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F
ئێمــەو مانــان چــوون کۆنــە ئیســامین قورئانــی ماڵــی خــوا بکەینــە
ملمــان هەندێــك کــەس باوەڕمــان پــێ ناکــەن! ئــەو هەنــدەش کەســانێکی
بەرژەوەندخــوازی حیزبــی و دژە دینیەکانــن! یــان ئەوانــەی لەالیــەن
ئەوانــەوە خەڵەتێنــراون بــە بندیوارێــك یــان پلــە گۆشــتێکی بــەراز!
جــا هــەر ئەوانە باوەڕیان بــە کۆنە بەعســیەکان هەیە ،بەرپرسیاریەتیشــیان
دەدەنێ و خانەنشینیشــان دەکەن!
نازانــم منێکــی کۆنــە ئیســامی ســەردەمی بەعــس گــوم دەکــرد بــە خۆمــا
بــۆ دەبێــت تاوانبــار بــم! بــەاڵم کۆنــە بەعســیەکان گویــان دەکــرد بــە میللەتــا
ئــەوان بــێ تــاوان! مــن ئەگــەر تاوانباریش بــم باجەکــەم دایکــم داویەتی ،بە
کتــری ئــاوی گــەرم کــردووەو پاکــی کردوومەتــەوە ،بــەاڵم ئــەوان میللەتێــك
باجەکــەی داوە! لەبــری ئــەوەی بــە تانکــەر پاکــی بکەنــەوە ،کەچــی بــە
تانکــەر دیســان ئەودیــوی دەکــەن و پیســتری دەکەنــەوە! ئێســتەش
ئافرەتمــان هەیــە مێردەکــەی بووەتــە قوربانــی ئــەو کۆنــە جاشــانە! دامــاوە
نــە حســابی بێوەژنــی بــۆ دەکرێــت نــە مێــرد مــردوو ،خۆشــی نازانێــت کــە
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باســی مێردەکــەی کــرا بڵــێ :خــوا عەفــوی بــکات یــان بڵــێ :تەمەنــی درێــژ
بێــت!
ئێــوە ئــەم نوســینانە دەخوێننــەوە پێدەکەنــن! خــوا بــۆ خــۆی دەزانێــت
مــن زۆرجــار گریــان دەموەســتێنێت ،ئاخــر چــۆن نەموەســتێنێت کــە
قورئــان بــەو عەزەمەتــی خۆیــەوە بــۆ ژنــی پیــاو مــردوو چــوار مانــگ و دە
رۆژی دانــاوە ئارامبگرێــت و دواتــر شــوبکاتەوە ،گــەر تەاڵقدراویــش بێــت
ســێ مانــگ و چەنــد رۆژێــك ،کەچــی ئــەوان نــەك ئافرەتەکانیــان کــرد بــە
قوربانــی ،کچەکانیشــان کــرد بــە قەیــرە! ئێســتەش بــەوەوە وازیــان لــێ
ناهێنــن! بابــای فیمەنیستیشــیان کردووەتــە گیانیــان بەنــاوی ئازادیــەوە
بیانکــەن بــە دژی دیــن و لەشــیان مامەڵــەی پێــوە بکرێــت! مــن ئێســتە ئــەم
قســە دەکــەم لەسەریشــم دەکەوێــت! بــەاڵم بــۆ ئــەو خوشــك و دایکانــەی
دەکــەم کــە بــاوەڕم پــێ دەکــەن! لــە دونیــای دیموکراســی هەتــا ئەوروپــاو
ئەمەریــکای ئەمڕۆشــدا گەورەتریــن بازرگانیــان پێــوە دەکــەن ،ژنــان
چەوســاوەترین چینــی کۆمەڵگــەن! لــە کوردســتان کتێبێــك نوســرا بەنــاوی
ئۆقیانوســێك لــە تــاوان ،بــەاڵم ئەوانــەی ئەوروپــاو ئەمەریــکا لــە چاویــدا
قەترەیەكــە لــەو ئۆقیانوســە! ئەمــەی مــن دەیڵێــم ئەنجامــی خوێنــدەوەی
کتێــب نــی یــە لەســەر ئافــرەت! هەرچەنــد بەالنــی کەمــەوە تــا ئێســتە دوو
هــەزار کتێبــم خوێندووەتــەوە ،جگــە لــە مەقــاالت و ســەیرکردنی بەرنامەی
دوکومێنتــری کــە زادەی چەندیــن کتێبــن ئەوانیــش.
تــا ئێســتە بــە ژمــارە  ١٩٠ســەفەری واڵتانــی جیهانــم کــردووە ١٠٠ ،قەومــی
جیــاوازم دیــوە ،بەالنــی کەمــەوە  ٤زمان بــە ئاســانی دەزانم ،لە فەڕاشــیەوە
تــا مامۆســتای زانکــۆ کارم کــردووە ،هیچ شــتێك لەخۆمــەوە ناڵێــم ،ئامادەم
مێزگــردی گفتوگــۆ (نــەك موناقەشــە) بکرێــت و دانیشــین باســی لێــوە بکەم،
بــەاڵم بەداخــەوە ئافرەتــان چینێکــن زوو هەڵدەخەڵەتێــن ،نەڵێــن وا نــی یە!
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هــەر لــە ئەوروپــاو ئەمەریــکای ئێســتە کــە بــە حســاب بەرزتریــن مافیــان
هەیــە ...وەك کااڵ مامەڵەیــان پێــوە دەکرێــت! الی ئێمــە مافیــان تەنهــا لــە
موچەیەکــی کەمــدا کۆکردووەتــەوە!
ئاخــر عەزیزانــی مــن ،ئــەو ئافرەتــەی کــە مێردەکــەی دیــار نــی یــە ،چ لــە
شــەڕی نێــوان عێــراق و ئێرانــدا بــوو بێــت ،چ لــە شــەڕەکانی ناوخــۆدا بێــت،
موچــە چــۆن قەرەبــوی ئەمــە دەکاتــەوە؟! تــا منداڵەکانــی گەورەکــردووە
هەمــوو رۆژێــك دەیخەڵەتانــدن ،دەیگــوت :کــوڕە جوانەکــەم کچــە
عەزیزەکــەم دەی دەی نانەکەتــان بخــۆن ئــەوە باوکتــان هاتــەوە! هــا
ئەوەتــا دەنگــی دەرگا دێــت دەڕۆم دەرگاکــەی بــۆ دەکەمــەوە ،ئێــوە نــان
بخــۆم ئــەوە مــن ئێســتە دێمــەوە ،دەرۆشــتە بــەر تەنکــی مــاڵ و تێــر بــە
کوڵــەوە دەگریــا! دواتــر بــۆ ئــەوەی منداڵەکانــی گومــان نــەکات و نانەکەیــان
بــە رەحەتــی بخــۆن دەیگــوت :نــا ئــەوە گریــان نــی یــە ،دەموچــاوم شــت!
ئێســتەش کــە منداڵەکانــی گــەورە بــوون و حەقیقەتەکــە تێگەشــتوون!
دیســان فلیمەکــە پێچەوانــە بووەتــەوە ،ئەمجــار منداڵــەکان بــە دایکــی
دەڵێــن :دایکــە گیــان مەگــری نانەکــە بخــۆ ،ان شــاء اەلل باوکمــان دێتــەوە،
ئێمــە لــە فلیمــی هندیــدا شــتی وامــان دیــوە.
ئێمــە میللەتێکیــن مەگــەر هــەر خــوای گــەورە خــۆی لــە قیامەتــدا
کەیســەکانمان یــەکالی بکاتــەوە ،بەشــێوەیەك ئاڵــۆزگاوە بەســەر یەکــدا،
نــەك ئــەم دادگا نــا دادگەرانــە ئەگــەر دادگەریــش بــن فریــای هەمــوو
کەیســەکان ناکــەون.
هەتــا مسوڵمانەکانیشــمان لــە دیــن حاڵــی نەبوویــن ،دوو رکات نوێــژی کــرد
ئیتــر دەیکاتــە منــەت بــە ملــی خــواوە ،دەڵێــی خــوای گــەورە کەســێكی
هــەژارەو لەســەر شــەقام دانیشــتووەو چــاوی لــە ئێمەیــە بــە فیــزو
تەکەبــورەوە ٢٥٠دینــاری ئــەم تەبعــەی بــۆ فــڕێ بدەیــن! ســەیری قورئــان
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ناکەیــن کــە دەفەرموێــت منــەت مەکــەن لــەوەی مســوڵمانن ،بەڵکــو خــوای
ـون
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قورئانمــان بــۆ زینــدوو نــی یــە ،تەنهــا بــۆ مردوومانــە ،هەرکــە مردیــن بــە
هەڵــەوداوان ئــادەی راکــە کەســێك بهێنــە بــۆ قورئــان خوێنــدن ،زۆرتریــن
پارەشــی دەدەینــێ ،قورئــان خوێنمــان هەیــە ملیۆنــەرن ئەوەنــدە پارەیــان
دەســتکەوتووە لەمــەدا ،بــەاڵم ئێمــە کــە خۆمــان زیندوویــن قورئــان
ناخوێنیــن بــە بــەالش ،بــۆ مــردوو پــارەی پــێ دەدەیــن!
لــە ناخــەوە دەگیــرم بــۆ ئــەو کەســەی دێــت و موناقەشــەم لەگەڵــدا دەکات
و کــۆڵ نــادات و منیــش چــاك دەزانــم لــە کوێــی بەدبەختیدایــە!
مــن رۆژێــك لــە رۆژان بــەو نەزانیــەدا تێپەڕیــوم ،بــەاڵم ئــەو نــە وەك مــن
دونیــای دیــوە نــە عیلمیشــی خوێنــدووە ،ئەمــە بــۆ ئــەوە ناڵێــم تــا ســبەی
خۆمــی پــێ بکــەم بــە ئەنــدام پەرلەمــان ،لــە رابــردوودا ئــەو ئۆفــەرەم رەد
کردووەتــەوە.
کابــرا ســیقەمان پــێ دەکات کــچ و ژنــی خــۆی لەگەڵمانــدا دەنێرێــت بــۆ
ســەفەرو لــە ماڵمــان دایدەنێــت ،پارەکــە ناژمێرێــت دەمداتــێ بــەاڵم کــە
باســی حەقیقەتــی بــۆ دەکەیــت وەری ناگرێــت! دەکەوێتــە دەمــە دەم
لەگەڵــت ،ئاخــر گــەر شــەهوەت بەرچــاوی نەگرتوویــت کامــەی عیلمــە ئەمە،
لەبــری ئــەوەی پیــاوی خــوا بیــت و بــە ئــازادی بژیت دەبێتــە کۆیلــەی خەڵك
و بــە کزۆڵــی دەژی .شــتەکانیان هەمــووی لــە مــادەو لــە پێنــاوی مــادەدا
کۆکردووەتــەوە .لــە ســلێمانی دوو ملیــۆن دۆالریــان خســتە بەردەســتم کــە
ئەمینداریــان بــم و پشــکم هەبێــت لــە بەریتانیــا لەگەڵیــان ،بەبــێ پــارەی
مــن ،خــۆ چینەکــە سیاســیش نەبــوون ،بــا خەڵــك بــە بــێ ئەقڵیشــم بزانێــت!
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مــن کارم بــە قســەی خەڵکــەوە نــی یــە لــە ئومــوری حــەاڵڵ و حــەرام و
شــوبهاتدا ،لەمــەدا ئیمامــی ئەبــو حەنیفــە مــن بــە ئیمامــی خۆمــی دەزانــم،
کــە بــۆ شــوبهەیەك وازی لــە بازرگانیەکــەی هێنــا ،قۆڵــی لــێ هەڵماڵــم
و تەنهــا مــادەم مەبەســت بێــت پــارەی خەیاڵــی پەیــدا دەکــەم ،هــەر بــە
کۆمپیوتەرەکــەم بەقــەدەر ئەنــدام پەرلەمانێــك و وەزیرێکیــش پەیــدا
دەکــەم ،یــەك ســاڵ ئیشــی مارکێتینــم کــرد ســەد هــەزار دۆالرم پەیــدا کــرد
کــە شەهادەشــم تێیــدا نــی یــە ،کابــراش زانکــۆی ســلێمانی و ســەالحەدین
تــەواو دەکات و شــەهادەش دەهێنێــت لــە بازاڕگەریــدا خەریکــە دەمرێــت
لــە برســا ،تەکنەلۆژیــاش لەبەردەســتیداهەیە ،چــوون زانکۆکــەی و
تەکنەلۆژیاکــەش وەك قــات و ریبــات هــەر لەبــەری کــردووە ،نەرۆشــتووەتە
ناخیــەوە.
یــەك هەڵــەم لــە کارەکــەدا دی وازم لــە مارکێتیــن هێنــا ،چــوون یەکســەر
قســەی ئــەو شــێخەکەم کەوتــەوە یــاد کــە باســی ئیمامــی ئەبــو حەنیفــەی
بــۆ کردبــووم ،ئاخــر عەزیــزان عیلــم ئەمــڕۆ ســوك کــراوە ،بۆیــە ســودی
نــی یــە ،تــۆ کــە لــە خزمەتــی شــیخێکدا دادەنیشــیت و عیلــم وەرەگریــت،
هــەم عیلمەکــەو هەمیــش ئەدەبەکــە وەردەگریــت ،ئەمــڕۆ زانــاکان و
شــێخەکانمان ســوك کــراون الی خەڵكــی.
 ٤ســەعات میکیــاژی کــردووەو  ٥دەقــە نەیخوێنــدووە! قــاچ دەخاتــە
ســەرقاچی و بــە فیزێکــەوە بەرانبــەر مامۆســتاکەی دەڵــێ :مــن پێــم وایــە
ئەمــە دیوێکــی تــری هەیــە! نابێــت ئەمــرۆ عەســری تەکنەلۆژیــە دەدەدەدە
هــەر قســەدەکات! بەمەرجێــك فەیســبوکەکەی لــە بــازار  ٥هــەزاری داوە
بــۆی بکەنــەوە!
ئاخــر ئەمــە لــە کــوێ و ئــەوە لــە کــوێ کــە لــە حوجــرەدا دەخوێنرێــت،
ئێســتەش ئەوەنــدە شــەرم لــە مامۆســتاکانی حوجــرەم دەکــەم کــە دەیــان
پهيامى بيرفراوانى
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بینــم وەك پۆلــی یەکــی ســەرەتایی خۆمیــان لــێ دەشــارمەوە .ئیمامــی ئەبو
حەنیفــە وازی لــە بازرگانیەکــەی هێنــا لەبــەر چرچــی یــەك پارچــە قومــاش
کــە هاوڕێیەکــی فرۆشــتبوی و زیکــری عەیبەکــەی نەکردبــوو ،پارەکەشــی
دابــە هــەژارو وتــی ئــەم توجارەتــە توشــی حەرامــم ئــەکات ،وازی لــە
توجارەتــی دونیــای هێنــاو دەســتی دایــە توجارەتــی قیامەتــی ،ئەبــو
حەنیفــە بــوو بــەو زانایــەی کــە مــن هەرناوەکەشــی دەبیســتم ئەوەنــدە
چێــژم دەداتــێ دەڵێــی بــە تەیــارە بــە ئاســمانا دەمگێــڕن .بۆیــە حوجــرە
نالــی و مەحــوی بەرهەمێنــاو زانکۆکانــی ئەمــڕۆ !....دەم دەکاتــەوە دەڵــێ:
ئیمامــی شــافعی چــی یــە! یان ئیبــن و تەیمیــە کێیە! کەســێك خوێنــدەواری
نەبێــت باشــترە بــێ دەنــگ بێــت ،نــەك ئــاوا قســە بــکات ،تەنهــا فەتاواکــەی
شــەیخی ئیســام ئیبــن و تەیمیــە بەقــەدەر  ٥٠بڕوانامەی دکتۆرایــە ،ئیمامی
شــافعی ئاســتی زانســتی بەقــەدەر تــەواوی مامۆســتاکانی زانکۆیەكــە ،کــوا
بەرهەمــی هەمووتــان کــۆ بکەنــەوەو ســەیری ئەوانــەی ئیمامــی شــافعیش
بکــەن! کابــرا زانکــۆی تەواوکــرد ئیتــر وا دەزانیــت تــەواو ئیتــر ،نازانێــت
کــە زانکــۆت تەواوکــردن ئەوســا خاڵــی دەســتپێك و خوێنــدەواری دوای
زانکــۆی دەســتپێدەکات.
ئێمــەش شــتومەك نەمــا بازرگانــی پێــوە نەکەیــن هــەر لــە تەنەکــە کوتــەی
نەوەدەکانــەوە تــا گەشــتە دینــی میللەتەکــەش ،خەڵکیــش هوشــیار نــی یــە!
یــەك ســاڵ موچــەی پێمــەدە یــەك مانــگ بــە تــەواوی بیــدەرێ ســەرچۆپی
دەگرێــت و کــون بــە کــون بــەدوای لۆتیەکــدا دەگــەڕێ١٥٠ ،دۆالر دەدات بــۆ
بەشــداری لــە بۆنەیەکــی بــێ ئابڕویــدا کــە ســودی  ١٥٠ســەنتی نــی یــە.
باســەکان ئاوکێشــە ،چــوون ئێمــە بوارمــان نەبــووە لــە جێگــەی خۆیــداو
لــە کاتــی خۆیــداو بــە دروســتی و دڵســۆزیەوە بــە هاواڵتیانــی خۆمانــی
بگەیەنیــن.
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ئیتــر بــاوەڕ بکــەن و نەیکــەن مــن خــاك و واڵتــی خــۆم خــۆش دەوێــت،
چــوون خــوای گــەورە بــە شــێوەیەك مرۆڤــی دروســت کــردووە هــەر
فیطــری خۆشــی بوێــت ،بــەاڵم ســنوری بــۆ داناویــن و ئــاگاداری کردوویــن
ســنورەکە نەبەزێنیــن ،لــە قورئانیشــدا ئەمــە یــەکال کراوەتــەوە کــە کــەس
تاوانــی کــەس هەڵناگرێــت ،ئیتــر بــۆ مــن رقــم لــە قەومێکــی تــر بێــت ،بــا لــە
چینەکــەی ئــەودا ســتەمکارێکی تێــدا بــوو بێــت َ َ
از َر ٌة ِو ْز َر أ� ْخـ َـر ٰى)
ـز ُر َو ِ
(ول َتـ ِ
فاطــر  .١٨ســتەمارێك لەنــاو تورکــدا عەرەبــدا فارســدا بــوو بێــت! مــن چــۆن
دەبێــت؟ ئەوەنــدە کەلەپــوت بــم یەقــەی بــێ تاوانێکــی لەســەر بگــرم ،واەلل
چــی یــە؟ ئەمــە عەرەبــە یــان فارســە تورکــە! مــن قورئانــم لەبەردەســتەو
ـم ۚ) الحجــر الحجــرات .١٣منێکــی
ـم ِعنــدَ َّ ِ
الل أ� ْت َقاكُـ ْ
دەفەرموێــت ( إ� َّن أ�كْ َر َمكُـ ْ
بــێ واڵت! ئــەوە چــی یــە؟ وام لــێ بــکات حســاب بــۆ خــاوەن واڵتەکانیــش
نەکــەم! ئــەی ئیشــی ئــەم ســەرە زلــە چــی یــە خــوا داویەتــی پێمــان.
دەبێــت تاوانبــار خــۆی باجــی تاوانەکــەی بــدات ،ئێمــە خــراپ ئەوەمــان
لێکداوەتــەوەو بەهۆیــەوە کەســانێك ســتەمیان لــێ دەکەین! وە کەســانێکی
تــر دەکەیــن بــە ســەرۆك و گەورەمــان هــەر بەهــۆی بــاو باپیرانیــەوە!
ئەمــە چ لۆژیکێکــە دەڵێــن ئێمــە مسوڵمانیشــین ،لــە کوردســتاندا کەســی
کامــڵ و دەنگــدەر ناگاتــە  ٢ملیــۆن کەس! بــە هەندێك لە مردووەکانیشــەوە!
کەچــی تەنهــا لــە ئەندەنوســیا  ٢٤٤٠٠٠٠٠٠دوســەدو چــل و چــوار ملیــۆن
بــەس مســوڵمان هەیــە ،نــە بــە شمشــێریش بــوو ،نــە بــە مــەالو خوطبــەش
بــوو! تەنهــا لــە رێگــەی چەنــد بازرگانیكــەوەو ســەیری ئەخالقیــان کــردن و
مســوڵمانیان وەرگــرت.
ئێمــەش بازرگانەکانمــان هــەر کااڵیــەك لــە چیــن و تورکیــاو ئێــران کــەس
نەیەوێــت دەیهێنــن و بــە ریــکالم و قەســەم و قورئــان ســاغی دەکەنــەوە،
قورئــان دەخــوات! دەڵــێ :دەرەجــە یەکــە ،ئــەی قورئانــم دابەکژتــا بــۆ خــۆت
پهيامى بيرفراوانى
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و کاســپیت و بــۆ ئەخــاق و کوردەواریەکیــش کــە وەرت گرتــووە.
کام حیــزب بەهێــزە بــە دەیــان ســاڵ تــا کۆنگرەیــەك دەبەســتێت پــارەی
دونیــاو تەکەتــول و باڵباڵێنــی هەمــووی بــەکار دەهێنێــت کــە لەقاعەیەکــدا
چەنــد ســەد کەســێك کۆببنــەوە ،ئیســام ســااڵنە ،لەگــەڵ هەمــوو
رێگــری و بەرتەســك کردنەوەیەکیشــدا کۆبوونــەوەی چەنــد ملیۆنــی بــە
ئەندامەکانــی دەکات (حــەج) ،لەســەر حســابی خۆشــیان ،ئاخــر ئەمــە بــە
فــوی تــۆ چــۆن ئەکوژێتــەوە! ئــەم ئیســامە چــۆن بــەراورد دەکرێــت بــەم
هێــزە دونیاییانــەوە.
لــە بەریتانیــا لــە بەپێــی ئیعترافــی دەزگا بــەرزە ئیعالمیەکانــی خۆیــان
دەڵێــن :هەرچــی دیــن هەیــە لــە بەریتانیــا لــە بەرانبــەر ئیســامدا دای
بنــێ ،ئیســام بــە تەنهــا دە ئەوەنــدەی ئــەوان خێراتــر دەڕواتــە پێشــەوە،
فەرەنســا بــە شــەڕ جەزائیــری داگیرکــرد ،لــەو کاتــەدا زانــاکان وتیــان:
هەرکــەس بڕواتــە بــەرەی فەرەنســاوە کافــرە ،نابێــت پشــت لــە خۆمــان
بکــەن و بــۆ دونیــا پشــتی ئــەوان بگــرن ،شــەڕ تــەواو بــوو هــەر لــە رێگــەی
جەزائیریەکانــەوە فەرەنســا ئێســتە ئاگریــان تێبەربــووە ،لــە داخانــدا
رۆژێــك نیقــاب مەمنــوع دەکــەن و رۆژێــك کێچەڵێکــی تــر بــە مســوڵمان
و هەتــا کوردیــش دەکــەن ،بــۆ تیــرۆری  ٣کەســایەتیە گەورەکــەی پەکەکــە
قابیلــە لەبیرمــان چــووە! کــوا ئەنجامەکــەی؟
تەنهــا بــەس رێگــە بدرێــت باســی ئیســام بــۆ خەڵکــی بکرێت خەڵکــی وەری
دەگرێــت ،ئیســام خــاوەن لۆژیــك رەدی ناکاتــەوە! مــن ئێســتە ئــەم قســە
دەکــەم لــە کتێبــدا دەرم نەهێنــاوە ،بــەاڵم هەروەکــو مەوقعیەتــی ئاســت
و شەهادەکەشــم ،هــەر بــە پێــوەری دونیــای ،قســەکەی مــن ســەرچاوەیە،
چــوون دکتــۆرم و دکتــۆرام هێنــاوە ،تــا ئێســتە ســەدان و بگــرە هەزارانــم
دوانــدووە لــە بەرانبــەر یاســای خــوای و دەقــە دینیەکانــدا ،ئــەو شــەهوەت
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بــەکار دەهێنــێ ،بەشــەهوەت و لــە رووی شــەهوەتەوە دیــن رەد دەکاتــەوە،
حــەزی لــە مەشــروبەو بــۆی تــەرك نادرێــت دێــت دەڵــێ حەاڵڵــە ،ئاخــر کاکــە
خــۆ ئەوەتــا دونیــا باســی خراپــی و کارەســاتەکانی مەشــروب دەکات،
تــۆ کۆنترۆڵــی ئــەم شــەهوەتەت پــێ ناکریــت ئیتــر دەمدرێژیەکــەت لــە
جێگــەی خۆیــدا نــی یــە.
باشــە خــوا چــی بــکات بــۆ تــۆ؟ تــا قبوڵــی بکەیــت! هــەزار جــۆری میــوەی
بــۆ دروســتکردوویت و ئاوەکــەی بگــرەو بیخــۆ نۆشــی گیانــت بێــت،
بــەاڵم سەرخۆشــکەرەکە مەخــۆ ،دەشــی خۆیــت بــرا کەیفــی خۆتــە ،بــەاڵم
مەڵــێ حەاڵڵــە! دەم مەکوتــە لــە قســەی خــوای گــەورەدا! لــەم ئەوروپــا
ئافرەتەکانیــان شــەوانە دەبرێنــەوە بــۆ تەنهــا شــەوێك ،کــە موســتەڵەحی
تایبەتــی بــە خۆشــیان هەیــەو پێــی دەڵێــن:
One Night Stand
واتــە یــەك شــەو مانــەوە ،هەتــا موتعەکــەی شــیعەش کــە حەرامــەو
باوەڕمــان پێــی نــی یــە هەزارجــار بــە قوربانــی ئەمــە بێــت ،هەرچــی
زانســت و تەکنەلۆژیــاو پێشــکەوتنەکانی دونیــا هەیــە هەمــووی لــەدەوری
نیعمــەت و دروســتکراوەکانی خــوای گــەوردا دەســوڕێتەوە ،کەچــی بابــای
بەنــاو رۆشــنبیرو بــێ بــاوەڕ دێــت دژی خــواو بەرنامەکــەی دەبێتــەوە،
لەگــەڵ قەحبــەی ســەرجادەدا قســەم کــردووە کــە بــۆ ئــەو کارە دەکەیــت؟
زانیویەتــی موشــتەری نیــم ،فرمێســك بەچاوەکانیــدا هاتوەتــە خــوارەوەو
وتویەتــی ناچــارم و چــی بکــەم ،بەخــوا دەزانــم خراپــە ،نەیگــوت حەاڵڵــەو
ئاســاییەو یەکســەر قســەی دڵــی خــۆی کــرد ،بابــای بەنــاو مولحیــد بەقــەدەر
ئــەوەش بیرناکاتــەوە .لەبــەر هەرهۆکارێــك حەرامەکــە دەکەیــت بــۆ
دەتەوێــت حەاڵڵیشــی بکەیــت!
ئێمــەی مســوڵمان ئەقڵمــان هەیــە ،دەتوانیــن شــت بــەراورد بکەیــن،
پهيامى بيرفراوانى
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دونیامــان دیــوە ،خــۆ ئیســامەتی هــەر ئــەوە نــی یە تۆ شــەو و رۆژ ســەرت
دابخەیــت بەســەر قورئانــداو بــەردەوام لــە مزگــەوت بیــت ،قورئــان یەکــەم
وشــەی بــە بخوێنــە دەســتپێکرد ،پێشــمان دەڵــێ کــە خوێنــدت بەنــاوی
خــواوە بخوێنــە! چــوون تــۆ ئەگــەر خــوات لەبیرکــرد ئیتــر خوێندنیــش بــۆ
خــۆت قیمەتــی نامێنێــت! خوێندنێــك نەتوانــی حەقیقەتــی پــێ بدۆزیتەوە
ئــەوە چ خوێندێــك و چ خوێنەواریــەك و چ شــەهادەیەکە .بەســەدان
دکتــۆرا هێنــراوە لەســەر :ژیانــی زەڕدەواڵــە ،مێشــولە ،مێرولــە ،مارمێلکــە،
قالۆنچــە ،شەمشــەمە کوێــرە ،مــار ،مارماســی ،قوڕبــاق ،پەپولــە ،مشــك،
جــرج ...ئــەم دروســتکراوانە ،کــە ئێمــە هــەر دیمــان شــڵپ فیشــەکەی پێــوە
دەنێیــن و دەیکوژیــن ،کەچــی جێگــەی تێڕامانــن الی خەڵکــی ،کەچــی بابــای
رۆشــنبیرو خــاوەن شــەهادە! قســە لەســەر خــوا دەکات و یەکســەر هــەر لــە
رێگــەوە قورئــان و خــوا رەد دەکاتــەوە! کــورە هــەی دامــاو ...تــۆ هەمــوو
ژیانــت تەرخــان بکەیــت هێشــا لــە ژیانــی قەلــە رەشــێك تێناگەیــت ،کــە بــە
راســەرتەوە رۆژ تــا ئێــوارە دەقیژێنێــت ،کوێــڕا هەولێــری دەرێ گەشــتیتە
خــوا .عەزیزەکانــم بیربکەنــەو ،رۆژێــك دێــت کــە خۆشــت نازانــی چۆنــە!
هــەر ئەوەنــدەت زانــی تڵــپ کەوتیــت ومــردی ،بەرانبــەری خــوای گــەورە
چــی دەڵێــی :تــۆ دواتــر بەرانبــەر شەخســێکی ئاســای رانەوەســتاوی ،خــوای
گــەورە پرســیارت لــێ دەکات؟ ئــادەی بڵــێ :ئــەو هەمــوو نــازو نیعمــەت و
تەندروســتی و توانــام پــێ بەخشــیویت تــۆ لەبەرانبــەر ئــەوەدا چیــت کــرد؟
چــۆن لــە رووت دێــت ســەر بــەرز بکەیتــەوە! دەســتەاڵتیكت وەرگرتبــوو
کــوا؟ لمــن الملــك اليــوم!.
کۆمپانیایەکــەم هەبــوو عەقــدم لەگــەڵ کۆمپانیەکــدا کــرد کــە کاریــان
لەگــەڵ بکــەم ،کارەکــەم ئــەوە بــوو بــڕۆم بــۆ مــااڵن لەگــەڵ نەخــۆش و
پیرەکانیانــدا قســە بکــەم و دڵیــان بدەمەوە ،رۆشــتمە ماڵێك ســەرم ســوڕما،
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هەمــوو دیوارەکانــی شــەهادەو جائیزەبــوو هەڵواســرابوو ،کابــرا خۆشــی
لەســەر قەرەوێڵــە کەوتبــوو ،هەمــوو ئەوانــەی بــەالوە بەقــەدەر ئــەوە
خــۆش نەبــوو کــە ســاتێك باســی ژیانــی دونیــاو کۆتایەکەیــم بــۆ کــرد! وتــی
ئــەم قســانەی تــۆ دەڵێــی دەســت دەخەیتــە نــاو دڵــم ،دەیجوڵێنــی و ئــاوی
دەدات ،هەرگیــز لەیــادم ناچێــت کــە خواحافیــزم لێکــرد وتــی :ئەمشــەو زۆر
بــە ئاســودەی دەنــوم.
چــوار رۆژ قنــج و قیتیــت و دەتوانیــت ریشــت بتاشــیت وجیــڵ بدەیــت لــە
قــژت و تەلەفزیــۆن دەعوەتــت بــکات ،دواتــر ئــەوە زوو تێدەپەڕێــت ،بۆیــە
بیــر بکــەرەوە کەلەمــان نابێــت هــەر لەتۆپانــدا بــەکار بهێنیــن.
لــە بەریتانیــا جلــی کوردیــم کــردە بــەرم و جامانــەم قــوت بەســتەوەو
رۆشــتم بــۆ مزگــەوت ،وتــم خــۆ چــی یــە جلــی کــوردی هــەم شــەرعیەو
هەمیــش جوانــە ،خــۆ وەکــو ئەوانــە نیــە کــە ئێســتە لــە شــارەکانی
کوردســتاندا بــە پانتۆڵێکــی دڕاوو کــوت کوتــەوە عەیــب و شــورەی،
گەشــتمە مزگــەوت ئــەوان دەســتیان کردبــوو بــە نوێــژ ،منیش یەکســەر اەلل
اکبــر دەســتم پێکــرد ،نوێــژ تەواوبــوو ،مــن رکاتیکــم مابــوو ،کــە هەســتام
خەڵکەکــە منیــان دی بــە پێــوە بــە جلــە کوردیەکــەوە! هەرکــە ســەالمم
دایــەوە هێڕشــکرایە ســەرم ،نەمزانــی مەســەلە چــی یــە! ســەرەتا ترســام
گەلەکۆمــەم لــێ بکــەن ،تــا گەشــتنە الم نەخێــر هەمــووی بــە حەماســەتەوە
ماچیــان دەکــردم ،منیــش وتــم :خــوا بیــدات ناڵــێ کــوڕی کێیــت ،قیــت لێــی
راوەســتام ،تــا مــن یەکێکــم ماچکردایــە بیســت کــەس لەمــاو الوە منیــان
مــاچ دەکــرد ،ئــەی خوایــە گیــان ئــەم هەمــوو مەحیبەتــە زۆرە چــی یــە،
ئەســڵەن مــن کێــم! ئەمــە خــەوە یــان راســتیە! ئــەم هەڵوێســتە بــوو بــە
گرێــی دڵــم تێنەگەشــتم بــۆ وایــان کــرد! تــا لەســەفەرێکدا لــە کوردســتان
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باســم کــرد بــۆ بــاوام ،ئەویــش وتــی :ئــەوە کاتــی خــۆی شــێخ عوســمانی
خۆمــان رۆشــتوە بــۆ ئــەو واڵتانــەو دەعــوەی کــردووە ،کــە تۆیــان دیــوە
شــێوەی ئەویــان کەوتووەتــە بیــر ،بــەم شــکڵ و شــێوەو جلوجامانــە
زانیویانــە نــەوەی ئەویــت ،بۆیــە وایــان بــۆ کردوویــت ،ئیتــر دڵــم ئــاوی
خــواردو گرێکــە لــە دڵمــا نەمــا.
منیــش وتــم ئــەی یاخــوا ماڵــی شــێخ ئــاوەدان بێــت وا لــەو کاتــەدا خەمــی
دینــی خەڵکــی خــواردووەو ســەفەری واڵتانیشــی کــردووە بــۆی ،ئــای،
ئەمەمــان چــەن پێویســتە ئێســتە ،بــە رۆحیەتێکــی پــاك و ئــەو زانیاریــە
زۆرانــەش کــە ئێســتە لەبەردەســتدایەو جــاران ناڕەحــەت بــوون و
بەدەســت نەگەشــتوون.
جــا فلیمــی کوردیــم زۆرە بــە جلــی کوردیــەوەو مەگەر بــە تایبــەت بیکەم بە
نامیلکەیــەك ،هــەر لــە بەریتانیــاوە گێچــی کوردایەتیەکــەم بــەرز بوویــەوە،
خــوا رەحمــی کــرد شەڕێکیشــم توشــی خــۆم نەکــرد ،چــوون زۆرکــەس وەم
جلــی کــوردی و نــاوی کوردیــەوە هــەر لــە خۆیــەوە گێچــەڵ ئــەکات! نــەك
وە خەڵکــی بێگانــە بەڵکــو لەنــاو خۆشــماندا ،رۆشــتم بــۆ مەتــار وەم شــکڵ
و شــێوە ،ئەڵحــەق هەرکــەس ســەیری ئەکــردم پــێ دەکەنــی ،ئیتــر نازانــم
پێکەنینەکــە هــی گاڵتــە پێکــردن بــوو یــان هــی جوانیەکــەی بــوو ،بــەاڵم
یــەژێ گومانــی بــاش ببــە ،منیــش لــە دڵــی خۆمــدا دەمگــوت :نــا حەتمــەن
مەبەســتیان جوانیەکەتــی ،بــۆ لــە خۆمــەوە خــراپ لێکــی بدەمــەوە ،ئاخــر
بۆیــە ئەمــە یــەژم لێــرەدا بەخــوا فرەکەســم دیــوە خــراپ لێکــی دەداتــەوە،
فــرە تولــی نەدەمــێ ،گەشــتمە مەتــاری ســلێمانی ،خــوا هەڵناگرێــت فــرە
خاتریــان گرتــم ،کارمەندێکیــان جانتاکەشــی بــۆ کردمــە بانــی عەرەبانەکــە،
ئیتــر نازانــم هــی رێزبــوو ،یــان هــی ئەوەبــوو بــەو تڕوتشــقەڵەوە دەیزانــی
شــتم پــێ هەڵناگیرێــت.
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جــا لــە مەتــاردا وێنەکــە لــە کۆمپیوتــەردا خــەزن دەکــەن ،بــۆ ئــەوەی نەوەك
خوانەخواســە کەســێ پاســەپۆرتەکە بدزێــت و ســەفەری پــێ بــکات،
تــا ئــەوان بــەراوردی بکــەن و ملــی بگــرن و نەهێڵــن بــڕوات ،ئیتــر دوای
ئــەوە هەرجــار ســەفەرم ئەکــرد لــە مەتــاردا وە نەوعێــك ســەیری شاشــەی
کۆمپیوتەرەکــەی دەکــردو ســەیری منــی دەکــرد ،منیــش نازانــم مــەوزوع
چــی یــە ،هەمــوو جارێــك دەیــووت :بــڕۆ بــەاڵم تۆزێــك گیریــان دەدام،
جــا ناخۆشــە لــە مەتــاردا گیــرت بــدەن ،هــەم بــۆ خــۆت وهەمیــش خەڵــك
لــە دواوە زۆر چاوەڕێیــەو پەلــە پەلەیەتــی بــڕوات ،مــن نوێنەرایەتــی
موئەسەســەیەکی زانســتیم دەکــردو ســەفەرم زۆر دەکــرد ،جارێکیــان بلیتی
 ١٣واڵتــم بڕیــوەو خۆشــی خۆشــی چــووم بــۆ مەتــار ،کاکــە نەخێــر ئەمجارە
مەوزوعەکــە جدیــەو کابــرای مــۆزەف هەرچــی ســەیری کۆمپیوتەرەکــەی
دەکــردو ســەیری منــی دەکــرد رووی گرژتــر دەبــوو ،منیــش ئــەی خــوا
تــۆ بێــژی چتێکــم کردبێــت و خــۆم نەزانــم ،ئاخــر بــرا بەخــوا لــە واڵتــی
خۆمانــدا زۆرجــار ئــەوە روویــداوە ،مــن بیســتوومە کەســێکیان لــە جیاتــی
کەســێکی تــر کوشــتووە ،ئــەوە تێهەڵــدان و عەزیــەت هــەر بــاس مەکــە.
کابــرا وتــی بوەســتە! کاکــە فــوی کــرد وە جیهــازاو داوای کــرد قــوات
بێــت! منیــش لــە دڵــی خۆمــدا وتــم نەخێــر دیــارە گەرمیانــی یــەژێ
مەســەلە قویلــە ،مەســولێکیان هــات هەردووکیــان ملیــان الرکــردەوە
بــەالی کۆمپیوتەرەکــەدا ،ســەیری کۆمپیوتەریــان دەکــردو ســەیری منیــان
دەکــرد ملیــان بــا ئــەدا ،جــا یــەژێ خــوا دەلیلــی دامــاوە ،کەوتــە بیــرم ،جــل
و جامانــە کوردیەکــە ،فێنکــی هاتــە دڵمــا ،وتــم ســڕەکەیم دۆزیــەوە ،وتــم
ئــەرە براینــە قســەیە بکــەم ،وتیــان :فەرمــوو کاکــە؟ وتــم :ئەگــەر ئێــوە
لــە کۆمپیوتەرەکــەدا کەســێك دەبینــن جلــی کــوردی مەلەکــی و جامانــەو
تەزبیــح و ئــەو شــتانەیە ئــەوە هــەر خۆمــم! کاکــە هــەروام وتــم هەردوکیان
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رویــان گەشــبویەوەو پێکەنیــن ،وەك بڵێــی ماڵــت ئــاوا ئێمەشــت لــەو دوو
دڵیــە رزگارکــرد ،وتــم :براینــە ئــەوە کاتێــك بــوو لــە بەریتانیــاوە گەڕامــەوەو
کوردایەتیەکــەم فــوڵ بــوو ،ئێســتە ئــەوە حەفتەیەکــە نــە ئــاو نــە کارەبامان
نــی یــەو باالنســی کوردایەتیەکــەم ســفر بووەتــەوە ،جــا مــەردی خوابــن
ئــەو رەســمە بســڕنەوە رەســمێکی تــری ئێســتەم خــەزن بکــەن ،چــوون ئەوە
یــەك جــار بــوو ،وەك رۆژی جلــی کوردیەکــە ،مــن رۆژەکانــی تــر هەمــووی
ئــاوام وەك ئێســتە کــە دەمبینــن ،ئیتــر مەمنونیانــم وە قســەیان کــردم و
دوای ئــەوەی ئیتــر لــە مەتــار قــەت رایــان نەدەگرتــم ،جــا ئــەم جلــی کــوردی
و کوردەواریشــە هەندێــك جــار نیعمەتــەو هەندێــك جاریــش نیقمەتــە.
جــا ئــەوەی پێویســتی بــە گۆڕانــە لــە سســتمی حوکــم و کۆمپیوتــەری
حکومەتــدا ئــەم شــتانەیە ،تــا کێشــە دروســت نــەکات ،نــەك گۆڕینــی دیــن و
عەقیــدەی خەڵکەکــە.
خیتامــی پــێ دەهێنــم بــەوەی جارێکیــش لــە ئیبراهــم خەلیــل گیریاندایــن
بەهــۆی نــاوی محمــدی کوڕمــەوە ،وتیــان نــاوی هەیــە ،محمدیــش لــە
باوەشــی دایکیــدا بــوو ،وتــم بــرا محمد ئەوەیــە ئێســتە دایکــی حەفازەکەی
بــۆ گــۆڕی نــاوی چــی هەیــە! وتــی بەخــوا ئیتــر وایــەو ئێمــەش ناتوانیــن
هیــچ بکەیــن تــا ناوەکــەی لــە بەغــدادەوە نەیەتــەوە ،ئەوەنــدە گیریــان
دایــن لــەو مــەرزەدا ،تــا ناوەکــەی هاتــەوە محمــد دوو بتــڵ شــیری خــوارد.
لە دڵی خۆمدا وتم ئاواش دەوڵەتەکە را دەگەیەنن.
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