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  سن پینجونی  حه-و  ... من آم؟
  

تی  و نی له رده سیحی ئه آی مه یه ماه  بنه له،  ه"عوار قه"و ناوی فامیلیمان ،  یه"روبا " من ناوم
  دایكم له،  بوو نیسه ی چوار آه شه و قه، سیحی بوو باوآم پیاوی ئاینی مه،  دایك بووم دانیمارك له

من ، سیحی وایانی ژنانی مه ترین پشه وره  گه آك بوو له هاستا یڕ تی ناوه گای رۆژههَڵ گۆمه
  .  یه دا هه"ورات و ئینجیل  ته"  واوم له آی ته زاییه شاره

 سایدا  نی دوانزه مه  ته و له،  ری خۆم داناوه رزگارآه سیحم به نا بووم مهشت سا نی هه مه ته آات له
..  رۆح آردووه م به}) 1 (عمید ته{سایدا  نی چوارده مه ته و له،  ندووه ژه سیحی بوون هه مه ئاوی به خۆم له

.  خستووه ق وهۆشی خۆمم دانه شون زانستا عه ان بهڕ  وگه قینه راسته یشتن به رۆژان بۆ گه م رۆژێ له به
ۆری ئیسالم آرد آاتی ز تیشم به ناعه تا قه، بینی روونی خۆما نه ناو ده  موسمان ئارامیم له بوومه تانه
  . ویست
، ئیسالم بوو دا زۆر رقم له وآاته له، آات ست پ ده  ده وه آاتی مندایمه رهاتم له سه تای به ره سه
، دا بوو آاتی سوژده و له، آات مدا بووم دیتم آیژكی موسومان نوژ ده هه ه  پۆلی ده ت آات له تایبه به

مویست  و ده، بوو م ده قاه مه ییدا زۆر ده ی ئاماده نهآانی قوتابخا ڵ آیژه گه له، دا قكم ت هه  شه نوآه
م ) ورات وئینجیل ته (ڵ خۆما آتبی پیرۆز گه موو رۆژێ له هه!! ند رۆشنبیرم  چه م آه پیان پیشان بده

  آه شه ره خته ر ته سه ی رۆژ له ك وته قكم وه یا ده،  وه مخونده رزیش ده نگی به ده وبه، گرت ده هه
   موسومانه رچاو آچه به ت له  عاده هات آردبوومه زان ده مه  آات مانگی ره یادمه له،  وه هنووسیی ده
، }م خۆش ببت وتاوانانه  و له وه یی پیاما بته زه داواآارم خوا به{، خوارد  شتم ده وه آانه رۆژووه به
  . ندكی زۆر بووم نی گۆبه آورتی خاوه به
  :ییدا ی ئاماده  قوتابخانه له
ی رۆشنبیری ئیسالمیدا  وانه یارم دا له ب بیرمه م له واو بكه یی ته ی ئاماده وه دا پش ئه  پۆلی یانزه له

ستی  ئینجیل ده: یان گوت ده ن؟  آچان چ ده وه سیحییه ی ئاینی مه باره  له و خۆم بیبیستم آه، بم ئاماده
 ئینجیل آتبكی  آردن آه رح ده و بۆم شه، بووم  ده هڕمنیش زۆر پی تو،  و شونراوه نراوڕگۆ،  تبراوه

و ، سی جیاوازو ن چوارآه الیه مان آاتدا له هه و له،   چوار آتبی جیاوازدا نووسراوه و له،  یه موعجیزه
: ی دای و گوتی آان هه آچه آی له یه، }ننا و یۆحه، لۆقا، س رقه مه، ت مه{ می جیاوازدا نوسراوه رده سه له
م ویست  ئیتر نه!! ت بووم حه هڕند نا ئای چه،  وه ته ی نووسیوه و آتبانه  ئه جنۆآه: یت  تۆ دهوابوو آه
  ..  وه ره  ده  چوومه آه پۆله م و له حان بكه له آاندا چه ڵ آچه گه زیاتر له وه له

هاتن بۆالم  بوو ده وه ئهر هۆی  هه، ی زیاتر بم ناسن وه  پرسیار آردن بۆ ئه وتنه  آه وه ی منه باره آان له آچه
 و آتبی پیرۆزم پ  وه دانه مم ده و منیش وه، آردم  پرسیاریان ل ده وه ی ژیانی خۆم و ئاینمه باره و له

سیحی پ  ئاینی مه تیان به ناعه دا قه وم ده هه.  وه خوندنه آانم بۆ ئه لیله و ده گه و به، دان پیشان ده
و خۆت ، خۆت بت ب تۆ ئاگات له ده: بی بانگی آردم و پی گوتم ره نی عهتا رۆژێ مامۆستای زما. م بكه
تۆ نادات آاری وا  ت رێ به یاسای و چونكه، بپارزی  وه سیحییه ی ئاینی مه باره له آردن بۆآچان قسه له
  ار آراوم الیهمن آاستكی تۆم: گوتی.   نییه وه یه له سه و مه ندی به یوه  هیچ په مه ئه: پم گوت.. یت بكه
ست و  ش زۆر په مه راستی ئه به.. یت آه  ده  بۆ آچان قسه وه ته آه ی ئاینه باره  تۆ له نگی خۆت آه ده به
تی  خزمه،  دروست بوو بوود  ئیسالم و موسومانان رق و قینكم له ر به رامبه و به.. ی آردم هڕتوو
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  آچه ندێ له و هه، سیحی  مه م بهڕر بگۆ آسه سالم یهمویست ئی گاورآردنم زیاتر آرد و ده بشیری و به ته
  .. سیحی  ئاینی مه م به یاآه تیان پ په ناعه ت آرد تا قه عوه  ده نیسه م بۆ آه آانی هاوه موسومانه

  : زانكۆدا رگرتنم له وه 
وباش ، رگیراوم  دا وهی ئوردن " موئته" زانكۆی شی آیمیادا له به  و له واو آردووه ییم ته  من ئاماده ته وه ئه
، واو آرد مم ته آه سای یه،  دایه م زانكۆیه ی ئیسالمی ئۆردنی له وه هزترین بزوتنه  به یشم زانی آه ده
ك   وه ن زانكۆوه الیه  له چونكه، م رۆشنبیری ئیسالمیدا تۆمار بكه بوا ناوم له مدا ده سای دووه وله

  آه، ما ك هۆی سینه دار وه  هۆلكی پله ش بریتی بوو له آه پۆله ،تی و پویست دانرابو هڕ آی بنه یه مادده
  آرد آه  ده و شانازیم پوه، دا و پۆله ك بووم له سیحییه نیا مه من ته، گرت نجا قوتابی ده دو په سه
بوا من   ده تكی باس بكردایه بابه "  واشیده د ره ممه موحه" رجارك دآتۆر هه، مووان جیاوازم هه له
ت  ر مافی ئافره سه خ و له شت و دۆزه هه ر به سه  له یادمه له،  م بكردایه شه  یا موناقه ر بدایه سه علیقم له ته
ری بۆ ئینجیل  مان سه آه شه ت موناقه نانه مان و ته شه  موناقه سیحیدا بووبه نوان ئیسالم و مه له
، لمنم آانی خۆم بسه تا دروستی قسه، بووتی خۆم آتیبی پیرۆزم پ  ك عاده ومنیش وه، وراتیش آشا وته

ری  ی خۆیا سه آه به آته  مه رۆژان دآتۆر داوای لكردم له تا رۆژك له،  وه مه رچ بده آانی دآتۆر په وقسه
تكردنم  عوه  ده ستی آرد به  و ده  پیه وه آه ردوو ئاینه ی هه باره آی زۆرم له من زانیارییه: وگوتی، م ل بده

و باوآم ، دایك بووم سیحی له مه من به: گوت لب دآتۆر:  پم گوت وه ختییه ر سه سه منیش به ،بۆ ئیسالم
  وه ر ئه به له،  آی گرنگه تییه سایه سیحیدا آه گای مه گۆمه و دایكم له، آات  ده نیسه رشتی چوار آه رپه سه
آی  یه ناسه دآتۆر هه. مڕم ناگۆ آه هآیش ئاین رهیچ هۆیه به و له، مڕم بگۆ آه  ئاینه رگیزبوارم نییه هه
  . "تت بدات  خوا هیدایه" :كشاو گوتی تاوی هه فه خه

  آه:  راشكاوی گوتم و به، ر ئیسالم  سه آرده ڵ دآتۆرا هرشم ده گه م له آه آردنه شه موناقه یك له پاش ماوه
ت و زاتی من   جورئه ریان له سهآان زۆر  قوتابییه.  یه ه مووی هه رهه وئیسالمیش هه،  یه ه دآتۆر هه

شونكی   له ی مامۆستاوه آه رسه دوای ده هاتن بۆالم و له آی ده نامه په ندكیان به ت هه نانه ته، مابووڕسو
شونی گشتیدا  م من له به، آردم  پرسیاریان ل ده وه مه آه ی ئاینه باره ستاین وله وه  ده وه نارا پكه آه

ی  " واشیده د ره ممه موحه"  تا دآتۆر، آردن آا ده ته م له شه و موناقه، هات ده یایشما نه خه نیشتم و به دائه
ك  یه  فیتنه  تۆ بوویته وادیاره: ی خۆی و گوتی آه به آته مامۆستای رۆشنبیری ئیسالمی بانگی آردم بۆ مه

ریان  ئیسالم وه ێ له وه ته و ده، یت آه آان ده  بۆ قوتابیه  قسه وه سیحییه ی ئاینی مه باره  و له آه بۆ آۆلیجه
بگزۆر  یه وه ستم ئه به مه: ؟ گوتی دا چییه یه و قسه ستت له به مه: منیش گوتم.  وه یته دیان بكه مورته یت و 
دا  ی نه آه قسه خم به زۆر بایه.. دا قوتابی نابیت م زانكۆیه رزی داهاتوو له  وه تۆ له: یی پت بم ساده به
م  تۆ له:  گوتی آه م ناونووسه آان تۆمار بكه رزی داهاتوودا آات رۆیشتم ناوم بۆ وانه وه م له به

زۆر ، بوو آی زانكۆدا نه یه رنامه هیچ به  ناویشم له بگره!! رآراوی  ده م زانكۆیه دا قوتابی نیت و له آۆلیجه
  تهۆم بۆ و ب زۆر نزیكهدا  یه وماوه مزانی له  ده چونكه، ج هشت م به و زانكۆآه، بووم هڕتوو
  .  یه رگرتنم هه لی باش بۆ وه وێ هه مریكا و له آانی ئه آگرتووه یه

  : مریكا آۆچم بۆ ئه
ست   ده وه سفره م ژیانم له وڵ بده آساس تا هه تی ته مریكا و بۆ ویالیه  رۆیشتم بۆ ئه2002سای   له به

، آان بوو سیحییه  مه به ره ی عه نیسه آه، دانی عمه  مهسیی دا نیسه ۆیشتم بۆ آهڕ وێ ده له.. م پ بكه
ك  ته ماڵ خۆمان له، وێ بژیم بوو له وی راستی ب پم خۆش نه ئه،  بوو یه نیسه وآه ی ئه شه مامم قه

ك  ته وێ و له ۆم بۆ ئهآردم تا ب ندییان پوه یوه  په ریزۆنا وه تی ئه ویالیه سیحی ترا له خزانكی مه
، بوو پشتگیری ماددیم ل بكات سك نه م آه به..  وه مه ست پ بكه یم و جاركی تر ژیانم دهوانا بژ ئه

و ، مدا بژیم ك خوشك وبراآه ته آساس و له  بۆ ته وه مهڕ  بگه باشتروایه: م پیان گوتم آه س وآاره ئیتر آه
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  بشیری خۆی له تی ته تا باوآم خزمه، ن بۆ ئوردو وه انهڕ مان گه آه باقی خزانه، تر بوم وره وان گه منیش له
  .. نت یه نجام بگه  ئه استا بهڕ تی ناوه رۆژهه

و ، آرد م ده نیسه وام هاتوچۆی آه رده و به، خوندن آرد ستیشم به وت و ده ستكه آساس آارم ده ته له
و ربازی نوم بۆ  ازهی ت رنامه ندێ به ت هه نانه ته، دا نجام ده ئاسایی ئه آانی ئاینی خۆم به چاالآیه

  .. آان  مناه  قوتابییه ی ئینجیل به وه رس وتنه دا بۆده م ده نیسه تی آه و یامه، نارد ی ئوردون ده نیسه آه
  :آانا  موسومانه ك قوتابییه ته له
حمی  داوا آارم خۆا ره{تان آۆچی دوایی آرد  ره خۆشی سه  نه  باوآم به2003ی سای   مانگی دوانزه  له
به، } بكاتپ ستی  به راستیدا من بۆ مه  له ستاندم چونكه وه وامی آاری خۆمی نه رده به و له فاتی ئه م وه
و ، نم یه نجام بگه ئه ی خۆم به ته و خزمه مویست ئه و ده، مریكا سیحی هاتبووم بۆ ئه  مه كی آردن به خه
  چونكه، ئیسالم  له وه زبوونه م بۆ پاشگه آابده ته ویان له بی موسومان بوو تاهه ره ستیشم زیاتر عه به مه

  .  ینی تیدایهرب بیر وراده و  و ئازادی قسه تكی ئازادهمریكا و ئه: من پم وابوو
سیحی و  آانی مه ی ئاینه باره وله، وت فیقی موسومان آه ك ره  آۆمه  چاوم به وه وسۆنگه ر له هه

  وه ر ئه به و له، بوو ورات وئینجیال زۆر باش ئاگاداریم هه ته  من لهو،  قسان آرد ستمان به  ده وه ئیسالمه
آانم  ه خیرا هاوه ئه تا له.. دا یانم ده وه زبوونه وی پاشگه و هه، آردن آا ده ته م له شه توندی موناقه زۆر به

واو  آا ته ته م له آه شه  تا موناقه- مردی ته ئستا بووه  آه-فا بالحۆر ناوی موسته الوكیان بانگ آرد به
، بوو دا هه قورئان و سوننه آی فراوانی له واقیعا ئاگادارییه له، پش تربوو  له وه ت منه نیسبه و به، بكات
آان  له سه م و مه بكه ر دووآه سه مویست گاز به آان ده شی زۆری آاته به، ویست ده یم نه  چاره وه ر ئه به له
ستوور بووم و  من زۆر توند و رق ئه، زۆك و داخراو نجامكی نه  ئه یشتینه هگ و زۆر جار ده، بئاوسنم هه
  .. آرد ماندووبوون ده ستم به هه

  :آراو وان نهڕ ناآاوكی چاوه
 بۆ  آی گونجاوه یه گه  به مه ئه، و منیش پم وابوو، دا دایكم هات2005یلولی سای   ئه رحاڵ له هه به
ك  نگییه  دته ستم به  هه چونكه، ر  به و ری خۆم بگرمه،  وه مه  دوور بخه یه شه وموناقه ی خۆم له وه ئه
آانم  ه هاوه  به بۆیه، مڕدا بدۆ یه شه و موناقه ر له گه تی بوو بۆمن ئه  پم سووآایه وه م الیشه له.. آرد ده

آم  یه گه نیا به ته: "تی بانگی آردم وگو وه ناوی خۆمه فا به موسته، لمَجتان ب ۆم و بهب ب من ده: گوت
تك  نیا ئایه ته،  واوی بپشكنه ته ۆ ئینجیل بهب: دویت؟ گوتی  ده وه ی چیه باره لم پرسی له، "وێ  ده

،  من خودام یوتووه رگیزیش نه و هه. ی خودامڕل من آۆَسیح باسی خۆی بكات و ب  مه  آه وه نابینیته
ر  و رزگارآه  ئه وام وابوو آهی من ب سیحه و مه ئه{، سیح الی مهم بۆ  ل زانی تا بانگی بكه هه م به مه ئه

  . } ی خودایشهڕ و آو تكاره وشفاعه
ی ڕسیح آو ت مه  ده  آه یه ت هه ها ئایه نده یت؟ بگومان چه  تۆ چ ده وه ئه:  گوتم وه توانجكه به

 بۆ ماڵ و  وه رۆیشتمه، س ك وبه یه گه به "  پ پیشان بده آم یه گه نیا به ته" :فا گوتی موسته" .  خودایه
  .. آردم نشتی ده رزه ژییریم سه،  لكابوو وه ژیری وهۆشمه به، دا ی ده ینمدا جینگه  زه  له م پرسیاره ئه

آان و   بۆ ناو آتبه ووه ر نت و له ر ئینته  سه  رۆیشتمه وه پاش ئه، ان آردڕ گه ستم به و ده وه ئینجیلم آرده
  .. وت آه ست نه ان آردو هیچم دهڕ گه ستم به ده
نیا   راستیدا ته له: پی گوتم، ستی پكرد و ده ی من و ئه شه دایكم وموناقه پرسیارآرد له ستم به ده

س  رآه هه: تی م وتوویه به، ی خوامڕ وتبتی من آو وه ی خۆیه باره سیح له راشكاوی مه  به تك نییه ئایه
زانی  م خۆت ده به: ویش گوتی ئه. آك نین  یهڕم باوك و آو به: دایكم گوت به.  منی بینی خوای بینیوه

  . )  و گیانی پیرۆزڕباوك و آو(، آكن ی پیرۆزدا یه سیانه و له،  یه ك ئاستیان هه  هزو توانادا یه له
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گوتبتی  { م آه وهی دو واژه سته بزانین ده، بوو نه، }سیح خۆی ب من خودام  مه آه{م  آه ی یه واژه سته ده
  ؟  یه هه، }ی خودامڕمن آو

 :ت  ده  آه وه ننادا دییه  ئینجلی یۆحه آی نووسراوم له یه هاوآشه، ان آردڕ  پشكنین وگه ستم به ده
تای  ره سه له  آه یه سیحه ومه  ئه وابوو وشه آه،  باشه، "الی خودا بوو  ش له وشه، بوو  هه تادا وشه ره سه له"

: ت تا ده مان ئایه هه  له دا بوو آه وه م موشكیل له به.  بووه الی خوا هه و له،   دروستكراوه وه هر وه بوونه
ك  ته مان آاتدا خوایش له هه  له وه، سیح  مه به=  خوا  رسام بووم آه دا سه ئالره، "  خوابوو آه وشه"

  !بت؟ چۆن شتی وا ده، سیحدا بت مه
آیا بووبت  ته ویش له و ئه، سیح بت بت خوا مه چۆن ده،  واوی بییرآارییه آی ناته یه  هاوآشه مه ئه
ووری  سه  و ژییری ناتوان ته  شتكی واقیعی نییه مه ؟ ئه اوهی پچ آه تییه سایه مان آاتا؟ ئایا آه هه له

  .. بكات
 ئیسحاحی  ننادا له  یۆحهیامی په رم له سه.. قكی ترا  شون ده ام بهڕ  هنا وگه قه و ده  وازم له بۆیه

 و رۆحول  وانیش باوك وشه ئه، ئاسمان ئاگادارن سیانن ی له وانه ئه: "ت  ده وتدا آه تی حه م وئایه پنجه
= ڕآو= باوك،  وه ته م دۆزیوه آه لله  وام زانی حه زۆر خۆشحاڵ بووم چونكه" ، آكن ش یه م سیانه ئه، قودس

   ..آكن ش یه مانه ئه، رۆحول قودس
ویدا  رزه سه ی له وانه ئه: " ت  ده شته تی هه ئایه تی پشوو آه ی دوای ئایه ته و ئایه ر ئه آسه م یه به

چۆن .  هڕخونیش آو،  ئاویش باوآه،  گیان رۆحول قودسه" و خون ، و ئاو، گیان: ن سیانن ده تی ده شایه
و دوو  نوان ئه آی زۆر له دابن؟ جیاوازییهآك یه رسیانیان له و هه، آك بن  یه وسیانه گونج ئه ده

  ..  یه دا هه واتایه
 هز و  ت له نانه ته.  ئاستكدان مووشتكا له هه  له واته، آكن  یه آه سیانه: گوترێ ر ده گه ئه

 ی باره م له می به هه، قی ره، شلی:  وه بینته دا خۆی ده س ونه ئاو له:  بۆ نموونه{، آانیانا پكھاته
  وسیانه م ئه به. } ی تدایه آه دا هایدرۆجین و ئۆآسجینه آه ته ر س حاه هه  له ێ چونكهڕ ناگۆ آیمیاوه

  .. تی جیاوازن سایه م س آه به، ب یان هه ماه مان بنه  س برا ناوی هه  وایه وه ك ئه آكدابن وه یه له
 و سیان  آكه نیا یه دا ته لیقه آاتی خه بۆ له،  دا سیانه خو وامان واب آهواقیعدا ب ر له گه  ئه وه زیاد له

، ی داركی دیاریكراومان بۆ بكشن ی ونه وه آشمان هنا بۆ ئه  س ونه ر ئمه گه ئه:  ؟ بۆنموونه نییه
، آش ی خۆی ده وه پی بییرآردنه  خۆی و به ت به شوازی تایبه  به آه یان ونه آه ریه بگومان هه

پی ربازك  یان به آه ریه هه، آكدا بن یه ش له و سیانه دا ئه آه آاتی دروستكردنه ر له گه ت ئه هنان ته
  . ستیش بت به مان مه ر بۆ هه گه ت ئه نانه ته، وی تر جیاوازب  له آات آه دروستی ده

؟  وه  ناو آتبی پیرۆزه وتۆته  آه سازییه م نه  ئه آۆوه له،  آتبی پیرۆزا آرد سازی له  نه ستم به دا هه ئالره
زانیین  موو ده ك هه روه م هه به.. ی خواڕآو:  خۆی گوتووه سیح به  مه  آه یه وه من بیزانم ئه ی آه وه ئه
وابوو  آه.. ن ك ئمه دا مرۆڤكی ئاسایی وه وه ڵ ئه گه و له.. ی خواڕآو: ن خۆیان ده آان به موو جووه هه
  ..  نی ئیسرائیلیدا باو بووه ناو به داو له مه رده وسه له  ینهر ب  ده م شوه ئه
؟  وه ته اوهڕخۆی پا  له ؟ له  آ آردووه داوای له،   و دوعای آردووه نیا بۆ خۆی دانیشتووه ته سیحیش به مه
: " اتد  ئینجیلی مه له.  آتبی پیرۆزا سابته ش له مه ئه.  و آردووه و هاواری له وه ته اوهڕخوا پا و له ئه
، م آه وی سوپاست ده ردگاری ئاسمان و زه روه په!  ی بابه ئه: و گوتی وه می دایه سووع وه دا یه وآاته له

  و ناوچاوی نایه وه  پشه م هاته ئینجا آه"  11:25مت  "  وه آیمان شاردۆته  حه ت له مه  تۆ ئه چونكه
م  به، عبیری من ب  ته یه م پیاه گونج بائه ر ده گه ئه!  ی بابه ئه: یگوت و ده وه ایهڕپا رخاك و ده سه

م جار  دووه. 26: 39ت مه" وێ تۆ  ته تۆ ده ب آه  ده وشوه كو به به، وێ مه ی من ده وه ك ئه ناب وه
ی  وه  له من بكات جگه عبیر له  ته یه م پیاه گونج ئه ر نه گه ئه!  ی بابه ئه:  دوعای آردو گوتی وه رۆیشته
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نیا بۆ  ته به، موان ی هه وه انهڕ پاش گه.  "26: 42ت  مه"  با ویستی تۆ ب  وه ب بیخۆمه ر ده ب هه ده
.  "14: 26ت  مه" وێ بوو  رخۆی له وداهات هه آات شه،  وه تهڕوت تا بپا رآه  سه آه ر آوه سه
آاتك " .  "6: 46لۆقا "   وه تهڕ تا بپا آه ر آوه ر و رۆیشت بۆ سه ده وهستا و چو یانی زوا هه به ره به له
"   وه آرایه  ئاسمان ده وه ته یهِاڕرآات بپا هه، سووعیش ئیعتیمادی دا یه ت ئیعتیمادیان دا موو میلله هه

و  و له" .  "5: 16ۆقا ل"   وه ایهڕپا آرد و ده گیری ده آانا گۆشه وانییه  چۆله و له م ئه به".  "3: 21لۆقا 
: 12لۆقا " ربرد  سه خوا به  له وه انهڕپا وێ به ی له آه وه موو شه و هه،  آه  بۆ آوه وه ره  ده دا رۆیشته رۆژانه

  ..  وانه  له ی تریش جگه ند نموونه  چه وه. 6
ریتانیا   آانی به وره  گه  دآتۆره آ له خوند یه سیحیم ده ی مه قیده  آات عه یادمه  باش له وه زیاد له

ریتانیا  به من له،  باشه: "  گوتی  آه  یاده آیم باش له قه ده،  وه گوتینه و مژووی آتبی پیرۆزی پ ده، هات
  ه  آۆمه  له م جگه به،  وه ته  دۆزراونه ی ئینجیل ببینم آه سییانه  ئه قه و ده ك تا ئه رۆیشتم بۆ پیشانگایه

ستم آرد و  رده ی به آه یری آتبه ئینجا من سه. "بینی  چوو چیترم نه زایه و به را ونڕد زكی سووتاو آاغه
  ؟  چییه م آتبه  ئه:خۆمم پرسی له
   ؟ وه م آتبه  ناو ئه  هاتنه آووه  له موو وشانه م هه ئه
ی ناآام یا  آتبك م بهڕ توانم باوه چۆن ده، رستم په نیا ده یبی ته آی آامی ب عه ر من خوایه گه ئه
  .   آاركی دروست نییه مه بت؟ ئه پارزراو هه نه
ویدا  ر زه سه رچی آتبی ئاسمانی له ر هه گه ئه: گوت خۆمم ده  و به وه امان و بییر آردنه ت ستم آرده ده
ی آرد تا ك خه و پاشان داوامان له،  وه آی دووره ریایه  ناو ده مان دایهو ف وه موویمان آۆ آرده  هه یه هه

وێ  ست ناآه آمان ده سیحییه نیا مه ته،  وه نه  بكه ی پشووی خۆیان ئاماده و آتبه ك ئه آتبكی تر وه
م  به، ی پشوو واب وه ك ئه د وه سه دله  سه آه،  بكات ك ئینجیلی پشوومان بۆ ئاماده ئینجلكی وه

یا تۆمار آردب  سینه واوی قورئانی له  ته آهوت  آه ست ده  ملیۆن موسومانمان ده وه مه الی آه به
تا ئیستاش ، آتر جیاوازن یه ك له یه  و ی ئینجیلیان زۆره آان نوسخه سیحییه  مه چونكه، ری ب به وله
  ؟ ر نییه رسوور هنه  شتكی سه مه ئایا ئه..  وه دۆزرته  ده قی ئینجیلی تازه ده

  ؟ سیح مردووه راستیدا مه ئایا له
  ؟ سیح مردووه راستیدا مه سیح؟ ئایا له واسینی مه  هه  له وه  لكۆینه ستم آرده  ده هو پاش ئه

ی  سانه وآه ؟ ئه یه آه قینه  راسته مه ئایا ئه، ستماندا رده ی به م ئینجیله  له وه  بییرآردنه ستم آرده ده
وژیانیان ،  دریان آردووهو چاو، وتوون سیح آه و شون مه،  جوو بوون وه ته آانیان نووسیوه ئینجیله
  روورییه م ئایا زه به.. مرت  ده وه آه واسراوه  هه خته ر ته سه  به  آه وان بینیویانه ئه..  وه ته نووسیوه

  بواسرێ؟  هه سیحیان بینی ب آه وان خودی مه ئه
 یَسیِ عَحیِسَمْا الَنْلَتَا قَّنِ إْمِهِلْوَقَو"  :آات  باسی ده یه م شوه ست به  دهَقورئانی پیرۆزدا خوای با  له
 ُهْنِّ مٍّكَ شیِف ِهیِ فْواُفَتْ اخَنیِژَّ الَّنِإَ وْمُه َهِّبُن شِكَ وُوهُبا َمَ وُوهُلَتَا قَمَ وِهّ اللڵوُسَ رَمْرَ مَنْاب
ا ًزیِزَ عُهّ اللَانَكَ وِهْیِ إُهّ اللُهَعَفَّل رَب) 157 (اًنیِق ُوهُلَتَا قَمَ وِّنڤ الَاعَبِّ اتَّالِ إٍمْلِ عْنِ مِهِم بُها َم
ممان  ریه ی مهڕر عیسای آو ممه  مسیح پغه ئمه: ن  ده شیان آه وقسه ئه:  واته" ) 158 (/ و النسا. اًمیِكَح

سكی تریان  آه{ و،  كو لیان تكچووه به،  یان واسیوه هه  و نه آوشتوویانه راستیدا نه له،  آوشتوه
 هیچ  وانه وئه،  گوماندان  خۆیان له یه دا هه یه له سه و مه ی رای جیاوزیان له وانه بگومان ئه، } هآوشتوو

یان   نه وه دنیاییه و به.. وتوون ر شون گومان آه كو هه به،   نییه وه یه وباره آی راستیان له زانستییه
  ..  ست و دانایه دهوام با هرد خوا به،  وه رزآردۆته كوخوا بۆالی خۆیی به به،  آوشتووه

  .  لیان تكچووه  آه سكی تریان بینیوه آه،  سیح آوژراوه  مه ی وایان دیوه وانه وابوو ئه آه
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و   ئه یشتمه ئستا گه،  پاشكۆیه% 75   وزیاد له سیحه ؟ ژیانی مه  چییه ستماندایه رده به ی له مه وابوو ئه آه
آراو  وا پنهآی ب یه شوه زۆر ترسام وبه.  ی خوایش نییهڕت آو نانه و ته،  سیح خوا نییه  مه  آه نجامه ئه

  .. بووم شپرزه
،  وه وراتا خۆندۆته  ئینجیل و ته آراوم له وا پ نهرییاتی ب زه نه،  ژیانمدا  ساڵ له24؟  نهموو سا م هه ئه
  .. یار واوعه آی ته درۆیه! ؟ هۆ رۆیشتوفی  سای ژیانم به24 !! رستووه م په ه آی هه  ساڵ خوایه24

 بۆ  وه مهڕ ویستم بگه، و ترسكم تووش بوو، رزێ له ژر پما ده وی له ستم آرد زه هه، ویستم خۆم بكوژم
 چی روو  وه نازانم پاش ئه، نگ بووم ك بده یه م ماوه به.. لمنم ی بسه آه ودژه،  آه تافه تای مه ره سه
  .. م آه  خۆم وران دهستم آرد من ژیانی دات؟ هه ده
ركی  ممه  پغه ن خواوه الیه و له،  سیح مرۆڤكه  مه  آه م وایهڕ من ئستا باوه، دا رۆچووم وه بیرآردنه له
ڵ   گه ندكی ساآارم له م گۆبه به،  یه ویش هه رانی پش ئه ممه موو پغه هه یشم بهڕ و باوه،  یامداره په

  .   السالم بۆ سازبووه ردا علیه ممه د پغه ممه موحه
  وه سیحیانه و مه ی ئهڕ  له یه زانم ناسینكی ساده  ده ی آه وه موو ئه هه، ژیانی نازانم راستیدا شت له له
  كه وخه م چۆن ئه به، چاندبوویان)  الله علیه وسلمیل ( وه وه ی ئه باره دروونی منا و له  له آه

  ؟؟  زیان گرتووهڕ  به نه ساموو و هه  درژایی ئه  به موسومانه
  وه وه ی ئهڕ   له دا آه وه ڵ ئه گه له، بت  موشكیله وه گونج ئه چۆن ده،  باشه: گوت  خۆمم ده خۆم به

خلوقی  راستیدا هژاترین مه له،  بوارده  هه بگومان پیاوكه..   هاتووه ن خواوه الیه قورئانی پیرۆز له
 دواین  آه، ركی تر بنم ممه  پغه  بهڕ من ئیمان و باوه آه،   نییه  موشكیله مه ئهرگیز  وابوو هه آه،  خودایه
  . می خوای ل بت ت و سه سه.. ری خودا بت ممه پغه

و ،  رعی داناوه  شه یره نایاسایی و غه  به نیسه  و آه یه م هه  ئینجیلكی پنجه زانم آه  من پ ده وه زیاد له
: رموێ فه المی ل ب ده سیح سه  مه  آه ی تدایه ته و ئایه  ئه چونكه، رنابا ینجیلی بهئ: گوترێ پی ده

و ،  سیحیان ل تك چووه  مه آات آه و بۆمان باس ده،  " ده حمه ناوی ئه رك دوای من دت آه ممه پغه"
كو خوا  به،  واسراوه نه  و هه مردووه نه، المی خودای ل ب و سه ئه،  سیح زانیوه  مه سكی تریان به آه

  ..  وه رزی آردۆته بۆالی خۆی به
  :تمان شایه

ی خۆم چۆكرد  آه دا ژووره وه باس و لكۆینه آی قووڵ له یه وه امانی زۆر و بییرآردنهڕك ت  یه پاش ماوه 
بوو  انگ دهی دوو م  ماوه وه مه الی آه ی به وانه ئه،  آرد وه آانمه ێ موسومانهڕهاو ندیم به یوه و په
  م ریه ر ئه گه ئه "  وه امهڕپا خوا ده گریام و له دا من ده وآاته له، و رۆیشتم بۆ بینینیان، مبینیبون نه

  مه ی بگه وه  پش ئه رووداوكی ترومبیل بم آوژه  به ر وایش نییه گه و ئه،  هڕژیانم بگۆ،  آی راسته ریه
  یه قینه راسته یشتن به  گه ستمه به  مه ی آه وه ئه !ردگار روه ی په ئه. . وه شته هه  به یته و بم خه، آانم ه هاوه
  ..  شته هه وێ به مه من ده ی آه وه ئه.. ندی تۆ زامه و ره
زانی شتكی  و وایان ده،  خوار هاته چاوم ده  فرمسك له آانم آه ه هاوه یشتم به  گه یه وشوه  به به

م بۆ   بكه وانی من بوون قسهڕ موو چاوه هه، وێ بوو فا له موسته ستامی ئ آه مرده،  خراپم تووش بووه
دو  شھه  ئه وه، اله  ئیلله لال ئیالهه دو ئه شھه ئه: ناآاوكا گوتم منیش له، تی حام بزانن قیقه ی حه وه ئه
  ! !سولواله ن ره ده ممه  مووحه ننه ئه
،  من یبوه چاویان ب وه رسامییه سه موو به و هه، ندا آشاموا ر هه سه نگی بای به ك بده یه قیقه ند ده چه

، ر بوو م رۆژی ئوآتۆبه  سھه بیرمه له "!!  آه و درۆ مه،  نگ به بده: "  گوتی وه  شۆخییه فا به پاشان موسته
  . نسكدان  هه وتمه و آه، گریان آرد ستم به وده، "م  من درۆ ناآه"  :پم گوت
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ر  گه من ئه: ماندا پت گوتم آه شه دواین موناقه  له م جاره ئه:  پی گوتم وه هرسامیی سه به" ویش  ئه 
  .. "تی  سیه ئیتر درۆ به،  موسومان بووم  آه مانای وا نییه، ب تمان بنم و ئیمانم پی نه شایه

، سنوژ بگرم یت چۆن ده آه و ئساش فرم ده،  زانه مه م رۆژی ره آه ین یه م و سبه من درۆ ناآه: پم گوت
و  ر ئه سه چاومدا سووربوونی منیشی له و له، ی گوێ ل بوو مه آات ئه.. موشت وهه، م و چۆن نوژ بكه

ی و رب  ملم وخۆشحای خۆی ده ستی آرده  گریان و ده ستی آرده خۆشیا ده له،  بینی یه له سه مه
  .. خرهاتنی بۆ ئیسالم آردم به
ی و حیجابكم آ، آانی بووم ته آان وسوننه وته س وآه موو هه فری نوژ و هه وكدا شه ر له واقیعدا هه له
   ئیسالم بوونی خۆم له فته ی دوو هه م بۆ ماوه به، ی نوم آرد قیده آردنی عه  پیاده ستم به ده

  ..  وه مان شارده آه خزانه
  ستم به ده،  موسومانم  ئاشكرام آرد آهو، یاند دا رۆیشتم بۆ الی ئیمام و ئیسالم بوونی خۆم راگه وآاته له

  وه تایه ره و سه له، آرد راوردم ده نوان قورئانی پیرۆز و ئینجیال به رۆیشتم له و ده، فربوونی قورئان آرد
ئینجا ، دا زاڵ بووم ته عادهو ر ئه سه بۆ خوا بهم سوپاس  به، م بوو ردانی ئینجیل سته سه رزگاربوونم له

  . آرد ηر  ممه ی ژیانی پغه وه  خوندنه ستم به ونی قورئاندا ده فربوڵ گه له
  ؟ م آه و خزانه موسمان بوونم

  وانه شه، آرد مان ئاشكرا نه آه  موسومان بوونی خۆمم الی خزانه تاوه ره سه له: ك پشتر گوتم روه هه
  . بات وگومانم پ نه، م بین نهس  تا آه،  وه ایهگ آانم ده و نوژه شه عات دوو یا سی پاش نیوه سه

می تیا بوو  آه  قورئانك وحیجابه م آه و جانتایه ئه ناآاودا له، ۆیشتم بۆ زانكۆڕ ده  آه وه ماه رۆژكیان له
ستام نوژم آرد   من هه وێ آه تاشه،   چییه له سه یزانی مه م نه به، م دیتی آه و خوشكه وه  خواره وته آه
ندامانی خزان پیان زانیم  ئه، ریكی نوژ آردنم  خه دا بینی آه وآاته  و منی له  وه ری بووه به و خه ئه

  .. ستی پكرد و ئیبتیالم ده وه تاقیكردنه
نشتكی زۆریان آردم و ئازاری  رزه رما سه سه اندیان به قی وه رزبووه پیان زانیم هاواریان ل به آه
لدانم آرد تا  ستیان به ده،  پیان گوتم شیاوه ووك ونهی س رچی وشه هه، روونی وعاتیفیان دام ده

و ، ر خۆ و ئارام بووم سه دا من زۆر له وه ڵ ئه گه له، آوشتن لكردم یان به شه هڕ هه، رگ مه  له وه نزیكبوونه
  .. ت رنونیان بكا وه امهڕخوا پا ج هشت و له م به آه م ماه به، آردن ده م نه شه هیچ شتكا موناقه له

 من  راسته،  وه مدا دوو مانگ مامه ك آیژكی موسومانی هاوه ته م له فا بكه  موسته ی شوو به وه پش ئه
  آه، ست هنا ده وتا خزانكی تری موسومانم به مزگه م سوپاس بۆ خوا له به، ست چوو ده خزانكم له
  ..  وه ریان بداتهخوا پاداشتی خ، آرم یان ل ده آی باش و ب ونه چاودرییه
  له وه مه الی آه  به تا ئیستاش رۆژانه، بوو روونیم بوو دروست ده ستۆی ده  زۆرجار پاپه و لدانه پاش ئه

و ، ن آه م ل ده شه هڕ ن وهه ده جنوم پ ده، فونم بۆ دت له  ئمل وته25  وه آی جیھانه یه موو گۆشه هه
  مریكاوه آانی ئه آگرتووه  یه تهئوردون و و آان له سیحییه  دآتۆری مهترین زانا و وره گه..  تانه وبابه له
زم   ئیسالم پاشگه ن وله م بكه شه  موناقه وه ته سیحییه ی مه باره  آردم تا له ندییان پوه یوه فونی په له ته به
  .  وه نه بكه

یكی ئاینییدا ئینجیلم پ  شه موناقهقا و  مه ر ده هه  وله ۆیشتمایهرآوێ ب پش بۆهه وه ال له سوبحانه
  ..  آمایه  ته وله،   قورئانكم پیه میشه  هه وه وانه پچه م ئیستا به به، بوو
، فربووم چۆن خۆگر و خاآی بم، لكی گرنك فر بووم رس گه دا ده مه  آه وماوه دا له مانه موو ئه ڵ هه گه له

ولی ،  تی پكراوه س وآاریا سووآایه ناو ماڵ وآه چۆن له،  وه مه آه ئه ηر ممه ژیانی پغه وئستا بییر له
  .. راستیدا شتی زۆر فیر بووم له،  ر هیچ نییه ودا هه ی ئه وه  چاو ئه ی من له رهاته سه م به خۆ ئه،  دراوه
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  وه وه نازی بهم من شا به، آیس دابت م له آه واده و خانه ماه فی بنه ره كیدا شه رچاو خه به  له یه وانه له
واقیعا ناتوانی بنیت  له..  ویش ئیسالمه خشیوم ئه فی پ به ره  ترین شه وره بان گه  خوای میھره م آه آه ده
موو  خشیوم و هه ری وئاسایشكی پ به وه خته خوا چ به،  موسومان بووم وه وآاته  له آه یاتا خه به
  .. ر رم  سه ی خستیانه انهڕ مپه تی پكردن وله آایهموو سوو و هه ڵ ئه گه له، ی داگرتووم واره قه
،  را هاتووه سه یرم به انكی زۆر سهڕی پش موسومان بوونمدا من گۆ وآاتانه چاو ئه راستیدا له له
ی  وانه ڵ ئه گه فربووم چۆن ئارام بم له،  ی داوه  فراوانه انهڕوگۆ رنجی ئه فای مردم سه ت موسته نانه ته
و آات  موو ئه  هه آیانا له ته لوبم له نده و فربووم چۆن خه، ن آه هرشم بۆدنن وزومم ل دهق  ناحه به

، ست دا ده م له آه زیفه  وه وه مه آه هۆی موسومانبوون وحیجابه دا به وه ڵ ئه گه له! دا موارانه  ناهه ته وحاه
  .. سوپاس بۆ خوا.  وه بووم بۆ بكاته هر  ب حساب قه ر و بگره رابه  دوو به خوایه م هیوام به به
ورو  ی ده وانه بگومان ناتوانی تۆ له، روونی ی ناوخۆ و ده قینه  ئاسایشی راسته  له ئیسالم بریتییه موو هه
  وه روونته ناو ده بت له ده. ژیت تیایا ده ش آه ره ورو به و ده تتا ئه حه، ست بنیت ده  به وه  ئه وه رته به
و دتی ، دی بنی ندی به زامه ست بنی و ره ده ویستی خوا به یت خۆشه وڵ بده وهه، بت ههتت  ناعه قه
، وتیت و آه ی ئه آه و شون رگه، راستیدا بۆ خوابوو ت له آه ر عیباده گه ئه، یت سلیم بكه واوی ته ته به

و ، آات حرومت ده اسایش مه ئ و تاوان و گوناح له ه  هه چونكه، بیت ر ده وه خته ژیانتا به بگومان له
  ..  سویه ش ئازاركی به وه ئه، آات زاجت ل ده ی مه رچاوه سه
  چونكه، بینم م وفرمسكی زۆری تیا ده و خه، م آه كی ده تی خه موچاو و روواه یری ده  من سه ته وه ئه
نیا  وێ ته نایانه، بینم یكی ده تار ندكات دلیان به هه، دوورن ست به دهرو زیندووی با دیھنه خوای به له

كی هیوای تیا دابگیرسه شغه ند و مه گۆبه وبه، مۆم دنیاوه ستیان به و ده، ۆبوونڕ  خه وه آانی خۆیانه ته  
  .. ت بیاتی قیامه  له گرتووه

  مهری بۆبن سه، م خۆم رازی بكه م و خوا له تی خوای تیا بكه زانم عیباده  ده وه ژیانا به من ئامانج له
ست  ده شت به هه تا به، وم بكهη ر ممه تی پغه و شون سوننه، م ی بۆ ببه آانما سوجده  نوژه رخاك و له سه
رك ب بۆ  پانه، رك بت بۆرۆح و گیانت ی من هانده رهاته سه م به هیوادارم ئه.. سوپاس بۆخوا.. بنم
  .. خودات بوون و ئیمان بهڕ باوه

  
 


