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 گندەی ئیداری و مترسی یکانی

ت  بان، درودو صه ومیھره  وره سوپاس وستایش بۆ خوای گه

  ه یت وھاوه ھل وبه ری ئیسالم وئه مبه ر پغه سه الم له وسه

 .  تایه تا ھه وتوانی ھه كان وشونكه رزه به

لرۆژگاری ئمۆدا گندەی ئیداری زۆر : ویستان خۆشه

ترسناکترە لگندەی دارایی، بکو دەتوانین بین گندەی 

تییی سیاسی و دارایی و کۆمندەئیداری ھۆکاری گ. 

 :مبستمان لگندەی ئیداری س جۆرە

‘ ┌┤ś ┌ :żÍ┬¾┌ů € ² ┌‘  € ů¦ Þ‘  ⁄ ýÍ┤¦ :  ک کبۆ پۆستو کار

دەکرت ئو کس گونجاو بت بۆ کارکی تر، ئم دیاری 

) جۆرک لگندەی ئیداری(کردن لسر بنمای نگونجاوی 

چونک ھر ئرک و پۆستک تایبتمندی خۆی ھی، قورئانی 

پیرۆز لچندین شوندا باسی کردوە لوانش چیرۆکی 
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کاتک خۆی ) سالمی خوای لسر بت(پغمبر یوسف 

دەپاوت بۆ پلی وەزیری دارایی و گنجینکان و کاروباری 

سیاستی رکخستنی ژرخانی ئابوریی بۆ سردەمی گرانی، 

 :کاتک بپاشا دەت ئاماژە بدوو مرج دەکات

 .زانایی و ئزمونداری : م  كه یه

 .ۆزی و لخواترساندەست پاکی و دس : م  دووه

ِّ َحِفيٌظ َعِليمٌ  ▬ :وەک دەفرموت
ِِ ِِ رض

َ ض
ِِ اْ َزاِِ

ََ   َ ََ َعلضِى   ♂ لَاَا اجض

لپرسراو  یت به بمکه  پم باشه: یوسف وتی:   واته ]٥٥: يوسف[

) میسر(،  م وته وی ئه ر زه کان و سامانی سه نجینه ر گه سه به

شت   بینم که خۆم ڕاده هل(رکی زانام  ڕاستی من پارزه به

 ).یپارزم چۆن ده  بپارزم و زاناشم که

مبستی ئوەی جگای متمانم و لخواترسم و : حفیظ

سوپاس بۆخودا ئزموندارم، لکاتکدا لناو کۆشکی محکمی 
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پاشادا ئافرەتک بانگی دەکات بۆ سرجی لگڵ کردن، 

فرموێ پنا دە)  سالمی خوای لسر بت( یوسف پغمبر

ِ  ▬دەگرم بخوا  َّ ََ ا َعا و تنھا رگرک لوەمدانوەی  ♂ ََ

داخوازیکی لخوا ترسان بوو، ھاوکات خوای گورە زانیاری 

و توانای پ بخشیوە لو ساتانی لبندیخاندا بوە، چ 

ئوەی وەک وەحی خوایی چ ئوەی لئنجامی تامان و 

 .بیرکردنوە ئزمونی کرد

) سالمی خوای ل بت) (موسی(لوردبونوە لچیرۆکی    

دەگین ئو راستیی ک الینی کرداری گرنگ ترە لالینی 

دوای ) شعیب(زانیاری، ئوەتا کاتک یکک لکیژەکانی 

پغمبرەوە لئاودانی ) موسی(ھاوکاری کردنیان لالین 

َداُهَما يَا ▬: ئاژەکانیان دەت ِجرضُه  لَالَتض ِِحض
ض
بَِت اسض َأ

َ
ِِ  ۖأ

ََ  َ �ض ََ ِِّن 

 ُ� َِ
َ ض
َروِّي اْ

ض
ََ ال َجرض

ض
كان  كچه  كك له یه:   واته] ٢٦: القصص [  ♂اسض َأ

ڕاستی چاكترین  به  كری ناگریت، چونكه  بۆ به  بابه: وتی
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مین و  ھزو ئه به  م پیاوه كرێ، ئه  تۆ بیگریت به  سك كه كه

 .  روون پاكه سپاك و ده ده

تنھا زانیاری بس نی لسر چۆنیتی بڕوەبردنی    

شوانیو کاروباری پیشسازی کپاپشتی توانای جستی 

ئنجام دەدرت یان توانای پالنسازی ـ بکو ئمانت پارزی 

بردەوامی مرج جا بۆ کارک بت پویستی بتوانای 

ل رجم دوو می، ئقت یان توانای عی بستج 

لسرجم بوارەکانداو لھموو ) ئمانت پارزی ودسۆزی(

 .پلو پۆستکاندا داواکراون

دەپاوت بۆ پاپشتی  ی برای )ھارون( ) یموس(بم کاتک 

باس ... خۆی لبواری بانگوازو گیاندنی پیامی خوادا 

لمرجک دەکات کپداویستی ھر کسک لپغمبران 

و توانای  ئویش رەوانبژیو زمان پاراوییان بانگخوازان، 
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رضِسلضُه  ▬کاریگری وەک دەفرموت
َ
ّى لَِسانًا فَأ َِ  ُُ ََ فض

َ
ِِ َهاُروُن ُهَو أ

َ
َوأ

بُوِن  ِّ ََ نض يُ
َ
ُُ أ ا ََ

َ
ِّ أ

ِى ِِ
ّدلُ ََ ِ َ رِدضً ا يُ :   واته]  ٣٤: القصص [  ♂ََ

  وانه ڵ من ڕه گه ویش له من، ئه  له  ھاروونی براشم زمان پاراوتره

ی پشتیوانیم ل بكات و پشتگیرم بت و  وه ، بۆ ئه بكه

ترسم بروام  ڕاستی ده من به  رم بت، چونكه ڕاستدانه به

 ن كه پنه

ستزی جک ھن ژیزی رەوانبھرەدا باس لل. 

و  قورئانی پیرۆز رنمویمان دەکات ک ئرک و برپرسیارتی  

، ھریکیان خاوەن تایبتمندی کاروبارەکان چون یک نین

خۆیتی و ھر برپرسک سرۆک، بڕوەبرە، ئیمامی 

مسومانان، کاتک خوای گورە ھر ئرککی دەخات ئستۆ 

 :پویست رەچاوی ئم دوو مرج بکات

 .پسپۆڕی لو بوارەدا : م  كه یه
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 .) کبردەوام خوازراوە(ئمانت پارزی و دسۆزی  : م  دووه

ھر برپرسک کارکی پ سپردرابت بب رەچاو کردنی 

ئو دوو مرج ئوە دەچت بازنی گندەیوە، کزۆرک 

) صلی الله علیه وسلم(و فرمودەکانی پغمبر  لئایت

لترسناکی گندەی ئیداری کردوە، بۆ دونیاو دوارۆژی  نباسیا

اسیان مرۆڤ، لچوارچوەی نیشانکانی رۆژی دوایی ب

 .لوەکراوە

 ئوەتا کاتک پرسیاری ھاتنی رۆژی دوایی دەکات لپغمبر

ئیشارەتی بۆ دەکات کقسی پ ) صلی الله علیه وسلم(

نبت و دوای تواو بوون فرموی کوا ئو کسی پرسیاری 

، ئویش دوارۆژی کرد؟ فرموی ئوە منم ئی پغمبری خوا

ھرکاتک ئمانت لدەست چوو ئوسا چاوەڕی (فرموی 
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دەست :  کابرا وتی )دوارۆژ بکری خودا چۆن لمبغی پئ

 . ھرکاتک کار بخاوەنی خۆی نسپردرا: دەچت؟ فرموی 

 –زانایانمان راڤی ئم فرمودەیان بدوو شوەی جوان کردوە 

 . کھر دوو راڤ ویستراون

┤ ⁄ ┌≈È↔ś ┌‘ ┌:  ردرا کک سپسکک بک کاررکاتھ

لئاستی ئو برپرسیارتیدا نبووە جا بھۆی خزم 

ئم  –یان برتیل یان ھرکارکی تر بت   وخزمنو

 .لنیشان گورەکانی دوا ڕۆژە کجیھان پی دەشوت

ś øżż¦  ⁄ ┌≈È↔:  ن یانبک یرمانگو فچاوەڕوانی دواڕۆژی ئ

ئو گل بکن ک کسی نشیاوی بۆ  ئو دەوت یان

دانراوە، وات چۆن ل دواڕۆژدا ھموو شتک تکدەچت ئوا 

دواڕۆژی ئو گل و دەستش تک دەچت، تنانت ئوەی 

ئمۆش دەبینین لسایی شۆڕشی عرەبی دا کاتک 
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حکومت ھبژردراوەکانیش چارەسری ئم کشییان 

و ئاسان نیالگرانوەیدا  لڕاست کردنوتوبن لرکس– 

چونک حکومتکانی پشوو دەستیان لھموویدا بووە، 

لکووە دەست پ بکین دادوەری یان بواری زانستی یان 

لسرەتاوە بکارمندک یان دوای دەست پ  –پۆلیس 

دەکات کشایستنین و پاشان زیاد دەکات ئوسا چارەسری 

گران. 

∩øÐů┌ÿ ⁄ ý⌐¸  ś øżż¦€:  دانیپوەبردندا بڕبی لندەگ

ئمش لالین  –پلو پایو ئیمتیازات و برزکردنوەدا 

برپرسوە نبدادپوەری بکو تنھا لسر بنمای 

وبرتیل دان، ئیتر   ئارەزوو بازی وسیخوڕی وماستاو چتی

دەچینوە ھمان چوارگۆشی یکم، چونک باسک تنھا 

مندو دسۆزان نیو بس، بکو باس لماف دامزراندنی کار

وئرککان کپویست بدادپروەران بوات وئارەزوو بازی 
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مرۆڤ نبت، چونک ھرکات دادپروەری پرەی سند، 

ھستکرا بستم لکراوی ئوسا لکترازان و دورکوتنوە 

 . زیاد دەکات و ڕق و کین دروست دەبت

ک مرۆڤ باوەڕی  : نزانایانی دەرونناس دەرکاتھ

 وا دەتوانبوو ئاسودە بوو ئی ھکارەکوزەی %) ١٠٠(ب

خۆی خرج بکات، بم بھر ھۆیک ئاسودەی نما ئوا 

سارد دەبتوە لکارەکی، چاالکی بکات یان نا، %) ٥٠(

بھمان شوە فرمانگ پیوەست بت بدی کارمند 

میش زۆر دەبت، ئم ل وەھست بدادپوەری بکات، برھ

ئوروپادا بدی دەکرت کاتک خاوەنی کارگیکی ناسراو 

پاداشت و سزا لکارگی ئوە  دەپرست ئایا الی ئوە یاسای

ھی ؟ ل وەمدا ووتی ئم خزانکمان الی ک چاودریان 

دەکین و ئوانیش ھاو سۆزیان بۆ کارگی نک بۆ کسکان 

 برج و بمبلمجام . 
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⌡ ∩øÐů┌ÿ ⁄ ý⌐¸  ś ┌┬│² :  وەیی ئیداری، ئندەجۆرەکانی گ ل

پیا  –کسک پۆستکی بفرست دان بۆ ھرشت بیوت 

ھدان و خۆ پ گورە کردن و خۆ پ ناسین ل ڕۆژنامو 

بب پاساوی گونجاو، ک ئم جۆرە لخراپترین  –گۆڤارەکاندا 

بت ھۆکاری سرەکی بشکانی گندەی ئیداری ک دە

لدروست بوونی کشکان و کاول بوونی ووت و پوچڵ بوونی 

 .دەست

   ی زۆربوونی فی مایندەگ م جۆرە لمی  ئرخمتو ک

بتان بردنی سامانی خکانی پاک لم بوارەدا فرمودە 

مام )  صلی الله علیه وسلم( ھی بوان چۆن پغمبر

سڵ کگتی لی توانیویی کارەکگھۆی پب ک دەکات ک

ابی (فرست بھنت، کاتک ترسناکی کارەک دەبینرت 

صلی الله ( دەفرموت پغمبری خوادا) حومیدی ساعدی

) ةبیتل ابن(بناوی ) بنی ئسد(پیاوکی ل )  علیه وسلم
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ئم : کات ھاتوە ووتی ) صدقات(دیاری کرد بۆ کۆکردنوەی 

 پغمبری خوا ،وەو ئوەش ھی خۆمو پشکشم کراوەبۆ ئ

دوای : چووە سر مینبرو فرمووی ) صلی الله علیه وسلم(

حای ئو کارمندەمان دەبت چۆن  ،و ستایشی خودا  سوپاس

بت، دەینرین بۆ کارک و ک گڕایوە دە ئوە بۆ ئوەو 

تای و ئمش بۆ من، خۆزگ لمای باوک و دایکی دابنیش

 ی کسو کند بئایا ھیچی بۆ دەھات؟ سو چاوەڕێ بوای

گیانی منی بدەستو ھر شتکی بدرتی ڕۆژی دوایی لسر 

پاشان دەستکانی برز .... ھتد... گردنی ھی دەگرت 

ئایا (فرمووی  کردەوەو ھتا بن ھنگیمان بینی و س جار

 ؟  )گیاندم

 عمر کوڕی عبدالعزیز: ت  ودهە فوراتی کوڕی مسلمدەگتو

ڕۆژک حزی ل سو بوو بم   )تی خوای ل بت حمه ڕه(

پکوە ڕۆشتین گیشت گنجک  –پارەی پ نبوو تا بیکت 
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 لیفبوو، خ وی پک سیرچنر(بگرت ) عومکی ھوس

فرمووی  –ووتم ھی گرە  –و بۆنی کرد دوای داینایوە 

و ) صلی الله علیه وسلم(م خۆ پغمبر ووت –ناموت 

ئبوبکرو عومر دیاریان ڕەت نکردۆتوە، ووتی بی بۆ 

 .ئوان دیاری بوو بم بۆ کاربدەستانیان دەبت برتیل

کل  )تی خوای ل بت حمه ڕه( عومری کوڕی عبدالعزیز

برانبر بە پارەیک کارەکانی ڕادەپڕاندو لماکیدا دوو 

یکیان بۆ کاری مای خۆی بکاری دەھنا ک  –ا ھبوون چر

بیت (بۆ چراکی تر بپارەی  –بپارەی خۆی زەیتکی دەکی 

زەیتکی دەکی بۆ کاروباری مسومانان بکاری ) المال

دەھناو بم شوە پشینانمان کارەکانیان دەکرد بۆی توانیان 

بسر ھموو جوانترین شارستانیت پشکش بکن و زابن 

 . جۆرەکانی گندەیدا

 . وه كاران پاك بكاته نده ی وگه نده گه  ووتمان له  وره خوای گه


