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F
زۆرینــەی خەڵــك ئەقڵــی لــە چاویایەتــی ،ڕاگەیاندنــە جیهانیەکانیــش
ئەوەیــان قۆســتوەتەوە ،هەربۆیــە دەبینیــن ڕۆژانــە ســەدان دیمەنــی
جۆربەجۆرمــان نیشــان دەدەن ،وە نەبێــت ئــەو دیمەنانــە گرنگتریــن
ڕوداوەکانــی ڕۆژبــن ،یــان ســەرچاوەی لــە مــرۆڤ دۆســتیەوە بێــت،
کوردیــش جوانــی وتــوە ماســی لــە ئــاوی لێڵــدا چاکتــر ڕاو دەکرێــت ،کــە
دیمەنەکانــی بەرچــاو زۆر بــوون ،ئەوســا بــێ ئــاگا دەبیــن لــەوەی لــە پشــت
کامێــراوە چ دەگوزەرێــت.
منداڵێــك دەبینیــن لــە نێــو زباڵــەدا فــڕێ دراوە ،وەیــان لەبــەردەم
مزگەوتێكــدا دانــراوە ،هەمــووی قســە بــەو دایکــە بــێ ڕەحمــە دەڵێــت کــە
دڵــی هاتــوە بــەو شــێوەیە منداڵەکــەی بــێ نــاز بــکات ،بــێ ئــاگا لــەوەی لــە
پشــت ئــەو ڕوداوەوە دەیــان پیــاوی بــێ ڕەحــم هەیــە ،پیــاوەکان زۆرجــار
بــۆ شــەهوەتی خۆیــان نــە خــوا دەناســن نــە پێغەمبــەر ،هەندێــك خــواو
پێغەمبــەر دەکاتــە بیانــو ،هەندێــك دیموکراســی و تەکنەلۆژیــا.
ڕاســتە لــە شــەرعدا رێگــەدراوە ژنێکــی تــر بهێنیــت ،بــەاڵم نــەك لــە رقــی
ژنەکــەت ،ئاخــر ئێمــە وامــان کــردووە بۆیــە ژنەکانمــان رازی نیــن ژنــی
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تــر بهێنیــت ،کــە بــو بــە دەمەقاڵــەو شــەڕمان ،یەکســەر هەڕەشــەی لــێ
دەکەیــن و دەڵێیــن بەخــوا ژنێــك دەهێنینــە ســەرت ،لــە کاتێکــدا ئــەوە
وتــراوە قاپێکیشــی بــە توڕەییــەوە بــۆ فڕێــدراوە ،ئەویــش وەك ســزایەك
دەیبینێــت ،بۆیــە هەرگیــز ناتوانێــت خۆشــی بوێــت.
کەســێکی تــر درامــاکان تاوانەکانــی ال جــوان کــردوە ،ژنەکــەی خــۆی
لەبەرچــاو کەوتــوە ،ژنــی دامــاو بەیانــی تــا ئێــوارە لــە مەطبــەغ و
خەریکــی خزمەتکردنــە ،پیاویــش بــە کۆمەڵێــك میوانــەوە دێتــەوەو
لەبــری دەستخۆشــی دەڵــێ خواردنەکــەت هــەر خــواردن نەبــوو ،بەخــوا تــۆ
حەیــات بردیــن الی ئــەو میوانانــە ،یاخــوا دەســتەکانت بشــکێت! دواتریــش
دەڵــێ ئــێ ئافرەتەکــە بــۆ دەســتێك ناهێنیــت بەخۆتــدا ،بۆنــی فاســۆلیاو
برنــج و مەرگــەت لــێ دێــت ،نابینــی فلیمــە تورکیــەکان ئافرەتەکانیــان
چەنــد جوانــن ،پیــاو هــەر خەریکــە بۆیــان شــێت دەبێــت ،بــێ ئــاگا لــەوەی
ئــەو ئافرەتانــە لــە ســاڵۆنی تایبــەت ئامادەکــراون بۆ پێــش کامێرا ،ســەدجار
لەقتەکانیــان پــێ دوبــارە کردونەتــەوە ،ددانەکانیــان بۆیاخی ســپی کردووە
تــا جــوان دەرکەوێــت ،هەرچــی کەرەســتەی جوانکاریــە بەکاریــان هێنــاوە
بــۆ ئــەو ســاتانە ،پیــاوەکان زۆرجــار بــە پــارەی میللــەت بــەدوای شــەهوەت
و هەوەســبازی خۆیــان دەکــەون.
دیمەنەکانــی ڕاگەیانــدن بەهەمــو شــێوەیەك دەمانجوڵێنــن ،نــەك بــۆ ئــەوەی
چاکەکاربیــن ،بەڵکــو بــۆ ئــەوەی چاکەمــان لەبەرچــاو بکەوێــت ،ڕۆژانــە
فێــری چەندیــن نمایشــی جۆربەجۆرمــان دەکــەن ،یــاری پۆبجــی دروســت
دەکرێــت تــا ئەگــەر حــەزی کوشــتنت لە ناخــدا بێت لەگــەڵ ئامێرەکانــدا ئەو
حــەزەت خاڵــی بکەیتــەوە ،کەچــی لــەوێ خــۆی فێــر دەکات و لــە مزگەوتــدا
تاقــی دەکاتــەوە ،نمونــەی مزگەوتەکــەی نیوزیالنــد لــە .٢٠١٩/٠٣/١٥
مرۆڤــەکان ئەمــڕۆ زۆری لــە قاڵبــی مرۆڤایەتــی دەرچــون ،ئێمــە لێمــان تێــك
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دەچێــت! دەڵێــن نــا ئــەوە نــی یــە هــەروەك خۆمانــن ،دوو پێیــان هەیــە،
مــا شــاء اەلل سیماشــیان زۆر جوانــە ،هەربۆیــە موحاســەبەی قیامەتــی
لەســەر شــكڵ و ســیما نــی یــە ،تــۆ جــوان بیــت یــان ناشــرین درێــژ یــان
کــورت ،هیچــی ئەوانــە دەســتی خۆتــی تێــدا نــی یــە ،فەلســەفەی ئیســام
زۆرجوانــە ،موحاســەبەت دەکات تەنهــا لەســەر ئــەوەی کــە دەســتی خۆتــی
تیایــە ،ئەمــڕۆ ئێمــە ســەدان موحاســبە دەکرێــن بەهــۆی ســەرو شــکڵمان،
شــەڕی رەش و ســپی هێشــتا کۆتایــی نەهاتــووە.
کابــرا کورتــە بــااڵ بــوو لــە کوردســتان ،رۆشــت بــۆ ئــەوەی پــارەی کــەم
ئەندامــی بــۆ ببڕنــەوە ،قیاســیان کــرد وتیــان تــۆ بــااڵت بــەرزە ،ســامتینێك
بەرزتریــت و شــمولت نــاکات ،رۆشــت بــۆ ئــەوەی ببێــت بــە پۆلیــس وتیــان
تــۆ بــااڵت نزمــەو شــمولت نــاکات ،ئاســمان بــەرزو زەوی ســەخت.
ئاخــر ئــەی هــاوار مــرۆڤ چــۆن بەرگــەی ئــەو هەمــو دابــەش بونــە دەگرێت،
بەســەر دینــدا ،بەســەر نەتــەوەدا ،بەســەر قەومــدا ،بەســەر حیزبــدا،
بەســەر بــاڵ و بــاڵ باڵێنــدا ،بەســەر ناوچــەو ناوچەگەریــدا ،بەســەر زمــان
و لەهجــەی جیــاوازدا ،هــەزاران دابەشــبون لــە دونیــای ئەمــڕۆدا بەچــاوی
خۆمــان دەیبینــن ،هەموشــمان بویــن بــە بەشــێك لــەو تاوانانــە ،زۆرجــار بــێ
شــەرمانەش موناقەشەشــی لەســەر دەکەیــن لــە تیڤیەکانــەوە.
بەنــاو مســوڵمانین بــەاڵم ســەیری قورئــان ناکەیــن ،یــەك ئایــەت هەمــوو
ئــەو جیاوازیانــەی یــەكال کردوەتــەوە تەنهــا لــەو ئایەتــە وردبنــەوە کــە
َ
َ
ـر وَ أ� َ
ـم
ـى وَ جَ عَ ْل َناكُـ ْ
دەفەرموێــت (يَ ــا أ�يُّ َهــا ال َّنـ ُ
نثـ ٰ
ـاس إ� َّنــا َخل ْق َناكُــم ِّمــن ذكَـ ٍ
ــعوبًا وَ َق َبا ِئ َ
ــم ۚ إ� َّن َّ َ
ــم ِع َ
ُش ُ
الل عَ ِليــمٌ
الل أ� ْت َقاكُ ْ
ــل ِل َتعَ ارَ ُفــوا ۚ إ� َّن أ�كْرَ مَ كُ ْ
نــد َّ ِ
َخ ِبيــرٌ ) الحجــرات .١٣
ئــهی خهڵکینــه بێگومــان ئێمــه دروســتمان کــردوون لــه نێــرو مــێ یــهك،
و ه کردومانــن بــه چهنــد گــهل و هــۆزهوه ،تــا یهکتــری بناســن ،بهڕاســتی
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بهڕێــز ترینتــان الی خــوا پارێــزگار ترینتانــه ،بێگومــان خــوا زانــای ئــاگاداره.
یــەك ئایــەت حەلــی هــەزاران کێشــە دەکات ،بابــای بەنــاو رۆشــنبیر لەبــری
ئــەوەی دانــی پێــدا بنــێ ،ئینــکاری لــێ دەکات.
ســەیری قورئــان بکــەن عەزیــزان ،کــە باســی چاکــەو خراپــەی کەســەکانیش
دەکات ،جەختــی لەســەر ســیفەتەکانە ،فیرعــەو بــە فیرعەونــی خــۆی
نازانیــن ســیمای چــۆن بــوە ،یــەك ئایــەت باســی کــورت و درێــژی نــاکات،
پێغەمبــەران بــەو هەمــو چاکیانــەی خۆیانــەوە ،هەتــا باســی ســیمایان
نــاکات.
کــە باســی پێغەمبــەران دەکرێــت لــە قورئانــدا ســیفەتەکانیانمان بــۆ
دەستنیشــان دەکات.
ْ
(وَ ْ
اهيمَ ۚ إ� َّن ُه كَانَ ِص ِّد ً
يقا َّن ِب ًّيا) مریم ٤١
اب إ�بْرَ ِ
اذكُرْ ِفي ال ِك َت ِ

ئیبراهم چی بوو؟ راستگۆ!
ـد وَ كَانَ رَ ُسـ ً
ْ
اع َ
(وَ ْ
يل ۚ إ� َّنـ ُ
ـه كَانَ َ
ـول َّن ِب ًّيــا)
ـاد َق ْالوَ عْ ـ ِ
صـ ِ
ـاب إ� ْســمَ ِ
اذكُــرْ ِفــي ال ِك َتـ ِ
مریم ٥٤
ئیسماعیل چی بوو؟ بەڵێن پارێز!
صا وَ كَانَ رَ ُس ً
ْ
ْ
وس ٰى ۚ إ� َّن ُه كَانَ مُ ْخلَ ً
ول َّن ِب ًّيا) مریم ٥١
اب مُ َ
(اذكُرْ ِفي ال ِك َت ِ
موسا چی بوو؟ موخلص بو!
قورئــان فولــە ،لــەم جــۆرە شــتانە ،فێرمــان دەکات ســیفەتەکانمان بگۆڕیــن،
راســتگۆبین ،بەڵێــن پارێــز بیــن ،موخلــص و نیــەت پــاك بیــن.
پــارەم دا بــە کەســێك بــە ســیماکەی خەڵەتــام ،ئــەوە دە ســاڵە لێــم ون
بــوە ،خەمــی پارەکــەم نــی یــە خەمــی بەدبەختــی ئەومــە ،ئیمامــی عومــەر
کەســێك پــڕی دایــە شــتومەکێكی و فڕاندنــی و ڕایکــرد ،ئەویــش هــاواری
کــرد وتــی :ئــەوە پێشکەشــم کــردی ،تــۆش بڵــێ قبوڵــم کــرد ،بــا لــە قیامەتــدا
قــەرزار نەبیــت.
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کاتێــك ئــەو ئایەتانــە جــێ بەجــێ ناکرێــت ،ئیتــر ســەدان کێشــەی جیــاواز
دروســت دەبێــت ،ســنورەکان زۆر دەکرێــن ،هــەر ڕۆژەو واڵتێــك زیــاد
دەکات ،واڵتێــك دەکــەن بــە  ٤پارچــەوەو دواتــر پارچەکــەش دەبێتــە ٤٠
پارچــەی تــرەوە! دواتریــش کــەس ناتوانێــت ئــەو خەڵکــە کۆبکاتــەوە،
حیزبــی بــۆ دروســت دەکــەن لەنــاو حیزبەکــەدا باڵــی لــێ دەبێتــەوە،
رێکخــراوی بــۆ دروســت دەکــەن لــە نــاو ڕێکخراوەکــەدا هەرکەســەو
بەالیەکــدا رایدەکێشــێت ،کــورە ئــەی هــاوار دەڵێــن بــا واز لــە سیاســەت
بهێنیــن و بــۆ خۆمــان جەوێــك بگۆڕیــن و تــۆپ تۆپێنێــك بکەیــن ،ســەدان
کــەس دەبنــە قوربانــی تۆپێکــی بــێ گیــان ،لــە ئەوروپــای دیموکراســی یــەك
یــاری بــێ کێشــەی فیزکــی کۆتــای نایــەت ،جگــە لــە کینــەو ناوەکیــەکان.
چــاك لەیادمــە لــە لەنــدەن بــۆ مــاڵ برایــەك رۆشــتم ،کەوتمــە نــاو هۆســەو
شــەڕە بتــڵ و خۆنیشــاندان ،مــن نەمدەزانــێ چ هوتافێــك بــەرز بکەمــەوە،
جلەکانیشــم لــە جلــی هیــچ الیــەك نەدەچــو ،یەکــێ جوێنــی پــێ دەدام،
یەکــێ باوەشــی پێــدا دەکــردم ،لــە بنەڕەتــدا مــن نــە بەشــداربوم نــە
الیەنگیــر ،ئەســڵەن هــەر دەمدەزانــی چ هوتافێکیــش بڵێمــەوە! ئــەوان
هاواریــان لەیــەك دەکــرد منیــش هــاوار بــۆ ئاســمان.
ئــەم دونیــاش خــۆی چ یاریەکــی ســەیرە ،هەمــووی تێیــدا براوەیــە! کــەس
بــە دۆی خــۆی ناڵــێ ترشــە...
زۆرجــار دەڵێــم ســوپاس بــۆ تــۆ خودایــە مەعەدەلــی مــردن زۆر کــورت
بوەتــەوە ،ئاخــر ئێمــە کــەی بەرگــەی ئــەو هەمــوو ناڕەحەتیــە دەگریــن!
بیرتــان تەنهــا الی کوردســتان و الی خۆشــمان نەبێــت هەتــا ئەوروپیــەکان،
لــە بەریتانیــا یاســای خــۆ کوشــتن نــی یــە ،بــەاڵم ســەفەر دەکات بــۆ
سویســراو بــە ئــارەزوی خــۆی داوای خــۆ کوشــتن دەکات.
بەچــاوی خــۆم دوو ئافرەتــی ســویدیم دی خۆیــان کــرد بــە ژێــر ســەیارەوە
پهيامى پشتگيرى
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لــە ئۆتۆبــان! چەنــد دونیایەکــی ســەیرە ،لــەو ئافرەتانــە بــە کیلــۆ ئاڵتونــی
بــۆ دەکرێــت الی خۆمــان ،کەچــی ئــەوان خۆیــان بــەو شــێوە فــڕێ دەدەنــە
بــەر ســەیارە ،پۆلیســەکە گرتبــوی ،بــە حەماســەتەوە خــۆی هەڵپڕوچقانــد
لــە دەســتی و کەوتــە بــەردەم ســەیارەکە ،دیمەنەیەكــەی هــەردەم لــە یــادم
ناچێــت ،چــۆن رۆشــت بــە ئاســماندا.
لــە زانکــۆ دەوامــم دەکــرد لەســەر کۆمپیوتــەر بــووم و ئیشــی قوتابیــم ڕایی
دەکــرد ،لــە پــڕ قوتابیــەك خــۆی کرد بــە ژورداو هــاواری کــرد مامۆســتا راکە!
مامۆســتا راکــە! کــە رۆشــتم وتــی ســەیری ئــەو بینــای بەرانبــەر بکــە ،دیــم
گەنجێــك هــەر ڕێــك لــە تەمەنــی خــۆم و ئــەو کاتــەدا بــوو ،لەســەر بیناکــە
بــە روی دەرەوە قاچــی شــۆڕکردبویەوە ،تــا عەســرێکی درەنــگ ئــەو گەنجــە
بــەو شــێوەیە بــو ،پۆلیــس و دکتــۆرو هێــزی دونیایــان هێنــا قەناعەتــی پــێ
بکــەن خــۆی نەخانــە خــوارەوە ،ئاخــری خــۆی فڕێدایــە خــوارەوەو هــەر بــا
ئاســمانەوە مــرد ،چــون  ٤١متــر بەرزیەکــەی بــوو بیناکــە ،ئــەو رۆژە تــەواوی
ســەنتەری بێرمینگهــام ســەیر کــەری ئــەو گەنجــە بــوون ،هەمــووی دەســت
لەســەر دڵ و وەك فلیمــی ســامناك ،دواتــر لــە بــی بــی ســی خوێندمــەوە،
نوســرابو دوای ئــەوەی گەنجێــك کەوتــە خــوارەوە لــە نەخۆشــخانە گیانــی
دەرچــوو ،بەبــڕوای مــن بــە ئاســمانەوە گیانــی دەرچــو نــەك لە نەخۆشــخانە،
بــەاڵم وەك وتــم راگەیاندنــەکان!
هەمومــان بەجۆرێــك لــە جــۆرەکان داشــۆراوین لــە مرۆڤایەتــی بــون ،ئاخــر
عەزیزانــی مــن ،خــوای گــەورە کــە باســی ســتەم دەکات لــە قورئانــدا ،ســتەم
هــەر ســتەمە ،ئەگــەر تــۆ بەڕیشــەوە بیکەیــت و منیــش بــێ ریــش ،ئەگــەر
هــەر پەڕۆیەکیشــت بەدەســتەوە بێــت ،جیــاوازی چــی یــە ســەوزو زەرد لــە
کۆتایــدا هــەر نــەوەی واڵتەکەیــەو بەناحــەق لەنــاو دەچێــت!
مــن تــا ئێســتە ناتوانــم دیمەنــی ئــەو پێشــمەرگە پارتیــە لەبەرچــاوم
8

بســڕمەوە کــە بەدەســتی یەکیەتــی کــوژرا ،تاوانــی هەرچــی بوبێــت ئــەو
بــێ دەســتەاڵت بــو ،بۆچــی بەبــێ دادگای کــوژرا ،ئــەوە چ جــۆرە قەومێتێکە
بــەو شــێوەیە قەومەکــەی خــۆی لەنــاو دەبــات ،کــە دەمــی دادەچەقانــدو
خوێــن لــە پشــتە ســەریەوە دەرچــو ،ئیتــر مــرد ،ئــەو جارێــك مــرد مــن لــەو
کاتــەوە ســەدان جــار مــردوم.
تــا ئێســتە دەگریــم بــۆ ئــەو خزمــەم کــە یەکیتــی بــو بــە دەســتی پەکەکــە
کــوژرا ،چەنــد جــار ڕۆشــتمە قەندیــل بــەدوای منداڵــدا ،لــە دیوێــك قســەم
لەگــەڵ بەرپرســەکان دەکــردو ســۆراغی کەســێکمان دەکــرد ،ئەویــش لــەو
دیــوە بــە ناڵــەو گریــان.
ئاخــر چــۆن ناخــم نەهەژێــت لــە ئێرانــەوە دایکێکــی دامــاو بــە گریانــەوە
تەلەفۆنــی بــۆ دەکــردم کــە کوڕەکــەم رۆشــتوە بــۆ نــاو پەکەکــە ،بەڵکــو تــۆ
هەوڵمــان بــۆ بدەیــت بیهێنیتــەوە ،یــەك ســەعات دەگریــاو دەیگــوت نــاوی
فاڵنــە ،منیــش بــە گریانــەوە جوابــم دەدایــەوە خوشــکە عەزیزەکــەم ئــەوان
یەكــەم ئیــش ناوەکــەی دەگــۆڕن!
هەتــا ئێســتە بــۆ ئــەو کچــە گەریــا دەگریــم لــە ترســی پیــاوەکان لــە
شــاخێکەوە خــۆی فڕێدایــە خــوارەوە ،کــە باخەڵیــان پشــکنی تەنهــا پارچــە
وەرەقەیەکــی تێــدا بــو نوســرابو ماردیــن ،هــەر ئــەو پێشــمەرگە وتــی لــە
خۆشەویســتی و قارەمانیەتــی ئــەو کچــەوە کچێکــم بــو ناومنــا ماردیــن.
ئێســتە مــن دانیشــم و ئــەم چیرۆکانــە بنوســم ،بەقــەدەر قورســای خــۆم
لــە ناخمــدا هەیــە ،لــە ئەنجامــدا مــن باجــی خــزم و کەســەکانم دەدەم و
بۆیــان دەگریــم ،هــەر لــە ،پارتــی ،یەکیەتــی ،پەکەکــە ،ئیســامی ،هەتــا ئــەم
دوایانــەش گــۆڕان.
جیاوازیــەکان رۆژ بــە رۆژ زیاتــر دەکــەن! لــە تیڤیەکانیــش دەڵێــن پێکــەوە
ژیــان!
پهيامى پشتگيرى
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ئــەوەی لــە ئۆکرانیــا بەچــاوی خــۆم دیتــم هیچــی کەمتــر نــی یــە لەوانــە،
تاوانــەکان ئێجــگار زۆرن.
هەمــو دونیــاو راگەیانــدن چــاوی لەســەر ســوریاو عێــراق و لیبیــا بــو لــەم
چەنــد ســاڵەی رابــردودا ،بــێ ئــاگا لــەوەی ئــەوەی لــە ئۆکرانیــا رویــدەدا
نــەك هیچــی کەمتــر بەڵکــو زۆریــش زیاتــر بــو ،ئاخــر چــۆن زیاتــر نەبــو
میللەتێکــی ئۆکرانــی دامــاو ،برســی ،لەو ســەرماو ســۆڵەدا ،دوای ســااڵنێکی
توالنــی داوای مافــی خۆیــان بکــەن ،بیانەوێــت تۆزێــك هەناســەیەك
بەبەریانــدا بێــت ،هیــاك بــون بــە دەســت فکــرو کوشــتارەوە ،روســیا لەبــەر
بەرژەوەنــدی خــۆی و ئەمەریــکا لەبــەر زلهێــزی خــۆی ئــەو گەلــە داماوەیــان
کــرد بــە قوربانــی ،بەالنــی کەمــەوە  ١٣٠٠٠بــەس کــوژراوی تۆمــار کــراوە
هەیــە ،گومانــم نــی یــە لــەوەی زۆر زیاتــر لــەو ژمارەیــە هــەر لــە برســیا
لــە ســەرماو لــە ترســا مــردون .چــون ســەرمای ئۆکرانــی وەك ســەرمای
کوردســتان نــی یــە ،کــە کارەبــا دەبڕێــت لــە کوردســتان خەڵکــی فلیمــە
تورکیەکانــی لــە دەســت دەچێــت ،بــەاڵم لــە ئۆکرانیــا کــە کارەبــاو غــاز
ببڕێــت خەڵکــی گیانــی لەدەســت دەچێــت!
چــۆن لەبیــرم دەچێــت لەگــەڵ دکتۆرەیەکــدا لــە ئۆکرانیــا بەرانبــەرم
دانیشــتبو ،مــن چاوپێکەوتنــم لەگەڵدا دەکرد بــۆ کاروباری زانکــۆ ،لەوکاتەدا
تەلەفۆنێکــی بــۆ هــات ،وتــم ئاســاییە هەڵیگــرە ،کــە هەڵیگــرت کەوتــە قســە
بــە روســی ،مــن تێنەدەگەشــم ،بــەاڵم دەســتی کــرد بــە گریــان ،دواتــر وتــی
ئــەوە ئافرەتێکــی هاوڕێمــە منداڵــی هەیــە ،برســیە پرســیاری لەمــن کــرد ،کە
چ خواردنێــك هەرزانتریــن بێــت و بەشــی پێویســت پرۆتینــی تێــدا بێــت ،تا
توشــی بەدخۆراکــی نەبــن ،لــە لۆگانســەوە رایکردبــو بــۆ کیــڤ ،ئــەو رۆژەم
لــێ بــو بــە جەهەنــم ،کــە بــە تــەواوی باســی کــرد ،هــەر ئەوەنــدەم بــۆ کــرا
وتــم حســابی بانکەکەیــم بــۆ وەرگــرە تــا هەندێــك پــارە بخەمــە ســەری
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بــۆی.
دواتــر هــەر ئــەو ئافرەتــە ناچــاری بەدرەوشــتی کــرا بــۆ ئــەوەی ئیشــی پــێ
بــدەن و منداڵەکانــی نەمرێــت لــە برســا ،بەالشــتانەوە ســەیر نەبێــت دکتــۆر
کەمــال میراودەلــی لــە بــەردەم ســەدان کەســدا لــە کۆڕێکــدا لــە بێرمینگهــام
وتــی :مەســولی خۆمــان هەبــوە وتویەتــی  ٢٠٠ئافرەتــم دامەزرانــدوەو
لەگــەڵ هــەر هەموشــیدا رامبــواردوە ،هــەر لــە هەمــان کــۆڕدا وتــی :ئافــرەت
هەبــوە بــۆ فەردەیــەك ئــارد ناچــاری بەدڕەوشــتی کــراوە.
ئیســام تاکــە هێــزە تــا ئێســتە توانیبێتــی  ١٣٠٠ســاڵ بــە بەردەوامــی حوکــم
بــکات ،وە دوای روخانــی خەالفەتیشــی ڕۆژ بــە ڕۆژ هــەر لــە تەشــەنەدا
بێــت و بەبــێ دەســتەاڵتیش خەڵکــی بــە ئــارەزوی خــۆی ئیســام قبــوڵ
بــکات ،رۆژنامەکانــی بەریتانیــا خۆیــان نوســیویانە هەمــو دینــەکان بەالیەك
تەنهــا ئیســامیش بەالیــەك ،ئیســام بەرانبــەر هەمــووی  ١٠هێنــدەی ئــەوان
خێراتــر دەڕواتــە پێــش.
هەمــو ئامــارە ئەوروپیــەکان نیشــانیانداوە کــە ئیســام دەبێتــە یەکــەم دیــن
لــە جیهانــدا بــۆ کۆتایــی ئــەم ســەدە.
راستیشــە لــە مێــژووی هــەم پێغەمبــەر درودی خــوای لەســەر بێــت
هەمیــش خەالفەتــەکان کوشــتار هەبــوە ،بــەاڵم بــە ویژدانــەوە ســەیر بکــەن
لــە تەمەنــی پێغەمبــەردا کــۆی کوشــتارەکان هەمــووی  ١٢٨٤کــەس بــووە،
مســوڵمانان  ٢٦٢بــێ بــاوەڕەکان ١٠٢٢
تەنهــا لــە لــە بەینــی حیزبــە کوردیەکانــی خۆمانــدا چەنــدان جــار لــەو ژمارە
زیاتــر کــوژراوە ،ئــەم ژمارانــە خــۆ ژمــارەی ئەلیکترۆنــی نــی یــە کاکــە،
کوشــتنی کەســێك بــە ناحــەق وەك وایــە هەمــوو دونیــا کاول بــو بێــت،
ـاس جَ ِميعً ــا)
ئەمــە قســەی مــن نــی یــە قســەی قورئانــە ( َفك َ أ� َّنمَ ــا َق َتـ َـل ال َّنـ َ
المائــدە  .٣٢ئیتــر ئەگــەر کەســێك بەنــاوی دینیشــەوە ئــەو ناحەقیــە بــکات
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دیــن ســزای بــۆ دانــاوە ،دەقەکانــی قورئــان بــە پەرلەمــان ناگۆڕدرێــت لــە
ئیســامدا ،یانــی کەســێك بەناحــەق کەســێك بکوژێــت دەبێــت ســزای
خــۆی وەرگرێــت ،ئەگــەر کەســەکە مەالیــەك و عەمامــە بەســەرێك بێــت،
ئەگــەر شــەقاوەیەکی ســەر شــەقام بێــت ،ئیســام ســەیری خــودی تاوانەکە
ئــەکات ،پۆســت و پلــەو پایــەو مەزهــەر پاشەکشــە بــە قورئــان نــاکات،
لــە مێــژووی حوکمڕانیەتــی ئیسالمیشــدا چــون دەقــەکان لــە پێــش چــاو
بــون قبوڵیــان نەکــردوە ناحەقیــان پــێ بکرێــت و شــەڕ رویــداوە ،چــون
مەســەلەی شــەڕ خویەکــی شــەیتانی مرۆڤــە لــە دێــر زەمانــەوە هــەر
هەبــوە ،قورئــان هاتــوە کەمــی بکاتــەوە نــەك زیــادی بــکات ،بــە ویژدانــەوە
ســەیری مێــژوی ســەرەتاکانی ئیســامیش بکــەن وە ســەیری قورئانیــش
بکــەن ،هەتــا هەندێــك ســزا لێخۆشــبونەکەی بــە ئازادکردنــی بەردەیــە،
هەتــا پیاوێــك لــە رەمەزانــدا جیمــاع لەگــەڵ ژنەکــەی خۆشــیدا بــکات
عقوبــەی ئــەم مســوڵمانە زوبــان بــە رۆژوە دەدرێــت بــە ئازادکردنــی کۆیلــە!
چ ویژدانێکــە ئەمانــە نابینێــت!
کۆتایــی پێدەهێنــم بــەوەی لــە ئۆکرانیــا بویــن دیمــان هەرایــەو
خۆنیشــاندانەو پەیکەرەکانــی لینیــن و ســتالین دەڕوخێنــن ،ئێمــەش چەنــد
کەســێك بویــن وتمــان بــا بەشــداری بکەین ،چــون مافەکەیــان رەوایــە ،هەتا
بــا مســوڵمانیش نەبــن ،حــەق هــەر حەقــە .وتــم بــەاڵم برایــان بــا هوتافەکان
نەڵێینــەوە چــون ئێمــە تێناگەیــن نــەوەك وشــەی خراپــی تێــدا بێــت و وەك
عەرەبەکانــی بەغدادمــان لــێ بێــت ،وتیــان عەرەبەکانــی بەغــداد چــی بــوە؟
ئــەم بەسەرهاتەشــم بــۆ گەڕاندنــەوە.
کاتــی خــۆی ســەرکردەی کــورد مــەال مصطفــی بــارزان لــە ســۆڤیەتەوە
دەگەڕێتــەوە بــۆ بەغــداد ،لــە بەغــداد کــوردەکان دەڵێــن بــا پێشــوازیەی
گەرمــی لــێ بکەیــن ،چــون ســەرکردەی کــوردەو بــا بــە گــەورە شــەهامەتی
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نیشــانی عەرەبەکانیــش بدەیــن ،ئیتــر هــەروا عەرەبێکــی زۆریــش بەهــۆی
برادەرایەتــی کوردەکانــەوە لەگەڵیــان دەڕۆن بــۆ پێشــوازی ،هوتــاف
دەکێشــن و هــاوار دەکەیــن ،بــژی بارزانــی ،یەکــێ یاخــوا بەخێــر بێیتــەوە،
یەکــێ رۆحــی بزوتنــەوەی کوردایەتــی ،هــەروا هوتافــەکان زۆر دەبــن و
قەرەباڵغــی دروســت دەبێــت ،لــەو کاتــەدا کوردێــك کاڵشــەکەی دەکەوێتــە
ژێرپێــی خەڵکــەوە ،ئەویــش ناتوانێــت بگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی لەژێــر پێــی
خەڵکــی دەری بهێنێــت و هــاوار دەکات کاڵشــەکەم کاڵشــەکەم! ئیتــر هــەروا
عەرەبــەو تێنــاگات مــەوزوع چــی یــە بەجارێــك هەمویــان بــە دەنگــی بــەرز
هــاوار دەکــەن ،کاڵشــەکەم ،کاڵشــەکەم ،وا دەزانــن هــەر هوتافــە ئــەوەش،
نازانــن کوردێکــی دامــاو کاڵشــەکەی لــێ بەجــێ مــاوەو ئێســتە بــە پــێ
خاوســی رێــدەکات.
ئیســامیش دەڵــێ مەبــن بــە ئیمەعــە وەك لــە فەرمودەکــەدا بــەم شــێوەیە
هاتــوە:
ـة َ ،ت ُق ُ
َ
ونــوا إ�مَّ عَ ـ ً
(ل َتكُ ُ
ـاس أ� ْح َسـ َّنا  ،وَ إ� ْن َظلَمُ وا َظلَمْ َنا
ولــونَ  :إ� ْن أ� ْح َســنَ ال َّنـ ُ
ـاءوا
 ،وَ لَ ِكنـ ْ
ـن وَ ِّط ُنــوا أ� ْن ُف َس ـكُ ْم  ،إ� ْن أ� ْح َســنَ ال َّنـ ُ
ـاس أ� ْن ُت ْح ِس ـ ُنوا  ،وَ إ� ْن أ� َسـ ُ
َفـ َـا َت ْظ ِلمُ ــوا) رواه الترمــذي
ئیمەعــە ئەوەیــە هەرچیــان وت تــۆش شــوێنیان بکەویــت ،بەڵکــو دەبێــت
ســەیری حــەق و ناحــەق بکەیــت ،لــە ســەردەمی ئیمامــی عومەریشــدا
حەقــی بــە شمشــێر لــە مســوڵمان وەرگرتوەتــەوە بــۆ جولەکــە ،ویــژدان
بــەکار بهێنــن ئــەو شمشــێرە شــایەنی رێــزە یــان سەرزەنشــت.
بــەوەش کۆتایــی پــێ دەهێنــم ،لــە فەرمــودەدا هاتــووە کــە مــردوو دەبێــت
باســی چاکەکانــی بکرێــت
(اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم) ضعيف الترمذي
هیــوادارم کــەس جوێــن نــە بــە مــەال مســتەفای بارزانــی نــە بــە مــام جــەالل
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نــە بــە نەوشــیروانیش نــەدات
ئــەوان ئــەوەی پێیــان کــراوە کردویانــە ،بــای ئەوەنــدە باشــەیان هەیــە
ســودی لــێ وەرگریــن ،ئەگــەر خۆشــیان بمایــەن ســودیان لــە هەڵــەکان
وەردەگــرت ،ئــەی بــۆ ئێمــە ســودی لــێ وەرنەگریــن.

14

پهيامى پشتگيرى

15

