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مه مله که ی ق
ماکوان کەریم

چاپی یەکەم
٢٠١٧

ناوی پەرتوك :مەملەکەتی عیشق
نوسەر :ماکوان کەریم
پێداچونەوەی :شەوبۆ جەالل
چاپخانەی :کەمال
دیزاینی بەرگو ناوەوە :چاپك
تیراژ١٠٠٠ :
چاپی یەکەم ٢٠١٧ :
ژماردەی سپاردن:

ئەرکی چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبخانەی س���ەرمەد لە
ئەستۆی گرتووە....

پێشەکی:
ئەم بەس���ەرهاتانەی کە دەیخوێنتەوە ،بە ش���ێوەو ئوس���لوبی پ���ەروەردەی و پەروەردەکردن
نوس���راوە ،بۆئ���ەوەی خوێنەر کەدەچێتە ناو باسو خواس���تەکانی هەس���تبکات خۆی کارەکتەری
ناو باس���ەکەیە ،ڕاس���تە نوسیینە ،بەاڵم بەش���ێوەی فیلم و وێنە کامێرا ئاسا بۆم ووێنا کردوون،
ئوس���لوبی ئەدەب���ی زۆری تێدا بەکارنەهات���ووە ،بەهۆکاری ئەوەی خۆراک���ی هەمووالیەك بێت و
واقیع���ی ڕووداوەکانم باس���کردووە ،وەك ئەوەی لەو س���ەردەمو جێگایانەدا چ���ۆن گفتوگۆ کراوە،
جۆری ئاخاوتنەکان چی بووە.
ئ���ەم بەس���ەرهاتانە ناوی زۆربەی کارەکتەرەکان گۆڕاوە ،هەندێکیش���یان ک���ە هیچ کاریگەری
کۆمەاڵیەتی و سیاسی و ئەخالقی نەکەوێتە سەر (وەكو) خۆی باسم کردۆتەوە ،شوێنی گیرانەکان،
ناوی بەرپرس���ەکان ،ناوی جێگا دیارەکان هەمووی وەك خۆی نوسراون ،ساڵم لەهەندێك جێگادا
دەستنیش���ان نەکردووە ،چونکە بەئاسانی ناوی کارەکتەرەکان ئەدۆزرێتەوە ،نوسەر -نەیویستووە
ئەو ناوانە ئاش���کرا بێت ،یان بە هۆکاری ئەخالقییە ،یاخود کۆمەاڵیەتیو سیاس���ییە ،تەنها ئەوە
هۆکار بووە ،بەاڵم ڕووداوەکان هەموو ڕویانداوە.
هەست ناکەم لەوە زیاتر پێشەکی بووێت ،لەبەرئەوەی ئەمە ئوسلوبێکی ڕاوی و گێڕانەوەی
بەس���ەرهاتە ،ئەم بەس���ەرهاتەش چیرۆکی بەرئاگردان نییە ،بەڵکو ڕاس���تی و واقیعە بۆ ئەوەی
بونیادی کەس���ایەتی خۆتی لەس���ەر بەکەیت ..بەهیوای ئەوەی مەملەکەتی عیشق ببێتە هۆکاری
ئەوەی تۆ پەروەردە بیت لەس���ەر ئەو ئوس���لوبەی کە نوس���ەر دەیەوێت ،کەسایەتییەکی بەهێز
خ���اوەن ئیرادە ،دوور لە تەمەڵی ،هەوڵدان بۆ س���ەرکەوتن ،فێربوون���ی مامەڵەو گفتوگۆ لەگەڵ
دوژمانان ،چاونەترسی ،وەفاو پیاوەتی ،شەرف و پاراستنی کەرامەتی خەڵکی ،ڕاستگۆیی ،واقیع
بینی لەژیاندا.

ماکوان کەریم
فرێدریکستاد /نەرویج
٢٠١٧/٢/١٤

ع
ع
ق
ی
ی
ش
ش
ع
ق
ق
ی
ع
ی
ش
ش
ق
ع
ی
ع
ع
ق
ی
ی
ش
ش
ش
ع
ی
ش
یشقعیشقعیشقعیشعیقعیشقعقیشق
ش
ع
ق
ق
ی
ع
ی
ش
ش
ق
ع
ع
ق
ی
ی
ع
ق
ی
ش
ش
ش
ق
ع
ی
ع
ع
ق
ی
ی
ش
ش
ش
ع
ق
ق
ی
ش
یشق عیقش عیشعیقشعیشقعیشقعقیشق عیقعیشق ق
ع
ی
ش
ش
ع
ق
ی
ع
ق
ق
ی
ش
ش
ق
ع
ع
ق
ی
ی
ع
ع
ق
ی
ی
ش
ش
ش
ش
شق عیقش عیشقعیقشعیقشق ق عیش قعیشق ق
ع
ی
ع
ع
ق
ی
ی
ش
ش
ش
ع
ق
ق
ی
ش
عیشقعیشقعقیشق عیقعیشق ق
ش
ق
ع
ع
ق
ی
ی
ش
ش
قعیشق ق

ع شی
ق

لە مامۆستای ئاینیان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :حەرامە!
لە مامۆستای ئەندازیاریان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :بازنەیەکە بەدەوری چەقی دڵدا دەسوڕێتەوە.
لە مامۆستای مێژژویان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :ڕووخانی ئیمپراتۆریەتی دڵە.
لە مامۆستای ئەدەبیاتیان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :پاکترین هەستە.
لە مامۆستای زانستیان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :تەنها ماددەیەکە کە بەبێ ئۆکسجین دەسوتێت.
لە مامۆستای بیرکارییان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :تەنها ژمارەیەکە کە هەرگیز بە تەنها نییە.
لە مامۆستای کیمایایان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :تەنها ترشەڵۆکێکەکە کە کاریگەری دەکاتە سەر دڵ.
لە مامۆستای فیزیایان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :تەنها موگناتیسێکە کە دڵ ڕادەکێشێت.
لە مامۆستای داڕشتنیان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :تەنها بابەتێکە کە ناتوانیت لەسەری بنوسیت.
لە مامۆستای وەرزشیان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :تەنها تۆپکە کە هەرگیز ئاوت نابێت.
لە مامۆستای ڕێزمانیان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :تەنها فرمانێکە کە ڕابردوو و ئێستای نییە.
لە مامۆستای زیدەوەرزانییان پرسی :عیشق چییە؟
ووتی :تەنها میکرۆبێکە کە لە ڕێگای چاوەوە توشت دەبێت.
لە ماکوانیشیان پرسی :عیشق چییە؟
فەرموو وەاڵمەکەی لە
مەملەکەتی عیشق دا بخوێننەوە........
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چیرۆکی یەکەم:

من و بەیان
ل���ەم س���ەفەرەمدا کە لە نەرویج���ەوە گەڕامەوە بۆ کوردس���تان ،ئێوارەی���ەك داوام لە
پێشڕەوەی برام کرد کە پێکەوە بڕۆین بۆ گەرەکی کۆنی خۆمان کە زۆربەی ژیانی الوێتی
و هەرزەکاریم لەو گەڕەکەدا بردبووە سەر.
پێش���ڕەو ڕازی ب���وو و پێک���ەوە چووین لەب���ەردەم دەرگای ماڵە کۆنەک���ەی باپیرمدا
ڕاوەستاین.
بە پێشڕەوم ووت با تۆزێك بوەستین دەرگای دراوسێکەی بەرانبەرمان کرایەوە ،لە پڕ
ئەو کچە دەرکەوت کە ساڵی  ١٩٩٣خۆشم دەویست هاتە دەرەوە و بەدوایدا  ٣منداڵ هاتن
دوو کچ و کوڕێك.
ناچار تەماشای ئاوێنەی سەیارەکەم کرد بە پێشرەوم ووت هێواش بڕۆ ،هێواش هێواش
ئەو دووردەکەوتەوە و برینی من قوڵتر دەبوەوە ،هەموو یادگاریەکانم دەهاتەوە بەرچاو.
چووم���ە ئ���ەو س���ەردەمە و یادگاریەکانی س���ااڵنی زوو وەك هەور دایپۆش���یم ،بیرم لەوە
دەک���ردەوە کە ئەم کچ���ە کاتێک ماڵیان هاتە گەڕەك وەك هەموو دراوس���ێیەکی ئاس���ایی
چووین بەدەم باوکییەوەو ماڵەکەمان لەگەڵ داگرتن.
بیرمە لەگەڵ هاوڕێیەکم بەناوی س���ەرباز هاتینە دەرەوە ووتی :خەسرەو بەخوا کچە
گەورەکەیان جوان بوو.
بەخوا ناونجیەکەیان شاز بوو.
خەسرەو :من و سەرباز تەوزیعمان کرد کچە گەورەکەیان بۆ ئەو ناونجیەکەیش بۆ من.
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گەڕەک���ی ئێم���ە هەموو خەڵک���ی ناوچەکانی پێنجوین و ش���ارباژێڕ بووین ،بەکورت و
کرمانجی واتا هەموو عەشایەر بووین.
ئیت���ر بەگەڕەکدا بانگدرا کە کچە گەورەکەی کاك بەکر بۆ س���ەربازە ،ئەو  ٤س���اڵ لە
م���ن گ���ەورە تر بوو ،ناوی ڕێزان ب���وو  ،کچە ناوەندیەکەش کە ئەوس���ەردەمە دەمانووت
ناوەنجییەکە ،ناوی بەیان بوو بۆ بەندە دانرا.
ئەم دانانە تەنها قسەی ناو کوڕانی گەڕەك بوو ،هیچ پەیوەندی بە ئەو کچە فەقیرانەوە
نەبوو.
رۆژان ڕۆشت و من و سەرباز هەر باسی ڕێزان و بەیانمان دەکرد ،بەبێ ئەوەی ئەوان
بەخۆیان بزانن ،دە جار شەڕم کردووە لەسەر بەیان کە هیچ کوڕێکی گەڕەك بۆی نەبوو
باسیان بکات.
بیرمە ڕۆژێک کەسێکی فیڵباز هەبوو لە گەڕەکەکەماندا ناوی سەردار بوو ،پێمان دەوت
سەرەقەل ،هات بۆ الی من و سەرباز ووتی :دوو کوڕی گەڕەکی توی مەلیك فێر بوون بە
مێبازی لەگەڵ ئەو کچانەی بەکردا ،عەیب ناکەن ئێوەش قبوڵی دەکەن!
ئیتر منیش ش���ێت بووم ،وام دەزانی ژنی خۆمە ،سەرباز لە من خراپتر ،بەبێ ئەوەی
بەیان بزانێت و من هیچ باسێکیش���م نەکردبوو ،دوو کوڕەکە بەگەرەکی ئێمەدا هاتن من
و سەرباز ڕێگەمان پێگرتن و ووتمان :بۆ دێن بەم گەڕەکەدا؟
ئەوانیش ووتیان کاکە ئەمە زەوی خوایە ئارەزوی خۆمانە خۆ نەتانکڕیوە بەهەر حاڵ
قسە لە من و قسە لەوان بوبە شەڕ من ئەبو ئەڵقەم دەرهێنا و دوانمدا لەوان و ئەوانیش
دەس���تی خۆیان وەش���اند ،دوایش بۆمان دەرکەوت سەردار درۆی لەگەڵ کردووین ئەو دوو
کوڕە فەقیرە کاس���ب بوون بەدوای ش���تی ناوماڵدا دەگەڕان لە گەڕەکەکاندا ،س���ەرداریش
هەمان ئیش���ی ئەوانی دەکرد و لەو زیاتریان دەدا بە ش���ت و خەڵکیش بەوانی دەفرۆشت،
بۆیە سەردار ڕقی لێیان بوو شەڕەکەی بە ئێمە کرد ،بەاڵم لەدوایدا چووین تێڕو پڕمان
لە سەردار داو لەگەڵ دوو کوڕەکەی تردا بووین بە هاوڕێ.
شەوانیش لەدووکانی پیاوێك کۆدەبوینەوە و جاری وا هەبوو گۆرانی و قسەی خۆشمان
دەکرد هەریەك لە ئێمە گۆرانی بەس���ەر خۆشەویس���تەکەی خۆیدا دەووت ،ماوەی ش���ەش
مانگ بەم شێوەیە مایەوە من گۆرانیم بۆ بااڵی بەیان ئەووت و سەربازیش بۆ ڕێزان بەبێ
ئەوەی ئەو کچە فەقیرانە ئاگایان لەهیچ بێت.
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ئیتر ئیحترامەن بۆ من و س���ەرباز کەس س���ەیری بەیان و ڕێزانی نەدەکرد ،ئێمەش
تەماشای ئەو کچانەمان نەدەکرد کە کوڕانی گەرەک ووتبویان حەزمان لێیانە.
ئەو سەردەمەش بە خۆشەویستەکانمان دەووت دەنکەکانمان.
من بە سروش���تی خۆم هارو هاج بووم نەمدەتوانی پێنج خولەك لە جێگایەکدا خۆم
بگرم ،بەاڵم لەگەرمای هاوین و سەرمای زستان وەكو دار چەقیبووم لەسەر ئەو سەربانەی
خۆماندا ،ئەوەندەش شەرمن بووم باپیرم داری کڕیبوو بۆ زۆپای دار بۆ زستان ،ئەودەمە
نەوت نەبوو ،بۆ خۆ مەشغوڵکردن دارەکانم لەمبەری سەربانەکە دەگواستەوە بۆ ئەوبەری
س���ەربانەکە ،وابزان���م زیاد لە چەند س���ەد جارێك ئ���ەو کارەم کرد ،نەنکیش���م هاتبووە
س���ەربانەکە ئەیگوت هەتیو تۆ ش���تێکت ش���اردۆتەوە لە ژیر ئەم دارانەدا ،منیش دەموت
دایەگەورە گیان ئەگەر دار لە یەك جێگادا دابنرێت بۆ موسەلەحەکە خراپە ،ئەودەمە بە
سەربانی کۆنکرێت دەوترا موسەلەح ،قەناعەتم کرد بە دایە گەورەم.
منیش هەموو بەیانیەك دەچووم بۆ نان کڕین ،بەاڵم لەوکاتەوەی کە ئەوان هاتبوونە
گ���ەڕەك دەچ���ووم بۆ نانەوا نانم دەهێنایەوە بۆ نەنک���م و باپیرم ،پێش ئەوەی ئەوانیش
بێنە ئەو گەڕەکە بەشەق خەبەرم نەدەبوەوە.
باپیرم دەیوت بەخوا خەس���رەو بووە بە پیاو! ئێس���تا ناهێڵێت ئێمە بچین بۆ نانەوا
نان بێهێنین.
بەیانیەکای���ان -بەیان -هاتە دەرەوە بۆ مەکتەب دەچوو ،منیش بەبەردەم ماڵەکەیاندا
هات���م ،ه���ەر ئەوەندە ووتی خەس���رەو چۆنی؟ لەخۆش���یدا نیو س���ەعات وەاڵمی چۆنی و
چاکیەکەی���م دایەوە ،ئەگەر وەك تەس���جیل هەڵبکرایەتەوە  ١٠٠ج���ار هەڵمدەکردەوە ئەو
چۆنی وچاکییە.
منیش لە خۆشیدا ووتم نان نابەیتەوە بۆ ماڵەوە بۆ ئێوەمهێناوە ،لەخۆشیدا هەموو
نانەک���ەم دا ب���ە بەیان و ئەویش سوپاس���ی کردم لەخوش���یدا وام دەزانی هەموو دنیا هی
خۆمە ،پارەش���م پێنەبوو نانی تر بکڕم ،چونکە تەنها س���ێ کەس بووین من و نەنکم و
باپیرم چوومەوە بۆ ماڵەوە ،باپیرم ووتی :کوا بۆ نانت نەهێناوە؟
نەم دەوێرا درۆ بکەم خاوەنی نانەواکە رەفیقی باپیرم بوو ،بچوایە دەیوت خەس���رەو
نان���ی هێناوە ،ناچار ووتم :هەندێك کەرم بینی بەڕەاڵ کرابوون برس���یان بوو نانەکەم دا
بەکەرەکان.
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ئەو سەردەمەش لە شاری سلێمانی کەری زۆر بەرەاڵ بوبون ،منیش وویستم بیکەم بە
پیاوەت���ی ووتم :بەزەیم بەوکەرانەدا هات���ەوە قەیناکە لە رۆژانەکەی خۆم بیبڕن ،باپیرم
ووتی :بەزاتی خوا ئەم کوڕە زۆر گۆڕاوە ،ئەی ئافەرین خەسرەو گیان ،ئەو رۆژە  ٧٥٠فلسم
وەرگرت ڕوبعێک زیاتر لە رۆژانی تری دامێ وەك پاداشت ،خێرا ناردمییەوە بۆ نانی تر.
ڕۆژێك کاوەی هاوڕێم بینی لەگەڵ کچێکدا قسەی دەکرد لەڕێگای مەکتەب دەگەڕایەوە،
لەسەر جادەی مەکتەبی بنار ،منیش چووم بۆالی کاوە.
ووتم :کاوە گیان بەقوربان فێرم بکە کە چۆن قسە لەگەڵ کچ بکەم؟
کاوە :فێرت دەکەم ،بەاڵم دەبێت تێکەڵەیەکم بۆ بکڕیت ،واتا مەحلەبی و شعرییە.
ووتم :بەسەرچاو بەس فێرم بکە ،هەرتۆو تێکەڵە.
کاوە فێ���ری ک���ردم و ووتی :بەیانی خۆت جوان بگ���ۆڕە کە چوو بۆ مەکەتەب لە ڕێگا
بڵێ کچی باش بەیارمەتی ،دەمەوێت پەیوەندیمان هەبێت و من هەموو شەوێك هەر بیرو
خەیاڵم الی تۆیە ،حەز دەکەم پەیوەندی زیاترمان هەبێت ،بڵێ نامەیەکیشم بۆ نوسیویت
ب���ەس لەبی���رم چووە کاتێکی تر بۆت دێنم ،بۆ ئەوەی مەجالی تر دروس���ت بکەیتەوە بۆ
قسەکردن ئەگەر ئەو جارەش ڕازی نەبوو.
خۆم حازرکرد بۆ بەیانی کام جلوبەرگەی جوان بوو کردمە بەرم ،ئەو بەیانیە ووتیان
دەچیت بۆ نان ،ووتم نا ئیشم هەیە خۆتان بچن من لەمەکتەب دەرسی زیادەمان هەیە
دەڕۆم و دێمەوە با وانەکانم نەفەوتێ.
چوومە بەردەمی بەیان و هاوڕێیەکی تری لەگەڵدا بوو ،بەخوا هەناس���ەم سوار بوبوو
لێ���وم ووش���ك بوب���وو ،هەموو گیانم ئەل���ەرزی دەتوت دەچم بۆ الی فیرع���ەون و لەگەڵ
فیرعەون قس���ە دەکەم ،بەهەرحاڵ هاوڕێکەی بەیان -بەیان-ی جێهێشتو بەیان -یش بە
منی ووت :فەرموو خەسرەو چیت دەوێت؟
ووتم :ئەتوانم هەندێك قسە بکەین بەیەکەوە؟
بەیان  :بەڵێ ئەتوانیت ئەی بۆ وا سور بویتەوە خەسرەو خۆ هیچ ڕووینەداوە؟
ووتم :نەوەاڵ بەس حەز دەکەم قسە بکەین بەیەکەوە ئەگەر مەجال هەیە؟
بەیان :بە دڵنیایەوە فەرموو فەرموو!
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چیرۆکی دووەم:

من و دالیا
لەدوای ئەوەی بەیانییەك لەڕێگای قوتابخانە ڕێگام گرت لە بەیان و داوای ئەوەم
لێکرد کە قسە بکەین ،بەیان زۆر بەسادەیی ووتی :فەرموو خەسرەو بۆ وا سوربویتەوە.
ڕاستی دەکرد بەیانیەکی ساردی سلێمانی من هەموو گیانم عارەق بوو لەڕاستیدا ئاو
بە گیانما دەچۆڕی وەك ئەوەی کرێکاری بکەم ،بەهەر حاڵ کەوتمە قسە لەگەڵ بەیان و
ڕاستەوخۆ بۆم باسکرد کە حەز دەکەم پەیوەندیەکی خۆشەویستی لە نێوانماندا هەبێت.
ب��ەردەوام بەڕێگاوە قسەم بۆ دەکرد ووتم :خۆشەویستی تۆ وای لێکردووم ژیانمی
هەموو تێکداوە ئیتر چارم نەماوە ،هیچ توانام نەماوە بۆیە پێت دەڵێم بەیان زۆرم خۆش
دەوێیت ،لە خۆشەویستی یەکی پاکیش هیچ داوایەکی ترم نیە لە تۆ.
ئەوەندە قسەم نەکرد نازانم چۆن بوو زۆری نەمابوو بگاتە ناو قوتابخانەی بنار خوا
خوام بوو ئەو ڕێگایە بە ساڵێك تەواو بێت.
بەیان :ببورە خەسرەو ناتوانم.
وتم :بۆ ناتوانیت ،بەخوا لە تۆ زیاتر کەسم خۆشناوێت؟
بەیان بەتوڕەییەوە وەاڵمی دامەوە و ووتی :خەسرەو ببورە من ناتوانم لەگەڵ تۆ
خۆشەویستی بکەم ،لەبەر ئەوەی من لەگەڵ کەمال پەیوەندیم هەیە و نامەوێت خیانەت
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لە پەیوەندی ئەو بکەم ،کەوای ووت خەریك بوو شێت بم ،ئەوەی لە ژیانمدا رقم لێی
بووە ئەو کەمال-ە بووە زیاد لە دە جار شەڕم لەگەڵ کردووە ،بۆ نەگبەتی باوکیشی
شەریکی باپیرم بوو ،دەچوون لە سەر سنور چرای فانۆس و سێو و بستە و کێك و نوقڵی
مینۆیان دەهێنا.
هەستمدەکرد ئەژنۆکانم هێزیان نیە ،هیچم بۆ نەووترا تەنها لەدەمم دەرچوو ووتم،
جا توخوا کەمالە هیچ پوچ پیاوی ئەوەیە تۆ حەزی لێ بکەیت لوسی وا چییە ،بەخوا
بێت بەالتدا ئەی تۆپێنم! بەیان دەستی کرد بە پێکەنین و ووتی :خەسرەو ئەی تۆ بۆچی
ناچیت بۆ الی خۆشەویستەکەی خۆت؟
منیش خێرا ووتم :بەخوا خۆشەویستم نییە لە تۆ زیاتر.
بەیان :ئەی نازانیت دالیا تۆی چەندە خۆش دەوێت؟
دالیا-ش دراوسێی ئەوان بوو ماڵیان بە تەنیشت یەکترەوە بوو بەرامبەری ماڵی باپیرم
بوون هەردووکیان ،وتم :ئەوەندەی من بزانم دالیا دەنکی دانا-یە.
بەیان :نا -وانیە -ئەو شێتی تۆیە تەنانەت وێنەی تۆشی کێشاوەو لەماڵەوە هەڵیواسیوە
بە بۆفیەکەیدا.
لەڕاستیدا ه��ەروەك چۆن لە نێوانی کوڕەکانی گەڕەکدا کچەکان دابەشکرابوون،
بەئارەزووی کوڕەکان هەروەها لە نێوان کچانی گەڕەکیشدا کوڕەکان دابەشکرابوون.
من نەمزانیبوو کە دالیا حەزی لە منە ،منیش وا هەستم دەکرد دالیا حەزی لە
کوڕێکی ترە ناوی دانا بوو ،بەاڵم وا دەرنەچوو ،لە هەمووی ناخۆشتر بۆ من ئەوە بوو
دالیا خوشکی سەربازی هاوڕێی خۆمە ،لەماڵیاندا چەندجار نانم خواردوە.
بەیان جێی هێشتم ،بەاڵم کاوە لە دوورەوە چاوەڕێی دەکردم بۆ ئەوەی تێکەڵەی بۆ
بکڕم بەو بەیانیە زووە ،منیش لەگەڵ داروبەردا شەڕدەکەم و خەفەتی کەمال-ە لوسیش
لەوالوە بوەستێت.
کاوە بانگی کردم ووتی :وەرە چی بووە؟
منیش دەنگم بەرزکردەوە بەسەریدا ووتم :هەتیو بێیت بەالما کەلەت ئەتەقێنم،
الچۆ لەبەرچاوم.
کاوە :هەتیو توڕە مەبە ،ئەگەر رازی نەبووە کێشە نیە هەر ڕازی دەکەم بۆت ،یان
درۆ دەکەیت بۆ ئەوەی تێکەڵەکەم بۆ نەکڕیت؟
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ووتم :کوڕە کەرە ئەو دەڵێت حەزی لەیەکێکی ترە ،حەزی لە کەمال-ی شەریف-ە
لوسە تۆ بۆ تێناگەیت.
کاوە :بەڕاستە؟
ووتم :نا بەچەپمە؛ ئیتر لەسەر شۆستەی جادە  ٣٠مەتریەکە دانیشتم بەو بەیانیە
باران دەباری نمنم.
کاوە :هەستە تەڕەبیت.
ووتم :کاوە توخوا وازم لێبێنە.
کاوە ڕۆشت و منیش بیرم دەکردەوە ،خوایە بڕۆم لە کەمال بدەم و بڵێم نەچیت
بەالی ئەو کچەیا ،ووردە ووردە خۆشەویستی دالیا لە دڵم چەکەرەی دەکرد ،سینەمای
خەیاڵم بوو بوو بە دووبەش  ،بەشێکی الی بەیان بوو بەشێکی تریان دالیا داگیری
کردبوو.
نەمدەزانی چی بکەم  ،دالیا زۆر لە بەیان جوانترو ناسك ترو منداڵ تریش بوو ،بەاڵم
دەمێك بوو لەو گەڕەکەدا بوونو تێکەڵ بووین سەرباز-یش هاوڕێم بوو زۆر قورس بوو
بەالمەوە.
سەرباز تا بڵێ کوڕێکی ئازاو هاوڕێی گیانی بەگیانی یەکتر بووین ،چەندەها کاری
سەیرو سەمەرەو شەڕو شەڕە گەڕەکمان کردووە ،هەرگیز یەکترمان بەجێنەهێشتبوو
لە خۆشی و ناخۆشیدا ،هەندێكجار کە لەماڵەوە دەردەکرا یان من دەردەکرام جێگاو
پەناگامان الی یەکتری بوو.
دووب��ەدوو هیچ کەس دەرقەتمان نەدەهات ،ئەگەر لێیانیشمان بخواردایە هەمیشە
بەتاك تاك دەیانگرتین لێیان ئەداین ،دوایش دووبەدوو تۆڵەی خۆمانمان دەکردەوە.
چوومەوە بەرەو ماڵەوە لەبەردەرگا -باوکی بەیان -م بینی سەیارەکەی ئیشی نەدەکرد،
ووتی :ئا کاکە خەسرەو گیان پاڵێکم پێوە بنێ.
ئینجا وەرە ئەو دڵەت شەق نەبات ناچار ووتم :بەسەرچاو وەستا بەکر گیان لەخزمەتام،
الدایەکی  ١٩٧٧پێبوو تا سوچی کۆاڵنەکەی ئەوسەر پاڵم پێوەنا کەچی کە سەیارەکەی
شۆڕکردەوە بەرەو مزگەوتی عەلی کەمال خواحافیزیشی لێنەکردم ئەو سەگبابە  ،هەزارو
یەك جنێوی تریشم پێدا.
هاتمەوە بۆ ماڵەوە نەکم و باپیرم هەڵنەسابوون لەخەو.
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باپیرم ووتی :ئەچی نان بێنیت؟
ووتم :نەوەڵاڵ ،تاقەتم نیە.
لەبەر خۆیەوە باپیرم ووتی :کەرێتیەکەت سەری هەڵداوەتەوە؟
خۆمکرد بە ناو جێگا لەداخا خەوتم :نەنکیشم هەڵینەساندم وایزانی بوو چووم بۆ
مەکتەب ،کە خەبەرم بوویەوە سەعات  ٢دوای نیوەڕۆ بوو ،سەرم قورس بوو ،ئەو ماوەیە
ماڵی نەنکم بە جێهیشت چوومەوە بۆ ماڵی خۆمان بۆ الی دایکم ،ئیتر تاقەتی چوون بۆ
مەکتەبیشم نەما ،بۆ ئەوەی نەسوڕێمەوە دوکانێکیان بۆ دانام خەریکی فرۆشتنی شتی
ووشکە بووم.
کوڕانی گەڕەك دەهاتن بۆالم بۆ دوکان دادەنیشتن ،منیش جاروبار دەچوومەوە بۆ
ماڵی نەنکم و جاروباریش تەماشایەکی ماڵی سەرباز-م دەکرد دەمووت بزانم دالیا نابینم.
جارێکیان بە سەرباز-م ووت :هەرچیتان کردووە باتۆزێك لە کەمال بدەین بەهەر
حاڵ لێدانەکەی کەمال سەری نەگرت.
کەمال لەبەر ئەوە ڕقمان لێ بوو ،چونکە پارتی بوون ،ئێمەش زۆربەمان یەکێتی بووین،
تازەش چووبوینە ناو یەکێتیەوە ،پێشتر هەموو حسك بووین ،چونکە ئەوسەردەمە کاکە
حەمەی حاجی مەحمود چووە ناو پارتی ئێمە لە شانەکەی مام ئاراس هاتینە دەرەوە
هەموو بووین بە یەکێتی ،کە گەورەترین شانەی ئەو سەردەمەی حسك بوو لە سلێمانی
کوڕێك سەرپەرشتی شانەی ڕێکخستنەکانی دەکردین ناوی کاك محەممەد بوو ،بەهەرحاڵ
کە حسك چوونە ناو پارتی ئێمەش هەموو بوینە یەکێتی.
کات ڕۆشت و زەمەن هەموومانی وەك چەقۆ دەبڕی شەڕی یەکێتی و پارتی دەستیپێکرد،
سەرباز بووە لیوای تایبەت ،الی جەالل-ی عەلی مام قادر لە لیواکەی ساالر عەزیز ،منیش
چوومە ڕێکخستن لە کۆمیتەی سێ-ی کاسبکاران الی عەبدوڵاڵ-ی حاجی سەعید.
بەداخەوە لەشەڕی ناوخۆ سەرباز کوژرا ،منیش ماوەیەک ڕابووردوبوو لەساڵی ١٩٩٢
باوکم کوژرابوو دوای دووساڵ سەرباز-ی هاوڕێشم کوژرا ،زۆر کاریگەری هەبوو لەسەرم.
لە تەعزێکەی سەرباز دایکی سەرباز سەری خستبووە سەر شانی من و منی ماچ دەکرد
هاواری دەکرد بەگریانەوە بۆنی سەرباز گیانت لێدێت ،منیش هەموو دەرونم ئەكواڵ،
دالیاش لەوالوە تەماشای دەکردم و دەگریا ،بێجگە حاجی سەعید-ی باوکی کە بەکوڵ بۆ
سەرباز دەگریا ،منیش نەمدەزانی چۆن لەوماڵە خۆم دەرباز بکەم ،بۆ حورمەتی سەرباز
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و خۆشەویستی دالیا-ش ڕۆژ بەڕۆژ چەکەرەی دەکرد لەدڵما.
ڕۆژێك دالیا هات بۆ دووکان بۆ الم لەگەڵ دایکی بۆ شت کڕین ،هەندێك پێداویستی
ماڵیان کڕی وەك برنج و ڕۆن و شەکر چا ...هتد ،ووتم :بڕۆن( ،دایکی سەرباز) سەبری
خان خۆم دوای بۆتان دێنمەوە.
سەبری خان :شفتە دەکەم نان مەخۆ الی ئێمە نان بخۆ.
ووتم :باشە.
چووم بۆ ماڵیان لەوێ دانیشتم لەگەڵ س��ەروەر-ی برایاندا دانیشتبووین حاجی
سەعید هاتەوە ووتی :دۆمینە بکەین یان کۆنکەن؟
ووتم :کامیانت پێخۆشە حاجی گیان لەخزمەتاندام.
دەستمان کرد بە کۆنکەن تا درەنگانێك ،لە دوای ماڵئاوایی سەروەر لەگەڵما هاتە
دەرەوە خوا حافیزمان کرد.
هەندێك دوور کەوتمەوە دالیا بانگی کردم ووتی :کاك خەسرەو وەرە بێ زەحمەت.
قوتویەك دۆشاوی بەدەستەوە بوو ،نەمزانی چی دەڵیت هەندێك قسەی کرد لێی
تینەگیشتم ،گەڕامەوە بۆالی دالیا.
دالیا :بەیانی وەستا بەکر چی پێووتی؟
ووتم :زۆر شتی جوانی پێ ووتم دەربارەی تۆ.
دالیا :وەك چی؟
ووتم :لێرەدا ناکرێت بەیانی دۆشاوەکە بهێنەو بزانە چی کۆنتان هەیە لە نۆك و
فاسۆلیا بیهێنە بۆت بگۆڕمەوە.
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مردنی دالیاو سەرگەردانی خەسرەو
ل���ەدوای ئەوەی لەگ���ەڵ دالیا بەڵێنمان دا بەیەکتری کە لەدوکان بیبینم ،ماڵئاوایم لێ
کرد.
ئەوش���ەوە لە ناو جێگادا بیرم لەوە دەکردەوە چی پێبڵێم ،تۆ بڵێیت خیانەت نەبێت
بەرانبەر بە هاوڕێیەتی من و س���ەرباز ،خوا لێی خۆش بێت ئەو ش���ەوە وەك مریش���کی
برژاوم لێهاتبوو لە ناو جێگاکەمدا ،هەر ئەم دیواو دیوم دەکرد.
رۆژ بوویەوە وەك پیش���ەی هەمیش���ەی بەیانیان دوکانم دەکردەوە  ،ئەو بەیانیە زۆر
س���ارد بوو ،عەالدینم داگرس���اندو ناو دوکانم گەرمکرد ،شریتێکی ماملێم خستە سەری و
ووردە وودە دەستم کرد بە کار.
لە کاتژمێری  ٨ونیوی بەیانی بەجلی قوتابخانەوە بە قردێلەیەکی س���وری جوانەوە
خۆی کرد بە دوکاندا خۆم و هەموو دووکانەکە پێدەکەنین لەخۆشیدا ،وامزانی قاچم بە
سەر ئەرزەوە نیە نەمدەزانی چی بکەم لەخۆشیدا ،لە هۆلیا ئەفشار دەچوو.
بەو سەرمایە چووم الی تەها-ی دراوسێ دوکانم دوو ساردی ساردم هێنا ،خۆم گەرمام
بوو بەو سەرمایە ووتم لەوانەیە ئەویش وابێت.
نازی بەسەر منو چواردەوردا دەکرد ،نازی پێدەفرۆشتم بۆنی خۆشیو زەردەخەنەی
لێویو الرولەنجەو نازکردنی ئەوەندەی تر جوانی کردبوو.
دەس���تمانکرد بە قسە هەردووال بەشەرمەوە ،وەك باوی لێهاتبوو ئەو سەردەمە دەبوو
هەریەك لە کوڕان کچان (دەنکێکیان) خۆشەویستێکیان هەبێت.
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لەنێوانی قەسەکانماندا هەردووال زوو پێدەکەنین و نەشماندەزانی بۆچی پێدەکەنین.
بەهەر حاڵ وەك پیشەی هەمیشەیی دوو خۆشەویست بەڵێنی ئەوەمان دابەیەکتر ،کە
بۆ یەك بین یان بۆ گڵ ،هەرچەندە ئەم قسەیە الی من ئەو دەمەش هەر کالسیکیانەبوو،
چونکە من دڵم ش���کا بوو الی بەیان-ەوە زۆر بڕوام بەو قس���ەیە نەبوو ،وا ئێس���تا دالیا
جێگای بەیان-ی گرتۆتەوە ،لەوە خۆشتر وێنەیەکی خۆمو خۆی دروستکردبوو بە قەڵەم
ڕەس���اس تەنها س���ەرمان بوو ،بەدیاری پێشکەشی کردم ،منیش ش���ریتێکی گۆرانی کەمال
محەممەد-م پێشکەش کرد.
دالیا-م زۆر خۆشدەویس���ت ڕۆژ بەرۆژ خۆشەویس���تی لە دڵمدا زیادی دەکرد ،بڕیاری
ئەوەشمان دا کە بەزووترین کات بچمە داوای بەرنامەمان دانا کە هیچ نەبێت بڕێك پارە
کۆبکەینەوە بۆ ئەوەی ئامادەبێت بۆ ئاهەنگ و شەکراو خواردنەوەو شتێکمان بەدەستەوە
بێت بۆ کەلەوپەلی ناوماڵ ،هەندێك هەوڵی ترمدا ماوەی ساڵێك نزیکەی  ٧هەزار دیناری
سویسریم کۆکردەوە ،هەردووالمان خۆمان ئامادەکرد بۆ ئەوەی کە بە کەسوکار بڵێین.
داوام ک���رد لە دالیا کە بەدایکی بڵێت ،منی���ش بە نەنکم دەڵێم ،بۆیە بەدایکی خۆمم
نەدەووت ،چونکە من هەر نەنکم و باپیرم بەخێویان کردبووم ،دەستمان کرد بەکارکردن
لەپرۆس���ەکەدا ئەو بەدایکی ووتبوو ،دایکیشی ووتبووی با قوتابخانە تەواو بکەیت ،بەاڵم
دایکی بەئاسایی وەریگرتبوو تا ڕادەیەك پێی ناخۆش نەبوو بوو.
منیش بە نەنکمم ووت :ئەویش هەر بەسادەیی وەریگرت ووتی جارێ مناڵی ،باخانو
ماڵی خۆتت هەبێت ئینجا ژن بهێنە.
م���ن زیاتر گرنگی���م دا بە کارەکە لەگەڵ باپیرم قس���ەم کرد ،ووت���م :ژن دێنم پارەم
کۆکردۆتەوە.
ووتی :باشە خۆشم شتێکت بۆ دەخەمە سەری ،بڕیار بوو باپیرم  ٣هەزار دیناری ترم
بداتێ و بیکەین بە  ١٠٠٠٠دینارو دەس���ت بکەم بە کڕینی کەلوپەلی ناوماڵ بڕیارمدا کە
لەگەڵ باپیرم و نەنکمدا بژیم و نەچمە دەرەوە لەماڵەکەدا ،تا ڕادەیەك کارەکەم ئاس���ان
ب���وو ،لەتەرەف���ی خۆمانەوە ،تەنها نەنکم نەبێت منجەمنجی ب���وو حەزی دەکرد ،کچێکی
پوری خۆم بهێنم.
لەدوایدا ئەویش ڕازی بوو ،نەنکم هەڵسا چوو قسەی لەگەڵ سەبری خانی دایکی دالیا
کرد بۆ ئەو کارە خێرە ،بەاڵم وەزعەکە گۆڕا.
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دایکی دالیا وتبووی :ئێمە کچ نادەین بە خەس���رەو ،خەس���رەو کوڕی ماڵەکەیەو برای
دالیایە.
زۆر بەناش���رینی وەاڵمی نەنکمیان دابوەوە ،بەسروش���تی خۆشمان بنەماڵەی ئێمە زۆر
عەش���ایەرین قس���ەمان نابێت بشکێت ،نەنکیشم هاتەوە ئاگر لە کونەلوتی دەهاتە دەرەوە،
بەجنێو و قس���ەوە گەڕایەوە ماڵەوە ،دەی���وت  ١٠٠ژنی ترت بۆ دێنم ئەو واو وا لێکراوەت
بۆ ناهێنم ،منیش زۆر بێتاقەت بووم نەمدەزانی هۆکار چییە؟ وام دانابوو ش���تەکان زۆر
ئاسایی دەڕوات و هەمووکارەکان دێت بەدەستەوە ،بەاڵم بەداخەوە سەد پلە گۆڕا.
دالی���ا دەنگی نەما تەنانەت نەدەچوو بۆ قوتابخانە ،حاجی س���ەعید-ی باوکی بەهیچ
شێوەیەك مەرحەبای منی نەدەکرد ،الی من شتیان نەدەکڕی ،زۆر سەیر بوو بەالمەوە.
ڕۆژێ���ك خۆم بۆ نەگیراو چووم بۆ الی حاجی س���ەعید لە گوزەری (س���ەعە تاکۆیی)
داوام لێک���رد قس���ەی لەگەڵ بکەم ،ب���ەاڵم بەداخەوە زۆر بە ناش���رینانە کردمیە دەرەوەو
زلەیەکیش���ی لێدام ،قس���ەی زۆر ناشرینیش���ی پێووتم ،ئەو دەمە لەبەر خاتری گۆڕەکەی
سەرباز قبوڵمکرد.
هەرچ���ۆن ب���وو ڕۆژێك داوام لە بەیان ک���رد لە ڕێگای ئەوە دالیا ببینم ،لەس���ەربانی
ئەوان���ە چوومە س���ەربانی ماڵی دالیا و دالیا-م بینی قس���ەمان زۆر ک���رد ئەگریا ،چاوی
ئەوەندە جوان بوو بەگریان خۆم فرمێسکەکانم بۆ دەسڕی ،دالیا بۆی باسکردم کە باوکی
ئیفالس���ی کردووە ئەوی داوەتە کوڕی ش���ەریکێکی نوێی بۆ ئەوەی سەر لەنوێ لە بازاڕدا
هەڵبستێتەوە.
لەسەر بانەکەیان دووبارە پەیمانماندا بەیەکتر کەهەر بۆ یەك بین ،یان بۆ گڵ.
بەاڵم لەو ڕۆژەوە ئیتر دالیا-م هەر نەبینی نەدەچوو بۆ مەکتەب ،نەدەهاتە دەرەوە.
ماوەیەکی پێچوو شەکراوی دالیا هات بۆ ماڵەوە!
منیش خەریك بوو ش���ێت دەبووم ،نەمدەزانی چی بکەم ،لەتاواندا پەالماری ئاس���مان
ئەدا ،وەك ش���ێتم لێهاتبوو ،جاری واهەبوو ،یەك س���ەعات ئاگام لەخۆم نەدەماو دەچوومە
دنی���ای خەیاڵەوە ....تەنانەت ئ���ەو دەمە بوو بەتەواوەتی جگەرەو مەش���روب لە ژیانمدا
سەری هەڵدا ،ئیتر شەوان بە مشروبو جگەرەو حەبی ڤالیۆم نەبوایە خەوم لێنەدەکەوت،
هاوڕێکانم بە جێیان نەدەهێش���تم ،باپیریش���م لەدوورەوە هەرچاودێری دەکردم ،نەشیان
دەهێشت هیچ جۆرە چەکێکم لەبەر دەستدا بێت.
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ڕۆژێ���ك باپی���رم ناردمی بۆ هەولێر بۆ هەندێك کاری تایبەت کە پەیوەندی هەبوو بە
کاروباری کەسابەتەوە ،بەاڵم ناردنەکەی فێڵ بوو سێ ڕۆژ منی هێشتەوە لە هەولێر هیچیشمان
بۆ نەهاتبوو ،بەهەرحاڵ کە گەڕامەوە س���لێمانی دوای سێ ڕۆژ خوایە گیان کەس نەیبنێ
ئەوەی���ان ب���ۆ گێڕامەوە ک���ە دالیا-یان بردووە بە بوکی بەجلی س���پی بوکێنیەوە ،باس���ی
ئەوەی���ان ب���ۆ کردم کە زاوا کێ ب���ووەو ئەوی ڕوویدا بۆیان گێڕام���ەوە ،باپیرم نامەیەکی
دالیا-ی دایە دەستم لە نامەکەدا نوسرا بوو....
ساڵو ئازیزەکەم..
نام���ەت ب���ۆ دەنوس���م .....کۆتای���ی نام���ەی ژیان���م ،چونک���ە ئێ���رە ،کۆتای���ی ژیانمە
خۆزگە منت بە جلی بوکێنیەوە بدیبایە ،چونکە ئارەزووت بوو بە جلوبەرگی بوکێنیەوە
بم بینی.
خەس���رەو گیان؛ وا من دەڕۆم تابزانیت من لەس���ەر قس���ەی خۆمم ،ئەبینی دووبارە
توانیم قسەت لەگەڵ بکەم! بەاڵم خۆزگە منیش گوێم لە قسەکانی تۆش بووایە.
وا من ڕۆشتم ،چونکە من سوێندم خوارد تۆش سوێندت خوارد لەبیرتە؟
خەسرەو تۆ لێرە نیت ،من جلی بوکێنیم لەبەردایە ئەی تۆ لەکوێت؟
زاوای دڵم تۆی ...بۆ لەالم نیت؟
خۆزگ���ە لێرە بویتایەو بتبینیایە دالیا-کەت چۆن چۆنی جلی بوکێنیەکانی بەخوێنی
دەمارەکانی بۆیاخ دەکات.
خۆزگە لێرە بوویتایەو بتدیبایە دالیا-کەت ،تا کۆتای لەسەر قسەی خۆی بوو.
خەس���رەو دالیا-ک���ەت وا دەڕوات ،ت���ا ب���ۆت بس���ەلمێنیت ک���ە خۆش���ی ئەوێی���ت
ئێس���تا ک���ە بەرچاوم ڕەش بووە ،هەم���وو گیانم دەلەرزێت ،ژیان���م وەك درامایەك بەبەر
چاومدا دێتو دەڕوات ،ئەو ڕۆژەی کە ڕوانینم لە ڕوانینتا گرێدرا ،لەبیرتە؟
ئەو ڕۆژەی کە دڵەکانمان لەرزی لەبیرتە؟
ڕۆژانی خۆشی عاشقیمانت لەبیرە؟
پالنەکانی داهاتوومانت لەبیرە؟
خەس���رەو من لەبیرمە ،لەبیرمە چۆن گەورەکانمان کە درۆیان دەکردو پێیان دەوتین
گوایە کە ئێمە هەموو ژیانی ئەوانین!
پێیان خستە سەر دڵمان ،لەبیرمە ئەو ڕۆژەی کە دایە گەورەت لە ماڵی ئێمە هاتەوە
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چەندە جنێوی دامێ ،هەر لەبیرمە ئەو ڕۆژەی چووبویتە الی باوکم زلەیەکی لێدابوویت،
پێی ووتبویت ئیتر حەقی ئەوەت نییە ناوی کچی من بهێنیت.
لەبیرم���ە ئ���ەو ڕۆژە زۆر گیری���ام تۆ فرمێس���کەکانمت بۆ دەس���ڕیمەوە ،ووتت کاتێك
دەگریت چاوەکانت جوانتر دەبێت ،ووتت کە پێبکەنم.
خەسرەو ئێستا وەرە ببنینە چاوەکانم جوان بوون؟ یان زیاتر بگریم؟
ئەزان���م کە باپیرت تۆی ناردووە بۆ ش���ارێکی تر بۆ ئەوەی م���ن نەبینیت ،بەاڵم ئەو
نەیزانی عیشقی تۆ لە دڵمدایە نەك لەچاومدا.
م���ن دڵم بە عیش���قێك دابوو کە دەس���تی بەتاڵ بوو ،کە بۆ ئاین���دەو داهاتووی پارەی
ت���ەواوی نەبوو ،ب���ەاڵم نەیانزانی کە ئارەزووەکانی من لە نی���گای چاوەکانتا بوو نەك لە
دەستەکانتا ،ئێستا پەیمانەکەم جێبەجێدەکەم یان تۆ یان مەرگ.
ئەگەر لەم ژوورە بچمە دەرەوە ئیتر بۆ تۆ نابم ،نامەوێت لە جیاتی دەستە گەرمەکانی
تۆ دەستی ساردی هیچ غەریبەیەك لە دەستمدا بێت......
لێرەدا کۆتای پێدێنم ،ئیتر بۆ مردن ئیزن لە باوکم وەرناگرم!
بەاڵم خەس���رەو خۆزگە لێرەبویتایەو دەتبینی ،کەڕەنگی س���وری خوێن لەگەڵ ڕەنگی
سپی جلە بوکێنیەکانم چەندە جوان ڕێکەتون چ تابلۆیەکیان نەخشاندوە ،ئازیزەکەم ئیتر
توانای نوسینم نیە زۆر بیرت دەکەم ،ئەمەوێت بتبینم ،دەستم ئەلەرزێت شێوەی چاوە
جوانەکانت لەبەرچاومە دەستم بگرە با منیش لەگەڵت بێم.
لەدوای خوێندنەوەی نامەکە هەناسەم پێنەما بوو ،لە هۆش خۆم چووم ئاگام لە ژیان
نەما ،ئەگەر مەرگ بە پارە بوایە هەموو سەروەتی خۆمم پێ ئەدا لەو کاتەدا ،نەهەستم
ب���ە بوونی دەس���تم دەکرد ت���ا خۆمی پێ لە ناوبەرم ،نە هەس���تم بەقاچم دەکرد تا خۆم
هەڵبگرێت ،نەمدەزانی چی بکەم ناچار لە هۆش خۆم چووم ئەوەندەم ئاگا لێبوو هاوارم
دەکرد دالیا کوا؟ کوا دالیاکەم؟
چاوم لە باپیرم بوو هاواری دەکرد سەیارەیەك ئامادەکەن با کوڕەکە هیچی لێنەیەت.
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چیرۆکی سێیەم:

ژیانەوە بەرەو مردن
دوای دوو ڕۆژ مانەوەم لە نەخۆش���خانە ،گەڕام���ەوە ماڵەوە هەموو الیەك دڵنەواییان
دەکردم ،ڕۆژانە دەچوومە س���ەر قەبری دالیاو پاش���ان قەبری باوکم و س���ەربازو هەندێك
هاوڕێی ترم.
ئاش���نایم لەگەڵ مردوەکاندا پەیدا کردبوو ،جاری وا هەبوو بە س���ەعات قسەم لەگەڵ
کێلی گۆڕەکەی دالیا-دا دەکرد ،هەستم دەکرد بوومەتە بەندەی گۆڕو خۆشەویستی!
هەس���تی ئەوەم بۆ دروس���ت دەبوو کە زۆر عەیبە منیش خۆم نەکوژم ،توانای دووکان
بەڕێوەبردنیش���م نەما بوو برایەکم دەیبرد بەڕێوە یان جوانتر بڵێم دوکانەکەم دایە ئەو
هەر وازم لە دوکانداری هێنا ،هەمیشە شەوان بێدار بووم بە درێژایی ڕۆژیش ئەخەوتم.
ئەو پارەیەشی کە کۆمکردبوەوە هەموویم خەرجکرد لەشتی بێمانا دا.
ش���ەوان دەچوومە نادی هێش���وو لەوێ دەمخواردەوە ،ئیتر کەس���ێکی بەو و مەس���تم
لێدەرچ���وو بوو ،هەمیش���ە حەزم بەش���ەڕ ک���ردن و ئاژاوەگێڕی بوو ،ش���ەو نەبوو لەگەڵ
ئاسایشەکانی سەرادا نەیکەمە شەڕ ،ئەوانیش لەبەر ئەوەی کوڕە شەهید بووم حوورمەتیان
دەگرتم و جارو باریش ناخۆشم دەکرد زیندانیان دەکردم.
ئەو سەردەمە ئاواتە خواز بووم بەدەنگی گۆرانبێژێك بەناوی کاك مەحمود محەممەد
یان مەحمود دەروێش ،لەگەڵ ڕێزم بۆ ئەو گۆرانی بێژە بەڕێزە کە زیاتر لەناو خەڵکیدا
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بە (خولە دۆم) ناس���راو بوو ،وام لێهاتبوو بەتەواوی هۆگری دەنگی بوو بووم ،چەندجار
دانیش���ت لەگەڵمدا تەنها مەقامی بۆ دەوتم ،ئەویش منی خۆشدەویس���ت ،دوایی برایەکی
خۆی پێناساندم بەناوی کاك ئەحمەد دەروێش ،ئیتر هەرچی پارەم هەبوو سەرفم دەکرد
لەگەڵ ئەوانەدا بۆ ئەوەی ش���ەوان بەمەقام بمالوێننەوە ،هەرکەس ناوی دالیا-ی ببردایە
هەرچی لە گیرفانمدا بوایە ئەمدایە.
شەوێکیان زۆر مەست بووم زۆرم خواردبوەوە ،بەدەم خۆمەوە مەقامێکی حەمە جەزام
دەگوت فرمێس���کیش بەچاومدا دەهاتە خوارەوە ،ش���ەو بوو دەوربەری کاتژمێر نۆی شەو
بە دەم گۆرانی ووتنەوە بە پێ و سەرخۆش���ییەوە دەمەویس���ت بڕۆم بۆ سەر قەبری دالیا،
لەبیرم���ە ئ���ەو کاتە الی غازەکەوە پەڕیمەوە بۆ مامەیارە ل���ەو نێوەندەدا زۆر چۆڵ بوو،
دیسان ئارەزوی گۆرانی ووتم کردو هاوارم دەکرد..
ن�����ا م����ەچ����ۆ ج�����وان�����ێ م����ەچ����ۆ واوە م���ەچ���ۆ
ت�����ۆ ف�����ری�����وی زێ������ڕ و زی��������وی وان م���ەخ���ۆ
ئ�����ەو ه�������ەوەس ب����ازان����ە ج���ێ���ی م��ت��م��ان��ە ن��ی��ن
ه������ەر دەزان����������ن گ���وڵ���چ���ن���ی���ن و ب������ەی ڕن���ی���ن
دوای ئەوە دیسان دەستمکرد بە ووتنی ناڵەی جوداییەکەی مامۆستا هێمن کە بە ساقی
دەست پێدەکات ..هاوارم دەکرد:
س����اق����ی����ی����ا! وا ب���������������ادەوە ،وا ب����������ادەوە
ڕوو ل�������ەالی م����ن ک����ە ب����ە ج����ام����ی ب�������ادەوە
م���وش���ت���ەری وەک م����ن ل����ە م���ەی���خ���ان���ێ ک��ەم��ن
زۆرب������ەی������ان ش�����اد و ب���ەک���ەی���ف و ب��ێ��خ��ەم��ن
م����ەی ح���ەرام���ە ب���ۆ س���ەه���ەن���دە و ب���ێ خ��ەم��ان
م��ەس��ت��ی ب���ێ خ����ەم ب���ۆچ���ی ب���گ���رن ئ��ێ��خ��ەم��ان؟
ئ�������ەم ش������ەراب������ە ت����اڵ����ە دەرم�������ان�������ی خ���ەم���ە
ل��ێ��ی ح�����ەرام ب���ێ ئ����ەو ک���ەس���ەی دەردی ک��ەم��ە
ئ������ەم ش�����ەراب�����ە ئ����اڵ����ە ب����ۆ ب����ێ دەرد ن��ی��ی��ە
لێی ح���ەرام ب��ێ ئ��ەو ک��ەس��ەی ڕەن���گ زەرد نییە
ب�����ۆ ک���ەس���ێ���ک���ە م�������ەی :چ���زی���ل���ک���ی پ���ێ���وەن���ێ
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ب����ۆچ����ی م����ل����ه����وڕ ل����ێ����رە ب���ی���ن���ی پ����ێ����وەن����ێ؟
ب����ۆ ک���ەس���ێ���ک���ە م�������ەی :ک����ە دەردی ک���اری���ی���ە
ب���ێ���خ���ەم���ێ���ک ب�����ی�����خ�����وات�����ەوە ،زۆرداری�������ی�������ە
ئاگام لێبوو پیاوێك لەدوورەوە ڕووەو من هات ووتی :دانیش���ە مەڕۆ دەمەوێت قس���ەت
لەگەڵ بکەم!
منیش گۆڕانیەکەم بڕی و ووتم :لەخزمەتاندام.
هاتە الم پیاوێکی بەڕێزی تەمەن  ٣٥بۆ  ٤٠ساڵێك دەبوو ،تەوقەی لەگەڵ کردم ووتی:
بۆ کوێ دەچیت بەم ش���ەوە؟ وا دەگریت و دەنگیش���ت ناخۆش نیە ،ئەو گۆرانیە خۆش���ە
دەڵێیت.
ووتی :با هاوکاریت بکەم
منیش خۆم پێناس���اند ووتم :ناوم خەس���رەوە ئەوە ژیانی منە ،ئەوی ڕووی دابوو بۆم
باسکرد ،عادەتەن سەرخۆش چەنەباز دەبێت حەز بە قسەدەکات.
هەناسەیەکی هەڵکێشا و ووتی :با بەیکەوە بڕۆین بۆ سەرقەبران!
ووتم :لەخزمەتام فەرموو ،بەس ناوی جەنابتان چییە قوربان؟
ووتی :ناوم ڕزگارەو خەڵکی قەرادەخم ،بەس کاك خەسرەو هەست دەکەم تۆ سەرخۆشی
و خواردوتەت���ەوە ،چوون بۆ س���ەرقەبران حورمەتی خۆی هەی���ە ،مەرج نیە بێدەنگی لە
مردوان دەبینی واتا خامۆشن ،بەڵکو ئاگادارن ،دەبێت ڕێزی سەر گۆڕو قەبرەکان بگیرت،
نابێت بەگۆرانی ووتن و لەش پیسی بچیتە ناو گۆڕستان لە کاتێکدا مردوەکان پێویستیان
بە دووعای ئێمەیە ،لەجیاتی خێریان بۆ بەرین ،کەچی وادەکەین خۆش���مان و ئەوانیش
توشی تاوان بکەین ،ئایا ئەمەت پێ ڕەوایە؟
منیش قسەکەیم بەهەند وەرگرت ،چونکە باوکم و دالیام زۆر خۆشدەویست ،بۆ ئەوەی
خێریان پێبگات بڕیارمدا نەچم.
ووتم :قس���ەکەت ڕاس���تە ،بەاڵم کاك ڕزگار دڵم دەکوڵێت ،دیس���انەوە بەدەم گریانێکی
زۆرەوە هاوارم کرد چی بکەم؟
ڕزگار :مام خەس���رەو گیان بڕۆین بەیکەوە پیاس���یەك بکەین ،لەجیاتی ئەوەی بچیت
بۆ گۆڕستان؟
ووتم :بەڵێ بەخۆشحاڵیەوە لە خزمەتام مام ڕزگاری بەڕێز.
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ڕزگا :بەرەو خوار بڕۆین یان بەرەو سەر؟
ووتم :من هیچ ئیشم نیە ،بۆ کوێ دەڵێیت دەڕۆین بۆ ئەوێ.
ڕزگار :دە کەواتە سەرەو خوار دەبینەوە بۆالی گۆزەکان و سەیوان ،چونکە من توانای
هەورازم نیە ،بەپێکەنینەوە ووتی :پیر بووم.
ووتم :لەخزمەتاندام ،بەرەو خوار دەڕۆین.
ڕزگار :خەسرەو ژیان ملمالنێیەکی زۆر سەختە ،ئەگەر بەجدی بیگریت ئەتکوژێت و
زوو لە ناو دەچیت ،پێویس���تە ئەوەندە ڕێزی ژیان بگیرێت تا ڕزگارت دەبێت لەدەس���تی،
چونکە هیچ وەفاو پیاوەتی لە ژیان ناوەشێتەوە دەبێت لێی بچڕی ،چونکە ژیان وەستاوە
ئێمەین دەڕۆین و جواڵوین ،دەنا هەموو شتەکان لە جێگای خۆیاندان!
باس���ی ئ���ەوەی بۆ کردم کە باوک���ی پیاوێک���ی زۆر دەوڵەمەندبوو هەمیش���ە بەڕێگای
بەغدادەوە بووە ،ئینجا بەردەوام بوو ووتی :دایکیشم ئافرەتێك بوو زۆر گوێی نەئەداینێ،
بەکورت���ی و پوختی مەبەس���تم ئەوەیە کە دایکم بەهۆکاری س���ەفەری زۆری باوکم باش
نەبوو لە ڕووی ئەخالقییەوە ،من لەالیەن هەردووکیانەوە پەراوێز خرابووم.
هیچ گرنگیەکم بەژیان نەبوو ،هیچ شتێک الم گرنگ نەبوو ،تەنانەت تێکەاڵوی کەس
نەدەبووم ،تەنها یەک هاوڕێم هەبوو کە هەموو ژیانی منی دەزانی .ڕۆژانە بەبەردەم دوو
قوتابخانەی کچاندا دەڕۆشتم هەستم بەوە نەدەکرد کە ئەو قوتابخانانە کچی لێیە ،سەرم
ب���ەرز نەدەک���ردەوە ،چونکە الم گرنگ نەبوو .بەیانیەک دەچووم ب���ۆ قوتانخانە ئاگام لە
خۆم نەبوو خۆم دا لە کچێک کە س���ەرم بەرز کردەوە بینیم کچێکی زۆر جوان بوو ،ئەو
ڕۆژە لە قوتابخانە هەر بیرم الی ئەو کچە بوو ،دەهاتەوە بەرچاوم ،بۆیە هەموو ڕۆژێك
دەچووم���ە بەردەم قوتابخانەکەیان و چاوەڕێم دەکرد تا دەهاتە دەرەوە ،هەموو الیەك لە
قوتابیانی قوتابخانەکە زانیان کە من حەزم لەو کچەیە.
ڕۆژێکیان کچکە خۆی هاتە الم و ووتی :ئەو پارەیەت لێکەوتووە ،ڕاستی کرد خۆم بە
ئارەزوو پارەکەم لە خۆم خستە خوارەوە ،تا هەڵیبگرێتەوە ،ئەگەر بۆی هێنامەوە قسەی
لەگ���ەڵ دەک���ەم ئەگەر هەڵیش گرت بۆ خۆی ئ���ەوە دزەو بەکەڵکی ئەوە نایەت خۆمی بۆ
ماندوو بکەم ،بەاڵم پارەکەی بۆ هێنامەوە ،دوای ئەوە یەکترمان ناسی.
زانیم ئەم کچە دایك وباوکی نیە الی نەنك و باپیری دەژی و ئەوان بەخێوی دەکەن،
ئەوانی���ش زۆر دەس���ت کورتن ئەو س���اڵە پ���ارەی نەبوو قەمس���ەڵەیەك بکرێت ،زۆرجار
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قەمسەڵەی خۆم ئەدایە بیکاتە بەری ،بیرمە ڕۆژێکیان پارەم لە دایکم دزی چووم بۆم دا
بە قەمس���ەڵەیەك دوای ئەوەی کە گەرمی هاتەوە ڕۆژێکیان هات ماچێکی کردم ،تا یەك
هەفتە وام دەزانی قاچم بەسەر زەوییەوە نیە.
خۆشەویستیمان بەردەوام بوو تا ماوەیەك من لە زانکۆ دەوامم دەکرد ،ماوەیەکی زۆر
دی���اری نەم���ا .هەواڵیان بۆ هێنام کە گوایە لەگەڵ کوڕێک���ی دەوڵەمەندا هاتووچۆ دەکات،
چووم بەدوای ئەو قسەیەدا هەستم کرد قسەکە ڕاستە .وویستم بچم تۆڵە لە هەردووکیان
بستێنم ،بەاڵم کچێکی هاوڕێم لە زانکۆ ووتی :ڕزگار پەلە مەکە( ،سایە) نەنك و باپیری
زۆر نەخۆش و پیرن ناچارە بۆ نەش���تەرگەریەکی باپیری پێویس���تی بە  ٤هەزار دینارە،
بۆیە لەگەڵ ئەو کوڕەدایە پارەکەی لەو وەرگرتووە ،ڕووی نەبووە بە تۆ بڵێت زانیویەتی
تۆش لەگەڵ باوکت قسەت نیەو توانای پەیداکردنی ئەو پارەیەت نیە.
منیش کە ئەوەم زانی س���ەنتورێکم هەبوو ،لەگەڵ تەس���جیلێك و هەندێك ش���تومەکی
کارەبایی هەموویم فرۆش���تو چووم  ٥هەزار دینارم بۆ برد ،لە دەرگای ماڵیانم دا کاتێک
دەرگای کردەوە هیچم نەووت پارەکەم دایە دەستی و گەڕامەوە.
دی���ار بوو بەپارەکە کارەکەی چارەس���ەر کردبوو ،بەاڵم ه���ەر ڕووی نەبوو بێتەوە بۆ
الم منی���ش نەدەچ���ووم بەالیدا ،تا ڕۆژێکیان بینیم ل���ە جێگایەکدا لەگەڵ ئەو کوڕەدا کە
پێشتر بینی بووم ڕێگای پێگرتووە وازی لێناهێنێت ،منیش بەپەلە ڕامکرد ،تۆزێکم کێشا
ب���ەو کوڕەدا تا پۆلی���س هاتوو باڵوەیان پێکردین ،دوای ماوەیەک���ی تر بینیم زانیم کەوا
نەنک و باپیری مردونو الی مامی ماوەتەوە ،چووم بە دایکم و باوکمم ووت :ئەو کچەم
ب���ۆ مارەک���ەن ،ئەوان ووتیان ئێمە حەقمان نیەو ش���تی وات ب���ۆ ناکەین و حەقمان نییە
بەسەرتەوە ،ئامۆازیەکمم نارد ،ڕازی بوون سایەم هێنا ،شەوی زەواجمان خۆشترین شەو،
وەك دەڵێن مانگی هەنگوینیمان بوو ،دوو شەو بوو خێزانم بوو ،تەقەی خۆشی کراو سایە
فیشەکێکی وێڵی بەرکەوتو لەوکاتەوە منیش سەرگەردان و وێڵم.
منیش ئەم ش���ەو لەس���ەر قەبری س���ایە گەڕامەوە کە تۆم بینی هاوار دەکەیت دالیا،
گۆرانیت بەدەم گریانەوە دەگوت هەستمکرد هەردووکمان یەك دەردو ئازارمان هەیە.
دیسان بەقسەکانی ئەو هەردووکمان دەستمان کردەوە بەگریان ،زوو زوو ڕزگار بەمنی
دەووت :خ���وا گەورەی���ە گوێی م���ەدەرێ و منیش کەئ���ەوم ئەبینی زیات���ر لەمن دەگری
دەمووت :تەحەمولت بێت مامە ڕزگار گیان تەحەمولت بێت.
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بەدەم گریانی هەردووکمانەوە س���ەیارەیەکی پۆلیس الی س���ەرکارێزەوە نزیك فولکەی
ئاسۆی دەالك وەستاو پرسی هیچ ڕووی نەداوە دەگرین؟
منی���ش تەحەمولم نەما دەس���تمکرد بە جنێودان ،پۆلیس���ەکانیش دابەزین ،من خۆم
داخم لەدڵ بوو توش���ی بەد مەس���تی بووبووم حەزم دەکرد لەدوای سەرخۆشیم هەمیشە
ش���ەڕێك بکەم ،مەستیەکەش���م بەدوای بیانویەکی شەڕدا دەگەڕا ،ڕزگاریش ئەوەندە کوڕی
چاك بوو هیچ بیانوی ش���ەڕێکم لەگەڵ ئەو بۆ دروس���ت نەبوو ،تا خوا کردی داخی دڵی
خۆمم بە پۆلیس���ەکان ڕش���ت و ڕزگار نەیهێش���ت لێمبدەن ووتی  :کاکە ئەوە سەرخۆشەو
ئینجا ئاگام لێبوو باسی وەزعی منی بۆکردن ،منیش لەدوورەوە هەر جنێوم ئەدا تا ئەوان
ڕۆشتن.
ڕزگار هات���ەوە ب���ۆ الم دەم���ەو بەیان بوو چوین بۆ س���ەروپێ خواردن بۆ ئەس���حابە
سپی ،بانگی بەیانیدا ڕزگار چوو بۆ نوێژکردن منیش تەکسیەکم گرت زۆرم خەو دەهات
نەخواحافیزم کرد لەو نەهیچ گەڕامەوە بۆ ماڵەوە.
نیوەڕۆ هەڵسام لەخەو سواری پاسەکانی هەوارە بەرزە بووم بەرەو بازاڕ بڕۆم ..کچێکم
بینی لەناو پاسەکدا ڕێك لە دالیا دەچوو.
ووتم :بڵێی خەو بێت؟
چووم پارەکەم دایە س���ایەقەکەو جارێکی تر تەماش���ام کرد بڵێی دالیا بێت؟ خۆ لەو
دەچێت! بڕیارمدا دانەبەزم دوای بکەوم بزانم ئەمە ئەوە یان کەسێکی ترە.

26

مه مله که تی عیشق
چیرۆکی چوارەم:
گەڕان لەناو بازنەی بەتاڵداو دروستکردنی چارەنوس
ل���ەدوای ئ���ەوەی ک���ە ئ���ازارو ناڕەحەت���ی زۆرم چەش���ت وام لێهاتبوو ک���ە بووبوومە
بەندەی عیش���ق ،بەندایەتیم بۆ عیش���ق دەک���رد .ئەیبردم و ئەیهێن���ام بەئارەزوی خۆی،
وام لێهاتبوو بۆ عیش���ق دەژیام بۆ عیش���ق دەمردم کەی بیویستایە دەیخستمە گریان هەر
کاتێکیش بیویستایە دەیخس���تمە خەیاڵ ،کەی بیویستایە جگەرەی پێدەکێشام ،مەشروبی
پێدەخواردمەوە .بەندەیەکی زۆر ملکەچی عیش���ق ب���ووم ،هەرگیز بێگوێیم نەدەکرد ،لە
س���یحرو جادوو خراپتر بوو ،ئەوی بیویستایە دەیکرد لێم .بۆ وام لێهاتووە نازانم! ژیانم
بەتەواوەتی تێكچوە دوای دالیا.
ش���ەوان هەمیش���ە بێدارم ڕۆژیش کفت و مەلول ،تەنانەت کەسو کارەکەی خۆشم لێم
بێزار بووبوون ،نە باپیر نە نەنك مەرحەباییان نە دەکردم .چارەشم نەبوو هەر ئەوەندە
دەمتوانی بیربکەمەوە ،عیشق بۆ خۆی بردبووم.
دوای نیوەڕۆی���ەك س���واری پاس بووم بۆ ناوب���ازاڕ زۆر بێزارو بیتاق���ەت بووم ،لەناو
پاسەکاندا کچێکم بینی سیماو بااڵی دالیا بوو ،دیسان چومەوە بۆ پارە دان بە شۆفێرەکە
تەماشام کرد سیمای کتومت ئەوە.
بڕیارم���دا دانەبەزم لە پاس���ەکە تا ئەو دادەبەزێت ،کچکە داب���ەزی ،بە هێمنی و بێ
ئەوەی بزانێت ش���وێنی کەوتم تا خۆی کرد بە زانکۆی سلێمانیدا .وەستام هەر نەڕۆشتم،
تا هاتە دەرەوە و لە الی عەرەبانەی خس���تەخانەکان وەس���تا بووم ،جگەرە لەسەر جگەرە
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دەمکێشا.
هاتە دەرەوە شوێنی کەوتم تا گەڕایەوە بۆ هەوارەبەرزە تاخۆی کرد بە ماڵێکدا ،دەست
نیشانی ماڵەکەیانم کرد و گەڕامەوە.
ش���ەوان نزیکی ماڵیان دەبوومەوە ،بەڵکو بێتە دەرەوە س���ەبوریەکم بۆ بێت ،کاتەکانی
کە دەچوو بۆ زانکۆ دەمزانی هەمووکات شوێنی دەکەوتم ببوە پیشەی هەمیشەیم هەستم
دەکرد خۆش���ی باش دەزانێت ،کوڕێکی پورزام لە زانکۆ بوو ووتم کچێکی لەو ش���ێوەیە لە
ناو زانکۆدایە دەیناسی؟
ووتی :هەواڵت بۆ دەپرسم.
ماوەیەک���ی پێچوو ،ئەو کوڕە پورزاک���ەم هەواڵی بۆ هێنامەوە ،کە ئەمە کچی پیاوێکی
دەوڵەمەن���دە براکان���ی هەموو لەکەنەدان و ماوەیەکی زۆر لەکەندا بووە ،بەاڵم دوو س���اڵ
دەبێت لەگەڵ باوك و دایکی هاتۆتەوە بۆ کوردستان.
کچەکە ناوی سۆما -یە ،لەگەڵ کەس ناگەڕێت لە زانکۆ و لەگەڵ هیچ کوێکیش نییە.
تەنه���ا لەگەڵ چەن���د کچێك لە کافتری���ای زانکۆ دادەنیش���ن ،کچەکانی���ش یەکێکیان
پێنجوێنییە خزمی خۆمانە.
زۆر خۆشحاڵ بووم کە ناویم زانی و کەسێکی نزیکی خۆشمان هاوڕێیەتی ،پرسیم کچە
پێنجوێنییەکە کێیە؟
پورزاک���ەم پێ���ی وتتم ک���ە کێیە .تۆزێك ژیان���م گۆڕا و گرنگیم دای���ەوە بەخۆم و بە
جلوبەرگ و سەرو سیمام.
ڕۆژێکیان ئەو کچە پێنجوێنییەم بینی و ناوی خۆمم پێووت و کە ووتم من و بەڕێزت
خزمین و جەنابتان وەك خوشکی بەڕێزی خۆمن ،ئەم کارە بۆیە بەجەنابت دەڵێم دەزانم
دڵسۆزانە دەیکەیت ،بۆیە بەڕێزتانم هەڵبژاردووە.
ووت���ی :بەڵێ كاك خەس���رەو من تۆ خزمین ،ئەوەی بە م���ن بکرێت لەخزمەتاندام و
درێغی ناکەم ،کچە پێنجوێنییەکە ناوی سروە بوو.
ووتم :س���روەی خوش���کم کچێك لە زانکۆیە الی ئێوە دەمەوێت بیناسم و تەعاروفێك
بکەین بەیەکەوە.
س���روە زانی و ڕاس���تەوخۆ پێی ووتم :ڕاس���تەکەی کاك خەسرەو زۆر لە دالیا دەچێت،
خوا عەفوی بکات!
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هەناسەم سوار بووە چاوم پڕبوو لە گریان ،هەستم کرد زۆر خائین و خراپەکارم کەسێك
بۆ خاتری من خۆی کوشت ،کەچی وا من بەدوای کەسێکی ترەوەم ،قوڕگم پڕبوو لە گریان و
سروە-م بەجێهیشت ،لەالیەکەوە تەریق دەبومەوە ،لەالیەکی تریشەوە دڵم سوتا بوو بۆ دالیا
چووم���ەوە بۆ ماڵەوە .تاماوەیەك وازم لەو مەوزوع���ەش هێنا ،بەاڵم ژیانم گۆڕانکاریەکی
تری بەسەردا هات.
بیرم لەوە کردەوە دەست بکەمەوە بە کارو کاسبیەك ،باپیرشم قسەی لەگەڵ نەدەکردم
لەبەر ئەوەی هەمیشە سەرخۆش بووم ،نەك باپیرم کەس لە خانەوادەکەماندا ڕوویەکی
خۆشی نەئەدامێ تەنها نەنکم نەبێت جاروبار نازی دەکێشام ،بەاڵم ئەویش ئەوەندەی
قسەدەکردو جنێوی پێئەدام بەناوی ئامۆژگارییەوە تاقەتم نەبوو گوێ بۆ ئەویش بگرم.
چووم بۆ الی کوڕێکی ڕەفیقم ناوی کامەران بوو.
ووتم :کەمەران-ی برام دەمەوێت کاسبیەك بکەم و هەزار دنیاریشم هەیە.
کام���ەران :ئەتوانی���ت هەزار دنی���اری تر پەیدا بکەیت بیکەیت ب���ە دوو هەزار جێگا
مێزێکت بۆ بکڕم لە قاچاغچییەکان؟
ووت���م :هەوڵ ئ���ەدەم ،چووم بۆ الی نەنک���م ووتم هەزار دینارم ب���دەرێ بە قەرز بۆ
کاسبیم دەوێت.
نەکم ووتی :ناتدەمێ ئەیدەی بە گو و دەیخۆیتەوە بڕوات پێناکەم.
توڕە بووم ووتم :ئەوە نەمویست بەجێمهێشت.
چووم بۆ الی باپیرم :ئەویش نەیدامێ و ووتی نیمە.
چووم بۆ الی دایکی خۆم دەریکردم!
ناچار چوومەوە بۆ الی کامەران ووتم :کامە گیان شك نابەم ئەو هەزارەم هەیە.
کامەران :با مێزێکت بۆ بکڕم لە بەر مزگەوتی گەورە ئەویش باشە بە  ٥٠٠بۆ  ٧٠٠دینارە.
ووتم :بیکڕە
مێزەک���ەی ب���ۆ کڕیم و  ٣٠٠دینارەکەش���م کرد بە دەس���ت مایە ،چووم بۆ قەیس���ەری
نەقیب و بازاڕی س���ۆران دامە هەندێك کەلوپەلو لەس���ەر مێزەکە داماناو دەستم کردەوە
بەکەسابەت.
ڕۆژانە شتم دەفرۆشت و دەمکڕییەوە دەست مایە کەم زۆر بوو ،دەچومەوە خێرا شتم
دەک���ڕی لە جوملە فرۆش���ەکان ،ووردە ووردە دەوڵەمەند بوومەوە ماوەی ش���ەش مانگێك
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بەردەوام بووم ،باپیرم زۆر بەزەیی بەمندا دەهاتەوە سیقەو متمانەم پەیدا کردەوە ،ئینجا
بڕوایان کرد کە کارەکەم بە جدییە و مەشروبو کاری شەوانم تەرك کردووە مەگەر زۆر
بە موناس���ەبات بخۆمەوە ،بەهەر حاڵ ئیش���ەکەم گەورەتر کرد ،لەوناوەدا دوکانی تێدابوو
تازە دروس���ت دەکرا قەیس���ەری نوێ بوون دەستمکرد بە دوکان کڕینو فرۆشتن ،باپیرم ٥
هەزار دیناری دامێ و دایکیش���م  ١٠هەزارو نەنیکیش���م  ٣هەزار دینار ،ئیتر دەست مایەی
باشم هەبوو ،خۆشم لەقازانجی کڕینو فرۆشتن ،پارەی باشم دەستکەوت.
دوای ماوەیەک س���روە هات بۆ الم هەندێك ش���تی کڕی لە الم و ووتی :کاك خەس���رەو
ببورە ئەو ڕۆژە زۆر بێزارم کردی ،بەاڵم بەو خوایە لەبیرم نەچۆتەوە ،بە سۆما-م ووت
کە تۆ هەواڵت پرس���یوە ئەویش یەکس���ەر ووتی دەزانم کێیە ،ئەوکەسە دوام کەتووە ،لەم
ڕۆژانەدا ئەویش هەواڵی تۆی پرسی ووتی بۆ دیار نەماوە؟!
منیش لەخۆش���یدا هەموو شتێکم بیرچووەوە ،دیسانەوە خەیاڵم چوەوە بۆ الی سۆما
و بە سروە -م ووت :مەمنون دەبم ژوانێکمان بۆ ساز بکەی.
سروە :باشە پێ دەڵێم.
سروە چی کڕیبوو هیچ پارەم لێنەسەند بۆ ئەوەی بێتەوە.
چەند ڕۆژێکی پێچوو س���روە و س���ۆما هاتنە بەردەمی مێزەکەم ،لە خۆشیدا وامدزانی
هەموو دنیا هی خۆمە ،خولم دەخوارد بەدەوری خۆمدا.
س���رەو خۆی مەش���غوڵکرد بە ش���تەوە سۆمای بۆ من بە جێهیش���ت ،منیش ڕاستەوخۆ
ووتم :س���ۆما تۆ لە ئازیزێکی من دەچیت ،ئەمەی بۆت باس���دەکەم دراماو ش���تی وانییە
واقیعە و درۆش ناکەم.
س���ۆما :خەسرەو ڕاستدەکەیت سروە بۆی گێڕاومەتەوە ،بەاڵم حەز دەکەم هاوڕێ بین
بی���ر ل���ە هیچی تر مەکەرەوە ،دەتوانیت بێیت بۆ ماڵمان ب���ۆ الی دایکم و باوکم بەوانت
دەناسێنم!
ئیش���ەکەیم زۆر بەدڵ نەبوو ،چوونم بۆ ماڵیان بۆ الی دایك و باوکی زۆر قورس بوو
بۆ من و ئەو کلتورە لەو س���ەردەمەدا ئەوەندە ئاس���ان نەبوو ،بۆیە ووتم نا  -هەر حەز
دەکەم جارو بار بەیەکەوە پیاسەیەك بکەین.
س���ۆما :زۆر باش���ە ،کەی ویس���تت ئەوە تەلەفونی ماڵی ئێمەیە تەلەفون بکەو ئاگادارم
بکەرەوە.
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ووتم :ئاساییە تەلەفونت بۆ بکەم؟
سۆما :بەڵێ ،بەڵێ ..زۆر ئاساییە.
ووت���م :مەبدەئ���ی ،ڕۆژی جومع���ە دەچی���ن بۆ پش���وو نانێک دەخۆین ،ئێس���تاش ئەو
چێشتخانەیە ماوە لە سلێمانی.
سۆما :خۆشحاڵ دەبم
ماڵئاوایان کرد..
لەدڵی خۆمدا ووتم ئەم ئافرەتە چەندە ئاس���انە زوو هات بەدەس���تەوە ،زۆر ئازایانە
قس���ەی کرد و هیچ سانس���ۆرێك نەبوو ،بەهەر حاڵ تۆزێك بەکەم هاتە بەرچاوم ،چونکە
ئەودەمە ئافرەت تا ڕەفزی بکردایە لەبەردەم کوڕدا خۆشەویس���ت تر دەبوو ،دوایش خۆم
پاساوی ئەوەم هێنایەوە کە لە کەندا پەروەردە بووە بۆیە ئاسانە.
چەن���د جومعەم���ان بەڕێکرد ،پێکەوە دەڕۆش���تین بۆ هەموو جێگای���ەك ،دیاریم بۆی
دەک���ڕی ،وامان لێهاتبوو هەموو کەس دەیزانی یەکترمان خۆش دەوێت ،تەنانەت ڕۆژێك
باپیرم ئامۆژگاری کردم وایزانی کاری خراپ دەکەم ووتی :ئاگات لەش���ەرەفو حورمەتی
خەڵکی بێت خۆت خاوەنی خوشکو دایکی!
منی���ش عەرزمکرد ئیش���ی خراپ ل���ە من نابینی���ت ،بەس ئەو کچەم خ���ۆش دەوێت
باپیرم توڕەبوو ووتی؛ ئەگەر خۆش���ت دەوێت ئ���ەوە پارە و ئەوە ماڵ ،چیت دەوێت بۆت
دەکەم و بیهێنە.
ووتم :باشە ،بەاڵم ئەو دەڵێت تەنها وەك هاوڕێ دەبین.
باپیرم ووتی :پێی بڵێ دەمەوێت بتهێنم و کۆتای پێ بهێنە بەم چوونە دەرەوەیەتان،
بۆ خۆتو خانەوادەی هەردووال جوان نییە.
خۆشەویس���تی تەواو لە نێوانی منو س���ۆمادا دەس���تی پێکردبوو ،هەمیش���ە خەمێکم
دەبینی لەناوچاویدا ،بەاڵم هیچی نەدەووت.
ووتم :سۆما دێمە خزمەت مامۆستا جەمالی باوکت و داواتدەکەم لێی.
ڕازی بوو ،بەاڵم هەستم کرد دڵم ناشکێنێت دەنا نابەدڵ بوو ڕازی بوونەکەی!
دوو ش���ەو دوای ئەوە تەلەفونی کرد ،وامزانی بۆ ئەوە کردویەتی کە بچین بۆ ماڵیان
و خەڵك بنێرمە داوای ،ووتی ئیجازەمان بدە سەفەرێك دەکەین بۆ کەنەداو دەگەڕێینەوە
 ٢٠ڕۆژمان پێدەچێت ،ئەوە باوکم دەیەوێت قسەت لەگەڵ بکات!
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مامۆس���تا جەم���ال تەلەفونەکەی وەرگ���رت ،دوای چاک و چۆنی س�ڵ�اومان کردو من
بەش���ەرمەوە قس���ەم دەکردو ئەویش یادگاریەکی باوکمی گێڕایەوە ،وەك ئەوەی پێم بڵێت
ئێم���ە دەمێکە یەکتر دەناس���ین و باوکیش���ت هاوڕێم ب���ووە و دوای موجامەلەیەکی زۆر
کۆتایمان بە قسە هێنا.
تەلەف���وون داخرایەوە ،چاوەڕێ ب���ووم دوای  ٢٠ڕۆژ بێنەوە ،نەخێر نە هاتنەوە ،بووە
مانگێك دیار نەبوون ،بووە دوو مانگ دەنگ نەبوو ،بووە شەش مانگ هەر دیار نەبوون.
خەفەت���ی دنیام خوارد ش���ەو نەبوو بە پێ نەچم ب���ۆ گەڕەکەکەیان گڵۆپی ماڵەکەیان
کوژاب���وەوە ،تەنانەت دراوسێکانیش���یان دەیانناس���یم ک���ە منیان دەبینی دەیانوت هێش���تا
نەهاتوونەتەوە.
دوای  ٨مانگ مامۆستا جەمالم بینی و هاتە الم بۆ دوکان و نامەیەکی دایە دەستم لە
الم دانیشت و چایەکم بۆ بانگکرد.
مامۆس���تا جەمال :ناڕۆم ،نامەکەی سۆما بخوێنەرەوە دەرگای دوکانەکە داخە با کەس
نەیەتە ژورەوە.
دڵم لەسەر  ١٠٠٠لێی ئەدا ،ووتم :پەشیمان بۆتەوە مامۆستا جەمال؟
مامۆستا جەمال :تۆ نامەکەی بخوێنەرەوە.

دەقی نامەکە

:
خەسرەو ..نەگریت ،پێبکەنە ،ئەزانی بۆچی نەمدەویست شوت پێبکەم؟
لەب���ەر ئەوەی من ش���ێرپەنجەم ب���وو .دەمزانی دەمرم ،بەاڵم تۆ ب���ژی ،ئەبێت بژیت،
خەس���رەو هەنس���ك هەڵنەدەیت ،دەزانم زۆر ئاواتت لەسەر ژیانی من بونیاد نابوو ،ببورە
گیانەکەم ،نازانم بۆ دەبێت تۆ خەفەتی من و دالیا بێتە سەر شانت.
ئازیزەکەم! ئەزام ئەتویس���ت لێم بپرس���ی بۆچی غەمبارم ،زۆر جار واهەس���تت دەکرد
خۆشم ناوێیت ،حاشا حەزم دەکرد ماچت بکەم ،بۆنت بکەم ،بەاڵم ئەوە زانیت بۆ دوورە
پەرێزم گرتبوو.
خۆشەویستەکەم :نەمدەویست خۆشیت لێ تێك بدەم ،دەمزانی دالیا-ت خۆش دەوێت،
پاش���ان زانیم جێگای ئەویش���م بۆت گرتۆتەوە .س���روە هەمووی بۆ باس کردبووم ،بەاڵم
ئازایەتی و ش���ەرف بەرزی تۆ زۆر شتی فێری من کرد ،ڕاستە من کۆتایی ژیانمەو نامەت
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بۆ دەنوس���م ،بەاڵم دڵنیام تۆ دەبینمەوە و الی س���ەرتەوە من وەس���تاوم ئەو کاتەی دێیتە
الی من و دالیا.
بمبوورە ئەگەر درۆم لەگەڵ کردی ،بەاڵم بڕوابکە خۆشم ویستی.

ئازیزەکەت سۆمای چاوت.

دیس���ان هەناسەم بۆ نەدەدرا دەرگای جامخانەی دوکانم کردەوە ویستم ڕاکەم هەناسە
هەڵم���ژم ،مامۆس���تا جەمال گرتمی هاوارمکرد هەناس���ەم پێنەم���اوە بەیارمەتی بەرمدە،
باوەشی پیاکردم قسەکەی سۆمای بۆ دووبارە دەکردمەوە.
خەسرەو تۆ بژی ئەبێت بژیت..
دیسان نا ئاکامی ڕووی تێکردمەوە ،هەستم دەکرد زیادم لەسەر ئەم زەووییە.
چووم بۆ الی هاوڕێیەکم سیالح فرۆش بوو لە سابوونکەران ،ناوی جەزا بوو ،هەندێك
پ���ارە لە دووکان هەبوو خس���تبوومە گیرفانم بۆ س���یالح کڕین ،بۆ ئ���ەوەی خۆم بکوژم،
هەرچەن���دە جەزا دەمانچ���ەی نەبوو ،چووم دەمانچەیەک���ی میکارۆفی قەلەباچکەم کڕی،
چەن���د ج���ار ووتی :ئەو دەمانچە بەکەڵك نایەت مەیکڕە .وای دەزانی بۆ فرۆش���تنەوەمە،
بەاڵم من گوێم پێنەدا ،گوایە ئەو دەیوت فیش���ەکی گرانەو دەس���ت ناکەوێت ،فیشەکەکانی
لە چوارقوڕنە دروستدەکەن ،لەوێدا خێرا شانەیەکی زیادەم کڕی.
چووم بۆ گردی سەیوان بۆ سەرقەبری دالیا ئێوارەیەکی درەنگ خوارئاوا بووبوو.
کەس لەدەورم نەبوو میلی دەمانچەم ڕاکێشاو خستمە سەر سەری خۆم و دەستم کرد
بەقس���ەکردن لەگەڵ کێلەکەی دالیا ،دەستم لەس���ەر پەلە پیتکە بوو بۆ ئەوەی بیتەقێنم
و نەجاتم بێت.
ئەم شیعرەم پێش ئەوەی بەنیاز بم خۆم بکوژم نوسیم:
ل�������هس�������ی�������م�������ای ڕهن���������گ���������هک���������ان���������هوه
ل���������ه پ���������ێ دهش���������ت���������ی س������ی������ن������هت������هوه
ب������������������هرهو ل��������ێ��������وی ئ��������اڵ��������ت دهڕۆم
ب������������������هرهو س������ی������م������ای پ�������هم�������هی�������ی و
چ���������������اوی ش�����ێ�����ن�����ی ک��������اڵ��������ت دهڕۆم
ب�������������������هرهو ت��������اڵ��������ی ب������س������ک������ی خ����������اوت
ه�������هن�������گ�������اوی ئ��������هرخ��������هوان��������ی دهن�����ێ�����م
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ل����������ه ف�����رم�����ێ�����س�����ک�����ی چ����������������اوی ت����������ۆدا
ئ����������������اوازی ه�����هن�����س�����ک دروس�������ت�������دهک�������هم
ئهوین ...ئهوین ...باڵدهگرێت و دهمبات بهرهو خهیاڵی ڕهنگ
ج���ا م���ن چ���ی ب��ک��هم ڕهن��گ��هک��ان��ی خ��ۆش�هوی��س��ت��ی
ل��������ه ڕووی ت������������ۆدا س������هم������ا دهک����������هن
ئ����������هوی����������ن����������داران س����������هرس����������ام دهب��������ن
گ�������وێ ل�����ه س����������هدای پ���ێ���ک���هن���ی���ن���ت دهگ�������رن
دهوهرهوه ب���ا خ���ۆش���هوی���س���ت���ان ج���ارێ���ک���ی تر
ج����وان����ی ئ����هوی����ن ل���� ه ن���ی���گ���ای ت������ۆدا ف���ێ���ر ب��ن
ب�����ا ل�����ه ئ����ەن����دێ����ش����هی پ����هل����ک����هزێ����ڕی����ن����هی
ن����������او پ������رچ������ی ت������������ۆدا ئ����ێ����ش����ک ب����گ����رن
ئهوین ...ئهوین ...باڵدهگرێت و دهمبات بهرهو خهیاڵی ڕهنگ
دی�����س�����ان�����هوه ل�����ه ن�����ێ�����رگ�����زهج�����اڕی ڕۆح�����م
خ������������������������هڵ������������������������وهت دهگ���������������������������رم
ل�������� ه ب����ی����ل����ب����ی����ل����هی چ�������������اوی م����هس����ت����ت
خ������ۆش������ی و س������������ۆزی ت�����ی�����ا دهپ������چ������ڕم
دی������������س������������ان������������هوه ب������������ه ه������هن������س������ك
ل���ه ڕووی خ��ۆش��هوی��س��ت��ی ت�����ۆدا س���هم���ا دهک����هم
ت��������������ا ک�����������ۆت�����������ای�����������ی ت��������هم��������هن��������م
ل����ه ن�����او س���ی���م���ای ئ����هوی����ن����دا ئ��������ارام دهگ�����رم
ئهوین ...ئهوین ...باڵدهگرێت و دهمبات بهرهو خهیاڵی ڕهنگ.
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چیرۆکی پێنجەم:

ڕاکردنی مەرگ ..لەناو گۆڕستاندا
لەسەر گۆڕەکەی دالیا وەستام و میلی دەمانچەکەم ڕاکێشاو خستمە سەر سەری خۆم
و دەستم کرد بە قسەکردن لەگەڵ کێلەکەی دالیادا دەمووت دالیا گیان وا هاتم بۆ الت،
تکایە بە ئازیزان بڵێن منیش بەرن بۆ الی تۆ زۆر ماندوو بووم دوای تۆ ،هەرچی سەرمای
ئەم شارەیە لە گیانی مندا پەستیوە لەتاواندا لەرزم لێهاتوە ،نازانم ترسە یان هاتن بۆ
الی تۆیە.
هەموو گیانم وەك شەقشەقە دەلەرزی ،هەستم بە ترسێك دەکرد لەگەڵ ئەوەشدا
شتێك لە ناخمدا دەیووت تۆ ئازایت نەترسی عەیبە پێویستە خۆت بکوژی ،ئەوە دالیا
بۆ تۆ مرد ،ئەوە سۆما بەجێی هێشتی! چی دەکەیت لێرە بڕۆ بۆ الی ئەوان ،نەمدەزانی
ئەوە کێیە لەناخمدا ئەو قسانەم بۆ دەکات ،هانی ئەدام بۆ مەرگ منیش لەپڕ دەستم نا
بە پەلەپیتکەی دەمانچەکەداو چرکاندم لەسەر کەلەسەری خۆم.
هیچ دەنگ نەبوو ،نەتەقی!
جارێکی تر میلم هێنایەوە بۆ ئەوەی پەشیمان نەبمەوە ،لەسەر کەلەی سەرم چرکاندم
کەچی هیچ ڕووی نەدا ،ووتم تۆ بڵێی نەم تەقاندبێت یاخود گەرماوگەرمە هەستی پێ
ناکەم ،دەستم دا لەسەری خۆم سەیری دەستم دەکرد هیچ خوێن نەبوو ،زۆر ئاسایی بووم.
جارێکی تر ڕوومکردە سەر قەبرەکەی دالیا-و میلم هێنایەوە چرکاندم ،کەچی تەقی!
کێلەکەی دالیا-ی ڕووشاند خۆشم ڕاچڵەکیم.
منیش لەداخا خستمەوە سەر سەرم چرکاندم نەتەقی ،هاوارم دەکردو جنێوم ئەدا
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بە دەمانچەکەو بەوەشی لێم کڕیوە ،دەمانچەکە جووتەی دەکرد ،جەزا ڕاستیکرد ،دەبوو
نەمکڕییایە منیان هەڵخڵەتاند دەمانچەکە ئیسپرنگی میلەکەی الوازبوو لولەکەشی
خواربوو ڕووە ئاسمان و ڕێك نەی دەتەقان ،دەبوو تەنها سەربەرەو خواری بکەیتەوە .دوو
فیشەکەی ترم نا بە زەویەکەوە ئەتەقی ڕووم دەکردەوە مێشکی خۆم هیچ نەدەتەقی ،بەو
ئێوارەیەش هاوارم دەکردو جنێوم بەمالوالی خۆم ئەدا.
(ئێستا بیر دەکەمەوەو دەڵێم خواپاداشتی ئەو کابرایە بداتەوە کە هەڵی خڵەتاندم و
ئەو دەمانچەخراپەی پێفرۆشتم).
بەهەرحاڵ ئاگام لەخۆم نەبوو لەدواوە دەستیان گرتم و دوو کەس باوەشی پێداکردم
تەماشام کرد بەو ئێواریە الی من قەرەباڵغە زیاد لە  ١٠کەس لەدەورم کۆبوویەوە ئەوانەی
قەبر هەڵکەن بوون لەگەڵ خێزانێکدا لەسەر قەبران بوون.
قەبر هەڵکەنێك کە زۆر بەهێزبوو باوەشی پیا کردبووم ئەیووت بەرەاڵت ناکەم تا
دەمانچەکەم نەدەیتێ ،ئاخر تۆ خۆت دەکوژی.
ووتم :وەاڵهی ویستم خۆم بکوژم دەمانچەکە کەڵەك دەکات ،هانێ ئەوە دەمانچەکە
بەس بەڕەاڵمکە پەراسوەکانمت شکاند.
کە دەمانچەکەم دایە دەستی باش بوو ئازادی کردم ،پیاوێکی پیریان لەگەڵ بوو هاتە
الم ووتی :کاکۆ بۆ خۆت دەکوژیت ،دەزانی خۆکوشتن لە ئاگری دۆزەخدا بەهەمیشەیی
دەمێنیتەوە.
تۆ کوڕێکی جوانخاسی موشکیلەت چییە؟ باوکی من با هاوکاریت بکەین.
منیش دەستمکرد بەقسەو ووتم :ئەوە حاڵو ژیان و گوزەرانی منە.
ژنو کچێکیش لە نزیکم وەستابوون و پیاوێکی بااڵ بەرزی سەر ماش و برنجیشیان
لەگەڵ بوو ،ژنەکە زوو زوو دەیووت :ئەی دایکی کوێر بێت ،ئەم گەنجە جوانانە چیان
لێ بەسەرهات ،من هەر باسی شتێکم دەکرد ئەو ژنە خێرا دەیوت ئەی دایکت بمرێ
ئەو الوانە چۆن ئاوایان لێهاتووە لەم وواڵتەدا ،کچەکەشی بەقسەکانی من قوڵپی گریانی
هەڵدابوو هاتبووە تەنیشتمەوە هەنسکی هەڵئەدا.
پیاوە پیرەکە ووتی :وەرە دەچین بۆ ژورەکەمان چایەك دەخۆینو ئینجا بڕۆن ،دیار
بوو ئەوکەسەی کە باوەشی پیادا کردم کوڕی بوو ،پیاوە بە تەمەنەکە ناوی حاجی غەریب
بوو کوڕەکەشی ناوی کاك ئەحمەد بوو.
منیش حەزم دەکرد بچم بۆ ئەوەی لەو خێزانە نەجاتم بێت ،لەخۆمەوە تەریق
دەبوومەوە .ووتم :بفەرموون با بڕۆین دێم لەخزمەتاندا ،حاجی غەریب خوڵقی ئەو
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خێزانەشی کرد ،وەڵاڵ ئەوانیش هاتن.
من خوا خوام بوو نەجاتم بێت لەدەستی ئەوان ،کەچی ئەوانیش هاتن بەدوامدا.
چوومە ژورەکەیان دایشتین ،کاك ئەحمەد چای لێناو چامان خوارد دوایی داوای ئیزنم
کرد کەبڕۆم.
کابرای سەر ماشو برنجی ووتی :من ئەتگەیەنمەوە ماڵەوە.
ووتم :نا  -قوربان گیان پێویست ناکات خۆم دەڕۆمەوە جەنابتان ئەزیەت مەکێشن.
حاجی غەریب رڕوویکردە ئەو پیاوەو ووتی :من مەمنونی جەنابتان دەبم دەست لە
خەسرەو بەرنەدەی تا دەیبەیتەوە بۆ ماڵەوە.
کابرا ناوی کاك ڕێبوار بوو
ووتم :کاك ڕێبواری بەڕێز ،من هاتووم خۆم بکوژم بەاڵم بەنسیب نەبوو ،کەس
نەیزانیوە ،منیش کوڕە گەورەی ماڵم و نامەوێت دایکم و کەسوکارەم بەمە بزانن.
جا تکایە جەنابیشت و حاجی غەریب ڕێگەم بدەن بڕۆمەوە ،ئەم باسەش الی خۆتان
بهێڵنەوە ،دەمانچەکەش الی کاك ئەحمەدە ،من وەعد ئەدەم بەوەعدی پیاو و شەرەف ئەو
کارە دووبارە ناکەمەوە.
لەڕاستیدا دەترسام ،ئەمە بگاتەوە دەمی باپیرو کەسوکارم ئەوانیش ناڕەحەت دەبوون
لەوانەبوو باپیرشم هەر لەماڵەوە بم بەستێتەوە .تەنها کەسێک کە لە ژیانمدا لێی ترساوم
تەنها باپیرم بووە ،کەسی تر نەبووە ،ئەوەشی کە خۆشم ویستوە هەرباپیرم بووە.
ڕێبوار :باشە ،بەاڵم من ئەتگەیەنم قسەناکەم و بەمەرجێك بڕۆین بەیەکەوە نانێك
بخۆین.
ووتم :لەخزمەتام کاك ڕێبوار گیان بەخۆشحاڵییەوە.
ئەحمەد هەموو فیشەکی دەمانچەکەی بەتاڵ کردو دەمانچەکەو شانەکەی دایەوە
دەستم و ئەم الوالی ماچکردم و خواحافیزیمان کردو منیش دەستی حاجی غەریبم
ماچکرد.
چووین بەرەو سەیارەکەی کاك ڕێبوار ،کاك ڕێبوار دایکی و کچەکەی خۆی پێناساندم،
دایکی ناوی ئافتاو خان بوو ،کچەکەشی پەروانەی ناو بوو.
من چوومە پێشی الندکرۆزەرەکەی ،هەستم دەکرد بەرپرسە بە هەرحاڵ قسە لەمن و
قسە لەو ئیشت چییەو کارت چییە؟ ئەو ئاشکرای کرد کە پلەی لیوایە و لە مەعەسکەر
سارداو الی تاسلوجە دەوام دەکات.
لەسەر قەبری دەزگیرانی کچەکەی بوون ،بۆم دەرکەوت کە ژنەکەی تەاڵق داوەو
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کچەکەشی بەم نزیکانە دەگەڕێتەوە ئەڵمانیا بۆ الی دایکی.
ئەو شەوە منیان برد بۆ ئوتێل ئاشتی (فندق السالم) لە چێشتخانەکەی نانمان خوارد،
هەر لەوێوە تەلەفونم کرد بۆ دایکم کە درەنگ دەگەڕێمەوە خەمی منی نەبێت ،ئەوانیش
ئاگادار بوون کە تەلەفونم کرد ئیتر خۆشحاڵ بوو بەناسینی من و منیش زۆر خۆشحاڵ
بووم بەناسینی ئەوان.
لەگەڵ پەروانەدا کەوتینە قسە ،باسی ئەوەی کرد کە گوێی لە چیرۆکی من بووە
بەکورتی لەسەر قەبری دالیا کە بۆ حاجی غەریبم باسکردوە ،ئەویش باسی چیرۆکی
ژیانی خۆی بۆکردم.
پەروانە بۆی گێڕامەوە...
کە لەدوای ئەوەی دایك وباوکی جیابوونەوە لەیەکتری ،هیچ خۆشیەکی لە ژیان
نەدیوە ،دایکی لەئەڵمانیاو باوکیشی لیوا لە کوردستان .هەمیشە ترسی ئەوەی بووە باوکی
لەدەست بدات و دایکیشی شوی کردۆتەوە بەکەسێکی تر لە ئەڵمانیا.
پەروانە گەڕاوەتەوە بۆ سلێمانی ،حەزی بەتێکەڵی کەس نەکردووە ،لەپڕ کوڕێك
دەناسێت ئاشنایەتی پەیدا دەکەن ،دوای پەیوەندیەکی خۆشەویستی دێنە داوای پەروانەو
ئەویش ڕازی دەبێت .لە پێش ئاهەنگی زەواجیان کوڕەکەی دەستگیرانی داوا دەکات لە
پەروانە کە کۆتا سەفەری بڕوات بۆ سەیران لەگەڵ هاوڕێکانی بۆ سەیرانگای دوکان،
دوای ئەوە ئاهەنگ دەکەن .وەك پەروانە باسی کرد گوایە پێی ووتوە ئەمە کۆتا سەفەری
تەنهایم دەبێت ئیتر بەیکەوە هەمیشە سەفەرو سەیران دەکەین.
پەروانە دەستیکرد بەگریان و بەردەوام بۆی دەگێڕامەوە....
دەڵێت :کە ئەو شەوە دەستگیرانەکەی کە دیاری ناو بووە تەلەفونی بۆ نەکردووە
زۆر بیتاقەت بووم توڕەش بووم ،تەلەفونم کرد بۆ ماڵی باوکی خوشکەکەی هەڵیگرت و
دەگریا ،منیش ووتم ئەوە چییە؟ چیی بووە؟
خوشکەکەی دیاری ووتی :پەروانە گەردنی دیاری ئازاد بکە ئەو عاشقی کەسێکی تر
بووە ،تۆی بەجێهیشتووە.
کە وایووت تەلەفونم داخستەوە خێرا چووم بۆ ماڵیان ،تەماشا دەکەم قوڕپێوانە.
ووتم :چییە؟ ئەی هاوار؟
ووتیان دیاری عەشقی فریشتەکان بووە لەگەڵ ئەواندا ڕۆشتووە بە کارەساتی سەیارە
لە ڕێگای دوکان کۆچی دوای کردووە.
من و پەروانەو نەنکی دەستمان کرد بەگریان و کاك ڕێبواریش هەر فریای دەستەسڕی
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کلێنکس دەکەوت بیهێنێت بۆ ئێمە ،دوای ئەوەی نانمان خوارد گەڕاینەوە بەرەو ماڵ ،منی
دابەزاند لەبەر دەرگای ماڵەکەماندا ،ووتی ئەوە ماڵی ئێوەیە؟
ووتم :بەڵێ ،بفەرموون دابەزن ئیسراحەت بکەن؟
ڕێبوار :واتا ئامینەخان دایکتە کاك خەسرەو؟
ووتم :بەڵێ دایکەمە ،دایکم دەناسیت ،چۆن دەیناسیت؟
ڕێبوار :دایکە دابەزە ئەمە ماڵی کاك عەبدولکەریمە بابچین سەرێك بدەین لە ئامینە
خان.
ووتم :بەس کاك ڕێبوار وەعدت داوە قسە نەکەن ،با دایکم هیچ نەزانێت.
ڕێبوار :کاکە خۆ من منداڵ نیم ساحێب قسەی خۆمم ،دەڵێم دوکانێکم لەخەسرەو
کڕیوە!
ووتم :دەیفەرموون...
هاتنە سەرەوە لەگەڵمدا دایکم بەخێرهاتنی کاك ڕێبواری کردو زۆر خۆشحاڵ بوو وەك
ئێمەو مانان مامەڵەی لەگەڵ کردو دەیگوت ڕێبوار گیان بەخێر بێیت.
ڕێبوار ڕوویکردە من ووتی ١٠٠ :جار نانی دەستی دایکتم خواردووە ،من پێشمەرگەی
باوکی تۆ بووم کاك خەسرەو ،ئەوکاتەی کە ماڵتان لە قەاڵتێو جارخ بوو ،بەس نەمزانیبوو
کاك عەبدولکەریم کوڕی وەك جەنابتی هەیە؟
ئامینەخانی دایکم وەاڵمی دایەوە ووتی :ئاخر ئەو سەردەمە دووان لە کوڕەکانم
شاردبوەوە لە ماڵی باوکم و خەزورانم لە سەیدسادق -سلێمانی .خەسرەو لەماڵی باوکم
بوو پێشڕەویش لەماڵی خەزوورم ،نەشمان دەهێشت کەس بزانێت منداڵەکانمان الی
ئەوانن.
ڕێبوار هەندێك یادگاری بۆ گێڕاینەوە ،شەو درەنگی کردو ڕۆشتن ماڵئاوایمان کرد.
پەروانە ،ئەو شەوە زۆر دەیپرسی لە تەمەنم و لەکارو پیشەم و هەستم دەکرد زۆر
نزیک ئەبێتەوە ،ژمارەی تەلەفونی خۆمم دا بە کاك ڕێبوار ئەوان ڕۆشتن.
هەمان شەو -کاتژمێر ١ی شەو بوو لەپڕ زەنگی تەلەفونەکەمان لێیدا ئاگام لێبوو
دایکم هەستا ووتی :خەسرەو تەلەفون بانگت دەکات!
ووتم :کێیە؟
دایکم ووتی :دەنگی کچێکە.
تەلەفونەکەم بەرزکردەوە ووتم :بەڵێ ،فەرموو!
پەروانە بوو ووتی :کاك خەسرەو حەزدەکەم قسە بکەین.
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گوێم لەدایکم بوو ووتی :ئەوە کێیە سوتاوە وا بەم شەوە تەلەفونت بۆ دەکات؟
وەاڵمم نەداوە ،بە پەروانەم ووت :خەڵك لەم ژوورە خەوتوە تەلەفونەکە دەبەمە
جێگایەکی تر.
ئەو شەو دەستمانکرد بەقسەکردن بەوە دەستی پێکرد کە خەوی لێناکەویت و باوکیشی
ئیجازەی داوە قسە لەگەڵ من بکات ،نەوەک منیش بێتاقەت بم ،بەاڵم زانیم ڕاست ناکات
ئەو خۆی بێتاقەتر بوو لەمن و حەزی لە قسەش بوو.
دەستمان کرد بەقسە و قسەیەك لەمن قسە لەو حەزت لەچیەو چ ڕەنگێکت حەز لێیە،
لەم جۆرە قسانەو گوێ لە کام گۆرانی دەگریت ،ئیتر من بۆم باسکرد کە جاروبار شیعر
دەنوسم ،تا دەمەو بەیانی قسەمان کردو تەلەفون داخرایەوە مەوعیدمان دا بەیەکتر کە
یەك ببین.
ماوەیەکی زۆر بەردەوام بووین لەسەر یەکتر بینین ،خۆشەویستی دروست بوو لە
نێوانماندا.
ئیتر زۆر هۆگرم بوو بوو لە ئەڵمانیاوە جلی بۆ ئەهێنام و هەمیشە ئەو دەستنیشانی
جلوبەرگو ئەو شتانەی دەکردم.
پەروانە باوکی کوژرا لەشەری ناوخۆ ،دوای کوشتنی باوکی بەداخەوە ئەو کچە شێت
بوو ،باری دەرونی زۆر ناجێگیر بوو ،گەڕایەوە بۆ ئەڵمانیا بۆالی دایکی ،تا ئێستاش
نەمبینیوەتەوە ،هیچ قسەیەکی لەگەڵدا نەکردومەتەوە.
ئەوەی یادگاری بێت کە لە نێوانماندا مابێتەوە ،بێجگە جلوبەرگ تەنها شیعرێکە ،کە
کاتی خۆی بۆم نوسیوە .دوای ئەویش تەوام کردووە ،واتا کاتێك بۆ ئەوم نوسی چەند
چوارینەیەك بوو ،بەاڵم کە ڕۆشتو دەنگی نەما ئیتر کۆتایم بە شیعرەکە هێناوە.
ئەمەش دەقی شیعرەکەیە
س������روهی������هک������ی ب������هی������ان دێ��������ت ب�����هڕوم�����ا
پ�����هڕهی گ���وڵ���ه خ��ون��چ��هک��ان دێ����ت م���اچ���م دهک���ا
ڕام���ام ب��ۆ ئ��هو س���ۆزه ،ڕاب�����وردوم بیر دهخ��ات��هوه
ئ�������هو دهن������گ������ه ی���������اری ب������ه ڕۆح���������م دهک������ا
ئ����هی ت����ۆی ئ����ازی����زی دڵ����م چ��ی��ت دهوێ������ت لێم
ل �هم غ��ورب�هت�هی دڵ��م و قیبلهی ب��ێ ن��ازی عشقهم
وا ل�����هم ت��هن��ه��ای��ی��ه ب���ووی���ت���ه ن���م���ای گ��ی��ان��م
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خ�������ۆ ڕاب������������������������ووردوو ب�������ه گ�����ی�����ان�����م�����ادا
دهچ��������ۆڕێ ،ک���هچ���ی وات������ۆش ب��وی��ت��ه ی���ادگ���ارم
ئ�هوهن��ده بارانت باراند لهسهر دڵما وهك م��رواری
واچهکهرهی ئهویینت خهریک هسهوز دهبێت دهکا یاری
ئهی نازانیت من نهزرم کردووه نابێت خۆشهویستم ههبێ
م��ن بڵێسهی ک��ۆن � ه عشقم گ��رت��ووه و نێڵهم دێ
ب��ۆ ئ �هوهن��ده دهپ��رس��ی��ت ل �ه ڕۆژی ل �هدای��ك بوونم
ده بینوس ه الی خۆت کهی تۆم ناسی ئهوکات ه من لهدایك بووم
وهك ئ��ۆق��ی��ان��وس ب��هس��هر ڕازم����ا ش��هپ��ۆل دهدهی
ئ���ارم���ان���م دهگ���وش���ی���ت و ب����ۆ خ���ۆت���ی دهب�����ەی
ئ���هوهن���ده م��هپ��رس��ه ل���هب���هرزی ب����ااڵم ئ���هی ب��ااڵ
ئهگهر ویستت بیکه به خاچێك و خۆتی پیا ههڵبواسە
ئ������هوەن������ده ل���� ه ڕهن����گ����ی گ���ل���ێ���ن���هم م���هپ���رس���ه
وهره ل�����هن�����اوی�����دا داب����ن����ی����ش����هو ئ���������ارام ب �ه
ج����������اران م�����ن دهروێ�������ش�������ی ئ����هڤ����ی����ن ب�����ووم
بهاڵم که ئهو تهریقەتی جێهێشت منیش بێ النه بووم
ئێستا ئ���هو ڕۆح و منیش الش �هی �هک��ی داب��ڕاوی��ن
چاوهڕوانین لهم بهرزهخهدا لهم کفن ه دا دابماڵرێن
زام������م ه����هرش����ت����هی ئ����������ازهرهو وا دهم��پ��ێ��چ��ێ
ک�����هچ�����ی ت�����ۆ ن���������ازی م�����اچ�����ت ل����ێ����م دهوێ
س������������������هر ه�����������هڵ�����������ب�����������ڕه س���������هی���������ری
ب��ری��س��ک �هی ئ���هو ئ �هس��ت��ێ��ران � ه ب��ک � ه چ���ۆن دهن����ازن
ههموو ل ه ڕێگای ئهوین بااڵیان گرتووهو وا السارن
م���ن ن���ات���وان���م وهك ئ������هوان ب���م و ب����ااڵ ب��گ��رم
ل���هب���هر ئ�����هوەی م���ن ب�����هدوای ک��چ��ی ئ�����اودا وێ��ڵ��م
ت�������������ۆش ئ����������اگ����������ری ب������ڵ������ێ������س������هت دێ
کهچی من کوڕی خاکم و وا گیانم شهقار شهقار دهبێ
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ناوەڕاستی نەوەدەکان بوو دیسانەوە هەوای مەشروب خواردنو سەرسەریەتی کەوتەوە
مێشکم ،زۆر بیزاربووم لەخۆم ،هیچم بۆ نەدەهات بەدەستەوە ،دیسانەوە شەڕنگێزی ڕووی
تێکردمەوە ،باپیرم توڕەبوو لێم و هەموو پارەیەکی لێسەندمەوە .تەنانەت قسەشی لەگەڵ
نەدەکردم ،دەریکردم جاروبار دایکم و نەنكم لە ڕای خوا  ٥دیناری ئەدامێ ،لەبەرئەوەی
فێری قومارو ئەو شاتانە بووبووم.
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شەوێك بەسەرخۆشی خۆم دەکەم بە مزگەوتدا بە دەروێشی دێمە دەرەوە...
شەوێک پارەم پێنەبوو چارەکێك عارەق لە گیرفانی قەمصڵەکەمدا بوو خواردم دای
لە مەعیدەم ،زۆر بیتاقەتی کردم پارەی کاکەبراو کاك حەمە تایەری بەقاڵ قەرزار بووم
ڕووم نەبوو بڕۆم هەندێك شت بێنم بیخۆم ،کوڕێکی هاوڕێم ناوی جەمال بوو بینیم.
ووتم :جەمال چی دەکەیت پارەو پێیە؟
جەمال :نەبەخوا هیچ شك نابەم.
تۆزێك بەسەر جادەی  ٣٠مەتریەکەدا الی گۆیژە دەگەڕاین و پیاسەمان دەکرد گوێم
لە دەنگی بڵندگۆی مزگەوتەکان بوو مامۆستاکانی مزگەوتەکان قسەیان دەکردو ووتاریان
دەخوێند موناجات بوو دەنگی دەفو سرود لە گۆیژەو شەهیدانو تا دەگاتەوە تویمەلیك
هەمووی ئاواز بوو ،ئەو ناوچە یەكپارچە نوور بوو ،منیش ووتم جەمال ئەوە چییە ئەو
فەرتەنەیە؟
جەمال :ئەی هەتیو نازانیت مەولونامەیە!
ووتم :مەولونامە ئەوەنیە چێشت و گۆشت دروستدەکرێت؟
جەمال :بـــا بەس لە مزگەوت وانیە.
ووتم :ئەی چۆنە جەمال؟
جەمال :لێرە گوێزو مێووژو شەربەت و شتی وا دابەشدەکەن.
ووتم :ڕاکە هەتیو با بڕۆین بەشی مەزەکەمان بێنین تا ماوە فریاکەوە .برۆین بۆ کام
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مزگەوتەیان باشە؟ مزگەوتی حەمەی حاجی ڕەشید یان شێخ عوسمانی سیرێ؟
هەردوو ال نزیك بوون لە گەڕەکی ئێمەوە.
کە چووین بەرەو مزگەوتی شێخ عوسمانی سیرێ ،هەرکە چوومە ژوورەوە نیوەی
مزگەوتە تەماشای منیان دەکرد زۆربەیان واقیان ووڕمابوو.
پێشتر مەعروف بووم لە گەڕەکدا ،چوونم بۆ مزگەوت زۆر ئاستەم بوو بۆیە ئەوانەی
منیان ناسی لەگەڕەكدا چوومە مزگەوت زۆر بەالیانەوە سەیر بوو.
منیش هیچ خۆم تێکنەداو چوم لەدواوە دانیشتم پاڵمدا بە دیوارەکەوە بۆ ئەوەی کەس
تەماشام نەکات ،چاوەڕێم کە گوێزو مێووژەکە دابەشبکەن و ئیتر منیش بچمە دەرەوە.
ئاگام لێی بوو الی میحرابەکە لە تەنیشت مامۆستا مەال ئیسماعیلی دێرێیی دنیایەك
زەرفی مێووژ دانرا بوو کاک د.حەسەنی حاجی سابیر ئەو دەمە فەقێ بوو عەریف
مەولود بوو ،دەبوو ئەو تەوزیعی بکات هەر نەهات خەریك بوو دڵم ئەتەقی ،بەهەرحاڵ
ناچار دانیشتم بۆ نەهامەتیش من نەمدەزانی کە پیاو بچێتە مزگەوت دەبێ چی بکات،
جەمالیش نەمزانی چی بەسەرهات لێم وون بوو کەس بەحاڵم نەبێت زوو زووش
هەرچیم ئەبینی تەوقەی گەرمیان دەکرد دەیانگوت کاک خەسرەو بەخێر بێیت ،وایان
دەزانی عومەری کوڕی خەتاب هاتووە بۆ مزگەوت .منیش خەیاڵم هەر الی مێووژو گوێزو
نوقڵەکە بوو.
دوای ئەوەی گوێزو مێووژەکە لە زەرفێکدا دابەشکراو من دوانم وەرگرت دانەیەك
حەقی خۆم و دانەیەکیش بە گەندەڵێ ،بەهەرحاڵ ووردە ووردە وویستم خۆم بدزمەوە
بێمە دەرەوە ....لەپڕ پیاوێکی زۆر بەڕێز بەناوی کاک سەاڵح ستار ...هاتە الم و بە
توندی دەستی گوشیمو تەوقەیەکی زۆر گەرمو گوڕی لەگەڵ کردم کۆمەڵێک الوی تری
ئەهلی مزگەوتەکەی لەگەڵدا بوون هەندێکیانم دەناسی و هەندێکیشان یەکەم جاربوون
لەوانەی دەمناسی کوڕی گەڕەكو قوتابخانەی سەرەتایو ناوەندیو دواناوەندی بووین
لەوانە کاک ئاراس کە لەبیرم مابێت کاک نەریمان کاک ئەنوەر بە علوم حدیث ناسراو
بوو زۆرێکی تر ،کاک سابیر کە ئێستا پارێزەرە کاک ڕێبوار شێخەڵمارێنی کەبەردەوام لە
فیسبوکەکەمەوە بابەتەکانم شێر دەکات ،ئەگەر هەڵە نەبم کاک ئازادی شێخەڵمارێنی
سەرنوسەری گۆڤاری خود لەدەوری یەك دانیشتین (لێرەشەوە ساڵوی خوای گەورە لە
هەموویان بێت و حورمەتی زۆرم بۆ ئەو باقە الوەی یەکەمجار لە مزگەوتدا ناسیومن).
هەموو ئەو کوڕانە خەڵکی مولتەزیمو بەڕێز بوون ،بەتایبەت مامۆستا سەاڵح دەرچووی
کولیەی شەریعە بوو لە بەغداد .تا بڵێی پیاوێکی بە ئیمکانیەت بوو لە زانستو قسەکردندا،
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دەرفەت کرایەوە بۆ قسەو منیش ویستم بڕۆمە دەرەوە پاییزێکی خۆشی سلێمانی بوو،
دەرەوە زۆر فێنك بوو لەسەر سەکۆی پێش میحرابەکە دانیشتین ئەودەمە سەر بەتاڵ بوو
چاك نەکرابوو وەك ئێستا ،دوای ئەوەی بەخێرهاتنی من کراو خۆشحاڵییان دەربڕی و
یەکەمجار بوو منیش بەخزمەت ئەو خەڵکە بەڕێزە بگەم ،ناشزانم جەمالی ڕەفیقم چی
لێهتاوە .جێی هیشتبووم دەستکرا بەقسەو منیش بە ئوسلوبێکی زۆر بازاڕی دەستمکرد
بەقسە زوو زوو کە قسەم دەکرد هەر دەمووت (بەشەرەفم بە تەاڵقی پێغەمبەر) بێ
ئەوەی یەك کەس لەو پیاوە بەڕێزانە قسەم پێببڕێت یان قسەیەکی ناشرین دەرحەقم
بکەن (چونکە من بەنەزانی کوفرەکەم دەکرد).
باسی دەروێشم دەکرد هەر لە خۆمە هیچم نەدەزانی ئەویش جاروبار لە مەجلیسی
باپیرمدا گوێم لێبووبوو ،چونکە ئەو کۆنە دەروێشی شێخ عەبدولکەریمی کربچنە بوو،
ووتم کاکە ئێمە هەموومان ئیسالمین بەس ئەم ئیسالمیانە دنیایان تێکداوە بەسەر
یەکدا من حەز دەکەم بێم بۆالتان بەاڵم کاکە خۆ منیش یەکێتیم و ئەوەنییە موسڵمانمو
هاتووم بۆالتان نوێژ دەکەم! بە خوا دەروێشی کاکە حەمەشم! یەک دوو قسەی بێمەعنای
ترم کرد ئەو خەڵکە هەموو بێدەنگ بوون.
دوایی کاک سەاڵح ستار خوای گەورە تەمەن درێژی بکات کە دەستیکرد بە قسە
سبحاناللە ئەو پیاوە دڵی منی کردەوە ئەوەندە بە ئەدەبەوە دەستیکرد بە قسەکردن
ئەوەندە خۆش قسەی کرد حەزم نەدەکرد شەوەکە تەواو بێت باسی شركو تەوحیدی
کرد ،هەرچەندە من وەك وابوو گوێزو مێووژم بۆ بژمێرن ،قسەکانی بەڕاستی چوونە
ناومێشکم دوایی لەقسەکانی تێگەیشتمەوە.
خوا حافیزیەکی گەرمیان لە من کردو منیش بە کۆاڵنی مزگەوتدا هاتمە خوارەوە
لە کەالوەیەکدا دانیشتم تۆزێك لە عارەقەکەی کە پێم مابوو وویستم لەگەڵ مێووژو
گوێزەکەدا بیخۆم خواردمەوە ،بەاڵم کەئابەو خەمۆکیەك گرتمی لەژیانمدا شتی وام
بەخۆمەوە نەدیبوو ،هەر کات بێزار دەبووم یان دەگریام یان بە مشروب خۆم مەشغوڵ
دەکرد بۆ ئەوەی خەمەکانی خۆمم لەبیر بچێتەوە ،من ئەو دەمە هەموو ژیانم فشقیاتو
گۆرانیو ئەم سەرو ئەو سەری گەنجێتی بوو ،لەو سەریشەوە بێزاریو بێتاقەتی عیشق
لەدەستدانی خۆشەویستەکانم بوو.
کەچومەوە بۆ ماڵەوە نەنکم یادی بەخێر بێت ووتی :ئەوە بۆ عەبوسی؟ دیسان پارەت
پێ نییە؟
ووتم :لە مزگەوت بووم مەولونامە بوو حەزدەکەم بخەوم.
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نەنکم ووتی :چیی؟ کەری کێ تۆپیوە تۆ چویتە مزگەوت.
وەاڵمم نەداوە زۆر بێزار بووم ،نەشمدەزانی چییە؟
کە سەرمکردە سەر سەرین تەنها یەك شت هات بە مێشکمدا ،ئەویش ئەدەبو حورمەتی
ئەو خەڵکەی ناو مزگەوتو جیاوازی لەگەڵ ڕەفیقەکانی سەرمێزو سەرجادە  ٣٠مەتریەکە
کە هەمیشە خەریکی قسەی بێمەعناو گۆرانی ووتنو شەڕە جنێو بووین ،دوای ئەم کچو
ئەو کچ کەوتبووین.
بەیانی هەڵسام باپیرم ووتی :کاکە گوێم لێبوو ووتت لە مزگەوت بووم؟
ووتم :بەڵێ
باپیرم ووتی :کوڕم هەر ئیشێکت کرد بە پیاوانە بیکە یان مەڕۆ مزگەوت.
ووتم :ئاخر بابە ،من زۆر تاوانبارم تۆ بڵێی خوا لێم خۆشبێت؟
باپیرم ووتی :خوای گەورە خوای خراپەکارانە پیش چاکەکاران ئەو خوایە تەنها
ڕاستگۆی دەوێت کە ڕاستگۆ بوویت بە پاكی گەڕایتەوە بۆالی دڵنیابە لێت خۆش دەبێت.
قسەکەی باپیرم زۆر کاریگەری لەسەرم دروستکرد کە ووتی خوای پەروەردگار خوای
خراپەکارانە پێش ئەوەی خوای چاکەکاران بێت.
هەڵسام خۆم شۆردو دەستمکرد بە نوێژکردنو زۆر پاڕامەوە کە ئیتر کاری خراپ
ناکەم بڕیارمدا واز بهێنم لە هەرچی شتی خراپە.
سێ ڕۆژ لە ماڵەوە نەچوومە دەرەوە دەستمکرد بە نوێژکردن و تەهلیلەو خوێندنی
جوزئی عەماو ئیتر سۆفی بەحاڵم نەبێت ،لەماڵ نەدەچوومە دەرەوە ،نەنکیشم لە
خۆیەوە بڕیاری دەرکرد کە من شێت بووم.
نەنکم بە باپیرمی ووت« :حەمە خەسرەو شێت بوو فریایکەوە یان بە ئامین (دایکی
خۆم) بڵێ با دوایی شتێکی لێنەیەت بەخوا ماڵی حەمەی سەعی حەیامان دەبەن،
(حەمەی سەعی) باپیرمە لە تەرەفی باوکم واتا باوکی باوکمە دوایی خونچە حەیامان
دەبات (دایە خونچەش نەنکمە) هەموویان بەرەحمەت بن .منیش کە گوێم لەم قسەیە
بوو پێشتر ئاقڵ بووبوم ،بەاڵم دیسان شێت بوومەوە .هەزارو یەك جنێومداو خۆم گۆڕیو
ووتم :هەر نوێژ ناکەم.
ئینجا ڕووم کردە پەروەردگارو ووتم :من ویستم لەگەڵ تۆ ببم بە ڕەفیق وات
لێکردم کە پێم بڵێن شێت .ئەوە ئێستا دەچم بۆ نادی تێرو پڕ دەخۆمەوە ،من و تۆ
ڕەفیقایەتیەکەمان تێکچوو خەتای منیش نییە.
چووم بۆ نادی هێشوو لە ئەسحابە سپی خاوەنی نادیەکە ناوی هۆگر بوو ووتی ها
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سورە چەند ڕۆژە دیار نیت؟
ووتم :الی خوا بووم ،واهاتم بۆ الی شەیتان.
هۆگرزۆر زل بوو ئازایش بوو لەمنیش گەورە تر بوو ،بەاڵم هەندێك قسەی لێ
قبوڵ دەکردم لەبەر ئەوەی کوڕی شەهید بووم ،چوم تێروپڕم خواردەوە .خەیاڵ بووم
بە فایەقە ڕەشەوە گرتم ئەودەمە بەرپرسی ئاسایشی سلێمانی بوو لەسەر لیستی پارتی،
کەسێکی لێبوو لە نادییەکە ئاسایش بوو هەر ئەیوت کاک فایەق وا و کاك فایەق وایکرد
منیش یەکێتیم لە داخی پارتی بەقەدەر هەموو دنیا لەسەر دڵم بوو.
هاتم تا بازاڕی دیالن بۆ الی کوڕکی ڕەفیقم لەخۆم هیچوپوچ تر بوو ناوی سەباحی
عەبەی سەالجە بوو ،دانیشتم دەستمکرد بە جنێودان بە فایەقە ڕەش ئەوەندەم
جنێودا ئەوەندەم جنێودا تا ئاسایشی موحتەرەم هاتن بۆ المو وتیان لە ئاسایش بانگت
دەکەن .ئەوەندەی تر جنێومدا ئەوانیش کەوتنە گیانی من منیش دەمانچە قەلەباچکە
میکارۆفەکەم پێبوو تەقەم کرد ڕامکردو خۆم کرد بە ماڵی حاجی فەالحداو دەرگاکەیانم
کرەدوە کەس ئاگای لێنەبوو ،نزیك بوو لەگەڕەکی پیرمەنسورەوە سەرو بازاڕی دیالن
یان جوانتر بڵیم سەرو مزگەوتەکەی بەرانبەر ئەو بازاڕەیە .دەمانچەکەم شاردەوە بەاڵم
عەزێتم پێگەیشتبوو ،هەندێك مامەوە کاک نەسروڵاڵ بەڕەحمەت بێت لەماڵەکەی هاتە
دەرەوەو ووتی ئەوە چییە ووتم شەڕم بووە چومە ژوورەوە بۆماڵی کاک نەسروڵاڵ کەس
لەماڵ نەبوو کاک نەسروڵاڵ پیاوێکی زۆر بەڕێز بوو زانیم لەسەر پێیە ئەویش دەڕوات
دوایی دەمو چاوشتن هاتمە دەرەوە پێشم ووت دەمانچەکەم شاردۆتەوە ووتی بۆم بێنە
دامێ و ئەو بۆی هەڵگرتم هەزار ڕەحەمت لەگۆڕی ،چووم بۆ الی عوسمانی سەروپێ
ئێواران سەروپێی هەبوو بێ ئێوە ناخۆش بە خوێنو جلی دڕاوەوە تێرو پڕ سەروپێم
خوارد ،بەاڵم نەمدەزانی وەزعەکە چۆن بووە .ئاسایشەکان باشیان لێدابووم منیش باش
لەگەڵیان هاتبوومە دەست بە سەرخۆشیش یەکێکیانم بە کلکە دەمانچە داغان کردبوو،
ئاسایش بەشوێنمدا دەگەڕان.
تۆزیکی پێچوو مەفەرزەیەکی ئاسایش لە سەروپێخانەکەدا دەبەزینو منیان برد قسەم
نەکرد ،بردمیانە الی کەسێك پێم وابێت عەمید بوو ناوی کاک نەجات بوو پارتی بوو
لەئاسایشی سلێمانی خوا هەڵناگرێت زۆر بەڕێز بوو ،بەاڵم موفەوەزێکی لێبوو ناوی عومەر
بوو اڵڵ بوو زۆر خوێڕی بوو ئەو کەسە دەفتەرێکی بەرگ ڕەقی پێبوو بیستبوی لە
ئاسایشە پارتیەکانمداوە یەك دەفتەری کێشا بەسەرمدا .دووسەعات سجن کرام د .کەمال
شاکری یەکێتی مامۆستا شاهۆی ئاگادار کردبوەوە کە من گیراوم ئەم بەرپرسانەش هەموو
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ڕەفیقی باوکم بوون دوای دوو سەعات بانگیان کردم بۆالی مامۆستا شاهۆ نەسیحەتی
کردمو ئەو کاک نەجات-ەش کارەکەی بۆ ئاسان کردم بەرەاڵیان کردم.
ئەوەی لێردا گرنگە باسی بکەم ،ئەو دوو سەعاتەی زیندانی ناو ئاسایشە.
بەجلی دڕاوو سەرو گوێالکی خوێناویەوە چوومە زیندانەکە زۆر قەرەباڵغ بوو کەس
جێگای نەکردمەوە خۆی قاعەکەش هەر زۆر بچووك بوو ،کوڕێكی زۆر قۆزو جوانخاس
ڕیش پڕ بانگی کردم ووتی وەرە الی من دانیشە بزانم بۆچی گیراوی؟
منیش وامزانی وەك خۆم وایە ووتم کاکە سەرخۆش بووم لەگەڵ ئاسایشەکاندا بووە
بەشەڕم ،ئەم کوڕە چەند قسەی جوانی بۆ کردم.
ووتی کاکە خەسرەو مرۆڤ تەمەنی بەشی خۆشەویستی ناکات چۆن شەڕی پێدەکات.
ووتم :ئەی تۆ بۆ گیراوی ووتی لەسەر شوبهە.
ئیتر نەمپرسی لێی شوبهەی چی ،ئەوەندەی قسە بۆ کردم حەزم دەکرد هەر زیندان
بم ئەوەندە قسەکانی خۆش بوو ،ناوی سەیوان بوو یەکێك بوو لە پێشمەرگەکانی حەرەکە
کە لەئاسایش زیندان بوو لەدوای شەڕەکەی مابوویەوەو گیرابوو .بەهەرحاڵ لە قسەکانی
کاک سەیوان لە داهاتوداو لەباسەکانی تردا کاریگەری ئەو دووسەعاتە ڕوون دەکەمەوە کە
بانگیان کردم بەئاشکرا ووتم کاکە دەمەوێت لەزیندان بم هەموو خەڵکی ناو زیندانەکە
دەستیان بە پێکەنین کرد.
بەربووم هاتمەوە بۆ ماڵەوە بۆ بەیانی لە کۆمیتەی ٣ی بەشی کاسبکارن بانگکرام
ئەودەمە ئەندام پۆل بووم لەوێ الی مامۆستا عەبدوڵاڵی حاجی سەعید کە ئێستا
نوێنەری مام جەالل-ە بۆ کاروباری بازرگانی ،ئامۆژگاری کردم ووتی :تۆ لەمەوال ئیشت
گەورە ترە الی ئێمە .بەڕاستیش من یەکێتم ئەودەمە لە هەرچی شتە خۆشتر دەویست،
بۆ؟ نازانم ڕەنگە هۆکارەکەی ئەوە بوبێت کە زۆرێك لە هاوڕێکانی باوکم یەکێتی بوون،
بەهەر حاڵ چوومە ناو دەزگاکانی یەکێتی و زیاتر دەستمکردەوە بە ئیشوکار دوور
کەوتمەوە لە ئەهلی مزگەوت.
لەدوای چەندین دانیشتن لەگەڵ مامۆستا عەبدوڵاڵ ،زیاتر ئێمە لە ڕووی ڕێکخستنەکانی
یەکێتیو کارکردنی ڕێکخراوەیی زۆر بەهێز بووین .ئەو ماوەیەش بەهۆی «مامۆستا ئومێد
ئاشنا» یادی بەخێر هاوڕێیەکی باوکم بوو کەسێکی ڕۆشنبیرو نوسەرێکی بەناوبانگ بوو،
هاوکاری زۆری منی کرد بۆ پێگەیشتنم.
جاروبار ژیاننامەی شەهیدانی یەکێتیم دەنوسیەوە لە ڕۆژنامەی کوردستانی نوێ لە
پەڕەی کۆتایی یان پێش کۆتایی باڵودەکرایەوە ،ئەو دەمە مامۆستا موستەفا ساڵح کەریم
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سەرنوسەر بوو.
یەکێتیو بەتایبەت مامۆستا عەبدوڵاڵو کاک کەمال کوردی یادی بەخێر بەرپرسی
کۆمیتەی دوو و کاک بەرزان و بەتایبەت تر مامۆستا ئومێد ئاشنا باش منیان بەرزکردەوە
بۆ ئاستێك کە لە تەمەنی خۆم بەرزتر بوو ،بەاڵم کێشە لەوەدایە تەمەن ئەگەر لەگەڵ
ئەقڵی منداڵیدا ڕێ نەکات هەرگیز ئەقڵێکی ساغ و تەندروست نابێت ،لەگەڵ تەمەنەکەدا
بگونجێت کە زۆری وەرگرت منداڵی لە دەست ئەدا کە پێشت نەبەخشی گەمژە دەردەچێت،
پێویستە پێوانەی تەمەن ڕابگیرێت و بەگوێرەی تەمەن منداڵ بەخێو بکرێت ،چونکە
من بۆ خۆم هەرچەندە توانای زانیاری وەرگرتنم هەبوو بەاڵم ڕۆحی موراهیقی و
سەرشێتی لەناو جەستەو مێشكو ژیانی مندا قوڵپی ئەدا ،ئەمەش هۆکارێکی زۆر گەورەیە
کە مامەڵە لەگەڵ تەمەن نەکرێت ،من لەبەرئەوەی کوڕە گەورە بووم ،مامەڵەم لەگەڵ
تەمەنی پیاوێکی  ٥٠ساڵدا دەکرد لە کاتیکدا خۆم  ١٨بۆ  ١٩ساڵ بووم.
تەمەنی منداڵیم لەدەست دابوو دەبوو هەمیشە لە مەجلیسی پیاو ماقواڵندا دابنیشم،
دەچووم بۆ یاری هەموو دەیانووت عەیب ناکەیت تۆ کوڕە گەورەی ماڵیت چۆن دەچیت
یاری دەکەیت ،ئەوکاتانەشی کە باوکم مابوو هەر خەریکی میوان بەڕێکردن و پێاڵو
جووت کردن و چا گێڕان بووین ،یاخود حیمایەی باوکمان بووین.
ئەمەش وای کردبوو منداڵیمان بە تەواوەتی لەدەستدا بوو ،جاری وا هەبوو حەزمان
لە فیلم کارتۆن بوو خێرا هەڵیاندەستاندین دەیانووت ڕاکەن میوان هات.
من لەداخی میوان و پیاوی قسە زلو قەرەباڵغی هەموو منداڵیم لەدەستدا ١٤ .ساڵ
بووم دەوری پیاوی چل ساڵم دەبینی ،الشەو ڕوخسارمان منداڵ بوو ،بەاڵم ئەقڵو
مامەڵەمان گەورە بوو ئەمە بووە هۆکاری ئەوەی لە کاری ڕێکخستندا زۆر سەرکەوتوو
بم لە ناویەکێتیدا تەنانەت دەچوومە کەرکوك زانیاری دروستم دەهێنایەوە بۆ یەکێتی.
لەو هێڵەی کە کارم دەکرد لە ناو ڕێکخستنەکانی یەکێتی پەیوەست بوو بە خودی
تاڵەبانییەوە ئەو سەردەمە بەو شێوەیە کار دەکرا .هەر لەو سەردەمەوە نازناوی (ماکوان)م
بۆ من دانرا لە الیەن مامۆستا عەبدوڵاڵی حاجی سەعیدەوە ،دەچومە کەرکوك بۆ کڕینی
مەعجونی ددانو کرێمی ڕیش تاشینی ئادەمو شامپۆی سن سن ،ئەو جۆرە ماددانە لە
سلێمانی پارەی دەکر ،ووردە ووردە دەستم کردەوە بە کاسبی.
لە کەرکوك زانیاریان پێدابووم کە ئەمنو جاشە کوردەکان لە ناوچەی مەجیدیەی
کەرکوکن ،منیش دەچومە ئوتێلێك بەناوی (سیف الدولە) زۆرجاریش بۆ خواردنەوە
شەوان دەچومە باڕی ئوتێلێك لە کەرکوك بەناوی «قصر کرکوک» لەگەڵ کەسێك ئاشنا
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بووم گۆرانیبێژ بوو ،بەاڵم کۆنە طەواری بوو بەناوی مەستەفا ڕەئوف ،بە هۆکاری ئەوەی
شەوێك گۆرانی ووت زۆر ناخۆش بوو ،منیش ئەو شەوە خەیاڵم خۆش بوو هەستی
کوردایەتیم بەرز بووبوەوە لە ناو ئەو هەموو بەعسی و عەرەبانەدا چووم ووتم یارمەتی
هەیە منیش گۆرانیەك بڵێم؟
مستەفا ڕەوف ووتی :ئاسایە ،منیش بەدڵی خۆم گۆرانییەکی ماملێم ووت ،بەناوی
فاتمۆکێ ...فاتمۆکێ کوێستانمان کێلەشینە ...بۆت نەژیم بەهار بڕوا هاوینە.
بۆ بەیانی تەماشای گیرفانمم کرد  ٦٥٠دیناری تەزویری تێدابوو هەمووی  ٥٠دیناری
بوو تومەس شەو شاباشیان دابومێ ،بەیانی چومە صیدلیەکەی مەجیدییە بۆ شت کڕین
الی خاوەن صیدەلیەکە مەستەفا ڕەئوفم دی
مستەفا ڕەئوف :کاکە ئەم شەو پشتی ئێمەت شکاند بەو گۆرانیە!
ووتم :بۆ؟
مستەفا ڕەئوف ٢٥ :دیناریان بۆ ئەهێنای هەر ئەتووت من پەنجایی وەردەگرم ،لەو
کاتەوە ناسینێکی ساددەو ئاسایی لەگەڵ مستەفا ڕەئوف دروست بوو ،بەردەوام من
هاتووچۆی ئەو ناوەم دەکرد چەندجارێك لە سلێمانی بۆ ئەوێ ،پاشان بەغداد لە ڕێگای
جەبارەوە زۆر جار دەگەڕامەوە بۆ کفریو کەالر ئینجا سلێمانی ،کەرەستەکانم لە ڕێگای
لۆریەکانی ماڵی شێخ عەبدولقادری چوێسەوە دەگواستەوە بۆ سلێمانی ئەوان هاوکاریان
دەکردم.
لەو سەفەرانەوە زانیاری باشم بەدەست هێنا بۆ یەکێتی ،بە هۆکاری کڕینو فرۆشتن
لەگەڵ کوڕێکی خەڵکی کەرکوك کەناوی عەدنان بوو لە سلێمانی ئاشنا بوبوین ،کوڕێکی
زۆر باش بوو منداڵ کار بوو کوڕێکی جوانخاس بوو ،برایەکی بەدەستی بەعس کوژرابوو،
بە بۆنەی ئەوەوە دوکانەکانی کەرکوك شارەزابووم بەتایبەت بایعەکان کە شتی کۆنیان ال
مابوو دەمانکڕیەوە ،ڕۆژێك چووم بۆالی تەماشام کرد زۆر بێتاقەتە ووتم :عەدنان ئەوە
چییە؟ وەاڵمی نەدامەوە ،منیش تۆزێك بە کەرکوکی قسەی خۆشم بۆ کرد.
ووتم :حەیاتم دەبڵێ چییە؟
عەدنان :ڕەعد تەکلیفی ڕابواردنی لێکردوم لەبەرچاوی دوو سێ ئەمنی تردا دەستی
بۆ بردووم منیش ڕامکرد ،دەستیکرد بەگریان.
زۆر توڕە بووم ،بەجۆرێک ڕەشایی لە چاومدا نەماو هەمووی سپی بوو
ووتم :عەدە دەمانچە ،کااڵشینکۆف ،ئاربیچی هیچ شك دەبەیت؟
عەدنان :ئـــا دەمانچەیەکمان هەیە هی کاکەمە لەماڵەوەیە.
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ووتم :چییە؟
عەدنان :تۆکاریۆفە
ووتم :کەڵەك ناکات؟ چونکە عادەتەن ئەوانە کۆنن دەردی کەڵەکیان الی خۆمە خۆمی
نەکوشتووە بۆیە دەترسام.
عەدنان :نا زۆر جوانەو تازەیە.
ووتم :چەند فیشەکی لەگەڵدایە؟
عەدنان :یەك شانەیە.
ئەمزانی کە کەمە بەس ئەوەندە توڕە بووم خێرا چوین هێنامان .بە عەدنانم ووت:
بڕوات بۆ سلێمانی ،کابرایەکی خەڵکی سلێمانی لە کەرکوك بوو سۆپەرێکی پێبوو گرتم
بە خصوصی بۆ بەغداد ووتم :کەی هاتم بمبە بۆ بەغداد ،بەاڵم نەجوڵێیت لە نزیك
چایخانەی مەجیدیە دامناو ووتم :ئەگەر شەوو ڕۆژم پێچووە نەجوڵێیت.
خوا هەڵناگرێت ووتی بێخەمبە...
عەدنان ڕەعدی نیشاندام ،پێشتر ئەوەم ووتبوو بە عەدنان ئەگەر گیرام یان کوژرام
بەکەس نەڵێت تەنها مامۆستا عەبدوڵاڵ حاجی سەعید نەبێت ،کە بەرپرسی خۆم بوو.
نۆ هەزار دینارم پێبوو دامێ بیباتەوە بۆ سلێمانی تەسلیمی دایکمی بکات ،چومە ناو
چایخانەی مجیدیە ڕەعەد یاری دەکرد لەگەڵ کۆمەڵێکدا .دانیشتم داوای چایەکم کرد
بە دەنگی نزم ،دەنگم بەرز نەکردەوە بۆ ئەوەی سەرنجی کەس بۆ الی خۆم ڕانەکێشم،
بێدەنگ دانیشتم و پشتم لەوان بوو دەمانچەشم لە ناو تەکسیەکەوە خستبوە سەرپێ
و ئامادەی تەقە بوو بەس تەنها ترسی وەستانی دەمانچەکەم هەبوو لەوکاتەدا ئەگینا
هیچ ترسێک لەدڵمدا نەبوو .لە مەشغوڵی ئەواندا بەدەم قاقای پێکەنینیانەوەو بە دەنگی
بەرز قسەکردنیان لولەی دەمانچەم کردە ڕەعد هەر ئەوەندم زانی تەقەم کرد ،چاوم
هیچی نەبینی تا دەمانچەکە فیشەکی تێدابوو تەقاندمو ڕامکرد ،شڵەژام دامنابوو خۆم
بکەم بە الی چەپی چایخانەکەدا ،بەاڵم لەتاو شڵەژاوی بەرەو الی فندق سێف دەولە
ڕۆیشتم خەڵکی ئەو ناوچەیەش منیان دەناسی ،ئەودەمە نێوانی فندق سێف دەولە و
قصر کەرکوك چۆڵ بوو کەالوە بوو ،بەاڵم سیاج کرابوو بە بلۆک هەڵچنرابوو خۆم
فڕێدایە ئەودیو لەبەر شپرزەیی و شەڵەژاویم خۆم کردەوە بە ناوقەصر کەرکوك و لە
پر مەستەفا ڕەئوفم دی لە نزیك چێشتخانەکەوە.
مستەفا ڕەئوف :چییە کاک خەسرەو بۆ شڵەژاوی؟
ووتم :شەڕمکردووە لەگەڵ ئەمن و طەواریەکاندا بمپارێزە لەدەستیان ،هەرچەندە
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من بیستبووم کە ئەم کەسە خۆی طەواری و بەعسییە ،بەاڵم زۆر پیاوانە منی لە
چێشتخانەی قەصر کرکوکەوە بردە دەرەوە ،تا بردمیە کۆاڵنەکانی پشتەوە سواری تەکسی
بووم بۆ جێگای ئەو سەیارەی کە گرتبووم بەکرێ بەرەو بەغداد ڕۆشتم دەمانچەکەم
دایە سایەقەکە کە بە پارە بۆم بینێتەوە بۆ سلێمانی ،سوپاس بۆ خوا سەرکەتوو بووم
ئیتر من لەوکاتەوە نەگەڕامەوە بۆ کەرکوک تاساڵی  ٢٠٠٤لە ئەوروپاوە کە چوومەوە
بۆ کوردوستان ،لەدوای ئەوەی کە کەرکوکم بەجێ هێشت هیچ زانیاریەکم نییە کە چی
ڕوویداوەو کێ بەرکەوتووە.
لەوکاتەی خۆم فڕێدایە ناو کەالوەکە قسەی کاک سەیوانم بیر کەوتەوە ،لە زیندان
فێری ئەوەی کردم کە خوام خۆشبوێت لەبەر خۆشەویستی خۆی داوای شتی لێبکەم،
تەنانەت فێری کردم خوای پەروەردگارت لەبەر بەهەشتەکەی خۆش نەوێت ،بەڵکو خوام
لەبەر زاتی پیرۆزی خۆی خۆشبوێت کە اللە یە ،لەو کاتە پەیمانمدا بە خودا و ووتم:
خوایە نامەوێت بم پارێزی بەس داوات لێدەکەم ئەگەر مردم لێم خۆشبیت ،تۆ لەدڵمادابە
تەنها لێم خۆشبە ئەگەر مام و ژیام وەعد بێت کارێك ناکەم تۆ پێت ناخۆشبێت جارێکی
تر من نابینیتەوە لەسەر کاری خراپە.
هەر لەوێدا تۆبەم کرد خۆم ئامادەکرد بۆ مردن .خوای پەروەردگار پاراستمی ،لەو
کاتەوە دڵنیا بووم لەوەی کە خوای گەورە سپاردە زایە ناکات ،بەاڵم بەڕاستگۆیانە داوام
لێکرد ،زۆر بە صادقانە داوام کرد بۆیە خودا پاراستمی.
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چیرۆکی حەوتەم:

سەرەتایی خواناسی و گێژاوی حیزبایەتی
دوای ئەوەی بەغدادم بە جێهێشت و گەڕامەوە بۆ سلێمانی تا ئێستا نەمدیوەتەوە.
لەدوای گەڕانەوەم وویس���تم باسەکە و ڕووداوەکەی کە ڕوویدابوو بیکەم بە ڕاپۆرتێك
و بەرزی بکەمەوە بۆ س���ەرووی خۆم لە ڕێگای م .عەبدوڵاڵوە ،ئەو ش���ەوەی کە نوس���یم
خس���تمە گیرفانی کراس���ەکەمەوە ،لە ماڵی نەنکم نەخەوتم ،بۆ بەیانی لە بیرم چوو لە
گیرفانەکەم دەریبێنم.
دایکم ووتی :جلی پیست هەیە بۆت بشۆم؟
ووتم :کراسەکەم پیسە ،چونکە دایە گەورەم توانای نەبوو بەدەست بیشوات ،ئەوەی کە
لێرەدا نوسیومە لە شێوازی ڕوودانی ڕووداوەکە ئاواش بۆ دەزگاکەی خۆمم نوسیبوو ،دایکشم
جوان خوێندبویەوە ئیتر چاوی پڕبووبوو لە گریان کە من چەندە کاری ترسناکم کردووە.
دەس���تبەجێ هەس���تابوو تەلەفونی کردبوو بۆ چەند بەرپرس���ێك و چەند کەسایەتیەکی
دی���اری یەکێت���ی ،تەلەفونی کردبوو بۆ کاک بەکری حاجی س���ەفەر خوا لێی خۆش بێت،
کافەخانی خێزانی هەڵیگرتبوو خوا لەویش خۆش���بێت ،کاک بەکر لەوێ نەبووبوو ،دوایی
تەلەفونی بۆ مام باخەوان کردبوو واتا کەس���ایەتی ناس���راوی پێنجوێن حەمەی دەروێش
حەمەس���اڵح ،ئەویشی دەست نەکەوتبوو دادە ئایشێ هەردوکیان بەڕەحمەت بن ووتبویان
کاک���ە حەم���ەو خێزانی لە پێنجوێنن ،ناچار تەلەف���ون دەکات بۆ کاك حامی حاجی غالی
کە ئێس���تا بەرپرس���ی ناوەندی مەکتەب���ی کۆمەاڵیەتی یەکێتیەو جەنابی���ان لە ژیاندایە،
وەزعەکەی تێدەگەینێت بە گریان و بە تووڕەیی بە کاک حامید حاجی غالی دەڵێت :وەك
باوکیم لەدەس���ت چووە با کوڕکەشم لەدەس���ت نەچێت .کاک حامید پیاوێکە لەوانەی کە
زۆر دۆستی باوکم بووەو نزیك بوون لەیەکەوە ئێمەی وەك برازا تەماشاکردووە ئێستاش
هەروایە .ئەویش تەلەفون دەکات بۆ مامۆس���تا عوسمانی کانی پانکەو بۆ کاک عەبدوڵاڵی
حاجی سەعید کە من کاری ڕێکخستن نەکەم و دوورم خەنەوە.
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لەدوای ئەوە یەکێتی وازیان لە من هێنا ،ئەوە ڕاستییە من دەیڵێم کە خەڵکی یەکێتی
ل���ە دڵس���ۆزی و وەفاو پیاوەتیان بۆ باوکم منیان دوورخس���تەوە ل���ە خۆیان منیش دەڵێم
ماڵتان ئاوابێت دنیایەك مەمنونتان بووم.
دیس���انەوە ڕووم کردەوە هەمان مزگەوت کە بەسەرخۆش���ی ڕووم تێکردبوو ،چوومەوە
خزمەت ئەو پیاوە بەڕێزانەی پێشترو هاتنەوە بەرەو ڕووم ئەم جارە هەر وەك موسڵمانێك،
ب���ەاڵم ئەم جارە نەیانهێش���ت بچمەوە دەرەوە بەتەواوەت���ی ئولفەتیان دامێ و منیش دڵم
الیان بوو بەتایبەت مامۆستا سەاڵح ستار کە زۆر شتی فێری من کرد خواپاداشتی بداتەوە
لە خۆشیاندا هەموو شەوێك دەچووم بۆ مزگەوت.
ئەودەم���ە نێوانی بزوتن���ەوەو یەکێتیش باش بووبوو مزگەوت���ەکان دەرس و دەوریان
تێدا دانرابوەوەو مزگەوتی جیهادیش هەبوو ،هەموو ڕۆژێك دەڕۆش���تم بۆ مزگەوت فێری
قورئان خوێندنو فێری ڕەوشت و فێری ڕۆشنبیری ئیسالمیو بیروباوەڕی ئسیالمو ژیانی
پێغەمب���ەرو ژیانی ه���اوەاڵن دەبووم ،ب���ەردەوام بووم دەقیقەم بە فی���ڕۆ نەئەدا ،چونکە
لەن���او تاریکییەوە دەرچووم ڕووناکیم دۆزییەوە ،ئەوەی تاریکی نەبینێت چێژی ڕووناکی
نازانێت.
هەموو ش���ەوێك دەرس هەبوو ،بیرمە ش���ەوانی شەممە م .طاریق ژیانی پێغەمبەرانی
دەووتەوە ،یەكشەممە کاک ئاوات ژیانی هەوااڵنی پێشکەش دەکرد ،دووشەممان کاک سەاڵح
ستار بیروباوەڕی ئیسالمی هەبوو ،سێشەممان مامۆستا عوسمان دەرسی تەجویدی هەبوو،
چوار ش���ەممان مامۆستا حەسەنی حاجی سابیر فیقهی ئیسالمی ئەوتەوە ،پێنچ شەممان
کاک ئەنوەر بوو عولوم حەدیثی ئەوتەوە ،جومعان کاک س���ەاڵح س���تار بوو دەرسی عامی
هەبوو لە مزگەوتەکانی تریشەوە خەڵك دەهات باسی بەنی ئیسرائیل بوو.
س���وبحاناللە ئ���ەو مزگەوت���ە زانکۆیەک���ی پەروەردەیی ب���وو ،بیرمە نەیاندەهێش���ت
مامۆستایەکی تر دەرس بڵێتەوە ئەویش کاک ئەنوری حاجی فەتاح بوو من مەجالێکیشم
دروست کردبوو دەچوم بۆالی ئەو دەرسم دەخوێند ،نەمدەزانی بۆچی ناهیڵن وامدەزانی
زیرەك نییە بەس دوایی بۆم دەرکەوت مەسەلەکە حیزبایەتییە جەماعەتی نەهزە ڕێگەیان
نەئەدا یەکگرتوو دەرس بڵێتەوە ،چونکە یەکگرتووەکان نەیاندەهێشت لەمزگەوتەکانی تر
نەهزەکان دەرس بڵێنەوە ئیتر ش���ەڕە دەرس بوو ،بەاڵم سودی بۆ من هەبوو ،واتا هەموو
هەفتەکە دەرس هەبوو من دەڕۆشتم بۆالی ئەو کاک ئەنوەرەش دەرسی ئیزافیم دەخوێند.
توم���ەس ئەمان���ەی کە دەرس دەڵێنەوە هەموویان نەهزەکان بوون نەیاندەهێش���ت نە
حرەکە نە یەکگرتوو دەرس بڵێنەوە لە مزگەوتی ش���ێخ عوس���مانی س���ێرێ بێجگە سۆفی
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و نەه���زە .لە مزگەوتی حەمەی حاجی ڕەش���ید نەهزەکان بۆی���ان نەبوو دەرس بڵێنەوە،
بێجگ���ە یەکگرت���وو -حەرەکە .لە هەوارەبەرزە حەرەکەو نەه���زە بۆیان هەبوو یەکگرتوو
بۆی نەبوو ،لە مزگەوتەکەی مامۆستا شەماڵ موفتی (خوای گەورە لێی خۆش بێت) تەنها
یەکگرتوو بۆی هەبوو.
ئیتر حیزبایەتییەکی بێتام ئەو هەموو زانست و زانیاریانە دەچوونە ژێری هەژمونی
حیزبایەتی.
لەدوای���ی ئەوەی ڕۆژ بەڕۆژ خۆشەویس���تم بۆ ئیس�ل�ام زیاتر دەبوو ڕووناکی ئیس�ل�ام
تاریک���ی دڵ���مو هەناومی ڕۆش���نکردبوەوە ،چونکە مرۆڤ تا زۆر تین���و نەبێت چێژی ئاو
ناکات تا تینوێتییەکەی بش���کێنێت .منیش بۆخۆم دەمزانی پێش���تر لە چ گێژاوێکدا بووم،
سەرباری هەمووی ڕۆژ بە ڕۆژ جیهانبینی من دەگۆڕا ،هەموو ڕۆژێك بەرفراوانتر دەبوو،
دیدم بۆ گەردوون و ژیان و مرۆڤ و دەس���ەاڵت وااڵ تر دەبوو ،لێرەوە هەس���تم کرد ژیان
ئەو ش���انۆگەرییە هیچ و بێمانایە نییە کە من پێش���تر لێی تێگەیش���تبووم ،بەڵکو ژیان
سێبەرێکەو منیش ڕێبوار ئەوەندەم پێویستە تا لەم ژیانەوە دەچم بۆ دوونیای خولود.
ڕۆژانە وانەی ئاینیم دەخوێند ،هەر مامۆس���تایەکم بدیبایە دەمووت ئەوە دەرس���ێکم
پێناڵێیتەوە!! بۆ نمونە بێجگە مزگەوتی شێخ عوسمانی سێرێ دەچووم بۆ مزگەوتەکانی
تری���ش ،پاش���ان ب���ەڕۆژدا وانەیەکم الی مامۆس���تا مەال ئەحمەدی بن تەب���ەق دەخوێند،
ئەربەعینی نەوەویم دەخوێند لەگەڵ فەتحول قەریب ،دەرس���ێکی ترم الی کاک صەباحی
برای کاک سەاڵح هەبوو ئەویش تەفسیر بوو ،وانەیەکی ترم الی مەال حەمەومینی باخی
هەبوو لە مزگەوتی کانی ئاسکان باسی عەقیدە ،لە مزگەوتی حەمەی حاجی ڕەشید الی
مامۆستا جەالل فەقێ مامۆستا موساو مامۆستا ئیسماعیل بوو هەبوو جورجانی و زمانی
عەرەبیو تێگەیش���تن لە بانگەوازم دەخوێند ،س���ەرباری هەمووی لەو بازاڕو قەیسەرییەدا
کە خۆم کارم تێدا دەکرد دووبرا کتێبخانەیەکیان دانا بەناوی کاک س���ەباحە س���ورو کاک
نەجات ،خوا دای بەمن هەموو ڕۆژێك کتێبێك یان دوو کتێبم دەخوێندەوە ،بێجگە لەوەی
لە هەفتەیەكدا دەچومە خزمەت مامۆس���تا شێخ ئەکرەم دەرسی تەصوفم دەخوێند ،کاک
سەاڵح ستاریش دەرسی فەردی دانابوو بۆ من و دوو برای تر پێکەوە.
بەم ش���ێوەیە بەردەوام بووم خوای گەورە زانس���ت و زانیاریەکی باشی بەخشیە من و
هەمووی فەزڵی خوای پەروەردگار بوو ،پاش���ان ئەو مامۆس���تا بەڕێزانە ،ئینجا لێرەوە من
پاش���خانێکی مەعریفی باشم بۆ دروس���ت بوو ،بەاڵم زۆر سەرەتایی لەهەمانکاتدا کرانەوە
بە ڕووی ئەم زانستانەداو وەرگرتنی بە ئاسانی.
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خەریک���ی دین���داری خۆم بوومو باکم نەب���وو بە کەس زۆر مورتاح بووم س���بحاناللە
خوای گەورە ڕۆژ بە ڕۆژ پێش���ی دەخس���تم لە ڕووی سومعەو و پارەو هەموو ڕووەکانەوە
بەتەواوەتی هەستمکرد ئیسالم مرۆڤ دروستدەکات ،ئیسالم کارگەی دروستکردنی مرۆڤە،
بۆیە سەر لەنوێ من دروست بوومەوە لە ڕووی کەسایەتییەوە زۆر بەهێزتر ئەمجارە نە
بەبۆن���ەی باوکەوە نە بەبۆنەی خانەوادەو عەش���یرەتەوە ،بەڵکو لەهەمووی گەورەتر بە
هۆکاری ئەم ئیس�ل�امەوە پیاوی وا هاوڕێیەتی دەکردم کە ئەگەر جارانم بوایە یان دەبوو
لە ماڵەکەیدا پێاڵوم ڕیز بکردایە یاخود چام بگێڕایە ،بەاڵم ئیسالم منی دروستکرد.
برایەكی پێنجوێنی هات بۆ الم ناوی کاک عەتا بوو ووتی :بۆ نایەیت ببیت بە حەرەکە.
منیش ووتم جا ببم بە حەرەکە چی بکەم؟
کاک عەت���ا :الی ئێم���ە دەرس دەخوێنیت فێری جۆرەکانی چەکت دەکەین و هەندێك
قسەی تر ،منیش بێ سێ و دوو ووتم باشە.
ڕۆشتین بۆ مزگەوتی جیهادو نوێژمان کردوو منیان برد بۆ مقەڕەکەیان بە کوڕێکیان
ناساندم ناوی کاک یاسر بوو ووتیان ئەمە کاک خەسرەوە دەیەوێت ببێت بە حەرەکە.
لە بیرمە کاک یاس���ر ووتی :کاک خەس���رەو الی کێ دەرس دەخوێنیت ،هاتووچۆی کام
مزگەوت دەکەیت؟
ووتم :الی کاک س���ەاڵح س���تار دەرس دەخوێنم و هاتوچۆی مزگەوتی ش���ێخ عوسمانی
سێرێ دەکەم.
کاک یاس���ر :ببورە من وەرتناگ���رم لەبەر ئەوەی لەگەڵ کاک س���ەاڵح ئێمە پەیمانمان
بەستووە نە من قوتابی ئەو بەرم و نە ئەویش قوتابی من بەرێت.
منیش بەسەر سووڕمانەوە ووتم :بۆ کوێی بەریت؟
کاک یاسر :بۆ ناو بزوتنەوە.
ووتم :ئەی ئەوان خۆیان چین من وام زانیوە کاک سەاڵح بزوتنەوەیە؟
کاک یاسر :نەوەڵاڵ ،براکەم ئەوان نەهزەن.
بۆ یەکەم جار بوو زانیم کاک سەاڵح نەهزەیە ،بەاڵم پێشتر من ناوی نەهزەم بیستبوو.
ش���ەو گەڕامەوە بۆ الی کاک س���ەاڵح و باس���ەکەم بۆ گێڕایەوە کە من چووم بۆ ئەوەی
ببم بە بزوتنەوە وەریان نەگرتووم و باسەکەم بۆ کرد هۆکار چی بووە؟
ئەوی���ش بە دوورو درێژی باس���ی ئەم ڕێکخراوەی خۆیانی ک���رد ،بەاڵم من نەچوو بە
مێشکمدا هەر بزوتنەوەم خۆش دەویست ،بە پێچەوانەی جارانەوە چەندە ڕقم لێیان بوو
ئێستا لە خۆوە چوونەتە دڵم بزوتنەوە خۆشەویستە.
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قەناعەتم بە نەهزەکان نەکرد بۆ ماوەیەکی تر کاک عەتام بینییەوە ووتم :کاکە من
هەر دەبم بە بزوتنەوە.
ل���ەم کەین���و بەینی بزوتن���ەوەو نەهزەی���ەدا ،نەهزەکان ب���ۆ منی���ان تێچاندبوو الی
بزوتنەوەکان کە گوایە من وەرنەگرن ،چونکە من جاسوسی یەکێتیم ،چۆنیش زانیم ئەم
قس���ەیەی نەهەزەکان کردویانە ،ش���ێخ ئومێد پێی ووتم چونکە ناس���یاومان بوو ،خەڵکی
سەیدس���ادق ب���وو لە هێزی س���لێمانی بوو ،ئ���ەوە هەڵدەگرم بۆ قیامەت .قس���ەکەش هیچ
نەبوو تەنها نەهزەکان ئەم قس���ەیان بۆیە دروس���تکرد بۆ ئەوەی بزوتنەوەی ئیسالمی من
وەرنەگرێت و بە نەهزەیی بمێنمەوە.
کە ئەم حاڵەتە ڕوویدا بۆ ماوەی دوو مانگ یان سێ مانگێك دەبوو بووبووم بە نەهزە،
نەنک���م پێ���ی زانیم ،هەموو جارێک دەیووت بە باپیرم یادی بەخێر بێت ،دەیووت :حەمە
چی بکەین خەسرەوە بووە بە (نازە).
جارێکی���ان ب���ە خۆمی ووت :ڕۆڵە بیس���تومە بووی���ت بە نازە -ئیتر س���بحاناللە لەو
نازەی���ەوە ئ���ەو نەهزەی���ەم لەبەرچاوکەوت ،پێوەری نەهزە بوون چ���ۆن بوو ،ئەگەر دژی
حەرەکەو یەکگرتوو بویتایە ئەوە موسڵمانی باش بوویت.
چوومەوە بۆالی شێخ ئومێدو کاک عەتا ووتم :کاکە من سەرو گوێالک و مەکینەم بە
نەهزە ناخوات من هەر حەرەکەم ،من ئیش���م پێتان نییە ئەگەر ئێوە ئیش���تان بەمن بوو
من بە نان و پیازو سیالحی خۆم لە خزمەتاندام.
کاک ش���وان (خوای گەورە بەش���ەهید قبوڵی بکات) بەرپرس���ی هێزی سلێمانی کە ئەم
قسەیەی منی بیست بوو ناردبووی بەشوێنمدا ،لەبیرم نەماوە لە ڕێگای کاک شێخ ئومێد
بوو یان کاک هەڵکەوتی ئیدارە بوو.
کاک ش���وان زۆر خۆش���حاڵی خۆی دەربڕی و بە کاک یاس���ری وتبوو کاک یاسریش بە
د.کامیلی ووتبوو ئێستا دکتۆرە لە سلێمانی ،ئیتر بووم بە حەرەکە .خەریکی خوێندنەوەو
کاری ڕۆژانەی خۆم ببووم ،سوپاس بۆ خوا زۆر دەوڵەمەند بووم ئیتر پینجوێنییەکان کە
منیان ناس���یو س���ومعەمیان بەدڵ بوو لەگەڵ چەند کەسێکدا چوومە جاددەی کاوە لەوێ
دوکانم هەبوو لەگەڵ چەند کەس���ێکی ناس���یاوی پێنجوێنی بووم بە ش���ەریك و خەریکی
کەسابەت بووم.
س���ەرەتایی باڵوبوونەوەی ئەم قسەو دەنگۆیی من بە یەکێتی لەم نەهەزانەوە دروست
بوو ،هەر بۆ زانیاری و ڕایگش���تی ،لەم دواییانەشدا جارێکی تر دروستیان کردەوە وابزانم
تا ئێستاش هەر بەردەوامە گوایە من سەر بەیەکێتیم ،منیش باکم نیە چونکە سوپاس بۆ
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خوای پەروەردگار ئیشم بە هیچ حیزبێكو بە هیچ کەسێک نییە تەنها بە خوا نەبێت.
ئ���ەوەی کە ڕقی لێمە لە ناو ئیس�ل�امییەکان دەڵێن جەاللیی���ەو یەکێتیە یان پارتییە،
تەبع���ەن یەکێتیەکانیشو پارتیەکان دەڵێن پیاوی م���ەال کرێکارە یان ئیرهابییە ،تەبعەن
هەردووکیان قس���ەی بێمەعناو هیچ و پوچە ،چونکە بیروباوەڕم ڕێگام پێنادات کە کاری
حیزبی لەگەڵ عەلمانی بکەم ،وە پاشان ئەوەندە سوکیش نیم خەڵك بە ئاغا بزانم ببم
بە پیاوی.
ڕۆژانێ���ك ب���وو کە من م ،کرێکارم بە مەزڵوم زانی���وە من هاوکاریم کردووە ڕۆژێك لە
ڕۆژان من ئیش���م بە مامۆس���تا کرێکار نەبووە ،هەر ئەو ئیشی بە من بووە ،إن شاءاللە لە
تەوقیتێکی نزیکدا باس���ی ئەو ڕووداوانەش دەکەم واتا لە س���اڵی  ٢٠٠٨وە باس���یدەکەم تا
ساڵی .٢٠١٦
لە پاش مردنی کاک شوان بەڕەحمەت بێت من دابڕام بۆ ماوەیەك لە هێزی سلێمانی و
لە ڕێگای برایەکەوە بە ناوی مامۆستا عیسا پەیوەندیم پێوەکرا بۆ پەیوەندی خوێندکارانی
ئیس�ل�امی کوردس���تان ،ئەو ماوەیە چاالکییەکان���م لەوێ دەکرد ،ب���ەردەوام لەگەڵ هێزی
سلێمانیش کاک یوسف و دوای ئەویش کاك مەڕوان هەر بەردەوام بووم.
لە پەیوەندی خوێندکارانو الوانی ئیسالمی کوردستان کوڕێکی سوری جوانخاسم ناسی
بەناوی فەرهەنگ نامۆ ،لە ڕێگای مامۆس���تا عیس���او ئەو برایانەی ناو پەیوەندی ،ئەوکات
مقەڕەکەمان الی مەعرەز جەالل بوو لە فولکەی ئاسکەکان.
ڕۆژێکی���ان من دەرس���م دەخوێند تەلەبەیەك هات بە قاتێك کەتافییەوە لە تەنیش���ت
منەوە دانیشت و ووتی :دەرگای مقەڕم دانەخستووە.
ل���ەم دوایەدا بۆم دەرکەوت کە ئەو برایە کاک بڵند غەریبی سەرنوس���ەری ڕێگا بووە،
بەس تەنها من و کاک دکتۆر ڕێبوار کۆساریو پاشان مامۆستا عیساو کوڕێکی تر بە ناوی
کاک سەنگەرو یەکێکی تریشمان لەگەڵ بوو برای کاک عەتا پێنجوینی بوو بە ناوی کاک
س���ەالحەدین ،مامۆس���تا عیس���ا توڕەبوو ووتی چەند جارم ووتوە لەدوای خۆتان دەرگاکە
داخە کەهاتی ،بەهەرحاڵ ویس���تی بڕواتەوە ،م .عیس���ا ووتی :دەچم دایدەخەم ،ش���تێکی
پێویس���ت بوو بیهێنێت ،لەو ماوەیەی کە ڕۆش���ت من و نامۆ تەعاروفمان کرد ووتم :ئەوە
چییە ئەڵێی لە ڕەبایەوە هاتووی تۆ لە قوتابیان و الوانی ئەم جالنە چییە لەبەرتا؟
بە پێکەنین و سوبعتەوە ووتی :وەڵاڵ برا لە ڕەبایەوە هاتووم لە سەرەوە واتا مزگەوتی
جیهاد پاسەوانم.
ئەو ڕۆژە پێکەوە دەرسمان خوێندو هاتینە دەرەوە بە پێ گەڕاین تا الی حەسیب ساڵح
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ڕۆش���تین کە ئێستا پێی دەوترێت سلێمانی پااڵس ،تەنها تەعاروف بوو ،دوای ئەوە لەگەڵ
فەرهەنگ نامۆ خوای گەورە بە شەهید وەری گرتبێت برایەتی و هاوڕێیەتیمان خۆشبوو.
م���ن و س���ەنگەرو فەرهەنگ گۆڤارێکم���ان دەرکرد  ٥٠الپەڕەیی بەن���اوی گۆڤاری ژیار،
بەاڵم سەر بە پەیوەندی بوو ،زیاتر نزیک بووینەوە لەیەك و پرۆژەی ڕۆشنبیری زۆرمان
دامەزراند لەوانە بۆ یەکەمجار من و نامۆ سمیناری دوو قۆڵیمان گرت بە جەولە قسەمان
دەکرد.
نامۆ بەڕەحمەت بێت زۆر السای مامۆستا کرێکاری دەکردەوە تەنانەت دەنگی کتومت
وەك مامۆستا کرێکار بوو ،منیش زۆرم پێناخۆش بوو هەموو جارێك دەمووت برا دەنگت
با وەك خۆی بێتو وەك خۆت قس���ەبکە ،کە مادەم مامۆس���تا کرێکار هەیە ئیتر بەس���ە
من الم عەیبە خەڵك الس���ایی خەڵکی تر بکاتەوە ،ئەگەر خۆت توانات هەبێت بۆ توانای
خۆت دەرناخەیت ،چونکە بەڕاس���تی نامۆ بلیمەت بوو حەزی زۆری بە ڕۆش���نبیرو گەڕان
و س���ەرچاوە هەبوو ،هەرچەند لەم دوایەشدا خەڵکێك بە خۆمیان دەووت کاک ماکوان تۆ
وەك مامۆس���تا کرێکار قس���ە دەکەیت! کەوایان پێدەووتم نامۆم بیر دەکەوتەوە ،چونکە
بەڕاستی پێش ئەوەی بە خزمەتی مامۆستا کرێکاریش بگەم هەروا قسەمکردووە ،جەنابی
مامۆستا کرێکاریش هەروا گوێی لە من بووە ،پێم خۆش نەبوو هەرگیز من وەك مامۆستا
کریکار بم ،نەك لە بەرئەوەی مامۆستا کەمە ،نا بەڵکو من ناگەم بە مامۆستا و ناشمەوێت
تەقلیدی کەس بکەم ،حەز دەکەم وەك خۆم بم.
لە کۆتایی س���اڵی  ١٩٩٧بیرم لەدەرەوەی واڵت کردەوە کە بڕۆم بۆ ئەوروپا .دیس���انەوە
وەزع���ی ماددیم���ان وێ���ران بوەبوە بە حوکمی ٣١ی ئاب و دوای ئەوەش ش���ەڕی یەکێتی و
پارتی و نەبوونی کارو کەسابەت من بیرم لە ئەوروپا کردەوە.
ڕۆژێك لەدوکان دانیشتبووم پیاوێك خۆی کرد بەدوکاندا من و شەریکەکەم دانیشتبووین،
بە ئێرانیانە ووتی ساڵم.
ووتم :سەرچاو فەرموو!
کەسە ئێرانیەکە ووتی :من دوکانم هەیە لە شاری مەریوان ،مێزی تلویزیۆن دەفرۆشم
دەتانەوێت بۆتان بینێرم بۆ سلێمانی.
بەخێرهاتنم کردو لەبەری هەڵسام و چام بۆ بانگ کرد تەعاروفم لەگەڵ کرد بەهەر
حاڵ ناوی کاك عەبدوواڵی پەناهی بوو.
پرس���یارم لێک���رد لە چۆنێتیو نرخەکەی ،وەك ئەو باس���ی دەک���رد تاڕادەیەك ئەقڵی
منیش دەیگرت ،خوڵکم کرد کە بچینەوە بۆ ماڵی خۆمان.
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کاک عبدوڵاڵ :لێرە لەماڵی ناسیاومانین.
بڕیار بوو کە مێزەکانم بۆ بنێرێت بە پیلەوەردا.
پێش ئەوەی کاك عەبدوڵاڵ بڕوات ،کاك فاروقی ش���ەریکم ووتی :من پێم باش���ە خۆت
بچی���ت بیبینیت لە ش���اری مەری���وانو ئەگەر بەدڵت نەبوو با نەیەت���ە ئێرەو ببێتە ماڵ
بەسەرمانەوە.
قسەکەی کاك فاروقی شەریکم مەعقول بوو ،بۆیە ڕووم کردە کاک عەبدوڵاڵ عەرزمکرد
ئەی ئەگەر خۆم بێم بۆ مەریوان پێت چۆنە؟
عەبدوڵاڵ زۆری پێ باش بوو ،ووتی :کارێکی فرە خاس دەکەیت.
بڕیامدا لەگەڵیدا بچم بۆ مەریوان.
هەڵس���ا بڕوات ،بۆ بەیانی کە هاتنەوە بڕیار وابوو من بڕۆم ،بەاڵم ش���ەو بیرم کردەوە
خۆم بەتەنها لەگەڵیدا نەڕۆم ،چونکە نەمدەناسی!
ئەو ڕۆیش���تو ئەدەرس���ی ماڵو دوکانیان���م وەرگرت لە مەری���وان ،دوای چەند ڕۆژێك
دەرچووم منیش گەیشتمە مەریوان لە گوزەری هەورامیەکانەوە تەلەفونم بۆکرد  ٣دەقەی
پێنەچوو هاتە بەردەمم و شەو چووینەوە بۆ ماڵی کاك عەبدوڵاڵو نەیهێشت بچمە هیچ
جێگایەکی تر ،هەرچەندە من کەسوکارم زۆرە لەمەریوان ،بەاڵم بەوپێیەی کە بۆالی ئەو
هاتووم نەیهێشت بچمە هیچ ماڵێك هەڵەبەت بۆ نانخواردن نەك مانەوەی شەو.
لەکات���ی قس���ەکردندا تەعاروفمان کرد لەگەڵ ماڵو منداڵەکەی���دا ،لەپڕ کچێکی جوان
خ���ۆی ک���رد بە ژووردا و کاك عەبدوڵاڵ هەڵس���ا لە بەریو باوەش���ی پیاکرد ،منیش لەتاو
جوانییەکەی س���ەرم بۆ دانەخرا ،نەمزانی کێیە دەنا منیش لەبەری هەڵدەس���ام ئەوەندە
جوان بوو.
خوایە دەمگوت ئەم کچەم دیوە ،دوایی بۆم دەرکەوت لە فلیمدا شێوەی ئەم دەموچاوەم
دیوە ئەویش فیلمێکی ئەمیر ئەرسالنی نامدار بوو بەفارسی بینیبووم ،بااڵ بەرز شەدەالر،
چاو ڕەش هەموو پێناس���ەیەکی جوانی لەخۆیدا کۆکردبوەوە ،منیش بەدیاریەوە حەپەسا
بووم دایکی هات ئەویش باوەشی پیادا کرد .خوشکەکانیو کاك عەبدوڵاڵ تەنها یەك کوڕی
هەبوو ئەویش لە زیندانی ئێران بوو.
خەری���ك ب���وو منیش هەڵس���مو باوەش���ی پێدا بک���ەم بڵێ���م یاخوا بەخێ���ر بێیتەوە
بۆم دەرکەوت ناوی ئێرانە ،چونکە باوکی ووتی ئێران کچم کەی گەیشتیتەوە.
ئێران :ئێستا بابە.
بۆم دەرکەوت لە دانشگایە لە ئەصفهان ،واتا زانکۆی ئەصفەهان منیش خۆم پێنەگیراو
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کردم بەقسەی خۆش بۆ ئەوەی سەرنجی ڕاکێشم .ووتم ناوت ئێرانەو خەڵکی ئێرانیت و
لە ئێرانیش دەخوێنیت؟
بە پێکەنینەوە ووتی :بەڵێ
ووتم؛ دیارە هەرشوو بەئێرانیش دەکەیت؟
ئێران :شەرت نییە ،واتا مەرج نییە
ووتم :بەخوا نیوەی ئیشەکەم ئاسان بوو
دوای نانخواردن زوو هەڵس���ام زانیم ئەو خانەوادەیە خۆش���حاڵن بە هاتنەوەی ئێران،
هەرچەندە لە ڕاستیشدا منیش هەر خۆشحاڵ بووم دەبوو هەڵسم.
ئیتر شەو ڕۆژو ساتەکانم هەمووی بوو بوو بەئێران.

61

مه مله که تی عیشق

چیرۆکی هەشتەم:

عاشق بوون بە ئێران و عیشقی بەجێماو
لەدوای ئەوەی شەوەکەی لە ماڵی کاك عەبدوڵاڵ پەناهی ،هەڵسام و چوومەوە بۆ ماڵی
خزمان لە شاری مەریوان ،بەیانی چوومەوە بۆ گوزەری هەورامییەکان بەرەو دوکانی کاك
عەبدووڵاڵ .تەماشای مێزەکانم کرد بەدڵم بوو ،بۆ ئەوەی بمێنمەوە لە مەریوان بیانوم
گرت.
ووتم :کاك عەبدوڵاڵ ئەم مێزانە گرانن خزمەکانم بۆیان باسکردووم لە تاران زۆر
هەرزانتر دەکەوێت لەوەی جەنابت باسی دەکەیت.
عەبدوڵاڵ :ڕاستە وایە ،بەاڵم خۆ دەبێت منیش سودێکی لێبکەم و قازانجی لێبکەم.
ووتم :کاک عەبدوڵاڵ بۆ نایەیت ببینە شەریك لەم دوکانەداو لە سلێمانی و لەتارانیش.
عەبدوڵاڵ :چۆن! تێناگەم؟
ووتم :تۆ بڕۆ بۆ تاران مێز بێنە بە کۆو هەرزانتر دەکەوێت ،منیش لێرە لە
دوکان دەبم نیوەی پارەت ئەدەمێ .ئەوەندەی بۆمان برایە سلێمانی و هەولێرو دهۆک
دەیفرۆشین و دوای ئەوەشی نەفرۆشرا لە مەریوان ساغی دەکەینەوە ،ئەگەر توانیمان
کارەکەمان گەورەتر دەکەین.
کاک عەبدوڵاڵ خەریك بوو لەخۆشیا باڵی دەگرت و ووتی :ئەوە من ئامادەم ،منیش
بیرمە چەند ملیۆن تمەنێکم پێبوو دامێ و بە (سوپاچەك) و ووتم بڕۆ بیهێنە لە تاران،
بەاڵم شتی جوانم بۆ بێنە زەوقی خەڵکی عێراقی بێت.
وەاڵمم ناردەوە کە لە مەریوان دوکانم داناوەو بەتەما نەبن وا زوو بێمەوە ،یەك
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دوو کەس بنێرن بۆ باشماخ ئەو مێزانە بەرنە سلێمانیو هەولێر .مێز دوای یەك هەفتە
گەیشتەوە مەریوان دامنەگرت یەکسەر بۆ باشماخ لەوێوە بۆ سلێمانی ،لە سلێمانیش
ڕاستەوخۆ فرۆشتبوویان بە دهۆکیەکان سوپاس بۆ خوا ٦٠هەزار دیناری خێرکرد.
پارەم دابەشکردەوە بەسەر هەموو شەریکەکاندا لە سلێمانی و لە مەریوان ،کاك
عەبدوڵاڵم ناردەوە بۆ تاران.
دوو ئەوەندەی ترم ناردەوە ئەم جارە ناردم بۆ بەغداد.
داواکاری مێز زۆر بوو دوو ئەوەندەی تر خێری کرد سوپاس بۆ خودا.
ئیتر خەڵکی سلێمانیش بەکەسابەتەکەیان زانی زۆر خێری وای نەما ،بەاڵم هەر زۆر
باش بوو ،ئینجا دەهاتن بە جوملە لەخۆمیان دەکڕی لە مەریوان ،بازرگانەکانی سلێمانی
ئەوەندە سەیر بوون لە منیان نەدەکڕی چونکە وەك خەڵکی سلێمانی قسەم دەکرد ،کاك
عەبدوڵاڵ پێ دەفرۆشتن ئەوبە مەریوانی قسەی دەکرد بە سێ قاتی نرخی من کەچی
لەویان دەکڕی لەمنیان نەدەکڕی.
ئەو ماوەیەی کە مامەوە ئاشانایەتی تەواومان پەیدا کرد لەگەڵ مەریوان و
مەریوانییەکان و ماڵی کاك عەبدوڵاڵدا ،ماوەی  ٨مانگ لە مەریوان دوکانم هەبوو دوو
جار چوومەوە بۆ سلێمانی.
لەمزگەوتەکانی ئەوێدا بەدوای زانستدا دەگەڕام بیستم کە تەنها فەقێیەتی لە کانی
سانان ،هەندێك جێگا زانست دەخوێنرێت ،چووم ماوەیەك بۆ کانی سانان لە خزمەتی
مامۆستای کانی سانانی بووم ،ماوەی چەند هەفتەیەك لە خزمەتی بووم ،بەهۆکاری
ئیشوکار نەمتوانی بمێنمەوە ،ماڵی ئاوا بێتو دەرجەی عالی بێت بەمنی ئەوت تۆ
وەهابیت ،سیقەی پێم نەبوو ئیتر گەڕامەوە بۆ مەریوان .مزگەوتەکانی مەریوان لەجیاتی
تەفسیری قورئان شەرحی شیعرەکانی قانعیان دەکرد ،مەالکانیان زۆر نەخوێندەوار بوون
زانستیان النەبوو هەڵبەت بەگشتی ناڵێم ،چونکە زانای زۆر پایە بەرزیشی تێدابوو ،بەاڵم
دەست من نەدەکەوتن لە دێهاتەکاندا بوونو لەترسی ئێران خۆیان دەرنەدەخست.
ڕۆژێك لە بازار دەگەڕام لە شاری مەریوان لە جێگایەك پێی دەوترا داروخانە ،ئێرانم
بینی لەگەڵ چەند کچێکی هاوڕێی تریدا ،خەریك بوو بڕۆم بەالیاندا ،دوایی لە دڵی
خۆمدا ووتم :بابە خۆ تۆ الی خۆی موسڵمانی عەیب ناکەیت باوکی شەریکتەو هیچ
نەبێت لەماڵەکەیاندا نانێکت خواردووە.
ئینجا تۆپەڵێك ڕیش بەمالوالی ڕوومەتمەوە بوو ژێر چەناگەشم کەمێکی هەر پێوە
بوو شەرمم لە ڕیشە تەنکەکەی خۆم کرد .گوێم پێنەدان و ڕۆشتم خۆم هەڵەکرد.

63

مه مله که تی عیشق

کەمێك ڕۆشتم و لەدواوە یەکێك دەڵێت:
ئاغای خوسرەوی ،ئاغای خوسرەوی ،ئاوڕمدایەوە تەماشادەکەم ئێرانە! ووتم :فەموو
خانوم دەنگوباستان کەسوکاری موحتەرم هەموو باشن؟
ئێران :زۆر مەمنونەم ئاغا خوسرەو تو باشی؟
بفەرموو لە خزمەتام ،ئێران خانوم (کە ووتی ئاغا خوسرەو ئەوەندە بەدەمی خۆش
بوو خەریك بوو بڵێم توخوا سێ چوار جاری تر بڵێ خوسرەو ،هەر بەمنیان ووتوە
خەسرەو ڕقم لە ناوەکەم بووە ،نەمزانیبوو ناوەکەم ئەوەندە خۆشە بەدەمی ئێران).
ئێران :وەڵاڵ هیچ هەر حەزمکرد بێم بۆالت لەگەڵ کۆمەڵێك هاوڕێم بووم .ووتم
دەچم بۆالی ئەو دۆستەم .ئاغا خوسرەو.
ووتم :منیش کردم بە زمانی سلێمانیو ووتم بەسلێمانیانە ئێران خانوم ،وەی قوربانت
بم بفەرموو لەخزمەتم بڕۆ بابچین لەبویەك  -بخۆین (لەبوو شێلمەکەی الی خۆمانە،
ئێرانی پێدەڵێت لەبوو).
ئێران :باشە بابڕۆین
ووتم :باسی ئەصفەهانو دانشگام لێپرسی هەندێك موجاملە ،بەاڵم خوا ئاگادارە
هەرچی گەنجی ئەو مەریوانە بوو مۆڕەی لێدەکردم ،منیش خۆم بە پاشا دەزانی!
لەخۆمەوە دڵم زۆرخۆش بوو زۆر فشەکەرانەش دەڕۆشتم ئەودەمە هەڕەتی جوانی
تەمەن و هەرزەکاریم بوو ،گیرفانیشم پڕ بوو لەپارە .لەگەڵ ئەوەشدا خوانسی و دینداری
لەدڵمادا ڕووا بوو ،بەاڵم یاخوا مرۆڤ موحتاجی دەستی جوان نەکات ،ماڵی ئێرانیشم
ئاواکرد ئەوەندە جوانبوو منی سڕ کردبوو.
ئێران :ئاغا خوسرەو مەریوانت پێخۆشە.
ووتم :نەك مەریوان ئێرانیشم خۆش دەوێت!
ئێران دەستی کرد بە پێکەنین ،جدەن (بەڕاستە).
بەدەم خۆمەوە هەر دەمووت :تاوانی من نییە کە شێتم ،نیگای چاوی ئێوە بوو
نەیهێشت من ئاقڵ بم.
جارێکی تر دووبارەم کردەوە هەناسەم هەڵدەکێشاو بیری دالیا-م دەکەوتەوەو دەمووت:
تاوانی من نییە کە شێتم ،نیگای چاوی ئێوە بوو نەیهێشت من ئاقڵ بم.
ئێران :خوسرەو ئەوە دەڵێی چی؟
لەدڵی خۆمدا ووتم بەخوا ئاغاکەش نەما پلەیەك بەرزتر بووینەوە ،ووتم ئێران حەز
دەکەم قسەیەك لە دڵمدا هەیە پێت بڵێم.
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ئێران :ووتی دەزانم چییە؟
ووتم :چییە؟
ئێران :ئەتەوێت بڵێیت ،با ئاشنای یەکتربین (بە مەریوانی واتا پەیوەندی دروستبکەین)
ووت�����م :ب���ەڵ���ێ ب��ەدڵ��ن��ی��ای��ەوە ب���ا ئ��اش��ن��ا ب���ی���ن ،م���ن ح����ەز ب��ەدۆس��ت��ای��ەت��ی
ت����ۆ دەک����������ەم ،ب�������ەاڵم دەم������ەوێ������ت زۆر ب����ە ڕاس���ت���گ���ۆی���ان���ە پ���ێ���ت ب��ڵ��ێ��م
ئەڵێن پیاو بەچاو عاشق دەبێت ژنیش بەدڵ.
منیش دەڵێم هەر پیاوێك بە چاو عاشق بێت قوڕ دەکات بەسەر دڵی ژندا ،هەرژنێکیش
دڵی خستە بەردەستی پیاو توشی جەڵەدەی دەکات.
ئەگەر پێچەوانەش بوویەوە پیاو بە دڵ عاشق بوو ،هەموو پێی دەڵێن الفاتحة.
یان هیچ تێنەگەیشت یانیش خۆی لەمن گێل کردوو پێدەکەنی ،بەاڵم ئەوەندە جوان
بوو خواخوام بوو نەیبەمەوە بۆ ماڵی خۆیان بۆ گەڕەکی دارسەیران.
گوێم لەبانگی شێوان بوو خوای گەورە کردی تۆزێك هۆشم هاتەوە بەبەر خۆمدا،
بانگەکەم دەوتەوە ،کەچی ئێران پێم پێدەکەنی ،وویستم تووڕە ببم لێی ئەوەندەش جوان
بوو دڵم نەهات ،ناچار ووتم :گەر ئەمە چاو برۆت بێت نازو عیشەوەت هەر ئەمە ..الوداع
ئەی زوهد تەقوا الفراق ئەی ئەقڵ و دین
ئێران :ئێژی چی؟
ووتم :ئێران گیان دەڵێم گەر ئەمە چاو برۆت بێت ،نازو عیشەوەت هەر ئەمە الوداع
ئەی زوهد تەقوا ،الفراق ئەی ئەقڵ و دین.
ئێران :دەم خۆش خوسرەو گیان.
ئیتر وامزانی بەئاسمانەوە باڵم گرتووە.
تا نزیك ماڵی خۆیان بردمەوە ،بەدەم گۆرانیوەوە بە ڕێگاوە هاتمەوە بۆ ماڵی
خزمەکانم و ئەو ئێوارەیە لە خۆشیدا گۆرانی کاکە ژیرم (د .حوسین)م دەوت و دەستم
خستبووە گیرفانەکانم.
کە دەڵێت:
دڵنیابە بەمەرگیش بێت ئەم نیگارە جێناهێڵم دڵم بولبولی شەیدایە ئەم هەوارە
جێناهێڵم....
گەیشتمەوە ماڵی خزمانو لەگەڵ کوڕێکی ئامۆزا زاماندا دەستم کرد بەقسەکردن و
وەزعەکەم بۆم باسکرد،
ئامۆزا زاکەم :نیوەی کوڕی مەریوان خۆی داناوە بۆ ئەوکچە ،ئێستا عێراقییەك بێت

65

مه مله که تی عیشق

و ئاوا بائاسانی بیبات جاخۆ هەموو مەریوان شێت دەبن.
ئامۆژگاری ئەوەی کردم کە بچمە داوای و بیهێنم.
منیش فیکرەکەم پێباش بوو...
ماوەیەکی بەسەردا چوو ئێوارەیەکیان لەزرێبارەوە دەهاتمەوە بۆ مەریوان وویستم
بچم ئێران ببینم ،بەناوی ئەوەی بزانم کاك عەبدوڵاڵ لەماڵەوەیە .کەچووم لەدەرگام دا
خۆی هاتە دەرەوە.
ووتم :ئەزیزی دڵ ...بەیانی وەرە بۆ الی داروخانە لەوێ یەکتر دەبینین کارم پێتە.
ئێران :فرەخاسە هەندێك قسەی خۆشم بۆ کردو ئەویش هەنێ قسەی بۆ کردم.
ووتم :بڵێ ئاغا خوسرەوە.
ئێران چەن جارێک ووتی ئاغا خوسرەو ،ئیتر ڕۆشتم.
هاتە الی داروخانە وای خۆی گۆڕیبووم ...من پێم شەرم بوو لەگەڵی بگەڕێم ،ئەترسام
(هەیئەتی ئەمر بمعروف نەهی عەن مونکەر) لە مەریوان بمگرێت.
ئەوەندەی تر شێتی کردم کاتێک ووتی :چیت گەرەکە ئاغا خوسرەو؟
ووتم :دەمەوێت بتهێنم و بتکەمە بووکی ئامینەخانی دایکی ئاغا خوسرەو.
ئێران :هەموو گیانی پێدەکەنی ،ڕازی بوو .بەاڵم ووتی خۆ ئاساییە دانشگاە تەواو
بکەم؟
ووتم :حەزدەکەیت پرۆفیسۆریش بخوێنە.
بەخۆشاڵیەوە هەڵساینو چووینەوە بەرەو ماڵ خۆشترین ڕۆژی ژیانمان بوو ،باسی
دروستکردنی ماڵو منداڵو ناونانی منداڵمان دەکرد ،تا جیابووینەوە لەیەکتری ئەو
ئێوارەیە.
شەو لەگەڵ ئامۆزاییەکی باپیرم قسەم کرد بەناوی حاجی سەعیدی نێی خوا لێی
خۆش بێت کە بچێتە داوای بۆم ،حاجی سەعید یەکێك بوو لە پیاوە ناودارەکانی
مەریوان .بۆ بەیانی ناردم بۆالی کاك عەبدوڵاڵ ووتوبوی من هیچ الریم نییەو خەسرەو
کوڕێکی باشە ،بەاڵم باپرس بە کچەکەو بە دایکی کچەکەش بکەم.
منیش چوومەوە بۆ سلێمانی و لەگەڵ باپیرم قسەم کردو ئەو پێی خۆش بوو ،بەاڵم
سبحان اللە دایکم و نەنکم کەوتن بەقینا.
نەکم ئەیوت ئەو کچەتیوە ڕشکنە بێنی بە قەپ ئەوچڕم ،لەترسی نەنکم هەر باسم
نەکردەوە ،دایکم ئەیووت کچ دەست ناکەوێت لە ئێران ژن بێنیت.
هەرچۆن بوو دایکم ڕازی کرد بە قسەی لوس و خۆ بردنە پێشەوە ...باپیرشم ووتی
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نەنکت دانێ بۆخۆم.
گەڕامەوە بۆ مەریوان لەوێ کارەکان ڕێك بخەم و بنێرم بەشوێن کەسوکاردا و بێن
بۆ مەریوان.
حاجی سەعید ناردی بووی بە شوێنمدا ووتی :وەرە بۆ ماڵمان ،کەچووم بۆی باس
کردم دایکی ئێران داوای خانویەک دەکات لە مەریوان بیکڕم و بیکەم بەناوی ئێرانەوە،
ئەمە بۆ من ئەوەندە قورس نەبوو ،خانوو لە ئێران زۆر گران نەبوو ،بەاڵم ئەیووت
دەبێت موالیدەکەی چەندە ئەوەندە لیرەی شاهنشاهی بۆ بکەیت بە پشتوێنی ئاڵتوون،
بەاڵم ئەمەیان زۆری دەیویستو توانام بەسەریدا نەدەشکا ،واتا  ١٣٦٠لیرە دەکات کە
موالیدەکەیەتی ،واتا بە ساڵی زاینی  ١٩٨٢دەکات یان  ١٩٨١بیرم نەماوە بەباشی.
زۆر بێتاقەت بووم ووتم :حاجی گیان ناتوانی قسەی تیا بکەیت؟
لەڕاستیدا حاجی سەعی ئەو بنەماڵەيەی خۆش نەدەویست ،حەزی نەدەکرد خزمایەتیان
بکەین ،چونکە کاتی خۆی ئەو بنەماڵەیە کچێکیان خواست بوو لە بنەماڵەی حاجی
سەعید و کە پورزای بوو مێردەکەی کوشتبووی ،حاجی سەعیدو ئەوانیش کوشتبویانەوە
لەجێگادا ،ئیتر خوێن بە خوێن کۆتایی هاتبوو بەو کێشەیە.
حاجی سەعید :نەوەڵاڵ باوە گیان واز لەو کچە بێنەو لە بنەماڵەی خۆمان بیهێنە،
کێت دەوێت بۆت داوا دەکەم چوار پێنجێکی بۆ هەڵدام وای دەزانی تەماتەو بامێ دەکڕم.
منیش نەچوو بە مێشکمدا خۆم هەڵسام چوومە الی کاك عەبدوڵاڵ.
ووتم١٣٦٠ :لیرە بەهیچ کەس ناکڕێت ،بەاڵم ئامادەم پشتوێنی ئاڵتونی بۆ بکەم ،با
ئەویشی بکاتە مارەییەکەی.
کاك عەبدوڵاڵ :زۆرباشە ،من قسەی لەگەڵ دەکەم و ڕازی دەکەم.
پاش ماوەیەك کاك عەبدوڵاڵ ووتی ڕازیم کردووە هەوڵی خۆت بدە.
زۆر خۆشحاڵ بووم گەڕامەوە بۆ سلێمانی و خەریکی پارە کۆکردنەوە بووم بۆ ئەوەی
ماڵێك لە مەریوان بکڕم و باپیرشم لەهەوڵی ئەوە دابوو هەندێك پارەی ترم بۆ دابین
بکات بۆ پشتوێنەکە ،دەیزانی زۆر حەز لە کچەکە دەکەم .منیش پاڵم لێدا بوەوە بە
ئاسانی ئیشەکانم دەکرد ووتم جارێ کچەش لە یەکی زانکۆیە زۆری ماوە.
هاوڕێیەکی خۆم کە خۆم فێرم کردبوو بێتە ئێران و کەرەسەتەو شتومەك بکڕێت
کوڕی باشە چووبووە داوایو دایان بەو کە لە من دەوڵەمەند تر بوو دیاربوو ئەو زووتر
پارەکەی دابوو پارەی ئامادەبووە ،وەك خۆیان دەڵێن ماشێنێکیشی کڕیبوو بۆ باوکی.
ئێرانیش ڕازی بوو شوی پێبکات!
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کە من چوومەوە بۆ مەریوان کاك عەبدوڵاڵ قسەی لەگەڵ کردم وامزانی هاوکاریم
دەکات ،کەچی ووتی ژن هێناو شووکردن قیسمەت و نسیبە ،حاجی سەعید-یشم لەگەڵ
بوو قاقای خۆشی لێئەدا حاجی زوو زوو دەیووت بە کاك عەبدوڵاڵ بەڕاستی وایە برا
بەخوا وایە قیسمەت و نسیبە الیبە هەر باسیشی مەکە .منیش زۆر بێزار بووم لەژیانی
خۆم .هیچم نەووت هیچیشم پێنە دەکرا ،هەڵسام هەموویانم بەجێهیشت و چووم بۆ
زرێبار ،ئەگەر ترسی خوا لەدڵمدا نەبوایە ئەو کاتە خۆم دەخستە ناو زرێبار.
ئەم شیعرەم لەسەر دیواری داروخانەی مەریوان نووسی ،لەگەڵ کوڕەکەی حاجی سەعیدا
ئیتر مەریوانم بەجێهیشت بەرەو ڕەزایە کەوتمە ڕێ بۆ تورکیا هەر نەچوومەوە بۆ سلێمانیش.
ئەمەش دەقی شیعرەکەیە:
ئەستێرەی فرمێسکەکانت هەڵبڕێژە باوەشی منەوە
ئەمەوێت ئەم شەو هەموو ئەڵماسەکان بۆ من بێت
ب��ا ش��ەون��م ب��ب��م ب��ە سنگی گ���وڵ���ەوە ببمێنمەوە
ک��ێ ن��اڵ��ێ��ت ب��ەی��ان��ی زوو ڕۆژی ج��ی��اب��وون��ەوەی��ە
ئ���اوێ���ن���ەی چ����اوەک����ان����ت ل����ەب����ەردەم����م داب���ن���ێ
مرۆڤ دەبێت لە تەنهایدا هاودەم هاو نەفەسی بێت.
بەرەو ڕەزایە ڕۆشتم قاچاخچیم گرت بۆ تورکیاو گەیشتمە سەڵماس و لەوێشەوە
قاچاخچی ترم دۆزیەوە بۆ وان و ئەنقەرە ،لەڕێگا گیرام لە بەتمان .سنورداش کرامەوە
بۆ سۆلپی.....
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چیرۆکی نۆیەم:

سنورداش و گەڕانەوە بۆ ئەستەمبوڵ...
سنورداش کرامەوە بۆ سلۆپی بۆ الی برادەرانی پارتی ،گرتیانم لە دهۆك و بەزیندان
کراوی دوای هەفتەیەك بەبیانوی ئەوەی پاس ئامادەنییە لە زیندانی دهۆك مامەوە،
دوایی ناردیانم بۆ هەولێر بۆ ئاسایشی گشتی ،من و  ٥٦کەسی تریان کردە حەمامێکەوە
لە ئاسایشی سلێمانی.
ئەوەی خەڵکی هەولێر بوو دوای لێپێچینەوە ئازادکرا ،ئەوەی ناسراوی هەبوو ئازاد
کران .من و چەند کەسێك ماینەوە لە حەمامەکەدا .منیش هیچ پێناسێکم پێنەبوو.
یەکێك لە ئاسیشەکان هاتە ژوورەوە ،ئەوەی پێی بڵێن ئەخالق و ڕەوشت کەرامەت
نەیبوو بەجنێودانەوە.
ووتی :با بەهادین بێتە دەرەوە ،منیش قسەم نەکرد ئێ من ناوم خەسرەوە ،هاواری
کرد با (بەهادینی فەتەکۆپە) بێتە دەرەوە ،منیش هەر قسەم نەکرد تەماشام کرد هەموو
ئاسایشەکان تەماشای من دەکەن ،بە جنێوودان ووتیان وەرە دەرەوە هەی پیاوە حیزەکەی
ساالر عەزیز!
ووتم :کاکە لەگەڵ منتانە؟
ووتیان بەڵێ تۆ ئەڵێین هەی جەاللی بێ ئەخالقی واو وا لێکراو ئیتر جنێو بە خۆمو
خوشكو دایکم.
هەرچی ووتم کاکە بەخوا من ناوم خەسرەوە ناوم بەهادین نیە ،هیچ نەیخوارد.
پشتملیان گرتم تفەنگ لەسەر سەرم بوو بردیانم بۆ ژورێك کوڕێکی موفەوەزی لێبوو.
ووتی ناوت بڵێ؟
ووتم :خەسرەو عەبدولکەریم محەممەد.
موفەوەزەکە :هەتیو درۆ بکەی ئەم جارە یەك فیشەکت پێوە ئەنێم.
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ووتم :کاکە من خەڵکی پێنجوێنم ،ناوم خەسرەوە کەسێکی پێنجوێنی بانگ بکە ئێوە
هەڵەن لێتان تێكچووە.
موفەوەزەکە :ئاخر بەهادینی بێئەخالق خەڵکی پێنجوێن! ئەزانین خۆمان.
ووتم :خوایە چۆن گیرم خواردوە بەدەست ئەمانەوە .هەر بڕوایان نەکرد ،وابزانم
بۆم هاتن بە چوار کەس بۆ لێدانم ،منیش خۆم دانابوو بۆ کوشتن زانیم بە بەهادین
تێگەیشتوون دەمو چاومان وەك یەك بوو.
خوای گەورە کردی کەمالە ڕەشی کۆنە ڕەفیقم کە حەزی لە بەیان بوو خۆی کرد
بە ژوورا ،ئیتر ووتم کاکە ئەو کوڕە من دەناسێت لێی پرسن من کێم؟
کەمالە ڕەش :دەیناسم ناوی خەسرەوەو کوڕی گەڕەکی خۆمانە ،بەاڵم جەاللییەکی
پیسە ،بەپێکەنینەوە.
لەڕاستیدا نەیهێشت لێمبدەن ،بەاڵم هەر بێ ئەخالقی نواند داوای قاپێ عارەقی
لێکردم کە ببێتە کەفیلم.
ووتم :پارەم پێنییە.
ووتی :بەرتنادەم تا بۆم نەکڕیت.
ووتم :عارەق حەرامە بۆت ناکڕم.
کەچی هەر نەبوو بەکەفیلم.
بردیانمەوە بۆ زیندان ،سوجدەی شوکرم برد بۆ خوا کە نەجاتم بوو لەدەستی ئەو جەالدانە.
دەمەو ئێوارە بوو لەپڕ ئاسایشێك هاتە حەمامەکەوە من هەموو گیانم عارەق بوو.
ووتی :خەسرەو بێتە دەرەوە ،قۆڵی گرتم بردمی بۆ ژووری جێگری بەڕێوەبەری
ئاسایشی سلێمانی ،خوێندمەوە ژوورەکە وا نوسرابوو.
چوومە ژوورەو پیاوێکی قۆز هەڵسا لەبەرم.
ووتی :خەسرەو من دەناسیت؟
ووتم :نەوەڵاڵ قوربان ناتناسم.
ووتی :من شێخ فازیلم ،ئەزانم تۆ جەاللیتو باوکیشت هەر جەاللی بووە ئێستا
ئەتبەین بۆ ئاسایشی ئاکرێ ،بەاڵم هەر پێم پێدەکەنی.
لەڕاستیدا منیش ئەژنۆم شکا.
تۆزێكی پێچوو ووتی :برسیت نییە؟
منیش تف لەدەما ووشك بووە ،یەك هەفتەیە نانم نەخواردووە لە نانە ڕەقەو شتی
سادە بەوالوە ،دوو ڕۆژیشە هیچم هەر نەخواردوە بێجگە ئاو ،ووتم :نا سوپاس.
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شێخ فازیل :خۆ هەر ئەتبەین بۆ زیندانی ئاکرێ بۆ نان ناخۆیت؟
زیندانی ئاکرێ پیسترین زیندانی پارتیە ،یەکێتیەکانیان تێدا زیندانی دەکرد .الی
یەکێتیش زیندانی قەاڵچواالن هەبوو بۆ پارتیەکان.
چارم نەما ووتم :باشە سوپاست دەکەم.
شێخ فازیل :حەز لەچی دەکەیت بۆت بێنن؟
ووتم :هەرچی بێت خوا نەی بڕێت؟
شێخ فازیل :ئاسایشێکی بانگکرد ووتی بیبەن بزانن چی دەخوات.
منیان برد بۆ جێگایەك هەر لە تەنیشت ئاسایشی سلێمانی لە سەر شەستییەکە ،ناوی
مطعم (لیرە) بوو.
چوم تێرو پڕ هەمبەرگرو گەصم خوارد ،ئاسایشەکەش تەماشای دەمی دەکردم منیش
لەداخا نەمووت بخۆ ،چونکە من خۆم دانابوو بۆ زیندانی ئاکرێ ،دوای نانخواردن
گەڕاندمیانەوە بۆ ناو ئاسایشی گشتی ،ڕەوشەکەم بەالوە سەیر بوو.
شێخ فازیل سواری سەیارەکەی خۆی کردم ،لەدواوە دانیشتم پاسەوانێکی لەگەڵ بوو
لە پێشەوە دانیشت ،منیش بەتەنها لەدواوەو خۆشی سەیارەکەی لێدەخوڕی .سەیارەکەش
(ئۆڵدزمۆبیل) ێکی سپی بوو ،بە بیرما هات پەالماریان بدەم ،بەاڵم هەرچی تەماشا دەکەم
ڕێزگرتنە نەك زیندانیکردن ،دانم بەخۆمدا گرتو هیچم نەووت.
ب��ردم��ی ب��ۆ گ��ەڕەک��ێ��ک ل��ەه��ەول��ێ��ر ل���ەب���ەردەم دەرگ����ای م��اڵ��ێ��ک��دا دەی��ب��ەزان��دم
م��ام��ۆس��ت��ا س���ەی���د ئ���ەح���م���ەد پ��ێ��ن��ج��وێ��ن��ی ه���ات���ە دەرەوە و ب��ەخ��ێ��ره��ات��ن��ی
ک���ردی���ن و ووت����ی ک��اک��ە خ���وس���رەو گ��ی��ان ب��ەخ��ێ��ر ب��ێ��ی��ت ب��اب��چ��ی��ن��ە ژوورەوە.
منیش دەستیم ماچ کرد ،چونکە وەك خاڵمان وایە جەنابی مامۆستا سەید ئەحمەد.
زۆر بەگەرمی خوڵکی کاك شێخ فازیلی کردو ووتی :نانی ئێوارە ئامادەیە فەرموو!
شێخ فازیل هاتوو چووینە ژوورەوە تەماشا دەکەم دایکم دانیشتوە! بەاڵم من توشی
شۆك بووم.
شێخ فازیل :کاکە خەسرەو ،من لەشارۆچکەی سەیدسادق تەنزیمی باوکی تۆ بووم
ئەو دەمە من کۆمەڵەی ڕەنجدەران بووم ئێستا پارتیم! هەر پێدەکەنی و ئەیوت چاکم
ترساندی!
پاشان بەردەوام بوو فەرمووی :باوکی جەنابت منی دروستکردو ڕێزو حوورمەتم هەیە
بۆ ئامینەخانی دایکت ،ئەگەر ئازارێکیشت درا بێت الی ئێمە داوای لێبوردن دەکەین،
خۆت دەزانی ڕەوشەکە چۆنەو پارتیش دوژمنی زۆرە.
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منیش زۆر مەمنونی کاك شێخ فازیل بووم جێگری بەڕێوبەری ئاسایشی گشتی،
ئەودەمە بەڕێوبەری ئاسایشی گشتی ناوی کاك فازیلی مەلیح بوو.
ئەو شەوە لە خزمەت مامۆستا سەید ئەحمەد دا بووین ،بۆ بەیانی من و ئامینەخانی
دایکم گەڕاینەوە بۆ سلێمانی.
ماوەی مانگێك لە سلێمانی مامەوە ،دیسان لێمدایەوە بۆ تورکیا ،ئەمجارەش سنورداش
کرامەوە ،بەاڵم لە ئێرانەوە الی پارتیەوە نەبوو.
جارێکی تریش بڕیارمدا کە بچمەوە تورکیا ،لەکۆتایدا گەیشتمە ئەستەنبوڵ.
قاچاخچیەکان ناویان داناو بەکرو عوسمان بوو ،لەڕێگادا بوو بە شەڕم لەگەڵ
دانەیەکیاندا کە جنێوی ئەدا بە خەڵك ،پەالمارم داو ووتم :ئەمجارە جنێو بدەی لێرەدا
کەرامەتت دەشکێنم ،زۆرێکیش لە نەفەرەکان پشتی منیان گرت قاچاخچییەکان قسەیان
نەکرد! بەئاسایی وەرمگرت نەمزانی ئەمانە هەموو سەرو بنی یەکترن و وایان دانابوو
کە من بگەمە ئەستەنبوڵ لێمبدەن.
ئەو ئێوارەیەی کە گەیشتینە ئەستەنبوڵ شەش قاچاخچیم لێکۆبوویەوە گەورەکەیان
ناوی ئارییە سور بوو.
ئارییە سور ،عوسە شەش پەنجە ،دڵە شەرواڵ پیس ،دانای عەبلی عەبان ،بەکری
سەعۆلەو یەکێکی تریش بوو کە نەمدەناسی.
کوڕێکی لێبوو ناوی کاك عوسمان بوو زۆر بەڕێز بوو ئەوانیشی دەناسی و منیشی
دەناسی لەڕێگادا نوێژم دەکرد هەستی دەکرد تەنزولم نەدەکردو خەریکی ماستاو کردن
نەبووم ،بۆیە ڕێزی لێدەگرتم لەوێ ئاگام لێبوو نەیهێشت هیچ کارێك بکەن .هات چپاندی
بەگوێمدا ووتی :ئەگەر جنێویشیان پێدای قسە مەکە ئەیانەوێت لێت بدەن.
بێجگە لەو شەش کەسە هەریەکە چەورەیەکی تریشی لەگەڵ بوو ،منیش زانیم
دەرەقەتی ئەم هەمووە نایەم شەڕی خۆتڕێن ناکەم ،بەاڵم سەری مارەکە ئارییە سور بوو،
لەوە پەست بوو بوو کە ووتم نابم بەنەفەری تۆ نەفەری هیوای قوماشم ،ڕقی لە هیوا
بوو ،هیواش پێنجوێنی بوو و کۆنە پێشمەرگە بوو لەگەڵ باوکم.
کەهاتن چوومە نزیك مەطبەخەکەوە چەقۆیەکم گرت بەدەستمەوە ،چەقۆی شت
پاکردن بوو .خۆم سەرقاڵ کرد بە شت چاکردنەوە .ئەوانیش زانییان خۆم ئامادەکردووە.
وایان دانابوو کە شەو هاتنەوە بۆ خواردنەوە ،ئەو کاتە لێم بدەنو کەرامەتم بشکێنن.
ماڵی کاك عوسمان ئاوابێت ووتی :کاکە بەخوا تۆم خۆشدەوێت ،بەاڵم ئەمانە کەرامتت
دەشکێنن یان دەبێت تەحەمول بکەیت یان دەبێت لێرە ڕاکەیت .بەمنیان ووتوە ئاگات
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لە خەسرەو بێ ڕانەکات شەو ئەیکەینە مەزەی خۆمان ،منیش بۆ خوا پێت دەڵێم ڕاکە.
زۆر مەمنونی بووم ،تەنها کراسێك و پانتۆڵێکی کابۆم لەبەردابوو ،هیچ ،پارەشم
پێنەبوو .داوای  ٥٠دۆالریشم کردبوو بەناوی ئەو قاچاخچییانەوە بێت کە ئارییە سورە،
فریانەکەوتم ئەو پارەیەم بەدەست بگات .لە شوقەکە ڕامکردە دەرەوە نەمدەزانی بۆ کوێ
بچم ،هیچ جێگایەك شارەزا نەبووم ،ئەستەنبوڵ زیاد  ١٨ملیۆن کەسە ،یەکەم جارمە بێمە
ئەستەنبوڵ مانگی نۆیە بەشەودا ئەستەنبوڵ زۆر ساردە.
گەڕام زۆر گەڕام کوردم نەبینی ،بەسەر ئەو جادانەدا گۆرانی ماملێ و حەسەن زیرەك
چیم لەبەر بوو هەموویم ووت ،هەموو تورك تەماشای دەکردم یەك کوردم نەبینی،
چوومە مزگەوت بۆ نویژەکان بەعەرەبی قسەم دەکرد ،یەك مەال عەرەبی نەدەزانی.
شەو ساردەو یەك کراسم لەبەردایە سەرمامە هەڵدەلەرزم ،پارەم پێنیەو برسیمە کەس
ناناسم ،توڕە بووم سوێندم خوارد دەچمەوە کوردستان تۆڵە لەو قاچاخچییانە دەکەمەوە.
ئاگر لەچاوم دەباری ،بڕیارمدا خۆم تەسلیم بکەمەوە بە پۆلیسی ئەستەنبوڵ بۆ
ئەوەی بمگەڕێننەوە بۆ سلێمانی.
ڕۆشتم سەیارەیەکی پۆلیسم بینیو چوومە الی ووتم :بەن ئیراکیم ،پاسۆپرت
ماسپۆرت یۆک.
ئەوەندە فێر بوبووم ،کابرای پۆلیس هەر جوابیشی نەدامەوە!
منیش خۆم توڕە کردو ئەو ڕستە سەرو گوێالك شکاوەم دووبارە کردەوە ،زانی
هەڵدەلەرزم لەسەرماندا زۆر پیاو بوو پۆلیسەکە ووتی:
بڕۆ ناو سەیارەکەو دانیشە.
ئاگام لێبوو دەستیکرد بە جیهازکردن بەتورکی دای بەیەکداو باسی منی دەکردو
عێراقی و پاسپۆرت و لەم جۆرە قسانە ،هەستم کرد مەوزوعەکە منم.
ماوەی چارەکێك لەناو سەیارەکەدا بووم ئەوەندەم نەزانی پۆلیسێکیان هات.
ووتم :ئێستا دەمبات ،بەاڵم یەك دنیا پسکیت و چۆرەك و سمیتی بۆ هێنام ،خواردنێکیان
هەیە وەك نان وایە خڕە کونجی پێوەیە پێی دەڵێن سمیت ٨ .ملیۆن لیرەی دامێ! ئەوکاتە
 ٨ملیۆن لیرە زۆر بوو ،هەر ١٠٠دۆالر لە تورکیا  ٣٣یان  ٣٦ملیۆن لیرە بوو.
سمیت و پسکیتەکەم وەرگرتو پارەکەم دایەوە ،کەچی دوو ملیۆنی تری خستە سەری.
ووتی :ئەوە  ١٠ملیۆن وەك بڵێ ڕازیت! منیش بەالمەوە سەیر بوو ،کەچی ووتی :دابەزە
بە ئینگلیزی ،ئێمە پۆلیسی ترافیکین واتا مرور بوون.
ووتم :ئەی ناتوانن بە پۆلیس بڵێن بمگرن و بمگەڕێننەوە بۆ عێراق؟
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ووتی :با تەلەفونم کردووە ئێستا دێن ئەت بەن.
خۆشحاڵ بووم بەس بۆ ئەوەی بگەڕێمەوە کوردستانو تۆڵە لەو قاچاخچییانە
بکەمەوە.
سەیارەیەك هات بەلورەلورو منیان برد بۆ جێگایەك ناوی قەرەقول بوو کەچوومە
ژوورەوە ،شتێکی زلی کەچەڵ دانیشتبوو ،لەدوورەوە منی بینی ووتی :سن پەکەکە؟
دەموچای لەوە دەچوو کە مانگا جویبێتی ،ئەوەندە چرچ لۆچو ترسناك بوو ،هەر زیڕەم
کرد کەوای ووت!
ووتم :ئەکمەک -ئەکمەك واتا (نان) ،ئەویش هەر دەیووت پەکەکە.
منیش ئەمووت :ئەکمەك.
موتەرجمێکی کرمانجیان هێناو وابزانم  ١٥بۆ  ٢٠کەس لەو ژورەدا دانیشتووبون
هەمووی دەرەجەدارو کەچەڵ و سەیری منیان دەکرد.
منیش لە ناوەڕاستیاندا وەستابووم ،ئینجا وەرە خەسرەو دڵت شەق نەباتو
زیڕەنەکەیتو پێشت بڵێن پەکەکە.
پرسیاریان کرد منیش بەڕاستگۆیی باسەکەم کرد ئەوەی ڕوویدابوو گێڕامەوە،
سوێند بەخوا شوێنەکەم بزانیایە کوێیەو بچومایەتەوە سەری .هەموو ئەو قاچاخچیانەم
بەخۆمەوە سنورداش دەکردەوە بۆ تۆڵە سەندنەوە لێیان لە سلێمانی ،ئەوەندە توڕە بووم.
دوایی کە وەزعەکەیان زانی چییە ،ئەوەندەم زانی هەرە گەورەکەیان هەڵسایە سەرپێ.
ووتم :بەخوا ئەم سەگبابە بەدەستی خۆی تەعزیبم ئەدات بڕوا ناکات پێم.
کەچی دەستی کرد بەگیرافانیا دنیایەك پارەی دەرهێنا ،ئەوانەشی دانیشتبوون هەموو
دەستیان کرد بەگیرفانیانداو پارەیان دەرهێنا.
وابزام سەفتەیەك پارەیان دامێ ،دوایی بژاردم بۆم دەرکەوت  ٨٠ملیۆن لیرەیان
داومەتێ.
پیاوە گەورەکە نامەیەکی بۆ نوسیم لەسەر وەرقەیەك و دایە دەستم بەکرمانەجەکەی
ووت بیبە بۆ ئەکسەرای.
کرمانجەکە بردمی تا تۆپقاپیو لەوێوە سواری پاسی ئەکسەرای کردم و بە سایەق
پاسەکەی ووتبوو بماتە ئەکسەرای الی وەطن جاددە نزیك یابانچی شوعبە.
سایەق پاسکە ووتی :لەم ڕێگایەوە بڕۆ ئەچیتە وەطن جاددە ،ئەوە یابانچی شوعبەیە
ئیتر ئەتبەنەوە بۆ عێراق.
نازانم بڕۆم یان نەڕۆم ،بەاڵم هەر تووڕەم گیرفانیشم پڕە لەپارەو بە ئەقڵی خۆم
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وامزانی ئەونامەیە کە کابرا بۆی نوسیووم ،ئەدرەسە بەاڵم نیشانی هەر کەسم ئەدا دەستی
دەکرد بەگیرفانیدا تۆپەڵێك پارەی ئەدامێ.
لەوانەیە لە ١٠کەسم پرسی بێت نائومێدی نەکردم یەك دوو ملیۆنی هەر ئەدامێ.
هەر کەسیشم دەبینی پێم دەووت :وەطن جاددە یابانچی شوعبە ،ئیتر ناردیانم ووردە
ووردە ،ئەو کاغەزەشم نیشانی هەر کەس ئەدا لە ملیۆن لیرە کەمتری نەئەدا!
نیوەی شەوە لە ئەکسەرای لەبەردەم میترۆکەدا دوو سەیارەی پۆلیسی لێبوو ،چوومە
الیان و ووتم :بەن عێراقی و پاسۆپرت ماسۆپرت یۆك ،ووتیان :نەچیتەوە بۆ عێراق
سەدام ئیعدام دەکات!
ئەوشەوە لە ناو سەیارەی پۆلیسەکاندا خەوتم ،ئەوانیش کە نامەکەیان بینی دەستیان
کرد بەگیرفانیاندا پارەیان دامێ و بەیانیش بەیەکەوە نانمان خواردو دوای بەسەیارەی
خۆیان بردیانمە بەردەم یابانچی شوعبە.
چوومە ژورەوە ساڵوم کرد ،یەك کەس وەاڵمی نەدامەوە ،تەماشای دووگۆڵیان دەکرد
دوای  ١٠دەقیقە یەکێکیان ڕەحمی جواڵ ووتی :چیت دەوێت ،قەوانەکەم لێدایەوە بەن
عێراقی و پاسپۆرت ماسپۆرت یۆك .نامەکەم نیشاندا و ووتی بیبەن بۆ سجن.
ووتم :ئۆخەی گەیشتم بەئاواتەکەی خۆم.
کەچووم پڕ بوو لە کورد ،ڕەفیقێکم بینی ووتی :ئەوە بۆ گیراوی؟
ووتم نەگیراوم خۆم هاتووم ،ئەویش خەریك بو شێت ببێت ،وەرزعەکەم بۆ گێڕاوە.
ووتی :ئەی بۆ نەچویت بۆالی کاك هیوا لە بیوك چەکەمەچەیە کەمالی برازای
لەوێیە.
ووتم :جا من چوزانم.
زۆر ماندوو بووم چاوم چووە خەو ،بانگیان کردم ووتیان :کەریم بابێت بۆ تەحقیق.
چووم کوڕێکی کەرکوکی موتەرجمم بوو ئەویش خۆی سجن بوو.
موحەقیقەکە ووتی :ببورە ئێمە ناتوانین بتگرین دەبیت تۆ لە قەرەقولەوە بنێر
درێیت بۆ الی ئێمەو مەحکەمە بکرێت ،ئینجا ئێمە ئەتگرین و سنورداشت دەکەینەوە،
تکایە بچۆ دەرەوە!
منیش خۆم توڕەکردو ووتم :ناچمە دەرەوە دەبێت بمگرنو لەم قسانە .کوڕە
کەرکوکیەکەش شێت بووبوو ووتی :بۆ وا دەکەیت بڕۆ دەرەوە.
ووتم :کاکە کەس ناناسم؟
ووتی :ئەی هاوار ئەستەنبوڵ پڕە لە کورد ،بڕۆ دەرەوە بەخوا تۆ شانست هەیە.
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گەڕامەوە بۆ سجنەکە ووتم شتم بەجێهیشتووە باش بوو خێرا بەهاوڕێکەمم ووت
ڕەقەمەکەی هیوای قوماشم بدەرێ وەرمگرتو لە یابانچی شوعبە هاتمە دەرەوە.
لەدڵی خۆمدا ووتم :خۆ من پارەم پێنەبوو ئێستا گیرفانم پڕە لەپارە ،کەس تەعەدای
نەکردووە وا خۆم مەشەوەش کردووە ،بڕۆ بۆ بیوك چەکمەچە بۆالی هیوای قوماشو
تۆڵە لەبیرکەو بەرەو ئەوروپا بڕۆ.
هەرکە هاتمە دەرەوە قەمسەڵەیەکی گەرمم کڕی بەاڵم شاز ،گۆرەوی تازەو پێاڵوی
جوانم کڕی ،پانتۆڵو ملپێچ خۆم نوێ کردەوە .هێشتا  ١١٠ملیۆن لیرەم پێیە.
بیوك چەکمەجە  ٤٥دەقیقە لە ئەستەنبوڵ دوورە ،شارێکی سەربەخۆ بوو وەك
سەرچنارو سلێمانی.
گەیشتمە ئەوێ تەلەفونم کرد ،کوردەکان هاتن بەدەمەوە چوومە ئەوێو لەوێ مامەوە.
دەستمکرد بەکارکردن لە غەسلەکەی هیوای قوماش ،بە خۆڕای کارم دەکرد ئەو
ماوەیە بەس بۆ ئەوەی شەوان جێگام بکەنەوەو بەیەکەوە بین ،کاك هیواش حەقی
منی کردەوە  ٥٠دۆالرەکەشی بە شەق لێسەندبوونەوە پارەکەی بۆ هێنامەوە ،بەاڵم من
هیچیانم نەبینی لە قاچاخچییەکان .ڕۆژێکیان نەبێت یەکێکیانم بینی لەم شارەی خۆم
لە نەرویج ،تەماشام کرد لەمزگەوت هاتە دەرەوە نوێژی دەکرد.
ووتم :تۆ عوسمان شەش پەنجە نیت؟
ووتی :ئەوم ،زانی توڕەم.
ووتی :ئێستا نوێژ دەکەم و حەجم کردوەو ماڵی خوشکێکم لێرەیە لە بەریتانیاوە
بەسەردان هاتووم ١٦ ،ساڵیش بەسەر وەزعەکەدا ڕۆشتبوو ،ئیتر منیش هیچم نەداوە
بەناوچاویدا ڕێزم گرتو ڕۆشتم وابزانم نەیناسیمەوە!
بەردەوام کارم دەکرد بە خۆڕایی تا شارەزا بووم لە ئەستەنبوڵ ،دوای چوومە
سەمونخانەیەك و دەستمکرد بەکار لەوێ ،هەر لەوێ ژورێکیان دامێ و سەیارەیان دامێ
سەمونم دابەشدەکرد لەگەڵ کوڕێکدا ناوی ڕەفعەت ئابێ بوو ،هاوکاری ئەوم دەکرد
بەیەکەوە واتا ئەو وەستای من بوو.
ژورێکی تریش لە تەنیشتمەوە بوو چەند کوڕێکی کرمانجی تێدا بوو .ئەوانیش لە
سەمونسخانەکە کاریان دەکرد زۆر کوڕی چاكو دیندار بوون ،نوێژو شتمان هەر بە
جەماعەت بوو بەیەکەوە خەڵکی دیار بەکر بوون ،بەاڵم من ژورەکەم تەنها بوو ،دیار
بوو ئەوان براو ئامۆزاو شتی وابوون بۆیە هەموویان بەیەکەو بوون ،منیش تەنها بووم
جاروبار هەر بۆ خۆشی دەچوومەوە بۆ غەسلەکە بۆالی هاوڕێکانم ،بەاڵم جێگای من زۆر
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خۆش بوو لەڕووی ئەمنیەوە زۆر باشتر بوو.
لەو بەریشمانەوە ژوورو نیوێکی لێبوو کۆمەڵێك کوردی تێدا دەژیان دەمزانی
قاچاخچین ،بەاڵم نەمدەناسین هەر ووتم پرسیاریان دەکەم لەو کوڕانەی هاوڕێم ،بەاڵم
هەر لەبیرم دەچوو ،هەر جارێك یەکترمان بدیبایە ساڵومان دەکرد لەیەکتر بەردەوام
ئەو ژورەش  ٤کەس بۆ  ٥کەسم تێدا دەبینی بەبەرەدەوامی ناویانم نەدەزانی.
شەوێکیان گوێم لە قیژەی ژنو کچێك بوو ،بەکوردی هاواریان دەکرد بۆ خاتری
خوا ،بۆخاتری پێغەمبەر شەرەفەمان مەشکێنن .خۆم پێنەگیرا چوومە دەرەوە و نزیك
بوومەوە لە ژورەکە گوێم لێبوو یەکێکیان ئەیووت هاوار مەکە بانەمانگرن زوو دایکەنە با
نەجاتمان بێت! منیش هەر گوێم گرتبوو ،کچەکە دەیگوت ئاخر من کچم حەیام مەبەن،
دایکیشی دەیوت چیتان دەوێت لەمنی بکەن واز لەوبێینن ،یەکێك لە کوڕەکان بە کچەکەی
دەگوت من لەدواوە لەگەڵت ڕادەبوێرم مەترسە.
هەموو گیانم سور بووبوەوە نەمدەزانی چیبکەم ،دەمزانی  ٤بۆ  ٥کەسی لێیە،
شەڕکردن لەگەڵیان هەروا ئاسان نیە.
چووم سەیدا حیلمی-م هەڵساند ...برا گەورەکەیان ناوی حیلمی بوو کرمانجەکان ،زۆر
دیندارو خواناس بوون تا تێمگەیاند گیانم دەرچوو ،هاتن بەدەممەوە ڕۆشتین منیش بە
چەقۆوە ئەوانیش بە دارو چەقۆوە لەگەڵم هاتن.
بەتوندی کێشام بەدەرگاکەدا بە سەیدا حیلمی -م ووت :بە تورکی قسە بکە بابزانن
تورکینو بڵێ پۆلیسین.
هاواری کرد (ئامنە قۆیم) جنێوی تورکەکانە بوو...
ووتی :پۆلیسین دەرگاکە بکەنەوە دەنا دەیشکێنین ،وەاڵ دەنگ نەما! منیش هەر ئەمدا
لەدەرگاکە ،کچو ژنەکە کردیانەوە.
سوپاس بۆ خوا ،فریایانن کەوتین.
ژنەکە ڕووت وقوت بوو ،کچەکەشی جلەکانی دڕابوو .باوەشی کرد بە مندا بەتانییەکی
لە خۆ پێچابوو ،هەر ئەیووت تەعدا تەعدا ،وای زانی ئێمە تورکین.
منیش ووتم خوشکی من خەم مەخۆ ئاگام لێبوو هاتم کە تەعدادتان لێنەکەن ،زانی
کوردم دانەویوە قۆنەرەکانم ماچ بکات نەمهیشت ،بەاڵم دەستمکرد بەگریان بۆیان زۆر
خەفەتم خوارد.
ناردمنە ژورەکەی خۆمو جلوبەرگەکانیان هێنا ،ئەو خوێریە کوردانەی تریش
لە پەنجەرەی حەمامەکەوە هەموویان ڕایانکردبووە دەرەوەو کەسی لێنەمابوو.
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گڕم بەردایە ژوورەکەیان ،بۆ ئەوەی بیر نەکەنەوە بێنەوە.
زیاد لە  ٢٠وەرەقەشم لەگیرفانی یەکێکیاندا دۆزیەوە.
بە ژن و کچەکەم ووت :نەیەنە دەرەوە بەهیچ شێوەیەك من ئەو ماڵە دەسوتێنم،
خواردن لە سەالجەکەدا هەیە بەیانیش دێمەوە بۆالتان نەیەنە دەرەوە تکایە.
لەوەی کە ڕابوورد
لەوەی کە شکا
لەوەی کە نەبوو
لەوەی کە ڕژا
خەفەت مەخۆن
ژیان ئەگەر ئاسان بوایە بە گریان دەستی پێنە دەکرد.
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چیرۆکی دەیەم:

من و یاسەمین
ئەو ژوورەم سوتاندو بە سەیدا حیلمی -م ووت کە پەیوەندی بکات بە پۆلیسەوە،
هەرخۆیشی قسە لەگەڵ پۆلیس بکات و بەدووریان بخاتەوە لەو ژوورە کە منی لێبووم ،ئێستا
ئافرەتەکانی تێدایە.
دوای سوتاندی منیش ڕامکرد بۆ غەسلەکەو الی جەماعەت مامەوە ،هەڵکەوتە ڕەش
ناسراو بە هەڵە دەبابەو شێخ ئەرسەالنی برای شێخ بورهان لەوی بوون ،زۆر کوڕی چاكبوون
هاوڕێی خۆم بوون ،بەاڵم ئەوان دەیانخواردەوە.
وویستم بڕۆم ئەرسەالن ووتی :بەخوا لە بەر تۆ ناخۆمەوە ئەم شەو مەڕۆ لێرەبە.
منیش خواخوای خوڵکە گورگانەیەكمە ،بۆیە خێرا ووتم :باشە!
دەمەو ئێوارە بوو نانمان دروستکرد ،خەریکی قسەی خۆش و ناخواردن بووین ،یەکێك
لەو کوڕانەم بینی کە لەو ژوورەدا دەژیا هات ،کەمالی دەناسی .هەر بینیم ئەوەندە توڕە بووم
هەموو گیانم بوو بە بورکان.
هات دانیشت کەسیان نەیاندەناسی بێجگە کەمال ،کەمال ناساندی بە ئێمە ،ووتی :ئەوە
کاک سیروانە ماڵەکەیان سوتاوە ،ئەم شەو الی ئێمە دەبێت.
کە وای ووت من شێت بووم!
چپاندم بە گوێی ئەرسەالنداو ووتم :ئەم شەو من ئەم هەتیوە دەکوژم.
ئەرسەالن :بۆ؟
هەموو وەزعەکەم بۆ گێڕایەوە ،ئەرسەالن زۆر توڕە بوو لەتاواندا لێوی خۆی دەگەست.
منیش ڕوومکردە سیروانو ووتم :ئەو ژوورە هی ئێوە بوو کە دوو ئافرەتەکەی تێدا سوتا
ئەمشەو؟ ئەوە چی بووە؟

79

مه مله که تی عیشق

کە وام ووت ڕەنگی تێكچوو.
سیروان :غاز تەقیوە پیایاندا نەفەربوون.
ووتم :ئەو ناوە بووە بە پۆلیس و من نەموێراوە بمێنمەوە هاتووم بۆ ئێرە ،کە وام ووت
یەکسەر هەڵساو ڕۆیشت ،هەرچی کەمال ووتی بمێنەرەوە ئەم شەولێرە بە ،ووتی نا دەبێت
بڕۆم.
وەزعیم باش تێکدا بەس خێری پێوەبوو کە ڕۆشت ،ئەو شەوە لەوێ بمایەتەوە منو
ئەرسەالن خراپمان بەسەر دەهێنا ،هەرچەندە دوایی بیستمان کە لە یۆنان لەگەڵ دووکەسی
تردا بەچەقۆ کوشتویانە.
بەیانی چوومەوە بۆ کار لەگەڵ سەیدا حیلمی قسەم کرد ،ووتی پۆلیس هاتوون بەس زۆر
نەبوون تەنها ئەوانەی فەرمانبەری ئاگر کوژانەوە بوون لەوێ مابوونەوە تا درەنگ.
تەماشامکرد هەموو هاوکارەکانم لە فڕنی سەمونەکە تەماشام دەکەن ،بەجۆریك تەماشایان
دەکردم ،خۆشم الم سەیر بوو ،بەتورکی ووتم نەئوڵدوو ..نەوار نەیوك؟
واتا چی ڕوویداوە ،چی هەیە؟ هیچ بووە؟
ڕەفعەت ئابێ هات ماچیکردم ،بە تورکی چۆخ چۆخە کەی ووت ئیتر زانیم زۆر ڕازییە.
چووم بۆ الی حیلمی ووتم :سەیدا بە پەترۆنەکەمت نەووتووە؟
پەترۆن واتا وەستاکەمان ،خاوەن ئیشەکە ناوی ئایدن بوو.
حیلمی :بەرێ وەڵاڵ پێمان ووتووە.
زۆر ترسام ووتم بەخوا دەرم دەکات ،چەند سەعاتێك سەمونمان دابەشکردو گەڕانیەوە
بۆ سەمونخانەکە ،تەماشامکرد ئایدن ئابێ لەوێیە کەمنی دی هاواری کرد کەریم ،کەریم،
گەل واتا وەرە.
منیش ووتم :ئڤیت ئابێ واتا بەڵێ ،کاکەحیلمی بانگکردبووە موتەرجمم.
ئایدن :ڕۆژانەکەتم کرد بە دوو ملیۆن و نیو ،پێشتر ملیۆن و نیوێکم هەبوو ،تەنها یەك
مانگ بوو ئیشم دەکرد.
ئینجا ووتی :بڕۆ تا یەك هەفتە مەیەرەوە بۆ کار ئیشی ئەو خێزانەی کە پاراستوتانە
ڕاییکەو ئینجا بێرەوە بۆ کارەکەت ،ئەویش پارەی هەفتەیەك بۆ خۆت حەقی ئەوەی لەگەڵ
ئەو ئافرەتانەدا دەبیت و  ١٠٠ملیۆن لیرەشی دامێ کەبیاندەم بەو دوو ئافرەتە ،ووتی ئەوە
دیاریە ،پاشان دوای هەفتەکە وەرەوە بۆ ئێرە ئیشم پێتە!
زۆر دڵم خۆش بوو ،هەر ئەمووت چۆخ ساوڵ ئابێ ،لەوانیە ١٠٠جار ووتبێتم چۆخ ساوڵ
ئابێ.
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دەستم لە ئیش هەڵگرتو چوومەوە بۆ الی دوو ئافرەتەکە ،تەقەم دا لەدەرگا ووتم
خەسرەوم بیکەنەوە مەترسن.
دەرگایان بۆ کردمەوە ،زۆر کزۆڵ بوون هەردووکیان.
ووتم :تۆ دایکی منیت و ئەویش خوشکی منە ،بەس بەخوا دایکە نازانم ناوت چییە؟
ووتی :کاکە خەسرەو گیان من ناوم ڕووناکەو کچەکەشم ناوی تاڤگەیە.
هەستم دەکرد تاڤگە زۆر تەریق دەبووەوە ،بۆیە ووتم تاڤگە ،خوشکێکم هەیە زۆر لە تۆ
دەچێت ،زۆریشم خۆشدەوێت .تۆش وەك ئەو خوشکەم وایت بۆ من ئەزانی.
خۆشحاڵی خۆمم بۆ دەربڕینو ووتم :من براو کوڕی ئێوەم بێخەم بن ،ئەم ماڵەش ماڵی
خۆتانە ،نەمویست هیچ باسێك بکەمەوە لەگەڵیاندا بۆ ئەوەی باسی هیچ نەکەن و ئیحراج
نەبن ،بەاڵم ڕوناكخان بەگریانەوە دەستیکرد بەقسەکردن ،تاڤگەشی خستە گریان.
چیرۆکی ژیانی خۆیانی بۆ گێڕامەوە..
ڕووناكخان :لەسلێمانییەوە هاتین لەگەڵ چەند قاچاخچییەك منو تاڤگەو پیاوەکەمو
کوڕەکەمو برایەکم ،لەدوای ئەوەی لە ئەستەنبوڵ مامەڵەمان کرد لەگەڵ چەند کەسێك بۆ
یۆنان ،لەم شەوانەی ڕابردوودا پیاوەکەمو کوڕەکەمو براکەم پەڕینەوە بۆ ئەوبەر ،کەچی
ئێمەیان گەڕاندەوە ووتیان پۆلیس هاتووە ئەوەیان بەسەر هێناین کە بینیت و  ٢٠گەاڵشم
پێبوو ئەونامەردانە لێیان سەندم.
کەوای ووت دەستم کرد بە پێکەنین.
ڕووناكخان :خەسرەو گیان بەچی پێدەکەنیت بەخوا درۆ ناکەم!
ووتم :بەخوا دەزانم درۆناکەیت ،بەاڵم پێکەنیم بەشتێك دێت کە قسەکانت تەواو کرد
بۆت باس دەکەم ،بڕواناکەیت چی ڕوویداوە ،خەمت نەبێت  ٢٠گەاڵکەت الی منە و نەفەوتاوە.
لەئەنجامی قسەکانی بۆم دەرک��ەوت کە ئەم قاچاخچییە سەخیفانە لە مێردەکەیو
براکەیان جیاکردۆتەوە بۆ ئەوەی لەگەڵیاندا ڕابوێرن ئەوە ئیشی بەشێکی زۆر لەو قاچاخچیە
خوێڕیانە بووە لە تورکیاو واڵتەکانی تر بە گشتی.
منیش باسەکەم بۆ کرد و  ٢٠گەاڵکەم دایەوەو  ١٠٠ملیۆن لیرەکەشم دایەو ووتم چیتان
دەوێ��ت بۆتان بکەم ،باسی ئ��ەوەم کرد کە وەستاکەم بە ئێوەی زانیوە ئەم دیارەشی بۆ
ناردوویت هیچ خەمتان نەبێت پارێزراون ،ئێستا چیتان دەوێت تا بۆتان بکەم؟
ووتیان :تەنها دەمانەوێت تەلەفون بکەینەوە بۆ کوردستان و بزانین هاوسەرەکەم لە
یۆنانە یاخود گیراوە؟
لەبەرچاویاندا نوێژمکرد ،بۆ ئەوەی زیاتر دڵ ئارام بن لەمن و ووتم دەچین بۆ بازاڕ
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جلوبەرگو خواردن بکڕن ،لە ژیانمدا بەقەدەر ئەو ڕۆژە هیالك نەبووم ،کاکە ئافرەت هەر
تەواو نابێت لەبازاڕ کردن ڕووشم نەدەهات قسە بکەم  ٥٠دووکان چوون بۆ جل هەڵگرتن.
ئەوەندە ماندوو بووم شل بوو بووم ،تەلەفونیان کرد سوپاس بۆ خوا هاوسەرو براکەیو
کوڕەکەی لە یۆنان بوون ،هاوسەرەکەی قسەی لەگەڵ من کرد ووتی دەگەڕێمەوە بۆ تورکیا
با الی تۆ بن زۆر مەمنون دەبم.
ووتم :کارێکی باش دەکەیت ،بێخمبە پارێزراون وابزانە لەماڵی خۆتاندان تا سێ ڕۆژ لە
ژوورەکەی من بوون منیش دەچووم بۆ الی جەماعەت لەغەسلەکە ،هاوسەرەکەی گەڕایەوە
ناوی کاك بەرزان بوو زۆر مەمنونی دەربڕی ٢٠ ،وەرقەکەی لە ڕووناكخان سەندەوە دایە من
منیش لێم وەرنەگرت و عەرزی کاك بەرزانم کرد ،بە پارە کارم نەکردووە ،بەڵکو بۆ خوا
کردوومە ،گەر بە پارە بوایە ،نە  ٢٠گەاڵکەم ئەدانەوە نەحەقیشم هەبوو بەسەریانەوە.
زۆر مەمنونی دەرب��ڕیو ڕۆشتن ،ئیتر نەمزانی چیان لێهات ،دوای  ٥ڕۆژ چووومەوە
سەرکارەکەمو ئاسایی کارم دەکرد ،شەوی جومعە کاتێ لە کار تەواو بووین ئایدن ئابێ هات
بۆالم ووتی :م��ەڕۆرەوە بۆ ماڵەوە دەچین بۆ ماڵی خۆمان جەماعەتم دەع��وەت کردووە.
یەکێکیش لە کرمانجەکان بۆی تەرجوومە دەکردم.
ئەو شەوە چوین بۆ ماڵی ئایدن ئابێ لە  -بیوك شار -تا بڵێ جێگایەکی خۆشبوو ،ئایدن
ئابێ ئاهەنگی بۆ من گێڕابوو لەسەرئەوەی خانووەکەم سوتاندوەو ئەو دوو ئافرتەمان ڕزگار
کردووە.
کچەکەی ئایدن ئابێ هات ناوی یاسەمین بوو ،لە کچی ناو فیلمو شتەکان دەچوو ئەوەندە
جوان بوو ،ژنەکەشی ناوی جەمیلە بوو لە کچەکەی جوانتر بوو بە دایکم بێت ،کرمانجەکان
پێیان دەووت ئابڵە جەمیلەو دوو کوڕی هەبوون بەناوی ئیبراهیمو عەلی .زۆر ڕێزیان لەمن
گرتو منیش ڕێزم زۆر گرتن.
هەڵساین بۆ نوێژی شێوان (مەغریب) من پێش نویژیم کرد بەدەنگەوە قورئانم خوێند
هەستم کرد ئایدن ئەگری ،نان دانراو لەسەر نان ئایدن بسم اللەی کردو تۆزێك نانی خوارد
لەسەر نانەکەی نیو قاپ عارەقیشی خواردەوە.
دەستکرا بە قسە یاسەمین بەعەرەبی قسەی لەگەڵ من کرد عەرەبییەکی لوبنانی.
ووتم :چۆن فێر بوویت؟
یاسەمین :لە ماردین لە زانکۆ دەخوێنم بەشی زمانی عەرەبی.
ووتم :ئەی چۆن ئێستا لە زانکۆ نیت؟
یاسەمین :ئەم ساڵ ناڕۆمەوە لەبەر ئەوەی دایکم نەخۆشە هاوکاری دەکەم؟
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من و یاسەمین قسەمان دەکردو سەرنجی هەموو مەجلیسەکەمان ڕاکێشابوو ،ئەویش زوو
زوو تەرجومەی دەکردەوە بۆ باوکی ،هەردووکمان حەزمان دەکرد عەرەبییەکەمان دەمە زەرد
بکەینەوە.
ووتم :یاسەمین بە باوکت بڵێ خەسرەو دەڵێت زۆر پیاوێکی باشە بۆ نوێژ ناکات؟
ئایدن :چۆن نوێژ ناکەم ،هەموو جومعەیەك دەڕۆم بۆ جومعە.
تورکەکان عادەتەن یەك هەفتە نوێژ ناکەن دوای دەچن بۆ جومعە ئیتر دەڵین پاك بووینەوە.
دوای قسەی زۆرو موناقشە قەناعەتی کرد کە نوێژ بکاتو ئیتر عارەق نەخوات.
یاسەمین :کەریم لێرە بەرنامەت چییە؟
ووتم :دەچم بۆ ئەوروپا.
یاسەمین :دەچیت بۆ یۆنانستان ،تورك بە یۆنان دەڵێن یۆنانستان.
ووتم :بەڵێ.
ئەو شەوە قسەی زۆر کراو زۆر شەوێکی خۆش بوو ،هاتینەوە ب��ەرەو ژوورە ساردو
سڕە بێکەسیەکەمانو لێی خەوتین بۆ ڕۆژێکی نوێ ،ب��ەردەوام خەریکی کار کردن بووم
دوای چەند بەیانییەك وەك ڕۆژانی ئاسایی چووین بۆ دابەشکردنی سەموون ،من سەیارەکەم
لێدەخوڕی لەگەڵ ڕەفعەت ئابێ ،کەوتینە بۆسەی ترافیك و پۆلیسی هاتوچۆ لەبەر
موخالەفەیەکی من وەستاندیانین و داوای ئیجازەی سایەقیان کرد ،منیش هیچم نییە ئینجا
ووتیان پاسپۆرت.
گیرام کەلەبچەیان کردمو ناردیانم بۆ قەرەقول بەرەو سنورداشی بۆ عێراق.
خستمیانە زیندانو هەرچی پارەو پولیش کە هەمە لە ژوورەکەمە نزیکەی  ٣٠وەرەقەم
پێیەو دوو ملیۆن لیرە لە گیرفانمدابوو هیچ هیوایەکم نەما ،لە -قەرقولی ووژدەرە -لە
ئەستەنبوڵ گیرام شەو نزیکەی کاتژمێر یانزە بوو چاوم نا بەیەکداو خەوم لێکەوت،
زۆر بێزار بووم پێشتر حەزم دەکرد سنورداش بکرێمەوە ،کەچی ئێستا خەفەت دەخۆم
بۆ ئەوەی سنورداش نەکرێمەوە ،بەدەم خەمو خەفەتەوە خەوم لێکەوت .ئەوەندەم زانی
دەرگای زیندانەکەم بۆ کرایەوە هاواری کرد کەریم ئابێ گل ب��وردە ..واتا وەرە بۆ ئێرە
ووتی :ئازادی ...وامزانی ڕادەبورێت ،کەچی دووبارەی کردەوە بڕۆ لێرە مەوەستە ،بردمیانە
ئەو دیوو دەرگایەکی ترەوە تەماشم کرد ،یاسەمین و باوکی و ڕەفعەت ئابێ و هەرچی
کرمانجە وەستاوە لە ڕێم ،سواری سەیارە مارسیدسەکەی ئایدن ئابێ بووم هاتمەوە بۆ ماڵەوە.
ئایدن ئابێ بوو بەکەفیلم ،کەفیلی  ١٠٠ملیۆن لیرە کە ئەبێ لەدوای  ١٥ڕۆژ لەو وواڵتە
نەمێنم.
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بەیانی کە چوومە سەر کارەکەم ،چوومە الی ئایدن ئابێو ووتم :من دەڕۆم بۆ یۆنان با
پارەکەش لە تۆ نەسێنن ،زۆری پێناخۆش بوو قسەی نەکرد.
خۆم پێچایەوە چووم کۆڵە پشتو کەرەستەم کڕی بۆ ڕێگای یۆنان وەجبەی هیوای قوماش
ئامادەبوو بەرەو یۆنان.
کۆتای شەو یاسەمین هات بۆالم ووتی کەریم ئابێ ،مەڕۆ بۆ یۆنان باوکم لە ماردین
ئوتێلێك دەسێنێت ،دەچین بۆ ئەوەی لەوێ پێکەوە کار بکەین ،ئیقامەی تورکیاشت بۆ
وەردەگرین.
ووتم :تۆ من ناناسیت ،منیش تۆ ناناسم ناکرێت لەم واڵتەدا بمێنمەوە کەهیچ داهاتویەکم
تێدا دیار نییە ،من پێویستە ژن بهێنم ومنداڵم هەبێت و ماڵم هەبێت وەك هەموو کەسێکی
ئاسایی ،دەمەوێت بژیم ئێستا ئەم بینی لە قەرەج ئەچم ،نەماڵم هەیە و نە ژیان و هیچ.
یاسەمین :کەریم من شوت پێدەکەمو ژیان دروستدەکەین لێرە مەڕۆ بۆ یۆنان.
ووتم :نوکەتەکی خۆشە ،چۆن شو بەمن دەکەیت تۆ نازانیت من کێم؟
یاسەمین :تۆ ئەو کەریمەی کە ئافرەتەکانت ڕزگار کرد! ئەوەندە بەسە بۆ ناسینی تۆ؟
ووتم :یاسەمین! ئەوە بڕیارێکی خێرایە ،ڕۆژێك کە تۆ پەشیمان بیتەوە ئاسانە ،هەروەک
ووتم هیچ داهاتێکم نییە دەبمە سواڵکەری سەرجادەکان لەبەرئەوە زۆر ڕێزی تۆم الیە،
بەاڵم ببورە من دەڕۆم بۆ یۆنانو ئەمشەو خواحافیزی دەکەم و هەر ئەمشەویش دەڕۆم و
نامبینیتەوە لەبەر باوکیشت با  ١٠٠ملیۆن غەرامە نەکرێت.
یاسەمین :دەستی کرد بەگریان و ملوانکەیەکی ئاڵتونی لەملدا بوو دایە من و منیش
لێم وەرگ��رت ،لە فلیمی ئیبراهیم تاتلیساس دەچ��وو ،زۆر سوپاسم کردو دوایی دامەوە
ووت��م :دیارییەکەم بۆ هەڵبگرە الی خ��ۆت من دەچ��م بۆ یۆنان با نەفەوتێت پەیمان
بێت دەگ��ەڕێ��م��ەوە و لێت دەستێنم .خ��ۆی زۆر لێم نزیک ک���ردەوە ،بۆ م��اچو شتی وا،
منیش شیعرە تەصوفەکەی مزگەوتم لەبیر مابوو
کە دەڵێت:
بەمنداڵی پەستی
بەگەنجی مەستی
بەپیری سستی
ئەی خۆشەویست تۆ کەی خوادا دەپەرستی!
ووتم :یاسەمین! ئەوەندە خۆتم لێ نزیك مەکەرەوە با هەردووکمان گوناهبار نەبین
ماچکردن ئاسانە ،بەاڵم با بڕۆینە جێگایەك کە خوا ئاگای لێمان نەبێت.

84

مه مله که تی عیشق

من لە ماچی خۆشەویستەکەم ناترسم هەرگیز ،لەو تاوانە دەترسم کە لێی پەشیمان
نەبمەوە.
ئیتر سوپاس بۆ خوا ئەویش دامرکایەوەو منیش خوای پەروەردگار ڕەحمی پێکردم.
ماڵئاوایمان کردو ئەو شەو  ١١٠کەس سواری لۆریەك بووین بۆ سەر ئاوی گەورە نێوانی
یۆنان و تورکیا.
دوای پەڕینەوە لە ئ��اوی سنوری تورکیاو یۆنان ٣ ،ش��ەو بەپێ ڕۆیشتین گیراینو
س���ن���ورداش ب��ۆ ت��ورک��ی��ا ،ت��ورک��ی��اش س��ون��ارداش��ی ک��ردی��ن��ەوە ج��ارێ��ک��ی ت��ر ب��ۆ ی��ۆن��ان.
هەرچی کۆڵە پشتو خ��واردن هەبوو هەموویمان لێسەندرابوو هیچمان پێنەبوو٢٦ ،ڕۆژ
بەڕێگاوە بووین گژوگیامان دەخوارد ،الوازو سیس بووین ڕێگەمان لێ تێكچوو ،چەندجاری
تر لە نێوان تورکیاو یۆناندا تۆپ تۆپێنیان پێدەکردین.
زۆر بێزار بووم جیابوومەوە لەو وەجبەیەو ڕۆشتم بەرەو دێیەك لە نزیکی دێیەکە
خانویەکی تێدابوو ،ووتم دەڕۆم لەم ماڵە داوای نان دەکەم .دایان باشە ،خۆ ئەگەر نەیاندا
یان دەمگرن یان ڕادەکەم.
لەدەرگای ماڵەکەمدا دەنگ نەبوو کەس نەیکردەوە.
عەسرێکی درەنگ بوو لەڕاستیدا زۆر دەترسام ،جلوبەرگم دڕاوو پێاڵوەکانم بنی پێوە
نەمابوو هەمووی کون بوو بوو زۆر سارد بوو ،چڵکنو بۆنم لێدەهاتو قژو دەموچاو قوڕاوی،
بەسەر دەرگای ماڵەکەدا چوومە ئەو دیو دەرگاکەوە ماڵ کەسی تێدا نییە.
چوومە پشتی ماڵەکە ،مەتبەخەکەم بینی  ٢٦ڕۆژە نانم نەخواردوە وەك بزن گیام
دەخوارد.
هەرچۆن بوو لەپەنجەرەیەکەوە چوومە ژوورەوە ،کە سەالجەم کردەوە مریشکێك پاڵ
کەوتوووە بەناز و مەکرەوە ،تەماشام کرد پیازو نان و کێك و هەرچی خوا پێخۆشبێت
لەوماڵەدا هەبوو.
منیش دەستم کرد بەنان خواردنو مریشك سورکردنەوە ،بێ ئێوە ناخۆش تێرو پڕم
خواردو خۆم کرد بەحەمامەکەیاندا جوان و پاك خۆم شۆرد.
قێزم نەهات جەلەکانی خۆم بکەمەوە بەرم ئەوەندە بۆ گەن لێدەهات کەنتۆری ئەو ماڵەم
کردەوە وەك بڵێیت ئەو ماڵە چاوەڕێی من بن ،ئەوەی من پێویستم بوو لە کەنتۆرەکەدا
هەبوو ،قاپ و قاچاخەکانم شۆردو تاوەو شتەکانم لەسەر مێزەکە داناو گوڵێکی الستیکی
لێبوو گوڵەکەم خستە ناو قاپەکەو چوومە ژوری نوستنەکەیان ،ووتم ٢٦ :ڕۆژە لەبەر بارانو
سەرمادا دەخەوم با تۆزێکیش بخەوم.
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خەوم لێکەوت ،نازانم چەند خەوتم ،ئەوەندەم نەزانی تاپڕ بەدەستێک لولەی تاپڕەكەی
دەکێشیت بەسەرمداو هەر دەڵێت :ئیالزۆۆ ..ئیالزۆۆ ژنەکەشی لە پشتییەوە هەر دەیووت:
پەریمەنی ..پەریمەنی تەماشام کرد پیاوێك لە تەمەنی باپیرمدا دەبوو لولەی تاپڕەکەی
لەسەر سەرمداناوە ،خوایە گیان نازانم بڵێم چی!
بە کابرام ووت بەئینگلیزی من کوردمو ڕفیوجیم برسیم بوو هاتومەتە ماڵتانو قسەم بۆ
کرد ،هیچ تێنەگەیشت.
لەدڵی خۆمدا زانیم ئەمە زۆر ناحاڵییە دەستمکرد بە پێکەنینو سەرنجیم ڕاکێشاو سەرم
داخستو سێ چوار جار ووتم :پلیس ،پلیس ،پلیس.
لولەکەیم بەرزکردەوە بەدەستو لەقەیەکم دا لەپیاوەکە تاپڕەکە لەدەستی کەوتە خوارەوە،
تەماشام کرد فیشەکیشی تێدا نییە.
پیاوەکە زۆر گوناهـ کەوتبوو چووم سەریم ماچکردو سیالحەکەم دایەوە دەستی چوومە
الی ژنەکەی و دەستیم ماچ ک��ردوو بە ئیشارەت بانگمکردن جلەکانم نیشاندانو قاپو
قاچاخەکەم نیشاندان کە بۆم شۆردن و گوڵەکەم خستە ناوی.
هەرچۆن بوو تێمگەیاند ئەو جالنەم پێویستە ،بەاڵم بەخوا پارەم پێ نییە حەقەکەی
بدەم ،ئیتر زۆر بەئیشارەتو ئینگلیزیو قسەی کوردی جاروبار بەعەرەبیش لێم تێكدەچوو
هەر قسەم دەکرد بۆ ئەوەی مەمنونی دەرببڕمو نەترسن ،وەڵاڵ لەم قسانەدا بوون ژنەکە
دەستیکرد بە قسە ،ئەلێکس ئەلێکس شوێن من کەوت و چوو ڕەسمێکی بۆ هێنام هەر دەیووت
تۆ لە ئەلێکس دەچێت ،دەستی ئەهێنا بەدەموچاوی منداو سەیری وێنەکەی دەکردو دەیووت
ئەلێکس.
تا ئێستاش نەمزانی ئەلێکس کوڕیەتی ماوە م��ردووە کچەزایەتی کوڕەزایەتی ،هەر
پێدەکەنیم بۆ ئەوەی شکاتم لێنەکەن.
تۆزێکی پێچوو پیاوەکە دەستی کرد بەگیرفانیدا  ١٢هەزار دراخمای پارەی یۆنانی دامێ
منیش ووتم نامەوێت.
وەك چ��ۆن بڵێ ک��ەرە دەب��ی��گ��رە ،ت��ۆ سەعاتێکە دەپ��اڕێ��ی��ت��ەوە ب��ەس ت��ۆ پێویستت
بەپارەیە ١٢ ،هەزار دراخماکەم لێوەرگرت ،جارێکی تر دەستی هەردووکیانم ماچکردەوە.
چومە دەرگاکەو ووتم :بای بای ماما و پاپا .کەوام ووت پیاوەکە بەدەست بانگی کردم
و قەمسەڵەکەی خۆی داکەندو کردییە ب��ەری من ،جارێکی تریش دەستم ماچکردەوە
لەخۆشیدا بەکوردی ووتم خوا حافیز.
هاتمە دەرەوە ،کات شەوە نازانم کات کەیە ،ئایا بەیانییە شەوە گەڕامەوە بۆ ئەو جێگایەی
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کە وەجبەکەم تێدا بە جێهیشتبوو .پیاوێکی پێنجوێنیمان لەگەڵ بوو ناوی خاڵە عومەر
کەبابچی بوو (عومەری حاجی مەال حەمە ساڵح) ئێستا جەنابیان هەر لە نەرویجن ،لە
دوورە بینم ووتم :خاڵە عومەر منی بینی بەو جلە جوانانەوە ڕایکرد وایزانی پۆلیسم ،منیش
هەرچی ووتم خاڵە عومەر خۆمم تا هاتەوە بۆالم ،ئەو بەمنی دەوت مەال.
ووتی :مەال گیان ئەوە لەکوێ بوویت؟
باسەکەم بۆگێرایەوە ،بەهەرحاڵ چوومەوە نا وەجبەکەی خۆمان ئەو جێگایەی کە ئێمەی
لێبووین نزیکی شاری سالۆنیکی یۆنان بوو ،قاچاخچییەکان بردینیانە ناو سالۆنیك ،بۆ ئەوەی
بلیتی ئەسینامان بۆ ببڕن ،کە چوینە ناو تەرمیناڵی پاسەکان ئەو خەڵکەی ئێمە هەموو
لە مرۆڤی سەردەمی چاخی بەردین دەچوون ،چی لە پاسەکەدا بوو دابەزی لەتاو بۆنی ئەو
وەجبەیە .پۆلیس بەمەی زانی هاتن ووردە ووردە کەوتنە گرتنمان ،وەڵاڵ من گیرام خاڵە
عومەریش منی بینی لەدوورەوە وایزانی ڕەفیقم پەیدا کردووە هەرچی ووتم :مەیە ،بابە
مەیە هەر بەقسەی نەکردم.
ووتی :مەال گیان ئەوە چییە؟
ووتم :گیراوم ئەویشیان گرت خستیانینە ناو سەیارەوە  ١٠کەس گیراین .ئەو ناوانەی لە
بیرمە منو خاڵە عومەر ،حەمە نەجم کەالری ،شێخ عەلی بێستانسوری ،دوو کوڕی ڕانیەیی
ڕەوەندو ئاری ،ئەوانی ترم بیر نەماوە.
ووتیان ئەتانێرینەوە بۆ تورکیا ،چوینە مەحکمەو ووتمان پەکەکەین خوای گەورە ڕەحمی
پێکردین یەکی مانگێک حوکم دراینو لەزینداندا ماینەوە ،دوایی ئازادمان دەکەنو ئیقامەی
سێ مانگمان ئەدەنێ .مانگێك لە زیندانی سالۆنیك بووین ،ئەو ڕۆژەی گیرام چەند ڕۆژێکی
مابوو پایز ماڵئاوایی بکات ئیتر ،شیعرەکەی یەغمام بیرکەتەوە منیش سەرو گوێالکم کردو
بەکوردی لەسەر دیواری زیندانەکەی سالۆنیك نوسیم.
پایز گیان ....ماڵئاوا
دوو ه��ەن��گ��او م����اوە ک��ە پ��ای��ز ب��ە ت����ااڵن ب���ڕوات
ئ��ەم هەموو ڕەنگە جوانە لەدەست دوونیا ب��ڕوات
هەرکەس خۆشەویستی هەڵبژارد نۆشی گیانی بێت
دڵ��ی تەنها بە چ شەوقێکەوە ب��ەرەو یەڵدا ب��ڕوات.
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زیندان و ئەسینا و قەرەجێك

کەچوومە زیندان هۆڵێکی گەورە بوو  ٨٠٠بۆ  ١٠٠٠کەس لەو هۆڵەدا زیندانی کرا بوون،
لە هەموو جۆر نەتەوەکان ،ئەلبانی ،ڕۆمانی ،سریالنکی ،کورد ،عەرەب ،فارس ،بولغاری،
ڕووسی ....هتد.
چووینە ناو زیندانەکە کوردەکان هاتن بەدەممانەوە ووتیان ئێمە لە دووجێگادا
شوێنمان هەیە خەمتان نەبێت جێگاتان بۆ پەیدا دەکەین.
کۆمەڵێك کوڕی کەرکوکی هاتنە الی من و منیان بردە الی خۆیان دووبرا و کەسێکی تر
بوون ،ئەو دە کەسەی کە گیرابووین بەیەکەوە بووین الی من دادەنیشتن و پرسیارو ڕامان
بەیەکتر بوو ،منیان وەك برا گەورەیەك تەماشادەکرد ،تەنانەت بە خاڵە عومەریشەوە کە
لە پیاوەتی خۆیان بوو ،چەند کەسێکی تر هاتن بۆ الم یەکێکیان ناوی مەئمون بوو لەگەڵ
کوڕێکدا ناوی شێرە هەولێری بوو ،هەردووکیان قاچاخچی بوون لە یۆنان وایان زانی ئەو
دە کەسە لەگەڵ مننو من قاچاخچیم .ویستیان نەفەرەکانم لێبکڕن ،منیش ووتم کاکە
نە قاچاخچیمو نەهیچ ئەمانە هەموو ڕەفیقینو بەیەکەوە هاتووین.
شەو خەوتبووم لەپڕ ئاگر لەقاچم بەرز بوویەوە کلێنسیان خستبووە بەینی پەنجەی
قاچم گڕیان پێوە نابوو ،زۆر ئازارم پێگەیی .ئەمە یاری شەوانی زیندانە ،منیش ئەو
تەحەمولەم نەبوو ،دەستمکرد بە جنێوی پیس.
ووتم :ئەگەر پیاوە خۆی ئاشکرا دەکات کوردەکانیش زانیان زۆر توڕەم بێدەنگ بوون.
دوایی زانیم کە مەمئمون بووە ئامۆزای شێرە هەولێری کە لە چاو مندا دەبابە بوو.
بەخوا کە ووتیان ئەوە پەالمارمدا دوان��م کێشا بەسەروچاویا ،ئەویش تا توانی
فرێیدام ،دەستم برد بۆ پێاڵو تێمگرت ،کلکی گسکێك هات بەدەستمەوە ئەویشم پێدا
کێشا .منیان گرتو ئەویشیان گرت لەیەك جیابووینەوە ،بەس باش بوو گرتیانین ،چونکە
الشەی من و ئەو زۆری فەرق بوو مەئمون لە گۆریال دەچوو ،ئەوەندەم زانی یەك دنیا
هەولێری لەدەوری کۆبوویەوە بۆ ئەوەی لێم بدەن ،سلێمانیو خانەقینیەکان لەدەوری من
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کۆبوونەوە بۆ ئەوەی بم پارێزن هەرچەندە من بەمەم نەزانی تا دوایی.
زوو زووش بەهەولێرییەك کە ناوی ئەمیر بوو دەڵێم ئەو سەگ بابە کێیە؟
دوایی خۆی ووتی :خۆم ئامادەکردبوو یەك دوو گوێزانت لێبەم ،بەس وابزانم برای
ئەمیر حەڕامی بوو وایاندەووت لە خۆشەویستی براکەی خۆی ناوناو بوو ئەمیر.
سەیرەکەم جیقنێك ئەیەوێت پەالمارم ب��ات ،ئەویش قاچاخچییە ن��اوی دالوەر
هەولێرییە ،وا هەستم کرد چەوەر بوو .منیش پەالمارم دا ئەوی بۆمکرا لێمکرد بەزۆر
لەژێر دەستما دەریانهێنا.
من باش هیالك بووبووم ،دیسانەوە مەئمون ڕووەو من هات لە دێو دەچوو .ووتم
ئەم سەگ بابە دەمکوژێت ،پەالماری داری ماسیحەکەم دا هەرچۆن بوو تیاماشکاند،
بەخوا ئەویش یەك زلەی لێدام بەرچاوم ڕەشبوو ،خوا ڕەحمی کرد پۆلیس هات خاڵە
عومەریش کەوتە بەینەوە ،بەاڵم ئامۆزایەکی لەگەڵیدا بوو شێرە زۆر پیاو بوو دەیووت
چۆن بەهەمووتان بۆ ئەو کوڕە دەچن ،ئاگام لەو قسەیەی بوو.
شەڕ کۆتایی هاتو بە حەمە نەجم کەالریم ووت :ئەخەوم ئاگات لێم بێت ،نەكو
لە خەوا بمو لێم بدەن ،چونکە منیش دووجار نزیك بوومەوە لە شوێنی خەوی ئەوان
خەتبوو وایانزانی پەالماریان ئەدەم لەخەودا دوو شەو نەمن بەجوانی خەوم لێکەوت
نەمەئمونیش.
ل��ەدوای ئەوە من زۆر گ��ەورە تەماشا دەک��رام ،چونکە مەئمون لە ئەسینادا کەس
نەیدەوێرا سەیری بکات چ جای ئەوەی شەڕی لەگەڵ بکەیت.
دوای دوو ڕۆژ ئ��ەوان هاتن بۆ جێگاکەی منو خاڵە عومەرو کوڕێکی خانەقینی
ناوی کاك لوقمان بوو ئاشتی کردینەوە ،ئەو شەوە بەو بۆنەیەوە دەستکرا بە حەفلەو
سریالنکی و عەرەب و فارس بەخۆشی ئێمەوە ڕەقسو هەڵپەرکێ بوو.
بووین بەڕەفیق ،بەاڵم ڕەفیقیکی باش ئینجا یەك دوو شەڕی ترم توش بوو لەگەڵ
ڕوسەکان لەسەر حەمامو بانگدان ئینجا هەولێرییەکان هاتنە پێشەوە لەگەڵمدا ئەوان
بووبوونە برا.
ئەو تەمەنەی من کاتی هەڕەتی هەزەکاریم بوو ،ڕاستە مولتەزیم و دیندار بووم،
ب��ەاڵم لەبەرئەوەی لەمزگەوتو ه��اوڕێ دیندارەکانم داب��ڕاب��ووم ئ��ەوەن��دە پابەندیم
نەمابوو بەدینەوە ،تەنها نوێژەکانم دەکرد و جاروباریش سونەتێك ئەگەر بمکردایە
نەمکردایە ،هەندێكجاریش بەهۆکاری ڕێگاو نەبوونی حەمامو خۆ پاکردنەوە نوێژەکانم
لە کیس دەچوو ،یاخود بەهۆکاری الوازی ئیمانو نەبوونی هاوڕێی باشو خواناس ،دوور
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دەکەوتینەوە لە خواناسی .بەاڵم هەر پابەند بووم بەئیسالمەوە سوپاس بۆ خوا ڕەچاوی
حەاڵڵو حەرامم کردووە ،ئەو زەمەنەی منیش بەچەقۆو هێزی خۆت نەبوایە خەڵکی
تر دەیخواردی ،دەبوو بەالی کەمەوە کەسایەتی خۆتو بنەماڵەکەت بپارێزیت ،تۆزیك
ئازابوویتایە خەڵکی تر لەدەورت کۆدەبوەوە.
منیش ئەودەمە گوێم بە هیچ نەئەدا بۆ لەتێك نان ئامادەبووم شەڕە چەقۆ دروستبکەم.
قسەم لەکەس قوبوڵ نەدەکرد ،بەاڵم سوپاس بۆ خوا هەرگیز دەستدرێژیم نەکردۆتە سەر
خەڵكو هەمیشە ئەوانەی مەزڵوم بوون ئەوەندەی توانیبێتم پاراستوومن.
بەاڵم جەماعەت لەزینداندا من هەر بە قاچاخچی دەزانن ،وادەزان��ن لەترسا خۆم
ئاشکرا ناکەم .دوایی هەر بڕوایان نەکرد،
لە ناو زینداندا مزگەوتم دروستکرد ئەو ساڵە مانگی ڕەمەزان بوو ،کەوتبووە مانگی
داوانزەوە ،کە نوێژمان دەکرد  ٢٠٠کەس بۆ جەماعەت دەوەستا ،جومعەو جەماعەتمان
تێدا دەکرد.
لە ساڵۆنیك منو خاڵە عومەر بەربووین ،ئەو عەسرەی ئازاد بووین من بەڕۆژو بووم.
کەئازاد کراین م��اوەی مانگێکە لە نانی ووشکیو ئاو زیاترمان ن��ەخ��واردوە ،هیچ
پارەشمان پێ نییە ئەوەشی پێم بوو ئەو ماوەیە لە زیندان خەرجم کردبوو.
خاڵە عومەر :ڕۆژوەکەت نەشکاندووە مەال گیان؟
ووتم :نەوەڵاڵ خاڵە عومەرگیان بەچی بیشکێنم؟
خاڵە عومەر :پیاو نەبم ئەم ئێوارەیە گۆشتت دەرخوارد نەدەم.
تۆزێك ڕۆیشتین زیندانەکە دوور بوو لە شارەکەوە باران دایکردو بەپێ هەر دەڕۆشتین.
لەپڕ سەیارەیەك وەستا ووتی :بۆ کوێ دەچن؟
خاڵە عومەر ووتی سالۆنیك ،خۆشی خوێندەوارێکی باش بوو ئینگلیزیەکەشی زۆرباش
بوو ،تێیگەیاند.
ووتی بە  ٢٠،٠٠٠دراخاما دەتانبەم ،خاڵە عومەر دەستیکرد بەگیرفانیا وەرقەی
زیندانەکەی دەرهێناو ووتی ئەوە گوزەرانی ئێمەیە پارەمان پێ نییە.
کابرا جڕتێکی بۆ لێداینو ڕۆیشت.
من زمانم بەڕۆژو بوو نەموێرا جنێو بدەم ،ووتم خاڵە عومەرگیان لەجیاتی من
قسەیەك بکە.
تۆزێکی تر ڕۆشتین هەمان سەیارە هاتەوە وەستایەوە ،بێ سێ و دوو سەری خستین.
دیار بوو کابرا ڕەحمی جواڵ بوو ،بردینی بۆ سالۆنیك نزیك ووێستگەی شەمەندۆفێر
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وەستاندینو سوپاسمان کرد ڕێگاکەش هەمووی  ١٥دەقیقە بوو.
من برسیمەو لە ئەو شارە جوانەدا پارەمان پێ نییە ،دەشزانم خوای پەروەردگار ئاگای
لە زمانی بەڕۆژووی منە خوای مەعبودم یوسوفی پاراست.
ئاگام لێبوو خاڵە عومەر زۆر بێزار بوو ،بەتەمەنیش بوو خەفەت دایگرتبوو.
بەخاڵە عومەرم دەوت :ویستیان یوسوف بکوژن ،بەاڵم نەمرد -سەالمی خوای لێبت-
ویستیان هیچ بونێکی نەهێڵن لەسەر زەوی ،بەاڵم ئەرزشی زیاتر بوو ،ویستیان بیفرۆشنو
بیکەنە کۆیلە ،بووە وەزیر ،ویستیان خۆشەویستی لە دڵی باوکیدا دەربهێنن ،باوکی بۆی
کوێر بوو ،لە پالنی مرۆڤەکان نابێت خۆمانمان پێ موهیم بێت با لە خوا بپاڕێنەوە
دڵنیابە هاوکاریمان دەکات.
بەردەوام بووم لە قسەکانم دەستم خستە سەر شانی عەرزمکرد خاڵە عومەر سوێند
بەخوا ئیرادەی خوداوەند بەرزترە لە هەموو ئیرادەکان یوسوف دەیزانی هەموو دەرگاکان
داخراون ،بەاڵم لەبەر خوا بەرەو ڕووی دەرگاداخراوەکان ڕایکردو پەروەردگار هەموو
دەرگا داخراوەکانی بۆ کردەوە.
کەواتە منو تۆش دەبێت بزانین ئەگەر دەرگاکانی هەموو دنیامان لێ دابخرێت ،بەرەو
ڕووی دەرگای کراوەی خوای پەروەردگار با بڕۆین .ئەم قسانەم بۆ خاڵە عومەر دەکرد
لەپڕ گوێمان لەدەنگی گۆرانی کوردی بوو لە خێمەیەکدا لە ناو بازاڕدا کەچووین دوو
کچو کوڕێکی لێبوون وێنەی عەبدواڵ ئوچ ئاالنیان پێبوو لەوێ گۆرانی شڤانی لەسەر بوو،
ئەودەمە شڤان الی پەکەکە خۆشەویست بوو.
چوینە الیانو باسەکەمان بۆ کردن ئینجا نانیان بۆ هێنانین وامزانی زۆر دەخۆم کەچی
تۆزێکم خوارد ئیتر نەمتوانی بەهۆکاری ئەوە ماوەیەکی زۆر بوو چەوریم نەخواردبوو
گەدەم بچووك ببوەوە.
باسی ئەوەم کرد یان پارەمان بدەنێ بەقەرز بۆتان دەگەڕێنینەوە لە ئەسینا ،یاخود
هاوکاریمان بکەن تەنها بلیتی ئەسینامان بۆ ببڕن کە کەچوینە ئەسینا پارەکەتان
ئەدەینەوە.
بەداخەوە بۆیان نەکردین ،نائومێد بووین ،ناچار ووتم :خاڵە عومەر چارەمان نییە
دەبێت ئەم شەو بمێنینەوە.
خاڵە عومەر چوو بۆ الی دوو پیاوی یۆنانی دەستی کرد بەقسە ئەوە منیش لەدوورەوە
تەماشای دەک��ەم ،لەدڵی خۆمدا زۆرم پێناخۆش بوو .ووتم ئەم پیاوە بۆ بەم سەرە
سپیەیەوە تەکلیف لەخەڵك دەکات بۆ پارە.

91

مه مله که تی عیشق

بلیتەکەش زۆر گران نەبوو هەریەکێکمان  ٦هەزار دراخمامان دەویست بۆ بلیتی
سالۆنیك ئەسینا واتا  ١٢هەزار دراخمامان پێویست بوو.
من ڕووم نەدەهات داوا لەکەس بکەم ،خاڵە عومەر لەگەڵ دوانەکەدا بەردەوام بوو
دەستایان کرد بەگیرافانایاندا شتێکیاندا بەخاڵە عومەر ،زۆرم پێناخۆش بوو.
کەهات ووتم خاڵە عومەر چییە؟
ووتی :ئەم عینوانەی داویانمەتی بیچینە الی ئەوان هاوکاریمان دەکەن.
ووتم :براکەم دەواز بهێنە توخوا؟
خاڵە عومەر لێم توڕەبوو ووتی :کاکە تۆ حەقت نەبێت قسەمەکەو مەیە پێشەوە لە
دوورەوە بوەستە ،من قسەدەکەم ئەزانم تۆ ڕووت نایە من پارە پەیدا دەکەم.
منیش هیچم نەووت لەبەر حورمەتی خاڵە عومەر.
ئەدرەسەکەمان دۆزییەوە خۆی چووە ژورەوە نەمزانی چییە ،پێدەچوو وەك سۆسیال
وابوو بێت.
هاتە دەرەوە پێدەکەنیو ووت��ی ئێستا یەکێک دەنێرن بلیتەکانمان بۆ بکرێتو
نانیشمان بۆ دەکڕن! تۆزێك گۆرانی عەلی مەردانی بۆ ووتم لەبیرمە ئەوەی بۆی ووتم:
گەردن بلور دیارە لە دوور.
کوڕێکی گەنج هاتە دەرەوە بە ئینگلیزی چۆنیو چاکی کردو تەوقەی لەگەڵ من کردو
ووتی :بابڕۆین ،چوینە وێستگەی شەمەندۆفێرو بلیتەکانی بۆ کڕین بای ١٢هەزار دراخما
بوو ،یەکی  ١٠هەزار دراخمای دایە من و خاڵە عومەر ووتی :بۆ ڕێگا با پێتان بێت ،شەو
سەعات  ٩سەردەکەون کاتژمێر  ١٠ی بەیانی لە ئەسینان ،قیتارەکەتان چێنچی نییە.
لەوکاتەدا بوو لەگەڵ ئێمەدا وەستابوو پیاوێکی پیری لێپەیدابوو گەنجەکە چۆنیو
چاکیان کرد بەیەکەوە و تۆزیك قسەیان کردو پیاوەکە چووە جێگایەكەوە و ئێمە هەر
وەستا بووین بلیتەکانی نەداینێ کابرا بە تەمەنەکەی هاوڕێی گەنجە یۆنانیەکە گەڕایەوە
و بە پێکەنینەوە هاتە المن و  ٢٠هەزار دراخمای دابە من و بە ئیگلیزی پێووتم نەیدەی
بە باوکت ١٠ ،هەزاریشی دایە خاڵە عومەر ،وای زانی خاڵە عومەر باوکمە.
گەیشتینە ئەسینا خەونەکەمان هاتە دی کە چوومە پارکی ئامۆنیا ئەو هەموو
خەڵکەم بینی لە کارتۆنی جگەرەدا دەخەوتن ،یەکسەر کەئابە گرتمی خەمۆکییەك
دایگرتم ،خەریك بوو بگەڕێمەوە بۆ تورکیا بۆالی ئایدن ئابێ.
من ماندوو بووم خاڵە عومەر منی جێهیشتو چوو بۆالی کوڕەکەی ناوی کاك توانا
بوو ئەو پێشتر گەیشتبووە ئەسینا.
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منیش کوڕەکەی مامۆستا ساڵح دیالنم بینی کاك هونەر ،لە ئوتێلێك بوو بردمی
وویستم بچمە ئەو ئوتێلە کە بەڕێزیانی لێبوو لەڕێگادا کوڕێکی ڕەفیقی خۆمم بینی
لە تورکیا بووبوین بە هاوڕێ زۆر کوڕێکی چاك بوو ،ناوی عەبدوڵاڵ بوو ،من ناوم
نابوو (عەبە ماڵتەپە) ماڵتپە جۆرە جگەرەیەکی هەرزان بوو ئەوەی دەکێشا بەس زۆر
خەتەر بوو ئەو جگەرەیە ،هەر کەس یەك مانگ بیکێشایە دەیکوشت عەبە ماڵتپە کاری
تێنەدەکرد ،دوای چۆنیو چاکی و ئەحواڵ پرسین.
عەبدواڵ :مامە خەسرەو بۆ کوێ دەچیت؟
ووتم :وەڵاڵ مامە عەبدوڵاڵ گیان ئەمە تۆزێکە لە زیندان بەربووم زۆر ماندووم دەچم
بۆ ئوتێل هیچ جێگایەکم نییە ،ئیسراحەت دەکەم.
عەبدواڵ :نا مەچۆ شوقەم هەیە منو فاروقو حەسەنی لێین جێگەمان هەیە مەڕۆ بۆ
ئوتێلو بەیانیش ئەتخەینە سەر ئیش.
داوای ئیزنم لە کاك هونەری مامۆستا ساڵح دیالن کردو بەدوای کاکە عەبەگیان
کەوتم .ووتی بخەوەو بەیانی وەرە بۆ کارو دەتبەم فێرت دەکەم.
بۆ بەیانی سەری ساڵی نوێ بوو ،بە عەبەم ووت فریامکەوە بیری دایکم و براو
خوشكو هەموویان دەکەم ،تەلەفونم پۆ پەیدا بکە کەس نازانێت من لە کوێم.
تەلەفونم کردەوە بۆ کوردستان ،ئای بیری دایکمم دەکرد ،بیری دایە گەورە و باوە گەورەم
دەکرد ،بیری سلێمانیم دەکرد .قسەم لەگەڵ کردن هەر ئەوەندە توانیم بڵێم چۆنن و من لە
ئەسینام ،هەموو گیانم دەگریا گوێم لە باپیرم بوو دەگریا ،دایکم دەگریا ئەوانیش هەموو دەگریان
ماوەی دوو مانگ بوو هیچ دەنگێکم نەبوو ،ئیتر هاتنە سەر ئەوەی تەعزێم بۆ دابنێن.
من ئەوەندە گریام عەبەو حەسەن فرمێسکەکانی منیان دەسڕی ،ووتم بەخوا من
قسەم بۆ ناکرێت ئێوە قسەم بۆ بکەن ،لەو گریانەدا باپیرم (باوکی باوکم) هات قسەم
لەگەڵ بکات ووتی :خەسرەو گیان چۆنی؟
ووتم :باشی باوە حاجی گیان.
باوە حاجی :ئەی ڕۆڵەکەی دەچیت بۆ خاریج؟
کەوای ووت هەموو دەستمان کرد بە پێکەنین ،وای دەزانی خاریج بەس ئەڵمانیایە!
یۆنانی بە خاریج نەدەزانی.
دایکم خێرا  ٥٠٠دۆالری بۆ حەواڵەکردم بۆ ئەسینا.
دەستم کرد بەکار لە الی کابرایەکی میسری لە ئەسینا قەمسەڵەم بۆ هەراج دەکرد
لە میسر دەیهێنا ،هاوارم دەکرد وەرنەوە وەرنەوە ،قەمسەڵەیەك بە دە هەزار دراخما.
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ئیلەزۆ ،ئێلەزۆ ،زێکا کلیاریکی.
هەندێك شتی تریش فێربووم بەو چەند ڕۆژە ل��ەب��ازارد جلوبەرگم دەفرۆشت،
کارەکەمان وابوو دەڕۆشتین جلمان وەردەگرت بە بەیانیانداو ئێواران تەسلیمان دەکردەوە،
هەریەکەمان  ٥٠٠٠دراخمای هەبوو ڕۆژانە یەکەم ڕۆژو دووەم ڕۆژ کەمم فرۆشت ،سەری
سێیەم ڕۆژ دەستم پێکرد زمانم ڕاهات ،سەمیر بڕوای نەکرد نیوەڕۆ چومەوە داوای
ئەوەندەی ترم لێکرد ،ڕۆژ بەڕۆژ باشتر دەبوو وەزعی فرۆشم زیادی کرد ،ڕۆژانەکەم
چووە  ١٠هەزار دراخما.
سەمیر :نەیدەتوانی بڵێ خەسرەو .ناوەکەم قورس بوو ناوی نام (شەمس).
سەمیر :شەمس من دەچم بۆ میسر ئەشیا دێنم تۆ دابەشی بکە بەیانیان شتومەکەکانو
حساب باالی تۆ بێت ،ئاگاشت لە شوقەکەم بێت.
سیقەکەش لە ڕێگای خواناسی نوێژکردنو دەستپاکیەوە دروستبوو هیچ ناسیاویەکەمان
نەبوو ،تەنانەت دەمتوانی هەموو شتەکانی بەرمو قسەشی بکردایە ئازارم ئەدا ،چونکە
هیچی بۆ نەدەکرا .بەاڵم هیچ خراپەیەکی لەمن نەدیبوو لەماوەی ڕابووردا زۆر هاوکاری
کردم ،منیش ڕێزم دەگرت ،بەاڵم تا بڵێی داوێن پیس بوو ،ئەویش زۆر ڕێزی منی دەگرتو
کاتی نوێژ هاوکاری دەکردمو جومعان خۆی دەیناردم بۆ مزگەوتی ئامۆنیاو هەمیشە
خواردنی حەاڵڵمان دەخوارد بەیەکەوە.
ووتم :باشە! بڕۆ بێخەم بە.
ماڵەکەی پڕبوو لەخەڵك دووجار چوومە ماڵیان ،وەك ئاماژەم پێدا بەیەکەوە نانمان
دەخوارد من خواردنی حەاڵم دەخوارد ئەویش هەر وابوو ،بەدوای حەالڵدا دەگەڕاین.
هەردوو جارەکە لەالی کچێکم بینی زۆر جوان بوو.
سەمیر :ئەو کاتەی تۆ لەوێ دەبیت تەنها سێ کەس دێنەوە بۆ شوقەکە.
ماریا خەڵکی ڕۆمانیا بوو ،قەرەجە
ئەگنێشکا ،کچێکی ڕووسیە.
کوڕێکی فارس ناوی مەجیدە
خۆشت لەوێ دەبیت ،هەموو ڕۆژیك  ٢٠.٠٠٠دراخمایان لێبسێنە کەدێنەوە ،بۆ ماڵەوە.
ووتم :باشە!
لەماوەی ئەو هەفتەیەدا نزیکەی  ٦٠٠هەزار دارخمام ال کۆبوەوە پارەیەکی زۆر زۆر
بوو.
شوقەکەی گەورە بوو ،من چوومە ژورەکەی خۆی واتا ژووری سەمیر دەخەوتم ،مجید
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لە هۆڵەکەدا دەخەوت دوو کەچەکەش لەیەك ژووردا دەخەوتن.
سەمیر ڕۆیشتو دەستمان کرد بە کاری خۆمان .ڕۆژانە دەچومەوە بۆ شوقەکەی
سەمیرو پێش من ماریا دەگەڕایەوە سەعات ٥ی ئێوارەو من ٦و ڕووسیەکە ٧و مەجیدیش
.٩
هەموو خەڵکی ئاسایی بوون ،بەس نەمدەزانی بۆ لەوی دەژینو ئەو پارەیە چییە
ئەیدەن.
بەس ماریا زۆرجوان بوو چاوڕەش ،لە خەڵکی واڵتی خۆمان دەچوون خوێن گەرم،
بااڵ ڕێك زۆرجوان بوو ،ناسكو قژخاوو درێژ ،بەنازو مەکر خۆی بائەدا ،تۆزێك شێوەی
لە دالیا دەچوو ،دیسان هەوای عیشق لێیدامەوە.
ئەتوانن بڵێن منی شێت کردبوو ،کەوتینە قسەو باسو خواس بۆم دەرکەوت ئەمانە
کار لەگەڵ سەمیر دەکەن کارەکەیان حەواڵە بوو ،لەدوایدا بۆم دەرکەوت خەریکی کڕینو
فرۆشتنی دۆالرو پارەی ترن لە یۆنان زۆر قاچاخ بوو ئەوکاتە .کڕینی دۆالر و پارەی
ڕووسیو ئەلبانی وواڵتەکانی تر لە بازاری ڕەشدا ،تەنانەت هەر کەس پێوەی بگیرایە
٦ساڵ زیندانی دەبوو وەك قاچاخچی هەژماردەکرا.
سەمیر گەڕایەوە حسابمان کرد ئەو هەفتەیە  ٥٠هەزار دراخمای دایە من ،ووتم زۆرە
نامەوێت لەگەڵ ئەوەشدا دیاری زۆری بۆ هێنابووم لە میسر.
هاوڕێیەتیمان خۆش بوو لەگەڵ سەمیر ،ڕۆژێك بەیەکەوە قەمسەڵيمان دەفرۆشت.
ووتم :سەمیر ماریا زۆر جوانە!
بە پێکەنینەوە ووتی :دەستت پێگەیشت؟
ووتم :نا من کاری واناکەم ،بەتایبەت لە ماڵی تۆشدا.
کەچی ئەو بێقیمەتە ئەیووت بۆ نایکەیت لەماڵی مندا.
ووتم :سەمیر منو تۆ موسڵمانین ،ئەزانی یارانی موسا بە بسم اللە  -لە دەریایەك
پەڕینەوە .من و تۆ هەموو قورئانمان خەتم کردووە هێشتا لەناو ئەم قوڕاوە داین.
سەمیر تۆزێک ملی باداو ووتی :زۆر حەزمدەکرد برام بوویتایە.
ووتم :جا ئێمە هەر براین وامزانی بۆ ئیسالمەتی دەڵێت.
سەمیر :نا برام بویتایە منت بەجێ نەهێشتایە لێرە تەنها هەر خۆم متمانەم بەکەس
نییەو کارەکەمان باشەو لێرە خێر زۆرە.
ووتم :من نیازم هەیە بڕۆم بۆ ئەلبانیا بەداخەوە ،ئەرێ وەڵاڵ بەجێت دێڵم.
سەمیر :شمس ،مەڕۆ ماریات ئەدەمی بۆ خۆت!
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ووتم :بۆ کڕیوتە؟
سەمیر :نا بۆت دەکڕم!
هەستمکرد خەریکە وەزعەکە خراپ دەبێت ماوەیەك بەردەوام بووم ،لەگەڵیدا.
شەوێکیان سەمیر ووتی شمس دەعەوەتی منیت ،بردمی بۆ چایخانەو مەطعەمی ئوم
کەلسوم لە یۆنان ،نانمان خواردو شیشە میسریمان کێشاو بەرەو ماڵی ئەوان کەوتینە ڕێ.
ووتم :سەمیر دەگەیەنم بە پیاسەو دوایی دەڕۆمەوە بۆ الی کاکە عەبەی ماڵتەپە.
سەمیر :ئەم شەو حەز دەکەم الی من بیت شەمس.
ووتم :باشە!
لەیۆنان کەس نەیدەوت خەسرەو ،هەمووی دەیانوت شمس لەسەر زمانی سەمیر
کەچووینەوە ماریاش بانگی دەکردم شمس ،سەمیر دەیزانی ڕۆشتنم نزیکە و من دەڕۆم
بۆ ئەلبانیا وەك ڕێزێك گوایە بەماریای ووتوە لەگەڵ مندا بخەوێت ئەوشەوە وەك خۆی
بۆی باسکردم تەنها وویستویەتی ئاواتێکی من بێنێتە دی.
تۆزێك دانیشتمو بیرەیان هێناو منیش نوێژی عیشام نەکردبوو ،هەڵسام بڕۆم سوێندی
لێخواردم دانیشمو منی ناردە ژورەکەی خۆی کە دەفتەری حسابەکەی بۆ بێنم.
کەچووم بەدوایدا دەگەڕام ،ئەوەندەم زانی ماریا هات ،بەاڵم ماریای چیی خەریك بوو
باڵ بگرم لەدواوە باوەشی پێداکردم ،چووم بەئاسماندا منیش بەهێواشی دەستیم بەرداو
لەسەر بێدەکەی واتا سیستەمەکە پاڵکەوت.
خوای گیان فریام کەویت ،توانام نەماوە .ئەوەی من دەمەوێت ئامادەیە ،ئەی هاوار
چی بکەم.
تانەو تەشەرم لێمەدەن ...من خۆم موعتەریفم بە هەڵەم بۆ ڕسوایی خۆم لەبازاڕدا..
خەریکی دەف ژەنینم.
ئەمەوێت ڕاکەمە دەرەوەو دەوری یوسوف ببینم ،ئەژنۆکانم ناڕواتو داوای ماریا
دەک��ات .هەرچی شەیتانی دنیایە ل��ەدەورم کۆبۆتەوەو دەڵێن جارێکی تر شتی وات
دەستناکەوێت لەدەستی خۆتی نەدەیت.
خوایە فریام کەوە...
بەشێك لە جلەکانی داکەند ئەوەندەی تر جوانی نیشاندام و منی شێت کردو وروژاندمی.
خوای پەروەردگارم لە ڕووی خۆرو مانگو ئەستێرەکاندا
شەرمەندەم لە مرۆڤو پەریەکانیش شەرمەندەم
تەنانەت لە ڕووی شەیتانیش شەرمەندەم
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چونکە هەموویان لە کارەکانیان پایەدارن تەنها منم کە ناپایەدارم
بمبەخشە ئیالهی ،ناتوانم ئیتر خەریك بوو پەالماری بدەم.
ووتم گەر وەکو یوسوفم پێناکرێت با بەدەم قسەیەك بکەم ،بەڵکو ببێتە حوجەیەك
بۆ قیامەتم.
ووتم :ماریا! من نەخۆشی ئایدزم هەیە ،ئاساییە؟
ووتم بەڵکو بڕوات نەیەوە بەالمدا .ماریا (دەستی بە پێکەنین کرد) و ووتی :شمس
٣ساڵە من ئایدزم هەیە.
خ��وای گ��ەورە فریام ک��ەوت ،کەوایووت سوپاس بۆ خوا هۆشم هاتەوە بەرخۆم و
لەخۆشیدا هەر دەمووت.
ترێی عەدەم بویت کردیانیت بە شەراب ،تۆ ئەی شەراب هەوڵمەدە ببیتەوە بەترێ.
هاتمە دەرەوەو بە سەمیرم ووت :من ئیتر ئیش ناکەم ،بەیانی دەڕۆم بۆ ئەلبانیا.
سەمیر توڕە بوو ووتی :بۆ شمس نەخەوت لەگەڵتا؟
ووتم :با ،بەس ئەونەخۆشی ئایدزی هەیە.
کەوامووت سەمیر ئەژنۆی شکا ،من هاتمە دەرەوە سوپاس بۆ خوا شمس بووم خوای
گەورە ژیانی ڕوونکردمەوە.

97

مه مله که تی عیشق

ئەلبانیاو یاری قومار بۆ ئیتاڵیا

لە دوای ئەوەی لەگەڵ قاچاخچییەکدا مامەڵەمکرد بۆ ئەلبانیاو لەوێشەوە بۆ ئیتاڵیا،
ئێوارە سەرکەوتم بە پاس لە ئەسینا ڕێکەوتین دوای  ٤کاتژمێر چوومە ئەلبانیاو چوینە
شارێك بەناوی فلۆریا ،هەڵبەت لەڕێگای قاچاخ.
لەوێشەوە بەنیاز بووین بە بەلەم بپەڕێینەوە بۆ جێگایەك لە ئیتاڵیا -لیچە ،بەاڵم
قاچاخچییەکە بە ناوی (ئازادی سەعەکەلە) پارەی قاچاخچییەکانی ئەلبانیای نەدابوو،
ئێمە  ١٦کەس بووین دەستبەسەر کراین لە ئەلبانیا بۆ ماوەی  ١٤ڕۆژ.
ماوەی ئەو  ١٤ڕۆژە لەماڵێك زیندان بووین لە ئەلبانیا ،دوای ئەوەش کە پارەکە نێردرا
لەالیەن قاچاخچییەکەوە  ١٠ڕۆژی تر وەستاین بەهۆکاری شەپۆلی زۆری ئاو نەپەڕینەوە
بۆ ئیتاڵیا.
ئەوە ماوەیەی کە لە ئەلبانیا بووین ،چەند کوردێك بەیەکەوە بووین هەندێكیان شەو
لەتاو بێ ئیشی تووشی قومار بووبوون.
کەسێکیان خاوەنی خێزان بوو بەناوی کاك ئاراس کە خێزانەکەیو دوو منداڵی لەگەڵدا
بوو١٠ ،وەرقەی دۆڕاند بوو .شەو بوو بە شەڕ لەناو یەکتردا لەسەر پارە کوڕێكیان بەناوی
کارزان زۆری کێشا بەسەرو چاوی ئاراس دا پارەیەکی زۆری لێبردبووەوە .دەنگە دەنگی
ئەوان منیان خەبەر کردەوە ،خێزانی ئاراس لەکاتی شەڕەکەدا پەالماری کارزانی دابوو،
ئەویش پاڵێکی نا بەژنەکەی ئاراس و خستی بەسەر مندا ،زۆرم پێناخۆش بوو تۆزێك
توڕە بوومو ووتم :دەدانیشە هەتیوە قومارچییە پیسە ،ئەوەندە ئیزعاجن.
شەڕەکە دامرکایەوە ،ئاراس کچو کوڕێکی جوانی هەبوو ئەو ماوەیە لە ئەلبانیادا
بەینم خۆش بوو لەگەڵ ئەو مندااڵنە.
چوومەالیان تەماشا دەکەم کاك ئاراسو خێزانەکەی کە ناوی ئاوازخان بوو هەردووکیان
دەگرین.
ووتم :كاك ئاراس ئەوە بۆ دەگریت؟
ئاراس :هەرچی پارەمان پێبوو ئەو کارزانە خوێڕییە لێی بردمەوە.
ووتم :خەتای خۆت بوو چۆن لەم کاتەدا  ١٠وەرەقە دەکەیت بە قومار ،کاکە خۆت
تاوانباری ئەبێ بەرپرسیاریەتی هەڵگری.
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ئاواز :کاك خەسرەو ئەم پیاوەی من هەر خوێڕی بووە ،ڕاستی کارزان خوێری نییە،
بەڵکو ئاراس خوێڕییە.
ووت��م :بۆ خاتری خ��وا دەنگت ن��زم ب��ک��ەرەوە لە ن��او ئەوخەڵکەدا چ��ۆن قسە بە
هاوسەرەکەت دەڵێیت ئاوازخان با ئەوەندەی تر سوك نەبێت لەبەرچاوی ئەو گەنجانەی
تردا ،دوایی شەخسێتی نامێنێت .من دەچم قسە لەگەڵ ک��ارزان دەکەم بزانم نیوەی
لێناسەنمەوە بۆتان.
ئاواز :مەمنون دەبین کاك خەسرەو گیان.
ئاراس قسەی نەدەکرد وەزعی زۆر ناڕەحەت بوو
چووم بۆالی کارزان ووتم :مامە کارزان  ١٠وەرەقەت بردۆتەوە لە کاك ئاراس ،ئەزانم
دەی تریشت لە جەماعەت بردۆتەوە ،تەکلیفێکت لێدەکەم پارەکەی کاک ئاراس بدەرەوە
خاوەن خێزانەو دوومنداڵی هەیە ،قەیچێکا بیکە بەدیاری دەستت.
زۆر بێ ئەدەب بوو یەکسەر ووتی :دەبا گوو بخوات ،کێ ووتی قومار بکات.
ووتم :مامە کارزان من تەکلیفت لێدەکەم.
کارزان :مامە خەسرەو کێ لەم وەزعەی ئێستادا تەکلیف قوبوڵ دەکات؟ ئێمە یاریمان
کردووە خۆی هاتووە دانیشتووە ،بەزۆر بانگمان نەکردووە خۆ منداڵ نییە.
بەجێم هێشت زانیم قسەکردن لەگەڵیدا هیچ سودی نییە ،ناچار  ٤٠٠دۆالرم پێبوو
ووتم ٢٠٠ :دۆالری بۆ ئێوە  ٢٠٠دۆالریشی بۆخۆم.
ئاواز :وەڵاڵ نایدەیتێ ئەویش دەکات بەقومار ،هەڵیگرە بۆ خۆت.
منیش لەژێرەوە ٢٠٠دۆالرەکەم دا بە ئاوازخان.
ووتم :با پێتان بێت ئەو ئافرەتە زۆر بەحوورمەت بوو لێی وەرنەگرتم ووتی پارەی
ترم شاردۆتەوە ،خەمت نەبێت خەسرەو گیان.
بەس هەستمکرد ڕاست نیە ،تەنها ئافرەتێکی شەرەف بەرزو تەبیعەت قورس بوو.
 ٤کەس لەوان شەو دانیشتن قوماریان دەکرد ،تەنها من و کوڕێکی کە نوێژمان دەکرد.
ئاگام لێبوو کارزان تانەو تەشەری ئەدا لە کاك ئاراس و ووتی :لە کوردستان قومارمان
کردووە ئەگەر کەسێك پارەی پێنە بوایە دەمانووت لەسەر ژنەکەت دەیکەین.
کە وایووت خەریك بوو جنێوی بدەمێ ،بەاڵم دەمم بەزیکری خوا بوو زۆر توڕە بووم
نەشم دەتوانی هیچ بڵێم ،چونکە ناڕاستەوخۆ قسەی دەکرد.
ئاگام لە ئاراس بوو الی ئێمەی بەجێهیشتو چوو بۆ الی منداڵەکانی بۆ ژورێکی تر
زۆر بەزەیم پێداهاتەوە.
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چوومە الی ک��ارزان ووت��م :ک��ارزان دەزان��ی کاتی خۆی منیش دەرپێم بەخەڵکێك
داکەندووە لەسەر قومارو دەرپێکەشیم لێبردۆتەوە ،بەاڵم سوپاس بۆ خوا ئێمە بووین بە
پیاو وازمان لە کاری قۆڕ هێناوە.
کارزان :تۆ پیاوی ئەوەنیت ،ئەوە عەرزو ئەوە گەز ئەگەر پیاوی یاریکە.
ووتم :ئاخر ئەوە کەی ئیشی پیاوە ،حەرامە دەنا تۆ جوجکەی.
کارزان :وەرە بزانە ناتکەمە فروج.
ووتم :بانق دانێ هەر ریزێك  ١٠٠دۆالر بڕوات ،بەیاری ٢١
دەستمکرد بەیاری قومار ٤٠٠ .دۆالر شك دەبەم
سەرەتا ٣ڕیز ڕۆشت دۆڕاندم لەچوارەمدا هات لە پێنجەمدا زیاتر هات بەدوایکەدا
هەمووی نەخش بوو ،ووتم دەرچۆ دام لە بانقەکەی  ٧٠٠دۆالر بوو.
بانقەکەیم برد خۆم دەستمکرد بە تەوزیع تا درەنگانێکی شەو یاریمان کرد ئەمبردو
ئەدۆڕام تەنانەت ئاوازخانیش هاتبوو تەماشای دەکردم بەدەم گۆارنییەوە توشیی ئەعصابم
کردبوو٣٣ ...وەرەقەم بردەوە لێیان ،هەر لەسەر یاریەکە دا بووم  ١٠وەرەقەکەم دایەوە بە
کاك ئاراس لەبەرچاوی کارزاندا ووتم ئێمە پیاوین!
کارزان پارەی پێنەما ووتم لەسەر دەرپێکەت یاری دەکەم.
هەموو دەستیان کرد بە پێکەنین ،ئەویش جنێوێکی دا بە من بۆی هەڵسام نەیانهێشت
شەڕبکەین ،ووتم یاریکە.
کارزان :یاری ناکەم ماندووم!
ووتم :درۆ دەکەیت! التم کردی هیچت پێنەماوە.
کارزان :ئێستاش لە تۆ زیاتر پارەم پێیە.
دیاربوو درۆی دەکرد هیچی پێنەمابوو ،ووتم درۆ دەکەیت  ٢٣وەرەقەم پێیە ئێستا
هەمووی دەسوتێنم ،من پارەی حەرامم نا خۆم کەوام ووت هەموویان خەریك بوو
شێت دەبوون ،جەبار کوڕێکی سلێمانی  ٢٠٠دۆالری دۆڕاند بوو بە من ووتی غاڵمی
قۆنەرەکانتم :بیکە بۆ خاتری خوا پارەکەم بدەرەوە مەیسوتێنە ،یەکسەر دامەوە پێی.
ئەوی تر ناوی فەرمان بوو خەڵکی دوکان بوو  ١٠٠دۆالری دۆڕاندبوو داوای کردەوە
دامەوە بەویش.
تەپڵەکێکی جگەرەم هێنا بیست وەرەقەکەم دانا لەبەرچاوی کارزان چەرخم نا بە ١٠٠
دۆالرەوە بەس بۆ ئەوەی زەلیلی بکەم تا داوای کاتەوە .ئاگام لێبوو عارەقی کرد کە گڕم
بەردایە  ١٠٠دۆالریان جوان سوتا ،هەرچی جەماعەت دەیانووت بۆخاتری خوا مەیسوتێنە
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وەڵاڵهی گوناهت دەگات ،دەچین ئەیدەین بە خواردن بۆ هەموومان.
منیش زوو زوو دەمووت ئەگەر پارەی ئێوەیە با بتاندەمەوە؟
هەموویان ئەیانووت نا.
کارزان هەر قسەی نەکرد ،دیار بوو زۆر ناڕەحەت بوو  ١٠٠دۆالری ترم دەرهێنا ،ویستم
چەرخی پێوە بنێم ئاوازخان ووتی کاکە خەسرەو بیکە بەخاتری پێاڵوەکانی خۆت
مەیسوتێنە و بیدەرەوە بە کاك کارزان.
ووتم :کارزان پارەکەت بدەمەوە لەبەرخاتری پیاڵوەکانی ئاوازخان؟
کارزان :خۆت دەزانی!
ووتم :دەبڕۆ داوای لێبوردن لە ئاوازخان بکەو ئەوە پارەکەت ،یەکسەر ١٩وەرەقەکەم
دای��ەوە دەستی و ووتم بۆ ئ��ەوەی ئەوەندەی تر زەلیلی نەکەم چپاندم بەگوێیدا چ
قسەیەکی قورسی کردبوو ،بەرانبەر بە ئاراس و ئاوازخان .کارزان خێرا هەڵسا چووە الی
ئاوازخان داوای لێبوردنی کردو ووتی خوشکی بەڕێزی منیو دەستیکردە ملی ئاراس-یش.
ئەو شەوە لەبەرچاوی هەموویاندا داوای لێخۆش بوونم لە خواکردو چوومە سەر
بەرماڵو تەوبەم کرد لەبەرچاوی هەموویاندا دوو ڕکعات نوێژی تەوبەم کردو دوای
نوێژیش ١٠٠دۆالرم لەگیرفانی خۆم دەرهێنا دام بە کارزان ووتم :ئەو ١٠٠دۆالرە مافی من
نەبوو بیسوتێنم ،من هەڵە بووم ،بەاڵم ئەوە  ١٠٠دۆالرەکەت.
سەری کارزانم ماچکرد ووتم :ببورە مامە کارزان گیان ئێمە برای یەکین.
هەڵسا و ووتی بەشەرەفم ،بەشەرەفم ،بەشەرەفم نایەتە گیرفانم.
ووتم :ئەی هاوار بۆ سوێند بەشەرەف دەخۆیت ،شەرەف سوێندی پێناخورێ ،چونکە
مامە کارزان زۆر جار شەرەفی خۆشمان لەسەر قومار دەدۆڕێنین .تەنها باسوێند بەخوا
بخۆین کە هەرگیز نامرێتو بەهەمیشەی ئاگای لێمانە.
کارزان :خەسرەو بابە وازمان لێبێنە تا ئێستاش باوکم دەرسێکی وای دانە داوم و
تەمێی نەکردووم .کاکە ئەوەندە بریندارم مەکە ،تەواو پارەم ناوێتو بەخوا زۆر قسە
بکەیت خۆم  ١٩وەرەقەکە دەسوتێنم.
ئەو شەوە کۆتایی هاتو ناخۆشترین شەوی من بوو ،دوای دوو ڕۆژ چووینە ئیتاڵیا.
واڵتی ئیتاڵیا ڕیسواتر بوو لە ئەسینا ،هەر جێگا نەبوو ئوتێل گران تر بوو پارەکەی
گیرفانم بەشی چەند ڕۆژێکی کرد .داوای پارەم کرد لەماڵەوە پارە حازر نەبوو ،حەزیشم
نەکرد زەخت بخەمە سەر ماڵەوە ،دایکم ووتی ئەگەر زۆر زەروور نیت چەند ڕۆژێك
بوەستە تا پارەیەك دێتە دەستمان ،ئەوکاتەش  ١٠٠دوالر بە  ٢٠٠٠دیناری سویسری بوو!
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منیش برا و خوشکم زۆر بوو نەدەکرا لەبەر خۆم دەستی ئەوان ببەستم.
پارەم پێنەبوو لە ئیتاڵیا ،چووم بۆ کرێکاری بەبۆنەی کوڕێکی کوردەوە لە ڕۆما  ٥ڕۆژ
چووم بۆ بارکردنی ئاسن و تەختە بۆ چەند قاتێك .ئیشم بۆ کابرایەکی مەغریبی دەکرد،
دوای  ٥ڕۆژەکەش پارەکەیان نەداینێ دەریان کردین ووتیان قسە بکەن دەچین پۆلیستان
بۆ بانگ دەکەین .پۆلیسیش بهاتایە ئێمە زمانمان نەدەزانی دەگیراین و ئازاریان ئەداینو
لەوانە بوو قسەیکیشمان بۆ دروستبکەن ،دوایش نەمان دەزانی چیمان لێدەکەن .من
ئاسنێکم کێشا بە پشتی ئەو مەغریبیەی ئیشی پێدەکردین و بەعەرەبی پێم ووت (هذا
هو حقي) خستم بە عەرزەکەدا ،ڕامکردو چوومەوە بۆ ڕۆما.
بەاڵم ئەوەندە ماندوو بووم تەنانەت خوێنم دادەنا ئەو چەند ڕۆژە ،خوای گەورە
تۆڵەی زیاتریشیان لێبسێنێت ،هاتمەوە بۆ ناوشار چوومە چایخانەیەک دانیشتبووم
کوڕێکی کرمانج هات ووتی :ئیش دەکەیت؟
ووتم دەیکەم ،بردمی بۆ ماڵ گواستنەوە.
من و دووکوڕی تر بووین دوای تەواوبوون کرمانجە هیچو پوچەکەش بەجێیهێشتینو
ڕایکرد ،هاتینەوە بۆ ڕۆما.
ئەو ئێوارەیە زۆرم برسی بوو ،ماندووم هیچ پارەم پێنییە ،نزیك تەنەکە خۆڵێك
بوومەوە ،بەڵکو شتێکی تێدا دەربهێنمو بیخۆم بە دزییەوە چوومە الی تەنەکە خۆڵەکەو
هەر تەماشام دەکرد ،چاوم بەناو تەنکە خۆڵەکەدا دەخشاند ،دەستم برد شتێك دەربهێنم
کوڕێکم بینی ناوی لوقمان بوو هات بۆ الم ووتی؛ مامە خەسرەو چۆنی؟ ئەوە چیدەکەیت
لێرە؟
ووتم :تۆ تەماشای ئەم هەتیوە ناکەیت چۆن پەیدابوو لێرەدا.
ناسیمەوە کە لەزیندانی سالۆنیك بەیەکەوە بووین ئەو کوڕە خانەقینییە بوو ،لە کاتی
شەڕی منو مەئمون لە پشتم وەستا.
لوقمان :ئەوەچی دەکەی لێرە؟
ووتم :وەڵاڵ چاوەڕێی کوڕێك دەکەم ،لەڕاستیشدا چاوەڕێی کەس نەبووم ،لەتەنکە
خۆڵەکەدا بۆ نان دەگەڕام بیخۆم.
لەم قسانەدا بووین ئەوەندەم زانی ئاراس مێردی ئاوازخان لەوێدا پەیدا بوو ،ووتی:
مامە خەسرەو چی دەکەیت؟ لەگەڵ لوقمان دەستی کرد بەقسە وتی ئەم کوڕە ئەو کوڕەیە
کە ئاواز بۆی باسکردی پیاوەتییەکی زۆر گەورەی لەگەڵ کردووم.
ئاراس زاوای لوقمان بوو ،واتا ئاوازخان خوشکی لوقمانە.
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لوقمان ووتی :چی دەکەیت بڕۆ دەچین بۆ چایخانەی عەرەبەکان دەعوەتی منی.
ووتم :ئاخر چاوەڕێی کوڕێکم دێت بۆ الم ،هیچش نەبوو بەس خۆم باداو خۆم قورس
کرد خەریکە دەمرم لەبرساندا ،دەستیکرد بەگیرفانیدا بۆ یەکەمجار مۆبایلم بینی
بەدەستی لوقمانەوە.
ووتی :تەلەفونی بۆ بکە.
ووتم :تەلەفونی نییە ..کێشە نییە دێم لەخزمەتاندا ،چووین بۆ ئەوێ بامێو قۆزییان
بۆ بانگکردمو تێرو پڕ نانمخوارد سوپاس بۆ خوا ،تێرم خوارد.
لوقمان :من لە زیندان بۆم باس نەکردی نەموێرا ،بەاڵم بۆ زانیاریت من جنسیەی
ئەڵمانیم هەیەو خەریکی قاچاخچێتیم لە ئیتاڵیاوە بۆ ئەڵمانیا وەرە بەیەکەوە کار
بکەینو تۆش کوڕێکی ئازاو باشیو چاونەترسی ئەم ئیشە بە منو تۆ دەکرێت.
لەم قسانەدا بووین کابرای کرمانجم بینی لوقمان-م بەجێهیشت ،چاوم زەوی نەدەبینی،
ئەوندە توڕە بووم لەو سەگبابە و ڕوومکردە کرمانجەکەو یەخەیم گرت.
ووتم :ئەو پارەیەم بدەرێ.
ووتی :ناتناسم هەر ووتی ناتناسم هەتا توانیم یەك کەلەم کێشا بەدەمیدا پڕمکرد
لە خوێن .باش بوو بە شەق  ٦٠لیرەی ئیتاڵیم وەرگرت لە کابرای کرمانجی خوێڕیو
وازم لێهێنا.
لوقمان ووتی بۆ  ٦٠لیرە وادەکەیت؟  ٦٠لیرە چییە ،ئەی ئەگەر بگیرێیت سنورداشت
دەکەنەوە بەخوا ئێرە خەترە.
باسەکەی خۆمم کرد بۆ لوقمان کە هیچ پارەم پێنییە ،ئەوە وەزعەکەمە  ٥ڕۆژ
ئیشم کردوە پارەیان نەداومەتێ ئەم کابرایەش بردومی بۆ ئیش هەر پارەی نەداومەتێ.
ئەی چی بکەم مافی خۆشم وەرنەگرمەوە؟ ئەوکاتەی منت بینی الی تەنەکە خۆڵەکەوە
بۆ خواردن دەگەڕام!
کە وام ووت لوقمان زۆر بێتاقەت بوو بردمی بۆ ئوتێلەکەی خۆی ،خۆم شۆردو جلی
سەرتاپا بۆ کڕیم ،مۆبایلو  ٢٥٠دۆالریشی داپێم.
لوقمان :لێرە نەفەرم بۆ کۆکەرەوە لەم ئوتێلەی منیش بە .من دەیانبەم بۆ ئەڵمانیا،
سێ سەیارەم هەیە لەگەڵ دوو کوڕی ئیتاڵی شەریکم ،تۆش لێرە کۆیانبکەرەوە هەر
نەفەری  ٥٠٠دۆالری لێوەربگرە و  ١٠٠دۆالریش بۆ خۆت.
مۆبیلەکەم دایەوە و  ٢٥٠دۆالرەکەشم بۆ دەرهێنا و ووتم :قاچاخچێتی بە من ناکرێت
ئەوە کاری من نییە ،خۆشت من باش دەناسی نابمە چەورەی کەس .لەم قسانەدا بووین
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ئاوازخان خۆی کرد بەژووردا ،وەك ئەوەی من برای ئەو بم لوقمان هیچ چەندجارێك
ووتی :بەخوا لە لوقمان خۆشترم دەوێیت ،بەردەوام بوو لەقسەکانی ووتی لە ئەلبانیا
شەرەفی منی کڕییەوە دەنا ئەو ئاراس-ە خوێڕییەی مێردم ئەیدۆڕاندم.
عەرزی ئاوازخانم کرد تۆ خوشکی گەورەو ئازیزی منیت بەخوا لوقمانی برایشت
ئەو مەصلەحت چییە من دەڕۆم پارەی جلەکانیش ئەدەمەوە با تۆزیك ئیش بکەم مامە
لوقمان گیان.
لوقمان :ئیشی چی باشە ئەگەر کار ناکەیت لەگەڵم وەرە ئەتبەم بۆ ئەڵمانیا ئەم شەو،
خۆ ئەتوانم پیاوەتی ئەوەت لەگەڵ بکەم.
ووتم :ئەوە قسەی پیاوە ،مەمنون دەبم ئەگەر ئەوە بکەیت.
ئاواز :لوقمان بیبەو ئەوەی خەسرەو دەیەوێت بۆی بکە.
مەمنونیم دەربڕی بۆ لوقمان.
لوقمان :زۆرباشە سبەی ئێوارە خۆت ئامادەکە ٤کوڕی ترت لەگەڵدا دەنێرم یەکی ٥٠٠
دۆالریان لێوەربگرەو تەکسیەك دێت بە شوێنتاندا یەکسەر سەرکەون میوشن لە ئەڵمانیا.
ووتم :چی بکەم لەپارەکە؟
لوقمان٥٠٠ :دۆالری بدە بە شۆفێرەکەو باقیەکەی هەڵگرە بۆ خۆت باپێت بیێت.
ووتم :نامەوێت بۆچیمە کاکە.
ئاواز :ئەوە دیاری خوشکی خۆتە با هەر پێت بێت.
شەو سەرکەوتم خۆم لە پێش سەیارەکەدا دانیشتمو چواری تریش لەدواوە ٢٠وەرەقەشم
لێوەرگرتن .دوایی  ٥وەرەقەم دایە کابرای ئیتاڵی.
کاتژمێر ١١ی شەو بوو دابەزین لە نەمسا من بنێشتم کڕی لەگەڵ هەندێك خواردنی
تر دواتر چوومە ئەڵمانیا.
پۆلیس لە ئەڵمانیا لە بانۆفی مویشن گرتمی بانۆف واتا وێستگەی میترۆکانی ئەڵمانیا
لە ژیر زەوی��دا بوو ،ئەو بنێشتو ساردییەی کە پێم بوو نەمساوی بوو .ووتیان تۆ
لەنەمساوە هاتوویت ڕێك سنورداشیان کردمەوە بۆ نەمسا.
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زیندانی نەمساو و ماسی قوتو مارو پەیژە

لەدوای ئەوەی لەشاری میوشن گیرام درامەوە بە نەمسا ،بەهۆکاری چەند کەرەستەیەکی
نەمسایی کە پێم مابوو.
هەر ئەو شەوە چوومە زیندان بۆ بەیانی ناردیانم بۆ زیندانێکی تر پڕبوو لە
جەزائیریو مەغریبیو نەتەوەکانی تر.
ماوەیەك مامەوەو کەسم تێدا نەناسی  ٥٠بۆ  ٦٠کەس لەو هۆڵەدا بوون ،کاتی نوێژی
نیوەڕۆ ڕوومکردە دیوارەکە بۆ نوێژکردن ،یەکێك لە جەزائیریەکان هاتە الم ووتی:
قیبلەکەت خوارە ڕاستی بکەرەوە ،نوێژمکرد ئەوانیش لەگەڵمدا نوێژیان دابەست کە
سەالمم دایەوە ماشاءاللە لە دوامەوە  ٢٠کەس نوێژی کرد.
کەسێك بەناوی عەبدولقادر هاتە الم ووتی :بۆ گیراویت؟
حاڵ و گوزەرانی خۆمم بۆ ڕونکردەوە.
عەبدولقادر :ئەگەر بێتو خۆت نەخۆش نەخەیت لێرە بەرەو دادگات بەرن ئەوا یەك
مانگ حوکوم ئەدرێیت ،ئینجا ئەڵێن بڕۆ داوای ئیقامە بکە.
ووتم :ئەی چۆن خۆم نەخۆش بخەم؟ عەیبم نییە.
عەبدولقادر :هەوڵبدە ماسیەکی قوتو هەڵبچڕە با کۆن بێت و بۆگەن بکات ،ئە و
ڕۆژەی بانگت دەکەن بۆ دادگا پێشتر بیخۆ ،بەڵکو نەخۆش بکەویت و تێکت بدات .کە
پشکنینیان بۆکردی دەزانن نەخۆش بی هەر هەفتەیەك زیندانی دەکرێیت.
قوتویەك ماسی دامێ هەڵم پچڕیو خستمە جێگایەك بۆ ئەوەی میکروبو ڤایرۆسی
باشی بۆ بچێت ،دوای سێ ڕۆژ ناوم هاتەوە بۆ دادگا بۆشەوەکەی دەستم کرد بەخواردنی
ماسییە بۆگەنەکە!
هەر سەری سەعاتێك عەبدولقادر دەهات دەیووت :هیچت لێنەهات؟
ووتم :نەوەڵاڵ عەیبم نییە!
دوای چەند سەعاتێکی تر عەبدولقادر پرسیاری کردەوە ،منی ناونا بوو کوردی.
ووتی :کوردی عەیبت نییە؟
ووتم :نا  -هیچ گۆڕانکاری رووینەداوە.
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شەو خەوتم بەیانیی بردمیانە دادگاو یەك مانگ حوکم درام!
لەماوەی ئەو مانگەدا لەگەڵ لیبیەکاندا فێری زمانی عەرەبی بووم ،باشترین قوتابخانە
بوو بۆ زمانەکەم ،هیچ کوردی تێدانەبوو.
دوای ئازاد بوونم لە ڤییەنا هاتمە دەرەوە ناردیانم بۆ کەمپ ،دوای سەعاتێك سەیارەم
گرتو هاتمەوە بۆ ئەڵمانیا.
چوومەوە میوشنو دیسان گیرامەوە ناردیانم بۆ کەمپی بایەروت کە  ٤کوردی تێدابوو
بەخۆمەوە لەوێ پڕبوو لەعەرەبو کۆسۆڤۆیی ،شوێنێکی زۆرناخۆش بوو زیندانی کۆنی
نازییەکان بوو کردبوویانە کەمپ .یەك دوو هەورامی لێبوون زۆر کوڕی چاك بوون،
بەاڵم بۆ من وەك کۆسۆڤۆیی وابوون هەر بەهەورامی قسەیان دەکرد ،منیش تەسجیلێکم
دۆزیبووە چاکم کردەوەشریتم پێنەبوو.
چووم بۆ الی ئەو هەورامیانە ووتم :هیچ شریتێکتان الیە؟
ئەوانیش شریتێکی هۆرەی هەورامیو گۆرانیو چەپڵەی هەورامی بێ موسیقا دامێو
گۆرانی بێژەکە ناوی عوسمان کێمنەیی بوو.
شریتم خستە سەری من ئاگام لێنییە تەواوی دەنگم دابوو بە هۆرەو گۆرانییەکانی
عوسمان کێمنەیی ،بەرپرسی کەمپەکەو هەرچی کۆسۆڤۆییو عەرەبە هاتن ئەیانووت
توخوا مێشکمان تەقی ئەوە چییە داتناوە ،منیش المبرد.
ماوەیەکی پێچوو ڕەف��زم وەرگ���رت ،شریتی عوسمان کێمنەیم خستەوە سەری
هەورامییەکان دابوویانە خۆم ،بەرپرسی کەمپەکە هات ووتی :ئەو شریتە نافرۆشی.
ووتم :با
ووتی ٢٠٠ :مارکت ئەدەمێ بەس بیشکێنە.
ووتم :باشە
نەم شاکاندو دامەوە بە هەورامییەکانو لەڕێگای کوڕێکی گەڕەکی خۆمانەوە ناوی
چەند خزمێکی خۆمم دۆزیەوە لەنۆرمبێرگو کەمپم بەجێهیشت ،هیچم پێنەبوو لە
نۆرمبێرگ کوردەکان شەڕە چەقۆیان کردبوو لەنێوانی یەکێتیو پارتیدا .ئەو دەمە مام
ڕۆستەم لە نۆرمبێرگ بوو.
ڕۆژێك الی مزگەوتی تورکەکانەوە دەگەڕامەوە بۆ جێگایەك پێیان دەووت مارکاووف
گیرام ،ڕێك مەلەفم ئاشکرابوو کە لەنەمسا گیراوم نەمسا ووتی نامەوێت پەنجەمۆری
ئیتاڵیای هەیە ،ئیتاڵیا ووتی نامەوێت پەنجە موۆری یۆنانی هەیە .یۆنان ووتی نامەوێت
لە تورکیاوە هاتووە.
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سواری تەیارەیەکی موحتەرمیان کردم بۆ یەکەم جار سەرکەوتم بە فرۆکە بۆ تورکیا
بەزیندان کراوی.
ناردمیانە ئەنقەرە هەرچۆن بوو لەمطار خۆم دزییەوە نەگیرام سوپاس بۆ خوا هاتمە
دەرەوە لە ئەنەقەرە بەرەو بیوك چەکمەچە کەوتمە ڕێ بۆ فرنی سەمونەکەی ماڵی
ئایدن ئابێ.
چوومە ئەوێ سەیدا حیلمی هات بۆالم ووتی :ئەوە چییە کەریم نەرۆشتوویت؟
ووتم :بەرێ وەڵاڵ لەئەڵمانیاوە سنورداش کراومەتەوە.
زۆری پێناخۆش بوو ،لەالیان دانیشتم تا ئایدن هاتەوە .ئەویش باوەشی پێداکردم
خۆشحاڵی خۆی دەربڕی باوکی لەگەڵ بوو من هەر پێم دەوت (دەدە) واتا باپیرە .کلیلی
ژورەکەی خۆمیان دامەوە ،چوومەو ئەو ژورە ساردو سڕە ،بۆ بەیانیەکەی دەستم کردەوە
بە ئیشکردن لەتورکیا وەك ژیانی ساڵ و ساڵ و شتێك لەمەوبەر.
تەلەفونم کرد بۆ دایکم ،دوای هەواڵ پرسینو خۆشحاڵی خۆیان دەربڕیو ووتیان
شکور گەیشتویتەتە جێگای خۆت؟
دایکم ووتی :لە کوێیت؟
منیش یەك درۆی زلم بۆ کرد ووتم :لەئەڵمانیام!
ئەویش ناوی خزم و کەسوکاری بۆ هەڵئەدام لە ئەڵمانیا کێی لێیەو کێ لێنییە ،منیش
زۆر بەزەیم بە خۆمدا دەهاتەوە.
شەوێکیان خەوم لێنەدەکەوت چوومە دەرەوە بۆ کەنار دەریا لە بویك چەکمەجە.
دەفتەری تەلەفونەکەم پێبوو ،تەلەفونم کرد بۆ لوقمانی قاچاخچی هاوڕێم.
لوقمان :لە کوێت؟
ووتم :تورکیا
یەکەمجار وای زانی گاڵتەی پێدەکەم ،دوایی بۆم باسکرد چیم بەسەر هاتووە.
لوقمان :برایەکم لە تورکیایە لەمڕۆژانەدا دەردەچن بۆ یۆنان لەسەر ئاو بە سەیارەکەی
خۆم چاوەڕێیان دەکەم ،تۆش لەگەڵ ئەوان وەرە دوو وێنەی خۆشت بگرە لەوێوە بۆم
بهێنە ،با خێرا پاسپۆرتێکت بۆ دروستبکەم.
ووتم :نەفەری کێن؟
لوقمان :کوڕێکی ئێرانییە ناوی شهرامی بەلەمە ،ئەدرەسی دامێ تەلەفونم داخستەوە.
لەو ماوەیەدا ئایدن ووتی :یاسەمین لە ماردینە هەواڵم داوەتێ کەتۆ هاتویتەوە زۆری
پێخۆشە مانگی داهاتوو دێنەوە لەگەڵ عەلی کوڕم لەوێ مەشغولی ئوتێلێکن ،لەوانەیە
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تۆش بچیت بۆ ماردینو یاسەمین ووتویەتی بابێتە ئێرە کار بکات.
منیش زۆرقسەم نەکرد بەس تەنها بەپێکەنینەوە ووتم :الی تۆ کار دەکەم ئایدن ئابێ.
شەهرامی بەلەمم دۆزییەوە ،خوایە چیمدی چومە شوقەکەی یەکێك تلیاك دەکێشێت،
یەکێك حەشیش ،یەکێکی تر هەمووگیانی خوێنە دووان لەوالوە دەخۆنەوە.
ووتم :کامەیە کاك شەهرام؟
یەکێکی جیقنی بۆگەن هات بۆالم ووتی :من شەهرامم ،بزانم چیت دەوێت؟
ووتم :خەسرەوم لوقمان ناردومی بۆالی تۆ کەدەردەچن لەگەڵ براکەیدا بۆ سەر ئاو،
دەمەوێت کاك شێرزادی برای کاك لوقمان ببینم ئەمانەتم پێیە بۆی.
من نزیکەی  ١٠وەرقەم پێبوو ،لوقمان ووتی ئەگەر پارەت پێیە بیاندەرێ تاکو دەگەیتە
الم لەسەر ئاو.
شەهرام :خۆشحاڵم ئاغا خوسرەو ئاغا لوقمان باسی تۆی بۆ کردووم ،نۆکەریت دەکەم،
فەرموو بیرەیەك قلیانێك چی دەوێت لەخزمەتتدام.
ووتم :سوپاس کاك شەهرام گیان ،بەاڵم کاك شێرزاد لەکوێیە؟
سەیارەیەکی فیاتی پێبوو خۆی بردمی بۆالی کاك شێرزاد لە شوقەیەکی تر بوون،
چومە الیانو  ٨وەرەقەم دایە شێرزاد ووتم من لەو جێگایەمو ئەوە پارەیەش کاك لوقمانی
برات بۆی ناردویت.
بە شەهرام-یشم ووت :کەی دەردەچین؟
شەهرام :شوێنکەتم پێ بڵی خۆم دێم بۆ التو ئاگادارت دەکەمەوە.
هەفتەیەکی پێچوو ب���ەردەوام ک��ارم دەک��رد الی ئایدن ئابێ ،ب��ەاڵم ی��ەك لیرەم
لێوەرنەدەگرت .ئەویش وای دەزانی داوای ناکەم بۆ ئەوەی کۆبێتەوە پێویستم بە پارەیە.
دوای ئەوە ئێوارەیەکیان شەهرام هات بۆالم ووتی :ئەمشەو دەردەچین وەرە ئەو
جێگایە.
ماڵئاوایم کرد لە حیلمی ،بەس هیچم نەووت بەئایدن .خەریکی پێچانەوەی کۆڵە
پشتێك بووم ،ئایدن دای لەدەرگاکەم و هاتە ژورەکە ٥٠٠ .دۆالری دامێ تەوقەی لەگەڵ
کردمو ڕۆیشت وابزانم ووتی یاسەمین دێتەوە بۆالت بەداخەوە تۆ نابینێت .من باش
تێنەگەیشتم ،هەر ئەمووت اللە ڕازئۆڵسن.
دەرچووم چووینە سەرئاوی گەورە ،لەوێ تەماشا دەکەم شەهرام لەگەڵ کوڕێکی تری
فارسدا لەپەنای دارێکدا رادەبوێرێت ،نەمزانی چی بکەم چوومەوە بۆالی شێرزاد و ووتم
شتێکی وابووە دەمەوێت لەو هەتیوە پیسەبەم.
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شێرزاد :کاکە تۆ حەقت نەبێت ،ئێمە ئیالقەمان چییە هەرچووینە ئەوبەر لەمان
جیادەبینەوە .بەلەم ئامادەکرا وویستان ژنەکەی شێرزاد بەرنە ئەوبەر بەتەنهاو شێرزاد
بمنێت ،قوبوڵم نەکرد.
شێرزاد :ئاساییە!
ووتم :ئاسایی نییە کاکە یان لەگەڵ خۆتدا دەیبەیت یان نابێت.
پەڕینەوە لوقمان چاوەڕێمان بوو سواری سەیارە بوین و یەکسەر بۆ بولغاریاو ڕۆمانیا
دایبەزاندم چووم پەنجە مۆری پێکردم لە دوکانێکداو خسیتە سەر پاسپۆرتەکەمو
پاسپۆرتی دامێ بە قسەی خۆشو دوو ڕۆژ بە بەڕێگاوە بووین بەئیسراحەت تا گەیشتینەوە
سلۆڤاکیاو هەنگاریاو چیكو پاشان ئەڵمانیاو لەوێوە منی سواری سەیارەیەکی دیکە کرد
بۆ نەرویج و  ٨٠٠دۆالرەکەشی دامەوە..
هاتمە وواڵتی نەرویج خۆم تەسلیم کرد .ئەوەی کە منی ناڕەحەت کرد ئەوە بوو دوای
دوو ساڵ بیستم کە لوقمان لە یۆنان لەشاری ئەسینا بەچەقۆ کوژراوە.
نەرویج بۆ من واڵتێکی نوێ بوو ،لەهەمانکاتدا نامۆ بوو ،دوای چەند ڕۆژێك بردیانین
بۆ شارێك بەناوی هامەرفێست کە لوتکەی جیهان بوو ،شەو ڕۆژ تێیدا یەکسان بوو نیوە
شەو ڕۆژ بە ئاسمانەوە بوو لە هاوینەکەیدا ،لەزستاندا هەر شەو بوو .ئەی خوایە کە بێزار
بووم .چۆن لەگەڵ ئەم ژیانە نوێیەدا هەڵبەکەینو چی ڕووئەداتو چی دێتە پێشەوە؟
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چیرۆکی یانزەیەم:

ژیانێکی نوێو نەرویج و سەرەتای چاالکییەکان
ل ه دوای گهڕانێکی زۆرم به جیهانداو تێڕامانم له ههموو ئهو کۆمهڵگایانهی ک ه
پێیاندا تێپهڕیوم و وورد بوونهوهم لهژینگهو کهش ههوای ئهو جێگایانه ،ل ه ههمان کاتدا
ئهو ههست و ناخۆشییەی کهکوردهکان ل ه دهرهوهی واڵت تێیدا دهژیان .دووری ل ه واڵت
و ل ه کهسوکار ههموو ئهمانه کاریگهریهکی یهکجار زۆریان خستبووه سهر خودی خۆم
و پهیوهندهکانیشم .زۆرکات دوو کهسایهتیم له خۆمدا بهدی دهکرد ،واتا کەسایەتیەکی
دوو جەمسەریم هەبوو لە زانستی دەرونیدا پێی دەوترێت دەروون پارسۆیی یاخود دوو
جەمسەری.
کهسیاتی یهکهم :زۆرناسك بوو له کاتی جواڵندنی ههستو سۆزم بهکارێکی زۆربێ
بایهخ فرمێسک ل ه چاوانمدا ڕێژنهی دهکرد.
کهسایهتی دووهم :زۆر دڵ ڕهق زۆر بێ بهزهیی زۆرج��ار لهسهر پارچ ه نانێك ل ه
زیندانی ئەو واڵتانهی پێیدا تێپهڕیبووم دهم کرده شهڕه چهقۆ .لهو کاتانهدا زۆر کهسێکی
دڵ ڕهق بووم ،ههموو ئهمانهو جێگربوونم لهو واڵتهی که تێیدا نیشتهجێ بووم ،نهزانینی
زمانی ئهو واڵتهو دوور خستنهوهم بۆ شارێکی بچوك و تێکهڵ نهبوونم لهگهڵ خهڵکی دا
ئهمهش کاریگهریهکی زۆری ههبوو ل ه سهرم.
جاری وا ههبوو شهوان له بهر تهنهایی فرمێسك له چاوهکانمدا گۆمیان دروست دهکرد،
زۆرجار ڕوباری گریان بهچاوانمدا سهریان دهکرد لهسهر کوڵمهکانم ڕێچکهی گرتبوو بێ
لهوهی بهدهم گریانهوه بیرهکانی خۆم دادهمرکاندهوە.
تا ماوهیهکی زۆر بهو شێوه مامهوه ،بهاڵم بێزاری زیاتر تهنگی پێههڵدهچنیم .ل ه
دوایدا ههر لهو شاره خولێکی زمانی ئهو وواڵت ه کرایهوه منیش بهشدار بووم.
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تۆزێك سهبووری به دڵ و دهرونمادا هات ،بۆماوهی ساڵێك بهردهوام بووم زۆر بهسوود
بوو توانیم سهرهتایهکی باش فێربم.
وورده وورده ل ه گهڵ بهکارهێنانی ووشهکانی توانیم لهگهڵ خهڵکیدا بکهومه گفتوگۆ.
ل ه ههمووی ناخۆشتر ئهوه بوو ئهو جێگایه زۆربهی کاتهکانی شهو بوو یان ڕۆژ واتا
هاوین لهنیوهی شهودا ڕۆژ بهسمانهوه بوو وهك نیوهڕۆ ،لهزستانیشدا خۆر ههڵنهدههات،
لهنیوهڕۆدا ئهستێره ب ه ئاسمانهوه بوو.
ئهو کهشه زیاتر باری دهرونیمی ئاڵۆزتر کردبوو زۆر نامۆ بوو ب هالمهوه ،ههندێ
پەیوهندیم لهگهڵ خهڵکە پهنابهرهکاندا دروستکرد بوو وهك کوردو عهرهبو ههندێ
نهتهوهی تردا.
ئێوارهیهك ماسییهکی زۆرم ڕاو کردبوو زۆر حهزم ل ه ماسی بوو بهبرژاوی لهگهڵ
لیمۆو تهماتهو پیاز ...هتد بێ ئێوە ناخۆش گهڕامهوه باڵهخانهی پهنابهرهکان ک ه خۆشم
ههر لهوێ دهژیام.
ههر گیز پێم خۆش نهبوو به تەنها خواردن ئامادهبکهم ههر لهبهر ئهوه پیاوێکی
به تهمەنمان لهگهڵدا بوو خهڵکی بهغداد بوو ل ه ههمان کات دا کهسایهتیەکی به هێزی
ههبوو لهناو ههموو پهنابهرهکاندا وه پێشتر له عێراق پزیشك بوو.
زۆر ڕێزی له من دهگرت زۆرجار ل ه بهر ئهوهی زمانی ئینگلیزی باش بوو یارمهتی
منی دهدا لهکاروباری ڕۆژانهم لهو واڵت ه ئهویشم بانگێشت کردو دانیشتین بهیهکهوه
دهستمان کرد بە ماسی خواردن ،کهوتینه باسی گێڕانهوهی واڵتی خۆمانو جاروبارێش
گلهیمان ل ه بهختی خۆمان دهکرد.
لهم گفتوگۆ و ئاڵوگۆڕ کردنی بیرو باوهڕو ووشانهدا بووین له ناکاو به هێمنی ل ه
دەرگایی ژورهکهی من دراو منیش هاوارم کرد فهرموو ،لهبهر ئهوهی دهرگایی ژورهکهم
دانهخستبوو بهاڵم جارێکی تر ههر لهدەرگاک ه درایهوه ،که بهرەو ڕووی دهرگاکه چووم
سێ ئافرهتی نەرویجی لهگهڵ پیاوێك لهبهر دهمی دهرگایی ژورهکهی مندا بوون داوایان
ل ه من کرد ک ه بێنه ژورهوه منیش ووتم ب ه خۆشحاڵیهوه فهرموون.
ل ه ڕاستیدا من زۆرم پێخۆش بوو بۆ یهکهمجار بوو خهڵکی ئهو واڵت ه بێته الم.
منیش کهسێكی کۆمهاڵیهتی بووم زۆر حهزم به تێکهڵ بوونی خهڵکی بوو ،ل ه دوای
خۆناساندنیان ب ه منو پزیشکهکهی هاوڕێم کهوتنه پرسیار لێمان ک ه خهڵکی کام واڵتنو
ههندێ ووتهو باس ،پیاوهکه ڕووی کرده من و پێی ووتم ڕۆژی شهممه کاتژمێر پێنجی
ئێواره بانگێشتن بۆ کڵێسای (ئهنطۆنیۆ) لهوێ سهیری فیلمێك دهکهنو پاشان ههندێ
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کێكو چا بهیهکهوه دهخۆین.
ڕووم کرده پزیشکهکهی هاوڕێم وتم :دهڵێ چی؟
پێی ووتم کە کابرا دەڵێ چیو ووتیشی ،خۆ ئێم ه بێ کارین با بڕۆین کارمان چیی ه
کات ب ه سهر دهبەین و ههندێ کێك دهخۆین دهڵێی چی؟
ووتم :باش ه بێ کارین با بڕۆین من پێم خۆشدهبێت.
ک ه ئێمه ڕهزامهندی خۆمانمان نیشاندا ئیتر ئهوانیش ڕۆیشتن.
من و پزیشکهکهی هاوڕێم هاتینه دهرهوه چوین ه الی پهنابهرهکانی تر ویستمان بهوان
بڵێین ،دیار بوو ئهوان پێش ئێم ه بانگهێشتکرا بوون.
لهویا بۆمان دهرکهوت ک ه ئێم ه دواین کهس بووین ،چاوهڕێ بووین تا ڕۆژی دیاری
کراو ل ه بهردهم باڵهخانهی پهنابهرهکاندا ههموو پهنابهرهکان خۆیان ئامادهکردبوو،
ههندێکیان لهوان ه خۆیان گۆڕی بوو وایان دهزانی بۆ ئاههنگ دهچن.
له ئافرهتێکی کوردم پرسی :ئهوه بۆ وا خۆت گۆڕیوهو جلی کوردیت ل ه بهردایه؟
ووتی :کوڕه با تۆزێ هەڵپهڕم خۆ دڵم شهقی برد لەم کەمپەدا!
ووتم :ئێم ه بۆ ئاههنگ ناچین کهس ههڵناپهڕێت ئهوه کڵێسایهو جێگایهکی ئاینییه.
ووتی :بۆ ئاخوندن؟
دیاربوو ل ه ئاخوند ڕایکردبوو ،ههر لهو کاتهدا پهشیمان بوو ،ووتی من حهزم پێ نیی ه
وام زانی ههڵدهپهڕین.
بۆم باسکرد کهئهمان ه ئاینێکی جیاوازن و لهوان ه نین ک ه تۆ بیری لێ دهکهیتهوه.
دیار بوو بهتهواوی پهشیمان بوەوە چونک ه ئهو خۆی بۆ ههڵپهڕکێ ئامادهکرد بوو،
بهاڵم بهداخهوه ئاواتهکهی نههاته دی.
ل ه دوای چاوهڕوانیمان ل ه بهردهم باڵهخانهکهدا پاسێك ئاماده بوو تا ههموو پهنابهرهکان
سهرکهوتن ،بهرهو کڵێسای (ئهنطۆنۆ) بهڕێکهوتین.
کهگیشتینه جێگای مهبهست لهدوای پێشوازیهکی گهرم ،فیلمی عیسای کوڕی مهریهمیان
بۆ لێداین .لهدوای تهماشا کردنی فیلمهک ه که دوو کات ژمێری خایاند ،کهمێك دانیشتین
و دهستمان کرد بهکێكو چا خواردن..
لهدوایدا کهسێك ب ه ناوی سیامهک خهڵکی ئههوازی ئێران بوو ،ئهیتوانی ب ه زمانی
فارسیو عهرهبیو ئینگلیزیو زمانی نەرویجیش ی باش دەزانی ،ل ه پاشاندا قهشهی کڵێساک ه
داوای لێ کردین چی سهرنجو تێبینییهکمان ههیه دهربارهی فیلمهکهی عیسا ب ه ئازادی
دهری بڕین.
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ناو کڵێساو دۆزینەوەی مامۆستاکەم عیماد

لە کڵێساکەدا تەماشای فیلمەکەی عیسامان کرد ،دوای ئەوەی چاو کێك خورایەوە
یەکێك داوای کرد له ئامادهبووان که ببن ه گاور .زۆر لهوانه به ئاسانی وەاڵمی بانگەشەکهی
(تۆماسی)یان دایهوه ک ه قهش ه بوو لهو کڵێسایهدا  ٣ل ه کوردهکان بوون ب ه مهسیحی،
یهکێک لهوانه خهڵکی سلێمانی بوو ناسرا بوو به جهزای زهڕهنگهر لهگهڵ چهند کهسێکی
تر که نهمدهزانی خهڵکی کام واڵتن بهههرحاڵ زۆرم بهالوه سهیر بوو نهم زانی بوو ک ه
گۆڕینی بیروباوهڕ ههروا ئاسانه.
ئهو دەمە زانستی وام نەبوو لەسەر ئاینی نەسرانی ،بهڵکو زانیاری ساددهم هەبوو،
ئەوانەشی کە هاتبوون تهنها ب ه ناو موسڵمان بوون ،هەموو زانیاری زۆر سەرەتاییان هەبوو
لەسەر ئیسالم ،بهاڵم زۆریان بڕوایان ههبوو ک ه ههموو ئاینهکان له الیهن کهسێکهوه
نێراوهو بهیهك چاو سهیری ههموو پێغهمبهرانیان دهکرد محەممەد ( )hل ه ههموو
پێغهمبهران خۆشهویست تر بوو بهالیانەوه.
هەندێکیشیان ئهوهنده ش��ارهزا ب��وونو کەخاوەنی ئاینی ئیسالمن ،ناکرێت ههروا
بهئاسانی واز له دینی دایكو باوكو کهسوکارم بهێنم.
ئەو خەڵکەش یەکجار بەو شێوەیە نەبوون کە ههر کهس ووتی فکری خۆتانم بدهرێ
ئەوانیش بڵێن بهسهر چاو! ئهو کاره زۆر گران بوو بهالیانەوه ،یەکێك لە تەنیشتنمەوە
ووتی ئەرێ کاکە بۆ دهبێت ههمیش ه ئهوان ڕاست بن ئێمهش ههڵه ،من وهك موسڵمانێکی
سادده بهو بانگهێشته ڕازی نابم .وەاڵ عەیبە ئەو خەڵکە دینی خۆی بگۆڕێت بۆ کێكو
شەربەت.
هاتە س��ەرەی من کە ببمە گ��اور ،منیش تهنها سوپاسم کردن بۆ کێکەکەو ووتم
موسڵمانم هاتمە دەرەوە.
بهاڵم زۆرم پێ ناخۆش بوو ک ه ئهو موسڵمانانه بوون به مهسیحی وه زۆر ئاستهم
بوو بهالمهوه ،بهاڵم چار نهبوو مرۆڤ ئازاده وه ئهشم زانی ک ه ئهو جهزای زهڕهنگهره
کهسێکی سوکه .کوڕێکی ڕانییهیم لهگهڵدا بوو ناوی کاك محەممەد بوو پێی ووتم
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لهماڵی شێخ عوسمانی بیاره ل ه ئهستهمبوڵ ئهم جهزای ه بهیانیان بۆ نوێژی بهیانی
خهڵکی ئاگادار دهکردهوه ک ه گهیشت ه یۆنان ههر لهو جێگایهش ماستاوو چهورهیی بۆ
قاچاخچییهکان دهکرد ،ک ه کاک محەممەد ئهوهی بۆ باسکردم ئیتر زۆر بهالمهوه گرنگ
نهبوو دیار بوو کهسێکی بودهڵهو سوك و کهم کهسایهتی بوو.
من لهگهڵ کاك محەممەد لهدهرهوهی کلێساک ه وهستابووین گفتوگۆمان دهکرد ،تۆماس
لهگهڵ ئافرهتێکی تهمهن  ٢٦ساڵ که ناوی -یهنیکا -بوو لهگهڵ ئاغای ئێرانی سیامهك
هاتنه الی من و کاك محەممەد دوای ساڵو ،پێیان ووتین بۆ نابن ب ه مهسیحی من
بێدهنگ بووم ،بهاڵم کاك محەممەد ووتی ئەوه شتێکه پێویسته بیری لێبکهینهوه ،منیش
لەسەردڵم گەورە بووە به زهردهخهنهیهکهوه ووتم :ئهی ئێوه بۆ نابن به ئیسالم:
دهستیان کرد به پێکهنین تۆماس دهستی خست ه سهر شانی من پێی ووتم :ب ه ناوی
باوکی ئاسمان قسهت لهگهڵ دهکهم من وا ههستدهکهم تۆ کهسێکی زۆر باشیت خوا
دهیهوێت پاکت بکاتهوه ،ئێستا ئهوانم له ژوورهوه به ئاو پاكکردهوه وات ه مهسحم کردن
پێم خۆشە ک ه تۆش لهو کهسانه بیت که عیسا خۆی لهخاچ دا لهبهر تاوانهکانمان
داوات لێ دهکهم با دڵ و دهرونت پاك بێتهوه خۆت بکه بهناو دهریای ئیماندا ل ه ناو
مهسیحیهتدا.
زۆر شهرم گرتمی لهوهی که زۆر ب ه ئهدهبهوه ووشەکانی دا ب ه گوێمدا و نهیهێشت ک ه
من هیچ وهاڵمێك بدهمهوه پاشان بهوه وازیان نههێنا بهدهم قسه کردنهوه منی بردهوه
ناو کڵێساک ه وه بردمی ه بهردهم تابلۆیهکی بهناو مهریهم ک ه ب ه خهیاڵ دروست کرابوو
باسی مهریهم و عیسا و باوکی بۆ دهکردم که ههرسێکیان خوایان پێك هێناوه .لهو کاتهدا
منیش داوای کاتم لێ کردن.
ووت�����م :م���ن ه��ی��چ زان��ی��اری��ی��هک��م ن��ی��ی �ه ل���ه ب�����ارهی ئ��ای��ی��ن��ی م �هس��ی��ح��ی �هوه،
پێوستم ب ه سهرچاوه ههی ه بۆ وهرگرتنی زانیاری ل ه ئایینهکهتان.
له ههمان کاتدا ویستم لهو پهنجهرهو خۆم دهرباز بکهم وه سهرنجی ڕابکێشم بۆ الی
خۆم ووتم ئهگەر دهکرێت ههندێ سهرچاوهی مهسیحیم بۆ پهیدا بکه تا بتوانم سهرنجی
خۆم ههبێتو کوێران ه دوای نهکهوم ئهگهر ههر بیروباوەڕێك ههڵبژێرم ل ه ههمان کاتدا
کاری بۆ دهکهم.
دیاربوو ووتهکانی من سهرنجی ڕاکێشاو ،ووتی تۆ فیلمی ژیانی عیسات بینی ئهوه
بهس نییه؟
دیاربوو پێ وابوو منیش وهك پهنابهرهکانی تر ههروا بهئاسانی بیروباوهڕی خۆم
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دهخهم ه دهستی ئهو بۆیه من ههر سور بووم لهسهر پێشنیارهکهی خۆم ک ه کاتم پێویسته.
توماس :باشه من ههوڵدهدهم ههندێ سهرچاوهت بۆ پەیدا بکهم ب ه زمانی عهرهبی
یان کوردی.
من زۆر سوپاسم کردو هاتمه دهرهوه ،بهاڵم ههر خۆ دهرباز کردن بوو ل ه تۆماس.
بهپهل ه خۆم گهیانده کاك محەممەد پێم ووت :ئهمانه دهڵێی بنێشت ه تاڵن له کهس
نابنهوه ،ئەی تۆ چیت لێ ب ه سهرهات بۆم باس بکه؟
بۆی باس کردم بههەمان شێوه خۆی دهرباز کردووە داوای کاتی لێکردن و ل ه پرسیارو
داواکانیان ووتی داوام لێکردن که کاتێکی تر فیلمهکەی عیسا ببینمهوه بۆ ئهوەی باشتر
تێبگهم لهو ئایینه ،ئەوانیش ڕازی بوون بە داواکەم.
به ههرجۆرێک بوو گەڕاینهوه بۆ باڵهخانهکهی کهلێی دهژیان ،جهزای زهڕەنگهر لهناو
پاسهکهدا لهالی منهوه دانیشت بوو.
ووتم :ئهوه بۆ بوویت ب ه گاور؟
جهزا :ئاخر بۆ ئیقامهکهم باشه.
پرسیاری ترم لێ نهکرد زۆر گرنگ نهبوو بەالمهوه.
لهدوای چهند ههفتهیهك ههر ل ه ههمان کات دا هاتنهوه الی من ههندێ پهرتوك و
ئینجیلێکیان ب ه زمانی عهرهبی بۆ هێنابووم.
پێیان ووتم له دوای خوێندهوهی تکای ه سهرنجو تێبینی خۆتمان پێ بڵێ.
ووتم :ب ه گوێرهی توانای خۆم ب ه سهرچاو ئاگادارتان دهکهمهوە.
بهاڵم ئهو ئێواره یهنیکا لهگهڵ تۆماس الی من مانهوه زۆر پرسیاری تایبهت ب ه
خۆمیان کرد ،ل ه ڕاستیدا منیش ترس گرتمی گومانی ئهوەم بوو ک ه ئهمانه پۆلیسی
نهێنی بن منیش زۆر پاشهڵم پیس بوو ،پهنجه مۆری زۆربهی زۆری واڵتهکانی ئهوروپام
ههبوو.
لههامان کات دا لهوهدهترسام که پێم بزانن بم گهڕێننهوه ،ههر چۆن بوو کات ڕابورد.
لهڕاستیدا من توانای خوێندهوهی پهرتوکهکان و ئینجیلهکهم نهبوو ،زۆر گرنگ نهبوو
بهالمهوه چونک ه من بهدوای وهرگیران و بهدهست هێنانی ههندێ پاره بووم بۆ ئهوەی
بینێرمهوه بۆ کهسو کار وه بتوانم ژیانێك بۆ خۆم دابین بکهم ،ئیسالمەتی خۆشم خۆش
دەویست.
ل ه دوای دووساڵ دهربهدهری خاوهنی هیچ نهبووم ههمیشه وهك قهرهج ئهم واڵت و
ئهو واڵتم دهکرد ،ژیانی من تهنها گهڕان بوو به دوای دروستکردنی ژیانێك بۆ خۆم و
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هاوکارییەکی کهسوکارەکەم له بهرئهوهی له واڵتی خۆمان زۆرجار ههژاری و دەوڵەمەندی
و کهمدهستیم ب ه خۆمهوه بینی بوو.
ئێوارهیهکی هاوین بوو زۆر بێزار بووم تهنهایم کردبووه هاوڕێم پێم ووت :با پێکهوه
پیاسهیهك بکهین به یادی جارانی شارهکهم ،له سهنتهری ئهوشاره ک ه تێیدا نیشتهجێ
بووم دهسوڕامهوه ل ه سهر کورسییهكی ئهو بازاڕه ئارامم گرت.
له ناو ئۆتۆمۆبیلێکدا ئافرهتێك بانگی کردم خەسرەو که نزیک بوومهوه یهنیکا بوو،
پرسی پێت خۆش ه پیاسهیهک بکهین؟
ووتم :ناببوره چاوهڕوانی هاوڕێیهکمم لێرەدا یهکتری ببینین.
ل ه ڕاستیدا بێزار بووم ل ه تۆماس و یهنیکاو کڵێسا ههر ئارهزومهند بووم بهوهی وازم
لێبهێنن ،بهجێی هێشتمو ڕۆیشت.
لهگهڵ خۆمدا کهوتمه گفتوگۆ ،گهنجێك هاته الم و بهزمانی ئینگلیزی پرسی :ئهو
جێگایهی که پهنابهرهکانی لێ نیشتهجێن لهکوێیه؟
من لهم شارهدا تازهم ئێستا گهیشتوم ئهگهر دهکرێت یارمهتیم بده.
لێم پرسی خەڵکی کام واڵتی؟
ووتی :تونس
ب ه عهرهبی کهوتمه ووتوێژ لهگهڵیدا پێم ووت کهمنیش لهوێ دهژیم ،دیاربوو زۆر
خۆشحاڵ بوو ک ه کهسێکی ناسیوه بهزمانی خۆی ئاخافتن بکات .یارمهتیمدا ههندێ
لهکۆڵو بارهکهیم بۆ ههڵگرتو بهرهو جێگای مهبهست کهوتین ه ڕێ ،ههر لهوێ لهگهڵ
پرسگهکهدا کهوت ه وتوێژو وه ژورێکیان بۆ دهستنیشان کرد.
من ههر لهگهڵیدا بووم کهلوپهلهکهیم لهگهڵ ههڵگرت.
داوام لێکرد که پاش حهسانهوهت وهره الی من خواردن ئامادهدهکهم بهیهکهوه نانێك
بخۆین .ئهوەندهی تر خۆشحاڵ بوو ،گهڕامهوه دهستم کرد به خواردن ئامادهکردن ل ه
دوای چهند کاتژمێرێك چوومهوه بۆالیو بانگێشتم کرد وه زۆربهی پهنابهرهکانم ئاگادار
کردهوه بۆ ئهوەی کهمێك ل ه ئازاری نامۆیی ئهو گهنجه کهم بکەینهوه ،ئهوانیش بهخێر
هاتنێکی گهرمیان لێ کرد.
ئهویش خۆی ناساند ک ه ناوی عیماده ،خهڵکی تونس ه تا درەنگانێک بهیهکهوه بووین
ههر خهریکی گفتوگۆو ئاڵوگۆڕکردنی بیروڕا بووین ،بهاڵم عیماد کوڕێکی زۆر وتوێژ
شیرین بوو،خاوهنی زانیاریهکی باش بوو ،بەڕاستی منی سەرسام کرد بە زانیارییەکانی.
لهسهر مێزی چهرپاکهم ئینجیلهکهی بینی ووتی :تۆ مهسیحیت؟
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ووتم :نهخێر ،من موسڵمانم سوپاس بۆ خوا.
عیماد :سوپاس بۆ خوا.
ووتم :ئەو پرسیارەت تەنها لەبەر ئەوەیە کە ئەو ئینجیلە لەم ژورەدایە.
عیماد :ڕاستە ئینجیل الی خوای پەروەردگارەوە هاتووە بۆ پێغمبهر عیسا ساڵوی
خوای گهورهی لێبێت ،بانگهوازی بۆ کردووه ،بهاڵم ئێستا ئهو ئایین ه دهستکاری کراوهو
گۆڕاوه ،ئارهزوو ویستی پیاوانی کڵێسای تیادا تێکەاڵو بووه.
منیش باسەکهم بۆ کرد ک ه چۆن ئهم ئینجیلهم دهستکهوتوه تا بیخوێنمهوه وه ئهو
کۆمهڵه که لێره خاوهنی بهڕێوهبردنی کڵێسای ئهم شارهن چاوهڕوانی به گاور بوونی منن،
بۆیه ئهم پهرتوکانهیان بۆ هێناوم ،بهاڵم سوپاس بۆ خوا بیروباوەڕ دامەزراومو شوێن
شتی کوێرانە ناکەوم.
عیماد دهستی خست ه سهر شانم و ووتی :تۆ نهوەی سهالحهدینی ئهیوبیت خوای لێ
ڕازیبێت ئهو داکۆکی کردووه لهخاکی موسڵمانان و ل ه عهرهب ب ه تایبهتی کهبیان پارێزێت
ل ه بە گاور بوون وه خاکی موسڵمانی له ژیر دهستی گاورهکان سهندهوه ،تۆ ئهگهر باپیره
گهورهت خزمهتی ئیسالمی بهو شێوهی ه کرد بێت دهبێت تۆش ههر وا بیربکەیتهوه،
نابێت ڕێگاکهی فهرامۆش بکهیت.
منیش س�هرێ��ک��م ب��ۆ ب���اداو ووش �هی �هک��ی دووب����اره ک����راوهم بیستبوو ک � ه گوای ه
سهالحهدینی ئهیوبی هیچی بۆ کورد نهکردووه زۆر گرنگ نیی ه بهالمهوه ،هەرچەندە
ئەمە ب��ڕوای خ��ۆم نەبوو قسەی الوەک��ان��ی ن��او کۆمەڵگاکەم ب��وو دووب���ارەم ک��ردەوە.
زۆری پێ ناخۆش بوو ک ه ئهو ووتهیهم پێ ووت!
عیماد :ڕاست ه سهالحهدین کورد بوو ،بهاڵم ئهو ن ه بۆ عهرهب کاری کردووه نهبۆ
فارس و نه بۆ کورد ،بهڵکو سهرکردهیهکی موسڵمان و کورد بووه ،جڵهوی موسڵمانان ل ه
ژێر دهستی ئهودا بووه.
ههموو موسڵمانانو عهرهبو عهجهمو مهسیحی له ژێر ڕکێفی ئهودا بوون با من
پرسیارهکهت بۆ ڕاست بکهمهوه.
سهالحهدین موسڵمانێکی کورد بوو ئهو دهسەاڵتی تهواوی به سهر ههموو واڵتانی
عهرهبو موسڵمانان به گشتی دا بوو ،واتا کورد حوکمی کردووه ئهگهر نهتهوهیی بیر
دهکهیتهوه  ،ههرچهند ئهو وهك موسڵمانێک کاری ک��ردووه ،بهاڵم خاچپهرستهکان
دهیانهوێت له بهر چاوی ئێوهی کورد ل ه شانو شهوکهتی ئهو کهم بکهنهوه تا ئێوهی
کورد شانازی بهو کهڵ ه سهرکردهوه نهکهن کە کورد خاوهنی سهرکردهیهکی وا قارهمانو
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بهئهمهکی موسڵمانانه .ل ه ڕاستیدا ئهوه گاورو بێ باوەڕهکان ه دهیانهویت ل ه ناو ئێوهی
ک��ورددا سهرکردهی وا قارهمان دروس��ت نهبێتهوه ،چونک ە ئهو شکستهی ب ه دهستی
سهالحهدین بینیویانه ههرگیز لهبیریان ناچێتهوه .ئێستا له ههموو مێژووهکانی خۆیاندا
باسی دهکهن پێوهی دهناڵێنن ،خۆ ئهگهر شهڕی نێوان فهرەنساو فهڵهستین بوای ه یان
شهڕی نێوان سوریاو ئیتاڵیا بوای ه یان کوردستانو یۆنان بوایه دڵنیابه ک ه سهالحهدین
ئهوکات بۆ نهتهوهکهی خۆی دهجهنگاو به ناوی کورد ئااڵی بهرزدهکردهوه ،بهاڵم عهرهب
تورك ،فارسو کورد ههموو موسڵمان بوون ،کوردێکی موسڵمان سهرپهرشتی دهکردن ئهو
سهردهم ه نهتهوه هیچ بایهخێکی نهبووه له ژێر ناوی ئوممهتی ئیسالمی کاریان دهکرد،
ئهوان به ناوی خاچپهرستهکان لهگهڵمان دهجهنگان خۆ زۆربهی خاچپهرستهکانیش
خهڵکی واڵتی جیاواز بوون کە بریتی بوون له :فهرەنسا و ئیتاڵیاو...هتد ل ه ژێر ناوی
خاچپهرستهکان دهجهنگان تا سهالحهدین تێكو پێکی شکاندن.
ل ه دوای بیرکردنهوه لەو ووشانهی عیماد ک ه بۆی ڕوونکردمهوه زۆر دڵم خۆشبوو
ههستم کرد کهمنی کورد کهم نیم و خاوهنی سهرکردهیهکی به ئهمهكو قارهمانم وه
خۆشهوستی ل ه دڵمدا زیاتر چهسپی ،ل ه ڕاستیدا ووتهکانی عیماد ههموو ئهقاڵنی بوون.
ئینجا تێگهیشتم دابهشکردنی واڵتی من ه�هروا بێ هۆ نهبووه ،دی��اره نایانهوێت
سهالحهدینێکی تر دروستبێتهوه بۆی ه ههر ژێر دهستهین.
ل ه پاشاندا عیماد درێژهی دا به گفتوگۆکهو بهردهوام باسی چاکهو پیاوهتی کوردو
باسی ئهبوبهکری باقهالنی بۆ کردمو باسی ئیبنو تەیمیەی بۆ کردمو باسی سینانی فوراتی
ئەسەدی بۆ کردمو باسی جەزەریو محیدین ڕەئیسو زۆری تر ،کە ئەمانە هەموو زاناو
ناوداری کورد بوون.
له ڕاستیدا بۆ یهکهمجار بوو باسی هەندێك لهو مرۆڤه بەڕێزانەم بیستبوو که کورد
بوون ،ل ه سهردهمی خۆیدا نوێنهری جیهانی ئیسالمی بوون ،بۆ گفتوگۆ لهگهڵ گاورو
جولهکهکاندا باسی لێهاتووییو زیرهکی ئەوی بۆ کردم ک ه چۆن له ئاستی ئهو پیاوهدا دهم
بەستراو بوون نهیان توانیوه ئاخافتن بکهن.
ئهوهندهی تر شانازیم ب ه خۆمهوه دهکردو بەئیسالمەتیەکەمەوە ،ههڵسام بۆ ئهوەی
ئینجیلهکه فڕێبدهم.
عیماد :ئهوه گوناه ه کارێکی باش نییه ،موسڵمان کاری وا ناکات بیدهوه خاوهنهکهی.
زۆر سهرسام بووم ل ه گفتوگۆ شێوهی دوانهکهی زۆرم خۆشویست ،وا دیار بوو کهسێکی
ب ه توانا بوو ل ه ڕووی ئاینی پیرۆزی ئیسالم.
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داوامکرد ببێتە مامۆستاو فێرکاری من.
عیماد :بەمەرجێك لەقسەم دەرنەچیت ،تۆ بڕیار نادەیت من بڕیار ئ��ەدەم وەك
مامۆستا چی بخوێنیتو چیت پێ دەڵێمەوە.
ووتم :باشە!
پاشان ئهو شهوهمان به ووتوێژ بردهسهر گهڕاوه بۆ ژورهکهی خۆی ههر لهو دهمهوه
پهیوهندی و هاوڕێیهتیمان زۆر خۆش بوو کهسێکی زۆر یارمهتی دهربوو .ههمیشه عیماد
ئهوەی بیری من دهخستهوه ک ه چۆن یهکهمجار یارمهتیم داوه ب ه گهرمی پێشوازیم
لێکردوه ،دیاره ههر لهو کاتهوه سهرنجی منی دا بوو وە ڕهوشتی منی ب ه دڵ بوو ،عیماد
تەمەنی  ٤٠ساڵ بوو ،ئەو دەمە من  ٢٢ساڵ بووم.
ب ه ههرجۆرێك بوو زهمهن چرکهکانیو خولهكو کاتژمێره شهو ڕۆژو ههفتهو مانگ و
ساڵ ههموو پێشبڕکێیان لهگهڵ دهکردین ئێمهیش لهو نێوهنده به جێ مابووین .ڕەمەزان
هاتوو هەموو بەڕۆژوو بوین بەیەکەوە ،خەریکی وەرگرتنی زانست بووین لە بیروباوەڕو
تەفسیرو فەرموودەو هەموو بوارەکان ،نوێژو تەراویحمان هەموو بەیەکەوە بوو.
نیوهڕۆیهک ل ه خولی زمانهوانی گهڕامهوه عیماد به خێرای بهرەو ڕووی من هات وام
زانی توشی شهڕ بووه لهگهڵ جهزای زهڕەنگهر ،چونک ه جهزا زۆر ڕقی ل ه من و عیماد
بوو ،پرسیم خێره چی بووه؟
ووتی مژدهم بهرێ پۆستێکت ل ه بهشی پهنابهرانەوه بۆت هاتووه ،منیش خۆم پێن ه
گیراو کردومهتهوه سوپاس بۆ خوا لهم واڵت ه وهرگیراویت ،له خۆشیدا هاوارم کردو دەم
قیڕاند.
عیماد :سوجدهی سوپاس گوزاری بهره بۆ خوای تاک تهنها.
له سهر ئهو شهکره بهفرهی واڵتی سارد و سهرمای ه سوجدهی شوکرم برد بۆ خوای
پاک بێ گهرد.
ب ه کامهرانیهوه گهڕاینهوه ل ه پاشاندا له دوای چهند ههفتهیهك نامهیهك بۆ جهزای
زهڕەنگهر هات له بهشی پهنابهرانهوه بهداخهوه وهرنەگیرا بوو ،زۆر ناڕهحهت بوو .ل ه
ڕاستیدا پێم ناخۆش بوو ،بهاڵم لهالیهکی ترهوه ئاسایی بوو بهالمهوه ،ل ه بیرم ه کاتی
خۆی پێی ووتم بۆیه دهبم ب ه مهسیحی بۆ ئیقامهکهم باشه.
بهاڵم دڵم نههات لهوکاتهدا پێی بڵێم کاك جهزا ئیقامهکهت جوانه ،ووتم باکێش ه
دروست نەبێت وازم لێهێنا.
من زۆر دڵخۆش بووم ب ه دوای کاردا وێڵ بووم ،ویستم ئهو جێگایه بهجێبهێڵم بهرهو
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شارێکی گهورهتر بڕۆمو ههر له پهیوهندی کردندا بووم ل ه گهڵ هاوڕێکانمدا.
ئێوارەیهك لهگهڵ عیماد و کاك محەممەد له ناو ب��ازاڕدا دهسوڕاینهوه .دیسانهوه
تۆماسی قەشهی کڵێساکەمان بینی و هات بۆ المان ساڵوی لێکردین بهگهرمی ههواڵی من
و کاك محەممەدی پرسی ،لهدوای باسێکی زۆر پیرۆزبایی له من و کاك محەممەد کرد،
ک ه وەرگیراوین لهم وواڵتهو تۆماس ووتی خەسرەو ئنجیلهکهت خوێندهوه؟
ووتم :کاتم نهبووه بهاڵم چهند الپهڕهیهکم لێخوێندۆتهوه ،هەرچەندە عیماد شتێکی
فێر کردبووم لەسەر هەڵەکانی هەمووی دەستنیشان کردبوو بۆم.
ووتی :سهرنج و بۆچونت چییه؟
لهڕاستیدا سهرنج و تێبینم زۆره تۆماس ،بهاڵم لێره نابێت کێشهیهکی تر دێت ه پێش
ئهویش ئهوهیه کهناتوانم ئهوهی له دڵم دای ه دهری بڕم خۆت دهزانی من زمانهکهم زۆر
باش نیی ه پێویستمان ب ه سیامەک دهبێت ،بۆ ئاخفتن و گفتوگۆ.
تۆماس :باش ه کهی پێتان خۆش بوو وهرن بۆ کڵێسا بهاڵم کاتێك دابنێن.
ووتم :خۆم وەاڵمت دهدهمهوه.
ماڵ ئاوایمان لهیهکتر کرد ،ڕووم کرده عیمادو پێم ووت ک ه من نهوەی سهالحهدینم،
ئیتر کاتی ئەوەیە کە پێیان دهڵێم کهئایینهکهیان دهستکاری کراوه.
بهاڵم دیار بوو عیماد زۆری پێ ناخۆش بوو حهزی بهو دانیشتن ه نهبوو ،بهاڵم من
داوام لێکرد ک ه لهگهڵماندا بێت ل ه دوای ئهوهی ک ه زۆرم لێ کرد ڕازی بوو ،بهاڵم ب ه
مهرجێك تۆ نابێت ئاخافتن بکهیت ،تهنها من گفتوگۆ دهکهم .منیش ل ه بهر ئهوهی
عیمادم باش دهناسی دهمزانی منی خۆشی دهوێت ب ه دوای چاکهی مندا دهگهڕێت ڕازی
بووم ،بهاڵم زۆرم بهالوه سهیر بوو ووتم :بۆ عیماد گیان؟
لهبهرئهوهی تۆ شارهزانیت له ئاینی ئیسالم سهرەتاته ههست و سۆزت ناسک ه لهوانهی ه
زوو ههڵبچیت یان ب ه ووشهیهکی ئهوان بیرت بگۆڕێت ،یان زۆرجار ب ه هۆی فڕێدانی
ووش� ه م��رۆڤ ل ه ئیسالم دهردهچ��ێ��ت ،لهوانهی ه ئهو کهسێکی به توانا بێت له کاتی
ئاخافتندا بیرو هزری تۆ بشێوێنێت.
ل ه ڕاستیدا ووتهکانی عیمادم به باشزانی ک ه من تهنها گوێگر بم بهڵێنم دا ک ه دانیشم
ب ه هیچ جۆرێک ئاخافتن و موناقەشەیەك نهکهم.
ی ئهو شاره له پرسگهکهی ههندێك پهرتوکی نوسی تا بۆی دهست ه
چوین بۆ کتێبخانە 
بهر بکهن ،یهکێک لهوانه بیرم دێت پهرتوکێکی احمد دیدات بوو ،بۆ یەکەمجار ناوی
ئەحمەد دیدات-م لەوێ بیست ،پرسیاری ل ه من کرد ئهمان ه ل ه سهر چ بیروباوهڕێکن،
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ئۆرتۆدۆکس ،کاتۆلیك یاخود پرۆتستانت.
من نهم دهزان��ی بهاڵم ئهو زانیاریهمان وهرگ��رت له پاشاندا که پهرتوکهکانی ب ه
دهستگهیشت ل ه دوای یهك مانگ ئامادەیی خۆی نیشاندا و ووتی من ئامادهم به پشتیوانی
خوای گهوره.
من زۆرم بهالوه مهبهست بوو که گوێم له ووتوێژی عیمادو تۆماس بێت بۆی ه خێرا
پهیوهندیم ب ه تۆماسهوه کرد که کات دیاری بکات بۆمان .ئهویش به خۆشحاڵیهوه کاتی
بۆ دیاری کردین و من وهاڵمهکهم داوه ب ه عیماد ،بهاڵم دیاربوو عیماد زۆر دهترسا.
پێم ووت زۆر شڵهژاو دیاریت عیماد-ی برام.
عیماد :ئهم ه شهڕهدهمه دهترسم توانای ئهو شهڕهدهمهم نهبێت.
پاشان بیری چهند کهسێکی وهک تۆ تێك بچێت له پاشهڕۆژدا من بهر پرسیار بم،
ئهم ئایین ه کێشهکهی لهوهدای ه ک ه بهئارهزوی خۆت ناتوانیت ووتوێژ بکهیت بۆی ه دهترسم
براگیان ،دهستی کرد به گریان باوهشی پێدا کردم و من ئهوهندهی تر خۆشهویستی عیماد
چووه ناو دڵم ،گهورهی و پاکی ئهم دینی ئیسالمهم بۆ دهرکهوت دڵ خۆشیم دایهوه ئهو
ئایهتهم بیر خستهوه که دهفهرموێت (وإن کنتم في ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا
بسورة من مثله) که خوای گهوره به ههموو خهڵکی دهڵێت ئهگهر ئێوه ل ه گوماندان
لەو قورئانهی ک ه بۆ پێغمبهرمان ناردووه وهرن سورهتێك وهک ئهوه بنوسن ک ه ههرگیز
ناتوانن ،بۆ کۆتایش ههر ناتوانن بێگومان ههرگیز ناتوانن.
لهپاشاندا بیرم خستهوه هیچ نوسراوێک لهم بونهدا ناتوانێت ئاوا بێ پهرده بهخهڵکی
ڕاگهیەنێت ک ه هیچ خێچو خوارییەکی تێدا نییه ،گهر ڕاستدهکهن وهرن ووردبنهوه ل ه
قورئان ،بهاڵم نوسهرانی ههموو پهرتوکێك دهڵێن جێگای ڕهخنهیه تهنها قورئان نهبێت،
تۆ ب ه قورئان ئاخافتن بک ه ک ه ئهم ووشانهم بۆ باسکرد باوهشی پێدا کردمهوه دووباره
ووتی خوای گهوره بت پارێزێت ب ه دهنگ ه خۆشهکهی خۆی سهرەتایی سورهتی کههفی
بۆ خوێندمهوه.
پاشان ب ه دڵ ئارامییهوه بهرهو کڵێساک ه کهوتین ه ڕێ که گهیشتین ه ئهوێ زۆر بهگهرمی
بهخێرهاتنیان کردین ڕێزێکی زۆر باشمان گیرا ،تۆماس ڕووی کرده من و به پێکهنینهوه
ووتی :بزانم چی سهرنجی ڕاکێشاویت.
ووت��م :من سهرنجهکانی خۆم بۆ عیماد باسکردوه ئهو ئینجیلو پهرتوکهکانی
خوێندۆتهوه ئهگهر دهکرێت تۆ و سیامهك و عیماد ووتوێژ بکهن ،من جارێ گوێگر دهبم
تا کۆتایی ووتوێژهکانتان ئهو کات من ب ه گوێرهی توانایی خۆم له دیرۆکهکانتاندا بهشدار
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دهبم ،بهاڵم تۆماس ههرچی عیماد بیڵێت ئهوه من لهگهڵیدا هاوڕام واتا زۆر بێ پهرده
دهڵێم ئهو نوێنهری من ه ههرچی ئهو بیڵێ من پشتگیری دهکهم.
کهوام ووت عیماد زۆری پێخۆش بوو ب ه هێمنی ووتی خوا بت پارێزێت.
من چاوێکم لێ داگرت و ووتم ئێم ه نهوهی سهالحهدینین دهستی کرد به پێکهنین،
بهاڵم سیامهك مۆڕهی لێ دهکردین.
لهو کاته دا تۆماس ڕووی کرده عیمادو ووتی :من بانگێشتان دهکهم بۆ ئهم دیین ه
من مژده دهرم بۆ ئێوه تا لهو بهههشتهی که عیسا خۆی بۆ ل ه خاچدا جێگایهك بۆ
ئێوه دابین بکەن ،من خۆشحاڵ دهبم ک ه ببن ه گاورو خۆشبهخت بن نهوهک سهرگهردان
و بێ ئایین بسوڕێنه وه زۆربهی زۆری کوردهکان و عهرهبهکان لهسهر دهستی من بوون
به گاور هیوادارم ئێوه چاو لهوان بکهن ئێم ه هیچمان ناوێت له ئێوه تهنها ناسنامهی
ئایینی خۆتان بگۆڕن.
لە و کاتهدا یهنیکا خۆی کرد ب ه ژورهکهداو لهگهڵماندا دانیشت بهخێرهاتنێکی گهرمی
کردین وه خۆشحاڵی خۆی دهربڕی بههاتنمان ،تۆماس ههر بهردهوام بوو ل ه ووتهکانی
دۆسیهکی بۆ من عیماد دهرهێناو ک ه گوای ه چهن یارمهتی خهڵکی لێقهوماو دهدهن ل ه
ئەفریقاو ئاسیاو وواڵتانی تری جیهاندا ،بهاڵم عیماد ههر بێ دهنگ بوو تۆماس ڕووی
کرده من و ووتی :بۆ بێ دهنگن؟
ووتم :چاوهڕێ عیماد دهکهم تا بکهوێت ه گفتوگۆ.
سهیرێکی عیمادم کرد ووتم :ئهگهر ناتهوێت ئاخافتن بکهیت با بڕۆینهوه؟
عیماد :سیامهك ئهوهی که من دهمهوێت بیڵێم ئهتوانیت وهریگێڕیت بۆ زمانهکهی ئهوان؟
سیامهك :من ماوهی  ٢٨ساڵ ه لهم واڵتهم توانام باش ه بۆ وهڕگێڕان.
عیماد :من هەندێك پرسیار دەکەم له دوایدا وهاڵممان بدهنهوه ئهگهر وهاڵمهکانیان
جێگایی بڕوا بوون ئهقڵ بڕوای پێکرد ئهوا من و خەسرەو ههردوکمان دهبینه مهسیحی
و ب ه دڵی ئێوه دهبین وه کاریشی بۆ دهکهین له پێناویدا.
عیماد بهردهوام بوو له ووتوێژهکهی سهرهتا سوپاس و ستایشی خوای تاك و تهنهای
کرد خۆی ناساند ک ه موسڵمانێکی تونسییه ههموو پێغهمبهرانی وهک یهك خۆشدهوێت
ک ه پێنج پێغهمبهریان جێگایهکی تایبهتیان ههیهو پاشان ووتی له ناو ئهو پێغهمبهران ه
کهسێکیان ک ه ناوی محەممەدە ( )hکۆتایی هێناوه ب ه پێغهمبهرایهتی ل ه دوای ئهو
ئازیزه نێراوی تر نایهت وه بڕوامان وای ه ک ه (عیسای کوڕی مهریم) ساڵوی خوای گهورهی
لێبیت ،بهندهو نێراوی خوای گهورهی ه وه برای پێغهمبهری ئازیز محەممەدە (،)h
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ههموویان کاریان بۆ ئهوه کردووه ک ه نیشانی بدهن بهندایهتی ل ه خواکانهوه بۆ یهك
خوای بااڵ دهست بگۆڕن و تهنها بهندایهتی بۆ خوای کردگاری ئەم بوونە بکهن.
وه زۆر به ڕاستگۆی پێتان دهڵێم ئهو دینهی ئێوه دهستکاری کراوهو گۆڕاوه تهنانهت
ئینجیلهکهتان ب ه ئارهزووی قهشهکانتان نوسراوه زۆربهی مێژوونوسان و لێکۆڵهرهوهکان
ئهوەیان سهلماندوه ،باشترین بهڵگهش بۆ ئهم ووتانهی من ئهوهیه ک ه پێنج سهده
دژایهتی ئێوه کراوه واتان لێ هاتبوو ک ه بهههشت وجههەنەمتان ب ه خهڵکی دهفرۆشت وه
فهیلهسوفی فهڕهنسی (ڕینان) دهڵێت گهر دهتانهوێت لهژیانی(مهسیح) تێبگهن ههرگیز
الی قهشهکان و کتێب ه مهسیحهکان فێرنابن لهبهرئهوهی ههمووی درۆی گهورهیه بۆ
مهسیح بهرهو سهر لێشێواوی و تاریکیتان دهبات.
مێژوو نووسی بهناوبانگی ئینگلیزی که کهسێکه له سهرچاوه باوهڕ پێکراوهکانی ئینگلیزو
ئهوروپا بهگشتی ناسراوه ئهویش (ویلز) ک ه دهڵێت :سهر هەڵدان و گۆڕینی ئاینی مهسیحی
به دهستی (شاوڵ ترسوسی)یان (بۆڵس) ک ه له ڕاستیدا ئهم کهس ه یههودی بوو ڕاست ه ههندێ
سهرچاوهی یههودی ئهو زانیارییه ڕهتدهکهنهوه ،بهاڵم زانراوهو ک ه گومانی تێدا نهماوه.
کهشتیوانێك بووه ل ه (الهوتیات ئهسکهندهریه هلینی) (الهوتیات االسکندریة الهلینیة) ههر
له قوتابخانهی فهلسهفی (الهلینیة) خوێندوێتی زۆر کاریگهری فهلسهفەی لێکچواندنی
لهسهر بووه ههر لهو سهردهمهدا له ناو خهڵکی دا به عیسای ناسری ناسراو بووه ،زۆربهی
زۆرت��ان باش دهزان��ن ئهو نوسراو و دهقانهی ههمووی له شاوڵ وهرگیراوه ک ه ئێستا
ڕهنگدانهوهی ههی ه ل ه ئینجیلهکهتاندا زۆربهی زۆری ل ه بیری ئهوەوە وهرگیراوه.
هەموو لهالیهك دهزانێت ل ه دوای ڕوخاندنی دهسهاڵتی ئێوه ل ه ڕۆژئاوادا ناونراوه
بەچی.
ناونراوه سهردهمی له دایكبوونهوه ،واتا ئێوه خهڵکیتان له ناو دهبرد تهنها بهگزادهو
پاشاکان و قەشهکان سودمهند بوون کاتێک (عیسای کوڕی مهریەم) سهالمی خوای لێبێت
ئهو داکۆکی لهمافی ههژاران دهکرد من چۆن بڕوا به ئاینێک بکهم که ڕۆژێک له ڕۆژان
لهدوای دهستکاریهوه مافی خهڵکی تێدا نهپارێزراوه.
له پاشاندا ئێمهی موسڵمان بڕوامان ب ه خوایهکی تاك و تهنهایە کهچی ئێوه بڕواتان
ب ه سێ کهس ههی ه که خوایهتیان پێکهێناوه له ڕاستیدا هیچ مرۆڤێکی خاوهن بیرو
تێڕامان لەم گەردوونە ئهوەی پێ قبوڵ ناکرێت و پهسهند نیه ،گریمان ئهگهر خوا باوکی
عیسا بێت وه مهریم ژنی خودا بێت که پهنا بهخوای مهزن ئهمه درۆیهو کوفره کهوات ه
خودا پێویستی ب ه منداڵ ههیه منداڵهکهیش عیسایه .ئهم خوای ه بهکهڵکی خوایهتی
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نایهت لهبهرئهوهی پێویستی ههیه ،نابێت خودا پێوستی ههبێت ،خۆ ئهگهر پێویستدار
بێت ئهوه خوا نییه ،چونکه خودا واتا خودی خۆی ههموو شتێک دهبەخشێت وه ئهم ه
جێگای بڕوایه ،نهك خوایهك پێکهاتبێت له کۆمهڵێك بهش وه خوای گهوره له قورئاندا
به ڕونی باسی دهکات و دهفهرموێت (سورهتی االخالص) واتا خوای گهوره تاكه ،تهنهایهو
پاك و بێ نیازه .نه منداڵی دهبێت وه ن ه ئهو ل ه کهس بووه.
پاشان من پرسیارێك دهکهم ل ه ئێوه ،بهاڵم تکا دهکهم به ڕاستی وهاڵم بدهنهوه.
ئایا ئێوه بڕواتان ب ه پێغهمبهرایهتی محەممەد ( )hههیه؟
تۆماس :بێگومان نهخێر!
عیماد :کهوات ه موسوڵمانهکان ل ه ئێوه باشترن ئهوان بڕوایان ب ه (عیسای کوڕی مهریهم)
و ههموو پێغهمبهران ههیە ،ساڵوی خوایان لێبێت وه ههر (عیسای کوڕی مهریهم) بوو
مژدهی دا بهئێوه ک ه پێغهمبهرێك ل ه دوای من دێت ناوی (ئەحمد)ە ئهتوانن بڵێن
نوسراوی وا نهنوسراوه .من گومانم نیی ه لهوهی که بێ دهنگن له ئاستی ئهوهدا ،بهاڵم
زۆرجار دڵی خۆتان بهوه خۆشدهکهن که گوای ه ناوی ئەحمەده نهك محەممەد ،بهاڵم
(احمد ،محمود ،محەممەد) ههرسێکیان یهك واتا دهدهن بهدهستهوه واتا سوپاسکراو وه
ئێمه بڕوامان وهك ئێوه ههیه ک ه عیسای کوڕی مهریەم دێته خوارهوه ل ه ئاسمانو سهر
له نوێ شهڕی خاچپهرستهکان و جهالددەکهکان دهکات وه دهبێته کهسێك ل ه شوێن
کهوتوانی پێغهمبهری ئیسالم .ئهمهش ب ه جۆرێک ل ه ئینجیلی پیرۆزدا نوسراوه .دهڵێت
خهڵکی ئازاد دهکات منیش دهڵێم کام خهڵکی ،ئهگهر (عیسی کوڕی مهریهم) له قودس
بێته خوارهوه دژایهتی هاوپهیمانانی جولهکهو مهسیحی و جولهکهکان دهکات  ،ووشهی

قودس بهکارهاتووه ل ه ئینجیلو تهوراتدا ن ه ووشهی ههیکهل وه ن ه ڤاتیکان وه ن ه کڵێسای
مهریهمی عهزرا له فهلهستینه به کار نههاتووه تهنها قودس خۆتان باش دهزانن ک ه
قودس مزگهوتی موسڵمانانهو (عیسای کوڕی مهریهم) لهوێ دێت ه خوارهوهو پشتگیری
موسوڵمانان دهکات.
لهگهڵ ئێمهدایه نهک ئێوه تۆماس! من بانگێشتان دهکهم بۆ ئایینی پیرۆزی ئیسالم
ک ه ئایینی چاکهو بێگهردی خوداوهندهوه ئێمه بڕوامان به ههموو پێغهمبهران و پهڕتوک ه
ئاسمانیهکان ههیه ،ئهگهر دهتانهوێت ل ه ئایینی مهسیحی تێبگهن تهنها ل ه ئیسالمهوه
سهرچاوهی گرتووه عیسا تهنها پێغهمبهرو بهندهی خوای گهورهیه.
نازانم ئێوه ههمووتان بێدهنگن لهئاستی دانوستانهکهی من چۆن ئێستا ئێوه شهریعەت
ل ه ئینجیلی سهردهمی کۆنهوه وهردهگرن واتا تهورات بۆ جارێکیش له سهرچاوهی پاکی
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ئیسالم ههڵگۆزن ل ه کاتێکدا ک ه ئێم ه بڕوامان ب ه عیسا ههیه ،بهاڵم جولهکهکان ن ه
بڕوایان ب ه ئینجیل ههی ه وه نه بڕوایان به(عیسای کوڕی مهریهم) ههیه ،بهڵکو (عیسای
کوڕی مهریهم) ب ه درۆزن و دایکیشی به داوێن پیس له قهڵهم دهدهن ل ه ڕاستیدا ئێوه
(عیسای کوڕی مهریهم)تان خۆشناوێت وه یاری ب ه ئایینی پاکی مهسیحی کۆن دهکهن،
تا ئارهزوهکانی خۆتانی پێ دابمرکێننهوه .دهسهاڵتی به ناو کڵێسای خۆتان لهدهست
نهدهن ،لهگهڵ ڕێزمدا بۆتان من ئیتر گفتوگۆ ناکام زیاد له پێویست دووام تاکو وهاڵمی
پرسیارهکانم نهدهنهوه من پرسیاری تر ناکهم .ههرچهنده دهریایهك پرسیار خۆی مات
داوه ل ه سینهمدا.
عیماد سوپاسی ههمویانی کرد بۆ گوێ گرتنیان وه ب ه بێدهنگی دانیشت منیش ل ه دڵی
خۆمدا دهم ووت ئێستا ههڵنهستی ماچێکی بکهیت زۆر بهشێوهیهکی جوان ووشهکانی ل ه
زاریهوه دههاتن ه دهرهوه ب ه ڕاستی من و ئهوانیشی سهرسام کردبوو ،تۆماس سهیرێکی
من و عیمادی کردو ووتی بهڕاستی من نهم دهزانی ک ه ئێوه خاوهنی زانیارین لهسهر
ئاینهکهی ئێمهو وه ئهو پرسیارانهی ک ه تۆ کردت من توانام نییه وهاڵمت بدهمهوه،
ئهگهر پێتان خۆش بێت من دانیشتنێکی تر سازدهکهم وه لهگهڵ ئهو کهسانهی ک ه ل ه
سهرو منهوهن و زانیاریان باشتره لهسهر ئینجیلو عیسا وه ئایینهک ه بهگشتی ل ه کاتی
ئاماده بوونی ئهواندا من ئاگادارتان دهکهمهوه زۆر سوپاس بۆ ئامادهبوونتان بهخێربێن
سهرچاو.
عیماد :ههرکات ویستان دانیشتن ساز بکهن تکایه مانگێك پێشتر ئاگادارمان بکهنهوه
ئێم ه ههمیش ه ئامادهین.
ل ه کۆتاییدا عیماد ووتی خوای گهوره هیدایهتمان بات بۆ سهر ڕێگای ڕاستی وه بۆ
ناسینی خوای تاك و تهنها ئامین خواتان لهگهڵ.
ل ه دوای دهرچونمان لهگهڵ عیماد زۆر دڵخۆش بووین من ه�هر ب �هدهم ڕێگاوه
سوپاسگوزاری خوای گهوره بووم ههر ئهم ووت سهرکهوتین عیماد.
بهپێکهنینێکهوه ووتی :ماڵتئاوا بێت خۆ شهڕه بۆکسمان نهکردوه ئهو ووتی کوا
سهرکهوتوو بوین؟
ووتم :ئێم ه سهرکهوتوو بوین کهس نهیتوانی وهاڵمت بداتهوه.
عیماد :سهرکهوتن بریتیی ه ل�هوهی کهبمان توانیای ه ئهوانمان موسڵمان بکردای ه
ئهوکات دووجار سهرکهوتوو دەبوین ،جارێك ل ه دونیا وه جاری دووهم ل ه قیامهتدا،
خەسرەو کوردی برام سهرکهوتنی قیامهت زۆر گرنگ ه بهدهم قسهی خۆشهوه گهڕاینهوه
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بۆ باڵهخانهی پهنابهرهکان.
من و عیماد خهریکی بهندایهتی خۆمان بووین ئهو سهردهمه مزگهوتێکی خنجیالنهمان
کردهوه زۆربهی مرۆڤه ئیماندارهکان له دهوری ئهو مزگهوت ه کۆ بوبونهوه.
ڕۆژێکیان زۆر سارد بوو کڕێوهی بهفر لهگهڵ بادا بهدهورمدا لوولی دهخوارد منیش
له بازاڕ بۆ کڕینی پێداویستیهکان به کۆمهڵێ شتومهکی زۆرهوه که ب ه دهست ههڵم
گرتبوو دهگهڕامهوه بۆ جێگای تایبهتی خۆم زۆر شهکهت بووم ،تۆماسم بینی ووتم ئێستا
دهمانگهیهنێتهوه ماڵهوه ،کهچی ئهو پیاوه باشه ههر سهیریشی نهکردم ،ئیتر لهو کاتهوه
تێگهیشتم ک ه ئهوان شهڕ لهگهڵ بیرو باوهڕهکهماندا دهکهن ،بڕیارم دا ک ه ئایینهکهی
خۆم خۆش بوێت و ههرگیز نوکۆڵی لێنهکهم و دهست له بهندایهتی ههڵنهگرم تا خوای
گهوره ئایینهکهی خۆی سهر دهخات.
بڕیارم دا ک ە ههمیشه موسڵمانانیشم خۆش بوێتو منیش بۆ سهرکهوتنی ههوڵبدهم.
تا ساڵێکیش من و عیماد چاوهڕێمان کردن ،بهاڵم ئهوان ئاماده نهبوون ئێمهش ل ه دوای
ئهو ساڵهوه ئهو شارهمان بهجێهێشت ،من چوو بۆ ئۆسلۆ.
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چیرۆکی دوانزەیەم:

من و ترێ
چووینە ئۆسلۆ بۆ کارکردن ،هەموو ڕەبەن بووین هەر  ٣کەس و چووینە شوقەیەك
بەیەکەوە دەژیاین ،ژیانێکی سادە و ئاسایمان هەبوو.
له ئێوارهیهکی ساردی ئەم واڵتی سەهۆڵستانەدا خهم و خهیاڵ ل ه دهروازهی مندا
خهریکبوو دهڕەوایهوه ،ڕهمهزانێکی زۆرخۆش بوو دڵم ئارامی گرتبوو ،ئهو ساڵ ه ب ه ڕۆمان
و شعری تهراویح وا بهسته بووم ههمیشه ئاوازی من ل ه سورهتی (الكهف )( ،األخالص)،
(الواقعة) و (الرحمن) دا سهرچاوهی گرتبوو ،ئێوارانی بهربانگم ب ه سێ دهنک خورما و ل ه
پاشاندا ب ه تهلهفۆنێک بۆ دایک ه ئازیزەکەم فرمێسک ل ه چاوە قهتیس ماوهکهم دهشکاند،
تاماندووی کاری ده سهعاتم له دهنگی ئهو دا بێ که پێم دهڵێ :ڕۆڵ ه بهو دوعا و نزا
خێران ه بێ ک ه من بۆتی دهکهم.
له پاشاندا خۆشهویستی ئهم ئایینه وای لێ کردبووم ک ه ل ه واڵتی تاراوگ ه دا ئولفهتم
گرتبوو ب ه دوو هاوڕێ ی خۆم ک ه ههردووکیان وا بهستهی دینی پیرۆزی ئیسالم بوون.
دهبوایه سهعات چواری ئێواره ئهوان ڕۆژویان بشکاندایه ،بهاڵم لهبهرئهوهی ک ه من
سهعات شهش ل ه کار تهواو دهبووم ،خۆشهویستیان بۆ من چاوهڕێیان دهکرد تا ههموومان
بهیهکهوه ڕۆژومان دهشکاند ،تادوانزهی ڕهمهزان بهم شێوهی ه بردمان ه سهر.
بهاڵم ئێوارهیهکیان زۆر به پهله دهستم ل ه ئیش ههڵگرت زۆر غهریبی دایکمم دهکرد،
دڵم وهک باخ ه ههنارهکانی شارهبان و سێوه السورهکانی بلکیان و باخه ترشهکهی سهرو
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دێمهک ه چۆن شهماڵێک الرولهنجهی پێدهکات ئاوا بیرو هۆشم یادی واڵتی بێ کهسی
دهکرد.
ک ه له کارهکهم دهستم ههڵگرت ب ه خێرایی دهستم خسته ناو گیرفانی کۆت ه ساردو
سڕهکهم ،بهفریش پڕوشهی دهکرد ،تهنانهت برژانگهکانی چاومی گرتبوو ب ه ئاستهم
بهرپێی خۆمم دهبینی .بهدهم خهیاڵهوه سهرکهوتم بهرهو ماڵی ساردوسڕم کهوتمه ڕێ،
بهڵکو حهسانهوهم ل ه مهحزونی نهجاتی بێت.
پشویهکی خۆشهویستی و دهست نوێژێک بۆ ئارامی دڵ و دهرونم بگرم ،چونک ه ههموو
ئهو کاتانهی که خهفهتبار دهبم بیر لهوه دهکهمهوه که چۆن چڵکی تاوان به ئاوی
دهستنوێژ پاک بکهمهوه.
که گهیشتمه ب�هردهرگ��ای باڵهخانهی ماڵه خنجیالنهکهم ،لهبهردهم دهرگ��ای ئهو
باڵهخانهیهدا گوێم له دهنگی گریانێکی ناسک و زۆر مهحزوون بوو ،سهرنجی ڕاکێشام
سهیرم کرد لهبهردهمی دهرگاکهدا کیژۆڵهیهکی ئهگریجه ڕهش دانیشتبوو ،سهری خستبووه
سهر باڵهکانی و سهری بۆ زهوی شۆڕ کردبوەوە.
چیچکهیهکی نهرم و بهردهمیشی سێ چوار دڵۆپی فرمێسکی چاوی تهڕی کرد بوو،
زۆر ئاستهم بوو بهالمهوه دهبێ لهم واڵتی باکورهدا ک ه ئازادی ڕهها دراوه ب ه ئافرهتان بۆ
دهبێ ئهم ناسک ه بهم شێوهی ه ئهشک و حهسرهت دهرببڕێ؟
لهو کاتهدا وهیلێ ل ه حاڵی دڵم وهیلێ له ناڵهی خهمم بهزمانی باکور پێم ووت :ساڵو!
ئهو زیاتر ههنسکی ههڵدهداو منیش زیاتر خهفهت بارتر دهبووم دووباره پێم ووت:
ئهگهر دهکرێت یارمهتیت بدهم؟
ئهگهر سهرمات ه من دهتوانم بت بهمه الی خۆم؟
ئهگهر پێویستت به پارهیه ئهوه الی من ئاسانه.
گهر برسیت ه نانت بهمێ وه ئهگهر نهخۆشی با بهرهو خهستهخانهت بهرم .دیار بوو
قسهکانی من کاریگهر بوون ،چونک ه ل ه ناخی دڵهوه ئاڕاستهم کرد بۆی ه ب ه کهساسی سهری
بهرزکردهوه دیم تاڵی ئاڵۆزکاوی قژی به ڕوومهتی فرمێسکاوی یهوه وهستاوهو شکوفهی
خهمی لێدهوهرێ.
ههناسهی ل ه تاو ههنسک سهمفۆنیای گریانی لێدهباری ،به تێڕامانێکهوه و ب ه لێوێکی
چرچی خهمباره وه بهمنی ووت :تۆ خهڵکی چ واڵتێکی؟
زۆر خێرا ووتم :من کوردم!
بۆ ئهوهی پیاوهتی و شهرهفمهندایهتی کورد دهربخهم ،ل ه بیرم دێت ل ه ئهستهمبوڵ
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هاوڕێ یهکی پیرم ههبوو زۆرم خۆشدهویست.
پێی ووتم :ل ه واڵتی غهریبستان تا دهتوانێ کاری جوان بکه ،چونک ه تۆ کارهکتهرو
شانۆمهندی واڵتهکهتی.
بۆی ه خێرا ووتم :کوردم!
کهچی ئهو زیاتر فرمێسکی وهک هێشووی بهرسیلهی ترێ سپیکه دههاتنه خوارێ.
ئەو ناسکەش به زمانی شیرینی کوردی پێی ووتم :نهفرهت ل ه تۆ و ل ه واڵت و ل ه
خاک و ئاوت.
ههر کهمتیارێکی کورد بوو ب ه ناوی ئازادی دهروازهی لهشی منی ئازاد کرد.
من سهربڕاوی دهستی ئێوهی کوردم ماڵ وێران و دهربهدهری و سهرما خواردوی ئێوهی
کوردم ،ل ه دوایدا خێرا بێدهنگ بوو سهری خستهوه سهرباڵهکانی ههر ههنسکی ههڵدهدا.
زۆر سهرسام بووم له توڕهیی ئهو نامۆییه ،ترسی ئهوهم لێ نیشتبوو گهر من خۆم
توڕهکهم دهترسام ههوری ڕهشی توڕهیی ئهو زیاتر بێت و من هیچ لهو تێنهگهم.
بۆیه کورده ناموسی سهرم شۆڕکرد لهبهردهمی ئافرهتێکدا ،بهاڵم ب ه دهنگێکی سامناک
پێم ووت :خوشکی خۆشهویست تۆزێک هێمن ب ه من تهنها مهبهستم چاکهی ه و بهدوای
خێردا دهگهڕێم.
چونک ه کهوتوومهت ه واڵتێک خێر ل ه ناویدا زۆر ئاستهمه ،لهپاش چاکهو پیاوهتی
قسهم پێ دهڵێیت؟ به خراپ ه ناوی واڵت ه بێ کهس و خامۆشهکهم دهبەیت ،خۆشت خەڵکی
ئەوێیت؟ گهردنت ئازاد بێت.
لهبهر خوا پاشان لهوانهیه دهرده داریان کردبێتیت ،بهاڵم ئازیز من لهم دنیا نهم
بیستوه و نهم دیوه که پهنجهکانی دهست وهک یهک بن ،ب ه ههرحاڵ من گومانم ل ه
خهمباری تۆدا نیی ه تۆ ئازادی و ههر ئازادییشه که تۆی هێناوهت ه بهردەرگای ماڵهکهی
من.
ئازادی یه تۆی ل ه خێزانت دابڕاندوهو دهنگ بهسهرمندا بهرزدهکهیتهوه ک ه دهستی
یارمهتیت بۆ درێژدهکهم.
فهرموودهی پیاوێکی بهرزم بیرکهوتهوه کە دهڵێ :لهگهڵ خهڵکی دا وهک دارێکی
بهرداربن ئهگهر بهردیان تێگرتن ئێوه بهرههمیان تێ بگرن .من هیچ خراپهیهکم
نهکردووه.
بۆ دوا جار پێت دهڵێم :ئهگهر یارمهتیت پێویست ه با یارمهتیت ب��دهم .ئهویش
لهبهرئهوهی که ب ه کوردی قسهت کرد ،ههر چهنده زۆر ناشرین دوایت ب ه زمانهکهم ،بهاڵم
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دواجاریش دهڵێم هاوکاریت دەوێت؟
سهری بهرز کردهوه بهدهمی چکهیهکی زۆر سهیری کرد.
پێی ووتم :بڕۆ من پێویستم ب ه تۆ نییهو عهرهبانهکهت ڕاکێشه.
بهس ئهگهر دهکرێت دهرگاکه ل ه دوای خۆت دامهخ ه باسهرمام نهبێت ،چونک ه
هااڵوێکی گهرم دێت لهوێوه.
ووش �هی عهرهبانهکهم زۆر پێ ناخۆش ب��وو ،جوابم ن�هدای�هوهو ب �هرهو ههڵکێشی
باڵهخانهکه ڕۆشتم ،تا هاتم ه ماڵهوهو دهرگای ژوورهکهم کردهوە ،براکانم دانیشتبوون
چاوهڕێشیان دهکرد ئهوهندهمان یهکتری خۆشدهویست ڕۆحمان تێکهڵی ڕۆحی یهکتری
بوو بوو ،ههمیشه به ئازارو خهمی یهکتریمان دهزانی بۆیه خێرا سهرخێڵ ووتی:
خەسرەو-ی برام بۆ خامۆشی و بزهی ئێوارانت نییە؟
یوسف :سهرخێڵ وازی لێ بێنه تۆ ئهتهوێت ب ه ئاسانی توشی خهمی بکهیت من
دهزانم برسییهتی و زۆر ماندووه ل ه ههمان کاتیشدا بیری دایکی دهکات ،بزانه دوای
ئهمانهو تهراویحیش وازمان لێ دێنێ ک ه کهسمان بخهوین.
من و سهرخێڵ پێکهنینمان ب ه قسهکانی یوسف دههات.
نانیان تێکردو منیش بهزۆر توانیم کهوچکێک بۆ دهمم بهرم ههر خهیاڵم الی ئهو
کچ ه بوو ،زوو زوو دهم ووت تۆ بزان ه لێم پرسی ناوی چییه؟
بۆ خۆش بهختی دهبوو ئهو ڕۆژهش من قاپ و قاچاخ بشۆم که ناخۆشترین کاربوو
بهالی منهوه.
ووتیان :ههسته ئهوه ئیزرائیل چاوهڕێت ه لهبهردهمی سنگهکهدا بڕۆ بهلۆعهی مردن
بکهرهوەو الشهی خۆت بشۆ.
ب ه تهوهزهلی ههڵسام دهست بکهم به قاپشۆردن ،که سهیرم کرد سابوونی قاپشۆردن
نهمابوو پرسیارم کرد :ئهرێ برایان زاهیمان نییه؟
ههموو سهری یهکمان دەکرد یوسف ووتی :ویستم بیکڕم ل ه یادم چوو ئهگهر دهتوانی
ل ه جیاتی من تۆ پانتۆڵهکهت له پێ دای ه با من خۆم نهگۆڕم ئهچی بیکڕیت؟
خێرا ووتم :بهسهرچاو ئهویش سهرسام بوو .لهو بیرهدا نهبوو که بهو ئاسانیی ه من
ڕازی بم ،بهاڵم ڕازی بووم.
موگناتیسێک ڕای دهکێشام ئهویش ئهو کیژۆڵهی بهردهرگای بااڵخانهک ه بوو.
ک ه چووم ه خوارێ دیم ئهو جێگایه چۆڵ و هۆڵه زۆرم پێناخۆش بوو وهستام و
ههڵوێستهیهکم کرد پرسیم ل ه خۆم ئهم ههڵوێستهی ه چی بوو بۆ ئهو کیژه شهرمهزاریی ه
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بۆ تۆ.
دڵیشم دهیوت نا باب ه تۆ دهتهوێت خێر بکهی خێرا بهخۆمم ووت ڕاسته من دهمهوێت
خێر بکهم ،بهاڵم بهداخهوه دهستم نهکهوت ئهو خێره.
بۆ دواجار دوای هەیڤی دڵی خۆم کهوتم ل ه دوڕیانی خێرکردن و بهزهیم بۆ ئهو
کچۆڵه ،ملی ڕێگام گرتەوە بهر بۆ سابوون کڕین کهوتم ه ڕێ تا قاپهکان بشۆم ک ه
ههریهکهیان له ڕهنگێک بوون ،ههر ل ه قاپی قهرهچ دهچوون.
چهند ههنگاوێک دوور کهوتمهوه ل ه کڕێوهی بهفرو تاریکی ئهو زستانه ملی ڕێگام
گرتبوو له پێشی خۆم سهرم ههڵبڕی دیم دوو گهنجی سۆماڵی لهگهڵ ئافرهتێکی باکوردا
بهسهر الشهی ئهو کیژۆڵهیهوه وهستا بوون .منیش زوو ناسیمهوه که خۆیهتی ئهوهی ه ک ه
من گالراو بووم به شوێنیدا.
خێرا دهستم خست ه ژێر سهری و وا خۆم نیشاندا که دهیناسم.
ووتم :کێ وای لێ کرد؟
گهنجهکان ترسان پاشهکشهیان کردو ووتیان :ئێمه ئاگاداری هیچ نین تهنها بینیمان
ک ه لهوێ دا درێژو بێ هۆشه ،جارو باریش ههڵدهلهرزێ ئهوان ڕۆشتن ،بهاڵم ئافرهتهکهی
باکور لهگهڵمدا مایهوه پێ ی ووتم :دهیناسی؟
ووتم :بهڵێ!
ئهویش ووتی :ئهم ناسیاوهی تۆ کۆردۆین ،هێرۆین ،مۆرفین یان حهشیش وهیان
تلیاکی سادده بهکاردێنێت؟
زۆر ترسام ووتم :تۆ باسی چی دهکهی ئهو هیچ له مانه بهکار ناهێنێت ،بهڵکو تهنها
توشی نهخۆشی دەروونی بووه تۆزێ بێتاقهت بووه.
بهزهرده خهنهیهکهوه پێی ووتم)OK( :
منیش خێرا ب ه دهستییهکهم تهلهفۆنم کرد بۆ ئامبوالنس (ئۆتۆمۆبیلی فریاگوزاری
نهخۆش خانه).
ناونیشانی جێگاکهم پێ ووت :پشتی ئهو کچهشم خسته سهر ئهژنۆم به چاکی کۆتهکهم
سهریم داپۆشی تا تۆزێک گهرمی بێتهوه ،بهاڵم بهداخهوه ئهمبوالنس ههر نهگهیشت.
خۆشم ل ه سهرما دا ههڵدهلهرزیم بێ ئهوهی کهسێک لێم بپرسێ ئهرێ کابرا لهگهڵ
ئهم ئافرهته چیتان بهسهرهاتووه تهنها به المدا تێدهپهڕین و زوو زووش دهیان ووت
ئهی بێچاره ،وهک نهم بینین ک ه دوو مرۆڤی ڕۆحانی بین تهنها خۆمان بهالی یهکترهوه
ئاراممان گرتبێ .زوو زووش له دڵی خۆمدا دهموت بڵێی ئهو ئافرهته ڕاستبکات ئهم ه
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تلیاکی بێت ،ههر ل ه دووڕیانی دڵی خۆمدا مابوومهوه دهم��ووت خێرکه خێر ئهم ه
پێویستی ب ه تۆی ه هیچ نهبێت کوردە هاواڵتی خۆته ئافرهتیشه ئاگاداربه.
له پڕ لورهی ئوتۆمبێلی ئامبوالنسم گوێ لێبوو ههستامهوه ڕووم کرده ئهوان ب ه
دهستم سهرنجی خێرایی ئهوانم ڕاکێشا بۆ ئهوهی زوو بگهن ه المان ،گهیشتن و به چاپوکی
ههڵیان گرتوو لێیان پرسیم :بۆ وای لێهاتووه؟
ووتم :نازانم بهس ئهوهنده دهزانم ک ه ئهم ه کورده و خهڵکی واڵتی منه تهنها حهزم
کردووه یارمهتی بدهم دهتوانم لهگهڵتانا بێم بۆ یارمهتی ئهو نهوهک زمان نهزانێت تا
یارمهتی ئهویش بدهم ڕازیم کردن.
ووتیان :باش ه
لهگهڵ تهرمی بێ هۆشی ئ �هودا کهوتینه ڕێ تا گهیشتن ه جێگای مهبهست ک ه
نهخۆشخان ه بوو.
بهمنیان ووت :ناوی چییه؟
ووتم :نازانم
ووتیان :بگهڕێ بزان ه ناسنامهیهکی پێ نییه؟
دهستمکرد ب ه گیرفانی دا یاداشت نامهیهک ل ه گیرفانی دا بوو
ل ه یاداشت نامهکه دا نووسرا بوو (ترێ جمال فرهج) لهگهڵ ژمارهی دهستی یهکی دا.
خێرا تهلهفۆنم کرد بۆ ئهو ژمارهیه زهنگی ئهو ژمارهی ه ل ه گیرفانیدا لێی دهدا.
ئیتر بۆ دواجار گومانم نهماک ه ئهمه ناوی خۆیهتی و تهنها ( ٥٠کرۆن)ی نەرویجی
تێدا بوو ل ه بهینی یاداشت نامهک ه دا .تا سهعات ههشتی شهو من ل ه هۆڵی چاوهڕێ
چاوهڕێی ترێ -م دهکرد.
دهم ووت ئاخۆ دهبێ نهخۆشیهکهی چی بێت؟ یا خود ئهم بێ چارهی ه تووشی چی
بووبێ پهرستارێک هاته الم ووتی :ترێ پێویستی به که سێکه ل ه ژوورهکهیدا بێ کاتێک
ک ه ب ه ئاگا بوو.
لێم پرسی :حاڵەتهکهی چییه؟
ووتی :ئهوه ئیشتی من نییە پێت بڵێم.
منیش ووتم :باشه ،چووم بۆ ژوورهکهی وهک زۆپایدار خهفهبوو بوو ههناسهی قوڵی
ههڵدهکێشاو ،منیش بهزهیم پیا دههاتهوه حهزم نهکرد بهالیهوه دانیشم خێرا چووم
دهستنوێژم گرتوو دهستمکرد به نوێژکردن نوێژی عیشاو تهراویحم ههر له ژوورهکهی
ئهو دا کردو جاروباریش دوعای خێرم بۆ دهکرد که خوای گهوره شیفای ب ه خێری بۆ
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بنێرێت و بیخات ه سهر ڕێگای ڕاست.
له ڕکاتی کۆتایی نوێژدا بووم ههڵسایهوه بهسهر سوڕمانێکهوه سهیری منی کردوو ب ه
بێدهنگ دانیشت هیچی نهوت تامن ل ه دوعاو وویردهکانم بومهوه ،منیش خێرا ههڵسام ه
سهر پێ و ووتم :خوشکی ئازیز ساڵوی خوات لێبێ شوکور بۆ خوا باشیت ،حهز لە چی
دهکهیت بۆت بهێنم من که لێرهم تهنها دهمەوێت خزمهتی جهنابتان بکهم لهبهر خاتری
خوا .ل ه بیریشت نهچێت زۆر دوعام بۆ کردوی ک ه خوای گهوره شیفای بهڕهحمهتت بدات
و چاکبیتهوه جا چیت ئهوێ بۆت بێنم؟
ئیتر زۆر به کهمی خۆم پیشاندا بۆ ئهوهی پهردهی شهرمی بشکێت و به ئاسانی قسهم
لهگهڵدا بکات .ئهویش ب ه شهرمێکهوه له ژێر لێوهوه پێی ووتم :زۆر حهزم له شیرینیی ه
ئهگهر دهکرێت بۆم پهیدابکهیت؟
ووتم :بهسهرچاو ههر تۆو شیرینی ،ههر ئێستا تۆ خۆت شیرینی خوشکی شیرینم
دهستی کرد به پێکهنین و پێی ووتم ب ه ڕاستی تۆ الیهقی ههموو شتێکی باش و جوانیت
ئهتوانم بپرسم ناوی بهڕێزتان؟
ووتم :ترێ خان من ناوم خەسرەوەو کوڕێکی زۆر چاکم بە پێکەنینەوە.
ههر دووکمان دهستمان کرد ب ه پێکهنین ،من به پێکهنینهوه دهرگاکهم کردهوهو بهرهو
فرۆشگای ناو خهستهخانهک ه کهوتمه ڕێ.
ل�ه ن��او ف��رۆش��گ��اک�هدا ه�هن��دێ شیرینیم ب��ۆ ک��ڕی زۆر ب� ه خۆشحاڵی گ �هڕام �هوه
ب���ۆ الی ک���ه چ����ووم ڕاک���ش���اب���وو ک���ه م��ن��ی ب��ی��ن��ی خ��ێ��را ب���ه ئ����هدهب����هوه ه�هڵ��س��او
ووتی :ببوره.
ووتم :خوای گهوره بمان بورێت ،ئارام به جهنابتان چۆن پێتان خۆشه ئاوا ئیسراحەت
بکەن.
لێی پرسیم چۆن ناوی منت زانی؟
بۆم باسکرد بهسهرهاتهکه ،زۆر ئاستهم بوو بهالیهوه.
ترێ :تو خوا لێم ببوره؟
دووباره ووتم :خوای گهوره بمان بورێت .من تهنها مهبهستم چاکهی ه لهگهڵ ئێوهدا،
ئهگهر خوای گهوره لێم قبوڵبکات.
ترێ :زۆر ناوی خوا دهبهیت بۆ شتێک ههی ه لهم کهونهدا ناوی خوا بێت؟
به زهردهخهنهیهکهوه پێم ووت :ئهگهر لهبهر خاتری خوا نهبوای ه من یارمهتی تۆم
نهئهدا؟
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زۆر بوون ئهوانهی ک ه بهالتا تێدهپهڕین و بڕوایان ب ه خوا نهبوو ک ه تۆیان دهبینی
وازیان ل ه الشهی تۆ دههێناو دهڕۆشتن؟
سهری داخست و ووتی :ببوره؟
ووتم :خوا بت بورێت.
ترێ :بۆیان باس کردوم که گوایه ئهوانهی باوهڕیان ب ه دین ههیه ئافرهت زۆر بهکهم
سهیر دهکهن ،بهڵکو ههمیش ه وهک کارهکهرێک یان ژماره دوو سهیری دهکهن.
خێرا پێم ووت :ترێ خان! ئهوهی ک ه جهنابتان فهرمووتان تهنها قسهی کۆمهڵێک
نهزان و بێ ئاگا ل ه دینە به تایبهت ل ه دینی پیرۆزی ئیسالم ،ک ه من زۆر وابهستهم ب ه
دینی پیرۆزی ئیسالمهوە ،ههر ئهویش ه فێری کردووم دهستی یارمهتی درێژ بکهم بۆ
خهڵکی لێ قهوما و بێ هیچ مهبهستێک چاوهڕوانی کهرهمی خوای گهوره بم ،پاشان فێری
کردم که ئافرهت و پیاو وهک یهک سهیر بکهم ،بهمانای ئهوهی که ههر دووکیان مرۆڤن.
ل ه بیرت نهچێ ل ه دینهکهی مندا ب ه ههشت خراوهت ه ژێر پێی تۆ ،بهاڵم ئهو وهعده
بهمن نهدراوه.
ئایا کامیان مافیان زۆرتره ،له ئاینی مندا پاداشتی چاکهو خراپه وهک یهک بهشدارن،
بهاڵم چۆن شهو و ڕۆژ ههی ه شهو تامی تایبهتی خۆی ههیهو ڕۆژیش تامی تایبهتی خۆی
وە ب ه ههر دووکیان دهوترێت زهمهن ئاوا ژن و پیاویش تامی تایبهتی خۆیان ههیهو
ئەرك و فەرمانیان جاوازەو ب ه ههر دووکیشیان دهوترێت مرۆڤ.
زۆرجوان گوێ بیستی قسهکانم بوو خێرا ووتی :ب ه خوا ڕاسته تا کاتێ ل ه واڵتهکهی
خۆم بووم منیش وا بهست ه بووم ب ه ئایینهکهی تۆ ،زۆرباش بوو ڕێزو حورمهتێکی
باشم لهناو خهڵکی و کهسوکاردا ه�هب��وو ،ب �هاڵم ب �هداخ �هوه ههموویم ل ه دهستدا.
وا ب ه تهنها ل ه ناو ئهم جێگایهدا بێ کهس کهوتووم و گۆرانی بۆ تهنهایم دهڵێم.
منیش کردم ب ه قسهی خۆش لهگهڵیداو خێرا پێم ووت :کهوات ه ئێوهی ئافرهت هیچ
نرخێک بۆ پیاو دانانێن ،کهچی خۆتان داوای مافهکانیش له ئێمه دهکهن ،ئهی من کهس
و برای تۆ نیم مهگهر پیاو الی ئێوه ژماره دووه؟
دهستی کرد به پێکهنین و ووتی :خەسرەو بهڕاستی من ل ه ئاستی تۆدا شهرمهزارم
نازانم چیت پێ بڵێم مهگهر بت کوژم ئهوجا چاکهی تۆ بدهمهوه.
منیش به زهردهخهنهیهکهوه ووتم :نهوهڵاڵ چاکهی وام ناوێت تۆ من بکوژیت ،ئیتر
دهستمان کرد به پێکهنین و ههندێ نوقڵیشمان خوارد که مێک بێ دهنگی ڕووی تێ
کردین.
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ووتم :ئهتوانیت باسی ئهم بێ تاقهتییهی خۆتم بۆ بکهی بۆ گیرۆدهی ب ه گریانهوه؟
ترێ :باس و بهسهرهاتی من زۆر درێژه چۆن ئافرهت دهکهوێته ناو خوێن و بۆگهنی
ناشرینهوه ،باسهکهی منیش باسی شهرمهزارییه .باسی خۆمت بۆ بکهم یان کڵۆڵی و بێ
ئاگایم ل ه دونیا و ساویلکهیم ل ه بهرامبهر مرۆڤهکاندا و دڵپاکی خۆم بۆ خهڵک .نازانم ل ه
کوێوه دهست پێ بکهم با ناوی لێ بنێم شهوی سوور وه له شهوی سورهوه دهست پێ بکهم.
شهش مانگ لهمهوبهر جهژنی ل ه دایکبوونی من بوو له قوتابخان ه نهم ویست کهس
بزانێ ،بهاڵم دوو هاوڕێی کوردم لهگهڵدا بوو پێیان ووتم تۆ دهبیت ب ه ٢٥ساڵ جوانترین
تهمهنی مرۆڤ ه بۆ جەژنی لەدایكبوون ناگریت؟
ئهمانهو چهند قسهیهکی تر وای لێکردم ک ه ڕازی بم ب ه قسهکانیان ب ه گوێیان بکهم
ئهویشم به بیردا هات ووتم نهوهکو بڵێن ترێیه نایهوێ پاره بهکار بهێنێت و کچێکی
دهست داخراوه ووتم باشه چوینه دهرهوه.
سهرهتا وتیان دهچین بۆ کافێیهک (قاوهخانه) لهوێ دادهنیشین دوو کهپهچینۆ
دهخۆینهوه ک ه چوین دانیشتین و دهستمان کرد ب ه قسهی خۆش و گاڵت ه و گهپ ل ه پڕ
دوو گهنجی جوانخاس هاتن ه المانهوه و چۆنی و چاکیان لهگهڵ ئاڤانی هاوڕێم کرد،
ئاڤان-یش ئێمهی به نامۆ و ئازاد ناساند ک ه گوایه ئهم دووان ه هونهرمهندن و گۆرانی
بێژن.
داوایان کرد ک ه لهگهڵمان دانیشن!
ئاڤان :ئهمڕۆ جهژنی ل ه دایکبوونی ترێیه .ههموو پیرۆزباییان لێ کردم ،بهاڵم ئازاد
زۆر ب ه شێوهیهکی سهیر تەماشای منی دهکردوو ووتی هاوڕێیان ئهگهر پێتان خۆش ه
وهک دیارییهک بۆ ترێخان ،پێم خۆشه من بانگهێشتان بکهم .من خاوهنی ئهم مێزه
دەبم زۆر ب ه بهردهوامی ئهم قسهیهی دوباره دهکردهوهو وای ل ه من کرد ک ه ڕازی بم.
زۆر سهرنجی منی بۆ الی خۆی ڕاکێشا و خێرا باسی ئهدهبیاتی کرێکاریی کرد لهسهر
ئازادی مرۆڤ بهتایبهتی ئافرهت ،ئیتر وام زانی ک ه ئهم ه باوکی مارکس-ه و لهالی سارتەر
گهڕاوهتهوه و دایکیشی سیمون دیبۆفوار -هو باسی زۆربهی تابلۆکانی ڤانکوخی بۆ دهکردم
و هۆنراوهیهکی تایبهتی ههبوو بۆ ژیان له ڕێگای بیروهزری چهپی ڕادیکاڵهوه باسێکی
فهلهسەفهی پۆست مۆدێرنی بۆ کردم ،چونکه حهزم ل ه فهلهسهفه دهکرد.
ئیتر زیاتر سهنجی ڕاکێشام زوو زووش ناوی منی دههێنا و سهیری دهست و پهنجهکانی
دهکردم وام لێهات بوو ب ه ئاڕاستهیهک بڕۆم کهخهیاڵم ل ه ئهسپی ئهودا تاو بدهم ،بهو
قسانهی زۆر سهرنجی منی گرت.
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من و ترێ و ژیانێکی نوێ

دوای ئەوەی ترێ بەردەوام بوو لە گێڕانەوەی ژیانی خۆی و ئازاد...
ترێ :ئازاد ژمارهی تهلهفۆنهکهی لێوهرگرتم تا کۆمهڵێک کتێبم بۆ پهیدابکات ،منیش
زۆر بهخۆشحاڵییهوه ژمارهی تهلهفۆنهکهم دایه .ئهو ڕۆژهمان بهو شێوهیه بردهسهر
بهههفتهیهک دوای دانیشتنهکهمان ل ه کتێبخانهیهکهوه تهلهفۆنی بۆ کردم ئهگهر دهکرێت
من ببینێ ،چونک ه کتێبی باشی بۆ پهیداکردووم بۆ ئهوهی بمداتێ.
منیش چووم بۆ کتێبخانهی گشتی بینیم ،چوینه کافتریایهکهوهو دهستمان کرد ب ه
قسهکردن زۆر باسی ئازادی ئافرهتی بۆ کردم ،تهنانهت وام لێهات بوو وامدهزانی ئافرهت
سهرکرده و شای ههموو بوونهوهرهکان ه ل ه ڕووی ئازادییهوه بۆیه زۆر ب ه لێزانان ه منی
ههڵخهڵەتان و ب ه شێوهیهک که منی کرده پهیکهری ڤینۆس و خۆشی کرده بهندهی من،
ئیتر لهباسی ئازادی یهوه بهرهو خۆشهویستی منی بردو منی کرده خۆشهویستی خۆی.
ب ه ئازادی منی ههڵخهڵهتاند تاوای لێهات ههموو لهشی منی بۆ خۆی ئازادکرد وه زۆر
دووری خستمهوه له دایکو باوک و خوشک و براکانم ،گوای ه ک ه من ئازادم و پێویستم ب ه
کهس نییە و ئابوریی ئازادم هەیە لەم واڵتەدا.
تا ب ه ئازادی بێ کهس بووم ،ئازادیش دادی منی نهدا پاشان فێری شتێکی تری کردم
که ئهو ناوی لێنا بوو مهزاج من نهمدهزانی چییه.
ڕۆژێک پێ ی ووتم حهزدهکهیت بڕۆین بهرهو بهههشتێک ک ه من و تۆ تێیدا سهرکرده
بین؟
ووتم :بهڵێ
پێی ووتم بۆنی ئهم سپیاییه بکهو نزیکی بکهرهوه الی لوتت بزان ه چهند جوان
مهزاجت خۆش دهبێت ههرچی ووت کردم ،کردم ،کردم ،کردم تا به ئازادی ڕسوای کردم،
ل ه کۆتایشدا فڕێی دامه سهرجادهو تۆش وەك شتی فڕێدراوی سەرجادە منت ههڵگرتهوه،
تۆزیك منت تەکاندووە لەوانەیە تۆش سودم لێوەربگریت!
کەوای ووت زۆرم پێناخۆش بوو ،بەاڵم هیچ قسەم نەکرد.
کهمێک بێدهنگ بوو دڵی پڕ بوو له گریان ههستم کرد فرمێسک ب ه چاویدا وهک بۆڵ ه
ترێ دێته خوارێ وه ل ه نێو چاوانیشیدا عارهقی شهرم دهتکێ.
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پێم ووت ئارام ب�هرهوه کۆتایی ب ه باسهک ه بهێن ه گرنگ ئهوهیه ک ه تۆ ئێستا ل ه
شوێنێکی زۆر هێمنی وه برای خۆت له تهنیشتهوهیهو ئامادهی ه ههموو خهمهکانت ل ه
کۆڵ بگرێت.
ترێ خان پێویست ناکات ئاوا به کوڵ بگریت ئارام به ،شهویشمان درهنگ کردووه
من دهبێ بگهڕێمهوه بۆ ماڵهوه تۆش پشویهکی ئهرخهوانی بده ،سبهینێ خوا یار بێ
دێمهوه بۆ الت .تکایه ههست ب ه هیچ ناڕهحهتییهک مهک ه وهک پێش تریش پێم ووتی
مهبهستی من تهنها چاکهیه ،دهمهوێت له دهروازهی خێردا ئارام بگرم و هیچ ئیشم بەتۆ
نییە ،جارێ به خوات دهسپێرم من دهڕۆم ئهوهشت له بیرنهچێ ئهو خوایهی من سپارده
زایه ناکات .دهستم کرد به گیرفانمدا مهبلهغێک پارهی بۆ بهجێبهێڵم نهوهک پێویستی
به پاره بێ ،پارهکهم خست ه ژێر سهرینهکهی و سهرم داخست و گهڕامهوه دواوه دووباره
ماڵ ئاوایم لێکرد.
لهژێر لێوهوه ووتی خوات لهگهڵ ،بهڕاستی نموونهی مرۆڤ ئهتوانم ل ه تۆدا ببینم
ماڵئاوا.
هێدی هێدی کهوتمهڕێ لهو شهوهدا خۆشییهک بهری دڵمی گرتبوو وه ئارامیش وهک
چهرچهفێکی ناسک ههموو ڕۆحی داپۆشیبووم ،ههرچهنده کۆتهکهم له ژوورهکهی ئهودا
بهجێ هێشتبوو ،بهاڵم سهرمای ئهو باکورستانه هیچ کاری لهالشهی من نهدهکرد بۆی ه
زوو زووش ب ه دهم ڕێگاوه دهمووت وهره ئێستا بگهڕێوه ماڵهوه بهم هیالکیی ه دهست بک ه
به قاپ شۆردن.
ک ه گهڕامهوه هێشتا سهرخێڵ و یوسوف له ژێر جێگاکهیانهوه ب ه بێ دهنگی و
بهچرپهوه باسی منیان دهکرد.
گوێم لێبوو سهرخێڵ ووتی :ئهوه ئهو زاڵمه گهڕایهوه ههر لهبهرئهوهی که قاپهکان
نهشوات چۆن خۆی ل ه ئێم ه وون کرد ،ئێستا ههزار و پێنج سهد عوزرمان بۆ دێنێتهوهو
ڕازیمان دهکات.
منیش چووم ه نێوان ه�هر دووک��ی��ان دانیشتم و پاڵم دای���هوه ب ه دی��وارهک��ه ،ب ه
زهردهخهنهیهکهوه ئاهێکی خۆشیم ههڵکێشا.
یوسفی هاوڕێمان شاعیر بوو زۆرجار بەئەدەبیانە قسەی دەکرد.
یوسف :دهی چیت پێی ه باسی بک ه بۆمان نازانم پێت بڵێم دڵت خۆش ه یان بێزاریت؟
زهردهخهنهی لێوت پرشنگی خۆشهویستی دهڕوێنێ و ئاههکهشت لهگهڵ ههناسهت
حهسرهتی مهئیوسی پێوه دیاره لێت ،تێناگهم؟ جاروبار وا دهتبینم ک ه ههنگوینت له دار
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گوێزدا دۆزیبێتهوهو ههناسهکهشت ئهشک و خهفهت تیایدا بهرجهسته دهبێت.
سهرخێڵ :واز لهم قس ه ئهدهبیانه بهێنن چی بووه بیڵێ وامن خهریکه گوێرهکهیهکم
دهبێت؟
منیش دیسانهوه ئاهێکی ترم ههڵکێشاو ووتم جارێ پێم بڵێن قاپهکانتان شۆردووه
تاریکه هیچ نابینم ،چونک ه ئهگهر قاپهکانتان نهشۆردبێ توانای ئهوهم نامێنێ که پێتان
بڵێم چی ڕوویداوه.
سهرخێڵ :توانات ههبێ خەسرەو گیان ههر منی کڵۆڵ نیم ئهبێ له زهحمهتا جێگری
تۆ بم و ل ه خۆشیشدا یوسف-ی برام جا لهبهرئهوه قسهکانت بک ه به ئارامی.
یهکسهر باسی ههناس ه ساردی کچۆڵهیهکم کرد ک ه بهدوای ئازادی و یهکسانی دا وێڵ
بووه ئازادی وهک زهرنهقوتهی بێ دایک برسی کردووه وهک منااڵنی بێ سهرپهرشت ک ه
هیچ ههستێکی نهبێت بۆ ژیان یهکسانی ڕهقی کردبوهوه.
تا لهههوری دنیادا وهک ئاوێنه به مهلولی خۆی لهسهر شهقامی ئهم واڵتهدا دهبینییهوه
وهک بوخچهو پریاسکهی ژن ه الدێیی تهاڵقدراو لوولکرا بوو لهبهردهمی دهرگایهکدا ب ه
چیچکهوه بوخچهکهی ڕۆحی دهمی کرد بووهوه.
پریاسکهی نانهکهی کهڕووی کرد بوو ،ههناسهی وهک بهنهخوێنی شهڕواڵ پیسهکان
ڕهوابوەوە لهنگێز بوو بوو ،ههرهس ماتی کرد بوو بورانهوهش وهک هاوسهری دەستی
له ملی ئهو کردبوو ،خۆشی لێ بوو بوهوه دێوه زمهیهک .ئهو چۆلهکهو پهپوالنهی ک ه
خهیاڵی ب ه ههشتین ب ه سهرسهری یهوه وهك مۆرفین و کۆردۆین سهمایان دهکرد.
تلیاکو حهشیش بوبون ه ئهسپی سپی باڵدار بهرهو زهبهالحێکی بێبهزهیی ههڵی
دهگرت و دهیبرد بۆ الی کەسێک که به سحری ووته وای لێکردبوو لهبهر دهمیا وهک
یوسفی کهنعان خۆی نیشاندهدا.
تا ئێره تێ گهیشتووم لهوه زیاتر نهمویست دەرگای دهمی ئهو زێراب ه بکهمهوهو
بۆگهن و هااڵوهکهی بهسهرمدا بێت ،بۆیه زوو خهفهم کرد وهک زۆپای دار ههموویم کرده
ژیلهمۆ لهسهنگهری بهرگریدا دامناو خۆم ئامادهکرد بۆ مهتهرێزی شهرهف .بهتهواوی
بهسهرهاتهکهم بۆ یوسف و سەرخێڵ گێرایهوه.
ئاگام ل ه یوسف بوو ک ه ل ه تاواندا باوهشی کردبوو ب ه بهتانییهکهیداو زوو زووش
پهنجهی خۆی دهگهست( ،سهرخێڵ)یش دهیووت کوا پیاوهتی؟ کوا ئازادی؟
ئهمه بهس تهنها جێگایهتی بکوژرێ و له ناو قهبردا سهربهرهو خواری دابنرێ ئاخ
و حهسرهت بووبوون ه گۆرانی ل ه بهینی یوسف و سهرخێڵ دا یارییان دهکرد .یوسف وهک
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حهیرانی دهشتی ههولێر دهیسهندهوهو سهرخێڵ -یش وهک مهقامی بهیات وا وهیالی
بوو بهالیهوه ههر دووکیشیان مۆڕهی ڕقیان ل ه من دهکرد .کهسێک نهبوو ک ه ڕقی ئهوان
دابمرکێنێتهوه.
ووتم :من هیالکم بهیانی سپێده که نوێژمان کرد دوعای خێری بۆ دهکهین ل ه پاشان
ڕووهو جهست ه داڕووخ��اوو ڕۆح ه بهزیوهکهی ترێ دهڕۆین تا بزانێ که سێ کۆڵهک ه و
سێ پای ه ل ه ڕووی ئهودا دیوان دهگرن .مەبەستم ئەوەیە یهکێکیان بۆ ژێر باڵی ڕاستی
و یهکێکی کهیان بۆ ژێر باڵی چهپی و ئهوی کهشیان ل ه پشتیهوه .ئامادهباشی خۆیان
دهربرێ.
بخهون تا بهیانی خوا ل ه سوڵتان محمود گهورهتره که چوین ه الی شتی زیاتر ڕوون
دهبێتهوه.
س���ەرخێڵ ل���ه ژێر جێگاکهی���هوه ههر ئاخی قینی ههڵدهکێش���او دەی���ووت :ئاخ چۆن
کهوتین ه واڵتێک ک ه غیرهت و شهرهفمهندهی بۆت ه ههڵمی ئاو ،زۆر ب ه ئاستهم دهبینرێت.
زوو زووش پرس���یاری ل���ە من دهکرد ماڵی ترێ له کوێ ی���هو دایکی ترێ کێی ه و ئایا
باوکی ماوه ئهی براکانی ئیشیان چیی ه وه پرسیاری زیاتر و زیاتر.
ووتم :ئهگهر دهکرێت با بخهوین بهیانی خۆت دهتوانی ههموو پرسیارهکانتی لێ
بکهیت ئێستا ل ه کۆڵی من بهرهوه ههر دهڵێی پیرێژنهکانی ئهم واڵتهی ئهوهنده پرسیار
دهکهیت.
توڕه بوو پێی ووتم :گهردنت ئازاد نهبێت ،ئیتر بێ چرپ ه لێی خهوت تاکاتی نوێژ،
ههڵساینهوه و من خۆم گۆڕی و یوسف و سهرخێڵ خێرا به دوامدا ههڵسانهوه دهستم
کرد ب ه پێ کهنین ووتم :ئهگهر ئهوه کوڕێك بوایه دههاتن لهگهڵمدا؟
یوسف پێدەکهنی و سهرخێڵ ووتی :من نایهم ئهگهر بێم خۆ لهبهر خاتری تۆی ه
دانیشت و دهم و چاوی دا بهیهکدا من ههر به پێکهنینهوه خێرا چووم ه الی دهستم
خست ه سهر شانی ماچی سهریم کرد و ووتم :ئهوه چیی ه شێته گیان کهس ناوێرێ بڵێ
بهری چاوت کلی پێوهیه.
یوسف :نا ماسکارای پێوهی ه باوی کل نهماوه.
سەرخێڵ بهزهردهخهنهوه ههڵساوهو پێاڵومان کرده پێمان و بهرهو نهخۆشخان ه
کهوتین ه ڕێ ب ه قسهی خۆش و گاڵتهوگهپ چوین ه ناو نهخۆشخانهکهوه.
یوسف :خەسرەو بڕۆ پێی بڵێ ک ه ئێم ه هاتووین بۆ الی نهوهک ئاماده نهبێ با ئاگادار
بێ.
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ووتم :باش ه چووم ه ژوورهکهی سهیرم کرد ل ه ژوورهکهیدا نهبوو وا ههستم کرد ک ه
چو بێت ب ه الیهکدا یان ئیشێکی تایبهتی ههبووبێت زۆر چاوهڕێم کرد ،بهاڵم ههر دیار
نهبوو چووم له پرسگهی نهخۆشخانهک ه پرسیارم کرد له پهرهستارێک ووتی ک ه ئهم
شهو درهنگ ڕای کردووه ،نازانین که بهرو کوێ ڕۆشتووه ،بهاڵم ئێمه ب ه تۆ ههڵخهڵهتاین
ووتمان که الیدا دهمێنیتهوه تۆ چۆن خوشکی خۆت لهو کاتهدا بهجێ دههێڵیت ئهی
دکتۆر پێی ن ه ووتی ک ه نابێت پاره یان شتی گران بههای پێ بێت وهک زێڕو زیوو.
زۆر سهرسام بووم ووتم :نهخێر ن ه ئهو خوشکی منهو نه دکتۆر هیچی به من ووتوە.
پهرهستارهک ه ووتی :که ترێ ل ه ناو پهرتوکی زانیاری نهخۆشخانهکهدا ناوی تۆی ب ه
برای خۆی بردووه ب ه داخهوه ئهو ڕای کردوه ،چونک ه پێویستی به مادده سڕکهرهکان
بووه.
دهبوو تۆش و ئێمهش زیاد ل ه پێویست ئاگادار بوینای ه به داخهوه!
ئیتر من تێگهیشتم که ههڵهیهکی زۆر گهورهم کرد ک ه پارهم بۆ به جێ هێشت زۆر
ب ه مهئیوسی گهڕامهوه الی یوسف و سهرخێڵ زۆرمات بوو بووم.
سهرخێڵ :ها ئهوه چییه؟ چی ڕووی داوه خۆ سهالمهته؟
ووتم :نهخێر
سهرخێڵ :مرد!
ووتم :نا ،بهاڵم خۆزگهم بمردمایهو پارهم بۆ بهجێنههێشتای ه به داخهوه ڕای کردووه،
چونک ه لهشی پێویستی ب ه ماددهسڕکهرهکانبووه.
نازانم چی بکهین با بڕۆین دیاره ئهوهی ک ه ئێمه چاوهڕێمان ئهکرد نهبوو ،خێرهکهمان
تاکۆتایی نهبرده سهر ،بهاڵم خوا چاکهی چاکهکاران وون ناکات بهویستی خۆیەتی با
بڕۆین برایان.
سهرخێڵ :خەسرەو ئهی تۆ نهت ووت که کاتێ ترێ بێ هۆش بوو ژمارهی تهلهفۆنهکهی
ئهوت لێداوه.
ووتم :با وا بوو.
سەرخێڵ :کهوات ه سهیری ناو دهستییهکهت بکه بزانه ژمارهکهی چهنده؟ تهلهفۆنی بۆ
بک ه تا بگهڕێتهوه یان بچین بی بینین.
بۆ چونهکهی سهرخێڵ زۆر ب��اش ب��وو گ �هڕام به دوای ژم��ارهک�هی��داو دۆزی��م�هوه،
ب �هاڵم ههرچهنده من پهیوهندیم پێوه دهک��رد ب�هداخ�هوه تهلهفۆنهکهی داخرابوو.
هەرچۆن بوو ژمارهکهیم ل ه ناو دهستی یهکهمدا یادداشت کرد تا لێم وون نهبێت.
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گهڕاینهوه بۆ ماڵهوه ئهو ڕۆژه ههموو داوای پشومان کرد بوو ل ه کارهکانمان ،یوسف
یش شێخ مهحشی یهکی خۆشی بۆ دروستکردبووین بۆ بهربانگ بێ ئێوە ناخۆشخواردمان.
سهرخێڵ :من دووجار قاپ پیس دهکهم جارێک ل ه پاداشتی دوێنێ جارێکیش ئهمڕۆ.
پاشان دانیشتینو قسهی خۆشمان دەکرد ،بیرم کەوتەوە ک ه جارێکی ک ه پهیوهندی
بکهمهوه ب ه ترێ-وە.
ب ه سهرخێڵ-م ووت :دهتوانم ک ه تهلهفۆنهکهی تۆ بهکار بهێنم؟
سهرخێڵ :دیسان بۆ ترێ خان ه بهکاری بێن ه تا دهیدۆزیتهوه ،بهاڵم من تێناگهم تۆ بۆ
ئهوهنده خۆتی پێوه هیالک دهکهی.
ووتم دیاره لهبهر تهلهفۆنهکهیەتی کهوا دهڵێ ،ڕووم کرده یوسف و پێم ووت :یوسف
ئهوی تۆ بهکار دههێنم.
سهرخێڵ سوێندی خوارد کهمهبهستی ئهوه نییە ،بهڵکو -مهبهستی من ه دهویهوێت
ئارام بم وه خۆم وابهست ه نهکهم تا ژیانم وهک جاران ب ه ئاڕاستهی سادده و ساکاری
خۆیدا بڕوات.
سهرخێڵ :خۆم و دهستی یهکهشم ل ه خزمهت داین ههموو جارێک بهمن دهڵێیت شێت ه
ئارام به ،بهاڵم ئهم جاره سهرهی منه پێت بڵێم له من شێت تر ئارام به .دهستمان کرد
ب ه پێکهنین و دهستییهکهم دایهوه دهستی سهرخێڵ و ووتم:
ڕاست دهکهی پێویست ناکات ئهوهنده سهر ئێشه بۆ خۆم دروست بکهم با کۆتایی
بهو باس ه بهێنین خوای گهوره بمان پارێزیت چ دنیایهک تێکهوتوین برایان من تێناگهم
ئهو کهسانهی که باسی ئازادی ژن دهکهن دهیانهوێت ئافرهت بکهن ه کهرهستهیهک بۆ
خۆشییهکانی خۆیان ک ه باس له ئازادی ئافرهت دهکهن دهبێت ئافرهت خۆی دانهپۆشێ
ئهمهش لهبهر ئهوه نییە که مافی ئهوان زیاد بکات ،بهڵکو بۆ ئهوهیه ک ه ئارهزووه
شههوانییهکانی خۆیانی پێ دابمرکێننهوه .ههمیش ه ئهو پیاوه شههوانییان ه یان ئهوانهی
ک ه سهرمایهداری گهورهن دهیانهوێت که ئافرهتان بکهنه داردهستی خۆیان.
سهرخێڵ :چۆن؟ من تێناگهم لێت دهتوانی بۆمان ڕوون بکهیتهوه.
ووتم :برای بهڕێزم کاک ه سهرخێڵ گیان ،کاتێک که باسی ئازادی دهکرێت بۆ ئافرهت
دهیانهوێت ئافرهت ئازادبێت نهک لهبهرانبهر خۆیاندا وەك مافی مرۆڤ ،بهڵکو ئازادی
لهشی دهکهن بۆ نموون ه کاتێ شۆڕشی ئافرهتان کرا له شیکاگۆ ل ه ئهمریکا بۆ ئهوه نهبوو
ک ه ئافرهتان ڕزگاربن ،بهڵکو جولهکهکانی شیکاگۆ دهیان ویست ئهو کارخانهی ه ئیفالس
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پێ بکهن که زۆربهی زۆری ئافرهتان ئیشیان تێدا دهکرد ،بۆیه دهیان ویست ل ه ڕێگای
ئهوانهوه کارخانهکه بخهنه ژێر دهسهاڵتی خۆیان ک ه مهسیحییهکان سهرمایهیان تێدا کۆ
کردبووهوه ،بۆیه ئهو شۆڕشهیان ناو نا شۆڕشی ئازادی ئافرهتان.
ههر ل ه وکاتهوه سهرمایهداران ئافرهتیان کرده داردهست ب ه ناوی ئازادی یهوه وه
توانیان مۆنۆپۆلی الشهی ئافرهتان بکهن.
ئێوە دەزانن نوسینەوەی مافەکانی ئافرەت چەند ئافرەتێکی سۆزانی نوسیویانەتەوە!
یوسف :چۆن؟!
بزوتنەوەی ئافرەتان کە دامەزراوە بە پێی فەرهەنگی جیهانی نوێ کە لە هەناوی
قوتابخانەی سەرمایەدارییەوە سەرچاوەی گرتووە ،دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ڕێنەسانس.
یەکەمجار لە جاڕنامەی ئافرەتێکی داوێن پیس کە ناسراوە بە (ئۆلیم دی ژۆژیە) ی
فەرەنسی لە ساڵی  ١٧٩١هاتووە ،پاشان لە  ١٧ماددە پێكهاتووە یەکەم کەس کە ڕاڤەی
کردووە ئافرەتێکی ووجودیی خێزانی سارتەرە بە ناوی (سیمۆن دی بوفوارە) کتێبەکە
بەناوی ڕەگەزی دووەم نوسراوە ،پاشان ئەم بزوتنەوەی ژنانە نەهامەتییە بۆ ئافرەت لە
سەدەی نۆزدەدا ئەو یەهودیە پیسانە .جموجۆڵێکیان پێدروستکردن لە ئەوروپاو ئەمریکا
ناڕەزایی و تا چەند کۆڕو سمینارو شتی لەو بابەتەیان بۆ گیراو دوایی لەگەڵ گەشەی
مارکسیەت و شۆڕشی ئۆکتۆبەری  ١٩١٧زۆر گرنگی پێدرا لە الیەن مارکسییەکانەوە لە
سەدەی بیستدا لەبەر کۆمپانیا گەورەکان بۆ دەستەبەرکردنی کرێکاری زۆرترو هێنانە
دەرەوەی ئافرەت لەماڵەکانیان بەپارەی کەم .ئەو ڕاپەڕینە سەرتاسەریەی پێ هەڵسێنرا کە
لە ئێرلەنداوە دەستی پێکرد تا ئوسترالیا ،داوای ڕێزگرتن و مافی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
دەکرا.
وکە بە درێژای مێژووی ئیسالم ڕێزو حورمەتی لەئافرەت گرتووە لە هەموو کایەکانی
ژیان بەشداری پێکردووە ،مەگەر هەندێك پۆستی دژوارو سەرەکی نەبێت لەبەر سۆزو
هەست ناسکی ئافرەت لە هەندێك پۆست دورخراوەتەوە ،لەبەریتانیا بەهەمان شێوە
ئافرەتێکی دەم شڕو داوێن پیس بە ناوی (پانك هریست) کە لەبەر جوانی و شەدەالری
کچەکانی کە زیاد لە  ١٩کچی هەبوو هیچی کچی خۆی نەبوو ،بەڵکو ئەو ئافرەتانە بوون
بۆ لەشفرۆشی بەکار دەهاتن پیاوانی شەهوەت بازیش بۆ خاتری جوانی و تێری حەزی
خۆی و ماستاوکردنی لەبەردەم ئافرەت بزوتنەوەکانیان بە ناوی کچەکانی میسز پانك
ناونرا.
لە ئەمریکای سەرمایەداری لە ویالیەتی وایۆمینگ لە ساڵی  ١٨٦٩مافی ئافرەت درا
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تەنها مافی دەنگدانیان هەبێت ئەویش ئافرەتی سپی پێست ڕەش پێست هەر حسابی بۆ
نەدەکرا بۆ پیاوەکانیشیان ،ئەویش لە  ١٩٢٠لە دەستوری ئەمریکی بووە قانون بڕیاری
لەسەردراو تۆمارکرا ،لە نیوزلەندا  ،١٨٩٣لە ئوسترالیا  ،١٩٠٢لە نەرویج و سوید و دانیمارك
 ،١٩١٣لەکەنەدا  ،١٩١٧لە بەریتانیاو نەمساو پۆڵەنداو مەجەرو چیکۆسلۆڤاکیاو ڕوسیا ١٩١٨
بەلجیکا  ،١٩٤٥بۆ زانیاریت واڵتی سەرمەشقی عەلمانی کە فەڕەنسایە  ١٩٤٦تەنها مافی
دەنگدانیان بەخشیە ئافرەت ،دوایی هەریەکە مەدرەسیەکی دروستکرد بەناوی قوتابخانەی
شوعییەت ،سۆسیالیستەکان ،لیبراڵ دیموکراسی و مەدرەسەی ئایینی جولەکەو مەسیحی،
کە مەسیحی و جولەکە ئافرەت بە ڕۆحی پیس دەزان بۆ خزمەتی پیاو دروستکراوە.
ئەمە مافەکانیانە ،بەاڵم بەخۆیان نازانن کە مافیان تەنها الی پیاو ڕووتکردنەوەیانە
بۆ حەزی پیاو.
لە ئیسالمدا مافی ئافرەت لە سەردەمی خدیجە-وە (ڕەحمەتی خ��ودای لێبێت)
دەستپێدەکات کە سەروەت و سامانی خۆی بۆ پشتیوانی هاوسەرەکەی دەخاتە کارو یەکەم
شەهیدی بۆ خەباتکردن سومەییە -یە .ئیتر ئەوانە سەرمەشقی ئەو پەیامەن ،یەکەم
پاسەوانی ئافرەت ئوم عیمارە-یە ،یەکەم موفتی خاتوو عائیشە-یە (ڕەحمەتی خودای
لێبێت) یەکەم بەرپرسی حەسبە ئافرەتە خەولە-یە ،یەکەم دەنگی ئۆپۆزسیۆن ئافرەتە
لە ئیسالمدا کە هەڵسایەوە بەدەم عومەری کوڕی خەتابدا ووتی تۆ ناتوانیت دەستنیشانی
مارەیمان بکەیت .زۆری تر لەم باسانە.
ههروهها بۆی ه ل ه جێگا گشتییهکاندا ئافرەتە جوانەکانیان دادەمەزراند ،بۆ ئهوهی
جێگای سهرنج بن بۆ پیاوه شههوانییهکان وه کۆکردنهوهی سهرمایه بێت بۆ پیاوه
دهوڵهمهندهکان .باشه بۆ سهرپۆش بووه بهمۆرکی ئیسالم ،من پێم وایه ئهوان تهنها
ی که ئیسالم داویهتی به ئافرهت بی
دهیانهوێت ئهو حورمهت و ئازادی و خۆشبهختیە 
پوکێننهوه تا ڕهوشت له فهرههنگی ئهواندا نهمێنێ وه لهبهر شههوهتی خۆیان ئافرهتان
ئازاد بکهن ،بهاڵم چۆن ئازادییهک که ئازادی بێت تهنها بۆ کڕین و فرۆشتن و ل ه تهنیشت
کااڵکانی خۆیاندا بازرگانییان پێوه بکهن ئهم داپۆشین ه تهنها لهسهر ئیسالم کراوه بهماڵ،
کهچی بهههمان شێوه ل ه ناو ههموو ئایینهکاندا ئافرهت نابێت ڕووت بێت بێجگ ه ل ه
ئایین ل ه فهرههنگی زۆرب�هی زۆری واڵتاندا ب ه تایبهتی فهڕهنسا سهرپۆش باو بووه
تهنانهت بۆته مۆدێلێکی جوانی خۆیان ک ه پێی دهڵێن مۆدێلی لهچکی فهڕهنسی .پێش
هاتنی ئایینی ئیسالم ،ل ه کلتورو فهرههنگی میللهتاندا ههمیش ه ئافرهتان داپۆشراو بوون
تا ئهو کاتهی شۆڕشهکهی شیکاگۆ کرا ،تهنها بۆ ئازادکردنی لهشی ئافرهتانی دونیا بوو.
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بۆ نمون ه ئهگهر بگهڕێینهوه بۆ پێشینهی گهلی کورد ئهوان ههردهم داپۆشراو بوون
زیاد ل ه پێویست ،بهاڵم ئیسالم هات تۆزێک ئاسان تری کرد ،چونک ه ئهو وهخت ه سهروفێست
و کۆڵوانهو چارشێو یان عهبایان بهکاردههێنا خۆ ئهگهر سهیری سهروفێست بکهین زۆر
گران بوو بهسهر ئافرهتانهوه به ههرجۆرێک بێت ئهمانه دهیانهوێت ئافرهت وهک ترێ
لێ بکهن ،ههمیشه وهک لۆتییهکان دههۆڵێک و مهیمونێک به دوای خۆیان دهخهن دهڵێن
ئیسالم دوو ئافرهت ب ه شاهیدێک قبوڵدهکات ئهم قهوان ه ئهوەنده لێدراوه کورد ووتهنی
قهوانهکهیان سواوه.
دەتوانم بڵێم کە ئافرەت الی ئێمە ش��ازادهو ئێمهش خزمهتکاری ئهوانیین ،بهاڵم
بهداخهوه زۆربهی زۆری ئهو ئافرهتانه لهم ه تێناگهن و نازانن ک ه ئهوان مامۆستاو
بونیادنانی خێزا ن له ڕووی ڕهوشتەوە له ئهستۆی ئهواندایە ک ه چی داوای مافهکانیشیان
ل ه پیاو دهکهن .دهبوو ئهوان مافهکانی خۆیان بهسهر پیاودا بسهپێنن و سهرچاوهی
مافهکانیان له قورئانهوه وهربگرن ک ه خوای گهوره مافی ئهوانی دابینکردبێ کهوات ه
موسڵمانان ل ه ئاست فهرمانی خوای گهورهدا ملیان تاڵه موویەکه ،بۆی ه دووبارهی دهکهمهوه
که ئهوان سهرکردهو ئێمهش جهنگاوهر.
ئاگادار بووم سهرخێڵ سور بوو بووه بۆی ه خێرا ووتی :ئهرێ خەسرەو تۆ ئافرهتت
کرد بهچی وات ل ه من کرد ک ه نهوێرم له ژیانما ژن بهێنم زۆر قورسی مهک ه برا
لهسهرمان.
ووتم :سهرخێڵ ،برام ئهم ه ڕاستییه دهبێ ههموو بزانین که ئێمهی پیاو بێدادین
و ئهوانیش خۆیان ساویلهکهن ههمیشه داوای ماف له پیاو دهک�هن بۆیه دووب��ارهی
دهکهمهوه دهڵێم سهرخێڵ گیان ئهگهر ئهوان تێگهیشتبێتن لهو پهرتوکهی ک ه خوای
گهوره ناردویهتی ب ه خهاڵت بۆ محەممەد ( )hئوممهتی ئیسالم ئهویش که فەرقیان ه
وات ه فهرق ه ل ه بهینی حهق و باتڵ دا دهبێ لهو دهقانهوه مافهکانی خۆیان بهدهستبهێنن
لهو کاته دا زهنگی تهلهفۆنهکهی من لێیدا ،بهاڵم دیار نهبوو کهله کێوهی ه ک ه ههڵم گرت،
ترێ به دهنگێکی ناسکهوه ووتی :ئێواره باش کاك خەسرەو .داوای لێبوردن دهکهم ک ه
نهدهبوو ئاوا بهجێتبهێڵم ،بهاڵم توانام نهمابوو دهبوای ه ههڵبێم لهدهست چارهسهرکردن،
خۆت ئاسایی نهک بم بهخشه بهڵکو گهردنم ئازادک ه چهند خۆش بوو ک ه گوێم له ووش ه
جوانهکانت بوایه ل ه دهمی گوڵبارانی تۆ ڕۆحی منی بۆنخۆش ئهکرد بم ببوره من زۆر
بێ هێزم داوات لێدهکهم دهستم لێ بهرنهدهیت.
ووتم :تهلهفۆنهکهت داخراوه ،بیکهرهوه تا من پهیوهندیت لهگهڵ بکهم.
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ترێ :دوو سهعاتی که تهلهفۆنهکهم دهکهمهوه من پارهم پێ نهما جارێ ب ه خوات
دهسپێرم.
ئاگادار بووم که قوڕگی پڕ بوو له گریان ،بهاڵم بهزۆر خهفهی کرد دیسان ههوای ترێ
کهوتهوه ناو ههست و بیرم.
سهرخێڵ و یوسف ووتیان :یارمهتی بده ،چونک ه زۆر بێچارهیه بهڵکو خوای گهوره
توشی خێرمان بکات.
ووتم :باشه ،با چاوهڕێ بین تا دهستییهکهی دهکرێتهوه.
ههر چۆن بوو کاتمان برده سهر تا کاتژمێر ڕابوورد تهلهفۆنم کردهوه بۆی ،بهاڵم
دهستییهکهی داخرابوو کهمێکی که چاوهڕێمان کرد دووباره پهیوهندیمان لهگهڵ گرت
زهنگی لێدا خۆی به دهنگێکی هێمنهوه ووتی :بهڵێ!
پرسیم بۆ نهخۆشخانهکهت به جێ هێشتووه تۆ نازانیت ک ه پێویستت به چارهسهر
ههیه؟
کهچی ئهو ههر قوڵپی گریانی دهدا لێی پرسیم که کهست لهالیه؟ من لهبهرئهوهی ک ه
ئهو شهرمهنده نهبێ ووتم :نهخێر.
ترێ :ئهگهر دهکرێت من دێم ب��ۆالت ،چونکه زۆر پێویستم ب ه حهوانهوه ههی ه
زۆرماندووم ئهکرێت بۆ چهند سهعاتێک بێت بێم ه الی تۆ تا بحهسێمهوه؟
ووتم :فهرموو وا من چاوهڕێت دهکهم ،بهاڵم من لهگهڵ دوو هاوڕێمدا دهژیم دوای
سهعاتێک ئهوان دهگهڕێنهوه ماڵهوه.
لهبهر ئهوه وام ب ه ترێ ووت بۆ ئهوهی هێڵێکی پێشین بۆ خۆم و یوسف و سهرخێڵ
دا بنێم.
ووتم :ب ه زووترین کات وهره ،تهلهفۆنهکهم داخستهوه.
یوسف و سهرخێڵ خێرا خۆیان پێچایهوه ووتیان :دهڕۆی��ن بهاڵم من ترسێکم بۆ
دروست بوو بوو نهم دهزانی چییه؟
به سهرخێڵ و یوسفم ووت ئهگهر کرا دوای هاتنی ئهو ب ه کاتژمێرک بگهڕێنهوه،
چونک ه نهوهک شتێکی لێبێت و بهسهرمدا ساغ بێتهوه.
سهرخێڵ دهستی کرد ب ه پێکهنین ووتی :بۆ ب ه تهمای چیت؟ ئاگاداری خۆت به.
خۆ ناتخوات لهوانهیه داوای پارهی تر بکات بۆ مهزاجهکهی ئهگهر وابوو پشت ملی بگره و
فڕێ یدەره دهرهوه ،پاش چهند خولهکێکی کهم له جێگایهکی کهوه پهیوهندی کردهوه به منهوه
ووتی پاش پێنج دهقیقهی تر من دێم ه بهردهم ماڵهکهت.
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ووتم :باش ه زۆرم بهالوه سهیر بوو زوو ماڵهکهم پاکردهوه ههوای ژوورەکهم گۆڕی
و ئاوم گهرم کرد تا چایی ئاماده بکهم ،پسکیتم خسته سهر قاپ و خۆشم پێکهنینم
دههات ،وام ئەزانی که ئهلیزابێتی یهکهم ڕوول ه ماڵهکهم دهکات .ب ه ئاستهمێک چووم ه بهر
دهرگای باڵهخانهکهو دیم وا به کهساسی ڕووهو من سهر دهکێشێت و کۆتهکهمی لهبهر
دایه ،دهستی خستوهت ه ناو گیرفانهکانی و وهک ههوری ڕهش چۆن مانگی تابان دهگرێت
ئاوا شهرم ڕووی ترێ ی گرتبوو ب ه کهساسییهوه ساڵوێکی کرد.
ترێ :بم ببوره من مایهی ناڕهحهتی و سهر ئێش ه بووم بۆ تۆ.
ووتم :خوا بت بورێت خوشکی ئازیز ،تۆ خوشکی بهڕێزی منی ئهگهر ههر دوو
خوشکهکهی خۆم لێره بوونایه ههر ئهوهندهی تۆ بهڕێزو خۆشهویست بوون فهرموو با
بڕۆین ه ماڵهوه ماندوو دیاریت من پێش کهوتم و ئهویش به دوامدا.
بردمە ماڵهوه ب ه هێمنی شریتێکی قورئانم خست ه سهر چووم بهالی چا تێکردنهوه،
بهاڵم کاتێک گوێم له ئاوازی منشاوی بوو که سورهتی مەریمی دهخوێندهوه ،ههموو
گیانم ئ��ارام��ی باڵی ب �هس �هردا گرتبوو ل� ه دهروازهی ب� ه ههشت و دۆزهخ���دا خۆم
دهبینیهوه چومه الی تهسجیلهکهوهو کزمکرد که ب ه ئاستهم گوێم لێبوو ووت��م:
ترێ خان بۆ ڕۆشتی ل ه نهخۆشخانهک ه زۆر بێتاقهت بووم؟
بۆی گێڕامهوه ک ه الشهی پێویستی ب ه ماددهی سڕکهر ههبووه دهبووای ه بڕۆشتایه.
ووتم :دهکرێت من برا بچوک یان ناوی لێبنێ کوڕی خۆت یان من قوتابی و تۆ
مامۆستا چیت ههی ه بیگێڕهوه ئهگهر چاک بوو با فێربم خۆ ئهگهر خراپ بوو با خۆمی
لێ دوور بخهمهوه وابزانه که من تهنها بۆ گوێ گرتن دروستکراوم فهرموو با گوێم لێبێ
بیگێڕهوه با یارمهتی یهکتریی بدهین؟
ترێ :زۆر باشه ،بهاڵم سوێندم بۆ بخۆ که ئهوهی پێت دهڵێم بهس تهنها بهینی خۆم
و تۆ بێت.
ووتم :ناتوانم سوێند بخۆم لهبهرئهوهی من دوو هاوڕێم ههیه ناویان سەرخێڵ و
یوسف ه وه ئاگاداری ههموو شتێکی تۆن تا ئهو کاتهی ک ه هاتویته الی من ،چونک ه من و
ئهوان یهک گیان و یهک باوهڕین ،جوانتر بڵێم تهواوکهری یهکترین.
ئهوهش بزان ه که چهپڵ ه به دهستێك لێنادرێت.
سێ ژیری بکهونه کار باشتره تایهک دان ه لێرهوه سوێندت بۆ دهخۆم که ئهوان ل ه من
دڵسۆزترن بۆ تۆ.
ترێ :ل ه چاوی تۆوه بڕوادهکهم بهوانهی که تۆ پشتگیرییان دهکهیت ،چونک ه ب ه
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ڕاستگۆیی ههموو شتهکان دەخوێنمەوە لە ئێوەدا.
قسهکانیم پێ بڕی و ووتم :خوشکی ئازیزم ئهگهر دهکرێت با بانگیان بکهین بڕوام
پێبک ه که ئ�هوان پشتگیری تۆو منیش دهب��ن ،چونکه ئ�هوان له دهروازهی میحرابدا
پهروهرده کراون ههر چۆن بێت کۆڵهکهن بۆ تۆ.
ڕازیم کردوو ئهوانیشم ب ه تهلهفۆنێک بانگ کردهوه.
سهرخێڵ و یوسفم پێناساند ،بهاڵم ترێ سهرسام بوو لهوهی ک ه دهستی برد لهگهڵ
یوسفدا تهوقه بکات ،یوسوف تهوقهی لهگهڵ نهکرد ،بهڵکو دهستی گرت ب ه سنگییهوه
بۆی ،بهاڵم سهرخێڵ دهستی هێناو به گهرمی الواندییهوه و ب ه خێرهاتنی کرد ،له دوایدا
دانیشتین وهک مناڵێک چۆن داپیره چیرۆکی بهر ئاگردانیان بۆ دهخوێنێتهوه گوێ بیستی
قهسهکانی ترێ بوین.
ههموو ل ه ئاستی ئهودا سهرمان داخستبوو بۆ ئهوهی بتوانێت ب ه ڕاشکاوان ه قهسهکانی
خۆی بکات .دیار بوو ترێ کەشێکی باشی بۆ دروست بووبوو ڕەوشەکەی بهالوه سهیر
بوو بۆیه ووتی :پێشتر زۆر سانا بوو بهالمهوه که لهگهڵ پیاواندا قهسه بکهم بهبێ هیچ
پهردهو شهرمێک ،بهاڵم لهگهڵ ئێوهدا زۆر شهرم دهکهم ههر چۆن بووه قسهکانم وهک
خۆی دهگێڕمهوه ئهگهر توانیتان یارمهتیم بدهن خۆ ئهگهر نهتانتوانی لهبیریکهن ناوم
بانهزڕێ لهوه زیاتر ئهگهر زۆریشم بۆهات خۆم دهکوژم یان خۆم دهسوتێنم.
ووتم :ئێمه به دڵنیاییهوه جێگای باوهڕی تۆ دهبین تکا دهکهم بهردهوام به ئێم ه گوێ
بیستین فهرموو.
ترێ :ل ه دوای ئهوهی که خۆم فێربووم به کۆردۆین و مۆرفین بهکارهێنان ،ئێستا
ئازاد داوای ئهوهم لێدهکات ک ه هاوڕێکانی خۆم فێربکهم و لهگهڵیاندا بیفرۆشم ئهوان
باندێکی زۆر گهورهن ل ه دووکهسی ئهلبانی و سێ کهسی فارس و چوار کوردو به منهوه
پێنج ئافرهت که دووانیان بێچاره کراون فارسن و ئهوانی ک ه خهڵکی واڵتی باکورن
وه سهرۆکی ئهم بانده پیاوێکی دهوڵهمهندی ئهم باکورهی ه ناوی(فین ئهندریاسه) ئێستا
ئهگهر من شکاتیان لێبکهم خۆم ماڵ وێران دهبم ،چونک ه کهسێکی کە ناناسم تا بتوانم
ئهو ماددهیه بۆ خۆم دهستهبهر بکهم ،لهههر دووالوه ڕۆچووم ئهگهر وازبهێنم ئهوا ئهوان
خهڵکی کهی وهک من فێردهکهن بۆی ه پێتان دهڵێم تو خوا یارمهتیم بدهن ئیتر ئهوهنده
گریا فرمێسکو ههنسکو دهنگی تێکهڵی یهک بوو بوون.
یوسف تهحهمولی نهما دهستی کرد ب ه گریان ،سهرخێڵ له تاواندا لێوی خۆی دهگهزی
و منیش وهک بیری ئیرتوازی ههناسهکهم قوڵتر دهبوو.
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سهیرێکی یهکترمان کردو یوسف ووتی :برایان چی بکهین؟
سهرخێڵ :با بچین بیان کوژین!
یوسف :سهرخێڵ گیان ئهوه ڕێگا نییهو ب ه ئێمه ناکرێ ،چونک ه ئێم ه پیاو کوژنیین.
سهرخێڵ هاواری کرد ئهی چی بکهین؟ چی دهبیڵێن.
من بێ دهنگی دایگرتبووم نهم دهزانی ک ه بۆ کوێ ههنگا و بنێین.
یوسف کوڕێکی زۆر ئیماندار بوو ئیمانی تر بوو له ئێمه پێی ووتین :گوێ بگرن
برایان ئهوهی ئێم ه مهبهستمان ه ترێ-یه.
یهکهم :بابزانین چۆن ترێ بپارێزین ل ه دهستی ئهوانهو بشتوانین ک ه ئهو ماددهیهی
بۆ دەسته بهر بکهین .دووهم :ههموو یاساکانی دونیا دژی ئهو کارهن با ئێمه بهرپرسانی
لێ ئاگادار بکهینهوه ئهوانیش ڕێگامان بۆ دادهنێن و ل ه دوعای خێریش یهکتری بێ بهش
نهکهین.
بهالی منهوه ڕاکهی زۆر پهسهند بوو..
یوسف :ئهگهر هاتوو سهری نهگرت ئێم ه له دینهوه فێری ئازایهتی بووین وه ههر بهم
ئایین ه پیرۆزهش زهلیلیان دهکهین ،چونکه کاری ئێمه بۆ خوای ه وه خوای گهوره پشت و
پهنای لێقهوماوانه بۆی ه پێتان دهڵێم به قسهم بکهن و به هێمنانه کارهکان ئهنجام بدهن.
سهرخێڵ :چۆن؟
یوسف :برام هێمن به زۆر ئاسان ه ئهو کهسانهی ک ه به دوای خراپه دا دهگهڕێن زۆر
ترسنۆکن من لهگهڵ ترێ -دا دهچم بۆ پۆلیس ل ه وێ سکااڵی خۆمان دهکهین ،بهاڵم ترێ
دهبێ پهیمانم بداتێ ک ه ل ه قسهی من دهرنهچێت.
ترێ سوێندی بۆ خوارد ب ه سوێندێکی سهقهت.
یوسف :ئهو سوێندهی ک ه من له تۆم دەوێت سوێند خواردن ه تهنها ب ه ناوی خوای
پهروهردگار دهستپێبکات تا ئهویش کۆمهکمان بکات.
ترێ زۆر به شهرمهوه ووتی ب ه خوای پاک و بێ گهرد سوێند بێ ل ه قسهت دهرناچم.
یوسف :پاشئهوهی کهله پۆلیس دهرچووین دێینهوه ماڵهوه بهیهکهوه دهچین بۆ
نهخۆشخانهو سهر لهنوێ ناوت تۆمار دهکهینهوه دیاربوو یوسف شارهزا بوو ،چونکه خۆی
جێگری پزیشک بوو وات ه (معاون طبي) بوو بۆیه بهرنامهی ههموو شتهکانی بۆ ترێ
داڕشت و ووتی :دهبێ شتێکی ترم به قس ه بکهیت که له ههمووی گرنگ تره ئهویش
ئهوهی ه کهمن فێری قورئان خوێندن و نوێژکردنت بکهم ،تا ب ه یادی خوای گهوره ههموو
ناڕهحهتییهکانت ل ه بیر بچێتهوه ،چونکه تهنها ب ه یادی خوا دڵ و دهروون و الش ه و ڕۆح
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ئارام دهبێت ههروهک خوای گهوره ده فهرموێت (اال بذكر الله الطمئين قلوب) ئاسایی
خۆت دهچێیتهوه دۆخی جاران با ئێستا ترێ بچێ ئیسراحهت بکات ئێمه ماڵهکهی بۆ
چۆڵ دهکهین تا بهیانی با خۆی ل ه ماڵهوه بێ ،من خێزانی کوڕێکی هاوڕێم دهنێرم بۆ
الی ئێمهش دهچین بۆ الی ئهو هاوڕێیهم.
ههڵساین ه سهر پێ و خوا حافیزیمان له ترێ کردوو بهرهو ماڵی هاوڕێکهی یوسف
کهوتینه ڕێ ک ه گهیشتین یوسف لهگهڵ کاک ئهحمهد-ی هاوڕێی کهوته قسهو ب ه جوانی
ل ه خۆی و خێزانهکهی گهیاندو پێشنیاری کرد که خێزانی کاک ئهحمەد دهستێ جل بۆ
ترێ بهرێت.
ئهو شهوه تا درهنگێ ههر ل ه مشت و مڕ دا بووین وه بهیانی یوسف و ترێ کارهکهیان
گهیانده ئهنجام.
دوای مانگێک ههموو باندهکه گیرا ترێ-ش دوای سێ مانگ ل ه خهستهخانه چاک
بوویەوەو چەند مانگێك زیندانی بۆ دەرچوو ،بەاڵم چاوەڕێ دەکردو هاتهوه سهر بارو
دۆخی جارانی خۆی.
پاشان سهرخێڵ دڵی چوو به ترێ داو مارهی کرد ،ئێستا کوڕو کچێکی جوانیان ههی ه
کوڕهکهیان ناو ناوه توانا وه کچهکهشی ناو ناوه نور ژیانێکی خۆش دهبهن ه سهر.
خێزانهکهی یوسفیش ل ه کوردستانهوه گهیشت ه ئهم واڵته.
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چیرۆکی سیانزەیەم:

سەرەتای تێکەڵ بوونم لەگەڵ پاکستانییەکانو عیشقی لیندا
دوای ئەوەی هاوڕێکانم جێیان هێشتم و هەریەکە بەالی کارو بەڕێوەبردنی ماڵو
ژیانی خۆی بوو ،منیش بەتەنها لە شوقەکەدا مامەوە ڕۆژانە دەچوومە سەر کارەکەم.
وواڵتی نەرویج بڕیارێکی دەرکرد کە ئیقامە لە دوو هەزار کوردی عێراقی وەردەگرێتەوە،
یەکێك لەوانە بەندە بوو کە بەرئەو بڕیارە کەوتم .بەو هۆکارەشەوە کارەکەم لەدەستدا،
سەرەتا ڕێگای کارکردنم هەبوو ،بەاڵم دەبوو مانگانە بچومایە نوێم بکردایەتەوە ئەو
کۆمپانیایەی من کارم بۆ دەکرد ئەوەی قوبوڵ نەکردو کارەکەم لەدەستدا.
کرێی شوقەکەم زۆر گران بوو بەتەنهاش بووم ،ئەو بڕیارەش بووە هۆکاری ئەوەی کە
زۆرێك لە کوردەکان ئەو واڵتە بەجێبهێڵن و بڕۆن بۆ بەریتانیا .منیش ئەو بیرۆکەیەم
لە مێشکدابوو ،بەاڵم نەمکردبووە بڕیار.
بەیانییەك بەالی مارکێتێکدا ڕۆیشتم نوسرابوو خەڵکمان پێویستە بۆ کار ،مەرجی
وەرگرتنی کەسەکەش دەبوو بیزانیایە لە کاشێرو داواکردنی کەرەستەی مارکێتەکەو ناوی
هەموو کەرەستەکانی بزانیایە بەزمانی نەرویجی و هەندێك کاری تریش.
لەڕاستیدا هیچم نەدەزانی تەنانەت زمانەکەشم باش نەبوو ،پێشتر کاری بەقاڵی و
کرێکاریم دەکرد ،چوومە ناو مارکێتەکەوە کچێك لەسەر کاشێرەکە دانیشتبوو ،بەزمانە
شەق و شڕەکەی خۆم ووتم :دەمەوێت قسە لەگەڵ بەڕێوبەر بکەم.
کچەکە زۆر بەئەدەبەوە هات و بە پێکەنینەوە بردمییە بەردەمی دەرگایەك لە پشتی
مارکێتە ،هاواری کرد عاتیف عاتیف .کوڕێکی گەنجی پاکستانی هاتە دەرەوە ،تەوقەمان
کردو ووتی :فەرموو؟
بەئاسایی پێم ووت بەدەرگای مارکێتەکەوە ئیعالنێکم بینیوە هاتووم کار بکەم.
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عاتیف :لە ئیشی مارکێت دەزانیت ،هیچ ئەزمونێکت هەیە؟
ووتم :بێخەمبە هەمووی کاری خۆمە ،بەاڵم تۆزێك زمانەکەم باش نییە.
عاتیف :نا -زمانەکەشت باشە ئێستا بڕۆ دەست بکە بەکار.
ووتم باشە ئەوکارەش لەنەرویجدا نادرێت بەهەموو کەسێك دەبێت زۆر شارەزا بیتو
بتوانیت موشتەری بە ڕێبکات .زۆربەی کوردەکانی ئەو واڵتە کە خاوەن جنسیەش بوو
ئەو کارەیان وەرنەدەگرت ،من تەنانەت ئیقامەکەشم لەدەست داوە.
عاتیف هاواری کرد لە کچی سەر دەخیلەکە لیندا ،لیندا وەرە ئەم هاوکارە نوێیە بەرە
فێری هەندێك شتی بکە.
لیندا :چۆنی باشی ،چی دەزانیت لە کاری مارکێت؟
ووتم :زۆر شت ،بەاڵم لەبیرم چۆتەوە هەندێکیم فێربکە.
لیندا دەستیکرد بە قسەکردن ،خۆی لەبنەڕەتدا دایکی نەمسای بوو باوکیشی نەرویجی
بوو وای دەزانی من نەرویجییەکەم زۆرباشەو موهیمە وەك نەرویجی مامەڵەی لەگەڵ
کردم.
من هەر هیچ تێنەگەیشتم ،هەر دەمووت بەڵێ ،بەڵێ .بەزمانی نەرویجی هەر دەمووت:
یا ،یا واتا بەڵێ.
هیچم نەدەزانی کاتی نوێژی نیوەڕۆ بوو ،چومە پشتی مارکێتەکە دەستنوێژم گرتو
نوێژم کردو هاتمەوە بۆ ناو مارکێتەکە هەر هەڵدەخوالم هیچم نەدەزانی.
لە دوای کاتژمێر دووی دوای نیوەڕۆ کوردێك خۆی کرد بە مارکێتەکەداو چووە
ژورەوە ،هاوتەمەنی خۆم بوو جلی گۆڕی و دەستی کرد بەکارو لیندا ڕۆیشت ،چوومە
الی ووتم :کاکە ناوم خەسرەو-ە من هیچ نازانم ئیقامەشم نییە ئەمڕۆ دەستم کردەوە
بەئیش ،تکایە هاوکاریم بکە با دەرنەکرێم پێویستیم زۆر بەکارە ،وام دانابوو کوردە
هاوکاریم دەکات!
ووتی :باشە ،هەرچی چووم بەدەوریدا هیچی پێنەوتم فێری هیچی نەکردم ،دوایی
چوو بووە الی خاوەن کارەکە بەدزییەوە شکاتی لێکردم ووتبووی ئەم کوڕە بۆ لێرە کار
دەکات ئیقامەی نییە.
عاتیف :بانگی کردم ،ببورە تۆ بەیانی مەیەرەوە بۆ کار .تەلەفونەکەت دابنێ کەی
پێویستم پێت بوو بانگدەکەم.
زانیم دەرک��رام منیش هیچم نەووت  ٤٠٠کرۆنی دامێ وەرمگرتو هاتمە دەرەوە.
لەپشتی مارکێتەکەوە ڕۆشتم تەماشام کرد ٢پیاو کوڕێکیان داوە بەسەر سەیارەیەکەدا لێی
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ئەدەن ،هەموویان پاکستانی بوون .شەڕی پاکستانیش زۆر ترسناکە لە نەرویج تایفەیان
هەیە ،بە دەمانچەو سیالح شەڕ دەکەن .من لەدورەوە چاوم لێبوو زۆریان دا لەو کوڕەی
تر بەو دوانە.
منیش ڕامکرد بۆ ناوبژی ،بۆ ئەوەی نەهێڵم شەڕ بکەن ،هەرچی بە نەرویجی ووتم
برا مەکەن برا وامەکەن! بەخوا یەکێکیان یەك شەقی هەڵدا لەمن خوا ڕەحەمی پێکردم
لە پیاوەتی نەکەوتم.
زۆر ئازارم پێگەیشت ،ئینجا منیش کەوتمە کوتانی ئەو کەسەی کەشەقەکەی تێهەڵدام.
من حەقی شەقی خۆم دەکەمەوە نازانم ئەوە کێ بوو کە لێیانی دەخوارد ،ئەویش کەمنی
بینی باش شەڕدەکەم ئازا بوو .ئەوی تریانی گرتو دەستی کرد بەلێدانی ،بەاڵم من
زۆر داخ لەدڵ بووم شەقێکم بەناحەق خواردبوو ،وازم لێندەهێنا ،لەوانەیە دەجار پیاما
کێشابێ.
تۆزێکی پێچوو سەیارەکی تر هات دوانی تری تێدابوو ،نەمدەزانی لە سەر ئێمەن یا
دوژمنن ،بە کوڕەکەم ووت :ئەمانە فامیلی تۆن؟
ووتی :ئەمانە کیسە گوون (جنێوێکی نەرویجیە) بۆ شەڕ هاتوون.
لەدڵی خۆمدا ووتم باش خۆم تووش کرد ،لەهەوڵی ئەوەدا بووم ڕاکەم .ووتم جا من حەقی
ئەم هەتیوەم چییە با ڕاکەم .بەخوا یەکێکیان بۆم هات لە ئەمیتا بابا جان دەچوو ،زۆر درێژ بوو.
چوومە الی کوڕەکەوە ووتم :چەقۆ دار بەرد هیچت پێ نییە؟
ووتی :ئەوە سەیارەکەمە تێیدایە .فریا نەکەوتم دەستیان وەشاند ،منیش هەرچۆن
بوو دەستم وەشاندەوە و خۆم گەیاندە الی سەیارەکەی .داشبۆردی سەیارەم کردەوە
دەمانچەیەکی تێدایە.
لەدڵی خۆمدا ووتم :ئەی بەقوربانی ئەو خوایە بم ،ئیشم دەڕوات  ٧ملمێکی زۆرباش
و تازە بوو .ئەوەندە جوان بوو خەریك بوو بیبەم بۆ خۆم هەر شەڕنەکەم ،بەاڵم ئەو
کەسەی کە لەئەمیتا باباجان دەچوو وازی لێنە هێنام هەر دەهات ،وای دەزانی من باوکیم
کوشتووە .میلی دەمانچەم هێنایەوە و ڕوومتێکرد .سوپاس بۆ خوا الڵ بوو دەمی دەهات
بەیەکدا بەپاکستانی هەر تێنەگەیشتم .منیش بەکوردی جنێوم ئەدا بەخوا ئەوانی تر
ڕایانکرد و سەیارەکەیان بەجێهیشت.
کوڕە پاکستانییەکە هاتە الم ،بە هەردووکامان یەك دوو شەقمان لە درێژەکەدا
ئەویش ڕایکرد .دەمانچەکەی لەمن سەندو خستییە ناو سەیارەکەی ،تێاڵیەکی دەرهێنا
لەسەیارەکەی خۆیدا دەستی کرد بە جام شکاندی سەیارەکەی ئەوان .ئاودییەکی زۆر جوان
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بوو ئینجا من ئەوم دەگرت.
کراسو شتەکەم هەموو دڕابوو.
ئەو کوڕە بەمنی ووت سەرکەوە بڕۆین خۆمان بگۆڕین ،سواری سەیارەکەی بووم هەر
سوپاسی دەکردم ،بەنەرویجی قسەی زۆر دەکرد لێی تێنەگەیشتم .لەبەردەم ڤیالیەکدا
وەستا چووینە ژوورەوە ،ژنێك و پیاوێکی پیر هاتن بەرەو ڕوومان و لەگەڵ ئەودا قسەیان
کرد ،منیش هەر لەبەر دەرگاکە ڕاوەستاوم.
دوایی کە تەواو بوون بیریان کەوتەوە منی لێم ناردمیانە حەمامەکەی خۆیان،
دەموچاوم شۆرد بەس هەر خوێن دەهات بە ڕومەتمەوە جێگای چڕنوکی ئەوانی تربوو.
کراس و پانتۆڵی خۆی بۆ هێنام لەبەرمکرد تۆزێك گەورە بوو بەس چار نەبوو،
ئەوانەی خۆم بەکەڵك نەدەهات لەبەری بکەمەوە.
دانیشتین دوای نانخواردن ،عاتیف خاوەن دوکانە خۆی کرد بەژووردا و تەماشای منی
دەکردو بە پاکستانی لەگەڵ ئەو کوڕەدا قسەی دەکرد .زانیم ئەو کوڕە ناوی شاهیدە.
عاتیف و شاهید برا بوون ،شاهید برا گەورەی بوو خاوەنی مارکێتەکە بوو  ٤مارکێتی
تری هەبوو ،باوکیان ناوی موشتاق بوو.
من نەمدەزانی چی دەڵێن دوای چەند کاتژمێرێك خواحافیزیم کردنو پاشان ووتم:
ئەوە ژمارەی من الی عاتیف هەیە چیتان پێویست بوو من ئامادەم.
کەوام ووت شاهید ووتی :بەیانی وەرە بۆ کار!
ووتم :کام کار؟ ئیشی مارکێت یان شەڕ؟
شاهید دەستیکرد بەپێکەنین و ووتی :تۆ برای منیت ،بەیانی وەرە خۆم لەوێم یەکتر
دەبینین.
بەیانی کەچووەمەوە مەوقیفم بەهێزبوو ووتم :شاهید من زمان نازانم وەرەقەی
کارم هەیە ،بەاڵم ئیقامەم نییە ،واتا من ئیشی سپی دەکەم .ژمارەی بانقیشم هەیە هیچ
کێشەم نییە.
شاهید :خۆم فێرت دەک��ەم هەموو ئیشەکان و لیندا-ش فێری زمانت دەک��ات ،تۆ
سەرپەرشتی دوکان بکە.
ماوەی یەك مانگ بەردەوام بووم فێری هەموو شتەکانی ناو دوکانە کە بووم خۆم
هەموو ئیشەکانم دەکرد.
ئیتر بەیانیان کاتژمێر  ٨ی بەیانی مارکێتەکەم دەکردەوە و ١١ی شەو دامدەخست.
ئەوەندەم پارە پەیداکرد نەمدەزانی چی لێبکەم ،هەمیشە ژێر فەرشی ماڵەکەم پڕبوو
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لە هەزار کرۆنی .پیاوەتیم لێدەکردو دەمناردەوە ،من لەو واڵتەشدا بۆم نەبوو هیچ
موڵکێکم هەبێت بێجگە کارکردن ،بەردەوام بووم لەگەڵ لیندا-دا بەینمان خۆش بوو زۆر
هەوڵمدا لەگەڵیدا ببێتە موسڵمان هیچ نەبوو.
لە یاقوت و مرواری دەچوو ئەوەندە جوان بوو ،هەرچی ئافرەتی دنیایە لەبەرچاوم
کەوتبوو تەنها لیندا-م دەبینی ،قژی ئاڵتونی بااڵی بەرزو ناسكو بەفر ئاسا .وەسف
ناکرێت بۆم ئەوەندە جوان بوو.
من چەندە ئەوم خۆش دەویست دەمزانی ئەویش هەر ئەوەندە منی خۆش دەویست،
هەمووجارێك دەیووت تۆ لەچی دەترسی؟
دەموت لەخوا ،من ئەمەوێت بتهێنم و شوم پێبکەیت ،بەو مەرجەی ببیتە موسڵمان.
ئەو دەیوت باشە ،بەس نابمە موسڵمان.
پرسیارم کرد لەزانایان ئایا دەتوانم کچێکی بێدین بێنم ،هیچ دینێکی نەبوو.
مامۆستا عەبدوڕەحمان بەرزنجی زانایەکی گەورەیە لە نەرویج ووتی :ناتوانیت کاکە
خەسرەو بیهێنیت ،یان دەبێت مەسحییەکی پابەند بێت ،یاخود ببێتە موسڵمان.
ئەمجارە چووم بە لیندا-م ووت :بۆ نابیتە مەسیحی؟
لیندا :بڕوام پێی نییە ،هەر درۆی لەگەڵ نەکردم .منیش نەمتوانی درۆ لەگەڵ خوا
بکەم ،لەبەر خاتری حەزەکەی خۆم بیهێنم و بڵێم مەسیحییە.
زۆر هەوڵمدا لەڕووی شەرعەوە شتێکم دەستبکەوێت ،هیچم دەستنەکەوت .ناچار
ه��ەردووال وازم��ان لەیەك هێنا ،ئەوەندەی بزانم ئێستا لیندا لە بانکۆکە لە تایلەند
لەکۆمپانیەکی نەرویجی کار دەکات.
ئەمە ئەو شیعرەیە کە بۆ لیندا-م نوسیوە.
ب���������هف���������رێ���������ك���������ی چ������������������او س��������������هوز
ووش��������ک��������ه
ئ���������هوی���������ن���������م
وهرزی
ب��������������������������������������������������������������������������������������������هاڵم..
ج�����وان�����ێ�����ک�����ی ب�����هس�����ت�����هڵ�����ۆک�����ی ب�����اک�����ور
ئ������او پ����رژێ����ن����ی ڕێ������ب������واری س���������ازان دهک������ات
ب���هچ���اوان���ی ڕێ���گ���ای وون ب�����ووم ڕۆش���ن���دهک���ات
ل����������������������������هدهروازهی خ�������هم�������ی م��������ن��������دا...
گ����������ۆران����������ی و ئ�����������������اواز دهپ���������چ���������ڕێ!
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ل��� ه ه�������هواری ب���ن دهواری وهرزی خ����هن����ده...
ب�������هف�������ری چ����������او س������������هوز دهب������ارێ������ن������ێ
ده وهره دهی دهس�������ت�������م ب�������گ�������ره...
ت���ا ل��� ه ش����هو ڕێ����ی ڕێ����ب����واران����دا ڕێ���گ���ا ب��گ��ری��ن
ت���������ا ل���������ه ج���������وان���������ی ڕووی ت������������ۆ...
ت���هم���اش���ای س����ورهی����ا و ی���اق���وت و گ���هوه���هک���هم
ت���������������ر...
ج���������ارێ���������ک���������ی
دهوهره
ب����ا ع���هت���ر ب����اران����ی گ����هردن����ی م���رواری���ت���ک���هم
ت���������������ا ل��������������������هم ب��������������������اک��������������������وره...
گ�����وڵ پ���رژێ���ن���ی ب����هف����ره پ�����رچ ئ��اڵ��هک��ان��ت��ک��هم
ی���������ان ه�����هن�����اس����� ه س�������������اردی خ����ۆم����ت����ک����هم
چ��ی��ی��ه ب����ۆ ب���ێ���دهن���گ���ی ل����ه دان���وس���ت���ان���ی م���ن؟
چ����ی����ی����ه ب������ۆ چ����������اوت ب�����ڕی�����وهت�����ه چ������اوم
وهك ئ������اوێ������ن������ه س�������هی�������رم دهک������هی������ت
چ�����ی�����ی�����ه ب���������ۆ ت�������اڵ�������ی ق������������ژی ک�����اڵ�����ت
س������������������هری چ�����������اوت�����������ی گ�����������رت�����������ووه؟
ب���ه دان���ی���ش���ت ل���ێ���وت ب���ه خ������واری دهگ����هزی����ت!
ب�����ۆ ه�����هن�����اس�����هی ق�������وڵ ه���هڵ���دهک���ێ���ش���ی���ت؟
ی���ان دهت���هوێ���ت دڵ���ی پ��ش��ک��ۆم ب��ک �هی��ت �ه ژی��ل �هم��ۆ
ب����ۆ ی������اری ب���هه���هس���ت���ی س�����وت�����اوم دهک����هی����ت؟
وهك چهمی خوڕ دهس��ت له ئ��اوی دڵم ڕادهگ��وازی��ت
دی��س��ان گهم ه ب �ه ههستی ناسکی س���ازان دهکهیت
دهی...
دهوهره
س���هرت بنێ بهسینهی ب��ۆن ک���ڕوزی ئ�هوی��ن��ی من
ل������ێ������وت ب��������خ��������هره س����������هر س����ن����گ����ی م���ن
س�����������هر و ق�����������ژت ب������ن������ێ ب��������� ه دهم��������� ه
ب�����ا ه����هڵ����م����ی ئ�������هم س�����هرم�����ا و ب������هف������ره...
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ن����������������ه ت����������������ۆ ب�����������ب�����������هس�����������ت�����������ێ...
ن������ ه م����ن����ی����ش س������هرم������ا ب�������ردهڵ�������ه ب���ک���ات
ئاخ چ بۆن خۆش ه بۆنی ئهو قژ و ههناس ه گهرم ه
س�����������������������������������������������������������������������ۆزی م���������������ن
ئ��������������������������������������������������������������������������اوازی م�����������ن
دڵ�����������������������������������������������������������������������ی م������������������ن
چ ب��������ۆن خ�����ۆش����� ه ئ��������هو ق����������ژهی ت����������ۆ....
ک���ە نائومێ���د بووین لەیەکتری من هەر لەبیری ئ���ەوەدا بووم چۆن لە واڵتی نەرویج
بڕۆم ،زۆر ڕقم لە سەرماو کەش و هەوای ئەم واڵتە بوو ،حەزم دەکرد بڕۆم تیایدا.
کوڕێک���ی خزمم دەمێکەیە لەم واڵتەیە ،میوانێکی لە س���ویدەوە هاتبوو ناوی هەرێم
ب���وو .هەرێ���م ڕەبەن بوو واتا زگوردی بوو ئەو خزمەی منیش خاوەن خێزان بوو ،حەزی
نەدەکرد لەماڵی خۆیاندا بیخەوێنێت ناردی بۆ الی من .هەڵەبەت لە سویدەوە هاتبوو بۆ
نەرویج بۆ ئیش دەگەڕا ،ئیش���م بۆ دۆزی���ەوە .ئەهاتەوە الی من ،ماوەیەك کاریکرد بەس
دیار بوو زۆر حەزی بە نەرویج نەبوو گەڕایەوە بۆ سوید ،تەلەفون لە نێوانماند اهەبوو..
ڕۆژێك لەس���وید لە ڕادیۆیەک باس���ی منی کردبوو کە شیعر دەنوسم کۆڕێکی شیعری
گیرا بۆ چەند شاعیرێك منیشیان بانگکرد ،چووم .لەدوایدا هەرێم دەست خۆشی لێکردم
و ووت���ی :دەچینەوە بۆ ماڵ���ی ئێمە بۆ ناخواردن .کەچووم لەماڵ���ی ئەوان کچێکی لێبوو
ناوی نەوژین بوو ،چاوم چووە س���ەری .ئەویش دیاربوو ئاگای لەچاوی من بوو ،بەاڵم من
گەڕامەوە بۆ نەرویج و لەدوای چەند ڕۆژێك تەلەفونکرا و لەدوای ئەحواڵ پرسی هەواڵی
نەوژینم پرسی ووتم :هەرێم بزانە شو ناکات ،پەیوەندی نێوانمان ڕێكبخە.
هەرێم :بەسەرچاو خزمی خۆمە و تابڵێی کچی چاکە.
ووتم :زۆرباشە ،ئاگادارم بکەرەوە بەزووترین کات ،چونکە ئەگەر ئەوە ببێت بەنسیب
ناڕۆم بۆ بەریتانیا.
دوای دوو هەفت���ە هەرێم تەلەفونی کرد و ووتی :قس���ەم لەگ���ەڵ نەوژین کردوە پێی
خۆش بووە ،ووتویەتی با لەگەڵ خەسرەو قسە بەکەم.
لێ���رەدا عیش���ق مان���ای نامێنێ���ت ،تەمەن بەرەو س���ەر دەڕوات و مرۆڤ هەس���ت بە
دامەزراندن���ی خۆی دەکات دەبێت ئیتر ماڵ دروس���تبکات ژیانی هەبیت و ببیتە خاوەنی
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منداڵ ،وە پرۆسەیەکی کۆمەاڵیەتییە دەبێت هەموو کەسێك پیایدا بڕوات.
ب���ەو هۆکارەش دەبوو م���ن بەدوای ژندا بەگەڕامایە ،چونک���ە خەڵکانێکی وەك ئێمەو
مانان س���وپاس بۆ خودا دوور بووین لە کاری داوێن پیس���ی و نەدەچووینە دیس���کۆکان و
ژیانیکی ئاس���ایی و سادەمان هەبوو ،بوارێکی ئاس���ای بوو دەگەڕاین بەدوای دروستکردنی
خێزان���دا .هەرچەن���دە ئەمە الی هاوڕێ ن���ا پابەندەکانمان بە ئیس�ل�امەوە جێگای گاڵتە
پێکردن بوو.
دەیانووت خۆی توش کرد بە ژنەوە.
لێرەوە عیش���ق موراحیقانەیە و باوی نامێنێت و گۆڕانکاری و قۆناغێکی ترە ،بەڵکو
بە ڕووشدێکی تر مرۆڤ دەڕوات ،ئەویش دروسکردنی کەسایەتی و بونیادنانی خۆیەتی.
ل���ەدوای قس���ەکردن لەگەڵ نەوژین بەتەلەفون و گۆڕین���ەوەی بیروڕا ،ڕازی بووین کە
بیهێنم.
لە کوردستان کەسوکارم نارد بۆ داوای و لێرەش خۆم داوام کرد لە خوشکێکی گەورەی
و برایەکی ،هەمووالیەك ڕازی بوون.
بڕیاردار کە من لە نەرویجەوە بچمە ستۆکۆڵم دانیشم و ژیان دروستبکەم.
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چیرۆکی چواردەیەم:

جیابوونەوەی من و نەوژین
بەیەک گەیشتنی من و شەوبۆ
چوومە داوای نەوژین و هەووالیەک ڕازی بوون ،وا هەستم دەکرد ژیانم خۆش دەبێت.
نەوژین تا بڵێ کچێکی چاكو خاوەن حورمەت و ئەدەب بوو و جوانیش بوو.
ئەو لەوە دەترس���ا کەمن دڵم پیس بێت .منیش لەوە دەترس���ام ڕۆش���نبیری من قبوڵ
نەکات ،چەندجار ئەوەمدا بەگوێیدا کە مرۆڤی دڵ پیس نەخۆش���ی دەرونی هەیە ،خۆی
پیسە بۆیە دڵیشی پیس بووە.
کاتێك مرۆڤێك پارێزەری حەیاو حورمەت و کەس���ایەتی خێزانیەتی ئەمە ناکاتە دڵ
پیس���ی ،بەڵکو ڕاگرتنی خێزانە .چونکە پیاو هەمیش���ە پێش���نگە بۆ هاوسەرەکەی ،ئەگەر
پیاوەک���ە درۆزن ب���وو یان داوین پیس بوو ،یاخود دز بوو یان هەر کارێکی بەد ڕەوش���تی
تر .ئەوا هاوژینەکەی یان چاوی لێدەکات ،یاخود تۆڵەی لێدەکاتەوە یان خێزانێكی س���وك
دەبن و هەمیشە ئاژاوە لەماڵیاندایە.
نەوژی���ن ئافرەتێکی تابڵێیت ناس���ك و هەس���ت جوان بوو ،بەاڵم دنی���ای ئەو و دنیای
من دوو ش���تی جیاواز ب���وو .ئەو حەزی دەکرد لەناو خەڵکیدا خۆی بنوێنێت و ش���انازی
بەهاوس���ەرەکەیەوە بکات ،ئەمە لەڕاس���تیدا بەش���ێکی باش���ەی تێدای���ە زۆر خراپ نییە.
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خراپەکە لەوەدا بوو کە دەیویست لەسەر برینی خەڵکی تر یاری بکات ،دەیویست خۆی
بابدات الی هاوڕێکانی ئەوان خاوەن هاوس���ەر نەبوون خاوەن دەس���تگیران نەبوون .چەند
جار دەمووت س���ەما مەکە لەس���ەر برینی ئەوان کێشە نییە ئەوەی تۆ پێت خۆشە لەمندا
دەیک���ەم ،حوورمەتت دەگرم چاوم ناچێتە س���ەر هیچ ئافرەتێکی ت���ر هەرگیز خیانەتت
لێناکەم .لەهەمانکاتدا مەنەتیش���ت بەسەردا ناکەم بڵێم بۆ تۆی دەکەم .نا  -بەڵکو ئەوە
ڕەوشتی خۆمە تۆ خێزانم بیت یان نەبیت من هەروا دەبم!
ئەوەی من دەمویست ببێت داپۆشراوی بوو ،کەچی ئەو بەدڵ پیسی تێدەگەیشت.
ئەوەی من دەمویست ببێت خواناسی بوو ،کەچی ئەو وای دەزانی من کەسێکی داخراو
ووشکم!
ئەوەی من دەمویس���ت ئەوە بوو کە ئافرەت بوونی خۆی بپارێزێت و وەك ئافرەتانی
شەرقی ڕەفتاڕ بکات ،چونکە ئێمە ئەوروپی نیین.
بە پێچەوانەوە ئەویش دەیوسیت من کەسێکی خۆی ئاسایی بم ،ئەوروپی ڕەفتار بکەم.
جلوبەرگم جلوبەرگێکی نامۆ بێت ،تێکەاڵوی هەموو کەس بکەم وە هەروەها.
لەگەڵ ئەوەی زۆر یەکترمان خۆشدەویست ،بەاڵم نەمدەویست من درۆی لەگەڵ بکەم،
هەستیش���م دەکرد من تەلەفزیۆنم نەکڕیوە یاخود س���ەالجە تا گرنتی لەگەڵ بێت .بۆیە
ڕۆژێ���ك هەردووکمان بەیەکەوە چووینە دەرەوە بۆم باس���کرد کە م���ن و تۆ زۆر دوورین
لەیەك.
ڕاستە یەکترمان خۆشدەوێت ،بەاڵم خۆشەویستی و حەز لەیەکترکردن جیاوازە لەگەڵ
ڕەحمەتی نێوانمان و گرێدانی خێزان و هاوس���ەرگیری .ئەگەر بەم شێوەیە بڕوات من لە
جەمس���ەری باکورو تۆش جەمس���ەرێکی تر بگریت ،ئەوا خۆشەویستی دەبێتە ڕقو کینەو
بوغز .منیش پیاوێکی توڕەم دەترس���م ئازار بخۆیت بەدەس���تم ،پێت چۆنە لەم لوتکەیدا
جیابینەوە ،یان ئەوەی من دەمەوێت وابێت؟
دیاربوو ئەویش داواکانی منی پێ قبوڵ نەکراو زۆر بەهێمنی و بەئاسایی جیابووینەوە،
تەنانەت ئەو ئێوارە کە لەماڵی خوشکەکەی نانمان خوارد هەموو شتێك کۆتایی پێهات.
هەم���ووال دەس���تیان کردە گری���ان و ناڕەحەت بوون بە ڕەوش���ەکە ،ب���ەاڵم چار نییە
خۆشەویستی خێزانی چەند ڕۆژێك نییە ،من گەڕامەوە بۆ نەرویج بۆسەر کارەکەم.
کۆتایی بەو ژیانە هات ،ئاگام لێبوو خەڵکی زۆر باس���ی دەکردم .دەیانووت خەس���رەو
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لەگەڵ کەس ناگونجێت ،بەاڵم من گوێم بەقس���ەی کەس نەدا .ئەو س���اڵە ئیقامەی ساڵێکم
بۆ نوێکرایەوەو س���ەفەرمکردەوە بۆ کوردستان .گەڕامەوە بینیم شاهید وعاتیف دوکانیان
پێداخس���تن و ش���اهید ڕایکردووە ب���ۆ بەریتانیا  ٥ملیۆن کرۆنی ل���ە حکومەتی نەرویجی
دزیوە.
وازم لەوان هێناو گەڕام بەدوای کاردا دوو برای فارس بە ناوی سەعید و کاوە خاوەنی
دووکانی  7elevenبوون ،الی ئەوان دەس���تم کرد بەکار ،لەدوای ساڵێک یەکەمی هەموو
ئۆسلۆم بە دەستهێنا بۆ زۆر فرۆشتن ،ڕۆژنامەو گۆڤارو تەلەفزیۆن باسی کردم ١٠ .هەزار
کرۆنم بەدیاری وەرگرت لە کۆمپانیاکە لەگەڵ بلیتێکی تەیارە بۆ ئیس���پانیا و لۆگۆیەکی
ئاڵتونی کۆمپانیاکە کە بای  ١٥هەزار کرۆن بوو.
پاس���پۆرتەکەم  ٢مانگی تێدا بوو وویستم بچم نوێی کەمەوە ،کەچوومە پۆلیس لێیان
وەرگرتم���ەوە ،ووتی���ان :خ���ۆت ئامادە بکە ب���ۆ ناردنەوە بۆ عێراق ،تۆ ل���ەم واڵتەدا هیچ
مافێکت نییەو سەدام ڕووخاوەو واڵتی ئێوە ئاسایشە.
منیش ئەوەی بڕوام نەدەکرد ئەوە بوو ،چوومەوە بۆ کار سەعید خاوەن کارەکە ووتی:
بۆ بێزاری؟
حاڵ و گوزەرانەکەم بۆ باسکرد.
خێرا تەلەفونی کرد بۆ پارێزەرێك باس���ی کێش���ەو کێسی منی بۆ کرد ،داوای  ٦هەزار
کرۆنی کرد بێ ئەوەی من قسە بکەم و پێم بڵێت خستییە سەر ژمارەی بانقی پارێزەرەکەو
دوای تەواو بوونی کارەکەشم  ١٠هەزار کرۆنی تری دەوێت.
منیش بە س���ەعیدم ووت :وامەکە من نانێرنەوە ،چونکە ڕاس���تە ئەوە بڕیارە ،بەاڵم
جێبەجێ ناکرێت و دڵنیابە ناتوانن بمنێرنەوە.
ئەوەن���دەی ک���ە س���ەعید خەمی بوو من ه���ەر خەمم نەبوو ،هەموو س���ەری مانگێك
ڕەفزێکم بۆ دەهات .ئەوەی کە پارێزەرەکەم کردی ئەویش هەر ڕەفزم بۆ هاتەوە مەلەفم
لەنەرویج بەتەواوی داخرا ،هیچ هیوایەك نەما.
هەرچی ش���تم هەبوو فرۆش���تم هیچم نەما ،خۆم ئامادە کردب���وو بۆ ئەوەی بڕۆم بۆ
بەریتانیا لەوێ داوای پەنابەری بکەم زۆربەی هاوڕێکانم ڕویشتن.
کۆمەڵێك خزمی خۆمان هەبوون مەریوانی لەش���ارێك بەناوی هاوگەس���ۆند ،پێش���تر
یەکترم���ان بینیبوو .ئەوان پەیوەندیان بەمن���ەوە کردبوو بە هۆکاری پیاوێکی پێنجوێنی
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ڕەفیق���م منی���ان دۆزییەوە ،ووتیان :ئێم���ە خزمین منیش زۆرم خۆشدەویس���تن ،یەکجار
سەفەرم کردبوو بۆالیان و چووبومە خزمەتی هەموویان ،ئەوان بۆ من ماڵە باوان بوون.
داوای کچێکم لێکردبوون ،کچەکە منی نەدیبوو منیش کچکەم نەدیبوو ،بەاڵم لەس���ەر
وەسف و پیاوچاکی باوکی من ڕازی بووم .لەبەرئەوەی خانەوادەکەی کچەکەو خانەوادەی
م���ن تیکەڵ بوون پێش لەدایکبوونیش���مان باوکی کچکەو باوکی من هەردوکیان بەیەکەوە
پێشمەرگە بوون دنیایەك یادگاری و برایەتی لە نێوانیاندا بووە.
بەکچەکەش���یان ووتوب���وو مەال خەس���رەو دێت���ە داوات ،زۆر وەس���فی منیان کردبوو
ووتبویان زۆر موس���ڵمانەو س���ەیری تەلەفزیۆن ناکات ئەمە ڕیش���یەتی و وەك ئوسامە بن
الدن وەس���فی منیان کردبوو .ئەو کچە فەقیرەیان ترساندبوو وای زانیبوو ،مەال خەسرەو
بە جبەو عەمامەوە دەچێتە داوای .هەر نەیبینی بووم یەکس���ەر ڕەفزێکی موحتەرەمی
دابومێ وەك نەرویج .ئەمەی باسی دەکەم پیش ڕێکەوتنم بوو لەگەڵ نەوژیندا.
ووتم :ڕەفزی داوە ئاساییە ،بەدوای ژنی تردا گەڕام ،دوای ئەوەی کە کۆتایی بەهەموو
شتێك هات لەنەرویج بە ئیقامەو بە ژنهێنان و بەفرۆشتی کەلوپەلی ناوماڵ ،ئامادەبووم
بۆ دەرچوون بۆ بەریتانیا.
تەلەفون���م ک���رد بۆ ئامۆزایەکی ئەو کچ���ە ناوی کاك کاوەی���ە ،بەبنەماڵەی قادرزادە
ناسراون.
کاک كاوە :کاک���ە بەخ���وا ناهێڵم بڕۆیت .چۆن دەبێت ک���وڕی عەبدولکەریم لەم واڵتە
بێت و لە ئێمە دوربکەوێتەوە ،ووتی دەبێ بێیت بۆ ئەم شارەی ئێمە ،دوای زۆر لێکردنم
ووتی ئەگەر ڕازی نەبووی ئەو جا بڕۆ.
چووم بۆ هاوگەس���ۆند ش���اری ماڵی خزمان ،ناس���یاو و خزمان هاتن بەدەممەوە شەو
دانیش���تین کاك عەلی برا گەورەیان ووتی :من دەچم داوای ش���ەوبۆ-ت بۆ دەکەم جارێکی
تر.
کاك حس���ێن فارس ئەویش هەر پێش���مەرگەی کۆنی یەکێتییەو هاوڕێی باوکمە ووتی:
منیش دێم لەگەڵتا ،با خەسرەو نەڕوات و لێرە دامەزرێت.
کاك عەلی ووتی باوکی ئەو کچە (ناوی کاك جەالل بوو)(خوالێی خۆش بێت) جۆرێکە،
پیاوێکی ڕەقە لەگەڵ هەموو کەس نەرم و نیان و خوڵکی نییە .ئەگەر لەبازاڕ تۆی بینی
و خوڵکی گەرم نەبوو ئاسایی وەریگرە ،هەرچەندە ڕەفیقی باوکتە.
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کاك حس���ین ووتی :بەخوا من زۆرم خۆش���دەوێت ،بەاڵم ئەوەتەی هاتومەتە ئەم شارە
خوڵکی نەکردووم.
ووتم :ئاساییە.
ب���ۆ بەیانی چووینە دەرەوە من و کاك حس���ێن فارس و کاك عەل���ی خەلیفە ،لەبازاڕ
دەگەڕاین ،کاك جەالل بەرەو ڕوومان هات.
کاك عەلی :إنشاءاللە ئەوە خەزوری موستەقبەلتە!
دوای س�ڵ�او چۆنی و چاکی لە کاك عەلی و لەکاك حس���ێن ،زۆر بە ئاسایی مەرحابای
منی کرد .کاك حسێن ووتی :كاك جەالل ئەم کوڕە ناناسیت؟
کاك جەالل :نەوەڵاڵ کێیە؟
کاك حسێن فارس :ئەوە کوڕە گەورەی عەبدولکەریمی حەمەی سەعی پێنجوێنییە.
کاك جەالل چاوی پڕبوو لەئاو باوەشی پیا کردم ووتی :تۆ برازای منیت و ئەچینەوە
بۆ ماڵی خۆمان ،ئەوندە گەرمو گوڕ بوو لەگەڵمدا ،ئاگام لێبوو کاك عەلی خەلیفەو کاك
حسێن سەریان سوڕما .بەمنی ووت :ڕۆڵە بۆچوویت بۆ جێگای تر ماڵی ئێمە ماڵی خۆتەو
دەبێ بێیتەوە بۆ ماڵی ئێمە .ڕووی کردە کاك عەلی ووتی :دەچم بۆ بازاڕ هەندێك ش���ت
دەکڕم و تۆ کاك حسێن بێنەوە بۆ ماڵی ئێمە.
کاك عەل���ی خەلیف���ە طەاڵقی خوارد ووتی :کاکە ج���ەالل-م (ئامۆزای گەورەیان بوو
پێیان دەوت کاکە) تائێستا خوڵکی کەسی نەکردووە بەو شێوەیەی تۆ.
کاك حس���ێن-یش ووت���ی :با منیش ط���ەاڵق بخۆم کە کاك جەالل خوڵکی کەس���مانی
نەکردەووە ،بۆ ئەوەی نەڵێیت بوختانیان بۆ ئەم پیاوە کردو کەچی وانەبوو.
چ���ووم بۆ ماڵ���ی کاك جەالل ،من وەك سروش���تی خۆم کابۆیەکم لەپێ���دا بوو لەگەڵ
کراسو چاکەتێکدا.
ش���ەبۆ منی نەبینی بوو ،لەگەڵ خوش���کێکی تری کەوتبونە قس���ە ،خوش���کەکەی پێی
ووتبوو بۆ شوی پێناکەیت وەاڵ مەال نییە دیسکۆیەو دەستوپەنجەشی زۆرجوانە.
دوای ئەوەی لەگەڵ ش���ەوبۆ قس���ەم کرد ،پرس���یاری ئەوەم لێکرد کە چۆنە پرسیاری
ڕابردووم لێناکات ،وەاڵمی دامەوەو ووتی :لەڕابردووت هەرچییەك بوبێتی هیچ پەیوەندی
بە منەوە نییە ،بەڵکو ئێستاو داهاتووت پەیوەندی بە منەوە هەیە.
ئیتر سوپاس بۆخوا ڕازی بوو.
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دوای چەند ڕۆژێك کاك عەلی خەلیفەو کاك حسێن فارس و کاك کاوە چوونە داوای
شەوبۆخان .کاك جەالل ووتبووی من نەمزانیوە لێرەیە دەنا خۆم ژنم بۆدەهێنا ،ئەگەر
کچەکەم رازی بێت ئەوە من لە ئێستاوە ڕازیم .کاك عەلی هەڵسابوو دەستی ماچ بکات لە
جیاتی من ،کاك جەالل ووتبووی دەستم بۆ ماچ دەکەیت خەسرەو لە من نزیکترە تا لە
تۆ ،خۆم دەبێت دەستی بۆ ماچ بکەم!!
ئیتر ئەو قسەم هەرگیز لەبیر نەچوەوە تاو ئەو ڕۆژەشی ئەمری خوایکرد ،بهاتایەو
بڕۆشتایە لەبەری هەڵدەستام .زۆرم خۆشدەویست ،بووبووە باوکم لەم واڵتی غەریبییەدا،
ئەگەر باوکیشم بمایە هەر ئەوەندەی کاك جەالل-ی بۆ دەکردم.
شیعر پەخشانێکم نوسی بۆ شەوبۆ ووتم نەکو ئەمجارەش ڕەفزم بداتێ ،باش بوو بەو
شیعرە پەخشانە هەڵمخڵەتاند ..ئەمەش دەقی قەصیدەی شەونامەیە
شهونامه.....
وا شهو درهنگهو کهچی ڕوخسارێك ،به پهنهانی دهمخهوێنێ
سینهی کهسێك وهك دیالنێ ،الرولهنجهی ڕۆحم دهگرێ
دڵم شێتان ه مهستی لێوی پیاڵهی مهی گێڕێکه ،چاومهستێك دهی تروکێنێ
دهم و لێوی نازهنینێك ،فهرامۆشی ڕۆح و دڵ و گریانی ناو بێشکهی دایکی عشقان
دهگرێنێ.
پهنجهم ماندووی گوشینه ،ههروهك گاڵۆکی پیران قرچهی پیری لێ دێ
کهچی ئهو هێشتا پێکهنینی مردنی خۆی بۆ جوانی من دهلهنگێنێ
لێوی سور بووی ب ه خوێنی من دهبزوێنێ.
من گهاڵی تهمهنم گهرچی سهوزه بهاڵم کرمهڕێزه ههڵدهوهرێ
ڕوباری خهم ،عشقی تازه دهشواتهوهو نامهی خۆشهوستی خۆی دێنێ
گڵی ژێر پێم کهڕوو گرتووه ،بۆنی ساردی لێ دێ
کهچی تاسهی ماچ و ههوا سهرمهندی کوێستانی بۆ دێ
کهحێلهی ئهسپی ئهوین وهك باڵدارێك ،پهیامی سهرزهنشتی بێ وهفای لێ دێ
ن ه ووشهی جوان .....نهوهفا ....ن ه دڵ .....ن ه تامهزرۆ ....نهگوڵ ناپشکوێ
بۆ ههوێنی ئهم شعرهم خومرهی زۆر دهوێت و ههر نامهێێ
خۆشم نازانم گهرچی شوێنهکهشم گهرم ه کهچی شڵقهشڵقی بۆگهنی لێ دێ
سهردهمێک ه ئاوازی خۆم ...بهکهمانی گریانی دهنگ
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ب ه چیلکهی تاری فرمێسك ....به دهفی ڕوومهت ...ب ه گیتاری قژ
سهمفۆنیای گریانی ههتا ههتایی لێدهبارێ
وهرزی بههاری من خهزان ه لهوساتهدا ل ه جیاتی گوڵ بپشکوێنێ
چۆن خۆشهویستان پهڕهی گوڵ بۆ تامهزرۆی بهیهكگیشتنی ئهوینهکهیان ههڵدهوهرێنێ
چرکهی کاتژمێری ههناسهی من لهسهر ههسارهی بلۆتۆی ه بهدهیان ساڵ
ئاهو حهسرهتی خۆی وهك دووکهڵی سیگاری دهمی جوتیارێك بهبای دهکاو دهیفرێنێ
ئهی ئهوکهسهی ن ه بۆ جارێك ،ن ه بۆ ڕۆژێك ،نهبۆ مانگێك ،ن ه بۆ ساڵێك.
ن ه بۆ ماچێك ئاسمانی من تریشقهی خۆشهویستی لێ بێنێ
گهرچی شیعرم وهك باڵدارێك دهچێت ه الی جوانێك ههروهك قیبلهیهك
سوجدهی ههوێنی شیعری لێ دێنێ
من ههوێنی شنهی شیعرم وهك گوڵهشهوبۆ چۆن شهونمێك شهوان ه تهڕی دهکات
ئاوا سهر لهنوێ بۆنی گۆڵهژاڵهی لێ دێ.
تا ئارامی ههموو جوانان ب ه سهر گواڵڵهی سوری خۆشهوستاندا ببارێنێ
چرۆی دهم بهپێکهنینم بۆ شهیدایهك پێ بکهنێ.
کۆتایی هاتوو شەوبۆ بووە خێزانم ،هەر ئەویش نازناوی ماکوان-ی پێ جوان بوو
منیش ئەوم ناونا بە باران..
لەمزگەوتی بەدیوع و زەمان لە ئۆسلۆ الی کرمانجەکانی باکور مارەمکرد ،مارەییەکەی
قورئانێك بوو ،هەرچەندە ئەو پاسپۆرتی سیاسی هەبوو ،بەاڵم هیچ سوودی نەبوو دیسان
نامەم بۆ هاتەوە ووتیان خۆت ئامادەبکە ئەتنێرینەوە بۆ کوردستان.
پێشتریش بە شەوبۆ-م ووتبو من هیچم نییە ،ئەگەر منیان نارد بۆ جەهەنم دێیت
لەگەڵم؟
ئەویش وەعدی دا کەدێت لەگەڵم.
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ئەوەی کە هەرگیز بە تەمای نەبووم

خێزانم پێكهێنا سوپاس بۆ خوا ژیانمان زۆرخ��ۆش ب��وو .ئەگەر بڵێم هەر هیچ
کێشەیەکمان نەبووە ئەمە ڕاست نییە ،چونکە هەموو ماڵێك هەر دەنگ بەرزکردنەوە
ڕووئەدات تێیدا ،بەاڵم سوپاس بۆ خوا لە ڕێزو ئیحترام دەرنەچووە .ئەمەش دوو هۆکارە:
هۆکاری یەکەم دەگەڕێتەوە بۆ خێزانم ،چونکە هەرکات من توڕە بوبێتم ئەوە بێدەنگ
بووە و زانیویەتی لەکوێدا بێدەنگ دەبێت ،بەدڵنیایەوە منیش ڕێزی توڕەبوونی ئەوم
گرتووە.
شەوبۆ هەرگیز هەوڵی نەداوە دژی من کار بکات یاخود قسەبکات ،هەرگیز لە پاشملە و
الی کەس باسی خراپەی منی نەکردووە .بۆیە منیش لە بەرچاوم نەکەوتووە هەر خوشم
وویستوە .ئەوەی منیش حەزم لێبوبێت ئەو بۆی ئامادەکردووم .بەڕاستی توانیویەتی
ژنێکی زۆرباش بێت و دایکێکی باش بێت.
ئەمە هۆکاری ئەوە بوو کە زیاتر حەزمانکردووە ژیانمان بەردەوامی هەبێت.
هۆکارێکی تریش کە من بیرم لێکردۆتەوە ئەوەیە من ئیتر تەمەنم  ٣٩ساڵەو بەرەو
کامڵ بوونی تەمەن دەڕۆم ،تازە تەمەن بەشی ئەوەی تێدا نەماوە بەدوای کاری بێمەعناو
شتی خراپەوە بم ،ئایینەکەشم ڕێگەم نادات چونکە مرۆڤ هەر هەڵەیەك بکات لە تەمەنی
 ٢٠تا  ٢٥ساڵی کات و زەمەنێکی لەبەردەستدایە خۆی هەڵبستێنیتەوە ،بەاڵم ئەگەر مرۆڤ
لە  ٣٠بۆ  ٣٥ساڵی هەڵەی کرد بەدەرنگ کەسەیاتی خۆی بۆ دروست دەکرێتەوە ،خۆ
تەمەنی  ٣٥بۆ  ٤٠ساڵی بەڕاستی زۆر ئاستەمە هەستانەوەی کەسایەتی مرۆڤ.
جا ئەم ڕووشدەو پێگەیشتنە لە ڕووی ئەقڵ و کەسایەتییەوە زیاتر هانت ئەدات بۆ
ئەوەی پابەندبیت بە خێزانەوەو هەمیشە تەندروست بیربکەیتەوە.
ساڵی یەکەمی ژیانمان هیچ ئیقامەم نەبوو ،بەاڵم بەردەوام مافی کارکردنم هەبوو.
ساڵی دووەم ئیقامە و وەرقەی کاریشم لێوەرگیرایەوە .هەموو سەری مانگێك نامەیەکم
بۆ دەهات لە دەوڵەتی نەرویجیەوە دەیانووت خۆت ئامادەبکە بۆگەڕانەوە ،ئەگەر خۆت
بێیتە المان پارەی بلیتەکەت بۆ ئەدەین و بەالشە ،تەنانەت چەندجار نەخۆش کەوتم
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چوومە خستەخانە هیچ ناوێکم نەبوو ناچار هەروا دەهاتمەوە دەرەوە بێ ئەوەی چارەسەر
وەربگرم .نەمدەتوانی هیچ خانویەك بەکرێ بگرم ،چونکە ناوم نەمابوو لە فەرمانگەی
تۆمار (ڕجستێر) .یەك چارەم هەبوو دەیانوت دەبێت بگەڕێیتەوە بۆ ئەو شارەی کە
یەکەمجار لێی بووی.
خۆ ئەگەر بشمردمایە نەدەچوومەوە بۆ ئەو شارە ،چونکە زۆر ناخۆشبوو.
سوپاس بۆ خوا من هەر ژیانم باش بوو پارەم هەبوو هەرگیز کەمو کورتیم بەخۆمەوە
نەبینی ،ڕۆژێکیش لە ڕۆژان نەچوومەتە سۆسیالی نەرویجی داوای پارەیان لێبکەم .یەکەم
جار کە ماڵیان دامێ یەكجار وەرمگرت نوسرابوو فەقیرانەیە ،ئیتر ئەوەندەم خەفەت
خوارد هەر ئەومانگە وەرمگرت یەکسەر چووم بۆ کارکردن.
کۆتایی ساڵی  ٢٠٠٦بوو خۆم و خێزانم بڕیارماندا بڕۆین بۆ واڵتێکی تر ،لەو واڵتانەی
هەڵمان بژارد مالیزیاو سعودیەو سودان و کەندا و واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا.
بۆ ئەم مەبەستە چووین بۆ ماڵی خ��ەزوورم قسەو باسی لەسەر بکەین .لەگەڵ
خەزوورم قسەم کرد بەڕەحمەت بێ ،دیاربوو زۆری پێناخۆش بوو ،بەاڵم ووتی :کە ژیانی
ئێوەیە و خۆتان باشتر دەزانن بڕیار بدەن بۆ ژیانتان.
خێزانیشم داوای نوێ کردنەوەی پاسپۆرتە سیاسیەکەی کردبوو ،کەچی پێیان وتبوو
تۆ فەڵەستنیت بۆت نوێ ناکەینەوە .ئەویش توشی کێشە بوو ،بەهۆکاری هەڵەی خۆیانەوە
تا پەیوەندی کردەوەو مەلەفەکەیان تەماشاکردەوە زۆری پێچوو.
لەماڵی خەزورم هاتینەوە خێزانم دەستوپەنجەی زۆر موهیمە بۆ شفتە ،داوام لێکرد
شفتە دروستبکات بە تەڕەتیزەوە بیخۆین .تەڕەتیزەم کردبوو لە حەوشەی ماڵی خۆماندا.
کە گەیشتینە ماڵەوە خێزانم سندقی پۆستەکەمانی کردەوە نامەیەکی تێدابوو لە
فەرمانگەی هیجرەوە هاتبوو.
ووتم :ئەها ڕەفزێکی دیکەم بۆ هاتووە ،شەوبۆ جارێ مەیکەرەوە با نانەکەم بۆ بۆ
خورێت.
شەوبۆ بەقسەی نەکردم خەریکی کردنەوەی بوو ،منیش بەجێم هیشتوو چوومە الی
تەڕەتیزەکە خەریك بوو دەمڕنی .ئەوەندەم زانی قیژاندی ،وامزانی مار پێوەیدا.
ووتم :ئەوە چییە؟
شەوبۆ :مژدەم بەرێ بوویتە خاوەنی ڕەگەزنامەی نەرویجی ،جنسیەت وەرگرت!
وامزانی پێم ڕادەبورێ ،ئەگەر وەرەقەی کارکردنی بوتایە ڕێی تێدەچوو ،من چاوەڕێی
ئەوەم وەرەقەی ئیشم بدەنەوە بڕوام نەبوو ئیقامەش وەربگرم ،ئێستا دەڵێت جنسیە،
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زۆر دوورە لەڕاستیەوە.
ووتم :ڕادەبوێری؟
شەوبۆ :خۆت بیخوێنەرەوە.
کە خوێندمەوە نوسرابوو نەرویج پیرۆزبایت لێدەکات بوویتە خاوەنی ڕەگەزنامەی
نەرویجی ،هەموو مەلەف و دۆسیەشت الی ئێمە ئاشکرایە سەرەڕای ئەوەش ڕەزامەندیمان
دەربڕی بۆت.
بە شەوبۆ-م ووت :ئەری زللەیەك چڕنوقێك شتێکم پیا بکێشە بزانم خەو نییە.
کە زانیم ڕاستە سوجدەی شوکرم برد بۆ خوا ،بوومە خاوەن ڕەگەزنامەی نەرویجی،
خەڵکی  ٢٥٠٠کرۆنی ئەدا تا ڕەگەزنامەکەی بدەنێ من ئەوەشم نەداوە .نەرویجییەکان
ئاهەنگێکشیان بۆ کردم ،بەاڵم نەچووم دەستم کردەوە بە ئیشوکاری خۆم.
بەاڵم لە ساڵی  ٢٠٠٧وە بەڕاستی ژیانم زۆر فەرقی کرد ،لەڕووی زانستی و لەڕووی
کەسایەتی و ..هتد
بەتەواوەتی دامەزرام لەم وواڵتەدا سوپاس بۆ خوا بوومە خاوەنی ئەوەی کە دەمویست،
لە ژن لە منداڵ لە خانوو لەسەیارە لە پارە لە دوکان و بزنس و کارکردن ،ئینجا بیرم
لە خوێندن کردەوە.
سوپاس بۆ خوا هیچ کێشەیەکم نەمابوو.
ب��ەردەوام بووم لە کاروچاالکی لە مزگەوتەکانو ئاشنا بووم بە تۆڕی کۆمەاڵیەتی
پاڵتۆكو ئەوەی زیاتر منی بردە پێشەوە جەنابی مامۆستا کرێکار بوو.
هەرچەندە لەم دواییانەدا تۆزێك دڵم شکا لەهەندێك کەسی دەوروبەری ،بەاڵم هەرگیز
فەزڵی مامۆستا کرێکار-م لەبیر ناچێتەوە.
بەڕاستی داندەنێم بەوەی کەلە الیەن جەنابییەوە شت فێربووم ،بەاڵم هەرگیز وەك
مامۆستام نەبووەو منیش وەك قوتابی .بەڵکو ئەو باوك ئاسا لەگەڵ مندا هەمیشە
مامەڵەی کردووە ،هانی داوم بۆ کاری باشە و بۆ چاالکی زیاتر ،هەر شتێکم پێویست
بووبێت لەسەرچاوە ،خێرا بۆی ئامادەکردووم.
ئینجا کەوتمە سەفەرکردن ئەوەی حەزم لێدەکرد لە واڵتان چووم گەڕام ،هەمووی
فەزڵی خوای پەروەردگار بوو بەسەرمەوە .بە بیرما هات بەرەو ئەڵمانیا بڕۆم بۆ الی
هاوڕێ و ئەوانەی دەمناسین.
بلیتم بڕی و چوومەوە بۆ شوێنەکانی کە پێشتر یادگاریم تێیدا هەبووە لە ئەڵمانیا.
لە سەفەرەکەمدا لە بایەروتەوە دەڕۆشتم بۆ نۆرمبێرگ بە شەمەندەفەر لە ئەڵمانیا
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چەند ڕۆژێك الی کوڕێکی خاڵۆزای باپیرم مامەوە ،میوانی ئەو بووم دوایی بەرەو هالە
و ڤوبەتاڵ کەوتمە ڕێ بە فۆغن تکت.
ناو شەمەندەفەرەکە زۆر قەرەباڵغ بوو ،منیش تەلەفونم دەکرد لەگەڵ خێزانم و باسی
ئەڵمانیام بۆ دەکرد کە حاڵو وەزعم چۆنە ئەم چەند ڕۆژەی کە لەوێم.
لە پڕ کەسێك هاتە تەنیشتمەوە بێدەنگ بوو تا تەلەفونەکەم تەواو کرد گوێی لە
دەنگم بوو.
ووتی :تۆ ئەو ماکوانە جینایەت کارە پیاوکوژەکە نیت کە لە پاڵتاك قسە دەکەیت لە
ژوورەکان؟
منیش بە سەرسامییەوە وتم :خۆیەتی ئەو ماکوان-ەیە ،بەاڵم بەخوا تا ئێستا پیاوم
نەکوشتووە ،بەس بریندارم کردووە جینایەتیشم نەکردووە ،ئەی جەنابتان کێن؟
ووتی :من لە ژورەکان گوێت لێدەگرم ئاگام لێیە کە قسەدەکەیت.
ووتم :باشە تۆ چۆن بە من دەڵێیت پیاوکوژ؟ کێم کوشتووە؟ بەڵگەت پێیە؟
چاوم چەخماخەی ئەدا و حەزم لە شەڕ بوو لەگەڵیدا دانم بە خۆمدا گرتبوو ،چونکە
ناو قیتار بوو زۆر ڕقم هەڵسابوو.
ووتی :منت کوشتووە!
ووتم :دەستم خۆش بێت ،ئەی ئەوە نییە هەناسە ئەدەیت.
ووتی :ماکوان بە هۆکاری تۆ ماڵ و منداڵم لێجیابوونەتەوە! من تەمەنم  ٥٣ساڵە
ئێستا خێزانم توڕەیە جیابۆتەوە ئەویش ئەیەوێت بمکات بە ئاخوند ،ئەوەندە گوێی لە
تۆو جەماعەتەکەت گرتووە.
هەستمکرد بە برینداری قسە دەکات ،منیش لەبەر تەمەنەکەی هێمن بوومەوە ،بەاڵم
هەر توڕەیی لە دڵمدا بوو.
ووتم :کاکە ئێوەی کوردی ڕۆژهەاڵت زۆربەتان بێدینن و خوا هەر ناناسن ،ئیسالمەتی
لە چاوی کۆماری ئیسالمییەوە تەماشا دەکەن .باشە چۆن منت ناسی؟
ووتی :هەمڕاکەت -بە دەستەوە بوو گوێم لە دەنگت بوو ناسیمیتەوە کە ئەوی.
هەڵسا ڕۆیشت و ووتی :ئێوەی موسڵمان هەر پیاوکوژو جینایەت کارن ماڵی منت
وێرانکرد ،ئەگەر کورد نەبویتایە ئێستا شکاتم لێدەکردی ئەمووت ئەمە پیاوی ئوسامە
بن الدنە.
ئەوەندەی تر توڕە بووم ،بەاڵم کە هەڵسا ڕۆیشت ئیتر ئیهمالم کرد .بەس پێم ووت:
بە خوا ژنەکەت باشی ناسیوی کە زانیویەتی پیاونیت بۆیە الت دانەنیشتووە! ئەوەندەی
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تر بریندارم کرد.
هەناسەیەکی هەڵکێشاو ڕۆیشت.
ئەو دڵەم خەریکبوو ئەتەقی ،هەڵسام ڕۆشتم بۆ تەوالێت.
تەماشام کرد دوو کورسی لە دوای خۆمەوەیە ،مۆڕەیەکم لێکرد ئەو هەر حسابیشی
بۆ نەکردم .کە گەڕامەوە تەماشایەکی کردم ،کورسیەکەیم بەجێهێشت ،بەاڵم الی ئەو
مەجالی دانیشت نەبوو .گەڕامەوە بە دوادا بۆ الی و ووتم :ئەوە بۆ نایەیتە الی من
هەندێك قسەبکەین.
ووتی :الیبە باوە دەبێت بەشەڕمان.
ووتم :تۆ وەرە من شەڕ ناکەم.
هەڵمساند چووم دوو قاوەم هێناو دامنا و دەستمان کرد بە خواردنەوەی قاوەکان ،ووتم
ئادەی بۆم باسکە بۆچی ڕقت لەمنە ،من چیم کردووە خێزانت بۆ تۆی بەجێهێشتووە؟
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چیرۆکی پانزەیەم:

منو کاکە عەبە و بەهرۆز-ی کۆمەنیست و مەهنازخان
لەگەڵ ئەو کەس���ە ئێرانییەیدا کەوتینە قاوە خواردنەوەو گفتوگۆ ،بەاڵم پێش ئەوەی
قسەبکەین لێم پرسی ناوت چیە؟
وتی :ناوم عەبدوڵاڵیە ناس���راوم بە عەبدوڵاڵ غەمگینی ،خەڵکی ش���اری سنەم ،خەڵکی
بە کاکە عەبە بانگم دەکەن.
ووتم :دەی کاك عەبدوڵاڵ فەرموو باسەکەم بۆ بکە.
کاکە عەبە :شەوێکیان باسی تەاڵق و ئافرەتان بوو لە ژورێك لە ژورەکان ،باسی ئەوەت
کرد کە پیاو تەاڵقی بەدەس���تە ،بەاڵم ئافرەتیش شتێکی بەدەستە کە لە تەاڵقی پیاو زۆر
بەهێزترە .ناوەکەم لە بیر نەماوە چی بوو.
ووتم :خولع-م وتوە حەتمەن؟
کاکە عەبە :ئا ئا خۆیەسی ،ئیتر لەو شەوەوە ژنەکەم گۆڕا.
ووتم :بۆ گۆڕا چی بوو؟ تەنها لەس���ەر ئەوەی وتم ئافرەتیش خولع-ی بەدەس���تە ،خۆ
ئافرەت لە ئەوروپا لە پیاو بەهێزترە هەرچییەك بڵێت گوێ بۆ ئەو دەگرن.
کاکە عەبە :نا -تۆ ئەو شەوە وتت ئافرەتی موسڵمان نابێت الی پیاوی کافر و بێدین
دابنیش���ێت ئەگەر ئافرەتەکە دینداربێت .هەروەه���ا ئاماژەت بەوەدا کە هەرکات پیاوە کە
دەچێتە الی وەك زینا وایە ،باس���ی ئەوەت کرد ،ئاخر چۆن ژنێکی دیندارو خواناس الی
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پیاوێکی بێدین دادەنیشیت.
لەسەر تۆ من و خێزانم بوو بەشەڕمان.
ئیتر لەو ش���ەوەوە ئەو ژنەم ش���ەڕی بە من فرۆش���ت هەتا جیابوینەوە .کاکە پێشتر
وانەبوین ،هەمووی خەتای تۆ بوو ،نازانم ئەو شەوە سیحرت لێکرد یان نوشتە؟
ووتم :باشە کاك عەبدوڵاڵ تۆ بڕوات بە خوا و دینداری نەبوو؟
کاکە عەب���ە :بەرێ وەڵاڵ ،بەاڵم جەمەعاتی ئێرانییەکان ئەوەندەیان وت دین وانییەو
هیچ نییەو ئیتر منیش وتم لەوانەیە ڕاستبکەن ،وتم :دینم نییە.
ووتم :الی ژن و ماڵو منداڵەکەت ئەم قسانەت دەکرد؟
کاکە عەبە :ئەرێوەڵاڵ کە نوێژی دەکرد گاڵتەم پێدەکرد ،ئەمووت ئێمە لە ئەوروپاین
ئیتر واز لەم کۆنە پەرستییە بهێنە.
ووتم :ئەی باش���ە ئێوە باس���ی مافی مرۆڤ و ئافرەت و ئەو ش���تانە ناکەن ،ئەی چۆن
گاڵتەت پێدەکرد ،ئەی کوا مافی ژنەکەت؟
کاک���ە عەب���ە :ئاخر دەم���ووت با وازبهنێت ،ئ���ەو برادەرانەی خ���ۆم دەهاتن گەڵتەیان
پێدەکردم.
ووتم :ئەو برادەرانەی خۆت کێ بوون ،هەر لە گروپ و جەماعەتەکەی خۆتان بوون،
چەپ بوون؟
کاکە عەبە :ئەرێ.
ووتم :تۆ بڕوات بە دینی ئیسالم نییە وایە؟ خێزانیشت ئافرەتێکی موسڵمانە وایە؟
کاکە عەبە :وەڵاڵ بێژم چی!
ووتم :ئەوەی کە خۆت بڕوات پێیەتی ئەوە بڵێ؟
کاکە عەبە :س���ەری دنیام لێش���ێواوە ،ئاخر بەم تەمەنەوە من هی ئەوەم ماڵو منداڵ
بە جێم بهێڵن؟
ووتم :ئاخر خۆت لە ئاستی ئەوەدا نەبووی کە ماڵو منداڵ الت دابنیشن ،بەناوی ئازادی
و قسەی بێمانای چەپانە خۆتەوە خۆت وانیشانداوە .هەموویانت ئیزعاج کردووە ،هەرلە
داخ���ی ئەوە ڕۆیش���توون ،چونکە ئافرەت ئەگەر پیاوەک���ەی ئیزعاجی نەکات کەم ئافرەت
هەیە حەزی بەجیابوونەوە بێت ،ئێ قسەکەی منیش تەواوە بڕۆ بەدوای ئافرەتێکی تردا
بگ���ەرێ ب���ا وەك خۆت کافرو بێ دی���ن و مولحید بێت ،بۆ ئەم ئافرەتە موس���ڵمانەش بە

171

مه مله که تی عیشق

خۆتەوە ئەبەستیتەوە ئەویش والێدەکەیت وەك تۆ بێت ،یاخوا دەستی خێزانت خۆشبێت
کارێکی زۆر مەردانەی کردووە.
کاکە عەبە :توخوا ماکوان وازم لێبهێنە تۆش مەخسرەم دەکەیت؟
ووتم :نا -بەاڵم من هەس���تدەکەم تۆ بۆ خۆت پیاوێکی باش���یت و هەر نازانی چەپ و
ئەم قس���ە ب���ێ واتایانە واتای چی ،ئێوە هەندێکت���ان وەك ئەبولەهەبی مامی پێغەمبەرن
( .)hه���ەر ل���ە خۆتانەوە دوای قەرەباڵغی کەوتوون ،ش���وێن برازاکەی خۆی نەکەوت ،تا
خوای گەورە ڕس���وای کردنو ماڵو منداڵی لێی جیابوویەوە ،دوایی تووش���ی نەخۆشییەكی
پێس���ت بوو ،بە دارێکەوە بەستیانەوە تا گیانی دەرچوو لە تەنیشت خۆیەوە چاڵێکیان بۆ
هەڵکەند تا مرد دوایی بە دارێکی درێژ هەر بە جلەکانی بەریەوە فڕێیاندایە ناو چاڵەکە،
ئێ تۆش وەك ئەو وایت ،هیچ نازانیت و هەر لەخۆتەوە ش���وێن قسەی بێ مەنای خەڵکی
ڕۆژهەاڵت کەوتووی هەڵەبەت چەپەکانیان و ئەوانەی کە کۆمەنیزم و تودەیەکانن .ئادەی
پێ���م بڵێ چەند کتێبت لەس���ەر ئەدەبیاتی چەپ خوێندۆت���ەوە؟ یان چەپ دەزانی مانای
چییە؟ چەند کتێبت لەسەر ماددی و جەدەلێتی ماتریالزمی خوێندۆتەوە؟
کاکە عەبە :وەڵاڵ هیچ ،هەر جگەرە دەکێشم.
ووتم :دەزانم ئاگام لێتە هەموو ژیانت دراوە بەس���ەریەکدا بەش���تی تەزویر ،خۆش���ت
قەناعەتت پێی نییە.
کاکە عەبە :ئاخر هەندێك کەس لە پاڵتاکدا قسەدەکەن ئەڵێن دین ڕاست نییە ،منیش
گوێیان زۆر بۆ دەگرم.
ووتم :کێن ئەم قارەمانانە؟
کاکە عەبە :عوسمانی مەالو مەریوان هەڵەبجەیی و گەرمیانی و هەندێکی تری وت.
ووت���م :بەخوای ئەرزو ئاس���مان بە هەمووی���ان نیو پیاوی تەواوی���ان تێدا نابێت ،من
هەندێکیان دەناس���م بە تایبەت ئەوەی کە خەڵکی الی ئێوەیە .ئەوە ماڵوێرانترین کەسەو
ئ���ەوەی الی ئێم���ەش درۆزنترین کەس���ە هەردووکیان ی���ەك لەیەك بێ ڕەوش���ترن .هەر
دووکیشیان لە نەرویجن لەو واڵتەی کەمن لێی دەژیم.
کاکە عەبە :الیبە باوە باسی کەس ناکەین.
ووتم :باش���ە من لە ئەڵمانیام کێش���ەکەش لەس���ەر من دروس���ت بووە ،باشە من چیم
پێدەکرێ���ت بۆت بکەم تا یەك هەفت���ەی تریش لە ئەڵمانیا دەبم ،بەاڵم بە مەرجێ تۆش
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بە قسەی من بکەیت؟
کاکە عەبە :باوە الیوە تۆ تازە هیچت پێناکرێت.
ووتم :ئێ خوا ماڵت ئاوا کات تۆ لەوساوە یەخەی منت گرتووە دەڵێیت لەسەر قسەی
من بووە ،یان تۆ ش���ەڕ بە من دەفرۆش���ی ،ئەگەر لەسەر قسەی من بووە ئێ حەتمەن من
شتێکم هەر پێدەکرێت ،ئەگەر وایش نییە کاکە بۆ شەڕم پێدەفرۆشی.
لە پڕ تەلەفونەکەی من لێیدا ،ئەو ڕەفیقەم بوو کە دەچووم بۆ ماڵیان.
کاک مەال محەمەد :ئەرێ کاکە لە کوێیت من چاوەڕێی تۆم بۆ نەگەیشتی دەبوو ئێستا
بگەیشتیتایە؟
ووتم :وەاڵ بەڕێوەین.
مەال محەمەد :کاکە ئەوە نیو سەعات لە کاتەکەی خۆشی الیداوە؟
لە کاک عەبدوڵاڵم پرسی ئەزانی من شارەکەی خۆمم هەڵە کردووە.
کاک عەبدوڵاڵ تۆزێك سەری هێناو سەری برد تومەس بە دەم قسەوە ئەویش دەمێکە
ش���ارەکەی لێوون ب���ووە ،نەیدەزانی لە کوێین .تەلەفونم ک���ردەوە بۆ مەالمحەمەدو وتم:
قورب���ان ئێ���وە چاوەڕێی من مەکەن ئێمە وون بووین ،تا لە بانۆفێك دەوەس���تین و بزانم
کوێیەو دوایی قسەدەکەینەوە.
دابەزین کە پرسیارم کرد ،دەبوو من سێ سەعات پێشتر شەمەندەفەرەکەم بگۆڕییایە،
بەاڵم دیار بوو قس���ەکانمان لەگەڵ کاک عەبدوڵاڵ س���ەری بردبووین و س���ەرگەرم بوبوین
بە قسەو باسەوە ،کە بۆمان ڕوونبوەوە ئێمە لە نزیك کۆڵنین و لەنزیك شارێکی سنوری
هۆڵەنداین کە بە نیو سەعات دەچوینە ناو شاری ئارنێمی هۆڵەندا.
ووتم :ئاخر کاک عەبدوڵاڵ وا من خەڵکی ئەم جێگایە نیم ،ئەی تۆ بۆ نەتزانی.
کاکە عەبە :باوە واز لە من بهێنە من هەر شارەزانیم.
من هەندێك هاوڕێ و دۆستی خۆم هەبوو لە ئارنێم ئەوێ نزیکتر بوو بۆ من ،وویستم
خ���وا حافی���زی بکەم لە کاک عەبدوڵ�ڵ�ا بڵێم من دەڕۆمە ئاڕنێم ت���ۆ تەلەفونێکی خۆتم
بدەرێ کە من پەیوەندیت لەگەڵ بگرم.
کاکە عەبە :ماکوان بۆ کوێ بە جێم دێڵی بە خوا پارەم پێنییە و هیچیش نازانم.
کەوای وت زۆر خەفەتم خوارد وتم کاکە عەبە ،ئەی چەند ساڵە لەم وواڵتەی؟
کاکە عەبە :هەشت.

173

مه مله که تی عیشق

ل���ە دوای ئ���ەوەی کەچوینە هۆڵەندا لە ئاڕنێم تەلەفونم ک���رد بۆ ئەو هاوڕێیانەم کە
لەوێ دەژیان ،خێرا هاتن بە دەممانەوە چوینەوە بۆ ماڵی ئەو برایانە ،خزمەتێکی باشیان
کردی���ن ئیتر ئەو ش���ەوە زیاد لە  ١٧کەس هاتن و هەم���وو بەیەکەوە چوین بۆ مزگەوتی
مەغریبیی���ەکان .پێش ئەوەی بچین وت���م کاکە عەبە ماندووە با هیالکی دەرچێت بچێت
خۆی بشوات ،چپاندم بە گوێدا وتم :کاکە عەبە خۆ دەزانی غوسڵ دەرکەیت؟
وتی :ئەرێ...
ووتم :بڕۆ ئاوێکە بەخۆتا ،تا دێیتە دەرەوە بەو برایانە دەڵێم قاتێکت بۆ ئاماددەبکەن.
کاکە عەبە بێ پێچوپەناو موجادەلە کردن ڕازی بوو خۆی ش���ۆردو کراسو پانتۆڵێك
و لیباس���ێکی مەغریبییان بۆ هێنا زۆر جوانبوو ،پێش خۆمان خست بۆ مزگەوت .نوێژی
مەغریبم���ان ک���ردو گەڕاینەوە بۆ چێش���تخانەیەك لەو دەوروبەرە ب���ێ ئێوە ناخۆش من
ساوەری تورکی زۆر حەز لێ دەکەم ئەوانیش دەستیان کرد بە پیتزا خواردن ٧٠ .ئەورۆم
پێب���وو بە دزیی���ەوە کردمە گیرفانی کاکە عەبەو وتم :پارەی دیکەم پێیە بەاڵم لەس���ەر
کارتە دوایی پارەی ترت بۆ دەردێنم ،هیچی نەوت و هەڵیگرت.
تیڕوپ���ڕ نانمان خ���وارد ئەو برایانە لە هۆڵەندا ک���ە فەرمودەیەکیان باس دەکرد یان
ئایەتێکیان باس دەکرد یان قسەیەکیان دەکرد ڕوویان دەکردە کاك عەبدوڵاڵی غەمگینی
وای���ان دەزانی م���ەالی دوانزە عیلمە .کاکە عەبدوڵاڵ کەوتە قس���ەکردن ئەو ش���ەوە ئیتر
شەرەفی دەخواردو قسەی بازاڕی ،وەڵاڵ جەماعەت تەماشایەکی منیان کردو وتیان :ئەرێ
کاکە ئەو پیاوە شرك دەکات؟
ووتم :چۆن؟!
وتیان :ئەوە کە قسەمان بۆ دەکات هەر دەڵێ بە سەری ئێوە ،بە چاوی ئێوە.
منیش بەس���ەرهاتەکەم بۆ چەند برای���ەک گێڕایەوە ،یەکێکیان زۆر ڕەق بوو ئەی وت
کاک���ە ئەم کابرایە س���ەگە ،جائیز نیی���ە لەگەڵماندا بێت .تا من ت���وڕە بووم لەو برایە و
وتم :چۆن ش���تی وادەڵێیت ئەوە لەگەڵ منە ئەگەر ئەبو جەهلیش بێت ،چۆن حورمەتی
م���ن دەگرن دەبێت حورمەتی ئەو پیاوەش بگ���رن .خوا دەزانێت ،بەڵکو ژیانی لەگەڵماندا
بگۆڕێت.
بۆ نوێژی عیش���ا چوین���ەوە بۆ مزگەوت ،دوای نوێژ ئەو برایان���ە وتیان :کاک ماکوان
شتێکمان بۆ باسبکە؟
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منیش دەستم پێکرد بە بەسمەلەو ستایشی پێغەمبەرو ڕوومکردە کاکە عەبە.
وتم :هەرکەس بە دڵسۆزی دینەکەی خۆی بپارێزێت ،ئەوە دوونیای ال بچووکە کاتێك
هاوەاڵن فێری ئازایەتی و ئیخالس بوون قەدری خوای گەورەیان دەگرت و دەیانزانی خوا
بە ئاس���مانەوە لە هەموو ش���ت گەورەترە ،ئێمە کە خۆمان بە موس���ڵمان دەزانین ،ڕۆژانە
چەندج���ار «اللە اکبر» ب���ە گوێماندا دەدرێت ،بەاڵم تێناگەین کە خوای گەورە لە هەموو
شتێك لەم گەردوونەدا گەورە ترە.
ه���اوەاڵن دوو ش���ت فێربوون بۆیە ئازا بوون بۆیە زوو ئیخالس���یان بۆ دروس���ت بوو،
کەوتنە کارکردن بۆ ئەم ئیس�ل�امە .بۆیە خاکی پیرۆزی مەککەو مەدینەیان بە جێهیشت
بۆ ئەم ئایینە لە پەنا شاخ و شارو کەناری ڕووبارەکاندا شەهید بوون بۆ گەیاندنی ئاینی
ئیسالم و باڵوبوونەوەی.
ئەمە نهێینییەکە دەبێت هەموو کەس بیزانێت ،نهێنییەکەش بریتییە لە دوو زانست.
یەک���ەم :خوێندن���ەوەی کتێبی خوا کە قورئانەکەیەتی و خوای بااڵدەس���ت خۆی پێی
ناساندوین.
دووەم :خوێندنەوەی دروس���تکراوەکانییەتی کە گەردوون و مرۆڤ و دروستکراوەکانی
دەوروپشتمانە ،واتا زانستی (کتاب اللە المقروء ،کتاب اللە المنظور).
ئیتر خوایان ناسی و ئەوانەشی شوێنکەوتوی ئەو هاوەاڵنە بوون وەك ئەوان پەروەردە
ب���وون ،بێجگە پ���ەروەردگار لە کەس نەدەترس���ان ه���ەر لەویش داوایان دەک���رد ،هەموو
کاروبارێکی خۆیان دەگەڕاندەوە بۆ الی پەروەردگاریان.
م���ن چ���ۆن بتوان���م ئ���ەم وتەی���ەی خۆمت���ان ب���ۆ بس���ەلمێنم؟ وەرن تەماش���ای
ژیان���ی ئ���ەم هاوەڵەک���ەن تەنه���ا نمونەی���ەك دەهێنم���ەوە ک���ە ژیان���ی پڕیەت���ی
ل���ە س���ەروەری و ئازایەت���ی و دڵس���ۆزی و خۆس���اغکردنەوە ب���ۆ ئ���ەم ئایین���ە
ئەویش عەبدوڵاڵی کوڕی حوزافەیە (ڕەزامەندی خوای پەروەردگاری لێبێت).
لە ساڵی  ١٩کۆچی عەبدوڵاڵ بە دیلی دەکەوێتە بەردەستی ڕۆم و «هەرقل» پاشای ڕۆم
خۆی لێکۆڵینەوەی لەگەڵ ئەم هاوەڵە بەڕێزەماندا کرد( ،ڕەزامەندی خوای پەروەردگاری
لێبێت).
هەرق���ل دەبیس���تێت کە هاوەاڵنی محەممەد ( )hهەموو پی���اوی ئازاو چاونەترس و
خۆڕاگرن ،دەیویس���ت تاقیکردنەوە بکات لەس���ەر چەند دەلیلێك کە بەردەس���تی کەوتووە
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لەوانە عەبدوڵاڵی کوڕی حوزافەیە .بانگی دەکات و دەست دەکات بە لێکۆڵینەوە لەگەڵیدا.
س���ەرەتا پرس���یار لە عەبدوڵاڵ دەکات و دەڵێت :من دوایەکت لێ دەکەم ئەگەر کردت؛
ئەوا ئازادت دەکەم.
عەبدوڵاڵ کوڕی حوزافە دەڵێت :چییە؟
هەرقل دەڵێت :ببە بە نەصرانی و واز لە ئیسالمەکەت بهێنە ،ئەگەر واتکرد؛ ئەوا من
ئازادت دەکەم و وازت لێ دەهێنم و ڕێزیشت دەگرم.
عەبدوڵاڵی کوڕی حوزافە زۆر بە ئارامی و بە هێمنی دەڵێت :پێم خۆش���ە هەزارجار
بمرم لەوەی کە تۆ بانگی منی بۆ دەکەیت.
هەرقل تووشی یەئس نەبوو ،بەڵکو بەردەوامە چونکە ئەیەوێت بڕوای پێبهنێت پێی
وت :دەتبینم پیاوێکی خاوەن ش���ەهامەت و کەرامەتیت ،ئەوەی کە دوام لێکردی بیکەیت
(وات���ا بوون بە نەصرانی و مەس���یحی) ئەوە نی���وەی موڵکی خۆمت لەگەڵ دەکەم بە دوو
بەشەوە لە پۆستەکەشمدا دەتکەمە شەریك واتا دەبیتە پاشا! واتا ئیمپراتۆریەتی ڕۆمانی
چی تێیدابێت دەیکات بە دوو بەشەوە لەگەڵ هاوەڵێکی ڕەشوڕوتی پێغەمبەر ( )hپاشان
کە دیلەو لە دیلییەوە دەبێت بە پاشای ڕۆما!..
لێ���رەدا دەبێت عەبدوڵاڵی ک���وڕی حوزافە چی بکات؟ چونکە دوونیای الی بچوك بوو
خ���وای پەروەردگاری ال گەورە بوو هەموو س���ەروەت و س���امانی هەرقل���ی لەبەرچاو وەك
پوشێک وابوو لە چاو ئیسالمەکەیدا ،هەمووی ناگاتە باڵە مێشولەیەکیش.
عەبدوڵاڵ-ی کوڕی حوزافە بە زەردەخەنەو پێکەنینو گاڵتەپێکردنەوە دەڵێت :بێگومان
گاڵتەکردن بە هەرقلی ڕۆم هەروا گاڵتە نییە و قسەی هەرقلیش هەروا ئاسان و سانا نییە
لەبەردەم هەموو سیناتۆرو ئەندام پەرلەمانەکانیدا ئەم قسەیەی کردووە.
عبدوڵاڵ-ی کوڕی حوزافە :س���وێند بەخ���وا هەموو ئەوەی کە تۆ خاوەنداری دەکەیت،
ئەوەی عەرەب خاوەنییەتی و ئەوەش���ی لەسەر زەویدایە بمدەیتێ من واز بهێنم لە دینی
محەممەد ( )hیاخود بۆ چاو تروکانێك من پەش���یمان نابمەوە لەم ئایینە ،یاخود بڵێ
پەش���یمان ب���ەرەوەو بگەڕێوە بۆ ئیس�ل�ام تەنها یەك چاوتروکان ئ���ەو کارە بکە ،بەخوای
پەروەردگار ئەویش���ت بۆ ناکەم .سوێند بەخوا ئەمجارەش هەرچی هەیە لەسەر ئەم گۆی
زەوییە بمدەیتێ ئینجا واز لەم ئیسالمە ناهێنم.
هەرقل :ئاخر دەتکوژم!
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ئیتر کەوتە ئیرهاب و تۆقاندنی.
عەبدوڵاڵ-ی کوڕی حوزافە :چیت لە دەست دێت بیکە.
هەرق���ل فەرمانی���دا کە ب���ە تیر ڕەمی بکەن ،لە قاچو دەس���تییەوە دەس���ت پێ بکەن
بۆئ���ەوەی ئ���ازاری زۆری پێبگات ،فەرمانی���دا بەوانەی کە ش���ارەزابوون واتا قەنصەکانی
ڕومان ،وتیش���ی مردن���م ناوێت دەبێت بە زیندووی بمێنێت���ەوە .تەنها بۆئەوەی ئیخالس
کەم بکاتەوەو پەشیمانی بکاتەوە لەئیسالم و بیکاتە نەصرانی ،بەڕاست و چەپیدا تیریان
دەهاویش���ت و هەندێکی بە نەرمی بەرقاچ و دەس���تی دەکەوت ،هەموو جارێکیش هەرقل
پێی دەیووت پەشیمان نەبیتەوە دەتکوژم .ئەویش بەردەوام دەیفەرموو :چی دەکەی بیکە،
من واز لە دینی خۆم ناهێنم.
هەرقل بەرەو شتێکی خراپتر ڕۆشت کە تۆقاندو ئیرهابێکی زۆر گەورە بوو فەرمانیدا
ک���ە ل���ە مەنجەڵی گەورەدا تا دەتوانن زەیت و ڕۆن گ���ەرم بکەن تا بەتەواوەی دەقرچێت،
ئینجا موسڵمانێکی دیلی تریان هێنا خستیانە ناوی ،کە دەریان هێنایەوە تەنها ئیسقانەکانی
ماب���وو ،هەموو گۆش���تەکەی تووابوەوە و س���ووتا بوو ،ئەم کارە تۆقان���دنو ئیراهابییەش
لەبەرچاوی عەبدوڵاڵ-ی کوڕی حوزافە (ڕەزامەندی خوای پەروەردگاری لێبێت) دەیانکرد.
دیس���انەوە س���ەرلە نوێ هەرقل داوای کردەوە لە عەبدوڵاڵ کە ببێتە نەصرانی ،ئینجا
ل���ە جاران زیات���ر ڕەفزی دەکردو ڕەتی ک���ردەوە ،ئیتر هەرقل ئارامی لێب���ڕاو فەرمانیدا
بیخەن���ە ن���او ڕۆن و زەیتەکەوە ،لەو کاتەدا عەبدوڵاڵ-ی کوڕی حوزافە ڕەزامەندی خوای
پ���ەروەردگاری لێبێ���ت ،چاوەکانی پڕ بوو لە گریان .هەرقل لە خۆش���یاندا گەڕایەوە وتی
داخۆ چی بێت؟ وا دەستی کردووە بە گریان.
هەرقل :کاریگەریمان هەبوو لەس���ەری پەشیمان دەبێتەوە لە دیینەکەی ،وایپەی برد
هەرقل کە گوایە لە مردن دەترسێت ،بۆیە گریاوە.
وت���ی :ب���ۆم بهێنن بزانم بۆچ���ی گریاوە ،دیس���انەوە وتی ببە ب���ە نەصرانی ،ئەویش
بەوپ���ەڕی ئازایەتیی���ەوە لە جاران زیاتر ڕەتیکردەوە .ئەوەن���دەی تر هەرقل توڕەبوو بە
تووڕەییەوە وتی :ئەی بۆچی دەگری چی تۆی گریاند؟
عەبدوڵ�ڵ�ا-ی کوڕی حوزاف���ە :ڕەزامەندی خوای پەروەردگاری لێبێ���ت ،ئاواتە خوازم
بەوەی کەچەند ڕۆحێکم هەبوایە لە پێناوی خودا بمبەخش���یایە بۆ ئەوە دەگریم ،بەاڵم
کەداخ دەخۆم بۆئەوەی کە یەكجار دەمرم .حەزم دەکر لە ڕێگای خوای گەورە و ئەم دیینە
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چەندجار گیانی خۆمم پێشکەش بەم ئایینەی محەممەد بکردایە!
هەرقل توشی مەئیوسی بوو داوایەکی زۆر عەجیبی لێدەکات.
ووتی بە عەبدوڵاڵ :داوات لێدەکەم بەس وەرە ناو چاوم ماچ بکە ئەوا ئازاد دەکەم.
ئینج���ا عەبدوڵ�ڵ�ا ووتی :من مەرجم هەیە ماچی دەک���ەم ،بەاڵم دەبێت هەرچی دیلی
موسڵمانە ئازادی بکەیت ،پەیمانم دەدەیتێ؟
هەرقل :پەیمان بێت کە ناوچاوم ماچ بکەیت خۆت و هەموو دیلە موسڵمانەکان ئازاد
بکەم.
پاشان عەبدوڵاڵ دەڵێت :لە دڵی خۆمدا ووتم ئەگەر من ناوچاوی ئەم دوژمنەی خوای
گەورە ماچ بکەم ،هیچ زەرەرێکم لێناکەوێت بەو هۆیەشەوە کۆمەڵێك موسڵمان لە مردن
رزگار دەکەم ،هیچ کێشیەکم بۆ دروست نابێت لە الیەن بیروباوەڕەکەمەوە.
دەڵێ���ت :ناو چ���اوی هەرقلم ماچکرد ئەویش هەموو دیلەکانی موس���ڵمانانی ئازادکرد.
کە ئەم باس���ەی عەبدوڵاڵ-یان بۆ عومەری کوڕی خەتاب گێڕایەوە ،زۆر خۆش���حاڵی خۆی
ب���ۆ عەبدوڵاڵ دەربڕیو داوای کرد لە موس���ڵمانان کە هەموو هەس���تن دەرحەق ئەوکارەی
عەبدوڵاڵ ناوچاوی عەبدوڵاڵ ماچ بکەن ،خۆی یەکەم کەس بوو کە ماچی کرد.
کۆتای���م بە باس���ەکەم هێنا ،چاوی خۆم گریانی پێ���وە بوو ووتم :يرزقنا اإلخالص في
القول والعمل ،وأن يعظم قدره في قلوبنا ،حتى ال نرى أحدا س���واه ،إنه ولي ذلك والقادر
عليه.
دووعای هیدایەتم کرد بۆ کاک عەبدواڵ لە مەجلیسەکە هەڵساو چودەرەوە جگەرەیەکی
داگیرساند ،ئاگام لێبوو پیاسەی دەکرد .چووم بۆالی ووتم :بەیانی کەی بڕۆین؟
کاکە عەبە :ماکوان ئەو ژن و منااڵنەم بۆ ئاشت بکەرەوە.
ووتم :با بڕۆین بۆ ماڵی مەالمحەممەد ئەو ئیشەکەمان بۆ دەکات إنشاءاللە.
لە ئاڕنێمی هۆڵەنداوە گەڕاینەوە بۆ ئەڵمانیا و رووەو هالە کەوتینە ڕێ پرسیارم کرد
لە کاك عەبدوڵاڵ ماڵتان لە کام ش���ارە؟ ناوی ش���ارەکەی ووت ،پاش���ان بردم لە گەڵ خۆم
بۆ ماڵی مەال محەممەد لە رێگا قس���ەمان زۆرکرد لە بارەی دینەوە ،ئەوەی کە منی زۆر
بێزار کردبوو لەم پیاوە ،قس���ەی زۆر س���ادەو سانا بوو ،پاشان هیچ کاریگەریەکی ئاینم نە
ئەدی لەس���ەری جگەرە لەس���ەر جگەرەش دایدەگرساند بۆنی تەپڵەکە جگەرەی لێدەهات،
هەرچۆن بوو تەحەمولم کرد ،لە دڵی خۆمدا ووتم مادام هۆکاری منە کێشەی بۆ دروست
بووە لەگەڵیش���م هەڵدەس���تێت بۆ نوێژکردن ،من پەیوەندیم ب���ە دڵ و دەرونییەوە نییە
کار لەس���ەر ڕووکەش دەکەم ،دەمووت ئەم کەس���ە یان زۆر سادەیە هیچ نازانێت ،یان وەك
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ناوچەی پێنجوێنی ئێمە هەرکەس فێڵباز بێت دەڵێن زۆر زۆڵە ،یاخود دەمووت ئەمە زۆر
زۆڵە .چوینە ماڵی مەال محەممەد خزمەتی باشیان کردین.
لەگ���ەڵ م���ەال محەمم���ەدا باس���ی کێش���ەکەمان ک���رد م���ەال محەمم���ەد فەرم���ووی
کاك عەبدوڵاڵ ئێستا خێزان و ماڵ ومنداڵت لەکوێن؟
کاکە عەبە :وەڵاڵ نازانم!
ووتمان :ئەی چۆن بیاندۆزینەوە؟
کاکە عەبە :ئاش���نایەکم لێرەیە ئەو لەوانەیە بزانێ���ت خزمی خۆمانەو هەردووالمان
دەناسێت.
داوای جێگاو مەکان و تەلەفونی ئەو پیاوەمان کرد لە کاك عەبدوڵاڵ و وەرمانگرتووە،
داوامان کرد کە بچینە الی و قسەو باسی لەگەڵ بکەین بەڵکو هاوکارمان بێت.
کاك مەال محەممەد :کاك عەبدوڵاڵ ئەو پیاوە دەچینە ماڵی ئەویش کۆمۆنیستە؟
کاکە عەبە :بەخوا کاکە ئەو پیاوە دینی هەر نییە.
مەال محەممەد بە منی ووت کاک ماکوان تۆ مەیە.
ووتم :بۆ؟
مەال محەممەد :کاکە تۆ عەصبیت ئەترس���م توڕەبیت ،ئێمە دەچین بۆ ئەوێ کێش���ە
چارەسەر بکەین ئەو ئەگەر قسە بکات لە ماڵی خۆیدایە دەبێت ئێمە بێدەنگی بین.
ووتم :بڕوا ناکەم ئەو کەسە بزانێت ئێمە هەردووکمان خاوەنی ئەم ئیسالمەین و دیندارین
ئەوەندە بێحورمەت بێت لە ماڵی خۆیدا قسە بکات جا ئەگەر وای کرد هەڵدەستین و دێینە دەرەوە.
م���ەال محەممەد پێی وابو کە من نەچم باش���ترە ،کاکە عەب���ەش زوو زوو دەیوت ماکوان
گی���ان تۆ مەیە قەیناکا خۆمان دەچین تۆ بۆخ���ۆت لەگەڵ کوڕەکانی مەال محەممەد بڕۆ
بۆ پیاسە.
هاتمە س���ەر ئەوەی بە قس���ەیان بکەم من نەڕۆم ،بەاڵم لە کۆتایدا ووتم :هەر دێم ،وا
لێکمدایەوە کە من بۆ خۆم طەرەفم لەم کێشەیەدا دەبێت وجودم هەبێت.
کەوتینەوە رێ بەرەو هانۆڤەر چوینە ماڵی ئەو پیاوە کە ناوی کاک بەهرۆز بوو لە
هانۆڤەرو پیشتر ئاگادارمان کردبوەوە کە دێینە ماڵەکەت ،لەوێ ڕێزێکی زۆرمان لێگیرا.
من بەناوی خۆمەوە خۆم ناساند کە ناوم خەسرەوە وخەڵکی پێنجوێنم وە هەروەها.
دوای ئەوەی کاک مەال محەممەد دەستی کرد بە قسەو ووتی :دەمانەوێت بچینە الی
مەهنازخاتوون ،بەڵکو ئاوێك بکرێت بەم ئاگرەدا.
پاش چاخواردن کاک بەهرۆز دەستیکرد بەقسە ڕووی کردە من و کاک مەال محەممەد
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ووتی :یاخوا ئێوە بەخێربین من رێزی هەموو موسڵمانێك دەگرم ،جا زۆر خۆش دەیوت
کاك خوسرەو بە فارسی ،دەستی کرد بە جنێودان بە ماکوان کەریم ،بەاڵم نەك بە ئیسالم.
ووتی کاک خوسرەو کەسێکی تیرۆرستی ئیرهابی پیاوکوژ هەیە لە ناو پاڵتۆکدا کاکە
ئەمە ماڵی ئەم کاکە عەبەی وێرانکردوە .ئەم ماکوانە لە جەماعەتی مەال کرێکارە کاکە
خەڵكی بەردەست بکەویت سەری دەبڕێ ،جا ئەم ماکوان جاشە ئەمە کوڕی شێخە لەگەڵ
قاعیدەو ئەو ئیرهابیانەی تردا دەستی تێکەڵە ،کە قسەیش دەکات لە پاڵتاک و ئەو
شوێنانەدا مەال کرێکار قسەکانی پێدەڵێت و بۆی دەنوسێتەوە ئەگینا خۆی هیچ نازانێت.
مەال محەممەد تەماشی منی دەکرد ئاگام لێبوو کاك عەبدوڵاڵ غەمگینی هەر دەیویست
مەوزوعەکە بگۆڕێت ،بەاڵم دەسەاڵتیان نەبوو .هەتا توانی منی پڕ جێنوکرد ،منیش
بۆخۆم هەر دەموت راستدەکەیت ،ئەو ماکوانە هەر زۆر هیچو پوچە ،تۆ بزانە چی کردوە،
هەڵسا رۆیشت لەالی ئێمە ،تکام کرد لە کاك عەبدوڵاڵ و کاک مەال محەممەد ،ووتم هیچ
مەڵێن با من ئاشکرا نەبم هەر با وابڕوات ئەم پیاوە خۆی پیاوێکی باش دیارە من نا
ناسێت تا خۆمی پێدەناسێنم ،کاک عەبدوڵاڵ دەستی منی ماچکرد ووتی توخوا چی ووتوە
بۆ من کاک ماکوان خەجاڵەتم .منیش دەستیم ماچ کردەوە و ووتم کێشە نیە.
جارێکی تر هاتەوە کاک بەهرۆز ،داخی زۆر لە دڵدا بوو ئەوەندەی تر منی دایەوە
بەر جنێو ،خەریك بوو ماکوان والێبکات ،ئیتر وامزانی  ١١سێپتەمبەرو ناردنی زەرقاوی
بۆ عێراق هەمووی لە دەستی مندا بووە.
منیش زوو زوو دەموت وەڵاڵ ئەم ماکوان-ە عەجیبە ،ئەی باشە ئەمە لەکوێیە ئەم
کوڕە ،ئەی چۆن ئەوروپا نایگرێت؟
کاک بەهروز :کاکە ئەمانە بەس لەپاڵتاك قسە دەکەن کەس نایانناسێت.
ووتم :ئەی چۆن ئەم هەموو شتەی پێدەکرێت کە کەس نایناسیت؟
بەهرۆز :کاکە ئەمانە گروپن دێن و دەچن لە عێراق و لە ئەوروپا.
شتی وای دەوت لە قتوی هیچ عەتارێکدا دەست نەدەکەوت.
منیش زوو زوو بۆئەوەی ئەو ڕقی هەڵسێت ،دەم��ووت ب��راڕۆ ئەم ماکوان-ە چی
ئیرهابیەکە ،حەقە بیکوژن.
ووتم :کاکە کەسێك نیە بیکوژێت نەجاتمان بێت بەدەستیەوە؟
بەهرۆز :کاکە ئەمریکا دەرەقەتی ماکوان نایەت ،کە وای ووت زۆر پێکەنیم قاقام لێدا
سەیر بوو بەالیەوە.
ووتم :کورە کاکە بەهرۆز خۆتۆ دنیات دیوە ،ئەمریکا فیلی ساحەیە ئەو قسە مەکە
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ماکوان-ێك چیە ،ئیتر واملێکرد کە تحلیلەکە و شیکارییەکەی جێگای پێکەنینە.
مەالمحەممەد قسەکانی بەهەردووکمان بڕی ،کەوتینە ڕێ بۆ ماڵی مەهنازخان خێزانی
کاک عەبدوڵاڵ غەمگینی و لە ناو سەیارەکەی کاک مەال محەممەد زۆر پیکەنیم ،جەماعەت
وایان دەزانی لە ئەخیردا من حەقی لێدەکەمەوە لێی ئەدەم ،یان دەیکەم بەشەڕ.
چوینە ماڵی مەهناز خان حورمەتێکی زۆری لێگرتین و پێشتر کاک بەهرۆز مەهنازخانی
ئاگادار کردبوەوە بۆ ئەو کارە دەچینە ماڵیان دوای دانیشتنێکی کەم ،روومکردە مەهناز
خان و کاک بەهرۆز لە تەنیشتم دانیشتبوو.
ووتم :مەهناز خان من ناناسیت کێم؟
مەهنازخان :نەخێر بە خزمەت جەنابت نەگەیشتووم ماکوان چۆن من کوڕی جەنابتم
و کاک عەبدوڵاڵ هاتوە بۆالم بەس لەبەر خاتری تۆ زۆر گۆڕاوە ئەوەی کە تۆ ئەتەوێت
ئەو ئێستا ئەوەیە.
مەهنازخان :دەنگت ئاشنایە الم بەس نازانم کێیت.
ووت���م :زۆر بیری ل��ێ��م��ەک��ەرەوە ،م��ن م��اک��وان-م ئ���ەوەی ل��ە پاڵتاك قسە دەک��ەم
لە دوایی ئەوەی کە خۆم ئاشکرا کرد لە الی مەهناز خان ،لەبەر ئەوەی کاک بەهرۆز لە
تەنیشتمەوە بوو ،ئاگام لێی نەبوو دەموچاوی چی بەسەردا هاتووە .من خۆم تێك نەداو
بەردەوام بووم لەگەڵ مەهنازخان دا.
بەراستی ئافرەتێکی زۆر مەهنازو بەڕێزو خاوەن حوورمەت بوو ،دوای نان خواردنێکی
خۆش و بەلەزەتی سنەیی بەناوی فسنجان کە بۆیەکم جار بوو بیخۆم لە هەموو ژیانمدا.
پاشان کاك عەبدواڵ-م هەڵساند بچێت لە مەتبەخەکە لەگەڵ مەهناز خان هاوکاری
بکات.
کاتی نوێژ هات کاکە عەبە پێش ئێمە هەڵساو ووتی :بانوێژەکەمان بکەین.
منیش بۆ خۆشی ووتم :کاکە عەبدوڵاڵ لەبەر خوایە یان لەبەر خاتری مەهناز خانە.
مۆڕەیەکی لێکردم پێکەنی ،ئینجا بیرم کەوتەوە پیاوێك لە تەنیشتمەوەیە بی دەنگ چرکە ناکات
ووتم :کاک بەهرۆز با تا دەرەوە بڕۆین هەندێك قسە وباس بکەین .پیاسەیەك بکەین
بەیەکەوە ،ئاگام لێبوو سڵی ک��ردەوە لە من ،کاک مەال محەممەد ووتی جارێ دوایی
هەموومان بەیەکەوە دەڕۆین پیاسە دەکەین دەچینە سەنتەری هانۆڤەر.
ووتم :نا کاکە وازمان لێبێنن من حەز دەکەم لەگەڵ ئەو پیاوە دوو قسەی تایبەتی
بکەین لەدەرەوە ،ئەو هەڵساو کاکە عەبدوڵاڵ و کاک مەالمحەممەد-یش بە دوواماندا هاتن
لەدوامانەوە دەڕۆشتن.
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ووتم :کاک بەهرۆز من ئەو ماکوان-ە ئیرهابیەم کە تۆ قسەت پێووت لە ماڵەکەی خۆتا،
من نە ئیرهابیم و نە پیاوکوژو نەخەڵك سەربڕ .تۆ دەبوو منت بناسیبا ،ئەنجا قسەم
لەسەر بکەیت .کوڕی باش تۆ من ناناسیت ،بە خزمەتی مامۆستا کرێکار نەگەیشتویت
ئەم هەموو قسە سوکەت بەئێمە ووت .ئاخر وەرە بزانم لەکوێ منت دیوە پیاو بکوژم؟
لە کوێ منت دیوە کارێکی خراپەم کردبێت؟ من ناڵێم فریشتەی ئاسمانم ،بەاڵم لە چاو
قسەکانی تۆ کە کردت بەرانبەرم وەڵاڵ من فریشتەم.
دەی سوێند بەخوا ئەتوانم ئیستا لێرەدا بتدەمە بەر چەقۆ لە دەستم دێت و
ئەشتوانم ،بەاڵم بە قەولی خۆتان کاکە خۆ من چەقۆکێش نیم من خاوەنی پەیامێکم ،لە
پاڵتاك لە کۆڕ و لە سمینارەکاندا هەوڵ دەدەم و هەرچی بۆم بکرێت ئەم دینە دەیگەیەنم.
ئێوە بۆ نایەن جارێك لەسەر پەیامەکە قسە بکەن ،بۆ شتم بۆ دروست دەکەیت کە
نامناسیت.
وویستی قسەبکات نەمهێشت ،بەردەوام بووم لە قسەکانم
ووت��م :ئاخر تۆ و ئەوانەی وەك تۆ وان بۆیە ئێران توانی بە شیعەگەری خۆی
سەرکەوێت بەسەرتاندا خۆشتان نەتان دەزانی داوای چی دەکەن ،ئەگەر وەك شیعەکان
ئێوەش مەزهەبی شافیعەیەکەتان زیندووبکردایەتەوە ،یاخود ئەهلی سەلەفەکە ئێستا
حاڵتان بەم حاڵە نەدەگەیشت.
ئاخر تۆ کە چەپی دەبوو راستگۆ بویتایە لەگەڵ خۆتو پەیامەکەشت ،کاکی خۆم
هەرچی دەکەیت بەس راستگۆبە .مرۆڤ لەسەربنەمای درۆ هیچی بۆ ناکرێت ،ئێوە
درۆزنن و درۆشتان لەگەڵ میللەتی خۆتان کرد قسەی زلتان بۆکردن دوای هەمووشتان
ساحەتان چۆڵکرد بۆ کۆماری ئیسالمی ئێران .دەمەوێت پێت بڵێم ئەوە منێکی ئیسالمی،
کە کێشە لەسەر من دروست بوو ئامادە بووم هەموو خزمەتێك بە هاوشاریەکەی تۆ بکەم،
بەاڵم ئێوە توانای ئەوەتان نەبوو هاوکاری رەفیقەکەی خۆشتان بکەن .ئینجا بەخوای
ئەرزو ئاسمان کە ئەو قسانەت کرد قوبوڵم کرد ،زۆر گەورە نەبوو لەسەر دڵم ،چونکە
قسەت بە خۆم ووتو رێزی ئیسالمەکەت گرت ،هەرچەندە قسەکانت سەراپا درۆ بوو،
بەاڵم من هاتمە ماڵەکەت نانم خوارد چام تێدا خوارد من خۆم بە موسڵمان دەزانم پاشان
عەشاییەرم بۆیە هیچ لەدڵمدا نیە ،کەسێکی بەڕێزی الم فەرمو تۆش قسەی خۆت بکە.
کاك بەهرۆز :کاک ماکوان من موقەصیرم و خەجاڵەتم ،بەڕاستی نازانم بڵێم چی.
ووتم :هیچ مەڵێ و کۆتایی بەو کێشەیە هات.
ب��ەردەوام بوویەوە لەقسەکانی ووتی :کاکی خۆم من هەڵەم کرد بەرانبەرت ،تۆ
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لەگەورەیی خۆت قسەت نەکردوە ،پاشان منیش رەخنەیەکم هەیە دەبوو خۆت بە ماکوان
بناساندایە تا منیش مەوقعی تۆم دەزانی ،بەهەر حاڵ ئەمە مانای وانیە کە من ئیسالمم
خۆش بووێت یان موسڵمانان ،منیش خاوەنی پەیامێکم دەمەوێت بیگەینم کە مرۆڤ
دۆست و خۆشنودی و ئازادی یە بۆ مرۆڤەکان.
ووتم :کاک بەهرۆز من کە نەموتوە ماکوان-م خۆم لە راستیدا ناوم خەسرەو-ە و
نازناوی نوسین و ئەدەبیم ماکوانە ،درۆم لەگەڵ نەکردویت .گریمان خۆشم نەناسند تۆ
هەر بەو شێوەیە مامەڵە دەکەیت؟ ئەوە کارێکی باش نیە ئێمە قسەمان لەسەر ئەوەیە
لەخۆتەوە قسە مەکە تا کەسێك نەناسیت ،خۆ من ناحەقی تۆ ناگرم بە تەنیا ئەوە تەبع
و سورشتی هەموو کورد وایە .ڕۆژ نیە لەم ئیسالمیانەی الی منیش نەچن و بچپێنن
بەگوێی یەکتریدا ،بەجاسوس لە قەڵمان ئەدەن بێ ئەوەی بەڵگەیەکیان لە بەردەستا بێت
هەروەك تۆ یان لەبەر بەخیلیە یان قسە فڕێدانە یاخود لەگەڵ حیزبەکانیان نیم .جا
نازانم ئەم خوایە کە سوێندی پێدە خوات هەر وا ئاسانە ،تۆش هەر لەو تەبعانەی ئەوان
جاروبار لەخوا دەترسن تۆ ئەوەیشت نیە کاکی خۆم .ئینجا فەرموو وەرە من و جەنابت
لەسەر دین و ئەم ئاینی ئیسالم و خوایە با موناقەشەیەك بکەین لە کوێ پێتخۆشە ،من
ئامادەم؟
بەهرۆز :باشە.
ووتم :بەو مەرجەی تەوەرە دیاری بکرێت ،کە من تەواو بووم ئینجا تۆ قسە بکەیت،
پاشان دەبێت خەڵکێکی حەکەم لە نێوانماندا هەبێت دوور لە بیروباوەڕی هەردووکمان،
ئەوە مەرجی منە .تۆش چی دادەنێیت لە تەوەرو باس فەرموو من ئامادەم.
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دیبەیتەکە و مردنی کاکە عەبە

داوامکرد تەوەرەکان لەسەر چی بێت بۆئەوەی دیبەیتەکە لەگەڵ بەهرۆز دەست
پێبکەین.
بەهرۆز :تەوەرەکان با ئەمانە بن
 لەسەر ئەوەی من بڕوام بەخوانییەو خوا هەر نییە. زانست و قورئان. دەسەاڵتی ئیسالمیی و سەنگباران و کوشتنی خەڵکی و فەتحی واڵتان. ئافرەت و مافی مرۆڤ بەگشتی.لە گەڕانەوەماندا داوام کرد لە کاک عەبدوڵاڵ کە کێ دەناسێت لەم دەوربەرە لە دکتۆر
لە خەڵکی ڕۆشنبیر دەعوەتی بکات.
ئەو شەوە کەسمان دەست نەکەوت داوامکرد لە کاک مەال محەممەد و کە هیچ
تەداخول نەکات بە چاك و خراپ.
دانیشتین و دەستمان کرد بە قسە...
ووتم :کاک بەهرۆز تۆ چۆن بڕوات بە خوا نییە .ئاخر لەم بوونەی ئێمەدا خەڵکێکی
زۆر شاز بڕوای بەخوا نییە چۆن شتی وادەبێت؟
کاک بەهرۆز دەستی کرد بە قسە و وتی :ئەم ژیانە هەموو لەسەر ماددە بونیاد نراوە،
ماددەش بۆ خۆی کۆنەو عونصورێکی قەدیمە ،ئەم هەموو سیستمەی کە ئێستا هەیە لەم
گەردونەدا ناشێت دەستی خوایەکی بەسەرەوە بێت ،کە ئەوەندە گەورەیە خاوەنی هێزە،
لە دوو تەوەر بەدەر نییە یان گەردون و ماددە خوایەو بێ گیانە یان خوا وجودی نییە.
هەموو خوایەك کە دروستی دەکەین دەستکردی خۆمانە چۆن خوایەك وەك مارکس
دەڵێت :بزاوتە واتا (محریکە) پاشان نەزاوتیشە! یان مومکینە یان غەیر مومکینە ،ئەمە
فەلسەفەی سروشتە واتا مرۆیی ئەمەی ئیسپات کردووە کە نەخشاندنی گەردوون بە
ماددە ڕێكخراوە و نەخشێنراوە ،پاشان هەمووی سروشت بە ڕێکەوت ڕێکی خستووە.
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کەس دەتوانێت خوای موسڵمانان نیشان بدات ،کەس دەتوانێت ئەو هەموو هێزە
کیمیاییەو تەفاعولە فیزیاییانە نیشان بدات کە چۆن خوا دەستی لەسەری هەیە لە
بچوکترین بەشی ئەم گەردونەدا بە چرکە گۆڕانکاری دەبێت .ئاخر ئەم خوایە چۆن ئاگای
لەم هەموو ووردەکاریانە هەیە ،پاشان لەسەر ئەم ژینەدا بێ پایان کرم و زیندەوەر و
نەبات هەمووی کاردەکات ،هەموو ئەمانە بە گوێرەی سیستەمی سروشت.
تۆ بڵێی یەك خوا سەرپەرشتی بکات؟ ئاخر لە ناو ئیسالمدا چی هەیە کە من
والێبکات بڕوام بۆ دروست ببێت وەك مارکس باسی ماددیەت و تەفسیری ماددەو مێژووی
ماددە دەکات ،هەمووی بەزانست و پاشان لە ڕووی پێگەیشتنەوەو داروین و لە ڕووی
کۆمەاڵیەتی دۆرکایم و پاشان فرۆیدو هەموو ئەمانە دەتوانن وەاڵمی پرسیاری ڕێکی و
جوانی ئەم سیستەمە بدەنەوە بەزانست ،نەك بە تەنها ووشەیەك کە ئێوە خۆتانی لێ
دەدزنەوەو ناوتان ناوە خوا.
پاشان من وەاڵمی ئەم گەردونەم دەوێت الی ئەو خوایەی تۆ؟
من دەمەوێت بزانم ئەو خوایەو موسڵمان و ئیسالم چی بە من ئەدات ،ئەم قورئانەی
ئێوە نابێت شتێك بدات بە من کە سوودی لێوەربگرم ،ئاخر مەنصوری حیکمەت قسەیەکی
زۆر جوانی هەیە دەڵێت ،من کە تۆم دەوێت تۆش دەبێت پێم ببەخشیت بۆئەوەی تێربم،
مارکسیزم و ئەدەبیاتی چەپ وەاڵمی هەموو ئەو پرسیارانەی منی داوەت��ەوە .ئینجا
مەرجی سەرەکی پێکێهنانی بەرهەمهێنان کۆمەڵگایە نەك ئایین ،ژێرخانو سەرخان ژیارو
شارستانی دروست دەکات ،چیینە کۆمەاڵیەتییەکان و خەباتی چینایەتی ملمالنێ دروست
دەکەن نەك ئایین.
پ���اش���ان ش���ۆڕش���ی س��ۆس��ی��ال��س��ت��ی ه���ان���دان���ی م���رۆڤ���ە ب���ۆ دەس���ت���ەب���ەرک���ردن���ی
ئ��ازادی��ی��ەک��ان ،ب��ەدرێ��ژای��ی م��ێ��ژوو ئیسالم ه��ەر خ��ەری��ک��ی کوشتن و ب��ڕی��ن ب��ووە
لێرەدا من وەستاندم.
ووتم :بڕیارمان وابوو تەوەرێک تەواو بکەین ئینجا بچینە سەر تەوەرێکی تر ،وایە؟
بەهرۆز :وایە؟
مادام وایە قسەکانی خۆت تەواو بکە لەسەر خوا و ئەم گەردونە ،فەلسەفە مومکینو
نامومکین و ڕێکی سیستەم و جوانی سیستەم و خراپییەکانی تەفسیری ماددە بکەو
مێژووی ماددە باسبکە.
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کاک بەهرۆز :من پرسیاری خۆم خستە ڕوو فەرموو وەاڵم بدەرەوە.
وتم :من وەاڵمی ئەم شەش پرسیارەت ئەدەمەوە کە لەقسەکانتا کە کردت.
یهکهم :ئهم جیهان ه چۆن سهری ههڵداوه؟
دووهم :چۆن ب ه گوێرهی ئهو سیستهم ه سهرسوڕهێنهرە ههڵدهسوڕێت؟
سێیهم :ئایا سهرەتای ههیه؟ مێژووی مارکسیزم .
چوارهم :ئایا کۆتایی ههیه ؟جەدەلی مارکسیزم.
پێنجهم :ئایا ب ه ڕێکهوت هاتۆته گۆڕێ؟
شهشەم :ئایا دروستکارێك دروستی کردووهو هێناویەتییه دی؟
بێ گومان بۆ وهاڵم دانهوهی ئهم پرسیارانه ،ئایدیای مرۆڤ و تێگهیشتنی لهم بونهوهره
ک ه ژیان پێكدههێنێت ،بهشێوهیهکی کاریگهران ه هاوبهشی دهکات له چارهنوسی مرۆڤ و
جۆری و شارستانییهتی و ژیانی کۆمهاڵیهتی و کهسایەتی تاك ،ئارامگرتنی دهرونی ئهو
کهسایهتییه ،ئهگهر ئهم وهاڵمانهی دهستنهکهوت ئەوکات مرۆڤەک ه تووشی دڵهڕاوکێ و
سهرگهردانی دهبێت ،تووشی بێ چارهی و کهسێکی وێرانی لێ دهردهچێت.
بۆ ئهم مهبهست ه زانایان و فهیلهسوفهکان و خاوەن بیرهکان ههوڵیانداوه ههریهکەیان
ل ه ڕێگای عهقڵ و هۆشەوه ل ه ڕهوتی تاقیکردنهوه زانستییهکان ،وەاڵمی ئهم پرسیاران ه
بدهنهوه.
م��ن دهم���هوێ���ت ل���هم ب���اسو ل��ێ��ک��ۆل��ی��ن�هوهی�هدا ه��هن��دێ ل���هو وەاڵم���ان��� ه بخهم ه
ڕوو ،مهرج نییه من بتوانم ئهم بابهته بهو شێوهیەی ک ه بیرمهندان توانیویانه باشتر
ڕوونی بکهمهوە ،بهاڵم ههوڵێک ه تا بتوانم بیری خۆم بخمه ڕوو.
 -١ئهم جیهان ه چۆن سهری ههڵداوه؟
کهوات ه خاڵی سهرهتا لێرهوهیه ،سۆنگهی بیرکردنهوه ئهوهیه که چۆن سهرههڵدانی
ئهم جیهانهو سهرهتای ڕهوتی ئهم جیهان ه ب ه ماکهکهی ههیئهتهکهی و یاساکانی لێکی
بدهینهوه ئهوه ڕوون بکهینهوه ک ه چۆن سهری ههڵداوه؟
بۆ باسکردنی ئهم بابهت ه چهندین بهڵگهی ئهقڵی و ویژدانی ههن لهو بهڵگانهی ک ه
مرۆڤ ژیانی ئاسایی خۆیانی پێ دهست پێکردون ،سهرباری لێکۆڵینهوهکانی فهیلهسوف
و زاناکان ،ئهو لێکۆڵینهوانهی ک ه دروستکردنی ئهم جیهانهمان لهالیهن داهێنهرو
بهدیهێنهرێکهوه یان خوڵقێنهرێکی کارسازەوە دایناوه کە بۆی دهسهلمێنێت ههروهك
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زانستیش بهتهواوی بهشهکانییهوه له فیزیك و گ�هردوون ناسی و پزیشکی و ڕووهك
ناسی زیندهوهرناسی و ...هتد ،توانیویهتی الیهنێکی گرنگمان بۆ دهربخات الیهنێك ک ه
شاراوه بووه ل ه ئێم ه ل ه تهفسیرو لێکدانهوهی ئهم جیهانهدا ،ههروهک توانیویهتی تیۆرو
کۆمهڵێك بیردۆز ک ه خوا نهناسهکان دایانناوه ههڵی بوهشێنێتهوه و بهڵگهکانیان به درۆ
بخاتهوه ک ه ب ه درۆ ههڵوهشانهوهی ئهم بهڵگان ه قهاڵو کۆشکی بیرکردنهوهی بێ باوهڕهکان
یان ماتریالیزمهکان داڕوخاوه.
ئایدیای خوا پهرستی به بهڵگه و تاقیکردنهوهی ههڵپەسێراوهکانی زانست قایم و
پتهوتر بووه ،پاش ئهوهی بێباوهڕی تیۆری خۆی لهسهر دوو بنهمای فهلسهفی بنیاد
نابوو ،ئهو دوو بنهمایهش بریتین لە:
یهکهم :تیۆری مادده دێرینهکان یان دێرینهی مادده ئهم بیردۆزه الفی ئهوه لێدهدات
که مادده کۆنهو ههر بووه ،ن ه سهرهتای ههیهو ن ه کۆتایی ئهمهش مانای ئهوه دهگهیهنێت
ک ه مادده خوڵقێنهرێکی نییه وه هیچ کارسازێك یان بهدی هێنهرێك نهیهێناوهته گۆڕێ
وه جیهانێکی تریش بهدوایدا نایهت.
دووهم :پشت بهستن لهسهر تیۆری ڕێکهوت و ڕهفزکردنی بنهما هۆکارییهکان
ئهم بیردۆزه وا دهبینێت ک ه جیهان له ڕێگای ڕێکهوتهوه سهری ههڵداوه و دروست بووه،
داهێنهرو بهدیهێنهرێك نهیهێناوهت ه کایهوه بێ نهخشهو پالن دروست بووه.
بهاڵم بهداڕوخانی ئهم دوو تیۆره بیردۆزیی ه بهدهستی زانستی تاقیگهری فهلسهفهی
بێ باوهڕهکان ههرهسی هێنا ههرهس هێنانێکی ب ه بهڵگ ه سهلمێنراو ،وێڕای ههرهسهێنان
و داڕمانی ئهقڵی و فهلسهفی ڕووت�ه ماتریالیزمهک ه ئیتر ئهم دوو تیۆره ل ه دیدی
زانستهوه بوون ه ئهفسانه و گریمانێکی خهیاڵی ،جا بۆ ئهوهی ئهم دوو تیۆره نمونهکانیان
له بیروڕاکانی دیک ه بخهین ه سهرباس و لێکۆڵینهوه ،بهاڵم باس و لێکۆڵینهوهک ه لهسهر
بناغهی تیۆرو بهڵگهی زانستی و فهلسهفییهکان بنیاد بنێین ،واتا با بیردۆزی بێ باوهڕی
بخین ه ژێر باس و لێکۆڵینهوه لهسهر بنچینهیی وهك ئاماژهمان پێ کرد بهڵگهی تاقیگهری
یان بهڵگهی ڕهوتی ئهقڵی بهم جۆرهی خوارهوه ک ه دهتوانین لهسهر سێ بنهمای زانستی
و فهلسهفی ڕوونی بکهینهوه.
یهکهم :بهڵگهی نهخشاندنی ڕێکی و جوانی سیستهم.
دووهم :بهڵگهی جوڵهو بزواوتن و نهجواڵندن لهخۆوه نهبزواوتن.
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سێیهم :بهڵگهی پێچون و لهوانهیی (ئیمکان).
بهڵگهی نهخشاندنی ڕێکی و جوانی سیستهم
بێگومان نیگایهکی زانستی که مرۆڤ دەینهخشێنێت ب ه جیهانی سروشت و مرۆڤ و
ڕووهك و ئاژهڵ و....هتد ،ههروەها بهوهی ک ه تێیدایه له ووردی و کارسازی دهردهکهوێت
ک ه ئهم جیهان ه پێویستی به نهخشهکێشان و سازکردن و وێستگهیهکی پێش تر ههی ه
خۆی بهڵگهی ه لهسهر بوونی پهروهردگار که خوایهکی داناو زاناو ب ه توانا زۆر به جوانی
و ب ه ووردی و ب ه ڕوونی ،به له ناو بردنی بیری ڕێکهوت و پوچ کردنهوهی ،یاخود
ئهزهلیهتی ماددیەتت بۆ دهردهکهوێت ئهوهی که تیۆری بێ باوهری و فهلسهفهکهی بوو،
بیرکردنهوهی پێچهوانهو دژ ب ه ئایدیا خوا پهرستییهکهی لهسهر بنیاد نراوه.
لێکۆڵینهوهو باسه زانستییهکان مهحاڵ بوونی پێکهاتنی جیهانیان بهڕێکهوت ل ه
ڕووی کات و زهمهن و پێكهاتنی واقیعییهوه سهلماندووه ک ه ئێمه لهم باسهدا الیهنێك
ل ه باس و لێکۆڵینهوه و بهڵگ ه زانستیان ه ڕوون دهکهینهوه که زانایانی سروشت و
زیندهوهرناسی سهلماندویانه ،تیۆری ڕێکهوتیان ل ه دوو بواری سروشت و ژیاندا ب ه
درۆ خستۆتهوه بۆ ههر ئهقڵێکی خاوهن هزری زانستی بوونی دانایی و هوده زانی و
وویست و نهخشەکێشانی پێشتر بۆ ئهم جیهان ه دهردهخ��ات ،جا له بواری سروشتدا
زانایان دهڵێن :له سهرەتاوه ئهستێرهیهکی گهڕۆکی بچووکمان ههبووه که ئهویش
زهوییه ،ئهم ئهستێرهی ه چهشنی نیشتمانێك بووه بۆ دروستکراوهکانی مرۆڤایهتی ،ک ه
پاش زنجیرهیهك گۆڕانکاریی لهماوهی دوو بلیۆن ساڵ یاخود زیاتردا بۆت ه جێگایهکی
لهبار بۆ ژیانی زیندهوهری و ڕووهکیی ک ه ئهمان ه یارمهتیی گهشهکردنی و هۆیهك بوون
بۆ سهرههڵدانی مرۆڤ ،خرۆکهی زهوی ل ه ههر بیست و چوار کاتژمێرێکدا جارێك یاخود
بهتێکڕای نزیکهی ()١٠٠٠میل ل ه کاتژمێرێکدا به دهوری تهوهری خۆیدا دهسوڕێتهوه.
گریمان ک ه زهوی به تێکڕایی ()١٠٠میل له کاتژمێرێکدا دهسوڕێتهوه ،بۆ وانهبێت؟
ئهگهر وابێت ئهوا ئهو کات شهو و ڕۆژم��ان ب ه ئەندازهی ده ئهوەندهی تر درێژ تر
دهبێتهوه.
کهواته لهم ب��ارو دۆخ �هدا خ��ۆری هاوین ههموو ڕۆژێ��ك ڕووهك و گژوگیاکانمان
دهسووتێنێت و ب ه شهویش تهواوی ڕووهکی سهر زهوی وشك دهبن.
له کاتێکدا ئهو خۆرهی که سهرچاوهی تهواوی ژیان ه پلهی گهرمییەکهی دهگاته()١٢
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ههزار پلهی فهرەنهایت و خڕۆکهی زهوی ئێمه به ئهندازهیهك لێی دووره بهس ه بۆ ئهوهی
ک ه ئهم ئاگره زۆره گهرمای پێوستمان پێ ببهخشێت و لهویش زیاتر پێویستمان نییه،
ئهم دوورییهش ب ه شێوهیهکی سهرسوڕهێنهر ڕێژهیهکی نهگۆڕه ،که له ماوهی ملیۆنهها
ساڵدا گۆڕانکاری کهمی بهسهردا دێت ،بهجۆرێك که بهردهوام بوونی ژیان بهو جۆرهی
ک ه پێی ڕاهاتوین مومکینه ،ک ه ئهگهر بهاتایه و پلهی گهرمای سهرزهوی له ساڵێکدا
به تێکڕای پهنجا پله زیادی بکردایه ئهوا تهواویی زیندهوهرەکانی سهر زهوی ههمووی
دهسووتان و یان لهناو دهچوون.
خڕۆکهی زەوی بهتێکڕایی ()١٨میل لهخولهکێكدا دهسوڕێتهوه ،ئهگهر بهاتایهو تێکڕایی
سوڕانهوەکهی بۆ نمون ه ( )٦میل یاخود( )٢٠میل بوایه ل ه خولهکێکدا ئهو کات دووری
یاخود نزیکی ئێمه لهخۆرهوه به شێوهیهك دهبوو ک ه ژیانمان لهگهڵیدا دهیبهست ،ل ه
ههمان کات دا ئهستێرهکان بهو شێوهیه جیاوازیان دهبێت ل ه جۆری تیشکدانهوەیاندا،
بهشی زۆری تیشکهکانیان ههموو جۆره خانهیهک ل ه ژیان دا دەمرێنێت.
ههروهها چڕی و بارستایی ئهم تیشکدانهوەیهش کهوا ل ه نێوان کهمتر ل ه تیشکدانهوهی
خۆرهکهمان و زیاتر ل ه وهی دهههزار جاره ،ئهو کات دوریی و نزیکی ئێم ه لهخۆرهوه
بهشێوهیهك دهبێت که جۆری ژیانمان لهگهڵ ئهو چهشن ه ڕابهاتایه یان ئهگهر ئهم خۆرهی
ئێم ه تهنها نیوهی تیشكدانهوهی ئێستای بدایهتهوه ئێمه دەبووین ب ه سههۆڵ ،ئهگهر ب ه
ئهندازهی نیوهی ئێستا زیاد بووایه ئهوه زۆر ل ه دێرینهوه ئێم ه بووبووین ه خۆڵ ه مێش.
ل ه ههمووی گرنگتر ئهوهی ه ئهگهر بمانتوانیایه (پڕۆتۆ پالزمێك) (شانه)یهکمان بۆ
ژیان دروست و بهدیبهێنای ه ئهوا تێدهگهیشتین ک ه تهنها ههر ئهم خۆرهی ئێم ه ل ه باره
بۆ ژیان ل ه نێوان ملیۆنهها خۆری ناپوخت ه ل ه گهردوون دا.
پاشان ههر ئهم خڕۆکهی زهوییه الره ب ه گۆشهیهك که ئهندازهکهی ( )٢٣پلهیه ،.ئهم ه
لهبهر چهند هۆیهکه که خڕۆکهی زهوی دهخوازێت ،بۆ نمون ه ئهگهر ئهم زهویی ه مەیلهو
الر نهبوای ه ههردوو جهمسهری زهوی ههمیشهل ه شهودا دهبوو.
لهم دۆخهدا ههموو ههڵم ل ه ئۆقیانوسهکانهوه ههڵدهسا بهڕاست و چهپدا یان بهرهو
باکور یان باشور دهڕۆشت و ل ه کاردانهوهی خۆیدا چهندین کیشوهری به سههۆڵ دادهپۆشی،
ڕهنگ ه بیابانێكی له نێوان هێڵی یهکسان سههۆڵ بهندانێكی دروست بکردایه ،ئهگهر ئهم ه
ڕویبدایه ئهوا لهم دۆخهدا چهندین ڕوبار ل ه سههۆڵبهندانهوه ههڵدەسان و له ڕێگایی
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شیوو دۆڵهکانهوه دهڕژانهوه ناو ئۆقیانوسێکی به خوێ داپوشراو لهم حاڵهتەدا ههموو
زهوی دهبوو ب ه کانێکی خوێ حهوزێکێ پڕ ل ه خوێ ل ه سهر زهوی دروست دهبوو.
دووریی مانگ ل ه ئێمهوه ( )٢٤٠ههزار میله گریمان( )٥٠ههزار میل لهئێمهوه دوور
بوای ه لهم حاڵهت ه ههموو زهوی دهکهوته ژێر ئاو له ڕۆژێکدا دوو جار نغرۆ دهبوین،
بهاڵم ئاوێکی به گوژم ک ه کێوو چیاکانی ڕادهماڵی ههروهها سهر زەوی دهبووه گێژهڵوکهو
ی ئێستا نهدهماو زهوی دهبوو ب ه ترسناکترین خرۆکه.
ڕهشهبا لهم ئارامییە 
با نمونهیهکی زانستی تر بهێنینهوه بۆ به درۆخستنهوهی ڕێکهوت سهلماندنی پێوستی
ئهم بوونه به نهخش ه کێشێك و کارسازێك که ل ه ئهندازهگیری ڕێکی سیستهم دایڕشتووه.
بۆ نمون ه لە لێکۆڵینهوە زانستییەکاندا هاتووه که:
با ئۆکسجین بکهین ه نمونهیهك و بیگرین به دهستمانهوه بۆئهوهی کارسازی و ڕێکوپێکی
سیستهمی ئهم جیهانهمان بۆ دهربکهوێت ک ه خوایهکی ب ه هێزو دهسهاڵتدار دایمهزراندووه،
ئهو ههوایهی ک ه ل ه ژورووی زهوییهوهیه بریتیی ه ل ه (ئوکسجین ،نایترۆجین ،ئارۆجین،
نییۆن ،کۆنسیۆن و کاریبتۆن).
ههر ئهم ههوای ه ههڵمی ئاوی گرتۆت ه خۆی ،ههروهها دووهم ئۆکسیدی کاربۆنی
بهڕێژهی ( )٠،٣له ٪١یان سێ بهشی ل ه ( )١٠٠٠٠تێدایه ،گازهکانی تر خۆیان دهنوێنن ل ه
شێوهی ڕهنگی سور وشین و سهوزدا ،بهاڵم ئارۆجین ئهو گازهیه که به ڕێژهی ( )٠،٦له٪١
له ههوادا ههی ه ڕووناکییهکی گهشاوهمان پێدهبهخشێت ک ه ژیاری بهرهو پێش دهڕوات ل ه
ههر شوێنێکدا به کاربهێنرێت ئهوا نایترۆجین بهڕێژهی نزیکهی ( )٪٧٨ل ه ههوادا ههیه،
ل ه کاتێکدا ڕێژهی ئۆکسجین ل ه ههوادا به ( )٪٢١دیاری دهکرێت.
ههوا به تێکڕایی خۆی گوشار دهخات ه سهر زهوی نزیك به ئهندازهی ( )١٥ڕەتڵ ل ه
سهر ههر قالنچكێکی چوارگۆش ه ل ه ڕووبهری زهویی ب ه ئاست دهریا ،که ههر ڕهتڵێکیش
بریتیی ه له ( )٢٥٦٤گرام ،ل ه ڕاستیدا ئۆکسجین ل ه ههوادا خۆی بهشێک ه لهم گوشارو
پاڵهپهستۆیه ،که ئەندازهی دهگاته ( )٣ڕەتڵ ل ه سهر قوالنچکێکی چوار گۆشه.
بۆماوهی ئوکسجینهکهی تری گهمارۆیه له شێوهی چهند ئاوێتهیهك له توێژاڵی
زهویدا ،ئهم بهشه()٠،٨ی سهرجهمی ئاوی جیهان پێكدههێنێت الی ههمووان ئاشکرای ه ک ه
ئۆکسجین شهماڵی ژیانه بۆ ههموو زیندهوەرانی سهر زهوی بۆ ناسینی ئوکسجین جگ ه ل ه
ههوا ل ه هیچ سهرچاوهیهکی تر چنگ ناکهوێت.
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ئێستا لههاوکێشهکان بپرسین چۆن ئهم توخم ه پڕل ه چاالکییه ل ه ڕووی کیمیاییهوه
دهرباز بوو لهو یهکگرتنهی ک ه ههیهتی ل ه گهڵ ئهو توخمانهی تردا و ل ه ههوادا نزیك
بهههمان ڕێژهی پێوستی دایناوه بۆ تهواوی بوونهوهره زیندووهکان؟
گریمان ئۆکسجین ل ه بری ئهو ڕیژهیەی ک ه ئاماژهمان پێکرد ڕێژهک ه ل ه ()٪٥٠یان
زیاتر بوایه ئهو کات ه ههموو ماددهکان قابیلی سووتان دەبوون له جیهاندا به ئهندازهی
خێراییهك گڕیان تێ بهردهبوو که زهوی دهبووه جهنگەڵی گڕکان یان ب ه پێچهوانهوه
ئهگهر ڕێژهی ئۆکسجین له ( )٪١٠یاخود کهم تربێت ،بهاڵم لهم حاڵهتهدا ئهو توخمانهی
ک ه ئێستا ههن ب ه کار نهدههاتن بۆ نمون ه ئاگر ،ئهگهر ئۆکسجینی ئازاد ئهو تهنها ب ه
شهشی ل ه نێوان چهندین ملیۆنهها بهشی ماددهی زهوی دا ههڵبمژبای ه ئهو کات ه ههموو
ژیانی زیندهوەر ل ه خێراترین کات دهوهستا.
گریمانێکی تر بۆ ب ه درۆخستنهوهی ڕێکهوت و سهلماندنی داهێنهر واتا (خوا).
ئهگهر زهوی بهدهوری خۆیدا خێرا تر بسوڕایهتهوه لهوەی که ئێستا ههیهتی ههرچی
خانوو بیناو شاخ و دارو ههیە پرژوو باڵو دهبووهوه به جۆرێك که زهوی خۆی لهت و
پهت دهبوو ،ئهم ه ل ه ئهنجامی سوڕانهوەی زهوی به دهوری خۆیدا ب ه شێوهیهکی خێرا وهك
چۆن دهزووی کۆالره ب ه دهست کهسێکهوه دهپسێت ئهگهر بهخێرایهکی زۆر بسوڕێتهوه
دهبێته هۆی تهئسیری هێزی ڕاوهن ه ل ه چهقهکانییهوه یان ئهگهر به پێچهوانهوه ب ه
هێواشی بسوڕایهتهوه ب ه دهوری خۆیدا بۆ نموون ه لهماوهی ( )١٠٠کاتژمێردا بسوڕایهتهوه
ل ه بری ( )٢٤کاتژمێردا ئهوکات ههرچی لهسهر زهوی بوو ههمووی دهمردن و ل ه ناو
دهچوون ب ه ههموو زیندهوهرهکانییهوه بههۆی گهمارۆی وێرانکاری خۆرهوه.
ههموو ئهمان ه شایهتن له سهر بهدیهێنهرێکی کارساز و بااڵدهست حیکمهتی ئهوەمان
بۆ ڕۆشن دهکهنهوه له گهڵ گونجاندنی ژیان مرۆڤ و زیندهوەرهکانی تری سهر زهوی ک ه
بێگومان ل ه توانای (ئانارشیستیدا) نیی ه که بتوانێت ئهم بوونهوهره پان و پۆڕو فراوانو
گهردوون ه ڕێکو پێک ه بهێنێت ه بهرههم ،خوای گهورهدهفەرموێت ( :هَّ
اللُ يَ ْع َل ُم َما حَ ْتمِ لُ كُلُّ �أُنثَى َو َما
ال ْر َحا ُم َو َما تَ ْز َدا ُد ۖ َوكُلُّ �شَ ْي ٍء عِ ن َد ُه بمِ ِ ْق َدارٍ) الرعد  ٨واته :ههر شتێك الی خوای گهوره ب ه ئهندازەی ه
ِي�ض َْ أ
تَغ ُ
الَ ْر َ�ض َم َد ْدنَا َها َو َ�ألْق َْينَا فِي َها َر َوا�سِ َي َو�أَنبَ ْتنَا فِي َها مِن كُلِّ �شَ ْي ٍء َّم ْو ُزون) الحجر  ١٩واته:
ههروهها دهفهرمووێَ ( :و ْ أ
ئێم ه له نێو زهویدا کێوه بهرزهکانمان چهقاندووه ک ه چهشنی مێخ بۆ ڕاگرتنی زهوی ل ه
ههر شتێک به کێشانهو گونجاندن لهگهڵ حیکمهت و دانایی دا گژوگیاو ڕوهکمان تیادا
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ڕواندووه.
ئهگهر بارستایی زهوی ب ه ئهندازهی چهند پێیهکی تر ئهستور تر بوایه لهوهی ک ه
ئێستا ههیه ،ههرچی دووهم ئۆکسیدی کاربۆن و ئۆکسجین ههی ه ههمووی ههڵدهمژی،
ئهوکات ه ژیان مهحاڵ و ئاستهم دهبوو.
خۆ ئهگهر زهوی لهقهباری خۆردا بوایه لهگهڵ ئهو چڕییهی ک ه ههیهتی ئهوکات
هێزی موگناتیسی زهوی بۆ ڕاکێشانی ئهو تهنانهی که لهسهریهتی چهندان و دووچهندان
دهب��وو ،ههروەها بهرزیی ئاتمۆسفۆری زهویی چوار میل دههاته خوارێ ئهو کات بە
ههڵمبوونی ئاو مهحاڵ دهبوو ،ههروهك پاڵهپهستۆو گوشاری ههوا بهرز دهبووهوه بۆ
زیاتر له( )١٥٠کیلۆ گرام لهسهر سانتیمێکی چوارگۆشه ،کێشی ئهو زیندهوهرانهی کهئێستا
ڕەتڵێکه دهگیشته( )١٥٠ڕەتڵ و قهبارهی مرۆڤ کهمی دهکرد تا دهگەیشت ه قهبارەی مشکێک
یان سمۆرهیهك ،ئهو کاته ژیانی ب ه کۆمهڵی ئهم مهخلوق و دروستکراوان ه ئاستهم دهبوو.
خۆ ئهگهر ئهم بهڵگانهو نیشانانهی که پێكهاتنی جیهانی ماددین ب ه ههموو ئهو
کهرهستانهی که تێیدای ه ل ه یاساو سیستهم و فراماسێون و پهیوهندی نێوان کهرهستهکان
له ڕێگایی ڕێکهوتهوه ڕهد دهکاتهوه ،ئهو ڕێکو پێکی ژیان و ماددهی زیندوو ههروهها
دروست بوونی له ڕێگای ڕێکهوتهوه زۆر دوورتره لهم گریمانهی که ب ه مهعریفهو زانست
ڕوونکراوهتهوه.
لهم بارهیهوه یهکێك له زانایان و پسپۆڕهکان بۆ ڕونکردنهوهی ئهم ڕاستیی ه نوسیویهتی
و دهڵێت :پڕۆتینهکان ل ه کهرەستهئاوێت ه سهرهکییهکانن له تهواوی شانەیزیندهوارهکاندا،
که ل ه پێنج توخم پێکدێت و برتیین له :کاربۆن و هایدرۆجین ونایترۆجین و ئۆکسجین
و گۆگرد.
ژمارهی گهردیلهکان لهیهك بهشی بچوکی پرۆتینیدا دهگاته( )٤٠ههزار گهردیله.
بۆ ئهم مهبهست ه زانای ماتماتیکی سویسری(چارلزیوچین جای) ههڵسا ب ه ژماردنی
ئهو فاکتۆرانه ،بۆی دهرکهوت که دهرفهت ل ه ڕێگای ڕێکهوتهوه ناڕهخسێت بۆ دروست
بوونی تهنها بهشێکی بچووکی پرۆتین لهوانهی ه به ڕێژهی ( )١تا ( )١٠١٤٠نهبێت واتا
ب ه ڕێژهی ( ١تا  )١٠که ( )١٤٠له خۆی درابێتهوه ئهو ژمارهی ه که ب ه ووش ه ن ه قسهی
لهسهر دهکرێت و نه لههاوکێشهشدا بهکاردههێنرێت وه دهرنابڕێت ئهوجا چهندایهتی
ئهو ماددهیه کە پێویست ه بۆ ڕودان و پهیدابوونی ئهم هاوکێشهیه ل ه ڕێگای ڕێکهوتهوه
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تهنها یهك گهردیلهی بچووك بهرههم بهێنێت ،دهبێت زیاتر بێت لهوهی ک ه ههموو ئهم
بوونهوهره گرتویهتیی ه خۆی به ملیۆنهها ،ههروهها دروست بوونی گهردیلهیهك بهو
شێوهی ه لهسهر ڕووی زهوی له ڕێگای ڕێکهوتهوه به تهنها بلیۆنهها ساڵی پێویسته ک ه
زانای سویسری ئهندازهی ئهمهی ب ه ساڵ داناوه لێکدانی ژماره ()١٠لهگهڵ ( )٢٤٣جار ل ه
خۆی واتا ()١٠٢٤٣ساڵ.
ئێمه دهزانین که مرۆڤ دارای چ ئاڵۆزی و ووردهکارییهک ه له چاالکی ئهقڵی و
دهزگای دهماریدا ،ک ه ئهم ئاڵۆزی و ووردهکارییه مرۆڤی شایستهی ڕێکخستنی ههست و
بیرکردنهوه و دهرك و ههڵسوکهوتهکان کردووه و دهتوانێت ئهم شایستەییە ڕێكبخات.
ههروهك بوونی دهزگای دهماری و پلهی دهرکی ئاژهڵ دهزانین ،بهاڵم مرۆڤ نهی دهزانی
ک ه ڕوهکیش دارای دهزگای مهرکهزی ئهوتۆیه ک ه چاالکییهکانی ڕێكدهخات بهو جۆرهی
ک ه دهزگای دهماری چاالکییهکانی لهشی مرۆڤ و ئاژهڵ ڕێکی دهخات ئهمهش لهالیهن
زانایهکهوه دۆزراوهتهوه.
زانای سۆڤیهتی (جوبار) پاش ئهوهی ک ه بیست ساڵی برده سهر ل ه لێکۆڵینهوهی
یهکااڵ کردنی ڕووهک���دا ئاشکرای ک��ردو دڵنیا ب��وو ل ه بوونی دهزگایهکی مهرکهزی
وهه��ا که ت��هواوی ئهرکه سهرهکییهکانی ڕووهك ڕێكدهخات که ئهویش له مرۆڤ
و ئ��اژهڵ��دا ج��ی��اوازی نییه ،ئ �هم دهزگ��ای �ه ل ه ڕێگای چهندین ت�هوژم��ی کارهباییهوه
کاردهکهن وه بهڕێوهی دهبهن ههست و بهڵگ ه زانیارییهکان له بهشێکهوه بۆ بهشێکی
تری ڕووهکهکه دهگوێزنهوه ،خێرایی ئهم تهوژمانه دهگات ه ()١٩م ل ه کاتژمێرێکدا
بهم جۆره ئهم بهڵگه زانستیان ه وا دهردهخهن و دۆزیویانهتهوه له تاقیگهوه به ئێمهیان
ڕاگهیاندوه و باوهڕیان هێناوه به بوونی حیکمهت و نهخشهدانهرێك و ڕێكخستن و
ڕهتکردنهوهی ههڕهمهکی (ئانارشیستی) ڕێکهوت ل ه ههر گهردیلهو شانهیهك ،له گهردیلهو
شانهکانی ئهم جیهانه سهیرو سهرسوڕهێنهرهدا ڕێکی سیستهم و کارسازی ڕێکخراوهیهتی
ئهم جیهانه دهکهینه بهڵگه لهسهر بوونی خالق و دروستکارێکی ڕێکخهری هوودهزان و
دانا (الله).
من بەردەوام بووم لە قسەکانم لەگەڵ کاک بەهرۆز-دا لە ماڵی کاک عەبدوڵاڵ هەموو
گوێیان گرتبوو ،زوو زوو کاکە عەبە ئەیوت چاك منتان خەڵتاند.
بەردەوام بووم لەباسەکەم و عەرزی مەجلیسەکەم کرد.
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بهڵگهی دووهم لهسهر بوونی خالق و دروستکهرێکی مهزن:
سازێنهرو نهخشهکێشی ئهم بوونهوهره مهحاڵ ه شتێکی ماددیی بێت.
ئیسحاق نیوتن ئهوهی دهرك پێ کردبوو کهسیستهمی بوونهوهر بهرهو ڕۆچون دهڕوات،
سهرنجام لهقۆناغێك نزیك دهبێتهوه که پلهی گهرمای ههموو پێکهێنهرهکانی تێدا یهکسان
دهبێت لهمهوه گەیشت ه ئهوهی که ئهم بوونهوهره دهبێت سهرهتایهکی ههبێت ،ههروهك
پێویست ه بهگوێرهی نهخشهیهکی دیاری کراو سیستهمێکی وێنهکێشراوی داڕێژرا بێت ،ک ه
لێکۆڵهرهوانی ئاووههوا بهتهواوی ئهوهیان سهلماندوه.
سێیهم :بهڵگهی پێچون و لهوانهیی (ئیمکان).
بهڵگهی ئیمکان ئهو بهڵگ ه عهقڵییهیه ک ه زانایانی ئایدیای ئیسالمیی پهیڕهویان
ک��ردووه بۆ بهڵگ ه هێنانهوه لهسهر پێویستی جیهان ب ه خالق و درووستکهرێك که
ناکهوێت ه ژێر باری یاساکانی مومکینهوه.
لهم ب��وارهدا زانیانی ئیسالمیی بوونهوهریان بهو جۆرهی ک ه عهقڵ دهرکی دهکات
کردووه ب ه سێ بهشهوه:
یهکهم :بوونی مهحاڵ(نهبوو ،نهکراو).
دووهم :بوونی مومکینی (جیهان).
سێیهم :بوونی واجب (الله).
ئهم دابهشکردن ه لهسهر ئهو بناغهی ه دادهمهزرێت ک ه ههموو ئهو شتانهی ڕهنگه ئێم ه
بیری لێ نهکهینهوه یان ب ه بۆچوون بۆی بچین خۆیان بهگوێرهی بهدیهاتنی بوونیان
بهم شێوهیهی خوارهوهیه:
 بوونی مهحاڵ :بوونی مهحاڵ بریتییه لهههر شتێك کهبۆی دهچین و دێت ب هخهیاڵماندا مهحاڵ ه بوونی دهرەکی ههبێت ،چهشنی کۆبوونهوهی دووشتی دژ بهیهك :وهك
بوونی شتێك و نهبوونی لهیهك کاتدا ،چونکه وهها شتێك مهحاڵه ،ههروهها وهكبوونی
شتێك بهبێ فهراههم هاتنی هۆکانی بوونی ،چهشنی بوونی دهنگ بهبێ خاوهن دهنگ،
جووڵ ه بهبێ جوڵێنه ...هتد.
 بوونی مومکین :بریتیی ه ل ه ههرشتێك ک ه ڕێژهی بوون و نهبوونی یهکسان بێت،جا نهئهوهیه لهبوون نزیکتر بێت تا له نهبوون ،نهئهوهیه ل ه نهبوون نزیکتر بێت تا
ل ه بوون ،جا ههروهك قابیلی بهدیهاتن و بوونه ،بهو شێوهیه قابیل به نهبوونه ،ههروهها
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ڕهنگه گیر بێت و ڕهنگ ه گیر نهیهت ،بهڵکو بوون و نهبوونهکهی پێویستی بههۆکارێك
ههی ه کهالیهنی بوون و نهبوونی شتهک ه تا یهکااڵی بکات .تهواوی ئهوهش ک ه هاتۆت ه دی
و ئهوهشی ک ه دێت ه دی له جیهاندا دهکهوێت ه بازنهو جوغزی ئیمکانهوه.
سهبارهت به تێکڕای جیهان حاڵهتێک ه ههر بهو جۆرهیه ،چونکه جیهان بریتیی ه
له کۆمهڵێك ڕووداو و هۆکار و ئهنجام کهبهدوای یهکدا یهکیان ل ه یهکێکی ترهوه
هاتوونهت ه دی ،کهوابوو ههرشتێك لهم بوونهوهرو گهردوونهدا هۆکاری شتێکی تره،
ئهنجامی هۆکارهکان لهیهك کاتدا ،ههموو جیهان ههر بهو جۆره له وزهو بهشهکانی ئهتۆم
و گهردیلهو تا ئهستێرهکان.
تهواوی بوونی ئهم جیهان ه به قۆناغی ئیمکان بوون و نهبووندا تێپهڕیوه ،وهك چۆن
کتێب و کورسی و وێنهک ه بە نموونهکهی ئێمهدا بهم قۆناغهدا تێپهڕین.
ههڵبهت ه سهرجهمی تاکهکانی جیهانیش بهم قۆناغهدا تێپهڕیون و پاشان ووردە ووردە
شت لهدوای شت هاتوونهتهدی ،ههندێکیان له ههندێکیانهوه پەیدابوون و هاتونهته گۆڕێ
تا ئهم شێوه تهواو کاملهی لێپەیدا بووه ،که خۆی بریتییه له کۆمهڵێک شتی مومکین
و دهشێ و ناشێ ،جا ههروهك ئاماژهمان بۆ کرد مومکین له قۆناغی ئیمکان دهرناچێت
بۆ قۆناغی هاتنهدی ،مهگهر لهپاش پهیدابوون و فهراههم هاتنی هۆکارهک ه نهبێت ،دهنا
ههروا لهقۆناغی ئیمکاندا دهمێنێتهوه و ههرگیز بوونی نایهته دی.
کهواته مومکین و فهلسهفهکهی چهندین تایبهتمهندی وسیفهتی خۆی ههی ه ک ه
بریتیی ه له:
(ا) یهکسانی ڕێ��ژهی بوون و نهبوون :ئهگهر هۆکارهکهی پهیدابوو ئهوا ئهویش
پەیدادهبێت ،ئهگهر هۆکارهکهی پهیدا نهبوو ئهوا ئهویش له ڕووی بوون ونهبوونهوه
بهستراوه ب ه شتێکی ترهوه.
(ب) دهرچوونی له ئیمکان بۆ بوون :پێویستی به سهبهب و هۆکارێک ههیه ،ئهو
هۆکارهش له نێو چوارچێوهی سروشتیدا ،خۆی بریتییه له کۆمهڵێك هۆکاری سروشتی
وهك ئ �هوهی ک ه له ت �هواوی ب��وون�هوهردا ههی ه له م��رۆڤ ئ��اژهڵ و ڕووهك و ڕووداوه
کردهوهکانی مرۆڤایهتی و.....هتد ،چونکه جیهان لهناوهوهی بنیادو بیناسازی خۆیدا
کۆمهڵێكه لهو هۆکارو ئهنجام ه مومکینانه پێویستیان به سهبهب و هۆکارێکی زۆری
سروشتی ههیه.
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لهو حاڵهتهدا وا پێویست دهکات ک ه ئهم زنجیرهی ه تا بێ بڕانهوه بهردهوامی ههبێت
کە ئهمهش مهحاڵه ،لهبهرئهوهی که عهقڵ بهڕونی دهرك ب ه بێهودهیی زنجیرهیی دهکات،
کهوا بوو ههر دهبێت هۆکارێکی یهکهم ل ه ئارادا بێت ،که خۆی هۆکاره لهپهیداکردن
و هێنانه کایهی ت�هواوی مومکینهکاندا ،خۆی نامومکینه ،واته بوونهکهی زاتییه و
نهبەستراوه بهشتێکی ترهوه ،ئهوهش واجب بوونی واجب پێویست دهکات.
سێیهم :بوونی واجب کە کۆتایی وهاڵمهکهمانه ،چونک ه وهاڵم دانهوهی پرسیاری ئهو
کهسهیه که دهپرسێت له هۆی تهڕ بوونی جلوبهرگی کهسێکی تر و پێی دهڵێت :ئهم
تهڕایی ه وا به جلهکانتهوه له کوێوه هاتووه؟ ئهویش ل ه وهاڵمدا پێی دهڵێت :لهسهر
فهرشێکی تهڕ دانیشتبووم تا تهڕاییهکهی گهیشت به جلهکانم ،دیسان پرسیارێکی تر
له پرسیارهکهدا دروست دهبێت دهڵێت :ئهی فهرشهک ه له کوێوه تهڕایی پێ گهیشتبوو؟
پرسیار لێکراویش ل ه وهاڵمدا پێی دهڵێت :پهرداخێك ئاو ڕژایه سهر فهرشهک ه لهبهرئهوه
تهڕ بوو ،ئیتر پرسیار کهرهک ه له پرسیارکردن ڕادهوهستێ و هیچی تر ناڵێت چونک ه
ناپرسێت :ئهی تەڕاییهک ه له کوێوه گهیشتووه ب ه ئاوهکه؟
چونک ه ئاو سهچاوهی تهڕییه ،کۆتایی وهاڵمهکهشه (واجب الوجود) واتا (بوونی
پێویست ک ه خوای پاك و بێگهرده) ههر بهم جۆرهی ه ک ه کۆتایی وهاڵمهک ه وهردهگیرێت
هۆکارهکان ههر لە الی ئهوهوه کۆتاییان پێ دێت.
ِيم) الحدید ٣
( ُه َو ْ أ
الَ َّو ُل َو ْالآخِ ُر َوال َّظاهِ ُر َوالْبَاطِ ُن ۖ َو ُه َو ب ُِكلِّ َ�ش ْي ٍء َعل ٌ

واتە :ههر ئهوه سهرهتایهو کۆتاییهو دیارهو نادیارهو ههر ئهوه ک ه ئاگاداری ههموو
شتێکهو ئاگایی و زانایی بهسهر ههموو شتێکدا ههیه.
بهم جۆره دهگهین ه دۆزینهوهی دهركکردن کۆتایی فهلسهفه لێرهدا دێت یاخود ئا
لێرهوه فهلسهفه سهر دهبڕدرێت ههموو هاوکێشهی فهلسهفهی لێرهوه دهبێت خۆی
بخاته ناو تابوتی مهرگ ،چونکه که دهركکردنی مرۆڤ به دهركکردنی بوونی واجب وهك
هۆکارێك بۆ تهفسیرکردن و لێکدانهوهی کهرهسه مومکینهکان ،ههروهك زانیمان بهشی
ئهقڵ و هۆشی دهرك کهرهکانیش دان بهبوونی ئهم پێویستیهدا دهنێن.
من ئا لێرهدا فهلسهف ه ئهتك دهکهم کۆتایی به گهڕان ب ه دوای بوندا دههێنم و ڕوو
دهکهم ه تاکه خوایهك ک ه دروستکهری ههموو ئهرزو ئاسمانهکانه.
ئهم هۆکارهش ب ه نیسبهت تهفسیرکردنی جیهانهوه ئهو کهرهسهیهیه ک ه ئێم ه زاراوهی
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(بوونی پێویست)ی لێدهنێین ،ئهو بوونی پێویست ه خوای پاك و بێگهرده.
کهوا بوو دهرکی سێیهم ههموو قۆناغهکان دهبڕێت و دهچێته قۆناغی بوونی پێویست
ک ه بوونی پهروهردگاری پهروهردگاره کهواته ل ه ڕووی فهلسهفییهوه دوو بهشمان ل ه
هاوکێش ه ک ه وهرگرت:
یهکهم :بوونی مهحاڵ.
دووهم :بوونی مومکین.
لێرهدا وهك لهسهرهوه ئاماژهم پێ کرد فهلسهفه ئهژنۆی دهشکێت ل ه سێیهمدا بوونی
واج��ب خۆی ف�هرز دهک��او به خهڵکی ڕادهگهیهنێت که زۆر خهڵکێکی کهم ههن ک ه
نهگهیشتونهت ه بوونی واجب ئهوانیش کهسانێکی ناوازهو دهرون نهخۆشن.
بهم جۆره دێم ه کۆتایی ئهنجامێکی ڕاگیرانهی ئهقڵی ،بریتییه لهوهی که جیهان
پهیدابوێکی بوون مومکینه ،پێویستی ب ه خالق و دروستکارێك ههی ه ئهویش خوای بوون ه
ک ه پێویسته بهم پێیه بهڵگ ه زانستی و ئهقڵییهکان بریتی بوون لە بهڵگهی ڕێکی سیستهم،
بهڵگهی بزواوتن ل ه خۆ نهبزواوتن ،بهڵگهی ئیمکان ،ئهوهمان بۆ دهسهلمێنێت ک ه ئهم
جیهان ه پێویستی به خالقێك و داهێنهرێك ههیه ل ه ههمووی گرنگتر ئهوهی ه که ئهو
پهروهردگاره دووره ل ه سیفاتی ئهم جیهانهوه بهم سیفهتانه ناناسرێت ئهویش خوای پاك
و بێگهرده ئهم بوون ه لهوهوه دهرچووه هیچ شتێك لهو ناچێت ،ئهو تاك و تهنهای ه بێ
نیازه دهوڵهمهنده ل ه کهس نابێت و ل ه کهسیش نهبووه ،ئهو زیندووکهرهوهو مرێنهریش ه
وه ئاگاداره بهسهر ههمووانهوه.
پاش ئەوەی هەموو سەرچاوەکانم پێ وتن ،مەجلیس هەموو بێدەنگ بوون.
شەو بەسەردا هات من و کاک مەال محەممەد وتمان دەگەڕێینەوە بۆ هالە ،بەاڵم وتم
باسەکەمان تەواو نەکردووە یان تۆ وەرە بۆ المان یان من دێم بۆالت.
بەهرۆز :باشە ،بەپەلە ڕۆیشت...
ئێمەش گەڕاینەوە بۆ هالەو کاك عەبدواڵ-مان الی مەهنازخان بەجێهێشت.
بەرەو هالە کەوتینە ڕێ.
بەڕێگاوە بووین لەپڕ تەلەفون کرا...
کاك بەهرۆز وتی :فریاکەون ،کاك عەبدوڵاڵ کۆچی دوایی کرد!
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چیرۆکی شانزەیەم:

من و ئەفسانە
زۆرم بەالوە سەیر بوو ترسام شەڕ روویدابێت لە نێوانیاندا ،تەلەفونم کردەوە بۆ کاك
بەهرۆز گوێم لە دەنگی گریان و قسەو باسی ئەڵمانی بوو .ووتم :چیەو چی ڕوویداوە؟
ب���ەه���رۆز :پ��ۆل��ی��س��ی ل��ێ��ی��ە ل��ەگ��ەڵ ئ��ەم��ب��واڵن��س وەرە دوای����ی ق��س��ە دەک��ەی��ن.
کە ووتی پۆلیسی لێیە من پێم خۆش بوو ،چونکە باشترە پۆلیس پێش رۆشتنی ئێمە
بگاتە ئەوێ ،بە هۆکاری ئەوەی ئێمە ئاگامان لە رووداوەکە نیەو نابینە شاهید تێدا.
گەیشتینەوە ماڵی مەهناز خان هەموو ئەم باست و خواستەو مردنی کاك عەبدوڵاڵ
چەند سەعاتێکی کەمی پێچوو کە لە دوو سەعات و چەند دەقیقەیەك تێپەڕی نەدەکرد،
چوینە الی مەهنازخان کچێکم بینی جلێکی زۆر عەجیبی لەبەردابوو چاوی ڕەش قژی
ڕەش لێوی ڕەش لە شەیتان و شتی وا دەچوو فرمێسك بە چاویدا هاتبووە خوارەوە لەسەر
دەم و چاوی جۆگەی ڕەشی دروست کردبوو ،قاچی رووت شتێکی لە پێدابوو لە سفرە
دەچوو هەموو ڕانی بەدەرەوە بوو .هەموو گیانی ڕەش بوو ،ئیتر هەستم کرد ئەمە لە
شەیتان پەرستەکانە ،لە ئەوروپا پێیان دەڵێن «ساتانیست» من وامزانی ئەڵمانیە ،چونکە
هیچی نەوت.
مەال محەممەد :دەڕۆم بزانم کفن پەیدا ناکەم چوو بۆ مزگەوتی تورکەکان لە هانۆڤەر
و کفنی هێناو منیش لەوێ ئەو کاتەی کە پۆلیس لەگەڵ ئەو خەڵکەی کە بە ئەمبواڵنس
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هاتبوون ،هەر بێدەنگ بووم تەنها چوومە الی مەهناز خان و ووتم :چی بووە؟
لەبەر گریان وەاڵمی نەدامەوە ،کاك بەهرۆز-یش بە ئەڵمانی قسەی لەگەڵ پۆلیس
و خەڵکەی ت��ردا دەک��رد ،دی��ار بوو بڕیاریان داب��وو کە دەبێت کاك عەبدوڵاڵ بەرنە
خستەخانەو فەحسی بۆ بکەن و هۆکاری مردنەکەی بزانن دوای ئەوە دەتوانین کفنو
دفنی بکەین و بە خاکی بسپێرین ،من ئەو مەسافەیە زیاتر خەریکی قورئان خوێندن
بووم بەسەریەوە ،تەنها چوار ڕۆژ بوو کاك عەبدوڵاڵ-م دەناسی بەڕاستی خۆشەویستی
چووە ناودڵم هەستم کرد پیاوێکی زۆر س��ادەو بەڕێزە ئەو کاتەی کە دەستیاندایە
وخستیانە ناو ئەمبواڵنسەکە ئیتر دەستم کرد بە گریان ،بۆ زیاتر بۆ خۆم دەگریام نەك
بۆ ئەو راستە خۆشەویستی لە دڵمدا هەبوو ،بەاڵم بەڕاستی مردن سامێکی زۆر گەورەی
هەیە ،بەاڵم ئێمە زۆر سەرکەشین زۆر بە دەگمەن بیری مردن دەکەین.
ووت���م���ان دەچ��ی��ن ل��ەگ��ەڵ ت��ەرم��ەک��ەدا دوای ف��ەح��س دەی��ه��ێ��ن��ی��ن��ەوە ،کەچی
کاک بەهروز ووتی :کاک ماکوان ئەوە بەالی کەمەوە دوو ڕۆژی پێدەچێت و تەرمەکەی
لە سەالجەدا دادەنێنن(منیش بێدەنگ بووم) ،چونکە من خاوەنی ئەوە باست و خواستانە
نابم لەبەر وەی کە من بۆ خۆم میوانم شارەزایش نیم و پاشان ئەوانە هەموو خزمو
کەسوکاری یەکترن.
ووتمان م��ادام وای��ە ئێمە دەچینەوە بۆ هالە و دوای دێینەوە ،ب��ەاڵم ووت��م من
پێناچێت بگەڕێمەوە ،چونکە منیش دوو بەیانی تەیارەکەم دەگەڕێتەوە بۆ نەرویج .من
خوا حافیزیتان لێدەکەم و بۆ خۆتان خۆشبن کاک بەهرۆز ئاگات لە مەهنازخان بێت
ئافرەتێکی بەڕێزە .تکا دەکەم بڕۆو پێی بڵێ من داوای ئیزنی لێدەکەم.
کاك بەهرۆز زۆر بە ئەدەبەوە خۆشحاڵی دەربڕی کە بمێنمەوە.
ووتم :بەخوا ئیلتیزامم هەیەو ئیشوکارم بە جێهیشتووە.
مەهنازخان هات بۆ الم و بە دەم گریانەوە سەری خستە سەرشانم و بە کوڵ گریاو
ووتی :ماکوان گیان مەڕۆ توخوا تۆو کاک مەال محەمەد کفن و دفنی بکەن.
ووتم :من لەخزمەتاندام بەس ماڵو منداڵم تەنهان.
مەهنازخان :خۆم تەلەفۆنیان بۆ دەکەم.
منیش زۆر لەسەری نەڕۆشتم تەلەفونم کرد بۆ خێزانم کە بلیتی تەیارەکەم بۆ
بگۆڕێت ،بە مەهناز خاتوونم ووت :من لەخزمەتاندام ،لە خوارەوەی شوقەکەیان لەگەڵ
مەال محەمەد هاتینە خوارەوە هەندێك کەسی لێبوون من نەم دەناسین بێجگە لە خێزانی
کاک بەهرۆزو منداڵەکانی و دوو سێ کەسی تری.
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لەپڕ شەڕ دەستی پێکرد لە دەرگای شوقەکەدا گوێم لە هاواری مەهنازخان بوو ،قژی
ئەو ئافرەتەی گرتبوو کە هەموو جلوبەرگو قژو گیانی خۆی ڕەش کردبوو ڕایدەکێشاو
دەیکردە دەرەوەی شوقەکە.
ئەیووت :ئاخر کچم بەخێو کرد سەڵیتە دەرچێت ،من نەم زانی سەڵیتە چییە تا ئەو
کاتە واتا (سۆزانی).
بە پەلە ڕامانکرد کاک بەهرۆز دەستی ئەو کچەی گرتبوو ئەگریا چۆن گریانێك.
کاك بەهرۆز ئەیووت بەو کچە (ئەفسانە) بە قسەی بکەو بڕۆ.
ئ��ەوی��ش ب��ە ک���وردی قسەی دەک���رد ،ئ��ەی��ووت ب��ۆ ک��وێ بچم ئاخر جێگام نییە.
منیش ڕامکرد بۆالی مەهنازخان.
ووتم :چییە؟
مەهناز :ئەوە نابێت لەماڵەکەمدا بێت.
ووتم :ئەوە کێیە؟
مەهناز :ئەوە کچم بوو ،بەاڵم لە ئێستاوە کچم نییە.
کاك بەهرۆز دەیووت بڕۆ! ئەویش بە گریانێکی زۆر سەیر دەگریا دەیوت جێگام نییە
بۆ کوێ بچم.
ووتم :کە مادام جێگای نییە بۆ کوێ بڕوات ئەوە ئافرەتە.
وا هەستم کرد لە ئاهەنگێك شتێك بووە گەڕاوەتەوە ..لەسەر جلو بەرگەکەی لێ
تووڕەن.
بە مەهنازخانم ووت :ئاخر خوا عەفوت بکات بۆ کوێ بڕوات ئەو بەسەزمانە ،هەر
هیچ نەبێت باخۆی بگۆڕێت هەموو گیانی ڕووتە بەم شەوە باوکی مردووە ئەوەندەی تر
با لەسەری سەخت نەبێت ،بیبەخشە بەمن.
مەهناز :لەبەر خاتری تۆ بابێتەوە سەرەوە.
چوم بۆ الی ووتم :خوشکی من بڕۆ دایکت دەڵێ بابێتە سەرەوە.
وامزانی دەڵێت باشە ماڵت ئاوابێت ،وەڵاڵ ووتی( :دانکەشون).
منیش ووتم خوا موبارەکی کات ،کاك بەهرۆز-م بانگکرد و ووتم :کاکە ئەوە چییە
ئەو ئافرەتە؟
ووتی :ئەمە کچی مەهنازخانە ناوی ئەفسانە-یە ،هەمیشە لەگەڵ کاک عەبدوڵاڵ
شەڕیان بووە ئەمشەو هاتۆتەوە دیسانەوە شەڕیان بووە ،هۆکاری ئەو شەڕە بوو کاك
عەبدوڵاڵ توڕە بووە و دەڵێن جەڵدەی لێیداوە ،بەاڵم ئەم کچە کچی پیاوێکی ترە کچی
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کاک عەبدوڵاڵ نییە.
ووتم :کاك بەهرۆز ئەم سەرو وەزعەی بۆ وایە؟
بەهرۆز :کاک ماکوان ئەم کچە لە داخی کاک عەبدوڵاڵ وای کردووە .ئەوە بۆ ماوەی
چەندە هەر وا بوون ،باسەکەیان دوورو درێژە.
ک����اک ب���ەه���رۆز ک���ەوت���ە ب��اس��ک��ردن��ی ئ��ەف��س��ان��ە ب�����ۆم ،ب���اس���ی ئ������ەوەی ک��رد
گو ه����ەرای����ان ب����ووە ل���ەگ���ەڵ ک����اك ع���ەب���دوڵ�ڵ�ا-دا
ک���ە گ���وای���ە ه��ەم��ی��ش��ە ج���ەن��� 
پرسیاری ئەوەم کرد کە هۆکارەکە چی بووە؟
بەهرۆز :زیاتر کێشەی خانەوادەگی بووە ،منیش زۆر لەسەری نەڕۆشتم پرسیارم
لێنەکرد ،گەڕاینەوە دوای ئەوەی تەرمەکەی کاک عەبدواڵیان بەرەو بۆ خەستەکانە برد،
ئێمەش کەمێك ماینەوە دوای ئەوە هەڵساین و ئیتر بەرەو هالە ڕۆشتینەوە.
بۆ بەیانی تەلەفونمان کردەوە بۆ کاک بەهرۆزو مەهنازخان ووتمان تەرمەکەیان
داونەتەوە ووتیان نا پێدەچێت سبەینێ وەریبگرینەوە.
چاوەڕێمان کرد تەلەفونکرا بۆ کاک مەال محەمەد ووتی :با بڕۆین تا دەگەینەوە ئەوێ
تەرمەکە وەردەگرنەوە .گەیشتین و تەرمەکەمان وەرگرتەوە من و کاک مەال محەمەد
شۆردمان و کفنمان کردو کردمانە سندوق تەسلیمی کۆمپانیای تورکەکانمان کرد کە لە
مزگەوت بمێنێتەوە تا گۆڕی بۆ هەڵدەکەنن.
خزمانی ئەوان هاتبوون زۆر خەڵکی لێبوو ،هەر کەسێکم ئەبینی لەو مزگەوتە من
نەمدەناسی کۆمەڵێك ڕەفیقی من و مەال محەمەد نەبێت هاتبوون هەمومان نەدەگەیشتینە
دەکەس ،بەاڵم ئەوان زیاد لە چەند خانەوادەیەك دەبوون ،خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەاڵت
زۆر هاتبوو .ئاگام لێبوو ئەوەی کە منی دەناسی مۆڕەی دەکردو چپەیان بوو لە نێوانی
خۆیاندا ،تەنها یەکێکیان نەبێت ناوی کاک سەاڵح بوو خەڵكی مهاباد بوو یەکێك بوو لە
بەرپرسەکانی دیموکراتی ئێران ،هات بۆ الم و ووتی :خۆشحاڵم کە ئەتبینم لێرەو زۆر
دەمێك بوو حەزم دەکرد بە خزمەتان بگەم.
ئەو کاک سەاڵح-ە پیاوێکی زۆر بەڕێز بوو منیش زۆر مەمنونی بووم خۆشحاڵی زۆرم
دەربڕی ،لە تەعزێکە لە مزگەوتی تورکەکان ئاگام لێبوو کرابووە پێکەنین و حلکەو
قسەی بێمانا ،لە هەمووی ناخۆشتر ئەوە بوو یەك دووبرا هاتن فاتیحەیان داخست ئاگام
لێبوو پێدەکەنین.
منیش خۆم پێنەگیرا ووتم :ئەمە تەعزێیە کێ ئەیەوێت قسەبکات با بڕواتە دەرەوە
ئەویشی دەیەوێت فاتیحە دابخات بۆ کاک عەبدوڵاڵ بە حورمەتی فاتیحەکە بگرێت،
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ئەگەر بڕوای بە مزگەوت و فاتیحا نییە ڕێزیشی ناگرێت ،با بڕوات لە دیسکۆیەك یان
نادی و باڕێك تەعزێکەی خۆی دابنێ.
دەنگ نەما کەس قسەی نەدەکرد بەس ئاگام لە هەندێکیان بوون وەك قومبەلە
دەیانویست بەسەر مندا بتەقنەوە .کاک مەال محەمەد ووتی :کاکە تۆ هەر خۆت توڕە
کردووە تازە قسەیەکیشمان بۆ بکە.
منیش دەستم کرد بە باسی مردن و ووتم :نەتان پرسیوە دوای ئەم ژیانە بۆ کوێ
دەچین؟ ..بیرم لەوە کردەوە کە باسێکی ئیمانی بکەم...
ئاخر بەشەر بۆ بیر ناکەیتەوە هەروا بە عەبەسی و بێهودەیی دروستکراوی ناگەڕێیتەوە
بۆ جێگایەك کە دروستکەرێکت هەبێت.
ئینجا باسی مردنم کرد ،کە مردن جۆری هەیە .هەیە دەمرێت بۆ ماوەیەك و پاشان
زیندوو دەبێتەوە وەك گژوگیاو هەندێك لە درەختودار واتا ژیان و مردنیان دەورییە.
مرۆڤیش بە هەمان شێوە دەگەڕێتەوەو سەرلەنوێ زیندوو دەبێتەوە.
باسی ئەوەم کرد کە مرۆڤ دەمرێتو بە دووجۆر مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت:
یەکەم :دوای مردنی ئەگەر کەسێکی بێدین و خراپەکار بوو ،چۆن ڕەفتاری لەگەڵ
دەکرێت ،پێغەمبەر ( )hدەفەرموێت :لەوکاتەی کە گیانی دەکێشن ناڕەحەتترین کاتییەتی
و ئەوەندە بە ئازارەوە گیانی دەکێشرێت ،کوردەواری دەڵێت زوخاو هەڵدەهێنێتەوە.
پاشان دوو فریشتەی ناشرین و لەبەرچاوی ئەو ترسناك کفنێکی بۆگەناوی پڕ لە
پشکۆی ئاگری بۆ دەهێنن بۆگەنی ئەو کفنە لە هەرچی کەالکی تۆپیوی سەر ئەم زەمینە
هەیە ناخۆشترە .بەرزی دەکەنەوە بۆ بارەگای مەلەکوتی خوای گەورە بە چ ناوێك پێی
ناخۆش بێت بەو ناوەوە بانگی دەکەن ،فریشتەکان تەریقی دەکەنەوە باسی خراپەو
گەندەڵییەکانی دەکەن.
خ��وای گ��ەورە دەرگ��ای مەلەکوتی خۆی بۆ ناکاتەوە ئەو فریشتانە لە ئاسمانەوە
بەریئەدەنەوە خوارەوە .لە فەرموودەکەدا هاتووە کە تەنها زریکەو هاواری ئەو مردووە
ئاژەڵەکان دەیبیستن ئەوەندە بەسوێ و ئەوەندە قورسە ،لەو کاتەدایە خوای گەورە پێی
دەڵێت ئەم کەسە لە دۆزەخییەکانە ،ئەم حاڵەتەی کە بەسەر ئەو مردووەدا دێت ئەوکاتە
لەسەر بەردەشۆرە یان ئەو کاتەیە کە دەیشۆن ،دەموچاوی گرژ دەبێت خەڵكی وادەزانێت
ئازاری پێگەیشتووە ،بەاڵم ئەوە بۆئەوەی کە پێیان ووتوە تۆ دۆزەخیت ،پەنا دەگرم بەخوا
لەو ئاگرە کە ئەگەر مرۆڤ بچێتە ناوی ڕۆژێك نییەو مانگێك نییە و هەزاران ساڵ نییە،
بەڵکو هاتنە دەرەوەی نییە.
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مردوو تا ئەوکاتەی کە تەواو دەبێت لە شۆردن و کفنی تێوە دەئاڵێنن حەز ناکات
بیبەنە ناو گۆڕەکەی ،چونکە دەزانێت دوایی حاڵو گوزەرانی چۆنە لە ناو گۆڕ بۆیە حەز
ناکات بەزوویی بیبەن هاوار دەکات بۆ خەڵکی ئەو دەیانبینێت ،بەاڵم خەڵکە ئەو نابینن.
تا ئەو کاتەی ئەیخەنە ناو گۆڕەکەی خۆی و ئیتر دایدەپۆشن جارێکی تر ڕۆحی
دەچێتەوە الشەی هەڵدەستێت ڕابکات سەری دەکێشێت بە بەردی ئەلحەدا واتا ئەو
بەردەی کە دانراوە یاخود ئەو گڵەیە کە بە سەریەوەیەتی یاخود سندوقەکەی ،بەاڵم ڕێگە
نییەو ئیتر کاتی گەڕانەوەیە بۆ الی خودا.
دوو فریشتەی دەموچاو ترسناك دێنەوە الی پێی دەڵێن خوای تۆ کێیە؟
ناتوانێت وەاڵم بداتەوە ،چونکە خوای نەبوو یان هەوەس پەرست بووە یان شەخس
پەرست بووە یان حیزب پەرست بووە...
هەروەها دەڵێن ئەو کەسەی کە بۆمان ناردی ناوی محەمەد بوو شوێنی کەوتی؟
ئەویش دەڵێت نازانم باسی کێ دەکەن ،ئیتر دەرگایەکی بۆ دەکرێتەوە لە ناو گۆڕەکەی
دەڵێن ئەوە جێگای تۆیە لەم جێگایەدا تا ڕۆژی حەشر یاخود قیامەت .ئەویش شیوێکە
لە شیوەکانی جەهەنم ،کە بە وەیل ناسراوە.
ش��ێ��وەی دووەم :م��رۆڤ��ێ��ک��ی دی���ن���دارو خ��وان��اس��ە ک��ە دەم���رێ���ت چ��ی لێدێت
پێچەوانەی پیاو خراپەکەیە ،کاتێك کە گیانی دەکێشن وەك ئەوە وایە بۆنی سێوێك بکات.
ئەوەندە بە ئاسانی ڕۆحی دەردەچێت ،لەوکاتەدا دوو فریشتەی تر دێنە الی و کفنێکی
بۆن خۆشی بۆ دێنن لە بەهەشتەوە .بۆنەکەی لە بۆنی هەرچی بۆنی عەتری سەر زەوەی
هەیە خۆشترە ناوی «حەنوطە» کەلە بەهەشتەوە بۆنی پێداکراوە ،پاشان کفنەکەی تێوە
دەئاڵێنن بەرزی دەکەنەوە بۆ بارەگای مەلەکوتی خوای گەورە.
لەئاسمانەکاندا فریشتەکان بەچ ناوێك پێی خۆش بێت بەو ناوەوە بانگی دەکەن و
باسی بۆن خۆشی دەکەن ،پاشان خوای گەورە دەفەرموێت ناوی ئەم کەسەم بۆ بخەنە الی
پیاوچاکان و شەهیدان و ڕاستگۆکان.
باسی چاکەو باشەکانی دەکەن ،ئەوکاتەی کە مژدەی بەهەشتی ئەدەنێ لە ئاسمانەوە،
کە دێتەوە ئەو کاتەیە کە لەسەر بەردەشۆرەکەیەو لە خۆشیاندا زەردەخەنە دەگرێت و
خەڵکی دەوروپشتی کە دەیشۆن وا هەست دەکەن ماوەو خوتوکەی دراوە ،بەاڵم لە ڕاستیدا
ئەوە خۆشی موژدەی بەهەشتە بەالشەکەیشیەوە خەڵکی دەیبینێت.
ئینجا ئارەزومەندە خێراو زوو بیبەن بۆ قەبرو گۆڕەکەی .کە دەیخەنە ناو گۆڕەکەی
ئینجا هەستدەکات مردووە .دوو فریشتە دێنە الی و بە جوانی و چاکی وەاڵمی پرسیارەکان

203

مه مله که تی عیشق

ئەداتەوە دەرگایەکی بۆ دەکرێتەوە لە گۆڕەکەیدا کە باخێکە لە باخەکانی بەهەشت تا
قیامەت لەو جێگایەدا دەمنێتەوە.
قسەکانم تەواو کرد پرسیاری زۆر کراو منیش ئەوەندەی لە توانامدا بوو وەاڵمم
دانەوە.
گەڕاینەوە بۆ ماڵی مەهنازخان زۆرێك لە خەڵکەکە ڕۆیشتنەوە ئاگام لە کاک بەهرۆز
بوو ڕقێکی چوو بووە دڵ کە بەو شێوە قسەم کرد هەستم دەکرد ئەیوست بم بوغزێنێت،
بەاڵم ڕێگەم نەدا .ئەوکاتەی کە قسەی دەکرد من یان سەرم دادەخست و ئیهمالم دەکرد
یان یەکسەر مەوزوعەکەم پێدەگۆڕی ئیتر هەستی کرد ئەوەی ئەو دەیکات نەشیاوە
منیش زوو ڕەدی ئەدەمەوە ،بۆیە زۆر بەردەوام نەبوو لەسەر کارو ڕەفتارەکەی.
ئێوارە نزیك کاتژمێر شەش بوو ماڵەکەیان چۆڵ بوو من و مەال محەمەدو کاک بەهرۆز
و خۆیان بووین لەگەڵ هەندێك لە کەس و کارەکەیان .چوومە دەرەوە بۆ گەڕانێکی کەم،
من سروشتم وایە زۆر لە جێگایەکدا ناتوانم دانیشم حەزم زۆر بە جوڵەیە .چپاندم بە
گوێی مەال محەمەد دا ووتم :کاک بابڕۆین ئیتر تەواو تاقەتم نەما.
مەال محەمەد :کاکە هیچ نەبێت با تا سەعات نۆ لێرە بین نانێکمان لەم ماڵە
خواردووە.
ووتم :ئاخر بۆیە لەگەڵ مەال نەبیت باشە ،چونکە هەمیشە خەیاڵی الی نانە.
کردم بە فشقیات و ووتم :مەال محەمەد ناشێ چاوت بڕیبێتە مەهنازخان ئێستا
بێوەژنە.
مەال محەمەد :لە خوا بترسە!
ووت����م :ب��اش��ە «ال��ل��ه��م اجعلنا م��ن المتقين» م��ن ه��ەڵ��س��ام و ه��ات��م��ە دەرەوە
زۆرم نەمابوو لەسەر پلیکانەکانی شوقەکە بێمە خوارەوە ،گویم لە دەنگێك بوو.
ووتی :کاک مەاڵ ماکوان؟
لە دڵی خۆم مدا ووتم مەالم بیستووە بەس مەاڵم نەبیستووە ،کە ئاوڕم دایەوە
تەماشام کرد ئەفسانە-یە کچی مەهنازخان ئەوەی کە لە جەماعەتی شەیتان پەرستەکان
بوو هات و ووتی :کاک مەاڵ چی دەکەیت؟
ووتم :وەاڵ ئەچم پیاسەیەك دەکەم.
ئەفسانە :بێم لە تەکت؟!
ووتم :نەوەڵاڵ!
ئەفسانە :بۆ؟

204

مه مله که تی عیشق

ووتم :ئاخر من تەریق دەبمەوە بەو جالنەوە بێمە دەرەوە لەگەڵتا ،تۆ خۆت نافەرمویت
مەاڵ ماکوان ،ئاخر مەاڵت دیوە بەو شێوە لەگەڵ خەڵك بێتە دەرەوە.
ئەفسانە :چیبکەم؟
ووتم :دادەگیان بڕۆ دەرپێیەك بکەرە پێت یان تەنورەیەك ،ئینجا کراسێكو ئەو
دەموچاوەت بشۆو پاشان ئەو تەلو فسفۆرە بکەرەوە لە دەموچاوت لە پاسکیلی جارانی
من دەچیت ،تۆ بەم هەموو جوانییەوە بۆ وات لە خۆت کردووە؟ تۆ دەزانی زۆر جوانی
بەو هەموو ناسکییەتەوە بۆ خۆتت کردووە بە شەیتان.
ئەفسانە :باشە ،بێسە ..بێسە ئیسە خۆم دەگۆڕم و دێمەوە ،هاتمە دەرەوەی شوقەکەو
چاوەڕوانی ئەفسانە-م کرد.
ه��ات��ەوە بینیم واب��زان��م پێنج دەقیقەی پێچوو ،تەماشای جلوبەرگەکەیم کرد
قەمصەڵەیەکی زلی کردبووە بەری و ملپێچێکی لە سەریدا شۆڕکردبوەوە لە داهۆڵ
دەچوو ،تەل و شتەکانی لە خۆی نەکردبوەوە .ئەمجارە زیاتر لە هێستری قاچاخچی
دەچوو ئەوەندە گوڵنەی پێوەبوو.
ووتم :ئەوە بۆ وا خۆت کردووە بە پەن.
ئەفسانە :ئەی تۆ نەت وت خۆت داپۆشە؟
ووتم :با وام وت ،پێشتر لە تەیری ئاوەڕوتکراو دەچوویت ئێستا لە شێت دەچیت.
ئەگەر نازانیت خۆت گۆڕی بە دایكت بڵێ بتگۆڕێ ،بەاڵم بە پێکەنینەوە پێمووت
بگەڕێوە خۆت بە جوانی بگۆڕە وەك ئافرەتێکی خاوەن شەخسییەت .چاوەڕێت دەکەم،
بەخوا ڕووم نایەت ئاواش بێمە دەرەوە لە مرۆڤێکی ئاسایی ناچیت ئەفسانە .بڕۆ خۆت
بگۆڕە زۆر ئاسایی بە تکایە.
ئەفسانە :باشە ،بەس تۆزێکم پێدەچێت.
ووتم :تا نیو سەعاتی تریش بۆ تۆ ،منیش دەبێت تەلەفون بۆ خێزانم بکەم دەمەوێت
بە ئیسراحەت قسە بکەم.
ئەفسانە :باشە.
من قسەم کرد لەگەڵ خێزانم و ئەویش تۆزێکی بۆاڵند بەسەرمدا ووتی :ئەوە بۆ
نایەیتەوە ژنت هێناوە لە ئەڵمانیا؟ ووتی کیلۆنی دەرگای ماڵ دەگۆڕم تا دوو ڕۆژی تر
نەیتەوە ئیتر دەستمانکرد بە قسە وابزانم زۆرمان پێچوو .لەپڕ یەکێك لە تەنیشتمەوە
وەك جنۆکە پەیدا بوو بەدەنگی بەرز ووتی مەاڵ ماکوان من تەواو بووم؟
خێزانم ووتی :ئەوە دەنگە کێیە؟
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ووتم :ئەوە کچێکی شێتە توخوا بانگم دەکات بڕۆم نانەکەم بخۆم ،چونکە نەدەکرا
بۆی باس بکەم کێیەو چییە ئافرەتیش بە سروشتی خۆی غیرەی هەیە لە دەنگی ئافرەتی
تر.
کە تەماشام کرد نەمناسییەوە هەر چی قایشو قروشو تەلو مەل بوو لە خۆی
کردبوەوە سەرپۆشێکی سپی جوانی دابوو بەسەریدا.
ووتم :ئەوە ئەم هەموو جوانیەت لە کوێوە هێناوە کچێ؟ مەبەستم لەو قسەیە ئەوە
بوو بڵێ خوای گەورە پیبەخشیوم.
ئەفسانە :وەڵاڵ بڵێم چی ،خۆم هەر جوانم.
ووتم :دەی وەڵاڵ ناشرینی لە ئۆمەتی محەمەد ناچیت ،ئەوە مجاملە بوو بە ئینگلیزی
پێم ووت بۆئەوەی تێبگات ووتم (کۆمپلمێنت بوو) بەس بەخوا لە شەیتانی مێ دەچی.
لەمەشدا هەر مەبەستم بوو باسی ئاینی لەگەڵ بکەمەوە.
ئەفسانە :ڕاستە من شەیتانم! شەیتان ئەو هێزەیە کە توانای بە من بەخشیوە.
ئیتر ئەو قسەیەی خوا دای بۆ من ووتم :ناشێ ئەفسانە تۆ شەیتان پەرست نەبیت
ساتانیستەکانی؟
ئەفسانە :ئەرێ!
ووتم :ئەرێت باقی نەبێت ،توخوا تۆی بەچکە موسڵمان لە خوا ناترسیت بووی
بەشەیتان پەرست ،ئەی دەزانی خوا نەفرینی لە شەیتان کردووە ئەی ئەفسانەی شەیتان،
بەاڵم بە پێکەنینەوە بە ئوسلوبی حیوارەوە.
ئەفسانە :ئاخر شەیتان خراپەکارە با ئێمە چاکەی لەگەڵ بکەین بۆ ئەوەی لە شەڕی
بە دوور بین! شەیتان پەرستی مەبەست ئەوەیە کە ئێمە خەڵکی دوور بکەین لە شەڕی
شەیتان.
هەستم کرد ئەو من بانگەواز دەکات بۆ فیکرەکەی خۆی.
ووتم :ئێ ئەفسانە وەڵاڵ قسەکانت مەعقولە ئەم فەلسەفەی ساتانیستەکانە چیترت
پێیە بۆم باسبکە.
ئەفسانە :مەاڵ ماکوان بەڕاستیتە یان شۆخی دەکەیت؟
ووتم :ئەفسانە نەك شۆخی ،بەڵکو قەشمەریشم پێت دێت .بە خوای ئەم ئەرزو ئاسمانە
خوشکی من بویتایە دەمکوشتی و لە قەبرسانی موسڵمانایش نەمدەهێشت بتنێژن .ئەزانی
تۆ چەندە جینایەتکاری؟ تۆ وا دەزانی من وەك خۆت جاهیلم؟ تۆ دەزانی دوای چی
کەوتویت؟
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ئەفسانە :ئەرێ دەزانم بۆچی نازانم.
ووتم :وەاڵ فڕت پێوەی نییە ،باشە پرسیارێك تۆ «کراولی» دەناسی؟..
کەوام ووت ڕەنگی زەرد بوو.
ئەفسانە :ئاشناس.
ووتم :جا عەیب ناکەیت باسی مرۆڤ دۆستی و شتی وا دەکەیت .تۆ دەزانی شوێن
چی کەوتویت؟
ئەفسانە :مەاڵ ماکوان چۆن ئەمە دەزانی؟
ووتم :توخوا مەالیەك ئەگەر مەال بێت نابێت ئەوانە بزانێت.
ئەفسانە :یەعنی هەرچی مەاڵیە ئەمانە دەناسێت؟
خۆ من دەمزانی هەموو مەال شتی وا نازانێت ،زۆربەی مەال لە هەندێك کتێب زیاتر
هیچی تری النییە ناچار ووتم :ئەرێ!
ووتم :بەڵێ ئەوەش دەزانێت کراول چەندە فاسد بوو خەڵکی بەریتانیا بوو ئەو ئەم
فیکرەیەی و فەلسەفەی ساتانیستەی تەنزیر کردووە ئەو کردوێتە ئایدۆلۆژیا .لەگەڵ
ولیام پالتث-ی شاعیر.
ئەفسانە :بۆ مەاڵ ماکوان تۆ ولیام پالتث-یش دەناسی؟
ووتم :پێت وایە من وەك تۆ بێ ئەقڵم ،ئەشزانم کراولی سەرۆکەکەی تۆ کە پیاوێکی
زل بوو شوی کرد بە پیاوێکی تر بەناوی (ئالم پێنکس) کە بەیەکەوە هەرچی کاری
خراپە هەبوو دەیانکرد لە ئیتاڵیا لەبەر چاوی خەڵکی لە دوورگەی سیسیلیا کاری نەشیاو
و شازیان دەکرد بە ئاشکرا تا دەرکران و دوایی چوو ملی شکاند بۆ سەحرای جەزائیر،
لەوێ ووتی لەگەڵ شەیتان قسە دەکەم و بیرێکی نوێیان دامەزراند .هەر سێکیان بەیکەوە
واتا ( کراولی و ولیەم و ئالم)بە ناوی خاچی خونچە گوڵ .هەرسێکیان ووتیان خوا
مانای نییە دەبێت ئێمە شەیتان بپەرستین ئەوەی الشەمان پێی خۆشە بیکەین ،چونکە
ئەیانووت خراپەکارو شەڕخوازی ئیتر دەست پێدەکات ئێمە تۆ دەپەرستین شەیتان بۆ
ئەوەی بە خلودی بمێنینەوە ،ئەمە بنەما فەلسەفییەکەیان بوو.
ئینجا کراولی لە ناو شوشەی عارەق ئەو کەسانەی کە ماددەی هۆشبەریان دەخوارد
مرد لەسەر شەقامەکانی فەرەنسا لە دوای خۆی نوسیبووی تا دەتوانن مەشروب بخۆن ،تا
دەتوانن هێرۆین بەکاربهێنن بۆئەوەی لە شەیتان نزیك بن.
ووتم :ها مەاڵ ئەفسانە تۆ بۆ قسە ناکەیت؟
ئەفسانە :جا چی بێژم.
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ووتم :بۆ ئەوەی بزانی من مێژووی هەموویان دەزان��م و دەشزانم ل��ەدوای ئەوان
کەسێکی تر لە ساتانیستەکان و لە جەماعەتی ئێوە بە ناوی ئەنطوان لیڤی کە جولەکەیە
خەڵکی ئیسرائیلە ،بەاڵم ئیسرائیل دەریکرد ،لە ئەمریکا دەژیا لە ساڵی  ١٩٩٩بە ڕەسمی
کەنیسەی شەیتانی بۆ کرایەوە ،پاشان چەند کتێبێکی نوسیوە لەوانەی کە کراون بە
عەرەبی و زمانی فارسی و بەشێکیش کوردی.
یەکەم :کش شەیتان.
دووەم :توقوصاتی شەیتان.
سێیەم :حەشری شەیتان.
چوارەم :یاداشتەکانی شەیتان.
زۆری تر کە بەداخەوە ئێستا لە هەولێرو سلێمانی و کەالر ئەمانە وجودیان هەیە،
بەاڵم وەك تۆ بێ چاو و ڕوو نین خۆیان ئاشکرا نەکردووە.
ئەزانم کە لە کەناری دەریاو بە کۆمەڵ پیاو ژنتان بەیەکەوە ڕادەبوێرن ،منداڵ کە
لەدایك دەبێت سەری دەبڕن و بە ئاشکرا دەیخۆن و خوێنی یەکتر دەخۆن و هەرچی
شتی خراپە دەیکەن .بەکارهێنانی مەشروب و جگەرەو ماددە هۆشەبەرەکان الی ئێوە
عیبادەتی گەورەیە کە شەیتان لە خۆتان ڕازی دەکەن .دەزانم کە لەناو ئەنتەرنێتدا زیاد
لە  ٧٤٧٥ماڵپەرتان هەیە و لە الیەن دەزگای مۆسادی ئیسرئیل-یەوە پارە وەردەگرن و
خۆم چوومەتە ناو ماڵپەڕەکانتان ،کە بەناوی بەندەکانی شەیتان و کەنیسەی شەیتان
و.....تاد ،ئەفسانە بۆ قسە ناکەیت؟ حەز دەکەم گوێم لێت بێت.
ئەفسانە :کا ماکوان!
ووتم :ڕۆڵە ئەوە تۆ زمانت پاك نەبۆتەوە بە مەال دەڵێیت مەاڵ و ئێستا لە جیاتی
کاک دەڵێی کا ،ئەرێ ڕۆڵە تۆ بۆ نایەیت کۆرسێکی زمان بخوێنیت.
دەستی کرد بەگریانێکی زۆر ،چی لە وێوە دەڕۆشت تەماشی منی دەکرد وایانزانی
لێمداوە.
ووتم :ئەرێ دادە ئەوە بۆ دەگری؟ کچێ حەیای منت برد .ئێستا من دوور دەکەومەوە
کە تەواو بوویت چڵمەکەو بسڕەو وەرەوە بۆ الم.
من دورکەوتمەوە لە ترسا ئەوم بەجێهێشت ،ئەوەندە گریانەکەی قوڵ بوو.
لە دوورەوە تەماشام کردو خۆم لێ ون نەکرد ،وەڵاڵ ووردە وردە هاتەوە بۆ الم
پێدەکەنی.
لە دوورەوە ووتم :ئاقڵ بوویت بووی بە خواپەرست یان هەر لە جەماعەتی شەیتانی.
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ئەفسانە گەڕایەوە بۆ الم کە هاتەوە نزیك بوویەوە ،لە دڵی خۆمدا ووتم سوپاس بۆ
خوا کاریگەریم هەبووە لەسەری ،بۆیە دەگریا.
ووتم :ئەفسانە چی وای لێکردی کە بگریت؟
ئەفسانە :ماکوان حەزم لە هێرۆینە نە پارەم پێیەو نە دەستیشم دەکەوێت بۆ ئەوە
دەگریم.
من بینیم گیانی دەلەرزێت وامزانی لە ترسی خوایە ،کەچی ئەمە موعتادەو وەك
خۆیان دەڵێن گەردی بوو.
ئەفسانە :ماکوان توخوا چیت دەوێ��ت ئەتدەمێ ،ئەگەر ئەتوانی پ��ارەم ب��دەرێ با
هێرۆین بکڕم.
زۆر گوناح بوو دەستی کردەوە بەگریان ئەو کچە جوانە زەلیل بووبوو ،لەبەردەستما
ئامادە بوو بۆ دەرمان الشەی خۆی بە من بفرۆشێت ،چونکە فێر بووە ئەو کارە ئەنجام
بدات بۆ بەدەستهێنانی دەرمانەکەی.
ووتم :ئاخر ئەفسانە من پارەم پێیە بەس نازانم لە کوێ هەیە ،ئەوە پارە جا چۆن
دەستت دەکەوێت بەم ئێوارەیە؟
ئەفسانە :تۆ پارەکەم بدەرێ خۆم دەیکڕم ئێستا.
ووتم :باشە چەندت دەوێت؟
ئەفسانە ٦٠ :ئێورۆ....
ووتم :فەرموو ،کە پارەکەم دایە یەکسەر بە جێی هێشتم و رۆیی .منیش وەك ئەهلی
ئەم ئیسالمەو عەشایەر ووتم باشە خۆ ئەم ئافرەتە لەگەڵ مندا بووە هیچ نەبێت تا
دەیبەمەوە ماڵەوە ئاگام لێی بێت ،لە دوورەوە ووتم :ئەفسانە مەڕۆ با منیش بێم.
هەر وەاڵمیشی نەدامەوە ،بەاڵم من شوێنی کەوتم ،زیاد لە نیوسەعات ڕۆشت ،دوایی
سواری پاس بوو منیش سەرکەوتم چوومە الیەوە.
ئەفسانە :مەاڵ ئەوە بۆ هاتی؟
ووتم :ئاخر مەاڵ پیاوە ئافرەتێك بە تەنها جێناهێڵێت ١٠ ،ئێورۆم دایە ووتم بڕۆ بلیت
ببڕە با نەگیرێین ،بە خوا  ١٠ئێورۆکەشی خستە گیرفانی.
ئەفسانە :نایەوێت لە ئەڵمانیا کەس پارەی پاس نادات.
 خۆم چومە الی شۆفێرەکە ووتم :بلیتێکم بدەرێ.ووتی :بۆ کوێ دەچی؟
ووتم :نازانم ،بەخوا جنێوێکی پێدام وای زانی پێی ڕادەبوێرم.
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دابەزین من لەگەڵ ئەفسانەدا ڕۆیشتم خۆمانکرد بە دیسکۆیەکدا یان باڕ بوو ،کۆمەڵێك
خەڵك دانیشتبوون چووە الیان پارەکەی دایەو یەکێکیان هەڵسا چوو بۆی هێناو بردیانە
ژورێك سبحان اللە ،منیش لە دوورەوە تەماشای ئەو وەزعەم دەکرد هەستم کرد مرۆڤ
الی ئەم ئەوروپیانە چەندە هەرزانە ،چەندە دڕندەشن بەرانبەر بە مرۆڤ .ناخۆشترین
کات و ساتی ژیانم بوو هیچم بۆ نەدەکرا ،ئەو ئەڵمانیانە تیایاندابوو بەقەدەر نیو لۆری
دەبوو مۆڕەیان لێ دەکردم منیش هەر لە مۆڕە زیاتر دەسەاڵتم نەبوو ،چونکە تازە
ناچارییە ئێمە ناچاری دەرگای ئەم خەڵکەین.
کوڕێکی گەنج هاتە تەنیشتمەوە ،ووتی :تۆ چی ئەفسانەی؟
ووتم :تۆ کوردی؟
ووتی :بەڵێ ،من لەم باڕە کار دەکەم.
ووتم :ئەوە بردیانە کوێ ئەو کچە بۆ خاتری خوا.
ووتی :ئێستا دەیهێننەوە تا دەتوێتەوە.
ووتم :برای باش چی دەتوێتەوە.
ووتی :دەرمانەکە لە الشەیدا.
ئیتر خەریك بوو ئەو دڵەم شەقی دەبرد ،خۆم پێ ڕانەگیرا ناچار خۆم کرد بە
ژورەکەدا تەماشام کرد ئەفسانە لەو عەرزەدا پاڵ کەوتووە .هەر ئەوەندەم زانی منیش
قاچم لە زەوی بڕا سەیری خۆمم کرد بەدەست زلێکی ئەڵمانییەوەم هەموو گیانی
نەخشونیگار بوو ،ئەو هەتیوە لە کەوانتەرەکەی ماڵی نەنکم دەچو باپیرم لەالیەکەوە
خۆی بۆیاخی کردبوو
بۆیاخەکەی هەڵی دابوو ،وابزانم  ٤٠ڕەنگ بوو.
ئەویش شین و سورو مۆر لەسەر دەموچاو و گیانی بوو ،وەاڵ من لە تاو ئەوەی کە
نەم خنکێنێت بە دەستییەوە بووم وەك تەزبێح ،هەتا توانیم یەك کەلەم لێدا ،باش بوو
داینامەوە سەر زەوی .ئەوەندەم زانی لەو دەمو چاوانەی ئەو سیان چوارێکم بۆ هەڵسا،
منیش ڕامکردە الی ئەو کوڕە کوردە.
ووتم :کاکە چەقۆیەکم بدەرێ خێرا با خۆم دەربازکەم لەم سەگانە.
خوا هەڵناگرێت ئەویش هاتە دەس��ت لەگەڵم بە ئەڵمانی دایبەیەکدا من هیچ
تێنەگەیشتم .بە خوا ئیشارەتی کرد بۆ چەقۆیەك لە پشتی خۆیەوە بوو دەستم پێگەیشت
ئەو زالنە وەك بەفر توانەوە ،هاوارمکرد بە ئینگلیزی پێم وتن سەرتان دەبڕم ،لە فیلمی
ئەمریکی فێر بووبووم ئەو خێرەی هەبوو فیلمەکە بۆم.
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خواخواشم بوو خۆم دەرچم و ئەو کچە دەرکەم لەو تاریکستانە .بەو کوڕە کوردەم
ووت :ئەی ئەو کچە چۆن بهێنمە دەرەوە ،ئاگام لێبوو ووردە ووردە چونەوە بۆ الی کابرا
قەڵەوەکەی کە من کەلەم لێدابوو لوتو دەموچاوی خوێنی پێوە بوو بۆ ئەویان پاك
دەکردەوە.
ووتم :کاکە هەرچیت کردووە ئەفسانە-م بۆ بهێنە دەرەوە ،زۆر مەمنونت دەبم.
ووتی :کاکە خۆ ئەفسانە ئەمە جێگایەتی ،یەکەم جاری نییە دێتە ئێرە.
ووتم :ئەزانم بەس بۆ نەگەبەتی ئەمڕۆ لەگەڵ من هاتۆتە دەرەوە منیش میوانم
دەبێت بیبەمەوە.
 ووتی ئاخر بێ هۆشە.ووتم :من دەچمە دەرەوە ،تۆ وەك برایەکی باش ئەو کارەم بۆ بکە.
ووتی :بێخەم بە.
هاتمە دەرەوەی ئەو باڕە ڕێك لە قەبر دەچوو ،ترسام دیسانەوە ئەو ئەڵمانیانە هێرشم
بۆ بهێن ،ئەگەر چەقۆیەکم پێبوایە ترسم نەبوو هیچم پێنەبوو ئەوانیش زیاد لە ٩٠
بۆ  ١١٠کیلۆ دەبوون .منیش  ٦٨کیلۆ بووم ئەترسام بەتەنها هیچم پێنیەو ئەوانیش چوار
پێنجێکن بەڕاستی لەوە دەترسام کەرامەتم بشکێنن .بۆیە ناچار هاتمە دەرەوە لە دوورەوە
وەستام خۆم کرد بە جێگایەکدا ناوی لیدڵ بوو ،دوو چەقۆی گەورەی مەطبەخم کڕی و
وەك سازۆکی خستمە پشتم و یەکێکی تریشم خستە بەر سکم.
زۆر داخم لە دڵدا بوو ووت��م :دەگەڕێمەوە بۆ باڕەکە ،خۆم کرد بە باڕەکەدا بە
توڕەییەوە تەماشای ئەو جەماعەتەم کرد هیچیان نەووت .ئەوانیش سەیریان کردم و
دەنگیان نەبوو و نەجواڵن ،کوڕە کوردەکە هات بۆ الم ناوی حەمید بوو خەڵکی کەرکوك
بوو.
حەمید :بۆ گەڕایتەوە؟
ووتم :وەڵاڵهی ئەمەوێت شەڕ لەگەڵ ئەوانە بکەم.
حەمید :ئەو کوژن کوڕە.
ووتم :هاتومەتەوە بۆ ئەوەی بکوژرێم زۆر داخم لەدڵدایە ،جا بەڕاستی زۆر بێتاقەت
بووم .ئەو جەماعەتە ئەڵمانیە ترسان هیچیان نەوت وایانزانی خەڵکم لە دەرەوە داناوە،
چونکە حەمید ووتبوی ئەم کوڕە کوردە ئێستا ئەچێت ڕەفیقەکانی ددهێنیت و دێتەوە
بۆ التان جا خۆشتان توشی پۆلیس مەکەن.
ووتم :حەمید گیان یەك دوو جنێوی ئەڵمانی باشم فێرکە با داخی دڵی خۆمیان پێ
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بڕێژم ،دوو شتی پێووتم ڕێك چوومە نزیکیان پێم ووتن سەیری هەر چواریانم کرد
سەرو تفم تێکردن دەستم لەسەر چەقۆکەش بوو ئەترسام فریانەکەوم بیەوەشێنم.
وەڵاڵ ئەوان چرکەیان لێوە نەهات .حەمید داینام لەسەر کورسییەك و ساردییەکی
بۆ هێنام خواردم هەر ئەو دوو جنێوەی فێری کردبووم هەر ئەوەم دەووتەوە ،ئەوانیش
هەر حسبایان بۆ نەکردم .ئەفسانە هاتە دەرەوە سەرو گوێالك خۆاڵوی سەرپۆش لەمل،
زەلیل ،گێژ.
دەکەوت بەمالوالدا چاوی فرمێسکی پێوە بوو زەردەخەنەش لەسەر لێوی بوو ،من
کەبینیم ئەوەندەی تر شێت بووم ،ئەوەی بەدەممدا هات.
سوپاسی حەمیدم کردو هەردوو چەقۆکەشم دایە بۆ خۆی ،ئەفسانە-م بردە دەرەوە،
پارەشم پێنەما بوو هەمووی لەسەر کارتەکەم بوو .ئەفسانە-ش ئاگای لە خۆی نەبوو
پاش کەمێك ووتم تەکسی بگرە ناونیشانو ئەدەرسی ماڵی خۆتان بڵێ ماڵت کاول بێت،
کە تەماشای سەعاتم کرد یانزەی شەوە.
گەڕاینەوە بۆ ماڵەوە بردمە سەرەوە بۆ الی مەهنازخان.
 کاک مەال محەمەد :خۆ قەرار بوو من و تۆ زوو بڕۆین؟ووتم :توشی ڕوداوێك بووم ئێستا بۆت باس دەکەم.
ئەفسانە-م بردە ژورێك.
مەهنازخان :چیبوگە؟ ماکوان گیان.
ووتم :کوڕە مەهنازخان تۆ بەاڵت هەیە ،کەی ئەوە کچە خەریك بوو توشی شتێکی
زۆر گەورەم بکات.
مەهنازخان :ماکوان گیان ئەوە حاڵو گوزەرانی منە ،کەباسەکەم گێڕایەوە مەال
محەمەد توڕە بوو ،دەیوت ئێستا دەچین ئەژدادیان دەسوتێنین.
ووتم :برا وازبهێنە خواخوام بوو نەجاتم بێت.
مەال محەمەد :با بڕۆینەوە بۆ هالە.
ووتم :باشە بابڕۆین ،من هەڵسام خواحافیزی بکەم کۆتایی بە میوانداریەکە بهێنم
بەڕاستی ماندوو بووم لە ئەڵمانیا .هەڵسام ووتم مەهنازخان من دەڕۆم.
مەهناز خان :ماکوان گیان دەبێت تا شەش سەعاتی تر لێرە بیت ئەوە قانونە.
ووتم :بۆ؟
مەهنازخان :ئاخر پۆلیسمان ئاگادار کردووە کە تۆو ئەفسانە چونەتە دەرەوە ،چونکە
ئەفسانە الی پۆلیس دۆسیەی هەیە دەبێت بمێنیتەوە تا بەئاگا دێتەوە ،چونکە تۆ
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لەگەڵیدا چویتە دەرەوە ئاگاداری بوویت بۆ ئەوەی هەرچی ڕووبدات تۆ شاهیدی لەو
حاڵەتەدا ،ئەم قسەیەشت بۆیە پێدەڵێم بۆ ئەوەی نەبادا دوایی خوانەخواستە شتێك
ڕووبدات ئێمە ڕوو زەردی الی تۆ بین.
ئەوەندەی تر بێتاقەت بووم ،ووتم :مەال محەمەد تۆ بڕۆ بەیانی یەك دەبینینەوە،
شەو مامەوە زۆر ئاسایی من لەسەر قەنەفەکەیان خەوتم و بەیانی هەڵسام مەهنازخان
نان و چایی بەیانی ئامادە کردبوو .منیش تێرو پڕم خوارد ،ئەفسانە-م هەر نەبینی
نەشم دەویست بیبینم.
خواحافیزیم کرد لە مەهنازخان و ووتم :من بەیانی دەگەڕێمەوە بۆ نەرویج خواتان
لەگەڵ.
هاتمەوە بۆ ماڵی مەال محەمەد ،دوای ئەوە تا شەو پێکەوە بووین پاشان مەال محەمەد
منی گەیاندەوە فرۆکەخانەی فڕانکفۆرت و گەڕامەوە بۆ ئۆسلۆ ،نەرویج.
لە دوای  ١٣ڕۆژ گەڕامەوە بۆ نەرویج ،ژیانی ئاسایی خۆم دەست پێکردەوە.
دوای چەند ڕۆژێ��ك لەگەڵ مەال محەمەد قسەمان کرد بە تەلەفۆن و باسی ئەو
وەزعەمان کردەوە ووتم :تەلەفونت نەکردووە بۆ مەهنازخان؟
مەال محەمەد :نەخێر
ووتم :باشە ئەگەر ژمارەکەت الیە بمدەرێ با من پەیوەندییان پێوە بکەم ،ژمارەکەم
وەرگرت ،دوای  ٨مانگ بۆ ٩مانگ ڕۆژێك تەماشای ژمارەی ناو مۆبایلەکەی خۆمم دەکرد،
ناوەکەی مەهنازخان هاتە بەر چاوم .دەستم پێداناو ڕاستەوخۆ تەلەفونم بۆ کرد.
مەهنازخان وەاڵمی دایەوە ،ووتم ماکوانم هەر حەزم کردووە هەواڵت بزانم .زۆر
قسەمان کردو هەواڵی خێزانمی پرسی و پاشان منیش هەواڵی ئەفسانە-م لێپرسی.
مەهنازخان :ئەوە بۆ سێ مانگ دەچێت ئەفسانە مردووە.
ووتم :چۆن بووە مردنەکەی؟
مەهنازخان :خۆی کوشت!
ووتم :چۆن بوو خۆ کوشتنەکەی؟
مەهنازخان :پۆلیس پێی ووتوین ،دەستی کرد بە گریانێکی بە کوڵ و بەردەوام بوو
ووتی ماکوان گیان بێکەس خۆم لەم وواڵتە ،زۆر دەردە دڵی کرد .منیشی خستە گریان
زۆر ئازار گەیشت بە گیانم ووتم ئێستا چی دەکەیت؟
مەهنازخان :توشی فەقەرات بووم لە جێگام ،ناتوانم کار بکەم ئێستا لە ماڵی خۆمدا
نیم لە ساڵمەندانم.
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ووتم :واتا ئێستا لە خستەخانەی؟
مەهنازخان :خستەخانە نییە ،بەڵکو شوێنی پەکەوتەکانە.
ماکوان گیان بۆ نایەیت بۆ الم ،وەرە تۆزێك قورئانم بەسەردا بخوێنە.
ووتم :بەخوا بۆم ناکرێت ،بەاڵم پەیمان بێت هەر دەرفەتێکم بۆ دروست بوو سەردانت
بکەم.
شەو چوومە پاڵتاك لە ژووری دەنگی ئیسالم دەرسی مامۆستا باوەڕ بوو دوای تەواو
بوون بە جووتە خۆمان کرد بە ژووری مەڵبەندی پێشمەرگە دێرینەکان و تۆزێك سەرو
دڵی ئەوانمان گرتو هاتینە دەرەوە.
ئەو موزوعەم بۆ باس کرد ووتی :ماکوان ئەوە بۆ نایەیت بۆ المان بۆ ئەڵمانیا حەز
دەکەم لە نزیکەوە بت بینم.
ووتم :وەڵاڵ دەمێکەیە نەهاتووم ،بەاڵم هەوڵ ئەدەم بێم .کاتەکانمم ڕێكخستەوە دوای
یەك دوو مانگ ڕۆشتم بۆ ئەڵمانیا ،دیسان لە فڕانکفۆرت دابەزیم ئەوەندە تامەزرۆ
بووم پورزاکەم و خاڵۆزایەکم هاتن بە شوێنمدا لە خۆشیاندا جەنتاکەم لەبیرچوو لەناو
پاسەکە کاک فەهمی ووتی :ماکوان کوا جانتات پێنییە؟
ووت��م :ب��ەرێ وەڵ�ڵا ،بەس لە ناو پاسەکەدا جێمان هێشتووە .لەو پاسەی کە لە
فرۆکەخانەوە دێتە ناو فڕانکفۆرت بەجێماوە ،بە دەستی بەتاڵ بێ هیچ بەیەکەوە
ڕێکەوتین بۆ نۆرمبێرگ .دوو شەو زۆر بە خۆشی الی کاک زاناو کاک فەهمی بووم لە
نۆرمبێرگ.
بلیتم بڕی چوومە هانۆڤەر تا چاوم بکەوێت بەو ئافرەتە بەڕێزە تەلەفونم کرد
کەسێك بە ئەڵمانی وەاڵمی دامەوە هیچ تێنەگەیشتم.
چوومە چایخانەی تورکەکان نزیك مزگەوت بوو ،زۆری نەمابوو بۆ نوێژی عەسر
لەگەڵ کاک سەلمان بادینییەك بووم بە ڕەفیق و ووتم لەم قسانە تێناگەم ،بەڵکو -بۆم
بکەیت بە کوردی ،تێمگەیاند ئەمە ژمارەی ئافرەتێکە لە شوێنی پەکەوتوەکانە دەیناسم
دەمەوێت قسەی لەگەڵ بکەم و بڕۆمە الی.
کاك سەلمان :باشە ،دەستی کرد بە قسەکردن و دوای دایخستەوە و ووتی ئەو ئافرەتە
چی تۆیە؟
ووتم :هەر کوردەو لێرە ناسیومە.
باوەشی پیاکردم ووتی :بۆ خۆت خۆشبی ،مردووە عەمری خوای بەجێهێناوە ،وایزانی
دەگریم و باوکە ڕۆ دەکەم.
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ووتم :خوا عەفوی کات ،دەتوانیت بلیتێکم بۆ ببڕی بۆ ڤوبەتاڵ؟
چوومە ماڵی مامۆستا باوەڕو دوو شەو لەماڵی ئەوان بووم ئێوارەیەك لە ماڵی کاک
باوکی بەهەشت و شەوێکیش لە ماڵی کاک عومەر سەلەفی ناسراو بە کاک بڵند .ئەو
چەند ڕۆژە زۆرخۆش گوزەراندم لە ئەڵمانیا حەقی جارەکەی ترم کردەوە .کاک باوەڕ منی
گەیاندەوە بۆ فڕانکفۆرت و گەڕامەوە بۆ نەرویج.
مەراقم بوو بزانم ئەم ساتانیستانە دەگەنە چی ،مەرگی ئەفسانە و دایكی و کاک
عەبدوڵاڵ زۆر ناخۆش بوو کاریگەری خۆی هەبوو.
بەداخەوە ئێستا لە کوردستان لەم جۆرە بیروباوەڕانە زۆرە.
چەند نمونەیەك لەوانە:
لە سابونکەران لە سلێمانی زیاد لە  ٢٠الو گیراون کە هەموو بەیەکەوە کاری سێکسیان
کردووە هەمووشیان کوڕن.
لە هەولێر بە ئاشکرا هەن و لە هەفتەنامەی باس دا چاوپێکەوتن و ڕاپۆرتیان لەسەر
کرابوو..
لە ناوچەکانی تر لە شێوەی گروپ و ڕێکخراودا دەردەکەون.
ئەو کەسانەی کە دەچنە ناو ئەم گروپەوە لە کۆتایدا دەبێت خۆیان بکوژن یاخود
شێت بن.
هەندێك زانیاری لەسەر ئەم گروپی شەیتان پەرستانە لە جیهاندا.
ئەمانە تەنانەت لە ناو شاری مەککەی پیرۆزدا هەن لە یەکێك لە کۆاڵنەکانی شاری
مەککە من ئاڕمەکەیانم بینیوە لەسەر دی��وار بۆیاخ ک��راوە ،کە ئەستێرەیەکی پێنج
چوکڵەیەو بۆ خوارەوە شۆڕە پێچەوانەی ئەستێرەکەی داود.
بارەگایی سەرەکییان لە ئەمریکایەو پاشان ئیسرائیل و ئینجا واڵتی میسر.
لە ئەوروپا زۆرن ،بەاڵم پۆلیس چاودێریان دەکات لەڕاستیشدا کۆنترۆڵ ناکرێن.
ڕۆژێکیان هەیە لە هاویندا بەرواری  ٦/٦ی هەموو ساڵێك یادی دەکەنەوە ،چونکە
پێیان وایە ڕۆژی لەدایک بوونی شەیتانە ،هەموو بە کاری شازو ئاشکراو قیزەونەکانیان
دێنە دەرەوە.
ژمارە سفریان زۆر ال پیرۆزەو گۆرانیەکیان هەیە کە هەموویان لەبەریانە بەناوی
ڕێگای فراوانی دۆزەخ.
لە کاتی عیبادەتیاندا بۆ شەیتان ئافرەتێکیان بە ڕووتی خۆی خوێناوی دەکات و
دەست ئەدات لە پێشی پیاو و ژنان بۆ پیرۆزی بەندایەتیتەکەیان گوایە شەیتان ئەمەی
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پێخۆشە.
مۆسیقایەکیان هەیە بەناوی ڕێگا بەرەو بەهەشت کە دەبێت وەك مناجات و قورئانی
موسڵمان و ئینجلی مەسیح و تەوراتی جولەکە ڕۆژانە گوێی لێ بگرن.
دەبێت تەنها گوێ لەیەك تیپی مۆسیقا بگرن ئەویش ناوی ڕۆکی لیدز بینغن.
باشترین گۆرانی بێژیان کە دەبێت گوێ لێبگرن ناوی ڕۆڵین ستونە ،کە گۆرانییەکەی
قسە وتنە بەخوا و بەرزڕاگرتی شەیتانە ،فێرکردنی ئەو خەڵکەیە بە خۆوسیتی و
ئەنانیەت.
جۆری مۆسیقاکان سێ جۆرە کە پزیشکەکان دەڵێن ئەم جۆری مۆسیقایە کاردەکاتە
سەر دڵ و مێشکی مرۆڤ وای لێدەکات کە خۆی بکوژێت بێ ئەوەی بترسێت ،ناوەکانیان
بریتیە لە:
یەکەم :مەعدەنی ڕەش بەئینگلیزی پێی دەوترێت (بالك مێتاڵ)
دووەم :مەعدەنی ڕەق بە ئینگلیزی پێی دەوترێت (هارد مێتاڵ)
سێیەم :مەعدەنی مردن بەئینگلیزی پێدەوترێت(دێث مێتاڵ)
دژی هەموو جۆرە ئاینێکن.
ئەوکەسەی کە دەیەوێت زیاتر لە شەیتان نزیك بێتەوە ،دەبێت هەموو جۆرە مەی
و مەشروب و ماددەی هۆشبەر بخوات و بخواتەوە ،بۆ ئەوەی زۆر مەست بێت ،پاشان
خوێنی یەکتر دەخۆن .هەموو جۆرە سێکسێك دەکەن بە پیاو ژن و گەنجیان پیاو لەگەڵ
پیاو ژن لەگەڵ ژن هیچ جۆرە قەدەغەکراوێك نییە ،هەموو کارێکی نەشیاو دەکەن بە
کۆمەڵ دەیکەن پیێیان وایە شەیتان ئەو کارەی پیرۆز کردووە .لە کەناری دەریاکاندا ئەو
کارە دەکەن.
ئافرەتیان کە سکی پڕ دەبێت لە پێنج مانگیدا سکەکەی پێ لەباردەبن دەبێت خۆی
لە خوێنەکەی بخواتەوە.
منداڵ سەر دەبڕن گۆشتەکەی دەخۆن و دەیکەنە قوربانی بۆ شەیتان بەدەستی دایکی
خۆی.
هەوڵی زۆریان بۆ فێربوونی سیحرو جادووە.
خاوەنی زیاد لە  ٧٤٧٥پێگەی خۆیانن لە هەموو دونیادا بەرباڵون.
ئەمەی کەباسم کرد پەیامی منە بۆ دایكو باوکان بۆ الوەکان خۆیان بپارێزن لەم
جۆرە فیتنانە ،بەتایبەت ئەوانەی لە ئەروپان نەهێڵن منداڵەکانیان تێکەڵ ببن بەم جۆرە
خەڵکانە.
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چیرۆکی حەڤدەیەم:

من و گوڵی سور
ساڵی  ٢٠٠٦لە تۆڕی کۆمەاڵیەتی پاڵتۆك چەند کۆڕیکم گرت لە ژووری کوردستان
یونایتد ،بۆتین سەرپەرشتی دەکرد کۆڕێك بوو لەسەر مافی ئافرەت ،دوای تەواو بوون
کەسێك پەیوەندی پێوەکردم بە ناوی گوڵی سور ساڵوی لێکردم ،وەاڵمم نەدایەوە تا
درەنگ لەبەرئەوەی تایبەتی ترم زۆر لەگەڵ بوو لە پاڵتۆك .دەرچوو لە پاڵتۆك منیش
وەاڵمی ساڵوم دایەوەو بەجێمهێشت ،دوای ئەو لە تایبەت (پرایڤێت) نوسیبوی (ماکوان
تۆ جاشی عەرەبی ،بۆ خزمەت بە کورد ناکەیت خزمەت بە ئیسالمی عەرەبی شۆڤێنی
دەکەیت ،بۆ خزمەت بە محەمەد دەکەیت کچێکی هێناوە تەمەنی  ٩ساڵ بووە).
وەاڵمم نەدایەوە الی خۆم سڕیمەوە کە نەتوانێت هیچ نوسینێکم بۆ بنێرێت.
پاشان بەناوی سورەگوڵ هاتەوە ،دیسانەوە بە ئەدەب ساڵوی کرد ،وەاڵم دایەوە ،ووتی:
کاك ماکوان جیاوازی یەهودی و ئیسالم چییە لە عونسوریەتدا ،ئێوە وەالءو بەرائتان
هەیە ،ئەوانیش هەر وەالءو بەرائیان هەیە خۆیان بە گەلێکی پێشەنگ دەزانن بۆ هەموو
جیهانایان ،ئێوەش هەروان.
بەم شیوەیە وەاڵمم دایەوە :بەڕێز سورەگوڵ ئەم باسە زۆری دەوێت بە نوسین کات
زۆر دەبات ئەگەر مایکت هەیە بە دەنگ بۆتی شی دەکەمەوە.
سورەگوڵ :ببورە مایکم نییە.
بۆم نوسی :ببورە منیش کاتم نییە.
سورەگوڵ :ئاخر من کچم مایك ناگرم.
بۆم نوسی :دەی خوشکی من تۆ قسە مەکە ،من قسە دەکەم بەس گوێ بگرە ،من داوای
قسەم لێنەکردویت.
بەجێی هێشتم و وەاڵمی نەدامەوە ،پاش کەمێکی کە پەیوەندی پێوەکردمەوە ووتی:
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ئاخر منداڵەکانم خەوتوون ئەکرێت کاتێکی تر بێت.
ووتم :بەڵێ ئاساییە.
شەوێکیان ئەو ناوەم بینی لە ژووری دیدی نوێ ،من قسەم دەکرد باسی سیرەی
پێغەمبەرم دەکرد ،ئاگام لێی بوو دەینوسی بە حقدەوە نوسیبووی (محەمەد هەرچی
جولەکەی نیشتیمانی عەرەب و بوو کوشتی و دەریکردن ئیتر باسی چی دەکەن ،کەی
محەمەد ڕەحەمەت بووە).
کاك ئاوات کەرکوکی ئەدمینی ژوور لە نوسین وەستانی تا من تەواو بووم.
ووتی :بەڕێز هەر پرسیارێکت هەیە فەرموو مایك بگرە با مامۆستایانی ژوور وەاڵمت
بدەنەوە.
سورەگوڵ :من مایك ناگرم ئافرەتم.
کاک ئاوات ڕێگای پێدا کە بە تێکست بنوسێت ،نووسی بۆ عەلمانی بە کافر دەزانن
و ئەوەی لە خۆتان نەبێت سەری دەبڕن؟ بۆ نابێت لەم ژوورەی ئێوە ئافرەت قسەبکات؟
کاك ئاوات وەاڵمی دایەوە :بۆ ڕاست ناکەیت ئەوە نییە ئێمە پێت دەڵێین مایك بگرەو
قسەی خۆت بکە ،تۆ خۆت مایکت نییە! ئیتر بۆچی ئێمە ڕێگەت پێنادەین.
قسەیەکی بەکاك ئاوات ووت ،لەوەاڵمدا پێی ووت :ماددەم قسەت بە خۆم ووت هیچ
ناڵێم ،مرونەتی نواند چونکە خۆی ئەدمین بوو.
لە پرایڤت بۆی نوسیبووم :من ناڵێم ئێوە عونسورین بەس خۆتان خۆشدەوێت.
هیچ وەاڵمم نەدایەوە.
دوای هاتەوەو ووتی :وەرە با بەمایك قسە بکەین.
منیش لەڕووی فزولیەوە ووتم :باشە ،هەستم دەکرد ئافرەت نەبێت ،چونکە ئافرەت
ئەوەندە لەسەر شت ناڕوات ،پاشان من مایکم بۆ نارد .قسەی نەکرد ووتی :مایکم ئیش
ناکات ،واهەستم کرد درۆدەکات.
ووتم :ئاخ کورد درۆو پارەو خیانەت ،هەر بۆ خۆشی.
پاشان ووتی :ماکوان! بۆئەوەی بزانیت من ئەفسەرم لە سوپای ئیسرائیل ڕۆژانە
بەدەیان موسڵمان دارکاری دەکەم ،ڕۆژێك دێت تۆش ئاوا دارکاری بکەم.
زۆر ڕقم هەڵسا ووتم :ئاخر ئەو کاتەی کە توانیت مایك بگریت و بووی بە پیاو
لەئافرەتی دەرچووی دڵنیام دەتوانیت.
من وا تەعامولم لەگەڵ دەکرد کە پیاوە ،بۆئەوەی بیشکێنم دەمووت تۆ ئافرەتی،
بەاڵم دیاربوو بەوە توەڕە نەبوو ،شانازی بە ئافرەت بوونی خۆیەوە کرد ،چونکە پیاو بە
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تبیعەتی حاڵ بڵێیت لەژن دەچیت پێی ناخۆشە!
ئیتر هەستم کرد ئافرەتەو بلۆکم کرد ،چونکە کاتی ئەو هەموو چەلەحانێیەم نەبوو
لەگەڵی.
دوای چەند ڕۆژێك هاتەوە بۆالم بە ناوی روسا ،دوای ساڵو ئەم پرسیارەی لێکردم.
نوسی ئایا لە ئیسالمدا ڕێگا دراوە ئافرەت شوو بکات بە پیاوی مەسیحی یان جولەکە؟
بەنوسینەکەیدا هەستم کرد ئەمە سورەگوڵ و گوڵی سورە ،بێ پەردە ووتم :تۆ فاڵن
کەسی؟
بە ڕاشکاوانە ووتی :بەڵێ
ووتم :لەبەرئەوەی بێئەدەبیت کردووە وەاڵمت نادەمەوە.
گوڵی سور :من لەسەر دووڕیانێکدا وەستاوم ،دەمەوێت موسڵمان بم .زۆریش لە ئیسالم
دەخوێنمەوە ،بەاڵم هەرچی دەکەم قەناعەتم بۆ دروست نابێت.
ووتم :من ئاماددەم وەاڵمی هەموو پرسیارەکانت بۆ دەستەبەر بکەم ،ئەگەر خۆشم
نەمتوانی لە مامۆستا کرێکار دەپرسم بۆت ،ئەو دەمە مامۆستا کرێکار لە زینداندا نەبوو،
بەاڵم بە مەرجی ئەوەی ڕاستگۆ بیت لەگەڵمدا.
سورە گوڵ :من پەیمانت ئەدەمێ ڕاستگۆ بم.
ووتم :چۆن بڕوات پێبکەم؟
سورە گوڵ :سوێندت بۆ دەخۆم بەخوا!
دەستم کرد بە پێکەنین و ئیشارەتی پێکەنینم بۆ نارد کە ئەوە بەتاڵە ،چونکە من
هەست دەکەم بڕوات بە خوا نییە.
گوڵی سور :لە تۆ زیاتر ب��ڕوام بە خودایە ماکوان ،بەاڵم ب��ڕوام بە ئیسالم نییە.
قسەیەکی کرد قەناعەتی پێکردم ئەویش ئەوە بوو ووتی :ئەگەر هەستت کرد ڕاستگۆ
نیم یان بۆ کات بەسەربردن قسەدەکەین ئەوا دەتوانیت ئیتر بەیەکەوە قسە نەکەینەوە.
ووتم :فەرموو من ئێستا لە خزمەتام ئەو دوای کرد کە بچینە تایبەت بە مایك قسەو
ئاخافتن بکەین.
ڕۆشتین من مایکم نەگرت ئەو مایکی گرتو زۆر بە جوانی ساڵوی کردو ووتی :من
ناوم ئاڤانە خەڵکی کوردستانم ،بەاڵم لە تەلئەبیب دادەنیشم خانەوادەکەم هەموویان
کوردن ،کوردستانم خۆش دەوێت و حەز بەناوی کورد دەکەم.
چەند پرسیارێکم هەیە لەناو تۆڕی پاڵتۆك تۆم دیوە حەز دەکەم پەیوەندیمان هەبێت
و موتابعەم کردویت لە ژیانتدا جدیت ،هیچ ڕۆتیناتو قسەوباسی ناو پاڵتاکت نییە ،تەنها
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بۆ مەبەست دەتبینم لەناو پاڵتاکدا لە کوێدا جدیات بوو تۆ لەوێدا هەی دیفاع لە ئیسالم
دەکەیت .بۆیە ڕووم لە تۆ کردووە ،من کچێکم تەمەنم  ٢٦ساڵە.
پاشان مایکی ئازاد کرد بۆ من ووتی :فەرموو تۆش قسەی خۆت بکە.
منیش مایکم گرتو ساڵوم لێکرد ووتم :ڕاستە تۆ ئەفسەری ئیسرائیل-ی و ئازاری
موسڵمانان ئەدەیت بەس ئەوەم بۆ ڕوون بکەرەوە.
گوڵی سور :نا -بەس تەنها بۆ ئیستفزازی تۆ بووە ئەو کاتە ،ئەگینا من تەنها
ئەندازیارم و هیچ پەیوەندیم بە سەربازییەوە نییە و حەزیشم پێی نییە.
ئینجا من کەوتمە پرسیارو ئەوم هێنایە ژێر پرسیار.
ووتم :چی دەکەیت لە ئیسرائیل و کوردیشیت ،لەکەیەوە لەوێیت؟
گوڵی سور :لە  ٣١ئابەوە چوینە ئەمریکاو پاشان بە عەقدی کار باوکم هاتووە بۆ
ئیسرائیل باوکم لەگەڵ یەکێك لە ڕێکخراوەکان کار دەکات ،ئینجا دەستی کرد بە قسەو
باسو دەردە دڵ...
هەستم کرد کارێکی موخابەراتی لەپشت ئەمەوەیە!
پرسیارە موخابەراتییەکانی لەگەڵ مندا ،ئەو شەوە کە قسەمان کرد باسی هەندێك
ژیانی خۆی کرد کە ماڵیان لە سلێمانی الی ابوسناء وە بووە ،ئینجا ئەوەی درکاند کە
ئەمان مەسیحی بوون .لەدوای ئەوەی باوکی لەگەڵ ئەمریکییەکان کاری کردووە ،کە  ٣١ئاب
پارتی حیزبی بەعسی هێناوە ،ئەمان مونەزەمەی ئەمریکی بە لجوئی سیاسی هەموویان
بەرەو ئەمریکا ڕۆشتوون و باوکی بە گرێبەندێکی کارکردن لەگەڵ کۆمپانیایەکی ئەمریکی
کار دەکات لە ئیسرائیل و لە ساڵی  ١٩٩٧هاتونەتە تەلئەبیب ،هەندێك ووتەی تری
ئاسایی( .کە ئەمانە هیچی نەچوو بە مێشکی مندا ،واهەستم دەکرد درۆم لەگەڵ دەکات)
ئەو شەوە منیش باسی خۆمم بۆ کرد کە لە ساڵی  ١٩٩٨لە ئەوروپام بە هۆکاری نەبوونی
کارو کەسابەت و بۆ بونیادنانی کەسایەتی خۆم هاتومەتە ئەوروپاو لە واڵتی خۆم هیچ
کێشەیەکی سیاسیم نەبووە وەك تەعاروف و یەکترناسین ،یەکترمان بەجێهێشت ،من
باسی هیچم بۆ نەکرد ،چونکە لەگەڵ خێزانم سەیری زنجیرەیەکی ئێرانیمان دەکرد
بەناوی پاورچین.
بۆ ڕۆژێکی تر لە ناو پاڵتۆك هاتەوە بانگی کردم بۆ ژورێکی تایبەت ،بە مایك ئەم
پرسیارانەی لێکردم.
گوڵی سور :سەلەفی جیهادی چییە؟
ووتم :ئەمە قوتابخانەیەکی فیکری ئەهلی سوونەتو جەماعەیە ،باس لە مەنهەجێك
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دەکات ،کە پێشینانمان چۆن ڕەفتاریان کردووە .خۆشیان بەو کۆمەڵە دەزانن کە لە ناو
فەرموودەی پێغەمەبەری ن��ازاداردا ( )hبە تایفەی حەق یاخود (طایفە المنصورە)
دەزانن ،کە هەمیشە لە خەباتو شۆڕشو کۆششدان.
گوڵی سور :ئیخوان کێن و چین؟
ووتم :قوتابخانەیەکی ئەهلی سوننەتە پڕلە شۆڕش و خەباتە بۆ گەڕاندنەوەی ئاینی
پیرۆزی ئیسالم و ئایدۆلۆژیایی ئیسالمی ،لەسەردەمی حەسەن بەنناوە -ڕەحمەتی خوای
لێبێت -دامەزراون ،تا ئەم سەردەمەی کە ئێستا من و تۆ قسە دەکەین و سوپاس بۆ خوا
بە هێزو بازوی ئیخوان بوو کە سینا لە ئیسرایل-ی داگیرکەر پاكکرایەوە( ،لەوکەتەدا
پێکەنینێکی نوسی بۆم) ،منیش مایکم ئازاد کرد.
گوڵی سور :حیزبی تەحریر کێن؟
ووتم :کۆمەڵیك موسڵمانی ئازاو بە جەرگن ،هەوڵ و خەباتیان بۆ گەڕاندنەوەی
خیالفەتی ئیسالمییە سوپاس بۆ خوا لە ناو فەڵەستینییەکاندا زۆرن بە تایبەت لە
ئەورپادا و تایبەت تریش لە دانیمارك ،هەوڵیان بۆ ئەوەیە کە حوکومەت و خیالفەتی
ئیسالمی دابمەزرێنن تەنها بە ئەدەبیاتی ئیسالمی دوور لە هەموو ئەدەبیاتێکی تری
ڕۆژئاوایی یاخود ڕۆژهەاڵتی ،بەڵکو تەنها ئیسالمی.
گوڵی سور :کاك ماکوان تۆ کامیانیت لەم سێ قوتابخانە؟
ئیتر هەستم کرد ئەمە هەروا سادە نییە ،بە دڵنیایەوە ئەمە پرسیاری موخابەراتییەو
لە سەرێکەوە سەر دەردەهێنێت ،ئینجا هەستم بەوە کرد کە ئەم ئافرەتە کەسێکی سادە
نییە.
ووتم :جاتۆ ئەم پرسیارەت بۆچییە بۆ لە ژیانی شەخسی من پرسیار دەکەیت؟ ئەوە
پەیوەندی بەخۆمەوە هەیە.
هیچی باس نەکرد لەسەر ئەو مەوزوعە ،چووە سەرباسێکی ترو ووتی :تۆ گوێ لە
موزیك دەگری؟ حەاڵڵە یان حەرامە؟
هەستم کرد ئینجا ئەو خۆی دزیەوە لە پرسیارەکەی من.
ووت��م :ووتم من بۆخۆم گوێی لێدەگرم ،بەاڵم هانی کەس ن��ادەم بۆئەوەی گوێی
لێبگرێت ،پاشان منیش نەمکردووە بەعادەت کە گوێ بۆ موزیك بگرم پێناچێت بە
مانگیش گوێ لەموزیکێکی تایبەت بگرم ،مەگەر دەنگی موزیکی دەنگو باسو تەلەفزیۆن
بەگشتی ،من باس لە حەاڵڵ و حەرام ناکەم ،چونکە ئەوە ئیختالفی لەسەرە.
گوڵی سور :ڕات چۆنە بۆ مافی ئافرەتان؟
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ووتم :هیچ بڕوام بە مافی ئافرەتان نییە.
گوڵی سور :ئەی چۆن؟
ووتم :لەبەرئەوەی من بڕوام بە مافی مرۆڤ هەیە ،پیاو و ژن لە ئەنجامی ئەو مافی
مرۆڤەوە دەیبینم کە خوای گەورە بۆ ژنیش و پیاویش دەستەبەری کردووە لە ئیسالمدا
ماف دراوە ،بەاڵم لەهەموو بەرنامەو ئایینەکانی تردا ماف بەزۆر دەسێنرێت ،جیاوازیەکە
ئاسمان و ڕێسمانە ،تێگەیشتی یان زیاتر ڕوونی بکەمەوە؟
گوڵی سور :تێگەیشتم.
هەستم کرد ئەم ئافرەتە خەڵکی تر لە تەنیشتیەوەیە و فێری قسەی دەک��ات و
پرسیاری فێردەکات ،دەیانەوێت من بخوێننەوە ،لە ئەنجامی قسەکانم من و ناخم باش
بناسن و بیخوێننەوە.
گوڵی سور :کاك ماکوان ئەگەر لە جەنگێکدا منت بەردەست بکەوێ چیم لێدەکەیت؟
دەمکەیت بە کەنیزەك بۆ خۆت؟
ووتم :وەاڵمی من بۆ ئەم پرسیارە موخابەراتییە ئەوەیە زۆنی جەنگەکە دەستنیشانی
دەکات ،تۆ وەك جوندی و سەربازی ئیسرائیلی دەست من بکەویت ،ئەوا مامەڵەی دیلت
لەگەڵ دەکەم ،چونکە سەردەمی کەنیزەک نەماوە ئەو یاسایە لە ئیسالمدا ئێستا کاری
پێناکرێت ،چونکە لەسەردەمی سەالحەدینی ئەیوبی مامەڵەی لەگەڵ ئافرەتانی جەنگدا
مامەڵەی دیل بوو ،یاسای کەنیزەکی نەساپاند .لە جیهادی ئەفغانیشدا بەهەمان شێوە
ئەفغانییەکان کە سەربازی ئافرەتی ڕووسییان دەگرت هەر مامەڵەی دیلیان لەگەڵدا دەکرا،
ئەگەر انشاءاللە من تۆم گرت ئەوا مامەڵەی دیلت لەگەڵ دەکەم ،خۆ ئەگەر دوژمن کە
ئێوەن مامەڵەی کەنیزەکتان لەگەڵ ئافرەتانی موسڵمان کرد ،ئەو کات ئەمیری موسڵمانان
ئەمری دەرکرد منیش تۆ دەکەم بە کەنیزەك بۆ خۆم ،یان ئەگەر زانیمان دوژمن کە
دیسانەوە ئێوەن ئافرەتانمان دەکوژن ئەوە بەدڵنیاییەوە منیش ئەتکوژم بۆئەوەی چیتر
موسڵمانان نەکوژرێن وەك وەاڵمێك بۆ کردارەکەی ئێوەی دوژمن .هەڵبەت ئەم باسانە
زیاتر دەخوازێت ،پێویستی بەروونکردنەوەی فقهی جیهاد هەیە.
گوڵی سور :کاك ماکوان من شوت پێ بکەم دەمهێنیت دەبم بە موسڵمان؟
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کچە ئیسرائیلیە کوردەکە ،جوانییەکەی سەرسامی کردم

لەدوای ئەوەی کە پرسیاری کرد ئایا کاك ماکوان من ئەگەر موسڵمان ببم شوت پێبکەم
دەمهێنیت؟ بە دەنگێکی ناسك و پاشان بە زەردەخەنەوە ،هەستم کرد ڕاست ناکات.
سبحان اللە -ئەو دڵە وەك فەرش لوول بوو ،خوا ڕەحەمی کرد خێزانم لە تەنیشتمەوە
حازر بوو ،ئینجا هەستم کرد زانایانی ئەم ئیسالمە خەڵوەتی ئافرەتیان هەروا بە ئاسانی
حەرام نەکردووە ،بەتایبەت لەم چاتە ساردو سڕانەوە.
پاشان بۆ خۆم لە دوو ڕیانێکدا بووم ،ویستم قسەکەی پێ ببڕم و بە جدی وەرینەگرم.
وەاڵم دایەوە و ووتم :خێزانم دانیشتووە بۆ حورمەتی خێزانم هیچ وەاڵمێکت نادەمەوە،
هەرچەندە ئەمە بۆ خۆی ڕازی بوون بوو ،ئاگاشم لێیبوو خێزانم توڕە بوو ،بەاڵم
بۆئەوەی جارێ خێزانم هێوربێتەوە ،پەیوەندیم بە خوشکێکییەوە کرد کە شارەزابوو لە
هاكکردن ،پاشان کوڕێکی بەڕێزی ترم دەناسی بارزانی بوو نازناوی کاك«خرپن» بوو،
کوڕێکی بەڕێز بوو لەو بوارانەدا شارەزابوو ،هەلێکی باش بوو لەسەر خەت بوو ،ئینجا
داوای لێبوردنم لە گوڵیسور کرد ووتم خەڵکی ترم لەگەڵدایە قسە دەکەینەوە.
خێرا لەگەڵ کاك خرپن و تارای خوشکی خێزانم دەستمان کرد بە قسەو مەوزوعەکەم
بۆ باسکردن کە من داوای لێدەکەم کامێرا بکاتەوە ،پاشان ئێوە وێنەیم بۆ بگرن ،چونکە
من ئەو شتانە نازانم.
تارا :من ئەوەت بۆ دەکەم ،بەاڵم دەبێت بێمە ناو کۆپیوتەرەکەتەوە.
ووتم :باشە ،داوام کرد لە خرپن کە ئەویش ئایپی ئەدرەس و جێگاو مەکانیم بۆ
ئاشکرا بکات.
خرپن :دەبێت من چاوم لە نوسینەکانی بێت تۆ وێنەیەکی خۆتی بۆ بنێرە با
بتبینێت من بە وێنەوە نازانم چی هاوپێچکرد لەگەڵیدا ،گرنگ ئەوە بوو ئەویش ووتی
دەبێت بێمە ناو کۆمپیوتەرەکەتەوە.
ڕێگام دا بە هەردووکیان ،پاشان چوومەوە بۆ الی گوڵی سور.
ئاگادارم کردەوە ووتم :جا ئەم قسەیەت بەڕاستە کە دەتەوێت موسڵمان بیت؟
بۆی نوسیم بەڵێ!
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ووتم :باشە ئەی بۆ شودەکەی بە من؟ ئەوە چەند برای ترمان هەیە ژنیان نییە بۆ
شوناکەیت بەوان .نمونەی دووبرام هێنایەوە ،یەکێکیانم باش لەبیرە کاك ئەبودەردا بوو،
من زۆر بەجدیم بوو ،چونکە ئەو کوڕێکی جوان خاس بوو.
گوڵی سور :نا من بەس شوو دەکەم بە تۆ.
لەم حاڵەتەدا شتێکی زۆر عەجیب ڕووی��دا ،برایەکی تر لە ژوورەک��ەدا پەیوەندی
پێوەکردم ناوی کاك «نەسرەت» بوو ئیزنم لێخواست کە خەڵك لە پێسێکەمدایە ئەوم
وەستاندا ،پاشان بە رووسام ووت باشە من چۆن بزانم تۆ ڕاست دەکەیت من ڕازیم ،بەاڵم
بەمەرجی ئەوەی ئەبێت بتبینم.
گوڵی سور :وەرە بۆ ئیسرائیل.
ووتم :من ناتوانم بێمە ئیسرائیل ،تۆ وەرە واڵتێکی عەرەبی ،یان هەر واڵتێکی تری
ئەوروپی من دێم بۆ الت.
گوڵی سور :باشە.
ووتم :تۆ منت دیوە؟
گوڵی سور :بەڵێ وێنەی تۆم لە دەریای نور بینیوە.
خرپن :پێی بڵێ کە تۆ ئەوت نەدیوە با کامێرات بۆ بکاتەوە.
منیش پێم ووت.
گوڵی سور :من کامێرات بۆ دەکەمەوە.
کامێرای بۆ من کردەوە چیم دی! ئافرەتێکی نازداری جوانی قژخاو ،هەر زۆرجوان.
لەو ئافرەتە جوانانە بوو کە پەسەندکراون.
کوڕە من خەریك بوو دڵم بگۆڕێت ،باش بوو خوا ڕەحەمی کرد .دەنگ تۆمار دەکرا
وێنەی ئافرەتەکە گیرا ،منیش ووتم تازەترین وێنەی خۆمت بۆ دەنێرم ئەو وێنەیەی
کە کاک خرپن ئاماددەی کردبوو ناردی وەریگرت .بەهۆی وێنەکەوە کە وەریگرت هەموو
ئایپی ئەدرەسەکەی بۆ دەرهێنام لە کوێ دەژی و تەنانەت ناوی گەڕەکەکەیشی بۆ هێنام
جۆری خەتی ئەنتەرنێتەکەی کە بەکاریدەهێنێت ناوی ئەویشی بۆ هێنام.
ماڵئاوایمان لەیەكتر کرد لە دوای هەندێك قسەی ڕۆتینی و ساددە من خێرا هەڵسام
دەستنوێژم گرت و دووڕکعات نوێژم کرد ،تارا هەموو وێنەکانی الی خۆی خەزنکردو
دایەوە دەستی من.
کاك خرپن هات ووتی :کاک ماکوان ئەو کەسە ساختە چییە ئەو وێنەیە هی خۆی
نییە.
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ووتم :چۆن؟
خرپن :ئەو وێنەیە لەپاڵتاکدا هەیە ،ئەوە ئافرەتێکی ڕووسیە ڕێکالمی پاڵتاکە
دیسانەوە وێنەکەی بۆ هێنام .زۆر بێتاقەت بووم ،نەمدەزانی بێتاقەتییەکەم بۆ ئەوەیە کە
درۆی لەگەڵ کردوم یاخود ئەم ئافرەتە جوانە دەرنەچوو ،یان چی بوو! بۆم نەدۆزرایەوە
بۆیە ئیتر بە جدی وەرمنەگرت زانیم درۆزانێکی عەزیمە.
ووتم :ئەی ئەدرەسەکەی کوێیە کاك خرپن؟
خرپن :کاک ماکوان ئەمە لە ئیسرائیل-ە و لە تەل ئەبیبە.
زۆر پەست بووم ،چومە خزمەتی کاک نەسرەت ووتی :کاک ماکوان قسەیەکی خۆشت
بۆ باس بکەم.
ووتم :چییە برای خۆم؟
کاک نەسرەت :ئافرەتێك هاتووە لەگەڵ مندا قسەی کردو ووتی دەمەوێت شووبکەم
بە تۆ یان ماکوان.
زۆر داوام کرد لە کاك نەسرەت ووتم :کێ بوو؟
کاک نەسرەت :خوشکێك بوو.
ئیتر زۆر قسەم نەکرد ،بەاڵم تەوقیتەکەی زۆر سەیر بوو لەالم بەس هەر بە سادەیی
وەرمگرت ،کاک نەسرەت هەر پێی نەووتم تا ئێستاش.
ماوەیەکی دورودرێژ ئەم ئافرەتە نازانم ناوی بنێم پالستیك ،یان ئافرەتی درۆ یان چ
ناوێك ،بەهەرحاڵ چەند مانگێك وون بوو لەو ڕۆژەوە کە هاكکرا زانیم وون بووە ،بەاڵم
بەدڵنیاییەوە زانیم کە ئەویش شارەزایە لە بواری ئەم هاك و جۆرە کارانەدا.
حەتمەن زانیویەتی بۆیە خۆی شاردۆتەوە ،کات ڕۆیشت و زەمن هات .من کۆڕێکم
هەبوو لە ژووری کوردستان نەتەوەیی
الی کاك دەرون و کاك شێخە-ی بەڕێز ،ئاگام لێبوو لە ژوورەک��ەدا بوو لە کاتی
قسەکانی مندا جنێووم پێئەدات ،بەو ناوەی کە یەکەمجار بلۆکم کرد بە ناوی گوڵی سور،
قسەی سوك و ناشرینی زۆری بەئیسالم و خۆم ووت .کاک شێخە دەریکرد ،داوام کردەوە
لە کاک شێخە ئەو کەسە بهێنێتەوەو وازی لێبهێنێت چی دەڵێت با ئازاد بێت .مامە شێخ
زۆری بەالوە سەیربوو ،بەاڵم ووتم وازی لێبهێنە چی دەڵێت با بیڵێت .خوا هەڵناگرێت
ئەو پیاوە بەڕێزە زۆر حورمەتی منی دەویست چیم بوتایە بەقسەی دەکردم ،هەڵەبەت
لە پیاوەتیو وگەورەی خۆیان بوو .دوای ئەوەی کۆڕ تەواو بوو پەیوەندیم بە ناوەکەیەوە
کردەوە ووتم :باشە ئەوە کچی باش تۆ ئەو هەموو قسە ناشرینە چییە بەمنت ووت خۆ
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تۆ بە تەمابوویت شوم پێبکەیت؟
هیچی نە ووتو منی بلۆك کردوو لە خەت نەما .کەمێکی پێچوو بەناوی «رووسا»
هاتەوە ئینجا من خۆم بۆ نەگیرا ووتم :هەی داوەشێیت ئەوەی بەدەمما هات پێم ووت
بە ئیسرائیل و دەوڵەتی ئیسرائیل زۆر توەڕە بووم ،جا یاخوا منیش توڕە نەبم ئاگام
لەخۆم نامێنێت .لەبەرئەوەی شەو قسەی زۆری ووتبوو ،ئینجا داخی ئەو ڤیدۆیەم لەدڵدا
بوو کە وێنەی ئەو ئافرەتە جوانەی دانابوو خەریك بوو بمخڵەتێنێت.
ووتم :وەرە تۆچیت -چیت دەوێت دەستەکەت کەشف بووە بۆ بەئاشکرا قسە ناکەیت،
پەیامت چییە بمدەرێ.
نووسی ماکوان گیان ئاگاداری خۆت بە من لە دەزگای مۆسادەوە لەگەڵت ئەدوێم ئەو
ناوە من نەبووم کە قسەی بە تۆ ووتوە کەسیکی تر بووە ناوەکەی باکارهێناوە.
من بڕوام بە هیچ قسەیەکی نەبوو ،بەاڵم هەستم دەکرد بۆ وازی لێناهێنم وەك
جگەرەو حەشیشی لێهاتبوو خۆشە و خراپیشە.
ووتم :من هەموو دەنگەکانم تۆمار کردویت ئەو وێنەیەشی کە بۆت داناوم زانیومە
کە ئەوە ئافرەتێکی ڕوسی ناو پاڵتاڵکە ،کە وام ووت وێنەیەکی گریانی ناردو نوسی توخوا
دەنگەکەم باڵو نەکەیتەوە باوکمو کەسوکارم پێمبزانن دەمکوژن.
دیسان کەوتمەوە گومان ،چونکە کەسێك موخابەرات بێت بەو شێوەیە قسە دەکات،
دوایی ووتم لەوانەیە هەر فێڵ بێت.
ووتم :باشە تۆ چیت دەوێت لە من بڕۆ خوات لەگەڵ ئیتر واز لە من بهێنە.
ووتی :باشە ،ماڵئاوای کرد.
کە بەو سادەییە ماڵ ئاوایی کرد ،ئەوەندەی تر خەریك بوو دڵم ئەتەقی ڕۆشت و
بەجێی هێشتم.
دوای ئەوەی چەند ڕۆژێکی بەسەردا تێپەڕی شتێکی زۆر عەجیب ڕوویدا لە ئۆسلۆ
بووم لەخزمەتی مامۆستا کرێکار ،جەنابیان فەرموویان کاک ماکوان خەوم پێتەوە دیوە.
ووتم :خێر خەونەکەی بۆ گێرامەوە ،تۆزێکی تری پێچوو الی مامۆستا هاتمە دەرەوە
لە ناو قیتاردا بووم دەگەڕامەوە بۆ شارەکەی خۆم ،کوڕێکی بەڕێز تەلەفونی بۆ کردم لە
بەریتانیا ناوی کاك حەمە شوان بوو ووتی برایەکی من خەوی بە جەنابتەوە بینیوەو
خەونەکەی بۆ گێڕامەوە .کە گەڕامەوە ماڵەوە چومە سەر کۆمپیوتەرەکەم ،رووسا(گوڵی
سور) نامەیەکی بە جێهیشتبوو نوسیبووی :کاک ماکوان خەوم پێتەوە دیوە .چاوەڕێم کرد
خەونەکەم بۆ بگێڕتەوە ،ئەویش هاتوو خەونەکەی بۆ گێڕامەوە.
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چیرۆکی هەژدەیەم:

من و چەند کچێکی ئیسرائیل-ی
خەونەکەی مامۆستا کرێکار ئەو بۆی گێڕامەوە کە لە دوو کەسایەتی ناوداری ئیسالمی
دوو دەمانچەی���ان داوە ب���ە من و جەنابی مامۆس���تا ،منیش زۆر خۆش���حاڵ بووم ،چونکە
هەستم کرد مامۆستا زۆر خۆشحاڵە لە خەونەکە.
ووتم :مامۆستا هیچ ڕاڤەیەکم بۆ دەکەیت؟
ووتی :خەونەکە زۆرباش���ە ،ئیتر هیچم نەووت خەونەکەی براکەی کاک حەمە ش���وان
ل���ە بەریتانیا خ���ۆی بۆی گێڕام���ەوە کە خەونی ب���ە پێغەمبەرەوە بینیوە لە س���لێمانی
پێغەمب���ەری خ���وا ( )hلە ژێر پردەکەوە بەرەوس���ەر هاتووە و منیش لە تەنیش���تیەوە
ڕۆش���تووم زیات���ر من���ی نزی���ك کردۆت���ەوە لە خۆی���ی ،ل���ە خەونەک���دا فەرموویەتی با
ماک���وان ل���ە نزیكمەوە بڕوات لە تەنیش���تمەوە بێ���ت ،بەقەدەر هەم���وو دوونیا دڵم بەم
خەون���ە خ���ۆش ب���وو ،لە خۆش���یاندا دەس���تم کرد ب���ە گریان ک���ە بۆیان گێڕام���ەوە لە
خۆش���ی ئ���ەو خەون���ە س���ەفەرم کرد ب���ۆ ماڵی���ان بۆ ش���اری س�ڵ�او نزیك لەن���دەن-ە.
پاشان رووسا (گوڵی سور) هەر هەمان ڕۆژ لە ئۆفالین نامەی بۆ بەجی هێشتبووم ،منیش
لەس���ەر خ���ەت بووم ئەوەندەم زانی پەیوەندی پێوەکردم���ەوە ،من هیچم نەووت تا خۆی
ساڵوی کرد.
ووتم :خەونەکەم بۆ باسبکە.
خەونەکەی ئەو ئەوە بوو کە گوایە جلی بوکێنی کردۆتە بەرو لە ڕێگادا بە س���ەیارە
وەرگڕاوە من چووم لە ناو سەیارەکەدا دەرم هێناوە ،لێتان ناشارمەوە هەر بە درۆ و قسەی
بێمانا لەوم وەرگرت.

227

مه مله که تی عیشق

ڕاش���کاوانە ووتم :بە خ���وا بڕوای هیچم پێت نییە ،خەونەکەش���ت ئەوەندە بەالمەوە
گەورە نییە.
ووتی :باشە ماکوان تۆ لە کام بەردو دار دروست بوویت؟ ئەوەندە ڕەقی.
وەاڵمم نەدایەوە.
دوایی ووتی ئەتوانم پرسیارت لێبکەم؟
بۆم نوسی ئەگەر پرسیارەکانت مەعقول بن وەاڵمت ئەدەمەوە.
ووتی :بەس بۆم شیبکەرەوە بۆ لە ئیسالمدا ئافرەت وەك شەهوەت تەماشا دەکرێت؟
بۆ تۆ بڕوات بە مافی ئافرەت نییە ،ئەوەتا من لە ئیسرائیل هەموو مافێکم هەیە ،لە
ڕۆژئاوا هەموو ئازادییەك بەژن دراوە .بۆ دووان بە شاهیدێك هەژمار دەکرێت ،بۆ دەبێت
پیاو چوار ژنی هەبێت؟
ووتم :پرس���یارەکانت بۆ دەکەم بە چەند بەشێکەوە ئینجا وەاڵمەکانت ئەدەمەوە ،بۆم
کردە خاڵ و وەاڵمەکانم بە گوێرەی تواناو خوێندنەوەی خۆم بۆ باسکرد.
یەکەم :ئافرەت لە ئیسالمدا شەهوەتە؟
بەڵێ بە دڵنیایەوە ئافرەت ش���ەهوەتە ،چونکە زۆر جوان و ناس���کە هەموو هۆڕمۆنی
پیاوی پێ بەرز دەبێتەوە ئەمەش عەیبە نییە ،بەڵکو لە ش���ەدەالری و ناس���كو نازداری
ئافرەتە .شەهەوەت بە واتای حەزە ،پیاو دەبێت هەر حەزی لە ئافرەت بێت ،نەك ڕەگەزی
خۆی ،ئەگەر وابوو ئەوە شازەو نەخۆشە کە واتە ئیسالم تەندروستانە پێناسەی ئافرەتی
ک���ردووە بۆ پیاو ،چونکە بیرکردنەوەی پیاو لەس���ەر بنەمای حەزە نەك خۆشەویس���تی،
پێچەوانەکەی ئافرەتە کە پیاوی وەك خۆشەویس���ت خۆش���دەوێت ن���ەك حەز ،کەواتە لە
بنەڕەتدا ئەمە گلەیی لە پیاوە نەك ئافرەت ،چونکە خوای گەورە باسی ئافرەت دەکات لە
قورئاندا بە گوڵ ناوی ئافرەتی بردووە ،چونکە ترۆپکی خۆشەویستییە.
بۆی نوسیم کوا لە کوێی قورئاندا ناوی ئافرەت بە گوڵ هاتووە؟
اجا ِ ّم ْن ُه ْم َز ْه َر َة
لە وەاڵمدا ئەم ئایەتەم بۆ خوێندوە کە خوای گەورە دەفەرموێت�..( :أَ ْز َو ً
حْ َ
اليَا ِة ال ُّدنيَا)..سورەتی طە .١٣١
بۆ وەاڵمی بڕگەی دووەمی پرسیارەکەت کە من بڕوام بە مافی ئافرەت و ئەو قسە بێ
()١
مانایانە نییە ،بەم هۆکارەیە.
رووس���ا (گوڵی س���ور) :پرس���ی ئەی ئس���یالم کەمافی داوە بەئافرەت باسی نەکراوە لە
فەرهەنگە جیهانیەکاندا؟
ووتم :هەر باس���ی ئیسالمی تێدا نییە لەوێشدا نەیانوێراوە باسی ئیسالم بکەن ،ئەوان
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بە بۆچوونی خۆیان ئیعتراف بە ئیسالم ناکەن بۆیە باسیان نەکردووە ،من حەزم دەکرد
باس بکرایە ،بەاڵم دڵنیابە رووس���ا خاتوون نەیانوێراوە باسی بکەن کە چۆن مافیداوە بە
ئافرەت ،بۆیە بیانویان بۆ دۆزیوەتەوە گوایە ئیعتراف بە ئیسالم ناکرێت ،ئەوەیە واڵتانی
پێشکەوتووی دونیاو دیموکراسی خوازەکان.
ئەنجامی ئەم بزوتنەوەیە فێمەنیستی دروستکرد کە گوایە ئافرەتان لە بنەڕەتدا دژی
پیاون ،ئەوە بزوتنەوەکەیەو دەرئەنجامەکەیەتی.
داوای مایکی کرد ،مایکی گرتو ووتی :کاك ماکوان من بەڕاس���تی پرس���یارت لێدەکەمو
چەند هاوڕێیەکی تریشم لەگەڵدایە ئەوانیش دەیانەوێت پرسیار بکەن ،ئاساییە؟
ووتم :ئاساییە ،بەاڵم جارێ با بە کورتی وەاڵمی ئەو دوو پرسیارەی تریشت بدەمەوە
ئینجا پرسیاری تر بکەن.
بەنیسبەت شاهیدیدان بۆ ئافرەت ڕاستە دووانتان بە شاهیدێك هەژمار دەکرێن ،بەاڵم
لە هەموو حاڵەتێکدا نییە ،جاری وا هەیە لەبواری ش���یردان و هەندێك بواری تردا تەنها
شاهیدی لە ئافرەت وەردەگیرێ و حساب بۆ پیاو ناکرێت.
بەنیسبەت چوار ژنە لەبنەڕەتدا پیاو دەبێت یەك ژنی هەبێت ،بە بەڵگەی ئەوەی کە
خوای گەورە ئادەمی دروستکرد یەك حەوا-ی بۆ دروستکرد نەك چوار حەوا ،بەاڵم ٤ژن
ڕێ���گا پێدراوە تەنها ڕوخس���ەتێکە ،من چیبکەم تۆ حەز دەکەی ش���وو بکەیت بە پیاوێك
خاوەنی خێزانە داوای لێدەکەیت شوی پێبکەیت ،خەتای پیاو نییە ژنیش خۆی بەشدارە
لەو پرۆسەیەدا.
دوای قسەکان من مایکم ئازادکرد ،هەستم کرد چوار ئافرەتی تری لەگەڵدا بوو.
یەکێکیان مایکی گرتو بە گریانەوە هەنسکی هەڵئەداو قسەی بۆ کردم .ئەی هاوار چ
موعاناتێکی هەبوو دڵی منی کرد بە ئاو ،ئەوانە هەموو س���جن بوون کە قس���ەیان لەگەڵ
من دەکرد کوردیش بوون ،ووتم تۆ بڵێی ئەنفالەکان بن چوبێتنە ئەوێ؟
ووتی :ماکوان باوکەکەم توخوا چی بکەین لێرە؟ ئەزانی من چەندە بێتاقەتم؟
ئەزانی لەوەتەی لێرەم نە نانم نانەو نە خەوم خەوە ،ئەزانی خۆمم لە دەس���ت داوە
منداڵم لە دەستداوە ،کەسوکارم لە دەستداوە دین و قیامەتیشم چووە.
یەکێك لە کچەکان ئەو ئافرەتەیان بردە ئەوالوەو لە مایکەکە دوریان خستەوە.
بە منیان ووت :ئەوە چییە ماکوان-ە فەنی دەبڕۆ ملت بشکێنەو وازمان لێبهێنە.
زۆر پەس���ت بووم س���ور بوومەوە و نوس���یم خۆ بەزۆر ئێوەم نەهێناوە ،ئێوە منتان
بانگکردووە ،بەاڵم بە هێمنی س�ڵ�اوم نارد بۆ ئەو ئافرەتەی کە دەگریاو ئەوی تریش���م بە
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تەعلیق و قسەی ڕەق شۆرد ،چونکە بەڕاستیش ئەوان منیان بانگکرد قسەم لەگەڵ بکەن.
بۆیە ژوورەکەم بە جێهێشت و هاتمەوە بۆ ژووری دیدی نوێ گوێم لە ووتاری یەکێك
لە مامۆستاکان گرت.
پاش���ان ناوێك بە ناوی باهۆز پەیوەندی بە منەوە کردو ووتی :کاك ماکوان هەندێك
پرسیارم هەیە.
ووتم :ببورە مەشغوڵم سەرم قاڵە ،چونکە بەڕاستی توانای وەاڵم دانەوەم نەبوو.
ووت���م :ب���ڕۆ بۆ الی کاك ئ���اوات یان مامۆس���تا ئەنصاری ئەوان ل���ە ژوورەکە وەاڵمت
ئەدەنەوە.
ووتی :من پرسیارەکەم لە جەنابتە.
ووتم :باشە فەرموو.
پرسیارەکەی نوسی ئایا دبلۆماسییەت لە ئیسالمدا هەیە؟
نوسیم :بەڵێ.
نوسی شیکارییەکم بدەرێ کاک ماکوان گیان.
بۆم نوس���ی برای خۆم ئەمانە بە نوس���ینی التینی نابێت و منیش کاتم ئەوەندە نییە
بە نوس���ین بۆت بنوسم ،پێویس���تە ئەگەر بتوانیت بەدەنگ بۆت ڕوون بکەمەوە جەنابت
گوێبگرە.
باهۆز ووتی :باشە فەرموو.
بانگم کردە ژورێكی تایبەت ،دەستم کرد بە قسە بۆم شیکردەوە ئەوەندەی لێمزانی و
لەفەرهەنگەکاندا خوێندبوومەوە لە ژیانی پێغەمبەرمان ( )hلێی شارەزا بووم.
ئەم ووشەیە لە بنەڕەتدا دەگەڕێتەوە بۆ یۆنان و ووشەکە «دیپلۆما» بووە واتە وەرەقە
یان کاغەزی نوش���تاوە یاخود لولکراو ،ئینجا فەڕەنس���ا بەکاری هێناو بەناوی دیپلۆمات و
ی���ان دیپلۆماتی���ك یاخود دیپلۆماس���ی ئەمانە هەمووی یەك س���ەرچاوەن ئەم چەمکە بۆ
کەسێکی لێزانە کە لە نێوانی دوو دەوڵەتدا کار بکات ،عەرەب بە سەفیر بەکاری هێناوە،
ل���ە ئیس�ل�امدا پێغەمبەری خوا ( )hس���ەرەتا خۆی ئ���ەو کارەی ئەنجامداوە ،چونکە بە
زمانی ئەم سەردەمە بەشێك جیاکراوتەوە بۆ سەرۆکەکان بەناوی دیپلۆماسی سەرۆکەکان
لە « ١٩٥٠وینس���تۆن چەرچڵ» هەڵس���ا بەوەی لەگەڵ هەموو سەرۆکەکان کۆبونەوەی کرد،
بەاڵم پێغەمبەرمان ( )hخۆی سەرەتا لەگەڵ زەیدی کوڕی حارس ئەوکارەی ئەنجامداوە
لە طائیف و پاش���ان لەگەڵ ئەبوبەکر لەگەڵ گەلو هۆزەکانی عێراقو بەحرینو یەمەن،
دواجار خەڵکی بۆ تەعین کردووە ،پاش���ان بۆ حەبەشە سەفیری ئیسالم جەعفەری کوڕی

230

مه مله که تی عیشق

ب بۆ ناو ش���اری مەدینە س���ەفیری هەبوو کە موصعەب���ی کوڕی عومەیر بووە،
ئەبی تالی 
دواتر بۆ الی پاشاکانی دونیا ،هەریەکە سەفیری تایبەتی هەبوو هیچی لە قوریش نەبوو
بۆئەوەی تواناو هێزەکان لە دیپلۆماسی ئیسالمیدا بخاتە کار.
بۆ نمونە کە نامەی نارد پێغەمبەری خوا ( )hوەك س���ەرۆکی دەوڵەتی ئیس�ل�امی و
حاکم و فەرمانداری موس���ڵمانان لە س���اڵی ٧ی کۆچیدا بەم س���ەفیرانەدا ناردی ،بۆ هەر
یەکێکیان س���ەروەرمان قس���ەی تایبەتی بۆ کردووە پاشان ئوسولبی و ووتوێژیان جیاوازو
زمان زان بوون بۆ نەجاش���ی ئەصحمی ڕەحمەتی خوای لێبێت پاش���ای حەبەشە .عەمری
ک���وڕی ضمری ن���اردووە ڕەزامەندی خوای لێبێت بۆ مقەوقیس .بۆ الی پاش���انی میس���ر
حاطبی کوڕی ئەبی بەلتەعەی لەخمی ناردووە ڕەزامەندی خوای لێبێت.
بۆ کیس���را پاش���ای فارس عەبدواڵی کوڕی حوزافەی سەهمی ناردوە ڕەزامەندی خوای
لێبێت.
بۆ هرقل پاشای ڕۆم دەحیەی کوڕی خەلیفەی کلبی ناردووە ڕەزامەندی خوای لێبێت.
مونزیر کوڕی س���اوا پادش���ای بەحرین ،عەالئی کوڕی حەزرەم���ی ناردووە ڕەزامەندی
خوای لێبێت.
هەوزەی کوڕی عەلی پاشای یەمامە سەڵیتی کوڕی عەمری عامری ناردووە ڕەزامەندی
خوای لێبێت.
بۆ حارس���ی کوڕی شەمری غەس���انی پادشای شام و ش���وجاعی کوڕی وەهبی ئەسەدی
ناردووە ڕەزامەندی خوای لێبێت.
ئەمانە هەمووی نمونە بوون دەتوانی س���ودیان لێوەربگری ،س���ەفیری زیاتریش هەیە
ئەگەر بگەڕێیتەوە بۆ سیرەکەی د .السرجانی و د .الصالبی و د .اباظة...
باهۆز نوسی ئەی کە ئەمانە دەزانی بۆ دیپلۆماسییانە مامەڵە لەگەڵ خەڵك ناکەیت؟
خ���ۆ ئێ���وە دەمتان دەکەنەوە دەڵێن لە ئیس�ل�امدا هەموو ش���تێکی تێدایە ،کە تێیدایە بۆ
خۆتان پیادەی ناکەن؟
قسەکەی زۆر سەرنجڕاکێش بوو ،من زۆر قسەم نەکرد زانیم قسەکەی مەعقولە تەنها
ووتم :ئاخر دیپلۆماس���ییەت لە نێوان دەوڵەت دەکرێت نەك خەڵك ،بەس لە ڕاستیدا ئەم
قسەیە وانییە دەوڵەتیش پێكهاتەی خەڵکە! بەس باش بوو ئەو قسەی نەکرد.
داوای مایکی کرد مایکم ئازاد کرد ،دەس���تی کرد بە قس���ەو ووتی :ببورە کاک ماکوان
م���ن رووس���ام ئەو کاتە ئەو هاوڕێیەم توڕەبوو ،م���ن داوای لێبوردن دەکەم ،ئەو ئافرەتەی
کە گریا ئەوە بۆ ماوەی دوو ساڵە هەموو شەوێك گوێ لە ئێوە دەگرێت لە ژورەکەتان.
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من دوای لێبوردن دەکەم لە هەموو شتێك.
داوای مایکم کرد دەس���تم کرد بە قس���ە ووتم :رووسا ناتوانن چەند سەعاتێك ڕاستگۆ
بن لەگەڵمدا بەس بزانم ئێوە کێشەتان چییە؟
ڕۆژێك خۆت بە مۆس���اد نیش���انی من ئەدەیت و ڕۆژێك بە کافرو یەهودی و ڕۆژێکی
تریش بە گوێگرو قوتابییەکی گوێڕایەڵ ،ئێوە چین؟ بەس تێمبگەیەنە ئەگەر کات بەسەر
دەب���ەن ،کات الی من زۆر پیرۆزە ،ئەگ���ەر پەیامێکت هەیە بیگەیەنەو تەواوی کە ،ئینجا
ئەو ئافرەتە بۆ نەتانهێشت قسەبکات ،بەڕاستی قسەم بۆ بکە .ئەوە مایك ئازادە.
باشە کاك ماکوان قسەت بۆ دەکەم ،بەاڵم وەعدمان بدەرێ دەنگمان تۆمار نەکەی.
م���ن داوای مایک���م کردو ووتم :ئاخر رووس���ا ئێوە واتان کردووە کە خۆتان خس���تۆتە
جێگای شكو گومان وەك موخابەراتێکی نەزان خۆت نیشانداوە منیشتان ترساندووە ،من
ڕۆژانە بە سەدان خەڵکی قسەم لەگەڵ دەکات ،دەنگی کەسیش تۆمار ناکەم.
سوێند بەخوا تۆش ئەگەر خۆت وا لێ نەکردایە نەمدەکرد ،دڵنیابە تۆماری ناکەم.
رووس���ا مایکی گرت و هەناس���ەیەکی قوڵی هەڵکیش���او ووتی :جارێ با من خۆمت بە
تەواوی پێ بناسێنم و ئەو ئافرەتەش با بناسیت کە دەستی بەگریان کرد ،ئەو دوو کچەش
هەر کچی ئەو ژنەن ،ئینجا دەستی کرد بە قسەو باسەکان دڵم بوو بە بریان بۆیان.

232

مه مله که تی عیشق

گفتوگۆی من و رووسا و دەردە دڵی بۆ من

روسا ئەوەی بۆ گێڕامەوە ،ئەو ئافرەتەی کە گریاوە ناوی نەوال خانە تەمەنی  ٥٤ساڵە،
فەرمانبەر بووە لە شاری سلێمانی ،هاوسەرکەی لەگەڵ باوکی مندا بەیەکەوە هاوڕێ
بوون لە سلێمانی و هەردووکیان مامۆستای زمانی ئینگلیزی بوون ،کاتێك باوکی من
دامەزرا لەو ڕێکخراوە بەهۆکاری برادەرایەتی هاوسەری ئەمی دامەزراند کە چووین
بۆ ئەمریکا بەیکەوە چووین ،هەر بەهەمان گرێبەندی کار هاتن بۆ ئیسرائیل ،ئێمە
ماوەی چەندین ساڵە لە ئیسرائیل-ین تا ئێستاش نەمانتوانیوە لەگەڵ ئەم کۆمەڵگایەدا
تێکەڵ بین ،هەرچەندە من مەسیحیم ،بەاڵم هیچ لەبارەی ئایینەکەی خۆمەوە نازانم،
نەوال خانیش ماوەی دوو ساڵە دێتە ژوورەکەی ئێوە لە پاڵتۆك ،دڵی زۆر دەکرێتەوە
بە ژوورەکەتان ،منیش تەنها خاوەنی یەك برام و لەگەڵ ئەم خێزانەدا تێکەڵ بووین،
هەرگیز لەمان جیانەبومەتەوە بە هۆکاری کچەکانی کە هاوڕێمن بەتایبەتی کچە
گەورەکەی کە هاوتەمەنین ،ئەوەی کە ئەو ڕۆژە قسەی پێ ووتی کچی بچوکیانەو
دایکی زۆر خۆشدەوێت هەر کاتێک دایکی بگری ئیتر پەست دەبێت ،ئەوەبوو باسی
ئیسالمەتیت کرد دایکی دەستی کرد بەگریان ،ئەویش لە داخا قسەی پێووتی .ئەو
ڕۆژەشی کە لە ژوری (کاك دەرون و كاك شێخە) قسەت دەکرد باسی پێغەمبەرت کرد
لەسەرتاوە دەگریا و نەیدەهێشت الی بەرین ،کچەکەی بەناوی گوڵی سوور هاتبووە
سەرخەت لەداخی دایکی قسەی بە تۆو ئیسالم دەوت ،بەاڵم ئێمە نەمانزانی بەس
ئەو لە داخی دایکی وای دەکرد ،زۆر ناڕەحەت دەبێت بەوەی دایکی فرمێسك لەچاوی
بێتەخوار .منیش کەوتم مۆسادی ئیسرائیل-یە تەنها بۆ ترساندنی تۆ بوو .کاك ماکوان
هیوادارم بە ڕاستگۆی لێم وەربگریت.
بەردەوام بوو لە قسەکانی
ووتی :کاك ماکوان کۆمەڵگای یەهودی چەند بەشێکە ،ئێمە لێرە زۆر بێزارین ،بە ئێمە
دەوترێت (ئەش���کەناس) واتا ئەو کەس���انەی یەهودی هاوردەن بۆ ئیس���رائیل یان یەهودی
واڵتی ڕۆژهەاڵتن (شەرقن) ،یاخود ئەفریقا.
لێرەدا قسەکەم بە روسا بڕی و داوای مایکم کرد..
ووتم :باشە تۆ کە مەسیحیت ئەوانیش خانەوادەی موسڵمانن یان مەسحین؟ تکایە بە
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نوسین وەاڵم بدەرەوە؟
نوسی نا ئەوان موسڵمانن...
ووتم ئاخر من لەم لوغزە تێناگەم چۆن مەس���یحی و موسڵمان لە تەلئەبیب جێگایان
دەبێتەوە؟
فەرموو تێمبگەیەنە؟ مایك بۆ تۆ ئازادە.
ووتی :کاك ماکوان وانییە لە ناو تەلئەبیب بە س���ەدان بەناو موس���ڵمانان و مەس���یحی
تێدایە ،هەموو لە ڕێکخراوەکانی ئیسرائیل-ی کاردەکەن بۆ خزمەتی ئیسرائیل ،بۆ نمونە
ڕێكخراوی لیۆن و مۆس���ادو ش���ەباك و ..تاد ،ئەمانە تەنها بۆ پارە کاردەکەن تەنها پارەیان
دەستبکەوێت ،ئیسرائیل وەك عونصور بۆ کاری خۆی بەکاریان دەهێنێتەوە.
لەوکاتەدا من بۆم نوسی کەواتە باوکی تۆو هاوسەری نوال خان جاسوسی بۆ ئیسرائیل
دەکەن؟
نوسینەکەی منی خوێندەوە بەاڵم ووتی :دوایی وەاڵمت ئەدەمەوە.
بەردەوام بوو لە قسەکانی ووتی :پەلە مەکە ئەویشت بۆ باس دەکەم ،بەاڵم من ئێستا
لە ماڵی نەوال خانم دەیەوێت قسەت لەگەڵ بکات.
نوسیم لە خزمەتیام خۆشحاڵ دەبم.
ن���ەوال خ���ان مایکی گرتو وتی :ماکوان کوڕی خۆم چۆنی باش���ی خوا عەمەر درێژت
بکات .ماکوان گیان پرس���یارێکم لێت هەیە ،م���ن خۆم نوێژ دەکەم ئایا نوێژەکانم قوبوڵە
ل���ە ئیس���رائیل؟ لێرە هیچ کەس ناناس���م بچم بۆ الیان ،ئ���ەم جولەکانە زۆر خراپن زۆر
دڵتەنگم ،من چی بکەم باشە؟
قس���ەو باس و خۆشەویستی خۆی زۆر دەربڕی و باسی ئەوەی کرد کە ڕۆژانە گوێ لە
ئێمە دەگرێت لە ژورەکەدا ،گوێ لە مەال عومەر چنگیانی دەگرێت لە زاگرۆس ،دیارە ئەو
کاتە بەرنامەی دەست پێکردبوو لە تەلەڤزیۆن.
ویس���تم وەاڵم بدەم���ەوەو داوای مایكیان لێبکەم ،کەچی رووس���ا ووت���ی ببورە دەبێت
بڕۆین ،چونکە کاك شەماڵ هاتەوە با گوێی لە قسەکان نەبێت ،ئێمە دەڕۆین کاتێکی شاد.
ئەوەن���دی تر بێ���زار بووم ،داخۆ بەم کات���ە ئەم پیاوە بۆ خۆی ک���ردووە بەم ماڵەدا،
چاوەڕێ بووم هیچ دەسەاڵتێکم نەبوو.
بە ناوی باهۆز چوونە دەرەوە نیو سەعاتی پێنەچوو ،رووسا بە ناوی خۆیەوە هاتەوە
سەرخەت ،داوای لێبوردنی کرد.
بۆم نوس���ی ئاس���اییە رووسا ،بەاڵم تۆ چۆن هیچ لە دینەکەی خۆت نازانیت و دەڵێیت
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من مەسیحیم لە کاتێکدا ئافرەتێکی ڕۆشنبیری؟ تۆش بڕوات بە سێگانە هەیە؟ واتا خواو
مەریەم و عیسای کوڕی مەریم ئەم سیانە بەخوا دەزانیت؟
نوسی ماکوان من هیچ لە دینەکەم نازانم ،هەندێ شتی سەرەتایی نەبێت.
نوس���یم ئەمجارە مەنوس���ە ماک���وان کاکی پێوەکە خ���ۆ ماکوان لە تۆ نەب���ووە ،زیاتر
مەبەستم بوو کە ئەدەب لە نێواندا هەبێت و بەچاوێکی قورسەوە تەماشای هاوڕێیتیەکە
بکات و ئینجا مەسیحیشە نەدەبوو بە بچوکی من بانگ بکات ،چونکە وەاڵمم نەئەدایەوە.
بۆیە بۆم نوسی بە کاک ماکوان بانگم بکە.
نوسی ببورە کاك مامۆستا ماکوان ،ئیمۆجی شەرمەزارییەکی دانابوو بۆم.
ووتم :کاکە بەسە مامۆستاکەم ناوێت.
نوسی ماکوان باقسە بکەین.
نوسیم کوا کاکە ئێستا ئامۆژگاریم نەکردی؟
نوسی ببورە.
ئ���ەو بانگ���ی کردم بۆ ژورێك و مایك بەدەس���تی ئەوەوە بوو ووت���ی :کاك ماکوان بەو
خوایە لە تاو بێکەسی و لە ژیانێکی زۆر بێمانادا دەسوڕێمەوە ،لەبەر خاتری دایکم نەبێت
ئەم واڵتەم بە جێدەهێشت.
نوسیم دایکت چیەتی؟
ووتی :شوی کردووە بە پیاوێکی عەرەبی جولەکەی میسری لێرەن بەیەکەوە.
نوسیم ئەی چۆن شتی وادەبێت؟
ووتی :لە داخی باوکم خیانەتی لێکردووە.
نوسیم ئەی تۆ لەگەڵ کامیان دەژیت؟
ووتی :هیچیان من بۆ خۆم ماڵم هەیە ،لە هەردووکیان جیام .باوکم ئافرەتێکی ر
ڕووسی هێناوە بەیەکەوە دەژین.
نوسیم جولەکە؟ (چونکە جولەکە شوو ناکەن نە بە موسڵمان و نە بە مەسیحی).
ووتی :نا بڕوا ناکەم دینی هەبێت.
نوسیم ئەی تۆ بەرنامەت چیەی بۆ ژیان.
بە پێکەنینەوە ووتی :نازانم ،ئەی تۆ بەتەمانیت بمهێنیت!
نوسیم نا بەتامای من نەبیت ،چونکە من خێزانی خۆمم خۆشدەوێت.
هەس���تمکرد دەچینە بابی لەغو قس���ەی بێمانا ،بۆئەوەی ڕێگای پێنەدەم بۆ هەندێك
قس���ەوباس ،ئەوەش���م پێووت ئەو ڕۆژە کە ئەو قس���ەیەت کردووە ووتت بمهێنە موسڵمان
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دەب���م ،هەر قس���ەیەکی س���ەر زارەکی بوو ،هیچم���ان ئەوەندە ل���ە خصوصیاتی یەکترمان
نەزانیوە .من تۆ ناهێنم لە ئیسرائیل ،بەاڵم بە دڵنیاییەوە دەتوانم برایەکی مرۆڤی تۆ بم
وەك هاونیشتیمانییەك هاوکارت بم یاخود هاوڕێیەکی باش بین بەیەکەوە لەسەر بنەمای
ڕاستگۆیی هەموو خزمەتێكت پێشکەش بکەم.
خەریکی خوێندنەوەی نوس���ینەکەی من بوو ،بەاڵم دەستی کرد بەگریان و ووتی ئەی
تۆ وەعدت نەداوە من بهێنیت؟
ووتم :نەوەڵاڵ من بەس وەعدم نەداوە.
ئینجا هەناسەیەکی قوڵی هەڵکێشاو ووتی :باشە ،شەو شاد.
منیش بۆم نوسی خوا هیدایەتت بدات.
کات ش���ەڕی نێوان فەڵەس���تین و ئیسرائیل-ە س���اڵی ٢٠٠٨ە هەموو بێزارین ڕۆژانە بە
سەدان خەڵكی فەڵەستین شەهید دەبن بە دەست هێزەکانی ئیسرائیل-ی خوێن ڕێژ.
کاك ئارام ئەحمەد خاوەن ژووری ئۆپۆزس���یۆن لە پاڵتۆك کۆڕێکی س���ازدا بۆ مامۆستا
کرێکار لەس���ەر دڕندەیی ئیس���رائیلو کارە قیزەونەکانی ئیس���رائیل ،ژوور جمەی دەهات
لەخەڵك هەموو چاوەڕوانی مامۆس���تا کرێکارمان دەکرد دەس���ت بکات بە کۆڕەکەی ،بەڵێ
کۆڕ دەستی پێکرد ،کۆڕێکی سەرکەتوو بوو.
منی���ش ل���ە ژوور بووم ل���ە پڕ بە ناوی گوڵی س���ور پەیوەندیم پێوەکرا ،دوای س�ڵ�او
ووتی :کاك ماکوان من نەوال-م دەمەوێت قسەت لەگەڵ بکەم .حاڵەتەکە ئەوەندە قورس
بوو ئەوەی ناوی ئیس���رائیل بوایە ڕقم لێی بوو ،چجای ئەوەی کەس���ێك لە ئیسرائیل-ەوە
پەیوەندی���م پێ���وە بکات ،ئەو ش���ەوە لە ماڵی ئێمە پیاوێکی بەڕێ���ز میوانم بوو هەر زۆر
یەکێتی بوو ،لەوانە بوو کە دەڵێن خوێنەکەی سەوزە.
وەاڵمم دایەوە ووتم :ببورن کاتم نییە میوانم هەیە ،بەڕاستیش حەزم بە کۆڕەکەی م.
کرێکار بوو ئەو پیاوەش میوانم بوو دانیشتبووین دوو قۆڵی گوێمان لە مامۆستا گرتبوو،
ح���ەزم نەدەکرد بە هەندێك تایبەتی من بزانێت ،بەاڵم کەس نازانێت چۆن خوای گەورە
پالن دادەڕێژێت بۆ هیدایەتی کەسێك.
دووج���ار منیان بانگ کردە ژوورێك من هەر هاتمەوە دەرەوە ،هەرچەندە ئەمە لەناو
پاڵتاک���دا جوان نییە بێ پرس بانگت بکەن ،یان بانگیان کردی لەژور خێرا دەرچیت .من
دەرچووم گوێم نەدایە ،بەاڵم بۆ جاری س���ێیەم هەربانگ کرامەوە ،دیاربوو ئەو چەندین
جار منی بانگکرد هەر ئەو س���ێ جارە من دەس���تم بە دەعوەتەکەیدا نا ،کۆتا جار چووم
مایكی نەگرت منیش نووسیم لە ژوورەکەدا دەنگ نییە.
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دوایی یەکسەر مایکی گرت یەكێك لە کچەکانی بوو ووتی :دایکە قسە بکە ئێستا گوێی
لێتە.
دەستی کرد بە قسەو ووتی :ماکوان باشی ئەو ڕۆژە شەماڵ هاتەوە وەاڵمی پرسیارەکانت
نەدامەوە باوکی من ،ئاڵتونیش���م هەیە زەکاتەکەی چەندە باس���ی کرد کە چەند مس���قاڵ
زەکاتی لێدەکەوێت ،هەندێك قسەو باسی تر ،ووتی؛ ئەوە بۆ دالیات عاجز کردووە.
لەوێدا بۆم ئاشکرا بوو کە رووسا ناوی دالیا-یە بەردەوام بوو لە ووتەکانی.
ووتی :ماکوان ئەو کچە گوناهە هیوادارم ئاش���تی بکەیتەوە ،من وەك دایکی خۆت ئەو
قسەت بۆ دەکەم.
ئینج���ا من داخ لە دڵم بەرانبەر بە جولەکە ،بەرانبەر بەوەش���ی موناس���ەرەی دەکات،
کاك حەس���ەن-یش لەتەنیش���تمەوەیە هیچ نازانێت .مەعزەرەتم لێخواست و ووتم :ببورە
هەندێك قس���ەو باس دەکەم لەگەڵ ئەم ئافرەتەدا ،بەاڵم ئەوەندە توڕەم لە ناخی خۆمدا
خەریك بوو بە کاك حەسەن-ی بڕێژم ،بەاڵم میوان بوو .بەس ئەزانم کە دەستم کرد بە
قسە زۆر توڕە دەبم کە ئەو مایکی ئازاد کرد .ئینجا من مایكم گرت.
ووت���م :نەوال خان تۆ پێت وایە نوێژ دەکەیت ،ئیتر خۆت بە موس���ڵمان دەزانیت ،تۆ
کافری و کچەکانیشت کافرن و کاک شەماڵ-ی هاوسەریشت هەر زۆر کافرە ،تۆ لە واڵتێك
دەژی کە خاکی موس���ڵمانی داگیرکردووە و باس���ی ئیس�ل�امەتیش دەکەیت ،ڕۆژانە سەدان
منداڵی موس���ڵمان شەهید دەکرێت تۆ باس���ی زەکاتی ئاڵتونم لێدەپرسی ،جارێ تۆ دەبێت
بزانیت بیروباوەڕ چییە ئینجا باس لە نوێژ بکەیت ،تۆ وەالئو خۆشەویستیت بۆ یەهودە
هاتووی باس���ی چی بۆ من دەکەی خوش���کی من ،ئاخر هەرکەس خۆشەویستی بۆ غەیری
موس���ڵمانان ب���وو ئەوە لەوانەو وەك ئ���ەوان هەژمار دەکرێت .ئاخر دایکی من تۆ ئێس���تا
جولەکەیت ،هاتووی چی باس دەکەیت بۆ من .نەوال خان جارێ وەاڵمی ئەو پرس���یارەت
ئەدەمەوە کە نەتکردووە .تۆو ماڵومنداڵت دەبێت لە واڵتە بچنە دەرەوە ،باش���ە ئاخر بۆ
ناگەڕێیتەوە بۆ ئەمریکا خۆ ئەگەر موحاربیش بێت خۆ خاكی موسڵمانان نییە بڕۆ لەوێ
ئەمانێکت هەیە ،چی دەکەیت لە ئیسرائیل-ێکی خوێنڕێژ سەرسەری.
من ئەگەر دڵم بس���وتێ ،دڵم بۆ شۆڕە کچێکی شاری غەزەی موسڵمانان دەسوتێ ،ئاخر
بە رووس���ا بڵێ من ئەگەر هەر ژن بهێنم ئافرەتێکی موس���ڵمان دەهێنم ،کە لەس���ێبەری
پیاوێکی موس���ڵماندا بحەسێتەوە ،ئەصڵ و بنەچەی بناسم ،تۆ کچەکانت فێری ئەوە بکە
قس���ە بەخەڵك نەڵین ئینجا پرس���یاری ئیس�ل�امەتی بکە .جا خوشکی من زۆر توڕەم وازم
لێبهێن���ە بە زۆر بانگت کردم با هەمووی تێك نەدەم بەس���ەریەکدا ،ش���ەوت ش���اد خوات

237

مه مله که تی عیشق

لەگەڵ .من لە ژوورەکە هاتمە دەرەوە و چاوەڕوانی ئەوانم نەکرد.
کە ئاوڕمدایەوە لەس���ەر کورس���ییەکەم ،تەماش���ای کاك حەس���ەن-م کرد ڕەنگی زەرد
بووبوو ،وای زانی ئێستا ئەو سەردەبڕم ،داوای لێبوردنم لێکرد.
کاك حەسەن :ئەرێ ماکوان گیان ئەوە چی بوو؟
ش���تێکم بۆ باس���کردو عەرزمکرد خێزانێکن لە ئیسرائیل-ن ،هەندێك شتم بۆ باسکرد
کە گشتی بوو نە چوومە ناو تایبەتمەندییەکان.
کاك حەسەن :ماکوان گیان من جاروبار لە داخی ئەوەی عەرەب واڵتی داگیر کردوین،
ئیسرائیل-م خۆش دەوێت ،ئەوە منیش کافرم؟
ووتم :کاك حەس���ەن ئەمە پێویس���تە لە بنەڕەتەوە بۆت ب���اس بکەم ئەمە پەیوەندی
هەیە بەسەر وەالئو بەڕائەتی تۆوە.
کاك حەسەن :جا بەخوا من نازانم وەالئو بەڕائەت چییە ماکوان گیان؟
ووتم :وەالء ،واتا خۆشەویس���تیت بۆ موس���ڵمانان ،دەبێت هەموو موسڵمانان کە ئەهلی
سوننەتو جەماعەن خۆشت بوێت ،پشتیانبگریتو بە ماڵو سەروەتو سامانت.
بەڕائ���ەت ،واتا بەڕائەت بکەی���ت لە هەرچی دووژمنی خوایە لەس���ەر ئەم زەوییە بە
عەلمانی و جولەکەو مەسیحی و ..تاد هەرگیز پشتیان نەگری..
کاك حەسەن :بەخوا بەو حساب و کیتابەی تۆ بێت منیش تۆزێك کافرم ماکوان گیان
وایە؟
ووتم :کاک حەسەن گیان نەخێر انشاءاللە تۆ موسڵمانیت ،بەاڵم تۆزێك تاوانباریت.
ئەم���ەش مان���ای وانییە کە ووتم���ان وەالئو بەڕائەتت هەبێت ئیت���ر زوڵم بکەیت واتا
دەبێ���ت هەر دادپەروەربیت ،نا -ناش���بێت بۆ نمونە خەڵکێ���ك خاوەنی توانان ئیتر مادام
موسڵمان نین با دوژمنیش بێت بە ئینسافەوە باسی نەکەیت ،بۆ نمونە من شێرکۆ بێکەس
پێناچێت پیاوێکی موس���ڵمان بووبێت ،ئەو کوفرانەی کە کردویەتی لە ناو ش���یعرەکانیدا
ئ���ەوە ڕقم لێیەتی و لەبەرخوا بەڕائەتی لێدەکەم ،بەاڵم ناش���ێت بڵێین ش���یرکۆ بێکەس
ش���اعیر نییە! دەبێت بە ئینس���افەوە ئەوە بڵێن کە بەڵێ یەکێکە لە شاعیرە بە تواناکانی
ئەم س���ەردەمە لە ش���یعری حداثەدا ،پاش���ان تۆ کە عەلمانیت خۆ ناکرێت من بەڕائەتت
لێبکەم و قسەت لەگەڵ نەکەم .ڕوونە کاك حەسەن گیان؟
کاك حەس���ەن :ماکوان تۆ خۆت دەزانی من هەر یەکێتی بووم تۆش ڕێزت لێگرتوومو
لە دەریش���ەوە لەگەڵ باوکی ڕەحمەتیت کە پێش���مەرگە بووم بەخوا نەم هێشتووە نوێژم
بڕوات ،بەاڵم ئەمەی تۆ باس���ی دەکەیت ئیس�ل�امێکی زۆر گەورەی���ە ،من وام نەزانی بوو.
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تۆزیك دڵم جواڵ ئا تۆ شتێکی ترم بۆ ڕوون بکەرەوە بەخوا زۆر ڕوون نییە.
ووتم :کاك حەسەن گیان ئێستا وەك جاران نییە ،تێکەڵییەك هەیە لە نێوانی کوفرو
ئیماندا دەبێت زانایان قسەی لەسەر بکەن ،تۆ واز لەوە بهێنە من ئەم شەو توڕە بووم بە
ئارەزووی خۆم ئەو خانەوادەیەم کافر کرد ،ئەوە من هەڵەم ئەوە ئیش���ی من نییە ،کافر
کردنی خەڵك بەگشتی کاری زانایانە ،کەسی تایبەتیش کە کافر دەکرێت لە ناو ئوممەتی
موس���ڵمان ئەوە کاری قازی موسڵمانانە کە دەستنیشانی دەکات کافرە یان موسڵمانە ،وەك
عەرزمک���رد دەبێت ڕوون بکرێتەوە بۆ خەڵکەکە تێبگەیەنرێت لە غەیری ئاینی ئیس�ل�ام
هەر ئایین و بەرنامەیەكت هەبێت ئەوا خوا لێت وەرناگریت و بەکافر هەژمار دەکرێیت.
ئەگەر زانی ئیتر ئەوە خۆی بەرپرسە لە قیامەت ،نابێت بێجگە دینی خوا و موسڵمانان
کەس���ی ت���ر هەڵبژێرێت و خۆش���ی بوێت ،بێجگە ش���ەریعەتی خوای گ���ەورە نابێت هیچ
بەرنامەو ڕێبازێکی ترت هەبێت.
کاک حەس���ەن :باش���ە ماکوان گیان تۆ ئیشەکەت لەس���ەر من قورس کرد من ئەوەتەی
ه���ەم مام جەالل-م خ���ۆش دەوێت ،ئیتر لەمەوال چی بکەم یان دەبێت لەمەوال م .عەلی
باپیرم خۆش بوێت لە جیاتی مام جەالل؟ وەاڵمی ئەمەم بدەرەوە ماکوان گیان ئیتر من
هەموو شتێکم بۆ ڕۆشندەبێتەوە.
لەم قسانەیا بووین لەگەڵ کاك حەسەن ،رووسا پەیوەندی کرد لە پاڵتاکەوە نوسیبووی،
ئەی ئەو کەسەی لەخۆت ڕازیت کاتت هەیە قسەبکەین؟
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رووسا دێت بۆ الم
من و کاک حەس���ەن قسەو باس���مان دەکرد ،ووتی :تەنها ئەوەم تێبگەیەنە من هەموو
کوردم خۆش دەوێت ،بەاڵم تا ئێستا هەستم بەو بەرپرسیارێتییە نەکردووە لە ئیسالمدا،
من ئەوەی کە خۆشمدەوێت کار بۆ ئایین ناکات ئایا من کافرم؟
لەخزمەتی کاك حەسەن دا باسو خواستەکانم بۆ ڕوون دەکردەوە ،عەرزمکرد :مرۆڤ
بە سروش���تی خۆی خەڵکی خۆش���دەوێت ،خۆشەویستی فیتری (سروشتی مرۆڤ) جیاوازە
لەگ���ەڵ وەالئ���ی بیروباوەڕ ،ت���ۆ کە تاڵەبانیت خۆش���دەوێت دەزانی کە بۆ ئیس�ل�ام کاری
نەک���ردووە ،بەڵكو بۆ نەتەوەو حیزبەکەی خۆی کاری کردووە ،تۆش ماوەیەك لەگەڵ ئەو
حیزبەدا کارت کردووە هەستت بەم بەرپرسیارێتی بیروباوەڕە گەورە نەکردووە کە وەك
ئێستا بۆت دروست بووە.
پاشان ئاساییە ئەگەر وەك خاوەن خەباتێك ڕێزی لێبگریت ،تێکۆشانی بەکەم نەگریت،
پێغەمبەری خوا ( )hئەبو تالیبی مامی کافر بوو ،بەاڵم چەندە ڕێزی دەگرتو چەندە
خۆشی دەویست (خۆشەویستی فیطری بوو مامیەتی) ،پێغەمبەری خوا ( )hلە هەموومان
زاناتر بووە بەئیس�ل�ام .کاتێك کە موتعیم-ی کوڕی جوبەیر کە پێغەمبەری خوای ()h
خس���تە جیواری خۆی (پاراستی لەدەستی قورەیشییەکان) دوای ئەوەی لە جەنگی بەدردا
پێغەمبەر ( )hفەرمووی ئەگەر موتعیم بمایە لە بەدردا کوژار بوو لە موشریکەکان بوو،
ئەوا ئەو داوای بکرادیە ئەو  ٧٠دیلەم لەسەر قسەی ئەو ئازاد دەکرد واتا موتعیم ،مرۆڤی
موس���ڵمان دەبێت خاوەنی وەفاش بێت ،بەاڵم لە ئیس�ل�امدا کێت خۆشویس���ت وەك وەالئو
خۆشەویستی ئەوە لە قیامەت لەگەڵ ئەوکەسەداحەشردەکرێیت ،جا من بۆ خۆم پیاوانی
ئەم دینەم خۆش���دەوێت ،تۆش دەبێت پیاوانی ئەم ئیس�ل�امەت خۆش���بوێت ئەمە وەالئە،
بەڕائەتی���ش واتاکەی ئەوەی ک���ە نەفی هەرچی بیروباوەڕە بیکەیت بێجگە موس���ڵمانان،
ئەمە ڕاستی ئەم ئیسالمەیە .کاک حەسەن بەخوا خەڵك ئێستا ئاینی وەك کارێکی ساددە
وەرگرتووە بڕوابکە هەموو ژیانی مرۆڤ بەندە بەم خواناس���ییەوە ،هەر هەڵەیەك تێیدا
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بەرەو هەڵدێرت دەبات ،خوا هەروا بەبێ لێپرس���ینەوە دروس���تی نەکردوین بە بێهودەش
نەهاتووین بۆ ئەم ژیانە.
کاك حەسەن سەری داخستبوو بیری لە قسەکانی من دەکردەوە.
منیش ئاوڕمدایەوە بەالی کۆمپیوتەرەکەمدا تەماشام کرد رووسا نوسیبووی چۆن ئەو
خانەوادەیەت ئەم ش���ەو دا بەیەکدا ،ش���ەماڵ زۆری لە نەوال خان داوە بە پەلە بردویانە
بۆ خەستەخانە.
خێرا پەیوەندیم کرد بە رووس���اوە ،بردمە ژورێك و ووتم :مایك بگرە چی بووە بۆم
ڕوون بکەرەوە؟
 رووسا نوسی ببورە کاتم نییە دەبێت بڕۆم.هەس���تم دەکرد بۆ ئیزعاج کردنی منە ،دیسان مایکم گرتەوە ووتم :من وەك ئێوە لە
ئیسرائیل مرۆڤ کوژ نیم هیچ نەبێت هەواڵێکی تەندروستیم بدەرێ؟
کاك حەس���ەن بەدیارمەوە دانیشتبوو دەستی خستبووە ژێر چەناگەیەوە چاوەڕوانبوو
بزانێت چی ڕوویداوە .وامزانی هەڵدەسێت دەخەوێت ،بەاڵم دیار بوو مەوزوعەکەی بەالوە
خۆش بوو قاچی کۆکردەوە لەس���ەر کورسییەكەو لەسەر کورسییەکە بە چوار مشقی بۆی
دانیشت.
رووس���ا مایک���ی گ���رت :نازانم چیت بە نەوال خان ووتوە کە ش���ەماڵ-ی هاوس���ەری
هاتۆتەوە ،بووە بە دەمەقاڵەیان ئیتر شەماڵ-یش لێیداوەو بردویانە بۆ خەستەخانە.
نوسیم ئەی وەزعی چۆنە؟
رووسا :کچەکەی لێرەیە هاتووە بۆ الی من با بۆت باس بکات.
کچەکەی زۆر بەئەدەبەوە ساڵوی کردو دەستی کرد بە قسەکردن.
ووت���ی :کاك ماکوان ل���ەدوای ئەوەی جەناب���ت توڕەبویت ،دایکم حەپەس���ابوو کاتێک
باوک���م گەڕایەوە بۆ ماڵ���ەوە ،دایکم بردیە ژورەکەی خۆیان ،ئەوەن���دەم زانی بە باوکمی
دەوت جاس���وس ،جاسوس بەدەنگی بەرز .باوکیش���م زۆری لێدا دەرگاکەش داخرابوو .من
و بێریڤان���ی خوش���کم هەر هاوارمان کرد دەس���ەاڵتمان نەبوو ،بەاڵم باوک���م لەدوای نیو
س���ەعات دەرگای کردەوە دایکمی بە باوەش���ەوە بوو بەپەلە بردیە ناو س���ەیارەکەو من و
خوشکەشەکم لەگەڵیدا ڕۆیشتن ،دوایی ووتم بابە چی بووە؟
ووتی :لەگەڵ دایکت بووە بەشەڕمان.
ئێستا خوشکەکەم لەالی دایکەمە و باوکیشم منی هێناوە بۆالی رووسا و خۆی چووەوە
بۆ ماڵەوە.
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من داوای مایکم کرد ،مایکیان ئازاد کرد.
ووتم :خوشکی من ئەی دایكت وەزعی چۆنە؟ باشە نازانیت هۆکارەکە چی بوو؟ باشە
من چۆن بتوانم هەواڵێکی دایکت بزانم؟ دەمەوێت قسەی لەگەڵ بکەم.
کچەکەی نەوال :نا کاك ماکوان ش���وکر وەرزعی باش���ە ،باوکیش���م زۆر خەفەتی خوارد
هەستمان دەکرد پەشیمانە .ژمارە تەلەفونەکەی دایکی دامێ ووتی دەتوانی قسەی لەگەڵ
بکەیت.
ش���ەو دەرنگ بوو منیش لەبەر کاك حەس���ەن پەلەم بوو دەوربەری سەعات ٣ی شەوی
ئێمە بوو ،ئیتر خوا حافیزم کرد لە پاڵتۆك هاتمە دەرەوە ،بەاڵم کاک حەس���ەن زوو زوو
دەیوت :ماکوان گیان من خەوم نایەت! مەوزوعەکەی بەالوە خۆش بوو ،جێگام بۆ داخست
خەوتین.
بۆ بەیانی ویستم تەلەفونی بۆ بکەم سبحان اللە هەستێکی زۆر عەجیبم بۆ دروست
ب���وو ،هەرچی دەمویس���ت تەلەفون بکەم بۆ ئیس���رائیل وام دەزان���ی دەرزی دەکەم بەدڵی
خۆمدا ،هەرچی دەس���تم نا بە  ٠٠٩٧٢هەر نەمتوانی لەوە زیاتر بڕۆم ،بۆیە تەلەفونم بۆ
نەکرد.
کات ڕەحەمی بەکەس نەدەکرد تاماوەی چەند مانگێك ئاگام لێیان نەما ،پاش���ان زوو
زووش کاك حەس���ەن تەلەفونی دەکرد ،هەواڵی دەپرسین .ئەوەندەی ئەو پەرۆش بوو من
لەبیرم نەما بوو.
ماوەیەکی���ش ئاگام لە کاك حەس���ەن نەما ڕۆژێکیان تەلەفونم بۆ هات کاك حەس���ەن
ووتی :کاکە ماکوان دێم بۆ الت بۆ نەرویج ،ئەو لە شاری یۆتۆبۆری لە سوید دەژیا.
منیش زۆر بە خۆش���حاڵیەوە عەرزمکرد یاخوا بەخێر بێیت ،چونکە یەکێك بووە لە
پێشمەرگە دڵسۆزەکان لەگەڵ باوکمدا لە بەرحورمەتی باوکم زۆر ڕێزم لێدەگرتو ئەویش
باوکی منی زۆر خۆشەدەویست.
لە وێستگەی قیتارەکە چاوەڕێی بووم خوایە کاك حەسەن هەر دانەبەزی ،سبحان اللە..
کاک حەس���ەن دابەزی ڕیش���ی لەسەر سنگی بوو بەش���ەڕواڵێكی جوانی کورت و سیمایەکی
ئیس�ل�امی جوان هەر خەریك بوو شاهگەش���کە بم .باوەش���مان کرد بەیەکدا ووتی :با سێ
جارەکە بێت سوننەتە.
لەڕێگاوە هاتین بەرەو ماڵ ووتی :کاکە ماکوان تۆ لەمن ش���ارەزا تریت بۆ ڕیشت درێژ
نییە؟
منیش بۆ خۆشی هەموو گیانم پێئەکەنی ووتم :بە ڕیش نییە بە ئیشە.
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ووتی :أستغفراللە ،برام ئەوە قسەی جاهیلەکانە ،خەریبوو بکێشێت بە دەمما.
ووتم :بۆ خوشی بوو...
کاک حەسەن :براکەم کوا لە ئیسالمدا سوبعەت لەسەر عیبادەت دەکرێت.
بەهەرحاڵ من هیچم نەوت ،چونکە بە تەمەن زۆر لەمن گەورەتر بوو ،دوای دانیشتینو
نان خواردن عەرزم کرد کاك حەسەن گیان ئەم ئیلتیزاماتەت چۆن بۆ دروست بوو؟
بەڕاستی زۆر خۆشحاڵم.
کاک حەس���ەن :کاکە ماکوان دوای ئەوەی ئەو ش���ەوە الی تۆ ڕۆشتمەوەو توڕەبونەکەت
لەئەو ئافرەتەو قس���ەکانت زۆر کاریگەر بوون لەس���ەرم ،لێت ناش���ارمەوە ،کە ئەو هەموو
کتێبەم بینی لەماڵەکەی تۆ کە من بیرم دێت تۆ بەچ ڕۆژێك لە دایك بوویت ،هەس���تم
دەکرد قسەی زۆر جوان و ئیسالمیانەت دەکرد ،ووتم باشە من چیم نوقسانە لەم کوڕەی
عەبدولکەریم.
ڕۆژێ���ك چ���ووم ب���ۆ مزگ���ەوت ،ل���ە مزگ���ەوت کوڕێک���ی ک���وردم بین���ی ن���اوی م.
عەبدولحەمی���د ب���وو( ..دوای���ی ب���ۆم ڕون بووی���ەوە ئ���ەو مامۆس���تا بەڕێ���زەم دەناس���ی
ماوەیەکی���ش م���ن ل���ە خزمەتی���دا ب���ووم) ،ووت���ی ئەویش وەك ت���ۆ خنی بە مێش���کمدا
ئیت���ر ل���ەو ڕۆژەوە الی ت���ۆ ڕۆش���تووم هەر بۆ خ���ۆم خەریکی لێکۆڵینەوەم ل���ەم ئایینە.
زۆر خۆش���حاڵیم ب���ۆ دەرب���ڕیو سوپاس���ی خوام کرد لەس���ەر ئ���ەو نیعمەتی ئیس�ل�امە
کەبەخش���یویەتییە جەناب���ت ،ب���ەاڵم زوو زوویش ئەی���وت ئەی توخوا ن���ەوال خان چی
بەسەرهات!
شەوێك وانەم هەبوو لە ژوری دیدی نوێ باسی سیرەی بۆن خۆشی پێغەمبەرم ()h
دەکرد ،رووسا لە ژوور بوو گوڵی دەنارد بۆم ،کەقسەکانم تەواو بوو ،ووتی ئەمەوێت چەند
دەقیقەیەك قس���ەت لەگەڵ بکەم ،عادەتەن ئەگەر ببوایە بە پرسیارو وەاڵم لە ژوورەکەدا
کاتی زۆری دەبرد.
ووتم :ئیش���ەکەت چییە؟ چەند دەقەیەك دێمە خزمەتت و دوایی دەچمەوە خزمەتی
ئەو خەڵکە بەڕێزانە ،چاوەڕیم دەکەن.
ووتی :باشە.
بانگم کردە ژوورێك و بۆم نوسی فەموو مایك بگرە.
مایکی گرتو ووتی :ماکوان ئەمەوێت بێم بۆ ئەوروپا هاوکاریم دەکەیت؟
نوسیم ئاخر من ناتوانم بە قاچاخ بتهێنم.
ووت���ی :ن���ا م���ن پاس���پۆرتم هەی���ە ،بەڕەس���می دێ���م .ب���ەاڵم م���ن دەتوان���م بێم���ە
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لەن���دەن ،ماڵ���ی خاڵ���م ل���ە کۆنەوەلەوێ���ن ئەتوانی���ن ل���ەوێ یەکت���ر ببینی���ن؟
منیش پەلەم بوو بۆ ژوورەکە ووتم :باش���ە هەر کاتێك هاتم بۆ لەندەن دێمە خزمەتان
لەوێ یەکتر دەبینین.
رووس���ا زۆر خۆشحاڵی دەربڕی و ووتی :ماکوان ماڵی نەوال خان بۆ ماوەی دوو مانگە
چونەتەوە بۆ ئەمریکا.
زۆرم پێناخۆش بوو کە دەیوت ماکوان ،بەاڵم هیچم نەوت و زۆر خۆش���حاڵ بووم بەو
هەواڵە.
نوسیم شەماڵ-یش گەڕاوتەوە لەگەڵیاندا؟
ووتی :شەماڵ-یش گەڕاوەتەوە.
ووتم :دوای بابەتی ژورەکە قسە دەکەینەوە من دەبێت بڕۆم بۆ ژوور.
ماڵئاوایم���ان ک���ردو هەردوکمان هاتینەوە ژورەکەو ئەو چاوەڕێ���ی دەکرد من تەواوبم
قسە بکەینەوە.
دوای ئەوەی لە ژوری دیدی نوێ لە باس و س���یرەی پێغەمبەرمان ( )hتەواو بووم
ماندوویم حەسایەوە.
پەیمانم دابوو لەگەڵ رووس���ا قس���ە بکەم ،گەڕامەوە بۆالی چاوەڕوانی من بوو .بانگم
ک���ردە ژورێكو مایکم گرت ووتم گوێت بۆ دەگرم بەمەرجێك کە نەڵێیت ماکوان ،ئەبێت
بڵێیت کاك ماکوان-ی براگەورەم .ئەوە مایك ئازادە وەرە قسەم بۆ بکە.
رووس���ا دەس���تی کرد بە قس���ەو بە منی ووت :ئاخ بەس بمزانیایە تۆ لە چی دروست
بوویت ،نە هەس���تت هەیە ،نە ئەتەکێت دەزانی لەگەڵ ئافرەت قس���ە بکەیت .باشە توخوا
ماک���وان ت���ۆ قەت لەگەڵ ئافرەت قس���ەت کردووە؟ ی���ان چۆن خۆشەویس���تی ئەدەیت بە
خێزانت؟ بەس پێم بڵێ تۆ چیت؟ هەستو شتی وا هەیە لەگیانتا؟
ئاگام لێ بوو بە بریندارییەوە ئەم قسانەی دەکرد قوڕگی پڕ بووبوو لە گریان.
خەمی خێزانمت نەبێت ،ئەگەر هیچی بۆ نەکەم ئەزانێت کە چاو بازو خیانەتکار نیم،
بڕوا بکە ئافرەتیش ئەوەی بەسە.
ووت���م :تۆ باس���ێکی خۆتم بۆ بکە ،مایک���م بۆ ئازادکرد .ژیان چ���ۆن دەگوزەرێنی لەو
کافرستانە خوێنمژانەی ئیسرائیل؟ (من هەمیشە ئیسرائیلم لەبەر چاو ناشرین دەکرد).
ووتی :ماکوان زۆر بێتاقەتم ،نازانم چییە کە قسە لەگەڵ تۆ دەکەم هەست بە ئارامی
دەکەم ،بەاڵم حەز دەکەم دەردە دڵێکت بۆ بکەم .من نازانم کچی کێم ڕۆژێكیان ئەم دایکو
باوکەی کە ئێس���تا هەمە ش���ەڕیان بوو ،دایکم بە باوکمی ووت :ئەی پیس���ترین مرۆڤ تۆ
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هەر ئەوە بوویت دالیات لە باوکی کردو لەبەر سەروەت و سامانەکەی بردت بۆ خۆت.
من حەپەسام و هەموو گیانم بوبوو بە گوێ.
دالیا واتا (رووسا) :زۆرمکرد لە دایکم هەر وەاڵمی نەدامەوە ،زۆرم هێنا بۆ باوکم هەر
وەاڵمیان نەدامەوە.
دایک���م ووت���ی :لە توڕەیدا ئەو قس���ەیەمان ک���ردووە ،بەاڵم من نەچوو بە مێش���کمدا.
س���ەفەرمکردەوە بۆ س���لێمانی لە س���اڵی  ٢٠٠٥چومەوە گەڕەکی خۆمان .ئەو مااڵنەی کە
تێیدا ژیابووین لەگەڕەکەکەماندا چومەوە الی دراوسێکانمان لە نزیك موڵکەکانی حەمەی
ئەوڕەحم���ان ئاغا ل���ە مەڵکەندی چوومە الی پیاوێکی بەڕێزی خەڵکی ش���اری س���لێمانی
پرس���یاری کەسوکارو ئەوماڵە مەسیحییەم کرد کە منیان بەخێوکردووە ووتی ماڵیان الی
ماڵی کەریمی ئەلەکەوە بوون ،باسی ئەوەی بۆ کردم کە باوکی من بە دۆالرەوە لە بەغداد
ل���ە س���اڵی  ١٩٨٢ئعیدام کراوە .ئەم ماڵەش زیاتر خزمەت���ی باوکی خۆمیان کردووە نزیك
بوون لە باوکەمەوە دوای لە س���ێدارەدانی باوکم هەرئەمان منیان بەخێوکردووە دایکش���م
بەسەر منەوە گیانی لە دەستداوە ،باوکم پیاوێکی دەوڵەمەندی شاری سلێمانی بووە ،بەاڵم
هەموو سەروەت سامانەکەمان بە وەکالەتێکی عامە ئەم باوکەی ئێستام کردویەتی بەناوی
خۆی���ەوە ،ب���ەاڵم درێغیان لەمن نەکردووە بۆ ه���اوکاری .دوو پورم هەبوون چووم بۆالیان
ئەوانیش هەر بەدوای پارەوە بوون ،کوڕی پورێکم هەر خەریك بوو بە ئاشکرا لەبەرچاوی
دایکی دەستدرێژم بکاتە سەر تا توڕە بووم ،ئیتر هەستم کرد سلێمانیش جێگای منی تێدا
نابێت���ەوە .گەڕامەوە بۆ الی دایك و باوکە مەس���یحییەکەم کە هیچ نەبێت منیان بەخێو
کردووە هەس���تێکم بۆیان هەیە ،دڵم بە براکەم خ���ۆش بوو کە کوڕی ئەوانەو هیچی من
نییە.
من بۆم نوس���ی ئەی کە گەڕایتەوە چیت کرد باس���ی ئەو حاڵەت بۆ کردن؟ کە لەگەڵ
تۆ ئەنجامیان داوە ،ئەم ژن و پیاوە مەسیحییە؟
ووت���ی :ئاخ���ر ماکوان خۆ ئەوان پیاوەتیان کردووە ،م���ن کەزانیم خیانەت نییە ئیتر
بۆ لەخۆمەوە توڕە بم ،ئەگەر الی پورەکانم بوومایە ئێس���تا لەوانە بوو شەرەفم بشکایە.
قسەکەی مەنطقی بوو ،من گوێم گرتبوو نوسیم ببورە فەرموو بەردەوام بە.
ووت���ی :ماکوان دەمەوێت بێ���م بۆ بەریتانیا لەوێ لەگەڵ خاڵۆژنم قس���ەم کردووە لە
کۆمپانیایەکی تەلەفون دامەزراوم لەوێ کارم وەرگرتووە.
نوسیم ئەی ئەوان خاڵی ئەصڵیتن؟
ووتی :بەڵێ ،من ڕۆژی یەكش���ەممە دەچمە فڕۆکەخانەی ستاندس���تێد لەوێ دادەبەزم.
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زۆر بە خۆشحاڵیەوە باسی دەکرد واتا ئەو ڕۆژە سێشەممە بوو.
داوای مایکم کرد مایکی ئازاد کردو ووتم :کچی باوکم تۆ کەی مەسیحیت تۆ موسڵمانیت،
بۆ وازت لە ئاینی خۆت هێناوە .تۆ بەڕاستی خوشکی منیت .ئیتر دەشڵێیت ماکوان قبوڵمە
س���ەر سەرو س���ەر چاوم (تەبعەن بە پێکەنینەوە) ،دالیا گیان ئەگەر پێت خۆش بێت من
ئ���ەو ڕۆژە بە چەن���د برایەکی خۆمان دەڵێم لەوێ بێن بەدەمەتەوە هەرچیت پێویس���ت
ب���وو من لەخزمەتاندام .ژمارەی تەلەفونی دووبرای دڵس���ۆزو هاورێی خۆمم دایەو ووتم:
هەرچیت پێویس���ت بوو ئەوان لەخزمەتتدان .هەڵەبەت دوایش تەلەفونم بۆ ئەو برایانە
کرد خوا هەڵناگرێت زۆر پیاوانە هاتن بەدەممەوە ،شەو درەنگ بوو منیش ماندوو بووم
خواحافیزم لێکرد.
ووتم ئەم ئایەتەل کورس���ییە لەبەربکە زۆرباشە هەرچییەك هاتە ڕێگات ئەتپاریزێت،
بەدەنگی س���ەعد غامدی بۆم نارد وەعدم لێوەرگرت ،کە بچێت خۆی بش���وات ،شایەتومان
بهێنێت ،پەیمانی دامێ بە خۆش���ییەوە هەردووکمان ڕۆشتین ،خۆشترین ڕۆژی ژیانم لەو
ساڵەدا.
رووسا گەیشتە بەریتانیا ،منیش خەریکی بلیت کڕین بووم.
ماوەی ئەو چەند ڕۆژە پەیوەندیم هەر لەگەڵ رووسا نەپچڕاند ،لە ڕێگای خوشکێکەوە
لە تۆڕی پاڵتۆك کە یەکێک بوو لە خێزانی مامۆستا بەڕێزەکان تەکلیفم کرد کەهەندێك
ش���ت هەیە فێری رووس���ا-ی بکات .چونکە ئافرەت لە هەندێك ڕووە خاوەنی پێداویستی
تایبەتە پێویستیشە هەندێك شت هەیە ئافرەت خۆی ڕۆشنی بکاتەوە بۆ یەکتری.
لە لەندەن پەیوەندی بە منەوە کرد ووتی :ئێستا لە ماڵی خاڵمم.
ووتم :تەلەفونەکەتم بدەرێ با ئەگەر هەر پێداویستیەکت هەبوو لە خزمەتاندا بم.
ژمارەی تەلەفونی نەدامێ.
ووتی :لە پاڵتۆکەوە پەیوەندیمان هەر دەبێت ،منیش کە نەیدا دووبارەم نەکردەوە.
دوای چەند شەوێك هاتە سەرخەت ئاگاداری کردمەوە کە دەستی کردووە بە کارکردن.
ووتی :پێدەچێت من بگوازرێمەوە بۆ جێگایەکی تر دوور لە لەندەن ،ناوی شەریکەکەشی
ووت ئەگەر هەڵە نەبم «پۆس مۆرس» بوو .ئەوەندە گرنگیم پێنەدا ،چونکە هەستم کرد
سوپاس بۆ خوا ئاسودەیە.
دوای ئ���ەوەی پەیمانم دا ب���وو بڕۆم بۆ ئەوێ لەگەڵ خێزانم بە دوای بلیتی هەرزاندا
دەگەڕای���ن ،بۆئ���ەوەی بەرەو لەندەن بڕۆین ،ق���ەدەری خوای پ���ەروەردگار وابوو بلیتمان
دەس���ت نەکەوت .پێش���تریش لە زانکۆیەك لە بەریتانیا خەریکی خوێندن بووم واتا لەوێ
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وەرگیرابووم بە موراس���ەلە دەبوو هەر بچومایە بۆئەوەی هەندێك کاری ڕۆتینات هەبوو
بمکردای���ە ،بەهەرحاڵ من س���ەرقاڵ ب���ووم بە کاری ڕۆژانەو خوێندن���ی خۆمەوە هەر لە
نەرویج و پاش���ان ئاگادار کرابوومەوە بۆ بحث و ئیمتحانات دەبێت بگەڕێمەوە بەریتانیا،
چونک���ە س���ەرەتاش بوو ئەوەندەم بەالوە گرنگ نەبوو ،ب���ەاڵم خێزانم زۆر حەزی دەکرد
خوێندنەکەم تەواو بکەم لە بەریتانیا پێشتریش زۆر هانی ئەدام.
ڕۆژێکیان لە پۆلیس���ی ش���ارەکەی خۆمانەوە تەلەفونێکم بۆ کرا ووتیان ماکوان کەریم
دەتوانیت تا پۆلیس بێیت؟
ووتم :باشە نزیك بووم لە فەرمانگەی پۆلیسەوە چووم.
ک���ە چوم���ە ژوورەوە کابرایەکی زل ئەگەر بتبڕیایەتەوە  ٤کەس���ی وەك منی تێدابوو،
هات بە دەمەوە بەگەرمی تەوقەی لەگەڵ کردمو ووتی :ماکوان کەریم ئێمە وەك نەرویج
هیچمان لەس���ەرت نییە ،خۆش���مان تێناگەین ئەمە چییە و چۆن کێشەیەکە .تەبعەن من
هەر تێنەدەگەیشتم مەوزوعەکە چییە.
ووتی :لە سەفارەتی بەریتانیاوە هاتوون دەیانەوێت قسە لەگەڵ تۆ بکەن.
ووتم :کێ هاتووە؟
ووتی :نوێنەری سەفیری بەریتانی.
ه���ەر زۆر کارەکە گەورە هاتە بەرچاوم ،دەس���تبەجێ لە دڵ���ی خۆمدا وابیرم کردەوە
ووتم :حەتمەن موخابەراتی ئیس���رایل-ی ئیزعاج بووە بەم کارەی من و پاشان چاودێری
من کراوە کە لەگەڵ ئەو کچە قسەم کردووە ،یان دایک و باوکی رووسا سکاڵیان لێکردووم!
ئیتر سەد جۆر بیرکردنەوەی خراپم بۆ دەهات لەوکاتەدا ،ئەوەندەی پێ نەچوو نوێنەری
س���ەفیر هات بۆ الم موتەرجمێکی نەرویج���ی ئینگلیزی لەگەڵ بوو نوێنەری موخابەراتی
نەرویجی و پۆلیسی نەرویجیشم لەگەڵ دانیشتبوون.
ووتم بەخوا کێش���ەکە زۆر گەورەیە ،بەاڵم زوو زوو نوێنەری پۆلیسەکە وەك دڵخۆشی
بۆ من ئەیووت :ماکوان ئەم کێشەیە ئیالقەی بە نەرویجەوە نییە.
دەمووت :کێشەکە چییە؟
ووتی :ئەوان بۆت باسدەکەن.
نوێنەرەکە دەس���تی کرد بە قس���ەکردن ووتی :کەریم مەبەس���تی من بوو ،ئێمە وەك
حکومەتی گەورەی شاهەنش���اهی بەریتانیا ڕازیم���ان نییە بێیتە واڵتەکەمانەوە! هەواڵمان
بەدەست گەیشتووە کە تۆ کەسێکی چاالکی ئیسالمی و خەڵك کۆدەکەیتەوە .لەبەرئەوە بۆ
ئاسایشی واڵتی بەریتانیا خراپەو شکاتت لێکراوە نابێت بێیتە واڵتی ئێمە ،زەرفێکی دامێ
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پڕ بوو لە وەرقە ووتی :ئەمە کێسەکەتە ،لەسەر چی و بۆچی ناهێڵین بێیت.
پەیوەندیم کردەوە بە کاک مەال عومەر (عومەر عەلی) کە خوێندنەکەم نەفەوتێت.
ووتی :باس���ی مەکە ئ���ەم قەزێیە تۆ لە زانکۆ وەرگیراوی ،ئەوەی کە پێویس���ت بە تۆ
بکات من بۆت دەکەم .لە سوید لە مالمۆ ئەو زانکۆیە نوێنەریان هەیە لەوێ دەتوانی تاقی
کردنەوەکان بکەیت ،باسی یاسایەکی ستودێنتی بۆ کردم تێنەگیشتم بەو یاسا بەریتانییە
دەتوانم بەردەوام ببم لە خوێندن.
س���اڵی ٢٠٠٩یە ،بەاڵم کاک عوم���ەر عەلی پەیمانی لێوەرگرتم ت���ا خوێندنەکەم تەواو
نەکەم باس���ی ئەم کێش���ەیە الی کەس نەکەم .منیش باس���م نەکرد ،تەنها چەند کەس���ێك
دەیزان���ی ک���ە دەخوێنم ل���ە بەریتانیا ،لەوانە خێزانم و کەس���وکاری خۆم نەمدەهێش���ت
بزانرێ���ت ،هەندێکی���ش لە هاوڕێ و ئەو دڵس���ۆزانەی خ���ۆم دەیانزانی کە ل���ە بەریتانیا
«مەمنوع دخولم» واتا بۆم نییە بڕۆمە ئەو واڵتە.
س���وپاس بۆ خوا پاشان هاوکاری کاک عومەر عەلی توانیم سەرکەوتن بەدەست بهێنم
ب���ە پلەی ئیمتیاز لە لێکۆڵینەوەکەم لەس���ەر مێژووی ش���ەریعەت بوو ،بەس���ەرکەوتووی
بەکالۆریۆس-م بەدەس���تهێنا ،کاک مەال عومەر ووتی ئەتوانیت ماستەرەکەشت بخوێنیت،
ب���ەاڵم ه���ەر بە بێدەنگ هەت���ا بحثەکان پێش���کەش دەکەیت ،ئ���ەوەی کاک عومەر عەلی
فەرمووی هەموویم کرد تاکو ماستەرەکەشم بە سەرکەتووی و پلەی ئیمتیاز تەواو کرد.
ک���ە نامەکەم کردەوە کە لەالیەن نوێنەری بەریتانیاوە هاتبوو ،نوس���رابوو لە کاتێكدا
ت���ۆ هاتوویت ب���ۆ بەریتانیا خەڵک���ی زۆرت لێکۆبۆتەوە ئەمە جێگای س���ەرنجە بۆ ئێمە،
پاش���ان ک���ۆڕت گرتووە لە لیدزو لە کاردی���ف و لە لەندەن و ل���ە بێرمنگهام خەڵکی زۆر
هات���وون کۆبونەوەت بە خەڵکی کردووە! ئێمەش هەواڵمان پێگەیش���تووە کە تۆ خەریکی
دروستکردنی ڕێکخراوێکی ئیسالمی توندڕەویت.
ئەمە هەموو کێسەکەی من بوو.
پەیوەندیم کرد بە رووساوە کە ئەوە حاڵەتەکەی منە ،بڕوای نەکرد .منیش زۆر گوێم
پێنەدا ،وا هەس���تم دەکرد س���کااڵکە لەالیەن ئەوە بێت ئینجا هەستم بۆ دروست بوویەوە
کە موخابەراتە ،کێشەکان الی ئەوەوە بۆم دروست بووە.
پەیوەندی���م کرد بە برایەکەوە لە بەریتانی���ا کە پارێزەرێکم بۆ دابین بکات بۆئەوەی
ئیس���تنافی ئەو مەوزوعە بکەم ،چونکە من هیچ ش���ك نابەم ئەوەی ئەوان باس���ی دەکەن
بەڵگەش���یان نییە و هەمووی قس���ەی بێمانایە .دوو پارێزەرم دەس���ت کەوت هەردووکیان
هاتنە ناو کارەکەوە ،لە کۆتایدا ئەوەمان دەس���تکەوت کە ئەوانەی س���کااڵیان لە س���ەر من
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تۆم���ار ک���ردووە کوردن و بۆ مەرامی حیزبی خۆیان بووە وایان زانیوە من لە حیزبەکانی
ئەوان دەبم بۆ خۆم .ئینجا بۆم دەرکەوتەوە هیچ پەیوەندی بە رووسا-وە نییە.
پارێزەرەک���ەم هەواڵێکی خۆش���ی ب���ۆ هێنام ووتی ئێم���ە دوو پارێزەرین یەکێکمان کە
دەچێتە ناو کێسەکەتەوە جارێکی تر قسە لەگەڵ تۆ ناکاتەوە ،لە ناوەوە دیفاعت لێدەکات،
چونکە ئەوان کەس���ەکان ئاشکرا ناکەن کە سکااڵیان لەسەر تۆ تۆمارکردووە ،ناڕاستەوخۆ
لەس���ەر مەوزوعەکەی تۆ قس���ە دەکەن بڕیاریش ئەدەن! پاش���ان ووتی یاسایەك خراوەتە
بەردەم پەرلەمانی بەریتانیا لەس���ەر ئەم کێس���انە ،ئەو کەسەی کە سکااڵی ئەمنی تۆمار
دەکات ،ئەگ���ەر بەڵگ���ەی نەبوو دەبێت ڕووبەروی تۆمەتبارەک���ە ببنەوە ،ئەگەر چاوەڕێی
ئەوەش دەکەیت ئەوە ساڵێك بۆ دوو ساڵی پێدەچێت ،منیش بۆئەوەی بزانم ئەو گەندەاڵنە
کێن تا ئێس���تاش چاوەڕوانی ئەو یاس���ایەم ،پەلەم چییە ئەم ساڵ نا ساڵێکی تر ،لە دوایی
هەر بۆم ئاشکرا دەبن خۆ ئەگەر ئاشکراش نەبن سوپاس بۆ خوا قیامەت هەیە.
من ئەم حاڵەتەم بەس���ەر هات ،بەاڵم س���وپاس بۆ خوا هەر بە س���ەرکەوتوویی هاتمە
دەرەوە لێی ،لە دوای ئەم ڕەوشەی کە بەسەر مندا هات لەم ماوەی ڕابوردودا لە فەیسبووك
کەس���ێك ل���ە ئەمریکاوە پەیوەندی بەمنەوە کرد ووتی :ماک���وان گیان من نەوالم ،ئەزانی
چووم بۆ حەج و شوکر بۆ خوا لەگەڵ شەماڵ عەمرەیەکیشمان کردووە ،ئەی رووسا چی
لێ بەسەر هات کەوتووەتە کوێ؟
مەجالی زۆر قس���ەم نەبوو لەبەرئەوەی لەس���ەر کار بووم ناوەکەم الی خۆم یاداش���ت
کرد ،بەاڵم دوایی ئەو هەر نەهاتە سەر خەت .ئەوەندەش گرنگ نەبوو بەالمەوە ،چونکە
دڵخۆش بووم بەوەی کە خێزانێکی بەختەوەرن.
من گەڕامەوە بۆ کوردستان بەتەنها واتا بێ ماڵومنداڵ ،دایکم ووتی ڕۆڵە (خەسرەو)
ناوی ئەسڵی خۆمە ئێستا ڕۆژگار کورتە زوو بگەڕێوە بۆ ماڵەوە ئیشم پێتە .منیش لەدوای
نوێژی عەس���ر زیاتر لە ئۆفیس دادەنیشتم سوبحان اللە ئەو ئێوارەیە لە هەموو ڕۆژەکان
الی من قەرەباڵغتر بوو هەموو فەیسبوك الی من بوو.
دایکم تەلەفون لەسەر تەلەفون بۆم دەکات و نازانم مەوزوع چییەو ئەم هەموو پیاوە
بەڕێزەش الی منن ،دوای ئەوەی میوانەکان ڕۆش���تن تەکس���یەکم گرت بەرەو ماڵەوە ئەو
ڕۆژەش هیچ���م نەخوارد ووتم حەتەمن دایکم خواردنی بەدەس���تی خۆی دروس���تکردووە
دەزانێت من حەزم لە نانی دەس���تی خۆیەت���ی بۆیە بانگم دەکات ،چومە ماڵەوە نە بۆنی
خواردن دەهات هیچ نەبوو ،دایکم فەرمووی ئەو ڕۆڵە من نەموت زووبگەڕێوە؟
ووت���م :بەخوا میوانم هەب���وو ،ئەوەندەم زانی جەماعەت هەموو هاتن لە خوش���ك و
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خوشکە زاو زاوا و براو برازا.
ووتم :مەوزوع چییە؟
دایک���م ووتی :وەڵاڵ هیچ نیی���ە مەطعەمێك هەیە تۆ ئەقڵت بەو جێگایانە ناش���کێت
ئەمانەوێ بتبەین بۆ ئەوێ.
ووتم :کوێیە؟
ووتیان :ناوی داوا-یە.
خێزانێک���م بەدی دەکرد هەر تەماش���ای منیان دەکرد ،ل���ە دڵی خۆمدا ووتم حەتمەن
لە تەلەڤزیۆن منیان بینیوە ،بەاڵم هەس���تم دەکرد سەرنجی زۆریان ئەدا من هەر ئاسایی
وەرمگرت.
پێشڕەوی برام هات ووتی :کاکە ئەزانی ئەو عائیلەیە تەماشای تۆ زۆر دەکەن لە
ئاسایی دەرچووە ،منیش بە فشقیات بە پێشڕەوم ووت ئاخر کاکت قۆزە بۆیە.
ووتی نەوەڵاڵ تۆ بڕۆ سەر کورسییەکەی من خۆی لە جێگای مندا دانیشت ئەو لە
ڕووی ئەمنییەوە لە من ووریاترە ،منیش بەقسەم کرد.
تۆزێکی پێچوو یەكێك لەو بەڕێزانەی کە لەوێ کاری دەکرد هات و ووتی :کاک ماکوان
پارەی ئێوە دراوە ،ئێمەش زیاد لە  ١٢کەس دەبوین زۆرم پێناخۆش بوو ،چونکە یەك
نەفریش لەو مەطعەمە بە  ٢٥هەزار دینار بوو ،زۆر بێمانا گران بوو.
ووتم :برای باوکم کێ داویەتی؟
ووتی :ئەو خانەوادەیە.
کە هەڵسام بچم بۆ الیان چایان دەخواردەوە من دەستم چەور بوو ،چونکە قبوڵم
نەکرد ،ووتم بەپێشڕەو ئارامی زاوامان بڕۆن پارەکە بهێننەوەو بیاندەنەوە.
چوومە خزمەتیان گوێم لێبوو خانمێکی نازداری زۆر جوانی دەم و چاو جوان کە
بەرەو ڕویان دەڕۆشتم پێدەکەنی.
ووتی :بەخوا ماکوان هات.
منیش ساڵوم لێکردن ،ووتم :بەخوا قبوڵم نییە ،لەئێستاوە دەبێت وەریبگرنەوە
ئەگینا هەر مەرحەباشتان ناکەم یان بەس پارەی من بدەن.
پیاوێکی زۆر مەعقول ووتی :کاکە ئێمە چاوەڕێی تۆین بڕۆ نانەکەت بخۆ دوایی قسە
دەکەین.
تەبعەن ئەو مەطعەمە ئوتێلیشە ،ئەوان هەڵسان یەکێکیان ووتی کاك ماکوان لە
میوانخانەکە چاوەڕێتین ،ئەو جێگایە زۆر فاخر بوو دوای ئەوەی تەواو بووم یەکێکیان
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نارد بە شوێنماندا ووتیان لە میوانخانەکە چاوەڕێتانن ،منیش لەگەڵ ئامینەخانی دایکمو
جەماعەت ڕۆشتین .الی من زۆر قەرەباڵغ بوو دەنگی منداڵو قیڕەیان ئەو ئوتێلەی کرد
بوو بە حەمام منو پێشڕەوی برامو هەردوو زاواکەم چوینە الیان ئەوان بەخێرهاتنی
گەرمی منیان کرد.
ووتم :کاکە پارەکەیان بدەنەوە عەیبە ،دوایی بیرم کردەوە ووتم لەوانەیە مەسئولێکی
گەندەڵبێت ،لەم ڕێگایەوە بیەوێت پەیامێك بگەینێت.
دانیشتم لەگەڵیان ئەو خانمە جوانە کە لە تەمەنی دایکمدا بوو ڕەحمم چووە سەری
هەر پێدەکەنی.
ووتی :ماکوان ڕۆڵە من ناناسیت؟
ووتم :نەخێر.
ووتی :من نەوال-م کاک شەماڵ-یشم بینی و دەستمان کرد بە قسە چوون بۆالی
دایکمو ساڵویان کردو دانیشتین ،کاك شەماڵو منو نەوال خانو ئەو خێزانەی تریش
بەیەکەوە بووین ،پاشان هەواڵی رووسام پرسی.
ووتم :دالیا لە کوێیە چی بەسەرهات و ئێستا چۆنە؟
ووتیان :شوی کردووە بە کوڕێکی خەڵکی سلێمانی و دوو منداڵی هەیە یەکێکیانی ناو
ناوە بە ماکوان و ئەوی تری ناو ناوە النە ،واتا کچ و کوڕێکن.
ووتم :چۆن پەیوەندی پێوە بکەم ،ژمارە تەلەفونەکەی دامێ ژمارەی کوردستان بوو.
ووتیان :خۆیو هاوسەرەکەی لە یەکێك لەم کۆمپانیای تەلەفونانەی کوردستان کار
دەکەن ماڵیان لە کازێوەیە.
ووت��م :بۆ زانیاریتان چەند ساڵە من لە سلێمانیم بەخوا نازانم کامە کازێوەیە،
ئێستاش من بە سلێمانی پااڵس دەڵێم حەسیب ساڵح.
دەس���تیان ک���رد ب���ە پێکەنین و قسەوباس���ی زۆرم���ان ک���رد ،ئەخی���رەن پارەکەیاندا
منیش تەلەفونم کرد بۆ رووس���ا خاتون هەواڵم پرسیو ووتم :دەمناسی من کوڕی خۆتم
ماکوان-م گەورە بووم.
دەستی کرد بە پێکەنین ووتی :ماکوان گیان تۆ نوری چاوی منی ،وەی کە خۆشحاڵم
تەلەفونت کردووە دوای قسەباسو هەواڵ پرسین دایە دەست مێردەکەی ناوی کاك بەڕێز
بوو ،بەاڵم بەڕاستی بەڕێز بوو ،پەیمان درا کە یەکتر ببینین ،دەوامی بەردەوامی ئەوان
و سەرقاڵی من یەکترمان نەبینی من گەڕامەوە بۆ نەرویج ئێستا ئەوان لە کوردستانن.
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چیرۆکی نۆزدەیەم:

باس و خواسی ناو سەیارەکەی پێشڕەو
لەدوای ئەوەی دەرچووین من خەیاڵ گرتبومی پێشڕەو-ی برام ووتی :ئەوە چویت بۆ
کوێ؟ وا خەیاڵت ڕۆشتووە دەمێکەیە ئاگات لە من نەماوە ،قسەت بۆ دەکەم.
ووت���م :لەم دەوروب���ەرەو ئەوروپا بووم ئەوە گەڕامەوە بۆ الت ،بەیان زۆر ش���تی بیر
خستمەوە پێشڕەو-ی برام ،نیوەی ژیانی خۆمم بە فیلم بینییەوە.
پێش���ڕەو :ئەزانی بەیان ش���وی تری کردووە ،دوای ئەوەی مێردەکەی تەاڵقیدا ،ئێس���تا
خێزانی ئەو کوڕەی ڕەفیقی خۆتە ،کاك مەزن.
ووتم :بەڕاست وەاڵهی ژیان سەیرە ،یاخوا ئاسودە بن و پیرو دڵخۆش بن بەیەکەوە.
پێش���ڕەو :بڕۆی���ن بۆ ک���وێ؟ حەزدەکەیت بڕۆین بۆ س���ەر قەبران س���ەردانی باوکمو
پابیرەکانمان نەنکەکانمان بکەین؟
ووتم :ئەرێ وەڵاڵ زۆرباشە زۆریش حەز دەکەم.
ڕۆشتین تاچوینە گردی سەیوانو چوینە سەر گۆڕی باوکمو دوعای سەرقبرانم خوێندو
س�ڵ�اوم کرد لە مردوان و لەس���ەر قەبری هەموویان دوعای خێرمان بۆ موسڵمانان کردوو
بەتایبەتیش بۆ کەسوکارمان.
لەگەڵ پێشڕەو-ی برام کەوتینە قسە.
پێشڕەو ووتی :بۆ ئێستا وەك جاران ڕووداو دروست نابێت ،ئەم گەنجانەی ئێستا وەك
جارانی ئێمە نین.
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ج���اران ئێمەو پێش ئێمەش ل���ە ژیانماندا ڕووداوی زۆر ڕووی ئ���ەداو دەمانگێڕایەوە،
بەاڵم ئەم جیلە هیچیان نییە بیگێڕنەوە.
ووتم :ئەم ڕەوەندە نوێیە بونەتە ڕۆبۆت بەدەست سیاسییەکانەوە ،پاشان تەکنەلۆجیای
س���اردو س���ڕی فەیس���بوكو تۆڕەکانی دیکەی ن���او ئەنتەرنێت هەمووی تەم���ەڵ کردوون،
مەش���غوڵن بەو تۆڕانەوە هەموو مێژوویان بووە فەیس���بوك و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانی تر
ئەوە هۆکاری ئەوەیە کە ڕووداو لە ژیانیاندا ڕوونادات.
پێش���ڕەو :ڕاستە ،بەاڵم دەبێت ئاوا بڕوات بەم شێوەیە ،خەڵك ئیتر مێژووی نامێنێت
و هەموو وون دەبن.
ووتم :نا بەدڵنیاییەوە دەبێت چاکەکاران سەرلەنوێ ئەدەبیاتی ئەو کۆمەڵگایە بکەنەوە
گۆڕانکاری ڕووبدات ،ئەم قسەو باسانەمان هەمووی لە سەر گۆڕستانەکە بوو.
پێشڕەو :چی بکەین بڕۆینەوە؟
ووتم :با بڕۆین
هاتینە خوارەوە لە سەیوانەوە بەرەو شەهیدان ،سەردانی هەندێك گۆڕی ترمان کرد.
تەماش���امان کرد ژنێك لە نزیکی دوو گۆڕەوە دانیشتووە دەستی لەسەر کێلی دوو گۆڕ
دان���اوە دەگری بەدەم گریانەوە دەیانالوێنێتەوە .دەڵێ���ت بۆ کامتان بگریم بۆ الی منتان
چۆڵ کردووە بچمە الی کێ و کێ بە هاوارمەوە بێت.
ئێوارەیەکی ساردو ڕەشابایەکی زۆر قایم هەبوو ،ووتم پێشرەو بابچینە الی ئەو ژنەو
فاتیحایەك بۆ مردووەکانی دادەخەین و دڵنەواییەکی دەکەین.
پێش���ڕەو :کاکە بۆ خاتری خوا ئێس���تا س���اڵی نەوەدەکان نییە ،دنیا گۆڕاوە بانەچین
نەوەکو پێی ناخۆش بێت ،حەقمان چییە بەسەرییەوە -کاکە ئەمە جاران نییە.
ووتم :ئی باشە دەچین بەالیدا خۆ هیچمان لێ کەم نابێتەوە بڵێین بۆ خۆت خۆشبیت،
مەگری و دوعای خێریان بۆ بکەو لەجیاتی ئەو الواندنەوەیە فاتیحایان بۆ دابخە.
پێشڕەو :بە نابەدڵی با بڕۆین.
ووردە ووردە نزیك بووینەوە لە ژنەکەو ڕەش���ابی س���لێمانیش ئەوەندەی تر ماندووی
کردبووی���ن ،چوینە نزیکی پش���تی لێمان بوو من س�ڵ�اوم لێکردو ئ���اوڕی دایەوە کە منو
پێش���ڕەو-ی بین���ی ووتی :س���وپاس بۆ تۆ خ���وا کوڕەکانم گەڕانەوە ،س���وپاس بۆ تۆ خوا
کوڕەکانم گەڕانەوە.
منی���ش زۆرم ال س���ەیر بوو دڵ���م نەش���کاند ،زانیم حاڵەتێکی ئاس���ایی نیی���ە ووتم:
بەدڵنیاییەوە ئێمە کوڕتین.
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ژنەکە تۆزیك وورد بووە لە منو پێش���ڕەو-ی برام هیچی نەووت گریانێك گریاوە بێ
هیچ شتێك منیش دڵم پڕبوو ،ئەوەندە بەکوڵ گریا منیش بەگریانی ئەو تێر گریام.
پێشڕەو :خۆ تۆ هاتی دڵنەوایی بکەیت کەچی خۆشت دەگریت.
ژنەک���ە تەمەنی  ٥٠س���اڵ دەبوو س���ەراپای ڕەش ب���وو ،دەموچاوی س���ور بووبوەوە لە
سەرماندا ،ئەوەندە گریا بوو لە سەر ڕوومەتی جۆگای فرمێسك دیار بوو.
دەستم کرد بەخوێندنی قورئان لەسەر قەبرەکان و چەند ئایەتێکم خوێند لە سورەتی
واقیعە.
دوای تەواو بوونم دوعای خێرم کردو عەرزی ئەو ژنەم کرد ئەمانە چیتن؟
ژنەکە ووتی :وەاڵ باوکەکەم ئەمە هەردووکیان کوڕمن و باوکیان ئەوەتا لەو پش���تەوە
کوڕێکی تریشم مردووە وا الی شێخ مارفەوە( )٢ناشتویانە.
ووتم :ئەی ئێستا لەگەڵ کێ دەژیت؟
ژنەک���ە :لە ماڵی زاوایەکمم دوو ڕۆژە دەریک���ردووم ،ووتی مەیەرەوە بۆ ئێرە بچۆ بۆ
ماڵی کچەکەی ترت .دوێنی شەو لەوێ بووم زاوەکەی ترم دەیووت بۆنت لێدێت.
ئیت���ر م���ن ئەوەندەی تر گریام ،ژنیکی زۆر پاكو جوانیش بوو ئاگام لە پێش���ڕەو بوو
ئەویش دڵی پڕ بووبوو.
ئینجا هەردووکمانی خستە گریان ،ژنەکە ووتی :کەلەدوامەوە ساڵوتان کرد ،لەوکاتەدا
بیرم دەکردەوە ئەمووت خوایە هەردوو کوڕەکەم بۆ زیندوو بکەیتەوە ،ئێوەش لەدوامەوە
پەی���دا بوون ،وامزانی کوڕەکانی خۆمن خەریك بوو باوەش���تان پێدا بکەم ،بەاڵم نائومێد
بوومەوە ،ئێوەش هەر کوڕمن بەقوربانتان بم.
من و پێشڕەو بەو قسەیەی ئەو بەکوڵ گریاین خێرا ووتمان :بەدڵنیاییەوە کوڕتین.
ووتم :ئەی چی بکەین ئێستا چیت دەوێت بۆت بکەین؟
ژنەکە :وەڵاڵ باوکی من هیچم ناوێت ،بەس خۆشی ئێوە.
پێشڕەو :نابێت دایکە گیان خۆ هەروا لێرەدا بە جێتناهێڵین ،فەرموو هەستە بابڕۆین
بۆ ماڵی ئێمە لەخزمەتا دەبین ،من و کاکم و دایکمین ماڵێکی گەورەمان هەیە لە خزمەتا
دەبین.
ووتم :بێزەحمەت ناوت چییە دایکە گیان؟
ژنەکە :ناوم مینایە.
ووتم :میناخان ئاخر خۆ ناهێڵین لەم س���ەرقەبرانە ئاوا دانیش���یت ،بەدڵناییەوە ئەت
بەینەوە بۆ ماڵی خۆمان.

254

مه مله که تی عیشق

میناخان :ئاخر باوکی من دەچمەوە بۆ ماڵی ئەو کچەم ،خۆ دەزانم ئەوان لێم ناپرسن
بچم یان نەچم ،بەاڵم هەر حەزدەکەم لەوێ بم.
ووتم :ئەم کوڕانەت بەچی وەفاتیان کردووە میناخان؟
میناخان :بە ڕووداوی هاتووچۆ لەیەك ڕۆژدا لە ناو سەیارەیەکدا وەرگەڕان هەردووکیان،
باوکیشیان مۆزەفی کارەبا بوو کارەبا گرتی ،کوڕە گەوەرەکەشم گورچیلەی وەستا .دووکچم
هەیە شویان کردووە شکور بۆ خوا لە ماڵو مێردی خۆیاندان ،بەاڵم زاواکانم زۆر خراپن.
هەستم دەکرد ناحەقی نەبوو لەگەڵ دوو کوڕدا بۆ کوێ بچێت ژنێکی ئاوا با تەمەنیشی
هەبێت هەر دەترسێت.
پێشڕەو :ئەی کێ هاوکاریت دەکات؟
میناخان :خوا گەورەیە کاکە گیان ،خوا پەکی کەس ناخات.
هەڵمانس���اند لەگ���ەڵ خۆماندا هێنامان���ە خوارەوەو ووردە ووردە بۆ الی س���ەیارەکەی
خۆمان کەوتینە ڕێ بەدەم قسەکردنەوەو بانگی مەغریبی دا.
میناخان باسی ئەوەی بۆ کردم لە بازیان خزمی هەیە پێیان ووتووە ژورێکت ئەدەینێ
وەرە لەوێ بژی ،ژورەکە زۆر کۆنو خراپە منیش بێجگە تەقاعودی مێردەکەم هیچی ترم
نییە ،ئەویش بەچەند مانگ جارێك ئەمدەنێ.
میناخ���ان نەه���ات لەگەڵماندا بۆ ماڵی ئێم���ە ،بردمانەوە بۆ ماڵ���ی کچەکەیو نزیکی
ماڵەکەیان دامانناو عەرزم کرد هەر چۆن بووە دان بەخۆیدا بگرێت لەم ڕۆژانەدا سەردانی
دەکەینەوە.
لە سەیارەکەدا لەگەڵ پێشرەو باسی ئەوەمان کرد کە هەرچیمان کردووە ئەو ژوورەی
بۆ چاك بکەینو مانگانەیەکی بۆ ببڕینەوە!..
هاتینەوە بۆ ماڵەوە ئەو شەوە من میوانی زۆرم هەبوو لە خزمان هەموو هاتبوون بۆ
ماڵمان کە گەڕاینەوە دایکشم باشی کرد بە من و پێشڕەو ،هەر نەیدەبڕیەوە.
ووت���م :بەخوا توش���ی ژنێك بووین ئەمە ح���اڵو گوزەرانی بووە خ���وای گەورە کردی
یەکێ���ك لەمیوانەکانم دەوڵەمەندێکی باش بوو ووتی داینێ بۆ خۆم مانگانەکەی لەس���ەر
من بێخەم بن.
منو پێش���ڕەو-یش وەعدی چاککردن���ی ژوورەکەمان بۆ دا کە ب���ەم نزیکانە دەچێتە
ناویو هەموو کەرەستەیەکی بۆ دابینکراوە .لەم کەینو بەینەدا بووین من نەگەڕابوومەوە
بۆ ئەوروپا زاوایەکی هاتە الم ووتی من ناوم بێستونە حەزدەکەم بەیەکەوە قسە بکەین.
ووتم :فەرموو.

255

مه مله که تی عیشق

هەندێ���ك دەردە دڵی قەیرانی بۆ کردمو سوپاس���ی زۆری دەربڕی و ووتی حەز دەکەم
سەردانێکمان بکەیت.
ووتم :باشە بەسەرچاو.
کەچووم تەماش���ای ماڵەکەیم کرد مامۆس���تا بوو تەلەفزیۆنی فرۆشت بوو ،سەالجەی
نەماب���وو ،ئەڵقەی پەنجەی خۆی و خێزانەکەی فرۆش���تبوو ،بەو س���ەرمایە زۆپاو نەوت
لەماڵیدا نەبوو ،خاوەنی  ٣منداڵ بوو.
ووتی کاك خەسرەو ئەوە حاڵو گوزەرانی منە ،من خزمی سەرهەنگم.
کە ووتی خزمی سەرهەنگم ئای چ برینێکی کوالندمەوە.
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ئەو ئافرەتەی کە لەسەر جادە هەڵمگرتەوە

لەدوای ئەوەی بێس���تون باس���ی ئەوەی کرد کە گوایە خزمی س���ەرهەنگ-ە و منیش
سەرهنگ-م زۆر خۆشویستووە ،باسی ناسینی سەرهەنگ-م کرد و بەاڵم ووتم پێش ناسی
س���ەرهەنگ ئافرەتێکم ناسی لەسەر شەقامەکانی س���لێمانی دوایی باسی سەرهەنگ-ت بۆ
دەکەم ،هەردووکیانم بە بۆنەی سەروپێوە ناسی.
س���هرهتای پایی���ز ب���وو خهی���اڵ چ���واردهوری پێچابووم باری سیاس���ی واڵتو كێش��� ه
كۆمهاڵیهتییهكان جهختێكی زۆریان خستبووه سهرم بۆی ه ههمیش ه له دهروازهی خهیاڵدا
دهژیام ٣١ی ئاب ڕوویدا بوو یەکێتی چووبونە سەر سنورەکان.
كاتێ كه پیاسهم دهكرد حهزم به تهنیایی دهكرد كاتێ دهچووم بۆ كار ب ه ههمان شێوه
ههر كاتێك وهنهوز بیگرتمایه كهچی خهیاڵ لێنهدهگهڕاو ههمیش���ه كۆنترۆڵی ههس���ت و
بیری كردبووم.
زۆرجار واههستم دهكرد نهخۆشی یه ،بهاڵم كهسایهتی خۆم باش دهناسی بۆی ه ترسم
نهبوو ههر ئهو خهیاڵ و بیرهم دهگهڕاندهوه بۆ كێش ه سیاسییهكانی واڵت .بیرهكهشم زۆر
س���ادده بوو خهیاڵ و بیركردنهوهم تهنها دهس���وڕایهوه كه چۆن بتوانم ژن بهێنم و چۆن
منداڵ دروس���ت بكهم وه بیریشم له دروستكردنی خانوی جوان و دهوڵهمهندی و زۆرجار
ئهو خهیاڵهم سهری دهكێشا بۆئهوهی ببم ه سهركردهی واڵتێك.
تا وواڵت ئازاد بكهم و خۆش���ی و ش���ادی له كوردستانه بێنازهكهم بڕوێنم زۆرجاریش
دهبوومه دهوڵهمهندی ههموو دنیاو وا بیرم دهكردهوه كه مۆنۆپۆلی دهوڵهمهندانی جیهان
بكهم ،تا ئازادیو یهكس���انی بۆ ههژاران دهستهبهر بكهم ،ههمیش ه ههژارانم خۆشدهویست
بۆی ه له خهیاڵیشمدا ههر پشتگیری ههژارانم كردووه چونكه وەك كوڕه هەژار پەروەردە
کرابوی���ن ،ئەگ���ەر چی س���وپاس بۆ خوا هەر پ���ارەدار بووین .ئهو خهیااڵن���هم تابلۆیهكی
ڕهنگاوڕهنگی دروس���تكردبوو ههمیش��� ه بیرم له ش���ته جوانهكانی ئ���هم بوونه دهكردهوه
ماڵی خۆش ،ژنی جوان ،ئۆتۆمۆبێلی كهش���خه ،بهرگیش���م شیك بێ وه خۆشترین بۆنیش
بهكاربهێنم وه ههمیشه حهزم كردووه چڵ ه گوڵێك بم له گۆزهی نیشتمان دا خزمهت ب ه
خهڵكی ههژارانی كوردستان ه بێنازهكهم بكهم.
ه���ۆکاری ئ���ەم هەموو خەی���اڵ پاڵوییە دەگەڕای���ەوە بۆئەوەی لە م���اوەی ڕابوردا زۆر
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خراپەکار بووم ،دوایی سوپاس بۆ خوا گەڕامەوە بۆ الی خوای پەرورەدگارم ،بەاڵم نێوانی
من و باپیرم و کەسوکارم بەهۆکاری خراپی خۆم تێكچوو بوو هاوکارییان نەدەکردم.
ههر ل ه نێوهندی ئهو س���اڵهدا كێش���هیهكی سیاس���ی ڕوویدا له نێوان دوو دهسهاڵتداری
واڵت���دا بۆ له ن���او بردنی یهكتری پهنای���ان بردبووه بهر بهها كهم ڕهوش���تییهكانی ئهم
جیهانه .تا وایان لێهات كڕنوش���یان برد بۆ دوژمنهكانیان تا بتوانن بین س���ازی نیشتمانی
خۆیان بكهن ب ه دهس���تی داگیركهران بۆی ه له ناو نیش���تماندا نا ئومێدی ڕووی كردبووه
خهڵكهك���هو هی���چ گومانێكی باش لهو دهس���هاڵتداران ه نه دهبینرا .زۆربهی ڕۆش���نبیرانو
دهستڕهنگینهكان ل ه واڵت ههڵهاتن تاكه شاڕێگای خۆیان بۆ دهربازبوون نهك ل ه كوردستان،
بهڵكو له ژێر دهس���هاڵتی ئ���هو دوو زل هێزه ك ه زۆری���ان دوور كهوتنهوهو ههڵهاتن بۆی ه
ههر ئهو خهیااڵنه الی من دروست بوو بوو بیرم لهوه دهكردهوه ك ه چۆن بتوانم بژیم و
دهس���تهبهری س���هرمایهیهك بكهم به ڕێگایهكی چاك تا ل ه پاشهڕۆژدا ویژدانم ساناو ئارام
بێت وه پێش ئهوه بهرامبهر به خودای خۆم.
دوو هۆكاری گرنگ پاڵی ب ه منهوه دهنا كه خۆم بپارێزم.
یهكهمیان :بیركردنهوه ل ه پاشهڕۆژو قیامەت و گهڕانهوه بۆ الی خوای پاكوبێگهرد.
دووهم :ترسی كۆمهڵگاو قسهو باسیان ،ل ه بهرئهوهی كۆمهڵگاكهی ئێم ه زۆر حهزیان ل ه
قسهو باس ه یان جوانتر بڵێم زهم كردن زۆر به بێڕهحمان ه كه ل ه هیچ بههایهكی مرۆڤان ه
ناترسن به ئارهزووی خۆیان ووش ه ههڵدهبهستن و وهك ئهندازیار چین چین لهسهر یهك
نهخشهی بۆ دهكێشن.
لەڕاستیدا دهوڵهمهند بوون ل ه واڵتی ئێمهدا زۆر ئاسانه تهنها پێویستت به خۆبردن ه
پێشهوهیە واتا ماستاو چێتی یان دزییهكی لێپرسراویان ه بهو دوو هۆكاره دهتوانی سهرمای ه
زۆر به باشی كۆبكهیتهوه ئهوهش جێگای خۆشیی ه كه من ههرگیز بیرم ل ه وه نهكردبوهوه
وه خهیاڵیشم ئهوهی لێ قهدهغه كردبووم.
ڕۆژێك خهیاڵم لهگهڵ جهستهم ڕێككهوتن پرۆتۆكۆلێكیان ئیمزا كرد ك ه له پاشاگهردانی
واڵت���دا من بتوانم س���ودێك وهربگرم ،بهاڵم كێش���هیهك هات ه ڕێگام���ان ئهویش نهبوونی
سهرمایهیهكی ئهوتۆ تا بتوانم كاره خهیاڵییهكهم له پراكتیكدا ئهنجام بدهم ،بهاڵم خهیاڵ
و جهس���تهم پاڵی���ان به ڕۆحمهوه نا ك ه بچم بۆ قهیس���هری نهقی���ب بۆالی حاجی عهزیز
خهیاڵهكهم بۆ باسكرد له بهرئهوهی هاوڕێی باوكم بوو منی زۆر خۆشدهویست وه زۆرجار
ل���ه مزگهوتیش یهكترم���ان دهبینی و زۆر به گهرمی ههواڵی خێزانهكهمی دهپرس���ی ك ه
باس���هكهم تهواو كرد بۆی ئهوهی له بیرما گهاڵڵ هبووبوو ههموو ئهگهرهكانیش���م پێ ووت
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ل ه ههمووش���ی گرنگ تر ئهوه بوو ك ه پێم ووت من پارهم نییهو هیچ س���هرمایهیهك شك
نابهم لە ئێستادا ئەوەم پێڕاگەیاند کە پارەکانم گیراوە لە کاری تردا ،لە ڕاستیشدا هیچم
نەب���وو .عەرزمک���رد بۆیه هاتوومهته الی تۆ كه یارمهتیم بدهی خوا ههڵناگرێ یهكس���هر
ووتی :باشه.
بهاڵم پێی ووتم خەسرەو گیان من و تۆ لهگهڵ پارهكهم دهبین ب ه سێ شهریك.
زۆر سەرس���ام ب���ووم ئ���هو كات ه زانیم وه تێگهیش���تم كه مرۆڤ و پاره لهیهك ئاس���تا
ئاماژهی���ان بۆ دهكرێت پێ���م ووت حاجی خوا ههڵناگرێت خۆ ئهگهر من و تۆ بكهرین ل ه
كارهكهدا ،بهاڵم سهرمایهكهت تهنها ئامڕازێكه.
ووتی كوڕم تۆ نازانی ئهبێ ڕێزی پاره زۆر بگریت ،تهنانهت له خۆشمان زیاتر ئهگهر
وا نهبێت (یهغنیش و گهلوش و كهفشتهییت) لێدهردهچێت.
ووتم :ئاخر بۆ حاجی گیان وەڵاڵ خوا ڕابهرداری نییە.
حاجی عەزیز :خەس���رەو گیان ئهگهر وا بیر له پاره دهكهیتهوه من ووشهی باشهكهم
ههڵدهگرمهوه من سهرمای ه نادهم ه دهست كهسێ ك ه ل ه خۆم مناڵ تربێ یاساشم بۆ دابنێ،
من یاسا بۆ تۆ دادهنێم وه تۆش دهبێ ههر بڵێی باشه .سهیری ڕهشهی حهماڵ بك ه ئهبینی
چۆن الی كۆپانی حهماڵییهكهیهوه خهوی لێكهوتووه سهیری پێاڵوه السیكهكانو گۆرهوی ه
دڕاوهكان���ی بك ه كه بۆن���ی ڕۆژه ڕێیهك دهڕوات ،ئهو خاوهنی پ���اره نییهو حهماڵه ،بهاڵم
حاجی عهزیز ل ه ناو دوكانهكهی خۆیدا دانیشتوهو توجاره ههرگیز وهكو ئهویشم پێناكرێ
خۆ ئهگهر ههر بیریش���م پێ نهكرێتهوه ئهوا به دهیانی وهك تۆ بیرم بۆ دهكهنهوه .لهو
كاتهدا پارهكهم یارمهتی من دهدات له دونیاش���دا ههروا بووه ههركهس دهس���تی یارمهتی
بۆ درێژ كردی دهبێ ڕێزی لێبگری منیش نامهوێ بهرامبهر به پارهكانم بێوهفا بم بۆی ه
پێت دهڵێم تۆ بهشێك ،من بهشێك ،پارهكانم بهشێكی تر.
ڕازیت خەسرەو گیان یان نا؟
بهڵ���ێ حاجی گیان ڕازیم بۆی ه دهڵێم س���وپاس بۆ خوا بهس نیی ه بیرت بهالی س���وو
سهلهمدا ناڕوات ئهوهش ههروا بمێنێتهوه به ڕاستی كارێكی باشە و ب ه سهدان مرۆڤی وهكو
منیش دهتوانێ سودتان لێوهربگرێت ،خوای گهوره تهمهنت درێژ بكات ئهگهر پارهكانیشت
حهاڵڵ��� ه ه���هروهك تهمهنی خۆت بهرهكهتیان تێبخات .چۆن من نزام بۆ تۆ كرد تۆش نزا
بۆ من بكه بهیانی دهكهومه ڕێ ب ه پشتیوانی خوای پاك و تهنها تا كارهكهم ئهنجام بدهم
زۆر دڵخۆش بووم كهوتم ه ڕێ و دوای كڕینی ئهو پێداویستیانهی ك ه نهخشهم بۆ كێشابوو
ههموویم لە مەرزی باشماخ دهستهبهر كرد ،ل ه گهڕانهوهمدا باجی دهرامهت ههڵگیرا بوو
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وات ه گومرك نهبوو بههۆی ئهو پاشا گهردانییهوه كه ڕووی كردبووه واڵت لەساڵی ١٩٩٦دا.
ههموو كااڵكانم له بازاڕدا فرۆشت زۆر دڵخۆش بووم زۆر لهوه زیاترم دهست كهوتبوو
ك��� ه بهخهیاڵیش بیرم لێنەدهكردهوه ،تهنانهت ڕۆژێك له ڕۆژان ن ه خۆم ن ه خانهوادهكهم
وه نه باپیره گهورهش���م به ههموومانهوه نهمان توانی بوو بە یەکجاری کەس���ابەت ئهو
سهرمای ه كۆبكهینهوه.
زۆر سوپاسی خوام کرد ،بێجگه لهوهی ك ه حاجی عهزیزو مام ه پارهی برای ههریهكهو
بهش���ی خۆیان برد ب ه ههر جۆرێك بوو كه پارهك ه دابهش���كرا من به تهنها خۆم بووم ب ه
خاوهن���ی چل ه���هزار دیناری تهواو ،زۆر دڵخۆش بووم خێرا ك���ه چاوم ب ه پارهكهی خۆم
كهوت پێش ههموو شتێك حهزم كرد ك ه ئاواته زۆر گهورهكهم بهێنم ه دی ك ه بریتی بوو
لە کڕینی بەڕازیلییەك بە  ٣٠هەزار دینار ،چونکە س���ەیارە بۆ من زەروور بوو س���ومعەش
بوو ئەو کاتە.
ل��� ه دوای گهیش���تن ب ه هی���واو ئاواتهكان���م بهیانییهكیان زۆر ئارهزووی س���هروپێكهی
عوس���مان-ی خولهس���نهیم دهكرد زۆر دهمێك بوو تامهزرۆ بووم بۆ خواردنی س���هروپێی
بهر بهلهدێكه ،ههر ئهو ش���هوه خهوم پێوه دهبینی حهزم دهكرد زوو بانگی بهیانی بدات
نوێژهك���هم بك���هم و بڕۆم ههر بیرم ل ه زمانهكهی و مۆخ و تریت و ئاوهكهی دهكردهوه با
جارێ گیپهو شیالوگهكهی لهوالوه بوهستێ.
له پڕ گوێم ل ه چریكهی الل ه اكبری مزگهوتهكان بوو ،چاوم ل ه جریوهی زهردهخهنهی
بهری بهیانو ئهس���تێرهو ش���نهبایهكی فێنك ك ه له گۆیژهوه بهرهو گڵهزهرده ڕهوی دهكرد،
گوێم ل ه گمهگمی كوكوختی سهر عهموده بێ كارهباكانی سهر شهقامهكان بوو ،دهنگی پێی
خهڵك���ی تاك ه تاكه بهرهو ماڵی خوا به هێدی���ش ووتنهوهی بانگ بهدهم خۆیانهوه ،جارو
باریش جیكهجیكی چۆلهكهی عهجول ،داگیرساندنی گیزهی سهماوهرو ههمووی كۆنسێرت
و ئاوازو گۆرانیان دهپچڕی بۆ جوانییهكانی ژیانو خۆشهویستی مرۆڤهكان.
ههر لهوێوه س���هدای الل ه اكبرو س���رودی یهكتاپهرس���تی لهو كازێوهوه ڕێژنهی دهكرد
ههم���وو دڵهكان ئارام بوون ،چونك ه ڕووهو خوا وهس���تابوون ئ���هو گزنگه ل ه بهره بهیانی
جهژن دهچوو .بۆی ه ب ه زهردهخهن ه ههڵسامهوهو تۆزێ وورته وورتم كرد ل ه بهر خۆمهوه
ووتم ڕاس���ته دهڵێن :ههر دهوهنه دهبێ به دارس���تان ،ههر خهیاڵیشه دهبێت ه ڕاستی بۆی ه
ش���عرێكم بیر كهوتهوه زۆر پێكهنیم به تێكستی ئهو شعره ووتراوه (خهیاڵی ژێر لێفهی
گهرم بهتاڵ ه تا ڕهنجێك نهدهی گهنجێك مهحاڵه).
چوومه بهردهم بهرمیله كون كوناوی حهوشهكهی ماڵی نەنکم دایه گهورهم به سابونی
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ڕهقی كونهكانی گرتبوو ،دهست نوێژێكی پڕ ئارام و پڕ له دڵخۆشیو ب ه نزایهكی زۆرهوه
گرت دهنگێك ل ه پشتمهوه هات ووتیان :دهست به ئاوهوه بگره ئاومان نیی ه ئاو مهبڕێنهوه
تا دوو ڕۆژی تر سهره ئاومان نییه ،نەنکم بوو ووتی :سوره گیرم خواردووه ئهوەنده ئاو
دهبڕێنیتهوه ،منیش باشهیهكم بۆ كردو ب ه ناچاری ووتم :بهسهرچاو.
هات ه الم و ووتی :بۆ كوێ بهم بهیانی ه زووه وا ئهوهندهش به زهوقو شهوقی؟
بۆم باس���كرد ك ه ئهم ش���هو خهوم به س���هروپێ وه بینیوه له دوایش���دا مهنجهڵێ بۆ
ئێوه دههێنمهوه دهس���تی بهرزكردهوه بۆ ئاس���مان و نزای بۆ كردم بهرماڵهكهی داخس���ت
و دهس���تی ك���رد به نوێژكردن ئهگهر ب ه ههڵهدا نهچوبێتم ت���ا یهك چارهك ههر نییهتی
دههێن���او نوێژهكهی ب���ۆ دانهئهمهزرا .ئهو بهیانیی ه ئارام ه ل��� ه دوای نوێژكردنمان بهرهو
ش���هقامی تووی مهلیك كهوتم ه ڕێ ،فێنكی ئهو شهقامهو بۆنی گوڵ خونچهكانی سهمایان
لهگ���هڵ ئاورنگی گیادا دهكرد ،لهنجهو بۆنی گوڵ ه دهمهش���ێرهكانیش وهك بڵندگۆ ش���نهی
خۆشهویستیان دهپرژاند ،ههموو ئاوازی دهم ب ه پێكهنینی نیشتمانێكی جوان بوون ،وهك
كچێكی بهناز چۆن پرچی خۆی شان ه دهكات و یاری به تاڵی بسكی دهكات ئاوا ئهو شهقام ه
نازی بهسهر مندا دهكرد.
هات���م تا الی كهالوهكهی ماڵی تهاڵخانی ژنی ش���ێخ لهتیف ،ش���هبابم ل ه دورهوه بینی
هاواری كردو ووتی :خەسرەو-ە سور دهوهره بۆ الم.
ك��� ه چوم���ه الی زان���ی من حهزم ل ه دهنگ���ی دیالن ه الوانهوهیهكی ب��� ه دهنگی خۆی و
شیعرهكهی مهحوی و به ئاوازی دهنگی دیالن بۆ ووتم به نهرمی دهیووت ل ه ناكهس كاریا
خاكم بهس���هر ڕۆی بهبا عومرم منیش بێ دهنگ بوو بووم وه گوێم ل ه قس���ه خۆشهكانی
گرتبوو ل ه پاشاندا داوای لێكردم ك ه پاكهتێك جگهرهی بۆ بكڕم.
ک نانی
ووتم :ش���هباب گیان بهسهرچاو ساڵوێكی س���هربازییانهی بۆ كردم و پارچهیە 
دامێ ووتی بیخۆ با برسیت نهبێت ،لێم وهرگرت و خێرا خواردم ماڵئاوایمان ل ه یهكتری
كرد من ل ه الی فولكهی كاوهی ئاسنگهر پهڕیمهوه بهرهو الی فولكهی شێرهكه ڕۆشتم.
ل���هو نزیكان��� ه گوێم ل ه دهنگی گریانێكی به كوڵ ب���وو زۆر به كهیلی دهگریا دهنگێكی
مهلوول ئهو دهنگه كهساسه سهرنجی ڕاكێشام ههرچی خۆشییهكانی ئهو بهیانیی ه ههبوو
ل ه گیانمدا ڕاوی نا له ڕاستیدا نهم وێرا بچمه الی ،بهاڵم ههستم كرد ك ه دهنگی ئافرهت ه
ل���هو بهری ش���ەقامەکە .پیاوێكی ب��� ه تهمهنی لێبوو دی���ار بوو پاس���هوانی ئۆتۆمۆبێل و
دوكانهكانی ئهو ناوچهیه بوو له دورهوه له پاس���هوانهكهم پرس���ی خاڵۆ ئهو ئافرهت ه بۆ
دهگری؟
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پیاوەک���ە ووت���ی :نزیكهی نیو س���هعات زیاتر دهبێ���ت ئهو ئافرهت��� ه لهوێدایە دهگری
بهڕاستی بۆت ه جێگهی گومان لهالی من ههر بۆیه نهم وویستووه بچم ه الی گومانی ئهوهم
ههب���وه لێ���ی ك ه من ب ه ههڵهدا ب���هرن و زهرهرێك بهو ئۆتۆمۆبێ���ل و دوكانانه بگهیهنن،
من پاس���هوانم بیانەوێت بێئاگام بكەن و ل ه پش���تهوه دزیم لێبكهن تۆ خۆشت دهزانی من
بهرپرسم ل ه كارهكهی خۆم وه گریانهكهشی جێگای گومانه.
کەدەگری���ا زۆر بهزهی���م پیای���دا هاتەوە ووتهكانی ئهو پاس���هوانه منی زۆر ترس���اند،
گومانیشی بۆ من دروستكرد ،بهاڵم قسهیهكی باب ه گهورهم بیركهوتهوه ك ه ب ه مناڵی ههر
كارێك سهخت بوایهو بۆم نهكرایه هاواری لێدهكردم ڕۆڵ ه ئازابهو غیرهت سهگ بتخوات،
منی���ش وام ب ه خۆم ووتو بە پاس���ەوانەکەم ووت :ئەوا دهچ���م بۆ الی ،بهاڵم تۆ ئاگادارو
ش���اهید ب ه ك ه من ڕێبوارێكم لێرهوه ڕابوردووم ،تهنها مهبهستیش���م چاكهیه ئهگهر شتێ
بوو تۆ ئاگاداربه خۆشت دهزانی كۆمهڵگای ئێمه چۆن بیردهكاتهوه ئهویش ئافرهتهو بهم
بهیانیی ه زووه زۆر جێگای گومان ه لهوێدایەو دهگری.
پاسهوانهكهش ووتی :منیشی توشی دڵه ڕاوكێ كردووه گهر بچیته الی یارمهتییهكیش ه
بۆ من.
ووت���م :خهمت نهبێ ههر عهجولی خۆم ڕۆژێك لهناوم دهبات ،به هێمنی چووم ه الی
ئافرهتهكە و ساڵوم لێكرد جوابی دامهوهو ههناسهیهكی كهیلو خهریك بوو دهخنكا.
پێ���م ووت :ئهوه خێ���ره وا بهم بهیانییه لێره دهگریت ئهگ���هر دهكرێت با یارمهتیت
ب���دهم ،ب���هاڵم یهك تكای براو خوش���كان ه یان دایك و فەرزهنیان���هت لێدهكهم وه یان ههر
ناوێك���ی بۆ دهدۆزیتهوه به ڕاس���تی پێ���م بڵێ و درۆم لەگەڵ مەک���ەو كهچی ڕوویداوه تا
ئهوهندهی لە توانامدا بێ یارمهتیت بدهم ب ه مهرجێك ڕاستگۆ بیت.
ئافرهتهك ه ووتی :پهیمانم پێ ئهدهی ك ه یارمهتیم دهدهی؟
ووت���م ئهگ���هر ل ه توانامدا بێت گومانت نهبێ كه درێغی���ت لێناكهم .ئافرهتهكه ووتی:
چهن���د ڕۆژێ���ك لهمهوبهر ل ه ئوردوگای باریك ه وه مێردهك���هم هێنا بۆ ئێره زۆر نهخۆش
بوو دهیوت س���كم دێش���ێ ئازار الش���هی ههژاندبوو زۆر بێ هێزو الوازی كردبوو دووس���هد
دین���اری دانراوم���ان ههبوو به نیازی چارهس���هری مێرده كڵۆڵهكهم بیهێنم بۆ س���لێمانی،
كات���ێ ك ه هاتین ه نهخۆش���خان ه ووتیان گوایه بهردێكی زۆر له گورچیلهیدایهو پێویس���تی
ب ه نهش���تهرگهری ههیه ،منیش ووتم چارهس���هر نییه نهشتهرگهرییهكهی بۆ بكهن ،بهاڵم
دكتۆرهك ه پێیان ووتم دهبێ س���ێ مانگ تا ش���هش مانگ چاوهڕێ ب���كات ،بهاڵم ئهگهر ل ه
نهخۆش���خانهی تایبهتی نهش���تهرگهری بۆ بكرێت ڕاستهوخۆ یهكس���هر بۆی دهكهن بۆی ه
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منیش جێگام نهبوو ڕووم كرده ماڵی مامم لێره ئهو زۆر دهوڵهمهند بوو چاوهڕێی ئهوهم
لێدهكرد كه یارمهتیم بداتو ئاسانكاریمان بۆ بكات .سێ ڕۆژه ل ه ماڵی مامم ڕۆژێك مامم
پێی نهووتم ئهرێ قوڕبهسهرهكهی مێردت چۆنه؟
ئ���هم دوو ش���هوهی ك ه لهوێ بووم كوڕی مامهكهم له باتی ئ���هوهی یارمهتیم بدات ك ه
هاتومهته ماڵهكهی له باتی ئهوهی ش���هرهفم بپارێزێ كهچی ئهو داوێن پیس���ه ویس���تی
پهالمارم بدات منیش ب ه بێدهنگی چووم ب ه ئامۆژنم ووت له بهرئهوهی النهیهكم نهبوو،
نهمویست كهرامهتی ئامۆزاكهم ڕاستهوخۆ بشكێنم بۆی ه ب ه شهرمێكهوه ب ه ئامۆژنم ووت
ئامۆژگاری كوڕهكهت بكه.
كهچی قیژاندی بهس���هرماو هاواری كرد ئهتهوێ ب ه ش���هرهفی ئێمه مێرده گولهكهت
چ���اره بكهی���ت وه ب���هو ن���اوهوه داوای پارهمان لێبكهیت ،ئیتر ئهم ش���هو س���هعات یهك
منیان كرده دهرهوه ئێس���تاش دهمهوێت بچم بۆ الی مێردهكهم بهاڵم دهرگای نهخۆشخان ه
نهكراوهتهوه بۆی ه تاكه س���هرمایهی من گریان بوو لێرەدا كه ویس���تم ههرچی خەمهكانی
خۆم ه ل ه س���هر ئهم ش���هقام ه بیكهم ه یادگاری .نازانم چیبكهم ب���ێ هیواییهكی زۆر منی
پێچاوه ،ئەوە حاڵو گوزەرانمو ژیانمە.
منیش گهڕامهوه بۆالی پاسهوانهكهو بۆم گێڕایەوه ئهویش ههروهكو من سهرسام بوو،
بهاڵم ههردووكمان هێشتا ههر ل ه گوماندا بووین.
قس���هكانی ئ���هو ئافرهت ه گالراوی یابوو ب ه دڵم ههندێ پرس���یاری ت���رم لێكردو ووتم
ئهگهر ئێستا تۆ بگهڕێیتهوه بۆ الی مێردهكهتو ئهو باسهی بۆ بكهی پێت وانییه كه ئهو
ئهوەندهی تر دهردی كاری بێ؟
ووتی١٣٠ :دینارم پێماوه تا ئهو پارهیهشم نهخواردووه ،دهیگهڕێنمهوه بۆ ماڵی خۆمان
ئهگهر مردیش شهرهفی بپارێزم.
بهڕاس���تی ئیتر من گومانم نهما كه ئهم ئافرهته ڕاس���تگۆیه دیاره ڕهوشتیش���ی وهكو
كێوی پیرهمهگرونو ههڵگوردو حهسارۆس���ت بهرزه به ئافرهتهكهم ووت :من سوێندت بۆ
دهخۆم به خودای پەروەردگار دەس���تت لێبەرنادەم خوشکی من ،لهوهی ك ه پهیمانم دایتێ
كه هاوكاریت بكهم وه مهرجێكیش ل ه مهرجهكانی ئیماندار ئهوهیه ك ه پهیمانهكهی خۆی
ببات ه س���هر وهره ماڵی ئێمه تا كاتی كردنهوهی نهخۆش���خانهكه پشوویهك بدهو نانێ بخۆ
ئهوكاته ههرچییهك ل ه دهس���هاڵتی مندا بوو دهیكهم ،دیار بوو ئافرهتهك ه زۆر بڕوای ب ه
من نهبوو ،ووتم ئهگهر پێش���ت خۆش���ه من ناسنامهكهی خۆم دهدهم بهم پاسهوانه ئهگهر
س���هعات نۆی بهیانی نههاتیتهوه ئهم جێگایه با ئهم پاس���هوانه ئاگاداری دهزگای پۆلیس
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بکات .بڕوابكه وه سوێند به خوای گهورهش تهنها بهزهیم پیاتا دێتهوه خوای گهوره زۆر
یارمهتی منی داوه ،من دهمهوێ ئهو چاكهی ه بگهڕێنمهوه بۆ الی خوای گهوره.
دیار بوو ئافرهتهكه گومانهكانی ڕهویهوه پێی ووتم :پێویست ناكات من دێم لهگهڵتا.
لێم پرسی ئهو پزیشكه كێ بوو كه ووتی له نهخۆشخانهی تایبهتی نهشتهرگهرییهكهت
بۆ دهكهم؟
ناوی ئهویش���ی پێ ووتم پزیش���كێكی ناسراو بوو ناوی نهخۆش���خان ه تایبهتییهكهشی
پێ ووتم ،به دهم ئهم قس���انهوه گهیش���تین ه ماڵهوه یهك س���هعاتی ماب���وو بۆ كردنهوهی
نهخۆش���خانهكه ،من گومانیشم نهبوو لهوهی كه ههلومهرج ه ناڕاحهتهكهی وای لێكردووه
كه دوای من بكهوێ دهنا ئافرهتێكی زۆر س���هنگین دیار بوو له تهكس���یهكه لهبهر دهرگای
ماڵ���هوه دابهزی���ن بردمه ماڵی خۆمان و ب��� ه نەنکمم ووت :ئهم ش���ێره ژنهم له فولكهی
ش���ێرهك ه دۆزیوهتهوهو ئافرهتێك��� ه نمونهی ژنانی داوێن پاك ك��� ه داوێنی بهقهدهر ئااڵی
واڵتێ���ك بێگهرده وه فرمێس���كی چاویش���ی ژیانێك���ی نههامهتی دهردهخ���ات و ههر ژیان ه
ماندووی كردووه بهرائهت ڕێژنه دهكات لهالی ئهو .ئهگهر دهكرێ با یارمهتی ئهم ئافرهت ه
بدهین ،دایەگەورە ئهگهر دهشتوانی ههندێ شتی بۆ ئامادده بكه تا بیبات بۆ مێردهكهی.
مێردهكهی له نهخۆشخانه كهوتووهو ئالودهیه به دهست نهخۆشییهوه ك ه ئهم قسانهم
بۆ نەنکم كرد چاوهكانی پڕ بوو بوو لهگریان خێرا دهس���تی كرده ملی ئافرهتهكهو پێی
ووت :كچ���م ب���ڕۆ دهم و چاوت بش���ۆ ت���ا نانێكت بۆ ئامادده بكهم ،ئهنج���ا من دڵ نهوایی
نەنکم���م ئهدایهوه ،چونك ه وازی ل��� ه گریان نهدههێنا زوو زوو به ئافرهتهكهی دهوت ئهی
دایكت كوێر بێ .منیش پێم ووت :چیت نهكراوه له كیس���هی خهلیفه دهبهخش���ی ،بۆی ه
دهستی كرد ب ه پێكهنینو ووتی :بڕۆ سوره گیان تۆ سهرو پێت خواردووه ده دوانزه نانی
گهرمیش بۆ ئێم ه بهێنه.
ووتم :كوڕه نانی چی خهفهتم خواردووه.
ووتی :باش��� ه دوو هێلكهش بۆ تۆ دهكهمه ناو ڕۆن ،پێش���ی ووتم كه بچم بۆ الی كاك ه
برای بهقاڵ بزان ه ماس���تی جوانی ههی ه ئهگهر ماستهكهی شیرین بوو مهنجهڵێ ماستمان
بۆ بهێنه ،بهاڵم توێژهكهی نهخۆی ئهگینا دوایی ل ه مهنجهڵ ه ماستهكهت ههڵدهكێشم.
بڕۆ با نانێ بۆ ئهو ئافرهت ه ئامادده بكهم .خوای گهوره چاكهی چاكهكاران وون ناكات،
كهوتمه ڕێ نانهكهو مهنجهڵ ه ماستهكهم بۆ هێنا هاتمهوه بۆالیو پێم ووت له سهروپێوه
هاتمهوه سهر نانو ماسته حهیاتهكه.
كێش���هی ئافرهتهكهش���م به جوانی بۆ گێڕایهوه ،نەنکم ههمیش���ه بیری دهخستینهوه
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بهوهی كه دونیا بۆ باوكتان نهماوه ئێوهش دهچن بۆ الی ئهو ،بۆی ه ههموو كات گۆڕهكانی
خۆمان���ی ئهخس���تینه پێش چاومانو مردن ببوه س���رودێكی نیش���تمانی ،ل ه پاش���اندا ل ه
ئافرهتهكهی پرسی ناوت چیی ه كچی خۆم؟
ئهویش ب ه تهواوی خۆی ب ه نەنکم ناساندو ووتی :ناوم بههاره.
دایكم به بهردهوامی قس���هی لهگهڵ بههاردا دهكردو پێش وهخت ئهو مش���ت و مڕهی
لهگ���هڵ من���دا كردبوو بۆیه بهویش���ی ووت بههارگی���ان كچی خۆم م���ن لهگهڵت دێم بۆ
نهخۆشخانه با سورهمان لهگهڵدا نهبێ ل ه بهرئهوهی پیاوهكهی تۆ ئێستا باری دهرونی ل ه
الیهكهوهو نهخۆشییهكهش���ی ل ه الیهكی ترهوه تهنگ���ی پێ ههڵچنیوه با بیركردنهوهیهكی
لهال دروس���ت نهبێ ه���هر بۆئهوهی ئهو گومانان���ه له بیری ئهودا نهمێن���ێ من ئاماددهم
لهگهڵتا بێم وه ههر لهوێش دهڵێم كه مامی تۆ منی ناردووه وه پێش���ی ووت ههر ئهمڕۆ
پیاوهكهت لهو نهخۆش���خانهیه دههێنینه دهرهوهو دهیبهین بۆ نهخۆش���خانهی تایبهتی وه
ههر ههموو ئهركهكهش له سهر دایكی خۆت دهبێ وه ههرواش خۆمان نیشان دهدهین ك ه
ئهو پارهیه لهالی مامتهوه بۆی دابینكراوه ،بۆئهوهی هیچ كێش���هیهك نهمێنێ و كارهكان
بچنهوه دۆخی جارانی خۆی .كچی خۆم بۆ سهرت داخستووه سوێند ب ه خوا چۆن نەنکی
سوره گیانم ئهو ههستهیشم بۆ تۆ ههیه.
من وازم ل ه مش���ت و مڕهكهی ئهوان هێناو بهرهو كارهكهی خۆم ڕۆش���تم ك ه گهڕامهوه
دایك���م و بهه���ار ههردوكیان ل ه ماڵهوه بوون چێش���ت و نانێكی بهلهزهتیان لێ نابوو زۆر
ب ه ش���ادی و خهندهوه دانیش���تبوون تهنانهت دیواری ماڵهكهش���مان لهگهڵ بن میچهكاندا
قاقای خۆشیان لێدهدا ل ه دوای ساڵوكردنم دایكم بۆی گێڕامهوه ك ه مێردهكهی بههاریان
بردووه بۆ نهخۆش���خانهی تایبهت ئێس���تا لهوێیهو ههموو كارهكانی ئهنجام داوهو پارهی
نهشتهرگهریهكهشی ئامادده كردووه بۆی ،سبهی بهیانی سهعات یانزه نهشتهرگهرییهكهی
بۆ دهكرێ.
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چیرۆکی بیستەم:

سەرهەنگ و خاك
دوای ئەوەی نەنکم و بەهار ووتیان :سبهنێ بهیانی سهعات یانزه نهشتهرگهرییهكهی
بۆ دهكرێ و ئیتر تۆش ل ه دوعای خێر بێ بهشمان مهكه.
بهڕاستی زۆر دڵخۆش بووم وا ههستم دهكرد ك ه ههموو ئاواتهكانم هاتۆت ه دی بۆی ه
ههر خێرا تێرم خوارد وامزانی ك ه سهروپێی بهیانییهكهم خواردووه ل ه پاش ئهوهی ك ه
نان خورا لهگهڵ بههاردا كهوتبوون ه گفتوگۆیهكی خۆشو ههستێك دروست بوو بوو لهالم
ك ه ئهم ووت :دهستێ بۆ خێر نهبێ بۆ بڕین باشه كورد ووتهنی نان ب ه تهنها ناخورێ،
ئهگهر بخورێ لهزهتی لێنا بینی به تهنهایی .به ههر جۆرێك بوو كۆتایی بهو كێشهی ه
هاتوو دوای سێ ههفته ئێوارهیهكیان له دوای نوێژی شێوان ل ه مزگهوتهوه گهڕامهوه
پیاوێك و بههارو دوو مناڵ له دهوری نەنکم دانیشتبوون.
ب ه بینینی من كاك ڕێبوار هاوسەری بەهارخان بهرهو ڕووم هات و ویستی دهستم ماچ
بكات ،بهاڵم نهمهێشت زۆرم پێناخۆش بوو من داوای گهردن ئازایم لێكرد .ئهو زۆر ب ه
تاسهوه باوهشی به مندا كردبوو وه زۆر به ڕێزهوەو بە كزۆڵی دانیشتبوو خۆی ب ه من
ناساندو باسێكی كورتی خۆی بۆ من كرد كه لهسهر مهرزی ئێران عێراق نیازی ههی ه كار
بكات ل ه دوای باسو گفتوگۆیهكی كهم دیسانهوه سوپاسێكی زۆری كردم.
ووتی :ئێستا توانام نیی ه ك ه پارهكهت بدهمهوه ،بهاڵم ل ه داهاتوودا پهیمان دهدهم ك ه
پارهكهت بۆ بگهڕێنمهوه به زوویی من ووشهكانیم ل ه دهم فڕاندوه پێم ووت كاك ڕێبوار
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گیان من جهنابتم نهناسیوه كاتێكیش كه پاره بۆ جهنابت بهكارهاتووه بڕوام پێبكه من
ئاگادار نهبووم.
كاك ڕێبوار من پرسیارێك له جهنابت دهكهم ئهگهر توانیت جوابی پرسیارهكهم
بدهیتهوه ئهوه من پارهكهت لێوهر ناگرمهوه وه ئهگهر نهشت توانی كێشهیهك نابێ
پارهكهت لێوهردهگرمهوه ههركاتێ ههتبوو .پرسیارەکەم ئەوەیە ئهگهر كهسێك پارهیهكی
زۆری ههبێت كاری پێوه نهكات و ساڵێك به سهریدا چووبێت دهبێ ئهو پاره بهشی خوای
لێدهربكرێت ،وایە؟
كاك ڕێبوار ووتی :ڕاسته ئهوه له دیندا پێی دهوترێت زهكات.
كهواته ئازیزم كاك ڕێبوار تۆ جوابی پرس���یارهكهت دامهوه ئهو پارهی ه بهش���ی خوایهو
م���ن نهم داوەت���ە تۆ ،بەڵکو گهڕاندومهتهوه بۆ خوای گهوره .كهواته ئهگهر تۆ پارهت بوو
قهرزهك���ه بگهڕێن���هوه بۆ الی ئهو کە خۆی ئاگاداره بهس���هر ههموومان���هوه .دیار بوو ل ه
قس���هكانی من خۆش���حاڵ بوو وام تێگهیاند ك ه پارهكهم هیچ منهتێكی تێدا نییهو منیش
خاوهنی نیم ،بۆی ه زهردهیهك گرتی و دیسانهوه باوهشی پیاكردم و به تاسهوه نێوچاوانی
ماچكردم وه داوای ئهوهی لێكردین ك ه به خێزانی بچین بۆ ماڵیان بۆ ئوردوگای باریكه،
نەنکیش���م لهوالوه كه زۆر حهزی ل ه گهڕان بوو پێش ئهوهی ك ه من هیچ بڵێم ئهو خێرا
ڕازی بوونی خۆی دهربڕی و لەگەڵ باپیرم ئاماددەییان دەربڕی.
ب ه دوای كاری ڕۆژانهمدا وێڵ بووم دیسانهوه خهریك بووم به ئازارهكانی ژیانهوه وهك
پیشهی ههمیشهیم ژیانێكی كۆپیكراو ڕۆژان ه دووباره دهبوهوه زهمهن تێپهڕی بهیانییهكی
ساردی زستان بوو دیسانهوه كهڵكهڵهی سهروپێ كهوتهوه یادم زۆر تامهزرۆ بووم بۆ خواردنی
بڕیارمدا دوای نوێژی بهیانی بكهومه ڕێ بۆ سهروپێ خواردن .دهرچووم ل ه ماڵ چووم ه
الی مزگهوتی گهوره زۆر ووش���كه س���هرما بوو دانهكانم له سهرماندا ههڵپهڕكێیان دهكرد
ههڵدهلهرزیم.
كهچی له تهنیشتمهوه گوێم ل ه ناڵهو هاوارو جنێو دانێكی زۆر بوو كه دیم الوێكی سورو
س���پی ههر له تهمهنی خۆمدا بوو بەدوای سندوقی تهختهی سێودا دهگهڕاو ههڵدهلهرزی
و س���ەرما كوڵمهكانی س���وركردبوهوه ،زوو زووش ههنسكی بێ فرمێسكی ههڵدهدا دهست و
پهنجهی له سهرماندا سور بوهوه دهسته ماندووەکانیشی به سكییهوه گرتبوو سۆزێكیشی
دهكرد دهیووت دایهگیان بۆ بهجێتهێشتم بهس تۆم ههبووی ،تا سهبوری دڵ ه گالراوهكهمی
پێ خۆشبكهم .ئای خودای ه ك ه بێكهسم ئای خوداگیان بێكهسی خواردومی.
ووتهكانی سهرنجی ڕاكێشام بۆی ه چوومه الی و پێم ووت :براكهم بۆ ئهوهنده ناشكوریت،
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ئهو هاوارو ههنسكهت ل ه چییه؟ تۆ الوێكی جوانخاسیت و توانای كاركردنیشت ههیه گوێم
لێت ه هاوار بۆ دایكت ئهكهی ئهگهر دایكت نهماوه خوا سهبوری دڵت بداتهوه ،خوای گهوره
ئارامی بهسهر دڵ و ڕۆحتا بهێنێت .ئهو ههموو گلهییه بۆ بهرامبهر به خواو ب ه زهمهن
ههڵدهڕێژی ئهی نازانی ك ه مردنیش نیعمهتێكی خواییه ،ڕاستهو حهقه دهبێ بیچێژین.
ئاگام لێی بوو ههڵدهلهرزی له سهرمادا سهرما بلوسهكهی ڕەق كردبوو ئاو ب ه لوتیهوه
نهدهوهس���تاو قژه ئاڵهكهش���ی زوقم گرتبووی ،ههس���تم كرد كه س���هرمایهكی بێ شوماری
خ���واردووه خێرا ئاگرێكی بچوكم بۆ كردهوهو ل ه بهردهم ئاگرهكهدا دامناو كهوتم ه گهڕان
ب ه دوای تهختهو داردا ،پێشم ووت ئهگهر برسیت ه با بچین ه ئهو چێشتخانهی ه نانێ بخۆ با
گهرمت بێتهوه ،بهاڵم ئهو بێدهنگی خامۆشی كردبوو .وورده وورده ئاگرهكهم بۆ خۆشكرد،
بهاڵم ئهو زیاتر ههڵدهلهرزی شانهكانی وهكو بێژنگ یاریان دهكرد .جاروباریش وهنهوزی
دهداو خهریك بوو بهسهر ئاگرهكهدا دهكهوت ،هاوارم لێكرد براكهم ئاگاداری خۆت ب ه من
دهبێ بڕۆم ئهگهر پارهت پێویسته پارهت بدەمێ؟
ئهو کوڕە كهوت ه دۆخێكی نائاس���ای و به س���هر ئاگرهكهدا بێهۆش بوو بهپهل ه فریای
كهوتم ههڵم س���اندهوه كهچی ئهو ههر دهستی لهس���هر سكی دانابوو باوهشم پیا كرد ،ل ه
پاشان وویستم به نهرمی بیشێلم ،بهاڵم كه دهستم بهر سكی كهوت دهستی من و خوێنی
ئهو و لۆك ه بهیهكهوه تێكهڵ بوون ،خوێن گرتمی.
ووت���م لهوانهی���ه چهقۆیان لێدابێ ،پێم ووت:ئهرێ ئهوه جێی چهقۆی ه یان فیش���هك؟
جواب���م ب���هرهوه له واڵتی ئێم���هدا چهكو چهقۆ وەک���و تهزبیحی دهس���تی حاجییهكانی
لێهاتووە ،بۆیه خێرا گومانم بۆ چهقۆو فیشهك چوو ،بهاڵم ئهو ههر بێهۆش بوو بهجێم
هێشت و ل ه ترسان ڕامكرد ،سهرشێتی و عهجولیهكهم بونهوه هاوڕێم ههمدیسان ههموو
ئهندامهكانی لهش���م پێیان دهووتم ههی سهرش���ێت ل ه چی ههڵهاتی ل ه بیرت ه ك ه باپیرهت
پێی دهوتی غیرهت سهگ بتخوات .بۆ ئهو الوهت بهجێهێشت؟
ئ هو بمرێ ئهی دوایی ترس���نۆكی تۆ ناكوژێ؟ بگهڕێوه له دهروازهی ترس���نۆكیدا مهژی
ئهگهر بش���مری وهك ئهحهی كڕنوو ب ه ترس���نۆكی له س���هر جێگا دهمری .ئهم گفتوگۆو
جهدهله لهگهڵ خۆمدا گهڕامهوه سهر الوه بێ هۆشهك ه كه سهیرم كرد ڕهنگی ههڵبرسكابوو،
خوێنی مهیوویش بلوسهكهی گرتبوو ههر لهو كاتهدا هاوارم كرد بۆ خهڵك ،چونكه بهیانی
زوو بوو ئۆتۆمۆبێلیش دهس���ت نهدهكهوت (عهرهبانهیهك) لهبهر بهلێدهكهوه سهردهكهوت
هاوارم لێ كردو ووتم :بگهره الم ئهو الوهم ب ه پهل ه خسته سهر (عهرهبانهكه)و كهوتین ه
ڕێ ب���هرهو نهخۆش���خانه ،لهگهڵ خاوهن عهرهبانهك ه ههردووكم���ان پاڵمان پێوه ئهناو ب ه
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ی ب ه زووترین كات بیگهیهنینه جێگای تایبهت .عهرهبانە چییهكهش زوو
ڕاكردن بۆ ئهوە 
زوو پرسیاری لێ دهكردم ئهرێ كاك ه چی ڕووی داوه؟
ب��� ه ههناس��� ه بڕكێ وه به پهل ه پهل���ی خۆمهوه بۆم گێڕایهوه ،ك ه گهیش���تین ه بهردهم
نهخۆش���خانهكه ههردووكمان الوهكهمان برده ژوورێ گهیاندمانه سهرجێگایهك ب ه زووی
پزیشكهكان هاتن ب ه دهنگمانهوه و بردیانه ژووی نهشتهرگهری ،ههرچهند من زۆر ئازارم
چهشت بوو بهدهستی ئهو الوهوه ،بهاڵم ئهوهندهش پزیشكان و لێپرسراوانی نهخۆشخانهك ه
پرسیاریان ل ه من كردوو سهبارهت ب ه ڕووداوهكهو ئەو گەنجە تهواو ماندوویان كردم.
سوپاس بۆ خوا دوای چهند ساتێكی كهم پزیشكێك ههواڵی هێنا كه برینهك ه ن ه جێگای
فیشهكهو ن ه جێگای چهقۆیه ،بۆی ه زۆری نهبرد ل ه ژووی نهشتهرگهری هێنایان ه دهرهوه و
بردیانه ژووری چاوهڕوانی .پاشان پزیشكێك هات ه المهوه پێی ووتم كه نهخۆشییهكهی زۆر
س���امناك و كاریگهره ،پێویستی ب ه نهشتهرگهری یهكی زۆر گهوره ههی ه وه چارهسهریشی
بڕوام نیی ه لهم نهخۆش���خانهی بكرێت ،چونکە س���کی وەرەمێکی گەورەی تیایەو ناوکیشی
کراوەتەوە .ئێمە نهش���تهرگهرییهكی س���هرهتاییمان بۆ كردووه تا ئهو كاتهی دهیگهیهنن ه
الی پزیشكێكی تایبهتی.
لهو كاته دا دهستهكانم بهرزكردەوه بۆ ئاسمان سوپاس و ستایشێكی بێ پایانی خوای
پ���هروهردگارم ك���رد ،كه ئهم الوه برینهكەی جێگای چهقۆ نەبووە و نه فیش���هكیش بۆت ه
ی وورده وورده چوومه الیهوهو س���هالمم لێ كردو دهس���تم
میوانی جهس���تهی .دوای ئهوە 
خس���تبووه ناو دهستی یهوه چاوه ڕهشهكانی ب ه ئاس���تهمێك بهرزكردهوه بۆی ڕوانیم ،ك ه
بینم دوو دڵۆپ ه فرمێسك ل ه ناو چاوهكانیا گوڵكۆو قهتیز مابوون ،هیالكی و سهرما كوڵم ه
ئاڵهكانی ش���هق ش���هق كردبوو ،ب ه الوازی سوپاس���ی كردم و چاوهكانی داخستهوهو چهند
ساتێك لهگهڵی دا ب ه بێ دهنگی مامهوه.
پاش كهمێكی تر چاوهكانی وهك پهرده ههڵهێنایهوه بهاڵم برژانهكانی ئهوهنده قوورس
بوو پێڵووی چاوهكانی بۆ ههڵنهدهبڕا ،چوومه پێش���هوه خۆمم پێناساندو ناوهكهی خۆمم
پێ ووت.
ووت���م :ئهی ن���اوی تۆ چییه بهڕێزهكهم؟ ههتاكو بچمه الی كهس���وكارهكهت و ههواڵی
تۆیان پێ ڕابگهیهنم.
ك��� ه وام ووت دوو دڵۆپ��� ه فرمێس���ك كهوتن���ه خ���وارهوه ل���ه چاوهكان���ی ،ب���ه نهرم ه
زهردهخهنهیهكهوه ووتی :ناوم س���هرههنگ-ه ئاگام لێ بوو كه توانای قس���هی نهبوو زۆر
ماندوو دیار بوو حاڵهكهی بهرهو خراپی ئهڕۆیشت ،بۆیه بهپهل ه خۆم گهیانده پزیشكهكان
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و ووتم :فریام كهون و وهرن س���هیرێكی بكهن ،ئهوان جهختیان لهسهرئهوه دهكردهوه ك ه
من بهپهله فریای خۆم كهوم و بیگهیهنم ه ش���وێنی تایبهتی و پزیشكێكی تایبهتی ،بهڵكو
بهوه نهوهستان زۆر ب ه ڕاشكاوان ه پێیان ووتم :ك ه ئهم نهخۆشیی ه زۆر كوشندهیه ،لهوانهیە
لهماوهیهكی كهمدا له ناوی بهرێ ،منیش هیچم بۆ نهمایهوه تهنها ئهوەم ب ه خهیاڵدا هات
ك ه هیچ نهبێ پارویهك نانی بۆ بهێنم ك ه سوكنایی به دڵ ه سهرما بردهڵهكهی دا بێتهوه،
بۆیه پرسیارم كردهوه ل ه پزیشكهكان ووتم :ئهتوانم ك ه كهمێ خواردنی بۆ بهێنم؟
ئهوانیش ووتیان :بهڵێ ئهتوانیت.
چووم و كهمێك خواردنم بۆ هێنا ههر لهوكاتهدا چوومه الی پزیشكێك و بۆ دڵئارامی
خ���ۆم ووت���م :فریای ك���هوه زۆر حاڵی ناڕهحهت و پهرێش���ان ه چاوهكانی م���ت بووه بۆی
ههڵنایهت ،ناوی پزیش���كێكم پێ بڵێ ك ه ناس���راو بێ تا بیبهم ه الی بهزووترین كات ،بەاڵم
بێ سود بوو.
ك ه چووم خواردنهكهم بۆ برد بۆم كرد ب ه بابۆڵهو تیك ه تیكه ههر چۆنێك بوو كهمێكم
ك���رد ب ه دهمییهوه ،ئای ئهو بهس���هزمان ه چهندی برس���ی بوو ئهم بین���ی چۆن بهالوازی
نانهكهی دهخواردو ئاهێكی پێدا دههات ،دوای نانخواردنهكهی پێم ووت :پرسیارت زۆر لێ
ناكهم ئهزانم ك ه ئێس���تا بهنجهكه بهری نهداویت بێ تاقهتیت و توانای قسهكردنت نییه،
ئێس���تا م���ن بهجێتدههێڵم چونكه كارم ههی ه ئهبێ بچم بهالی كارهكانمەوه ،س���هرههنگ
گیان كاتژمێر دووی دوانیوهڕۆ دهگهڕێمهوه الت ،دوای ئهوهی كه گهڕامهوه الت ناونیشانی
كهسوكارهكهتم پێ بڵێ با ههواڵی تۆیان پێ بگهیهنم دهچمه الیان ،ئێستا بخەوەو بۆ خۆت
ئیس���راحهت بكه .دیسانهوه بهال چاوێك سهیری كردم و سهری داخستهوه دهستی كردهوه
به گریان ،دیاربوو له ناو چاوانی دا دهریایەكی پڕ پرسیارو وهاڵم شهپۆلی ئهدا ،به ڕاستی
زۆر بهزهیم پیایدا دههاتەوە خهمو خهفهت وهك سنو كول ه ههناومی خواردبوو.
زۆر پرسیارم له خۆم دهكرد كهچی وهاڵمهكه ناڕێكانه ب ه دڵم دهكهوت ،بهڵێ ڕۆیشتم
و بهجێمهێش���ت ،پاش���ان كه گهڕامهوه بۆالی س���هرههنگ دیار بوو ماندووی شهوانی پێوه
دیار بوو ،چوومه الی س���هریهوهو الش���ەی ماندوویم ب ه ئاگا هێناوهو ووتم :س���هرههنگ
گیان چوومهت ه الی پزیشكێكی تایبهتی زیرەک كاتم بۆ گرتووی .جا ئهگهر پێت دهكرێت
براکەم هێز بهره بهرخۆت و با بهرهو ئهو پزیشك ه وورده وورده ب ه ڕێ بكهوین.
كاتیش درهنگه دوایی ناونیش���انهكهتم بدهرێ تا بگهم ه الی كهسوكارهكهشت و ههواڵی
تۆی���ان بدهمێ .به كهساس���ی و زهبوونی یهوه س���هرێكی ههڵبڕی ،ب���هاڵم ل ه ناوچهوانی دا
توڕەی چهخماخهی دهبهست بوركان له دڵ و جهستهو گیانی دهردهچوو ههروهك پڵنگێك
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بهس���هرمدا نهڕاندی ،ئازارهكهی تاوی بۆ هێناو خێرا ل ه نهڕهی خس���ت و ب ه ئارامی یهوه
پێ���ی ووت���م :ئهگهر ب ه دوای باوك���م دا وێڵی گهڕاوهتهوه بۆ ناو س���كی دایكی و به خۆڵ
مهلۆتك ه كراوه ،ئهگهر ب ه دوای دایكیشم دا دهگهڕێت ل ه ناو كونێك دا نێژراوه كفنهكهیشی
شهكراوی تێوه پێچراوه بێزارم ل ه خۆم ،تۆ ئهزانی ئهوه دوو ڕۆژه دایكم مردووه! كهسێك
نهبوو بی شوات تهنانهت ل ه واڵتهكهی خۆمدا كهسێك نهبوو گۆڕێكم بداتێ ب ه خۆڕای تا
لهو جێگایهدا بینێژم كهچی هێش���تا دهپرس���ی من كێم؟ له خۆم بپرس ه ب ه دوای دایكم و
باوكم مهگهرێ ،من خۆرێكی ههڵنههاتووم ،من مانگی ئاوابووم من بهرسیلهی ههڵوهریوم،
گریانی ل ه قورگا خنكاوم .خەسرەو گیان بۆ ناگریت؟ بۆ وا سهرسام بوویت؟
ئهزانیت من كوردس���تان لهیهك دهچین؟ ئهو بێ كهس���هو منیش بێ كهسم ،من لهگهڵ
دایك���م و باوكم���ا م���ردم ،لهگهڵ كوردس���تانا ئهوانیش مردن ،ئ���هوان نهوهكانیان ههر ب ه
زیندووی زیندهبهچاڵكرا لهگهڵ كوردس���تان دا .بولبولیش گوێ له چریكهی من ناگرێت،
گۆڕیش نابێته هاوڕێم ،خۆزگ ه من بمردمایه بۆ ئهوهی خاك و گۆڕ و واڵت و س���هركرده
شهرمهزار نهبوونایه .بۆ ههمووتان ل ه ئاستی من گیایهكی ووشك بووی هاوینن ،جۆگاوێكی
بۆگهنی وهستاون ،باوكم بۆ ئهم خاك ه لهناوچوو لهوكاته دا من لهناو سكی دایكم دا چوار
مانگان بووم باوكمیان شههید كرد.
وهك بۆیان گێراومهتهوه دایكم له پرسهكهی باوكمدا هاواری كردووه و وتووی یهتی
خهڵكی واڵته كهم ئێوه زۆر به قس ه و باسن دوایی بهد ناوم نهكهن من خاوهنی منداڵێكم
ل ه مێردهكهم سکم هەیە.
ههموو خۆشییهكانی خۆی دابوو به من ،دایكم چاوهكانی بهسهر مندا ڕهخسابوو ههر
بۆی ه ب ه گهنجێتی مایهوە و منی بهخێوكرد.
پێ���ی دهوتم :س���هرههنگ گیان م���ن باوكتم زۆر خۆشدهویس���ت تاك��� ه دیارییهكی بۆ
بهجێهێشتووم ئهویش تۆی .دەبێت دیارییهكهی به جوانترین شێوه ههڵبگرم و بیپارێزم
بۆیه ههر له گهنجێتیمهوه دانیش���توومهتهوه ،س���هرههنگ گیان باوكت بۆ ئەم واڵتە ژیا
منیش لهبهر تۆ دهژیم .س���هرههنگ گیان تۆ دیاری دهس���تی هاوسهره شیرینهكهمیت ،ل ه
چاوانتدا ههمیش��� ه ئازایهتی چرۆ دهكات خۆشهویس���تم ،خۆشهویس���تی شهونمی بهیانیان
ب���وو ،چ���ی بكهم دێكهمان داگیرك���راو زهوی و خاكمان ههموو داگیرك���را ههر چی مهڕو
مااڵتم���ان ههبوو ههموو بهعس���ی-یه بۆگهنهكان بردیان ،ئیت���ر هیچ چارمان نهماو ژیان
نهما بۆیه به ناچاری لهگهڵ دایكم و بابه گهورهو دایهگهوره دا هاتین ه شار ،تا ئهوكاتهی
دایهگهورهو بابهگهورهمان مابوو كێشهی ئابووریمان نەبوو ،ب ه چهند ساڵێك دوای مردنی
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ئهوان باری ئابووریمان تێكچوو .من وازم له قوتابخانه هێناو دهستم كرد بهكار تا بژێوی
خۆمان دهربهێنم.
كرێچ���ی بووی���ن لهبهرئهوهی توانای دانی كرێمان نهب���وو ناچار بووین ل ه خانووه بێ
تاپۆكان���ی ش���ههیدانی ئازادی خانویهكمان گرت به ك���رێ لهبهرئهوهی كه كرێ كهی كهم
ت���ر ب���وو وه ڕۆژانهش ل ه ژێر پردهك ه حهماڵیم دهكرد ،ئاردو برنج و ش���هكرم بۆ خهڵكی
باردهك���ردو بۆم دهبردنهوه بۆ ماڵهوه .بڕوام پێ بك ه تا توانیم كردوومه ،ل ه دوایدا دایك ه
كلۆڵهكهش���م تووش���ی ش���هكره بوو ،ههرچی یهكم پهیدا دهكرد بهس بهشی ئهوهی دهكرد
بیدهم���ه داودهرمان و خواردن ،ژیان زۆر س���هخت بوو ئهو پارەیه بهش���ی نهدهكرد بۆی ه
منیش تهواو خۆم هیالك كردبوو ،لهبهر خاتری دایكم .چونك ه زۆر ناڕهحهتی ب ه منهوه
دی بوو ،زۆر ئازاری لهگهڵ مندا كێش���ابوو ئیتر بیرم لهخۆم نهدهكردهوه ،ئهوهنده باری
قورس���م ههڵگرتب���وو ئازار الش���همی داگیركردبوو ،ههرگیزیش لهب���هر خاتری دایكم نهم
دهوێرا ڕۆژێك له ڕۆژان بڵێم ئازارم ههیه.
لهبهرئهوهی ههمیش ه ئهو ئارام بێ بهدهست مهنهوه خهفهت نهخوا ،ڕۆژێكیان دوو لۆری
ئارد هات منیش تاوم دایه خۆم ئاردمان دادهگرت ئای لهو ڕۆژه ڕهشه ،تهواو ماندووی كردبووم
چهند فهرده ئاردێك مابوو ل ه ناو لۆرییهكه دا بێ ڕهحمان ه شهڕیان لهگهڵ مندا دهكرد زۆران
بازیان لهگهڵ منێكی الودا دهكرد ،تا بهدهمدا منیان دا بهزهوی دا لهبهرئهوه زۆرم ل ه خۆم
كرد تهواو تاسام لهژێر فهردهكاندا لهناكاو بینیم چهند دڵۆپه خوێنێك ل ه ناوكمهوه هات.
هیچ گوێم پێ نهدا ،چونك ه تهنها بیرم دهكردهوه كه بتوانم ئهوهنده پهیدا بكهم ك ه دهرزی
ش���هكرهك ه بۆ دایكم دابینكهم ،بێ س���وود بوو كهوتم .بهپهل ه منیان برده خهس���تهخانه،
بەاڵم نهم توانی بمێنمهوه لهبهر خاتری دایكم چاوهڕێی ئهوهم نهكرد كه چارهس���هرێكی
پێویستم بۆ بكرێ هاتمه دەرەوه گهڕام ههتا كاری دیكهم دهستبكهوێ.
ههر حهماڵیم كرد ،ههر كرێكاریم كرد ههتا ڕۆژێك چریكهیهك الش���هی منی ههڵسان
گوێكان���م پڕ ب���وون ل ه گریهی به كوڵی دایك ه كڵۆڵهكهم بین���م ،ههر دوو چاوهكانی كوێر
بووه ب ه بۆنهی نهخۆشی شهكرهكهیهوه .ئهوهندهی تر گالراوم گرت ،زیاتر ل ه جاران خۆم
ماندو تر دهكرد ڕۆژ ب ه ڕۆژ برینهكهم گهورهتر دهبوو تا وام لێ هات توانام نهبوو بهسهر
فهردهیهكی بیست كیلۆیدا ك ه ههڵی بگرم ،هاوڕێم ئهوكهسان ه زۆر بێ بهزەیی بوون كهسێ
نهبوو كارێكی س���وكم پێ ببهخش���ێ هێزو تواناشم نهمابوو كهسێكیش كاری نهدهدا بهمن
سهرهڕای ئهو ههموو ناڕهحهتیهش پێیان دهوتم كوڕه تهمهڵهكه.
منیش توڕهیی الش���همی پێچابوو تاوام لێ هات توانای هیچم نهما ڕۆژێكیان وویس���تم
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سواڵ بكهم تا هیچ نهبێ كرێی خانوهك ه دهربهێنم ،هاوڕێ گیان زۆریان پێ كردم دهچووم ه
الی ههركهس���ێ ئهم ڕس���تانهیان وهك سرود دووباره دهكردهوه(تۆ الویت بڕۆ كاربك ه بڕۆ
هیالك ب ه بڕۆ ئارهق بڕێژه) ،كهسێك لێم تێنهدهگهیشت بۆ ئهوهنده ئێوه بێ بهزهین؟
ئهچووم��� ه ب���هردهم بارهگای ه���هر الیهنێك ل ه الیهنه سیاس���ییهكان منی���ان دهركردو
نائومێدیان كردم لهبهرئهوهی شوناس���نامهكهم لهدهس���تدابوو ،بهههمان ش���ێوه پهیوهندی
كۆمهاڵیهتیش���م زۆركهم ب���وو ،لهبهرئهوهی ههر بهكاری ڕۆژان���هوه زۆر خهریك بووم وه
خۆنهكردنیشان ب ه خاوهنی باوكم لهسهر ئهو كێشه سیاسییان ه بوو ك ه الیهن ه سیاسییهكان
كهوتووبوه ناویان لهیهك جیاببوونهوه كهسیان خۆیان ب ه خاوهنی باوكم نهدهزانی.
بۆی ه له دهرگای ههر ههموویان دهركرام مهخابن ههر لهو شوێنانه دهرنهكرام ،بهڵكو
ل���ه خانوهك���هش دهركراین تهواو بێ الن��� ه بووین خۆم و دایك ه كوێرهك���ەم لهبهردهرگای
مااڵندا دهس���وڕاینهوه ،ههردوكمان نهخۆش من خوێن وهك كانی فوارهی بهس���تبوو لهناو
سكمدا ئافێراكهی دایكیشم ب ه كڵۆڵی و داماوی شهكرهو كوێری.
هی���چ چارهم���ان نهما بهههر ش���ێوهیهك بوو نهم دههێش���ت ك ه دایك���م بزانێ ك ه من
زۆر ناڕهحهتم بهدهس���ت دهردو نهخۆشییهوه ههر لێم دهش���اردهوه بۆئهوهی كه خهفهت
نهخوات ،بهاڵم واههس���تم دهكرد گومانێكی بۆ دروس���ت بوو واههس���تم دهكرد ك ه من ب ه
كهسێكی ئیشنهكهر بزانێ .من ههرئهوهم پێ باش بوو ك ه نههڵێم بزانێ ك ه من گیرۆدهی
نهخۆشییهكی سهختم.
خودای��� ه هاواره پاش���ان خهڵكی ئێوهش ه���اواره ،دهوڵهمهندان ،س���هركردهكان ئێوهش
فریامك���هون هیچ نهبێ ئاوڕێك بدهنهوه س���هیرێكم بكهن منیش وهك كوردس���تانهكهتان
خیانهتم لێكراوه ههروهك ئهو منیش داگیرتان كردووم.
هی���چ چارم نهما ڕومان ل ه ههر ش���وێنێك دهكرد دهردهكرای���ن ڕوویان وهردهگێڕا ههر
ج���ارهی ب ه قس���هیهك دهیان تهزان���دم جارێك ب ه ناوی ئهوهی ك��� ه الویت جارێك بهناوی
ئ���هوهی كه توانای كاركردن���ت ههیه ،ب ه ههزاران جاریش توانجیان لێ دهدام بهوهش���هوه
نهدهوهس���تانهوه گومانی خراپیان پێ دهبردم كهس���ێ دهیووت ئهم ه مهی خۆره ،كهسێكی
تریش دهیووت ئهم ه لهوان ه تلیاك خۆربێ ،یان ئهم ه قومارچیی ه ههزاران قسهی ناشرینیان
خس���ت ه دوای من ،كهس���ێ نهبوو بڵێ ئهمه كوڕه شههیده! كهسێكیش نهبوو بڵێ خۆ ئهم ه
ژن ه ش���ههیده! ئای ،ئای ك ه بێ هێزم ،لهپاش���اندا چارمان نهما چووین ه الی كۆستهی چهم
ل���هوال دهش���ت ه حاجی فهتاح ناوێ���ك باخێكی ههبوو ئ���هو ڕووی تێكردین خێمهیهكی ب ه
نایلۆن ل ه ناو باخهكهی خۆیدا بۆ ههڵداین تا منو سهركردهكهی دڵو ڕۆحو گیانو دایك ه
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كهساسهكهم بچین ه ناوی.
ه���اوڕێ گی���ان ئای ك ه خهفهت بارم ،ئای ك ه بێ هێزم ،ئای كه الوازم .خەس���رەو چۆن
دایكم بهجێیهێشتم ،چۆنیش باوكم نهبینی ئهویش بهجێیهێشتم گریانیش بهجێیهێشتم
دڵنیام ك ه تۆش بهجێمدههێڵیت.
ل ه ههر ههمووی ناخۆش تر و ئاستهم تر سهد بریا ئهو ڕۆژهم نهدی بایه خۆزگهیش
ههر نهبوومای ه چوار ڕۆژ لهمەو پێش دایكم زۆر حهزی ل ه چا بوو ،به ناسكی و هێمنی
پێی ووتم :ڕۆڵه سهرههنگ زۆر گلهیم لێته هیچ نهبێ بڕۆ تۆزێك كار بك ه ههتا ئهوهنده
پهی���دا بك���هی پیاڵهیهك چا بۆ م���ن بكڕی زۆر حهزم له چایه ك���وڕم تۆم پهروهرده كرد
تا لهژێر س���ێبهرتا بحهسێمهوه بتهكهم ه دیاری تا مۆمه جوانهمهرگهكانی باوكت ههموو
ههڵوهرێنم ،كهچی تۆ لهتهنیش���تم دانیش���توویت و هیچ ناكهی كوڕم زۆر بێ هێزم خهم
هێرش���ی بۆ هێن���اوم بۆنی مردن دهكهم ت���ۆ وات لێهاتووە كه نهتوان���ی پیاڵهیهك چا بۆ
سوكنایی ئهم دایك ه كڵۆڵهت پهیدا بكهی؟
س���هرههنگ گی���ان من ق���هد توڕه نابم لێ���ت ،گلهیی بێ لێت زۆر گلهی���ی بێ لێت ك ه
ووش���هكانی لهدهم كهوتنه خوارهوه وهك كریس���تاڵ بهسهر ڕۆحما شكانهوه قوڵپی گریانو
هاوارو مهئیوس���ی لهن���او قورگمدا قهتیس مابوو نهمدهزانی چ���ی بڵێم ههر چۆنێك بوو
وهاڵمم نهدایهوه گلەییەكەی م خسته سهرچاوم ،بهاڵم گلهییهكهی ژیلهمۆی كردمو كڵۆكهی
دامركاندمهوه .ئهوهندهم پێكرا ل ه خێم ه شهق و شڕهكهماندا هاتمه دهرهوه بهرهو سلێمانی
ڕێگام گرته بهر زۆر س���هرما بوو ئازاریش جهستهمی هەژاندبوو خوێنیش ناوسكی داگیر
كردبووم.
ئهوهی كه پێم بوو تهنها س���ێ دینار بوو ئهویش بهش���ی نهدهكرد نهم زانی چی بكهم
تهنها بیرم لهوهكردهوه ك ه پڕم كرد ب ه كیسهیهك چاداو ڕامكرد بۆ بهد بهختی من توانای
ڕاكردنیشم نهبوو ههتا گهل ه كۆمهكیان لێ كردم و منیان گرت ئهو خهڵك ه ههروهك سهگی
ه���ار بهربوون ه جهس���تهم لهههموو الیهكهوه قاچو دهس���تهكانیان منیان ماچ دهكرد ،ئهی
هاوڕێ گیان چهنده بێزار بووم نهم دهزانی چی بكهم من بهرهو مردن ڕامدهكردو ئهویش
خۆی لێ دهشاردمهوه ناچار دهستم كرد ب ه هاواركردن بهدهم هاوارهكهمهوه ئهم ووت :من
دزی دهكهم بۆ دایكه ئافێراكهم ،بەاڵم ئێوه دزی له دایكی خۆتان دهكهن ل ه خاكی خۆتان
بۆ ئهوهی خهڵكی تری پێ دهوڵهمهند بكهن ئای سهگ و گورگهكان.
وایان دهزانی كه هۆالكۆیان گرتووه شهوێك له زینداندا مامهوه زیندانییان كردم ههر
چۆنێك بوو بهریاندامو گهڕامهوه بۆ كۆستهی چهم ،بۆ كۆستهی خهم ،بۆ كۆستهی خوێن

274

مه مله که تی عیشق

ل ه ژێر خێمهكهدا ساڵوم كرد.
مەرگی دایكم پێی ووتم :بەخێرهاتی دایكیش���ت ت���ۆ خۆش هاوڕێ گیان ،تۆش خۆش
سهركردهكان ،ئێوهش خۆش ههی دهوڵهمهندان چووم بۆ گۆڕستان بینێژم.
نهم توانی چونكه گۆڕهكه به پاره بوو منیش هیچ پارەم پێنەبوو تا گۆڕێکی بۆ بکڕم،
بهڕاس���تی من خهڵكی ئهم واڵته نیم من تهنها خهڵكی گۆڕس���تان و ئێوهش نامۆن ب ه من.
ههتا ناچار بووم له باخهكهی حاجی فهتاح ویستم گۆڕێكی بۆ ههڵبكهنم لهگهڵ ئهویشدا
دڵ���م پاره پاره بوو جهس���تهی دایكه نازدارهكهم پێ بوو ههتاكو بیش���ارمهوه ،بهاڵم هیچ
هێزم نهبوو قهبرهكهی بۆ ههڵكهنم ناچار ئهوهنده چاڵێكم بۆ ههڵكهند تا بتوانم تیایدا
ك
بیشارمهوه كفنیش نهكرابوو ههر به سهر پۆشهكهی خۆیم بۆ كرده كفنێك و چریكهیە 
ل ه گۆڕستان دهم هەژێنێت هاوڕێ گیان.
گۆڕستانیش میوانداریم ناكا من سهرههنگ-م!! دێوه زمهی خهمی دنیا ل ه خهڵوهتێكدا
ب���ۆ من كۆبۆتهوه ههرچ���ی خهمهكانی خۆت ه لهگهڵ دهردهكانی من���دا بهبای ك ه بهدوای
كهس���وكاری منیش دا مهگهڕێ ،بەاڵم ئهگهر ئهتهوێت بیان دۆزیتهوه باوكم ئهنفال-ه و
ی برینداره یان گۆڕی
دایكم كیمیابارانی ههڵهبجهیهو خانەوادهكهش���مان بالیسانو قهاڵدزه 
شههیدی گوم ناوه ههر ئهتهوێت بهدوایاندا بگهڕێی فهرموو بپرس ه ب ه دوای سهرههنگێ
بگهڕێ ك ه وون بووه ،به خوا خێرت دهگا ك ه بیان دۆزیتهوه.
گهر بینیتنهوه پیان بڵێ ك ه سهرههنگ ئهوەتا لێرهیەو چاوهڕێی یارمهتی و كۆمهكی
ئێوهی���ه ،كوای دای ه گیان؟ ئهی تۆ بابه گیان؟ ها خەس���رەو گی���ان تۆ لهالم دهمێنیتهوهو
دهبیت ه میوانم یان تۆش بهجێمدههێڵیت؟
ووتم :چی بڵێم سهرس���ام بووم ب ه ڕاس���تی شهرمهزار بووم نازانم چی بڵێم ،ل ه كوێوه
دهست پێبكهم ههرچی یهك من بیكهم ناگاته دڵۆپ ه فرمێسكێكی حهسرهتی تۆ سەرهەنگ
گیان .الشهم وهك شهق شهقهی منداڵ دهلهرزێت و ئارهقی شهرمهندەیی دهڕێژێم.
پێم ووت من لهگهڵ مێژوودا دهسهاڵتم نیی ه هیچم پێ ناكرێ برای شیرینم.
س���ەرهەنگ :ئهگهر ئهتوانیت تۆ یهك كارم بۆبكه من زۆر سوپاس���ت ئهكهم ،ئهویش
ئهوهی ه ك ه گۆڕێك بكڕیت بۆ ئافێراكهی دایكم ،ل ه ژیانی دا ههر بێ الن ه بوو ئێستاش ل ه
نهبوون و مردنیش���ی ههر بێ النهیه .خۆ ئهگهر تۆ ئهوهم بۆ بكهی ئهوه زۆر سوپاس���ت
دهكهم ئهگهر خۆشم نهبهیت ه الی پزیشكهكان هیچ گرنگ نییه.
ووتم :سهرههنگ گیان دڵ ل ه دڵ مهده ههموو كارهكانت بۆ بهجێدههێنم ئهشت بهم ه
الی پزیش���كهكان .واز لهم قس���ان ه بهێنە تۆ خۆت ئاماده بكه با بڕۆن بۆالی پزیشكهكه ب ه
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پشتوانی خوای گهوره ههموو كارهكان ئاسان ئهبێ.
كاتێ چوین بۆالی پزیشكهكه دهستی كرد ب ه پشكنین و سهیركردنی له دوای تێڕامانێكی
زۆر ب ه الشهی سهرههنگ دا پزیشكهك ه ووتی :ئهم نهخۆشی یه پێویستی ب ه چارهسهرێكی
گهوره هەیە ،ئهم جۆره چارهسهركردنهش یان دهبێ ببرێ بۆ ئێران یان بهرهو ههندهران
ئهوی���ش پارهیهك���ی زۆری دهوێت ئهگ���هر بۆ ئێرانی بهرن ئهوا نزیك���هی  ٢٥ههزار تا ٣٠
ههزارێكی تێ دهچێ منیش سهبوریهكم پێ هات ،چونك ه ئەو پارهیهم هەبوو.
بردم���ەوە بۆ ماڵی خۆمان تا الش���ە الوازهكهی كهمێ بحهوێت���هوه ئهو ڕۆژهمان برده
س���هرو بهیان���ی كه ڕۆژ بووه ب ه خێرایی چووم��� ه الی مجهوهرهكهی مزگهوتی بن تهبهق
و بۆم باس���كرد كه ئافرهتێ مردووه دهمانهوێت بیش���ۆین ،ووتی خێزانم ئەو کارە دەکات
لهگهڵی دا ڕێكهوتم ئهوهمان ئامادهكرد دوایی چووم بۆ گردی س���هیوان ،لەوێش گۆڕێكم
ب���ۆ كڕی لهالی گۆڕههڵكهنهكان ههموو كارهكانم ئهنجامدا ،پاش���ان بۆ ئهو براو ئازیزان ه
ك ه ل ه مزگهوتا دهمناس���ین ئاگادارم كردنهوه له كێش���هكهی سهرههنگ ،ههموویم بۆ باس
كردن ئهوانیش جوامێرانە ئامادهیی خۆیان نیش���انداو ب ه خۆشحاڵی یهوه ،ك ه ههموو لهو
خێره گهوره بهشداری بكهن.
بۆی ه ههموو ئهو برایان ه هاتن ه الی سهرههنگ بۆ دڵنهوایی و هاودهنگی ئهو.
س���هرههنگ ئهم كۆبوونهوهی بهالوه زۆر س���هیر بوو بزهی خۆش���ی و ش���ادی لهس���هر
سنگی هێالنهیان كردبوو ،بێ دهنگی باڵی كێشا بوو بهسهر سهرههنگ دا ههر بۆیه كاتی
نوێ���ژ ب���وو ووتمان باجهماعهت���ێ بكهین دوعای خێری تیا بكهن بۆ ههموو موس���ڵمان و
ئهم برا شیرینهش���مان ههر چۆنێك بوو س���هرههنگ-یش لهگهڵمان بهش���داریكرد و پاش
تهواو بوونمان له نوێژهكه س���هرههنگ زۆر به قوڵی بۆ دایكی ئهگریاو ههموو ل ه دهوری
كۆبووینهوه دڵنهوایمان دهكرد .دوو برای خۆشهویست ئامادهیی خۆیان نیشاندا بۆ ئهوهی
سهرههنگ ببەن ه ئێران ههموو مهسرهفێكی بكهن تا كارهكهی به ئهنجام بگات.
بهڕاس���تی من ل ه خهم ڕهخسام ئیتر ئارامم گرت دڵنیا بووم ،بهڵێ چوین بۆ کۆستەی
چ���ەم و دایكی س���هرههنگ-مان ل ه چاڵهك��� ه دهرهێنایهوهو كفن و دفنێكی باش���مان كرد
پاش���ان بهرهو س���هیوان بهڕێ كهوتین تا جهستهكهی به خاك بسپێرین خهڵکێكی زۆر ل ه
ئههلی مزگهوت دوامان كهوتبوون ئامادهیی خۆیان نیش���ان دا مەالمان لەگەڵ بوو ،بەاڵم
س���هرههنگ به مات و مهلولی لهوالوه ل ه لێواری كۆنكرێتێكی گۆڕێكدا دانیشتبوو ب ه كوڵ
دهگریا پاش���ان س���وپاسو پێزانینی خۆی بۆ خهڵكهك ه دووباره كردهوه دهستی بۆ ئاسمان
ب���هرز ك���ردهوه كه دوع���ای خێر بكا بۆ تهواوی ئهو براو دۆس���تانهی ك ه لهم مهراس���یم ه
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بهش���داریان كردو كۆمهكیان كرد ،بەاڵم له پڕ سهرههنگ بهالدا هات و كهوت ههموو لێی
كۆبوون���هوه منیش ڕانم خس���ته ژێر س���هری و به هێمنی چاوی ب���هرز كردهوه پێ ووتم
گهردنم ئازاكه.
ووتی :دایكم ئارهزووی میوانداریم دهكا ،ئهگهر گۆڕێكیش بۆ من ئامادهبكهن خێرتان
ئهگا.
دهس���تی خس���ت ه ناو دهس���تم چاوهكانی بهرزكردهوه ب ه ئارامی سهیرێكی منی كردەوه
پاش���ان چاوهكان���ی لێك ناو ئهویش بۆ دواجار ماڵئاوایی ل���ه ههمووان كرد به میوانداری
دایكی شاد بوو .ئهمجارهیان گریان ههموومانی كرده میوانی خۆی چریكهیهك سهرههنگ
خهو لێ دهخات ،بۆی ه ههر لهسهر گۆڕهكهی ئهم دێرهم نووسی كه:
چریكهیهك سهرههنگ ب ه ئاگا دههێنێتهوه
سهرههنگ و خاك
ئ����������������������������������������������������������هم ش�����������������������������هو
دڵ����������������م ک���������ۆچ���������هرێ���������ک���������ی ش����ێ����ت����ه
ی��������������ع��������������ق��������������وب
وهك
ل��������ه ت�������رس�������ان�������دا ش����������������هوڕێ دهک�����������هم
ع������������������������������اص������������������������������ێ������������������������������ك
دهن�����������ـ�����������ـ�����������ێ�����������ت
ڕاوم
ک�����ه ب����������ژاری ڕاس�����ت�����ی خ����هی����اڵ����م دهک�������ات
ڕۆم���ان���ێ���ک���ی خ���ۆش���هوی���س���ت���ی ب �هج��ێ��دەه��ێ��ڵ��ێ��ت
ی����������������������������������������������وس����������������������������������������������ف
ل�������هزی�������ن�������دان�������دا پ�������ڕ ش������������هرم دهک���������ات
خ�������ۆش�������هوس�������ت�������ی ئ��������ێ��������م��������ه ..گ�����وڵ�����ه
خ������ۆش������هوس������ت������ی ئ�������ێ�������م�������ه ..ش������هرم������ه
خ������ۆش������هوس������ت������ی ئ�������ێ�������م�������ه ..چ����ی����ی����ه؟
ب�������هدوای ت���اج���ی س�����هری ک����ام ش���ا ڕێ��ک��هوت��وی��ن
ڕهه��������������������هن��������������������دی ک��������������������ام ب�����ی�����ر
ووروژان�������������������������دوی�������������������������ن�������������������������ی؟
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ڕهه����������ێ����������ڵ����������هی ک��������������ام ئ������هن������دێ������ش������ه
ک�������������ۆی�������������ل�������������هی ک�����������������ردوی�����������������ن؟
ڕێ������������ژی������������ن������������ی ک���������������������ام ژی����������������ان
ه���������������������هژان���������������������دی���������������������ن���������������������ی؟
ه�������������ێ�������������ژای�������������ان م��������������ن دهڵ����������ێ����������م
ب�����هس�����ه ب������ا ئ����ی����ت����ر ش����ع����ر ل������ه گ����ۆڕن����ێ����م
ل �هج��ی��ات��ی ک��ێ��ل��ی گ���ۆڕهک���هی خ��ام��هک��هم دادهن��ێ��م
کفنهکهی پ �هڕاوی سپی شعرهکانمی تێوه دهئاڵێنم
ب����������������� ه ووش���������������������������������هی خ��������ن��������ک��������او
گ��������������ۆڕهک��������������هت پ������������ڕدهک������������هم������������هوه!
گوڵ بارانی گۆڕهکهت ب ه ههناسهی شاعیران دهکهم
ش���ع���ر ،ن����ان����ه ،ش���ع���ر ،خ����هم����ه ،ش���ع���ر ،ب��ۆن��ه
ش��ع��ر گ��واڵڵ��ه س����ورهی وهرزی ب���هه���اری س��ت�هم��ه!
م���ن ن����ازان����م ب���ۆ ه �هم��ی��ش �ه خ����هواڵ����وم دهک����هن
ل����ه ج���ی���ات���ی ع����هت����ر ،م������هرگ ب����اران����م دهک�����هن
م��ن دهم���هوێ���ت ه���ۆن���راوهی���هك م���ارهک���هم ل �ه خ��اك
ت���������ا س��������هره��������هن��������گ ل����������هدای����������ك ب���ێ���ت
بە لهدایك بوونی ل ه باوەشی خاكی دایکی دهمرێت.

278

مه مله که تی عیشق
کۆتایی سەرەتایەکی نوێی مەملەکەتی عیشق-ە
زۆر ماندوو بووم ،زۆر هەوڵمداوە زۆریش گریاوم ،زۆرم پەیدا کردووە و زۆریشم
لەدەست داوە.
وا ئەم ساڵ کە ساڵی ٢٠١٧یە دەبمە  ٤٠ساڵ و ژیان دەکەم ،هەستدەکەم یەك سەدەیە
من دەژیم.
ئەوەی خۆشەویست بوو لەدەستم داون یاخود باشترە بڵێم خۆشەویستانی زۆرم
لەدەستداوە .ئەوانەی کە ماونو خۆشەویستن هێندەی ئەوانە نین کە ڕۆشتونەتە جێگای
حەقی خۆیان ،ئەگەر هیوایەکی نوێ و پاشان ڕێگری نەکرایە لە مردن بەدەستی مرۆڤ
خۆی دەمێك بوو ئارەزووی چوونم دەکرد بۆ الی ئازیزان.
شەوێکیان بەدەم گریانەوە ئارەزوی مردنم دەکرد ،بەدەم خۆمەوە سۆزێکم دەکردو
دەمووت:
ئەوا ڕۆیشتن ئازیزان ..بەجێیانهێشت هەوارگەی ژین
ساراو دەشت و کۆی دڵی من ..لەسایەیدا بوون بە برین
مردن وەرەو الم چۆڵ مەکە ..کەی میوانداری من دەکەی
من ئازیزانم هەموو الی تۆن ..کەچی تۆ خۆتم لێ وون دەکەیت
دە وەرە دەی ه��ەوارگ��ەی ژینی م��ن ب��ێ پەرژینە
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ئەم غوربەتەو سەرماو سۆڵە هەناوی منی لەتکردووە
تۆ سەرێك بدە لەم ژینەم بزانە ت��ام��ەزرۆی چییە
کەتۆهاتیبمبەرەوەبۆخلودودامبماڵەلەمژینەنەهامەتییە
مانای وانییە کەسێکی فاشیلم لەژیاندا ،نا -بڵکو سوپاسی خوای پەروەردگارم دەکەم
لەسەر ئەو هەموو نازو نیعمەتەی بەمنی بەخشییوە.
لە پارە ،لە گەنجی ،لە ژنی باش ،لەمنداڵی جوان ،لە باشترین ژیان ،لە لەش ساغی،
لە سومعەی باش ..هتد
ئاوات خواستنیش بە مەرگ تاوان نییە ،لە قورئاندا چەندین کەسی باش ئاواتیان بە
مەرگ خواستووە وەك خاتوو مەریم دایکی عیسا سەالمی خوای لێبێت وەك پێغەمبەر
یوسف ..هتد
لێرەدا ئامانج لەم بەسەرهاتانەی ژیان کە بۆ ئێوەی بەڕێزم باسکرد پێ پێگەیاندنی
ئێوەیە ،چونکە هەستدەکەم قسەی ئەکادیمیو چوونە ناو باسە ئاکارییەکان هێندەی
چیرۆکێك کاریگەری ناکەتە سەر ناخی ئێوەی هاونیشتمانیم.
لەڕاستیدا ناخ و سایکۆلۆژیەتی ئێوەم باش وورد کردۆتەوە ،لێتان ناشارمەوە ئەگەر
بڵێم یەك بەیەکتان دەناسمو لە ناو ناخیشتاندا یاری دەکەم .بڕوابکەن کەمم وتووە ،نەك
لەبەرئەوەی زانام یاخود خوانەخواستە لە زانستی غەیبی دەزانم یان پەنا دەگرم بەخوا
فاڵ بگرمەوە ،نا بەاڵم دەرئەنجامی ژیانم لەگەڵتانداو تێکەڵبوونم بە کچانو کوڕانو بە
پیرو پیاوان و ژنان ئەو ئەزموونەی داومەتێ ،کە بەڕاستی شانازی بەخۆمەوە دەکەم
کە لەخزمەتی ئێوەدام .ئەمەش لە ئێوەوە دەستم کەوتووە ،کەسوپاسی مەعبودم دەکەم
لەسەری.
بڕوابکەن دەمتوانی بەزمانێك بنوسم کەس لێم تێنەگاتو بڵێم ڕۆشنبیرم و دەتوانم
ووشە ڕێكبخەم و یاری بە ئەدەبیات بکەم ،بەاڵم زۆر حەزمکرد بەناختاندا شۆڕ ببمەوەو
لەگەڵ ناخی ئێوەدا قسە بکەم ،هەستدەکەم سەرکەتوو بووم ،دووبارە سوپاس بۆ خوا.
ئەم ئوسلوبە ڕاستە ئیرتجالییە گرتومەتە بەر ،واتا شتی ئاساییو سادەو زمانی ناو
خەڵکی ئاساییە .ئەدەبی ئیرتجالی ئەدەبی کلتوری ناو شەقامە ،ناواخنەکەی پڕیەتی لە
ڕۆشنبیری قورس ،بەاڵم بەزمانێکی ساددە .ویستومە بۆ دکتۆرێك قسە بکەم ،لەهەمانکاتدا
بۆ عەرەبانچییەکیش ،لەگەڵ ناخی کچێکدا قسەم کردووە ،هەستم کردووە کوڕیش دڵی
المە ،قسەم بۆ قوتابییەکی زانکۆ کردووە ،لەهەمانکاتدا بۆ دەیان کەسی سەرەتایی کە
تەنها توانای خوێندنەوەیان هەیە .ویستومە ئەوانیش بدوێنم ،ئەم ئوسلوبە -ئسلوبی
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قورئانییە.
چۆن؟
خوای گهوره ئاماژهی بهوه کردووه که باسی چیرۆكو مێژوومان بۆ دهکات دهفهرموێت
بۆئهوانهی ک ه خاوهنی بیرنو هزرڤانن ئهوان ه دهبێت بیری لێبکهنهوه ،کهواته ئهم
�ص لَ َع َّل ُه ْم
ئاماژەی ه بۆ ئهوهی ه که وانهی زۆر گرنگی تێدایه وهك دهفهرموێت( :فَا ْق ُ�ص ِ�ص الق ََ�ص َ
يَتَف َّ
َك ُرونَ ) األعراف١٧٦ :
چیرۆك و بەسەرهاتەکان دەبێتە هۆکاری پەند ئامێز بۆ خەڵکی.
کەواتە مێژوو زۆر گرنگە ،دەبێت هەموو ڕەهەندەکانی بخوێنینەوە .ئەمە چیرۆك
نییە ،ئەمە ڕەهەندی واقیعی کۆمەڵگاکەمانەو مێژووە .واتا زانستی مێژووە ،ڕەهەندەکانی
خوێندنەوەی من بۆ مێژوو بریتیە لە:
ڕەهەندی یەکەم :توراسی میللەتەو گەنجینەیەتی.
ڕەهەندی دووەم :پێوەری گ��ەورە پیاوانییەتی بۆ دروستکردنی شارستانییەتیو
ڕۆشنبیری.
ڕەهەندی سێیەم :یادگارو ئەلبومی خەڵکەکەیە وەك شیعرو ژیانی ڕۆژانەیان.
ڕەهەندی چوارەم :پەندو ئامۆژگاری لەسەر وەردەگیرێتو خەڵکی لەسەر پەروەردە
دەکرێت.
ڕەهەندی پێنجەم :ئەزموونی پیاوچاکو خراپەکاران ئاشنا دەکەیت بە ئەزموونت.
ڕەهەندی شەشەم :مێژوو زانستێکی ڕاب��ووردووە سودی هەیەو پاڵپشتە بۆ ئێستا،
باشترین ئەزموونە بۆ داهاتوو.
ئێستا لەوانەیە هەست بکەن لەناو ئەدەبیاتێکی ئیرتجالیدا ،ئەدەبیاتێکی ئەکادیمیتان
ناسیوە بەبێ ئ��ەوەی ماندوتان بکەمو هەمووتان حەزتان پێکردووە بە تەشویقەوە
خوێندوتانەتەوە.
لەهەمووی گرنگتر وەرزشتان پێدەکەم بۆ ئەوەی سەر لەنوێ کلتوری خوێندنەوە
فێربن ،کە ماوەیەکی زۆر دوورو درێژە خوێندنەوە لەناو ئێمەدا نامۆیە ،ئەزانن؟
وویستم فێری ئەوەتان بکەم کەژیان بریتی نییە لەکات ،بەڵکو ژیان بریتییە لە ئێمە.
ئەوە کات نییە کە دەڕوات ،بەڵکو ئەوە ئێمەین کە دەڕۆین!
ئەمەوێت پێتان بڵێم خوای گەورە هەمیشە خۆشیدەوێن ،بەو مەرجەی تەکەبورمان
نەبێت و خۆمان بەزل نەزانین لەئاستی تەوبەکردنو تاوانەکانماندا.
ه���اوی���ن���ی س���اڵ���ی  ١٩٩٥زۆر ت�����ەوب�����ەم ک������ردو ت���ەوب���ەک���ان���م ش��ک��ان��د،
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ش��ەوێ��ک��ی��ان پ���ەروەدگ���ارم ل��ە خ���ۆم ڕەن��ج��ان��د ئیتر وام���زان���ی خ���وا خ��ۆش��ی ن��اوێ��م
چوومە ناو جێگاکەم چەند دڵۆپێك لە فرمێسك بەچاومدا هاتە خوارەوەو خەوم لێکەوت.
بەیانی دایکم خەبەری کردمەوەو ووتی :نازانی ئەم شەو چ بارانێك باری.
لەمەملکەتی عیشقدا ئ��ەوەم بۆباسکردن ناڕاستەوخۆ کە خوای گ��ەورە کەی پێت
پێدەکەنێ.
ئەوکاتەی کە نزا دەکەیت و الت وایە مەحاڵە کە نزاکەت گیرا بێت.
ویستم پێتان بڵێم ناوچاوانمان هەموو بخەینە سەرخۆڵ بۆ سوجدەبردن ،تەنها
شایەنی عەزەمەتی مەعبودمان اللە یە ،یاخود فێربن و بڵین:
یا فتاح
واتا کلیلی دڵی من لەدەستی زاتی تۆدایە
بۆنی نایابی بەهەشتت لە هەموو ناوو سیفاتە جوانەکانتایە
ئەیانخەمە سەر برینەکانی دڵم
فەرمووتە الجبار..م
واتا تۆڵەی دڵشکاوان وەردەگریتەوە
فەرمووتە الشافی..م
واتا زاتێكە کە شیفای هەموو برینە قوڵ و بێدەرمانەکان ئەدات
هەوای دڵمان سوك دەبێت کاتێك کە زمزمەی ناوە جوانەکانت دەکەین لەگەڵ سیفاتە
بەرزەکانت.
ئەمەوێت لە مەملکەتی عیشقدا فێربین بڵێین حەزرەتی مەعبودی ئێمە تۆ نزیکی زۆر
دڵنییاین ،بەاڵم ئەوە ئێمەین ڕەگی گەردنمان نادۆزینەوە ،بمانبەخشە بەگەورەی خۆت
بەجدی وویستم فێربین کە هەندێكجار خ��وای پ��ەروەردگ��ار ئ��ەوەن��دە زوو ب��ەدەم
داواکاریەکانمانەوە دێت ،کە بڕواناکەین ئەوە لەالیەن خوای موتەعالەوە بێت ،بەڵکو
دەڵێین بەخوا شانسێکی باشمان هەیە.
بۆیە دەبێت بڵێین :پەروەردگارا ئێمە هەموو بێچارەین تەنها زاتی بەرزت چارەیە.
ئێمە هەموو بێدەسەاڵتین تەنها زاتی بەرزت دەسەاڵتدارە.
مەملەکەتی عیشق بریتی بوو لە:
هەمیشە سەرم بەرزە ،چونکە الی سەروومەوە خوای گەورەیە
کەواتە پێویستە بڵێن :اللهم اغفر لی
کە ئەمانەتەکەتم پیس و ڕەش کردۆتەوە
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اللهم اغفر لی
کە من ئەو منە نیم کە پێت سپاردم
اللهم اغفر لی
کە زاڵم دەرچووم ئەو پەیمانەی بەتۆم دابوو شکاندم
اللهم اغفر لی
خوایە لێم خۆشبە ،شکستەم بەخۆم ،سەربەرزم بە زاتی تۆ
کەواتە منیش ویستم لەم مەملکەتەدا بڵێم :کاتیك دەتەوێت ژیانو هەستو نەستی
خۆت بنوسیتەوە ،ڕێگا مەدە کەسێکی دیکە لەجیاتی تۆ قەڵەم بگرێ بەدەستیەوە.
نمونەی وەك تۆ تەنها یەك دانە هەیە لەهەموو جیهاندا ،کەواتە قەدری خۆت بزانە
هاوڕێ گیان.
ئاگاداربن لەوەی مەملەکەتی عیشق پێی ووتین :ئەوەی خوای پەروەردگار دەیبەخشێت
کۆتایی نییە ،ئەوەی کەخەڵکی بیبەخشێت بەردەوامی نییە.
ئەم مەملەکەتە ووتەی تایبەتی هەیە بریتی بوو لەوەی کە پێی ووتین:
سەختە قەڵەم بیتو دڵتەنگ نەبیت
لەگەڵ تیغدا ڕێ بکەیتو بەرد نەبیت
سەختە کەدڵت بتاشن بەقەڵەمدادەرو پێبکەنیت
لەگەڵتا بجەنگنو تۆ هەر لەخەیاڵدا بیت
لە دەردی دڵی شاعیری عاشق بنوسیت
لەگەڵ خەڵکی سەد ڕەنگدا هەمان ڕەنگ نەبیت
هەروەك قەڵەم پاڵبدەیتەوە بەیەك قاچ ،بەاڵم
هاتە سەرەی خۆت شەل نەبیت
سەختە بزانیتو لێو لە لێو نەترازێنیت
سەختە خۆت بیتو بێ ڕەنگ نەبیت
کاتێك کە قەڵەمی دایە دەستم حەزرەتی ئوستاز
ووتی خوای پەروەردگار وویستویەتی کە دڵتەنگ نەبیت
لێم تێگەیشتن؟ کۆتایی پێبهێنم؟
نا بڕواناکەم تۆزێکی ترتان بۆ باسدەکەم.......
لێرەوە سەرەتایەکی نوێیە قۆناغێکی تر دەستپێدەکات ،دەشێت لە بەشێکی تردا
بێمەوە التان و ژیانێکی تر بۆ ئێوە باسبکەم ،کە ئەمجارە لێوان لێو بێت لە ئەزموونی
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پیاو و پیریەتی.
ئێستا وامان لێهاتووە لەم کۆمەڵگایەدا هەرچی دەکەین ئاساییە ،بەس گرنگ ئەوەیە
خۆمان نەبین ،دەبێ هەوڵبدەین کە خۆمان زیندوو بکەینەوە ،چونکە ئەم جیهانە زۆر
گەورەیە جێگای هەموومان دەبێتەوە ،پێش ئەوەی کە تۆ جێگای خەڵکی تر بگریت،
جێگای واقعی خۆت بدۆزیتەوە.
پێویست ناکات هەموو شەوێك ئەو درۆی��ە بکەینو بڵێین دەچین دەخەوین ئەو
سەرینەمان لێ ببێتە سینەماو بە ڕابوردوماندا بچینەوە.
یان پەنجەرەیەکمان بۆ دەکرێتەوە بەدەم گریانی ڕابوردومانەوە سەر دەنێینەوە.
کێشەکەش لەوەدایە ناتوانین تا ئێستاش ئەوەی ئەمانەوێت بیڵێین.
ئینجا بە ماندوو بونێکی زۆرەوە دەڵێمەوە پێتان بۆیە
ناگەینە مەملەکەتی ڕاستی ،حەتمەن خەلەلێك هەیە.
دوای تۆزێك لە ئارامی هەستدەکەم چاککردنی خەلەلەکە دەبێت بەچاکسازیو ئیرادەی
ئەبوبەکر بێت
دادپەروەی عومەری لەگەڵ بێت
بە بەخشینی عوسمان بوونی هەبێت
بە ئارامی عەلی دروستدەبێت
واتا بە شۆڕشی هاوەاڵنی محەممەد چارەسەر دەکرێت  hتەواو بووم ،بەاڵم لە بەشی
یەکەمدا لە کوێدا کۆتایی هاتووە ،لە بەشی دووەمدا لەوێوە دەست پێدەکەینەوە.
کەواتە لێرەوە سەرەتایە نەك -کۆتایی ..جاری دانیشن بەخێر...
الل �إِ َّن هَّ
(ف ََ�ستَ ْذ ُك ُرونَ َما �أَ ُق ُ
اللَ بَ ِ�صريٌ بِالْعِبَادِ)
�ض �أَ ْم ِري �إِ ىَل هَّ ِ
ول لَ ُك ْم َو�أُ َف ِّو ُ

جا له ئایندهدا ڕۆژێك دێت ،ئهم قسانهی منتان بێتهوه یاد ،ئێستاکهش من خۆمو
کارو بارهکانم دهدهم ه دهست خواو پشت ب ه خوا دهبهستم ،چونکه بێگومان خوا بینای ه
ب ه بهندهکان.
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