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 طفتوطؤيةكي ذيسانة

 ثاداشتدا يةكطانو؟ئايا ئافسةت و ثياو لة خواثةزضيت و ضصا و 
 بةزِيَصاى!

وضة  كةسدووةش شايطةتةيي داوة بةة     و ئةافسةيي بةشةيَوةيةد دز   خواي ثةةزوةزدطاز ثيةاو  
يةزدووكياى ئةو شتانةي بة ثياو ضجيَسدزاوةش بة ئافسةييض ضجيَسدزاوةش لةبةزامبةةزدا ئةةو   

 ثاداشتانةي كة ثياواى بةَليَهياى ثيَ دزاوةش بةيةماى شيَوة بة ئافسةيانيض دزاوة.
 ئةطةز ضةيسي دواندنةكاني قوزِئاى بكةيو دةبيهني شؤزبةي ئايةيةكاى بة:

 .چۇئ  ۇئ   ۆئ   چ 
 .چې  ى چ 
ء  ء يةم ثياواى دةطسيَتةوةش كاييَ خواي ثةزوةزدطاز ئةادةم  يووةش ئةمةط يةم ئافسةياىيا

بةوو لةة   ليف( بؤ يةزدووكياى بةووش كةة بةسييت    وض  كسدش يةد ثيَطجازدى )يةكحةواي دز
نةخوازدني دزةختيَكش يةزدووكياى يةماى فةزمانياى ثيَ كساش كاييَكيض ضةزثيَضياى كسدش 

 خطتهةوةياى لة بةيةش .صاياى خوازدش كة بسييت بوو لة دووزى يةد جؤز ضيةزدووكيا
 : ثةزوةزدطاز دةفةزموويَ شئةم دوو ئايةية بةزِووني ئةمة دةخاية زِوو

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ 

ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئوئ  ۇئ  

 .البقسة چۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ      ی  ی   
ء خيَصانةكةت لة بةيةش  نيصتةجيَ بنبش لةيةزضي ثيَتةاى خؤشةة    طومتاى ئةي ئادةم خؤت

ء بيخؤنةوةش نصيكي ئةةم دزةختةة مةكةةوىش ئةطةةز بيخةؤى ئةةوا دةضةهة ِزيةصي          بيخؤى
دانةةةط بةةووة يؤكةةازي دووز  ئةةةم فسيو داشمكازاىش شةةةيتاى يةةةزدووكياني فسيةةو ضةةتة

ء  ء ثيَناى فةزمووى: لة بةيةشة  دابةةشى   ضصاماى داىخطتهةوةياى لة بةيةش ش ئيَنةط 
 شةوي دةبيَتة يا ماوةيةكي ديازي كساو يةنديَكتاى دةبو بة دوذمين يةنديَكتاىش لةناوثاط

 بووني يةمووياى.شويَين نيصتةجيَ



كسدةوة دةبيةهني يةةموو دواندنةةكاني خةواي     زِوون وةد لة بةشةكاني زِابسدووط ئةمةماى
(ياى ثيَوةيةش الف اإلثينيوشةكاى يةمووياى )ء حةوا بةيةكةوةيةش  ئادةم ثةزوةزدطاز لةطةلَ

( ....يتدش ەئ    ( و )ائ  ( و )ى( و )ې  ( و)ۅ  ( و )ۋ  ( و )ۈ  )
خوازدنة قةدةغةكة بؤ يةزدووكياى بووش كاييَكيض ضةزثيَضياى كسدش دووبازة يةةزدووكياى  

 بةيةكةوة ضصاكةياى وةزطست.
بوونياى لة ضصاو ثاداش ش لة ثيَطةجازدى )يةةكليف(ي شةةزبي بةا     يةز لةبازةي وةد يةد 

 ضةيسي ئةم دةقانةي خوازةوةط بكةيو:
 يةكةم/

ًِ ُأوِّ سََلنََة َقاَلِت يَا زَسُولَ اللَّهِ َلا َأِسنَعُ اللَّهَ ذََكسَ اليِّشَاءَ} ًِ وََلدِ ُأوِّ سََلنََة عَ ًِ زَجٍُل مِ فِي  عَ
ًِ    اِلهِِجسَةِ َفَأِىزَلَ اللَّ ًِ ذََكٍس َأِو ُأِىجَىى ََِعُُىُكِه مِى هُ تَعَاَلى َأىِّي َلا ُأضِيعُ عَنَلَ عَامٍِل مِِيُكِه مِ

 امضةلةمة خوا ليَي زِاشي بيَش ئةويض لةة   ام واية: لة يةكيَ لة ثياوةكاني كوزِي (1){ََِعٍض
ضةي  خةواي ثةةزوةزدطاز با   نابيطةتني  ضةلةمةوةش دةَليَ: طومت: ئةي ثيَغةمبةزي خةوا  

كسدنداش بةم يؤيةةوة خةواي ثةةزوةزدطاز ئةةو ئايةيةةي      ئافسةياى بكات لة مةضةلةي كؤض
ًِ }دابةشاند كة دةفةزموويَ:  ًِ ذََكٍس َأِو ُأِىجَى ََِعُُُكِه مِ َأىِّي َلا ُأضِيعُ عَنَلَ عَامٍِل مِِيُكِه مِ

ئةافسةتش  واية: مو كازي ييض يةةكيَك لةة ئيَةوة بةة شايةة نةادةم   ثيةاو بةيَ            {ََِعٍض
 يةنديَكتاى لة يةنديَكتانو.

 دووةم/
و لة يةماى ثسضيازدا خواي ثةزوةزدطاز ئةو  لة طيَسِانةوةيةكي ديكةدا نصيك لةم طيَسِانةوةية

 ئايةية دادةبةشيَينَ كة دةفةزموويَ:
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  چ 

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   

ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  
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 چ﮽  ﮾  ﮿  ﯀    ﮶  ﮷  ﮸        ﮹  ﮺  ﮻  ﮼ 

 .األحزاب
ء ثياواى يةَلةدةدا   لة ئافسةياىبة يةكطاني  ( ضيفةت01)ئايةيةدا خواي ثةوزةزدطاز لةم 

 بةم شيَوةية:
 ء ئافسةياى. (ش مطوَلناناى لة ثياواىڻ  ۀ) -(0
 ء ئافسةياى. ئيناندازاى لة ثياواى (شۀ  ہ) -(2
 ئافسةياى.ء  شةونويَر ئةجنامدةزاى لة ثياواى (شہ  ہ) -(3
 ء ئافسةياى. زِاضتطؤياى لة ثياواى (شہ  ھ) -(4
 ء ئافسةياى. ئازامطساى لة ثياواى (شھ   ھ) -(5
 ء ئافسةياى. لة ثياواى لة خوايسس و ثازيَصكازاى (شھ  ے) -(6
   ء ئافسةياى. و بةخصةزاى لة ثياواى خيَسكةز (شے   ۓ) -(7
 ئافسةياى.ء  (ش زِؤذووطساى لة ثياواىۓ  ﮲  ) -(8
ء  (ش داويَةةين خةةؤ ثةةازيَصاى لةةة ثيةةاواى   ﮳   ﮴  ﮵  ) -(9

 ئافسةياى.
 و يادي خواكةزاى لة ثيةاواى  شيكس (ش﮶  ﮷  ﮸        ﮹) -(01

 ء ئافسةياى.
خةةةواي ثةةةةزوةزدطاز   {﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ }:  هحةةةا دةفةةةةزموويَ يئ

 ء ثاداشتيَكي طةوزةي بؤ ئامادة كسدووى. ليَخؤشبووى
دووبازة ضةيس دةكةيو خواي ثةزوةزدطاز يةيض يةةاوازدنيَكي نةةكسدووة لةةنيَواى     كةواية: 
 ء ثياواى يةم لةو ثةزضتصانةدا كة ييَهاونيش يةم لة ثاداشتةكةشدا. ئافسةياى

 
 ضيَيةم/



خواي ثةزوةزدطاز باضي ئةوة دةكات كةَي لةة ي ئةةو بةِزَيصيسيهةةش ثيةاو يةاى ئةافسةت؟        
ش بةزِيَصيسيهتاى لةة ي خةوا   احلجسات چڌ  ڌژ  ڇ    ڍ  ڍ    چدةفةزموويَ: 

و ثازَيصكةازيسىش نةة ثيةاو نةة ئةافسةتش نةة يةةذاز نةة          ئةوانةى لةيةموواى بة يةةقوا يةس  
بةَلكو ثازيَصكةازيسش بةيةةقوايسش لةخوايسضةئش ئةوانةة بةةزِيَصيسيهنيش      دةوَلةمةندش ....يتدش 

 ء ميَ بووى!! نيَس بووىكةواية: يةقوا لة ي خواي ثةزوةزدطاز ثيَوةزة نةد 
 دةكةى. لةبازةي ئةوانةي كة ضةزثيَضي خواو ثيَغةمبةزةكةي 

 
 ضوازةم/

بؤ ضةزشةنصة  كسدنيةاى يةاى ضةصا      ةنةكسدوو جياواشييَكيدووبازة خواي ثةزوةزدطاز ييض 
ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  چدانياىش   ئافسةت بةيَ   ثيةاوش دةفةةزموويَ:    

پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ  

و  سِوازيَةةك نييةةة   ئةةافسةت   ثيةةاوش ئةطةةةز خةةوا ش وايةةة: بةةؤ يةةيض باألحىىزاب چڤ  
ء  ثيَغةمبةزةكةي بسِيازيَكي لةنيَوانياى دا ئةةواى خؤيةاى ضةزثصةك بكةةى لةة ئةةجنام داى      

و ثيَغةمبةزةكةةةي بكةةات ئةةةوا بةةة  يةةةز كةضةةيَك ضةزثيَضةةي خةةوانةةةدانيش بةزِاضةةيت 
 و ئاشكسا طومسِا بووة. طومسِاييةكي دياز

دةدا بؤ كازي ضادش وةكو ء ثياواى وةد يةد ياى  ضةيس دةكةيو خواي ثةزوةزدطاز ئافسةياى
يةكيض دةيانئضيَينَ لة ئةجنامداني كازي خساثش وةكو يةد ثاداشةتياى دةدايةةوةش وةكةو    

 كسدني ضيفةيي دادطةزي خواي ثةزةوةزدطازة.ةضتةض ضصاياى دةداش ئةمةط بةزجيةكي
 

 ثيَهحةم/
قةدةغةة دةكةات لةة طاَلتةة      ء ئافسةيةاى  لة ئايةييَكي ديكةدا خواي ثةةزوةزدطاز ثيةاواى  

ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ كسدى دةفةةةزموويَ: بةيةةةكئ

ش ئةةةي ئةوانةةةي باوةزِيةةاى  احلجىىسات چمث   یۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     
ي يةس نةةكاتش لةوانةيةة طاَلتةة     ء يةؤشيَك  ء يؤشيَك لةئيَوة طاَلتة بة طةل ييَهاوةش با طةل



ئافسةيانيض بةيةةماى شةيَوة بةا    و باشئ بيَ لة طاَلتة ثيَكةزش يةزوةيا  كساو شؤز ضاكئثيَ
و ضةاكئ بةو    ثيَكساوى شؤز باشئوانةية ئةو ئافسةيانةي كة طاَلتة طاَلتة بة يةكئ نةكةىش لة

 زى.الةوانةي طاَلتةك
 

 شةشةم/
دووبازة ضةيس دةكةيو دواندنةكة بؤ  ء بةيعةت داى بة ثيَغةمبةزي خوا  لةبازةي ثةمياى

چ  دطاز ييضياني ليَ بيَبةط نةةكسدووةش دةفةةزموويَ:   و خواي ثةزوةز ء ئافسةيانة ثياواى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  

ش ئةةي ثيَغةمبةةز   املنتحيىة  چڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  
( ئةطةز باوةزِدازاني ئافسةت يايهة  ت بؤ )   ئةوةي بةيعةي  ثيَ بدةى لةضةةز ئةةوةي

نةدةىش دشي نةكةىش شيها نةكةىش مهداَلةةكانياى   ض شيَوةيةد ياوبةط بؤ خوا بسِيازكة بةيي
 لةناو نةبةىش بويتاى نةكةىش ضةزثيَضي  نةكةى لة كازي ضاكةش يؤط بةيعةيةكةياى وةزطسة

اضةيت خةوا ليَخؤشةبووش    ش بةزِخؤشبوونيصياى بؤ بكة لة يةةى خةواي طةةوزةوة   و داواي ليَ
 ميًسةبانة.

 
 حةويةم/

ء ئافسةيةاى ئاطةاداز دةكايةةوةش كةة      لةبازةي زِوانيين حةزامةوة خواي ثةزوةزدطاز ثياواى
ز ئةوةي شيايس ثياو ضيَر لةة  خؤياى دووز بطسىش بةام ضةزةيا ثياواى ئاطاداز دةكايةوةش لةبة

 ةزموويَ:كسدني ئافسةت دةبيينَش نةد بة ثيَضةوانةوةش دةفضةيس
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  چ 

 .اليوز چک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    ىئ   
بة ئيناندازاني ثياو بَليَ ضاوي خؤياى داخبةى لة ئاضةيت زِوانةيين حةةزامش داويَةين خؤيةاى      

و شةازةشاية   و باشئةش بيَطومةاى خةواي ثةةزوةزدطاز شانةا     بجازيَصىش ئةمة بؤ ئةواى ضاكئ



بةوةي ئيَوة ئةجنامي دةدةىش بةيةماى شيَوة بةة ئافسةيةاني ئينانةدازيض بَلةيَ ضةاوةكاني      
 خؤياى داخبةى لة ئاضيت زِوانيين حةزامش داويَين خؤشياى بجازيَصى.

 ضةيسكةى بةزِيَصاى!
داخطة   ء ضةز دووبازة ليَسةط خواي ثةزوةزدطاز فةزماى بة باوةزِدازاى دةكات بة خؤ داى

لة ئاضيت زِوانيين حةزام بؤ زِةطةةشي بةزامبةةزش يةيض يةااوازدنيَكيض ناكةات لةةنيَواى       
 انة.يء ثياواىش قةدةغة كسدنةكة بؤ يةزدووك ئافسةياى
 يةشتةم/
ؤ يةز كةضيَك يا يةكليفي شةزبي بكةويَتة ضةزش ضةيس عةيدا ضيَ مةزمجاى يةى بلة شةزي

 انيضو مةيَش ضةيَ مةزجةةك    واى زِةطةشي نيَسدةكةيو لةمةشدا ييض جياواشييةد نيية لةنيَ
 بسيتني لة:

 ئيطالم بووى. -أ
 باقلَ بووى. -ب
 باَلغ بووى. -ج

يةز كةضيَ ئةو ضيَ مةزجةي ليَ بيَتة جيَ ئةوا ثيَطجازدى )يةكليف(ي شةزبي دةكةويَتةة  
ضةزش واية: بةزثسضياز دةبيَ بةزامبةز يةز شتيَك كة خواي ثةزوةزدطاز فةةزماني كةسدووة   

كةويهةةوة لةة يةةز شةتيَكيض كةة خةواي       انيش وة بةزثسضةياز دةبةيَ بةة دووز   بة ئةجنامد
ء يةةم ئافسةيةاى بةيَ     ثةزوةزدطاز فةزماني كسدووة بة قةدةغة كسدنيش ليَسةط يةم ثياواى

ء بةيةكطةاني ئةطةةةز ئةةو ضةةيَ مةزجةةياى لةيَ بيَتةةة جةيَ بةزثسضةةيازيَتيةكة       جيةاواشي 
 دةيانطسيَتةوة.

و طونايانة بكةيو كة ضصاكةياى بسيتيية لة دةزكسدني )حةددي( شةزبيش ئةطةز ضةيسي ئة
ء ئافسةياني وةد  وةد دشيش شيهاش بويتاىش خواي ثةزوةزدطاز بةو ثةزِي دادطةزييةوة ثياواى

و يةزيةكةياى لة طوناييَك لةو طونايانة ييَوةطَليَو ئةوا حةددةكةةياى   يةد يةذماز كسدووة
بةبيَ زِةضاو كسدني ئةوةي ئاخؤ ئةو كةضة نيَسة يةاى مةيَش ثيةاوة    بةضةز جيَبةجيَ دةكسيَش 

 ياى ئافسةت!!
 ضصاي دشي كسدى:



ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ خةةواي ثةةةزوةزدطاز دةفةةةزموويَ:  

و ئافسةياني دشش ئةطةةز   ش ثياواني دشاملائدة چٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  
ياى بربِدزيَ لة يؤَلةي ئةو دشية وا كسدوويانةةش  دشيةكةياى لةضةز ضاغ بوويةوةش دةبيَ دةضت

 ء كازبةجيَية. اتخواي ثةزوةزدطاز خاوةى دةضةَل
لة ئايةيةكةدا ثياواى ثيَصي ئافسةياى خساوىش لةبةز ئةوةي دشي كسدى كازيَكة ثياواى شيةايس  

ء  بكةات م يةةز يةةكيَكياى ثةةنا بةةخوا دشي     دةيوانو ئةجنامي بدةىش نةد ئافسةياىش بةا
ةكةي لةضةز ضاغ بيَتةوةش ئةوا خواي ثةزوةزدطاز دةض  بسِيهةوةي بؤ داناوىش لةمةشدا يدش

 ء ثياو ييض جياواشييةد لةنيَوانياندا نةكساوة. ئافسةت
ليَسة لةوانةية ثسضيازيَك بكسيَ ئايا ئةم ضصاية بؤ كةضيَكي دش شؤز طةوزة نيية كة دةضةيت  

 بربِيَتةوة؟
ةو بابةية نييةش بةام بةكوزيي دةَليَني: ليَسةدا دوو ش  يةةى  يةزضةندة ئةم كتيَبة شويَين ئ

 ثيَويطتة ئاطادازي بنيش يةكةم يةز كةضيَك لةضةةز دشي كةسدى دةضةتطك بكةسيَ دةضةيت     
و بة شةاييَدش دووةم: دةَلةيَني    دشييةكةي لةضةز ضاغ نةكايةوة بةبةَلطة نابسِدزيَتةوة دادوةز

يَدا نييةش لةبةز ئةوةي ئةو كةضةي كة دشيةكةي ليَ نةخيَس ئةو ضصاية ييض نادادطةزيةكي ي
و لةوانةيةة خيَصانةكةةي    ء مةالَ ثيَكةةوة نانةة    كساوة ضةنديو ضاَلة خةزيكي ئازةقة زِشة  

ء نةيانيبَ ئةوةندة ثازة ياى ئةوةندة شيَةسِة بةيَش يةاى لةوانةيةة كةابسا بةدزيَةرايي        يةيانيبَ
و بة شةمحةت كسِيوةش كابساي دشيةض   قةزش يةمةني خؤي كاضيب كسدووة يا ضةيازةيةكي بة

ديَ بة ئاضاني ماَلةكة ياى شيَسِةكة ياى ضةيازةكةي ليَ دةدشيَش بةزِاضيت ئةةوة ضةتةميَكي   
ء دشيةين ماَلةكةةياىش    يةكحاز طةوزةيةش يؤ خيَصانيَك يةناضة ضازدة بكةي  بةيؤي بةسِيو 

دشي بوونة يةزطيص بة شيهةداني   ء فيَسي ثاشاى بة ئةشمووى ضةمليَهساوة ئةوانةي دشي دةكةى
كسدى واش لةدشي كسدى ناييَهوش يةز جازيَك بةزبدزيَو دةض  دةكةنةوة بةدشي كسدىش بةةام  

ء نايوانيَ دشي بكاتش خؤ ئةطةةز بةيةةد دةضة  دشي     كة دةضيت بسِا ئيئ ثةكي دةكةويَ
حاَلةييَكة كة  ء جازي دووةم بطكيَ ئةوا دةضتةكةي يسيصي دةبسِيَش يةبعةى ئةمة لة بكات

ء ذيانياى فةزايةةم كسابةيَش نةةد ثيةاو دايةايي       خةَلكي لة يةى حوكنسِانانةوة ييَس كسابو
 ئةوةي نةبيَ دايبييةد ياى قويو شكيَك بؤ مهداَلةكةي بكسِيَ!!



 
  
 


