةى فَيشنشدٕ و طفتوطؤ و ٖاسيهاسى و صاْني و 

ئةوة صَاْة دةْطةنإ بة ٖةطتى . خؤػةويظتى و بطشة صؤسبةى ئةسنةناْى تش يةخؤدةطشَيت 
بيظنت دةطةيةَْيت و دواتش ٖةطتى بيظتٓيؽ دةياْطواصَيتةوة بؤ ٖؤؾ ، دواى ئةَةؾ ٖؤؾ 
يةْاو خاْةناْى خؤيذا ٖةَيياْذةطشَيت و دواتش تؤنُةيإ دةنات و يةيةنرت ديايإ دةناتةوة ، 

                      . داسَيهى تشيؽ ٖةوَيذةدات بةِسَيطةى صَاْةوة طؤتةيةنى باػيإ يَيذةسبرِبَيت 

                                                                   . طشْطى صَإ ية فَيشطةوة دةطتجَيذةنات –
بةَيَى فشووصة ية دواى دايو و باوى ية فَيشطةوة دةطتجَيذةنات ، ضوْهة فَيشطة ئةو ػوَيٓةية -- 

نة َشؤظةناْى تَيذا ثةسوةسدة دةنشَيت ٖةس ية َٓذاَييةوة تاوةنو قؤْاغى ناًََبووٕ ، ػوَيَٓيهة 
َشؤظةنإ دةتوأْ تَييذا خؤيإ بٓاطٔ و خؤياْى تَيذا ببيٓٓةوة ، فَيشطة بشيتيية ية ػوَيٓى 
دووةَى َشؤظةنإ يةدواى َاَيةوة ، ضوْهة طةسةتا َشؤظ يةَاَيةوة يةاليةٕ دايو و باونيةوة 
فَيشدةنشَيت و دواتش ية فَيشطةدا ، بؤية َشؤظ ثَيويظة خؤػةويظتيةنى تايبةتى بؤ فَيشطةى 

                                                                                                      .َاَيةوة ٖةبَيت 
                                             ئةّ خؤػةويظتيةى َاَيةوة بؤ ية فَيشطة ديا دةنةيتةوة ؟-- 
ضوْهة دةسواصةيةنة بؤ ضووْة ْاو صَاْى خؤَاَيى و ضووْة ْاو دعانةنةى خؤى و ضووْة -- 

ْاو ِسةوػت و دواْى و ٖةَوو بٓةَاناْى دعانى خؤى ، ئةَةؾ دياواصة ية فَيشطةى دةسةوةى 
َاَيةوة ، ضوْهة ية فَيشطةى دةسةوة ٖةوَيى ئةوة دةدسَيت صياتش ػتةنإ بٓاطَيٓشَيت بة َشؤظ ، 
 ٍَ واتة دسَيزةثَيذةسى فَيشطةى َاَيةوةية ، بةاَلّ ئةو فَيشطاْةى دةسةوةؾ دياواصيإ ٖةية يةطة

     .يةنرتدا ، بةاَلّ بةٖؤى فَيشطةى دةسةوة صياتش َشؤظ دةتواَْيت ثَيٓاطة بؤ خودى خؤى بهات 
                                                   . بةاَلّ صؤسبةى َشؤظةنإ سنيإ ية فَيشطة دةبَيتةوة -- 
صؤسبةى َشؤظةنإ سنيإ ية فَيشطة دةبَيتةوة ، بةاَلّ ْاصأْ نة ئةوة فَيشطةية بووْى ئةوإ -- 

دةطةملَيَٓيت ، ٖؤى ئةّ سنًَيبووْةوةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ ئةوةى نة فَيشطةنإ صياتش واْةى 
قظةنشدْٔ و واْةى نشدةوةييإ تَيذا نةَة ، ئةَةؾ وايهشدووة نة َشؤظ ٖةَيؼة 

سنًَيبووْةوةى صياتش بَيت ية خؤػةويظتى بةساَبةس بة فَيشطة ، بةاَلّ فَيشطة تةواونةسى ٖةَوو 
ئةو ػتاْةية نة َشؤظ ٖةْطاوى بؤ دةَْيت و دةيةوَيت ثَييبطات ، ٖةسضةْذة صؤسَيو ية 
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ٍَ ػاطشدةناْذا  فَيشطةنإ بووْةتة َةيذاْى تووتيةنإ و فَيشناسةنإ َاَةَيةى تووتى يةطة
دةنةٕ ، بةاَلّ ئةوة ْاضَيتة بواسى سنًَيبووْةوة ، بؤية ػاطشد يةو ناتةدا ثَيويظتة ٖةوَيى ئةوة 

بذات خؤى بةدواى ػتةناْذا بطةِسَيت و فَيشى ػتةنإ ببَيت ، يةواْةية ئةو دؤسة فَيشناساْة 
خؤيإ ئاسةصوويإ يةو دؤسة فَيشنشدْةبَيت ، يإ خؤػيإ بةو ػَيوةية طةيؼتنب بة ئاَاْر و 
َةبةطتة ثوضةَيةناْيإ ، بةاَلّ َشؤظ طةسةِساى ئةوةؾ ثَيويظتة فَيشطةى خؤػبوَيت و ِسَيضى 

يَيبطشَيت ، ضوْهة فَيشطة نؤتايي ثَيَٗيٓةسى ْةصاْى و دوانةوتووية ، فَيشطة ْةصاْى و ياطاناْى 
ًََيت و َشؤظ ٖؤػياس دةناتةوة بةسةو صاْني و ثَيؼهةوتٔ و ْاطاْذْى َشؤظ ،  ْاَشؤظ بووٕ ْاَٖي
ٖةسضةْذة صَإ دةبَيتة ٖؤى دةسبِشيٓى وػةنإ ، بةاَلّ ئةو دةسبِشيٓاْة ية ٖؤػةوة ئاساطتة 

دةنشَئ و صَاْيؽ بةياسَةتى رَييةنإ وةى ئاَشاصَيهى خوالْةوة دةياْطةيةَْيت بة دةسةوة و 
دةْطيإ يَي دسووطتذةنات ، ئةّ دةْطاْةؾ ية ئةجناَى ضةْذ باسةبووْةوةى صَإ ، باسي خؤى 
دةدؤصَيتةوة و يةياطا دةْطيةنةى خؤى الْادات ، ئةّ دةْطاْةؾ صياتش بةٖؤى الطاييهشدْةوةى 

  . دةْطةناْى تش يإ ئةو دةْطاْةى نة يةاليةٕ َشؤظةناْى تشةوة دةسدةبِشدسَئ ، دسووطتذةبٔ 

ٖيض َشؤظَيو طةسةتا ْاتواَْيت قظةبهات ، بةَيهو بة ٖؤى ٖةطتهشدٕ بة دةْط ية خؤيذا و 
طوَيطشتٔ ية دةْطى نةطاْى تش وسدة وسدة دةتواَْيت فَيشببَيت و دواتش بة صَاْى خؤى قظة 

طةسةتا ٖؤؾ بةتاَية و ٖةَوو دةْطَيو وةسدةطشَيت ، ئةو دةْطاْةؾ يةْاو ٖؤػذا دَيطري . بهات 
دةبٔ و دواتش يةِسَيطةى صَاْةوة دةسدةبِشدسَئ ، ٖةَوو َشؤظَيهيؽ دؤسة خؤػةويظتيةنى 
تايبةتى بؤ ئةو صَاْة طةسةتايية ٖةية نة ثَيى دةطات ، ئةّ خؤػةويظتيةؾ صياتش يةالى 

ٍَ صياتش ٖةطتى ثَيذةنات و دةػضاَْيت نة بةٖؤى ئةو  َٓذاَية ْةى طةوسةنإ ، ضوْهة َٓذا
وػاْةى فَيشى بووة دةتواَْيت داواناسيةناْى خؤى بطةيةَْيت و َةبةطتةناْى خؤى ثَى بجَيهَيت 

ٍَ ئةوةى نة صاْياسيؽ .  نةواتة صَإ ئاَشاصَيهيؼة ية وةسطشتٓى صاْياسيذا بؤ َشؤظ – يةثا
                                                                                                         .دةطةيةَْيت 

ئةويؽ بة ٖاوناسى ٖةطتى . بةَيَى ، ئاَشاصَيهة صاْياسى وةسدةطشَى و صاْياسيؽ دةداتةوة -- 
  . بيظتٓةوة ئةو صاْيٓة وةسدةطشَيت و دواتش ٖةس بةٖؤى ٖةطتى بيظتٓيؼةوة دةطات بة ٖؤؾ 

نةواتة فَيشطة يةنَيهة ية طةوسةتشئ ػوَيٓى  فَيشبووْى َشؤظ بؤ ثاساونشدْى صَإ و فَيشبووْى 
صَاَْيهى تؤنُة و طةْطني ، ضوْهة َشؤظ صؤسبةى وػة تؤنُة و طةْطيٓةنإ ية فَيشطةوة 
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فَيشدةبَيت ْةى يةدةسةوةى فَيشطة ، بةتايبةتى ئةو فَيشطاْةى نة نشدةوةيإ صؤستشة ية 
                                                     .                                                  قظةنشدٕ 

                                           ضى دةبوو طةس صَاْى ٖةَوو َشؤظةنإ وةى يةى بوواية ؟-- 
طةس صَاْى ٖةَوو صيٓذةوةسإ يةى بووياية ، ئةوا صةوى بشييت دةبوو ية ٖةسَيَُيهى -- 

خوَيٓاوى بؤ َشؤظةنإ ، ضوْهة ٖةس َاَيَيو ثَيويظتى بة فةسَاِْشةوايةى دةبوو ، بؤ ئةَةؾ 
ًَياسَيو فةسَاِْشةوا يةيةى ناتذا يةطةس صةوى دةسدةنةوتٔ و يةى ًَياس ٖةسَيُيؽ يةيةى 

 . ناتذا دسووطت دةبووٕ ، بؤ ئةَةؾ ئاسةصووةنإ صؤستش دةبووٕ و طٓووسيؽ ْةدةَا بؤ َشؤظ 
صَاْةنإ تةْيا ية َشؤظذا خؤيإ دةسخظت ، ئةواْيؽ بشيتيبووٕ يةْاوى ػتةنإ ، نة َشؤظ 
بةػَيهى نةَى ية طشووػتةوة وةسطشتٔ و بةػة صؤسةنةى تشيؼى خؤى ْاوى بؤ داْإ و بةسة 

بةسة صَاْةناْى بة ٖؤػى خؤى فشاوإ نشدٕ و ضانظاصى تَيذا نشدٕ ئةواْيؽ بةٖؤى فَيشطة و 
نشاْةوى ٖؤػى بةساَبةس بة بووْى ػتةنإ و ْةبووْى ػتةنإ ، وةى ضؤٕ َشؤظةنإ 
ٍَ يةنرت ئاوٖاؾ صَاْةنإ دياواصٕ يةيةنرت ، ئةّ دياواصيةؾ َشؤظةناْى  دياواصٕ يةطة
نشدؤتة بةؾ بةؾ و ضةْذ ػاسطتاْيةتَيهى بةدواى خؤيذا َٖيٓاوة و نؤَةيَيو نًتووسى 

                             .                                                  دؤساودؤسى دسووطتهشدووة 
َشؤظةنإ بةٖؤى ٖؤؾ و صَاْةوة دةتوأْ ثَيٓاطة بؤ خؤيإ بهةٕ و يةيةنرت تَيبطةٕ ، بةٖؤى 

                                 .                 صَاْيؼةوة دةتوأْ ػاسطتاْيةت بؤ خؤيإ بٓيادبَٓئ 
                                                              .ٖاورياْيؽ ٖؤناسَيهة بؤ فشاواْبووْى صَإ -- 
ٍَ بةيةنرت دةبٔ --  فشووصة ، ئةوةى صياتش صَإ فشاوإ بهات ٖاورياْيية ، ضوْهة دوو نةغ تَيهة
يةواْةية يةنَيهيإ صَاْى دةوَيةَةْذتش بَيت يةوى تش ، ئةَةؾ وادةنات نة بة ٖةسدوونيإ . 

             .بةتايبةتى ٖةسدوو نةطةنة طةس بةٖةَإ صَإ بٔ . صَاَْيهى دةوَيةَةْذ ثَيهبَٗيٓٔ 
                                                           َةسدة ٖةسدوونيإ طةس بة ٖةَإ صَإ بٔ ؟-- 
                                                                                                           .َةسدة -- 
                                                                   بؤضى َةسدة طةس بة ٖةَإ صَإ بٔ ؟-- 
يةواْةية يةنَيهيإ بهةوَيتة رَيش ناسيطةسى ئةويرت و صَاْةنةى خؤى وةال بَٓيت ، بةَةؾ -- 

                                                     .صَاْى دايو يةالى ئةو نةطة بةسة بةسة يةْاودةضَيت 
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                         .نةواتة با بَييٓة طةس بابةتى ٖاورياْى و ثَيٓاطةيةى بؤ ٖاورياْى بهةئ -- 
ٖاورياْى ، واتة ثَيهٗاتٓى خَيضإ و بةسدةواّ بووٕ و دسَيزةثَيذاْى رياْى . صؤس باػة ، فشووصة -- 

بشيتيية ية دسووطتبووْى خَيضاَْيهى ْوَى يةطةس صةوى و فشاواْبووْى . نؤَةاَليةتى َشؤظ 
                                                                                                                .دعاى 

                                 ئةّ ٖاورياْية يةْاو َشؤظةناْذا بؤ ئةّ َةبةطتة ئةجناّ دةدسَيت ؟-- 
ئةّ ٖاورياْية يةْاو َشؤظةناْذا بةثَيى ئاسةصووة تايبةتيةناْى َشؤظ و بووٕ بة خاوةْى -- 

نةطايةتى يةقةَيةّ دةدسَيت ، ئةَةؾ َاْاى ٖاورياْى و خؤػةويظتى ٖاورياْى يةْاوبشدووة ، 
ضوْهة ٖاورياْى يةْاو َشؤظةناْذا تةْٗا بؤ تَيشنشدْى اليةْى دووت بووٕ بةناسدةَٖيٓشَيت 

يةَْيوإ َْيش و ََي دا ، ئةَةؾ وايهشدووة نة خؤػةويظتى ٖاورياْى ية ئاطتَيهى بااَلوة بةسةو 
ئاطتَيهى ْضّ بةسَيت ، ضوْهة تةْٗا فهش ية دووت بووٕ و خظتٓةوةى وةضة دةنشَيتةوة ية 

فهش يةوة ْانشَيتةوة نة دوو نةغ يةنرتيإ خؤػذةوَيت و دةياْةوَيت بةيةنةوة . ٖاورياْيذا 
فهش يةوة ْانشَيتةوة طةس وةضةؾ خبةْةوة ٖيض طؤِساْهاسيةى ية رياْى . ريإ بةطةسبةسٕ 

ئةواْذا ِسووْادات ، ضوْهة ثاؾ َاوةيةى َةسط بةسؤنى ٖةسدوونيإ دةطشَيت و ئةو ناتة ٖيض 
ٍَ ئةوةػذا خظتٓةوةى  ٍَ ثةسؤػى خؤياْيإ بؤ دةسْابِشٕ ، بةاَلّ يةطة ناّ يةْةوةناْيإ بة د

وةضة ػتَيهى ثَيويظتة ، بةاَلّ ثَيويظتيؼة تةْٗا فهش ية خظتٓةوةى وةضة ْةنشَيتةوة ، بةَيهو 
فهش ية خؤػةويظتى َْيواْيإ بهشَيتةوة صياتش ، ضوْهة طةس خؤػةويظتى َْيواْيإ يةطةس 

بٓةَاى وةضة خظتٓةوة بَيت ئةوا ئةطةسى يَيهذيابووْةوة ٖةية ، بةٖؤى ئةو يَيهذيابووْةوةؾ 
نؤَةَيَيو وةضة طةسطةسدإ دةبٔ ، دواى ئةّ طةسطةسداْبووْةى وةضةناْيؽ ريٓطة بةسةو 

                                                                                                  .وَيشاْبووٕ دةبات 
                                               ئةّ ديابووْةوةية ض ثةيووةْذيةنى بة ريٓطةوة ٖةية ؟-- 

دواى ئةّ ديابووْةوةية وةضةنإ بَى ثةسوةسدة و بَى دايو و باوى دةََيٓٓةوة ، ية ئةجناَى -- 
يإ بة . ئةو بَي ثةسوةسدةيةؾ ئاناسى قَيضةوٕ طةسٖةَيذةدةٕ يةاليةٕ وةضة بَى الْةناْةوة 

ػَيوةيةنى تش ، طةس خؤػةويظتى بؤ ٖاورياْى ْةبَيت ئةوا خؤػةويظتى بؤ وةضةناْيؽ بووْى 
صؤس خظتٓةوةى وةضةؾ دةبَيتة باسَيهى طشإ بةطةس صةويةوة ، ضوْهة َشؤظ بةسدةواّ . ْابَيت 

ية ٖةوَيى ئةوةداية نة وةضة خباتةوة بؤ ْاو و ْاوباْطى خؤى ْةى بؤ خؤػةويظتى ، صؤس 
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وةضة خظتٓةوة بشيتيٓية ية خؤػةويظتى بؤ َشؤظ بووٕ ، بةَيهو بشيتيية ية تَيهذاْى ريٓطةى 
َشؤظ ، ضوْهة وةضة ثَيويظتى بة ثةسوةسدة ٖةية ، ئةّ ثةسوةسدةيةؾ ثةيووةْذى بة 

ناتةناْى دايو و باونةوة ٖةية ، طةس ناتيإ نةّ بوو ئةوا وةضةؾ ناتَيهى نةّ ثةسوةسدة 
دةبيَٓيت ، بؤ ئةَةؾ بةسةاَليى بةدوادا دَيت و دواتش ِسوودةناتة ْاو دعاى ، ئةَةؾ دووسة ية 

خؤػةويظتى ٖاورياْى ، بةاَلّ طةس وةضة خظتٓةوة نةّ بوو يةاليةٕ دايو و باونةوة ، ئةوا 
خؤػةويظتى ٖاورياْى ية ئاطتى يوتهة داية ، ضوْهة ئةو ناتة ٖةّ خؤػةويظتى ٖةية و ٖةّ 
ناتيؽ ٖةية ، طةس ناتيؽ ٖةبوو ئةوا ثةوةسدةيةنى باؾ ٖةية ، طةس ثةسوةسدةيةنى باػيؽ 

             . ٖةبوو ئةوا ريٓطةيةنى باؾ ٖةية ، ئةو ناتةؾ خؤػةويظتى بؤ َشؤظ بووٕ ٖةية 

خؤػةويظتى بة قظةنشدٕ ئاَاجنى ٖةَوو نةطَيهة ، بةاَلّ نشدةوةى خؤػةويظتى ئاَاجنى 
               .ٖةَوو نةطَيو ْية ، ضوْهة ئةو َشؤظاْة نةَٔ نة نشدةوةى خؤػةويظتيإ ٖةية 

ٍَ ْةبوواية ؟--               ضى دةبوو طةس خؤػةويظتى بة قظةنشدٕ بواية ، بةاَلّ نشدةوةى يةطة
خؤػةويظتى طةس بة قظةنشدٕ بوواية ئةوا تاَية َوويةى يةطةس صةوى بضس ْةدةبوو ، ضوْهة  -- 

خؤػةويظتى . ٖةس صوو خاوةْةنةى دةيذؤصيةوة و ٖةَييذةطشتةوة تاوةنو صةوى ثيع ْةبَيت 
ٖاورياْى خؤػةويظتيةنة ٖةَوو نةطَيو ْاتواَْيت ية َاْانةى تَيبطات ، ضوْهة ئةّ 

خؤػةويظتية ياطاى تايبةت بةخؤى ٖةية و ثَيويظتة ٖةَوو َشؤظَيو ض َْيش بَيت يإ ََى 
ثَيؽ ٖاورياْى ئةو ياطاياْة ِسةضاوبهات ، ضوْهة ثةيووةْذى بة داٖاتووى دعانةوة ٖةية ، 

صؤسَيو ية َشؤظةنإ ئةّ ٖاورياْية ثَيهذةَٖيٓٔ بؤ طةملاْذْى نؤَةَيَيو ناسى ْةخواصساو ، 
بةتايبةتى يةاليةٕ َْيشةوة نة ثَييواية تةْٗا بةٖؤى ئةّ ٖاورياْيةوة َْيشايةتى خؤى 

دةطةملَيَٓيت ، بةاَلّ ئةّ ٖاورياْية تةْٗا بؤ طةملاْذْى َْيشايةتى ْية ، بةَيهو بؤ طةملاْذْى بةٖا 
و بةسدةواَبووْى ياطاناْى رياْى َشؤظة ، ضوْهة ٖةَوو صيٓذةوةسَيهى َْيشيٓة تواْاى ئةوةى 
ٖةية َْيشايةتى خؤى بظةملَيَٓيت ، ٖةسبؤية ثَيويظتة ية ٖاورياْيذا فهش ية رياَْيهى ثِش بةٖا 

                             .بهشَيتةوة ْةى فهش ية دووت بووٕ و تَيشنشدْى ئاسةصووةنإ بهشَيتةوة 
                                                                 ئةى ََييٓة طةسةنة ضؤٕ بَيت يةو ْاوةدا ؟-- 
ضوْهة يةاليةٕ ََييٓةػةوة وا . طةسةنة ََييٓة فهشبهاتةوة ثَيؽ ئةوةى ٖاورياْى ثَيهبَٗيَٓيت -- 

ٍَ َْيشيٓةدا ثَيهٓةَٖيَٓيت ئةوا ْاتواَْيت بةسدةواّ بَيت ية  فهش دةنشَيتةوة طةس ٖاورياْى يةطة
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ريإ و بووْى ََييةتى خؤى بظةملَيَٓيت ، ٖةَوو ئةّ فهشاْةؾ نة يةاليةٕ َْيشيٓة و ََييٓة 
دةنشَيتةوة ٖةَيةيةنٔ بؤْى تاواْيإ يَيذَيت ، ضوْهة تاواْهشدٕ تةْٗا بشيتيٓية ية نوػتٓى 

َشؤظ و دصى و ناسة قَيضةوْةناْى تش ، بةَيهو ٖاورياْى ٖةَيةؾ تاواْة يةِسووى َشؤظةوة ، ئةّ 
تاواْاْةؾ بةٖؤى ْةبووْى خؤػةويظيت ٖاورياْيةوة دةئافشَيٓشَئ و دواتش وةى ئاطشى ْاو 

ثاوإ ْةػومنادةنات بةسةو تانةناى ْاو دعاى ، ئةَةؾ دةبَيتة ِسَيضهةيةى بؤ ْةوةناْى 
داٖاتوو و دسَيزةى ثَيذةدسَيت ، نةواتة ٖاورياْى ثَيويظتى بة خؤػةويظتى ٖةية يةثَيؽ وةضة 

                                                                                                                                                                                       .  خظتٓةوة 
                        .بةاَلّ َْيش و ََيى ٖةَوو صيٓذةوةسَيو ثَيويظتى بة يةنرتة بة َشؤظيؼةوة -- 
ئةَة ِساطتة فشووصة ، َْيش و ََى ثَيويظتإ بة يةنرتة ، ضوْهة بةبَى يةنرت ْاتوأْ ٖةَيبهةٕ -- 

ٍَ وةضة  و بةسدةواَى بة ريإ بذةٕ ، بؤية ثَيويظتة خؤػةويظتى تَيذا بهشَيتة ئاَاْر يةطة
خظتٓةوةى نةّ ، تاوةنو ريٓطةى طؼتى َشؤظةنإ تَيهٓةضَيت و تاواْى خؤػةويظتى يةطةس 

                                                                                                      . صةوى نةّ ببَيتةوة 
َْيش و ََى ضةْذ ثَيويظتيإ بة يةنرت بَيت ، ئاوٖاؾ وةضةنإ ثَيويظتيإ بة ناتى تةسخاْهشاوة 
بؤ  ثةسوةسدةيةنى دةطُةٕ ، تا بتوأْ ية داٖاتوودا خؤيإ ببٓة خاوةْى خؤيإ ْةى نةطَيهى 

 .تش ببَيتة خاوةْى ثةسوةسدةى ئةوإ 

 

 

بةغ ْةبووٕ ، بةَيهو ئةَاْة ٖةّ خؤػةويظتى بووٕ  ٖةَوو ئةّ طؤتاْةى نَيوةنإ بؤ فشووصة
                            .                     بؤ ػتةنإ ٖةّ ياطاؾ بووٕ بؤ َشؤظ بووَْيهى تةواو 

ٍَ نَيوةنإ بشدة طةس ، ٖةسبؤية فشوصة تةواو َاْذوو ببوو ،  فشووصة ناتَيهى صؤسى يةطة
بؤئةَةؾ خةو بةطةس ضاوةناْيذا ٖات و ية ضاَيَيهى طةس بةسصاييةنة خةويًَيهةوت ، 

بةػَيوةيةى نة دةتوت تةواوى ئةو ِسؤرة ية واَلتَيهى ٖةراسدا ية طةِساْذابووة بؤ دؤصيٓةوةى ناس 
ناتَيو نة يةخةو ٖةَيظا بيٓى تاصة تيؼهى خؤس . بؤ َاوةى ٖةػت ناتزََيش خةويًَيهةوت . 

خةسيهة وسدة وسدة بةسةو طةسووى نَيوةنإ بةسص دةبَيتةوة ، دواتش ئاوِسى دايةوة بؤ ثؼت خؤى 
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بيٓى نابشايةنى صؤس ثري نة طةس و ِسيؼى وةى بةفشى صطتإ طجى بوو يةثؼتيةوة وةطتاوة و 
بة صةسدةخةْةيةنةوة طةيشى دةنات ، فشووصة يةو ناتةدا ٖؤػظاّ بوو ، بةػَيوةيةى طةيشى 

                                                              .نابشاى ثريى دةنشد دةتوت يةْاناو تشطَيٓشاوة 
                                                                                                   . طاَلو فشووصة -- 

                                  .يةواْةية نَيوةنإ تؤػيإ بَيضاس نشدبَيت بةٖؤى قظةنشدْى صؤسةوة 
                                                                                               .ْا ، بَيضاس ْةبووّ -- 
فشووصة . بة الػةػت ِسادياسة نة الػةت ِسةم بووة . بة ضاوةناْتذا دياسة نة طووس بووْةوة -- 

                                                .خؤػةويظتيؽ ثَيويظتى بة َاْذووبووْة تا ثَيى دةطةى 
                                                                                         َاْذووبووَْيهى ضؤٕ ؟-- 
تؤ تةواوى خؤػةويظتيةناْت ْةبيظت ، ٖةس صوو خةو ضاوةناْى بشديةوة و نَيوةناْت ية -- 

  . خؤت تووِسة نشد ، ضوْهة بةدةطتَٗيٓاْى ئةو دؤسة خؤػةويظتياْة ثَيويظتى بة ْةخةوتٓة 

ثَيويظتى بة َاْذوو بووْة ، ضوْهة خؤػةويظتى ٖةَوو ػتةنإ ثةيووةْذى بةيةنةوة ٖةية 
و تةواونةسى يةنرتٕ ، ٖةسبؤية نَيوةنإ يةتؤ ئاساَرت و خؤِساطشتش بووٕ ، ٖةسبؤيةؾ 

                       .ئاساَياْطشت تا تؤ يةخةو ٖةَيظيت و خؤػةويظتيةناْى تشيؼت ثَى بٓاطَيٓٔ 
فشووصة يةوناتةدا نةوتة طوَاْةوة ، ضوْهة ئةو نابشا ثرية بة تةواوى طفتوطؤى ْيوإ ئةو و 

نَيوةنإ دةصاَْيت ، بة قظةناْيؼى وا دةسدةنةوت نة يةو ناتةدا يإ ية ْضيو ئةو ػوَيٓة بووة 
يإ يةو ناتةدا يةالى نَيوةنإ بووة ، بةاَلّ ثاؾ قظةنشدَْيهى صؤس يةَْيوإ فشووصة و نابشاى 
ثريدا فشووصة بؤي دةسنةوت نة ئةوة ئةو نابشا ثرية بوو نة باطى خؤػةويظتى ػتةناْى بؤ 

                                                                                            .نشدووة ْةى نَيوةنإ 
ٍَ نَيوةنإ بهةوَةوة طفتوطؤ ، تا خؤػةويظتيةناْى تشيؼِ ثَى --  َٔ ئَيظتا دةبَيت يةطة

                                                                                                             .بٓاطَيٓٔ 
                               .فةسَوو فشووصة ، بةاَلّ يةالى َٔ دةطت بة طفتوطؤى َْيواْتإ بهةٕ -- 
                                                          ئايا َٖيؼتا خؤػةويظتيةنإ َاوٕ ثَيِ بٓاطَيٓٔ ؟-- 

 نابشاى ثريى طةس و ِسيؽ طجى يةوالوة دةطتيجَيهشد ؛ بةَيَى ، َٖيؼتا َاويةتى ، فشووصةؾ ية 
دَيطةى خؤى بةبَى دةْطى داْيؼت و داَيغةى ية ِسيؼى طجى نابشاى ثري دا ، نابشاى طةس و ِسيؽ 
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                                          .               طجيؽ دةطتيجَيهشد بة وتة و ئاَؤرطاسيةناْى 

ٍَ تؤدا دةنشد –                                     . فشووصة يةواْية َٔ بوومب نة ئةَؼةو قظةّ يةطة
                                                                                          !نةواتة ئةوة تؤ بووى -- 
                                 .بةَيَى َٔ ئةَؼةو يةبةس ضاوةناْى تؤدا ببوَة نَيو ، ضةْذةٖا نَيو -- 
                                                                      .نةواتة ٖةَوو نَيوةنإ ئَيظتا يةالَٔ -- 
                                                                                                     . بةَيَى يةالتٔ -- 
                                                                                           َٖيؼتا َاوة ثَيُبًََيى ؟-- 
                                                                                 .َٖيؼتا ْةطةيؼتوويتة ْيوةى -- 
                                                      .ئادةى با نَيوةنإ ػتةنامن صياتش بؤ ِسووْبهةْةوة -- 
ئةوةػى ثَيتى دةَيَيِ فهشي يَيبهةوة ، ئةو ناتة . نةواتة بَيذةْط بة تا خؤّ دةتَٗيُٓة قظة -- 

                                                                                        .قظة بهة يإ ثشطياس بهة 
                                                                             .بةَيَى ، تا خؤت دةََٗيٓيتة قظة -- 
               .ئةَاْةػى باطى دةنةّ ، ٖةَوو بيٓى .ئيذى تةَةْى َٔ بةسةو نؤتايية فشووصة -- 

الوةناْى واَلت دةياْوويظت بة داٖاتوويةنى خؤؾ و ٖةَيوَيظتَيهى ئاصاد بطةٕ ، ئةطجةناْيؽ ية 
طوَيةناْيؽ . خؤػى وةسصى بةٖاس نةتبووْة طةَا و يةّ ضيا بؤ ئةو ضيا ضواس ْاَيةنيإ دةنشد 

بةٖاتٓةوةى ٖةْطةنإ بَيضاس ببووٕ ، ضوْهة ٖةس دةّ ْا دةََيو ٖةَيياْذةنووتاية طةس طةس و 
                 .طوَيالنيإ و ْةياْذةَٖيؼت بة ئاساَى ٖةواى طاصطاس ٖةَيُزٕ نة َافى خؤيإ بوو 

خَيضاْةنإ ػاسى ََيشووةناْيإ وَيشاْهشدبوو ، ََيشووةناْيؽ ثؤٍ ثؤٍ نؤضياْذةنشد بةسةو 
صةويةنإ ، خاوةٕ صةويةناْيؽ ٖاتٔ و تةواوى َاَيةناْيإ وَيشاْهشدٕ ، دواتشيؽ بةسةو 

نةْاسى دةسيا ِسؤيؼنت و ػاسَيهيإ دسووطتهشد ، بةاَلّ الفاوى صطتإ ٖات و ٖةَووياْى بة دايو 
          .و باوى و خوػو و بشاوة خظتة رَيش خؤيةوة و بةتةواوى يةطةس صةوى نؤتايى ثَيَٗيٓإ 

الوةناْى واَلت ٖةَيوَيظيإ وةسطشت يةطةس نوػتٓى طايؤس ، طايؤسيؽ ئاواتةناْى طٓووسداس 
نشابووٕ و ية ٖةيَيهى نتوثِش دةطةِسا تا بتواَْيت بِشياسةنإ ية خؤيةوة دةسبضٔ ، بةاَلّ تا ِسؤرطاس 

              .دةٖات ئةويؽ صياتش دةضؤوة ْاو صيعيٓط ، تةيبةْذى بةْذخياْةنةػى ِسةقرت دةبوو 

 و َةبةطتى داٖاتوو ، ضةْذةٖا تاواْيؽ ِسؤراْة بةسؤنى دةطشتٔ  َٓذاَيةنإ نشابووٕ بة ئاَاْر
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 .، خَيضاْةناْيؽ ية دووسةوة بؤ داٖاتوو دةطشيإ و بة َْٗيٓى ثةسوةسدةى َٓذاَيةناْيإ دةنشدٕ 
خيضاْةناْى ْاو نؤاَلٕ ٖةواَيى طةِساْةوةى ِسؤرى تةْذووسيإ بؤ ٖاتبوو ، َٓذااَلْيؽ يةنة يةنة 
نؤ دةبووْةوة و خؤيإ ئاَادة دةنشد بؤ ثَيؼواصيهشدْى داثرية داس ، قاسضهةناْيؽ يةو ِسؤرةدا 
يةْاو َاَيى داثرية داس يةنة يةنة دةٖاتٓة دةسةوة بؤ ئةوةى طةيشى ئامسإ بهةٕ داخؤ َٖيؼتا 

 بؤية .ٖةِسةػةناْى بةسدةوأَ يةطةس داثرية ، يإ دةيةوَيت ثةمياْى ئاػتى يةطةَيذا ببةطتَيت 
َٓذاَيةنإ يةْاو فَيشطةدا فَيشنشابووٕ نة ٖةسضى وتشا َةسز ْية ِساطت بَيت ، ضوْهة صؤسبةى 

ٖؤؾ يةو ْاوةدا طوَاْى بؤ دسووطت ببوو ، ضوْهة . وتٓةنإ ٖةَيةْة و نةََيهيإ ِساطنت 
                                                                         . بهات نة دةوتشإ  ْةيذةصاْى باوةِس بة ناّ يةّ ٖةوااَلْة

الوةنإ ْةدةوَيشإ بَيٓة ْاو دةْطوباطى بةطااَلضووةناْةوة ، ٖةس ٖةَيةيةنيؽ نة دةنشا بة 
ٖةَية يةقةَيةّ ْةدةدسا ، ضوْهة ئةصَووْى ثَيؼيٓةييإ ٖةبوو يةطةس ٖةَوو ػتةنإ ، بةاَلّ 
ٖةَوو ناتَى دةياْطووت ئَيُة تةْيا ثَيؼٓياسةنإ دةدسنَيٓني و ْاياْظةثَيٓني بةطةس ئَيوةدا ، 

 .يةو ناتاْةػذا داثرية ئةصَووْةناْى تةواو دةبووٕ يةْاو خَيضاْةنإ و ضاوةِسَيى َاَيئاوايى بوو 

نؤتشةناْى ئاػتى طيٓطيإ طووس بوو ، الوةنإ و َٓذاَيةنإ دةطتياْهشد بة تا وايًَيٗات 
ِساثةِساْذْى ناسةناْى ٖاويٓة ، تاوةنو بتوأْ ية فَيشطةنإ بة ئاطوودةيى واْةناْيإ خبوَيٓٔ ، 

بةاَلّ ٖةسضةْذى ٖةوَيياْذةدا ْةياْذةتواْى ية طٓووسى خؤيإ ئاوديوو بٔ و بطةٕ بة صاْياسى 
فَيشناسةنإ . تةواوةتى ، ضوْهة طٓووسى ٖؤؾ تةيبةْذ نشابوو يةْاو طؤصةيةنى ئَيظهذا 

 ، دةٖاتٓة ْاو فَيشطة و ٖاواسياْذةنشد ، ػاطشدةناْيؽ يةوالوة تشطيإ يَي ْيؼتبوو
ٍَ ئةّ دةْطة بةسصةدا ِساٖاتبووٕ ، دعانيؽ ػةواْة ٖةَإ ٖاواسى يَي بةسص  ػاطشدةناْيؽ يةطة
دةبؤوة ، بةاَلّ ئةو وةى فَيشناسةنإ ػاطشديإ ْةبوو ، بؤية يةدواى ٖاواسةنةى دةطتيذةنشد بة 

طشيإ ، َشؤظةناْيؽ يةوالوة خؤيإ نشدبوو بة خاوةْى ِساطتةقيٓةى دعاى ، بةاَلّ دعاى 
ضوْهة َشؤظةنإ . ػايظتةى ئةوة ْةبوو بةّ ػَيوةية ببَيتة ػوَيٓى ئةّ دؤسة َشؤظاْة 

خؤػةويظتى خؤيإ بؤ ثيؼةنةيإ دةسْةدةبِشى ، ٖةسبؤية ثيؼةنإ يةثَيؽ َشؤظةنإ 
ْاِسةصاييإ دةسبِشى و ٖاتٓة بةسدةّ دادطا ، بةاَلّ دادطا خؤى تاواْباسى ِساطتةقيٓة دةسضوو ، 

                                                         .طةسةجناّ دادطا و َشؤظةنإ بةيةنةوة يةطةس ثيؼةنإ ِسَيههةوتٔ 

ثضيؼهةنإ ٖاتٓة ْاو الدَييةنة ، ثاؾ ضةْذ ضشنةيةى ٖاتٔ طةيشى ْةخؤػةنإ بهةٕ ، بةاَلّ 
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ْةياْضاْى نة تاعووٕ باَلوبؤتةوة يةْاو الدَييةنةدا ، ناتَيو ٖةطتياْجَيهشد نة خؤيإ تووػى 
            .تاعووٕ بووٕ ، ْاضاس ية الدَييةنة ْةطةِساْةوة و وةطيةتٓاَةيةنيإ بؤ َاَيةوة ْووطى 

بشايةنإ بة خوػهةناْى خؤيإ دةوت َشؤظ طؤِساْهاسى بةطةس صةويذا دةَٖيَٓى ، ئةواْيؽ 
دةياْجشطى ئةّ وتةية ياْى ضى ؟ ئةواْيؽ دةياْوت َشؤظةنإ خؤ خؤسٕ يةْاو صةويذا ، 

ٖةسوةٖا دواْرتئ ئارةَئ ية ٖةَوو ِسوويةنةوة ، ٖةسوةٖا َشؤظ دواْرتئ ئارةَية ية دِسْذةييذا 
 .  ، خوػهةناْيؽ دةياْوت ْا ئةَة تةْيا بريؤنةى ئَيوةية ئةطيٓا َشؤظ طؤػتى َشؤظ ْاخوات 

َشؤظةنإ ِسووةنةناْيإ ية ِسةطةوة ٖةَيذةنةْذ بةاَلّ ِسووةنةنإ َشؤظيإ دةثاساطت ية ٖةواى 
                   . ثيع ، ٖةسوةٖا ريٓطةيإ ثيع دةنشد و صيٓذةوةسةناْى تشيإ تاواْباس دةنشد 

ٖوْةسَةْذةنإ تاصة فَيشى َوصيو رةْى ببووٕ ، بةاَلّ ِسووةنةنإ بَيضاس ببووٕ ية بَيئاطايى 
ئاواصةنإ و ثظاْذْى تةيةناْى طةس ئاََيشة َوصيهيةنإ ، ْاضاس َاطيةنإ بةبَى ثشطياس ٖاتٓة 

     . ْاو باطةنةوة و دةطتياْهشد بة ٖةَيجةِسئ ، تةيشةناْيؽ بة َيواْى ٖاتبووٕ بؤ ئاٖةْطةنة 

ثةستوونةنإ تؤصى طةسدةيوويةنةى َاْطى ِسابشدوويإ يةطةس ْيؼتبوو ، بةاَلّ َشؤظةنإ 
ْةياْذةوَيشا دةطتيإ بؤ بةسٕ ، ضوْهة دةطتيإ تؤصى ثَيوةدةْيؼت ، نةالوةناْى طةسدةَى 

ٖةراسيؽ نةوتبووْة نِشيٓى يةنة بة يةنةى ثةستوونةنإ و دةياخنظتٓة ْاو ديواسة 
                                                                    . بةسديٓةناْةوة و ية باساْى بة خوِسى َاْطى داٖاتوو دةياْجاساطنت 

َشؤظةناْى طةسدةَى ْوَيطةسى دةطتياْهشدبوو بة نؤنشدْةوةى َادة ، ية ئةجناَى خشاخ 
                                         . بةناسَٖيٓاْى َادة تووػى بَيِشةوػتى ْوَيطةسى بووٕ ، ْةى ئةدةبى ْوَيطةسى 

َشؤظ ية نؤتاييى تةَةْيذا دةطتيهشد بة ٖةساى طةوسة ، ئةَةؾ وايهشد نة طةص ية الػةى 
خؤى بطشَيت و يةبشى ػةِسابى ضيا خوَيٓى َشؤظةناْى تش خبواتةوة ، دواتش َةطت بووٕ 

ضوْهة ية خانى . طةساثاى دعانى طشتةوة ، ية نؤتاييؼذا ٖةَوو ريٓطةى َشؤظى ثيع نشد 
رَيش ضةوس و طةس ػةِساب ، َشؤظ ٖةطتا خوسى ثةصةناْى نشد بة بةسط و داسى ضياناْى يةطةس 

ديواسى َاَيةنةى داْا ، بةاَلّ ئارةَيةنإ يةّ ْاوةدا صياْيإ بةسنةوت و ْاِسةصايةتى خؤيإ بؤ 
طشوػت دةسبِشى ، طةاَل طةوصةناْيؽ نةوتبووْة طةس صةوى و بةسدةواّ ية طشياْذا بووٕ ، يةثِش 

َشؤظةنإ سنيإ ية الػةى يةبةسئةوةى . باسإ باسى و تؤفاْيؽ طةساثاى ْاوضةناْى طشتةوة 
خؤيإ دةبؤوة ، بؤ ئاسةصووة ناتيةنإ نةوتبووْة دواى ضةوسى ئارةَيةنإ و داس داسةؾ بة 
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ٌَ ببوو يةبةس ضاوةناْيإ ، ضوْهة يةصةتيإ  ْيوة ضاوَيو ية داٖاتوويإ دةِسواْى ، داٖاتووؾ يَي
ريإ بؤ َشؤظ ٖاواسى دةنشد ،  .ية ِسابشدوو وةسطشتبوو ، بؤية ضاويإ بة داٖاتوو ٖةَيٓةدةٖات 

                                                                                                           .َشؤظيؽ بؤ ريإ ئةطشيٓى دةِسػت 
َشؤظةنإ بَيضاس ببوٕ ، ضوْهة رياْى تايبةتى طةسنةوتبوو بةطةس رياْى طؼتيذا ، ْإ 

بؤ ئةَةؾ . خوطَيٓةسةنإ بة ضواسدةوسيةوة وةطتابووٕ و فةسَووى ديوةخاْيإ دةنشد 
              .  ٖةراسةنإ دةَشدٕ و ْاوة ْاوةؾ صيٓذوو دةبووْةوة ، خانيؽ بَيضاسى خؤى دةسدةبِشى 

طوَيةنإ يةّ ٖةَيظونةوتة بَيضاس ببووٕ و دةياْةويظت يةنظاْى يةَْيوإ َيوةنإ دسووطتبهةٕ ، 
وةى ضؤٕ نَيوةنإ . بةاَلّ دِسى ٖاتبؤوة َْيوإ َيوةنإ و ِسةوػتى يةنة بة يةنةياْى تَيهذابوو 

طيٓطيإ بؤ َشؤظةنإ ِساطشتبوو ، بةاَلّ َشؤظةنإ ْةياْذةَٖيؼت بشيٓةناْيإ طاِسَيز ببَيت ، 
          .                بةسدةواّ درايةتيإ دةنشدٕ يةثَيٓاو طةفشة و طةسداْة ناتيةناْى خؤيإ 

ية ػةوة تاسيهةناْذا َشدٕ طةسداْى ٖةراساْى ْاو دعانةناْى دةنشد ، بةاَلّ ٖةراسإ بة َةسدى 
                                                                                  . بؤ الى دةضووٕ و فةسَووى نةالوة نؤْةناْى خؤيإ دةنشد 
ية ِسؤرئاواى صةسيا دةْطى طشيإ . ية ِسؤرٖةاَلتى صةسيا صةسدةخةْةى ْإ خوطَيٓةسةنإ دةٖات 

باػووسى  .بانوسى صةسيا ببؤوة طةسضاوةى ِسةوػت و خاى ثةسطتى . بةسى ئامساْى طشتبوو 
صةسيا ية ٖةيَيو دةطةِسا بؤ بةسةْطاس بووْةوةى خوْضة تاصة و ثريؤصةناْى طةس صةسيانة ، 

      .  خوْضةناْيؽ نة ئةو ٖةواَيةيإ بيظت ية داخا بة تيؼهى ِسؤر ثَيٓاطةيةنيإ بؤخؤيإ نشد 
توتيةناْى فَيشطةى . َشؤظةنإ بة ثيادة نةوتبووْة ِسَى بؤ بةسةْطاسبووْةوةى توْذوتيزيةنإ 

طةوسةؾ بةسدةواّ تاواْيإ بةساَبةس بة دعاى دةنشد ، تووتية بضونةناْيؽ يةْاو خانذا 
باَلوبووْةوة ، بةسة بةسة دعانيؽ ثؼتى بةو دؤسة َشؤظاْة دةبةطت ، بؤية يةنؤتايى بووٕ بة 

                         .                                        دِسى و ضووْة ثَيى َٓذاَية ٖةراسةناْةوة 
خؤػةويظتى ية طةػةنشدْذا بوو بؤ طاَإ و ئةطتَيشةى صَيِشئ ، بةاَلّ تووتية طةوسةنإ 

طةسَاية ثةسطتةناْيؽ ببووٕ بة . ئةَةيإ ِسةخظاْذبوو ، دعانيؽ بةسةو وَيشاْة دةِسؤيؼت 
ِسةمشاسى طيٓط طووس ، ػةَؼةَةنوَيشةؾ ية ػةودا دةْطى طشياْى َٓذاَية ٖةراسةناْى 

                                                                                                                       .دةطواطتةوة يةّ نَيو بؤ ئةو نَيو 
ئافشةتةنإ ببووْة نؤيًةى بهورةنإ ، ٖةصاسإ بهور يةبةساَبةسيإ وةطتابووٕ و داواى 
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دايهيؽ بة َٓذاَيةناْى دةووت  .خوَيٓيإ دةنشد بؤ نشاْةوةى بةختى ٖةواو ئاسةصووةناْيإ 
                                           .  تاواْهشدٕ باَلوبؤتةوة و طةساثاى ػاس و دَيٗاتةناْى طشتؤتةوة 

َشؤظةنإ تةْيا يةناتى َشدْذا طشياْيإ دةٖات ، قاقاى ثَيهةْيٓيؽ َٖيؼتا تةِس بوو ية 
                                                          .  طةسووياْذا ،  ية نؤتاييذا طشيإ و ثَيهةْني بووٕ بة دوورَٓى يةنرت 

 وةسصى صطتإ ٖات و يوتهةى نَيوة ثريؤصةناْى ثِشنشد ية بةفش ، نَيوةنإ َٖيؼتا داواى صياتشيإ 
ٍَ و طةسَاى . دةنشد بؤ ريآْةوةى ناْياو و ناسَيضةنإ  خوْضةنإ يةبةس بةفش ْةبووٕ بة طو

صطتإ ٖةَووياْى يةْاوبشد ، دواتش قةدةناْيؽ ِسةػٗةَيطةِسإ و نؤيهةناْيإ بةثَيى داواناسى 
                                                         .                                ئامسإ َاَيئاوايياْهشد 

ية ٖةَوو ناتَيهذا خؤ ية ثةسؾ و : دايو يةو ْاوةدا ئاَؤرطاسى َٓذاَيةناْى دةنشد و دةيوت 
باَلوى بجاسَيضٕ ، ضوْهة ػتةنإ بة ثةسؾ و باَلوى ْابٔ بة ٖيض و ئةجناَيإ ْية ، ضوْهة 

طةس صةوى وايًَيٗاتبوو . َشؤظ ئاسةصووةناْى تَيش ْةدةبووٕ ، ٖةسبؤية طٓووسى خؤى يةدةطتذا 
نة ٖةَوو نةطَيو دةيتواْى ببَيتة ػاصادة ، بةاَلّ ٖةَوو نةطَيو ْةيذةتواْى ببَيتة ثادػا ، 

ضوْهة ثادػايةتى ثَيويظتى بة بووْى تواْاى ِسةوػت و دادثةسوةسى و خؤ بةنةَضاْيةوة 
                            .                     ٖةبوو ، ئةَاْةؾ ية ٖةَوو َشؤظةناْذا بووْى ْةبوو 

صاْيٓى ٖةطتةناْى َشؤظ : َٓذاَيَيو يةوالوة ئاَؤرطاسى ثياوَيهى ْةخوَيٓذةواسى دةنشد و دةيوت 
تةواونةسى صاْيٓةناْى ٖؤػيةتى ، ضوْهة ٖؤػى َشؤظ وةى ثادػايةى واية و ٖةطتةناْيؽ 

ٖةسبؤية ئةوة . وةى ِساوَيزناسٕ بؤى ، ٖةسوةٖا ٖؤؾ بؤتة ثايتةختى ٖضسيٓةناْى َشؤظ 
ِسووْبؤوة ، نة َيٗشةباْى َشؤظةنإ ثةيووةْذى بة ئاييٓةوة ْةبوو ، بةَيهو َيٗشةباْى 

ثةيووةْذى بة دَيى َشؤظةنإ خؤياْةوة ٖةبوو ، بةاَلّ َشؤظةنإ ٖيض تايبةمتةْذيةنيإ بؤ 
ٍَ ْةَٖيؼتبؤوة  بؤية ْةفاَةنإ ٖؤناسةنةيإ بؤ ْةبووْى ثةسوةسدة دةطةِسايةوة ، ٖةسبؤية . د

                                                     . ية نؤتاييذا ية ٖيض ػتَيو تَيٓةدةطةيؼنت و ْهؤَييؼيإ ية بريؤنة ٖةَيةنإ دةنشد 

 
    . فشووصة ، ية طةسدةَى الوميذا و ية ػةوَيهى ٖاويٓذا ، ٖةطتاّ و ية َاَيةوة ضووَة دةسةوة 

ٍَ داثريةّ داْيؼتني ٖةتا ْضيو طجَيذةى بةيإ . ضووّ بؤ الى داثريةّ  َٖيؼتا خؤس طةسى . يةطة
وةدةس ْةْابوو ، يةنَيو ية نؤيًةناْى نؤػهى ثادػا ٖةَيظابوو ية خةو ، يةو ناتةػذا بايةنى بة 



140 
 

.  َٖيض بةْاو نؤاَلْةناْذا دةٖات و دةْطى نؤيًةنةى دةطواطتةوة بؤ ْاو ثةجنةسةى َاَيى داثريةّ 
يةو دةْطةػذا وا دةسدةنةوت نة ئاَؤرطاسى َٓذاَيَيو دةنات نة ئةو َٓذاَيةؾ نضة ثادػايةنة ، 
دةْطةنةؾ داس داسة ْةدةَا و داس داسةؾ دةٖاتةوة بةس طوَييةنإ ، بةاَلّ داثرية ية دةْطةنة 

                                                                                                            .دةطةيؼت 
داثريةّ دةيوت ، نؤيًةنة بةو َٓذاَية دةبَيزَيت ؛ َشؤظةنإ ثَيؽ ئةوةى دةطةاَلت وةسطشٕ 

ثَيويظتة ثةسوةسدة ببيٓٔ يةْاو ٖةراسةناْذا ، ضوْهة تةْيا ٖةراسةنإ دةتوأْ ْةٖاَةتيةناْى 
                                                                                               .دعاى ِسووْبهةْةوة 

ٖةسوةٖا دةبَيزَى ؛ َشؤظ بؤ ٖةَوو ٖةْطاوَيو ثَيويظتة ثةسوةسدةيةى ببيَٓيت ، تاوةنو 
                                                                                          .طةسنةوتٔ بةدةطتبَيَٓى 

ٖةسوةٖا دةبَيزَى ؛ بَيضووة طوسط ثَيؼرت يةاليةٕ دايو و باونةوة ِساَٖيٓاْى ثَيهشاوة ٖةسبؤية 
ٖةسوةٖا دةبَيزَيت ؛ َشؤظ طةس ثةسوةسدة . دواتش دةتواَْيت ٖاوػاْى ئةوإ ٖةْطاو بَٓيت 

                                      .ْةبيَٓيت ئةوا ية دواِسؤردا دةبَيتة دِسْذةتشئ نةغ ية دةطةاَلتذا 
                                                 .دواتش ومت داثرية ئةو نؤيًةية ضيرت بةو َٓذاَية دةبَيزَى 

ٖةسوةٖا دةبَيزَى ؛ طياطةت و ئايني دوورَٓى يةنرتٕ ، ٖةسيةنةيإ دةيةوَيت ئةويرت بؤ خؤى 
بةناسبَٗيَٓى ، ضوْهة طياطةت ية واَلتَيهذا تةْٗا تايبةتة بة دعانى ئةو اَلتة خؤى ، بةاَلّ ئايني 

ٍَ . ية واَلتَيهذا تةْٗا تايبةت ْية بة دعانى ئةو اَلتة خؤى ، بةَيهو بؤ واَلتاْى تشيؼة  يةطة
ئةوةػذا ئايني طٓووسى بؤ ٖؤػى َشؤظةنإ داْاوة ، بةاَلّ طياطةت طٓووس بؤ ٖؤػى َشؤظ 

داْاَْيت ، ٖؤػى َشؤظيؽ بةسدةواّ ِسؤراْة ػتى تاصة بةسٖةّ دَيَٓيت و ضاسةطةسى نَيؼةناْى 
                                                                                                . رياْيؽ تةْٗا ية ٖؤػذاية ، ْةى ية ياطاناْى ِسابشدووى َشؤظ 

                                                                
           .فشووصة تؤؾ نةََيو طوَييةناْت ِسادَيشة با وةى َٓذاَية ثادػايةى ئاَؤرطاسيت بهةّ -- 
                           .فةسَوو ئاَؤرطاسيِ بهة . َٖيؼتا طوَيِ بؤ ئاَؤرطاسيةناْى تؤ ِساطشتووٕ -- 
ًََيى ئةوا ريإ ئةوناتة ٖةّ بَيواتاية و ٖةّ ثريى --  طةس ية ِسووْانيذا طؤساْى بؤ تاسيهى ب

بةسؤنى طشتووى ، واباػرتة تةْٗا نةََيو فهشى يَيبهةيتةوة ْةى صؤس ، ضوْهة يةواْةية ػَيتت 
تاوْباسى ِساطتةقيٓةؾ ئةو نةطةية نة طشياْى ْايةت و ٖةوَيذةدات ية بةسدةَى دعانذا . بهات 
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فشََيظو ٖةَيِشَيزَيت ، خؤى بَٗيَٓيتة طشيإ ، ضوْهة َشؤظى ِساطتةقيٓة ٖةَوو نات يَيواسى 
                   .َةسط دةَٖيَٓيتة بةسضاوى خؤى و ٖةَوو ػتةنإ بةتةْيا بؤ خؤى قؤسخ ْانات 

                                                                                               ئةَة َاْاى ضية ؟-- 
واتا َشؤظى باؾ ٖةَوو نات ية خةَى َشؤظةناْى تشيؽ داية و تةْيا خؤى بة َشؤظ -- 

ْاصاَْيت ، بةَيهو نةطةناْى تشيؽ بة َشؤظ دةصاَْيت و ٖةوَيذةدات دادثةسوةسى دَيطري بهات 
ئةوةػت يةفهش ْةضَيت ، نة ٖةراسةنإ بةصؤسى تووػى رَيشثةجنةى ٖؤؾ دةبٔ . يةْاو دعانذا 

، بةاَلّ دةوَيةَةْذةنإ بةصؤسى تووػى رَيش ثةجنةى طةدة دةبٔ ، ضوْهة ٖةراسةنإ ٖؤػيإ 
َاْذووة ْةى طةدة ، بةاَلّ دةوَيةَةْذةنإ طةدةيإ َاْذووة ئةويؽ بةٖؤى خواسدٕ و 

                                                         .                 خواسدْةوةوة نة َافى نةطاْى تشة 
            .ئةطةس َةِسةنإ تشطٓؤى ْةبووْاية ، ٖةسطيض ػواْةنإ بَيبةسى ْةدةبووٕ ية وةْةوص 

                                                ية َةبةطتت تَيٓاطةّ ، ئايا َةبةطتت ضية يةّ وتةية ؟-- 
طةس ٖاواَلتياْى ْاو دعاى خؤيإ تشطٓؤى ْةبٔ و ٖؤناسى ئةوة ْةبٔ نة خانةنةى خؤيإ -- 

ئةوة خؤيأْ صؤسداس . بفشؤػٔ ، ئةوا بَيطاْة ْاتواَْيت تةْيا بةطةسداْيؽ بَية ْاو واَلتةنةيةوة 
ية ْاو دعانةنةى خؤيإ بٓياددةَْئ ، بةتايبةتى َشؤظة بةسرةوةْذى خواصةنإ و دووِسووةنإ 

                                                                                                                                              . و طةسَاية ثةسطتةنإ 
                                                    ئايا ئاواسةنإ ض تاواَْيهيإ ٖةية ية ٖاتٓى دوورَٔ ؟-- 
ئاواسةنإ صؤسبةى نات ية تشطى نةطاْى واَلتةنةى خؤيإ تووػى ئةَة دةبٔ ، صؤس بةنةَى -- 

يةبةس دوورَٔ ئاواسة دةبٔ ، بةاَلّ ٖةوَيُةدة بة ئاواسةنإ ثَيبهةْى ، ضوْهة يةواْةية ِسؤرَيو 
دابَى تؤؾ تووػى ئةّ ِسؤرةبى و نةغ طةيشت ْةنات تا داواى ْاْى يَيبهةى ، ضوْهة صةوى ية 

طوِساْذاية و دعانةناْيؽ دةطؤِسَيت ، ئةَةؾ ئةَِشؤ ِسووى بؤ ئةو طؤِساوة ، بةاَلّ يةواْةية 
يةبةسئةوةى ٖةسطيض الػةى َشؤظ ْاتواَْيت بِشطت و بزووٕ دياسى بهات ، .طبةى ِسووبهاتة تؤ 

يةواْةية ضاو صؤس ػت ببيَٓيت ، بةاَلّ . بةَيهو ئةوة ٖؤػياْة دةبَيتة ثَيوةسى ئةّ دوو ئاطتة 
ٖةس يةبةس ئةَةػة ضاوْزَيشةنإ ْاتوأْ . ٖؤؾ صياتش يةو دةتواَْيت ٖةَوو ػتَيو دسى بهات 

                             .                                        ببٓة ٖةَيطشى بريؤنةى ضاى وَيزةنإ 
ئةوةى ْةتضاْى و ويظتت فَيشى ببيت ، بضؤ بؤ ضؤَيةواْى و ئاطات ية ٖؤػت بَيت تا خؤى 
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بؤ ػتَيهيؽ . ئاػهشاى دةنات ، ضوْهة ٖضسئ ية ضؤيةواْيةوة دةطت بة ناسةناْى خؤيذةنات 
َةطشى نة ِسوويذاوة ، ٖةوَيذة بؤ ػتَيو بطشى نة ية داٖاتوودا ِسوودةدات ، واتة دوَيَٓى 

          .                    ٖةسضؤَْيو بووبَيت تاصة ِسؤيؼت ، بةاَلّ تؤ واْةى يَيوةسطشة بؤ طبةى 
تةْٗا دةوَيةَةْذةنإ ْةبٔ ، . ٖةَوو ٖةراسَيو خاوةٕ خةوْة ، ضوْهة بة ٖؤػيإ ثَيى دةطةٕ 

طةس ِسَيطةيةنيؼت بِشى ، ٖةوَيُةدة بةو ِسَيطةيةدا . ضوْهة ئةوإ بة ضاو ضَيز وةسدةطشٕ 
بطةِسَييتةوة ، ٖةوَيذة ِسَيطةيةنى ْوَى بذؤصيتةوة بؤ طةِساْةوة ، ضوْهة يةواْةية ية ٖةَإ ِسَيطة 

                                                                     . بؤطةت بؤ داْشابَيت ، طةس واػٓةبَيت ئةوا ػاسةصاى ِسَيطةيةنى تش دةبيت يةطةس صةوى 
وا باػة ية ثَيؽ َاَية ٖاوطَيهةت بؤ بشانةت بطشى ، ية ثَيؽ ػاسةنةت بؤ ٖاوطَيهةت بطشى ، ية 

 .ثَيؽ واَلتةنةت بؤ ػاسةنةت بطشى ، ضوْهة ضانةنشدٕ طةسةتا بضونة و دواتش ْةػومنادةنات 
ًََيِ ؛ يةْاو  بةثَيى ئةو تةَةْةى نة ٖةَة و ريامن صؤس بيين ، ٖاتووَة طةس ئةوةى نة ب

ٍَ ٖةَيهةٕ . نةَيةنة بةسدَيهذا بزى صؤس باػرتة ية نؤػهى ثادػايةنى صؤسداس  ٖةسوةٖا نةطى ضا
                           .          ٖةّ دويشة و ٖةّ دةبةْطة ، ٖؤػى ٖةّ ػةنةتة و ٖةّ بَيزيٓهة 

        . ٖةَوو ناتَى وةى بشايةناْى خؤت ضاو ية باخةَيى خةَيو بهة ، ْةى وةى دورَٓةناْت 

ٖةسوةٖا نة ئةسنَيهت ثَى طجَيشدسا ، ية باسةيةوة بٗضسَى و ئةونات بِشياسى بووٕ و ْةبووْى 
                                               .  يةطةس بذة ، ضوْهة بِشياسى ِساطتةوخؤ تاواْة در بة َشؤظ و در بة ػتةناْى تش 

                         .يةٖةس ػوَيَٓيهيؽ بووى ، ئةوةْذة ِسَيض يةو ػوَيٓة بطشة نة ٖاوتاى ْةبَيت 
                                                                                      ئةى ئةَة واتانةى ضية ؟-- 
ية ٖةس ػوَيَٓيو ْاْت يَيدواسد و يةو ػوَيٓة خةوتي ئةوا ئةو ػوَيٓة َاَيى تؤية ، بةاَلّ -- 

بةػَيوةيةنى ناتية ئةو َاَية ، بةاَلّ ئةوةْذةى يةو ػوَيٓة دةََيٓيتةوة ٖةوَيذة ِسَيض و 
                   .       َيٗشةباْيةنةت بؤ ئةو ػوَيٓة دياسبَيت تا ئةو ػوَيٓةؾ ِسَيضت بؤ دابَٓيت 

ٖةْذَيو ضاسةطةس بة ئاساَى دةنشَيت ، ٖةْذَيهيؽ بة َةى و ٖةْذَيهيؽ بة طفتوطؤ ، 
ٖةسوةٖا ضانةنشدْيؽ ٖةس ئةوة ْية نة تؤ ٖةَيويظتت ٖةية بة صَإ ، بةَيهو بشيتيية يةوةى 

نة نشدةوة و ئةجناَذاْت دياسبَى بة بةسضاوى خةَيهةوة ، صؤسَيو ية َشؤظةنإ ٖةوَيذةدةٕ 
خؤيإ ضانةى خؤيإ دةسخبةٕ ، بةاَلّ ثَيوةسى ضانة ٖةسطيض يةالى َشؤظةنة خؤى ْية ، بةَيهو 

 .     ثَيوةسةنةى يةالى َشؤظةناْى تشة و يةالى ئةوإ بِشياسى بؤ دةدسَيت و دةطتٓيؼاْذةنشَيت 
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                                                                   ضؤٕ ٖةراس بووْى َشؤظ طةسٖةَيذةدات ؟–
ٖةراس بؤية ٖةراسة ، ضوْهة ِسةوػتى ثَى باػرتة ية طاَإ و ْاوباْطى طجًَةيى ، يةواْةية -- 

ٖةراسةنإ بتوأْ نؤَةَيَيو ناس ئةجناّ بذةٕ نة طوودى طةوسةى ٖةبَيت بؤ ئةوإ ، بةاَلّ 
 . دةصأْ نة بةو دؤسة ناساْة ِسةوػتيإ يةنةداس دةبَيت ، ٖةسبؤية خؤياْى ىَل دووس دةخةْةوة 

ٍَ َشؤظةناْى تش يةنظإ بٔ ، ْةى بةسصتش ، ضوْهة خؤ بة  ٖةسدةّ َشؤظَيهٔ دةياْةوَيت يةطة
بةسص صاْني ِسيظوايإ دةنات يةْاو دعاى و نةطة ْضيهةناْيإ ، ٖةسوةٖا ئةوة يووت بةسصةنأْ 

                              . نة تةْيا ِسؤرَيو ٖاوِسَيهاْيإ دةْاطٔ و ية دووةّ ِسؤردا ْةياْبيٓيووٕ 

صاْظت ية صؤس طةِساوإ وةسطشة ، ْةى ية صؤس ْووطتوإ ، ضوْهة ريإ بؤ ئةو نةطاْة ئةصَووْة 
نة طةِسيذةٕ و طشوػتيإ صؤس بيٓيووة ، ئةواْةؾ صياتش ثةسوةسدة و ئاَؤرطاسيإ الية نة صؤس 

     . ْاو ديوةخأْ و تةْيا بؤ ْإ خواسدٕ بةخةبةسدَئ طةِسيذةٕ ْةى ئةواْةى نة ْووطتووى

ٖاوِسَييةتى نةطَيو َةنة نة تواْاى ئةوةى ْةبَيت َْٗيٓيةناْت بجاسَيضَى ، ٖةس يةبةس ئةوةؾ 
                                                                                                                                  . ضوْهة ريإ خؤى َْٗيٓيةنى ناتية بؤ َشؤظةنإ 

تاواْباس ْاتواَْى ِسؤرى تاواْةناْى تاطةس بؼاسَيتةوة ، ضوْهة تاوإ ئةطةسى ئاػهشا بووْى صؤس 
ْضيهة و ية ناتذا ٖاوػاْى دسؤية ، يةبةس ئةَةػة نة تاواْباسإ ٖةَوو نات طةسػؤِسٕ ، ضوْهة 

ئةو نةطاْة ْني و دةَيَئ ٖةئ ، ْةصأْ و دةَيَئ صاْائ ، نؤيًةٕ و دةَيَئ ئاصادئ ، ٖةسوةٖا 
َشؤظ ثَيويظتة خؤى بجاسَيضَيت ية بِشياسى  ناس ْانةٕ و بةخؼؽ وةسدةطشٕ ية نةطاْى تش ،

ْاِسةوا و بَي َاْا ، ثَيويظتة ِسةضاوى ػتةنإ بهات و ئةوناتة خؤى يةناليى بهاتةوة بؤ 
ية - ضؤٕ -  بهؤَييتةوة ئةوا بضاْة نة وػةى بِشياسداْةناْى ، ناتَيهيؽ نة دةتةوَيت ية ػتةنإ

ؾ ية دواى - بؤضى - ؾ ية ٖؤناسةناْةوة دَيتة بةسضاو ، - ضى - تَيِشاَاَْيهةوة طةس ٖةَيذةدات ، 
                                                 .                     ثةػيُاْى و ضاوةِسواْى دةسدةبِشدسَيت 

                                                              ئةَة صياتش ثةيووةْذى بة طياطةتةوة ْية ؟-- 
طةس طياطةت ية واَلتَيهذا ية ثَيٓاو ٖةراساْذا ْةبوو خؤى ىَل . تةواو ثةيووةْذى ثَيوة ٖةية -- 

دووسخةوة ، ضوْهة دواتش دةوَيةَةْذةنإ خؤ دةنةْة خاوةْى ، ضوْهة ٖةَوو ناتَيو 
طةسَايةداسةنإ دَيطةى ِسَيضٕ و خاوةٕ َْيؼتطةٕ ، ٖةسوةٖا ئةواْةػى نة طةسَايةداس ْني 

طشْطى بة نةطاَْيو َةدة نة خؤيإ طشْطى بة  تةْيا دةبٓة خاوةْى وتةى فةسَوو ، بةاَلّ تؤ
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خؤيإ ْادةٕ ، ضوْهة ئةواْة خؤيإ  ٖؤناسٕ بؤ ْةصاْني ، ٖةسبؤية دواتش طشفتيإ بؤ 
ٖةَوو ناتَيهيؽ طياطةت دووسة ية ِساطتى ، َشؤظةناْيؽ بةسدةواّ بةبَى . دسووطت دةبَيت 

ئاطا طةسضؤثى بؤ دةطشٕ و ٖةساى يةثَيٓاودا دةنةٕ ، ئةَةؾ دةبَيتة ٖةيَيو بؤ ئةو نةطاْةى 
 . نة دعاى بة طةَزة يةقةَيةّ دةدةٕ و دةياْةوَيت بةّ دؤسة َشؤظاْة ْيؼتطةيةى بٓياد بَٓئ 

َٔ تةْٗا نةََيو ية َةبةطتةناْى تؤ تَيذةطةّ ، ضوْهة تؤ ئةصّ ٖةية و َٓيؽ تةْيا -- 
                                          .نةََيو ئةصَوومن ٖةية يةو ػتاْةى نة تؤ باطيإ يَيوةدةنةى 

ٍَ ئةصَووْى صؤس --  ِساطتة ، بةاَلّ َٓيؽ طةسةتا وةى تؤ بووّ ، بةاَلّ دواتش ئاػٓايةتيِ يةطة
ثةيذانشد ، ٖةسوةٖا ٖةتا ئَيظتا نة طةس و ِسيؼِ طجى بووة نةطَيهِ ْةبيٓى بؤ َشؤظ بووٕ 
ٖةوَيبذات ، بةَيهو ئةوةى بيٓيِ بؤ بةسرةوةْذى خؤى و طو تَيشنشدْى خؤى ٖةوَيى دةدا ، 

بةتايبةتى ئةَةؾ ية نةطاَْيهذا بة ِسووْى دياسة نة دةياْةوَيت بةصؤس خؤيإ بةطةس 
 .نةطاْيرتدا بظةثَيٓٔ ، ئةَاْةؾ خؤيإ بَى ئةصَوؤْ و تةْيا ئةصَووْى يووت بةسصيإ ٖةية 

                                                     ئَيظتا نةََيو دةتوامن ية َةبةطتةناْت تَيبطةّ ؟   -- 
صةسدةخةْةى  َٓذاَية ٖةراسةنإ صؤس دواْرت بوو ية قاقاى ثَيهةْيٓى َٓذاَية دةوَيةَةْذةنإ -- 
َشؤظةنإ صوو دةضووْة رَيش باسى وتةى نةطَيو ، بةاَلّ فهشيإ يةوة ْةدةنشدةوة نة  .

ًََى  ٖيض تشئ َشؤظيؽ ئةو . يةواْةية ئةو وتةية بؤ ْاثانى بَيت و دواْى ِسةوػتيإ ْةَٖي
نةطاْة بووٕ نة تواْاى ٖيض ػتَيهيإ ْةبوو و ٖةوَيياْذةدا ػتةنإ بهةٕ بة ٖى خؤيإ ، 

ٖةراسةناْيؽ خؤيإ ٖؤناس  .ٖةسوةٖا بةبَى داوانشدْيؼيإ دةٖاتٓة ْاو باغ و خواطتةناْةوة 
بووٕ بؤ دسووطتهشدْى ْيؼتطةى صؤسداس ، ضوْهة بةبَى فهشنشدْةوة ثَيى ْيؼتطةنةيإ ية ثؤاَل 

                                                                                                                                                                           . بٓياد دةْا 
ْةى  تةْيا بؤ ئةواْة ية نوَييٓذا بوو نة خاوةْى طةسَايةى صؤس بووٕ يةطةس صةوى دةطةاَلت 

ئةواْةى نة خاوةٕ ئةصَووْى صؤس بووٕ يةطةس صةوى ، بؤية خاى ٖةسدةّ يةطشيإ بوو ، 
ضوْهة ضانظاصى يةاليةٕ نةطَيهةوة ثَيويظت بوو بهشَيت نة ية ٖةراسةنإ ٖةراستش بَيت ، ْةى 

بؤ ئةَةؾ بوو نة َشؤظ الػةى بةْذ دةنشا و طونايةتيؼى . ية دةوَيةَةْذةنإ دةوَيةَةْذتش 
ثَيذةنشا ، بةاَلّ طةس خؤى ٖؤناس ْةبواية ئةوا ْةدةتواْشا ٖؤػى بةْذ بهشَى و طونايةتى 

                                                                                   .                     ثَيبهشَيت 
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خوَئ ػتَيو بوو ية الػةى ٖةَوو صيٓذةوةسإ دةٖاتةدةس ، بةاَلّ ئةصَووٕ ػتَيو ْةبوو ية 
بةاَلّ َشؤظ ية . الػةى ٖةَوو صيٓذةوةسإ بَيتةدةس ، تةْيا ية ٖؤػى َشؤظذا بووْى ٖةبوو 

، ٖةَوو ناتَيهيؽ نةطة الواصةنإ  بٓةِسةتذا ئاصاد بوو ، بةاَلّ خؤى ئاصادى ية خؤى صةوتهشدبوو
                             .   خؤيإ بة بةسص دةصاْى ، بةاَلّ الى خةَيهى ٖةَوو ناتَى طةَزة بووٕ 

دَيى . ٖةراس َشدْى يةال باػرت بوو يةوةى نة دةطيت ثاْبهةْةوة ية دةسووٕ ْضَةنإ 
 .                                                                                              َةخيؤسةناْيؽ بةسدةواّ ية فِشيٓذا بوو بؤ َيٗشةباْى ، رياْيؽ ٖةوَييذةدا صوو يةْاويبةسَيت 

َشؤظةنإ وةى ََيشوويةنإ ية دانشدْى طاَاْذا ضاويإ ثِش ْةدةبؤوة ، بةاَلّ يةثِش باسإ 
                                           . بةطةسياْذا دةباسي و خؤيإ و طاَاْةنةػياْى يةْاو دةبشد 

ئايا تؤ ض ٖةَيوَيظتَيهت بؤ دسووطتبووة يةو َاوة صؤسةى نة ريإ َةوداى ثَيذاوى و بةثَيى -- 
                                                                    ئةو ئةصَووْة صؤسةى نة ٖةتة ؟     

ية َٓذاَييةوة درة طةسَايةّ ية ثَيٓاو ٖةراسةناْذا ، بةاَلّ ْاصامن دووسنةوَةوة يةو بريؤنةيةّ -- 
يإ خؤّ بهورّ ، ضوْهة رياْى ْاو دعانَيهِ ْاوَيت نة َشؤظةنإ تَييذا بة يةنظاْى يةدايو بٔ 

                           .                                     ، بةاَلّ بة ْايةنظاْى تَييذا بزئ و مبشٕ 

يةنَيهيؽ . يةنَيو نة تةواو بةسطشى ية ئايني دةنشد : ٖةَوو ناتَيهيؽ ية دوو نةغ دةتشطاّ 
نة تةواو درايةتى ئاييٓى دةنشد ، ضوْهة ٖةسدوونيإ ية نؤتاييذا ٖةَيذةطةِساْةوة و 

بريؤنةناْى خؤيإ ِسيظوا دةنشد يةبةسضاوى نةطاْى تش ، بةاَلّ تشطِ ية َآَاوةْذيةنة ْةبوو 
، ضوْهة ٖيضياْى بة تووْذى وةسْةدةطشت و خؤػى ية ٖةسدوونيإ دةثاساطت ، دواتشيؽ 

  .                                                        نةطَيهى طضاواس و نةسثةنهاسى يَي دةسدةضوو 

 

 

ٍَ ْائاساَيةنةى ئةويؼذا رَيش صةويةنإ صياتش  فشووصة تا دةٖات ْائاساَى دايذةطشت ، يةطة
َْٗيٓيةناْيإ دةدسناْذ ، ية دةَةو ئَيواسةدا صةوى بةسة بةسة َؤَةنةى دةتوايةوة و تؤصى 

بياباْيؽ بةسى ٖةْاطةى فشووصةى طشتبوو ، بؤ فشووصةى داَاو طؤِسَيهى ضةْذ بظتى باػرت بوو 
                                                                          . ية نؤػهَيهى طةس صةوى و رَيش دةطتةى طواسضانى ئةفظووْاوى 
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ٍَ وةدياسنةوتٓى خؤس ، بةسةو ثيذةػتةناْى دةوسوبةسى خؤى نةوتة ِسَى ، الوَيهى  فشووصة يةطة
ٍَ بةدةطت بةسةو ِسووى ٖةْطاوى دةْا ، ئةّ بةِسَيوة و ئةويؽ بةِسَيوة تا ْضيهى  ثؤػاى دِساوى طو

يةنرت بووْةوة ، بةػَيوةيةى طةيشى يةنرتيإ دةنشد نة دةتووت ٖيض ناََيهيإ َشؤظيإ 
                                                                                                           .ْةبيٓيووة 

                             .    فشووصة ية ػوَيٓى خؤى داْيؽ ، ئةويؽ ٖاتة تةْيؼى و َاوةيةى داْيؼت 
                                               .ثاؾ ضةْذ ضشنةيةى طاَلونشدٕ يةَْيواْيإ دةطتيجَيهشد 

                                                                                                               .طاَلو -- 
                                                                                                               .طاَلو -- 
                                                                                                   ْاوى بةِسَيضت ؟-- 
                                                                                                            .فشووصة -- 
                                                                                                   .َٓيؽ ِسةػةٕ -- 
     ِسةػةٕ ، بؤضى ئةّ ِسَيطا ضؤيةت طشتؤتةبةس و داَاوى طةستاثاى طياْى داطري نشدووى ؟  -- 

                                                                     ٖةسوةٖا بؤضى ثؤػانةنةى بةست دِساوة ؟
يةو ناتةدا نة ِسَيزْةيةى باسإ باسى و ثةِسةى طوَيةناْى ٖةَوو ٖةَيوةساْذٕ ، َٓيؽ يةبةس -- 

خاوةٕ باخةنة ْةَتواْى بضِ بةسةو ثرييإ و ثةِسةناْيإ ٖةَيطشَةوة ، ضوْهة دواتش تاواْباس 
دةنشاّ بة َٖيشػهشدْة طةس طوَيةنإ ، ٖةوسةناْيؽ بة تووِسةييةوة بةسةو ِسؤرئاوا دةِسؤيؼنت ، 

ئةوةْذةى ثَيٓةضوو ئاطاٖى ٖات بؤ . بةاَلّ َٖيؼتا سى و نيٓةيإ بةساَبةس بة طوَيةنإ َابوو 
 َاَية ٖاوطَيهامن نة ٖةسضى صووة خؤيإ نؤبهةْةوة و بةسةو بٓاسى ضيانإ وةِسَيهةوٕ ، ضوْهة

                           .بة خةَيهةنةيإ وت نة ية ػةودا تؤفإ ٖةَيذةطتَى و ْاوضةنة دادةثؤػَى 
َٔ يَيشة ْاِسؤّ و . َٓيؽ نةََيو ثَيهةْني دايطشمت و ومت ؛ خؤ َٖيٓذةى تؤفاْةنةى ْوح ْابَيت 

يةنَيو ية رْةناْى . ضاوةِسَيى ئةو تؤفاْة دةنةّ نة ية ػةودا بةسةو ْاوضةنةَإ دَيت 
دةوسوثؼتُإ دةطتيهشد بة ثاِساْةوة و وتى ؛ ٖةسضى صووة تؤفاْةنة بطاتة ئَيشة و ْاوضةنةَإ 

ومت ئاخؤ بؤضى دةبَيت بةّ ػَيوةية . دابجؤػَى ، َٓيؽ ٖؤػظاّ بووّ يةو دؤسة ثاِساْةوةية 
دواتش بؤّ دةسنةوت نة ٖيضى ْية يةَاَيةوة . ِسووبهاتة ئامساْةنإ و ئةّ داواناسية ٖةَيبزَيشَيت 

ٍَ خؤيذا ، خةَيهةنةؾ طةسقاَيى ِسؤيؼنت بووٕ و َاَيةناْيإ ضؤَيذةنشد      . تاوةنو بيبات يةطة
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َٓيؽ بةبَى ئةوةى خؤّ بؼًَةرَيِٓ ضووّ بةسةو رووسةوة و طةبيًةنةى باونِ َٖيٓا و 
ٍَ ئةوةػذا نة . داَطريطاْذ  دواتش ضووَة بةسدةَى دةسواصةى َاَيةوة و ِساوةطتاّ ، يةطة

ثَيهةْيِٓ دةٖات بة ئاطاٖيةنة نةََيهيؽ دةتشطاّ نة ئاطاٖيةنة وةِساطت بطةِسَى ، ٖةسبؤية 
ٍَ بيٓيٓى تؤفاْةنة بةسةو الى خةَيهةنة ِسابهةّ ، بةاَلّ تا  خؤّ ئاَادةنشدبوو نة ٖةس يةطة

دةٖات صياتش ثَيهةْني دايذةطشمت ، ضوْهة وا فهشّ دةنشدةوة نة يةواْةية ثالٕ بَيت و 
نات طةيؼتة ْيوةى . بياْةوَيت َاَيةنإ تااَلٕ بهةٕ ، َٓيؽ بؤية صياتش طووسبووّ نة مبَيُٓةوة 

ػةو و تؤفاْةنة ٖةس ْةطةيؼت ، َاوةيةى بةبَى دةْطى ية ثةْا دَيواسَيهةوة داْيؼتِ و 
طةبيًةنةػِ نوراْذةوة ، ثاؾ ضةْذ دةقيكةيةى طوَيِ ية دةْطة دةْطى خةَيو بوو ، واَضاْى 

 ٍَ ٍَ بة َا ئةوة خةَيهةنةٕ بةسةو َاَيةوة دَيٓةوة ، بةاَلّ نة ٖةطتاّ بيٓيِ نة ضةْذ نةطَيهٔ َا
                               .دةطةِسَئ و خةسيهى تااَلْهشدْٔ ، ٖةسضى صوو بوو خؤّ طةياْذة اليإ 

ٍَ بيظتٓى دةْطى َٔ ٖةَوو ػتةناْيإ بةدَيَٗيؼت  . ومت ؛ بووةطنت  ئةواْيؽ ٖةس يةطة
بَيذطة ية ثةجنةى َشؤظةنإ ، ضوْهة ثةجنةنإ ئاطإ بووٕ بؤ ٖةَيطشتٔ و خظتبوويآْة ْاو 

  . طريفاْةناْياْةوة ، دواتش بؤّ دةسنةوت نة ئةو ئاطاٖية ٖى دةسدةناْة و ٖى نةػٓاطى ْية 

دواتش ضووّ ية ْاوةِساطتى نؤاَلْةنة ئاطشَيهِ نشدةوة و ضووَةوة َاَيةوة ، ئةو ػةوة بة ئاساَى 
يَيى خةومت و طوَيِ بة ٖيض ػتَيو ْةدا ، دةسدةناْيؽ يةبةس بيٓيٓى ئاطشةنة ْةياْتواْى 

بةياْى بؤّ دةسنةوت نة ، َشؤظ ْابَيت باوةِس بة ئاطاٖى بةثةية بهات ، . بَيٓةوة بؤ ئةو ػوَيٓة 
ضوْهة يةواْةية َشدْى بةثةية بةدواى خؤيذا بَٗيَٓيت و ضشا ِسةػهةى طةس ثةجنةسةنةى 

ٖاْبذات بؤ طِشتَيبةسداْى َاَيةنةى ، ضوْهة ٖةَوو ئاطاٖيةى ٖؤناسَيهى يةثؼتةوةية ، 
دسووطتهشدْى ئاطاٖيؽ ثَيويظتى بة ثالْى تؤنُة و ئةصَووْى تةواو ٖةية ، دواتشيؽ 
ثَيويظتى بة نةطَيهى تؤنُة و يَيضإ ٖةية تاوةنو ئاطاٖيةنة بة تةواوةتى بة َشؤظةنإ 

َٔ ئةو ناتة فهشّ يةوة ْةنشدةوة نة ضشا ِسةػهةنةّ بهورَيُٓةوة ، بؤية ئاطش . بطةيةَْيت 
ٍَ خؤيذا بشد                                       .نةوتة ْاو َاَيةنةّ و دٌ و بةسطةناْى َٓيؼى يةطة

دواتش ثؤٍ ثؤٍ خةَيهى طةِساْةوة بؤ َاَيةنةى خؤيإ ، يةناتى طةِساْةوةدا نضة ػؤخةناْى ْاو 
ػاس خؤيإ ثؤػتة نشدبوو و دةّ و ضاوى خؤيإ داثؤػيبوو تاوةنو خةَيو ْةياْبيَٓى ، ئةَةؾ 
نًتووسَيو بوو ٖةسضةْذة نة ٖى خؤَإ ْةبوو بةَيهو بة صؤس و صؤسداسى بؤَإ َابؤوة ، بةاَلّ 



148 
 

طةد نةغ يةوإ ْةدةطةيؼنت بة نةطَيهى قز صةسد ية دويشيذا ، بةسدةواّ فهشّ ية نةْاس 
يةثِش فهشةيةنِ بؤ ٖات و تةواو دَيٓيا بووّ نة ، تَيطةى ئاصادى تةْيا ية . دةسيانإ دةنشدةوة 

ْووطشاوةناْى ئاييٓذا ْية ، بةَيهو ٖؤػى ٖةَوو َشؤظَيو خاوةْى تَيطةيةنى ئاصادية و تايبةتة 
صياتشيؽ فهشّ يةوة دةنشدةوة طةس َشؤظ خاوةْى نؤَةَيَيو ػت . بة ئةصَووْى ٖؤػى خؤى 

ْةبَيت نة تايبةتة بة خؤى ، ٖةسوةٖا طةس ٖةَوو ئةو ػتاْةى نة دةياْضاَْيت بةٖؤى ٖؤػى 
 ٍَ خؤى ثَييإ ْةطةيؼتبَيت و ْةيهشدبٔ بة ئةصَووٕ ، ئةوا ٖيض دياواصيةنى ْية يةطة

ئارةَيةناْى تشدا ، َٔ و تؤ قةباسةى ٖؤمشإ دياواصة ، ٖةسوةٖا طٓذووقى صاْياسيةناْيؼُإ ية 
ِسووى ػَيوةوة و قةباسةوة دياواصة ، نةواتة َٔ و تؤ ئارةَيَيهى ٖؤمشةْذئ و ٖةسيةنةَإ 

خاوةْى دؤسة ئةصَووَْيهني نة تايبةتة بة خؤَإ ، طةس ٖةَوو َشؤظةنإ خاوةْى يةى دؤسة 
ئةصَووٕ بووْاية و دياواصيإ ْةبوواية ، ئةوا ٖةَوو َشؤظةناْيؽ دةبوو يةْاو ئاودا َةيةوإ 

بووْاية و ٖيضيإ يةْاو دةسياناْذا ْةخٓهابإ ، َٔ و تؤ يةْاو ييتةى نةْاس دةسيانإ 
ثياطةيةى دةنةئ ، دواتش ئاوِس دةدةيٓةوة بؤ دواوةى خؤَإ ، يةوناتةدا دةبيٓني نة 

ػوَيٓةواسى ثَييةنامنإ دياواصة ، ئةَةؾ ئةوة دةطةملَيَٓيت نة ٖةسيةى ية ئَيُة خاوةْى دؤسة 
ِسؤيؼتَٓيهني ، َٔ ثَييةنامن ِساطت داْاوة و بةِساطتى بةِسَيطادا ِسؤيؼتووّ ، بةاَلّ تؤ ثَييةناْت بة 

ٖةَية داْاوة و بةٖةَية بة ِسَيطانةدا ِسؤيؼتووى ، ئةَةؾ وادةنات نة ٖةسيةى ية َٔ و تؤ 
                                    .ػوَيٓةواسى ثَييةناْى خؤَإ بذؤصيٓةوة بةٖؤى ٖةطتى بيٓيٓةوة 

نةواتة ٖةسيةى ية ئَيُة خاوةْى بيٓيٓى تايبةت بة خؤيةتى و ٖةسيةى ية ئَيُة خاوةْى -- 
                                                                                  .وَيٓايةنى تايبةت بة خؤيةتى 

ئيذى فشووصة ، طةس َشؤظى ضاو ػني ْاثةطةْذ بوواية ، ٖةسوةٖا ٖةَوو َشؤظةناْيؽ -- 
طةس َشؤظى ضاو . ضاويإ ػني بووياية ، ئةوا صةوى دةبوو بة ئاوةسدطا و ْةفشةتى يَيذةنشا 

ِسةػيؽ ثاى و ثريؤص بوواية ، ٖةسوةٖا ٖةَوو َشؤظةناْيؽ ضاويإ ِسةؾ بوواية ئةوا صةوى 
 ٍَ دةبوو بة بةٖةػت و ٖيض ثَيويظتى بة بةٖةػتَيهى تش ْةدةنشد تاوةنو يَيجشطيٓةوة يةطة

يةْاو ٖةسدوونيؼياْذا خؤػبةخترتئ نةغ ئةوةية نة خؤى ئاػهشا بهات . َشؤظةناْذا بهشَيت 
ٖةس ناتَى نة ية ضيانامن دةِسواْى بؤّ دةسدةنةوت نة ضيانإ . ثَيؽ ئةوةى ئاػهشاى بهةٕ 

ٖةْذَيو ية َشؤظى نوَيهٔ دةضٔ و ٖةْذَيهيؼيإ ية َشؤظى نؤطة دةضٔ ، ٖةْذَيهيؼيإ ية 
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َشؤظى طجى ثَيظت دةضٔ و ٖةْذَيهيؼيإ ية َشؤظى ِسةؾ ثَيظت دةضٔ ، دواتش ٖةْذَيهيإ 
وةى ئافشةت خؤيإ دةْواْذ و ٖةْذَيهيؼيإ وةى ثياو ، ضوْهة ئةوةى نة وةى ئافشةت خؤى 

ئةوةػى نة وةى ثياو . دةْواْذ ناْياوى صؤسى تَيذا بوو ، بةسدةواّ ضواسدةوسيؼى طةوص بوو 
خؤى دةْواْذ ، ٖيض ناْياوَيهى تَيذا ْةبوو ، بةسدةواَيؽ ضواسدةوسى وةى بةسدةاَلٕ وابوو ، 
تةْاْةت ئارةَيةناْيؽ ثَيى ِساصيٓةبووٕ نة بةطةسيذا تَيجةِس بنب ، يةو ْاوةػذا يةْاو ٖؤمشذا 

                                                                                           .فهشةيةى طةسيٗةَيذةدا 
                                                                                          ض فهشةيةى ، ِسةػةٕ ؟-- 
ئةو فهشةيةى نة ثَييوابوو ، َشدٕ باػرتة يةوةى نة بة ػةسَةصاسى بزيت و ٖةَوو -- 

ٍَ ٖؤمشذا َاَةَيةيإ . ِسؤرَيهيؽ بةّ ئاصاسةوة طةسبَٓييتةوة  دواتش ئاسةصووةناْى الػةّ يةطة
دةنشد و صاْياسيةنى طؼتيإ بٓياد دةْا نة دووس بوو ية صاْياسى تايبةتى ، بةاَلّ دَيبةدَيهشدْى 

ناسةنة دةنةوتةوة طةس الػة و ْةخؼةنةؾ يةاليةٕ ٖؤػةوة دادةِسَيزسا ، ٖؤػِ دةبوو بة 
فريعةوٕ و ئةْذاَةناْى الػةػِ دةبووٕ بة نؤيًةناْى فريعةوٕ ، يةَةػةوة بؤّ دةسنةوت نة 

، صاْيٓى ٖةطتةناْى َشؤظ تةواونةسى صاْيٓةناْى ٖؤػيةتى ، ضوْهة ٖؤػى َشؤظ وةى 
دابةؾ دةبٔ بةطةس دوو بةسةدا ، بةسةيةنيإ دةبٔ بة  ثادػايةنى صؤسداس واية و ٖةطتةناْيؽ

ٍَ ئةوةػذا فهشّ يةوة دةنشدةوة نة . ِساوَيزناس بؤى و بةسةيةنيؼيإ دةبٔ بة نؤيًة بؤى  يةطة
ئةطةس بَيت و ٖةطتةنإ ْةبٔ ئةوا ٖؤؾ بةتةْيا ْاتواَْى ػوساى نؤػهى خؤى بٓياد بَٓيت ، 

ْاػتواَْى فةسَإ بةطةس الػةى نةطَيهى تشدا بهات ، ضوْهة ٖؤػى َشؤظ بةٖؤى الػةى 
ثادػاؾ بةٖةَإ ػَيوةى . تايبةت بةخؤيةوة دةتواَْى ناسةناْى خؤى بطةيةَْيت بة ئاَاْر 

                   . ٖؤؾ واية و دطة ية دعانةنةى خؤى ْاتواَْى ببَيتة ثادػاى ٖيض ػوَيَٓيهى تش 
  بةاَلّ ٖةَوو نةطَيو دةتواَْيت ببَيتة ثادػا ؟ . ٖةَوو نةطَيو دةتواَْيت صاْني ثةيذا بهات -- 
ٖةَوو نةطَيو دةتواَْيت ببَيتة ػاصادة ، بةاَلّ ٖةَوو نةطَيو ْاتواَْى ببَيتة ثادػا ، ضوْهة -- 

ثادػايةتى ثَيويظتى بة بووْى تواْاى ٖؤػى نةطَيو ٖةية نة صاْيٓةناْى ٖؤػى ئةو نةطة 
ٍَ صاْيٓى ٖؤػى نةطةناْى تشدا طوجناو بَيت ، ٖؤػى ئةو نةطةؾ خاوةْى نؤَةَيَيو  يةطة
تايبةمتةْذى وةى ِسةوػت و دادثةسوةسى و ئاصادى  بَيت و خؤى بةنةّ بضاَْيت ية ئاطتى 

                                                                                                        .صاْياسيةناْذا 
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                                                                                  .نةواتة رياْيؽ دابةػهشاوة -- 
ريإ وةى بايةى وابوو يةبةسضاوامن و يةثِش دةٖات و دةِسؤى ، ٖةس ِسؤرةو خؤى دةطةياْذة -- 

َاَيى َشؤظَيو ، يإ تووػى طشياْى دةنشد يإ دةيَٗيٓاية ثَيهةْني ، بةاَلّ ئةوة َشؤظة 
ٖؤمشةْذةنإ بووٕ نة دةياْتواْى ئاساَبطشٕ و خؤيإ وةى نةطَيهى ريإ ْةديوو ْيؼاْى 
نةطةناْى تش ْيؼاْبذةٕ ، خؤ َٓيؽ ٖةَإ فهشةى ئةوامن ٖةبوو طةباسةت بةّ ِسؤرطاسة 
قَيضةوْةى نة ية واَلتةنةَاْذا بةسؤنى طشتبووئ ، تةْيا طو تَيشةناْى ضواسدةوسى ثادػا 

يةخةَى ئةَِشؤدا بووٕ و ٖةسطيض ْةياْذةتواْى وَيٓاى داٖاتوو بهةٕ ، ئةَةؾ باسطشاْيةى بوو 
يةَةػةوة تواْيِ ثٓتَيو يةو دؤخة ناتية . نة نةوتبؤوة طةسػاْى ثريةرْة ػةنةتةناْى الدَى 

ٍَ ئةوةى ثَيويظتة بضاَْيت نة دةرى ، ئةوا ثَيويظتة  فَيشببِ نة بة ٖؤمشى دةوت ، َشؤظ يةطة
ئَى خؤ ئةَة وتةى ريإ خؤى بوو نة بة َٓى وت ، . نة بؼضاَْيت نة ٖةس دةبَيت مبشَيت 

ويظتى ئاطاداسّ بهاتةوة يةو ػتاْةى نة بةبَى ئةوةى ئاطاداسبٔ يةدايو دةبٔ ، ٖةسوةٖا دةَشٕ 
بةبَى ئةوةى ناتى َاَيئاواييإ بضأْ ، بةاَلّ بَيضووة قِشراَيةناْى ْاو طهى دايو ٖةس طووس بووٕ 

يةطةس ئةوةى نة بَيٓة ْاو دْياوة ، دواتشيؽ ثؤٍ ثؤٍ ِسووبهةْة بةسدةّ ضؤَةناْى باخى وػو 
ٍَ ئاوى باسإ خؤيإ  بوو ، ئَى خؤ طٓؤبةسةنإ ثَيويظتيإ بة ئاوى دةسيا ْةبوو ، ضوْهة يةطة
 . ِساَٖيٓابوو ، بةاَلّ طجيٓذاسة ْاخ ثووػووةنإ ضاويإ ثِش ْةدةبؤوة بة ٖةَوو ئاوى ضؤَةنإ 

بؤية دواتش دةياْفةسَوو ٖيض ئاوَيو ْةبيٓشاوة و خؤمشإ تيٓووَاْة ، طةس ئةوإ داواى ئاو 
بهةٕ دةبَيت طٓؤبةسة ٖةؾ بةطةسةنإ ض ئاسةصوويةنيإ بؤ ريإ ٖةبَيت ؟ ئةَةؾ 

بةٖاْةيةى بوو تاوةنو بةػى خودى خؤيإ و خودةناْى تشيؽ بةتةواوى ببةْة ْاو ضاَية 
بةاَلّ طٓؤبةسةنإ صاْياسيإ ْةبوو ، ضوْهة . تاسيو و بَيبٓةناْى ْاو طَيطؤػةى بةسَؤدةوة 

خؤيإ ْضيو ْةدةنشدةوة بؤ دؤطتايةتيهشدْى طجيٓذاسةنإ ، ٖةس ية دووسةوة دةيإ خوَيٓذ و 
                        .الػةى يةنرتيإ بشيٓذاس دةنشد ، بؤ ئةَةؾ ثةياََيهِ بؤ طٓؤبةسةنإ ْاسد 

                                                                                                      ض ثةياََيو ؟-- 
تَييذا ْووطشابوو ، ٖةسطيض ػتَيو َةبَيزة نة صاْياسيت دةسباسةى ْية ، ضوْهة ئةوناتة وةى -- 

                                                            .   طةسؤنى تيجى َؤطيكات يَيذَيت بةبَى ئةوةى نة ٖيض َؤطيكارةَْيهت ية ضواسدةوس بَيت 
نوْذةنإ ثَيؽ ئةوةى صطتإ دابَيت خؤيإ نؤنشدةوة و بةسةو ْاو ئةػهةوتة طآَانةنإ 
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وةِسَيهةوتٔ ، بةَٖيواى ناتَيهى خؤؾ بؤ داسنوْهةسةنإ ، داسنوْهةسةنإ طةَةيإ دةنشد بة 
وػةى َاَيئاوايى ، نوْذةناْيؽ ئةّ وػةيإ نشدبؤوة طةسى صَإ و بٓى صَاْيإ ، ئةَاْة ية 
تريةيةى بووٕ ٖةسدةّ بةدواى خؤسانذا دةطةِسإ و تةْاْةت ْةياْذةتواْى الْةيةى بؤخؤيإ 

دسووطتبهةٕ ، بةاَلّ داسنوْهةسةنإ ية ٖةَوو ػوَيَٓيو دةياْتواْى الْة بؤخؤيإ دسووطتبهةٕ 
، ئةو وػةيةؾ نة نوْذةنإ فَيشى ببووٕ ٖى خؤيإ ْةبوو ، بةَيهو بةِسَيهةوت ٖاتبؤوة بةس 

طوَييةناْيإ و بةسدةواّ دووباسةيإ دةنشدةوة ، ية وتٓى ئةو وػةيةدا ثَيؽ ضشنة رََيش 
دةنةوتٓةوة ، ضوْهة خؤػيإ ٖةسوا بضؤص بووٕ و ِساوةطتاْيإ ْةبوو ، َٓيؽ وةى بةْاو 
َشؤظَيو نَيؼةيةنِ بؤ يةناليى بؤوة نة نَيؼةيةنى فهشى بوو ، بةاَلّ ٖيض طوودَيهى بؤ 

طةسؤى ٖؤصةنإ ْةبوو ، طَى ٖةْطاو ٖةبووٕ بؤ ئةّ نَيؼةية ، ئةَاْةؾ ٖةْطاوَيو بووٕ يةْاو 
                                                                      .ٖؤػى ٖةَوو َشؤظَيهذا طةسياْٗةَيذةدا 

                                                                              ٖةْطاوةناْى ٖؤػت ضى بووٕ ؟-- 
                                                                                                 فشووصة ٖةْطاوةنإ ئةَة بووٕ ؛    --

بةٖؤى ٖةطتةناْةوة ػتةنإ وةسدةطشئ و بةؾ بةػيإ : (وةسطشتٔ)ية ٖةْطاوى يةنةَذا 
.                  دةنةئ ، دواتش يةيةنرتيإ ديادةنةيٓةوة و ِسةواْةى ٖؤػيإ دةنةئ ، ئةَة طةسةتاى رياْة 

ٖؤؾ طوَإ يةو ػتاْة دةنات و دواتش ثشطياس : (طوَاْهشدٕ و دياواصى)ية ٖةْطاوى دووةَذا 
                      .  دةسباسةى ضؤْيةتى و ضةْذَيتى ِسووداْى ػتةنإ دةنات ، ئةَةؾ ْاوةِساطتى رياْة 

دةطات بة صاْياسيةنإ و ِساطت و ٖةَيةى ػتةناْى بؤ : (ئاَاْر)ية ٖةْطاوى طَييةَذا 
                                                                          . ِسووْذةبَيتةوة ، ئةَةؾ نةََيو ثَيؽ َاَيئاوايى نشدٕ ية رياْة 

صيٓذةوةساَْيو ٖاتبووٕ دةياْووت ئَيُة َشؤظني ، ٖؤمشإ يةناسداية و ٖةطتيؽ بة ػتةنإ 
دةنةئ ، بةاَلّ ْةياْذةتواْى بريؤنةيةى دةسبرِبٕ نة ٖى خؤيإ بَيت ، بةَيهو وةسياْذةطشت و 
ٍَ ئةوةػذا طاَيتةيإ بة  دةياْطةياْذ ، ئةّ ػتاْةػيإ بة بريؤنةى خؤيإ يةقةَيةّ دةدا ، يةطة

ئةواْة دةٖات نة بريؤنةيةنى تاصةيإ دةسدةبِشى ، بةاَلّ يةِساطتيذا ئةواْة ِساطت بووٕ نة 
بريؤنةى تاصةيإ دةسدةبِشى ْةى ئةواْةى ػتةناْى نةطَيهى تشيإ دةطواصتةوة بؤ َشؤظةنإ و 

َشؤظةناْى تشيؽ صاْياسيإ ْةبوو تا بضأْ ئةواْة ِساطتطؤٕ يإ ْا . بة بريؤنةى خؤيإ دةصاْى 
                                                         .، بؤية نةيًةى طةسيإ دةيةقاْذ و دةياْووت بةَيَى 
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بةاَلّ ض بةَيَييةى ؟ ئةو بةَيَيياْةى َشؤظةنإ بةبَى صاْياسى تاواْى طةوسةى بؤ داٖاتوو 
دةئافشاْذ و ٖضسى الوةناْيإ دةَٖيٓاية طةس ػَيوةى ٖضسيٓى ئارةَيةناْى تش ، خؤ َٔ ئةواْةّ 

دةصاْى ، بةاَلّ بة ِسةْط يةاليإ بووّ ٖؤػيؼِ يةالى بريؤنةيةنى تاصة ئافشَيٓشاو بوو ، ٖةسوةٖا 
ئةوةػِ دةصاْى نة ، ريإ نوستة بؤ ئةواْةى دةياْةوَيت تةْٗا خبؤٕ و يةطةس ٖضسيٓى نؤٕ 

بةسدةواّ بٔ ، بةاَلّ ريإ بؤ ئةواْة دسَيزة نة دةياْةوَيت بةػَيوةيةنى تاصةتش بٗضسَئ و يةو 
تاصة ٖضسيٓةوة بطةٕ بة ئاَاجنى تاصةتش ، ٖةسوةٖا رياَْيهى تاصة بَٗيٓٓة ْاو ئاوةسدطاى ٖؤػةوة 

ئةَةؾ خؤى دةطةِسايةوة بؤ بَى ثةسوةسدةيى ، ضوْهة ٖيض ية َشؤظةنإ ْاوى ثةسوةسدةيإ . 
يَيٓةْشابوو ، بةَيهو تةْيا تؤصى ثةسوةسدةيإ بيٓيبوو ية دووسةوة ، ئةويؽ ِسةػةباى صؤسداس 
ٍَ خؤيذا ِسامياَييبوو ، ناتَيو باغ و خواطتى ثةسوةسدة دةٖاتة ْاو باطى نؤَةَيةى ثياو  يةطة

ضاناْةوة دةياْووت ئةوة داسطؤضاْةنةى بابة طةوسةَاْة و بة دةطتهةوت بؤَإ بةدَيُاوة ، ئَى 
دةطتهةوتى ثَيؼيٓاْيؽ ْةبوو ، ناتَيهيؽ نة . خؤ ثةسوةسدة داسطؤضاْى بابة طةوسة ْةبوو 

دةَاْةويظت باطى بابةتَيهى ٖضسى بهةئ ، ٖؤمشإ دةيووت طةس ثةسوةسدةتإ بيٓى با تاوَيو 
بَيتة الّ و دوو ضاوة ِسةػة وْبووةناْى بؤ داسَيهى تش ببيُٓةوة ، بةاَلّ ئةَال بؤ ئةوال 

دةطةِسائ و ْةَاْذةبيٓى ، دواتش خؤّ ٖةوَيُذا فهشبهةَةوة نة ئةو ثةسوةسدةية دةبَي ضؤٕ 
بَيت ؟ دةبَى بااَلى ضةْذة بَيت ؟ دةبَي ئاخاوتٓةناْى ضؤٕ بٔ ؟ دةبَى َٔ بتوامن بيذؤصَةوة و 

خةبةس بذةّ بة ٖؤؾ تاوةنو َضطَيٓى يَيوةسبطشّ ؟ ثةسوةسدة ببؤوة خؤػةويظرتئ ٖاوِسَيى 
ٖؤؾ ، بةاَلّ ٖؤؾ ضةْذ داسَيو ٖةوَييذا ثَيِ بٓاطَيَٓى ، بةاَلّ داخةنةّ خؤّ ئاَادة ْةبووّ تا 

                                                                        . يةِسَيطةى ٖؤػةوة بيٓاطِ و داس داسة ِساوَيزة طوسطاْةى ثَيبهةّ 
ِسؤرطاسّ ٖةْطاوى دةْا بةسةو ثَيؼةوة و َٓيؽ َٖيؼتا ٖةطتِ بةوة دةنشد نة ثَيويظتيِ بة 

بةاَلّ . ثةسوةسدة ٖةية ، بةاَلّ يةنؤتاييذا تواْيِ بيٓاطِ و ٖةسدوو ِسووَةتةناْى َاض بهةّ 
ئةوةى نة َٔ فهشّ يَيهشدبؤوة ٖةَية بوو ، ثةسوةسدة ْة بااَلى ٖةبوو وةى َشؤظ ، ْة ِسةْطى 

ٖةبوو وةى َشؤظ ، ٖةسوةٖا دووسيؽ ْةبوو ية ٖيض َشؤظَيو تاوةنو ْةتواَْيت بيٓاطَى ، بةَيهو 
ٖةَوو ناتَيو ئاَادةبوو ية ْضيو ٖؤػى َشؤظذا ، بةاَلّ يةػَيوةى طَيبةسَيو نة ٖةسطيض َشؤظ 
ْةيذةتواْى بيطاتةوة ، تا َشؤظ ٖةْطاوَيهى دةْا ئةو دوو ٖةْطاوى بةسةو ثَيؼةوة دةْا ، بةاَلّ 

خؤػبةختاْة يةنؤتاييذا تواْيِ بيٓاطِ و طةسدةّ ػتةناْى يَيوة فَيشببِ ، يةَةػةوة بؤّ 
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 .دةسنةوت نة ، ثةسوةسدة طةوسةتشئ بٓةَاية بؤ رياْى صيٓذةوةسَيو نة خؤى بة َشؤظ بضاَْيت 
                                                                .ثةسوةسدةنشدٕ ػتَيهى صةسووسية ، ِسةػةٕ -- 
ثةسوةسدة ثةيووةْذى بة طةسدةّ ػتةناْى ْاو طةسدووْةوة ٖةبوو ، بةاَلّ طةسدةّ -- 

                                                                                                  . ػتةناْى ْاو طةسدووٕ نةَتةسخةّ بووٕ بةساَبةسى 
ٖةَوو ِسؤرَيو دؤطتة ْضيهةناْى ثةسوةسدةّ باْطَٗيؼتى َاَيةوة دةنشد و تا دسةْطاَْيهى ػةو 

                     . طفتوطؤّ يةطةَيذا دةنشدٕ ، بةياْيةنى صوو يةخةو ٖةَيظاّ و ضةْذ ْاَةيةنِ ْووطى 
                      . ْاَةى يةنةَِ بؤ صيٓذةوةسةناْى نةْاس دةسيا ْووطى ، نة تَييذا ْووطيبووّ ، بةطة 

ْاَةى دووةَِ بؤ صيٓذةسةناْى ْاو فَيشطةى دةسيا ْووطى ، نة تَييذا ْووطيبووّ ، 
                                                                                                                                                                              .  دسووطتيبهةٕ 

ْاَةى طَييةَِ بؤ دسووطتهةسةناْى  نةػتى دةسيا ْووطى ، نة تَييذا ْووطيبووّ ، وَيٓاطةسى با 
                                                                                                                 .   ْةََيَٓيت و تاصةطةسى طةساثاى دةسيا بتةَْيت 

ْاَةى ضواسةَِ بؤ بةسثشطى دةسيا ْووطى ، نة تَييذا ْووطيبووّ ، ئاطاداسبة ضواس ثاى 
                       .  ْيؼتطةنةت يةبةسدةطتى َاطيةناْة و ئةطةسى ئةوة ٖةية ٖةس صوو ٖةَيبدًيظهَيت 

             .ْاَةى ثَيٓذةَِ بؤ نِشياسةناْى َاطى ْووطى ، نة تَييذا ْووطيبووّ ، ئةوة َافى خؤتاْة 
ْاَةى ػةػةَِ بؤ فشؤػياسةناْى َاطى ْووطى ، نة تَييذا ْووطيبووّ ، َافى ئةو َةفشؤػٔ 

                                                                                                                                         .بة ئةو ، ٖةسوةٖا ٖى ئةَيؽ بة ئةّ 
ٍَ يَيذةسةناْى ْاو نةػتى ْووطى ، نة تَييذا ْووطيبووّ ، ِسةوػتتإ  ْاَةى سةوتةَِ بؤ طةو

ًََيت بؤ طةس ْةوةناْى داٖاتوو                                                                      .  ناسيطةسى يةدواى خؤى بةدَيذةَٖي
ْاَةى ٖةػتةَِ بؤ ػةثؤيةناْى دةسيا ْووطى ، نة تَييذا ْووطيبووّ ، تةْيا خؤتإ ْيؼاْى 

                              .   نةطاَْيهى تايبةتى َةدةٕ ، بةَيهو با ٖةَوو نةطَيو بة طؼتى بتواَْى بتاْبيَٓى 
ْاَةى ْؤيةَِ بؤ دَيطشى طةسؤنى دةسيا ْووطى ، نة تَييذا ْووطيبووّ ، ئةَؼةو خةومن 

                      .  بيٓيووة نة تةَةْت بة تةَةْى ضواسثاى ْيؼتطةى طةسؤنى دةسياوة بةطرتاوةتةوة 
ْاَةى دةيةَِ بؤ ضاسؤنةناْى نةػتيةنة ْووطى ، نة تَييذا ْووطيبووّ ، ِسةػةبايةى ية 

                                                                                                 . بياباْةوة ٖةَييهشدووة و بةْياصة َٖيشػتإ بهاتة طةس 
بةْياصبووّ ْاَةى ياصدةيةّ بٓووطِ ، بةاَلّ خةو بةطةس ضاوةنامن داٖات و ْةيَٗيؼت تةواوى 
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ٍَ ثةسوةسدةدا طفتوطؤَإ دةنشد و  بهةّ ، ضوْهة ئةو ػةوة تا تاسَيو و ِسووْى بةياْى يةطة
دواتشيؽ . ٖةسوةٖا باطى ِسابشدووَإ دةنشد . باطى ضؤْيةتى و ضةْذَيتى دةسيانامنإ دةنشد 

 ٍَ دووسبيٓةنةَإ دةَٖيٓاو طةيشى دةسياَإ نشد ، بةئاػهشا ئةوةَإ دةبيٓى نة دةسيا يةطة
َشؤظذا ِسوويإ يةيةنرت وةسطَيِشاوة ، ثةسوةسدة َشؤظ ْةبوو ، بةَيهو َشؤظى دةْاطاْذ و 

دسووطتيذةنشد ، تَيطةى ِسةوػت و دادثةسوةسى دةخظتة ْاو ٖؤػى َشؤظةناْةوة ، دواتش فَيشى 
      . دةنشدٕ نة ضؤٕ ية رياْذا ناس بةو ػتاْة بهةٕ نة ثةيووةْذيإ بة َشؤظ بووْةوة ٖةية 

َشؤظ بووٕ يةطةس بووْى ِسةوػت و دادثةسوةسى و صاْني و صاْايى َشؤظ وةطتاوة ، ْةى 
ِسووخظاس و طةسَايةى َشؤظ ، ِسةوػت درى طةسَايةية ، طةسَايةؾ درى َشؤظ بووْة ، 

ثةسوةسدةؾ ػاسةصابووْة ية ِسةوػت و طةسَاية ، ثةسوةسدة َشؤظ طةوسة دةنات وةى ضؤٕ دايو 
ػري بة َٓذاَيةنةى دةدات و خواصياسة نةطَيهى ثتةوى يَيذةسبضَيت ، ئةو َشؤظاْةى نة بةبَى 

ثةسوةسدة ٖةْطاو دةَْئ بةسةو ثَيؼةوة ٖةس صوو ِسَيطانةيإ بةسةو نؤتاييةنى بَى ئةجناّ تةواو 
دةبَيت ، بةاَلّ ئةو َشؤظاْةى نة ثَيؼرت ثةسوةسدةيإ بيٓيووة و دواتش ٖةْطاو دةَْئ ، 

ريإ . ٖةسضةْذ ِسَيطةنةػيإ درواس بَيت ئةوا دةطةٕ بة ئةجناّ و دةطةٕ بة داٖاتوويةنى ِسووٕ 
َةوداى بةو َشؤظاْة ْةدةدا نة بةبَى ثةسوةسدة دةياْوويظت ببٓة ضاونشاوةى دعاى ، ئةَةؾ 

تاواْى َٔ و تؤ ْةبوو ، بةَيهو تاواْى ئةواْة بوو نة بةبَى صاْياسى قظةيإ يةطةس داٖاتووى 
ِسابةسى ثةسوةسدة خؤػى ثَيويظتى بة ثةسوةسدة ٖةبوو تاوةنو َشؤظةنإ بةالى . دعاى دةنشد 

خؤيذا نَيؼبهات و ِسَيطايةى بؤ صاْيٓةناْيإ دابَٓيت ، بةاَلّ ثةسوةسدة خؤى ِساصى ْية بةوةى نة 
ئةو ِسَيطاياْةى ثَيويظنت بؤ دسووطتهشدْى ثَيطةى َشؤظ طٓووسداس بهشَئ ، ثةسوةسدة طٓووسى 
بؤ ْية يةْاو َشؤظذا ، بةَيهو ئةوة ياطاى ضةْذ نةطاَْيهة طٓووسى بؤ داْاوة ، ٖةسناتَيو َٔ 

ثةسوةسدةيةى دةبيِٓ دواتش رياَْيهى ْوَيرت دةبيِٓ ، رياَْيهى ْوَيرتيؽ واتا َشؤظَيهى تاصةتش و 
ئةَةؾ وا دةنات َشؤظ ديابهاتةوة ية . ثِش ئةصَووْرت ، رياَْيهى ثِش ٖؤمشةْذاْة تش 

صيٓذةوةسةناْى تش ، ضوْهة َشؤظى ْةصإ واتا ئارةَيَيو بةْاوى َشؤظةوة ، طةس ئارةَيةنإ 
ٖؤػيإ يةناسدابوواية و ئةصَووْيإ ٖةباية وةى َشؤظ ئةوا ديٗاَْيهى تش يةْاو طؼت 

صيٓذةوةسةناْذا طةسيٗةَيذةدا ، ئةو ديٗاْةؾ دةبوو بة ديٗاَْيهى ثِش ية ًَُالَْيرت و ثِش ية 
                                                                                                                          .تاواْى صؤستش يةْاو طؼت صيٓذةوةسةنإ 
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                                                         .نةواتة ثةسوةسدة طؤِساْهاسى طةوسةى بةدواوةية -- 
ثةسوةسدة َشؤظ ية . بةَيَى فشووصة ، ثةسوةسدة طؤِساْهاسى بةطةس َشؤظذا دةَٖيَٓيت -- 

بَيئاطاييةوة بةسةو ئاطايى دةبات ، نةواتة ثَيويظتة َٔ و تؤ ٖةَوو ناتَيو ثةسوةسدة بهشَيني 
تاوةنو ضةثةَيةناْى بةسدةّ دعاى ػةسَةصاس بهةئ ، ضوْهة بةٖؤى ئةو ثةسوةسدةيةى نة َٔ 

و تؤ بيٓيوَاْة دةتواْني ديٗاَْيهى ثِش ية ِسؤػٔ و ضاو نشاوةيى ثَى بئافشَيٓني ، ٖةسناتَيو 
ػتَيهى بامشإ ئةجناَذا ، ئةوا دياسة نة ثةسوةسدةيةنى بامشإ بيٓيووة ، ثةسوةسدة  ٖؤناسة بؤ 

طؤِساْهاسيةنإ ، ئةو طؤِساْهاسياْةى نة َشؤظ دةيهات بةٖؤى ثةسوةسدةوة بة ئةجناََيهى باؾ 
دةطةٕ و طؤِساْهاسيةناْيؽ ٖةسضةْذة ية ثَيٓاو ئاَاجنى تايبةتى بَيت ئةوا َٖيؼتا بةسرةوةْذى 

طؼتيؼى يةطةَيذاية ، ضوْهة ئةو تايبةتيةتة بةثَيى نات يةْاو َشؤظةناْذا طؤِساْهاسى 
بةطةسدادَيت ، يةدوا ناتذا ٖةْطاوَيو دةَْى و ثةيووةْذى بة طؼتيةتيةوة ٖةية ، ئةوناتةؾ 

ٖةسضةْذة َشؤظةنإ ٖةْطاو بَٓئ بةسةو تايبةتى ، ئةوا ية نؤتاييذا . ِسوودةناتة طؼتيةتى 
                                   . ئاساطتةنةى بةسةو طؼتيةتى دةِسوات ، دا َةبةطتى بَيت يإ َةبةطتى ْةبَيت 

                                                .ِسةػةٕ ، ريإ ٖةسوا ٖاتووة و ٖةسواؾ ٖةْطاو دةَْيت -- 
ئةوَى ِسؤرَى نابشايةى ٖاتبؤوة الّ و دةيووت ريإ ثِشيةتى ية َةيٓةتى طياطى ، . ْا فشووصة -- 

ئَيُةؾ . ئةواْة َٔ و تؤئ . ٖةسوةٖا ثِشيةتى ية دةسدةى طياطى ، بةاَلّ َٔ ثَيُووت ْا 
دةسدة ْني و رياْيؼُإ ثِش ْية ية َةيٓةتى ، بةَيهو بة ٖؤػى خؤَإ خؤَإ دةنةئ بة 

دةسدة و رياَْيهى ثِش ية َةيٓةتى بؤ خؤَإ دةئافشَيٓني ، ضوْهة َٔ و تؤ نِشْووؾ بؤ 
                                       .نةطَيهى ْةفاّ دةبةئ و دواتش دَيوَيهى طياطى دسووطت دةبَيت 

ثَيُواية ئةو ناتةؾ يةْاو دةسووْى ئةو َشؤظةدا خؤ بةسصى طةسٖةَيذةدات ، بةاَلّ طةس -- 
خؤِساطش بني و نِشْووؾ ْةبةئ بؤ ْةفاَةنإ ئةوا دَيو تةْيا بة دةْط بووْى دةبَيت ْةى بة 

                                                                                                                 .ِسةْط 
َٔ و تؤ ٖؤناسئ بؤ دسووطتهشدْى دَيوَيهى بؤس و . فشووصة ، َٔ و تؤ ئةو نةػة دةئافشَيٓني -- 

صؤس خؤس ، نة بة ٖةَوو ئاوى ناْيةنامنإ تيٓوويةتى ْاػهَيت ، ئةو طياطةتةى ئَيُةؾ 
ًََيت و ْةفاَيةنةَإ ية ََيزوودا تؤَاس دةنشَيت                                . ئاوةسدطايةى بؤ داٖاتوو دَيذةَٖي

                                                                                                                                                                                           . ئاخ دوْيا 
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                                                    ضيتة ؟ خؤ تووػى داوى خؤػةويظتى ْةبوويت ؟   -- 
ْا فشووصة ، تووػى داَاوَيو بووّ نة طياطيةنإ بشطيإ نشدبوو ، َٓيؽ ضووّ نةََيو ْاْى -- 

ًَِ بؤ َٖيٓا ، بةاَلّ ْةَضاْى نة َؼهةنإ دصةياْهشدؤتة رووسةوة و َٖيشػيإ نشدؤتة  طةس طَي
طةس ْاْةنإ ، يةوة دةتشطِ تووػى رَيشثةجنةى طةدة ببَيت ، ضوْهة ئاصاسةناْى ئةّ دْياية 
تةْيا بؤ داَاوةنإ ِسَيذةنةوَيت و طةسَايةداسةنإ طةس بَيت و رةٖشيؽ بٓؤػٔ ئةوا بؤيإ 

دةبَيتة دؤػاوى تشَيى دَيُةناسةنإ ، دواتشيؽ يةاليةٕ طياطيةناْةوة باغ يةو داَٖيٓاْةيإ 
                                                                   .دةنشَيت نة ضؤٕ رةٖشيإ نشدؤتة دؤػاو 

بةاَلّ ئةواْة ْة تشَى دةػَئً و ْة ئاسديؽ بة ئاوى تشَييةنة دادةنةٕ ، ٖةسوةٖا ْة ئاطشيإ -- 
                                                  .ثَيذةنشَيتةوة بؤ بٓى َةجنةَيةنة و ْة داسيؼيإ ثَيذَيت 

بةَيَى فشووصة ، بةَيهو ْةصاَْيهٔ و طياطيةنإ بؤ خواسدْى باطووم و طذووم باْطَٗيؼتيإ -- 
دةنةٕ ، ئةو ناتةى نة دةطةْة ػوَيٓى داوةتةنة دةضٓة الى طةسةوة و ضةْذ ِسؤرْاَة 

ْووطَيهيؽ بؤ بيٓيٓيإ باْطَٗيؼت دةنةٕ ، دواتش ْونتة خؤػةناْيإ دةْووطشَيٓةوة و ناسى 
طياطيإ يةطةس ئةجناّ دةدسَئ و دةياْهةٕ بة ياطا داْةسى واَلت ، ئاطش نةسةوةناْيؽ 

ٖةَيذةطنت بة ثانهشدْةوةى ثَياَلوةناْيإ ، ئةو ثَياَلواْةؾ ية ثَياَلوةناْى ئةرديٗاى دةّ بة 
ئاطشئ دةضٔ و ْاوةوةى ثَياَلوةناْيؽ وةى نيظةَيَيو بؤْى خؤيإ يةْاو نؤ بووْةوة طشْطةنإ 

باَلو دةنةْةوة ، دواتش دةَيَئ ئةواْة ػايةْى ئةوةٕ نة بة خوسى ثةصةنإ ثَياَلوةناْيإ بؤ 
                                                                                                                                                                                                  .  ثانبهشَيٓةوة 

 .ريإ بؤتة َيذاْى طياطةت ، طياطةتَيو نة ئاَاجنى َشؤظ يةْاوبشدْة ، ْةى َشؤظ ثاساطنت -- 
طياطةتَيو نة يةثَيٓاو ضاسةْووطى َشؤظذا بَيت ، ٖةَيؼة ػوَيٓى يةْاو بةْذيٓداْة -- 

وةى ضؤٕ ئةوناتةى نة ِسؤر . تاسيهةناْة و تةيٓا طشيإ دةضَيت بؤ ضاوثَيهةوتٔ يةطةَييذا 
ٖةَيذَيت دياواصة يةوناتةى نة ِسؤرئاوا دةبَيت ، ئاوٖاؾ طياطةت يةْاو َشؤظةناْذا بةثَيى نات 
دياواصة ، يةواْةية طياطةت واَلت بجاسَيضَى ، يةواْةػة واَلت وَيشاْبهات ، ئةَةؾ دةطةِسَيتةوة 

                                                                    .    بؤ ٖؤناسى دياواصى َْيوإ َشؤظةنإ 
يةبريَة ئةو ناتةى نة وةسصى صطتإ ٖات و بة يَيضَة باسإ بةطةسَاْذا دةباسى ، 

طياطيةناْيؽ ٖةطتإ بة طفتوطؤنشدٕ يةطةس ضؤْيةتى و ضةْذَيتى باساْةنة ، بةاَلّ ٖةصاسإ 
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الدَيى تشيإ ية فهش خؤيإ بشدةوة بةٖؤى الدَييةنةى ئَيُة ، ئَى خؤ الدَييةنةى ئَيُة صؤسيؽ 
ٍَ بهةٕ بة وَيٓةناْى  طشْط ْةبوو بةالى ئةواْةوة ، بةاَلّ خؤ دةبوو َاوةيةى ٖاواَلتيإ طةسقا

باثريّ نة ضؤٕ ناتى خؤى بِشْؤى بةيةى دةطت دةقاْذووة و دةطتةناْى ْةيةسصيووٕ ، ئةَةؾ 
دوامنَيشيةى بوو بؤ داٖاتوو طوودى بؤ رَيشةوةى نؤػهةنإ ٖةبوو ، بةسدةواّ طةيشى ْاَيًهة 

نؤْةناْى ْاو طٓذووقة نؤْةنامن دةنشد ، داس داسةؾ ئاخَيهِ ٖةَيذةنَيؼا و دةَووت بؤضى 
                                                                      ئةّ ْاَيًهاْة تا ئَيظتا ْةطووتَيٓشاوٕ ؟ 

                  ِسةػةٕ ، بؤضى ئاسةصووت يةوة بوو نة ْاَيًهة نؤْةناْى باثريةت بظوتَيٓشَئ ؟-- 
ٍَ دةنشد بة داطتإ و بةطةسٖاتةناْى ثَيؼوو ، نة ٖيض --  ئةو ْاَاْة َاوةيةى واَلتيإ طةسقا

ٍَ وَيشاْيإ بةدواى خؤياْذا  ناّ يةّ ْاَاْة طوودَيهى ئةوتؤيإ بؤ داٖاتوو ْةبوو ، بةَيهو َا
دةَٖيٓا و دةطتهةوتةناْى ْاو ْاَةنة ئاساطتةنةيإ بةسةو دةطتهةوتى طةسَاية و باصسطاْى 

                                                                                                                                                                       .  دةطؤِسى 
َاوةيةى تَيجةِسى ، بيٓيِ نة طواسضانة ْإ خؤسة باػةنإ ٖاتٓةوة بةسةو واَلتى خؤيإ ، داخؤ 

دةبَيت ضيإ نشدبَيت ؟ ئاوٖا دةّ بةخةْذةٕ و دةطتةناْيإ بؤ ٖاواَلتيإ بةسص نشدؤتةوة و 
طةسقاَيى طاَلونشدْٔ ، ئةَةؾ خؤى يةخؤيذا فشيوداَْيهى بة ئةدةب بوو تاوةنو ٖاواَلتيإ 
دَييإ بةو باسودؤخة بَيئاطايية خؤػبَيت ، طياطةت ية ٖةَوو ناتةناْذا ببؤوة وػةيةى نة 

بةسدةواّ يةطةس صاسى ئةَةوة دةضوو بةسةو صاسى ئةو ، بةاَلّ ْة ئةّ و ْة ئةو ْةياْذةتواْى 
ببٓة طياطةمتةداسَيهى طةسنةوتوو ، ضوْهة ئةوةى نة ٖةبوو ثَيؼرت وتشابوو ، تةْيا دووباسة 

دةوتشايةوة ، ػتى دووباسةؾ ػةسَةصاسية بؤ َشؤظةنإ ، بةتايبةتى طياطةتى دووباسة ، 
طياطةتى ِسابشدوو تايبةتة بة طةسدةَى ِسابشدوو خؤى ، ضوْهة ناتةنةى واخيواطتووة ، بةاَلّ 
بؤضى دةبَيت يةّ ناتةػذا ٖةَإ ئةو طياطةتة ثةيِشةو بهشَيت ، ئةّ دووباسةبووْةوةؾ تةْٗا 
ببؤوة ثيؼةى نةّ ئةصَووْةنإ نة تةْيا ِسووةنةناْيؽ ئةَةيإ ْةدةنشد ، وةى ضؤٕ يةناتى 

ثاييضدا طةاَلى ِسووةنةنإ دةوةسَيت ، بةاَلّ يةناتى بةٖاسدا ِسووةنةنإ يل و ثؤثى بةسصتش 
دةٖاوٕ و بةسووبووَى باػرت دةدةٕ ، ٖةصاس خؤصطة َشؤظيؽ ئاوٖا بوواية و بةسدةواّ 

                      . يةٖةوَيذاْذابوواية بؤ باػرت بووٕ ية ثَيؼووتش و َٖيٓاْة نايةى طياطةتَيهى تؤنُةتش 
                                                            ئةوةى باطى ِسابشدوو بهات طياطةمتةداس ْية ؟-- 
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ْةخَيش ، نةطَيهة ََيزوو دةطَيِشَيتةوة ، وةى داثريةّ ضؤٕ ضريؤنةناْى بؤ َٔ دةطَيِشايةوة ، -- 
بة ٖةَا ػَيوةؾ فشووصة ، طةس نةطَيو بَيت و باطى . تاوةنو خةو بةطةس ضاوةنامنذا بَيت 

ِسووداوَيو بهات و ئةو باطةػى ية نةطَيهى تش وةسطشتبَيت ، دواتشيؽ ثَيى بوتشَيت 
ًََئ ثياو ، يإ طةس  ًَى طةوسة بوو ثَيى ب طياطةمتةداس ، ئةوا وةى ئةوة واية نة ٖةسضى مسَي

ًََئ ػؤِسػطَيِشى ِساطتةقيٓةى واَلت  طةس . ضةنَيهى يةرَيش ثؼتَيٓة بشيكةداسةنةى بوو ثَيى ب
ٖةَوو نةطَيو طياطةمتةداس بوواية ئةوا واَلت ثَيويظتى بة نةطَيو ْةبوو تاوةنو خؤى بهاتة 

ثاَيةواْى طياطى ، يإ طةس ٖةَوو نةطَيو ػؤِسػطَيِش بوواية ئةوا ٖيض واَلتَيو ثَيويظتى بة 
نشدْةوةى بٓهة و باسةطا ْةدةبوو تا ػؤِسػطَيِشةنإ ديابهاتةوة ية نةطاْى تش ، رياْى 

َشؤظةنإ وا طوصةس دةنات نة ٖةس ػتَيو بووتشَيت يإ باوةِسى ثَيذةنات يإ باوةِسى ثَيٓانات ، 
بةاَلّ طةس ػتةنة دسؤ يإ ٖةَية بَيت صياتش باوةِسى ثَيذةنات ، بةاَلّ طةس ػتةنة ِساطت بَيت ئةوا 

نةَرت باوةِسى ثَيذةنات ، ئةَةؾ بةدسَيزايى ََيزووى َشؤظ بةَؼَيوةية ٖاتووة و صؤس طشاْة 
                                                                                             . ٖةاَلوطَيش بهشَيتةوة 

                      

فشووصة ، ناتَيو نة توَيزيٓةوة دةسباسةى طياطةمتةداسإ بهةئ ئةوا بؤَاْذةسنةوت نة ية 
نةََيو ناسى باؾ و خشاثةناسيةنى صؤس ٖيضي تشيإ ْةنشدووة ، ئةوةمشإ بؤ ِسووٕ دةبَيتةوة 

نة طياطةمتةداسإ صؤستش ٖةوَيى ئةوةدةدةٕ نة دَيى ٖاواَلتيإ بةدةطتبَيٓٔ بؤ 
بةسرةوةْذيةناْى خؤيإ ، ئةوةؾ طشْط ْية بؤ ئةوإ نة ضةْذئ ٖاواَلتى دةبٓة قوسباْى ، 

دى ، صؤسداسيؽ ئةوة دةبيٓني نة طااَلْة باطى  بةَيهو ئةوة طشْطة نة َةبةطتةنةى ئةوإ بَيتة
ٖةْذَيو ية ثاَيةواْة نؤضهشدووةنإ دةنةٕ ، بة دسؤ و ٖةَيوةساْذْى ئةطشيٓى دسؤيٓةوة ، 

ئةطيٓا ٖيض ناتَيو ئةواْة يةْاو ٖؤػى ئةواْذا بووْيإ ْةبووة و بووْيؼيإ ْابَيت ، ٖةسوةٖا 
ية دَيى خؤياْذا وا ٖةطتذةنةٕ نة ئارةَيَيو بووْة و تؤثيووٕ ْةى َشدووٕ ، يةبةس ئةوةى ئةو 

ًََئ دسؤيٓةية ئةوا صؤستشئ نةغ يةو ناتةدا باوةِسيإ ثَيذةنات               .ػتةى نة ئةوإ دةي

صؤسداسيؽ ْةَاْى ثاَيةواْةنإ دةنةْة بابةتَيو و دةياْةوَيت بةناسى بَٗيٓٔ بؤ دةطتهةوتٓى 
طةس طياطةمتةداسإ ية ٖةوَيى ئةوةدا . صؤستشئ اليةْى َادى و نةَرتئ اليةْى َةعٓةوى 

ْةبٔ واَلت بةسةو ثَيؼةوة بةسٕ و ػةٖيذةناْى واَلت بة نةطاْى ثاى و ثريؤص يةقةَيةّ بذةٕ ، 
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ئةوا ْاثانرتئ نةغ طياطةمتةداسةنأْ ، ٖةسضةْذَيو ئةطشيٓيؽ ٖةَيرِبَيزٕ بؤ ٖاواَلتيإ ، 
ئةطشئ ٖيض ثةيووةْذيةنى بة دَيظؤصيةوة ْية ، بةَيهو نشدةوةى بَى نةَونوِسى و خضَةتى 

وةى دةبيٓني صؤسَيو ية َشؤظةنإ ٖةوَيذةدةٕ صؤستشئ دَيظؤصى . طةوسة ، دَيظؤصى دةسدةخات 
خؤيإ بة قظةنشدٕ دةسبرِبٕ ، بةاَلّ ئةو دَيظؤصيةى ئةوإ تةْيا بؤ بةسرةوةْذى خودية يإ بؤ 

بٓةَاَيةيية يإ بؤ بةسرةوةْذى نةطاْى دؤطت دوورَٓة ، يةنَيو ية تايبةمتةْذيةناْى 
طياطةمتةداسى دوانةوتوو ئةوةية نة دؤطت و دوورَٓى خؤى ْاْاطَيت و  ٖةوَيذةدات خؤػى 

ٍَ ئةوةػذا خؤى بة نةطَيهى  وةى طياطةمتةداسَيهى ثِش ئةصَووٕ خؤى دةسخبات ، يةطة
طياطةمتةداسى طةسنةوتووؾ ئةو نةطةية نة ٖةَوو . خاْةداْى خاوةٕ ويزدإ دةسدةخات 

                                            . ػتَيو دةصاَْى و خؤى بة نةطَيهى طادة و ْةصإ دةسدةخات 
            .طةس طياطةتَيو َاَيةنةى خؤى ثَيٓةثاسَيضسَيت ئةوا ٖةسطيض ْاتواَْى واَلتَيو بجاسَيضَيت 

                                                          ٖةَوو َشؤظَيو دةتواَْيت ببَيتة طياطةمتةداس ؟-- 
ٖةَوو َشؤظَيو تواْاى ئةوةى ٖةية ببَيتة طياطةمتةداس ، بةاَلّ ٖةَوو َشؤظَيو ْاتواَْى -- 

ببَيتة طياطةمتةداسى دَيظؤص و طةسنةوتوو ، طةسةنة ٖةس َشؤظَيهى طياطةمتةداس صؤستشئ 
ثةسوةسدةى طياطى ببيَٓيت و خؤػى تواْاى طياطى تَيذا ٖةبَيت ، ضوْهة طياطةمتةداسى 

بةٖشةيةى ْية بة َشؤظ دسابَيت ، بةَيهو ئةصَووَْيهة َشؤظ بةٖؤى ْاخؤػى و ْةٖاَةتيةناْى 
ريإ و دووباسةبووْةوةى ِسؤراْةى خؤى يةْاو ئةّ رياْةدا ثَييذةطات ، واتة طياطةت بشيتيية ية 

ئةصَووْى َشؤظ و يةطةس تواْاى ئةصَووْى َشؤظ وةطتاوة ، طياطةتيؽ ثَيويظتى بة ِساوَيز و 
ئاساَطشى ٖةية و ئيٓذا ٖةَيظةْطاْذٕ و ػشؤظةنشدٕ يةاليةٕ نةطاْى ػاسةصا و دْيا ديتة ، 
دواتشيؽ بِشياسى يةطةس بذسَيت ، ضوْهة طياطةمتةداس طةس بةبَى ػشؤظةنشدٕ و ئاساَطشى 

                                     .بِشياس بذات ئةوا يةواْةية واَلت بةسةو ْةٖاَةتى و وَيشاْى بةسَيت 
نةواتة طياطةمتةداس نةطَيهة ٖةَيظةْطاْذٕ بؤ باسودؤخةنإ دةنات و دواتش ِساوَيز بةنةطاْى -- 

     . تشى ػاسةصا دةنات و ئيٓذا بِشياس بةطةس ػتَيو يإ ثِشؤرةيةنذا دةدات نة بة ئةجناّ بطات 
بَيطوَإ ٖةَيظةْطاْذٕ بؤ ئةو نةطاْةؾ دةنات نة ثِشؤرةنة ئةجناّ دةدةٕ ، ٖةَوو ػتَيو -- 

ثَيويظتى بة طياطةتة ، طياطةتيؽ ثَيويظتى بة نةطى ػاسةصا و خاوةٕ ئةصَووٕ ٖةية ، طةس 
نةطَيو ئةصَووْى وةسْةطشتبَيت دةسباسةى ِسابشدوو ، ئةوا ئةصَووْيؼى ْابَيت بؤ داٖاتوو ، 
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                                                . ئةوا ْاتواَْيت ببَيتة نةطَيهى طياطى تاوةنو ثالٕ بؤ داٖاتوو دابَٓيت 
ٍَ بة يةنرت نشدووة ، ئايا ئايني و طياطةت ض --  صؤسَيهيؽ ٖةٕ نة طياطةت و ئاييٓيإ تَيهة

                                                                            ثةيووةْذيةنيإ بة يةنةوة ٖةية ؟
                                                            . ئايني واتة ئايني و طياطةتيؽ واتة طياطةت -- 
                                                                                               ئةَة َاْاى ضية ؟-- 
ئايني بشيتيية ية بريوباوةِسَيو نة ٖةسطيض ثةيووةْذى بة طياطةتةوة ْية ، ضوْهة ئايني -- 

ػتَيهة ثةيووةْذى بة دةسووْى َشؤظةوة ٖةية ، ٖةسوةٖا طياطةتيؽ بشيتيية ية ئةصَووَْيو 
نة ٖةسطيض ثةيووةْذى بة ئاييٓةوة ْية ، واتة طياطةت بةسٖةَى ٖؤػى َشؤظة ، ئايني 

واتايةنى تايبةت بةخؤى ٖةية و ٖةسطيض ياطايةنى تَيذا ْية باطى طياطةت بهات ، تةْٗا 
ئةواْةػى بةْاوى ئاييٓةوة طياطةت دةنةٕ تةْٗا . طياطةتى تانة نةطى يةخؤ دةطشَيت 

باصسطاَْيهٔ و ٖيضى تش ْني ، طةس ِسةوػت و ئريادةى َشؤظى طياطةمتةداس بة ئاييٓةوة 
بةطرتابَيتةوة ، ئةوا ئايني ػةسَةصاس دةبَيت ، ضوْهة ٖةَوو طياطةمتةداسَيو خاوةْى ئريادة و 
ِسةوػت ْية ، ضوْهة صؤستشئ طياطةمتةداس باوةِسيإ بة ئايني ْية و ية ٖةَاْهاتيؼذا يةواْة 

دَيظؤصتشٕ بؤ واَلتةنةيإ نة باوةِسيإ بة ئايني ٖةية ، ٖةسوةٖا ئةواْةػى نة دةياْةوَيت 
بةْاوى ئاييٓةوة طياطةت بهةٕ ئةوا طةسثَيضى ئاييٓةنةى خؤيإ نشدووة ، ضوْهة ئايني بؤ 

ئايني تةْٗا ثةيووةْذى بة . ئةو َشؤظاْةية نة دةياْةوَيت بة ثانى بة دْيايةنى تش بطةٕ 
ٍَ خودادا ، طياطةتيؽ ثةيووةْذى بة داٖاتووى واَلت و  ْضيهبووْةوةى َشؤظةوة ٖةية ية طة
ضاسةطةسنشدْى باسودؤخة ئاَيؤصةناْةوة ٖةية ، ضوْهة تَيهةَيبووْى ئايني بة طياطةت ئةوا 

ًََيت ، ٖةسوةٖا ئةو ػتاْةى نة طياطةمتةداس  ئايني يةنةداس دةنات و ْشخ و بةٖاى ئايني ْاَٖي
خؤيإ ثَيوة خةسيهذةنات دووسٕ ية ئايني و ية ٖيض ػوَيَٓيهذا يةنرت ْاطشْةوة ، تةْٗا ية 

ِسةوػتذا ْةبَيت ، بةاَلّ ِسةوػتى َشؤظيؽ تةْٗا بة ئاييٓةوة ْةبةطرتاوةتةوة ، بةَيهو ٖةَوو 
                                              . َشؤظَيو بةبَى ئايني دةتواَْى ببَيتة خاوةٕ ِسةوػتى بةسص 

                                                                  .نةواتة ئايني و طياطةت دووسٕ يةيةنرت -- 
طياطةت و ئايني دوورَٓى يةنرتٕ ، ضوْهة طياطةت ية . طةس خؤَإ فشيوْةدةئ ، بةَيَى -- 

واَلتَيهذا تةْٗا بؤ دعانةنةى خؤيةتى و تايبةتة بة داٖاتووى ٖاواَلتياْى ئةو واَلتة ، بةاَلّ 
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ئايني ية واَلتَيهذا تةْٗا بؤ دعانةنةى خؤى ْية و بؤ دعانى واَلتاْى تشيؼة ، نةواتة ْابَيت 
ٍَ بةيةنرتى بهشَئ ، ضوْهة ئايني تةْٗا بؤ دووسنةوتٓةوة ية بت  طياطةت و ئايني تَيهة

ثةسطتى و ئةو ػتاْةية نة صياْبةخؼٔ بؤ الػةى َشؤظ ، بةاَلّ طياطةت بؤ داِسػتين ياطايةنى 
                                                        .تؤنُةية بؤ داٖاتووى واَلت و بؤ بةسرةوةْذى واَلت 

ئايني طؤِساْى بةطةسدا ْايةت بةاَلّ طياطةت بةثَيى طةسدةَةنإ طؤِساْى بةطةسدا دَيت ، طةس 
ٍَ ٖاتٓى ٖةَوو  ئايني ثةيووةْذى بة طياطةتةوة ٖةبَيت ئةوا دةبَيت وةى طياطةت يةطة

طةسدةََيهذا طؤِساْهاسى بةطةسدا بَيت ، ضوْهة يةواْةية ئةو طةسدةَةى نة دَيت ثَيويظتى بة 
ٍَ ئةو طةسدةَةدا بطوجنَيت                                       . ٖةْذَيو طؤِساْهاسى بَيت تاوةنو يةطة

                                                                     .بةاَلّ ِسةوػت بؤ ٖةسدوو اليإ طشْطة -- 
بَيطوَإ ، َشؤظ ثَيويظتة ية ٖةَوو باسودؤخَيهى طياطيذا ِسةضاوى ِسةوػت بهات و -- 

بةداٖاتووى واَلت طةػبني بَيت ، يةٖةَاْهاتيؼذا ثَيويظتة ية ٖةَوو بريوبؤضووْةناْيذا خؤى 
يةوة بجاسَيضَيت نة باصسطاْى بة ئايني بهات ، ضوْهة ئةو ػتةى نة ئةو دةيةوَيت بةئةجناَى 

بطةيةَْيت يةواْةية يةناتى طةسْةنةوتٓيذا بة خؤيةوة ئاييٓيؽ يةنةداس بهات و ْشخ و بةٖاى 
                                                                           .ئةو ئاييٓة يةْاو خةَيهذا الواص بهات 

                         طياطةمتةداس ثَيويظتة بةٖؤى ئاييٓةوة ٖضسيٓةنإ خؤى بةَٖيض بهات ؟  -- 

ْةخَيش ، طياطةمتةداس ثَيويظتة بةٖؤى ٖضسئ و تَيفهشيٓةناْى ِسابشدوو و طةسدةَى خؤى ، -- 
خؤى بةَٖيض بهات يةبةسدةّ نةطاْى تشدا ، ْابَيت ٖةوَيى ئةوة بذات نة ئايني بهاتة بٓةَاى 
ناسةناْى ، ضوْهة طياطةت طؤِساْهاسى بةطةسدا دَيت و َشؤظةناْيؽ ِسؤر ية دواى ِسؤر ػتى 

                                              . تاصةتش دادةَٖيٓٔ نة ٖيض ثةيووةْذيةنى بة ئاييٓةوة ْية 
طةس ئاييٓيؽ ْةبوو ، ثَيويظتة َشؤظ خؤى ئايني دسووطتبهات بؤ ئةوةى دةسووْى خؤى ثَى 

َشؤظ ٖةس خؤى وادةنات نة صياتش  . َشؤظ نؤَةَيَيو ياطا و ِسَيظاى طياطى داْاوة . ئاساّ بهاتةوة 
ئةو ػتةى نة ئةو دةيهات . يةػتةنإ ْضيو بَيتةوة و ئيٓذا بِشياس بةطةس ػتةناْذا بذات 

دةبَيت بؤ بةسرةوةْذى طؼتى بَيت ْةى تايبةتى ، ضوْهة يةواْةية صؤسَيو ية ٖاواَلتيإ 
باوةِسيإ بة ئايني ْةبَيت ، ئةَةؾ وادةنات نة بِشياسةنة تةْٗا بؤ ضيَٓيو دةسبضَيت و 

ضيٓةنةى تشيؽ ثؼتطوَى خبشَيت ، نةواتة طياطةمتةداس ٖةسضةْذة باوةِسداسيؽ بَيت ْابَيت 
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بِشياسةناْى ئاييٓى بٔ ، بةَيهو دةبَيت بِشياسةناْى دووس ية بِشياسى ئاييٓى بٔ تاوةنو بؤ ٖةَوو 
يةنَيو يةو ػتاْةى نة ئايني ٖةيةتى طٓووس داْاْة بؤ ٖؤػى َشؤظ . ضيٓةنإ وةى يةى بَيت 

ٍَ طياطةتذا ٖةسطيض يةنرت  دةسباسةى بووْى خوا و ِساطتى و ْا ِساطتى بابةتةناْى ، ئةَةؾ يةطة
ْاطشَيتةوة ، ئةواْةى طياطةت بة ئاييٓةوة دةنةٕ ثَيويظتة ئةوة بضأْ نة طياطةت طٓووسى بؤ 
ٖؤػى َشؤظ داْةْاوة ، طةس طياطةت بة ئايني بهةٕ دةبَيت ئةو ياطايةؾ بطؤِسٕ ية ئاييٓذا نة 

طٓووسى بؤ ٖؤؾ داْاوة وةى فهشنشدْةوة ية بووْى خودا و طوَاْهشدٕ ية دْياى تش و 
طوَاْهشدٕ طةباسةت بة بووْى دٓذ و فشيؼتةنإ ، ضوْهة طياطةت خؤى ثَيويظتى بة 
طوَاْهشدٕ و يَيهؤَييٓةوة و طشمياْةنشدْة ، ٖةسوةٖا ٖؤػى َشؤظيؽ ية طياطةتذا ٖيض 

طٓووسَيهى بؤ ْية ، طشمياْة و طوَاْهشدْيؽ ية ئاييٓذا ْابَيت ٖةبَيت ، ضوْهة ئةو ػتاْة 
                                                                                               .طٓووسى بؤ داْشاوة 

طةس طياطةت بة ئايني بهشَيت ، ئةوا ئايني ْابَيت طٓووس بؤ ٖؤػى َشؤظ دابَٓيت ، ضوْهة 
ٖؤػى َشؤظ ِسؤراْة ػتى تاصة بةسٖةّ دةَٖيَٓيت و صؤسداسيؽ ثَيويظتى بة ية طٓووس دةسضووٕ 

يةنَيو يةو تايبةمتةْذياْةى نة طياطةت ٖةيةتى . ٖةية تاوةنو بة ئاَاجنَيهى ِسووٕ بطات 
بشيتيية ية ثَيؼبيٓيهشدْى داٖاتوويةنى طةؾ ، ئةَةؾ ية ئاييٓذا ْابَيت ٖةبَيت ، ضوْهة ية 

                          . ئاييٓذا ٖةس خودا خؤى دةصاَْى طبةى ضى بةطةس واَلت و َشؤظةناْذا دَيت
طشوػت يإ ئايني طياطةتيإ ْةئافشاْذووة ، بةَيهو َشؤظ بة ٖؤػى خؤى و بؤ َاْةوةى خؤى 

يةرياْذا طياطةتى ئافشاْذووة ، َشؤظ ٖةَوو ناتَيهيؽ خؤى داْى بةوة داْاوة نة دسووطتبووْى 
ئايني ٖيض دةطتَيهى َشؤظى تَيذا ْية و بةَيهو يةاليةٕ خوداوة داْشاوة ، َشؤظ ْةيئافشاْذووة ، 

بةَيهو بؤ َشؤظ ئافشَيٓشاوة ، نةواتة ٖيض ثَيويظت ْانات طياطةتهشدٕ بة ئاييٓةوة بهشَيت ، 
ضوْهة طةس طياطةتى ئاييٓى ٖةبَيت ئةوا ئةو ئافشاْذْةؾ ثَيويظتة يةٖةَإ ناتذا دةطتى 
َشؤظى تَيذا بَيت ، ضوْهة بةسرةوةْذيةناْى َشؤظ وا دةخواصَى صؤس داس دةطتهاسى ٖةْذَى 

بٓةَا بهشَيت ، بؤ ئةَةؾ دةطتهاسى نشدْى ئايني دةطتهاسيهشدْى بةسْاَةناْى خوداية ، بؤ 
       .ئةَةؾ طةس ئايني ْةتواْشَى دةطتهاسى بهشَى ئةوا ثَيويظتة ية طياطةت دووس بهةوَيتةوة 

                                             ئةوةى باوةِسى تةواوى بة ئايني ٖةية طةسةنة ضؤٕ بَيت ؟-- 
باوةِسداسى ئايني ، طةسةنة ثَيؽ طياطةتهشدٕ بة ئايني ، ئاطاداسى ئايني و باوةِسةنةى خؤى -- 
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بَيت ، ضوْهة ئايني و طياطةت دوو ػتى يَيهذياواصٕ و ية ٖيض ناسَيهذا يةنرت ْاطشْةوة ، ئايني 
ػتَيهة ثةيووةْذى بة دةسووْى َشؤظةوة ٖةية و طؤِساْهاسى بةطةسدا ْايةت ، بةاَلّ طياطةت 

 ٍَ بةسٖةَى ٖؤػى َشؤظة و ية ٖؤػى َشؤظةوة ٖةَيذةقوَيَى و طؤِساْى بةطةسدا دَيت ، يةطة
ئةوةػذا يةواْةية ٖةْذَيو ػت ٖةبَيت ٖةسدوونيإ بطشَيتةوة ، وةى ِسةوػت ، بةاَلّ ئةّ 

ِسةوػتةؾ يةَْيوإ طياطةت و ئاييٓذا دياواصة ، ضوْهة ئايني ية طياطةت صياتش ٖةوَيذةدات 
                                                                                           . ِسةضاوى ِسةوػت بهات 

طةس ٖةَوو طياطةمتةداسَيو خاوةٕ ِسةوػت بوواية ئةوا رياْى َشؤظ ٖيض يةْطيةنى 
تَيٓةدةنةوت و يةنظاْي بة ػَيوةيةنى ٖةَيؼةيى دةَايةوة ، ٖيض ثَيويظتيؼى بة ٖاواسى 

                                                                                 . َشؤظ ْةبوو بؤ ئاصادى و دادثةسوةسى و يةنظاْى 
                                                                    .     ِسةػةٕ ، َٖيؼتا ثشطياسةنامن تيٓووى وةاَلَى ِساطتةقيٓةٕ -- 
                                                                                            ناّ ِساطتةقيٓةية ؟   -- 
دةَةوَيت ئةوةّ بؤ ِسووْبَيتةوة نة بؤضى طياطةت طٓووسى بؤ داْةْشاوة ؟ ئايني طٓووسى بؤ -- 

داْشاوة ؟ يةْاو ئةّ دوو ثشطياسةػذا ٖؤػِ ثشطياسَيهى تشى دسووطتهشدووة ، ثشطياسةنةؾ 
ئةوةية ، بؤضى طياطةمتةداس صؤسَيو ية ناتةنإ دووسة ية بٓةَاى ِسةوػتى و ٖةَيؼة صؤسبةى 

                                                                                           نات خؤى ىَل بةدووس دةطشَيت ؟ 
       . ثشطياسةناْت ثَيويظتيإ بة وةاَلََيهة نة ٖةس وةاَلَة و خؤى ثشطياسيو دسووطتبهات -- 

بة باػى بة ووسيايى طوَييةناْت ِسادَيشة بؤئةوةى ٖةوَيبذةّ ئةوةى دةيضامن دةسباسةى ئةّ 
                                                                               .ثشطياساْةت بؤتى ِسووْبهةَةوة 

                       .ئةوة طوَييةنامن تةْٗا قظةناْى تؤ وةسدةطشٕ و ٖيضى تش . ئادةى بفةسَوو -- 
طٓووس داْإ ية ئاييٓذا واتة نةيةثضةنشدْى ٖؤؾ ، ئةَةؾ َاْاى ئةوةية نة ئةوةى ٖةية -- 

ٖةس ئةوةية و ثَيويظت ْانات طوَإ ية ٖيض ػتَيو بهةى ، ْاتواْى طوَإ دسووطتبهةيت 
دةسباسةى بووٕ و ْةبووٕ ئافشَيٓةس و صيٓذووبووْةوة ، ٖةسوةٖا ْاتواْى يةدةسةوةى ئايني 
ػتةنإ بٓاطى ، ضوْهة ثَيياْوواية نة ٖةسضى ٖةية باطهشاوة و ٖيض ػتَيهيؽ ْةَاوة تا 

ياطاى بؤ داْةْشابَيت ، ٖةَوو ئةَاْةؾ وا دةنةٕ نة ئايني يةْاو َشؤظةناْذا الواص بَيت و بة 
بابةتَيهى ْا صاْظتى ية قةَيِ بذسَيت ، ئةواْةى خؤيإ دةنةْة طةسداسى ئايني دةَيَئ ٖةسضى 
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صاْظتة يةالى ئَيُة ٖةية ، بةاَلّ ديظاْةوة صاْظتيؽ طٓووسى بؤ داْةْشاوة و بةسدةواّ بة 
داَٖيٓاْى تاصةتش خؤى طةسقاَيهشدووة ، نةواتة طةس صاْظت طٓووسى ٖةبَيت ئةوا ئَيُة ْاتواْني 

                         .بطةئ بة ٖيض تاصةطةسيةى و َشؤظ ية ناسةناْيذا ية دؤخى خؤى دةوةطتَى 
                                                                   .بةاَلّ ئايني طٓووسى بؤ صاْظت داْةْاوة -- 
                                                              .ٖةَوو صاْظتَيو ْا ، بةَيهو ٖةْذَيو صاْظت -- 
                                                                                         منوْةت بؤ ئةَة ضية ؟-- 
ئةو ناتة ئةَةؾ . ناتَيو َشؤظ ػتَيو دسووطتذةنات ، يةواْةية يةطٓووسى ئايني دةسبضَيت -- 

بةاَلّ بؤ ئةوةى ئايني دوإ بَيت ثَيوويظتة طٓووسةناْى يةبةسدةّ ٖؤػذا . دةبَيتة درى ئايني 
بهاتةوة و خؤى بهات بة َاَيى بَى دةسواصة و ٖةَوو نةطَيو بضَيتة ْاوى و بَيتة دةسةوة ، 

َشؤظةناْيؽ بؤية صياتش ثابةْذى بٓةَا ئاييٓيةنإ دةبٔ تاوةنو ية ٖةْذَيو ناسى قَيضةوٕ 
خؤيإ بجاسَيضٕ ، ئةَةؾ ثةيووةْذى بة طياطةتةوة ْية ، بةَيهو ثةيووةْذى بة ِسةوػتةوة 

                                                                                                                . ٖةية 
ثَيويظتة َشؤظ ئاصاد بَيت ية ٖةَوو ٖضسئ و يَيهؤَييٓةوةيةنذا ، ٖةسوةٖا ٖضسيٓةناْيؼى 

ثَيويظتة يةْاو ئاييٓذا ئاصاد بَيت ، ضوْهة طٓووس داْإ يةبةساَبةس ٖضساْذٕ بؤ ػتةنإ ، ئةوا 
يةْاو . صاْني ٖةس ئةو صاْيٓة دةبَيت نة ثَيؼرت ٖةبووة و ٖضسئ و صاْيٓى تاصة بووْى ْابَيت 

ئاييٓيؼذا طٓووس داْإ بؤ ٖضسئ و ٖؤػى َشؤظ ثابةْذبووٕ بة ئايني نةَذةناتةوة و صياتش 
ثَيويظتة ئةواْةى طياطةت بة ئاييٓةوة دةنةٕ ثَيؼرت ئةوة بضأْ . بةسةو يةنةداسنشدْى دةبات 

نة ئايني ٖيض ثَيويظتيةنى بة طياطةت ْية تاوةنو طةسبهةوَيت ، ضوْهة طياطةت تةْٗا بؤ 
ئاييَٓيهة نة الواص بَيت و ْةتواَْيت َشؤظةنإ بةالى خؤيذا ثةيهَيؽ بهات ، طياطةتهشدٕ بة 

                                              .ئايني ئاطتى الواصى ئايني دةسدةخات ، ْةى بةَٖيضى ئايني 
                                                                         ئاييٓة الواصةنإ ثَيويظتيإ بة طياطةت ٖةية ؟   -- 
ئاييٓى الواص بةبَى طياطةت نةَرت ناسيطةسى يةطةس َشؤظةنإ دةْوَيَٓى ، بؤئةوةى -- 

بٓاطَيٓشَيت ئةوا ثيويظتة طياطةتى ثَيوةبهشَيت ، بةاَلّ ئةو ناتةى نة ْاطشا يةْاو َشؤظةنإ 
ثَيويظتة خؤى ية طياطةت بةدووس بطشَى ، ضوْهة ٖيض بٓةَايةنى ئايني ثةيووةْذى بة 

طياطةتةوة ْية ، طياطةتى ئةَِشؤ دياواصة ية طياطةتى طبةى ، بةاَلّ ئاييٓى ئةَِشؤ دياواص 
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ْية ية ئاييٓى طبةى و ئايني ئةَِشؤ يإ طبةى ٖةس ئةو ئاييٓةية و ْاتواْشَيت ياطا و ِسَيظاناْى 
نةَبهشَيٓةوة يإ صياد بهشَئ ، بةاَلّ بٓةَانإ يةْاو طياطةتذا بةثَيى بةسرةوةْذى واَلت 

طةس ئايني ِساصيبَى بة طياطةت ، ئةوا ثَيويظتة بة . دةطتهاسى دةنشَئ و وةنو خؤيإ ْاََيٓٓةوة 
                                                                                                                                           . دةطتهاسيهشدْيؽ ِساصيبَى 

طٓووس داْإ واتة ٖيض ػتَيهى تش ْةَاوة تا تؤ بتواْى فهشى يَيبهةيتةوة ، ئةوةى ٖةية وتشاوة 
و ٖيض ػتَيو ْةَاوة قظةى يةطةس ْةنشابَى ، بةاَلّ بة ثَيضةواْةوة صؤس ػتى تش َاوة بضاْشَى 

                                                                                                                      .  ٖةتا يةْاو ئاييٓيؼذا ػتى تش َاوة بضاْشَيت 
طياطةت ْاتواَْى طٓووس بؤ َشؤظ دابَٓى ، ضوْهة طشوػتى ٖةَوو واَلتَيو وا دةخواصَى نة 
طياطةت و ِسؤرطاس بةيةنةوة طشَيبذات ، طةس ئةَةؾ طٓووسى بؤ دابٓشَى ، ٖةَوو واَلتَيو 

ػاسةصاى طياطةتى يةنرت دةبٔ و ية ٖةْطاوةناْى يةنرت ػاسةصا دةبٔ ، ئةَةؾ صياَْيهى طةوسةى 
يَيذةنةوَيتةوة ، بؤ ئةوةػة نة طياطةت ْابَيت ٖةَإ ئةو طياطةتةى ثَيؼووتش بَيت ، ثَيويظتة 
ِسؤر يةدواى ِسؤر طياطةمتةداس و نةطاْى طياطى بةتواْاتش دةسبهةوٕ يةثَيٓاو داٖاتووى واَلت و 
بةسرةوةْذى ٖاواَلتياْى ْاو دعاى ، ئةَةؾ ية ئاييٓذا دَيبةدَى ْانشَيت ، ضوْهة َشؤظةنإ 

ٍَ ئةوةدا ْني نة ئاييَٓيهى تش دةسبهةوَيت ، ثَيياْوواية نة ئاييٓى باػرت يةّ ئاييٓةى ئَيظتا  يةطة
                                                                                                                                                                                   .  دسووطت ْابَيت 

َشؤظى طياطى صؤسبةى نات ِسةوػتى خؤى يةدةطتذةدات ، ضوْهة طةس ئةَة ْةنات ئةوا 
   . يةواْةية صؤسبةى ناتةنإ طةسنةوتٔ بةدةطت ْةَٖيَٓى ، َشؤظة طياطيةنإ ضةْذ دؤسَيهٔ 

ئةواْةى نة يةثَيٓاو خودى خؤياْذا طياطةت دةنةٕ و طياطةتةنةيإ بؤ تايبةتية و بؤ طؼتى 
 ٍَ ْية ، ئةواْة ئةو طياطةمتةداساْةٕ نة ٖيض نات ية ِسةوػت ْضيو ْني و دوورَٓايةتيإ يةطة

                                                                                                      .ِسةوػتذا ٖةية 
 ئةواْةػى يةثَيٓاو ضيَٓيهذا ٖةوَيذةدةٕ و ضةْذ ضيَٓيهى تش وةالدةَْئ ، ئةَةؾ ٖةس 

طياطةتَيهى تايبةتية و طؼتى ْية ، ضوْهة طياطةت بؤ واَلتة بة طؼتى ْةى بؤ ضَيَٓيهى واَلت 
ٍَ ِسةوػتذا ٖةية                            . بة تايبةتى ، ئةَةؾ بة ٖةَإ ػَيوة دوورَاْيةتى يةطة

ئةواْةى نة يةثَيٓاو طؼتيذا طياطةت دةنةٕ ، بةاَلّ ية رَيشةوة بؤ تايبةتى ٖةوَيذةدةٕ ، نةواتة 
                                                                      .ئةواْة ٖةّ بَيِشةوػنت و ٖةّ دووِسووٕ 
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ئةواْةى نة طياطةت بؤ واَلت دةنةٕ و يةثَيٓاو طؼتَيتى ٖةوَيذةدةٕ و دَيظؤصٕ ، ئةواْة 
طياطةمتةداسَيهى ِسةوػت بةسصٕ ، بةاَلّ صؤسبةى ناتةنإ يةْاو بةْذخياْةدإ يإ ٖةراسٕ ، يإ 

                                    .   دةنورسَئ يإ صوو يةتاو خانةنةيإ َووى طةسيإ طجى دةبَيت 

فشووصة ٕ ضيايةنى بةسص ٖةبوو يةْاو الدَييةنةى ئَيُةدا ، ِسؤرَيو ٖةطتاّ بةسةو طةس يوتهةى 
ضيايةنة بةِسَيهةومت ، طَى ٖةْطاوّ ْا بؤ طةسةوة و يةثِش ثَييةنامن طِش بووٕ ، ْاضاس ية ػوَيٓى 

                                              .خؤّ داْيؼتِ ، يةو ػوَيٓةوة طةيشى خواس ضيايةنةّ نشد 
بيٓيِ َشؤظَيو ضةْذ ْةَاََيهى دةْاػت ، ٖةوسةناْيؽ تاو تاو دةٖاتٔ و ٖةِسةػةيةنيإ ية 
صةوى دةنشد و دةِسؤيؼنت ، ثةثوويةناْيؽ ية تشطإ خؤيإ خظتبؤوة رَيش طةاَلى داسةنإ و 
يةْاو خؤياْذا نَيؼةيإ بؤ دسووطت ببوو ، خوْضةناْيؽ ضاوةِسَيى ئةوةبووٕ نة نَيؼةنة 
نؤتاييى ثَيبَيت و بة َيواْى بضٓة اليإ ، ضوْهة صطتاْى صؤسداس َاوةيةنى صؤس يةيةنرتى 
دابِشيبووٕ و ْةيذةَٖيؼت تةْاْةت ػوَيٓى يةنرتيؽ بضأْ ، ٖةسوةٖا تةواوى طٓووسةناْى 

يةَْيوإ داخظتبووٕ ، ٖةَوو ئةَاْةؾ َاْايةنيإ دةدا بةدةطتةوة ، نة تاو تاو يةْاو ٖؤػى 
َٓذا دةْطى دةدايةوة و دةيوت ؛ ئةوةى طاَيتة بة ثريبووٕ بهات ئةوا يةطةسةجناَذا خؤػى بةو 

ثريية دةطات و ئاخ بؤ ناتى الوى ٖةَيذةنَيؼَى ، دووِسوو و دسؤصْةناْيؽ ٖةسوةٖا يوت 
بةسصةناْيؽ بة ٖةَإ ػَيوة بةو ِسؤرة دةطةٕ ، ئةواْةػى نة بةَيَيٓةناْيإ ْابةْة طةس ية 

ٖةَوو ئةَاْةؾ طؤػةيةنى ٖؤمشيإ بؤ خؤيإ داطرينشدبوو ، ْاوة . ئةَإ خشاثرتيإ يَيذَيت 
ْاوةؾ دةٖاتٓة طةس ِسَيطةّ و دميةْةناْيإ ية فهش دةبشدَةوة ، ضوْهة بَيذةْط بووٕ ية ػتة 

قَيضةوْةنإ ببؤوة تاواَْيو نة ْةدةبوو باطهشدْى خةفة بهشَيت ، ئةواْةػى ثيؼة و ناسيإ 
ببؤوة ئةَة ئةوا ببووْة نؤطح وةى ضةثةسى باخ و ْةياْذةَٖيؼت دطة ية خاوةْةنةى نةطى 
تش بَيتة ْاو باخ و بؤْى طوَية بةيبووْةنإ بهات ، يةناتَيهذا ِسؤرطاس ئةّ طوَية بةيبووْاْةى بؤ 

ٖةَوو نةطَيو ئافشاْذبووٕ ، طوَيةنإ خؤػيإ ية تانة نةطَيو بَيضاس بووٕ و ضاوةِسَيى 
صياتشيإ دةنشد بؤ ْاطني و ئاػٓابووٕ ، بةاَلّ ض ئاػٓايةتيةى ، يةناتَيذا تةواوى ضواسدةوسى 
باخ بة دِسى طرياوة و تةْاْةت ََيؼوويةيةى ْاتواَْى يةْاويذا ويضةويض بهات ، ضوْهة دةطةْة 

طةسى و تانة ثَياَلوَيهى بة بٓى طوَى دةنةوَى ، بةبَى ئةوةى ناتى َشدْى خؤى ٖاتبَى َاَيئاوايى 
                                                                                                                                                .  ثَى ية رياْى طجًَة دةنةٕ 
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يةنظاْى يةَْيوإ رٕ و ثياودا ببؤوة بَٓيؼتَيو يةْاو دةَى َشؤظةناْذا نة ْة بَٓيؼتةنة 
بةطةسدةضوو ْة دةَيؽ ية دوْى َاْذوو دةبوو ، ٖةس َشؤظة و خؤى ياطايةنى بؤ ئةّ 

يةنظاْية دادةْا ، ئةَاْةؾ يإ َشؤظة ئاييٓيةنإ بووٕ يإ ثياو َاقوَيةنإ بووٕ ، ئةّ دؤسة 
        . يةنظاْيةى ئةوإ باطيإ يَيوة دةنشد تةْٗا بةثَيى ئاسةصووة دةطتةييةناْى خؤيإ بوو 

ٍَ ثياودا ، ئةوا رْيؽ َافى خؤيةتى ببَيتة طةسؤى       .طةس رٕ ية طياطةتذا يةنظإ بَيت يةطة
  . طةس رٕ و ثياو يةنظإ بٔ ية ئاييٓيؼذا ، ئةوا رْيؽ َافى خؤيةتى ببَيتة ثَيؼةواى ئاييٓى 

                     .  ئةواْةى نة باطى يةنظاْيإ دةنشد خؤيإ ية ٖةَوو نةغ ْا يةنظاْرت بووٕ
َٖيؼتا ثَييةنامن بةتةواوةتى ْةٖاتبووْةوة طةس باسى ثَيؼووى خؤيإ ، ْاوة ْاوة فهشّ ية 

يةنظاْى َْيوإ ثَييةناْى خؤّ دةنشدةوة ، ٖةطتُذةنشد نة ثَييةنامن ية طِشبووْذا دياواصٕ ، 
 ٍَ يةنَيهيإ صياتش طِش بووة يةوى تش ، ٖةسبؤية بؤ ئةّ دؤسة يةنظاْيةى ثَييةنامن يةطة

يةنظاْى َْيوإ رٕ و ثياودا بةساوسد دةنشد ، ضوْهة رٕ و ثياويؽ يةالى َٔ ببووْة دوو قاض و 
تةْٗا بؤ ئاساَى ية يةنرت ْضيو . بةسدةواّ بةيةنةوة بووٕ ، بةاَلّ يةيةنرت دووس بووٕ 

بؤ ئةَةؾ بة ِسووْى بؤّ دةسنةوت  نة ية َْيوإ رٕ و ثياودا يةنظاْى تةْٗا بة . دةبووْةوة 
صَإ ٖةية ، بةاَلّ يةنظاْى َْيواْيإ بة نشدةوة يةرَيش طًَذا خؤى َةاَلغ داوة ، دْياى َشؤظ ئا 

بةّ ػَيوةية دسَيزةى ٖةبوو ، ٖةسضةْذة رٕ نشدةوةى طياطى باػرت بوو ية ثياو ، ضوْهة 
بِشياسةناْى رٕ ية دَيةوة بووٕ ، بةاَلّ بِشياسةناْى ثياو ية ئاسةصووةناْى دةطتةييةوة بووٕ ، 
ٖةسوةٖا ية ئاييٓذا باوةِسى رٕ باػرت بوو ية باوةِسى ثياو ضوْهة ثياو ٖةوَييذةدا ية دةسةوة 

باوةِسةنةى بؤ دعاى دةسخبات ، بةاَلّ رٕ ٖةوَييذةدا بة ػاساوةيى و دووس ية ضاوى دعاى 
باوةِسةنةى بؤ خودا دةسخبات ، َاْةوةى طياطةت و طةسنةوتٓى ػؤِسػيؽ ٖةَوو ناتَيو 

ثَيويظتى بة تواْا و ٖاْذاْةناْى ََييٓة ٖةبوو ، ضوْهة َْيشيٓةنإ بةسدةواّ تشغ و يةسصيإ 
                                                                                            . نةوتبؤوة ْاو الػةوة 

 ٍَ ٖةسبؤية رٕ وةى ئةو ََيشوويةيةى يَيٗاتوبوو ، نة باسَيهى طشاْى ٖةَيطشتبوو ، طةس يةطة
خؤيذا بةساوسدت بهشدباية ، ئةوا طَى ئةوةْذةى خؤى دةبوو ، يةوالػةوة ََيشوويةيةنى تش ٖات 
ٍَ ٖةَيطشت تا طةياْذيةوة ْاو ػاس ، يةَةػةوة  نة طةس بةٖةَإ ػاسى خؤى بوو ، باسةنةى يةطة

بؤّ دةسنةوت نة َيٗشةباْى َشؤظ ٖيض ثةيووةْذيةنى بة ئاييٓةوة ْية ، بةَيهو َيٗشةباْى 
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ٍَ و دةسووْى َشؤظةنإ خؤياْةوة ٖةية                                                              . َشؤظةنإ ثةيووةْذى بة د
ِسؤرَيهيؽ طوَيِ يَيبوو نة دايهَيو ئاَؤرطاسى َٓذاَيةنةى دةنشد و دةيووت ؛ نؤسثةنةّ ية 

ٖةَوو ناسَيهذا خؤت ية ثةسؾ و باَلوى بجاسَيضة ، ضوْهة ػتةنإ بة ثةسؾ و باَلوى ْابٔ بة 
ْة بِشياسى خشاثة و ْة بِشياسى ضانة بةطةس ٖيض نةطَيهذا َةدة تاوةنو بة ِسووْى ضانة . ٖيض 

                                                                                              .و خشاثةنإ ْةبيٓى 
           .َٓيؽ يةوناتةدا وتةيةنى دايهِ بة فهش ٖاتةوة نة دةسباسةى ضانة و خشاثة ثَييوومت 

                                                              دايهت ضى ثَيوتى دةسباسةى ضانة و خشاثة ؟-- 
طةس . دايهِ ثَيى ومت ؛ طةس ٖةَوو َشؤظَيو ثاى بوواية ئةوا دؤصةخ بةبَى بةسٖةّ دةَايةوة -- 

                .ٖةَوو َشؤظيؽ خشاخ و ْاثاى بوواية ئةوا بةٖةػتيؽ بةبَى داواناسى دةَايةوة 

فشووصة ، ئةواْةى نة ثَيياْواية تةْيا ئةوإ دةصأْ ئايني ػيبهةْةوة ئةوا يةرَيشةوةى دةسيادإ 
و َٖيؼتا َاوياْة َاطى طةيشوطةَةسةتش ببيٓٔ ، ضوْهة ئةوةى ئاييٓى ئافشاْذ و يةطةستاثاى 

صةوى باَلويهشدةوة طةوسةتشئ ٖوْةسَةْذ بوو ، تا ئَيظتاؾ طةداى مشؼاَيةنةى ٖةس دَيت ، 
ٖؤػى َشؤظيؽ ٖةس يةطةسةتاوة دَيطةيةنى ٖةبووة بؤ َيواْذاسى خودا ، بةاَلّ ْةيتواْيووة 
بةباػى بيٓاطَيت و ٖةسدةّ تشطى يَيى ٖةبووة ، ئةّ تشطةؾ وايهشدووة نة ٖةسطيض ْةتواَْى 

                                                     .بةباػى يَيى تَيبطات و بتواَْيت بٓةَاناْى ػيبهاتةوة 
ػتَيهى تشيؼى ثَيوومت ؛ نة ٖةسطيض ئاييٓضاْةنإ خؤػيإ ئةو تشطةيإ ٖةية ، ٖةسبؤية 

ٖةسوةٖا . ئةواْيؽ تةْٗا ئةوةْذة دةصأْ نة بيظتووياْة ، ئةوةػى ْةياْبيظتووة ئةوا ْايضأْ 
ثَييوومت ؛ نة ِسَيطة ْةدةّ ٖةسطيض نةطاْى ئاييٓى ئاَؤرطاسيِ بهةٕ ، ضوْهة ئةو ثَييوابوو 

ٍَ وَيشاْيِ دةبةٕ ، ئايني بؤ ئةوةى دواْى و ثريؤصى خؤى دةسخبات ئةوا  بةسةو طةَزةيى و َا
                               . ثَيويظتة ئافشةت وةى َشؤظَيهى تةواو و خاوةٕ ئةصَووٕ طةيش بهات 

ٌَ دةنةٕ و ْاػتوأْ ية ػتةنةؾ --  بؤضى َشؤظةنإ ٖةَوو ناتَيو بةدواى ػتَيهذا خؤيإ وَي
                                                                                                                                                                     تَيبطةٕ ؟   

 -- ًَٔ ئةَة ئاػتى و ئاصادية نة تؤ دةتةوَيت باطى يَيوة بهةى ، ئةواْةى بةدواى ئاػتيذا وَي
طةسةتا ْاخؤػيةنى صؤس دةضَيزٕ ، بةاَلّ ناتَيو نة ثَيى دةطةٕ ئةوا وةى ئةوة واية نة يةطةس 

صةوى ْةَابٔ و طةيؼتنب بة ٖةطاسةيةنى ْوَى ، ضوْهة ئةوناتة ئةطشيٓى ٖيض نؤيًةيةى 
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ْابيٓٔ و َاطيةناْيؽ يةطةس تةختةى نةػتيةنإ دةخًيظهَيٓة ْاو ئاوى دةسياوة و بة ئاصادى 
خؤيإ دةطةٕ ، ئةو ناتةؾ بؤ َشؤظةنإ دةسدةنةوَيت نة ِسةوػتى دةطةاَلت و ئاصادى ئافشةت 

        .                   طةوسةتشئ ثَيوةسٕ بؤ بووْى واَلتَيهى يةنظإ و طةسؤنَيهى دادثةسوةس 
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