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F
گەنجێك تەلەفۆن دەکات بۆ مەالیەك و دەڵێت:
مامۆســتا ئەگــەر ئینســان بایەکــی بچوكــی لــێ بەربێتــەوە تــارات
د ە شــکێنێت ؟
مامۆستا :نا برا گیان با بەربونەوە پەیوەندی بە تاراتەوە نی یە.
گەنج :ئێ ئەگەر باکە زۆر گەورەبو!
مامۆستا :نا هەر ئاساییەو تارات ناشکێنێت!
گەنــج :ئــێ ئەگــەر ئەوەنــدە گــەورە بــو باکــە پیســی لەگــەڵ خۆیــدا هێنایــە
دەرەوە ئەوســا چــی؟
مامۆســتا :ئــەوە بــە پێــی هــەر  ٤مەزهەبەکــە تــۆ گــوت کــردوە بەخۆتــدا،
دەبێــت نــەك تــارات هــەر خــۆت جــوان بشــۆریتەوە.
ئــەم فیســتیڤاڵەی هەولێریــش بەپێــی هــەر  ٤مەزهەبەکــەو بــە پێــی دینــی
هندیەکانیــش حســێبکی بکەیــن هــەر زۆرکــەس خــۆی پیــس کــردوەو
دەبیــت دوبــارە خۆیــان بشــۆرنەوە.
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برادەرێکــم بــۆی گێڕامــەوە وتــی :ئێمــە هەرچــی شــت بــو حەراممــان
کردبــو لــە خۆمــان مزگــەوت و جمعــەو جەماعــەت نەبێــت ،وتــی برایەکمــان
رۆشــت بــۆ بادینــان لــەوێ بردبویــان بــۆ ســەفرە ،پیــاو بەجیــاو ژن بەجیــا لە
دوری یەکیشــەوە هــەروا بۆخۆیــان دەســتیان کردبــو بــە نەرمــە هەڵپەڕیــن،
وتــی ئــەم بــراش چــون قــەت ئەمــەی نەدیبــو زۆری بــەالوە ســەیر ببــو! وەك
بڵێــی باشــە خــۆ ئەمانــەش هەمــوی کەســی چــاك و ئەهلــی مزگەوتیشــن،
وتــی بــە فرســەتی زانیبــو کردبــوی بــە قونبادانێــك هەرچــی بادینیەکانــە
ببــون بــە ســەیرکەری و پێــی پێکەنــی بــون ،بــرا وتمــان ئاســاییە بــەس نــەك
بــەم شــێوە!.
برادەرێکــی تــر وتــی گەشــتمە ئەوروپــاو رۆشــتم بــۆ دیســکۆ ،وتــی هــەر
رۆشــتمە ژورەوە حاڵــم لێهــات ئــەو هەمــو ئافرەتــەم دی ،وتــی ئیتــر
کاتێکــم زانــی دەســتێکم شــکاوەو دەموچــاوم تەقیــوەو بردەرێکــم بــە
راســەرمەوەیە لــە خەســتەخانە دەڵــێ خــوا گەورەیــە ان شــاء اەلل بــاش
دەبیــت ،بــە ماڵەوەمــان وتــوە خلیســکاوەو بەربوەتــەوە.
نــە هەڵپەڕکــێ حەرامــە نــە تێکــەڵ بونیــش گــەر دروســتی هەڵپەڕکــێ
بکرێــت هــەر چینــەو بــۆ خــۆی ،نــە تێکەڵیــش حــەرام گــەر ئافرەتــان لــە
دوای پیاوەکانــەوە جــوان بوەســتن بــۆ نوێــژ.
*********
مرۆڤم بینی جل و بەرگی لەبەردا نەبو!
جل و بەرگم بینی مرۆڤی تیا نەبو!
مەوالنا
*********
کابرایــەك یەکەمجــاری دەبێــت بەرنوێــژی بــکات هــەر کــە دەیخەنــە
پێشــەوەو دەســت دەکات بــە نوێژکــردن ،ســورەتی التیــن دەخوێنێــت،
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ـن َو َّ
(و ِّ
ـون) لــە دواوە چەنــد
دوای بســم اەلل الرحمــن الرحیــم دەڵــێ َ
الزيْ تُ ـ ِ
التيـ ِ
کەســێك بــە دەنگــی بــەرز دەڵێــن ســبحان اەلل ،وەك ئــەوەی ئــاگاداری بکــەن
کــە هەڵــەی کــردوە ،ئەویــش وتــی لــە دڵــی خۆمــدا وتــم لەوەیــە تینەکــە
دوای زەیتونەکــە بێــت ،بۆیــە دەڵــێ والزیتــون والتیــن ،دیســان هــەر دەڵێــن
ســبحان ەلل ،کابــرا ئیتــر نازانێــت چــی بــکات و دەمــی دەپێچێــت بــە یەکداو
دەڵــێ وە تەتەنــی وە زەیتــون ،هــەر دیســان دەڵێــن ســبحان اەلل ،ئەویــش
نوێژەکــە دەبڕێــت و دەڵــێ ماڵتــان ئــاوا بێــت دە واەلل نازانــم چــی بڵێــم
راســتەکەی چــی یــە؟
ئەوانیــش دەڵێــن کاکــە گیــان تــۆ هێشــتا ســورەتی فاتیحــەت نەخوێنــدوە!
هەولێــری دەرێ کوێــڕا گەشــتیتە ســورەتی التیــن.
لــە لێکۆڵێنەوەیەکــدا دەرکەوتــوە هەنجیــرو زەیتــون پێکــەوە ســودی
یەکجــاری هەیــە ،دیــارە ناوهێنانــی ئــەو دو میــوەش پێکــەوە حیکمەتــی
تێدایــە.
جگە لەوەی هەردوکی کۆمەڵێك سودی زۆری بۆ تەندروستی هەیە.
نیعمەتەکانــی خــوای گــەورە ئێجــگار زۆرن و لــە ژمــارەدا نایــەن ،وەك
(و إ�ن َتعُ ــدُّ وا نِعْ َمـ َ
الل َل ُت ْح ُصو َهــا ۗ ) النحــل ١٨
ـة َّ ِ
خــوای گــەورە دەفەرموێــتَ :
دەکرێــت هەڵــە بکرێــت لــە نوێــژدا ،بــۆ راســتکردنەوەی ئەوانــەی لــە دواوەن
دەتوانــن راســتی بکەنــەوە ،باشــتر وایــە ئــەو کەســە بچێتــە پێشــەوە کــە
زاناتربێــت بــە قورئــان و ئەحکامــەکان.
*********
لە سەفەرێکی ئیتالیا تەلەفۆنەکەم نەما.
ڕۆشــتم بــۆ الی پۆلیــس وتــم :تەلەفۆنەکــەم دیــار نەمــاوە ،نازانــم ون بــوە
یــان دزیویانــە!
وتــی :جــا چــی بکــەم ون بــوە یــان دزیویانــە ،خــۆ ناچــم ئــەو خەڵکــە
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بپشــکنم بزانــم کــێ بردویەتــی!
وتــم :لــە بەریتانیــا عادەتــەن کــە بــە پۆلیــس دەڵێــی ناونیشــانت دەنوســێت،
چــون دەکرێــت کەســێك دۆزیبێتیــەوەو بیهێنێــت بــۆ بنکــەی پۆلیس.
وتی :ببورە.
وتم :دەی باشە ئیشی کارێکت نی یە لە خزمەتتا بین!
وتی :گاڵتە دەکەیت؟
وتــم :نــا بیــرم لــەوە دەکــردەوە لــە واڵتــی ئێمــە دەڵێــن ئەوروپــا دەســتپاکن
و پۆلیســەکانیش هیچیــان لــە دەســت دەرناچێــت!
وتی :ڕونتر قسە بکە.
وتم :ڕونە دواتر بیری لێ بکەرەوە ،ئیتر بەجێم هێشت.
لــە ئیســامدا کــە شــتێکت دۆزیــەوە دەبێــت بانگــەوازی بــۆ بکەیــت بزانیــت
هــی کــێ یــە ئەحکامــی تایبەتــی هەیــە لــە فیقهــی ئیســامیدا ،لــە ئەوروپــا
دەکرێــت شــتەکە ببەیــت بــۆ بنکــەی پۆلیــس ،چــون خەڵکــی ڕولــەوێ
دەکــەن.
دزیــش حەرامــەو یاســای قورســی بــۆ دانــراوە ،بــەاڵم دەبێــت شــتەکانیش
لــە جێگەیەکــدا پارێــزراو بیــت کــە شایســتەی بوبێــت.
لــە مــاوەی  ٢ســاڵدا  742,000تەلەفــۆن دزراوە لــە دو بەشــی بەریتانیــادا نــەك
هەمــو بەریتانیاش.
یاسای بەریتانیا تا  ١٠ساڵ زیندانی بۆ کەسانی دز بڕیوەتەوە.
سەالم مامۆستا.
سەالم بانی سەرم براکەم فەرمو.
ســوێندم خــواردوە ســەرنەکەم بەماڵــی باوکمــدا ،ئێســتە مامۆســتایەك
دەڵــێ دەبێــت ســوێندەکەت بشــکێنێت! توخــوا ئــەوە مامۆســتایە؟ حســاب
بــۆ قورئــان نــاکات!
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بەڵــێ ئــەوە مامۆســتایەکی زۆر باشیشــەو ڕاســت دەکات ،تــۆ حســابت بــۆ
قورئــان نەکــردوە نــەك ئــەو!
من حسابی چیم بۆ نەکردوە ،من نامەوێت سوێندەکەم بشکێنم!
تــۆ ئەگــەر حســابت بــۆ بکردایــە ئــەو ســوێندەت نەدەخــوارد ،چــون
ســوێندەکە پێچەوانــەی قورئانەکەیــە!
ئێستە من چی بکەم؟ گیرم کردوە!
ســوێندەکەت بشــکێنەو کەفارەتەکــەی بــدە ،خــواردن بــدە بــە  ١٠هــەژار،
چــون ناکرێــت قورئــان بکەیــت بــە ڕێگــر لــە ئاســت ســیلەی ڕەحــم ،شــتێك
مەشــروعیەتی هەبێــت بــە ســوێند نابێــت بەربەســتی بــۆ دروســت بکەیــت،
ئەوســا لەبــەر ئــەو هەڵــەی کــە کردوتــە  ١٠هــەژار دەبێــت تێــر بکەیــت،
ئیســام وایــە هەڵــەکان بــە چاکــە چــاك دەکاتــەوە.
یەعنــی ئێســتە بچــم بــۆ مــاڵ باوکــم؟ ئــەی عەیــب نــی یــە! ئــەوان دەزانــن
ســوێندم خــواردوەو ئێســتە بــڕۆم.
نــا عەیــب ئەوەیــە نەڕۆیــت و نەتەوێــت خواردنــی هــەژارەکان بدەیــت،
بەخێزانــت بڵــێ تەلەفۆنیــان بــۆ بــکات و بڵــێ پێیــان بــۆ ئێــوارە خــواردن
چــاك نەکــەن و بــە مەنجەڵێــك دۆڵمــەوە خۆتــان بکــەم بــە ماڵیانــدا.
جــا بەخــوا خێزانــم زۆر کەلــە ڕەقــە ئێســتە بڵێــم دۆڵمــە بکــە ئەویــش
نایــکات.
ســوێند نەخۆیــت لەســەری ئەویــش بــا گۆمەکــە قوڵتــر نەبێــت ،ئەگــەر
نەیکــرد پاکەتێــك شــیرینی لەگــەڵ خۆتانــدا ببــەن و بــڕۆن.
باشە مامۆستا پرسیارێکی تر؟
فەرمو براکەم.
هەرچی سوێند هەیە بەم شێوەیە چارەسەر دەبێت؟
نــا نــا بــرام خــراپ حاڵــی نەبیــت ،ســوێند لەســەر شــتی ڕابــردو کــە بوبێــت
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و تــۆ بڵێــی نەبــوە ئــەوە تاوانــی گەورەیــەو کەفارەتیشــی نــی یــە ،لــە
شــەرعدا پێــی دەوترێــت اليميــن الغمــوس واتــە ســوێندنی ئینــکاری ،ئــەوە
خواردنــی هەمــوی صینیــش بدەیــت کەفارەتــی نــی یــە.
یانی چۆن زیاتر بۆم ڕون بکەرەوە؟
بــۆ نمونــە شــاهیدی ناحــەق لەســەر شــتێك کــە بوبێــت تــۆ بڵێــی نەبــوە،
یــان نەبــو بێــت تــۆ بڵێــی بــوە ،چــون بــەو شــاهیدیە درۆ حەقــی کەســێك
دەفەوتێــت تێیــدا.
ڕاستە دەڵێین شەرع قوڵە.
شــەرع قــوڵ نــی یــە ئێــوە خۆتــان زۆر قوڵــی دەکــەن ،ســوێند مەخــۆ بــۆ
ڕێگــری لــە کاری چاکــەو ســوێند مەکــە بــە داگیــرکاری خراپــە.
ئیستە بۆ مەسەلەکەی من هەرئەوەندەیە؟ دە هەژار!
بەڵــێ کــوردەواری دەڵــێ شاباشــی خــۆت بــدەو قنــج هەڵپــەڕە ،فەقیــرەکان
تێــر بکــەو ئیتــر ســوێندی تــری وا نەخۆیــت!
دە بــا شــتێكیش بڵێــم لــە داخــی ئــەوە ســوێندم خــوارد کــە دەڕۆم بــۆ
ماڵیــان هــەر ســەیری موسەلســەی تورکــی دەکــەن تــۆ لــە جێگــەی منــدا
بیــت چــی دەکەیــت؟
مــن لــە جێگــەی تــۆدا بــم ئەوەنــدە قســەی خۆشــیان بــۆ دەکــەم
موسەلســەلیان هــەر لەبیــر نەمێنێــت بەڵکــو کارەبــاش ببڕێــت هەســتی پــێ
نەکــەن نــەك موسەلســەی تورکــی.
باشــە مامۆســتا گیــان بــەاڵم توخــوا لەگــەڵ خێزانمــدا قســە بکــە بــا دۆڵمەکە
بکات!
مەردی خوابە شەڕی ژن لەمن الدە خۆت بە هێمنی پێی بڵێ.
*********
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لــە ســەردەمی یەکێك لــە خەلیفەکانــدا کەســێك بانگەشــەی پێغەمبەرایەتی
کــرد ،گرتیــان و بردیانــە بەردەمــی خەلیفــە ،وتیــان تــۆ دەڵێــی پێغەمبــەرم؟
ئەویــش وتــی :بەڵــێ قوربــان پێغەمبــەرم! وتیــان دەی ئەگــەر پێغەمبــەری
بیــت دەبێــت موعجیــزەت هەبێــت ،ئــادەی ئەگــەر ڕاســت دەکەیــت ئــەو
قفڵــە بکــەرەوە؟ ئەویــش وتــی قوربــان خــۆ مــن وتــم پێغەمبــەرم نەمگــوت
ئاســنگەرم...
*********
هــەر لــە ســەردەمی یەکێــك لــە خەلیفەکانــی تــردا کابرایــەك دیســان
بانگەشــەی پێغەمبەرایەتــی کــرد ،بردیــان بــۆ الی خەلیفــە ،خەلیفــە وتــی
تــۆ پێغەمبەریــت؟ ئەویــش وتــی بەڵــی قوربــان پێغەمبــەرم! وتیــان دەی
باشــە پێغەمبــەران دەبێــت هەریەکــەو بــۆ گەلێــك هاتبــن تــۆ بــۆ چ گەلێــك
هاتویــت؟ ئەویــش وتــی واەلل قوربــان ئێــوە نەتانهێشــت بزانــم خــوای
گــەورە بــۆ چ گەلێكــم دەنێرێــت ،هەربــوم بــە پێغەمبــەر یەکســەر پۆلیــس
گرتمــی.
*********
یەکێــك بانگەشــەی خوایەتــی دەکــرد ،بردیــان بــۆالی خەلیفــە وتیــان تــۆ
خوایــت؟ ئەویــش وتــی بەڵــێ مــن خــوام! وتیــان ئــەم قســانە چــی یــە تــۆ
دەیکەیــت ،ماوەیــەك پێــش ئێســتە کەســێك وتــی پێغەمبــەرم گرتمــان!
ئەویــش وتــی ئیشــێ باشــتان کــرد چــون ئــەوە پێغەمبــەر نەبــوەو مــن
نەمنــاردوە درۆی کــردوە !
*********
ڕۆشــتم بــۆ ســپیك کۆرنــەی لەنــدەن ،پیاوێــك تەنهــا دو دانــی مابــو لــە
پێشــەوە هــاواری دەکــرد دەیگــوت مــن پێغەمبــەرم ،ئــەوەی بــاوەڕ بەمــن
نەهێنێــت دەچێتــە جەهەنــم ،چەنــد منداڵێــك لەبەردەمیدابــون مســوڵمان،
پهيامى پێکەنین
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پرســیاریان لــێ دەکــرد ،منیــش وتــم قوربــان تــۆ پێغەمبەریــت ،دڵــی خــۆش
بــو وای دەزانــی بــاوەڕی پــێ دەکــەم ،وتــی بەڵــێ :وتــم تــۆ ئێســتە وتــت ئــەو
مندااڵنــە دەچنــە جەهەنــم ،وتــی شــتی وام نەوتــوە ،وتــی ئــەی تــۆ وتــت
هەرکــەس بــاوەڕ بــە مــن نەهێنێــت دەچیتــە جەهەنــم ئەوانــە مســوڵمانن
و باوەڕیــان بــە محمــد پێغەمبــەرە ،ســەیری منداڵەکانــی دەکــردو ســەیری
منــی کــرد دەمــی بــو بــە تەڵــەی تەقیــو ،ئیتــر حەفتەکانــی تــر نەمدیــوە.
ئیمــان دو بەشــە ،بەشــێكی شــاهیدی دان بــە اەلل کــە جگــە لــەو خوایەکــی
تــر نــی یــە ،بەشــی دوهــەم شــاهیدی دانــە بــە محمــد کــە پێغەمبــەرو کۆتــا
نێــردراوی خوایــە.
*********
ڕێکخراوێکــی مولحیــد بەنــاوی یارمەتــی هــەژارەوە دەچێــت بــۆ ئەفەریقاو
یارمەتــی زۆری خەڵکەکــە دەدەن ،هەژاریــان ئیســتغالڵ دەکــەن بــۆ
هەڵگەڕانەوەیــان لــە ئیســام ،خەڵکیــش هــەژارەو هەمــو ڕۆژ بنکەکانیــان
جمــەی دێــت و ئەوانیــش زۆر دڵخــۆش دەبــن بــەوەی هەواداریــان زۆرە!
چەنــد کارمەندێكیــش تەعیــن دەکــەن بۆیارمەتیدانیــان ،ســەیر دەکــەن
هەمــو ڕۆژ دوای نانخــواردن خەڵکەکــە ئیتــر بــاوە دەکات ،هــەر ئەوەنــدە
زگیــان تێربــو پشــت هەڵدەکــەن.
کارمەنــدەکان بــە دڵســۆزی کار دەکــەن و دڵیــان زۆر پێــی خــۆش
دەبێــت ،رۆژێــك یەکێــك لــە مولحیــدەکان گوێــی لــێ دەبێــت یەکێــك لــە
کارمەنــدەکان لــە کاتــی نــان خواردنــدا دەڵــێ بســم اەلل ،ئەویــش زۆر تــوڕە
دەبێــت و دەری دەکات.
دوای ماوەیــەك ئــەزراق تــەواو دەبێــت و فایــدەی نەبــو ،کۆدەبنــەوە کــە
ئیتــر ناوچەکــە بەجــێ بهێڵــن ،یەكێــك لــە کارمەنــدەکان کــە تــا ئــەو ســاتە
لەگەڵیــان بــوە ،پێــی دەڵێــن تــۆ پیاوێکــی زۆر دڵســۆزبویت بــۆ ئێمــەو تەنهــا
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تــۆ بــاوەڕی تــەواوت بــە ئێمــە هەبــو ،بۆیــە هەرچــی شــتومەك ماوەتــەوە
بیبــە بــۆ خــۆت ،ئەویــش دەڵــێ واەلل مــن بــاوەڕم بــە ئێــوە هــەر نەبــوە ،بــە
دڵســۆزی ئیشــم کــرد بــۆ ئــەوەی پــارە کۆبکەمــەوەو حەجێکــی پــێ بکــەم.
*********
وتــی :مامۆســتا دەڵێــن ژن دەبێــت کارەکــەری بــۆ بگریــن ،ئێمــە کــە توانامان
نــی یــە چــی بکەین؟
وتم :مادام توانات نی یە هەر کارەکەرەکە بگرە ژنەکە مەهێنە.
وتی :دەی خۆ کارەکەرەکەش هەر ژنە!
وتم :دەی کەواتە هەر قسەی نەکردایە باشتر بو!
*********
وتی :باشە دەڵێن بەهەشتە لە ژێر پێی دایکانە ئەوە چۆنە؟
وتــم :ئــەوە ئــەو دایکانــەی ئێســتە نــی یــە وا نــاوی خــۆی نــاوە لولــو،
جوجــو ،ژوژو ،هــەر خەریکــی جوانکاریــەو ســەریش ناکوتێتــە ئــەرزا بــۆ
خــوا ،خــراو حاڵــی نەویــت لــە حەدیســەکە.
وتــی :ئــەی یــەژی چــێ لەســەر بۆیــاخ کــردن ،دەڵێــن ئەگــەر ڕەش نەبێــت
ئاســاییە.
وتــم :نــا بــرا ئەویــش ئاســایی نــی یــە ،هــەر ڕەنگێــك بکەیــت دواتــر حیزبێك
دەتکاتــە عایــدی خۆی!
وتی :ئەی ئەگەر کەسێك توانای نەبێت ژن و من بهێنێت چی بکات.
وتم :من نەهێنێت هەر ژنەکە بهێنێت ئەوە نیوەی الچو.
وتی :ئەی ئەگەر توانای ئەوەشی نەبێت چی؟
وتم :با بە ڕۆژو بێت.
وتی :ئەوە ناڕەحەتە مامۆستا.
وتــم :خەیــرەو کــەم مەسرەفیشــە ،ماوەیــەك وا لێیخوڕێــت پــارەی ژنەکــە
پهيامى پێکەنین
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کۆدەکاتــەوە ،ئــەی ئــەو شــەو ڕۆژ لــە نێرگەلــە بێــت پــارەی چــۆن بــۆ
کۆدەبێتــەوە!
وتی :ئەوە باسی نێگەلەت کرد ئەویش حەرامە؟
وتم :نەك هەر حەرامە بەڵکو عەیبیشە.
*********
بەرپرســێکی چــەپ خەڵکــی هەندێــك لــە گونــدەکان کۆدەکاتــەوەو بەنــاوی
شۆڕشــەوە قســەیان بــۆ دەکات و فکــری بێدینــی لــە قســەکانیدا زەق
دەکاتــەوە ،خەڵكیــش زۆری بــە تەمــەن دەبــن و دینــدارن و نەخوێنــدەوار،
دوای ئــەوەی لــە قســەکان دەبێتــەوە دڵــی خــۆش دەبێــت لــەوەی کاریگەری
دروســتکردوە ،ڕودەکاتــە خەڵکەکــەو دەڵــێ :کــێ پرســیاری هەیــە؟
یەکێ لە ئامادەبوان دەڵێ :من!
ئەویش دەڵێ :فەرمو...
کابــراش دەڵــێ :توخــوا کاکــە گیــان یــەك ســەعاتە مێشــکی ئێمــەت بــرد بــەم
قســە هەلەقــو مەلەقانــە یــەك ســەاڵواتت بدایــە باشــتر نەبــو!
*********
عێــراق لــە حەوتــەم واڵتــی جیهانــەوە بــۆ تەمەڵــی بەرزبویــەوە بــۆ
پێنجهــەم واڵت! جــا ئــەوەش هــۆکاری حیــزب و حکومەتــە کــە ناهێڵێــت
دەرفەتــی کارو کارگــە بکرێتــەوەو دەیانەوێــت خەڵکــی زیاتــر پشــت بــە
موچــەو بندیــواری ببەســتن( .ئەڵبــەت خەڵكیــش هــۆکارە)
خراپتریــن جــۆری تەمەڵیــش ئەوەیــە ئەگــەر بەرانبــەر ئەرکــی خــوای
گــەورە بێــت و بــە تایبــەت لــە عیبادەتــدا.
جــا دەگێڕنــەوە کابرایــەك لــەو تەمەاڵنــە کــە تاقەتــی نــی یــە بچێــت
بــۆ نوێــژی و حــەزی لــە خێــری جەماعەتیشــە تەلەفــۆن دەکات بــۆ
مامۆســتایەکی ئاینــی و دەڵــێ :مامۆســتا گیــان جائیــزە لــە ماڵــەوە نوێــژی
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جەماعــەت لەگــەڵ تەلەفزیۆنەکــەدا بکــەم ،دەیخەمــە ســەر مەککــەی
پیــرۆزو لەگــەڵ ئەوانــدا جەماعــەت دەکــەم!
امۆســتاش ســوعبەت چــی دەبێــت و دەڵێــت :بەڵــێ قوربــان گیان دروســتە،
حــەز دەکەیــت عاباکــەی خێزانیشــت بــدە بەســەر ســەالجەکەداو هــەر لــە
ماڵــەوە حەجەکەشــت بکــە.
بڕۆن بۆ جەماعەت تەمەڵی مەکەن و بیزانستێن!.
*********
دەگێڕنــەوە کابرایەکــی دزو ســاختەچی دەچێتــە نــاو باخــی مزگــەوت
بــۆ دزی ،هەنجیــری مزگــەوت دەڕنێــت و پــڕی عەالگــەی لــێ دەکات،
لــەو کاتــەدا مــەالی مزگــەوت بەســەردا دێــت و کابــرا دەبینێــت ،کابــراش
ســاختەچی یــە ،بــۆ ئــەوەی لەبیــری مامۆســتای بباتــەوەو خۆشــی بــە
پیاوچــاك نیشــان بــدات بــە مامۆســتاکە دەڵــێ :مامۆســتا گیــان مــن ئیمانــم
زۆر بــەرز دەبێتــەوە بــە قورئــان خوێندنــی تــۆ ،ئــا توخــوا کەمێــك قورئانــم
بــۆ بخوێنــە!
مامۆســتاش زیــرەك دەبێــت و دەزانێــت ئــەو دەیەوێــت بەنــاوی قورئانــەوە
خــۆی دەربــاز بــکات ،مامۆســتاش لــە دڵــی خۆیــدا دەڵــێ ئێســتە دەبێــت
هــەر بــە قورئــان وەاڵمــی بدەمــەوە ،بۆیــە دەســت دەخاتــە بــن گوێــی و بــە
دەنگــی بــەرز دەڵــێ :الزیتــون! کابــراش دەڵــێ مامۆســتا گیــان هەڵــەت کــرد،
والتیــن ت لەبیــر کــرد!
مامۆســتاش دەڵــێ :ئاخــر تینەکــە تــۆ دزیــت و لــە بــن باڵتایــە دەری بهێنــە
ســاختەچی ،دەتەوێــت دزی بکەیــت و بــە قورئــان بیپۆشــیت.
*********
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دەگێڕنــەوە دەڵێــن رۆژێــك مامۆســتا باســی رزقــی کــردوەو گرنگــی زو
هەســتان لــە خــەو ،مامۆســتاکە دەڵــێ :هەرکــەس زو هەســتێت لــە خــەو
خــوای گــەورە ڕزقــی ئــەدات ،کابرایەکیــش وتارەکــە تەئســیری لــێ دەکات
و بەیانــی زو هەڵدەســتێت و دەچێــت بــۆ ســاحەی کرێــکاری ،چــون هێشــتا
تاریــك بــوە ،چەنــد کەســێکی نــا مــەردی لــێ پەیــدا ئەبێــت و ڕوتــی
ئەکەنــەوەو هەرچــی پــێ دەبێــت لێــی دەســەنن! ئەویــش ســکااڵ دەبــات
بــۆالی مامۆســتاو دەڵــێ :قوربــان گیــان مــن بــە قســەی تــۆم کــرد ،بەیانــی
زو هەســتام و ڕۆشــتم بــۆ ســاحەکە بــۆ ئیــش کەچــی ڕوتیــان کردمــەوە!
مامۆســتاش نازانێــت چــۆن بــۆی شــی بکاتــەوە دەڵــێ :ئاخــر بــرا گیــان
لەوانەیــە ئەوانــەی کــە تۆیــان ڕوت کردوەتــەوە ،ئــەوان زوتــر هەســتابن،
بۆیــە خــوا رزقــی ئەوانــی داوە.
نەکردنــی عیبــادەت و سســتی تێیــدا ســەرەنجامی تەمەڵیــە ،جــا
د ە یفە لســە فێنن !
جیلێــك بەڕێگەوەیــە لــە کوردســتان ،وا هەســت دەکــەم ئەوەنــدە تەمەڵــن،
ئەگــەر موچــەی بندیواریشــیان بــۆ ببڕنــەوە کێشــەی وەرگرتنەکەیــان بــۆ
بێتــە پێــش.
*********
هەر جارەو کۆڵێك حەبم بۆ دەهێنن تا بزانم چی یە!
هەروا دۆستەو ئەشیعەم بۆ دەنێرێت لە نامەوەو دەڵێن سەیری بکە!
بەڕێــزان دکتۆریەکــەی مــن پەیوەنــدی بــە تەندروســتیەوە نــی یــە ،مــن
دکتــۆرام هەیــە لــە:
Language & Communication
دەگێڕنــەوە دکتۆرێكــی فێتێنــەری دەچێتــە گوندێــك ،شــەو کەســێکی
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گوندەکــە نەخــۆش دەکەوێــت و هــاوار بــۆالی دکتــۆر دەبــەن! ئەویــش
فەقیــرە هیچــی لــێ نازانێــت ،ملێــك بــادەدات و دەڵــێ :بەخــوا ئەگــەر مانــگا
بوایــە هــەر ئێســتە عیالجــم دەکــرد.
*********
کابرایــەك ئێجــار زۆر ڕەزیــل دەبێــت و لەنــاو ئیشــدا کــوردەواری دەڵــێ
کــواڵوەو هــەردەم هــەر خەریکــی ئیشــە ،پێــی دەڵێــن ئــەرە بــرا حەجێــك
بکــە ،یارمەتــی هــەژار بــدە ،بــۆ دەســتت ناچێتــە هیــچ ،فایــدەی نــی یــە،
دەڵێــن بــرا هــەر نەبێــت عومرەیــەك بکــە بــۆ خــۆت ،ئەویــش هەرچــۆن
بێــت ڕازی دەبێــت و دەچێــت بــۆ عومــرە!
لــەوێ چــون هــەر بیــری الی ئیشــەو بــە دڵ نەڕۆشــتوە بــۆ عەمــرە هــەر
بێتاقەتــە ،لــە کاتــی تەوافــدا دەبێــت تەلەفۆنێكــی بــۆ دێــت ،دەڵێــن
دەنگوباســت چۆنــە چ دەکەیــت؟
ئەویــش دەڵــێ چ دەکــەم! بــێ کارو بــێ کاســپی هەمــو رۆژێــك بــە دەوری
عەکبــەدا دەســوڕێمەوە!
*********
کابرایەکیــش زۆر دەوڵەمەنــد دەبێــت و هــەردەم پێــی دەڵێــن خێــر بکــە بــۆ
باوکــت ،ئــەو نەبــوا ئێســتە تــۆ ئــەم ســەروەت و ســامانەت لەکــوێ بــو.
ڕۆژێــك زۆر تەنگەتــاو دەبێــت لــە دەرەوە ،دەچێتــە الی روبارێــك و بــە
تــەواوی خــۆی خاڵــی دەکاتــە نــاو ئاوەکــە ،ســەیری دوای خــۆی دەکات
ئاوەکــەی زەرد کــردوە ،دەڵــێ کــورە دەی بــا ماســی بیخــوات خەیــری باوکم.
لــە قورئانیشــدا هاتــوە ( :لَــن َتن ُ
ــون) ال
ــى ُت ِ
َالــوا ْال ِب َّ
نف ُقــوا ِم َّمــا ُت ِح ُّب َ
ــر َحتَّ ٰ
عمــران ٩٢
واتــە :ئێــو ه ههرگیــز ناگهنــه پلــهی چاکیــی و چاکــهکاری ههتــا لــهو
شــتانهی کــه خۆشــتان دهوێــت نهبهخشــن.
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ـام لَ ْيلَـ َ
يما ًنا
ـن َقـ َ
ـة ْال َقــدْ ِر إ� َ
لــە فەرمودەشــدا لەســەر شــەوانی قــەدر هاتــوەَ :
(مـ ْ
اح ِت َســابًا ُغ ِفـ َـر لَـ ُ
ـن َذ ْن ِبـ ِـه) رواه البخــاري
َو ْ
ـه َمــا َت َقــدَّ َم ِمـ ْ

واتــە :هەرکــەس شــەوانی قــەدر بکاتــەوە بــە ئیمــان و چاوەڕێــی پاداشــتی
قیامەتــی ،ئــەوا خــوای گــەورە لــە تاوانەکانــی پێشــوی خــۆش دەبێــت.
ئیمــان و چاوەڕوانــی پاداشــتی قیامەتــی هەوێنــی کاروکردەوەکانــە ،بۆیــە
بــۆ ڕەمــەزان و بــۆ قەدریــش هەردوکیمــان لــە فەرمــودەدا خراوەتــە پێــش
چــاو.
*********
ژنــەکان لــە نوێــژی تەراویحــدا هــەر دەنگیــان دەهــات! هەرچــی ئیمــام
دەیگــوت بێدەنگبــن فایــدەی نەبــو!
ئیمــام لــە ئیســراحەتی نێــوان تەراویحەکانــدا وتــی خوایــە گیــان هــەر
ئافرەتێــك دەنگــی لێوەهــات پیاوەکــەی ژن بهێنێتــە ســەری!
وتی پیاوەکان هەمویان بە دەنگی بەرز وتیان امیییییییییین.
تا نوێژەکان تەواو بو یەك ئافرەت دەنگی لێوە نەهات!
ئەوەش حیکمەتی ئیمام.
*********
عادەتــەن دوای مانگــی ڕەمــەزان لــە کــۆڕو کۆبونــەوەدا پرســیار لــە
یەکتــری دەکرێــت تــۆ چەنــد ڕۆژت گــرت و تــۆ چەنــدت گــرت ،ئیتــر کــوڕ
ئــەو کوڕەیــە زۆرتــری گرتبێــت و هیچــی لــێ خواردبێــت ،یەکــێ دەڵــێ:
مــن  ٢٥ڕۆژم گــرت و چەنــد رۆژێــك نەخــۆش بــوم ،یەکــێ دەڵــێ ٢ :ڕۆژ لــە
ســەفەر بــوم گەرنــا هەمویــم گــرت ،یەکــێ دەڵــێ :مــن بــە کاملــی هەمویــم
گــرت ،یەکــێ تــر دەڵــێ :ســا واەلل مــن  ٣٧ڕۆژی ڕێكــم گــرت!
هەمــوی دەڵــێ :ئەگــەر بــە کامیلیــش هەمویــت گرتبێــت ئەوســا  ٢٩یــان ٣٠
ڕۆژە ،چــۆن تــۆ  ٣٧ڕۆژت گرتــوە؟
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ئەویــش دەڵــێ :کــورە هەندێــك خورمامــان مابویــەوە ،ئــێ چــی بکــەم خــۆ
فڕێــی نــادەم لەبــەر خورماکــە  ٧ڕۆژی زیــادەم گــرت تــا تــەواوی بکــەم.
*********
ئێــران دادگای ئیمامــی عومەریــان کــرد ،حوکمیــان بەســەردا ســەپاند ،جــا
خۆشیەکەشــی لەوەدابــو ،لــەو ئێرانــەدا یــەك پارێــزەر نەبــو بــۆ ئیمامــی
عومــەر ،حوکمەکەیــان داو بڕایــەوە ،ئیتــر کاریــان نــی یــە ،عومــەر کــەی
وەفاتــی کــردوە ،گرنــگ ئــەوان ئیشــی خۆیــان کــرد.
*********
ســونیەك و شــیعەیەك لــە ئەڵمانیــا ببــو بــە شــەڕیان ،شــیعە جوێــن بــە
ئیمامــی عومــەر و ســونەش لــە ڕەد فعلــدا جوێــن بــە ئیمامــی عەلــی ،دواتــر
دران بــە دادگا ،لــە دادگا شــیعە ســوربویەوە لــە ســونی و وتــی جوێنــی
داوە بــە ئیمامــی عەلــی ،ســونەش بــە هەمــان شــێوە وتــی جوێنــی داوە
بــە ئیمامــی عومــەر ،دادوەری داماویــش تەقــەی ســەری دێــت ،چوزانێــت
عومــەر و عەلــی کێیــە ،وتــی کاکــە مــادام وایــە دەبێــت ئــەو دوکەســەش
بانــگ بکرێــن و وتەیــان وەرگریــن! وتیــان جەنابــی دادوەر تــۆ دەڵێــی چــی!
ئــەوان هــەزار ســاڵ زیاتــرە مــردون! دادوەریــش وتــی ،دەی کاکــە ئــەم
دوانــە ببــەن بــۆ نەخۆشــخانەی دەرونــی ،ئــەوان هــەزار ســاڵە مــردون! ئێــوە
شــەڕ لەســەر چــی دەکــەن.
*********
 ٢کــوردی خۆمــان ،ســەردەمی گرانیەکــە ڕۆشــتبون بــۆ ئێــران بــۆ ئیــش ،لــە
کرماشــان گیرابــون و بردبونیــان بــۆ پازگایــەك ،دانەیەکیــان بانــگ کردبــو بــۆ
تەحقیــق ،وتبویــان پێــی ئیمامــی حوســەین کــێ کوشــتی! ئەویــش هیچــی
نەزانــی بــو فەقیــرە ،وتبــوی بەخــوا بــە قورئــان بــە چــی بــاوەڕ دەکــەن مــن
نەمکوشــتوە ،مــن فەقیرێكــم و بــۆ کاریگــەری هاتــوم بــۆ ئێــرە ،وتبویــان
پهيامى پێکەنین
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بــڕۆ دەرەوە ئەوەکەیــان بانــگ کردبــو ،لــە هۆڵەکــەدا چپاندبــوی بــە
برادەرەکەیــەوە ،وتبــوی بەخــوا بــرا گیــان وابزانــم کەیســەکەمان قورســە،
تەنهــا ســنور شــکاندن نــی یــە ،خوێنێکیشــیان خســتوەتە ملمــان.
*********
 ١٠بــۆ  ١٢ســاڵ پێــش ئێســتە لــە هەواڵێکــدا بینیــم ،دادگای ئــوردن ســزای
داوەتــە ســەر م کرێــکاردا لەبــەر ئــەوەی ئیشــی مــادە هۆشــبەرەکانی کــردوە
لــە ئــوردون ،م کرێکاریــش وتــی بەخــوا نــە ئوردنــم دیــوە نــە مــادەی
هۆشــبەر.
*********
ئیتالیاش بەبێ ئامادەبونی م کرێکار  ١٢ساڵ زیندانی بۆ بڕیوەتەوە.
*********
دایکــی بــاوا ئەحمــەدم خــوا عافــوی کات ،لەبیرمــە لــە دائیــرە پێیــان وتبــو
وێنەمــان بــۆ بهێنــە ،ئەویــش هاتــەوە بــۆ مــاڵ ،بــە خاڵۆمــی وت بــڕۆ بــۆ
بــازاڕ الی وێنــە گــرەکان  ٤وێنــەم بگــرەو بــۆم بهێنــە ،لــە دائیــرە داوای
لێکــردوم! خاڵۆشــم وتــی دەی باشــە وەرە تــا بڕۆیــن ،ئەویــش چــون زۆر
پیربــو نەیدەزانــی وێنــە چــی یــە ،دەیگــوت ئنجــا مــن خــۆم بێــم ئیتــر تــۆم
بــۆ چــی یــە ،خاڵۆشــم دەیگــوت دەی ئەگــەر تــۆ نەیەیــت مــن وێنــەی چــی
بگــرم.
*********
دادگا ئیتالیا خۆی ناوێت و وینەکە دەگرێت.
*********
لــەم دونیــای ئەنتەرنێتــەدا زیاتــر لــە  ١٥ســاڵە تێیــدا دەنوســم ،ئــەوکات
هــەم نوســینی کــوردی و هەمیــش نوســەری کــوردی کــەم دیاربــون،
بابەتێــك نوســرابو لەســەر عەشــرەتێك ،ســەرۆکی عەشــیرەتەکە پەیوەنــدی
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بــە منــەوە کــرد ،وتــی ئــا توخــوا ئــەو بابەتــە بســڕەوە! وتــم بــرا ئــەوە لــە
کوردســتان پۆســت دابەزیــوەو کاری بــە منــەوە نــی یــە ،مەگــەر خۆیــان
بیســڕنەوە ،مــن ناتوانــم ،وتــی ئــەی ئیتــر تــۆ نوســەری چیــت ،خــۆ مــن
دادگای ئیتالیــا نیــم بــە غائیبــی هەمــو شــتێك بکــەم.
*********
خزمێکمــان پاســۆردی فەیســبوکەکەی لەبیــر چوبــو ،تاگــی وینــەی خراپیــان
کردبــوە ســەر پرۆفایڵەکــەی ،تەلەفۆنــی بــۆ کــردم ،وتــی مامۆســتا گیــان
بەخــوا تــازە ئــەو فەیســبوکەم هــەر نــاوی بیســڕەوە بــۆم ،وتــم دەی کــۆدو
شــتەکەم بــدەرێ تــا بچمــە نــاوی ،وتــی واەلل هیچــم لەبیــر نەمــاوە ،هــەر
بیســڕەوە تــەواو ،وتــم بــرا ئــەوە وا نابێــت کــۆدی خــۆی هەیــەو بــە مــن
ناکرێــت.
جــا ئــەم جــۆرە دادگانــەش موهیمــە بەبــێ کــۆدو پارێــزەر لــە غیابــی هەمــو
شــتەکاندا چەکوشــی خۆیــان دەوەشــێنن.
*********
ڕۆژێك شەهادە دەوری هەیە ،ڕۆژێك مانگا.
ماوەیــەك موچــە بــاش بــوو ،هەمــووی ســەری کــردە خوێنــدن ،وەك
لەنگەکــەی ئێســتە ،بــە شــەو و بــە ڕۆژ ،بــە ئاســایی و بــە نــا ئاســایی،
هەمــووی هەوڵــی شــەهادەی دەدا! داوای ژنــت بکردایــە دەبوایــە مــۆزەف
بوایەیــت ،یــان مامۆســتا ،کەچــی ئەمــڕۆ کابرایــەك دەیگــوت :واەلل ئێســتە
بچیــت بــۆ داوای ژن دوو مانــگات هەبێــت ژنــت پــێ دەدەن ،بــەس نایــدەن
بــە مــۆزەف و مامۆســتا...
نەڵێن هەموومان مانگاین عەیبە.....
بیلموناســە بــاش بــوو کەوتــەوە بیــرم ،خەڵکــی دەربەندیخــان گلەیــی لــە
قایمقــام دەکــەن لــەوەی مانــگا زۆر بــە کۆاڵنەکانــدا دەگەڕێــن ،تــا ئێســتە
پهيامى پێکەنین

19

چارەســەر نەکــراوە...
منیــش وتــم بــرا ئــەو بــوە بــە قایمقــام ،خــۆ نەبــوە بــە گاوان تــا مانگاتــان
بــۆ دەربــکات...
*********
سەدام و کوردو شیعە
حاجــی یوســف وتــی :ئەگــەر مــن ســەدام حســێن بوایــەم تــا مــردن لەســەر
حوکــم دەمامــەوە!
وتیــان :چــۆن؟ وتــی :ســەدام گیــری بــە دەســتی کــورد و شــیعەوە
خواردبــوو ،شــیعە حــەزی دەکــرد لــە خــۆی بــدات بــۆ ئیمامــی حســێن و
کوردیــش حــەزی لــە هەڵپەڕکــێ دەکــرد ،ئەویــش نەیدەهێشــت ،بۆیــە
کێشــەی بــۆ دروســت دەبــوو ،وتــی مــن بوایــەم زنجیــری دونیــام دەکــڕێ
بــۆ شــیعە بــا هــەر بــدەن لــە خۆیــان و دەهۆڵــی دونیــاش بــۆ کــورد بــا بــۆ
خۆیــان هــەر هەڵقونایــەن.
ئەسەف نە شیعە لە خۆ لێدان دەکەوێت و نە کوردیش لە هەڵپەڕكێ.
*********
خزمێکمان سیالحێکی کڕی بوو!
خەڵکیــش وتبویــان :کاکــە ئــەوە ئێســتە مەمنوعــەو دەبێــت مۆڵەتــی بــۆ
بکەیــت.
ئەویش وتبووی :مۆڵەت چی یە؟
وتیــان :مۆڵــەت وەرەقەیەکــەو ئیتــر ئەگــەر داوایــان لێکردیــت دەبێــت
نیشــانی بدەیــت.
ئەویــش وتبــووی :جــا مــن ســیالحم پــێ بێــت ،پیــاوم ئەوێــت بتوانێــت
داوای وەرەقــەم لــێ بــکات.
*********
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کابرایەکــی ســایەق کــە ئیشــی نەفەراتــی دەکــرد ،لــە ڕێگــە هاواریــان کــرد
وتیــان کەســێك کەوتــە خــوارەوە! ســایەقیش وتــی پارەکــەی دابــو؟ وتیــان
بەڵــێ! وتــی دەی کێشــە نیــە مــادام پارەکــەی واصــل کــردوە.
*********
قەســابێك پرســیارێك دەکات لــە مەالیەکــی شــافعی مەزهــەب و دەڵــێ؛
مامۆســتا قوربانــی واجبــە یــان ســونەتە؟
مامۆستاش دەڵێ؛ سونەتە.
قەســابەکەش دەڵــێ؛ مامۆســتا گیــان بــە قوربانە بڵــێ واجبە ،بەرخێکیشــت
بــە دیــاری دەدەمێ.
*********
تەقو هوڕی ڕاگەیاندن ،ئاسەواری گەندەڵی ناسڕێتەوە.
کابــرا بــای لــێ بەرببویــەوە تەقــە تەقــی دروســت کردبــو ،یەکــێ وتبــوی؛ وا
دەنگەکەیــت بــەم شــێوەیە شــاردەوە ،ئــەی بۆنەکــەی چــی لــێ دەکەیــت؟!
--بــە حــەق بێــت ،کــورد حەقــی  ٤دەوڵەتــی هەیــە ،هــەر پارچەیــەك و
واڵتێکــی ســەربەخۆ ،هــەروەك چــۆن بــە حــەق بێــت ،پیــاو حەقــی ٤
ژنــی هەیــە ،بــەاڵم مەســەلەی کوردایەتیەکــەش وەك ژنەکــەی لێهاتــوە،
پشــتگیری ناوخــۆو نیودەڵەتیشــی نــی یــە ،بۆیــە لەنــاو کــورددا هیچکامیــان
ســەرکەوتو نەبــوە...
*********
بزەی سەرپێچی
دەردی مەشروب و شپرزەیی خێزان
ژنێــك زۆر بێــزار ببــو لــە پیاوەکــەی ،بەهــۆی مەشــروب خواردنــەوە!
مناڵەکانیشــی ئەزیــەت دابــوو! دایکــی وتبــووی بــاش دەبێــت ئەگــەر واز
پهيامى پێکەنین

21

لــەم گــو خواردنــە بهێنــێ! باوکیــش ئــاگای لــەم کەیــن و بەینــە نیــە! ڕۆژێــك
بــاوك کــوڕە دەنێــرێ بــۆ مەشــروب و دایــك نازانــێ بــۆ کــوڕە ڕۆشــتووەتە
دەرەوە! دایــك تــوڕە دەبێــت بــۆ وا درەنــگ دەچیتــە دەرەوەو دەبێــت بــە
هــەراو باوکیــش دەکەوێتــە بەیــن! کــوڕە هــاوار دەکات کــورە ڕۆشــتم گــوم
بــۆ باوکــم هێنــا!
ئنجــا ئەمجــارە بــە هەردوکیانــەوە هاتــن پیایــا! منداڵــی دامــاو ئەمجــارە گــو
بهێنــێ و نەیهنــێ هــەر فــت.
*********
بزەی سەری ساڵ!
زۆربــەی ئــەو کوردانــەی ڕۆشــتونەتە ئەوروپــا ،بــەرواری لــە دایــك بونیــان
یەکــی یەکــە!
بۆیە ئەمشەو عیدمیالدی زۆرینەیە.
زۆر سەیرە مەوالیدەکانمان ڕێکە! کەچی خۆمان الرین!
*********
بزەی سەری ساڵ و تەمەن!
لــە ئەســتەنبوڵ ئیشــم دەکــرد لــە کارگەیەکــی بەرگــدووری ،نزیکــی ٤٠
ئافــرەت و  ٥پیــاو.
یەکێــك لەوانــە کــە زۆر بەرکەوتنمــان هەبــو ،چێشــتلێنەرەکە بــو ،ڕۆژێــك
پێــم وت :خوشــکی بەڕێــزم مەمنــون دەبــم هەندێــك خواردنــم بــۆ
بخەیتــەال بــۆ ئێــواران ،چــون مــن نازانــم چێشــت لــێ بنێــم ،ئەویــش وتــی
زۆر ئاســاییە ،ڕۆژێــك پێکــەوە وتومــان دەکــرد بەرانبــەری یــەك و وەك
هەمیشــە دەمەتەقــە ،کچێکــی لەگــەڵ خۆیــدا هێنابــو وتــی ئەمــە کچــی
خۆمــەو تەمەنــی  ۱۳ســاڵە ،منیــش وتــم تەمەنــی درێــژ بێــت و کارێکــی
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چاکــە مــادام لەگــەڵ خۆتــەو ئــاگاداری دەبیــت!
دواتر وتی من تەمەنم چەند ساڵ دەبێت؟
منیش وتم  ٤٠ساڵ دەبیت!
هەرکــە وتــم  ٤٠ســاڵ! یەکســەر دەســتی ڕاوەشــاند بــە توڕەییــەوە وتــی:
ئیتــر خــواردن تــەواو!
ئیتــر هەرچیــم کــرد فائیــدەی نەبــو! تــا لــەو کارگەدابــوم دوای ئــەوە هەمــوو
ڕۆژێــك هێلکــەو ڕۆن و پەتاتــەی ســورۆکراوم دەخــواد!
ئەوروپیەکان بە گشتی ئەوەندە پێیان ناخۆشە بڵێی پێیان گەورەیت!
جــا نازانــم ئــەم خۆشــی ســەری ســاڵە بۆچــی دەکــەن کــە گــەورە دەبــن و
ســاڵێك زیــاد دەکات!
*********
ئینگلیــز تەمەنــی ڕۆشــتە ســەرو  ۲۱ســاڵ ،پێــی خــۆش نیــە پرســیاری
تەمەنــی لــێ بکرێــت!
هەربۆیــە زۆرێکــی گــەر پرســیاری لــێ بکەیــت ،بــە پێکەنینــەوە دەڵــێ۲۱ :
ســاڵم.
لــە تەلەفزیۆنێــك موقابەلەیــان کــردم ،پێشــتر پێــم وت پرســیاری تەمەنــم
لــێ مەکــە ،وتــی بــاش ،کەچــی لەنیــوەی پرســیارەکاندا هــەر لــە خۆیــەوە
وتــی :ئــێ مامۆســتا گیــان تەمەنــت چەنــدە؟
منیش پێچێکم لێ داو ئینگلیز ئاسا وتم !۲۱
منیــش لــە  ۲۱ســاڵیەوە هــەر دەڵێــم  ۲۱ســاڵم و پیاویــش عەیبــە لــە قســەی
خــۆی پەشــیمان ببێتــەوە.
*********
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کارزان :ساڵو دکتۆر.
عومەر عەلی :ساڵو برا گیان.
کارزان :مــن بــاوەڕم وایــە مــردن وەك خــەو وایــە! ئیتــر بۆچــی هــەوڵ
بــدەم؟
عومــەر عەلــی :جــا بــڕوا بکــە لــە خەومــا ژنــم هێنــاوە ئەوەنــدە خــۆش بــوە!
لــە ڕاســتیدا هێنانــی ئەوەنــدە خــۆش نیــە!
کارزان :بە قورئان ڕاست دەکەیت هههه.
عومەر عەلی :دەی ئیتر خۆت مەخەڵەتێنەو هەوڵ بدە ههه.
کارزان :کورە بە چاوان ههه.
*********
بزەی ڕۆژ (تەوالێتی مزگەوت)
لــە ســلێمانی لەمــاڵ برادەرێکــم بــووم ،شــەو دەمەتەقەمــان دەکــرد،
باســی ڕۆڵــی مزگــەوت هاتــە نــاوەوە ،منیــش زۆر بــە جــدی باســی گرنگــی
مزگەوتــم کــرد ،هــەر لــە عیبادەتکــردن تێیــدا ،تــا دەگاتــە پڕکردنــەوەی زۆر
پێداویســتی کۆمەڵگــەو هەتــا ئاگابــوون لەیــەك و یارمەتــی یەکتــری ،تــا
دەگاتــە مــردن و شــتنی ،وتــم جــا لــە ئەوروپــا ڕۆڵــی زیاتریشــی هەیــە ،لێــرە
بەهــۆی دۆخــی خراپــی سیاســیەوە ناهێڵــن ڕۆڵــی تــەواوی خــۆی بگێڕێــت،
هاوڕێکــەم زۆر بــە جــدی گوێــی دەگــرت و وتــی :واەلل ڕاســت دەکەیــت،
بــەاڵم شــتێکت لەبیــر چــوو باســی بکەیــت! وتــم چــی یــە؟
وتــی :بــڕوا بکــە مزگــەوت نەبێــت هــەر لــەم ســلێمانیەدا ڕۆژانــە چەندیــن
کــەس لــە بــازاڕدا خۆیــان پیــس دەکــەن!
برادەرێکــی تریشــم وتــی :تەوالێتــی مزگەوتــەکان دیوارەکــەی نزمــە،
کەســێك بــااڵی زۆر بــەرز بێــت ملــی لــە دیوارەکــەوە دیــارە کــە هەســتا،
وتــی :کابرایــەك تــەواو ببــو ،خەڵکێکــی زۆریــش لــە دەرەوە چاوەڕێیــان
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دەکــرد ،ئەویــش هــەروا ملــی دەگێــڕا بەســەر خەڵکەکــەدا ،وتــی کەســێك
خــۆی پــێ ڕانەگیــرا وتــی دەی کاکــە بــۆ نایەیتــە دەرەوە ،وتــی ئەویــش
وتــی بــۆ ناســیاوێك دەگەڕێــم بیخەمــە جێگەکــەی خــۆم.
جــا هــەر دەشــڵین بــۆ کۆرســی چــۆڵ ناکــەن! قاعیــدەی تەوالێتیــش لــە
شــەرقدا بــە ئاســانی چــۆڵ ناکــەن چ جــای کورســی ...
*********
بزەی کۆرۆنا!
دایــە حەبــەم خــوا عافویــکا لــە دەربەندیخــان دەیەوێــت بــڕوات بــۆ
عەربــەت ،ســەیارەی عەربــەت نابێــت و دەڵێــن دایــە گیــان ئەتوانــی بــە
پاســی ســلێمانی بڕۆیــت و لــە عەربــەت دابــەزی ،بــەاڵم دەبێــت کرێــی
ســلێمانی بدەیــت!
ئەویــش ســەر دەکەوێــت و لــە ڕێگــە کــرێ کۆدەکەنــەوەو ئــەو کرێــی
عەربــەت دەدات! پێــی دەڵێــن دایــە گیــان تــۆ ســواری پاســی ســلێمانی
بویــت و دەبێــت کرێــی ســلێمانی بدەیــت! ئەویــش زۆر پیــر بــوو هەرچــی
مشــتومڕ دەکــەن و هــەر دەڵــێ ئاخــر کاکــە مــن هەمــوو جارێــك هــەر
ئەوەنــدەم داوە! دەڵێــن ڕاســت دەکەیــت بــەاڵم وەزعەکــە جیاوازە ئێســتەو
پێشــتر بــە ســەیارەی عەربــەت بــۆ عەربــەت ڕۆشــتویت بــەاڵم ئێســتە ئەمــە
هــی ســلێمانیە،ناچار پارەکــە دەدات و دەچێــت بــە ڕقــاو دەڵــێ دەی شــەرت
بــێ لــە عەربــەت دانەبــەزم و منیــش بێــم بــۆ ســلێمانی!
دەڕوات بــۆ ســلێمانی و دواتــر پــارەی تــر دەدات و دەگەڕێتــەوە بــۆ
عەربــەت!
منیــش ئەمــڕۆ ڕێــك وام لێهــات! قــەرار بــو ســبەی لــە ئەســتەنبوڵەوە
ســەرکەوم بــۆ ســلێمانی ،وتیــان هەرچــی گەشــتە هەڵوەشــاوەتەوەو تەنهــا
دەتوانیــن بۆتــی بگۆڕیــن بــۆ واڵتێکــی تــر لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا!
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دوای چەنــدو چونــی دونیــا و موناقەشــەی واڵتــەکان ،ئاخــری کردیــان بــە
دوبــەی !
وتــم دەی خــۆ وتیــان کوردســتان دەکەیــن بــە دوبــەی دەچــم بــۆ دوبــەی و
لەبــری کوردســتان حســێبی دەکــەم.
*********
کۆرۆناو جومعە
خاڵۆیەکــم هەیــە ڕۆشــتووەتە بانــی کەلــی شــەیتان و هەرچــی ئەکەیــن
نایەتــە خــوار!
جــا ئــەم خاڵــە ســورەم کــە هــەر ئەڵێــی ترامپــە ،لەگــەڵ قەڵخانیەکــدا
پێکــەوە دەبــن ،قەڵخانەیەكــە پێــی دەڵــێ :تــۆ وەك ئــەم ســونانە مەکــە یــەك
مانگــی ڕێــك بــەڕۆژوو دەبــن! هــەر  ٣ڕۆژ بگــرە بەســە.
ئەویش دەڵێ :کورە خەمت نەبێت بەخوا ئەو  ٣ڕۆژەش ناگرم!
ئینجــا هــەر ئێســتە ئــەو خاڵۆمــەو هاوشــێوەکانی ڕۆژی  ١٠٠فەتــوا ئــەدەن
بــۆ نەڕۆشــتن بــۆ نوێــژی جومعــە.
برا ئێوە لە ماڵیشدا بیکەن هەر قبوڵمانە!
ناوەنــدی ســیکۆالریش لەبــری ئــەوەی فەتــوا بــۆ نێرگەلــە خانــەو
مەشــروبخانەکان دەرکات کەچــی فەتــوا بــۆ ئەهلــی مزگــەوت دەرئــەکات،
جــا ئەڵێــن ئــەوە ئیشــی تەندروســتیە ،دەڵێــی وەزارەتــی تەندروســتی
وتەبێژیــان نــی یــە!
بەهیوای نوێژکردن بە تەندروستیەکی باشەوە.
*********
حکومەت بەم شێوەیە چارەی کێشەکان دەکات!
برادەرێکــم وتــی :هاوڕێیەکــم تەلەفۆنــی بــۆ کــردم ،داوای ژمــارەی
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تەلەفۆنــی کەســێکی لێکــردم.
وتــی منیــش پێــم وت :ئاخــر کــێ دەڵــێ ئــەو ڕازی بێــت کــە مــن ژمارەکەیت
پــێ بــدەم ،وتــی پێــم وت :کاکــە تــۆ تەلەفۆنێکــی بــۆ بکــە ،ئەگــەر ڕازی بــوو
ئەوســا ژمارەکەیت پــێ دەدەم.
وتی ئەویش وتی باشەو تەلەفۆنی داخست!
دوای کەمێــك تەلەفۆنــی کــردەوە وتــی بــرا مــن داوای ژمــارەم کــردوەو
تــۆش دەڵێــی تەلەفۆنــی بــۆ بکــە.
نوێنەرەکانی حکومەتیش ئاوا ژمارەمان دەدەنێ!
بۆیە کێشەکان چارە نابێت.
*********
کابرایەک دوعای ئەکرد و ئەیوت:
خوایــە ملوێنێــک و  25هــەزارم بەیتــێ .وتیــان :ئــەو  25هــەزارە چییــە؟
وتــی :ئــەوە زەکاتــی ملوێنەکەیــە.
وتــی دەی بــرا بــەم پێــوەرە بێــت هێشــتا هەندێکــت لەبیــر چــووە ،چونکــە
لــە  ٢٥هەزارەکــەش هــەر زەکاتــی دەکەوێــت.
*********
زەکات ماڵــی هــەژارەو بــە ئەمانــەت الی دەوڵەمەنــدە ،قــەرزەو دەبێــت
بگەڕێتــەوە بــۆ هەژارەکــە.
*********
کابرایــەك ســەیر دەکات ماڵێــك زۆر زۆر قەرەباڵغــەو شــەڕەپاڵە بــۆ ڕۆشــتنە
ژوورەوە!
ئەویــش هەرچــۆن بێــت خــۆی دەکات بــە ژووردا تــا خــاوەن ماڵەکــە
دەبینــێ و پێــی دەڵــێ :ئــەم قەرەباڵغیــە چییــە؟
خــاوەن مــاڵ دەڵــێ :دوینــێ گامێشــەکەمان قۆچێکــی دا لــە ژنەکــەم و
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کوشــتی!
ئەویش دەڵێ :واتە ئەم هەمووە ئێستە هاتوون بۆ تەعزیە؟
ئەویش دەڵی :نە واەلل هاتوون گامێشەکە بکڕن.
*********
شێخ محمد عورێفی لە وتارێکدا ئەمە باس دەکات.
*********
(ئیمان و ئیلحاد)
کابرایــەك قــەزوان دەخــوات ،پیاوێــك لــە تەنیشــتیەوە دەبێــت ،بێــزار
دەبێــت لــە تەقــو و هــوڕو شــکانی قەزوانەکــە ،پێــی دەڵــێ :کاکــە ئــەوە تــۆ
خەریکــی چیــت؟ ئەویــش دەڵــێ :قــەزوان دەخــۆم ،دیســان دەڵــێ :قــەزوان
چییــە؟ ئەویــش دەڵــێ :ئەوەتــە ســەیری بکــە لەنــاو ئــەم شــتە ڕەقــەدا
ناوکێکــی خۆشــی تێدایــە! ئەویــش دەڵــێ :دە واەلل تــۆ بــۆ خــۆت یــەك
ســەعات قــەزوان بخــۆ و هیچــی دەمــو فڵقــی خۆشــت ناهێڵــی و ،مــن بــە
یــەك گوێــز دەتگرمــەوە.
واتــە هەرچەنــد بــەو ئەزیەتەشــەوە ناوکــی قــەزوان دەربهێنێــت ،دواتــر
ناکاتــە ناوکــی یــەك گوێــز.
هەوڵــی ئیلحادیــش وا ئەبینــم لــە کوردســتان و جیهانــدا ،دەموفڵقیــان
ناهێڵــن و دواتــر بــە یــەك شــەو ،یــەك کــۆڕ ،یــەك بۆنــە ،مســوڵمانان ئــەوان
دەگرنــەوە.
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