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 خودا ئەفسانەی

  مریاودەیل ئەمحەد دکتۆر

 

 گومان ێب شەیتاین و گومان پڕ خودای

 . درووس تکردبێت خۆی رسوش یت و ش ێوە ەل خودای مرۆڤ ەلوەدەچێت

 ەل ، دەڵێم بەدڵنیاییەوە ، هەیە شەیتان بپرسن لێم ئەگەر وەلێ ، انزامن دەڵێم ، هەیە خودا بپرسن لێم ئەگەر

 . انیەن ئەژماردن

 ەلبەر هەر ، بەدەس تەوەبێت ونەبوومنان بوون بەڵگەی دەێب ، نییە این هەیە شت فاڵن دەڵێنی اکتێێک

 بڕوایی ێب ماانی ئەاتیزم دەزاننی وەک ؟ ئەاتیس مت چەند هەات ، کە دەکەم ەلخۆم پرس یارە ئەو ئەوەشە

 هیچ بە بڕوانەبوون.  خودا نەبوین و بوون بەاتیبەتیش و ئاین بە بڕوانەبوونە ەل مەبەست زایتر کە دەگەیەێن

 ئەاتیست.  هەبێت خودا بووین بە بروای رەنگە کەسە ئەو ئەوەی ەلبەر ێ، انگەیەن ئەاتیزم ماانی ئاینێک

 لێی  مەالیەک جارێکیان. ''  اکفرە''  دەڵێ ئیسالم وەک  و نییە خودا بوین بە بڕوای کە کەسەیە ئەو

 خودا بووین بە بڕوام کە پرس می لێی  ئەوجا ، نەخێر ومت ەلوەاڵمدا ، هەیە ئیسالم بە بڕوام ئاای کە پرس می

 .    اکفریت تۆ ، خودا ەلبووین دوودڵ  ئەوەی ەلبەر گویت مەالش''  انزامن''  گومت وەاڵمدا ەل ، هەیە

 ، جووەلاکێیت'' ئاسامین بەانو بیاابنیەاکین ئاینە هەرس ێک روانگەی ەلنێوان جیاوازی هێندێک گەڵ ەل   

 ئەوەی بەوااتی ، شتێکە هەموو ئافڕێندەری/  ئافەریندە ، خوداوەند ، دا''  ئیسالم و مەس یحاێیت

 دەژین ەلسەری ش تانەی ئەو هەموو و زەمنی هاات هەسارەاکنەوە ئەس تێرەی ەل گەردوونەیە ئەم ئافڕێندەری

 ، ئاینەکە هەرس ێک الی ەل ، مەگەزیشەوە و مێش و خشۆک و ئاژەڵ هەموو و روەک و مرۆڤ بە

 و جوەلاکێیت ئایین ەل.  هەیە شتێک  هەموو کردین تواانی ئەوەی بەوااتی/ ئۆمنیپۆتێنتە ، خواوەند

 ئەو هەر ئیسالمیش.  بەداکرییە و خراپە دژی و لێبووردەیە و ابشەاکر هەر خوداوەند ، مەس یحاێتیدا

 بڕوای بە ئەوانەش سەرابری.  تۆڵەسێنیشە خودا کە ئەوەی زایدکردین بە هەیە روانگەیەی ش ێوە

 ەل.  نەبێت ەلسەر خودای رەەزامەندی ئەگەر روواندات گەردوونەدا ەلم شتێک هیچ ، ئاینەکە هەرس ێک

''  مەحفووز ەلویح''  ەل چارەنوویس ببێت ەلدایک ئەوەی پێش گیاندارێک هەموو ئیسالمەوە روانگەی
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 رۆژی ەلیەکەم ژایین هەموو ببێت ەلدایک ئەوەی پێش مرۆڤێک هەر ، ئەوەی بەوااتی.  نوورساوە دا

 . داڕێژراوە بۆ نەخشە خوداوە ەلالیەن مردین هەات ەلدایکبوونییەوە

.  ننی مش تومڕ جێگەی کە بنی پێوەندیدار راس یت دوو ئاگاداری دەێب ، خودا دەرابرەی لێدوان ەلابرەی   

 هەموواین ەشئەوەند هەر نەک ، مرۆڤن درووس تکراوی ئاینەاکن هەموو کە ئەوەیە یەکەمیان

 درووست خودای مرۆڤ  زایترە ئەوە بەڵگەی کە ئەوەیە دووهەمیان.  پیاون دەس یت دروس تاکراوی

 درووست مرۆڤ  خودا کە انگەیەنێت ئەوە ئەمە بەاڵم - کردبێت درووست مرۆڤ  خودا کە ەلوەی کردبێت

 پرس یارە ئەو ، کردبێت درووست خودای مرۆڤ کە ئەوەی دەرابرەی.  نییە بووین خودا این نەکردووە

''  هتد....  و زاان ، ئاردار ، لێبووردە ، ابشە هەر''  خودایە ئەو رێکەوت بە هەر بڵێیت تۆ کە پێش دێتە

 درووست خودایەیک مرۆڤ ئەوەی بەڵگەی ەل جۆرێکە این ؟ وەهابێت بییەوەێ مرۆڤ رەنگە کە بێت

 ؟ پێداویستیەاکنیدابێت و ئارەزوو ئاس یت ەل کە کردووە

 و نەوەت سەات ەل کە وایدەرخس تووە  6002  ساڵ  ئەمەریاکی ی''  ویک نیوز''  گۆڤاری راپرسییەیک   

''  دوواین ەلسەات و ئەاتیسنت چواراین سەات ەل ، هەیە خودا بووین بە بڕوااین ئەمەریاکییەاکن شەیش

 نووسینەدا ەلم من.  ویننەبو  و ەلبوون بدەن بڕایر انتوانن ئەوەی بەوااتی -ن'' agnostic  ئەگنۆستیک

 میتافزییکەوە ەلودیو خودایەک نەبووین و هەبوون دەرابرەی ئەگنۆستیکەوە کەس ێک  ئاس یت دەخەمە خۆم

 ، جووەلاکێیت''  ئاسامنییەاکن ئاینە خودای دەرابرەی بەاڵم.  کردووە درووست گەردوونەی ئەم کە

 خودای.  نییە بووین ، ئاینانە ئەو خودای تەواوم بەبڕوای ، نمی ئەگنۆستیک''  ئیسالم و مەس یحاێیت

 ئالێرەوە.  بەخش ندەشە و مهیرەابن و هەیە تواانیەیک هەموو جووەلاکێیت و مەس یحاێیت ئایین هەردووک

 ەلهەمان و هەبێت تواانیەیک هەموو انتواێن اکتدا ەلیەک خودا کە ، هەڵدەاتت سەر ئەوە مش تومڕی

  شەیتاین نەریتە هەموو ئەو ەلگەڵ نەگوجناون پێکەوە ش یت دوو چوونکە بێت مهیرەابن و بەخش ندە اکتیشدا

 تەهنا و هەیەیت خودا کە هبێننی خەسڵەاتنە ئەو هەموو ەل واز اب.  هەیە دنیادا ەل خوێناوییەی بەداکریە و

 ئەو بەرامبەر ەل کە بەاڵم ، بگرێت بەداکری ەل رێگە دەتواین و هەیە تواانیەیک هەموو کە ئەوەی سەر بێینە

 ئەوە وەس تێێن، نەاین و نەاکت هیچ ،  روودەدەن زەمینە ئەم ەلسەر کە نەهامەتیانەدا و خوێڕنشنت هەموو

.  مەس یحاێیت بەاتیبەتیش ، دەڵێن ئاین هێندێک وەک نییە چاکە هەمووی خودا کە دەڵێ پێامن یەاکویەک

 .48:83 جێڕێامیە.  81:81 لووک

 کە دەزانن بەابشیش ، گرێدراوە خراپەوە و ابشە بە مەس یحاێیت ئاینییەاکین رەوتە هەموو کۆنس ێپیت   

 بەرامبەر نەاکت هیچ ، هەبێت دەسەاڵتیدا ەل ئەگەر این هۆاکر انبێتە اکتێک هیچ خواز چاکە بوونەوەرێک 
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 و روویداوە دنیایەدا ەلم بەزەییانەی ێب کردەوە و دڵڕەیق ئەو و تڕاجیدای و ئازار و ئێش هەموو ئەو

 ئێمە''  دەڵێن ەلبەرامبەردا ابشەیە، هەمووی خوداکەاین ئەوەدەاکتەوە رەیت کە راستیانەی ئەم.  روودەدات

 هەر هەموویش و هەیە انێاکت و دەیاکت ئەوەی بۆ هۆیەیک هەموو خودا.  بکەین ەلخودا پرس یار انتواننی

.  ژاینە دڵتەزێنەاکین رووداوە هۆاکری نە و ویس تییەیت نە مەس یحاێیت خودای بڵێنی ابڵێرەدا''  ابشەیە بۆ

 خوداکەاین دەڵێن مەس یحییەاکن ئەوەی ەلبەر ؟ رووبدەن نەداوە رێگەی کە بڵێنی انتواننی خۆ بەاڵم

 ئیسالم -58:85 جێڕەماای ،81:62 ماتیو ،82:40  جۆن رووبدات، ئەوەی پێش شتێکە هەموو ئاگاداری

 و هڕیۆش امی شارەاکین بە هایدڕۆجیین بۆمبای دەیزاین کە ئەو ابشە.  دەڵێن وەها هەر جووەلکەش و

 اکرەساتە ئەو بۆ ، بڕوادەکەن ئایندارەاکن وەک هەیە س نووریش  ێب تواانیەیک و دەدرێت انگازاکیدا

 و ئایناکر گەورە ەل هێندێک ئێس تا کە ئاس تەی ئەو گەیش تۆتە پرس یارە جۆرە ئەم ؟ نەوەس تاند دڵتەزێنەی

 .  کردووە دڵتەزێن رووداوی و کردار ەلزۆر چاوپۆیش خودا کە بنێن دابەوە دان مەس یحاێتیش تیۆلۆجیس یت

''  تۆفاین دەرابرەی ئەمەریاکدا، مێژووی ەل بەانوابنگە هەرە پڕۆتس تانیت ئیڤاجنێلیستێک  کە گڕاهام بیڵ    

''  پێدا رێگەی خودا بەاڵم ، بوو کەترینا هۆاکری کێ انزامن من''  وتووێیت انیەوە اکرەسایت کە''  کەترینا

 انس نامە و بریەوەری''  ەلکتێبێکیدا دووهەم پۆڵ  جۆن پاپا ؟ نییە واات ێب وتەیەیک ئەمە بەڕاس یت ئەرێ

Memory and Identity  '' رێگەی ساڵ دوازدە گەورە، خواوەندی''  دەنووسێت 6005 ساڵ 

 ''  کرد بەرهەڵدا[ تەهنا؟]  دوازدەساڵ بۆ تەهنا دڕندەیەی ئەو گەورە سەرداری ، دا انزییەاکن بە مانەوەی

 ەل پۆڵۆننیا ەل جووەلکەاکن ی''  ئاوشویزت'' کۆمەڵکوژی اکمپی  ەل 6002 ساڵ  ، شازدەهەم بێنێدیک  پاپا   

 -دەمێێن بەدەس تەوە بێدەنگ  تەهنا کۆاتییدا ەل ، انمێێن وشە ، ئێرەدا وەک شوێنێک  ەل''  ویت واترەکەیدا

 مایتەوە بێدەنگ  بە تۆ بۆچ  ، خودایە:  خودادا ەلبەردەم دڵەوە ەلانیخ گراینێکە ەلخۆیدا کە بێدەنگییەک

         ؟ بوو ەلکوێ خودا اکتە ئەو ئەی دەڵێم منیش'' ؟ بکەیت ئەمە ەل چاوپۆیش توانیت چۆن تۆ ؟

 ، هەیە تواانیەیک هەموو ، ابشەیە هەمووی خودا کە ەلوەی جگە ئامسەنییەاکن، ئاینە هەرس ێک بڕوای بە

 تۆمایس سانت/ پری.  ئامادەیە شوێنێکیش هەموو ەل اکتێکدا ەلهەموو ، شتێکیشە هەموو ئاگاداری

 ، رابکەم ئامادەبوونت ەل این ، بێت سست پێت پڕوام ئەگەر)  دەڵێ ەلخودا پاڕانەوەیەکیدا ەل جووەلکە

 ابڵ ئەگەر.  وێتەل تۆ  ، بکەم چاک نووستمن جێگەی ئەگەر.  ەلوێت تۆ ، بەهەشت گەیش متە کە دەزامن

 هەڵبەس یت و.  80 -7: 841 هەڵبەس یت(  گرتووە مین تۆیە دەس یت ئەوە بفرم دەرایاکندا بەسەر و بگرم

 .67 ل   Divinity of Doubt. ... تەوڕات بەوااتی -کۆن تێس تامینیت ی 3:46
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 خوێندۆتەوە هەڵبەس تانەاین ئەم ، بردن ەلانوی سوواتندن و بەگاز هیتەلر جووەلاکنەی ئەو زۆرینەی دڵنیام

 بکەم رێ مردندا اتریک  دۆڵ  ەل ئەگەر هەات''  کە گوتووە ئەوەش یان و هەبووە پێی  تەواویش یان بڕوای و

 ژووری ەلانو جووەلاکنەی ئەو دەێب ئەوەیە پرس ئێس تا. '' تەنیش متەوەی ەل تۆ ئەوەی ەلبەر نییە ابمک من ،

 گاز اکتێک بوو ژاینیان هاتوهاواری و ەلتەنیشتیانەوەیە خواکەاین خۆاین بەبڕوای و بووبن گازکردنیاندا

 ئەرێ. ؟ بووبێت چ  هەستیان.  دەکرد لێی  ایرمەتییان داوای و دەبڕی قوڕگیاین دەسوواتند، چاوایین

 ؟ کەڕکردووون لێ خۆی گوێی  و ەلتەنیشتیانەوەیە کە نییە سەرسام  مایەی ئەوە بەڕاس یت

 جیاوازی بەێب بەاڵم ؟ ان این هەیە  انزامن کە بێت شتێک ەل رمق دەێب بۆ نییە، خودا ەل رمق هیچ من

 ئارداری ان ئاین ئەوەندەی کە بەدەەس تەوەن شومار ێب بەڵگەی چونکە انیەت ئاینێک هیچ بە خۆش می

 دۆگامیەیک هیچ و دیکتاتۆرێک هیچ ، رژاندووە ش ێووە دڕندەترین و انڕەوایی بە مرۆڤ  خوێین و کردووە

 خوداکەاین هەیە بەوە بڕوااین کە ئاسامنییەی ئاینە سێ ئەو داراین هەوا.  انگات قوەلقاپیش  بە س یایس

 هەر دەبوایە ، انیگرێت و بگرێتت بەداکریی ەل رێگە دەتواێن ئەوەش ەلبەر و هەیە تواانیەیک هەموو

 کە''  ئەوان الی  خودا خۆشەویس یت بەپێچەوانەوە کەچ .  بێت ەلخوداکەی ریق خۆیەوە الی یەکەاین

.  ابوکدایە و دایک و منداڵ و هاوسەر خۆشەویستیی سەرووی ەل''  ترسەوەیە ەل زایتر بڕوایەدام ەلو

 ریق بڕوادار ، اتوااننە ەلو خوداکەی چاوپۆشیین ەلسەر دەێب چۆن ، بێت رێامناکرمان لۆجیک ئەگەر

 . ببێتەوە خودا ەل رقیان نییە هۆیەکیان هیچ ، ئەگنۆستیک و ئەاتیست بەاڵم ؟ نەبێتەوە ەلخوداکەی

 روویداوە خوداوە بەبەرچاوی ەلمێژوودا ترس نااکنەی رووداوە هەموو ئەو بۆ ئابڕاهامییەاکن ئاینە پڕنسیپی 

 پیادە پشکە ئەو چۆن نییە بەرپرس خودا ئەوە ەلبەر داوینەێت کرداری پشک  ئازادی خودا کە ئەوەیە

 ابشە بوون ئازاد ، هاواتاین دیکتاتۆراین ،،،،، و سەددام و س تالنی و هیتەلر کە دیسان بەاڵم. دەکەین

 و هەیە تواانیەیک هەموو ، دەڵێن ئاینەکە سێ وەک خودا ئەگەر هەڵژبارد، خراپەاکرییان و بکەن خراپە این

 ئەو بەشداری کە بڵێنی انتواننی ش ێوەیەک بەهێچ نەیوەس تاندن، و بوەس تێێن بەداکرییەاکنیان دەیتواین

 . نەبووە اتوااننە

 ، شارەکەاتن گەڕەیک کوڕێک  ئەگەر.  دەکەم راابیەاکن و قەشە و مەال ئاڕاس تەی پرس یارێک من ئێس تا

 ابویک و دایک و هزردابێت بە کە اتوانێک هەموو و جنیس زۆرەملێی  ، کوشنت ، دزی دابێتە دەس یت

 خودا کورەکەاین ئەوەی بەبیانووی نەیوەس تێنن و بەدکرداراینە ەلو هەبێت کوڕەکەاین وەەس تاندین تواانی

 بۆ اندەین هەوڵێکیش هچ انیوەس تێننی هەر نەک بڵێن ئەوە ەلبەر ، داوەێت خراپەی و چاکە پشک 
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 این خراپن زۆر دایکێک  و ابوک انڵێن ئەرێ ؟ دەکەن دایکە و ابوک ئەو سەیری چۆن.  وەس تاندین

 ؟ مرۆڤە ابویک گوایە کە بکرێتەوە خودایە ەلو بری جیاواز بەش ێوەیەیک دەێب بۆ ئەی ؟ اتوانبارن

 هەموو ئەو نەوەس تاندین ەلسەر دەبێت تەنگەاتو ئاسامنییەاکن بەانو ئاینە ەل یەک بڕوادارێک  اکتێک هەر

 کە ئەوەی ەلجیایت ، وەس تاندووە نەی و هەبووە وەس تاندین تواانی خوداکەاین کە خوێڕنێژییەی و اتوان

 بۆ دەدات شەیتاین کرداری و بەداکری بە رێگە خودا ، دەڵێ انچاریدا ەل ، نەدایە رووی اتوانە هەموو ئەو

 مرۆڤ ملیۆنەها کە ئاساییە زۆر خوداوە بەالی ئەوەی بەوااتی  - بنوێنێت خۆی بەخش ندەیی ئەوەی

 ەلکردارەاکنیان بوونەوە پەش امین دەمیدا ەلبەر اتوانبارەاکن کە ئەوەی بۆ ەلانوبربێن دڕندانە زۆر بەش ێوەیەیک

 ئەرێ ، بەخشێت بیان و بنوێێن خۆی لێبووردەییی ، رزگارکەراین وەک کرد لێی  لێبووردنیان داوای و

 ؟ بەگوێیدا بدرێ اتم ێب ێب ئاوا وتەیەیک بۆ دەاکت شل گوێ هۆش خاوەن مرۆڤێک  چ بەڕاس یت

 بەاڵم داوە رووی جاران زۆر نییەو نوێ شتێک  مرۆڤاێتیدا مێژووی ەل کۆمەڵکوژی و اتاڵن هەرچەندە

 سەتەی مڕۆڤاێیت مێژووی الپەرەی اتریکرتین هیتەلرکردوواینە و سەددام ، پۆڵپۆت ، س تالنی ئەوەی رەنگە

 سوواتندن کمییاوی گازی بەاکرهێناین ، بەچاڵکردن زیندە ، ابران بەگوەلل کۆمەڵکوژی.  بێت پێشوو

 هانس''  بەانوی کەس ێک. ]  پەککەوتە و پری دەگاتە هەات شریەخۆرەوە منداڵ  ەل هەر بەزیندویی

 بەکۆمەڵ شوێین گەورەترین کە تۆمارکردووە''  ئاوشویزت''  اکمپی  براونەتە ئەوانەی انوی کە'' س تاڕک

 بەگاز کۆمەڵکوژیەکەی چۆنیێیت ابیس ، پۆڵۆنیا ەل بووە بەزیندوی جووەلکەاکن سواتندین و گازکردن

 دوای ، کەڕدەکرد گوێی  هاتوهاوار داخراوەاکنەوە ژوورە دەکردە گازمان اکتێک''  وتوێیت و گێڕاوەتەوە

''  کەوتون بەسەریەکدا ەلوێ و لێرە چۆن دەمانبیین ، دەکردەوە دەرگامان کە اکژێڕێکیش چارەکە

Divinity of Doubt   ..... ...61 ل  

 و کۆمەڵ بە ابراین گوەلل کمییاوی، گازی ەل. هاتووە بەسەر ئەمانەمان هەموو بۆخۆیشامن کورد ئێمەی

 جوەلکەیەک.  دەوێ خۆش یاین خوداکەاین ئەوەی ەلبەر چۆن تێناگەم من ئیدی.  زیندەبەچاڵکردنیش

 ەلسەر و دادەدا چۆک ئایکۆنێکدا ەلبەردەم مەس یحیەک چۆن ؟ دەخوێنێتەوە تەوڕات و دەهەژێێن خۆی

 بەری و سعوودی بیاابین ەیشر بەردێک  دەاکتە روو ئیسالمێک چۆن ؟ دەکێشێ خاچ ش ێوەی سینەی

 ؟ بپاڕێتەوە ەلخوداکەی ئەوەی بۆ ەلئەرد دەدا سەری هەات دەاب چۆکیش و دەاکتەوە ئاسامن بەرەو دەس یت

 ئەگەر ئاخر.  نەمێنێت خودا بووین بە بڕوای دەاکت هۆمشەند مرۆڤ  ەل وا دەدات ڕوو ەلشەڕدا ئەوەی

 رێگە چۆن ؟ بسووتێرنێت زیندوویی بە خۆی دەس تکردی مرۆڤەکەی دەدات رێگە چۆن هەبێت خودا

 هەرس ێک بەپێی  کە خودایەک ؟ پانبکرێتەوە تفەنگ قۆانخە بە سەری شریەخۆرە منداڵێک  ، دەدات
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 ئەمە ، بڕوا لێگەڕی داوە بڕایری دایرە بەاڵم انوەس تێێن؟ کردارانە ئەو بۆ ، هەیە تواانیەیک هەمو ئاینەکە

 کوڕەکەی تەهنا ، خۆشویس تووە دنیایەی ئەم هێندە خودایە ئەو''  مەس یحاێیت بۆچووین بە کە ەلاکتێکدا

 ؟...'' ببوورێت ەلاتوانەاکمنان ئەوەی بۆ کردووە بەخت پێناودا ەل خۆی

 جۆراوجۆر خوا ، موسا ایرمەیت بۆ ، هاتوون تەوڕاتدا/  کۆن تێس تامێنیت ەل سەرگورش تانەی ئەو بەپێی 

 انچار فێڕۆ ئەوەی بۆ کوش توون لێ هەزاراین بە و باڵوکردۆتەوە اتواندا ێب میرسی خەڵک  بەانو پەاتی

.... )  بەرێت''  کەنعان واڵیت''  پێدراو بەڵێن نیشتامیین بەرەو و دەراکت میسڕ ەل نەتەوەکەی موسا باکت

 بەسەر خۆی ویس یت ئەوەی بۆ نەجوواڵند پەجنەی خودا بۆ ئەی وایە ئەگەر ،(88-7 ئیکسۆدەز

 دژی اتوان ، بوەس تێێن انیەت گێڕانەوە ەل و کردوواینە کە اتوااننەی ئەو و بسەپێێن مێژوودا دیکتاتۆرەاکین

 نەوەی اتواین ابشە ؟ سەپاندبوو جوووەلکەیدا بەسەر فێڕۆ کە کۆیەلیی ەل گەورەتر زۆر اتواین ، مرۆڤاێیت

 بەانودا پەاتاین دەجۆر خوا هەات ، نەبوو جووەلکە نەبووین و ەلبوون ئاگای کە بوو چ  میسڕ نوێی 

 ؟ بەرێت ەلنواین و باڵوباکتەوە

 بوونیش  ئەگەر این ، نییە بووین این خودا کە ئەوەیە وەاڵمدا چەندین نێوان ەل پرس یارە ئەو بۆ وەاڵمێک

 بووین سەملاندین بۆ نەتەوەکەی و موسا سەرگورش تەی دیکەشەوە الیەیک ەل.  نییە ابشە هەمووی ، هەبێت

 جووەلکەاکن تەوڕات بەپێی  منوونە بۆ.  نەدابێت رووی هەرگزی رەنگە نییە ابش سەرگورش تەیەیک ، خودا

. )  ماونەتەوە سینا بیاابین ەل قادیش انوچەی ەل زۆر ماوەیەیک ، ئیسڕائیل بۆ میسڕەوە ەل رێڕەوایندا ەل

 هیچ و دکر  سەروبن قادیش یان انوچەی ئاڕهیۆلۆجیس تەاکن بەاڵم(  6:83 ؛8:32 دیۆتۆڕۆنۆم 

 بوون ەلوێ نەتەوەکەی و موسا دەڵ  تەوڕات کە سەردەمەی ئەو بۆ بگەڕێتەوە نەدۆزییەوە ئاسەوارێکیان

 ەلو جووەلکە کۆمەڵگەیەیک بووین بۆ ئاماژە نەدۆزراوەتەوە شتێک ئێس تا هەاتکو ەلوەش جگە. 

 تەوڕات بۆ ئەی ، هەبووە انواین فریعەونەاکن/  فێڕۆاکن ، ەلوەش جگە ، باکت میسڕ ەل سەردەمانەدا

 مووسا و راسنت تەوڕات سەرگورش تەاکین بڵێنی اب ؟ نەهێناوە موسای سەردەم  فریعەونەکەی انوی

 بە کەنعاین واڵیت بەڵێین و دەڵێ تەوڕات وەک ، مانەوە ەلسینا ماوەیەک و وەدەرهێنا ەلمیسڕ جووەلکەی

 دانیش تواین قەالچۆکردین بە دەبوو بۆ بەاڵم ، دا خۆی ەکەی''  اخملتار اڵڵە شعب''   هەڵژباردە نەتەوە

 دامیراکندبوون ەلوێ و کردبوون درووس یت بۆخۆی کە کۆمەڵگەیەی ئەو.  باکت جێگری جووەلکە انوچەکە

 بۆ ئەی ؟ بێت ەلخوێڕنشنت خۆیش کە نییە خودایەک ئەگەر ، کردن قەالچۆی  جووەلکە بەدەس یت بۆ

 ئەمانە بەڕاس یت ئەرێ ؟ بردن ەلانوی بێڕەوش تیش ەلسەر هەر و ئافڕاند رەوش یت بەێب ی''  لوط''  قەوم 
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 ەلانوبرد رەگزابزی ەلسەر ی''  لۆط''  قوم  خوا ئەوەیە سەیر ؟ ننی''  ئایین مەهزەەلی''  گوتەین عارەب

 . زایترە زۆر قەومە ەلو ژمارەش یان و ابوە دنیادا ەلسەرانسەری رەگەزابزیی ئێس تا کەچ 

 مێژووی ەل مەحساێتییە ئایین ئامۆژگاراکری بەانوابنگرتین هێناوە، انومی پێشرتیش کە ، گڕاهام بیڵ 

 هۆاکری خودا''  گتووێیت دەدات اتوااننە هەموو بەو رێگە خودا بۆچ  کە دەربڕینێکیدا ەل.  ئەمەریاکدا

 خودا''  ڵێدە  8111 ساڵ  دا''  ئەمەریاک ابش بەاینیت'' بەرانمەی ەل دیکەیدا واترێک  ەل''  هەیە خۆی

 الی شتێک هەموو ، روواندات بەڕێکەوت شتێک هیچ.  هەیە تۆ ژایین بۆ پیالین ئەو ، دەوێیت خۆیش

 خودا ، ابشەیە مەبەس یت هەر اکت هەموو مەبەس تەکەش کێرشاوە بۆ نەخشەی مەبەست بە خوداوە

 ەلو اکتەدا ەلو ئەگەر''   خودایە پالین بە رووبدات ئێمە ەل هەرچییەکیش و ابشەیە و خۆشەیس یت خودای

 ملیۆنێک چارەکە کە خودایە ابشەی مەبەستێک  چ ئەرێ ؛ دەەپریس گڕاهامم بیڵ  ەل بوومایە کڵێسەیە

 قورابین کردە کەیس هەزار دووسەت ەل زایتر این ؟ کوشت ئیندۆنووس یا ەل تسوانم  بە مرۆڤ 

 هیندس تان ، التنی ئەمەریاکی ، ئافریاک ەل مندااڵنە هەموو ئەو ئەی.   6080 ساڵ  هاییت بوومەەلرزەکەی

 دەش یەوێت ئەگەر ؟ خۆشەویس تییەکە چ ئەمە ؟ دەاکتەوە وشک ەلبرساان بۆ بەنگالدێش و پاکس تان ،

 جۆرە ئەو گوتەی و هەڵوێست بەڕاس یت.  انشگات و نەگەیش تووە پەایمەکەی ئەوا بدات، ۆێ پەایمێکامن

 جووەلکەی ملیۆن شەش هیتەلر کە ەلوەدابوو ابشە مەبەستێک  چ.  شەرمەزارین جێگەی ئایناکرانە

 ەل هایدڕۆجیین بۆمیب بە ژاپۆین هەزار پەجنا و دووسەت کە ەلوەدابوو ابشە مەبەستێک  چ.  کوشت

 هەموو اب ؟ بوو سەرکەوتوو بۆمباکە بڵێت پێامن بووە ئەوە پەایمەکەی ئاای ؟ ەلانوچبن هێڕۆش امی و انگازایک

 هەبوو ئەنفادلا و هەڵەجبە کمییاابرانکردین ەل ابشەیەک چ بسەملێنن بۆم و کۆببنەوە دنیا مەالی و قەشە و رااب

 و جووەلکە و ئیسالم ئەی ؟ کران زیندەبەچاڵ  این کوژران گاز بە اتوااننە ێب منداڵە و پری هەموو ئەو کە

 و پری و منداڵ هەزار داین بەڵکوو هەزاران نەک سااڵنە کە دەدا پیێ انمەیەکامن چ خوداکەاتن مەس یحیان،

 ئەمەیە!!  دەوێت خۆشامین خودا بەڵێ بەڵێ ؟ دەمرن ەلبرسا دیکە شوێین  زۆر و ئافریاک ەل پەککەوتە

 گاڵتەجاڕیی و مێژوو گاڵتەجاڕیی گاڵتەجاڕییە، دوو ئەمە ، گاڵتەجاڕیی جارێک ەلجیایت بەاڵم ، گاڵتەجاڕیی

 .  ئاین

 و نەهامەیت هەموو بەو رێگەی خودا بۆ ، بپرسیت ئاسامنییەکە ئاینە هەرس ێک بڕواداراین ەل ئەگەر 

 و بەختەوەری بە هەمیشە مرۆڤاێیت و بباکت بنڕباین ەلتواانیدایە ەلاکتێکدا دەدات و داوە بەداکرییە

 ێب و اتم ێب بڵێیت هەات وەاڵمێک بەاڵم ، دەدەنەوە ابشت وەاڵمێک  خۆاین بەهزری ، بژیت اکمەراین

 انمێنێتەوە ال دڵشادی ابیەیخ هیچ  ئەوە بێت دڵشاد هەمیشە مرۆڤ ئەگەر''  دەڵێن ەلوەاڵمدا ماان،
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.  بزاێن شادماین بەهای ئەوەی بۆ.  باکت ەلگەڵدا بەراوردی کە نییە شادماین بۆ پێوەرێک  هیچ چوونکە

 ، ێندەزا ئەوە خودا ئەوەی ەلبەر ئەوجا ، هەبێت کوێرەوەریت و انشادماین ئەزمووین این بزاین دەێب

 منداڵێک وەک دەڵێن پێامن دیکە بەوااتیەیک''   دەدات دنیادا ەل ریسوایی و شادماین ان هەموو بە رێگەی

 ئەو..... )  های هەی.......  برنخێننی بەسەرهاتەاکمنان ئەوەی بۆ هەبێت انبڤەمان و بڤە ئەزمووین دەێب

 بە دەەیتواین کە ئەوەی بەوااتی ، باکت شتێک هەموو دەتواێن و هەیە توانەیک  هەموو کە خودایەی

. (  کردن بەراودرد بۆ ببینێت انشادماین ئەوەی ێب بێت شاد هەمیشە کە باکت درووست مرڤێک ئاساین

 بەسەر اکرەسااتنەی ئەو بەرامبەر الوازە زۆر پاساوە ئەم دەڵێم من.  ملییەوە بە نەکردایە گرفتەی ئەم و

 . هاتووە مرۆڤدا

 هاویامنن و زس تان گەرمای و سەرما ئەگەر ، هاتبێت بەهزرماندا و کردبێتەوە ەلوە بریمان زۆرینەمان رەنگە

 ئەقاڵین و ئاسایی بریکردنەوەیەیک ئەمە.  نەزانیایە پایزمان و بەهار هەوای و کەش بەهای ، نەچێش تایە

 بێردەکەنەوە انشدماین و شادماین دەرابرەی ش ێوە هەمان ئاینەاکن بەاڵم.  ئەزموونەوەیە ئەجنام  ەل و مرۆڤە

 بەرامبەر ەل. (  نەدەنرخاند بەرز ابشەمان اکت هیچ نەداییە بەداێتامین ئێمە ئەگەر دەیزاین خودا)  دەڵێن و

 جنس یی زۆرەملێی  نە ، کوشنت نە ، نەدزی ، کە هەبوایە بوونێک خۆزگە  - دەڵێم ئاینییەدا بۆچوونە ئەو

 و دەکوژێ ، دەاک دزی ، تێیدا ، مرۆڤ کە دنیایەک ەلجیایت چییە خراپە و ابشە نەمانزانیایە و تێداابیە

 بەبڕوای. !!  بکەینەوە جیا لێک خراپە و چاکە هەیە ئەوەمان خەسڵەیت بەاڵم ، دەاکت زەوت ئافرەت پیاو

.  بێت ابشدا مرۆی بەسەر انخۆیش و نەهامەیت رێگەدەدات خودا بۆچ  کە نییە پاساوێک هیچ ئەمە من

 کە ئافڕاندووە نە بەش ێوەیەک مرۆڤ  ئاساین بە زۆر بۆ هەیە تواانیەیک هەموو خودا ئەگەر دووابرە ئەوجا

 بڕوادار هێندێک باکت؟ بەراورد ەلگەڵدا پیێ ابشەی کە هەبێت بەداکری ئەوەی ێب بزانێت ابشە بەهای

 هەموو چونکە ، هەبێت خراپەش ئەوی بەێب هەبێت ابشە انتوانرێت کە دەکەنەوە ئەوە ەلسەر جەخت

 شتێک  هەموو تواانی کە خوداکەاین بڵێن پێامن دەاینەوێ بڕوادارانە ئەو ابشە.  هەیە پێچەوانەی شتێک

 منوونە بۆ ئاای ؟ هەبێت پێچەوانەی این دژ ئەوەی ێب باکت درووست شتێک نییە ئەوەی تواانی ، هەیە

 کە بئافڕێێن بەش ێوەیەک مرۆڤ ییەن  ئەوەەی تواانی خوداکەاین کە ، بڵێن پێامن دەاینەوێ بڕوادارانە ئەو

 خۆاین وتەی بە هەر  ئەوا بڵێن پیێ ئەوەمان دەاینەوێ ئەگەر ؟ باکت درۆ نەتواێن و راس تگۆبێت هەمیشە

 سەرەکییەاکنیان هەرە بڕوا ەل یەکێک چوونکە دەبێتەوە پووچ بۆچوونەکەاین هەموو و دەکەونەوە بەدرۆ

 .  نییە س نووردار ئەو تواانی و هەیە تواانیەیک هەموو خودا کە ئەوەیە
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 دەاکتە ئەوە هەیە تواانیەیک هەموو خوداکەاین ئەگەر ، هەیە هەوای دوو و ابنێک کێشەی ، بڕوادار

 و دژدوێنیی ەل جگە ، هەیە گفتارێک  و کردار هەموو تواانی و نییە س نووردار دەسەاڵتەکەی کە ئەوەی

 دژکرداری و دژدوێین ەل تژینی ئاسامنییەاکن ئاینە هەرس ێک ئاینییەاکین پەرتووکە کەچ .  خۆی دژکرداری

 و دەبێتەوە پەژیوان مەکییەاکن ئایەتە ەل ئیسالم خودای ، رووین بە زۆر و ئاشکرا بە ئەوەات.  خۆداکەاین

 ئاینەکە هەرس ێک ، پووچکراوە/  سڕدراوە بەوااتی''  مەنسووخ''  دەاکتە مەدیین ئایەیت بە زۆرینەاین

 خودا ئەگەر ئەوەیە پرس یار ئالێرەدا.  درۆکردن ەل جگە ببیاکت نەتواین خودا کە نییە شتێک هیچ دەڵێن

 ئاساین بە ئاوا هەر بۆ ، ئافڕاندبێت ئاساین بە ئاشوبەی پڕ دنیا ئەم کە هەیە س نوورەی ێب تواان ئەو

 هەر کە ، بگۆڕێت رابووردووش انتتواێن  خودا دایرە ؟ نەئافڕاند اکمەراین پڕ و ئاشووب ێب دنیایەیک

 انسڕێتەوە فاتمیە و عەیل شەڕی بۆ ، هەیە تواانیەیک هەموو ئەگەر ، نییە تواانیەیک هەموو ئەوەی دەەاکتەوە

 گۆڕیین تواانی ئەگەر ؟ دەڕژێێن تێدا اتواین ێب مرۆی خوێین و بەردەوامە سەتەیە ئەوەندە بۆ ؟

 و نەدەبوو ئارادا ەل داعیشیش و نەدەبوو سوننە ش یعەو دووبەرەی دابەیش ئیسالم ، هەبوایە رابووردووی

 بەکوشت و دەەست نەدەدرایە چەیک اتوان ێب منداڵ  ، نەدەڕژا ، موسوڵامن بەدەس یت موسوڵامن خوێین

 نە ئینفیدیەلاکنیش.  ئیسالم پیاوی ئاڵۆیش دامراکندنەوەی ئامرازی و کۆیەل دەبوونە ئافرەاتنیش نە و نەدەدرا

 .  بەردەن ئێمە ەل خۆاین تەایرەی و تۆپ نەدەش یانتواین و دەبوو پاساوێکیان

 بە نەرێین روخسارێک  ، ئاینەکە هەرس ێک بریمەنداین ، ابوەڕەاکنیاندا رزگارکردین پەەلقاژێی  ەل

 و بەداکری نەبووین دەرابرەی منوونە بۆ.  دەکەن پەسەندی بریکردنەوە بەێب ئەوانیش کە دەدەن بڕوادارانیان

 کەس بەڵێ''  ؟ بووینایە مەکینە وەک کە دەبوو دنیایەک چ ئەوە''  دەڵێن بەختەوەری و دڵخۆیش هەمیشە

 مۆڕاڵ  و جوان بەش ێوەیک هەمیشە مەردوومەاکن کە نییە ابشرت ئەی بەاڵم.  نییە وەها ژاینێک  ەل حەزی

 شەڕە ، بدەن ەلیەکدی خەجنەر ەلوێ لێرەو انوبەانو ئەوەی ەلجیایت بکەن یەکدیدا ەلگەڵ هەڵسوکەوت

 دەس یت و بکەن ەلیەکدی فەرەج و فێڵ و ، سەربڕبن یەکدی ، بکەن زەوت ئافرەت ، بکەن گوەلل

 . !!  نییە خۆش ، نەبێت تێدا ش تانەی ئەو دنیا ئەگەر بڕوادارانەوە بەالی دایرە ؟ بڕبن بەسااڵچواندا

 کە انوە بەوەدا دانیان انڕاس تەوەخۆ این راس تەوخۆ بەش ێوەیەیک نەاینەوەێ و بیانەوێ ئاینەکە هەرس ێک

 چاک شتێک هەموو ەلوەدنیادا بەاڵم ، پیداوە رێگەی خودا و انڕەوان و دڵتەزێن رووداوانە ئەو بەڵ 

 ئەوە.  دەداتەوە رەوش تان ابش و کردار ابش پاداش یت و دەدات بەدڕەوش تان و بەداکر زسای دەاکتەوە،

 و مەینەیت و ئازار و ئێش البردین اکردانەوەیەیک هیچ بەاڵم ، تێدابێت عەداەلیت/ ئارداری جۆرێک رەنگە

 و ئەنفال رزگاربوواین و ئەنفالکراو ئازاری و ئێش.  روواینداوە کە نییە تێدا نەهامەتیانەی ئەو
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 ئۆشویزتەوە جووەلکەاکین سواتندین و گازکراو هاتوهاواری بەدەنگ  نە ، اناکت چارەسەر زیندەبەچاڵکراوان

 هۆیش و هزر ەل ، نەبووبێت هۆاکریش ئەگەر ئەوە - پێداوە رێگەی''  خودا''  ئەو کە ئەوەی.  دەچ 

 منەوە بەالی ئیدی.  دەراکت هزرماین ەل انتواین شتێک هیچ و ماوەتەوە دا مۆڕالیست بەدبەخیت ئمیەی

 .  بەرمەوە خۆم ەلبری رابووردووی کردارەاکین انتوامن من.  دەاکت چ ئایندەدا ەل خوا نییە گرنگ

 کە دەکەن ئەوە پێشنیازی ئاینەاکن ئاراوە دێتە ەلوەدنیادا دادپەروەری کەگوایە ئەوانەوە هەموو ەلسەروو

 گوماانوییە و انیزاننی ئێمە کە شتێکە ئەمە''  هەیە زیندووبوونەوە ئەوەی بەوااتی''  هەیە مردن دوای ژاین

 کە ، خودایەکە بەڵکو نییە ڵ مۆڕا مامنێوەندی خودایەیک گوایە و انزاننی ئەوەش کە ، هەیە خودایەک و

 کە انیزاننی شتێکە ئەمەش دیسانەوە ، کردوون درووس یت ئەوانەی هەموو بە داوە دادپەروەری بەڵێین

 بۆ بەڵگەیەکیش تەهنا نەبووین و پێشوەختانەدا ئەگەرە و بەڵێن هەموو ئەو ەلگەڵ ، ان این وادەێب

 بڕوادەاکت چۆن ؟ دەێب ئاسوودە لێی  و بڕوادێێن هۆمشەند کەس ێک  چۆن تێناگەم من ، پش تگریییان

 چۆن.  باکت چاوەڕواین ئازار و ئێش پڕ مردنێک  ، ژایبێت راس تگۆیی سەرڕاس یت بە زۆر کەس ێک

 ئاسایی بە هێنابێت، مەالینی بگرە و هەزاران بۆ بەمشەینەیت و ئازار و ئێش جۆراوچۆر کە دیکە کەس ێک 

 ؟ مبرێت جێگەدا ەلانو ئازار ێب و

 ئەوەیە نەهامەتییەاکن و بەداکری بە رێگەدان هەموو بۆ وەاڵمیان ابشرتین ، ئاینەکە هەرس ێک الیەنگراین

 ئێمە ەلوەی نییە بەرپرس ئەو ، خراپە و چاکە ەل نەکەین چ و بکەین چ داویێن پشک  خودا''  دەڵێن کە

 داویێن پشک  خودا گوایە کە  - اببەتە ەلو شتێک  کە ئەوەیە سەیر لێرەدا''  دەکەین پیادە پشکە ئەو چۆن

''   اکتۆلیک ئینجییل کۆین تێس تامێنیت کوریت رس تەیەیک ەل چگە ، نییە ئاینەدا سێ ەلو هیچ پەرتوویک ەل ،

 ەلبەر دانراوە''  ئەپۆکریفاڵ''  بە پڕۆتێس تانتەاکنەوە و جووەلکە ەلالیەن کە کتێبەی ئەو''  Sirach  سڕیاج

 بەپێی  ئەوەی بەوااتی.  گوماانوییە شتێک  و نەنوورساوە تەوڕاتدا و ینجیلئ  ەل و نییە بڕوا جێگەی ئەوە

 و ،اکتۆلیک پڕۆتس تانت ، جووەلکە ، ئەوەیە سەیر بەاڵم.  نییە هەڵژباردمنان پشک  ، ئاینەاکن خودی

 هیچاکمیان بەاڵم ، سەرزاراین بنێش تەخۆشەی کردوواینەتە و دەکەن پشکە ئەو ابیس هەمیشە ئیسالمیش

 پەرتوویک ەل اببەتە ەلو شتێک هیچ هەر نەک راستیدا ەل. نییە پەرتووکەاکنیاندا ەل ەڵگەش یانب یەک

 ەل کۆن تێس تامێنیت ەل منوونە بۆ ، هەیە پێچەوانەی پەرتوواکنەدا ەلو بەڵکو نەهاتووە، ئاینەکەدا هەرس ێک

 الیەیک ەل''  نەگرن گوێ باکت کەس هێندێک ەل وا کە هەڵژباردوە وای خودا''  دەڵێ دا 1:81 رۆمانیس

 دەکەم رەیق کەەلل ، دەکەم رەق فێڕۆ دڵ  من''  دەڵێ موسا بە خوا 7:4. 3:68 ئێکسۆدەس یی ەل دیکەوە

 جۆراو خودا کە بدەنەوە ئەوە پاساوی دەاینەوێت خودا کردارەی ئابەم''  بڕوات نەتەوەکەت نەهێڵێ کە



 

11 

 جووەلکە نەوەی لێگەڕی فێڕۆ ەلترسان ئەوەی بۆ ەلانوبردن منداڵەاکین انرد میرسییەاکن بۆ پەاتی جۆر

 ئەو ئەوە بەڕاس یت ئەرێ.  داوەتەوە رەنگ  اتیبەیت ئایەتێک  بە قوڕئانیشدا ەل بۆچوونە جۆرە ئەم.  بڕوات

 ، ئینجیدلا دیکەی ەلشوێنێک  ؟ کردووە درووس یت خۆیدا ەلش ێوەی و خۆشدەوێ مرۆڤ  کە خودایەیە

 زایتر ەلوە 88:46 رۆمانیس'' ؟ دەدات المان ڕێگە ەل گەورە خودای بۆچ ''  دەپرسێ ئیسحاق/  ئیساای

 ئزیاکێل ش ێوەش هەمان بە''  دەاکت گوێڕایەڵ  ێب ئاڕاس تەی مرۆڤ هەموو خودا''  دەڵێ و دەڕوا

 انو ابوی بڕوای پێچەوانەی بە زۆر.  دیکەش وتەی چەندین 2:25 جۆن و 3:3 کۆرنیا 60,6, 88:81

 پیاوە هەڵبەسرتاوی ەل و زەقە درۆیەیک ئەوە ، اناکت پشک ئازادی ابیس چهی ئینجیل مەس یحاێتییەوە

 ئایەتەاکین ەل یەکێک.  بسڕنەوە خوداکەاین رووی تۆزێک ئەوەی بۆ ئاینەکەیە هەرس ێک ئایناکرەاکین

 کە انبنی شتێک هیچ توویش ئێمە کە ئەوەی بەوااتی'' لنا ەللا کتبە ما الال یصیبنا لن قل'' دەڵێت ئقوڕئان

 کە بدرێت زسا بەداکرییەاکین ەلسەر مرۆڤ دەێب بۆ وەهایە ئەگەر ئەی.  نەنووس یبێت بۆماین خودا

 لێرەدا ؟ بەسەرهات چ  پشکە ئەو کوا ؟ پشک اکمەیە ؟ نووس یوە چارەی ەل کردگارەکەی پێشوەخت

 لێرەدا ؟ ئازاد پشک  نەبووین و هەبون ەلسەر بداتەوە کۆاتیی ئاس تەدایە ەلو کێ ، پێشێ دێتە پرس یارە ئەو

 پەرتوواکنە ئەو ێب و گرنگن هێندە کە پەرتوواکنەی ئەو ، بکەین ئینجیل و تەوڕات ابیس تەهنا ئەگەر

 بۆ ئەوشامن ئالێرەوە.  انمێنێت زەوی ەلسەر تەپوتۆزیش یان رۆژێکدا و شەو ەل مەس یحاێیت و چووەلاکێیت

 وەک مەس یحاێتیدا، و جووەلاکێیت ئایین هەردووک بە نەهێنایە بڕوای ئیسالمیش ئەگەر کە دەردەکەوێت

 (٠نەدەگرت داروەاکزەکەیدا بەسەر خۆی ئیسالمیش)  گوتەین محممەت مەسعوود هەش یت بە

 ئاینە هەرس ێک پەرتووکەاکین کە هبێننی ەلوە واز.  واترەدا ەلم مەبەس تەکەم روونکردنەوەی زایتر بۆ اب

 ئازادی پشک  خودا و دەقەاکنیاندا ەل رویداوە هەڵەیەک و نەهاتووە تێدا پشکیان ئازادی ابیس ئاسامنییەاکن

 ، شتێکە هەموو ئاگاداری خودا پێشوەخت''  دەڵێن خۆاین وەک بەاڵم.  داویێن کرداری و رادەربڕین

 تۆ سەردار ئەی'' .  بووبن ەلدایک ئەوەی پێش ، دۆزەخ دەچێتە کێ و بەهەشت دەچێتە کێ دەزاێن

 رسودی ئینجیل''  تێپەڕێ رۆژێک ئەوەی پێش کراوە دایر ساتێمک هەموو و نەخشاندووم بۆ رێگەت

 شتێک هەموو چوونکە دەاکت، بەهەشت این دۆزەخ رەوانەی کێ ، بڵێنی وایە راس ترت  لێرەدا''  .841

 ئاگاداری و نەخشاندووە هەمووشتێک  پێشوەختیش و هەیە خودا کە دانپێدااننێکە ئەمە.  ئەوە بەدەست

 ؟ داویێن پشک  خودا ، بڵێی  کە نییە گەوجاێیت بەڵگەی ابشرتین ئەمە ابشە ئەی.  شتێکە هەموو

 خودا کە دەگرێتەوە ئەوە کە''  بیڵێم ئەوەی پێش دەڵێم چ من دەزاین تۆ خودایە''  دەڵێن ئاینەاکن کە ابشە

 پیادە خۆاین کرداری ئازادی پشک  چۆن ئاگادارە ، درووس تکردووە خۆیدا ەلش ێوەی مرۆڤەی بەالینی ئەو
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 ەلبەر ئەوجا.  بکەن مرۆڤەاکنیان برا بەرامبەر انمرۆڤانە ئەوپەڕی کرداری داونەێت ئەوەی پشک  و دەکەن

.  بکرێت بەداکرییە هەموو ئەو داوە رێگەی خۆی هەر دایرە هەیە تواانیەیک هەموو ئاینەاکن بەپێی  ئەوەی

 ەل ابشرتە کە وایە بڕوااین مەس یحیەاکن ؟ مهیرەابن و لێبووردە خودای ، بڵێنی خودایە بەو دەتواننی ئاای

 ش یت پەرتووکەاکنیان ، کردووە ابمس پێشرت وەک اکتێکدا ەل ئەوە ، هەبێت رەفتارمان و گواتر پشک  ژایندا

 ێب سەرچاوەی کردار و گواتر ئازادی پشک  کە سەملاندووین بۆی مێژوو ەلوەش جگە.  نییە تێدا وەهای

 ئەو خودا نەدەبوو ابشرت.  ابشە ێئ.  دەبێت وەها هەر ئایندەشدا ەل و رابوردوودا ەل بووە اتوان و دادی

 ویست ئازادی ئاای ؟ بکەن هەڵسوکەوت یەکدیدا ەلگەڵ جواین بە مرۆڤەاکن هەموو و نەداێت پشکەمان

 ؟ دێت بۆمان برااکمنانەوە دێوە ەلالیەن مردن و ریسوایی و ئازار و ئێش کە گرنگرتە ەلوە گرنگە؟ هێندە

 خۆی جێگەی بەاڵم.  بوون خۆی واڵتیی هاو کە کوشت اتواین ێب مرۆی ملیۆن چەند س تالنی دەزانن ئێوە

 و سەددام و پۆڵپۆت وەهاش هەر!!!!   درابوو پیێ خوداوە ەلالیەن کرداری ئازادی س تالنی چوونکە ، بوو

 هەموویش ، شتێکە هەموو اداریئاگ خوداکەاین کە وایە الاین مەس یحییەاکن ئەوەی ەلبەر ئەوجا.  هیتەلر

 کە.  هەیە تواانیەیک هەموو. زاانیە گەورەترین ، شتێکە هەموو ئاگاداری دەزاێن، هەمووشتێک ، ابشەیە

 ، نییە ابشە هەمووی خوداکەاین کە پێشامناندا بەڵگە بە ئێس تا ، دەڵێن وەها هەر ئیسالمیش و جووەلکە

 ئەو ، هەیە دەڵێن ئاینە سێ ئەو خودایەی ئەو ئەوەی ەلبەر ؟ بۆچێ.  نییە بووین ئەوەش ەلبەر

 . دەکەن ابیس بۆخۆاین کە نییە تێدا خەسڵەاتنەی

 و لێبووردە خودای بەانوی بەوااتی''  الرحمی الرحامن الالە بسم''  بە قوڕاین سووڕەتێک  هەموو

 مرۆڤەاکین ەل گوڕەشە و هەڕەشە خودا انبینیت سووڕەتێک هیچ کەچ  پێدەاکت دەست ، مهیرەابنەوە

 بۆخۆی کە ابشە.  اتاڵین و خوێڕنشنت بۆ نەدات هانیان این ، ترسێێن نەاین جەهەندەم ئاگری بە و نەاکت

 خۆی کە ئاینەی ئەو سەر خس تونیە و کردوون درووس یت ئاوا ویس تووە چۆین و مرۆڤەیە ئەم کردگاری

 انبنە ئەوانەی''  دەڵێ ئیسالم بە و ئیسالم پێش ئاینەاکین هەموو ەل وە بۆوە پەژێوان بۆ ، ویس تووێیت

 صابرون عرشونە منمک یکن ان القیتال عیل املومننی حرض النیب اهیا ای)  ؟' قوتکەن سەراین ئیسالم

 ئایەیت ئەنفال سوڕەت'' یفقهون ال قوم ابهنم کفرو الذلین من الفا یغلبون مائە منمک یکن وان مائتنی یغلبون

 ذو عزیز وەللا شدید عذاب هلم ەللا ابئایت کفرو الذلین ان''  عمیڕان ئال چواری ئایەیت وەها هەر.  25

 خوا ، دەاکت چاوڕوانیان گەورە ئەشکەجنەیەیک نەبێت خودا دایردەاکین بە بڕوای ئەوەی بەوااتی""  انتقام

 !! !. مهیرەابنە بەڕاس یت بەڵێ''  تۆڵەسێنە و گەورەیە
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 سووڕەتێک  هەموو وەک سوورەتەکە''  الفاتیحەیە''  سووڕەیت تێڕامانە جێگەی منەوە بەالی زۆر ئەوەی

 گوتەی قوڕئان ئەگەر بەاڵم.  ئاساییە زۆر ئەوەش ، پێدەاکت دست''  الرحمی الرحامن ەللا بسم''  بە دیکە

 ئاای''  ،،،،، العاملنی رب لالە امحلد''  دەڵێ گوتەاکنیدا ەلسەرەاتی خودا بۆ ، دەڵێ ئیسالم وەک خودایە

 ئەو و گومانە جێگەی ئەمە این ؟ باکت سەانی و حەمد کە دەابت شک گەورەتر ەلخۆی خودایەیک

  ؟ حمەممەدە هەڵبەسرتاوی هەمووی قوڕئان و نییە بووین خودایە

 ، خەوشرتینە ێب خوداکەاتن کە دەڵێن کە ئێوە.  بکەین ئاینەکە هەرس ێک ەل پرس یارێک چەند اب ئێس تا

 اکرێک  بۆچ  ئەی ، بدات ئەجنام  دەتواێن بوێت هەرشتێک  ئەوەی بەوااتی - هەیە تواانیەیک هەمو

 ، بوموەلرزە ەل تژییە کە انتەواوەدا دنیا ئەم درووس تکردین ەل کردووە کەمووکووڕی پڕ و انقۆاڵ هێندە

 هەیە خۆی مەبەس یت خوا مەڵێن پێامن ؟ هتد.......  و وشکەساڵ  و کژیەڵووکە ، زراین ، الفاو ، بوراکن

 و ابشەیە هەمووی خواکەاتن ئەگەر ابشە.  جەواڵەوە انچێتە و سواوە گوتەیەیک ئەو ، ابشەیە هەموویش و

 ؟ دنیاکەی ەلسەر درووس تکردووە انتەواوەی و سەرکێش و السار مرۆڤە ئەم بۆ ، هەیە تواانیەیک هەموو

 گرفیت خوا بڵێی  تۆ ؟ درووس تکردووە السارەی مرۆڤە ئەم خودا ئەوەی بۆ هەیە پاساوێک هیچ ابشە

 ؟ هەبێت

 مارکسزیم ، ان این تێدایە لۆجیک  بڕوااکنیان و بری ەل هیچ کە ئەوەی اندەنە گوێ ئایندارەاکن ، راستیدا ەل

 ئەو گەیش توومە ئێس تا.  مرۆڤە گێەل ئەفیوین ئاین ، نەخێر دەڵێم من''  میلەلاتنە ئەفیوین ئاین''  دەڵێ

 ، نییە من پەایمبەری موساش ، انانمس ئیڕباهمی من ، بڵێت و زەمنی سەر بێتە خودا)  ئەگەر کە بڕوایەی

 دۆزەخ و بەهەشت بەانوی نییە شتێکیش ، اتوانەاکنتان لێبووردین بۆ نەدراوە ەلخاچ و نییە من کوڕی عیسا

 و رااب و قەشە هەموو ەلوەی دڵنیام.(  نییە من گوتەی قوڕئان و نییە من نێردراوی و دەاک درۆ حمەممەد ،

 ەلکوێوە ئەوە ەلبەر ، دەزاننی بەزمە ئەم دەرابرەی زایتر زۆر ئێمە دەڵێن پێی  راس تدەبنەوە لێی  دنیا مەالی

 . دەبن بەردەوام خۆاین بەزم  ەلسەر و دەخەن پش تگوێ خودا بەکوریت.  ئەوێ بۆ بڕۆرەوە هاتووی

 . دێت گڤڤەی ئاینیش ، هەبێت مرۆڤ گێەل هەات و مرۆڤە گێەل ئەفیوین ئاین

 وەرگرتووە سەرچاوانەش ەلم سوودم ئاینییەاکن کتێبە ەل جگە نووسینە ئەم بۆ:  تێبیین

Divinity of doubt, God and Atheism on trial .  Vincent  Bugliosi    2012 
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