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 ناساندن

و ل>ڕCگ>ی ئ>وەوە نوێ ببین>وە و پ>یوەندیی>کی  خۆشب2تگوناھ>کانمان  ل>عیسا ھات بۆ ئ>وەی 

نزیکمان ل>گ>ڵ ی>زدان ھ>ب2ت. دیاریی> ب2ب>رانب>رەک>ی، ل2خۆشبوون، دیاریی>کی زۆر جوان و 

fب>رانب>ر  ب2ھاوتای>. ئ>و شت>ی ک> ی>زدان ب>بf2دەکات ک> ب> ، چاوەڕوانی ئ>وەمان لپ2ماندەب>خش

 fکیاب>رھ>مان ش2وە ئ2م>ش بn<ھ>ر ب> ک>  ل>وان> خۆشبین. دەتوانین ی بب>خشیندیک> نب>ر ب> خ

 .ب>دەستھ2ناوەی>زدانمان  خۆمان ل2خۆشبوونیئازارمان دەدەن چونک>  ش2وەی>ک

ئ>گ>ر ل> خ>nکی خۆشن>بین ئ>وا ناڕەح>ت دەبین و ڕۆحمان ب> ئازاری خ>م>وە ژەھراوی دەب2ت. 

ل>ڕاستیدا چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆم ک> زیانم پ2دەگ>ی>ن2ت،  خۆشدەبمک>س>  ل>وف2ربووم کات2ک 

خۆشبم. و ب>خ2رایی ل2 دەک>م. ئ>م زانیاریی>ش زیاتر بۆم ئاسان دەکات بۆ ئ>وەی ب> ت>واوی

ل>  ب>ھادارەک>م >کات س>رەتای ژیانمدا ف2ری ئ>م یاسای> بووم، ل> ح>زدەک>م بتوانم ب2qم ک>

توانیم  وەکوتاھ>ندین دەی>ی خایاند ب>س>ر ن>برد، ب>iم ناتوانم وا ب2qم. ل>ڕاستیدا چ> ل2خۆشن>بوون

 ک>م.ب >زەم ھ>ب2ت ک> ل> ڕCگ>ی ئ>م کت2ب>وە ل>گ>ڵ ئ2وەی خۆش>ویستدا باسیحئ>و 

ب>داخ>وە ھ>رگیز ناکرCت ژیان ب>س>ربب>یت ب> بf ئ>وەی تووشی خ>م و خ>ف>ت و ھ>ست 

دپ>روەری، ھ>رچ>ندە برینداری و ئیھان> ن>بیت. ئ>زموون>کان پ2مان دە2nن ک> ژیان پN بووە ل> نادا

دەتوانین دووربین ل> ئازاری ئ>م ھ>ست برینداربوون> ب> پشتگوێ خستنیان و ب> پشت ب>ستن ب> 

 ی>زدان بۆ ئ>وەی دادپ>روەری بھ2ن2ت> ژیانمان>وە.  

زۆر ترسناکن. ل>ژCر ڕووکارەوە ب> ت>واوی ڕەگ دادەکوتن و ب> قووnی  ل2خۆشن>بوونڕەگ>کانی 

ل>ب>رئ>وەی ب>وەی ک>ین ل>ناوماندا نیشت>جf دەبن. ھ>nخq>ت2ن>رن چونک> وامان ل2دەک>ن باوەڕ ب

ئ2م> خراپ>مان ب>رانب>ر کراوە ھ>ربۆی> ک>س2ک دەب2ت سزابدرCت. ل>ب>رئ>وە تا ئ>و ک>س> سزا 

ش بین. دەمان>وCت تۆn>ی ئ>و ئازارە بک>ین>وە ک> ب>رگ>مان گرتووە ب>iم ن>درCت ناتوانین دnخۆ
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مان دەدات>وە ئ>گ>ر ئ2م> باوەڕی >ن بدات>وە و ب>دnنیایی>وە ئ>و مافف>ماما ت>نیا ی>زدان دەتوان2ت ئ>و

 بۆ ل2خۆشبوون بانگی کردووین. ھ>روەک چۆن خۆشبین،دوژمن>کانمان  ل> و ھ2نینپ2ب

ک>سان>ی ک> ئ>م کت2ب> دەخوCنن>وە ل> ناخ>وە تووڕە دەبن چونک> ک>س2ک  وزۆرCک ل>ک> دnنیام 

ئ>وەی> ک> دnیان بۆ ی>زدان  ک>سان> ئازاری داون یان ژیان ب2ھیوای کردوون. نوCژی من بۆ ئ>و

 ل2خۆشنوبوون و دNnەنجانڕزگاری ل> تاnی و دnشکان و  یبکرCت>وە و ب>زوویی گرنگی ژیان

 ببینن.  

>فت>ی>ک دەکرCت ئازار بدرCین و تووڕەبین. ب>iم دانایی ت>واوی ی>زدان ئ>و ھ ھ>ر ل>باوەڕم وای> 

توانای>مان دەداتf ک> ب>س>ر توڕەییدا زاڵ بین و چ2ژ ل>و ژیان> وەربگرین ک> خودا پ2یب>خشیوین. 

ک>  ،تووڕەبوونی ب>ردەوام ل>و ک>س>ی ک> ئازاری داویت وەکو ژەھر دەرخواردانی دوژمن>ک>ت>

زیاتر ل> ھ>ر ک>س2کی دیک> ئازاری خۆمان دەدات. خودا  ل2خۆشن>بوونمردنی دەخوازیت.  ئاواتی

>ب2ت ھ>ربۆی> پ2ویست> ھھ>رگیز داوای ل2ن>کردووین ک> شت2ک بک>ین تاوەکو کۆتایی>کی باشی 

 باوەڕ ب> ی>زدان بک>ین و ف2ری ئ>وە بین ک> ب2ب>رانب>ر ل> خ>nکی خۆشبین. 

نزادەک>م و ل> ی>زدان دەپاڕCم>وە ک> ل>کاتی خوCندندەوەی ئ>م کت2ب>دا ف2ری ئ>وە بیت کات2ک ل> 

کات>ش ل2خۆشبیت، ئ>و ک>س>ی ک>  ھ>ر ل>وبارCکی ت>ندروستدا تووشی تووڕەیی دەبیت و 

 چاک>ک>ی ل>گ>ڵ دەک>یت بریتیی> ل> خۆت. 
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 ب>شی ی>ک>م

 دادپ>روەران> نیی>

سۆزان ژن2کی چل و ھ>شت ساiن> ک> ل> کq2گ>ی شارۆچک>ی>کی بچووکی دوورەدەستی ویالی>تی ت2کساسدا 

 منداn>وە دەژیان. نیو دەرزەن گ>ورە بووە. دایک و باوکی ل>ڕادەب>ردەر ھ>رژاربوون. ب> داھات2کی ک>م و 

ەکیی> تایب>تیی>ک>ی وای سۆزان ل> ھ>موو منداn>کان گ>نجتر بوو. ڕووخۆشی و ھ>nس>ک>وتی جوانی و زیر

ک> ھ>ر ل> س>رەتاوە ب>باشی دەرک>وCت. قوتابخان>ی ئامادەیی ت>واو کرد و ب>ردەوام بوو ل> خوCندن  بوول2کرد

تا ئ>وەی ک> بووە ی>ک2ک ل> باشترین فرۆشیارانی کۆمپانیای>کی بچووکی دروستکردنی جلوب>رگ. ل> کۆتاییدا 

بوو. خۆی کردنی جلوب>رگی ژنان بوو. ئ>و ح>زی ل> ئیش>ک>ی دەستی ب> ئیش و کاری خۆی کرد ک> دروست

. ب> دڵ و گیان>وە خۆی بۆ ئ>و ئیش> ت>رخان کردبوو. پیاوی دەکردب>ھای ئیش>ک>ی ڕەزام>ندی و ھ>ستی ب> 

دوو منداnیان بوو. ل>گ>ڵ ت2پ>ڕبوونی ساڵ ب>ھ>مان ش2وە ئیش>ک>شی  ،و شووی پ2کرد ی>وەخ>ون>کانی بینی

ۆن دۆالرییان ب>ڕCوە یو. ل> ت>م>نی چل ساnیدا خۆی و م2ردەک>ی کۆمپانیای>کی چ>ند ملدەچو شب>رەوپ2

 دەبرد. 

ما2nکی گ>ورە و  :ئ>وان چ2ژیان ل> ھ>موو ئ>و شتان> وەردەگرت ک> سامان>ک>یان بۆی دەست>ب>ر دەکردن

دوو کچ>ک>یان  .>ڕانئۆتۆمب2ل و ک>شتی و خانووی گ>شتیاری ھاوین> و ھتد. ل> پشووەکاندا ب> جیھاندا دەگ

 کۆم>iی>تیی>کان وەردەگرت. ن2وەندەچوون> باشترین قوتابخان> و چ2ژیان ل> باشترین 

گ>ورەبوون و چ2ژیان ل> ئیشی س>رک>وتوو و خ2زانی خۆیان وەردەگرت. ھ>ربۆی> پ2یان وابوو ک> ژیان ھ>رگیز 

یان دەکرد ب>پ2ی ھ>ستی ئ>رکناسی، ن>دەکرا ل>وە باشتر ب2ت. ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> ب>ردەوام س>ردانی ک>نیس>

ی>زدان ن>بوو. ت>نان>ت  خواستیل>گ>ڵ ی>زدان ن>بوو. ھ>روەھا بNیارەکانیان ب>پ2ی  تایب>تییانب>iم پ>یوەندی 

پ>یوەندی خ2زانیشیان ل> ج2گ>ی ئ>وەی ک> پ>یوەندیی>کی قووڵ و نزیک و ڕاستگۆیان> ب2ت، پ>یوەندیی>کی 

 زۆر ڕووک>ش بوو.  

ل>گ>ڵ ک>س2کی دیک>دا ھ>ی> و  خۆش>ویستی>ناکاو سۆزان بۆی دەرک>وت ک> م2ردەک>ی پ>یوەندی ڕۆژCکیان ل

ئ>م>ش جاری ی>ک>می نیی>. تووشی شۆک بوو و ل>دn>وە ئازاری پ2گ>یشت. ن>ک ت>نیا م2ردەک>ی ب2وەفا بوو 
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 ماری کۆمپانیا بfب>nکو بۆی دەرک>وت ک> م2ردەک>ی کۆمپانیاک>شیانی نقومی ق>رز کردووە و پارەی>کی ب2شو

بۆ خۆشگوزەراندنی ل>گ>ڵ ڕوونکردن>وە ماوەت>وە. م2ردەک>ی پارەی ل> ئیشی ژن>ک>ی بردووە و 

 . کردووەس>رف ی >و ژیان> نھ2نیی>کخۆش>ویستت>کانی 

ئیش>ک>ی ل> ل2واری ل>ناوچووندا  ،اریی>کی زۆر بوودھ>ر زوو ھاوس>رگیریی>ک> کۆتایی ھات. سۆزان تووشی ق>رز

Nیارەکانی کۆمپانیاک> کۆتاییان ھات. ئ>م>ش بووە ھۆکارCک بۆ بوو. پاشان ئابووری ئیش>ک> ت>پی و ک

ی کۆمپانیاک>ی سۆزان. تووڕەیی و دnگرانی ب>رانب>ر ھاوس>رەک>ی پ2شووی، ک> ھ>موو شت2کی ل> ش>پاشک

 ندا بوو.چاوی ئ>ودا دەبینیی>وە، ڕۆژ ب> ڕۆژ ل>زیادبوو

سۆزان بۆ دەرککردن و دnدان>وە ھانای بۆ منداn>کانی برد ب>iم ئ>وان ل2ی تووڕە بوون ب>ھۆی ئ>و ساiن>ی 

. ھ>روەھا منداn>کانی پ2یان وابوو ک> ھۆکاری خیان>ت>ک>ی نن>داوپ2ھیچ گرنگی  ک> ب2وچاون ئیشی کردووە و

یاتر خۆشویستووە. ئ>وان س>رقاnی ژیان خۆیان باوکیان ئ>وە بووە ک> دایکیان ئیش>ک>ی ل> ھ>موو شت2ک ز

ان پشتگوCی ویستی و ک2ش>کانی دایکیان پشگوێ خست ھ>روەک چۆن پ2یان وابوو ک> دایکیو پ2 ،بوون

 پاnپشت2کی ن>بوو.  . سۆزان پ2ویستی ب> پاnپشتی بوو ب>iم ھیچەی ک> پ2ویستیان پ2ی بوو>ئ>و کات وونخست

ی سۆزان یی>ک>ب> ن>ھام>ت>iم باوەڕدەک>یت یان ن>، خوشک>ک>ی سۆزان ھانای بۆ خوشک>ک>ی برد. ب

وای ل2کردبوو ک> ل> خۆبایی ب2ت و ک>سی خۆشگوزەرانی . پ2ی وابوو ک> ساn>کانی س>رک>وتن و بوو اڵحخۆش

شتا پاش ت2پ>ڕبوونی ھ>شت ب>الوە گرنگ ن>ب2ت. ئ>و بۆشایی>ی ک> ک>وتبووە ن2وانیان زۆر گ>ورە بوو و ھ2

 ی ئ>و ڕۆژە ناک>ن. ساڵ باس

ھ>رچ>ندە منداn>کانی ب>ڕCز بوون ب>iم زۆر پ>یوەندییان پ2وە ن>دەکرد و بانگھ2شتیان ن>دەکرد. سۆزان 

ب> تاوانبار دەزانی.  یل>ڕادەب>دەر تووڕە بوو ب>ھۆی ئ>و ھ>مووە ناھام>تیی>ی ک> ب>س>ری ھاتبوو. ھ>موو ک>سیك

ل> ک2ش>کانی ھ>n>ی خۆی بن. بۆ جارCکیش  ھ>ندCکت>نان>ت ی>ک جاریش بیری ل>وە ن>کردوە ک> دەکرCت 

 بیری ل> ل2خۆشبوون و داوای ل2خۆشبوون ن>دەکردەوە. 
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 توانی ل>ناوچوونی ئیش>ک>ی ودەل> ھاوس>رەک>ی پ2شووی زۆر تووڕە بوو. ھ>روەھا ل> خۆشی تووڕە بوو ک> ن>ی

خوداش تووڕە بوو چونک>  >بۆچی منداn>کانی زیاتر ھ>وnیان بۆ ن>دابوو، لل>وەی خ2زان>ک>ی ببین2ت. تووڕە بوو 

 ژیانی ڕووی ل> ن>ھام>تی و ب>دب>ختی کردبوو. 

 اب2ت؟نکf تووڕە 

ی>زدان بک>ن ئ>وا خۆش>ویستی  ب> دەرکئ>گ>ر ا تووڕە دەبن ب>iم ادئ>وھ یبارودۆخ2کزۆرCک ل> خ>nکی ل> 

. نب>خشیوپ2ناھام>تییان>  وپ2شوەخت ڕCگ>ی>کی بۆ دەرچوون ل>پ2ویست ناکات تووڕە بن. بزانن ک> ی>زدان 

ل>ناودەچن شای>نی تN2امان و  ل2خۆشن>بوون>وەژمارەی ئ>و پ>یوەندیی> خ2زانییان>ی ک> ب>ھۆی تووڕەیی و 

ل>وان م>سیحین و باشتر دەزانن ب>iم ل>گ>ڵ ئ>وەشدا یان ل>وە باشتر نازانن، ب>iم زۆریک ھ>ندCکس>رنج>. 

بک>ن، ح>زناک>ن بNیاری دروست بدەن، ل>ج2گ>ی ئ>وەی ل> س>رەوەی ئ>وەوە بیر بک>ن>وە و شت2ک باشتر 

خۆیان دەخ>ن> ناو زیندانی ھ>ستی ن>رCنیی>وە، ب>درCژایی ژیان ساتم> دەک>ن ب>پ2ی ھ>ست>کانیان دەژین. 

 وی و ب>وپ>ڕی وزەوە بژین. ل>ج2گ>ی ئ>وەی ب> ت>وا

دەبن ب>iم ڕCگ>ی>کی باشتر ھ>ی>: دەتوانن چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆیاندا بک>ن و  خ>nک تووڕە ب>یب>nی، زۆر

. >وەل2خۆشبن. دەتوانن ب2ھیوایی ل> خۆیان دووربخ>ن>وە و دووبارە ل>گ>ڵ ی>زداندا پ>یوەندی دروست بک>ن

وەربگرن و ھ>وڵ  یانل> ھ>n>کانپ>ند دەتوانن بۆ داھاتوو بNوانن ل>ج2گ>ی س>یرکردنی ڕابردوویان. دەتوانن 

 بدەن دووبارە ئ>نجامیان ن>دەن>وە.

ھ>رچ>ندە زۆرCک ل> ئ2م> خۆمان ل>و جۆرە بارودۆخ> ترسناکان> نابینین>وە ک> سۆزان ت2ی ک>وتووە. ب>دnنیایی>وە 

ان> کۆتاییان نای>ت .... وەڕCنی س>گی دراوسf، حکوم>ت، باج، دەستک>وتنی داھاتی ب> تووڕە بوون ئ>م شت

زیاتر، ق>n>باnغی ناو شار، ھاوس>رCک ک> گۆرەویی>ک>ی و جل>کانی ژCرەوەی ل> گ>رماو ب>ج2د2qCت یان پ2ن>زانی 

ک> شتی خراپمان . ھ>روەھا خ>nکی وا ھ>ن بۆ ھ>موو ئ>و شتان>ی ک> بۆیان دەک>یت و ناشوکردنی منداn>کان

، ئ>و ندە2nن و ھ>رگیزیش داوای ل2بووردن ناک>ن. ئ>و دایک و باوکان>ی ک> ھ>رگیز میھرەبان ن>بووپ2

خوشک و برایان>ی ک> چاک>یان ب>رانب>ر کراوە ب>iم ئ>وان ل>ب>رانب>ردا بوختان ھ>nدەب>ستن، ھتد. ب> ھ>زاران 

مان دەبن>وە ک> یان دەب2ت تووڕە بین یان ل2یان خۆشبین و دەرف>تی دیک> ل>م جۆرە نموونان> ک> ڕۆژان> ڕوب>ڕو

 ب>ردەوام بین.
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 > و ڕووگرژی و تووڕەیی و ن>ب>خشین>.  ن>رانی و ئیھاوشتی کاردان>وەمان بۆ ئ>مان> نیگسر

ب>iم ئ2م> ک2ین ک> ب> گ>ش>پ2دانی ھ>ست> ن>رCنیی>کان ئازاریان دەدەین؟ ئ>و ک>س>ی ک> ھ>n>ک>ی کردووە؟ 

کات ئ>گ>ر ب>ھۆی تووڕەیی>وە پ>یوەندی ل>گ>ڵ خ>nکی دیک>دا ببNین ئ>وا ب> ئازارە، ب>iم زۆرب>ی  ھ>ندCک

کات ت>نان>ت نازانن یان گرنگی ب> تووڕەبوونی ئ2م> نادەن! ب> نیگ>رانیی>وە دCین و دەچین و ب>ردەوام و 

اوە ل>بیرکردن>وەی ئ>وەی ک> چی ب>ردەوام ل> م2شکماندا وەiمی ئیھان>کان دەدەین>وە. چ>ندە کاتت ب>فیNۆد

ب>و ک>س> ب2qی ک> تووڕی کردوویت، ل>ھ>مان کاتدا زیاتر تووڕەت دەکات؟ کات2ک ب>و ش2وەی>ی س>رەوە 

 بیرمان کردەوە ئ>وا ل>ڕاستیدا خۆمان زیاتر ل> ئیھان>ک>رەک> ئازار دەچ2ژین. 

موو شت2ک ھ>ر ل> ئازاری برینی ھۆکاری ھ> >توCژین>وە پزیشکیی>کان دەریانخستووە ک> تووڕەیی دەب2ت

گ>دەوە بگرە تاوەکو ھ>nسوک>وتی خراپ. تووڕەبوون ھ>ر ل> س>رەتاوە بریتیی> ل> ب>فیNۆدانی کاتی ب>نرخمان. 

 کات2ک ئ2م> کاتژم2رCک تووڕەیی ئ>وا ئ>و کاتژم2رە ل> ت>م>نمان ب>فیNۆ دەڕوات و ھ>رگیز ناگ>ڕCت>وە. 

ان چ>ندین ساnیان ب>فیNۆداوە. بیر ل>و کات> بک>وە ک> ب>ھۆی تووڕەییان س>بارەت ب> سۆزان و خ2زان>ک>ی، ئ>و

نازانین چ>ندە  ؛ب>رانب>ر ی>کتری ل> پ>یوەندی کردنیان ب> ی>کتری ل> دەستداوە. ژیان شت2کی پ2شبینی ن>کراوە

یادەوەری و کاتمان بۆ خۆش>ویستانمان ھ2شتوەت>وە. چ>ندە مای>ی ش>رم>زاریی> ک> ب>ھۆی تووڕەیی>وە ڕCگ> ل> 

پ>یوەنیی> باش>کانمان بگرین. منیش چ>ندین ساnم ل> تووڕەیی و ڕووگرژیدا ب>س>ربردووە ب>ھۆی ئ>و شت> 

نادادپ>روەران>ی ک> ل> س>رەتای ژیانم ب>رانب>رم کراون. ھ>nسوک>وت>کانم ل> زۆر الی>نی ن>رCنیی>وە کاری ل> 

>کی ب>س>ر خ>nکی دیک>دا ب>تاnدەکات>وە چونک> خۆم و خ2زان>ک>م کردبوو. مرۆڤی تووڕە ھ>میش> تووڕەیی

ئ>وەی ک> ل> ناخماندای> ھ>ر ئ>و شت>ی> ک> ل> زارمان دCت> دەرەوە. پ2دەچ2ت وا بیر بک>یت>وە ک> تووڕەیی>کان 

 ت>وە.  یاییدا ڕCگ>ی>ک بۆ دەربNینی دەدۆزل> ک>سانی دیک> شاردب2ت>وە ب>iم ل> کۆت

وون نادادپ>روەران>ن ب>iم ئ>گ>ر گوNCای>ڵ بین و باوەڕ و متمان>مان ب> زۆرب>ی ئ>و شتان>ی ک> ب>س>رمان ھات

ی>زدان ھ>ب2ت ئ>وا بۆمان ق>رەبوو دەکات>وە. چاوەڕوانکردنی دەرف>تی تۆn>س>ندن>وە ئارەزوCکی سروشتیی> ب>iم 

ک> ب>س>رماندا  ئ>م> ب>و واتای> نای>ت ک> دژی ن>بین. دەمان>وCت ق>رەبوو بکرCین>وە ل> ب>رانب>ر ئ>و زیان>ی

 .ی پ2داوین ک> ق>رەبوومان بکات>وەھ2نراوە. ھ>روەھا ی>زدان ب>2nن
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ان حوكم زدیه ھاروهھه. مده، منم سزا دهھی منه وهندنهسه: تۆnهرمووهی فهمهئه كه!ناسینده هوئه چونكه"

 ).٣٠: ١٠(عیبرانیی>کان  ت."دالی خۆی دهر گهسهبه

ئ>م ئای>ت> و چ>ندین ئای>تی دیک>ی وەکو ئ>م> ھانی منیان دا ک> واز ل> تووڕەیی و ڕووگرژیی>ک>م ب2نم و 

متمان>م ب> ی>زدان ھ>ب2ت ک> ب>ڕCگ>ی خۆی پاداشتم دەدات>وە. ب>ڕاستی ھانت دەدەم ک> تۆش ھ>مان 

 کراوە.  ھ>نگاوی باوەڕ بن2یت کات2ک ک> ھ>ستت کرد نادادپ>روەران> ھ>nسوک>وتت ل>گ>ڵ

کات ھ>ر نایان>وCت  ھ>ندCکزۆرب>ی کات ئ>و خ>nک>ی ک> دەمان>وCت بیانب>خشین شای>نی نین و 

. پ2دەچ2ت ن>زانن ک> ئیھان>یان کردووین یان ل>وان>ی> ب>الیان>وە گرنگ ن>ب2ت ب>iم ل>گ>ڵ ھ>موو ل2یانخۆشبین

>دەر نادادپ>روەران> دیارب2ت ب>iم خودا ئ2م>ی ئ>وان>شدا ی>زدان داوامان ل2دەکات بیانب>خشین. ل>وان>ی> ل>ڕادەب

 ل> ک> ب>ھ>مان ش2وە ئ2م>ش ئ>وانی دیک> بب>خشین. ی>زدان ب>ردەوام و ب>ردەوامب>خشیوە و داوامان ل2دەکات 

 و ب>ردەوام ب>بf ھیچ م>رج2ک خۆشی دەوCین.  خۆشدەب2تئ2م> 

ھ>iن>ی ک> ئ>نجامداون ئ>وا یارم>تیم دەدات کات ت>رخان بک>م بۆ بیرکردن>وەم ل> ھ>موو ئ>و  ھ>ندCکئ>گ>ر 

م ب> ب>خشینی خ>nکیش دەب2ت. تک> ل2خۆشبم، ئ>وکات ن>ک ت>نیا پ2ویستم ب> ب>خشینی ی>زدان> ب>nکو پ2ویس

ھاوس>رەک>م زۆر ب>ڕCز و میھرەبان بوو ب>رانب>رم ل> ماوەی ئ>و ساiن>ی ک> کارم ل>س>ر چاککردن>وەی ئ>و 

ئازارە دەروونیی> دەکرد ک> ل> منداnیی>وە تووشی ببووم. ل>و باوەڕەدام ک> "ئازاردانی خ>nک زیان ب> خ>nک 

>مم داوە و ن>متوانیوە پ>یوەندیی>کی ت>ندروست بنیاتبن2م ب>iم ب> دnنیایی>وە دەگ>ی>ب2ت." دەزانم ئازاری خ2زان>ک

ب> م>ب>ست>وە و ئ>نق>ست ئ>نجامم ن>داوە. ئ>م> ئاکامی ئ>و ئازار و پشت گوێ خستن> بوو ک> ب>رانب>رم کرابوو. 

ی ئ>وانی دیک>م دەدا. ئازاردرابووم و ت>نیا شت2ک ک> بیرم ل2دەکردەوە خۆم بووم. ئازار دەدرام و منیش ئازار

ل> ب>ڕاستی ل> ھ>مان کاتدا پ2ویستم ب> ت2گ>یشتن و ڕوب>ڕوبون>وە بوو. ھ>روەھا پ2ویستم ب>وە بوو ک> پN بم 

ل2خۆشبوون. ی>زدان ل>ڕCگ>ی دەیڤی ھاوس>رم>وە ئ>و کارەی بۆ کردم. ئ2ستا ھ>وڵ دەدەم ل>بیرم ھ>ستی 

 ت بۆ ک>س2کی دیک> بکات.ب2ت ک> ی>زدان دەی>وCت ل>ڕCگ>ی من>وە ھ>مان ش

ویستت ب> ل2خۆشبوون بووە، ل> الی>ن خ>nک و ی>زدان>وە؟ دnنیام ک> پ2ویستت پ2ی بووە. ئ>و 2تا ئ2ستا پ

 . بوو یارم>تیت دەداتویست 2پل2خۆشبوون کات2ک  کاتان>ت ل>بیر ب2ت چونک> ھ>ر
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 تکای> ل>ب>ر درگا تووڕەییت بپشکن>

ئایا تاوەکو ئ2ستا س>یری ئ>و فیلم> ڕۆژاواییان>ت کردووە ک> کاوبۆیی>کان داوایان ل2دەکرCت ک> چ>ک>کانیان 

بپشکنرCت ب>رل>وەی بچن> ناو باڕەوە؟ من بینیوم> و نموون>ی>کی باش> بۆ ئ>وەی ب>کاریب2نین کات2ک ک> 

رتب2ت بۆئ>وەی ک> ھ2رشی ھ>ست ب> تووڕە بوون دەک>ین. تووڕەبوون وەک چ>ک2ک وای> ک> ھ>nمانگ

پ2بک>ین> س>ر ئ>و خ>nک>ی ک> وادیارە دەیان>وCت ئازارمان بدەن. ھ>روەکو کاوبۆیی>کان ک> دەمانچ>ی ح>وت 

تیرەکانیان دەردCنن بۆ ب>رگریکردن ل> خۆیان م>گ>ر ئ>وەی ک> ل>ب>ر درگا بیانپشکنن. ب>ش2وەی>کی گشتی 

ا خووی>کی ب>ئاگا دروست بک>ین تاکو تووڕەییمان ل>ب>ر دەرگای ئ2م> تووڕەییمان وەکو ب>رگری ب>کاردCنین. ب

ئ>و شوCن> ب>ج2بھ2q2ن ک> بۆی دەچین. با ل>گ>ل خۆماندا ھ>nین>گرین کات2ک دەڕۆین> دەرەوە. ب> ھوشیاریی>وە 

بfq: "ئ>مNۆ ب> بf تووڕەیی دەڕۆم> دەرەوە. خۆش>ویستی و میھرەبانی و ل2خۆشبوون ل>گ>ڵ خۆمدا دەب>م و 

 کات2کیش پ2ویستی کرد ب>کاریان دCنم."  ھ>ر

بۆم دەرک>وتووە ک> قس>کردن ل>گ>ڵ خۆماندا یارم>تیی>کی گ>ورەی>. دەتوانم شت>کان ل>گ>ڵ خۆمدا باسبک>م 

یان باسیان ن>ک>م. دەتوانم وا ل> خۆم بک>م تووڕەبم یان ب>س>ریدا زاnبم. ف2رب> ل>گ>ڵ خۆتدا گفتوگۆ بک>. ب> 

 ممان>وە کات ب>فیNۆدان> و ڕەنجاندنی ی>زدان>، ھ>ربۆی> من ب> تایب>تی ل2ی دەگ>ڕC خۆت بfq: "ب> تووڕەیی

بNوات." ب>بیر خۆمی دCنم>وە ک> ب> ھ>nبژاردنی ئاشتی و ڕەتکردن>وە تووڕەیی چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خودی خۆمدا 

 دەک>م.  

ین بۆ ئ>وەی ی>زدان شکۆدار ل>وان>ی> ح>زمان ل> ئ>نجامدانی کارە دروست>ک> ن>ب2ت ب>iم ئ2م> یان دەب2ت بژ

بک>ین یاخود خۆمان شکۆدار بک>ین. ئ>گ>ر شکۆدارکردنی خودامان ھ>nبژارد ئ>وا ئ>و کات> زۆر شت ئ>نجام 

دەدەین ک> پ2چ>وان>ی ئ>و شت>ی> ک> ح>زمان ل2ی>تی. ئ2م> ھ>موومان ھ>ستمان ھ>ی>. ب>iم ئ2م> ل> 

دەزانین بۆ ھ>ی> و دەتوانین ئ>و شت> ھ>nبژCرین ک>  نادمای ئازن گ>ورەترین. ھ>روەھا ئ2م> ویستھ>ست>کانما

 .دەب2ت باشترینئ2م> 

 تووڕەیی ب>ھ2ز و وCرانک>رە
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تووڕەیی ڕەنجاندن و تۆn>کردن>وە و تاnیی>. ب> ھ>ست2ک دەست پ2دەکات و ب> وش> دەردەبNدرCت و ئ>گ>ر 

و وCرانک>رە. وش>ی ی>زدان ف2رمان  ل> ب>ھ2زترین ئارەزووەکان>ن>پشکنرCت دواتر دەب2ت ب> کردار. ی>ک2ک 

دەکات ک> دەست ب>س>ر تووڕەییدا بگرین چونک> ھ>رگیز ڕاستودروستی دروست ناکات ک> ی>زدان دەی>وCت 

 ). ٢٠: ١(یاقوب 

کات2ک ھ>ستمان کرد ل> تووڕەییدا دەکو2nین ئ2م> ل>الی>ن ی>زدان>وە ف2رکراوین ک> ل>گ>ڵ تووڕەییدا ئارام بین. 

ھان بدەین و ک2ش>کانمان ب>بیر کردن>وە خۆمان ت دەب2ت دایببپۆشین. ئ2م> دەتوانین 2ھ>nن>چ ئ>وا بۆ ئ>وەی

و باسکردنیان خراپتر بک>ین ک> ی>کسان> ب> ب>خ2وکردنیان.... یان .... ئ>و خول>ک>ی ک> ھ>ست>کان دەبزوCن 

دەتوانین شت2کیان بۆ بک>ین. ب>رانب>ر ھ>ست> تووڕەکانت تووند ب>. "ڕەتی دەک>م>وە ک> ب2qم تووڕەم. ڕەتی 

Cوگیرکردنیم، ی>زدان توانای دەک>م>وە ک> ئیھان> بکر<qنم." جCپ2ب>خشیوم و من ئ>و توانای> ب>کارد 

 جارCکیان چیرۆک2کیان ل>بارەی ق>ش>ی>ک>وە ک> میوان2کی وتارب2ژی بۆ ک>نیس>ک>ی بانگھ2شت کردبوو. ق>ش>ک>

ک> دەستی نادانایی>وە وتارب2ژە ب>خ>ریک بوو گوCی ل> وتارب2ژەک> دەگرت. کات2ک ل> ڕیزی ی>ک>م دانیشتبوو، 

کرد ب> وتنی چ>ند شت2کی ن>رCنی س>بارەت ب>و ش2وازەی ک> ق>ش>ک> ک>نیس>ک>ی ب>ڕCوە دەبات. ئ>و ب> 

ش2وەی>کی گشتی قس>ی کرد و من دnنیام ک> م>ب>ستی ئیھان>کردن ن>بووە ب>iم وش>کانی ڕەخن>گران> و 

>وە دەیوت: "من پ2ی ت2کناچم، ت2کناچم." بریندارک>ر بوو. ل>کات2کدا وتاری دەدا ق>ش>ک> ب> ھ2منیی>وە ل>ب>رخۆی

و نادانایی میوان>ک>ی بۆ  ئ>و ق>ش>ی>کی ب>ت>م>ن بوو ک> دانایی ل> وتارب2ژەک> زیاتر بوو. ئ>و تووڕەیی

 دەرک>وت. ق>ش>ک> ڕەتیکردەوە ب> قس>کانی میوان>ک> ئیھان> بکرCت. 

گوCم  ،کت2بی پیرۆز بۆ خ>nکی باس دەک>م دەزانم ئ>م> چ حاn>ت2ک> چونک> من ل>س>ر ت>ل>فزیۆن ف2رکردن>کانی

ئیش دەک>ن و ل> ت>ل>فزیۆندا ب>شداری ناک>ن، ب> خراپی ی باوەڕداراندا ک> ل> خزم>تل> خ>nکی دیک> دەب2ت 

باسی ئ>وان> دەک>ن ک> بانگ کراون بۆ  یناشرینب>ک>  ی>ت>ەر" دەک>ن. ک> ئ>م> ئ>و شباسی "وتارب2ژی مزگ2نید

 . وەمیدیال>ڕیگ>ی خزم>تکردنی باوەڕداران 

زۆر ئاسان> حوکم ب> س>ر ک>س2کدا بدەین ک> نایناسین. کات2ک گوCم ل> خ>nکی دەب2ت ک> ب> خراپی باسم 

. خ>nکی شتی وەکو ئ>م> ندەک>ن، ھ>وڵ دەدەم ب> بیرم ب2ت ک> ل>س>ر ک>س2ک قس> دەک>ن ک> نایناس
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پارەی خ>nکی بب>ن. ئ>وان ھیچ شت2ک بۆ دە2nن: "ئ>و وتارب2ژە مزگ2نیدەران> ت>نیا ل> ھ>وnی ئ>وەدان 

 گ>ڵ پاشای>تی ی>زدان ناگونج2ت.">گ>ش>کردنی ک>نیس> ناک>ن، ل> خۆیان دەرچوون و بیریان ل

ک>س ھ>ن ک> م>ب>ستی ناپاکیان ھ>ی> ب>iم ھ>موو ک>س خستن> ناو ئ>و  ھ>ندCکب2گومان ل> ھ>موو ئیش2کدا 

2بی پیرۆزدا ناگونج2ت. کات2ک گوCم ل> شتی ل>و چ>شن> چوارچ2وەی>وە شت2کی ت>واو ھ>n>ی> و ل>گ>ڵ کت

وتووە، بNیاردەدەم ک> ب> ئیھان> وەرین>گرم، چونک> گشتی وای  وترCت ک> ک>س2کگدەب2ت یان کات2ک پ2م دە

ۆن خ>nکی ۆم نیی>. کات2ک ک> ل>س>ر ت>ل>فزیئ>وە ھیچ شت2ک ناگوڕCت و ب>دnنیایی>وە ھیچ سوودCکی ب

کت2بیان بۆ 2نن، خزم>ت>ک>مان وەiم2کی زۆری پ2دەگات. ھی باوەڕ ب> م>سیح ببانگھ2شت دەک>م بۆئ>وە

بن ک> پ>یوەندی ب> ک>نیس>ی>کی باش>وە بک>ن ب>iم ئ>وە ل>وان>ی> شت2ک ب2ت ک> دەن2رین بۆ ئ>وەی ف2ر

ات ڕەخن>گرەکان ن>یزانن. من خۆم ت>رخان کردووە بۆ ئ>نجامدانی ئ>و شت>ی ک> دەزانم ی>زدان داوام ل2دەک

کۆتاییدا وەiمی ئ>وان نادەم>وە  یم. چونک> ل> ژیانابئ>نجامی بدەم و س>بارەت ب> ڕەخن>گرەکان نیگ>ران ن

 ب>nکو ت>نیا وەiمی ی>زدان دەدەم>وە.

حوکمدانی خ>nک شت2کی ئاسان>، پ2مان واب2ت "ھ>موو چیرۆک>ک>" دەزانین. ب>iم بCNکی ک>م ل> ئ2م> 

ک> تۆش نموون>ی ل>و چ>شن>ت الی>. باشترین شت ئ>وەی> م >ت> ب> ی>زدان. دnنیاڕاستیی>کان دەزانین؛ ئ>م> تایب

> وەرین>گریت و باوەڕ ب> نبNیاربدە ک> ب> ئیھائام2زن.  ک> نوCژ بک>ین بۆ ئ>و ک>س>ی ک> وش>کانی ئیھان>

باشترین بک>یت. ھ>موومان دەب2ت نوCژ بک>ین بۆ ئ>وەی ئازاری خ>nکی ن>دەین و ب> وش>کانمان ئیھان>ی 

 خ>nکی ن>ک>ین.  
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 ب>شی دووەم

 ھ>ستی تووڕەیی

ناکرCن، تووڕەیی>وە ب2زار ھ>ستی ئ>و ک>سان>ی ک> ی>زدان ل> ژیانیاندا نیی> ب> ش2وەی>کی گشتی ل>الی>ن 

تھ2نانی ئ>و ت>نان>ت ل>وان>ی> ئ>م> ڕCگ>ی>ک ب2ت بۆ چارەس>رکردنی ک2ش>کان یان ڕCگ>ی>ک بیت بۆ ب>دەس

ت. م>سیحیی>کان ب> تووڕەیی ب2زار دەبن. ئ2م>ی م>سیحی پ2دەچ2ت زۆرب>ی کات C>ویشت>ی ک> ئ>و ک>س> دە

اوان دەک>ین کات2ک تووڕە دەبین. وا بیربک>ین>وە ک> ناب2ت تووڕە بین. پاشان زۆرب>ی کات ھ>ست ب> ت

 دەمان>وCت بزانین بۆچی تووڕەبووین کات2ک ل>ڕاستیدا ئ>م> کۆتا شت> ک> دەمان>وCت بیک>ین. 

وش>ی خودا بووم. دnنیات دەک>م>وە ک> ھیچ ح>زم ل>  ت2کۆش>ریبۆ ماوەی سی و پ2نج ساڵ خوCندکارCکی 

ی چ>ندین ساڵ ئیشم کردووە بۆ ئ>وەی ف2ری ئ>وە بم تووڕەبوون نیی>. ب2وچان ل>گ>ڵ ڕۆحی پیرۆزدا بۆ ماوە

. من ئاشتی خوازم و ل> ت>واوی پ>یوەندیی>کاندا ح>زم ل> ۆی بک>مم>ک> چۆن ب>س>ر تووڕەییدا زاnبم و دەست

تا ھ>ت>بایی>. ڕقم ل> ملمالن2ی>! ل>گ>ڵ ئ>وەشدا ل>م ماوەی>ی پ2شوودا ل>ناکو تووڕەتر بووم ل>وەی ک> ب>جۆرCک 

 م. نای>ت پ2شتر ب>و ش2وە تووڕە بووبم ئ2ستا بیر

 رCتی ئ>وەمان ل2دەکھ>ست>کان ب>خ2رایی ھ>nدەچن. ئ2م> ناتوانین پ2شبینی ھ>بوونیان ن>ک>ین، ب>iم چاوەڕوان

کت2بی پیرۆز ھ>رگیز نا2nت ک> ھ>ستی تووڕەبوون تاوان>. ب>iم دەب2ت ب> ھ>nسوک>وت2کی  ک> ب>ڕCوەمان ن>ب>ن.

پۆnسی ن2ردراو ف2رمان دەکات ک> ب>ڕCوەی ن>ب>ین یان کات2ک ل>گ>nیدا ماین>وە.  یتگوناه کات2ک ب> دروس

). ئ>م> ئ>وە ٢٧ -٢٦: ٤ناب2ت ڕCگ> ب> ھ>iتنی خۆر بدەین ب>س>ر تووڕەیی>ک>ماندا ھ>nب2ت (ئ>ف>سۆس 

>ک>یان دەردەخات ک> خ>nکی تووڕە دەبن ب>iم ل>پاش ماوەی>کی ک>م دەب2ت بتوانن دەستب>رداری تووڕەبوون

 ببن. بۆ من ئ>م> پ2ویستی ب> نوCژ و پاڕان>وەی> ل> ی>زدان و پ2ویست> بNیارCک ل>س>رووی تووڕەیی>ک>م>وە بدەم. 

من و دەیڤ ل> ماوەی چ>ند ساnی ڕابردوودا ماوەی>کی زۆر ناب2ت ک> ب> ت>ل>فۆن قس>م ل>گ>ڵ پورم کردووە. 

ب2وەژن> و داھات>ک>ی ئ>وەندە نیی> ک> بتوان2ت پشتی پ2بب>ست2ت. ل> ڕووی دارایی>وە یارم>تیمان داوە چونک> ئ>و 

من ببووم ب> پارCزەری ڕەسمی پوورم ھ>ربۆی> ھ>رکات2ک پ2ویستی ب> دەرمان ھ>بوای> س>نت>ری چاودCری 

ل>ناکاوی  بارCکیبۆ ئ>وەی ئاگاداری ھ>ر  مپ>یوەندییان پ2وە دەکرد ،ت>ندروستی، ئ>و شوCن>ی ک> ت2یدا دەژیا
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م ناوی بچ2ت> ناو لیستی ئ>و ک>سان>ی ک> دەس>iتی بNیاردانیان ھ>بوو ل> شویستم کچ>ک>روستی بم. ت>ند

> پ2ویستیی> لرچووبام ک>س2ک ھ>بوای> ک> ئاگای بۆ ئ>وەی ھ>رکات2ک ک> ل> شار دە ،ج2گ>ی پوورم

 واژۆیم بۆ ئ>وەی م بۆ ماڵ پووردت. کچ>ک>م ل>گ>ڵ پارچ> کاغ>زCکی ڕەسمیدا نارب2ت>ندروستیی>کانی پورم 

وتم گواژۆ بکات. کات2ک کچ>ک>م ئ>و شتان>ی پ2 کاغ>زەک> ڕەتی کردەوەپ2داگری کرد و بکات، ب>iم پورم 

کرد ل> تووڕەییدا خ>ریک> دەت>قم>وە. دەھ>ستم  ،دەست ب>جf ب> بf بیرکردن>وەی پ2شوەخت زۆر تووڕە بووم

یکردووە بۆمی ئ>نجام بدات، ھ>ربۆی> م ل2ئ>وەی داوا ھ>ر ھیچ ن>ب2ت متمان>م پ2بکات وچاوەڕیم دەکرد پوورم 

وت ڕCک ھ>ست ب> چی دەک>م. ب>بیرم ھ2نای>وە ک> چیم بۆ کردووە، ھ>ربۆی> گپ>یوەندیم پ2وە کرد و پ2م 

n<وووت ک> ن>دەبگنم. ھ>ردووکمان تووڕە بووین و چ>ندین شتمان 2سوک>وت> ل>خۆبایی>ک>ی ب>رز نانرخھ 

 وتبا.   گمانب

2نان>وە وای ھ، ئ>وەش شت2کی ھ>n> بوو. پاساو ەڕاستگۆیان> بدوCم، ھ>ستم کرد پاساو بۆ تووڕەبون>ک>م دCنم>و

بۆ ماوەی سf ڕۆژ ب> تووڕەیی بم2نم>وە و چاوەڕCی پوورم بک>م بۆ ئ>وەی پ>یوەندیم پ2وە بکات و  مل2کرد

ھ>موو حاn>ت>ک>م بۆ زۆرCک ل> ئ>ندامانی ۆژەدا باسی داوای ل2بوردن بکات ب>iم پ>یوەندی ن>کرد. ل>و سf ڕ

وتم ک> پوورم چ>ندە ل>خۆبایی>. ب>دnنیایی>وە ئ>م>ش ھ>n> بوو گخ2زان>ک>م و ھاوڕCی>کم کرد. درCژەم پ2دا و 

ن بۆ ل>ک>دارکردنی ناوبانگی ک>س2کی دیک>، ناب2ت یچونک> وش>ی خودا ف2رمان دەکات ک> ھیچ شت2ک ن>ک>

 و ببین> غ>یب>تک>ر.ل> پاش>مل> باسی ک>س بک>ین 

ھ>رکات2ک چیرۆک>ک>م باس دەکرد تووڕەیی>ک>م سووت>م>نی زیاتری وەردەگرت و ل> پ2شتر گ>رمتر دەسووتا. 

 ووم بیرم نای>ت ب>و ش2وەی> تووڕە بووب2تم. شڕاستگۆیان> دەتوانم ب2qم ک> ل> ماوەی چ>ندین ساnی پ2

ئ2ستا بۆم دەرک>وتووە ک> من ل>  ،حاn>ت> س>ریھ>nدا>ت بووم ک> ئ>م چی ڕوویدا؟ پ2ش ھ>موو شت2ک زۆر ب2تاق

داواکاریی>ک>م پ>ل>م کردووە. ل>ب>رئ>وەی ماندوو بووم کاتی ت>واوم ت>رخان ن>کردبووە بۆئ>وەی ب> جوانی ھ>موو 

nکو ل> شت2ک بۆ پوورم ڕوون بک>م>وە. ئ>م> دەرگای بۆ س>رل2ش2وان کردبوەوە. ن>ک ت>نیا ماندوو بووم ب>

>فت>ی ڕابردوودا س>رقاnی پ2ویستیی> پ>ل>کانی دایکم و پورم بووم، ھ>ستم ب> ھ>ش>وە ل> چ>ند س>رووی ئ>م

 فشار دەکرد و ب> دوای ڕCگ>ی>کدا دەگ>ڕام بۆ ئ>وەی شت>کانم بۆ ئاسان بکات.
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ل> ب>یانی چوارەم ڕۆژی دوای ڕووداوەک>دا بۆم دەرک>وت ئ>م تووڕەیی>ی ک> ھ>ستم پ2کردبوو پ>یوەندی ن2وان 

. ب>ردەوام بیرم ل>و >وەن و خودای الواز کردبوو. ڕCگ>ی لf گرتبووم ک> ب> دروست وش>ی خودا بخوCنمم

م، ک> ئ>م>ش ھ>میش> دەب2ت> ک2ش> بۆم تا ئ>و کات>ی ھ2نحاn>ت> دەکردەوە و ن>مدەتوانی ل> م2شکم دەریب

دە2nت ک> پ>یوەندی ب>  چارەس>ر دەک>م. ھ>ستم کرد ک> ی>زدان پ2م س>خت>کانڕوب>ڕوی دەبم>وە و ک2ش> 

پوورم>وە بک>م و داوای ل2بوردنی ل2بک>م. دان ب>وەدا دەن2م ک> ن>مدەویست گوNCای>ڵ بم. تا زیاتر دnم بۆ 

 . یی>زدان بکردای>ت>وە، ئ>وا ڕوونتر بارودۆخی پوورمم دەبین

>ڕوونی دیارە پورم ت>م>نی چل و ھ>شت ساڵ بوو، ھ>ر زوو س>رب>خۆیی دارایی ل>دەست دابوو ک> ئ>م>ش ب

بۆ  کاغ>زەکانمک> قورس بووە بۆی. ب>ڕادەی>کی زۆر ب>ھۆی ئ>و ڕووداوەوە تووشی س>رسوڕمان ببوو. ل>ناکاو 

دروستی خۆی بدات ب> کچ>ک>م. ب>بf ئ>وەی ئ>م> ناردووە و داوام ل2ی کردووە ک> واژۆی بNیاری ت>ن

ن دەترسام ل>وەی پ>یوەندی ب> پوورم>وە ڕوونبک>ین>وە ک> واتای چیی>. دوای چ>ند کاتژم2رCک چاوەڕCکرد

تووڕە بووم. س>رم سوڕما زۆر وتم داوای ل2بووردن دەک>م ک> گیم کرد و دبک>م، ب>iم ل> کۆتاییدا پ>یوەن

س>ری ل>و کات>دا منیش داوای ل2بووردن دەک>م ک> خراپ ھ>nسوک>تم کردووە چونک>  گوتیکات2ک پووریشم 

 ل2ش2وابوو. ب> دوو خول>ک ت>واوی ک2ش>ک> چارەس>ر بوو و دووبارە ئارامیمان بۆ گ>ڕای>وە. 

دوای ئ>م ڕووداوە بۆم دەرک>وت ک> دەتوانم و پ2ویست> ب> دانایی>کی زیاتر مام>n> ل>گ>ڵ بارودۆخ>ک>دا بک>م و 

زداندا تۆب>م کرد، ن>ک ت>نیا ل>ب>رئ>وەی ل> پ2شتر زیاتر گرنگی ب> ھ>ست>کانی پوورم بدەم. ب>ڕاستی ل>ب>ردەم ی>

 ک> سf ڕۆژ تووڕە بووم ب>nکو ل>ب>رئ>وەی ک> ل> پاش>مل> باسی حاn>ت>ک>م بۆ خ>nکی کردبوو. 

ویستم ئ>و چیرۆک>تان بۆ باسبک>م بۆ ئ>وەی ب> ش2وەی>کی سادە نیشانتانی بدەم ک> تووڕەیی دەتوان2ت ب> 

خ2رایی ب2ت. گرنگ نیی> ک> ئ2م> چ>ندە "باوەڕدارین"، ئ2م> ھ>رگیز ناب2ت تووڕەبین. داوای ل2بوردن دەک>م ک> 

>دا بۆ ماوەی>کی زیاتر بب2ت ب> ڕیش>ی دوای سf ڕۆژ وازم ل> تووڕەیی>ک> ھ2نا ب>iم خۆشحاnم ک> ڕCگ>م ن

 تاnی ژیانم و ب>ردەوام ب2ت ل> ژەھراویکردنی ڕۆحم.  

خودا ل> تووڕەبووندا ل>س>رخۆی> و ئ2م>ش دەب2ت ب>ھ>مان ش2وە بین. خودا تووڕەیی>کی دادەمرک2ن2ت>وە، وات> 

). ٣٨: 2٧٨ن2ت>وە (زەبووری دان ب>خۆیدا دەگرCت. ی>زدان زۆرب>ی جار تووڕەیی>ک>ی الدەبات و ب>ئاگای ناھ

"وەالنان" وات> دەستی ب>س>ردا دەگرCت، ب> بیرت ب2ت خۆکنترۆnکردن ب>رھ>می ڕۆح>. ئ>م> الی>ن2کی 
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ل> کت2بی پیرۆزدا چ>ندین نموون> دەبینین کات2ک کردووە. پ2ک>سای>تی ی>زدان> ک> ل>گ>ڵ ئ2م>دا ب>شداری 

ئ>و ڕCگ>ی ل> تووڕەبوون>ک> گرتووە. س>بارەت ب> حاn>ت>ک>ی  مرۆڤ>کان بوون>ت> ھۆی تووڕەبوونی ی>زدان ب>iم

  شانازی ب2ت.  مای>یپوورم، چوار ڕۆژی خایاند تا بتوانم ڕCگ> ل> تووڕەبوون>ک>م بگرم، شت2ک نیی> 

ئاروزووەکانمان ھ>میش> دەب2ت ئ>وە ب2ت ک> زیاتر و زیاتر ھ>nسوک>وت>کانمان ب>پ2ی ف>رمانی ی>زدان ب2ت. 

 : > بۆ ئ>وەی شوCنی بک>وین>ی>کئ>م>ش نموون

 ویستییهیی خۆشهورهیادی گه یشتن،گهكانی تۆ ت2نهرجووهپه له میسر بوون، كات2ك باوكانمان له"
ر ناوی خۆی بهiم لهبه ریای سوور،الی دهریا، لهالی دهnكو یاخی بوون لهبه ،وهكردهی تۆیان نهكهگۆڕهنه

 )٨ -٧: ١٠٦(زەبووری  ."وانی2تی بزانرCتی پاnهوهئهبۆ  ڕزگاری كردن،

ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> ن>وەی ئیسراییل یاخی بوون و شایانی سزادان بوون، ب>iم ی>زدان ئ>وانی ب>خشی و 

سروشتی سۆز و میھرەبانیی>ک>ی خۆی نیشاندا. ب>ش2وەی>کی دیک>، ی>زدان بریتیی> ل> خۆش>ویستی و ئ>م>ش 

 ن2ت و بیکوژCن2ت>وە. ئ>و ھ>میش> ن>گۆڕە و ڕCگ> نادات ک> ھ>nسوک>وتی ئ>وانی دیک>شت2ک نیی> ک> دایگیرس2

کاری ل2بکات و بیگۆڕCت. من ڕCگامدا ک> ھ>nسوک>وتی پوورم خ2را بمگۆڕCت، ب>iم ئ>گ>ر پ2ش ئ>وە 

ت>کانم ب>رھ>nستی بک>م بیرم ل2بکردبای>ت>وە ئ>وا ت>واوی بارودۆخ>ک> ب>ش2وەی>کی دیک> دەبوو. ب>پ2ی ھ>س

ب>رھ>nستیم کرد ن>وەک ب>پ2ی وش>ی خودا و نموون>کانی. بۆ ماوەی چ>ندین ساڵ ل> ژیانمدا ل> زۆر حاn>تدا 

ھ>مان شتم پ>یNەو کرد، تووڕەیی تا ڕادەی>ک ببووە شت2کی ڕۆژان>ی ژیانم تا ئ>و کات>ی ئامادەبووم ی>زدان 

 بمگۆڕCت.  

دەیڤی ھاوس>رم ڕوب>ڕوی ھ>nسوک>وت> خراپ>کانم دەبوەوە ب>iم ل> ب>شی داھاتوودا باسی ئ>وە دەک>م ک> چۆن 

و ب>ردەوام دەربNینی ع>شق و خۆش>ویستی بۆ  ھ>رگیز ب> خراپی ل>گ>nم ن>جوiوەت>وە. ئ>م ھ>nسوک>وت> ج2گیر

من ی>ک2ک بوو ل>و ھۆکارە س>رەکییان>ی ک> وای ل2کردم ڕەفتارە خراپ>ک>م بگۆڕم. ئ>گ>ر بھاتبا ب>دەگم>ن 

ل2م تووڕە بوای> یان تاوانباری بکردبام و ھ>ڕەش>ی جیابوون>وەی ل2بکردبام ئ>وا دnنیام ھ>رگیز دەیڤ 

ژیانمدا بووم ک> زۆر پ2ویستم ب> خۆش>ویستی بوو ل> ھ>nسوک>وتدا، دەیڤ وەھای ن>دەگۆڕدرام. ل> بارودۆخ2کی 

 ئ>و خۆش>ویستیی>ی نیشاندام. 
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ی ئ2م> زۆر باوە. باوکم دەستدرCژی ی ل> کۆم>nگانین، قس>ی خۆش>ویست کات وش>کان ب>س ھ>ندCک

وتبووی ک> منی گت. دایکیشم ک> ب>ج2ی ھ2شتبووم یوتم خۆشم دەوCگکردبووە س>رم ب>iم پ2ی دە

خۆشدەوCت. ھاوڕCکانم درۆیان ل>گ>ڵ دەکرم و پ2یان دەوتم ک> خۆشیاندەوCم. ل>ب>رئ>وە وش>کان بۆ من واتا 

>ک ت>نیا خۆش>ویستی خۆی بۆ دربNیم ب>nکو ئ>و جۆرە خۆش>ویستیی>ی و مانایان ل>دەست دابوو. دەیڤ ن

نیشاندام ک> ی>زدان دەی>وCت ل>ڕCگ>ی ئ2م>وە ب> خ>nکی دیک>ی بب>خش2ت. ئ>ویش بریتیی> ل> خۆش>ویستی 

 خودی خۆی!

 تووڕەبوون2کی جq>وگیرن>کراو

ترسناک>. ل>م بارودۆخ>دا خ>nک  تووڕەبوونی جq>وگیر ن>کراو ب> خ2رایی س>دەک2ش2ت بۆ ش2تگیری. ش2تگیری

>ت ستووە: "زۆر تووڕە بووم ک> ت>نانل> ژیانیاندا ھ>موو شت2ک دە2nن و دەک>ن. ھ>تا ئ2ستا ئ>م>ت بی

ن>مدەتوانی ب> باشی ببینیم؟" ئ>و ڕۆژەی ک> ل> پوورم زۆر تووڕە بووم ھ>مان شتم ب>س>رھات. ئ2ستا دەزانم 

ڕق ل>  ھ>ندCکرەتر بوو ل>و حاn>ت>ی ک> ت2ی ک>وتبووم. پ2م وای> ئ>و تووڕەیی>ی ک> ھ>ستم پ2کرد زۆر گ>و

Cت>وە. حاn>ت>ک>ی من و پوورم دوایین ک2ش>ی ناو زک> پ2ویست بوو چارەس>رCکی بۆ بدۆناخمدا دروست ببوو 

 ئ>و زنجیرە ک2شان> بوو ک> ن>ماندەتوانی ب>رگ>ی بگرین، ھ>ر ئ>وھاش بوو. 

دەک>ین>وە ک> ڕوب>ڕومان دەب2ت>وە، تا رادەی>کی زۆر تووڕەیی>ک>یان  کات2ک ک> تووڕەیی خ>nکی دیک> تاقی

شتن ھاژۆزیاترە ل> بارودۆخ>ک>ی ک> ت2ی دەک>وتن. ل>وان>ی> ل> کاتی ق>n>باnغی ناوشاردا خ>ریکی تۆتۆمب2ل 

ۆیان بین، ل>و کات>دا ک>س2ک ل2مان ش2تگیر ب2ت، چونک> ئاماژەی>کمان پ2ن>داوە. تووڕەیی>ک>یان ل> سروشتی خ

دەردەچ2ت و دەب2ت ئیھان>. ھ>n>ی>کی بچووکمان کرد، ئ>وان ب>پ2ی پ2ویست تووڕەن ک> ئازارمان بدەن، 

ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> تووڕەیی>ک>یان ئاراست>ی ئ2م> کراوە ب>iم ب>ھیچ جۆرCک پ>یوەندی ب> ئ2م>وە نیی>. ئ>م> 

>ندی چ>ی>ک ب2ت ک> بۆ شۆی ھ>ی> ک2ادی کردووە. ت>نان>ت ببریتیی> ل> ک2ش>ی>ک ک> ھ>نگاو ب> ھ>نگاو زی

رەس>رن>کراوی ماب2ت>وە. ئ>مNۆ ل>ناکاو دەبیستین ک> چ>کدرارCک چووەت> ناو ت>الرCک و اساڵ ل> ژیانیاندا ب> چ

یان کوشتووە و ئ>وانی دیک>شی بریندار کردووە. ل> ش2تگیریی>کدا ئ>و ھ>ندCکت>ق>ی ل> خ>nک2کی زۆر کردووە، 

وە ک> ت>ق>ی کردووە، بۆچی؟ یق>کردن ل>و خ>nک> ت>نان>ت ن>یزان> ت>ک>س>ی ک> دەستی کردووە ب

 ش2تگیریی>ک>ی ب> ئاراست>ی توندوتیژیی>کی جq>وگیرن>کراو ڕۆیشتووە. 
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ە؟ چ>ندە وشتو>رئ>وەی ل> ش2تگیریدا ک>س2کیان کی ئ>مNۆماندا چ>ندین ک>س ل> زیندان دان ل>برل> ڕۆژگا

ونک> ل> ش2تگیریدا شتی زۆر خراپ و ب> ئازاریان گوتووە؟ بیر ل>و >nک پ>یوەندیی>کانیان وCران کردووە چخ

خ>nکان> بک>وە ک> ئ2ستا چ ژیان2کی باشتریان دەبوو ئ>گ>ر ف2رکرابان چۆن بتوانن ب> باشی مام>n> ل>گ>ڵ 

 ھ>ستی تووڕەییدا بک>ن. 

کردەوەی س>رش2تی ئ>وە بوو ک> جول>ک>کان ھاندران بۆ ئ>وەی عیسا ل> خاچ بدەن، ھاتبوو بۆ  نگ>ورەتری

ڕزگارکردنیان، ھیچ ھ>n>ی>کی ن>کردبوو. ئ>م کردوەوە نادادپ>روەریی> خراپترین کردەوەی> ل> م2ژوودا، ل>گ>ڵ 

 >ویستیی>کی بf ھاوتا!ئ>وەشدا ی>زدان ل> ئ2م> خۆشبوو، پالنی ھ>ی> بۆ نوCبوون>وە و ڕزگاریمان. خۆش

یری ئ>وەی> ک> کات2ک تووڕە بوویت تاوەکو س>د بژم2ریت، یان ھ>زار، یان گتتاک> ڕCگ>ی>ک بۆ خۆالدان ل> ش2

ت2ک ب2qیت و ئ>نجامی بدەیت. ھ>رچ>ندCکی پ2ویست> بۆ ئ>وەی ئارام ببیت>وە. ئ>م> ئ>نجام بدە پ2ش ئ>وەی ش

 پاشان بNیار بدە."> دە2nم: "با ھ>ست>کانت دامرک2ن>وە، شھ>می

 وزەی ھ>ست>کانت ل> تووڕەییدا س>رف م>ک>

تووڕەبوون وزەی>ک>ی زۆر دەبات. تاکو ئ2ستا س>رنجی ئ>وەت داوە ک> ل> دوای تووڕەبوون چ>ند ب2تاق>ت 

دەرک>وت ک> ھیچ کات2کم بۆ ب>فیNۆدان نیی>.  م>دا بۆنق>ت بووم، ل> کۆتاییدا، ل>م ت>م>دەب2ت؟ من ب2تا

س>رف کردن>، ھ>رگیز شت2کی باشی بۆ ھیچ ک>س2ک ن>کردووە، م>گ>ر ئ>وەی ک> تووڕەیی>کی تووڕەیی وزە 

ل> زنجیرەی>کی دیک>دا باسی دەک>ین. ف2ری ئ>وە بووم  >ب2ت، ک> ئ>م>ش باب>ت2کی دیک>ی> کدادپ>روەران> 

ا بۆم دەرک>وت ک> زۆرم پ2ویست> تاوەک> ئارام ببم>وە. ل> کۆتایید یکات2ک ب> ت>واوی تووڕەدەبم ئ>وا کات2ک

بھ2نم ل>وەی ک> ھ>موو وزەک>م ل> روزەی جq>وگیرکردنی تووڕەیی ب>کا ھ>ندCکباشترە ھ>ر ل> س>رەتادا 

ئ>گ>ر ل>گ>ڵ  ،. ئ>م>ش ئامۆژگاریی>کی باش>متووڕەییدا پ>رەپ2بدەم، ھ>مووشی ل> ئارام بوون>وەدا ب>کاربھ2ن

ک>س2ک ن>گونجای ئ>وا ک>س>ک> ب> خودا بسپ2رە. داوا ل> خودا بک> ک> ئاشکرای بکات کام>تان ڕاستن و 

 ا ئامادەیی ئ>وەت ھ>ب2ت ک> ڕوب>ڕوی ڕاستی ببیت>وە. وکام>تان ھ>n>ن، ئ>گ>ر گوتی ک> تۆ ھ>n>یت ئ>

وک ک> ل> ڕاستیدا ھیچ شتی بچو س>ربۆ چ>ندین ساڵ وزەم ل> چ>ل>حانf ل>گ>ل دەیڤدا ب>س>ربرد ل>

یان دروست ن>دەکرد، جگ> ل>وەی ک> دەمویست ڕاست ب2ت، ب>iم خۆش>ویستی داوای مافی جیاوازیی>ک
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بۆ وCران بک>ین.  ی). ڕاستبوون ئ>وەندە نای>ن2ت ک> خۆمان٥: ١٣تایب>تی خۆی ناکات (ی>ک>م کۆرنسۆس 

کات2ک ل>گ>ڵ دەیڤدا دەم>قا2nم دەکرد بۆ ئ>وەی قایلی کات ب>ڕاستی وزەی>کی ب>ھ>n> ب>کارھ2نراوە. ت>نان>ت 

نک> ب>و ڕەفتارەم ی>زدانم ب2ھیوا کردبوو. وا ھ>ر براوە ن>بووم چبک>م ک> ب2qت: "تۆ ڕاستیت." ل>گ>ڵ ئ>وەشد

ببووم ب> نموون>ی>کی الواز بۆ ھ>موو ئ>وان>ی ک> ل> دەورەب>ری منن. ئاشتی وزەمان دەداتf، ب>iم تووڕەیی 

 ک>وین.ب ی>زدان ن دەکات. با ل>گ>ڵ خۆمان و خ>nکی دیک>دا دوای ئاشتیالوازما

كانی بپارCزCت و ل2وه خراپه وCت ژیانی خۆشبووCت و ڕۆژگاری خۆش ببین2ت، با زمانی لهی بیهوهئه چونكه"
(ی>ک>م  ."بكاتڕCت و كۆششی بۆ دوای ئاشتیدا بگهبكات، با به البدات و چاكه خراپه با له فq2بازی. له

 ). ١١، ١٠: ٣پ>ترۆس 

ک> ت>نیا  ھیوادارم کات2ک بۆ خوCندن>وەی ئ>م ئای>ت>ی س>رەوە ت>رخان بک>یت. ل> کۆتاییدا وای ل2کردم ببینم

بۆ ئاشتی نوCژ ن>ک>م، ب>nکو دەب2ت داوای بک>م و شوCنی بک>وم و ب> دڵ ب> گیان ب>دوای>وە بم. بۆ ئ>وەی ل> 

مادەییم ئ>وەم ھ>بووای> ک> ل>گ>ڵ خ>nکی دیک>دا خۆم بگونج2نم. ھ>روەھا دەبوای> ئاشتیدا بم دەبووای> ئا

ئامادەیی خۆ ب>ک>م زانینم ھ>بوای>، ھ>روەک چۆن ل>گ>ڵ پوورم کردم و داوای ل2بووردم ل2کرد، ئ>گ>ر ل> ناخی 

  دn>وە ئاشتیم بویستبای>. 

ن>بینینت ئ>وا ھ>رگیز ئ>وەت ن>دەکرد ک> ئاشتی بۆ تۆ چ>ند دەھ2ن2ت؟ ئ>گ>ر ب> شت2کی زۆر گرانب>ھای 

پ2ویست بوو بیک>یت بۆ ئ>وەی ل> ئاشتیدا بیت. جq>وگیرکردنی تووڕەیی و ف2ربوونی ب>دڵ فراوانیی>وە و ب> 

ی قوربانیدانکردنی ح>ز و ە> ئامادب>دەستھ2نانی ئاشتی، ب>iم ھ>میش خ2رایی ل2خۆشبوون ب>ش2کن ل>

اشتی ڕۆژان> ک> ئارەزووی ل>س>ر ح>ق بوون، ئ>م> ب>ش2ک> ل> چ2ژوەرگرتنی ئارەزووەکانت ھ>بیت، ب>تایب>تی ئ

ی>زدان ل> م>سیحدا دابینی کردووە. بۆم درک>وت ک> ی>زدان زۆر ل> بیانوو ھ2نان>وەی خۆم باشتر ب>رگریم 

 ل2دەکات. ل2گ>ڕی با ی>زدان ب2ت ل> ژیانتدا، ئ>و کات> تۆش زیاتر چ2ژ ل> ئاشتی وەردەگریت. 

ناکات ھ>ستی تووڕەیی ب>ڕCوەت ببات. ھ>میش> ل> دەورەب>رتدا دەب2ت و ب>دوای ھ>ل2کدا دەگ>ڕCت پ2ویست 

بۆ دەرخستنی الی>ن> ناشرین>ک>ی، ب>iم ل> ڕCگ>ی ڕاب>رای>تی ڕۆحی پیرۆز و نوCژ و جq>وگیرکردن ناب2ت 

وەڕاستی دوژمن>کانماندا خۆمانی بدەین> دەست. ف>رمایشتی ی>زدان دە2nت ک> توانام دەداتf بۆ ئ>وەی ل> نا
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ف>رمانNەوای>تی بک>ین. ئ>وەندەی ک> بۆم دەرک>وتووە تووڕەیی بریتیی> ل> دوژمن2ک ل> ژیانمدا بNەتم 

 کردوەت>وە خۆم رادەستی بک>م. 

چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆتدا بک> .... ل> تووڕەیی>ک گ>ڕێ با بNوات. پاnی پ2وە بنf بۆ ئ>وەی بNوات و چ2ژ ل> 

 ئاشتی ی>زدان وەربگرە. 
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 س2ی>مب>شی 

 ڕەگ و ڕیش>کانی تووڕەیی

ک خ>nک ھ>ن ک> دەربارەی ھیچ شت2 ھ>ندCکشت تووڕە دەبین، ب>iم ل> الی>کی دیک>وە  ھ>ندCکئ2م> ب> 

جار نازانین ڕەگ و ڕیش>ی تووڕەییمان ل> کوێ س>رچاوە  ھ>ندCکب> تایب>ت تووڕە بین، ئ>وان ت>نیا تووڕەن. 

ک2ش>م ک>س پ2ی گوتووم: "ھ>ست ب> تووڕەیی>کی زۆر دەک>م، ب>iم نازانم بۆ .... نازانی  ندەگرCت. چ>ندی

وون زۆر ڕوب>ڕوبون>وەی ڕاستی زۆرب>ی کات ب>داواداچ ھ>ندCکوCن2کدای>، نوCژ و چیی>؟" ڕەگی تووڕيییان ل> ش

اند دەدات ک> ب>ڕاستی ووە ک> ی>زدان زۆرب>ی کات ئ>وەم نیشڕەگی تووڕيیی>ک>یان دەردەخات. بۆم دەرک>وت

Cت ک2ش>ک>م چیی>، ئ>گ>ر من داوای ل2بک>م. ئ>وەی ک> نیشانم دەدات ھ>میش> ئ>وە نیی> ک> من دەم>و

ریبخات ک> ک2ش>ک> منم، ب>iم ی>زدان ح>زدەکات ئ2م> ل> ناخی خۆماندا ی ئ>گ>ر دەگوCبیستی بم، ب> تایب>ت

 ڕوب>روی ڕاستی ببین>وە و ل2یگ>ڕین ئازادمان بکات.

تاوەکو بووم ب> ژن2کی میان ساڵ ب>ردەوام ھ>ر ک2ش>ی تووڕە بوونم ھ>بوو. ھ>ر کات2ک شت>کان ب> ویستی 

وکمم دەکرد ک> ب> ھ>مان ش2وە ھ>nسوک>وتی من ن>ڕۆشتبا ئ>وا میزاجم گNی دەگرت، چونک> س>یری با

ن. تووڕەیی ھ>nسوک>وت2کی ئ>زموونیی>، تاوەکو ب> ڕادەی>کی زۆر کرد. خ>nکی تووڕە ل> خ2زانی تووڕەوە دCدە

ب>رھ>nستی ن>کرCت ھ>ر دەم2ن2ت>وە. بۆ نموون> ئامارەکان پ2مان دە2nن ئ>و پیاوان>ی ک> ش>ڕ ل>گ>ڵ ژن>کانیان 

ک> باوکیان ب>ھ>مان ش2وە ھ>nسوک>تیان ل>گ>ڵ دایکیان کردووە. ل>گ>ڵ ئ>وەی ک>  دەک>ن شای>تی دەدەن

ڕقیان ل>وە بووە ک> دایکیان ب> خراپی ھ>nسوک>وتی ل>گ>ڵ دەکرا، زۆرب>ری جارە ئ>وانیش ب>ھ>مان ش2وە 

 ب>رگ>ی ئ>و ملمالن2ی>یان گرتووە. 

کی ل>کاتی س>رخۆشبوونیدا. ئ>و پیاوC >یاتیب>تیزۆرب>ی کات باوکم توندوتیژی ب>رانب>ر دایکم ب>کاردەھ2نا ب

تووڕە بوو، ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> ھ>رگیز ب> ت>واوی ن>گ>یشتین> بنج و بناوانی ئ>وەی ک> بۆچی ئ>وەندە تووڕەی>، 

2ت و تووڕيیی>ک>ی ب>iم ت2گ>یشتین ک> باوکی ب> ھ>مان ش2وە ک>س2کی تووڕە بووە، ن>یدەتوانی دnخۆش ب

س>راگرتن ب>کاردەھ2نا. کت2بی پیرۆز ف2رمان دەکات ک> گوناھ>کان و ئ>و وەکو ش2وازCکی دەستب>

و  ھ>nسوک>وتان>ی ل>گ>nیانن ئ>وە دوای دەگوازرCت>وە، م>گ>ر ئ>وەی ک>س2ک ف2رب2ت ی>زدانی خۆشبووCت

 ).١٠ -٨: ٥ت (ڕاسپاردەکان اکیاساکانی ل> ژیانیدا پ>یNەو ب
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دەوام توندوتیژی و تووڕەییم بینینوە، ی>زدان دەی>وCت ھ>مان شت ب>درCژایی ژیانم ل> خ2زان> جیابووەک>مدا ب>ر

کات ت>رخان بک> بۆ بیرکردن>وە ل>و  ھ>ندCکبکات ک> ک2ش>ی ل>گ>ڵ تووڕەییدا ھ>ی>.  بۆ ھ>رک>س2ک

ل>گ>ڵ  ۆن ھ>nسوک>وتیانژینگ>ک>ی چۆن بوو؟ ل>کاتی ملمالن2دا گ>ورەکان چ خ2زان>ی ک> ت2یدا گ>ورە بوویت.

ی ک>م ل> >وت ک> تۆ ی>ک2ک بیت ل> ب>رەک>ت پ2دراوەکان ک> ژمارەی>کد؟ ئ>گ>ر واڕCکی>کتری دەکر

ورە دەبن، پ2ویست> سوپاسی ی>زدان بک>یت، چونک> ئ>وە بووە ھۆی ئ>وەی ل> ژیانتدا ژینگ>ی>کی خوداییدا گ>

> ڕCگ>ی ن>بوون، دەتوانن لسودم>ند بیت. ل>گ>ڵ ئ>وەشدا ئ>وان>ی ک> ل>گ>ڵ ئ2م>ن و نمون>ی>کی باش 

  یستی ی>زدانه و ڕاستی وش>ک>ی چاک ببین>وە. خۆش>و

 چۆن ڕوب>ڕوبوون>وەی خواداییان> پ>یNە بک>ین

ەوە. دایکم ترسنۆک بوو، ھ>ر ووبن>ک ت>نیا باوکم توندوتیژ بوو، ب>nکو دایکیشم ھ>رگیز ب>رەنگاری ندە

ی ل> خۆی ن>دەکرد، ب>nکو رھ>ر ب>رگل>ب>رئ>وە ل> ژCر دەس>iتی ش>ڕەنگ2زان>ی م2ردەک>یدا دەل>رزی. ن>ک 

ب>رگری ل> منیش ن>دەکرد. ف2ربووم ک> ڕقم ل>و الوازیی> ب2ت>وە ک> ل>ودا بینیبووم. ھ>ر زوو ل> ژیانمدا بNیارمدا 

بووم، ک> الواز ن>بم، بۆ ئ>وەی ھیچ ک>س2ک ب> خراپی ھ>nسوک>وتم ل>گ>ڵ ن>کات. ل> ھ>وnی خۆپاراستنمدا 

موابوو ئ>گ>ر ھ>موو شت2ک و ھ>موو ک>س2کم خست> ژCر ڕک2فم>وە ئ>وا ئازار . پ2بووم> ک>س2کی خۆس>پ2ن>ر

اییدا و ن>بوو. چونک> ل> خوداوە ن>بوو. ھاوس>رەک>م ل> کۆتتنادرCم. ب>iم ب>دnنیایی>وە ئ>م ھ>nسوک>وت>م س>رک>و

ی خایاند، یارم>تی گۆڕینی >ی ل> پ>یوەندیی>ک>ماندا ب>کارھ2نا، ھ>رچ>ندە کات2کی زۆرب>رەنگاربوون>وەی خوداییان

 دام. 

ھ>رچ>ندە ک> بانگکراوی بۆ ئاشتی، پ2ویست> داوای بک>ین و شوCنی بک>وین. ترسان ل> ڕوب>ڕوبون>وەی ئ>و 

2ربوون > چارەس>ری ک2ش>ک>. ل> کۆتاییدا فک>سان>ی ک> ب> خراپی ھ>nسوک>وتمان ل>گ>ڵ دەک>ن بریتی نیی> ل

ستی ھ>میش> باشتری ڕCگ>ن. من دەیڤ چوار منداnی پ2گ>یشتوومان ھ>ی> ک> ل> خان>وادەک>ماندا کراوەیی و ڕا

گوترCت شت دە ھ>ندCکو ھ>موومان پ2ک>وە کات2کی زۆر ب>س>ر دەب>ین. کاتی وا ھ>ی> ک> تووڕە دەبین و 

2م> تا ماوەی>کی زۆر ب> تووڕەیا >وە. ب>iم دnخۆش دەبم ک> دە2nم ھیچ کام ل> ئک> دەب2ت> ھۆی ئاژاوە نان

ت ئ>وا ھ>وڵ دەدەین ن>گونجان>ک> ن>ت ئ>گ>ر ن>گونجان ھ>ب22نین>وە. ڕوب>ڕوی ک2ش>کان دەبین>وە ت>نانام

خان دەک>ین ل> خ2زان>کامانی ب> دوور بگرین. کانی ملمالنf دەزانین و خۆمان ت>رج2نین. ئ2م> م>ترسیی>بگون
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ن2کی تووڕەدا گ>ورە بووم، ھ>ر ل> یشاندانی ئ>وەی ک> ل>گ>ڵ ئ>وەی من ل> خ2زائ>م>م ل>گ>nدا باسکردن بۆ ن

بن>ڕەت>وە ئ>م تووڕەیی> ھات> ناو خودی خ2زان>ک>م>وە، ئ>و نموون> پN ل> گوناھ> ب> ب>زەیی و ب>رک>تی ی>زدان، ل> 

 ڕCگ>ی گوNCای>nیکردنی وش>کانی>وە ڕوخ2نرا. 

جامی بدەین، چاوەڕێ بک>ین ات کات2ک ی>زدان داوادەکات ئ>نپ2دەگ ڕوب>ڕوبون>وەی خواداییان> ب> ڕوب>ڕوبوون>وە

تا ئ>و کات>ی پ2مان دە2nت ئ>نجامی بدەین. ب>رەنگاربوون>وەی ل>ڕادەب>دەر مرۆڤی تووڕي تووڕيتر دەکات. 

ی. وگۆی>کی سادە و ڕوون ئ>نجامی بدەک2ش>ک>ت ب> ڕCگ>ی>کی جوان و ھ2منان> باس بک>، ھ>وnبدە ب> گفت

ب>رەنگاربوون>وەی تووڕەی ب> تووڕەیی ھ>رگیز ب>ک>nک نای>ت، ھ>ر بۆی> گرنگ> ک> ل> کاتی ب>رنگاربوون>وەدا ب> 

 ھ2منی بم2نیت>وە. 

 )١٥: ٢٥ پ>ندەکانی سل2مان( ".شك2ن2ترمیش ئ2سك دهكرCت، زمانی نهوا قاییل دهرمانNهوتن فهسرهنه به"

وە ھ>nسوک>وت>کانیان چ ھ>ست2کت بۆ دروست دەک>ن، ڕCبدە بزانن ک> ب>و ک>سان> بfq ک> ڕوب>ڕوی دەبیت>

شایانی قبوnکردن نیی>. ھ>وnبدە تۆنی دەنگت ب> ن>رمی بھq2یت>وە، ب>iم ب> ج2گیری. دووپاتی بک>وە ک> تۆ 

ئ>و ک>س>ت خۆشدەوCت و دەت>وCت پ>یوەندی>کی ت>ندروست ل> ن2وانتاندا ھ>ب2ت، ب>iم ب> ھیچ جۆرCک 

و ھ>nسوک>وتی نات>ندروست قبوڵ ناک>یت. الت س>یر ن>ب2ت ئ>گ>ر ئ>و ک>س> ل>س>رەتادا ئ>وە قبوڵ بCN2زی 

. رست>کان بچن> ناو بیروبۆچونماندان>کات ک> تۆ دەی2qیت. ب> ش2وەی>کی گشتی کاتمان پ2ویست> بۆ ئ>وەی 

ک> تۆ ھۆکاری پ2ت س>یر ن>ب2ت ئ>گ>ر ک>س>ک> تووڕە ب2ت و دەست بکات ب> تۆم>تبارکردنی ئ>وەی 

ک2ش>ک>یت. ب> توندی ل>س>ر بNیارەک>ت ب>ردەوامب>، زۆر نوCژ بک> و کات ب> خودا بدە بۆ ئ>وەی ئیش>ک>ی 

کات. ب2گومان ک>س>ک> دواتر دCت>وە بۆ الت و پ2ت دە2nت ک> داوای ل2بووردنی ھ>ی> و بۆیان دەرک>وتووە ک> 

 تۆ ڕاست دەک>یت. 

2ت ڕCزم بگرCت تاوەکو ئامادە م ک> منی خۆشدەوCت، ب>iم ناتوانکات2ک دەیڤ ب>رھ>nستی کردم پ2ی گوت

ڕوب>ڕوی ھ>nسوک>وت> ناخودایی>ک>م ببم>وە و ڕCگ> ب> خودا بدەم بمگۆڕCت. پ2ی گوتم ک> ھ>nسوک>ت و  ن>بم

وش>کانم چ ھ>ست2کی بۆ درووستکردووە، ڕCگ>ی دا بزانم ک> بریداریی>کی زۆری ھ>ست>کان ھۆکارەک>ی منم 

کات> بۆ ساڕCژبوون. ھ>رگیز ب> خراپی ھ>nسوک>وتی ل>گ>ڵ ن>کردم، ل>ڕCگ>ی ب2دەنگیی>وە ل>  >ی بو پ2ویست

ژیانی خۆی منی دەرن>کرد، ب>iم ج2گیر و خاوەن بNیار بوو. ل> س>رەتادا ل> دژی وەستام>وە و ب>رگریم کرد، 
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م قبوnکرد و ب> ئاراست> گۆڕان ھاوکار ھ>وnمدا ھ>موو ھ>n>کانی پ2ب2qم، ب>iم ل> کۆتاییدا ب>رپرسیاری>تی>ک>ی خۆ

گ بوو، ب> درCژایی پNۆس>ک> نیشانیندا زۆر گرن >و ھ2منی و ج2گیربوون>ی ک> دەیڤڕۆحی پیرۆز. ئبووم ل>گ>ڵ 

 کیش گرنگ> ک> بارودۆح>ک>ی ب> چ>شن2ک> پ2ویستی ب>وەی> ب>رھ>nستی بکرCت. ل>و باوەڕەدام بۆ ھ>ر ک>س2

 ب>کارھ2نان و خراپ ب>کارھ2نان

کات2ک باوك2ک دەستدرCژی ب>دکاری (ئازادران) وات> خراپ ب>کارھ2نان یان ب>ش2وازCکی ن>شیاو ب>کارھ2نان. 

دەکات> س>ر منداn>ک>ی، ئ>و باوک> منداn>ک>ی ب>ش2وەی>کی ھ>n> ب>کاردەھ2ن2ت. کات2ک دایک2ک ھیچ وش>ی 

خۆش>ویستی و میھرەبانی بۆ منداnک>انی نیی>، ئ>و دایک> ب>دکار بووە، چونک> ھ>nسوک>وت>ک>ی ن>شیاوە. کات2ک 

ا بCN2زی پ2دەکات، ئ>و پیاوە ب>دکارە. کات2ک ھ>ر ک>س2ک پیاوCک دەست ل> ژن>ک>ی ب>رز دەکات>وە ئ>و

ھ>وnدەدات ک>س2ک دیک> بخات> ژCر ڕک2فی خۆی>وە، ئ>وە ب>دکاریی>. ی>زدان وا دروستی کردووین ک> 

پ2ویستمان ب> خۆش>ویستی و قبوnکردن و ئارازدیی>. ئ>م پ2ویستییان> ب>ش2کن ل> دی ئ2ن ئ>ی>ک>مان، ھ>رگیز 

 اشی ئیش ناک>ین. ب>بf ئ>وان> ب> ب

. پ2دەچ2ت کات2ک ل> رۆژگاری ئ>مNۆی کۆم>nگ>ک>ماندا بیر ل> ب>دکاری دەک>م>وە ت>نان>ت تووشی شۆک دەبم

دا بژین ک> زۆرب>ی خ>nک>ک>ی وەکو بۆمبی ت>وقیت کراون، ھ>ر ئان و سات2ک ئ2م> ل> جیھان2کی تووڕ

ک>یان شانب>شانی ئ>وە گ>ش>ی کردووە. ئامادەی ت>قین>وەن. خ>nک خۆپ>رست و خۆویست بوون، تووڕەیی>

ئ>وەندین ک> ت2بگ>م ی>زدان تاک> وەiمی ئ>و ک2شان>ی> ک> ئ>مNۆ ڕوب>ڕومان دەبن>وە. ئ2م> ناتوانین جq>وی ئ>و 

، ب>iم دەتوانین بNیاری ئ>وە بدەین ک> شوCن ڕCگاکانی ن>ک>وین. پ2ویست> شت> بگرین ک> جیھان دەیکات

>زدان و رCگاکانیدا ب2ت، کات2ک وامان کرد، ژیانمان دەکرCت بب2ت> ڕووناکیی>ک ک> بNیارەکانمان ل> خزم>تی ی

زدان یه خراپه وهالتانهر بهگهiم ئهبه"ی دیک>. با ڕایبگ>ی>نین و ب2qین: نمون>ی>کی درەوشاوە ب2ت بۆ خ>nک

ری وبهباوباپیرانتان له بن كه ندانهخوداوهو ر ئهگهرستن، ئهپهnبژCرن كf دهمNۆ بۆ خۆتان ھهوا ئهرستن، ئهبپه

ج2ن. یاندا نیشتهكهناو خاكهله ی ئ2وهوانهكان ئهمورییهكانی ئهندهرستن یان خوداوهیانپهڕووباری فورات ده

 ).١٥: ٢٤ ی>شوع( ."رستینپهزدان دهم یهكهماnهiم من و بنهبه

>تی ل>گ>ڵ ئایا تۆ ل>و ک>س> تووڕان>یت ک> ب> خراپی ھ>nسوک ھ>موو جۆرCکی ب>دکاری خ>nک تووڕەدەکات.

: ٢٠نا بریتی ب2ت ل> س>رەتای>ک بۆ چاک بوون>وەی ئ2وە. عیسا ل> (یۆح> کردووی؟ ل>وان>ی> ل2خۆشبوونی ئ>وان



! 26!

دەب2ت، ب>iم کات2ک ل>و ک>س> )دا ب> قوتابیی>کانی دە2nت ک> ئ>وەی ل> گوناھی خۆشب2ت ل2ی خۆش٢٣

یان بک>ین>وە. زۆرCک ل> خ>nک ەروناھ>کان ل> ئ>ستۆ بگرین و دووبائازاری داوین پ2دەچ2ت گ>بین ک> خۆشن

ک> ب>دکارییان ب>رانب>ر کراوە، دواتر خۆیان دەبن ب> ب>دکار. ل>س>رەتادا تووڕەن و ناتوانن بگۆڕدرCن، تا ئ>و 

>کترمان یا ب2ت ک> ئازاری یتان دەی>وێ دnنک> ئازاریان داون. ش>ی نبکات>ی ب> ت>واوی ل>و ک>سان> خۆشن>

 چونكه ،بهست مهزوو په وهناخه له")ت ل>بیر ب2ت: ٩: ٧داوە تاوەکو ل> تورڕەییدا بژین. ب>iم (ژیرم>ندی 

مژەین ئ>گ>ر ئ>و تووڕەیی>ی ک> ب> ھۆی ئازاردانی ک>س2ک>وە " گ>.كاندا ج2گیرهناو سنگی گ2لهیی لهتووڕه

 ھ>ستی پ2دەک>ین ل> خۆمانیدا بھq2ین>وە. چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆتدا بک> و ل2خۆشب>. 

دا داپیری (بیö پq2ک) ک> ناوی (ڕووس)ە، ل>الی>ن چوار کچی گ>نج>وە کوژرا. ڕووس ژن> ١٩٨٥ل> ساnی 

پیرۆزی ل> ماn>ک>ی خۆیدا دەگوت>وە. ئ2وارەی>کیان دەرگا بۆ م>سیحیی>کی زۆر باش بوو، وان>ی کت2بی 

گروپ2ک دەکات>وە ب>ھیوای ئ>وەی وش>ی ی>زدانیان ف2ربکات، ب>iم ل>ج2گ>ی ئ>وە کچ>کان دCن> ژوورەوە و 

 زۆر دڕندانی دەیکوژن. 

 دا، بیö داپیری ک>وت>وە بیر.١٩٨٦ش>وCکیان ل> مانگی تشرینی دووەمی 

*** 

کردن>وە دا دە2nت، بیرم ل> ژیان و مردنی ن>نکم دەکردەوە، دەستم کرد ب> بیر١٩٨٦/ ١١/ ٢بیö پq2ک ل> 

م م>سیحی>کی زۆر ب>ھ2ز بوو، من ل> خ2زان2کی م>سیحیدا پ>روەردە بووم. ب>بیرم> دەربارەی باوەڕەک>ی. ن>نک

>و ک>سان> لک> چۆن عیسا گوتی ئ>گ>ر دەمان>وCت باوکمان ل> ئاسمان ل2مان خۆش ب2ت پ2ویست> ئ2م> 

خۆشبین ک> خراپ>مان ل>گ>ڵ دەک>ن. دەمزانی ک> عیسا دە2nت دەب2ت ل2خۆشبوون بب2ت ب> خوو (عادەت)، 

بب2ت ب> ش2وازی ژیان. ل2جۆشب>، ل2خۆشب>، ل2خۆشب>. ب>ردەوام ب> ل> ل2خۆشبوون. بیرم کردەوە ک> دەب2ت 

و)خۆشبم ک> ھۆکاری مردنی ن>نکم بوو. ساnی بوو و س>رۆکی گروپ>ک> بو ١٥ھ>وnبدەم ل> (پاوi کوپ>ر، ک> 

 پ2م وابوو ک> ل>وان>ی>ک ڕۆژCک ب2ت ل2ی خۆشبم چونک> ئ>وە کارە دروست>ک>ی>. 

دەگ>یشتم> ئ>و بNوای>ی ک> ن>نکم ب> بNیاری مردنی پاوi تووشی  تر بیرم ل> ن>نکم دەکردەوە زیاترھ>تا زیا

ک ل> ئ>ندامانی خ2زان>ک>م ھ>مان خۆش>ویستی و شۆک دەبوو، ھ>روەھا ھ>ستم کرد ک> ن>نکم دەی>وCت ی>ک2
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بانی نیشانبدا ک> ئ>و نیشانی دابوو. ھ>ستم دەکرد ئ>وە ئ>رکی س>رشانی من>. ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> دەمزانی میھرە

ل2خۆشبوون شت> دروست>ک>ی>، پ2دەچوو ن>دەکرا خۆش>ویست و میھرەبانی باسیان ل2وە بکرCت چونک> ن>نکم 

ب>iم بNاوای ت>واوم ھ>بوو ک> ئ>م> ئ>و شت>ی> ک> ن>نکم داوای دەکات، ھیچ ڕCگ>ی>کی  زۆر دڕندان> کوژرابوو.

دیک> نیی> بۆ ج2ب>ج2کردنی ئ>وەی ک> ن>نکم داوای دەکات. بۆ پاوi پاڕام>وە بۆ ئ>وەی خۆش>ویستی و 

 میھرەبانی بداتf، بۆ پاوi و خ2زان>ک>ی بۆ ئ>وەی من ل> ج2گ>ی ن>نکم ل2یان خۆشبم. 

ت>نیا نوCژCکی کورت بوو، ب>iم دەستب>جf دەستمکرد ب> بیرکرندەوە دەربارەی ئ>وەی چۆن دەتوانم ئ>وە 

نام>ی>ک بۆ پاوi بنووسمو پ2ی ب2qم ک> ن>نک چ جۆرە ک>س2ک بوو، بۆچی ن>نکم ڕCیدا ی>کس>ر بچ2ت> 

 ژوورەوە. دەمویست باوەڕی ن>نکم ل>گ>ڵ ئ>ودا باسبک>م. 

بۆ خۆش>ویستی و میھرانیم کرد وەiم درای>وە چونک> دەمویست ل> پاوi  بۆم دەرک>وت ئ>و نوCژەی ک>

خۆشبم. ل>ناکاودا بۆم دەرک>وت ک> کوشتن>وەی پاوi شت2کی ھ>n>ی>. ئ>و ش>وە ب>ھ2زترین وان>ی ژیانم 

ف2ربووم. ئ>وە پ>یوەندی ب> ھ2زی چاکبوون>وەی ل2خۆشبوون>وە ھ>مبوو. کات2ک میھرەبانی ھات> ن2و دnم 

ناوازەی ب>دوای خۆی>وە ھ2نا. شبوون ھات> کای>وە. کات2ک ل2خۆشبوون ھات> کای>وە چاکبوون>وەی>کی ل2خۆ

وە و ھ>میش> جۆنیی>تی مردن>ک>یم دوای ساڵ و نیوCک ل> مردنی ن>نکم، ل>و ماوەی>دا بیرم ل> ن>نکم دەکرە

ەھات> پ2شچاو. زۆر ناخۆش بوو، کات2ک بیرم ل> ترسناکی مردنی ب>ئازاری ن>نکم دەکردەوە. ب>iم دەمزانی د

کات2ک ک> میھرەبانی ھات> ن2و دnم و ئ>و ل2خۆشبوون>ی ب>دوای خۆیدا ھ2نا، ل>و کات> ب>والوە ک> بیرم ل> 

م ل> ش2وازی ژیانی و چۆنیی>تی ن>نکم دەکردەوە چیتر بیرم ل> چۆنیی>تی مردنی ن>دەکردەوە ب>nکو بیر

 ب>رگ>گرتنی و باوەڕی دەکردەوە، ھ>روەھا بیرم ل>وە دەکردەوە ک> چ>ندە ک>س2کی جوان و باش بووە. 

ھیچ یت، ب>و مانای>ش نای>ت ک> نابیت ل2خۆشبوون واتای ئ>وە نیی> ک> چاوپۆشی ل> کارەک>ی کوپ>ر بک>

مانای ئ>وە نیی> ک> ل2خۆشبیت و ل>بیری بک>یت. ھ>رگیز  س>رەنجام2ک بۆ کردەوەک>ی ن>ب2ت. ب> دnنیایی>وە

پاوiدا ئ>وە ل>بیر ناک>م ک> ن>نکم چی ب>س>رھات، ب>iم دەتوانم ڕCگ> ب> ھ>موو ئارەزووەکانم بدەم ل>گ>ڵ 

 ی بۆ دەخوازم. بNۆن. ھیوای ژیان2کی باش

*** 
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دەدات ک> ئ2م> دەتوانین ل>س>ر چیرۆکی ڕاست>قین>ی وەکو ئ>وەی س>رەوە زۆر ئیلھام ب>خشن، نیشانمان 

ھ>موو شت2ک و ل> ھ>موو ک>س2ک خۆشبین، ئ>گ>ر ل>س>رووی ئ>وەوە بیر بک>ین>وە ک> ب> س>رمانیان ھ2ناوە، 

ھ>روەھا دەب2ت> شت2کی باش بۆ ھ>موو ک>س2ک. ی>زدان ف2ری کردم ک> ت>نیا بیر ل>و ئیھان>ک>ران> ن>ک>م>وە ک> 

زتر س>یری ئ>وە بک>م ک> چییان ب>س>ر خۆیاندا ھ2ناوە، ئامادەبم ل2یان چییان ب>س>رھ2نام، ب>nکو زۆر ب>ھ2

 خۆشبم و نوCژیان بۆ بک>م.

 تووڕەیی ل> ت>واوەتیدا ڕیش>ی داکوتاوە

ئ>گ>ر ئ2م> پ2شبینی خ>یاnی دەربارەی خۆمان و خ>nکی دیک> بک>ین، ئ>وا ئ>و پیشبینیان> دەبن> ڕیش>ی 

ا ئ>و کات>ی شت>کان ت>واو دەبن. باش ھ>رگیز ناب2ت ھ>ت س2ک> ک> ڕازیتووڕەیی ل> ژیانماندا. ک>سی ت>واو ک>

ب>پ2ی پ2ویست باش نیی>، ت>نان>ت نایابیش ب>پ2ی پ2ویست باش نیی> .... ھ>موو شت2ک دەب2ت ت>واو 

(ب2خ>وش) ب2ت. تاوەکو ک>سی ت>واو ڕCگ> ب> خودا ن>دات ھاوس>نگی بۆ ژیانی بگ>ڕCن2ت>وە ب>رەو ت>واوەتی 

زۆرب>ی کات دەب2ت> س>رچاوەی فشار و ناڕەح>تی. ن> ژیان و ن> ئ>و خ>nک>ش ک> ت2یدا دەژین ک>سی ڕۆیشتن 

ت>واو نین، س>رەڕای ئ>وەش ی>زدان توانای ئ>وەی پ2داوی ک> ب> میزاج2کی ت>واو ب>رگ>ی ھ>موو شت2ک 

 بگرین، ب>م>رج2ک ئامادەی ب>رگ>گرتنمان ت2داب2ت. 

 *** 

دایکی (لیسا) زۆری ل>گ>ڵ کچ>ک>ی دەگوت، ھ>میش> دەیویست ھ>موو ئ>و شتان>ی ک> لیسا دەیکرد ت>واو و 

ب2ک2ش> ب2ت. ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> لیسا ل> مۆسیقادا ب>ھرەی ن>بوو، ب>iم دایکی سووربوو ل>س>ر ئ>وەی ک> 

>س>ر بکات. دەتوانین ب2qین ک> دەب2ت ف2ری ژەنینی پیانۆ بیت. زۆری ل2دەکرد ک> چ>ندین کاتژم2ر ڕاھ2نانی ل

بۆن>ی زۆر  ھ>ندCکھ>رگیز بۆ ھیچ شت2ک ل>الی>ن دایکی>وە دەستخۆشی ل2ن>کراوە، ت>نان>ت ئ>گ>ر ل> 

> ھ2شتا زۆر شت ھ>ن ک> دەگم>ن دەستخۆشی ل2کردب2ت ئ>وا ل> ھ>مان کاتدا ب> بیریشی ھ2ناوەت>وە ک

ی>کی ڕەگ داکوتراوی ب>رنب>ر خۆی ھ>بوو. ھ>ر ل>ب>ر ل> ئ>نجامدا لیسا تووڕيیان ل>س>ر بکات. دەب2ت ئیشی

اسایی> و بۆی س>خت> چ2ژ ل> زۆر ئ ئ>وە زۆرب>ی شت>کان ک> ئ>نجامی دەدا ب> شکست دەیبینی. لیسا ھ>روەھا

پ>یوەندیی>کانی ل>گ>ڵ ھاوس>رەک>ی و دوو منداn>ک>ی وەربگرCت. تووشی برینی گ>دە و ئازاری ڕیخۆn> بوو. 
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ن>رCنی کاریگ>ری ل>س>ر ھ>ر دوو ن>خۆشی>ک> دەب2ت، لیسا ب>ردەوام ل>ژCر کاریگ>ری فشاردا فشار ب>ش2وەی>کی 

 ژیاوە.

ب>رەوپ2ش چوونی ب>خۆی>وە بینی>وە، ب>iم  ھ>ندCکلیسا ب>م نزیکان> ل>گ>ڵ ڕاوCژکارCکی م>سیح ئیش دەکات، 

ان ھ>موو ڕۆژCک ب>ردەوام>. زۆرب>ی کات ل> کۆتایی ھ>موو ڕۆژCکدا شت2کی شیئ>وە ج>نگ2کی ڕۆژان>ی>. ئی

نات>واو ڕوودەدات، ک> لیسا دەب2ت ب>ئاگاوە بNیار بدات ک> ن>ھ2q2ت ئ>و شت> بب2ت> ھۆی تووڕەبوونی. دەی>وCت 

م2شکی ل> دەستی زوnم و ست>می ت>واوبوون (ب2خ>وش بوون) ڕزگاری ب2ت، ب>iم ماوەی>کی پ2ویست> تاوەکو 

ل>م بوارەدا نوێ دەب2ت>وە. لیسا دەب2ت ف2رب2ت ک> ب>پ2ی وش>کانی ی>زدان ھ>nسوک>وت بکات، باوەڕی ب>وە 

ھ>ب2ت ک> دەی2qت، ن>وەکو ل>س>ر یادەوەری پ2شبینی> قورس>کانی دایکی سۆزدارییان> کاردان>وە بۆ ئ>و 

 بارودۆخان> ھ>ب2ت. 

اسای ب> ت>واوای ج2ب>جf کرد و ج2ب>ج2ی دەکات، ئ>و ل> عیسا تاک> ک>س2ک> ک> ھ>موو داواکاریی>کانی ی

گ>ی ئ2م> ئ>و کارەی کرد بۆ ئ>وەی بتوانین ئازاد بین. ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> ل>وان>ی> ب>دڵ و ب> گیان ل>گ>ڵ 2ج

خودا بین و ئارەزووی ت>واوەتی بک>ین، ب>iم ھ>تا ئ>و کات>ی ل> ج>ست>ی سروشتی و ج>نگی خوCناویدا 

نات>واوەتی  ھ>ندCکھ>ی>، ک> شت>کانی دەوروب>رمان کاریگ>رییان ل>س>ر دەب2ت، ب>ڕوونی دەژین و ڕۆحمان 

نیشاندەدەین. ل>ڕCگ>ی خوCندن>وەی ف>رمایشتی ی>زدان و ت>رخانکردنی کات بۆ ی>زدان ب>رەو نیشان>ی 

Cن>ی ک> ھ>ین و بۆ ئ>وە شوCخۆش بین ل>و شوnم پ2ویست> ف2ربین دi<ن>ش ک> ت>واوەتی گ>ش> دەک>ین، ب

 بۆی دەچین. 

 ژیان س>ف>رە ن>وەک چارەنووس

ھ2زی ی>زدان ت>واوەتی ل> الوازی ئ2م>دا دروست کردووە. دەتوانین ب>ھ2ز بین، ب>iم ت>نیا ب>ھۆی ی>زدان>وە. 

ب2گومان ھیچ سوودCکی نیی> ک> ئ2م> ل> خۆمان تووڕە بین چونک> دەتوانین ھ>موو کات2ک ت>واو بین. ف2ربووم 

 واوی خۆم بدەم و ل2گ>ڕCم ی>زدان ئ>وەی ک> ماوە ئ>نجامی بدات. ک> ھ>وnی ت>

 داواکاریی> ن>بیستراوەکان
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وای خۆی ھ>ی>. ھ>n> نیی> ک> چاوەڕCی ئ>و ک>سان> بک>ین ک> پ>یوەندیمان ەھ>ری>ک ل> ئ2م> داواکاری ڕ

ل> داواکاریی>کانمان ج2ب>جf بک>ن. ھ>رچ>ندە دەب2ت ل>وە دnنیا بین ک> بیر  ھ>ندCکل>گ>nیاندا ھ>ی>، بۆ ئ>وەی 

ل> ی>زدان دەک>ین>وە و باوەڕمان ب>وە ھ>ب2ت ک> ل> ڕCگ>ی خ>nکی دیک>وە کاردەکات. زۆرCک ل> خ>nکی 

بین اناوە ک> جیاواز ب>رەو خ>nکی دیک> پ>لک2ش کراون ک> پ2چ>وان>ی خۆیانن. ی>زدان پالنی بۆ ھ>موومان د

یستمان ب>ی>کتری ھ>ب2ت. ھیچ ک>س2ک ھ>موو شت2کی نیی>، ب>iم ھ>ر ی>ک2ک ل> ئ2م> ب>ش2ک بۆ ئ>وەی پ2و

ل>و پ2ویستیی>ی ھ>ی> ک> ژیان2کی ھاوس>نگ ف>راھ>م بکات. من زۆر خراپم، ب>iم ھاوس>رەک>م زۆر ھ2من>. بۆ 

ینین ک> من زۆرکات وای ل2دەک>م ی ن2وانمان بوو. ب>iم ئ2ستا دەبمشتومNچ>ندی ساڵ ئ>م> س>رچاوەی 

ی ھ>n>ش>ییان> ھ>nسوک>وت ن>ک>م. پیک>وە ھاوس>نگی کارCک بکات، ب>iم ئ>و ئارامم دەکات>وە بۆ ئ>وە

ل>وان>ی>ک تۆ ل>ھ>مان بارودۆخدا بیت ب>iم ئ>گ>ر ب>باشی ن>یبینینت ئ>وا ژیانت ل> ھ>وnدان بۆ  دەپارCزین.

ۆ ئ>وەی شت2کت بۆ بک>ن ک> ت>نان>ت نازانن پ2ویستیی>ک>ت چیی>،، ب>دەستھ2نانی ک>س2ک ب>ف2رۆ بدەیت، ب

 چونک> ئ>وان ل> تۆ جیاوازن. 

باوەڕم وای> ک> ی>زدان ھ>موو پ2ویستیی> ڕەواکانمان ف>راھ>م دەکات. ب>iم ئ>و ل> رCگ>ی ئ>و ک>س>وە ک> 

>دەگ>یشت یان چونک> دەی>ویت ئ>نجامی دەدات. بۆ ماوەی>کی زۆر ل> دەیڤ تووڕە بووم چونک> ل2م ت2ن

ن>یدەویست ل>گ>ڵ مندا کات ب>س>ر ببات بۆ ئ>وەی قس> ل>س>ر ک2ش>کان بک>ین. پالن>کی زۆر سادە بوو: 

دەیویست بزان2ت ک2ش>ک> چیی>، ئ>و شت> دەک>ین ک> دەتوانین بیک>ین، پاشان گیرۆگرفت>ک>مان ب> ی>زدان 

ست بوو بمانکردبا، ویست ئ>وە بزانم ک> پ2). ل>الی>کی دیک>وە دەموی٧: ٥دەسپ2رین (ی>ک>م پ>ترۆس 

>ق ب> دەیڤ بوو، ب>iم ن>ک ت>نیا ک>سای>تی من ل>گ>ڵ ئ>ودا جیاواز بوو، ب>nکو من ھ2شتا ب>دnنیایی>وە ح

 ب>ت>واوی ل> باوەڕم ب> ی>زدان ت2ن>گ>تشتبووم. 

یستی> ن>بیستراوەکانم ک> ل> وەوام ن>بم ل>و بینین> خ>یاnی>، پf دوای ت2پ>ڕبوونی چ>ندین ساڵ ف2ربووم ک> ب>د

ب> ی>زدان کۆتاییدا دەبووە ڕەگی تووڕەیی ل> ژیانمدا، ب>iم ف2ربووم ک> دەب2ت بۆ ھ>موو پ2ویسیی>کانم پشت 

>iم ڕاستیی>ک>ی منی خۆشدەوCت و ح>ز دەکات پ2داویستیی>کانم دابین بکات. ب بب>ستم. دەزانم ک> دەیڤ

ین2ت، یان نازان2ت چی بکات، چونک> ی>زدان ب>ش2وەی>ک دەیڤی دروست ئ>و پ2ویستییان> ناب ئ>وەی> ک> ھ>میش>

ئ>و شت> جوانان>  ت. ف2ری ئ>وە بووم ک> س>یری ھ>وون>کردووە ک> بتوان2ت ھ>موو پ2ویستیی>کانم دابین بکا

 ئ>و تۆزە شت>ی ک> ئ>نجامی ن>دەدا. ەیڤ ئ>نجامی دەدات و س>رنج ن>دەمfبک>م ک> د
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سگوزارە بۆ ئ>و شت>ی ک> ھ>ی>تی د2nکی زۆر س>رک>وتووە ل> خۆپاراستن ل> تووڕەیی دnی سوپاسگوزار ک> سوپا

و ڕەنجاندن. سوپاسگوزارب> و بfq ک> سوپاسگوزاری. زۆر ب> توندی ل> ب>رانب>ر تووڕەییدا بوەست>، چونک> ئ>گ>ر 

 وا ن>ک>یت، ئ>وا ل> ھ>موو ک>س2ک زیاتر ئازارت دەدات. 

 پ2ویستی ھ>n> ڕاستکردن>وە

بکات>وە، ئ>گ>ر  دەیڤ بوو بۆ ئ>وەی ھ>n>کانم ڕاستویستم ب> رەتای ھاوس>رگیریماندا ب>ڕاستی پ2ساiنی س> ل>

نا ھ>ر ل> س>رەتاوە ن>دەکرد راستم بکات>وە. ل>ب>رئ>وەی دەیڤ منی خۆشدەویست و دەیویست 

ی پیرۆز ف2رمان دەکات پ>یوەندیی>ک>مان ت>ندروست ب2ت، ھ>ر ل>ب>رئ>وە ھ>n>کانی بۆ ڕاست دەکردم>وە. کت2ب

ک> ھاوڕێ ڕاست>قین> ب> ڕاستکردن>وە بریندارمان دەکات. زۆرب>ی کات ئاسان> ک> کردەوە ھ>n>کان پشتگوێ 

بخ>ین، چونک> نامان>وCت ڕوب>ڕوی دەرەنجامی ئ>و ڕاستکردن>وەی> ببین>وە، ب>iم ک2ش>ی س>رەکی ئ>وەی> ک> 

 ک>ین>وە. >ی بۆ ڕاست بھ>n ک>سی ب>رانب>ر ڕCگ>مان نادات

منداiن ن>ک ت>نیا پ2ویستییان ب> سۆز و خۆش>ویستی ھ>ی> ب>nکو پ2ویستیان ب> ڕاستکردن>وەش ھ>ی>. ئ>گ>ر 

مندا2nک ڕاست ن>کرای>وە ئ>وا یاخی دەب2ت و ڕCز ل> ک>س ناگرCت. ڕCژەی>کی زۆری ئ>و پیاو و ژنان>ی ک> ل> 

اوی ھ>n>کانیان بۆ ڕاست ن>کردوون>ت>وە. رگیز ب>ت>ودایک و باوکیان ھ>زیندانن س>لم2ن>ری ئ>و ڕاستیی>ن ک> 

 .<nکچ>ک>مان (ساندرا) و ھاوس>رەکی (ست2ڤ) دوان>ی>کی کچیان ھ>بوو. ک> ئ2ستا ت>م>نیان ھ>شت سا

و ساندرا باوک و دایک2کی زۆر باشن، خۆش>ویستی>کی زۆر نیشان دەدەن ب>iم ل> ڕاستکردن>وەی ستیڤ 

نیشاندانی ئ>وەی ک> منداiن چۆن وەiمیان بۆ ھاوس>نگیی>کی باشی  >یا بمنداn>کانیاندا زۆر توندن. ت>ن

خۆش>ویستی و ڕاستکردن>وە دەب2ت، ڕCگ>م بدەن ئ>و س>رنج>تان ل>گ>ڵ باس بک>م ک> ن>وەک>م (ئ>ینجö) بۆ 

دایکی نووسیوە ل> کات2کدا ل> ژوورەک>ی خۆی دانیشتووە، دوای ئ>وەی ک> درۆی>کی کردبوو و بۆیان ڕاست 

 ردبووەوە. ک

 زۆر زۆرم خۆشدەوCی." دەدەم، دەم>وCت بزانیت ک> زۆرزۆر زۆر خۆشدەوێ، زۆر گرنگیت پ2 مدایک> گیان، تۆ"

ئ>ینجö دەیزانی ک> ڕاستکردن>وە شت> دروست>ک>ی>، ئ>وە خۆش>ویستی دایک و باوکی دەردەخات ب>رانب>ری. 

 ھ>مان ت2بینیشی بۆ باوکی نووسی. 
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). ی>زدان ٦: ١٢ک> ئ>وەی ی>زدان خۆشیبوCت ڕاستی دەکات>وە (عیبرانیی>کان  وش>ی ی>زدان پ2مان دە2nت

ن بۆ ئ>وەی ب> س>ر منداn>کانمان ج2ب>ج2ی بک>ین. خۆش>ویستیی>کی زۆر و نموون>ی>کی خستۆت> ب>ردەستما

 ل2خۆشبوون2کی زۆر، ڕوب>ڕوبون>وە و ڕاستکردن>وە ل>کاتی خۆیدا ب> منداn>کانت بب>خش>.

تووڕەیی ل> ژیانماندا خۆی ج2گیر کردووە، ل>وان>ی> تا ئ2ستا ل2رەدا ئاماژەمان پ2ن>داب2ت. داوا  ڕیش>ی>کی زۆری

ل> ی>زدان بک> نیشانت بدات بۆچی تووڕەیت. کات2ک تووڕە بوویت ت>نیا بیر ل>وە م>ک>وە ک> چی بووە ھۆی 

تت ھ>بووە، ئایا ش2وازCکت درووستبوونی تووڕەیی>کی ب>nکو ل>و کاتان> ب>بیر خۆت بھ2ن>وە ک> ھ>مان ھ>س

 ھ>ی>؟

کات2ک چوویت> بنج و بناوانی ک2ش>ی>ک، ئ>وە ب> ت>نیا ک2ش>ک> چارەس>ر ناکات. ب>nکو دەب2ت ل> ناخ>وە 

 بیبینین و ل2ی ت2بگ>ین، ئ>م>ش گ>ورەترین ھ>نگاوە بۆ چارەس>رکردنی.

>کرا، بۆی ھ>ی> ک2ش>ی تووڕەبوونمان ل> ژیانماندا زۆر پ2ویستیمان ھ>ی>، کات2ک ئ>و پ2ویستییان>ی بۆ دابین ن

بۆ دروست بک>ن، ب>iم راستی ئازادمان دەکات. زانینی شوCنی ق>دی تووڕەیی ڕاستیی>کی ت>واوە بۆ ئ>وەی 

 پرۆس>ی چاکبوون>وە دەست پ2دەکات. 
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 ب>شی چوارەم

 ڕەگ>کانی ئیرەیی

 )٤: ٢٧( پ>ندەکانی سل2مان(." وهناكاتهمی ل2ك ده داروازهكۆڕی ناو ده له بۆ گ2ل، رزهدانایی به"

و ک>س> ئیرەیی شت2کی خراپ>، زۆرب>ی کات ب> "دCوی چاو س>وز" ناوی دەب>ن. ب>و ش2وەی>ی> چونک> ژیانی ئ>

) ئیرەیی زۆر خراپترە ل> ڕق و ٤: ٢٧ پ>ندەکانی سل2مانی دەکات>وە. ب>گوCرەی (ل>ناو دەبات ک> ل> دnیدا ج2

 ورەی> ک> ھ>ستدەک>م شایانی ئ>وەی> ب>ش2کی بۆ ت>رخان بک>م. کی وەھا گ>تووڕەیی. ئیرەیی ک2ش>ی>

 *** 

(ج2نیف>ر) ژیانی س>رفی خۆ ب>راوردکردنی خوشک>ک>ی (ج>یک) کرد. ئ>وان جمک بوون. ب>iم ھاوش2وە 

ن>بوو. ج>یک ی>ک>م جار ل>دایک بوو، خۆشNوو بوو، ھ>روەھا ک>سای>یی>کی کراوەی ھ>بوو؛ ل>کات2کدا جینیف>ر 

پ2دانی تواناکانی ب2ت، ک>س2کی ش>رمن و ھ2من بوو. ج2نیف>ر ل> ج2گ>ی ئ>وەی خ>ریکی داھ2نان و گ>ش>

یی>وە گرتبوو. دە2nم ئیرەیی ت>مب>nب>ھۆی ئیرەیی بردن ب>و شتان>ی ک> خوشک>ک>ی دەیکرد خووی ب> 

n<ی خۆت بسوت2ت و ڕقت ل>و ت>مبnت ب> حاnک وزەی پ2ویست نیی> ک> دابنیشتیت و دCیی> چونک> ب>ھیچ جۆر

>یک چ>ندی ب>ھرەی ھ>بوو، ب>iم ل>ڕاستیدا ج2نیف>ری ک>سان> ب2ت>وە ک> ئ>و شتان>یان ھ>ی> ک> ئ2م> نیمان>. ج

گ>ی ل> بینینی ب>ھرەکانی خوشک>ک>ی ت>نان>ت ڕCخوشکیشی ب>ھرەدار بوو؛ ھ>رچ>ندە ڕووگرژیی>ک>ی ب>رانب>ر 

2ت ل> پ>یوەندیی>کی نزیک و خۆشی دەگرت. ب> ت2پ>ڕبوونی کات ئ>و شت>ی ک> دەکرا و دەبوای> بریتی ب

ل>الی>ن ج2نیف>رەوە گۆڕا و بوو ب> ڕکاب>ری. ئیرەیی ک> ھ>میش> ل> دnی ج2نیف>ردا ان>ی دوو خوشک، ئازای

دnخۆش بوو، پNبوو ل> ژیان، ت>نیا ک>م2ک س>رنجی دەردەک>وت ت>م>نی الوCتی خست> تاریکیی>وە. ج>یک زۆر 

ک> ست دەدای> ڕەفتاری ڕووگرژان>ی خوشک>ک>ی، ک> ئ>م>ش زیاتر گNی ل> ج2نیف>ر ب>ردابوو. دەی>وی

 ح>ت>، زیاتر ب2qین، دەیویست ب> ھ>مان ش2وە خوشک>ک>شی دnت>نگ ب2ت.خوشک>ک>ی ت2بگات چ>ندە ناڕە

>یک بۆی دەرک>وت ک> ک2ش>ی>ک ھ>ی>. ب>iم گرنگ ن>بوو ، جب> ت2پ>ڕبوونی کات گ>ورەبوون و منداnیان بوو

پ2بدات، ھ>رگیز س>ری چ>ندە س>خت ھ>وnی دەدا بۆ ئ>وەی پ>یوەندیی>کی نزیک ل>گ>ڵ ج2نیف>ردا گ>ش>

گرت. ل>الی خ>nکدا ل>گ>ڵ ی>کتری زۆر ب>ڕCز بوون، ب>iم ھ>ر ناکۆکی ن2وانیان دەبینرا. ئ>و تووڕەیی> دەن>



! 34!

شاراوەی> دەتوانرCت ل>الی>ن ھ>موو ک>س2ک>وە ھ>ستی پ2بکرCت، ت>واوی خ2زان>ک> ب>ھۆی نائارامی و ئیرەیی 

 کچ2کی>وە ئازاریان دەچ>شت.

>و چ>شن> ل> ژیانی خ>nکدا دەستپ2دەکات؟ ش>یتان ھ>میش> ل> دەوروب>ردا خۆی م>nسداوە چۆن س>دەم2کی ل

ھ>تا ھ>رکات2ک ڕCگ>ی>کی بدۆزCت>وە ک2ش> و گرفت ل>ن2وان خ>nکدا بن2ت>وە، ب>تایب>ی ئ>ندامانی خ2زان. 

ا ج2نیف>ریان پ2دەچ2ت دایک و باوکی ج2نیف>ر پ2داھ>nدان و ئاف>رینیان ل> ج>یک کردب2ت و ل>ھ>مان ڕۆژد

ی لووتب>رزی ە خراپ>ک>ی، ش>یتانیش ئ>م بارودۆخ>ی ب>کارھ2ناب2ت و تۆوڕاستکردب2ت>وە ل>ب>ر ھاوارە حوکمدەر

ڕووگرژی چاندب2ت. ل>وان>ی> ب> ھ>زاران سیناریۆی ل>م ش2وەی> ھ>ب2ت ب>iم ھ>میش> ئ>نجام>ک>یان ی>ک شت>. 

ەستب>رداری ئاشتی و خۆشی دەبین ھ>روەھا کات2ک ل> ک2ش>ی>کدا دەژین ک> ڕیش>ک>ی ئیرەیی>، د

ب2ت. دەی>مین ڕاسسپاردە ک> خودا ب> موسای ن>ش دەبین ک> ی>زدان دەی>وCت ھ>مدەستب>رداری ئ>و ژیا

ر و گا و مانگا و كهتكار و كارهژن و خزمه بNنهچاو مه. سماnی كه بNنهچاو مه"ب>خشی بریتی> ل>وەی ک> 

 )١٧: ٢٠دەرچوون ( ب2ت." س2كی دیكهھی كه شت2ك كه رس2ك و ھهگوCدرCژی ھیچ كه

واتای ئ>م ڕاسپاردە ئ>م>ی> ک> ناب2ت ئیرەیی ب> شتی خ>nک بب>ین. ئیرەیی گوناھ2کی دn>. ھ>nسوک>وت2ک> ک> 

پ>رە ب> تووڕەیی و ملمالن2ت دەدات، ل> کۆتاییدا ت>فرەق> دەخات>وە. ی>زدان دەی>وCت ب> ب>رەک>تی خ>nکانی 

ش بین و ببین> مای>ی دnخۆشی بۆیان. ب> ش2وەی>کی گشتی ئ2م> ئ>وە ب>دەسناھ2نین ک> ح>زمان دیک> دnخۆ

ل2ی>تی. یان ئ>گ>ر ئ>وەمان ب>دەستھ2نا ک> ح>زمان ل2ی>ت، ناتوانین دnخۆش بین و ڕازیمان ناکات، چونک> 

دەبینین>وە. پۆnۆسی ن2ردراو ھ>میش> ی>ک2کی دیک> دەبینین ل> ئ2م> زیاتری ھ>ی>، دووبارە خۆمان ل> ناڕەح>تیدا 

). ب>وە رازی بوو ک> ی>زدان ٣٣: ٢٠گوتی ک> ڕۆژCک ل> ڕۆژان ح>زم ل> زیو یان جلی گرانب>ھا ن>کرد (کردار 

ن بریتیی> ل> شوCن2کی وداوای ل2کردبوو ئ>نجامی بدات، ئ>و ک>س> ب2ت ک> ی>زدان دروستی کردبوو. ڕازی بو

>رک>س2ک ک>م2کی لf ب>دەستبھ2ن2ت ئ>وا بۆ ماوەی>کی زۆر ت2یدا ب>رەک>تدار بۆ نیشت>جf بوون، ب>iم ھ

و باش  دەم2ن2ت>وە. پۆnۆس نھ2نیی>کای دەزانی. دەیزانی ک> ل> ویستی خودادای> و ھ>ر شت2ک بۆ ئ>و دروست

ح>ز و ئارەزوو ن>بوو ب>nکو پیاوی  ۆس ک>س2کی ناچاالکی بfدەب>خش2ت. پۆn یپ2ب2ت ی>زدان ل>کاتی خۆیدا 

 وو، باوەڕی ت>واوی ب> باشی و دانایی ی>زدان ھ>بوو.باوەڕ ب
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ل>ئاو ھ>nک2ش، پیاوCکی دیک>ی ی>زدان بوو ک> وا دەردەک>وت ھیچ ئیرەیی>کی ن>ب2ت. کت2بی پیرۆز  ی>حیای

)دا دە2nت ک> دەم>قاn>ی>کی گ>رم ل>ن2وان قوتابیی>کانی ی>حیا و جوول>ک>ی>ک ڕوویدا ٢٧ -٢٥: ٣ل> (یۆح>نا 

توون و خ>nکی ل>ئاو تابیی>کانی عیسا ھا>nکی ل>ئاو ھ>nدەک2شا و ئ2ستا قوخن>وە. ی>حیا ل>بارەی پاککرد

>nک ل> عیسا کۆبوون>وە، دەبینین ک> ڕەگی ئیرەیی دەب2ت> ھۆی تووڕەیی و ھ>رانان>وە. ھ>nدەک2تشن. خ

پ2ی  وهئاسمانه ر لهگهربگرCت ئهس ناتوان2ت شت2ك وهكه، گوتی: "کات2ک ک> ئ>م ھ>واn> گ>یشت> ی>حیا

 دراب2ت."نه

کات2ک ل> ژیانماندا ک2ش>م ل>گ>ڵ ئیرەیی ھ>بوو، ھ>ستم ب> تووڕەیی دەکرد، چونک> ھ>میش> ئ>و شت>م ن>بوو 

>م ب> ی>زدان دام. بۆم دەرک>وت ک> ئ>گ>ر متمانک> ک>سانی دیک> ھ>یانبوو. ئ>م ئای>تان> ب>ڕاستی یارم>تییان 

شتان> بب>م  وئیرەیی ب> مکردبا ک> ی>زدان چی باش> ئ>وەی پ2داوم. زۆر ھ>n> بووھ>بووای>، دەبوای> باوەڕم ب>وە 

 ک> ی>زدان ب> خ>nکانی دیک>ی داوە. 

ی>زدان باشتر ل> خۆمان دەمانناس2ت، دەتوانین چ2ژ ل> ڕازی بوون وەربگرین ئ>گ>ر متمان> ب>وە بک>ین ک> 

شت2کی باشمان لf دوور ناخات>وە. یاقوبی قوتابی م>سیح پ2مان دە2nت  یچی>زدان ل> چاک>ی خۆیدا ھ>رگیز ھ

ک> ھ>را و ک2شم>ک2ش ل>و ئارەزووان>وە س>رچاوەی گرتووە ک> ھ>مان> و ب>ردەوام ل> ناو ل>شماندا خ>ریکی 

ش>ڕن. ئ2م> ئیرەیی ب> شتی خ>nکی دیک>ی دەب>ین و ئارەزووەکانیشمان ت2ر نابن. پاشان دەست دەک>ین ب> 

وژCت. یاقوب دە2nت ک> خ>nک ب> ئیرەیی و تووڕەیی>وە وە، ئ>م>ش ھ>تا دڵ ح>زبکات دەمانکل2بوون> ڕق

دەسوت2ن و ناتوانین سوپاسگوزاری و ڕەزام>ندی و ئ>و دnخۆشیی> ب>دەست بھ2نین ک> داوای دەک>ن. پاشان 

 یاقوب شت2ک دە2nت ک> دەب2ت> س>رەکیترین ئای>ت ل> ژیانمدا. 

 )٢: ٤> خودا داوا ناک>ن." (یاقوب "نیتان>، چونک> ل

ئ>م چ>ند وش>ی> ئازادیان کردم ل> ناڕەح>تی ن>بوونی ئ>و شت>ی ک> دمویست، ھ>روەھا ئازادیان کردم ل> 

ب>ڕوونی ئ>وەم بینی ک> ئ>گ>ر شت2کم ئیرەیی بردن ب>و ک>سان>ی ک> ئ>و شت>یان ھ>بوو ک> من ن>مبوو. 

ا بکردای> و باوەڕم ب>وە ھ>بوای> ک> ئ>گ>ر ئ>وە شت2کی دروست ب2ت ئ>وا پ2ویست بوای>، ئ>وا دەبوا داوام ل> خود

ی>زدان ل>کاتی خۆیدا پ2م دەدات. ی>زدان ھ>موو شت2کی بۆ ھ>موو ک>س2ک ھ>ی>، ل>وان>ی> ھ>میش> ئ>و شت>مان 
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ل> ن>داتf ک> ک>س2کی دیک> ھ>ی>تی، ب>iم ھ>میش> ب>ش2وەی>کی فراوان بۆمان دابین دەکات، ئ>گ>ر ب2تو 

 ژیانماندا باوەڕمان ب> ی>زدان و ڕCکخستنی کات>ک>ی ھ>بیت. 

س>رەڕای ھ>موو ئ>وان>ش ف2ربووم ک> ئ>گ>ر ی>زدان ئ>و شت>ی ن>دامf ک> داوام کردووە، ل>ب>رئ>وە نیی> ک> 

پشتگوCی خستووم، ب>nکو شت2کی باشتری بۆ داناوم، دەب2ت ب> چاوەڕوانکردنی ڕازیبم. بۆ زیاتر ت2گ>یشتن 

ن>، چونک> ل> خودا داوا ناک>ن." دnم پNە ل> ب>زم و ھ>را چونک> ب>پ2ی ج>ست>م ھ>nسوک>وت دەک>م و ھ>وڵ "نیتا

دەدەم پشت ب> بیرۆک> و پالن>کانی خۆم بب>ستم. بNیارمدابوو چیم دەویست وا ھ>nسوک>وت بک>م، ھ>روەک 

و خۆویستان>م ھ>بوو. ب>ڕاستی ئ>وەی ئ>وەی ی>زدان ناچارب2ت پ2م بب>خش2ت. ھ>nسوک>وت2کی زۆر منداiن> 

 ئیرەیی ست>مکارە. 

 ڕق ک> بووە توندوتیژی

>وە پاشا ئ>وەندە تووڕە بوو ک> ب> ب>ردەوامی ھ>وnی دەدا داود بکوژCت، تووڕەیی>ک>ی ل> ئ>نجامی ئیرەیی شاوڵ

). شاوڵ ١٢ -٦: 2١٨گ>ک>ی بۆ داود س>رچاوەی گرتبوو (ی>ک>م ساموCل بوو. ک> ل> ترسی ل>دەستدانی ج

 -٣٠: ٢٠ئ>وەندە تووڕە بوو ک> ڕم>ک>ی گرت> بۆناتانی کوڕی چونک> ئ>و و داود ھاوڕێ بوون (ی>ک>م ساموCل 

ی ). ب> ئاسانی دەتوانین ئ>وە ببینین ک> تووڕەیی و ئیرەیی>کی گۆڕا بۆ ڕق ک> وای ل2کرد بب2ت ب> پیاوCک٣٤

 توندوتیژ. 

چ>ندین نموون>ی دیک> ل> کت2بی پیرۆزدا ھ>ن، ب>iم ئ2م> نامان>وCت باسی ژیانی خ>nکی دیک> بک>ین و 

ک2ش>ی ژیانی خۆمان پشتگوێ بخ>ین. تۆ ئیرەیی ب> ک>س دەب>یت؟ ئایا ھ>ست ب> تووڕەیی دەک>یت کات2ک 

اشتر ب2ت ل> تۆ؟ زۆرب>ی جار ل>کاتی ک>س2کی دیک> ل> وەرزش، ئیشوکار یان ل> ھ>ر شت2کی دیک>ی ژیان ب

پ2شبNکf وەرزشیی>کاندا تووڕەیی دەبینین، کات2ک س>ر و ک>لل> ناشرین>ک>ی دەردCن2ت. ھ>موومان دەمان>وCت 

>وە ک> دەب2ت> ھۆی ئ>وەی ل>و ک>سان> تووڕە بین ک> ل> ئ2م> باشتر >وە، ب>iم ئ>وەندە ح>زدەک>ین بیبینبیب>ین

. بیرم دCت یاریم ل> گروپی وەرزشی بال>ی ک>نیس>دا دەکرد، س>یری ئ>و یاری دەک>ن، ئ2م> ھ>n>ین

م>سیحیان>م دەکرد ک> ب> ھۆی پ2شبNک2وە ب> ش2وازCکی زۆر ناخوداییان> ڕەفتاریان دەکرد. ئ>م دڕندە چاو 

 س>وزە ئیرەدارە ب>دوای ھ>موو ک>س2ک>وەی>، ھ>ربۆی> دەب2ت ئاگادار بین. 
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ک>س2ک دەب>یت ئ>وا چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆت بک> و ب>س>ر ئ>و ئیرەیی>دا زاڵ ب>  ئ>گ>ر ھاتوو بینیت ئیرەیی ب>

چونک> ئیرەیی ب2جگ> ل> ن>ھام>تی ھیچ شت2کی دیک>ت بۆ ناھ2ن2ت. ی>زدان بۆ ھ>ر ی>ک2ک ل> ئ2م> پالن2کی 

زان> ک> تایب>ت و ناوازەی ھ>ی>. ئ2م> ھ>موومان ل> ی>کتری جیاوازین، ب>iم ھ>موومان وەکو ی>ک ب>نرخین، ب

 ئ>وە یارم>تیمان دەدات ک> ڕازیبین و دnخۆش بین ب>وەی ک> ھ>ین و ب>و شت>ش ک> ھ>مان>. 

 جیاواز ن>وەک ک>متر 

دنان> و پ2شبNک2یان>ی ک> ل> کۆم>nگ>ک>ماندا ھ>ن شایانی خ>ف>ت خواردن>، ڕیش>ک>ی دەب2ت> ھۆی رئ>و ب>راوردک

> جیاوازین ل>و خ>nک>ی دەوروب>رمان، ئیتر ئ>وە ب>و مانای> تووڕەیی ل2کترازانی زیاتر. ت>نیا ل>ب>رئ>وەی ئ2م

دەست>کانم ل>گ>ڵ نای>ت ک> ئ2م> ل>و خ>nک> ک>مترین یان زیاتر. ھ>موو شت2ک ب> ڕCگ>ی خۆی ب>نرخ>. 

پ2ی>کانم جیاوازە، ل>گ>ڵ ئ>وەشدا ئیرەیی ب>ی>کتر ناب>ن. ب>جوانی ل>گ>ڵ ی>کتری ئیش دەک>ن، ھ>ر ی>ک ل>وان 

دەک>ن ک> ی>زدان بۆی داناون. ی>زدان دەی>وCت ئ2م>ش ھ>مان شت بک>ین. دەی>وCت ئ2م>ش ئ>و ئیش> 

جوانی و بای>خی تایب>تی خۆمان ببینین و ھ>رگیز ھ>ست ب> ک>می ن>ک>ین ت>نیا ل>ب>رئ>وەی ل> ک>س2ک دیک> 

و پ2ستی خۆمان جیاوازین. گوCم ل> ق>ش>ی>ک بوو ک> ب>م ش2وەی> باسی ئ>م>ی کرد: "پ2ویست> ف2ر بین ل>نا

 ئاسوودە بین."

تووڕەی ڕەنگدان>وەی ھ>ستی خۆ ب> نزم زانین>. پ2ویست> ب> ی>کسانی س>یری خ>nکی دیک> بک>ین. پ2ویست 

ناکات ھ>ست بک>یت ل>وان باشتریت و ھ>رگیز خۆت ل>وانیش ب> ک>متر م>زان>. عیسا ی>کسانکارە نایاب>ک>ی>. 

م>سیح گوتی ئ2ستا جیاوازی نیی> ئ>گ>ر جول>ک>ی یان ناجول>ک>ی، ب>ھۆی ئ>وەوە ئ2م> ھ>موومان ی>کسانین. 

). بای>خی ئ2م> ل>وەدا ٢٨: ٣کۆیل>ی یان ئازاد، ژن یان پیاو، چونک> ھ>موومان ب>ھۆی ئ>وەوە ی>کین (گ>التیا 

م> ک2ین و بۆ کf دەگ>ڕCین>وە. ئی >نیی>ک ک> دەتوانین کارCک بک>ین ب>nکو بای>خی ئ2م> ل> ئ>وەدای> ک> ئ2م

، ڕوخسارمان، ب>ھرەکانمان و تواناکانی دیک>مان ل>الی>ن ی>زدان>وە دCت. پیاوCکی کورت> باi ب> ھی ی>زدانین

ناڕەح>تی و ئیرەیی بردن ب> ک>س2ت ک> ل>و درCژترە ناتوان2ت ت>نان>ت ی>ک سانیمینش ل> باiی خۆی زیاد 

ب> باشترین ل> ژیانیدا و ھ>رگیز خۆی  بکات. ئ>و شت>ی ک> دەتوان2ت بیکات ئ>وەی> ک> ھ>وڵ بدات بب2ت

 ب>راورد ن>کات ب> خ>nکی دیک>. 
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کات2ک ک> بیستی عیسا ب> ڕCگای>کدا ت2دەپ>ڕCت، ب>ڕاستی دەیویست بینیت2ت، زەکا ک>س2کی کورت> باi بوو. 

iی>وە دەکرا ناتوان2ت بیبین2ت چونک> کورت>باi بوو. زەکا ب>ھۆی باب>iم دەیزانی ک> ب> ھۆی ئ>و ق>n>باnغیی>وە 

ب2ھیوا ب2ت. دەکرا باiی وەکو ڕCگریی>ک چاو ل2بکات و تووشی ن>خۆشی ب>زەیی ب> خۆدا ھاتن>وە و 

ناچاالکی بوای>. ب>iم زەکا ھیچ کام ل>وان>ی ب>س>رن>ھات. ل> ج2گ>ی ئ>وە ب>س>ر دارCک ک>وت بۆ ئ>وەی 

ب> زەکا ک>وت و پ2ی گوت: زەکا ل>س>ر  بتوان2ت ب>باشی عیسا ببیین2ت. كات2ک عیسا ب>وCدا ت2پ>ڕی، چاوی

). ئ>م> ی>ک2ک> ل> خۆشترین ٦ -١: ١٩دارەک> وەرە خوارەوە، چونک> بۆ خوانی ئ2وارە دەبم ب> میوانی تۆ (لۆقا 

بوو.  >رچیرۆک>کانی کت2بی پیرۆز ب>الی من>وە چونک> ئ>وە دەبینم ک> کردارەک>ی زەکا بۆ عیسا دnخۆشک

کی تایب>تی ل>گ>ڵ زەکا ب>س>ربرد. دەکرا ھ>موو ڕووداوەک>ی ل>دەست بدابای> ئ>وەندە ح>زی ل2بوو ک> کات2

 ئ>گ>ر ب2تو ب>ھۆی کورتی باiی>وە تووڕە بوای>. 

ئ>گ>ر ھ>ر ئ2ستا تووڕيیت ل>بارەی ئ>وەی ک> نیت و ھیوات دەخواست ک> ببیت، ب>ڕاستی ھانت دەدەم ک> ل> 

ی ک> ل> ب>ردەستدای> خۆت خ>ریک بک>، ی>زدان ھ>میش> زەکاوە وان>ی>ک ف2ربیت. ب>باشتری ش2وە ب>و ئیش>

جیاوازیی>ک ل> ژیانتدا دروست دەکات و ب>رەو پ2شت دەبات. بزان> ک> ی>زدان ب> وریایی>وە و ب> دەست>کانی 

> ی>زدان دروستی خۆی ل>ناو منداnدانی دایکتدا دروستی کردوویت، ی>زدان ھ>n> ناکات. ھ>موو شت2ک ک

 ش>وە. ب> تۆ کردووە باش>،

پ2شنیارCکت دەدەمf ک> ب> چ>ند خول>ک2ک لیست2ک دروست بک>، ئ>و شتان>ی ت2دا بنووس> ک> دەربارەی 

ڕوخسارت یان تواناکانت ح>زت لf نیی>. دوای ئ>وە داوای ل2خۆشبوون ل> ی>زدان بک> ل>ب>رئ>وەی ک> خ>زت 

ە، داوا ل> خودا بک> ک> یارم>تیت بدات ل>و شتان> ن>بووە ک> ئ>و بۆتی ھ>nبژاردووە، لیست>ک> بدڕCن> و فCNید

 بۆئ>وەی ب>ت>واوی خۆت بیت. 

یکتر ب2ت و قژیشم پNتر ب2ت. کات2ک تا ئ>و کات>ی باشتر ف2ربووم، دەمویست دەنگم نزمتر ب2ت و قاچم بار

ژن2کم دەبین ئ>و شتان>ی ھ>بوو ک> من دەمویست ھ>مب2ت، دەمتوانی ھ>ست ب> خۆم بک>م ک> ل> ژیانم 

ەک>م. کات2ک ئیرەیی ب> ک>س2ک دەب>ین ئ>وا ئ>و ئیرەیی> دەب2ت> ھۆی ئ>وەی ک> ح>ز ب> بوونیان دەریان د

ن>ک>ین ل> ژیانماندا. من ڕقم ل>و ژنان> بوو ک> ئ>و شتان>ی ھ>بوو ک> من دەمویست ھ>مب2ت، ھ>روەھا ل> 
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>ھ>مان ش2وە ح>زیان ل> زۆر ب>رانب>ریان ھ>ستم ب> خۆ ب> ک>م زانین دەکرد. ڕاستیی>ک>ی ئ>وەی> ک> ئ>وانیش ب

 شتی خۆیان نیی> و ل>وان>ش> ئیرەییان ب> شت2کی من ھاتب2ت ک> ئ>وان ن>یانبووە. 

ئیرەیی ی>ک2ک> ل>و ئامرازان>ی ک> ش>یتان بۆ جیاکردن>وە مرۆڤ>کان ب>کاری دەھ2ن2ت. ب>iم ئ>م> ب> ت>واوی 

کات ب>فیNۆدان> چونک> ھیچ سوودCکی نیی>، ب2گومان یارم>تیمان نادات ل> ب>دەستھ2نانی ئ>و شت>ی ک> پ2مان 

 وای> پ2ویستمان>. 

ت واز ل>و شتان> بھ2نیت ک> یئ>وەی> ک> یارم>تیت بدات بNیار بدەی>ک2ک ل> ئامانج>کانی نووسینی ئ>م کت2ب> 

ھیچ ب>رھ>م2کی ناشیان نیی>. ب>ڕاستی چاک> ل>گ>ڵ خۆمان دەک>ین کات2ک ئیرەیی ب> خ>nکی دیک> ناب>ین و 

 متمان> ب>و خۆش>ویستیی> دەک>ین ک> ی>زدان ب>رانب>ر ئ2م> ھ>ی>تی. 

 *** 

>ک2ک> ل> س>رک>وتن> ناوازەکان. یوسف کوڕCکی بچووکی خ2زان>ک>یان چیرۆکی یوسف ل>ناو کت2بی پیرزۆدا ی

بوو ک> باوکی زۆری خۆش دەویست. پ2ت وان>ب2ت ک> باوکی یوسف ل> براکانی دیک>ی زیاتر خۆشویستب2ت، 

ت>نیا ب>ش2وەی>کی جیاوازتر ل>وان خۆشی دەویست. یوسف منداڵ بوو، ھ>میش> ل> ھ>موو خیزان2کدا منداڵ 

ئ>و ئیرەیی>ش ئ>وەندە تووڕەیکردن ک> یوسفیان  پ2ی دەبرد، ی پ2دەدرCت. براکانی ئیرەییانزیاتر یگرنگ

فرۆشت ب> بازرگانانی کۆیل>. پاشان ب> باوکیان وت ک> ئاژە2nکی ک2وی یوسفی خواردووە. یوسف چ>ندین 

جامی ن>دابوو. ب>iم . سf ساڵ زیندانی کرا ل>س>ر تاوان2ک ک> ئ>نساnی ل> بارودۆخی زۆر ناسازگاردا ب>س>ربرد

ل>ب>رئ>وەی ک> ھ>nسوک>وت2کی باشی ھ>بوو، ل> ھ>ر کارCک ک> پ2یان دەسپارد ب>رەوپ2ش چوونی ب>خۆی>وە 

>ی پf بک>ین و ڕCگ> ن>دەین ەو پ2شمان دەبات، ب>م>رج2ک متماناندا ب>رھ>میش> ل> ژیانم دەبینی. ی>زدان

بب>ن. یوسف دەیتوانی ب>ھ>مان ش2وەی براکانی ک> ھ>ست>کانی ترس و ئیرەیی و ڕق و شکان>وە ب>رCوەمان 

تووڕە بوون ل2ی، ئ>میش ل> براکانی تووڕە ب2ت. دەیتوانی ڕCگ> ب> تووڕەیی بدات ک> وای ل2بکات ھ>ست2ت ب> 

سف ڕCگ>ی ن>دا فتارە ژیانی ویران بکات، ب>iم یوئ>نجامدانی کارCکی خراپ، ئ>و کات> بۆی ھ>بوو ی>و ڕە

 بب>ن.  یاکانی ب>ڕCوەبNیارە خراپ>ک>ی بر



! 40!

ئایا ڕCگ> دەدەیت ک> بNیاری ھ>n>ی ک>سانی دیک> تووڕەت بک>ن؟ ئ>گ>ر وەiم>ک>ت ب>2nی>، ئ>وا تۆ ک>س2کی 

گ2لیت چونک> ھ>nبژادەری دیک>ت ل>ب>ردەستدای>. دەتوانی چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆتدا بک>یت و ب>س>ر بNیارەک>ی 

دەیک>ن ب>iم ناب2ت ڕCگ> بدەین  گۆڕین ک> خ>nکیناتوانین ئ>و شت> بئ>واندا زاڵ بیت. ھ>میش> 

ھ>nبژاردن>کانی ئ>وان ڕەفتارمان جq>وگیر بک>ن. ی>زدان بژاردەی ئازادی ب>ھ>ر ی>ک2ک ل> ئ2م> ب>خشیوە. ل> 

ھ>موو حاn>ت2کدا دەتوانین مردن یان ژیان ھ>nبژCرین. ھ>nبژاردنی ئازاد، ھ>روەھا ب> مانای ھ>بوونی 

ک>وات> ل> حاn>تی ڕاست>قین>دا ئ>گ>ر من دnت>نگ بم، ئ>وە ھ>n>ی خۆم> چونک> دەتوانم ب>رپرسیاری>تی دCت. 

 کارCک بک>م ک> دnت>نگ ن>بم. 

ئ>گ>ر ھ>موو چیرۆک>ک>ی یوسف ل> کت2بی پیرۆزدا بخوCنین>وە ئ>وا دەزانین ک> ل> کۆتاییدا ھ>موو ئ>ندامانی 

>و کارەی ک> ب>رانب>ری کردیان. یوسفیش خ2زان>ک>ی یوسف دCن> الی یوسف و تۆب> دەک>ن ب> ھۆی ئ

ب>وپ>ڕی ب>خشندەیی>وە ل>کاتی وشک>ساnیدا یارم>تی دان. یوسف ن>ک ت>نیا ڕەتی کردەوە تووڕە ب2ت و ب> 

خراپی ڕەفتاری ن>کرد ب>nکو خ2را براکانی ب>خشی ھ>رچ>ندە شت2کی زۆر خراپیان ب>س>ر یوسفدا ھ2نابوو. ئ>و 

ی ک> تووڕە و ئیرەدارە. ت>نیا مرۆڤ دەب2ت ھ>میش> گ>ورەترە ل>و ک>س>یک>س>ی ک> ل> ب>رانب>رک>ی خۆش

 م2شک داخراو ڕCگ> ب> تووڕيیی و ئیرەیی دەدات ک> چارەبووسی دیاری بکات. 

 م>ی> عیسا شیفا ب>خشی ئ2

ل> کت2بی پیرۆزەوە ف2ردەبین ک> عیسای م>سیح بۆ شیفا ب>خشین ھاتووە، ب>iم ئ>م شیفاب>خشین> ھ>میش> 

ل>ڕCگ>ی پ>رجوەوە ڕوونادات. شیفا زۆرب>ی کات ل>ڕCگ>ی ڕەچ>ت>ی شیفاب>خش>وە دەب2ت ب> ژیان2کی 

دnخۆشتر دەبین ب>nکو  اعیسا ئ>مری پ2کردووین، ن>ک ت>نیس>الم>ت. ب>جۆرCکی دیک>، ئ>گ>ر ئ>وە بک>ین ک> 

 س>الم>ت تر دەبین.

  )٣٠: ١٤ پ>ندەکانی سل2مان(ت." كایی ئ2سك كلۆر دهiم ئیرهبه خش2ت،بهش دهله دnی ئارام ژیان به"

ئ>م> ئ>و ئای>ت>ی> ک> ل> خۆشیدا دەمگری2ن2ت. ئاشتی برەو ب> چاکبوون>وە دەدات، ب>iم دnت>نگی و ئیرەیی و 
ی نیشان>ی  ٪ ٨٠چاوپیسی و ڕق و کین> دەبن> ھۆی ت>ندروستیی>کی خراپ. دکتۆرەکان پ2مان دە2nن ک> 

Cس ک>م ن>ک>ین>وە و الی ن>خۆشی ج>ست>مان ب>ھۆی سترCس و نیگ>رانیی>وە دروست دەب2ت. تاوەکو ستر
ن>ب>ین م>حاn> ت>ندروستیی>کی باشمان ھ>ب2ت. تووڕەیی وای ل2کردم ک> ھ>ست ب> نیگ>رانی و سترCس2کی زۆر 
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بک>م. من دnنیام ھ>مان شتیش ب>س>ر تۆدا دەھ2ن2ت. ئیرەیی بریتیی> ل> تووڕەی ب>رانب>ر ئ>و شت>ی ک> 
ھ>ر جۆرCکی تووڕەیی >رCنی ل>س>ر ت>ندروستیمان دەب2ت. ک>س2کی دیکی ھ>ی>تی و ئ2م> نیمان>، کاریگ>ری ن

بf گوCدان> س>رچاوەک>ی دەب2ت> ھۆی فشار، فشاریش دەب2ت> ھۆی ن>خۆشی. کات2ک ل>گ>ڵ پوورمدا تووشی 
ئ>و رووداوە بووم ک> پ2شتر بۆم باس کردن، ل>بیرم> دوای دوو رۆژ ل> توورەبوون>ک> ب> ت>واوی ھ>ستم ب> 

چ>ندین شوCنم تووشی ئازار ببوو. س>رم ژانی دەکرد و زۆر ماندوو بووم. تووڕيیی ویستی ماندووبوون دەکرد. 
 ی>زدان نیی>، ج>ست>مان ب>باشی ل>گ>nیدا ئیش ناکات. 

>کان>وە" ئازاری زۆر ل>گ>ڵ ژن2ک چووم> ک>نیس>، پ2ی گوتم بۆ ماوەی چ>ندین ساڵ ب>ھۆی "ئاوسانی جومگ

ری ن>بوو تاوەکو ل> ئ>ندام2کی خ2زان>ک>ی خۆشن>بوو ک> ب> ش2وەی>کی ەست ئ>و ن>خۆشیی> رزگاچ2ژتبوو، ل>د

ڕۆژCک ک>م ک>م زۆر نادادپ>روەران> ھ>nسوک>وتی ل>گ>ڵ کردبوو. کات2ک ک> ل2ی خۆشبوو ئازارەکی دوای چ>ند 

ی ی ن>بووەوە. من نا2nم ک> ئ>گ>ر تۆ تووشی ئ>و ن>خۆشیی> بووی ئ>وا ک>س2ک ھ>ی> ک> ل2ن>ما و ھ>رگیز تووش

ک> ئ>گ>ر تووشی س>رCش> بووی ئ>وا ھۆکارەک>ی ئیرەیی>. ب>iم پ2شنیار دەک>م ک> بگ>ڕێ  خۆشن>بوویی، نا2nم

ی>زدان و داوای شیفای لf  ل>و ھ>ست> ن>رCنیان> بدە بچن> پ2شو بزان> چی ل> دnتدای> و ڕCگ> ب> ھ>ری>ک 

اری س>رەکی ن>خۆشی زیاتر، دەست بک>ن. ب> ت>واوی ل>و باوەڕەدام ک> ھ>ست> ن>رCنیی>کان دەبن> ھۆک

 ب>رداربوون دەب2ت ھۆی یارم>تیدان ل> ب>رەوپ2شبردنی شیفا و وزە ل> ژیانمان. 

عیسا دە2nت: "من ڕCگام." کات2ک دوای ڕCگاکانی دەک>وین ئ>وا باشترین ھ>لی ژیانمان دەب2ت. کات2ک 

 Cی گیروگرفت بین. س>رپ2چی یاساکانی دەک>ین دەب2ت ل> ھ>موو بوارەکانی ژیانمان چاوەڕ

 ڕازیبوون

دەفت>رCکی یادگاریم ھ>ی> ک> ھ>موو ب>یانیی>ک ت2یدا دەنووسم. کات2ک س>یری خاnی دەستپ2کی دوو ساڵ 

ل>م>وپ2شم دەک>م، چ>ندین خاnی دەستپ2ک دەبینم ک> ت>نیا دە2nت: "من ڕازیم." توانینی گوتنی ئ>وە بۆ من 

ووندا ب>س>ربرد. پ2م وابوو ھ>میش> شت2کی دیک> ھ>ی> ک> دەبوای> مانای زۆرە، چونک> چ>ندین ساnم ل> ناڕازیب

پۆnسی ن2ردراو دە2nت ک> ف2ربووم ب> ھ>موو بارودۆخ2کی ژیانم ڕازی ھ>مبوای> بۆ ئ>وەی ب> ت>واوی ڕازیبم. 

). باوەڕم وای> ک> ڕازیبوون شت2ک> دەب2ت ف2ری بین چونک> ١١: ٤بم. بf گوCدانی بارودۆخ>ک>ی (فیلیپی 

>کان ھ>موویان ب> ناڕازیبوون ل>دایک دەبن. ئ>م> ل> ل>شماندای> و ھ>رگیز دەسب>ردارمان ناب2ت، م>گ>ر مرۆڤ

 ئ>وەی ک> چیتر ب>خ2وی ن>ک>ین. 
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شوCن> زۆر خۆش> ک>  ک>م دوای ڕازیبوون بک>وە چونک> ئ>وئ>گ>ر ڕازی نیت تکات ل2دەئایا تۆ ڕازیت؟ 

ڕازیبوون ھ>ی>. ڕازیبوون مانای ئ>وە نیی> ک> ھیچ شت2کمان ناوCت، ب>nکو مانای ئ>وەی> ک> ئ2م> ڕازین ب>وەی 

ک> ھ>مان> تاوەکو ی>زدان شت2کی دیک> ب> شیاوی ئ2م> دەزان2ت و پ2مان دەدات. دایک و باوک ھ>ست ب> 

ازیی>، ب>بf ل>ب>رچاوگرتنی ئ>و شتان>ی ک> ئ>و منداn> ئازار دەک>ن کات2ک کوڕەک>یان یان کچ>ک>یان ناڕ

ھ>ی>تی. ت>نھا ئ>وە دەبینن ک> بۆیان دەک>ین، ب>iم ئ>وان ئ>وە دەبینن ک> خ>nکی دیک> ھ>یان> ئ>وان نییان>. 

ئ>وان نوCترین مۆدCل و باشترین مۆبایلی زیرەکیان دەوCت، تازەتری کۆمپیوت>ر، ب>ناوبانگترین جۆری پù2وی 

شی دەوCت.... ھتد. دەمان>وCت ئ>وان سوپاسگوزار بن ب>وەی ھ>یان>، پ2مان ئاسایی> ئ>گ>ر داوای شتمان وەرز

ل2بکرCت ب>iم نامان>وCت ب> ھ>nسوک>وت2کی خراپ ک> ھ>رگیز ڕازینین فشارمان بخرCت> س>ر. ئ>گ>ر ب>و جۆرە 

ت؟ پ2م وا نیی> ئ>م> ھانی ی>زدان بدات بNوانین> منداn>کانمان ئ>ی چۆن ی>زدان س>یری ناڕازیبوونی ئ2م> دەکا

بۆ ئ>وەی ئ>و شت>مان بداتf ک> پ2مان وای> دەمان>وCت، ب>iم ل>وان>ی> ھانی بدات ک> وامان ل2بکات زیاتر 

 بین ک> ب>ڕاستی چ شت2ک ل> ژیاندا گرنگ>. ین، تاوەکو ف2ری ئ>وە دەچاوەڕێ بک>

ھ>ستت ب> ناڕازیبوون کرد رCگ>ی ب>س>ردا زاnبوونی بیروھزرمان ھانی ھ>ست>کانمان دەدەن. ک>وات> ئ>گ>ر 

بریتیی> ل> گۆڕینی ش2وەی بیرکردن>وەت. بیر ل>و شتان> بک>وە ک> ھ>ت>، ل>ج2گ>ی ئ>وەی بیر ل>و شتان> 

دەک>یت>وە ک> نیت>. بیر ل> ژیری و باشی ی>زدان بک>وە. ب>بیری خۆتی ب2ن>وە ک> ئ>و نوCژەک>ی تۆی بیستووە 

کاتی خۆی ئ>وەت بۆ دەکات ک> باشترین>. ھ>ر کات2ک چاوت ب> ک>س2ک ک>وت ک>  و ب>پ2ی ڕCکخستنی

ب>رەک>تدار بووە، ب>تایب>تی ئ>گ>ر شت2کیان ھ>ی> ک> تۆش دەت>وCت ھ>تب2ت، ئ>وا بۆ ب>رەک>ت>ک>یان سوپاسی 

 ی>زدان بک>. ب> گوNCای>nیی>وە سوپاسی ی>زدان بک>، ئ>و کات> خۆشی ل> دnتدا پ>رەدەس2ن2ت. 

 ھاوڕێ ئیرەدارەک>م

ھاوڕCی>کم ھ>بوو ئیرەیی ب>و شتان> دەبرد ک> ی>زدان ب> منی ب>خشیبوو، زۆر دnت>نگی دەکردم. بۆ نموون>، 

ک>س2ک موستیل>ی>کی جوانی ب>دیاری پ2دام، س>رنجی ھاوڕCک>م ب>م ش2وەی> بوو: "خۆزگ> ک>س2ک 

ک> ھ>موو خۆشیی>کانمان ل>گ>ڵ ی>کتردا  موستیل>ی>کی ب> منیش دەدا." ب>ش2ک ل> ھاوڕCی باشبوون ئ>وەی>

داب>ش بک>ین. ل>ب>ر ھ>nسوک>وت>کانی، دوای ئ>وە ب>رەک>تدار بووم ھ>ستم کرد واباشترە پ2ی ن>2nم. ھ>وnمدا 
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ئاگاداری س>رنج و قس>کانم بم، بۆ ئ>وەی ن>وەک شت2ک ب2qم ک> ھانی ئیرەیی و نائارامیی>ک>ی بدات. زۆر 

 ا بووم، ب>داخ>وە ل> کۆتاییدا ل2ی دوورک>وتم>وە. قورس بوو کات2ک ل>گ>ڵ ئ>ود

دەم ب>گوCرەی دڵ قس> دەکات. دەتوانین گوCمان ل> ئیرەیی بیت ک> ل> دەمی خ>nک>وە دەردەچ2ت، ھ>روەھا 

ئ>گ>ر ب>ڕاستی گوCگرین ئ>وا دەتوانین ل> دەمی خۆشمان>وە گوCمان ل2ی ب2ت. بNیارماندا چاک>ی>ک ل>گ>ڵ 

ب> ک>س ن>ب>م، ھیوام وای> تۆش ھاودەمم بیت ل>م ئامانج> پیرۆزەدا. ب>رچاوت>نگی و خۆمدا بک>م، ئیرەیی 

 ڕژدی دەبن> ھۆی تووڕەیی و ئ>و ڕاستی و دروستیی> ب>رەو پ2ش>وە نابات ک> ی>زدان دەی>وCت. 
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 ب>شی پ2نج>م

 پ>ردەپۆشکردنی تووڕەیی

ل>ب>رئ>وەی ب> ش2وەی>کی گشتی تووڕەیی ب> ھ>nسوک>وت2کی قبوڵ ن>کراو دانراوە، ھ>ر ل>ب>رئ>وە ش2وازی 

ئ2م> ب> ھ>nسوک>وت>کانی دیک>مان جیاواز دەدۆزین>وە بۆ شاردن>وەی ل> خ>nکانی دیک>، ت>نان>ت ل> خۆشمان. 

ان>ی> بۆ پۆشینی شت2ک بیت ک> بۆ س>یرکردن ن>شیاو ب2ت، بۆ وتووڕەیی دادەپۆشین. پ>ردەپۆشکردنی ل>

ئ>وەی ڕCگ> ب> خ>nک ن>دەیت ئ>و شت> ببین2ت ک> ل> پشت پ>ردەک>وەی>. ڕووپۆش>کان ل> بۆن> ک>لتووریی>کاندا 

دەپۆشرCن بۆ ئ>وەی ڕCگ> ن>دەین ک> خ>nک ب>ڕاستی بزانن ئ2م> ک2ین یان فq2یان ل2بک>ین بۆ ئ>وەی پ2یان 

ک> ئ2م> ک>س2کی دیک>ین یان شت2ک ک> ئ2م> نین. ئ2ستا کاتی البردنی ڕووپۆش>کانی و دەب2ت واب2ت 

 ڕوب>ڕوی تووڕەیی ببین>وە، ب>و جۆرەی ک> ھ>ی> و ب> گوCرەی ویستی ی>زدان مام>n>ی ل>گ>nدا بک>ین. 

 .ل>و ڕووپۆشان> بک>ین ک> ل>کاتی تووڕەبووندا دەیانپۆشین ھ>ندCکبا س>یری 

ڕووپۆش2کی زۆر باوی تووڕەیی>. وا خۆمان نیشان دەدەین ک> تووڕە نین. ب>iم گی پ2ن>دان، گرنڕووپۆشی 

ل>ب>رانب>ردا سارد دەبین (بf ھ>ست و خوCن سارد). ل> مام>n>کردنمان ل>گ>ڵ خ>nکی دیک>دا وای دەردەخ>ین 

> من پ2ی دە2nم "نوCژی بیرم دCت چ>ندی جار ل> ژیانمدا نوCژم کردووە بۆ ئ>و شت>ی ک ک> ل2یان تووڕە نین.

>وە ل> ب>رانب>ر ئ>و ک>س>ی ک> ب> ی>زدانم وتبوو ل2ی ەبم." ب>iم ب> ساردی و دوورک>وتنڕەسمی من ل2تخۆشد

خۆشبووم>. وەکو م>سیحیی>ک دەزانم ک> ناب2ت ل> تووڕەییدا بم2نم>وە، ل>ڕاستیدا ل>ب>ر چ>ند ھۆکارCک ئ>م> 

 دا باسی دەک>م. شت2کی ترسناک>، ھ>ر ل>ب>ر ئ>وە ل> دوایی

دەم>وCت شت2کی ڕاست ئ>نجام بدەم، نوCژم کرد و گوتم: "ئ>ی ی>زدان، من ل> ....... خۆشدەبم، ل>گ>ڵ 

ب> م>ب>ست>وە ئ>وەم گوت، ئ>وەی ک> ئازاری داوم؛ یارم>تیم بدە ب>س>ر ئ>و ئازارەدا زاnبم ک> ھ>ستی پ2دەک>م." 

ان>. ی>زدان دەیویست گوCرای>nیان> زیادبک>م بۆ نوCژCکی گوNCای>nیب>iم ل>ڕاستیدا ن>مزانی ک> پ2ویست> کردارCکی 

ک> ھیچ  ئ>وەی وەک ال>گ>ڵ ک>س>ک>دا بک>م، ھ>روەھاشتر بن2م و ب>گ>رمی مام>n> من ھ>نگاوی ب

  ن>دەکرد وابک>م. ڕووین>داب2ت، ب>iم ح>زم
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ھ>موو شت2ک>وە ب2ت. )دا دە2nت با خۆش>ویستیمان ل>س>رووی ٨: ٤کت2بی پیرۆز ل> (ی>ک>م پ>ترۆس 

خۆش>ویستی سارد ھ>رگیز ب>الی ی>زدان>وە پ>س>ند نیی>، چونک> ئ>م> وای دەرەدەخات ک> ئ>و شت> ڕاست>قین>ی> 

دەب2ت پاک و ب2گ>رد و ب>ھ2ر و گ>رم ب2ت ن>وەک سارد و دوور ب2ت. ب>گوCرەی کت2بی پیرۆز خۆش>ویستی 

). ل>گ>ڵ ١٢: ٢٤و خراپی ل>س>ر زەوی (م>تا م>سیحیی>کان ب>رەو ساردی دەڕوات ب>ھۆی ب2یاسایی 

ووندی نزیکبوون>وەی ت>واوبوونی کات چاوەڕCی ھاتنی دووەمی عیسای م>سیح دەک>ین. پ2ویست> زۆر ب> ت

 ڕCگ> ب>وە ن>دەین ک> خۆش>ویستیی>ک>مان ب>رانب>ر خ>nکی دیک> سارد و مردوو ب2ت. 

نجام دەدەم، ت>نان>ت کات2ک ک> ب>رپرسیاری>تیم ئ> ئ>رکی خۆم ل>ب>رئ>وەی ک>س2کی ب>رپرسیارم، ھ>میش>

ب>رانب>ر ک>س2ک> ک> ل2ی تووڕەم. تا ئ2ستاش ئ>رکی ب>رپرستاری>تیم ئ>نجام دەدەم. ب>iم زۆرب>ی کات ب> 

ساردی ئ>نجامم داوە ک> سۆز و میھرەبانی ڕاست>قین> نیشان نادەم. بۆ نموون> کاتی وا ھ>بووە ک> ل> ت>واوی 

ب>iم ل>گ>ڵ ئ>وەشدا خواردنم بۆ  الی>ن>وە ب2ھیوایان دکردم، ھ>ندCکووم چونک> ل> خ2زان>ک>م تووڕە ب

دروستدەکردن و نانی ئ2وارەم پ2دەدان. ئ>رکی خۆمم ئ>نجام دەدا، ب>iم ب> ساردی و بf بیرکردن>وە. ئ>گ>ر 

م ک> تۆش ل>گ>ڵ ک>س2ک پرسیاری ل2کردبام ک> ئایا ک2ش>م ھ>ی> یان نا، دەمگوت: "ن>خ2ر، من باشم." دnنیا

ئ>م جۆرە ڕەفتارەدا ئاشنایت. ئ>م> ی>ک2ک> ل>و ڕCگایان>ی ک> ئ2م> خۆمان وا نیشان دەدەین ک> ھ>موو شت2ک 

باش>، ب>iم خۆمان ل>پشت ڕووپۆش2ک>وە دەشارین>وە و ھیوادارین ک> خ>nکی دیک> ھ>لبخq>ت2نf و پ2یان واب2ت 

  ک> ئ2م> ب> ش2وەی>کی گونجاو ھ>nسوک>وت دەک>ین.

ھ>میش> دەتوانم پ>ی ب>وە بب>م کات2ک ک>س2ک شت2کم بۆ ئ>نجام دەدات ل>ب>رئ>وەی ک> ئ>رک> ل>س>رشانی 

ن>وەک ل>ب>رئ>وەی ک> ح>زی ل2ی>تی، دەب2ت ب2qم ک> ھیچ ح>زم ل>و کارە نیی>. ی>کس>ر پ>ی ب>وە دەب>م ک> 

خ>nکی دیک>ش ھ>ستی پ2دەک>ن نای>وCت ئ>نجامی بدات چونک> ھ>ست ب> خۆدەرخستنیان دەک>م. دnنیام ک> 

> بم و ساخت> ن>بم. پ2م وای> باشترە دەک>م. من بNیارمداوە ک> ڕاست>قینکات2ک ک> من ب>و جۆرە ھ>nسوک>وت 

کاتم پ2ویست> بۆ ئ>وەی ب>س>ریدا زاڵ بم ل>وەی ک> وا خۆت  ھ>ندCکب> ک>س2ک ب2qی ک> تووڕەم و 

 دەرخ>یت ک> ھیچ ک2ش>کت نیی>، ل>کات2کدا ل> ناخ>وە ل> تووڕەییدا دەکو2nیت. 

 دەرکردنی خ>nکی ل> ژیانمان 
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چ>ندین ڕCگ>مان ھ>ی> بۆ دەرکردنی خ>nکی ل> ژیانمان. ب>ب2دەنگی ھ>nسوک>وت کردن ڕووپۆشی ب>دوورگرتن، 

جاریش ب2دەنگ دەبین. ب> خۆمان  ھ>ندCکجار ھ>nدەچین و  ھ>ندCکی>ک2ک> ل>و ڕCگایان>. کات2ک تووڕەین 

ن ک>وا و خ>nکی دیک>ش دە2nین ک> تووڕە دەبین ل>گ>ڵ ئ>وەشدا ڕەتی دەک>ین>وە ل>گ>ل ئ>و ک>س> قس> بک>ی

رین قس> دەک>ین. منگ>منگ خۆمان دەردەخ>ین ک> ل2ی تووڕەین. ئ>گ>ر پ2ویست ب> گفتوگۆ بکات ئ>وا ک>مت

جگ> ل> سادەیی قس>کردن. کاتی وا ھ>بووە ک> تووڕە بووم س>رل>قاندن یان ھ>ر شت2کی دیک> ب2ڵ و و بۆn>بۆ

نی ک> پ2ویست بوو قس> ل>گ>ڵ ک>س>ک>دا و وا ھ>ستم کردووە ک> دەمم ب> چیم>نتۆ ب>ستراوە. ت>نان>ت دەمزا

ک>م و واز ل> ھ>nسوک>وتی منداiن> بھ2نم. ھ>موو وزەی منی برد، ھ>تا ل2وەکانی منی ل2ک کردەوە و قس>م 

 کرد. 

دەتوانین خ>nکی ل> ژیانمان دەربک>ین ب> ب>رن>ک>وتنیان. ل>گ>ڵ دەیڤدا تووڕە بووم و ب> خ2رایی ل>س>ر ت>ختی 

N2ا، بۆ ئ>وەی کارCک بک>م دەستم ب>ری ن>ک>وCت. وا ھ>ستم دەکرد ل>س>ر الی>کی خ>وەک>م ڕووم وەرگ

مام بوو. چونک> ڕەتمکردوە داوای ل2بک>م دامپۆش2ت. ئ>م> ردیک>ی دۆش>ک>ک> خ>وتووم. ت>واوی ش>و س>

بووم! من ت>واوی ش>و نائارام  کردارCکی گ>مژەییان>ی من بوو، چونک> دەیڤ زۆر ب> ئارامی خ>وت، ل>کات2کدا

الی>نی ڕۆحیی>وە ب2تاق>ت بووم، زۆر خۆشحاnم ک> ب> یارم>تی ی>زدان ل>و جۆرە ئ>و کاتان>م ل>بیرە ک> چۆن 

 ھ>nسوک>وت> ڕزگارم بوو. 

تا ئ2ستا ڕوویداوە ک> ل> ک>س2ک تووڕي بیت و خۆت ل>و ژوورە ب>دوور بگریت ک> ئ>و ک>س>ی ت2دا بووە؟ 

ی> ئ>وا بیانوCک دەدۆزیی>وە بۆ ئ>وەی ل>و ژوورە بNۆیت> دەرەوە. ئ>گ>ر بۆ ئ>وە ژوورەی ک> تۆی ل2 نیئ>گ>ر ب2

بیان>وCت س>یری ت>ل>فزیۆن بک>ن ئ>وا تۆ دەت>وCت بچیت بخ>ویت. ب>iم ئ>گ>ر ئ>وان بیان>وCت بخ>ون ئ>وا 

ک> دەیان>وCت شت2ک بخۆن تۆ برسیت نیی>. ئ>گ>ر بNۆن تۆ دەت>وCت ن>خ>وتی و س>یری ت>ل>فزیۆن بک>یت. 

ن ک> دەیانپۆشین، س>رت دCش2ت. ئ>وان> ھ>مووی ڕووپۆشپیاس>ی>ک بک>ن یان پاسکیل سواری بک>ن ئ>وا تۆ 

 وا خۆیان دەردەخ>ن ک> شت>کان باشن ب>iم ل>ڕاستیدا ڕەفتارەکانمان ڕاستیی>ک> ئاشکرا دەک>ن. 

وس>رم ن>دەھ2نا، ئ>و خواردن>م ل2ن>دەنا ک> ئ>و ح>زی ل2ی بوو. یان بانگم ن>دەکرد ب>یانیان قاوەم بۆ دەیڤی ھا

و ئ>و شتان>م پf ن>دەگوت ک> ب>گشتی پ2م دەگوت. ب> درCژایی ئ>و ماوەی> ب> خۆمم دەگوت ل>ب>ر ئ>و ئیھانان> 
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ی>زدان ڕزگارمان  ل2ی خۆشبووم. ئ>م جۆرە ڕەفتارە ب>کۆیل>یی دەمانھq2ن>وە ب>iم گوNCای>nی کردنی وش>ی

 دەکات. 

سکردنی ئ>و باب>تان>ی ک> تاردانی ک>نیس>کان ب>کاردCنن بۆ بال> وتارب2ژ و ق>ش>کان شوCنی و ھ>ندCک

ل>بارەیان>وە تووڕەن ل>گ>ڵ دەست>ی باوەڕدارانی ئ>و ک>نیس>ی> یان ئ>ندامانی تایب>تی ئ>و دەست>ی>. ل> 

ان دەدەن ک> ل> خوداوە وەریانگرتووە. ژن و پیاوCک وای نیشەیی>ک>یان ڕووپۆش دەک>ن و وتارەکانیاندا تووڕ

دەناسم ک> ھ>ردووکیان ق>ش> بوون، ب>iم ب> ھۆی ناپاکی پیاوەک> ل> ی>کدی جیابوون>وە. ژن>ک> ب>ردەوام بوو 

ل>س>ر وتاردان ب>iم نزیک>ی دوو ساڵ ھ>موو وتارەکانی ل>بارەی ئ>و خ>nکان>وە بو ک> پ2شمان پ2دەگرن و 

خ>ن> ژCر ڕک2فی خۆیان>وە. وتاری دا ل>بارەی ئ>وەی ک> ڕCگ> ن>دەیت خ>nکی ب>کارت بھ2نن. ھ>روەھا دەمان

چۆن پ>یوەندیی>کی س>الم>تت ھ>ب2ت و چ>ندین شتی دیک>ی پ>یوەست ب>م باب>یان>. ھ>موو ئ>و شتان>ی ک> 

>ک>ی خۆی س>رچآوەی دۆخد پ2دەچوو شت2ک ب2ت ک> ل> بارول>گ>ڵ دەست>ی باوەڕدارانی ک>نیس>دا باسی دەکر

گرتبوو. ب> پشتب>ستن ب> ئازارەک>ی وتاری دەدا، ل> ج2گ>ی ئ>وەی پشت ب> ڕۆحی پیرۆز بب>ست2ت. ب>ردەوام 

پ2ی دەگوتم ک> ل> ھاوس>رەک>ی خۆشبووە و ب>رەو پ2ش ھ>نگاو دەن2ت، ب>iم ب>دەگم>ن ڕCکدەک>وت ک> 

ب>س>ر ھ2ناوە. ھ>تا زیاتر باسی ئازارەکانمان قس>ی ل>گ>ڵ بک>م و باسی ئ>وە ن>کات ک> م2ردەک>ی چی 

بک>ین ناتوانین ب>س>ریاندا زاڵ بین. ل>وان>ی> خۆمان وا دەربخ>ین ک> ب>س>ریاندا زاڵ بووین، ب>iم ل> ڕاستیدا وا 

 نیی>. 

کت2بی پیرۆز دە2nت ک> دڵ ل> ھ>موو شت2ک ت>فرەدەرترە، ھ>ر ل>ب>ر ئ>وە س>خت> ک> دnمان بناسین (ی>رمیا 

ە نیم و ل2یان ). خۆھ>nخq>تاندن ڕCگ>ی>ک> بۆ شاردن>وەی ڕاستی. دەتوانم ب>خۆم ب2qم ئیتر تووڕ٩ :١٧

خۆشبووم. ب>iم ئ>گ>ر ب> ساردی مام>n>م کرد و قس>م ل>گ>ڵ ن>کردن و خۆم لf ب>دوورگرتن و ب>ردەوام 

ل2یان خۆشن>بووم و زیاتر  بووم ل> باسکردنی ئ>وەی ک> چییان کرد بۆ ئ>وەی ئازارم بدەن، مانای ئ>وەی> ک>

 ل>وان ئازاری خۆم دەدەم. 

<n<ب>کارھ2نانی کت2بی پیرۆز ھ  

ڕيیی ب>س>ر خ>nکدا پ2م وای> ت>نان>ت دەتوانین کت2بی پیرۆزیش بۆ خاnیکردن>وە تووپیرۆز،  ڕووپۆشی کت2بی

) ک> دە2nت "ل> خۆش>ویستی ڕاستگۆ بین." ئ>م ١٥: ٤باش بریتیی> ل> (ئ>ف>سۆس  یکی>موون>ب>کاربھ2نین. ن
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ئای>ت> زۆر جار وەکو داپۆش>رCک ب>کاردCت بۆ دەربNینی تووڕەیی و ناڕەح>تی ل>گ>ڵ ئ>و ک>سان>ی ک> ڕاستی 

رژەوەندی ئ>و شت>یان پf دە2nین ک> کردوویان>. ئایا ڕاستیی>ک> بۆ ب>رژەوەندی ئ>وان دەی2qین یان بۆ ب>

خۆمان؟ ئایا ب>ڕاستی ل>ب>ر ئ>وەی ب>المان>وە گرنگن ب> خۆش>ویستیی>وە ڕاستیی>ک> دەل2ین یان ل>ب>ر ئ>وەی> ک> 

 میتۆدCکی س>لم2نراوی خوداییمان دیتۆت>وە و ب> خ>nکی بqیین ل2مان دووەربک>ون>وە؟

>رچ>ندە ئ>وەی ک> گوتیان ئازاری ل>و ک>سان>ی ک> ل> "خۆش>ویستیدا ڕاستگۆ بوون". ھ ھ>ندCکبووم> قوربانی 

دام و تووشی ک2ش>ی کردم، ک> دەبووای> چارەس>رم بکردبا. ژن2کم ب>بیردCت ک> گوتی "جۆیس، دەم>وCت 

ڕاستیی>کت ل>بارەی شت2ک>وە پ2ب2qم." ل> تۆنی دەنگیی>وە دەمتوانی بزانم ح>زم ل>و شت> ناب2ت ک> دەی>وCت 

ک ل> وتارەکانمدا ئیھان>م کردووە و چ>ندە ئازاری چ2ژتووە. پاشان بی2qت، پاشان پ2ی گوتم ک> جۆن ل> ی>ک2

وا خۆی دەرخست ک> ل> من خۆشبووە. ب>دnنیایی>وە ئ>م> مای>ی پ2ک>نین> و خۆێ ھ>nخq>تاندووە چونک> ئ>گ>ر 

ب>ڕاستی ل> من خۆشبووای> ئ>وا ھیچ پ2ویستی ب> باسکردن ن>دەکرد. ئ>و ت>نیا کت2بی پیرۆزی ب>کارھ2نا بۆ 

 خاnی دامرکان>وەی تووڕەیی>ک>ی. 

ھ>روەکو پ2شتر گوتم کاتی وا ھ>ی> ک> پ2ویست> ڕوب>ڕوی خ>nکی دیک> ببین>وە س>بارەت ب> ڕەفتارەکانیان، 

پ2ویست> دnنیا بین ب>iم دەب2ت دnنیابین ک> ب>رھ>nستیی>ک>مان ل> ب>رژەوەندی ھ>ر دوو الماندای> ب>تایب>تی 

ک>س  ھ>ندCکل>وەی ک> ڕوب>ڕوبون>وەک>مان ب>پ2ی یاسای ی>زدان> ن>وەک ت>نیا ب>پ2ی بNیاری خۆمان. 

بومای> ک> ل>راستیدا دەبووای> ف2ری ئ>وە ب ح>زناک>ن ب>ھ>nستیان بکرCت، ب>iم ئ>وە بۆ من ب>دەگم>ن گرفت>.

ئ2م> خۆمان ل>گ>ڵ ی وا ھ>ی> ک> ی>زدان دەی>وێ کات ب>رھ>nستی ن>ک>م ھ>تا ئ>وەی ی>زدان پ2م دە2nت.

ک>س2ک ب2qین. ت>نیا  ین>وە، ب>بf ئ>وەی ھیچ شت2ک ب>ھیچشت2کدا مام>n> بک>ین و ب>الی خۆمانی بشک2ن

ل>ب>رئ>وەی ک>س2ک ئازاری ھ>ست>کانی منی داوە، ئیتر ئ>وە ب>و مانای> نای>ت ک> دەب2ت پ2ی ب2qم. ل>وان>ی> 

 واز ل2ھ2نانیان بNیارCکی گ>ورەتر و خوداییان>تر ب2ت. پۆشینی ئیھان>ک>یان و 

دەکرCت تووڕەییمان وەکو شانۆی>کی ل2ب2ت. دەتوانین ب>چ>ندین ش2وە ڕۆڵ بگN2ین، خۆش نیی> ک> دە2nم زۆر 

کات خۆمان ل> گ2لی دەدەین و پ2مان وای> ک> ئ2م> خ>nک2کی تووڕە نین. داوا ل> ی>زدان بک> ک> نیشانت 

ھ>ر ش2وەی>ک تووڕەیی>ک>ت ڕووپۆش کردووە، ئ>گ>ر ڕووپۆشت کردووە ئ>وا ڕووپۆش>ک>ت بدات ئ>گ>ر ب> 

 البدە و ڕCگ> بدە ک> بیرت ب2نم>وە "ڕاستی ڕزگارت دەکات."
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 ب>ھۆی تووڕەیی>وە ژیانم ب2س>روب>رە

 جانتا پN ل> بزمارەکان

ری دایf و پ2ی گوت ک> ھ>ر مندا2nکی بچووکی تووڕە ھ>بوو. باوکی جانتای>کی پN ل> بزما ڕۆژێ ل> ڕۆژان

کات2ک تووڕە بوو دەب2ت بزمارCک ب> پ>رژین>ک>دا دابکوت2ت. ڕۆژی ی>ک>م منداn>ک> سی و ح>وت بزماری ب> 

پ>رژین>ک>دا داکوتا ب>iم ھ2دی ھ2دی ژمارەی بزمارەکان ڕۆژان> ب>رەو ک>مبوون>وە دەچوو. بۆی دەرک>وت ک> 

ئ>و ڕۆژە ھات ک> منداn>ک> ب>ھیچ ش2وەی>ک ب>و پ>رژین>دا. ل>کۆتاییدا  تووڕەن>بوونی ئاسانترە ل> بزمار داکوتین

تووڕي ن>بوو. ب> شانازیی>وە ئ>وەی ب> باوکی گوت، باوکی پ2شنیاری کرد ک> ئ2ستا منداn>ک> ھ>ر ڕۆژCک ک> 

ک> ھ>موو ب> باوکی ب2qت  تووڕە ن>بوو بزمارCک ھ>nبک2ش2ت>وە. چ>ندین ڕۆژ ت2پ>ڕی ل> کۆتاییدا منداn>ک> توانی

. "دەست خۆش ڕۆn> گیان، انی ل2کردۆت>وە. باوکی دەستی منداn>ک>ی گرت و چوون> الی پ>رژین>وەبزمارەک

ب>iم س>یری کون>کانی پ>رژین>ک> بک>. پ>رژین>ک> ھ>رگیز وەکو خۆی ل2نای>ت>وە. کات2ک ب> تووڕەیی>وە شت2ک 

ک>س2تک بدەیت، ھ>رچ>ندە داوای ل2بوردنی ل2بک>ی دە2nیت ئ>وان وەکو ئ>م> بریندار دەبن. دەتوانی چ>قۆ ل> 

  ھیچ سوودی نیی> چونک> بریندارت کردووە."

دەرەنجام>کانی تووڕەیی درCژخای>ن چین؟ ھ>موو الی>ن>کانی ژیانمان ب> ھۆی>وە وCران دەب2ت. ج>ست> و گیان 

Cران دەب2ت. گریمان>ی ت>ندروستیمان و پ>یوەندیی>کانمان وو ڕۆح ب> خراپترین ش2وە کاریان ت2دەکرCت. 

ج2گای ک>سای>تیمان دەگرCت>وە، داھاتووCکی س>رک>وتوو ب> تووڕەیی ڕCگ>ی ل2دەگیرCت، چونک> تووڕەیی 

ر ب> تووڕەیی بم2نن>وە nکی تووڕە زۆرب>ی زۆرب>ی جار پ2یان زەح>م>ت> ل>س>ر کارCک ب>ردەوام بن. ئ>گ>خ>

>ک>ی ئ2م> کاریگ>ری ل>س>ر ھ>موو پ2م وای> تووڕيین دەی>وCت ببین. ن ب>و ک>س>ری ک> ی>زداھ>رگیز ناب

کۆم>nگا دەب2ت، ب>iم ئ2م> ل> ھ>موو ک>س2ک زیاتر کاریگ>ریمان ل>س>ر دەب2ت. ھ>ر ل>ب>ر ئ>وەی> ب> ب>ردەوامی 

ھان>ی>کی دە2nم "چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆت بک> و ل2خۆشب>." ب>بیرت ب2ت ئ>گ>ر ت>نان>ت تووڕەیی>ک>ت ب>ھۆی ئی

شتا ب> تووڕيی مان>وەت ناتوان2ت یارم>تی خۆت بدەیت و بارودۆخ>ک>ت چارەس>ر 2ت ئاوا ھ2قبوnکراوەوە ب

 بک>یت. 

 ک>س2ک ل>س>ر ک2لی گۆڕی پیاوCک خوCندی>وە:
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 "ئ2رە دانیال> پیسی ت2دای>، 

 پیاوCکی تووڕە بوو. 

 ھ>میش> ب2زارک>ر و ناوچاو تاڵ بوو. 

 خۆشحاnین."ب> گ>نجی مرد ھ>ر ل>ب>رئ>وە ئ2م> 

کات2ک ک>س2کی تووڕە بوونی نام2ن2ت و دەمرCت ئ>وا ھ>موو ک>س2ک خۆشحاڵ دەب2ت چونک> ھ>موومان 

تووشی سترCس و نیگ>رانی دەکات. باوکم زۆرب>ری کاتی ژیانی ک>س2کی تووڕە بوو. تووڕەیی>ک>ی 

ین جار گوتووی>تی ک> ردووە چ>ندردبوو. دایکم ل>و کات>وەی باوکم مژینگ>ی>کی دژواری بۆ ژیان دروستک

دایکم ب>ھۆی پ>یمانی ھاوس>رگیریی>وە چ>ندە چ2ژ وەردەگرCت ل> ب>ت>نیا دانیشتن ل> شوق> ئارام و ھ2من>ک>یدا. 

ل>گ>ڵ باوکم مای>وە. ب>iم ئ>و فشارەی ک> ئ>زموونی کردبوو، ت>ندروستی خراپ کردبوو، تووڕيی>ک>ی باوکم 

 ت>ندروستی دایکمی ت2ک شکاند.

فشار، ب> تایب>تی فشاری ب>ردەوام و درCژخای>م ھ>موو ئ>ندام2کی ل>ش ل>ناودەبات. پ>ستانی خوCن و گ>دە و 

س>رCش>ی زۆر و ک2ش>کانی قۆnۆن  خ>nکی ئاشتیخواز زووتر پیر ئ>بن، خ>nکی تووڕە ل>دڵ کاریان ل2دەکرCت. 

ھ>ر ب>ردەوام>. ڕاستیی>ک>ی ئ>وەی> ک>  و دوودnی و نارCکیی>کانی کۆئ>ندامی ب>رگری، ل> ڕاستیدا ئ>م لیست>

 خ>nکی تووڕە ب>گشتی زووتر ل> خ>nکی ن>رمونیان گیان ل>دەست دەدەن و دەمرن.

ی ئ>وەی> ک> ڕوب>ڕوی ڕاستی ل>بارەی تووڕەیی ببین>وە و کاری ل>س>ر بک>ین. ئ>گ>ر ک>س2کی پ2م وای> کات

ڕۆحی پیرۆزدا ب>ئاراست>ی ڕزگاری ل2ی ھ>نگاو بنf، تووڕەی ئ>وا بNیار بدە بچیت> بنج و بناوان>ک>ی و ل>گ>ڵ 

ن> دایپۆش> و ن> پشتگوCی بخ>. ل>ھ>ر چوار الوە دەوری بدە و ب>وەی ک> ھ>ی> ناوزەندی بک>. گوتنی "من 

تووڕەم" پ2ناچ2ت مای>ی س>رنج ب2ت، ب>iم دانپ2دانان ی>ک>م ھ>نگاوی زاnبوون> ب>س>ریدا. ئ>م> شت2کی دەب2ت 

بدەیت. خ>nکی دیک> سوود ل>و کاریگ>ریی> ئ>رCنیان>ت وەردەگرن ک> ئیتر تووڕەنیت ب>iم  بۆ خۆتی ئ>نجام

 ھیچ ک>س2ک ب> ئ>ندازەی تۆ سوودی پ2ناگات. 
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من سی و دوو ساڵ بووم ب>رل>وەی ت>نان>ت ئامادەبم ڕوب>ڕوی ڕاستی ڕابردووم ببم>وە. ل>الی>ن باوکم>وە 

ت>وەی ک> ب> بیرم دCت گ2چ>nی پ2دەکردم. تاوەکو ئ>وەندە دەستدرCژی کرابووە س>رم. ئ>و ھ>ر ل>و کا

گ>ورەبم ک> بتوان2ت دەستدرCژیم بکات> س>ر، پ2نج ساnی کۆتایی ک> ل> ماn>وە ژیاوم نزیک>ی دوو س>د جار 

دەستدرCژی کردۆت> س>رم. دەزانم مرۆڤ دەتاس2ن2ت، ھ>ر واش>، ب>iم ڕوب>ڕوبوون>وەی ل> ھ>ر چوار الوە 

 شتان>ی ک> دەبوای> بمکردبا بۆ ئ>وەی ل> دەستی ڕزگارم ب2ت.  ی>ک2ک بوو ل>و

دوای ئ>وەی ل> ت>م>نی ھ>ژدە ساnیدا ماn>وەم ب>ج2ھ2شت، ھ>ستم دەکرد ک2ش> ب>دوام>وەی>. ب>دnنیایی>وە ڕقم 

ل> باوکم بوو، ڕق2کی بf ئ>ندازە، ب>iم ن>مدەزانی چ>ندی زیانی بۆم ھ>بووە. کات2ک ک> گ>شتی 

پ2کرد ب>ھیچ ش2وەی>ک ن>مدەزانی ک> ل> ماوەی گ>شت>ک>مدا  یی ڕاستی و ل2خۆشبوونم دەستڕوب>ڕوبون>وە

ی>زدان بم و ل> باوکم خۆشبم. خ>nکی تووڕە چ>ندە یارم>تیم دەدات. ل> س>رەتادا ت>نیا دەمویست گوNCای>nی 

ل> جۆرەکان دCت>  ناتوانن ب> باشی خ>nکی دیک>یان خۆشبوCت چونک> ھ>میش> ئ>وەی ل> ناخماندای> ب>جۆرCک

دەرەوە. پ>یوەندیی>کانم ھ>مووی ب>ھۆی تووڕەیی و ڕق>وە ئازاری دەچ>شت ب>iم من ن>مدەزانی ب>و جۆرەی>. 

تووڕەیی>ک>م ب>قووnی ل>ناو گیانمدا ڕەگی داکوتیبوو، ل>ناو بیرکردن>وە، ھ>ست>کان، وش>کان و ل> ھ>موو 

وڕەیی ئ>وەندە زۆر ل>گ>nم مابۆوە ک> ب>و جۆرەی ک> ھ>nسوک>وت>کانمدا بوو چونک> ب>ش2ک بوو ل> من. تو

 ھ>بوو ن>مناسیی>وە. 

کات2ک وش>ی ی>زدانم خویندەوە ڕۆحی پیرۆز دەستی کرد ب> نیشاندانی ئ>وە ک2شان>ی ک> ھ>مبوو. ل> 

س>رووی ئ>وەش>وە ھ>موو ئ>و شتان>ی ک> من بیرم ل2دەکردەوە ئ>وەبوو ک> خ>nکی دیک> چییان ب>س>رمھ2ناوە، 

رگیز بۆم رێ ن>ک>وت ک> س>یری بک>م و بزانم چۆن وەiمی ئ>و ھ>nسوک>وتان>یان بدەم>وە. ھ>ستم کرد ھ>

من ل>س>ر ح>قم ک> ن>ک ت>نیا ڕقم ل> باوکن ب2ت ک> ئازاری داوم ب>nکو ڕقم ل>و ک>سان>ش ب2ت ک> 

> بکات ک> ئیھان>یان کراوە دەیانتوانی یارم>تیم بدەن و ن>یاندا. چۆن ی>زدان دەتوان2ت داوا ل> من و ئ>و خ>nک

کی ل>م چ>شن> قس> ل>س>ر ن>کراوە خۆشب2ت؟ ئ>و داوامان ل2دەکات چونک> دەزان2ت ئ>وە ی>بۆ ئ>وەی ل> ئیھان>

ەمان پالن2کی م>ی>. ھ>ر شت2ک ک> داوامان ل2دەکات باشتری شت> بۆ ئ2م>. ی>زدان ب> ت>واوی نوCبوون>و

ەوCت باشتری شتی بۆمان داناوە. ئ>گ>ر ئامادەبین گوNCای>nی بین ئ>نجامی بدەن ل>ب>ر ئ>وەی> ک> ئ2م>ی خۆشد

 ئ>وەی ک> م>حاڵ دیارە بۆمان. خۆشبوونمان دەداتf ل>گ>ڵئ>وا ی>زدان ب>رک>تی ل2
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کات2ک باسی زاnبوون ب>س>ر تووڕەیت بۆ دەک>م و باسی ئ>وە دەک>م ک> ل2خۆشبی، ب> ش2وازی ژیانت ئ>وا 

ب>پ2ی ئ>زموونم قس>ت بۆ دەک>م. ن>ک ت>نیا دەزانم ک> ئ>وە زۆر قورس>، ب>nکو دەشزانم ھ>رک> ئ>نجامت دا 

2ب> بۆ ئ>وە ن>خوCنیت>وە ک> ب2qی چ>ندە ب>نرخ دەب2ت بۆت، ھ>رچ>ندە ب>ڕاستی ھانت دەدەم ک> ت>نیا ئ>و کت

ب>س>ر ئ>م کت2ب>شدا زاnبووم و ل> ڕیزی "کت2ب> خوCنراوەکانی" دادەن2م. ب>nکو ب>د2nکی کراوە و ئامادەوە 

 بیخوCن>وە و ئ>و شت> ل> ژیانتدا ج2ب>جf بک> ک> دەیخوCنیت>وە. 

ە، ئ>گ>ر ئ2م> ل>گ>nیدا ی>زدان پ2شتر و پ2شوەخت ژیان2کی زۆر خۆشی بۆ ھ>موو ک>س2ک دابین کردوو

ھاوکاربین ل>ڕCگ>ی ئ>نجامدانی ئ>و شتان>ی ک> داوامان ل2دەکات ئ>وا چ2ژ ل>و ژیان> وەردەگرین ک> بۆمانی 

ئامادە کردووە، ب>iم ئ>گ>ر ھاوکاری ن>ک>ین ئ>وا ئ>و ژیان> وەردەگرین ک> بۆمانی ئامادەکردووە، ب>iم ئ>گ>ر 

دەست دەدەین. ی>زدان ھ>ر ئ2م>ی خۆشدەوCت، ب>iم چ2ژی ئ>و پالن> ھاوکاری ن>ک>ین ئ>وا ئ>و ژیان> ل>

باش>ی ل>دەستدەدەین. چاک>ی>ک ل>گ>ل خۆت بک>، ھیچ شت2کی باشی ی>زدان ک> بۆی ڕCکخستووی ل>دەست 

 م>دە. 
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 ب>شی ش>ش>م

 ل> کf تووڕەیت؟

یان برینداریان کردووین. ھ>روەکو باسمان کرد زۆرب>ی کات ل>و ک>سان> تووڕە دەبین ک> ئازاریان داوین 

ل>وان>ی> ل>و ک>سان> تووڕە بین ک> ماوەی>کی زۆرە ئازاریان داوین و ل>و ک>سان>ش توورە دەبین ک> ل> ژیانی 

دووبارەی ڕۆژان>دا ئازاریان داوین. ل> نادادپ>روەری تووڕە دەبین و ڕۆحمان ھاوار دەکات ک> ئ>وە دادپ>روەران> 

)دا ١١، ١٠: ٣> س>رچاوەی تووڕەییمان نین. کت2بی پیرۆز ل> (ی>ک>م پ>ترۆس نیی>! ب>iم خ>nکی دیک> ھ>میش

 پ2مان دە2nت ک> ل>گ>ڵ ی>زداندا، خۆمان و خ>nکی دیک>ش ل> ئاشتیدا بین. 

 ل> خۆم تووڕەم

شترە ب2qن ک> ئ>و خ>nکان>ی ک> ئایا ل> خۆت تووڕەیت؟ زۆرCک ل> خ>nکی ل> خۆیان تووڕەن. ل>ڕاستیدا وا با

>یان ل>گ>ڵ خۆیان ھ>ی> زیاترن ل>و خ>nکان>ی ک> ب>ت>واوی ل>گ>ڵ خۆیاندا ل> ئاشتیدان. بۆچی؟ ھ>روەکو ک2ش

پ2شتر باسمان کرد ئ2م> چاوەڕوانی خ>یاnیمان ھ>ی> و خۆمان ل>گ>ڵ خ>nکی دیک>دا ب>راورد دەک>ین و ھ>ست 

اومان ھ>ب2ت بۆ شت2ک ک> کردوومان> دەک>ین ک> گونجاو و ی>کسان نین. ل>وان>ی> ش>رم>زاریی>کی ڕیش> داکوتر

دەک>ین ک> ل> خۆمان تووڕە بووین. زۆر جار خ>nکی ل> خۆیان یان ب>س>ریان ھ2ناوین. زۆر ھ>ست ب> تاوان 

تووڕە دەبن چونک> شت2ک دەک>ن ک> پ2ی ڕازی نین و نازانن چۆن ھ2ز و ب>خشینی ی>زدان وەربگرن بۆ 

 اnبن. ئ>وەی ب>س>ر ھ>nسوک>وت> ن>شیاوەک>یاندا ز

باوەڕ بک>یت یان ن>، ی>ک>م ھ>نگاو بۆ ئاشتی ل>گ>ڵ خۆتدا ئ>وەی> ک> ل> ھ>ر چوارالوە ڕوب>ڕوی گوناھ>کانت 

ببیت>وە و ب>و جۆرەی ک> ھ>ن ناوزەندیان بک>یت. پشتگوێ خستن یان بیانوو ھ2نان>وە بۆ ھ>nسوک>وتی خراپ 

ڕاست>قین>مان ل>گ>ڵ  ئ>وا ھ>رگیز ناتوانین ئاشتیگوناه بک>ین ھ>رگیز ڕCگ>ی>ک نیی> ب>رەو ئازادی. تاوەکو 

>ی ک> دەیک>ین ت. ت>نان>ت ئ>گ>ر ل> ناسین>وەیدا شکستمان ھ2نا، بۆ ئ>و گوناھخۆماندا ھ>ب2

 مان ل> ئ>ستۆ گرت ئ>وا ھ2شتا ب2زارمان دەکات. ب>رپرسیاریی>تی>ک>ش

 ب>دەستھ2نانی ل2خۆشبوونی ی>زدان  
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م> گوناھبارین پ2ویست> داوای ب>خشینی گوناھ>کانمان بک>ین. ئ>م> ب>و مانای> کات2ک ک> دانمان ب>وەدا نا ک ئ2

دCت ک> ئ2م> ن>ک ت>نیا ل> ناخی دn>وە بۆ گوناھ>کانمان داوای ل2بوردن دەک>ین ب>nکو ئامادەین پشتیان 

ن ئ>وا ت2بک>ین. ل> گوناھدا ژیان بریتیی> ل> ئاست2کی نزمی ژیان ب>iم کات2ک ئ2م> داوای ب>خشین دەک>ی

دەگ>ڕCین>وە بۆ ب>رزترین شوCن ک> ی>زدان ح>زدەکات بمانداتf. شوق>ی لوتک> ب>رزترین شوق>ی باiخان>ی>. 

وات> ل> نھۆمی س>ری س>رەوەی>. کات2ک داوای ل2خۆشبوون دەک>ین، دەگ>ڕCین>وە بۆ ب>رزترین شوCن ک> 

 ن.ی>زدان بۆی داناوین ک> شوCنی ئاشتی و خۆشی ل> ڕاستودروستی ی>زدا

ب>ت>واوی دانپ2دانان و ل> ئ>ستۆگرتنی ب>رپرسیاری>تی تاوان>کانمان، ل> س>رەتادا دەکرCت کارCکی دژوار و 

ھ>میش> ژیانمان بریتی بووە ل> لۆم>کردن و بیانوو ھ2نان>وە، ھ>ربۆی> پ2مان س>خت> ک> ب2qین زەحم>ت بیت. 

"من تاوانبارم، من گوناھم کرد." ب>iم ئ2م> ھ>موومان گوناھمان کردووە و خودامان شکۆدار ن>کردووە، 

 م گ>ردوون>. ھ>ربۆی> وتنی ئ>وەی ک> ئ2م> گوناھبارین نامانخات> ناو حاn>ت2کی خراپتر ل>س>ر ئ>

 ی كهیهقینهڕاسته و ڕووناكییهئه. بدات كهتی بۆ ڕووناكییهnكو ھات تاكو شایهبوو، بهنه كهو ڕووناكییهئه"

 ).٩ -٨: ١(یۆح>نا  ".جیھان ھاته، دهوهكاتهموو مرۆڤ2ك ڕووناك دهھه

iم ب>تایب>ت ح>زم ل>وەی> ک> ی>زدان گ>ورەیی>ک ل>م ئات>تان>دا ھ>ی> ک> خۆشمدەوێ و ئارامم دەکات>وە، ب>

ب>ردەوام ل> گوناھ>کانمان پاکمان دەکات>وە. باوەڕم وای> ک> ئ>وە نیشانمان دەدات ک> ھ>تا ئ>و کات>ی ل>گ>ڵ 

ی>زدانین و زوو دان ب> گوناھ>کانمان بن2ین و داوای ل2خۆشبوونیان بک>ین ئ>وا ی>زدان ھ>میش> پاکمان 

2nت ک> عیسا ل>الی دەست>ڕاستی ی>زدان دانیشتووە و ب>ردەوام داکۆکیمان دەکات>وە. کت2بی پیرۆز دە

 fل2دەکات، باوەڕم وای> ل>ب>رئ>وەی> ک> ئ2م> ب>ردەوام پ2ویستمان پ2ی>تی. ھ>روەھا ئ>م>ش ئارامیم پ

 دەب>خش2ت. 

وونی ئ>و ی>زدان ل> ھ>موو ناڕاستیی>ک پاکمان دەکات>وە، ئ>گ>ر باوەڕ ب>م> بک>ین و ب> باوەڕەوە ل2خۆشب

بوون ل> خۆمان زاnبین. ھیج گوناھ2ک نیی> ک> تۆ یان من ب>دەستبھ2نین. ئ>و کات> دەتوانین ب>س>ر تووڕە 

 بتوانین بیک>ین ک> ل> س>رووی خوداوە ب2ت. کات2ک دە2nت ھ>موو، م>ب>ستی ل> ھ>مووی>تی!
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، كرCنب2تاوان دهو تی ئهنیعمه خۆڕایی بههبوتن، شكۆی خودا كه موو گوناھیان كرد و لهی ھهوهر ئهبهله"

 ). ٢٤ -٢٣: ٣(ڕۆما  ."یهھه وهسیحهھۆی عیسای مهبه!كه!ییهوهو كNینهبه

 م>ب>ستی ل> ھ>موو، من و تۆی>.

ب>خشینی ی>زدان دیاریی>کی ب2ب>رانب>رە و ئ2م> ناتوانین ھیچ شت2ک ل>گ>ڵ دیاریی>کی ب2ب>رانب>ردا بک>ین، جگ> 

وەریبگرین و سوپاسگوزار بین. پ2موای> زۆرب>ی کات داوای ل2خۆشبوون دەک>ین، ب>iم ناتوانین ک>  ل>وەی

وەریبگرین. دوای ئ>وەی داوات ل> ی>زدان کرد ک> ل2ت خۆشب2ت ل>س>ر ئ>و شت>ی ک> ب>ھ>n> ئ>نجامت داوە، 

بک>، ئ>و کات> ب>ڕاستی ب>ئاگا  پ2ی بfq ک> تۆ دیاری ئ>و وەردەگریت و بۆ چ>ند سات2ک ل>ب>ردەم ئ>ودا چاوەڕێ

 دCیت>وە ک> ئ>و دیاریی> چ>ندە م>زن>. 

 ل> گوناه م>ترس>

یدا زاڵ دەک>ین. ل>ب>رئ>وە ھانت دەدەم ک> ل> گوناه ن>ترستی. ین، ب>س>ر خۆمانھ>رکات2ک ل> شت2ک دەترس

اوەڕ بک>ین ک> عیسا مرد و ھ2زی ب>س>رماندا نام2ن2ت ئ>گ>ر ب پۆnسی ن2ردراس نووسیوی>تی ک> ھوناه چیتر

ئ2م>ش مردین و کات2کیش زیندووبوەوە ئ2م>ش ل>گ>nیدا زیندووبوین>وە بۆ ژیان2کی نوێ و بۆ ئ>و ژیاین (ڕۆما 

). عیسا ب> ت>واوی چاودCری ک2ش>ی گوناه دەکات. ن>ک ت>نیا ئ>و ب> ت>واوی و ب>ردەوام ل2مان ٨ -٥: ٦

ئ>وەی ل> کاتی گوناھکردن ل> ژیان ڕۆژان>ماندا س>رزەنشمان خۆشدەب2ت ب>nکو ڕۆحی پیرۆزی خۆی نارد بۆ 

 بکات ل> دژی ئ>و گوناھ> ب>ھ2زمان بکات. 

، عیسامان وەک ت>نیا ک>س2ک وەرگرت ک> بارین و پ2ویستمان ب> ڕزگارکارCک>کات2ک ل> س>رەتادا دەزانین تاوان

ی نوێ و ش2وازی ژیان2کی نوێ ھ>نگاو دەتوان2ت ئ>و پ2ویستیی>مان دابین بکات، ئ>وا ئ>و کات ب>رەو ژیان2ک

دەن2ین. ل>گ>ڵ جارCکیان تاوانمان کردووە و ب>ڕاستی گرنگیمان پ2ن>داوە ئ2ستا دوای وەرگرتنی ڕۆحی ی>زدان 

گوناھدا ب>س>ر دەب>ین. ئ2م> ب> بۆناو دnمان ئ>و کات> زۆر ئاگاداری گوناه دەبین و ژیانمان ل> ب>رھ>nستی و 

>نجام دەدەین وەکو خزم>ت2ک بۆ ی>زدان. ب>ت>واوی متمان>مان ب> ڕۆحی پیرۆز ھ>ی> خۆشحاnیی>وە ئ>و کارە ئ

ن2وان له شهھاوبه ی كهوهله كتان تووش ناب2ت، ب2جگهیهوهھیچ تاقیكردنه"ک> یارم>تیمان دەدات. 

 وهڵ تاقیكردنهگهnكو له، بههوتوانای خۆتان تاقی بكرCنه 2nت زیاتر لهنایه ، كهiم خودا دnسۆزهتیدا، بهمرۆڤایه
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). ب>جۆرCکی دیک> ١٣: ١٠(ی>ک>م کۆرنسۆس  "بگرن رگه، تاكو بتوانن بهوهكاتهرچوون دهڕCگای ده

نیی>، باوەڕ بک>ین ک> دەتوانین ب>رھ>nستییان بک>ین. تاقیکردن>وەکانمان ل> تاقیکرن>وەی خ>nکی دیک> خراپتر 

ی>زدان ھ>رگیز شت2کمان پ2نادات ک> ل> توانای خۆمان ب>دەر ب2ت و ل>گ>ڵ ھ>موو تاقیکردن>وەی>کدا ڕCگ>ی 

دەربازبوونی پf ب>خشیوین. ئ>وە ب>ڕاستی ھ>وا2nکی زۆر خۆش>! پ2ویست ناکات ل> تاقیکردن>وە بژین، چونک> 

ە گ>ورەتر ل> ئ2م>دا دەژی و ھ2زی خوداییمان پf دەب>خش2ت بۆ ب>رھ>nستیکردن ئ>گ>ر ت>نیا ل> تاقیکردن>و

 میماندەی پf بک>ین و ت>نیا داوای یارم>تی ل>و بک>ین. 

خ>nک تووشی وەسوەس> و دوودnی دەبن کات2ک دەیان>وCت خۆیان ب>رھ>nستی بک>ن، یان ب>ھ>n>دا دەچن ک> 

ن. بیستووم> ک> خ>nک شت2کی بf مانا دە2nن: "ئ>گ>ر ت>نیا چوکل2ت2کی ناو پ2یان وای> ناتوانن ب>رگری بک>

شیرینی بخۆم ئ>وا دەب2ت ھ>موو شیرینیی>ک> بخۆم،" یان "دەزانم ک> ش>کر زیانی ھ>ی> ب>iم ناتوانم ڕۆژان> 

پ2یان ھ>ی>.  چوکل2ت2ک ن>خۆم." دە2nم ئ>م قسان> ب2مانان چونک> ت>نیا ل>م درۆیان>وە دیارە ک> ئ2م> باوەڕمان

ش>یتان پ2مان دە2nت ک> ئ2م> الوازین، ناتوانین ب>رگ>ی وەسوەس>ی>کی سادەش بگرین، ب>iم ی>زدان پ2مان 

وانین ب>رھ>nستی ھ>موو شت2ک بک>ین. ئ>وەی ک> باوەڕمان ئ2م> ب>ھۆی ئ>وەوە ب>ھ2زین و دەت دە2nت ک>

کات ت>رخان بک> و  ھ>ندCکان شکستی بدەینf. پ2ی>تی ھۆکاری بNیاردانمان> ل>وەی ک> ل> گوناھدا ڕۆبچین ی

شت ھ>ی> ک> ل>گ>ڵ ویستی ی>زدان ناگونج2ت. ئایا باوەڕت ب>وە  ھ>ندCکل> خۆت بپرس> ک> ئ>گ>ر باوەڕت ب> 

ھ>ی> ک> ل> ڕCگ>ی ھ2زی ڕۆحی پیرۆزەوە ل> دژی وەسوەس> ڕاوەستیت، ب> م>شقکردن و ب>رھ>می 

وەسوەس>ی>ک ھ>ی> ناتوان2ت ب>رگ>ی بگرCت؟ ئ>وەی ک> باوەڕمان  جq>وگیرکردن، یان ئایا باوەڕت وای> ک>

ھ>ر ل>ب>رئ>وە بۆ ھ>ر ی>ک2کمان بزانین ئ>وەی ک> باوەڕمان پ2ی  وەی> ک> دەب2ت> ڕاستی ل> ژیانمانپ2ی>تی ئ>

 ھ>ی> ڕاستیی>، ن>وەکو ف2q2ک ب2ت ل>الی>ن ش>یتان>وە. 

یان ب>و ھ2زە ھ>ب2ت ک> ل> ڕCگ>ی عیسای م>سیح>وە ن2ردراو نوCژی کرد ک> کqیسا بزان2ت و باوەڕپۆnسی 

 پ2یان دراوە. ئ>گ>ر باوەڕت ب> عیسای م>سیح> ئ>وا ھ2زت ھ>ی> و دەتوانیت ب>رگ>ی وەسوەس> بگریت!

ئ2م> ھ>موومان گوناھبارین. تاوەکو ل> گۆشت و ئ2سقان و گیاندا بین و ب>ت>واوی نوێ ن>بووب2تین>وە ئ>وا 

پ2ویستمان ب> ل2خۆشبوون دەب2ت ب>iم پ2ویست ناکات ل> گوناه بترسین. ب> وریایی>وە س>یرCکی ئ>م ئای>ت> 

 بک>: 
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وا ك2ك گوناھی كرد، ئهیهر گهiم ئهبهن. كهگوناه نهتاكو نووسم تان بۆ دهمانهكانم، ئهویستهخۆشه ڕۆnه"

ك ، نهكانمانهگوناھه!تیفارهو كهه. ئكهڕاستودروستهسیح، ، عیسای مهیهھه!داكۆكیكارمان!كهالی باوكهله

 )٢ -١: ٢یۆح>نا ی>ک>م ( ".موو جیھانكانی ھهnكو گوناھه، بهنھا ھی ئ2مهته

ئ>م ئای>تان> نایابن. کات2ک بۆ ی>ک>م جار پ2م زانین ئ>و کات ک> ڕۆژان> ملمالن2دا بووم و ھ>وnم دەدا ھ>موو 

شت2ک ب> دروستی ئ>نجام بدەم بۆ ئ>وەی ھ>ست ب> باشی بک>م دەربارەی خۆم و باوەڕ بک>م ک> ی>زدان ل2م 

ڕاستی من بوو ل>و کات>دا. کات2ک بینیم زۆر ب> تووڕە نیی>. ب>دnنیایی>وە بیرکردن>وەک>م ھ>n> بوو، ب>iم ئ>وە 

سادەیی دەتوانم ھ>موو ب>یانیی>ک ل> خ>و ھ>ستم و باشترین ھ>وnی خۆم بدەم و باوەڕم ب>وە ھ>ب2ت ی>زدان 

 ئاگای ل>و گوناھان> دەب2ت ک> من کردووم>، ھ>ستم ب>وە کرد ک> بارCکی قورس ل>س>ر شانم الچووه. 

ک>فارەتی گوناھی ئ2م>ی>. ئ>وە ب> چ مانای>ک دCت؟ عیسا ئارامک>رەوەی تووڕەیی  ئ>و ئای>تان> دە2nن ک> عیسا

 و ڕقی ی>زدان> ب>رانب>ر گوناه.

ی>زدان ڕقی ل> گوناھ>ی>. ب>iم ڕقی ل> گوناھبارەکان نیی>. کات2ک ژن2ک ل>ب>رئ>وەی ھاوس>رەک>ی بCN2زی 

ەرزەن2ک گوnی سووری بۆ دەن2رCت، گوn>کان پ2کردووە زۆر تووڕە دەب2ت، ھاوس>رەک>شی ب> پۆزش ھ2نان>وە د

دەبن ب> مای>ی ن>مانی تووڕەیی>ک>ی. ئ>ویش دەیب>خش2ت و ھ>موو شتی دووبارە باش دەب2ت>وە. عیسا وەکو 

عیسای م>سیح گوn> سوورەکانی ئ2م>ی> ک> ب> دیاری بۆ ی>زدان ن2ردرا کات2ک ل> گوناھ>کانمان تووڕەبوو. 

ۆی ئ>وەوە دەمانب>خش2ت. ھیچ شت2ک نیی> بۆ ئ2م> ک> وەکو ک>فارەت کافی و ک>فارەتی ئ2م>ی> و ی>زدان ب>ھ

ب>س ب2ت، ناتوانین ھیچ شت2ک بک>ین> قوربانی گوناھ>کانمان ب>iم عیسا قوربانی ت>واوە و ئ>و ج2گری 

ل2مان  ئ2م>ی>. ئ>و بۆمان دەپاڕCت>وە و دەمانبات> ب>ردەم ی>زدان، ب>ھۆی ئ>وەی ک> باوەڕمان ب>و ھ>ی> ی>زدان

 خۆشدەب2ت. 

باوەڕکردن ب>و ڕاستیان> ی>ک>م ھ>نگاوە ب>رەو ڕزگاری ل> گوناه و تووڕيی ب>رانب>ر خۆت ب>ھۆی گوناھ>وە. 

کات2ک ک> گوناه دەک>م زۆرب>ی ل> خۆمدا ھ>ست ب> ب2ھیوایی دەک>م، ھ>ر ل>ب>ر ئ>وە نوCژ دەک>م بۆ ئ>وەی 

چونک> دەزانم ئ>وە ویستی خودا نیی> و ب>ھیچ جۆرCک کاری باش بک>م، ب>iم چیتر ل> خۆم تووڕە نابم، 

 سوودی نیی>. 
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 ب>توندی ب>رەنگاربوون>وەی گوناه

س>رەڕای زانینی ئ>وەی ک> چۆن ب>خ2رایی و ب> ت>واوی ل2خۆشبوونی ی>زدان ب>دەستبھ2نین ئ>و کات>ی 

وەستین>وە. ڕاستی ئ>وە ک> گوناھمان کرد س>رەڕای ئ>وە پ2ویست> ب>رەنگاری گوناه ببین>وە و ب> توندی دژی ب

ی>زدان ئارەزوو دەکات ل2مان خۆشب2ت واتای ئ>وە نی> ک> ئ2م> دەتوانین ب> ک>یفی خۆمان تاوان بک>ین و وای 

nی ھیج ک>س2کیش ڕادابن2ین ک> ک2ش> نیی>. ی>زدان دnاه ن>ب2ت ست نیی> ئ>گ>ر ڕقیان ل> گونمان دەناس2ت و د

 رک>تن>وە ل2ی. گ>ڕ بۆ دوو و ھ>موو توانایان ن>خ>ن>

nب>رەک>تی باشی و ل2خۆشبوونی ی>زدان وەربگرن، ئایا دەب2ت س کرد بۆ ئ>وەی ۆڕۆمیی>کان پرسیاریان ل> پۆ

خ2ر! ت زیاد ب2ت؟ نهوام بین تاكو نیعمهردهگوناه به چی ب2qین؟ ئایا له باشهم بن، "ال> گوناھکردنی ب>ردەو

ک>  پۆnس ب>بیری ھ2نان>وە). ٢ -١: ٦" (ڕۆما ئیتر چۆن ت2یدا بژین؟گوناه مردین،  ت بهبارهسه كه ئ2مه

کات2ک م>سیحیان وەرگرت ئ>وا بNیاریان داوە ک> چیتر پ>یوەندیی>کی زیندوویان ل>گ>ڵ گوناھکردن ن>م2ن2ت. 

گوناه ھ>رگیز نامرCت؛ ل>س>ر ھ>سارەی زەوی ھ>میش> زیندوو و باش دەب2ت، ب>iم ئ2م> ل> گوناھدا دەمرین. 

ی>زدان د2nکی نوێ و ڕۆحی خۆی پf ب>خشیوین، ئ>م>ش ب>و مانای> دCت ک> ئ2م> "ویست و ئارەزوو و 

داواکاری" نوCمان ھ>ی>. ژیانمان بۆ ب>رھ>nستیکردنی گوناه ت>رخان کردووە چونک> چیتر نامان>وێ گوناه 

 دەی> ل2مان خۆشب2ت. بک>ین. ئ>م> دەب2ت ب> ھ>nسوک>وتمان کات2ک ک> ھ>n> دەک>ین ی>زدان ھ>میش> ئاما

ئ>گ>ر تۆ باوەڕدارCکی ڕاست>قین>یت ئ>وا دnنیات دەک>م>وە ک> ب>یانیان ل> خ>و ھ>nناسیت بۆ ئ>وەی ب>دوای 

گوناھدا بگ>ڕCیت و ل2ی دەرباز دەبیت. ھ>موو ئ>و شت>ی ک> دەتوانیت بیک>یت ش2وازە ژیان2ک> ک> بۆ ی>زدان 

 مای>ی دnخۆشیی>. 

توند و ب> ش>ھام>تمان ب>رانب>ر گوناه ن>ب2ت ئ>وا دnمان س>رزەنشتمان دەکات، ل>  ئ>گ>ر ئ2م> ھ>nسوک>وت2کی

کۆتاییدا وامان ل2دەکات ل> خۆمان تووڕە بین.کت2بی پیرۆز ف2رمان دەکات ک> زۆر توند و بگرە توندوتیژ بین 

ئ>وا دەب2ت  ینکرد )دا ڕCنوCنی کراوین ک> چاوەکانمان تووشی گوناھی٩ -٨: ١٨ب>رانب>ر گوناه ل> (م>تا 

 ریان بھ2نین و ئ>گ>ر دەست>کانمان تووشی گوناھی کردین بیانبNین. ەد
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پ2م وا نیی> ئ>م> شت2ک ب2ت ک> وش> ب> وش> وەریبگرین، ب>nکو پ2ویست> ئ>وە ببینین ک> ی>زدان پ2مان دە2nت 

وو ل>ناوی بب>ین. ئ>گ>ر ەر شوCن2کی ژیانماندا بوونی ھ>بندمان ب>رانب>ر گوناه ھ>بیت، ل> ک> ھ>nسوک>وت2کی تو

گۆڤارCکتان ھ2نای> ماn>وە و وCن>ی ژن2کی ڕووتی ل>س>ر بوو (ک> زۆرب>ی کات ل>س>ری>تی) وکات2ک چاوت 

پ2ی ک>وت و بگرە ح>زیشت ل2ی بوو ئ>وا دەسب>جf گوڤارەک> بدڕCن> و بیخ> ناو زبqدان>وە. ب>خ2رایی 

چ>ندین نموون>ی دیک> ھ>ی> ک> دەکرCت ئاماژەیان گوناھدا م>سوڕCوە. ب>رھ>nستی بک>. ھ>رگیز ب> دەوری 

پ2بک>م، ب>iم ت>نیا دوو دان>ی دیک>تان بۆ باس دەک>م. تۆ ژن2کی خاوەن ھاوس>ریت و پیاوCک ل>س>ر ئیش 

زۆر ڕووخۆش> ل>گ>nت. بانگھ2شتت دەکات بۆ قاوەخواردن>وە، ب>دnنیایی>وە باسی ئیشت ل>گ>ڵ دەکات. ل>دnتدا 

>کردن دەک>یت ک> ئ>م> ژیران> نیی>، کات2کیش ئ>نجامی دەدەیت پ2ویست> زوو کۆتایی لۆم ھ>ندCکھ>ست ب> 

پ2ب2نیت، پ2ش ئ>وەی بب2ت> ک2ش>ی>کی ڕاست>قین>. ل>گ>ڵ ی>ک2ک ل> ئ>ندامانی خ2زان>ک>ت دەم>قا2nت کردووە، 

ئ>نجامی بدە  ی>زدانیش ھانت دەدات ک> ببیت> ی>ک2ک ل>و ک>سان>ی ک> دەب2ت> مای>ی ئاشتی ل> ماnدا. زوو

پ2ش ئ>وەی باسی ل2وە ن>ک>یت و ب> تووڕەیی مان>وەت ڕCگر دەب2ت ل> گوناھکردن. کت2بی پیرۆز ل> (ڕۆما 

)دا ف2رمان دەکات ک> خۆمان ب> ت2رکردنی ئارەزووەکانی ج>ست>وە خ>ریک ن>ک>ین، ب>ش2ک ل>وە ب>و ١٤: ١٣

ف>ت2کی ن>دەینf. ژن2کی خاوەن ھاوس>ر ک> مانای> دCت ک> ھیچ بیانووCکی بۆ ن>ھ2نین>وە یاخود ھیچ دەر

بNیاردەدەات ل>گ>ڵ ھاوکارەک>یدا قاوە بخوات>وە، پاش م>حکومکردنی ل>الی>ن ی>زدان>وە ئ>وا ھ>n>ی> ئ>گ>ر ب2تو 

 بوار بۆ گوناه بNەخس2ن2ت. 

رCگ>ی>کی شاخاویدا دەڕۆیشت و ھ>واش زۆر  چیرۆک2کم ل>بارەی کچ2کی بچووک>و خوCندەوە ک> ب> جارCکیان

سارد بوو. مارCک ب> خشک> ھات و الی کچ>ک> و ل2ی پاڕای>وە ک> ڕCگ>ی بدات ل>ناو چاک>ت>ک>یدا 

بح>سیت>وە. بۆ ماوەی>ک ب>رھ>nستی کرد، ب>iم ل> کۆتاییدا ب> داواک>ی ڕازی بوو. پاش ماوەی>کی ک>م مارەک> 

رد و گوتی: "بۆچی پ2وەتدام س>رەڕای ئ>وەی ک> ئ>و چاک>ی>م ل>گ>ڵ ب> کچ>ک>وەی دا، کچ>ک>ش ھاواری ک

کردی؟" مارەک> وەiمی دای>وە: "کات2ک ھ>nتگرتم تۆ دەتزانی من من چیم." پ2م وای> ھ>موومان ب>جۆرCک 

دەچین>وە س>ر ئ>م کورت> چیرۆک> و پ>یوەندیمان پ2وەی ھ>ی>. ب>دnنیایی>وە ل> ژیانماندا کاتی وا ھ>بووە ک> 

اش باش زانیومان> ک> ناب2ت کارCک بک>ین، ب>ل>گ>ڵ ب>ردەوامی دوودnیدا دەچین> ژCر بار و ئ>نجاممان داوە، ب

ل> ئ>نجامدا ت>نیا تووشی بارودۆخی خراپ بووین. ھ>موومان ھ>n> دەک>ین، ب>iم ناب2ت ب>ردەوام بین 

 و شتان>ی ک> دەب2ت بیک>ین. ل>گ>nیان. دەرس و پ>ند وەرگرتی ل> ھ>n>کانمان ی>ك2ک> ل> داناترین ئ>
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ی>زدان ف2رمان دەکات ک> خۆمان ئازاد بک>ین ل> بارگرانی و گوناه ک> زۆر ب> ئاسانی ھ2رشمان دەکات> س>ر 

). ئ>م> ئ>وەمان پ2دە2nت ک> ب> توندی و ب> خ2رایی ڕوب>ڕوی گوناه ببین>وە، ئ>و کات> ١: ١٢(عیبرانیی>کان 

 دیاری ژیان2کی دروست دەدۆزین>وە. 

زۆر سوپاسگوزارم ک> ل> گوناھ>کانم خۆشبووە، ب>iم نام>وCت ھ>موو جارCک ک> ئاوڕ دەدەم>وە پ2ویستم پ2ی 

ب2ت. ئارەزوو دەک>م ھ>موو جارCک خۆم سزا بدەم بۆ ئ>وەی ب> دروستی کارەکانم ئ>نجام بدەم، ئ>و کات> 

 خۆشی ئ>و باوەڕەم دەب2ت ک> ی>زدانم دnخۆش کردووە. 

 گوناھی شاردراوە

ناتوانین ب> توندی و کاریگ>ی ب>رھ>nستی گوناه بک>ین، ئ>گ>ر بیانوومان بۆی ھ2نای>وە یان ب> شاراوەیی 

ھ2شتمان>وە. دەب2ت ھ>موومان دn>کانمان بپشکنین و ب> پ2ی پ2ویست ب> ش>ھام>ت بین بۆ ئ>وەی ل>گ>ڵ 

ن2ردراو وتی ک> ب2وچان ھ>وڵ خۆمان س>بارەت ب> ھ>ر ھ>nوCست2کی گوناه ل> ژیانماندا ڕاستگۆ بین. پۆnسی 

). ١٦: ٢٤دەدات بۆ ئ>وەی ئ>و شت> ئ>نجام بدات ک> پ2ی وای> دروست> ل>ب>ردەم ی>زدان و خ>nک (کردار 

جوان>! ئ>و ئیشی ل>س>ر خۆب>دوورگرتن کردووە ل> ژیانیدا. پۆnس ھ2زی ویژدانی پاکی زانیوە ل>ب>ردەم ی>زداندا. 

2ت ک> گوناه ن>ک>ین ب>iم کات2ک گوناھیشمان کرد دەب2ت ھ>رگیز پ2ویست> ھ>موو ھ>و2nکمان بۆ ئ>وە ب

 بیانووی بۆ ن>ھ2نین>وە و ن>یشارین>وە. نھ2نیی>کانمان ب>دب>ختمان دەک>ن ب>iم ڕاستی ئازادمان دەکات. 

ھ>رشت2ک ب> باوەڕ ن>ب2ت گوناھ>ی>. ئ>گ>ر شت2ک ن>توانین ب> باوەڕەوە بیک>ین ک>وات> ناب2ت ئ>نجامی بدەین. 

ئ>گ>ر شت2ک تاوان> ک>وات> ب> گوناه ناوی ب2ن>، ب> ک2ش> و ترس و خووپ2وەگرتن>وە ناوی م>ھ2ن>. گوناه 

 ناشرین>و و ئ>گ>ر ب> وش>ی بریق>دار ڕووپۆشمان کرد ئ>وا ب> گریمان>ی>کی زۆر ب>ردەوامین ل> س>ری.

پ2ویست> ژیانمان ب> ڕووناکی وش>ی ی>زدان بپشکنین، ھ>ر شت2ک ل>گ>ڵ ئ>ودا ناگونج2ت دەب2ت ب>و جۆرەی 

ک> ھ>ی> س>یر بکرCت و ب>وپ>ڕی ئ>و توانای>ی ک> ی>زدان پ2ی ب>خشیوین ب>رھ>nستی بک>ین. ئ>گ>ر داوای 

2کین، ئ>و ھ>میش> چاوەڕCی ئ>وەمان ل2بک>ین ئ>وا ی>زدان ھ>میش> یارم>تیمان دەدات. ئ2م> ل>گ>ڵ ی>زدان خ2زان

ل2دەکات ک> ھ>موو شت2ک ب> یارم>تی ئ>و ئ>نجام بدەین. ڕCگ>م بدە جارCکی دیک> ب2qم: "گوناه م>شارەوە، ل> 

پ>ناگ>ک> بیھ2ن> دەرەوە، ب>و جۆرە ناوزەندی بک> ک> ھ>ی> و ھ>رگیز بیانووی بۆ م>ھ2ن>وە یان خ>nکی دیک> ب> 
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بۆ گوناھ>کانی ڕابردووت ل2خۆشبوونی ت>واوی ی>زدان  خراپ>ی ک> دەیک>یت. کارەتاوانبار م>زان> بۆ ئ>و 

  ب>دەستب2ن> و ل>گ>ڵ ڕۆحی پیرۆزدا کار بک> بۆ ئ>وەی ب> توندی ڕوب>ڕوی ھ>موو دوودnیی>کی داھاتوو ببیت>وە!" 

ئ2ستا چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆت بک> و ب> ت>واوی ل> خۆت خۆشب>. واز ل> ھ>موو ئ>و تووڕەیی> بھ2ن> ک> بۆی ھ>ی> 

ل>ب>رانب>ر خۆت ھ>تب2ت بۆ ھ>ست کردن ب>ھۆی ھ>ر ھ>n>ی>ک ک> ئ>نجامت داوە. دەست بک> ب>و ژیان> 

 ). ١٠: ٢باش>ی ک> ی>زدان پ2شوەخت بۆتی ئامادە کردووە. (ئ>ف>سۆس 

 ی>زدان تووڕەیت؟ ئایا ل>

ی> ئاسائ>گ>ر ھ>ر شت2کت س>بارەت ب> ی>زدان بیستووە، ئ>وەی> ک> ئ>و باش> و ئ2م>ی خۆشدەوCت. ک>وات> 

س>رمان بسوڕمf ل>وەی ک> جیھان بۆچی پNە ل> ئازار و خ>م و دەردەس>ری. ئ>گ>ر ی>زدان ئ>و ھ>موو ھ2زەی 

چ2ژتی ناگرCت؟ ئ>م پرسیاران> و ر ی رێ ل> ئازاھ>ی> و ھ>ر شت2کی بی>وCت دەتوان2ت بیکات، ک>وات> بۆچ

 پرسیاری دیک>ی ل>م چ>شنان> مرۆڤیان گیرۆدە کردووە ل>و کات>وەی ک> بوونی ھ>ی>. 

منداiن ئازار دەدرCن، ب>ردەوام ش>ڕ و وCران کردن دەبیستن، جیھانی برسیی>تی ژیانی ملیۆنان مرۆڤ ل>گ>ڵ 

زوو دەمرن، ل>کات2کدا خراپ>کان یاخود ب2سوودەکان ت>م>ن درCژ جار مرۆڤ> باش>کان  ھ>ندCکخۆیدا دەبات. 

دەبن. ن>خۆشی ل>س>ر زەویدا ڕیش>ک2ش ناکرCت و پ>الماری ک>س> باش>کان دەدات ھ>روەک چۆن پ>الماری 

 ک>س> خراپ>کانیش دەدات. گیانمان ھاواردەکات: "دادپ>روەران> نیی>!" دادپ>روەری ل> کوCی>؟ ی>زدان ل>کوCی>؟ 

ئ>وەی ئ>و ک>س>ی ب>دوای بیانووی>کدا دەگ>ڕCت بۆ ئ>وەی بNوا ب> ی>زدان ن>کات، پ2ویست ناکات ل>م ل>ب>ر

پرسیارە بf وەiمان> زیاتر ت2پ>ڕن. زۆر ب>سادەیی دە2nم: "ئ>گ>ر ب>ڕاستی خودا بوونی ھ>ب2ت ئ>وا ڕCگ> ل> 

ھ>روەھا ملیۆنان خ>nکی جوانی دیک>  ھ>رل>ب>ر ئ>وە ناتوانم باوەڕ ب> بوونی بک>م." ب>iمئازارگرتن دەگرCت 

 ھ>ن ک> باوەڕیان ب> ی>زدان ھ>ی>. ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> وەiمیان بۆ ئ>م پرسیارە ئاnۆزان> نیی>. 

ئ>گ>ر ھیواخوازیت ک> من وەiم2کی باشت بدەمf ل>بارەی ئ>و شتان>، ھ>ر ئ2ستا دەم>وCت ب2qم ک> ھیج 

وەiم2کم نیی>. ب>ت>واوی ناتوانم ڕوونیان بک>م>وە و ھ>روەھا پ2شم وانیی> ک> ھیچ ک>س2کی دیک> بتوان2ت. 

ب>بf ئ>وە پ2م وا نیی> بم>وCت زیندوو زۆر ب>سادەیی باوەڕکردنم ب> خودا ھ>nبژاردووە چونک> ڕاستگۆیان> ب2qم 



! 62!

بم. ی>زدان ژیانم> و پ2م باشترە ک> پ>یوەندیم ل>گ>ڵ خودا ھ>ب2ت و ھ>موو شت2کیش ل>بارەی>وە ت2ن>گ>م 

 ل>وەی ک> بf ئ>و ئ>نجامی بدەم. 

رگ> ی>زدان ھ>رگیز پ>یمانی ژیانی بf ئازاری پ2ن>داوی ب>iم پ>یمانی داوە ئاراممان بکات>وە و توانای ب>

گرتنمان پ2بب>خش2ت. ھ>روەھا پ>یمانی ئ>وەی پ2داوین ک> ئ>گ>ر خۆشمان بوCت و ب>ردەوام ویستی ئ>ومان ل> 

: ٨ژیاندا بوCت ئ>وا ھ>موو ئ>و شتان>ی ک> ل> ژیاندا ب>س>رمان دCت بۆ خ2ر و چاک>ی ئ2م> کاردەکات (ڕۆما 

زار ل> ژیانمدا ب>iم خۆشحاnم ک> ی>زدانم ). خۆشحاڵ نیم کات2ک کۆم>2nک ک2ش>م ھ>ی> ک> دەب2ت> ھۆی ئا٢٨

ھ>ی> و یارم>تیم دەدات ب>س>ریاندا زاnبم. ب>زەییم ب>و ک>سان>دا دCت>وە ک> نائوم2دان> ئازار دەچ2ژن و م2شک و 

 بیریان پNکراوە ل> ناڕەح>تی خ>مگینی، چونک> ناتوانن ب2جگ> ل> ئازارەک>یان چیتر ببینن. 

i<م خراپ>ش ل> جیھاندا بوونی ھ>ی>. ی>زدان باش> و خراپ>ی ل> ب>ردەمان داناوە. دەزانین ک> ی>زدان باش>، ب

). ل>ب>رئ>وەی ١٩: ٣٠ب>رەک>ت و ن>فرەت، ب>رپرسیاری>تی ھ>nبژاردنی ھ>ری>ک ل>وان>ی پ2داوین (ڕاسپاردەکات 

ن>ت ک>س2کی خ>nک2کی زۆر گوناه و خراپ> ھ>nدەبژCرن، ئ2م> ل> جیھاندا کاریگ>ری گوناھمان ل>س>رە. ت>نا

باشیش ل>ژCر باری جیھان2کی گوناھاویدا دەژی2ت. ئ2م> ھ>ست ب> فشاری خراپ> دەک>ین و چارەڕCی کاتی 

کۆیل>ی>تی ھاواردەکات و  نیریڕۆیشتنی دەک>ین. کت2بی پیرۆز پ2مان دە2nت ک> ت>نان>ت دروستکراو ل>ژCر 

 )٢٣ -١٨: ٨وەکو مرۆڤ چاوەڕCی ئازادی دەکات. (ڕۆما 

تی ی>زدان2کی نادیار دەک>ین ک> وەسف ناکرCت! ب>چ>ندین ڕCگ> دەتوانین بیناسین ب>iم ھ>میش> ئ2م> خزم>

 ب>ش2کی ل>س>رەوەی ت2گ>یشتنی ئ2م>وەی>. 

ڕCگاكانی  كf له كانی بپشكن2ت؟توان2ت حوكمهكf ده !ندی و دانایی و زانیاری خودامهوnهقووnی ده ای له"ئ
 ). ٣٣: ١١(ڕۆما  "گات؟ت2ده

2م> دەتوانین ک>سای>تی ی>زدان بناسین و متمان>مان ب> وەفاداریی>ک>ی ھ>ب2ت بۆ ئ>وەی ھ>میش> ل>گ>nمان ئ
ب2ت ب>iم ناتوانین ل> ھ>موو ئ>و کاران>ی ک> ی>زدان دەیکات یان نایکات ت2بگ>ین. باوەڕ وات> ئ2م> باوەڕمان 

ی ت2بگ>ین. باوەڕمان ھ>ی> ل>کات2کدا چاوەڕCی ھ>ی> ب>و شت>ی ک> ناتوانین بینینین و زۆرب>ی کات ناتوانین ل2
ل>م وەiمان> ب>دەست ناگات تا  ھ>ندCکئاشکرا کردنی ئ>م ناڕوونیان> دەک>ین و ئ>گ>ر ڕاستگۆبین دەزانین ک> 
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ئ>و کات>ی ل>س>ر زەوین. ی>زدان داوامان ل2دەکات ک> متمان>مان پ2ی ھ>ب2ت و ھیچ پ2ویست ب> متمان> ناکات 
 f وەiممان ھ>بوو. ب>رل>وەی ل> ژیان ڕازی بین پ2ویست> "ن>زانین"مان ب>الوە ئاسایی ب2ت. ئ>گ>ر پرسیاری ب

 پ>یوەندنی گ>رموگوڕ ب> ئازارچ2ژتن پ>رەدەس2ن2ت

شدا عیسا وهڵ ئهگهلهپیرۆز: "و س>یرترین ئای>ت>کانی کت2بی  ن) ی>ک2ک> ل> ناڕوونتری٩ -٨: ٥عیبرانیی>کان (

ی ڕزگاری رچاوهسه ، بووهواو كراته كه nی بوو،ف2ری گوNCایه!چ2ژتی ی كهئازارانهو كوڕی خودا بوو، به

" وادیارە ئازاری عیسا ڕCگ>ی ڕCگ>ی کامqبوونی بووە، بۆ .بنnی دهی گوNCایهوانهموو ئهتایی بۆ ھهتاھهھه

  قوتابیی>کانیشت ب>ھ>مان ش2وە.

باوەڕ ب> بf تاقیکردن>وە ناتوانرCت ت>واو و کامö ب2ت. ی>زدان باوەڕی وەکو دیاریی>ک ب> ئ2م> ب>خشیوە. ب>iم 

 ب>کارمان ھ2نا ب>رەوپ2ش دەچ2ت و گ>ش> دەس2ن2ت. ئ>و باوەڕە ت>نیا ل>و کات>ی 

ئ2ستا گوتن: " ، عیسا پ2ینزدە قوتابیی>ک>ی م>سیح ل> چ>ندین شت ت2ن>گ>یشتن کات2ک ل>گ>ڵ عیسا بووادو

). ئ2م> ل> جیھان2کی س>یر و پN ل> ٧: ١٣(یۆح>نا  ."یتگهiم دواتر ت2یدهیت، بهم ت2یناگهیكهی دهمهئه

 ڕووداوی ناڕووندا دەژین، ی>زدان چاوەڕوانی باوەڕمان ل2دەکات.

"ئ>گ>ر پ2ویست  (ج>ی ئۆزوnد ساندرس) ل> کت2ب>ک>یدا ب>ناوی (چ2ژوەرگرتن ل> پ>یوەندی ی>زدان)دا دە2nت:

ب2ت ئ>زموونی ئارامی بک>ین ل>م جیھان> س>رک2ش>دا ئ>وا پ2ویستمان ب>وەی> ک> ب>ھ2زتر دەست بگرین ب> 

 م>ب>ست>کانی ڕوون بک>ین>وە."گ>ورەیی ی>زدان و باوەڕ ب> خۆش>ویستیی>ک>ی بک>ین ت>نان>ت ئ>گ>ر ن>توانین 

)دا ی>زدان ٣: ٤٥وCن2کی تر ف2ری نابین. ل> (ئیشایا زۆر شت ھ>ی> ک> ل> ناڕەح>تیدا ف2ری دەبین، ل> ھیچ ش

زدانم، خودای من یه تا بزانیت كهھه مf،دهكانت دهشاردراوه خشqه كانی تاریكی ونجینهگهدە2nت: "

 " .كاتبانگت ده وهناوی خۆته ی بهوهئه ئیسرائیل،

گ>نجین>ی وا ھ>ی> ک> ت>نیا ل> شوCنی تاریکدا دەدۆزرCت>وە، ی>ک2ک ل>و گ>نجینان> بریتیی> ل> پ>یوەندیی>کی 

 گ>رموگوڕ ل>گ>ڵ ی>زدان. 

 ب>nگ>
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دەستی ب>س>ردا بگرین مرۆڤ ل> حاn>تی سروشتیی خۆیدا دەی>وCت ل> ھ>موو شت2ک ت2بگات. دەمان>وCت 

ح>زدەک>ین ھ>موو پالن>کانمان ب>پ2ی ویستی کاتی خۆمان ب2ن> ب>iم ح>زمان ل> دۆخی س>رسوڕمان نیی>. 

دی. ب>iم نای>ن> دی. ئ>گ>ر باوەڕمان ب> ی>زدان ھ>ب2ت ئ>و کات> داوای لf دەک>ین ئ>وەمان بداتf ک> 

دەمان>وCت، ب>iم ھ>میش> ئ>وەمان ناداتf ک> دەمان>وCت. ھ>ر ل>ب>ر ئ>وە بf وەiم دەم2نین>وە و سروشتمان 

 >ی>. دژی ئ>م

ھ>وnدان بۆ ت2گ>یشتن ل> شت2ک ک> ھ>رگیز وەiم>ک>ی وەرناگرین زۆر ب2ھیواک>ر و ئاnۆزە. دوای چ>ندین 

ساڵ ل> ئازاری دەروونی و ھ>وnدان بۆ ت2گ>یشتن ل>وەی بۆچی شتی خراپ ب>س>ر خ>nکی باشدا دCت ب> 

>یوەندیم ل>گ>ڵ ی>زدان ئ>وەش>وە ک> بۆچی دە ساڵ زیاتر ب>رگ>ی دەستدرCژی باوکمم گرت. ل>کاتی پ

گ>یشتم> خاnی ی>کتربNی ل>گ>nی. دەمزانی ک> دەب2ت ب> ت>واوی باوەڕ ب> ی>زدان بھ2نم ب>بf وەرگرتنی ھیچ 

وەiم2ک یان ھ>رگیز ل> ئاشتیدا ن>دەبووم. خۆم باوەڕم وای> ک> بNیارCکی تاک> ک>سیی> ک> ھ>موو ک>س2ک 

ک>س2ک دەک>یت ک> ی>زدانت بۆ ڕوون بکات> ئ>وا ھ>تاھ>تای> پ2ویست> ئ>وە بNیارە بدات. ئ>گ>ر چاوەڕوانی 

چارەڕێ دەک>یت. ی>زدان ل> س>رووی ت2گ>یشتنی ئ2م>وەی>، ب>iم ئ>و جوان و س>رسوڕھ2ن>رە، ل> کۆتاییدا 

 ھ>میش> دادپ>روەری ل> ژیانماندا ب>دی دەھ2ن2ت. ل>گ>ڵ ناڕوونکردن>وەدا ی>زدان متمان>ی پ2مان>!

 شتی خراپ ب>س>ر خ>nکی باشدا دCت، ئ>م>ش مافی تاک>ک>سی خۆیان> ک> باوەڕ ب> ی>زدان بھ2نن. 

ڕووناكی  ڕوات وتاریكیدا ده ی بهوهئه ب2ت؟ی دهكهندهnی بهگوNCایه ترس2ت وزدان دهیه له ئ2وه كf له"
  ).١٠: ٥٠(ئیشایا  ".ی خۆیپاڵ خودا پاڵ بداته ست2ت وزدان ببهناوی یه با پشت به نابین2ت،

ن>وە کات2ک ب> ش2وەی>کی وان>ی ک> ل> ژیانمان ڕوب>ڕوی دەبین>وە، دەکرCت کورت بکرCئ>و تاقیکردن>
ان> کاردان>وەمان ب>رانب>ریان ھ>بوو، ئ>و کات> خودا ل> پ2شر باشتر دەناسین. پ2م وای> زۆرCک ل> ئ2م> پ2گ>یشتو

 دە2nین ک> زۆرین>وە گ>ش>ی ڕۆحیمان ل> کات> س>خت>کاندا ب>دەست ھاتووە ن>ک ل> کات> ئاسان>کاندا. 

) بۆ ئارام بوون>وە. ل> یازدە ٣٧ری زۆرب>ی کات ک> خۆم ل> بارودۆخی ئاnۆزدا بینیی>وە دەگ>ڕCم>وە س>ر (زەبوو

ئای>تی س>رەتادا پ2مان گوتراوە ک> ناب2ت ب>ھۆی خراپکارەکان>وە دnت>نگ بین چونک> ب>زوویی ل>ناودەچن. 

پ2ویست> متمان>مان ب> ی>زدان ھ>ب2ت و کاری باش بک>ین چونک> ئ>و ڕزق و ڕۆزیمان دەداتf. باوەڕم وای> ک> 
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دەکات. ن>ک ھ>موو شت2ک ک> دەمان>وCت ب>nکو ب> دnنیایی>وە ئ>وەی ک>  ژیاندا پ2ویستیی>کانمان دابین

 پ2ویستمان> بۆمان دابین دەکات. 

) پ2مان دە2nت ک> ئ2م> دەب2ت واز ل> تووڕەیی بھ2نین و خۆمان ل> کین> البدەین. چونک> ٨: ٣٧(زەبووری 

ک> ب> تووڕەیی بمانھ2q2ت>وە ئ>وا  ت>نیا دەب2ت> ھۆی کاری خراپ. ئ>گ>ر ئ2م> ڕCگ> ب> خراپ>ی خ>nکی بدەین

iم بهب>2nن2کی زۆر نایابیشمان پ2دراوە: "بۆی ھ>ی> ئ2م>ش ل> کۆتاییدا کاری خراپ بک>ین. ھ>روەھا 

ب2فیزەکان ). ١١: ٣٧" (زەنووری .بیننزۆری ئاشتی ده و خۆشی له كهمیراتگری خاكه بن بهكان دهب2فیزه

 ژیانیان.  وە و متمان>یان ب> ی>زدان>، ب>بf ل>ب>رچاوگرتنی بارودۆخ>کانیئ>و ک>سان>ن ک> خۆیان نزم دەک>ن>

پۆnسی ن2ردراو گوتی ک> بNیاریداوە باسی ھیچ ن>کات ب2جگ> ل> عیسای م>سیح و ل>خاچدان>ک>ی (ی>ک>م 

س ب> ھ>مان ش2وە ل> ھ>وnدان بۆ دۆزین>وەی ڕوونکردن>وەی>کی باش بۆ ۆوا دیارە ک> پۆn ).٢: ٢کۆرنسۆس 

  موو شت>کان ب2زار بووب2ت و بNیاریداوە ک> م>سیح بناس2ت و باسی م>سیح بکات. ھ>

: ٣ پ>ندەکانی سل2مان( ".بهستوور مهیشتوویی خۆت پشت ئهت2گه به و ستهزدان ببهیه دڵ پشت بهپN به"

٥( 

پ>ندەکانی ب>ڕای من (ئ>م پ>ندە زیاترمان پ2دە2nت ک> ناب2ت ل>ب>رچاوی خۆمان، خۆمان ب>الوە دانا ب2ت. 

) ب>و مانای> دCت ک> ناب2ت بۆ سات2کیش پ2مواب2ت من ئ>وەندە زیرەکم ک> دەتوانم ژیانی خۆم ٧: ٣ سل2مان

بب>م ب>ڕCوە یان ناب2ت ھۆکاری ئ>وە بدۆزین>وە ک> بۆچی ی>زدان ئ>و کارە دەکات ک> دەیکات. ئ>گ>ر ڕۆژCک 

ات> ناتوانf ی>زدان ب2ت، خودا دەب2ت ب> ھ>موو ش2وەی>ک ل> ئ2م> ل> ڕۆژان بتوانم ل> ی>زدان ت2بگ>م ئ>وا ئ>و ک

گ>ورەتر ب2ت ئ>گ>ر نا ئ>وا ب>ھیچ جۆرCک خودا نیی>. دەوترCت ک> ی>زدان س>رەتا و کۆتایی نیی>. ئ2م> ناتوانین 

 ل>و قس> س>رەتایی> ل>بارەی ی>زدان ت2بگ>ین. ک>وات> بۆچی دەب2ت ل> ھ>موو شت2کی دیک> ت2بگ>ین. 

ی>زدان کۆم>2nک شتی دیاریکراومان بۆ دەردەخات، وەiمی زۆر شتیشمان دەداتf، ب>iم وەiمی ھ>موو 

شت2کمان ناداتf، ب>پ2ی وش>ک>ی تاڕادەی>ک ت2دەگ>ین، ب>iم دوایی ب> ت>واوی ی>زدان دەناسین ھ>روەک ئ>و 

 . ب> ت>واوی ئ2م> دەناس2ت
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iم دوایی بهزانم، ندCك ده. ئ2ستا ھهڕووهiم دوایی ڕووبهین، بهكهده ماشای ئاوCنهدا ته>ن>مته جا ئ2ستا له"

 ). ١٢: ١٣(ی>ک>م کۆرنسۆس ." واو ناسراومتهك روهھه!زانم،واو دهته

 بۆچی ی>زدان ب>شداری ناکات؟

ش دەزانین ک> دەتوان2ت ب> اکات ل> ئازارەکانمان ل>کات2کدا بس>خت> ت2بگ>ین ک> بۆچی ی>زدان ب>شداری نا

کات2ک یاقوب ل> زیندان بوو، س>ری پ>ڕCنرا، ل>کات2کدا پ>ترۆس ل>  ئاسانی ئ>رکی س>رشانمان سووک بکات.

خودا زیندان بوو ل>الی>ن فریشت>ی>ک>وە ڕزگار کرا و ڕCنوCنی کرا بۆ نوCژکردن. بۆچی؟ ت>نیا وەiم2ک 

 چیم ب>iم ل> دواییدا ت2دەگ>یت.""تۆ نازانی من خ>ریکی ئ>وەی> ک>  دەیدات>وە

پ2دەچ2ت ل> تواناماندا ن>ب2ت ل>گ>ڵ ئ>و زانیاریی>ی ک> پ2مانوای> دەمان>وCت بیزانین، خۆمان بگونج2نین. ل>وان>ی> 

ی ل> میھرەبانی خۆیدا ھ2شتب2ت>وە. بNیارمداوە ک> باوەڕم ھ>ب2ت ک> ھ>ندCکی>زدان ل>و زانیاریی>ی ک> پ2یداوین 

کی ل> ژیانمدا ئ>نجام ن>داوە، داوای ھیچ شت2کیشی لf ن>کردووم ئ>نجامی بدەم، م>گ>ر ی>زدان ھیچ شت2

 ئ>وەی ک> ل> کۆتاییدا بۆ باش>ی من بووب2ت. ئ>م بNیارە ئاشتی زۆر زیاتری بۆ ھ2نام.

ل>وان>ی> بیرت ب2ت ک> پ2شتر وتم ئ>گ>ر ئاشتیمان بوCت پ2ویست> دوای بک>وی و ل> ناخی دn>وە شوCنی 

: ١٥. ل> شوCنک>وتنی ئاشتی خۆمدا بۆم دەرک>وت ک> ئاشتی و خۆشی ل>ڕCگ>ی باوەڕەوە دCت (ڕۆما بک>وین

). ئ>م> ئ>و شت>ی> ک> بNیارمدا ئ>نجامی بدەم. ب>ت>واوی ب> دروستی نایک>م ب>iم ی>زدان ھاوکاریم دەکات ١٣

>زدان متمان>م پ2ت>" ن>وەک "ی>زدان اگ>م ب2qم: "ی>و شتان> ب>وە بدەم>وە ک> ل2ی ت2نک> ف2ری ئ>وە بم وەiمی ئ

س>رم لf ش2واوە، بۆی> دەب2ت ل>وە ت2بگ>م ک> ڕووی داوە." ھ>موومان دەتوانین ھ>مان بNیار بدەین. ل>ج2گ>ی 

ئ>وەی گومان ب> باوەڕەوە وەiم بدەین>وە، ل>ڕاستیدا ڕۆحی پیرۆز ھانت دەدات ھ>ر ئ2ستا بیک>یت م>گ>ر 

 ئ>وەی ک> کردب2تت. 

دەک>م ل> ھ>موو اوەڕ ب> ش2وەی>کی گشتی ناک>م ب>nکو باسی باوەڕبوون و متمان> کردن ب> ی>زدا من باسی ب

حاn>ت2کی ژیانتدا. زۆر ئاسان> "بۆ" شت>کان باوەڕ ب> خودا بھ2نیت ب>iم ئ>و دەی>وCت باوەڕی پ2بھ2نین "ل>" 

 شت>کان و "ب> درCژایی" شت>کان.  

 ئ>یوب 
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ت>رخان بک>م بۆ ئازاری پ2ناس>ن>کراو ئ>وا دەب2ت باسی ئ>یوب بک>م. ئ>و  پ2م وای> ئ>گ>ر ب>ش2کی کت2ب>ک>

پیاوCکی ڕاستودروست بوو ک> ب>رگ>ی ئازارCکی گرت ک> ل> س>رووی ھ>موو ئ>و شتان>وەی> ک> تا ئ2ستا گوCم 

ا داوای ل2بووە. ئ>یوب بۆ ماوەی>کی زۆر ب>وپ>ڕی ب>ھ2زیی>وە دەستی ب> باوەڕی>وە گرتبوو، ب>iم ل> کۆتایید

وەiمی ل> ی>زدان کرد. ی>زدان چوار ب>شی ت>واوی ل> وەiمدان>وەی ئ>یوبدا س>رف کرد. ب>ش2وەی>کی 

س>رەکی ی>زدان گوتی: "ئ>یوب ئ>وەندە زیرەکی بۆچی خودابوون تاقی ناک>یت>وە! جیھان ب>ڕCوە بب> و بزان> 

ۆی دەرخست بۆ ی>زدان، بۆی دەرک>وت چۆن ب>ڕCوەی دەب>یت." ب>دnنیایی>وە ل> کۆتاییدا ئ>یوب بچووکی خ

ک> گ2الن> قس> دەکات. پاشان ئ>یوب شت2کی زۆر جوانی گوت ک> زۆرCک ل> ئ2م> ل>کاتی ب>رگ>گرتنی ئازاری 

 زۆر دەتوانین بی2qین: 

 )٥: ٤٢(ئ>یوب  ."كانم تۆیان بینیئ2ستاش چاوه كانی تۆم بیست،واnهگوCی خۆم ھه به"

پ2ش ئازارەکانی شتی ای ناسی ک> ھ>رگیز پ2شتر ن>یناسیبوو. دتاقیکردن>وەک>یدا ب>جۆرCک خوئ>یوب، ل> 

اسیوی>تی! پیاوCکی گ>نج دەناسم ک> ب>ھۆی انی و گوCی لf بووە ب>iم ئ2ستا نل>بارەی ی>زدان>وە دەز

>م ب> ھیچ شت2ک ش2رپ>نج>وە گیانی ل>دەستدا، ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> ئازارCکی زۆری ھ>بوو، گوتی: "ئ>م ئ>زموون

ناگۆڕم>وە، چونک> تیایدا ی>زدانم ل> نزیک>وە ناسی." ئ>م> واتای ئ>وەی> ک> ی>زدان ئ>م جۆرە ئازارەی 

 ڕCکخستووە بۆ ئ>وەی بیناسین؟ ن>خ2ر، پ2م وان>ب2ت. ب>nکو ئ>و ئازاران> بۆ قازانجی ڕۆحیمان ب>کاردەھ2ن2ت.

 ی م>سیحعیسا

ئ>گ>ر باسی ئازارCکی نادادپ>روەران> بک>ین ئ>وا دەب2ت باسی عیسای م>سیح بک>ین. بۆچی ی>زدان ب> پالنی 

دیک> دەستب>کارن>بوو بۆ پاکبوون>وەی مرۆڤ و ڕCگ>یدا کوڕەک>ی خۆی ئازاری ترسناکی ل>خاچدان بچ2ژCت، 

ی بسپ2رCت؟ پ2دەچ2ت وەکو ھ>ر ئازاری ھ>nگرتنی گوناھ>کانی مرۆڤای>تی ب> ئ>ستۆی بیگوناھ2کی وەکو خۆ

باوک2کی باش ب2qت: "داوات ل2ناک>م ب> ڕCگ>ی>کدا بNۆیت ک> خۆم پ2یدا ت2ب>پ>ڕیوم." ھ>روەکو پ2شتر گوتم 

 وەiمی ئ>م پرسیاران>م نیی>، ب>iم ئایا بۆ باوەڕھ2نان ب> ی>زدان پ2ویست> وەiمی ئ>و پرسیاران>مان ھ>ب2ت؟ 

 ج2گ>ی دەگرCت>وە.  ڕدەرک کردن>وەی>، ل>ڕاستیدا زۆر کات باوەپ2م وا نی>! باوەڕ ل> س>رووی 
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کات2ک دەستم ب> نووسینی ئ>م ب>ش> کرد، ناو دnم گ>ڕام بۆ ئ>وەی بزانم خودا داوای چیم ل2دەکات بۆ ئ>وەی 

وەiمی ئ>و ک>سان> بدەم>وە ک> ل> خودا تووڕەن ب>ھۆی ئازار و نائوم2دیی>کانی ژیانیان. ل> ماوەی>کی ک>مدا 

نای>وCت ت>نان>ت وەiمی ی>ک ک>سیش بدەم>وە چونک> ل> ھیچ ک>س2ک ت2ناگ>ین. بۆم دەرک>وت ک> ی>زدان 

یان کارCکی باش دەک>ن ب>iم من ھ>ندCکژمارەی>کی زۆر کت2ب ھ>ن ک> ھ>وnی ڕاڤ>کردنی ی>زدان دەدەن و 

ئ>وەت ھ>nبژارد ئ>وا چاک>ی>ک ئ>و کارە ناک>م. ب> سادەیی دە2nم دەتوانی تووڕە ن>بوون ھ>nبژCریت و ئ>گ>ر 

ل>گ>ڵ خۆتدا دەک>یت چونک> تووڕە بوون ل> ی>زدان ئ>وپ>ڕی گ>مژەیی>. ئ>و ت>نیا ک>س2ک> ک> دەتوان2ت 

  یارمتیمان بدات، ک>وات> بۆچی تاک> س>رچاوەی یارم>تیمان ببCNن؟

دەزانم ک> ئ>گ>ر زۆر ب> خراپی ئازار درابیت، ل>وان>ی> ئ2ستا ب>ش2کتان ھاوار بک>ن و ب2qن: "جۆیس، ئ>م> ب>پ2ی 

دەرکت دەک>م، ت>نیا دەتوانم پ2ویست باش نیی>." ئ>گ>ر تۆ ی>ک2کی ل> ھاوارک>رەکان، ئ>وا ل2ت ت2دەگ>م و 

ر بشمكوژCت گهئهی>وە و ل>گ>ڵ ئ>یوبدا ب2qی: "نوCژت بۆ بک>م بۆ ئ>وەی زوو ب2زار بیت ب>دەست ئ>و دnت>نگی

 ). ١٥: ١٣(ئ>یوب  " .مكهوتم دهnسوكهر ھهسهنھا مشتومN لهمیدا تهردهبهله ستم،بهر پشتی پ2ی دهھه

 ل> ی>زدان تووڕەی؟

ژن2ک دەناسم ک> ناوی "جانین" بوو، باسی ئ>وەی بۆ کردم ک> بۆ ماوەی>کی زۆر ل> دەستی خودا تووڕە بووە. 

ل> منداnیی>وە م>سیحیی>، جانین ھ>میش> ب> پ>رۆشیی>وە چاوەڕCی ئ>و سات> بوو ک> پیاوCکی باشی م>سیح 

بۆ ئ>وەی ئیشی وە نویۆرک بناس2ت، عاشقی ب2ت و شووی پf بکات و خ2زان پ2کبھ2ن2ت. دوای زانکۆ چو

مامۆستایی دەست بک>وCت. جانین ک>نیس>ی>کی باشی پ>یدا کرد و بوو ب> ئ>ندام2کی چاالکی ئ>وێ. 

گیرۆدەی ژیانی گروپی باوەڕداران بوو. ل>وێ ھاوڕCی باشی پ>یدا کرد، بوو ب> ب>ش2ک ل> گرۆی>کی گ>ورەی 

 م2ردیان کرد و خ2زانیان پ2ک ھ2نا.  س>nت>کان. دوای چ>ند سال2ک زۆرب>ی ھاوڕCکانی ک>نیس>ی

جانین ت>م>نی ب>رەو سی ساnی دەڕۆیشت و ب> درCژایی ئ>و ماوەی>ش ھ>ر خ>ریکی نوCژکردن بوو بۆ ئ>وەی 

زان دروست بکات. ی>زدان ب>رەک>تی خست> ناو ئیش>ک>ی>وە و پاش ھاوس>رCکی باشی بۆ بن2رCت و خ2 ی>زدان

ماوەی>ک بوو ب> دەستیاری ب>ڕCوەب>رای>تی ئ>و خوCندنگ> ئامادەیی>ی ک> وان>ی ت2دا دەگوت>وە. وادیار بوو ک> 

. ی>زدان ھ>موو ب>ش2کی ژیانی ب>رەک>تدار کردبوو، ب2جگ> ل>و ب>ش>ی ک> ل> ھ>مووی زیاتر ب>الی>وە گرنگ بوو
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ھاوڕCکانی ک>م ک>م منداnیان بوو، زۆرب>یان نویۆرکیان ب>ج2ھ2شت و ڕۆیشتن بۆ ئ>وەی منداn>کانیان ل>و 

 شوCن>دا گ>ورە بک>ن ک> پ>یوەندی خزمای>تی زیاتر گ>رم و گوڕترە.  

 بۆچی >جانین ب>ردەوام بوو ل> ھ>وnدان و ب> چاالکی ل> ک>نیس> مای>وە. ب>iم ت>نیا ل>وە ت2ن>دەگ>یشت ک

ی>زدان ڕCگ>ی ناداتf تاک> ئارەزووی دnی ب>دیب2ت: ھاوس>رCک و خ2زان2ک. دەستی کرد ب> تووڕە بوون ل> 

بوو. ل> کت2بی پ>یدابوون  ئاساییی>زدان. بۆچی ئ>وەندە ب2دەنگ>؟ ب>iم جانین شت2کی دەویست ک> باش و 

ۆ ئاشتی و وای ل2کدای>وە ک> ئ>گ>ر ی>زدان دە2nت بۆ پیاو باش نیی> ب> ت>نیا ب2ت. دەست کرد ب> نوCژکردن ب

خودا ب> ن>خ2ر وەiمی نوCژەک>ی بدات>وە ل>بارەی ھاوس>رەوە، ئ>وا ب>الی>نی ک>م>وە دەیویست ھ>ست ب> 

 ڕازیبوون بکات ب>و شت> باشان>ی ک> ی>زدان ت2یدا ب>رەک>تداری کردووە. 

و. ل>کات2کدا چ2ژی ل> زۆر شتی ژیانی ب>iم ساڵ ل> دوای ساڵ ت2پ>ڕ دەبوو، جانین ھ2شتا ھ>ر ب> ت>نیا بو

وەردەگرت، ب>iم ئ>و ت>نیایی>ی ک> ئ>زموونی دەکرد تا دەھات زیاتر دەبووە ھۆی ئازاردانی. بۆچی ی>زدان 

تر و جوانتر نیی> ک> ک>س2کت خۆش بوCت؟ ئ>و ت>نیا ل>وە ئاسایینوCژەک>ی قبووڵ ناکات، ھیچ شت2ک ل>وە 

>خ2ر" وەiمی نوCژCکی ب>و سادەیی> دەدات>وە. ئ>و ئاشتیی>ش ک> نوCژی بۆ ت2ن>دەگ>یشت ک> بۆچی خودا ب> "ن

 کرد ب>دەستی ن>ھ2نا. بۆچی خودا ئ>وەندە ب2دەنگ>؟

ڕۆژCکیان جانین بینین2کی بۆ دەرک>وت. کات2ک ک> نوCژی دەکرد دەستی کرد ب> پاڕان>وە ل> ی>زدان بۆ ئ>وەی 

مانی بینی ک> داوای ل> خودا دەکرد بۆ ئ>وەی مردن>ک>ی چارەس>ری ھ>ست>کانی بکات، عیسای ل> باخی ج>سی

ل>س>ر البدات ل>کات2کدا پ2بینی ل>خاچدان>ک>ی کردبوو. ل> کۆتایی نوCژەک>یدا، عیسا گوتی: "با ویستی من 

ن>ب2ت ب>nکو ویستی تۆ." ل>و ڕۆژەدا خودا ب> "ن>خ2ر" وەiمی عیسای دای>وە. دەبوای> عیسا ئازاری خاچی 

  >وەی مرۆڤای>تی ڕزگار بکات.بك2شابا بۆ ئ

وەiمی تاک> کوڕی خۆی بدات>وە، بکرCت عیسا ب>  ل>و سات>دا جانین بۆی دەرک>وت ک> ئ>گ>ر ی>زدان ب> ن>خ2ر

ن>خ2ر وەiم وەربگرCت ئ>وا جانینیش دەتوان2ت ب> ن>خ2ر وەiم وەربگرCت. ھیچ شت2ک ن>گۆڕدرا ب>iم ھ>موو 

ار ب> درCژایی زیاتر ل> دە ساڵ بۆی دەرک>وت ک> پ2ویست ناکات ھ>موو شت2ک بۆ جانین گۆڕدرا. بۆ ی>ک>م ج

وەiم>کان بزان2ت، ئ>گ>ر ب>درCژایی ژیانی ب> س>nتی بم2ن2ت>وە و ھ>رگیزیش ن>زان2ت بۆ، ئ>وا دەتوان2ت ئ>وە 

 قبووڵ بکات.
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ی ناسی و دوای ت2پ>ڕبوونی دوو ساڵ، کات2ک جانین ت>م>نی چل و سf ساڵ بوو، پیاوCکی باشی م>سیح

دوای دوو ساڵ ل>گ>nی ھاوس>رگیری کرد. جانین پ2ی وتم ک> ئ>گ>ر پ2ویست بکات دووبارە ھ>مان شت 

بکات>وە ئ>وا کات و ھ>ست>کانی ب>فیNۆ نادات ل> دژی ی>زدان، ل>ب>رئ>وەی ک> ئ>و ب2دەنگ دەرک>وتووە. گوتی 

ا ب>رەک>تدار کراوە، زۆرترین ھ>وnی خۆی ئینجا کات>ک>ی ل> چ2ژ وەرگرتن ل>و شتان>دا ب>س>ر دەبات ک> ت2ید

 دەدات بۆ ئ>وەی بNیاری ی>زدان ل> شت>کاندا قبووڵ بکات. 

کات ئ>و  ھ>ندCککات خودا بۆ ئ>و شت> باش و قبووnکراوان>ی ک> ئ2م> دەمان>وCت دە2nت "ن>خ2ر."  ھ>ندCک

دە2nت "ئ2ستا نا." ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> ئ2م> ل>م ژیان>دا ھ>رگیز نازانین بۆ، ب>iم دەتوانین ئ>و کات>ی ک> ی>زدان 

ب> باشترین ش2وە ب>کاری بھ2نین یان دەتوانین ل> س>رل2ش2واویدا ئازار بچ2ژین و دnت>نگ بین. پ2ی ب>خشیوین 

ردن>؟ من، ح>زدەکم ب> ش2وەی>ک کات ب>کاربھ2نم ک> پ2ت وای> کامیان ش2وازCکی باشتری کات ب>س>ر ب

 ب>رھ>مدار ب2ت، ت>نان>ت ئ>گ>ر ھ>موو وەiم>کانیش ن>زانم.

 مندا2nک نوCژ دەکات و ب>ردەوام> ل> ئازارچ2ژتن  

تدرCژیم کرابووە س>ر، زۆر وەکو مندا2nک ک> ب> ش2وەی قس> و دەروونی و ج>ست>یی ل>الی>ن باوکم>وە دەس

Cژم کرد ژم بۆ جار نوCمی ن>دام>وە. نوiم وەi<ی>زدان دەکرد ک> ل>و بارودۆخ> ڕزگارم بکات ک> ت2یدا بووم، ب

باوکم ب>ج2بھ2q2ت و ب>رگریم ل2بکات، ب>iم دایکم شتی وای ن>کرد، ل> ن>زانی منداnیمدا ت>نان>ت ک> دایکم 

 وو ل>س>ر ڕەفتارەک>ی خۆی. نوCژم کرد ک> باوکم بمرCت، ب>iم ئ>و ب>ردەوم بوو ل> ژیان و ب>ردەوام ب

بۆچی؟ ئ>م پرسیارە بۆ ماوەی چ>ندین ساڵ ل> ناخمدا پ>نگی دەخواردەوە. بۆچی خودا کچ2کی بچووک ڕزگار 

ناکات ل> ھانای بۆ ئ>و ھ2ناوە؟ ت>نان>ت دوای ئ>وەی ک> ژن2کی پ2گ>یشتوو بووم ل> خزم>تمدا ھ2شتا ھ>ر 

نیشانیدام ک> کاتی وا ھ>ی> خ>nکی ب2تاوان وو؟ ی>زدان دەمپرسی "بۆچی؟" ئینجا کf ئ>و پرسیارەی ن>ب

کم وەکو ب>خ2وک>ر دەس>iتی ب>س>ر مندا ھ>بوو، بNیاری خراپی خ>nکی خراپ>وە ئازار دەچ2ژن. باول>ڕCگ>ی 

دەدا ک> کاریگ>رییان ل>س>ر من دەبوو. س>رەڕای ئ>وان>ش دەمزانی ک> ی>زدان دەیتوانی کۆتایی ب>وە بھ2ن2ت. 

ریدا ل>ج2گ>ی ئ>وە شت2کی دیک> بکات. ھ2ز و ھاندانی پ2دام ک> بتوانم ب>رگ>ی ئ>و ناخۆشیی> بگرم ب>iم بNیا

و ب>س>ر ئ>و حاn>ت>دا زاڵ بم. ڕCگ>ی پ2دام ک> ئازارەک>م بۆ یارم>تی خ>nکی دیک> ب>کاربھ2نم، ئ>وەش بووە 

 ھۆی ئ>وەی ک> ب> قازانجی من و ئ>وان>شدا بشک2ت>وە ک> یارم>تیم دەدان. 
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بۆ ماوەی چ>ندین ساڵ دەمگوت: "ئ>گ>ر من ئازار ن>درابام ئ>وا دەکرا ژیانم باشتر ب2ت." ئ2ستا من باشتر 

ك ل>و ڕCگایان>ی ک> خودا م ب>رھ>مدارتر و ب>ھ2زتر بوو. ی>ک2دەزانم، باوەڕم وای> ک> ب>ھۆی ئ>وەوە ژیان

دەدات بۆ ئ>وەی ب>س>ر تراژیدیان زۆر خراپدا دەس>iت> نایاب>ک>ی دەردەخات ئ>وەی> ک> یارم>تی ک>سانی سادە 

س>رک>ون، پاشان ب> ھ>nوCست و ئ>زموونی باش>وە دەرک>ون و یارم>تی ک>سانی دیک> بدەن. سوپاسگوزارم ک> 

دە2nم ئ>و ماف> تایب>ت>م ھ>بوو ک> ی>ك2ک بم ل>و خ>nکان>. دەب2ت ب2qم "سوپاس ی>زدان، بۆ وەiمدان>وەی 

 2وە، ن>وەک ئ>و وەiم>ی ک> من دەمویست."نوCژەکانم ب> باشترین ش

 ھ>ندCکت>نیا دەتوانم نوCژ بۆ ئ>وە بک>م ک> ئ>و شتان>ی ل>بارەی تووڕەیی ب>رانب>ر ی>زدان کردم، سوودی بۆ 

ل> خوCن>رەکانم ھ>ب2ت. ھ>وnم ن>داوە وەiم2ک بۆ پرسیارCکی بf وەiم پ>یدا بک>م، ب>الم ب>وپ>ڕی 

> متمان>ت ب> خودا ھ>ب2ت، ب>بf ئ>وەی ل> دnمدای> بۆتان باس بک>م. تکای ئ>وەیڕاستگۆیی>وە ھ>وnمدا 

ب>الت>وە گرنگ ب2ت ک> چیت ب>س>ر دCت، یان چی ب>س>ر ئ>و ک>سان>دا دCت ک> دەیانناسیت. گرنگ نیی> چی 

ل> جیھاندا ڕوودەدات، خودا باش> و تۆی خۆش دەوCت! ئ>گ>ر تۆ ب> پرسیاری "بۆچی، خودا بۆجی؟" ئازاری 

خۆت داوە، ھانت دەدەم ک> ھ>موو ک2ش> و گرفت>کانت ب> خودا بسپ2رە و ل> ب>رانب>ردا بfq: "ی>زدان، متمان>م 

 پ2ت>، ئینجا چی دەب2ت با بب2ت." 
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 ب>شی ح>وت>م

 یارم>تیم بدە، تووڕەم

ئ>گ>ر تۆ ک>س2کی تووڕەیت و ئ>م کت2ب> دەخوCنیت>وە، پ2ش ھ>موو شت2ک ڕCگ>م بدە سوپاست بک>م ک> 

ئ>وەت ت2دای> ئ>و بوارە بخوCنیت ک> ت2یدا پ2ویستت ب> یارم>تیی>. ب>ڕاستی ل>و باوەڕەدام ک> دەتوانی  ئامادەیی

جاریش گوناھ>  ھ>ندCکجار گوناھ>ی> و  ھ>ندCکب>س>ر ناج2گیری و تووڕەیی گوناھاویدا زاnبیت. تووڕەیی 

 بم ک> ب>ڕوونی ت2دەگ>یت.  نیی>. ھ>ربۆی> دەم>وCت باسی ھ>ردووکیان بک>م بۆ ئ>وەی دnنیا 

 تووڕەیی>ک ک> گوناه نیی>

ی>زدان ھ>ستی تووڕەیی پ2داوین بۆ ئ>وەی بزانین کات2ک ئ2م> یان ک>س2ک دیک> ک> ب> نادادپ>روەری 

ل>گ>nمان جووiوەت>وە. ئ>م جۆرە تووڕەبوون> ب>الی ئ2م>وە تووڕەبوون2کی باش>. م>ب>ست ل>م تووڕيبوون> ئ>وەی> 

 اییان> ئ>نجام بدەین بۆ ڕاستکردن>وەی کارCکی ھ>n>. ک> کارCکی خود

کات2ک ی>ک2ک ل> کچ>کانمان ک> ت>م>نی ح>وت ساڵ بوو، ک2ش>ی پ>یداکردنی ھاوڕCی ھ>بوو ل>و قوتابخان> 

یک قوتابخان>ک> بوو، ڕۆژCکیان وا ڕCک>وت ک> ب> ب>ردەم قوتابخان>ک>دا Cی>ی ک> بۆی دەچوو. ماnمان ل> نزنو

وو زۆر ت>نیا ب2ت >نیا دانیشتووە، پ2دەچکار. س>یرم کرد کچ>ک>م ل> باخچ>ی قوتابخان>ک>دا ب>تچووم بۆ س>ر 

ل>کات2کدا ھ>موو منداn>کانی دیک> خ>ریکی یاری کردن بوون. ھ>ستم ب> تووڕەیی کرد، چونک> خراپ مام>n>ی 

وام ل> ی>زدان کرد ھاوڕCی ل>گ>ڵ کرابوو و ئ>و تووڕەیی>ی ک> ھ>ستم پ2ی کرد گوناه ن>بوو. نوCژم کرد و دا

بداتf. ئ>گ>ر کاردان>وەم بریتی بووای> ل> س>رزەنشتکردنی کارب>دەستانی قوتابخان> و ھاوارم ب>س>ر منداn>کانی 

 دیک>دا بکردای>، تووڕەیی>کم تووڕەیی>کی ھ>n> دەبوو. 

وناه دەک>ین. زۆر شت پ2م وای> زۆر گرنگ> ئ>وە بزانین ک> زۆرب>ی کات تووڕە دەبین مانای ئ>وە نیی> ک> گ

 ھ>ی> ک> ھ>ستی تووڕەییمان دەوروژCنن، ب>iم چۆن دەست ب>س>ر ئ>و ھ>ست>دا بگرین ئ>وە گرنگ>. 

) دەبینین ک> ی>زدان ب> ڕاستودروستی ل>و ٧٨شت2ک ھ>ی> ک> بریتیی> ل> تووڕەیی دروست، ل> (زەبووری 

ب>ردCک بپ>رستی ل>کات2کدا دەتوانین خودای ک>سان> تووڕە دەب2ت ک> بت دەپ>رستن. چ>ند پ2ک>نیناویی> ک> 

ل> ڕاستودروستی ی>زداندا ئ>و جۆرە نادروستیی>ی سزا دروستک>ری زیندووی ھ>موو دروستکراوەکان بپ>رستین. 
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دا ب>و ھیوای>ی ک> خ>nکی ب>ھۆی ئ>وەوە بۆ الی ئ>و بگ>ڕCن>وە و پ>یشیمان ببن>وە. ئ>و سزادان> ب>م>ب>ستی 

، ن>ک ئازاردانیان. تووڕەیی ڕاستودروست ھ>میش> ئ>و کات> ئ>نجام دەدرCت ک> م>ب>ستی یارم>تیدانی خ>nک بوو

 یارم>تیدان ب2ت.

nنمان ئ>نجامی دەدەین کات2ک شت2ک ک> دەزانین >کائ>م> ھ>مان جۆری ئ>و تووڕەیی>ی> ک> ب>رانب>ر مندا

ت دەک>ین>وە بۆ ئ>وەی یارم>تییان ئازاریان دەدات. تووڕەیی>ک>یان ئ>و کات> نیشان دەدەین و ھ>n>کانیان ڕاس

 بدەین.

منداnم بینی ک> ل>س>ر زبö و خاشاک دەژیان، ب> ناو  ھ>ندCککات2ک س>ردانی وiتی ک>مبۆدیام کرد، 

زبq>ک>دا دەگ>ڕان بۆ ئ>وەی خواردن بدۆزن>وە و بیخۆن، یان پارچ> شووش> یان پالستیک بۆ ئ>وەی بیفرۆشن. 

ی کرد س>بارەت ب>و نادادپ>روەریی>، ب> ڕاستودروستی ھ>ستم ب> تووڕەیی ل> ناخی دnم>وە ھ>ستم ب> دnت>نگ

 ھ>ندCکت>نیا ب> تووڕەیی ن>مام>وە، بNیارمدا س>بارەت ب>و نادادپ>روەریی> شت2ک بک>م. خزم>ت>ک>مان  کرد.

ژCک خواردنیان بدەینf ۆپاسی کNی و وەکو پۆلی خوCندن و چ2شتخان> ئامادەمان کردن بۆ ئ>وەی ھ>موو ڕ

و ف2ریان بک>ین. پاس>کان گ>رماویشیان ت2دابوو بۆ ئ>وەی منداn>کان خۆیان پاک ڕابگرن و کاتیک پ2ویستیان 

بوو جلوب>رگی تازە وەربگرن. ئ>م> وەiم2کی باش بوو بۆ ئ>وە تووڕەیی>ی ک> ھ>ستمان پ2کرد. وش>ی 

 ). ٢١: ١٢چاک> خراپ> بب>زCن>." (ڕۆما ی>زدان پ2مان دە2nت "خراپ> ن>تب>زCن2ت، ب>nکو ب> 

ئ>م جۆرە تووڕەبوون> گوناه نیی>. ل>ڕاستیدا باش>. جونک> وامان ل2دەکات ل>ج2ی خۆمان دان>نیشین و شت2ک 

 بک>ین، 

زۆرب>ی خ>nک تووڕەن س>بارەت ب> نادادپ>روەری، ب>iم ت>نیا ب> تووڕەیی دەم2نن>وە و تا دCت تووڕەتر دەبن. 

ھیچ  ڕەکردنی خ>nکی دیک> ب>س>ر دەب>ن ب> قس> ن>رCنی و ھ>nسوک>وت> ن>رCنیی>کانیان.ژیانیان ب> توو

ردەدەن ک> ھیج شت2ک ب>رەو ھ>نگاوCکی باش نانرCت بۆ راستکرن>وەی شت2ک. زۆرب>ی کات ب2ھیوان. بNیا

> ک> ب> ئاسانی ڕوات، ھ>ربۆی> خۆیان ناخ>ن> زەحم>ت>وە ک> ھ>وnی بۆ بدەن. ئ>م> ئ>و جۆرە تووڕەبوون>یباشی نا

دەب2ت> گوناه. ک> کچ2کی س2زدە ساiن ل>الی>ن شۆف2رCکی س>رخۆش>وە کوژرا، کات2ک دادگا حوکم2کی 

سادەی ب>س>ردا س>پاند. دایکی کچ>ک> زۆر تووڕە بوو، ب>iم بNیاریدا ک> تووڕەیی>ک>ی بۆ شت2کی ئ>رCنی 

شۆف2رە س>رخۆش>کانن." ئ>م ڕCکخراوە بگۆڕCت، ھ>ربۆی> ڕCکخراوCکی دروست کرد ب> ناوی "دایکان دژی 
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یارم>تیدەر بوو بۆ قورسکردنی یاساکان دژی شۆف2رە س>رخۆش>کان. دەکرا ژیانی ل> تووڕە بووندا و ناخۆشیدا 

 ب>س>ر بردبا، ب>iم ل>جیانی ئ>وە ب> چاک> ب>س>ر خراپ>دا زاڵ بوو. 

ردبووی. ڕقم ل2ی دەبوەوە، بۆ چ>ندین زۆر ل> باوکم تووڕە بووم، ب>ھۆی ئ>و کارە خراپ>ی ک> ل>گ>ڵ من ک

وون ب>س>ر ئ>و خراپ>ی>ی ساڵ ل> تووڕەییدا دەکوiم ب>iم ل> کۆتاییدا بۆم دەرک>وت ک> تاک> ڕCگ>ی زاnب

راوە ئ>وە بوو ک> شت2کی باش بۆ ئ>وەی یارم>تی خ>nکانی دیک>ی پf بدەم. ئ>م> ی>ک2ک> ل>و ل>گ>nم ک

بردووە، یارم>تی ئ>و م وم ب> ف2رکردنی وش>کانی ی>زدان>وە ب>س>رھۆکاران>ی ک> سی و پ2نج ساnی ڕابردو

 ک>سان>م داوە ک> ئازاریان چ>شتووە. 

پیاوCک ب> ناوی (ویqیام ویqب>رفۆرس) ھ>بوو، س>بارەت ب> کۆیالی>تی ل> ب>ریتانیا زۆر تووڕە بوو، ب> جۆرCک 

یاسای>ک دەکرد ک> ئ>م کۆیالی>تیی> ب> ک> زۆرب>ی ژیانی ب> ش>ڕکردن ل> دژی ب>س>ر برد، کاری بۆ دانانی 

نایاسایی بناس2ن2ت. م2ژوو پNە ل>و خ>nکان>ی ک> ب>ھۆی نادادپ>روەریی>وە تووڕەبوون و ش>ڕیان کردووە بۆ 

ب>داخ>وە م2ژوو پNە ل>و ک>سان>ش ک> تووڕەبوون و پاشان تووشی  2نن.ھئ>وەی گۆڕانکاریی>کی ئ>رCنی ب>دی ب

پNبوون ل> ڕق. زۆرب>ی کات کارCکیان ئ>نجامداوە ک> بووەت> مای>ی ئازاردانی  ناخۆشی ھاتوون، ل> کۆتاییدا

 خ>nک2کی زۆر. 

جۆر ل> نادادپ>روەریی>، س>ردەمی ئ2م>ش ب>دەر نیی> ل>و س>ردەمان>، ب>iم  ھ>ندCکھ>موو س>ردەم2ک شای>تی 

. ڕق ھ>ست2کی ب>ھ2زە. ھ>رگیز تووڕەیی ل> کۆتاییدا س>ردەک2ش2ت بۆ ڕق ک> وەiم نیی> بۆ ئ>م دادپ>روەرییان>

ک>م2ک ڕق ل>ک>س ھ>nناگرین. ھ>ست2ک> داوای زۆر شت دەکات. داوای ئ>وە دەکات ک> خراپ ھ>nسوک>وت 

ل>گ>ڵ ئ>و ک>س> بک>ین ڕقمان ل2ی دەبیت>وە. ڕق ل2بوون>وە ب> تووڕەیی دەستپ2دەکات. ڕق بۆ مان>وەی خۆی 

وات و ھزر و بیرت پNدەکات. وات ل2دەکات ک> ھ>موو وزەی تۆ دەبات. وەک ن>خۆش2ک ج>ست>ت دەخ

ب2سوود  خ>nکی ڕقیان ل2ت ب2ت، ھ>روەھا ڕووگرژ و ڕقاوی بیت. دەب2ت> ھۆی ئ>وەی ک> ل> الی>ن ی>زدان>وە

 بیت. 

ئ>گ>ر ئ>زموونی نادادپ>روەریت کردووە ل> ژیانتدا و ئازار دراویت، ب>ردەوام م>ب> ل>س>ر ئ>و ڕNCەوە ب> 

 ڕقل2بوون>وە ل> خ>nکی دیک>. 
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ت>نیا ڕCگ> بۆ وەiمدان>وەی تووڕەیی بریتیی> ل> ل2خۆشبوون. ئیش کردن ل>س>ر ل2خۆشبوون پNۆس>ی>کی باش>. 

نیا گوNCای>لی خوداین ب>nکو بۆ ئ>وەی> ک> چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆماندا ب> بNیارCک دەست پ2دەکات ک> ن>ک ت>

نیوەی ئ>م کت2ب> بک>ین و ل2خۆشبین. ھ>رچ>ندە چاکبوون>وەی ھ>ست و یادەوەریی>کانمان کاتی پ2ویست>. 

 ت>رخان کراوە بۆ گرنگی ل2خۆشبوون و "چۆنی>تی" کارکردن ل>س>ری. 

 تووڕەیی>کت دروست> یان ھ>n>؟

 >باشی بتوانین دەست بگرین ب>س>ر تووڕەیی>ک>ماندا، پ2ویست> ب>پ2ی پ2ویست ڕاستگۆ بین لپ2ش ئ>وەی ب>

پرسیارکردن ل> خۆمان ک> ئایا تووڕەیی>ک>مان دروست> یاخود ھ>n>. ئ>و شتان>ی ک> خ>nک دەیک>ن و ئ2م> پ2ی 

ب> ھ>n> ئ>نجامی  تووڕەدەبین دەکرCت بب2ت> ئ>نجامی شت2کی ھ>n> ل>ناو خۆماندا ل>جیاتی ئ>و شت>ی ک>

ی>ک>مان دروست>. ل>ڕاستیدا ژمارەی>کی زۆری ووڕەین مانای ئ>وە نیی> ک> تووڕيدەدەن. ت>نیا ل>ب>رئ>وەی ئ2م> ت

خ>nک ک> زوو تووڕەدەبن ل> ناخیاندا بریندار دەبن و ھ>رگیز ڕCگ> ب> چاک بوون>وەی نادەن. خ>nکی تووڕە 

 وو ڕۆژCک بf تووڕە بوون کاریان ل>گ>nدا دەک>ین. ب>ردەوام ل>و شتان> تووڕە دەبن ک> ئ2م> ھ>م

شتی ئ>نجام دەدا ک> منی زۆر تووڕە دەکرد ب>iم ئ>و شتان> ئ2ستا ھ>رگیز ب2زارم  ھ>ندCکپ2شتر دەیڤ 

ل>و شتان> ئ>نجام دەدات ب>iم من گۆڕاوم. تووڕەیی>ک>م ل> ئ>نجامی ک>می باوەڕ  ھ>ندCکناک>ن. ئ>و ھ2شتا 

 ب>خۆبوونم بوو.  

ئ>گ>ر ک>س2ک باوەڕی ب>خۆی ک>م بوو، وەiمیان بۆ خ>nکی دیک> ب> تووڕەیی>وە دەب2ت ئ>گ>ر ب2تو ڕازی ن>بن 

ب> ھ>موو ئ>و شتان>ی ک> بیری ل2دەک>ن>وە یان ھ>ستی پ2دەک>ن یاخود دەی2qن. ھ>موو ناڕازی بوون2ک وەکو 

ی ک> ل2ی تووڕەبوون. ئ>و ک>سان>ی ک>ش ھ>ر خۆیانن ن>ک ئ>و ک>س>ڕەتکردن>وەی>ک دادەن2ن، ب>ڕاستی ک2ش>

باوەڕیان ک>م> پ2ویستیی>کی زۆریان ب> گ>ڕان>وەی>کی ئ>رCنی ھ>ی> بۆ ئ>وەی س>بارەت ب> خۆیان ھ>ست2کی 

 باشیان ھ>ب2ت، کات2ک ئ>و گ>ڕان>وەیان پ2ن>گ>یشت زۆرب>ی کات تووڕەدەبن. 

ستمان ناک>وCت، ب>و ش2وەی>ی ک> کات ت>نیا ل>ب>رئ>وە تووڕە دەبین ک> ئ>وەی دەمان>وCت دە ھ>ندCک

دەمان>وCت دەستمان بک>وCت. ئ>و چیرۆک>ی ک> من دەم>وCت ل>گ>nتاندا باسی بک>م منی ل> ناخ>وە جووiند. 

 چیرۆکی ناھ2منی و تووڕەیی> ک> زۆر ل>س>ر ک>س2ک ک>وت، ت>نیا ل>ب>ر تووڕەیی. 
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 دیاری باوك2ک (نووس>رەک>ی ن>ناسراوە)

ە دەکرد ک> کۆل2ژ ت>واو بکات. چ>ند مانگ2ک بوو ل> پ2شانگای>کی ئۆتۆمب2لدا ح>زی کوڕCکی گ>نج خۆی ئاماد

چووبوە ئوتۆمب2ل2کی وەرزشی. دەیزانی ک> باوکی ب> ئاسانی دەتوان2ت بیکCNت، ب> باوکی وتبوو ک> ئ>م> ت>نیا 

Cگ>نج>ک>  ت بۆ دەرچوونی ل> کۆل2ژ پ2ی بدات. کات2ک ک> ڕۆژە م>زن>ک> گ>یشت کوڕەشت2کی ک> دەی>و

 چاوەڕCی نیشان>ی>کی دەکرد ک> باوکی ئۆتۆمب2ل>ک>ی کNیب2ت. 

بۆ ئ>وەی بچ2ت> ژووری تایب>تی  ل> کۆتاییدا، س>رل>ب>یانی ڕۆژی دەرچوونی، باوکی کوڕەک>ی بانگ کرد

خوCندن>ک>ی. پ2ی گوت ک> چ>ندە شانازیی> بۆ ئ>و ک> کوڕCکی وا باش و گ>نجی ھ>ب2ت، باوکی پ2ی گوت 

 خۆشی دەوCت. دیاریی>کی جوانی پ2دا ک> ل> ناو کارتۆن2کی پ2چراوەدا بوو.  ک> چ>ندە

دەیویست بزان2ت چیی> ب>iم تا ڕادەی>کیش ب2ھیوا ببوو، کوڕە گ>نج>ک> کارتۆن>ک>ی کردەوە، ئینجیل2کی 

ا چ>رمی جوانی بینی ل>گ>ڵ ناوی خۆی ک> ب> زNC ل>س>ری نووسرابوو. ب> تووڕەیی>وە دەنگی ب>س>ر باوکید

ب>رزکردەوە و گوتی: "ب>و ھ>مووە پارە زۆرەت>وە تۆ ئینجیلم پ2دەدەیت؟" ڕایکردە دەرەوە ل> ماڵ و 

 ئینجیل>ک>ی ب>ج2ھ2شت. 

چ>ندین ساڵ ت2پ>ڕی کوڕە گ>نج>ک> ل> ئیش و کاردا زۆر س>رک>وتوو بوو. ما2nکی جوان و خ2زان2کی 

بیری کردەوە ک> دەب2ت بیبین2ت. ل> ڕۆژی  ب>خت>وەری ھ>بوو. ب>iم زانی ک> باوکی پیربووە، ھ>ربۆی>

 ت>واوکردنی کۆل2ژەوە چاوی ب> باوکی ن>ک>وتبوو.  

ب>رل>وەی بتوان2ت بینین>ک> ڕCکبخات نام>ی>کی پ2گ>یشت ک> ت2یدا نووسرابوو باوکی کۆچی دوایی کردووە و 

وەسی>تی کردووە ک> ھ>موو س>روەت و سامانی بدرCت ب> کوڕەک>ی. وتبووی ک> پ2ویست> ب2ت بۆ ماn>وە و 

پ>شیمانی دnی پNکرد. دەستی ئاگاداری شت>کان ب2ت. کات2ک گ>یشت> ماnی باوکی، دnت>نگیی>کی ل>ناکاو و 

کرد ب> گ>ڕان ل>ناو کاغ>زە گرنگ>کانی باوکی، ھ>مان ئینجیلی بینی ک> چ>ند سا2nک بوو ج2ی ھ2شتبوو. ب> 

گریان>وە ئینجیل>ک>ی کردەوە و دەستی کرد ب> ھ>nدان>وەی کاغ>زەکانی. باوکی ب> وریایی>وە ھq2ی ب>ژCر 

 ). ١١: ٧ئای>ت2کدا ھ2نابوو (م>تا 



! 77!

ند ئاسمان چه ن، باوكتان لهكانتان بدهمنداnه زانن دیاری باش بهخراپن و ده ئ2وه ی كهوهڵ ئهگهجا له"

 "!نكهی داوای ل2دهوانهئه داتهزیاتر شتی باش ده

ئ>م وشان>ی خوCندەوە، سویچی س>یارەک> ل> پشت>وەی ئینجیل>ک> ک>وت> خوارەوە. پارچ> کاغ>زCکی پ2وە  ک>

ی فرۆشیارەک>ی ل>س>ر بوو. ھ>مان ئ>و فرۆشیارە بوو ک> خاوەنی ئ>و ئۆتۆمب2ل> وەرزشیی> بوو ک> بوو ک> ناو

ڕست>ی: "ت>واو پارەک>ی ئ>و ح>زی ل2ی بوو. ل>س>ر کاغ>زەک>ی ب>رواری دەرچوونی کۆل2ژی ل>س>ر بوو ل>گ>ڵ 

 دراوە."

ژیاندا دەرسی ل2وە وەربگرCت. ب2جگ> ئ>م چیرۆک> ب2تاق>تی کردم. نموون>ی>کی ب>ھ2زە ک> زۆرCک ل> ئ2م> ل> 

ل> وەرگرتنی دیاریی>کانی خودا ب> سوپاسگوزاریی>وە، ت>نان>ت ئ>گ>ر ئ>و شت>ش ن>ب2ت ک> داوامان کردووە ئ>وا 

ل> ی>زدان تووڕە دەبین و پ>یوەندیمان ل>گ>nیدا دەپچCNنین. تکای> ئ>وە م>ک>! بیرت ب2ت ک> باوکت تۆی 

ری ل2دەک>یت>وە. ئ>و ت>نیا چاک>ی تۆی دەوCت ئ>گ>ر ت>نان>ت ب>ش2وەی>کی خۆشدەوCت زیاتر ل>وەی ک> بی

 جیاوزتر ل>وەی ک> تۆ ھیوات بۆ دەخواست بۆتی دابین کردب2ت.

ئ>گ>ر ک2ش>ی>کمان ھ>بوو و ل> تووڕەیی>کی نائاسایی>وە س>رچاوەی گرتبوو، زۆر گرنگ> ک> ئ2م> خاوەنی 

بزانین، واز ل> ھ2رشکردن> س>ر خ>nکانی دیک> بھ2نن ک> ھیچ ک2ش>ک>ین. پ2ویست> ب> ک2ش>ی خۆمانی 

پ>یوەندیی>کیان ب> ک2ش>ک>وە نیی>. ب>ھۆی ئ>م چ>شن> ک2شان>وە زۆر ل> پ>یوەندیی>کان پچNاون. بۆ ماوەی>کی 

زۆر ھ>وnمدا وا ل> دەیڤ بک>م ک> باجی ئ>و ئازارەی باوکم پ2ی داوم بدات، ب> متمان> پ2ن>بوونم و 

ی بۆ ئ>وەی ھ>رگیز ن>توان2ت ئازارم بدات. ل>راستیدا کاردان>وەکی خراپم ب>رانب>ر ھ>موو پیاوان جq>وگیرکردن

، ھ>ر ل>ب>ر ئ>وە دەستم کرد ب> ھ>بوو چونک> پیاوCک ئازاری دابووم. ھ>ستم دەکرد ک> شت2ک ق>رزدارم>

تم ک> خ>ریکی چیم، داوام ل> دەرکردنی ھ>موو ئ>وان>ی ک> ل> ژیانمدان. سوپاس بۆ ی>زدان ل> کۆتاییدا ت2گ>یش

خودا کرد ق>رەبووی ئ>و نادادپ>روەریی>م بۆ بکات>وە ک> ل> ژیانمدا ب>س>رمھاتبوو، ئ>ویش داواکاریی>ک>ی منی 

 قبووڵ کرد. 

ک>ت ھیچ باش>ی>کی بۆ خۆت یان بۆ >ڕەییپرسیارت ل2بک>م. ئایا تو ھ>ندCکە ئ>گ>ر تۆ تووڕەیت ڕCگ>م پ2بد

ا ک2ش>ک>ت بۆ چارەس>ر دەکات؟ ئایا ئ>و ک>س>ت بۆ دەگۆڕCت ک> ل2ی تووڕەیت؟ ئایا ک>س2کی دیک> ھ>ی>؟ ئای

 تووڕەیی>ک>ت ئارامی و شادیت بۆ دەست>ب>ر دەکات؟
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باوەڕ دەک>یت ک> تۆ ک>س2کی دانایت؟ ئ>گ>ر وای> ک>وات> بۆچی ب>ردەوامی ل> ئ>نجامدانی شت2ک ک> ت>واو 

چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆتدا بک>یت و دەستی لf ب>ربدەیت؟ ھ>موو ب>فیNۆدانی کات>؟ بۆچی بNیارCک نادەیت ک> 

ک2ش>ک>ت ل> کاتی نوCژکردندا ب> خودا بسپ2رە. خ>م و ک2ش>ک>ت ب> خودا بسپ2رە، دەرف>تی ئ>وەی پ2بدە ک> 

ئ>و گرنگی ب> شت>کان بدات. ئ>و نادادپ>روەرییان>ی ک> ل> ژیانتدا تووشت دەب2ت ب> خودای بسپ2رە. ی>زدان ل> 

)دا ب>2nنی ب>خشینی دوو ئ>وەندە دیاری پ2مانداوە بۆ ق>رەبووکردن>وەی ک2ش>کانمان. من زۆر ح>زم ١٦ا (ئیشای

 ل>و ق>رەبووکردن>وەی>، ئ>ی تۆ ح>زت لf نیی>؟

ل>وان>ی> بیر بک>یت>وە و ب2qی: "جۆیس، ناتوانم دان ب> خۆمدا بگرم ک> تووڕە ن>بم." ڕازیم ب>iم ئ>وەی ک> 

ک>سان> بک>یت ک> ل2یان تووڕەیت، ئ>م>  گوNCای>nی ی>زداندا نوCژ بۆ ئ>و ی> ک> ل>ژCردەتوانیت بیک>ی ئ>وە

یارم>تیت دەدات. دووەم شت ک> ئ>نجامی بدەیت ئ>وەی> ک> ب> چNی وش>ی ی>زدان ل> س>ر باب>تی تووڕەبوون 

>نجام بدەیت و بخوCنیت>وە. وش>ی ی>زدان ھ2زی ڕاست>قین>ی ت2دای> ک> توانای ئ>وەت دەداتf کاری دروست ئ

ھ>ب2ت. ب>ھیوا و باوەڕەوە شیفا بۆ ڕۆحت دCن2ت. ی>زدان دەرمانی ڕۆحی بریندارە. متمان>ت ب> وش>ی ی>زدان 

ب>رەو الی بچۆ. ئ>گ>ر س>رCش>ت ھ>بوو ح>ب2کی ئازارشک2ن دەخۆی، ب>ھیوای ئ>وەی ک> ئ>و ئازارەت 

کبب>وە و وەکو دەرمان2ک بۆ برین>کانت الب>رCت ئ>و ح>ب> دەخۆیت. ب>ھ>مان ش2وە ل> وش>ی ی>زدان نزی

 ب>کاریبھ2ن>. 

گرنگترین شت ئ>وەی> ک> تۆ ژیان2ک تووڕە ب>س>ر ن>ب>یت. ئ>گ>ر تۆ سوور بیت ل>س>ر بNیارەک>ت، ئ>و 

ک2شان>ی ک> تووشت دەبن نام2نن. ی>زدان ڕاب>ریت دەکات بۆ ڕCگ>ی>کی تایب>ت ک> زۆر باش دەب2ت. 

ان بۆ ک2ش>کانمان دەوCت، ب>iم ڕاستی ئ>وەی> ک> دەب2ت باوەڕ ب> ی>زدان ھ>میش> ھاوک2ش>ی>کی ھاوس>نگم

بک>ین و ڕCگ> بدەین ئ>و ڕاب>ریمان بکات. کت2بی پیرۆز پNە ل>و دانایی>ی ک> دوورمان دەکات>وە ل> تووڕەیی. 

گ دابکوتf زوو خۆپاراستن و ب>رھ>nستی کردنی تووڕەیی باشترین پالن>. ڕCگ> م>دە تووڕەیی ل>ناو ڕۆحتدا ڕە

 و بب2ت ب> ک2ش>ی>ک دواتر چارەس>رکردنی ئ>ست>م ب2ت. 

ئ>گ>ر ک>س2کی تووڕەیت و دانت ناوە ب> تووڕەیی>ک>ت و ئامادەی بۆ ھاوکاری، دەتوانی دnخۆش بیت چونک> 

ھ>ر ب> تووڕەیی نامینیت>وە. تۆ ل>س>ر ڕCگای گ>یشتنی ب> ئارامی و قۆناغ2کی تری خۆشیت. توانای 

n<گ>ی>کی خوداییان> ک> وزە دەھ2ن2ت> ژیانت>وە.خۆشویستنی خCکت دەب2ت ب> ڕ 
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 ." وروژCن2تر ڕق دهی برینداركهiم قسهبه ،وهوCن2تهڕهیی دهرم تووڕهiمی نهوه"

 )١: ١٥ پ>ندەکانی سل2مان(

  ."خس2ننڕهیتان مهشهت بۆ رفهییتان، دهر تووڕهسهڕۆژئاوا ب2ت به ھq2همه!نكهبن، گوناه مهده كات2ك تووڕه"

 )٢٧ -٢٦: ٤ئ>ف>سۆس (

 له!رخۆ ب2ت،سهلهكردن قسه گوCگرتن خ2را ب2ت، له ر مرۆڤ2ك لهویستم بزانن: با ھهبرایانی خۆشه"

  ."وهكایه ن2تهیی مرۆڤ ڕاستودروستی خودا نایهتووڕه چونكهت. بوون خاو ب2تووڕه

 )٢٠ -١٩: ١(یاقوب 
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 ب>شی ھ>شت>م

 یارم>تم بدە. ل>گ>ڵ ک>س2کی تووڕەدا پ>یوەندیم ھ>ی>

>ر تووڕەیی دەتوانین ف2ربین ک> چۆن دەست ب>س>ر تووڕەیی خۆماندا بگرین ب>iم ناتوانین دەست ب>س

ک>ین ل> ژیانماندا خ>nکانی دیک>دا بگرین. پ2ویست> ف2ربین ک> چۆن ھ>nسوک>وت ل>گ>ڵ خ>nکی تووڕەدا ب

 ب>جۆریک ک> بمانپارCزCت و ب>و ھیوای>ی ک> یارم>تییان بدەین. 

ئ>و تووڕەیی> بک>ین ک> س>ردەک2ش2ت بۆ توندوتیژی. پ2موانیی> ک> ی>زدان بۆ ئ>وە بانگی  س>رەتا با باسی

کردین ک> ل> الی>ن خ>nکی تووڕيوە ئازار بدرCین. دایکم ڕCگ>ی ب> باوکمدا ک> ئازاری بدات و ب>و ھۆی>ش>وە 

ایکم، زمانی زۆر ترسناک بوو. ل>کۆتاییدا ن>یوانی من و براک>م بپارCزCت. باوکم ب> زمان مای>ی ئازار بوو بۆ د

ل> ماn>وە. زۆر کات ب> ل2دان دایکمی دەترساند، ل2ی دەدا و زۆر  وجوCن> ق2زەون>کانی دەنگ2کی ب>ردەوام بو

کات زل>ی ل2دەدا، ت>نان>ت ب> ش>ق دەک>وت> س>ری. ب>ردەوام خیان>تی ل2کردوە ، ب>iم ئ>و زۆر ل2ی بf ئاگا 

وابوو ک> بCN2ز بوو  >ک>ی>تی، ب>iم ل> زۆر الی>وە پ2یاب>ست>ی ھاوس>رگیرییبوو. دایکم وا ھ>ستی دەکرد ک> و

ب>رانب>ر خۆی ب>وەی ک> ڕCگ>ی ب> باوکم دەدا ب>و جۆرە ھ>nسوک>وتی ل>گ>ڵ بکات. وامدەزانی دەترس2ت، 

وکمی ب>iم ل> ناخی دnم>وە خۆزگ>م دەخواست ک> ل>ب>ر خۆی و من و براک>م یان ب>رھ>nستی بکردبای> یان با

 ج2ھ2شتبا. 

ژنان ل> س>ردەمی دایکمدا زۆر ب> ک>می ل> ھاوس>رەکانیان جیادەبوون>وە، ب>رگ>ی ھ>موو جۆرە ڕەفتارCکیان 

گرتووە ک> ل>گ>nیان کراوە. ل> س>ردەمی ئ2م>دا زۆر جیادەبن>وە. ل> ھ>ر ھ>وnدان2ک بۆ زاnبوون ب>س>ر 

 >. ک2ش>کاندا شکست دەھ2نن. ھ>ردوو زیادەڕەویی>ک> ھ>n>ی

ئامارەکان ل>س>ر ژن> ئازاردراوەکان س>رسامک>رە. ب>پ2ی ئاماری ب>ڕCوەب>رای>تیی>کانی ئامار ل> ئ>مریکا، نزیک>ی 

ملیۆن ژنی ت>م>ن ھ>ژدە ساڵ و ب>رەوس>ر، ب>ش2وەی زارەکی و ج>ست>یی یان دەستدرCژی س2کسی،  ٥.٣

ھۆی توندوتیژی خیزانیی>وە چوار ژن ھ>موو سا2nک ھ2رشیان دەکرCت> س>ر. ھ>موو ڕۆژCک ل>م وiت>دا ب>

گیان ل>دەست دەدات. ھ>روەک گوتم پ2م وانیی> پ2ویست بکات ھ>رک>س2ک ڕیگ> ب> ک>س2کی دیک> بدات ک> 

ئازاری بدات. ی>زدان نای>وCت ئ2م> ل> ترسدا بژین. ئ>و خ>nکان>ی ش>ڕانین زۆرب>ی کات دەبن ب> مای>ی 
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ر دەک>ن. ئ>وان>ی ک> خۆیان دەب>ستن>وە ب> ژیان>وە ترسنۆکن، ترس، ھ>موو شت2ک ب> ف>ن>کانی ترس جq>وگی

 وا باشترە بۆیان ب>رھ>nستی بکرCن. 

بیرم دCت کات2ک ک> منداڵ بووم ترس ت>واو دەستی ب>س>ر ماn>وەماندا گرتبوو. بیرم دCت کات2ک ل>گ>ڵ 

ەکرد ک> باوکم ل> دایکم ل>ب>ر دەرگا وەستا بووین ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> زۆرمان س>رما بوو چاوەڕCمان د

س>رخۆشیدا ببوورCت>وە بۆ ئ>وەی ل2دان ن>خۆین ب> دەستی>وە. ھ>موو ھاوار و دەنگ ب>رزکردن>وە و 

ن>فرەتکردن و تۆقاندن و زۆر ل2کردن و فشار خستن> س>ر و ل2دان و سزادان2کم بیر دCت. ئ>و ترس>ی ل>گ>nیدا 

 ی ویست ل>گ>ڵ ی>زدان تاکو ڕزگارم بوو ل> دەستی.دەژیام ل>ناخمدا ڕەگی داکوتیبوو و چ>ندین سال کارکردن

ئ>گ>ر ئ>م کت2ب> دەخوCنیت>وە و زانیت ل> بارودۆخ2کی توندوتیژدایت، تکات ل2دەکم ل>ب>ر خاتری خۆت و 

 ئ>گ>ر نازانیت چی بک>یت، بNۆ و منداn>کانت، ئ>گ>ر منداnت ھ>ی>، تکات ل2دەک>م داوای یارم>تی بک>. 

. چاوەڕی بک> بۆ پ>ناگ>ی>ک ۆڕاست>وخۆ ب>م>ب>ستی فریاک>وتن ت>ل>فۆن بک> یان بNۆ بڕاوCژکارCک پ>یدا بک>، 

جارCکی دیک> ک>س> تووڕەک>، تووڕەیی>ک>یان ل>س>رتان ن>م2ن2ت. ئ>و ک>سان>ی خ>nکی ئازار دەدەن پ2ویستیان 

. زۆرب>ی کات ھیواییخۆیان ڕاب2نن ل>گ>ڵ تووڕەیی و ب2 ب> یارم>تیی>. خ>nکان2ک ن>خۆشن ک> نازانن چۆن

خۆیان ئازار دەدەن و ل> برین>کانی خۆیان>وە کاردان>وەیان دەب2ت. ب>دnنیایی>وە پ2ویستیان ب> نوCژە، ب>iم 

 کات2ک نوCژ دەک>ین دەب2ت بزانین ک> پ2ویست> ئامادەبین بۆ ھ>ر کارCک ک> ی>زدان ڕCنماییمان دەکات.  

وە س>بارەت ب>و چ>ند ساn>ی ک> ئازاری دابووم. ئ>و کات> گ>یشت ک> پ2ویست بوو ڕوب>ڕوی باوکم ببم>

نزیک>ی چل و پ2نج ساڵ بووم، ئازارم ھ>ر دەچ2ژت ب>ھۆی ئ>وەی ک> ب>س>ری ھ2نابووم. ی>زدان نیشانیدام 

ک> ب>رھ>nستی کردنی تاک> ڕCگای>ک> بۆ شکاندنی ئ>و ترس>ی ژیانم. زۆر زۆر زەحم>ت بوو بۆ من ب>رھ>nستی 

بارە ئ>زموونی تووڕەیی>کی دەک>م>وە. بینیم>وە ب>iم ئ>وەم ب>ئ>نجام گ>یاند ک> بک>م چونک> دەمزانی دوو

ی>زدان ڕCنوCنی کردم بیک>م و ئ>وەش ئازادی کردم. ھ>میش> دەب2ت ئ>و الی>ن> ئ>نجام بدەین ک> ی>زدان 

 ڕینوCنیمان دەکات. گرنگ نیی> الی>ن>کانی دیک> کاردان>وەیان چۆن دەب2ت. 

ۆرە ک>س> تووڕان>دا ھ>nسوک>وت ناک>ن ک> بۆم باسکردن >م کت2ب> دەخوCنن>وە ل>گ>ڵ ئ>و جزۆرCک ل> ئ2وە ک> ئ

 ل> ئ2وە ل>گ>ڵ خ>nکی تووڕەدا ل> پ>یوەندیدان.  ھ>ندCکب>iم ل> ژیانتدا تووشی خ>nکی تووڕە دەبیت، 
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یی>ک>شم ل> ڕەفتار و ل>ب>رئ>وەی پیاوCکی تووڕە بۆ چ>ندین ساnی ژیانی منی داگیرکردبوو، تووڕە بووم و توورە

زۆرب>ی کات ل>وەوە س>ری ھ>nدەدا ک> ھ>موو شت2ک ب>و جۆرە ن>بوو ک> قس>کانمدا دەردەبNی. تووڕەیی>ک>م 

من پ2شتر ل> کت2ب>کدا ئاماژەم پ2کرد. باشترین شت ک> دەیڤ بۆ منی ئ>نجامدا ئ>وە بوو ک> ڕCگ>ی ن>دا 

ئ>نجامی بدەی بۆ ک>س2کی تووڕە ئ>وەی> ک> ب> نموون>  ڕم وای> باشتری شتوەتووڕيیی>ک>م دnت>نگی بکات. با

  نیشانیان بدەیت ک> ڕCگ>ی>کی باشتر ھ>ی> بۆ ژیان و ھ>nسوک>وتکردن. 

  بب> ب> نموون>

ل>ب>رئ>وەی ھ>رگیز پ2شتر ل> بارودۆخ2کی ئارام و ج2گیردا ن>ژیابووم، ن>مدەزانی چۆن>. دەیڤ نموون>ی 

گ بوو. ئ>گ>ر ت>نان>ت پ2ی وتبام ک> چیتر تووڕە ن>بم یان تووڕەیی>ک>م خۆڕاگری بوو بۆ من، ئ>م>ش زۆر گرن

وانیی> ھ>رگیز بگۆڕابام. ھ>روەکو دەfn "دوو ھ>n> ھ>رگیز چاک>ی>ک ناک>ن." ب> تووڕەیی وەiم بدابای>وە، پ2م 

 ب>گوCرەی وش>ی خودا ھ>رگیز ناب2ت ب>رھ>nستی تووڕەیی بک>ین یان خراپ> ب> خراپ> یان جوCن ب> جوCن. 

بۆ  ن، چونكهت بكههكرهداوای به وهوانهپ2چه nكو بهجن2و، به جن2ویش به ، نهوهنهدهمه خراپه به خراپه"

 )٩: ٣(ی>ک>م پ>ترۆس  ."تكهرهمیراتگری به بانگكراون، تاكو ببنه مهئه

س>خترە ل> خوCندن>وەی، ب>iم ھ>ر شت2ک ک> ی>زدان داوامان  ئاگادارم ک> ئ>نجامدانی ئ>م> زۆر من زۆر باش

ی>زدان بۆ ھ>موو ک2ش>ی>ک ین. ل2دەکات، توانای ئ>نجامدانیمان پ2دەدات ئ>گ>ر بمان>وCت گوNCای>nی بک>

 ڕCگاکانی ھ>میش> س>رک>وتوون ئ>گ>ر ل>گ>nیاندا ھاواھ>نگ بین.  چارەس>ری ھ>ی>.

ل> ناخی دnم>وە ل>و باوەڕەدام نموون>ی دەیڤ بۆ من ھۆکاری ئ>وە بوو ک> ویستم بگۆڕدرCم. خۆڕاگر بوو 

بزانم ک> ئ>گ>ر بم>وCت دnخۆش ن>بم ل>گ>nم ب>iم ھ>رگیز ڕCگ>ی ن>دا خۆشی لf ت2ک بدەم. وای ل2کردم 

ئ>وە دەک>وCت> س>ر خۆم ب>iم من دڵ خۆشبم یان ن>، ئ>و ھ>ر دnخۆش دەب2ت. بۆ ماوەی>کی زۆر خۆی 

ڕاگرت، ل> کۆتاییدا بۆم دەرک>وت ک> ل> ژیانمدا شت زۆر ل>دەست دەدەم و پ2ویست> بگۆڕدرCم. ھیج ک>س2ک 

ئ>گ>ر دەت>وCت ل> ژیانتدا خ>nکی بگۆڕی ئ>وا بزان> ئ>و کارەت ت، ھ>ر ل>ب>رئ>وە ن2ت تا خۆی ن>ی>وCناتوا

ب2ھیوات دەکات. ت>نیا ی>زدان زۆر ب> باشی گۆڕینی خ>nکی ھ>ی>. ھ>ر کات2ک ویستمان بمانگۆڕCت ئ>وا 
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دەمانگۆڕCت. ل>ب>ر ئ>وە نوCژ بۆ خ>nکی تووڕە بک> ک> ڕCگ> ب> ی>زدان بدەن ل>س>ر ژیانیان ئیش بکات و بب> 

 ن>ی>ک بۆیان! ب> نموو

 ئایا تۆ ڕCگ> ب> ک>س2کی دnت>نگ دەدەیت دnت>نگت بکات؟

کات2ک ل> کۆنفNاس>کانمدا دە2nم ک> پ2ویست> ڕCگ> ن>دەین ڕەفتاری ی>ك2کی دیک> بNیار ل>س>ر ئاستی خۆشی 

 ئ2م> بدات، ھ>میش> وەiمی س>یرم ب>دەست دەگات. دەتوانم ل> س>یرکردنی ڕووخساری ب>شداربووان>وە ببینم

ک> ئ>م>یان ئ>نجامداوە و ب>بf ئ>وەی بزانن ک> بژاردەی دووەمیان ل> ب>ردەستدای>. ل>ڕاستیدا زۆر ب> ئاسانی 

ل>الی>ن ھ>ستی ن>رCنی ک>سانی دیک>وە جq>وگیر دەکرCین تا ئ>وە کات>ی بۆمان دەردەک>وCت ک> مافی 

 ئ>وەمان ھ>ی> بۆچوونی خۆمان دەرببNین. 

 *** 

ل>ب>ردەستدا بوو بۆ ئ>وەی ب> ش>م>ندەف>ری (ئۆری>نتد ئیکسپرCس) گ>شت2کی خ>یاnی (ماریا) دەرف>ت2کی 

بکات ل> شاری ڤ2نس>وە بۆ یاریس. بNیاریدا خوشک>ک>ی (جین) بانگھ2شت بکات بۆ گ>شت>ک> وەکو 

د، دیاریی>ک بۆ یادی پانزدەی>م سالی ل>دایکبوونی، پارەی ھ>موو خ>رجیی>کانی دا. جین دیاریی>ک>ی قبووڵ کر

ب>ی>ک>وە بۆ ماوەی>ک گ>شتیان کرد. دوای مان>وەیان بۆ ماوەی چ>ند ڕۆژCک ل> ڤینس، جین بۆی دەرک>وت 

ک> بیری ھاوس>رەک>ی و منداn>کانی دەکات، ھ>تا دەھات ب2تاق>ت دەبوو. ھ>ر ل>و کات>وەی ک> ئ>و و ماریا 

 د. ت>نیا دەیویست بگ>ڕCت>وە ماn>وە!شوCنیان گرتبوو ل> ش>م>ندەف>ر بۆ پاریس، جین ھ>ستی ب> تووڕەیی دەکر

ت>نان>ت ل>کاتی پشوودانیشدا ھ>ستی ب> ب2تاق>تی دەکرد کات2ک دەیبینی ل> وiت2ک> نازان2ت ب> زمان>ک>یان قس> 

 بکات و النی ک>م ناتوان2ت داوای کوپ2ک قاوە بکات ب>بf ئ>وەی زۆر ل> خۆی بکات بۆ ت2گ>یشتن ل2ی. 

ەبوو ل> خوشک>ک>ی. ھ>ستی کرد ک> ماریان خۆی نیشاندەدات چونک> دوای ماوەی>کی ک>م، جین تووڕ

دەیتوانی گ>شت2کی خۆش ب> خوشک> ھ>ژارەک>ی بکات. ڕۆژ ل> دوای ڕۆژ زیاتر ڕقی ل> ماریا ھ>nدەگرت، 

 ڕەفتاری ت>واو خراپ بوو. 

شتی زۆری کردبوو ماریا ھ>ر زوو بۆی دەرک>وت ک> جین ل2ی تووڕەی>. پ2دەچوو ئیرەیی ب> ماریا ب>رCت ک> گ>

و ب> سانایی س>یری بارودۆخ> نوCی>کانی دەکرد. ھۆکارەک> ھ>ر چیی>ک ب2ت، ماریا گ>یشت ب>وەی ک> دوو 
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ئ>گ>ری ل>ب>ردەستدای>: دەکرCت جین تووڕەب2ت یان ھ>ردووکیان تووڕە بن! ماریا بNیاریدا ل>گ>ڵ خوشک>ک>یدا 

دەبوو ل> گ>شت>ک>دا، بNیاریدا ل> ماوەی گ>شتی  باش ب2ت، گرنگ نیی> ھ>رچیی>ک دەب2ت. زۆرجار ب2دەنگ

 چیژ ل>و ی>ک>شیان وەربگرCت ت>نان>ت ئ>ھ>ر جینش ن>ی>وCت چ2ژ وەربگرCت. ژیانیدا 

جین چ>ند ب2تاق>ت بوو کات2ک خوشک>ک>ی وەiمی تووڕەیی>ک>ی ن>دای>وە! ماریا بیری ل> گ>شت>ک> دەکردەوە. 

خوشک>ک>ی توانی چ2ژ ل> ھ>ر الی>ن2کی وەربگرCت. ل>گ>ل ئ>وەی سوپاسگوزار بوو ک> س>رەڕای تووڕەیی 

ح>زی دەکرد جین کات2کی باشتری ھ>بووای> ل> گ>شتگ>ک>دا. بۆ ئ>وەی الی>نی ک>م بیزانیبا ی>ک2ک چ2ژی ل> 

 گ>شت>ک> وەرگرتووە!

 *** 

ک>س  ھ>ندCکەن. ئ2م> ل> خ>مدا دەژین ئ>گ>ر ڕCگ> ب> خ>nکی دیک> بدەین بNیار ل>س>ر ئاستی خۆشیمان بد

پ2شوەخت بNیاریانداوە ک> دnخۆش ن>بن، ھیچ شت2ک نیی> ئ>نجامی بدەین تاوەکو بNیارەک>مان بگۆڕین. 

ماوەی>ک ل>م>وپ2ش ئ>م وت>ی>م بیست: "دایک ھ>رگیز ل> ب>دب>خترین منداnی خۆشحاnتر ناب2ت." ل>ڕاستیدا ئ>م> 

ب2ت. پ2ویست> بزانین ک> یارم>تی خ>nکی نادەین  زۆرب>ی کات ڕاست>، ب>iم پ2ویستی ن>دەکرد ب>م ش2وەی>

ب>وەی ک> ئ2م>ش وەکو ئ>وان دnت>نگ بین، دەکرCت چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆماندا بک>ین، ب>ردەوام بین ل> 

چ2ژوەرگرتنمان ب>وەی ک> گرنگ نیی> ئ>وانی دیک> خ>ریکی چین، خۆشی ی>زدان ھ2زمان>. ھ>ر ل>ب>رئ>وە 

بارودۆخ>دا ت2پ>ڕین ک> دەب2ت ل> ژیاندا ب>رگ>ی بگرین. خ>مباری الوازمان پاراستی یارم>تیمان دەدات ب>و 

 دەکات، ب>iم خۆشی ب>ھ2زمان دەکات. 

ئایا ب>ڕاستی دەتوانین خۆشب>خت بین کات2ک ئ>و ک>سان>ی ل> دەوروب>رمانن خ>مبار و تووڕەن؟ ب>fn دەتوانین 

ر ئ>وە بک>م>وە ک> باوەڕم وای> ئ>م> باشترین شت> ئ>گ>ر بNیارماندا دnخۆش بین. دووبارە دەم>وCت ج>خت ل>س>

بۆ ک>س2کی تووڕە ئ>نجامی بدەین. ت>نیا ئارام و ل>س>رخۆب> ل>کاتی ئامادەبوونیان. دnنیایان بک>وە ک> خۆشت 

دەوCن و دەت>وCت دnخۆش بن ب>iم ناب2ت ڕCگ> بدەیت بNیارەکانیان جۆری ژیانت داگیربکات. واب>ست>ی 

 دیک> م>ب>.  ھ>nسوک>وتی ک>س2کی
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دەزانم ئ>وە چۆن دەب2ت چونک> ن>ک ت>نیا تووڕەیی>ک>ی باوکم دەستی ب>س>ر ھ>مووماندا گرتبوو ل> ماn>وە، 

ب>nکو حاn>تی دیک>ی ل>م ش2وەی>م بینی ل> ژیانمدا. جارCکیان ب>ڕCوەب>رCکم ھ>بوو ک> زۆرب>ی کات تووڕە 

منیش دnخۆش دەبووم، کات2کیش بیتاق>ت بوو دەبوو. زۆر ب> زەحم>ت دnخۆش دەبوو. کات2ک دnخۆش بوو 

منیش بیتاق>ت دەبووم. ئ>م خووەم ل> منداnیی>وە ڕیش>ی گرتبوو. من ئۆتۆماتیکی وەiمم بۆ خ>nکی توورە 

ئ>وە بوو ک> دەترسم. سوپاس بۆ ی>زدان ڕزگاری کردم و ھ>مان شت بۆ تۆ ئ>نجام دەدات ئ>گ>ر ل>م 

 بوارەدات پ2ویستیی>کت ھ>ب2ت.

ا جارCکیان ھاوڕێ و دراوس2ی>کم ھ>بوو ک> زۆر ب> ئاسانی تووڕە دەبوو، ب>تایب>تی ئ>گ>ر ھ>موو شت2کم ھ>روەھ

ب>پ2ی ئارەزووی ئ>نجام ن>دابا. ب>ھ>مان ئ>و ش2وەی>ی ک> ل>گ>ڵ ب>ڕCوەب>رەک>م و باوکم ئ>نجامم دا وەiمم 

مان ب> ک>سی تووڕە ھ>ی>. ئ>گ>ر ڕیگ>یان دای>وە. ش>یتان ب>ردەوام دnنیامان دەکات>وە ک> ل> ژیانمادا پ2ویست

بدەین دەست ب>س>رماندا بگرن، ئ>وا دەب2ت خۆمان ئامادە بک>ین ب> م>ب>ستی چۆنی>تی وەiمدان>وەی خ>nکی 

 تووڕە.  

ئ>گ>ر ڕوب>ڕوی ک>س2کی ب2تاق>ت بووین>وە ئ>وا سروشت وای> دەب2ت ھ>وڵ بدەین یارم>تی بدەین. ب>iم ئ>گ>ر 

بدرCت، ھیچ ھۆکارCکی ژیران> نیی> بۆ ئ2م> ک> کات و وزەمان ب>فیNۆ بدەین. ت2وەگالن ل>  ن>یویست یارم>تی

ھ>nسوک>وت2کی ن>شیاو ھ>رگیز ژیران> نیی>. ئ>وەی ل> تواناتدای> ئ>نجامی بدە ب>iم ژیانت ل> ھ>وnدان بۆ چاک 

 کردنی ک>س2ک ک> نای>وCت بگۆڕدرCت ب>فیNۆ م>دە. 

ا بوون>وە ل> ک>سی تووڕە. ب2گومان ئ>وە ھ>میش> دترین شت بریتی ب2ت ل> جول>وان>ی> کات2ک ب2ت ک> باش

گونجاو ناب2ت ئ>گ>ر ل>گ>ڵ ئ>ندام2کی خ2زان>ک>ت ب2ت، ب>iم ب>دnنیایی>وە پ2ویست ناکات ھاوڕCی>تی خ>nکی 

 تووڕە بک>ین. 

 دەکات ک> خۆمان ل> خ>nکی تووڕە ب>دوور بگرین: ل>ڕاستیدا کت2بی پیرۆز ف2رمان 

 ). ٢٤: ٢٢. (پ>ندەکانی سل2مان كهnچوو مهسی ھهتی كهھاوڕCیه ،سی تووڕهری كهبراده بهمه

 خۆت س>رزەنشت م>ک>
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ب>و تاوان و س>رزەنشت>ی ک> ک>سیکی تووڕە دەیخات> ئ>ستۆت. خ>nکی ھ>رچیی>ک دەک>یت، ڕازی م>ب> 

ئ>ویش ئ>وەی> ک> ھ>موو ھ>n>کانیان یان ب2سوود دەتوان2ت ب2qت ھ>میش> ک2ش>ی>کی زۆر گ>ورەیان ھ>ی> 

ل> گۆڕینی  ھ>nسوک>وت> خراپ>کانیان دەخ>ن> ئ>ستۆی ک>س2ک یان شت2ک. س>رزەنشت کردنی ئ>وانی دیک>

 ب>رپرسیاری>تی ئازادت دەکات. ڕازی م>ب> س>رزەنشت بکرCیت!

بگرین ت>نان>ت ئ>گ>ر ھ>n>شت پ2ویست> ھ>موومان ئ>وانی دیک> ل>و ب>رپرسیاری>تی ھ>nسوک>وت>کانمان ب>ئ>ستۆ 

کرد، ئ>م>ش مافی ئ>وە نادات ب> ک>س2کی دیک> خراپ ھ>nسوک>وت بکات. ئ>گ>ر شت2کی ھ>n>ت ئ>نجامداوە 

 ک>وات> داوای ل2بووردن بک>. ب>iم ڕۆژەکانت ل> تالن>وە ل> تاواندا ب>فیNۆم>دە.

ت ب> تاوان و س>رزەنشت کردن ش>یتان ل> ھ>ر الی>ک>وە ب2ت کاردەکات بۆ ئ>وەی وامان ل2بکات ھ>س

بک>ین. ئ>و دەزان2ت ئ>م> الوازمان دەکات بۆ ئ>وەی وامان ل2بکات ھ>ست ب> تاوان و س>رزەنشت کردن 

بک>ی. ئ>و دەزان2ت ئ>م> الوازمان دەکات و دەمانNوخ2ن2ت. عیسا بۆ ئ>وە ھاتووە ک> تاوان>کانمان بسCNت>وە و 

و ب>رزمان بکات>وە. ئایا ڕCگ> دەدەیت ش>یتان وزە و خۆشیت  ل2مان خۆشبیت. ھاتووە تا ھ2زمان پ2بدات

ببات ب>ھۆی تاوان>وە؟ ئ>گ>ر ڕCگ>ی پ2دەدەیت ک>وات> با ئ>مNۆ ئ>و ڕۆژە ب2ت ک> چیتر س>رزەنشتی خۆت 

ناک>یت ب>ھۆی ک2ش>ی خ>nکانی ترەوە. ت>نان>ت ئ>گ>ر ب>رانب>ر ک>س2ک ھ>n>ی>کیشت کرد ئ>وا ی>زدان 

ات ب> ھ>موو ئ>وان>ی ک> تووشی ھ>n> بوون ئ>گ>ر ڕCگ>ی پ2بدەین. ھ>نگاوی ی>ک>م ب>رەو بد تدەتوان2ت شیفا

 ئ>و شیفای> بریتیی> ل> ل2خۆشبوون و وازھ2نان ل> ڕابردوو

 نوCژ .... نوCژ .... نوCژ

Cت و ت>نیا ل> خ>nکی تووڕە ب>دوور م>ب>. نوCژ بک> و ب>ردەوام ب> ل> نوCژکردن بۆ ئ>وەی ڕاستییان بۆ دەربک>و

ل> ڕووناکیدا ڕCبک>ن. ب> دnنیایی>وە ژCردەست>ن و ئازار دەچ2ژن یان ل> ڕابردوودا شت2کی ھ>n>یان کردووە 

بووەت> ھۆکاری تووڕەییمان. وا بک> بزانن ک> ح>زدەک>یت یارم>تیان بدەیت ن>وەکو ببیت ب> تابلۆی ش>ق 

 ل2دان.
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>ند دەبم ب> نوCژ وەکو ی>ک>م ھq2ی ب>رگری ل> ھ>موو س>رم ل> ھ2زی نوCژ سووڕماوە، تا زیاتر بژیم، زیاتر پاب

حاn>ت2کدا. ئ>و قس> ب2مانایان>م ل>بیرە ک> دەمکردن، ل>وان> "ھ>موو ئ>وەی دەمزانی ئ>نجامم دا، ھیچ شت2ک 

 نیی> بیک>م بیجگ> ل> نوCژکردن." نوCژکردن دەبوا ی>ک>م شت بوای> ک> ئ>نجامم بدابا.  

ر دژواری ئازار و پشتگوێ خستندا ت2پ>ڕی ل>الی>ن خ2زان و ھاوڕCکانیی>وە. سۆزانت ل>بیرە؟ ب> کات2کی زۆ

ب>درCژایی چ>ند ساnی ڕابردوو، ئ>وە ف2ربووم ک> پشت ب> ی>ک2ک (خودا) بب>ستf ک> ھ>رگیز ج2مان ناھ2q2ت و 

. ئ>وە ت>نیامان ناکات. ئ2ستا ئ>و پ2مان دە2nت ک> ئ>وە جیاوازترە ل>و کات>ی ک> ک2ش>کانی دەستی پ2کرد

ف2ربوو ک> نوCژ بۆ ئ>و ک>سان> بکات ک> ئازاری دەدەن. س>رەتا نوCژەکانی ک>متر وەiمیان دەدرای>وە. ل>دەست 

و خوشک و منداn>کانی تووڕە بوو. ھ>رک> نوCژی کرد بۆ باشبوونی خۆی. نوCژی بۆ ھاوس>رە کۆن>ک>ی 

ان بۆی دەرک>وت ک> بۆ ماوەی>کی ئ>وانیش کرد. ھ>روەکو زۆر جار ڕوودەدات ک> خۆی خست> ج2گ>ی ئ>و

ب>ردەوام بووەت> ھۆکاری ئازارCکی زۆر. ھ2ز و سامانی بۆ دەست ب>س>راگرتنی ئ>و ک>سان>ی دەوروب>ری 

ب>کارھ2نابوو. ئ2ستا ب> پشتب>ستن ب> نوCژەوە کار ل>س>ر ئ>وە دەکات ک> خ>nکی دیک> "خۆیان بن" ن>وەک 

کی سادەتر دەژی2ت. ل>کات2کدا چ>ندین ب>رب>ستی ل>ب>ردەم دای>. ھ>میش> ل>گ>ل بیروبۆچونی ئ>ودا بن. ژیان2

سۆزان گوتی ک> ب> ڕCگ>ی>کی نوێ و قووnتر پشت ب> ی>زدان دەب>ست2ت. باوەڕ بک>ی یان ن>، سۆزان 

>ناو ئاگردا بچ2ت، ل>کات2کدا ک> ناگ>ڕCت>وە، ژیانی ڕابردووی، ت>نان>ت ئ>گ>ر بشتوان2ت. ی>زدان ڕCگ>یدا ب

اخۆشی زیاتری دەکرد زیاتر دەبووە ک>س2کی میھرەبان. تا ئ2ستا ئازار دەچ2ژیت؟ ب>fn، ب>iم موونی نئ>ز

ی>ک>م ک>س دەب2ت ک> پ2ت ب2qت ئ2ستا پشت ب> ی>زدان دەب>ست2ت ل>بری ھ2ز و پارە، تووڕەیی>ک>ی توای>وە و 

 ن>ما. 

وە. ناتوانین ل> ڕCگ>ی ل> ڕCگ>ی ھ2زی نوCژکردن>وە، گۆڕانکاری زۆر گ>ورەم ل> خ>nکدا ب>دی کردو

نوCژەکانمان>وە کار ل>س>ر خ>nک بک>ین ب>nکو ل>ڕCگ>ی نوCژەوە دەرگای>کی کراوە ب> ی>زدان دەب>خشین ک> ب> 

قووnی ئیش ل>س>ر ژیانیان بکات. ی>زدانیش ل>الی>ن خۆی>وە فشاری خۆش>ویستییان ل>س>ر ج2ب>جf دەکات. 

کاتی دیک>ش بۆ  ھ>ندCکجار نوCژ دەک>ین دەستب>جf وەiممان دەست دەک>وCت،  ھ>ندCکل>وە ت2ناگ>م ک> 

ب>iم ب>ردەوام خۆم چ>ندین ساڵ ب>ردەوام نوCژ دەک>ین، ب>iم ھیچ وەiم2کمان دەست ناک>وCت. 

ت>رخانکردووە بۆ نوCژکردن و سوپاسکردنی ی>زدان ک> ئیش ل>س>ر ئ>و ک>سان> دەکات ک> نوCژیان بۆ دەک>م. 

 ان>ت ئ>گ>ر ئ>نجام>ک>شی ن>بینم. باوەڕم وای> ک> نوCژ بۆ ی>زدان دەک>ین ئ>نجامی باشی دەب2ت.ت>ن
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 )٧: ٧(م>تا  ".وهكرCتهن، ل2تان دهرگا بدهده . لهوهدۆزنهڕCن، دهدرCت. بگهن، پ2تان دهداوا بكه"

نوCژی مرۆڤی  ە.وچاكبنهن تاكو كتری بكهكانتان بن2ن، نوCژ بۆ یهگوناھه كتری دان بهبۆ یه بۆیه"

 )١٦: ٥(یاقوب  ".رهھ2ز و كاریگهڕاستودروست زۆر به

ی>زدان دەتوان2ت ب> ھ>موو ک>س2ک بگات، ھ>رگیز درەنگ نیی> بۆ ک>س2ک ک> بی>وCت بگۆڕدرCت. ئ>گ>ر 

ک>وات> ک>س2کی ئازاردراو ن>یزانی چۆن خۆی بگۆڕCت یان ن>یویست بۆ یارم>تی داوا ل> خودا بکات. 

کاری ئ>وان. پ2ویستیان ب> ک>س2ک> بۆ ئ>وەی ل> بۆشایی  پ2ویستیان ب> ک>سf دەب2ت بۆ ئ>وەی بب2ت> تکا

ئ>وان و ی>زدان و نوCژدا بوەست2ت. عیسا ئ>م خزم>ت>ی بۆ ئ2م> ت>واو کرد، ئ2م>ش دەتوانین ھ>مان شت بۆ 

 خ>nکی دیک> ئ>نجام بدەین، ھ>رگیز ل> نوCژکردن م>وەست>!
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 نۆی>م ب>شی

 بۆچی ل2خۆشبوون؟

ن>دەکرا شت>کان ل>وە ئاساییتر ب2ت بۆ خ2رانی (بروکس داگqس)ی شازدە ساڵ ل> کاتی خوانی ئ2وارەی 

دا. ل> کات2کدا دایک خوانی ئ2وارەی ئامادە دەکرد، باوکی ک> ق>ش>ی ک>نیس> بوو خ>ریکی ١٥/١٠/١٩٧٩

ک>نیس>ی>ک>ی ویالی>تی خۆئامادەکردن وتای ی>کش>م>ی داھاتوو بوو ک> دەبوو ل> پۆنتام پ2شک>شی کردبا ل> 

ئۆکالھۆما. خوشک> بچووک>ک>ی بروکس، ل2سqی م2زەک>ی ڕCکدەخست. کچ2کی جوانی ت>م>ن دوازدە ساڵ 

 خ2زان> گ>نج>. ئ>و بوو ک> ب>ڕCوەب>ری (میس تین ئۆکالھۆما) بوو. ژیان زۆر خۆش بوو بۆ 

ب> پیاوCک ک> ناوی  کات2ک س>گ>ک>یان دەستی کرد ب> وەڕین، ل2سqی چووە دەرەوە و چاوی ک>وت 

خ2زان2کی پرسی ھ>رگیز ن>یانبیستبوو. کات2ک پیاوەک> داوای ب>کارھ2نانی ت>ل>فۆنی کرد، بروکس ب>خ2رھاتنی 

 کرد بۆ ژوورەوە. 

ل> چ>ند خول>ک2کدا پیاوی دووەم ل> دەرگاک>وە ب> خۆی و تف>نگ2کی دوو لول>وە خۆی کردە ژوورەوە. دوو 

پاشان ئ>وانیان بردە ژووری میوان. ان>ک>یان ب>ست>وە، ب2جگ> ل> ل2سqی. پیاوەک> ب>زۆر دەست و پ2ی خ2ز

ل2سلییان بردە ژوورەک>ی ت>نیشت و بۆ ماوەی زیاتر ل> سf کاتژم2ر ب>ردەوام بوون ل> الق>کردنی. ئ>ندامانی 

 خ2زان>ک>ی ب2جگ> ل> گوCگرتن ل> ھاوار و گریانی ب>ئازاری ل2سqی ھیچی دیک>یان پ2ن>دەکرا. 

دوو پیاوەک> ل> کارەک>یان ت>واو بوون، چوون> چ2شتخان> و خوانی ئ2وارەشیان خوارد ک> ھ>ر ل>س>ر  کات2ک

سۆپاک> بوو. بۆ زیاتر ل> دوو کاتژم2ری تر قوربانیی>کانیان ترساند و قس>یان ل>گ>ڵ کردن ک> جاری داھاتوو 

ڵ و ھاوس>رەکی ک> سی و نۆ چییان ل2دەک>ن. پاشان ت>ق>یان ل> ھ>ر ی>ک2کیان کرد. ق>ش>ی چل و سf سا

ساڵ بوو مردن. پیاو کوژەکان موستیل>ی ئاھ>نگی مارەبرینی ژن وم2ردەک> و چل و سf دۆالریان برد و 

 ڕۆیشتن.

منداn>کان ب>ھۆی س>ختی برین>کانیان>وە بۆ ماوەی سی ھ>فت> ل> ن>خۆشخان> ل> ژCر چاودCری پۆلیس بوون. 

یاتری ویست. بۆ بروکس ساn>کانی دوای ئ>م ڕووداوە زۆر ئاnوز ب>iم چاکبوون>وەی برینی دەروونی زۆر ز
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بوو. ل> زانکۆی ئۆکالھۆما ناوی ھات>وە، ب>iم پاش ماوەی>کی ک>م وازی ل2ھ2نا. ل>م شار بۆ ئ>و شار دەچوو 

 و ئیشی س>یری دەکرد ھ>تا دەھات گیرۆدەی خواردن>وە کحولی>کان و نقومی خ>م و خ>ف>ت دەبوو. 

نی خزم>تی ک>نیس> چووە زانکۆی ب>یل>ر. ل>ب>رئ>وەی س>ری زۆری ل> خواردن>وە دواتر بۆ خوCند

س>رخۆشک>وەکان گ>رم کردبوو، ھ>nسوک>وتی خراپ بوو. نمرەکانیشی نزم بوون. ل> کۆتاییدا کۆل2ژی ت>واو 

 کرد و چووە نووسینگ>ی خانووب>رەوە. خ2زانی پ2کھینا ب>iم س>رک>وتوو ن>بوو. 

ا داگqس ھ2دی ھ2دی ژیانی بنیاتنای>وە، ب>و ھیوای>ی ک> بکوژی دایک و باوکی بھ2ن2ت> ل> ساn>کانی دواترد

ەستھ2نا و خۆی ھ>nبژارد بۆ ئ>ندام پ>رل>مانیی ئۆکالھۆما، ک> دادگا. ل> کۆتاییدا بNوانام>ی کۆل2ژی یاسای ب>د

 ب>دەستی ھ2نا.

کرد، داگqس ل>گ>ڵ (گ2qن ئ>یک) دا کات2ک چوو س>ردانی زیندانی ئۆکالھۆمای ١٩٩٥ل> مانگی شوباتی 

ڕوب>ڕو بوەوە ک> ی>ک2ک بوو ل> دوو بکوژەک>ی دایک و باوکی. داوای ل> پاس>وانی زیندان>ک> کرد بۆ ئ>وەی 

بھ2q2ت قس>ی ل>گ>ڵ بکات، ک> حوکمی مردنی ب>س>ردا س>پ2نرابوو. داگqس ی>ک پرسیاری ل2کرد: "بۆچی 

ئ>یک زۆر پ>شیمان بوو، ب>درCژایی گفتوگۆک>یان دەگریا.  وات کرد؟" زیاتر ل> کاتژم2رCک قس>یان کرد.

کات2ک داگqس ھ>ستا و ج2ی بھ2q2ت ب> ئ>یکی وت "ل2ت خۆشدەبم." کات2ک ئ>م>ی وت، "ل>ناکاو وام 

ھ>ست کرد ک> ژەھر ل>ژCر پ2م>وە ھ>nدەقو2nت. ی>ک2ک بوو ل> خۆشترین خۆشی>کانی ج>ست>م تاکو ئ2ستا 

وابوو ک> ک>س2ک ل>س>ر سنگم الدەچ2ت. وا ھ>ستم دەکرد ک> دەتوانم ل> پ>نجا  ھ>ستم پ2کردب2ت، وەکو ئ>وە

 ساnی ت>م>نمدا دووبارە ھ>ناس> بدەم>وە."

داگqس ب>ردەوام بوو ل> نوسین و ب>رھ>م ھ2نانی فیلم2ک ب> ناوی "بارانی ب>ھ>شت" ک> ت2یدا باسی چیرۆکی 

وCرانکردن>وە بۆ ب>خشین. داگqس دەیوت ئ>و تراژیدیای خ2زان>ک>ی دەکات و گ>شت>ک>ی ل> تووڕەیی و 

باوەڕەی ک> زۆر ب> وریایی>وە ل>الی>ن باوک و دایکیی>وە پ>رەی پ2درابوو ڕCنوCنی کرد بۆ گ>یشتن ب> ھ>ستی 

 ئارامی. 

بروکس داگqس ب> باشی ب>ردەوام دەب2ت ل> س>یرکردنی ژیانی ک> چۆن س>رەوژCر بووە ل> تووڕەیی و ئازار و 

وە ھ>nسوک>وتی ل2خۆشبوون. ھیوادارم ک> ئ>گ>ر ل> م>ترسی ڕەنجک2شان و ناخۆشی و ون>دەب ڕەنجک2شان ک>
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ل2خۆشن>بوون ت2گ>یشتین ئ>وا ھانبدرCین بۆ ئ>وەی ھ>تا دەتوانین خۆمانی لf البدەین، ئ>م>ش وامان 

 وCیان بخ>ین. پ2ویست> ب>رھ>nستی ئ>و ھ>ست> وCرانکاریی> بک>ین و پشگل2دەکات ل> ل2خۆشبووندا خ2را بین. 

ھ>ربۆی> تا زیاتر ل> ھۆکاری  Cت دەست ب>س>ر کارەکانماندا بگرنھ>ست>کانی تووڕەی زۆر ب>ھ2زن و دەیان>و

ب>خشین ت2بگ>ین ئ>وا زیاتر دەب>خشین. ب> ت2پ>ربوونی کات چ>ندین ھۆکاری باش ف2ربووم ک> بۆچی ناب2ت ب> 

 >تان بۆ باس دەک>م. تووڕەیی بم2نم>وە و خ2رابین ل> ل2خۆشبوون، ئ>و شتان

 گوNCای>nیکردنی ی>زدان

ی>ک>مین شت ک> بۆ ل2خۆشبوون ھانمدەدا ئ>وەی> ک> ی>زدان پ2مان دە2nت ل2خۆشبین. پ2م وانیی> ھ>میش> 

پ2ویست بکات ل>وە ت2بگ>ین ک> بۆچی خودا دەی>وCت شت2ک ئ>نجام بدەین، ب>iم دەب2ت متمان>ی 

ات2ک ب>پ2ی ویستی ئ>و دەژین، ژیانمان ھ>میش> باشتر دەب2ت پ2ویستمان پ2ی ھ>ب2ت بۆ ئ>نجامدانی. ک

ل>وەی ک> ب> ئارەزووی خۆمان بژین. من دnنیام ک> ئ>و کراسان>ت بینیوە ک> ل>س>ریان نووسراوە "ت>نیا 

 ئ>نجامی بدە"، ھ>ر ب>و جۆرە پ2ویست> وەiمی ویستی ی>زدان بدەین>وە. 

> ک> دوای بک>وین جونک> ھ>میش> خۆشی و شادی و وزە بۆ ئ2م> گوNCای>لی کردنی ی>زدان باشترین شت

دCن2ت بۆ ژیانمان. ئ>گ>ر گوNCای>nی خودا ن>بین ئ>وا ویژدان2کی تاوانبارمان دەب2ت ک> ھ>میش> الوازمان 

ی>زدان ن>بووین و دەکات. خۆشی و شادیش نابینین. ل>وان>ی> ئ>و ڕاستیی> پشتگوێ بخ>ین ک> گوNCای>nی 

وە ب>iم کاریگ>ریی>کانی ھ>ر ب2زارمان دەکات. ھیچ شت2ک ل> ویژدان2کی ئاسوودەتر باشتر بیانووی بۆ بھ2نین>

   نیی>. 

ئایا ئ2ستا ل> ک>س2ک تووڕەیت؟ ئ>گ>ر تووڕەیت بۆچی ملک>چی ف>رمان>کانی ی>زدان نابیت و ئ>و ک>س> 

ەگوترCت ش>یتان بب>خشیت بۆ ئ>وەی بتوانیت ل>س>ر ژیانی ئاشتی و خۆشی و ب>ھ2زت ب>ردەوام بیت؟ د

ل2خۆش ن>بوون ل> خ>nک ل> ھ>موو شت>کانی دیک> زیاتر ب>کاردەھ2ن2ت. ئ>و ل2خۆشن>بوون ب>کاردەھ2ن2ت بۆ 

جیاکاری و داب>ش بوون، بۆ الوزاکردن و وCرانکاری، بۆ دواخستی پ>یوەندەیی>ک>مان ل>گ>ڵ ی>زدان. ئ>مان> 

 ن>بوون بوو. ت>نیا کۆم>2nک ل> کاریگ>ریی> وCرانکاریی>کانی ل2خۆش
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پ2م وای> کات2ک ک> زانیت ل2خۆشن>بوو چ>ندە ژیانت وCران دەکات، ئ>و کات> ھاندەرت دەب2ت ھ>تا ھ>رچیت 

کردووە ل> ژیانت خۆتی لf دوور بخ>یت>وە. چ>ندین ساnم ل> تووڕەیی و تاnیدا ب>س>ر برد، ئ2ستا ھ>nوCستم 

بارە ئ>نجامدان>وەی نیی>." دوCنf ب> ک>س2کم گوت ک> ئ>وەی> ک> "ل>وێ بووم، ئ>وەم کردووە، ھیچ ح>زم ل> دوو

 کاتی ئ>وەم نیی> ل> ھیچ ک>س2ک تووڕە بم.

 *** 

(ئ2ڤا کور) دەniی نووسینگ>ی خانووب>رە بوو ل> ویالی>تی ئیندیانا. چاالک و س>رنج ڕاک2ش بوو ل> ت>م>نی 

چ>ندی ئازار چ2ژتووە ل>دەستی دکتۆر ح>فتا و ش>ش ساnیدا. ھ>رگیز ناتوان2ت ل>وە ت2بگات ک> وەکو مندا2nک 

دا بۆ ئ>نجامدانی ١٩٩٥. ل> ساnی ل> وiتی پۆn>ند (جۆزف مینگö) ل> ک>مپی زیندانیانی سیاسی ئاشویتزدا

ڕCک ل>و ئ>رک2ک گ>ڕای>وە ئ>و ک>مپ>. ئ>و ئ>رک> بووە گ>ورەترین چیرۆک و ھ>واڵ ل> ت>واوی ئ>وروپادا. 

ەستدا، ئ>م وتان>ی خوCندەوە: "من، ئیڤا م>وزس کور، پ>نجا ساڵ ل>م>وپ2ش شوCن>ی ک> خ2زان> ب2تاوان>ک>ی ل>د

ک> وەکو مندا2nک ڕزگارم بووە ل>دەستی تاقیکردن>وەکانی جۆزف مینگö ل> ک>مپی ئاشویتزی وiتی پۆn>ند، 

من و ب>م ھۆی>وە ھ>موو ئ>و نازییان>ی ک> ڕاست>وخۆ و ناڕاست>وخۆ ب>شدارییان کردووە ل> کوشتنی خ2زان>کی 

 ملیۆنان خ>nکی دیک>، ھ>موویان دەب>خشم."

ل>وکات> ب>والوە خاتوو کور ب> جیھاندا گ>شت دەکات و باشی ئ>زموون>کانی ئاشویتز دەکات. پ>یام>ک>ی 

ھ>میش> پ2داگری دەکات ل>س>ر توانای چارەس>ری ل2خۆشبوون. "ل2خۆشبوون شت2کی زیاد و ک>می نیی> ل> 

ئازار ل>س>ر شانم الدەچ2ت،  ب>خۆدان>. من دەستب>جf ھ>ستمکرد ک> بارCکیکردن>وە، کرداری توانا  خۆچاک

تر قوربانی ک>مپی ئاشویتز نیم، چیتر زیندانیی ڕابردووی تراژیدی نیم، ل> کۆتاییدا ئازادم." خاتوو کور ک> چی

چ پ2ویست ناکات بچیت بۆ ڕCکخراوی ت>ندروستی. ھی "گوتی: "ب> ل2خۆشبوون دە2nم پ>رجووی ھاوچ>رخ.

ئابوون>ی>کی ناوCت؛ ھ>ربۆی> ھ>موو ک>س2ک دەتوان2ت ب>ئاسانی ئ>نجامی بدات. ھیچ کاریگ>ریی>کی الوەکی 

نیی>. ئ>گ>ر ح>زت ل>و ش2وەی> نیی> و ھ>ست ب> ئازاری ڕابردووت ناک>یت ئ>وا ھ>میش> دەتوانیت ئ>و ئازارەت 

Cۆ ن نیی>وە ناو ژیانت.بگ>ڕNادات. ب> ئاشکرا دیارە ک> دەرمان> ئ2ڤا کور کات و ت>ندروستی خۆی ب>فی

 پ>رجووئاساک>ی بریتیی> ل> ڕەچ>ت>ی ی>زدان. 

 با س>رەکیترین شت بب2ت> س>رەکیترین شت
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گوNCای>nی بریتیی> ل> م>ب>ستی س>رەکی دنیان ی>زدان، پ2ویست> ڕCگ> بدەین بب2ت> س>رەکیترین شت ل> 

با خواستت ل>س>ر زەوی پ>یNەو بکرCت وەک ل> ژیانماندا. با ڕاستگۆیان ڕۆژان> نوCژ بک>ین و ب2qین: "

ئاسمان." گوNCای>nیمان دەب2ت ل> بیر و ھزرمان>وە دەستپ2بکات چونک> ئ>و بیر و ھزران> دەبن> ھ>nسوک>وت و 

 ڕەفتارمان. 

موو ین، ھهبهناوی دهوCت لهربكهnستی زانیاری خودا دهرھهبۆ به ر شت2ك كهك و ھهیهnگهموو بهھه"

 ) ٥: ١٠(دووەم کۆرنسۆس  ".گریندیل ده سیح بهnی مهCكیش بۆ گوNCایهبیر

پۆnسی ن2ردراو ھانمان دەدات ک> بیروکردەوەمان ب>دیل بگرین. ل2خۆشن>بوون ل>وەوە پ>یدابووە ک> ئ2م> چۆن 

س>بارەت ب> خ>nکی و بارودۆخ>کان بیردەک>ین>وە. بۆم دەرک>وتووە ک> ئ>گ>ر ب> سادەیی باوەڕ ب> باشترین 

 ھ>ندCکووڕەیی و ناخۆشی البدەم. یان ک>س بک>م ل> بارودۆخ2کدا ل> ھ>مان کاتدا دەتوانم خۆم ل> ئازاری ت

کات دەتوانین بNیار بدەین ب>ھیچ ش2وەی>ک بیر ل> ئیھان> ن>ک>ین>وە. شت2ک ھ>ی> ک> دەب2ت ل2ی دnنیا بن، 

ئ>ویش ئ>وەی> ک> ھ>تا زیاتر بیر ل> ھ>n>ی ک>س2ک بک>ین>وە ک> ب> س>ری ھ2ناوین زیاتر تووڕە دەبین و ئازار 

با بNیارCک بدەین بۆ ئ>وەی ک> گوCرای>nیمان بۆ ی>زدان ل> بیر و ھزرمان>وە دەچ2ژین، ھ>ر ل>ب>ر ئ>وە 

 دەستپ2بکات. 

دە2nت ک> ل2خۆشبوون مانای ئ>وەی> ک> "وازی ل2ب2ن> و ل>بیری بک>." ڕCگ>ی ئ>نجامدانی ئ>م>ش ئ>وەی> کت2بی 

ئ>وەدا ھ>ست> بریندارکراو و ک> باسی ن>ک>یت و بیری لf ن>ک>یت>وە. ئیھان> ل> م2شک و زمانت دەربک>. ل>گ>ڵ 

 گNت2ب>ربووەکانت ئارام دەبن>وە. 

 ئ>وان دەستب>رداری بوون

ئ>و پیاو و ژنان>ی ل> کت2بی پیرۆدا ھ2زی ی>زدانیان نیشانداوە، ل> ت>واوی ژیانیاندا ھ>میش> خ2رابوون ل> 

ن>. پ2شتر باسی یوسفم ب>خشیندا. یوسف باشتری نموون>ی>، پۆnسی ن2ردراو ی>ک2کی دیک>ی> ل>و نموون> باشا

ۆک>ک>ی زۆر ب>ھ2ز و س>رنج ڕاک2ش> و شایانی ئ>وەی> دووبارە س>یرCکی بک>ین>وە کردووە، ھ>رچۆن2ک ب2ت چیر

 و نموون>ی ب>ھ2زی زیاتری ل2وەرگرین. 
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ل>گ>ڵ ئ>وەی براکانی ڕقیان ل> یوسف بوو، ب> خراپی ل>گ>nی جووiن>وە، کات2ک کار گ>یشت> ل2خۆشبوون 

ای>nی ی>زدان بوو. زانی ک> تۆn>س>ندن>وە کاری ئ>و نیی>، ب>nکو کاری خودای>. متمان>ی ب> ی>زدان یوسف گوCر

ھ>بوو ک> ل> بارودۆخی خراپدا کاری باش دەکات، ئ>م>ش ڕCک> ئ>وە بوو ک> ڕوویدا. ل>گ>ڵ ئ>وەی یوسف 

تی خودای کرد. چاک>ی خودا خۆی ل> زۆرCک بارودۆخی نادادپ>روەری و ب>دب>ختیدا بینیی>وە، ئ>زموونی ب>رەک>

ل>س>ری بوو ھ>روەکو چۆن ل>س>ر ھ>ر ی>ك2ک ل> ئ2م>ش دەب2ت ک> گوNCای>nی خودا بین ل> ژیانماندا. دوای 

چ>ندین ساڵ ل> خزم>تکاری ک>سانی دیک> و س2زدە ساڵ زیندانی بوون ل>س>ر شت2ک ک> پ2ی تاوانبار ن>بوو، 

ییدا ئ>و شوCن>ی ک> ل2ی بوو ی>زدان ھ2ز و پل> و پای>ی ئ>و ھ>ر ھ>nسوک>وتی خراپی ن>نواند. ل> کۆتا

 پ2ب>خشی، ل>کاتی وشک> ساnیدا ب> براکانی وت: 

ی بۆ ری دnخۆشكهوایی كردن و قسهnنهم. ئیتر دكهخ2و دهكانتان بهترسن. من خۆتان و منداnهئ2ستاش مه"

 )٢١: ٥٠(پ>یدابوون " .كردن

ئ>گ>ر بۆ سات2ک بیر ل>م> بک>ین>وە، س>رمان دەسوڕمf ل> ھ>nوCستی یوسف ب>رانب>ر براکانی، دەکرCت 

ھ>موویان ئامانجیان ئ>وە ب2ت ک> ھ>مان شت ئ>نجام بدەین>وە کات2ک بۆمان دەرک>وت ک>سانی دیک> 

ا باش بین کات2ک خراپ ب>رانب>رمان خراپن، ژیانیش نادادپ>روەرە. بۆچی دەب2ت ل> خ>nک خۆشبین و ل>گ>nیاند

مام>n>یان ل>گ>ڵ کردووین؟ ل>ب>رئ>وەی ی>زدان گوتوی>تی ئ>م> بک>ن! ئ>م> ت>نیا ھۆکارCک> ک> ھ>ری>ک ل> ئ2م> 

 دەب2ت پ2ویستی پ2ب2ت. 

ھ>ربۆی> براکانی یوسف ل> ژیان2کی ب>ئازار و ترسدا دەژیان، ل>کات2کدا یوسف ئاشتی و خۆشی و ھ2زی ھ>بوو. 

امیان قوربانی و کامیان س>رک>وتوو بوون؟ ل> س>رەتادا، وا دەردەک>وCت ک> یوسف قوربانی ل> تۆ دەپرسم،ک

بووب2ت، دوای ئ>وەی ک> براکانی ب>و ک>سان>یان فرۆش ک> بازگانییان ب> کۆیل>وە دەکرد. ب>iم ل>ڕاستیدا 

ک>س2کی باشتر ل> س>رک>وتن2کی گ>ورەی ب>دەستھ2نا کات2ک توانی ب>و بارودۆخ> س>خت>دا بNوات و بب2ت> 

پ2شتر. براکانی ل> کۆتاییدا بوون> قوربانی ڕق و ئیرەیی>ک>یان. کات2ک یوسف بNیاری ل2خۆشبوونی دا، 

 چاک>ی>کی ل>گ>ڵ کرد ک> بۆ ت>واوی ژیانی سوودی ھ>بوو.

پۆnسی ن2ردراو تووشی چ>ندین ن>ھام>تی بوو، ل>کات2کدا ھ>وnیدەدا ب> باسکردنی موژدەی ی>زدان یارم>تی 

>nک بدات. ل> زینداندا خۆی بینیی>وە و پاشان حوکمدرا ل>س>ر تاوان2ک ک> ئ>نجامی ن>دابوو. کت2بی پیرۆز خ
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پ2مان دە2nت ک> ل> ی>ک>م دادگاییدا ھ>موو ک>س2ک پۆnسیان پشتگوێ خست. ھیچ ک>س2ک پشتی ن>گرت، 

ی بھ2ن2ت. دوای ھ>موو ئ>م>ش دەب2ت خراپترین ھ>ستی ت>نیایی ب2ت، ھ>ست2ک ب2ت زۆر ب> ئاسانی دnت>نگ

 ئ>وان> بدات ک> پشتیان ت2کرد!ئ>مان> ھ>وnی دەدا یارم>تی 

ت. كرCژمارد نهریان ھهسهشتم. لهج2یان ھ2موو بهnكو ھهھات، بهnم نهگهس لهمم كهكهرگری یهبه "له

واوی بدرCت، ته به كهجاڕدانه وهمنه ھ2زی كردم، تاكو بهستا و بهnم وهگهشكۆ لهن خاوهسیحی iم مهبه

 ).١٧ -١٦: ٤(دووەم تیمۆساوس " .رباز بووممی ش2ر دهده الن ببیستن. ئیتر لهموو گهتاكو ھه

ک> چی لf ت2گ>یشتووم. ی>زدان پشتی پۆnسی گرت و رCکی ئ>م دوو ئای>ت> بک>م و پ2تان ب2qم ڕCگ>م بدە س>ی

ر پۆnس ل>وان خۆشن>بووای> و ناڕازی بووای>. ڕۆحی ن>ب>خشی ل> ھ2زی پ2ب>خشی. ب>iم ئ>م> ڕووین>دەدا ئ>گ>

خودا دوورمان دەکات>وە. ب2گومان ئ>و ھ>رگیز ج2مان ناھ2q2ت ب>iم ڕووناکی ناتوان2ت دۆستی تاریکی ب2ت، 

ی ی>زدان ل> ژیانماندا دادەخ>ین یاخود ڕCگ>ی ل2دەگرین. پۆnس ئ>زموونی ھ>ربۆی> خۆشی ئامادەبوون

ی>زدانی کرد چونک> گوNCای>nی ف>رمان>کانی بوو. ھ>روەھا پۆnس گوتی ک> ل> دەمی ش2ر ڕزگارم ئامادەبونی 

بووە، ئ>م>ش ئ>وە بوو ک> ش>یتان ل>ڕCگ>ی خ>nکی خراپ>وە ئیشی دەکرد بۆ ئ>وەی پۆnس تاوانبار بک>ن، ل>وە 

 دەگ>ڕان ک> ئازاری بدەن. 

ھ>ر شت2کی ل> دژمان ھ>ی>، ھ2ز و دەس>iتمان گوNCای>ڵ بوون بۆ ل2خۆشبوونی ھ>رک>س2ک ک> بۆ خ2را 

ب>س>ر ش>یتاندا دەداتf. با بیرتان ب2نم>وە ک> پۆnس ل> ی>ک2ک ل> ف2رکردن>کانیدا ب> خ>nکی وت ک> ل2خۆشبن 

). ئایا ش>یتان یاخود ھ>رک>س2ک ١١ -١٠: ٢بۆ ئ>وەی ش>یتان دەست ب>س>ریاندا ن>گرCت (دووەم کورنسۆس 

خشین>وە دەستت ب>س>ردا دەگرن؟ ئ>گ>ر وەiم>ک>ت ب>2nی>، دەتوانی دەستب>جf ک> دەیناسیت ب>ھۆی ن>ب>

دروستی بک>یت>وە ب> گوNCای>nی کردنی ی>زدان و ل2خۆشبوونی ت>واو ل>و ک>س>ی ک> ھ>ر شت2کت ل> دژی 

 ھ>ی>. کاتی ئ>وەی> بپرسم "ئایا تۆ ھ>nگری تووڕەییت یاخود تووڕەیی تۆی ھ>nگرتووە؟"

دوازدە قوتابیی>کی م>سیح پ2ک>وە گ>شتیان دەکرد، دەبوای> ب>ردەوام ی>کتر بب>خشن ل>س>ر ئیھان>ی ڕاست>قین>  

یان گاnت> پ2کردن. کات2ک ل>گ>ڵ ک>س2کدا کات2کی زۆر ب>س>ردەب>ین، دەتوان2ت س>ربخات> س>رمان و ئ2م>ش 

>ڕاستیدا سروشتی خۆیان> و ئ2م>ش پ2مان وی> ک> ب> م>ب>ست>وە وادەک>ن تاکو ئ2م>ی پf ب2زار بک>ن. ل

ب>ش2وەی>کی سادە زۆرمان ل>و سروشت>ی ئ>وان وەرگرتووە. ت2دەگ>م ل>وەی ک> دەب2ت چ>ندە قورس بووب2ت 
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بۆ دوازدە قوتابیی>ک> ک> زۆر ب> دەگم>ن بۆ ماوەی سf ساڵ ل> ی>کتر دوور ن>ک>وتوون>ت>وە. ک>سی جیاوازیان 

ل>گ>ل ی>کتری بگونج2ن، ھ>روەک جۆن ئ2م> ل>گ>ل خ>nکی دیک>دا ھ>بو، دەبووای> ف2ری ئ>وە بوونای> 

 ئ>زموونی ئ>م حاn>ت> دەک>ین. 

ت>نان>ت پ>ترۆس پرسیاری ل> عیسا کرد ک> پ2ویست> چ>ند جار ل>و ک>س> خۆشب2ت ک> ھ>مان ھ>n> ئ>نجام 

> پ2دەچ2ت وەکو )، مای>ی پ2ک>نین> ئ>گ>ر بۆ سات2ک بیر ل> پ>ترۆس بک>یت>وە ک٢١: ١٨دەدات>وە (م>تا 

مندا2nکی تووڕە ڕەفتاری کردب2ت ک> دایک و باوکی ئامۆژگاری بکات تاکو ل>گ>ڵ براکانیدا بگونج2ت و ل2یان 

تووڕە ن>ب2ت. دەتوانم دەموچاوی تووڕەی سوورھ>nگ>ڕاوی پ>ترۆس ببینم، دەم و لچی شۆڕ کردۆت>وە و 

 2ستا ب>ت>ما بووم ل2ت خۆش بم!" دە2nت: "چاوەڕێ دەک>یت چ>ند جار ل2ت خۆشبم؟ چونک> ھ>ر ئ

ئایا قوتابیی>کی عیسا ب>و جۆرە بیری کردۆت>وە و ڕەفتاری کردووە؟ ئ>و دوازدە قوتابیی> ل> ئ2م> جیاواز ن>بوون. 

ئ>وان ک>سانی ئاسایی بوون ف2ربوون ک> گوNCای>لی خودا بن، ھ>مان کاردان>وەی ھ>ست>وەری و دەروونییان 

و س>رس>ختی و ھ>موو س>رک2شی و ان ب> یاخیبوون یر ویستی ی>زدان ھ>مان>. ھ>ستھ>بووە ک> ئ2م> ل> ب>رانب>

ئارەزووە ج>ست>یی>کانیان دەکرد ک> ھ>ر ک>س2کی ئاسایی ھ>ستی پ2دەکات، دەبوای> ل>گ>ل عیسادا 

ھاوکاربوونای> بۆ ئ>وەی ب>س>ریاندا زاnبن. بf ھیوا م>ب> ئ>گ>ر ک2ش>ت ھ>ی> ل>گ>ڵ ل2خۆشبوونی ک>سانی 

 ک>دا. ک>س2ک ناناسم ک> ئ>م>ی ب>الوە ئاسان ب2ت، ب>iم ب>یارم>تی ی>زدان دەتوانین ل2خۆشبین.دی

 توانای خ>nک خۆشویستن

کات2ک ک> ب> تووڕەیی دەم2نین>وە و ل> ک>س خۆشنابین ئ>وە توانای خ>nک خۆشویستن دوادەک>وCت. دوو 

>ر ئ>وە الم ڕوون> ک> پ2ویست> باش س>رنجی کت2بی ت>واوم ل>س>ر گرنگی خۆشویستنی خ>nک نووسیوە، ھ>ر ل>ب

بدەینf. خۆش>ویستی گ>ورەترین شت> ل> جیھاندا، ب>بf خۆش>ویستی ژیانمان ب2واتای>. ئ>وان> گ>مژە و ب2تام و 

ب2س>لیق>ن و ئ2م>ش ل> زیندانی لووتب>رزیدا خۆمان زیندانی کردووە. ب> دnنیایی>وە خۆدا ئ>وەی دەزانی 

ن، ئ>ویش ڕCگ>ی>کی بۆ دەرچوون ل>و ژیان> م>ترسیدارە پ2داوین، ئ>م ڕCگ>ی>ش بریتیی> ب>رل>وەی ئ>نجامی بدەی

 ل> عیسا. 
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پ2ناویان مرد و  ی لهسهو كهnكو بۆ ئهژین، بهمووان مرد تاكو زیندووان ئیتر بۆ خۆیان نهبری ھهو لهئه"

 ). ١٥: ٥(دووەم کۆرنسۆس  ."وهnستایهھه

سای م>سیح مرد بۆ ئ>وەی ئ2م> ئازاد بین ل> خۆ زیندانی کردن. کات2ک پNین ل> ئ>م> ئای>ت2کی جوان>. عی

ل2خۆشن>بوون ک>وات> پNین ل> خۆپ>رستی. بیر ل>وە دەک>ین>وە ک> چیمان ب>س>ر ھاتووە و ک>س2ک چی بۆ 

ە ک> ئ>نجام ن>داوین ک> دەبوای> بۆمان ئ>نجام بدات. ب>iم چی دەب2ت ئ>گ>ر زیاتر بیر ل>و ک>س> بک>ین>و

ئازارمان دەدات ک> چ شت2ک بۆ خۆی دەکات ب> گوNCای>nی ن>بوونی ی>زدان و ھ>nسوک>وتی خراپیان ل>گ>ڵ 

ئ2م>دا؟ بیرکردن>وە ل> خ>nکی دیک> ھ>میش> دیاری گ>ورەمان پ2دەب>خش2ت و ئازادمان دەکات ل> خۆپ>رستی. 

2کی ناخۆش>وە بژین، ئ>م>ش ھ>وا2nکی عیسا گیان سپارد، ھ>ر ل>ب>ر ئ>وە پ2ویست ناکات ب> تووڕەیی و ژیان

 زۆر خۆش>! 

پ2دەچ2ت قبووnکردنی ئ>م> س>خت ب2ت، ب>iم ل> بن>ڕەتدا ن>ب>خشین بریتیی> ل> خۆپ>رستی چونک> ھ>مووی 

ل>بارەی ئ>وەی> ک> چییان ب>س>رم ھ2ناوە و ھ>ستم چۆن>. ل>وان>ی> ب>ش2وەی>کی نادادپ>روەران> ھ>nسوک>وتمان 

ئازار بچ2ژین ب>iم ئ>گ>ر س>یری دروونمان بک>ین و ت>نیا بیر ل> خۆمان بک>ین>وە، ل>گ>ڵ کراب2ت و 

یارم>تیمان نادات ل> ئازارە ڕزگارمان ب2ت. کات2ک خودا پ2مان دە2nت دوژمن>کانمان بب>خشین و ب>زەییان 

ان2ت ک> ئ>وە ت>نیا نیشان بدەین، پ2دەچ2ت ئ>وە گ>ورەترین نادادپ>روەری جیھان بیت. ب>iم ل>ڕاستیدا ئ>و دەز

 ڕCگ>ی ڕزگاربوون> ل> ئازار و چوون> ب>رەو ژیان2کی باشتر ک> چاوەڕCمان>.

بۆم دەرک>وتووە ک> ناتوانم ل> ی>ک کاتدا خۆپ>رست و دnخۆشیش بم، ل>ب>ر ئ>وە دەم>وCت دnخۆش بم، ک>وات> 

 دەب2ت بیر ل> خۆم ن>ک>م>وە و ب>ردەوام بم ل> گ>یشتن ب> خ>nکی.

). ل>ڕاستیدا دە2nت: "ل> ١٤: ٣تی ل>ب>ر بک>ین (کۆلۆسی سف2رمان دەکات ک> ب>رگی خۆش>وی کت2بی پیرۆز

س>رووی ھ>موو ئ>مان>ش خۆش>ویستی ل>ب>ر بک>ن، ک> پشت2نی ت>واوی>." ئ>و دەست>واژەی> مانای ئ>وەی> ک> 

ڕۆژان> دابن2یت و شت2ک> خۆمانی بۆ ئامادە دەک>ین ب> م>ب>ست>وە ئ>نجامی دەدەین. ھانت دەدەم ک> پالنی 

ھ>رک>سf ئازارت دەدات بیب>خشیت. م>وەست> تا ڕوودەدات پاشان ل>گ>ڵ ھ>ست>کانیدا ل> ک2شم>ک2شدا بیت 

ب>nکو ل> ج2گ>ی ئ>وە م2شک و بیرت ڕCک بخ> و ب>ردەوام ب> ل> ج2گیرکردنی، بۆ ئ>وەی ب> خۆش>ویستی 

 بژیت. 
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ھاوس>رگیری کرد. ئامانجی ژیانی ھ>میش> ئ>وە بووە ک>  ل> ت>م>نی نۆزدە ساnیدا ل>گ>ڵ (ج>یمز) )ماگی(

شوو بکات و خ2زان درووست بکات. بۆ ئ>وە ل>دایک ببوو ک> بب2ت ب> ژنی ماn>وە و ن>یدەتوانی ل>وە زیاتر 

چاوەڕی بکات. ک> گ>ورە دەبوو ماگی نازCکی زۆری پ2درابوو ل>الی>ن خیزانیی>وە، ب>iم ج>یمز ھیچی نازCکی 

ب>داخ>وە ن>شیدەزانی چۆن ناز بب>خش2ت. ماگی ت>واو تام>زرۆی ھ>ست و سۆز بوو، پ2ویستی زۆر  پ2ن>درابوو،

الی>ن> بوو. ل>گ>ڵ ئ>وەی ج>یمز ب>ڕاستی ماگی خۆشدەویست، ب>iم ن>یدەویست ماگی ل> ب> پNکردن>وەی ئ>و 

ن>دەدا ل> ماn>وە  باوەش بگرCت و ماچی بکات، م>گ>ر ئ>وەی ک> ل>گ>nی جووت ب2ت. یارم>تی ھیچ شت2کی

یان زۆر ل>گ>ڵ منداn>کاندا ن>دەمای>وە چونک> ھ>رگیز ن>یبینیبوو ک> باوکی ب>و ش2وەی> بکات. دایکی ج>یمز 

خزم>تی باوکی کردووە کات2ک ئ>و ل>س>ر کورسی دانیشتووە و ھیچی ن>کردووە، ھ>ر ل>ب>ر ئ>وە ج>یمزیش 

 ھ>مان شتی ل> ماگی چاوەڕوان دەکرد. 

اگی زۆر ح>زی دەکردن بب2ت> ژن2کی باش، ھ>موو شت2کی بۆ ج>یمز دەکرد، ل>و پNۆس>ی>شدا تا ئ>وەی مل>ب>ر

دەھات چاوەڕوانی ج>یمز زۆر و زۆرتر دەبوو. دوای بیست و پ2نج ساڵ پ2ک>وە بوون و چوار منداڵ، ماگی 

ا ک>م وەربگرCت. ت>واو ب2تاق>ت بوو ل>وەی ک> ئ>وەندە ھ>ست و سۆز بب>خش2ت ب> خ2زان>ک>ی و ل>ب>رانب>رد

زۆر ب> دەگم>ن ل> ج>یمزەوە گوCی ل> وش>ی سوپاسگوزاری و ھاندان2ک دەبوو، ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> چ>ندین جار 

ب>iم پ2دەچوو ج>یمز ن>توان2ت خۆی بگۆڕCت. ج>یمز پ2ی وابوو ک> ماگی ل>ب>رئ>وەی ل>گ>nیدا باسی کردبوو. 

 دnی ناسک بوو وای پ2دە2nت!

>وە ل>ن2وان نماگی تا دەھات تووڕەتر دەبوو. تووڕەیی ببووە دیوارCکی ل2ک دوورک>وت ب> پ2ی ت2پ>ڕبوونی کات

خۆی و ج>یمز. ماگی ک2ش>ی>کی ت>واوی ناخۆشی و تووڕەیی و ن>ب>خشینی ھ>بوو، ھ>تا دەھات خ>می زیاتر 

دەبوو. ل> کۆتاییدا ل>دn>وە گ>یشت ب> خاnی وەرچ>رخان کات2ک بۆی دەرک>وت ک> یان دەب2ت ج>یمز بدات> 

ھ>روەھا بۆی دەرک>وت ک> ت>نیا ڕCگ>ی  دەست خودا و نوCژی بۆ بکات یان دەب2ت ب> ب>دب>ختی بم2ن2ت>وە.

داوە ج>یمز سوودی ل2وەربگرCت، ب>iم ھ>مان شتی بۆ منداn>کان کردبوو. زۆری بۆ کردبوون، پ2ی وابوو ک> 

دایک2کی باش بووە. ل>ڕاستیدا ئ>وەی ک> ئ>نجامیدا بریتی بوو ل> پ2دانی مافی ھ>nسوک>وت کردن2ک ک> 

شت پ2ویست> بگۆڕدرCت ھ>ربۆی> ب> باشی ھ>وnیدا  ھ>ندCکیزانی ک> و ناسوپاسگوزاریی کردن. دە ت>مب>ڵ
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چاودCری خۆی بکات ل>ج2گ>ی ئ>وەی خ>م بخوات. ب>ردەوام بوو ل> گرنگی پ2دانی خ2زان>ک>ی ب>iم ئ>وەی 

بۆ ئ>نجام ن>دەدان ک> خۆیان دەیانتوانی ئ>نجامی بدەن و پ2ویست بوو ک> خۆیان ھ>وڵ بدەن. ل>ڕاستیدا 

اn>کانی دانیشت و بۆی ڕوونکردن>وە ک> ھاوس>نگی ل>دەستداوە و شت>کان بNیارە بگۆڕدرCن. پ2ی ل>گ>ڵ مند

 وتن ک> چاوەڕCی چی دەکات و ئ>نجام>ک>شی چی دەب2ت، ئ>گ>ر کاری خۆیان ئ>نجام ن>دەن. 

د، ماگی دەستی کرد ب> ئ>نجامدانی ئ>و شت>ی ک> ح>زی ل2بوو. کات2ک ج>یمز و منداn>کانی گل>ییان دەکر

ماگی ب> ھ2منی و خوش>ویستیی>وە دەیگوت: "مافی خۆم> ئ>و ژیان>م ھ>ب2ت ک> چ2ژی لf وەردەگرم." ئ>وەی 

ئ>نجامدا ک> ھ>ستی کرد ی>زدان ڕCگ>ی پ2داوە. ئ>نجامدانی ئ>و کاران> یارم>تیدا ک> ب>س>ر ھ>ستی دnت>نگیدا 

i<ت، بCNب2ت. ئ>و ھ>ر دەیویست ج>یمز ھ>ست و سۆزی بۆ دەرببnم زانی ک> ئ>گ>ر پ2ویست بکات ت>نیا زا

ل> زۆر الی>ن>وە ھاوس>رCکی باش  ی>زدان دەتوان2ت ئیش ل>س>ر ج>یمز بکات. ج>یمز ب>خ2وک>رCکی باش بوو،

 بوو، ل>ب>رئ>وە ماگی دەستی کرد ب> ئیشکردن ل>س>ر الی>ن> باش>کانی ج>یمز، ن>وەک الی>ن> الوازەکانی. 

nداوای ل2دەکرد ک> کات2ک دەیویست ج>یمز شت2ک ل> ما fکان ئ>نجام بدات، دەستب>ج<nوە یان ل>گ>ڵ مندا<

ئ>نجامی بدات ل>ج2گ>ی ئ>وەی تووڕەب2ت چونک> ب>بf داواکاری ئ>و ھیچ شت2کی ن>دەکرد. ژنان دەیان>وCت 

پیاوان س>رنج بدەن ل>وەی ک> چ شت2ک پ2ویست> بیک>ن و دوابک>ن ک> ئ>نجامی بدەن، ب>iم زۆرب>یان 

 ووە ک> بیر خوCن>رەوە نین و دە2nن: "ئ>گ>ر دەت>وێ شت2ک ئ>نجام بدەم بۆچی پ2م نا2nی؟"دەریانخست

ئ>م گۆڕانکارییان> یارم>تی زۆری ماگییاندا. ل>بری ئ>وەی بیری ل>الی خۆی ب2ت، ھ>موو کات2ک بیر ل>وە 

>ورەبوونیدا ک>س2ک بکات>وە ک> ج>یمز چی بۆ ن>کردووە، نوCژی بۆ کرد و ھ>وnیدا بیری بیت>وە ک> ل>کاتی گ

ن>بووە ک> بب2ت> نموون>ی>کی باش بۆی. ھ2شتا چیرۆک>ک> ب>ردەوام> ب>iم ئ2ستا زۆر زۆر دnخۆشترە، ل>م دوو 

وەسفی باش>ی کردبوو. وادیارە ک> پ>یوەندیی>ک>یان ل> پ>رەس>ندندای>، ئ>م>ش  ھ>ندCکمانگ>ی دواییدا ج>یمز 

 رک>وتوون.  ب>لگ>ی>ک> بۆ ئ>وەی ک> ڕCگاکانی ی>زدان س>

 باوەڕ ب>ندکراوە

. پشتگوێ بخات ، پ2ویست بوو ل> دnیدا ل2خۆشن>بوونبکات ماگی ب>رل>وەی ب>ش2وەی>کی شیاو نوCژ بۆ ج>یمز

باوەڕمان ھیچ سوودCکی ناب2ت تا دnمان پNب2ت ل> ن>ب>خشین. س>رم سووڕماوە ل>وەی ک> ملیۆنان ک>س نوCژ 
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بۆ ک>سانی دیک> دەک>ن تاوەکو بگۆڕCن ب>iم ھیچ وەiم2ک ل>ب>رانب>ردا وەرناگرن چونک> ھ>وnدەدەن ل> 

دnیان>وە ب> تووڕەیی>وە نوCژ بک>ن. ھ>ر کات2ک ویستت نوCژ بک>یت ئ>گ>ر ھ>ر شت2کت ل>ب>رانب>ر ھ>رک>س2کدا 

 >کانی تۆ خۆشب2ت. ھ>nھ>ی> ل2ی خۆشب> و ل2ی بگ>ڕێ بNوات بۆ ئ>وەی باوکی ئاسمانیش ل> 

ی وهب2ت ل2ی خۆشبن، تاكو باوكیشتان ئهھه وهك2كهر یهسهر شت2كتان بهگهن، ئهستن نوCژ بكهوهكات2ك ده"

 بن، باوكی ئاسمانیشتان لهلf خۆش نه ر ئ2وهگهiم ئهبه .كانتان خۆشب2تگوناھه له ئاسمانه له كه

 )٢٦ -٢٥: ١١س (م>رقۆ ."كانتان خۆش ناب2تگوناھه

 ی بهڕهو باوهnكو ئه، بهكردن سوودیان نییهنه نهتهكردن و خهنهتهسیحدا خهعیسای مه له چونكه"

 ) ٦: ٥(گ>التیا  ."كاتویستی كار دهخۆشه

باوەڕ ھیچ وزەی>کی نیی> ک> ناویدا ت2پ>ڕCت. ھیچ ھ2زCکیشی نیی> ئ>گ>ر خۆش>ویستی ت2دا ن>ب2ت. ئ>گ>ر ت>نیا 

خ>nک بNوایان ب>م> کردبا و تووڕەیی>ک>یان ب> میھرەبانی و ب>خشین دەگۆڕی>وە. با ف2ربین کات2ک ک> خ>nکی 

ئازاری ئ2م> بدەن. پشت ب> ی>زدان ئ>م  ھ>n>ی>ک دەک>ن ئ>وا خۆیان زیاتر ئازار دەچ2ژن ل>وەی ک> زیاتر

 ڕاستیی> دnمان پNدەکات ل> میھرەبانی و ئارامی ب>رانب>ر ک>سانی دیک>. 

 ئ>مانی خوارەوە چ>ند الی>ن2کی ک>می کاریگ>ریی> وCرانک>ریی>کانی ل2خۆشن>بوونن:

 کات2ک ک>س2ک ناب>خشین، ئ>وا س>رپ2جی ف>رمایشت>کانی خودا دەک>ین.!•

 تان دەک>ین>وە بۆ ئ>وەی ھ>موو ک2ش>ی>ک ل> ژیانماندا دروست بکات.دەرگای>ک بۆ ش>ی!•

 دەبین> ب>رب>ست ل>ب>ردەم ل2شاوی خۆش>ویستی ب>رانب>ر ک>سانی دیک>. !•

 باوەڕمان ب>ند دەب2ت و نوCژەکانمان وەالم2کیان ناب2ت. !•

 ب>دب>خت دەبین و ھیچ خۆشیی>کمان نام2ن2ت. !•

ب>س>ر ھ>موو ئ>و ک>سان>دا دەڕCژین ک> ھ>nسوک>وتیان  ڕەفتارمان ژەھراوەی دەب2ت، ئ>و ژەھرەش!•

 ل>گ>ڵ دەک>ین. 

ئ>و ب>ھای>ی ک> ل> پ2ناو ھ>ست> ناخۆش>کانمان دەیدەین ب2گومان ئ>وەندە نای>ن2ت و نرخ2کی نیی>. ل2خۆش 

 ن>بوون کاریگ>ری وCرانکاری ھ>ی>، ھ>ربۆی> چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆتدا بک> .... ل2خۆشب>!
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 ب>شی دەی>م

 دەم>وCت ل2خۆشبم، ب>iم نازانم چۆن

زۆر ئاسان> ب> ک>س2ک ب2qیت پ2ویست> ل>و ک>سان> خۆشبیت ک> ئازاریان داویت ب>iم ئ>ی ئ>گ>ر ن>یزانی چۆن 

ل2یان خۆشب2ت؟ ب>ردەوام خ>nک2کی زۆر ھاتوون بۆ الم و داوایان ل2کردووم ک> نوCژیان بۆ بک>م تاکو بتوانن 

ستگۆ بوون ب>iم س>رک>وتوو ن>بوون. پNۆس>ی>کم داناوە ک> بNوام وای> پ2ویست> ل> دوژمن>کانیان خۆشبن. ڕا

ھ>موومان پ2یدا ت2پ>ڕین بۆ ئ>وەی ئ>زموونی س>رک>وتن بک>ین ب>ھۆی ب>خشینی ئ>و ک>سان>ی ک> ئازارمان 

 دەدەن. 

ت2ک نوCژ دەک>ین نوCژکردن زۆر گرنگ> ب>iم بۆ ئ>وەی لیخۆشبین پ2ویست> زیاتر ل> نوCژ ئ>نجام بدەین. کا

ی>زدان ھ>میش> کاری خۆی دەکات، ب>iم ئ2م> زۆرب>ی کات شکست دCنین ل> ئ>نجامدانی کاری خۆمان؛ 

ھ>ربۆی> دەشq>ژCین س>بارەت ب>وەی ک> بۆچی نوCژەکانمان وا دەردەک>وCت ک> وەiم ن>دراوەت>وە. بۆ نموون> 

>زدان ئیش2کی پf بب>خش2ت، ب>iم ل>گ>ڵ ک>س2ک پ2ویستی ب> ئیش2ک>، ل>وان>ی> نوCژبکات بۆ ئ>وەی ی

ئ>وەشدا دەب2ت ل> چ>ندین کۆمپانیای جۆراوجۆر فۆرمی کار پNبکات>وە بۆئ>وەی س>رک>وتوو ب2ت. ھ>مان یاسا 

 ب>س>ر ل2خۆشبوونیشدا جیب>جf دەب2ت. 

 ویست (ئارەزوو)

ی>ک>م ھ>نگاو بۆ ب>خشینی دوژمن>کانمان بریتیی> ل> ویستیکی زۆر. ئارەزوو ھانمان دەدات ل>پ2ناو گ>یشتن ب> 

کیلۆ ک2شی  ٣٠ئامانج>کانمان ئ>گ>ر پ2ویست بکات ھ>موو ڕCگای>ک بگرین> ب>ر. کات2ک ک>س2ک پ2ویست> 

ەی>کی ب>ھ2زی ھ>ب2ت، بۆچی؟ چونک> داب>زCن2ت ئ>وا ناتوان2ت ئ>و کارە بکات م>گ>ر ئ>وەی ک> ویست و ئیراد

بیھ2q2ت>وە یان دەب2ت ب> ب>ردەوامی ب2qت پ2ویستی ب> ئارەزووCک> بۆ ئ>وەی کات2ک برسی بوو ب> ب>ردەوامی 

 2٣٠کدا دەبین2ت ک>سانی دیک> دەیخۆن. ھاوڕCی>کم ھ>ی> ک> ب>م نزیکان> خواردنی کالۆری زۆرم ناوCت ل>کات

2nک ب>ردەوام خ>ریک بوو تا توانی ئ>و کارە بکات، ت>نان>ت ئ2ستاش پ2ویست> کیلۆ ک2شی داب>زاند. نزیک>ی سا

ڕۆژان> سزای خۆی بدات بۆ ئ>وەی ن>چ2ت>وە س>ر خووە خراپ>کانی پ2شتری. چی بووە ھۆی ھاندانی؟ ح>زی 
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باش  دەکرد ژەمی زۆر ل>وە زیاتر بخوات ک> ب> درCژایی ڕۆژەک> دەیخوارد، ب>iم ئارەزووی بۆ ت>ندروستیی>کی

 و ب>دەستھ2نانی ک2ش2کی گونجاو ب>ھ2زتربوو ل> ئارەزووی بۆ خواردنی. 

دەزانم ک> ح>ز ناک>ین ڕوب>ڕوی شت2کی ل>م ش2وەی> ببین>وە، ب>iم ل> ڕاستیدا ھ>موومان دەمان>وێ ئ>و ئ>نجام 

ۆرب>ی کات ب> بدەین ک> دەمان>وCت، ئ>گ>ر ئارەزوو و ویست>کانمان ب>پ2ی پ2ویست ب>ھ2ز بن. "من ناتوانم" ز

واتای "نام>وCت ئ>نجامی بدەم" دCت. ھیچ کام2کیان چ2ژ ل> ئارەزووی ل> ئ>ستۆگرتنی ب>رپرسیاری>تی 

ک2ش>کانی ژیانمان وەرناگرین. زیاتر ح>زمان ل> بیانوو ھ2نان>وە و گل>یی کردن>، ب>iم ھیچ ی>ک2ک ل>مان> 

 ڕزگارمان ناک>ن. 

ون و ب>پ2ی پ2ویست پارەک>یان پاش>ک>وت کردووە ب> درCژایی ئ>و کات2ک خ>nکی دەگ>ن> ت>م>نی خان>نشین بو

ھ>مووە ساn> بۆ ئ>وەی ل> الی>نی دارایی>وە ک2ش>یان ن>ب2ت، ئ>م> ل>ب>رئ>وەی> ک> ب>پ2ی پ2ویست ویستیان 

یستبا ھ>بووە بۆ ئ>وەی ھانیان بدات ک> خۆیان ڕابھ2نن. دەبوا بیانوتبا "ن>خ2ر" بۆ ئ>و شتان>ی ک> ل>وان>ی> بیانو

 بۆ ئ>وەی بۆ داھاتووی پاش>ک>وت بک>ن. 

ئارەزووی ب>ھ2ز ل> ھ>موو الی>ن2کی ژیانمان ئ>نجامی دەب2ت، ڕزگاربوون ل> ناخۆشی و تووڕەبوون و 

بک> بۆ ئ>وەی  خودان>ب>خشین شت2کی تایب>ت نیی>. ئ>گ>ر ھیچ ویست و ئارەزوCکت نیی> ئ>وا داوا ل> 

 ی ھ>موو س>رک>وتن2ک>. ا>مئارەزوCکت پ2بدات چونک> ئ>وە بن

ھیچ ویست و ئارەزووCکم بۆ ب>خشینی باوکم ن>بوو ب>ھۆی ئ>وە دەستدرCژیی>ی کردبووی> س>رم، تا ئ>و کات>ی 

دەستم کرد ب> خوCندنی وش>ی خودا. ھ>رک> خوCندم، گرنگی ب>خشینم بینی و بۆم دەرک>وت ک> ئ>وە ویستی 

ک> ی>زدان چ>ندە منی ب>خشیوە و ئ>وەی ک> بۆی  خودای> و من دەب2ت ئ>نجامی بدەم. بۆم دەرک>وت

ئ>نجامداوم جیاوازیی>کی نیی> ل>وەی ک> داوام ل2دەکات ئ>نجامی بدەم. ھ2زی وش>ی ی>زدان ئارەزووCکی ل> 

مندا دروستکرد ک> ل>م بوارەدا گوNCای>nی ی>زدان بم، ل>و باوەڕەدام ک> ھ>مان شتیش بۆ تۆ ئ>نجام دەدات. 

وژمن>ک>ت خۆشبیت ک>وات> ھ>موو ئ>و وشان>ی ی>زدان بخوCن>وە ک> باسی ل2خۆشبوون ئ>گ>ر نات>وCت ل> د

دەک>ن. باوەڕم وای> ک> دnت دەگۆڕدرCت. دەت>وێ ل2خۆشبیت، کات2ک ک> دەت>وCت ئ>وا پNۆس>ک> دەتوان2ت 

 دەست پ2بکات. 
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 بNیاربدە

دوای ئ>وەی ک> ویست و ئارەزووت بۆ ل2خۆشبوون دەب2ت، بNیاردەدەیت ئ>نجامی بدەیت. ناب2ت بNیارەک> ل> 

ڕووی سۆزداریی>وە ب2ت ب>nکو دەب2ت ئ>وە ب2ت ک> ب> گشتی پ2ی دەوترCت "بNیاری سروشتی." ئ>م جۆرە 

ڕCگای ژیانمان. ئ>م بNیارە بNیارە ب> گۆڕینی ھ>ست>کان ناگوڕدرCت. بNیارCکی ب>ج2ی> ک> ب>خشین دەب2ت> 

پ2ویست ناکات دەستب>جf ھ>ستت بگۆڕCت، ب>و مانای>ش نای>ت ک> ھ>رگیز ک2ش>ی>کت ل> ل2خۆشبوونی 

ک>س پ2ویست> ب>ردەوام ل> ھ>مان شت ل2یان خۆشب2ت، ب> دnنیایی>وە ئ>نجامدانی  ھ>ندCکخ>nکدا ناب2ت. 

>نجامی بدەین و گوێ ن>دەین ب>وەی ک> ھ>ستمان ئ>م>ش شت2کی ئاسان نیی>. شت2ک> ک> دەب2ت ب> ئاسانی ئ

 چۆن>.   

زۆر وەکو ئ>وم ل2ھاتبوو. باوکم ل> ھ>موو ڕەفتار و کردارە تایب>ت>ک>یدا پیاوCکی ناساز بوو، ب> داخ>وە ک> منیش 

ل>م دونیای>دا ح>زم دەکرد وەکو ھ>موو ک>س2کی دیک> بم جگ> ل> باوکم، ب>iم ل> ھ>دنf الی>ن>وە وەکو ئ>و 

ووم. کارەکانم و تۆنی دەنگم زۆرب>ی کات زبر بوو، دەزانم ک> دەیڤ پ2ویست بوو ب>ردەوام بمب>خش2ت ل> ب

ماوەی ئ>و ساiن>ی ک> ی>زدان دn> ڕەق> و شکاوەک>می ن>رم کرد. چاک بوون>وەم کاتی زۆری خایاند و 

>رک> ب>ئ>ستۆ بگرCت. ی>زدان دەیڤیش دەبوا ئارامگر بوای> ب>iم خۆشب>ختان> پ2ویست ن>بوو ب> ت>نیا ئ>و ئ

ب>رەک>تی پ2دابوو بۆ ئ>وەی ل>گ>ڵ الوازیی>کانی مندا بگونج2ت، ب>ھ>مان ش2وە ب>رەک>تی ئ>وەش ب> تۆ دەدات 

 دا ھ>nسوک>وت ل>گ>ڵ خ>nکی بک>یت.ک> بزانیت چۆن ل> ژیانت

ەی پ2شتری خۆم جار دەب2ت ل>گ>ڵ ک>سان2کدا ڕەفتار بک>م ک> ب>ھ>مان ش2و ھ>ندCکئ2ستا ل> ژیانمدا 

ھ>nسوک>وت دەک>ن، دەب2ت ئ>وە ب>بیر خۆم ب2نم>وە ک> دەیڤ چی بۆ من کردووە. ئاسان نیی> و زۆرب>ی جار 

fای>لی خودا بم و ب> تووڕەیی و زبری  ھ>ست دەک>م ح>زم لNCیاریکی سرووشتیم داوە ک> گوNم بi<نیی>. ب

ی>زدان پ2مانی ب>خشیوە، کات2ک ئامادەیی ئ>وەمان ن>ژیم. ل2خۆشبوون ی>ک2ک> ل> دیاریی> ھ>رە جوان>کان ک> 

 ت2داب2ت بۆ ئ>وەی بیب>خشین> ک>سانی دیک> ئ>وا جوانی و ئاشتی و خۆشی و ھ2زی زیاتر دCن2ت> ژیانمان>وە. 

ی>زدان ل> وش>کانیدا ڕCنماییمان دەکات ک> ب> ش2وەی>کی دروست بژین، ب>iم ھ>رگیز زۆرمان ل2ناکات ئ>وەی 

می بدەین. ئ>و بژاردەی>ی بۆ ھ>ری>ک ل> ئ2م> ب>ج2ھ2شتووە. چ>ندین جار ھ>بووە ل> ژیانمدا ک> دە2nت ئ>نجا

ک> ح>زم کردووە خ>nکی وا ت2بگ>ن ح>زم ل2ی> کاری دروست ئ>نجام بدەن ب>iم دوایی ب>بیرم ھ2نراوەت>وە ک> 



! 104!

شت> دروست>ک> ھ>nبژCرین ی>زدان ب> ھ>ری>ک2ک ل> ئ2م> ھ>nبژاردنی ئازادان>ی داوە و چاوەڕCمان دەکات ک> 

 ھ>ربۆی> دەتوانین چ2ژ ل>و ژیان> وەربگرین ک> عیسا مرد بۆ ئ>وەی ئ2م> ھ>مانب2ت. 

بین ئ>وا چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆماندا دەک>ین چونک> ھ>ر شت2کی ک> دەی>وCت ھ>رکات2ک گوNCای>nی ی>زدان 

ئ>نجامی بدەین ل>ب>ر سوود و قازانجی ئ2م>ی>. زۆرب>ی کات ئ>م> ب>بیری خۆم دCنم>وە ک> ئ>وەی ئ>و داوای 

ل2کردووم ئ>نجامی بدەم س>خت>. ھ>ری>ک2ک ل> ئ2م> دەب2ت خۆی بNیار بدات، ھیچ ک>س2ک ناتوان2ت 

ئ2م> ئ>وە بکات. ب>ڕاستی ھانت دەدەم ک> بNیارCکی سروشتی بدەیت بۆ ل2خۆشبوون. کات2ک  ل>ج2گ>ی

 ئ>م>ت ئ>نجامدا ئ>وا ئامادە دەبیت ل> ڕۆیشتن بۆ ھ>نگاوی دواتری ل2خۆشبوون. 

 پشت ب> ڕۆحی پیرۆز بب>ست>

ھ>نگاوی دواتر ل> پNۆس>ی ب>خشینی ک>سانی دیک> پشت ب>ستن> ب> ڕۆحی پیرۆز بۆ یارم>تی دانت ل>و بNیارە 

سروشتیی>ی ک> داوت>. ت>نیا بNیاردان ب>س نیی>، ڕاست> گرنگ> ب>iم ھ2شتا ب>س نیی> چونک> ھ2زی بNیاردان 

م>دا دەژی2ت و ھ>میش> ئامادەی> بۆ ب>ت>نیا ھیچ شت2ک ناکات. پ2ویستمان ب> ھ2زی ڕۆحی خودای> ک> ل> ئ2

 یارم>تیدانمان بۆ ئ>نجامدانی ویستی ی>زدان. 

ل> پاشای>تی ی>زداندا س>رب>خۆیی تایب>تم>ندیی>کی س>رنج ڕاک2ش نی>، ئ>م>ش چارەس>ری ک2ش>ک> نیی>. ھانی 

ا گ>ش> بک>ین یان منداn>کانمان دەدەین بۆ ئ>وەی گ>ورە بن و س>رب>خۆ بن، ب>iم بۆ ئ>وەی زیاتر ل> ی>زداند

بۆ ئ>وەی ل> الی>نی ڕۆحیی>وە زیاتر گ>ش> بک>ین ئ>وا دەب2ت زیاتر پشت ب>و بب>ستین. ئ>گ>ر ل>س>ر ڕCگامان 

ئ>م الی>ن>مان ل>گ>ڵ ی>زدان بزر کرد ھ>میش> ب2ھیوا دەبین. خودا ب>رەک>ت ناخات> س>ر ئ>وەی ک> کت2پی 

مرۆڤ ھ>وnدەدات ب>جودا ل> ی>زدان کار بکات. ت>نان>ت پیرۆز پ2ی دە2nت: "کاری ل>ش"، ئ>م>ش ئ>وەی> ک> 

ئ>گ>ر زۆر ھ>وnبدەین ویستی ی>زدان ب>ج2بھ2نین ھ>ر دەب2ت پشت ب>و بب>ستین بۆ ئ>وەی ویستی ئ>وە 

). ٦: ٣س>ربخ>ین. کت2بی پیرۆز ھانمان دەدات ک> ل> ھ>موو ڕCگاکانماندا ی>زدان بناسین (پ>ندەکانی سل2مان 

وو کار و کردەوەکانماندا بانگھ2شتی ی>زدان بک>ین و پ2ی ب2qین: ی>زدان دەزانین ب>بf ئ>م>ش وات> ل> ھ>م

 یارم>تی تۆ س>رک>وتوو نابین. 
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ل>و الی>ن>ی ک> ئ2م>ی مرۆڤ زۆر ح>زدەک>ین س>رب>خۆ بین و ھ>موو شتکانی خۆمان، خۆمان ئ>نجامی 

 بدەین، ئ>م ڕەفتاری س>رب>خۆ بوون> ب> ئاسانی پ>یدا ناب2ت. 

زی خۆمان ) پ2مان دە2nت ک> ئ2م> ل> ج>نگ>کانماندا ب> شکۆم>ندی ھ٦2: 2٤بی پیرۆز ل> (زەک>ریا کت

نابین، ب>nکو ب> ڕۆحی خودا س>ردەک>وین. ی>زدان پیرۆزی خۆی پ2داوین ک> ئ>م>ش ھیزی س>رک>وتوو 

 خۆی>تی بۆ ئ>نجامدانی ئ>وەی ک> پ2ویست ب2ت ئ>نجام بدرCت. 

 گرCت. چونكهمی زۆر دهرھهوا بهئه!و،منیش لهسپ2ت و مندا بچه ی لهوهكانن. ئهش لقهو ئ2وه!كهمنم م2وه"

  ) ٥: ١٥(یۆح>نا  ".نبf من ناتوانن ھیچ شت2ك بكه به

باوەڕم وای> ک> ئ>م ئای>ت>ی س>رەوە ی>ک2ک> ل> ئای>ت> کاریگ>رەکانی کت2بی پیرۆز. چ>ندین شتی دیک> ب> 

و ئای>ت> پشت ب> چ>ندین شتی دیک> دەب>ستن، ئای>ت>ک> پ2مان دە2nت ت>نان>ت ئ>گ>ر ی>زدان ت2گ>یشتنمان ل>

بانگی کردم یان ف>رمانی پ2کردم ک> شتیک ئ>نجام بدەم، تا ئ>و کات>ی پشت ب> ئ>وە ن>ب>ستم ناتوانم 

تا ئ>و کات>ی ب> ئ>نجامی بدەم. ئ>و دەی>ویت ک> ب>رھ>می زۆر بھ2نین بۆ ئ>وەی چاک> ئ>نجام بدەین ب>iم 

ت>واوی پشت ب>و ن>ب>ستین ناتوانین ئ>نجامی بدەین. خ2را ب>خشینی ئ>و ک>سان>ی ک> ئیھان>مان دەک>ن 

ب>رھ>می باش> و ی>زدان پ2ی دnشادە ب>iم ناتوانین ئ>نجامی بدەین تا ئ>و کات>ی داوای یارم>تی و ھ2زی 

 ل2ن>ک>ین.  

شت ئ>نجام بدەیت ک> ھیچ سوودCکیان نیی> و  >ندCکھئایا ب2ھیوا بوویت ل>وەی ک> ھ>وڵ دەدەیت 

س>رەڕای ئ>وەش پ2توای> ک> ئ>و شتان> ل> ی>زدان>وەی> و دەب2ت ئ>نجامیان بدەیت؟ پ2دەچ2ت ک2ش>ک>ت ل> 

بNوابوون ب> خۆت و کردەوەی س>رب>خۆت>وە ب2ت. بۆچی ح>زدەک>ین شت>کان ب>بf ھیچ یارم>تیی>ک ئ>نجام 

ئ>نجامدانی ان>وCت متمان> ب>خۆبوونمان دەست بک>وCت و ھ>ست ب> شانازی بدەین؟ ئاسان>، چونک> دەم

کارەکانمان بک>ین، ب>iم ی>زدان دەی>وCت بۆ ھ>موو س>رک>وتن>کانمان سوپاسگوزاری بین و سوپاسی بک>ین 

 بۆ ئ>وەی ک> الی>نی ک>م ڕCگ>ی پ2داین ببین ب>و ک>شتیی>ی ک> ب>کاری ھ2نا. 

دەکرCت بمان>وCت شتی دروست ئ>نجام بدەین و ل>گ>ڵ ئ>وەشدا سات ل> دوای سات شکست بخۆین. کت2بی 

). بۆ ئ2م> گرنگ> ک> ئ>م> بزانین. ل> ٤١: ٢٦پیرۆز دە2nت ک> ڕۆحمان چاالک>  ب>iم ل>شمان الوازە (م>تا 
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ی ل2بک>ین. یارم>تیمان دەدات دەستپ2کی ھ>موو کارCکدا یارم>تیمان دەدات بچین> الی خودا و داوای یارم>ت

ھیواک>رەکان ب>دووربگرین. ل> خزم>ت>ک>ماندا ھ>زاران 2بۆ ئ>وەی خۆمان ل> وزەی ب>فیNۆچوو و شکست> ب

ب>رنام>ی ت>ل>فزیۆنیمان تۆمار کردووە ل>گ>ڵ ئ>م>شدا ھ>رگیز دان>ی>کمان ب>بf داواکردنی یارم>تی ل> ی>زدان 

تا بۆم دەرک>وت ک> ئیشی ل>ش ب2سوودە؛ ئ>وەی ک> بای>خی ھ>ی> پشت ئ>نجام ن>داوە. چ>ندین ساnی خایاند 

 ب>ستن> ب> خودا. 

زۆر باش ل>بیرم> ک> دەچووم> ک>نیس>، گوCم ل> وتارCکی ب>ھ2ز دەگرت، ل> ناخ>وە خۆم م>حکوم دەکرد ک> 

نا. ئ>م> بۆ دەب2ت بگۆڕدرCم. پاشان دەچووم> ماn>وە و ھ>وnم دەدا بگۆڕCم ب>iم زۆرب>ی کات شکستم دەھ2

من مای>ی س>رل2ش2وان بوو تا ئ>و کات>ی بۆم دەرک>وت ک> من خودا پشتگوێ خستووە. ل>ب>رئ>وە پ2م وابوو 

ئ>وەی دەیک>م ویستی ئ>وە و س>رک>وتن ب>دەست دCنم. ب>iم پ2ویست بوو ئ>وە بزانم ک> ھیچ شت2ک 

م، ل>کات2کدا کارەک> س>رک>وتووان> دەچ2ت> س>رک>وتوو ناب2ت ئ>گ>ر پشت ب> ی>زدان ن>ب>ستم و شکۆم>ندی پ2ن>دە

 پ2ش. 

باوەڕم وای> ک> زۆرب>ی ئ>و ک>سان>ی ک> ب>ڕاستی خودایان خۆشدەوCت، زۆرب>ی کات ب2ھیوان ل>و ھ>وn>یان ک> 

ل> ھ>وnی ئ>وەی ک> "باش" بم  "م>سیحیی>کی باش" بن، چونک> ئ>وان ئ>و ڕاستیی> نازانن. چ>ندین ساnم

پشت ب> خودا بب>ستم بۆ ئ>وەی توانای ئ>وەم پ2بدات  ر شکستھ2نانم ل>وەی ک> ب> ت>واویب>فیNۆدا، ت>نیا ل>ب>

 ک> باش بم.  

کت2بی پیرۆز پNە ل>و ئای>تان>ی ک> باسی گرنگی پشت ب>ستن ب> خودا دەکات و باسی نموون>ی ئ>و 

وەشمان بۆ دەکات ک> خ>nکان>مان بۆ دەکات ک> شکستیان خواردووە چونک> پشتیان پ2ی ن>ب>ستووە و باسی ئ>

 س>رک>وتوو بوون چونک> پشتیان ب> ی>زدان ب>ستووە. 

ئیشایا ب> خ>nک>ک>ی گوت: "دەست ل> مرۆڤ بک2شن>وە! ئ>وەی ت>نیا ی>ک ھ>ناس>ی ل> لووتدای>، چونک> 

). ی>زدان دەی>وCت خ>nک پشت ب>و بب>ستن بۆ ئ>وەی س>رک>وتنیان ٢٢: ٢حیسابی چی بۆ دەکرCت؟" (ئیشایا 

ات. م>ب>ست>ک>ی ل>ڕCگ>ی پ2غ>مب>ر ئیشایاوە ئ>وە بوو ک> بۆچی دەب2ت باوەڕ ب> مرۆڤ بک>ین ک> پNە ل> پ2بد

 الوازی، ل>کات2کدا دەکرCت ل>ج2گ>ی ئ>و باوەڕمان ب> خودا ھ>ب2ت؟



! 107!

 یسهو كهئه ت ل2كراوهفرهنهن. "خ>nک>ی ک> س>رپ>رشتی دەکرد ئ>وپ2غ>مب>ر ی>رمیا ھ>مان پ>یامی ھ>بوو بۆ 

iم به .باتزدان الدهر یهسهو دnی له یهھه ھ2زی مرۆڤانه ی بهمتمانه ست2ت،بهمیزاد دهئاده پشت به

 ). ٧، ٥: ١٧." (ی>رمیا یهی پ2ی ھهمتمانه ست2ت وبهزدان دهیه ی پشت بهسهو كهئه تدارهكهرهبه

ستتان ڕۆحی خودا ده به كه ئ2وه: "ان دەپرس2تو ل2یپۆnسی ن2ردراو پ>یام2ک بۆ خ>nکی گ>التیا نوسیوە 

وەiمی ئاشکرا بریتیی> ل> ن>خ2ر،  )٣: ٣ گ>التیا(" كۆتایی پf بھ2نن؟ ستهجه وCت بهتانهپ2كرد، ئایا ئ2ستا ده

ناتوانن. پۆnس دەیزانی ک> ل> پ2گ>یشتنی ڕۆحیشدا شکست دەھ2نن ئ>گ>ر ب>ردەوام ن>بن ل> پشت ب>ستنیان ب> 

. ئ2م>ش ب>ھ>مان ش2وە شکست دەخۆین ئ>گ>ر پشت ب> خودا ن>ب>ستین بۆ ھ2زی ئ>نجامدانی یرۆزڕۆحی پ

 ھ>موو ئ>و شتان>ی ک> ھ>وnی ئ>نجامدانی دەدەین، ب> ب>خشینی دوژمن>کانیشمان>وە. 

ئارەزوو و بNیاردان و  ل>ک>وات> دەبینین سf ھ>نگاوی ی>ک>م ل> کارکردن ل>س>ر پNۆس>ی ل2خۆشبوون بریتین 

 پشت ب>ستن. ھ>ر کات2ک ئ>م سf خاn>ت ئ>نجامدا دەتوانی بچیت> ھ>نگاوی دواتر. 

 نوCژکردن بۆ دوژمن>ک>ت

ی>زدان پ2مان دە2nت ک> ن>ک ت>نیا نوCژ بۆ دوژمن>کانمان بک>ین ب>nکو ب>رەک>ت ب>س>ریاندا بNژCنین و 

ن>فرەتیان لf ن>ک>ین. س>رسامک>رە! نادادپ>روەران> دیارە، م>گ>ر ن>؟ کf دەی>وCت نوCژ بکات بۆ ئ>وەی 

تی وش>ی خودا دوای ھ>ست>کانمان ل>جیادوژمن>ک>ی ب>رەک>تدار ب2ت؟ ھیچ کام ل> ئ2م> ئ>وەمان ناوCت ئ>گ>ر 

 ک>وتب2تین. 

ی ڕۆnه تاكو ببنه ،وهوس2ننهتانچهی دهوانهن بۆ ئهكانتان خۆشبووێ، نوCژ بكه2nم: دوژمنهiم من پ2تان دهبه"

 ر پیاوچاك وسهnدCن2ت و باران بهر چاك و خراپدا ھهسهو خۆری خۆی به، ئهئاسمانه له تان كهو باوكهئه

 )٤٥ -٤٤: ٥(م>تا  ".بارCن2تزۆرداریشدا ده

ب>و مانای> نای>ت ک> ئ2م> ببین ب> ف>رشی ب>ردەرگا بۆ خ>nک و ھ>یش> ل> ژCر پ2یاندا بین  ان>تھیچ کام ل>م ئای>

و ھ>رگیز ب>رھ>nستی ڕەفتارە خراپ>کانیان ن>ک>ین. ب>خشینی دوژمن>کانمان پ>یوەندی ب> بۆچوونی دnمان>وە 

2کی خراپدا ن>کردووە، ھ>ی> ک> چۆن ل>گ>nیان دەجوو2nین>وە. عیسا ھ>رگیز ب>خراپی ھ>nسوک>وتی ل>گ>ڵ ک>س

 ئ>و ب> گیانی ئاشتیان> ڕوب>ڕویان بوەت>وە پاشان ب>ردەوام بووە ل> نوCژکردن بۆیان و خۆشی ویستوون. 
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). ئاخ! ل>ج2گ>ی ئ>وە دەب2ت نوCژ ٩: ٣"ناب2ت خراپ> ب> خراپ> و جوCن ب> جوCن بدەین>وە." (ی>ک>م پ>ترۆس 

استی ب>زەیی و خۆش>ویستیمان بۆیان ھ>ب2ت. ب>بNوای من و دnخۆشی و س>الم>تییان بک>ین و ب>ڕبۆ باشی 

ئ>م> جارCکی تر ئ>وەمان پ2دە2nت ک> دەب2ت زیاتر س>رنج بدەین> ئ>وەی ک> دوژمن>کانمان ب> کارە خراپ>کانیان 

چی ب>س>ر خۆیاندا دCنن ل>وەی ک> چی ب>س>ر ئ2م>دا دCنن. ھیچ ک>س2ک ناتوان2ت ئازارمان بدات ئ>گ>ر 

ی>زدان ب2ت و گوNCای>nی بین. ئ>وان ئازاری ھ>ست>کانمان دەدەن ب>iم ی>زدان ھ>میش> بۆ  متمان>مان ب>

 چاکردن>وەی ھ>ست>کانمان. 

نوCژ بۆ خ>nک بک> بۆ ئ>وەی ل>الی>ن خوداوە س>بارەت ب> ڕەفتارەکانیان ئاگادار ببن>وە چونک> پ2دەچ2ت 

. دوژمن>کانت ب> باش> باسکردنیان ب>رەک>تدار بک>. ب>ھ>n>دا چووبن و ت>واو ئاگاداری ئ>وە ن>بن ک> چی دەک>ن

 تاوان>کانیان بپۆش> و ھ>رگیز ب> خراپ>ی ئ>وان م>ک> و ل> پاش>مل> باسیان م>ک>.

ب>ڕای من ھۆکاری شکستی نوCژکردن بۆ دوژمن>کانمان ی>ک2ک> ل> ھۆکارە س>رەکی>کانی شکست ھ2نانمان ل> 

پ2دەک>ین ب>iم ئ>گ>ر ئ>و ھ>نگاوە گرنگ> ل>بیربک>ین ک> پرۆس>ی ب>خشیندا. ب> م>ب>ستی ب>خشین دەست 

خودا ف>رمانمان پ2دەکات ئ>نجامی بدەین س>رک>وتن ب>دەست ناھ2نین. منیش وەکو زۆریک ل> ئ2وە ب> 

خراپترین ش2وە ئازارم چ>شتووە ل>دەست ئ>وە خ>nک>ی ک> ب> ھاوڕCم زانیون، دان ب>وەدا دەن2م ک> نوCژکردن 

زۆرب>ی کات ب> بارCکی س>ختدا ت2پ>ڕیوە ب>iم ل>و باوەڕەدام ک> ئ>م> ڕCگای دروستی بۆ پیرۆزبوونیان 

  نوCن>رای>تی ئ>ویش دەکات.ب>باشی ئ>نجامدانیی>تی. ھ>ر ک>س2ک بب>خش2ت ب>یارم>تی ی>زدان ھ2زی دەب2ت و 

ەک>یت تاوەکو ئ>و ئایا ئ>مNۆ دەست دەک>یت ب> نوCژکردن بۆ دوژمن>کانت؟ ئایا ل>س>ر ئ>و یاسای> ڕاھ2نان د

کات>ی دەب2ت ب> ی>ک>مین وەiمی ئۆتۆماتیکی دوای ڕەنجاندن؟ ئ>گ>ر ئ>وە بک>یت ئ>وا زەردەخ>ن> دەخ>یت> 

 س>ر ڕووخساری خۆت و ی>زدان. ھ>ر کات2ک گوNCای>nی خودا بین ئ>وا چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆماندا دەک>ین!

>یشتنی ئ>وەی ک> ئایا ھ>ست>کانت وەiمیان چۆن ھ>نگاوی کۆتایی ل> پNۆس>ی ل2خۆشبووندا بریتیی> ل> ت2گ 

دەب2ت کات2ک خ>nکی دەب>خشیت. ئ>گ>ر ب>سادەیی ل2کی بدەین>وە دەبینین ب2زار دەبن. ب>دnنیایی>وە 

ھ>ست>کان کاری خۆیان دەک>ن، ئ>گ>ر جq>وگیر ن>کرCن ئ>وا جq>وگیرمان دەک>ن. کت2ب2کم نووسیوە ب> ناوی 

"، پ2شنیار دەک>م ک> بیخوCنیت>وە بۆ ئ>وەی ل>الی>نی دەروونیی>وە ل> ەژیان ل> س>رووی ھ>ست>کانت>و"

 ھ>ست>کانت بگ>یت. 
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ھ>ست>کانمان ھ>رگیز ب>ت>واوی ل2مان دوورناک>ون>وە ب>iم پ2ویست> ل>س>رمان ب>س>ریاندا زاڵ بین. پ2ویست> ئ>و 

ئ>زموون>وە ف2ربووم ک> ئ>گ>ر شت> ئ>نجام بدەین ک> دروست> ت>نان>ت ئ>گ>ر ح>زیشمان لf ن>ب2ت. ل>ڕCگ>ی 

 ت>نان>ت ل> دەیڤ تووڕەش بم، ھ2شتا ھ>ر دەتوانم ھ>nسوک>وت و قس>ی خۆشی بۆ بک>م، ل>کات2کدا ب>

ھاوکاری ی>زدان ل> پNۆس>ی ب>خشینی دەیڤدام. ئ>م دۆزین>وەی> بۆ من ئاشکراکردن2کی گ>ورە بوو چونک> 

> خۆمم دووردەخست>وە تا ئ>وە کات>ی ھ>ست>کانم چ>ندین ساnم ل> تووڕەییدا ب>س>ربرد، چ>ندی ڕۆژ ل

جار ک> دەیڤ داوای ل2بووردنی دەکرد  ھ>ندCکدادەمرکان>وە. ھ>رگیز ن>مدەزانی ئ>م> تاک>ی ب>ردەوام دەب2ت. 

خ2را ھ>ست>کانم دادەمرکان>وە ب>iم کات2ک ئ>م>ی ن>دەکرد ب>ھۆی ئ>وەی ک> بیری ن>دەکردەوە یاخود 

ردووە ئ>وکات> چ>ندین ڕۆژ یان ھ>فت>ی دەخایاند تا ئارام دەبووم>وە. ل> کۆتاییدا ک> ن>یدەزانی چ ھ>n>ی>کی ک

داوای ل2بوردنی دەکرد ھ>ستم ب> باشتر دەکرد و ڕەفتاریشم باشتر دەبوو ل>گ>nیدا. ئ>م شتان> ب>س>ر 

 ی>.ھ>ست>کانماندا زال بوون ل>ج2گ>ی ئ>وەی ئ2م> ب>س>ر ئ>واندا زاڵ بین، ئ>م>ش ویستی خودا نی

تووڕە ن>بیت ب>iم ئ>ی دNnەنجاندن> گ>ورەکان؟ ئایا دەکرCت کات2ک ک> خ2زان>ک>ت تۆزCک دnت دەڕەنج2ن2ت 

ھیچ ھاوس>رCکی ئ>وەندا ست>مکار ھ>ی> ک> ن>توان2ت ل2خۆشب2ت؟ با دوو چیرۆکتان بۆ بگN2م>وە، پاشان تۆ 

 وو ئ>گ>ر ل> بارودۆخی ئ>واندا بواییت.  بNیار بدە. بیانخوCن>وە و بیر ل>وە بک>وە ک> کاردان>وەت چۆن دەب

ڕاگ>یاندنی خزم>ت>کانی جۆیس مای>ر ک> ناوی (جنگ>ر  ب>شی ف>رمانب>رانی ل2پرسراویچ>ندین ساڵ ل>م>وپ2ش 

ست>یک) بوو ل> پNۆس>ی ھاوس>رگیریدا ب> بارودۆخ2کی زۆر س>ختدا ت2پ>ڕبوو. (ت2م)ی ھاوس>ری ڕازی بوو 

کت2ب>دا باس بکرCت چونک> ب>ڕاستی دەیانویست یارم>تی ئ>و ک>سان> بدەن ک> ب>وەی ک> ب>س>رھات>ک>یان ل>م 

ئازاردراون. دnی جنگ>ر میھرەبانی دەنواند ب>رانب>ر ئ>و ژنان>ی ل> پNۆس>ی ھاوس>رگیری>ک>یاندا زۆر ب>س>ختی 

 بریندارببوون. ئ>م> ب>س>رھات>ک>ی> ل>س>ر زمانی خۆی: 

ۆشدەویست، ماوەی پانزە ساڵ ھاوس>رگیریمان کردبوو، دوو کچی ئ>و کات>ی ل> کۆل2ژ بووین ی>کترمان خ

جوانکیل>شمان ھ>بوو. م2ردەک>م باشترین ھاوڕCم بوو، ژیانیشمان خۆش بوو. ھ>ربۆی> کات2ک زانیم م2ردەک>م 

خووی گرتووە ب> فیلمی خراپ>وە، خ>یاڵ و بۆچوونم ل>وەی ک> کf بووە و پ>یوەندیمان چۆن بووە پارچ> 

  پارچ> بوو. 
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پ2م وابوو ئ>و عاشق> دnخۆش و خۆشب>خت> ن>ماین ک> پ2شتر بووین. ل> ک>نیس>ک>ماندا زۆر چاالک بووین؛ ل> 

 خزم>تدا کارم دەکرد ب>iم ئ>وە ھ>مووی ڕووی دەرەوە بوو. ڕووخاو و خیان>تل2کراو بوو.

واردن. چۆن دەکرCت ھ>ست>کانم زۆر ب> گوڕ ش>پۆلیان دەدا، ل> شۆک و تاسان>وە بۆ ب2زاربوون و خ>ف>ت خ

ئ>و پیاوەی ک> ھاوب>شی ژیانم بوو، ئ>و ک>س> بوو ک> پ2م وابوو زۆر چاک ل> دنیادا دەیناسم، ئ>م کارە بکات؟ 

چۆن ئ>وەندە ساویلک> بووم؟ چ شت2کی دیک> درۆ بوو؟ ب>iم ل> ل2شاوی ھ>ست>کانمدا ئ>وە تووڕەیی بوو ک> 

 قووnتری ڕەگی داکوتیبوو. 

 ھ>ندCکخ2زان>ک>مان. ل>کات2کدا ل>وان>ی>  ماڵ و ل2دەباری، ل>ب>ر ئ>و شت> ق2زەون>ی ک> ھ2نابووی> ناوتووڕەییم 

ک>س پ2یان واب2ت ک> ب2وافا ن>بووە، ب>iم ب>الی من>وە ئ>و قس>ی> ھ>ر شایانی گوتن نیی>. ئ>و کات>ی ک> پ2م 

ی ل>س>ر وCن>ی ژنانی دیک> و جیھان> واi وابوو دڵ و خۆش>ویستیی>ک>ی الی من>، ل> شوCنی تر بووە؛ ئ>و بیر

و کامq>ک>یان دەکردەوە ک> ھ>ر ل>ڕاستیدا بوونی ن>بوو. چۆن دەمتوانی ڕکاب>ری بک>م؟ دەمتوانی ل2ی خۆشبم؟ 

 بۆچی دەبوو ھ>وnی ب>خشینی بدەم؟ 

ئ>ویش س>ری ل2ش2وا بوو. ئ>و شت> ق2زەون>ی ک> بۆ ماوەی>کی زۆر شاردبوەوە ئ2ستا ب> ئاشکرا ل>ب>ردم 

ڕووناکیدا دەبینرCت. ش>رم>زار و ترساو، تا ڕادەی>کیش ھ>ستی دەکرد ئازاد بووە. ب>2nنیدا ھ>ر شت2کی بکرCت 

نم جارCکی دیک> باوەڕی پ2بک>م>وە؟ بیکات بۆ یارم>تیدانی. ب>iم ھیچ گوCم ل>و شتان> ن>بوو. چۆن دەتوا

ب>ھ2زبووم، ب> دnنیایی>وە ی>ک2ک ن>بووم ل>و ک>سان>ی ک> دوو جار ل> کون2ک>وە مار پ2وەم بدات. ت>ندروستترین 

شوCنم دۆزی>وە بۆ ئ>وەی ل> تووڕەییمدا ئارام بگرم، ئ>ویش ن>ب>خشینی بوو، ئ>وە داnدەی دام ک> جارCکی 

 دیک> ئازار ن>چ2ژم. 

پ2یان  ھ>ندCکیی>ک>م ل>ج2ی خۆی بوو. دەزانی دوو دەست> بۆچوونمان ھ>ی> ل>بارەی فیلمی خراپ>وە. تووڕە

وای> ک> ک2ش>ی نیی> و ب2زیان> و پ2ویست ب> نیگ>رانی ناکات. ئ>وانی دیک> پ2یان وای> ک> شت2کی زۆر ق2زەون>، 

 م>. ک2ش>ی>ک> ت>نیا بۆ س>رل2ش2وان، ب>الی م>سیحیی>کان>وە زۆر ج2گ>ی ش>ر

کات2ک ئ>م شت> ناشرین> ھات> ناو ژیانم>وە، دەمزانی ھ>ر دوو ڕCگ>ی بیرکردن>وەک> ھ>n>ن. من قوربانی بووم، 

دەستم کرد ب> گ>ڕان ب>دوای ئ>و ک>سان>ی ک> دەمزانی وەکو منیان ل2ھاتووە. زۆرCک ل>و م>سیحییان>ی ک> 
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ب> ب2دەنگی ئازار دەچ2ژن. دوور ن>مNوانی و  وای> ھ>رگیز ناڕۆن ب>الی ئ>و شت> بN2ەوشتان>دا، ئ>واپ2یان 

 ب>دnنیایی>وە ب>ب2دەنگی دان>نیشتم. 

بNیارم بدابا. ئایا ھاوس>رگیریی>ک>مان ل>و شت> ڕزگاری دەب2ت؟ کاریگ>ری چۆن دەب2ت ل>س>ر  ھ>ندCکدەبوای> 

 منداn>کانمان؟ خ>می گ>ورەم منداn>کان بوو. 

یب>ت بک>یت ب> ک>س2ک ب> بf ئ>وەی ژیانت ژەھراوی ن>ک>یت. بزانیت یان نا، ناتوانیت تووڕەیی>ک>ت تا

ڕCگ>م ن>دەدا ئازارم کاریگ>ری ل>س>ر توانای بوو ب> دایک2کی باش بۆ کچ>کانم ھ>ب2ت یان ل> ژیانمدا ل> 

 ی>زدان دوور بم. 

ەی بب2ت ب> ھ>میش> م>سیح تاک> پ>ناگ>م بووە، پ2ویست بوو ب>پ2ی پ2ویست ل>و تووڕەیی>مدا ل>س>رخۆ بم بۆ ئ>و

پ>ناگ> بۆم. ل>م ناخۆشی>مدا داوام ل2کرد، ئاماژە و ڕCگ>ی ئ>و ئاشکرا بوو. ئ>وەی ک> داوای ل2کردم زۆر ل> 

 لووتب>رزی و تووڕەیی>ک>م گرنگتر بوو. ت>نیا وەiم2ک بۆ داواکاریی>ک>م ئ>وە بوو خودا داوای ل2کردم بیب>خشم. 

ۆوCک بوو ک> پ2ویست بوو بۆ ھ2نانی شیفا ب2چ2نم. ئ>وە بNیاڕ دەمزانی ک> ھ2زم ن>بوو ب>iم ب>خشینی ت2م ت

>م ب> بوو ن>ک ھ>ست، خودا ب>2nنی پ2دابووم ل>و الی>ن>وە یارم>تیم بدات. ی>زدان داوای ل2ن>کردم ک> متمان

ھاوس>رەک>م ب2ت؛ ب>nکو داوای ل2کردم ک> متمان>م ب> ئ>وە ب2ت. چۆن دەمتوانی ئ>و ی>زدان> ڕەتبک>م>وە ک> 

 وەندە ل> من خۆشبووە؟ئ>

ئ>وە بNیارCکی ڕۆژان> و س>خت بوو، ب>iم ی>زدان زۆر وەفادارە ت>نان>ت ئ>گ>ر ئ2م> وەفادار ن>بین. ی>زدان من 

و ھاوس>رەک>می ڕCنوCنی کرد بۆ دەست>ی ڕاوCژکارCکی م>سیحی و گروپی وەiمدان>وە، ئ>و تۆوەی ک> چاندم 

 ب>ھ2واشی گ>ش>ی کرد و بووە گوnی ت>واو کراوەی شیفاب>خش. 

تا بۆ زیاتر ل> دە ساn>، دوو عاشق>ک>ی کۆل2ژین و زیاتر ل> بیست و پ2نج ساn> ھاوس>رگیریمان کردووە، دو ئ2س

 باشترین ھاوڕCم> و ژیانیشمان خۆش>.  ھاوس>رەک>مکچی جوانمان ھ>ی> ک> خودایان خۆشدەوCت. 

 *** 
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ی>زدانی خۆشدەویست.  (جۆونس ب2یل>ر) وەکو زۆرب>ی منداn>کانی ئامیش گ>ورە ببوو ک> خ2زان>ک>ی و

باوەڕی وابوو ک> س>رک>وتن ت>نیا ل>ڕیگ>ی ھ>وnدانی زۆرەوە دەب2ت، ئ>وەی ئ>مNۆ پ2ی دە2nن نیشان>ی 

 کۆم>nگای ئامیس، باشترین ت2گ>یشتن ل>س>ر ھیزی ل2خۆشبوون ب>ندە. 

نیکی ھ2شت و دوای خ>ونی بوون خ>ونی بوون ب> خاوەنی دووکان2کی میکاجۆونس کۆم>nگای ئامیشی ج2

ک>وت. ھ>روەک چۆن زۆر جار وتوی>تی: "ھ2زی ئ>سپم خۆشتر دەوCت ل> خودی ئ>سپ>ک>." ژیانی 

 ھاوس>رگیری ل>گ>ڵ (ئان)ی خۆش>ویستی پ2کھ2نا.

جۆونس و ئان ژیان2کی سادەیان دەبردە س>ر ل>س>ر کq2گ>ی خان>وادەک>ی ئان، ئ>وان زۆر دnخۆش بوون. 

nی گ>ورەکردنی دوو کچ>ک>یان (الونا و ئانجی) بوو. ل>ب>رئ>وەی جۆونس میکانیک بوو و خ2زانیشی س>رقا

ئ>مان ی>ک2ک بوون ل> ئ>ندامانی دام>زرCن>ری ک>نیس>ی>کی پ2شک>وتووی ئ>و ناوچ>ی> ھ>ربۆی> کاتی ب2کارییان 

ل> ئیش کردنی ب>ردەوام ل>گ>ڵ ق>ش>ی>ک ب>س>ردەبرد ک> ھاوڕCی نزیکی جۆونس بوو. ق>ش>ک> زۆر پشتی 

>ست ک> وەک ق>ش>ی>کی گ>نج ڕۆnیان ھ>بوو. ب>iم ئ>و ڕازیبوون>ی ک> ل>و کات>دا ھ>ستیان پ2دەکرد ب>وان دەب

خ>ریک بوو ب>رەو تاریکایی>کی ئ>وەندە خراپ و قوnدا بNوات ک> ب> قس>ی خۆیان زۆری ن>مابوو ژیانیان 

 ب>ت>واوی ل>ناوببات.  

ئازاری دەچ2ژت، ب>ھۆی ل>دەستدانی کچ>  ئان و جۆونس ل2ک دوورک>وتن>وە، ھ>ری>ک2کیان ب> ب2دەنگ

گ>ورەک>یان ل> ت>م>نی نۆزدە مانگیدا ب> ڕووداوی ھاتوچۆ گیانی ل>دەستدابوو. ئان ب> ت>واوی گ>یشت> ئ>وپ>ڕی 

س>بارەت ب> خ>م و ناڕەح>تی ل>دەستدانی کچ>ک>ی نائوم2دی. ق>ش>ک>ی جۆونس ل>گ>ڵ ئاندا ی>کش>م>ی>ک 

>ک> داوای ل2کردبوو ک> پ>یوەندی ب> ھاوس>رەک>ی>وە بکات. ئان ب> جۆونسی نوCژی کردبوو. دوای نوCژکردن

گوت ک> چی ڕوویداوە. جۆونس ھ>ر زوو بۆی دەرک>وت شت2کی باش دەب2ت ک> ئ>و ق>ش>ی> دەبین2ت. 

 جۆونس ک> ناتوان2ت یارم>تی ئان بدات، ب>iم ل>وان>ی> ھاوڕCک>ی بتوان2ت یارم>تی بدات. 

دەیتوانی ھ>ست ب>وە بکات ک> بینینی ق>ش>ک> دروست نیی>. ل> کت2ب>ک>یدا ب> ناوی ھ>ر ل> س>رەتاوە ئان 

"ئاnۆزی باوەڕ" باسی ی>ک2ک ل>و بینینان> دەکات: "باوەڕم ن>دەکرد ک> چ>ند ھ>ست2کی خۆش بوو ک> باسی 

و  ئانجیم دەکرد، س>بارەت ب>و ڕۆژەی ک> مرد، س>بارەت ب>وەی ک> ھ>ستم چۆن بوو ... کات2ک ھ>ستام

، ب>iم ک> س>رم ھ>nبNی .... ماچی کردم .... مویستم بNۆم .... ق>ش>ک> بۆ ماوەی>ک باوەشی پ2داکرد
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ل>کۆتاییدا وازی ل2ھ2نام و گوتی: "ئان، زۆر باش دەزانم ک> پ2ویستی زۆرت ل> ژیانتدا ھ>ی> ک> ئ>مان>ش ب> 

ن بک>م. کات2ک ڕامکردە ناو جۆونسی ھاوس>رت دابین ناکرCن ب>iم من دەتوانم ھ>موویانت بۆ دابی

 f2م .... ھ>رگیز باوەڕی پqنیا بووم: ھ>رگیز ناتوانم ب> جۆونس بnئۆتۆمب2ل>ک>م ت>نیا ل> ی>ک شت د

 ن>دەکردم." 

ھیشتن>وەی ئ>و نھ2نیی> ئ>وەی دەس>لماند ک> ھ>n>ی>کی کوشندەی>. ب> ت>نیا ق>ش>ک> س>بارەت ب> ژیانی ئان 

جۆونس ھ>رگیز  ،بوو بۆ داوەکانی. ت>واوی ئ>و ش>ش ساnی ع>شق بازیی>دەدوا، ئان ن2چیرCکی ساویلک> 

 گومانی ن>بوو ل> دnسۆزی ھاوڕێ باش>ک>ی، یان ل>وەی ک> ق>ش>ک> ھاوس>رەک>ی بۆ خۆی بردووە. 

کات2ک ئان ل> پ>یوەندیی>ک> ڕزگاری بوو، دەیزانی ک> دەبوا ب> جۆونسی بوتبا ک> چی ڕوویداوە. جۆونس 

وەی ک> ئان ئ>وCی ب>ج2ھ2شت ل> دیوارەک> ڕامام .... بۆم دەرک>وت ک> بیروھۆشم دەچ2ت> دە2nت: "دوای ئ>

 شوCنی تاریک>وە .... نوCژم کرد: 'ئ>ی ی>زدان، تکای> ڕCگ> م>دە کازیوەی ڕۆژCکی دیک> ببینم.'" ھ>ندCک

دەکرد، ھ>ر ئ>ویش پ2ی ڕۆژی دواتر جۆونس ت>ل>فۆنی کردبوو بۆ ئ>و ڕاوCژکارەی ک> ل> ک>نیس> قس>ی ل>گ>ڵ 

وتبوو ک> م>س>ل>ک> چیی>. ئ>و ت>ل>فۆن> خستی> س>ر ڕCگ>ی ل2خۆشبوون ک> ن>ک ت>نیا شیفای بۆ جۆونس ھ2نا، 

ب>nکو شیفای بۆ ت>واوی خ2زان>ک> ھ2نا. ڕاوCژکار شت2کی ب> جۆونس گوتبوو ک> بۆ ھ>تاھ>تای> ژیانی گۆڕی. 

راستنی خیزان>ک>ت ئ>وەی> ک> ب>و ش2وەی>ی عیسا تۆی بۆ پا تپ2ی گوتبوو: "تاک> دەرف>ت2ک ک> ماب2

 خۆشدەوCت تۆش ھاوس>رەک>ت خۆش بوCت."

ک>س ڕەنگ> ئ>و وشان> ب>س ن>ب2ت بۆ ھ2وربوون>وەی ئ>و تووڕەیی>ی ک> خیان>ت ھۆکارەک>ی>تی.  ھ>ندCکبۆ 

ات ب> ب>خشین و ب>iم بۆ جۆونس ئ>وەندە ب>س ن>بوو. ئ>و تواناکانی نیشان دەدات بۆ ئ>وەی ک> دەست بک

ب2qت: "ھ>رچۆن2ک ب2ت ل>ب>ر قووnی باوەڕم و دابون>ریتی ئ>و باوەڕە ب>ھ2زەی ک> ت2یدا گ>ورە بووم، ل> پ2شتر 

زیاتر ل> ڕۆحمدا قووڵ بووم>وە و بینیم ک> ی>زدان ب>رەک>تی ئ>وەی پ2دام ک> شتی وا بک>م ک> ھ>رگیز پ2م 

وو ک> ھ>مبوو؛ دۆزین>وەی ئ>وەی ک> چۆن م>سیح منی وان>بوو بتوانم بیک>م ... ئ>و تاک> ھیوای>ک ب

   خۆشدەوCت بۆ ئ>وەی منیش ب>ھ>مان ش2وە ھاوس>رەک>م خۆشبوCت."   
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ی>زدان وای ل> جۆونس کرد ک> ل> خۆش>ویستیی>ک>ی ت2بگات. ل>ب>رانب>ردا جۆونس توانی ئ>م خۆش>ویستیی> بۆ 

ک> مرد بۆ ئ>وەی ب> ھ>موومانی بدات.  ئان دەربخات، ب>خشینی ھاوس>رەک>ی ل>گ>ڵ ب>خشینی عیسا

ھ>رچ>ندە وەک ئ>وەی ک> جۆونس باسی ل2وە دەکات، گ>ڕان>وەی پ>یوەندی>ک>یان بۆ حاn>تی پ2شتر ئ>و ش>وە 

ڕووین>دا. جۆونس دە2nت: "س>رەڕای ئ>و ھ>موو ئازار و ناڕەح>تیی>ی ک> تووشم ببوو پ>یمانم دابوو ... گرنگ 

ک2کی زۆر ی ب>ردەوام بم ... ئ>مNۆ وەک چیرۆی ھ>ولی خۆم دەدەم بۆ ئ>وەنیی> ھ>ستم چۆن بوو، ئ>وپ>ڕ

. نائارامی ناوب>ناو خۆی نیشان دەدات. کۆتایی>کی خۆشی ھ>بوو. ب>iم .. ب>ھ2ز دەرەک>وCت چونک>

چاکبوون>وە ل> شت2کی ل>م ش2وەی> مانای ئ>وە نیی> ک> ھاوس>رگیریی>کی ب2ک2ش>ت دەب2ت. دووبارە گ>ڕان>وە بۆ 

>مان پ>یوەندی شت2کی م>حاڵ نیی>. ھ>ر کات2ک دەرف>تی ئ>وەم ھ>ب2ت ک> ھاوس>رەک>م بناس2نم، پ2ی دە2nم ھ

.... باشترین ھاوڕیم، خ2زان>ک>م، دایکی ھ>موو منداn>کانم، داپیری ھ>موو ن>وەکانم. ل>کات2کدا ب>و بارودۆخ> 

'ب>ھۆی خۆش>ویستی م>سیح>وە خ>ون>ک>م ھات>  ب2qم:ناھ>مواران>دا ت2پ>ڕین ھ>میش> خ>ونم ئ>وە بوو ک> بتوانم 

 دی.'" 

ک>س>کانی ھ>ر ی>ک2ک ل>و دوو چیرۆک>ی س>رەوە تووشی بارودۆخی زۆر س>خت بوون>ت>وە ک> س>رەتای>کی 

روونی دnشکان و ئازار بوون. دەکرا ت>سلیم بن و ل> ژیانی خ2زاندارییان دوور بک>وەن>وە، ب>iم خۆشب>ختان> ب> 

ک> ل> ی>کتر خۆشبن. ب>fn،  شکۆم>ندی و میھرەبانی ی>زدان توانییان و ئامادەیی ئ>وەیان ت2دابوو

س>رنجNاک2ش>. ب>iم ل>الی>کی ترەوە، ئ2م> خزم>تی خودای>کی گ>ورە دەک>ین! دەب2ت سوپاسی ی>زدان بک>ین 

ک> ئامرازی ب>س>ردا زاnبوونی وەiم> سۆزداریی>کانی ئ>و ئازاران>ی ک> ھ>ر ئ2ستا ل>بارەیان>وە خوCندمان>وە 

 ان م>حاڵ نیی>. پ2داوین. ب>ڕاستی ھیچ شت2ک بۆ ی>زد

بۆ  fئ>گ>ر ل>ژCر ڕک2فی ھ>ست>کانماندا بین ئ>وا ش>یتان ب>س>رماندا زاn>. ت>نیا دەی>وCت ھ>ستی خراپمان بدات

وە ڕەفتار بک>ین. ب>ڕاستی دەتوانیت ئ>وە ببینیت ک> ئ>م> ھ>رگیز کارناکات. 2ئ>وەی ئ2م>ش ب>ھ>مان ش

. ئ>گ>ر بمان>وCت دەتوانین ئ>و ک>سان> بب>خشین ک> دەب2ت ف2ربین ک> ل> س>رووی ھ>ست>کانمان>وە بژین

ئازارمان دەدە. دەتوانین نوCژ بۆ دوژمن>کانمان بک>ین ئ>گ>ر ح>زمان ل2ب2ت یان نا. دەتوانین قس> ل>گ>ڵ 

 fبک>ین، ب>ب fزین. دەتوانین ویستی ی>زدان ج2ب>جCکدا بک>ین یان خۆمان ل> باسکردنیان ب> خراپ> بپارn<خ

 ھ>ستمان بدەین.  ئ>وەی گرنگی ب>
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ھ>ست>کانمان ب>ش2کن ل> ڕۆحمان، دەتوانن باش بن و ھ>ستی باش ب>رھ>م ب2نن ب>iم دەشتوانن ک> ڕCک 

پ2چ>وان>ک>ی ئ>نجام بدەن. دەکرCت خزم>تی ی>زدان بک>ن یان خزم>تی ش>یتان، پ2ویست> ھ>nبژCرین ک> 

ئ>و ھ>ست> برینداران>م دەست ب>س>ر  کامیان دەب2ت. کات2ک ک>سf ئازاری ھ>ست>کانم دەدات و ڕCگ>مدا

ب>iم ئ>گ>ر ئ>وەم کرد  دەست>کانی ش>یتاندا یاری دەک>م. ژCر ڕەفتارەکانمدا بگرن، ئ>وا ئ>و کات> من ڕCک ل>

ک> ی>زدان داوام ل2دەکات ب>بf  ل>ب>رچاوگرتنی ھ>ست>کانم، ک>وات> تواناکانم ن>ک ت>نیا ب>س>ر ھ>ست>کانمدا 

ش>یتانیشدا ھ>مان شت دەک>م. گ>ورەترین توانا و ڕازیبوونم دۆزیی>وە ل> خ2را ب>خشین زاnدەک>م ب>nکو ب>س>ر 

و نویژکردن بۆ ئ>وان>ی ک> ئازارم دەدەن. دەزانم ئ>وە کارە دروست>ک>ی> ک> دەب2ت ئ>نجامی بدەم گرنگ نیی> 

 چۆن ھ>ست دەک>م، ئ>نجامدانی کاری پ2ویست ھ>میش> ڕازیبوونی دەروونیمان پ2دەدات. 

ڕاستی تۆ نین. ئارەزووی تۆ ک> ل> الی>ن ی>زدان>وە ھ2زی پ2دراوە بریتیی> ل> "ب>رپرسی گ>ورە" ل>  >ست>کانھ

بNیارەکانتدا، ت>نان>ت ئ>گ>ر ھ>ست>کانت ل> ش>پۆل ل2دانی ب>ردەوامدا بن. کات2ک بقوم بوون، ئ2م> دەتوانین ب> 

م بدەین ب>المان>وە گرنگ ن>ب2ت چۆن ھ>ستدەک>ین، ج2گیری بمینین>وە. ئ>گ>ر بNیارماندا کارە دروست>ک> ئ>نجا

ل> کۆتاییدا ھ>ست>کانمان ل>گ>ڵ بNیارەکانمان ب>ی>ک دەگ>ن. ب>ش2وەی>کی تر، ناتوانین چاوەڕێ بک>ین تا 

ھ>ست ب> دروستی دەک>ین پاشان کاری دروست بک>ین، کاری دروست دەک>ین پاشان ھ>ست>کان خۆیان 

ب>iم ھ>ست>کان دەتوانرCت پ>رەیان پ2بدرCت ھ>ر ک> سوور بووین ل> دCن. ل>وان>ی> ھ>ر ش>پۆل بدەن 

گوNCای>nیمان بۆ ویستی ی>زدان. کات2ک ئ>وە دەک>یت ک> ی>زدان داوای ل2تکردووە، دەتوانی متمانی پ2بک>یت 

 بۆ شیفادانی ھ>ست> بریندارەکانت.   

یت> ھ>ست>کانت. با ھ>رگیز ب>وەی ک> چۆن پالنی باش بریتیی> ل>وەی ک> ل> کاتی بNیارداندا ھ>رگیز گوێ ن>دە

 ھ>ستدەک>یت یاوەری ن>کرCیت، با ڕۆحی ی>زدان و ژیریی>ک>ی یاوەریت بکات. 

ناتوانین پ2شگیری بک>ین ل>وەی ک> خ>nکی دیک> چیدەک>ن و چۆن ھ>nسوک>تمان ل>گ>ڵ دەک>ن ب>iم 

خ>nکی تر دەستت ب>س>ردا بگرن.  دەتوانین دەست بگرین ب>س>ر وەiمدان>وەیان. ڕCگ> م>دە ھ>nسوک>وتی

رCگ>یان م>دە خۆشیت لf زەوت بک>ن؛ ل>بیرت ب2ت ک> تووڕەییت نایانگۆڕCت، ب>iم نوCژکردەن دەتوان2ت 

 بیانگۆڕCت. 

 چۆن نوCژ بۆ دوژمن>کانت دەک>یت
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ب2گومان س>خت> ت>نان>ت بیر ل> نوCژکردن بک>یت>وە بۆ ئ>وە ک>س>ی ک> ئازاری داویت، ئینجا ئ>و ک>س> 

ھاوڕCی>، ب2گان>ی> یان خۆش>ویست>. ب>iم دەکرCت ئ>نجام بدرCت. ن>ک ت>نیا ئ>وە، ب>nکو دەتوانم دnنیات 

 بک>م>وە وەکو زۆرب>ی شت>کان، ب> ڕاھ2نان کردن ئاسانتر دەب2ت. 

*** 

> کرCکارCکی س>ختکۆش ک> دەیان ساnی ل>س>ر زەوی س>رمای>دارCک ب>س>ربردبوو. کات2ک ل> س>رەتاکانی ژن

ل> باشتری کۆمپانیاکانی پیش>سازی ئیش2کی ب>رزی خرای> ب>ردەست ک>  کچل ساnیدا بوو ل>الی>ن ی>ک2

روەھا ف>رمانب>ر و مووچ>ی>کی زۆری ھ>بوو. ماوەی بیست ساڵ بوو ل>گ>ڵ کۆمپانیاک>ی خۆیدا مابوەوە ھ>

ھاوکارەکانی ڕCزCکی زۆریان ل2دەگرت. ت>نان>ت ل> بارودۆخی خراپی ئابووریشدا دnنیا بوو ک> ئیش>ک>ی ئ2ستا 

ل>ڕادەب>دەر پارCزراوە. ئایا ب>ڕاستی دەی>وCت ئ>وە بخات> م>ترسیی>وە بۆ ئیش2ک ک> ت2یدا "کارم>ندCکی نوێ" 

 دەب2ت؟

"ستیڤ" بوو، چ>ند سا2nک ل>م>وب>ر ب>ڕCوەب>ری گشتی کۆمپانیاک> ک> ئیش> نوCک>ی خستبووە ب>ردەستی، ناوی 

ئیشی بۆ کردبوو. ئ>و دەیزانی ک> ب>ڕCوەب>رCکی باش> و پیاوCکی دادپ>روەرە. ب>ڕCوەب>رەک> ئ>وی دnنیا کردبۆوە ک> 

ی ل>گ>ڵ دەکرCت. دوای نوCژ و تN2امان2کی زۆر، ب2خ>م ب2ت ل>وەی ک> وەکو ھ>میش> دادپ>روەران> ھ>nسوک>وت

Cی>ک> قبووڵ بک>ن. ر(زCیاریاندا ک> کارە نوNس) و م2ردەک>ی بC 

کارە نوCی>ک> زۆر خۆش بوو. ب>رپرسیاری>تیی>کانی ڕCک ل>گ>ڵ تواناکانیدا دەھاتن>وە. ل> کۆمپانیا تازەک>دا س>رک>وتوو 

(ج>یک) بوو، ل>گ>ڵ ھیچ ک>س2کدا ڕووخۆش ن>بوو. فایل> ھاوکارCکی ڕووگرژی، ئ>و ژن> ناوی بوو. ب>iم 

ش>خسیی>ک>ی پNبوو ل> گل>یی ھاوکار و کرCکارەکان ک> خراپ ھ>nسوک>وتی ل>گ>nیان کردبوو. ھ>موو ک>س2ک 

ت>نان>ت ب>ڕCوەب>ری کۆمپانیاش دەیزانی ک> ج>یک س>رب> گ2چ>ل>. زCرCس ھ>وnی ت>واوی خۆیدا بۆ ئ>وەی ل>گ>ڵ 

 کی ن>ب2ت و نیگ>ران ن>ب2ت. ج>یکدا ک2ش>ی>

ر و ن>شیاوتر دەبوو، پ2ی وابوو ک> ج>یک نای>وCت تب>پ2ی ت2پ>ڕبوونی کات، ھ>nسوک>وتی ج>یک ب>رانب>ر زیرCس توند

ئ>وە ل>و کۆمپانیای>دا کاربکات. ڕۆژCک ل> کۆبوون>وەی ھ>م>الی>ن>دا، ج>یک ل> ژووری ج2گری س>رۆک ک> 

>زار کرد، ج>یک درۆی کرد و گوتی ک> حیساب2کی زۆر گ>ورەیان ل>دەست ک>سان2کی زۆری ل2بوو زCرCسی ش>رم

 داوە، ھ>موو ھ>n>ک>شی خست> ئ>ستۆی زCرCس. 
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دوو ڕۆژ دواتر س>رۆک زCرCسی بانگی ژوورەک>ی کرد و ل> ئیش>ک>ی دووری خست>وە و ف>سqی کرد. ج>یک ھ>مان 

وو ب>بf ئ>وەی ڕCگ> ب> زCرس بدات ب>رگری ل> درۆی بۆ ب>ڕCوەب>ریش گوتبوو. ئ>ویش باوەڕی ب> قس>کانی کردب

خۆی بکات. زCرCس دnنیا ن>بوو ک> ل> کامیان تووڕەی>، ج>یک یان ستیڤ. ل> ت>م>نی پ>نجا ساnیدا زCرCس ل> 

 ئیش>ک>ی کرای> دەرەوە و پیش>سازیش وەرین>گرت. 

ب>وپ>ڕی وCرانیی>وە ڕۆیشت>وە ماڵ. ک> کاتی خ>و ھات، م2ردەک>ی ب>دەنگی ب>رز نوCژی دەکرد و  Cسئ>و ش>وە زCر

چاوەڕCی زCرCس بوو ک> ھ>مان شت دووبارە بکات>وە، ڕاھ2نان2ک ک> ھ>موو ش>وCک دووبارەیان دەکردەوە. ھ>ر ک> 

ەیزانی ک> ل>و کات>دا ڕقی ل2یان>. نوCژی کرد، زCرCس دەیزانی ک> دەب2ت نوCژ بۆ ج>یک و ستیڤ بکات. ھ>روەھا د

تا ئ>و ج2گ>ی>ی ک> دەیزانی ھ>ردووکیان خیان>تیان ل2ی کردبوو. ئ2ستا ف>رمانب>ر نیی>، ژیانیان وەکو جاران>، دەب2ت 

 نوCژیشتان بۆ بکات؟ 

 نوCژی کرد و گوتی: "ئ>ی ی>زدان، دەزانم ک> دەب2ت نوCژ بۆ دووژمن>کانم بک>م. ک> ج>یک و ستیڤن، ئ>وان

داھاتوومیان خستین> م>ترسیی>وە ب> بf ھیچ ھۆکارCکی گونجاو. زۆر ل2یان تووڕەم. ل>ب>ردەم تۆدا دان ب>وەدا دەن2م 

ک> نام>وCت نوCژیان بۆ بک>م. ب>iم دەب2ت بۆیان بک>م، تکای> م>حکومیان بک> ب>وەی ک> چییان ب>س>ر ھ2نام، ب> 

 ناوی م>سیح، ئامین!"

خایاند، ب>iم ھیچ ش>وCک ک> نوCژی بۆ ج>یک و ستیڤ دەکرد نوCژەکانیان  زCرCس پ2ی وتم ک> دوو مانگی

دەستیان ب> گۆڕانکاری کرد. پ2ش ئ>وەی درەنگ ب2ت دەستی کرد ب> نوCژکردن بۆ ھ>ناس> ت>نگی ج>یک. پاشان 

ەکرد نوCژی کرد ک> ستیڤ ک>س2کی باش بۆ شوCن> چۆn>ک>ی ئ>و بدۆزCت>وە و ئ>و ک>ان>ی ک> ئیشیان بۆ زCرCس د

ل> ک2ش> تایب>ت>کانی خۆی کرد ک> تووشی ھ>ر ی>ک2کمان  ھ>ندCکب>ڕCوەب>رە تازەک>یان خۆشبوCت. نوCژی بۆ 

 دەب2ت. 

ک>م ک>م ھ>ست>کانی زCرCس ب>رانب>ر ج>یک و ستیڤ گۆڕان. پ2ی وتم ھ>رچ>ندە ئ>و ئازارەی ک> ل>دەستیان 

ک>م دەکات، ھ>روەھا نوCژی کرد بۆ ئ>وەی خودا چ2ژتبووی ئاس>وارەک>ی ماوەت>وە ب>iم ب>ت2پ>ڕبوونی کات 

ل>س>ر ئیش>ک>ی دەرکرا،  ب>رەک>تداریان بکات، ب>وپ>ڕێ نی>ت پاکی و ب>م>ب>ست>وە بوو! کات2ک ج>یک دوای دوو ساڵ

ھیچ ک>س2ک ھ2ندەی زCرCس خۆی ب> میھرەبانیی>ک>ی س>رسام زCرCس زۆر پ>رۆش بوو بۆ ج>یک و س>ردانی کرد. 

 >دnنیایی>وە ی>زدان ل>س>رخۆ ئیشی ل>س>ر کردبوو. ن>ببوو. ب>iم ب
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ک>وات>، چۆن نوCژ بۆ دوژمن>کانت دەک>یت؟ ت>نھا نوCژ بک>. ل> س>رەتادا ح>زی پ2ناک>یت ب>iم وەکو زCرCس 

 ئ>زموونی شیفای ڕۆحی دەک>یت ئ>گ>ر ل> جیاتی ھ>ست>کانت گوNCای>nی ی>زدان بیت. 

 ب>شی یازدەی>م

 شاراوە دۆزین>وەی ل2خۆشن>بوونی

بیرم دCت ک> بیست و پ2نج ساڵ ل>م>وب>ر جارCکیان ل> ڕۆژی س2ش>مدا ڕۆیشتم بۆ ک>نیس> و گوCم ل> ق>ش>ک> 

وتی ک> دەی>وCت ف2رمان بکات ک> چ>ندە پ2ویست> ئ>و ک>سان> بب>خشین ک> ئیھان>مان دەک>ن. ب> گبوو 

ل>خۆڕازیی>وە بیرم کردەوە: "ھیچ جۆرە ل2خۆشن>بوون2کم نیی> (ھ>موو ک>س2کم ب>خشیوە)." ل> وتارCکدا دانیشتم 

> دnمدا ن>ب>خشین نیی> ب>iم ک> دnنیا بووم پ2ویستم پ2ی ن>بوو. ب>iم ک> ش>و ت2پ>ڕی بۆم دەرک>وت ک> ل

شاردراوە بوو. ل>وان>ی> ڕCگ>ی>کی تر بۆ وتنی ئ>وەی> ک> ب2qم من خۆم ل> ن>ب>خشین>ک> شاردبۆوە. زۆر ب> 

دەگم>نی دەتوانین ب>ئارامیی>وە ڕوب>ڕوی گوناھ>کانمان ببین>وە و ب>و جۆرە بانگی بک>ین ک> ھ>ی. دەتوانین 

ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> کاریگ>ریی>کی خراپی ل>س>رمان دەب2ت، ت>نان>ت نازانین  شت>کان ل> قووiیی ناخمان دابن2ین

ک> بوونیان ھ>ی>. زۆرب>ی کات ل>وە گ>ورەتر س>یری خۆمان دەک>ین ک> دەب2ت بیک>ین و ت>نان>ت حوکم 

 ب>س>ر شکستی خ>nکی دیک>دا دەک>ین و ڕازی نین گوناھ>کانی خۆمان ببینین. 

تایب>تی ژیانمی دەرخست و ب>ڕوونی نیشانی دام ک> من ھ>nسوک>وتی ی>زدان ل>و ش>وەدا دوو حاn>تی 

 ن>ب>خشینم ھ>بووە. 

کت2بی پیرۆز چیرۆکی دوو برامان بۆ دەگCN2ت>وە ک> ھ>ردووکیان ون ببوون، ی>ک2کیان ل> گوناھ>کانیدا و 

تی ب>م چیرۆک> ئ>وەک>ی دیک>یان ل> دین>ک>یدا. ھ>ری>ک ل>وان ب>ڕCگ>ی جیاواز ل> ی>زدان دووربوون. ب>گش

دە2nن "چیرۆکی کوڕە دەست بùوەک>" و زیاتر تیشک خراوەت> س>ر کوڕە گ>نج>ک>یان ک> داوای ب>ش> میراتی 

خۆی دەکات و ماڵ ب>جf دەھ2q2ت بۆ ئ>وەی پارەک>ی باوکی ل> تاوان و گوناھدا س>رف بکات. ھ>روەک 

ات. پارەک>ی ڕۆیشت، ل> کq2گ>ی ب>رازدا زۆرب>ی گوناھبارەکانی دیک> ئ>ویش ب> وCرانیی>کی زۆر کۆتایی ھ

دەخوارد. دوای وردبوون>وە ل> حاn>ت> خ>ماویی>ک>ی بNیاری دا بگ>ڕCت>وە کاری دەکرد و خواردنی ب>رازەکانی 
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. بۆ الی باوکی و بپاڕCت>وە بۆ ئ>وەی بیب>خش2ت و گ>ورەیی ئ>وەی بداتf ک> ب> خزم>تکار قبووnی بکات

 )٢٢ -١١: ١٥(لۆقا 

چیرۆک>دا مانای خودا دەگ>ی>ن2ت، ب> ھاتن>وەی کوڕەک>ی دnخۆش بوو و ب>خۆشی ئ>وەوە دەستی باوک ل>م 

کرد ب> ئامادەکاری بۆ ئاھ>نگ2کی گ>ورە. ب>iم کوڕە گ>ورەک>ی زۆر دnت>نگ بوو و بNیاری دا ک> ب>شداری ل> 

وەت> س>ر و ھ>موو ئ>و ئاھ>نگ>ک>دا ن>کات. پ2ی وابوو ک> ب> ھ>nسوک>وتی پاک و ڕاست و دروست ژیانی برد

ک> ھ>رگیز ئاھ>نگی بۆ ن>گN2اوە. ب> ئاشکرا  گوتیکارە باشان>ی ک> کردووی>تی ب>بیری باوکی ھ2نای>وە و 

دەتوانین ئ>وە ببینین ک> برا دیندارەک> ب> ھاتن>وەی برا بچووک>ک> خۆشحاڵ ن>بووە و بگرە دژە کرداریشی 

ستی خۆیدا ون ببوو. شانازی ب> ئیش> باش>کانی خۆی>وە دەکرد نیشان داوە و تووڕە بووە. ئ>و ل> ڕاست و درو

ک> کردبوونی و گوتی ک> برا بچووک>ک>ی شایانی ئ>و ڕەفتارە باش>ی نیی> ک> ب>رانب>ری دەکرCت. برا گ>ورەک> 

 ن>یتوانی ئ>وە ببین2ت ک> ھ>nسوک>وت>ک>ی ئ>و ت>نان>ت زۆر خراپترە ل> ھ>nسوک>وتی برا گ>نج>ک>ی. 

کات>دا ک>س2ک ب>رانب>ری ڕابوەستابا و پ2ی گوتبا: "تۆ ل2خۆشن>بوونت ل>ناو دnدای>" ئ>وا ب2گومان ئ>گ>ر ل>و 

باوەڕی ن>دەکرد. ئ>و ب>رانب>ر گوناھ>کانی کوCر ببوو ب>ھۆی ئ>و ھ>nسوک>وت>ی ک> ل> الی>نی ئاکاریی>وە ب>الی 

انی ن>دەکرد، ب>iم ی>زدان دnی ئ>وەوە ڕاست و دروست بوو. ل>ڕاستیدا کوڕی باش بوو و س>رپ2چی یاساک

>ند سات2کی بۆ ڕوانین ل> ڕەفتارەکانی ت>رخان کردبا ئ>و ب>وە خۆش ن>بوو چونک> دnی ڕاست ن>بوو. ئ>گ>ر چ

 بۆی دەردەک>وت ک> زۆر پ2ویستی ب> ل2خۆشبوون>. 

 ش>ش ھ>nسوک>وت ک> ل2خۆشن>بوون ئاشکرا دەک>ن

 ھ>میش> دەژم2رCت و حیساب دەکاتل2خۆشن>بوون !.1

ک> کردووی>تی، کوڕە گ>ورەک>ی گوتی: "ئ>م ھ>مووە ساn> دووبارە باسکردن ل> لیستی ئ>و کارە باشان>ی 

خزم>تم کردووی." کارە باش>کانی ژماردبوو، ب>ت>واوی دەیزانی ک> چ>ند ساڵ کاری باش ل>ناو ئ>ژماردەک>یدا 

ک>وتی ویستراوی خۆمان و ھ>ی>. خالی کۆکردەوە، ئ2م>ش ھ>مان ئارەزوومان ھ>ی>. ح>زدەک>ین ھ>nسو

ھ>nسوک>ت> گوناھاویی>کانی خ>nکی دیک> بژم2رین. ب>راورد دەک>ین، ل>بیرماندا خۆمان پل>ی2ک ل> س>رووی 

خ>nکی دیک>وە دادەن2ین. عیسا ھات بۆ ئ>وەی جیاوازی چینای>تی ل>ناو ببات. ئ>گ>ر گوناه بک>ین یارم>تیمان 
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ئ>و ت>نیا ل>ب>رئ>وەی> ک> توانای ئ>نجامدانی ئ>م کارە باش>ی پ2داوین. ت>نیا ل> ئ>ودای>، ئ>گ>ر کاری باش بک>ین 

ھ>موو ئ>و کارە باشان>ی الی> ک> ئ2م> ھ>تا ئ2ستا ئ>نجامان داوە. ئ2م> ب>بf ئ>وە ھیچ نین.  حیسابیئ>و 

م>سیحدا  ین ت>نیا ب>ھۆی ئ>وەوەی>. ک>وات> ھ>موو جیاوازیی> چینای>تیی>کان ل>ناوچوون، ھ>موو ل>>ک> ھ ئ>وەی

 ی>کین. 

برا گ>ورەک> کارە باش>کانی خۆی و کارە خراپ>کانی برا بچووک>ک>ی ژمارد. ئ>م> ھ>میش> نیشان>ی ئ>وەی> ک> 

: ١٨(م>تا  ن>ب>خشین ل>دnماندای>. عیسا پرسیاری ل> پ>ترۆس کرد ک> دەب2ت چ>ند جار ل> براک>ت خۆشبیت

ش>ویستی ئ>و خراپ>ی> ناژم2رCت ک> ب>رانب>ری دەکرCت ). ئ>و ب> دnنیایی>وە ئیھان>کانی ژمارد. خۆ٢٢ -٢١

). ئ>گ>ر ئ2م> ملک>چی عیسا بین و ل>و جۆرە خۆش>ویستیی>دا ھ>نگاو بن2ین ک> ئ>و ٥: ١٣(ی>ک>م کۆرنسۆس 

2مانی نیشان داوە ئ>وا ناب2ت ئیھان>کان بژم2رین (دەب2ت ئیھان>کان پشتگوێ بخ>ین). کات2ک ل2خۆشدەبین ث

اوی ل2خۆشبین، ئ>م>ش وات> دەب2ت وازی ل2ب2نین و چیتر بیری لf ن>ک>ین>وە. ئ>گ>ر ھ>وڵ ئ>وا دەب2ت ب>ت>و

بدەین ئ>وا ب>بیرمان دCت>وە ک> پ2ویست ناکات. دەتوانین بب>خشین و ل2ی دووربک>وین>وە، چیتر بیری 

 ل2ن>ک>ین>وە و قس>ی ل>س>ر ن>ک>ین. 

ۆم ب2نم>وە ک> ڕۆژCک ل> ڕۆژان دەیڤ ب>رانب>رم کاتی وا ھ>بوو ک> دەمتوانی ھ>موو ئ>و شتان> ب>بیر خ

کردبوونی بۆ ئ>وەی تووڕەم بکات. ھ>موو ھ>n>کانی ئ>وم دەزانی، باوەڕ دەک>یت یان نا، ئ>وەندە ھ>ستم ب> 

شانازی دەکرد ک> ھ>میش> نوCژم بۆ دەکرد بۆ ئ>وەی بگۆڕCت. نوCژم بۆ ئ>و دەکرد و ب>رانب>ر ھ>nسوک>وت> 

Cری مام>وە! ئ2ستا ت>نان>ت ناتوانم ئ>و شت>تان پ2ب2qم ک> دواین جار دەیڤ کردی بۆ خراپ>کانی خۆم ب> کو

ئ>وەی تووڕەم بکات یان نیگ>رانم بکات. چاک>ی>کم ل>گ>ڵ خۆم کرد و وازم ل> ژماردنی ھ>n>کانی ھ2نا. ئ2سا 

 من خۆشحاnترم، ش>یتان دnت>نگ> چونک> ق>iی>کی ل> ژیانم ل>دەستدا.

بپرس> ئایا ئ>و شتان> دەژم2ریت ک> خ>nکی بۆ تۆی ئ>نجام دەدەن و تۆش بۆ ئ>وان؟ ئ>گ>ر ھ>ر ئ2ستا ل> خۆت 

 fتدا ن>ب>خشین ھ>ی> ک> پ2ویشت> تۆب>یان لnئ>وھای> ئ>وا تۆ ل> پ>یوەندیی>کانتدا تووشی ک2ش> دەبیت و ل>د

 بک>یت.

 ل2خۆشن>بوون خۆی ب> کارە باش>کان>وە ھ>nدەک2ش2ت!.2
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برا گ>ورەک> ب> باوکی گوت ک> ھ>رگیز س>رپ2چی ف>رمان>کانی باوکی ن>کردووە ... ئ>و شانازی ب> کارە 

باش>کانی خۆی>وە دەکرد و باسی گوناھ>کانی براک>ی دەکرد. حوکمدان ھ>میش> دە2nت "تۆ خراپیت و من 

گران> ل> خ>nکی دیک>. ئ>و باشم." کت2بی پیرۆز پNە ل> پ>ند و ئامۆژگاری ل>بارەی م>ترسی حوکمدانی ڕەخن>

شت> دەدورین>وە ک> دەیچ2نین، ب>و ش2وەی>ی ک> حوکمی خ>nکی دەک>یت ب>ھ>مان ش2وە حوکمت ب>س>ردا 

دەدرCت. ئ>گ>ر ئ2م> میھرەبانی بچینین ئ>وە میھرەبانیش دەدورین>وە. ب>iم ئ>گ>ر ئیم> حوکمدان بچینین ئ>وا 

 . )٢ -١: ٧، ٧: ٥حوکمدانیش دەدورین>وە (م>تا 

ان ب> ڕاست دەزانن ب>و ش2وەی>ن. عیسا یبرا گ>ورەک> ب>زەیی ن>بوو، ک> زۆرب>ی جار ئ>و ک>سان>ی ک> خۆ

شتی س>رسوڕھ2ن>ری دروستی ھ>بوو ک> ب> ف>ریسیی>ک>ی س>ردەمی خۆی ب2qت. عیسا گوتی ئ>وان  ھ>ندCک

ب>ج2ی ناک>ن. ھ>موو ئ>و وتار ل>س>ر ئ>و شت> دەدەن ک> چی دروست> ئ>وە بک>ین، ب>iم ئ>وان خۆیان ج2

کاران>ی ک> دەیانکرد ت>نیا بۆ ئ>وە بوو ک> خ>nکی بیانبینن. ئ>وا خۆیان دەردەخست (دوو ڕوو بوون) چونک> 

ئ>وان ڕووی دوای ھ>موو یاساکان ک>وتبوون بf ئ>وی پ>نج>ی>ک ب>رز بک>ن>وە بۆ یارم>تیدانی ک>س2ت. 

وەوەی ب> پیسی ماوەت>وە. ب>جۆرCکی دیک>، بۆی ھ>ی> دەرەوەی پیاn> پاک دەک>ن>وە ل>کات2کدا ڕووی نا

  دەکرCت). ک>س> ئایین> خۆپ>رست>کان ٢٣ھ>nسوک>وت>کانیان باش بووب2ت ب>iم دnیان خراپ بوو (م>تا 

ی>ک2ک بن ل> دNnەقترین ک>س>کانی س>ر ڕووی زەوی. عیسا بۆ ئ>وە گیانی ن>سپارد ک> ئ2م> دینمان ھ>ب2ت 

>وە بتوانین پ>یوەندیی>کی نزیکمان ل>گ>ڵ خودا ھ>ب2ت. پ>یوەندی ڕاست>قین> ل>گ>ڵ ئ ب>nکو بۆ ئ>وەی ل>ڕCگ>ی

 ی>زدان دnمان ن>رم دەکات و ب>رانب>ر خ>nکی دیک> میھرەبانمان دەکات. 

ئ>و ش>وە ل> ک>نیس> دانیشتبووم و بیرم ل>وە دەکردەوە ک> ھیچ ن>ب>خشین2ک ل>دnمدا نیی>، دەمتوانی پ2ت ب2qم 

ی ح>فتان> چ>ند کاتژم2ر نوCژم دەکرد و چ>ند ب>ش ل> کت2بی پیرۆزم دەخوCندەوە. ل>گ>ڵ ئ>وەشدا ک> ب> ت>واو

بf ئاگا بووم ل> ھ>nسوک>وتی دnم ک> ی>زدان ب>الی>وە ناپ>س>ند بوو. من نموون>ی برا گ>ورەک> بووم. سوپاس 

> دnم و دnنیا دەبم ل>وەی ک> بۆ ی>زدان، ئ>و منی گۆڕی ب>iم ھ>میش> کات ت>رخان دەک>م بۆ ل2کۆnین>وە ل

ئ>و کارە باشان> ناژم2رCت ک> ی>زدان ل>ڕCگ>ی من>وە ئ>نجامی دەدات. کت2بی پیرۆز دە2nت کات2ک ئ2م> 

کارCکی باش دەک>ین ئ>وا ناب2ت بھq2ین دەستی چ>پمان ب> دەستی ڕاستمان بزان2ت. وات> پ2ویست ناکات 

و ب>ردەوام دەبین  بھ2ن2تن ک> بۆ شکۆی خۆی ئ2م> ب>کاربیری لf بک>ین>وە. ئ2م> ڕCگ> ب> ی>زدان دەدەی

ل>س>ر ئ>وە شت>ی ک> دواتر دەیھ2نیت> س>ر ڕCگامان. ئایا تۆ باشی خۆت ب> خراپ>ی خ>nکی دیک> ب>راورد 
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دەک>یت؟ ئایا تۆ دە2nی: "باوەڕ ناک>م شتی وایان کردووە، من ھ>رگیز شتی وا ناک>م؟" ئ>گ>ر وتووت> ئ>وا تۆ 

ھ>نگاو دەن2یت. تا زیاتر بیر ل> خۆت بک>یت>وە ئ>وا ک>متر بیر ل> خ>nکی دیک> دەک>یت>وە. خۆ ب>رەو ک2ش> 

 ئ>و خۆویست نیی>. نزمکردن>وەی راست>قین> ھ>رگیز و ب>ھیچ جۆرCک بیر ل> خۆی ناکات>وە .... 

ئ>وا ھ>میش> پ2مان زەحم>ت> ل2یان خۆشبین. ک>وات> با  نئ>گ>ر پ2مان واب2ت ک> ئ2م> ل> خ>nکی دیک> باشتری

 ل>ب>ردەم ی>زداندا خۆمان نزم بگرین و ھ>موو ئ>و کارە باشان> بسNین>وە ک> ل> دەورب>رماندا ژماردوومان>. 

 گل>یی دەکاتل2خۆشن>بوون !.3

رمانت فه رگیز لهو ھه مكهتیت بۆ دهكۆیالیه موو ساnهو ھهتا ئهوه: ئهوهiمی باوكی دایهویش وهئه"

 )٢٩: ١٥(لۆقا  ."كانم پ2ی دnخۆش بمڵ ھاوڕCیهگهدامf تاكو لهكت نهیهت كاریلهنانهچووم، تهرنهده

ئ>و نیشان>ی ن>خۆشی ش>ھیدبوونی ھ>بوو، من ھ>موو شت2کم کرد، ل>کات2کدا خ>nکی دیک> خ>ریکی یاری 

کردنن و کات2کی خۆش ب>س>ردەب>ن. دەگونج2ت ک>س2کی زۆر ئیشک>ر بووب2ت ک> ن>یزانیوە کات2کی خۆش 

ەکو ئ>وە ن>بوون. ئ>و ب>س>ر ببات و چ2ژ ل> ژیانی وەربگرCت. ل> ئ>نجامدا ئیرەیی ب>و ک>سان> بردووە ک> و

 گل>یی دەکرد و گل>یی دەکرد ل>بارەی ئ>و ش2وازە ڕەفتارەی ل>گ>ڵ کراوە. 

ئ>و ش>وەی ک> ل> ک>نیس> بووم و گوCم ل>و وتارە دەگرت ک> دەربارەی ن>ب>خشین بوو، پ2م وابوو ک> پ2ویستم 

 ھ>ی> چونک> ب>و ش2وەی> گرنگی ب>پ2ی نیی>، ی>زان نیشانی دام ک> ک> ل2خۆشن>بوونم ب>رانب>ر کوڕە گ>ورەک>م 

 الی>نی رۆحی ن>دەدا ک> من دەمویست. 

ن>ب>خشین ل>  ھ>ندCکئ>گ>ر زانیت زۆرب>ی کات گل>یی دەک>یت ل> ک>س2کی تایب>ت ئ>وا ب>ڕادەی>کی زۆر 

شتی تایب>تی ب>س>رھ2ناویت، یان  ھ>ندCکدnتدا ب>رانب>ر ئ>وە ک>س> ھ>ی>. ل>وان>ی> ئ>و ک>س> شت2ک یان 

ل>وان>ی> ت>نیا ک>سای>تیی>ک>ی بوب2ت> ھۆی ب2زارکردنت. ل> حاn>تی کوڕە گ>ورەک>مدا من ب>رانب>ر ئ>و شتان>ی 

 ھ>nیدەبژارد تووڕە بووم ل> کات2کدا بیرم ل>وە ن>دەکردەوە ک> من ل> ت>م>نی ئ>ودا زۆر ل>و خراپتر بووم.

2ی ڕابم2ن> و قس>ی ل>س>ر بک>، نوCژ بک> و لتووڕەی، شت2کی ئ>رCنی بدۆزەوە و ئ>و خ>nک> بب>خش> ک> ل2یان 

 س>یری خودا بک> ک> کار ل>س>ر تۆ و ھ>موو ئ>و خ>nک>ش دەکات ک> خۆشت دەوCن. 
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 ل2خۆشبوون دوورتدەخات>وە، داب>شت دەکات و جوودات دەکات>وە !.4

براک>م" چونک> ئ>و ل> دnیدا دیوارCکی جوودایی کوڕەک>ی تۆ." ن>یوت "برا گ>ورەک> ب> برا بچووک>ک>ی گوت: "

ب>رانب>ر براک>ی دروست کرد. ڕەتی کردەوە و ن>ڕۆیشت بۆ ئ>وەی ئاھ>نگ و خۆشی ل>گ>ڵ ئ>وانی دیک> 

بگCN2ت. ئ>و ن>ک ت>نیا خۆی ل> براک>ی جودا کردەوە ب>nکو ل>گ>ڵ ھ>موو ئ>و ک>سان>ش ل> گ>ڵ براک>ی 

 دnخۆش بوون. 

تا ئ2ستا ل> ک>س2ک تووڕە بوویت و پاشان ل> ک>س2کی دیک>، ک> ئ>ویش ل>و ک>س> تووڕە ن>بووە؟ چ>ندین جار 

ڕCک>وتووە ک> گل>ییم ل> دەیڤی ھاوس>رم کردووە ل>بارەی ئ>و ش2وە نامیھرەبانیی>ی ک> ک>س2ک ڕەفتاری 

بۆی ھ>ی> ئ>و ک>سان> ڕۆژCکی ل>گ>ڵ کردووە ت>نیا بۆ ئ>وەی ب>رگری ل>و ک>س> بک>م. ئ>و پ2ی گوتم ک> 

 خراپیان ھ>بووب2ت و پاشان دەستی کرد ب> باسکردنی شت> باش>کانیان.  

ئ>و ھ>وnی دا یارم>تیم بدات ک> زیاتر ل> ی>ک ئاراست>ی بارودۆخ>ک> ببینم. ب>iم من ل2ی تووڕە بووم چونک> 

ت>نیا منی ل>و ک>س> جودا  ئ>و ب>رگری ل>و ک>س> دەکرد ک> من ل2ی تووڕە ببووم. تووڕەیی>ک>م ن>ک

ن>کردبوەوە ک> ل2ی تووڕە بووم ب>nکو ل> ھ>موو ئ>و ک>سان>شی جوودا کردبووم>وە ک> ئ>ویان خۆشدەویست. 

ل>و باوەڕەدام ئ>و ک>سان>ی ک> ئیھان>یان دەکرCت و ڕقاوی دەبن ئ>وا ک>س2کی ت>نیا دەبن و ل> زۆرب>ی 

 جاندن>ک>یان>وە س>رقاڵ دەبن ک> کاتیان بۆ شتی دیک> نام2ن2ت>وە. حاn>ت>کاندا ب> ت>نیا دەژین. ئ>وەندە ب> ڕەن

برا گ>ورەک> ب>شداری ل> ئاھ>نگ>ک> ن>کرد. ئ>گ>ر ب>شداری کردبا ئ>وا بۆی ھ>بوو چ2ژی ل>و ئاھ>نگ> وەرگرتبا. 

ب>ش>کانی و دnت>نگی ھ>nبژارد. باب>تی گشتی تراژیدیاکی جوودا بوون>وە زۆر گرنگ>، ل> ب>iم ئ>و گل>یی کردن 

 داھاتوودا زیاتری ل>س>ر دەدوCم. 

 ل2خۆشن>بوون ب>ردەوام دەب2ت ل> پ>رەپ2دانی ئیھان>!.5

کات2ک ئ2م> ل2خۆشنابین ئ>وا ھ>ر ب>ردەوام دەبین ل> بیانوو ھ2نان>وە بۆ ئ>وەی باسی ئ>و شتان> بک>ین ک> 

n<ت ل> گفتوگۆکاندا پ>رەی پ2دەدەین.کخC2ین ک>  ی ب>س>ریان ھ2ناوین. تا بۆمان بکرnب> ھ>موو ک>س2کی دە

ل2دەگرن. ئ>م ھ>nسوک>وتان> دەب2ت ھ2مای>ک بن بۆ ئ>وەی بزانین ک> س>رپ2چی ف>رمان>کانی خودامان  گوCمان

کردووە و پ2ویست> دەستب>جf داوای یارم>تی ل>و بک>ین بۆ ئ>وەی ڕزگارمان ب2ت ل>و ئینھان> و ڕەنجاندن>. ئ>و 
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ترێ. ب> گوCگرتن ل> خۆمان دەتوانین زۆر شت ف2ربین ل>بارەی ڕاستیی شت>ی ک> ل> دnدای> ل> دەم>وە دەو

 خۆمان.

برا گ>ورەک> بیری باوکی ھ2نای>وە ک> ل>گ>ڵ کوڕCکیدا باش بووە ک> شایانی ن>بووە و باسی ھ>موو 

). ئ>و تووڕە بوو و قس>کانیشی ئ>وەی س>لماند عیسا دە2nت ٣٠: ١٥گوناھ>کانی ئ>و کوڕەی بۆ کرد (لۆقا 

2ک ئ2م> تووڕەین دەب2ت ڕCگ> ب> تووڕەیی>ک>مان بدەین بNوات، وات> باسی ن>ک>ین و پ>رەی پ2ن>دەین. تا کات

دواتر بۆت دەرک>وتووە ک>  ئ2ستا ڕCک>وتووە ک> پ2ت واب2ت ک>س2کت ب>خشیوە ک> ئیھان>ی کردوویت ب>iم

ئ>گ>ر ھ>وnیان داب2ت شت2ک بک>ن بۆ ڕەنجاندنت ئ>وا ی>کس>ر باسی ئیھان>ک>ی پ2شترت کردب2ت؟ ھ>موومان 

 ئ>و شت>مان کردووە. ئ>م> وات> ب>ت>واوی ن>مانب>خشیوە و پ2ویست> داوای یارم>تی ل> خودا بک>ین.

 ەک> چ2ژی لf وەردەگرCتل2خۆشن>بوون ڕقی ل>و ب>رەک>ت>ی> ک> ک>س> ڕەنج2ن>ر!.6

برا گ>ورەک> ئیرەدار و تووڕە بوو. ڕقی ل> باوکی دەبۆوە ک> ب>رەک>تی دابووە برا بچووک>ک>ی. ن>یدەویست برا 

دەست بùوەک>ی ئاھ>نگ بگCN2ت، گوCرەک>ی داب>ستووی بۆ س>رببNن، ع>با نوێ و پù2و و موستیل>ی جوانی 

 ھ>ب2ت. زۆر ڕقی ل>وە دەبۆوە. 

ل2بوون>وە ل> ب>رەک>تی ک>سانی دیک> زۆر شت س>بارەت ب> ک>سای>تیمان دەردەخات. ی>زدان دەی>وCت ڕق 

دnخۆش بین ل>گ>ڵ ئ>وان>ی ک> دnخۆشن و بگرین ل>گ>ڵ ئ>وان>ی ک> دەگرین. ی>زدان دەی>وCت ک> متمان>ی 

ل> چیرۆک>ک>ماندا ل>وەی ک> چ شتیک ڕاست ب2ت ئ>وە بۆ ھ>موو ک>س2ک دەکات. برا بچووک>ک>  پf بک>ین

کاری ھ>n>ی کرد، ب>iم ھ>ر ئ2ستا پ2ویستی ب> ل2خۆشبوون و قبووnکردن و چارەس>ر بوو. ل>وان>ی> باوکی 

دواتر باسی ئ>و ھ>nسوک>وت> ھ>iن> بکات ک> کردووی>تی ب>iم ل>کاتی ئ2ستادا پ2ویستی ب> خۆش>ویستیی>. 

خودا ھ>میش> ئ>و شت> دەکات ک> دروست> بۆ ھ>ر پ2ویستی ب> بینینی میھرەبانی و باشی باوکی ھ>بوو. 

ک>س2ک و ھۆکاری خۆی ھ>ی> بۆچی ئ>و کارە دەکات و چی دەکات و ب>و ڕCگای>ی ک> دەیکات. ت>نیا 

ل>ب>رئ>وەی ک> ئ2م> ڕازی نین یان پ2مان وای> دادپ>روەران> نیی> ھیچ ل> باب>ت>ک> ناگۆڕدرCت. ئ>گ>ر ئ2م> 

قاویمان ئ>وا ھ>ر خۆشمان ئازاری پ2وە دەچ2ژین. ھ>موو ک>س>کانی دیک> ب>ردەوام بین ل> ھ>nسوک>وتی ڕ

چوون> ئ>و ئاھ>نگ>ی ک> باوکی بۆ برا بچووک>ک>ی ساز کردبوو. ت>نیا برا گ>ورەک> ناوچاو ترشاوەک> ڕەتی 

 کردەوە خۆشی ل>و ئاھ>نگ> وەربگرCت. ئ>و ب>ڕاستی پ2ویست بوو چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆی بکات و ل2خۆشب2ت. 
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نیا بۆ ئ>وەی ک> دnنیا بیت ک> تۆ ھیچ ن>ب>خشین2کی شاراوەت نیی> ئ>وا ب>س>ر ئ>و لیست>دا بNۆوە ک> من ت>

ئاماژەم پ2داون و ب>د2nکی کراوەوە ئ>نجامی بدە. داوا ل> خودا بک> ک> ھ>رچی تاnی و ڕق و ن>ب>خشین و 

ڕێ و ئ>گ>ر ھ>تبوو ئ>وا ب> ڕاکردن ئیھان>ی> بۆت ئاشکرا بکات. ب>دوای نیشان>کانی ن>خۆشی ن>ب>خشیندا بگ>

 بۆ الی دکتۆر عیسای م>سیح بۆ ئ>وەی چارەس>رت بکات. بNۆ 
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 ب>شی دوازدەی>م

 ھ2ز و ب>رەک>تی ی>کبوون

ب> درCژایی وش>کانی ی>زدان ی>کبوون و ڕازی بوون و ت>بایی ھاندەدرCت و ل2مان داوادەکرCت. ت>نیا ڕCگ>ی>ک 

ن. وە بیارا بین و ل> میھرەبانیدا دەستکر2بھ2نن ئ>وەی> ک> ل> ب>خشیندا خ> بتوانین ئ>و شتان> ب>دەست ک

ب> ب>ردەوامی گوCمان ل> ش>ڕ و ڕق و گۆڕانکاری کتوپNی حکوم>ت>کان و  جیھان ئ>مNۆ پNبووە ل> ناکۆکی،

ا انیی>کان ب> ھ>موو جۆرەکانیی>وە دەب2ت. س>رەڕای ھ>موو ئ>مان> خودگلق>کانی ک>نیس> و ڕCکخراوە بازر

 ئاشتیمان پ2شک>ش دەکات. ئ2م> دەتوانین ڕCگ>ی ژیانمان ھ>nبژCرین.  

 )١: ١٣٣ ی(زەبوور "!بژین وهلی خودا پ2كهكات2ك گه ،ند جوانهو چه ند باشهتا چهوهئه"

زەبوورنووس ب>ردەوام دەب2ت ل> قس>کانی و دە2nت ل> ھ>رشوCن2ک ی>کبوون ھ>ب2ت ل>ویدا ی>زدان ف>رمانی 

پیرۆزکردن و ژیانی ھ>میش>یی دەدات. ی>زدان ئ>و ک>سان> س>رب>رز دەکات ک> ھ>وڵ دەدەن ب> ت>بایی بژین. 

عیسا گوتی ئ>وان>ی ک> ئاشتی پارCزن و ب>دوای ئاشتیدا دەگ>ڕCن ڕۆn>ی خودان. وات> ل> ڕووی ڕۆحیی>وە 

ن>وە ل>ب>ردەم دەستی توانادری خودا و پ2گ>یشتوون. ئ>وان ب>س>ر ھ>ست>کانیاندا زاnن و ئامادەن خۆیان نزم>بک>

 بوونی ی>کبووندا.   ب>ردەوام ملک>چی بن. ئ>وان دەستپ2شخ>ری دەک>ن ل>

بیر ل>و ژینگ>ی> بک>وە ک> تۆ ت2یدا دەژیت و ئیشی ت2دا دەک>یت. ئایا ھ2من>؟ ئایا خ>nک ل>گ>ڵ ی>کتر 

ت، دەتوانی ھانیان بدەیت بۆ ئ>وەی دەگونج2ن؟ ئ>گ>ر وا نیی>، دەت>وCت چی بک>یت؟ دەتوانی نوCژ بک>ی

ل>گ>ڵ ی>کتردا بگونج2ن. ئ>گ>ر ک>مھینانی ت>بایی>ک> ھ>n>ی تۆی ت2داب2ت ئ>وا دەتوانی بیگۆڕیت. دەتوانین واز 

ل> چ>ل>حان2ی ئ>و شتان> ب2نیت ک> چیتر گرنگ نین. دەتوانی ی>ک>م ک>س بیت ل>کاتی ناکۆکیدا داوای 

باش>کانی دانایی ئاشتیی>. ل> داناییدا ھ>نگاو بنf و ژیانت ب> پیرۆزکراوی  دەکات. ی>ک2ک ل> ب>رھ>م>ب>خشین 

 ببین>. 

 )١٧: ٣(یاقوب  ".ندهوێ ماندووان پشوو دهله، ستنوهده وهنانهئاژاوه كاران لهوێ خراپهله"

 ھ>nبژاردنی ی>کبوون 
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وەک چۆن باسم کرد ل> ھ>موو شوCن2ک پ>ش2وی ھ>ی>، ک>وات> ئ>گ>ر ی>کبوونمان بوCت ک> ئاشتی ب>رھ>م 

دەھ2ن2ت ئ>وا دەب2ت ب>تایب>تی ھ>nیبژCرین. دەب2ت ڕCگ>ی ی>زدان ف2ربین و ل> پ>رەپ2دانی ئاشتیدا ل>گ>ل 

 ڕۆحی پیرۆز ب>ڕیوە بچین. 

دەزانن ل>وان>ی ک> خ2زانیان پ2ک ن>ھ2ناوە، زۆر شتی ھ>رک>س2ک ک> خ2زانی پ2کھ2ناب2ت ب>گشتی زۆرتر 

فراوان دەدۆزین>وە ک> ل>بارەی ناکۆک بین. ب>گشتی ھاوس>رگیری ل>گ>ڵ ک>س2ک پ2ک دCنین ک> ل> 

ک>سای>تیدا ل>گ>ڵ ئ2م> جیاواز ب2ت ئ>م>ش وات> بیرکردن>وەکانمان جیاوازە. ل>وان>ی> ناکۆک بین ب>iم دەتوانین 

 ە ناکۆک بین و ڕەزام>ند بین.ف2ربین ک> ب>ڕCزەو

ب>س>ر برد تا ئ>و کات>ی ب> م>ترسیی>کانی  مشتومN من و دەیڤ زۆر جیاواز بووین. چ>ندین ساnمان ل> 

ناکۆکی و ھ2زی ی>کبوونمان زانی. ئ2م> پ>یمانمان داوە ک> ئاشتیمان ل> پ>یوەندی و ماڵ و خزم>ت>ک>ماندا 

ھ>ب2ت. ب>وپ>ڕی پ2داگریی>وە بNوامان وابوو ک> ی>زدان ناتوان2ت ئ2م> پیرۆز بکات ب>و جۆرەی ک> دەی>وCت تا 

بووین. ل>وان>ی> گوCت ل>م پ>ندە بووب2ت "ب> ی>کگرتوویی دەوەستین و ب> داب>شکراوی  ئ>وە کات> ی>ک داب>ش

دەک>وین." ئ>م> ڕاست>. کت2بی پیرۆز دە2nت ک> ی>ک دەتوان2ت ھ>زار دان> فNین و دوو ک>س دەتوانن دە 

2ک ئ2م> ت>بایی ھ>زار دان> بخات> فNین. ئ2م> ل>ڕCگ>ی ئ>م ئای>ت>وە دەبینین ک> چۆن ھ2ز پ>رە دەس2ن2ت کات

 بوون ھ>nدەبژCرین.  

. دەیڤ ح>زی ل>و ەکان بووم، دەیڤ ھ>میش> ک>س2کی ئاشتی خواز بوومشتومNەمن س>رچاوەی زۆرب>ی 

دروست دەبوو و دواتر تووڕە دەبووین. من ل> ما2nکدا گ>ورە بووم ک>  دەم>قا2nوەفشارە ن>بوو ک> ب> ھۆی 

ا ف2ری ئ>وە بم ک> ئاشتی چیی>. وش>کانی خودام خوCند و ب>دوای ھیچ ی>کبوون2کی ت2دا ن>بوو. ھ>ربۆی> دەبو

ف2ربوونی پ2داویستی>کانی گۆڕانکاریدا گ>ڕام ب> م>ب>ستی ب>دەستھ2نانی ئاشتی. بۆم دەرک>وت ک> ب>بf خۆنزم 

کردن>وە ئاشتی بوونی نیی>. خۆ نزم کردن>وە سیف>ت2کی گرنگ> ک> دەبوا شوCنی ک>وتباین دوای ب>دەستھ2نان 

  وەرگرتنی قورسترین شت.  و

بن>ما چونک> زیاتر و زیاتر ل>  ب2فیز خۆی ب>دووردەگرCت ل> قس>ی پووچ و ب2سوود و ب2مانا و بfت>واو ک>سی 

خودا دوورمان دەخات>وە. م2شکمان دادەخ>ن ل>ب>رانب>ر س>رک2شی> ب2ماناکان و پرسیاری ن>زان>کان چونک> ئ>وان 

 ی پ>رەدان و پ>روەردەکردنی ناکۆکی. دەزانن ک> ئ>و شتان> دەبن> ھۆکار
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ت ل>گ>ڵ ک>س2ک کردب2ت ل>س>ر شت2کی زۆر الوەکی و ب2مانا؟ ل>وان>ی> مشتومNدوایین جارت ب>بیردCت ک> 

ڕۆژCکی ناخۆشت ب>س>ر بردب2ت و شت2کی وتب2ت ک> ن>دەبوا بوترابا و ئ>وەش بووەت> ھۆی چ>ل>حان2ک>. دەکرا 

ب2ماناک> و  مشتومNە>iم لووتب>رزیی>ک>ت وای ل2کردی ب>ردەوام بیت ل> ھ>ر زوو داوای ل2بووردنت کردبا ب

ھ>وnت داوە ک> بیس>لم2نی تۆ ڕاست دەک>یت. ڕۆژەک>ت ب>فیNۆدا، تووشی فشار و س>رCش> بوویت، گرCی>ک 

ل>س>ر گ>دەت دروست بووە و ھیچ ئارەزوCکت بۆ نوCژکردن یی>. ل>دnتدا دەتزانی ک> ب> خراپی ھ>nسوک>وتت 

ووە، ب>ش2ک ل> تۆ دەیویست ب2qت: "زۆر داوای ل2بوردن دەک>م، ھ>n>ی من بوو و داوای ب>خشین کرد

 ۆت>وە.دەک>م." ب>iم ب>ش>ک>ی دیک>ی ج>ست>ت زۆر ب> ک>لل> ڕەقیی>وە ئ>وەی ڕەتکرد

ل> چ>ندین جاری وەکو ئ>وەم ل>یادە. ب>iم سوپاسگوزارم ک> چیدیک> ب>و ش2وەی> ناژیم. ڕقم ب> دnنیایی>وە 

ناکۆکی و گ2رەش2وCنی و ن>گونجان و ناسازگاریی>. ڕاست بوون ت>نیا ئ>وە نیی> ک> دیارە. زۆرب>ی کات تووشی 

ناکۆکی دەبین ل>گ>ڵ خ>nکیدا ت>نیا بۆ ئ>و م>ب>ست>ی بیس>لم2نین ئ2م> ل>س>ر ح>قین. ب>iم کات2ک وامان کرد 

ن و ھ>ستی باشترین بوون ن>ب2ت؟ من پ2موای> ئایا ھیچ شت2کمان دەست دەک>وCت ب2جگ> ل> زۆر ل>خۆڕازیبوو

ک> زۆر باشترە ئ>گ>ر خۆمان ل>ب>ردەم ی>زدان نزم بک>ین>وە و ڕCگ> بدەین ئ>و بب2ت ب> ب>رگریکارمان. ل> ھ>ر 

بارودۆخ2کدا ئ>و ب> باشی دەتوان2ت ئ2م> ب>ڕاست دەربخات ئ>گ>ر ئ>وە باشترین پالنی ب2ت. وش>ی ی>زدان 

). ت>نان>ت ٥: ١٣خۆش>ویستی داوا ب>رژەوەندی تایب>تی خۆی ناکات (ی>ک>م کۆرنسۆس ئ>وە دەخات> ڕوو ک> 

پ2داگری ل> مافی خۆی ناکات! ئامادەی ل> ج2گ>ی ئ>وەی دەم>قاfn ل>گ>ڵ ک>س2کدا بک>یت ڕCگ>بدەیت ئ>و 

وCک ک>س> پ2ی واب2ت ک> ح>ق ب>وە ت>نان>ت ئ>گ>ر ل>و باوەڕەشدا ن>بیت؟ ئ>گ>ر ب>و جۆرەی ئ>وا ھ>نگا

 نزیکتری ل> بوون ب> ک>س2کی ئاشتی خواز و ب>دەستھ2ن>ری پ2ک>وە ژیان. 

ب>م نزیکان> ل>گ>ڵ دەیڤ و ح>ڤدە ک>س ل> ئ>ندامانی خ2زان>ک>م ل> س>ف>رCک بووین، ک> پ2کھاتبوون ل> دوان 

یان م2رمنداڵ بوون. ھ>موومان ل> ما2nک بووین و ھ>ندCکل> منداn>کانمان و خ2زان>کانیان و چ>ندین ن>وە، 

ی>کن>بوون و ئازاردانی ھ>ست>کانی ی>کتر ب>باشی ھ>ستی پ2دەکرا. ھ>مووان ن>یاندەویست ھ>مان دەرف>تی 

شت ئ>نجام بدەن، س>یری ھ>مان ت>ل>فزیۆن بک>ن، ھ>مان یاری بک>ن یان ل>ی>ک شوCن نان بخۆن. 

>nسوک>وتی زۆر ب2زارک>ر بنوCنن، ئ>وکات> دەب2ت ئ2م> ل>بیری ن>ک>ین ک> م2رمنداn>کان زۆرب>ی کات دەکرCت ھ

 کات2ک خۆشمان ل> ت>م>نی ئ>واندا بووین ل>وان باشتر ھ>nسوک>وتمان ن>دەکرد. 
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م>ب>ستم ئ>وەی> ک> س>رەڕای ئ>وەی ھ>موو ئ>وان>ی ل>و گ>شت>دا بووین م>سیحی بووین و ھ>وnمان دەدا 

یدا بژین، دەبوا کارمان ل>س>ر کردبا، ھ>روەک چۆن دەب2ت تۆش کاری ل>س>ر ملک>چی خودا بین و ل> ئاشت

بک>یت ئ>گ>ر ح>زدەک>یت ت>بایی ب>دەست بھ2نیت. م>حاn> ک> ژینگ>ی>کی ئاشتی خواز ب>دەست بھ2نیت ل>و 

بارودۆخ>ی ک> باسم کرد م>گ>ر ئ>وەی ک> ھ>موو ک>س2ک ئامادەیی ئ>وەی ت2دا ب2ت خۆی نزم بکات>وە و 

کراوە ب2ت ل> ل2خۆشبوون و میھرەبانیدا. خودا زۆر باش دەیزانی ک> چی دەکات کات2ک ل>ڕCگ>ی دەست

وش>ک>ی>وە ف2ری کردین ک> خ2را بین ل> ل2خۆشبووندا. ش>یتان ھ>میش> ل> ک>میندای> و ل> ھ>وnی دروستکردنی 

دا دەستکراوە ب>، ب>رگ>ی ک2ش>دای>. ب>iم ی>زدان ڕCگ>ی شکستپ2ھانی ش>یتانی پf ب>خشیوین. ل> میھرەبانی

ن>ھام>تی بگرە و ئارامگر ب>. ت2بگ>، گوناھ>کانی خۆت بناس>. ئ>وان> یارم>تیت دەدەن ک> ل> حوکمداندا پ>ل> 

 ن>ک>یت و ب>خ2رایی و ب>ت>واوی ئ>وانی دیک> بب>خشیت و ن>ک>ویت> ن2و داوی ش>یتان>وە. 

ارب>خشن ب>iم پ>یوەندیی> باش>کان ل> شت> سوودب>خش پ>یوەندی بۆ ھ>موومان گرنگ>. پ>یوەندیی> خراپ>کان ئاز

و پیرۆزەکانی جیھانن. ش>یتان ب>دوای ل>ناوبردنی پ>یوەندیی>کاندا دەگ>ڕCت چونک> ئ>و ھ2ز و توانای ی>کبوون 

شت ل>ناو ئ>و  ھ>ندCکک> دەزان2ت. ئ>و جیاوازی ک>سای>تیمان ل> دژی خۆمان ب>کاردەھ2ن2ت. وامان ل2دەکات 

ەربک>ین ک> پ2مان دەوترCت، ھ>ست>کانی ئازارچ>شتن و تووڕەیی و س>رک2شی زیاد دەکات ک> قس>ی>دا د

ل2خۆشبوون ڕەتدەک>ن>وە. ب>iم ئ2م> دەس>iتمان ب>س>ر ش>یتاندا ھ>ی>، دەتوانین دژی خۆی و ھ>موو ئ>و 

> ئ2م>ی لf ب2ت پیالنان> بوەستین ک> ل> ماn>وە و قوتابخان> و ل>س>ر ئیش و ک>نیس> و ل> ھ>ر شوCن2ک ک

 جیاوازی دەخات> پ>یوەندیی>کمان. 

دەب2ت> ھۆی گۆڕینی بارودۆخ>ک>؟  ،پرسیار ل> خۆت بک> و بزان> سوودی پ>ش2وی چیی>. ھیچ چاک>ی>ک دەکات

زۆرب>ی کات>کان ناکۆکی دnت>نگمان دەکات و ھیچ سوودCکمان پ2ناگ>ی>ن2ت. وەرە با بNیار بدەین ک> کار بۆ 

ی خواز بین. ھیچ کام ل> ئ2م> ھ>موو پ>ش2ویی>کانی جیھانی پf چارەس>ر ناکرCت ب>iم ئاشتی بک>ین و ئاشت

ھ>ری>ک ل> ئ2م> دەتوانین ب>رپرسیاربین ب>رانب>ر ژیانمان و پ>یوەندیی>کانمان. نوCژ بک> و داوا ل> ی>زدان بک> ب> 

 ش2وەی>ک بتگۆڕCت ک> بب2ت> ھۆی ئاشتی زیاتر ل> ژیانتدا. 

 خۆگونج2ن>ر ب>
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، ب>iم بۆ ئ>وەی ی>کبوونمان ھ>ب2ت دەب2ت ف2ربین ک> نب>مان دەمان>وCت شت>کان ب> ویستی ئ2م> بزۆر

 ئای>ت> بدە: شایانی گۆڕانکاری و خۆگونج2ن>ر بین. س>رنجی ئ>م

دانا  كان بن. خۆتان بهنزمهiوی پایهnكو ت2كه، بهوهنهكهبqندی مه كتری ھاوبیر بن، بیر لهیه ت بهبارهسه"
 به ن كهنجام بدهئه وهnك ئهموو خهمی ھهردهبهوریا بن له وە.نهدهمه خراپه س بهی كهپهخرا .ن2ندامه

 -١٦: ١٢(ڕۆما " .ئاشتی بژین nك بهموو خهڵ ھهگهله ،رتانهسهی لهندهوهر بكرCت، ئهگهئهت. زانرCچاك ده
١٨( 

ئای>تان> ب>خ2رایی نیشانمان دەدات ک> ئ>گ>ر ڕەفتارمان ڕاست ن>ب2ت ئ>وا ناتوانین وردبوون>وەی>کی قووڵ ل>م 

ی>کتر ڕCبک>وین. پ2ویستمان ب> ھ>nسوک>وتی ب2فیزە، پ2ویستمان ب> ک>س2ک> ئامادەی خۆگونجاندن ب2ت  ڵل>گ>

ت>، ب>iم ل> باب>ت> ل>گ>ڵ خ>nکی و بارودۆخ>کان. ھ>میش> دەب2ت بۆ ئ>و شت> ھ>ستین>وە ک> باوەڕمان وای> دروس

الوەکیی>کان و ئ>و باب>تان>ی ک> ئ2م> دەتوانین ل>گ>ل خ>nکی دیک>دا بگونج2ین دەب2ت ھ>وڵ بدەین ئ>و کارە 

 بک>ین. 

بۆ ھیچ ک>س2ک باش نیی> ک> ھ>میش> ڕCگ>ی خۆی بگرCت. ب> بf شانازی ب>خۆوە کردن و ب> 

ی>کتری. دەب2ت بوار ب> ک>سانی دیک>ش بدەین و ل>  ملک>چ بوون> بۆخۆش>ویستیی>وە پ2ویستمان ب> ئ>زموونی 

 کاتی خۆیدا خۆیان و ئارەزووەکانی پ>س>ندە بک>ین و پ2ویست> ب> م>ب>ست2کی باش>وە ئ>و کارە بک>ین.

ل> زۆرب>ی ژیانی خ2زانداریمدا، من و دەیڤ ھ>میش> ل> دەرەوە نانمان دەخوار، ئ>و ڕCگ>ی ب> من دەدا ب2qم 

و شت>کانی ب> ئاسایی وەردەگرت، ب>الی>وە زۆر گرنگ ن>بوو ب>iم ب>الی من>وە چی دەخۆین. ک>س2ک بو

گرنگ بوو، ب> ئ2ستاش>وە. ب>درCژایی چ>ند ساnی ڕابردوو ب> چ>ند ھۆکارCک ئ>وەی ب>الوە زۆر گرنگ بوو ک> 

زۆرب>ی  چی بخوات و ل>کوێ نان بخوات و ل> کتوپNدا وادیار بوو ک> نای>وCت ل>و شوCن> نان بخوات ک> من

کات دەمخوارد. بNیاری دا ک> چیتر ح>زی ل> سیر نیی>، ب>iم خواردنی ئیتالی ب>الی من>و خۆشترین خواردن>، 

دnنیام س>رھ>nدانی ک2ش>ک> دەبینیت. ھ>روەھا ح>زم ل> خواردنی چینیش>، س>رەڕای ئ>وەی ک> ئامادەیی ئ>وەی 

ی> و تامی خواردن>ک> ل>دەمی ن>مابای>وە. دەتوانین کات بیخوات ب>iم دەبوا چ>ور ن>بوا ھ>ندCکت2دابوو ک> 

نووسینی س>ر دیوارەک> ببینین ک> قس> دەکات و دەزانم ک> پ2ویستم ب>وەی> ک> خۆم بگونج2نم. من ھ>میش> 

 دەموت ک> چی و ل>کوێ نان بخۆین ھ>ربۆی> پ2م وای> ک> ئ>گ>ر بی>وCت س>رەی ئ>وە ک> ھ>nبژCرCت.
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بۆ من ناخۆش بوو. ھ>رکات2ک بۆ ماوەی>کی زۆر ب> ڕCگ>ی خۆمان شت2ک  دان ب>وەدا دەن2م ک> تۆزCک

ئ>نجام دەدەین ئ>وا قورس> ک> شت>کان ل> ناکا بگۆڕCن. ب>iم من ب>بیر خۆمم ھ2نای>وە ک> دەیڤ بۆ ماوەی 

چل و چوار ساڵ رCگ>ی ب> من دا شوCنی نان خواردن ھ>nبژCرم، ھ>ر ل>ب>رئ>وە ب>ڕاستی س>رەی ئ>وە. 

کات زۆر ب> ئاسانی دەتوانین خۆمان بگونج2نین، ئ>گ>ر ب2تو پشت ب> ھ>ست>کانت ن>ب>ستیت و  ھ>ندCک

 ل>گ>ڵ خۆتدا ل2کدان>وەی بۆ بک>یت.  ھ>ندCککات ت>رخان بک>یت بۆ ئ>وەی  ھ>ندCک

 >نرخینین و ناب2ت ھ>رگیز پ2مان واب2ت ئ>و شت>یب>رز ن رئ>و ئای>تان>ی س>رەوە ھ>روەھا پ2مان دە2nن ک> زۆ

ک> ئ2م> دەمان>وCت گرنگترە ل> شتی خ>nکی دیک>. ھ>موومان ب>ھا و مافی ی>کسانمان ھ>ی>، ج2گیرکردنی 

   ئ>وە ل> م2شکماندا یارم>تیدەرە ل> ڕCزگرتن ل> ویست و ئارەزووەکانی خ>nکی دیک>. 

 توانای نوCژکردن>ک>ت زیاد بک>

نوCژکردن گ>ورەترین مافی تایب>ت> ک> ھ>مان> و ئ>و شت>ی> ک> درگا دەکات>وە ب>ڕووی توانای>کی باوەڕپ2ن>کراو و 

خۆمان و خ>nکی دیک>شدا. خودا گوCی ل> نویژەکانمان> و وەiمی نوCژەکانمان ب>رەک>ت2کی زۆر ل> ژیانی 

 اریدا نوCژ بک>ین. دەدات>وە ب>iم پ2مان دە2nت ک> دەب2ت ب>بf تووڕەیی و ل> سازگ

 ".یی و مشتومNبf تووڕه وهنهرز بكهستی پاكیان بهدهن، موو شوCن2كدا نوCژ بكهھه وێ پیاوان لهمهجا ده"

 )٨: ٢(ی>ک>م تیمۆساوس 

 ک> دەب2ت ب>بf تووڕەیی نوCژ بک>ین.  ئ>م ئای>ت> ب>ڕوونی دەریدەخات

ل> م>رقۆس ب>سی یازدەدا پ2مان وتراوە ک> کات2ک نوCژ دەک>ین س>رەتا دەب2ت ئ>و ک>س> بب>خشین ک> 

شت2کمان ل> دژی ھ>ی>. ئ>م>ش ئای>ت2کی دیک> بوو ک> پ2داگری ل>س>ر ئ>وە دەکات ک> ئ2م> ناتوانین ب>د2nکی 

 وەiم بدرCن>وە. پN ل> ڕق و ناکۆکیی>وە نوCژ بک>ین و چاوەڕCی ئ>وەش بین ک> نوCژەکانمان 

ل>م ڕۆژگارەدا ژمارەی>کی زۆری خ>nکی تووڕە ھ>ی> ک> ب>ش2کی زۆریان م>سیحین، ئ>وە ب> باشی دەزانن. نوCژ 

دەک>ن و ب>ھ>n> پ2یان وای> ک> تووڕەیی>کیان ئاسایی>. ل>وان>ی> بیانوو بۆ تووڕەیی>ک>یان بھ2نن>وە، ب>iم ی>زدان 

ن ل2دەکات پ2ش نوCژکردن دەستب>رداری تووڕەیی بین. باشترین ڕCگ> ئ>و تووڕەیی> م>حکوم دەکات و داواما

بۆ نزیک بوون>وە ل> خودا ل>کاتی نوCژدا ئ>وەی> ک> س>رەتا دان بن2یت ب> ھ>موو گوناھ>کانتدا و پاشان دnنیا 
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بیت ک> ل> قووiیی دnت>وە ھ>موو ک>س2کت ب>خشیوە. چۆن دەکرCت چاوەڕێ بین خودا بمانب>خش2ت ل> 

ا ئ2م> ک>سانی دیک> ن>ب>خشین؟ من دnنیام ل>وەی ک> گوناھمان ب>رانب>ر خودا زۆر م>ترسیدارترە ل>و کات2کد

 گوناھ>ی ک> خ>nکی دیک> ب>رانب>ر ئ2م> ئ>نجامی دەدەن.  

 م2ردCک یان ئ>ندامانی خ2زان2ک ل> نوCژدا ھ2زCکی خ>یاnییان ھ>ی> ئ>گ>ر پ>یمان بدەن ب> ت>بایی بژین. ژن و 

رچی ون، ھهر شت2ك ڕCك بكهر ھهسهوی لهر زهسهله ئ2وه ر دووان لهگه2nم: ئهتیتان پf دهدیسان ڕاس"

 )١٩: ١٨(م>تا  ."ب2ت، بۆیان دهئاسمانه له ن باوكم كهالیهن، لهداوا بكه

2qت ئ>وا ب> ئ>م ئای>ت> ب>ڕاستی س>رسوڕھ2ن>وە، ئ>گ>ر ھ>ر ی>ک2ک ل> ئ2م> ب>ڕاستی باوەڕی ب>وە ھ>ب2ت ک> دەی

دnنیایی>وە دەب2ت پ>یمان بدەین ک> ب> ی>کگرتوویی و ب> سازگاری بژین. لووت ب>رزیی> ن>زان>ک> شایانی ئ>و 

 ب>ھای> نیی> ک> دەب2ت ل>کاتی نوCژکردندا وزەی بۆ س>رف بک>ین. 

کرد ح>زم جارCکیان ل> ژیانمدا گ2الن> بیرم دەکردەوە و دەموت ھ>ر کات2ک بم>وCت و ھ>رکات2ک ھ>ستم 

ل2ی>تی دەتوانم ل>گ>ڵ دەیڤ دەم>قاfn بک>م و کات2کیش ژیانمان ل> الی>ن2ک>وە تووشی ک2ش> بوو دەتوانین 

)دا ١٩: ١٨بچین> الی ی>ک ئ>و نوCژە بک>ین ک> ب> "نوCژی ت>بایی" ناسراوە. ب>iم ھ>روەک چۆن ل> (م>تا 

دان باسی ل2وە دەکات ت>نیا بۆ ئ>و ک>سان>ی> ک> دەبینین ک> ئ>و جۆرە نوCژە بf سوودە. ئ>و توانای>ی ک> ی>ز

پ>یمانیان داوە ک> ھ>موو ھ>وnی خۆیان بدەن ل> ب>دەستھ2نان و دەست>ب>رکردنی ئاشتیدا. ئ>گ>ر ھ>ر ک>س2ک 

ئ>و کارەی کرد ئ>وا ی>زدان ئ>وەندە خۆشحاڵ دەب2ت ک> ب> ش2وەی>کی تایب>ت ڕCز ل> نوCژەکانی دەگرCت. 

. بمخۆش  مت> ک> پ>ترۆس پرسیار ل> عیسا دەکات ک> دەب2ت چ>ند جار ل> براک>ڕCک ل> دوای ئ>م ئای>

پ>ترۆس ئ>م جۆرە توانای>ی ل> نوCژەک>یدا دەویست، ب>iم وا دیارە ک> زانیوی>تی ک2ش>ی ل>گ>ڵ قوتابیی>ک 

>ک ل> قوتابیی>کان دیک> ھ>ی>. پرسیاری کرد ت>نیا بۆ ئ>وەی ک> بزان2ت عیسا تا چ ڕادەی ھ>ندCکیان 

وتی تا ئ>و کات>ی ک> پ2ویست بکات گچاوەڕوانی ئ>وەی ل2دەکات ک> ئاشتی پارCز ب2ت. عیسا ل> وەiمدا 

 ی>کNیزی بپارCزCت ئ>وا دەب2ت ل2خۆشب2ت. 

ڵ گهم لهخراپه م كهم ئازاد بكهنی براكهردهند جار گهبf چهم، دهورهترۆس ھات و پ2ی گوت: (گهئینجا په"

 ).٢١: ١٨(م>تا  "وت جار؟حهكات؟ تاكو ده
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دnنیام ل>وەی ک> پ>ترۆس پ2ی وابووە ک> زۆر دەستکراوە بووە، ھ>ربۆی> وەiم>ک>ی عیسا دەب2ت س>رسامک>ر 

 بووب2ت. 

 )٢٢: ١٨(م>تا " !وت جارت حهڕهفتا كهnكو حهوت جار، بهرموو: (من پ2ت نا2nم حهعیساش پ2ی فه"

زۆر ب> سادەیی دە2nت: "ھ>تا ئ>و کات>ی ک> پ2ویست> ل2خۆشب> ھیچ  چوار س>د و ن>وەد جار، عیساوات> 

".fکی بۆ دام>نCسنوور 

ل>ب>رئ>وەی نوCژ ھ>روەک دیاری زۆر خۆش>ویست> ھ>روەھا زۆر ب>ھ2زە وەکو ماف2کی تایب>ت دراوە ب> ئ2م> 

پ2ویست> ک>  ھ>ربۆی> ناکۆکی ژیان دەب2ت> ھۆی ل>ناوبردنی. پ2ش نوCژکردنت س>رنجی دnت بدە و ئ>گ>ر

 شت>کان ل>گ>ڵ ئ>و ک>سان>ی ک> دەیانویست دروست بک>یت ئ>وا تۆ دەستپ2شخ>ر ب> ب>رھ>مھ2نانی ئاشتیدا. 

ف>رمایشتی ی>زدان ت>نان>ت پ2مان دە2nت کات2ک ک> دیاریت ھ2نا بۆ قوربانگ> و بیرت ک>وت>وە ک> براک>ت 

Nو ب <q2بھ fئ>م> ٢٤: ٥ۆ ل>گ>ڵ براک>ت ئاشت بب>وە (م>تا شت2کی ب>س>رت>وەی> ئ>وا دیاریی>ک>ت ل>وێ ب>ج .(

 ب>دnنیایی>وە ف2رمان دەکات ک> ل> ئاشتیدا دەستپ2شخ>ر بین. 

 توانا ل> خزم>تدا

کات2ک ک> ئ2م> ژیانی خۆمان بۆ خزم>تی ی>زدان ت>رخان دەک>ین توانای>کی زۆر گ>ورەمان ل>ب>ردەستدای>. 

2ی ف>رموون ک> موژدە بدەن و ن>خۆش>کان چاک بک>ن>وە، عیسا قوتابیی>کانی دوو دوو ناردە دەرەوە و پ

). ٩ -١: ١٠ھ>روەھا پ2ی ف>رموون ل>و شوCن>ی ک> ئاشتی ل2ی> با خانوCک بدۆزین>وە بۆ پشوودان (لۆقا 

دەیزانی ک> ئ>وان ناتوانن ل> چۆحیاندا ناکۆکییان ھ>ب2ت، ل>ھ>مان کاتیشدا توانای عیسا ل>ناویان ھاتوچۆ 

ن>ی ک> عیسا پ2یدان ب>دnنیایی>وە ھ>موو ئ>و توانای> دەھ2ن2ت ک> ئ>وان ب>م>ب>ستی مان>وەیان بکات. ئ>و پ>یما

 ل> سازگاریدا ب>کاریان ھ2نا. 

موو ھ2زی دوژمندا بن2ن، ھیچ شت2كیش زیانتان مار و دووپشك و ھه پf به iتم پ2تانداوهسهتا دهوهئه"

 )١٩: ١٠(لۆقا  ."ن2تیهپ2ناگه
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دەم>وێ ک> ئ>م پ>یمان> ل> ژیانی مندا بب2ت> ڕاست>قین>و و ب>ھ>مان ش2وە ل> ژیانی ئ2وەشدا. ک>وات> با پ>یمان 

بدەین ک> ل> ی>کبوون و سازگاری گونجاویدا نیشت>جf بین. ئ>م> واتای ئ>وە نیی> ک> ھ>میش> وەکو خ>nکی 

ئ>وەی> ک> ل>س>ر ئ>وە ڕCک>وتووین چی دیک>  دیک> بیربک>ین>وە یان ب> بNیارەکانیان ڕازی بین، ب>iم واتای

ل>بارەی>وە ش>ڕ ن>ک>ین. س>رقاڵ بوون ب> ئیش و کاری خۆمان>وە دەکرCت ناکوکیی>کی گ>ورە دووربخات>وە. 

ئ>و شت> باش>ی ک> دەب2ت ل>بیرمان ب2ت ئ>وەی> ک> ئ>گ>ر ب>رپرسیاری>تیمان ب>رانب>ر شت2ک ن>بوو ئ>وا پ2ویست 

>ر ئ>و شت> ھ>ب2ت، ب>پ2ی پ2ویست بۆچوونی خۆمان ل>س>ر شت2ک دە2nین کات2ک ک> ناکات بۆچوونمان ل>س

 و دNnەنجاندن.  مشتومNک>س داوای لf ن>کردووین و ک>س نای>وCت، ئ>وەش دەب2ت> ھۆی س>رھ>nدانی 

یم من ک>س2کم ھ>ر زوو ڕا و بۆچوونم ل>س>ر شت>کان دەردەبNم، ب>iم داوام ل> ڕۆحی پیرۆز کردووە ک> یارم>ت

بدات دانایی ب>کاربھ2نم ل> دەرن>بNین بۆچوون>کانم و ھ2شتن>وەیان ل>الی خۆم، م>گ>ر ئ>وەی ک> ڕاوبۆچوونی 

منیان پ2ویست ب2ت. ھ2شتا ل>م بوارەدا ن>گ>یشتووم>ت> ئاستی ت>واو، ب>iم ب>ردەوام ف2ر دەبم ک> ئ>وە چ>ندە 

 گرنگ>. 

لیپی ک> ت2یدا ھانی دوو ژنی دابوو ب> ناوەکانی ئ>فودی> و پۆnسی مزگ2نیدرە نام>ی>ک دەن2رCت بۆ ک>نیس>ی فی

سینتخی ک> ل>گ>ڵ ی>کتری بگونج2ن. ت>نان>ت ھانی خ>nکی دیک>ی دابوو ک> یارم>تی ئ>م دوو ژن> بدەن بۆ 

ئ>وەی ل>گ>ڵ ی>کتر بگونج2ن و ب>ردەوام بن ل> ھاوکاری کردنیان چونک> ل>کاتی بùوکردن>وەی موژدەی 

). ب> ت>واوی نازانین ک> ل>س>ر چی ناکۆک بوون ب>iم ل>وان>ی> ب>ش2ک ٣ -٢: ٤ن (فیلیپی م>سیحدا تیکۆشاو

پۆnس دەب2ت گوCی ل>وە بووب2ت  ل> ک2ش>ک>یان ل>س>ر ئ>وە بووە ک> بۆچونیان زۆر ل>س>ر شت>کان دەربNیوە.

ن. کاتی ت>رخان ک> ئ>و دوو ژن> ل>گ>ڵ ناکۆکن و دەیزانی ئ>وە دەب2ت> ھۆی الوازی توانای ک>نیس>ک>یا

کردووە و نام>ی>کی تایب>تی نووسی ک> ڕCنوCنی دیاریکراوی ل>و بارەوە ت2دا نووسرابوو. ئ>و شت>ی ک> پۆnس 

بۆ ئ>و ژنان>ی نووسیوە ب>ھ>مان ش2وە بۆ ئ2م>ش نووسراوە. ئ>گ>ر ل>کاتی خزم>تکردنی ی>زداندا توانامان 

   ت>با بین و ی>کگرتوو بین!دەوتت ئ>وا دەب2ت ل>گ>ڵ ی>کتری بگونج2ین. دەب2ت 

ویستیتان بۆ كبوونی بیر و خۆشهی یهڕCگه ن لهواو خۆش بكهوا دnم تهfn) ب2ت، ئهiمتان (بهر وهگهئه"

 )٢: ٢(فیلیپی  ."ك دڵ و ھاوئامانج بنھا یهروهكتر، ھهیه
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دەخوCنین>وە ھ>موویان پ>یمانیان داوە ب>  ھ>موو ئ>و پیاو و ژن> پای>ب>رز و م>زنان> ک> ل> کت2بی پیرۆزدا ل>بارەیان

ی>کگرتوویی بژین. دەیانزانی ک> بf ی>کبوون خزم>ت>ک>یان بۆ خودا الواز دەبوو. ل> ڕۆژانی س>رەتای 

خزم>ت>ک>ماندا، من و دەیڤ ل>الی>ن ی>زدان>وە بینینمان پ2درا ل>بارەی م>ترسیی>کانی ناکۆکی. ناکۆکی ت>نیا 

و ترسناک>. ئ>گ>ر کۆتایی پ2ن>ھ2نرێ ئ>وا وەکو ن>خۆشی گوCزەرەوە ت>ش>ن> ک2ش>ی>کی بچووک نیی> ب>nک

دەس2نن2ت. ڕقم ل> ناکوکیی> و ڕقم ل>وەش> ک> خ>nکی تووش>ی ناکۆکی دەک>ن. زۆر ھ>وnدەدەم بۆ ئ>وەی ل> 

 ڕایبگرن.  دەرەوەی ژیانم

س یرۆز بن. بf پیرۆزی كهھا پروهئاشتی بژین، ھه س2ك بهموو كهڵ ھهگهكو لهن تاوهكۆشش بكه"

ك وهكات، نهش نهتی خودا ب2بهنیعمه س خۆی لهبن، كه وهئاگاداری ئه. ن شكۆ نابین2تسیحی خاوهمه

(عیبرانیی>کان  ".س گùو ب2تزۆر كه!وهشهمهھۆی ئهبهش2وی دروست بكات، و په!بكات شهگی تاnی گهڕه

١٥ -١٤: ١٢( 

دەک>ن ک> دەب2ت س>خت ت2بکۆشین ل>پ2ناو ھ2شتن>وەی دووب>رەکی و ناکۆکی ل> ئ>م ئای>تان> ف2رمان 

دەرەوەی ژیانمان. ھ>روەکو پ2شتر وتم، ئ>وە پ2ویستیی>کی زۆری ب> خۆنزمکردن>وە ھ>ی> ھ>روەھا دەب2ت 

نی ئامادیی ئ>وەشت ت2داب2ت ک> دەستپ2شخ>ر بیت ل> پاراستنی ئاشتیدا. ئ>م>ش وات> دەب2ت واز ل> ڕاست بوو

ماف>کانمان ب2نین، س>رمان ب> ئیشی خۆمان>وە قاڵ بک>ین و خۆمان ب>دووربگرین ل> گوتنی شت2ک ک> 

 ح>زدەک>ین بی2qین ل>کات2کدا ت>نیا دەب2ت> ھۆی درووستبوونی ک2ش>.

ھ>وnی  کات2کی باشم ب>س>ربرد ل> ف2رکردن ل>س>ر ئ>م باب>ت> و ک>سانی دیک>ش ب>ھ>مان ش2وە ک> دەب2ت

ت>ش>ن>کردنی ی>کبوون بدەن. ژیان ب>بf ئاشتی پNە ل> دnت>نگی، ھ>روەھا ڕاستیی>ک>ش ئ>وەی> کات2ک 

 ئاشتیمان ن>ب2ت ئ>وا ھ2ز و تواناشمان ناب2ت.

دەب2ت یارم>تی ی>کتر بدەین ک> ل> ناکۆکی دووربین. ل> ستاف>ک>ی ئ2م>دا ق>ش>ی>ک ھ>ی> ک> ل> زۆر الی>ن>وە 

اکۆکی" یی ھ>ی> ب>iم ی>ک2ک ل>و شتان>ی ک> ب>تایب>تی ت2یدا باش> ئ>وەی> ک> "چارەس>ری ندیاری نایابی خودا

وان ل> ف>رمانب>رەکان ناکۆکییان ل> نیواندا ھ>بوای> ئ>وا ئ>و ود دھ>بوای> یاخ نادەکات. ئ>گ>ر جیاکاریی>کم

ق>ش>ی> کاری ل>گ>ڵ دەکردن و یارم>تی دەدان بۆ ئ>وەی چارەس>رCک بۆ ناکۆکی و ی>کن>بوون>ک>یان 

  بدۆزن>وە. دەزانین ئ>گ>ر ی>کگرتوو ن>بین ئ>وا خزم>تمان بۆ ی>زدان الواز دەب2ت.   
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اکۆکی ل> ئ>نجامی ک>می پ>یوەندیی>وە دروست دەب2ت. چ>ندین پ>یوەندی زۆر جار بۆمان دەردەک>وCت ک> ن

ب>ھۆی ئ>وەوە ل>ناودەچ2ت. ئ>وەش ب>ڕاستی ج2گ>ی داخ> چونک> ئ>گ>ر بمان>وCت دەتوانین ھون>ری پ>یوەندی 

باش ف2ربین. ق>ش>ک>مان ل> ملمالن2ی پ>یوەندی یارم>تی خ>nکی دەدات و زۆرب>ی ھ>رە زۆری کات>کانی 

>ری دەکات. ئ>گ>ر ئ>وە چارەس>ری ک2ش>ک>یانی ن>کرد و بۆمان دەرک>وت ک> ی>ک2ک یان زۆرب>ی چارەس

الی>ن>کان ک> پ>یوەستن ب>و باب>ت>وە بNیاریان داوە ب>ردەوام بن ل>س>ر ناکۆکیی>ک> ئ>وا دەزانین ک> خزم>تی 

ی>کگرتوو بین بۆ ئ>وەی خۆیس مای>ر شوCن2کی گونجاو نیی> بۆ ئ>وان بۆ ئ>وەی ئیشی ت2دا بک>ن. دەب2ت 

 بتوانین بۆ ی>زدان کاریگ>ر بین. 

 یئیبراھیم و nوت، ئ>و دوو پیاوەی ک> ل> کت2بی پیرۆزدا ل>بارەیان خوCندوومان>ت>وە. ناکۆکی ک>وت> ن2وان شوان

ئیبراھیم وەکو ک>س2کی دانا ب>خ2رایی چووە الی nوت و گوتی: م>ڕوماiت>ک>یان، ل>س>ر مافی ل>وەڕاندنیان. 

با ھیچ ناکۆکیی>ک ل>ن2وان من و تۆدا ن>ب2ت." پاشان گوتی ک> ھ>رچ>ند زەوی دەوCت با بۆ خۆی "

ھ>nیبژCرCت و ئامادەی> ئ>وەی ک> ل>و ماوەی>وە بۆ خۆی ھ>nیبگرCت. دەبینین ل> ئیبراھیم ل>م حاn>ت>دا خۆی 

ەویی>ک>ی بۆ خۆی ھ>nبژارد، نزم کردەوە و درگای ل>س>ر ی>کن>بوونی داھاتوودا داخست. nوت باشترین ب>ش> ز

ب>iم ل>ب>رئ>وەی ئیبراھیم ل> پاراستنی ئاشتیدا ئامادەیی نیشاندا، ی>زدان زیاتر ل> پ2شتر ئیبراھیمی ب>رەک>تدار 

 )١٣بوون (پ>یدا .کرد

ئ>م چیرۆک>م بۆ یارم>تیدانی خۆم ب>کارھ2نا ل> ب>دوورگرتنی ناکۆکی ل> ژیانم، ب>پ2ی پ2ویست ل> ف2رکردن>کانم 

>کارمدەھ2نا. ئ>گ>ر خۆت نزم بک>یت>وە و ڕCگ> ن>دەیت ناکۆکی ب2ت> ناو ژیانت>وە ئ>وا خودا ب> ش2وەی>کی ب

ب2ت> توانات، ھ>روەھا دەتوانیت چ2ژ ل> ئاشتیش ەباوەڕپ2ن>کراو ب>رەک>تدارت دەکات و ل> نوCژ و خزم>تدا د

 وەربگریت.   

ت>بایی و ی>کگرتوویی مان>وە  2نم، ت>نیا ڕCگ>ی>ک بۆ ب>دەم>وCت ئ>م ب>ش> ب> کۆتا بیرھ2ن>رەوە کۆتایی پ2بھ

بریتیی> ل> دەستکراوەیی ل> ل2خۆشبوون و میھرەبانیدا. خودا کلیلی2کی بۆ ئاشتی پ2داوین ب>وەی ک> ئ>و ک>سان> 

بب>خشین ک> ئازارمان دەدەن، ھ>ربۆی> دەتوانین متمان>ی پf بک>ین ک> دادپ>روەرە و ھ>رکات2ک پ2ویست 

ریمان ل2دەکات و دەمانپارCزCت. ئ>رکی ئ2م> بریتیی> ل> ب>خشین و ھی ی>زدانیش بریتیی> ل> بکات ب>رگ

 fگ> ب> ی>زدانیش بدە ئ>رکی خۆی ب>جCبگ>ی>ن> و ڕ fبگ>ی>ن2ت.چ>سپاندنی دادپ>روەری. ئ>رکی خۆت ب>ج 
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 )٣: ٤(ئ>ف>سۆس  ."پشت2نی ئاشتی به كهك2تی ڕۆحهر بن بۆ پاراستنی یهت2كۆشه"
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 ب>شی س2زدەی>م

 ئ>ی ی>زدان ب>زەییت پ2مدا ب2ت>وە

 ب>خشینی خ>nکی زۆر ئاسانتر دەب2ت کات2ک ب>ڕاستی ئاگامان ل> گوناھ>کانی خۆمان و ھ>n>کانمان ب2ت.

ی>زدان ھ>رگیز داوای شت2کمان ل2ناکات ک> بۆ خ>nکی دیک>ی ئ>نجام بدەین ئ>گ>ر ب2تو س>رەتا بۆ ئ2م>ی 

ئ>نجام ن>داب2ت. خودا ب>خشینمان نیشان دەدات پ2ش ئ>وەی دەست بکات ب> ف2رکردنمان ل>بارەی پ2ویست 

ب2ت، ئ>و سازگاری و بوونمان بۆ ل2خۆشبوونی ک>سانی دیک>. ی>زدان دەی>وCت پ>یوەندی ل>گ>nمان ھ>

 ی>کبوونی دەوCت ھ>ربۆی> دەب2ت بمانب>خش2ت. 

ل2خۆشبوون ل>دوای گ>ورەیی ب>رەک>ت و میھرەبانی دCت. میھرەبانی ل>ڕاستیدا ی>ک2ک> ل> جوانترین 

سیف>ت>کانی ی>زدان. میھرەبانی شت2کی گ>ورەی> و شت2ک> ک> ئ2م> دەب2ت س>رمان پ2ی بسووڕم2ت. ل2رە 

> ک>م تا زۆر چاوەڕوانی دەک>ین، ب>iم پ2م وای> ل> ب>ھ>شتدا فریشت>کان سامیان لf نیشتووە ل>س>رە زەوی ئ2م

گ>ی ب>ھۆی میھرەبانی ی>زدان>وە. ق>ش> و نووس>ر (ئاندرو مورەی) دە2nت: "ھ>موو زانین>کانی ی>زدان ج2

 ھرەبانی ی>زدان>." >ک>ی ج2گ>ی س>رسوڕمان>، ب>iم ل> ھ>مووی گ>ورەتر میس>رسوڕمان>، پیرۆزیی> ب2خ>وش

ک>س دەکات>وە ب> ھاوڕCی خۆی. ی>زدان ل>گ>ڵ  نی>زدان ب>ت>واوی ل2خۆشدەب2ت و گوناھبارترین و پ>ست تری

ئ>و ک>سان>شدا باش> ک> ب> ھیچ جۆرCک شایانی نین. ت>نیا ئ>گ>ر بزانین ک> ی>زدان چ>ند جار دەمانب>خش2ت بۆ 

ئ>نجامی دەدەین ئ>وا ئ>وکات ب>المان>وە ئ>وەندە س>خت  ئ>و شت>ی ک> بیری لf دەک>ین>وە، دەیqیین یان

 ب> دەنگی ب>رزناب2ت ئ>و ک>سان> بب>خشین ک> گوناھمان ب>رانب>ر دەک>ن. دەب2ت ھ>موو ڕۆژCک چ>ندین جار 

 خ>nکی دیک>دا بیت>وە." زەییم ب>ب2qین: "ئ>ی ی>زدان ب>زەییت پ2مدا ب2ت>وە و یارم>تیم بدە ب>

2کمان ل2ناکات ئ>نجامی بدەین ئ>گ>ر ب2تو پ2شوەخت بۆ ئ>نجامدانی ئامادەمان ن>کات. خودا ھ>رگیز داوای شت

داوای شت2کمان ل2ناکات بیدەین ب> ک>س2کی دیک> ئ>گ>ر ب2تو خۆی پ2شتر پ2ی ن>داب2تین. ی>زدان ھ>گیز 

بوCت. خۆش>ویستیی>کی بf م>رجی پ2داوین و داوامان ل2دەکات ک> ئ2م>ش ب>بf م>رج خ>nکی دیک>مان خۆش

ی>زدان ل>گ>nمان میھرەبان> و داوامان ل2دەکات ک> ئ2م>ش ل> خ>nکی دیک> خۆشبین. ئایا ئ>م> داواکاریی>کی 

 زۆرە؟ پ2م وا نیی>. 
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). ٤٨: ١٢کت2بی پیرۆز ف2رمان دەکات ک> ب> ھ>ر ک>س2ک زۆر دراب2ت ئ>وا چاوەڕCی زۆریشی ل2دەکرCت (لۆقا 

ی>زدان زۆرمان پf دەب>خش2ت و ھ>ر ل>ب>ر ئ>وەش مافی ئ>وەی ھ>ی> ک> چاوەڕCی زۆر ب2ت ل> ئ2م>. تۆزCک 

ادەیی ئ>وەی ت2دا بووە ک> ل2ت بوەست> و ژیانت بھ2ن> پ2ش چاوت و بیر ل>وە بک>وە ک> ی>زدان چ>ندە ئام

خۆشب2ت. ئایا تۆش ب>ھ>مان ش2وە ھ>مان گوناھت چ>ند جارCک ئ>نجام داوە؟ ئایا خودا ب> میھرەبانیی>ک>ی 

ل>گ>nت جووiوەت>وە و ب>ردەوام تۆی ب>خشیوە تا ئ>و کات>ی ف2ربوویت ب> دروستی ئ>نجامی بدەیت؟ ب> 

 ھ>موومان وەiم> ک> بریتیی> ل> ب>fn. دnنیایی>وە وەiم>ک> بریتیی> ل> ب>fn. بۆ 

 ل> م>سیحدا خودا چی بۆ کردووین؟

ل>ڕCگ>ی قوربانی م>سیح>وە، خودا ئ2م>ی ل> تاریکیی>وە ب>رەو ڕووناکی خۆی برد. ئ2م>ی ل> گوناه و نیگ>رانیدا 

بینی و پ2شنیاری ژیان2کی نوCی پ2کردین. ئ>گ>ر ب> "ب>fn" وەiمی ی>زدان بدەین>وە ئ>وا ب>ت>واوی ھ>موو 

ات> س>ر ڕCگ>ی خۆی. ن>ک ت>نیا گوناھ>کانمان دەب>خش2ت و ب> میھرەبانی و ب>رەک>ت>ک>ی دەمانخ

گوناھ>کانمان خۆشدەب2ت، ب>nکو ل> گوناھ>کانمان دەب>خش2ت ب>nکو دەمانخات> س>ر ڕCگ>ی خۆی. ن>ک ت>نیا 

: ١٠ن2وان ڕۆژھ>iت و ڕۆژاوا دووری دەخات>وە و چیتر بیر ل> گوناھ>کانمان ناکات>وە (عیبرانیی>کان ب> دووری 

). ١٠: ٤> چاnی ب2ھیوایی دەرماندCن2ت و ژیانمان واتادار دەکات (یاقوب ). ی>زدان ل١٢: ١٠٣، زەبووری ١٧

جوانیی> س>رسامک>رەک> ل>وەدای> ک> ئ2م> شیاوی ھیچ کام ل>مان> نین. ئ2م> ھیچ شت2کمان ن>کردووە تاکو 

شیاوی ب>رەک>تی خودا بین و ھ>رگیزیش ناتوانین شت2ک بک>ین ک> شیاوی ب>رەک>تی ئ>و ب2ت. ب>خشین ب> 

nنیایی>وە دیاریی>. دیاریی>ک> ک> ئ2م> وەریدەگرین و دەب2ت ئامادەش بین بیب>خشین. ت>نیا دیاریی>ک نیی> ک> د

بیدەین ب> خ>nکی ب>nکو ب>ڕاستی دیاریی>ک> ئ2م> دەیدەین ب> خۆمان. کات2ک ئ2م> ک>س2ک دیک> دەب>خشین 

اتمان دەب2ت بۆ ئ>نجامدانی شتی ئ>وا ئاشتی دەروونی و نوCکردن>وەی وزە ب> خۆمان دەدەین ھ>روەھا ک

 ل>و شت> بنیاتن>ران> دەک>م. ھ>ندCکبنیاتن>ر ن>وەکو شتی ڕووخ2ن>ر، ت>نیا باسی 

میھرەبانی بریتیی> ل> ن>رم و نیانی>ک> ک> ب>جf نیی>. ب>جۆرCکی دیک>، ھیچ ھۆکارCک نیی> بۆ ن>رم و نیانی 

 وومان وەرگری پیرۆزی میھرەبانیی>ک>ین.خودا ک> بتوانرCت پ>یدا بکرCت. ئ>و میھربان>، ئ2م> ھ>م

ڕزگار کرد، ڕاستودروستی کردین، پیرۆزی کردین و ھ>میش> ل>ناو پNۆس>ی  یئ2م> >وەخودا ل>ڕCگ>ی م>سیح

پاککردن>وەی ئ2م>دای>. با ھ>میش> سوپاسگوزاری میھرەبانیی>ک>ی ی>زدان بین. ئ>مNۆ و ھ>موو ڕۆژەکانی 
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ترسم ل>و میھرەبانیی> گ>ورەی>ی ی>زدان ھ>ی>، ئ>و ترس>ی منیش ب>  دیک>ش پ2ویستم ب> میھرەبانیی>. من

 بیرکردن>وە ل>بارەی ئ>وەی ک> ی>زدان چی بۆ کردووم فراوانتر دەب2ت.   

ئایا ئ2ستا تۆ ک2ش>ت ھ>ی> ل>گ>ڵ م>س>ل>ی ب>خشینی ئ>و ک>س>ی ک> خراپ>ی ب>رانب>رت کردووە یان ئازاری 

دەدەمf ک> پازدە خول>ک وەرگرە و دانیش> ب> قووnی بیر ل>وە بک>وە ک> داویت؟ ئ>گ>ر ھ>ت> ئ>وا پ2شنیارت 

ی>زدان چ>ندە تۆی ب>خشیوە. ل>و باوەڕەدام ئ>وە نزمت دەکات>وە. ئ>و کات> دەبینیت زۆر ئاسان> ئ>و ک>سان> 

 بب>خشیت ک> خراپ>یان ب>رانب>ر کردوویت. 

ووڕەیی و تاnی ب>س>ر م>ب> ل>ب>رانب>ر شت2ک ک> ئ>ی ھاوڕCک>م، تکای> ل2ی خۆشب>! ڕۆژCکی دیک>ی ژیانت ب>ت

ڕوویداوە و ھیچی ل>گ>ڵ ناکرCت. ژیانت ل> پ2چ>وان> بووندا ب>س>ر م>ب>. داوا ل> ی>زدان بک> باشترت بکات 

ن>وەک تاnتر. متمان>ت ب> ی>زدان ھ>ب2ت ک> ئ>و نادادپ>روەرییان>ی ب>رانب>رت کراوە ب> باش> بۆتی دەشک2ن2ت>وە. 

ئ>رکی تۆ بریتیی> ل> گوNCای>لی و ب>خشین و ئ>رکی ئ>ویش بریتیی> ل> تازەکردن>وەت و  بیرت ن>چیت

ژی نازداری دیک>ی ژیانت ب> ڕۆحی ل2خۆشن>بوون>وە ب>س>ر م>ب>. داوا ل> ی>زدان بک> ۆپاراستنت. ی>ک ڕ

 ھ>مان ھ>nوCستی خۆی ل> تۆدا ب>کاربھ2ن2ت ... ھ>nوCستی میھرەبانی و ل2خۆشبوون. 

). ٣٠ -٢٨: ١١ند و ناسازگار نیی>. ئ>و میھرەبان>، ھ2من> و ئامادەی ل2خۆشبوون و یارم>تیی> (م>تا عیسا تو

وە >گڕواندوو  ل>). دەتوانین ٧: ١٢عیسا ف2رمان دەکات ک> ئارەزووی میھرەبانی دەکات ن>وەک قوربانی (م>تا 

دەی>وCت میھرەبان ب2ت ل>گ>nمان و س>یری ئ>م ئای>ت> بک>ین. ی>ک>م، دەتوانین ئ>وە ببینین ک> ی>زدان 

ئارەزووی قوربانی نیی>. عیسا ئ>و قوربانیی>ی> و کۆتا و ت>نیا قوربانیی>ک> ک> ھ>رگیز پ2ویست بووب2ت. ل> ژCر 

پ>یمانی نوCدا قوربانیی>کانی ئ2م> ب2سوودن. ت>نیا دەتوانین پشت ب> عیسا بب>ستین و کات2ک گوناھمان کرد 

ک> خودا ئامادەی> بمانب>خش2ت. امادەی> پ2مان بب>خش2ت. ح>زم ل>وەی> ن و ھ>میش> ئداوای میھرەبانی لf بک>ی

پ2ویست ناکات چاوەڕێ بک>ین تا خۆی ئامادە دەکات، پ2ویست ناکات س>بارەت ب>وە قس>ی ل>گ>ل 

ب>خشندە ب2ت. و بک>ین.... ئامادەی> بمانب>خش2ت. ئ>و پ2شوەخت بNیاری خۆی داوە ک> ھ>میش> میھرەبان 

>ش دەتوانین ھ>مان شت بک>ین. دەتوانین م2شکمان ل>گ>ڵ کاتدا ڕCکبخ>ین بۆ ئ>وەی کات2ک ڕەنجاندن ئ2م

 ھات> س>ر ڕCگ>مان ئامادەی ل2خۆشبوون بین!
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دووەم بۆچوون ک> دەتوانین ل>س>ر ئ>م ئای>ت> ھ>مانب2ت ئ>وەی> ک> ئ2م> دەتوانین ل>گ>ڵ خ>nکی دیک>دا 

ب> قوربانی نیی>. بۆ مرۆڤی دانا شانازیی> ک> ل> خراپ> دەبوورCت (پ>ندەکانی میھرەبان بین، بۆ ئ>وە پ2ویستمان 

). ئ>و ماف> تایب>ت>مان ھ>ی> ک> دەتوانین چاوپۆشی ل>و شتان> بک>ین ک> خ>nکی بۆ ئازاردانمان ١١: ١٩مان ل2س

ب>iم ناب2ت دەیک>ن. ی>زدان ئامادەی کردووین ک> بتوانین ئ>و کارە بک>ین. ڕەنجاندن ب>رەو ئ2م> دCت، 

 وەریبگرین. 

کات2ک ک>س2ک ئازارمان دەدات دەتوانین وای ل2بک>ین ک> ح>قی ئ>و ئازارەمان بدات>وە، ب> ش2وەی>ک ک> وای 

ل2بک>ین ھ>ست ب> خراپی بکات، یان ب>ردەوام ئ>و باب>ت> بدەین>وە ب> ناو چاویدا؛ دەتوانین ل> ژیانمان بیک>ین> 

> ڕCگای مرۆڤان>ی ئ2م>ی> ک> پ2ویست> بۆ ل2خۆشبوونی ئ>و گوناھ>ی دژی دەرەوە و قس>ی ل>گ>ڵ ن>ک>ین. ئ>م

 ئیم> کردوویان> ب>و ش2وەی> قوربانی بدەن. ب>iم ڕCگ>ی>کی دیک>مان ل>ب>ردەستدای>، دەتوانین ل2ی خۆشبین.  

 ی>زدان چاوەڕCی چیمان ل2دەکات؟

م> دەزان2ت و دەزان2ت ک> ئ2م> خۆڵ و پ2ش ئ>وەی ئ2م> تووشی گوناه ببین ی>زدان دەزان2ت. چوارچ2وەی ئ2

خاشاکین و ھیچی تر، چاوەڕCی ئ>وەمان ل2ناکات ک> ھ>رگیز ھ>n> ن>ک>ین. کات2ک ی>زدان ل>دn>وە قس>ی 

بۆ من ج2گ>ی س>رسوڕمان نیت." ی>زدان  ل>گ>ڵ کردم ئارامیی>کی زۆری پ2م ب>خشی، گوتی: "جۆیس، تۆ

پالنی ڕزگاریمان ک2شاوە ت>نان>ت پ2ش ئ>وەی تووشی ھ>n>ک>  ھ>رگیز ل> ھ>n>کانمان س>ری ناسوڕم2ت ب>iم

ببین. خودا ب> ھ>n>کانمان و ش2وازی گوزەرانمان ھ>رگیز س>ری ناسوڕم2ت. پ2شوەخت بNیاری داوە ک> 

ب>خشندە ب2ت. ئ>و شت>ی ک> خودا ل> ئ2م>ی چاوەڕێ دەکات ئ>وەی> ک> ئ>ومان خۆش بویت و ب> ویستی ئ>و 

>و دەی>وCت ک> زۆر داوای ب>خشین بک>ین و ل>گ>ڵ ڕۆح> پیرۆزەک>یدا ئیش بک>ین ب> ھ>nسوک>وت بک>ین. ئ

ئاراست>ی پ2گ>یشتنی ڕۆحی. ئ>و تووڕە ناب2ت ئ>گ>ر ن>گ>یشتین ب>iم دەی>وCت بمانبین2ت ک> ب>رەو خاnی 

 ب2خ>وش بوون ھ>نگاو دەن2ین. 

ووە ل>یادی بکات و ب>رەو ئامانج>ی ت>واوی پۆnسی ن2ردراو دە2nت ک> تاک> ئامانجی ئ>وەی> ک> ئ>وەی ب>س>رچ

). بیھ2ن> پ2ش چاوەی خۆت ک> پۆnس دوو ل> س>ر س2ی پ>یمانی نوCی ل>س>ر ١٣: ٣ھ>نگاو بن2ت (فیلیپی 

دەستی ئ>و ب> ئ2م> گ>یشتووە و نووسیوی>تیی>وە، ھ2شتا ھ>ر ب>رەو پ2ش دەچ2ت. زۆر خۆشحاnم ک> ی>زدان ئ>م 

ناوە. ئ>وە ھانی دام ک> بزانم ی>زدان ل> ناخ>وە دەمناس2ت و بۆم دەرک>وت ک> نموون>ی>ی ل> کت2بی پیرۆز دا
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من مرۆڤ2کم دووبارە ل> دایک بووم و دnم نوCکراوەت>وە، ب>iم گیان و ج>ست>م واب>ست>ی ئ>و ئیش> م>زن>ی> 

 ک> ی>زدان ل> ڕۆحمدا ئ>نجامی داوە. 

ک> ھ>رگیز ھ>n> ن>ک>ین. ئ>گ>ر توانای ئ>وەمان ھ>بوای> ڕاستیی>ک> ئ>وەی> ک> ی>زدان چاوەڕCی ئ>وەمان ل2ناکات 

ئ>وا پ2ویستمان ب> عیسا ن>دەبوو. ب>iم ھ>موو سات2کی ھ>موو ڕۆژCک پ2ویستمان ب>  ب> بf گوناه بژین

). ئ>گ>ر دانمان ب> ٣٤: ٨عیسای>. ئ>و ئ2ستا ل> دەست> ڕاستی خوداوە دانیشتووە و بۆمان دەپارCت>وە (ڕۆما 

نا، ئ>و دnسۆز و دادپ>روەرە، ت>نان>ت ل> گوناھ>کانمان خۆش دەب2ت و ل> ھ>موو ناڕەوایی>ک  گوناھ>کانمان

). گومانی ت2دا نیی> ک> ی>زدان م>رجی بۆ ھ>n>کانمان ھ>ی> و ب>ھۆی ٩: ١پاکمان دەکات>وە (ی>ک>م یۆح>نا 

م2ن2ت>وە، س>رەڕای ئ>وەی ک> ب>رەک>تی ی>زدان>وە دەتوانین وەکو ھاوڕێ بین ل>گ>nیدا و پ>یوەندیمان ل>گ>nی ب

 ھ2شتا ھ>موو ھ>nسوک>وت>کانمان ت>واو نیی>. 

 دەک>یت؟ چی ل> خ>nکچاوەڕCی 

دەب2ت چاوەڕCی ئ>وە بک>ین ک> ب>رانب>ر خ>nکی میھرەبان بین. ئ>وان ب2خ>وش (کامö) نین، بۆی> تووشی 

گوناه دەبن. ئ>وان ئازارمان دەدەن و ب2ھیوامان دەک>، ب>iم ڕاستیی>ک> ئ>وەی> ک> ئ2م>ش ھ>مان شت ب> 

دیک>ی پ2دەدەین، ب>iم زۆر  ئ>وان دەک>ین. زۆرب>ی کات ئ2م> ئاگامان ل>و شتان> نیی> ک> ئازاری خ>nکی

 ئاگامان ل> شتی خ>nکی دیک>ی> ک> ئازاری ئ2م>ی پ2دەدەن. 

من ب2خ>وش نیم، ک>وات> بۆچی دەب2ت چاوەڕCی ب2خ>وشی ل>و ک>سان> بک>م ک> پ>یوەندیم ل>گ>nیان ھ>ی>؟ 

ف>رمانمان پ2دەکات ک> ب>ڕاستی ل>و باوەڕەدام ک> نات>واویی>ک>مان (کامö ن>بوونمان) ئ>وەی>، بۆی> ی>زدان 

م>رج> بۆ ھ>موو ھ>n>کانمان ھ>ی>، ب> ل2خۆشبوونمان و پ2دانی توانا پ2مان بۆ ا. خ2رابین ل> ب>خشیند

ل2خۆشبوون ل> خ>nکی دیک> ئ>گ>ر ئامادەیی ئ>وەمان ت2دا ب2ت ب>و ش2وەی> بک>ین. ل>کاتی نووسینی ئ>م 

کھ2ناوە. ل> ماوەی ئ>و ساiن>دا چ>ندین ھ>زار جار کت2ب>دا من و دەیڤ چل و چوار ساڵ دەب2ت خ2زانمان پ2

ل> ی>کتر خۆشبووین، ھ>روەھا ل>کاتی ب>س>ربردنی ئ>و ساiن>ی ک> پ2ک>وە ماومان> پ2ویست> ب>ردەوام ل> ی>کتر 

 خۆشبین. 
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ف2ربووین ب>رانب>ر ی>کتر میھرەبان بین، ت>نان>ت ب> بf ئ>وەی باسی ئ>و شت> بک>ین ک> ک>س2کی دیک> 

>تی بۆ ڕەنجاندنمان. دەتوانین چاوپۆشی ل> ھ>n>کانی ی>کتر بک>ین و پاساویان بۆ بھ2نین>وە. پ2م وای> کردووی

 <n<گ> ب> ی>کتری بدەین ک> ھCبک>ین."ئ>وە بیرۆک>ی>کی جوان>، "ئ2م> دەتوانین ڕ 

 )٢: ٤(ئ>ف>سۆس  ".كتری بگرنی یهرگهویستی بهخۆشه ، بهوهرمی و ئارامگرتنهو دnنه!ڕی ب2فیزیوپهبه"

چ>ند سا2nک ل>م>وپ2ش من و دەیڤ وازمان ل> فشار خستن> س>ر ی>کتر ھ2نا ل>وەی ک> ھ>وڵ بدەین 

ب2خ>وش بین. بۆمان دەرک>وت ک> ی>زدان چ>ندە میھرەبانیمان نیشان دەدات، ھ>ربۆی> بNیارماندا ک> ئ2م>ش 

ڕCگ>ی ھاوس>رگیریی>کی باشی ھ>مان شت بۆ ی>کتر بک>ین. چاوپۆشی کردن ل> گوناھ>کانی ی>کتر 

درCژخای>نی بۆ خۆش کردین. دnت بپشکن>. ئایا فشار دەخ>یت> س>ر ھاوس>رەک>ت، خ2زان>ک>ت یان ھاوڕCکانت 

بۆ ئ>وەی ب> ب2خ>وشی و ت>واوی ھ>nسوک>وتت ل>گ>ڵ بک>ن؟ ئایا توند و ناسازگار و زۆر ویستی؟ ئایا بیانوو بۆ 

م>n> پرسیارCکی زۆر باشن ک> ناوب>نا دەتوانین ل> ب>خشندەی؟ ئ>مان> کۆ الوازی خ>nکی دCنیت>وە؟ ئایا ک>س2کی

خۆمانی بپرسین. ڕاستگۆیان> وەiمی ئ>و پرسیاران> بدەوە. ئ>گ>ر ش2وازی ھ>nسوک>وتت وەک ھی عیسا نیی> 

 ئ>وا داوای ل2بک> ک> ھ>nسوک>وت>کانت بگۆڕCت. 

> ھ>میش> ب>ش2وەی>کی خودکار ھ>nسوک>وت2کی دەب2ت ڕۆژان> م2شکمان و ڕەفتارمان نوێ بک>ین>وە. ئ2م

کات ڕCگ>دەدەین ساتم> بک>ین و ھ>n> دەک>ین، بۆی> دەب2ت پ>یمان>ک>مان نوێ  ھ>ندCکباشمان ناب2ت. 

بک>ین>وە و ب> ش2وازی ی>زدان شت>کان ئ>نجام بدەین. ئ>گ> تۆ ئ2ستا ل>و خاn>دایت ئ>وا پ2ویست ناکات ھ>ست 

 م>تی خودا دnشاد ب>، تۆ ڕاستی دەبینیت ک> دەب2ت> ھۆی ئازادکردنت. ب> ش>رم>زاری بک>یت. ب> یار

 عیسا چاوەڕCی چی ل> قوتابیی>کانی دەکات؟

عیسا ب>تایب>تی پیاوی الواز و نادانی ھ>nبژارد بۆ ئ>وەی ل>گ>nیان ب2ت و کاریان ل>س>ر بکات تاکو ن>توانن ئ>و 

قس>ی زۆری دەکرد و زۆریش شانازی ب>خۆی>وە شکۆی>ی ک> ت>نیا ھی خودای> بیب>ن بۆ خۆیان. پ>ترۆس 

دەکرد. ت>نان>ت سf جار عیسای ڕەتکردەوە کات2ک ک> ل> ک2ش>دا بوو ب>iم عیسا ن>رم و نیانی و میھرەبانی 

 ی ب>خشی و پاشان پ>ترۆس بوو ب> قوتابیی>کی م>زن.نیشان پ>ترۆس دا. پ>ترۆس
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ن، ب>iم ئ>و میھرەبانی نیشاندا و ب>ردەوام بوو ل> تۆماس گومان2کی زۆری ل>و شتان> ھ>بوو ک> عیسا دەیوت

تۆماسی بینی ل> ئ>وپ>ڕی گومان و بf باوەڕیدا و دەست>  ،کارکردن ل>س>ری. ت>نان>ت پاش ھ>ستان>وەی

بریندارە بزمار ل2دراوەکانی خۆی نیشاندا. تۆماس وتبووی ک> باوەڕ ناکات تاکو ن>یبینf ھ>ربۆی> عیسا ئ>و 

 پ2ویستی پ2ی بوو ل>ج2گ>ی ئ>وەی ل>ب>ر ڕەفتارە گوماناویی>کی ڕەتیبکات>وە.  شت>ی پf نیشاندا ک>

قوتابیی>کان ل>و کات>دا ھ>nسوک>وتی گاnت>جاڕان>یان نواند بۆ کۆم>n> ک>س2ک ک> ل>گ>ڵ عیسادا گ>شتیان دەکرد. 

ت کات2ک عیسا ک> کامیان ل> ھ>موویان گ>ورەترە. قوتابیی>کان خ>ویان ل2ک>ومشتومNی ئ>وەیان بوو ئ>وان 

 پ2ویستی پ2یان بوو ل> کات2کدا داوای ل2کردبوون بۆ ماوەی ی>ک کاتژم2ر ل>گ>nیدا نوCژ بک>ن.

ئ>وان نات>واو و ناکامö بوون، ب>iم عیسا ل>کاتی ھ>nبژاردنی ئ>واندا ئ>وەی دەزانی. ب>درCژایی ش>وەک> عیسا 

سا و ھ>ستان>وەی ل>ن2و مردووان موژدە نوCژی کرد پ2ش ھ>nبژاردنی دوانزە پیاوەک> ک> پاش مردنی عی

دەدەن ب> ھ>موو جیھان. ت>نیا بیھ2ن> ب>رچاوی خۆت، دوازدە پیاوی نات>واو ک> زۆرب>ی کات نادانا بوون و 

گومانیان ھ>بووە و لووتب>رز بوون، ل> ن2وان خۆیاندا مشتومNیان دەکرد و دەیانویست بزانن چ>ند جار دەب2ت 

 ئ>وان زۆر ل> ئ2م> دەچن.  ل>ی>کتری خۆشبن. ب>ڕای من

 ف2ربوونی وەرگرتنی میھرەبانی

ھ>روەک من، دnنیام تۆش گومانت ل>وە نیی> ک> ک>س2کی زۆر نات>واویت و پ2ویستیی>کی زۆرت ب> میھرەبانیی>. 

خودا ئامادەی> میھرەبانی بب>خش2ت، ب>iم ئایا دەزانیت چۆن وەریبگریت؟ ل>وان>ی> داوا ل> خودا بک>ین ک> 

گوناھ>کانمان بب>خش2ت، ب>iم ئایا ب> ب>خشینی خۆمان ب>خشینی ئ>و ب>دەستدCنین؟ ئایا تۆ گوناھ2کی زۆری 

ڕابردووت دژی خۆت ھ>nگرتووە؟ بۆ ماوەی چ>ندین ساڵ من ھ>nمگرت ھ>ر ب>و ھۆی>ش>وە ن>متوانی ب>رانب>ر 

ن ئ>و شت> بب>خشین ک> خۆمان ک>سانی دیک> میھرەبان بم. ھ>روەک> چۆن زۆر جار دە2nم؛ "ئ2م> ناتوانی

 نیمان>."

میھرەبانیت وەرگرتووە؟ ل>کاتی خوCندن>وەی ئ>م کت2ب>دا ئایا ھیچ شت2ک ھ>ی> ل>ب>رانب>ر خ>nکیدا کردب2ت و 

ئ2ستا ل> ناخی دn>وە ھ>ست ب> تاوان بک>یت، س>رەڕای ئ>وەی ک> ڕاستگۆیان> دانت ب> گوناھ>کانتدا ناوە؟ ئایا 

داوای میھرەبانی و گرنگی ی>کسان بوونت ل> ی>زدان کردب2ت؟ دەرف>تت وەرگرتووە بۆ دەرف>تت وەرگرتووە و 
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ئ>وەی میھرەبانی ی>زدان ب>دەست بھ2نیت؟ میھرەبانی دیاریی>، ب>iم دیاری تاوەکو ب>دەستت ن>گات ھیچ 

 ). ٢٤: ١٦نرخ2کی نیی>. عیسا گوتی: (داوا بک>ن وەردەگرن، تاکو خۆشی>ک>تان ت>واو ب2ت." (یۆح>نا 

ئایا تۆ زۆر داوا دەک>یت و ک>م وەردەگریت؟ ئ>گ>ر وای>، ئ>وا کاتی گۆڕانکاریی>. ی>زدان ھ>موو شت2کی بۆ 

کردووین ک> پ2ویست بکات ل> م>سیحدا بۆمان بکرCت. ئ2ستا ک>وتۆت> س>ر ئ2م> ک> ل> ڕCگ>ی باوەڕەوە 

 ب>دەستی بھ2نین. ل>ڕCگ>ی باوەڕەوە ن>وەکو ل>ڕCگ>ی شیاوبوون>وە.

 دەین ب> ک>سانی دیک>ش.بیات2ک ک> ف2ردەبین میھرەبانی> ئ2جگار زۆرەک>ی ی>زدان وەربگرین ئ>وا دەتوانین ک

 نیشان>کانی ھ>nسوک>وتی میھرەبابان>

 میھرەبانی ت2دەگات!)1

 له كو ئ2مهی وهوهر ئهبهله!،ب2تكانمان الوازییهھاوخ>می  توانfنه كه رۆك كاھین2كمان نییهسه چونكه"

 )١٥: ٤." (عیبرانیی>کان رچووده!iم بf گوناھهبه، وهتهموو شت2ك تاقی كراوهھه

ح>زم ل>و ڕاستی>ی> ک> عیسا ل2م ت2دەگات. ل>ب>رئ>وەی ھ>ری>ک ل> ئ2م> الوازی خۆمان ھ>ی> بۆی> ئ2م>ش  

ن و پ2ویستیان ب> میھرەبانی و ل2خۆشبوون>. ھ>بوونی دیک> ھ>n> دەک> دەب2ت بتوانین ت2بگ>ین کات2ک ک>سانی

د2nکی ت2گ>یشتوو ی>ک2ک> ل> نیشان> جوان>کانی میھرەبانی. جاری داھاتوو ئ>گ>ر ک>س2ک ب> خراپی ھ>nسوک>تی 

ل>گ>ڵ کردی ھ>وnبدە ت2بگ>یت. بۆی ھ>ی> ئ>و ک>س> ن>خۆش ب2ت یان ڕۆژCکی ناخۆشی ل>س>ر ئیش ب>س>ر 

ھ>n> ب2گومان دروست نیی>، ب>iم دnنیاب> وش> ن>رم و نیان>کان دەگۆڕCن بۆ تووڕەیی. بردب2ت. ھ>nسوک>وتی 

 ). ٢١: ١٢ن>رم و نیانی توانای گۆڕینی تووڕەیی ھ>ی> چونک> ھ>میش> چاک> ب>س>ر خراپ>دا س>ردەک>وCت (ڕۆما 

اnیمدا دەستدرCژی ئ>و ساiن>ی ک> من خ>ریک بووم ب>رەو چاکبوون>وە دەچووم دوای ئ>وەی ک> ل> کاتی مند

کرابووە س>رم، دەیڤی ھاوس>رم زۆر ل2م ت2دەگ>یشت. ئ>گ>ر میھرەبان ن>بوای> ل>گ>nم ئ>وا ب> دnنیایی>وە ئ2ستا 

خ2زانمان پ2ک ن>ھ2نابوو. ئ>و پالن> گ>ورەی>ی ک> ی>زدان بۆ ژیانمی دانابوو ل> دەستمان دەدا. ئایا ئ2ستا 

ر گ>وڵ بدەیت بۆ ئ>وەی ل2ی ت2بگ>یت؟ داوایان ل2بک> چیرۆکی ک>س2ک ھ>ی> ل> ژیانتدا ک> دەتوانیت زیات

ئ>نجام دەدەن ئ>وا ل>ب>ر ئ>وەی> ک> شت2ک  ئاساییت بۆ باس بک>ن. زۆرب>ی جار ک> خ>nکی ئیش2کی نانخۆیا

ل> ژیانیاندا بووەت> ھۆی ئازاریان و ھ2شتا ل>و ئازارە ڕزگاریان ن>بووە. ھ>تا زیاتر ل> ڕابردووی خ>nکی بزانین 
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ئ>و ئاسانتر دەب2ت بۆ ئ>وەی ل>و ھ>nسوک>وت> ت2بگ>ین ک> نیشانی دەدەن، ک> بۆی ھ>ی> ک>متر ج2گ>ی 

 بای>خمان ب2ت. 

 میھرەبانی ھ>n>کانی خ>nکی دەرناخات!)2

ب>گشتی ئ>و ک>س>ی ک> ل> الی>ن ڕۆحی پیرۆزەوە ب>ڕCوەناچ2ت ھۆگریی>کی نات>ندروستی ل>گ>ڵ بùوکردن>وەی 

ب> تایب>تی ل> گوتنی ئ>و شت> ھ>iن>ی ک> خ>nکی کردوویان>. وش>ی ی>زدان ئ>وە نیشان ھ>والی خراپدا ھ>ی>، 

 )٨: ٤دادەپۆش2ت. (ی>ک>م پ>ترۆس  دەدات ک> خۆش>ویستی زۆر گوناه

 )١٢: ١٠(پ>ندەکانی سل2مان " .پۆش2تموو یاخیبوون2ك دادهویستی ھهiم خۆشهبه وروژCن2ت،ڕق ناكۆكی ده"

2بی پیرۆز خا2nکی دانایی> ک> وا ل> ژیانمان دەکات باشتر ب2ت ئ>گ>ر ب2تو گرنگی پ2بدەین. ھ>ر پ>ندCکی ناو کت

ئ>م پ>ندە پ2داگری ل> قس>ک>ی پ>ترۆس دەکات ل> کت2بی پیرۆز ل>بارەی داپۆشینی گوناھ>کان ل>ج2گ>ی 

 ئاشکراکردنیان. 

 fل> براکانی بکات>وە ل> ب>رانب>ر ئ>و ڕەفتارە ب <nکات2ک یوسف ل> کۆتاییدا ھ>لی ئ>وەی بۆ ڕەخسابوو ک> تۆ

ھاتن بۆ الی یوسف،  براکانیب>زەیی>ی ک> دژیان ئ>نجامیان دابوو، یوسف ب>نھ2نی شت2کی کرد. کات2ک 

خ>nکی دیک> ئ>وە بزانن ک> یوسف داوای ل> ھ>موو ک>س2ک کرد ژووەرەک> ب>ج2بھq2ن چونک> ن>یدەویست 

). ن>ک ھ>ر ئامادە بوو ب> ت>واوی ل2یان خۆشب2ت ب>nکو ١: ٤٥براکانی چییان ب>س>ر ھ2ناوە (پ>یدابوون 

تاوان>ک>یانی ب> نھ2نی ھ2شت>وە بۆ ئ>وەی خ>nکی دیک> بتوانن ئ>وانیان خۆشبوCت و ڕCزیان ل2بگرن. 

ی> گرنگ>ی یوسف ئ>وەمان بۆ دەردەخات ک> بۆچی خودا ن>یدەویست براکانی ش>رم>زار بن. ئ>م تایب>تم>ندی

توانی ب>و ش2وە ب>ھ2زە ب>کاری بھ2ن2ت. ئ>گ>ر ب>ڕاستی بمان>وCت ل>الی>ن ی>زدان>وە ب>کاربھ2نرCین دەب2ت 

 میھرەبان بین. 

کات2ک شت2کمان دژی ک>س2ک ھ>ی> ک> ئیھان>ی کردووین ئ>وا دەب2ت ب> ت>نیا بچین بۆ الی و س>بارەت ب> 

). ئ>گ>ر ئ>وان ڕازی ن>بوون گوCبگرن ئ>وا پ2مان وتراوە ک> ١٥: ١٨ش>ک> قس>ی ل>گ>ڵ بک>ین (م>تا ک2

خ>nکی دیک> ل>گ>ڵ خۆمان بب>ین بۆ ئ>وەی قس>یان ل>گ>ڵ بک>ین ب>ھیوای ئ>وەی ک> ئاوازی م2شک و دnی 

 وەکو پ2شتر ل2بک>ین. 
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>یت بۆ تۆی ئ>نجام بدەن. ئ>گ>ر تۆ کارCکی بۆ خ>nکی دیک> ب>و ش2وەی> کارەکان ئ>نجام بدە ک> ح>زدەک

ھ>n>ت بک>یت، دەت>وCت ھ>واn>ک> بùوبک>ن>وە یان ل>الی خۆیان بیپارCزن؟ من ھ>ر ل> س>رەتاوە وەiم>ک>یم 

دەزانی چونک> من دەزانم چیم دەوCت. من ح>ز دەک>م ک> گوناھ>کانم داپۆشراوبن، دnنیام تۆش ئ>وەت 

 دەوCت.

 میھرەبانی حوکم نادات !)3

ئ>م> حوکم بدەیت و بۆچوونی ڕەخن>گران>ت ھ>ب2ت ل>س>ر ئ>و ھ>iن>ی ک> خ>nکی دەیک>ن. ب>iم  ئاسان>

ژیران> نیی>. ئ2م> ل>الی>ن ی>زدان>وە بانگ کراوین بۆ یارم>تیدانی خ>nک ن>وەک بۆ تاوانبارکردنیان. ھ>روەک 

>پ2ی ئ>وەی ک> ھ>ی> ب>iم ناب2ت مرۆڤ>کان پ2شتر ل>م کت2ب>دا ئاماژەم پ2کرد، ل>وان>ی> گوناه م>حکوم بک>ین ب

 م>حکوم بک>ین چونک> ئ2م> دnی ئ>وان ناناسین و نازانین چۆن ژیانیان ب>س>ربردووە.   

 میھرەبانی ل> م>حکوم کردن گ>ورەترە!)4

: ٢(یاقوب  ".وهباتهحوكمدان ده ییش لهزه. ب>بووهیی نهزهی بهوهبۆ ئه یهییانهزهحوكمدان بf به چونكه"

١٣ ( 

دادوەری کردن کارCکی مرۆڤان>ی>، ب>iم میھرەبانی کارCکی خوداییان>ی>. داوا ل> ی>زدان بک> یارم>تیت بدات ل> 

جیاک>رەوەی نیشان>کانی میھرەبانی ل>ناو  ئاکارCکیب>دوای  گ>ش>کردنی ھ>nسوک>وتی میھرەبانان> و بگ>ڕێ

2ک وەک ی>زدان. ت>نیا ی>زدان مافی ئ>وەی ھ>ی> ک> حوکم دادوەری وات> پل> ب>رزکردن>وەی ک>س ژیانتدا.

ب>س>ر مرۆڤدا بدات چونک> ئ>و تاک> ک>س> ک> ھ>موو ڕاستیی>کان دەزان2ت. نام>وCت ب>ھۆی ئ>وەوە گوناھبار بم 

ک> ھ>وnبدەم ل> ژیانی ک>س2کی تر ببم ب> خودا. بۆی> ب>ڕاستی زۆر ھ>وڵ دەدەم خۆم ل> حوکمدانی خ>nکی تر 

بگرم. ب>nنیایی>وە ح>زم ل>وە ن>دەکرد ک> بۆ ماوەی>کی زۆر ک>س2کی حوکمدەر بووم، ب>iم ھ>واn> ب>دوور 

 خۆش>ک> ئ>وەی> ک> دەتوانین ب> یارم>تی خودا بگۆڕدرCین. 

"میھرەبانی باوەڕی ب> باشترین>!)5

خۆش>ویستی ھ>میش> باوەڕی ب> باشترینی ھ>موو ک>س2ک> و میھرەبانیش نیشان>ی خۆش>ویستیی>. میھرەبانی 

تاوانبارCک ب> بf دادگایی کردن2کی دادوەران> حوکم دەرناکات. میھرەبانی ھ>میش> دەی>وCت ڕاستی بزان2ت 
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2کی خراپ پ2دە2nت ن>وەک قس> و قس>nۆک. ڕقم ل>وەی> کات2ک ک>س2ک ل>بارەی ک>س2کی دیک>وە شت

ب>تایب>تی ئ>گ>ر ت>نیا قس> و قس>وnۆک بوو و ل> ڕاستیی>وە دوور بوو. دەب2ت زۆر باش ھ>وnبدەم بۆ ئ>وەی 

باوەڕ ب> باشترین بک>م دوای گوCگرتنی خراپترین. ھ>میش> دەب2ت باوەڕ ب> باشترین بک>ین تا ئ>و کات>ی 

 تۆم>ت>ک> ل>دژی ک>س>ک> دەس>لم2نرCت.  

ب> ئاشکرا تاوانبار کراوم ب> ئ>و شتان>ی ک> ن>مکردوون و ب>ڕاستی ڕCزم ھ>ی> بۆ ئ>و ک>سان>ی ک> دەزانم ک> 

ڕCزم ن>بوو بۆ ئ>و ک>سان>ی ک> تاوانباریان کردم و دوای قس>  وتوویان>: "پ2م وا نیی> جۆیس شتی وا بکات."گ

  ەیانگN2ای>وە بۆ خ>nکی دیک>. و قس>nۆک ک>وتبوون. ئ>وەندی دیک> قس>ی ناشرینیان پ2وە زیاد دەکرد و د

ب2ت ل>ج2گ>ی ئ>وەی ک> ب> گومان بین و خ2را باوەڕ ب>  نزۆرتر دnخۆش دەبین ئ>گ>ر باوەڕمان ب> باشتری

 ھ>موو ئ>و شت> خراپان> بک>ین ک> ل>بارەی ک>س2کی دیک>وە دەیبیستین. 

 میھرەبانی بۆ ھ>موو ک>س2ک>!)6

یی>کی باشم ل>گ>nیان ئ>وە ک>سان> بدەم ک> خۆشمدەوێ و پ>یوەندس>رنجم داوە ک> ئاسانترە میھرەبانی نیشانی 

ھ>ی>. زۆر س>خت> بۆم ک> ک>س2کم ب>الوە گرنگ نیی> ل>ھ>مان کاتیشدا دەب2ت میھرەبان بم ب>رانب>ری 

ھ>رچ>ندە میھرەبانی ڕاست>قین> ئ>وەی> ک> ل>گ>ڵ ھ>موو ک>س2کدا میھرەبان بیت. خ>سq>تی میھرەبانی شت2ک 

> پ2ی بک>ین و بیکوژCنین>وە ب>nکو ب>ش2ک> ل> ک>سای>تی ئ2م> .... بریتیی> ل> ھ>بوونی ئ2م>. نیی> ک> ئ2م

 ھ>رگیز نا2nین "من میھرەبانی دەک>م" ب>nکو دە2nین "من میھرەبانم."

تایب>تی ل> ھیچ ک>س2ک ناگرCت و نای>وCت ئ2م>ش ب>و ش2وەی>  یی>زدان گرنگ>. ی>زدان ڕCزبۆ ی>کسانی 

بین. ھ>موو ک>س2ک وەکو ی>ک ل>الی خودا گرنگن. ھ>موویان ڕۆn>ی ئ>ون و میھرەبانیی>ک>ی بۆ ھ>مووان>. 

وەک نوCن>ری ئ>ون ل>س>ر زەوی. پ2ویست> ئ2م> ھ>وnی ھ>مان شت بدەین. ھ>رگیز وا ھ>nسوک>وت م>ک> ک> 

 ھۆی دەوn>م>ندکردنی ژیانت. >>ر ک>س2ک چۆن> ب>nکو میھرەبان ب>، ئ>م> دەب2ت"ھ>ستت" ب>رانب

ل> کت2بی پیزۆزدا زۆر کات دەبینین باسی چیرۆک2ک دەکرCت وەک چیرۆکی سامریی> باش>ک>. ئ>م چیرۆک> 

سی. س>ر ڕCگای>کدا ک>وتبوو. سامریی>ک> ئ>و ک>س>ی ن>ەنال>بارەی پیاویک> ک> یارم>تی بریندارCکی دا ک> ل>

). ڕوون> ک> پیاوی میھرەبان ٣٧ -٢٧: ١٠ب>iم کات و سامان>ک>ی بۆ یارم>تی ل2ق>وماوان ب>کاردەھ2نا (لۆقا 
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بۆ ھ>موو ک>س2ک میھرەبانی نیشان دەدات، ن>ک ت>نیا بۆ ئ>وان>ی ک> دەیاناس2ت و خۆشی دەوCن و دەی>وCت 

ی گ>ورەی>، چونک> س>رنجی دا و ڕاوەستا و گرنگیان پ2بدات. ئ>م "سامریی> باس>" ل> ب>رچاوی ی>زدان ک>س2ک

میھرەبانی خۆی خۆ پیاوCک دەربNی ک> پ2شتر ن>یبینیبوو، پ2دەچ2ت ھ>رگیزیش ن>یبین2ت>وە. یارم>تیدانی پیاوە 

بریندارەک> پ2ویستی ب> پارە و کاتی سامریی> باش>ک> بوو؛ ل>و کارەیدا ھیچ شت2کی دەست ن>ک>وت ب>iم 

ونیمان وت>ک>ی ئ>نجام دا. ھ>رکات2کی کاریکی دروست دەک>ین ئارامی دەرل>گ>ڵ ئ>وەشدا کارە دروس

پ2دەب>خش2ت و دیاری کاتی چاوەڕوانکردن دەدورین>وە، ھ>وnبدە یارم>تی خ>nک2کی زۆر بدەیت و میھرەبانی 

ن ی>زدانیان نیشان بدە. ن>رم و نیانی ی>زدان نیشانبدە ک> شایانی نین. گومانم ل>وە نیی> ک> ھ>موومان دا

   ب>وەدە دەن2ین ک> جیھان پ2ویستی ب> زۆریک ل> سامری باش ھ>ی>، ک>وات> با ل> ئ2م>وە دەست پ2بکات.  
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 ب>شی چواردەی>م

 بارەک>ت سووک بک>

 fک نھ2نیی>کی ل>البوو ئ>گ>ر باسی کردبا ئ>وا ک>س2کی پCل>م دواییان>دا س>یری فیلم2کم کرد ک> ت2یدا پیاو

ڕزگار دەبوو، ئ>و ک>س> حوکمی ھ>تاھ>تایی ب>س>ردا س>پ2نرابوو بۆ تاوان2ک ک> ئ>نجامی ن>دابوو. ل>وان>بوو ئ>گ>ر 

ن ل> دژی کابرا ھ>بوو ک> دەستگیری بک>ن. پرسیاری نھ2نیی>ک>شی باش کردبا ئ>وا ل> دەرەوە ئ>وەندە ب>nگ>یا

کرد بۆچی دەب2ت بچ2ت> پ2ش و خۆی بخات> م>ترسیی>وە بۆ ئازارکردنی پیاوCک ک> ھیچ نرخ2کی نیی>. ئ>و 

پارCزەرەی ک> ھانی دەدا بۆ ئ>وەی ڕاسگۆ ب2ت پ2ی گوت: "ئ>گ>ر تۆ ڕاستیی>ک>ی ب2qیت دەتوانی بارەک> ل>س>ر 

وو بدەیت، ئ>و کات بارCکی ک>متر ل>پ2شتر ب>درCژایی ژیانت ھ>nدەگری." م>ب>ستی ئ>وە شانت البب>یت و پش

 بوو "چاک>ی>ک ل>گ>ڵ خۆت بک> و کارە دروست>ک> ئ>نجام بدە." 

ب>ردەوام ل> ژیانماندا بNیار دەدەین ل>بارەی چۆنی>تی ڕوب>ڕوبون>وەی بارودۆخ>کانی ژیانمان. خودا ل> وش>کانیندا 

ت ک> شت> دروست>کان ھ>nبژCرین ب>iم ل>گ>ڵ ئ>وەشدا مافی ھ>nبژاردن>کان بۆ ئ2م> ب>ج2د2qCت. داوامان ل2دەکا

ئ>گ>ر ل>و ک>سان> خۆشبین یان خۆشن>بین ک> ئ2م> ل> ڕیزی "دوژمن" دایدەن2ین، ئ>وە ی>ک2ک> ل>و ھ>nبژاردنان>ی 

ئ>وا بارەک>مان سووک دەک>ین. ب>iم ک> ئ2م> زۆرب>ی جار ڕوب>ڕومان دەب2ت>وە. ئ>گ>ر بNیارە دروست>ک> بدەین 

 بارەک>مان قورس دەک>ین و خۆمان ئ>شک>نج> دەدەین. ئ>گ>ر بNیارە ھ>n>ک> بدەین ئ>وا ل>ڕاستیدا 

ل2م  خۆشبووم، چونكه رزهو قهموو ئهھه دكار، لهتكاری بهی بانگی كرد و پ2ی گوت: خزمهكهورهوسا گه"ئ>
جا  ؟وهییم پ2تدا ھاتهزهك به، وهوهتدا ب2تهكهھاوكاره تكارهخزمه ییت بهزهش بهبوو تۆدهئایا نه وهپاڕایته
باوكی ئاسمانیشم  .وهبیداته یهوهرهسهر شت2كی به، تاكو ھهوهكانهالدهست جهده بوو و دایه ی تووڕهكهورهگه

 -٣٢: ١٨(م>تا  " .كاتی ئازاد نهنی خوشكی یان براكهدهرگه وهدnه تان لهكهریهر ھهگهكات، ئهواتان ل2ده
٣٥.( 

د جار دەب2ت ل> براک>ی خۆش پرسیار ل> عیسا دەکات چ>نئ>م ب>ش> ل> کت2بی پیرۆز ئ>وەی> ک> ت2یدا پ>ترۆس 

ب2ت ک> تاوانی ب>رانب>ر دەکات. عیسا چیرۆکی پیاوCکی بۆ پ>ترۆس گN2ای>وە ک> بCNک پارە ق>رزاری پادشا 

بوو. ب> پارەی ئ>مNۆ دەکات> دە ھ>زار دۆالر. پادشاک> داوای پارەک>ی دەکرد ب>iم ق>رزارەک> ن>یدەتوانی 

ق>رزەک> خۆش بوو. ھ>مان پیاو ک> ڕCک پارەک>ی بدات>وە و داوات ب>زەیی دەکرد. دnی پادشاک> ن>رم بوو ل> 
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ل>و کات>دا ل> ق>رزەک>ی خۆش بوون ڕۆیشت و ک>س2کی پ>یدا کرد ک> نزیک>ی بیست دۆالرCکی ق>رزار بوو، 

ی>خ>ی کابرای ق>رزاری گرت و داوای پارەک>ی ل2کرد. ئ>م ق>رزارە ک>وت> س>ر ئ>ژنۆ و داوای ب>زەیی کرد 

ئ>وەی خۆی ل2یخۆشبوون. ئ>و پیاوەی ک> ل> الی>ن پادشاوە  ب>iم ل>ج2گ>یئ>وەی ل2ی خۆشب2ت وەک

ب>خشرابوو ق>رزارەک>ی خست> زیندان>وە. کات2ک پادشاک> ب>م ھ>nسوک>وت>ی زانی، ئ>و ب>زەیی>ی ب>بیرھ2نای>وە 

 ک> ب>رانب>ری نوCنرابوو ھ>روەھا پ2ی گوت ل>ب>رئ>وەی ک> ن>یویست ل2ی خۆشب2ت دارکاری دەکرCت. 

> عیسا گN2ای>وە شایانی خوCندن2کی زۆرە. ئ>و چیرۆک> ھ>موو ئ>و شت>ی ب> کورتی باس کرد چیرۆک>ی کئ>م 

ک> من ھ>وnدەدەم ل>م کت2ب>دا باسی بک>م. خودا دەمانب>خش2ت زیاتر ل> ھ>ر ک>س2ک ک> بکرCت ق>رزارمان 

یز ھ>وڵ بدەین ک> ب2ت، پ2ویست> ف2ربین ک> ببین ب> ک>س2کی ب>خشندە و میھرەبان ھ>روەکو ئ>و. ناب2ت ھ>رگ

"باج" بدات ب>ھۆی ئ>و شت>ی ب> م>ب>ستی ئازاردانمان دەیک>ن. عیسا باج>ک>ی ئ2م>ی  وا ل> ک>س2ک بک>ین

داوە و ب> ت>واوی ئ2م>ی ب>خشیوە. عیسا چاوەڕCی ئ>وەمان ل2دەکات ک> ئ2م>ش ھ>مان شت بک>ین ب>رانب>ر 

ار دەدرCین ھ>روەک عیسا ل> م>تا ب>شی ھ>ژدەدا گوتی. ب> خ>nکی دیک>. ئ>گ>ر وا ن>ک>ین ئ>وا ل> ڕۆحماندا ئاز

 ب> ئ>نجامدانی کاری دروست و ب>خشین دەتوانین بارمان سووک بک>ین.

(ڕاnف واnدۆ ئم2رسن) دە2nت: "ھ>ر خول>ک2ک ل> تووڕەبوونت دەب2ت> ھۆی ل>دەستدانی ش>ست چرک> ل> 

ل>ناو دەبردرCت و دەتوانم ب>پ2ی ئ>و ئ>زموون>ی  ." ئ>وە ڕاستیی>، خۆشیی>ک>مان ل>الی>ن تووڕەیی>وەتخۆشحاnی

  ک> ل> ژیانمدا ھ>م> ب2qم ئ>وەندە نای>ن2ت و بای>خی نیی>. 

(مارکس ئۆرnی>س) دە2nت: "ئاکامی تووڕەیی زۆر ب>ئازارترە ل> ھۆکارەک>ی." ل> س>رەتادا ل>وان>ی> ب>ھۆی 

> تووڕەیی> ب> بیروھزری ئ>رCنی ل>بارەی ئ>و ڕووداوCکی الوەکیی>وە تووڕەبین، ب>iم ئ>گ>ر ئ2م> ئ>و پریشک

ک>سان>ی ک> تووڕەیان کردووین گ>ش> پ2بدەین ئ>وا ئاکامی تووڕەیی>ک> ب>دnنیایی>وە زۆر ب>ئازارتر دەردەک>وCت 

ل>و شت>ی ک> ل> س>رەتادا بووە ھۆکاری س>رھ>nدانی تووڕەیی>ک>. وادیارە پ2ویست> ب>پ2ی ئ>و پ>ندە چینیی> بژین 

 "ئ>گ>ر ل>کاتی تووڕەییدا ھ2من بینت، ئ>وان س>دان ڕۆژی خ>مناکی ب>ج2دqCت." ک> دە2nت:

ئازاری ل2خۆشن>بوون و خۆشی ل2خۆشبوونیان کردووە. ب>درCژایی س>دەکان ژن و پیاوە م>زن>کان ئ>زموونی 

 یان>: ھ>ندCک وت>یئ>مان>ی خوارەوە 
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 ناڕەوای>." س>ینت فرانسس دۆ س>یل"ھ>رگیز ن>بووە ک> پیاوCکی تووڕە پ2ی واب2ت تووڕەیی>ک>ی 

"س>رنجی ئ>وە بدە ک> چ>ندە زیاتر ب>ھۆی تووڕەیی و خ>م>وە ئازار دەچ2ژیت ل>و ھ>مووە شتان>ی ک> 

 ب>ھۆیان>وە تووڕەیت خ>ماویت." مارکۆس ئ>نتۆنیۆس

 ." س2نیکا"ئ>گ>ر پ2شگیری ل> تووڕەیی ن>کرCت ئ>وا زۆرب>ی جار ب> ئازارترە ل>و برین>ی ک> پ>رەی پ2دەدات

 "ھ>ر شت2ک ب> تووڕەیی دەست پ2بکات ئ>وا ب> ش>رم>زاری کۆتایی دCت." بنیامین فرانکلن

 "ئ>و ک>سان>ی ل> تووڕەییدا دەفNن ئ>و ب>خراپی دەنیشن>وەم." ویö رۆج>رس

 "ل2خۆشبوون ڕابردوو ناگۆڕCت ب>iم داھاتوو فراوان دەکات." پۆڵ بۆیس

 پ2کدCت، ب>iم ح>وت ب>شی ل> ب>خشین پ2کھاتووە. الیۆ زوو"ھاوس>رگیری سf ب>شی ل> خۆش>ویستی 

"ب>خشین ب>رزترین و جوانتری ش2وەی خۆش>ویستیی>. ل> ب>رانب>ر ئاشتی و خۆشیی>کی ن>وتراو ب>دەست 

 دCنیت." رابرت مول>ر

کات> "کات2ک دەزانی خۆش>ویستی دەستی پ2کردووە ک> ئ>و ک>سان> ب>بیر دCن2ت>وە ک> ئازاریان داویت و ئ>و 

 ھ>ست ب> ھ2زCک دەک>یت ک> ھیوای ب>خت>وەری بۆ ھ>موویان دەخوازیت." لویس بی سم2دس

 تووڕەیی ل> ب>رزبوون>وەدای>

نزیک>ی ئامارەکان ل>س>ر تووڕەیی بیرھ2ن>رەوەی>کی ب>ھ2زن پ2مان دە2nن ک> تووڕەیی>کی زۆر بوونی ھ>ی>. 

ڕCی>کی نزیک یان ئ>ندام2کی خ2زان>ک>یان ھ>ی> ک> ی ئ>و ک>سان>ی دەنگیان ب> باب>ت>ک> داوە دە2nن ھاو٪٣٢

دە2nن ک> کۆتاییان ب> پ>یوەندی یان ھاوڕCی>تی ھ2ناوە ل>گ>ڵ  ٪٢٠ک2ش>ی جq>وگیرکردنی تووڕەییدا ھ>ی>. 

ک>س2ک ک> ب>ھۆی ئ>و ھ>nسوک>وت>ی ک> ل> کاتی تووڕەییدا نواندوی>تی. ئ>گ>ر تۆ ک>س2کی تووڕەیت ئ>وا 

و ک>سان>ی خۆشت دەوCن م>رج نیی> ھ>میش> ئامادەیی ئ>وەیان ت2دا ب2ت ل>گ>ڵ ژیران>ی> ک> بزانیت ئ>

تووڕەیی>ک>ی تۆدا دەست و پ>نج> ن>رم بک>ن. ب>داخ>وە ئ2م> زۆرب>ی کات تووڕەیی>ک>مان ب>س>ر ئ>و ک>سان>دا 

>وان ب>تاڵ دەک>ین>وە ک> زۆرمان خۆش دەوCن. پ2م وای> ب>و ش2وەی>ن چونک> ب> ھ>n> پ2مان وای> ک> ئ

ب>ردەوام دەبن ل> ب>خشینمان و ل2مان ت2دەگ>ن ب>iم بۆی ھ>ی> ئ>م> زۆر ن>خای>ن2ت. ھ>موو ک>س2ک 
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سنووری خۆی ھ>ی>، کات2ک ل>و سنوورە زیاتر پاnی پ2وە بنرCت ئ>وا زۆرب>ی کات ئ>و ویرانکاریی>ی ک> ل>گ>ڵ 

 خۆیدا دەیھ2ن2ت چاک ناکرCت>وە.

گاری ئ>مNۆماندا دەربارەی تووڕەن ب>ڕاستی مای>ی گاnت> پ2کردنن. ل>و شتان>ی ک> خ>nکی ل> ڕۆژ ھ>ندCک

خ>nکی زۆر تووڕە دەبن کات2ک ت>ل>فۆن>ک>یان باش ئیش ناکات، بۆی ھ>ی> بیدەن ب>س>ر زەویدا یان بیخ>ن> 

ی شتنی ئۆتۆمب2لدا دەبوا ت>ل>فۆن2کۆناو ح>وزی ئاوەوە. بیرم دCت ئ>گ>ر بمانویستبا ت>ل>فۆن بک>ین ل>کاتی ھاژ

پ>یدا بک>ین و ئۆتۆمب2ل>ک>مان ڕاگرتبا و داب>زیباین و پارەی خوردەی ت>واومان ھ>بوای>. ئ>گ>ر  س>ر ش>قام

 fک بیرمان لCک>ش و ھ>وا سارد یان گ>رم بوای>، دەبوا ب>رگ>ی ئ>و ناخۆشیی>مان گرتبای>. ب>ھیچ جۆر

ا بی>وCت ت>ل>فۆن بکات ئ>نجامی ن>دەکردەوە، چونک> ئ>م> ڕیک ئ>و شت>ی> ک> ک>س2ک ل> کاتی گ>شتکردند

دەدات. ئ2ستا تووڕە دەبین ئ>گ>ر تۆتۆمب2ل بھاژۆین و ب> ناوچ>ی>کدا ت2پ>ڕین ک> تاوەری ت>ل>فۆنی لین>ب2ت و 

 ناچار بین دوو خول>کی دیک> بوەستین بۆئ>وەی بگ>ین ب> تاوەرCک بۆ ئ>وەی ت>ل>فۆن>ک> بک>ین.

و تووڕەیی ماnپ>ڕ و تووڕەی ف>رمانگ>"مان ھ>ی>. ئ>و شت>ی عیسا پ2ی دە2nت  ل>م ڕۆژگارەدا "تووڕەی ڕCگا

ھ>nسوک>وتی ناخوداییان> ئ2م> ئ>مNۆ پ2ی دە2nین ن>خۆشی دەروونی ک> پ2ویستی ب> ڕاوCژکارە. ئایا ئ2م> ت>نیا 

ئایا ئ2م> ب>و بیانوو دCنین>وە بۆ ئ>وەی ک> ناتوانین دەست ب>س>ر خۆماندا بگرین و خۆمان جq>وگیر بک>ین؟ 

ڕادەی> خۆویست بووین ک> ب>ڕاستی پ2مان وای> ھ>موو شت2ک ل> ژیاندا ڕCک دەب2ت ب>و ش2وەی> ب2ت ک> ئ2م> 

  دەمان>وCت؟ 

 خ>nک2کی زۆر تووڕەن، چونک> خۆشحاڵ نین، خۆشحاڵ نین چونک> تووڕەن. بووەت> سوڕCکی خراپی تووڕەیی

وەiم بریتیی> ل> ھ>nسوک>وتی دروست> (واب>ست> ب> کت2بی پیرۆز) و  زیاتر و زیاتر، ب>ڕاستی باوەڕم وای> ک> تاک>

 ئامادەبوون بۆ ل2خۆشبوون ل> خ>nکی ک> ل> ژیاندا دەبن> ھۆی ئازارمان. 

ی خ>nکی ب>ش2وەی>کی ب>ردەوام ل>س>ر ئیش ٪٤٥، ل> ١٦/٧/٢٠٠٦ب>پ2ی گۆڤاری (س>ندەی تایمز) ل> ب>رواری 

دەبن! ئ>و خ>nک>ی ک> ئیشیان ل>گ>ڵ دەک>ن، ئ>و خ>nک>ی ئیشیان بۆ  تووڕەتووڕە دەبن. ئ>وان ل> خ>nکی 

دەک>ن، ھ>روەھا ئ>و خ>nک>ی ک> یاسا بۆ ئیشکردن دادەن2ن. ئ>گ>ر تۆ ک>س2کی تووڕەییت ئ>وا زەحم>ت نیی> 

ی خ>nکی ب>ریتانیا ک> ل> ٪٦٠ک> ک>س2ک یان شت2ک بدۆزیت>وە بۆ ئ>وەی ل2ی تووڕە بیت. نزیک>ی 

ا س>رقاnی ئیشن، تووڕەیی ف>رمانگ>یان ھ>بووە. وادیارە ک2ش>ک>یان ب>ڕادەی>کی زۆر بوونیان ھ>ی>. ف>رمانگ>کاند
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ت>نان>ت ڕCژەک>ی ل> وiت> پ2شک>وتووەکاندا زیاترە. من چ>ندین جارە س>ردانی ھ>ژارترین ب>شی ئ>فریقا و 

ن> ب> ک>متر ل> ی>ک دۆالر ئیش ھیندستان. ک>س2ک ل> ھیندستان ب>رەک>تدارە ئ>گ>ر ب2تو کارCکی ھ>ب2ت ڕۆژا

بکات. دەکرCت ژن2ک ب>ب2دەنگ ھ>موو ڕۆژCک ل>ب>ر گ>رمای خۆر خ>ریکی گسکدانی ب>ردەم دووکان>کان 

ب2ت، ب>دnنیایی>وە "تووڕەیی گسکدانی س>ر ش>قایمیش"ی نیی>. وادیارە ھ>تا زیاترمان ھ>ب2ت زۆرتر تووڕە 

کۆمپیوت>رەک>م تووڕە ن>دەبووم چونک> ن>مبوو. ژیان ل>و  دەبین. چل ساڵ ل>م>وب>ر ل>دەستی ت>ل>فۆن یان

س>ردەم>دا ئ>وەندە پN ل> پ>رCشانی ن>بوو و خ>nکیش وەکو ئ2ستا تووڕە ن>بوون. ئایا ب>ڕاستی پ2شک>وتووین؟ 

 الی>نی دیک>وە ب>دب>ختان> پ>رت و بùو بووین.  ھ>ندCکوابزانم ل>الی>ک>وە ب>fn، ب>iم ل> 

ن ب>وەدا دەن2ن ک> ئازاریان ب>ھۆی تووڕەیی ماnپ>ڕەوە چ>شتووە، دا ھ2ن>رانی ئینت>رن2تب>کاری ٪٧١ب2گومان 

ل> ئ2م> ب>رپ>رچی دژی کۆمپیوت>رەک>مان وەستاوین و ل>ڕCگ>ی ل2دانی و فCNدانی پارچ>کانی ب>م  ٪٥٠ھ>روەھا 

اخ ن>بوای> ئ>وا کۆمیدیی>کی ال و ب>و الدا، ھاوارکردن یان ئیھان>کردنی ھاوڕCکانمان. ئ>گ>ر ئ>وە زۆر ج2گ>ی د

ی خ>nکی ب>ریتانیا قس> ل>گ>ڵ دراوس2کانیان ناک>ن و دnنیام ئ>م ڕCژەی> ٪٣٣گاnت>جاڕان> دەبوو. الی>نی ک>م 

ی شۆف2رەکان دە2nن ٪٨٠ک>متر نیی> ل> ئ>مریکا و ئ>و وiتان>ی ک> پ2یان دەوترCت پ2شک>وتوو. زیاتر ل> 

ی شۆف2رەکان ب>ھۆی تووڕيیی ش>قام>وە ھ>nسوک>وتی ٪٢٥ون، تووشی ڕووداوەکانی تووڕەیی ش>قام بو

توندیان نوواندوە. کf ش>ھام>تی ئ>وەی ھ>ی> ل>کاتی شۆف2ریدا ھ>n> ن>کات؛ بۆ نموون> ئاماژەن>دان ل>کاتی 

گۆڕینی سایدەکان یان ب>ڕCک>وت ڕCگ>ن>دان ب> ک>س2کی دیک> ل> سایدCکی تر. بۆی ھ>ی> ک>س2ک تووڕە 

 شۆف2رCکی ناشارەزاوە تووشی ک2ش> بووە.  ب2ت چونک> ب>ھۆی

جیھان ئ>وەی> ک> ھ>ی>، ئ>و جۆرەش ک> شت>کان ب>ڕCوە دەچن ب>رەو بارCکی باشتر ناڕۆن ب>iم ئ2م> ب>رانب>ر 

ئ>و ک2شان>ی ک> ڕوب>ڕومان دەبن>وە بf وەiم ن>ماوین>ت>وە. ت>نان>ت ئ>گ>ر جیھان ن>گۆڕدرCت ئ>وا ئ2م> 

ئ>ستۆ بگرین ل> چۆنی>تی وەiمدان>وەی دەتوانین بگۆڕدرCین. ھ>ری>ک ل> ئ2م> دەتوانین ب>رپرسیاری>تی ل> 

ل>وان>ی> ڕۆژان> پ2ویست بکات س>دان ھاندەرەکانی دەرەوە و دەتوانین ژیانی ئاشتی و سازگاری ھ>nبژCرین. 

جار ل2خۆشبین، ب>iم ھ2شتا ئ>وە باشترە ل>وەی ب>ھۆی تووڕيیی>وە ل> ناخ>وە بکو2nین، یان تووڕيیی>ک>مان 

 ت> ھۆی ش>رم>زاریمان.ب>ش2وەی>ک دەرببNین ک> بب2

 م>ڕۆ بۆ ئ>وێ  
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و  رینهی بهو ڕCگاكه ڕوات پانهناوچوون دهو لهرهی بهرگایهو دهئه ، چونكهوهژووره سك بNۆنهرگای تهده له"

م كه چ2ت،و ژیان دهرهی بهو ڕCگایهئه نگهرگا و تهده سكهiم تهبهە. وژووره چنهی پ2یدا دهوانهزۆرن ئه

 )١٤ -١٣: ٧(م>تا  ."وهیدۆزCتهسیش دهكه

دەتوانین ئ>وە ببینین ک> دوو ڕCگ> ھ>ی> ل> ژیانماندا. ی>ک2کیان پان و ب>رین> و ت2پ>ڕینی  ل>ڕCگ>ی ئ>م ئای>ت>وە

ئاسان>. چ>ندین ژووری بۆ ھ>ست>کانمان ت2دای>، ھ>رگیزیش ت>نیا نابین چونک> زۆر ک>س ل>م ڕCگ>ی>وە ھاتوچۆ 

ن>ب>خشین2کمان ھ>ی> ب>iم دەک>ن. ل>س>ر ئ>م ڕCگ> پان>دا ژوور بۆ ھ>موو تووڕەیی و تاnی و ڕەنجاندن و 

ڕCگ>ک> ب>رەو ف>وتانمان دەبات. ب>ردەوام ب>، دووبارە ئای>ت>ک> بخوCن>وە ..... ب>fn ب>رەو وCرانیمان دەبات. 

 ڕCگ>ی>کی دیک> ھ>ی> ک> دەتوانین ھ>nیبژCرین. ئ>و ڕCگ>ی>ی ک> عیسا پ2یدا ت2پ>ڕ بوو.  

ک>ک>یان ھ>nبژاردووە و ب> زۆریش ئ>وان ئ>و ک>سان>ن ک> ل> م2ژوو ب>و ژن و پیاوان> نیشان>کراوە ک> ڕCگ> ت>س

بیرمانان و دەمان>وCت ببن> ش2وازی دواتری ژیانمان. نازانم بۆ تۆ ب>iم من ھ>رگیز ن>مویستووە وەکو (ھیتل>ر 

یان باستن سترەینجل>ر) بم. ئ>وان ک>سان2کی تووڕە بوون، ئ>وەندە ئازار و ئ>شک>نج> درابوون ک> ب> 

تایی ۆ>دانی ک>سانی دیک>وە گرتبوویان. زۆر ب> سادەیی دەتوانین ئ>وە ببینین ک> ژیانیان ب> وCرانی کئ>شک>نج

ھات چونک> ڕCگ> ھ>n>کانیان گرتبوو. ن>خ2ر، ھ>رگیز ئارەزووی ئ>وەم ن>کردووە وەکو ئ>وان بم. ب>iم 

nبم. من چیرۆکی یوسفم چ>ندین سا (سnڕۆس، ئیس>ر، یوسف و پۆ) ندوەت>وە و دەمویست وەکوCخو <

دووبارە چ>ندین و چ>ندین جاری دیک> دەیخوCنم>وە و ئ>و ڕەفتارە ب>خشندەی>ی یوسفم خوCندوەت>وە. دەزانم 

 ک> ی>زدان زۆر ب> گ>ورەیی ب> درCژایی ژیانی یوسف و ن>وەکانی پیرۆز، چونک> ڕCگ> ت>سک>ک>ی گرتبوو. 

قوربانی و ئازاری ک>س2کی دیک> کNدراوە. ل>و ھ>موو ئ>و ب>رەک>ت>ی ک> ئ>مNۆ چیژی ل2وەردەگرین ب> 

ب>ھۆی ب>خشینی باوکم ک>  باوەڕەدام منداڵ و ن>وە و ن>تیج>کانم ژیان2کی باشتریان دەب2ت چونک> من

. دەمتوانی فراوان>ک> ھ>nبژCرم. ڕCگ> پانوب>رین>ک> ب>رەک>تی ی>زدانم پ2گ>یشتدەستدرCژی کردبووە س>رم، 

ەکرد و ھاواری دەکرد "ب>س>ر مندا بNۆ، تۆ شایانی ڕCگ>ی>کی ئاسانیت پاش ل>وێ بوو. س>یری ناوچاومی د

ئ>وەی ھ>موو ئ>و شت> ناخۆشان>ت ب>س>رھاتووە." ب>iم ئ>و ڕCگ>ی> ھ>nخq>ت2ن>رە. ل> س>رەتادا وا دەردەک>وCت 

 ک> ڕCگ>ی>کی ئاسانترە ب>iم ل> کۆتاییدا ت>نیا ب>دب>ختی بۆ س>ر ب>دب>ختی زیاد دەکات. 
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>شی کۆتایی ئ>م کت2ب>دا ب> ت>واوی چیرۆکی ئ>وەتان بۆ دەگN2م>وە ک> چۆن خودا ئاراست>ی کردم ک> ل> ل> ب

باوکم خۆشبم، ب>iم ئ2ستا ت>نیا با ب2qین ڕCگا ت>سک>ک>م گرت ک> ب>رەو ژیان دەڕوات. زۆرب>ی کات 

یلۆم>ترCکی دیک> بNۆم عیسام ڕCگ>ی>کی ت>نیای> و بۆ گ>شتکردن باش نیی>. ب>iم کات2ک پ2م وابوو ناتوانم ک

 وتی: "شوCنم بک>وە، ب>رەو شوCن2کی ئارامت دەب>م."گبینی ل> س>رەوە 

ل> ژیانی ئ2ستادا ھ>ر کات2ک وام ل2ب2ت ب> تووڕەیی و تاnی بم2نم>وە ئ>وا ب> خۆم دە2nم (زۆرب>ی جار ب> 

ڕۆدەچین ل> دەریای تاریکی دەنگی ب>رز) "جۆیس م>ڕۆ بۆ ئ>وێ." دەتوانین ھ>ست ب> خۆمان بک>ین کات2ک 

تاnیدا. ئ>گ>ر ب>پ2ی پ2ویست قووڵ بین>وە دەتوانین ھ>ست ب> تاریکی ناوەک> بک>ین ک> نزیکی س>رمان 

دەب2ت>وە ب>رەو خوار و خوار و خوار ڕاماندەک2ش2ت. دnت>نگی و ب>زەیی ب>خۆداھاتن>وەی و مالی ھ>ست> 

 ن>رCنیی>کانی تر دەب2ت> ھاوڕCمان.

 2ی دەگوترCت "ئ>وێ" شوCن2ک ھ>ی> پ

ل> ئ2وە ئ2ستا ل>  ھ>ندCک. ل>وان>ش> ت2یدا ژیاوینشوCن2ک ھ>ی> ک> پ2ی دەگوترCت "ئ>وێ"، ھ>مووشمان 

"ئ>وێ" بژین. شوCن2کی زۆر گ>ورەی>، ب>iم ب> ش2وەی>ک ژیانت ل>وCدا زۆر بچووک و سنووردارە. ل> "ئ>وێ" 

شاخی زۆر گ>ورە ھ>ی> ک> زۆرب>ی شوCن>کانی داگیر کردووە. زۆرب>ی کات ل> سووڕاندن>وە ب> دەوری ئ>و 

کی ب>رچاو ل> گ>شت>ک>تدا ب>رچاو بک>یت. ت>نیا شت2ک شاخ>دا ب>فیNۆ دەدەیت ب>iم بf ئ>وەی ب>رەوپ2شچوون2

ک> دەب2ت بیک>یت بۆ ئ>وەی ل> "ئ>وێ" بژیت ئ>وەی> ک> شوCن ھ>ست>کانت بک>ویت. کات2ک شت>کان ب>پ2ی 

ویستی تۆ ن>ڕۆیشت تووڕە ب>، یان کات2کی خ>nکی نادادپ>روەران> ھ>nسوک>وتیان ل>گ>ل کردیت ل2یان خۆش 

 ئ>و کات> ب>ش2کی باشی زەویت ل> "ئ>وێ" دەست دەک>وCت. م>ب>. میھرەبان م>ب>، 

گ>لی ئیسراییل بۆ ماوەی چل ساڵ ل> "ئ>وێ" ژیان. ئ>وان پ2یاندەوت چۆn>وانی ب>iم من ب> "ئ>وێ" ناوی 

دCنم. "ئ>وێ" دەکرCت ھ>ر شوCن2ک ب2ت ک> چ>ندین جار ل>وێ بووین پ2ش ئ>وەی دnت>نگمان بکات و ئ>و 

بدزCت ک> عیسا دەی>وCت ھ>مانب2ت. دnت>نگیی>ک> بۆی ھ>ی> بریتی ب2ت ل> ب>زەیی ب>خۆدا ش2وازی ژیان>مان ل2

ھاتن>وە، خۆویستی، چاوچنۆکی، تووڕەیی، ھ>nچوون، ڕق، تۆn>س>ندن>وە، یان ئیرەیی. ئ>و ناوەی ک> دەخرCت> 

>. دnت>نگی، پاڵ ناوی "ئ>وێ" ل>وان>ی> ب2کۆتا بن ب>iم ئ>نجامی ل> "ئ>وێ" ژیان ھ>مووی ھ>مان شت

 ئ>شک>نج>، ب2ھیوایی و پووچ بوون ژینگ>ی ئ>م شوCن> فراوان> پNدەک>ن، ب>رەو ل>ناوچوونمان دەب>ن. 
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وەک گوتم، ماوەی>کی زۆر پ2ش ئ>وەی بNیار بدەم ک> ل> "ئ>وێ" ب2م> دەرەوە و ل2ی دوور بک>وم>وە، ل> 

ەب2ت داوای ب>رەک>ت و توانای خودا بک>م "ئ>وێ" دەژیام. کات2ک ھ>ست>کانم دەیان>وCت بمگ>ڕCنن>وە ناوی د

 ب>iم ڕاستگۆیان> ب2qم چیتر ناتوانم ی>ک ڕۆژی دیک> ل> "ئ>وێ" بژیم.  

 لۆم>ی "ئ>وان" بک>!

گ>لی ئیسراییل لۆم>ی دوژمن>کانیان کرد. ھ>میش> کۆم>2nک ھ>n>ی دوژمن ھ>بوو ک> ئ>وانی دnت>نگ و 

ھ>یانبوو بریتی بوو ل> ھ>nوCستی خراپی خۆیان. ئ>وان ب>م خ>مگین دەکرد. ت>نیا دوژمن2کی ڕاست>قین> ک> 

ش2وەی> بوون: ب2باوەڕ، بۆn>بۆnک>ر، چاوچنۆک، ئیرەدار، ناسوپاسگوزار، ترسنۆک، ب>زەیی ب>خۆ ھاتن>وە، تووڕە و 

نائارم. بۆ ئ2م> وا خۆشترە ک> لۆم>ی ک>س2کی دیک> بک>ین ل>ب>ر ھ>موو ئ>و گرفتان>ی ک> ھ>مان>. تا ئ>و 

>ی "ئ>وان" ک2ش>ک>ن ئ>وا پ2ویست ناکات س>یری خۆمان بک>ین و ب>رپرسیاری>تی کردارەکانمان ب> ئ>ستۆ کات

 بگرین. 

چ>ندین سال تیشکم خستبووە س>ر ئ>وەی ک> باوکم چی ب>س>ر ھ2نابووم ل>ج2گ>ی ئ>وەی ک> تیشک بخ>م> 

خست> ب>ردەستم، ب>iم ڕCگ>ک>ی ب>و  س>ر ئ>و ھ>nوCست>ی ک> من دەب2ت ل>ب>رانب>ردا بینوCنم. خودا وەiم2کی

مانای> دەھات ک> دەبوا ل> "ئ>وێ" بNۆم> دەرەوە و واز ل> بیرکردن>وەی ئ>وە ب2نم ک> ھ>n>ی "ئ>وان"ە. ڕاست> 

ک> باوکم زۆر ب> خراپی ئازاری دابووم ب>iم ی>زدان چارەس>ر و نوCبوون>وەی پ2شک>ش کردم .... 

ئ2ستا تۆش ل>س>ر ھ>مان دووڕیانی ژیانتی؟ ئ>گ>ر ل>وCیت ئ>وا داوات ھ>nبژاردن>ک> ب>دەست من بوو! ئایا 

ل2دەک>م ئ>و ڕCگ> فراوان>ی ک> ب>رەو وCرانیت دەبات ب>ج2بھq2> و بNۆ بۆ ڕCگا ت>سک>ک> ک> ب>رەو ژیانت 

 دەبات. 

 ەب2ت ل>ب>ر ک2ش>کانی ئ2م> لۆم> بکرCن؟ ئ>گ>ر گوێ ل> خۆت و قس>ی خ>nکی بگریت،"ئ>وان" ک2ن ک> د

واپ2دەچ2ت "ئ>وان" ژیانی ئ2م>یان خراپ کردووە، پ2ویست> "ئ>وان" ژیانمان چاک بک>ن>وە. "ئ>وان" کردیان، 

 ان، و ئ2م> دەترسین ئ>گ>ر "ئ>وان" ئ>م> یان ئ>وە بک>ن یان ن>یک>ن.گوتی"ئ>وان" 

ھ>ر شوCن2ک. ڕاستیی>ک> ئ>وەی> ک> ئ>گ>ر  ھ>ر کات2کدا و ل> "ئ>وان" ک2ن؟ ئ>وان دەکرCت ھ>ر ک>س2ک بن، ل>

ل>س>ر ڕCگ> ڕاست>ک> بم2نن>وە و دوای عیسا بک>وین، ئ>وا "ئ>وان" ھ2زی ئ>وەیان نیی> بۆ ھ>میش> ئازارمان 
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بدەن. عیسا ڕCگ>ی خۆشیی>ک> ک> باس ناکرCت، رCگ>ی ئاشتیی>ک> ک> ت2گ>یشتن وەردەگرCت و عیسا ڕCگ>ی 

جوان> ک> ھیچ وش>ی>ک ل> ئاستی باسکردنیدا نیی>. کات2ک بیر ل>و ھ>مووە  ب>دەستھ2نانی ژیان2کی ئ>وەندە

ساiن> دەک>م>وە ک> ل> "ئ>وێ" ب>س>رمبردووە و بۆ دnت>نگیی>ک>م لۆم>ی "ئ>وان"م دەکرد، وام ل2دەکات بم>وCت 

کت2ب ل> دوای کت2ب بنووسم ل>بارەی ئ>وەی ک> ی>زدان ل>ڕCگ>ی عیسای م>سیح>وە چیمان پ2شک>ش 

کات. دەم>وCت ڕاستیی>ک بزانن چونک> ئازادتان دەکات. ڕاستیی>ک> ئ>وەی> ک> ناب2ت تووڕە بیت و پNبیت ل> دە

دەتوانیت تاnی و دnت بNەنج2ت کات2ک ک>س2ک ئازارت دەدات. تۆ ھ>nبژاردن2کی دیک>ت ل>ب>ردەست> ..... 

دەکرCیت ب>ناوی  داھاتوو ھ>ست>کان بل2س> دەس2نن و بانگھ2شتی زەویی>ک جاریل2ی خۆشبیت! 

 ک> ناڕۆیت بۆ "ئ>وێ."ل2خۆشن>بوون، دnنیا ب> ل>وەی 

ل>و  وت>وا). ١١: ٤(فیلیپی  ".چ دۆخ2كدا بم خۆبژCو بم ف2ربووم له چونكه!،ر پ2ویستیمهبهنا2nم له مهئه"

باوەڕەدام ک> پۆnسیش ب>ھ>مان ش2وەی ئ2م> ف2ربووە. ئ>و ئ>زموونی ب>دب>ختی ب>دب>ختی بNیاری ھ>n>ی 

 .کردووە تا ئ>وەی ل> کۆتاییدا دانایی بNیارە دروست>کانی بینی. کات2ک بینی، بووە ھۆی ڕازیبوونی

 ژیان ڕەنجاندن پ2شک>ش دەکات

مان پ2دەب>خشن ب>iم پ2ویست ناکات بNۆی بۆ "ئ>وێ." چۆن خ>nک و بارودۆخ>کانی ژیانمان ھ>لی ڕەنجاندن

وەiم دەدەیت>وە؟ ئایا لۆم>ی "ئ>وان" دەک>یت یان ب>رپرسیاری>تی ڕەفتارەکانت ل>ئ>ستۆ دەگریت؟ ل> وش>کانی 

). ئ>وە ٢٣: ٤ی>زداندا پ2مان وتراوەک> ل> س>رووی ھ>موو شت2کی تر دلمان بپارCزین (پ>ندەکانی سل2مان 

ری>تی ئ2م>ی> ک> ل>گ>ڵ ڕۆحی پیرۆز کار بک>ین بۆ ئ>وەی دnمان ل> ڕەنجاندنی خودا و مرۆڤ ب>دوور ب>رپرسیا

بگرین. پاn>وان>کان ل> ڕەنجاندن دوور دەک>ون>وە ھ>روەک چۆن پادشا داود ل> ژیانیدا چ>ندین جار 

 دوورک>وت>وە. 

ئایا ئامادەیی ئ>وەت ت2دای> ل>ب>ردەم ی>زداندا بوەستیت و وەiمی ئ>و پرسیارە بدەیت>وە ک> بۆچی ژیانت 

ب>فیNۆداوە ب>ھۆی ئ>وەی ل> "ئ>وێ"دا ژیانت بردە س>ر؟ ب>ڕاستی پ2ت وای> ک> دەتوانی ب2qیت "ئ>وان" وایان 

ان وەiم>ک>ت ل2وەرگرCت؟ پ2م وای> ل>وە ل2کردم ک> ئ>و کارە بک>م و ئینجا چاوەڕCی ئ>وەش دەک>یت ک> ی>زد

باشتر دەزانین. کاتی ئ>وەی> ھ>مومان ل> ژیانی خۆمان>وە دەست پ2بک>ین و بNیار بدەین ک> ب> تووڕەیی و 

تاnی ن>ژین. ئ>و ڕCگ>ی>کی ک> ب>رەو "ئ>وێ" دەڕوات فراوان>؛ شوCن>ک>ی زۆر بچووک دیارە س>رەڕای ئ>وەی 
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دەچ2ت ڕCگ>ی>کی فراوان> و بۆ گ>شتکردنی خۆش>. شاخ2کی زۆر گ>ورەی ل2ی> و ک> ب>رەو ئ>وێ ئ>و ڕCگ>ی>ی 

 ت>نیا شت2ک ک> ل> "ئ>وێ" ھ>ی> بریتیی> ل> نیگ>ران بوون!

ئ>گ>ر ھ>تا ئ2ستا ل> "ئ>وێ" بوویت، یان ئ>گ>ر ئ2ستا ل> "ئ>وێ"یت ئ>وا دەزانیت ک> چ>ندە نیگ>رانت دەکات، 

     ۆیت بfq "ناگ>ڕCم>وە!" ک>وات> ب>ج2ی بھq2> و کات2ک ک> دەڕ

!

!

!

!

!
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 ب>شی پازدەی>م

 دیاریی ی>زدان

ب>پ2ی کت2بی پیرۆز ب> بf باوەڕ ناتوانین ی>زدان دnخۆش بک>ین، ئ>و ک>سان>ی ک> دCن بۆ الی ی>زدان دەب2ت 

 ).٦: ١١باوەڕیان ب>وە ھ>ب2ت ک> پاداشتی ئ>وان> دەدات>وە ک> ب>ڕاستی ب>دوایدا دەگ>ڕCن (عیبرانیی>کان 

ی>زدان پاداشتدەرە! من ح>زم ل>م>ی>. ئ>ی تۆ؟ ئ2م> ھ>موومان ح>زمان ل> دیاریی> ل>ب>رانب>ر کارە س>خت>کانمان، 

جار ب>  ھ>ندCکدان ب>وەدا دەن2م ک> ئ>گ>ر بت>وCت ب> ب>خشندەیی بژیت ئ>وا س>خت>. ئ>م> شت2ک نیی> ک> 

ئ2م> ب>درCژایی ژیانمان پ>یوەندیمان ل>گ>nیدا  دروستی ئ>نجامی بدەین و دواتر وازی ل2ب2نین. ئ>م> شت2ک> ک>

ھ>ی> و ب>گشتی زۆر زیاترە ل>وەی ک> ح>زدەک>ین. کات2ک کارCکی س>خت ئ>نجام دەدەم، ھ>میش> یارم>تیم 

 دەدات ک> بیرم ب2ت پاداشت ل>وب>ری ئازارەوەی>. 

Cکی س>خت> و دەب2ت> ک>س2ک ل> ھۆnی وەرزشی ل> ھ>فت>ی>کدا سf جار وەرزش دەکات ل>گ>ڵ ئ>وەی ک> کار

ھۆی برینداربوونی ج>ست>ی چونک> ئ>وان ب> پ>رۆشن بۆ پاداشتی ت>ندروستیی>کی باش و ج>ست>ی>کی 

 ماسولک>یی ل>ج2ی ج>ست> سست>ک>.  

ئ>م> دەچین> س>ر ئیش بۆ پاداشتی پارە پ>یداکردن. ئ2م> دەڕۆین بۆ دوکانی ب>قاnی بۆ پاداشتی خواردن ل> 

ە ھ>ی> ک> ئ>گ>ر ب>2nنی پاداشت ن>بوای> ئ>وا کاری زۆرمان بکردای> ل> ژیانماندا. ی>زدان ماn>وە. من گومانم ل>و

دە2nت ک> ھ>موو مرۆڤ2ک پاداشتی خۆی پ2دەدرCت ب>پ2ی ئ>و کارەی ل> ژیانیدا دەیکات. جا ئ>گ>ر خراپ 

ج2بھ2q2ت و بچ2ت> ک> خ2زان>ک>ی و ماn>ک>ی ب> ). ئ>و ب> ئیبراھیم دە2nت١٢: ٢٢ب2ت یان باش (ئاشکراکردن 

ئ>و شوCن>ی ک> ی>زدان بۆی دەستنیشان دەکات. ی>زدان ب>2nنی ب> ئیبراھیم دا ک> پاداشتی دەب2ت ب>ھۆی 

 ). ١٥: ١، ٢ -١: ١٢ملک>چکردنی بۆ قس>کانی ی>زدان (پ>یدابوون 

بNوانام>ی  کات2ک مندا2nک ل> ھ>ر ی>ک> ل> قۆناغ>کانی خوCندنیدا س>رک>وتوو دەب2ت پاداشت>ک>ی ئ>وەی> ک>

زانکۆ وەردەگرCت. ھ>روەھا پ2ویست> ئ2م>ش ل> ئ>زموون>کانی ئ>م ژیان> س>رک>وتن ب>دەستب2نین. ئ>زموونی 

ل2خۆشبوون ت>نیا ی>ک2ک> ل>وان>. ب>iم ئ>م> ئ>زمون2کی گرنگ>، کات2ک ئ2م> ت2یدا س>رک>وتوو دەبین دەتوانین 

ڕCگاوە ئاشکرا بکرCت. ل> ش2وەی ئاشتی و خۆشیدا  پاداشتی ی>زدان وەربگرین. دەتوانرCت پاداشت ل> زۆر
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جۆری ب>رەوپ2ش چوونی ژیانمان دەرک>وCت. دەبوای>  ھ>ندCکدەردەک>وCت، ھ>روەھا دەکرCت ل> ش2وەی 

یوسف ل> ئ>زموونی ل2خۆشبوون س>رک>وتنی ب>دەست بھ2نای> پ2ش ئ>وەی ل> میسر پل>ی ب>رزبکرCت>وە و پل> و 

یانتدا ب> دوای ب>رەوپ2شچووندا دەگ>ڕCیت، ب>iم تووڕەیت؟ ئ>گ>ر تووڕەیت ئ>وا دەس>iتی بدەنf. ئایا ل> ژ

 پاداشت>ک>ت ل> دەست دەچ2ت. 

ئ2م> ھ>موومان جیرۆکی خۆمان ھ>ی> ل>ب>رئ>وەی من نووس>ری ئ>م کت2ب>م، باسی چیرۆکی خۆمتان بۆ دەک>م 

 و نوCژ دەک>م ک> ی>زدان یارم>تیمان بدات. 

 *** 

ک>شتی ب>ناو دەریادا س>ف>ری  ب> ل>دایک بووم. ئ>و ڕۆژەی من ت2یدا ل>دایک بووم باوکم ٣/٦/١٩٤٣من ل> 

پ2یان گوتم ک> دووبارە باوکم ن>دیت>وە تاکو بووم  بب2ت> س>رباز.دەکرد بۆ ئ>وەی ل> ج>نگی دووەمی جیھانیدا 

دەکرد و ل>دەستی شت2ک ب> سf ساڵ. ب>بیرم> ک> ھ>میش> ل> باوکم دەترسام. وا دیاربوو ک> ھ>میش> ھاواری 

تووڕە بوو. ب2گومان ھ>میش> من و دایکم وامان دادەنا ک> ئ2م> شت2کمان کردووە ب>iم دواتر دەرک>وت ک> 

گرنگ ن>بوو ئ2م> چیمان کردبا ئ>و ھ>ر شت2کی بۆ تووڕەبوون>ک>ی دەدۆزیی>وە. بۆ ماوەی نۆ ساڵ ت>نیا من و 

 ،ب>iم پاشان براک>م ل>دایک بوو. دایکم ل> ماڵ بووین ل>گ>ڵ باپیرە ئازیزەک>م

ئ>و کات> باوکم پ2شتر ب>ش2وەی>کی ب>ردەوام گ2چ>nی پf دەکردم، ب> بیرم دCت ک> ل> قووiیی دnم>وە ھیوام 

دەخواست کات2ک ک> دایکم منداnی بوو کچ ب2ت. ل> ن>فامی منداnیمدا پ2م وابوو ئ>گ>ر منداn>ک> کچ ب2ت ئ>وا 

ک> ب> س>ر منی دەھ2نا و وای ل2کردم ھ>ست  بھ2ن2تل>و بیت و واز ل>و شتان> باوکم بۆی ھ>ی> زیاتر ح>زی 

 ب> خراپی و پیسی بک>م.

منداn>ک> کوڕ دەرچوو ن>ک کچ، وابزانم ل>ب>رئ>وە بۆ ماوەی>ک ڕقم ل2ی بوو. پاشان زۆر ل> ی>کتر نزیک 

بووین>وە و زۆر جار وام ھ>ست دەکرد ت>نیا براک>م ک> ناوی داود بوو ل> خ2زاک>مدا ھاوڕCم>. ئ>و ن>یدەزانی 

ئ>ویش ب>ھ>مان ش2وە ئ>زموونی زۆری باوکم چیم پ2دەکات. ب>iم ئ>و ش>ڕی خۆی ھ>بوو ک> دەبوا بیکردبا. 

تووڕەیی باوکمی کرد. ل> ت>م>ن2کی ک>مدا دەستی کرد ب> خوارن>وەی م>شروب و ب>کارھ2نانی مادە 

ناوی ھات>وە، ل> ج>نگی ڤ2تنام، ھ>رگیز ھۆشب>رەکان. کات2ک ک> ح>ڤدە ساnی بوو، ناوی ل> ھ2زی دەریایی 
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ساnیدا ب>  ٥٧ک> ل>کاتی نووسینی ئ>م کت2ب>دا، براک>م ل> ت>م>نی وەکو پ2شتر ن>مای>وە (ل> ڕاستیدا ب>داخ>وە 

  مردوویی ل> پ>ناگ>ی>کی ئاوارەکان ل> کالیفۆرنیا دۆزرای>وە.)

دnنیام ک> ئ2ستا بیر دەک>یت>وە و دە2nی: "بۆچی جۆیس ل> خزم>ت>ک>یدا یارم>تی ھ>موو ک>س2ک دەدات ب>iم 

براک>م ل>وێ ژیاوە چونک> ڕەتی کردەوە ب> ڕCگا ت>سک>ک>دا بNوات ک> براک>ی ل> پ>ناگ>ی ئاوارەکان ژیاوە؟" 

ڕCگای ژیان بوو. ئ2م> ل> چ>ندین بواری جیاوازی ژیانیدا یارم>تی داودمان دا، بۆ ماوەی چ>ند سا2nک ل>گ>ڵ 

ئ2م> دەژیا ب>iم ھ>میش> ئ>نجامی کۆتایی وەکو خۆی بوو. جارCکیان پ2ی وتم: "خوشک>ک>م، من توندوتیژ 

 نیم، ب>nکو ت>نیا گ2لم."

دەیزانی ک> بژاردەکانی خراپن ب>iم ب>ھۆی چ>ند ھۆکارCک ک> من ب>ت>واوی ل2ی ت2ن>دەگ>یشتم، ئ>و ھ>ر 

ب>ردەوام بوو ل>س>ر ئ>نجامدانیان. پ2م وای> براک>مو و ژیانم ھاوت>ریب2کی س>رنجNاک2شن. ب>ھۆی ب>رەک>تی 

ژیانم پN بووە ل> پاداشتی ی>زدان. من خۆشحاnم، ڕازیم، خوداوە من ڕCگ> ت>سک>ک>م ھ>nبژارد، ئ2ستا 

ب>رەک>تدارم و شانازی ئ>وەم ھ>ی> ک> یارم>تی خ>nکی بدەم بۆ ئ>وەی خۆش>ویستی و ب>خشینی ی>زدان و 

ساnیدا  ٥٧پاداشت>کانی ل> ژیانیاندا بناسن. براک>م ڕCگا فراوان>ک>ی گرت ک> ب>رەو وCرانکاری برد. ل> ت>م>نی 

f2م ئ>و ژیانی  مرد ب> بqئ>وەی ب> ت>واوی ئ>زموونی پاداشتی ی>زدان بکات. وا بزانم ب>ڕاستی دەتوانم ب

. چ>ند سا2nکی خۆشی ب>س>ربرد کات2ک ل>گ>ڵ بھ2ن2تب>فیNۆدا و ھ>رگیز ک>سیش ن>یدەتوانی وای ل2بکات واز

 راپ>کان و ئ>نجام> خراپ>کانی. ئ2م> دەژیا، ب>iم ھ>رک> ل> الی ئ2م> ڕۆیشت دووبارە گ>ڕای>وە بۆ ھ>nبژاردن> خ

زارمان چ2ژت، ی>زدان یارم>تی و نوێ بوون>وەی پ2شک>شی ھ>ردووکمان کرد ئ2م> ھ>ردووکمان وەکو منداڵ ئا

ب>iم ب>ھۆی ھ>nبژاردن>کانی ژیانمان>وە ل> دوو شوCنی زۆر جیاواز ی>کترمان بینیی>وە. خودا ھ>ردووکمانی 

دnنیام ک> زۆری پ2ناخۆش> ک> داودی برام زۆر شتی ل>دەست چوو. خۆشدەویست و ئ2ستاش خۆشی دەوCین و 

دەزانم ک> ب>ھۆی ئ>وەوە دnت>نگم ب>iم ئ>وە ت>نان>ت وام ل2دەکات ک> زۆر ل> پ2شتر ج2گیرتر بم و ب>ردەوام 

 ). وەiمم بۆ٢١: ١٢بم ل> بùوکردن>وەی ڕاستی بۆ ک>سانی دیک>. ب> چاک> ب>س>ر خراپ>دا س>ردەک>وین (ڕۆما 

مردن>ک>ی براک>م دەکرCت ت>نیا ئ>م> ب2ت: "ت>نان>ت ل> جاران زیاتر ب>ردەوام دەبم بۆ ئ>وەی تا ئ>وپ>ڕی توانام 

یارم>تی خ>nکی بدەم." ئ>گ>ر ب2ھیوان ل> ژیانتاندا و خ>ریک> ب>رەو خوارەوە ڕاتاندەک2ش2ت ب>رەو ناچاالکی و 
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ی ب>تواناتر ل> پ2شتر ل>و دڵ ئ2ش>ی> ڕزگارت ب2ت. م>ھq2> ھ>ستیتان دەبات ئ>وا ب>رگ> بگرە و ب>ھ2زب> بۆ ئ>وەب2

 نائومیدیی>کانت ببن> ھۆی تاnیت ب>nکو ببن> ھۆی باشتر بوونت. 

ساnیدا باوکم ھ>ر دەستدرCژی  ١٨ئ>وەندە ک> بیرم دCت تا ئ>و کات>ی ک> ماnم ب>جf ھ2شت ل> ت>م>نی 

ساnی، دەستدرCژی کردوەت>  ١٨ساnی تاوەکو  ١٣ی جار ل> ت>م>ن ٢٠٠دەکردە س>رم. ب> ڕCژەیی ژماردووم> ک> 

س>رم. ل> س>رووی ئ>مان>ش>وە گ2چ>nی پ2دەکردم. باوکم فشاری ج>ست>یی ن>دەخست> س>رم ب>iم ل>ڕCگ>ی 

 ترس و تۆقاندن>وە فشاری بۆ دەھ2نام ک> دەرەنجام>ک>ی دڕندان> بوو. 

انی چۆن ڕوب>ڕوی ئ>و شت> بب2ت>وە ک> من پ2م رۆیشتم و داوای یارم>تیم ل> دایکم کرد، ب>iم دایکم ن>یدەز

وت؛ بۆی> بNیاریدا ک> باوەڕم پ2ن>کات و ھیچ شت2ک ن>کات. دواتر دایکم داوای ل2بووردنی ل2کردم ب>iم ئ>وە 

س2زدە ساnی خایاند و تا ئ>و کات> من ب> ھاوکاری ی>زدان چاک ببووم>وە. ک>وات> من باوك2کم ھ>بوو ک> 

م و داک2کیشم ھ>بوو ک> پشتگوCی خستم و دواتر خۆم ل>گ>ڵ خودا دیت>وە و ئ>وەی دەستدرCژی دەکردە س>ر

 نیشاندام ک> دەب2ت ھ>ردووکیان ب> ت>واوی بب>خشم. 

پ2ش ئ>وەی پ>ل> بک>یت ل> بیستی ت>واوک>ری باقی  ل>وان>ی> باشتر ب2ت بوەستیت و تۆزCک بیر ل>وە بک>یت>وە

 چیرۆک>ک>.

 وربانیی>زدان ملک>چی دەوCت ن>وەک ق

من ئ>م نوCژەم کرد: "ل> دوژمن>کانم خۆشدەبم" و ھ>تا ڕادەی>کیش ل2یان خۆشبووم. ی>زدان ف2ری کردم 

"ئازاردانی خ>nک، ئازاری خ>nک دەدات." بۆم دەرک>وت ک> باوکم پیاوCکی ب>دب>خت بووە ک> زۆر زیاتر ل>وەی 

دەستدرCژیی>ی باوباپیرانی دەیانکردە س>ر باوەڕ دەک>یت ئازاردراوە و پNبووە ل> ڕۆحی ھ>وەس ب> ھۆی ئ>و 

ک>س> نزیک>کانی خۆیان. ئ>م ل> خ2نیا بوو. قس>م زۆر ل>گ>ڵ خۆم کرد، نوCژCکی زۆرم کرد، توانیم چیدیک> 

م ن>زانی ک> ھ2شتا ڕCگ>ی>کی زۆرم ماوە بیبNم. قوربانیی>کم ب> ڕقم ل> باوکم ن>ب2ت ب>iم تا چ>ندین ساڵ ب>وە

 و گوNCای>nی ت>واوی پ2ویست بوو.خودا دابوو ب>iم ئ>

کاتم ل>گ>ڵ باوک و دایکم ب>س>ر دەبرد.  نکات2ک ئ>وەندە گ>ورە بووم ک> بتوانم ماn>وە ب>جf بھq2م، ک>متری

پارەم بۆ دەناردن و زۆر ب> ک>می ل> پشووەکاندا  ھ>ندCکل>گ>ڵ پیربوونیان و خراپبوونی ت>ندروستییان ناوب>ناو 
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ری (س>ینت لویس)یان ب>ج2ھ2شت و گ>ڕان>وە بۆ باشووری ڕۆژھ>iتی (مزوری) س>ردانم دەکرن. ئ>وان شا

کم دووربوون ل> من>وە، بۆی>  ٣٠٠ک> شوCنی ل>دایک بوونیان بوو. من ب>م> زۆر دnخۆش بوو. ل>ب>رئ>وەی 

 بیانووی زیاترم ھ>بوو ک> س>ردانیان ن>ک>م.

ن ب> یارم>تیدانی خ>nکی. خودا ئاراست>ی کردین ل> ھ>مان کاتدا خزم>ت>ک>مان گ>ش>ی کرد و زۆر دnشاد بووی

بۆ ئ>وەی ئیش ل> ت>ل>فزیۆندا بک>ین، دەمزانی ک> دەب2ت ڕوب>ڕوی دایک و باوکم ببم>وە و پ2یان ب2qم ک> 

م بۆ ک>سانی دیک> ل> ت>ل>فزیۆن باس دەک>م بۆ ئ>وەی بتوانم یارم>تی خ>nک>ی دیک> بدەم. چیرۆک>ک>

>ڕاستی چاوەڕCی ئ>وە ن>بووم ک> ب> باشی بNوات. زۆر خۆشحاiن> س>رم سوڕما ک> چۆن دەب2ت و بن>مدەزانی 

کات2ک باوکم پ2ی وتم ک> چی پ2ویست> ئ>وە بک>م. باوکم باسی ئ>وەی کرد ک> ن>یدەزانی دەستدرێ کردن>ک> 

ی ل> چ>ندە ئازارب>خش بووە بۆم، ب>iم ل>گ>ڵ ئ>وەشدا داوای ل2بوردنی ن>کرد و پ2ن>دەچوو ھیچ ئارەزویک

 تۆب>کردن و گ>ڕان ب>دوای ی>زداندا ب2ت. 

چ>ند سا2nک ت2پ>ڕی، خزم>ت>ک>مان گ>ش>ی کرد و پ>یوەندی من و دایک و باوکم ھ>روەکو پ2شتر بوو. تا 

زیاتر پیردەبوون و ت>ندروستیان خراپتر دەبوو. ل>ب>رئ>وەی پارەی ت>واویان ن>بوو بۆ ئ>وەی ب>باشی  ھاتدە

ب>ردەوام ئ2م> پارەمان بۆ دەناردن. وام ھ>ست کرد ک> ب>ڕاستی ئ>وە ل>باشی خۆم> ک> بژین، بۆی> ب>ش2وەی>کی 

ئ>وەش بک>م و تووشی س>رسوڕمان بووم کات2ک خودا ڕCگ>ی پ2دام بزانم ک> ئ>و چاوەڕCی زیاتر ل> من 

   دەکات. 

 دوژمن>کانت بک>واتای ڕاست>قین>ی داوای پیرۆزی بۆ 

 مهن، بهكهش مهوهرگرتنهڕCی وهن، چاوهرز بدهن و قهبكه خۆشبووێ، چاكهكانتان دوژمنه iم ئ2وهبه"

رم و دكاران نهك و بهدنمهڵ بهگهو لهئه رز، چونكهبهرهی خودای ھهڕۆnه بنهب2ت و دهده ورهپاداشتتان گه

 )٣٥: ٦(لۆقا  ."نیانه

و چۆن ئ2م> زۆرب>ی کات ب>و ش2وەی> دەیخوCن2ت>وە، ئ>وا ئ>گ>ر ب>خ2رایی ئ>و ئای>ت>ی س>رەوەت خوCندەوە وەک

تکای> بگ>ڕCوە س>ری و ب>ڕاستی س>یری بک> بزان> چی دە2nت. ک>ی پاداشتمژان دەدریت>وە؟ ل>کات2کدا ب> 

 ھ>nوCست2کی باش>وە کاری باشمان بۆ دوژمن>کانمان کرد ئ>وا پاداشتمان دەدرCت>وە. 
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نت لویس و ل> د ی>زدان دە2nت ک> دایک و باوکم بگ>ڕCنین>وە بۆ س>یب>یانیی>ک ک> نوCژم دەکرد ھ>ستم کر

نزیک ماڵ خۆمان ما2nکمان بۆ بکNین و چاودCرییان بک>ین تا ئ>و کات>ی دەمردن. ل>و کات>دا وامدانا ک> ئ>م> 

قس>ی ش>یتان> و ھ>وnدەدات ئازارم بدات و ب> تووندی دژی وەستام>وە و ھ>ولم دا ل>بیری بک>م. ب>iم 

ات2ک خودا ھ>وڵ دەدات قس>مان ل>گ>ڵ بکات ئ>وا ئ>و ب>ردەوام ئ>و شت> دە2nت>وە بۆ ئ>وەی ل> کۆتاییدا ک

گوCی ل2بگرین. بیرۆک>ک> ب>ردەوام دەھات>و ناو م2شکم ب> تایب>تی ئ>و کاتان>ی ک> ھ>وnم دەدا نوCژ بک>م. 

. دnنیام ک> س>رقاڵ بوو بۆئ>وەی بیھ2ن> ب>رچاوی خۆت ی>زدان ل>کاتی نوCژدا دەیویست قس>م ل>گ>ڵ بکات

ھ>موو ئ>و شتان>ی پf ب2qم ک> دەمویست و پ2ویستم پ2ی ھ>بوو. ی>زدان ھ>وnی دەدا ک> ب> پ2ی پ2ویست 

ل> کۆتاییدا بیرم کردەوە ک> باسی ئ>و بیرۆک>ی> بۆ دەیڤ بموەست2ن2ت تاکو ئ>و شت>م پ2ب2qت ک> دەی>وCت. 

ئ>وە گاnت>جاڕیی> و ت>واو. ئ>م> ی>ک>م جار بوو ک> ب> ت>واوی ئامادەی ئ>وە دەک>م و ئوم2دوار بووم ک> پ2م ب2qت 

بووم ملک>چی ھاوەس>رەک>م بم! دەمویست پ2م ب2qت ن>خ2ر، ب>iم ن>یوت. ب> ئاسایی گوتی: "ئ>گ>ر ئ>م> ئ>و 

 شت>ی> ک> ی>زدان پ2ت دە2nت ئ>نجامی بدەیت ئ>وا باشترە ملک>چ بیت."

وین ئ>گ>ر ھ>موو پارەک>شی ن>بردای> ن ن>بوو، ئ>و شت>ی ک> ی>زدان داوای ل2کردبومن و دەیڤ پارەی>کی زۆرما

ئ>وا زۆرب>ی پ2ویست بوو خ>رج بکرCت. باوک و دایکم ت>نیا خانوویان پ2ویست ن>بوو ب>nکو ک>لوپ>ل و 

بۆی  ئۆتۆمب2لیشیان پ2ویست بوو چونک> ئ>و شتان>ی ئ>وان ھ>یانبوو ب> ک>nک ن>دەھاتن. ی>زدان ب>ڕوونی

دەرخستم ک> دەی>وCت ب>باشی ئاگامان ل2یان ب2ت و ب> جۆرCک ھ>nسوک>وتیان ل>گ>ڵ بک>ین ھ>روەکو ئ>وەی 

 ک> باشترین دایک و باوکی جیھان بن. 

ل> ھ>موو ئ>و ماوەی>دا ج>ست>م ھاواری دەکرد! چۆن ی>زدان داوای ئ>نجامدانی شت2کی وام ل2دەکات؟ ئایا 

ھیچ شت2کیان بۆ من ن>کردووە؟ ئایا خودا گرنگی ب>وە نادات ک> ئ>وان زۆر ب>  ل>بیری چووە ک> ئ>وان ھ>رگیز

خراپی ئازاریان داوم و کات2ک پ2ویستم پ2یان بووە پشتگوCیان خستووم؟ ئایا ی>زدان نازان2ت یان ب>الی>وە 

 گرنگ نیی> ک> من چ ھ>ستیکم ھ>ی>؟

ب>بf ھ>بوونی ھ>ر ھ>ست2کی ئ>رCنی ب>م>ب>ستی ھاندانم، ھ>موو ئ>و شتان>م کرد ک> ی>زدان دوای ل2کردبووم. 

دایک و باوکم گ>ڕان>وە بۆ س>ینت لویس، ھ>شت خول>ک ماn>ک>یان ل> ئ2م>وە دوور بوو، ئ2م> ب>ت>واوی 
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 ھ>ندCکزیاتر دەبوو. باوکم ب> زار پ2ویستیی>کانمان دابین دەکردن. تا زیاتر پیر دەبوون پ2ویستیی>کانیان 

 سوپاسی کردین ب>iم ھ>ر ب> ھ>مان ش2وەی پ2شتر ھ>ر ناوچاو تاڵ و ھ>nسوک>وتی س>یر بوو.

سf ساڵ ب>س>ر ئ>وەدا ت2پ>ڕ بوو ل>و کات>وەی ک> ئ2م> ئاگامان ل2یان بوو، ل> ب>یانیی>کی ج>ژنی سوپاسگوزاریدا 

کم ی>ک ھ>فت>ی> ب> ت>واوی دەگری و دەی>وCت ئ>گ>ر بکرCت ک> باو گوتیدایکم پ>یوەندی پ2وە کردم و 

بتبین2ت و ل>بارەی شت2ک قس>ت ل>گ>ڵ بکات. من و دەیڤ ڕۆیشتین، باوکم داوای ل2خۆشبوونی ل2کردم 

ب>ھۆی ئ>و شت>ی ک> ب> منداnی ب>س>ری ھ2نابووم. ئ>و گریا و گریا. داوای ل> دەیڤیش کرد ک> ل2ی 

>ی پیاوەکان ڕقیان ل> من بوو، ب>iم دەیڤ، تۆ ھ>رگیز ڕقت ل> من ن>بووە، : "زۆربگوتیخۆشب2ت. باوکم 

ھ>میش> منت خۆش ویستووە." ئ2م> دnنیامان کردەوە ک> ل2ی خۆش بووین و پرسیارمان ل2ی کرد ک> ئایا 

دەی>وCت داوای ب>خشینیش ل> خودا بکات و عیسا وەکو ڕزگارکاری خۆی ھ>nبژCرCت. ئ>و دnنیای کردین>وە 

ئ>و داوای ب>خشینی کردووە و عیسای وەکو ڕزگارکار قبووڵ کردووە. ئ2م> نوCژمان بۆ کرد و باوکم ڕCک ک> 

ل>و کات>دا دووبارە ل>دایک بوەوە. داوای ل2کردم ک> ل> ئاوی ھ>nبک2شم. دوای ت2پ>ڕبوونی دە ڕۆژ، ل> 

nی داھاتوو گۆڕانکاری ڕاست>قین>م ک>نیس>ک>ی خۆمان ل> ئاومان ھ>nک2شا. ب>ڕاستی دەتوانم بل2م ک> بۆ چوار سا

ل> باوکمدا ب>دی کرد. باوکم ل> ت>م>نی ھ>شتا و ش>ش ساnیدا کۆچی دوایی کرد و دەزانم ک> ئ>و ئ2ستا ل> 

 ب>ھ>شت>.  

کات2ک ی>زدان قس>ی ل>گ>ل کردم ل>بارەی کNینی ما2nک بۆیان، دەرکم ب>وە ن>کرد ک> ل> کۆتاییدا چ 

ستیی>ی ک> ب>رەک>تی ی>زدان ل>ڕCگ>ی ئ2م>وە نیشانی باوکمی دا وای ل> دn> ب>رھ>م2ک دەبینم. ئ>و خۆش>وی

ڕەق>ک>ی باوکم کرد بتوCت>وە و ڕCگاک>ی بۆ کردەوە تاکو بتوان2ت ڕووناکی ببین2ت. تا نووسینی ئ>م کت2ب>ش 

ی ژیان) خان>ی ھاوکاری بۆ ئاسانکردن(ئ>و ت>م>نی ھ>شتا و ح>وت ساn> و ل> دایکم ھ2شتا ل> ژیاندا ماوە. 

دەژیت، ھ>موو خ>رجیی>کانی ل>س>ر ئ2م>ی>. ئ>و ڕۆn>ی خودای> و ڕزگاری بوو. ھ>رچ>ندە ت>ندروستی زۆر باش 

نیی> ب>iم وادیارە چ2ژ ل> ژیانی ڕۆژان>ی وەردەگرCت. خ>ف>تبار بووم ک> دایکم دەبوا ب>رگ>ی بیستنی م>رگی 

 ش>ی>کی ئ>وتۆی ل>گ>ڵ ھ>واn>ک> ن>ما. براک>م بگرCت ب>iم ی>زدان ب>رەک>ت2کی زۆری پ2دا و ک2

>ین و میھرەبان بین ئ>و ئای>ت>ی ک> ل> س>رەوە نووسیوم> دە2nت دەب2ت چاک> ل>گ>ڵ دوژمن>ک>ماندا بک

ئ>و کات> پاداشت>ک>مان م>زن دەب2ت! چ>ندین ساnم ل> پ2دانی قوربانی ب> ی>زدان س>رف کرد ن>وەک  ب>رانب>ریان
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ایک و باوکم کرد ک> ب> دnنیایی>وە دەبوا بمکردبا. ھ>رچ>ندە تۆژCک ب> ب2م>یلی ملک>چی ت>واو. ئ>و شت>م بۆ د

کردم ب>iم ی>زدان زیاتری ل> م2شکمدا بوو. ئ>و زۆرتری ل> م2شکمدا بوو بۆ ئ>وەی ئ>نجامی بدەم و زۆرتری 

ی ملک>چی خودام بۆ دانابووم ک> ب>دەست ب2نم. ئازادیی>کی زیاترم ل> ڕۆحمدا ب>دی کرد. دەزانم ک> ب> ت>واو

. دnشاد بووم ب>وەی ک> باوکم ب>رەو الی ی>زدان ئاراست> کرد و پاشان ل> ئاوم ھ>nک2شا س>رەڕای ئ>وەی بووم

ک> دوو س>د جار دەستدرCژی کردبووە س>رم. ھ>روەھا ب> ت>واوی باوەڕمان ب>وە ھ>ی> ک> ی>زدان دەرگای بۆ 

وای ئ>وەی ک> ب> ت>واوی ملک>چی ف>رمان>کانی بووین. کردین>وە تاکو ھاوکای ملیۆنان ک>سی دیک> بک>ین د

ل> دوو  ب>رنام>کانماندەستمان کرد ب> وەرگN2انی ب>رنام> ت>ل>فزیۆنی>کانمان بۆ زمان> بیانیی>کان. ل> ئ2ستاشدا 

ل>س>ر س2ی جیھاندا پ>خش دەکرCت ب> زیاتر ل> چل زمانی جیاواز. ب> ھ>زاران ک>س ب>ھۆی ئ>و پ>رەس>ندن>وە 

  باوەڕیان ب> عیسا وەکو ڕزگارک>ر ھ2ناوە و وش>ی ی>زدان ل>و ڕCگ>ی>وە ف2ربوون. 

>رەک>ت>مان نی> و ھ>رگیز ب>ڕاستی ی>زدان نایاب>! ب>رەک>تی ئ>نجامدانی شت>کانمان دەداتf، ک> خۆمان ئ>و ب

ناتوانین ئ>نجامی بدەین. چۆن دەتوانم ئ>م پیاوەم خۆش بوCت ک> س>رچاوەی ئازارم بووە؟ چۆن دەتوانم ئ>و 

دایک>م خۆش بوCت ک> پشتگوCی خستم و یارم>تی ن>دام؟ ل>ب>رئ>وە ی>زدان پالن2کی ھ>ی> ک> زۆر جیاوازە ل> 

fنای  ھی ئ2م>، ھ>ربۆی> ئ>و توانای>مان دەداتCیش وnک> شتی وا بک>ین ک> ھ>رگیز ن>مانتوانی>وە ب> خ>یا

بک>ین، ب> ل2خۆشبوونی ئ>وان>ش>وە ک> خراپ ھ>nسوک>تیان ل>گ>ڵ کردووین و ئازاریان داوین. ی>زدان باش>، 

 ئ>گ>ر ڕCگ>ی پ2بدەین ئ>و دەی>وCت باشیی>ک>ی ل>ڕCگ>ی ئ2م>وە بۆ خ>nکی دیک>ش بNوات. 

ت ل> چیرۆکی من بوو. دەزانم ک> زۆرب>تان چیرۆکی خۆتان ھ>ی> و ل>وان>ش> Cگوب> ت2ری و دوورودرCژی 

ب2ت، خودا دەی>وCت دوو ئ>وەندە ب>رەک>ت ل> ب>رانب>ر ک2ش>ک>تدا  س>رنجNاک2شترچیرۆک>کانتان زۆر ل> ھی من 

 ڵ>ک ل>گ>>ھq2> ھیج شت2ک ڕCگرت ب2ت. چاک>یبدات. دەی>وCت ل> ناوەڕاستی پاداشت> فراوان>ک>یدا بژیت. م

  ل2خۆشب>!خۆت بک> ..... 
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 ڕزگاربوون نوCژی

 .تnگهله ب2تھه سیكهتاک> كیندییهیوهپه وCتیهده و وCتخۆشده تۆی خودا ک> ب2ت بیرت ئازیز، خوCن>ری
 یت.بكه قبووnی توانیتده ئ2ستا ،كردووهنه قبووڵ خۆیت ریاڕزگارك كووه یساتع ئ2ستا تاھ> تۆ رگهئه
 :یتبكه نوCژه مئه و وهیتهبكه بۆی دnت ک> ئ>وەی> بیک>یت رتهسهله یوهئه

 به مڕباوه .وهبك>رە پاكم و بمبووره تكایه .كردووه تۆ یدژ له گوناھم كه زانمده ئاسمان، له باوكم "ئ>ی
 خۆی شانی رسهله منی گوناھی و مرد من پ2ناویله خاچ ل>س>ر عیسا ک> یهھه ڕمباوه .ھ>ی> کوڕت یعیسا

 عیسا ب> خۆم ژیانی ئ2ستا رھه من .وهوهزیندوب مردووان ن2وانله كه مكهده ڕباوه ھاروهھه .ھ>nگرت
 .دەسپ2رم

 تكایه .پ2ب>خشیوم تتاییتاھهھه یانیژ و وەخشیبه كانمتگوناھه ک> سوپاسگوزارم زۆر .باوكه تۆ، بۆ سوپاس
 !"ئامین م.كهده نوCژ سیحمه عیسای ناویبه بژیم. تۆ ل>پ2ناوی و تۆ بۆ ک> بده تیمیارمه

 مردنی كانیكۆته له دەکات>وە پاكیت ھ>روەھا و دەکات قبووnت خودا ،>یتكده ەنوCژ ئ>م وهnتهدله تۆ كات2ك
 داوا تداكا مانھهله و بخوCنی وهخواره یتانهئایه وئه یوهئه بۆ بكه رخانته كات2ك .كاتده ئازادت ڕۆحی
 نوCت. ژیانی یوهڕNCه رسهله ڕCكردنت یمیانهله بدوCت nتگهله بكه خوداله

 

 ٤-٣ :١٥ كۆرنسۆس ی>ک>م       ١٦ :٣ نایۆحه

 ٩-٨ :٢ سۆسفهئه  ٤  :١ سۆسفهئه

 ١٥-١٤ :٤ نایۆحه ی>ک>م ٩ :١ نایۆحه ی>ک>م

 ١٣-١٢ :٥ نایۆحه ی>ک>م ١ :٥ نایۆحه ی>ک>م
 

 وهبدۆزیته قینهڕاسته یڕدارباوه پN ک>نیس>ی>کی یوهئه بۆ بكه خودا له تییارمه داوای و بكهنوCژ وامردهبه
 ھ>نگاو وئه .تۆدایه ڵگهله میشهھه خودا بكات. شهگه سیحمه ڵگهله ندیتیوهپه و بدرCیت ھان زۆرتر تاکو
 .تۆ بۆ یهھه واتای پN ژیان2كی چ كه كاتده ئاشكرا بۆت و كاتده تیتایهرڕابه ھ>نگاو ب>

 






