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  ثصشةكي
  

ثاش هةولَدانصكي زؤر  ثصخؤشحالَني كةوا توانيمان 
بأوانامةي ضةندين خوشك و برا خبةينة بةردةمي ئصوةي 

  . خؤشةويست  ، هيوادارين ببصتة  مايةي ثريؤزي بؤتان 
ئازادي تةا ئةوة نيية بة لةش يان بة بريو بؤضوون ئازاد 

بة . بيت ، بةلَكو ئازادي سةرةكي مأؤظ ئازادي رؤحيية 

ةوة هةرضةندة  ميللةيت ئصمة ، كة  زؤربةيان  خؤيان داخ
لة هةموو بوارةكاين ذيانا بة شارةزا و لصهاتوو ئةزانن 

بةإلم  ئةطةر لة ناخةوة سةيري ميللةيت  كورد بكةين 
 حي ميللةتصكي داماو كؤيلةية ، بة تايبةيت كؤيلةي رؤ

ئةمةش لة باب و باثريانيان بؤيان ماوةتةوة ، هةر لةو 
كاتةوة كة هصرشي عةرةبة كؤضةرييةكاين دورطةي عةرةب 

بة ناوي ئيسالمةوة دةسيت ثص كرد و دةستيان طرت بةسةر 
جا طةيل كورديش يةكص بوو . تةواوي رؤذهةإليت ناوةراستا 

 لةو طةالنةي كة بةر ئةم شاإلوة كةوت و بوون بة كؤيلةي
ئايين ئيسالم ، ئةو ئاينةي كة بة هيض جؤرصك ئازادي تصدا 

  !!!!!! بةدي ناکرصت 
لة دواي ساإلين نةوةدةكانةوة ئةوة بوو يةزدان 
دةرطايةكي كردةوة بؤ رزطاركردين ميللةتةكةمان لةو 

بةإلم كةسانصكي كةم ئةو دةرطايةيان بيين و . كؤيلةتيية 
  . توانييان خؤيان رزطاربكةن  



ي ئةم ثةرتووكة ضةند منوونةيةكة لةو ناوةرؤك

ئازادبووانة ، ضونكة لةناو طةالين جيهاندا ،  هةروةها 
لةناو ميللةيت كورديشدا ،  بة هةزاران كةس هةن كةوا 

وازيان لة باوةري ثصشووي خؤيان  هصناوة و رصطةي 
مةسيحيان طرتؤتة بةر ، لةو بارةيةوة  مةسيح خؤي 

هةروةها . )و ذيامن  من رصطا و راسيت(:  ووتويةيت

من رووناكي ذيامن  ئةوةي بة رصطاي مندا (:  ووتويةيت 

جا يةزدان هةميشة ئةو رصطا .  )بأوات بة  تاريكييدا ناأوات
و دةرطاييةي كردؤتةوة بؤ هةموو مأؤظايةيت تاوةك لة 

  . كؤيلةيةيت  و طوناة  رزطاريان بصت 

بؤية ئصمة لصرةدا زؤر سوثاسي ئةو خوشك و برا 

اوةردارانة ئةكةين ، كة ضاونةترس بوون و متمانةيان بة ب
ئصمة هةبوو ، بأوانامةكانيان تؤمار بكةين يان بة نامة 

بؤيان ناردووين ، تاوةك بةهؤيانةوة ناوي مةسيح شكؤدار 
  .  تبص

هيوادارين ئةم بأوانامانة ببصتة رص نيشادةرصك بؤ ئةوانةي 
بةرزكردنةوةي بةدواي راستيدا ئةطةأين ، وة دلَخؤشي و 

  ئامني ....... وورةي باوةرداران 

 
  

         

  
  
  
  
  
  

  
        
        

        

        

        

        

        

        
        



��   �$ �#�رى �� �ۆ �ز��  !و� ��  
  لة مةحةمةدةوة بؤ مةسيح  

ئاوايت دايك و باوكم بوو وةك دووةم كوأي طةورةيان ببم 

جطة لة قوتاخبانةي ئاسايي ئةضووم بؤ  .بة مةال
بة زماين سةعات  ٣-٢لةوص  ،قوتاخبانةي قورئانيش

   .عةرةيب فصري قورئان ئةبووم
بة سيانزة سالَي ضوومة قوتاخبانةي فةقص و مةاليةتييةوة 

سالَي لة تاقيكردنةوةدا  دةرضووم و بووم بة يةكةم   ٢٠بة 
ئةمةش بووة هؤي خؤشييةكي طةورة بؤ  مان،مةالي دصيةكة

بةإلم خؤشييةكة زؤري  .دايك و باوك و خزمةكامن
 .راسيت قورئانة طوماين زؤرم هةبوو لةضونك ،نةخاياند

 کكاتص ،كردةش ضةند سالَ لةوةو ثصش دةسيت ثصئةم طومان

كة إ ناضص بة عةقپدا: ئةمريكي ثصي وومت  هاورصيةكي
دا قسةي تةا لة بةهةشتو بة تعةرةيب زمانصكي ثريؤز بص

من بة كوردي و  .ئةمةش شتصكي بؤ روونكردمةوة .تبكرصثص
ئةبص يةزدان تةا يةك زمان  ،توركي و عةرةيب قسة ئةكةم

ئةمة : هةروةها هاوأصكةم وويت  ؟بدوص و تصبطات
ئيرباهيم ئيسماعيلي : ا ئةلَصن داوة كة لة ئيسالمدرطؤأ

ضونكة ئينجيل شتصكي  .كردووة بة قورباين نةك ئيسحاق
 .الواز كردم باوةأي بةقورئان ئةم شتانة .    تترمان ثص ئةلَص

ا وةك مةاليةك هةستم بة دوورووي دلة هةموو كارصكم
  دة    لة ثاش     .وة ئةوةي ئةمووت باوةأم ثصي نةبوو ،ئةكرد

  
١ 

وانةي كؤبوونةوة ئةبة بطرم،ا دخؤمبةهةفتة نةمتواين دان 

من لةبةردةم ئصوةدا  ،براياين خؤشةويست: (ثصم ووتن
ئةوةي بؤ ئصوة خوتبةي ، م بة درؤزنصك دصتة بةرضاومخؤ

من ناتوامن ئيتر مةالي ئصوة  ،ئةدةم خؤم بأوام ثصي نييةثص
ا دانيشتوان بة تةواوي تصكضوون و باوةأيان بة ةدلصر .)مب

و  بؤية تووأة بوون ،طوصي خؤيان نةئةكرد ضي ئةبيسنت
هةندصكيان ضوونة  .كردمندةستيان كرد بة لصدان و تف لص
ئةوان : و ثصيان ووتن  راكامنالي دايك و باوك و خوشك و ب

من كوشتين من  ئةتوانن ئةم سووكايةتييةي كة تةا  بة
ضونكة ئةوان بةثصي         .ا هصناوة اليبةرندبةسةر خصزانةكةم

 .شةريعةيت ئيسالم راسثصراون و بؤيان هةبوو  مبكوذن
ئةوةتا . ريانئينجا  دايك و باوكم دةستيان كرد بة ط

بؤية ! !شتصك بةإلم ئةم روورةشييةبة كوأةكةمان طةيشت
ئيشم  ،ا رام كرد بؤ ئةلَمانيادمن لةطةلَ دايك و باوكم

ئةمتواين     دؤزييةوة و ثارةيةكي ضاكم دةست ئةكةوت و
ا بريوباوةري دلةطةلَ كارةكةم .يارمةيت دايك و باوكم بدةم

ووردي ئةخوصندةوة و سم بةكارلَ ماركس و فريدريك ئصنطلَ
. تةواو    ئينجا بووم بة سؤسياليستصكي .شيم ئةكردةوة

هاورصيةكي  ،نصو ئةوكوردانةي لة ئةلَمانيا بوونة هاورصملة
ئةو ذين هصنا كةوتة طريوطرفيت  کكاتص ،باشم هةبوو

  ئيتر ثاش ئةوةي   كة، منيش ثارةم بة قةرز داية ،مادييةوة
   ،دا لة دزييةكدايارمةتيم    ، نةمتواين ثارةي بة قةرز بدةمص

  
٢ 



من بؤ ماوةي ضوار سالَ ثؤليس ئصمةي طرت و  ئيتر

خانة بؤ يةكةم جار مةسيحييةكي نلة بةندي .بةندكرام
لةوص هةفتةي جارصك ئينجيلي روون  ئةو ،تةواوم ناسي

كردنةوةكة ثصم ، منيش دواي تةواو بووين روونئةكردةوة
. بةإلم بابةيت كةش هةية    تؤ زؤر باسي عيسا ئةكةيت: ووت 

لة  ؟ضؤن بري لة ئاشيت جيهان ئةكةيتةوةبؤ منوونة 
ئاشيت من  ،منيش سةر بة كؤمةلَةي ئاشتيم:( دا وويتوةإلم

اوةر بةو بكات ئاشيت هةية وة كص ب ،عيساي مةسيحة

جا ئةم وةإلمة  .)كةسصك باوةري ثص نةكات ئاشيت نييةهةر
تصک من هيضم لةو كا. ساكارة كاري كردة سةر دةرومن

كة بؤضي هيضي: ( ةو ثرسياري لصكردمبارةيةوة نةووت  ،   ئ
 ،ئةوةندةم بةسة: ( من   وةإلمم         دايةوة)   ؟ نالَصيت

دواي سةعاتصك  كابراي    .)هيض ثرسيارصكي ترم نيية
  ، خانةكة ديدةين كردمنذووري بةنديمةسيحي  لة

بةإلم  .هةندص ثوولدا    لةطةلَ   مداثصي  بة تورك   ئينجيلصكي
 ؟نوصذت بؤ بكةم طة ئةدةيلصي ثرسيم رصثصش ئةوةي بأوات 

     لةبةرئةوةي  ضاوةأصي ئةوةم ئةكرد ،من رازي بووم بةوة
بةو                 راهاتبووم     موسلَمانصك     جاران  وةك      ضؤن 

بةإلم ئةو ضووة سةر ضؤك و     .شصوةية نوصذصك بكات
     .صيوهاوأصيةكدا ئةدو    لةطةلَ     وا ضؤنوا ددلةطةلَ يةزدان

ئةي عيساي خوداوةند (     نوصذةكةي بةم شصوةية كرد 
  وة يارمةيت   ، تؤ بدؤزصتةوة ،يارمةيت ئةم ثياوة طةجنة بدة

  
٣ 

لصم ثرسي كةي     ئينجا    ).ئامني .ادطريوطرفتةكاني    لة بدة

طةر عيسا ئةبةإلم  ،ش وويت  نازامن؟ ئةوييةكتر ئةبينني
ئةوسا     ،قبولَ  بكةيت بةخوداوةند و رزطاكةري خؤت

   .دلَنيايي لة ئامسان يةكتر ئةبيننيبة
بريم لةوة  ،زؤربةي كات ئصواران ئينجيلم ئةخوصندةوة

بةإلم دلَخؤشي خؤم بةوة  .ئةكردةوة  باوةأ بة عيسا صنم
تؤ  .تؤ ثصويستت بةوة نيية و طوناهبار نيت: ( ئةدايةوة

بايت ئةوة بةندكراويت و دزيت كردووة بةإلم ئةوةتا لة

هةروةها بريكردنةوةيةك  .)وةرطرتووة حةقي خؤت
ضؤن ( :بطاتئازاري ئةدام كة تةا موسلَمانصك ئةتوانص تص

ضونكة ئةم  ؟)تيةزدان كوري هةبص ت،ئةبص شيت وةها
  عيساي مةسيح وةك .بريكردنةوةية الي موسلَمانصك كفرة

هيض شصوةيةك داين بة موسلَمانةكان  الي  يةزدان   كوري 
ئةطةن كة ةوةي  ئةوان بةو شصوةية تصلةبةرئ ت،ثيانانرص

جا هةر . بووة يمريةم ذين يةزدان بووة و كورصكي لص
    كةسصك ذنصك باتة ثالَ يةزدانةوة بة ثصي باوةري ئيسالم

   .كة هةرطيز نابةخشرص ،ئةكات طةورةترين طوناة
 ئةم ثرسي .ئةبوو م بص ئارامي من هةتا ئةهات زياتربةإل

 ؟ابوةستمدا أيةزدان    ضي رووئةدات طةر ئصستا لةبةردةم
يان رو ئةشكةجنةنزيكةي شةش مانط ئةم جؤرة بريانة ئازا

  عيسام  ا لة ووشةكاين دئينجيليةك لةئصوارة    .مئةدا
  من        ،  رصطةم    من  ( ٦: ١٤ لة يؤحةنناي       ئةخوصندةوة

  
٤    



  ) .بص من كةس ناتوانص بصت بؤ الي باوك .من ذيامن  ،راستيم

  كرد   هاوارم  بةرز   دةنطي بة ا دخؤم لة نارةحةيت 
ئينجا  بة   ؟بؤضي ناتوامن    ،من ئةمةوص بصم بؤ الي تؤ ،عيسا

مة سةر  ئةذنؤ و نوصذم ئةكرد  طريان و لةرزةوة كةوتبوو
تاوةك بؤ  ،تؤ هايت بؤ سةر زةوي ،ئةي عيساي خوداوةند

هةموو طوناهةكامن بةيارمةيت لة. منيش لةسةر خاض مبري
كةوم و بمن ئةمةوص دوات ! !ببورة و وةرة ناو ذيامنةوة

ئيتر من وةك مأؤظصكي تازة  .)بةثصي خواسيت تؤ بذمي

هةرطيز نةم  كة    بص هيوامي نةما خؤشييةك .هةستامةوة
 سةندن    هةرضي هةسيت تؤلَة .كردمبوو دلَ و دةروين ثأ 

 هةبوو تياما نةما وة ئيتر هةستم نةئةكرد كةوا تةام
   .ايةدزاين عيساي مةسيح لةطةلَمضونكة ئةم

نخانة ثصي دواي بةرةإلكردمن يةكص لة فةرمانبةرةكاين بةندي
ئةواين تر رةوانةي  ووةك بةهةمان شصوةتؤش : (  وومت

بةإلم بةرةإل كردنةكة وا خصرا هات )  !توركيا ئةكةينةوة
خانة نةيانتواين يةكسةر رةوانةم نةراين بةنديفةرمانب

، ذصر زةمينصكي ثاكي بص ثةجنةرةدا ئةذياممن لة. بكةنةوة
رةوانة كردنةوة بؤ توركيا نارةحةت  هةموو رؤذصك بريي

! ئةمأؤ رةوانةت ئةكةن: ووت    و بص تاقةتيان ئةكردم و ئةم
هاوأصكاين جارامن  كة رةوانةي توركيا هةندص لة

    مؤلَةيت مانةوة تةا بؤ ماوةي سص . بوون    مردكرابوونةوة 

   زؤر  خةفةت و تةايي هةتا ئةهات. مانط درصذ ئةكرايةوة
  

٥ 

    عيساي          ئةي(         :ئةكرد     نوصذم      زؤرجار     من     .    ئةبوو     تر

زاين ضونكة ئةم)   !خوداوةند با مبرم و بصم بؤالي تؤ
نة  يةزدان لة رؤذي دواييدا فرمصسكةكاين ضاو ئةسأص و

 انئةم شتانة زؤر  دلَنةوايي، ئيتر ت ئازار و نة هاوار ئةمصنص
  .ئةكردم

دؤرمتوندي ئةلَماين   ضةند مةسيحييةكي باوةردار لة شاري
 هةندص    كردم يارمةتييان  بدةم لةدابةش كردين داوايان لص
ا من دلة ثصش .باوةري مةسيحي    دةربارةي     ا دثةرتووك

 . ئاشكرا خؤم وةك مةسيحييةك نيشان بدةمئةترسام بة 
 ١٠: ٤١عياي ةشة ئيل  ا دئينجيل  لة نوصذصك   ثاش 

    من    مةترسة  ،امدضونكة من لةطةلَت ،مةترسة: ( خوصندمةوة
 ئةدةم     يارمةتيت     ،    ئةكةم    بةهصزت      !    تؤم     يةزداين

ئةم ثةميانةي يةزدان  .)دةسيت بةتوانام  ئةتثارصزمبة
ا ضوومة سةر دوورةي بةرزكردمةوة و لةطةلَ باوةردارةكان

هةروةك مةترسيم . بؤ بإلوكردنةوةي مزطصين مةسيح    جادة
ثياوي تورك  كةوتنة قسة كردن لةو     ئةكرد  سص لص 

ئةوان . نة مةال بوويةكصك لةوا .ادبارةيةوة لةطةلَم
ايةلَني كةوا تؤ ئصمة ن: ( هةأةشةيان لصكردم و ئةيان ووت

ا دثأوثاطةندةيي مةسيحي لةنصوان هاوووإلتيةكامنان
دام بة رووخؤشي لةوصدا يةزدان يارمةتي! )  بإلوبكةيتةوة

ئةزانيت ئصستا  : ( ئينجا من بةمةالكةم ووت..... مبصنمةوة
   !ا تؤ ثياو كوذيتدلةبةر ضاوي يةزدان ؟تؤ ضيت كرد

  
٦ 



     ختداا،  لةنئةكةيتلص        كوشتنم      هةأةشةي    تؤ     ئةوةيلةبةر

من ثأوثاطةندة ناكةم وثارةش  .رؤحصكي ثيس هةية
من تةا شايةيت بؤ ئةوة ئةدةم كة مةسيح لة  .وةرناطرم

نيية لة تؤلَة  ثأ ئيتر  دلَم    ضونكة .ا كردوويةيتدذيامن
 . )كردنةوة بةلَكو ثأة لة رؤحي يةزدان و خؤشةويسيت ئةو

بةإلم ئةو لة ، نووسراوةكامن داية    لة کئينجا  يةكص
 .هةروةها نةيويست ئينجيلصك وةرطرص. بةرضاومدا دأاندي

ذياين  تمةحةمةد ئةتوانص: ثرسيارم لصكردئةوسا 

   ت؟هةتاهةتايت ثص ببةخشص
دوايي  )  !عيساي مةسيح ذياين هةتاهةتايي بة من بةخشيوة

زاين سوودي  کة بة تووأةيي مين بةجصهصشت ثاش ئةوةي
   .ا بضم بؤ مزطةوتدطةلَيلة  لصكردمداواي   ،نيية

 ،من زؤر بةختةوةرم كةوا عيساي مةسيحم دؤزيوةتةوة
ثاشةرؤذصكي طةشدار و     عيسا ذيانصكي تازةي بة

     ئامني........ثصم بةخشيوة سةرسوأهصنةرةوة
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   ��و و، �� ڕۆژ ��را�& ه� و �� �� �� 
    :كايت ئيسالميدا ذيامن لة

دايك بووم و شارةزاييةكي باشم ئايين لةلة بنةمالَةيةكي 

ةرطيز بةإلم ه ،قورئان و حةديس و فقة    هةبوو لة
نةمدةتواين ئةو ئةركانة جصبةجص بكةم كة ئيسالم داوام 

 ،ئةمةش لةبةرئةوة نةبوو كة باوةرم ثصي نةبص ،دةكاتلص
رؤذي قيامةت وةرم ثصي هةبوو زؤريش ئةترسام لةبةلًَص با

و     جار جاريش نوصذةكامن دةكرد .ووبةإلم لة توانامدا نةب
خاتري دةروبةرو دايك و باوك و بةرؤذوو دةبووم لةبةر

    ، هةروةها لةمزطةوت و تةكية فةقصئةو جؤرة هؤيانة

تيم دةكرد و خزمةيت مةال و شصخةكامن دةكرد ئةويش يةيا
من فةقص بووم الي مةاليةكي  .حوكمي داب و نةريتر بةهة

زؤر طةورة بةإلم  زياتر  دلَم الي نان خواردن و تةمةلَي و 
ا دخؤشم بة تاوانبار ئةزاين و لة خو .ناودةركردن بوو

بةإلم دوايي دلَم خؤش دةبوو ضونكة ئةو مةالية  ،ئةترسام
لةطةلَ ئةوةي ئةوةندة  ناودار بوو هةرخةريكي ثارة 

زؤر جار بة  ،ي باوةري بووممنيش جصطة .وةرطرتن بوو
الَةكاين دمالَةوة بةمةش من    بؤ    فةردة ثارةم بؤ دةبردةوة 

بةراسيت منيش زؤر جار . خؤيان ثص دةولَةمةند دةكرد
دةكرد ضونكة ئةو ثارةكةي نةدةذمارد و ئةيووت دزمي لص

 ئةو  مردين  دواي لة بةإلم   ، ئةمة  بةرةكةيت يةزدانة
  موسلَمانصك      هةر  جا وةكو  . من ئةو ئيشةم نةما  مةالية
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 ،بةردةوام بووم بريم لة هيض رصطةيةكي تر نةدةكردةوة

ئةوةي ئاشكراية باوةأي هةموو موسلَمانصك واية بصجطة لة 
 ،ئايين ئيسالم هيض ئاينصكي تر قبولَ نيية لة رؤذي قيامةتدا

 .ا ناردوويةيتدضونكة مةحةمةد دوا ثصغةمبةرة كة خو
هةروةها هةرضي ثةرتووكي ئايين هةية بصجطة لة ئايين 

لَكو نةم دةوصرا ئيسالم نةوةك هةر قةدةغةية بة
ئةوةي دلَنيا بووم ضاوةكامن كوصر بيخوصنمةوة لةبةر

            نةبوو ئةطةر    طرنط     الم     زؤر         حالَ بةهةر. تئةبص

، يان درؤ و دزي يان هةر شتصكي خراثة    طوناهيش بكةم
ووت كة تةمةمن بوو بة ثةجنا يان شةشت ئةملةبةرئةوةي 

ا لصمخؤش دسالَ ئةوسا تؤبة ئةكةم و ئةضمة حةج ئيتر خو
من كابرايةكي زؤر بةتةماع بووم زؤر ثارةم ئةهاتة  .تئةبص

وةك هاوأصكامن   ،دةست بةإلم هةرطيز ضاوم تصر نةئةبوو
بووم خاوةن ثارةي ضاك خانوو سةيارة و هةموو شتصك 

        دةرئةضووم      مالَةوة، هةر لةرم داوا ئةكردبةإلم هةر زيات

لة ذنةكةشم بكةم ئةطةر بؤم رصك         ت خيانة            بووم ئامادة

بة هةر حالَ ئةو ذيانة ماوةي بيست سالَي خاياند  .كةوتايةب
كرد و ئيش نةما دوايي شةأ دةسيت ثص.  بة اليةين كةمةوة

ثارة ثةيدا  نةدةبوو بؤية زؤر ئيشي ناياسامي دةكرد بؤ 
دةطرت تا وام هةروةها ثارةي سووم وةر  ،ارة ثةيدا كردنث

 زؤريش   ضوو وة دةست لة  لصهات ثارةكةي خؤم هةموو
    .تصكضووبةراسيت ذيامن لص    ئيتر ،قةرزاري خةلَكي بووم
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دا سةفةربكةم بؤ ئةوروثا تاوةك ئيش بكةم و  ئينجا بأيارم

ضوومة ئةوروثا لةوص دةستم كرد بة  ،قةرزةكامن  بدةمةوة
توانيم نيوةي     ئيشي دذي ياسا بؤ ثارة ثةيدا كردن بؤية

ا من بريم لة هةموو شتصك ةدلصر .قةرزةكامن بدةمةوة
رؤذص لة . نةئةكردةوة    ئةكردةوة تةا بريم لة يةزدان

رؤذان طريام ئةو ئيشةي كردبووم شاياين حوكمصكي باش 
ةطةلَ الي خؤمان جياوازي زؤر بوو ضونكة ياساي ئةوروثا ل

ئيتر ضارةم نةما تةا ئةوة نةبص بطةأصمةوة بؤالي  .هةية

ماوةي سص  .يةزدان و دةست بكةم بة ثةرسنت و طوصرايةلَي
سالَي رةبةق نوصذم دةكرد نةوةك هةر فةرزةكان بةلَكو 

ضةندين نوصذي سوننةتيشم دةكرد و رةمةزامن دةطرت و 
بةإلم رؤذ بة رؤذ  ،دةطرتهةروةها دة رؤذي شةعبامن 

دلَم ناخؤشتر دةبوو بة هيض     و     دةبووم     زياتر بص هيوا تر 
بؤية بأيارم دا خؤم بكوذم  ،شتصك سةبوورمي بؤ نةدةهات

و خةمي ذن     خانة و غةرييبنبةنديلة تبؤ ئةوةي رزطارم بص
دلَم تةنط دةبوو  هةر جارصك .الَ و ئةو جؤرة شتانةدو من

دةخوصندةوة لة كايت     قورئانلة     ضةند سوورةتصكم
، بة تايبةيت خوصندنةوةيدا دلَم الي طريوطرفتةكامن بوو

بة  دلَ ثيسي بوو بووم كة ذنةكةم ئصستا كاتةدا تووشيلةو
بكات و بريم لة تةإلق داين تةنياية لةوانةية خيانةمت لص

    هةروةها زؤر بريم لة تؤلَة ئةكردةوة    . ذنةكةم دةكردةوة

    خةوم   نة شةو  ئيتر  .    داوةن بة طرتن و كةسانةي منيالة
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 .هةبوو نة بة رؤذ ئاراميم هةبوو بة تةواوي ثةشؤكا بووم 

ناو ، هةر لةدوايي منيان طواستةوة بؤ شوصنصكي تر
تووشي ثياوصكي رؤح سووك و دةم  داخانةكةنبةندي

ثصكةنني بووم زؤر يارمةيت دام ئينجا ثرسيارو وةإلم بة
وة   ؟ضةند حوكم دراويت    ؟خةلَكي كوصي    كرد ودةسيت ثص 

ماوةي ضةند مانطصك ئةو ثياوة زؤر  .ئةو جؤرة ثرسيارانة
زؤر جاريش ئةيووت  ،جار ئةهاتة الم و دلَي ئةدامةوة

لةبةرئةوةي   ،وةرة بؤالم منيش ئةمووت سوثاس  ناتوامن

  بوون يةدا خانةنضةند كةسصكي كورد كة ئةوانيش لةو بةندي
ووت ثياوة ، ئةيان بؤمو  ثياوةيان بةخراثي ئةكرد ئة باسي 

خراثة و موخابةراتة و هةزار     مةسيحييةكة كابرايةكي
ةلَ ئةو هاوأصيانة ئيتر ماوةيةك لةط. قسةي تر لةو بابةتة

هؤي تةماع و جطةرة و ئةو  شتانةي  كة بووم دوايي بة
ةن لة يةك تووأة بووين و لصك خاننثصويستييةكاين بةندي

منيش لة رقي ئةوان دةستم كرد بة  .نةوةبوويجيا
دةطرمت ، ئةو زؤر رصزي لصهاتووضؤي ئةو ثياوة مةسيحيية

خواردين بؤ دروست دةكردم و جطةرةي ئةدامص وة زؤر 
بوو لة خواردن و هةموو ذوورةكةي ثأ  .دلَي ئةدامةوة

وة  ،شتانةي ثصويست بوو لة جطةرةو ضاو قاوةجؤرصك لةو
حةزدةكةيت : لصي ثرسيم  ،ةبووثةرتووكي يةجطار زؤري ه

    منيش      ؟لةطةلَم هةندصك  طوص بطريت  لة ثةرتووكي ثريؤز

  لة     بطرم بةإلم د بلَصم نةخصر رازي بووم طوصي لصشةرمم كر
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كة طوصم بؤ ئةم  تا ئةثاأامةوة لصم ببورصددلَةوة لة خو

كة  ئةوةي    ، ئةو ثةرتووكة ئةخوصنصتةوة    كافرة راطرتووة
ماوةيةك  تةا حالَ بةهةر.        طؤأاوة  تئةلَص  قورئان

 بواية    ثصويست     ئةوةندة ئةضووم بؤالي ئةطةر شتصكم 
رووخؤشي ئةيووت من لة          و بة    ئةدامص     شتةكةي     ئةويش 

منيش ئةهامتةوة ذوورةكةي خؤم   ،ا ئةثاأصمةوة بؤتدخو
     ئص   ئةكات    ادخو  باسي  هةر  ضيية ووت ئةو كابراية ئةم

بة رؤذ ضاكةي لةطةملَ  ئةو ثياوة رؤذ .خؤ موسلَمان نيية

جار ئةمووت  کئةوةي من هيضي بؤ بكةم هةندصدةكرد  بص
رضةندة فةرزة لةسةري باج بدات ضاكةي بؤ بكةم هة

موسلَمانصك ضونكة ثصغةمبةرمان كايت خؤي باجي لصيان بة
بة خانة دةستم كرد ندواي ماوةيةكي تر لة بةندي. سةندووة

هةروةك داب و  ،ئيش كردن ئيتر ثصويستم بةو ثياوة نةما
ةي زؤري لةطةلَم نةرييت كوردةواري وومت  ئةو ثياوة ضاك

 بةإلم  ،وةفا نةمب هاتووضؤي بكةمكردووة با من بص 
با هةولَ  .مةجايل نادةم ئةو ثةرتووكةم بؤ خبوصنصتةوة

ضونكة  ،بكاتدا رةمحم ثصبدةم بيكةمة موسلَمان بةلَكو خو
جا كابرا  .طةر كافرصك بكةيتة موسلَمان ثاداشيت زؤرة

بة شصوةيةكي تر قسةي  ةسيت كرد كة من طؤأاوم ئيتر ه
  لةطةلَ  دةكردم هةر باسي دنيا و حوكم و بةربوون و ئةو

ثةرتووكةكاين       ناولة رؤذصك .  بؤ دةكردم شتانةي 
  كردةوة    اين ئاليعومر سورةيت  بؤم  قورئانصكي دةرهصنا 
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مةسيح مردووي  توويت ئةزانيت قورئان ئةلَص

 ،زيندووكردؤتةوة منيش وومت ئةوة راستة بة ئةمري خودا
ئةويش وويت ئةوة سيفايت يةزدانة مردوو زيندوو بكاتةوة 

  ئيتر لةو كاتةدا زؤر هةستم .جا يةزدان خؤ شةريكي نيية
نةبوو بؤ ئةو وةإلمصكم  هيض   ضونكة كرد   خؤم  نةزاينبة

بة هةر حالَ الي ئةوم بةجصهصشت و هامتةوة  .ثياوة كافرة
ذوورةكةم زؤرم بريكردةوة ضؤن ئةوةندة سالَة دةرسي 

ثصسيت ئةو سالمت خوصندووة  وةإلمصكي ثأ بةئايين ئي

ئيتر بأيارمدا دةست بكةم . نةبوو ثص ثرسيارةت
خوصندنةوةي هةرضي ثةرتووكي ئايين مةسيحيية تا بة

خانة بةرةإلم  نو ضاوم كوصر بص و ئةوسا  لة بةنديهةردو
ئةذمي     خؤ هةر نةبص لةو ذيانة باشترة كة مين تصدا ،بكةن 

الي ئةو بةياين ضوومة   .الَمددوور لة كةس و كار و ذن و من
ئةويش  ،كرد بة زماين كورديثياوة داواي ثةرتووكم لص

لصرةشدا  ،وويت طةر خودا حةز بكات بؤت ثةيدا دةكةم
ند ثرسيارصك هاتة مصشكم ئايا ئةم ثياوةش وةك ضة

شاياين باسة كابرا  .ا حةز بكاتدموسلَمانصك ئةلَص طةر خو
لةطةلَ  .حوكمةكةي سص جار بةقةدةر حوكمي من بوو

ئةوةشدا ذياين هةموو خؤشي و ثصكةنني بوو  وة يارمةيت 
خانة و نداين ئةو كةسانة بوو كةتازة ئةهاتن بؤ ئةو بةندي

    و  ئةكرد  ئيشي   بةردةوام    ، هةية يارمةيت بة  ثصويستيان
   .بةرةجني شاين خؤي ثارةي ثةيدا ئةكرد
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 :  ذياين باوةردارمي لة مةسيحدا

 ئةو ثياوة باوةردارةي كة جاران ثصم دةووت كافر زؤر 
دوكتؤري باوةردار حةمة سةعي  ثةرتووكي  ئاساين بة

لةطةلَ تةواو كردين ئةم ثةرتووكة  .سنةيي بؤ هصنام

ا هات ضونكة كةسايةيت و ذياين دطؤأانصكي زؤر بةسةرم
شةوصك زؤر . ذياين من نزيكةدالَي تؤزصك لةدوكتؤر بة من

طةيةنة دابصتةوة مبمة وومت بةزةيت ثصا ثاأامةودخولة
جلي حةقيقةت هةر ئةو شةوة ثياوصك هاتة خةوم بة

قسةي لةطةلَ كردم  ثةجنةرةي ذوورةكةمكوردييةوة لة
وويت من مةسيحم من خوداي راستةقينةم ئيتر 

ئةو رؤذة دواي بؤية لة. بريمةكةرةوة ئةوة دوا جارتة
دا بةهؤي ئةو ثياوة باوةردارةو هةولَي ثةرتووكي ثريؤزم

ضةند باوةردارصكي تر لة خوشك و برايان طةيشتة دةستم 
تصكي بةإلم باوةرهصنان ش ،ثةرتووكصكي تريش    لةطةلَ ضةند

وةندة ئاسان نيية مأؤظ بتوانص بةهصز و بازووي خؤي ئة
باوةرهصنان رووبةروبوونةوةية لةطةلَ  ،بطاتثصي

ص ئةو ئةوكاتةش ئةب ،طةورةترين و بةدةسةإلت ترين كةس

دةسةإلتة خؤي حةز بكات و ئةو رؤذة كةسة طةورةو بة
بيكات  تئةوةش هةرطيز  مأؤظ ناتوانص. دياري بكات

تةا   ،هيض ثصويستييةكي بة مأؤظ نيية ضونكة ئةو كةسة
  ئةو طةورةية    يةزدانة ئةو  ئةوةي  بؤ   هةية  يةك هيوا

            بريتيية    ئةوةش   بكات  دروست  مأؤظ   لةطةلَ    ذوانة
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باوةرهصنان  .  مأؤظ  بؤ   يةزدان   لة خؤشةويسيت 

        ةقينة ئةوة بؤ مأؤظ دةرئةخات هةرشتصبةيةزداين راست

بكةين  ثصشةكي يةزدان ثاداشتةكةي ثصشكةش كردووين     

نةوةك ئصمة شتصك  ،لةبةرئةوةي ئصمةي خؤشويستووة
ا يةزدان ثاداشتمان بداتةوة دبكةين بؤ ئةوةي لة دوا رؤذ

   .وةك بريوباوةري جارامنان و باب و باثريامنان
باوةرهصنامن بة مةسيح رازي بوومنة بة هةموو ئةو شتانةي 

جاران هيواو ئاواتةكامن  ئةوةندة زؤر  ،يمةهةمة يان ن

دةتواين بة ر هةزار سالَيش تةمةمن بواية نةمبوون ئةطة
ةمووي  هاتةدي دةستيان صنم كةضي لة يةك ضركةدا ه

   .)خوداي رزطاركةر (تةا  بة ووشةي 
لةو رؤذةي كة يةزدان مين خؤشويستوو صنييةكاين خؤي 

کة  وة يةك هةستم نةكردووةبؤ ئاشكرا كردم بة هيض شص
ةلةش ئازاد بووم، نةخصر نا كة بنخانةم لةبةرئةوةبةنديلة

ضي لةبةر. خانةم بةإلم بة رؤح ئازاد بوومنبةنديهةر لة
شةوانة وةكو  ،نا كة من تاوانبارم ضونكة دامن بةوةدا

رزطارم بوو لةو  ،الَصكي ساوا ئةخةوم تا بةيايندمن
تا   ئصس . بريكردنةوانةي شةوانة خةويان لص حةرام كردبووم

ئةو     ضونكة  ت؟ئةبصنالَصم  بةياين  يان  دوارؤذ      ضي 
خانة نبةندييةزدانةي    مين رزطاركردووة لةدؤزةخ ضؤن لة

    بةخشيووة  من ةب هةتاهةتايي   ذياين  ئةو  ، رزطارم ناكات

   ،خبؤم    د سالَةي ذياين سةر زةويضؤن من خةمي ئةو ضةن
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هةروةها بري لة تؤلَة ناكةمةوة بطرة دوذمنةكامن خؤش 

دةوص و نوصذيان بؤ دةكةم هةتا وةكو من يةزداين 
 . هةتاهةتايي بةدةست صنن    راستةقينة بدؤزنةوة و ذياين

كردم ذنةكةم لة جاران ر بوو واي لصهةروةها هةر باوة
ضونكة بؤم دةركةوت دلَسؤزي منة و  تزياتر خؤش بوص

    .خانة دةرئةضم نضاوةرواين منة تا ئةو رؤذةي لة بةندي
سوثاس و شكؤمةندي بؤ خوداي تاك و تةنيا عيساي 

  ئامني  ............مةسيح
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  �ۆ�� ��س ��و ��
ترس ماوةيةكي درصذ ئةم هةستة دةسيت طرتبوو  ،ترس 

    ئيسالمي سونين لة باكووريمن كوردم بة. ادبةسةر ذيامن

الَي دايك و باوكم دبضووكترين من ،عصراق لة دايك بووم
زؤر دلَ  ي زؤر باشم هةية دةربارةي باوكم ،بريةوةر .بووم

بةداخةوة كاتص تةمةمن   .ثأ لة خؤشةويسيت و دلَسؤز بوو
ثاش مردين ئةو دايكم زؤر  .لَ بوو كؤضي دوايي كردنؤ سا

، ئصستا من ئةمة اداإلندتوند و تيذ بوو لةطةلَ ئصمةي من
 .تةا لصثرسراو بوو بةرامبةر بة ئصمةبة ضونكة ،ئةطةمتص

مالَةوة لة. جدي طرتبووايك و باوكم باوةأي ئيسالميان بةد
ترين ككةوا ئيسالم  ثا ،هةروةها لة قوتاخبانة فصركرابووم

 .لةو بارةيةوة من هيض طومانصكم نةبوو ،و راسترين  ئاينة

بؤضي خةلَكي لةو كةسانة  ،بةإلم ئةوةي لصي تصنةئةطةيشتم
بؤمنوونة  .دوور ئةكةوتنةوة كة ئاينصكي تريان هةبوو

بؤضي بؤم نةبوو ئةو خواردنةي مةسيحييةك ئامادةي 
يان بؤضي هةندص دةستيان نةئةداية  ؟كردووة بيخؤم

رة كةسانة يان بؤضي ئةو جؤ ؟دةسيت يةزيدييةكان
بةهةمان   تبؤضي نابص؟ ئةكرانبةضاوصكي ترةوة سةير

من . بة دلَ نةبووئةم شتانةم   ؟من بكرصنرصزةوة  سةير
زاين يةزدان لةطةلَمة بةإلم هةر لصي هةر ضةندة ئةم

ئةو  لةسةر هةموو ضونكة وايان فصركردبووم  ، ئةترسام
   . من زؤر ئةترسام سزايةش  ئةدات لةو هةلَة سزام  شتصكي 
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  ووييأبص دوو

 ،سالَيدا دواي ئةوةي ئامادةمي تةواو كرد ١٧ تةمةينلة

وايش زانكؤ خبوصنم و لة ويستم دةورةيةكي ئيداري بكةم د
كاتةدا لةطةلَ هةندص كضي كةدا لة لةو. بكةمبانق كار

نةمان  ،ئصمة هةلَسوكةومتان جوان بوو. ئةذيامشارصكي تر 
ار بكةين بؤية رؤذوومان ئةطرت ئةويست خؤمان طوناهب

ا نوصذم نةئةكرد وةك دراستي، بةإلم لةادمانطي رةمةزانلة

                .دايك و باوكم ئةيان كرد

بةإلم . ئةوة زؤربةي جار دةرومن نارةحةت بوولةبةر
بؤية  ،بووا ضونكة  رقم لة دووروويي دسروشيت خؤملة

   .سوور بووم لةسةر نوصذ نةكردن
دا ئةطةر هةندص ذن ثصيان بوومتاية سةرثؤش بدةم بةسةرم 

من نامةوص  نةخصر: يان بةرصكو ثصكي نوصذ بكةم ثصم ئةووتن
 . باشي سةيرم بكةنو خةلَكي تر بةتاوةك ،دووروويي بكةم

، ض سوودصكي  هةية  لةدةرةوة  بةلَص ئةمة حساب ناكرص

باوةأدارصكي تةواو دةرخبةين بةإلم لة خؤمان  بة 
ناوةرؤكي ئةو كةسةدا درؤ و لة ثاشةملة قسةكردن خؤي 

ئةو دوو رووييةي كة من الي زؤربةي كةس  ؟حةشار دابص
واي لص ئةكردم باوةأم ) هةموو كةسصك نا (  ،بةدمي ئةكرد

   .اييننةبص بة داواكاري توند و تيذي ئ
ئةو يةكةم كةس  بوو  ،من كضصكي  هاوأصي يةزيدمي هةبوو

    هةر خراثةم    كاتةتا   ئةو  . نةبوو ناسي  موسلَمان كة  ئةم
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ئةم ناسينة واي لة من  .بةرامبةر بة ئاينةكاين تر بيستبوو

 ؟بؤضي ئةبص ئةم كضة بضصتة دؤزةخةوة ،كرد بري بكةمةوة
ة ئةويست بةمنةممن  ،ييةضونكة لةبةرئةوةي موسلَمان ن

كايت تةنطانةدا زؤر رازي مب ضونكة ئةم هاوأصيةم لة
بارةيي داراييةوة هةروةها بةو لة. يارمةيت دابووم

زؤر مأؤظصكي  ئةو بؤ من .خؤشةويستييةي نيشاين ئةدام
  .بةنرخ بوو

  نةهصنراوبةإلم واز لص، ضةوسصنراو ،كراوهةأةشة لص 

ضونكة براكةم سياسي بوو مريي بةدوايدا ئةطةأا بؤية 
منيش وازم خصزانةكةم ئةبواية عصراقي بةجص هصشتاية 

لةوص . خوصندن صناية و لةطةلَ براكةمدا بضني بؤ سوريالة
دوكانصكي بضووك كارم ئةكرد و فصري زماين عةرةيب لة 

ماوةيةك  ،دواي ئةوةي خوشكةكةم شووي كرد . بووم
من . ووإليت خؤمان ذيامدا لةو مصردةكةي لةطةلَ ئةو

كاتةدا زؤر ، بةإلم لةويست خوصندنةكةم تةواو بكةمووئةم
  زاواكةمان زؤر بة . ا هاتدشيت ناخؤشم بةسةر

سووكي سةيري خوشكةكةمي ئةكرد و زؤر خراث بوو 
. ا و ئةويش زؤر ئازاري ئةكصشا بةدةستييةوةدلةطةلَي

ئةوةشدا  لةطةلَ ،ئةتواين ئةمة ببينمكاتصك هات ئيتر نةم
ئةو ثياوة بص بةزةيية ترسي لة. هةأةشةي لةمنيش ئةكرد

ئةتواين بةإلم وةك كضصكي طةنج نةم ،هصشتئةوصم بةجص
   .هيض شوصنصك ماوةيةكي زؤر مبصنمةوةلة
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، بةإلم  بصم بؤ ئةوروثااوأصكامن ئامؤذطارييان كردم هةلَ ه

هيض شوصنصك دلَنيا لةضونكة جا ؟لة نامؤيي  بكةم ضي
نةبووم لة زاواكةم بؤية هيضم بؤ نةمايةوة جطة لةوةي 

تا ئصستا طةورةترين . جارصكي تر ووإلتةكةم بةجص صلَم
ا ئةو سةفةرةي ئةوروثا بوو ضةند دذيامنرووداو لة

رستةيةك ناتوانص ماندووي و ترسي زؤري ئةو ضةند 
زانيين بؤ منوونة ئازاري نة. هةفتةيةي هةإلتن دةربأص

 ،دةست خةلَكي بصطانة، يان بص ثاراسنت بكةويتة بةررؤذدوا

يان ترسي دةست بؤ درصذ كردن وة ترس لة طرتين ثؤليس و 
  .رةوانة كردنةوة

بةندخيانة لةطةلً ئةوانةدا بةسةر برد كة ضةند هةفتةيةكم لة
زؤر جار طوصم لة بةسةرهايت     ن، بؤيةا هةلَهاتبوودلةطةلَ من

     .ئةبووناخؤشي ذيانيان 
 دةنطي رؤشتين قاضة بصطانةكاين سةر سنوور بة شةو و

أمي من وورةم ئةبرؤذي طةرم وساردا دوا هصزيان لص
بةراسيت شتصكي  .يست مبرمووبةردابوو تةا ئةم

سةرسووأهصنةر بوو  كة لةشم بةرطةي ئةم هةموو 
كاتةدا لةطةلَ ئةوانةشدا  هةمووي  لةو. ناخؤشييةي طرتبوو

   .اية و ثالنصكي هةية بؤ ذيامندةزدان لةطةلَمهةستم ئةكرد ي
بةإلم لصرةش ترس  ،دواي ثصنج مانط طةيشتمة ئةلَمانيا

نةئةطةيشت و كةس  لصم        تص.  بوو ا دلةطةلَم هةميشة 
    لةطةلَ كلتور و زمانصكي  ،ووإلتصكي نامؤدابةتةا بووم لة
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شوصين لة ،يةكةم مانطي  ضةند  . بوومنة ئاشنا  بصطانةدا 

  ذوورة  لة. ا  بةسةرم برددا و خزماين دوورمدثةناهةندةكان
 شةو و   ضةندين    بضووكةكةم لة شوصين ثةناهةندةكان 

و نا مانطةكاين رابووردناخؤشي    تةا   . ئةطريام   رؤذ
. بص هيواو نائومصد مب  كردم كةبةلَكو تةايشم بوو واي لص

انةت تةن ؟د من بؤ كص ئةذميخؤم ئةكرثرسيارم لة
ت؟ إ دصم  كص مين بةخةياپداكوصكةسوكاريشم نازانن من لة

بةوةي دةمارصكي هةناسةي  ،كؤتاييدا ويستم خؤم بكوذملة

خؤم  ئةكرد  ئايا ردم ثرسيارم لةبةإلم من نةم .خؤم بأي
   ؟بةإلم بؤضي ؟يةزدان ئةيةوص من بذمي

 .ا بوودلةسةرشةوصكيان من خةوم بيين بة عيساوة تاجصكي 
من بة دواي  !نازامن ؟ضؤن من دلَنيا بووم ئةوة عيسا بوو

ئةو ثصي وومت  .ا طةأام و خةوةكةم بؤ طصأايةوةدمةاليةك
تؤ ئةضيتة بةهةشت ضونكة  .ئةمة شتصكي ضاكة

ئةم خةو لصكدانةوةية  .ا بينيووةدثصغةمبةرصكت لة خةو
 جا .داومبةوةي ثصغةمبةرصك خؤي نيشاندلَشادي كردم  

بةإلم ئةمة يةكةم رووبةرووبوونةوةم  بوو لةطةلَ عيسادا 
اوةيةكي كةم ديسانةوة كةومتة ناو ئالَؤزي ثامش

ئةزاين عيسا ض مةبةستصكي هةية لة وة نةم. نةوةودةرو
   .ادذيامن

  واو   كي تة خؤشيية  نزيكة 
  كةم  من زؤر سةرجني ثياوامن ئةدا تاوةك بأياري ئةوة بدة
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زؤربةيان توند و تيذ و رةق ضونكة  !نةكةمهةرطيز شوو 

  من لة طصذاوي خؤمدا  .خؤثةرست و دةست درصذكةر ،بوون
يست تةا ئارامي و حةوانةوةي وبووم ئةوةي ئةمو

هات جياوازتر لةوةي بةإلم بةشصوةيةكي تر. دةروومن بوو
لةطةلَ ئةوانةشدا هةمووي من ..... .مأؤظ بري ئةكاتةوة

ن ثياوصكي باش و رةفتار جواين زدازؤر بةختيارم كةوا ية
 من ئةوم لة .ئةو عةرةبة و خةلَكي عصراقة .بةخشيمثص

اوةيةكي كةم بووين بة شوصين ثةناهةندةكاندا ناسي، ثامش

طفتوطؤكردين زؤر و خؤشةويستييةكةي  .هاوسةري يةكتر
رابووردو لةياد بكةم و سةر لةنوص لةزةت يارمةيت دام  

ا ئةمتواين دةربارةي دردةكةملةطةلَ مص .ذيان وةرطرملة
ئةطات وخؤشي هةستم ئةكرد لصم تص ،هةموو شتصك بدوصم

   .من ئةزامن ئةمة ديارييةكي تايبةتيية ،ئةوصم
تةواوي ن بوو بةالَي تةندروست ضاكماددوو من کجا كاتص

لةطةلَ ئةمانةشدا  ؟ئيتر ضيمان ئةوص                .بووينبةختةوةر 
هةمووي هةردووكمان هةستمان ئةكرد بؤشاييةك هةية 

 .دواي ضييدا ئةطةأصنياين بةئةزبةإلم نةمان. ادلةدلَمان
من  .هاوأصي عةرةمبان هةبوو باوةأيان بة عيسا هةبوو

زؤر خؤشم ئةويسنت ضونكة زؤر رووخؤش وسةرراست  
. ةئةكردبةإلم دةربارةي باوةأيان هةرطيز ثرسيارم ن .بوون

جارصكيان . ئةويست ياري بة  هاوأصيةتيمان بكةمضونكة نةم
هيض شتصك دةربارةي باوةأيان ثرسيارم لةمصردةكةم كرد، 
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  كةوا ئةوان باوةأيان بةوةية : ؟ ئةويش وويتئةزانيت

  ضونكة       ، دامئةمة بةراسيت  سةري لصتصك.   يةزدانة عيسا 
كسةر وازم ئيتر ية .ئةمة يةكةم جار بوو شيت وا ببيستم

كة طوصم لة لةو بابةتة هصنا و نةمئةويست هةرطيز  جارصكي
ضؤن مأؤظصكي ئاوا ضاك ئةتواين :  ئةمووت. شيت وا بص

ثاش ماوةيةك هةندص  ؟هةبص بة شيت وةهاباوةأي 
بةإلم  ،ثةرتووكم دةربارةي باوةأي مةسيحي خوصندةوة

كاتةدا هةندص  بصطومان لةو. وما  نةبودطةلَيراسيت بة دلَ لةبة

 ،ا دةربارةي ثصغةمبةر مةحةمةددثرسيار هات بة مصشكم
من  . ذياين ئةوةوةئةوةي زياتر خؤم خةريك كرد بة ثاش

نةئةطةيشتم  بؤضي لة هةندص  شتا  ياساي تايبةيت  بؤ  تص
، ا بدوصمدبص ئةوةي لةو بارةيةوة لةطةلَ كةس .ئةو  هةبوو

حةمةد اتاية الم ا هةرضةندة  ناوي مةدكايت نوصذ كردنلة
دا لة هةموو حالَةتصك ؟ئايا ئةمة ئةجنامي خراث ئةبص .ئةبرد

  .نةوةي خؤم هةلَسوكةوت بكةمنةمئةتواين دذي بريكرد
  زدان تؤ کصيت؟  ئةي ية

 ادا خؤم بيين لةناو كؤمةلَصك خةلَكدشةوصكيان لةخةو
، يةكصكي نيشاندام ،ا ثياوصكي ثري هةستالةوصد. دانيشتووم

ئينجا دةسيت بؤ من . ئةمة يةزدانة: سةيري كردم و وويت
 داية  دةستم   ئةوسا  . رةئةمة ئةستص: راكصشاو وويت

  يةزدان  ضونكة  !بةم خةوة زؤر تصكضووم .يةزدان  دةسيت 
  بريو            لةطةلَ      ! بدةمص   دةسيت من     ، نيية مأؤظ 
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  وا نزم     خؤي  ئةو  هةرطيز   . ناطوجنصت  ادمن تصطةيشتين 

. دا خصرا  ئةو خةوة  لةيادبكةم من هةولَم ئة !ناكاتةوة
ئالَؤزي  ،كضة طةورةكةمان ضووة باخضةي ساوايان کكاتص

ةيوةندي بة ثرسياري  ئةمةش ث ،دةرومنان زياد بوو
؟ ضي ئةوص لة يةزدان كصية؟ ئةو ضؤنة: زؤرةوة  هةبوو

ثرسيار كردن لة كرد بة؟ من دةستم راسيت ضيية ؟ئصمة
بةإلم بة تةواوي  ،لةوانةية شتصكي سةير بص ،يةزدان خؤي

ا ئةدوام بة هةموو ئةو دلةطةلَي ،جارانشصوةيةكي تر لةبة

من . زمانةكان و ئاينةكاين تر بيستبووملةناوانةي كة 
 ؟تؤ كصيت ئةي يةزدان !دةست صنمويست وةإلمصك بةوئةم

يةكي ترةوة لة وةإلم اللة. ئةمة نوصذي تازةي من بوو
ئايا ئةبص روانطاي من دةربارةي يةزدان راست  .ئةترسام

   ؟بكرصتةوة
ا تووشي دلة كؤبوونةوةيةكي باوةأداراين عةرةب

ناتوامن بة شصوةيةكي تر لصكي هامت كة بةسةرهاتصك
لة  .داوم، جطة لةوةي كة يةزدان خؤي نيشانبدةمةوة

ا هةرضي دباوةأدارة عةرةبةكانا لةطةلَ يةكص لة دلصدوانصك
بة تايبةيت : لَي و ثرسيارصكم هةبوو خستمة روودوو د

بةإلم لة كاذصري  !تصنةطةيشتنم بؤ ئةوةي كة عيسا يةزدانة
ئةمةش  .كردمةوةاهاتوودا عيسا خؤي ئةمةي بؤ رووند

 .بةلَكو ئةو خؤي بوو ،يان قسة كردنةكة نةبوو  ،خةلَكةكة
 .عيسا يةزدانة: زانيم  ا بة يةكجاردبؤية لة دلَم
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: ، بةئاشكرا بؤم دةركةوتثرسيارةكامن وةإلميان درايةوة

    ت بداتة دةستمان و لصمان نزيك تا دةس ،ئةو بوو بةمأؤظ

ئةم بةسةرهاتة  .صتةوة لة طوناهةكامنان رزطارمان بكاتب

مين تا ئةو كاتة كةس بة. سيت مين طؤأيدةطمةنة بةرابة
    ئةزامن دلَنيا    ةمةئصستا ئ ت،ئةوصؤشيةزدان مين خ نةووتبوو

ئصستا ئةزامن . بوون لةمةش، كةس ناتوانص لصم بسصنصتةوة
لةو رؤذةوة  .ئيتر هيض ترسصكم نيية لصي ،يةزدان باوكمة

  .بةهؤيةوة زؤر شتم بؤ روون بؤتةوة ،ئينجيل ئةخوصنمةوة

هةمان كاتيشدا سوثاس بؤ يةزدان  مصردةكةشم باوةأي  لة
   .بة عيسا هصنا

ئصمة جارانيش خصزانصكي بةختةوةر   كي بص وصنة ئاشتيية
ةكمان دؤزيوةتةوة كة جاران بةإلم ئصستا ئاشتيي ،بووين

ئةمة ئةوة ناطةيةنص كةوا عيسا هةموو  .ئةزايننةمان
بةإلم هةموو رؤذصك يارمةتيمان  ،طريوطرفتصك الئةبات

  غةمبارمان   هةندص شت هةية  .و بةهصزمان ئةكات تئةدا
خوشكي مصردةكةم هةموو  ، منوونة   بؤ  ئةكات 

لةطةلَ ئةوةشدا نامةوص  .ا ثضأيوةدثةيوةندييةكي لةطةلَمان
ئةمأؤ ئةزامن كة يةزدان  !ذيامن لةطةلَ كةسدا بطؤأمةوة

ئةو مين ثاراست  : دادةسيت خؤي طرتووة بةسةر ذيامنان
بةإلم . ئةو مصردصكي باشي ثصمدا .ادكايت راكردنلة

   .كة عيساي مةسيحم ناسي: طةورةترينيان ئةوة بوو
   بوو    ئةوة   من  بؤ    طةورة   كتوثأي   كي شتص  هةروةها
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مؤلَةيت  ،ماوةيةكي كورت دواي ئةوةي باوةأم بةعيسا هصنا

    كارصكي                                    ئةمةش          وةرطرت        لةئةلَمانيادا          مانةوةم

ة ب ماوةيةكي كورت لةوةو ثصش .سةرسوأهصنةر بوو

 طةر تؤ بتةوصت ئصمة بطةأصنةوة بؤ: ( يةزدامن ووت بوو
ئةوا من ئامادةم هةرضةندة تووشي طريوطرفيت  ،عصراق

ا داخةوة  هصشتناخؤشي خوشكةكةم بة)  .بنيئةزؤريش 
بةإلم ماوةيةكة ئةويش  ،تةواوي  كؤتايي ثص نةهاتووةبة

باوةأي بة عيساي مةسيحي خوداوةند  هصناوة لةو 

   .بارةيةوة زؤر دلَشادين
يةزدان ثةمياين بة ئصمة نةداوة كةوا تووشي ناخؤشي 

كة لةسةرووي بةإلم ثةمياين ئةوةي ثصمان داوة  ،نابني
  ئامني  ...نةكرصنةوةتواناي خؤمانةوة تاقي
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لة مالَصك بةخصوكراوم كة دايكم كورد و سونين بوو باوكم 

الَيةوة زؤر حةزم لةشيت ديين دهةر لة من .فارس و شيعة

   .هةولَم ئةدا مأؤظصكي خواثةرست و ضاك مب ،بوو
نةئةدا بةإلم زؤر  كم ذنصك بوو كة زؤر بايةخي بة ئاينيداي

باوكم  .خةلَكي هةذار و فةقريي ئةدايارمةيت  
ثصضةوانةوة يارمةيت خةلَكي نةئةدا بةإلم زؤر خةريكي بة

هةموو سالَصك . خوصندين  قورئان و شيت ئايين ئيسالم بوو
لة مالَي  .كايت رةمةزاندا جارصك قورئاين خةمت ئةكردلة

منالَةكان تا تةمةين حةوت سالَي بة زماين فارسي  دائصمة
بةإلم لةوة و بةدوا دايكم هةولَي ئةدا فصري  .قسةيان ئةكرد

من زؤر حةزم لة زماين كوردي بوو  .زماين كوردميان بكات

كة دايكي دايكم ئةهات بؤ سةر لصدامنان بة كوردي  کكاتص
ا بة كوردي دقسةي ئةكرد و و منيش حةزم ئةكرد لةطةلَي

كاتص كة نةنكم نوصذي ئةكرد سةيرم ئةكرد  .قسة بكةم
شصوةي دةست نوصذ طرتين جياوازة لةوةي  ئةمبيين كة

 .ئةوةش لةبةرئةوة بوو كة سوين بوو ،باوكم ئةيكات
جارصك لة نةنكم ثرسي ئايا ئةزاين كاتص نوصذ ئةكةيت ضي 

رؤلَة : وويت   تةواوةوة   دلَنييايةكيئةويش   بة   ؟ ئةلَصيت
بؤي  کبةإلم كاتص .من مةكتةيب قورئامن تةواو كردووة

اكةي ، سةيرم ئةكرد كة بةراسيت واتدمتةرجومة ئةكر
  ووتت   تؤ  كة  ئةوانةي   داية   ئةووت ثصم   بؤية  .ت نازانص
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صكةنينةوة وةإلمي ئةدامةوة و بة ث .هةمووي هةلَةية

من ئةمةوص بة دلَي  .تا خؤي لصم ئةبورصدخو: ووت ئةي
، جا وة بأؤمة بةهةشتةوة تا بذمي و لصم رازي بصدخو

شارة شيعيةكان لةئصران لة. الَ بوومدكاتةدا  من منلةو
و سوننةية وةكو  ةئةطةر كةسصك بيووتاية كة كورد

جواين راسيت لة قوتاخبانةش بةوة بة ،جنصوصك وابوو
جا لةبةرئةوةي باوكم . ا هةلَسوكةوتيان نةئةكرددلةطةلَت

  زؤر هةولَم ئةدا كة شتة .منيش بووم بة شيعة ،شيعة بوو

  بةرؤذوو بوون و  و   نوصذ كردن            وةكو    بكةم  ئاينييةكان
   .بووبؤ ئةو شارانةي شوصين زيارةيت لصسةفةر 

بؤية  ،بووم بة دوانزة سالَ باوكم خانةنشني بووكاتصک كة
رؤيشتني بؤ كوردوستان تا ئيتر لةبةر خاتري دلَي دايكم كة 

دايكم زؤر ماندوو بوو ضونكة . ذنصكي كورد بوو لةوص بذين
وةي كة شووي كرد بوو هةر سالَصك لة شارصك ذيا كاتةلةو

لةوص  .بؤية زؤر حةزي ئةكرد لة كوردوستان بذيت .بوو
هةموومان ثالمنان بؤ خؤمان دانا من ئةمويست ببم بة 

 .ا لةطةلَ ثالين ئصمة جياواز بوودبةإلم ثالين خو    ،ثارصزةر
ئصران دذي شاة دةسيت ثص كرد لةو كاتةدا بوو كة شؤرشي 

نصوان كورد و حكومةت دةسيت  لةدوايشدا شةأي ناوخؤيو 
هةإلتني  بؤ تاران ضونكة  دائيتر ئصمة لة ناضاري .ثص كرد

رةي لةوص بووين بة ئاوا. كوردوستان زؤر نائارام بوو
  شؤرش     دواي لة    خاوةنةكةي  كة  لة كؤشكصك   ، جةنط

٢٨ 



لةو كؤشكةدا ذوورصكي   ،هةلَهاتبوو بؤ دةرةوةي ووإلت

ا دجا ضونكة ئصمة لة كايت راكردن .هةشتا مةترييان دا ثصمان
هةموو شتةكامنان بةجصهصشتبوو وة  هيضمان لةطةلَ 

بؤية هيضمان نةبوو لةناو ئةو ذوورة   ،ا نةهصنا بوودخؤمان
   . ي بنصنيطةورةيةدا دا

ن كة مأؤظصكي زؤر لووت بةرز و لةخؤ رازي بووم م
دا عاجز  ئةو وةزعة تةحةمول بكةم و لة خوئةتوايننةم

 ئصمة مالَصكي زؤر ئيماندار و موسلَمانني: بووم و  ئةمووت

ت؟ بؤضي يةزدان ذياين ا بصدبؤضي ئةبص ئةمةمان بةسةر
    ؟داوينلصتصك

ثياوصك ئاطاداري  ،لةو كؤشكةدا هةندص مالَي تريش ئةذيان
و سةرثةرشيت ئةوصي ئةكرد كة لةطةلَ حوكومةتيشدا ئيشي 

دواي ماوةيةكي كورت براي ئةو ثياوة كة ثاسداري  .ئةكرد
كاتةدا ن لةوم .خومةينييان ثص ئةووت حةزي لة من كرد

وا زوو   شووبكةم        نةمئةويست   سالَ بوو  ١٤ تةمةمن 
بةإلم لةبةرئةوةي كورة  .سالَ بوو ١٧تةمةين كورةكةش 

زؤري ، بةعاشقي من بوو بوو بؤية براكةي كة ثاسدار بوو
 .كورةكةتفةنط منيان ناضار كرد كة ببم بة دةستطرياين 

يةكترمان بةإلم  ،شةش مانط دةستطرياين كورةكة بووم
كةي ئةوي برد بوو بؤ شارصكي كة زؤر نةئةبيين ضونكة برا

ك لة رؤذان كة هات بؤ جا رؤذص .تا لةوص كار بكات
   تنامةوص  و  لصناكةم  كة من حةزي : داين من ثصم ووت سةر
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، بؤية تكام بكةم ضونكة وةكو برا سةيري ئةكةمشووي ثص

و  ئةو مين ناوص تكرد بأوات بؤ الي براكةي تا ثصي بلَصلص
 .خراثة باسي بكةنضونكة من نةمئةويست  خةلَكي بة

. تبضصر بووم كةدةستطريانييةكةمان تصك هةروةها هيوادا
بةلَكو ئةو شةوة  ،طوصي مين نةكردبةإلم ئةو كورة بة

 .تسكي خؤي ئةداواتةوة بؤ مالَةوة و طوللةيةك لةئةأ
ئيتر  سالَصك لة خةستةخانة . سوثاس بؤ يةزدان كة نةمرد

مةرط ا لةكةوت و نةشتةرطةرييةكي زؤريان كرد ت

ةياين بةدةنطصكي زؤر ناخؤش بؤ  ب    براكةي .رزطاريان كرد
براكةمت  : هةمووماين لةخةو هةلَسان بةوةي ئةيووت 

ا لةو كؤشكةي كة ئصمة تصيد. كوشت منيش تؤ ئةكوذم
ا بينيم دلة ثأ .بدةينكة قوفلَي لص ئةذيان دةرطايةك نةبوو 

     و   سةرم    سةر  خستؤتة   يةكص تفةنطصكي كإلشينكؤيف 
سوثاس بؤ  .ن زؤر ترساينهةمووما .تمبكوذص تئةيةوص

بوون بؤ برا طةورةكةم لةطةلَ ذنةكةي  هاتا ئةو شةوة دخو
و  جا براكةم خصرا هةستا .سةر لصدامنان و الي ئصمة مانةوة

سةند و ثةالماري براي دةستطريانةكةمي دا و تفةنطةكةي لص 
مالَي براكةم كة لة ماوةيةك لة .بصم من توانيم هةلًَ

 .وةزعصكي زؤر ناخؤشم هةبوو ،مامةوةطةرةكصكي تر بوو 
بؤضي ناخؤشي بة دواي دا شةرم ئةكرد كةلةطةلَ خو

ثرسيارم ةر ئصمةدا ئةهصنص، ئةمة سزاي ضيية؟ناخؤشي بةس
  كردووة  ئايا شتصكي خرامث  ؟ئةكرد ئايا من مأؤظصكي خرامث
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من كة هةموو شتة ئاينييةكان  ت؟كةوا يةزدان  سزام ئةدا

؟ لةوكاتةدا ناخؤشييدا ئةذميا لة، بؤضي وبةجص ئةهصنم
خزمةكامنان هات بؤ ميواين بؤالمان و حةزي لة يةكص لة

دةسيت يتر رصطايةكي ترم بؤ نةما بوو لةمن كة ئ .من كرد
  ضونكة هةأةشةيان  تكورة رزطارم بص   ئةو   كةسوكاري 

ئةطةر ئةو كورة مبرص من ئةكوذن بؤية  ،لة من ئةكرد
بةناضاري شووم كرد بةو خزمةمان و رؤيشتم بؤ شارصكي 

هيض جؤرصك خؤشم لةدواي سص مانط هةستم كرد بة. تر

ئةهصشت ، مصردةكةم لصي ئةدام و نةيناطةين ترناوص و لةيةك
 كرد كة سكم جا لةوكاتةدا هةستم. بأؤم بؤالي كةسوكارم

وكتؤر و رؤيشنت بؤ الي د  كؤنترؤلَ  بيانووي ،   بة هةية
رؤيشتم بؤ الي دايكم و ثصم ووت ئةو ثياوة ضيم لصئةكات و 

ئةويش زؤر غةمبار  .كرد كة من نةنصرصتةوة بؤ اليتكام لص
كضصكي عاقلَ و رؤلَة ئصمة هةموو كاتص تؤمان بة بوو وويت

 ت؟ا دصدذير داناوة بؤ ئةم هةموو ناخؤشييةت بةسةر
رتةنةيةكي زؤر هامت و لة الي دايك و دواي شةر و فةلة

، ضونكة زووتر باوكم مامةوة تا تةمةمن بوو بة هةذدة سالَ
ک لة مصردةكةم كاتص .طرمبئةتواين تةالقي خؤم وةرنةم

بوومةوة و هامت بؤالي دايك و باوكم سكم دوو مانط جيا
تةمةين  ،طرمبكة  توانيم تةالقي خؤم لة مصردةكةم وةر .بوو

زيكةي دوو تةالقةكةم ن .لَ و دوو مانط بووكضةكةم يةك سا
  ر ذن زؤ  حكومةيت ئيسالمي ئصرانضونكة لة ، خاياند  سالَي
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باوكي توانيم كضةكةم لة    زةمحةتصكي زؤربة. حةقي نةبوو

الَ هي دصنم لةبةرئةوةي بة قانوين ئيسالمي ئصران منتبس
ضةند سالَصك هةروا رؤيشت و من زؤر غةمبار بووم  .باوكة

، لة ا قسةم ئةكرد و هةر نوصذم ئةكرددهةر لةطةلَ خو
شيعة نوصذي  لة مةزهةيب( شةودا نوصذم ئةكرد نيوة

تا طةيشتمة ئةو  .) ية لة يانزة ركاعةتشةويش هةية كة بريت
ايةكي زؤر دخو تهةبص باورةي ئةطةر خودايةك بووين

ئةمة دروست     نيية و دا هةر بووينوةتا خوزؤردارة يان ئة

وص عةبا و من ئةمة: بة دايكم ووت  .خةيالًي مأؤظة كردةي
دايكم وويت  .ناكةم كةس مببينصتثةضة بثؤشم و ئيتر حةز

منيش  .شووبكةيتةوةت جارصكيكة رؤلَة تؤ طةجني ئةبص
ئيتر لة  تشووبكةمةوة من نامةوص تمن نامةوص: وومت 

كة  ثرسي    باوكم  لة  ضةند جارصك .ا كةس ببينمدذيامن
بؤضي ثصنج ؟نوصذ  بكةين   بة عةرةيب  تئةبص  ئصمة بؤضي 

بؤ ناتوانني بة زماين دايكي  ؟نوصذ بكةين تجار رؤذانة ئةبص
ا تةا هةر دئايا خو ؟ا قسة بكةيندخؤمان لةطةلَ خو

رؤلَة  ،باوكيشم ئةيووت كفر مةكة ت؟زماين عةرةيب ئةزانص
،  تؤ هةر ئةبصت ئةو تؤ بؤت نيية ثرسياري وا بكةيت

بكةيت ئيتر  دا هةية جصبةجصيين ئيسالمشتانةي لة ئا
   .ثرسيار مةكة

سالَ رؤذصك رؤيشتم بؤ الي  ٢١تةمةمن بوو بة  کكاتص
  بضووك     بؤم   تا  بؤي  برد   ئالَتون ضييةك  موستيلةيةكم
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وويت هةفتةيةكي تر وةرةوة كابراي ئالَتون ضي ، كاتةوةب

تا كاتص  تبدا، ويسيت وةسلَصكم ثصموستيلةكةت تةواو ئةبص
ت، بؤية لصي بصموسيلةكة وةرطرمةوة وةسلَةكةم ثصويستم 

، ئةويش ووت؟ منيش ناوةكةم ثصضييةثرسيم ناوت 
   ؟ئصوةش ئةرمةنني: خؤشحالَييةوة ثرسياري كرد بة

وة  ئةرمةين بوو خؤي  كرد ضونكة  ثرسيارةي   ئةو ئةم
لةوصدا من بة . ناوةكةي منيش ناوصكي ئيسالمي نةبوو

ئيتر من بةمة  .ووت نةخصر من موسلَمامنتووأةييةوة ثصم 

طةأامةوة  بؤ مالَةوة  ک کةكاتص .زؤر نارةحةت بووم
ئةبيين تؤ ئةوةندة مأؤظصكي خراثي يةكسةر  :خؤمم ووتبة

ئةو  !تؤ كافريثصئةكةن كة دا هةسيتخةلَكي لة دةموضاوت
ين موستيلةكةم ئةكرد زؤر بريم هةفتةيةي كة ضاوةأوا

بةإلم زؤر شتم  ،كردةوة كةوا طةيل ئةرمةين مةسيحنيلص
تةا بيستبووم كة بة     ،دةربارةي مةسيحييةكان نةئةزاين

كة  کكاتص .مأؤظصكي راستطؤ و جصطةي بأوا بةناوبانطن
بةإلم  ،ضييةكةي ئالَتونتةواو بوو رؤيشتم بؤال موستيلةكةم

يةكةم ثرسيارم دةربارةي موستيلةكةم نةبوو بةلَكو لصم 
كةنيسةيةك لةم : ؟ ئةويش وويتثرسي مةسيحييةكان كصن

طةرةكة  هةية كة بة زماين فارسي قسة ئةكةن وةرة بتبةم 
ضؤن يةزداين ئصستاش وةكو خةوصكة بؤم كة. (بؤ ئةوص

يتر منيش خصرا ئ .)دلَسؤز بةم شصوةية مين رزطار كرد
  و    لةوص مين بةقةشةي كةنيسةكة ناساند ،ا رؤيشتمدلةطةلَي
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شةممةي داهاتوو قةشةكةش مين بؤ يةك. خؤي رؤيشت

ک كاتص ،رؤيشتم بؤ كةنيسةكةشةممة ، منيش يةكبانط كرد
بص دةست م ثرسي، ئايا ئةتوامن بةذنصككة رؤيشتمة ناو ثريص

، لة رؤيشتمة ذوورةوة ترسةوةكةنيسةكة زؤر بةنوصذ 
لةوص بؤ جا  بةلَص: ذنةكة وويت  ؟طرتن بأؤمة ذوورةوة

كة ئةو  ،بوو كة يةزدان خؤشةويستييةيةكةم جار طوصم لص
رؤلَةي خؤشةويسيت خؤي لة ثصناوي طوناهةكاين ئصمة 

وة ئةطةر تؤبة بكةين و باوةأ بة  ،كردووة بة قورباين

ناهةكامنان ثاك ةو كاتة يةزدان طوعيساي مةسيح صنني ئ
ئةو شةوة كاتص كة  .ئةكاتةوة و ئةبني بة رؤلَةي ئةو

 ،طةأامةوة بؤ مالَةوة هةستصكي زؤر خؤشم هةبوو
هةستصك كة  ،ا ثةيدا بوو بوودئارامييةكي زؤر خؤش لة دلَم

خؤمم كاتصک هامتة مالَةوة بة. تا ئةو كاتة هةرطيز نةم بوو
لة ئصستاوة با منيش  ،ووت ضؤن مةسيحييةكان درؤ ناكةن

الَييةوة بيست بووم كة لة دمن، ضونكة لةئيتر درؤ نةكةم
دايكم ، بؤية يةكسةر بةا درؤي مةسلةحةت هةيةدئيسالم

ئةويش وويت ئا  ؟كوص بوومت ئةمأؤ لةووت دايكة ئةزاني
دايكة من منيش ثصم ووت نةخصر، . لةالي خوشكةكةت بوويت

ئةو ئايينةم . ا كرد بوو ئيمرؤ لة كةنيسة بوومددرؤم لةطةلَت
مة  ضونكة زؤر شيت باش و ضاكي و بة دلَ توصخؤشة

ئةم وويت رؤلَة و ا دخؤي، لةوصدا دايكم كصشاي بةسةرايةتصد
   تنازاني         ؟ئصمة ناكةيتةوةكارة ضيية ئةيكةيت تؤ بري لة
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ئةطةر  وة       ؟ئةطةر ئيسالمييةكان بزانن ضيمان لص ئةكةن

دلَم زؤر . ئةسصنصتةوةمصردةكةت بزانص كضةكةت لص
دايكة من ؤ باوةرة تازةكةم بؤية ثصم ووت ثةرؤش بوو ببة

و زؤر دلَسؤزة  تيةزدانصكم ناسيووة كة مين خؤش ئةوص
 .بيكات ادة ذيامنل تئةتوانص تباش بزانص، ئةو ضي بةبؤم

 لَة بضيتةئةبص لةم ماينجا دايكم زؤر تووأة بوو وويت ئ
، نازانيت كة ئصمة كوشنت ئةدةيتدةرةوة تؤ هةموومان بة

ک بةإلم كاتص ؟ذصر كؤنترؤلَي حكومةيت ئيسالميدا ئةذينلة

جديية وويت لصرة  دايكم هةستيكرد ئةم برية شتصکي
   . ئةمة  قسة مةكة مبصنةرةوة بةإلم الي كةس دةربارةي 

،   نالَصم هيض  من  نةكات لص   منيش  وومت  تا كةس  ثرسيارم
ت راستييةكةيان كردم ئةبصبةإلم   ئةطةر   ثرسياريان لص

بدةم نةهصلَم جا بريارمدا ئةوةندةي بتوامن هةولَ. بلَصمثص
بوو ثةرتووكي زؤرم لةكةنيسة كأي. تكةس بةم شتة بزانص

 بة رؤذنامة ميكة يةكصكيان ثةرتووكي ثريؤز بوو هةموو
 .خوصنمةوةداثؤشي بوو تا كةس نةزانص من ض كتصبصك ئة

كةس  ٧بةإلم ضونكة هةموو خوشك و براكامن كة ثصكةوة 
ن شاردنةوةيان شتصكي يا ئةذيادمالَصكي بضووكبووين لة

ضرا : تا مةسيح ئةفةرمووصدئينجيلي ثريؤزلة. ئاسان نةبوو
ثاش لة. ا بيشارنةوةدداناطريسصنرص تا لة ذصر تةشتصك

   من   بةوةي   كرد هةستيان   ماوةيةك خوشك و براكامن 
  هؤي  بووة   ئةمة  ، خوصندنةوةم ثةرتووك    خةريكي زؤر 
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رؤذنامة  ئةوةي بكةونة  طومامنةوة لصم بؤضي كتصبةكان بة

ثرسياركردن لصم ئةوة بؤية دةستيان كرد بة  ،داثؤشراون
ئةويست درؤيان لةطةلَ ؟ منيش نةموصنمةوةضيية كة ئةخي

اوةيةكي كورت ئيتر ثامش. ووتنم ثصبكةم راستييةكة
سالَصكي تةواو  .هةموويان زانييان كة بووم بة مةسيحي

. رؤيشتم بؤ كةنيسة و ثرسيارصكي زؤرم لة قةشةكة ئةكرد
دواي سالَصك من و خوشكصكم كة ئةويش ماوةيةكي كورت لة

، خؤمان لةئاو دواي من باوةأي هصنا بة عيساي مةسيح

جاران زؤر بةإلم خوشكصكي ترم هةبوو كة  .هةلَكصشا
خراثة ک زاين من بووم بةمةسيحي زؤر بةكاتص ،هاوأصم بوو

طةر ضصشتم لصبناية ئةيووت  .ئةكرد لةطةلَمداهةلَسوكةويت 
ردنة ثيسة ضونكة ذنصكي كافر و بص باوةر ئةو خوا

دةستم بةر هةر شتصك بكةوتاية ئةطةر  ،كردووةدروستي
من هةميشة شةري بةوة  .ووت ئةو شتة ثيس بووةئةي

بةهصزي مةسيحي ثريؤز  دابةإلم من لةو كاتة .ئةفرؤشت
هةرضةندة  ،ئةوةندة دلَ ثأ لة خؤشةويسيت و ئاشيت بووم

خراثةي بةرامبةر بةمن بكرداية من  ئةو
. دا ئةكردخؤشةويستييةوة هةلَسوكةومت لةطةلَيبة

    بة ئةندامي   بووم   كةنيسة لةثامشاوةيةكي   كورت   لة
هاوأص كة دا بووم بةص لةطةلَ كضصكلةو ،كؤميتةي طةجنان

مين ، لةئةجنومةين ثةرتووكي ثريؤز بوو    باوكي سةرؤكي 
  ثصم    ؟ منيشكاربكةم دايةت لةو فةرمانطةثرسي ئايا ئةمةوص
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ا تائصستا لةسةر كؤمثييوتةر ئيشم دووت لة راستيي

 لةسةر  بكةم كار ئةتوامن  باشي ، بةإلم بةنةكردووة
الي  ١٩٨٦ئيتر لة سالَي  .)بيعة تا( نووسني   مةكينةي

كردن سص ةرتووكي ثريؤز  دةستم كرد بة كارئةجنومةين ث
كاتةدا من هةموو ثةمياين لةو. سالَ و نيو لةوص كارم كرد

مان ، وة ضةندين جار كؤنترؤلَكؤمن بة كؤمثيوتةر نووسي
 ١٩٨٩تا ئةو كاتةي حكومةيت ئيسالمي لة سالَي  .كرد

رةكانيان ةموو فةرمانبةداخست و هكةي دةرطاي فةرمانطة

   .دةركرد
سةرؤكي ئةجنومةن تاوةك نةيكوذن هةإلت بؤ دةرةوةي 

شارةكةي خؤمان رؤيشتني بؤ شارصكي ئصمةش لة. ووإلت
رسا كة ضونكة دايكم زؤر ئةت .بضووك و لةوص ذياين

. ا بطةأصن و مبكوذنددواي منتوندرةوة ئيسالمييةكان بة
جار ئةيووت ئةو  ئيشم نةبوو دايكم جار منلةوكاتةي كة

ئةخيوصنيتةوة بة دةنطي بةرز بؤ  تخةريكيكتصبةي كة
     هةمووي     تازةم      مياينثة    منيش      ،    منيشي خبوصنةرةوة

ئيتر هةرجارةي . دةنطي بةرز خوصندةوةبؤ دايكم بة
ئةيووت ئةي  ثةرتووكي ثريؤز ئةخوصندةوة دايكمبةشصكم لة

، دلَي مننئةمانة هةمووي زؤر بة، منيش هةميشة وام ووتوة
ثاش  !شتانة هةبووةضونكة من هةميشة باوةرم بةو

  کجا كاتص .ماوةيةك ئةويش باوةري بة عيساي مةسيح هصنا
  ضونكة ئيتر  ،دايكم باوةري هصنا ذياين من  زؤر ئاسنتر بوو
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ةإلم ثوورصكم ب .ئةتواين ئازاري من بدةننكةسوكار نةيا

وم كة بيسيت من بو کكاتص ،ةبووهيض نهةبوو كة باوةري بة
بوو بة  ،مةسيحي و دايك و خوشكيشم باوةريان هصناوةبة

دوذمين من و ئةيووت تؤ هةموو خصزانةكةت تووشي رصطاي 
صك دوايي  خوشكصكي تر و برايةكم كةم .هةلَة كردووة

  سوثاس    تر    اوةيةكي، لةثامشمةسيح هصناباوةريان بة
ةكةم و دووكضةكةيشي طةور     خوشكة   ا  دبؤ خو

ؤذصك تا ر  .ئيش بوومضوار سالَ بص  .باوةريان هصنا

ةكةم ، كة هات لةاليةن بةرصوةبةرنامةيةكم لة ئةلَمانياوة بؤ
نامةكةيدا ثرسياري ئةكرد كة ئايا هةلَهاتبوو بؤ ئةوص   لة

شوصنصكي تر مادةم لة ووإلت بصمة دةرةوة و لةمن ئا
دان بةو كوردانةي لة خزمةيت يةزدان بكةم و ووشةي يةز

بة  ،بةلَص :؟ منيش وةإلمم دايةوةئةلَمانيا ئةذين رابطةيةمن
   .دلَ و بة طيان

جا ئصستا ماوةي سيانزة سالَة لة دةرةوةي ووإلت خزمةيت 
تاوةك  ،رائةطةيةمنةكةم ئةكةم و ووشةي يةزدانيان ثص طةل

 بةو جؤرةي عيساي مةسيحي ثريؤز  مين لة طوناهةكامن
ةهةمان ب ،بةخشيوومرزطار كردووة و ذيانصكي نوصي ثص

طوناة رزطار بكات و ذيانصكي ذصر باري شصوة طةلةكةيشم لة
دا خؤي  ئةتوانصت ئاشيت و ئازادي كة تةا خوثأ لة

.  بكاتميللةتةكةماينبةهةموومان ببةخشصت و ثصشكةش بة
   بتوامن بةواينو  تصبطةم  يةزدان  لة ووشةي  زياتر  و تاوةك
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 ٤تريش ووشةكاين رابطةيةمن لةطةلَ ئيشةكةم بؤ ماوةي 

 بةهصز و ٢٠٠٦لة سالَي  ،سالَ دةستم كرد بةخوصندين الهوت
   .وةرطرت    كةميارمةيت مةسيحي ثريؤز بروانامة

هةستم بة نائارامي ئةكرد  ساإلين ثصش باوةرم لة دپدا
دا صنم ضونكة باوةرم ثصي تةنانةت ويستم واز لة خو

ام دبةإلم بةهؤي عيساي مةسيحي ثريؤزةوة خو ،بوونةما
. تئةوصخواي خؤشةويستيية و مين خؤشناسي كة

ضونكة  ،ةمةوةخبدوور    ئةمويست خؤم لة هةموو خةلَكي

سيت خؤي بةإلم عيساي مةسيحي خؤشةوي ،رقم لصيان بوو
ئةو لة كردم هةر بةو شصوةيةي كة خستة ناو دلَمةوة و فصري

، بؤية بملَكي تر خؤش بمن خؤش بووة منيش ئةبص لةخة
دا كارئةكةم و هةمووامن ناو طةلةكةمئصستا بةشادييةوة لة

   .يستووةك يةزدان مين خؤشو تئةوصخؤش
سوثاسي يةزداين دلَسؤز ئةكةم ئةو خوشكةم كة دوذمين 

ةوبةر باوةري بةمةسيح هصنا و بةدةسيت سالَ لةم ٢من بوو 
صطة و تةا ئةو ر  .ئاو هةلَكصشامن  لة توركيا خؤي لة

هؤي ئةوةوة ئةتوانني بأؤينة راسيت و ذيانة وة تةا بة
 .........تا هةبصدالي يةزدان و ثةيوةندي رؤحيمان لةطةلَي

  ئامني  
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��        دا ������45 ��و �� ��زادى 
ثصخؤشحالَم باسي ئةو ئازاديية بكةم كة بةهؤي خاضةكةي 

ئةوةي  زؤر  ،بةدةستمان هصناعيساي خوداوةندةوة 

ةركردةي هصزي ضةكدار بةهؤي س جياوازة لةو ئازادييةي
من خؤم بة شاهيدي  .بؤ ميللةتان تدةست دصيان حزيب بة

     .ئةو ئازادييةي رؤلَةي يةزدان دائةنصم

 .لة شارؤضكةي دةربةندخيان لة دايك بووم ١٩٧١لة سالَي 

بةردةوام بة درصذايي ضةند سالَصك لةطةلَ مالَةوةمان  

منيش بةو  ،ذيامنان لةسةر شةريعةيت ئيسالم ئةرؤشت
شصوةيةي عادةت و تةقليدي طةلصكي موسلَمانة ثةروةردة 

بةردةوام ئةذيام لةسةر شصوةي ١٩٩٧   تا سالَي .بووم

جار جار نوصذ و رؤذووم ئةطرت  ،زؤربةي طةجني سلصماين
     . ئةهصناوازم لص  ريشو جار جا

لةوص بةهؤي  ،هؤلَةندا خؤم بينيةوةلة ١٩٩٧لة سالَي 

كاري وة بةهؤي يي و بصطريوطرفيت غةرييب و ثةناهةندة

   دةي دما بةكارهصناين  هاوأيي خراثةوة فصري 
  .  ةرات  بوومموخةد

ضونكة تالَي و  ،بوو  سةخت   كاري جا غةرييب   ئصرة  و   بص
نارةحةيت و  كرد بوو رؤذ بة رؤذ ن  دةسيت ثصتاريكي ذيا

بةدواي     ،ا بوودزياد بوونقورسايي سةرشامن    و دةرومن  لة

 دا ئةطةرام، ئةوةبووإكردين مةوادي موخةدةراتثةيدا
  بة دةرمانةوة   ثؤليسي ئةلَمانييةوة دةستطريكرام   يةنلةال
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تةواوي و بةواتاي ةدا بةلصر. ةوانةي بةندخيانة كرامئيتر ر

لةبةرئةوةي ئةبص لةنصوان ضوار  ،ووشة ذيامن تاريك بوو
ذيان بةسةر  داديوار و دةرطا و ثةجنةرةي ئاسين داخراو

ئيتر طريان و تاريكي  .نيية    بةرم و هيواي ئازاد بوومن هيض
و غةمباري و نائومصدي دةوريان طرمت هةروةها زماين 

ةك دوو هةفتة مصشكم يةكةجمار تا ي .ئةلَمانيشم نةئةزاين
ة  دواي رؤذ شةوة يان  ئةزاين ،   نةم هةر ئةزرنطايةوة

خؤم و ضاوم خشان بة هامتةوة سةرئةوةي  هةندصك 

ذيامندا لة منالَيمةوة تا ئصستا وة ئصستاش لصرة لة 
؟ ثاش ندخيانةدا بؤضي دةرطام لص داخراوةبة

نبارم بريكردنةوةيةكي زؤر دامن بةوةدا نا كةوا من تاوا
هةر لةبةر هةمان شت  دواي شةش مانط برام بؤ دادطا و 

هةر   .و هةشت مانط بةندخيانة         سزادرام بة دوو سالَ
بووم دةستم كرد دالَييةوة  فصر كرامنلةسةرةتاوة ضؤن  لة

 .بة نوصذ كردن و جصبةجص كردين ئةركةكاين ئايين ئيسالم
ةوة مانط بةردةوام دؤعام ئةكرد و بةطريان ماوةي شةش

خوصندةوة  و   ئةو ئة    قورئامن ئةثاأامةوة   وة   لة
بةناو بةجص ئةكرد كة يةزدان لةسةر دةسيت ئةركانةم جص

بةإلم رؤذ بة رؤذ  ،داواي كردووة لصمان انصرراو مةحةمةد
 زياتر هةستم ئةكرد يةزدان ضةند لصمانةوة دوورة

 ئامسان زياتر لصم دوورئةكةوصتةوة طوصي لة نوصذةكان ولة
  وكوريت كةم    وا ديارة  ناداتةوة  و وةإلمم  نيية  دؤعاكامن
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كايت ، بةإلم لةادهةية لة جصبةجص كردين ئةركةكامن

وت بة ناوي عيساي ا كة ضاوم ئةكةدخوصندنةوةي قورئان
مةسيح هةستم بةئارامي ئةكرد ضونكة شكؤي خوداي تصدا 

ئصمة بة رؤحي ثريؤز (تايبةيت كة ئةلَص بةدي ئةكرا بة
ا دكاتصكلة  )١٠٩ة  ائداملسوريت ). (ئةكةين شتطرييتث

، تامزرؤي ئةوة بووم عيساي مةسيح بةتةواوي بناسم
رابطرم و هةولَ بدةم ئةو     دا نوصذ و ئةركي ئيسالميمبأيارم

نامخةوة دةنطصك ةدا لةلصر ،عيساية بناسم و بزامن ضيية

  ئارةزووي دلَ بؤية  بة!   ثصي وومت تؤ ئةيب بة مةسيحي
دوايي لةاليةن يةكص  .ئةكرد مةسيح بناسم   ئةوةم

ذنصك و مصردةكةي ندانةكاين هاوأصم بيستم كةوا ثريصزيلة
 سةعات  ماوةي دصنة ناو  زيندانةكة  بؤ     رؤذ  هةفتةي يةك

دان و نوصذ كردن و يارمةيت داين نيوصك بؤ مزطصنيو 
منيش بأيارم داو ضووم بؤ  ،بةندةكان بؤ ناسيين مةسيح

    ضوومة ئةوص ئةو خوشكة کكاتص  ،   ةوةكةكؤبوون

   بة ئةلَماين  كردم و بة هصواشيثصشوازييةكي طةرمي لص

بةراسيت     بطةم قسةي    لةطةلَ  ئةكردم   بؤ  ئةوةي     تص
و  باوةركي باوةأدار بوو سةرم سوأئةما لةئافرةتص

اية دتينةكاين كة بة فرمصسكةوة ئةيووت خونوصذكردنة بة
ئيتر ئةو خوشكة ثاش   .ببوورة ئصمة طوناهبارينلصمان 

،   دةستمكرد ماوةيةك ئينجيلي لؤقاي بؤ هصنام
  ذياين     دةربارةي   هةندصك  يةكةم جار   . خوصندنةوةيبة

٤٢ 



مةسيح وةك نصرراو لةسةر زةوي  سةرسوأهصنةري عيساي

 ثص كرد ضونكة دةنطصط ئةلَص ئيتر جةنط دةسيت .طةيشتمتص
ر ئةلَص طةر بيب بةمةسيحي بيب بة مةسيحي دةنطصكي ت ئةبص

بةإلم من هةر بةردةوام بووم لة  ،) دؤزةخةوة( ئةضيتة
تا ئةوة بوو  ،لصكؤلَينةوةو ثرسيار كردن لةو خوشكة

 ،ي بؤ هصناميدثةرتووكي ذيان نامةي دوكتؤر حةمة سةع
 سيت ئةو ذيان نامةيةي راخوصندنةوةي بةدةستم كرد بة

كوردوستاين ئصران و ضؤنصيت لة ) يدسةعمةال حةمة (

ناوةرؤكي ناخي ئةو برا     مةسيح و جةنطيباوةأهصناين بة
من كةوا   بؤ     بوو زؤر باش  دةرصكي  يارمةيت   باوةأدارة

 داخانةنفصري كردم لةو بص كةسييةدا وةك كوردصك لة بةندي
مندالَييةوة ركةوم بةسةر ئةو خةرافيةتانةي لةضؤن سة

كؤتايي ثةرتووكةكةدا ناونيشانصك هةبوو لة، جا فصركراوم
، ثاش لةوان داواي ئينجيل و ناميلكة و  كاسصتم كرد

ئيتر دةستم كرد . دةستمهةفتةيةك طةيشنت بة
خوصندنةوةي ئينجيلي ثريؤز دوو جار سص جار بة

بريو مصشكصكي تةواوة ةمووي بةخوصندمةوة  ه
بةو عيسا  )٣١:  ٨(ئينجيلي يؤحةننا لة. بةتصطةيشتنةوة

طةر لةسةر : ( ت ئةلَص وةهصناجولةكانةي باوةأيان ثص
راسيت  ،بةراسيت دةبنة قوتايب من ووشةكامن بأؤن،

دا )٣٦ئايةيت (يان لة ) .ئةناسن و راستيش ئازادتان ئةكات
  .) طةر رؤلَة ئازادي كردن ئةوا بةراسيت ئازاد دةبن(  : تئةلَص

٤٣ 

ثصويستم  يشبةندخيانةية بؤية من جا ئةوةتا ئةجنامي طوناة

سزاي : ( فةرمووص ا دةدكةواتة راستة خو.  ئازادي هةيةبة
من  تاوانةكةي  سزاي  ) مردنةتاوان يان طوناة  

بة ئازادي هةية لةو  ثصويستم   بؤية خانةية نبةندي
و مردنةي ضاوةأصم ئةكات ئةوةي لة دا،خانةيةنبةندي

ئةم كايت جا لة. هؤي طوناهةكامنةوة بةدةستم هصناوةبة
تةواوي هات بةرؤحي ثريؤزةوة بة) رؤلَة(نةدا بريكردنةوا

لةش تةا بةئازادييةكي تةواو  ،ئازادي كردم

ئيتر لةو  .بةإلم رؤحم ئازاد بوو ،بووم دادخيانةنلةبةن
رؤذةوة باوةأم هصنا و عيساي مةسيحي خوداوةندم بة 

  . يةكةم رزطاركةري خؤم هةلَبذارد و بووم بة قوتايب ئةو
نخانةدا بوو جا ضونكة مامؤستاكةم بةتواناية ئةو لة بةندي

هةر  .ةكاين تريفصركةر و بةكاري ئةهصنام بؤ زيندانبة
تا  ،خانةوة دةستم كرد بة خزمةيت ووشةي يةزداننلةبةندي

ثصش     .ئازاد كرام ٦/١٢/٢٠٠٤     ئينجا لة ،سزاكةم تةواو بوو
كرد بوو ئةوةي بطريصم  لة ئةلَمانيا داواي ثةناهةندةمي 

ئيتر طةأامةوة  .لةبةرئةوة هةر لصرة مامةوة و ئازاد كرام
شارةكةي كة كايت خؤي لصي بووم ثةيوةندمي كرد بة 

هةر لةوكاتةوة  ،كؤمةلَةي باوةأداراين شارةكةوة
 كارة    و    بةردةوام ئةطةأصم و مزطصين خوداوةند

دا كردوويةيت ئةدةم ذيامنهصنةرةكاين كة لةسةرسوأ
  ساتصك          و  كات   هةموو  وداوةنديش خ  وة  خةلَكيبة

٤٤ 



ن تةا ا مدكاتصك، لةو كارةكامن ئاسان ئةكاتلةطةلَمداية 

ضي ئةو  لة سةرةتاي كة. .ئةكةم    تاواين خؤمي لصداواي بص 
باوكصكي     ثالين ثريؤزي خؤي وةكباوةأمةوة بةجواين و بة

دلَسؤز خواردن و خةوتن و جل و بةرط مالَ و كار و 
     ذيان    و     ثاشةرؤذ  ،براي ثريؤزي باوةأدارخوشك و 

 بؤم    بةشصوةيةكي سةرسوأهصنةرانة ثصويسيت  و 
     .بةجص ئةكاتجص
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لة تةمةين دوانزة  إلتييةكي شاري سلصمانيم،ومن هاو

. طةورةكةمان بووم لة مالَي خوشكة سالَيمدا كاتصك كة ميو

بؤنةيةوة بووين عيساي مةسيح بوو بؤية بةو دايكيادي لة
بةراسيت هةر  دا فليمي مةسيحيان  نيشاندا،لة تةلةفزيؤن

كي لةو تةمةنةوة مةزنصيت و كةسايةيت مةسيح كارص
كةسايةيت عيساي مةسيح . طةورةي كردة سةر دلَ و دةرومن

كاتصك  طريانا ئةوةندة مةزن بوو دةستم كرد بةلةو فليمةد
هةر بؤية مةسيح لةو كاتة . كة فليمةكة كؤتايي ثص هات

تواين بصتة ناو دلَ و دةرومنةوة، وة  سةرةتاييةوة
  .منوونةيي دايبنصم لة ذياين خؤمداكةسصكي بة

دنةوةم دةربارةي مةسيح ا بريكردلةطةلَ طةورةبوومن

زانسيت خؤم و تةواو كردين لةطةلَ ثصطةيشتين . زيادي كرد
ريم لةكةسايةيت مةسيح ئةكردةوة، ضونكة ب زانكؤدا

تةواو كردين زانكؤشم لةطةلَ ئةوةي بةدرصذايي ذيامن و تا
مامؤستاي زيرةكم ضةندين ثةرتووكي فةلسةيف و ضةندين 

 ،كةسم نةدي وةكو عيساي مةسيح وابص هةبوو لة زانكؤدا،
ر  هة  خؤشةويسيت و بةرةكةت  و بةزةيي  بص ،وا ثأ لة 

    ئةزاين كةوامبةإلم  .ةميشة بة دوايا ئةطةأامه بؤية

 ؤيان نيية باوةأ بة مةسيح صنن،ئةوانةي موسلَمانن ب

ضونكة ئصمة وا فصر كرابووين قةدةغةية و طريوطرفتة 
  دلَمدا لة  من   بةإلم  . لة مةسيح  بينةوة نزيك   بصتو  ةطةرئ

  
٤٦ 



لةرصطةي  ١٩٩٦،  هةر بؤية لة سالَي مةسيحصك هةبوو

امن منيش ئةتوهاوأصيةكمةوة مةسيحم ناسي و ثصي وومت كة
مةسيح صنم و  وة باوةأ بةذياين مةسيحييةت هةلَبذصرم، 

هةروةك . م، وةهةروةها ذياين خؤم بطؤأمة دلَي خؤبيطرم
ضؤن درةختصك لةشوصنصك هةلَيكةين وة بيبةت لةشوصنصكي 

كؤنةكةم و ذيانة تازة بينصذيت، منيش خؤمم هةلَكةند لة
   .ا ناشتدعيساي مةسيح و ئينجيلئيتر خؤمم لةناو

ئةطةينة تةمةنصكةوة كةتصيدا  کييدا كاتصراستلة

و مةسةلة  يةزدانبريئةكةينةوة لةبوون و نةبووين 
سةير ئةكةين مأؤظ بةاليةوة فةلسةفييةكان لةذيامناندا، 

؟ وة كص طرنطة كة ئايا كص ئةم جيهانةي دروست كردووة
ئةبات بةرصوة؟ كص مأؤظي دروست كردووة؟ كئ ئةم جيهانة 

ثاشةرؤذي ئصمة بةرةو كوص  ؟ ئايابووين دروست كردووة
    ؟ ئةأوات

    يت ذيان و بوومن منيش وةكو ئةو كةسانة خةم و خةفة

دا راستييةكان    دواي ئةطةأام بة    هةميشة      هةر بؤية    هةبوو، 

 بةلَص.صندنةوةي ثةرتووكة جؤراوجؤرةكانةوةرصطةي خولة
 خةفةيت وخةموكةعيساي مةسيحم ناسي،  کبةإلم كاتص

بوون و دواي مردن و ذيامن نةما، ضونكة بؤم دةركةوت كة 
من يةزدانةي   كةئةو  ئةمبات  بؤالي کة تاقة رصطةية  عيسا،

  ا دلة كاتصك  بوو   خؤش زؤر دلَم  بةلَص   . دا ئةطةأصمدوايبة
  دا ئةرؤيشت كوردوستاين عصراق بة بارودؤخصكي زؤر دذوار

٤٧ 

خةلَكانصكي زؤر برييان  و دواتر، ١٩٩٨و  ١٩٩٧لة ساإلين 

 لةوة دةكردةوة كة ضؤن لةو ووإلتة بأؤنة دةرةوة بؤ
 صكي ئاسوودة تر،شوصنئةوةي ذياين خؤيان بةسةربةرن لة

جا كاتصك . ةر بريم لة عيساي مةسيح ئةكردةوةكةضي من ه
هةشتصك بوو بة بةباوةأم بة عيساي مةسيح هصنا ذيامن 

ص خةلَكي بريي لةوة ئةكردةوة بةلَ. لةناو دؤزةخصكدا
شارةكةي خؤم ذيان  من لة  بةإلم    بأوات بؤ هةندةرانكة

ئةهاتة ناو دلَ و دةروون و  وةك بةهةشتصك 

سا بوو دلَ و دةرووين مين ئةمةش عي!! !بةرضاومةوة
ئامسان ثادشاهصيت (:  تطؤأي، ضونكة عيساي  مةسيح  ئةلَص

    .)و دةروين خؤتانايةلة دلَ 
باوةأم         كاتصك      دةركةوت كة    دوايي بؤم     من     بةلَص 

 ،    ان هاتؤتة ناو دلَ و دةرومنةوةهصناوة ثاشايةيت ئامس
 دلَي خؤم ، ذيامن بة تةواوي طؤأا ، كة عيسام خستة کكاتص

زؤر ضاالك و . وم بة كةسصكي نوص ، واتة كةسصكي ترئيتر بو
 ،بوومخزمةيت خوداوةند، زؤر  بةهصز  بةثةرؤش بووم بؤ 

بؤ بإلوكردنةوةي  مزطصين  هةبوو    هصزصكي  ئةفسانةمي 
ئةو كارانةي  ةستم كرد بة كاري ضاكة، ةر بؤية ده مةسيح،

بةلَص يةكةم     .تاي مةسيح لة ئينجيلدا ثصمان ئةلَصكة عيس
برييت بوو لة كؤكردنةوةي ا دكارم لةطةلَ خوشك و برايان

  ةش بوون بالَي سةر جادة و هةتيوةكان كة بصدمن
     باش،         لةخواردنصكي           خوصندنةوة ،          و               صندنخولة

٤٨ 



صماين بوون تاوةك  سل شاري ئةوانةي لةسةر شةقامةكاين

بةش بكةين وةبص   دابني  بؤ   طةيةكيانبتوانني  خوصندن
ئيتر . بةش نةبن لةدلَخؤشيبص ةذيان،ل نةبن  لةخوصندن،    

مةسيحيان     كة    انةي توانيمان لةطةلَ ئةو خوشك و براي
    بوو خزمةيت     اددلَيان    لة    بةزةيي مةسيح     كة    ناسي بوو،

الَصكمان دمن ضةند        بؤية .     بكةين    كؤمةلَطاكةمان 
    عيساي. و دةستمان كرد بة خزمةت كردنيان كؤكردةوة

هةر  صنن بابصن بؤالم،داإلن واز لة من: ( ت ئةلَص     مةسيح

صيت نةيةت ناضصتة ثادشاهداإلنةي لص كةسصك وةك ئةو من
 و دةروين منداإلن جياوازة و ثاكة،ضونكة دلَ . )ئامسان

 اإلندخزمةيت منبوو كةهةر بؤية ئصمةش ثصمان خؤش 
ئصستاش ئةوةتا يانزة . بكةين و لةوانةوة دةست ثص بكةين

بةدلَخؤشييةوة،  ساي مةسيح ئةكةمسالَة من خزمةيت عي
ندي خوداوةاي رؤذ هصزصكي زياتر وةرئةطرم لةدورؤذ لة

زؤر . مةزنةوة، ئةوةي  كةبريتيية لةسةرةتا و كؤتايي
استييدا ئةطةر مةسيحم ردلَشادم كةوا مةسيحم ناسي، لة

   وةك  ، ئةبوو نةناسيياية، ئصستاش ذيامن لة دؤزةخدا 
  تصيدا    ١٩٩٦سالَي  ثصش  ئةوةي 

مأؤظصكي تر بةإلم كاتص كة مةسيحم ناسي، بووم بة. بووم
هةر  بة خوصن و بةذياين خؤي كأييةوة،ضونكة ئةو مين 

و منوونةي ذياين  بؤية من بة خوداوةند و رصنيشاندةر
 ئةدةم بة شوصن ثصي ئةودا بأؤم وة هةولَ خؤم داي ئةنصم،

٤٩ 

وة بةوةي مأؤظايةتيم خؤش بوصت، هةولَي ئاشيت بدةم، 

    ئامني ........ذيان بؤ خةلَكاين ترهةولَي 
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 �نسا ثانزةمن كاتصك طةجنصكي ضواردة سالَ و  بة كوريت

ا زؤر ثرسياري ناسكةد بووم وةك هةموو طةجنصك لةو كاتة

كةضةندين ، زؤر ثرسيار هةبوو بووم  لةمصشكدا موةإل بص
الي ئيسالم ئةكرد بةإلم وةإلمةكانيان نة لةم مخؤجار لة

زؤر جار     ،هةبوو نة لةالي مةال و  ثياواين ئايين ئيسالم
ثرسيارةكان وةك خؤيان ئةمانةوة و وةإلمةكانيان 

دواي وةإلمي بؤية بؤ طةأان بة. قةناعةيت ثص نةئةكردم
و بة دواي راسيت و حةقيقةتدا رووم  داثرسيارةكامن

دؤزينةوةي وةإلم دةكردة  شوصين تر و فةرهةنطي تر بؤ 
ك خؤم برادةراين ماركسيدا كة ماوةية بةتايبةيت لةناو

 بة داخةوة ثاش ئاشنا بوومنباوةأم  ثصي هةبوو كةضي بة

ئةويش وةإلمي ثرسيارةكاين مين ثص  بريي ماركسيي
        و     سروشت بة     باوةرم     زؤر     ثاشان من ماوةيةكي .نةبوو

    بةإلم كة تةماشام كرد مأؤظ و    ،ظ هةبوومأؤ        بة 

ضةند مأؤظ  تر،سروشت ضةند توند و تيذن لةطةلَ يةك

 ئةو كاتةش ثرسيارةكان زؤر دةبوون ،ئازاري مأؤظ ئةدات
تصك لة ثؤيل سصهةمي تا كا .وةإلمةكانيش وون دةبوون و

 شةقإلوة   خةلَكي کةدا يوسف ناوصكم ناسي زانكؤ لةبةغ
ئةو بؤ يةكةجمار . و لةسةرخؤ بوو  هصمن كورصكي  ،  بوو

   ،منيش خوصندمةوة ئينجيلصكي بضووكي عةرةيب ثصبةخشيم
  بة ووردي سةيري   كةسايةيت     جارزؤر  خوصندنةوة  ثاش

٥١ 

مةسيح خؤي و كارةكاين و ووشةكاين و ذياين لةسةر 

بؤ ئيتر  مةسيح بؤ من بوو بة كليلصك   .زةومي ئةكرد
مأؤظ و     دةربارةي كردنةوةي قوفلَي ثرسيارةكامن 

مةسيح بة ذياين و    :دةلَصم   كوريتبة.  سروشت و بوون
ثاش  ،خاض داين  تاقة وةإلم بوو بؤ هةموو ثرسيارةكامنلة

ناسيين ئةو ئيتر ثصويسيت نةكرد كة بطةأصم بة دواي 
جا دواي ئةوةي  .ا ضونكة ئةو تةا راستييةدراستييةكان

 لة ئةلَمانيا  ،ة رصطة و راسيت و رووناكي ذيامن دؤزييةوةتاق

  ئةو دةرفةتة لة كوردوستان  ئةوسا   ضونكة كرد   تةعميدم
دلَةوة سوثاسي يةزدان ئةكةم    كة  ناخيمن لة. نةبوو

رصطةي راسيت خؤي نيشان دام و رزطاكةري خؤم دؤزييةوة 
ئةوةي طوناهةكاين من و  ،كة عيساي مةسيحي خوداوةندة

هةموو جيهاين بة خوصين ثاكي خؤي سأييةوة و لةسةر 
منة  ئةمة بةكوريت تاقيکردنةوةي. خاضةكةي هةلَي طرت

صتة هؤي ئةوةي كة هةموو بهيوادارم ب ،لةطةلَ مةسيحدا
ثريؤزي  .شادي و ئاشيت بذين، تاوةك بةكةسصك ئةو بناسص

    امني ئ .............ا بصتدمةسيح لةطةلَتان
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ومتة ثرسياري زؤر هةشتاكانةوة كة    سةرةتايلة

كصية  ؟باوةأ ضييةوةك مةبةست لة!! خؤمسةرسوأهصنةر لة

كص ئةتوانص ذياين هةتاهةتامي بؤ مسؤطةر  ؟ئةكات    رزطارم
دةرومندا وا هامن ئةدات ؟ ياخود ئةو صنيية ضيية لةبكات

هةمان كاتدا من باوةأم بة ؟ وة لةبطةأصما دبةدواي
و باوةرةي ئةوان هةيان بوو من دةوروثشتم نةئةكرد و ئة

بةلَص سةرةتا دةستم كرد بة ! !بةري بووم لصيبص
وة  ،خوصندنةوةي  ضةندين جؤر ثةرتووكي ئايين

نطاندين ئةو نوصنةرانةي ئةو بريورايةيان ةهةلَس
ا راسيت ذيانيان تصد من تا ض رادةيةكتا بزاهة    ،راطةياندووة

   .دركاوة

ناكةم و هةموو راستييةكي بؤ دةرخستم ئةوةي نكؤلَي لص
ؤذ و خؤشترين مذدة و طةشترين  دوار .ئينجيلي ثريؤز بوو

ئةو باوةرةي لةبةر ،كردمةوةطةورةترين دةرطاي ئومصدي لص
باوةري و  ، وة بةهؤي بصكة لة ثصشةوة لة ذيامندا هةبوو

ي زأ ئةزاين شصواوي و  دلَتةنطيمةوة خؤم بة دارصكلصسةر 
  ئةو، بةإلم بة هؤي  خؤم ئةكردو ضاوةأصي كؤتامي لة

و  بةهؤي زياتر قالَ بؤم  ئةنا ووردة ووردة هةنطاوانةي 
 ،ا ثةيدا كردتمدا زؤرتر شارةزامي تصدبوونةوةم لةطةلَ هةس

ديدةمي رؤشن ئةكردةوة رؤذانة لة  ئةو راستيانةي كة
  عيساي    ا ئةمبيين وةك ضؤن دهةلَسوكةويت كؤمةلَطاكةمان
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 لةئينجيلي ثريؤزدا مةسيحي خوداوةندي طةورةمان

رووةكان مةبن كة لةسةر جادةو وةك دوو: (ووص ئةفةرم
و ا نوصذ دةكةن بؤ ئةوةي خةلَكي بيان بينص دكؤإلنةكان

، يان خصر كردن بة ئاشكرا ،بكاتلص  كةريياندةست خؤش
    وو دةبن ضؤن خؤيان ثيشاين خةلَكيرؤذئةوانةي كة بةيان 

باوكي ، ئةمانة دةبنة هؤي ئةوةي كةئةدةن كة بةرؤذوون
 ضونكة  ،ا بؤ دانانصدئامسانيمان هيض نرخصكيان لة ئامسان

باوةرداري   ،لةم دنيايةدا خصري خؤيان وةردةطرن ئةوانة 

ئةو كةسانةن كة بةرؤذوو دةبن رؤن       راستةقينة
روويان خؤش دةبص  لةناو خةلَكيدا   ،ري خؤيان ئةدةنلةسة

كة خصر دةكةن دةسيت ! !تا  كةس نةزانص كة بةرؤذوون
ضةثيان بةالي راسيت نازانص و كة نوصذيش دةكةن دةرطا 

ضونكة باوكي  ،لةسةر خؤيان دائةخةن تا كةس نةيانبينص
وة هةموو شتصك ئةبينص     ئامسانيمان هةموو شتصك ئةزانص

بؤية ئةلَصم منيش ئةم  .)٦:٢مةتتا ( )بص يان خراثطةر ضاك 

بةراووردم ئةكرد     ئةبيين و  ادخؤم    دةوروثشيت شتانةم لة
كة ئةبوونة مايةي  .ادثةرتووكي ثريؤز    لةطةلَ ووشةكاين

دايكبووم  و ئةضمة ، وامئةزاين تازة لةشانازي وة دلَخؤشيم
 و ئةو ضةويت و كرداري باش فصر ئةمب ،ذيانصكي نوصوة

رصكي تر جا ،و ثصش فصري بووم و كردوومةضصلَييانةي لةوة
وة كايت ئةوة هاتووة  ،نابصتةوة نايانكةمةوة و دووبارة

  شيت     ئةوةي  بؤ     دااوةأمب    بةدوايي  هاوبريو  بطةأصم 
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اوة سةرةتاييةكاندا هةولَي هةنطلة. بملص فصربزياتريان 

ةكان هاوأصيةك يحييطةرةكي مةسئةوةمدا لةسلصماين لة
ضةند هةولَصك توانيم برادةرصك دواي ثةيدا بكةم لة

دةست صنم كورصكي زؤر ضاك  وة ئيماندارصكي سةر  بة
كة زؤر شيت لصوة فصر بووم دةربارةي عيساي   ،راست بوو

مةسيح خوداوةندي مةزن ضونكة خؤي سةرثشكي كردبووم 
ة لةطةلَ ئةوةشدا خؤي زؤر ل  ،بؤ هةموو ثرسيارصك

يزاين  ب ئةوةي ئةتةوص ندرةوةكان ئةترسا و ئةيووت تو

بؤ ئةوةي  تووشي ، هةر الي خؤت بص و كةسي تر نةزانصبا
طةورةو طران بص  شتصك ضةندجا هةر .بةإلي  ناطةهان نةيب

مأؤظ ئةتوانص  ،تضةند  زةمحةت بص    و دركاندين
 بكات و ثصدةسيت دالةسةرةتاوة لةناو خصزانةكةي خؤي

كرد دةستم  ثص خصزانةكةمةوة ، بؤية من خؤم  لة بيدركصنص
باش بوو  ،كردن    بؤ             ممخؤ        باوةر و ئيماين باسي  و

خؤش بةختانة زؤر بة طةرمييةوة ثصشوازييان لص كردم و 
ئةوةي ئينجيلي ثريؤزيان بؤ يان تةرخان كرد بؤكات

لةسةر بكةين، وة منوونةي   خبوصنمةوة و طفتوطؤي 
ةيةكي   زؤر      كاتصک اوثامش   . ةبؤ صنمةوبةنرخيان  

ناو  قوتاخبانيةكي بضووكدا ئةبينيةوة سةيرم كرد خؤم لة
نصكيش هةية طوصم بؤ رادةطرن، وة بةخوصندنةوة و و كةسا

هةتا . ثةرتووكي ثريؤزيش شادمان ئةبنطوصطرتن لة
   عيسايبة    بيين خةوم   دا ارميباوةرد شةواين   لةشةوصكي
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ئةمةش  بووة هؤي زياد بووين ، داممةسيحةوة خؤي نيشان

كاتةي تا ئةو. مةسيح باوةأمي و  نزيك بوونةوةي زؤر لةثأ 
هؤي ئاوارة بووين كوردوستان بوو بة باري نالةباري

 ،بؤية  هامت بةرةو ئةوروثا ،كةسانصكي زؤري وةكو من
، باوةرم بداتئةوة نةبوو بة هؤي ئةوةي كةزيان بة بةإلم 

ئةوساكة بةهؤي بارودؤخي  .باشي بؤم طةأايةوةلَكو بةبة
 كصشرص هةپب ئاو، كةس نةبوو بة رةمسي لةكوردوستانةوة

وة بأوانامةي مةسيحي ثص  .ي بؤ بكةن) تةعميد (

من خؤم توانيم بة هؤي يارمةيت خوداوةندي  .ببةخشرص
    هةلَكصشم        ئاولة    خؤم         ةوة كة عيساي مةسيحة رؤحيمةزن

 بةلَص .  بكةم مةسيح بة  خؤم ثصشكةش                 جةستةي    و 
شةوانة بةلَكو زياتريش رؤذانة و هةروةك جاران    لصرةش 

ضونكة  ،ثةرتووكي ثريؤز ئةخوصنمةوة و ثصي دلَشاد  ئةمب
بنة لةفصركردين ثةرتووكي ثريؤز دةريايةكي بص سةرو 

رووناكي بؤ بريتيية لة. نرخ و ثريؤزكرداري باش و بة
سانصكي زؤري باوةأدار  ئةناسم من كة لصرة .تاريكي جيهان

طةشةكردين باوةرن و زؤر يارمةتييان داوم لةمنوونةي  كة
عيساي ةمةش بؤ من ديارييةكي طةورةية لةئ .باوةرمدا

بريتيية لة سص ، ئةوةي الي من مةسيحي خوداوةندةوة
ئةو  ،كوضكةيي يةزدان باوك و رؤلَة و رؤحي ثريؤز

طةورةية         ايدخو         ئةوةش      ،  كة يةكن          سيانةي
   ،لةبةرصكطيان   هةموو   و  ئامسان  و زةوي    كةري دروست
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   اتة تا نةماخن ئةكةم بؤ  نوصذي   کئةوةي هةموو دةمص

  لصبوردين    رةحم و بةزةيي و وة  داواي   ،ةةوتاقيكردنةو
من دلَنيام كةوا خوصين مةسيح . ئةكةملصطوناهةكامني 

طةر ئصمة     ،هةموو مأؤظي هةيةتواناي سأينةوةي طوناهي 
  ئامني  ..... . .بكةين لص بوردين طوناهةكامناينداواي لص
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ذيامن بةوة دةست ثص  ،من ئافرةتصكي باوةأداري كوردم

  .رةطةزي مصينة لةدايك بووم بة واتة ،ئةكات بة ئافرةيت

عةيبة بوونةشم لة طةورةبوومندا بوو بة دروستئةم 
من لة كؤمةلَطايةكدا طةورة بووم كة ! !ضونكة ئافرةمت

سةرجةم  .كؤمةلَدا هةيةةت نرخصكي كةمي لةئافر
عةيبةكاين خصزان و كؤمةلَ سةرضاوةكةي ئةطةأصتةوة بؤ 

ئةمةش بةهؤي كؤمةلَصك   شةريعةت  و ! !ئافرةت
!! !دا  سةثصنراوةبةسةرراسثاردةي  ثامشاوةي  مصذووي 

و بةند و كةم     منيش وةك ئافرةتاين نةتةوةكةم ئةو كؤت
، زؤر جار بريم لة خؤم ئةكردةوة ،نرخييةم بةركةوت

 ،ا دروست ئةبووندمصشكمصك بة خصرايي لةضةند ثرسيار

خوا     كةواتة بؤضي ؟نرخ مبئةوةندة بص ئايا ئةبص من 
ر ضي ئةبوو ئةطةر منيش كو ؟ئافرةيت دروست كرد

. كةواتة ذيان لةبةردةم من خالَصكي سفرة ؟بووماية
هةندص جار رقم  ،بةلَص ،نامخدا كؤيلةي راستةقينة بووملة

ضونكة سةرضاوةيةكي خؤشةويسيت  .لة خؤم ئةبووةوة
خوصندنةوةي بةإلم بة. تا دلَمي ثص ئاسوودة بص ،نةبوو

سةرجةم ثرسيارةكاين مصشكم  ،ثةرتووكي ثريؤزي يةزدان
ناسيين خؤشةويسيت يةزدان بؤ ئةويش بة.ةوةوةإلم دراي

ض وةكو رةطةز وة   .كة بص سنوور و بص جياوازيية ،مأؤظ
  سةرجةم  نرخي كة بؤم دةركةوت  ثاشان   . ض وةكو نةتةوة
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وا ماوةي  .مأؤظايةيت و منيش خوصين عيساي مةسيحة

ئصستا ئةزامن  ،ضوار سالَة من لةطةلَ عيساي مةسيحدا ئةذمي
راستيية و ذياين     ،رصطاية ،ةويستييةيةزدان خؤشكة

. بؤ هةموو مأؤظصك كة باوةري ثص صنص ،هةتاهةتايية
 .نةوة هةمووي راستييةنئةخيوص، ئةم ووتانةي كة بةلَص

نتان وئةطةر ئةتانةوص وةإلمي ئةو ثرسيارانةي دلَ و دةرو
دواي خؤشةويسيت ، ئةطةر ئةتانةوص بةدةست بكةوص

ئةطةر ئةتانةوص نرخي خؤتان وةك  ،ا بطةأصنديةزدان

ئةوا ثةرتووكي ثريؤز خبوصنةوة كة  ؟مأؤظصك بدؤزنةوة
     .ووشةي يةزدانة
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، دايك بوومشاري كةركووك لةلة ١٩٧٧سالَي من لة

  واتة ، ثصنج برا و شةش خوشكم هةية،بنةمالَةيةكي ئيسالملة

هةر باوكصكمان هةبوو كة !!! دوانزة خوشك و برا بووين
شتصكي هةلَةمان بكرداية زؤر تووأة ئةبوو وة زؤر لصي 

. مالَةوةيت ذيامنان زؤر زؤر ناخؤش بوو لةبةراس .ئةداين
ضونكة . ئةزاين ضي بكةمئيتر من وةكو شصتم لصهاتبوو نةم

لةبةرئةوةي هيض ، بووترسصكي زؤر لةدلَما 
ذياين من تةا برييت . ادستييةك نةبوو لة ذيامنخؤشةوي

، وة شةأ و هاتنةوة بؤ مالَةوة ،دةرةوةبوو لةئيش كردن لة
راسيت باوكم سص جار ويسيت بة    !!!و لص تووأة بوونلصدان 

طونييةك    و  كردة   مين   جارصكيان ئةو   ،مبكوذص 

، وة جارصكي تر مين بة ضةقؤي داخ كراو سووتاند ،دامفأصي
مين بة ثةت شؤأكردةوة بؤ ناو ضالَصكي ثيس  جارصكي تر

 ،مين سووتاند بريندار بوومبةلَص كة. كة ئاودةست بوو
 ش ،  ئصستاكردمئةوة زؤر هصزي لص بأمي و كاري تصبةراسيت 

ضونكة ، لةمشةوة هةر ديارةبةسووتاندنة   ئةو شوصين 
بوو لةشي زؤر سووتاندم و باش  ةرم و داخ ضةقؤكة زؤر ط

  زؤر    عصراق ئيتر  بةراسيت ذيامن  لة.  ترسي كردموضا
بضمة و  مالَ بةجصبهصلَم   دا،  بؤية  بأيارم بوو ناخؤش 

كةومتة رص  ، بةوجؤرةدةرةوةي ووإلت و ئيتر نةطةأصمةوة
  ، توركيا بةرةو   رؤيشتم  ئصرانةوة لة  ئيتر   ، ئصران بةرةو 
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نةرويج  ئةمةش ضوار توركياوة دةرضووم بةرةو دوايي لة

تا طةيشتمة نةرويج دةربةدةري زؤرم دي و  .سالَي خاياند
 سوثاس بؤ يةزدان  كة لة زؤر .بة سيانزة ووإلتدا رؤيشتم

ثاش . بةخشيمةوةشوصندا مين رزطار كرد و ذياين ثص
نةرويج تووشي ئافرةتصكي نةروجيي بووم و ماوةيةك لة

ئةوة بوو كة  بةراسيت هةموو نيازي من ،يةكترميان ناسي
   ضوومةوة   ٢٠٠٠سالَي لة .ئةو ئافرةتة بكةم بة ئيسالم

نيازي ئةوةي ، بةكرد عصراقم   كوردوستاين  سةفةرصكي 

بةإلم لةوص يةكصكم نةدؤزييةوة ئةو  ،كضصكي كورد صنم
 .ثصي دابووم ئةو كضة نةروجيييةييةم بداتص كةخؤشةويست

ئيتر لة كوردوستان طةأامةوة بؤ نةرويج و ئةو ئافرةتةم 
وة بووين بة  ٢٠٠٠لة سالًي  .مارة كرد لة مزطةوت

هاوسةري يةكتري بةإلم هةموو نيازصكم ئةوة بوو كة 
هةرضةندة خؤشم بة تةواوي   ،بيهصنمة سةر ئايين  ئيسالم

اتة بةإلم ئةو نةدةه ،بنةماكاين ئايين ئيسالمم نةئةزاين
ئةتواين بضمة سةر اينةكةي من وة منيش نةمسةر ئ

ئيسالم رصطا نادات ئصمة   ئايين لةبةرئةوةي  ،ئاينةكةي ئةو
كردنةوةي ئيتر هةستام داواي روون. بضينة سةر ئاينصكي تر

بةإلم كاتص ئينجيلمان بة  ،زماين نةروجيي بؤ كردبةقورئامن 
ة سةيرمان كرد زؤر شيت عةرةيب و بة نةروجيي خوصندةو

يتر ئ .ثةمياين كؤين ثةرتووكي ثريؤز وةرطرياوةئان لةقور
  يةزدان لة     و  ئةكرد  ماننوصذ رؤذصك  هةموو   كاتةوةلةو

٦١ 

ضونكة  ،ئةثاأاينةوة كةوا خوا رصطةي راستيم نيشان بدات

ئايا رصطةي مةحةمةد  ؟ئةمويست بزامن كام رصطة راستة
راستة تاوةك سوجدةي بؤ بةرم ياخود رصطةي مةسيح 

ئصمة لةو كاتةدا دوو سالَ بوو  ؟بيثةرستم تا راستة
هةبوو بؤية زؤر     يةكةوة بووين  بةإلم زؤر طريوطرفتمانبة

نوصذمان كرد و زؤر داوامان لة خوداوةند كرد تا 
و ةوةكورصكي هاوأصم هةبوو سالَصك ل .يارمةتيمان بدات

ئةو لةطةلَ سص   ،ثصش باوةري بة عيساي مةسيح هصنا بوو

 ..باوةأداري كةدا هاتن بؤ المان و سةرداين ئصمةيان كرد
كيان نةكرد دةربارةي ئةوةي ضي دانيشنت باسي هيض شتص

هةرضةندة  ؟يان مةسيح كصية ،ذياين هاوأصكةمدا طؤأاوةلة
اسايي من موسلَمانصكي توندرةو نةبووم وة موسلَمانصكي ئ

دا باسي لةطةلَ ئةوةش ،نوصذ و رؤذووي خؤم ئةكردةبووم ك
ئيتر بةراسيت . ادمالَي منمةسيحييةت قةدةغة بوو لة

خصزانةكةم كةباوةأدارة بة هصزي رؤحي ثريؤز هةستيكرد 
 کئةوةي ئةوان رؤيشنت كاتص    ئةو براية باوةأدارة، دواي

ام وةكو ئةو قسةيةي بة من ووت سةرجني زؤر راكصش
منيش وومت ضؤن شيت وا ئةبص ئةو !! !بروسكةيةك لصي دام

ضونكة رؤح ئةمة  ،وويت بأؤ لصي بثرسة ؟ببص بة باوةأدار
جا ئةو قسةيةي كة خصزانةكةم  وويت هةر . تبة من دةلَص

ئةزاين ضؤن تةلةفؤن بؤ ئةو ، بةإلم نةما بوودمصشكملة
   ؟مةسيحيهاوأص ئازيزةم بكةم و لصي بثرسم ئايا بووة بة 
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بؤية داوام لة يةزدان كرد دانامي بداتص ضؤن ئةو ثرسيارة 

 ؟هةروةها ئةمويست بزامن ضي لةو ئاينة فصر بووة ،بكةم
: بؤ  هاوأصکةم كرد و لصم ثرسي ئيتر ثاش سص رؤذ تةلةفؤمن

بةإلم ئةو يةكسةر ئةو  ؟برام تؤ بوويت بة مةسيحي
لةبةرئةوة ثرسيارةي ثص ناخؤش بوو ضونكة زؤر كةس 

بؤية ئةو ثرسي مةبةستت  ،قسةي ناخؤشييان ثص ووتبوو
بةستم هيض بوردن ئةكةم من مةش وومت داواي لصمني ؟ضيية

يارمةيت هةية ئةطةر شتصك ئةزانيت نيية تةا ثصويستم بة

من طريوطرفتصكي وام هةية لةطةلَ   ،دةربارةي مةسيح
بؤ  خوداوةند كةسصك بنصرص، داوام كردووة لةخصزانةكةم

  زؤر ، ئةطةر تؤي ئةو كةسة ،من تاوةك يارمةتيم بدات
؟ ثصويستم بةوة هةية لةو دوو رصطةية بزامن كامةيان راستة

ئيتر ئصمة لةو بارةيةوة بةيةكةوة قسةمان كرد  و ئةو 
وة يةزداين  ؟طةياندم كةوا عيساي مةسيحي ثريؤز كصيةتصي

 جا زؤر جياوازي نصوان .خؤشةويسيتبريتيية لةمةزن 
وة جياوازي ضيية لة  ،ئينجيل و قورئاين بؤ روون كردمةوة

شتانة ضونكة قورس ؟ بةإلم ئةودادنصوان عيسا و مةحةمة
ئيتر لةطةلَ  .بطةمون من نةمئةتواين بة تةلةفؤن تصيبو

رؤذي  هاورصکةم، هةستاين رؤيشتني بؤ الي داخصزانةكةم
هةيين بوو ضووينة مالَيان دةقيقة بة دةقيقة هةستم بة 

شتصكي تازة ئةكرد بؤية تامزرؤي ئةوة بووم بطةمة 
  برا ئازيزة ثةرتووكي مالَي ئةو طةيشتينة  کكاتص ،ئةجنامصك

٦٣ 

شتانةي هةموو خستة بةرضاوم كة ثريؤزي هصنا و ئةو 

مةسيح اي عيس.بارةي ثرسيارةكاين منةوة ضي نووسراوةلة
من رصطا و راسيت (: ��ئةفةرموو)٦: ١٤ يؤحةننا(لةمزطصين 

جا   .تكةس نايةت بؤ الي باوك بة هؤي منةوة نةبص ،و ذيامن
ثاشان  ).بةمةدا بؤم دةركةوت كةوا هيض رصطايةكي تر نيية

ضونكة يةزدان بةم (: ي بؤ خوصندمةوة ) ١٦: ٣يؤحةنناي (
    خؤي      تاقة رؤلَةيجؤرة جيهاين خؤشويست تةنانةت 

ةموو ئةوانةي باوةأي  ثصدةكةن  هةتا ه     ،كرد    ثصشكةش 

 ).دةست صنناهةتايي بةذياين هةتبةلَكو     ، نةضن ناو لة
وونكردمةوة كةوا مةسيح لةخاض درا هةروةها بؤي ر

لةثصناوي ئصمةدا وة بةخوصين خؤي ئصمةي ثاك كردةوة 
كةوا مةسيح لةبةر زاين ئةبةإلم  من نةم. طوناهةكامنانلة

، وة ئةو هةموو ئازارةي كصشا خاض دراوةطوناهي ئصمة لة
ئيتر ضةند . تبصبثصناوي ئصمةدا تاوةك ئصمة رزطارمان لة

 ،ثةرتووكي ثريؤز بؤ خوصندمةوةئايةتصكي تري لة
دلَم دةقيقة بة ، لةوصدا  من هةستم بةوةكرد كةدامنيشانيوة

ثريؤزةوة بؤ هؤي رؤحي ، وة شتةكامن بةدةقيقة ئةطؤأص
ا دناو دةروومنيةكةم جار نائارامي لة. روون ئةبصتةوة

امييةوة نةمئةتواين هةرطيز هؤي ئةو نائار، ضونكة بةنةما
خؤيشم سةرم سووأئةما ضؤن  .ا دانيشمدشوصنصكزؤر لة

ئيتر ! !دانيشتووم ئةو ماوة زؤرة طوص ئةطرم لةو براية
  يةك  بؤ   مث خرا  و باش  شيت    ايةوةكر ضاوم   ئةمة  ثاش
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ئةزاين ن كةسصك بووم مرد بووم ضونكة نةمم .ةوةالبوو

دوايي ئةو برا ثريؤزة بردمي بؤ كلَصسةي  ؟ذيان ضيية
ضوومة ئةو كلَصسةية ئةو ، بةراسيت كةووشةي يةزدان

ةوص ضؤن  نوصذيان   خوشك و برا باوةردارانةم  بيين ل
ضوومة   كاتص  نةمتواين بوةستم لةوص  هةر     من ،  ةكردئ

ئةوة يةكةم  .دامرةوة رؤحي ثريؤز وةكو كارةبا لصيذوو
كةنيسةي ووشةي يةزدان ، ئيتر لةجارم بوو شيت وا ببينم

لةو  .عيساي مةسيحباوةأم هصنا بة ٢٠٠٢لة نةرويج لة 

وم من دووةم كةس بو ،رؤذةدا بانطيان كردم بؤ ثصشةوة
ا لة ثصشةوة ج .باوةأ صنص لةو كةنيسةية كة موسلَمان بوو

بةراسيت .  باسي ذياين خؤم كرد كة من ض مأؤظصك بووم
كان جاران  وامئةزاين  و وا   تصطةيشتبووم لةمةسيحيية

بةإلم  ،بيكةن    بيانةوص    كةوا ئازادن بؤيان هةية هةرضييةك
برايان و ثةرتووكي ثريؤزةوة بؤم لةبة هؤي هةندص 

مةسيح  راستة ،دةركةوت كة من بة هةلَة لةوان طةيشتووم
بةإلم بؤيان نيية ، ئازاد كردووة باوةأداراين لة كؤيت طوناة

بةراسيت   ئةو برايانة ئةركصكي  .هةرضييةكيان بوص بيكةن
راسيت باوةأ بووم فصري رصطةي دا كصشا تازؤريان لةطةلَ من

جواين مةبةسيت يةزدان ضيية بؤ ئصمةي وة تصطةيشتم بة
عيساي بة بةرامبةرثرسراوين ، هةروةها ضةند لصمأؤظ

ضي داوا ئةكرص لة باوةأدار و مةبةست لة ، وةمةسيح
   ساپيةوة   لة ثانزة   بووم يةكصك   من  ؟ باوةأدارصيت ضيية

٦٥ 

، وة مادةي مةشروب خؤر بووم ،جطةرة كصش بووم

بةإإلم سوثاس بؤ يةزدان و بؤ  .ئةهصنا    بةكار سأكةرم
   الي هةموو    لة    ئةو  شتانةي ،عيساي مةسيحي ثريؤز

من ئةزامن كة !!!  طؤأا%  ١٨٠ذياين خصزانيم  . من سأيةوة
دا ضارةسةر ذيامنخؤم هةرطيز نةمئةتواين ئةو شتانة لة

. ادذيامندا كة شيت وا ببص لةخةيالَمبكةم وة نةئةهات بة
سوثاس بؤ يةزداين مةزن كةعيساي مةسيحي ثص ناساندم 

خؤشةويسيت و مةبةسيت ة لةهؤي ثةرتووكي ثريؤزةووة بة

ئةو دلَة  ئةو شصوة رةقة و ئةو دپةراوکصيةو .ئةو تصطةيشتم
صم من نالَ ،هصنا،  ئةو درؤ و ساختةضصتيةم واز لصثيسةم

ا يارمةتيم ئةدات دبةإلم خو ئةتوامن ببم بةمأؤظصكي تةواو،
 لة ووتةکانضونكة يةزدان  ،ادزالَ مب بةسةر الوازييةكامن

ي خوداوةند سوثاس، من ناوي دلَتم ئةوص ::::تئةلَص) ٢٦: ٢٣(

، هةموو روويةكةوة ثريؤز كردووينئةكةم ضونكة ذياين لة
بةخشيووين و هيض ضاكي ثص و تةندروستدالَي سص من

 .سةرذيان ئةبةينة كةموكوأييةكمان نيية و  خؤشترين
يةزدان ئةم جيهانةي  بؤ ثاكي و ثريؤزي  دروست كرد نةك 

    . ةتاندنبؤ درؤ و غةش و هةلَخةلَ
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 ؟ئةزاين ضي ئةكةم، نةموون بوو بووم من مأؤظصك بووم
  هاتوومةتة ئةم دنياية نةمئةزاين ذيان ضييةوة ضيبؤضي 

ناي ما    واردو ئةخةومتتصداية؟ بةس ئةوةندة ئةخم
وةكو ئةنداماين  .خؤشةويستيم هةرطيز نةئةزاين

بارةي مبكرداية لةكؤمةلَةكةم ئةوةي لةسةرم بوو ئةبواية 
ك وشمنيش وةكو خ .خوورةوشت و بريو باوةرو ئاينةوة

جص كردين ئةركي ئايين بةو براكاين ترم هةلَئةستام بةجص
نةمئةزاين بؤ  .ئيسالم  وةكو عادةت نةك وةك عيبادةت

هةموو  ،ومو ئةبو، نوصذم ئةكرد بةرووذئةو شتة ئةكةم
بةإلم هيض هةستصكم . شتصكم ئةكرد لةطةلَ كؤمةلَةكةمدا

زاين بةنزيك بوونةوة نةئةكرد لةيةزدان هةرضةندة ئةم

كة مين  ،هةية ئةم كةونةي دروست كردووة خودايةك
؟ضي كوصية، راستة بةإلم نةمئةزاين  لةدروست كردووة

بريوراي تر هةبوو زؤر  ؟بؤ ئةم شتانةي كردووة ؟ئةكات
ئةكرد ،  بةإلم  هةستصكم خؤم ثرسيارم لة زؤر

ا بةرامبةر بة يةزدان نةبوو بؤضي ئةم دنوصذةكامنلة
    ؟شتانةي داناوة كةبيكةم

لةو رؤذةدا   خوشكصک ، كةوتة مالَي طةمبةرصكةوت رص
 ،بةيةكةوة دانيشتني و موناقةشةيةكي زؤرمان كرد

و ةو ثصش من ئينجيلم زؤر خوصندبووةوةهةرضةندة لةو
    ئةزاين بةإلم كاري نةكردبووة      شتم     زؤر     عيسا    دةربارةي 

٦٧ 

، طوماندا بووم،     ضونكة ئةترسام لة سةر دلَ و مصشكم

دينةكةي ت خةلَكي ثصم ئةلَصن ضؤن وازي لةووئةترسام ئةم
لةناو طصذاوصكدا بووم !! !خؤي هصنا و ضؤتة سةر دينصكي تر

لة دلَةوة خؤشةويست، بةإلم  عيسام ؟ضي بكةم    نةمئةزاين
ا دئةوصرا هيض بلَصم و هيض بكةم ضونكة ئةترسام  خونةم

ئةهاتة  وأاهةزاران بري ،سزام بدات و بضمة دؤزةخةوة
رةكةي بةلَص هةتا هاوسة ،دةرةوة    مصشكم و ئةرؤيشتة

، تؤ بوويت بة عيسا هصناوةخؤيشم ئةيووت تؤ باوةرت بة

!! !كةي خؤت الت داوةدينةكافر يان تؤ بص باوةربوويت لة
بةإلم  ،وة لةكةساين كةتم بيستبووةلةو بارةيةوة زؤر ش

خوشك و  كراوةم وة ئةو لةو شةوةدا ئةو خوشكة ثريؤز
باسي عيسايان بؤ كردم عيسا ثريؤزي كردبوون برايانةي كة

وة شيي ئةكردمة بؤيانكاين ئةويان بؤ ئةكردم باسي ووتة
انةمةوة و بؤيان ة ذياين أؤذو ثةيوةستيان ئةكردةوة ب

ي كردمةوة كة ئةم شتانة هةمووي راستة و نكؤلَأوون
 ،دةركرد دادلَي خؤممنيش هةموو طومانصكم لة. لصناكرص

الَم و  هاوسةرم دمن ،مالًَم،    ذيامن ،هةموو شتصكم ،بةلَص
هةموو دلَ و بة. هةمووي   داية دةسيت عيساي ثريؤز

كرد ئةي لص، داوام عيساي مةسيحبة هصنا    مصشكمةوة باوةرم
و راسيت و ذياين وةك   رصطة  تؤ  ئةطةر  مةسيح عيساي 

ا فةرمووتة خؤمت نيشان بدة هةر خؤت دئينجيلةخؤت ل
    ا  شصت بووم نازامن دمن لة طومان .دةرخبة    بؤ      راستييةكامن
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  لة     مةسيح عيساي   ئيتر  ، رصطايانة   لةم   راستة كامةيان 

عيساي مةسيح راسيت  ،كردما ذياين ثريؤز دماوةيةكي كورت
من خؤم    ئةوة دواي !!   ئةو مين دؤزييةوة ،نيشاندام

رصطةي راسيت و ذيامن  ،خوداوةندم دؤزييةوة، دؤزييةوة
ةدا فصربووم ضؤن لةطةلَ هةر لةو شةو. دؤزييةوة

 ،قسة بكةم و ثةيوةندي خؤم و ئةو باس بكةين خوداوةند
، ثاش را بووهةر لةو شةوةدا هةموو شتصك روون و ئاشك

خةو هةستام نيية كة لةكةسصكي تر ئةو بةيائةوة بووم بة

 .بةيانييةكي تر بوو زؤر جياواز بوو لة بةيانييةكاين تر
يةكةم شت ئينجيلم طرت بة  ،ذيامن زؤر زؤر جياواز تر

دةستةوة و ووشة ثريؤزةكاين ئةوم لةثةمياين نوصدا 
وة بةرضاو كةوت بةزمانصكي كوردي رةوان نووسرابووة

ك هةرضةندة تائصستا ضةند جارص ،خوصندمةوة
ا دخوصندومةتةوة بةإلم هةموو جارصك شتصكي تازةي تي

 ، بةلَص!! !بيخوصنمةوة تبةدي ئةكةم وةك يةكةم جار بص
خؤمةوة تر من  لةو رؤذةدا دلَشاد بووم لةزيا و  زياتر

خواية طيان ئةم خؤشيية ضي  ،هةستم بةخؤشييةك ئةكرد
   ؟تبص

با ثصتان  .ئصستا  من و خصزانةكةم خصزانصكي ترين ،بةلَص
ئةوةي  ثأبوو !!  ا دبلَصم هةموو شتصك طؤأراوة لة ذيامن

خؤمشان   .طريوطرفت و ئاذاوةةوكصشة و لةطصرلة
        من و هاوسةرةكةم     جار ينضةند ،    ضي بكةين    ئةزاين نةمان
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  لةبةرضيش سةيرمان  .ضووينتة سةر ئةوةي لصك جيابينةوة

؟ ماناي  ضيية ؟ئةزاين ذيان ضيية، نةمانئةكرد هؤش نةبوو
 ؟الَ و دايك ضييةد؟ منييةئةزاين ذياين هاوسةرصيت ضنةمان

بةإلم دواي ئةوةي باوةرمان بة عيساي مةسيح هصنا  ،بةلَص
واتة خؤم و هاوسةرةكةم سوثاس بؤ تؤخواية طيان كة 

 .بةخشنيذيانت ثص سةر لةنوص كردم كة خصزانةكةت رزطار
ئصستا  ئصمة خصزانصكي باوةردارين خؤم و هاوسةرم و 

خؤم و خصزانةكةم ئصستا لة ذيانصكي زؤر زؤر  ،منالَةكامنان

هةموو شةوصك بةناوي مةسيحةوة ضاو لصك  ،ا ئةذيندخؤش
عيساوة رؤذ  ةموو بةيانييةك  بة ناو و ستايشيئةنصني و ه

.   وة هةموو هةنطاوصك بةناوي عيساوة ئةنصني ،ئةكةينةوة
  بةلَكو      ، تصكةوتووة ماناي  كةذيامنان  نا تةا   ئةمةش  

  زانيمان كة ئةو هةموو  ؟زانيمان كة يةزدان كصية
    داوة ضؤنة؟ئصمةي  نيشانبؤ     ئةو   خؤشةويستييةي 

عيسا ضةندين . داي خؤمان دؤزييةوةرصطةي راسيت و خو
يةكص لةوانة  .ادذيامنانسةرسووأهصنةري  كردووة لة  كاري

سالَ  ئةوةية كة كضصكم نةخؤشييةكي تووش هاتبوو شةش 
نةخؤشي  ،ئةو دوكتؤرو ربد بؤ الي ئةم  دوكتؤر بوو ئةم

 ئةم:ضارةسةري نةبوو ئةيان ووت  ثصسيت هةبوو
هيض شوصنصك لة ضاري نيية لة) داءالچدفة ( ؤشيية ناوي نةخ

ئةمةمان يتر كة ئ!! ئةوروثا و ئةمريكا و هةموو جيهاندا
    ثص ئةووتني         ن هةرضييةكييان بيست زؤر زؤر دلَطران بووي
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  هةرضي             ،  اددوكتؤرةكان  بة   ئةطةأاين   كردوئةمان

بةإلم دواي ئةوةي  .ضارةسةرصكيان بؤ ئةكرد سوودي نةبوو
كاتص كؤبووينةوة لةطةلَ  ،باوةرمان بة عيساي مةسيح هصنا

منيان باوةرداران هةموو دانيشتني و بة خوشك و براياين
هةموو دلَتةوة ،  بةووت ئةطةر  تؤ باوةرت بةعيسا هةبص

وة بلَصيت  عيساي  ،ا بةرامبةريددان بنصيت بة طوناهةكانت
مةسيح هات و لةثصناوي تؤدا لة خاض درا خوصنة ثاك و 

لة ثصناوي  .ا رشتدبصطةردةكةي لة ثصناوي طوناهةكاين من

صكرد و كرا و ئةو هةموو شتةيان ثثصمن سووكايةيت 
خاضياندا بؤ ئةوةي طوناهةكاين من بشواتةوةو من لة

كة تؤ باوةرت هصنا بة هةموو دلَ و مصشك و  ت،رزطارم بص
مرد و ثاش  سص رؤذ دواي درا و    خاض ئةو لةبريصكتةوة 

دواي مردين بة ثةجنا رؤذ بة  ،مردنةكةي زيندوو بووةوة
بؤ  ،دانن دةركةوت و خؤي نيشانةردارابةلَطةوة بؤ باو

ا  زيندوو دبكةن كة ئةو لة نصو مردوانبأواي ثصئةوةي 
 دابؤتةوة و ضووة ئامسان و لة دةستة راسيت يةزدان

ووتيان كة تؤ باوةرت بةمة بوو  بة هةموو  ،بةلَص  .دانيشت
ثصي بلَص ضيت ئةوصت  ،بكة لصي بثاأصرةوةواي لصدلَتةوة دا

ةمة يةكةم شت بوو كة لةذياين ةلَص ئب ،لصي، ئةو بؤت ئةكات
هيض ضارةسةرصكي  زؤر طريام ضونكة ،روويدا مندا

  و كؤمةلَةي     من   اوصدلة     بؤية مندالَةكةم نةبوو  
    بؤ عيساي          بةيةكةوة  هاوارمان     هةموو       باوةرداران

    

٧١ 

   عيساي   ومت خواي   طةورة  يةزداين  مةزن ، و ،مةسيح كرد

ا بصتةوة وخؤت ضارةسةري بةزةيت  ثصيد  خؤت  ثريؤز 
من  ،ئةي عيساي مةسيحي ثريؤز من باوةرم بة تؤية. بكة

ئينجيلةكةي تؤم خوصندؤتةوة ئةزامن تؤ مردووت زيندوو 
  تؤ طةأ و طولت ثاك  ،تؤ كوصرت ضاك كردؤتةوة ،كردؤتةوة

ئةكةم بة ثريؤزي خؤت بة بةرةكةت و داوات لص!!! كردؤتةوة
كةرةوة و بئةو كيذؤلَةي منيش ثاك  ،خؤشةويسيت خؤت

بة بةزةيي خؤت با  رؤحي ثريؤز بأصذص  ،ضارةسةري بكة

بةلَص هةر لةم ساتةدا لةطةلَ كؤمةلَةي خوشك و . بةسةريدا
بة هةموو .  برا ثريؤزةكان ئةم ئةوا كضةكةم ضاك بوويةوة

كةسصك ئةلَصم نوصذةمان بؤ تؤ بةرز كردةوة ئةي عيساي 
كةن باوةأب ،كةنو مصشكتانةوة  باوةأب ةموو دلَبةه ثريؤز

هات ، بوو بة طولَ لة طولَ ثاك تري لصكضةكةم ضاك بووةوة
   .هيض برينصك بة لةشييةوة نةما

بة  نصتمةسيحي ثريؤز رووناكي و بةرةكةيت خؤي بأذص
بةناوي عيساي   .ا و ئاشتيش بؤ كوردوستاندانسةرت

  ئامني  .مةسيحي ثريؤزةوة
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جا ئةو . ا باوةأصكي هةيةدديارة هةموو مأؤظصك لة جيهان

 ،يان بريصكي جيهاين بصت تباوةرة باوةرصكي  رؤحي بص

ي دوةكو فةلسةفةو بريؤكة جيهانييةكان يان باوةرصكي ماد
ئةو باوةأة  تطرنطي باوةأ ئةوةية ئةو مأؤظة بزانص .بصت

بوو بووم لةسةر مأؤظصكي وونمن . بةرةو كوصي ئةبات
سةرلصشصواو  .فةلسةفةو بريؤكة جيهانييةكان ئةرؤيشتم

جارجار ئةمويست لة  .ا نةبوودذياين منيةزدان لة ،بووم
ئةجنامدا ئةطةيشتمة خالَي بن ، لةجيهان و طةردون تصبطةم

ضونكة  ،بكةمةوة، نةمئةتواين زياتر بريي لصبةست
ثاشان بأيارمدا . مفكرةيةكي فةلسةيف بريي داثؤشي بوو

وة بؤضي  ؟ثصويستة من بزامن كص جيهاين دروست كردووة

وة  ؟ؤظ ضييةين مرمةبةست لة دروست  كرد ؟دروسيت كرد
سةيري مأؤظ ئةكات؟  ئةو يةزدانةي باسي لص ئةكرص ضؤن

وي ئةطةأصتةوة بؤ ئةوةي كة وةإلمانة هةمو    ثصويسيت ئةم
هيض   .رؤحدا تينوو بووم بؤ زانيين راسيتمن لة

لة دةرومندا  ،خؤشةويستييةكم لة ذيامندا بةدي نةئةكرد
ادةيةكي ، بةأهةميشة نائارامي و جةنطصكي دةروين هةبوو

جارجاريش دذايةتيم  ،زؤريش رقم لة باوةري مةسيحي بوو
بةإلم ثالين يةزدان وابوو كة ثةرتووكي ثريؤز .ئةكرد

    ي ثريؤز ثةرتووك ،    بةلًًَص     ،    يةزدانة    كة ووشةي      خبوصنمةوة

  بةهؤي          ، بةلَص ،وةإلمي سةرجةم ثرسيارةكاين دامةوة

٧٣ 

ثةرتووكي ثريؤزةوة من يةزدان و هةموو ئةوشتانةي 

 جا ناسني و زانيين ،ةوةدا هةبوو بؤم روون بوولةجيهان
 ئصستا من. ذياين مندايةزدان طةورةترين طؤأان بوو لة

 ذيامن لةطةلَ  ،باوةأي عيساي مةسيحةوة ئةذميبة
 ،ئارامم  ،ئاسوودةممن ئصستا  ،رزطاركةرةكةمداية

   .ضونكة ئةزامن باوةأم بة كص هصناوة ،شادمامن
 ،بريؤكة مادييةكاني تيايةيت وةكو جيهان و ئةو شتانة

    ،هةمووي كاتني ،خؤشةويسيت ذيان هةمووي بةسةر ئةضن

خودا لة ثةرتووكي . بةإلم خؤشةويسيت يةزدان هةتاهةتايية
بة شصوةيةكي زؤر جوان و ثأ لة خؤشةويسيت  ادثريؤز

هةموو  وةرن بؤ الم ئةي : ( ت بانطمان ئةكات و ثصمان ئةلَص
    .ماندووةكان و بارطرانةكان من ئةتان حةسصنمةوة

            ئامني
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، دايك بووملة طوندصك نزيكي كةركووك لة ١٩٦٩سالَي لة
لة سالَي     ،باثريم مةال بوو .موسلَماين شصخ خصزانصكيلة

الَييةوة باوكم فصري دمنهةر لة. باوكم حةجي كرد ١٩٩٨
ةكاين ئيسالمي كردم و زؤر دلَخؤشبوو نوصذ و ئةرك

بريمة كاتصك ميوامنان ئةهات بانطي ئةكردم تا لة .كارةبةو
، خؤشم دلَخؤش ئةبووم سورةتةكاين قورئان بلَصمةوة

جار كة طوصمان لةقورئان زؤر .ئةمووتةوةرصكي كاتصك بة
  .ا ئةطريايندتةلةفزيؤنخوصندن ئةبوو لة 

مردين دايكم كارصكي زؤر قورس  ،دايكم مرد ١٩٧٩لة سالَي 
ايكم ضوومة ئةو طوندةي كة لصي ثاش مردين د .بوو بؤ من

لةو  .ثؤيل ثصنجي سةرةتامي لةوص تةواو كرد ،دايك بووملة

ئةو كارة بؤ من زؤر  ،هصنا سالَةدا باوكم ذين دووةمي
ي لص ئةكردم كة ناخؤش بوو ضونكة زؤر كةس ثرسيار

وةإلمي منيش ئةوة بوو  ؟بارةيةوة ضييةهةلَوصسيت من لةو 
  !!!!هةر باش بص بؤ خوشك و براكامن قةيناكات

الَ بووم دمن نيمن سصهةم ،من سص برا و سص خوشكم هةبوو
ةكةم کؤلبرا بض .بوونواتة برا و خوشكصك لة من طةورةتر 

  ثؤيل   كردينتةواو ثاش     . دايكم مرد ک کةسالَصك بوو كاتص
، ثاش ثؤيل شةشةم وازم طةأامةوة بؤ كةركووك  ثصنجةم

هيوادارم  ،ئةمةش بةهؤي باوكمةوة بوو ،قوتاخبانة هصنالة
   ، لة قوتاخبانة  دةرنةكات   خؤي الَي دمن كةسصك   هيض  كة 

٧٥ 

ثاش  .ةوت كة ض هةلَةيةك بووضونكة دوايي بؤم دةرك

كردن هةرضةندة من لة قوتاخبانة دةستم كرد بةكاروازهصنا
ة سيانزة سالَييةوة دةستم ل .باري ئابووريشمان باش بوو

بووم بة سةرباز و نارديامن  ١٩٨٩كردن  تا سالَي كرد بةكار
   .ثاش طةأانةوةم لة ضةمضةمالَ نيشتةجص بووين .بؤ كويت

باري ئابوورميان باش بوو بةإلم هةر دةبواية هةرضةندة 
جطةرة فرؤشنت تا سالَي ، ئيتر دةستم كرد بةكارم بكرداية

 لةو   . نةئةكصشا جطةرةم  خؤشم  هةرضةندة  ١٩٩٤

لةطةلَ  .كورصكم ناسي خةلَكي سلصماين بوو       ماوةيةدا
جا ئةو  ،ئةوةي جطةرةم ئةفرؤشت ثارةشم ئالَوطؤر ئةكرد

هةروةها بةهؤي ئةوةوة  ،ةو هؤيةوة ناسيبرادةرةم ب
واتة حةيب بص هؤش بوون و ( فصري حةب خواردن بووم 

ثةيوةنديشم لةطةلَ مالَةوة باش نةبوو ) خةيالَ بوون 
هةر لةو . ضونكة منيش حةزم ئةكرد وةك طةجنصك بذمي

ئةويش  ،ا كاري ئةكرددةكةم لةطةلَمماوةيةدا برا بضکؤل
 زؤر   و براكةم ثةيوةندييةكي من .فصري خواردين حةب بوو

بةهصزمان هةبوو زؤر كةس واي ئةزاين كة ئصمة هاورصني 
هيض شتصكةوة ووردة ووردة واي لصهات طوصم بة. نةك برا

  . نةئةدا
كةوتاية هةر شتصكم بؤ رصك) .كردنة مةبةستم لة طوناهة( 

لةطةلَ  تةنانةت. ا نةمادلصهات باوةأيشم بة خو، وام كردئةم
بص ئةوةي هةست بة ! !براكةم دزميان لة يةكتري ئةكرد
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دزي و داوصن ثيسي و حةب خواردن و  !!! يةكتري بكةين

  ....هتد درؤم ئةكردو مةشروب خواردنةوة 
باوك و باوةذن و خوشك و براكامن طةأانةوة  ١٩٩٣سالَي  

من لةبةرئةوةي سةربازي هةلَهات و بووم  ،بؤ كةركووك
ثصش ئةوةي بطةأصمةوة زؤر . نةمتواين بطةأصمةوة بؤ ئةوص

امئةزاين كة ئيتر ئازاد ئةمب خؤش بوو ضونكة وثصم
وة هةرضييةكم بوص ئةيكةم لةبةرئةوةي  ،ادهةموو شتصكلة

هةر كاتصك مأؤظ كةس نةبصت لصي بثرسصتةوة ضي بوصت 

 تبري ناضصلةهةرطيز ئةو رؤذةم   لةطةلَ ئةوةشدا  ئةيكات
 بةو شصوةية بةردةوام بوو تا جا ذيامن. كة رؤيشتنةوة

هؤي كارصكي تايبةيت خؤم ضووم بؤ بة ١٩٩٥سالَي لة
سلصماين لةوص بووم بة ضةكداري يةكصك لة ثارتة 

لةو طةرةكةي لصي بووم دراوسصيةكمان هةبوو  ،كوردييةكان
صزانصكي تايبةت بةراسيت زؤر خ ،مةسيحي كلداين بوون

، ئةمة واي بوون الي من شصوةي ذيان و هةلَسوكةوتيان
ئةو  ١٩٩٦  سالَي  .كصشصتبالصكردم مةسيح سةرجنم أ

فصري حةب خواردين  خؤي   هاوأصيةم بينييةوة كة كايت 
هةرطيز ئةو كةسةي  ،بةإلم ئةجمارة زؤر جياواز بوو ،كردم

زؤر  ي قسة كردن و هةلَسوكةويت شصوة ،ثصشوو نةبوو
وويت باوةرم بة  ؟لصم ثرسي ضؤن وا طؤأاويت .أا بووطؤ

ثاش . ئةمة بؤ من شتصكي سةير و تازة بوو .مةسيح هصناوة
  مةسيح    بة عيساي  باوةأ   ئةتةوصت   : ماوةيةك ثصي وومت

٧٧ 

وة هةر لةو رؤذةوة ! !منيش يةكسةر وومت بةلَص ؟صنيت

زانيارييةكي خؤم بة كةسصكي مةسيحي دانا بص ئةوةي هيض 
  ! !تةواوم  هةبص دةربارةي باوةري مةسيحييةت

هؤي خواردنةوةي زؤر و خةم و خةفةتةوة تووشي جا بة
ثاش ماوةيةك ضووم بؤ  .نةخؤشي قورحةي طةدة هاتبووم

شتصكي تازة بوو بؤ  لة كؤبوونةوةكاين باوةأداران ، يةكص
خؤشي و ئاشيت ئةكرد ضونكة بةإلم بةراسيت هةستم بة    ،من
ص هةستم بةخؤشةويستييةكي راستةقينة ئةكرد لةو

دؤعايان بؤ كردم تا لة  داكؤبوونةوةكة    هةر لة. بةرامبةرم
   نازامن ضؤن ئةو ئازارةم نةما  ، نةخؤشييةكةم ضاك مبةوة

وة تا  .ئازار نةكردةوةواتة لةو رؤذةوة ئيتر هةستم بة( 
لةوة ئةكةمةوة ضؤن رزطارم بوو لةخواردين ئصستا بري 

بةإلم بؤم !! ؟خؤشم نازامن ضؤن  بوو ،هؤشيصحةيب ب
ايةكي زيندوو هصناوة و ددةركةوت كة من باوةأم بة خو

   .ايةدهةميشة لةطةلَم
بة  ثاش ئةم طؤأرانكاريية لة ذيامندا دةستم كرد

هؤيةوة بؤم روون بوويةوة خوصندنةوةي ئينجيلي ثريؤز بة
خوداي راستةقينةية ئةو كةسةي كة من باوةأم ثص هصناوة 

ضونكةي  .و تةا رزطاركةرة  ئةويش عيساي مةسيحة
بووم زانيم ئةوةية كة يةزدان فصرئةوةي من لة مةسيحةوة 

ضاوةأيي هيض ثاداشتصك  تبة راسيت ئصمةي خؤش دةوص
   .خودا رؤلَةي خؤي نارد تا ئصمة رزطار بني .ناكات لة ئصمة
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صك باوةأي ثص وة زانيم كة هةر كةس ٣٦و  ١٦: ٣يؤحةننا 

بةراسيت لةو . ٢٤: ٥يؤحةننا  .تاوانبار ناكرصت تصنص
مةسيح هصناوة هةست ئةكةم ئةذمي و رؤذةوة باوةأم بة

   .يةزداين راستةقينة ئةناسم
      . ٢٥: ١١ يؤحةننا .  من دلَنيام مةسيح بريتيية لة ذيان

بطؤأص بؤ هؤي ئةوةي ذياين مين طوناهبار  مةسيح بوو بة
كات بة مأؤظصك كة هةست بة راستةقينة و مبذيانصكي 

راسيت هةر بة. بووين خودا و خؤشةويستييةكةي بكات

خؤم و يةزدان ئةزانني كة من ض كةسصك بووم ثصش ئةوةي 
مةسيح رزطارم بكات و مب دؤزصتةوة ضونكة من مأؤظصكي 

من هةميشة سوثاسي ٠ ٣٢-١١: ١٥وون بوو بووم  لؤقا 

يحة ئةوةي مين رزطار كرد و رزطاركةرةكةم ئةكةم كة مةس

ضونكة تةا ئةوة ئةتوانصت مأؤظ رزطار  .دؤزمييةوة
 .بكات و ئاشيت كاتةوة لةطةلَ يةزداين باوكي ئامساين

  ئامني 
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 ادموسلَمان بنةمالَةيةكي لة كورد ئافرةتيكي وةكو من

 طرتووة، رؤذوومان و نويذ بةردةوامي بة و بووم طةورة

 ئافرةتيكي وةك بؤم مةسيحي ئايين وةرطرتين بؤية
  .بوو طران و سةخت زؤر شتيكي موسلَمان

ك، ضةند ماوةي ثاش ئةلَمانيا بؤ هاتني کكاتيمانطي 
 اصيدت شارةي ئةو سةنتةري لة مةکةهاوسةر رؤذيك

 ضؤن بوو، بيين مةسيحي باوةرِداراين لة كؤمةلَيك ئةذياين
 ئةدا مةسيحيان عيساي مزطيين و ئةكرد يةزدانيان ستايشي

 هةرضةندة مةکةهاوسةر جا بوون، لةويدا كةسانةي بةو
 زؤر ئةمة ئةوةشدا لةطةلَ تينةئةطةيشت باش زمانةكة
 مابوويةوة، لةوي كؤتايي تا بؤية بوو، راكيشا سةرجني

 ئايا تئةثرسي ليي مزطينيدةرةكان ک لةيةكي ثاشان
 ادوةآلم لة ئةويش تيطةيشتووة؟ مزطينييةكة لةناوةرؤكي

 بواية عةرةيب ياخود كوردي زماين بة طةرصت ئةئةلَ ثيي
 بةزماين مزطينيدةر، كابراي بؤية ئةبوو، باشتر زؤر

 بووين رزطار دةربارةي ئةدايت ناميلکةيةکي عةرةيب
 بةزماين ضونكة .مةسيحةوة قورباين هؤي بة تةا مرِؤظ

  ثييشي  هةروةها  ، نةبوو  هيضيان  بارةيةوة لةو كوردي
عةرةيب زماين هةية ئةلَماين باوةرِداري برايةكي تئةلَي 

 طةر ؤنةكةيةيتفتةلة ذمارةي ئةمة تئةزاني باش زؤر
وة ثةيوةندي ئةتواين بتةويلةهةمان هةر  ئيتر  . بكةيت ثي   

٨٠ 



 ئةكات دةست وةةمالَ بؤ ديتةوة مةکةهاوسةر صکكات رؤذ

 سةرسورِهينةر بةاليةوة زؤر  ناميلکةکةو بةخويندنةوةي
،وةكو ئةو ،نةبيستووة واي شيت ادلةذياني ضونكة ئةيب 

 تئةناسي ثيغةمبةريك وةك عيسا تر موسلَمانيكي هةموو
 يةكسةر بؤية. جيهان هةموو رزطاركةري وةك نةك

 تئةيةوي و ئةكات ئةلَمانييةوة ةباوةرِدار برا بةو ثةيوةندي
  . بيت شارةزا و بزاينَ زياتر مةسيحييةوة باوةرِي لةبارةي

 دروست يةكةوة بة خيزانيمان ثةيوةندي كةم ثامشاوةيةكي

 خؤش زؤر شتيكي نامؤيةك وةك الَةكاندمن و من بؤ. بوو
 ئةوان نةمئةزاين من بةآلم بناسني، ئةلَماين خيزانيكي بوو

 بة بةيةكةوة، تبةستي ئةيان هةية تر شتيكي ميردةكةم و
 كرد هةستم. رؤيشت بةجمؤرة ماوةيةك حالَ هةر

 .هاوسةرةكةمدا هةلَسوكةويت و لةذيان هةية طؤرِانكاري
 ئينجيليك بة ضاوم كردنةوةدا ثاك مالَ لةكايت رؤذيكيان

 ثرسي لةخؤم و بووم سةرسام زؤر عةرةيب زماين بة كةوت
 بؤ هاتةوة مةکةهاوسةر کكاتي  ليرة؟ ئةكات ضي ئةمة

 تئةزاني ليرة؟ ئةكات ضي ئينجيلة ئةم ثرسي ليم مالَةوة،
 زةردةخةنةيةكةوة بة ئةويش ئيرة؟ بؤ هاتووة ضؤن

 سارد تةزوويةكي منيش!! منة هي ئةوة ئةزامن، بةلَي: وويت
 لة ئةويش راستيتة؟ بة ئةوة ووت ثيم و ميشكمدا بة هات

 ضؤن باسكردم بؤي ئيتر. راستيمة بة بةلَي وويت ادوةآلم
   بة    ثةيوةندي   ضؤن  و  كةوتووة   دةست   يئينجيلة  ئةو
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 بؤية !!!هيناوة مةسيح بة باوةرِي ضؤن هةية باوةرِدارانةوة

 تا. نيوامناندا لة زؤر ناكؤكييةكي هؤي بووية ئةمة
 لة تنةهيني واز يةكسةر طةر مداةئةو برِياري رادةيةك

 ئةو لةطةلَ نصتنةبضري ثةيوةندي و خويندنةوة ئينجيل
 ئةطةرِيمةوة يةكسةر هةلَئةطرم منالَةكان ئةوا مةسيحيانة،

 يةكةوة بة حةرامة مةسيحي و موسلَمان ضونكة آلت،وو بؤ
 زؤر ئةمة جا .ليكراوة نةهي ئةمة ادئيسالم ئايين لة و بن

 الي بؤ بضي بوو ناضار بؤية مةکةهاوسةر سةر كردة كاري

 ئةم بؤ بكةن نويذ تا باوةرِداران براياين و خوشك
 واز و بيت نةرم من دلَي تا بثارِينةوة يةزدان لة بارودؤخة،

 لةناوضووين هؤي ةئةبوو ةئةو ضونكة. ينم بريارة لةو
  دلَ بة و كولَ بة رؤذةوة لةو باوةرِداران ئيتر .خيزانيك

 كةوا لةوكاتةدا هةر. روونةدات ئةمة تا  ثارِانةوة  يةزدانلة
 ثالَي هةبوو شتيك بووم بارودؤخة ئةم دلَطراين زؤر من

 لة نةبوو، لةمالَةوة مةکةهاوسةر کكاتي ئةنام ثيوة
  .نووسراوة اصدت ضي بزامن تا خبوينمةوة ئينجيلةكة

 صتبطر ئينجيل موسلَمانيك بؤ حةرامة ئاشكراية ئةوةي
. ليي نةبوو شارةزاييةكم هيض بؤية بةدةستييةوة،

 هةمووي الم بوون تازة سةيرو زؤر ئينجيل ووشةكاين
 بةآلم مرِؤظ، ئيمةي بؤ يةزدان لةخؤشةويسيت بوو برييت

 دةرومنا لة زؤر ملمالنةيةكي هةمووي، ئةمانةشدا لةطةلَ
   ضؤن ئةبيت وا  شيت ضؤن  نا  ئةووت   بةخؤم  بوو دروست
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 زؤر ئايينيكي خاوةين تؤ بةمةسيحي، ئةيب موسلَمان

 بؤ ناردوويةيت يةزدان كة ثيغةمبةرة دوا مةحةمةد مةزين،
 ئةكةنةوة؟ تؤ لة بري ضؤن طةلةكةت كةسوكارو مرِؤظ،

 ئينجيلةكةم ئةيكةم، من كفرة ئةمة ببورة ليم خواية
لص  وازي هةبوو شتيك بةآلم خؤي شويين ئةخستةوة

 ئينجيلةكة لة ديسانةوة نامئة ثيوة ثالَيو  نةئةهينام
 تا خاياند مانطيكي ضةند بارودؤخة ئةم. خبوينمةوة
 ئينجيل ئايةتيكي بوو٥/١٠/١٩٨٢ ريكةويت كة رؤذيكيان

 يلَ وازي دةرةوة نةئةهاتة ادلةميشكم جؤريك بةهيض
)     ٢٨: ١١ مةتتا(   لةمزطيين  ئةويش نةئةهينام،

 و ماندووان هةموو ئةي الم بؤ وةرن:"نووسراوة
 ووشةي ةدالير  ".حةسينمةوة ئةتان من بارطرانةكان

 هةشت حةوت سةفةريكي لةماندوويةيت مةبةست ماندوو
 كة رؤحة ماندوويةيت لة مةبةسيت بةلَكو نيية، سةعايت

 ئةوانة لةبارطرانةكان مةبةست هةروةها. نيية صدات ئاشيت
 و بيست ياخود بيست هةلَطرتووة قورسيان باريكي كة نيني

 مرِؤظ كة طوناهة قورسايي لة مةبةست بةلَكو كيلؤ ثينج
 هةسيت ئةوةي يب ،تئةنالَيني باريا ذير لة هةلَيطرتووة

 مرِؤظ بؤ قورسة ضةند بارة ئةو تئةزاني مةسيح ثيبكات،
 لةسةر ادطوناهةكامنان لةثيناوي بةقورباين كرد خؤي بؤية

 لةمشان باري تاوةكو هةلَطرتني بؤ بارةي ئةو خاضةكةي
   ئةم   ئةوةي  ثاش  . حبةسيتةوة   دةرومنان و  بيت  سووك

٨٣ 

 ادميشكم لة بوو ادلةطةلَم رؤذةكة هةموو ئايةتة

 ئيتر نةئةهينام، يلَ وازي بةردةوامي بة ئةكرد هاتووضؤي
 كةومتة بووم تةا بة خؤم ضونكة نةما، ملمالنيم تواناي

 مةسيح عيساي ئةي :كرد هاوارم بةرز دةنطي بة ئةذنؤ سةر
 بارطرانان باري و ئةحةسينيتةوة ماندووان تؤ راستة طةر

 بة ئةتكةم ئةوسا بدة نيشان شتيكم ئةكةيت سووك
 وةكو لةوكاتةدا هةر بكةن ثي برِوام .خؤم خوداوةندي

 ئاوا ضؤنة البضي و تبي يةكي لةشي لةسةر تةنيك قورسايي

 بة بووم كرد هةستم كرد، دةرومن و لةش سووكي بة هةستم
  .يةزدان رؤلَةي

 بة ئةكرد هاتووضؤم ضيبكةم نةمئةزاين ادراستي لة
 كة رؤذاين وةكو رؤذة ئةو ئةطريام، ادخؤشيان لة مالَةكةدا

 نةبوو، ثاككردنةوة مالَ و لينان ضيشت الي خةيالَم نةبوو
 ثاسةكة مةوقيفي لة الَةكاندمن ضوو لةيادم تةنانةت

 ضونكة شتانةدا، لةو جدمي زؤر من هةرضةندة هةلَطرم،
 هةموو لة بوو طةورةتر كة اددلَم لة هةبوو وا خؤشييةكي

 فيربووين دةورةي لةوكاتةدا مةکةهاوسةر  .شتانة ئةو
 بؤ بيتةوة ئةوةي ثيش رؤذيك هةموو هةبوو، زماين

 ينيتةوة تا ثيويستة ضيمان ئةكردم بؤ تةلةفؤين مالَةوة
 ثيي ئةوةي لةجيايت من كرد ثرسياري کكاتي ا،دخؤي لةطةلَ

 ضي بة باوةرِت تؤ: ووت ثيم ثيويستة شتانةمان ئةو بلَيم
   كة هةر ئةويش . هةية شت  هةمان بة  باوةرِم  منيش  هةية
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 ادوةآلم لة منيش راستيتة؟ بة خوا تو : وويت بيست ئةمةي

 لةناو هةر ئيتر .جدمية و راسيت بة زؤر بةلَي: ووت ثيم
 ئيتر طريان، بة دةستيكرد ادلةخؤشي تةلةفؤنةكةدا سنوقي

 جؤريك ضةند شتيكة سةوزة و طؤشت لةجيايت رؤذة ئةو
  هاتةوة  خيرايي بة خؤشييةوة بة و كرِي شرييين بابةيت

 برا و خوشك ئةو بؤ   كرد تةلةفؤين و مالَةوة بؤ
 لَوط بة ئةوانيش ثيدان خؤشةي هةوالَة ئةو و انةباوةرِدار

 بةيةكةوة و المان بؤ هاتن رؤذ هةمان شريينيةوة بة و

 بضووكمان ئاهةنطيكي و كرد يةزدامنان سوثاسي و ستايش
 الي بؤ بوو وون رؤلَةي طةرِانةوةي بؤنةي بة طيرِا،

    ئامني ..............باوكي
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 لة ناوضةي خممور لة بنةمالَةيةكي هةذار ١٩٥٥لة سالَي 
   .دايك بووملة

جار جار هاتووضؤي مزطةومت  .ذمن هصنا ١٩٧٣لة سالَي 
بةإلم دواي كيماباران و ئةنفالةكة باوةرم  بة  ،ئةكرد

دواي كؤض . يةزدان نةما وةك كؤمؤنيستصك بريم ئةكردةوة
ا دطةأامةوة سةر ئةوةي كة خو ناوخؤ  رةوةكة و شةأي

مةلَبةندي خاضي سووري سويدي  لة  ١٩٩٣لة سالَي . هةية
. عةنكاوة بوولة بةثاسةوان دامةزرام بارةطاكةي لة هةولصر 

ين مةسيحييةكان ئةضن بؤ نوصذ كردن و ستايشي ئةم بي
ئةزاين كة مةسيحييةكان باوةريان بة ، ثصشتر واميةزدان

ک رؤذصك يةكص. يةزدان و بة زيندوبوونةوة نيية

هاوأكامن كة مةسيحي بوو لةو رصكخراوةدا كاري ئةكرد لة
اية لصيان دخو: دا وويت خاضثصي وومت كاتص مةسيحييان لة 

ية كاري ئةم رستة !انن ضي دةكةنضونكة ناز ،مةطرة
عةرةيب هةبوو دا هةر بةكردم بؤية طةأام بة دواي ئينجيلتص

خانةيةك هةية ، ووتيان ثةرتووكئةوةشم دةست نةكةوت
 كةضي ضةند بةدواي ئةو تئةو جؤرة شتانة ئةفرؤشص

 .  ئةطةأام  ثصيان نةئةوومت لةكوصية  دا ية خانةتووکأثة
ا بؤ دبوو ضووم بؤ بةغ    واوكاري ئةو رصكخراوة تة کكاتص

كة دةطةأامةوة بؤ هةولصر بة دواي ئينجيلي  ،كاركردن
  ضاوم كةوت بة   قةإل ذصر لة  تا رؤذصك ،  ئةطةأام  كوردييدا
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كاتةدا  دوو بكةم، لةوذياننامةي مةسيح هةلَم طرت تةماشاي 

ا  تةماشايان كرد و ووتيان دثياوي ريش داريش لةطةلَ من
دةخوصنيتةوة؟ وومت بؤضي؟ ووتيان ئةمة نةسخ ئةمة بؤ 

بؤتةوة ئصمة  كراوة وومت نةسخ واتاي ضيية؟ ووتيان لةغو
عةرةبيية من لصي  منيش وومت قورئان .قورئامنان هةية

وومت  ،كورديش هةية تازة دةرضووةنا بة ووتيان ،ناطةمتص
وومت  ووتيان ئاخر ئةمة مةخوصنةرةوة ت،طرانة ثصم ناكأص

ئةمةشيان  ]اقراء باسم ربك[        .    ا نووسراوةدنقورئاخؤ لة

   خوصندنةوةي  خؤ يةزدان  ،ايةداي تصدهةر ناوي خو
دةلَصن       بؤضي   ئصوة    نةكردووة  قةدةغة 

ئيتر ووتيان لةطةلَ تؤدا فايدةي نيية و جا  ؟مةخيوصنةرةوة
خوصندنةوةي ثةرتووكةكة لةمالَةوة دةستم كرد بة. رؤيشنت

طريامن ئةهات وومت ئةطةر يةكص بأص ويذداين هةبص هةست 
بةإلم  ،مةسيح مالَي نةبوو ذين نةبوو ،بةم جياوازيية دةكات

ضووة بؤ  ،بازرطان ،سةرلةشكر ،مةحةمةد ئةم  هةموو ذنة
كاين قورةيش طرتووة وةكو كةمني رصي لة قافلَةي بازرطانة

ة قوماش و قافلَةي  ئةو  نوصذي جومعةدا باسي ئةكردمةال لة
ةلَة هجا دلَنيا بووم لةوةي كةضؤن بة. شيت هصناوة بؤ مةكة

هةمان شت خودامشان بة هةلَة  ،ثصغةمبةر تصطةيشتووينلة
ئاخر خودا  ،بوونشتةكان هةمووي عةكسي يةك. اسيووةن

وازم   !!بةثصغةمبةر؟  دةكات  ئاوا   ويذدانصكيضؤن بص
  بةإلم       ييةوة دؤز  مةكتةبةيةم ئةو  رؤذصك تا       نةهصنا
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هةر هاتووضؤي ئةو شوصنةم ئةكرد  ،داخةوة داخرا بووبة

، ضوومة اليان زؤريان رصز تا رؤذصك بينيم كراوةتةوة
وةرطرتن لصطرمت  هةندص بإلوكراوة و ئينجيلي ثريؤزم  لص

 ؟هةروةها ناميلكةيةكي بضووك بة ناوي كص رزطاركةرة
ك هاتووضؤي ئةو سالَص. ناميلكةيةكي بضووكي زؤر بةهصز

برايانةم كرد هةر لةوص براياين كؤمةلَةي دةويل كتصيب 
ماوةيةك بةسةرضوو رؤذصك لصثرسراوي . ثريؤزم ناسي

ناساند ثرسياري كرد ثصئةو  ثةرتووكخانةية هات و منيان 

 تزووةوة دص؟ ئةوانيش ووتيان نةخصر بةإلم لةباوةأدارة
سيم ئةويش لصي ثر ت،بؤ المان و مةسيحي خؤش ئةوص

ئصستا كةس لصي تابةإلم  ،وومت بةلَص ؟ئةتةوصت باوةأ صنيت
رؤذي جا .يةكةوة ثياسة بكةينةبا بةوويت د ،نةثرسيووم

ي نيوةرؤ بوو كة باوةأم  )١-١٢(كاذصري ١٢/٢/٢٠٠١
عيساي مةسيحي خوداوةند هصنا هةر بةدةم ثياسة بة

ئيتر نانيان  ،كردنةوة رؤيشتني هةتا طةيشتينة مالَي خؤمان
، بةإلم هصنا بؤمان ئةويش وويت ئةمأؤ من بةرؤذووشم

دوايي خصزانةكةم  !خاتري ئصوة نانتان لةطةلَ ئةخؤملةبةر
ئةويش  ،وومت مةسيحي بوو ؟ثرسي ئةو ثياوة ضي بوو

من  بةلَص   وومت  ؟ ثرسي بؤضي مةسيحي رؤذوو ئةطرن
ش وويت ئةوي!  !ئةمأؤ باوةأم هصنا و بووم بة مةسيحي

  باوكت          !!؟ئاوةها ئاخرةكةي هةر خؤت كردة مةسيحي
  قةشةي     كورينة :   الَةكاين دةطووتنيدوةخيت خؤي بة من
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لةطةلَ  ٢٠٠١ ساپيئينجا لة !!!!قةشةية ،باوكتان نوصذ ناكات

كةس بووين  ١٣هةندص باوةأداري تازة  كة 
   ئاوهةلَكصشراينبصخالَ لةهاوينةهةواري لة

  ناكات تؤ نةخؤش كةويت و هةذار و يةزدان هةرطيز حةز 
لةكؤتاييدا داواي بةرةكةيت . نةخوصندةوار و ضةوساوة بيت

هيوادارم هةولَ بدةيت ئينجيلي  ،بؤ ئةكةم انيةزدانت
بةناوي عيساي ..... .كةوصت و بيخوصنيتةوةبثريؤزت دةست 

      ئامني     .مةسيحةوة
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 ٢٩وة ئصستا تةمةمن  ،دايك بووملة خصزانصكي موسلَمان لة

يةزدانيان زؤربةي موسلَمانان دايك و باوكم  ، وةكسالَة

ئةو يةزدانصكي ثصناساندم، بةإلم هةستم نةئةكرد كة
   !زيندووة

 ادناو ذيانصكي ناخؤشي ثأ لة ئازاربة ضةندين سالَ
ا دخوئةرؤيشتم، لةطةلَ ئةوةشدا وةكو عادةتصك هةر 

بةإلم هةستم ئةكرد بؤشاييةك هةية و هيض  ،ثةرستيم ئةكرد
ئةو رؤذةي بة هؤي  وتاوةك! !خؤشييةك نابينم

 کكاتص ،باوةأدارصكةوة ثةرتووكي ثريؤزم دةست كةوت
 ،ثةرتووكي ثريؤزم خوصندةوة هةستم بة ترسصك كرد

تةواوي لة ةسةإليت يةزدان كة بةيت بوو لة دترسةكةش بري

ئةمةش  وةك ئةو ترسة نةبوو  .ا بةدمي ئةكرددووشةكاني
!! !كة  جاران لةمردن هةم بوو كاتص موسلَمان بووم

هةرضةندة خواثةرستيش بووم ترسي مردمن هةبوو بةإلم 
كة ثةرتووكي ثريؤزم خوصندةوة زانيم كة يةزدان ضةند 

ي ئصمةي مأؤظي خؤش ئةوصت و بةخؤشةويسيت خؤ
وة بينم يةزدان عيساي مةسيحي نارد بؤ ! !دروست كردووة

جا ثاش  .جيهان تا لةثصناوي طوناهةكاين من و تؤشدا مبرص
ئةوةي ثةرتووكي ثريؤزم خوصندةوة ضةند ثرسيارصك هات 

دةربارةي ئينجيل ثرسيارم   کبؤ منوونة كاتص ،ادبة مصشكم
  و     ا نيية دئةيان ووت ئينجيل ووشةي خو ،لةخةلَكي ئةكرد
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: ٢١بةإلم بينيم يةزدان لة ئينجيلي لؤقا  ،دةستكاري كراوة

ئامسان و  زةوي لةناو ئةضن  بةإلم ووشةكامن  .ئةلَص ٣٣
ال لةراسيت ئةمة ثرسيارصكي زؤر طةورةي بة!! لةناو ناضص

ئيتر بةردةوام بووم لةسةر خوصندنةوةي  .دروست كردم
ثةرتووكي ثريؤز لةطةلَ ئةوةشدا هةستم ئةكرد شتصك هةية 

  .لةو بارةيةوة
، ئينجا من مةسيحم نةئةناسي هةتا ووشةكانيم خوصندةوة

رؤذ بة رؤذ ثةرتووكي ثريؤزم ئةخوصندةوة  لةوكاتةوة

رؤذ بة رؤذ هةستم بةوة     ، بةرةو طؤأانكاري ئةبردم
 لةطةلَ   ئةكرد بةرةو راسيت ئةأؤم و راست و دروستم

لةطةلَ      ، اددةوروبةرم  كةساين  لةطةلَ ،  ادخؤم
ئةمةش لةو رؤذةدا بوو كة بة تةواوي باوةأم . ادخصزامن

سةيرم كرد  ،هصنا بة عيساي مةسيح بة هؤي باوةردارصكةوة
كرد ضؤن ئةمة ثرسيارم  لصكاتصک  !! ئةو كةسةي طؤأيوة

!!! !عيساي مةسيح مين طؤأيوة: روويداوة ئةويش وويت
ئيتر دواي ئةوةي ! !ئةتوانص تؤش بطؤأصت ،طةر بتةوصت

  ندةوة و  ذيامن داية دةسيت مةسيح،ثةرتووكي ثريؤزم خوص
ذيامنةوةجا هةرضةندة باوةريشم ئةويش هاتة ناو 

رؤذي ام ضؤن لة، لةطةلَ ئةوةشدا ئةترسمةسيح هصنا بووبة
ضونكة من لة  !!دواييدا بةرامبةر بة مةسيح رابوةستم

، ضةندين الَييةوة بة شصوةيةكي تر ثةروةردة كرا بوومدمن
  بةإلم سص شةو لةسةر يةك داوام  ، ا بووجار ئةو ترسةم تصد
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ا كرد ئةطةر عيساي مةسيح راستة  ئةو شتةم نيشان دلة خو

ا بينيم لة دخةوئةوة بوو شةو كة خةومت  لة. بدة
مردووم بيين   ، دوو جةنازةيذوورصكدام بة ثصوة وةستاوم

دةستةوة بوو دةرطايةكيش خاضصكم بةا بوون دكة لة تابووت
ة كرايةوة ثرسيارم كرد كوا كة دةرطاك ،بة تةنيشتمةوة بوو

 ؟ لةوديو دةرطاكةوة تاريك  بوو بةإلم بينيم مةسيح
ةهصزي لةبةر ب!! !رووناكييةكي زؤر مةزن دابةزي

خاضةكةم بةرز كردةوة بة سصبةري خاضةكة  رووناكييةكة

مةسيحم بيين جلصكي سثي !! !سةيرم كرد بينيم مةسيحة
!! !ا بوو وة هصز و توانا لة لةشييةوة دةرئةضوودلةبةر

 مين   سةيرصكي      بينيم هات و لةسةر كورسييةك دانيشت
 ،لةطةلَ مردوويةك قسةي كرد      ئينجا   و كرد 

لةطةلَ مردووةكةي تريش  !مردووةكةش وةإلمي دايةوة
دواي ئةوة سةيرصكي مين  قسةي كرد ئةويش وةإلمي دايةوة

شت بةالي دةرطاكةدا و بةرز يؤكردوو بةهةمان شصوة أ
ئةو زمانةش ثصي ئةدوا لةطةلَ  .بوويةوة بؤ ئامسان

  !!ا زماين رؤحي بوودمردووةكان
  مدا ئةو شتةي  نيشاندالَنيا بووم خوجا كة بةياين هةستام د

صنم تا فرسةتصك بةكارهةموو  دا،بة خو دائيتر بةلَصنم  و
هيوادارم هةركةسصك ئةم  .باسي ئةو خةوة بكةم بؤ خةلَكي

و  تئةخوصنصتةوة عيساي مةسيح بناسص   بأوانامةية
  منم : ضونكة خؤي ووتويةيت. ثةرتووكي ثريؤز خبوصنصتةوة
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كةس نايةت بؤالي باوك بةهؤي  ،ذيانرصطا و راسيت و 

ئيتر من  بةردةوام بووم  بةسةر رصطاي ئةوا  .تمنةوة نةبص
  !! !بؤية مةسيح بةتةواوي ذياين طؤأمي ،بأؤم

بةرةكةيت خؤي بأذصنص بةسةر  دا ئةكةم كةداوا لة خو 
ا بةناوي عيساي دسوثاس بؤ خو .هةموو كةسصكدا

  ئامني     .مةسيحةوة
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لة شاري هةولصر لة  ١٩٧٤من باوةأدارصكي كوردم لة سالَي 

 من لةبنةمالَةيةكي موسلَمان لة دايك بووم و. دايك بووم

دايك و باوك و خوشك و برام طشيت  .ثةروةردة كراوم
موسلَماين تةواون لة تةمةين شةش سالَي دايكم فصري 

الَصكي موسلَمان دةرؤيشتم بؤ دنوصذي كردم وةكو من
هةموو رؤذي هةيين ئةضووم بؤ نوصذ كردين     مزطةوت وة

بة بةردةوامي  .بة كؤمةلَ و طوصم لة خوتبةي جومعة ئةطرت
رد و رؤذووم ئةطرت بؤ قورئامن ئةخوصندةوة نوصذم ئةك

بةبص ئةوةي بزامن بؤضي  ئةبص ئةم كارانة بكةم وة      يةزدان
بؤية هيض داهاتوويةكي نةبوو بؤ من ئةو  ،ئةجنامي ضيية

تةا يةك شتم ئةزاين وةك  .شتانةي كة دةم كرد

باوةأدارصكي موسلَمان فةرزة لةسةرم هةستم بةو ئةركة 
كة طةيشتمة تةمةين  .ئاينييانة و  جصبةجصي بكةم بؤ يةزدان

ي يبص هيوا ،طةجنصتيم وا ديار بوو كة بص هصز بوو بووم
ضونكة فةرزةكاين يةزدامن بؤ   ،دةسيت بةسةرمدا طرتبوو

من وةكو عةبدصك هةولَم ئةدا   .جصبةجص نةئةكرا
بةإلم لةطةلَ  ،فةرزةكاين يةزدان بة ثاكي جصبةجص بكةم

وة !!    ةدامصيةزدان هيض ئومصدصكي نةئ    شداهةموو ئةمانة
وا ديار     خؤشةويسيت ئةو نةئةكردهيض رؤذصك هةستم بة

، وة  ئةو كارانةي كة ئةمكرد لصم تبصبوو يةزدان زؤر دوور
  هةروةها  هيض رؤذصك هةستم  ،نةئةكردبؤي هيض كارصكي تص
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وا   ،اليةن ئةوةوة بؤ منش نةئةكرد لةبة وةإلمصكي خؤ

دان دوور ديار بوو كة من رؤذ بة رؤذ زياتر لة يةز
واي لصهات . ئةكةومتةوة ئةويش لة من دوور ئةكةوتةوة

رؤذ لة دواي رؤذ خؤم خةريك ئةكرد بة كاري دنيايي بةو 
وةكو ثارةو . خواسيت يةزداننةي كةوا دوورة لةكارا

بؤ مةبةسيت  كردنة كؤكردنةوة و كارخؤشي دنيا و ثار
ئةوة بوو كة تةمةمن بوو بة بيست  .خواسيت خؤم و ذيامن

هةرضةندة لةسةر كاغةز  ،ا نةمادالَ ئيتر باوةأ لة ذيامنس

  لة ذيامندا    باوةأ  من موسلَمان بووم بةإلم هيض زةأةيةك
  .  بوو  نةما

و بريكردنةوةم هةمووي دةربارةي     من  ذياين   كاتةدالةو
    بةمةبةسيت هصنانةدي .ذياين سةر زةوي بوو

هةرضةندة رابواردن و ثارة و خؤشي  .ئارةزووةكاين خؤم
هةستم بة  ،ا نةبووددنيام  هةبوو بةإلإم خؤشي لة دةرومن

ئةوة بوو  .ا هةبوودكةموكوأييةك ئةكرد كة لة دةرومن
شةأ و ئاذاوة لة كوردوستاين عصراق بةرثا بوو بؤية  لة 

دا بأؤم بؤ ووإلتاين دةرةوة بؤ  هةولَم ١٩٩٤سالَي 
   هةولَةكةم   بةإلم  . ئاشيت  و  ييةووإلتصكي ثأ لة ئاسوود

 ثاشان. ئةوةبوو طةأامةوة بؤ كوردوستان ،سةري نةطرت
    كوردوستاينجارصكي تر هةولَمدا دةربضم لة ١٩٩٨لة سالَي 

طرت و طةيشتمة ، ئيتر ئةجمارة دةرضوونةكةم سةريعصراق
  رؤذ لةوص مامةوة دواي ئةو ماوةية   سص و   توركيا  ووإليت

٩٥ 

ثصش ئةوةي  ،هاوأصدا كةوتينة رص بةرةو يؤنانلةطةلَ سص 

اندةرصكمان لةطةلَ بوو ثصي دةربضني بؤ يؤنان رصنيش
ئةم رصطايةي كة ئصمة ئةيطرينة بةر رصطايةكي ثأ :  ووتني

 .واتة رصطةي مان و نةمانة! !لةمةترسي و كوشندةية
بوو وة تةواو نة ،هةرضةندة من قاضم زؤر  نةخؤش بوو

بةهؤي دةرضوومن لة سالَي  ،صي بأؤمثبة ئةتواين زؤرنةم
لةطةلَ ئةوةشدا من ئةم رصطايةم  ،ا بوودكة لة زستان ١٩٩٤

    !دةربضم لة يؤنان لةطةلَ ئةو هاوأصيانة    طرتة بةر تا بة ثص 

بةلَكو  ئةم بأيارةي كةوا من دام بأياري من نةبوو    بةإلم
بؤية هةر  .خواسيت ئةو بووبأياري يةزدان بوو وة بة

ثصمدا تا دةربضم لة يؤنان جا لةوكاتةدا من ئةويش هصزي 
ئةزاين هةموو كاتصك  ، نةمئةزاين ئةمة كاري يةزدانةنةم

تا ئةو رؤذةي . كةوا يةزدان لةطةلَ منة و ئاطاي لصمة
كةباوةأم بة عيساي ثريؤز هصناو ئينجا زانيم كةوا ذياين 

وو ضونكة ئةو هةم.خواسيت يةزدان بوون هةمووي بةم
    . دانيشاين من شتصكي بةكردةوة

دام بةإلم هةر لةكايت لةدايك بوومن، يةزدان باوةأي نيشان
ئةو باوةأي كةوا هيض داهاتوويةكي  ،باوةأي بص ئومصدي

   دةولَةمةندي    لةطةلَ   دا كار و ثارةي  بةمنيةزدان  ،نيية
    ضونكة ،خؤشي تةواو نةبوون هيضيان دنيايي  بةإلم 

هةمووي خؤشي كايت بوو تةواو ، خؤشي دةرومن نةبوو
  يةزدان  .  دةرومن جارصكي تر بةتالَ و ناخؤش ئةبوو ،ئةبوو
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دا لةطةلَ خةم و خةفةت و تالَي و دةربةدةري بةمن نيشان

خواسيت خواسيت خؤم نةبوو بةلَكو بةتةايي  ئةمانة بة
ضونكة يةزدان بة خواسيت خؤي ئصمةي  .يةزدان بوو

دروستكردووة ئةو بة خواسيت خؤي مأؤظ هةلَئةبذصرص 
    .واتة ئةو كةسةي كة ئةيةوص

سوثاسي عيساي خوداوةندمان ئةكةم كة ئصستا دواي باوةأ 
دواي ئةو ذيانةي كةوا خوصندتانةوة هصزي ثص  ،هصنامن

بةخشيووم و كردوومي بة جصطةي بأواي خؤي و دةست 

هةرضةندة جاران كفرم  ،نيشاين كردووم بؤ خزمةت كردين
داوة ضةوساندوومةتةوة و جنصوم ثص    بةرامبةري كردووة و

، ضونكة بة نةزاين و بص ا هاتةوةدبةإلم يةزدان بةزةيي ثيام
لةطةلَ ئةوةشدا يةزدان    ،رانةم كرد بووباوةأي ئةم كا

لة   بوو   ئةوةش برييت  ،ادبةرةكةيت خؤي رذاند بةسةرم
بصطومان ئةم . مةسيحي خوداوةند    بة عيساي   باوةأكردن 

عيساي مةسيح هاتووة  .قسةية راستة و شاياين قبولَ كردنة
. بؤ جيهان بؤ رزطار كردين طوناهباران كة من يةكةميامن

هاتةوة بؤية عيساي  بةمندايةزدان بةزةيي  جا ضونكة 
 من بكات بة وتاوةك ،مةسيحي خستة ناو رؤح و دةرومنةوة

دةست بة ئةهصنن  بؤمنوونةيةك بؤ ئةوانةي باوةأي ثص
يةزدان نةفةوتاو  ةيتي، بؤ ثادشاهصناين ذياين هةتاهةتايي

يةزداين تاك و تةا رصزدارو شكؤدارة   .نةبينراو
  ئامني .......... .هةتاهةتاية
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لةسةرةتادا وةك مأؤظصك كة خوداوةندي خؤي خؤش 

دواي خوصندنةوة و بؤضوونة ئايينةكان ئةطةأام بة ،بووصت

بؤ ئةوةي بتوامن شارةزاييةكم تييدا هةبص و لة ذياين 
خؤم ، وة يةزداين مةزن لةرؤذانةي خؤمدا بةكاريان صنم 

جا بؤية  ،رازي بكةم تا تووشي هةلَة نةمب لةم ذيانةدا
ئيتر ووشةي  ،دةستم كرد بة خوصندنةوةي ئينجيلي ثريؤز

يةزدان بوو بة ضرايةكي رؤشن بؤ رووناك كردنةوةي 
لةبةرئةوة طةلصك طؤأانكاري  ،دةروون و رصطةي ذيامن

زياتر تا ئينجيلي ثريؤزم ئةخوصندةوة  ، هات بةسةر ذيامندا
هةروةها  ،ئةويستيك ئةبوومةوة و خؤشم لصي نز

ا بةرامبةر ددروست بوو لة دلَم    خؤشةويستييةكي زؤر

 بؤلةوةدا  خؤشةويسيت يةزدامن ،راوةكاينديةزدان و نصر
 ،دةركةوت كةوا خصزانةكةمان هيض بةرنطارييةكيان نةكردم

هةتا  .بةلَكو زياتر هانيان ئةدام بؤ خوصندنةوةي ئينجيل
ة كوردوستان هامتة خؤمةوة ل  بارودؤخصكي بةهؤي 

لةوص كؤمةلَصكي زؤر  ،كردة ئةوروثادةرةوة و رووم
باوةأداري مةسيحيم بيين كة بةراسيت جصطةي سةرسوأمان 

  كردةوة بة خؤشةويستييةكي طةورةوة باوةشيان  ،بوون
جص كردين نياندا جصبةذيا، لة  ئاوارةكان  بؤ

ئةمة زياتر بؤية . داواكارييةكاين مةسيح بةدي ئةكرا
  . بأؤم دام باوةأ بة عيسا بكةم و لةسةر راسثاردةكاين هاني
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طةلةكةمان ئةم رصطة راستة جا هيوادارم بةشصكي زؤر لة

، ضونكة دةري ذياينبة رصنيشانبدؤزصتةوة و مةسيح بكات 
دا ئينجيلهةروةها لة. من رووناكي ذيامن: عيسا ووتويةيت

 ،رزطاربوون نييةعيسا بة كةسي كة بصجطة لة: ( نووسراوة
ا  ناوصكي تر نيية يةزدان دضونكة جطة لةو لة ذصر ئامسان

) .تمأؤظ بةهؤيةوة رزطارمان بصت بةثصشكةشي كردبص
    )١٢: ٤     كرداري نصرراوان(
  ئامني  
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لة طةرةكي كاين  ،من خةلَكي سلصمانيم تةمةمن ضل سالَة 

 من.  دنياوة خصزانصكي موسلَمان هاتوومةتةان  لةئاسك

بؤية   وو،و برايةكم  نةب هيض  خوشك بووم و      تاقانة
ةظة تةمةين حهةتا   ،مالَةوة بة تةنيايي بوودالَيم لةذياين من

ورة و  باثريم ضونكة الي دايةطة! سالَيم دايكم نةئةناسي
ابة طةورةم ئةووت ةورة و ببة داية ططةورة بوو بووم، وة 

  .ا ثةروةردة بوومدلةناو ئةوان! داية و بابة
هيض جؤرصك دالَمان نةئةبوو بةمن ،ذمن هصنا ١٩٨٧لة سالَي  

بؤ ئةو مةبةستة   ،بؤية ضةندين جار ضووين بؤ الي دوكتؤر
ثاش ئةوةي هيض  ،نزيكةي شةش سالَ  زؤر طةأاين

كةوا ذنصكي خصزانةكةم داواي لص كردم  ضارةسةرصك نةما 

ثصي وومت تؤ شةش  صك بصتة ذيامنةوة،الَدتر صنم تاوةك من
 ،ادثصناوي منقورباين ئةدةيت بة ذياين خؤت لة سالَة

ئةتواين هةموو هةية و لةبةرئةوةي توانات هةية و ثارةت 
با من هةمب و ئةويش  وةشتصك بكةيت كةسصك بدؤزةرة

بةإلم  ئةو هةر  ،نكاري ئةوةم ئةكردجا من هةر ئي .هةبص
ئيتر كضصكم دؤزييةوة لة  .هاين ئةدام بؤ ئةو مةبةستة

إ كرد باسي كؤمةلَصك راستيم قسةم لةطةپدا ک، كاتصسلصماين
حةز ناكةم  بة هيض  هةية   خصزامن وومت من   ، بؤ كرد

ضونكة ئةمةوص كةسصك بكةم بة  ،جؤرصك لصت بشارمةوة
   ،ادكات و لةطةلَ منيشبا هةلَدهاوسةرم بتوانص لةطةلَ ئةويش
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داخةوة  جا بة. تةا بةو رصطاية ئةتواين بصيتة ناو ذيامنةوة

ئةو كضة شووي بة من نةكرد بةلَكو شووي بة سامانةكةم 
ضةند جارصك لصم نزيك ! بةو ثارانةي كة هةم بوو !كرد

دواييدا ثصي وومت طرنط نيية با ئةويش هةبص بوةوة هةتا لة 
مم هصنا ثاش كاتص كة ذين دووهة !و با منيش هةمب

كصشة   ،بةم منالَةي ئصستام ،ماوةيةك  حاميلة بوو
ا ذنةكةم رازي بوو بةو دلةثصش ،ا دةسيت ثص كرددلةذيامن

وةزعة بةإلم دواي ئةوةي سكي بوو سةيرم كرد  وةزعةكة 

بؤضي  ئيتر منيش ثرسيارم لص كرد ئةزاين نةم!! ناتةواوة
تا ماوةي مانطصك  ،هيض شتصك نيية   :دا وويت لة وةإلم

ناكاو ، سكيشي هةر هةية بةإلم لةزياتر بةو شصوةية مايةوة
و ا سةير ئةكةم تؤراوة دكاتص طةأام بةدواي! !نةما    ديار

، دايكي ضووة بؤ مالَي خوشكي ضونكة باوكي نةما بوو
تةا  ،ا ئةذيا دةكي مامناوةندييخانوويبةتةا بوو لة

  .وة  برايةكي هةبوو كة ئصستا لة  سويدة ،خوشك و  دايك
 خصزانةكةم تؤرا ضوومة الي و لة هؤكةميدواي ئةوةي كة

يان من يان :  كةضي هؤكة هاتة سةر ئةوة وويت  ،ةوةكؤلَيي
خؤت كاميان هةلَئةبذصري ئةوة لة    !!!ئةو ذنةي تريان

ا وومت ئةمة نابص كة تؤ منيش لةوصد! !اية دخواسيت خؤت
لة  ضونكة ئةمة  هيض ئةساسصكي نيية و ئصمة ،باسي ئةكةيت

ئينجا  هةستام  .نسةر  ئةمة  رصكنةكةوتوويسةرةتادا لة
  ئةويش . و وةزعةكةم تصطةياند يةكةم  ذين   بؤالي رؤيشتم 
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! !تالَم نابصدمن منمن صنة واز لة: ئةم   وةإلمةي  دامةوة

ئةو  .كت لةو دروست كردووةداپصواز لةو مةهصنة ئةوا تؤ من
با  .هةر ئةبص طةر تؤ وازي لص صين الَةيدئافرةتة ئةو من

منيش ئصستا   ،نةيةتي لصالَةش ذياين وةكو تؤدئةو من
دا قوربانيتدا قورباين بةوة ئةدةم وةكو تؤ ضؤن لة ثصش

وة زؤر ئاسايية . دانيشيتا و بة ديارمةوة دثصناوي منلة
من زؤر ئينكارمي لةسةر ئةوة كرد بةإلم  ،بضني بؤ دادطابا

دا لةبةر ئيتر  هةستام  ذين يةكةمم تةإلق   ،ئةجنامي نةبوو

ضووين بؤ دادطا حاكمةكة ثصي جا كاتص   ،الَةكةدخاتري من
لرية مارة  ٨٠٠كورم تؤ ئةو ئافرةتةت لةسةر : وومت

هةشت سةد لريةش لةو  ،تصكردووة ئةبص ئةوةي بدةي
ئةتوامن  ،ئةطةر بكراية بة ثارة مةبلةغصكي زؤر بوو داكاتة

بةإلم ئةو ئافرةتة  !بلَصم بةشصكي زؤر بوو لة سامانةكةم
 جةنايب حاكم ئصمة خؤمان رصك كةوتووين من : وويت

  ثياوةش   ئةو ، جيا ببمةوة لةم ثياوة  ئةكةم   ئةوة  داواي
ئةو هةشت سةد  ،بصتةوةئةوة ئةكات لة من جيا داواي

ئةكةم  دمنيش طةردين ئازا   ، لريةية هي تؤ نيية هي منة
ئيتر ثاش ئةمة  !!  تةواو من هيضم ناوص لصي بة هيض جؤرصك

ذنة  نةخؤش كةوت  و منيش طريان و غةمصكي زؤر بوو بة 
ةي بوو ماوةيةك دواي ئةوةي خصزانةكةم  منالَةك .هاوأصم

م ضوو  ،ئيتر بؤ ماوةيةك سةفةرم كرد. تم لةطةلَيدادانيش
  بؤ ئةوص    ئةبرد   ئالَتومن  لصرةوة  ، ئصران  بؤ بازرطاين   بؤ
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ةكرد بازرطانيم ئ ،ا ئةهصنادلةوصشةوة شيت ترم لةطةلًَ خؤم

دا بةو هؤيةوة مايةدارلةطةلَ كؤمةلَصك خةلَكي سةر
فرسةيت بة لةو كاتةدا ذنة. هةموويان بوو بوون بة هاوأصم

زاين بوو هةستا  رؤيشتبوو هةموو شيت مالَةكةشي برد 
بةم شصوةية بيين  منيش كاتص طةأامةوة كة مالَةكةم ،بوو

ئيتر مالَةكة بة هيض ! !يةكسةر لةهؤش خؤم ضووم
  !!!!   .!شصوةيةك هيضي تيا نةما بوو

خزمةمت ئةكردن  ، جاران خؤم  شصتةكامن ئةهصناية مالَةوة

بوو ، بةإلم ئصستا خؤم  وام لصهاتجصطةم بؤ دائةخسنتو 
دراوسصكان خزمةتيان ئةكردم و جصطةيان بؤ دائةخستم 

بكةم نة ذمن  ضي حالَ منيش بةهةر .ضونكة هيضم نةمابوو
ئةوةي ئاشكراية  ئةمة ! !الَ  هيضيان ديار نةماندما نة من

، ا شك نةئةبرددمن هيضم لة خؤم ،تةا  ئيشي خؤي بوو
كار تواين بضم الي كةسوش لةبةر هةندص شيت خؤم نةممني

وة ةمنيان نةثرسي،  ئةوانيش بةراسيت ئةوةندة لةدانيشم
ئيتر ئةم بارودؤخة زؤر كاري !! باس بصت    كة شاياين

، بةإلم مةشروب خواردنةوة، بؤية دةستم كرد بةكردمتص
ناكاتةوة بةلَكو ثالَم هةستم كرد ئةمة لةئازارةكامن كةم 

دا ثةنام بردة لةناضاريي .ص بؤ خؤ لةناوبردنيشثصوة ئةن
، تاوةك كارم ترن بةر ئةو ماددانةي لةمةشروبات بة هصز

، بؤية ثامشاوةيةك بكةمةوةنةتوامن بري    بكات و ئيترتص
  ا بؤم ةدلصر ،  دانةدما  ئةو  هةميشةي  هاوأصيةكي بة   بووم
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كامن و تةنانةت خصزانةكةشم هةموو منيان صدةركةوت هاوأ

ئةمانةم كرد  بؤية منيش هةستام! !ويستئةبة ثارةوة 
 دام  تر  بةإلم نةمزاين ئةوةندةي  ،هاوأصي خؤمبة

دةي دزاين من نقومي كؤمةلَصك ماخؤمكاتص بة. ئةروخصنص
. لة دةورم نةما      موخةدةرات بووم  و هيض كةسصكيش

كو جاران وةكو من بووة بةلَةكخؤشةويستم   هاوأصيةكي 
ئةم  خراثتريش هاتة الم قسةي لةطةپداإ كردم و ثصي وومت 

وة بيخوصنةرة ثصت تكاية ئةدةم  بةدياري ئينجيلة كوردية

 منيش  ئيتر  . هةر ثرسيارصكيشت هةبوو لصم بثرسة
سةرةتاوة بؤم دةركةوت ئةمة ئةوة خوصندمةوة  هةر لةكة

بةلَكو هةمووي راستيية جا من نيية كةخةلَكي باسي ئةكةن 
نةمتواين لةم هةموو راستيية خؤم بدزمةوة بؤ منوونة 

 .ئةطةر يةكص ئازاري دايت تؤ ثاداشيت بدةرةوة ،درؤ مةكة
لةسةر ئةو راستييانة  ئةطةرسةر راست بة جا مأؤظ 

لة  .بةرامبةري بكات رؤيشت ئيتر شةيتان ناتوانص  هيض
هصزي وصندةوة يةزدان بةرؤذ هةر ئةم خشةو بة دا بةراستي

ضووة ناو دةرومنةوة  مةزين خؤي بة هؤي ووشةكانيانةوة
وأصيةمدا  تا ثرسياري لصبكةم ئةطةأام بة شوصن ئةو ها ئيتر

ا دضونكة خو ،نةكةمو رصنمامي بكات بزامن ضيبكةم و ضي
 ،مةبةسيت بوو من رزطار بكات لةو بارودؤخة ناهةموارة

شرينيةم مةهصلَة لةناو  اوة من داوام لة ئةو  كرد ئةم ن
  دوورم      دةية دما لةم   ووت ثصم   ضةند جارصك . كؤمةپدا
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ايةي كة من داواي دبةإلم مةبةستيشم بوو ئةو خو ،خبةرةوة

دپةوة  داوام لصكرد  ئيتر منيش لةناخي .لص ئةكةم بيناسم
ةمحةيت ببةخشص بؤية  ئةويش بة ركةذيانصكي نوصم ثص

ئةمةش  .كردملةذيانة كؤنةکةم رزطاري دام و خؤي يارمةتي
كؤمن هةموو لةياد ذياين  .هؤي شادييةكي زؤر بؤم بووة

دا   كةوا    ئينجيلة بوو لةجا ئةمة ئةو راستييان. كرد
توانيم بضمةوة ناو كؤمةلَ هةر    مين طؤأي    شصوةيةبةو
هيض دمةوة خوا ثةكي نةخستووم بةخةلَكي ناساندا بةخو

 )٢٦: ٦مةتتا (:دا نووسراوةجيلئينوةك لة شصوةيةك
ةيان هةية نة بكةن نة ئازوقسةيري بالَندةي ئامسان (

بةإلم يةزدان بايةخيان ثص ئةدات  ،ئةضصنن و نة ئةدرونةوة
  ).ئةيان ذصنص

كمدا ضونكة ةهاوأصي    لةطةلَ ئصستا كاري زةرنطةري ئةكةم 
مين كارةكة حةساسة ثصويسيت بة يةكصكي دةست ثاكة بؤية 

دواي ماوةيةك زاين من ئةو كابرايةي جاران نيم كة  .دانا
بةإلم ئصستا  دانة،دةستم ثان ئةكردةوة لصيان بؤ ئةو ماد

بةإلم ضونكة : ا من هةر ئةو كةسةي جارامندسوثاس بؤ خو
راست و دروست و ثاك بن خةلَكي : ا نووسراوة دلة ئينجيل

ر ناتوامن ضونكة من ئيت .ا بةدي ئةكةندئةو ثاكيية لة من
ناثاكي لة خةلَكي بكةم هةموو سةريان سووأئةمصنص ضؤن 

وة كاري سةرسوأهصنةري تؤ وات لص هاتووة منيش ئةلَصم ئة
   ......بة ناوي عيساي مةسيحةوة .دا كردوويةيتمنيةزدانة لة
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 هةر بووم دايك لة عيراق كوردوستاين لة كوردم الويكي من
  و ئةكرد مزطةومت هاتووضؤي بةردةوامي بة الَييةوةدمن لة

 و كردن نويذ بؤ ئةوي بؤ ئةرؤشتم ثينج سةعات بةيانييان
 ثاش بةآلم. مةال قسةكاين لة طويطرتن و خويندنةوة قورئان

 بؤ هةمووي ئةوانةم سةرضاوةي سالَيك ضةند ماوةي
  .ادبووني دروست شيوةي لةطةلَ دةركةوت

 لةو نةبوو يةزدان بووين بة باوةرِي هةبوو خالَيكم
 بة باوةرِ ليهات وام تا ئةكردم بؤ قسةي زؤر بارةيةوة

 ناوي خراثةش بة تةنانةت بةداخةوة نةكةم، يةزدان بووين
 بوو، ةوةنةزانيم لة ئةمةش ئةهينا دروستكةرم يةزداين
 رؤذي لة بةآلم. بووم طوناهبار مرِؤظيكي ضونكة

 فيلميكيان بؤنيةوة بةو ادتةلةفزيؤن لة دا ٢٥/١٢/١٩٩٦
 باسي عيسا ئةكرد فليمةكةم سةيري ادكاتيك لة نيشاندا،

 خةلَكي لة ئةكرد كردين تؤبة داواي و ئةكرد طوناهي
 بووين تةواو دواي. الم بؤ بيت با ئةكات داوام كي ئةيووتو

 لةسالَي بؤية ئةكردةوة عيسا ووشةكاين لة بريم فليمةكة
 خاوةن بةآلم ،بكرِم ئينجيليك رؤيشتم تازةدا

. كردم ثيشكةش     ثريؤزي   ثةرتووكيكي    ثةرتووكخانةكة
 كرد دةستم خؤم ذوورةكةي رؤيشتمة مالَةوة ضوومة ئينجا

 لة ئةوسا. رؤذيك هةموو ثةرتووكةكة بةخويندنةوةي
   ض   كردن ثرسيار كةومتة بوو    دروست شتيك ادناوةرؤكم
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 بةراسيت و يب راستةقينة نيرراوي ئةيب يةزدان نيرراويكي

 ئةطةرِامةوة كة شةويكيان جا  يةزدان؟ الي طةيةنةتة مبان
 دةنطم ئةرؤيشتم شةقامةكةدا بةسةر مالَةوة بؤ

: ووت مةزمن دروستكةري بة و ئامسان بةرةو بةرزكردةوة
 من دروستكةري و ئامسان و ئةرز دروستكةري يةزداين ئةي

 ئةو تا راستة ريطةيةك ض بلَي ثيم نيرراوان هةموو و
 نيشان تؤم ريطةي     بةراسيت ئةوةي كيية بطرم، ريطةية

  لةوي  كرايةوة قوتاخبانة رؤذيك ضةند  ثاش ؟ت ئةدا

 ادهاودينم قوتابياين لة کيةكي لةطةلَ كردن قسة  كةومتة
 سةيركة وومت ثيي ئةويش ئةوسا باسة، ئةو دةربارةي

 منيش ئينجا مةسيحي بة بووة تؤ وةكو يكافريك ئةوةتا
 ضةند كةوا راطةياندم ثيي باوةرِدارة برا ئةو الي بؤ ضووم

 يةكشةممان رؤذاين هةية تريش باوةرِداري براي و خوشك
 و ئينجيل كردين شتيتةلَ و خويندنةوة بؤ كؤئةبنةوة

  . يةزدان ووشةي لة طويطرتن
 ضاوةديريكةري و شوينة ئةو بؤ ضووم رؤذيك ضةند ثاش

 كيشاو يرئازا مةسيح ضؤن روونكردمةوة بؤي باوةرِداران
 طوناهي ثيناوي لة وة ادطوناهةكامنان لةثيناوي درا لةخاض

 عيساي دةسيت داية  ذيامن رؤذ دوو ثاش ئيتر ا،دمنيش
 زؤر من ئيستا جا. جيهان هةموو رزطاكةري مةسيح

 ئةو ضونكة، هةية مةسيح عيساي بة باوةرِم كة بةختةوةرم
    .من بؤ شتيكة هةموو و برا و خوشك و دايك و باوك
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 کيةكي طةر" : تئةلَي بةزر دةنطي بة و وةراوةستا عيسا 

 باوةرِم ئةوةي خبواتةوة، ئاو و من الي بيتة با بوو تينووي
ثي يني ذيان ئاوي رووباري ناوةروكيدا لة تهةلَدةقولَي ."

 لة هةروةها    نووسراوة ٣٧: ٧ يؤحةننا ئينجيلي لة ئةمةش
 ئاوة لةو ئةوةي" : تئةلَي عيسا: نووسراوة ١٤: ٤ يؤحةننا

 ئةو بةلَكو نايب، تينوي هةرطيز ئةيدةمي من كة خبواتةوة
 هةلَدةقؤيلَ ناخيدا لة كانييةك بة ئةيب ئةيدةمي من ئاوةي

  ". تئةبةخشي ثي هةتايي هةتا ذياين و

    ئامني. 
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  بةيارمةيت أؤحي ثريؤز و هصزو بةرةکةيت مةسيح بةکوريت
ئةم ضةند دصأة لةسةر ذياين خؤم و باوةأهصنامن بةعيساي 

من ببصتة ئومصدةوارم ئةم شايةتيةي . مةسيح ئةنووسم
مايةي أووناککردنةوةي  ضاوي ئةوانةي کة بةدواي 

  .أاستيدا دةطةأصن
لةشاري  سولةمياين لةدايک بووم،  ١٩٦٥لةساپي 

بة تةمةين ثصنض . لةخصزانصکي ثابةند بةئاييين ئيسالمةوة
ساپي هةموو  ١٤تا  ٦ساپي خرامة قوتاخبانة، وةلةتةمةين 

أؤإذصک دةضوومة حوجرة بؤ خوصندن و فصربووين قورئان 
لةکايت خوصندين قورئاندا زؤر . و بنةماکاين ئاييين ئيسالم
کاتصک ثرسيارةکامن ئاأاستةي . ثرسيار لةالم دروستبوون

مامؤستاکةم دةکرد، بةرز دةبووةو دةيدامة بةر دار 
دادو بصدادي حةيزةران و هيض وةپامصکي نةئةدامةوة، ثاشان 

خؤي دةبردة الي باوکم، ئةويش دةسيت دةکرد بةتصهةپدامن 
و دةيطووت نابصت هيض ثرسيارصک لةبارةي قورئانةوة 

ئةو ثرسيارانةي .، تةا دةبصت طوص بطريت و فصربيتبکةيت
  :کةلةالم دروست ببون ئةمانة بوون

  لةدواي مردن ضي ضاوةأصمان دةکات؟/ ٢أؤح ضيية؟ /١
  يةکساين لةنصوان ذن و ثياودا نية؟بؤضي / ٣

  مرؤڤ دةبيت ضي بکات، تا خودا لصيخؤشبصت و بضصتة / ٤
  بةهةشت؟

  
١٠٩ 

ساپيدا لةخانةي مامؤستايان وةرطريام، لةوص  ١٥لةتةمةين 

لةأصطةي ضةند هاوأصيةکمةوة ثةيوةندمي کرد بةشانةکاين 
بة هيواي ئةوةبووم . کؤمةپةي أةجندةراين کوردستانةوة

  .ةپامي ثرسيارةکامن لةناو مارکسيةکاندا بدؤزمةوةکةو
ساپيدا خوصندمن تةواو کرد، لةجيايت ئةوةي بضم بؤ  ١٨لة 

سةربازي، ئةوةبوو ثةيوةندمي کرد بةهصزي ثصشمةرطةوة، 
لةإذياين . ساپ ثصشمةرطة بووم ١٣وةنزيکةي 

ثصشمةرطايةتيمدا ضوارجار بريندار بووم، وة ضةندين  

کةوتوومةتة  شةأي  زؤر  سةختةوة کة بةهيض جاريش  
 ١٧وةهةر لةتةمةين   .جؤرصک بةتةماي ذيان نةماوم

ساپييةوة دةستم کرد بة مةشروب خواردنةوة، تا وام لصهات 
بةيانيان کةلةخةو هةپدةستام دةستم دةکرد بةخواردنةوة 

کوذراين . تاوةکو شةو بةالدا ئةهامت بؤ ناو جصطا
ةرامبةرو ثةالمارداندا هصندةي تر هاوأصکانيشم لةشةأي ب

کاري تصکردبووم، وام لصهاتبوو کة زؤر  زوو توأة دةبووم 
و هةپدةضووم، وة بةهيض جؤرصک خؤشةوويسيت و 

ميهرةبانيم بؤ کةس نةمابوو، تةنانةت بؤ دايک و باوک و 
مرؤڤ کوشنت و ئاو  خواردنةوةم     .خوشک و براکانيشم

       .                  لةال يةک بوو
  لةاليةن     دا لة ثةالمارداين شاري سولةمياين ١٩٩٦لةساپي 

و سةربازاين سوثاي عصراقةوة، ئةوةبوو هةموو ] ثدک[
  بريم       لةوص   ، ئصران  سنووري سةر  و  شاخ   ضووينةوة

  
١١٠   



لصکردةوة، ئايا تاکةي دةبصت  وا دةربةدةر مب؟ تاکةي نةمب 

بةخاوةين ذيان؟ تاکةي ثاشةأؤذم ديار نةبصت؟ هةر 
ئةوکاتة بأياري خؤمدا و بةرنامةي ضوون بؤ هةندةرامن 

ماوةي . طةيشتمة ووپايت سويسرا ١٩٩٧لةساپي . داأشت
ضةند هةفتةيةک بةسةر ضوو، کابرايةکي  سويسري بوو بة 

بةيةکةوة زؤر طفتوطؤمان لةسةر بواري ئاييين  هاوأصم،
دةکرد، تاوةکو أؤذصک وويت أؤذي يةکشةممة بةيةکةوة 

ئةوةبوو أؤذي يةکشممة بةدوامدا هات و . دةضني بؤ کپصسا

بردمي بؤ کپصسا، لةوص زؤر شت سةرجني أاکصشام، 
سةرةأاي . سروودةکانيان وة لةخودا ثاأانةوةکانيان

نةدةطةيشتم، بةپام هةستم کرد ئةوةي  کة من هيضي لصتص
ثاشان ئينجيلصکيان بة . زؤر دپأةوصنةرةوةو ئارام بةخشن

سةر لةئصوارص ضوومة    . زماين عةرةيب بةدياري داثصم
ذوورةکةي   خؤم و   ئينجيلةکةم  طرت بةدةستمةوة، 

 ٢٣کاتصک کة بؤ خوصندنةوة کردمةوة، زةبووري ذمارة 
، خوصندنةوةي ئةم )نةخوداوةند شواين م. (هاتة بةرضاوم

زةبوورة بردمية  ناو  خةياپ  و  ئاراميةکي  زؤري  بةدپمدا  
لةذياندام هصشتا ئارامي بةوجؤرةم ئةوةتةي .    هصنا 

  . نةبووة
ئنجا بأيارمدا کة هةموو أؤذصک ئينجيل خبوصنمةوة و 

هةموو أؤذاين يةکشممانيش بضم بؤ کپصسا، تاوةکو 
  . بةتةواوةيت لة صنيةکاين ئينجيل و ئاييين مةسيح تصبطةم

  
١١١   

بةم شصوةية  ماوةي ضةند مانطصک بةسةر ضوو، لةخؤمدا 

هةستم بةطؤأانصکاريةکي زؤر کرد، لةوانة  دپم لةبةردصکي 
بصهةستةوة بوو بةطؤشت و خوصن، وةخؤشي و ميهرةباين 

وة لةمةشروب خواردنةوة دوور  کةومتةوة، . تصکةوت
ثرسيارةکاين ذيامن لةأصطةي ئينجيلي   هةروةها وةپامي

ئا بةجمؤرة بأيارمدا کةمةسيح بة . رايةوةثريؤزةوة د
ثاش دوو . أزطارکةرو أصنيشاندةري ذياين خؤم هةپبذصرم

دا  ٢٠٠٠ساپ خوصندنةوةي ئينجيل و تصطةيشتين، لةساپي 

خؤم لةئاو هةپکصشا، ثاش ئةوة ذيامن لةسةدا دووسةد 
  .طؤأدرا

زؤر سوثاسي خوداوةند دةکةم کةئازاد و أزطاري کردم لة 
...........   وةذياين نوصي  ثصبةخشيم. طوناةبةندةيي و 

ئامني                                                                                                                
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 :خوصنةري بةرصز 

هةموويان بة ,  ئةم بأوانامانةي كة خوصندتةوة  
. نووسراوي بؤمان هاتووة ياخود تؤمارمان كردووة 

ئةطةر ئةتةوصت شارةزايي ووشةي يةزدان ببيت و زياتر 
يت سةيري ئةتوان, دةربارةي مزطصين ئةو ببيستيت 

                        :تا بكةيت بةم ناونيشانة ةئينتةرنالثةرةكةمان لة

www.erf.de    

ئينجا , دوايي لة سةرةوة ووشةي ئةنتةرناشنالَ لص ئةدةيت 

ئيتر . ووشةي سؤراين لص ئةدةيت ،ليستةي زمانةكان دص
يةي حةز ئةكةيت الثةرةكةمان ئةكرصتةوة و ئةو بةرنامة

بطريت بةوةي كة ووشةي سترمي لص ئةتوانيت طوصي لص
  .ئةدةيت

  
ان ثصوة بكةن ئةتوانن ئةم طةر ئةتانةوص ثةيوةندميئة

  .ناونيشانةي خوارةوة بةكار صنن 
  

ERF (Kurdisch-Sorani)   

D-35576 Wetzlar          

 Germany  

بةم ناونيشانة بؤمان بنووسن  ئيمصلَةوة بة هؤي هةروةها 
 nelli@erf.de  

 


