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F
پێــش ئــەوەی بقونمــە نــاو باســەکەوە ،بەســەرهاتێکی واقعــی بــاس
دەکــەم ،لــە بەریتانیــاوە بــە ســەیارە بــۆ کوردســتان دەڕۆشــتین ،لەگــەڵ
برایەکــی بەڕێــزم بەنــاوی دکتــۆر ماکــوان عەلــی ،کــە ئێســە لــە ســلێمانیە،
جــا پیاوێکــی خــۆش مەشــرەب ،عەزیــز لــە دڵمــدا ،ســەفەرمان زۆر
پێکــەوە کــردوە ،هــەردەم ئــارەزوی زیاتریــش دەکەیــن پێکــەوە ،لــە
ئیتالیــا رێگەمــان لــێ هەڵەبــو ،شــەبەکەی جــی پــی ئێســەکەمان نەمــا،
لــە هەرکــێ پرســیارمان دەکــرد ئینگلیزیــان نەدەزانــی ،زۆر مانــدو بویــن،
ســەیارەکەمان کەرەڤانەشــی پێــوە بــو ،یەکەمجارمــان بــو کەرەڤانــە بــە
ســەیارە رابکێشــین ،زۆر ئەزیــەت بــو ،دکتــۆر ماکــوان تۆزێــك عەســەبی
ببــو ،منیــش هــەر بــە فیشــقیات گرتبــوم ،وەســتا تــا رۆشــتم پرســیارێکم
کــردو گەڕامــەوە ،ئــەو زۆر بــە جــدی چاوەڕێــی وەاڵم بــو ،منیــش بــە قاقــاو
پێکەنیــن گەڕامــەوە بــۆالی ،وتــی چ بــو؟ وەاڵمــت دەســتکەوت ،وتــم نــا!
ئــەی بــۆ وا پێدەکەنیــت! وتــم بیــر لــە شــتێك دەکەمــەوە! وتــی چ؟ وتــم
لــە کوردســتان دەڵێــن :هەرکــەس ئینگلیــزی بزانێــت لــە هیــچ کــوێ پەکــی
ناکەوێــت! ئــەوە ئێمــە ئینگلیــزی دەزانیــن و ئێســتە پەکمــان کەوتــوە! ئیتــر
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بــو بــە نوکتــە لــە نێوانمانــدا ئــەو قســە تــا ئێســتە ،جــا هەرجــار دوای ئــەوە
کــە دەڵێــن زمانــی ئینگلیــزی گرنگــەو هەرکــەس بزانێــت پەکــی ناکەوێــت،
مــن کۆمەڵێــك واڵت هەڵــدەدەم کــە رۆشــتوم و پەکــم کەوتــوە! یەکێــك لــەو
واڵتانــە ئیســپانیایە.
بــۆ کارێکــی ئەکادیمــی رۆشــتم بــۆ زانکــۆی بەرشــەلۆنە ،دوای گەشــتنم
بــە بەرشــەلۆنەو ئیســراحەت ،لــە هوتێــڵ رۆشــتمە دەرەوە بــۆ نانخــواردن،
هــەروا چــاوم دەدا بــۆ مەتعەمێکــی حــەاڵڵ ،قەرەباڵغیەكــی ئێجــگار زۆر
بــو ،پیاوێکــی پیــر تەمەنــی حەفتــا ســاڵ دەبــو کەوتــە بەردەمــم ،بــە
گۆچانێکــەوە بــە ســوکی دەڕۆشــت ،گەنجێــك بــە خێــرای رایکــرد بــگات
بــە پاســێکدا قاچــی بــەر گۆچانــی پیاوەکــە کــەوت ،گەنجەکــە نەوەســتا
دیــم پیاوەکــە کــەوت ،هــەروا ســەیرم دەکــرد گەنجەکــە بگەڕێتــەوە،
کەچــی گوێــی نــەدا ،پیاویــش بــەالدا کەوتــوە ،خــوا نــەکات کــەس گوێــی
پــێ بــدات ،هەرکەســم دەدی خۆیــان لــێ الدەدا ،منیــش هــەر کوردانــەی
و هــەر بــە کوردیــش وتــم دەســتت بێــرە باوەلــێ گیــان ،خــوا عەوزەڵــی
بوڕێــت ئــەو گەنجــە وا ئــاوا بەجێــی هێــای ،هەڵــم ســاندو گۆچانەکــەم دا
بــە دەســتیەوە ،منیــش هــەر بــە کــوردی و وەك وابێــت کــورد بێــت قســەم
دەکــرد ،فەقیــر واقــی وڕمابــو ،وەك بڵێــی ئــەم کەســە کــێ یــەو ئــەم زمانــە
چــی یــە ،هــۆکاری کــوردی قســەکردنەکەش ئەزمونــی ســەفەری تــرم
هەبــو لــە ئیســپانیاو تەســەورم نەکــرد ئــەو کابــرا ئینگلیــزی بزانێــت ،جــا
کــە ئینگلیــزی نەزانێــت ئیتــر جیــاوازی چــی یــە تــۆ بەهــەر زمانێــك قســە
بکەیــت ،هــەروا هــات بــە دەممــا بــە ئینگلیــزی وتــم :بابــە گیــان تــۆ باشــیت؟
بینیــم دەگــری! دەســتی تونــد گرتــم ،بــە ئینگلیزیەکــی جــوان وتــی ،چەنــد
خــۆش بــو ئــەو وشــە ،هەمــو ئازارەکانــی لەبیــر بردمــەوە ،یەکســەر لــە
مەعاناتــی تێگەشــتم ،چــون بــە دەگمــەن بــدەم بــەالی پیرێکــداو قســەی
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لەگــەڵ نەکــەم ،چــاك دەیانناســم چەنــد فەراغــی رۆحیــان هەیــە ،کــەس
نایــان دوێنێــت ،لــە ناچاریــدا ســەگ بەخێــو دەکــەن و دڵــی پێخــۆش
دەکــەن ،چــون ســەگەکە ناچــارە لەگەڵــی بمێنێتــەوە ،هــەم بەســتراوەتەوەو
هەمیــش ئــەوەی لــەوێ دەســتی دەکەوێــت لــە دەرەوە دەســتی ناکەوێــت!
وتــم بابــە گیــان مــن بــەدوای مەطعەمــدا دەگەڕێــم ئیســراحەت بکــەم
و نــان بخــۆم ،ئەگــەر قبوڵــم بکەیــت پێکــەوە دەبیــن! بــە پەشــۆکاوی و
هێشــتا فرمێســکەکانی وشــك نەببویــەوە وتــی :تــۆ بەڕاســت وا دەڵێیــت؟
وتــم ئەڵبــەت ئەگــەر متمانــەم پــێ بکەیــت ،قۆڵــم کــرد بــە قۆڵیــاو رۆشــتین
و گەشــتینە مەطعــەم ،نانمــان داواکــردو پێکــەوە کەوتینــە گفتوگــۆ.
مامــە پیــرەی ئیســپانی :دەتوانــم پرســیارێك بکــەم؟ چــون ئــەو پرســیارە
بەردەمــی ســەری گرتــووم و ناهێڵێــت تەرکیــزم الی شــتی تــر بێــت ،خــۆ
رێکخراوێــك نــی یــە بــۆ پاراســتنی پیــرە پیــاو ،تــا بڵێــم تــۆ لــەو رێکخــراوە
کار دەکەیــت!.
عومــەر عەلــی :بــۆ خۆمــان دانیشــتوین ،لــەم دۆخــە هێمنتــر دەســتناکەویت
بــۆ گفتوگــۆ ،بــە دڵ ئــاگام الی قســەکانت دەبێــت ،وەك کوڕێکــی خــۆت
قســەم لەگــەڵ بکــە.
مامــە پیــرەی ئیســپانی :ئەگــەر وەکــو کــوڕی خــۆم قســەت لەگــەڵ بکــەم
کەواتــە تــۆ ناتەوێــت گــوێ بگریــت! مــن کوڕەکانــم گوێیــان لــێ نەگرتــم
و  ٢کــوڕو  ١کچــم هەیــە بەحســاب ،تەنهــا ســارەری کچــم نەبێــت دەزانــم
لــە دۆســلدۆرفە (ئەڵمانیــا) ،ئەوانــی تــر هــەر نازانــم لــە کوێــن ٢٥ ،ســاڵە
کوڕەکانــم هــەر نەدیــوە ،کچەکەشــم شــەش حــەوت ســاڵ جارێــك ئەگــەر
بــۆ ســەفرە بێتــە بەرشــەلۆنە ســەرێکم لــێ بــدات و کارتێکــم پــێ بــدات،
هەمــوی هــەر ئەوەیــەو ئەســڵەن کاتژمێرێکیــش لەگەڵــم نامێننــەوە.
عومــەر عەلــی :دەســتیم تونــد گــرت ،ببــورە بەداخــەوەم گوێــم لــەم
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گێڕانــەوە دەبێــت ،کــە پڕیەتــی لــە موعانــات ،بــەاڵم کــە وتــم وەك کــوڕی
خــۆت ،بــە رۆحیەتیەکــی دینیــەوە وام وت ،کــە لــە دینەکــەی ئێمــەدا
هاتــوە بەرانبــەر بــاوك نابێــت ئۆفێکیشــیان بەرانبــەر بکەیــن و دەبێــت زۆر
بــە نــەرم و نیــان بیــن لەگەڵیــان َ
(فـ َـا َت ُقــل َّلهُ َمــا أ� ٍّف َو َل َتنْهَ ْر ُه َمــا َو ُقــل َّلهُ َمــا
يمــا) األســراح .٢٣
َق ْ
ــو ًل ك َ ِر ً
مامــە پیــرەی ئیســپانی :ئــەوە چ دینێکــە وا بــەو شــێوە تــۆ دەقەکەشــیت
لەبــەرە!
عومــەر عەلــی :دینێکــە پێــی دەوترێــت (االســام) واتــە ملکەچــی بــوون بــۆ
خــوا ،ئــەو خوایــەی کــە نــاوی (اەلل)یــە ،مانــای تریشــی هەیــە واتــە ئاشــتی،
پەیامبەرەکەشــی نــاوی (محمــد)ە مانــای پــێ بەخشــراو ،کتێبەکەشــی
نــاوی (فورقــان)ە واتــە جیاکردنــەوە حــەق لــە ناحــەق.
مامە پیرەی ئیسپانی :ئەوەی بەرانبەر باوك وتت لەو کتێبەدا هاتوە؟
عومــەر عەلــی :بەڵــێ ،حــەز دەکەیــت هەندێكــت لــە فورقانــت بــۆ بخوێنــم
و شــەرحی دەکــەم بــۆت؟
مامــە پیــرەی ئیســپانی :ئــەوەی لەســەر بــاوك وتــت ناخــی منــی هەژانــد،
پێــم خۆشــە زۆرتــری لــێ ببیســتم.
عومــەر عەلــی :بســم اەلل الرحمــن الرحیــم أ
ـن ٰ َهـ َ
ـون
ـذا ۡٱل َح ِديـ ِ
ـث َت ۡع َج ُبـ َ
(� َف ِمـ ۡ
ٱع ُبــدُ ْ
ــجدُ ۤ ْ
وا ِ َّ ِۤ
وا۩
ل َو ۡ
ٱس ُ
ــمدُ َ
ــون َ ٦٠و أ�نتُ ۡ
ــون َو َل َت ۡبكُ َ
َ ٥٩و َت ۡض َحكُ َ
ــم ٰ َس ِ
ون َ ٦١ف ۡ
 ) ٦٢النجــم واتــە :ئایــا لــهم وتــه کــه قورئانــه ســهرتان ســووڕ دهمێنــێ؟ .وه
پێدهکهنــن و ناگریــن .و ه ئێــو ه ســهر گــهرم و بــێ ئــاگان .دهی ســوژده بــهرن
بــۆ خــواو پهرستشــی بکــهن .ئــەم ئایەتانــە کــە عەرەبێکــی دەشــتەکی بــۆ
یەکەمجــار گوێــی لــێ بــو ،ســەری خســتە ســەر زەوی بــۆ خــواو تەســلیم بــو!
ئەوە چ دەکەیت! چ دەکەیت نەکەوێت! بوەستە تا دەستت بگرم.
مامــە پیــرەی ئیســپانی :تــۆ مەگــەر ناڵێــی ســەربخەنە ســەر زەوی بــۆ خــوا؟
6

دەمەوێــت ئــەوە بکــەم! ســەربخەمە زەوی بــۆ ئــەو خوایــەی منێکــی پیــری
لەبیــر نەچــوە.
عومــەر عەلــی( :ســەری خســتە زەوی بــەاڵم نەمزانــی چــی گــوت) تــۆ
ســوجدەت بــرد دەبێــت زیاتــر باســی ئیســامت بــۆ بکــەم ،بــەاڵم پێــم
خۆشــە هەندێــك باســی دینــی خــۆت و ژیانــت بکەیــت پێــش ئــەوەی مــن
باســی بکــەم بــۆت.
مامــە پیــرەی ئیســپانی :باســی چیــت بــۆ بکــەم؟ ئیشــکردن ،تۆپێــن،
ســەرگەرمی دونیــا ،ژیــان بەبــێ ســۆز ،هەرکــەس بــۆ خــۆی ،دیــن ،بــاج و
دەرامــەت و خانوبــەرە ،لــە کوێــوە دەســتپێ بکــەم!
عومــەر عەلــی :هەمــوی پێــم خۆشــە لــە زمانــی تــۆوە گوێبســتی بــم و
تۆمــاری بکــەم.
بەاڵم ئەوە نانەکە هات با نانەکەمان بخۆین
مامــە پیــرەی ئیســپانی :گــەر بگەڕێمــەوە بــۆ ســەرەتاکانی ژیانــم ئێمــە
خانەوادەیەکــی هــەژار بویــن ،باوکــم لەگــەڵ خــۆی دەیبــردم بــۆ کار ،باســی
رابــردوی بــۆ دەکــردم ،کــە ئەویــش لــە باوکیــەوە بیســتبوی ،ژیانــی ئێمــە
پێشــتر وا نەبــوە ،ئێســتە ئەوەتــا دەبینــی بــە روکــەش جــوان و رەونەقدارە،
بــەاڵم وردبیتــەوە دیــوی نــاوەوەی جیــاوازە.
عومەر عەلی :پێم خۆشە ئەو جیاوازیەم بۆ باس بکەیت.
مامــە پیــرەی ئیســپانی :بــۆ نمونــە تــۆ ئێســتە ئــەم باڵەخانانــە دەبینــی،
هەمــوی هــی ســەرمایەدارەکانە ،خەڵكــی ئاســایی هەمــو ژیانــی ســەرف
دەکات بــۆ ئــەوەی تەنهــا بتوانێــت شــوقەیەکی هەبێــت تێیــدا بــژی ،مــن
لــە ژیانــی خۆمــدا  ٣جــار شــوقەم کڕیــوە ،هیــچ کامیــان نەمتوانیــوە ببــم
بــە خاوەنــی ،چــون پێــش ئــەوەی پارەکــەی بدەمــەوە بــە تــەواوی ،بــێ
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ئیــش بــوم و نەمتوانیــوە قیســتەکانی بــدەم ،لێــرەش کــەس پــارە نــادات
بەکــەس ،بانکیــش بــەزۆر هاتــون و فرۆشــتویانەو خانوەکــەم لەدەســت
چــوە ،بــەردەوام ئەوەنــدە ســەرقاڵی دانــەوەی قەرزیــن ،وەك قــەرزی
خانــو ،ســەیارە ،مــاڵ و شــتومەت ،جــا چ نــە! ئیتــر ناتوانیــن و دەرفــەت
نــی یــە بیــر لــە ژیــان بــە دروســتی بکەینــەوە ،ئەوەنــدە مانــدوی دەســتی
ئیــش و کەئابــە دەبویــن بــە خواردنــەوە هەندێــك جــار لەبیــری خۆمانمــان
دەبــردەوە ،تــا تەمەنمــان بەســەرچوو ،ئێســتەش ئەوەتــا چاوەڕێــی رەحمی
کەســێكی گەشــتیارین.
عومــەر عەلــی :دەزانیــت ئــەو سســتمی بانــک و ریبــا کــە ئێــوە بــەو شــێوە
دەناڵێنــن پێــوەی ،پێــش  ١٥٠٠ســاڵ هەبــوە ،کــە ئیســام هــات لــە قازانجــی
هــەژاردا ریبــای حەرامکــرد ،تــا ســەرمایەدار هــەژار نەچەوســێنێتەوە.
مامــە پیــرەی ئیســپانی :لــە باوکــم هەندێــك لــەوەم بیســتوە بــەاڵم
بەباشــی لەیــادم نەمــاوە ،ئێمــە بەشــێوەیەك ســەرقاڵی ئــەم ژیانەبویــن
دەرفەتــی بەراوردکاریمــان نەبــێ ،دینیــش لەناومانــدا وەك نــاو مــاوە ،بــڕۆ
کەنیســەکان چۆڵــە ،تەنهــا بینــاکان مــاون ،رۆحــی تێــدا نــی یــە ،دینیــش
گــەر تێکەڵــی ژیــان نەبێــت و ســودی بــۆت نەبێــت ،تەنهــا هــەر بیرکردنــەوە
لــە خــوا ئــاوی دڵ نــادات بــە تــەواوی ،مــن بــاوەڕم هــەردەم هەبــوە بەخــوا،
چــون نەمتوانیــوە بــاوەڕم پێــی نەبێــت ،بــەاڵم هەرگیــز نەبیســتوە خــوا ئەو
خوایــە ،کــە تــۆ پەکــت کــەوت منداڵەکــەت نابێــت ئۆفــت بەرانبــەر بــکات و
دەبێــت گوێشــت لــێ بگرێــت و نــەرم ونیانیــش بێــت لەگەڵــت! هــەر ئــەوە
بــۆ مــن بــەس بــو کــە بزانــم ئــەوە خوایــە ،ئێســتە تــۆ دەڵێــی لەگــەڵ چینــی
هەژاریشــە ،ئــەوەش کــە بــۆت خوێنــدم ئــەوەی وتــی نابێــت بــێ ئــاگا بیــت
و دەبێــت ســەربخەیتە ســەر ئــەرز ،هەســتم کــرد ئــەوە راســتیە بۆیــە کــردم.
عومــەر عەلــی :مــن خــۆم حــەزم لــە یــاری و ئــەو شــتانە نــی یــە ،تەنهــا
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کاســی جیهانــی کۆتــا یاریەکــەی ســەیر دەکــەم ،بــەاڵم گەنجەکانــی ئێمــە
زۆر سەرســامن بــە یانەکانــی ئیســپانیاو لەســەر دیــوارەکان نــاوی میســی
دەنوســن ،تــۆ هەرگیــز یاریــت کــردوە؟
مامــە پیــرەی ئیســپانی :یاریــش یاریەکــە بــۆ خەڵــك ســەرقاڵ کــردن ،وە
بازرگانیەکــی گەورەیــە ،مــن لێــرە گــەر ســەیری یاریەکیشــم کردبێــت ئــەو
حەفتــە تێــر نانــم نەخــواردوە بەهــۆی گرانــی یــەوە ،ئێمــە تــا خانەنیشــن
دەبیــن دەرفەتــی هیچمــان نــی یــە هــەر راکــە راکــە نەبێــت ،رۆژ دەژمێریــن
تــا کــەی خانەنشــین بیــن و ئیســراحەت بکەیــن ،کــە خانەنشــینش بوویــن
رۆژ دەژمێریــن کــە کــەی لــەم ژیانــە نەجاتمــان ببێــت ،بــە تایبــەت کەســێکی
وەك مــن وە زۆربەشــی هەروایــە.
عومەر عەلی :تۆ رۆژێك لە رۆژان ئیسالمت نەبیستوە؟
مامــە پیــرەی ئیســپانی :جارێکیــان رۆشــتم بــۆ تورکیــا دەنگێکــی بــەرزم
بیســت ،جێگــەی ســەرنجم بــو ،پرســیارم کــرد وتــم ئــەوە چــی یــە؟ وتیــان
ئــەوە بانگردنــە بــۆ نوێــژ ،وەك زەنگــی کەنیســە ،دەنگەکــەی رۆحــی بــو الم،
دەوەســتام و گوێــم دەگریــت تــا تــەواو دەبو ،تێنەدەگەشــتم بەاڵم هەســتی
ئارامــی پــێ دەبەخشــیم ،نەمدەزانــی شــتی وای تێدایــەو حســاب بــۆ هەتــا
پیریــش دەکات.
لــە میدیاکانیشــەوە بیســتومە بــۆ نــا ،بــەاڵم دەڵێــن خەتــەرن نزیکیــان
نەبنــەوە ،مــن یەکەمجــار بمزانایــە تــۆ مســوڵمانیت لەگەڵــت نەدەهاتــم
بــۆ مەطعــەم ،کــە ئــەو دەقــەت وت ،ئــەوەی پەیوەســت بــو بــە منــەوە،
ئەوســا هەســتم کــرد ئــەوە قســەی مرۆڤــەکان نــی یــە ،چــون مرۆڤــەکان تــا
گەنجیــت و وزەت تیایــەو ســودیان هەیــە بــۆت لەگەڵتــن! خۆزگــە  ٥٠ســاڵ
پێــش ئێســتە کەســێك ئــەم قســانەی بــەم هێمنیــەوە بــۆ بکردایــەم.
عومــەر عەلــی :جــا ئــەو کات ئــەو ئایەتــە کاریگــەری لەســەر دروســت
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دەکردیــت ؟ کــە گەنــج بویــت.
مامــە پیــرەی ئیســپانی :ئەگــەر وەك ئێســتە تێبگەشــتایەم لــەو بڕوایــەدا
نیــەم قبوڵــم نەکردایــە.
عومــەر عەلــی :بــا فەرمودەیەکــی پێغەمبەریشــمان محمــد درودی خــوای
خمــس
خمســا قبــل
(اغتنــم
لەســەر بێــت بــۆت بڵێــم کــە دەفەرموێــت:
ْ
ٍ
ً
َ
وفراغــك
ـرك
شــبابَك قبــل هرمـ َ
ـك وصحتَ ــك قبــل َسـ ِ
ـقم َك وغنــاكَ قبــل فقـ ِ
ــك) رواە حاکــم واتــە :پێنــج شــت بــە
ــك قبــل مو ِت َ
قبــل شــغ ِلك وحيا َت َ

فرســەت بزانــە ،گەنجیــت پێــش پیریــت ،لــەش ســاغیت پێــش نەخۆشــی،
دەوڵەمەندیــت پێــش هەژاریــت ،دەســت بەتاڵیــت پێــش ســەرقاڵ بونــت،
ژیانــت پێــش مردنــت.
مامە پیرەی ئیسپانی :گریا...
عومــەر عەلــی :فەرمــو هەندێــك ئــاو بخــۆرەوە ،بگــرە ئــەو کلێنســە بــۆ
دەگریــت؟ چــی وات لــێ دەکات بگریــت؟
مامــە پیــرەی ئیســپانی :لــەو پێنجــە ،چواریــم لەدەســت چــوو ،ئێســتە
دەزانــم ،وە سوپاســی ئــەو دینــە دەکــەم کــە بــەم شــێوەش هێشــتا هــەر بــە
فرســەت بۆمــی حســێب دەکات.
عومــەر عەلــی :دینــی ئێمــە دینێکــی گشــتگیرە هــەروەك چــۆن پیرێکــی
لەبیــر نەکــردوە منداڵێکیشــی هــەر لەبیــر نەکــردوە ،دەســتم بــدەرێ بــا
بڕۆیــن ئــەوە چەندێكــە نانەکەمــان تەواوکــردوەو هــەر دانیشــتوین.
مامە پیرەی ئیسپانی :حەزناکەم لێت جیاببمەوە.
عومــەر عەلــی :مــن تــا  ٣رۆژی تــر لێــرەم ،رۆژانــە  ٢کاتژمێــر دانیشــتنم
لەگــەڵ زانکــۆی بەرشــەلۆنە هەیــە ،دواتــر ســەفەری روســیاو ئۆکرانیــا
دەکــەم ،هەمــو رۆژ یــەك دەبینیــن و فێــری نوێژیشــت دەکــەم ،تــا کــە
ســەرت خســتە ئــەرز بزانیــت چ بڵێــی.
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مامــە پیــرەی ئیســپانی :خۆزگــە هــەردەم لــە کەســێکەوە نزیــك بوایــەم و
ئــەم قســانەم ببیســتایە ،ئــەوە بەراســت خــۆ تــۆ پارەکــەی منیشــت دا! ئــەو
پــارە زۆرە!
عومــەر عەلــی :هــەوڵ دەدەم کەســێکی ئاینیــت بــۆ بدۆزمــەوە لێــرەو ئــەم
قســانە هــەردەم ببیســتیت ،پارکــەش بــۆ ئیــوە زۆر ،بــۆ ئێمــە هیــچ نــی یــە.
مامــە پیــرەی ئیســپانی :خۆشــحاڵ دەبــم ئــەوەم بــۆ بکەیــت ،وە چــۆن
پارەکــە هیــچ نیــە لەســەر زانکــۆ حســێبی دەکەیــت؟
عومــەر عەلــی :ئەڵبــەت دەتوانــم لەســەر زانکــۆ حســێبی بکــەم ،ئــەوان
حســێب لەگــەڵ مــن ناکــەن ،کاردی بانکــی خۆیــان پێــداوم ،بــەاڵم مــن بــە
دروســتی نازانــم ئــەم مەســروفانەی پــێ بکــەم!
مامە پیرەی ئیسپانی :سەیرە!
عومــەر عەلــی :ســەیر نــی یــە ،ئەویــش هــەر لــە قورئانــدا هاتــوە ،کــە بــۆ
بەرژەوەنــدی خــۆت ئــەم پارانــە ســەرف نەکەیــت.
مامە پیرەی ئیسپانی :دیارە زۆر شت ماوەو کە بیزانم.
عومــەر عەلــی :بەڵــێ زۆر هەیــە بــەاڵم تــۆ یــەك دەرفەتــت لەبــەر مــاوە،
ئەویــش کۆتایــی فەرمودەکەیــە.
مامــە پیــرەی ئیســپانی :ئەوانــم لەدەســت چــوو ،ناهێڵــم ئەمــەم لەدەســت
بچێــت.
ســی رۆژ کاتــی خۆشــمان پێکــەوە بەســەر بــرد ،فێــری نوێــژم کــردو
مامۆســتایەکی ئاینیــم دۆزیــەوەو بەیەکتــرم ناســاندن .تــۆی گەنجیــش
ســەیری فەرمودەکــە بکــەو ســود لــە هەمــو فرســەتەکان وەرگــرە.
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