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F
بێ پێشەکی:
لــە پرۆفیســۆرەوە بــە ئیمەیــڵ :ســاو ،تەنهــا دەمەوێــت دڵنیابــم کــە ئــەم
ئیمەیڵــە عومــەر عەلــی خاوەنداریەتــی دەکات؟
عومــەر عەلــی :ســاو ،هیــوادارم ئــەم نامــە لــە کەســێکی دروســتەوە
هاتبێــت و بــەدوای کاری خراپــەوە نەبێــت ،گەروابێــت ناچــار دەبــم بیخەمە
لیســتی ســپامەوە!
پرۆفیســۆر :دوبــارە ســاو ،خۆشــحاڵ بــووم کــە هەوڵەکانــم بــە فیــڕۆ
نەڕۆشــتووە ،ماوەیەکــی زۆرە لــە هەوڵــدام و بــە هــاوکاری بەشــی تۆمــاری
زانکــۆی وەیڵــز ،تــا توانــم ئێــوە بدۆزمــەوە ،نازانــم دروســتی و نادروســتی
بــەالی ئێــوەوە چــی یــە ،بــەاڵم بــە گومانــی خــۆم عەوداڵــی کاری دروســتم،
رێگــەم بــدە خۆمــت بــە کورتــی پــێ بناســێنم ،مــن پرۆفیســۆر ( )......لــە
ئوســتورالیاوە ئــەم نامــە دەنێــرم ،ئێمــە لێــرە پەیوەندیمــان لەگــەڵ زانکــۆی
وەیڵــز هەیــە ،بــۆ کاری ئەکادیمــی ،ســاڵی  ٢٠١٠توێژینەوەکــەی ئێــوە لــە
بەریتانیــا بــۆ مــن نێــردرا تــا وەك سەرپەرشــتیاری کۆتایــی بیخوێنمــەوەو
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بڕیــاری لەســەر بــدەم ،منیــش خوێندمــەوەو بڕیــار کۆتــای ئێــوەم راســب
کــرد ،چــوون دەقێکــی قورئانتــان لەنــاو توێژینەوەکــەدا بەکارهێنابــوو،
ئەڵبــەت خــراپ تێمەگــە ،بیانــوی مــن ئەوەبــوو کــە توێژینەوەکــەی ئێــوە
لــە بــواری ئەدەبــدا بــووە نــەك دیــن ،وە ئامــاژەی سیاسیشــی تێدابــوو،
بــەاڵم دوای  ٣مانــگ شــەوێك رۆشــتمە ســەر جێگــە خــەوم لــێ نەدەکــەوت،
توێژینەوەکــەی ئێــوەم هاتــەوە یــادو دەقــە قورئانیــەکان ،هەســتی تاوانــم
لــە ناخــدا بەرانبــەر خــۆم بــۆ دروســت بــوو ،زۆر ترســام لــەوەی وازتــان
هێنابێــت ،تــا دواتــر ناوتانــم دۆزیــەوە لــە لیســتی دەرچووەکانــدا ،ئەڵبــەت
وێنــەو ڤیدیــۆو وەك هەواڵیــش دیــم ،بــەاڵم بــە وێنــە ئێــوە ناناســم ،ئێســتە
مــن بەرانبــەر ئامێرێکــم ،هەمــوو ژیانیشــم زیاتــر لەگــەڵ ئــەم ئامێرانــەدا
بــووەو دڵــم ئــاو نــادات ،گــەر دەرفەتــم پــێ بــدەن و کاتتــان هەبێــت ،بــۆ
کاتێکــی کەمیــش بێــت خۆشــحاڵ دەبــم لــە نزیکــەوە بتــان بینــم ،الی مــن
زۆر خۆشــە کــە خاوەنــی راســتی ئــەو توێژینــەوە ببینــم ،دەزانــم ئــەو
پرســیارەت ال دروســت دەبێــت کــە چــۆن؟ وەاڵمــی ئــەوەش دەدەمــەوە
لەداهاتوویەکــی نزیکــدا دێمــە بەریتانیــاو ئــاگادارت دەکەمــەوەو
ناونیشــانی هۆتێلەکەشــت پــێ دەدەم ،هیــوادارم ئێــوەش کاتتــان هەبێــت
و ئــەو دیــدارە ســەربگرێت.
عومــەر عەلــی :ســاو ،کــە لەگــەڵ نوســینەکانتدا دەڕۆشــتمە خــوارەوە،
بیــرم لــە رۆژەکانــی زانکــۆو ناڕەحەتیەکانــی دەکــردەوە ،ئــەو ســاڵەش
ناخۆشــترین ســاڵەکانی ژیانــم بــوو ،چــوون منداڵێکیشــمان بــوو هــەر لــەو
ســاڵەدا نزیکــی  ٤مانــگ لــە نەخۆشــخانەبوو ،بــەاڵم شــتی زۆر فێرکــردم
ســوپاس بــۆ اەلل گەشــتم بــە ئەنجــام ،فەرمــوون لەگــەڵ ژمــارەی تایبەتــی
( )٠٧٧تــا  ٣مانگــی داهاتــووش بەرنامــەی ســەفەرم نــی یــە ،هــەرکات هاتــن
یــەك دەبینیــن.
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دوای  ١مانگ
تەلەفۆنێك هات :ساڵو ،دەتوانم لەگەڵ عومەر عەلی قسە بکەم؟
عومــەر عەلــی :فەرمــوو ژمارەکــە دروســت لێتــداوە ،مــن لەگــەڵ کێــدا قســە
دەکەم؟
من پرۆفیسۆر ( )....کە ئیمەیڵمان گۆڕیەوە ،ئێستە لە هوتێڵ
Celtic Manor
م عینوانەکــەت دەدەمــێ تــا  ٣رۆژی تریــش لێــرەم ،گــەر لــە دوای کاریــش
بێــت کاتێــك بــە مــن بدەیــت سوپاســت دەکــەم.
عومــەر عەلــی :ئــەو هوتێلــە شــارەزام پێویســت نــاکات عینوانەکــەی
بنێریــت ،مەگــەر هــەر ئــەو هوتێلــە نــی یــە کــە ســەرۆکەکانی جیهــان لــە
کۆنفرانســی ناتــۆی ســاڵی  ٢٠١٤تێیــدا دەمانــەوە؟ یــەك دەبینیــن گــەر دوای
ســەعات  ٧بێــت ئاســاییە؟
پرۆفیســۆر :بەڵــێ هەمــان هوتێلــە ،بــۆ منیــش باشــترە دوای ســەعات ،٧
ئیشــەکانی زانکــۆم تــەواو دەکــەم.
یەكتربینین
چوونــە ژوورەوە لــە پرســگە ،ســاو ژووری ژمــارە ( )٠٠گــەر تەلەفۆنیــان
بــۆ بکــەن و بڵێــن لــە خــوارەوە چاوەڕێــت دەکــەن ،خــۆی تەلەفۆنــی کــرد
پێشــتر وتــی :میوانێکــم دێــت رێنمونــی بکــەن بــۆ ژوورەکــەم ،فەرمــوو
لەگەڵمــان وەرە.
عومــەر عەلــی :ســاو پرۆفیســۆر خۆشــحاڵ بــووم دوای ماوەیەکــی درێــژ
چاوەڕوانــی و نامــە گۆڕینــەوە لــە کۆتایــدا بەیــەك گەشــتین.
پرۆفیســۆر :ســاو ،بــۆ هیــچ شــتێك ئەوەنــدە تامــەزرۆ نەبــوم وەك ئــەم
دیــدارە ،فەرمــوو لــەو بەرانبــەرە دانیشــە...
دوای کۆمەڵــك قســەو بــاس و تایبەتمەندیــە کەســێتیەکان بــەدەم
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خواردنــەوەی چــاو شــیر.
پرۆفیســۆر :هەســت بــە ئارامــی تــەواو دەکــەم کــە لەگــەڵ تــۆدا قســە
دەکــەم ،نازانــم بــۆ؟
عومــەر عەلــی :ئێمــەش مرۆڤیــن ،هەســتمان هەیــە ،هەســت بــە
هەســتەکانی بەرانبەریــش دەکەیــن ،راگەیاندنــەکان ئێمەیــان لــە ئێــوە
تۆقانــدووە ،بــۆ بەرژەوەنــدی سیاســی خۆیــان مرۆڤــەکان دەکــەن بــە
قوربانــی ،جیاوازیــەکان قــوڵ دەکەنــەوە ،کەســێك ریشــی هەبێــت لێــی
بترســن لەهەمــان کاتــدا هەیــە لــەو ریشیشــی درێــژ تــرە بــەس هەڵگــری
دیــن نەبێــت لێــی نەترســن ،حیجــاب لەبــەر دەبینــن وا دەزانــن لــە ژێریــدا
قومبەلەیــەك هەیــە ،ئــەم راگەیاندنانــە مــەودای زۆری خســتووەتە نێوانمان
و زیانــی گــەورەی بــە گشــت کۆمەڵگــەکان گەیانــدووە.
پرۆفیســۆر :مــن وەك خــۆم ئێســتە قســە دەکــەم ،ژیانــم بــەردەوام لەنــاو
ئیلتیزاماتــدا بــووەو لەبــەر پێگەکەشــتم نەڕۆشــتوومەتە هەتــا دیســکۆو
بــاڕەکان ،چــوون خــۆت دەزانیــت ئەوانــە زیاتــر کەســانی ســەرجادەن و
دواتــر لەســەر کەســایەتیمان دەکەوێــت!
عومــەر عەلــی :بەڵــێ چــاك ئــەوە تێدەگــەم ،لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە کار
ئاســانی زۆریــش بــۆ خواردنــەوەو رابــواردن دەکرێــت هێشــتا بــۆ کەســە
بــااڵکان هــەر عەیبــەو لەوەشــدا خەڵكــە ئاســاییەکە دەبنــە قوربانــی ،بــە
هەڵــە لێــم مەگــە ،مەبەســتی شــکاندنی ئێــوەم نــی یــە ،بــەاڵم مســوڵمانێکی
ئاســایی نەخوێنــدەوار بــە مەرجێــك پابەنــد بێــت بــە دینەکەیــەوە ئاســتی
پرۆفیســۆری هەیــە!
پرۆفیسۆر :ئەگەر روونتر بڵێن؟
عومــەر عەلــی :مســوڵمانێك گــەر ئەلفەبــەدی خوێندەواریــش نەزانێــت و
تەنهــا پابەنــد بێــت بــە دینەکەیــەوە وەك تــۆی پرۆفیســۆر بیردەکاتــەوە،
6

ناڕواتــە ئــەو جێگانــە چــوون دەڵــێ لەســەر کەســایەتیم دەکەوێــت!
پرۆفیســۆر :ئــەم قســە زۆر گەورەیــە تــۆ دەیکەیــت ،کەســێکی ئاســایی چ
رێگریــەك هەیــە لــەوەی بــەدوای ئارەزووکانیــدا بێــت ،خــۆ ئــەوان ناســراو
نیــن!
عومــەر عەلــی :بەڵــێ هەمــووی ناســراوە! نــەك ئــەو ناســراوەی چــاوی
کامێــرای دونیــای لەســەر بێــت ،خوایــەك ئــەو دەناســێت و ئەمیش هەســتی
ئــەو چاودێریــە دەکات زۆر لــە کامێراکانــی ئێــوە بەهێزتــرە.
پرۆفیسۆر :تکا دەکەم مەڵێ ئێوە! من و تۆ ئێستە دوو بەدووین!
عومــەر عەلــی :داوای لێبــوردن دەکــەم گــەر زمانەکــەم زبــری تێــدا بێــت
مەبەســتی خراپــم نــی یــە ،مەبەســتم واقعەکەیــە ئێــوەش کەســایەتیەکی
گــەورەو ئەکادیمیــن و چــاك لــەوە تێدەگــەن!
پرۆفیســۆر :مــن لــە وەاڵمــی یەکــەم پرســیارتدا لەبــارەی راگەیاندنــەوە
تێگەشــتم و بــاوەڕم بــە قســەکانت کــرد ،ئیتــر واز لــەوە بهێنــە ،چەنــد
پرســیارێك دەتوانــم بکــەم؟
عومەر عەلی :دانیشتنەکەمان نا فەرمیەو گونجاوە بۆ هەر پرسیارێك؟
پرۆفیســۆر :بۆچــی لــە ئیســامدا دوو ئافــرەت بــە یــەك شــاهید قبــوڵ
دەکرێــت؟ ئــەوە بەکــەم ســەیرکردنی ئافــرەت نــی یــە؟
عومــەر عەلــی :مــن ناچــار دەبمــەوە دیســان باســی راگەیانــدن بکــەم،
ئــەوەی تــۆ دەیڵێیــت ئەنجامــی کاریگــەری راگەیاندنــە نــەك خوێندنــەوەو
توێژینــەوەی دروســت لــەو بــوارەدا ،هیــوادارم وەك کەســێکی گــەورەو
ئەکادیمــی بیربکەنــەوە نــەك وەك کەســێکی ســەرجادە وەك خۆتــان
ئاماژەتــان پێکــرد ،گومانــم نــی یــە تــا ئێســتە ســەدان توێژینەوەتــان
خوێندووەتــەوەو نەقدتــان لێگرتــووە لــە بــواری ئەدەبیــدا ،کاتیــش بــدەن
بــە گــەڕان بــەدوای هــەر پرســیارێکدا کــە هەتانــە ،بــەاڵم لــە ســەرچاوە
پهيامى ئیسالم()2
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دروســتەکەی خۆیــەوە نــەك لــە دەمــی نایارانــەوە.
پرۆفیسۆر :قسەکانت دەموەستێنێت ببورە ،مەبەست کێیە لە نەیاران؟
عومــەر عەلــی :ئەڵبــەت زۆرن بەنــاوی ئیســامەوە باســی ئیســام بــۆ
خەڵکــی دەکــەن ،هەیــە لە بەرگــی ئیســامدا وەك ئەحمەدیەکانــی بەریتانیا،
هەشــە بــە ماســکەوە ،وەك ئــەو هەمــوو ســایت و چاپەمەنیانــەی ئیســرائیل
و رێکخــراوە هەمــە جــۆرەکان هەتــا بــە عەرەبیــش و وە بــە ئینگلیزیــش.
پرۆفیسۆر :بەاڵم هەر وەاڵمی پرسیارەکەت نەدایەوە لەسەر ئافرەت!؟
عومــەر عەلــی :مەبەســتم خــۆ دزینــەوە نەبــوو ،زۆر شــت پێویســتە پــاش و
پێشــەکەی بزانیــت ،ئافــرەت لــە ئیســامدا بەپێــی مەوقیعەکەیەتــی ،جــاری
وا هەیــە دوانیــان لەبــری یــەك پیــاو وەك شــاهید قبــوڵ دەکرێــت ،جــاری
واش هەیــە یــەك دانەیــان لەبــری دوو پیــاو بــە شــاهیدی قبــوڵ دەکرێــت،
ئــەو بــوارەی کــە ســەختەو ئافــرەت وەك سروشــت ترســی لێــی هەیــە
ئیســام وەك هــاوکاری کــردن و ئــەرك ســوککردنی دوانــی بــە دانەیــەك
وەردەگرێــت ،ئــەوش وەك کارئاســانی کــردن بــۆ یەکتــر ،هــا نابینــی هەتــا
جــاری وا هەیــە پیاویــش بــۆ وتنــی قســەیەکی ســەخت کــە دوو کەسیشــن،
ئــەو بــە ترســەوە دەڵــی توخــوا تــۆ بیڵــی؟ ئــەو دەڵــێ نــا تــۆ بیڵــێ؟ بــۆ
تێگەشــتن لــەم دەقانــە نابێــت بــە ژمــارە فریــو بخۆیــن ،دەبێــت هەســتەکان
بخوێنینــەوە ،ئەوەتــا ئێســتە لێــرە لــەم بەریتانیــاش ئەوەنــدە ســەختە
هەتــا پیاویــش ناوێرێــت شــاهیدی بــدات چ جــای ئافــرەت ،چــوون ئــەوە
دادگایــە خــۆ خــواردن بەشــکردن نــی یــە! ،مــن وەك موتەرجــم دەڕۆمــە
دادگا جــاری وا هەیــە دەترســم کــە کارەکەشــم وەرگێرانــە نــەك شــاهید!
بــەاڵم بــۆ نمونــە لــە بــواری شــیردان بــە منداڵــدا ئیســام شــاهیدی یــەك
ئافــرەت وەردەگرێــت بــە تەنهــا کــە لــە بوارەکانــی تــردا بەالنــی کەمــەوە
دوو شــاهیدی دەوێــت بــۆ کارەکان ،بــۆ هەندێکیــش ٤ی دەوێــت بەپێــی
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قورســی کەیســەکە.
تــۆ بــڕۆ ئــەو دەقانەی کــە هەمــووی پەیوەســتە بــە ئافرەتــەوە لێکۆڵینەوەی
لــێ بکــە ،بــەراوردی بکــە بــە مێــژووی خۆتــان لــە بــواری ئافرەتــدا تــا ئێســتە
ئەوســا جیاوازیــەکان ببینــە! وە بیریــش لــە بــەرواری مێژوویەکەیــان
بکــەرەوە ،ئیســام کــەی ئــەوەی وتــووەو ئێــوە کــەی گەشــتوون پێــی!
پرۆفیســۆر :ئەڵبــەت پرســیاری تریشــم هەبــوو ،بــەاڵم کاتتــان ناگــرم ،مــن
ناچــارم کاتێــك تەرخــان بکــەم بــۆ ئــەوەی بەدواداچوونــی ورد بکــەم بــە
تایبــەت لەســەر قورئــان ،چــوون دەقــە قورئانیەکانــی تــۆ و توێژینەوەکــە
هــەر لــە مێشــکمدایە.
عومــەر عەلــی :قورئــان یەکــەم ســەرچاوەی شــەریعەتی ئیســامەو وە
گرنگتریــن و باشــترین سەرچاوەشــە ،مــن کاتــی خــۆی وەك دەقێکــی دینــی
لــە توێژینەوەکــەدا بــەکارم نەهێنابــوو ،وەك ســەرچاوەیەك بــەکارم هێنابوو،
چــوون الی مــن قورئــان دروســتترین ســەرچاوەیە ،گــەر رێگــە بدەیــت
لەنــاو ســەیارەکەمدا قورئانیشــم پێیــە بــە تەرجومــەی ئینگلیزیشــەوە
پێدانــی دەدەم.
پرۆفیســۆر :سوپاســت دەکــەم و وەك دیاریەکــی گــەورە الی خۆم دیراســەی
دەکــەم و پارێــزگاری لــێ دەکەم.
عومــەر عەلــی :ئافرەتێــك لــە هــای پارکــی لەنــدەن مســوڵمان بــوو ،دەزانــی
کــە پرســیاریان لێکــرد بۆچــی مســوڵمان بوویــت؟ وەاڵمەکــەی چــی بــوو؟
پرۆفیسۆر :نا نازانم.
عومــەر عەلــی :وتــی ئیســام وەاڵمــی هەمــوو پرســیارەکانی دامــەوە،
هیــوادارم تــۆش وەاڵمــی هەمــوو پرســیارەکانت وەرگریتــەوە.
پرۆفیســۆر :هەرگیــز ئــەم دانیشــتنەم لەیــاد ناچێــت ،دوای رۆشــتنی تــۆش
یەکســەر لــە یاداشــتەکانمدا دەینوســمەوە.
پهيامى ئیسالم()2
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عومــەر عەلــی :سوپاســی ئێــوە دەکــەم و کاتێکــی پڕچێــژو بەســودمان
بەســەربرد ،ئەوەشــم کەوتــەوە یــاد دەیکــەم بــە کۆتــا قســەو دەڕۆم٢٠١٤ ،
کــە کۆنفرانســی ســەرۆکەکانی ناتــۆ بــوو لــەم هوتێلــەدا ئۆباما کە ســەرۆکی
ئەمریکایــە نەیدەوێــرا لــەم هوتێلــەدا بخەوێــت ،بــە فڕۆکــەی ســەربازی
هەمــوو رۆژێــك دوای کۆنفرانســەکە دەڕۆشــت بــۆ ســەفارەتی ئەمەریــکا
لــە لەنــدەن لــەوێ لەنــاو ســەفارەتەکەدا دەخــەوت ،ئێمــە کەســێکی ئاســایی
جورئەتمــان لــە ســەرۆکی گەورەتریــن واڵتــی زلهێــز زیاتــرە ،ئەوەتــا مــن بــە
تەنهــا خــۆم هاتــم بــۆ ئێــرە.
پرۆفیسۆر :وامزانی ئێوە زیاتر هەر لە دین دەزانن!
عومــەر عەلــی :گــەر بماندوێنــن زیاترتــان بــۆ دەردەکەوێــت ،هیــوادارم
مــەوداکان بچــوك بکرێتــەوە ،کاتێکــی خــۆش
دوای  ٩مانگ نامەیەك لە پرۆفیسۆرە.
الســام علیکــم ،تەنهــا ویســتم ئاگادارتــان بکەمــەوەو دەزانــم خۆشــحاڵ
دەبــن ،مــن هــەر ئێســتە لــە مزگــەوت هاتمــە دەرەوەو دەتوانــم بڵێــم مــن
ئێســتە مســوڵمانم ســوپاس بــۆ خــوا.
لــە دڵــی خۆمــدا :ئــەی یاخــوا بەخێربێیــت جەنابــی پرۆفیســۆر ســەر تەپڵــی
سەرمان.
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عومەر عەلی و پسپۆڕێکی دەرونی ئینگلیز
بەناوی (تۆنی)
ســەردەمی بەعــس خزمێکمــان گیرابــو ،هەواڵیــان دابــو بــە دایکــی کــە
کوڕەکــەی گیــراوە لــە ئەمنــە ســورەکەی ســلێمانیە ،بــۆ ئــەوەی لەســەر دڵــی
ســوك بێــت و کەمتــر خەفــەت بخــوا ،وتبویــان دایــە گیــان ،کــورە هــەر
ئــەو نــی یــە ،دونیــا گیــراوە ،رۆشــتبون بــۆ مەواجــە ،بــازاڕ زۆر قەرەباڵــغ
ببــو ،ئەویــش پیــر نەیدەتوانــی لەنــاو قەرەباڵغیــدا بــە ئاســانی دەربچێــت،
وتبــوی بــە کەالمــی خــوا کوڕەکــەی مــن نەبێــت کــەس نەگیــراوە ،خــۆ
ئەوەتــا مەجــال نــی یــە پێدانێــم.
کــە دەڕۆیتــە دەرەوەو قەرەباڵغــی دەبینــی و هەمــوی خــۆی رازاندوەتــەوە،
ئیتــر دەڵێــی دونیــا هەمــوی شــامی شــەریفە ،ئەوانــەی ئەوروپــاش بــە
تایبەتــی هــەر بڕیــار لەســەر ئــەم روکەشــە دەدەن.
کــە دەڕۆمــە شــێتخانەکانیش ســبحان اەلل هــەر پــڕە ،دەڕۆمــە زینــدان هــەر
پــڕە ،دەڕۆمــە مەحکەمــە هــەر پــڕە ،دەڕۆمــە دائیــرەی پۆلیــس هــەر پــڕە.
لــە کۆتایــدا دەبێــت دان بنێیــن بــەوەدا هــەم کێشــەو هەمیــش تاوانــەکان
زۆرن ،بــۆ رێگــە گرتــن لە تاوانــەکان و کەمکردنــەوەی کێشــەکان دەبێت ئیال
یاســا هەبێــت ،رێنمونــی هەبێــت ،کەســانی پســپۆڕیش هەبێــت پســپۆڕانە
دەقــەکان بگەیەنێــت ،مــن وەك خــۆم دەڵــێ بانگــی محمــد بــە ئاشــکرا
خۆشــە ،قەناعەتــم هەیــە بنەماکانــی رێگەکــردن لــە تــاوان لــە ئیســامدا
زۆر بــە جوانــی داڕێــژراوە ،بــۆ پاراســتنی ئەمنیەتــی گشــتی پەیڕەوکردنــی
لــە هەمــوو یاســاکان پێــم باشــترە ،وە نەبێــت ئەمــە لــە خۆمــەوە بڵێــم،
پهيامى ئیسالم()2
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ســەدان زینــدان و مەحکەمــەو دائیــرەی پۆلیــس و تاوانــی جۆربەجــۆرم
دیــوە ،بــە حوکمــی هــەم ئیشــەکەم ،هەمیــش بــواری رۆژنامەوانــی کــە
زیاتــر لــە  ١٥ســاڵە بەردەوامیــم تێیــدا هەیــە ،جگــە لــەوەش وەك نوســەرێك
و لێکۆڵەرێــك ســەر بــە هەمــو کونێکــدا دەکــەم.
کابــرا لەســەر دزی گیــراوە لــە بەریتانیــا لــە زیندانــدا بازرگانــی بــە
موخەدەراتــەوە دەکات! لەســەر تاوانێکــی بچــوك گیــراوە لــە زیندانــدا فێری
دەیــان جــۆری تاوانــی تــر بــوە ،زۆرکــەس بەردەبێــت لــە زینــدان دواتــر
بــە تاوانێکــی گەورەتــرەوە دەگەڕێتــەوە زینــدان ،ئەڵبــەت زۆر کەســیش
هەیــە دەربــازی دەبێــت لــە زینــدان و دەســتەاڵت دەســتەاڵتی نــاگات پێــی،
بازرگانــی بــە مرۆڤــەوە ســەدان جــۆر هەیــە لــە ئەوروپــاو ئەمەریــکا ،ئەگــەر
ویســتت ئــەم قســەی مــن تاقــی بکەیتــەوە بنوســە
Human Trafficking
بازرگانــی کــردن بــە مرۆڤــەوە ،ســەدان جــۆری بازرگانــی هەیــە ،لــە
سێکســەوە بیگــرە کــە ئاســانترینیانە ،تــا دەگاتــە کارپێکــرن و گوشــتن و
گواســتنەوەی ئەندامــەکان ،لــە ئەوروپــا تــا منــداڵ گــەورە نەبێــت ناتوانێــت
بــە تەنهــا بچێــت بــۆ قوتابخانــە ،بــۆ؟ لەترســی ئــەم جــۆرە بازرگانانــە،
لەگــەڵ ئــەوەدا واڵتانــی مســوڵمان نشــین ،داتــاکان زۆر زۆر کەمترمــان پــێ
دەڵــێ ،لەگــەڵ ئــەوەی کــە ئیســامیش وەك یاســا پەیــڕەو ناکرێــت بــەاڵم
هێشــتا بــەراورد بــە واڵتانــی ئەوروپــاو ئەمەریــکا ئێجــگار کەمــە ،نــاوی
نابــەم ئێســتە خــۆی دەزانێــت ئەگــەر ئــەم نوســینە بخوێنێتــەوە ،زۆر الفــی
بــە ئەمەریــکاو ئــازادی ئەمەریــکاو سســتمی ســیکۆالری ئەمەریــکا دەدا،
براکــەی رۆشــت بــۆ ئــەوێ بــۆ ســەفرەو ســیاحەت ،ئاڵتونــی ژنەکەیــان لــە
ناوەڕاســتی بــازاڕدا هەمــووی بــردو خۆشــیان کوشــت.
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ئەمریکیــەك رۆشــتبومە بــازاڕی دۆالرەکــەی خۆمــان وتبــوی باشــە ئــەو
پارانــە راســتیە وا دانــراوە لەســەر ئــەو مێزانــە؟ ئەوانیــش وتبویــان
ئــەرەواەلل راســتیە! ئەویــش وتبــوی ئــەی چــۆن خەڵکــی نایفڕێنــن! ئەگــەر
لــە ئەمەریــکا بوایــە هەمویــان دەفڕانــد! مەڵێــن بەهێــزی ئاسایشــە! مــن
دەستخۆشــی لــە ئاســایش دەکــەم لــە رێگەگرتــن لــە هــەر تاوانێــك ،بــەاڵم
ئەگــەر ئــەو خەڵکــە نــەك هەمــووی لــە ســەدا یەکیشــی پــارە بفڕنێنــت
ئاســایش چەنــد کــەس دەگرێــت ١لــە ئەوروپــا ئێســتەش کــە پــارە لــە
بانکەکانــد دەردەهێنیــت ،دەبێــت وەك کەمیــن ســەیری دوای خــۆت بکەیــت
نــەوەك پیــن کۆدەکــەت بــدزن ،یــان بەجۆرێــك پارەکــەت ببــەن ،لــە کاتێکــدا
زۆرجــار لەوەیــە  ١٠پاوەندیــش دەربهێنیــت.
کەمــی متمانــە بــە دەوروبــەر مەترســیەکە حکومــەت نکۆڵــی لــێ نــاکات،
لــە بەریتانیــا لــە زۆر لــە کۆاڵنەکانــدا نوســراوە شــتی بــە قیمــەت لــە
ســەیارەکەتدا بەجــێ مەهێڵــە ،بــە کوردیەکــەی یەعنــی خوێنــی خــۆت لــە
ملــی خــۆت ،دوای گلــەی مەکــە.
کــە کاریگــەری ئەمانــە هەمــوی دەبێتــە پاڵەپۆســتۆ لەســەر دەرون و لەگــەڵ
قورســی ژیــان و زۆر نەهامەتــی کــە بەرۆکــی ژیــان دەگرێــت ،ئەگــەر ئیمــان
نەبێــت بەخــوا بەرگــە گرتنــی قورســە.
چــۆن قــورس نــی یــە ســەیارەیەکی بــە قیســت هێنــاوە دامــاوە ،ســەیر
دەکات شــەو دزیــان بــۆ ئــەوەی دەســتدرێژی سێکســی بکەنــە ســەر کچێــك
تێیــداو دوای ئــەوەش لــە دۆڵێکــەوە خســتیانە خــوارەوە ،راســتە بیمــە
هەیــە بــەاڵم ئــەم کەســە لەگەڵ بیمەکەشــدا توشــی زیــان و سەرئێشــەیەکی
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زۆریــش بــو ،بــۆ  ٥دەقــەی بەدڕەوشــتێك ،ئــەو ئــازادە ئــەو کارەی کــرد بەاڵم
کەســێکی تــری کــرد بــە قوربانــی و کۆیلــەی دانــەوەی قیســتەکان!
ئافرەتــەو پیــاوەکان درۆیــان لەگــەڵ کــردوەو بــوە بــە خــاوەن دوو
منداڵــی بــێ بــاوك ،شــەو رۆشــتوە بــۆ دیســکۆ جەوێــك بگۆڕێــت و ئــێ
ئارەزوشــی هەیــەو سەرخۆشــیش بــوە ،لەگــەڵ کەســێكدا رۆشــتوەتەوەو
لــەوێ نــەك هــەر خــودی کەســەکە ،لەگــەڵ  ٤کەســی تــردا دەســتدرێژیان
کردوەتــە ســەری ،کــە هۆشــی هاتوەتــەوە ســەر خــۆی ئێســتە دەزانێــت
چــی بەســەرهاتووە ،هەوڵــی خــۆ کوشــتنی دا ،جارێــك خــۆی هەڵواســی
منداڵەکانــی پێیــان زانــی و تەلەفۆنیــان کــرد بــۆ پۆلیــس ،پۆلیــس هــات،
ئێســتە منداڵەکانیــان لــێ وەرگرتــووە ،چــوون ئــەم کەســە جێگــەی
مەترســیە لەبــەردەم منداڵەکانیــدا ئــەم کارە بــکات ،ئێســتە ئافرەتەکــە لــە
بەشــی نەخۆشــی دەرونیــەو دەیانەوێــت چــارەی بکــەن.
دوای رۆشتنی ئافرەتەکە لەگەڵ پسپۆڕە دەرونیەکەدا.
عومەر عەلی :گەر کاتت هەیە پێم خۆشە دەمەتەقەیەك بکەین.
تۆنــی :بــۆ نــا منیــش پێــم خۆشــە ،چــون ئەمــە کۆتــا مەراجیعــم بــو ئیتــر
کارم نــی یــە.
عومــەر عەلــی :دەزانیــت کــە فشــار زۆر بــۆ مرۆڤــەکان دەهێنێــت و لــە
گشــت الیەکــەوە دەور دەدرێــت ئــا لەوێــدا ئیمــان گرنگیەکــی ئێجــگار
گەورەیــە هەیــە لــە هــورەدان بــەم مرۆڤــەو نەمرانــی رۆحــی ،چونکــە رۆح
دوو گیانــی لەبەردایــە ،دانەیەکــی ئــەوەی کــە لــە جەســتە دەردەچێــت و
ئیتــر مرۆڤەکــە فیزکیــەن دەمرێــت و دەبێــت بیخەیتــە قەبــر ،مردنێکــی
کــە ،کــە جەســتەی دەبێتــە قەبرەکــەو رۆحەكــە تێیــدا دەمرێــت ،ئــەم جــۆرە
مردنــە زۆر ســامناکە ،چــون ئــەوەی قەبرەکــە تەواو مەترســی بۆ چــواردەور
نەمــاوە ،بــەاڵم ئەمەیــان هــەم بــۆ خۆشــی و هەمیــش بــۆ چــواردەوری
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جێگەی مەترســیە ،نەخۆشــخانە نەفســیەکان و زیندانەکان و شــێتخانەکان
لــەم جۆرانــەی زۆر تێدایــە ،هەتــا زۆریــش هەیــە لەماڵەکانــی خۆیــان و
عەجــەب هەشــە لــە شــەقامەکان ،ئەوانــەی کــە لــە هەرکاتێکــدا چاوەڕێــی
ئەکشــنێکی نەخوازراویــان لــێ دەکرێــت ،ئیمــان گــەر بــە دروســتی هەبێــت
جگــە لــە شــێتەکان باقیەکــی وا لێــدەکات نەفســیەتێکی موســتەقری پــێ
ببەخشــێت ،ئــازارەکان قبــوڵ بــکات و هــەردەم بــە ئومیــدەوە بــۆ ئاینــدە
بڕوانێــت ،چەنــد موهیمیشــە چاوەڕێــی پاداشــت دەکات لەبەرانبــەر ئــەو
ئازارانــەدا ،ئاخــر ئەمــە زۆر گرنگــە چــون ئــەو ئــازارەی کەســەکە هەڵیگرتــوە
بــە نوســین و بــە وتنیــش ناتوانرێــت پڕاوپــڕی خــۆی پێناســە بکرێــت ،هەتــا
وەك قەرەبــوش هەرچەنــد زۆربێــت هــەر قەرەبــو ناکرێتــەوە ،ئــەم ئافرەتــە
ئەوەتــا ژیانــی ڕۆی ،هەریــەك لــە منداڵەکانــی لــە پیاوێــك بــوەو رۆشــتون،
کەســیان بەرپرســیاریەتیان هەڵنەگرتــوە ،دواتــر ئــەم ئافرەتــە پشــتی
کردوەتــە پیــاو تەنهایــی هەڵبــژاردوە لەگــەڵ منداڵەکانیــدا ،بــۆ یــەك شــەو
رۆشــتوە بــۆ دیســکۆ ،خەڵەتاندویانــە بــە سەرخۆشــی  ٤پیــاوی تــر هەتکیــان
کــردوە ،دەســدرێژی سێکســیان کردوەتــە ســەری ،دواتــر منداڵەکانیشــی
لەدەســتداوە ،ئێســتە بــە هەمــو هەوڵێکیــەوە دەیەوێــت خــۆی بکوژێــت،
تــۆش هــەر دەڵێــی ئومێــدت هەبێــت و ژیــان خۆشــە ،بــەم قســانە ئــەم
کەســە دڵــی ئــاو ناخــوات ،چــون بیــر دەکاتــەوە ئــەو بــە تەواوەتــی ســفر
بــوە ،کــە رۆشــتە دەرەوە دەبێــت هــەم دیســان کاربــکات و لەژێربــاری
کارکردنــدا بەبــێ مێــردو بەبــێ منــداڵ! زۆر قورســە ،ئەزانــی ناحەقــی نــی
یــە خــۆی بکوژێــت ،بۆیــە خۆکوشــتن ئەوەنــدە زۆرە لــە ئەوروپــا.
دینەکــەی ئێمــە وەك عەقیــدە رێگــری کــردوە لــە خۆکوشــتن ،بــۆ نمونــە لــە
(و َل َت ْقتُ ُلــوا أ� ُ
نف َسـكُ ْم ۚ إ� َّن َّ َ
ـم
الل ك َ َ
ان ِبكُـ ْ
قورئانــدا خــوای گــەورە دەفەرموێــت َ
يمــا) النســاء  .٢٩واتــە :خۆتــان مهکــوژن و (یهکتــر بهناحــهق مهکــوژن،
َر ِح ً
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کاتێــک بێزاریــی و بێتاقهتــی ڕووتــان تێــدهکات یــان تووشــی زیانێــک
دهبــن) ،بهڕاســتی خــوا میهرهبانــه پێتــان.
تۆنــی :دەتوانیــت یــەك نوســخە لــەو کتێبــەم بــۆ پەیــدا بکەیــت بــە
موتەرجمــی ئینگلیــزی تــا ســەیری بکــەم ،مــن لــە هەرکــوێ شــتێك بزانــم
باشــە وەك ســەرچاوە بــۆ کارەکــەم بــەکاری دەهێنــم.
عومەر عەلی :بەڵێ لەناو جامتاکەم نوسخەیەك هەیە ،فەرمو.
تۆنــی :دوای دەســتلێدانی و ســەیرکردنی ،الپەڕەیــەك ،کەوتــە ســەر ئایەتــی
ــدي َمــن يَ َش ُ َ
الس َ
َ
(و َّ ُ
يم)
ــا ِم َويَ هْ ِ
ــر ٍ
ــى ِص َ
َ
اط ُّم ْســتَ ِق ٍ
ار َّ
ــى دَ ِ
ــاء إ�ل ٰ
الل يَ دْ عُ ــو إ�ل ٰ

یونــس .٢٥
واتــە :خــوای گــهورهش بانگــهواز دهکات بــۆ بهههشــتی پــڕ لهشــادی و
ئاشــتی و ئاســایش ،هــهر کهســێک ئــهو زاتــهبیهوێــت (خۆیشــی هــهوڵ
بــدات بــۆ بهدهســتهێنانی) ڕێنموویــی دهکات بــۆ ڕێگــهو ڕێبــازی ڕاســت و
دروســت.
زۆر ســەرنج راکێشــە ،دەمەوێــت تــۆ ئیتــر بڕۆیــت وازم لــێ بهێنــە بــۆ خــۆم
ســەیری بکــەم.
دووهەفتەی تر دیسان مەوعیدە یەك دەبینینەوە.
عومەر عەلی :زۆرباشە کاتێکی خۆش یەكتر دەبینینەوە.
تۆنی :کاتێكی خۆش و سوپاس بۆ ئەم کتێبەی پێتدام.
دوای دوو هەفتە
تۆنی( :غەمبارو بێدەنگ).
عومەر عەلی :چی یە بۆ وا غەمبار دیاریت؟
تۆنــی :ئافرەتەکــە خــۆی کوشــت! دەســتی گەشــتبویە کۆمەڵێــك حــەب و
هەمــوی خواردبــو ،کاتێــك پێیــان زانــی بــو ســەیردەکەن لــە حەمامەکــەدا
مــردوە!
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عومــەر عەلــی :دەزانیــت بــە هــەزاران کــەس خــۆی دەکوژێــت پێــش
ئــەوەی ئەســڵەن هەواڵــەی الی پســپۆڕە دەرونیەکانیــش بکرێــت ،تــۆ ســەیر
ئامارەکانــی خۆکوشــتن بکــە ،بــزان پێشــینەی رۆشــتنیان هەیــە بــۆالی
پســپۆڕی دەرونــی ،لەگــەڵ ئەوەشــدا ئەوەتــا ئێــوەش پێتــان چــار ناکرێــت،
هەیــە خــۆی دەســتی دەچێتــە خــۆی ،خــۆی دەکوژێــت ،هەشــە دەڕوات بــۆ
سویســرا لــەوێ لــە نەخۆشــخانە داوا دەکات بیکــوژن و ئەوانیــش گاڵســێك
زەهــری تامخۆشــی دەدەنــێ و یەکســەر خــەوی لــێ دەکەوێــت ،ئیتــر هــەر
لــە خــەودا دڵــی دەوەســتێت و دەمرێــت!
تۆنــی :ئەوانــە دەزانــم ،راســتە ،دەزانیــت ئــەم ماوەیــە بــەم کتێبــەی کــە تــۆ
پێتــدام غەمەکانــم پــێ دەڕەوانــدەوە ،چــون شــتی زۆر ســەیرو تــازەم تێــدا
دەبینیــەوە ،لــە الیــەك باســی یاســاو بنەمــای یاســایی دەکات ،لە الیــەك باس
لــە دونیــاو گرنگــی دەکات ،لــە الیــەك بــاس لــە ژیانێکــی تــرو خۆشــیەکانی
دەکات ،لــە الیــەك گرنگــی بــە تــاك دەدات ،لــە الیــەك گرنگــی بــە کۆمــەڵ،
لەالیەکــی تــر باســی زۆر شــتی شــاراوەی دەرون دەکات! ئەڵبــەت زۆر
جوانــن بەالمــەوە بــەاڵم ئەمانــە چــۆن پۆلێــن دەکرێــت؟ مــن دەمەوێــت
زیاتــر ئــەو بەشــانەی دەربهێنــم کــە بــۆ کارەکــەم ســودی هەبێــت.
عومــەر عەلــی :ئەڵبــەت دیــارە بــە وردی ســەرنجتان داوەو لەوە تێگەشــتون
کــە ئــەو کتێبــە گشــتگیرانە بــاس و خواســتی هــەم بــۆ تــاك و هەمیــش
بــۆ کۆمەڵگــە تێدایــە ،فعلــەن واشــە ،بــەاڵم بــۆ تێگەشــتن بــە قوڵــی لێــی
پێویســتە زۆر شــتی تــر بزانــن ،یــان زۆر کتێبــی تــر بخوێننــەوە کــە ئــەو
پۆلێنانــەی کــردوە.
تۆنی :وەك چ کتێبێك بۆ نمونە؟
عومــەر عەلــی :بــۆ نمونــە بــۆ باســە یاســاییەکان کتێــب هەیــە بەنــاوی
(آيــات االحــكام) ئــەو ئایەتانــەی تێدایــە کــە بــاس لــە حوکــم دەکات،
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هەرچــی بنەمــای گرنــگ و ســەرەکی حوکمڕانــی هەیــە لــەو ئایەتانــەدا
دەردەهێنرێــت ،وە یــان کتێبــی تــر هەیــە بەنــاوی (مقاصــد الشــريعة)
مەبەســت لــەم شــەریعە چــی یــە؟ ئەویــش هاتــوە قورئانــی کــردوە بــە ٥
بەشــەوەو مەبەســتەکانی لــەو پێنجــەدا دیــاری کــردوە ،کــە دەڵــێ :ئیســام
هاتــوە بــۆ پاراســتنی دیــن ،پاراســتنی نەفــس ،پاراســتنی ئەقــڵ ،پاراســتی
وەچــە ،وە پاراســتنی مــاڵ ،بۆیــە دەبینــی لــە قورئانــدا گرنگــی بەالیەنــی
رۆحــی دراوە تــا دیــن پارێــزراو بێــت ،خۆکوشــتن حەرامکــراوە بــۆ
پاراســتنی نەفــس ،مەشــروباتی سەرخۆشــکەر حەرامکــراوە بــۆ پاراســتنی
ئەقــڵ ،زینــاو خیانــەت حەرامکــراوە بــۆ پاراســتنی منــداڵ ،دزی و خیانــەت
و گەندەڵــی ریبــا حەرامکــراوە بــۆ پاراســتنی مــاڵ .وە کتێــب هەیــە بەنــاوی
(علــوم القــرآن) زانســتەکانی قورئــان ،زانــاکان هاتــون وردەکاریەکانــی
نــاو قورئانیــان باســکردوە تێیــدا ،بــۆ نمونــە دەڵــێ قورئــان لــە ســەدا ٨٠ی
نەگــۆڕە ،لــە ســەدا ٢٠ی دەگۆڕێــت ،ئــەو ســەدا هەشــتا گۆڕینیــان پەیوەســت
نــی یــە بــە پێشــکەوتنەوە بەڵکــو بــە پێچەوانــەوە ،بــۆ نمونــە بونــی خــوا
نەگــۆڕە ،گــەر بیگۆڕیــت دەبێتــە فــرە خوایــی کــە پشــێوی دروســت دەکات،
دەســتپاکی نەگــۆڕە ،گــەر بیگــۆڕی دزی و گەندەڵــی دروســت دەبیــت ،هەمو
نەگــۆڕەکان بــەو شــیوەن ،بــەاڵم باقــی لــە ســەدا ٢٠ەکــەی تــر پەیوەســتە بــە
پێشــکەوتن ،وە زۆر شــتیش هەیــە خــوای گــەورە هــەر باســی نەکــردوە،
چــون بــە گرنگــی نەزانیــوە بــۆ باســکردن ،وازی لێهێنــاوە خەڵکــی خۆیــان
ئەســپی خۆیانــی تێــدا تــاو بــدەن ،هەتــا لــە ســەر حوکــم و حوکمڕانــی
بنەماکانــی داڕێــژاوە ،دواتــر دەبێــت پەرلەمــان ،مەجلســی شــیوخ ،حــەل
و عەقــد ،ئیتــر هەرناوێکــی تــری لــێ دەنێــن کێشــە نــی یــە ،گرنــگ دەبێــت
کەســانی پســپۆڕ هەبــن بــۆ زەمینــە ســازکردن و کارپێکردنــی.
تۆنــی :نەمزانــی قورئــان ئــام شــتانەی تێدایــە کــە تــۆ باســی دەکەیــت ،بــە
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تایبەتــی ئــەم وردەکاریانــە! تــۆ ئەمانــە چــۆن گەشــتویت پێــی؟ ئەســڵەن
چــۆن بڕوابکــەم کــە وایــە ،تــۆ چ پســپۆڕیەکت هەیــە؟
عومــەر عەلــی :مــن ســێ بڕوانامــەم هەیــە لەبــواری ئاینیــدا ،بڕوانامــەی
لیســانس لــە شــەریعەو قانونــدا ،دیبلــۆم لــە دیراســاتی ئیســامیدا،
بڕوانامــەی ئیمامــەت و هونــەری وتــاری بێــژی ،لەگــەڵ ئەوەشــدا بەقــەدەر
 ٣٠بڕوانامــە دیراســەی شەخســیم کــردوەو زیاتــر لــە  ٣٠کتێــب و نامیلەکــم
لەســەر نوســیوە ،ســەدان بابەتــم لــە گۆڤــارو رۆژنامــەو وێــب ســایت و
جێگــەی جیــاواز باڵوکردوەتــەوە.
تۆنــی :مــن ئــەم کتێبــە دەکــەم بــە یەکــەم ســەرچاوەو وە پشــتی پــێ
دەبەســتم.
عومــەر عەلــی :ئــەم کتێبــە نــاوی تایبەتی خــۆی هەیــە ،بەناوەکــەی خۆیەوە
نــاوی ببــە ،نــاوی قورئانــە ە ،ئەڵبەتــی نــاوی تریشــی زۆرە بــۆ نمونــە:
الفرقــان -الكتــاب -النــور -التنزيــل -الــكالم -الحديــث -الموعظــة -الهــادي-
الحــق -البيــان -المنيــر -الشــفاء -العظيــم -الكريــم -المجيــد -العزيــز -النعمــة-
الرحمــة -الــروح -الحبــل -القصــص -المهيمــن -الحكــمّ -
الذكــر -الســراج-
البشــير -النذيــر -التبيــان -العــدل -المنــادي -الشــافي -الذكــرى -الحكيــم.
بەاڵم قورئان ناوی سەرەکیەتی.
تۆنی :دەبێت زۆر گەورەبێت وا ئەو هەمو ناوە لە خۆ دەگرێت.
عومــەر عەلــی :بێگومــان لــەوە گەورەتــرە کــە ئێمــە ئــاوا بەســادە باســی
بکەیــن.
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لە پاش  ٣مانگ یەکمان دیەوە بۆ کارێکی تر
تۆنــی :دیراســەی قورئانــم زۆرکــرد لــەم ماوەیــەدا ،بــۆم دەرکــەوت مــن
نەخۆشــم ،چ وای لێکــردم ئەمــە بڵێــم! تــۆ تەنهــا وەرە بــا پێکــەوە ســەیری
ئــەم ســورەتە بکەیــن ،کــە نوســراوە ســورەتی الرحمــن( ،وەرەقەیەکــی
خســتبوە بەینــی الپەڕەکــەو هەندێــك تێبینــی لەســەر نوســرابو) یەکــەم
ئایــەت هــەر کــە خوێندمــەوە رایچەڵەکانــدم ،کــە بــە ســۆزو رەحمــەت
ـن) دوهــەم ئایــەت ســەرنجی راکێشــام بــۆ قورئــان
دەســتپێدەکات َّ
(ٱلر ۡح ٰ َمـ ُ
ان) کــە هــی ئــەو کەســە بــە رەحمەیــە ،ســێهەم ئایــەت بیــری
ـم ۡٱل ُقـ ۡـر َء َ
(عَ َّلـ َ
(خلَـ َ
پێکردمــەوە کــە مــن کێ دروســتی کــردوم َ
ـن) چوارهــەم ئایەت
نسـ َ
ـق ۡ ِإ
ٱل ٰ َ
بیــری فراوانکــردم کــە فێــری قسەشــی کردویــن (عَ َّل َم ُ
ــان) پێنجــەم
ــه ۡٱل َب َي َ
ئایــەت زهنــی بــردم بــۆ کــەون خــۆرو مانــگ َّ
ان)
ــم ُس َو ۡٱل َق َم ُ
(ٱلش ۡ
ــر ِب ُح ۡســ َب ٖ
شەشــەم ئایــەت زیاتــر قوڵــی کردمــەوە کــە باســی مانــگ و دارو درەختــی
ــم
(وٱلن َّۡج ُ
دەکــرد کــە ئەوانیــش دروســتکراوی خــوان و خــوا دەپەرســتن َ
َو َّ
ان) حەوتــەم ئایــەت بردمــی بــۆ ئاســمان و دایبەزانــدم بــۆ
ـج ُر يَ ۡسـ ُ
ٱلشـ َ
ـجدَ ِ
ان) هەشــتەم ئایــەت
ـم ٓا َء َر َفعَ هَ ــا َو َو َضــعَ ۡٱل ِميـ َـز َ
ٱلسـ َ
دادگــەری ســەر زەوی َ
(و َّ
چەنــد جــوان بــو بەالمــەوە دوای بیرپێکردنــەوەم لــەو هەمو دروســتکراوەو
بیرفراوانکــردم ئەوســا هاتــە ســەر عەدالەتــی ســەر زەوی أ
(� َّل َت ۡط َغـ ۡـو ْا ِفــي
ۡ
ان) نۆهــەم ئایــەت زیاتــر وردەکاری ئــەو عەدالەتــەی تێــدا رونکــردەوە
ٱل ِميـ َـز ِ
ــر ْ
يم ْ
وا ۡٱل ِم َ
ان) دەیــەم ئایــەت خســتیە
ــط َو َل ُت ۡخ ِس ُ
(و أ� ِق ُ
يــز َ
ــوا ۡٱل َ
ــو ۡز َن ِب ۡٱل ِق ۡس ِ
َ
ۡ
(و َأ
ٱل ۡر َض َو َضعَ هَ ــا
بیــرم کــە زەمینــەی بــۆ ســازاندوین لەســەر ئــەم زەویــە َ
ِل ۡ َأ
ـام) یانزەهــەم ئایــەت نیشــانی دام هــەر زەویەکــە نــی یــە! بــە روتــی..
ل َنـ ِ
(فيهَ ــا ٰ َف ِكهَ ـ ٞ
ـة َوٱلن َّۡخـ ُـل َذ ُ
ات ۡ َأ
ـام) ئــێ
ٱل ۡك َمـ ِ
بەڵکــو پێداویستیەکانیشــی تێدایــە ِ
بیــرم کردنــەوە راســتە خــۆ ئێمــە دەیچێنیــن بــەاڵم کــێ دەری دەهێنێــت
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و بــەم شــێوەی لــێ دەکات ،ئایەتــی دوانزەهــەم باســی زیاتــری ئــەو
ٱلريۡ َحــانُ ) کــە دەســتمکرد بــە
ـب ُذو ۡٱلعَ ۡصـ ِـف َو َّ
پێداویســتیانەی کــرد َ
(و ۡٱل َحـ ُّ
خوێندنــەوەی ئــەم ســورەتە تــا ئایەتــی دوانــزە زیاتــر لــە  ٦کاتژمێــر بیــرم
لــێ دەکــردەوە ،هــەر یەکــەم ئایــەت کــە بــە رەحــم دەســتی پێکــرد ،دواتــر
قوڵبونــەوە بــۆ گرنگــی ئــەم قورئانــە کــە هــی ئــەم کەســە بــە رەحمەیــە،
دواتــر دروســتکراوەکانی و نیعمەتەکانــی منــی بــرد بــۆ دونیایەکــی تــر،
َ
ِّ
َ أ
ـان) (دەســتی
لــە دوای ئــەوە گەشــتم بــەم ئایەتــە (ف ِبــ� ِّي َءالٓ ِء َر ِّبكُ َمــا ُتكَذ َبـ ِ
بــە گریــان کــرد ،تۆزێــك ئــاوم پێــدا ،لەگــەڵ کلێنســێك) ئــەم ئایەتــە ناخــی
بــە تــەواوی هەژاندنــم ،چــون ئــەو دوانــزە ئایەتــەی پێــش ئەمــە تــەواوی
دونیــاو دروســتکراوەکان و گرنگــی و زەمینــەی ســازی بــۆ ئێمــەو داوای
عەدالــەت و یاســا ،ئەوســا دەڵــێ ئیتــر بەچــی لــەم نیعمەتانــە بــاوەڕ
ناکەیــت؟ مــن نەمتوانــی بــاوەڕ نەکــەم ،چــون ئەوانــە رونــە کــە خالقێکــی
هەیــە ،دیاریشــە ئــەم وشــانە وشــەی مــرۆڤ نــی یــە ،چــون مــرۆڤ باســی
شــتەکانی خــۆی دەکات ،ئــەوەی خــۆی دروســتی دەکات خــۆی پێــدا
هەڵــدەدات و تەکنەلۆژیــاو تەیــارەو ســەیارە ،بــەاڵم کــەس نایــەت بڵــێ
وەرە ســەری ئــەو ئاســمانە بکــە دواتــر دابەزێــت بــۆ بیرجواڵنمــان بــۆالی
کــەون و دروســتکردنی و دواتــر عەدالــەت پەیڕەوکــردن تێیــدا ،گومانــم نــی
یــە مــرۆڤ وا ناڵێــت ،هەرکــەس لــە دونیــا ریــکالم بــۆ فکــرو ئایدۆلۆژیــاو
بەرهەمەکانــی خــۆی دەکات ،دوای ئــەو ئایەتەشــە ،حەتمــەن تــۆ ســەرنجت
داوە چــون تــۆ ئــەم قورئانــەت بەمــن دا کــە  ٣١جــار َ
(ف ِب أ
ــ� ِّي َء َالٓ ِء َر ِّبكُ َمــا
ِّ
َــان) ئــەو ئایەتــەی تێــدا دوبــارە کردوەتــەوە ،لــە هەموشــیا پێشــتر
ُتكَذب ِ
ســەرنجت بــۆالی شــتێکی گــەورە رادەکێشــێت ،ئەوانــەی نەخۆشــن
کــە دێــن بــۆالم چەنــد جارێــك دوبــارەی بکەمــەوە بۆیــان و تێنەگــەن و
بــە قســەم نەکــەن دواتــر لــە دڵــی خۆمــدا دەلێــم بەخــوا هــەر بــۆ مــردن
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باشــیت ،تــۆ قســە کارت تێنــاکات ،کەچــی لــەم ســورەتەدا  ٣١بــۆ منــی
دوبــارە کــردەوە ،هەمــو جارەکانیــش شــتی گرنگــی پــێ دەوتــم! ئەوســا
دەیگــوت بەچــی باوەڕناکەیــت ،مــن ناتوانــم بــاوەڕ بــەم قورئانــە نەکــەم،
زۆر شــتی تریــش بــەم شــێوە ســەرنجی راکێشــاوم ،بــەاڵم ئــەم ســورەتە
منــی کــرد بــە مرۆڤێکــی تــر ،بــەاڵم پێوســتم ئێســتە زیاتــرە بــەو کەســەی
ئــەم قورئانــەی هێنــاوە ،دەبێــت لــە ژیانــی ئەویــش بکۆڵمــەوە ،تــا بتوانــم
بڕیــاری خــۆم بــدەم.
دوای  ٥مانگەکە
عومــەر عەلــی :بــاش بــو فرســەتی یەکتــر بینینمــان دیســان بۆ رەخســایەوە،
ئــەم ماوەیــە منیــش زۆر ســەرقاڵ بــوم بــە نوســین و کاری تایبەتیــەوە،
کەمتــر کارم وەردەگــرت ،چەندیــن کەیســی دادگاو پۆلیــس و موخەدەراتــم
رەد دەکــردەوە ،زیاتــر حــەزم لــەم کەیســە کۆمەاڵیەتیانەیــە.
تۆنــی :راســتە ،ئێمــە بەدەســت هەمویــەوە ماندوبویــن ،باســی نوســینت
کــرد لــە چ بوارێکــدا دەنوســیت؟
عومــەر عەلــی :شــیعارێکم هەیــە بــۆ نوســینەکانم بەنــاوی ،رۆشــنبیری
گشــتی و ئیســامی ،زانســت و ئیمــان .کــە کردومــە بــە پەیــام ،پەیــام،
بەنــاوی قیبلــە ،هەرجــارەو پەیامێــك ،کــۆی هەمــوی دەبێتــە پەیامەکانــی
قیبلــە.
تۆنــی :بــۆ نمونــە یەکێــك لــەو پەیامانــەی کــە بزانیــت بــۆ مــن ســودی
هەبێــت و بــە کورتــی باســی بکەیــت بــۆم چــی یــە؟
عومــەر عەلــی :ئەڵبــەت زۆرە ،یەکێــك لەوانــە بەنــاوی پەیامــی دڵ نەرمــی،
تــۆ ســەیربکە ئــەم مرۆڤــە بریتیــە لــە جەســتە ،رۆح ،نەفــس ،عەقــڵ ،دڵ،
هەرچــی فەلســەفەی دونیایــی هەیــە نەیتوانیــوە بــەو شــێوە پارســەنگە
بــاس لــە مــرۆڤ و پێکهاتەکانــی بــکات و وە گرنگــی کارەکانــی و بەئاگابــون
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لێــی ،هەتــا لــەو پەیامــەدا مــن پێناســەی ئــەو پێکهاتانــەم نەکــردوە ،بەڵکــو
گرنگــی ئیشــەکانیم خســتوەتەرو ،گــەر ئــەو پارســەنگیە الربــو ،ئیتــر
لــە بــواری فەلســەفیدا بێــت یــان هــەر ناوێکــی تــر ،ئەوســا ئــەم مرۆڤــە
بەشــێوەیەك الر دەبێــت تــا مــردن هــەر بــەالری دەڕوات.
تۆنی :بۆ نمونە تۆ فەلسەفە دونیاییەکان چۆن هەڵدەسەنگێنیت؟
عومــەر عەلــی :ئــەوەی مــن دەیبینــم لەبەرانبــەر فەلســەفەی ئیســامیدا
هیــچ نیــن ،چــون تەنهــا نەزەریــەن بیــری مــرۆڤ پــەرش و بــاو دەکــەن و لە
کۆتایشــد بەدیلــی نادەنــێ! وە هەتــا خۆشــیان پێچەوانــەی فەلســەفەکەی
خۆشــیانن.
تۆنی :چۆن پێچەوانە دەبنەوە؟
عومــەر عەلــی :بــۆ نمونــە مــن هاوڕێــم زۆر هەبــوە لــە زانکــۆ لــە قســمی
فەلســەفە ،وە هاتــا مامۆستاکانیشــیان بــەردەوام حیوارمــان دەکــرد ،ئــەوان
هەرچــی شــتە دەیانگێڕایــەوە بــۆ ئەقــڵ ،ژیــری ،ئیتــر ســەری زوبانیــان و
بنــی زوبانیــان هــەر ژیــری ژیــری بــو ،منیــش وە نەبێــت دژی ژیــری بــم،
بــەاڵم گــەر الیەنەکانــی تــرت پشتگوێخســت ئەوســا ژیــری بــە تەنهــا چــارەی
کێشــەکان نــاکات ،هــەر بــۆ نمونــە رۆژێــك لەگــەڵ یەكێــك لــەو فەلســەفە
خوازانــە بــە چەنــد نمونەیەکــی ســادە وەســتاندم لەســەر باســی ژیریــدا،
وتــم پێــی باشــە؟ جگــەرە کێشــان خراپــە یــان چاکــە؟ لــە روی ژیریــەوە؟
دکتــۆرەکان چــی دەربــارە دەڵێــن ،وەزارەتــی تەندروســتی بەریتانیــا
ڕێنوماییەکانــی چــی یــە بــۆ ئــەم کارە ،لەســەر پاکەتــەکان چ نوســراوە؟
ئەویــش وتــی بێگومــان خراپــەو جێگــەی نیقــاش نــی یــە ،ژیــری وامــان پــێ
دەڵێــت! منیــش وتــم دەی باشــە بــۆ تــۆ جگــەرە دەکێشــیت! ئیتــر وەســتا
لەوێــدا ،چــون ژیــری بــە تەنهــا چــارەی کێشــەکان نــاکات! لــە ئیســامدا
گرنگــی زۆر بــە دڵ دراوە ،دڵ مەرکــەزی قــەرارە ،بــەاڵم ژیــری گرنگــی خــۆی
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هەیــە لــە هەڵســەنگاندن و بەدواداچــون و کارکردنــدا ،بۆیــە گرنگــە ژیــری
رۆشــنبیر بکەیــن بــە قورئــان.
تۆنــی :هیــاك بــوم لەســەر باســی فەلســەفی و گــەر وەك جــاران بچمــە نــاو
نیقاشــەوە کاتەکەمــان هەمــوی دەڕوات و کۆتــاش لەبــری وەاڵمــی پرســیار
ســەد گومانــی تــر دروســت دەبێــت ،وازی لــێ بهێنــە! مــن ئێســتە هەســت
دەکــەم دڵــم هەیــەو دڵــم دەڵــێ واز لــەم شــتانە بهێنــە ،بپرســە بــزان چیــم
کــرد ئــەم ماوەیــە؟
عومەر عەلی :ئەڵبەت زۆر مەبەستمە ،گوێ دەگرم فەرمو.
تۆنــی :بەبیرمــدا هــات لەبــری ئــەوەی بــەدوای ژیانــی محمــد بکــەوم،
ســەیری وتــەو کردارەکانــی بکــەم ،ئەوەنــدە شــتم بێنــی بــۆم دەرکــەوت
ئــەو پیــاوە ئەوەنــدە گەورەیــە لــەوە گەورەتــر کــە بیــری لــێ بکرێتــەوە ،تــا
دواتــر لــە لیســتی ســەرەوەی کەســایەتیە جیهانیەکانیشــدا بینیــم ،هێشــتا
هــەر لــەو گەڕانانەدابــوم لــە قورئانیشــدا ئایەتێکــم دۆزیــەوە شــاهیدی بــۆ
دەدا ،ئیتــر هیــچ گومانــم لەســەری نەمــا.
عومــەر عەلــی :کەواتــە تــۆ ئێســتە چــی رێگــرە لــەوەی مســوڵمان بونــی
خــۆت بشــاریتەوە ،چــون ئــەو بڕوابونــە مســوڵمان بونــە نــا راســتەوخۆ.
تۆنــی :حەزدەکــەم شــتێكت پــێ بڵێــم ،تــۆ  ٣حەفتــە پێــش ئێســتە لــە چ
مزگەوتێــك نوێــژی جومعــەت کــرد؟
عومەر عەلی :ئەو پرسیارە چ پەیوەندی بە پرسیارەکەی منەوە هەیە!
تۆنــی :هەیەتــی ،چــون مــن تــۆم لــە مزگــەوت دی! پێــم خــۆش بــو قســەت
لەگــەڵ بکــەم ،بــەاڵم دوای نوێژەکــە بەهــۆی قەرەباڵغیــەوە ون بویــت لێــم.
عومــەر عەلــی :کەواتــە پێویســتە مــن شــیرینت پــێ بــدەم ئێســتەو دڵخۆش
بــم لــەوەی مســوڵمان بویت.
تۆنــی :حەقــی منــە شــیرینی بــە تــۆ بــدەم ٤ ،هەفتەیــە بــە ئاســودەیی
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دەنــوم ،لەگــەڵ ئەوەشــدا خــۆم پســپۆڕی دەرونیــم حەبــم دەخــوارد بــۆ
ئــەوەی شــەوان خــەوم لــێ بکەوێــت ،بــەاڵم ئێســە دەزانــم فعلــەن مــن کێــم،
وە بــۆ کــوێ دەچــم.
عومــەر عەلــی :هیــوادارم لــە ئیشــەکەت بــەردەوا بیــت و ئیمــان بکەیــت بــە
هەوێــن بــۆ چارەســەری نەخۆشــیەکان.
تۆنــی :بێگومــان بــە هەروادەکــەم ،چــارەی منــی کــرد حەتمــەن چــارەی
کەســانی تریــش دەکات.
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چەند گفتوگۆیەکی پەیوەندیدار
گفتوگۆیەکی کورت و مسوڵمان بوونی پۆڵەندیەك.
کاکــە بەهادینــی قەومــم تەلەفۆنــی کــرد وتــی :کوڕێکــی پۆڵەنــدی لەگەڵــم
ئیــش دەکات و زۆرجــار باســی دیــن ئەکەیــن ،پرســیاری زۆرم لــێ دەکات
منیــش پێــم وتــووە نازانــم ،بــەاڵم دەتبــەم بــۆالی کەســێك بــە جوانــی
تێتبگەیەنێــت ،منیــش وتــم :ئــەی یاخــوا بەخێربێــن پێاڵوتــان ئەخەمــە
بانــی ســەرم.
هاتــن و دانیشــتین و کەوتینــە قســە ،وتــی ئــادەی قســەی بــۆ بکــە ،منیــش
وتــم مــای فرێنــد گیــان تــۆ لەســەر چ دینێکــی و چــی لــێ دەزانیــت و بــۆ
دڵــت ئــاوی نەخــواردووە لەســەری.
وتــی :مــن بەنــاو مەســیحم بــەاڵم ئــەوەی تــا ئێســتە پێیــان وتــووم و
دەزانــم لەگــەڵ ئەقڵمــدا ناگونجێــت ،چــوون ئــەوان هــەم باســی یــەك خوای
و هەمیــش باســی ســێ خوایــم بــۆ دەکــەن! تــا ئێســتەش الم روون نــی
یــە خــوای حەقیقــی کامەیــەو مــن چــی بکــەم .لەالیەکــی تریشــەوە ئــەم
هەمــوو دینــە ئەبینــم و هەریەکــەو شــتێ دەڵــێ ســەرم لــێ شــێواوە!
وتــم جــا گــوێ لەبــرای خــۆت بگــرە تــا بیکەمــە کاکڵەیــەك گوێــزو بیخەمــە
مشــتت ،وتــی بڵــێ:
وتــم :کاکــە گیــان خــوا جــارێ هــەر یەکــەو نابێــت بــە دوو ئەویــش اەلل یــە،
هەرچــی دیــن هەیــە لەســەر ئــەرزداد دەکرێت بــە دوو بەشــەوە ،بەشــێکیان
لــە بنەڕەتــدا دیــن نیــن! بــەاڵم کــراون بــە دیــن ،فکرەیەکــی چاکســازی،
سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی ،ئیتــر لــەو جۆرانــە بــووە ،بــەاڵم لــە دوای نەمانــی
کەســەکە وردە وردە گەورەیــان کــردووەو پیرۆزیــان کــردووەو ئێســتە
ناویــان نــاوە دیــن ،جــا ئەمانــە شــتی باشــیان زۆرەو وە ئیشــی باشیشــیان
کــردووە لــە کاتــی خۆیــدا ،بــەاڵم وەك دیــن ســەیری بکەیــن دیــن نــی یــەو
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هەمــووی بخــە ئــەوالوە ،چــوون دەســتکردی خەڵکــە ،ئــەوە نەجاتمــان بــوو
لــەو نەوعانــە ،بزەیەکــی کــرد ،وەك بڵێــی لــە نیــوەی نەجاتــم بــوو.
بەشــی دووهەمیشــی ئــەو دینانەیــە کــە لــە ئاســمانەوە هاتــووەو بــە ئــادەم
دەســتی پــێ کــردووەو بــە محمــد درودی خــوای لەســەر بێــت کۆتایــی
پــێ هاتــووە ،هەندێــك باســی عیســام بــۆ کــرد ســەالمی خــوای لــێ بێــت
و لەگــەڵ دایکــی مەریــەم ،کــە ئێمــە خۆشــمان دەوێــت و هەموومــان لــە
بنەچــەدا یەکیــن و ئاخــر پەیــام ئــەم قورئانەیــە .رووی گــەش دەبوویــەوە
وەك بڵێــی فکــری جــەم بــوو ،وتــی :باشــە ئەگــەر مــن ئێســتە بمەوێــت
مســوڵمان بــم ،چــۆن چۆنیــن قبوڵــم ئەکەن؟مــن چــی بکــەم؟ کەســی
حەقانــی دەبێــت وا بێــت ،چــاوەڕێ بــوو دائیــرە بــە دائیــرە بــکات بــە
عەریــزەوە هــەر بــۆ ئــەوەی قبوڵــی بکــەن ،وتــم نــا ئاســانەو شــەهادەتم
بــۆ روونکردنــەوەو مســوڵمان بــوو ،ئــەوە  ١٠ســاڵی بەســەردا رۆشــتووە ،لــە
رێگــەی کاك بەهادینــەوە هەواڵــی دەزانــم دەڵــێ کوڕێکــی تــا بڵێــی چــاك و
بێدەنگــە لەســەر ئیسالمەتیەکەشــی بەردەوامــە.
یوغسالفیەك.
جەزیرەی ئارگۆزو مسوڵمان بوونی یوغسالفیەك
لــە ســاحەی کرێکاریــدا وەســتابووم ،خــوا خــوام بــوو بــۆ رزقێکــی حــەاڵڵ،
کات درەنگــی کردبــوو لەوەدابــووم بــێ ئەمــەل ببــم و بگەڕێمــەوە بــۆ
جێگــەی مانــەوە ،کابرایــەك بــە پیکابێکــەوە بەالمــدا تێپــەڕی و دواتــر
وەســتا ،رۆشــتم بــە پێریــەوەو ملــم بــردە نــاوا لــە جامــی ســەکنەوەو
کەوتینــە قســە ،وتــی ئیــش دەکەیــت؟ وتــم ئیشــەکەت چــی یــە ،لــە
دڵــی خۆمــدا وتــم نــەوەك حــەرام بێــت بــا پێــش ئــەوەی بچــم بزانــم،
وتــی پرتەقــاڵ رنینــە ،وتــم بەڵــێ دەیکــەم و کێشــەم نــی یــە ،وتــی دوو
کرێــکاری تــرم دەوێــت ،وتــم بوەســتە ئەوەنــدەم پــێ ناچێــت دێمــەوە،
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رۆشــتمە ســاحەکە دوو کــوردم بانــگ کــردو ســێ قۆڵــی رۆشــتین،کابرا
لەســەر مەزرەعەکــە داینایــن و رۆشــت ،وتــی نانیشــتان بــۆ دەهێنــم ،منیــش
وتــم گراســی و شــەراب و ئــەو شــتانەمان بــۆ نەهێنــی ئێمــە مســوڵمانین
و ئــەو شــتانە ناخۆیــن ،وتــی بــاش ،کابــرا رۆشــت و وتــم بــە برادەرەکانــم
بــا ئیشــێکی چــاك و پیاوانــە بکەیــن بــۆ ئــەم کابــرا ،چــوون خۆشــمان پێــی
ناســاندووە کــە ئێمــە مســوڵمانین ،بــا نەڵێــن مســوڵمان تەمەڵ و ئیشــنەکەرو
فێڵبــازن ،ئەوانیــش دوو گەنــج بــوون ،کەالریــەك و هەڵەبجەییــەك ،هێشــتا
تــەواو خــۆر ئــاوا نەببــو رێــژەی ئــەو ســندوقانەی کــە ڕنیمــان گەشــتە ٢٧٠
ســندوق پرتەقــاڵ ،باریشــمان کــرد ،کابــرا ژمــاردی زۆر حەپەســا ،وتــی
ئێــوە چ جــۆرە مرۆڤێکــن ،ئەمــە ئەقــڵ نایبڕێــت ،رۆژانەکەمــان  ٥هــەزار
دراخمــا بــوو ،یەكــی  ٩هــەزاری پێدایــن ،کابــرا بــە منــی وت ئیتــر تــۆ
لەگــەڵ مــن بــە ،ژمارەمــان گۆڕیــەوە ،وتــی هــەرکات هەرچەنــد کرێــکارم
ویســت بــە تــۆ دەڵێــم بۆمــی بهێنــە ،وتــم زۆرباشــەو هیــچ کێشــەم نــی یــە،
ئیتــر هــەروا رۆژی وا هەبــوو  ٥تــا  ١٠کرێــکاری پێویســت دەبــوو ،ئێمــەش
پیاوانــە ئیشــی خۆمانمــان دەکــرد ،خــوای گــەورە هەمــوو ئــەو کەســانەی
مۆفــەق کردبێــت لــە ئەوروپــا ،رێزیــان دەگرتــم و کەسێکیشــی تیابوایــە
حــەزی لــە شــەراب و حــەرام بکردایــە نەیدەخــوارد لەگــەڵ ئێمــەداو لــە
قســەم دەرنەدەچــوون ،نازانــم بــۆ وابــوو ئــەو جەزیــرە کــە دەهاتــن بڵێــن
چــی دەخــۆن بــۆ نیــوەڕۆ یەکســەر نــاوی شــەرابیان دەهێنــا ،شــەرابەکە
خۆیانیــش لــە ماڵــەوە دروســتیان دەکــرد ،منیــش هــەر دەچومــە هەرکــوێ،
یەکــەم رۆژ ئــەوەم دەبڕانــدەوە ،دەمگــوت پرســیاری شــەراب هــەر مەکــە
ئەســڵەن ،کابــرا جێگەیەکــی زۆر شایســتەی پێــدام و پــاك و پخــت و کەوتمە
گــەڵ پیاوێکــی بــە تەمــەن خەڵکــی یوغســافیا ،یەکــەم رۆژ بینــی نوێــژ
دەکــەم ،زاق ســەیری دەکــردم و بەالیــەوە عەجیــب بــوو ،یــەك دوجاریــش
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بانگــی کــردم فیلــە فیلــە ،یانــی هــاوڕێ ،مــن جوابــم نــەداوە تــا ســەالمم
دایــەوە ،دواتــر بــۆم شــەرح کــرد کــە مەوزوعەکــە چــی یــە ،ئیتــر مەوزوعــی
دیــن بــوو بــە دەمەتەقــەی ســەرەکیمان هەمــوو رۆژێــك ،یۆنانیەکــەم تــا
رادەیــەك بــاش بــوو دەمتوانــی تێــی بگەیەنــم ،چــوون کاتیشــمان هەبــوو
دوو بــە دوو بوویــن ،ئیتــر زیاتــر دڵمــان بــۆ یــەك دەکــردەوە ،رۆژێــك بــە
کابــرام وتــم خــۆ ئــەم خانــوە زۆر گەورەیــە بــۆ رێگــەم نادەیــت هاوڕێیەکــی
خــۆم بهێنــم لێــرە لەگەڵمانــدا بمێنێتــەوە ،بــۆ تــۆش باشــە ئیتــر ئێمــە
هــەرکات ویســتت یەکســەر بــە دەمتەوەیــن ،خۆشــی دەویســتم دیاربــوو،
وتــی باشــە بیهێنــە ،دایکــی تــوڕە بــوو وتــی ئەمانــە بــە جزمــەی قوڕاویــەوە
دێنــەوەو بەتانیــەکان پیــس دەکــەن بــا نەیــەت ،وتــم دایکــی دایکەکــەم
خەمــت نەبێــت ئێمــە مســوڵمانین هەتــا پێکانیشــمان دەشــۆین ،چــوون نوێژ
دەکەیــن ،ئیتــر بێدەنــگ بــوو ،جێگەیــەك هەبــوو کــوردەکان لــەوێ مانگــی
 ١٠هــەزار دراخمایــان دەدا بــۆ مانــەوە تێیــدا خۆشــم پێشــتر لــەوێ بــووم،
جــا زۆر ناخــۆش بــوو پیــس و پۆخــڵ ،هــەر ژورێــك چەنــد قەرەوێڵەیەکــی
 ٣قاتــی تێــدا بــوو ،تەقریبــەن زیاتــر لــە ســجن دەچــوو ،گەنجــی خۆشــمان
هەریەکــەو لــە بەزمــێ ئەیخوێنــد ،یەکــێ گوێــی لــە گۆرانــی دەگــرت ،یەکــێ
نیــو قوتــوو جیڵــی دەدا لــە قــژی لەنــاو ئــەو هەرایــەدا دەتگــوت بــۆ شــای
دەچێــت ،یەکــێ لەگــەڵ ماڵــدا قســەی دەکــرد بــە هێــزو قوەتــی خــۆی
دەیقیڕانــد ،چــوون موبایلمــان بــەکار نەهێنابــوو وامــان دەزانــی بــە هێــزی
قیڕانــدن دەنگەکــە دەگات ،یەکــێ چەپڵــەی لــێ دەداو فــوڵ جــەو دیاربــوو
خواردبوویــەوە ،یەکــێ دەگریــا بــۆ دایــك و باوکــی بیــری دەکــردەوە ،ئیتــر
بــە کورتیەکــەی فلیمێــك بــوو تــا ئێســتە کــەس نەیدیــوە ،هاوڕێیەکــم
لــەوێ بــوو ،کاك تاریــق مەحمــود پیاوێکــی فــرە خــاس ،هــەم کەڵکــی دونیــا
هەمیــش هــی قیامــەت ئەخــوات ،وتــم شــتێ وا ،وتــی کــورە واەلل زۆر
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مەمنــون دەبــم خــۆ مێشــکم کــەوت لەنــاو ئەمانــەدا ،ئیتــر لــەوێ شــەوانە
بوویــن بــە  ٣قۆڵــی ،کاك تاریــق هــەروا باســی ئیســامی دەکــرد بــۆ کابــرا،
ئەرکانەکانــی ئیمانــی بــۆ شــەرحکردو منیــش یارمەتیــم دەدا بــۆ ئــەوەی
باشــتر تــێ بگەیــەت ،وتــی ئەمانــە زۆر باشــەو قبوڵمــە ،هــەر شەشــەکەی،
شــاهادەتمان پــێ هێنــا ،ئیتــر وتمــان کاکــە شــتی تــر مــاوە ئەرکانەکانــی
ئیســام ،باســی ئەویشــمان بــۆ کــرد ،وتــی ئەمانــەش زۆر باشــە ،نوێژەکــە
ئەوەتــە ئێــوەم دیــوە دەیکــەن منیــش دەســت پــێ دەکــەم ،زەکاتیــش ئــەوە
ئەگــەر پــارەت هەبێــت دەیــدەت نەتبــێ نایدەیــت ئــەوەش هــەر زۆر باشــە،
حەجیــش لــە هەمــوو تەمــەن یەکجــارە ئــەوەش کێشــەم نــی یــە ،بــەاڵم
رۆژووەکــە چــۆن دەبێــت هــەر هیــچ نەخۆێــت ،ئێمــە لەســەر دینەکــەی
خۆمــان هــەر بەرازمــان نەدەخــوارد ،ئێمــەش وتمــان کاکــە بــەراز الی ئێمــە
هــەر نابێــت بیخۆیــت رەمــەزان بێــت و رەمــەزان نەبێــت ،رۆژووەکەیــش
ئیتــر وایــە نامریــت خەمــت نەبێــت ،ئــەوە نــی یــە ئێمــە ماویــن ،ئیتــر
فەقیــرە هــەر رەمەزانەکــەی ال قــورس بــوو ،برادەرێــك گێڕایــەوە کــە
کوردێکــی خۆمــان تــازە دەســتی بــە نوێــژ کردبــوو کــە نزیکــی رەمــەزان بوو
بــوو ،کــە رەمــەزان هاتبــوو زۆر پەرێشــان ببــو ،رۆژێــك کابرایــەك گەشــتبوو
پێــی کــە لــە نیــوەی رەمەزانــدا ،وتبــووی ئــەرە کاکــە بــۆ ئــاوا کزیــت و بــێ
تاقەتیــت خــۆ رەمــەزان ئــەوە خەریکــە تــەواو دەبێــت ،ئەویــش وتبــووی
کــورە بەخــوا خەمــی ئــەم رەمەزانــەم نــی یــە ،چــوون ئەمــە تــازە بــووە بــە
ریشــمەوەو هــەر دەبێــت بیگــرم ،خەمــی رەمەزانەکــەی ترمــە.
ئێســتە لــەم ئەوروپــا دەبینــم ســبحان اەلل وەك رۆژووەکــەی خۆمــان
دکتــۆرو سیاســی و پرۆفیشــناڵ و موســەقەفەکانیان هــەر وەك سســتمی
ســەحی و خۆالوازکــردن رۆژوو پەیــڕەو دەکــەن.
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(بێ دینێك) لە قاوەخانەی کەلتوری سلێمانی.
بەندەو (بێ
لەگــەڵ مامۆســتا عبدالرحمــن محمــد عــارف کۆڕێکــی هاوبەشــمانگرت لــە
قاوەخانــەی کەلتــوری ســلێمانی ،دوای چەنــد رۆژێــك پەیوەندیەکــم بــۆ
هــات و کەســێك خــۆی ناســاند بــە (بــێ دیــن) وتــی :رۆژی کۆڕەکــە دام
بەالتانــدا ،بــەاڵم دانەنیشــتم ،دواتــر لــە یوتیــوب ســەیرم کــرد ،ئێســتە پێــم
خۆشــە دیبەتێــك رێــك بخەیــن لــە نیــوان مــن و تــۆداو ئیعالمیــش بانــگ
دەکەیــن ،وتــم :کاکــە بــرا گیــان بــۆ شــتێ تــر نەکەیــن؟ وتــی :فەرمــوو؟
وتــم :دوو بــە دوو دادەنیشــین و پێکــەوە قاوەیــەك ئەخۆیــن و حــەز
دەکەیــت دەعوەتــی منیــش بــە لــە باشــترین چێشــتخانەی ســلێمانی ،با یەك
کەســیش نەزانێــت و بــە هێمنــی هەمــوو قســەیەکی خۆمــان دەکەیــن ،وتم:
ئــەوە نــی یــە سیاســیەکانیش ژێــر بــە ژێــر هەمــوو شــتەکان ئەبڕێننــەوەو
دواتــر لەبــەردەم مایکەکانــدا پێدەکەنــن ،جــا ئەگــەر هەرکاممــان دامــان
لەوەکــەی تــر بــا هــەر کــەس نەزانێــت و حەیاشــمان نەچێــت ،چونکــە
پیــاو ئیعالمــی بینــی زۆرجــار فــوی تێدەبێــت و ئیتــر هــەر لــە خۆیــەوە بــۆ
ئــەوەی نەڵێــن دۆڕاوە هــەزار قســەی هەلــەق و مەلــەق و بــێ بنەمــا دەکات،
ئەگــەر هەڵنەســنە گیانــی یەکتریــش و خەســارێکیش نــەدەن ،وتــی قبوڵمــە.
مەوعیــد دانــراو گەشــتین بــە یــەك ،دوو قــاوەو هەندێــك شــیرینیمان بانــگ
کــرد بــەدەم خواردنــەوەوە هەندێــك پرســیاری شەخســیمان لەیــەك کــردو
ئاشــنای ســیڤی یەکتــری بوویــن ،دواتــر وتــی :دەســتپێدەکەین بــەاڵم بــا
لــە ســوچێکدا بیــن و زۆر هێمــن بێــت ،وتــم هــەر فــرە نایابــەو ئەمــەم پــێ
خۆشــە دەڵێــی لــە دڵــی مندایــت.
وتــم :فەرمــوو هەرچیــت هەیــە بیڵــێ ،وتــی :کاکــە ئیســام هــەر دیــن نــی
یــەو محمــد نەخوێنــدەوار بــووەو هیچــی نەزانیــوە!
وتــم :بوەســتە! تــۆ باســی ئیســامم بــۆ مەکــە ،چــوون تــۆ خاوەنــی ئیســام
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نیــت و شــارەزایت لەســەری نــی یــە ،مەگــەر ســیڤیەکەی خــۆت لەبیرچــوو
ئێســتە پێــت وتــم ،ئەوەیــان وازلــێ بهێنــە بــۆ مــن!
حەپەســاو وتــی :ئــەی باســی چــی بکــەم؟ وتــم باســی دینــی خــۆت ،یــان
فکــری خــۆت ،یــان هــەر پرۆژەیەکــی تــری خــۆت کــە لــە ئیســام بــە
گرنگتــرت زانیــوەو وازت لــە ئیســام هێنــاوە بــۆی؟
وەســتا کەمێــك و وتــی :مــن هیچــم نــی یــە بــێ دینــم! ،وتــم باشــە کەســێی
ژیــرو ئاقــڵ لــە شــتێك واز بهێنێــت بــۆ چاکتــر واز دەهێنێــت نــەك بــۆ هیــچ!
بــۆ نمونــە مــن ئیشــم دەکــرد لــە کارگــەی نەجــاڕی الم ناخــۆش بــوو تــۆز
دەڕۆشــت بەســەرولوتما ،دواتــر کارگەیەکــی ســەمونم دۆزیــەوەو خۆشــترو
گــەرم و گوڕتــر بــوو رۆشــتم بــۆ ئــەوێ ،دواتــر وردە وردە تــا ئێســتە
مامۆســتای زانکــۆم ،ئێســتەش ئیشــێکی باشــترو خۆشــترم دەســت کەوێت
واز لــە زانکۆکــەش دەهێنــم ،نمونــەی تــرت بــۆ بڵێــم ،لــە خانــوی کرێدابــووم
دواتــر خانــوی خــۆم دروســتکردو وازم لــە کــرێ هێنــا ئێســتەش تموحــی
زیاتریشــم هەیــە ،باشــترم دەســت کــەوێ لــەوە واز لەوەکــە دەهێنــم ،بــەاڵم
مەعقولــە مــن واز لــە خانوەکــە بهێنــم و هیچــم نەبێــت هــەروا بڕۆمــە ئــەو
دەرەوەو بــاران و ســەرماو گەرمــا لێــم بــدات ،وتــی نــەواەلل! وتــی دەی
باشــە ئێســتە تــۆ رۆشــتوویتەتە دەرەوەو هیچیشــت نــی یــە ،چــۆن واز لــە
دینێکــی گــەورەی وەك ئیســام دەهێنێــت بــۆ هیــچ!
جــا کــە قســەم بــۆ دەکــرد بــە هێمنــی زمانــی جەستەشــم لەگەڵیــدا زۆر
بــەکار دەهێنــا جــا لــە بەینــەل قەوســەینێکدا بــا ئــەوە بڵێــم (ســودم زۆر لــە
دکتــۆر محمــد بازیانــی وەرگرتــووە کــە لەگەڵیــدا دانیشــتووم دوو بــەدوو،
بــاس و خواســتی بــۆ دەکــردم جوڵەکانــی زۆر دەیجواڵنــدم ،رێــزم هەیــە
بــۆی و خۆشــم دەوێــت).
وای لێهــات ئــاگام لێبــوو حــەزی دەکــرد گــوێ بگرێــت و قســەی نەمابــوو،
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وەك چــۆن پێشکەشــکارێك کــە موقابەلــەی کەســێك دەکات و کەســەکە
زۆرجــار دەوەســتێت ،جــا ئــەوکات پێشکەشــکارەکە بــۆ ئــەوەی بەرنامەکــە
فەشــەل نەهێنێــت بیرۆکــەی تــر دەهێنێتــە نــاو بەرنامەکــەوە بــۆ ئــەوەی
بــە ســەرکەوتووی تــەواو ببێــت.
وتــم ئێســتە تــۆ گــوێ لــە مــن بگــرە تــا بــە پوختــی باســی ئیســامت بــۆ
بکــەم!
وتی گوێ دەگرم فەرموو.
وتــم ،ئیســام هاتــووە بــۆ پاراســتنی پێنــج ئامانجــی ســەرەکی کــە هەمــوو
ئایەتەکانــی قورئــان لــە دەوری ئــەو  ٥ئامانجــە دەســوڕێتەوە ،هاتــووە بــۆ:
پاراســتنی دیــن ،نەفــس ،عەقــڵ ،وەچــە ،مــاڵ.
هەمــوو پێداویســتیەکانی مرۆڤیــش لــەو  ٥ئامانجــە بــەدەر نــی یــە ،دیــن
فەراغــە رۆحیەکانــت بــۆ پــڕ دەکاتــەوە بــە عیبــادەت و نوێــژو رۆژو تــا
دوایــی ،جەســتەت پارێــزراو دبێــت هــەر لــە حەرامــی خــۆ کوشــتنەوە
بیگــرە تــا یاســاکانی جەنــگ ،ژیریــت پارێــزراو بێــت هەربۆیــە گشــت
مەشــروبات و کحولیــات حــەرام کــراوە ،وەچــەکان پارێــزراو بێــت هەربۆیــە
زینــاو خیانــەت حەرامــەو زەواجــی شــەرعی و قانونــی دەبێــت بکرێــت،
وە مــاڵ پارێــزراو بێــت هەربۆیــە دزی و خیانــەت و گەندەڵــی بــە هەمــوو
شــێوەکانیەوە حەرامــە تــا دەگاتــە ریبــا ،ئەڵبــەت بــە شــیکردنەوەی وردەوە،
ئیتــر تــۆ چیــت دەوێــت؟
وتــی لەســەری دەخوێنمــەوەو بیــری لــێ دەکەمــەوە ،وتــم زۆرم پــێ خۆشــە
هــەم بخوێنیتــەوە هەمیــش بیربکەیتــەوە ،هەســتاین و بــەزۆر وتــی :بەخوا
مــن پارەکــەی دەدەم ،وتــم باشــە تــۆ بیــدە بــا ســوێندەکەت نەکەوێــت و ٣
رۆژ رۆژوو قــەرزار نەبیــت ،پێکەنــی وتــی :بێقەزابێــت هێشــتا ماومــە ٣
رۆژ رۆژوو قــەرزارم مەکــەن ،وتــم هیچــت نەمــاوەو پیــرۆزت بێــت ،وتــی:
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باشــە ســوێند بخــۆ کــە نــاوم نەبەیــت ئــەم دانیشــتنەمان پێکــەوە کــردووە،
وتــم ســوێند ناخــۆم و ناویشــت هەرگیــز نابــەم تــا مــردن.
ئێســتە کەســێکە لەوانــەی بــە هێمنــی خەڵــك بانــگ دەکات بۆ ســەر ئیســام،
چــوون خۆشــی ســودی لــە هێمنــی وەرگرتووە.
ئێســتە نامــەم بــۆ دەنێرێــت دەڵێــم :محمــد چــی یــە؟ دەڵــێ؟ صلــی اەلل
علیــە وســلم.

گفتوگۆی بەندەو گەنجێك لە ئەمەریکاوە.
گەنجەکە :ساڵو دکتۆر گیان.
عومەر عەلی :وعلیکم السالم برا گیان فەرموو؟
گەنجەکــە :مــن حــەز دەکــەم بگەڕێمــەوە بــۆ ســەر ئیســام بــەاڵم دڵــم وەری
ناگرێت!
عومەر عەلی :تۆ چ تەلەفۆنێك بەکار دەهێنیت؟
گەنجەکە :ئایفۆن دکتۆر گیان.
عومەر عەلی :میمۆریەکەی چەند گیگابایدە؟
گەنجەگە ٣٢ :گیگایە.
عومــەر عەلــی :باشــە موبایلەکــەت فــول ببێــت و بەرنامەیەکــی بــاش
ببینیــت و بتەوێــت دایبەزێنیــت چ روو دەدات؟
گەنجەکــە :قبوڵــی نــاکات دکتــۆر گیــان دەبێــت لەوانــەی کــە خەزنــە
بیســڕمەوە.
عومــەر عەلــی :باشــە ئەگــەر بەرنامەکــە زۆر حــەزی لــێ بکەیــت و نەتەوێــت
لەدەســتت دەربچێــت چ دەکەیت؟
گەنجەکــە :واەلل ســەیر ئەکــەم بزانــم چ شــتێك بەکەڵکــم نایــەت لەنــاو
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ئایفۆنەکــەدا ئەیســڕمەوە بــۆ ئــەوەی جێگــەی بەرنامــە تازەکــە ببێتــەوە.
عومــەر عەلــی :ئــەی رەحمــەت لــە خــۆت و باوکــت ئەوەنــدە جــوان هێنــات،
ئیســامیش رێــك وایە بەرنامەیەکە شــایەنی ئەوەیــە دایبەزێنیت و دەبێت
ســەیری بکەیــت بزانیــت چ رێگــرە لــەوەی ناهێڵــێ ئەوانە بســڕیتەوە!
گەنجەکــە :تێگەشــتم دکتــۆر گیــان جوانیــش تێگەشــتم و ان شــاء اەلل
هــەر خــۆم فۆڕمــات ئەکەمــەوەو تەنهــا ئــەم دینــە پاکــە دادەبەزێنــم پشــت
بەخــوای گــەورە.
عومــەر عەلــی :کارێکــی بــاش ئەنجــام ئــەدەن و خــوای گــەورە لــە پشــتتان
بێــت.

گفتوگۆی عومەر عەلی و کاك ئاسۆ لە سویسرا.
ئاسۆ :ساڵو دکتۆر گیان.
عومەر عەلی :وعلیکم السالم  ٧برا گیان.
ئاسۆ :کاتت ناگرم زۆر بە کورتی دەپرسم.
عومەر عەلی :زۆریش مەمنون دەبم بەو شێوە رێزی کات بگرین.
ئاســۆ :ئێــوەی مســوڵمان هەســت ناکــەن لــە هەمــوو خۆشــیەکی دونیــا
خۆتــان بــێ بــەش کــردووە؟
عومــەر عەلــی :حــەز دەکــەم پێناســەی خۆشــی ،یــان هەندێــك لەوانــە بــە
نمونــە بنوســیت.
ئاســۆ :زۆر شــت ،هــەر ئەوانــەی کــە لــە قورئانەکــەی خۆتانــدا بــە حــەرام
ناوبــراوە.
عومــەر عەلــی :هەرچــی شــت لــە قورئانــدا حەرامکــراوە لــە بەرانبــەر
ئــەوەدا چەندیــن جــۆری حــەاڵڵ هەیــە ،وە بێگومــان حەاڵڵەکــەش بــە
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ســودەو حەرامەکــەش بــە زیانــە ،ئەوانــەی دوای هــەواو ئــارەزووش
دەکــەون بەنــاوی حەاڵڵیــەوە دەیــان بینیــن چــۆن گیــرۆدەی شــەڕو زینــدان
و دیپــۆرت دەبنــەوەو بــە ســەدان نمونــەم الیــە ،تــۆ نمونەیەکــت الیــە
کەســێك بەهــۆی خواردنــی شــەربەتەوە دەعمێکــی کردبێــت؟
ئاسۆ :نا شەربەت خۆ سەرخۆشکەر نی یە!
عومــەر عەلــی :نمونەیەکــت الیــە کەســێك بەهــۆی ئــەوەی نەرۆشــتووە بــۆ
دیســکۆ هاتبــن و لــە ماڵــدا شوشــەی مەشــروبیان دابێــت بــە ســەریاو دواتــر
بکەوێتــە زیندانــەوە؟
ئاسۆ :نا ئەی ئەو گەر لە دیسکۆکە نەبوو بێت ئەوە چۆن روودەدات!
عومــەر عەلــی :نمونەیەکــت الیــە کەســێك بەهــۆی ئــەوەی کە موخــەدەرات
ناخــوات لــە زانکــۆ فەســڵ کرابیــت؟
ئاسۆ :ئەوە چ پرسیارێکە ئەو کە نەیخوات چۆن فەسڵ دەکرێت!
عومــەر عەلــی :ئــەوە هــەر زۆر مەتیقیشــە بــۆ تــۆ تــا بیــری لــێ بکەیتــەوەو
باقــی تاوانەکانــی تریشــی پــێ قیــاس بکــەن ،ئێســتە مــن پرســیارێکی ترتان
لــێ دەکــەم ،هەســت ناکــەن ئێــوە خۆتــان لــە گشــت خۆشــیەکانی قورئــان
و ئیســام بــێ بەشــکردووە؟
ئاسۆ :بۆ نمونە چ خۆشیەك؟
عومــەر عەلــی :قورئــان پیــت بــە پیتــی ،تــام و بۆنــی تایبەتــی خــۆی هەیــە،
تــا خــۆت تــام و بۆنــی نەکەیــت ،مــن ناتوانــم بــە تــەواوی وەســفی بکــەم
بــۆت ،ئەمــە خواردنێــك نــی یــە تــۆ خواردبێتــت و بڵێــم لــەو جــۆرە.
ئاسۆ :تۆ دەتەوێت من دەست بکەم بە قورئان خوێندن؟
عومــەر عەلــی :جــا بــۆ نــا؟ گونــاح نــی یــە ،گەنجێکــی وەك تــۆ خــۆی بــێ
بــەش بــکات لــەو خۆشــیانەو تاقــی نەکاتــەوە!
ئاسۆ :لێرە کەس نی یە ،خۆ ئەگەر بشمەوێت ئەو کارە بکەم!
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عومــەر عەلــی :کەرەســتەکان ئەمــڕۆ ئێجــگار زۆرن براکــەم ،هیــوادارم
ســودی لــێ وەرگــرن ،خــۆ ئەنتەرنێتــی سویســرا هــی کوردســتان نــی یــە،
یوتــوب هەیــە بــە تەنهــا گەورەتریــن قوتابخانەیــە ئەگــەر کاتــی بدەیتــێ!
ئاسۆ :وات لێکردم تاقی بکەمەوە!
عومــەر عەلــی :ئەگــەر بــە راســتی تاقــی بکەنــەوە ،هــەم دونیاشــتان بــە
نســیب بــووە هەمیــش قیامــەت ،دەزانــم سویســرا زۆر خۆشــەو مــن
خۆشــی و جوانیەکانــی سویســرام هەموویــم دیــوە!
ئاســۆ :توخــوا بەراســت هاتوویتەتــە سویســرا ،بــا ئەمجــارە لــە خزمەتتــا
بیــن و لــە نزیکــەوە ســودت لــێ وەرگریــن.
عومــەر عەلــی :پیــاو بــەدوای راســتیدا بگەڕێــت لــە دووریشــەوە هــەر
دەکرێــت.
ئاسۆ :من خۆشحاڵ بووم و کاتتان ناگرم تامەزرۆی قورئانتان کردم.
عومــەر عەلــی :ســودی زیاتــر لــە بیرکردنەوەدایــە ،هیــوادارم ســود
لەکاتەکانتــان وەرگــرن.
ئاســۆ :بێگومــان وادەکــەم کاتێکــی خــۆش ،ئەگــەر شــتێکم پێویســت بــوو
نامــەت بــۆ دەنێــرم.
عومــەر عەلــی :خۆشــتر بۆ ئێوە لــە خۆشــیەکانی قورئان ،لە خزمەتیشــتاندا
دەبم.
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ئەقڵی هەتا شێتێکیش بۆ حەاڵڵ و حەرام!
رۆشــتم بــۆ تەرجومــەی کابرایــەك کــە شــێت بــوو بــوو لــە جێگــەی تایبەتیدا
دایــان نابــوو ،فۆڕمێکــی قەبەیــان پێــدام کــە پرســیاری لــێ بکــەم و پــڕی
بکەمــەوە ،پرســیار بــە پرســیار پێیــدا دەچــووم و دەمــوت وەاڵمەکەیــم
پــێ بڵــێ تــا مــن بینوســم بــە ئینگلیــزی ،ئەویــش یــەك قســەی نەدەکــرد! تــا
گەشــتە ئــەو پرســیارەی کــە لــە چ جــۆرە خواردنێــك دەخۆیــت؟ ئەویــش
خێــرا هاتــە زمــان و وتــی حــەاڵڵ.
ئەو فۆڕمە زەبەالحە تەنها ئەو وشەم تیا نووسی!
لــە دڵــی خۆمــدا وتــم ئــەی خــوا شــیفای خەیــری بــدات بــە شــێتیش هــەر
حەاڵڵــی لەبیــرە.

گفتوگۆی کورت
پرسیاری شەرعی و نازانم!
تەلەفۆنە:جڕ جڕ جججڕڕڕ.
عومەر عەلی :بەڵێ باوەلێ گیان فەرموو.
ساڵو کاك جەنابی دکتۆر ئەم کاتەت باش.
عومــەر عەلــی :هەمــوو کاتێکــی ئێــوە بــاش کاکــە گیــان ،بــەاڵم بومــە
قوروانــت ئیتــر ئەونــە قوڵفــم لــێ مەنێــن بێــژە -الســام علیکــم -و تــەواو،
بەخــوا ئــەو ســەالمە لــە هــەزار دکتــۆرو شــێخ و مــەال پێــم خۆشــترێکەو
باشترێکیشــە هــا.
ڕاســت دەفەرمویــت جەنابــی دکتــۆر بــەاڵم ئــەوە ئیتــر رێــزو تەقدیرێکــی
زیاتــرە.
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عومــەر عەلــی :کــورە باوەلــێ گیــان منیــش ئــا لــەو زیاتــرە ئەترســم ،بەخــوا
زۆر کەســی بــردە ملــی ســەهواو یــەژم نــەوەکا خــوا نەخواســە منیــش پێــم
بتلیسکێ .
باشــە بەڕێزەکــەم ئیتــر بــە ســەالم دەســت پــێ دەکــەم و پرســیارەکەم
دەکــەم.
عومــەر عەلــی :ئــەی خــوا جــەزات بداتــۆو توخــوا عەفویشــم کــە وتــم بــا
نەقونیــن وە ملیــا ئــەو مالحــەزاو لــە کاتــی خۆیــا بێژمــی ،وە پرســیارەکەت
بکــە ئەگــەر زانیــم جــواب ئەدەمــێ.
یانی چی ئەگەر زانیم بۆ دەکرێت نەزانیت!
عومــەر عەلــی :ئاخــر ئاوەیــە کێشــەی ئێمــە عەزیزەکــەم هــەروا مناڵێکــەو
هەڵەســێ یــەژێ هەمــو شــتێ ئەزانــم و لــە خۆیــەوە قســە ئــەکات بۆیــە
حاڵمــان فــرە جوانــە ،هــەروا بــۆ ئــەم بــرای خۆمــە بێــژم جــاری وا هەیــە
گیرەخــۆم وە پرســیاری مناڵەکانــی خۆیشــمەوەو ســەرەکەمە هــەزار کونــا
تــا ئەیدۆزمــۆ بۆیــان.
مامۆســتا گیــان پرســیارەکەم ئەوەیــە زۆر کــەس ئەناســم لــە نزیکــەوەو
چوومەتــە نــاو وردەکاریانــەوە شــتی خــراپ ئەکــەن بــۆ نمونە(بالبالبــا)
تــۆ بــۆ لەســەر ئەمــە قســە ناکەیــت!؟
عومەر عەلی :تۆ ئیشت چی یە؟
واەلل حالیەن بێ ئیشم!
عومــەر عەلــی :دەی باشــە بــرا گیــان ان شــاء اەلل بندیــوار نیــت چونکــە
ئــەوە بەعــزێ لــە بندیــوارەکان ئەوانــەی زیاتــر حیــزب کلکــە قنەیــان ئــەدەن
لــە ژێــرۆ هــەروا هاونــە دوای خەڵکیــەوەو لێــی ناونــۆ ،تــۆ مــادام ئیشــت
نیــە بــەدوای ئیشــا بگــەڕێ ،چــوون گەڕیــان وە دوای ئیشــا بەخــوا عەیــب
نیــە ،مــن خــۆم زۆرجــار دوکان وە دوکان ملــم پیــا کــردووەو عەیبیشــم لــێ
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نەهاتــووە ،هــەر لــە تورکیــا وتیــان ئەگــەر گەرەکتــو وە دوای ئیشــا بگەڕێــی
بێــژە ئابــی ئیــش چــی الزم ،ئیتــر ئــەوەم کــردە هەڵقــەو کردمــە گوێــم تــا
گەیشــتمە لەنــدەن و وە هەمــان شــێوە هــەر شــوێنێ بمزانیایــە حەاڵڵــە هــا،
خــۆم پیــا ئەکــردوو ئەمــوت ئایــەم لوکیــن فــۆڕ جــۆب ،جــا ئێســاکانێ شــتی
خۆشــی ئەوکاتانــەم ئەکەوێتــە بیــر ،گەڕیــان وە دوای ئیشــا هــەر خــۆی
ئیشــەو تــۆش نەجاتــەدات لــەوە ،ئــەو عەزیەتــەی کێشــاوتە وە گەڕیــان
وە دوای عەیبــی خەڵــکا لــە شــتی تــرا وایــە ئێســاکانێ مەهارەکــەو فــرە
بەرزەبــووەو هەمــوو شــوێنێ دەســی ماچەکــردی بــۆ ئیــش.
جــا پێاڵوەکانــت ئەخەمــە بانــی ســەرم تەداخولــی شــەخصی خەڵــك
مەکــەو چمکــی کەواکــەو بکــە نــاو شــەواڵەکەتاو وە دوای ئیشــێکا بگــەڕێ
لەبیریشــت نەچــێ وەك وتــم حــەاڵڵ هــا والســام علیکــم.

کورد و پارەو دیسکۆ
ماوەیــەك پێــش ئێســتە لەگــەڵ ئینگلیزێکــدا کەوتینــە قســەکردن،
بەخۆشــحاڵیەوە وتــم :مــن کــوردم و خەڵکــی کوردســتانم! هــەر وتــم:
کــوردم کابــرا لێــم هاتــە زمــان خوابکــەم نەیبینــن! وتــم :ئــەرە کاکــە تــۆ
بــۆ ئــاوا پڕیــت لــە کــورد؟ وتــی :تــۆ ئــاگات لــە دونیــا نــی یــە! وتــم :بــۆ؟
وتــی :ئــەی نەتبینــی کوردەکانــی الی ئێــوە بــۆ پــارە هەتــا ئاگــر بەرەدەنــە
ماڵــی خۆشــیان و خەڵکیــش ئەکــوژن!؟ وتــم :بــەرەواەلل بینیــم لــە ،BBC
وتــی :کــورە نــەك هــەر ئــەوە ئێــوەی کــورد هەتــا هــەر نازانــن خۆشــیش
بکــەن! لــە دڵــی خۆمــدا وتــم :ئــەی خــوا چــۆن نەجاتــم بوێــت لــەم کابــرا،
لــە کوردســتان ئەیانــوت مەقەســتی ئینگلیــزی ئەمــە رێــك ئەمەیــە ،وتــم:
کاکــە بــرا بــۆ نازانیــن خۆشــی بکەیــن ،وتــی :ئــەم یــەك شــەممەی رابــردووە
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رۆشــتم بــۆ دیســکۆ کوردێکــی لــێ بــوو ئەوەنــە ناشــرین قنــی بائــەداو
لەمســەرەوە بــۆ ئــەو ســەر ئەچــوو وەزعــی لــە ئێمــەش تێــك دابــوو حەیــای
خۆشــی بــرد!
لــە دڵــی خۆمــدا وتــم :ئــەی قــوڕ وەبانــی ســەرم کابــرا لــە دیسکۆشــدا
حەیــای نەبێــت چ جــای دەرەوە ،جــا هــەر بیلموناســەبە بەخــوا نــەك دانســی
ئینگلیــزی ،هەڵپەڕکێــی کوردیــش نازانیــن ،ئــەی ئــەوە نــی یــە لەبــەر
ســەرچۆپی پیــاو ئەکوژیــن ،ئاخــر مــاڵ وێــران دەشــتێکی خــوای کاکــی
بەکاکــی گــەورە تەقلــەی لــێ ئــەدەی هەڵەپــەڕی بەخــوا بەشــی هەمــووی
ئــەکات بــۆ ئەیکوژیــت!.
جــا مــەردی خــواون گەنجەکانــی ئەوروپــا ،ســومعەمان خــراپ بــووەو
گڵۆڵەمــان کەوتووەتــە لێــژی ،وازبێــرن لــە شــتی خــراپ و بــۆ پــارە ماڵــی
خۆشــتان کاول مەکــەن ،مەیــەژە ئیــش نــی یــەو بیانــوی هیــچ و پــوچ بــۆ
مــن مەهێــرەوە ،بەخــوا ئەوەنــدە ئیشــی حــەاڵڵ هەیــە نەوێتــۆ ئەگــەر تــۆ
تەماحــت زل نــەوێ ،بیکەنــە خاتــری خــوا حســاو بــۆ حــەاڵڵ و حــەرام
بکــەن و ســود لــە چاکــی و جوانیەکانــی ئەوروپــا ببینــن ،نمونــەی خــراپ
مەهێنــەوە بڵــێ ئــەوە هەیــە ،کــورە بــە مەالیــن نمونــەی چــاك هەیــە تــۆ بــۆ
هــەر ئــەڕۆی ئەپێچێتــە ئــەو نمونــە خراوانــەدا ،ئەوەنــە بــۆ خراپــە خــۆت
هیــاك دەکەیــت بەخــوا بــۆ چاکــی وێــت ســومعەکەمان چــاك تێتــەوە
شــوێنی خــۆی.
خــوا گیــان خۆشــی لــە قورئانــا فەرموویەتــی تــۆ هــەر ئەوەنــە هەنگاوێــك
ـن َجا َهــدُ وا
بنێیــت ئیتــر خــوای گــەورە دەرگای زۆرت لــێ دەکاتــەوە َ
(و َّال ِذيـ َ
ـم ُسـ ُبلَنَا) العنکبــوت ٦٩
ِفي َنــا لَنَهْ ِديَ نَّهُ ـ ْ
جا ئیتر مەردی خواون و دەستم وە دامێنتان.
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نوێژکردن و حۆری وەرگرتن!
کابرایــە بــە توڕەیــی و لــە خــۆ باییەکــەوە رووی تێکــردم و ووتــی :ئێــوە
زیڕەتــان کــردووە بــە خەڵکــی و بــۆ حــۆری نوێــژ ئەکــەن!
چــاوەڕێ بــوو یــان پەالمــاری بــدەم یــان بــە توڕەییــەوە وەاڵمــی بدەمــەوە!
بــە پێکەنینــەوە وتــم :دەی بــرا خــوا ئــەکات جــارێ ئێمــە ئەچینــە بەهەشــت،
مــن وە حۆریــە بچکەلەیەکیــش مەمنونــم.
دەســتی کــردە پێکەنیــن و وتــی :بەخــوا مامۆســتا کەمێــك بــااڵی بــەرز
بێــت باشــە! وەلحاصــڵ دواتــر رێکەوتیــن لەســەر جــۆری حۆریەکــە ،دوای
دەمەتەقەیەکــی خــۆش ،وتــم ئــەرە بــرا تــۆ بــۆ نوێــژ ناکەیــت؟ وتــی
بەخــودا مامۆســتا ژن بهێنــم دەســت دەکــەم بــە نوێژکــردن ،وتــی :ئــا تــۆ
ژنێکــم بــۆ بــدۆزرەوە بــزان یەکســەر دەســت ئەکــەم بــە نوێژکــردن یــان نــە!
وتــم :بــرا ئێمــە نوێــژ ئەکەیــن بــۆ ئــەوەی لــەو دونیــا حــۆری وەرگریــن،
ئەویــش شــەو و ڕۆژ دوعــا ئەکەیــن خــوا قبوڵــی بــکات لێمــان ،ئێســتە تــۆ
یــەك رکات نوێــژت نەکــردووە پێشــەکی داوای حۆریەکــە لــە مــن ئەکەیــت.
ئێســتە الحمــدەلل کــوردەواری یــەژێ ســەری بــڕوات نوێــژی نــاڕوات ،خــوا
بــکات حۆریەکــی باشیشــی بــە نســیب ببێــت.
جــا گەرمیانــی یــەژێ تولــی نەدەمــی ،کــە ســەیری قورئانیــش ئەکــەی زۆر
لۆژیکــی چۆنیەتــی بەدەســتهێنانی بەهەشــتمان بــۆ ئــەکات و ئەفەرموێــت:
( َتتَ َج َ
ــم َخ ْو ًفــا َو َط َمعً ــا َو ِم َّمــا
ــع يَ دْ عُ َ
ــون َر َّبهُ ْ
ــى ُجنُو ُبهُ ْ
ــن ْال َم َض ِ
اف ٰ
ــم عَ ِ
اج ِ
َر َز ْقن ُ
ــون) الســجدة ١٤
ــم يُ ِ
نف ُق َ
َاه ْ

واتــە( :ئــهو ئیمانــدار ه بهختهوهرانــه) نێوانیــان خــۆش نیــه لهگــهڵ
ڕاکشــان لــه جێگــهو ڕێگــهو ڕێگــهی گــهرم و نهرمــا (واتــه بهنوێــژو
خواپهرســتی بهشــێکی شــهو دهبهنــه ســهر) ،ههمیشــه نــزاو پاڕانهوهیــان
ڕوو بــه پهروهردگاریانــه لــه خهشــم و قیــن و دۆزهخــی دهترســن ،ئاواتــی
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ڕهزامهنــدی و بهههشــتیان ههیــه و لــهو ڕزق و ڕۆزی و توانایــی و
زانیاریــهی پێمــهن بهخشــیوون دهبهخشــن.
کــەس نازانێــت خەیــر بەچیەوەیــە ،بــە بــەالش گوێیــان لــێ نەدەگرتــم
ئێســتە بــە پــارە قســەیان بــۆ دەکــەم.
لــە کوردەواریــدا وتــراوە شــتی بــەالش بــێ مەاڵمــەو نــی یــە ،ئیتــر ئەمــە
تەفســیری خراپــی بــۆ کــراوەو زۆرجــار هەرچــی ئەکــەی بــۆ بەرانبــەر بــە
بەالشــیش یــەژن بەخــوا ئــەوە حەتمــەن مەوزوعێکــی تیایــە لــە ژێــرەوە،
مــاڵ ئەزانــم لــە کوردســتانی خۆمانــدا حیزبــە ئیســامیەکان فەقیرانــە
ســواڵی واڵت بــە واڵتیــان بــۆ ئەکــەن کەچــی هــەر نــا قەتــان و یــەژن بەخــوا
ئــەوە بەنــاوی یەمــەوە خــوا ئەزانێــت چەنێــك پــارە ئەخــۆن ،ئــەی ال حــول
وال قــوة إال بــاهلل ،وتــم بــرا تــۆ مانگــی  ٥٠هــەزار بــدەرە مــن ،مــن کۆپــی
تەســکەرەو جنســیەو کارتــی زانیــاری و فۆڕمــی بایەعەکەشــمانت ئەدەمــێ،
بەنــاوی منــەوە مانگــی ملیۆنــی وەرگــرە بــۆ خــۆت! ملــی بــاداو وتــی :نــا
ناکرێــت ،وتــم کاکــە بــرا گیــان قســەیە بــۆ خــوا بکــە ،خــۆ مــن بەخــوا
لەنــاو حیزبــی ئیسالمیشــدا نیــم بــەاڵم ئەزانــم ئــەوان ئــەم پــارە چــۆن
کۆدەکەنــەوە ،وتیــان :چــۆن؟ وتــم :هەرچەنــد حەزیــش ناکــەم بــەاڵم بــۆ
ئــەوەی تــۆ قەناعــەت بکەیــت بۆتــی باســەکەم ،وتــی ئــادەی ،وتــم مــن لــە
لەنــدەن ئیشــم ئەکــرد ،فــان کــەس هاتــە الم وتــی بــرا تــۆ ئیــش ئەکەیــت
و کەفالەتــی هەتیومــان بــۆ بکــە ،هەرچەندێــك ئەتوانــی ،منیــش کەفالەتــی
هەتیوێکــم کــرد ،مانگانــە ئۆتۆماتیکــی لــە بەنقەکەمــەوە پــارە ئەچــوو بــۆ
بانکــی ئــەوان و ئەوانیــش پارەکەیــان ئــەدا وە ماڵەکــە ،مەعلوماتــی ئــەو
ماڵەشــیان داپێــم بــۆ متمانەیــی زیاتــر ،دوای ماوەیــەك ئیتــر کەســابەتەکەم
کــز بــوو توانــام نەمــا ،وتــم بــرا دەی خــۆ خــوای گــەورەش نەیفەرمــووە
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تــۆ تــا قیامــەت دەبێــت کەفالــی ئــەم هەتیوانــە بکەیــت ئێســتە خۆشــم
موحتاجــم ناتوانــم ،ئەوانیــش چــی بکــەن وتیــان دەی چــار نــی یــەو خــوا
جــەزات بداتــۆ ،جــا دوایــی ئــەو ماڵــە وا ئەزانــن مانگانەکەیــان ئەخــۆن! خــۆ
نازانــن منــی قــوڕ بەســەر ئیشــم نەمــاوەو ئێســتە خۆشــم پــێ دەبــر ناکرێــت
وە تەواویــی.
جــا یــەژێ قســە دێــت و قســە ئەبــڕێ ،لــە مزگەوتێــك بــووم ئەمــوت
خەڵکەکــە بێــن لــە خزمەتتانــدام باســی دیــن یەژیــن ئەیکەیــن ،باســی
دونیــا یەژیــن ئەیکەیــن ســود لــە ئەزموونــی یەکتــر وەرەگریــن ،ئەیانــوت
نــا بەخــوا ئەمــە ئەگــەر قانجازێکــی تیــا نەوێــت بــۆ خــۆت ئــاوا ماســتاومان
بــۆ ناکەیــت ،خەڵــك گــوێ ناگرێــت چــی بکــەم وازم هێنــاو دەســتم کــردە
ئیشــی موتەرجمــی ،خــوا کــردی ئەوانــەی کــە گوێیــان نەئەگــرت قســەیان
بــۆ بکــەم بــە بــەالش ئیســتە خۆیــان دێنــەوە بەردەســتم و قســەیان بــۆ
دەکــەم بــە پــارە ،جــا ئەونــە جــوان و ئاقاڵنــەش گــوێ ئەگــرن ،هەریــەك
کێشــەیەکی تــوش بــووە بەهــۆی مەشــروبەوە ســەرخۆش بــووەو
داویەتیــە بنــا گوێــی کەســێکا ،یــان لــە دیســکۆدا حەماســەت گرتوویەتــی
و پــڕی داوەتــە ژنــی کەســێك و پیــاوی ژنەکــە قبوڵــی نەکــردووەو چــواری
گەرمــی تــێ هەڵــداوە ،ئێســتە ئەوەتــە جــل و بەرگــی خوێنــاوی و قــۆڵ
و ملیــوان دڕاو خــراو گرفتــار بــووە ،یــان لــە قومــارا دۆڕاندویەتــی و لــە
داخــا جیهازەکەشــی شــکاندووە! جــا هــەر ئەمانــە کــە لــە مزگــەوت یــەژی
کاکــە بــرا گیــان مەشــروب مەخــۆن و مــەڕۆن بــۆ دیســکۆ و قومــار مەکــەن،
گازەرەت لــێ ئەکێشــن و یــەژن دەی بــرا خــۆ ئێــرە ئەوروپایــە خــۆ مەکــەو
مەدینــە نــی یــە.
جــا بــراو خوشــکە باشــەکەم ،بەخــوا ئــا ئــەم نوســینەی ئێســتە وە پــارە
حســاوی بکــەم لەوانەیــە پارەکەیــت بــۆ نەدرێــت و قــەدری بزانــە ،پابەنــدی
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بــە دیــن و حەیــاو حورمــەت و قســەی هەلەقــو مەلــەق نەکــردن هــەم بــۆ
دونیــا باشــە هەمیــش بــۆ قیامــەت ،خــوا بمکاتــە قوروانــی یــەك بــە یەکــی
ئایەتەکانــی قورئــان .تــۆ ســەیرکە لــە یــەك ئایەتــدا بــزان چەنــد مشــکیلەی
آمنُــوا إ� َّن َمــا
يــن َ
گــەورەی حــەل کــردووە ،کــە دەفەرموێــت( :يَ ــا أ�يُّ هَ ــا َّال ِذ َ
ـل َّ
ـاب َو ْ َأ
ْال َخ ْمـ ُـر ُر َو ْال َم ْي ِسـ ُـر َو ْ َأ
اجتَ ِن ُبــو ُه
نصـ ُ
ال َ
ان َف ْ
ـس مِّ ـ ْ
ال ْز َلمُ ِر ْجـ ٌ
الشـ ْـي َط ِ
ـن عَ َمـ ِ
ـون) المائــدة ٩٠
ـم ُت ْف ِل ُحـ َ
لَعَ َّلكُـ ْ
واتــە :ئــهی ئهوانــهی باوهڕتــان هێنــاوه دڵنیابــن کــه عــهرهق و قومــارو
گۆشــتی مااڵتــی ســهربڕاو بــۆ غهیــری خــوا لــهو شــوێنانهی کــه خهڵــک
بهپیــرۆزی دانــاوه نــهک ئیســام ،بــورج حــهرام و حــهاڵڵ زانیــن بههــۆی
ههڵدانــی زارهو ه ئهمانــه ههرپیســن و لهکاروکــردهوهی شــهیتانن،
کهواتــه ئێــوهش خۆتانــی لــێ دوور بگــرن و خۆتانــی لــێ بپارێــزن ،بــۆ
ئــهوهی ســهرفرازیی و بهختهوهریــی بهدهســت بهێنــن (لــه هــهردوو
جیهانــدا).

موناقەشەی من و عەرەبێك و سەاڵوات دان و هوتێلی بەالش!
 ١٥ســاڵ پێــش ئێســتە فرســەتی حەجــم بــۆ رەخســاو رۆشــتم بــۆ حــەج،
هەرچــی وتیــان کــورە تــۆ مناڵیــت و هێشــتاو ژنــت نــی یــەو کــورە نازانــم
چــی مــەڕۆ بــۆ حــەج فائیــدەی نەبــوو ،وتــم بەخــوا بــرا ئەچــم و حــەج
حەقــی وەو شــتانەوە نــی یــە وا یــەوە یەژنــی ،کــورە مــن عالمــی زۆر
گــەورە گــەورە ئەناســم هــەر ژنیشــیان نەهێنــاوە ،کــورە هــەر کتێبێکیــش
هەیــە وە ناویانــەوە ( العلمــاء العــزاب) زانــا زگــوردەکان ،حــەج واجبــە
عەلــەل فــەورو بەخــوا بــرا نــاوێ.
حەجمــان تەواوکــردوو رۆشــتین بــۆ مەدینــە ٣ ،کــەس هــاوڕێ بوویــن
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پێکــەوە ئــەوان تەمەنیــان هەبــوو خــاوەن ژن و منــداڵ بــوون و خەمیــان
زۆر بــوو ،هــەروا بازاڕیــان ئەکــردو منیــان الی جامتــاکان دائەنیــا ،لــە
بنکەیــەك کــە جەوازەکانمانــی لــێ بــوو ،زۆر قەرەباڵــغ بــوو ،کــەس وە کــەس
نــەو ،منیــش هەمــوو جامتاکانــم وەك ماقڵــە منااڵنــە کــردە خانویــەك و
لەســەری خەوتــم ،ئەوانیــش درەنگانێکــی شــەو هاتنــەوەو وتیــان هەســتە
بــا بچیــن بــۆ هوتێــڵ ،جــا ئــەو خــوای گــەورە وەك بەهرەیــەك داویەتــی
پێــم لــە هەرکــوێ گەرکــم وێــت ئەخــەوم ،هیــچ مشــکیلەم نــی یــە ،منیــش
وتــم قەینــا ئێــوە بچــن مــن نایــەم بــە دەمــی خــەوەوە ،ئەوانیــش حەزیــان
کــرد چــوون جانتــاکان زۆر بــوو گواســتنەوەی قــورس بــوو ،درەنگانێکــی
شــەو  ٣عــەرەب لێــم قــوت بوونــەوە وتیــان حەجــی هەســتە! منیــش وتــم
خەیــرە وتیــان نــاوێ لەیــرە بخەویــت و ئێمــە دایەخەیــن ،وتــم دەی بــرا
یــەوە زوتــر بتــان وتایــە ئێســتە مــن وەم هەمــوو جانتــاوە چــی بکــەم،
وتیــان رەقەمــی هاوڕێکانتمــان بــدەرەی خۆمــان تەلەفۆنیــان بــۆ ئەکەیــن
بێــن ،منیــش تەلەفۆنــم پــێ نەبــوو هــەر کــە چوویــن بــۆ حــەج وتــم بەخــوا
تاقەتــم نــی یــە خــۆم وە تەلەفۆنــەوە مەشــغوڵ بکــەم و بــا هــەر عیبــادەت
بکەیــن ،کــورە ئــەم جێگــە موبارەکــە هەمــوو رۆژێ دەســت ناکەوێــت ،وتــم
واەلل پێــم نــی یــەو هــەروا بــوو بــە موناقەشــەمان ،منیــش وتــم بــرا یــەك
دەقــە بوەســتن! وتیــان ئــادەی بزانیــن چــی ئەکەیــت؟ جانتاکانــم راکێشــاوە
دەرەوەی دوکانــەوە وەك خــۆی کردەمــەوە بــە ماقڵــەو رۆشــتمەوە بانــی
بــۆ خــەو ،وتــم تــەواو لــە ئەمانــی خوابــن ،وتیــان کاکــە نــاوێ ئــەوە تــۆ
چــی ئەکەیــت ،منیــش ئــەو کاتــە عەرەبیەکــی زۆر ســەرەتایم ئەزانــی ،وتــم
ئــەی بــرا یــەوە ســیقەتان نــەو لــە ژورەوە ئیتــر خــۆ ئەمــە دەری خوایــەو
حەقتــان چــی یــە ،تومــەز ئــەوان خەمــی منیانــەو زەمیریــان قبــوڵ نــاکات
ئــەوا بــە تەنهــا مــن جــێ بهێڵــت و دەیانەوێــت حەلێکــم بــۆ بدۆزنــەوە،
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منیــش هــەر بــۆ ئــەوەی خــەوم نــەزڕێ خــوا خــوام بــوو زوو لــە کۆڵــم
ببنــەوە ،یەکێکیــان وتــی حەجــی صــل علــی النبــي ،منیــش رێــك وە جوانــی
وتــمَّ :
َ
ـد) کابــرا مەبەســتی ئــەوە
(اللهُ ـ َّ
آل ُم َح َّمـ ٍ
ـم َصـ ِّـل عَ لَــى ُم َح َّمـ ٍ
ـدَ ،وعَ لــى ِ
نەبــوو مــن صــاوات بــدەم ،مەبەســتی ئــەوە بــوو واز بهێنــم لــە موناقەشــە،
وەك کــوردەواری خۆشــمان هــەر یــەژن ســەالواتی لــێ بــدە ،یەعنــی واز
بێــرە ،بــەس عەرەبیەکــەی مــن ســەرەتایی بــوو هــەر وشــەکە وەك خــۆی
تێگەشــتم و نەمدەزانــی لــە پشــتی ئــەوەوە مەعنــای تــر هەیــە ،جــا هــەر
ئەوەنــدە ســەالواتەکەم دا ،کابــرا رووی گــەش بوویــەوەو بــە تونــدی
باوەشــی پیاکــردم و ماچــی کــردم ،وتــی واەللی مــادام ئاوا ئەو ســەالواتەت
دا مــن ناهێڵــم تــۆ لەیــرا ئــاوا بــە تەنهــا بیــت ،تەلەفۆنــی کــرد ســەیارەیەکی
تــازە هــات بــە چەنــد گەنجێکــەوە هەمــوو جانتاکانیــان بــۆ بارکــردم ،نەیــان
هێشــت خــۆم یارمەتیشــیان بــدەم و بردمیــان بــۆ هوتێلێکــی خــۆش بــە
بــەالش ،جــا کــە گەڕامــەوە گێرامــەوە بــۆ مامۆســتایەکم خەڵکــی جەزائیــر
بــوو ئێســتە مــردووە خــوا عەفــوی کات ،وتــی کاکــە گیــان ئــەوە بەرەکەتــی
ســەالواتەکە بــوو لــە دونیــادا ،جــا جومعــان ئێــوەش ســەالواتێکی لــێ
بــدەن ،بــەاڵم مــەردی خــوا ون داوای هوتێلــم لــێ مەکــەن ،ان شــاء اەلل
خــوا گیــان هوتێلــی باشــتان لــە بەهەشــتدا پــێ ئــەدات ،چــوون خۆشــی
آم ُنــوا َص ُّلــوا عَ لَ ْيـ ِـه
ـن َ
ئــەو داواکاریــەی کــردووەو دەفەرموێــت( :يَ ــا أ�يُّ هَ ــا َّال ِذيـ َ
َو َس ِّ
يما) األحــزاب ٥٦
ــل ُموا َت ْســ ِل ً
واتــە :ئــهی ئهوانــهی باوهڕتــان هێنــاوه ئێــوهش (صلــوات)ی لهســهر
بــدهن و (بــهردهوام یــادی خێــری بکــهن).
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مەجلیسی کوردەواری ئێستەو گەنجێکی سەردەم.
دانیشــتووین ،قســەو باســەو هەریەکــەو لــە ئاوازێــك ئەخوێنێــت ،پارتــی
هــەر لــە چەنــد دەقــەی یەکمــدا لــە یاریەکــەدا دۆڕانــدی و کــراوە دەرەوە،
یەکیەتــی و گــۆران تەعــادول بــوون و دواتــر بــە پەنارتیــان گــۆڕان بردیەوە،
ئیســامیەکان بۆیــان نەبــوو هــەر یــاری بکــەن ،هەرچەنــد جــار جــار یەکــێ
قــوت ئەبوویــەوە ئەیــووت یاریچــی باشــیان تیایــە ،بــەاڵم فایــدەی نەبــوو،
ئەیانــوت تیپەکــە بــە گشــتی بــۆ یــاری ناشــێت.
نــەوەی نوێیــان هــەر بــە جموریــش قبــوڵ نەبــوو ،وتیــان جــارێ منداڵــن و
مناڵیــش مەســولیاتە نەوەکــو بکەونــە خــوارەوە لــە ســەیارەو دەوربــەری
مەلعەبەکــەش مانــگای زۆر تیایــە ،شــارەوانی وتوویەتــی خوێنــی خۆتــان
لــە ملــی خۆتــان مــن حەقــم پێیانــەوە نیــە ،جــا ئــەو مانگانــە مانــگای هــارو
سەرشــێتی زۆر تیایــە ،نــەوەك خوانەخواســت قــۆچ بــدەن لــە جەماعەتــی
نــەوەی نــوێ و لێیــان بفلیقێنێــت.
ئیتــر کاکــە هــەروا لــەم الوە هجومــە لــەوالوە دیفــاع و لــە کۆتاییــدا
بــووە شــەڕو تیپێــك نەمــا پیــاو دڵــی پێــی خــۆش بــکات و دەســتمان لــە
هەمانەکــەوە دەرچــوو!
پیاوێكــی بــە ئەزموونــی بــێ دەســتەاڵتیش لــە ســوچی دیوارەکــەدا
دانیشــتبوو بــە دڵێکــی پــڕ لــە خەفەتــو ئاهێکــەوە وتی :کــورە دەی پیــاو هەر
دینەکــەی ســەالمەت بێــت دونیــا ئــەوە ناهێنێــت! تــازە دونیامــان چــوو خوا
رەحمــی قیامەتمــان پــێ بــکات ،کاکــە لــەو الوە گەنجێــك قــوت بــووە لێــی،
ئــا لەمانــە کــە دەڵێــی ئەوروپــا ئــەو دروســتی کــردووە کەچــی دهۆکیشــی
نەدیــوە! هــەر ئەوانــە یــەژم وا ٢ی شــەو لــە نێرگەلەخانــە دێنــەوە ،خــوا وە
گونــاح نەینوســێ شــتی خراپیشــی لەســەر باســەکەن بــەس مــن لــە ترســی
خــوا ئەوانــە نایــەژم ،نــەوەك گوناحبــار ببــم لــە حــزوری خــوا.
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جــا هــەر ئــەم گەنجــە ،ملــی کــرد وە ئیســاما خــوا بکــەم نەیبینــی یەکیەتــی
و پارتــی چــی ،کــورە وتــی :هــەر ئەســڵەن باســی ئیســام مەکــەن! ئــەی
خوایــە تەوبــە لــە دەســتی ئــەم مارمێلکــە ئاخــر بــۆ کاکــە؟ وتــی تــۆ نازانیــت
قورئــان هــەر وە کەڵکــی هیــچ نایــەت و شــانی کــردە قورئانــە ئایەتێکــی وە
ســاق دەرنەکــرد!
وتــم ئــا بوێســتە کاکــە تــۆ چیــت تــەواو کــردووە! ووتــی کاکــە تەواوکردنــی
چــی ئــەم حکومەتــە واو وا پــێ هاتــووە مەنهەجەکــەی زۆر خراپــە بەخــوا
تــا شەشــی سانەویشــم خوێنــد دەرنەچــووم!
وتــم ئــەی بــۆ ئــەو هەمــوو خەڵکــە مەنهەجیــش ســەقەتەو دەریــش
ئەچێــت و پلــەی بەرزیــش ئەهێنێــت؟! وتــی بەخــوا فاڵنــە کــەس مــن
ئەیناســم قۆپــی کــردووە! وتــم بــرا خــۆ ئــەو عالەمــە هەمــووی قۆپــی
نەکــردووە رامەکــە لــە وەزعەکــە ،وتــم ئــەی لــە قورئانــا الی چــی مەالیــەك
خوێندووتــە؟ وتــی مــەالی چــی ئــا تــۆ یــەك مــەالی باشــم بــۆ هەڵــدە؟ وتــی
واەلل  ١٠٠مــەالی باشیشــت بــۆ هەڵــەدەم ئەگــەر خــۆت بــاش بیــت! ئــێ لــەوە
گــەڕێ نەتخوێنــدووە چــۆن ئــاوا قســەی لەســەر ئەکەیــت؟ وتــی دەی کاکــە
تــۆش وازبهێنــە! وتــم کاتێــك واز دەهێنــم کــە تــۆ وازبهێنیــت ئەگینــا تەپڵــت
لــێ ئەکوتــم کــە تــۆ کەســێکی فاشــیلیت! وتــی بــرا باشــە داوای لێبــوردم
ئەکــەم ،وتــم داوای لێبــووردن لــە خــوای گــەورە بکــەو دەســتی ئــەو مامــە
پیــرەش مــاچ بکــە ،فەقیــرە خۆشــی لــە دونیــا نەدیــوەو تــۆش بــێ ئەمەلــی
قیامەتیشــت کــرد! ئیتــر لەنــاو مەجلیشــدا رێــزی گــەورە بگــرەو لە خــوارەوە
دابنیشــە ،ببیســتە گــەورەکان چــی یــەژن ســودیان لــێ وەرگــرە.
کــە ئــەو جــۆرە کەســانە ئەبینــم و ســەیری قورئانیــش ئەکــەم ئایەتێكــی
تیایــە کــورە نیعمەتێکــی زۆر گەورەیــە بۆیــان ئەگــەر ئەویــش وەك
خوێندنەکــە لــە کیســی خۆیانــی نــەدەن بــە بیانــوی بەکالۆریــەوە،
پهيامى ئیسالم()2

49

ئایەتەکــەش هــەر ئەوەیــە کــە دەفەرموێــتُ :
ـن أ� ْسـ َـر ُفوا
(قـ ْـل يَ ــا ِع َبـ ِ
ي َّال ِذيـ َ
ـاد َ
َ
الل يَ ْغ ِفـ ُـر ُّ
ـى أ� ُ
الل ۚ إ� َّن َّ َ
ـوب َج ِميعً ــا ۚ إ� َّنـ ُ
ـه
نف ِسـ ِـه ْم َل َت ْقن َُطــوا ِمــن َّر ْح َمـ ِـة َّ ِ
الذ ُنـ َ
عَ لـ ٰ
يــم) الزمــر ٥٣
ــو ْال َغ ُف ُ
الر ِح ُ
ــور َّ
ُه َ

ئــهی پێغهمبــهر (صلــی اهلل علیــه وســلم) پێیــان بڵــێ :خــوا دهفهرموێــت:
ئــهی بهندهکانــم ..ئهوانــهی کــه خۆتــان گوناهبــار کــردوو ه و ههڵهتــان
زۆره ،نائومێــد مهبــن لــه ڕهحمهتــی خــوا ،چونکــه بهڕاســتی ئهگــهر ئێــوه
تهوبــهی ڕاســت و دروســت بکــهن ،خــوا لهههمــوو گوناهــو ههڵهکانتــان
خــۆش دهبێــت ،چونکــه بێگومــان ئــهو خوایــه زۆر لێخۆشــبوو لێبوردهیــه
و زۆر بــه ســۆزو میهرهبانیشــه.

دوو کەسایەتی کۆمیدی ئینگلیز.
دوو کەســایەتی کۆمیــدی ئینگلیــز زۆر حەزیــان لــێ دەکــەم ،یەکێکیــان
مســتەر بیــن ( )Rowan Atkinsonئــەوی تریــان رۆبیــن ولیــەم (Robin
 )Williamsبەداخــەوە رۆبــن ولیــەم لــە ســاڵی  ٢٠١٤خــۆی خنکانــد لــە
ماڵەکــەی خۆیــدا لــە ئەمەریــکا ،بــەاڵم مســتەر بیــن ئێســتە لــە ژیانــدا مــاوە:
مســتەر بیــن لــە موقابەلەیــدا وتــی :جارێکیــان لــە پیتەبــەرۆ کابرایــەك زۆر
بــە دیقەتــەوە تەماشــای ئەکــردم ،تــا نزیــك بوویــەوە لێــم و وتــی :ئــەرە تــا
ئێســتە کــەس پێــی نەوتوویــت تــۆ رێــك لــە مســتەر بیــن ئەچیــت؟ وتــی
منیــش وتــم :ئــەی مــن خــۆم مســتەر بینــم! وتــی کابــرا بــاوەڕی نەکــرد!
وتــی هەتــا زیاتــر محاوەلــەم بکردایــە بــاوەڕی پــێ بکــەم کــە مــن مســتەر
بینــم وتــی ئــەو کەمتــر بــاوەڕی پــێ ئەکــرم.
زۆر حەقیقەتیــش ئەبینــم رۆژانــە رێــك وەكــو ئــەوە وایــە ،تــا زیاتــرو
جوانتــر روونــی دەکەیتــەوە ئــەو کەمتــر بــاوەڕ دەکات.
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ســاو لــە یــەك بــە یەکــی ئایەتەکانــی قورئــان چەنــد جــوان مەشــهەدەکان
ـن ك َ َذ ُبــوا
دەخاتــە پێــش چاومــان و دەفەرموێــتَ (:ويَ ـ ْ
ـو َم ْال ِق َ
يامـ ِـة َتـ َـرى َّال ِذيـ َ
ـودَّ ٌة ﴾ ُّ
الل ُو ُج ُ
ـر]60 :
عَ لَــى َّ ِ
ـم ُم ْسـ َ
وههُ ـ ْ
[الز َمـ ِ
واتــە :رۆژی قیامــەت دەبینیــت ،ئەوانــەی درۆیــان بەنــاوی خــواوە دەکــرد
(شــتی ناڕەوایــان تێکەڵــی دیــن دەکــرد) روخســاریان رەش و تاریكــە.

بااڵی بەرزو ژن مارەبڕین.
مەجلیــس کۆبووەتــەوەو بــە تەمایــن بچیــن بــۆ داوای ژن ،ماڵــی کچــە
تۆزێــك گیــرن و تــرس و لەرزێکــی دروســت کــردووە کــێ بوەیــن و چــۆن
قســە بکەیــن ،چــوون کاکــی زاوا ئاگــری تــێ بەربــووەو یــەژێ ئــەو نــەوێ
نەمگەرەکــە ،گەرمیانــی یــژێ ســەرتان نەیــەرم وەژان رێکەوتیــن و باوکــی
کــوڕە وتــی :بــا فــان کــەس نەیــە تەکمانــا ،بەخــوا لــەوێ هــەر قســە بــکات
هینــی خــۆی تــێ ئــەکات و وەزعەکەمــان لــێ تێــك ئــەدات و رێســەکەمان
ئەکاتــەوە خــوری ،ئەویــش ســەیرم کــرد مــا شــاء اەلل بــااڵو قیافەیەکــی
زۆربــەرزو جوانــی هەبــوو ،وتیــان مامۆســتا وەوە مەخەڵەتــێ هــەر نازانێت
دوو قســە بــکات ،وتــم بــرا تــۆ حەزەکەیــت بێیــت ،وتــی ئــەرە واەلل ،وتــم
باشــە بــە مەرجێــك ،بــەس لــەوێ قســە مەکــە ،وتــی ئاخــر چــۆن ئەبێــت؟
وتــم بــرا گیــان تــۆ هــەر ئــاواش قســە نەکەیــت هــەر موهیمیــت ،زۆری پــێ
خــۆش بــوو وتــم بــە قســەنەکردنیش موهیمیــت ،وتــم جــوان چوارمشــقی
بــدە ،هەرچیــان هێنــا بیخــۆ نقــەت لێــوە نەیــە ،وتــی باشــە قبوڵمــە.
رۆشــتین و دەســتمان کــردە دەمەتەقــەو وەزعێکــی خۆشــی وا دروســت
بــوو هــەر خەریــك بــوو باســی ژنەکەمــان لەبیــر بچێــت ،وەلحاصــڵ
کەوتینــە باســی ژن خواســتنەکەو هەموویــان موتەفیــق بــوون و وتیــان
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کــچ کچــی خۆتانــە ،وە کراســەکەی بــەری خۆیــەوە پێشکەشــتان بێــت،
ئەوەنــدە دۆخەکــە گونجــاو بــوو ئەمانتوانــی هــەر لــەو مەجلیســەدا نــەك
هــەر ئــەو کچــەی ،بەڵکــو هەمــوو کچەکانــی داوا بکەیــن.
جــا بەینــاو بەیــن ســەری ئــەو کابرایانــە ئەکــرد بــەو قیافــەو رێــك و
پێکیــەوە هیچیــش قســەی نەدەکــرد! وەك بڵێــی کــورە ئەمــە بچکەلەکانــە
ئــاوان نەخــوازەاڵ گــەورەکان ،ئیتــر کار ســەری گــرت و ئــاو بێــرەو دەســتت
بشــۆ ،زاواش لــە خۆشــیا هــەر ئــەوە نــەو شاگەشــکە ببێــت.
جــا یــەژێ قســە تــێ و قســە ئەبــڕێ ،جــاری وا هەیــە پرۆفایڵــی کەســی
وا ئەبینــم لــەم فەیســبوكەدا زۆر سەرســام ئەبــم پێــی ،دواتــر ئەچمــە نــاو
نوســینەکانیەوە رێــك ئــەو کابرامــە ئەکەوێتــە بیــر ئیتــر خۆتــان تــەواوی
بکــەن.
بــە قوربانــی پێغەمبــەر بــم کــە چەنــد جوانــی فەرمــووە« :مــن كان يؤمــن
بــاهلل واليــوم اآلخــر ،فليقــل خيـ ًـرا أو ليصمــت» (رواه البخــاري ،ومســلم).
واتــە :ئــەوەی بــاوەڕی بــە خــوای گــەورەو رۆژی دوای هەیــە بــا چاکــە بڵــێ
یــان بــێ دەنــگ بێــت.
سایەق تەکسیەکانی هاوڕێم.
زۆرجــار کــە دەڕۆم بــۆ مــاڵ ئــەو برادەرانــەم کــە ســایەق تەکســین و لەوێوە
پێویســت بــکات بڕۆیــن بــۆ جێگەیــەك ،دائیــم ئەڵێــم بــا بــە ســەیارەکەی مــن
بڕۆیــن ،ئەوانیــش دەڵێــن نــا با بــە ســەیارەکەی من ،منیــش بــەردەوام دەڵێم
ئاخــر کاکــە ئەگــەر بــە ســەیارەکەی تــۆ بڕۆیــن لــە دڵــی خۆتــدا حســابی
ئەکەیــت ئەڵێــی ئەمــە ئەگــەر بــە پــارە بوایــە ئەوەنــدەی ئەکــرد! بــەاڵم مــن
تــا ئێــوارە ســوڕ بخۆیــن چــوون پــارەم لێــوەی دەســت نەکەوتــووە ناڵێــم
ئەوەنــدەم دەســت دەکــەوت .ئەوانیــش پێدەکەنــن ئەزانــن وایــە هههــه.
52

جــا لــە مەجالــی ئینگلیزیەکەدا چــوون منیش پــارەم لێوەی دەســتکەوتووە،
تاقەتــم نــی یــە بــە بــەالش هیــچ بــۆ کــەس تەرجومــە بکەم.
دونیــای مــادی ئەگــەر وریــای نەبیــت ،رۆحیەتــی هــاوکاری و برایەتــی
ئەشــێوێنێت.
ٱل ۡثـ ِـم َو ۡٱلعُ ـ ۡـد ٰ َون ۚ َوٱ َّت ُقـ ْ
او ُنـ ْ
او ُنـ ْ
ـوا
ـوا عَ لَــى ۡٱل ِبــرِّ َوٱلتَّ ۡقـ َ
ـو ٰى ۖ َو َل َتعَ َ
(و َتعَ َ
َ
ـوا عَ لَــى ۡ ِإ
ِ
َّ َ
ٱلل ۖ) المائــدە ٢

یارمهتــی و کۆمهکیــی یهکتــر بکــهن لهســهر چاکــهو خواناســی ،نهکــهن
یارمهتــی وکۆمهکــی یهکتــر بکــهن لهســهر گوناهــو دهســتدرێژی ،لــه خــوا
بترســن و پارێــزکار بــن.
بەندەو ئینگلیزێك لە گفتوگۆیەکی هێمنانەدا.
ئینگلیزێــك گوتــی :بۆچــی ئێــوە روگــرژو خراپــن لەگەڵمانــدا؟ لــە کاتێکــدا
هەمــوو مافێکتــان پێــدراوە وەك ئێمــە!
وتــم :تــۆ پیاوێکــی ژیریــت و لــە سســتمێکی دیموکراســیدا گــەورە بوویــت،
قــەت رۆشــتوویت بــۆ دایەنــگاکان و منداڵــە هەتیوەکانــت بینیــوە؟
وتــی :بەڵــێ ئــەوە دەردێکــەو کۆمەڵگەمــان زۆر پێــوەی دەناڵێنێــت ،چــوون
شــیرازەی کۆمەاڵیەتــی ئێمــە زۆر نــا جێگیــرە ئەڵبــەت پێشــتر وا نەبــووە،
ئێســتە منداڵــی بــێ بــاوك ،یــان بــێ دایــك ،یــان بــێ بــاوك و دایــك ئێجــگار
زۆرە.
وتم باشە :حکومەت مافی ئەم مندااڵنە نادات؟
وتی :بێگومان دەیدات.
وتــم باشــە :ئــەو منداڵــە کــە گــەورەش دەبێــت تــا مــردن هیــچ کەســێك
دەتوانێــت فەراغــی باوانــی بــۆ پــڕ بکاتــەوە؟
وتــی :بەداخــەوە زۆرینــەی تاوانــەکان ئــەم مندااڵنــەن کــە بــە ســۆزو
خۆشەویســتیەوە گــەورە نەکــراون تەنهــا الیەنــی مادیــان رەچــاو کــراوە.
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وتم :ئەی رەحمەت لە باوکت ،ئێستە تێگەشتی لە ئێمە؟
وتــم :کاکــە بــرا گیــان ئێمــە لــە الیەکــی تــرەوە لێمــان قەومــاوە ،واڵتمــان
نــی یــە ،کاول بــووەو بــێ واڵتیــن ،ئــەوە مەوزوعەکەیــە ،وتــم جــا کاکــە
بــرا گیــان تــۆ حەقــی ئێمــەت نەبێــت بــا ئێمــە هــەر مــۆڕە بکەیــن تــۆ لــە
ســمایڵی خــۆت مەکــەوە ،بــا هەڵــەی ئێمــە تــۆش بــە هەڵــەدا نەبــات.
سمایڵێکی کردوو وتی :قسەت بۆ نەهێشتم.
َ
ــو ٰى)
ــم َشــنَآنُ َق ْ
ــر ُب ِللتَّ ْق َ
ــى أ� َّل َتعْ ِد ُلــوا ۚ اعْ ِد ُلــوا ُه َ
(و َل يَ ْج ِر َم َّنكُ ْ
ــو أ� ْق َ
َ
ــو ٍم عَ ل ٰ
المائــدە٨
واتــە :ڕق و دوژمنایهتــی هیــچ کــهس و هیــج الیــهک ههڵتــان نهنێــت
کهلــه دادپهروهریــی البــدهن ،دادپهروهربــن ،ئــهوه نزیکتــر ه لــه تهقــواو
خواناســیهوه.

گەنجێکی بەتاڵ لە دانیمارکەوە!
ساڵو.
عومەر عەلی :وعلیکم السالم فەرموون.
مــن کەســێکی مســوڵمان و خانــەوادە مســوڵمانین ،ئــەوە  ٣ســاڵە لــە
دانیماركــم و ئیقامــەم نــی یــە ،خــۆم پــێ ناگیرێــت و توشــی تــاوان دەبــم،
دڵــم تونــد دەبێــت و نامورتــاح دەبــم ،دواتــر نازانــم چــی بکــەم؟
عومەر عەلی :ئیش و کارت چی یەو سەرقاڵی چیت؟
بــێ ئیشــم و هــەروا لەگــەڵ هاوڕێیانــدا رۆژانــە دەرۆینــە دەرەوەو کات
بەســەر دەبەیــن.
عومــەر عەلــی :بــرا بەڕێزەکــەم گەنجــی وەك ئێــوە نابێــت کاتــی بەتاڵــی
هەبێــت لــە ئەوروپــا ،خــۆت ســەرقاڵ بکــە بــە خوێنــدن و کۆرســاتەوەو
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هاتوچــۆی مزگەوتیــش بکــە.
مەکتەب وەرمناگرێت و مزگەوتیش لە نزیکمان نی یە.
عومــە عەلــی :دەی وەرە بــۆ الی بــرات خــۆت ،شــەرت بێــت ئەوەنــدە
ســەرقاڵت بکــەم بــەکاری خەیــرەوە مەجالــت نەبێــت ســەری خــۆت
بخورێنــی.
دەی واەلل پێم خۆشەو لە خزمەتتاندا دەبم هەرچیم پێ بکرێت.
عومــەر عەلــی :خــوای گــەورە خێــرت بنوســێت و هــاوڕێ و هــاوکاری
خەیــری یەکتــر بیــن.
حەوسەڵەی کوردو (جەبار شێخانی)
ماوەیــەك پێــش ئێســتا کابرایــەك تەلەفۆنــی بــۆ کــردم و پرســیارێکی کــرد،
منیــش وتــم :بەخــوا براکــەم زانیاریــم لەســەری نــی یــە ،پێــم وایــە ئەگــەر
تەلەفــۆن بکەیــت بــۆ کاك جەبــار شــێخانی ئــەو کەســێکی بــاش بێــت لــەم
بــوارەدا.
وتی :تۆ دەیناسیت کەسێکی چۆنە؟
وتــم :بەڵــێ نــەك هــەر خــۆی ،باوکیشــی و بنەماڵەکەشــیان دەناســم و
هەموویــان چاکــن و ئیشــکەرو بــێ زیــان و دینــدارن.
وتــی :دەی تەلەفۆنێکــی بــۆ بکــە تــۆ ،منــی پــێ بناســێنەو تــا منیــش
تەلەفۆنــی بــۆ بکــەم و کێشــەکەی خۆمــی بــۆ بــاس بکــەم.
وتــم :بــۆ کــورد هــەر فێــری واســیطەیە لــە هەمــوو شــتێکدا ،خــۆت
تەلەفۆنــی بــۆ بکــەو بــێ گومــان بــە ئــەوەی پێــی بکرێــت دەیــکات.
دوای دوو حەفتە
تەلەفۆنــی کــردەوەو زۆر تــوڕە بــوو وتــی :تەلەفۆنــم بــۆ کــرد ســاردبوو
لەگەڵــم و ئیشەکەشــی بــۆ نەکــردم وتــی :محامــی بگــرە بــۆی.
وتم :باشە من پرسیارێك لە تۆ دەکەم ،کەی تەلەفۆنت بۆ کرد؟
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وتی :بەخوا هەر بەیانی زوو بۆم کرد.
وتــم :بــۆ نەتتوانــی ئــارام بگریــت تــا بەالنــی کەمــەوە دەوام بکرێتــەوە،
خــۆ ئــەو کۆســتۆمە ســیرڤیس نــی یــە براکــەم بــەو بەیانــی زووە ،بتهێاڵیــە
بچێتــە ســەر کارەکــەی و هەندێــك ئیســراحەتی ترافیــك لــە گیانــی
دەرچوایــە ،کافیەکیشــی بخواردایــەو چەکــی پۆســت و ئیمەیڵەکــەی
بکردایــەو مێشــکی ســاف بوایــە ئەوســا تەلەفۆنــت بــۆ بکردایــە ،کــێ دەڵــێ
لــەو کاتــەدا ئــەو لــە پەلــە پەلــی خــۆ حازرکردنــدا نەبــوو بێــت بــۆ ســەرکار،
دوای ئــەوە ئــێ ئــەو پێــی وتوویــت :ئیشــەکەت الی محامیــە ،تــۆ دەتەوێــت
بــە ناڕاســت زانیاریەکــت پــێ بــدات و ماوەیەكــی زۆر گرفتــار ببیــت پێــوەی
ئەوســا بزانیــت وا نەبــووە! جــا ئێســتە بــۆ تەلەفۆنێــك ئەوەنــدە پــڕی لێــی!
خــۆ ئــەو کاتــە بــە کوتەکــەوە ئەڕۆیشــتی بــۆی!!
برایــان و خوشــکانی بەڕێــزم ،ئادابــی تەلەفــۆن و تێگەشــتن لــە پرســیار
زۆر گرنگــە ،هیــوادارم ئــەو کەســانەی کــە زۆر ســەرقاڵن کاتــی زیاتریــان
نەگــرن ،ئەشــیعەو حــەب و چەندیــن شــتی جۆربەجــۆرم بــۆ دەنێــرن کــە
پێیــان بڵێــم ئــەوە بــۆ چــی یــە ،لــە کاتێکــدا نەخــۆش هەرچــی وەرگــرت
دەبێــت لــە دکتۆرەکــەی رێنومایــی وەرگرێــت ،هەشــە وەری گرتــووە بــەاڵم
هــەر نازانــم بــۆ دڵــی ئــاو ناخــوات تــا لــە کەســێکی تــر پرســیار نــەکات،
ئەمانــە بەراســتی خــۆی بــۆ خــۆی نەخۆشــیە.
کەســێك یــەك عەالگــە حەبــی لەبەردەممــدا هەڵڕشــت وتــی :دانــە دانــە
ئەمانــەم پــێ بڵــێ بزانــم بــۆ چــی یــە؟!
منیش زانیم بڵێم نازانم فایدەی نی یەو تەپڵم لێ ئەکوتێت!
هــەر دانەیەکــم دەگــرت بــە دەســتمەوە دەمگــوت ئەمــە دکتۆرەکــە چــی پێ
وتوویــت؟ ئەویــش دەیگــوت واو وای پــێ وتــووم ،بــە کورتــی هەریەکــەو
بــە جۆرێــك پرســیارەکەم لــێ دەکــردو وەاڵمەکەیــم لــێ وەردەگــرت و
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هەمــان وەاڵمــم پــێ دەگوتــەوە ،وتــی بەخــوا بــرا تــۆ دکتۆریــت!
لــە راستیشــدا مــن دکتــۆری طوبــی نیــم و تەقــەی ســەرم دێــت ،بــەاڵم
ئاســمان بــەرزو زەوی ســەخت.
ـؤادَ كُ ُّل أ� ٰ
السـ ْـمعَ َو ْال َب َصـ َـر َو ْال ُفـ َ
ان
ولَ ِئـ َ
ـس لَـ َ
ـك ِبـ ِـه ِع ْلـ ٌ
ـك ك َ َ
ـم ۚ إ� َّن َّ
( َو َل َت ْقـ ُـف َمــا لَ ْيـ َ
ـه َم ْسـ ُئ ً
عَ ْنـ ُ
ول) األســراء ٣٦

برادەرێکی مولحید  ۱٥ساڵ موناقەشەی دینی لەگەڵدا دەکردم!
هەموجــار هێــورم دەکــردەوە کــە تــوڕە دەبــو! هەرچــی نمونــەم بــۆ
دەهێنایــەوە ســودی نەبــو!
ماوەیەك پێش ئێستە وتی :ئیسالم دینی شەڕە!
وتم:وا نیە!
وتی :چۆن وا نیە!
وتــم :ئەگــەر وا بوایــە دەبوایــە تــۆ یەکــەم مســوڵمان بیــت! چــون تــۆ زۆر
شــەڕەنگێزی!
ســبەی تەلەفۆنــی بــۆ کــردم وتــی :ســوێند بەخــوا ئــەو وشــە بــو بــە
مایــەی گۆڕانــکاری لــە ژیانمــدا ،کــە تــا ئێســتە دڵــی هــەزار کەســم لــە خــۆم
یەشــاندوە! هەتــا دایــك و باوکــی خۆشــم!! وەعــد بێــت تــا مــردن لەســەر
نوێــژ بــەردەوام بــم و چیتــر موناقەشــەش نەکــەم.
وتم :دەستت خۆش و الپەڕەیەکی چاکت هەڵداوەتەوە.
وتی :توخوا لە دڵەوە گەردەنم ئازادکە.
وتــم :گەردەنــت ئــازاد بێــت بــە مەرجێــك شــەڕبەکەس نەفرۆشــی بەنــاوی
دینــەوە.
وتــی :هیــاك بــوم بەدەســت شــەڕەنگێزیەوە ،ئیتــر بــە نوێــژو قورئــان خــۆم
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هێــور دەکەمەوە!
وتــی :یــەك داواکاریشــم هەیــە بــەاڵم بــا کــەس نەزانێــت ،ئەویــش ئەوەیــە
خێزانیشــم هەمــان بۆچونــی منــی بــۆ دروســت بــوەو پێمــان خۆشــە تــۆ
لێکمــان مارەبکەیــت.
منیــش وتــم :ســەرچاو وە دەبێــت هــەم عەقــدی ئیســامەکەو عەقــدی
زەوجەکــەش پارێــزگاری لــێ بکەیــت!
وتی رێك وا دەکەم.

ئەنجامی تاوان
قەت بەم شێوەیە سەیری ئیسالمت کردوە؟!
ئەگــەر لــە دڵیشــتا مەیلــت بــەالی ســتەمدا بــڕوات ســزا دەدرێــت لەســەری!
چ جــای ســتەمە فیزیکیــەکان!
هاوەڵێکــی پێغەمبــەر درودی خــوای لەســەر بێــت دەفەرموێــت :هــەرکات
تاوانــم بکردایــە بــە ژنەکــەم و کەرەکەمــدا دەمزانــی تاوانــم کــردوە!
دەڵــێ :کــە ژنەکــەم لــە خــۆڕای کێشــەی بــۆ دروســت دەکــردم ،دەمزانــی
ئەنجامــی تاوانێکــە ،کــە کەرەکــەم ســواری دەبــوم و لــە خۆیــەوە هەڵــی
ئەتۆڕانــد دەمزانــی ئــەوە ئەنجامــی تاوانــە گەرنــا کــەر پێشــتر عەیبــی نەبو!
ژنــی کــورد مەگــەر کەمــی پیــاوەکان هەمویــان گیریــان خــواردوە بــە
دەســتیانەوە ،هەشــە ژنەکــە بــە پێچەوانــەوە!
پیاوێــك تەلەفۆنــی بــۆ کــردم بــۆ ســوڵحی بەینــی خــۆی و ژنەکــەی ،وتــی
ژنەکــەم لــە دەوام هاتومەتــەوە لەبــری پێشــوازی گــەرم حەیــای بــردم،
وتــم لــە کــوێ ئیــش دەکەیــت ،وتــی لــە شــارەوانی ،وتــم ســوێندم بــۆ بخــۆ
ئەمــڕۆ بــە باشــی ئیشــت کــردوە لــە شــارەوانی و مەعمەالتــی خەڵکــت پــەك
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نەخســتوە؟ وتــی واەللی ئەمــڕۆ هەربەنــاو لــە دائیــرە بــووم ،هــەر خەریکــی
فەیســبوك بــوم و ئیشــێکی وام نەکــرد ،وتــم ئــەی دەســتی براژنــم خــۆش
بێــت بەخــوا حەقــە چێشــتەکە بــکات بەســەرتا.
رۆژی ســەد دەعــام دەبێــت دەڵێــن خەتــای جادەکانــە ،ئــەی بــۆ ناڵێــن خەتای
تاوانــەو وەك کەرەکــە هەڵەتۆڕێنێت.
یــەژێ بــۆ ئەوروپیــەکان ژیانیــان خۆشــە ،وتــم کاکــە ئــەو بەیانــی تــا ئێــوارە
وە دەمــی خەڵکــەوە پــێ دەکەنێــت و تــۆش مــۆڕە دەکەیــت! ئــەی خــۆ خــوا
زاڵــم نــی یــە پاداشــتی ئەداتــۆو ژیانــی خــۆش دەکات.
خۆشــبەحاڵی ئەوانــەی توشــی ناڕەحەتــی دەبــن و ئەنجامەکەشــی تــاوان
نــی یــە ،ئــەوە بەرزتریــن پلــەی ئیمــان و تاقیکردنەوەیــە ،وەك پێغەمبــەران
و زۆر لــە پیاوچــاکان ،بــەاڵم ئێمــە هێشــتا بــە دەســت تاوانــی خۆمانــەوە
دەناڵێنــن.
گــەر ویســتت زۆر بــە قوڵــی لــەم دەقــە تێبگەیــت ،بــڕۆ هەرچــی وشــەی
زوڵمــە لــە قورئــان و حەدیســدا هەیــە دەری بهێنــەو ســەیری بکــە ،ئەوســا
دەبینــی ئــەم ئیســامە چەنــد عەزیمــە.
ئەوەش چەند دانەیەك بە نمونە..
َّار) هود ١١٣
ين َظلَ ُموا َفتَ َم َّسكُ ُم الن ُ
َ
(و َل َت ْركَنُوا إ�لَى َّال ِذ َ
َّاس َش ْي ً
( إ� َّن ّ َ
ئا) یونس ٤٤
الل الَ يَ ْظ ِل ُم الن َ
( إ� َّن ُّ
الظ ْل َم ُظ ُل َم ٌ
ام ِة) صحيح مسلم
ات يَ ْو َم ْال ِق َي َ
( يــا عبــادي إنــي حرمــت الظلــم علــى نفســي وجعلتــه بينكــم محرمــا فــا
تظالمــوا) مســلم
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حەرام و حەاڵڵ.
لــە لەنــدەن قوتابــی بــوم ،دوای تەوابونــی تێرمــەکان ســوکە ئاهەنگێــك
دەگێــڕدرا ،برادەرێکــم جارێكیــان وتــی :بــا بڕۆیــن ئەگــەر خــۆش بــو
دادەنیشــین ،ئەگــەر ناخــۆش بــو دێینــەوە دەڵێیــن حەرامــە.
وتــم کاکــە گیــان وا نابێــت ،نــە حەاڵڵــی و حەرامــی بــە مەزاجــە ،نــە
کافرێتــی و مســوڵمانێتی.
حــەرام هــەر حەرامــەو ســتەم هــەر ســتەمە ئەگــەر بکەرەکــەی هــەر
کەســێك بێــت.
ســزاکانی قورئانیــش بــۆ مســوڵمان دانــراوە ،ســتەم و ســتەمکاری و
حەقونــاس زۆر گەورەیــە لــە دینــدا ،دەبێتــە تاریکــی لــە قیامەتــدا.
دژی ئۆردوغــان هەرچیــت هەیــە بیڵــێ وەك ســتەم ،بــەاڵم دینەکــەی
ئۆردوغــان دینــی منیشــە ،بەهــۆی ســتەمەوە بازنــەی دوژمنەکانــی خــۆت
هەرگیــز فــراوان مەکــە.

وتەی پەیوەندیدار
کە لە رێگەی راست التدا! یەکسەر دەکەویتە ناو دڕك و داڵ.
===
حەرامکراوەکانی ئیسالم لە حەرامکراوەکانی عورف کەمترێکە.
===
دونیــا وەك فلیمێــك ســەیر بکــەو باشــترین و مهیرەبانتریــن دەور بەخــۆت
ببەخشــە.
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===
کێشــانی هێڵــی حــەرام بــە دەنگــی  ٥۱بــە  ٤۹نەبــووە! بەخــوای  ۱٠٠لــە ۱٠٠
بــووە.
===
هاوەاڵنــی پێغەمبــەر بــە قوربانــی دانــە بــە دانەیــان بــم حەاڵڵیــان بــۆ یەکتــر
ئاســان دەکــردو حەرامیــان قــورس دەکرد.
===
مــرۆڤ لــە کۆمپیوتــەر زیرەکتــرە ،کەوابــوو وا بەرمەجــەی بکــە ڤایــرۆس و
حــەرام قبــوڵ نــەکات.
===
بەرانبەر  ۱حەرام چەندین بەدیلی حەاڵڵ هەیە! ئیتر تۆ چیت دەوێت؟!
===
ئازادی لە چوارچێوەی موباحدایە ،حەرام هێڵی سورە.
===
لوتتان بچوك مەکەنەوە گوناحەکانتان بچوك بکەنەوە!
===
کردەوە شاهیدی لەسەر دڵ دەدات!
===
باپیرم دەیگوت من مردو تۆ زیندو ،واتە لەبیرت بێت!
ئێستە ئەو مردوەو من زیندوم بیر لە قسەکانی دەکەمەوە.
===
دەڵــێ ناچــم بــۆ مزگــەوت فاڵنــە کەســی خراپــی تیایــە! کەچــی ئەچــی بــۆ
قومارخانــە کەســی باشــی تیــا نــی یــە!
===
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کەســی ســەرکەوتوو بــەردەوام دوو ئیشــی هەیــە ،یەکێکیــان مــادی و بــۆ
بژێــوی ،ئــەوی تریــان بــۆ خێــرو خێرخــوازی.
===
منــداڵ ون ببێــت بانگــەوازی بــۆ دەکەیــن و دەیدۆزینــەوە ،وەی بــە حاڵــی
گــەورە کــە ون ببێــت.
===
ســنوری دیــن لــە هەمــوو ســنورە یاســاییەکانی دونیــا فراوانتــرە! باپەنــد
دەبیــن بــە یاســاوە لــە ترســی غەرامــە! باپەنــد نابیــن بــە دیــن بــە بیانــوی
ئــازادی.
===
باپیــرم تەزبیحەکــەی بــە دەســتەوە بــوو هــاواری ئەکــرد کــوا تەزبیحەکــەم!
زۆرکــەس هەمــوو کەرەســتەیەکی خۆشــبەختی بــە دەســتەو هــەر
هاواریــش ئــەکات!
===
خۆشــبەختی خــۆ پرۆگرامــی کۆمپیوتــەر نــی یــەو داونلــۆد بکرێتــە ناخــت،
دەبێــت خــۆت دروســتی بکەیــت.
===
کاری خراپــە بــە کــەم مەگــرە ،یــەك خاڵــی رەش لــە ســەر پەردەیەکــی
گــەورەی ســپی دیــارە.
===
رۆژێــك دێــت بەرهەمــی هیالکگەرێــك ئەچنیتەوە کــە چاوەڕێــی نەبوویت،
بۆیــە کاری چاکــە هــەردەم پێــش بخە.
===
هەتــا ئەتوانــی لــە رێگــەی مەشــروعدا خــۆت هیــاك بکــە ،بەرهەمەکــەی
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مســۆگەرە.
===
دەســتکەوتێك گــەر مەشــروعیەتی نەبــووەو دەســتت نەکەوتــووە دڵــت
پێــی خــۆش بێــت.
===
ســتەمت لــێ بکرێــت لــەوە باشــترە کــە تــۆ ســتەم بکەیــت ،چــوون ســتەم
قەرزێکــەو هەردەبێــت بدرێتــەوە.
===
گــەر گەشــت و گەڕانــی واڵتــان ناســینی خاڵقەکەیــت بــۆ نەســەلمێنێ ،ئــەوە
تــۆ تەنهــا پێــاوت دڕانــدووە!
===
خۆ پەروەردە وەزارەتی هەیە! زانستەکە نەما ئەی کوا پەروەردە؟
===
بە زۆرینەو دەنگدان نیە! سەرکەوتوەکان هەردەم کەمینەن.
===
بەبــێ شــەهادەی ئەخــاق! ( )DBSشــەهادەی زانســتی ناخــوات لــە
بەریتانیــا
===
بیرکردنــەوەت بگــۆڕە ژیانــت دەگۆڕێــت ،دینیــش داوای ئــەوەت لــێ
دەکات!!
ون.
أ� َف َل َتتَ َفكَّ ُر َ
===
کەســێك پێدەزانــم دەتوانێــت ژیانــت بــە تــەواوی بگۆڕێــت! ئەوکەســەش
تەنهــا خۆتیــت!
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===
ڕەگــەزی خــۆی گۆڕیــوە لــە نێــرەوە بــۆ مــێ و لــە مێــوە بــۆ نێــر ،گیــراوە
خراوەتــە زینــدان ،زینــدان بــە پێــی تۆمــاری نفــوس مامەڵەیــان لەگــەڵ
دەکات ،واتــە نێرەکــە دەخاتــە الی نێــرەکان و مێکانــی دەخاتــە الی مێــکان!
کێشــەکە لێــرەدا ئەوەیــە ئێســتە پۆلیســەکان هــاوار دەکــەن و دەڵێــن
دەســتدرێژیان دەکرێتــە ســەر!
ئەوروپیەکانیــش کــە لێیــان دەپرســم دەڵێــم باشــە ئەمەتــان بــەالوە چۆنــە؟
دەترســن لــە یاســا ناوێــرن هیــچ بڵێــن ســەرێك و دەســتێك بــادەدەن ،وەك
بڵێــی ئــەوە نــە مێشــكەو نــە وەزعــە بەدەســتی ئەمانــەوە!
بژاردەکانی ئیسالم هەردەم باشترینن.

لە رۆژنامەی ئاوێنەی بەریتانی خوێندمەوە
()Daily Mirror
کوڕێکــی ئێرانــی دینەکــەی خــۆی گۆڕیــوە بــۆ مەســیحی بــە بیانــوی ئــەوەی
ئیســام توندوتیــژی تێدایــە ،وەزارەتــی کــۆچ و کۆچبەرانیــش ڕەفزیــان
پێــداوەو نوســیویانە بــۆی لــە ئینجلیشــدا دەقــی توندوتیــژی هەیــە،
هەندێکیــان وەك بەڵگــەش نیشــان داوە!
ئەوەیە ماڵ وێرانی ،نەمدەزانی پێبکەنم یان بگریم کە دەمخوێندەوە!
===
زیاتر لە  ٥٠٠٠کورد لە زینداندان لە بەریتانیا!
دانــە دانەیەکــی نەبێــت ،هەمــوی لەســەر ئــەو کێشــانە زیندانــن کــە لــە
دینیشــدا حەرامکــراوە!
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دەبینی ئیسالم چۆن بۆ ئەم سەردەمە دەشێت!
الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما َنهَ اكُ ْم عَ ن ُْه َفا ْنتَ هُ وا)
(و َما آ َتاكُ ُم َّ
َ
ئــهوهی پێغهمبهر(صلــی اهلل علیــه وســلم) پــێ ی دان وهریبگــرن وه
ئــهوهی لێتانــی قهدهغــه کــرد وازی لــێ بێنــن.
===
قوتابیــە تەمبەڵــەکان راســب دەبــون! شــەو پەنجــەرەی قوتابخانەکانیــان
دەشــکاند!
مرۆڤە تەمبەڵەکانیش دینیان بۆ پەیڕەو ناکرێت بەرد دەگرنە قورئان!
===
لە ڕۆژنامەی
Telegraph
ی بەریتانیــادا هاتــوە ،ئیســام دەبێتــە گەورەتریــن دینــی جیهــان بــۆ ســاڵی
.٢٠٧٠
===
لە Daily Mailی
ی بەریتانیــادا هاتــوە ،ئیســام خێراتریــن دینــە لەســەر زەویــدا ،بــۆ کۆتایــی
ئــەم ســەدە دەبێتــە یەكــەم دیــن لــە جیهانــدا.
===
سنورەکان دەستکردن! هەموو سەر زەوی موڵکی خوایە.
===
تــۆ  ٤گومانــت لــە دینەکــەی مــن هەیــە مــن  ٤٠٠گومانــم لــە بــێ دینیەکــەی
تــۆ هەیــە!
===
نرخــی تــەواوی خــۆی لەســەر ئیســامەکەت دابنــێ ،تــا بــە تەقلیــد لێــی
پهيامى ئیسالم()2
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تێنەگــەن!
===
لە کەسابەتدا بخەڵەتێیت دواتر بە ئیشکردن قەرەبو دەکرێتەوە!
قوڕ بەسەر ئەوەی لە دیندا دەخەڵەتێت!
===
هەرچیت پێ بدەن لە بەرانبەر ئیسالمدا تۆ زەرەرت کردوە!
هەرگیز مامەڵەی وا مەکەن!
===
هەڵەیە سیفەتی دین بدرێتە پاڵ تاوان ،دین سزای بۆ تاوانبار داناوە.
===
برغوی ئیمان ڕێكی دڵەکان دروستکراوە!
ئێمە پێچەوانە بای دەدەین!
===
ئــەم مرۆڤــە چ بونەوەرێکــە!  ٤رۆژ لەســەر زەوی دەژی تەحلیلــی  ٤ملیــۆن
ســاڵی دەوێــت! ســەیری ئاســمان بکــەو ســەر بخــە ســەر زەوی.
===
ئەگــەر بــەدوای بیانــودا بگەڕێــی! بیانــو بــۆ بــێ دینــی و خراپــە ئێجــگار
زۆرە!
===
بەها بەرزە ئیسالمیەکان ،هیچی تەرازوی دونیا ناتوانێت بیخوێنێتەوە.
===
نیعمەتــی ئیســام بــە وشــە پێناســە ناکرێت!ئــەو دڵــە تێــدەگات کــە تێیــدا
جێگیــر بــووە.
===
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کێبەرکێــی حــەق و باطــل هــەر بــەردەوام دەبێــت ،کرنــگ ئەوەیــە تــۆ لــە چ
بەرەیەکدایت!
===
ئەگەر بیناسیت خۆشت دەوێت (اەلل)
===
هەمــوو هەینیــەك ســەیری باالنســی چاکەکانــی حەفتــەت بکــەو بــە
خوێندنــی ســورەتی کەهــف شــوکری خــوای لەســەر بکــە.
===
هیــچ هێزێــك وەك ئیســام هاوســەنگی نەپاراســتووە لــە نێــوان :جەســتە،
رۆح ،ژیــری ،دەرون ،دڵ.
===
هەرگیز بەم شێوە سەیری قورئانت کردوە؟
قورئــان بکــە بــە  ٢٠بەشــەوە ،یــەك باشــی باســی کارو کــردەوەو چۆنیەتــی
عیبــادەت دەکات ،باقــی هەمــوی بــاس و خواســتی دادگــەری و شــێوازی
دادگەریــە.
===
پالتفۆڕمی گرێدان:
پاکێجێکی  ٦خاڵی.
پاکێجێکی  ٥خاڵی.
(ئەرکانی ئیمان .ئەرکانی ئیسالم)
===
گەر دڵ باش بو ،باقی جەستەش باش دەبێت
(محمد .صل اەلل علیە وسلم)
===
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خۆشبەختی پەیوەستە بە دڵ نەك جێگە! دڵ جێگەی بایەخی ئیسالمە.
===
ئیسالم سەرمایەیەکی گەورەی مرۆییە.
===
ئەگــەر دەتەوێــت ژیانێکــی ئاســودەت هەبێــت ،ڕق و کینــە لــە دڵــت بهێنەرە
دەرەوە.
===
ئەگــەر هەڵــە بکەیــت لــە لێخــۆش بونــدا ،باشــترە لــەوەی هەڵــە بکەیــت لــە
ســزا دانــدا.
===
ئایەتەکانی ئەحکام لە قورئاندا پایە سەرەکیەکانی سیاسەتە!
===
ئەخالقــی سیاســی ئیســامی ڕونــە! بــۆ نمونــە گەندەڵــی حەرامــە! عقوبــەی
دونیایــی و قیامەتیشــی هەیــە.
==
بــراوە بــە دەنــگ نیــە ،زۆر کــەس ئەوکاتــە دۆڕا کــە زۆرینــەی دەنگــی هێنــاو
پلەکــەی وەرگرت!
===
سیاسەت بە نیەتی کەسابەت خیانەتە.
===
بە شەوق و خۆشی و خۆشەویستیەوە ڕوبکەرە خوا.
===
تۆ یەك دڵت هەیە! دودڵی یەعنی چی! بە یەقینەوە خوا بپەرستە.
===
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گومانی خراپ وەك کرم وایە ،گەر دەری نەکەیت زاوزێ دەکات!
===
ڕق و حەسودی نەخۆشی دەرونین! پێویستە خۆتی لێ ڕزگار بکەیت.
===
کەســێك شایســتەی ئیمــان نەبێــت خــوای گــەورە پێی نــادات .گەر شایســتە
بوبێتــی دڵــت پێــی خــۆش بێت.
===
زو،یان درەنگی،نە دەزانیت نە بەدەستی خۆتە! مردن ئامادەبە بۆی.
===
ڕۆژ،حەفتە،مانگ،ساڵ،تێدەپەڕێت! لە کۆتایشدا تۆ!بەڵێ تۆ دەڵێم تۆ!
===
لــە ســەدا ٧ی ســەرزەوی بــێ بــاوەڕە یــان گومانیــان لــە بونــی خــوا هەیــە،
ئەوانیــش دەبــن بــە حــەوت بەشــەوە! واتــە حــەوت جــۆرن ،کەچــی دەڵێــن
ئیســام جیــاوازی تێدایــە!
)Seven Types of Atheism(1
===
لــە ســەدا ٩٣ی خەڵکــی ســەر زەوی باوەڕیــان بــە بونــی خــوا هەیــە ،ئەوانەی
گومانیــان هەیــە یــان باوەڕیــان نــی یــە هەمــوی پێکــەوە لــە ســەدا حەوتە!
)atheists and agnostics worldwide 7% of the world›s population (2

===

)(1
https://www.theguardian.com/books/2018/apr/11/seven-types-atheism-johngray-review-atheist-believer-material-world?fbclid=IwAR2wNgasEK5GI_3IyzcqJz60eUx
GjwubxGdkz96-nvkHQIxNk4XZeMal-FI
)(2
https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_atheism?fbclid=IwAR2DOEb
tZwzaZ9Utyi2HQHCeeoAchj5MvbfDH8zgIh9tw3Cq7MkPQnPoTAI
پهيامى ئیسالم()2
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مامۆســتایەکم پرۆفیســۆرە لــە زمانــی عەرەبــی و ئــەدەب و نەقــدی
عەرەبیــدا.
 ١٧ســاڵ مامۆســتای زانکــۆی ســلێمانی بــوە ،پێــش دامەزراندنــی زانکــۆی
ســەالحەدین!
لە دەستەی دامەزرێنەری زانکۆی سەالحەدین بوە!
لــە چەندیــن زانکــۆی جیهــان مامۆســتا بــوە ،وەك یەمــەن ،پاکســتان،
هندســتان ،لــە کۆتایــدا بەریتانیــا لــە بەشــی ســکۆتالندو بەشــی وەیڵــز.
ئێستە خانەنشینە ،دوای زیاتر لە  ٣٠ساڵ خزمەتی زانکۆیی.
کــە بــاس و خواســتی قورئــان پێکــەوە دەکەیــن ،بەشــێوەیەك باســی دەکات
دەڵێــی هێشــتا پۆلــی یەکــی ســەرەتاییە لــە چــاو قورئانــدا.
کەچــی هەیــە لــەوالوە دێــت نــە عەرەبــی دەزانیــت ،نــە بــۆ جارێکیــش
قورئانــی خوێنــدوە دەڵــێ قورئــان چــی یــە!
مرۆڤ کە خۆی هیچ بو ،هەر بە هیچی قورئان دەبینێت.
کتێبەکانــی مامۆســتاکەم لــە ئەمەریــکاو بەریتانیــا بــە گــران دەفرۆشــریت،
کۆتــا کتێبــی لەســەر ژیانــی رۆحانــی پێغەمبــەر درودی خــوای لەســەر بێــت،
لــەم لینکــەدا ســەیری بکــەن ،بــەاڵم نەیکــڕن ،چــون ئــەوە بــۆ ئینگلیــز زانــی
زۆر گەورەیــە نــەك بــۆ زانســتی ســەرەتایی ،ئــەوەش لینکــی کتێبەکــەی کــە
لــە ئەمــەزۆن دانــراوە.
https://www.amazon.com/Inspired-Life-Prophet-MuhammadPBUH/dp/B005FYEYUI
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پەروەردەی ویژدان!
هەرگیز بەم شێوە سەیری قورئانت کردوە؟
بــا ڕق و کینهتــان لــه دهســتهو کۆمهڵێــك هانتــان نــهدا لهســهر ئــهوهی
دادگــهر نهبــن ،دادگــهر بــن ئــهوه نزیکتــره لــه تەقــواوە.
َ
ــو ٰى}
ــم َشــنَآنُ َق ْ
ــر ُب ِللتَّ ْق َ
ــى أ� َّل َتعْ ِد ُلــوا ۚ اعْ ِد ُلــوا ُه َ
{و َل يَ ْج ِر َم َّنكُ ْ
ــو أ� ْق َ
َ
ــو ٍم عَ ل ٰ
المائــدة ٨
چەمکەکانی دادگەری لە قورئاندا پایەی ئاسنینن.
===
 ٣جۆر بەدبەختی لە قورئاندا.
ين-ڕیسواکهر.
-١م ِه ٌ
َ
ئــەم بــەد بەختیــە بەهــۆی بــێ باوەڕیەوەیــە ،کــە ئایەتەکانــی قورئــان بــە
درۆ دەخاتــەوە.
نمونــەی ئــەم جــۆرە لــە قیامەتــدا هــەر ئــەوە نــی یــە ســزا بدرێــن ،ریســواش
دەکرێن.
سەیری قورئان سورەتی الحج ئایەتی  ٥٧بکە.
أ
يم-بەئازار.
ِ �-٢ل ٞ

ئــەم بــەد بەختیــە بەهــۆی پەیمــان شــکاندن و بازرگانــی کــردن بــە
پەیمانەوەیــە ،بــە تایبــەت پەیمــان شــکاندن لەگــەڵ خــوای گــەورەدا.
نمونــەی ئــەم جــۆرە لــە قیامەتــدا هــەر ئــەوە نــی یــە ســزا بدرێــن ،بەڵکــو
تەریقیــش دەکرێنــەوە کــە پەیمــان شــکێن بــوە.
سەیری قورئان سورەتی ال عمران ئایەتی  ٧٧بکە.
يم-مانەوەی بەردەوام.
ُّ -٣م ِق ٞ
ئــەم بەدبەختیــە بــۆ ئەوانەیــە کــە باوەڕیــان نەبــوەو بــەردەوام بــون لەســەر
بــێ بــاوەڕی تــا مــردن ،هەرچیــان هەبــو بێــت لــە دەســتیان دەرچــوەو
پهيامى ئیسالم()2
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چەندینیشــی بێتــە ســەر لــە جەهەنــەم دەریــان نــاکات.
نمونــەی ئــەم جــۆرە لــە قیامەتــەدا هــەر ئــەوە نــی یــە ســزا بدرێــن بەڵکــۆ
خــەم و خەفەتێکــی زۆریشــی لەگەڵدایــە کــە هەرچــی هەبــوەو لــە دەســتی
چــوەو ســودی بــۆی نەبــوە ،لــە کاتێکــدا لــە دونیــادا دزی و گەندەڵــی و زۆر
شــتی بــۆ کــردوە تــا کــۆی کردوەتــەوە.
سەیری قورئان سورەتی المائدة ئایەتی ٣٦و  ٣٧بکە.
مــرۆڤ لــە یــەك کاتــدا دەتوانێــت هــەر لــە ئێســتەوە خــۆی چــاك بــکات
و خــۆی بــەدور بگرێــت لــەو ســیفەتانە ،ئەگــەر نەشــیەوێت ئەوســا
پارەوپولەکــەی لــە دەســت دەچێــت و لوتیشــی دەشــکێنرێت.
بــۆ ڕزگاربــون لــە یــەك کێشــەی دونیایــی چەندیــن رێگــە دەگرینــە بــەر،
دەتوانیــن بــۆ ڕزگاربــون لــەم کێشــە هەمیشــەییانە ،ڕێــگای ئیســام بگرینــە
بــەر ،دەتەوێــت یــان ناتەوێــت ،گوفتــارەکان و کردارەکانــت وەاڵمــی
دەداتــەوە.
===
 ٣جۆر سەرکەوتن لە قورئاندا.
-١عَ ِظيم-گەورە ،بە فەخرو شانازیەوە.
ئــەم ســەرکەوتنە بەدەســت دێــت بەهــۆی گوێڕایەڵــی خــواو پێغەمبــەرەوە،
درودی خــوای لەســەر بێــت.
نمونــەی ئــەم جــۆرە ســەرکەوتنە وەك ئــەوە وایــە ،کەســێك لــە خوێندنــدا
پلــەی ئیمتیــازی بەدەســتهێنابێت ،هــەر ئــەوە نــی یــە دەرچــو بێــت ,بەڵکــو
پلەکــەی فەخــری تێدایــە.
سەیری قورئان سورەتی االحزاب ئایەتی  ٧١بکە.
-٢ك َ ِبير-گەورە.
ئــەم ســەرکەوتنە بەدەســت دێــت بەهــۆی کــردەوەی چــاك و وەرگرتنــی
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هیدایەتــی خوایــی کــە قورئانــە.
نمونەی ئەمە وەك ئەوە وایە لە ئەوائیلەکان بوبێتی.
سەیری قورئان سورەتی األسراء ئایەتی  ٧بکە.
ين-ڕون و ئاشکرا.
ُ
-٣م ِب ُ
ئــەم ســەرکەوتنە بەدەســت دێــت بەهــۆی یەکخواناســی و ترســان لــە
جەهەنــم.
سەیری قورئان سورەتی األنعام ئایەتی ١٤تا  ١٦بکە.
نمونــەی ئەمــە وەك ئــەوە وایــە هێشــتا نەتیجەشــت وەرنەگرتــوە ،بــەاڵم
ڕون ڕونــە کــە دەردەچیــت ،چــون دەزانیــت چــۆن جوابــت داوەتــەوە.
مرۆڤ لە یەك کاتدا دەتوانێت هەر  ٣سەرکەوتنەکە بەدەست بهێنێت.
چۆن؟
سەعی بۆ بکەن...هەوڵی بۆ بدەن...خۆتانی بۆ ماندوبکەن...
بــۆ یــەك ســەرکەوتنی دونیــا شــەونخونی دەکێشــین ،ئایــە ئەمــە
شایســتەی شــەونخونی و هەوڵــی زیاتــر نــی یــە؟ پرســیارێکەو وەاڵمەکــەی
کردەوەکانــی تــۆ دەیداتــەوە...
===
عومەر عەلی و بەرپرسێکی حیزبی لە هەولێر (گفتوگۆیەکی هێمن)
دەتوانرێــت بوترێــت یاســاو ڕێنوماییــە شــەرعیەکان وەك یاســاو
ڕێنوماییەکانــی هاتوچــۆ وایــە .کاتێــك بەنــاوی شــەرعەوە جــادەکان قیرتــاو
نەبێــت و تاســەو چاڵــی تێــدا هەبــو ،ئــەوە شــەرع ســزای بــۆ دانــاوە ،چــون
لــە شــەرعدا دڕکێــك لــە ڕێگــەدا دابنرێــت ئــەوە تاوانباریــەو البردنیشــی
پهيامى ئیسالم()2
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بەشــێکە لــە ئیمــان ،وە چاڵیــش لــە غــەش و فێڵــە ،هەمــو ئەمانــە بــە دەق
رێگــری لــێ کــراوە.
کاتێــك کەســێکیش پشــت لــە یاســاو ڕینوماییــەکان بــکات لــە روی یاســاوە
ســزای بــۆ دانــراوەو لــە روی شەریعیشــەوە تاوانبــارە ،چون کەســێك خێراتر
ڕۆشــت ،زیــاد لــە حــەدی خــۆی ،دەچیتــە چوارچێــوەی تەهلوکــەوە ،گــەر
توشــی حادیســەش بــو ،دور نــی یــە حســابی خــۆ کوژیشــی بــۆ بکرێــت،
کــە هــەم خــود کــوژی و کوشــتنی ناحەقــی بەرانبــەر ســزای ســەختی بــۆ
دانــراوە.
گــەر دەســتەاڵت کەمتەرخــەم بــو لــە گرنگیــدان بــە رێگەوبــان لــە روی
شــەرعەوە تاوانبــارە ،چــون ئــەوە حەقــی دەوڵەتــە ،هاواڵتیــش گــەر حەقــی
رێگەوبانــی نــەدا ئەوســا ئەویــش تاوانبــارە.
نابێــت کــەس لــە بەرپرســیاریەتی خــۆی خــۆی بدزێتــەوە ،بــۆ نمونــە گــەر
دەســتەاڵت کەمتەرخــەم بــو لــەوەی جادەوبانیــش بەباشــی قیرتــاو بــکات
دەبێــت هاواڵتــی هــەر ئــاگای لــە خــۆی بێــت ،چــون خێــرا لێخوڕیــن دواتــر
باجەکــەی هــەم خوێنــی خــۆی و هەمیــش کەســی بەرانبــەرە ،چەنــد نــا
حاڵیــن ئــەو کەســانەی بــێ باکانــە پــێ لــە ســەیارە دەنێــن و وەك تەیــارە
باڵــی پــێ دەگرنــەوە ،دواتــر دەڵێــن خەتــای حکومــەت بــو کاکــە جادەکــە
خراپــە!
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ڕێــك نمونــەی ئــەو دکتــۆرەم دێتــە پێــش چــاو کــە بــۆ ئــازاری زگــی کەســێك
قەتــرەی چــاوی نوســی بــو! کابــرای نەخــۆش وتبــوی بــە دکتــۆر ،دکتــۆر
گیــان مــن خــۆم پێــت دەڵێــم نانــی ســوتاوم خــواردوە بۆیــە زگــم دێشــێ،
کەچــی تــۆ قەتــرەم بــۆ دەنوســیت! ئەویــش وتبــوی ئاخــر ئەگــەر چــاوت
هەبوایــە نانــی ســوتاوت نەدەخــوارد.
کەســانێك ڕەخنــە لــە کەســایەتیەکی ئیســامی دەگــرن لــەوەی لــە
جێگەیەکــدا پەیــڕەوی شــەرعی نەکردبێــت گــەر ئــەو باشــتری پــێ بێــت
ئاســاییە الی مــن ،بــەاڵم وەك بیانویــەك بێــت بــۆ ئــەوەی ئەمیــش خێراتــر
لێبخوڕێــت ،ئــەوە دواتــر ســەری خــۆی لەنــاو دەبــات ،ئیتــر بــا دواتــر
خەڵکیــش هەمــوی بڵێــن کاکــە خەتــای جادەکــە بــو.
مــرۆڤ خــوای گــەورە ئەقڵــی پێــداوەو شەریعەشــی بــۆ نــاردوە ،ئەگــەر
بەرپــرس بــو ،وە پەیــڕەوی نەکــرد ،ئــەوە بەپێــی بەرپرســیاریەتیەکی
تاوانبــارە ،ئەگــەر رەعیەتیــش بــو ،بەپێــی بەرپرســیاریەتیەکەی خــۆی
تاوانبــارە ،لــە قیامەتیشــدا کــەس تاوانــی کــەس هەڵناگرێــت.
پێغەمبەرمــان هەیــە ژنەکــەی خراپــەکار بــوە ،یــان کوڕەکــەی ،فیرعەونیــش
ژنەکــەی چــاك بــوەو چەندیــن نــەوەی خراپەکارەکانیــش هەبــوە بــاش بــون.
مــن دەتوانــم یــەك هــەزار بیانــو بدۆزمــەوە بــۆ ئــەوەی کاری خراپــە بکــەم،
ئەســڵەن بیانــوەکان زۆرتــرن ،بــەاڵم مــرۆڤ دەبێــت راســتگۆ بێــت ،راســتگۆ
لەگــەڵ خــودی خــۆی ،خراپتریــن جــۆری درۆ ئەوەیــە مــرۆڤ لەگــەڵ خودی
خۆیــدا درۆ بــکات.
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بەرپرســە خــۆی ســور دەزانێــت خراپــەکارە ،بــۆ ئــەوەی خراپەکانــی خــۆی
بشــارێتەوە ،باســی لەخــۆی خراپتــر دەکات ،یــان دۆخەکــە بەشــێوەیەك
تێــك دەدات ،تــا خراپەکانــی بەدەرنەکەوێــت ،لــە شــەرقدا بــە گشــتی ســود
لــە ئــاوی لێــڵ وەردەگــرن ،هەرکــەس دێــت بــۆ ئــەوەی ماســی گەورەتــر
بگرێــت ،زیاتــر ئاوەکــە لێــڵ دەکات ،ناتوانــن هونــەری ماســی گرتــن فێربــن
و بــە زیرەکــی ماســی بگــرن و ئاوەکــەش بــە پاکــی بمێنێتــەوە ،دێــن هــەم
ئاوەکــە پیــس دەکــەن و قومبەلــەش دەخەنــە نــاو ئاوەکــە ،چەند ماســیەکی
گــەورەی حەرامیــان دەســت دەکەوێــت ،بــەاڵم ســەدان ماســی وردە لــەو
نێوەنــدەدا هــەروا بــە فیــڕۆش دەڕوات.
ســەیری قورئــان بکــەن چەنــد جــوان دەمانخاتــە مەوقیفــەوە ،ناخمــان
دەجوڵێنێــت و ئــەو پرســیارەی کــە لــە ئیمتێحاندا دێتــەوە هەر لە ئێســتەوە
امـ ِـة َفـ ْـردً ا) مریــم ٩٥
ـم آ ِتيـ ِـه يَ ـ ْ
(وكُ ُّلهُ ـ ْ
ـو َم ْال ِق َي َ
پێمــان دەڵــێ ،ئەویــش ئەوەیــە َ
لــە رۆژی قیامەتــدا هاشــەو هوشــەو حیــزب و قەرەباڵغــی و ئەمانــە نــی یــە،
بەتــاك دەچنــە بەردەســت ئەحکەمــول حاکمیــن ،پێــت دەڵــێ ئــادەی عومــەر
عەلــی تــۆ چیــت کــرد؟ دەســتەاڵتێکی زۆرمــان پێدابویــت ،چــۆن بــەکارت
هێنــا؟ دەســتەاڵت هــەر ئــەوە نــی یە توانــای مــل پەڕاندنی خەڵكــت هەبێت،
تــۆ زۆر توانــات هەبــو ،ئیمکانیەتــی زۆرت لەبەردەســتدا بــو ،چیــت کــرد بــۆ
ئــەم رۆژە؟ ئەنتەرنێتــت لەبەردەســتدا بــو ،کۆمپیوتــەر ،الپتــۆپ ،ئایفــۆن،
چــۆن بــەکارت هێنــا؟ ســەدان واڵت دەگەڕایــت بــە ئــازادی و چویتــە ئــەم
واڵتانــە چ کارێکــت کــرد! بــۆ دەزگایــەك کارت دەکــردو ئــەو ئــاگای لێــت
نەبــو کارتــی بەنکەکەیــت پــێ بــو چــۆن بــەکارت دەهێنــا؟ لــە دەیــان جێگــە
کارت دەکــرد خەڵکانێــك لەژێــر دەســتدا بــون ،چــۆن مامەڵــەت لەگــەڵ ئــەو
عەبدانــەی منــدا دەکــرد!
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خوایــە گیــان ســەدام زۆر کەســێکی زاڵــم بــو! کــورە لــەو واڵتانــە خراپــەی
دونیــای تێــدا بــو! لەســەر کارەکان پڕبــو لــە خراپــە! .....ئەمــە هەموی قســەی
هیچــەو خۆالدانــە لــە پرســیارەکان! وەاڵمــی پرســیارەکان نــی یــە! لێگــەڕی
ســەدام خــۆی وەاڵمــی خــۆی دەداتــەوە ،هەرکــەس مەســولە لەســەر خــودی
خــۆی ،تــۆ وەاڵمــی پرســیاری خــۆت بــدەرەوە؟ ئــەو ماوەیــە کــە ژیایــت
لەبەرانبــەر ئــەو هەمــو نیعمــەت و پێداوانــە چیــت کــرد!
یــەك ســتەمت کردبێــت لەوێــدا دەبێتــە تاریکــی بــۆت! (اتقــوا الظلــم فــإن
الظلــم ظلمــات يــوم القيامــة) صحیــح البخــاری ،بترســن لــە ســتەم ،چــون
بێگومــان ســتەم دەبێتــە تاریکــی لــە قیامەتــدا ،ســتەم لــە کــێ؟ لــە خــودی
خــۆت ،لــە هەرکەســێك ،لــە هەرچشــتێك کــە تــۆ توانــات بەســەریدا هەبــوە،
بەخــوا قەســەم نەقیزەیــەك بەناحــەق بژەنیــت بــە کەرێکــەوە لــە قیامەتــدا
حەقــت لــێ دەکەنــەوە ،ئــەو کــەر بــو خــۆ تــۆ بەشــەر بویــت!
دوای بەســتنی کۆڕێــك لــە هەولیــر بەنــاوی ئەنفالــی ســەدام و ئەنفالــی
قورئــان ،مەســولێك پەیوەنــدی کــرد ،کــە کۆڕەکــەی لــە کەناڵــی سروشــت
دیــوەو گفتوگــۆ بــەم شــێوەیە دەســتی پێکــرد:
بەرپرس :ساڵو دەتوانم لەگەڵ دکتۆر عومەر عەلی قسە بکەم؟
عومــەر عەلــی :فەرمــو بــرا گیــان بــۆ خــۆم عومــەر عەلــی م و لــە
خز مە تتا نــد ا م .
بەرپــرس :راســتی هــەر پێــش کەمێــك لــە کەناڵــی سروشــت ئێــوەم دی،
پێــم خــۆش بــو گــەر دەرفــەت هەبێــت یــەك ببینیــن نــەك بــە تەلەفــۆن.
عومــەر عەلــی :جــا چــی ئاســانە هــەر ئــەوە ئاســانە ،خــۆ مــن ئیســتعالمات
و ســکرتێرەو پاســەوان و تەلبەنــم نــی یــە تــا نەتوانــن ،هەمــو رۆژێــك بــە
نەعلێكــەوە دەچــم بــۆ مزگــەوت و ئێــواران دەچــم بــۆ پیاســەی بــازاڕ ،شــەو
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شــەو نشــینی دەکــەم ،ئەســڵەن ئەگــەر لــە شــارەکەی ئێمــە بیــت رۆژی  ٢بــۆ
 ٣جــار الی ماڵمانــەوە بڕۆیــت لوتــت ئەتەقــێ پێمــا ،جــاری وا هەیــە نیــو
ســەعات لەگــەڵ دراوســێکاندا هــەر لــە کۆاڵنەکانــدا دەمەتەقــە دەکەیــن
پێکــەوە.
بەرپــرس :هههــه قســەت خۆشــە ،دکتــۆر گیــان مــن لــە هەولێــرەوە تەلەفۆن
دەکــەم و پێــم خۆشــە بێــن بۆ ئۆفســەکەی مــن و پێکــەوە کاتێکمــان هەبێت
و قســە بکەین.
عومــەر عەلــی :زۆر ئاســاییە مــن ئــەم چــوار شــەممەیە دێمــە هەوڵیــرو پێــم
خۆشــە ئێــوە تەشــریف بهێنــن بــۆ ئۆفیســەکەی مــن لــە هەولێــر!
بەرپرس :تۆ ئۆفیست هەیە لە هەولێر! ناوەکەیم پێ بڵێ؟
عومــەر عەلــی :ســەدان ئۆفیســم هەیــە لــە هەولێــرو لــە هەرجێگەیەکــی
هەولێــر بیــت ناونیشــانی نزیکتــرن ئۆفیســت پــێ دەدەم.
بەرپرس :جا ئەمینە جێگەکە کێشەی نی یە؟
عومــەر عەلــی :بەڵــێ زۆریــش ئەمینــە ،لەســەر قوطعەکەشــی نوســراوە
ئەمیــن (ادْ ُخ ُلوهَــا ِب َس َ
يــن) الحجــر .٤٦
ــا ٍم ِ
آم ِن َ
بەرپرس :ئەوە ناوە؟ عەرەبیە وایە؟
عومــەر عەلــی :ئــەوە ئایەتــی قورئانــە بــرا گیــان ،لــە زۆربــەی مزگەوتەکانــدا
لەســەری نوسراوە.
بەرپرس :یەعنی لە مزگەوت دابنیشین ،ئەوە کەی ئۆفیسە!
عومــەر عەلــی :لــە ئۆفیــس باشــترەو وە جێگەیەکــی موبارەکە ،ماڵــی هەمو
کەســێکەو منەتــی تێــدا نــی یــە ،رۆژی  ٤شــەممە لــەوێ یــەك دەبینین.
بەرپرس :بەاڵم بۆ من گونجاو نی یە!
عومــەر عەلــی :گــوێ لەمــن بگــرە ،ئــەم فکرەت پــێ دەڵێــم و تاقی بکــەرەوە،
ئــەو رۆژە جلێکــی کــۆن یــان هــەر شــەڕواڵ و قەمیســێك بکــەرە بــەرت،
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کاڵوێــك بکــە ســەرت و بــە تەکســی وەرە ،کــەس ناتناســێت و ســەیری
خەڵــك مەکــە ئاســای وەرە ،هەرچیــت بەســەرهات بیخــە ســەرمن!
بەرپرس :هههه ،واەللی تۆ زۆر خۆشیت لە فلیمیشدا شتی وام نەدیوە.
عومــەر عەلــی :دەبێتــە یادگاریەکــی خــۆش لــە ژیانتــا ،لەوانەیــە بــۆ
ئێســتەودواش ســودی لــێ وەرگریــت.
بەرپــرس :باشــە تــەواو قبوڵمــەو تەلەفــۆن لــە بەینمانــدا دەبێــت و یــەك
دەبینیــن  ٤شــەممە.
 ٤شەممە
عومــەر عەلــی :لــە ســەوزە گیــای حەوشــەی مزگەوتــدا دانیشــتبوم،
بەرپــرس خــۆی کــرد بــە ژوردا ،ســەالم بــرام وەرە بــۆ ئێــرە.
بەرپــرس :ســاو کاکــی دکتــۆر ،زۆر دڵخــۆش بــوم ،نازانــم چــۆن هەســتم
دەربــڕم ،هــەم تــرس و هــەم خۆشــی لــە ناخمــدا کۆبوەتــەوە.
عومــەر عەلــی :ســەرچاوم بــرا گیــان ،جــا بــۆ دەترســی پایتەختــەو ئەمینــە،
ئەســڵەن دەبــو مــن بترســایەم نــەك تــۆ!
بەرپرس :بۆ تۆ بترسیت؟
عومــەر عەلــی :ئاخــر کاکــە ئێــوە پێشــینەی خراپەتــان هەیــە ،بــەاڵم مــن
ئەســتۆپاکی ئاســایش و بەڵگــەی بەشــی بەڵگــەو تاوانیشــم هەیــە کــە هیــچ
شــتێك تۆمــار نەکــراوە لەســەرم ،زیانــم بــۆ کــەس نەبــوە!
بەرپــرس :دەی لێــرەش دابــەزە ســەرمان ،مــن دەمەوێــت برایانــە قســە
بکەیــن ،واز لــەو رەخنانــە بهێنــە!
عومــەر عەلــی :ئەگــەر رەخنــە لــە قســەکردن هێنرایــە دەرەوە ،بەتایبــەت
لەگــەڵ دەســتەاڵتدا ،ئەوســا دەبێتــە ماســتاو ،نابێــت دەســتەاڵتیش دڵــی بــە
ماســتاوچی خــۆش بێــت ،کــوان ماســتاوچیەکانی دەســتەاڵتەکانی پێشــو!
بەرپــرس :ئاخــر کاکــە ئێــوە هــەر دان نانێــن بــە حکومەتــداو هــەر باســی
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خراپــەکان دەکــەن!
عومــەر عەلــی :چاکــە باســکردنی ناوێــت ،جگــە لــەوەش حکومــەت خــۆ
نابێــت منــەت بەســەر خەڵکــدا بــکات کارێکــی چــاك بــکات ،ئــەوە ئەرکــی
حکومەتــە نــەك منــەت.
بەرپــرس :باشــە بــا واز لــەم قســانە بهێنیــن ،مــن بــە تایبەتــی هاتــوم بــۆالی
تــۆو دەمەوێــت قســەت لەگــەڵ بکــەم.
عومــەر عەلــی :دەی ئــەوەی کــە وتمــان هەمــوی هــەر قســە بــو ،خــۆ
جێگەکــەت باشــە ،لەســەر ئــەم ئــەرزە ،ســادەیی راســتی ئەمەیــە ،نــەك
کامیرایــەك تەســویرت بــکات و دواتــر بــاوی بکەنــەوە بڵێــن ســادەیە!
بەرپرس :هههه جا فایدەی چی خەڵك ئەمە نابینێت!
عومــەر عەلــی :دەبێــت واز لــەوە بهێنــن بــۆ چاوبەســتی خەڵــك ئیــش بکەن،
بــە فعلــی مومارەســەی ســادەیی بکــەن ،تامــی دانیشــتن لــەم چیمەنــەی
مزگەوتــدا هــەزار دانیشــتی کورســی دەهێنێــت!
بەرپرس :واەلل خۆشە هەست بە ئارامی دەکەم!
عومەر عەلی :مەگەر نەموت ئامینە جێگەکەو ئایەتەکەشم بۆ وتن!
بەرپرس :کورە حەیام نەبەیت دواتر بڵێی نەیزانیوە ئایەتی قورئانە!
عومــەر عەلــی :نــا خەمــت نەبێــت مــن زۆر خسوســیات دەپارێــزم ،بیشــڵێم
بەشــێوەیەك دەیڵێــم کــەس نەزانێــت تۆیــت ،هەرگیــز نــاوت نابــەم! دورە
لــە ئەخالقیاتــی منــەوە ئــەو شــتانە.
بەرپرس :متمانەت پێ دەکەم.
عومــەر عەلــی :ئێمــە لــە جێگــەی متمانــەی ئێوەدایــن ،بــەاڵم ئێــوە لــە
جێگــەی متمانــەی ئێمەدانیــن!
بەرپرس :دەی ئیتر بەزمەکەت دەستپێکردەوە!
عومەر عەلی :بەزم نی یە حەقیقەتە!
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بەرپرس :بەبێ پێچ و پەنا من دەمەوێت تۆ ئیش بۆ ئێمە بکەیت!
عومــەر عەلــی :مــن بــە ئاســانترین شــێوە هاتمــە بەردەســتتان بۆ ئیشــکردن،
ئەوەنــدە کێشــەتان بــۆ دروســتکردم ناچــار وازم هێنــا ،وە ئێســتەش خــۆ
مــن هــەر ئیشــتان بــۆ دەکــەم بــەاڵم بەشــێوەیەکی تــر.
بەرپــرس :کــەی تــۆ هاتویــت بــۆالی ئێمــە ئیــش بکەیــت و ئێســتە ئیشــت
چــی یــە؟
عومــەر عەلــی :مــن لــە دەرەوە بــوم داوایانکــرد بگەڕێمــەوە کوردســتان و
ئیــش بکــەم ،قبوڵــم کــرد بــە هەمــو کەموکورتیەکانیشــەوە ،لەبــری وانــەی
ئینگلیــزی کــە ئیختصاصــی خــۆم بــو ٥ ،وانــەی جیــاوازم دەوتــەوە ،لەبــری
نیســابی وانــە وتنــەوەی خــۆم ،حەفتانــە  ٣٩کاتژمێــر مــن وانــەم دەوتــەوە،
هێشــتاش کارێکیــان لێکــردم دواتــر ناچــار وازم هێنــا ،ئێســتە ئیتــر جارێکــی
تــر ئێــوە بــە ئاســانی منتــان دەســت ناکەوێتــەوە ،چــون خــۆ مــن داشــی
دامەنیــم هــەرکات ویســتان بمخــۆن و هــەرکات هەرکوێتــان ویســت دام
بنێــن ،وە ئێســتەش خــۆ لەبــەر خراپــی ئێــوە خــۆم لــە میللەتــی خــۆم
دانەبڕیــوە ،بــە کــۆڕ ،ســیمینار ،کتێــب نامیلکــە ،رۆژنامــە ،هانــدان ،هەوڵــدان
ئــەوەی کــراوە هەرکردومــە بەبــێ بەرانبەریــش.
بەرپرس :نا خۆت گێڵ مەکە خۆت دەزانیت من چی دەڵێم!
عومــەر عەلــی :مــن خــۆم گێــل ناکــەم لــە راســتیدا ئێــوە خۆتــان گێــل
دەکــەن ،لەبــری ئیشــی ســەرەکی داوای ئیشــی الوەکــی لــە خەڵــك دەکــەن،
دەبێــت شــەرم بکــەن لــەم جــۆرە الوەکیانــە ،ئەگــەر ئیــوە ئیشــتان دەوێــت
و واڵتتــان مەبەســتە ،مــن نــەك هــەر خــۆم ســەدان کەســی دڵســۆزو خــاوەن
بڕوانامــەو بــە ئەزمونتــان بــۆ دەهێنمــەوە لــە ئەمەریــکاو ئەوروپــا بــۆ
ئیشــکردن ،جگــە لــە هەزارەهــا قوتابــی دەرچــوی زانکۆکانــی خۆمــان کــە
ئێســتە بــێ ئیشــن و دایــك و باوکیــان رۆژیــان ژمــاردوە تــا تــەواوی بکــەن،
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ئێســتە زیاتــر بونەتــە خەفــەت بــۆ ماڵەوەیــان.
بەرپــرس :ئــەم فرســەتە بــۆ تــۆ هاتوەتــە پێــش لــە دەســتی خۆتــی
مــەدە ،ئێــوە بنەماڵەیەکــی مانــدون و خــاوەن شــەهیدن ،پێمــان خۆشــە
موســتەفیدبن.
عومــەر عەلــی :ئەڵبــەت من شــەرم دەکــەم مامەڵە بە خوێنی کەســوکارمەوە
بکــەم ،هەرچیــان کردبێــت ئەرکــی خۆیــان بــوەو گــەر قســوریان لــە دیــن
و ژینیــش کردبێــت خۆیــان تاوانبــار کــردوە ،لــە هەرجێگەیــەك کاربکــەم
دەمەوێــت مومارەســەی پســپۆڕی خــۆم بکــەم نــەك بێتوانــای خــۆم لــە
ژێــر توانــای شــەهید و کەســەکانما بشــارمەوە ،دوای ئــەوەش موســتەفیدی
چــی! گریمــان وا زەویەکــی روکنیــش و موچەیەکــی بندیواریشــتان بــۆ
بڕیمــەوە ،ئــەو زەویــە ببێتــە گۆڕەکــەم ئەگــەر دڵــی پــێ خــۆش بکــەم ،ئــەو
پــارەش ببێتــە قوڵزەقورتــم کــەوا بــە بــەالش بێتــە گیرفانــم.
بەرپرس :بەخوا وا دیارە لەگەڵ تۆدا بێ فایدەیە.
عومــەر عەلــی :مــن دەمەوێــت لەگــەڵ تــۆدا بــە فایــدە بــم ،واز لــەم جــۆرە
کارە نهێنیانــە بهێنــن ،ســەدان کەســی پاکتــان پیــس کــرد!
بەرپــرس :ئێــوارە دەعوەتــی مــن بــە ،دەچیــن بــۆ ( )......قســەی زیاتــر
دەکەیــن.
عومــەر عەلــی :تــۆ دەعواتــی مــن بــە ،دەچیــن لــە بــەردەم قــەاڵ وەك ئــەو
هەژارانــە لەســەر شۆســتەکە دادەنیشــن و یــەك نۆکاوێکــی گەرمــی بــۆ
دەخۆیــن بــە دوو ســەمونی حەجەریــەوە هەمــو دونیــا دەهێنێــت!
بەرپــرس :ههههــه دەی دەی بەمــە لێــم رازی نابــن لەســەر ئــەم زەویــە،
بمبــەن بــۆ ئەوێــش تــا بــە ســەالمەتی دەرنەچــم.
عومــەر عەلــی :لەمەشــدا بــە قســەم بکــە زەرەرناکەیــت ،مــن چیژەکەیــم
دیــوە ،بۆیــە لــە کورســی و چێشــتخانە راقیەکانیــش پێــم خۆشــترە ،جگــە
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لــەوە چەنــد خۆشــە تــۆ خــۆت نــان دەخۆیــت و چێژیشــی لــێ وەردەگریــت
لــەو ســادەییە ،بــەاڵم ئــەو پــارە کەمــە دەبێتــە ئاوەدانکردنــەوەی ماڵێکــی
هــەژار ،چــون ئــەوان بەخــوا زۆر گوناحــن ،پــارەی دوکانیــان نــی یــە،
نایانەوێــت ســواڵ بکــەن ،ئیشــێکی شــەرەفمەندانەیان هەڵبــژاردوە دەبێــت
ئێمــەش یارمەتیــان بدەیــن ،مــن خــۆم وادەکــەم ،کــە دەڕۆم نــۆکاو و
ئاوێــك دەخــۆم و پێنــج هــەزاری دەدەمــێ دەڵێــم باقیەکەشــی هەڵگــرە
بــۆ منداڵــەکان ،ئــەی بــۆ دەوڵەمەنــدەکان و مەســولەکان دەچنــە مەتعەمــە
راقیــەکان باقیەکــەی وەرناگرنــەوە لــە کاتێکــدا ئــەوان دەوڵەمەندیشــن و
منەتیشــی لــێ نازانــن ،ئــەی بــۆ ئێمــە ئــەوە لەگــەڵ هەژارەکانــدا نەکەیــن،
جــاری وا هەیــە مــن دەچــم لەســەر دە عەرەبانــەی جیــاواز شــت دەکــڕم،
ناچـــم بــۆ مارکێتــەکان بــۆ ئــەوەی هــەژارەکان ســود وەرگــرن ،قەینا خۆشــە
مارکێــت و بــە عەرەبانەیەکــەوە ئاســانترە ،بــەاڵم بەخــوا مــن ئــەوەم زۆر
پــێ باشــترە.
بەرپرس :باشە کاکە مەبەرە مامە خەمەی ئەو خەڵکە!
عومــەر عەلــی :دەبــو تــۆ مامــە خەمــە بوایەیــت نــەك مــن! چــون مــن نــە
دەســتەاڵتی حیزبــی نــە حکومیــم نــی یــە!
بەرپــرس :دەی ئەوەتــا ئێمــە دەســتەاڵتت دەدەینــێ تــۆ خــۆت قبوڵــی
ناکەیــت!
عومــەر عەلــی :دەی باشــە قبوڵــی دەکــەم! بــەاڵم نــەك بــەو شــێوەی تــۆ
دەیڵێیــت بــەو شــێوەی کــە مــن دەمەوێــت!
بەرپرس :تۆ چۆن دەتەوێت؟
عومــەر عەلــی :پۆســتەکانی زانکــۆ بــا بــە ســیڤی و بــە توانــا بێــت ،منیــش
وەك ئــەو خەڵکــە تەقدیمــی دەکــەم ئەگــەر لــە تواناســازیدا دەرچــوم بــە
شــەفافی پێمــی بــدەن ،گــەر دەرنەچــوم پیرۆزبــای لــەوە دەکــەم کــە بــە
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توانــا جێگەکــەی پــێ بدرێــت.
بەرپــرس :تــۆ گــەر قبوڵــی بکەیــت بەبــێ ئــەو ســەر ئێشــە پۆســتی بــە دڵــی
خۆشــت پــێ دەدەیــن.
عومــەر عەلــی :نایــدەن ،مــن چەنــد جارێــك تەقدمــی چەنــد پۆســتێکم کــرد
لــە زانکــۆی ســەالحەدین و زانکــۆی ســلێمانیش ،کــە رایانگەیانــد ســیڤی
بنێــرن منیــش نــاردم ،بــەاڵم هیــچ وەاڵمێکــی نەبــو ،حــەزم دەکــرد موقابەلــە
بکرایــەم و دەرنەچوبــام ،یــان ئەســڵەن بمزانیبــا ئــەوەی پۆســتەکەی پێــدرا
بــە ســی ڤــی بــو یــان بــە میڤــی بــو!
بەرپرس :من دەبێت بڕۆم کاتم زۆر درەنگ کرد!
عومــەر عەلــی :خــۆم دەتانگەیەنــم و دواتــر دەچــم بــۆ الی قــەاڵو لــە کــن
مافــور فرۆشــانی مەوعیــدم لەگــەڵ مامۆســتایەکی هاوڕێــم هەیــە دوای
عەســر لــەوێ یــەك ببینیــن.
بەرپــرس :نــا بــەس هەندێــك لێــرە دورم بخــەرەوە خــۆم تەلەفــۆن دەکــەم
بێــن بــە شــوێنمدا!
عومــەر عەلــی :بڕۆیــن ،فەرمــو تــۆ ســەیارەکەی مــن لێخــۆڕە بــا کەمێــك
چێــژی لێخوڕینــی ســەیارەش ببینــن!
بەرپرس :سەیارەکەشت خراپ نی یە رەقمی کاتیە نوێ یە!
عومەر عەلی :ئێوە حەزتان هەر لە شتی کاتیە بەڵێ نوێیە ههه.
بەرپــرس :لێخوڕیــن خۆشــە ،بــەس تــۆ فێڵبازیــت منــت کــرد بــە ســایەقی
خــۆت هههــه.
عومــەر عەلــی :ئیتــر ئێســتەدوا دەتوانیــت ســایەقی خــۆت بیــت و کــەس
ســایەقیت بــۆ نــەکات.
بەرپرس :دەبێت هەر ئەم زەرفەم لێ وەرگریت!
عومــەر عەلــی :ئیمامــی مــن لەمــەدا ئیمامــی طەبەریــە کــە هەدیــەی لــە
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بەرپــرس وەرنەگرتــوە ،هەرچــی بێــت ناتوانــم قبوڵــی بکــەم ،چــون مــن
ژیاننامــە ئیمامــی طەبەریــم نوســیوەو تەئســیری لــێ کــردوم.
بەرپــرس :ئــەوە باشــە کەوتــەوە بیــرم ،مەوزوعــی کۆڕەکەشــتان و باســی
ئیســام ،کاکــە یاســای ئیســام قورســە دەڵــێ دز دەبێــت دەســتی ببــڕن!
دونیــا دونیــای دویموکراســیە!
عومــەر عەلــی :کۆڕەکــەی مــن باســی دەســتی دز بڕیــن نەبــو ،بــۆ هــەر
نــاوی ئیســام هێنــرا ئیتــر ئێــوە دەترســن لــە دەســتی خۆتــان ،مــن باســی
ســتەمەکانی ســەدامم کــرد لــە گەلــی کــورد ،کردومــە بــە کتێبێکیــش باســی
ســتەمەکانی هاوشێوەشــم کــردوە چ بەنــاوی دینــەوە بێــت یــان غەیــری
دیــن ،لــە ئیسالمیشــدا مەوزوعــی دەســتبڕین تەفاســیلی تێدایــە.
بەرپرس :تەفاسیلەکەی چی یەو چۆنە؟
عومەر عەلی :بە کورتی لە ئیسالمدا  ٣جۆر دەست هەیە.
-١دەســتی مانــدو واتــە ئیشــکەر ،ئــەم دەســتە دەستخۆشــی لــێ دەکرێــت،
پێغەمبــەر درودی خــوای لەســەر بێــت ماچــی کــردوەو بــەرزی کردوەتــەوەو
فەرمویەتــی ئــەم دەســتە ئــەو دەســتەیە کــە خــوای گــەورە خۆشــی
دەوێــت.
-٢دەســتی بەتــاڵ ،ئیســام ئیــش بــۆ ئــەم دەســتە دەدۆزێتــەوەو ناهێڵێــت
بەتــاڵ بێــت ،گــەر نەیتوانــی تێــری بــکات و دزیــش بــکات دەســتی نابڕێــت،
وەك لەســەردەمی ئیمامــی عومــەردا ســاڵێكی برســیەتی هەبــو ،بــەالم
لەســەردەمی عومــەری کــوڕی عەبــدول عەزیــزدا ئەوەنــدە ســەروەت هەبــو
گەنمیــان لەســەر شــاخەکانیش دەڕژان بــۆ ئاژەڵــەکان.
-٣دەســتی خیانەتــکار هەیــە ،ئیســام ئــەم دەســتە دەبڕێــت بــۆ ئــەوەی
خیانەتــی میللــەت برســی کــردن نەبێــت.
بەرپــرس :مــن لێــرە دەوەســتم و دێن بــە شــوێنمدا خــۆم دەڕۆم ،حەزدەکەم
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هەدیەکــەم لــێ وەرگرن.
عومــەر عەلــی :ئــەو هەدیــەی بۆمــن داتنــاوە بیــدە بــە هــەژارەکان ،زۆر
خۆشــە کــە بــە دەســتی خــۆت پــارە دەدەیــت بەهــەژار ،بــەاڵم تەســویری
نەکەیــت هــا ،خــوات لەگــەڵ بێــت ئومێــد دەکــەم بەخۆتانــدا بچنــەوە تــا
دەســتەاڵتتان هەیــە ،نــەك کــە تەقاعــود بــون ئەوســا قســە بکــەن.
بەرپرس :خەمت نەبێت ئیش دەکەین و زۆریشمان کردوە!
عومەر عەلی :دەستخۆشی چاکەکانتان لێ دەکەم.
===
دەڵێ پێم بۆ بەراز حەرامە؟
مەســولێك لەمانــەی خۆمــان کــە پۆســتێکی بــااڵی هەیــە بــۆی نوســیوم
دکتــۆر گیــان بۆچــی بــەراز حەرامــە؟
وتــم :بــرا واەلل ئێــوە ئەبێــت زۆر شــوکری خــوا بکــەن کــە خــوا بــەرازی
حــەرام کــردووە؟
وتی بۆ؟
وتم :ئێوە مریشکتان پێ دابین ناکرێت نە خوازەاڵ بەراز!
جــا شــتێکی تریــش ،ئــەو میللەتــە مریشــك ئەخــوا بۆیــە وا فەقیــرن ،ئەگــەر
بێــت و بــەراز بخــۆن هــار ئەبــن لێتــان و وە دوو ڕۆژ ئەتــان روخێنــن.
دەستی نا بە عەالمەتی دڵ و پێکەنینەکەدا یەك ریزی بۆ ناردم..
===
بە بوێری و کرانەوە
پێــی چەپــم دومبەڵێکــی گــەورەی لــە التەنیشــتەوە دەرکردبــو ،نەدەگونجــا
لەگــەڵ پێــاودا ،هــەم ئــازاری هەبــو ،هەمیــش دەشــەلیم ،هەرکەســەو
قســەیەکی لەبــارەوە دەکــرد ،یەکــێ دەیگــوت وازی لــێ بهێنــە دواتــر خــۆی
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بــاش دەبێــت ،یەکــێ دەیگــوت نێوەنمەکــی تێبگــرەو بــۆ بەیانیەکــەی خــۆی
دەتەقێــت ،یەکــێ دەیگــوت عەیــب ناکەیــت لــە خــۆت ئــەوە چــی یــە! پیــاو
فیشــەکی بەردەکەوێــت قســە نــاکات ،ئــەم نوکــە نوکــە چــی یــە ،بــۆ ئــەو
تــۆزە دومبەڵــە ،ڕۆژێــك کابرایــەك گوتــی :کاکــە واەلل ئەمــە کێشــەیەکی
گەورەیــە ،دەبێــت بچیــت بــۆ دکتــۆر ،داوا بکەیــت نەشــتەرگەریت بــۆ
بکــەن ،منیــش گەشــتمە بەریتانیــاو رۆشــتم بــۆ دکتــۆر ،زمانــم نەدەزانــی،
پێاڵوەکانــم داکەنــدو نــام بــە لوتــی دکتۆرەکــەوە! وتــم ئەوەتــا ســەیر بکــەو
مــن هیــچ ناڵێــم.
دکتــۆر یەکســەر دەستکێشــێکی کــردە دەســتی ،بــە موســێك هەندێکــی لــێ
تاشــی ،وتــی بــڕۆرەوە حەفتــەی داهاتــو وەرەوە ،بــەو شــێوەیە  ٤حەفتــە
بــەردەوام بــو ،مــن هەربیــرم الی نەشــتەرگەری بــو ،کــە کۆتــا جــار تــەواوی
کــرد ،وتــم دکتــۆر گیــان کــەی نەشــتەرگەریم بــۆ دەکــەن؟ وتــی تــەواو ئیتــر
هــەر ئــەوە بــو ،جەلســەی ترمــان پێویســت نــی یــە! کــە دەســتم هێنــا بــە
پێمــدا ســەیر دەکــەم ســاف و جــوان! هیــچ کێشــەی نەمــاوە ،چــون هەربیرم
الی نەشــتەرگەری بــو ،ئــەو جەلســانەم بــە عیــاج دانەدەنــا ،کەچــی بــە
ئاســانی چارەســەر کــرام ،زۆرجــار بەســادەی کێشــەکان چارەســەر دەبــن.
ئــەو کۆمپانیانــەی کــە ئێســتە پێیــان دەوترێــت مارکــە ،شــتومەکەکان کــە
زۆر گرانــە ،هۆکارەکــەی  ٢شــتە ،یەکــەم :کوالەتیەکەیــان چاکــە ،دوهــەم:
ئەوەنــدە ڕیکالمیــان بــۆ کــردوە بە زوبانــی جیاوازو شــێوەی پرۆفیشــنااڵنە،
لــە زهنــی خەڵکــدا چەســپیوە ،گەرنــا مــن بــە نمونــە المــە زۆر جێگــەی تــر
هیــچ ناوبانگیــان نــی یــە ،هەمــان کوالەتــی یــان زۆرجــار بگــرە باشــترین
بــەکار دەهێنــن بــەاڵم کااڵکانیــان زۆر زۆر بــە کەمتــر دەفرۆشــرێت.
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لــە ئەڵمانیــا شــیعەیەك و ســونەیەك دەبێــت بــە شــەڕیان ،شــیعەکە جوێــن
دەدات بــە ئیمامــی عومــەر ،ســونەکەش وەك کاردانــەوە جوێــن دەدات بــە
ئیمامــی عەلــی ،چنــگ دەدەن و کێشــەکەیان دەچێتــە مەحکەمــە ،حاکــم
نازانێــت شــیعەو ســونەو عەلــی و عومــەر کــێ یە ،پرســیاریان لــێ دەکات بۆ
شــەڕتان کــردوە؟ ســونە دەڵــێ جوێنــی بــە ئیمامــی عومــەر داوە ،شــیعەش
توڕەتــر لــەو دەڵــێ جوێنــی بــە ئیمامــی عەلــی داوە ،حاکــم دەڵــێ :باشــە
مــادام کەیســەکە پەیوەســتە بــە دوکەســی تــرەوە ئەوانیــش بــۆ جەلســەی
داهاتــو بانــگ دەکەیــن تــا وتــەی ئەوانیــش وەرگریــن! ئەوانیــش دەڵێــن
جەنابــی حاکــم تــۆ ســاغیت ،عەلــی و عومــەر هــەی هــو  ١٠٠٠ســاڵە زیاتــرە
مــردون! حاکمیــش دەڵــێ دەی ئــەم دو کەســە ببــەن بــۆ نەخۆشــخانەی
نەفســی ،دوکــەس زیاتــر لــە هــەزار ســاڵە مــردون ئێســتە ئێــوە بــۆ شــەڕی
لەســەر دەکــەن.
لــە وێنــان بویــن خەڵــك لەنــاو خێمــەو لــە بنــی بــەردەدا ڕۆژی دەکــردەوە،
ڕۆژ تــا ئێــوارە لەســەر ئــەو جادانــە بــەدوای کرێکاریــدا خەڵکــی وێــڵ بــو،
ئــەوەی زۆر جەنســی هەبوایــە دەیانبــرد بــۆ ئیشــی غەباتــە ،ئــەو ڕۆژەی
جــەژن دەبــو ،چــون ڕۆژانەیەکــی وەردەگــرت ،زۆرکــەس هەبــو ،تــا ئیــوارە
لەســەر شــەقامی دافنــی هــەزار ســەیارەی دەژمــاردو بەچاوێکــی کزۆڵیــەوە
ســەیری دەکــرد تــا بەڵکــو بیبــەن بــۆ ئیــش ،ئــا لــەو کاتــەدا کــوردەکان لەنــاو
خۆیانــدا بــو بــە شــەڕ ،شــەڕی یەکیەتــی و پارتــی ،کــوردەواری دەڵــێ کلکــی
کــەری تێــدا دەقرتــا!
بوێــری ســیفەتێکی زۆر گرنگــە لــە تاکــەوە بیگــرە تــا دەگاتــە کۆمەڵــگا،
بینیومــە مشــك پشــیلەی فڕانــدوە ،چــون مشــکەکە بوێــر بــو ،خــۆی گیــڤ
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کــردەوەو هەڵدەبەزیــەوە ،پشــیلە کونــی دەســت نەدەکــەوت خــۆی پێــدا
بــکات!
کرانــەوە ئێجــگار گرنگــە ،بکرێینــەوە بەڕوی دونیــای دەرەوەدا ،ســەیربکەین
و بزانیــن بــۆ شــتگەلێك لــە ڕابــردودا پێمــان نەکــراوە ســابەڵکو ئەمــڕۆ
بتوانیــن بیکەیــن ،ئەســڵەن بــۆ دوربڕۆیــن جــارێ بــا بکرێینــەوە بــەڕوی
میللەتــی خۆمانــدا ،مەعقولــە ئــەوە چەنــد ســاڵە شــەڕی نیــوان یەکیەتــی و
پارتــی وەســتاوەو دەســتیان لــە ملــی یەکــە ،بــەاڵم هێشــتا هەیــە یەکیەتــی
یــە ناوێرێــت بچێــت بــۆ زۆنــی زەرد ،تاوانێــك دەکات لــە زۆنــی ســەوز
ڕادەکات لــە زۆنــی زەرد ئیقامــەی دائیمــی پــێ دەدەن ،لــە زۆنــی زەردیــش
بــە هەمــان شــێوە ،کرانــەوە بەڵــی ئــەو ئافرەتانــەی دڵیــان وەك کەبــاب
بــۆ مێــردە کوژراوەکانیــان یــان ونبــوەکان دەســوتێت لەالیــەك و لەالیــەك
بــۆ منداڵــەکان ،ئــەوان هەمــو رۆژێکیــان لــە عەزابــی قەبــر ســەختترە ،چ
ئیشــی بەوەیــە عەزابــی قەبــر هەبێــت یــان نەبێــت؟! ئەســڵەن عەزابــی
جەهەنەمیشــی دیــوە ،باســی مافــی ئافــرەت دەکــەن ئــێ دە بکرێنــەوە
لەگــەڵ ئــەم ئافرەتانــەدا ،هەناســەی زام و ســۆزی لەبیــر ببنــەوە.
ڕۆشــتم بــۆ نوێنەرایەتــی حکومەتــی هەرێــم لــە لەنــدەن بــۆ ئــەوەی
بڕوانامــەی دکتۆراکــەم تەســدیق بکــەم ،لــە جەڕەســم دەدا نەیــان
دەکــردەوە ،دام لــە جەڕەســی قاتــی یەکــەم و کردیــەوەو ڕۆشــتمە ژورەوە،
لــە پێشــوازی وتــم مــن ئیشــم بــە نوێنەرایەتــی حکومەتــی هەرێــم هەیــە
تــۆ دەیانناســیت؟ وە لــە چ قاتێكــن؟ وتــی بەڵــێ لــە قاتــی ســێهەمە،
باشــیش دەیانناســم ،هەموجارێــك کــوردەکان دێــت پەالماریــان دەدەن و
ئــەوان ڕادەکەنــە ژورەوە دەرگاکــە لــە خۆیــان دادەخــەن.
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کــە بەرنامــەی بــە بوێــری ڕیکالمــی بۆکــرا زۆر دڵخــۆش بــوم ،لە دڵــی خۆمدا
وتــم ئافەریــن بوێــری ســیفەتی کــوردە ،کاتــی خــۆی ســتەمی ڕژێمەکانــی
ڕابــردوی قبــوڵ نەکــردوە ،ئێســتەش چیتــر ســتەمەکانی ئێســتە قبــوڵ
نــاکات ،حەتمــەن کارێــك دەکــەن حکومــەت بترســێنن و بــا دەســتەالتیش
نەبێــت ئــەوان ناچــار بکــەن بەخۆیانــدا بچنــەوە ،وەك لەســەرەوە باســمکرد
غیــرەت بــە گەورەیــی و بچوکــی نــی یــە! چاوەڕێــم دەکــرد هەرجــارەو
بەرپرســێك بهێنــن و بــە بوێــری هەرچــی گەندەڵــی کــردوە لــەو بەرنامــەدا
بەبەرچــاوی خەڵکــەوە شــین و مــۆری بکەنــەوە ئەوەنــدە پرســیاری لــێ
بکــەن ،نەخێــر جامانــە بەســەرێکم بینــی! وتــم پێدەچێــت ئــەم مامۆســتا
بەڕێزەیــان هێنابێــت تــا لــە پێشــدا ئەحکامــەکان شــی بکاتــەوە ،تــا کۆتــای
گوێملێگــرت نەخێــر هیــچ پەیوەنــدی بــە مەوزوعــەوە نەبــو ،حەفتــەی
داهاتــو عەمامــە ســپیەکیان هێنــا ،وتــم ئەمجــارە تــەواوە ،نەخێــر
ئەمجــارەش هیــچ پەیوەنــدی بــە مەوزوعــەوە نەبــو ،ئیتــر دوای ئــەوە
مــن ســەیری بەرنامــەی بــە بوێریــم نەکــرد ،چــون ناوەکــە بوێــری بــو بــەاڵم
کردارەکــە ترســنۆکانە بــو ،ئەگــەر حاکمێكــی عــادل هەبوایــە ،وەك شــیعەو
ســونەکەی ئەڵمانیــا لــە پێشــدا پێشکەشــکارەکەی دەنــارد بــۆ نەخۆشــخانەو
دوات میوانەکــەش!
کــە بەرنامــەی کرانــەوە دەســتی پێکــرد ،وتــم ئەمــە تــەواوە ،تاکــەی
نەکرێینــەوە ،مەعقولــە هێشــتا ســنوری زۆنــی ســەوزو زەرد لــە زهنــی
خەڵــدا مــاوە ،دەبێــت بکرێینــەوە ،نــەك دێگەڵــە بســڕینەوە دەبێــت ڕازی
نەبیــن بــە ســنوەکانی ئێــران و تورکیــاو ســوریا ،حەتمــەن دەبێــت هەمــوی
تێــك بشــکێنرێت ،دو دانــە دو دەکات بــە یــەك نــاکات بەچــوار ،وتــم
حەتمــەن فکریــەن ئێســتە زەمینــەی ســازی دەکرێــت لــە ڕوی فکریــەوە بــۆ
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کرانــەوەو ســڕینەوەی جیاوازیــەکان ،ئێســتە لــەم شاشــە ڕونــەوە گشــت
بەرپرســەکان دێنــە سەرشاشــەوە الپەڕەیەکــی نــوێ هــەڵ دەدەنــەوە
لەگــەڵ میللەتــدا ،هەرباشــە لــە ئاخیــری پیریشــیاندا بەخۆیانــدا بچنــەوە،
کــە پێشــکەش کارەکــەم دی ســواری ســەیارە بــو ،وتــم دیــارە مەســولەکان
نایــەن بــۆ ســتۆدیۆ دەبێــت بچــن بــۆ مالیــان ،هێشــتا نەگەشــتبو ،وتــم
دەبــو مەســولەکان بڕۆشــتایەن بــۆ ســتۆدیۆ ،کەســێك بیەوێــت بکرێتــەوە
نابێــت لەمــاڵ نەیەتــە دەر ،دەبێــت بچێتــە نــاو میللــەت ئەســڵەن پێــش
ســتۆدیۆ ،کــە رۆشــتە بــەردەم دەرگا ،وتــم خــوا گیــان دونیــا گــۆڕاوە ئەمــە
چ مەســولێکە لــەم خانــوە شــڕەدایە هێشــتا ،کەچــی عەمامــە بەســەرێك
کردیــەوە! هــەی لــەوە! دەبێــت باســی چــی بکــەن! کاکــە بــە جــدی دانیشــتبو
فــوی دەکــردە خــۆی و دەچــو بــە قــواڵ بــۆی لــەوەی عەزابــی قەبــر هەیــە
یــان نــی یــە!
گــەر موقابەلــەی منیــان بکردایــە بــۆم دەســەلماندن کــە عەزابی قەبــر هەیە!
دەمگــوت فــان بێــوەژن کــە پیاوەکــەی ســەرنگونە لــە شــەڕی ناوخــۆدا،
ئێســە هەمــو رۆژێکــی عەزابــی قەبــرە ،یــەك دونیــا بــێ بــاوك دەناســم،
هــەر کــە نــاوی بــاوك دەبیســتن عەزابــی قەبــرە ،خزمێکمــان کوڕەکەیــان
لــە شــەڕی ناوخــۆدا ون بــو ،دوای ماوەیــەك مەیتەکەیــان بــۆ هێنانــەوەو
وتیــان ســەیری مەکــەن کەڵکــی نــی یــە ،خســتیانە قەبــرو دواتــر هاتنــەوە
بــۆی وتیــان بــە هەڵــە هێناومانــە ئەمــە خــۆی نــی یــە! دەریانهێنایــەوە
ســەیر دەکــەن فعلــەن ئــەو نەبــو ،دایکەکــەی کــە کوڕەکەیــان دەرهێنــا لــە
قەبرەکــەو ســەیریکرد ئــەو نەبــو! لــە تەنیشــت قەبرەکــەدا بەبەرچــاوی ئــەو
خەڵکــەوە عەزابــی قەبــری دەچەشــت.
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چ لــەو میللەتــە دەکــەن ،بەشــێوەیەك فکریــان تێكــداوە لــە یۆنانــدا کرێکاری
دەســت ناکەوێــت شــەڕی یەکیەتی و پارتــی دەکات.
چ لــە خۆشــیان دەکــەن لــە لەندەنیشــدا ناتوانــن بــە ئاســودەی لــە
ئۆفیســەکانیاندا کاربکــەن.
کــێ لــەم پشــێویە براوەیــە؟! هەمــوی دۆڕاوە تێیــدا ،ئــەوە دۆڕان نــی
یــە بەرپــرس باســی ئــازادی بــکات نەوێرێــت لــە ســەرای ئازادیــدا بەبــێ
پاســەوان پیاســەیەك بــکات ،نەوێرێــت لــە لەندەنــدا بەبــێ بــۆدی گارد
بســوڕێتەوە ،ئــەوە دۆڕان نــی یــە منداڵێــك دوای  ٢٠٠٣لــە دایــك بــوە جوێــن
هەتــا بەســەرۆکی واڵتەکــەی خۆشــی دەدات!
ئــەوە دۆڕان نــی یــە لــە بــێ نانــی و بــێ ئــاوی و بــێ کارەبــای و بــێ
خزمەتگــوزاری ســەری خــۆی هەڵگرتــوەو گەشــتوەتە ئەوروپــا لێــرەش
بەردەبنــە گیانــی یەكتــری.
بــەدوای ڕاســتیەکانی ئیســامدا دەگەڕێــن ،تــا مــن کۆمەڵێــك ســەرباس
بخەمــە بەردەســتتان کــە کاری لەســەر بکــەن ،بە بوێــری و بــە کرانەوەیەکی
فــراوان خۆتــان و میللەتــی پــێ ئاشــت بکەنــەوە ،گــەر بتانەوێــت دەتوانــن،
نەشــتەرگری ناوێــت ،بــە کۆمەڵێــك جەلســە کۆتــای پــێ دێــت ،وەك
پێیەکانــی مــن.
ئــەم چەمکانــە هیــچ خیالفێکــی تێــدا نــی یــە لــە شــەرعدا بیکــەن بــە
ســەدان بەرنامــەی تەلەفزیــۆن ،بــۆ هــەردەم بــەدوای ناکۆکیــدا دەگەڕێــن،
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چ ســودمان لــە ناکۆکــی وەرگرتــوە ،وەرن لەســەر چەمکــە ســابتەکان ئیــش
بکــەن.

دەستپاکی...
بۆچــی بەرپــرس دزی دەکات ،هــۆکاری بنبڕکردنــی ،بــۆ ئــەم دەستپیســیە
دابەزیــوە بــۆ ئاســتی کەســانی ســادەی خــوارەوە هەتــا بەقاڵێــك ئەمیــن
نەبێــت و پــارەی تەماتــەو خەیارەکەشــی لــێ دەدزن و دواتــر دەشــی کــوژن،
بــا پێشــکەش کارەکــە ســەدان پرســیاری تــر دەربهێنێــت بــۆ رۆشــتنمان بــۆ
دەســتپاکی.
خەڵك نەکوشتن...
بــا ئــەو ئایەتــە بکرێتــە دەســتپێکی بەرنامەکــە کــە کوشــتنی تاکــە کەســێك
َ
ـاد
ـس أ� ْو َف َسـ ٍ
وەك کوشــتنی هەمــو ســەر ئــەرز وایــە َ
ـر َن ْفـ ٍ
(مــن َقتَ ــل َن ْف ًســا ِب َغ ْيـ ِ
ِفــي ْ َأ
ـاس َج ِميعً ــا) المائــدي .٣٢
ال ْر ِض َفك َ أ� َّن َمــا َقتَ ـ َـل ال َّنـ َ
ئیتــر لــەو کەیســە گەورانــەوە پێیــدا بێــن ،تــا دەگاتــە ئــەوەی چــۆن ســود
لــەم ئیســامە وەرگریــن ،هەتــا ئۆفێکیــش بەرانبــەر بــاوك و دایــك نەکرێــت.
کــە کار لەســەر ئــەو ئیســامە حەقیقیــەو ســەوابیتەکان ناکریــت ،ئــەوە
ئەنجامــی پەروەردەکەمانــە ئێســتە ،لــە هەمــو مێــژوی کــورددا موعتــادی
تێــدا نەبــوە ،ئێســتە لــە زیندانیشــدا مــەوادی موغــەدەر خۆیــان دانــی پێــدا
دەنێــن کــە بازرگانــی پێــوە دەکرێــت.
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بــەاڵم بەداخــەوە دەیڵێــم ئێــوە نــە بوێــرن و دەوێــرن دەســت بــۆ ئــەو
کەیســانە ببــەن کــە بوێــری دەوێــت ،نــە دەتانەوێــت بکرێنــەوە لەگــەڵ
میللەتــدا ،بەنــاوی بوێریــەوە منداڵێــك فێــر دەکــەن لــە ڕوی دایــك و
باوکیــەوە بوەســتێتەوە کــە  ١٣٠٠ســاڵ پێــش ئێســە کەســێکی مســوڵمان
وایکــردوە توخــوا ئیتــر تــۆ خەریکــی چیــت! بەنــاوی کرانــەوە ســەدان بــاڕو
قومارخانەتــان کردوەتــەوە کــە دانــی پێــدا دەنێــن بکوژەکــە لــە خواردنــەوە
بــوە.
دەبێــت ســود لــە ئەزمونــی کۆمپانیــاکان وەرگریــن ،لەبــری ئــەوەی دەیــان
تەلەفزیۆنــی بــێ کەڵــك بکەینــەوە ،بــا چەنــد تەلەفزیۆنێکمــان بــە زمانــی
بێگانــە ببێــت ،بــا لەبــری کەناڵــی (خــۆت داینــێ) کەناڵێکــی تورکــی بێــت،
نــەك موسەلســەلە تورکیــەکان نقــڵ بــکات ،بــا کەســانی زمــان زانــی تورکــی
بهێننــە شاشــەو بــە زمانــی خۆیــان حاڵــی خۆمانیــان تێبگەیەنــن ،بــا لەبــری
کەناڵــی (خــۆت داینــێ) کەناڵێــی فارســیمان هەبێــت ،کەناڵێکــی عەرەبــی،
ئینگلیــزی ،بــەاڵم کوالەتــی ئیشــەکان پێــش ڕیکالمەکــەش چــاك بکــەن ،تــا
کــە بێگانەیــەك تاقــی کردنــەوە بڵێــت فعلــەن شایســتەن.
بەرپرســێك هاتبــوە هۆڵەنــداو کەیســی تەقدیــم کردبــو ،پێیــان وتبــو
چەندیــن کــەس لەســەر تــۆ ئیقامــەی وەرگرتــوە لێــرە ،ئێســتە تــۆش
مەزڵومیــت! وەرن لەســەر ئــەم کەیســانە کار بکــەن.
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فعلەن هەموشمان مەزڵومین ،هەریەکەو بەجۆرێك...
کۆتایــی پێدەهێنــم بــەوەی ،ســەدان چەمکــی گرنــگ هەیــە لــەم
ئیســامەداو دەکرێــت ســەدان بەرنامــەی لەســەر بکرێــت بــە ئامادەبونــی
شــارەزاو پســپۆڕان و خــاوەن ئەزمونــەکان ،ئەوانــە بــرەو پــێ بدەیــن تــا
گەنجێــك کاریگــەر بێــت بــە دکتــۆر کەریــم شــەریف قەرەچەتانــی و گــوێ
لــە وتارەکانــی بگرێــت ،نــەك بــۆ تڵپــە تەمانــە هەڵپەڕێــت!
عەزابی قەبر لێگەڕێن بۆ خوا ،چیتر ئێوە عەزابی خەڵکی مەدەن.
هــەرکات پەکتــان کــەوت بــۆ ناونیشــانی بەرنامــە ،مــن دەیــان تایتڵتــان
دەدەمــێ ،دەیــان تایتــڵ کــە گرنگــە کاری لەســەر بکرێــت ،هــەرکات کێشــە
فیزیکیــەکان چارەســەرکرا ئەوتــا دەیــان تایتڵــی دەرونیشــتان دەدەمــێ.
ئەڵبــەت دەتوانــم بەقــەدەر دکتۆرانامەیــەك لەســەر ئــەم مەوزوعــە بوســم،
بــەاڵم بەمــە تێنەگەیــن بــەم زمانــە ســادەو ئاســاییە ،ئەوســا بــە دکتــۆراو
زمانێکــی وشــکی ئەکادیمــی هەرگیــز تێناگەیــن.

پهيامى ئیسالم()2

95

کۆتایی
گــەر  ٥فــەرزە لــە مزگــەوت نوێــژ بکەیــت ٢ ،بســت ڕیشــت درێــژ بێــت،
شــوێنی ســوجدە بەنــاو چاوتــەوە دیــار بێــت ،مافــی کەســێکت پێشــل کــرد
دەبێــت مافەکــە بگەڕێنیتــەوە یــان باجەکــەی بدەیــت.
ســزای تاوانــەکان لــە ئیســامدا هەمــوی دەگرێتــەوە ،دەکرێــت مســوڵمان
بیــت و بــە ناحــەق کەســێكیش بکوژیــت ،دەکرێــت مســوڵمان بیــت و زیناش
بکەیــت ،دەکرێــت هەرچــی تاوانــە ئەنجامــی بدەیــت ،بــەاڵم هیچێــك لــەو
تاوانانــە مســوڵمان بونــت نابێــت بــە پاســاو بــۆی.
===
هیــچ یاســایەك وەك ئیســام نەیتوانیــوە جیــاوازی نــەکات لــە نیــوان
ســتەمکاراندا.
ســتەم بــە دەقــی قورئانــی دیــاری کــراوە ،پەرلەمانیــش مافــی تەداخولــی
نــی یــە تێیــدا!
===
وریابن...خوا بە ڕەحمە بەاڵم
خــوا بــە ڕەحمــە ،تاوانێكــت کــرد بــە نهێنــی ،هــەر بــە نهێنــی بیهێڵــەوە،
داوای لێخۆشــبون بکــە لــە خــوای گــەورە .خــواش بــە ڕەحمــە لێــت خــۆش
دەبێــت.
بــە ئاشــکرا دژایەتــی خــواو پێغەمبــەرو قورئــان بکەیــت! چــاوەڕێ مەکــە
خــوای گــەورە لێــت خــۆش ببێــت ،چــون تــۆ خــۆت ئاشــکرات کــردوە! ئــەو
چــۆن بیشــارێتەوە بــۆت.
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===
کــۆی ئــەم گفتوگــۆو باســانە بــە گونجاومــان زانــی پێکــەوە بکرێــن بــەم
پەرتوکــەی کــە لــە بەردەســتدایە ،وەك هونەرێکــی ڕوبەڕوبونــەوەو
ئاخافتــن و چاندنــی ئیمانــی دروســت لەناخــی مرۆڤەکانــدا.
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