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لئابقلا 7

 ".لئابقلا ' نمؤي 1 GOD
 7نم نأ امئاد ناك .ةيرشبلل ليوطلا ىدملا ىلع ةيؤر ةروصلا " 1 GOD

هذه ريمدت وه ةملوعلا .تاجهللا نم ديدعلاو ةيسيئرلا تاغللا  7عم لئابقلا
.هللا  1ةداضملا ةملوعلا لعجي امم ،ةيؤرلا

تاظفاحم  7يف نوشيعي نيذلا سانلا ةروصلا "  1GODيه لئابقلا 7

!لئوم عم مائو يف شيعلا  Shiresنم ديدعلاو
.نيرخآلا نم ةكرشلا ىعستو ،يعامتجالا نوكتل تقلخ رشبلا 1 GOD

.ةلئاع سيسأت ،ةكراشملل ،ةقفرلا ،فعاضتتو هليمزل رخآلا نع ثحبلا يه و HE
عمتجملا :ىرخأ تالئاع عمو ةرسألا ليمت مهب ةصاخلا نيقباسلا عم ةديدج ةلئاع كيرشت
 ).يزيلكنإ ناصح ( ةيحلا
!ةليبقلا تحبصأ مامضنا ةرواجملا تاعمتجملا
 (HE، SHE،ةرسألا ةدحو ةايحلل ةيلبقلا فلأتتو .نايدراجلا مداخ ةقيرطلا يه ةيلبقلا ةشيعملا
ةيلوؤسملا )يريش( عمتجملا ءانبل مضنت ةيرسأ تادحو  ..) .ةفيلألا تاناويحلاو لافطألا
.عيمجلل ماعلا حلاصلا قيقحتل يعسلال ةيقالخألا ةهازنلاو ةيعامتجالا

نم )ءابطألاو نيملعملاو تاهمألاو ءابآلا( كرتشم دهج وه ةرسألا ةيبرتو حبصت
يتلا ناكسإلا ةيدوقنعلا ةعامجلا تاراجيالا يف مهرسأ شيعت . HE، SHE،ةعامجلا
دحلا( ' ، ' WMWتافعاضم ىلع نولمعي نيذلا لامعلا يه SHEو يلاعم !يريش اهمدقي
.عمتجملا ةحص مدختستو يعمتجملا ميلعت روضح ةلئاع ) .ةيعوبسألا روجألل ىندألا

ةفرعملا ةيرارمتساو ديلاقتلاو ثارتلاو نسلا رابكو تاجهللا نومرتحي مهنأ
اوتوصي .ةعامجلا قوقح لباقم يف لابقتساو ةيدلبلا تابجاو لعفت يهو وه .ةسرامملاو
اناجم سفنلا طبضل قرحلا يف نودقتعي مهو .نوعوطتي .واستم ليثمتب ناجل
ةعتم عيضاوم مازتلالاو ءاقللا روضح  FUNDAYىلع SHEو يلاعم .عمتجملا ةحصو
بها نوناقلا مدختست اهنأ .ديدجلا رصعلا تقولا ةرادإ مادختسا SHEو يلاعم .موي
.ليلدك وتسفيناملا

مكحلا
 2ةقبطلا معد ءايصوألا مداخ !مكحلا ةجاحب لئابقلا
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ةيسايسلا :" Oratorium ".تاعطاقملاو" عمج " :ةيلحملا  2،ةقبطلا يه ةيحورلا .ةيسايسلاو ةيحورلاو مكحلا
 ".ناملرب ":تاعطاقملاو" يزيلكنإ ناصح ةيلحملا  2،ةقبطلا يه

.ليثمتلا )يه وه( يواسي باختنا لالخ نم مكحلا يتأيو
)تاراهملا قيرط نع( ةنج لصافلا باختنا ةاواسملا نيلثمم ليكشت

.ةلداع ةبختنم ةنجل لبق نم مكحلا !نايغطلا يه  1ةبسنب ةدايقلا .تايلوؤسملا

 7 SHEو  7 HEنم ةبختنم ةنجل اهيدل عمجت  HE & SHE.نم واستم ليثمتب ةنجل
نيذلا 7SHEو ةداعس  7نم ةبختنم ةنجل اهيدل Oratoriumو  ".نالك " نولكشي نيذلا
نيراشتسملا  (1 HE، 1 SHE) +ةبختنملا 2و رياش ةنجل  " Orackle ".نولكشي
هذه  35 SHE.وو  35باختنا نم ناملربلا نوكتي  ".سلجم " نولكشي نيذلا
.ةموكحلا ليكشتل  7 HE & SHE 7بختنملا مث نيبختنملا

دعاوق دنتست .دعاوقلا هذه ضرفت و دعاوقلا لعجي مكحلا .ةلءاسملا جاتحي مكحلا
ماكحألا نم ةقيقحلا يديأ دعاوق ذافنإ ددحي .ةيقالخألا ةوقلاو ةيعامتجالا ةلادعلا
!ةلادعلا ءاطعإل لداعلا ضيوعتلاو ليهأتلا ةداعإل مدختست ةيمازلإلا

ىلع ءاقبلاو لمعلل عمتجمل يساسأ رمأ ةلادعلا .ناسنإلا ةجاح !! BASICو ةلادعلا
عم ةلادعلا أدبي .ةلادعلاو حيحصتو "ةقيقحلا" ءاشنإل لدعلا اهيدل .ةايحلا ديق
.عفترت "لدعلا" يذلا ساسألا وه طقف يرجي '.طقف' نوكي نأ ىلإ جاتحت "YOU".
نيذلا نيملاظلا موقلا كانه نأ وه عقاولا .ةيلاثم لدعلا لابقتساو طقف يرجي
.لدعلاو ةلازإل بجاو )ةماع( يقالخألا ةيندملا هيدل صخش لك .لدعلاو نوقلخي
:ةليبق

:ةغل :ةظفاحملا

، 7لئابقلا : 7ىلإ ىدأ امم ،يهلإلا وه 7

ةيبرعلا

،تاغل ، 7رياش نم ديدعلا ،تاظفاحم

ايقيرفأ

يقيرفألا

تاظفاحملا عيمج .تاجهللا نم ديدعلاو

ةينابسألا نوزامألا نوزامألا
يكيرمأ
يكيرمأ اكيرمأ
ةيبوروأ
ابوروأ
ةيناملأ

.ةطلتخم تالالس نم ديدعلاو

يفسويلا ايلوغنم ةيلوغنملا

)يرصنعلا ةهازنلا( تاقابس  3 + 1لزنم

ةيسينودنألا

ايسونايقوأ

ايسونايقوأ

ةيدنهلا Persindian Persindia
.انيلإ مضنا .نايدراجلا مداخ ةقيرطلا يه ةشيعملا عمتجملا ةيلبقلا

 7Provinces:سسؤت لئابق  7مكحلا قيبطتل
ةياهنلا
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