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!!الدين وكالم في... كالم في السياسة  

 

 البرت ناصر

2102كانون الثاني  4  

 

 ري يمكن أستقراء المراحل التي قطعتهااالشو لشعبنا والوطنية المؤثرة في الذات القومية السلبية ة لفهم واقع العواملفكري في معالجة

فكرية مناوئة تحت نوايا متعددة تصب في مجرى أيذاء تلك الذات  منظومة تشكيل كيانفي المحاوالت المتكررة في  (العوامل)  أي

المنظومة  تأثيرات من الواضح أن شعبنا يتلمسل هأن. االمبراطورية االشورية  منذ عهدالرائعة التي أستقطبت شعبنا تحت مظلة واحدة 

ال يسر أحد وتلعب  تداداً سرطانياً في جسد أمتناأم ـّفةمخل من خالل تطبيقاتها السلبية والمؤذية على واقع شعبنا االشوريالفكرية 

منها  تلقي بكل ثقلها السياسي والطائفي في محاولة حيث القومية والسياسية والدينية تصدع الجبهاتدورها المباشر والغير مباشرفي 

شرارات أولية التي تسبق اللهيب والذي أن وصل الى ل مصاحبة قرقعة هنا وقرقعة مدّوية هناك بأسلوب فوضوي طراع االفكارألص

وكل هذا  منها الرياح العاتيةودرجة االتقاد فأنه سيأتي على اليابس واالخضر كحرائق الغابات التي تستعر بفعل عوامل بيئية مشجعة 

ضرب أطنابها في صميم البنى للجهد المؤسساتي المعني بحماية األمن القومي حيث الفوضى الفكرية التي ت غياب واضح يحدث بسبب

التلفيق والتالعب المستمر ب بداللة الكذبحقائق لحيث قلب ا ي أساس تاريخيالذي ال يدعمه أ التحتية لمجتمعنا بزرع بذور االنشقاق

. مستمر ألمر ما في نفس يعقوب الهدم لزعزعة المعنويات فأن عجلة ,كان أمرها قد أفتضح  وحتى وأن بااللفاظ  

المواقع التي تتأثر بالكارثة المحدقة ويساعد على أنقاذ ما يمكن  خارطة على وضعأن رصد مصادر االفكار واتجاهات تأثيرها سيساعد 

اآلنية بين  التجاذباتف .أنقاذه قبل أن يتحول الى هشيم طائفي وسياسي يجر القضية القومية والسياسية لشعبنا الى مثواها االخير 

الظروف السياسية الحالية في العراق أدت الى ما يشبه الهستيريا السياسية في االسراع بكتم  ترعرعت في كنف التيالعوامل السلبية 

 الرائع المرتبط  مصيرياً من خالل وجودهكيان اآلشورية ذلك ال أبادةكحلقة وصل في مسلسل ( بفتح الهاء)شعبنا المضطهد  أنفاس

شعبنا ومن خالل أدامتها لفوضى وعليه فأن المنظومة الفكرية المعادية لتطلعات  آشوربأرض أجداده عراق  وصيرورته التاريخية

تمكنت من شفط العقليات ذات النهايات  ثقوباً سوداءعن أحداث شرخ في مظلتنا القومية بشكل فقد أسفر ذلك  سلبياً  طراع االفكارأص
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الربح  على اساس أخرى الالمنتمي وتارة أساس تارة على القومي االشوري  ّيم أرتباطها بكيانهاالتي تقو التي ال مستقر لها السائبة

بها الفكري وشطحاتها الالعقالنية وهي في تسيّ  والخسارة دون مراعاة للجانب االخالقي في االرتباط العضوي المصيري بالمجموعة

.هو نهاية للجزء أنما ن في غياب الكل بأتتباكى على جزء من الكل دون حساب   

والتي تكّون  المتداخلة في وجدان الشعب بعض االفكار تصنيف محاولةهو لالقومية لشعبنا  الذات أستقراء تاريخ ن الغرض منأ 

أولويتها بأحتاللها موقع الصدارة في عقل الشعب والذي من خالل هذا الموقع تتحكم في ردود أفعال شعبنا  أحقية ومناقشة,  شخصيته

الحق  علو في رؤيتنا االشورية بدون تردد الى تماماً  منحازين وفي أستقراءنا هذا نجد أنفسنا اً ديني و اً سياسي و اً قومي تجاه ما يحيط به

 "الحياد بين الحق والباطل هو أنحياز للباطل"  فكما قيل أن ولن نتمسك بالحياد لتجميل صورتنا الذي ال يعلى عليه أي حق آخر اً شوريآ

وما  نجد أنفسنا أمام خياٌر واحد فقط ألستمرار ديمومة شعبنا كوجود متالحم ال ينفصم تحت ضربات المؤثرات الخارجية أننا في هذا ,

. الوحدة القومية لشعبنا اآلشوري بعيداً عن الفكر الطائفي والديني المتطرف خيار اال وهو أكثرها  

مستخدماً الطرح الديني بصورة غير  باطلترسيخ ال اول بشتى الوسائليحأننا ننظر بعين الشفقة للبعض ممن فقد حبل الوصل مع أمته 

تحت مظلة االيهام  فصل الشعب عن تاريخه االشوري العريقمحاولة ل المسيحي ألسباب معروفة الفكر القومي بالفكر ضربفي  الئقة

سطاء في جعل القسم االكبر من ب ذه السنينعبر كل ه جزء غير صغير من هدفه تحقق بحد ذاته كفيل وقد وهذا أجدادنا العظام وثنيةب

ه لتستتب الطمأنينة في نفسعنده ا يحقق التوازن الروحي في الحنين الى تاريخ االجداد العظام بم أن يتخوف ويتردد , روحياً  , الشعب

اليمان ل الروحي تفسير حقائق التاريخ  على يد من يشرعون أقالمهم بفكر موهوم يغالط مسيحياً  في عدم تكفيره متقبالً عن وعي كامل

 لعقيدةية القومية التي هي الوجه االخر الترب اً فيثقافيالذاتي  قصورهم الجدادنا العظام حيث القراءات الخاطئة التي تعكس الصحيح

القوانين وتنظيم وادارة أسرار العلوم والفلسفة والرياضيات والهندسة ولوالها لما تعرفت البشرية على  االشورية االزلية ف الحياة

ى أسس أيمانية ومنها أنطلقت جنب الى جنب في المجتمعات والديمقراطية ووضع أسس بناء هيكل دولة والتي بمجموعها أبتدأت عل

ن تداولتها الشعوب المؤمنة على يد االشوريي ومن خاللها منها انتقلت الى المسيحيةالتي و - بداية الخليقة  -تقديسها لديانة آشور 

أعظم وأرقى حضارة بشرية في تاريخ الوجود االنساني  (البداية  –آشور ) فبنوا بأسمه في التاريخ  ( البداية  -آشور ) حملة راية هللا

  .على االرض 

) شورايا  –آها شورايا  –أشورايا  –آشور  )كل شيء الذي أبتدأ به  هللا الخالق العظيم  هكذا سمى االشوريين انفسهم على صفةف

" .في البدء كانت الكلمة والكلمة هي هللا والكلمة كانت عند هللا"وكما مذكور في الكتاب المقدس ( ... البداية  

يعتقد  أن ال بل يقرأه مغلوطاً  من ال يفقه في تاريخ اجدادهو من يستهين بأيمان شعب آشور القديمبعض من الخطأ الفادح الذي يرتكبه 

نتاج التطور  والتي هيأنما هي حضارة النتيجة  فحضارة اليوم . ية التي تتمتع بها حضارة اليوم أساسها الوثنيةاالنجازات الحضار بأن

من  أول الفكري الخالق لحضارة الخلق االولى على يد من سمّيوا بملوك الجهات االربع والذين بهم بدأت الكتابة والقراءة فآثور هو

وتدوين التاريخ في بالد آشور لم  القواميسالمعاجم وكما مثبتة في  (باالنكليزية أي المؤلف –اوثور )  ومنه جاءت لفظة كتب وقرأ

الديانة االشورية  أن. ا هائالً في كل تاريخ الشعوب الحاضرة اال في رقيمات الشعب االشوري العظيم مّ ال نوعا وال كّ  يوجد مثيالً له

قبل أن تترسخ المسيحية على يد السيد المسيح ( ع)االيمان بوالدة السيد المسيح  من خالل المسيحية كفكرة مقبولةب القديمة قد بشرت

ي القاعدة االساسية الت أذن. لرؤية الطفل الوليد ( المجوس؟؟)  بداللة المعرفة المسبقة في بالد آشور ببزوغ نجم الشرق وأرتحال( ع)

لى ثوابت تاريخية روحانية مؤمنة بالخالق العظيم وبظهور السيد ن الصحيح  كانت مبنية عأتى بها العقل االشوري الخالق بااليما

ولكون هذا االنجاز االيماني الصحيح لم يكن وثنياً لم تتوقع ملكة أنكلترا وهي تقرأ ترجمة رقيمات ملحمة  . تاريخياً  (ع)المسيح 

زيف  دث عن قصة الخليقة والطوفان بأن ينكشفحباجزائها التي تت ي الياردعالم االثار البريطاني هنر هافي حينه عندما نشر كلكامش

االستمرار  نهاء مهمة اليارد فيألبسرعة  االولى تم االيعاز وحال نشر ترجمة االجزاء,  بوثنية عهد ما قبل المسيحية االدعاء التوراتي

.اثار بالد آشور  بالعمل في أطالل نينوى  

عثور علماء التنقيبات على ألواح من  قصة الخليقة ( فريد تميمي) االشوريات الفذ نه لمن الجدير بالذكر أن من ضمن ما ذكره عالم أ

بشخوصها المعروفة في قصة الخليقة آدم وحواء واالفعى والشجرة في بالد آشور وأخرى متداولة في حضارة مايا  وأخرى في 

قصة  هي المصدر االول للفكر الروحي بداللة أقدمية تدوينالتنقيبات أثبتت بعد مقارنة االلواح الثالثة بأن بالد آشور . حضارة الصين 

.  وأنتشارها الحقا من خالل العالقات بين تلك الشعوب مع بالد آشور الخليقة  
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المنجزات االيمانية لشعب آشور  أهمال ووضعأذن فالعقل السوي بميزانه المنطقي المبني على أساس الحق واالخالق ال يتقبل فكرة 

 الروحي لالعتقاد الخاطيء بوثنية شعب آشور القديم قبل المسيحية فهذا الجرم االخالقي الذي تم ألصاقه بالتاريخ االيماني جانباً  القديم

والخطير جداً في تغيير جذري في عقلية االجيال االشورية الالحقة بعد ظهور  قبل المسيحية كان له االثر السلبيلالشوريين القدماء 

 فيو تفسير معاني الديانة الجديدة بواجباتها القومية والوطنية بسبب االنقالب الحاصل في كن من النهوضلم تتم يالمسيحية والت

بصورة غير منطقية في ظروف ال تتحمل  نوعية االفكار التي دعت بأسلوب سلمي في محيط همجي للتعامل مع االعتداء الواقع عليها

االنقالب الجديد والتغيير في فهذا !!" أحب عدوك" و " أدر له خدك االيسر, من ضربك على خدك االيمن " مفسرين بالخطأ  اللين

تجانساً مع عقلية  القوانين الجديدة لم تجد...( العين بالعين والسن بالسن)التي كانت مطبقة وفق ظروف عصرها  الحياة نوعية قوانين

مما تركت تأثيراً واضحاً في شخصية االنسان االشوري الجديد وجعلته أنساناً  على االرض ة لشعب آشورمن يضمرون الحقد والكراهي

ظهرت أجتهادات توحي بالجنة فمسالماً أكثر من الحد المقبول مما سهل وظيفة االعداء في االستمرار بأيذاء شعبنا لقرون طويلة 

بغية الحصول على موطيء قدم في الجنة  في سبيل الدين أنتحار جماعيبشكل  بث في بناء القصور في السماء التشالموعودة فجاء 

اال وهي  لتهدم ركناً أساسياً من أركان عبادة هللا على االرضالتي وصلتنا أنما أستهدفت في جانب منها  الموعودة وكأن المسيحية

.قدسية االرض نفسها والتي تمسك االشوريون القدماء بقيمها دفاعاً عن وجودهم  

وكما  –( صفة التشبيه) –آها دميا  –آدمو )  (اللفظة آشورية) ابو البشرية  آدمأذاً من وصم تاريخ اجدادنا بالوثنية لم يكن ليدرك أن  

عهد أسماً من ملوك آشور في ال 01قائمة تحوي على  قد ورد أسمه في   (...ا خلقناكم على شاكلتهنّ ا )ورد في الكتاب المقدس

في جامعة بنسلفانيا حيث عثر عليها في عمليات التنقيب التي أجرتها  محفوظةا زالت م والقائمة الخيام جداً حيث االشوري المتأخر

لكنية  اال يعني هذا شيئاً لنا ؟؟ ورود أسم آدم!! الجامعة في آثار بالد آشور والملفت للنظر أن االسم الثالث الحد الملوك كان يدعى آدم

قصة  في فقط  ورد يتخذ صاحبها أسماً  أية وثنية هذه التي!!! حيث الوثنية كما يدعي الكارهون في عصور متأخرة ملك آشوري

  ؟؟الخلق

حيث أشتراكهما بنفس  بها والتي أتت مكملة لها وليست الغية لها القديم الرتباط المسيحية شعب آشور أعادة االعتبار لعقيدة أن

بأساس جديد تفند االساس الروحي أيمانية تستحق الدراسة من قبل رجاالت الكنيسة فالمسيحية لم تأت  تعتبر مهمةااليمانية  الجذور

اال أن ما يلفت للنظر  ..من خلق هللا واليه ترجع بهيئة أخرى في حياة ثانيةفي االيمان الصحيح لالشوريين القدماء في كون البشرية 

وهو ما يثير التساؤل الى القاسم المشترك الذي موقع الصدارة في العالم القديم  ر يتبوأر قديماً قد جعلت شعب آشوأن بوجود ديانة آشو

أهمال قيم  الخاطيء في تلقينال جراء االنقالب الحاصل هذا , يهمل قيم الحياة على االرض في لحظات االختبار أن بكامله اً جعل شعب

طغى بقوة على أحاسيسه فّشل عقله في تحسس  غريب بشعور داخلي مسكوناً قد جعل شعبنا  لحساب قيم السماء الحياة على االرض

لوقاية من شر وعقوبة الخالق وبهذا المعنى تم زرع الخوف في ضمير أنساننا البسيط وقد جماليات الخالق متخذاً الدين مفهوماً ل

فهذا  .في االنقضاض على االشورية من لم يتورعوا وظيفة أنعكس هذا في الشخصية التي ترتكن الى السلم دون المواجهة مما سهل

التشبث ف , الشوري لعب دورا جوهريا عميقاً يحفر أثاره في الالوعي في ضمير االنسان ااالنقالب بسبب االجتهادات في التفسير قد 

قصور في في عقلية أنساننا المؤمن ببناء ال ترك االرض لتوفر البديل االيحائيب بحيث أن االستسهال  باالرض أصبح من الضعف

. لدى من يفضل مسيحيته على آشوريته في عدم المواجهة قد أعطت الحجة السماء  

نساننا االشوري ويعيد له التوازن الحقيقي معنوياً هائالً ال أن االشارة في المواعظ بأرتباط المسيحية بجذورها االشورية يعطي زخماً  

بفتح االبواب أمام  التاريخي هاثقلذورها تضرب في أعماق ضميره بكل جسنة ليحيله الى قوة أيمانية ( ألفين) 2111المفقود منذ 

الذي يحاول البعض قطع حبل الوصل بين ديانة آشور القديمة والمسيحية تحت ذرائع ليصحو على حاله  مسيحيته لتلتقي بآشوريته

على أستمرارية  كحقائق ناصعة والبراهينالمئات من االدلة  ي الى مستوى المنطق العقالني بعدم أنسجامها معتقوأجتهادات ال تر

يمكن المسيحية و تحت مظلةباهلل الخالق العظيم  القديم وأستمرار نفس االيمان مسيحية االيمان الروحي الصحيح لشعب آشور قبل ال

 آشوريةتعتبر لخالق الصليب فأن فكرة هللا ا بها هي وجود هللا وعالمةالمسيحية الحالية التي نؤمن  مظهرين منعلى أختصار الكالم 

الملوك االشوريين وذلك واضح في نسخة الرقيم لصالة  لصليب أنما كان من جملة ما يتقلدهوا ,لشعبنا  بداللة االسم القومي قديمة

( . فريد تميمي) التي نشرها عالم االشوريات الفذ  الثاني الملك آشور ناصر بال  
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صال وجال أجدادنا العظام في بناء  بهاالتي ستور الحياة حيث العدل والديمقراطية كانت د لمؤمنة بالخالق العظيم أن عقيدة آشور ا

لوال أختراعات وأكتشافات العلماء االشوريين لما وصلت اليه البشرية اليوم الى هذا التطور النوعي المبني ف البشرية صرح الحضارة

منهم على سبيل المثال ال الحصر مقولة الرئيس االمريكي  الدول  كبار زعماء على المنجزات االشورية بأعتراف علماء االشوريات و

لوال فضل االشوريين "رونالد ريغان في حفل ازاحة الستار عن تمثال احد العلماء االمريكان في احدى الجامعات االمريكية حيث يذكر 

..." في أختراع العجلة لما تمكنا من الوصول الى القمر  

لتكون عملية  الحق واالخالق كأرضية رصينة وصلبةعتمد منطق ي يتطلب فهماً صريحاً لتاريخ ذلك الواقع قعمل النقدي مع الواالتعا أن

س حيث أنبطاح كياننا التع حاضرناأفضل بكثير من  اً تاريخينا النقد والبناء حالة أيجابية في وضع التاريخ في خدمة الحاضر ال سيما أن

تذكير شعبنا بعظمة كيانه يكون أذن االعتماد على التاريخ في  .السعافه كي ال يلفظ أنفاسه االخيرة على سرير العناية المركزة القومي

فليس , من الضرورات القصوى في االبقاء على شعلة االمل من خالل عظمة وقائع التاريخ وليس من خالل أنهزامية وقائع الحاضر 

  به وشعبنا غارق في السلبيات من قمة رأسه الى أخمص قدميه ليكون مثاالً يحتذى االفتخار به  في حاضرنا ما يمكن

 أننا صناعة أفكارنا وتأثيرات الظروف المحيطة بنا التي تفرض أحيانا ثقلها االيحائي في جعلنا أن نفكر تحت طائل المتغيرات االقوى منا

واقع أمة آشور السياسي ليس ف  . قاذ ما يمكن أنقاذهفي قراره مجبراً وليس مخيراً ينتهي به القرار في محاولة أن وهنا يكون االنسان

الكفاحية التي ذاق فيها ضمن مسيرته في العراق  من ظروف حياتية في أفضل حاالته بل من أتعس ما مرت على شعبنا االشوري

رهم وقبائلهم الويالت وعذاب العيش وسط من يتحين االنقضاض عليه السباب معروفة لجميع االشوريين بمختلف طوائفهم وعشائ

على وجودنا نرى أن العكس يحدث تماماً والكل  ة وبدال من أيجاد حل ومخرج للحفاظوعوائلهم واجدادهم وابائهم نزوالً لالجيال الحالي

 المنطق العقالنيمن خروج وتجاوز على ال يعرف السر خلف كل ما يجري  في وجه صاحبه مندهشاً  مستغرباً في حيرة من أمره ينظر 

المساهمة به حيث أننا أصبحنا أعداء أنفسنا ( شرف) لنا مع االسف ,  كشعب حيث أن ما يحدث لنا  في التعامل مع قضيتنا المصيرية

. نساهم مع االعداء في سرعة أنجاز مخططات اعدائنا  

والحفاظ على  في العراق ةالسياسي حقوقناأن تسليطنا الضوء على الموضوع الديني والسياسي معاً الرتباط الموضوعين بمسألة 

جعل جيل اليوم يستلم االمانة من ب وجودنا القومي وذلك من خالل زرع بذور االيمان الصحيح في النضال من أجل قيم الحياة واالرض

ها في عقر دار حيث يبدو أن أجيال المستقبل سوف لن تر النور الجيل السابق ليديم فعاليات المطالبة بحقوقنا والنضال من أجلها

الرسالة التي ستستلمها ستكون مشوهة حيث ستكون القضية االشورية قد دفنت حياً في زمننا هذا ف أحتاللها قد تم وارضها التاريخية

!!!بمختلف الوسائل والطرق المتاحة بطعنات الغدر والخيانة ونحن نشارك في أغتيالها  

للتحول الحاصل في حياة شعبنا نتيجة الهجرة  هو ةالسياس عن الشباب القسم االعظم من جيل عزوف سبابأل من المؤشرات الحالية

القسرية الى دول الغرب المسيحي حيث بوابة الملذات مشرعة لكل من يريد تعويض الحرمان االجتماعي الذي يعانيه شعبنا في البالد 

والتواصل  الرقص وحفالت الفرفشة ملؤهاى طاغية العربية وهكذا يتسم طابع الحياة عند فئة المراهقين والشباب من أبناء شعبنا بفوض

يتخذ  بدينه بقوة مؤمن مواجهة جيل وفي أثناء هذه الفوضى ما زلنا نجد أننا في...بعيداً عن هموم السياسة في المقاهي االجتماعي

 في السياسية حقوقه قضية في يتناقش ان يريد وال سياسة كلمة سماع يستسيغ ال وفي نفس الوقت الدين بالخطأ شعاراً قوميا له

!!! العراق  

أننا بحاجة الى العناية بهذه االجيال .. أنه لمن الجدير بالمالحظة أن المؤسسة الدينية لها ثقلها وتأثيرها الواضح في طريقة تفكير شعبنا

وجودها القومي الصحيح جنباً الى قومياً بنفس النفس الديني الذي يبدو أنه يسلب الذات القومية ليحيلها الى ذات دينية غير مستوعبة ل

هذا الذي يحدث االن لم يكن موجوداً عند االشوريين القدماء ما قبل المسيحية وهو الذي أّطر حياة شعب آشور . جنب االيمان الروحي 

عن االرض في  يبالتال االرض كركن أساس ومقدس يستوجب الدفاعو الحياة السماء لترسيخ قيم ن بقيمالقديم بالعظمة من خالل االيما

.حالة العدوان   

الحياة  ىعلل باقالاو باالصرار على ح رسالة أجدادهم بعدمفي حالة أهمال الشباب وهم في عز عنفوانهم  هؤالء يتوقع ماذا ندري ال 

العقول  غياب المشاعر القومية لقطاعات واسعة من شبابنا ذي حيث االن بقيمها النضالية في ظروف تعيسة كهذه التي تمر بها االمة

في حدود خارج كنيستي ومتى  يومقرح بها وكأن حالها يقول أنا التي تصّ  اتهميقو ضد اعفندبأة ونحشلموا الدينية مسكونة باالفكارال

  !!!وأكبر هو هللا والمسيح وديانتي المسيحية وينكرها من أجل أسمى ييتومقعتبة كنيستي فعقلي ينسى  ما وطأت  
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 اننا العظيم؟؟ بالخالق الروحي االشورية بأيمان التاريخية ائقالحق ظل في صحيح عمل كنائسنا أروقة في االشورية نكران أن قال من

 الدينية االفكار تضارب نتيجة القومي الَهم عن التعبير في المقدرة عدم خالل من التام القومي بالجهل تتسم أجيال خلق في نساهم

 مع جنب الى جنباً  االشورية باألنا القبول في العقل حركة لتشل القدسية معاني فيه تتضارب مستتر شرس فكري أصطراع في بالقومية

 شعبنا قضية خدمة في يصب وسياسي قومي هو ما بكل الواضح أالهتزاز في الواقع ارض على تطبيقاتها فتتجلى المسيحية األنا

 في أنطبع الذي العام االطار في مقدس غير بشري هو ما ضمن االشورية القضية مالمح تتجلى المنحى وبهذا.  أمره على المبتلى

 في الدين رجال مسؤولية هذه أليست. المسيحية مستوى في أعتباره يجوز ال مدنس وثني فعل االشورية بأن يتصور من عقلية

 يخدم لما المواعظ في الكالم موجة تغيير تتطلب ال ألمتنا الحالية الظروف وهل الشعب؟؟ عقل في االشورية رفض تعميم في المساهمة

. الكنيسة لرجال متروك أمر أنه والقومية؟؟ الكنيسة  

 ولأ ادنجدال اخالمن  حنون ىعنم كذاه بولق في افسنأنم نرغن ول , هللا لملكوت الدرب تاهت , هةائت أغنام كقطيع أنفسنا نرى ال 

 بنفسه ثقته له يعيد من الى بحاجة شعبنا أن.. ننيالس االفب يحيةالمس لقبهللا  لكوتم ب الىالدر رفع من ولأ يختار حابأص يةشرلبا

 وهو عنها والذود والحفاظ أرضه بقدسيةو ياةالحذه ه فيه ميتأهب وتعرفه همته تشحذ مواعظ من نوعية قفزة في فسهلنه رامحتوأ

 هو والكلمة الكلمة كانت البدء في),  كلمته نشر في سبيله في والجهاد الخالق طاعة في اليومي الجهاد من مكمل جزء يحقق أنما بهذا

 من وليس البداية أي شورايا – شورايا أها – آشورايا البداية أسم على أنفسنا وسمينا شيء لكل كبداية باهلل آمن من ونحن...( هللا

 بالحرص االيمان باب من أليس. السنين باالف المسيحية قبل العظيم الخالق باهلل أيماننا بداية كيفية في التفسير هذا فهم أبداً  الصعب

 أرتباط في نسله وتكاثر وجوده أستمرار عوامل من وهي بها يفرط ال بحيث بأرضه عالقته صياغة يعيد بأن االنسان تذكير على

 وعينا منذ أننا يبدو وكما فأنه العنصرين هذين أحد غياب في تاريخ فال معاً  وزمن أرض الى بحاجة يبدأ لكي فالتاريخ زمنكاني تاريخي

 ال أرض عن بالبحث السماء بقيم والتشبث االرض قيم بأهمال االرض على االنساني الوجود يةهموأ مكانة الغاء نحاول اننا للمسيحية

 ضد تعمل المسيحية بأسم  مواعظ في يحدث هذا وكل االرض غياب في تاريخ ال حيث الزمنكانية التاريخ حركة أطار في لها وجود

.  أرضه على تاريخه وسيتوقف شعب هكذا عند التاريخي التطور عجلة توقف الى سيؤدي حتما وهذا التاريخ ومنطق التاريخ حركة

 وهكذا وتتوالد االجيال لتنمو( وطن) أرض تربة الى بحاجة فالجذور,  له مستقبل ال له تاريخ ال ومن له  تاريخ ال له جذور ال فمن

 في والضياع التشرد حيث توجيهها تم قد بوصلتنا وكأن المنطق هذا عكس بالضبط نسير( هللا شاء ما) ونحن الشعوب وتتكاثر تتكون

كن يتملم ه أناال .. يةشرالب روّ وط به بدأ قد والتاريخ التاريخ دّون من شعب أول عن الحديث عن التاريخ ليسكت وبعدها العالم أصقاع

!! العظيم االشوري الشعب حنن نهأ ...هفسن ويرتطمن   

  

 


