زنجير ه ()30

عومەر عەلی و جەنەڕاڵێکی بەریتانی

پەیامی گفتوگۆ

د .عومهر عهلى
2019

پهيامى گفتوگۆ

1

ناوی کتیب  :

عومەر عەلی و جەنەڕاڵێکی بەریتانی  ،پهيامى گفتوگۆ

نوسەر:

عومهر عهلى

دیزاینی ناوەوەو  بەرگ:

توانا ئهحمهد

چاپخانە:
تیراژ:
نرخ:
ژمارە (         )ی ساڵی (        )ی
لەبەڕێوەبەرایەتی گشتی کتێبخانە گشتییەکانی پێدراوە

2

F
قوتابــی زانکــۆ بــوم هاوینــان زۆر زیاتــر کارم دەکــرد ،بــۆ ئــەوەی توشــی
قــەرزی حکومــەت و بانکــی ریبــەوی نەبــم ،کارێکــی زۆر بــاش بــە
موچەیەکــی باشــەوە دەســتم کــەوت ،مەهــارەی زۆر پێویســت بــو ،منیــش
کــە قوتابــی زانکــۆ بــوم ســەرم لــێ دەردەکــردو زو رۆشــتمە پێشــەوە تێیــدا،
هەرکــەس دەســتی دەکــردە ئیــش لــەو جێگــە ،ســەرەتا ئاشــنایان دەکــرد
لەگەڵــم ،تــا فێــری بکــەم ،رۆژێــك کابرایــەك هــات و خســتیانە الی منــەوە،
نــاوی پــۆڵ بــو ،دوای یەکترناســینی ســەرەتایی ،هەســتم دەکــرد خــۆی زۆر
نزیــك دەکــردەوە لێــم ،زۆرجــار دەمگــوت ئــەوە بکــە دەیگــوت ان شــاء
اەلل ،جــا بەشــێوەیەك دەیگــوت چــون زاراوەکــەی جیاوازبــو لەســەرەتاوە
تێنەدەگەشــتم ،دواتــر هەندێــك وشــەگەلی ئیســامی و عەرەبــی بــەکار
دەهێنــا ،وەك مــا شــاء اەلل ،شــکرا .وتــم تــۆ ئەمانــە لەکــوێ فێربوویــت ،وتــی
مــن  ٢٤ســاڵ لــە ریــزی ســەربازی بەریتانیــا ئیشــم کــردوەو رۆشــتومەتە
عێــراق و بەشــداری شــەڕی ١٩٩١م کــردووە ،پلەکــەم ئــەوە بــوەو ئێســتەش
زۆر بەدوامــەوەن ،بــەاڵم تاقەتــم لێــی نەمــاوە ،ئەمــەم پــێ باشــترە لەنــاو
مــاڵ و منداڵــی خۆمــم.
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هەرکــە کاتــی پشــو دەهــات یەکســەر دەهــات بۆســەر مێزەکــەی مــن و دڵــی
زیاتــر بەمنــەوە پەیوەســت بــو تــا ئینگلیــزەکان ،ئەڵبــەت لەگــەڵ هەمویــان
بەینــم زۆر خــۆش بــو ،تەنهــا یــەك کەســیان نەبێــت ،وێنــەی بــۆ دەهێنــام
لــە ســعودیە ببــو ،لــە کۆیــت ،لــە عێــراق ،ســیدیەکی پێــدام ئێســتەش المــە
بــاس لــە کات و بیرۆکــەی لێدانەکانــی عێــراق دەکات ،چــۆن یەکەمجــار
بۆردومانــی فڕۆکەخانــەو راگەیاندنەکانیــان کــرد.
وەکــو کــوردو دوهاوڕێــی زۆر خۆشەویســتمان لێهــات ،داوای هەرچیــم لــێ
بکردایــە بــۆی دەهێنــام ،لەگــەڵ ئیشــدا هــەم زانیــاری بەســود بــو هەمیــش
کاتــی خۆشــمان دەبــردە ســەر ،کۆمەڵێــك فلوپــی ســەربازی بــۆ هێنــام وتــی
پــڕە لــە زانیــاری کەرەســتەی ســەربازی ،بــەاڵم بەداخــەوە هیــچ ئامێرێکــم
دەســت نەکــەوت کــە بیکاتــەوە ،دەرۆمــە ســەر ئەســڵی مەتڵــەب.
رۆژێك کەوتینە گفتوگۆ لەسەر عێراق و بەریتانیاو باسی دین.
پــۆڵ :عێراقیەکانــی ئێــوە زۆر رەق و دڕو پیســن ،حاڵمــان خــراپ بــو بــە
دەســتیانەوە.
عومــەر عەلــی :نــا عێراقیــەکان وانازانــم بــەو شــێوەیە بــن ،ئێــوە جەنــەراڵ
بــون و ئەمرتــان بــە کوشــتن و خاپورکردنیــان کــردوە ،ئەوانیــش دیفاعیــان
لــە خۆیــان کــردوە ،ئێــوە رۆشــتونەتە ســەر ئــەوان ئــەوان نەهاتوونەتــە
ســەر ئیــوە ،مــن بــۆ خۆم رۆشــتووم بــۆ بەغــداد ،فەلوجــە ،رومادی ئەســڵەن
یەکەمجاریشــم بــوە مەڕیــان بــۆ ســەربڕیوم و شــەو تــا  ١٢دەمەتەقــەو
قســەی خۆشــمان کــردووە ،کــە هەڵدەســتام هەتــا بــۆ ســەرئاویش  ٢گەنــج
لەگەڵــم دەهاتــن و خاولیەکەشــیان بــۆ دەگرتــم ،ئێــوە رۆشــتون داوتانــە لــە
هەرچــی بەرژەوەنــدی هەتــا خەڵکــە ئاســاییەکەش! ئــێ تــۆ دەتەوێــت لــە
شــەڕدا مامەڵــی دوژمنــت چــۆن بێــت؟! چاوەڕێــی میهرەبانــی دەکەیــت!
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پــۆڵ :حەزدەکــەم نمونەیەکــم بــۆ بهێنیتــەوە کــە ئێمــە بەرژەوەنــدی کەســی
ئاســایمان پێشــێل کردبێت!
عومــەر عەلــی :لــە هەواڵــدا خوێندمــەوە  ٣٢ملیــۆن دارخورمــا لــە
عێراقداهەبــوە ،ئێــوەی زۆرینەیتــان ســوتاندو خاپورتــان کــرد بــە دەبابــە!
کابــرا بــە نەمــام خورمــای ناشــتووە ،ژن و منــداڵ پاچەکۆڵەیــان کــردووە تــا
هاتووەتــە بەرهــەم و چەندیــن خێــزان چاوەڕێــی بەرهەمەکــی بــون ،مانگی
هەشــت خۆشــی خۆشــی دونیــا گــەرم دەکات و خورمــا دەگەیەنێــت و لێــی
بکەنــەوە بیفرۆشــن ،ئیــوە لــە گەرماکــەدا ئاگرتــان تێبــەرداوە!
پــۆڵ :جــا خورمــا کــەی گرنگــی هەیــە وا تــۆ بــە وردی باســی دەکەیــت،
ئــەوەش بــروا دەکەیــت ئەمەریکیــەکان بــوون نــەك ئێمــە ،چــون ئــەوەی
ئەمەریکیــەکان دەیکەیــن ئەگــەر ئێمــە بــە ســەدی یەکــی ئــەوەش بکەیــن
توشــی ســەدان مەحکەمــە دەبینــەوە لــە بەریتانیــا؟
عومــەر عەلــی :نابێــت مســتەر پــۆڵ شــتی خۆتانتــان ال گرنــگ بێــت و
هــی ئێمــە نــا ،مــن ئێســتە لــەم واڵتــەدا ئەگــەر دارێــك بشــکێنمەوە توشــی
ســزا دەبــم ،لــە کاتێکــدا دارەکــە بەریشــی نــی یــە! ئەســڵەن پێویســتیش
بــە ســێبەرەکەی نــی یــە لــەم واڵتــەدا ،بــەاڵم لــەوێ هــەم بەرەکــەی ســودی
لــێ وەردەگیرێــت هەمیــش ســێبەرەکەی ،بــەاڵم ئێــوە دونیاشــیان لــێ
دەســەنن و دژی دینەکەشــیان دەوەســتن و لــە رێگــەی حیــزب و رێکخــراو و
چاپەمەنیەکانیشــەوە دژایەتیــان دەکــەن ،دەشــزانم ئێــوە لــە ئەمەریــکا زۆر
باشــترن ،بەالنــی کەمــەوە هەندێــك خزمەتگــوزاری بــۆ خەڵکــی دەکــەن،
وەك تونێــل و ســەدی ئــاو و جادەوبــان!
پۆڵ :تۆ کەسێکی مسوڵمانیت بۆیە وا قسە دەکەیت؟!
عومــەر عەلــی :مســوڵمانیەتیەکەم داوام لــێ دەکات حەقانــی بــم ،نــەك
ئێســتە مــن لێــرەم و موجامەلــەی درۆت بــۆ بکــەم لەســەر حســابی
پهيامى گفتوگۆ
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دینەکــەش!
پۆڵ :حەقانیەکە لە کوێدایە حەز دەکەم وردی بکەیتەوە.
عومــەر عەلــی :ئێــوە کــە رۆشــتنە هندســتانیش بــۆ ئــەوەی خەڵکەکــە هــەر
ســەرقاڵی خۆیــان بــن و ئێــوە کاری خۆتــان بکــەن شــەوان بــە دزیــەوە
لــە کۆاڵنەکانــدا مانگاتــان دەکوشــت! ســبەی ئەوانیــش کــە دەیانبینــی
خواکانیــان وا ســوکایەتی پێکــراوە ئیتــر ئێوەیــان لەبیــر نەدەمــا!
پۆڵ :هاهاهاهاها تۆ ئەمە لە کوێ دەزانیت پێکەناویە؟
عومــەر عەلــی :مــن کەســێکی مێژونــاس و زیرەکــی بــواری مێــژو نیــم بەاڵم
وەك مەعلوماتــی عــام مســوڵمان دەبێــت شــارەزایی هەبێــت و حســاب بــۆ
عورفــی خەڵکەکــە بــکات ،بــۆ نمونــە مــن لــە لەنــدەن لــە ناوچــەی ساوســۆڵ
کــە بــۆ خۆشــی پێــی دەڵێــن نیــو دێلهــی ئەوەنــدە هنــدی لێیــە کارم دەکــرد،
نیــوەڕوان کاتــی نــان خــواردن چێشــتخانەکان هەمــو خواردنێکیــان
پێشــکەش دەکــرد ،بــەاڵم مــن چەنــد هاوڕێیەکــی هندیــم هەبــو پێکــەوە
لەســەر مێزەکــە دادەنیشــتین وەك ئێســتەی مــن و تــۆ ،هەرگیــز رۆژێــك لــە
رۆژان گۆشــتی مانــگام نەکــڕی و بیخــۆم لــەو کارگــەدا ،چــون نەمدەویســت
ئــەو خۆشەویســتیەی کــە دروســت بــوە لەگــەڵ هندیەکانــدا بــا کاتیــش
بێــت ،مــن بیمرێنــم ،پێکــەوە ژیــان زۆر گرنگتــرە لــە دو پــل گۆشــت ،ئێمــە
حســاب بــۆ ئەوانــەش دەکەیــن ،هەتــا لەنــاو ئێمــەدا باســی ئێســتە ناکــەم
کەســانێکی هەرچــی و پەرچــی و بــێ ئەتەکێــت و کاســایەتی نــزم حســاب
بــۆ ئەوانــە نــاکات ،گەرنــا ئــەوەی خــاوەن پێگــە بێــت لەنــاو ئێمــەدا بــا
مســوڵمانیش نەبێــت یــان پابەندیــش نەبێــت بــە دینــەوە بــەاڵم حســاب
بــۆ دینــی کۆمەڵگەکــەی دەکات ،بــۆ نمونــە لەوانــە لــە مانگــی رەمەزانــدا
هەرگیــز بەبەرچــاوی خەڵکــەوە شــت ناخــوات ،بــا خۆشــی بــەرۆژوش
نەبێــت ،ئەگــەر کحولیــش بخواتــەوە لــە ماڵــەوەو بــە نهێنــی دەیخــوات
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نــەك بــە ئاشــکرا.
ئــەم دڵــی مرۆڤــە الی ئێمــە ئەوەنــدە گرنگــە دەبێــت نەهێڵیــن گومانیــش
دروســت بــکات ،بــۆ نمونــە مــن کــە مسوڵمانیشــم و خەڵکیــش دەمناســێت
کــە دەچمــە مزگەوتــەوەو ئەگــەر خەڵکەکــە نوێــژی جەماعەتیــان دەکــردو
منیــش نوێژیشــم کردبێــت لــە مــاڵ ،ئیســام دەڵــێ نوێژەکــە لەگــەڵ
ئەوانیشــدا بکــە بــا دوبەرەکــی دروســت نەبێــت ،بــا هەمــوی هــەر هاوشــانی
یەکتــری بــن.
بەاڵم ئیوە کارێکتان کردوە مسوڵمانەکانیشتان پارچە پارچە کردوە!
پــۆڵ :مــن زۆر ئاســودەم کــە لەگــەڵ تــۆدا بــەم شــێوەیە قســە دەکــەم،
بــەاڵم هەســت دەکــەم تــۆ دەتەوێــت ئیســتغاللی ئــەوە بکەیــت ،گەرنــا ئێمــە
کارمــان چــی یــە بــە پارچــە پارچەکردنــی مســوڵمانەوە؟!
عومــەر عەلــی :منیــش هــەردەم ئاســودەم بــەردەوام بــە هێمنــی
گفتوگۆبکــەم نــەك موناقەشــە ،هیچیــش لەخۆمــەوە ناڵێــم ،ئــەو گروپــەی
کــە ناویــان قادیانیــە کــە ئەحمەدیشــان پــێ دەڵێــن ئــەوەی کــێ دروســتی
کــرد؟ ئێــوە نەبــوون؟!
پۆڵ :من زانیاریم لەسەر ئەوە نی یە.
عومــەر عەلــی :ئەگــەر زانیاریەکــە بــە دروســتی وەرگریــت ئــەوکات دەزانــی
مــن راســتیم بــە تــۆ وتــوە نــەك ئیســتغاللت بکــەم!
دوای  ١٠رۆژ
پــۆڵ :مــن زۆر بچوکتــر تــۆم دەبینــی لەوانــەی کــە وتــت ،بــەاڵم بــۆم
دەرکــەوت وایــە!
عومــەر عەلــی :ئێــوە ئــەو چینایەتیەتــان دروســتکرد بۆیــە ئێســتەش
وا گیرتــان خــواردوە بــە دەســتیەوە ،یاســای توندیشــی بــۆ دادەنێــن بــۆ
دژایەتــی و رەگەزپەرســتی هــەر بۆشــتان کۆنتــرۆڵ ناکرێت ،ئێســتەش یەك
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تــۆز بتــان دوێنیــن ناتوانــن رقتــان بەرانبــەر فەرەنســا کــە دراوسێشــتانن
بشــارنەوە ،چ جــای ئــەو گروپانــەش کــە بەنــاوی دینــەوە دژتــان دەوەســتن.
ئێســتەش کۆمەڵگەکەتــان وا دابــڕاوە لــە یەکتــری پەیوەنــدی کۆمەاڵیەتــی
هەتــا بەشــی ســەالمێکی سەرجادەشــی نەمــاوە ،گــەر یاســاش بهێڵێــت
یەکتــر دەخــۆن.
پۆڵ :تۆ ئەگەر وا بیردەکەیتەوە چۆن دەتوانیت لێرە بژیت؟
عومــەر عەلــی :مــن باســی حەقیقەتــم بــۆ کــردی ،هەرگیــز وەك خــودی
خــۆم کەیســەکان تێکــەڵ ناکــەم ،ئێســتەش لــەم واڵتــەدام قــەدری ئــەو
حورمەتــە دەگــرم کــە لێــی گرتــوم و خیانەتیشــی لــێ ناکــەم وە بەرزیــش
دەینرخێنــم ،نابینــی لەگــەڵ هەمووتانــدا بەینــم باشــە؟ تەنهــا مســتەر بــاری
نەبێــت! ئەویــش کەســێکی نــا حاڵیــە! هــەم رقــی لــە بێگانەیــە! هەمیــش
لــە مســوڵمان! ئــەی مــن چــی بکــەم هەردوکیانــم؟! دوای ئــەوەش هەمــو
رۆژێــك دێــت یەقــەم دەگرێــت و دەڵــێ بۆچــی ئێــران چەکــی ئەتــۆم
دروســت دەکات؟ تــا ئــەو رۆژە رقــم هەســتا وتــم ئێــران حەقــی خۆیەتــی!
ئەویــش تــوڕە بــو وتــی چــۆن حەقــی خۆیەتــی؟ منیــش وتــم ئــەی بــۆ
ئەمەریــکا دروســتی دەکات بــا ئەویــش بیــکات ،واڵتــەو مســاحەتی خــۆی
لــەوەدا دەبینێــت! دیســان توڕەتــر بــو وتــی ئەگــەر ئێــران دروســتی بــکات
بــەکاری دەهێنێــت! منیــش وتــم جــارێ خــۆ ئێــران بــەکاری نەهێنــاوە بــەاڵم
خــۆ ئەمەریــکا بــەکاری هێنــا! ئیتــر ئــەو خەریــك بــو پەالمــارم بــدات لەســەر
ئیــران لــە کاتێکــدا هــەزار جــار بــۆم رونکردوەتــەوە کــە مــن ئێرانــی نیــم،
بــۆ ئێــوە ناتوانــن جیــاوازی بکــەن لــە نێوانمانــدا ،خــۆ چــاو بچکەلــەکان نیــن
تــا ئــاوا هەمومــان وەك یــەك ببینــن.
پــۆڵ :نامەوێــت درێــژەی پــێ بــدەم ،بیرکردنــەوەو ئاواتێکــی خــۆم کــە
ماوەیەکــە لــە دڵمدایــە پێتــی دەڵێــم.
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عومــەر عەلــی :مــن زۆرخۆشــحاڵم لــەوەی شــتی شــاراوەمان نەبێــت لەیەك،
دەمتوانــی بــە هەربیانویــەك بێــت خــۆم بدزمــەوە لەقســەکردن لەگەڵت.
پــۆڵ :کچێکــم هەیــە نــاوی لویســە ،شــوی نەکــردوە تــا ئێســتەش وەك ئێــوە
لەماڵــی خۆماندایــەو ئەمســاڵ زانکــۆ تــەواو دەکات ،باســی تــۆم بــۆ کــردوە
کــە چەنــد بــە چێــژە قســەکردن لەگەڵــت و زانیــاری ســەرنجڕاکیش و بــە
ئینســافەوە دەڵێــی ،کــە باســی گۆشــت نەخواردنــی مانگاکــەت کــرد لــە
لەنــدەن ئــەوەی لەگــەڵ هندیەکانــدا بوویــت ،زۆر ســەرنجی راکێشــا ،وتــی
ئەمــە کەســە بــا هــەر دینێکــی هەبێــت دەکرێــت بگونجێــم لەگەڵــی ،پێــم
وایــە بگونجێــن پێکــەوەو هــەر ئەوەندەیــە ئەگــەر یەکترتــان بــە دڵ بێــت،
بۆیــەش وا دەڵێــم مــن ئەوەنــدەی لەگــەڵ تــۆ دەتوانــم دڵــم بکەمــەوەو
بــە هێمنــی و لــە دڵــەوە قســە بکــەم ئەوەنــدە هەتــا لەگــەڵ ئینگلیزەکانــی
خۆمانــدا نیمــە.
عومــەر عەلــی :مــن زۆر زۆر دەترســم لــەوەی کــە زەواج لەگــەڵ ئێــوەدا
بکــەم ،بــە هەڵــە تێمەگــە بــوار بــدە رونــی بکەمــەوە ،زۆرکەســم دیــوە لێــرە
بەنــاو مســوڵمان! لــە دیســکۆو باڕەکانداو لەســەر جــادە ئافرەتی بــێ دایك و
باوکــی دۆزیوەتــەوەو ماوەیــەك پێکــەوە بــون ،دواتــر نــاوی مسوڵمانیشــیان
پیــس کــردوە ،خــۆ نەگونجانیــش شــتێکی سروشــتیە ،مــن دەترســم بەهــۆی
منــەوە دینەکەشــتان لەبەرچــاو بکەوێــت ،چــون دەکرێــت مــن خــراپ بــم
بــەاڵم ئەگــەر بــاوەڕت بــە زانیاریەکانــم هەیــە دەڵێــم دینەکــەم باشــترین
دینــە.
پــۆڵ :گــەر بــەم شــێوەیە بمانجوڵێنــی نــەك لویــس کــە کچێکــی ســادەو
میهرەبانــە ،باوکــی لویــس یــش دینەکــەت وەردەگرێــت.
عومــەر عەلــی :هیــوادارم هەموتــان لــە میهرەبانــی ئیســام بــێ بــەش
نەبــن ،لــەوەش تێبگــەن کــە کەلتــوری ئێمــە ســەختە ،منیــش نامەوێــت
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دەســتبەرداری دایــك و بــاوك و کــەس و کارم بــم ،گــەر لێــرە زەواج بکــەم
زۆر قــورس لەســەرم دەکەوێــت! واش نازانــم بەقــەدەر ئــەوە تاقەتــم
هەبێــت.
پــۆڵ :تــۆ لویســت لــە دەســتی خــۆت دەرکــرد ،بــەاڵم مــن دینەکــەت لــە
دەســتی خــۆم دەرناکــەم ،ئیتــر لویــس یــش کەیفــی خۆیەتــی.
عومــەر عەلــی :مــن پیرۆزبــای لــە تــۆ دەکــەم ،ئیســام دینێــك نــی یــە
قابیلــی قبــوڵ نەبێــت ،بــە تایبــەت میهرەبانــەکان.
پۆڵ :هاهاها ،دیارە دڵت الی لویس ە.
عومەر عەلی :دڵم الی لویس و باوکی لویسیشە.
تێبینی /لویس و باوکیشی مسوڵمان بون.
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