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ە بە بەریتانیاو پێش ئەوەی بقونمە ناو باسەکەوە، بەسەرهاتێکی واقعی باس دەکەم، لە 

سەیارە بۆ کوردستان دەڕۆشتین، لەگەڵ برایەکی بەڕێزم بەناوی دکتۆر ماکوان عەلی، کە 

ئێسە لە سلێمانیە، جا پیاوێکی خۆش مەشرەب، عەزیز لە دڵمدا، سەفەرمان زۆر پێکەوە 

کردوە، هەردەم ئارەزوی زیاتریش دەکەین پێکەوە، لە ئیتالیا رێگەمان لێ هەڵەبو، 

پی ئێسەکەمان نەما، لە هەرکێ پرسیارمان دەکرد ئینگلیزیان نەدەزانی، زۆر  شەبەکەی جی

ماندو بوین، سەیارەکەمان کەرەڤانەش ی پێوە بو، یەکەمجارمان بو کەرەڤانە بە سەیارە 

رابکێشین، زۆر ئەزیەت بو، دکتۆر ماکوان تۆزێك عەسەبی ببو، منیش هەر بە فیشقیات 

کردو گەڕامەوە، ئەو زۆر بە جدی چاوەڕێی وەاڵم بو،  گرتبوم، وەستا تا رۆشتم پرسیارێکم

منیش بە قاقاو پێکەنین گەڕامەوە بۆالی، وتی چ بو؟ وەاڵمت دەستکەوت، وتم نا! ئەی بۆ 

وا پێدەکەنیت! وتم بیر لە شتێك دەکەمەوە! وتی چ؟ وتم لە کوردستان دەڵێن: هەرکەس 

ە پەکمان ئینگلیزی دەزانین و ئێست ئینگلیزی بزانێت لە هیچ کوێ پەکی ناکەوێت! ئەوە ئێمە

کەوتوە! ئیتر بو بە نوکتە لە نێوانماندا ئەو قسە تا ئێستە، جا هەرجار دوای ئەوە کە دەڵێن 

ەدەم کە دزمانی ئینگلیزی گرنگەو هەرکەس بزانێت پەکی ناکەوێت، من کۆمەڵێك واڵت هەڵ

 یەکێك لەو واڵتانە ئیسپانیایە. رۆشتوم و پەکم کەوتوە!
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ێکی ئەکادیمی رۆشتم بۆ زانکۆی بەرشەلۆنە، دوای گەشتنم بە بەرشەلۆنەو بۆ کار 

ئیسراحەت، لە هوتێڵ رۆشتمە دەرەوە بۆ نانخواردن، هەروا چاوم دەدا بۆ مەتعەمێکی 

حەاڵڵ، قەرەباڵغیەكی ئێجگار زۆر بو، پیاوێکی پیر تەمەنی حەفتا ساڵ دەبو کەوتە 

گەنجێك بە خێرای رایکرد بگات بە پاسێکدا بەردەمم، بە گۆچانێکەوە بە سوکی دەڕۆشت، 

قاچی بەر گۆچانی پیاوەکە کەوت، گەنجەکە نەوەستا دیم پیاوەکە کەوت، هەروا سەیرم 

دەکرد گەنجەکە بگەڕێتەوە، کەچی گوێی نەدا، پیاویش بەالدا کەوتوە، خوا نەکات کەس 

 هەر بە کوردیشگوێی پێ بدات، هەرکەسم دەدی خۆیان لێ الدەدا، منیش هەر کوردانەی و 

وتم دەستت بێرە باوەلێ گیان، خوا عەوزەڵی بوڕێت ئەو گەنجە وا ئاوا بەجێی هێاڵی، هەڵم 

ساندو گۆچانەکەم دا بە دەستیەوە، منیش هەر بە کوردی و وەك وابێت کورد بێت قسەم 

دەکرد، فەقیر واقی وڕمابو، وەك بڵێی ئەم کەسە کێ یەو ئەم زمانە چی یە، هۆکاری کوردی 

کردنەکەش ئەزمونی سەفەری ترم هەبو لە ئیسپانیاو تەسەورم نەکرد ئەو کابرا قسە

ئینگلیزی بزانێت، جا کە ئینگلیزی نەزانێت ئیتر جیاوازی چی یە تۆ بەهەر زمانێك قسە 

بکەیت، هەروا هات بە دەمما بە ئینگلیزی وتم: بابە گیان تۆ باشیت؟ بینیم دەگری! دەستی 

جوان وتی، چەند خۆش بو ئەو وشە، هەمو ئازارەکانی لەبیر  توند گرتم، بە ئینگلیزیەکی

بردمەوە، یەکسەر لە مەعاناتی تێگەشتم، چون بە دەگمەن بدەم بەالی پیرێکداو قسەی 

 لەگەڵ نەکەم، چاك دەیانناسم چەند فەراغی رۆحیان هەیە، کەس نایان دوێنێت،
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ە ناچارە لەگەڵی لە ناچاریدا سەگ بەخێو دەکەن و دڵی پێخۆش دەکەن، چون سەگەک 

بمێنێتەوە، هەم بەستراوەتەوەو هەمیش ئەوەی لەوێ دەستی دەکەوێت لە دەرەوە دەستی 

 ناکەوێت!

بابە گیان من بەدوای مەطعەمدا دەگەڕێم ئیسراحەت بکەم و نان بخۆم، ئەگەر  :وتم

قبوڵم بکەیت پێکەوە دەبین! بە پەشۆکاوی و هێشتا فرمێسکەکانی وشك نەببویەوە وتی: تۆ 

ڕاست وا دەڵێیت؟ وتم ئەڵبەت ئەگەر متمانەم پێ بکەیت، قۆڵم کرد بە قۆڵیاو رۆشتین بە

 و گەشتینە مەطعەم، نانمان داواکردو پێکەوە کەوتینە گفتوگۆ.

مامە پیرەی ئیسپانی: دەتوانم پرسیارێك بکەم؟ چون ئەو پرسیارە بەردەمی سەری گرتووم 

بڵێم تۆ  اوێك نی یە بۆ پاراستنی پیرە پیاو، تاو ناهێڵێت تەرکیزم الی شتی تر بێت، خۆ رێکخر 

 لەو رێکخراوە کار دەکەیت!.

عومەر عەلی: بۆ خۆمان دانیشتوین، لەم دۆخە هێمنتر دەستناکەویت بۆ گفتوگۆ، بە دڵ 

 ئاگام الی قسەکانت دەبێت، وەك کوڕێکی خۆت قسەم لەگەڵ بکە.

ێ کەم کەواتە تۆ ناتەوێت گو مامە پیرەی ئیسپانی: ئەگەر وەکو کوڕی خۆم قسەت لەگەڵ ب

کچم هەیە بەحساب، تەنها سارەری  ١کوڕو  ٢بگریت! من کوڕەکانم گوێیان لێ نەگرتم و 

ساڵە  ٢٥کچم نەبێت دەزانم لە دۆسلدۆرفە )ئەڵمانیا(، ئەوانی تر هەر نازانم لە کوێن، 

 کوڕەکانم هەر نەدیوە، 
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 لۆنە سەرێکم لێ بداتکچەکەشم شەش حەوت ساڵ جارێك ئەگەر بۆ سەفرە بێتە بەرشە

 و کارتێکم پێ بدات، هەموی هەر ئەوەیەو ئەسڵەن کاتژمێرێکیش لەگەڵم نامێننەوە.

عومەر عەلی: دەستیم توند گرت، ببورە بەداخەوەم گوێم لەم گێڕانەوە دەبێت، کە پڕیەتی 

لە موعانات، بەاڵم کە وتم وەك کوڕی خۆت، بە رۆحیەتیەکی دینیەوە وام وت، کە لە 

ئێمەدا هاتوە بەرانبەر باوك نابێت ئۆفێکیشیان بەرانبەر بکەین و دەبێت زۆر بە  دینەکەی
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 رە!مامە پیرەی ئیسپانی: ئەوە چ دینێکە وا بەو شێوە تۆ دەقەکەشیت لەبە

عومەر عەلی: دینێکە پێی دەوترێت )االسالم( واتە ملکەچی بوون بۆ خوا، ئەو خوایەی کە 

ناوی )ەللا(یە، مانای تریش ی هەیە واتە ئاشتی، پەیامبەرەکەش ی ناوی )محمد(ە مانای پێ 

 بەخشراو، کتێبەکەش ی ناوی )فورقان(ە واتە جیاکردنەوە حەق لە ناحەق.

 رانبەر باوك وتت لەو کتێبەدا هاتوە؟مامە پیرەی ئیسپانی: ئەوەی بە

 بۆ بخوێنم و شەرحی دەکەم بۆت؟ تعومەر عەلی: بەڵێ، حەز دەکەیت هەندێكت لە فورقان

مامە پیرەی ئیسپانی: ئەوەی لەسەر باوك وتت ناخی منی هەژاند، پێم خۆشە زۆرتری لێ 

 ببیستم.

                                      
 .٢٣األسراح  1
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 بسم هللا الرحمن الرحیمعومەر عەلی: 
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ْ
نن و ناگرین. کهپێده مێنێ؟. وهرتان سووڕ دهسه قورئانه که م وتهواتە: ئایا له 1( َوٱۡعُبُدوا

ن. ئەم ئایەتانە کە رستش ی بکهبۆ خواو په رن به ی سوژدهرم و بێ ئاگان. دهر گهسه ئێوه وه

عەرەبێکی دەشتەکی بۆ یەکەمجار گوێی لێ بو، سەری خستە سەر زەوی بۆ خواو تەسلیم 

 بو!

 ئەوە چ دەکەیت! چ دەکەیت نەکەوێت! بوەستە تا دەستت بگرم.

مامە پیرەی ئیسپانی: تۆ مەگەر ناڵێی سەربخەنە سەر زەوی بۆ خوا؟ دەمەوێت ئەوە بکەم! 

 سەربخەمە زەوی بۆ ئەو خوایەی منێکی پیری لەبیر نەچوە.

عومەر عەلی: )سەری خستە زەوی بەاڵم نەمزانی چی گوت( تۆ سوجدەت برد دەبێت زیاتر 

باس ی ئیسالمت بۆ بکەم، بەاڵم پێم خۆشە هەندێك باس ی دینی خۆت و ژیانت بکەیت پێش 

 ئەوەی من باس ی بکەم بۆت.

بۆ بکەم؟ ئیشکردن، تۆپێن، سەرگەرمی دونیا، ژیان بەبێ  مامە پیرەی ئیسپانی: باس ی چیت

 سۆز، هەرکەس بۆ خۆی، دین، باج و دەرامەت و خانوبەرە، لە کوێوە دەستپێ بکەم!

 عومەر عەلی: هەموی پێم خۆشە لە زمانی تۆوە گوێبستی بم و تۆماری بکەم.

                                      
 6٢ -59 النجم 1
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 بەاڵم ئەوە نانەکە هات با نانەکەمان بخۆین

گەر بگەڕێمەوە بۆ سەرەتاکانی ژیانم ئێمە خانەوادەیەکی هەژار بوین، مامە پیرەی ئیسپانی: 

باوکم لەگەڵ خۆی دەیبردم بۆ کار، باس ی رابردوی بۆ دەکردم، کە ئەویش لە باوکیەوە 

بیستبوی، ژیانی ئێمە پێشتر وا نەبوە، ئێستە ئەوەتا دەبینی بە روکەش جوان و رەونەقدارە، 

 اوازە.بەاڵم وردبیتەوە دیوی ناوەوەی جی

 عومەر عەلی: پێم خۆشە ئەو جیاوازیەم بۆ باس بکەیت.

مامە پیرەی ئیسپانی: بۆ نمونە تۆ ئێستە ئەم باڵەخانانە دەبینی، هەموی هی 

سەرمایەدارەکانە، خەڵكی ئاسایی هەمو ژیانی سەرف دەکات بۆ ئەوەی تەنها بتوانێت 

کڕیوە، هیچ کامیان  جار شوقەم ٣شوقەیەکی هەبێت تێیدا بژی، من لە ژیانی خۆمدا 

نەمتوانیوە ببم بە خاوەنی، چون پێش ئەوەی پارەکەی بدەمەوە بە تەواوی، بێ ئیش بوم و 

نەمتوانیوە قیستەکانی بدەم، لێرەش کەس پارە نادات بەکەس، بانکیش بەزۆر هاتون و 

فرۆشتویانەو خانوەکەم لەدەست چوە، بەردەوام ئەوەندە سەرقاڵی دانەوەی قەرزین، 

زی خانو، سەیارە، ماڵ و شتومەت، جا چ نە! ئیتر ناتوانین و دەرفەت نی یە بیر لە وەك قەر 

ژیان بە دروستی بکەینەوە، ئەوەندە ماندوی دەستی ئیش و کەئابە دەبوین بە خواردنەوە 

هەندێك جار لەبیری خۆمانمان دەبردەوە، تا تەمەنمان بەسەرچوو، ئێستەش ئەوەتا 

 ین.چاوەڕێی رەحمی کەسێكی گەشتیار 
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عومەر عەلی: دەزانیت ئەو سستمی بانک و ریبا کە ئێوە بەو شێوە دەناڵێنن پێوەی، پێش 

ساڵ هەبوە، کە ئیسالم هات لە قازانجی هەژاردا ریبای حەرامکرد، تا سەرمایەدار  ١٥٠٠

 هەژار نەچەوسێنێتەوە.

ە، ئێمە و مامە پیرەی ئیسپانی: لە باوکم هەندێك لەوەم بیستوە بەاڵم بەباش ی لەیادم نەما

بەشێوەیەك سەرقاڵی ئەم ژیانەبوین دەرفەتی بەراوردکاریمان نەبێ، دینیش لەناوماندا وەك 

ناو ماوە، بڕۆ کەنیسەکان چۆڵە، تەنها بیناکان ماون، رۆحی تێدا نی یە، دینیش گەر تێکەڵی 

 ژیان نەبێت و سودی بۆت نەبێت، تەنها هەر بیرکردنەوە لە خوا ئاوی دڵ نادات بە تەواوی،

من باوەڕم هەردەم هەبوە بەخوا، چون نەمتوانیوە باوەڕم پێی نەبێت، بەاڵم هەرگیز 

نەبیستوە خوا ئەو خوایە، کە تۆ پەکت کەوت منداڵەکەت نابێت ئۆفت بەرانبەر بکات و 

دەبێت گوێشت لێ بگرێت و نەرم ونیانیش بێت لەگەڵت! هەر ئەوە بۆ من بەس بو کە بزانم 

ڵێی لەگەڵ چینی هەژاریشە، ئەوەش کە بۆت خوێندم ئەوەی وتی ئەوە خوایە، ئێستە تۆ دە

 نابێت بێ ئاگا بیت و دەبێت سەربخەیتە سەر ئەرز، هەستم کرد ئەوە راستیە بۆیە کردم.

عومەر عەلی: من خۆم حەزم لە یاری و ئەو شتانە نی یە، تەنها کاس ی جیهانی کۆتا یاریەکەی 

رسامن بە یانەکانی ئیسپانیاو لەسەر سەیر دەکەم، بەاڵم گەنجەکانی ئێمە زۆر سە

 دیوارەکان ناوی میس ی دەنوسن، تۆ هەرگیز یاریت کردوە؟
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مامە پیرەی ئیسپانی: یاریش یاریەکە بۆ خەڵك سەرقاڵ کردن، وە بازرگانیەکی گەورەیە، 

من لێرە گەر سەیری یاریەکیشم کردبێت ئەو حەفتە تێر نانم نەخواردوە بەهۆی گرانی 

نەنیشن دەبین دەرفەتی هیچمان نی یە هەر راکە راکە نەبێت، رۆژ یەوە، ئێمە تا خا

دەژمێرین تا کەی خانەنشین بین و ئیسراحەت بکەین، کە خانەنشینش بووین رۆژ 

دەژمێرین کە کەی لەم ژیانە نەجاتمان ببێت، بە تایبەت کەسێکی وەك من وە زۆربەش ی 

 هەروایە.

 ستوە؟عومەر عەلی: تۆ رۆژێك لە رۆژان ئیسالمت نەبی

مامە پیرەی ئیسپانی: جارێکیان رۆشتم بۆ تورکیا دەنگێکی بەرزم بیست، جێگەی سەرنجم 

بو، پرسیارم کرد وتم ئەوە چی یە؟ وتیان ئەوە بانگردنە بۆ نوێژ، وەك زەنگی کەنیسە، 

دەنگەکەی رۆحی بو الم، دەوەستام و گوێم دەگریت تا تەواو دەبو، تێنەدەگەشتم بەاڵم 

 دەبەخشیم، نەمدەزانی شتی وای تێدایەو حساب بۆ هەتا پیریش دەکات. هەستی ئارامی پێ

لە میدیاکانیشەوە بیستومە بۆ نا، بەاڵم دەڵێن خەتەرن نزیکیان نەبنەوە، من یەکەمجار 

بمزانایە تۆ مسوڵمانیت لەگەڵت نەدەهاتم بۆ مەطعەم، کە ئەو دەقەت وت، ئەوەی 

قسەی مرۆڤەکان نی یە، چون مرۆڤەکان  پەیوەست بو بە منەوە، ئەوسا هەستم کرد ئەوە

ساڵ پێش ئێستە  ٥٠تا گەنجیت و وزەت تیایەو سودیان هەیە بۆت لەگەڵتن! خۆزگە 

 کەسێك ئەم قسانەی بەم هێمنیەوە بۆ بکردایەم.
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 عومەر عەلی: جا ئەو کات ئەو ئایەتە کاریگەری لەسەر دروست دەکردیت ؟ کە گەنج بویت.

 ەك ئێستە تێبگەشتایەم لەو بڕوایەدا نیەم قبوڵم نەکردایە.مامە پیرەی ئیسپانی: ئەگەر و 

عومەر عەلی: با فەرمودەیەکی پێغەمبەریشمان محمد درودی خوای لەسەر بێت بۆت بڵێم 

ك قبل َسقِمَك کە دەفەرموێت: 
َ
ا قبل خمسٍّ شباَبك قبل هرمَك وصحت )اغتنْم خمسا

َك قبل موتِ 
َ
ك قبل شغِلك وحيات

َ
: پێنج شت بە فرسەت واتە 1َك(وغناَك قبل فقِرك وفراغ

بزانە، گەنجیت پێش پیریت، لەش ساغیت پێش نەخۆش ی، دەوڵەمەندیت پێش هەژاریت، 

 دەست بەتاڵیت پێش سەرقاڵ بونت، ژیانت پێش مردنت.

 مامە پیرەی ئیسپانی: گریا...

 لێعومەر عەلی: فەرمو هەندێك ئاو بخۆرەوە، بگرە ئەو کلێنسە بۆ دەگریت؟ چی وات 

 دەکات بگریت؟

مامە پیرەی ئیسپانی: لەو پێنجە، چواریم لەدەست چوو، ئێستە دەزانم، وە سوپاس ی ئەو 

 دینە دەکەم کە بەم شێوەش هێشتا هەر بە فرسەت بۆمی حسێب دەکات.

عومەر عەلی: دینی ئێمە دینێکی گشتگیرە هەروەك چۆن پیرێکی لەبیر نەکردوە منداڵێکیش ی 

دەستم بدەرێ با بڕۆین ئەوە چەندێكە نانەکەمان تەواوکردوەو هەر هەر لەبیر نەکردوە، 

 دانیشتوین.

                                      
 رواە حاکم 1
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 مامە پیرەی ئیسپانی: حەزناکەم لێت جیاببمەوە.

م لەگەڵ زانکۆی بەرشەلۆنە نکاتژمێر دانیشت ٢رۆژی تر لێرەم، رۆژانە  ٣عومەر عەلی: من تا 

دەبینین و فێری نوێژیشت هەیە، دواتر سەفەری روسیاو ئۆکرانیا دەکەم، هەمو رۆژ یەك 

 دەکەم، تا کە سەرت خستە ئەرز بزانیت چ بڵێی.

مامە پیرەی ئیسپانی: خۆزگە هەردەم لە کەسێکەوە نزیك بوایەم و ئەم قسانەم ببیستایە، 

 ئەوە بەراست خۆ تۆ پارەکەی منیشت دا! ئەو پارە زۆرە!

قسانە هەردەم عومەر عەلی: هەوڵ دەدەم کەسێکی ئاینیت بۆ بدۆزمەوە لێرەو ئەم 

 ببیستیت، پارکەش بۆ ئیوە زۆر، بۆ ئێمە هیچ نی یە.

مامە پیرەی ئیسپانی: خۆشحاڵ دەبم ئەوەم بۆ بکەیت، وە چۆن پارەکە هیچ نیە لەسەر 

 زانکۆ حسێبی دەکەیت؟

عومەر عەلی: ئەڵبەت دەتوانم لەسەر زانکۆ حسێبی بکەم، ئەوان حسێب لەگەڵ من 

 اوم، بەاڵم من بە دروستی نازانم ئەم مەسروفانەی پێ بکەم!ناکەن، کاردی بانکی خۆیان پێد

 مامە پیرەی ئیسپانی: سەیرە!

عومەر عەلی: سەیر نی یە، ئەویش هەر لە قورئاندا هاتوە، کە بۆ بەرژەوەندی خۆت ئەم 

 پارانە سەرف نەکەیت.

 مامە پیرەی ئیسپانی: دیارە زۆر شت ماوەو کە بیزانم.
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بەاڵم تۆ یەك دەرفەتت لەبەر ماوە، ئەویش کۆتایی عومەر عەلی: بەڵێ زۆر هەیە 

 فەرمودەکەیە.

 مامە پیرەی ئیسپانی: ئەوانم لەدەست چوو، ناهێڵم ئەمەم لەدەست بچێت.

س ی رۆژ کاتی خۆشمان پێکەوە بەسەر برد، فێری نوێژم کردو مامۆستایەکی ئاینیم دۆزیەوەو 

سود لە هەمو فرسەتەکان تۆی گەنجیش سەیری فەرمودەکە بکەو  بەیەکترم ناساندن.

 وەرگرە.
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