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 هاوكاري كردني يةكرت
 نةيةويستيةكي مرؤظاَيكؤمةَلطادا ث دنانيلة بونيا

ئيطالم لةثَيهاو مسؤظء زَيكخطتين ذياىء نةيَيشتين خساثة ياتووة، دةيةوَى بةزدةوام مسؤظايةتي بةزةو زَيي ضاكةو 
خواي طةوزة دةفةزموَي: . ةوةقوزئان ىةزوانط ةل موضَمماى مسؤظى ؤب ةكاز تسيوةوزةط ئةمةيازيكازي ببات، ضونكة 

 .2املائدة: (اِلعٔكَابٔ شَدٍٔدُ اللَّىَ إِنَّ اللَّىَ ًَاتَّكٌُا ًَاِلعُدًَِانِ اِلإِثِهِ عَلَى تَعَاًَنٌُا ًَلَا ًَالتَِّكٌَى اِلبٔرِّ عَلَى ًَتَعَاًَنٌُا)
ؤزو ياوكاز بو بؤ بةزجةضتةكسدني ضاكةء وةالناني خساثيةكاى، يةضت دةكةوَى يةموواى خةخم كؤمةَلطة بةوة ثَيش

ًَاِلنُؤِمٔنٌُنَ ) :زمووَيتةفةد ةوزةخواي ط ش دَلطؤشية بةزامبةز خةَلكء خاك.يةمي ،كسدى بةو بةزثسضيازَيتية يةم ديهدازية
نِوٌَِنَ عَنِ اِلنُنِكَرِ ًٍَُكَٔنٌُنَ الصَّلَاةَ ًٍَُؤِتٌُنَ الزَّكَاةَ ًٍَُطَٔعٌُنَ اللَّىَ ًَرَسٌُلَىُ أًُلَئٔكَ ًَاِلنُؤِمٔنَاتُ بَعِضُوُهِ أًَِلََٔاءُ بَعِضٍ ٍَِأمُرًُنَ بٔاِلنَعِرًُفٔ ًٍََ

 .17التوبة:  (سَََرِحَنُوُهُ اللَّىُ إِنَّ اللَّىَ عَزٍِزْ حَكَٔهْ
مُنِكَرّا فَِلَُغََِّرِيُ بََٔدٔئ، فَإِنِ لَهِ ٍَشِتَطٔعِ فَبٔلٔشَانٔىٔ، فَإِنِ لَهِ  مَنِ رَأَى مٔنِكُهِيةزوةيا ثَيغةمبةز )دزودى خواي لةضةز بَيت( دةفةزموَيت: )

ىء نةيامةتي لةضةز خةَلكء بؤية طؤِزيين خساثةكاني ناو كؤمةَلطةء الداني شيا(. ٍَشِتَطٔعِ فَبٔكَِلبٔىٔ، ًَذَلٔكَ أَضِعَفُ اِلإِميَانِ
ةيادازة لة ي زاضيتء زَي ضاكةكاى بةشَيكة لة ئيماى، وة زةوشتَيكي ببووى لةضةزخطتين باشيةكاىء ثيشاندانياوكاز

اِلإِميَانُ بٔضِعْ ًَسَبِعٌُنَ أًَِ بٔضِعْ ًَسٔتٌُّنَ شُعِبَةّ، فَأَِفضَلُوَا )ثَيغةمبةز )دزودي خواي لةضةز بَيت( دةفةزموَيت:  ذياني يةز يةكَيكماى.
 وتووتسي بكةيوةثَيشك ئةزكة جوانرتو ةانوموةي موَلكي َلطةةكؤم(. ا إِمَاطَةُ اِلأَذَى عَنِ الطَّرٍِلِقٌَِلُ: لَا إِلَىَ إِلَّا اللَّىُ، ًَأَدِنَاهَ

ء يةضت كسدى بة بةزثسضيازَييت ةدزوضتكسدني متمان تىءةكاىء بسايةتاك لَيك نصيك كسدنةوةى يؤشيازيء ةزَيىل
 ويردانيء ئيماني.

ة نةدةيو، خيانةت لة خواو خةَلك نةكةيو، طةندةَليء كازي نابةجَى يةبووني ئةو يةضت وا دةكات مسؤظ يةوَلي خساث
ئةجنام نةدةيو، خواي طةوزة لة زَيطةي قوزئاى شؤز بةزؤني دذايةتي ئةو كازة نةشياوانة دةكات، يةزوةك دةفةزموَيت: 

ًَمَا كَانَ رَبٓك لَُٔوِلٔك اِلكُرَى بٔظُِلهٍ ًَأَهِلوَا ). وة دةفةزموَي: 11القصص:  (اِلنُِفشٔدٍٔنَ ٍُحٔبُّ لَا اللَّىَ إِنَّ اِلأَرِضِ فُٔ اِلفَشَادَ تَبِغِ ًَلَا)
ثيشةو وةشيفةء  لةبوازيكةواتة يةز يةكَيك لة ئَيمة ض لةضةز ئاضيت تاك ياى كؤمةَلطة ياى . 771( يود:مُصِلٔحٌُنَ

بَيوةفاية بةزامبةز كياىء  َيهةطةياند، تاواىءبةجواني بةجشاني ئةمانةتي ضةز دةوَلةتدازي كازَيكي نةشياوي ئةجنامداء
يؤكازي ضةزةكي فةضادو طةندةَلي لةيةز وَلاتء دامء دةشطايةك، بووني كةضي نةشياوة لة شوَيين شياو، كة  كؤمةَلطة.

ييض مةزجي مةضئوليةتياى تَيدا نيةء، نة ئاضيت يؤشيازيء نة ئيهتيماي نيشتمانيء نة دةضت ثاكيء نة دَلطؤشيء نة 
 .وةك ثَيويطتةخوا تسضانياى  لة

بؤية كة لة ئَيطتادا حكومةت ثسؤذةي ضاكطاشي دةضت ثَيكسدووةو يةفتةي بةزةنطازبوونةوةي طةندةَلي زاطةياندووة، 
يةنطاوَيكي دَلخؤشكةزة، ييودازيو بةزدةوام بَيت لةضةز ئةو يةنطاوةو يةوَلي ضاكطاشيء ثاكطاشي تةواو بداتء دشيء 

ووىء ياضا ضةزوةزي نةيَيمَيت، وة لَيجَيضيهةوةو بةدواداض ساث بةكازيَيهاني ثؤضتء ثازةي ميممةتيء خزؤتنيء طةندةَل
لة ثسؤضةي ضاكطاشيء نةيَيشتين  ،وة دةبَى خةَلكيش يةضت بة بةزثسضيازَييت بكاتء ياوكاز بَيتء ةبَيت.بووني ي

 خةمي لة ئيشء ثيشةدا.طةندةَليء شيادةزؤيي نةكسدى لة موَلكي طشيتء ئاوو و كازةباء كةمتةز
 اليةك بةيةموو و بكسَيت ضةيس كوشهدة ثةتايةكي وةكو ،و بكسَيت ئيدازي فةضادي لة زَيطسي ثةِزي ئةو يةتا ئةزكة

بكةيو، بةو يةنطاوة دةتوانني يةموواى ياوكازي ثَيشكةوتين كؤمةَلطةء ضةزخطتين ضاكطاشي  قةالضؤي وييةوَلبدة
 .طياني ياوكازيش لةناو كؤمةَلطة ثةزة ثَى بدةيو ءء ئةزكي ئيماني خؤمشاى ئةدا بكةيوبكةيو

( آل هُهُ اِلنُِفلٔحٌُنًََِلتَكُنِ مٔنِكُهِ أُمَّةْ ٍَدِعٌُنَ إِلَى اِلخََِرِ ًٍََِأمُرًُنَ بٔاِلنَعِرًُفٔ ًٍََنِوٌَِنَ عَنِ اِلنُنِكَرِ ًَأًُلَئٔكَ ) خواي طةوزةش دةفةزموَي:

 .401عمران: 
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