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F

پێشەكی

عەولەمــەو گۆڕانکاریــە جیهانیــەکان زۆرجــار گۆڕانــکاری سەرتاســەری بەســەر 

فــۆڕم و پەیوەنــدی و کۆمەنیکەیشــنەکان دەهێنێــت، لــە ناویانــدا فەیســبووك 

وەك سۆشــیاڵ میدیایەکــی کاریگــەر پانتاییەکــی زۆرو فــراوان و خێرایــی هێنــا 

بەســەر کۆمەڵگــەی کوردەواریــدا، هەربۆیــە بــوو بــە بەشــێك لــە کاتەکانــی 

ــەر  ــوون بەکارهێن ــەوە، چ ــا نەخوێندەواریش ــدەوارو هەت ــە خوێن ــورد ب ــی ک تاک

گــەر خوێندەواریشــی نەبێــت دەتوانێــت لــە ڕێگــەی وێنــەو ســیمبولەکانی نــاو 

ــە بۆچوونەکانــی خۆیــدا بــکات، هەرچەنــد خۆشــبەختانە  ــەو تــۆڕە تەعبیــر ل ئ

هۆکارێکیــش بــووە بــۆ خوێندەواریــی خەڵکیــش، ناتوانرێــت بشــاردرێتەوە 

ــد  ــەدا، هەرچەن ــیاری کۆمەڵگ ــواڵن و هۆش ــە ج ــووە ل ــەورەش ب ــی گ فاکتەرێک

ناشــتوانرێت نەوترێــت بەشــێوەیەکی خراپیــش ســود لــەم دەزگایــە ببیرنێــت.

لێــرەدا ئێمــە وەك ســود وەرگرتــن لــەم دەزگایــەو وەك لەدەســت نەدانــی 
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رۆڵــی ســەرەکی لەبەکارهێنانیــداو وەك بــە ئەلکرتۆنــی کردنــی دانیشــتنەکان 

ڕاوبۆچــوون و بەســەرهات و پەیامــی خۆمــان هەبــووە، ئــەم نوســینانە بهێنینــە 

پێــش چــاوی خــۆت وەك، ئــەوە وایــە لــە مەجلیســێکی میوانــی، چایخانــە، 

ســەرجادەو دەمەتەقــە گشــتیەکاندا وتــراو بێــت نــەك نوســینێکی ئەکادیمــی 

و بــۆ دەزگا چاپەمەنیــەکان نورسابێــت.

نووســینەکانی لــەم شــێوە لــە ڕابــردوو وە لــە ئێستەشــدا جگــە لــە ســودو چێــژە 

ــوری  ــی زمــان و کەلت ــە فەرهەنگ ــت ل ــەورە دەبێ ــی گ ــی خەرمانێک تایبەیەکان

ــدا. کوردی

ــە  ــە بابەتیان پۆلێنــی نوســینەکانیش زۆرجــار تێکەڵــی بەخۆیــەوە دەبینــێ، وات

ــی  ــن و بەپێ ــێ بکەی ــان ل ــی وای ــد دەمانتوان ــە، هەرچەن ــی ی ــەوە ن ــوو پێک هەم

گونجانــی باســەکان هەمــووی پێکــەوە بێــت، بــەاڵم لــە مەجلیسەکانیشــدا ئەمە 

ڕوو دەدات، زۆرجــار وەك وتــراوە لــە شــاهۆ وە بــۆ پــاوە بابەتــەکان دەگۆڕدرێــت، 

ــەردێڕی  ــەوە زۆری س ــان کردووەت ــبووك باڵوم ــە فەیس ــە ل ــینەکاندا ک ــە نوس ل

نەبــووە، تەنهــا ئەوەمــان بــۆ هەندێکــی زیــاد کــردووە وەك یارمەتــی دەری 

خوێنــەرو زیاتــر ســود وەرگرتــن لێــی.

ئومێــد دەکەیــن لەگــەڵ هەموو ئەمانەشــدا ســودی خــۆی هەبێــت و پەیامەکەی 

قیبلــە یــەك ئاراســتەیی بێــت، ڕووگــەی خــۆی هــەردەم ڕاســتەو ڕاســت بــڕوات، 

نــەك مەجلیســەکان بــۆ بــەکات بەســەربردن بێــت.
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دەنگ بەکێ دەدەیت؟

دەگێڕنــەوە، کابرایــەك ملــی ڕێگــە دەگرێــت و ســەفەرێکی درێــژی دەکەوێتــە 

بــەر، لــە ڕێگــە ئاوێکــی پــێ دەگات و ناچــار دەبێــت بــدات لــە ئاوەکــەو 

بپەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەی لــە ســەفەرەکەی بــەردەوام بێــت، لــە قــەراغ ئاوەکەشــدا 

ــەری  ــش لەب ــەوە، ئەوی ــی دەپەڕێنن ــەم خەڵک ــی ک ــە پارەیەک ــەن ب ــەس ه زۆرک

خۆیــەوە دەڵــێ: جــا مــن بــۆ ئــەو پــارە بــدەم !مەشــکەیەکی پــێ دەبێــت فــوی 

تــێ دەکات و بــە پەتێــك دەیبەســتێت و پشــتی پــێ دەبەســتێ بــۆ پەڕینــەوە، 

ــان  ــەوە ی ــکە دەکرێت ــی مەش ــان دەم ــرت ی ــە ئی ــتی ئاوەک ــە ناوەڕاس ــە دەگات ک

کونــی تێــدا دەبێــت بەهەرحــاڵ مەشــکە دەفســێتەوەو کابــرا دەکەوێتــە پەلــە 

ــەون... ــام ک ــەون فری ــام ک ــاوار دەکات فری ــکان و ه ــاژەی خن ق

کــەس ناچێــت بــەدەم هاوارەکەیــەوەو بــە شــێوەی گاڵتــە ئامێــز پێــی دەڵێــن: 

کاکــە گیــان بەدەمــی خــۆت فــوت تێکــردووەو بــە دەســتی خــۆت گرێــت داوە، 

واتــە ئیــرت هــاواری چ دەکەیــت خــۆت هــۆکاری لــە کارەکــەدا، جــا مەبەســت لەم 

کورتــە چیرۆکــە چ بــوو؟ کاتــی هەڵبژاردنــی ئەنجومەنــی پارێــزگاکان و پەرلەمان 

و هــەر هەڵبژاردنێکــی تــر هەمــان ئــەو حیزبانــەی کــە ئەزموونــی چەندیــن 

ــتووەتە  ــان خس ــۆن هاواڵتیانی ــن چ ــانی داوی ــکرا نیش ــە ئاش ــردوو ب ــاڵەی ڕاب س

پەلەقــاژەو گیرخواردنیــان لەناوەڕاســتی دەریــادا، هەربۆیــە بــۆ ئــەو کەســانەی 

کــەوا پرســیارمان لــێ دەکــەن و ڕای ئێمەیــان بــەالوە گرنگــە تەنهــا ئەوەندەیــان 

پــێ دەڵێــن بەهیــچ شــێوەیەك دەنــگ بــە یەکیەتــی و پارتــی مــەدەن و بــڕوا بــە 

بانگەشــەو ســیحرەکانیان مەکــەن، هــەردەم پشــت لــە ســتەمکاران بکــەن!.

جگــە لــەوەش ئــەو کەســەی بــە دەنگــی تــۆ هــەر پۆســتێکی دەســت بکەوێــت 

لــە ڕووی شــەرعیەوە بــەژداری لــە کــردارە خراپەکانیــدا.
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ــات و  ــۆی دەب ــەڵ خ ــێك لەگ ــە داوای ژن و کەس ــەك دەچێت ــەوە کابرای دەگێڕن

ــەو  ــەوەی کچەک ــۆ ئ ــێ ب ــادەوە بیڵ ــە زی ــەوە ب ــی ووت ئ ــێ هەرچ ــارەی دەدات پ

ــت. ــی ڕازی ببێ ــە پێ ــی ژنەک ماڵ

دەکەونــە گفتــۆ گــۆ ماڵــی ژنەکــە بــە کابــرا دەڵێــن باشــە تــۆ هیــچ ســەروەتت 

ــە خانــوی کرێــدام! هەیــە؟ ئەویــش دەڵــێ ل

هاوڕێکەشــی ئــەوەی کــە لەگەڵیدایــە دەڵــێ، ئــەی تــۆ باســی ئــەو ڤێــا گەورەیە 

بــۆ ناکەیــت کــە خەریکــە تــەواو ببێــت و بچینــە نــاوی، ئــەی ئــەو هەمــوو خانــوو 

دوکانــەی کــە بــە کرێــت داوە، خــوا ماڵــت ئــاواکا بــۆ ئەوەنــدە ناشــکوری.

ماڵــی کچەکــە پێیــان خــۆش دەبێــت و هــەم دیســان دەڵێــن: ئــەی ســەیارەت 

هەیــە، کابــراش دەڵــێ ســەیارەیەکی ئاســایم هەیــە.

هاوڕێکــەی دەڵــێ: ئــەی ئــەو هەمــوو تەنکــەرو گاڵبــەو تاکســیە بۆ بــاس ناکەیت 

ــە ئێســتەش کەرێکــی  ــدە ناشــکوری هەی ــۆ ئەوەن ــدا ئیــش دەکــەن! ب ــە خەت ل

دەســت ناکەوێــت!

ــیار  ــان پرس ــەم دیس ــن... ه ــن چ بڵێ ــەر نازان ــیان ه ــە خۆش ــەش ل ــی کچ ماڵ

دەکــەن و دەڵێــن ئــەی هیــچ نەخۆشــینت نــی یــە؟ کابــراش دەڵــێ ئاڵەماتێکــی 

ئاســایمە.

هاوڕێکەشــی دەڵــێ خــوا ماڵتــم ئاواکــرد بــۆ خــۆت و درۆت! ئــەی باســی 

ســەرەتانەکە بــۆ ناکەیــت! ئــەی چەنــد جــار تــۆ ســەفەری واڵتانــت کــرد دکتــۆر 

هەمــووی جوابــی نەکردوویــت مەگــەر! تــۆ ئــەوە چەنــد ســاڵە دەرمانــی دونیــا 

ــوو! ــچ ســودی نەب ــا هی ــە قوڕگت ــەن ب ــا نەیک نەم

بــە کورتــی و پوختــی بەشــەق کردیانــە دەرەوە! کابــرا بــە هاوڕێکــەی ووت باشــە 
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تــۆ بــۆ وات ووت؟ هاوڕێکەشــی ووتــی مەگــەر تــۆ نــەت ووت مــن هەرچیــم ووت 

بــە زیــادەوە بیڵــێ مــن هــەر بــە قســەی خۆتــم کــرد.

ــڵ و  ــە فێ ــە ک ــەی ئەوانەی ــەوە نەتیج ــە، ئ ــد لێوەرگرتن ــۆ پەن ــەرهاتە ب ــەم بەس ئ

تەڵەکــەو درۆ دەکــەن لــە کۆتایــدا تێدەکــەون و بــەر شــەقی غــەزەب دەکــەون.

شەڕ بە کوکو ناکرێت

ــە  ــان ک ــی خزم ــوو، کابرایەک ــوو ب ــایەری ب ــەڕێکی عەش ــە ش ــەی ئێم ــە ناوچ ل

زۆر قســە خــۆش بــوو ئێســتە لــە ژیانــدا نەمــاوە خــوای گــەورە عەفــوی بــکات، 

ــەردەمی  ــەوکات س ــکات، ئ ــەڕەکە ب ــەژداری ش ــەوەی ب ــۆ ئ ــوو ب ــان کردب بانگی

گرانیەکــە بــوو، وتبوویــان بــا نانێــك بخۆیــن دواتــر دەچیــن بــۆ شــەڕ، هێلکــەو 

ئاردیــان هێنابــوو بــۆ خــواردن، کــە لــە ناوچــەی ئێمــە پێــی دەڵێــن کوکــو، 

ــەڕ  ــرا ش ــوا ب ــووی بەخ ــوو، وتب ــر نەدەب ــوو تێ ــی خواردب ــی لێ ــەش هەرچ کابرای

بــە کوکــو ناکرێــت، پێشــمەرگەش هــەر هــاواری مەعاشــیەتی و بەبــێ مەعــاش 

ــت! ــێ دەکرێ ــەڕی پ ــۆن ش چ

ناسۆری کورد بوون

ــتان،  ــۆ کوردس ــووم ب ــت ب ــی بلی ــەرقاڵی بڕین ــك س ــووم جارێ ــتەنبوڵ ب ــە ئەس ل

ئــەو کابــرای کــە کەومتــە الیــەوە بلیتەکــەی لــێ ببــڕم پرســیاری کــرد خەڵکــی 

کوێیــت؟ منیــش وتــم کوردســتان، هەرکــە گوتــم کوردســتان باوەشــی بــە 

ــارە  ــەوە یەکەمج ــە! ئ ــد خۆش ــە چەن ــەو وش ــە ئ ــی الل ــردم و وت ــدی پێداک تون

گوێــم لــێ بێــت بەبــێ لکاندنــی کوردســتان بــە هیــچ جێگەیەکــی تــرەوە، زۆر 
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ــتم  ــا ڕۆش ــەم و ت ــە باربک ــۆم جامتاک ــا خ ــت هەت ــان هێش ــم و نەی ــزی لێگرت ڕێ

ــە  ــردو ب ــاس دەک ــی ب ــۆ هاوڕێکان ــی ب ــوو، وە دەمبین ــاوی ب ــاوی پێکەن دەموچ

ــردم. ــۆ دەک ــای ب ــە هێ پەنج

گفتوگۆیەکی هێمنانە لە نێوان قیبلەو 
مەسیحیەکدا

ئەمــڕۆ بــە بــازاڕی کاردیفــدا پیاســەم دەکــرد ئافرەتێــك و پیاوێکــی پیــرو 

ــان  ــم بانگی ــدا تێپەڕی ــرد، بەالیان ــیحیەت دەک ــۆ مەس ــان ب ــك بانگەوازی گەنجێ

کــردم و کەوتینــە گفتوگــۆ، لەســەر عیســا ســەالمی خــوای لەســەر بێــت و 

دینــی مەســیحیەت. پرســیار لــە مــن و وەاڵم لــەوان بــەم شــێوە:

پرسیار: عیسا کێ یە؟

وەاڵم: کوڕی خوایە!

پرسیار: کەواتە خوا کوڕی هەیە؟

وەاڵم: بەڵێ عیسا کوڕی خوایە!

ــەك  ــەر ی ــۆ ه ــە ب ــەر وای ــوڕە! گ ــە ک ــەزی ل ــەورە ح ــوای گ ــە خ ــیار: کەوات پرس

دانــەی هەیــە؟

وەاڵم: دانەیەك بەسە!

پرسیار: ئەی موساو ئیرباهیم و ئەو پێغەمبەرانەی تر چی خوان؟

ــەوە  ــڵ بخوێنیت ــەر بایب ــاوازە! ئەگ ــا جی ــن! عیس ــا نی ــو عیس ــەوان وەک وەاڵم: ئ

ــەلەکە! ــە مەس ــت ل تێدەگەی

پرســیار: باشــە مــن بایبڵــم خوێندووەتــەوە بــەاڵم جیــاوازی زۆر لــە نیــوان 

بایبڵەکانــدا هەیــەو هەریەکــەو بــە جۆرێکــە بــۆ؟
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وەاڵم: ئاخر بە گوێرەی چاپەکەیە! من نازانم تۆ چ بایبڵێکت خوێندووەتەوە!

پرسیار: کەواتە بایبڵ جۆری زۆرە؟ ئەی بۆ قورئان هەر یەك دانەیە؟

وەاڵم: ڕەنگــی تێکچــوو، ئاخــر قورئــان محەمــەد کــە خــۆی بــە پێغەمبــەر زانیــوە 

تەکســتەکانی لــەم الوالدا بــردووە! لەناویانــدا بایبڵیــش!

پرسیار: زیاتر لەسەر عیسا قسەم بۆ بکە؟

وەاڵم: عیســا ئــەو کەســەیە کــە تاوانــی هەموومانــی هەڵگرتــووەو بــۆ ئێمــە خــۆی 

بەخشیوە!

ــە  ــووی ب ــەی دراوەو هەم ــن پارەک ــاوان بکەی ــی ت ــە هەرچ ــە ئێم ــیار: کەوات پرس

ــی عیســایە؟ مل

وەاڵم: رسوشتی مرۆڤ بە تاوانباری دروست بووە!

ــۆ باجەکــەی  ــن و وە ب ــاوان بێــت هەرچــی بکەی ــۆ دەبێــت ت ــە ب پرســیار: کەوات

عیســا بیــدات؟

وەاڵم: ئــەو وەك بــاوك وایــە بــۆ ئێمــە، ئایــا تــۆ منداڵەکــەت هەرچــی بــکات لێــی 

خــۆش نابیــت؟

ــاوان  ــەر ت ــەم گ ــش منداڵەک ــت منی ــۆی دەکوژێ ــوڕی خ ــاوك ک ــیار: زۆر ب پرس

بــکات عقوبــەی دەدەم لەنــاو ئــەو عقوبانەشــدا هەندێــك جــار لێشــی دەدەم؟

وەاڵم: ئاخر ئەو وا نی یە ئەو زۆر خەمخۆرە!

پرسیار: کەواتە هەرچی بکەین ئیرت بێخەم بین و کێشەمان نی یە؟

وەاڵم: ئەگەر عیسات خۆش بوێت و دڵی خۆتی بدەیتێ بەڵێ!

پرســیار: ئــەی ئەگــەر خۆشــم بوێــت و دڵــی خۆمــی بدەمــێ و بــەاڵم نەبــم بــە 

کرســتیان؟

وەاڵم: پێویستە بایبڵ بخوێنیتەوە!

ــەر  ــە ه ــە ک ــی ی ــان ن ــە وەك قورئ ــاوازی هەی ــەکان جی ــم بایبڵ ــیار: وەك وت پرس
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ــت؟ ــەك دانەبێ ی

وەاڵم: گــەر چــاوەڕوان بکەیــت ئێســتە دەچمــەوە ماڵــەوە بایبڵێــك کــە عالەمیەو 

کافیەکیــش  شــۆپێك  کافــی  دەچیەنــە  و  دەهێنــم  بۆتــی  دەرچــووە  تــازە 

دەخۆینــەوە، بەڵێنــم بــدەرێ کــە بگەڕێیتــەوە دوای نیــو کاتژمێــر، بەڵێــن بێــت 

ــەوە. دەگەڕێم

ــی  ــم بین ــرادا کابرایەک ــەی کاب ــان جێگ ــە هەم ــەوە ل ــر گەڕان ــو کاتژمێ دوای نی

مســوڵان و دەعــوەی بــۆ ئیســام دەکــرد تابلۆیەکــی دانابــوو نورسابــوو عیســا 

ــامە! ــەری ئیس پێغەمب

ــا  ــۆ عیس ــتی ب ــردوو خۆشەویس ــوڵانەکەدا ک ــەڵ مس ــۆم لەگ ــك گفتوگ هەندێ

دەردەبــڕی و وەك ئــەوەی لــە قورئانــدا باســی هاتــووە باســی دەکــرد، کۆمەڵێــك 

بایبڵــی هەمــە جــۆری هەبــوو لەگــەڵ ســەرچاوە مەســیحیەکانداو ئافــرەت لێــی 

ــەو  ــامدا هەی ــە ئیس ــاب ل ــۆ حیج ــرت ب ــان دەگ ــەی ئەوەی ــوو ڕەخن ــوو ب ــڕ ب خ

شــتێکی بــێ مەعنایــە! ئەویــش مەڵێــن بــەالی ئیســامدا دایدەتاشــێ ئــەو خــوا 

دەزانــێ کابــرا زۆر زیــرەك بــوو لە ســەرچاوە مەســیحیەکاندا دەســتی دەخســتنە 

ســەر ئــەو دەقــەی کــە دەبێــت حیجــاب بیــت هەتــا ئەگــەر مەســیحیش بیــت!

کابــرا گــەڕاوە نزیکــی ١٠ دەقیقــە لــە وادەکــەی خــۆی درەنگــرت، قەینــا ئێمــەش 

زۆر مەزبــوت نیــن لــە مەوعیــددا وەك خۆمــان نــەك وەك دیــن!

پێکــەوە ڕۆشــتینە کافــی شــۆپ و خــوا هەڵناگرێــت کافیەکــی بــۆ کڕیــم و بەدەم 

کافــی خواردنەکــەوە نزیکــی ســەعات زیاتر قســەمانکرد.

پرســیار: باشــە گــەر عیســا تاوانەکانــی ئێمــە هــەڵ دەگرێــت فەلســەفەی ئێمــە 

لــە ژیانــدا چــی یــە بــۆ چــاك و خــراپ؟ یــان ڕوونــرت بڵێــم بــۆ خراپــە؟ کــە ئــەو 

مەســئولیەتی هەڵبگرێــت؟

وەاڵم: تۆ منداڵت هەیە؟
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بەڵێ

رسوشتیان وا نی یە شەڕ بکەن و درۆ بکەن؟

ــا  ــەر! گەرن ــان دەوروب ــردوون ی ــرم ک ــن فێ ــەن م ــەاڵم حەمت ــەن ب ــێ دەیک بەڵ

ــت. ــك دەبێ ــە دای ــی ل ــە پاك ــۆی ب ــداڵ خ من

نا وا نی یە منداڵ خۆی درۆو شەڕی تێدایە.

پرسیار: پێوەر بۆ حەرام و حەاڵڵ چی یە؟

وەاڵم: هەمــوو شــت خــوای گــەورە بــۆ مرۆڤەکانــی دروســتکردووە لەزەتــی لــێ 

وەرگرێــت!

پرسیار: کەواتە دەتوانم مەرشوب بخۆمەوە؟

ــا مــن لەگــەڵ منداڵەکامنــدا کــە دەڕۆمــە دەرەوە دەخۆمــەوە  ــۆ ن ــەی ب وەاڵم: ئ

بــەاڵم زۆرنــا!

ــۆم  ــە خ ــام ل ــت و ئاگام ــم ڕۆش ــەوەو عەقڵ ــن خواردم ــەر م ــە ئەگ ــیار: باش پرس

ــی؟ ــا چ ــا ئەوس نەم

وەاڵم: ئەوەش دەبێت ئیرت داوا لە عیسا بکەو لێت خۆش دەبێت!

پرسیار: کەواتە ئێمە بەهەشتان مسۆگەرە؟

وەاڵم: بێگومان مسۆگەرەو تەنها لە مەسیحیەتیشدا ئەو گەرەنتیە هەیە!

پرســیار: کەواتــە مــن بــۆ بــێ دڵــی خــۆم بکــەم بــەردەوام لەگــەڵ ئارەزووەکامندا 

نەڕۆم؟

وەاڵم: مەسیحی ڕاستەقینە وا ناکات!

پرسیار: ئاخر قسەکانی تۆ وا دەگەیەنێت؟

وەاڵم: مەســیحیەت دینــی ئاشــتیەو وەك ئیســام نــی یــە هــەر لەگــەڵ کوشــت 

و بــڕدا بێــت!

پرســیار: باشــە فەلســەفەی عقوبــات الی ئێــوە چــی یــە بــۆ کەســێکی قاتــڵ و 
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تاوانبــار؟

وەاڵم: دەتوانیت تەلەفۆن بۆ پۆلیس بکەیت گەر شتێکی وا ڕوویدا!

پرسیار: ئەی ئەگەر پۆلیس بۆ خۆی قاتڵ بوو؟

وەاڵم: دەتوانیت دەستی بگریت لەوەی کە نەتکوژێت!

پرســیار: ئــەی ئەگــەر کوشــتمی ئــەو کەســە دەبێــت عقوبــەی چــی بێــت کــە 

ئــەوە رسوشــتی بێــت؟

وەاڵم: لە هەموو واڵتێك یاسای خۆی هەیە بۆ عقوبات!

پرسیار: کەوابێت تۆ یاسای واڵتان قبوڵ دەکەیت لەسەر عقوبات؟

وەاڵم: بەڵی هەموویان نزیکن لەیەکەوە، وە دەبێت یاسای عقوبات هەبێت!

پرســیار: جــا خــۆ لــە هەندێــك لــە واڵتــان عقوباتەکانیــان کوشتنیشــی تێدایــە 

بــۆ ئــەوە دەڵێــی چــی؟

وەاڵم: نا نابێت کەس بکوژرێت!

ــەم یاســاش بزانێــت هــەر خەڵــك  ــوو گــەر ئ پرســیار: ئەگــەر کەســەکە قاتــڵ ب

ــەردەوام  ــەر ب ــن ه ــی کوش ــت کەچ ــەس نەکوژرێ ــەوەی ک ــۆ ئ ــۆ ب ــت ت دەکوژێ

ــت؟ ــەش هەڵدەگرێ ــەم کەس ــی ئ ــا تاوان ــا عیس ــت؟ وە ئای دەبێ

وەاڵم: تۆ بایبڵ بخوێنەرەوە!

پرسیار: وەك وتم چ بایبڵێك؟

وەاڵم: ئــەم فێرژنــەی ئێســتە ٢٠١٢ دەرچــووە زۆر باشــە! چەنــد دەقێکــی 

نیشــاندام و هەندێــك شتیشــی لــە قورئانــدا لەســەر جزیــە نیشــاندام کــە 

دەبێــت لــە ئیســامدا جزیــە بدرێــت و ئــەوە غەڵەتــە!

پرســیار: باشــە خــۆ منیــش لــەم واڵتــەدا زەریبــە دەدەم لــە ســەدا بەالنــی 

کەمــەوە ٢٠ی موچەکــەم دەدەم ئایــا ئەمــەش هــەروا نــی یــە؟

وەاڵم: نا ئەوان گەر نەشی دەیت ناتکوژن!
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پرســیار: جــا ئــەوان کارێکیــان کــردووە پێــش ئــەوەی مــن پارەکــەی خــۆم 

ــە  ــت زەریب ــێکیش بیەوێ ــەر کەس ــەن و گ ــان دەب ــەوەی خۆی ــەوان ئ ــرم ئ وەرگ

ــی دەکــەن و دەری  ــەو زیندان ــۆی هەی ــی قورســیان ب ــان عقوبات ــەدات بێگوم ن

ــە؟ ــی ی ــدات وا ن ــەر نەی ــەر ه ــەن گ دەک

ــاوە پێغەمبــەر ٥٠ ژنــی هێنــاوەو  ــاوی خــۆی ن ــا محەمــەد ئــەوەی کــە ن وەاڵم: ن

ــووە! هــەر خەڵکــی کوشــتووەو مرۆڤێکــی ئاســایی ب

ــام  ــەر ئیس ــدت بەرانب ــن حق ــەو م ــی ی ــن ڕوون ن ــەکان الی م ــیار: وەاڵم پرس

دەبینــم لــە کاتێکــدا تــۆ بانگەشــەی ئاشــتی و پێکەوەژیــان بەزەیــی دەکەیــت؟

پغەمبەرایەتــی  ئیدعــای  بــووەو  ئاســایی  کەســێکی  هــەر  محەمــەد  وەاڵم: 

کــردووە! وە مــن ناڵێــم مســوڵانان خراپــن کەســی باشــیان تێدایــە!

پرســیار: ئــەی عیســاش هــەر کەســێکی ئاســایی بــووە وەك ئێمــە ژیــاوە بــەاڵم 

پێغەمبەربــووەو نامــەی ئاســانی بــۆ هاتــووەو بــە خەڵکــی گەیانــدووە هــەروەك 

محەمــەد وەك ئیســام دەڵــێ وا نــی یــە؟

ــەی  ــی ئێم ــی تاوانەکان ــئولیەتی هەڵگرتن ــەو مەس ــاوازە ئ ــا جی ــا عیس وەاڵم: ن

ــتۆ! ــە ئەس گرتووەت

پرسیار: کەوابێت ئەگەر من ببم بە مەسیحی بەهەشتم مسۆگەرە؟

وەاڵم: بێگومان مسۆگەرە!

پرسیار: کەوابێت دینێکی زۆر خۆشەو هەرچی بکەم ئاساییە؟

وەاڵم: بایبــڵ وەك قورئــان نــی یــە، قورئــان باســی کوشــت و بــڕ دەکات و هــەر 

دەڵــێ ئــەوە بکــەو ئــەوە مەکــەو کۆنــە!

پرســیار: جــا کــە بڵــێ ئــەوە بکــەو ئــەوە مەکــە ئــەوە داهاتــووەو تازەیــەو 

ــە؟ ــی ی ــۆ وا ن ــڵ ب ــەی بایب ــردوو ئ ــەك ڕاب ــە ن ــووەوە هەی ــە داهات ــدی ب پەیوەن

ــەردا  ــکاری بەس ــا گۆڕان ــت دونی ــۆت دەزانی ــورساوە خ ــڵ زوو ن ــر بایب وەاڵم: ئاخ
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ــت! ــت و هەمــوو شــتەکان دەگۆڕێ دێ

پرســیار: بایبــڵ بــۆ یاســای تێــدا نــی یــەو هــەر دەبێــت بگەڕێنــەوە بــۆ یاســایی 

دونیــای؟

وەاڵم: ئیمەیڵەکەی خۆتم بدەرێ و با پەیوەندیان بەردەوام بێت

ئیمەیڵەکــەم پێــداو وتــم تــۆش ئیمەیڵەکــەی خۆتــم لەســەر بایبڵەکــە بــۆ 

ــاوی خــۆی و ژمــارەی تەلەفۆنەکەشــی  بنووســەو ئاســایی نوســی لەســەری و ن

و هەندێــك جــار کــە بــە دەقەکانــی بایبڵــدا دەڕۆشــتین خەتــی پیــدا دەهێنــا!

پرســیار: تــۆ ئاســایی لەســەر بایبــڵ دەنوســیت و ئــەم ســێ وێنــەش چــی یــە 

ــی  ــە دەرپێ ــەوان ب ــی وەرزش ــێ کەس ــەی س ــە وێن ــە نوێی ــەریەوە)ئەم چاپ بەس

کــورت و فانیلــەی کورتــی یاریــەوە ڕادەکــەن لەســەریەتی( ئایــا ئەمــە ئاســاییە؟

وەاڵم: زۆر ئاساییەو ئەم وێنانە ئەوە دەگەیەنێت کە مرۆڤ دەبێت ڕابکات!

پرســیار: باشــە ئەگــەر مــن ئــەم بایبڵــەم بــە تــەواوی خوێنــدەوە ئاســاییە فڕێــی 

بــدەم؟

وەاڵم: ئاساییە بەاڵم فڕەی مەدە حەز دەکەیت بیدەرەوە بە خۆم. 

ــم  ــا دەتوان ــەوە، ئای ــەك ببین ــت ی ــم و پێناچێ ــەدا نامێن ــەم واڵت ــن ل ــیار: م پرس

ــدەم؟ ــڕەی ب ف

وەاڵم: دەتوانیــت خــۆ ئیمــە وەك مســوڵانەکان نیــن لەســەر ســوتاندنی قورئــان 

ــی بکوژین! خەڵک

ــاوی  ــردن لەبەرچ ــوکایەتی پێک ــوتاندن و س ــە س ــی ی ــت وا ن ــەی پێ ــیار: ئ پرس

ــر؟ ــوتاندنی ت ــە س ــت ل ــاوازی هەبێ ــەر جی ــکاندنی بەرانب ــۆ ش ــی و ب خەڵک

وەاڵم: هەمووی ئاساییە!

پرسیار: کەوا بێت ئەمە چ قودسیەتێکی هەیە؟

وەاڵم: قودســیەتی چــی ئەمــە خەڵــك نوســیویەتی! دەتوانیــت بیخوێنیتــەوەو 
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مەفهومەکــەی وەرگریــت و دوای فڕەشــی بدەیــت!

پرســیار: بــەاڵم قورئــان هــەر یــەك قورئانــەو لەالیــەن اللــەوە هاتــووە لــە 

ڕێگــەی پێغەمبــەرەوەو هــەر بــەو زمانــەش ماوەتــەوە کــە دابەزیــووە، بــۆ بایبــڵ 

نوســخەیەکی زمانــە حەقیقیەکەیــم پــێ نادەیــت؟

وەاڵم: ئاخــر بایبــڵ بــە زمانــی عیربیــی و یۆنانــی نــورساوەو تــۆ چ ســودێکی لــێ 

وەردەگــری کــە ئــەو دوو زمانــە نەزانیــت!

پرســیار: ئــەی ناکرێــت وەك تەرجومــە قورئانیــەکان الیەکــی زمانــە ئەســڵیەکە 

ــە  ــەم ل ــق بک ــتم تەحقی ــەر ویس ــەوەی گ ــۆ ئ ــە، ب ــری تەرجوم ــەی ت ــت و الک بێ

ــەکار بهێنــم، بــۆی؟ شــتێك قامــوس و گــوگڵ و ئەنتەرنێــت ب

وەك  عالەمیــە،  بایبڵــەو  باشــرتین  داوی  پێــم  مــن  کــە  چاپــە  ئــەم  وەاڵم: 

یــە! نــی  پرۆتاســتەکان  و  ئەرســەدۆکس 

ــۆ تــۆ چیــت؟ جیاوازیتــان چــی  ــەی ب ــوو بەبیــرت هێنامــەوە ئ ــاش ب پرســیار: ب

یــە؟

نــاوی مەســیحیەتەوە شــتی جیــاواز  بــە  ئــەوان  ئێمــە کاســۆلیکین  وەاڵم: 

دەکــەن!

پرسیار: ئەی عیسا قەرار نی یە هەموو تاوانەکان بگرێتە ئەستۆی خۆی؟

وەاڵم: با هەردووکان چاومان بنوقێنین من دوعات بۆ دەکەم!

پرسیار: ئەی ناکرێت چاومان کراوە بێت؟

وەاڵم: باشرتە چاو بنوقێنین بۆ ئەوەی زهنان نەڕوات!

پرسیار: ئەی خۆ من نەبووم بە مەسیحی تۆ دەتەوێت نوێژم پێ بکەیت؟

وەاڵم: تۆ دەتوانیت چاوت نەنوقێنی هەر من دەینوقێنم!

خەریك بوو بڵێم دەی شەوشادو خوا حافیز

ئــەو بــە چــاوی نوقــاوەو دوعــای بــۆ مــن کــرد ببــم بــە مەســیحی و منیــش چــاوم 
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زاقــەی دەهــات و دوعــام بــۆ ئــەو کــرد ببێــت بــە مســوڵان.

زۆر سوپاس بۆ کاتەکەت و بایبڵەکەو کافیەکەش

سوپاس بۆ تۆش و پەیوەندیان دەبێت

 bye bye

نا بۆ دژایەتی و بەڵێ بۆ پێکەوە ژیان

لــە جێگەیــەك کارم دەکــرد کابرایەكــی ئینگلیــز بەنــاوی بــاری، تەمــەن ٥٨ 

ــەدژم! ــوو ب ــوو ب ــۆڕای ب ــچ و خ ــە هی ــاڵ، ل س

دوای بــۆم دەرکــەوت ڕقــی لــە ئیســام و بێگانەیــە! منیــش چ بکــەم هەردووکیان 

بووم!

رسوشــتی ئیشــەکە وەهــا بــوو دوو دوو کارمــان پێکــەوە دەکــردو هەندێــك جــار 

مــن دەکەومتــە الی ئــەم کابــرا بــاری.

بــە حوکمــی تەمەنەکــەی و منیــش ئەوکاتــە گەنجرتبــووم جگــە لــە ئیشــەکەی 

خــۆم زۆرینــەی ئیشــەکانی ئەویشــم دەکــرد هــەروەك ڕێزێك کــە لەنــاو خۆماندا 

ئــەوە هەیــەو ئیســامیش وای فێرکردوویــن گــەورە ڕێــزی لــێ بگریــن.

ــد مــن سوپاسیشــم نەدەویســت  ــەم قوڕمســاغە خــۆ هەرچەن ســەیر دەکــەم ئ

ــێ  ــە دەڵ ــات دەردی کوردەک ــا وای لێه ــوو! ت ــەی زۆر پێچەوانەب ــی مامەڵ کەچ

ــی باوکــی دەخــۆم! هــەر دەتگــوت نان

ــەو  ــی ی ــن ن ــتی تێگەش ــرد مەبەس ــتم دەک ــردم و هەس ــیاری لێدەک زۆر پرس

ــم  ــس نی ــەوان دەم پی ــی وەك ئ ــە زان ــەڕێ، ک ــدا دەگ ــی الوازی من ــەدوای خاڵ ب

ــد  ــێکی پابەن ــە کەس ــی ب ــەو منیش ــی خراپ ــەوە کارێک ــە ڕووی دینی ــن ل و جوێ

و  ناســی، هەســتم دەکــرد هەندێــك جــار دەمدرێــژی دەکات  بــە دینــەوە 
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بەســوعبەتەوە جوێنــی پــێ دەدام.

منیــش وتــم بــاری مــن کارم بــە خۆتانــەوە نــی یــە بــەاڵم مــن کــە جوێــن بــەکار 

ــری  ــەو پی ــوو ئ ــاگام لێب ــدات! ئ ــێ ب ــم پ ــەس جوێن ــادەم ک ــەش ن ــم ڕێگ ناهێن

ئاخــر شــەڕە وەك منداڵێکــی هــەرزە گــوێ ناگرێــت! منیــش یارمەتیەکانــم کــەم 

کــردەوەو زۆرتــر ئیرساحەتــم دەکــرد کــە دەکەومتــە الی ئــەوەوە، چونکــە ئــەو 

ــە ئیشــەکەدا دەرنەدەچــوو!  پیربــوو وەك مــن ل

زۆر پرســیاری لەســەر ئیســام لــێ دەکــردم و هەندێــك جــار شــەڕی ئێرانیشــی 

مــن  پەیوەنــدی  کــە  دەکــردەوە  ڕوون  بــۆم  زۆرجــار  دەفرۆشــت!  مــن  بــە 

ــە  ــم ب ــە خۆشیش ــورە ن ــیعەم و ک ــە ش ــم و ن ــە ئێرانی ــە؟! ن ــی ی ــەوە چ ــە ئێران ب

دەســتەاڵتەکەیان دێــت!، فایــدەی نەبــوو ئــەم پیــرە پــەك کەوتــووە لــە مــن بــوو 

ــەرزە! ــاالك و ه ــێکی چ ــووە کەس ب

ــە  ــی و ب ــاوی خەڵک ــە بەرچ ــەم ل ــێ بکردای ــیارێکی ل ــە پرس ــوو ڕۆژ دەبوای هەم

شــێوەیەك کــە ئەوانیــش تێبینــی بکــەن! هەندێــك جــار ئــەو پرســیارانەی 

ــۆ وەاڵمەکــەی حــازر  ــوو قســەی ب ــووی و وا دیارب کــە دەیکــرد پێشــرتیش کردب

ــت. کردبێ

ڕۆژێكیــان لــە پــاڵ قەرەباڵغیەکــدا بانگــی کــردم و وتــی ئێــوە ڕۆژی چەنــد جــار 

نوێــژ دەکــەن؟

منیش وتم پێنج جارو کاتەکانیم بە سەعاتی ئەو کاتە پێووت.

ئەویش وتی دەی ئەوە پێچەوانەی ئازادی تاکە!

منیش وتم تۆ تا چەند باوەڕت بە ئازادی تاك هەیە؟

وتی من هەرچی بە ئارەزووی خۆم نەبێت نایکەم!

وتــم دەی ئەگــەر ڕاســت دەکەیــت ئێســتە بچــۆ بــۆ کافرتیاکــە دانیشــەو قــاچ 

بخــە ســەرقاچت و کافــی بخــۆ...
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ــەیەو دەرم  ــت کێش ــم بینێ ــە ب ــتیاری کارەک ــت سەرپەرش ــەوە نابێ ــی دەی ئ وت

ــە! ــی ئیش ــتە کات ــە ئێس دەکات! چونک

منیش وتم پێی بڵێ ئازادیەو بەرپەرچی بدەرەوە!

بە توڕەییەوە ڕۆشت و دەردەی خۆیان فاکێکی کرد.

لــە ئیرساحەتەکانــدا کەلــەی شــۆرتی دەکــردوو دەیگــوت بۆچــی ئێــران ئەتــۆم 

و ئــەو شــتانە دروســت دەکات!

مسوڵان بۆچی حیجاب دەکات!

سەرتان نە ئێشێنم لەگەڵ تڕی خۆیا هەڵ دەقونی.

چەنــد جارێــك بــە بەرچــاوی هەمــوو کارمەندەکانــەوە خــۆی ڕووت کــردەوەو کــە 

ــەدەر تۆپێــك دەنگــی  ــە ق ــداوە ب ــە دەچــوو الی ســەماعەکەدا دەی ــڕی بهاتای ت

دەهــات!

هەندێــك جــار پێــش کاتــی دەســتکردن بــە ئیــش دەگەشــتینە جێگــەی 

کارەکــەو ئــەو مــاوەی پێــش ئیــش لــە کافرتیاکــەدا دادەنیشــتین و چایــە 

قاوەیــەك شــتێکان دەخــوارد تــا شــفتی ڕۆژ تــەواو دەبــوو ئێمــە شــفتی شــەو 

ــن. بووی

ــە شــەوو ڕۆژێکــدا ٤  ــووم و ل ــوو زۆر هیــاك دەب ــا ســاڵی زانکــۆم ب منیــش کۆت

ــا! ــوو، ئەویــش هەمــووی بەســەر یەکــەوە ن ــی خــەوم هەب ــر کات کاتژمێ

کافیەکــم لــە بەردەســتدا بــوو بیخــۆم بــۆ ئــەوەی لەســەر ئیشــەکە خــەوم لــێ 

ــم بکــەم. ــە وریاییــەوە کارەکان نەکەوێــت و ب

لــە کافرتیاکــەدا خەڵکــی هەمــە جــۆری لێبــوو هــەم کارمەندەکانــی ڕۆژوو 

ــوون،  ــە کاتفریاکــەدا ب ــوون و ل هەمیــش خەڵکــی تــری دەرەوە کــە مشــتەری ب

ــەی  ــەالم پەنج ــەوەی س ــت بەرزکردن ــری دەس ــات و لەب ــرەوە ه ــە ژێ ــش ل باری

ناوەڕاســتی بــەرز کــردەوە کــە هێایــە بــۆ جوێــن لــە بەریتانیــاو وە لەگەڵیشــیدا 
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ــدام! ــی پێ ــەوە جوێنێک ــە پێکەنین ب

مرۆڤیــش خــۆ فریشــتە نــی یــەو منیــش جیــاواز لــە رسوشــتی خــۆم ئەوەنــدە 

بەکارهێنــا  ئەزانــی هەموویــم  زمانــم  پەنجــەو هەرچــی  توڕەبــووم هەرچــی 

بەرانبــەری و کــوردی خۆمــان دەڵــێ کــردم بــە پــەڕۆی بــێ نوێــژو داخــی 

بــەرودوام هەمــووی پــێ ڕشــت!

ــکات، وەك  ــی ب ــەواوی حەپەســاو تەنهــا قسەیەکیشــی نەتوان ــە ت ــاری هــەر ب ب

بڵێــی چاوەڕوانــی ئــەوەی نەدەکــرد، جگــە لــەوەی هەســتم کــرد زۆر پێــی شــکا 

چونەکــە ئینگلیزێکــی زۆر لــەو دەورەبــوون!

کارەکــەو  گشــتی  سەرپەرشــتیاری  بــۆالی  ڕۆشــتم  ئــەوەش  بــەدوای  دوا 

ــەم  ــی ئ ــدەوەو پێــم وت کــە ئیــرت تەحامول ــۆ گەڕان ــم هەمــووی ب چیرۆکــی باری

جــۆرە عەومەتــە ناکــەم، کابــرا وتــی دەتوانــی تەنهــا یــەك کاتژمێــر مۆڵەتیــم پــێ 

ــانە؟ ــەم قس ــۆ ئ ــە ب ــەت هەی ــا بەڵگ ــت، وە ئای بدەی

منیــش وتــم دوو ســەعاتیش بــۆ تــۆو هەرچــی کەســیش لــەم جێگەدایــە 

ــەر  ــش لەب ــێ دەکات و منی ــم پ ــد گێچەڵ ــە چەن ــە ڕۆژان ــاهیدە ک ــووی ش هەم

شەخســیاتی خــۆم و دینەکــەم هــەر دانــم بەخۆمــدا گرتــووە!

کابــرا بــاری بانــگ کــردوو نازانــم چــی پــێ وتبــوو بــەاڵم ئــەو شــەوە تــا بەیانــی 

بــاری تەنهــا وشەیەکیشــی دەرنەبــڕی و هــەر ســبەیش نەهاتــەوە بــۆ ئیــش تــا 

ــە! ٢ هەفت

کاری  کــە  کارمەنــدەکان  بــە گشــت  دا  نامەیــان  کارکردنەکــە  لــە جێگــەی 

ناکرێــت. قبوڵیــش  پێنــەدراوەو  ڕێگــە  ڕەگەزپەرســتی 

دوای ئــەوە بــاری هاتــەوە بــوو بــوو بــە پیاوێکــی موحتــەرەم و خــوا هەڵناگرێــت 

هەندێــك جــار شەرمیشــم لــێ دەکــرد!

دوای چەنــد ڕۆژێــك بــە پەنهانــی وتــی عومــەر خــۆ تــۆ ووتــت لــە دینەکەمانــدا 
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جوێــن ڕێگــە پــێ نــەدراوە تــۆ بــۆ وات لەمــن کــرد ئــەو ڕۆژە؟

ــە  ــت ب ــش دەبێ ــادەم و بەرانبەری ــەس ن ــن بەک ــز جوێ ــن هەرگی ــم م ــش وت منی

هەمــان شــێوە بێــت و جوێــن نــەدات! بــەاڵم گــەر ئــەو هــەر جوێنــی دا منیــش 

دووبــارە  هەرگیــز  و  تێگەشــت  ئیــرت  بدەمــەوەو  پــێ  جوێنەکــەی  دەتوانــم 

نەبوویــەوە.

چ لــەم چیرۆکــەوە فێــر دەبیــن؟ زۆرکات رسوشــتی مرۆڤــەکان نــا رسوشــتیەو 

پێویســتە یاســایەك هەبێــت بــۆ گرتــن و غەرامەکردنــی، لــە دنیشــدا ئــەو 

یاســایانە لــە حــەدی دیــاری کــراوەوە هەیــە تــا تەعزیــرو تەمبــێ کــردن، 

یاســا دونیایەکانیــش دەتوانــن ئیجتیهــاد بکــەن بــۆ ڕێگــە پێگرتنــی، لــە 

ــەدراو یاســایەك  ــە ڕێنوماییــە دینــی و رسوشــتیەکان ن ــەك گــوێ ب هەرجێگەی

نەبــو بــۆ ڕێگەپێگرتنــی ئەوســا ئــەو جێگــە دەبێتــە جەنگەڵســتان و بەهایەکــی 

پوختــی  و  کورتــی  بــە  بدرێــت.  دەوروبــەر  نیشــانی  ناتوانرێــت  جوانیــش 

سیاســەتی دەوڵــەت و کــرداری خەڵــك دەبێــت پێکــەوە ببەســرتێت و نــە دیــن 

بــە تەنهــا لــە بەینــی خــۆت و خــوادا بــە بــێ چەســپاندنی یاســا ســەردەگرێت و 

نــە یاســایەکیش خاڵــی لــە بەهــا دینــی و رسوشــتیەکان بەرهەمێکــی ئەوتــۆی 

ــت. دەبێ

کردار شەرتە

ــێ  ــی دەڵ ــە باوک ــەفەداو ب ــە فەلس ــت ل ــۆرا دەهێنێ ــەك دکت ــەوە کابرای دەگێڕن

باوکــە ئــەوە ئێســتا ئیــرت مــن بــووم بــە دکتــۆر، کاتــی نــان خــواردن دەبێــت و 

مریشــکێك لــە ســەر برنــج دەبێــت لــە بەینــی هەردوکیانــدا، باوکەکــەش دەڵــێ 
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کــوڕم یەعنــی ئێســتە تــۆ دەتوانیــت نەخــۆش چارەســەر بکەیت؟ ئەویــش دەڵێ 

نــا باوکــە مــن لــە فەلســەفەدا دکتــۆرام هێنــاوە، باوکیــش دەڵــێ فەلســەفە چــی 

ــە بەردەســتاندا؟  ــە ل ــی ی ــەك مریشــك ن ــەوە ی ــێ ئێســتە ئ ــە؟ کــوڕەش دەڵ ی

ــە  ــەملێنم ک ــۆت دەس ــن ب ــتە م ــێ دەی ئێس ــوڕە دەڵ ــێ، ک ــێ بەڵ ــش دەڵ باوکی

ــەوە  ــەی خۆی ــاو قاپەک ــە ن ــکەکە دەکات ــەش مریش ــکە! باوکەک ــەوە دوو مریش ئ

دەڵــێ دەی تــۆ مریشــکەکەی خــۆت بخــۆ، زۆرجــار حیکمــەت و ئەزموونــی 

ــە خوێنــدەواری فێــر دەکــەن گــەورەکان باشــرتمان ل

قەدری گەورەکان بگرن و پۆزیان بەسەردا لێ مەدەن

دەگێڕنــەوە دکتۆرێــك و کابرایەکــی نەخوێنــدەوار ڕێگەیەکــی دووریــان بە پیادە 

دەکەوێتەبــەر، دکتــۆر بــە کابــرای نەخوێنــدەوار دەڵــی بــۆ ئــەوەی هەســت بــە 

هیاکــی و درێــژی ڕێگــەی نەکەیــن بــا مەتــەڵ لەیەكــرتی دابهێنیــن، کابــراش 

دەڵــێ بیرۆکەیەکــی باشــە، دکتــۆر دەڵــێ بــە حوکمــی زانســت و خوێندەواریــم 

مــن دوو دینــار دەدەم بــە تــۆ هــەر مەتەڵێکــی تــۆم نەزانــی و تــۆ دینارێــك بەمــن 

ــی  ــراش دەڵ ــە! کاب ــی ی ــن ن ــتت وەك م ــایەریت و زانس ــۆ عەش ــە ت ــدە چونک ب

ــراش  ــن، کاب ــێ بکەی ــت پ ــەوە دەس ــە تۆش ــا ل ــوو ب ــێ فەرم ــۆر دەڵ ــم، دکت ڕازی

دەڵــێ باشــە ئەمــە چــی یــە دوو قاچــی هەیــەو بــە چــوار قــاچ دەفڕێــت؟ دکتــۆر 

هەرچــی بیــری لــێ دەکاتــەوەو دەیهێنێــت و دەیبــات نازانێــت و دەڵــێ نازانــم! 

کابــرا دەڵــێ دەی دوو دینارەکــەم بــدەرێ خــۆت وەعــدت بــەم شــێوە بڕانــدەوە، 

ــرا دەیخاتــە گیرفانــی، دواتــر دکتــۆر دەڵــێ  دکتــۆر دوو دینــاری دەداتــێ و کاب

دەی خــۆ ئــەوە نەمزانــی و پارەکەشــم پێدایــت پێــم بڵــێ مەتەڵەکــە چــی بــوو؟ 

کابــرای نەخوێندەواریــش دەڵــێ واللــە خۆشــم نازانــم دەســت دەکات بــە 
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گیرفانیــاو دەڵــێ هــا ئــەوە دینارێکــە.

بە شتی کەم شوکربە

ــێ و  ــتایەکی دراوس ــرد، مامۆس ــم لەبەرک ــی قانع ــاڵ دیوان ــی ١٧ س ــش نزیک پێ

خزمــان هەیــە بەنــاوی مامۆســتا کەمــال وتــی تــۆ زۆر زیرەکیــت ئــەو دیوانــەت 

لەبــەر کــردووە، منیــش ووتــم ناواللــە مامۆســتا کەمــال گیــان مەســەلە زیرەکــی 

نەبــوو، تەنهــا ئــەو کتێبــەم هەبــوو نــە کارەبــا نــە تەکنەلۆژیــا هیــچ نەبــوو ئیــرت 

ناچــاری هەموویــم لەبەرکــرد، جــا ئێســتە شــتەکان زۆرتــرن دەبوایــە زۆرترمــان 

ــەم  ــە ک ــەردەم ب ــە ه ــە! بۆی ــی ی ــتدا ن ــە زۆری ش ــەت ل ــن نیعم ــا، دەبین بزانیب

شــوکر بــە.

مافی کەمینە ئاینیەکان

ســەفەری التڤیــام کــردو لــە پایتەختەکــەی بەنــاوی ریــگا مزگەوتێکــم دۆزیــەوە 

ڕۆشــتم بــۆ نوێژکــردن، هەمــوو هەشــت نــۆ کەســێکی لــێ بــوو، دوای نوێژەکــە 

لەگــەڵ ئیامــی مزگەوتەکــە کەوتینــە قســەکردن و یەکــرت ناســین، وتــم حاڵــی 

مســوڵانان لێــرە چۆنــەو زۆرن؟ ئەویــش دەســتی بــۆ خەڵکەکــە ڕاکێشــاو وتــی 

نــەوەاڵ هــەر ئەمەیــن کــە ئێســتە لێرەیــە!

ــت  ــش بێ ــە کاتی ــت و ب ــان بجوڵێ ــش عاتفەی ــیحیەکانی ئەوێ ــە مەس ــەق وای ه

ــەوێ!  ــە مســوڵان چونکــە مســوڵانەکان زۆر زۆر کەمــن ل هەندێکیــان بــن ب

ــنبیر! ــاو ڕۆش ــەوە بەن ــك کەس ــی هەندێ ــەی مەنتیق ــە ڕوانگ ــە ل ئەم
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دین یان ئیقامە یان هەردووکیان!

کــە ڕۆشــتمە بەریتانیــا چاوپێکەوتنــم بــۆ هاتــەوە ڕۆژی هەینــی بــوو، لــە یەکێــك 

لــە پرســیارەکاندا کــە ئێســتەش مەلەفــی پرســیارو وەاڵمەکانــم الیــە، ووتــی چ 

ــاو مســوڵاندا  ــم ئیســام مــن مســوڵانم، وتــی لەن ــە؟ منیــش وت ئاینێــك هەی

ــۆ  چیــت؟ وتــم ســونیم و مەزهەبــم ســونیە. ڕۆژووی دوو شــەممە ئیقامەکــەم ب

ــاو وە  ــە ئەوروپ ــە ل ــی ی ــەممەش دەوام ن ــەك ش ــەممەو ی ــکرایە ش ــەوە، ئاش هات

ــوو، هەیشــە دینەکــەی  کاتــی چاوپێکەوتنەکــەش نزیکــی تەواوبوونــی دەوام ب

گۆڕیــوەو ئێســتەش دەیخولێنێتــەوە، کەســێك دینەکــەی بــە ئاســانی بگۆڕێــت 

الی بەرانبەریــش ســوکەو جێگــەی متانــە نــی یــە.

کورد دەڵێ بیشمری هەر الشەت قاق وێ!

ــد،  ــتی پەڕان ــەردوو دەس ــاچ و ه ــەردوو ق ــداو ه ــی پێی ــم تەق ــان لوغ خزمێک

خەڵکەکــە کــە ڕۆشــن لــە شــاخەکە دایانگــرت وایــان زانــی مــردووەو زۆر 

ــاو بەتانــی ئەوەنــدە خشــاندبوویان  گوێیــان پێــی نەدابــوو! کــە خســتبوویانە ن

بــە زەویەکــەدا هیچــی پشتیشــی نەمابــوو فەقیــرە، ئێســتەش کوبانــی وای 

لێهاتــووە، ئەمەریــکا حســابی مردوویــان بــۆ دەکات! کاکــە هــاوکاری ئــاوا نابێــت 

ــت. ــج بێ ــەوە ئامان ــووی پێک ــا هەم ــك و بین ــەڕو وش ت



24

دۆستی وات هەبێت دوژمنت بۆ چی یە!

ــی  ــەز کەس ــوون، توم ــژی کردب ــێکیش ناوب ــەڕ کەس ــان بەش ــەس کردبووی دووک

ــت و  ــوە بنێ ــی پێ ــەوەی پاڵ ــری ئ ــوو! لەب ــوو ب ــان ب ــاری یەکێکی ــەر نەی ناوبژیک

ــە  ــوو! ب ــێ داب ــی ل ــەم دوان ــوو ئ ــێکی لێداب ــەر بۆکس ــا بەرانب ــەوە ت دووری بخات

قســەیش ناوبژیــوان بــوو بــوو، ئەمەریــکاش هەمــان کــردار دەکات، بەنــاوی 

دۆســتایەتیەوە زۆرجــار پاکتــاوت دەکات.

فەراغی ڕۆحی و ژیری 

ــات  ــك ه ــا گەنجێ ــە بەریتانی ــوور ل ــی ن ــە مزگەوت ــووم ل ــەی ووتاربێژب ــەو کات ئ

ــەوەی مــن باســی  ــۆ بکــە؟ وتــم پێــش ئ ــۆ مزگــەوت ووتــی باســی ئیســامم ب ب

ئیســامت بــۆ بکــەم تــۆ باســی دینەکــەی خۆتــم بــۆ بکــە؟ وتــی ئــەوەی لەســەر 

دینەکــەم دەزانــم و لــە قوتابخانــە فێریــان کــردووم بــاوەڕم پێــی نــی یــەو لەگــەڵ 

ژیریمــدا ناگونجێــت! باســی ئیســامم بــۆ کــردوو مســوڵان بــوو.

ئەوەش عەلمانی کوردی

کابــرا  ئیســامی،  تۆمەتــی  بــە  کــەالر  لــە  گــرت  کابرایەکیــان  نــەوەدەکان 

ــەس  ــی ب ــردا! وت ــێکی ت ــەڵ کەس ــوو لەگ ــەی لێکچووب ــوو ناوەک ــامی نەب ئیس

پێــم بڵێــن لەســەر چــی گیــراوم؟ وتیــان تــۆ ئیســامیت! وتــی کــورە بــەرم دەن 

ــوە! ــی ئێ ــە داخ ــەم ل ــر نەک ــەزار کوف ــا ه ب

ئیرت بەریان دا زانیان ئیسامی بێت کفر ناکات هەروا بە ئاسانی...
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برسێتی ڕەگی هاری پێوەیە

لــە ڕێگــەی تورکیــا بــۆ یۆنــان ١٦ ڕۆژ بە ڕێگــەوە بووین، شــەوێکیان کەســێکان 

ڕۆشــتبووە نــاو زەرعاتێکــی تەماتــەوە، تەماتــەکان کاڵ بــوو بــوو ئەویش دەســتی 

کردبــوو بــە خواردنــی! ســوێندی خــوارد دوای خواردنــی ٩ تەماتــە ئەوســا 

ــەی کــە  ــەو ڕێگای ــەوەش ئ ــوو، ئ ــوو ب ــدە برســی ب ــە! ئەوەن زانیوویەتــی تەماتەی

ــە،  ــووماری هەی ــێ ش ــەروەتێکی ب ــن دەکات س ــاری هەڵهات ــتەاڵتێك ناچ دەس

ــان  ــوون خۆی ــە، چ ــتبڕین هەی ــام و دەس ــی ئیس ــە حوکم ــیان ل ــە ترس هەربۆی

دەزانــن چیــان کێــاڵوە.

ئیشی گران و خەو بینین

جارێكیــان لــە جێگەیــەك کارم دەکــرد، یەکجــار کارەکــەم گــران بــوو، تــا ئێــرە 

ئاســاییەو ئیــرت ڕۆژگار زۆرجــار کاری گرامنــان پــێ دەکات!

ــم  ــەر ئیش ــەوم و ه ــە خ ــەکە دەهات ــدا ئیش ــە خەویش ــم ل ــە دەخەوت ــەاڵم ک ب

ــوو. ــەم نەب ــەر کێش ــرەش ه ــا ئێ ــدا، ت ــە خەومن ــرد! ل دەک

بــەاڵم کــە هــەڵ دەســتام لــە خــەو، وام دەزانــی لــە ئیــش گەڕاومەتــەوە! کەچــی 

بــۆم دەردەکــەوت نــا دەبێــت بــڕۆم بــۆ ئیــش!

لەسەری ناڕۆم ٢ هەفتە بەو شێوەیە دەوامم کردو پومل نا بە ئیشەکەمەوە.

ــك  ــم کارێ ــە توانی ــن دوو هەفت ــوو؟ م ــی ب ــە چ ــش و خەوەی ــەم ئی ــت ل مەبەس

بکــەم کــە خــەو و خۆراکــی لــێ تێــك دابــووم! کەچــی کەســی وا هەیــە کارانێــك 

دەکات بــە درێــژی تەمەنــی نــە خــەوی هەیــەو نــە خــۆراك کەچــی وازیشــی لــێ 

ناهێنێــت!

ئەوەیە تێنەگەشت لە ڕەزاقی خوای گەورەو پشت بەسن پێی.
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کەســی وا هەیــە لــە ژیانیــدا ســەری بــۆ خــوای گــەورە نەخســتووەتە زەوی! کــە 

ــت  ــتی بەهەش ــتەحەتی ناوەڕاس ــە موس ــۆی ب ــت خ ــی ال دەکەی ــی دینیش باس

دەزانێــت!

ــم  ــەم و دەڵێ ــەی دەک ــن تەزکی ــا م ــەو دونی ــت ل ــاویلکەیە وا دەزانێ ــدە س ئەوەن

ــن! ــۆ بنووس ــی ب ــدە خزمەت ــە ئەوەن کاک

ــۆ هاوڕێیەکــم کــردووە کــە نوێــژ بــکات و ئەویــش  کابرایــەك وتــی زۆر قســەم ب

قەناعەتــی کــردووە کــە بیــکات، وتــی دوای ماوەیــەك بینیمــەوەو پرســیارم 

لێکــرد لــە نوێژەکانتــەوە چۆنــی؟ وتــی واللــە ســوپاس بــۆ خــوا کۆمەڵێــك نوێــژی 

ــتە  ــەی ئێس ــم وت ئ ــی پێ ــووم! وت ــك ب ــەر خەری ــۆ ١٥ ڕۆژ ه ــرد، ١٠ ب ــم ک باش

نایکەیــت؟ وتــی نــا واللــە بۆچیمــە خــۆ منیــش هــەر تاقــە نەفەرێکــم ئیرت بەســە!

کابرایــەك وتــی شــوانی ماڵــی شــێخ بــووم ٧ ســاڵ نوێــژم نەکــرد دەمــوت ئێمــە 

خۆمــان حســابین ئیــرت نوێــژی بــۆ چــی یــە!

کابرایەکــی تــر دەیگــوت نوێــژ هــەر ئەوەنــدە بکەیــن لــەو دونیــا عەیــب نەبێــت 

بڵێــن هــەر هیچــت نەکــردووە!

هەشــە لەنــاو ئەحزابێکــی ئیســامدا ڕێگــە بەخــۆی دەدات زۆر کاری ناشــەرعی 

ــاوە  ــە خــۆی ن ــاوی ئیســامی ل ــەو ن ــکات و وا دەزانێــت مــادام ریشــێکی هەی ب

ئیــرت تــەواوە!

عەشــیرەتی قەڵخانــی و باوەجانــی لــە مەجلیســێکدا بــوو بــوو بە موناقەشــەیان، 

باوەجانیــەکان وتبوویــان ئێــوە ناچنــە بەهەشــت و نوێــژ ناکــەن لــە ڕۆژی 

قیامەتــدا ناتوانــن لــە پــردی ســیرات بپەڕنــەوە، یەکێــك لــە قەڵخانیــەکان 
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وتبــووی بەخــوا کــە ئێــوە پەڕینــەوەو خــوای گــەورە ســەیری ئێمــەی کــرد کــە 

ــە دونیــا هــەر  ــە ئێــوە دەڵــێ خــۆ ئێــوە ل جێاویــن و ناتوانیــن خــوای گــەورە ب

بــە یەکــەوە بــوون و کەســی یەکرتیــن دەبێــت بڕۆنــەوە ئــەو بــەرەوەو بــە کــۆڵ 

لــە پــردی ســیرات بیــان پەڕێننــەوە، کابرایەکــی باوەجانیــش کــە زۆر فەقیــر بــوو 

لێــی بــوو بــوو بــە ڕاســت دەیگــوت بەخــوا دەترســم لــەو دونیــاش بێنــە کۆڵــان.

ــاوەڕی پێــێ  لــە ٣ لــە مەزهەبەکانــدا دەڵێــن نوێژنەکــەر کافــر نــی یــە ئەگــەر ب

هەبێــت، بــەاڵم هیــچ گومــان لــەوەدا نــی یــە نوێژنەکــەر دەبێــت ئاگــری 

جەهەنــەم ببینێــت و وە نوێژیــش ئــەو نوێژەیــە لــە خراپــە بتگەڕێنێتــەوە.

هەیە زۆر خۆشبەختە بەاڵم خۆی بەخۆی نازانێت

بەســتبوو  خۆشــیەکامنان  و  ئــاوات  هەمــوو  بەریتانیــاو  ڕۆشــتبووینە  تــازە 

بــە وەرگرتنــی ئیقامــەوە، ئــەو دەمــە ئینگلیــزی هەمــووی دوكەڵــی دەکــرد، 

ــی  ــت چ ــە بزانێ ــی دا ک ــی ترم ــانی برادەرێک ــات و نیش ــەی بۆه ــم نام برادەرێک

یــە؟ ئەویــش بــە ئینگلیزیەکــەی خــۆی هــاوردی و بــردی لــە کۆتایــدا وتــی 

کاکــە ڕەفــزت وەرگرتــووەو تــەواو، ئــەو دامــاوە ســێ مانــگ خــواردن وخۆراکــی 

نەبــوو تــا ڕۆژێــك بــۆ کارێــك ســەردانی دائیرەیەکــی کردبــوو ڕەفزەکــەی لەگــەڵ 

ــۆ بکــەن،  ــردوو زۆر کڕوزابوویــەوە کــە حاڵــی ئاوایــەو بەڵکــو شــتێکی ب خــۆی ب

کــە نامەکەیــان خوێنــدەوە وتیــان کاکــە ئەمــە جوابــەو تــۆ ئیقامــەت وەرگرتــووە، 

ــی کەرەســتەکانی خۆشــبەختین و خۆمــان پێــی  زۆرجــار ئێمــە خۆمــان خاوەن

ــن. ــتەکان بڕوانی ــە ش ــتنەوە ل ــە تێگەش ــە ب ــە گرنگ ــن، بۆی نازانین
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ئەوە بۆچی لەناو کورددا هەر کوشتن و لەناوچوون 
بەچارەسەر دەزانن؟

زۆرکــەس دەبینیــم و دەبیســتم لەبەرانبــەر کردارێکــی خراپــی کەســێکدا یــان 

زۆرجــار کردارێــك کــە خــراپ نــی یــە بەڵکــو الی ئــەو خراپــە دوعــا یــان ئومێــدی 

ــەو  ــت دەســتی ئ ــان بکرێ ــا بۆم ــڕوای مــن ت ــە ب ــت، ب ــۆ دەخوازێ ــی ب لەناوچوون

کەســە بگریــن چاکــی بکەیــن یــان ئومێــدی چــاك بوونــی بــۆ بخۆیــن باشــرتە 

لــە لەناوچــوون.

ان شاء اللە دەعامی کردووە!

دەگێڕنــەوە ژنێــك زۆر چاوەڕوانــی مێردەکــەی دەکات و درەنگــی کــردووەو هــەر 

نەگەڕاوەتــەوە، ژنەکــە دایکیشــێ لەگەڵــی دەبێــت و هــەر دڵ خۆشــی دەکات، 

ــا  ــە خۆی ژنەکــە دەڵــێ بەخــوا دەترســم ژنێکــی تــری هێنابێــت، دایکەکــەش ل

دڵــی دەداتــەوەو دەڵــێ: نــا کچــم مەترســە ان شــاء اللــە دەعامــی کــردووە 

هــەزار موســیبەت هەیــە غەمــت نەبێــت.

تەقەی خۆشی چی بەبیرهێنامەوە

بــاوام حاجــی  دەگێڕنــەوە  لــە شــاخ  بــوو  پێشــمەرگە  باوکــم  کاتــی خــۆی 

ــا بیهێنێتــەوە،  کەرەمۆیــس خــوای گــەورە عافــوی بــکات ڕۆشــتووە بــۆ شــاخ ت

ــە پێشــمەرگەیەو لــەو  ــە نابێــت بگەڕێتــەوەو شــۆڕش پێویســتی ب لــەوێ وتویان

قســانە، مەسولەکەشــیان وتوویەتــی واللــە حاجــی کەرەمۆیــس کوڕەکــەت 
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ببــەرەوە بەخــوا بــە دۆمینــە هەرچــی فیشــەك هەیــە لــە پێشــمەرگەکانی 

ــی  ــێ ن ــەکی پ ــمەرگە فیش ــەك پێش ــەڕەوە ی ــە ش ــەر بکەوین ــەوە، ئەگ بردووەت

یــە، نەبوونــی فیشــەك زۆرجــار نیعمەتــە بــۆ ئــەوەی دەســتت نەچێتــە خوێنــی 

هاواڵتیــان و ئیرساحەتیــان لــێ تێــك نــەدەن بەنــاوی خۆشــیەوە. 

ئاوارەیی و کێشەی زمان و واقعی کۆمەڵگە...

ئەمڕۆژانــە چوومــە دائیرەیــەك لــە ســلێانی و ئیشــم بــە بەشــێك هەبــوو لێــم 

ون بــوو بــوو، پرســیارم دەکــرد لــە هەرکــەس بــە کوردیەکــی الرو وێــر دەیگــوت 

ــەس  ــاد هەرک ــەوە ی ــام هات ــتنە بەریتانی ــەرەتای ڕۆش ــش س ــم، منی ــوردی نزان ک

ــرا دەڕۆشــت. ــە دەمانگــوت I don›t Know, ئیــرت کاب پرســیاری لێــان بکردای

ســەرەیەکی زۆر قەرەباڵــغ بــوو چەنــد کەســێك زۆر بێتاقەتیــان دەردەبــڕی 

ــۆ  ــۆ ب ــان ت ــدا، وتی ــەکردن لەگەڵیان ــە قس ــن و کەومت ــە پێکەنی ــش دەم ب و منی

ئەوەنــدە دڵخۆشــی؟! توخــوا ئــەوە وەزعــە؟ وتــم کاکــە گیــان کێشــەکەی 

ــی  ــا چ ــان ج ــت! وتی ــە دەکەی ــەم وەزع ــەیری ئ ــەت س ــە وەك حەقیق ــۆ ئەوەی ت

بکەیــن؟ وتــم تــۆ تەســەور بکــە ئێســتە فلیمێــك دەردەکەیــت و ئــەم دەورەیــان 

پێداویــت دواتــر کــە ســەیری دەکەیــت خۆشــحاڵ دەبیــت، تــۆ تەنهــا بیــر لــە 

ئێســتە مەکــەرەوە شــەو لەنــاو کۆمەڵێكــدا باســی ئەمــە دەکەیــت چەند خۆشــە!

کابــرا زۆر بێتاقــەت بــوو وتــی شــەرت بێــت بــڕۆم بــۆ هەنــدەران، وتــم جــا خــۆ 

مــن لــە هەنــدەران گەڕاومەتــەوە، ئیــرت فەقیــرە ناچــار تەســلیمی وەزعەکــە بــوو.

لەســەر کورســیەك دانیشــتبووم و دوای کەمێــك هەســتام، کەســێکی تــر 

لەســەری دانیشــت و کــە منــی بینیــەوە ویســتی هەڵســێت و داوای لێبــوردن 

بــکات! وتــم براکــەم دانیشــە خــۆ ئەمــەش کورســی دەســتەاڵت نــی یــەو تاپــۆم 
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ــراوە،  ــتی دان ــودی گش ــۆ س ــیانە ب ــەم کورس ــە، ئ ــی خۆت ــۆش هەق ــت ت کردبێ

ــیت. ــۆش زۆر دانەنیش ــوادارم ت ــەاڵم هی ب

تێگەشتن تەنها بە ڕواڵەت نابێت 

ســاڵی ٢٠٠٥ بــوو ڕۆشــتم بــۆ حــەج، ئەوکاتــە یەکــەم ســاڵی خوێندنــی کولیــەی 

شــەریعەم بــوو، چەنــد مانگێــك بــوو دەســتم بــە خوێنــدن کردبــوو عەرەبیەکــی 

ســادەم دەزانــی، لــە مەدینــە لەگــەڵ عەرەبێکــدا کەوتینــە موناقەشــەو ئەویــش 

وتــی یــا أخــي صلــی علــی النبــي، منیــش وتــم اللهــم صلــی علــی محمــد وعلــی 

ــی  ــردم و ماچ ــی پێداک ــدی باوەش ــە تون ــرا ب ــە وام وت کاب ــەر ک ــد، ه ــە محم ال

ــڵ  ــۆ هوتێ ــی بەخــوا دەبێــت لەســەر حســابی مــن ئێســتە بچیــت ب کــردم، وت

ــە شــوێنمداو جامتاکانیــان بارکــردم و لەوێــش  تەلەفۆنــی کــرد ســەیارە هــات ب

بۆیــان داگرتــم، مەبەســتی ئــەو ئــەوە نەبــوو مــن وەك وتــن ئــەو ســەاڵواتە بدەم، 

مەبەســتی ئەوەبــوو ئیــرت بــا موناقەشــەکە ببڕینــەوە، دواتــر کــە گەڕامــەوە 

بــۆ مامۆســتایەکی خۆمــم گێڕایــەوە، وتــی ئــەوە بەرەکەتــی  بــۆ بەریتانیــا 

ــووە. ســەاڵواتەکە ب

ــی  ــەك عەرەبیەک ــتە ن ــە ئێس ــە، هەی ــەم گێڕانەوەی ــە ل ــی ی ــن چ ــتی م مەبەس

ــی  ــدووە کەچ ــی خوێن ــە شەریعەش ــت و ن ــی دەزانێ ــە عەرەب ــڵەن ن ــادە ئەس س

ــەوەی  ــەرعیەکان خوێندن ــە ش ــە دەق ــت! هەربۆی ــۆی دەنوێنێ ــی خ وەك موفت

قــوڵ و زمــان و تێگەشــتنی خــۆی دەوێــت خــۆ ئەگــەر نازانیــت ســەالوات بــدە 

ــە!. ــەالوات نەدان ــە س ــەوان ل ــتکەوتەکەی ئ ــەاڵم دەس ــە! ب کاک
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ناوی بنێ فیرعەون

ــی  ــووەو ناوێک ــان ب ــتا منداڵێک ــی مامۆس ــردم ووت ــۆ ک ــی ب ــەك تەلەفۆن کابرای

ــی  ــەری چ ــۆ لەس ــی ت ــن ڕەئ ــن بزانی ــژاردووە، حەزدەکەی ــۆ هەڵب ــان ب قورئانی

یــە؟ منیــش وتــم ناوەکــە چــی یــە؟ وتــی )هامــان( وتــم نابێــت، وتــی بــۆ مەگــەر 

لــە قورئانــدا نەهاتــووە! وتــم دەی بــۆ نــاوی نانێیــت فیرعــەون؟ وتــی فیرعــەون 

چــۆن دەبێــت! وتــم دەی خــۆ ئەویــش لــە قورئانــدا نــاوی هاتــووەو هامــان 

ــە. ــەون موهیمرتیش ــە فیرع ــووە وات ــەو ب ــری ئ جێگی

تێگەشن لە قورئان تەرکیزو زانست و بیرکردنەوەی قوڵی خۆی دەوێت.

بە ڕیش نی یە بە ئیشە

ــوا،  ــارو فەت ــەر ووت ــوو لەس ــان هەب ــد وانەیەک ــەریعە دەمخوێن ــەی ش ــە کولی ل

ــەرز  ــااڵی ب ــە ب ــی، وات ــژ بااڵیەت ــەری ووتاربێ ــە کاریگ ــك ل ــی یەکێ ــتا وت مامۆس

ــم دەی ئەگــەر  بێــت کاریگــەری لەســەر خەڵکــی دروســت دەکات، منیــش وت

ــی  ــەرج ن ــا م ــی ن ــتا وت ــم، مامۆس ــتە واز بهێن ــەر ئێس ــن ه ــت م ــت دەبێ وا بێ

ــك  ــامی کۆمەڵێ ــی ئیس ــان دەوڵەت ــت، وتی ــەر هەبێ ــرتە ئەگ ــی باش ــە یەعن ی

قەزەمــی کوشــتووە لــە موصــڵ بــاوام وتــی: ئــەی دەســەکەیان خــۆش بێــت بــا 

ــن. ــی باش ــت بۆچ ــان نەمێنێ ــە تخاتی ــەو قەزەمان ئ

تەعمیریان دەوێت

ــەکان  ــژ خوێن ــۆ نوێ ــتی ب ــی بەهەش ــی ئافرەتان ــی و پاک ــی جوان ــەك باس مەالی

کردبــوو، یەکێــك لــە ئامادەبــوان کــە پیاوێکــی فەقیــرو موتــەوازع بــوو بــوو 
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ــك  ــەر تۆزێ ــن ه ــوا م ــورە بەخ ــووی ک ــوو، وتب ــوو ب ــە ب ــاوی فاطم ــەی ن خێزانەک

فاتــەی خــۆم بــۆ تەعمیــر بکــەن و دەمــو دیانــی ڕێــك بێــت ئیــرت هیچــم 

نەگەرەکــە.

ــەوە  ــی و ڕۆژنامەوانی ــپۆڕی ئاین ــنبیری و پس ــاوی ڕۆش ــیش بەن ــك کەس هەندێ

ــش  ــژن! منی ــدا دەڕێ ــەر دین ــان بەس ــن و حقدی ــام دەڵێ ــەر ئیس ــتی وا لەس ش

ــەس  ــە، ب ــتنیان هەی ــی کوش ــانە هەق ــەو کەس ــم ئ ــەو ناڵێ ــی ی ــم زۆر ن تەماح

هەقــە دەعمێرێکــی دەموفڵقیــان بکەنــەوە.

ئەو ناشرین دەکەم بۆ ئەوەی خۆم جوان دەرکەوم، 
ئەمە فەلسەفەی زۆرێكە!

کابرایــەك لــە مەجلیســێکدا زۆر بــە تونــدی دابەزیــووە ســەر دیــن و شــتی زۆر 

پڕوپوچــی لەســەر دیــن دەوت، منیــش وتــم لەوانەگــەڕێ کــە هیچــی وا نــی یــەو 

مــن باشــرت لــە تــۆ دەزانــم، تــۆ باســی بەرنامەکــەی خۆتــم بــۆ بکــە؟ دەرکــەوت 

هیــچ بەرنامــەی نەبــوو! وتــم کاکــە تــۆ خــۆت بەرنامــەت نــی یــە واز لــە بەرنامــەی 

خەڵکیــش بهێنــە.

خوێندەواری بۆ هەموو شتێك گرنگە، بۆیە 
ئیسالمیش بە بخوێنە دەستی پێکردووە.

ــرو  ــری ئامێ ــوو، لەب ــێکی کردب ــاوی نەخۆش ــی چ ــارەزا فەحس ــی نەش دکتۆرێک

هێــای زانســتی لــە دوورەوە پەنجەکانــی خــۆی بــۆ کربوویــەوە، هەرجــارەو 

چەنــد پەنجەیــەك و پێــی وتبــوو ئەمــە چەنــدە؟ ئــەی ئەمایــان چەنــدە؟ کابــراش 
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ــاوت  ــۆ چ ــان ت ــە گی ــووی کاک ــە وتب ــوو! دکتۆرەک ــوو ب ــت دەرنەچ ــی ڕاس هیچ

زەعیفــە. کەســێکی کابــرا لەوێــدا بــوو بــوو وتبــووی بەخــوا دکتــۆر گیــان چــاوی 

عەیبــی تێــدا نــی یــە بــەس حســابات نازانێــت. 

جلکت جوانە ناخت ناشرینە

هەندێــك لــەو کەســانەی کــە بەنــاوی دینــەوە قســە دەکــەن لەســەر شاشــەکان 

عەیــب لــە ســیایاندا نــی یە،هەیانــە ریباتــی مەزبــوت و کامــل بۆیــاخ، بــەاڵم 

زانیــاری دینــی نــی یــە!

بەخێربێن بۆ کوردستان...

کابرایــەك گلــەی لــە مــەالکان دەکــردوو دەیگــوت خوێندەواریــان کەمــەو هــەق 

وایــە لــە ووتــاری هەینیــدا باســی ئەوەوئــەوە بکــەن! کابرا خــۆی نە خوێنــدەواری 

هەبــوو نــە دەشــچوو بــۆ مزگــەوت.

وتــم براکــەم تــۆ داوای شــتێك لــە کەســێك دەکەیــت کــە بــۆ خــۆت پێــت 

ــی  ــت لێ ــت کــە خــۆت گوێ ــەوە دەکەی ــەدەم مەالکان ــك درۆ ب نەکــراوەو هەندێ

نەبــووە، جــا یــەك دوو کەســی تریــش پشــتگیری قســەکانیان دەکــرد کــە ئــەم 

ــوو! ــیان ب دەمڕاستیش

بەخێربێن بۆ کوردستان...



34

هیچ هێزێك وەك ئیسالم یارمەتی و کۆمەڵکاری تێدا 
نی یە

پیاســەم دەکــرد لــە لەنــدەن بــە دوو چــاوی خــۆم بینیــم ئافرەتێکــی پیــر 

کەوتــووەو خڵتانــی خوێــن بــووە! تاکــە کەســێك یارمەتــی نــەدەدا! تــا ئەســعاف 

ــەو نیوەکــەی  ــە طــەواری ئ ــا براوەت ــوو فەقیــرە! تەئکیــدم ت هــات نیــوە گیــان ب

ــی! ــۆزی ئەوروپ ــرەت و س ــی ئاف ــە ماف ــا ئەمەی ــم ئ ــووە، وت ــی دەرچ تریش

دین خۆشە بەس لێی بزانی، ئافرەتەکانی خۆمان بە 
نمونە

لــە جێگەیــەك ئیشــم دەکــرد بــە ئافرەتــە ئینگلیزەکانــم دەوت لــە دینــی 

ــە بژێــوی پەیداکــردن، وتیــان ئــەی  ــە ل ئێمــەو الی ئێمــە ژن بەرپرســیار نــی ی

چ دەکــەن؟ وتــم هــەر ئیشــی مــاڵ، وتیــان ئاخــر ئیشــی مــاڵ ئەوەنــدە نــی یــە 

ــەن،  ــە دەک ــن و دەمەتەق ــان دادەنیش ــۆ خۆی ــم ب ــەن؟ وت ــەوەی چ دەک دوای ئ

ــەوە. ــای کــە خۆشــە ئ ــان ئ وتی

بەرپرســیاریەتی بژێــوی خســتە ســەر ئافــرەت گەورەتریــن پێشــێلکردنی مافــی 

ــی  ــی ئافرەتەکان ــن، نابین ــوەی دەناڵێن ــکا پێ ــاو ئەمەری ــە ئەوروپ ــە ل ــە ک ئافرەت

ــش  ــەر ئی ــەوان ه ــە ئ ــی ئەوەی ــەوە ه ــەون ئ ــە قەڵ ــەی ئێم ــەوان الوازو ئەوان ئ

دەکــەن و ئەوانــەی ئێمــەش لــە بــێ ئیشــیدا گڵۆبــەڕۆژە دەخــۆن لــە بــێ 

ــیدا. ئیش

ــوو، یەکێکیــان  ــد ئافرەتێکــی ئیســپانی تێداب ــە جێگەیــەك کارم دەکــرد چەن ل
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حامیلــە بــوو نەیدەتوانــی بەچاکــی ئیــش بــکات! منیــش ئاســایی یارمەتیــم دەدا 

دواتــر زۆر سوپاســی دەکــردم، وتــم ئافرەتــی الی خۆشــان هەیــە پیاوەکــەی تــا 

مــردن لــە خزمەتیدایــەو هــەر پێشــی نازانێــت!

دەردی نەزانی

دەگێڕنــەوە شــیعە چەنــد کوردێکــی ســونی خۆمــان دەگــرن و دەیانەوێــت 

بزانــن شــیعەن یــان ســونەن! پرســیاریان لــێ دەکــەن کــە ئیــام حســێن کــێ 

شــەهیدی کــردووە؟ ئــەوان بــێ ئــاگا لــەو مەوزوعــەو هــەر نازانــن ئیــام حســێن 

کێیــەو وا دەزانــن کابرایەكــەو تــازە کــوژراوەو گومانیــان لــەوان هەیــە! ئەوانیــش 

ســوێندو قورئــان دەخــۆن دەڵێــن ئێمــە خەبەرمــان لێــی نــی یــە.

کاکــە ئێســتە کــەی وەختــی ئەوەیــە بــاس لــە کێشــەی بەینــی ئیامــی عەلــی 

و معاویــە بکەیــن، هەڵەیەکیــش کــە ڕوویدابێــت ئــەوان گــەر خۆیــان تــا ئێســتە 

مبایــەن ســودیان لــێ وەردەگــرت ئــەی ئێمــە بــۆ ســودی لــێ وەرنەگریــن.

) ربنــا اغفــر لنــا وإلخواننــا الذيــن ســبقونا باإلميــان وال تجعــل يف قلوبنــا غــا 

للذيــن آمنــوا (

جــا دەڵێــن دوو کــەس لــە ئەڵانیــا بووەتــە شــەڕیان لەســەر ئــەوەی شــیعەکە 

جوێنــی داوە بــە ئیامــی و عومــەر و ســونەکەش وەك ڕەد فیعــل جوێنــی دابــوو 

بــە ئیامــی عەلــی، کێشــەکە ڕۆشــتبووە مەحکمــەوەو کــە پرســیاریان کردبــوو 

شــیعەکە وتبــوو ئــەم جوێــن بــە ئیــام عەلــی دەدات، ئەویــش وتبــووی ئەویــش 

جوێــن بــە ئیــام عومــەر دەدات، حاکمەکــەش وتبــووی باشــە ئــەو دووکەســەش 

بانــگ  ئەوانیــش  دەبێــت  هەیــە  کەیســەکەتانەوە  بــە  پەیوەنــدی  مــادام 

بکەیــن، ئەوانیــش وتبوویــان کاکــە بانگــی چــی ئــەوان ١٤٠٠ ســاڵە مــردوون! 
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ــی،  ــەری دەرون ــۆ چارەس ــرن ب ــە بنێ ــەم دوو کەس ــووی دەی ئ ــەش وتب حاکمەک

کەســێك ١٤٠٠ پێــش ئێســتە مــردووە ئێــوە بــۆ شــەڕی لەســەر دەکــەن.

دەردی نەزانی کۆمەڵگە

کاتــی گرانیەکــە بــوو پیاوێــك بــە خێزانەکــەی وتبــوو ئێســتە دەچــم لــەو شــاخە 

کەوێــك ڕاو دەکــەم و دواتــر دەیهێنمــەوە تــۆ ڕانەکــەی بخۆو منیش ســنگەکەی، 

ئەویــش وتبــووی نــا واللــە مــن ســنگەکەی دەخــۆم و تــۆ ڕانەکــەی، هیچکامیــان 

ــرە  ــەداو فەقی ــەر ژنەک ــوو بەس ــی داب ــە دارێک ــوون و پیاوەک ــوو ب ــەوە ڕازی نەب ب

الیەکــی ئیبــادە کردبــوو! کەویــش لــەو شــاخە بــۆ خــۆی هــەر قاســپە قاســپی 

بــوو، باســکردنی کێشــەی نێــوان معاویــەو ئیامــی عەلــی وەك ئــەو جــۆرە 

بەســەرهاتانە دێتــە پێــش چــاوم.

نەگۆڕان لەسەر ڕێگەی ڕاست

ــدەران، هاوڕێیەکــم  ــۆ هەن ــەوەدەکان لەگــەڵ کۆمەڵێــك گەنجــدا ڕۆشــتین ب ن

هەبــوو زۆرجــار موناقەشــەمان پێکــەوە دەکــردو نکۆڵــی لــە دیــن و ئیســام 

دەکــرد! بــەردەوام دەیگــووت تــۆ ئــەم قســانە دواتــر واز لێدەهێنیــت کــە 

گەشــتینە ئەوروپــا! وە لــەوێ دەتبینمــەوە! ئــەو لــە ڕێگــە مــردو نەگەشــتە 

و هــەر  و گەڕامــەوە کوردســتان  بینــی  ئەوروپــام  منیــش هەمــوو  ئەوروپــا، 

بەردەوامــم.
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بە جل و بەرگ هەڵمەخەڵەتێن

لە کوردەواریدا دەڵێ یان داناوە یان پرساوە!

ئێمــە شــەش کــەس ڕێگەمــان لــێ وون بــوو لــە فەرەنســا پرســیارمان لــە جابیەك 

کــرد ڕێگەکەمــان نیشــان بــدات یەکــی ٩٠ فرانــك غەرامــەی کردیــن، وتــی ئێــوە 

درەنــگ هاتوونەتــە ئــەم مەحەطــەو قطارەکەتــان ڕۆشــتووە! گرنگــە پرســیار لــە 

کــێ دەکەیــت، بــا عەمامەشــی بەســەرەوە بێــت مــەرج نــی یــە مــەال بێــت.

ئێمەو زانست لە گەشتەکانماندا

ــان ڕۆژە  ــی گۆرانی ــی و دەنگ ــە قوتاب ــوو ل ــڕ ب ــم دی پ ــد ئوتومبێلێک ــڕۆ چەن ئەم

ــت! ــەك دەڕۆش ڕێی

ــان گەشــتی زانســتیە! ئیــرت زانیــم زانســت هــەم  ــە؟ وتی ــەوە چــی ی پرســیم ئ

ــت... ــی دەوێ ــکێکی فروان ــزو مێش ــی بەهێ گوێیەک

ناسینی ڕاستی گرنگی خۆی هەیە

ــۆالم و دوای گفتوگۆیەکــی زۆر خۆشــحاڵی خــۆی  ــز هــات ب کابرایەکــی ئینگلی

بــۆ ئیســام دەرىــڕی و دەســتی بــە نوێــژو عیبــادەت کــرد، دوای ماوەیــەك 

توێژینەوەیەکــی لەســەر ناســینی خــوای گــەورە کــرد بەنــاوی )گــەر بیناســیت 

ــە. ــینە هەی ــەو ناس ــتیان ب ــا زۆر پێویس ــت دەوێت(ج خۆش
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وتی وتی و خۆشباوەڕی لەناو کورددا

کابرایــەك قســەیەکی گێڕایــەوە یەکســەر لەوێــدا یەکێکــی تــر خســتی بــە 

درۆوە، دواتــر وتــی بەخــوا خــۆ قســەش لــە خۆیــەوە ناکرێــت! دواتــر دەرکــەوت 

فعلــەن درۆ بــوو! هــەم دیســان وتــی نیــوەی دونیــا بــە درۆ دەســوتێت؟ منیــش 

وتــم نیوەکــەی تریشــی بــە خــۆش بــاوەڕی!

عەلمانی خۆماڵی و عەلمانی بیانی

کــە تەقینەوەکــەی لەنــدەن ڕوویــدا بــۆ نوێــژی عــەرس بــۆ مزگــەوت دەڕۆشــتم، 

ــە ئاســایی  ــان داوە! منیــش زۆر ب ــێکی زۆر چــواردەوری مزگەوتی ــم پۆلیس بینی

ــۆ  ــی ب ــان داوە! وت ــۆ دەوری مزگەوتت ــە؟ ب ــی ی ــەوە چ ــم ئ ــان و وت ــتم بۆالی ڕۆش

ئــەوەی نــەوەك خەڵکــی ناحاڵــی کارەســاتەکانی لەنــدەن بکاتــە بیانــوو بــۆ 

کاری خراپــەو ئێمــە دەمانەوێــت پارێــزگاری لــە مزگەوتــەکان بکەیــن لــەم 

کاتــەدا!! ئــەوە عەملانیەتــەو ئەوانــەی الی خۆشــان عەملانیــن، ئەمانــەی ئێــرە 

ــامیش  ــاوی ئیس ــك بەن ــۆن هەندێ ــەروەك چ ــەن ه ــن دەک ــەت نارشی عەملانی

ــەن! ــن دەک ــام نارشی ئیس

هەژاری نیعمەتی خوایە

باپیــرم ســواری ســەیارەیەکی کۆنــە بــوو بــوو لــە ڕێگــەی زۆر ئەزیەتــی دابــوو، بــە 

کابــرای خــاوەن ســەیارەکەی وتبــوو هەرگیــز ئــەم ســەیارە مەفرۆشــە! ئەویــش 

ــەردەوام  ــت ب ــێ بێ ــەیارەت پ ــەم س ــەر ئ ــر ئەگ ــووی ئاخ ــوو! وتب ــەیر ب ــی س پێ
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خــوای گــەورەت لەبیــر دەبێــت، پەکــی دەکەوێــت هــاوار دەکەیتە خــوای گەورە، 

تاســەیەك دەکات دەترســیت تایەکــەی دەرچێــت، تــەکان دەدات دەترســیت 

پەکــی بکەوێــت، بــەاڵم ئەگــەر ســەیارەیەکی مۆدیــل بــەرزت پــێ بێــت خــوات 

لەبیــر نامێنێــت، منیــش وتــم بەخــوا ڕاســتەکەیت بۆیــە مەســولەکان خوایــان 

لەبیــر نەمــاوە.

دەنگ و بۆن پێکەوە زەحمەتە بشارێتەوە

دەگێڕنــەوە کابرایــەك لــە مەجلیســێکی قەرەباڵغــدا بایەکــی لــێ دەبێتــەوە کــە 

ــەو  ــدات کــە ئ ــۆ ئــەوەی خــۆی وا نیشــان ب دەنگەکەکــی زۆر گــەورە دەبێــت! ب

دەنگــە ئــەو نەبــووە دەســت دەداتــە چەنــد شــتێك و جیــڕە جیــڕی پــێ دەکات! 

یەکــێ لــە مەجلیســەکەدا دەڵــێ کاکــە گیــان گریــان دەنگەکەیــت وا شــاردەوە 

ئــەی بۆنەکــەی چــۆن دەشــاریتەوە؟!

زۆرجــار  دێننــەوە  گەندەڵیــەکان  بــۆ  پاســاو  کــە  واڵتــە  ئــەم  بەرپرســانی 

ــە قســە  قەناعەتــت پــێ دەکــەن بــەاڵم لــەوالوە بــۆن کوشــتووینی، ئەوەیــان ب

ناشــاردرێتەوە!!!

دەبێت غیرەتت هەبێت تا مەڕی خۆت بەرکەوێت

دەگێڕنــەوە کابرایــەك ١٠ ســەر مــەڕ دەدات بــە کەســێك بــۆی بەخێــو بــکات، 

ــی  ــار ن ــەی دی ــت ١ دان ــەوە دەبینێ ــی بهێنێت ــت مەڕەکان ــاڵێك دەچێ دوای س

یــە! کابــرای شــوانیش خــۆی لــێ دەکات بــە گێــل و دەڵێــت هــەر ئەوەندەیــە! 

خــاوەن مــەڕەکان دەڵــێ کاکــە مــن ١٠ ســەر مــەڕم پێدایــت وا نەبــوو؟ کابــرای 
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شــوان دەڵێــت بەڵــێ وابــوو! کابــرای خــاوەن مــەڕ دیســان دەڵــێ دەی ئێســتە 

ــێ دەی  ــان دەڵ ــەم دیس ــەڕە! ه ــتە ٩ م ــێ ڕاس ــوانیش دەڵ ــەڕە! ش ــا ٩ م ئەوەت

کــەوا بێــت ١ دانــە کەمــی کــردووە! شــوان دەڵــێ نەخێــر هــەر ئەوەندەیــە! ناچار 

کابــرای خــاوەن مــەڕ ١٠ پیــاو دەهێنێــت بــۆ ئــەوەی تێــی بگەیەنێــت و دەڵــێ 

ــۆ نامێنێتــەوە،  ــدا کەســێکیان مــەڕی ب ــە کۆتای هەرکەســەو مەڕێــك بگرێــت، ل

کابــرای خــاوەن مــەڕ بــە شــوان دەڵــێ ئەوەتــا ئــەو کەســە مــەڕی بــۆ نەمایــەوە 

کەواتــە مەڕێکــم دیــار نەمــاوە! شــوانەکە دەڵــێ نــا کاکــە ئــەو کابــرا خەتــای خۆی 

بــوو بــا زوو مەڕێکــی بــۆ خــۆی بگرتایــە.

ئەگــەر هەمــان مشــومڕ بکەوێتــە نیــوان هاواڵتیــان و ئــەم دەســتەاڵتە هەندێــك 

کــەس نــەك مــەڕی بەرناکەوێــت پشقلیشــی بــۆ نامێنتــەوە.

باوکم خنکاوە!

ــوو  ــەی کردب ــە داوای ئیقام ــەکەکیدا ک ــە کەیس ــوك ل ــی کەرک ــەك خەڵک کابرای

وتبــووی باوکــم خنــکاوە، ئەوانیــش وتبوویــان باشــە کەرکــوك کــەی ئــاوی 

ــدا  ــە تینیۆتی ــم ل ــورە باوک ــووی ک ــش وتب ــت! ئەوی ــت بخنێك ــا باوک ــە ت وای لێی

خنــکاوە!!! ئــاوی دەســت نەکەوتــووە بــۆ خواردنــەوە!!!

ئــەو کەســانەی کــە دەچــن بــۆ ئەوروپــاو باوەڕیــان پــێ بکــەن کە لــە کوردســتاندا 

ئــاو و کارەبــا نــی یــە ئــەوە گومانــی تێــدا نــی یــە ئیقامــەی ئینســانی وەردەگرن.

هەندێك تەپڵ دەنگەکەی درەنگ دێت
بەســەریدا  کــردووە، جارێــك کەســێك  بەشــەو دزی  کابرایــەك  دەگێڕنــەوە 

دەڕوات و دەڵــێ ئــەوە چــی دەکەیــت؟ ئەویــش دەڵــێ واللــە قوربــان تەپــڵ لــێ 
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ــێ  ــش دەڵ ــرای دزی ــەت؟ کاب ــی نای ــۆ دەنگ ــوا ب ــەی ک ــێ ئ ــش دەڵ دەدەم! ئەوی

ــت! ــی دێ ــبەینێ دەنگ ــن س ــەی م تەپڵەک

هەرای تەپڵەکەی ئەمڕۆ ئەنجامی دەنگەکانی ڕابردووە...

قەیرانی سیاسی و خوێندن

ئــەو کاتــەی لــە بەریتانیــا دەمخوێنــد لــە یەکێــك لــە توێژینەوەکامنــدا کەوتــم! 

ــت،  ــن بێ ــم کەوت ــە حەق ــرد ک ــم نەک ــرد قەناعەت ــم ک ــەیری فیدباکەکەی ــە س ک

دواتــر سەرپەرشــتیارەکەم وتــی تــۆ توێژینەوەکــەت بەهێــزە بــەاڵم سیاســیەن 

ــدە عەســابتان گەرمــە؟ منیــش  ــۆ ئەوەن ــر وتــی باشــە ئیــوە ب نووســیووتە! دوات

ــەش  ــاران ئێم ــی ج ــش وت ــن! ئەوی ــیدا دەژی ــی سیاس ــاو قەیران ــە لەن ــم ئێم وت

ــە هــەواڵ ناگرێــت. وابوویــن بــەاڵم ئێســتە کــەس گــوێ ل

خۆزگە ئەو ڕۆژە بهاتایە ئێمەش گوێان لە هەواڵ نەگرتایە...

کەسە چاکەکان لە دەست مەدەن

کەســێك چاکــەی بەرانبــەرت کــرد زۆر بــە تونــدی بیگــرەو بــەری مــەدە، چونکــە 

ڕۆژێــك دێــت عــەوداڵ بیــت بــە دوایــداو دەســتت نەکەوێتــەوە...

حەنەفــی ئابــی ئــەو پیاوەیــە لــە ناخمــدا ڕیشــەی داکوتــاوەو ســااڵنێکە بەدوایــدا 

دەگەڕێــم و دەســتم ناکەوێتــەوە، ئــەو منــی زۆر خــۆش دەویســت و ئامادەیــی 

تێــدا بــوو ژنــم بداتــێ، مــامل بــۆ بــکات، هەرچــی مبەوێــت بــەس الی مبێنمــەوە! 

بــەاڵم مــن هەموویــم ڕەفــز کــردوو ڕۆشــتم بــۆ هەنــدەران، تــا فەرەنســاش 

ژمارەکەیــم پــێ بــوو دواتــر ونــم کــرد، چەندیــن جــار لــە ئەســتەنبوڵ دەچمــەوە 
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شــوێنی ئیشــەکە بــەاڵم لــەوێ نەمــاوە!

چەند گرنگە کەسێكت ناسی کەسی سێهەمیش لەو نێوەندەدا هەبێت...

دەبێت داوای حەقی خۆت بکەیت و شەرم نەکەیت و 
نەشترسیت

میللــەت دەبێــت هۆشــیار بێــت و داوای حەقــی خــۆی بــکات، ئەمــڕۆ لــە ڕۆمــاوە 

ــرای  ــە، کاب ــۆالی تەیارەک ــان ب ــاس بردینی ــە پ ــار ب ــە مەت ــووم، ل ــاری دەچ ــۆ ب ب

ســایەق کەمــرت لــە یــەك دەقــە وەســتاو نــاو پاســەکە گــەرم بــوو، گەرماکــەی بــۆ 

مــن ئاســایی بــوو چونکــە لــە کوردســتانەوە هاتــووم بــۆ ئێــرە، بــەاڵم خەڵکەکــە 

هەمــووی بــە جارێــك لــە ســایەقەکە توڕەبــوون و ئەویــش یەکســەر دەرگاکانــی 

کــردەوەو ئیــرت ڕۆشــتین بــۆ نــاو تەیارەکــە...الی خۆمــان بوایــە دەیانگــوت 

ــە! ــت هەبێــت عەیب تەحامول

موبایلەکەم ون کرد

تێدایــە، وەك  بەڵگەنامــەی  زۆر  و  کابرایــەك جامتاکــەی دەدزن  دەگێڕنــەوە 

جنســیە، تەســکەرە، کوبنــی بایەعــە، تاپــۆی خانــوو، ئیجــازەی ســایەقی و ئــەو 

ــاس دەکات،  ــۆی ب ــی خ ــس و حاڵ ــرەی پۆلی ــۆ دائی ــت ب ــراش دەچێ ــتانە، کاب ش

بــۆ دائیــرەی جنســیە،  پۆلیــس دەڵــێ کاکــە، جنســیەکە دەبێــت بچێــت 

تەســکەرە بچــۆ بــۆ نفــوس ئیــرت هەریەکــەو بەشــێوەیەك! کابــراش دیــارە بیــری 

لــێ دەکاتــەوە زۆری دەوێــت و ناڕەحەتــە دەڵــێ بــە پۆلیســەکە دەی توخــوا 

ــەواو... ــۆم و ت ــرن ب ــە بگ ــەر دزەک ــت ه ناکرێ
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کابرایەکیــش لــە مزگــەوت گوێــی لــە مەالکــە دەبێت دەڵــێ هەرکەس ســبەینان 

زوو هەســتێت لــە خــەو خــوای گــەورە ڕزقــی دەدات، کابــراش ســبەی زوو هــەڵ 

دەســتێت و دەچێــت بــۆ مزگــەوت بــۆ نوێــژی بەیانــی، لــە ڕێگــەی کابرایەکــی 

ــراش  ــوژم! کاب ــێ دەتک ــە نەمدەیت ــت پێی ــێ هەرچی ــت و دەڵ ــدا دەبێ ــێ پەی ل

ــۆ الی مــەالو  ــر دەچێــت ب ــارەی پــێ دەبێــت دەیداتــێ! دوات ناچــار هەرچــی پ

گلــەی لــێ دەکات کــە تــۆ وات وتــووە! مەالکــەش دەڵــێ کەکــە لەوانەیــە ئــەو 

کابــرا پێشــی تــۆ هەســتابێت و خــوای گــەورە ڕزقــی ئــەوی دابێــت، ئەمــڕۆ 

ــە  ــوو ب ــە ب ــتام و موبایلەک ــەو هەس ــە خ ــگ ل ــەفەرەوە درەن ــۆی س ــش بەه منی

ــر... ڕزقــی کەســێکی ت

کردار گرنگە نەك ڕوخسار

ــن،  ــەری نی ــان خولقێن ــە خۆی ــەن ک ــتانێکەوە دەک ــە ش ــانازی ب ــك ش خەڵکانێ

وەك: زمــان، جێگــەی لــە دایــك بــوون، شــێوازو ڕووخســار، دایــك و بــاوك، 

واڵت... جوگرافیــاو 

ــن و خــۆر  ــە بااڵی ــن، کورت ــك بووی ــە دای ــە شــەرقدا ل ــە ل ئێمــە تاوامنــان چــی ی

ــە... ــی ی ــی ن ــان جیهان ــن و زمانەکامن ــی پروزاندووی هەڵ

بلانەســەبە ئــەم ڕۆژانــە لــە مەتــاری ڕۆمــای پایتەختــی ئیتالیــا پرســیاری 

ــم  ــدا وت ــی خۆم ــە دڵ ــیت؟ ل ــۆ ڕووس ــی: ت ــەك، وت ــە کابرای ــرد ل ــم ک جێگەیەک

ــدا! باشــە مــن ڕۆشــتومەتە  ــە ئەژنۆیان ــان هال ــەش ئەقڵی ــەم ئەوروپیان بەخــوا ئ

ڕووســیا هەمــووی دوو مەتــرو نیــوی بــوو، ئاخــر مــن کوێــم لــە ڕووســی دەچێــت! 

ــارس بکــەم... ــێ ق ــای ل ــەك دونی ــۆڵ دەکــڕم دەبێــت ی هەرچــی پانت
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ســەیر ڕەحمــی خــوای گــەورەش، پرســیاری ئەوانەمــان هیــچ لــێ نــاکات 

خۆمــان  کــە  دەکات  لــێ  کردەوەکامنــان  پرســیاری  تەنهــا  قیامەتــدا،  لــە 

خولقێنەریــن..

خۆمنا خەڵکی وا دەڵێت!

کابــرا تەلەفــۆن دەکات مامۆســتا دەمەوێــت فــاڵن ئافــرەت بهێنــم زۆر زۆر 

خۆشــم دەوێــت بــەاڵم باوکــی ڕازی نــی یــە!

ئێ چارە؟

واللە دەڵێی چی ئەگەر بیفڕێنم؟ 

یان ئەگەر شتێکی لێ بکەم؟

کاکــە گیــان، بــرا باشــەکەم وا نابێــت، حەیــای خــۆت و خــاو خێزانــت دەبەیــت و 

دواتــر کێشــە دروســت دەبێــت!

ئاخر مامۆستا زۆرم خۆش دەوێت!

دوای ماوەیەك دایان پێی، ئەوەندەی نەبرد کێشە ڕوویدا!

مامۆســتا گیــان فریــام کــەوە دەســتم بــە دامێنێــت هەرچیــم بــۆ کــردووە 

گەردەنــی ئــازاد بێــت بــەس نەجاتــم بێــت لێــی!

ئاخــر مەگــەر ئەمــە هــەر ئــەوە نەبــوو بــە تەمــا بوویــت خــۆت لــە دونیــا قاچــاخ 

بکەیــت بــۆی؟

مامۆســتا گیــان بەخــوا ئەگــەر فریــا نەکەوێــت ئێســتەش یەکێکیــان دەکــوژم و 

هــەر قاچــاخ دەبــم!

ــەك  ــتیان لەی ــن دەس ــاوەتەوە مەجبوری ــە نەقڵیش ــا وەزعەک ــە ت ــی ی ــدەی ن فای

ــات. ــی ه ــەکە کۆتای ــەوت و کێش ــێ نەک ــی ت ــە خوێن ــەوە، الحمدلل بکەین
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دەردی تێنەگەشتن

ــەوە  ــەیر دەکات ئ ــازاڕ س ــە ب ــاو دەچێت ــتووەتە ئەڵانی ــەم ڕۆژ گەش ــرا یەک کاب

چــی یــە! ئافــرەت نــەك ســێ چــارەك دەکاتــە پێــی بەڵکــو ســێ چارەکــی ڕووتــە! 

بــە  دەکاتــەوەو  بــاڵوی  فەیســبووك  لــە  و  دەگرێــت  وێنــە  دوای  لــە  وێنــە 

بەهەشــتی دونیــا وەســفی دەکات! وێنــە بــاڵو دەکاتــەوە بــە مەرشوبــەوەو الی 

باوکــی ســوێندو قورئــان دەخــوات دەڵــێ شــەربەتی ســێوە! 

دەڵێ ئەوەیە دویموکراسی! 

 Missing boy ــداو نــورساوە ــە جێگەکان ــراوە ب ــەك وێنەکــەی داکوت دوای ماوەی

کوڕەکــە ون بــووە!

لــە پارکێکــدا دەیدۆزنــەوە ســەیر دەکــەن شــەرواڵی لــە پێــدا نــی یــەو کۆمەڵێــك 

کەتــەری پێوەیــە، هــەی لــەوە خــۆ ئــەو وتــی دیموکراســیەو هەرچــی دەکەیــت 

کردنــەوەی  ڕەوانــە  بــۆ  کۆکاتــەوە  پــارە  دامــاو  مامۆســتای  وەرە  جــا  بیکــە! 

تەرمەکــەی، ئیــرت ڕیــش بــووە ڕیشــەوە دەبێت شــانەی بــۆ هەڵگریــت و ئەمەیان 

ــە! ــە قەیناکــە! هــەر دەشــڵێن مزگــەوت خراپ کوردایەتــی ی

ئای ژن!

خانــم گیــان واز لــە پیاوەکــەی هێنــاوە لــە ئەوروپــاو وا دەزانێــت دونیــا پیاوی الی 

خۆمانــە پارەکــەی موفــت بخاتــە دەســتی، کەچــی دوای ماوەیــەك ئــێ ئیشــی 

ــە  ــەزی ل ــش ح ــێ کوردی ــر دەدات! ئ ــوردی ت ــی ک ــی پیاوێک ــت، هەوڵ ــۆ ناکرێ ب

بێوەژنیــش نــی یــە چ جــای ئەمــە! ئیــرت بەد بەخــت دەبێــت و دەبێت بــە ئەمەی 

پێــی دەوترێــت گۆرانــی بێــژوو زوو زوو کەناڵــەکان موقابەلــەی دەکــەن...
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کابــرا خوێڕیــەو شــەو ڕۆژ مــەرشوب دەخــوات و لــە دیســکۆکاندا کەوتــووە! 

باوکــی فەقیریــش کۆڵــێ قــەرزو قۆڵــی بــۆ کــردووەو مانگاکانــی بــۆ فرۆشــتووە 

ــگا،  ــەك مان ــە! ن ــی ی ــی ن ــۆ باوک ــی ب ــودی کەرێک ــی س ــا کەچ ــە ئەوروپ ــا بگات ت

ــەر  ــان دەکات! ئەگ ــی دەرم ــەس ئیش ــە ک ــان فاڵن ــە گی ــوا باوک ــڵێت بەخ دەش

وەکــو مــن دەیناســێت، دەڵێــت: خوێــڕی بــێ قیمــەت ئەگــەر تــۆ دەرمــان 

ــرۆش... ــان ف ــە دەرم ــش نابێت ــت ئەوی نەکڕی

===

کابــرا ژن و مــاڵ و منداڵەکــەی لــە دەســت دەرچــووە کــورت و موختەســەر پیــاو 

ــتە  ــچ، دەس ــەر الری هی ــر س ــوڵان دەکات! ئاخ ــی مس ــی زەم ــە! کەچ ــی ی ن

ــە ئیســامدا؟! ــۆ دەســڕیت ب چەورەکــەت ب

===

کابــرا تاقەتــی خوێنــدن و موێندنــی نــی یــە کەچی دەڵــێ: جا خوێنــدن قیمەتی 

چــی یــە! دامەزرانــدن نــی یــە! موچە نی یــە! هــەزار بیانــوو دەهێنێتەوە!

===

کابــرا موقابەلەیــان کردبــوو کــە بۆچــی هاتوویــت بــۆ ئەوروپــا؟ ئەویــش وتبــووی 

واللــە لــە ترســاندا هاتــووم!

وتبوویان لە ترسی چی؟

وتبــووی: واللــەی ئەگــەر مەوزوعــی ترســیش بێــت لــە خــوا نەبێــت لــە کــەس 

ناترســم!

دوای کە ڕەفزیش وەردەگرێت دەڵێ کاکە شەنس و ناوچاوانەکە نایکات.

===
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وتوویانــە  برادەرەکانــی  ئەوروپــا،  ڕۆشــتووەتە  عێراقــی  کابرایەکــی  دەڵێــن 

دەبێــت کەیســێکی وا دابنێیــت کــە نەتوانیــت بگەڕێیتــەوە بــۆ عێــراق و لــەوێ 

ــت! ــاخ بی قاچ

ــۆ  ــت ب ــی هاتووی ــۆ بۆچ ــوو ت ــێ کردب ــیاریان ل ــووەوەو پرس ــۆ هاتب ــەی ب موقابەل

ئێــرە؟

ئەویــش وتبــووی واللــە کاکــە گیــان یــەك تەقینــەوەم کــرد لــە بەغــداد ســەدەها 

کەســم کوشــت جگــە لــە برینــدارو زیانــی مــادی و ئیــرت ڕامکــردو قاچــاخ بــووم!

یەکســەر ســجنیان کردبــوو دوای ســاڵێك تەحقیــق بۆیــان دەرکەوتبــوو هەمووی 

درۆیــە بــەس بۆ ئیقامــە وای کــردووە!

===

ئــەم ماوەیــە بەســەفەر ڕۆشــتمە دەرەوە، کەســێك بــوو بــە هاوڕێم لــە فڕۆکەخانە 

ــێ  ــی ل ــورد لوت ــم ک ــە ووت ــەم، هەرک ــۆ بک ــوردی ب ــی ک ــتم باس ــە دەرەوە، ویس ل

هەڵکــردم و زۆر بــە ســوك ســەیری کــردم و گوێــی لــێ نەگرتــم، هیچــم نــەوت و 

زانیــم خەتــای کــێ یــە!!!

===

دەڵێــن کاتــی خــۆی کــە بــۆ یەکەمجــار نــەوت دۆزرایــەوە لــە ســعودیە بــە هەڵــەو 

داوان ڕایانکــرد بــۆ الی پاشــای ســعودیە تــا مــژدەی بدەنــێ، کــە گەشــتنە 

ــعودیە  ــە س ــش چونک ــەوە! ئەوی ــان دۆزیوەت ــان نەومت ــان: قورب ــا، وتی الی پاش

ــوو،  ــی ب ــی نەزان ــەدری نەوت ــدا ق ــان کاتیش ــە هەم ــەو ل ــاوی کەم ــەحرایەو ئ س

ــە! ــۆ چــی ی ــە نەومتــان ب ــاو بوای وتبــووی خۆزگــە ئ

===
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توندوتیژی توندوتیژی لێ دەکەوێتەوە

ســاڵی ٢٠٠٥ ســەفەری حەجــم کــرد، دوای تەواوبوونــی مەراســیمی حــەج 

ڕۆشــتم بــۆ مەدینــە، لــە هوتێــڵ کەومتــە ژورێکــەوە کابرایەکــی تیــا بــوو ئەویــش 

نــاوی عومــەر بــوو لــە ئەمەریــکاوە هاتبــوو بــۆ حــەج، دەرفەتێکــی بــاش بــوو بــۆ 

ئاخافــن، وتــی لــە دوای ڕووداوەکــەی ٩/١١ حاڵــی مســوڵانان زۆر خــراپ بــووە 

لــە ئەمەریــکا.

ــەی  ــکا دوای ڕووداوەک ــی ئەمەری ــان ئەزموون ــە هەم ــا خەریک ــتەش ئەوروپ ئێس

ــژەی  ــتە ڕێ ــا ئێس ــە دوای ٩/١١وە ت ــەیرکە ل ــا س ــەوە، ج ــارە دەکات ــس دووب پاری

ــن  ــڕوای م ــە ب ــتەش ب ــووە، ئێس ــر ب ــێویەکان زۆر زیات ــەوەو پش ــرۆر و تەقین تی

ــتی  ــێت، رسوش ــەرەوە دەکش ــەرەو س ــر ب ــە زیات ــوو ڕێژەک ــاڵی داهات ــد س چەن

ــەوە... ــێ دەکەوێت ــژی ل ــژی توندوتی ــە توندوتی ــش وەهای ژیانی

بۆ پارە ئازان

ســاڵی نــەوەدەکان ١٦ فەقــێ گیــران و ســێ ڕۆژ زیندانیــان کردیــن وتیــان 

ــوو  ــەوە ب ــەش ئ ــدا، هۆکارەک ــە مزگەوت ــردووە ل ــتان ک ــی سێکس ــەیری فلیم س

نارشینکردنــی  بــۆ  کار  بــەردەوام  دابخــەن!  حوجرەکەمــان  دەیانوویســت 

مزگــەوت دەکرێــت! ئەگــەر ئــەو کارەی هەولێــر لــە مەســاج خانەکانــدا بکرایــە، 

ئێســتە چــوار پێنــج پرۆفیســۆر لەســەر شاشــەکان پاســاویان بــۆ دەهێنایــەوە!!! 

ئەگــەر ڕاســت دەکــەن کابــرا بگــرن کــە مــادام کارەکــە کرابێــت دەیــان جیهــاز 
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ــکەوتووترین  ــت، پێش ــێ دەکرێ ــەی پ ــەو کاران ــەوەی ئ ــی دۆزین ــە فەحس هەی

ــازو  ــەك جیه ــی ی ــاوە کەچ ــاوە هێن ــە ئەوروپ ــەیارەیان ل ــەی س ــازی غەرام جیه

ــە... ــی ی ــەم کارە ن ــۆ ئ ــان ب موختەبەری

===

هــەر  بەسەرســامیەوە  بخــات!  لەبەرچــاو  ئیســامم  دەیویســت  کابرایــەك 

ببڕدرێــت... دەبێــت دەســتی  دز  ئیســامدا  لــە  کاکــە  دەیگــوت 

منیش گوتم کاکە ئێستە تۆ خەمی دەستی منتە یان دەستی خۆت؟!!!

میللەتێکی زۆر سەیرین، ڕەش و سپی و تەڕو وشك 
پێکەوە دەسوتێنین...

لەگــەڵ  لــەوێ  بــە ســەفەریك ڕۆشــتمە ئیســپانیا  ڕابــردووە  ئــەم هاوینــی 

کۆمەڵێــك تورکــدا بــۆ ماوەیــەك پێکــەوە بوویــن، ئەڵبــەت هەرلــەوێ یەکرتمــان 

ــوو، ئیلتیزامــی دینیشــیان  ــە پێشــینەش نەب ناســی و هیــچ بەرژەوەندیەکــی ل

نەبــوو زۆربەیــان گەنــج بــوون، مــن وەك ئینگلیزێــك خــۆم نیشــاندا بــۆ ئــەوەی 

ــورد  ــە ک ــان ل ــەك ڕقی ــەوت ن ــۆم دەرک ــە! ب ــم چۆن ــورد بزان ــەر ک ــان بەرانب ناخی

ــەوە  ــە ل ــرد، جگ ــەیریان دەک ــان س ــادە وەك خۆی ــایی و س ــەر زۆر ئاس ــوو ه نەب

ــەر  ــورد، ه ــەر ک ــن بەرانب ــن ب ــدو قی ــری حق ــان هەڵگ ــوو الی ــێوەیەك نەب بەش

لــەوێ لــە دڵــی خۆمــدا وتــم: ئێمــە ســەقەت پەروەردەکراویــن کــە ڕەش و ســپی 

ــوتێنین... ــەوە دەس ــك پێک ــەڕو وش و ت

نزیکــی یــەك ســاڵ و نیــو لــە تورکیــاش کارم کــردووەو بــە ئەزمــوون گەشــتووم 

بــەو بڕوایــەی پــەروەردەی ئێمــە تونــدەڕەوی زۆر زۆر تێدایــە...
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منیش وتم بە کلکی قەلەکەدا دەزانم...

کابرایــەك قەلێکــی دزی بــوو کردبوویــە ژێــر چاکەتەکەیــەوە، خــاوەن مــاڵ 

گرتبــووی، کابــرای دزیــش وتبــووی قورئــان دەخــۆم کــە مــن قــەمل نەدزیــووە، 

خــاوەن قەلیــش کلکــی قەلەکــەی لێــوە دیــار بــوو بــوو، دەیگــوت بەخــوا نازانــم 

ــە کلکــی قەلەکــە... ــان ب ــاوەڕ بکــەم ی ــۆ ب ــە قورئانەکــەی ت ب

ئاخــر کاکــە گیــان خــۆ قــەل جوجەڵــە نیــە لەژێــر چاکەتــدا بشــاردرێتەوە، 

هــەروەك ئــەو هەمــوو پارەیــە ئاخــر پێــم بڵێــن چەنــد ملیــار دەشــارنەوە!

جوزەلە لێدەرو مەسول لێك جیا بکەنەوە

دەگێڕنــەوە کابرایــەك لــە کوردســتانی عێراقــەوە دەچێــت بــۆ کوردســتانی 

ئێــران، بەسەروســیاو هەیکــەل و جلوبــەرگ پیاوێکــی ماقــوڵ دیــارە، ئەوانیــش 

وا دەزانــن ســەرۆك عەشــیرەتەو میوانداریەکــی گــەورەی لــێ دەکــەن و خەڵکــی 

هەمــووی کۆدەبێتــەوە لێــی، کــە شــەو قەرەباڵــغ دەبێــت و هەمــووی چــاوی لــە 

دەمــی کابــرا دەبێــت، ئەویــش خــۆی دەبڕێــت و دەڵــێ: ئــەوە بــۆ جوزەلەیەکتــان 

ــەدا  ــە هەڵ ــن ب ــا دەزان ــت و ئەوس ــام وڕ دەمێنێ ــش واقی ــەدەم! ئەوانی ــێ ن ــۆ ل ب

ڕۆشــتوون کــە ئــەم کابــرا لۆتیــە نــەك ســەرۆك عــەرشەت...

بەخــوا بــرا ئێمــەش لــەم کوردســتانەدا وامــان لێهاتــووە بەرپرســەکامنان جوزەلە 

لێــدەرن نــەك بەرپــرس، ئێمــە بــە هەڵــە تێگەشــتووین هەر لــە ســەرەتاوە...
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بۆیلەرو حکومەت

گیــرم خواردبــوو بــە دەســت بۆیلەرەکەمانــەوەو ئــاوی گــەرم نەدەکــرد! لــە 

خــوارەوە کردمــەوەو وایەرەکانیــم توندتــر بەســتەوەو زۆری پێــوە خەریــك بــووم، 

دواتــر بینیــم ئــەو گڵۆپــەی کــە لــکاوە بــە بۆیلەرەکــەوە هــەر ئیــش نــاکات، وتــم 

پــێ دەچێــت گەرمــی بــکات بــەاڵم کێشــە لــەو گڵۆپــەدا بێــت، بەهەرحــاڵ شــەو 

وازم لێهێنــا تــا بەیانــی و بەیانــی ڕۆشــتمە حەمــام ئــاوم بەردایــەوە ســارد بــوو، 

وتــم بــا تۆزێکــی بــڕوات گــەرم دەبێــت، نــە قوربــان خەریــك بــوو ئاوەکەشــان 

تــەواو ببێــت هــەر گــەرم نەبــوو، زۆر بــێ تاقــەت بــووم و ویســتم وەســتایەکی بــۆ 

بهێنــم!! دواتــر بینیــم کێشــەکە زۆر زۆر ئاســانەو مــن لەبیــرم کــردووە ئەویــش 

ئەوەیــە بۆیلەرەکــە لــە کارەباکــە دانەگیرســاوە!!!!

چارەســەری کێشــەکانی هەرێمیــش هــەر ئەوەیــە ئەگــەر بیانەوێــت موچــە 

بــدەن هــەر دەبێــت دەســتی پیــا بنێــن، گــەر نەیانەوێــت بەخــوا بۆیلەرەکــەش 

ــاکات.. ــە ســەری هــەر گەرمــی ن بگــۆڕن ســەد وەســتا بهێنن

فێری زمان ببن نەك درۆ

ــەو فۆڕمــی  ــەم و ئ ــووەو هــەر ئ ــە فێــری زمــان نەب ــە ئەوروپای ــرا چەندێکــە ل کاب

ــتان  ــۆ کوردس ــووە ب ــی هاتب ــۆ دەکات، کەچ ــی ب ــەوەو موتەرجم ــر دەکات ــۆ پ ب

وتبــووی کوردیەکــەم بــاش لەبیــر نەمــاوە، ئــەی خــوا ماڵــی خــۆت و زمانــە 

ئەوروپیەکەشــت ئــاوا کات لەبــری زمــان فێــری درۆ بــووە...
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لــە جێگەیــەك کارم دەکــرد لــە لەنــدەن، ســەفەرێکی گرنگــم بــۆ هاتــە پێــش، 

بــە ئســلوبێکی جــوان پێــم وتــن کــە کارێکــی ئــاوام بــۆ دروســت بــووە! وتیــان 

ــت  ــەو دەبێ ــن کاتی ــەفەرەکەی م ــر س ــم ئاخ ــتە! وت ــان زۆر پێویس ــوات تۆم ناخ

بــڕۆم، وتیــان نابێــت! وتــم دەی Bye Byeڕۆشــتم بەجێم هێشــت و ســەفەرەکەم 

زۆر بــە ئیرساحەتــی کــرد...

بزەو ترسی ڕاپەڕین...

ــوو،  ــەیارەی کردب ــی س ــی کڕین ــدا باس ــاو خەڵکی ــك لەن ــوو ڕۆژێ ــەك هەم کابرای

ڕۆژێــك هاوڕێیەکــی وتبــووی: ئــەرە کاکــە مێشــکت بردیــن، ئــەوە پیاوێکــی چاك 

ــە کۆڵــان  ــم و لەگەڵتــی دەنێــرم ســەیارە بکــڕەو ل و ســیقەو شــارەزا پــێ دەزان

بــەرەوە، ئەویــش وتبــووی: نــا کاکــە، ئــەوەی پــێ ناوێــت مــن ســەیارەم بــۆ منداڵە 

چکۆالنەکــەم دەوێــت...

ــن  ــە ڕاپەڕی ــی ی ــەوە ن ــتیان ئ ــەن مەبەس ــن دەک ــی ڕاپەڕی ــە باس ــش ک خەڵکی

بکەن،مەبەســتیان ئەوەیــە یــادی ڕاپەڕیــن بکەنــەوە...

ئــەرێ هــەر بیلموناســەبە دەڵێــن حیزبیــەکان ڕاپــۆرت نوســیان زۆر زۆرە، کەچی 

لــەم کاتــەدا کەســێك نەبــووە ڕاپۆرتێکیــان بــۆ بنوســێت و بڵــێ کاکــە بێخەمــن 

ــە دەم خۆشــەو ئامــادەکاری دەوێــت  ــە گیــان ڕاپەڕیــن ب ڕاپەڕیــن ناکرێــت، باب

خــۆ بــە فشــە فشــەی فەیســبووك نابێــت، کــورە لەوانەیــە هــەر مەســەلە بەنزیــن 

هەرزانیــش بێــت وا مێکزەمینیــەکان لــە ســلێانی دەســوڕانەوە...

دووریــش نــی یــە هــەر بــۆ پیاســە بــوو بێــت، خــۆ مەگــەر ڕەقــەم حکومیــەکان 



53

په يامى گوشراو

پیاســەی پــێ ناکــەن دایمــە، ئــێ خــۆ چــی یە بــا ئەوانیــش پیاســەیەکی ناوبــازاڕو 

دەوروبــەری شــاریش بکــەن...

٥ی ٣ش ڕۆشــت بــا هــەر بــڕوات، خــۆ دوای دونیــا نــی یــە، بــا ٥ی ٣ی ســاڵێکی 

تــر بێــت، خــۆ ســاڵ تــا ال دەکەیتــەوە لــە خۆیــەوە دەڕوات...

خــوا نەیبڕێــت بەهارەکــەی ئەمســاڵ زۆر خۆشــە بــۆ لــە خۆمانــی بکەیــن، ســاڵی 

پــاڕ کیلــۆی دۆمــەاڵن ٢٥ هــەزار بــوو ئێســتە ٨ هــەزارە لــە خانەقیــن، ڕاپەڕیــن 

دادەنێیــن بــۆ وشــکە ســاڵێك کــە مەالکانیــش تاقەتــی نوێــژە بارانەشــیان 

نەبێــت.

پسپۆڕی بە زانست نەك بە جەستە

ــە  ــە هاتووەت ــار قوتابخان ــۆ یەکەمج ــە ب ــەوە ک ــۆی گێڕام ــەعید ب ــە س کاك حەم

ــە  ــتووە ل ــەس ڕۆش ــووە هەرک ــدەواری نەب ــی خوێن ــوون خەڵک ــان چ گوندەکامن

پۆلــی یــەك وەریانگرتــووە، جــا دەیگــوت هەبــووە منداڵێکــی بچــوك بــووە، 

هــەش بــووە پیاوێکــی کامــل بــووەو ڕۆژی دووبــار داری دەهێنــا، چــوون هەمووی 

ــوان گــەورەو بچوكــدا. ــە نێ ــووە ل ــاوازی نەب ــووە جی خوێنــدەواری نەب

ــەروەردەی حەقیقــی و لەســەر ڕەوشــتی  ــە ئێســتەش قوتابخانەیەکــی پ خۆزگ

قورئانــی دەکرایــەوەو کەســانی پســۆڕ هەڵســەنگاندیان بــۆ خەڵکەکــە بکردایــەو 

هەرکــەس لــە پۆلــی خــۆی دابرنایــە، گومانــم نــی یــە پیــاوی گــەورەی وا کــە لــە 

ئاســتی مەکتــەب سیاســی و ســەرکردایەتی حیزبەکانــە دەیانکــردن بــە گوێگرو 

شــمولی پۆلــی یەکیشــی نەدەکــرد...
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ــدا نەهــات و کێشــەیەکی  ــە کاتــی خۆی ســەفەری واڵتێکــم دەکــرد تەیارەکــە ل

گــەورە بــۆ هێڵــی ئاســانی ئــەو تەیارە دروســت بــوو، دواتر چــوون ئــەوان باریان 

الر بــوو ئێمــە هەرچیــان بوتایــە قبوڵیــان دەکــرد، دوای ئــەوە کــە تەیــارە هــات 

ــووم،  ــەت ب ــك بێتاق ــتم و تۆزێ ــەوە دانیش ــە پێش ــتم ل ــن ڕۆش ــەرکەوتین م و س

چــوون تکتــی واڵتێکــی تریشــم بڕیبــوو ئەویــش بەهۆیــەوە هەڵوەشــایەوە.

قســەکە ئەمەیــە ئــەو جێگــەی مــن لێــی دانیشــتبووم هــی مــن نەبــوو، دەبوایــە 

بــەاڵم  دابنیشــن!  لەوێــدا  داوە  زۆریــان  پــارەی  کــە  ئەوانــەی  بزنزمانــەکان 

بــە حوکمــی ئــەوەی لەوێــدا دانیشــتبووم خزمەتێکــی زۆریــان کــردم، خــوا 

هەڵناگرێــت هــەر بکۆکیایــەم دوان لــە بەردەمــا حازر دەبــوون، خواردنــی وایان 

بــۆ دەهێنــام نازانــم ناوەکــەی چــی یــە ئەگینــا دەمنوســی، دواتــر بــۆم دەرکەوت 

زۆر لــە کورســیە دونیاییــەکان خەڵکانێکــی لەســەر دانیشــتوون بەهەڵــە بــووەو 

ــە  ــش گێان ــە خەڵکی ــن، زۆر ل ــتەی نی ــەداوەو شایس ــان ن ــەو جێگەی ــارەی ئ پ

ناڵــێ ئــا کــوا بلیتەکــەت بــا بزانــم ئــەو جێگــەی هــی خۆتــە، کــورە هەیــە هــەر بــە 

قاچاخیــش ســەرکەوتووەو کەچــی هەمــان خزمەتیــش دەکرێــن!

عەرەبی ئاسانترە تا کۆد

ــووە،  ــۆ عــەرەب هات ــەو ب ــە هــی عەرەب ــەم قورئان ــان ئ ــی کاکــە گی ــەك وت کابرای

ئێمــە ئەســڵان زەردەشــتیە! وتــم ئاخــر بەخــوا عەرەبیەکــە ئاســانرتە لــە 

کۆدەکانــی زەردەشــتی، هەرکــەس لێــی تێنــاگات! مەگــەر بــە پیك بیشــکێنین.
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نازانم لە ئەزانم بە درۆوە باشترە
ــاك  ــان چ ــرد، زمامن ــان دەک ــدا ئیش ــە کارگەکان ــاو ل ــتبووینە ئەوروپ ــازە گەش ت

نەدەزانــی و ئــەو نەزانینــەش زۆرجــار ســودی هەبــوو لــەوەی هەندێــك ئیشــی 

موعەقەدیــان پــێ نەدەدایــن، دواتــر وردە وردە زمــان فێربوویــن بــەاڵم هەندێــك 

ــان بدایتــە پێــان دەمانگــووت I don›t understand واتــە  جــار هەندێــك کاری

تێناگــەم، جــا ئەنــدام پەرلەمانەکانــی خۆشــان هەمــان نەزەریــات پیــادە بکــەن 

زۆر باشــە، هــەر بڕیارێكیــان بــە دڵ نەبــوو بڵێــن مــا افهــم واتــە تێناگــەم، خــۆ 

خۆشــیان وتیــان هەندێــك لــە ئەنــدام پەرلەمانــەکان عەرەبــی نازانــن، کوردیــش 

باشــی وتــووە نازانــم ڕەحەتــی گیامنــە، بــەاڵم ئــەم کــوردە قــوڕ بەســەرە ســەری 

لــە هەمــوو شــتێك دەبێتــەوە هــەر دەڵێــت دەزانــم! کەچــی ناشــزانێت!!! توخــوا 

ئــەوە زانینــە؟ ئەگــەر زانیــن بوایــە ئاوامــان بەســەر دەهــات!!!!!!

شوکری خوا...

ئەمڕۆژانــە لەگــەڵ هاوڕێیەکمــدا دەمەتەقەمــان دەکــرد، منیــش باســی شــوکری 

ــەم شــێوە شــوکری  ــە مــن ئێســتە ب ــۆ منوون ــم ب ــۆ دەکــرد، وت خــوای گــەورەم ب

خــوای گــەورە دەکــەم، بیــری نیعمەتەکانــی دەکەمــەوە نــەك هــەر پــارەو پــول! 

وتــی یەعنــی چــۆن؟ وتــم بــۆ منوونــە ئەگــەر ســەیری ســەرم بکەیــت و بــە پــارە 

بیخەمڵێنــی بــای ٤ ملیــۆن دۆالر لەوانەیــە قــژم هەبێــت، هــەر فریــای ســەرچاك 

کــردن دەکــەوم، جگــە لــەوەی ئــەوەی مــن رسوشتیشــە، بــەو شــێوە باســی زۆر 

ئەندامەکانــی تریشــم کــردو کــۆم دەکــردەوە زۆری دەکــرد، باســی بــااڵم نەکــرد 

دواتــر وتــی ئــەی بــااڵ، وتــم لەوەیانــدا ٥٠ وەرەقــە زەرەر دەکــەم، پەنجــا وەرەقــە 

لــە کــۆی هەموویــان دەرکــرد هــەر ملیۆنــەر دەرچــووم. شــوکر بــۆ تــۆ خودایە...
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حاجــی یوســف ی مامــی دایکــم وتــی: ئەگــەر مــن ســەدام حســێن بوایــەم تــا 

مــردن لەســەر حوکــم دەمامــەوە! وتیــان چــۆن؟ وتــی ســەدام گیــری بە دەســتی 

کــورد و شــیعەوە خواردبــوو، شــیعە حــەزی دەکــرد لــە خــۆی بــدات بــۆ ئیامــی 

حســێن و کوردیــش حــەزی لــە هەڵپەڕکــێ دەکــرد ئەویــش نەیدەهێشــت، بۆیــە 

ــۆ  ــام دەکــڕێ ب ــری دونی ــەم زنجی ــی مــن بوای ــوو، وت ــۆ دروســت دەب کێشــەی ب

شــیعە بــا هــەر بــدەن لــە خۆیــان و دەهۆڵــی دونیــاش بــۆ کــورد بــا بــۆ خۆیــان 

هــەر هەڵقونایــەن، ئێســتە منیــش ســەرۆکی ئــەم واڵتــە بــم هەتــا هەتایــە 

ــەوەی  ــش ب ــەوە ئەوی ــتەاڵت دەمێنم ــەر دەس ــان لەس ــتورو پەرلەم ــێ دەس بەب

هەرکەســەو ئەکاونتێکــی فەیســبووکی بــۆ دەکەمــەوە بــە بــەالش بــزان کــەس 

ــە دەکات... نق

ناهێڵین چاو بکەینەوە

ئیدعــای  کابرایــەك  خەلیفەکانــدا  لــە  یەکێــك  لەســەردەمی  دەگێڕنــەوە 

پێغەمبەرایەتــی کــردووەو گرتوویانــەو بردوویانەتــە بــەردەم خەلیفــە، خەلیفــە 

پێغەمبــەرم!  بەڵــێ  ئەویــش وتوویەتــی  پێغەمبەریــت؟  تــۆ  لێــی پرســیووە 

پرســیاریان لێکــردووە باشــە ئەگــەر پێغەمبەریــت خــوای گــەورە بــۆ چ قەومێــك 

تــۆی نــاردووە؟ ئەویــش توویەتــی جــا بــرا ئێــوە هێشــتان خــوای گــەورە بــۆ هیــچ 

قەومێکــم بنێرێــت ! هــەر کــە بــووم بــە پێغەمبــەر یەکســەر دەســگیریتان 

ــردم! ک

نوێنەری خۆپیشاندانەکانیش پێش خۆپیشاندانەکان دەگیرێت
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ئا بیەڵن بزانن چ دەکەن خوا ماڵتان ئاوا کات....

دڵت لە کوێی خۆت چووە

ــۆ  ــە تەمەنــەو دەیویســت ژن بهێنێــت، هەرچەنــد ژمنــان ب برادەرێکــم هەیــە ب

دەنایــەوە ڕەفــزی دەکــردو خــۆی پــێ باشــرت بــوو!

ــی  ــوارەوە! وت ــرە خ ــك بێ ــۆش هەندێ ــرا دەی ت ــی ب ــووم وت ــەت ب ــك بێتاق ڕۆژێ

ــەی  ــەم چرچان ــك ئ ــەر تۆزێ ــە ئەگ ــە، والل ــی ی ــم چ ــن عەیب ــان م ــتا گی مامۆس

دەموچــاوم نەبوایــەو قــژم هەبوایــەو ڕەش بوایــەو تۆزێــك بــااڵم ڕێــك ببوایــەت 

ــە  ــەو ئافرەتان ــۆ ئ ــابم ب ــەر حس ــە ه ــم نەکەوتای ــەو دانەکان ــم بکردای و ڕجیمێک

نەدەکــرد، وتــم شــتێکت لەبیــر چــوو هەندێــك ئەقڵیشــت هەبوایــە ئیــرت مەگــەر 

ــە... ــت بهێنای ــەرمانگ ژن ــۆ س ــتایەت ب بڕۆش

توخــوا  جــا  لێهاتــووە،  کابــرای  ئــەو  دەردی  ڕێــك  حکومەتــەش  ئــەم  جــا 

بڵێــن... پــێ  ســاغیم  ئەندامێکــی 

ڕۆژێك شەهادە دەوری هەیەو ڕۆژێك مانگا

بــوو هەمــووی ســەری کــردە خوێنــدن وەك  بــاش  کاکــە ماوەیــەك موچــە 

ــایی و بــە  ــا ئاس ــایی و بــە ن ــە ئاس ــە ڕۆژو ب ــە شــەو و ب لەنگەکــەی ئێســتە، ب

ڕاســتی و بــە تەزویــر هەمــووی هەوڵــی شــەهادەی دەدا! داوای ژنــت بکردایــە 

ــەك دەیگــوت  ــان مامۆســتا، کەچــی ئەمــڕۆ کابرای ــت ی ــە مــۆزەف بوایەی دەبوای

واللــە ئێســتە بچیــت بــۆ داوای ژن دوو مانــگات هەبێــت ژنــت پــێ دەدەن بــەس 

ــتا... ــۆزەف و مامۆس ــە م ــدەن ب نای
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نەڵێن هەموومان مانگاین عەیبە.....

بیلموناســە بــاش بــوو کەوتــەوە بیــرم، خەڵکــی دەربەندیخــان گلەیــی لــە 

ــا  ــن و ت ــدا دەگەڕێ ــە کۆاڵنەکان ــەگ زۆر ب ــگاو س ــەوەی مان ــەن ل ــام دەک قایمق

ئێســتە چارەســەر نەکــراوە...

کۆپان و میللەت

دەگێڕنــەوە کابرایــەك دەچێتــە الی کۆپــان درویــەك و کۆپانێکــی بــۆ کەرەکــەی 

دەوێت.

بەکۆپاندرووەکــە دەڵــێ: کاکــە گیــان هەمــوو بژێــوی مــن لەســەر ئــەم کەرەیــەو 

ــێ خەمــت  ــدورە، ئەویــش دەڵ ــۆ ب ــەالوە گرنگــەو کۆپانێکــی زۆر باشــم ب زۆرم ب

نەبێــت، کابــراش زۆر بــە تاســە ئیشــەکەی بەباشــی بــۆ بکرێــت و دەڵێــت 

ــی دەدوری... ــۆ خۆت ــە ب ــم وا بزان ــت ب بەقوربان

ئــەرە کەســێك نــی یــە بــەو شــێوە دڵســۆزانە بڕواتــە الی بەرپرســەکان و بڵێــت: 

کاکــە میللــەت تــەواو فەشــەلی هێنــا وا بزانــن بــۆ خۆتانــی دەدورن...

بۆ سابونیش ناشێین

ــۆ خــارج،  ــوو ب ــوو، دەنگــۆی ناونووســین هەب ــوو ب ــۆردوگای گردەن ــە ئ ــان ل ماڵ

ــۆ ئێســتە زۆر  ــێ ب ــە گشــتی!)یەکێ نەڵ ــوو ب ــك زۆر هۆشــیاری نەب ئەوســا خەڵ

هۆشــیارین!( دەیانگــوت کاری وا نەکــەن بــڕۆن بــۆ خــارج! بەخــوا دەڵێــن لــەوێ 

هەرکــەس نارشیــن بێــت دەیکــەن بــە تایــت، ئــێ ئێمــەش لەچــاو ئەوانــدا هــەر 

نارشینیــن و دەمانکــەن بــە ســابوون و تایــت!
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جــا تــۆ بڵێــی ئێمــە بۆ ســابوون و تایــت دەســت بدەین؟ چــوون ئێمــە قەومێکین 

لەنــاو خۆمانــدا پیســین! چــۆن دەتوانین کەســانی تر پــاك بکەینەوە.

نەبووەتە دختۆر ئێمە هەڵەین

کاتــی خــۆی ئیشــان دەکــرد لــە کۆمپانیایەكــی شــیرینی لــە بەریتانیــا، یەکــی 

ــەر پاکوخاوێنــی، برادەرێکــم وێنــەی پێــوە  بەدلەیەکــی ســپیان پێدەدایــن لەب

گرتبــوو ناردبوویــەوە بــۆ کوردســتان! ماڵیــان دڵیــان خــۆش بــوو بــوو، وتبویــان 

کوڕەکەمــان بــووە بــە دختــۆر لــەو خارجــە!

ــەو خارجــە کەچــی دوای  ــە بەشــەر ل ــی بوونەت هەندێــك مەســولیش وامــان زان

بینینــی ئــەو پێشــکەوتنەی دەرەوە کــە دێنــەوە زیاتــر دزی دەکــەن! خــوا 

ــووە! ــی دەرەوە بینی ــە مافیاکان ــا ل ــودتان تەنه ــەکات س ــاوا ن ــان ئ ماڵت

حیزیــش  گەندەڵــی  ئەڵبــەت  گەندەڵیــە!  موســەقەفانەکەی  نــاوە  دزی 

دەگرێتــەوە! بــە کورتــی وتــرا گەندەڵــی واتــە حاویــەی پۆخڵەواتــەکان. حەقــی 

خۆیەتــی کــرێ دابرنێــت بــۆ هەرکەســێك ئــەم حاویانــە فــڕێ بــدات!

شەڕواڵەکەی ناسنامەیە

ئەگــەر ئیســام دەســتەاڵتی هەبێــت نــەك فیــزە جەوازیــش لەنێــوان واڵتانــدا 

ــە ڕابردووشــدا کردوویەتــی... هەڵدەگرێــت و ل

خزمێکــان لــە ئێــران تەلەفۆنــی بــۆ کــردم وتــی دەمەوێــت ســەرتان لــێ بــدەم 

بــەاڵم پاســەپۆرتم نــی یــە، منیــش وتــم قوربــان گیــان پاســەپۆرتی بــۆ چــی یــە لە 

پــازدارەکان تێپــەڕە منیــش دێمــە شــوێنتاو دێینــەوە بــۆ ماڵــی خۆمــان، ڕۆشــتمە 
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شــوێنیا لــە ســەیتەریەی پاســەوانی ســنور داوای ناســنامەیان کــرد وتــم کاکــە 

ناســنامەی بــۆ چــی یــە شــەڕواڵی کــوردی لــە پێدایــەو بــە کــوردی قســە دەکات 

و بــۆ ماڵــی ئێمــە دێــت، ئیــرت دەربــازم کــردو ســەفەری خــۆی کــردوو گەڕایــەوە.

بندیوارەکان

وتــی مامۆســتا بــۆ دوعاکانــم گیــرا نابێــت؟ وتــم لەبــەر ئــەوە نانەکــەت حەرامــە 

بۆیــە! وتــی بــۆ؟ وتــم بــۆ خــۆت گێــڵ دەکەیــت بندیــوار، توخــوا ئــەو موچــە ئــەوە 

دێنێــت بەینــی خۆتــی لەگــەڵ خــوای گــەورەدا پــێ خــراپ بکەیــت!

هەمووی دەرمان دەبێت و قەرزیشی دێتە بان ان شاء اللە...

ــەوە  ــە نیــن کــە دەوام ناکــەن و حەرامیــش هــەر ئ ــوار الی مــن هــەر ئەوان بندی

ــێ دەوام وەری دەگــرن! ــە بەب ــی ی ن

===

ــەوە،  ــە کوردیەکان ــە کەناڵ ــە یەکێــك ل ــان دەکــرد ل ــی بێژێکی ــەی گۆڕان موقابەل

موقابەلەچــی  کابــرای  دەردەهــات!  قســەی  بەحــاڵ  دەدا  گیانــی  کابــرا 

پرۆفیشــناڵ! پرســیاری لێکــرد: پــرۆژەی داهاتــووت چــی یــە؟

ئەویش وتی واللە هیچ پرۆژەم نەماوەو بەتەمای خوام، فول ستۆپ.

ژن هێنان و دەوڵەتداری

ــۆ  ــە ت ــی والل ــرد، وت ــدا قســەم دەک ــەڵ هاوڕێیەکم ــوو لەگ ــڕی ب ــم مارەب ــازە ژن ت

ــیوەو  ــیارم نوس ــم ٣٥ پرس ــەر ژن بهێن ــەم، ئەگ ــن وا ناک ــاو م ــت هێن زۆر زوو ژن

ــت! ــدا بێ ــیارەکەی تێ ــەر ٣٥ پرس ــم ه ــەی دەیهێن ــەو کچ ــت ئ دەبێ
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منیــش وتــم جــا قوربــان ئافرەتــی فەقیــر شــو دەکات یــان تاقیکردنــەوەی 

ــا  ــا ن ــی ن ــەی ناکرێــت کەمێــك پرســیارەکانت کــەم کەیتــەوە؟ وت ــۆری؟ ئ بەکال

هەمــوو پرســیارەکانم شــەرعیە!

ــت  ــان نەگرێ ــوا پێ ــاوەو خ ــی نەهێن ــرا ژن ــتەش کاب ــێنم ئێس ــەرتان نەیەش س

ــە! ــش مەمنون ــە حەرامی ــە ب ــم هەی مەعلومات

جــا بــرا کاتێــك حیزبــەکان کــۆك بــوون لەنــاو یەکــدا پارتــی هــەر ئــەم بەهــارو 

ئــەو بەهــاری ئەکــرد، ئێســتە خێــرە بــەم هاوینــە دەوڵــەت ڕادەگەیەنێــت، خــوا 

پێــم نەگرێــت ئەویــش دەردی کابــرای لــێ قەومــاوە!

ڕێکەوتن لە ژوورە تاریکەکاندا

بکــەم،  شــەرعیان  مــن  کــرد  داوایــان  و  ناکۆکیــان  بــە  بــوو  دەســتە  دوو 

ــان و  ــە ئی ــان ب ــەو قەناعەمت ــان قبوڵ ــە تۆم ــە ئێم ــان کاک ــتەیەکیان وتی دەس

ــەرع،  ــتی ش ــە ئاس ــرتە ل ــو باریک ــە م ــان ل ــی مل ــی بڵێ ــەو هەرچ ــت هەی عیلم

ئــەو دەســتەکەش وتیــان کاکــە ئێمــەش هەروەهــا بــەاڵم بــا پێشــرت دانیشــتنێك 

بکەیــن، ئــێ قوربــان ســەرتان نەیەشــێنم دانیشــتین وتیــان دەبێــت ئێمــە 

هەرچیــان وت تــۆش ئــەوە بڵێــی!

ــەوە ڕێــك وەك کاراکردنەوەکــەی  ــە، ئ ــان ئــەوە کــەی قبــوڵ کردن وتــم جــا قورب

پەرلەمــان وایــە! خــۆ ئــەوان موچەیەکیشــیان هەیــە خــۆ مــن ئەوەشــم نــی یــە! 

ئیــرت شــەرعەکەش نەکــراو ئــاو بێــرەو دەســتت بشــۆ...

ئێستە خۆ تێدەگەن کاراکردنەوەی پەرلەمان چۆنە!

د یوسف پیاوی چاکەو دکتۆرای هەیە بەاڵم نابێت لە قسە دەربچێت!
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بێ ئیش و کوردایەتی

برایەکم وتی: من دەوڵەمەند بوایەم پارتی و یەکیەتیم فەشەڵ پێ دەهێنا!

وتم: چۆن؟

ــك  ــە خەڵ ــە ب ــان بدای ــی ٥٠٠ هەزاری ــەوان مانگ ــردەوە ئ ــەمل دەک ــی: مەعم وت

ــێ  ــە ب ــۆ الی مــن! خەڵکــی ل ــن ب ــرم دەداو ئیــرت خەڵکەکــەش دەهات مــن زیات

ــێت. ــی دەفرۆش ــەڕی کوردایەت ــدو ش ــی و کارمەن ــە حیزب ــووە ب ــیدا ب ئیش

تەکلیفی قورستر لە ئەرك دەکەن

ــن و  ــکیان پێدای ــەمونی وش ــك ٢ س ــەو و ڕۆژێ ــۆك دوای ش ــە ده ــجندا ل ــە س ل

ــەهیدان! ــۆ ش ــەن ب ــا بک ــوت دوع ــرا دەیگ ــدا کاب ــەڵ وەرگرتنی لەگ

ــۆ قۆزیەكــت  ــا ت ــە ســەمونی وشــك دوعــا ناکرێــت، ئ ــرا ب ــم بەخــوا ب منیــش وت

ــرد! ــوەش دەک ــۆ ئێ ــەهیدان و ب ــۆ ش ــان ب ــا دوعام ــە ئەوس بانگکردای

جــا ئێســتەش حکومەتەکەمــان وای لێهاتــووە! میللەتــی کڕاندووەتــەوەو داوای 

دوعــای خێریشــیان لــێ دەکات! بەخــوا بــرا بــە گەمنــی نەهــەڕاو دوعــا ناکرێــت!

خودناسی و گۆڕانکاری

کاتــی هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی ڕابــردوو، چەنــد الیەنێــك داوایــان لێکــردم خــۆم 

هەڵبژێــرم بــۆ ئەنــدام پەرلەمــان. 

ــدام  ــم، ئەن ــیاو نی ــێکی ش ــان کەس ــدام پەرلەم ــۆ ئەن ــن ب ــتیدا م ــە ڕاس ــم ل وت

پەرلەمــان باشــرتە کەســێك بێــت دەرچــووی یاســا بێــت و حــەزی بــەو کارەش 
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هەبێــت، مــن نــە دەرچــووی یاســام و نــە حەزیشــم لــە ئەنــدام پەرلەمانــی یــە. 

لــە زانکۆیەکــدا بــم و دەســتی حیزبــی نەخەنــە کارمــەوە دەتوانم مامۆســتایەکی 

سەرکەوتووبم.

غیرەتی دەوێت

کابرایــەك تەلەفۆنــی کردبــوو بــۆ مەالیــەك: مامۆســتا شــەرعەن جائیــزە ژنێکــی 

تــر بهێنــم؟

مامۆستا: واللە قوربان ئەوە شەرعی ناوێ غیرەتی ئەوێ.

ئێمەش غیرەمتان ئەوێ شەرع خۆی لەگەڵ کاری حەقدایە..

تەکلیفی قورس دەکەن

کابرایە زۆر قەڵەو ڕۆشتبوو بۆ دکتۆر لە تاو ئازاری پێیەکانی!

ــەی  ــە تای ــە گاڵب ــت وەك وای ــازاری نابێ ــۆن ئ ــت چ ــرا پێیەکان ــووی ب ــۆر وتب دکت

ــردا بێــت! ــە ژێ پاســکیلی ل

حکومەتیــش بــاری گاڵبــەی لــە ئێمــە نــاوە بەبــێ ئــەوەی دوو تایــەی بــاش بخاتە 

ژێرمــان! كەچــی دەشــڵێ بــۆ هــاوار ئەکــەن! ناتوانیــن ڕاتانکێشــین دواتــر هــەڵ 

دەدێرێــن و خۆتــان زەرەر ئەکــەن!

فلیقیاین و بووین بە نانە قەیسی خوا ماڵتان ئاوا نەکات!
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دەردی تێنەگەشتن و زمان

برادەرێکــم هەیــە ڕۆشــتبوو بــۆ گەرمیانــی، وتــی واللــە کوردیەکــەم لەبیــر 

ــا! ــە خۆی ــوس ل ــش ڕۆژنامەن ــتام و هەمی ــەم مامۆس ــدا ه ــە کاتێک ــەوە ل چووەت

وتم بۆ؟

وتی کابرایە پێی وتم مامۆستا ئەو ڕۆژە لە بازاڕ بینیتامنانتان!

وتی واللەی تێنەگەشتم کێان ئەوی ترمانی بینیوە!

ئێمەش لەگەڵ حکومەتدا وامان لێهاتووە!

مل لەقاندن و بازگەکان

ــی  ــش وامزان ــی الدە! منی ــد وت ــی لەقان ــرا مل ــر کاب ــەیطەریەکەی هەولێ ــە س ل

ــم خــوا  ــەوە! وت ــەرز دەبوی ــە شــوێنم و ب ــرا کەوت ــم! کاب ــڕۆ وە بەڕێکەوت ــێ ب دەڵ

نــەکات نەمزانــی بێــت و پێــی بــە بــەر ژێــر تایەکــە نەکەوتبێــت! وتــی کاکــە کــو 

هەراتــی! وتــم ئەنگــۆ گۆتــت بــرۆ! وتــی نــا کــو دەبیــن تــا نەتپشــکنین و داوای 

شــتت لــێ نەکەیــن و ئــەدی لــە ســلێانیش وا دەکــەی؟ وتــم ئــەرێ وەاڵ هــەر 

ــد الی ئێمــە یەکســەر بەڕێدەکەویــن! ــی لەقان مل

لــە ئیرباهیــم خەلیــل ۲ ســەعات ڕایانگرتــم لەبــەر ئــەوەی نــاوی محمــدی کــوڕم 

ــی  ــوو! قوربان ــاڵ ب ــی ٤ س ــش تەمەن ــوو! محمدی ــدا ب ــتی داواکراوەکان ــە لیس ل

ــم! سســتمی ئەلیکرتۆنیەکانتــان ب

لــە هەولێــرەوە بــۆ کەرکــوك دەڕۆشــتم ۳ ســەیارەی جــام ڕەش لــە پێشــمەوە بوو! 

هــەر ســێکەی یــەك ژمــارەی هەبــوو! زوو زوو پێــش و پاشــی یــەك دەکەوتــن بــۆ 
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ئــەوەی نەزانرێــت مەســولەکە لــە کامەیاندایە! 

ئەوە ئەمنیەتە؟

کەیسی کورد و کێشەی کورد

کابرایەك لە مەحکەمە وتبویان تۆ بۆچی هاتوویت بۆ ئەوروپا؟

ــی  ــەرا، وت ــی و ه ــە تاریک ــوو ب ــوو ب ــە ب ــووەوە، ک ــی کوژاندب ــتبوو گڵۆپەکان ڕۆش

ــەوە. ــەر ئ لەب

ئەی تۆ بۆچی هاتوویت بۆ ئەوروپا؟

کێشەم هەبوو

کێشەکەت چی بوو؟

جا چی نەبوو

باسی بکە بۆمان

جا چیتان بۆ باس بکەم

دەست پێ بکە؟

جا لە کوێوە دەست پێبکەم

ئیرت هەروا ڕۆشتبوو تا ئیقامەی وەرگرت

ــاداو  ــەفەری ئەوروپ ــە س ــەن ل ــورد دەک ــی ک ــك نوێنەرایەت ــتە هەندێ ــا ئێس ج

بیــری کەیســەکانیان دەکەوێتــەوە ئەوانیــش، بەخــوا گاڵتەیــان پیــان دێــت...

نوێنەرایەتی کردنم وەك قەومی کورد لە لەندەن

۲٠۱۲تەلەفۆنیــان بــۆ کــردم لــە لەندەنــەوە بــۆ بەشــداری موئتەمەرێکــی گــەورە 

بــە بەشــداری دەیــان واڵت و قەومیەتــی جیــاواز دژی بەشــار ئەســەد وەك 
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نوێنــەری کــورد! 

ــە ئینگلیــزی پێشــکەش کــرد،  ــاری خــۆم ب منیــش پختــەو جــوان ڕۆشــتم و وت

ــم  ــە، وت ــوون زاڵم ــەدین چ ــار ئەس ــان دژی بەش ــورد هەمووم ــە وەك ک ــم ئێم وت

هەموومــان موتەفیقیــن لەســەر ئەمــەو کــەس قســەم ناشــکێنێ لــە کوردســتان! 

ســەرتان نەیەشــێنم یــەك دونیــا ســانکیویان کــردم! 

نامنــان خــواردوو زۆر محاوەلەیــان کــرد شــەو مبێنمــەوەو هۆتێلــی ڕاقیــان 

گرتبــوو، وتــم قەینــا خــۆم ماڵــم لێرەیــەو ماڵتــان ئــاوا بێــت! 

ئــەی ئەگــەر مــن نەڕۆشــتایەم یەکــێ تــر ئەڕۆشــت و دەیگــوت بەشــار ئەســەد 

دۆســتی کــوردەو ئێمــە پشــتگیری دەکەیــن ئەوســا یــەك دونیــا فاکۆفیــان لــێ 

دەکــردوو حەیاشــی ئەبردیــن! 

ئیــرت واڵتــی ئێمــە وایــە هەرکــەس زوو لــە خــەو هەســتا ئــەو وتەبێــژە! ســا خــوا 

بــکات یەکــێ چــاك هەمــوو بەیانیــەك زوو خەبــەری بێتــەوە.

کێشەی ژن و دەوڵەت

نــە پیاویــش ژنەکــەی دەویســت! کەچــی هیــچ  نــە ژن پیــاوی دەویســت 

نەدەبــوون!  ڕازی  تــەاڵق  بــە  کامیشــیان 

وتــم بــرا ئێــوە هەردوکتــان هــەر بــە وەرەقــە ژن و مێــردن وەك چــۆن عێــراق هــەر 

بــە وەرەقــە واڵتــە !

یان پێکەوە بژین یان ئەو وەرەقەش بدڕێنن!

جــا ئێســتە کێشــەیەکی گــەورە دروســت بــوو ئایــا کوردســتان و عێــراق کامیــان 

ژنەکــەن و کامیــان پیاوەکــەن؟ 

ــە  ــش نی ــت! دووری ــاك بێ ــی چ ــانی فکرەیەک ــێ: یەکس ــك بڵ ــە هەندێ لەوانەی
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یەکــێ تــر بڵــێ: هەرچەنــد هەرێمیــش دانەنیشــێ ئــەو هــەر ئامــادەی جیابونەوە 

نیــە گەرچــی پەلکــەی زەردو ســەوزیش بهۆنێتــەوە!

ها دادگای عادل چەن گرنگە لەم کاتەدا! بەاڵم داخەکەم ئێمە نیانە!

ئای قەومی کورد یەژی قەومی موساین
ڕ

ۆشــتمە کەمپێکــەوە لــە یەکێــك لــە واڵتــە ئەوروپیــەکان کابرایەك لــە چاوەڕوانی 

ئیقامــەدا ئێســقانی ورد بــوو بــوو! کەچــی ڕەســمێکی هەڵواســی بــوو شــانازی 

پێــوە ئەکــرد! وتــم بــرا خەڵکــی لێــرە بــەو ڕەســمە ئیقامــە وەرئەگرێــت ئەوەنــە 

ــا  ــە ئەبینــی ت ــا ئەمــە ڕۆژەکەی ــۆ شــانازی پێــوە ئەکەیــت! ئ خەتــەرە، کەچــی ت

مــردن ئێــرە جێگــەت بێــت!

نازانین چ بکەین لە دەستی قسە

ــەت  ــتان خزم ــەی وەرەوە کورس ــت دەک ــەر ڕاس ــان ئەگ ــووم وتی ــا ب ــە بەریتانی ل

بکــە!

گەڕامــەوە بــە شــەهادەی دکتــۆراوەو وتیــان تــۆ ئەقڵــت لــە دەســتداوە چ 

بــووەدا! کاول  لــەم  دەکەیــت 

گەڕامــەوە بــۆ بەریتانیــا دیســان دەڵێــن ئەگــەر ڕاســت دەکــەی بگەڕێــرەوە 

کوردســان!

ئەی شەرت بێت ئیرت بەهاران نەبێت نەگەڕێمەوە کورستان...

بەهــاران بــۆ خــۆم دێــم و هەڵپەڕکــێ دەکــەم و دەڵێــم کــوا بــۆ وتتــان کوردســتان 

ناخۆشــە! عەیــب ناکــەن دەڵێــن حکومــەت خراپــەو ســەوزای نیە! 
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خزمێکمان سیالحێکی کڕی بوو!

خەڵکیش وتبویان کاکە ئەوە ئێستە مەمنوعەو دەبێت مۆڵەتی بۆ بکەیت.

ئەویش وتبووی مۆڵەت چی یە؟

وتیــان مۆڵــەت وەرەقەیەکــەو ئیــرت ئەگــەر داوایــان لێکردیــت دەبێــت نیشــانی 

بدەیــت.

ــت داوای  ــت بتوانێ ــاوم ئەوێ ــت پی ــێ بێ ــیاحم پ ــن س ــا م ــووی ج ــش وتب ئەوی

ــکات. ــێ ب ــەم ل وەرەق

داربەرزکەرەوە سەگی دز خۆی ڕادەکات

کابرایــە وتــی دزیــان لێکــراو بەخێــزان و مناڵەکانــم وت الی یــەك کــەس باســی 

نەکەن!

وتی دوای ماوەیەك کابرایە وتی ئەوە چ بوو پارەکەتان نەدۆزیەوە؟

ــك  ــە خەڵ ــی والل ــارەی چــی؟ کــێ باســی کــردووە الت؟ وت ــم پ ــی منیــش وت وت

نازانــم کــێ بــوو!

وتــی وتــم دە بەخــوا خــۆت بردووتــەو دەبێــت بۆمــان بگێڕیتــەوەو پارەکــەی لــێ 

وەرگرتــەوە!

باشــە کابــرا تیــرۆر کــراوە کــەس نەگیــراوە ئــەی چــۆن زانیتــان کێشــەی 

کۆمەاڵیەتیــە؟!

کێ باسی کرد ؟
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ئەوە حاڵمانە

لــە مەتــاری ئەتاتوركــەوە بــۆ ســلێانی دەگەڕامــەوە ئافرەتێکــی کــورد دوو 

ــم  ــتیانەوە! وت ــەوە بەدەس ــرە زەرد زەر هەڵگەڕابوی ــوو! فەقی ــەڵ ب ــی لەگ پۆلیس

ــۆ دەرەوە،  ــڕۆم ب ــتوومە ب ــرەوە ویس ــەوازی تەزوی ــە ج ــی: ب ــە؟ وت ــی ی ــە چ کێش

تــا ئێــرە بڵــێ قەینــا، ئــەوەی بەالمــەوە ســەیر بــوو هــۆکاری کەشــف بوونەکــەی 

ــرزا،  ــرێ می ــت بەقوڕگی ــم ماڵ ــوو، وت ــوو ب ــر ب ــی تەزوی ــە بلیتەکەش ــوو ک ــەوە ب ئ

ــت. ــر بێ ــی تەزوی ــش هەردوک ــەوازو بلیتی ــۆ ج ــە ت ــر مەعقول ئاخ

زۆر کارە سیاسیەکانی واڵتی ئێمەش هەروایە هەردوو سەری هەر تەزویرە.

لەبەر ئەوە دەبێت چاوەڕوانی شەقی جەندرمە بکەین.

خارج و ژن هێنان

ــیاری  ــەوە پرس ــە تامەزرۆیی ــك زۆر ب ــا خەڵ ــە ئەوروپ ــەوە ل ــە دەگەڕاین ــاران ک ج

ــرد. ــان دەک ــی ژیانی ــارج و چۆنیەت خ

ئامۆزایەکــی دایکــم زۆر قســە خــۆش و مەجلیــس گەرمــە، گەڕابویــەوەو خەڵکــی 

پرســیاریان لــێ کردبــوو ئەویــش بــە وەاڵمەکانــی مەجلیســی گــەرم کردبــوو.

یەکێ پرسی بوو باشە کاکە لە خارج ژن هێنان چۆنە؟

ئەویــش وتبــووی زۆر زۆر خــۆش و ئاســانە، نوســینگەی هەیــەو وێنەکانیــان 

و  ئــارەزووی خۆمــان ســەیری دەکەیــن  بــە  ئێمــەش دەچیــن  هەڵــوارساوە 

حەزمــان لــە هەرکامــە چــوو تەلەفۆنــی بــۆ دەکەیــن! یەکــێ وتبــووی ئــەی 

ئەگــەر تەلەفۆنەکــە قەپــات بــوو؟ ئەویــش وتبــووی جــا قەیچێــکا تەلەفــۆن بــۆ 

دانەیەکــی تــر دەکەیــن.
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یەکــێ وتبــووی ئــەی باشــە ئەگــەر یەکێکــت هێنــا بــەو شــێوەیەو دوای شــەش 

ــەر  ــا ه ــش ب ــا چ ــووی ج ــەر وتب ــم یەکس ــان! مامێکیش ــەوە نەگونج ــگ پێک مان

نەیکرێــت دەچــم تەلەفــۆن بــۆ دانەیەکــی تــر دەکــەم.

حەزم لە ٤ ژنە!

پــڕی ماڵــە هەریەکــەو لــە الیەکــەوە هاتــووە، چەنــد خارجیەکیــش گەڕاوەتــەوە، 

بــاس هــەر باســی شــەڕو کوشــت و بــڕو چەنــد جەنازەیــان هێنایــەوەو کــێ بــێ 

سەروشــوێنەو ئیــرت مەپرســە!

منیــش بێدەنــگ تاقەتــی ئــەو جــۆرە دەمەتەقانــەم نەبــوو، یەكێــك لــە پــڕ ڕۆی 

تێکــردم و وتتــی تــۆ بــۆ هیــچ قســە ناکەیــت دەڵێــی تــۆ حــەزت لــە شــەڕو باســی 

شــەڕ نــی یــە؟

منیش وتم: نا واللە قوربان! وتی: دەی حەزت لە چی یە؟

وتــم: واللــە مــن حــەزم لەوەیــە چــوار ژن بهێنــم و هەمــوو شــەوێك ئــاوا خەڵــك 

خــڕ ببێــت و دەمەتەقــەو قســەی خــۆش و نوکتــە بکەیــن و خواردنــی خــۆش زوو 

زوو بێــت، الیبــە شــەڕو باســی شــەڕ کــەی خۆشــە!

گــۆڕاو  مــەوزوع  ئیــرت  بەرنامــەت هەیــە،  باشــرتین  تەاڵقــم کەوتبــێ  وتــی 

بەڕێکــرد... خۆشــان  شــەوێکی 

ژن مارەبڕین و شاهیدی فاسق!

مەالیەکــی صۆفــی بــرادەرم هەیــەو ڕۆشــتین بــۆ ژن مارەبڕیــن، ئــەو بــە تەمــەن 

گەورەبــوو منیــش ڕێــزم لێگــرت و وتــم تــۆ مــارەی ببــڕە، ئەوانیــش وتیــان دەی بــا 
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مامۆســتاش حــزوری هەبێــت و شــاهید بێــت، منیــش وتــم دەی قەیچێــکا مــن 

شــاهیدم!

مامۆســتاش هێنــای و بــردی و تەریقیشــی دەبویــەوەو وتــی لــەم ســەردەمە بــە 

گشــتی خەڵــك تــاوان دەکاو ئــێ تاوانیشــی کــرد ئــەوە فاســقە! واللــە ســەرتان 

نەیەشــێنم مــن و شــاهیدەکەی تــر بوویــن بــە فاســقی شــەرعی و مامۆســتا وتی 

ــافعی  ــی ش ــی ئیام ــەر مەزهەب ــە لەس ــەم ژن ــقە ئ ــەم دوو فاس ــاهیدی ئ ــە ش ب

مــارە دەکەیــن! قوربــان تولــی نەدەمــێ پاقاوەکــەم پــێ نەخــورا ئــەو شــەوە بــە 

ــە  ــاح دەهاتــە پێــش چــاو بیــرم ل ــە خــۆم گون ــۆ مــاڵ، ئەون فاســقی گەڕامــەوە ب

حەجێکــی تــر دەکــردەوە!

جــا ئێســتە بیــر لــەوە دەکەمــەوە ئــەم مەوزوعــی هاوڕەگەزبازیــە ســەربگرێ و لە 

ئەوقافــەوە بــە ڕەســمی کتــاب بچێــت بــۆ مــەالکان کــە دەبێــت مــارەی بکەن!

یاخــوا ڕۆژم نەگاتــە ئــەو ڕۆژەو ببمــەوە شــایەت! خــۆ مەگــەر ئەمجــارە بڵــێ بــە 

شــاهیدی ئــەم مورتــەدو کافــرو خوانەناســانە لەســەر مەزهەبــی مولحیــدەکان 

ئــەم پیــاوە مــارە دەکەیــن! جــا وەرە دیســان پاقــاوەت پــێ بخورێــت.

دەردی مەشروب و شپرزەیی خێزان

خواردنــەوە!  مــەرشوب  بەهــۆی  پیاوەکــەی  لــە  بــوو  بــوو  بێــزار  زۆر  ژنێــك 

مناڵەکانیشــی ئەزیــەت دابــوو! دایکــی وتبــووی بــاش دەبێــت ئەگــەر واز لــەم 

ــاوك  ــك ب ــە! ڕۆژێ ــە نی ــن و بەین ــەم کەی ــاگای ل ــرێ! باوکیــش ئ ــە بێ گــو خواردن

کــوڕە دەنێــرێ بــۆ مــەرشوب و دایــك نازانــێ بــۆ کــوڕە ڕۆشــتووەتە دەرەوە! 

دایــك تــوڕە دەبێــت بــۆ وا درەنــگ دەچیتــە دەرەوەو دەبێــت بــە هــەراو باوکیــش 

ــا! ــم هێن ــۆ باوک ــوم ب ــتم گ ــورە ڕۆش ــاوار دەکات ک ــوڕە ه ــن! ک ــە بەی دەکەوێت



72

ــو  ــارە گ ــاو ئەمج ــی دام ــا! منداڵ ــن پیای ــەوە هات ــە هەردوکیان ــارە ب ــا ئەمج ئنج

ــت! ــەر ف ــێ ه ــێ و نەیهن بهێن

===

کابرایە وتی کۆمەڵێك بووین بۆ مەرشوب خواردنەوە ڕۆشتینە دەرەوە!

وتی هەر دەگەڕاین و شوێنێ خۆشان دەست نەدەکەوت!

وتــی وتــم بــرا ئێمــە وە بــەالش خۆمــان هیــاك ئەکەیــن! وتیــان بــۆ ؟ وتــی کــورە 

هەمــوو فەرقەکــە ٥ دەقەیــە! هــەر ئەونــە پێکێکــان خــواد ئیــرت لــە هەرکــوێ 

بیــن فەرقــی چیــە بــۆ ئێمــە! خــۆ هۆشــان وە خۆمانــەوە نامێنــێ!

ژن و ئیقامە

مامۆستا گیان دروستە ژن بهێنم لەبەر پارەو ئیقامە!

نە وللە کاکەبرا گیان خۆ ژن مەعمەل و دایرەی هیجرە نیە!

فایدەی نەو پیرە ژنی هێناو وە تەمای ئیقامەو میراتەکەی!

دوای ساڵێك کوڕە وەفاتی کرد!

لە شاری ماچستەر بەیتانیا.

===

مامۆســتا گیــان بــە قوربانــت دەبــم کێشــەیەکی گەورەمــان هەیــەو تــۆ زمانیــش 

ئەزانــی بەڵکــۆ بۆمــان حــەل بکەیــت!

ئــێ باشــە کێشــەکەتان چیــە؟ کــورە ژنەکــەم ئینگلیــزەو گەمــاڵ باوکــە لــە 

ژێــرەوە خیانەتــم لــێ ئــەکاو لەگــەڵ کــوردی تریشــدایە! کــوڕە ســەگبابەکەش 

هاوڕێــی خۆمــەو جێگــەی متانەشــم بــووە هەتــا ۱٥٠٠٠ پاوەنیشــم الیەتــی!

باشــە باوەلــێ گیــان تــۆ کــێ ئــەم ژنــەی بــۆ هێنــای؟ واللە کاتــی خۆی لەدیســکۆ 
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یەکــان ناســی! ئــێ بــرا تــۆ تەئکیدیــت ئەوکاتــە ئــەم هــی کەســی تــر نەبــوو؟! 

هــا هــا واللــە بڵێــم چــی مامۆســتا ...

باشە مامۆستا مەشروب بۆ حەرامە؟ 

ئەقڵــت لەســەر خــۆت ناهێڵــێ و ئیســامیش یەکێــك لــە ئامانجەکانــی بــۆ 

پاراســتنی ئەقــڵ هاتــووە.

ئێ من کەم دەخۆمەوە مامۆستا!

دوای ماوەیــەك لــە دائیــرەی پۆلیــس تــۆ بۆ ئــەم جەریمــەت کردووە؟ ســەرخۆش 

بــووم و ئەقڵــم لەســەر خــۆم نەبوو!

کابــرا تەلەفــۆن ئــەکا مامۆســتا گیــان دەمەوێــت ژن مارەکــەم و ئەوروپیــەو 

ــۆ  ــەممە وەرە ب ــەك ش ــەم ی ــە براک ــێ باش ــت، ئ ــوڵان ببێ ــی داوە مس وەعدیش

الم! کچەکــەش بهێنــم؟ نانــا جــارێ هــەر خــۆت وەرە بــا خــۆت مســوڵان بکــەم 

ــانە... ــە ئاس ــا کچەک ئەوس

کوردو ئەوروپا

کابــرا تــا گەشــتووەتە ئەوروپــا گۆلکێــك و دوو مەڕیــان بــۆ کــردوو بەخێــر، یــەك 

دوو نیــوە تەعزیەیــان بــۆ دانــاوە کــە ماوەیــەك دەنگــی نەبــووە، دەفتــەرو نیوێــك 

قــەرزار بــووە لەســەری! الحمــد للــە گەشــت و نەجاتــی بــوو، ئــەوە ئیقامەشــی 

وەرگــرت ســەد شــکور بــۆ تــۆ خوایــە گیــان!

دوای ڕۆشتەوە بۆ کوردستان و هەم دیسان بوو بە پارتی و یەکیەتی!
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ئاخــر بــرا تــۆ ئــەوە ئەقڵەکەتــە ئــەم هەمــوو قنــە دڕەو تــرس و لــەرزەت بــۆ داوە 

بــەری خــۆت.

===

ــك  ــی واڵتێ ــە ه ــی ل ــەر پارچەیەک ــرا ه ــەی کاب ــەیر ئەک ــا س ــازاڕی بەرلین ــە ب ل

ــەکا! ــە ئ ــش قس ــە کوردی ــەکاو ب ئ

ــۆڕی و  ــەغ بگ ــوارە چەمەل ــا ئێ ــە! ت ــەت کوردی ــۆ مەکینەک ــان ت ــە گی ــم: کاک وت

ــت! ــیعرەکەت دائەبەزێ ــەر س ــەی ه ــاخ بک ــت بۆی ــل خۆش کام

===

ــۆ پارکــێ جــەوێ بگۆڕیــن و تــاوێ پشــوو بدەیــن، دەی باشــە  ــا بچیــن ب وتــی ب

ــڕۆ! لێخــوڕە چ پارکــێ خۆشــە ب

لــەوێ حەیوانــی کێــوی، طەیــرو طویــری دونیــا، ئەوەنــدە دای وە ڕانــی خۆیــاو 

وتــی: ئــاخ الی خۆمــان نەبوایــە هەموویــم بکوشــتایە!

وەکۆڵێ خەفەتۆ هاتۆ! ئەمە کوڕە بۆ جەوگۆڕینیش ڕۆشتووە بە حساب.

===

کابــرا تەلەفــۆن ئــەکات! مامۆســتا گیــان دەمەوێــت خــۆم بکــەم بــە مەســیحی 

دروســتە؟ چونکــە لەبــەر ئیقامەمــە!

وتــم ئــا ئــا قوربــان گیــان خــۆت بکــە مەســیحی، ئێمــە فــرە ئیســیفادەمان لــێ 

کــردووی بــا ئەوانیــش بڕێــك ئیســیفادەت لــێ بکــەن.

وتــم خــۆ دوو پرســیارت لــێ بکــەن دەمــت ئەبێــت بــە تەڵــەی تەقیــو، تــۆ فــرە 

شــارەزای ئیســامیت ئێســا نــۆرەی مەســیحیە.

===

ــەك  ــەی تۆی ــۆ کاکــە؟ ئ ــۆ ناشــێ! ب ــۆ ت ــە ب ــەم واڵت ــەو رۆژە یەکــێ مامۆســتا ئ ئ

نەچیتــە دیســکۆو مــەرشوب نەخۆیــت و ئــەی پێــم ناڵێــی بۆچــی هاتوویــت! لــە 
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دڵــی خۆمــدا وتــم جــا وەرە ئــەوە تێگەیەنــە!

ســبەی لــە موتەرجمــی ســەیر دەکــەم کابــرا دەموفڵقــی هــەڕاوەو دوو دەعــوای 

لەســەرە! ئــەوە چیــە کاکــە؟ بەخــوا مامۆســتا گیــان خەتــای ئــەو بــوو کەســێکی 

تــر باوەشــی کــرد بــە خێزانەکەیــاو بــە مــن تێگەشــت بتڵێکــی دا بــە دەمــا!

وتم ئەم واڵتە بۆ تۆ ناشێ! 

===

ئنجــا کــە دەگەڕێینــەوە بــۆ کوردســتان ئەونــە موهیــم ســەیرمان ئەکــەن ئەمــە 

چیــە لــە ئەوروپــا ئەژیــن!

وتــم کــورە وا نیــە لەوێــش هــەر فاســۆلیاو برنجەکــە ئەخۆیــن و پارتیــەکان 

ســەیری کورســتان تیڤــی ئەکــەن و یەکیەتیــەکان ســەیری گەلــی کوردســتان و 

ــاڕ تــی. ــەکان ئێــن ئ بێایەن

جیاوازیەکەمــان هــەر ئەوەیــە ئێمــە کارەبامــان نابــڕێ و ئــاو بێــرەو دەســت 

بشــۆرە.

تــاك و تەرایــە شــتێ بخوێنــێ، تــاك و تــەراش لــە هەمــوو شــوێنێك هــەر 

هەڵەکەوێــت.

===

تامنیــش  وەرگــرت  ئەوروپــت  جنســێی  ئەوەتۆچــۆن  وتــی:  مەســولێ 

وەریگرم؟وتــم: مــن وتــم لەداخــی تۆهاتــووم بۆئەوروپــا ئەیتــۆ یەژیچــی؟!

===

لــە واڵتێکــەوە بــۆ واڵتێکــی تــر ســەفەرم دەکــردو لــە ســەرەی جامتــا تەســلیم 

کردنــدا مەســولێکی خۆمانــم بینــی ملی داخســتبوو فەقیــر فەقیر لەســەرەکەدا 

دەڕۆشــتە پێشــەوە!

وتــم: ئامــون ئەمــە تــۆی؟ الی خۆمــان خــۆت کــردووە بــە خــواو لێــرە لــە عەبــد 
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زەلیــرتی!

بــە ئینگلیــزی قســەی کــرد بــۆ ئــەوەی لێمتێکــدا کــە کــورد نیــە! وتــم دامــاو مــن 

خــۆم موتەرجمــم و ڕەســمی تەنکــەرەکان بــە توێڵتــەوە دیــارە چــۆن لێــم تێــك 

ئەچــی!

جا بیلموناسەبە هەرچۆن تێشت هەڵدایە لە زۆریان باشرت بوو!

ڕیفراندۆم

دەڵێــن کابرایــەك ســایەقی نازانێــت و دەســت دەداتــە ســکوانی ســەیارە، 

ــك  ــری دوای مانگێ ــەرو ئاخ ــەو ب ــەرو ب ــەم ب ــەوەو ب ــە دۆڵێک ــاڵ دەکەوێت وەلح

ــۆن وات  ــە چ ــان ئەم ــن: قورب ــی دەپرس ــەوە! لێ ــۆش دەکات ــخانە ه ــە نەخۆش ل

بەســەرهات؟ ئەویــش دەڵــێ: واللــە لەســەر قیرەکــە بــەرەو دۆڵەکــە لێژبوویــەوەو 

دواتــر ســەیارەکە دای بــەم بــەراو دای بــەو بــەراو دام بــە بەردێکــی زۆر گــەورەدا، 

دواتــر ســکوانەکەم بــەردا وتــم: کاکەحمــەوی شــێخ ئیــرت کەیفــی خۆتــەو 

ــەر  ــۆ ئەگ ــرا ت ــا ب ــی: ج ــش وت ــەوەوە! کابرایەکی ــتی ئ ــە دەس ــکوانەکەم دا ب س

ڕاســتت دەکــرد لەســەر قیرەکــە ســکوانەکەت بدایەتــە دەســتی نــەك لــە 

دۆڵەکــەدا!

ســەرکردایەتی کــوردی لــە دۆڵەکەشــدان و هــەر بەرەوخــوار دەچن و ســایەقیش 

نازانــن! هێشــتا هــەر ســکوانەکە بەرنادەن!

دەبێت سەرمان لە چ جەهەمنێکەوە دەرچێت....
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دەوڵەتێك دروست دەکەن لە هیچ دەوڵەتێکی تری 
دونیا نەچێت!

دەڵێــن عەرەبێــك بەبەغایــەك لــە کوردێــك دەکڕێــت و هەرچــێ دەکات فێــری 

عەرەبــی نابێــت! ئەویــش لــە ڕقانــدا هەرچــی پــەڕی هەیــە بــە زینــدووی 

ــد کوردێــك  ــاژەاڵن بیفرۆشــێت، چەن ــی ئ ــۆ مەیدان ــەوەو دەیبــات ب لێــی دەکات

چاویــان پــێ دەکەوێــت و گاڵتــەی پــێ دەکــەن و دەڵێــن هــەی لــەو بەبەغایــە! 

ــووەو  ــی وام لێهات ــەر کوردایەت ــن لەس ــێ: م ــت و دەڵ ــوڕە دەبێ ــەش ت بەبەغاک

ــن! ــێ دەڵێ ــوەش وام پ ئێ

جــا دوای ڕیفراندۆمەکــە دەبینیــن چیــان بەســەر دێــت لەســەری! ئەوســا 

ــە... ــەر حیزبایەتی ــە لەس ــی ی ــش ن ــەر کوردایەتی ــان لەس ئەمەی

جــا توخــوا پەڕمــان پێــوە مــاوە تــا لێــان بکەنــەوە، مەگــەر چەرمەکەمــان 

ئەمجــارە... لێکەنــەوە 

کێشەی تێگەشتن و ناوەکانمان

ماوەیــەك پێــش ئێســتا بــۆ ســەفەر لــە ئێــران بــووم و گەڕانێکــی یەکجــار زۆرمــان 

کــرد، کــە تەقینەوەکــەی ئێــران بــوو وتــم: خــوا ڕەحمــی کــرد مــن لــەوێ نەبــووم 

ئەگینــا بیــان گرتایــەم دەیانگــوت ئــەوە تــۆی، جــا دەڵێــن کابرایەك نــاوی عمران 

دەبێــت و مــروری ئێرانــی دەیگرێــت، ئەویــش هــاوار دەکات بەســەریانداو دەڵێ 

ــە  ــێ قس ــەش دەڵ ــرن، مرورەک ــۆ دەمگ ــردووە ب ــم نەک ــچ موخالەفەیەک ــن هی م

نەکەیــت تــۆ هــەر هیچشــت نەکردبێــت نــاوت عمــران ە هــەم عمــر و هەمیــش 

ئەلــف و نونەکــەی عوسانیشــت پێوەیــە.
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ڕۆشــتم بــۆ دەنگــدان لــە بەریتانیــا یــەك کەســم لــە کۆاڵنەکــەدا نــەدی و خــۆم 

کــرد بــە دەرگایەکــی تــرداو پرســیاری جێگــەی دەنگدانەکــەم کــرد؟ وتــی 

دەرگاکــەی تــرە، منیــش وتــم ئــەی وا چــۆن دەبێــت! خــۆ لــە واڵتــی ئێمــە ڕۆژی 

دەنگــدان پیــاوی تیــا دەکوژرێــت و شــەڕو هــەراو مەرافــەی دونیــا ئەبــێ و پــاڵ 

پاڵێــن و بیگــرەو دەری مەکــە، پێکەنــی و وتــی: خەڵکــی کوێیــت؟ وتــم: عێــراق 

کوردســتان، وتــی: نــا ئێــرە زۆر بــە ئاشــتی و هێمنیــە...

ــوو کــە دەنگــم  ــی ب ــەر پارت ــدی لەیب ــە کاندی ــە وێنەکەدای ــەی کــە ل ــەو ئافرەت ئ

ــڕۆ... ــدا ئەم پێ

نان بۆ نانەواو گۆشت بۆ قەساب

ئــەو ڕۆژه کابرایەکــی لۆتــی باســی ئەحکامەکانــی شــەرعی بــۆ خەڵــك دەکــرد! 

ــە  ــڕوات دەبێــت مــەالکان ئێســتەودوا کلیــپ بکــەن! جــا بیهێن ــم گــەر وا ب وت

بەرچــاوی خــۆت مــەال بــە جبــەو مێــزەرەوە گۆرانــی بڵێــت و کۆمەڵێــك ئافرەتــی 

ڕووت لــە پشــتیەوە هەڵقونــن! جــا ئــەو کاتــەش ڕێکخراوەکانــی مافــی ئافرەتــان 

هەموویــان دەیکــەن بــە هــەراو دەڵێــن: ئەمــە ســوکایەتیە بــە ئافــرەت دەکرێــت! 

لــە هەمــووی خۆشــرت کابــرای لۆتــی دێتــە ســەر کەناڵــەکان و دەڵێــت: ئیشــی 

ــەالکان  ــتە م ــم: پێویس ــدەدا دەڵێ ــەم نێوەن ــش ل ــە! منی ــن نی ــی وت ــەال گۆران م

ــەش  ــەی موچ ــە کێش ــەو کات ــا ئ ــم ت ــن... دەترس ــین بکرێ ــان خانەنش هەمووی

چارەســەر نەبووبێــت و وەزارەتــی دارایــی بۆچوونەکــەی مــن رەد بکاتــەوە!! 

ترســی جەماعەتــی بندیواریشــم هەیــە ڕەخنــەی ئــەوە بگــرن و بڵێــن: جــا 
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ــە! ــەی هەی ــەم هەمــوو مەالیان ــی ئ ــای بەخێوکردن حکوومــەت چــۆن توان

خۆزگــە ئەوانــەی ئیــش بــە قورئــان ناکــەن ئیشــیان بــەو پەنــدە کوردیــە بکردایــە 

کــە دەڵــێ: نــان بــۆ نانــەوا و گۆشــت بــۆ قەســاب.

حەقیقەت و موجامەلە

لــە تەکســیا بــۆ محەطــە دەچووم لــە بەریتانیا ســایەق تەکســیەكە وتــی خەڵکی 

کوێیــت؟ منیــش وتــم عێــراق ئــەو بەشــەی کــە پێــی دەڵێــن کوردســتان! وتــی 

ئــا زۆر خۆشــەو واڵتێکــی واو وایــە! منیــش وتــم ئەگــەر وا بوایــە ئێســتە مــن لێــرە 

نەبووم! 

ژن هێنان و قورسکردن

وتــی مامۆســتا گیــان به ڵکــو ژنێکــی واو وا بــۆ کوڕه کــه م په یــا بکــه ی، وتــم 

ــه ری بکــه م، جــا  ــا له ب ــا بکــه م ت ــه و هه مــوو شــته  خــۆ مه گــه ر ســه عی تی جــا ئ

ــی  ــه ، باوک ــه عی ئه مانه ی ــۆره ی س ــته  ن ــوو ئێس ــو رصف ب ــه  نه ح ــم ل وه ره  نه جات

باوکه کــه م نه یگه ره کــه  ئه وه نــده  بچیتــه  قویــا بــۆی...

کوردبون خێریشی تێدایە!

کابرایــەك گێڕایــەوە وتــی: ســەردەمی خوێڕیەتــی جارێــك ڕۆشــتم بــۆ دیســکۆ 

و دەســتم بــە مــەرشوب خواردنــەوە کــرد! وتــی کچێــك هاتــە الم! ئــێ منیــش 

خــوا خــوای شــتێکی وامبــوو! وتــی شــتەکان بەچاکــی ڕۆشــت تــا هاتــە ئــەوەی 
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پرســی خەڵکــی کوێیــت؟ وتــی منیــش وتــم: کوردســتان! وتــی هــەر وتــم 

ــەوە! ــتەش نەمدی ــرد ئێس ــت وا ڕایک ــە حەق ــان ب ــتان قورئ کوردس

ژیان و مردن لە کوردستاندا

*لــە کوردســتاندا هــەر کــە مــردی یەکســەر حســابی تایبەتیــت بــۆ دەکرێــت، 

لــە ڕووی سیاســەوە پلــەت پــێ دەدرێــت، لــە ڕووی داراییــەوە موچــەت بــۆ 

دەبڕێتــەوە، لــە ڕووی کۆمەاڵیەتیــەوە بەشــان و باڵتــا دێــن، لــە ڕووی دینیــەوە 

ــۆ مــردن. ــن ب ــە بکەی ــە دەبێــت پەل ــۆ دەکــەن، هەربۆی ــرو قوربانیــت ب خەی

*جەنگاوەرێکی بەهێز بەقەدەر کوژراوێکی ترسنۆك مافی نی یە.

*زیندووەکان گیانیان بە موچەی مردووەکانە.

*دەبێت مبریت بۆ ئەوەی پاداشت وەرگریت.

*دەبێت لەو دونیا دڵان خۆش بێت کە چیان بۆ کراوە دوای مردن.

*دەبێت مبریت بۆ ئەوەی بەڕێز بیت.

*مردووەکان زیاتر سەردان دەکرێن تا زیندووەکان!

*دەبێت وەسیەت بکەین کە مردین نەمان پەرسن.

*مردووەکان لە زیندووەکان بەڕێزترن!

*موچەی مردووەکان لە زیندووەکان زۆرترە!

*کەسی وا هەیە لە کوردستاندا موچەی بۆ نابڕێتەوە تا نەمرێت!

*مــردووەکان لــە پێــش زیندووەکانــەوەن لــە کوردســتان بارودۆخــی مــردووەکان 

زۆر لــە زینــدووەکان لــە پێــش تــرە، نــان ناخــۆن و موچەیــان هەیــە، پۆســتیان 

ناوێــت و دەنگیــان هەیــە.

*مردووەکان قسە ناکەن هەرچیان بەدەمەوە بکەیت.
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*خۆ ئەو مردووە تۆ زیندوویت ئەمە چی یە؟!

*تەنهــا یــەك کــەس دەزانــم ســودی لــە شــەهیدانەی خــۆی وەرگرتبیــت ئەویش 

ــە حســاب شــەهیدەو شــەهیدانە وەردەگرێــت،  ــە ســوید دەژی و ب کوردێکــە ل

ئیــرت گشــت شــەهیدەکانی تــر پارەکەیــان بــۆ خۆیــان نــی یــە.

ــۆ  ــردوو ب ــتاندا م ــە کوردس ــردوو دەکات، ل ــۆ م ــت ب ــدوو ش ــامدا زین ــە ئیس *ل

دەکات. زینــدووی 

*ئەمە قەبرستانە یان وواڵتە؟!

===

مەهزەلەی حیزبایەتی و هەڵبژاردن

*فەلســەفەی حیزبایەتــی لــە کوردســتاندا: گرنــگ نــی یــە چ کارەیــت و چ 

دەکەیــت و چــۆن بیــر دەکەیتــەوە، گرنگــە ئەوەیــە لەگــەڵ ئێمــە بیــت!

ــە  ــەوە، گرنگ ــر دەکەیت ــۆن بی ــت و چ ــت و چ دەکەی ــە چ کارەی ــی ی ــگ ن *گرن

ــت! ــن بی ــە دی ــە دژ ب ئەوەی

ــادەی  ــە م ــانە دەکات ک ــەو کەس ــگ ل ــە داوای دەن ــی وا هەی ــدام پەرلەمان *ئەن

١٤٠یــان وەرگرتــووەو دەنگیــان نــی یــە!، ئەوەنــدە بــێ ئاگایــە کــە خۆیــان زوو 

ــتووە. ــان فرۆش ــەو کوردانەی ئ

*هــەر ئێســتە پەیوەندیەکــم بــۆ هــات ووتــی لــە ســەدا نــەوەدی ئەوانــەی 

خۆیــان بــۆ ئەنــدام پەرلەمانــی هەڵبــژاردووە عەرەبــی نازانــن، جــا چــی یــە 

بەڕێــزم هەشــت ملیــۆن وەردەگــرن بــا ملیۆنێکــی بــدەن بــە حەقــی تەرجومــە 

کەســێکی تریــش ســودمەند دەبێــت.

*ئێســتە کــە پێویســتیان بــە دەنگانــە هەموومــان بەڕێزیــن! بــەاڵم دوای 
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دەنگــدان زۆربەمــان خائیــن و جاسوســین، ئــەی خــوا ماڵتــان ئــاوا کات خــۆ ئــەم 

دوومانگــە هــەر خەریکــی ئێــوە بوویــن کــەی مەجالــی جاسوســی و خیانەمتــان 

هەبــوو.

*کاندیــدی وا هەیــە بــۆ ڕازی کردنــی بەرانبــەر هەرچــی بڵێــی ستایشــی دەکات، 

دەی ئێمــەی هاواڵتــی چــۆن حــەق و ناحــەق لێــك جیــا بکەینــەوە

*کەســی واهەیــە هــەر ئەوەنــدەی بــووە بــە کاندیــد ئیــرت هــەر باســی پاڵەوانێتــی 

ــە گــەڵ باوکــت نــی یــە،  ــە شــاخ، بەڕێــز گیــان مــن کێشــەم ل باوکــی دەکات ل

بــەاڵم خــۆت دوای ڕاپەڕیــن لــە دایــك بوویــت.

*کەســی واهەیــە هــەر ئەوەنــەی مافــی خــۆ کاندیــد کردنــی پێــدراوە ئیــرت بــە 

ســەلە وێنــەی خــۆی دادەبەزێنێــت، بەڕێزەکــەم ئــا یــەك دوو قســەش بکــە بــا 

بــت بینیــن.

*نوێــژ دەکەیــت یــان نایکــەن ئــەوە کێشــەی خۆتــە، کێشــەی مــن ئەوەیــە 

ــت. ــۆ بدەی ــم ب دەنگ

ــۆ  ــان ب ــان دەنگەکانت ــکا خۆم ــە قەیچێ ــی ی ــتان ن ــی دەنگدانیش ــەر تاقەت *ئەگ

ــر دڵســۆزی. ــەوە زیات ــن ئیــرت ل دەدەی

ــتە  ــە! ئێس ــی ی ــان ن ــە ی ــووە هەی ــەس نەیزانی ــێ ک ــا دوێن ــە ت ــی وا هەی *ئافرەت

ــەی  ــاش ئ ــی ب ــووك، کچ ــس ب ــی فەی ــەڵ فلیم ــە بەت ــراوە بووەت ــد ک ــە کاندی ک

خــۆ فەیســبووك هیچــی تــێ نەدەچــوو نەتدەتوانــی پێشــرت بــە چاالکیەکانــت 

ــت. ــنامان بکەی ئاش

*لــە ٤ لیســتی جیــاوازەوە داوایــان لێکــردم خــۆم کاندیــد بکــەم لەســەر 

ــزم  ــوو لەگــەڵ ڕێ ــاش نەب ــۆ ئەندامــی پەرلەمــان، منیــش پێــم ب لیســتەکەیان ب

بۆیــان، ئێســتە نازانــم ئەوانــەی نامــەی تایبەتــی دەنێــرن بەتەمــای چیــن؟ 

ــن. ــۆ هەڵبەس ــا درۆم ب ــردووە ت ــد نەک ــۆم کاندی ــن خ ــۆ م ــزان خ بەڕێ
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نەوت گۆڕێنەوە!

ــە  ــۆ ئێــران دەچێــت! ل ــەوت ب ــە تەنکــەر ن ــەوە ب ــز خان لەمــەرزی فەرمــی پەروێ

ــۆ کوردســتان دێــت. ــکان ب ــە جلی ــەوت ب مــەرزی نافەرمــی پشــتەوە ن

===

بــۆ ئــەو هەمــوو نــەوت و بەنزینــە دەدەن بــە تــورك و فارســەکان! کەمێکیــش بــە 

کــوردەکان ڕەوا ببینــن.

===

ــۆ  ــت، ب ــت بکرێ ــەکان دروس ــەرە نەوت ــە تانک ــەت ب ــی تایب ــە ڕێگایەک ــەق وای ه

ــەوە. ــك جیابکرێت ــاك لێ ــس و پ ــەوەی پی ئ

===

تەنکــەرە نەوتــەکان زۆر مەترســی ئاگرکەوتنەوەیــان هەیــە، چونکــە بــەالی 

ئاگــری وێژدانــی زۆر کەســدا تــێ دەپــەڕن.

===

لێگەڕێن با نەوتەکە تەواو ببێت دوای لەسەر ئاوەکە ڕێ دەکەوین.

خەڵك و حکومەت

خەڵــك خــۆی خراپــەو لەماڵــدا دانیشــتووە حکوومەتــی فەقیــر بڵــێ چــی خــۆ 

نایەتــە ماڵــەوە بۆیــان.

===

زۆر عەیبــە هەندێــك کــەس گلــەی لــە حکوومــەت دەکات خــۆ هەمــووی خزمــی 

یەکرتیە.
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===

ــت  ــۆ کاری زۆر زەرور نەبێ ــت ب ــەت بێ ــی دەری حکووم ــك یارمەت ــت خەڵ دەبێ

ســەیارە بــەکار نەهێنــن، بــە پــێ و پاســکیل هاتووچــۆ بکــەن بــۆ ئــەوەی 

نەبێــت. تەنکــەرەکان دروســت  لەســەر  قەرەباڵغــی 

===

زۆر ســەیرە لیبیــەکان زیاتــر لــە ٤٠ ســاڵ تەحامولــی قەزافیــان کــرد ئــەم کــوردە 

لــێ ناگەڕێــت بارزانــی ٤٠ ســاڵ تــەواو بــکات.

===

بارزانی عەیبی چی یە، خۆ جەڵدە لێی نەداوە.

===

هەرکەس پێی ناخۆشە بارزانی سەرۆك بێت، حالیەن سنورەکان کراوەیە.

===

کــەی لــە کوردســتاندا ســەرۆك بــە دەنــگ گــۆڕاوە، ئیــرت بــۆ گلەیــی لــە بارزانــی 

دەکرێت!

===

ــەوە  ــەرکردانە مبێنن ــەم س ــەر ئ ــوا ه ــورە بەخ ــوت ک ــی دەیگ ــی حیزب کابرایەك

ــر  ــی ت ــەر ه ــواردووە، ئەگ ــان خ ــردووە تێری ــان ک ــدە دزیی ــە ئەوەن ــە چونک باش

بێــت تــا ئەویــش تێــر دەخــوات زۆری پــێ دەچێــت، جــا پرســیارەکە ئەوەیــە ئایــا 

ــز تێــر دەخــۆن؟ ــان هەرگی ــان خــواردووە؟ وەی ــە تێری ئەمان

===

جــاران یەکــێ دزی بکردایــە خەڵکــی قاڵیــان لــێ دەکــرد، ئێســتە دزەکان قــاڵ 

لــە خەڵکــی دەکــەن.

===
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دراماکانــی شــەو نانــی دزیشــی بڕیــووە، ئــەوە نــی یــە تەنکــەرەکان ئێســتە بــە 

ڕۆژ دەچــن.

===

ئــەوە  دوای  ببێــت  تــەواو  کوردســتان  و  تیڤــی  کوردســتان  دراماکانــی  بــۆ 

دەکەیــن. هەڵبــژاردن 

===

هەمووتان دەنگم پێ بدەن کرێی ئەو ڕۆژەتان بە زیادەوە دەدەمێ.

===

دەنگدان بۆ سەرۆك گۆڕین نی یە بۆ جەو گۆڕینە.

===

ئەفســەرێك  هەرکەســەو  چونکــە  نەخوێندەواریــە،  دەنگدانــەکان  کێشــەی 

ســەحی لــێ دەدات.

===

گەر میللەت نەخوێندەوار بێت چۆن لە زانست تێ دەگات.

===

جیــاوازی ئێمــەو ئەوروپیــەکان ئەوەیــە ئــەوان بــۆ زانســت دەخوێنــن ئێمــە بــۆ 

وەرەقــە.

===

لە ئیسام دواکەوتوو تر نی یە! چونکە ١٤٠٠ ساڵە هەر دەڵێ بخوێنە!

کام فلیمە خۆشە یەك جار تاقەتی سەیر کردنیم هەیە.

یەك لیژنەی ٥ نەفەری بێ الیەن دەتوانێت کوردستان بگۆڕێت.

کوردستان ئەو هەموو کۆمپانیایە بۆ چی یە تا ئێوارە ٣ شارە.
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موچــەی ســەرۆك و ئەنــدام پەرلەمانــەکان بەســەر خەڵکــدا دابــەش بکــەن 

ــە. ــر زیادەی ــەی ت باقیەک

===

ئەوەی لە قانون نازانێت باسی قانون دەکات!

===

ــون،  ــا شــەرعیەت و قان ــوە دەچێــت ت ــە عەشــایەری کوردســتان چاکــرت بەڕێ ب

ــە. ــە عەشــایەریدا زەمیــر هەی چونکــە ل

===

بــا دوو ســاڵ ســەرۆکان نەبێــت، دوای دوو ســاڵەکە دەنــگ بــۆ ســەرۆکی و بــێ 

ســەرۆکی دەدەیــن.

هەر بە عەشایەریش بێت نەك یاساو شەرع نۆرەی کەسێکی ترە.

گەر سەرۆک نەبێت خەڵکی وواڵت بە هی خۆی دەزانێت.

ئەوە لە قینی سەرۆكە بۆیە کەس گوێ نادات بەم وواڵتە.

گەر وواڵت سەرۆکی نەبوو هەمووی هەست بە بەرپرسیاریەتی دەکات.

ئــەوەی تۆزێــك ئیمکانیەتــی هەبێــت ماڵــی خــۆی زۆر خۆشــکردووە، ئــەی 

ــردووە. ــراپ ک ــەی خ ــەم وواڵت ــۆ ئ ــە ب ــی هەی ــدە ئیمکانیەت ــەت ئەوەن حکووم

کوردســتان بــدەن بەدەســت چــوار ڕیــش ســپی بــە زەمیــرەوە وەك گوێــی کــەر 

خەیراتەکــەی دابــەش دەکات بەســەر کوردســتاندا.

هەڵبژاردنەکانیــش دواکــەوت، جــا قەیچێــکا وواڵت بەبــێ ســەرۆك بەڕێــوە 

بچێــت بەبــێ ئەنــدام پەرلەمانیــش هــەر دەبێــت.

بۆم دەرکەوت نەبوونی سەرۆك لە بوونی باشرتە.

ئەگەر سەرۆکان نەبێت کەس نی یە بڵێ شەڕ بکەن.

خەڵکــی لەنێــوان یەکــدا کێشــەی نــی یــە، ئــەوە ســەرۆکەکان دەیــان دەن بــە 
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کــژ یەکــدا.

لــە کۆاڵنەکەمانــدا هەمــوو جــۆرە حیزبێــك هەیــەو گیانیشــان بەبــێ یــەك نــی 

ــۆ  ــێ ب ــەردەوام کاساوس ــە ب ــن، ئێم ــی بهێن ــان ل ــەرۆکەکان وازم ــەر س ــە، ئەگ ی

یەکــرتی دەبەیــن.

ئەوە سەرۆکەکانن کەسە سادەکان بە گژ یەکدا دەدەن.

گەر سەرۆکەکان وازمان لێ بهێنن ئێمە خۆمان لە نێوان یەکرتدا چاکین.

خۆزگە گەر چوار پارچەی کوردستان ببێت بەیەك کێ دەبێتە سەرۆکی.

ئەوەتــا ٤  ئێمــەش  قەیچێــکا خــۆ  نابێــت,  نه ته وه یــی ســه رۆكی  كۆنگــره ی 

ســەعات بەســەر وادەی ســەرۆکدا تێپەڕێــوە.

===

پەرلەمانی کوردستان جیاوازە

هــەق وایــە پەرلەمانــی کوردســتان بچێــت بــۆ بەرنامــەی مــن جیــاوازم، چونکــە 

ئــەوەی لــەوێ ڕوودەدات لــە هیــچ پەرلەمانێکــی تــری دونیــا نەبــووە.

===

ئەنــدام پەرلەمانــی وا هەیــە ئەوەنــدە فەقیــرە وا دەزانــێ پەرلەمانــی کوردســتان 

پەرلەمانــی ڕاســتەقینەیە! کاکــە گیــان لــە هەمــوو دونیــادا شــتی ڕاســت و 

ناڕاســت هەیــە، مــن منداڵەکانــم تــا تەمەنــی ٤ ســاڵی ســەیارەی مندااڵنەیــان 

ــن  ــەیارەکەی م ــە س ــێ باوک ــوڕم دەڵ ــەدی ک ــتە محەم ــوو، ئێس ــتی ب ــێ ڕاس پ

درۆینەیــە، خــۆ مــن هەرچــی بڵێــم تــازە فایــدەی نــی یــە! چونکــە ئــەو ئێســتە 

ئەقڵــی هەیــە کــە دەبێــت ئــەو ســواری ســەیارە بێــت نــەك ســەیارەکە ســواری 

ئــەم بێــت.

===
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عەرەب ئایدڵ و سەرکردەکانمان!

بــۆم دەرکــەوت سیاســیەکانی ئێمــە هــەر لــە ســەرۆکەوە تــا بچوکەکەیــان 

بــەردەوام خەریکــی گۆرانــی و کەیــف و خۆشــین، چونکــە بــۆ پــەرواز هەموویــان 

ــەدا.  ــێ ن ــان پ ــوو گرنگی ــر ب ــاوی کوێ ــی چ ــی خەڵک ــەت! کەچ ــەر خ ــە س هاتن

مەالیەتی

هەندێــك کــەس کاتــی ئیجــازەی مەالیەتیــم وەرگــرت و کۆلێــژی شــەریعەو 

ــەش  ــت، ئەم ــەر ناکەی ــە لەس ــۆ عەمام ــیم ب ــان دەپرس ــرد لێی ــەواو ک ــم ت قانون

ــن:  ــی م وەاڵم

ــەرزی  ــتێکی ب ــە ئاس ــەم و ل ــەر بک ــە لەس ــرد عەمام ــەرمم دەک ــە ش ــەو کات ــا ئ ت

زانســتیدا نەبــم، کــە تەواویشــم کــرد ئەوەنــدە عەمامــەی بــێ زانســت و نەزانــم 

ــە لێــم تێبگــەن.  ــەو نەزانان ــەوەك ب بینــی هــەم دیســان شــەرم دەکــەم ن

===

*گــەر عەرەبــی بزانیــت ئــەوە تــۆ ئینتیــای کوردایەتیــت الوازە، ئەگــەر نەزانیت 

ئــەوا الپــەڕەی بــە ١٠ هــەزار بــۆت تەرجومــە دەکــەن.

ــاش  ــەر ج ــەاڵم ئەگ ــتیت، ب ــەرەب پەرس ــەوە ع ــت ئ ــان بخوێنی ــۆ قورئ ــەر ت *گ

ــت. ــت و لێزانی ــورد دۆس ــەوە ک ــت ئ بی

ــەاڵم  ــی و نەفامــی، ب ــۆ وەهاب ــەوە ت *گــەر تۆزێــك شــەرواڵەکەت کــورت بێــت ئ

ــەر زۆر  ــەر ه ــەقەفیت، وە گ ــکەوتوو موس ــۆ پێش ــەوە ت ــت ئ ــەر زۆر کورترتبێ گ

ــە ســکرتێرە مســۆگەرە! ــت ب ــن بوون ــەوە تەعی کــورت بێــت ئ

ــەر  ــەاڵم گ ــی ب ــس و پۆخل ــت و پی ــەوە کۆنەپەرس ــت ئ ــژ بێ ــت درێ ــەر ڕیش *گ



89

په يامى گوشراو

ــۆری. ــۆ پرۆفیس ــەوە ت ــت، ئ ــدا بێ ــەاڵوی لەگەڵ ــژ و دوک ــمێڵێکی زەردی درێ س

ــت  ــاد بکەی ــتاندا جیه ــاو کوردس ــە پێن ــت و ل ــت هەبێ ــی دینی ــەر ئیلتیزام *گ

ئــەوە تــۆ تیرۆریســتی، ئەگــەر نوێــژ نەکەیــت و بــێ دیــن بیت ئــەوە شۆڕشــگێڕو 

قارەمانیــت!

دیاردەیەکی سەیری جیهانی

بەهــۆی  بــە  خراپــە  کااڵ  کام  خواردبێــت،  فریــوی  ئافــرەت  وەك  نەمدیــووە 

ڕێکامــی ئافرەتــەوە ســاغی دەکەنــەوە، کام گۆرانــی بــێ تامە بەهۆی جەســتەی 

ئافرەتــەوە تامــی تــێ دەخــەن، چ ئیشــێك زۆر بــێ بایــەخ بێــت بەهــی ئافرەتەوە 

ڕەواجــی پــێ دەدەن، کام فلیــم و درامایــە بەکەڵــك نەیــەت بەهــۆی ئافرەتــەوە 

بینــەری زیــاد دەکــەن، کام گۆڤــار فلســێکی قەڵــب ناهێنێــت بەهــۆی ئافرەتەوە 

دەفرۆرشێــت، وە زۆر شــتی تریــش، لــە هەمووشــی عەجیــب تــر ئەوەیــە باســی 

مافــی ئافــرەت دەکــەن! ئەمــە مافــە یــان ئــەوەی ئیســام حورمەتــی لێگرتــووەو 

بەهەشــتی خســتۆتە ژێــر پێیانــەوە.

===

کــوردو ئیســام هەرکامیــان لــە پێــش بێــت چ جیــاوازی هەیــە، گرنــگ ئەوەیــە 

هەردووکیامنــان هەیــە.

ــە ڕێبازەکانــی تــردا شــەخس هەیە!کامیــان هــەڵ  ــە، ل ــە ئیســامدا خــوا هەی ل

ــت؟ دەبژێرێ

ئیســام گەورەیــە، ئێمــە بچوکیــن دەبێــت خــۆت گــەورە بکەیــت تــا لــە ئیســام 

تــێ بگەیــت.

ئیســام بــە زۆر بەســەرماندا ســەپیوە!ئەی بــۆ ئێســتە بــە ئازادانــە بەرگــری لــێ 
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ئیسام حەقی نیشانداوین، ئێمەش بە مەمنونی شوێنی کەوتووین.

ئیسام زۆر گەورەیە، ئێمە بچوکین و پێویستان بە ئیسامە.

فێــری  چاکــە  شــتی  هەرچــی  بەڵکــو  نەســەندووین  لــێ  هیچــی  ئیســام 

کردوویــن.

فەیسبووك شەونوێژیشی بۆ ئیاندارن ئاسان کردووە.

ئەوانــەی ئیســامیان بــە ڕاســتی وەرگرتــووە لــە درۆو دەلەســەو دڵــە ڕاوکــە 

ــووە. ــان ب ڕزگاری

لەناو ئیسامیەکاندا زۆر بە کەمی هەیە ئافرەت مبێنێتەوە.

ئەوان نازانن ئێمە چەند بەختەوەرین دەیانەوێت بەدرۆ تاقیان بکەنەوە.

ئافرەت و فەیس بووك و مەرامەکان

ئافرەتــان زۆر بەڕێــزو قورســن الی خــوای گــەورە، نابێــت ئەوانیــش خۆیــان 

ــەن. ــرۆش بک ــەرزان ف ــوك و ه س

ــوای  ــان دەع ــراوی ژن ــە ڕێکخ ــەق وای ــە ح ــی وا هەی ــت، ئافرەت ــە حەق ــان ب قورئ

ــەن. ــد بک لەســەر قەی

===

ــو  ــتا بەڵک ــێ مامۆس ــم دەڵ ــت پێ ــت ژن بهێنێ ــە دەیەوێ ــە ک ــرادەری وام هەی ب

ئافرەتێکــی باشــم بــۆ پەیــدا بکەیــت، ســوپاس بــۆ خــوا زۆریشــان تــا ئێســتە 

ــە فەیــس بووکــەوە پێــم دەڵــێ  گەیاندووەتــە یــەك، کەچــی ئافرەتــی واهەیــە ل

ژنــت هەیــە، وێنــەی تایبەتــی خــۆی دەنێرێــت، کچــی بــاش بەزەیــت بــە 

خۆتانــدا نایەتــەوە ڕێکخراوتــان هەیــە ئێمــە هیــچ ڕێکخراومــان نــی یــە وازمــان 

ــێ بهێنــە. ل
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===

کــە داوای ژنــم کــرد پرســیاریان لێکــرد شــووی پــێ دەکەیــت ئەویــش قســەی 

نەکــرد، منیــش حەدیســێکم کــرد بــە بەڵگــە کــە بێدەنگــی نیشــانەی ڕازی 

ــەم. ــەرم بک ــن ش ــێ م ــە ئەب ــاو قایم ــدە چ ــە ئەوەن ــی وا هەی ــی ه ــە، کەچ بوون

===

خەریکــە فەیــس بووکــم لەبەرچــاو دەکەوێــت، ڕیکامــی بــێ مانــاو بــەردەوام لــە 

ســەری ســەرەوەیەو نامــەی پڕوپوچیــش لــە ئیــن بۆکســەکەدا.

===

هەندێــك ئافــرەت بەداخــەوە وەك داشــی دامــە لەالیــەن کەســانی تــرەوە بــەکار 

ــە  ــزی و ک ــێ ڕێ ــەی ب ــە بەڵگ ــکات ب ــەوە دەی ــی نەدەیت ــە جواب ــن، ک دەهێرنێ

ــراوەکان. ــۆ الی ڕێکخ ــات ب ــکااڵ دەب ــەوە س ــی بدەیت جواب

===

ــی  ــی پەیداکردن ــۆ مەرام ــووك ب ــس ب ــچ کات فەی ــە، هی ــان هەی ــە گەنج داوام ل

ــەکار نەهێنــن، چونکــە کۆمەڵگــەی ئێمــە ئەوەنــدە داخــراو نیــە  ژن و و شــوو ب

ــۆ فەیــس بــووك بەریــن. ــا ب ــا پەن ــە ت الیەنــی کۆمەاڵیەتــی الواز نــی ی

===

هیــوادارم ڕێکخراوەکانــی ژنــان خولــی چۆنیەتــی بەکارهێنانــی ئەنتەرنێــت بــۆ 

ئافرەتــان بکەنــەوەو فێریــان بکــەن کــە چــۆن حورمەتــی خۆیــان بپارێــزن، بــە 

ئاگایــان بهێننــەوە لــە نەکەوتنــە نــاو داوی کەســەوە، نــە بــۆ پــارەو جاسوســی، 

وە نــە بەنــاوی خۆشەویســتی، نــە بــۆ مەرامــی خــراپ و گەندەڵــی.
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ــی  ــە قەزاف ــتی، چونک ــەرەب پەرس ــۆ ع ــەوا ت ــڕی ئ ــرس دەرب ــۆ می ــۆز ب ــەر س *گ

ــوردە. ــی ک ــتی دێرین دۆس

*بەخــوا ســەیرە کوردەکانــی ســوریا دێــن بــۆ ئێــرە ســواڵ دەکــەن ئێمــەش 

بچیــن لــەوێ شــۆڕش بکەیــن!

ــن دژی  ــەن و دەڵێ ــار دەک ــاوکاری بەش ــوریا ه ــی س ــەیرە کوردەکان ــوا س *بەخ

عەرەبیــن!

*کــورد زۆر زیرەکــە لــە گۆڕینــی ڕەگەزنامــەی کەســە نــاودارەکان تــۆ بڵێــی 

بەشــاریان نەکردبێــت بــە شــارەزووری؟

*بەخــوا ســەیرە پەیــەدە هــاوکاری لــە بەشــار وەردەگرێــت و بارەگاکانــی پارتــی 

دەســوتێنێ!

*توخوا ڕیسوای باشور خۆشە یان مردنی باکور؟

ڕۆشــتنی  بــۆ  بکرێتــەوە  بیشــکرێتەوە،  و  دەبێــت داشــخرێت  *ســنورەکان 

هــاوکاری و دابخرێــت لــە هاتنــی کوردانــی باکــور بــۆ باشــور!

===

ئیسالمی )..........(

*لــە مەدخەلــی گێــل تــر نــی یــە، نازانــن حیزبایەتــی بکــەن دەڵێــن حەرامــە! 

غیرەتیــان نــی یــە خۆپیشــاندان بکــەن دەڵێــن جائیــز نــی یــە!

ــەاڵم  ــە، چونکــە جاشــەکان بــەس جاشــن ب ــی ی ــە مەدخەلیــەکان جاشــرت ن *ل

ــن! ــی جاش ــەکان جاش مەدخەلی
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*لە مەدخەلیەکان نەزان تر نی یە حیزبایەتی دەکەن و پلەشیان نادەنێ!

*لە مەدخەلیەکان فەقیر تر نی یە...بە کەمرتین موچە خۆیان دەفرۆشن!

ــۆ دەکــەن و  ــی یــە، حســابی ئیســامیان ب *لــە مەدخەلیــەکان بەدبەخــرت ن

ئیســامیش نیــن!

کێشــەی  کەچــی  دەزانــن  عەرەبیــش  مەدخەلیــەکان  ســەیرە  *بەخــوا 

هەیــە! شــەرع  لــە  تێگەشــتنیان 

*مەدخەلیــەکان کتێــب وەردەگێڕنــە ســەر کــوردی و خۆیــان وەردەگێڕنــە ســەر 

عەمیلــی!

ــدا، خــۆ هابیــل دەســتی  ــی قابیــل بدەیــت بەســەر هابیل *بەخــوا ســەیرە فەزڵ

ــەوە! نەکردووەت

کوردانی هەندەران گەڕانەوەیان بۆ واڵت ئاگاداری

*زۆر سەیرە خەڵکی وا دەزانێت گەنجان لە خۆشیدا ڕۆشن بۆ ئەوروپا!

*کــە دەچیتــە دائیرەیەکــەوەو بزانێــت لــە ئەوروپــا بوویــت مــۆڕەت لــێ دەکات 

دەڵێــی بــە موچــەی ئــەو ســەفەرت کــردووە!

ــۆت  ــی خ ــی وواڵت ــەوە خزمەت ــۆ ناگەڕێیت ــن ب ــت دەڵێ ــا دەژی ــە ئەوروپ ــە ل *ک

بکەیــت کــە دەشــگەڕێیتەوە ناهێڵــن خزمــەت بکەیــت...

*کــە لــە ئەوروپایــت لۆمــەت دەکــەن بــۆ ناگەڕێیتــەوە، کــە دەگەڕێیتــەوە دەڵێــن 

بەخــوا کــەرە چ دەکەیــت لــەم وواڵتــەدا!

ــت  ــە دێ ــە، ک ــەت بک ــدا خزم ــی خۆت ــە وواڵت ــێ وەرەوە ل ــە دەڵ ــی وا هەی *کەس

ــەوە! ــز نەدەهامت ــەم هەرگی ــۆ بوای ــن ت ــوا م ــێ بەخ ــۆالت دەڵ ب

ــەی  ــی ڕەگەزنام ــە خاوەن ــوون ب ــوردان ب ــەیرە ک ــەوە س ــە بەالی ــی واهەی *کەس
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ئەوروپــی وا دەزانــن لەوێــش یەکیەتــی و پارتــی حوکــم دەکات!

*عەملانیــەکان باســی عەملانیــان بــۆ دەکــەن خۆیــان بــە ئەڤغانســتان بــەراورد 

ــە  ــان ل ــووەو گومامن ــڵەکامنان بین ــە ئەس ــە عەملانی ــان ئێم ــە گی ــەن! کاک دەک

تەزویــری ئێــوە نــی یــە.

*کــە دەڵێیــن بــۆ وا ئــەم وواڵتــە بەڕێــوە دەبــەن دەڵێــن کاکــە زۆرمــان مــاوە، ئــێ 

بــۆ خــۆ هەمــوو کەرەســتەکان و پــارەش هەیــە، بــەاڵم ئەقــڵ نــی یــە!

*بۆ موعامەالتێك دەبێت بچیت بۆ هەولێر لەوێش مدیری لێ نی یە!

*هــەر کــە دێیتــەوە خەڵکــی دەیانەوێــت بزانــن چ حیزبێکیــت نازانــن زۆربــەی 

کــوردەکان لــە ئەوروپــا فۆڕمــات بوونەتــەوە!

*هــەر حیزبــەو خــۆی بــە کــورد دەزانێــت کوردانــی هەندەرانیــش زۆربــەی بــێ 

الیەنــن و شــەڕی کــورد لــە پەرلەمانــی وواڵتانــدا دەکــەن!

*کــە بزانــن لــە ئەوروپــا بوویــت قۆڵــت دەبــڕن وا دەزانــن لەوێــش پــارە بــە 

دەکەوێــت! دەســت  گەندەڵــی 

*کــوردی وا هەیــە دە ووشــە زمانــی ئەوروپــی فێــر نەبــووە، کــە دێتــەوە دەڵێــن 

واللــە باشــە کوردیەکــەی لەبیــر مــاوە!

ــۆپ  ــوون گڵ ــەوە ب ــری ئ ــەر فێ ــدەران ه ــی هەن ــوت کوردان ــم دەیگ *هاوڕێیەک

بگوژێننــەوە!

*تەنهــا کوردەکانــی هەنــدەران لێــرە پاشــاوەی خۆیــان کــۆ دەکەنــەوە، خەڵکی 

وا دەزانــن لــەوێ هــەر کەناســی کــردووە!

ــە  ــی ی ــە دەرەوە لێــرە حســێب ن *چەندێــك ئینتیــای کوردایەتیــت هەبێــت ل

ــەودا نەبوویــت! ــە حیزبەکــەی ئ مــادام ل

*شــەهادەی ئەوروپــی فایــدەی چــی یــە کــە بەشــان و باڵــی نەخوێندەوارەکانــی 

ئێــرەدا هــەڵ نەدەیــت!
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ــاوە دەبێــت نەخوێنــدەوار  ــاو بەریتانی *بەشــەهادەی دکتــۆرای ســویدو ئەڵانی

واســیتەت بێــت گەرنــا فلیمــت ســوتاوە!

*زمانی ئینگلیزی بۆچی باشە خۆ لێرە هەمووی کوردی قسە دەکات!

بــڕوات دەبێــت ڕۆژی  ئوتومبێلەکەتــدا  بەســەر مۆڵەتــی  مانــگ  *گــەر دوو 

٣٠٠٠ دینــاری عێراقــی بخەیتــە مشــتیان لــە ئیرباهیــم خەلیــل بــۆ خەزێنــەی 

ــەت! دەوڵ

*لەگــەڵ ئــەوەش هەمــوو شــتەکانت یاســاییە هــەر دەبێــت چەنــد ناســیاوێکی 

حیزبیــت هەبێــت گەرنــا ئیشــەکان مەشــی نابێــت!

ــە یەکێکیــش قیــت  ــا موهیم ــن بەخــوا بەریتانی ــدا دەڵێ ــە کۆڕوکۆبوونەوەکان *ل

ــێ ســەگبابانە ئێمەشــیان کــردە چــوار پارچــەوە! ــەوەو دەڵ دەبێت

*ڕۆحت دەرچێت بۆ چکن چپس دەستت ناکەوێت!

*پیتزەکانی ئێرە حەیای پیتزەکانی ئەوێیان بردووە!

ــەوێ باشــرتە، بــەاڵم گۆشــتەکەی ئــەوێ  ــارو تەماتــەو ســەوزە زۆر ل *لێــرە خەی

ــرتە! هەرزان

گــەر موقەدەرێــك  بــەاڵم  یــە  نــی  لــە کوردســتان  *ئینشوڕانســی ســەیارە 

دەبیتــەوە! فۆڕمــات  ئــەوا  خوانەخواســتە  ڕووبــدات 

*بەیانیان دەبێت زوو هەستیت ئیرت خۆت دەزانی ئیشت هەیە یان نە!

*دەبێــت زۆر قســەی هەلەقــو مەلــەق و نامەنتیقــی بکەیــت تــا نەڵێــن لــە خــۆی 

گۆڕاوە!

*ئیسام لێرە زۆرە بەاڵم ئەوەی ئەوێ خۆشرتە!

*دەڵێ چۆن لە ئەوروپا بوویت و مەرشوب ناخۆیتەوە!

*دەڵێــن بــەرد لــە جێگــەی خــۆی ســەنگینە، چونکــە فیزەیەکــی شــنگڵی 

وەرەقەیــە!  ١٧٠ یەکســەری 
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*زۆرکــەس مەکتەبەکــەم دەبینێــت دەڵێــت چــۆن ئــەم هەمــوو کتێبــە شــێتی 

ــت! نەکردووی

*هەرکەس کتێبی بردیت نە دەیخوێنێتەوە نە چاویشت پێی دەکەوێتەوە!

*دەبێــت بــە بلــۆك قســە بکەیــت نــەك بلۆکــی خانــوو بەڵکــو دۆالر بــۆ ئــەوەی 

نەڵێــن عەشــایەرە!

*دەڵێن هەموو کەس تفەنگێکی پێویستە ڕاویش مەمنوعە!

*پێش هەموو سەفەرێك شایەتومان گرنگە!

*کێشــەی ســەیارەی ئەوروپــی ئەوەیــە بەنزینەکــەی ئێــرەی پــێ ناکەوێــت 

چونکــە پیســە!

*زوو زوو لێت دەپرسن ئەوە تۆ مانگی چەندێك مەعاشت هەیە لەو واڵتە!

*منــداڵ لێــرە زوو فێــری قســەکردن دەبێــت بــەاڵم لەگەڵیشــدا جوێــن دەدات 

و ســوێندیش دەخــوات!

*ئەگــەر لــە هاوینــدا گەڕانــەوە ســەن کرێمتــان لەبیــر نەچێــت بــۆ ئــەوەی هــەڵ 

نەپرۆزێن.

*خۆشرتین شت لە کوردستان ئەوەیە پۆستت بۆ نایەت.

ــر بچێــت تەســکەرە،  ــەم شــتانەت نابێــت لەبی ــەك بڕۆیــت ئ ــۆ هــەر دائیرەی *ب

ــیتەش. ــورە واس ــاری بب ــی زانی ــۆراك، کارت ــی خ ــیە، فۆڕم جنس

ــۆت  ــەڵ خ ــەوە لەگ ــاك کردن ــاو پ ــازی ئ ــی و جیه ــت تاقەشەمس ــەر بکرێ *ئەگ

ــووە! ــەر نەب ــتا چارەس ــا هێش ــاوو کارەب ــەی ئ ــە کێش ــەرەوە، چونک بهێن

*جــل و بــەرگ زۆر بکــڕن پێــش هاتنــەوە، چونکــە ئەوانــەی ئێــرە هەمــووی 

ناعەســڵە.

ــە ملــی خــۆت ئەگــەر  ــە ٥٠٠ دینــار، بــەس ل ــە کیلــۆی ب *شــوتی زۆرو زەبەنەی

خــراپ دەرچــوو.
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*مریشکی زیندووی سەربڕاو کیلۆی ٤٥٠٠ دینارە.

کوردایەتی و ئیسالمەتی

نوێژ نەکردن بەینی خۆت و خوایە، بەاڵم دزی کردن بەینی من و تۆیە.

===

عوزرتــان بــۆ دەهێنینــەوە کــە لــە مزگەوتیــش نوێــژ نەکــەن مــادام دەڵێــن 

بــۆ ناهێرنێتــەوە کــە ڕێگــەی  بــۆ دزیــەکان  بــەاڵم عوزرمــان  مســوڵانین، 

لێتاڵکردوویــن. هاتووچــۆی 

===

ــاوەی  ــۆ م ــت و ب ــێ دەدرێ ــدی ل ــە ئیســامدا ١٠٠ جەڵ ــکات ل ــا ب کەســێك زین

ــدا گــەر بیگــرن  ــە کوردەواری ــەاڵم ل ــەوە، ب ــە دوور دەخرێت ــەو جێگەی ســاڵێك ل

دەیکــوژن گــەر نەیگرێــت دەبێــت هەتــا هەتایــە بــەو جێگەیــەدا نەیەتــەوەو بــە 

قاچاخــی بــژی.

===

لــە ئیســامدا کەســێ زینــا بــکات و ژن یــان مێــردی نەبێــت ١٠٠ جەڵــدەی لــێ 

دەدەن، بــەاڵم لــە کوردســتاندا ٣٠ فیشــەکی پێــوە دەنێــت، دەشــڵێن تۆڵــەی 

ئیســام زۆر ســەختە.

===

ئــازاری دەســتبڕین بــۆ کەســی دز زۆر ســەختە، بــەاڵم ئــازاری ماڵــرباو بــۆ 

لێکــراو ســەخترتە. کەســی دزی 

===

ــەم  ــن ل ــەاڵم م ــێنێتەوە، ب ــێ دەس ــت ل ــەی بێدین ــەورە تۆڵ ــوای گ ــا خ ــەو دنی ل
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ــت. ــت دەوێ ــۆم لێ ــی خ ــا ماف دونی

===

تۆ بێ دینیت ئەوە کێشەی خۆتە بەاڵم پارەکەی من مەدزە.

===

کاکــە گیــان خــۆ مەســەلەی دینیــش بخەینــە ئــەوالوە کەســی خراپــەکارو 

دەســت و داوێــن پیــس هــەر بــە کەڵکــی کۆمەڵگــە نایــەن.

===

بەپێــی قســەی زۆرێــك لــە عەملانیەکانــی الی خۆمــان بێــت نابێــت ئــەم جــۆرە 

کەســانە باســی سیاســەت بکــەن.

١-کەسایەتی دینی و خاوەن شەهادەی بەرز.

٢-کەسایەتی دەست و داوێن پاك.

چونکە زیانی بۆ پەزەکانی ئەوان هەیە.

===

ــە بەرانبــەری کەســایەتی خــاوەن  ــی ی ــە شــەهادەی بنەڕەتــی ن کەســی وا هەی

ــۆ باســی سیاســەت دەکات. دکتــۆرا دەبێتــەوە کــە ب

===

پەرلەمــان جێگــەی تەرشیعــە، ئــەی خێــرە ئــەو کەســانە هەوڵــی بــۆ دەدەن کــە 

لــە شــەرع نازانــن.

===

کەســێك کــە لەگــەڵ خــۆی درۆ بــکات، لەگــەڵ کۆمەڵگــەش درۆ دەکات، لەبــەر 

ئــەوە بــۆ نوێنەرایەتــی گــەل ناشــێت.

===

ــی  ــە خۆم ــت ل ــەرعی هەبێ ــیاری ش ــی پرس ــە هەرچ ــی وا هەی ــی عەملان کەس
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ــامی  ــایەتی ئیس ــێ کەس ــاوەوە دەڵ ــە ن ــەت هات ــی سیاس ــی باس دەکات کەچ

نابێــت سیاســی بێــت، ئــەی خــوا ماڵــت بــە قــوڕ نەگرێــت ئەی کەســی نەشــارەزا 

بــۆ دەبێــت بیــکات! 

===

کابرایەكــی عەملانــی کێشــامیە الوە ووتــی مامۆســتا گیــان خــۆت چاکــرت 

شــارەزایت ئیســام و سیاســەت پێکــەوە ناگونجێــت، منیــش ووتــم گــەر بــاوەڕت 

ــە شــتێکی چاکــە دەی مــن دەڵێــم پێچەوانەکــەی  ــە شــارەزایەکەی مــن هەی ب

ــێ سیاســەت هــەر نابێــت. ڕاســتە، ئیســام بەب

===

لەزەتی دادگەری و بێ دەستەاڵتی چێژدارترە، تا نادادگەری و دەستەاڵت.

===

لەزەتی داوێن پاکی و بێ ژنی خۆشرتە، لە داوێن پیسی و زۆر ڕابواردن.

===

لەزەتی دەستپاکی و نەبوونی خۆشرتە لە پارەی زۆرو بە دزی.

===

ــدا  ــە قورئان ــە ل ــاوە! چونک ــدار نەگونج ــوڵان و دین ــی مس ــۆ کەس ــەت ب سیاس

دەفەرموێــت دز دەبێــت دەســتی ببڕدرێــت، دەی ئێمــە دزیەکەمــان پــێ تــەرك 

ناکرێــت دەبێــت دژایەتــی قورئانەکــە بکەینــەوە.

===

زۆر ســەیرە بــۆت هەیــە بــە عەمامــەو نــاوی دینــەوە لــە ڕیــزی یەکیەتــی و پارتیدا 

کاربکەیــت و دیــن و عەمامەکەشــت تــەواوە، بــەاڵم لــە بــەرەی ئــەوان نەبیــت، 

دیــن و سیاســەت پێکــەوە نەگونجــاوە، جــا گــەر خۆتــان باوەڕتــان بــەوە هەیــە 

بــۆ کۆبوونــەوە بــە مــەالکان دەکــەن و کاندیدیــان دەکــەن بــۆ پەرلەمــان.
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===

هەرکەس بڵێ ئیسام و سیاسەتیان نەوتووە، لە دوو خاڵ بەدەر نی یە:

١-یان نەشارەزایەو وەك توتی ئەو قسەیە دەڵێتەوە.

ــۆ  ــەو قورئانــەی کــە خــوای گــەورە ناردوویەتیــە خــوارەوە ب ــاوەڕە ب ٢-یــان بــێ ب

حوکــم کــردن. 

===

ئیسالم و سیاسەت، لە ڕوانگەی عەلمانیەتەوە

ئیســام و سیاســەت دوو شــن پێکــەوە ناگونجێــت، پێچەوانەکــەی ڕاســتە 

گوڵــم ئــەوە نــی یــە خــوای گــەورە لــە قورئانــدا دەفەرموێــت )ومــن مل يحكــم مبــا 

أنــزل اللــه فأولئــك هــم الكافــرون( 

ئێــوە لــە ڕوانگــەی حوکمتانــەوە جگــە لــە مانــاو ســەرەنجامی ئــەو ئایەتــە هیچــی 

ترتان نەســەملاندووە.

===

ــە  ــەوە، دەی ل ــا بکرێت ــەت جی ــە سیاس ــن ل ــت دی ــن دەبێ ــەکان دەڵێ عەملانی

خۆتانــەوە دەســت پــێ بکــەن، کاندیدەکانتــان بکشــێننەوە، کۆبوونەوەیــان پــێ 

مەکــەن، مەڵێــن مســوڵانین، ئــەی تــۆ مســوڵانیت چــۆن سیاســەت دەکەیت.

===

نزیکــی بیســت ســاڵە زانســتی شــەرعی دەخوێنــم ئێســتە دەزانــم کــە نازانــم، 

ــە عــامل دەزانێــت و  کەچــی کەســی وا هەیــە یــەك ڕۆژ نەیخوێنــدووەو خــۆی ب

بــەڕای مــن بــەڕای منیەتــی! لــە ڕووی شــەرعەوە، کــوڕی بــاش بــەڕای منیــش تــۆ 

خــۆت نازانیــت لــە کوێــی زانســت دایــت ئــەم کــەش و فشــە چــی یــە.
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===

ــەو  ــەو کەســانەی شــەهادەیان هەی ــە، زۆرن ئ ــی ی ــە شــەهادە ن زانســت هــەر ب

ــە. ــی ی ــان ن خوێندەواری

===

دەکرێــت شــتێك شــەرعیش بێــت و حەزیشــی پــێ نەکەیــن بــەاڵم نابێــت 

فەزڵــی حــەزی خۆمــان بەســەر شــەرعدا بدەیــن، چونکــە حــەز ئــارەزووی کاتــی 

ــە. ــەاڵم شــەرع یاســای خــوای گەورەی ــە، ب ئێمەی

===

تۆ کە تەمەڵیت و ناتوانیت قورئان فێر بیت دژایەتی عەرەبی بۆ دەکەیت.

===

ــوڵ  ــی قب ــای بەندەکان ــت یاس ــت دەبێ ــوڵ نەبێ ــێ قب ــوات پ ــای خ ــە یاس ــۆ ک ت

ــردت! ــە ک ــە ئیش ــوا ئەم ــا توخ ــت، ج بکەی

===

تۆ کە دژایەتی ئیسام دەکەیت ئەی بۆ دەڵێی لە تۆ زیاتر مسوڵانم!

===

ئیســام بــۆ کەســی ئاقــڵ هاتــووە، کەســی بــێ ئەقــڵ تەکلیفی شــەرعی لەســەر 

نــی یــە، بــەاڵم زۆرمــان هەیــە لــە نێــوان ئاقڵــی و بــێ ئەقڵیــدا هێشــتا خۆیــان 

ســاغ نەکردووەتــەوە.

===

تۆ کە تەمەڵیت و ناخوێنیت، ئیسام تاوانی چی یە لێی تێنەگەیت.

===

دین خۆی ڕوونە ئاسانە لە ڕاستیدا ئەوە ئێمەین قورسی دەکەین.

===
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ئەنتــی ڤایرۆســێکم دابەزانــدە نــاو کۆمپیوتەرەکــەم، هەواڵێکــم بینــی لــە 

فەیســبووك کــە یەکێــك لە ســایتەکانی دەســتەاڵت بــاڵوی کردبوویەوە، ویســتم 

بیکەمــەوە ئەنتــی ڤایرۆســەکە گرتــی و وتــی کۆمپیوتەرەکــەت خــراپ دەکات 

ئەگــەر بیکەیتــەوە، منیــش ووتــم کــورە ئــەوان واڵتێکیشــیان خراپکــردووە نــەك 

ــك کۆمپیوتەرێ

===

منــداڵ هەیــە بــاوك یــان دایکــی دەمرێــت و دەکەوێتــە الی کەســێکی تــر، بــۆ 

ــاوك  ــە ب ــر دەکەن ــی ت ــت کەس ــت نەبێ ــە دروس ــەالی منداڵەک ــەراغ ل ــەوەی ف ئ

و دایکــی، بــەاڵم کــە گــەورە بــوو دەزانێــت کــە بــاوك و دایكــی ڕاســتی ئــەوان 

نیــن، ئێمــەش وامــان لێهاتــووە لەگــەڵ عێراقــدا، ســور دەزانیــن عێراقــی نیــن و 

وە بــە داخــەوە بــاوك و دایکێکــی خراپیــش بــوون بۆمــان.

===

دەڵێن کورد سودی لە ئیسالم وەرنەگرتووە! ئەوەش 
وەاڵم...

پێــش هەمــوو شــت دەبێــت بپرســین چــۆن ســود لــە ئیســام وەرگریــن؟ 

ڕێگەکانــی ســودوەرگرن لــە ئیســام کامانــەن؟ ئایــا ئــەو چۆنیەتــی و ڕێگایانــە 

کامانــەن کــە دەبێتــە مایــەی ســودوەرگرتن لــە ئیســام؟ دەســتپێکی ســودی 

ــتپێدەکات؟ ــوە دەس ــە کوێ ــۆن و ل ــامی چ ئیس

چەندەهــا پرســیاری تــر کــە دەکرێــت و پێویســتە بوروژێرنێــت دەربــارەی 

ســودەکان... و  ئیســامی 
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ســود وەرگرتــن لــە ئیســام لــە تاکــەوە دەســتپێدەکات، ئەویــش بە مومارەســەی 

ــڕەوی  ــوو پەی ــك ب ــەر تاکێ ــام، گ ــە ئیس ــە ل ــەو تاک ــودی ئ ــی خ ــڕەوی کردن پەی

فەرمــان و بەرگریــە ئیســامیەکانی کــرد دەبێتــە کەســێکی ســودمەند لــە 

ئیســام، چــۆن؟

ــۆو  ــا نام ــوژە ب ــاو مەک ــۆ پی ــامدا ت ــە ئیس ــە ل ــی گەورەی ــن تاوانێک ــاو کوش پی

قاچــاخ نەبیــت لەنــاو کۆمەڵگــەدا. 

زیناکــردن تاوانێکــی گەورەیــە لــە ئیســامدا تــۆ زینــا مەکــە بــەدوور دەبیــت لــە 

گشــت کێشــە ئەخاقیــەکان.

ــز  ــۆ هەرگی ــۆ مەیخ ــامدا ت ــە ئیس ــە ل ــی گەورەی ــات تاوان ــەوە مەرشوب خواردن

ــر.  ــانی ت ــەزەی کەس ــاڕو م ــە گاڵتەج نابیت

ــەوە  ــز زەرد نابیت ــە هەرگی ــۆ درۆ مەک ــامدا ت ــە ئیس ــە ل ــی گەورەی درۆ تاوانێک

ــەدا ــاو کۆمەڵگ لەن

ــچ  ــەت هی ــزان ق ــە ب ــار مەک ــۆ قوم ــامدا ت ــە ئیس ــە ل ــی گەورەی ــار تاوانێک قوم

دەدۆڕێنیــت. 

ــە ئیســامدا تــۆ دزی مەکــە هەرگیــز پێویســتت بــە  دزی تاوانێكــی گەورەیــە ل

پاســەوان نابێــت و کۆمەڵگــە پاســەوانت دەبێــت. 

پرســیارەکە لێــرەوە خــۆی لــەم تاکــە قیــت دەکاتــەوەو دەڵــێ: ئایــا؟ تــۆ پەیــڕەوی 

ئــەو فەرمــان و بەرگریــە ئیســامیانە نەبیــت ئیــرت چیــت دەوێــت لــە ئیســام! 

بــۆ لۆمــەی ئیســام دەکەیــت؟ پەیــڕەوی بکــەو ســودەکەی نــۆش بکــە. 

===

دەســتەاڵت دەبێــت دادگــەر بێــت، دادگــەر نەبێــت میللــەت دادگاری دەکات 
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بــە رسوشــت دەســتەاڵتی  بــا ماوەیەکیــش درێــژە بکێشــێت، مرۆڤایەتــی 

ــت.  ــەری دەوێ دادگ

ــە  ــك ل ــتی هەندێ ــە ئاس ــدا چ ل ــە تاکەکان ــك ل ــتی هەندێ ــە ئاس ــەوە چ ل بەداخ

ئەحزابەکانــدا، بــە گشــت شــێوەیەك ئیســام و پرۆگرامەکــەی ڕەد دەکاتــەوەو 

داوای سودیشــی لــێ دەکات! ئیــش نــاکات و پاداشــتی دەوێــت! دژایەتــی 

دەکات و حــەزی لــە بەهەشتیشــە! قورئــان بــە کۆنەپەرســتی دەزانێــت و داوای 

دەکات!  دادگەریەکەشــی 

دەســتەاڵتی عومــەرەکان، عومــەری کــوڕی خەتــاب و عومــەری کــوڕی عەبــدول 

عەزیــز، بــۆ بــە بەردەوامــی وەك منوونــەی جوانــی ئیســام دەهێرنێتــەوە؟ 

ــن!  ــە ئیســام و ســەیری خۆشــان بکەی ــەوان بکــەن ب ــدی ئ ســەیری پابەن

ــۆ  ــە ب ــەوە ک ــدا بچین ــی بەخۆمان ــی خۆیەت ــت و کات ــگ و پێویس ــە گرن هەربۆی

ــوو  ــن؟ هەم ــێ وەرگری ــودی ل ــۆن س ــووە؟ وە چ ــام وەرنەگرت ــە ئیس ــودمان ل س

ئەمانــە جێگــەی مشــتومڕەو وەاڵمەکانیشــی هیچــی لــە ئیســامدا نەپەڕێرناون، 

کەســی خــۆی دەوێــت بیدۆزێتــەوەو کەســی خۆشــی دەوێــت پەیــڕەوی بــکات، 

لەوانــەدا خۆمــان مانــدوو بکەیــن، هیــچ گومانــی تێــدا نــی یە دەســتان لەســەر 

ســکی تێــر دەبێــت.

خوێندنەوەی دروست

زۆرکــەس بــۆ دەربازبــوون لــە کێشــەکان و ســاتێك لەبیرکردنیــان پەنــا بــۆ 

کێشــەی تــر دەبــات، وەك خواردنــەوەی حکولیــەکان، ســەردانی جێگــەی 

خــراپ، بــەاڵم لەبیریــان چــووە هیــچ وەك خوێندنــەوە چارەســەری کێشــەکان 
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نــاکات، هــەم ســاتەکانی خوێندنــەوە کێشــەکامنان لەبیــر دەباتــەوە وە بــە 

ــەم شــێوە  ــازەو زانســتی خوێندنەوەکــە بیرۆکــە دروســت دەکات، ب ــی ت بۆچون

ــردوو  ــە کێشــەی ڕاب ــەوەی بیــر ل ــە ئاینــدەوە ســەرقاڵ دەبێــت وەك ل بیرمــان ب

بکەینــەوە. 

===

ــد  ــەکان چەن ــت کات ــا دەزانی ــەوەوە ئەوس ــاو خوێندن ــە ن ــی دەچیت ــە قوڵ ــە ب ک

ــڕۆت داوە. ــە فی ــەروا ب ــووەو ه ــگ ب گرن

===

لــە ئەوروپــا کوڕوکچــی وا هەیــە نیــوەی تەمەنیــان پێکــەوە بەســەر دەبــەن 

و چەندیــن منــداڵ لــە نێوانیانــدا دروســت دەبێــت پێــش زەواج و دوایــش 

ــەوە، الی  ــا دەبن ــەك جی ــت و لەی ــەوە نایانکرێ ــەن دوو ڕۆژ پێک ــە زەواج دەک ک

ــێ واو  ــە دەم دەڵ ــەر ب ــەوەو ه ــۆ دەدۆزێت ــی ب ــی کچێک ــە نەنک ــان هەی خۆش

وایــە پێکــەوە زەواج دەکــەن و هیچیــش مشــکیلەیان نابێــت و بــۆ هەتــا هەتایــە 

پێکــەوە دەژیــن، دەبهێڵــن بــا دەوڵەتەکــە ڕابگەیەنرێــت کــورد کــەی ئەوەنــدە 

ســەری لــە شــت کردووەتــەوە، ئەگــەر هەڵــەش بــوو هــەزاران هەڵەمــان هەیــە بــا 

ــاڵ. ــە پ ئەمەشــی بێت

===

ــوو  ــران ب ــەززە وێ ــی غ ــاوار، کەچ ــە ه ــا هات ــوژرا دونی ــە ک ــی جولەک ــێ منداڵ س

ــوو  ــی باڕبەکی ــەکان دوكەڵ ــی وێرانکاری ــی دوکەڵ ــاکات، وەك بڵێ ــە ن ــەس قس ک

ــە. ــت برژاندن گۆش

===

نەگبەتــی کــوردی ئێمــەش لەوەدایــە هــەر گلــەی لــە جامیعــەی ئەزهــەرو 

موفتــی ســعودی دەکەیــن هەڵوێســتیان بەرانبەرمــان هەبێــت، ئــەوان ئەگــەر 
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نــەك هەســتی ئیســامەتی زەڕەیــەك هەســتی مرۆڤایەتیشــیان هەبوایــە هیــچ 

ــە غــەززە. ــەوە دەڕۆشــن ل ــای قەومەکــەی خۆیان ــە هان نەبێــت ب

===

بۆ تێگەشن لە حەقیقەت خوێندنەوەی زۆر پێویست نی یە.

===

ــژ دەســتەبەر  ــۆ ماوەیەکــی درێ ــە پلەیەکــی دونیایــی ب ــی ی ــەوە ن ســەرکەوتن ئ

بکەیــت، ســەرکەوتن ئەوەیــە خــۆت لــە دونیــادا ئاســودە بکەیــت و ســەرکەوتنی 

ڕەهایــی و کۆتایــی دەســتەبەر بکەیــت.

===

ــەری  ــەر کاریگ ــی ه ــنەگەی لێ ــە تێش ــە ک ــەو قورئانەدای ــەڵ ئ ــك لەگ چ هێزێ

لەســەرت دەبێــت.

===

پەیامێك بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و 
هاواڵتیانی کوردستان

ئاوارەکان ئاشتیان دەوێت و دڵیان مەڕەنجێنن...

کاتێــك ئێمــە ئاوارەبوویــن و ڕۆشــتینە ئێــران لەگــەڵ ئــەوەی ئێران و فــارس هەر 

بــە دوژمنــی خۆمــان زانیــووەو واڵتێکــی جیاوازیشــە ســنورەکانی بــۆ کردینــەوە، 

تــا هاتینــەوە پەتاتەمــان لــێ نەبــڕا لــە ئــۆردوگا، هــاوکاری ئــەو واڵتانەشــی دەکرد 

کــە هاوکاریــان پــێ بگەیەنــن و خزمەتیــان کردیــن تــا گەڕاینــەوە! ئــەوکات مــن 

ــان  ــازگاکان دەبوومــەوە بانگی ــد کــە نزیکــی پ ــم دەلەوەڕان ــووم حەیوان شــوان ب

ــتەش  ــم دەدا، ئێس ــان پێ ــاو مەعەلەباتی ــە قژم ــا ب ــتیان دەهێن ــردم و دەس دەک

کاریگــەری لەســەر دڵــم مــاوەو خەیلــێ تەشــەکوریان دەکــەم. 
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===

ــۆی  ــدا نەمــاوەو خــوای گــەورە لێــی خــۆش بێــت ب ــە ژیان نەنکــم کــە ئێســتە ل

گێڕاومەتــەوە کــە کاتــی خــۆی ئــاوارەی نارسیــە بــوون و باســی کــەرەم و چاکــەی 

عەرەبەکانــی دەکــرد، هەتــا هەندێــك خــواردن لەوانــەوە فێــر بــوو بــوو، وە باســی 

هــاوکاری و تێکەڵــی و چاکەیانــی بــە ئینســافەوە بــۆ دەگێڕاینــەوە، زۆرجــار 

ــی  ــووە کچێک ــۆش ب ــان خ ــووەو پێی ــێیان هەب ــی دراوس ــی دەوت ماڵێک ئەوەش

خۆیــان بــدەن بــە مامــم و ئیــرت مامــم مامــە هادیــم ئــەو خــۆی نەیوســتووە. 

===

زۆرم بــەالوە ســەیرە ئــەو هێرشــە دژایەتیــە لەســەر ئــەو ئاوارانــە ئیــرت عەرەبــن، 

ــت  ــە دەبێ ــان هەی ــرو دینێکی ــان و فک ــەر زم ــن، ه ــونەن، ئێزیدی ــیعەن، س ش

ڕێزیــان لــێ بگیرێــت. 

===

ــەڕو  ــە لەش ــەوەش هەڵهاتنیان ــەی ئ ــوازن و بەڵگ ــتی خ ــتی ئاش ــە گش ــەوان ب ئ

نەیــان ویســتووە بــن بــە بەشــێك لــەو شــەڕخوازیە، لــە هەمــووی گرنگــرت 

ــورد.  ــە ک ــەر ب بەرانب

===

ــان  ــی، وەی ــا چ ــەن ئەوس ــورد بجەنگای ــەو دژی ک ــەڕیان بکردای ــەر ش ــەی ئەگ ئ

گــەر دەریــان بکــەن و بەناچــاری بکەونــە بــەرەی جەنگــەوە بێگومــان بەرانبــەری 

کــورد دەبــن، چونکــە واقعەکــە وایــان بــۆ دەخوازیــت. 

===

جێگــەی  هــەر  هاتــووە  ئەخاقــان  و  ڕەوشــت  تێکدانــی  بــۆ  کەســێکیش 

هەڵوێســتەکردنە لەســەری و کاری نائەخاقــی هــەر نائەخاقیــە هــەر قەومێــك 

ــت.  ــێ بگیرێ ــەی ل ــە ڕێگ ــە هەق ــی ی ــوڵ ن ــەی قب ــکات و جێگ بی
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بــەاڵم بــە گشــتی بەهانەکانــی تــر بەهانــە نــی یــە بــۆ دەرکردنــی ئــەو فەقیــرو 

هەژارانــە، کــە لــە دەســتی شــەڕ ڕایــان کــردووەو ســەالمەتیان بــۆ خۆیــان و مــاڵ 

ــی  ــایەری و ئەخاق ــی عەش ــە عورف ــداو ل ــە ئیسامیش ــت، ل ــان دەوێ و منداڵی

ــای بدرێــت.  ــای کــرد دەبێــت پەن سیاسیشــدا کەســێك داوای پەن

===

بازاڕیــان گرانکــردووە ئــەوە ئــەوان نیــن بازاڕیــان گرانکــردووە ئــەوە توجارەکانــی 

ــان قۆســتووەتەوە هــەروەك چــۆن هەمــوو  ــەم هەلەی ــن خــوا نەناســانە ئ خۆمان

ــە  ــەوەو هــەق وای ــر وەك ڕەمــەزان و جــەژن و قوربانیــەکان دەقۆزن ــی ت هەلەکان

کەمپیــن دژی ئــەوان بکرێــت، لــە کاتێکــدا کــە گــەر شــتومەك خێراتــر ڕۆشــت 

ــە  ــە ل ــرە کەمەک ــرای دەڕوات خێ ــە خێ ــادام ب ــت م ــرت بکرێ ــە هەرزان ــەق وای ه

ــدا.  ــە زۆریەکەی ــەك ل ــدا زۆر دەبێــت ن خێرایەکەی

===

خــاوەن خانــووەکان دەبێــت شــوکری خــوای گــەورە بکــەن کــە خۆیــان کرێچــی 

نیــن و کــرێ گــران نەکــەن لەســەر خەڵکــی و هــەژاری و دامــاوی خەڵکــی 

ــەن.  ــتغاڵ نەک ــان ئیس بۆخۆی

==

ــەوە، دۆســتی  ــەکان لەســەر دڵ دەمێنێت ــت و کاریگەری ــە تێدەپەڕێ ــەم وەزع ئ

کــورد بــە چاکــە زیــاد بکــەن و پێشــینانیش جوانیــان فەرمــووە ڕۆژان ڕۆژی لــە 

دوایــە. 
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وەاڵمی میدیاکان

ئیسام پەیك: لە ئەندەنوسیا هـــه  ر كـه سـێـــك بـبـێـتـــه  داعــــش ڕه گـه زنـامـه ی  

لـێ  ده سـه نـرێـتـه وه .

عومەر عەلی: جا هەرکەس ببێتە داعش ڕەگەزنامەی بۆچی یە!

ــیان  ــی داعش ــەنگال مۆڵگەكان ــراق لەش ــی عی ــا: فڕۆكەكان ــەی میدی ــو ک ــی ی پ

ــاند. تێكش

عومەر عەلی: چاکی فڕۆکە لەوەدایە دیسداشەی ناوێت.

بزاڤ: مەسعود بارزانی فەرمانێكی  گرنگی  دەركرد.

عومەر عەلی: کردار شەرتە!

زاگرۆس تی ڤی: یه كێتی  داوای  كاتی  زیاتر ده كات.

عومەر عەلی: هێشتا سێ ساڵی تری ماوە بۆ هەڵبژاردن!

کوردیــو: دەوڵەتــی ياســا ســوورە لەســەر كاندیدكردنــەوەی مالیكــی بــۆ ســەرۆك 

وەزیران.

عومەر عەلی: مادام پیاوی تر نەبێت قەیچێکا!

ــە٥٠%  ــوك ل ــە كەرك ــورد ل ــژەی ك ــەوە رێ ــی داعش ــەدوای هاتن ــا: ل ــپی میدی س

ــە ٧٠%. ــووە ب ب

عومەر عەلی: ڕێژە شەرت نی یە دەنگ شەرتە!

ڕووداو: ئەمریكا پشتیوانی ئاسانی پێشمەرگە دەكات!

عومەر عەلی: زۆربەی پێشمەرگەی داماو پیادەیە!

لڤین پرێس: بزانە ماهاگا خۆی جوانرتە یان خوشكەكانی.

عومەر عەلی: میدیای ئەهلی جوانە!
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هاواڵتــی: بــۆ ئــه وه ی  باشــرت ســێكس بكــه ی  لــه  ئیــش وكاری ناوماڵــدا یارمه تــی 

ــده . ــه ره كه ت ب هاوس

عومەر عەلی: دوای خەن بۆ دوای ڕاگەیاندنی دەوڵەتی کوردی!

سەرنج: پێویستە مرۆڤ گۆشتی بۆق بخوات.

عومەر عەلی: مەگەر چێشتخانەکان وەك هی کەرەکە بە دزیەوە مباندەنێ!

===

ڕووداو: دوو کەشتیی نەوتی هەرێمی کوردستان فرۆرشان

عومەر عەلی: بینیم سندوقی کۆمەك بۆ پێشمەرگە دانرابوو! 

وه زاره تی  ناوخۆ: كوڕێكی  عیزه ت دووری  كوژرا

عومەر عەلی: کوڕێکی تاڵەبانیش بە جێگیری سەرۆك وەزیران هەڵبژێردرا!

سبەی: ئۆباما و ژنه كه ی  دو كچه كه یان ده خه نه  به ر كاسپیكردن

عومــەر عەلــی: دەمێکــە منداڵــی ســەرکردەکانی ئێمــە خەریکــی کاســپی 

کردنــن!

کوردیو: مالیكی داوای یارمەتی لە بارزانی كردووە

عومەر عەلی: پێشمەرگەش هەر داوای یارمەتی دەکات!

PUKONLINE: داعش كێن؟

عومــەر عەلــی: ئــەو گروپەیــە هــەر کــە کۆکیــن بەنزیــن لــە کوردســتاندا 

نامێنێــت!

پــه رده ی  له ژێــر  كــه   شــه ڕێك  ناكه وینــه   هه رگیــز  بارزانــی:  تیڤــی:  پەیــام 

تیــرۆردا شــه ڕی تائیفــی بكرێــت

عومەر عەلی: خۆزگە بۆ شەڕی ناوخۆش هەمان هەڵوێستی هەبوایە!

ــای   ــی  به ریتانی ــی  په الماردان ــش پان ــرۆن: داع ــد كامی ــن: ده یڤی ــن ئێ ــەی ئێ ک

هه یــه 
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عومەر عەلی: واتە هەرکەسەو مشوری خۆی بخوات!

میدیاکان: ئاشتی هەورامی بە وەزیری نەوت هەڵبژێرایەوە

عومەر عەلی: قابیلە بە پۆپی چەرموەوە ئەمجارەش تەماحان تێبکات!

ئەنجامی هەڵبژارنەکانی هەرێم: کابینەی نوێی حکومەت ڕاگەیەنرا

عومەر عەلی: چاوتان لە ئاوارەکانەوە بێت

لە میدیاکانەوە:- 

نەك وەزیرەكان سەرۆكی حكومەتیش بڕوانامەی نییە

عومەر عەلی: بڕوانامەمان ناوێت ویژدامنان دەوێت

تەنکەرێك لە دەربەندیخان گڕی تێبەربوو

عومەر عەلی:بەخوا هەموومان گڕمان تێبەربووە!

ئەمشەو بارزانی قسەدەکات

عومەر عەلی: ئەی بەیانی تا ئێوارە خەریکی چی یە! 

ئۆباما ؛ داعش لە بەهێز بوندایە

عومەر عەلی: ئاگاتان لە خۆتان بێت!

بارزانی داواکارییەک ئاڕاستەی میدیاکان دەکات

عومەر عەلی: میدیاکانیش رۆژی هەزار داوا لە بارزانی دەکەن!

سەعدی پیرە : قبوڵی ناکەین

عومەر عەلی: وامزانی لە سنورەکانەوە ئەو قسە دەکات! 

شەكیرا بۆ پێكی شوت پێناكەم

عومەر عەلی: بەمنداڵەکەتدا دیارە!

===
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لە بارەی هەڵبژاردنەوە

تــۆ کــە دەنــگ بــە یەکیەتــی و پارتــی دەدەیــن بــەژداری لــە دزینــی ملیارەهــا 

ــت. ــەر نەکەوتبێ ــت ب ــا دۆالرێکیش دۆالردا ب

===

تــۆ کــە دەنــگ بــە یەکیەتــی پارتــی دەدەیــن، بــەژداری لــە خوێنــی ١٧ی 

شــوباتدا بــا ئــەو کاتــەش لــە مــاڵ نەهاتبیتــە دەرەوە.

===

دزی هــەر ئــەوە نــی یــە گونێیــەك بەشــانتەوە بگــرن لــە تاریکیــدا، تــۆ دەنگــی 

پــێ بــدە ئــەو بــە ئاشــکرا دەیبــات جــا بــا هەمــووش زرتــەی چــاوی بێــت.

===

لــێ  ئــەم میللەتــە نەکردبێــت هیچیشــم  بــۆ  کۆتــا وتــەم گــەر هیچیشــم 

نەدزیــووە.

مافی منداڵ

ــدااڵن  ــە، من ــی ی ــت ن ــا پێویس ــاری گرانبەه ــری ی ــدااڵن ئامێ ــی من ــۆ دڵخۆش ب

ــار  ــك ج ــەن، هەندێ ــۆش دەک ــێ خ ــرتی پ ــی یەک ــرو دڵ ــە ئامێ ــن ب ــان دەب خۆی

نەبوونــی ئامێــری یــاری ئەقڵیــان زیاتــر دەجوڵێنێــت و شــتی ســەیرو ســەمەرە 

ــەن. ــت دەک دروس

===

هــەوڵ بــدەن ئــەو جــۆرە ئەلعابانــە بــۆ منداڵــەکان بکــڕن کــە بــۆ فێــرکاری بــەکار 

دێــت، ئەوســا هــەم چێــژی یــاری هــەم زانستیشــی لێــوە فێــر دەبــن.
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هاواڵتیەکی سەر ڕاست بە

هێــزی  بــە  بکرێــت  حیزبــی  هێــزی  دەکرێــت  ئــەوە  بــۆ  ئیــش  چەندێکــە 

نیشــتانی و لــە ژێــر دەســتی یەکیەتــی و پارتــی دەربهێرنێــت کەچــی ئێســتە 

ــتە  ــت!، ئێس ــۆی ببێ ــزی خ ــووی هێ ــی هەم ــەوەو خەریک ــا دەدرێن کارەکان بەب

تەنهــا یەکیەتــی و پارتــی هێــزی هەیــە ئــەو پشــێویە دەبینێــرت و بەیــەك ڕازی 

ــاڵ!  ــی بێتەپ ــی تریش ــای حیزبەکان ــن چ ج نی

===

پێشــمەرگەی ڕاســتەقینە ئــەو کەســەیە کــە ئێشــەکەی بــە پرۆفیشــاڵی و 

ــت،  ــتا بێ ــت، مامۆس ــۆر بێ ــە، دکت ــی ی ــاوازی ن ــرت جی ــۆزیەوە دەکات، ئی دڵس

کارمەندێکــی ئاســایی بێــت، قوتابیــەك بێــت، دوکاندارێــك و پیشــەوانێك بێــت، 

ــکات.  ــو ب ــی بەخێ ــەوەو کۆرپەکان ــە ماڵ ــت ل ــك بێ دایکێ

===

ئــەو قوتابیــە پێشــمەرگەی ڕاســتەقینەیە کــە کەمتەرخەمــی لــە وانەکانــدا 

نــاکات و ناڵێــت کــورە بەخــوا ئەمســاڵ دەرمــان دەچێنــن! 

===

ئــەو کارمەندانــە پێشــمەرگەی ڕاســتەقینەن کــە لەکاتــی خۆیــدا ئامــادەی 

دەوام دەبــن و کەمتەرخەمــی لــە کارەکانیانــدا ناکــەن و بــە دڵخۆشــیەوە کاری 

ــی  ــرن و زوو بەڕێ ــەرەدا ڕاناگ ــە س ــەك ل ــە پیرەی ــن و مام ــان ڕادەپەڕێن هاواڵتی

ــەن.  دەک

===

ئــەو کوردانــەی تاراوگــە پێشــمەرگەی ڕاســتەقینەن کــە کاتەکانیــان لــە خوێندن 

و بەدەســتهێنانی زانســتدا ســەرف دەکــەن و دواتــر بــۆ نیشــتان دەگەڕێنــەوە 

نــەك لــە بــاڕو دیســکۆو لەگــەڵ ســۆزانیەکاندا.
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نــەك خەفــەت بــۆ کوشــن و نەمانــی کەســانی بــێ تــاوان دەخــۆم، لەناخــەوە 

ــن،  ــی خۆیان ــۆکاری لەناوچوون ــیان ه ــە خۆش ــم ک ــانەش دەهەژێ ــەو کەس ــۆ ئ ب

مــن ناتوانــم مــرۆڤ بوونــی بەرانبــەر بەکــەم بڕوانــم،، ڕۆبــن ولیــەم، یەکێــك لــەو 

ــن  ــی مەالی ــی دڵ ــرو کارەکان ــە فک ــە ب ــکا ک ــەی ئەمەری ــەرە بەهێزان ــەرە ه ئەکت

ــا کۆتایــی  ــوو، ت ــازاری هەب ــە ناخیــدا ئ کەســی خــۆش دەکــرد، کەچــی خــۆی ل

بــە ژیانــی خــۆی هێنــا لــە تەمەنــی ٦٣ ســاڵیدا، لــەو دونیــا هەرجــۆرە لــێ 

ــا  ــەم دونی ــن ل ــەاڵم م ــم، ب ــن نازان ــەوە م ــت ئ ــەڵ دەکرێ ــینەوەیەکی لەگ پرس

ــۆی. ــم ب ناڕەحەت

===

ــاو شــیعەدا، کەچــی دینــی کاتیــش دروســت  زەواجــی کاتیــان بیســتبوو لەن

بــوو لەنــاو کــورددا! 

===

ئیــرت بــۆ باســی بەکارهێنانــی دیــن بــە خراپــە دەکــەن ئایــا ئەمــەش هــەر 

ــت. ــدی دەوێ ــی ج ــیارێکەو وەاڵم ــە؟ پرس ــە بەخراپ ــی ی ــن ن ــی دی بەکارهێنان

===

دەکات  بــۆ  تەلەفۆنــم  بێــژن  گەنجــی  زۆر  وەاڵمێکــی چاکــم دەســتکەوت، 

ــە؟ منیــش  ــرە چۆن ــم لێ ــی بهێن ــی ئەوروپ ــتا ئافرەت ــی مامۆس ــاو دەڵ ــە ئەوروپ ل

بــەردەوام ئامۆژگاریــم کــردوون کــە لــە واڵتــی خۆمــان ژن بهێنــن و الی خۆمــان 

ئافــرەت زۆرەو پێویســتیان بــە زەواجــە! تاکــە وەاڵمیان ئــەوە بووە ئاخر مامۆســتا 

ــەی الی  ــە ئەوان ــم کاک ــتەودوا دەڵێ ــت، ئێس ــی تێناچێ ــانەو مەرسەف ــرە ئاس لێ

ــە خــۆی دەردەچێــت و کێشــەی مــادەت نەبێــت خۆمــان هەمــووی ل
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===

مەرگــی  گولــە  هــەزار  بــە  کــورد  بێوەژنێکــی  ئافــرەت خراپــە!  دەڵــێ  کــێ 

منداڵەکانــی بــە باشــرتین شــێوە بەخێــو دەکات و دەیان گەیەنێت بــە بەرزترین 

ئاســت و پشــت لــە ئارەزووکانــی خۆشــی دەکات، کەچــی ســەرکردەیەکی کــورد 

میللــەت هەمــووی دەفرۆشــێت و پشــت لــە خواســتی گەلەکــەی دەکات، ئــەوە 

ژن و ئــەوەش پیــاو! 

===

بەناوو ڕوکەش هەڵنەخەڵەتێن
 

ئافرەت هەیە ناوی سێوەیە کەچی دەڵێیی باینجانیشە.

 هەشە ناوی ڕوخۆشە خوتوکەشی بەیت هەر پێناکەنێ.

 هەشە ناوی جوانەیە کەچی تا ئێستە شوی بۆ نەبووە.

پیاو دەناسم ناوی ئومێدە کەچی دەڵێی کەشتی غەرق بووە.

 هەشە ناوی سامانە یەك قوروش لەم سەرزەمینەدا شکا نابات.

 هەشە ناوی جوتیارە لە ژیانیا یەك مشت گەمنی نەچاندووە.

 بینیوومــە لــە واڵتــە ســاردەکان سەرپۆشــی بەســەرەوە بــووە کە ســواری پاســەکە 

بــووە سەرپۆشــەکەی البــردووە! تومــەز مەکــە لەســەرما بووە.

 هەشــە ڕۆشــتووە بــۆ حــەج و عەمــرە کەچــی کــە هاتووەتــەوە وتوویەتــی ســەفەر 

ــەر  ــت ئەگ ــۆت و ئامۆژگاری ــۆ خ ــدات ب ــت ب ــوا هیدایەت ــەی خ ــە! ئ ــەر خۆش ه

ــاو  ــۆ تورکی ــتایەیت ب ــت بڕۆش ــدا بێ ــیەکی تێ ــچ خۆش ــت هی ــوا نەبێ ــەر خ لەب

ــت!. ــت بیخەوێنی ــی ناوێ ــوو سەرەش ــرت ب ــان زۆر خۆش یۆن

حیزبیش هەیە ناوی دیموکراتیە کەچی لە لیستی تیرۆریشدایە!.
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هەیە ناوی نیشتانیەو چەندین جار نیشتانیشی فرۆشتووە!.

هەیە ناوی مەالیە تا ئێستە سەری بۆخوا نەخستووەتە سەر زەوی.

پیــاوی وا دەناســم یەکــەم درۆزنــە کــە لــە مەجلیســدا قســە دەکات پێیــی 

دەڵێــن وەاڵ ڕاســت دەکــەی!.

===

پیــاوی وا هەیــە بەســەرو مۆقــل زۆر نورانیــە کەچــی بــە کــردار میللەتێــك 

بەدەســتیەوە! زەلزەلەیەتــی 

بەنزینــی وا هەیــە پێــت حەیفــە بیکەتــە ســەیارەکەت ئەوەنــدە پیســە کەچــی 

نرخــی بــە ٩٠٠ دیناریشــە! 

ــی  ــت دەڵێ ــەت داوای بکەی ــە ڕووت نای ــت ل ــەیری دەکەی ــە س ــی وا هەی ئافرەت

ــە! ــت خانەنشینیش ــەیر دەکەی ــی س ــە کەچ ــتا منداڵ هێش

ــووە  ــدار ب ــار برین ــن ج ــاکات و چەندی ــە ن ــە دەبابەت ــڵ ل ــم س ــاوی وا دەناس پی

کەچــی دەڵێــن هێشــتا تەمەنەکــەت شــمولی خانەنشــینی نــاکات!  

پلەکــەی  کەچــی  بــکات  سیســەرك  ســەیری  ناوێرێــت  هەیــە  وا  ئافرەتــی 

عەمیدیشــە! 

ڕێکخــراوی وا هەیــە باســی مافــی ئافــرەت دەکات و ئێســتە نقــەی لێــوە نایــەت 

و پێــی کفــرە باســی ٤٠٤ بــکات! 

ــی  ــتەبەر دەکات کەچ ــۆ دەس ــت ب ــەو مافەکانی ــت ئ ــە وا دەزانی ــی وا هەی کەس

ســەیر دەکەیــت چەنــد ســاڵە خــۆی مافــی خەڵــك دەخــوات و خانەنشینیشــە! 

کەناڵــی وا هەیــە موچــەی خانەنشــینیەکان ببڕێــت ئەویــش دەبێــت کەناڵەکــە 

دابخــات! 

ماڵــی وا هەبــووە زەکاتیــان بــۆ کــۆ دەکــردەوە کــە ٢٥ هەزاریەکــە ڕەفــز بوویــەوە 

دەرکــەوت چەنــد ســەفتەیەکی هەیــە! 
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کەســی وا هەیــە ســێ قەڵەمــی ڕەنــگاو ڕەنگــی کردووەتــە بەرباخەڵــی و کەچــی 

خوێندەواریشــە! 

کەســی واش دەناســم سەروشــکڵی تورێکــی قــوڕاوی ناهێنــت کەچــی مــا شــاء 

اللــە فەیلەســوفێکە! 

===

ــەك  ــان بەهێــز بکــەن ن ــان خۆی ــای خۆی گرنگــە تاکــەکان لەســەر بنەمــای توان

الوازی بەرانبــەر.

===

شارەزایی شتێك نەبیت بە بێ بەها سەیری مەکە.

===

یەکــەم ئایــەت کــە دابــەزی بــە بخوێنــە دەســتی پێکــرد، زۆرتریــن نەخوێنــدەوار 

ئەمــڕۆ لــە نــاو کۆمەڵگــەی ئیســامیدا هەیــە، لــەوەش خراپــرت کاربەدەســتەکان 

لــە هەمــووی نەخوێندەوارتــرن، ئیســام بڵــێ چــی کــە تۆ خــۆت هــەوڵ نەدەیت 

نەخوێنێت!!!؟ و 

===

کەســی وا هەیــە بــە دژایەتــی ئیســام چەپەڵیەکانــی خــۆی دەشــارێتەوە، 

زۆر کــەس دەناســم دەســاڵ و پانــزە ســاڵ و بیســت ســاڵە لــە ئەوروپــان جگــە 

ــە  ــەو دۆخ ــووە ل ــت وەرنەگرت ــە زانس ــودێکیان ل ــچ س ــیال هی ــارەی سۆس ــە پ ل

ئارامــەی ئەوروپــاا!!!؟

===

کــوردی وا دەزانــم لەســەر بــەد ڕەوشــتی ڕوونــرت بڵێــم لەگــەڵ ڕابواردنــی 

لەگــەڵ منداڵــدا لــە ئەوروپــا چەندیــن ســاڵ زیندانــی کــراوە! لــە ڕۆژنامــە 

ئەوروپیەکانیشــدا ڕەخنەیــان لــە ئیســام گرتــووە کــە کەســێکی مســوڵان ئــەو 
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کارەی کــردووە، ئــەوەش دادگــەری میدیــاو لەوالشــەوە ڕەخنــە لــە ســزای زینــا 

ــامدا!!!؟ ــە ئیس ــەن ل دەک

===

ئــەوەی زۆر ڕەخنــە لــە ئیســام و یاســاکانی دەگرێــت و بــە نادادگــەری لــە 

قەڵــەم دەدات خــۆی و حەزەکانــی زۆرچــاك ناســیووە!!!؟

==

ــاو دەقــە دینیــەکان  ــی زان ــدا هەوڵ ــدە ئەکادیمیــە جیهانیەکان ــە زانکــۆو ناوەن ل

ــێ بەهــا دەکرێــت!!!؟ ــاو کۆمەڵگــەدا ب ــت و لەن ــەرز دەنرخێرنێ زۆر ب

===

کەســی وا هەیــە دەیەوێــت ئــەوەی حــەزی لــێ دەکات بیشــەرعێنێ، یانــی 

حــەزی لــە خورمــاو کشمیشــیە وەك لــە کوردەواریــدا پێــی دەڵێــن خورمیــش، 

کاکــە وا نابێــت یــان خــۆت یــەکا بکــەرەوە، یــان خــراپ بــە خــراپ و چــاك بــە 

ــر بێــت!!!؟ ــدە چاکەکانــت زۆرت چــاك پۆلێــن بکــەو هــەوڵ ب

===

ســاتەکانی ژیــان هەندێکــی خۆشــن و هەندێکــی ناخۆشــە، ئەوانــەی کــە 

ناخۆشــن دواتــر بــۆ خۆشــی دەیگەڕێنینــەوە، کەواتــە ژیــان هەمــووی خۆشــە. 

===

ــر دەدات و  ــی فک ــی باج ــڕۆ خەڵک ــەوە، ئەم ــر جیابکرێت ــە فک ــن ل ــتە دی پێوس

ڕقــی خــۆی بەســەر عەقیــدەو شــەریعەدا دەڕێژێــت، فکــر ئامــرازی سیاســەتەو 

ــە.  ــی بەشــەریەتە، عەقیــدەو شــەریعە ناوکرۆکــی دین ســەرچاوەی ئەقڵ

===

ــۆ واڵتانــی شــەرق و دواتــر  چــەك و تەقەمەنــی دروســت دەکــەن و دەینێــرن ب

دەیــان خەنــە لیســتی تیــرۆرەوە. 
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===

ــاری  ــە دی ــەو پارەی ــر ل ــەرفی دەکات زیات ــدا س ــە حەج ــێك ل ــارەی کەس ــەو پ ئ

ــەو  ــەوە، ئ ــۆی حەجەک ــەر بەه ــدا دەکات ه ــری لەگەڵ ــەی ت ــی و چەک و قوربان

ــە  ــەك هەی ــە چ گەرەنتی ــی ی ــی ن ــاوەڕی پێ ــان ب ــاکات ی ــەج ن ــە ح ــەی ک کەس

ــی؟ ــە قوربان ــکات ب ــك ب ــا مەڕێ تەنه

===

ــەرەوە  ــەرز بک ــتان ب ــی کوردس ــەلۆنەو ئااڵیەک ــۆ بارش ــاری ب ــەیری ی ــۆ س ــڕۆ ب ب

ئــااڵی  کــوردە  ئــەو  دەڵێــن  و  دەکات  باســی  هەیــە  ڕاگەیانــدن  هەرچــی 

کوردســتانی بــە ئیســپانیا ناســاند، بــەاڵم ســااڵنە هــەزاران حاجی کوردســتان بە 

جلــی کــوردی و ئــااڵی کوردســتانەوە بــە زیاتــر لــە ٤ ملیــۆن حاجــی دەناســێنن 

و لــە ســعودیەش واڵتــی ســعودیە بــە هــەزاران کتێــب بــە کــوردی چــاپ دەکات 

ــە!  ــەر خاتــری حاجیانــی کــوردو جێگــەی باســیش نــی ی لەب

===

گــەر مســوڵانیك خێرێــك بــکات بــە ئاشــکرا دەیکــەن بــە هــەراو دەڵێــن ئــەوە 

ــی  ــەر باسیش ــەوە! ئەگ ــی دەخوێنن ــی دڵیش ــی نیەت ــە! یان ــی ی ــوا ن ــەر خ لەب

نــەکات هــەر دەیکــەن بــە هــەرا دەڵێــن مســوڵان خێــر نــاکات! ئاســان بــەرزو 

ــەخت.  زەوی س

===

ئیســام ڕێــك وەك ڕۆژی نیــوەڕۆ وایــە، هەرکــەس چــاوی لــە ئاســت بنوقێنێــت 

تەنهــا بەرپێــی خــۆی ڕەش و تاریــك دەبێــت. 

===

مێژوونووســن نیــم، بــەاڵم لــە خۆشــمەوە قســەناکەم لەســەر ئیســام وەك 

زۆرکــەس! ســێ بڕوانامــەی دینیــم هەیــە )ئیجــازەی زانســتی مەالیەتــی، 
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قانونــدا(،  لــە شــەریعەو  لــە دیراســاتی ئیســامیدا، بەکالۆریــۆس  دیبلــۆم 

ئیســام لــە هــەر جێگەیــەك شــەڕی کردبێــت ئــەوە ســتەمکارێك هەبــووە 

ــەك  ــردووە ن ــەڕی ک ــتەمکارەدا ش ــوڵتە س ــەو س ــەڵ ئ ــەوەو لەگ ــەر خەڵک بەس

ســتەملێکراوەکە!  خەڵکــە 

===

ئەندەنوســیا چــوارەم گەوترەتریــن واڵتــی جیهانــە لــە ڕووی دانیشــتوانەوە، 

یەکــەم واڵتــی ئیســامیە کــە زیاتــر لــە ٢٠٠ ملیــۆن مســوڵانی تێدایــە, بەبــێ 

ــا  ــردەوەو ت ــام ک ــۆ ئیس ــیان ب ــت باوەش ــی بێ ــە لوت ــن ل ــێك خوێ ــەوەی کەس ئ

ــەن.  ــامەوە دەک ــە ئیس ــانازی ب ــتەش ش ئێس

===

بــاوەڕی بــەو تەکنەلۆژیــە هەیــە کــە هەواڵــی بــاران باریــن بــاڵو دەکاتــەوە! بــەاڵم 

بــاوەڕی بــەو زاتــە نــی یــە کــە بارانەکــە دەبارێنێــت! 

===

کتێبێــك کــە نەیدیــووە سەرســامە پێــی! قورئانێــك کــە لــە بەردەســتدایە نکۆڵی 

دەکات!  لێ 

===

پابەنــدە بــە پەیڕەووپرۆگرامــی حیزبــەوە چونکــە ســەرپێچیە! پێــش نوێــژی 

ــە  ــوێ ب ــەاڵم گ ــێوەیە ب ــەو ش ــە ب ــرت کارەک ــە ئی ــۆ کار چونک ــت ب ــی دەچێ بەیان

ــە!  ــە ڕەحم ــەورە ب ــوای گ ــە خ ــادات چونک ــان ن ــی قورئ پەیڕەووپرۆگرام

===

شــەرع لــەوە گەورەتــرە بــە ٤ ژنــی دونیــاو حــۆری بەهەشــت باســی بکرێــت! بــە 

ئەقــڵ بیــر بکەنــەوە نــەك بــە شــتی تــر!

===
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دەبێــت  کــراوە،  تەدویــن  هەمــووی  حیکمەتەکانــی  وەســتاوەو  وەحــی 

بیــت!  وەحــی  چاوەڕێــی  نــەك  بیخوێنیتــەوە 

===

ئەگــەر پێغەمبەرێکــی کوردیــش بهاتایــە ئێســتە کێشــەی هەندێــك بەنــاو 

ڕۆشــنبیر ئــەوە بــوو کــە خەڵکــی کوێیــە ئــەو پێغەمبــەرە!، بادینیە یان ســۆرانی، 

ســلێانیە یــان هەولێــری! 

===

یاریچیــەکان و گۆرانــی بێــژەکان بــە هەمــوو مواســەفاتێکەوە دەناســێت! کەچی 

پێغەمبــەری نــازدارو هاوەڵــە بەڕێزەکانــی هــەر بــە عــەرەب دەیان ناســێت! 

===

کابرایــەك پرســیاری لێکــردم وتــی دوو ژنــە حەرامــە یــان حەاڵڵــە؟ منیــش 

ــدە  ــوڕما ئەوەن ــەرم س ــا!! س ــاوی دەم ــدات بەن ــوو ب ــك ب ــە! خەری ــم حەرام وت

ــرد!  ــی نەدەک ــدا نوێژەکان ــە کاتێک ــوو ل ــە هەب ــۆ ژنەک ــەتی ب حەماس

===

زانایــەك دەڵێــت، کــەم جێگــە هەیــە لــەم ســەر زەمینــەدا ئەگــەر گوندێكیــش 

بێــت جێگــەی پەرستشــی تایبەتــی تێــدا نەبێــت، لــە کاتێکــدا زۆر زۆر جێگــە 

هەیــە نەخۆشــخانەو قوتابخانــەی تێــدا نــی یــە! ئــەوە چ ئەقڵێکــە بڕوابــوون ڕەد 

دەکاتــەوە! 

===

بــە  خزمەتــی  زۆرتریــن  پاراســتووەو  کوردســتانی  شارســتانیەتی  مزگــەوت 

ــەژارەی  ــەری خــەم و پ کۆمەڵگــە کــردووە، جێگــەی خواپەرســتی هەمــوان، الب

لێقەومــاوان،  هــەژارو  موچــەی  و  بانــک  کرێــکاران،  النــەی  تەعزیەبــاران، 

ڕێبــواران.  حاجــەی  پڕکــەرەوەی 
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===

قورئــان تاکــە کتێبــی ئاســانیە کــە وەك خــۆی مابێتــەوەو هــەر کــە وتــت قورئان 

کــەس نەڵــێ کام قورئــان؟ تەنهــا یــەك بەرگــەو هەمــوو چاپەکانیشــی هــەر یــەك 

قورئــان و یــەك دەقــن. 

===

کابرایــەك دەیگــوت تــا ژن نەهێنــم نوێــژ ناکــەم، کەچــی لۆمــەی خەڵکــی 

دەکــرد لەبــەر حــۆری نوێــژ دەکــەن! 

===

ــوای  ــت، خ ــەم ببینێ ــری جەهەن ــت ئاگ ــتی، دەبێ ــەکات بەڕاس ــژ ن ــەوەی نوێ ئ

گــەورە هــۆکاری ئەوانــەی کــە لــە جەهەنەمــدان لــە زمــان و پرســیارێکی 

بەهەشــتیەکانەوە بۆمــان دەگێڕێتــەوەو وەاڵمــی جەهەنەمیــەکان ئەوەیــە »قالــوا 

ــن. ــەران نەبووی ــزی نوێژک ــە ڕی ــە ل ــن« وات ــن املصل ــك م مل ن

===

ــی  ــی نوێژەکان ــە ئیهال ــاری دەکات و ب ــم و ی ــەواڵ و فلی ــەیری ه ــدی س ــە ج ب

ــە  ــت ل ــووەو نازانێ ــی پێهات ــدا کۆتای ــە کوێ ــە ل ــت فلیمەک ــە دەزانێ دەکات، بۆی

ــووە! ــی ووت ــەدا چ نوێژک

===

ــە  ــی ئێم ــن، کەچ ــەکان تێنەپەڕێن ــن و خەت ــك بوەس ــت ڕێ ــان دەڵێ ــژ پێ نوێ

لــە دەرەوە بەســەر موحاجەرەکانــدا بــاز دەدەیــن و ســنورو مافەکانــی خەڵکــی 

ــن! دەخۆی
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با خۆمان خۆمان سزا بدەین 

ــەو پێویســتە  ــە بەخششــی خــوای گەورەی ــەی کــە هەمان ــەو ئەندامان هەمــوو ئ

سوپاســگوزاری لەســەر بکەیــن بــەاڵم هەندێــك جــار ســەرپێچی پــێ دەکەیــن! 

چــۆن ئەمــە ڕاســت بکەینــەوە؟ بــەم شــێوەی خــوارەوە:- 

===

ئەگــەر گوێــت لــە بیســتنی شــتی خــراپ بەکارهێنــا مەهێڵــە گوێــت ڕابێــت و 

لــەزەت لــە بیســتنی خراپــە ببینــێ، هــەوڵ بــدە زۆر گــوێ لــە قورئــان و وتــارو 

شــتی بەســود ئەگــەر حەزیشــێ پــێ نــەکات بــەکاری بهێنــە. 

===

ئەگــەر چــاوت لــە بینینــی شــتێکی خراپــدا یــان نەزەرێکــی حــەرام بەکارهێنــا 

کــە زۆرجــارو بــە تایبەتــی بەهــۆی ئــەم تەکنەلۆژیــاوە دیمەنــی خراپــان بەرچاو 

ــتی  ــن ش ــت و زۆرتری ــە ڕابێ ــەو دیمەنان ــەر ئ ــاوت لەس ــە چ ــت! مەهێڵ دەکەوێ

بەســودی پــێ بخوێنــەرەوە, وە بێگومــان هیــچ لــە قورئــان بەســودتر نــی یــە. 

===

ــە  ــت و ب ــەردەوام بێ ــە ب ــا مەهێڵ ــدا بەکارهێن ــی خراپ ــە کارێک ــت ل ــەر دەم ئەگ

أســتغفراللە زۆر بکــە، بــە یــادو زیکــری خــواو فەرمانکــردن بــە چاکــەو بەرگــری 

ــە ڕای بهێنــەرەوە.  ــە خراپ کــردن ل

===

ئەگــەر قاچەکانــت بــۆ ڕۆشــتنی جێگەیەکــی خــراپ بەکارهێنــا بێگومانبــە ئــەو 

ــە  ــدە ل ــزای ب ــەو س ــی بەدواوەی ــزای قیامەت ــاو س ــۆڕی دونی ــە سەرش هەنگاوان

ــەدا. ــەوت و کاری چاک ــۆ مزگ ــن ب ــك و ڕۆش ــی خەڵ یارمەت

===
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ئەگــەر دەســتت لــە هەرکارێکــی خراپــدا بەکارهێنــا نابێــت بهێڵیــن ئەودەســتە 

لــەزەت لــەو کارە وەرگرێــت و بــە نووســینی چاکــەو، دەســتگرتنی لێقەومــاوان و 

الدانــی پیســیەك لەســەر ڕێگەوبــان ڕای بهێنــە. 

===

نیعمەتــی  ئــەو  شــوکرانەی  ناگاتــە  هێشــتا  ئــەوەش  نەچێــت  لەبیرتــان 

ئەندامانــەی کــە خــوای گــەورە بــە ئێمــەی داوە، ئەگــەر باوەڕیــش ناکەیــت لــە 

کــەم ئەندامێــك بپرســە؟!

دەبەیەکــم دەســت  یەکــەم هەرچــی  ڕۆژی  لەنــدەن چەنــد  کــە گەشــتمە 

دەکــەوت هەڵــم دەگــرت لــە شــوقەکەمدا! دواتــر بیرمکــردەوە خــۆ ئــاو نابڕێــت 

ئیــرت ئــەو هەمــوو دەبەیــەم بۆچــی یــە!! کابرایەکیش دەیگــوت ئەوەی ڕۆشــتووە 

بــۆ خــارج هەمــووی لــە خۆشــیدا ڕۆشــتووە! 

===

زۆرینــەی ئەوانــەی کــە ڕۆشــن بــۆ ئەوروپــا لــە هەژاریــدا ڕۆشــن! ئێســتەش 

هــەر لەبــەر هــەژاری ناتوانــن بگەڕێنــەوە.

===

ــەو ڕێگــەدا تیاچــوو،  هەندەرانیــش وەك پێشــمەرگایەتی لێهــات، هەندێكــی ل

هەندێکیــش ســودمەندی بــاش بــوو لێــی و هەندێکیشــی حســابی بــۆ نەکــراو 

هــەروا کاتەکــەی بــە بەالشــدا چــوو.

===

زۆرجــار پرســیاری شــەرعی و جۆربەجــۆرم بــۆ دێــت بــە نامــەداو منیــش بــە پێــێ 

دەرفــەت و زانیــاری خــۆم وەاڵمیــان دەدەمــەوە.

نامەیەکــم بــۆ هاتبــوو بــۆ ئیمەیڵەکــەم دیاربــوو ناوەکــەی کــچ بــوو، شــتێکی بــۆ 

تەتاچکردبــووم بەنــاوی ئیســام، ویســتم بیکەمــەوە ئەنتــی ڤایرۆســەکەم گرتی 
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و وتــی نەکــەی ئــەوە ڤایرۆســە، ئیــرت تێگەشــتم لــە جۆرێکــی تــری بەکارهێنانی 

ئیسام.

===

ــە  ــام ل ــەم و ئیس ــزی دەک ــان مالی ــی ی ــوڵانێکی ئەندەنوس ــی مس ــە تێکەڵ ک

زمانــی ئــەوەوە دەبیســتم بــۆم دەردەکەوێــت ئێمەی شــەرقی خۆمان ســەقەتین 

نــەك دینەکەمــان.

===

ــامی  ــەی ئیس ــە وردی دیراس ــوو، زۆر ب ــوو ب ــوڵان ب ــی مس ــی ئەڵان کابرایەک

دەکــرد، ئــەو کەســانەی کــە لــە دەوری بــوون ئەمریــان بــە نەکردنــی زۆر شــت 

دەکــرد پێــی! ئەویــش دەیگــوت باشــە ئــەوە حەرامــە؟ دەیانگــوت نــا حــەرام نــی 

یــە بــەس مەیکــە! فەقیــرە تێنەدەگەشــت و خەتاشــی نەبــوو. 

===

گــەر بــە ڕێــژەی ســەدی مســوڵانانی جیهــان ئەژمــار بکەیــن ئــەوا عــەرەب لــە 

ســەدا بیســتی مســوڵانان پێــك دەهێنــن، ئــەم پۆســتە پێشکەشــە بەوانــەی 

کــە ئیســام تایبــەت دەکــەن بــە عەرەبــەوە! 

===

خەڵکــی کردارەکانــی ســەردەمی جاهیلــی دووبــارە دەکاتــەوەو دەڵێــن ئیســام 

دواکەوتــووە!

===

لەگــەڵ کوردێكــی دانیشــتووی هەنــدەران کەوتینــە موناقەشــەکردن و دەیگوت 

مســوڵانان ئەقڵیــان زۆر ســەقەتەو هیــچ وەرناگرێــت! منیــش وتــم زۆر ڕاســت 

دەکەیــت ئــەوە نــی یــە تــۆ ٢٠ ســاڵە لــەو واڵتــەدا دەژیــت و هێشــتا زمانەکــەش 

فێــر نەبوویــت! 
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===

ــوو  ــە! هەم ــی هەی ــاوەڕی پێ ــەك ب ــوڵان وەك ی ــرو مس ــتیەکە کاف ــردن ڕاس م

دەقەکانــی قورئانیــش هــەر وەك مــردن ڕاســن.

===

ــر  ــە واڵتێکــی ت ــی هەبێــت و بڕوات کەســێك کــە پەنجەمــۆری واڵتێکــی ئەوروپ

فلیمــی دونیایــی دەســوتێت و دەیگەڕێننــەوە بــۆ واڵتەکــەی تــر کــە ڕەفــزی لــێ 

وەرگرتــووە، کەســێکیش کــە کــردەوەی جەهەمنــی بێــت پەنجــەی لــە جیهــازی 

اللــە دەربــازی نابێــت و بــۆ ئــەو جێگــەی دەگەڕێننــەوە کــە کاری بــۆ کــردووە. 

===

ــەت  ــاو گۆڕەک ــۆ ن ــات ب ــر کارەب ــد ئەمپێ ــت چەن ــار بدەی ــت بڕی ــتە دەتوانی ئێس

ــت دەوێ

===

بــۆ موچەیەکــی دونیــا دەبێــت پێشــمەرگەی کــۆن بیــت، بــۆ پاداشــتی قیامــەت 

دەبێــت مســوڵانێکی کــۆن بیــت.

===

هــەر دەبێــت قیامەتێــك هەبێــت بۆ ئــەو هەمــوو کێشــانەی کــە دادگای دونیایی 

نەیتوانــی یــەکای بکاتەوە.

===

مسوڵانیەتی دەست لە دونیا شن نی یە! بەڵکو حساب بۆ کردنیەتی.

===

بــۆ ژیانــی دونیــا هــەوڵ دەدات ســەد لــە ســەد بهێنێــت بــۆ ئــەوەی طوبــی عــام 

وەری گرێــت! بــەاڵم بــۆ قیامــەت چاوەڕێیــە بــە قــەرار دەربچێــت! 

===
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ــەو  ــك ل ــە هەندێ ــت ب ــن، دەبێ ــەکان بکەی ــە تاوان ــە ل ــا تەوب ــت تەنه ــرت نابێ چی

ــووە!  ــان زانی ــە چاک ــە ب ــەوە ک ــدا بچین هەڵوێستانەش

===

ــەکار  ــۆ مەرامــە گاڵوەکانــی، هەشــە کــورد ب ــەکار دەهێنێــت ب ــە ئیســام ب هەی

ــی! ــۆ بەرژەوەندیەکان ــت ب دێنێ

===

خۆزگە دوای سەد ساڵی تر ئەم جەنگانەی ئێستە چ ناوێکی لێ دەنرێت؟

===

جــاران تەنهــا چــەك بەدەســتەکان بــەژداری شــەڕیان دەکــرد، ئێســتە بــێ 

چەکــەکان خراپــرتن!

===

بــاوەژن هەرچەنــد چاکیــش بێــت تامــی دایــك نــادات، واڵتانــی دەرەوەش 

هەرچەنــد بریقەداربێــت تامــی نیشــتان نــادات.

===

واڵتانی دونیا هەمووی بەالیەك و داربەڕوویەك بەالیەك. 

ناسۆری تێنەگەشتن

ــە  ــت! ب ــدار بێ ــامیەك چەک ــوو ئیس ــە هەم ــی خۆش ــەرقی پێ ــی ش عەملانیەت

هەمــوو شــێوەیەك توندوتیــژی بەرانبەریــان دەنوێنــن بــۆ ئــەوەی بچنــە بــەرەی 

چەکداریــەوە!! دیموکراســیەکەیان تەنهــا ئەوەندەیــە یــان واز لەبیروباوەڕەکــەت 

عەقیــدەو  فکــرو  بــە  نــەك  بکەیــن  دژایەتیــان  چــەك  بــە  یــان  بهێنیــت 

بەشــێوەیەکی مەدەنــی. 
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===

تەعزیەی مردووەکان دوو ڕۆژە، هەندێك لە زیندووەکان هەموو ڕۆژێك.

===

دەبێــت بــە یاســا ڕێــژەی موچــە ڕێکبخرێــت لــەم واڵتــەدا نــەك هەرکەســەو لــە 

ئاســتی خــۆی وەك خەیــر بــە ســواڵکەر بــکات و بەخۆبەخشــی بیگەرێنێتــەوە.

===

خودایە قورئانەکەت تەفسیری هەڵەی بۆ دەکرێت!

هەندێك هەیە بە هەڵە لێی تێدەگات!

هەیە نایەوێت تێبگات!

هەیە دەڵێ تێدەگەم و ڕاست ناکات!

هەشە هەر ئینکاری دەکات! 

هەشە دەیسوتێنێت و لە ئاودەستی دەخات! 

بەاڵم خودایە من لە جێگا بەرزەکانی ماڵەوەمدا دامناون... 

ڕۆژانە دڵم بەو نەبێت ئۆقرە ناگرێت.. 

===

ئیاهی دەوروبەرمان توڕەمان دەکەن لەسەر پەرستنی تۆ!

تێــدا  قورئانــی  پێچەوانــەی  تێدایــەو  قورئانــی  مزگەوتــەکان  لــە  هەندێــك 

دەوترێــت!

ڕاگەیاندنەکان وێنەی نارشینی ئیسام نیشان دەدەن!

ئێمــە دەڵێیــن مــەرشوب حەرامــەو فەرمــوودەی قورئانــە ئــەوان دەڵێــن بــۆ 

گورچیلــە باشــە!

ئێمە دڵێین جگەرە حەرامە ئەوان دەڵێن ئەی بۆ فاڵن مەال دەیکێشێت!

ناوی زینا خەریکە نامێنێت و ئێستە ناوی تریان لە جێگەی داناوە!
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سەرپۆش هاوین دەڵێن گەرمەو زستان بیانویەکی تری بۆ دەهێننەوە!

سو ئێستە لەسەر ڕەزامەندی حەاڵڵ دەکرێت!

ڕیــش  بێــت  لــێ  پێغەمبــەرەوە درودی خــوای  بەنــاوی ســونەتی  هەندێــك 

ئەبوجەهلیــە! کردارەکانــی  بــەاڵم  دەهێڵێتــەوە 

ئیاهــی مــن ملکەچــی فەرمانەکانــی تــۆم و داوای هیــچ بەڵگەیەکــی تــرم نــی 

یــە مەگــەر قورئــان ئیــرت بــەس نــی یــە.

لە یادی یەکگرتوودا

ــە  ــەوە ک ــان دەهێنێت ــامی واڵت ــی ئیس ــەی ئەحزاب ــی منوون ــەیرە خەڵک زۆر س

تیرۆریســت و دەســتیان لــە کاری تیــرۆردا هەیــە لــە کاتێکــدا منوونــەی جــوان 

و ســمبولی ئاشــتی وەك یەکگرتــوو هەیــە کــە تــا ئێســتە دەســتیان لــە خوێنــی 

تاکــە کەســێکدا نــی یــە لەبیــر دەکــەن!

 

ــدا  ــامی پوخت ــەڵ ئیس ــوریا لەگ ــی س ــادی نیکاح ــەی جیه ــەیرە منوون زۆر س

چەندیــن  شــەوانەو  یانــەی  و  هوتێــل  کوردســتاندا  لــە  و  دەکــەن  تێکــەڵ 

ــا ئێســتە  جــۆری لەشفرۆشــی دروســتکراوەو چەندیــن فەزیحــەی ئەخاقــی ت

باڵوکراوەتــەوە، کەچــی تاکــە فەردێکــی یەکگرتــوو لــەو نێــو باســەدا بوونــی نــی 

یــە.

 

زۆر ســەیرە منداڵێکــی ســاواش ئــەوە فێربــووە کــە هیــچ قوژبنێکــی ئــەم واڵتــە 

ــا ئێســتە یــەك  ــرت بڵێــم دزی نەیگرتبێتــەوە! کەچــی ت ــی ڕوون ــە گەندەڵ ــی ی ن

فــەردی یەکگرتــوو نــاوی لــە قوتــوی عەتاریشــدا نــی یــە. 
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زۆر ســەیرە ئــەم ســااڵنەی دوای هەســت بــە زیانــی جگــەرە کــراو لــە پەرلەمانــدا 

بڕیــاری ڕێگــە لێگرتنــی درا لــە جێگــە گشــتیەکانداو تــا ئێســتەش زۆر حســابی 

بــۆ نەکــراوە!، کەچــی یەکگرتــوو هــەر لــە ســەرەتای دروســت بوونیــەوە جگەرەی 

لەســەرەوە بــۆ خــواراوە لــە ئەندامانــی قەدەغەکــردوو یــەك بــارەگای یەکگرتــوو 

نــی یــە تەپڵەکێکــی تێــدا بێــت. 

زۆر ســەیرە هەندێــك کــەس بەهــۆی سیاســەتی چەوتــی یەکیەتــی و پارتیــەوە 

ــاڵی  ــی ١٨ س ــا تەمەن ــەکات و ت ــۆی ن ــا ب ــواڵی واڵت نەم ــوو س ــوژراو یەکگرت ک

و پێگەشــتنی دەســتی بــە دەمیــەوە بــوو ئێســتە دەڵێــن یەکگرتــوو پــارەی 

ــواردوو.  ــی خ واڵتان

دابــەش  گەنجەکانــدا  بەســەر  چەکیــان  عەملانیــەکان  حیزبــە  ســەیرە  زۆر 

دەکــردوو یەکگرتــوو قەڵەمــی دابــەش دەکــرد، کەچــی ئیســام بــە ناڕۆشــنبیر 

ــەم دەدەن.  ــە قەڵ ل

زۆر سەیرە..........زۆر سەیرە...........زۆر سەیرە

پیرۆزبای یادی یەکگرتوو لە گشت ئەندامان و ویژدان دۆستانی دەکەم.
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ئەی فێڵباز!

هەندێــك وەزیــرو ئەنــدام پەرلەمــان دان بەخۆیانــدا دەگــرن تــا خانەنشــین 

دەبــن دواتــر دەڵێــن کاکــە هیچــان پــێ نەدەکــرا! بــەس ئــەوەی پێکــرا 

بخەڵەتێنێــت.  و خەڵکــی  کات  بــەردەوام  خــۆی  موچەکــەی 

مردن و ژیان

زۆرجــار کــە یەکێــك دەمرێــت وەك پەندێکــی کــوردی دەڵێن هەر خــۆی زەرەری 

کــرد! مــن هەرگیــز لەگــەڵ ئــەو وتــە ئەگــەر پەنــد بێــت یــان هەرچــی بێــت نیــم، 

چونکــە ئــەوە خــوای گــەورە خــۆی دەزانێــت ئایــا ئــەو کەســە زەرەری کــردووەو 

یــان نــا، بــەاڵم زەرەرەکــەی ئێمــە دیــارە، کاتێــك کەســێك کەســێکی دەمرێــت 

مــادام زیانــی بــۆ دەوروبــەری نەبووبێــت دەبێــت قازانجــی چ بێــت ئــەو مردنــە، 

هــەردەم ژیــان قازانجــە بــۆ خێــزان و چــواردەور نــەك مــردن، بــە تایبــەت گــەر 

لــە ژیانیشــدا بیــر لــەدوای مــردن بکرێتــەوە ژیانەکــە ڕەنگیــن تــر دەبێــت.

دەبڵێن وا نی یە

دەڵێــن دەم بوەســتێت ســەرت ســەالمەتە! ئــەی توخــوا دەمیــش بەشــێك نــی 

یــە لەســەر؟

دەڵێــن دوور بــڕۆو دروســت بێــرۆ! کەچــی کــورد لــە تەرەفایتیشــدا ناوەســتێ و 

ئەکســە ســاید دەڕوات دە بڵێــن وا نــی یــە؟

دەڵێــن نــان بــۆ نانــەواو گۆشــت بــۆ قەســاب، کەچــی کەســی وا هەیــە نانــەوای و 
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قەســابیش پێکــەوە دەکات! توخــوا وا نــی یــە؟

ــۆ  ــەی ب ــری، ئ ــات لەبی ــەرگ بیب ــەر م ــیری مەگ ــە ش ــت ب ــەك گرت ــن خوی دەڵێ

خەڵکــی داوای دەســتبەرداری کورســی لــە ســەرکردەکان دەکــەن مەگــەر 

ــە؟ ــی ی ــوا وا ن ــەی توخ ــووە، ئ ــیری نەیانگرت ــە ش ــەوان ب ئ

دەڵێــن نــۆ بــدە بــە هەشــت هەشــت بگــرە مشــت، کەچــی لەوەتــەی کــورد بــووە 

هــەر دەیــدات بــە قــەرزو دواتریــش بەشــەڕیش دەستیشــی ناکەوێتــەوە، دەی 

ــۆ  ــە ب ــە عــەرەب و کەرکوکــان بربدای ــە ب توخــوا کاتــی خــۆی شــەنگاملان بدای

ــەی  ــە! ئ ــی ی ــان ن ــی خۆم ــان ه ــتە هیچکامی ــوو ئێس ــرت نەب ــەوە باش ــان ل خۆم

توخــوا وا نــی یــە؟

دەڵێــن مــن مــردوو تــۆ زینــدوو کاتێك قســە بــۆ بەرانبــەر دەکات! کــورد هەمووی 

هــەر وا دەڵێــت! بۆیــە حســابی مردوومــان بــۆ دەکــەن! دەی توخــوا وا نی یە؟

بەیانیــان زوو دەڵێــن هەســتە لەخــەو نیوەڕۆیــە، کەچــی بــۆ ٢٧ی دەســتەاڵت 

ــابی  ــتە حس ــت ئیس ــچ بێ ــەر ک ــاڵ ئەگ ــوا ٢٧ س ــاوایە توخ ــتا س ــن هێش دەڵێ

ــە؟ ــی ی ــۆ ناکــەن؟ توخــوا ئەمەشــیان وا ن ــرەی ب قەی

لــە کوردەواریــدا خواردنێــك ناخــۆش بێــت دەڵێــن تامــی ســەری کەچــەڵ 

ــە؟ ــی ی ــوا وا ن ــواردووە توخ ــی نەخ ــەری کەچەڵ ــیش س ــی کەس دەدات! کەچ

دەڵێــن ئەگــەر کەســێك دەرزیەکــی پێــا چەقانــدی ســوژنێکی پێــدا بچەقێنــە! 

کەچــی لەوەتــەی کــورد هەیــە ســوژنی پێــدا دەچەقێنــن دەی توخــوا وا نــی یــە؟

ئیــرت زیاتــر نانوســم بــا نەڵێــن ئەوەنــدە قســە مەکــە بــا نــەدەم بــە فڵقــدا! ئــەرێ 

توخــوا فڵــق چــی یــە؟
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 کوردو فەیسبووك

پێگەیەکــی  لــە  فەیســبووکان  ئێمــە  بزانێــت  فەیســبووك  خاوەنــی 

کۆمەاڵیەتیــەوە کــردووە بــە پێگەیەکــی حەربــی و سیاســی، هەموومــان بلــۆك 

دەکات! ئەمــەش خەیــری ئــەو کوردیەیــە کــە کــورد خــۆی نەبێــت کــەس فێــری 

نابێــت.

بیانوی تڕ نانی جۆیە

کابرایــەك دەیگــوت مــن لــە داخــی ئــەم داعشــانە نوێــژ ناکــەم! وتــم خــوا ڕووت 

ڕەش بــکات لەوەتــەی تــۆ هەیــت هــەر نوێژیــت نەکــردووە الی کەســێکدا ئــەو 

قســە بکــە نەتناســێت. 

شەو ڕۆژیان بۆ حسێب کردووە!

ــاڵیان  ــی ٤٠ س ــاڵەو خزمەت ــی ٢٠ س ــێك تەمەن ــە کەس ــی ی ــەیر ن ــەوە س بەالم

بــۆ نووســیووەو خانەنشــینان کــردووە چونکــە ئــەوە ئیــرت گەندەڵیــەوە بڕایــەوە. 

ــەر  ــە لەس ــاڵ و وا قس ــە ٢٠ س ــرتە ل ــی کەم ــەیرە تەمەن ــەالوە س ــەاڵم زۆرم ب ب

شــەرع و یاســاکانی دەکات دەڵێــی پلــەی عەالمــەی وەرگرتــووە لــە شــەریعەدا، 

لــە  دەرنەچوویــت  دووهەمیــش  دەوری  بــە  تــۆ  دەتناســم  مــن  بەڕێزەکــەم 

ــە کــوێ هێنــا!؟ نوێژەکانیشــت بــەم قســە  ــدا ئــەم هەمــوو زانســتەت ل مەکتەب

ــەرەوە.  ــاڵ مەک ــە بەت پوچان

===
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ســەردەمی ســەدام و گرانیەکــە هەمــوو ڕۆژێــك هــەر باســی ئــەوە بــوو نەوتەکــە 

ڕۆی؟ نــا نــەڕۆی! تــا ئاخــری ڕۆی. 

ئێســتەش ســەردەمی خۆمــان بەنزیــن هــەرزان بــوو؟ نــا هــەرزان نەبــوو! ئیــرت 

دیــار نــی یــە هێشــتا کــەی هــەرزان دەبێــت.

===

هەندێــك کەســی دینــدار کــە باســی ژیانــی دونیــا دەکــەن دەڵێــن کاکــە ژیانــی 

مــرۆڤ چــی یــە ئەگــەر حەفتــا ســاڵیش بێــت ٣٥ی خــەوە ١٥ی منداڵیــە، ئــەو 

ــە،  ــاڵ گەنجی ــا ١٠ س ــە تەنه ــش ١٠ی پیری ــەوە ئەوی ــاڵەی دەمێنێت ــت س بیس

منیــش دەڵێــم ئــەو ١٠ ســاڵەش چاوەڕوانیــە...

هەرگیز خۆزگە بۆ ڕابردوو ناخوازم

زۆرم بەالوە سەیرە هەرکەس قسە دەکات هەر دەڵێ خۆزگەم بە ڕابردوو! 

لــە کاتێــدا ژیانــی ڕابــردوو گــەر نەوەدەکانــی مەبەســت بێــت خراپرتیــن بــاری 

ئابــووری و خراپرتیــن دۆخــی سیاســی بــوو کــە شــەڕی ناوخــۆ بــوو! 

ــی  ــك کەس ــۆ هەندێ ــوا ب ــوو بەخ ــس ب ــەردەمی بەع ــەوەش س ــش ئ ــۆ پێ ــێ خ ئ

ــوو!  ــیدا ب ــە ناخۆش ــورد ل ــەی ک ــی زۆرین ــت ژیان ــرۆش نەبێ ــورد ف ک

ــە کۆمەاڵیەتیەکــەش مەبەســت بێــت مــن هەرگیــز پێــم وا  ئەگــەر تەنهــا الیەن

نــی یــە الیەنــی کۆمەاڵیەتــی ئێســتە الواز بێــت، جــاران هــەر بــە منوونــە خــۆم 

ــادی  ــم زی ــە خزمەکان ــاڵ ل ــەد م ــی س ــتە نزیک ــا ئێس ــەوە ت ــەو کات ــەوە ل بهێنم

کــردووە کــوڕە مامــە هەمــووی ژنــی هێنــاوە کچــە مــام و پــورە شــویان کــردووە، 
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زۆرێکــی لــە جێگــەی جیــاوازو هەشــە لــە دەرەوە لــە هەنــدەران دەژی، ســەدان 

کەســی تــازەم ناســیووە، جگــە لــەو کەرەســتە تازانــەی بــواری تەکنەلۆژیــا کــە 

ــێکە  ــش بەش ــتی و هەمی ــە پێویس ــووە ب ــەم ب ــش ه ــەم و ئەوی ــە بەره هاتوونەت

ــە  ــردوو وات ــە ڕاب ــە ب ــت، خۆزگ ــەکاری بهێنی ــتی ب ــە دروس ــەر ب ــی گ ــە خۆش ل

لــە دەســتدانەوەی ئەوەشــی کــە بەرهــەم هاتــووە، باشــرتە بــۆ ئێســتەو بــە 

ــردوودا بژیــن.  ــە ڕاب ــۆ داهاتــوو بکەیــن نــەك هــەر ل ئومێدێکــی گەشــەوە کار ب

تێگەشتن گرنترە لە خوێندنەوە

ــەس  ــی ک ــب دەکات، کەچ ــەوەی کتێ ــی خوێندن ــی گرنگ ــەر باس ــەس ه زۆر ک

ــت  ــە کەمیــش بزانرێ ــەر ئەمــڕۆ گەرچــی ب ــاکات، خوێن ــە تێگەشــتنی ن ــاس ل ب

ــن.  ــەن زۆر کەم ــە تێدەگ ــەی ک ــەر زۆرن، ئەوان ــەاڵم ه ب

خەڵكــی،  بــۆ  بکەیــت  باســی  بتوانیــت  بخوێنیتــەوە  کتێــب  وا  دەبێــت 

هەبێــت.  ڕەفتــارت  و  تێگەشــن  لەســەر  ڕەنگدانــەوەی 

واقعی کۆمەڵگەی کوردی

بــەژداری خۆپیشــاندان بکــە دژی دواکەوتنــی موچــەو وەك خەمخۆریــەك، 

ــەوە!  ــە پێیان ــی ی ــت چ ــە هەق ــی ی ــەت ن ــۆ موچ ــۆ ت ــا خ ــێ ج ــێ دەڵ یەک

یەکێ تر دەڵێ بەخوا حەمتەن لە ژێرەوە موچەی هەیە! 

لە هەمووی ناخۆشــرت کەســێك پرســیارت لــێ دەکات لەناو خۆپیشــاندانەکەداو 

دەڵــێ توخــوا مەعقولــە ئەوە ســێ مانگــە موچەمــان وەرنەگرتووە؟
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ــۆ  ــی ت ــە ه ــەهادەکەم ل ــن ش ــە م ــە ک ــش هەی ــەوە ناماقوڵرتی ــم ل ــش دەڵێ منی

بەرزتریشــەو لــە ژیانیشــمدا موچەیەکــم وەرنەگرتــووە!

بە بزەیەکەوە دەڵێ ڕاست ناکەیت!

دەوەرە سبەی تاقەتت هەبێت بڕۆیتەوە!

==

!

جــاران حکوومــەت خــۆی لــە خەڵکــی دەشــاردەوە نــەوەك داوای دامەزراندنــی 

لــێ بــکات

کەچــی ئێســتە خەڵــك خــۆی لــە حکوومــەت دەشــارێتەوە نــەوەك داوای قەرزی 

ــکات.  لێ ب

===

لــە بەریتانیــا کاتێــك شۆڕشــی عەملانیــەت ســەرکەوت بەســەر کەنیســەدا 

دواتــر وواڵت داوای قــەرزی لــە دەوڵەمەنــدەکان دەکــرد تــا وواڵتــی پــێ دروســت 

بکاتــەوە ئەوانیــش ســیقەیان نەبــوو قــەرز بــە حکوومــەت بــدەن، تــا کۆمەڵێــك 

پیــاو ماقوڵیــان وەك کەفیــل لــەو نێوەنــدەدا دانــا، هــەر ئــەو کۆمەڵــە پیــاو ماقوڵــە 

بــوو بــوون بــە پەرلەمــان، بــەاڵم ئێســتە خەڵکــی ســیقەی بــە پەرلەمانیــش نــی 

یــەو پەرلەمــان خۆشــی داوای قــەرز دەکات، ئــەی هــاوار بــە ماڵــان. 

پارەی سۆسیال و ئیشی ڕەش و حکوومەتی هەرێم

هەرکــەس یەکەمجــار دەگاتــە ئەوروپــا هەوڵــی ئیشــی ڕەش دەدات تــا ئەوەنــدە 

خــۆی دەگرێــت و قــەرزو قۆڵــەی دەبژێرێــت، دواتــر عەیبــی لــێ دێــت ئیشــی 

هەرێــم  حکوومەتــی  کەچــی  هەیــە،  سزادانیشــی  ترســی  و  بــکات  ڕەش 
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بەشــێوەیەك پێــوەی ئالــۆدە بــووە ناتوانێــت وازی لــێ بهێنێــت، کاکــە دە ئیــرت 

بەســە ئەگــەر ئیشــەکە باشــە بیکــە بــە ســپی ئەگــەر خراپــە وازی لــێ بهێنــە.

کارەساتە

چ کارەســاتێکە گرنگــی بــە پاکــی بەرماڵەکــەت بدەیــت و پاکــی دڵــت پشــتگوێ 

بخەیــت، لــەوەش کارەســاترت ئەوەیــە گــوێ بــە هیچکامیــان نەدەیــت. 

===

چ کارەســاتێکە نوێــژ بکەیــت و رووت لــە قیبلــە بێــت و دڵــت الی قیبلــە نەبێت، 

لــەوەش کارەســاترت ئەوەیــە دژی ڕۆشــتنی خەڵــك بێــت بــۆ الی قیبلە. 

===

چ کارەســاتێکە گرنگــی بــە خوێنــدەواری بدەیــت و خوێندنــی قورئــان پشــتگوێ 

بخەیــت، لــەوەش کارەســاترت ئەوەیــە گرنگــی بــە هیچکامیــان نەدەیت.

بە ڕاستی یان بە درۆ خەوتووە؟

دەڵێــن گــەر کەســێك خــەوی لێکەوتبێــت چەنــد جارێــك بانگــت کــرد خەبــەری 

دەبێتــەوە، بــەاڵم گــەر کەســێك خــۆی کردبێت بــە خەوتوو ســەد جار بانگیشــی 

بکەیــت خەبــەری نابێتــەوە! کەســێك بیەوێــت لــە دیــن تێبــگات چەنــد جارێــك 

باســی دینــی بــۆ بکەیــت لێــت تێــدەگات، بــەاڵم گــەر کەســێك نەیەوێــت 

تێبــگات هەرگیــز تێنــاگات، هەیــە دەچێتــە کولیــەی شــەریعە بــۆ ئــەوەی 

ــۆ مەرامێکــی  ــە ئاینــی ڕاســتی ئیســام بــکات، هەشــە ب فێربێــت و خزمــەت ب

دونیایــی ڕۆشــتووە کەچــی کولیــەی شەریعەشــی تەواوکــردووە وای لێنەکــردووە 
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تەنهــا نوێژەکانــی بــکات، یــان لەچکەکــەی بــە شــێوەیەکی شــەرعی بپۆشــێت، 

زۆرێــك لــە موســتەرشیقیەکان مســوڵان بــوون دوای دیراســە کردنــی ئیســام 

لەگــەڵ ئەوەشــدا بــۆ شــتێکی تریــش نێردرابــوون. 

کێ باشترینە؟

فەلســەفەی دیــن بــۆ ژیــن چەنــد جوانــە، دەفەرموێــت باشــرتینتان ئەوانــەن کە 

زیاتــر پارێــزگارن، زیاتــر لــە خــوا دەترســن و پابەنــدی ســنورەکانی شــەرعن، کــە 

گشــت کــەس دەتوانێــت هەوڵــی بــۆ بــدات و خــۆی بــکات بــە باشــرتین. 

ــێخ  ــی ش ــە بنەماڵەیەک ــۆ ل ــەر ت ــێ گ ــن دەڵ ــۆ ژی ــای ب ــەفەی دونی ــەاڵم فەلس ب

بوویــت ئیــرت تــۆ باشــرتینیت، ئەگــەر تــۆ لــە بنەماڵەیەکــی ئاغــا بوویــت ئیــرت 

تــۆ باشــرتینیت، گــەر تــۆ کــوڕی ســەرۆك بوویــت ئیــرت تــۆ باشــرتینیت، گــەر 

خەڵکــی فــاڵن واڵت بیــت ئیــرت باشــرتینیت، گــەر تــۆ کــورد بیــت یــان عــەرەب 

ــی  ــەو الف ــوو جیاوازی ــەو هەم ــرتینیت، ئ ــۆ باش ــت ت ــەل بی ــاڵن گ ــان ف ــت ی بی

ــیش.  دیموکراس

==

ئاســانرتین کار دەبێــت لــە شــاگردیەوە دەســت پــێ بکەیــت، بــەاڵم زۆرکــەس 

ــەی  ــەو کەس ــەری ئ ــوڕ بەس ــدەکات! ق ــت پێ ــەوە دەس ــوا دان ــە فەت ــداری ل دین

ــە.  ــە دەســتی ئەمان دینــی خــۆی دەدات



139

په يامى گوشراو

بەدبەختی چی یە

بەدبەختــی ئەوەیــە بــاوەڕت بــە ئیســام نەبێــت و گاڵتــەت بــە ســزاکانی بێــت و 

بــە ئــازادی بزانیــت! وە ئێســتە لەســەر هەمــان ئــەو تاوانانــە لــە زیندانــدا بیــت. 

کەســی وا هەبــوو هــەر کــە دەگەشــتە ئەوروپــاو بــاڵ ڕووت و قــول ڕووتــی 

ــێ  ــم خــۆ ئیســام هەمــوو شــتێکی ل ــان ب ــە قوربانت ــەی ب دەبینــی دەیگــوت ئ

ــەی  ــوان کەلەپچ ــەو ج ــیش پخت ــاری دەداو پۆلیس ــن! پەالم ــروم کردبووی مەح

دەخســتە دەســتی و لــە زینــدان تونــدی دەکــردن، کاکــە خــۆ شــار بــێ حاکــم 

ــزاکەی  ــۆ س ــەالقێکی ب ــد ش ــام چەن ــەاڵم ئیس ــە ب ــەر تاوان ــاوان ه ــە، ت ــی ی ن

دانــاوە، ئــەوان زینــدان، بــەاڵم ئــاگات لــە خــۆت بێــت و لــە تــاو ئــازاری زیندانــدا 

ــت.  ــۆت نەدەی ــەالقەکانیش لەخ ــۆت ش خ

 ===

بەدبەختــی ئەوەیــە بــاوەڕت بــە حەرامیەتــی مــەرشوب نەبێــت و بڵێیــت جــا بــۆ 

ــە ڕێژەیەکــی کــەم  ــە باشــەو دەتوانیــت ب ــۆ گورچیل ــات ب حەرامــە خــۆ مەرشوب

بیخۆیتــەوە، کەچــی تەلەفــۆن بــۆ ماڵەوەتــان بکــەن و بڵێــن فــاڵن کــەس لەســەر 

ئــەم جــادە کەوتــووە وەرن بیبەنــەوە. 

===

بەدبەختــی ئەوەیــە بــاوەڕت بــە ئیســام نەبێــت و دژی نوێــژی بەیانــی بیــت بــە 

بیانــوی ئــەوەی کاتەکــەی زووە، بــەاڵم ئیشــەکەت لــە هەمــان کاتــی بانگدانــدا 

بێــت و بــە گورجوگۆڵیــەوە بــۆی بڕۆیــت! 

===

بەدبەختــی ئەوەیــە دژی حەرامیەتــی گۆشــتی بــەراز بیــت و بــە ئاســایی بزانیت 

خواردنــی، بــەاڵم توشــی نەخۆشــیەك بیــت و دکتــۆر هەمــوو گۆشــتێکت لــێ 
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مەنــع بــکات. کاکەبــرا گیــان بــۆ بــۆ ژیانــی دونیاکــەت ئامــادەی هیــچ گۆشــتێك 

نەخۆیــت بــەاڵم بــۆ قیامەتەکــە نــا؟!

===

ــاری  ــدا ی ــان کات ــە هەم ــت و ل ــژ نەکەی ــی نوێ ــەر تەمەڵ ــە لەب ــی ئەوەی بەدبەخت

ــت.  ــن بکەی ئاس

===

بەدبەختی ئەوەیە لە خوا نەترسیت و لە خاوەنی کارەکەت برتسیت. 

ئێمەو ئەوان

ــان  ــەی ی ــکات پیاوەک ــەوە ب ــی ئ ــدا قبوڵ ــەر زەوی ــە لەس ــی ی ــك ن ــچ مرۆڤێ هی

ژنەکــەی خیانەتــی لــێ بــکات و بــە دزی ئــەوەوە زینــا بــکات، هیــچ واڵتێــك نــی 

یــە لەســەر زەویــدا ڕۆژانــە قوربانــی نــەدات لەســەر ئــەو خیانەتانــەو ژن و پیــاوی 

لەســەر نەکوژرێــت، ئیــرت بــۆ یاســاکەی ئیســام قورســە؟

ــە  ــە ســەدان هەواڵــی کوشــن لەســەر خیانــەت نــەك ل ــاوەڕ ناکــەن ب ئەگــەر ب

ــەوە. ــاڵو دەکەم ــی ب ــاوە بۆتان ــەی ئەوروپ ــە ناوجەرگ ــتان ل کوردس

هەڵیت و پڵیت و ڕاگەیاندنی کوردی

ــام و  ــەر ئیس ــە لەس ــت بک ــت و پڵی ــەی هەڵی ــك قس ــەوە هەندێ ــە خۆت ــەر ل ه

خۆشــت نەزانــی چــی دەڵێیــت، ئیــرت هــەر ســبەی لــە کەناڵەکانــەوە پەیوەندیت 

پێــوە دەکرێــت و بــە ئــارەزووی خــۆت ناونیشــان دابنــێ، نــە شــەهادەی دەوێــت 

و نــە لێکۆڵینەوەشــت لەســەر دەکــەن، گرنــگ ئەوەیــە تــۆ لەســەر بەزمــی خــۆت 

بــەردەوام بیــت. 
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زانستی ڕاست چۆن پشتگیری قورئان دەکات؟

 جــاران زەحمــەت بــوو کەســێك بــڕوا بــکات بــە شــتێك کە دەمــی نەبێت و قســە 

بــکات، ئێســتە دەیــان ئامێــری جــۆر بەجــۆر هەیــەو دەمیشــی نــی یە گیانیشــی 

تێــدا نــی یــەو قســەش دەکات، هەمــوو ئەوانــە ســەملێنەری ئــەو ئایەتــەن کــە 

ــْوَم  ــدا )الَْي ــە قیامەت ــە شــایەت بەســەرمانەوە ل ــن ب ــی لەشــان دەب ئەندامەکان

نَْخِتــُم َعــَى أَْفَواِهِهــْم َوتُكَلُِّمَنــا أَيِْديهِهــْم َوتَْشــَهُد أَْرُجلُُهــْم مِبـَـا كَانـُـوا يَكِْســُبوَن( 

کەواتــە کاری چــاك بــە ئەندامەکانــی لەشــت بکــە تــا شــایەتی باشــت لەســەر 

بــدەن. 

یان زاناوە یان پرساوە

کەســی وا هەیــە چەندەهــا قاموســی جۆربەجــۆری هەیــە کەچــی بــۆ وشــەیەکی 

ئینگلیزیــش تەلەفــۆن دەکات بــۆ ماناکــەی، کەســی واش هەیە یــەك مەکتەبەی 

ــە خۆشــیەوە قســە دەکات، خۆزگــە  ــەوەو ل ــەك کتێــب نادڕێت ــەو دەمــی ی هەی

ئەمەشــیان کــە تاقەتــی خوێندنــەوەی نــی یــە تەلەفۆنێکــی بکردایــە. 

===

ــر دەبێــت  ــا، زانکــۆ تەنهــا ڕێگــەت نیشــان دەدات، دوات ــە زان ــکات ب زانکــۆ نات

خــۆت ڕێگاکــە ببڕیــت، چــۆن دەکرێــت زانکۆ تــەواو بکەیــت و واز لــە خوێندنەوە 

بهێنێــت. 

===

هەیــە هــەر باســی کوردایەتــی و شــۆڕش بــۆ خەڵکــی دەکات کەچــی ســەردەمی 

ــۆ خەڵکــی دەکات خــوا  ــداری ب ــوون، هەشــە هــەر باســی دین بەعــس جــاش ب
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پێــان نەگرێــت دەڵێــن لــە ژێــرەوە موچــەی بندیــواری هەیــە. 

===

مریشــك هەمــوو ڕۆژێــك هێلکــە دەکات و خۆشــی تــا ئێســتە هێلکەیەکــی 

ــژی  ــگ دەدات و دوو ڕکات نوێ ــك بان ــوو ڕۆژێ ــێریش هەم ــواردووە، کەڵەش نەخ

ــردووە.  ــتە نەک ــا ئێس ت

کۆمەڵگەیەکی سەیرمان هەیە

کەســی وا هەیــە براکەیــان کوشــتووە لــە قاتڵەکــە خــۆش بــووە کەچــی لەگــەڵ 

برایەکــی تریــدا لەســەر شــتێکی بچــوك قســە نــاکات! توخــوا ئــەوە برایەتیــە؟

بەنــاو بــازاڕدا بــە ســەیارە تێپــەڕە خــوا نــەکات حســابت بــۆ بکــەن بــەاڵم 

ــاغ  ــر قوڕمس ــوی دەکات، ئاخ ــکێنێت عەف ــی بش ــدات و قاچ ــی ب ســەیارەکە لێ

ــوو؟ ــرت نەب ــە باش ــۆت الدای ــك خ تۆزێ

لەســەر منــداڵ خەریکــە دەســت بنێنــە ڕیقناســەی یەکــرتی! هێشــتا شــەڕەکە 

ــان،  ــی خۆی ــاری کردن ــە ی ــەوە ب ــت دەکەن ــەکان دەس ــووە منداڵ ــی نەهات کۆتای

ئــەی دایــك و باوکتــان بــە قوربانتــان بێــت ئەوەیــە ڕۆحیەتــی وەرزشــی خۆزگــە 

باوانیشــتان چاویــان لــە ئێــوە بکردایــە.

 ===

ــەر  ــی ه ــەورە کەچ ــوای گ ــۆ خ ــەر زەوی ب ــتووەتە س ــەری نەخس ــتە س ــا ئێس ت

ــژ  ــەم! نوێ ــێ بک ــاوەڕت پ ــەر ب ــت ئەگ ــەی خــوا مبگرێ ــی جیهــاد دەکات، ئ باس

ــت.  ــۆ نایکەی ــت ب ــت دەکەی ــەر ڕاس ــاد ئەگ ــان جیه ــانە ی ئاس

===

الفــی مافــی ئافرەتــی لێــدەداو دژی ئیســام قســەی دەکــردو بــە کۆنــە پەرســت 
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ــرت  ــرد ئی ــۆ نەک ــی ب ــا! شایش ــری هێن ــی ت ــێ ژنێک ــی دوێن ــرد، کەچ ــاوی دەب ن

نازانــم لەبــەر حەرامیەتیەکــەی بــوو یــان هــەر عەیبــی لێهــات بزانــن ژنــی 

ــاوە!  ــی هێن دووهەم

===

ــرد  ــی دەک ــی ئەوێ ــێوەیەك باس ــی بەش ــووە کەچ ــاو نەبین ــە دووچ ــای ب ئەوروپ

وامزانــی لــەوێ لــە دایــك بــووە! وتــم عەدالەتــی ئەوێــم بەچــاوی خــۆم بینــووەو 

کەرێتــی تــۆش! 

===

وشــەی ئینگلیــزی زۆر بــەکار دەهێنــا! منیــش بە ئینگلیــزی کەومتە قســەکردن 

ــۆ خــۆت دەخەیتــە  ــاکات! ئاخــر بڵــێ ب ــێ ن لەگەڵــی ســەیر دەکــەم حەپــەی ل

مەوقیفــی ئــاواوە؟

===

ســەگەکەی کردووەتــە باوەشــەوەو منداڵەکــەی بــە دوایــدا ڕای دەکــرد! نەمزانــی 

شانســی ســەگەکە بــوو یــان بــێ شانســی منداڵەکــە یــان کەرێتــی پیاوەکــە؟

===

هــەزار ســاڵە باســی کەرکــوك و ناوچــە دابــڕاوەکان دەکرێــت ئێســتە بودجەکــە 

بنێــرن و گەردەنتــان خــۆش و ئــازاد بێــت.

دەبڵێن وا نی یە...

===

لــە واڵتانــی پێشــکەوتوو کەســێك هیــچ پســپۆڕیەکی نەبێــت ئامادەیــی تێدایــە 

هەمــوو ئیشــێك بــکات، کەچــی لــە کوردســتان خــاوەن بڕوانامــەو پســپۆڕەکان 

دەبێــت الی نەخوێنــدەوارەکان واســیتە بکــەن بــۆ هەرئیشــێك پێیــان بــدەن. 

===
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ــەس  ــی هەرک ــت، کەچ ــتەقبەلت نەفەوتێ ــا موس ــە ب ــووت بخوێن ــاران دەیان ج

خوێنــدی موســتەقبەلی فەوتــا.

===

ــەرزی هەبێــت پێــی  ــەم کوردســتانەدا هەرکــەس بڕوانامــەی ب ــت ل ــێ دێ وای ل

ــە!  ــۆرای هەی ــت توخــوا ماســتەرو دکت ــۆۆۆۆۆۆۆی دایکــی مبرێ ــن ئ دەڵێ

===

ــە هەمــان پۆســت  ــان ل هەرچــی بەرپرســی ئــەم واڵتــە هەیــە هەقــە هــەر خۆی

ــەر  ــەری لەب ــان س ــەوەی دوای خۆی ــردووە ئ ــان نەک ــە کارێکی ــەوە، چونک مبێنن

دەرکات! مەگــەر هــەر خۆیــان لێــی تــێ بگــەن، لەبــەر ئــەوە لــە خۆیــان شــیاوتر 

نــی یــە بــۆ پۆســتەکانیان.

===

ــن  ــەوە دەکات، م ــەهادەو ئیش ــەوەو ش ــك و ن ــاڵ و مڵ ــە م ــانازی ب ــی ش خەڵک

ــەم. ــەوە دەک ــە قورئان ــانازی ب ش

ژیان وەك فەیسبووك وایە

هەندێك کەس پێویستە

Block 

ی بکەیت.

هەندێك کەس پێویستە

Unblock 

ی بکەیتەوە.

هەندێك کەس پێویستە 
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Unlike

ی بکەیت.

هەندێك کەس پێویستە بە دڵ

Like 

ی بکەیت.  

هەندێك کەس پێویستە

Comment 

ی لەسەر بنوسیت. 

هەندێك کەس پێویستە نامەی

Private 

ی بۆ بنوسیت. 

هەندێك کەس پێویستە

Share 

ی بکەیت. 

هەندێك کەس پێویستە

Reklame

ی بۆ بکەیت. 

ــە  ــان ل ــەس ئەمەی ــەرت! ب ــی س ــەر تەپڵ ــە س ــە بیخەیت ــەس حەق ــك ک هەندێ

ــە. ــی ی ــبووکدا ن فەیس
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زۆرترین کتێبی دینی بکڕن

ــی  ــە خەیرێک ــی دەبێت ــە مردیش ــت، ک ــێ وەردەگری ــودی ل ــدای س ــە ژیان ــا ل ت

نەبــڕاوە بــۆت، هەرکەســیش بــردی و لەبیــری چوو بۆتــی بهێنێتەوە هــەر دەبێتە 

خەیــر بــۆت، یەکێــك لــە پرســیارەکانی قیامەتیــش ئەوەیــە کــە پارەکانــت چــۆن 

ســەرفکردووە، چەنــد خۆشــە بەشــێکی زۆری لــە کتێبــی دینیــدا بــوو بێــت. 

===

ئــەو خەڵکــە زۆر ســەیرە بــە بــەالش قورئــان ناخوێنــن، کــە مــرد پــارە دەدەن لــە 

تەعزیــەدا بیخوێنــن.

بەخۆدا چوونەوە

پێویســتە ئینســان هــەم بــە خۆیــداو هەمیــش بــە فەیســبووکەکەیدا بچێتــەوە 

ــە  ــت ل ــە کرابێ ــەك ک ــاوان و کەموکوڕی ــەر ت ــە ه ــت ل ــە بکەی ــارە، تەوب ــار ج ج

ــەوە  ــردوودا بچین ــە ڕاب ــە ل ــە کردووت ــەی ک ــەو پەیجان ــی ئ ــە الیك ــردوودا، ب ڕاب

ســەیری بکەیــت ئــەوەی نــاو یــان وێنەکــەی بــۆ شــتێکی خــراپ گۆڕیــووە 

ــی  ــان ئەنایک ــە دیس ــی ی ــی ن ــچ چاالک ــە هی ــی ک ــت، ئەوەش Unlikeی بکەی

ــنێت  ــەر دایش ــەکات و ه ــە ن ــەت و نق ــە ماڵەک ــە بێت ــە یەکێک ــت، مەعقول بکەی

و نەشــڕوات! یــان یــەك قســەی جــوان نــەکات، نزیکــی ســەعاتێکی ڕابــردووم 

ــەو  ــەوەی ئ ــۆ رسین ــان ب ــانە، لێت ــەو کەس ــی ئ ــۆ Unlike کردن ــردن ب تەرخانک

کەســانە، نایشــارمەوە تــا ئاســتی ســەرۆكی واڵتانــی گرتــەوە، ئــەوە ئەنــدام 

ــن  ــاوی وام بەرچــاو دەکــەوت چەندی ــاس مەکــەن، ن ــر هــەر ب ــان و وەزی پەرلەم

ــەوە!  ــارە دەبووی ــار دووب ج
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نوێژ

هەموو چاوەڕوانیەك ناخۆشە چاوەڕوانی نوێژ نەبێت! 

===

خــۆ ئــاو هیــچ تامــی نــی یــە کەچــی خۆشــرتین و بەســودترین خواردنەوەیــە، 

نوێژیــش لــە بنەڕەتــدا وەرزش نــی یــە بــەاڵم خۆشــرتین چێــژو ســودی هەیــە.

===

بەختــەوەری لــە ناخــی مرۆڤەکاندایــە کەچــی خەڵکــی جێگــەی تــری بــۆ 

دەگەڕێــت.

===

ــە ئاگاییــەوە ســبحان اللــە وبحمــدە  ــە ڕێــگادا دەڕۆیــت لەبــەر خۆتــەوە ب کــە ب

ــە جۆرێکــی تــرە.  ــان ب ــە العظیــم بڵێــرەوە دەبینیــت ژی ســبحان الل

===

بــۆ ئامــادەی یــەك ســەعات ســەیری ناوبــڕی فلیمــەکان بکەیــت کــە هەمــووی 

بخەیتــە  ناوبــڕ  دەقیقــە   ٥ نیــت  ئامــادە  بــۆ  ئــەی  بازرگانیــە،  ڕێکامــی 

خەوەکەتــەوەو ٢ ڕکات نوێــژی بــۆ خــوای گــەورە تێــدا بکەیــت.! 

===

ــن  ــوای گەورەی ــەرزاری خ ــەر ق ــاندا ه ــی عیبادەکانیش ــە کردن ــا ل ــە هەت ئێم

ــت.  ــارە ناکڕدرێ ــە پ ــۆ ب ــە خ ــەو لەزەت ــە ئ چونک

===

خۆشی بەیانیان نانی گەرم خواردن نی یە بەڵکو نوێژی گەرم کردنە. 

===

دینــداری چ نیعمەتێکــە لــە هــەر جێگەیــەك بیــت گەورەتریــن دڵســۆزت هەیــە 
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نهێنیەکانتــی ال بــاس بکەیــت.

تــۆ بەچاکــی عیبادەتەکانــت بەجــێ بهێنــەو ســیقەت بــە دەوڵەمەنــدی خــوای 

ــە  ــتت ب ــاکات و پاداش ــێ ن ــتەمت ل ــەوەی س ــە ل ــان ب ــت، بێگوم ــەورە هەبێ گ

ــەوە.  ــەوە دەدات زیادەش

===

هەندێــك کــەس پاڵــی لــێ داوەتــەوەو هــەر دەڵــێ خــوا بــە ڕەحمــە، ئاخــر کاکــە 

ــت  ــۆ بکەی ــی ب ــت، خەبات ــە بەهەش ــی بچیت ــە گەندەڵ ــت ب ــۆ دەتەوێ ــان ت گی

ــت.  ــوار بی ــی بندی ــەوەی چاوەڕوان ــرتە ل باش

===

ئەگــەر کەســێكی نزیکــت داوات لــێ بــکات کارێکــی بــۆ بکەیــت توخــوا 

ــەی  ــت و جێگ ــت بوێ ــەر زۆر خۆش ــەی ئەگ ــت؟ ئ ــدا دەکەی ــەی لەگەڵ مەعمەل

ســیقەی تەواویــش بێــت الت؟ ئــەی بــۆ مەعمەلــە لەگــەڵ خــوای گــەورەدا 

ــم  ــد حۆری ــە! چەن ــی ی ــی ن ــیقەت پێ ــان س ــیت ی ــان نایناس ــارە ی ــن! دی دەکەی

دەداتــێ و چــی و چیــم بــۆ دەکات و بــۆ ئــەوە واو بــۆ ئــەوە وا! تــۆ کارەکــەت بــە 

چاکــی بکــەو متانــەت هەبێــت، ئــەوەی کارەکانــی بەچاکــی دەکات نــەك هــەر 

ــێ.  ــی دەدرێت ــو زیادەش ــە بەڵک ــتی کارەک پاداش

===

ــت،  ــا زووە دای بنێی ــت ت ــاوات دەخوازی ــرت ئ ــت هەڵگ ــی قورس ــەر کۆڵێك ئەگ

زۆر ســەیرە هەیــە کۆڵــی تاوانەکــەی یەکجــار قورســە کەچــی ناشــیەوێت دایــان 

بنێــت. 

===

ــی  ــش دەڵێ ــووە! هەندێکی ــەرات گرت ــە قۆنت ــی ب ــی تاوان ــەس دەڵێ ــك ک هەندێ

ــردووە! ــۆی ک تاپ
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===

ــا  ــاکان فەتوایــان دەدا ئێســتە سیاســیەکان! دەشــڵێن ب زۆر ســەیرە جــاران زان

دیــن و سیاســەت لێــك جیابکرێتــەوە. 

دین و سیاسەت

عەملانیــەت لــە شــەرقدا بــووە بــە دیــن! ئیــرت چــۆن دیــن لــە سیاســەت 

جیادەکرێتــەوە؟!

===

ــە  ــەن و ب ــت دەک ــر دروس ــی ت ــەوەو دینێک ــا دەکەن ــەت جی ــە سیاس ــام ل ئیس

سیاســەتیەوە دەلکێنــن! 

===

لــە کۆنگــرەی ئیســام و دیموکراســی لــە دیاربەکــر وتــم: هەرچــی نەهامەتیــەك 

کــە بەســەر کــورددا هاتــووە لــە ئەســتۆی سیاســیەکاندایە، چونکــە ئــەوان 

نەیــان توانیــووە تەمســیلی واقعــی گەلەکەیــان بکــەن، بــەردەوام کوردیــان وەك 

بــێ دیــن نیشــانداوە. 

===

کەچــی  کەیــن،  پێخــۆش  دڵــی  مــاوە  قیامــەت  بــەس  کوردســتانەدا  لــەم 

بچێــت!  لەدەســت  ئەوەشــان  دەیانەوێــت 

===

لە واڵتان هێڵی شەمەندەفەر هەیە لە کوردستانیشدا هێڵی سوور! 

===

لــە واڵتــان یــاری تۆپــی پــێ باشــرتین ڕێگەیــە بــۆ دەوڵەمەنــد بــوون، لــە 
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کــردن!  سیاســەت  کوردســتانیش 

===

لــە واڵتــان خەڵکــی لــە زیرەکیــدا دەبێتــە سیاســی، لــە کوردستانیشــدا لــە بــێ 

ئیشــیدا! 

===

وازیان لە دونیای خەڵك هێناوە ئێستە خەریکی خراپکردنی قیامەتیشن. 

===

ــە! ئیــرت شــەڕی  ــی ی ــەم واڵتــەدا زینــدووکان بەقــەدەر مــردووەکان مافیــان ن ل

ــن؟ ــی دەفرۆش ــی چ دیموکراس

زانین و نەزانین

لــە قســەکردن بــە زمانــی بیانــی هەرگیــز شــەرمم نەکــردووە، ئەگــەر نەشــمزانی 

ــن، چونکــە ئەویــش زمانەکــەی منــی  ــەك بووی بێــت لەگــەڵ بەرانبــەردا وەك ی

نەزانیــووە.

===

وتــم بــۆ مەرشوبــات دەخۆیتــەوە؟ وتــی هــەر بــۆ جــەو! بــەس نەمزانــی بــۆ 

ــی  ــووە خەڵک ــم بین ــن سەرخۆش ــدەی م ــان دەوروبەر...ئەوەن ــۆی ی ــەوی خ ج

پێــی ڕابــواردووە.

==

وتــم بــۆ نوێــژ ناکەیــت؟ وتــی تەمەڵیــە! ڕۆژێــك وتــی بــا دەســت شــکاندنەوەی 

بکەیــن بزانیــن کامــان بەهێزیــن، وتــم مەگــەر تــۆ خــۆت ئیعرتافــت نەکــرد کــە 

تەمەڵــی؟
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===

لەبــەر تەمەڵــی وازی لــە خوێنــدن هێنــا کەچــێ ئــەو ڕۆژە الفــی پســپۆڕی ئاینــی 

لــێ دەدا! وتــم بــە گواڵلــە ســورەکانی کارتــی مەکتەبەکەتــدا دیــارە. 

===

دەیگــوت خــۆ ئیســامەتی بــە نوێــژو ڕۆژوو نــی یــە! وتــم ڕاســت دەکەیــت هــەر 

بــە درۆی زلــە؟

===

ــی  ــرد ماوەیەک ــەیرم ک ــێ س ــەم، دوێن ــەکان ناک ــەیری هەواڵ ــی زۆرە س ماوەیەک

ــردەوە.  ــۆ تازەک ــرم ب درێژت

===

ــەو  ــرم، ئ ــێ ڕاناگ ــان ل ــە گوێی ــیەك هەی ــد سیاس ــار زۆرە چەن ــی یەکج ماوەیەک

ــە کات  ــودم ل ــەوت زۆر س ــۆم دەرک ــەری! ب ــتیانە س ــووم خس ــك ب ــە ماڵێ ڕۆژە ل

ــردووە.  ــی نەک ــچ کەم ــەوان هی ــارەی ئ ــم دەرب ــووەو زانیاریەکانیش وەرگرت

===

جــاران کۆنرتۆڵەکــەم لــە منداڵــەکان دەســەندوو بەرنامــەی مندااڵنــم دەگــۆڕی 

بــۆ بەرنامــە سیاســیەکان، ئێســتە کۆنرتۆڵەکــە دەدەمــە دەســت منداڵەکانــەوەو 

پێکــەوە ســەیری تــۆم و جێــری دەکەیــن، زۆر خــۆش و بەســوودترە. 

===

کــە تەلەفزیۆنــەکان ڕەش و ســپی بــوون جوانــرت ڕاســتیەکان دەردەکەوتــن، 

ــتە  ــیەکان وەك ئێس ــی سیاس ــە میکیاج ــان و ن ــی ئافرەت ــە میکیاج ــە ن ئەوکات

ــوو.  نەب

===
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ــە،  ــی ی ــکاری ن ــەت و جێگــەی مشــتومڕو گۆڕان ــی بەســەردا نای ــدە گۆڕان عەقی

ــان  ــە، گری ــەرگەردانی بەدواوەی ــا س ــەردا هێن ــت بەس ــەر گۆڕانکاری ــە گ چونک

ــن؟ زۆر  ــۆ پەرس ــرتە ب ــێ لەوباش ــا! ک ــەورە هێن ــوای گ ــتنی خ ــە پەرس وازت ل

ســەیرە جــاری وا هەیــە لــە کۆمەڵگــەی شــەرقیدا شەخســێك بەدیلــی نــی یــە 

ــاوە.  ــۆ خــوای گــەورە دان ــان ب کەچــی ســەدان بەدیلی

===

پەكــت  مەتارەکــە  لــە  هــەر  نەبێــت،  پــێ  جــەوازت  کــردوو  ســەفەرت  کــە 

دەکەوێــت، یەكتاپەرســتیش جــەوازی قیامەتــە، کــە پێــت نەبێــت هــەر لــە 

دەکەوێــت.  پەکــت  هەنــگاودا  یەکــەم 

===

هیچ دڵنیاییەك لە یەکتا پەرستی چێژی زیاتر نی یە. 

ئیعالمی ئەوروپی و حقدیان بەرانبەر ئیسالم

لــە ئەوروپــا ســەدان جەریمــە دەبێــت ڕۆژانــە تەنهــا یــەك دانــەی نــی یــە 

ســیفەتی دینەکــەی بداتــە پــاڵ جگــە لــە ئیســام نەبێــت، هــەر کــە کەســێك 

بزانــن ڕەگــەزی ئیســامەتی پێوەیــە دەڵێــن کەســێکی بــە ڕەگــەز ئیســام 

ئــەوەی کــرد! لــە کاتێکــدا زۆر لــەو جەریانــە لــە ئیسامیشــدا عقوبــەی 

ــراوە.! ــۆ دان ــەختی ب س

===

بینوومــە  دەکــەم،  ئەوروپیــەکان  ئینگلیزیــە  ڕاگەیاندنــە  موتابەعــەی  زۆر 
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بەچــاوی خــۆم، هەواڵــی سێکســی بــاوك لەگــەڵ کچــی خۆیــدا، لەگــەڵ دایکــی 

خۆیــدا، لەگــەڵ زۆر لــە کەســە نزیکەکانــی خۆیــدا، بینوومــە کوشــن بەهــۆی 

ئــەو کارانــەوە، بینوومــە خۆکوشــتنی یەکجــار زۆر، بینوومــە ســەدان و هــەزاران 

جەریمــەی جــۆر بەجــۆر بــەاڵم تەنهــا یــەك جــار نەمبینــووە بڵێــت مەســیحیەك 

ئــەوەی کــرد یــان جولەکەیــەك، یــان هــەر ئەدیانێکــی تــر، زۆرینــەی جاریــش 

پاســاوی بــۆ دەهێننــەوە کــە توشــی نەخۆشــی دەروونــی بــووە! ســەرخۆش و بێ 

ــە بــکات ســیفەتی ئیســام  ــاگا بــووە!! بــەاڵم یــەك مســوڵان یــەك کار لەوان ئ

بوونــی دەدەنــە پــاڵ، لــە کاتێکــدا خــودی کارەکــە پێچەوانــەی شــەریعەتە! وە 

ــژدان و پرۆفیشــناڵیەتە.  ــەی وی ڕاگەیاندنەکــەی ئەوانیــش پێچەوان

حەالوەی ئیمان

ــا  ــوودە هەت ــە س ــدە ب ــتاندا ئەوەن ــەڵ دۆس ــداری لەگ ــدی دین ــیرینی پەیوەن ش

ــە.  ــی ی ــەکرەش ن ــی ش ــۆ ددان و نەخۆش ــی ب زیان

===

خەڵکــی هەیــە خواردنەکانــی هەمــووی شــیرینیە، هەشــە دۆســتەکانی، ســاڵو 

لــە دۆســتانی شــیرین. 

===

خۆشەویســتی چەندیــن جــۆری هەیــە، یەکێــك لەوانــە خۆشەویســتیەکی 

ــی،  ــە قوربان ــراوە ب ــری ک ــتیەکانی ت ــت خۆشەویس ــە گش ــیە ک ــەی جنس درۆین

ــە  ــاو ک ــش چ ــە پێ ــان دێت ــوڕو کچێک ــرا، ک ــتی ک ــی خۆشەویس ــە باس ــەر ک ه

بەناشــەرعی پەیوەندیــان هەبێــت. 

===
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خۆشەویســتی خــوای گــەورە یەکێکــە لــەو نیعمەتــە هــەرە گەورانــەی کــە 

پێــی.  دەوڵەمەنــدن  زۆر  مولتەزیمــەکان  مســوڵانە 

===

ــت  ــان خۆشەویس ــەوەی الی ئاغاکانی ــۆ ئ ــەن ب ــەورە دەک ــی گ ــك تاوان خەڵکانێ

ــەوەی الی  ــۆ ئ ــاوان ب ــە ت ــت ل ــێ دەکات دووربی ــەورەش داوات ل ــوای گ ــن! خ ب

ئــەو خۆشەویســت بیت...تــۆش ئــازادی چ خۆشەویســتێك هــەڵ دەبژێریــت.

===

مرۆڤــی وا هەیــە خــۆی لــە یــەك هەڵــە خــۆش نابێــت کــە بەرانبــەری بکرێــت، 

کەچــی ڕۆژانــە دەیــان هەڵــەو بــێ ئەمــری خــوای گــەورە دەکات! 

===

وتــم بــۆ خــوا ناپەرســتی؟ یــەك لیســتی داواکاری بــۆ ووتــم ئەگــەر خــوا ئەوانــەی 

بــۆ بــکات ئەوســا دەیپەرســتێت! ئەوەنــدەش بــە حەماســەتەوە قســەی دەکــرد 

کــە قەناعەتــم پــێ بــکات هێشــتا زۆر مەغــدورە! ووتــم ناهەقــی ناگــرم لــە 

دونیــادا جاشــایەتیەکەیان بــۆ کــرد بــە پێشــمەرگە دەیەوێــت هەمــان شــت بــۆ 

ــارە بکاتــەوە. قیامەتیــش دووب

===

وتــم بــۆ کــوێ دەچیــت؟ وتــی دەچــم فەحســی عامــی خــۆم دەکــەم، وتــم ئــەی 

ــن  ــە لەم ــەس هەی ــەزاران ک ــورە ه ــی ک ــت؟ وت ــەت ناکەی ــی دینەک ــۆ فەحس ب

ــۆ ناڵێیــت هــەزاران  ــۆ تەندروســتیەکەت ب خراپــرتو واو وا دەکات ! وتــم ئــەی ب

کــەس هەیــە لــە جێگــەدا کەوتــووە جەڵــدە لێــی داوە! 

===

ــی  ــوت چیرۆک ــۆرەکان دەیانگ ــوو دکت ــدا ب ــکی دایکی ــە س ــوڕم ل ــەدی ک محەم

ــە،  ــای تێگەشتنیشــی هەی ــەو دەبیســتێت و توان ــۆ بخوێنــەرەوە زانســتیەن ئ ب
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دواتــر کــە لــە دایــك بــوو دەڵێــن وازی لــێ بهێنــە تــا دەبێتــە ١٨ ســاڵ و خــۆی 

بڕیــاری خــۆی دەدات! باشــە هــەژدە ســاڵ مەعقولــە مــن هــەر چیرۆکــی تتیلــەو 

ببیلــەی بــۆ بگێڕمــەوە، ئــەی بــۆ چیرۆکــە قورئانیەکانــی بــۆ بــاس نەکــەم. 

===

گــەر منــداڵ بــە منداڵــی ئەزیەتــی لەگەڵــدا نەکێشــیت کــە گــەورە بــوو خەڵکــی 

ئەزیەتــی پێوە دەکێشــێت! 

===

شــاخێك دەبینــی بــەو گەورەیــی و بااڵیەوە، هێزێکــی زۆری دەوێت تا بەشــێکی 

کەمــی بــۆ پێداویســتی لــێ ببڕدرێــت، کەچــی دەبینــی بــە بچوکرتیــن هێــزی 

خــوای گــەورە کــە بارانــە یــان بومەلەرزەیــە خــۆی پــێ ڕاناگیرێــت و وردوخــاش 

دەبێــت! 

سبحان للە چ دەستەاڵتێکە کە ئەقڵیش لە ئاستیدا دەستەوسانە. 

===

بیــری لــێ بکــەرەوە گــەر زەوی چەنــد دەقیقەیــەك بجوڵێتــەوە بــە تونــدی! خــۆ 

هەرچــی حــەزارەت هەیــە هەمــووی ســفر دەبێتــەوە!

سبحان اللە لە ڕەحم و توانای خوای گەورە.

مزگەوت یان کەنیسە

دەیانەوێــت مزگەوتــەکان بکــەن بــە کەنیســە تەنهــا ڕۆژانــی هەینــی چاالکــی 

هەبێــت، وەك چــۆن کەنیســەکان تەنهــا ڕۆژانــی یــەك شــەممەیە. 

===

ــۆڵ و  ــە دەه ــۆڵ و ب ــە ه ــتە ل ــە ئێس ــدا بکرای ــە مزگەوت ــوو ل ــن دەب ژن مارەبڕی
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زوڕنایــە بۆیــە کێشــەی خێزانــی ئەوەنــدە زۆرە.

===

ســوڵحەکان لــە مزگــەوت برایــە دەرەوە بۆیــە ئێســتە دوای ســوڵحیش هــەر 

خوێــن دەڕێژرێتــەوە. 

===

پرســیارە شــەرعیەکان لــە خزمــەت مامۆســتایانی ئاینــی و لەنــاو میحرابــدا 

ــووە.  ــەت ب ــن ناڕەح ــك تێگەش ــە لێ ــە بۆی ــە تەلەفۆن ــتە ب ــرا ئێس دەک

===

خوێندنــە دینیــەکان لــە مزگــەوت دەرهێــرنان بۆیــە بەرەکەتــی تێــدا نەمــاوەو 

بــەس بــۆ شــەهادەو دامەزراندنــە.

===

مزگــەوت لــە شارســتانیەتی ئیســامدا پاكرتیــن جێگــەو کاریگەرتریــن جێگــە 

بــووە لــە ڕۆڵــی پێگەیانــدن و تێگەیاندنــی کۆمەڵگــەدا. 

===

خەڵكــی ڕێگەیەکــی دوور دەبڕێــت بــۆ بــەژداری لــە ئاهەنگێکــی ناشــەرعیداو 

پارەیەکــی زۆریشــی لــە پێنــاودا ســەرف دەکات!

هەموو ئەوە بۆچی؟

تەنها بۆ بەسەربردنی کاتێکی خۆش!!

ســوپاس بــۆ خــوای گــەورە کــە کاتەخۆشــەکانی نــاو مزگــەوت بــێ بەرانبــەرەو لــە 

نزیکــی ماڵەکامنانــەوە بــە ئاســانی دەســت دەکەون.

===

ــە هەمــوو  ــە بانــگ دەبێــت ل ــۆ بەڕێگــەدا دەڕۆیــت و گوێــت ل ــد خۆشــە ت چەن

و  دەگریــت  بــۆ  دەســتنوێژێكی  ئارامــی  بــە  خۆشــرت  لــەوەش  الیەکــەوە، 
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بــەالش  بــە  ڕۆژانــە  نیعمەتێکــەو  چ  دەکەیــت،  مزگەوتــدا  لــە  نوێژەکــەت 

دەکەوێــت.  دەســتان 

===

خەڵکــی زۆر هــەوڵ دەدات لــە چەنــد جێگەیەکــی جیــاوازەوە پشــکی لــە 

بازرگانیــدا هەبێــت و ژیانــی دونیایــی خــۆش بێــت، چەنــد خۆشــە پشــکی 

خێریشــت لــە مزگەوتــدا هەبێــت بــۆ ئــەوەی ژیانــی دواڕۆژیشــت خــۆش بێــت. 

===

هەیــە!  موســتەقبەلی  دەڵــێ  و  دەکات  کار  فەرمانگەیەکــدا  لــە  ٣٠ســاڵ 

 ٦٥ تەمەنــی  دوای  و  تەقاعــودی  واتــە  کــوردی  لۆژیکــی  بــە  موســتەقبەل 

ــتەقبەل  ــاڵیە، موس ــدا ٥٣ س ــە عێڕاق ــردن ل ــی م ــی موعەدەل ــاڵیەوە، کەچ س

کــردووە.  لەبیــری  خەڵکــی  قیامەتــەو 

درۆی ڕاستی

برادەرێکــم هەرچــی لەگەڵــدا دەکەیــن ژن ناهێنێــت! ڕۆژێــك بــۆ ئــەوەی 

حەماســەتی بــەرز بکەمــەوە پێــم وت دەمەوێــت ژنێکــی تــر بهێنــم، دوای 

ماوەیــەك بــاڵو بوویــەوە کــە مــن ژنێکی تــرم هێنــاوە! وتم خــۆ شــتەکە هەرچەند 

ــەوە. ــەی خۆی ــە قس ــە ب ــو ببوای ــە بەڵک ــەوەوە بکرای ــاوی ئ ــە بەن ــە خۆزگ درۆی

===

ــاوەڕی پــێ  ــە دەمــەوە هــەڵ دەبەســن خۆشــت ب جــاری وا هەیــە درۆی وات ب

ــت.  دەکەی

===

ــێ  ــی ل ــی حەزیش ــێت گەرچ ــی بنووس ــۆ نەخۆش ــە ب ــە تاڵ ــۆر کام دەرمان دکت



158

ــە شــیرینانەی کــە خــوای گــەورە  ــەو دەرمان ــەکات هــەر دەیخــوات، کەچــی ئ ن

ــەوە!  ــیووە ڕەدی دەکات ــۆی نووس ب

===

ــن  ــژ زۆرتری ــە، نوێ ــی تێدای ــی فیتامین ــی تایبەت ــەکان جۆرێک ــوو عیبادەت هەم

ــارە  ــار دووب ــت ٥ ج ــە دەبێ ــە ڕۆژان ــە، بۆی ــی تێدای ــن فیتامین ــتی تری و پێویس

ــەوە.  ببیت

===

ــە  ــیار ل ــی پرس ــە! هەرچ ــە ڕەحم ــتایەکی ب ــەورە چ مامۆس ــوای گ ــەیر خ ــۆ س ت

تاقیرکردنەوەکانــدا دێتــەوە پێانــی داوە! دواتــر هیــچ بیانــوی گلەیــی نــی یــە 

ــوو!  ــەوەدا نەکردب ــان مــن ســەعیم ل ــە گی بڵێــی خوای

===

مرۆڤــە ژیــرەکان کارە گرنگــەکان پێــش دەخــەن لــە ئیشــوکاری ڕۆژانەیانــدا، چ 

شــتێك لــە دیــن گرنگــرتە وا دای دەنێیــت بــۆ پیــری و دەیخەیتــە دوای هەمــوو 

کارەکانــەوە! ئــەوە نیشــانەی ژیــری نــی یــە! 

===

کــە وازت لــە دیــن هێنــا دەبێــت تــا مــردن بــە دوای ئارامیــدا بگەڕێیــت و 

دەستیشــت ناکەوێــت! بــەاڵم ســبحان للــە ئــەو ئیســامە ئارامیەکــە لەگەڵــت 

ــت،  ــەکان نەبێ ــە خراپ ــە جێگ ــە ل ــەك، جگ ــت جێگەی ــۆ گش ــەفەر دەکات ب س

ــزە... ــە بپارێ ــەو جێگان ــۆت ل ــۆش خ ــان ت ئام

لەگــەڵ زۆر دکتــۆرو پرۆفیســۆری بیانــی دانیشــتووم و قســەم لەگەڵیــان کردووە 

بــە ئارامــی، وێــڕای زیرەکیــان لــە بوارەکانــی خۆیانــدا بــەاڵم لــەوالوە بەدەســت 

زۆر پرســیارەوە دەناڵێنــن کــە وەاڵمەکانیــان دەســت ناکەوێــت! ئیســام تاکــە 
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دینــە وەاڵمــی گشــت پرســیارەکان دەداتــەوە. 

===

پرۆفیســۆر عەبــاس تۆفیــق، نزیکــی ٤٠ ســاڵ خزمەتــی کــردووە لــە چەندیــن 

ــدا  ــدی عەرەبی ــەدەب و نەق ــواری ئ ــە ب ــەی ل ــاوازدا، دکتۆراک ــی جی زانکــۆو واڵت

بــووە، چەندەهــا کتێبــی هەیــە بــە زمانەکانــی عەرەبــی و ئینگلیــزی، کــە باســی 

قورئانــم بــۆ دەکات دەڵێــی نەخوێنــدەوارە لــە ئاســتیدا، کەچــی کەســی وا هەیــە 

نەقــد لــە قورئــان دەگرێــت ئەلفوبێــی عەرەبــی نازانێــت!

===

ــی  ــان لێ ــەدا گوێی ــە تەعزی ــا ل ــە تەنه ــە قورئان ــان ل ــە ڕقی ــك بۆی ــك خەڵ هەندێ

ــۆ مــردن. ــەك ب ــە ن ــۆ ژیان ــان ب ــووە، قورئ ب

===

کــە قورئــان دەخەیتــە ســەری هــاوار دەکــەن دەڵێــن الیبــەرە خــۆ تەعزیــە نــی 

یــە! هەرگیــز لەگــەڵ ئــەوەدا نیــم قورئــان لــە تەعزیــەدا بخوێرنێــت. 

===

پــارەی زۆری لەســەر وەردەگیرێــت!  لــە تەعزیــەدا دەخوێرنێــت و  قورئــان 

کەســی عەملانــی بەنــاوی شــارەزە لەبــواری ئیســامی سیاســی باســی قورئــان 

ــی دەکات. ــۆ خەڵك ب

ئەندامێتی ڕاستەقینە

ــە  ــی ل ــکات ئەندامەکان ــی ب ــە قبوڵ ــی ی ــی ن ــی دونیای ــڕەوی حیزبێک ــچ پەی هی

حێزبێکــی تریشــدا ئەنــدام بێــت، ئەگــەر کەســێك ئەندامێتــی لــە دوو حیزبــدا 

هەبێــت ئــەوا ئــەو کەســە بــە کەســێکی ســیخوڕو خۆفــرۆش دادەنرێــت و 
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ئەنجامەکــەی یــان کوشــتنە یــان دەرکردنــە بەالنــی کەمەوە...کەچــی بــۆ دینــی 

خــوا بــە پێچەوانــەوە ســەیری دەکــەن! خــۆی بــە ئەندامــی پلــە یەکــی ئیســام 

ــدا  ــی و قورئان ــڕەوی دین ــەڵ پەی ــدا کار دەکات لەگ ــە حیزبێکیش ــت و ل دەزانێ

ــد؟ وە کامیــان هــەڵ دەبژێریــت؟ ــە چەن ــدی ب ــە! ئەمــە چەن پێچەوانەی

===

ــای  ــەر بنەم ــا لەس ــە تەنه ــبێت ک ــاداو وە ناش ــە دونی ــە ل ــی ی ــایەك ن ــچ یاس هی

ــاوان دوور  ــە ت ــتی ل ــە خۆشەویس ــە ب ــت و کۆمەڵگ ــاد برنێ ــتی بنی خۆشەویس

بخاتــەوە، دەبێــت غەرامــە هەبێــت، دەبێــت زیندانــی هەبێــت، دەبێــت ســزای 

ــە  ــت ئێم ــۆن دەبێ ــت چ ــوا دەڵێ ــی خ ــۆ دین ــی ب ــت، کەچ ــۆر هەبێ ــۆر بەج ج

لــە خــوا برتســین؟! ترســان بــۆ کەســی ســەرپێچکارو الســارو ســەرەڕۆیە، تــۆ 

خــوات خــۆش بوێــت و فەرمانەکانــی جێبەجــێ بکــەو هــەردەم خۆشــت بووێــت 

ــزاکە  ــرد س ــەرەڕۆیت ک ــە س ــەاڵم ک ــین. ب ــی برتس ــاکات لێ ــت ن ــا پێویس ئەوس

ــیت!  ــی نەترس ــا لێش ــەوە ب دەتگرێت

===

ئــەو خەڵکــە خــۆی بــۆ نــان دەفرۆشــێت و نانیــش بــە دەســتی خوایــە، ئەگــەر 

فەزڵــی خــوای گــەورەش نەبێــت تەنەکەیــەك شــلەو برنجیــش بخۆیــت هەســت 

بــە تێــری ناکەیــت و زگــت لــە توندیــدا دەتەقێــت! داوای ڕزق لــە خــوای گــەورە 

ــەرچاوەی ڕزق  ــەورەو س ــوای گ ــی خ ــە وەکیل ــردووە ب ــان ک ــەی خۆی ــە، ئەوان بک

وەکیلگەلێکــی گەندەڵــن. 

===

ــێ  ــی ل ــوارەوەو دەم ــرە خ ــامدا بێ ــتی ئیس ــەپ و ڕاس ــە چ ــەوە ب ــە خۆت ــەر ل ه

مەپارێــزە! دوای ماوەیــەك هــەر لــە خۆتــەوە دەبیتــە شــارەزا لــە بــواری ئیســامی 

سیاســیدا!! بــۆ زانیاریتــان شەهادەشــی ناوێــت!!! 
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===

کــە لەســەر ئیســام هــەر لــە خۆتەوە قســە دەکەیــت بەالنــی کەمەوە قســەکانی 

خــۆت لەبیــر بێــت بــا دواتر دووجــار نەکەویتــە درۆوە. 

===

بــە دەســتێکت بتڵــێ مــەرشوب بگــرەو دەســتەکەی تــرت جگەرەیــەك، بــە دەم 

خەیاڵــەوە بڵــێ جــا قورئــان چــی یــە؟ یــەك دوو قســە فــڕە بــدە! هەندێــك کەنــاڵ 

بازاڕیــان دەکرێتــەوەو ناڵێــن خــۆ ئــەم کابــرا هۆشــی نیــە بــە خۆیــەوە جــارێ! 

===

ئەگــەر لــە مەکتەبــدا ســەرکەوتوو نەبوویــت و بــۆت تــەواو نەکــرا لەبــەر تەمەڵــی، 

بــە ئــارەزووی خــۆت جوێــن و تەشــهیر بــە ئیســام و ئیســامیەکان بــدە ئیــرت 

ئۆتۆماتیکــی دەبیتــە پســپۆرو شــارەزا لــە بــواری ئیســامی سیاســیدا! ئەگــەر 

حەزیشــت کــرد پســپۆڕیەکەت عالەمیــەن بێــت بڵــێ بڕیــاری لــە ســێدارەدان و 

زیندانــی مورســی و مورشــیدەکانی ئیخــوان یاســاییە! 

ئازادی و لەشفرۆشی

گــەر خانــەی لەشفرۆشــی لــە هەرکــوێ هەبێــت ئەوســا پیســەکان لــە پاکــەکان 

ــەن،  ــە بک ــەوە قس ــاوی کۆمەڵگ ــت بەن ــێك ناتوانێ ــد کەس ــەوەو چەن ــا دەبن جی

ــك و  ــك و دای ــۆی و ژن و خوش ــا خ ــی دەکات ب ــە لەشفرۆش ــری ل ــەوەی بەرگ ئ

ــازادی دەخەمڵێنــن!  ــە ئ ــن کــە ب ــەو جێگەب کچەکــەی ل

===

بــەژداری ســەدان ســوڵحی نێــوان پیــاو و ژنــم کــردووە بــە دەگمــەن تێــدا 

هەبــووە پابەندیــان بــە دینــەوە بەهێــز بــوو بێــت، بــە ئەزمــوون بــۆم دەرکەوتــووە 
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دەرمانی بێ غیرەتی

کابرایــەك دەیگــووت ئــەو بەرهەمانــەی کــە لــە ئێــران و تورکیــاوە بۆمــان دێــت 

دەرمانــی بــێ غیرەتــی تێکــراوە، نابینــی ئــەم خەڵکــە غیرەتیــان نــی یــە!؟

ــەوەك  ــت, ن ــەت نەزانێ ــا حکووم ــە ب ــەی وا مەک ــە قس ــە قوربان ــم ب ــش گووت منی

ــش!  ــە ناوخۆیەکانی ــۆ بەرهەم ــن ب ــە بهێن ــەو دەرمانان ــیان ل ــر خۆش دوات

===

بەچەندیــن  خۆیــان  زمانەکــەی  تێــدەکات  ڕووی  خەڵکــی  کاتێــك  واڵتــان 

شــێوازی جۆربەجــۆر فێــری خەڵکــی دەکــەن، ئێســتە کوردســتان پــڕ بــووە لــە 

عــەرەب، لەبــری کردنــەوەی خولــی کــوردی بۆیــان خولــی جڵفــەی عێراقــی بــۆ 

کــوردەکان دەکرێتــەوەو چەندەهــا فەرهەنگــی جڵفــەی عێراقــی چاپکــراوە، 

حــەق وایــە خولێکــی زمانــی بەنگادیشیشــان بــۆ بکەنــەوە! ئــەی ئــەو هەمــوو 

کرێــکارە دامــاوە چــۆن لێــان تێبگــەن ئەگــەر ئێمــە بەنگادیشــی نەزانیــن؟!

کورد و دەوڵەت

ــە  ــاوەڕ بەخــۆ بوونــی دەوێــت، نابینــی گەنجــی وا هەی ــە دەوڵــەت ب ــوون ب ــۆ ب ب

ــەو ژنیــش دەهێنێــت. ــی ی هیچیشــی ن

===

ناخۆشــرتین هەســت لــە دەرەوە ئەوەیــە لێــت دەپرســن خەڵکــی کوێیــت؟ 

چونکــە دەبێــت بــۆی شــی بکەیتــەوە کــە خەڵکــی کوردســتانیت و کوردســتان 
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چۆنــە! ئــەو فەقیــرە تەنهــا پرســیارێك دەکات تۆدەبێــت بەحســێکی پێشــکەش 

بکەیــت! 

===

ــی  ــرد خەڵک ــیاریان دەک ــە پرس ــتمە ١٨ وواڵت، ک ــەفەر ڕۆش ــە س ــار ب ــاڵی پ س

کوێیــت؟ منیــش بــۆم شــی دەکردنــەوە کــە خەڵکــی کوردســتانم و کوردســتان 

ــی  ــی خەڵک ــەك ووت ــپانیا کابرای ــە ئیس ــووم ل ــاك ب ــان زۆر هی ــە، ڕۆژێکی چۆن

کوێیــت؟ منیــش وتــم بەریتانیــا! وتــی ئــەی ئەســڵ خەڵکــی کوێیــت؟ وتــم دەی 

دانیشــە تــا بــۆت شــی بکەمــەوە بەخــوا دیــارە تــۆش حــەزت لــە بەحســەکەیە! 

ــد.  ــت ئەگــەر زۆری خایەن ــەی نەکەی دوای گل

===

شــتەکانیان  هەمــوو  یــەو  نــی  هاوارکردنیــان  تاقەتــی  ئێســتە  بەقاڵەکانــی 

تەســجیل کــردووەو بــۆ هاوارکــردن لێــی دەدەنــەوە، ئــەو فکــرەم پــێ باشــە بــۆ 

ــی  ــی خەڵک ــەس وت ــەفەر, هەرک ــی س ــۆ کات ــتان ب ــەر کوردس ــیکردنەوە لەس ش

ــت.  ــدا بنێی ــتی پێ ــت دەس کوێی

===

سوپاســی خــوای دەوێــت کــە مــاوەی حوکمڕانیەتــی ئــەم هەرێمــە حوکمێکــی 

مێــژووی  لــە  دەبــوو  گــەورە  ڕەشــی  پەلەیەکــی  گەرنــا  نەبــووە!  ئیســامی 

ئیســامیدا. 
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مســوڵانانی کــۆن کتێبیــان بــە مەتــن نووســیووە بــۆ ئێمــە، کەچــی ئێمــە لــە 

ــازە ــن و ئێمــەش ت ــەوان کۆن شەرحەکەشــی تــێ ناگەیــن! ئ

===

تەنهــا فەتاواکــەی ئیــن و تەیمییــە گــەر بــە پێــوەری زانســتی ئەمــڕۆ بیپێویــن 

بریتیــە لــە بیســت دکتۆرانامــە، واتــە تەنهــا یــەك کتێبــی ئــەو زاتــە یەکســانە بــە 

بیســت بڕوانامــەی دکتــۆرا.

===

چاوپێکەوتنێکــم لەگــەڵ مــەال حســێن دا کــرد زۆر قســەی بــە شــێخ األســام 

ابــن تیمییــە دەکــرد، وتــم باشــە تــۆ ئەوەنــدە قســەی پــێ دەڵێیــت کتێبەکانیــت 

خوێندووەتــەوە، وتــی نەخێــر!  

===

ئەگــەر کەســێك باســی ئیلحــادی و بــێ بــاوەڕی بــۆ کــردی پێــی بڵــێ ســوێندم 

بــۆ بخــۆ بــە قورئــان ئەوســا بــاوەڕت پــێ دەکــەم، کــە ســوێندی خــوارد بــە قورئان 

ئیــرت بــاوەڕی پــێ بکــە. 

===

بــە وەعــدی درۆ دەنــگ دەدات بــە حیزبێــك و دونیــای خــۆی پــێ خــراپ 

دەکات، وەعــدی ڕاســتیش پشــتگوێی دەخــات و قیامەتیشــی پــێ خــراپ 

ئەقــڵ.  ئــەوەش ســیحری  دەکات، 

===

ــواردن  ــن و خ ــەو پێکەنی ــی نوکت ــەك کتێب ــەاڵم ن ــە، ب ــرتین هاوڕێی ــب باش کتێ

ــردن!  ــت ک دروس
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===

ــۆم  ــتە ب ــتان، ئێس ــەوە کوردس ــا گەڕام ــرد ت ــدی نەدەک ــی هین ــە فلیم ــاوەڕم ب ب

ــوو!  ــرتی ب ــووی دیکومێن ــە هەم ــەو فلیان ــەوت ئ دەرک

===

خۆمان خراپین و چاوەڕێین کوردستان چاك ببێت! 

===

دەیــان توێژینــەوەی زانســتی لــە ژێــر دەســتی چەندیــن قوتابــی دڵســۆزدا 

هیــچ  و  کوردســتان  لەســەر  دەکرێــت  جیهــان  زانکۆکانــی  پێشکەشــی 

ــوردو  ــینی ک ــەی ناس ــە مای ــەو نابێت ــی ی ــە ن ــەم حکوومەت ــی ئ ــەی بایەخ جێگ

بەرەوپێشــچوونی! 

بەاڵم! 

موعتادێــك ئەگــەر لەشفرۆشــی بــکات بــە ڕەســمی کــەس لێــی ناپرســێك 

ــەن  ــت لەالی ــێ دەدرێ ــی پ ــن گرنگ ــەرز دەکات و زۆرتری ــوالری ع ــی لەش کەچ

ئەهلیەکانیشــەوە!  دەزگا  و  حکوومــەت 

===

بــە پێچەوانــەی هەندێــك کەســەوە مــن کــە بــە ڕۆژوو دەبــم فەقیــرم ناکەوێتــە 

ال  پارەیــان  زۆرتریــن  کــە  دەکــەم  لــەو ســتەمکارانە  نەفــرەت  بەڵکــو  بیــر! 

کۆبووەتــەوەو بەهۆیانــەوە هــەژاری زۆر بــووە!

===

چ میهرەبانیەکــە هــەرکات بتەوێــت لەگــەڵ خــوای گــەورەدا قســە بکەیــت ئــەو 

تــا کۆتایــی گوێــت بــۆ دەگرێــت، نــە پێــت دەبڕێــت و نــە پەلەشــت پــێ دەکات.

===
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ــەرز  ــاوەن ق ــرای خ ــدارو کاب ــر دوکان ــن دوات ــی دەکەی ــە دوکان و خەڵک ــەرز ل ق

مەمنونــن بــەس پارەکــەی خۆیــان دەســت بکەوێتــەوە، کەچــی قــەرز لــە واڵتــان 

و بانکــەکان دەکەیــن و بــە زیــادەوە دەیــان دەینــەوە. ئەمــەش مۆدیلێکــی نوێــی 

نۆکەرایەتیــە!

ئەخالق

ئەخــاق بۆنــی مــرۆڤ خــۆش دەکات نــەك تەنهــا عەتــر، عەتــر تەنهــا بــۆ 

ڕووکەشــە! مرۆڤــی وا هەیــە ئێســتە لــە ژیانــدا نەمــاوە مــن بۆنــی خۆشــی 

هەســت پــێ دەکــەم. کەواتــە بــە ئەخاقتــان بۆنتــان خــۆش بکــەن. 

===

بــەرەاڵ  مرۆڤیــش  هەندێــك  دەبەســرتێتەوەو  حەیــوان  هەندێــك  حەیفــە 

دەکرێــت! 

===

ئەگــەر یاســای دەســتبڕین لــە دەســتوردا بچەســپێت ئــەوا لەبــری گەنجــەکان 

مەســولەکان ڕوو لــە ئەوروپــا دەکــەن. 

===

لــە لەنــدەن بــووم زۆرجــار پرســیاریان لــێ دەکــردم خەڵکــی کوێیــت؟ منیــش 

دەمگــوت کوردســتان، دەیانگــوت کوردســتان کوێیــە؟ دەمگــوت عێــراق! هــەر 

نەیــان دەزانــی!! بــەاڵم ئێســتە هەمــووی دەزانێــت کوێیــە، خۆزگــە هــەر نەیــان 

زانیایــە وەك جــاران! چونکــە وێنایەکــی زۆر نارشینــان لــە مێشــکیاندا هەیــە!! 
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هەمــوو ناســینێکیش بــاش نــی یــە، هــەروەك زۆرکــەس نــارساوە بــەاڵم بــە 

خراپــی. 

===

کــە منــداڵ بوویــن بــە ئەفــام کارتــۆن دڵــی خۆمــان خــۆش دەکــرد! کــە 

بەرپرســەکان!  کارتۆنــی  ئەفــام  بــە  بوویــن  خۆمــان  گەورەبوویــن 

===

ــەك فکریەکــەی،  ــۆ الیەنــە نەتەوەییەکەیەتــی ن ــە ب ــۆ پەکەک ــورد ب ــۆزی ک س

ــراوە.  ــر ک ــی فک ــە قوربان ــژە ب ــە مێ ــورد ل ــتی ک ــەوە خواس ــەاڵم بەداخ ب

===

و  ئەنــدام  ئەوەیــە  کوردســتاندا  لــە  خۆشــبەختی  هــۆکاری  گەورەتریــن 

نەبیــت. حکوومــەت  و  حیــزب  کارگوزاریــی 

===

ــەکان  ــدام پەرلەمان ــرو ئەن ــەك وەزی ــی ن ــە هاواڵتیان ــك ل ــە زۆرێ ــی وا هەی واڵت

هەتــا سەرۆکەکەشــیان ناناســن، کەچــی ئێمــە کەســانی الیەنگــرو میدیــا 

ــەی  ــەس ک ــت زۆرک ــی نەبێ ــی سیاس ــەر قەیران ــین! ئەگ ــێبەرەکانیش دەناس س

ــن!  ــوە بکوژی ــی پێ ــی خۆمان ــە کات ــەوەن ئێم ــتەی ئ شایس

===

ــاران خەڵکــی داوای نەوتــی دەکــرد ئێســتە بــە ئاویــش مەمنونــە، جــاران  ج

داوای کارەبــای نیشــتیانی دەکــرد ئێســتە بــە مۆلیــدەش مەمنونــە. 

===

ــدە  ــر ئەوەن ــی ت ــت ماوەیەک ــەردەوام بێ ــتە ب ــێوەی ئێس ــەم ش ــران ب ــەر قەی گ

نارشیــن دەبیــن لۆمــەی دارویــن نەکەیــن کــە وتوویەتــی ئەســڵی ئینســان لــە 

ــووە.  ــەوە هات مەیمون
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===

بــە جەســتە گــەورە بوویــن، بــە کــردار هــەر منداڵیــن، ئــەوە باســی ئەقــڵ 

ناکــەم...

===

ــەی  ــۆ واڵتەک ــڕۆرەوە ب ــی ب ــەرکار! وت ــرا لەس ــان تێگ ــدا دەم ــەڵ کابرایەک لەگ

ــۆ! ــۆ الی ت ــم ب ــە نەدەهات ــم هەبوای ــەر واڵت ــم ئەگ ــش وت ــۆت! منی خ

===

ــاوی شــەهیدانە بۆیــە حســابی مردوومــان  گەڕەکەکانــی کوردســتان زۆربــەی ن

بــۆ دەکــەن! 

===

ــانە،  ــە ئاس ــا قانونەک ــت ئەوس ــی کەی ــایەری حەل ــە عەش ــەکان ب ــت کێش دەبێ

هەموومــان عەشــایەرین! 

===

کابرایەکــی یۆنانــی دەیگــوت ئــەم کوردانــە زۆر چــاك و ئیشــکەرن تەنهــا یــەك 

عەیبیــان هەیــە لــە ترافایتــدا ناوەســن. 

===

ئەنــدام  بــۆ  بکــەم  کاندیــد  لێکــردم خــۆم  داوایــان  کاتــی هەڵبژاردنــەکان 

بکرادایــەو  قبوڵــم  گــەر  جــا  نەمکــرد،  کــردەوەو  ڕەدم  منیــش  پەرلەمــان، 

دەرچوایــەم دەبوایــە ئێســتە هــەر وەاڵمــی وێنــەی فۆتۆشــۆپم بدایەتــەوە.

===

گــەر ڕۆشــتی بــۆ ئەوروپــاو وتیــان لەبــەر چــی هاتوویــت؟ بڵــێ جــا لەبــەر چــی 

نەهاتــووم! 

===
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زۆر ســەیرە عەملانیــەکان لــە کاتــی ئاســایدا پشــتگیری لــە لەشفرۆشــی دەکەن 

و بــە مــاف و ئــازادی شەخســی دەزانــن، کەچــی لــە کاتــی تەنگانــەدا وەك چــەك 

بەرانبــەر یەکــرتی بــەکاری دەهێنن!

مەبەســتم تەنهــا کوردســتان نــی یــە لــە دەرەوەش هــەر وایــە، کلینــۆت چیــان 

پــێ نەکــرد! 

کەواتــە ئــەوەی بــە مــاف و ئــازادی شەخســی دەزانــن خۆشــتان باوەڕتــان پێــی 

نــی یــە! 

ئیســام لــە کاتــی ئاسایشــدا دەڵــێ ئــەو کارە نــا ئاســاییەو نــە مافــەو نــە ئــازادی 

شەخسیشە! 

حەج

حــەج هەمــوو ســاڵێك گشــت چیــن و ڕەنگــەکان کــۆ دەکاتــەوەو یــەك کاریــان 

یــەك جــۆر جــل  یــەك شــیعار دەڵێنــەوە،  پــێ ئەنجــام دەدات، هەمــووی 

دەپۆشــن، گەورەتریــن ڕاهێنانــە کــە بــە چــاوی بــەرزو ڕێــزەوەو وەك خوشــك و 

دایــك خۆمــان ســەیری ئافرەتانــی بێگانــە بکەیــن و هەتــا دەســتنوێژیش لەیەك 

ــۆرنەوە.  ناش

===

لــە کرێکارێکــی پاککــەرەوەوە بگــرە تــا دەگاتــە ســەرۆکی واڵت، لــە هەژارتریــن 

پێســتێکی  ڕەش  جیهــان،  مرۆڤــی  دەوڵەمەندتریــن  دەگاتــە  تــا  مرۆڤــەوە 

ئەفریقــی و ســپێ پێســتێکی ئەوروپــی، خــاوەن پێداویســتیەکی تایبــەت 

ــدا  ــە حەج ــام ل ــی، ئیس ــری دونیای ــی ت ــەر زوبانێک ــی، ه ــی جیهان و پاڵەوانێک

ڕێکیــان دەخــات و بــە چــاوی پــر فرمێســك و دڵێکــی پــڕ ئیــان و ڕۆحیەتیەکــی 
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ــَك،  ــمَّ لَبَّْي ــَك اللَُّه زۆر بــەرزەوەو بەبــێ پرۆڤــەی پێشــینە هەموویــان دەڵێن:لَبَّْي

ــَك يــَك لَ ــَك، الَ رَشِ ــَك َوالُْملْ ــَك لَبَّْيــَك، إِنَّ الَْحْمــَد، َوالنِّْعَمــَة، لَ يــَك لَ لَبَّْيــَك الَ رَشِ

===

هیــچ هێزێــك نــی یــە لــە دونیــادا بتوانێــت کۆبوونــەوەی وەك حــەج بــە خەڵکــی 

ــی  ــەر هەرچ ــکات، ئەگ ــەرف ب ــۆ س ــی ب ــن بودجەش ــەر زەبەالحرتی ــکات، ئەگ ب

ڕێگــەی ڕێــکام هەیــە بیگرێتــە بــەر، ئەگــەر هەتــا زۆرو زەختیــش بــەکار 

بهێنێــت، کەچــی ئیســام بەبــێ هیــچ لەوانــەو نــەك بــۆ تەنهــا جارێــك هەمــوو 

ــان  ــت دەی ــراو نەبێ ــاری ک ــژەی دی ــەر ڕێ ــەوەو گ ــارە دەبێت ــەج دووب ــاڵێك ح س

ملیــۆن کــەس ســااڵنە حــەج دەکــەن. 

===

کاتێــك ئەنجامــی تاقیکردنــەوە وەردەگریــت و دەبینــی منرەکانــت بــەرزن 

زۆر خۆشــە، کاتێــك داوای کچێــك دەکەیــت و ڕازی دەبــن زۆر خۆشــە، کــە 

لەســەفەر دەگەڕێیتــەوە بــە دایــك و بــاوك و کەســوکار شــاد دەبیتــەوە زۆر 

ــە زینــدان بەردەبیــت و دێیتــە دەرەوە زۆر خۆشــە، کــە زاڵمێــك  خۆشــە، کــە ل

دەبینــی تۆڵــەی لــێ دەســتێننەوە زۆر خۆشــە، چرکــە ســاتەکانی ژیــان زۆر 

خۆشــی تێدایــە بــەاڵم هیچــی وەك ئــەوە خــۆش نــی یــە بــۆ یەکەمجــار دەچیتــە 

نــاو حەرەمــی مەککــەی پیــرۆزەوە، هەســتێکت ال دروســت دەبێــت پێکەنیــن و 

گریــان و خۆشــی و عەتــف و هەرچــی بەهــای بــەرز هەیــە هەموویــت تێــدا کــۆ 

ــەدا.  ــەو کات ــەوە ل دەبێت

===

کــە شــەو لــە موزدەلیفــە دەخەویــت و بەیانــی جــەژن بــەرەوە مینــاو جەمــەرات 

بــەڕێ دەکەویــت، هەرچــی وشــەی جوانــی دونیــا هەیــە کــۆی بکەمــەوە ئێســتە 

ــە  ــە ب ــکات ک ــیە ب ــاتە خۆش ــەو س ــر ل ــت تەعبی ــە، ناتوانێ ــەو دیمەنان ــەر ئ لەس
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عەمەلــی لەوێــدا دەیبینیــت! 

===

ئــەو ئاســودەییە دەرونیــەی لەپــاڵ ئیســامدا دەســتت دەکەوێــت ئەگــەر 

ــت  ــۆت بەدەس ــی ب ــوازی نەیدەتوان ــی خێرخ ــچ بەرنامەیەک ــە هی ــارە بوای ــە پ ب

بهێنێــت. 

===

ــەر  ــتی لەس ــش پاداش ــازاری دڕکێکی ــا ئ ــێ هەت ــکەرە، دەڵ ــام چ دڵخۆش ئیس

وەردەگریــت لــە قیامەتــدا، دەبێــت ئــازارە گەورەکانــی ئــەم واڵتــە چەنــد 

پاداشــتی بــۆ دانرابێــت... 

قورئان

لــەو پــەڕی بێتاقەتیــدا دوو ڕکات نوێــژو خوێندنــی الپەڕەیــەك لــە قورئــان و 

نزایەكــی پەنهانــی ئاســودەییەکت پــێ دەبەخشــێت قیمەتەکــەی مەگــەر ئــەو 

ــری کردبێــت.  ــەوە زیات کەســە بیزانێــت کەل

===

ــادا  ــە دونی ــەر ل ــت ه ــتت دەکەوێ ــامەوە دەس ــۆی ئیس ــودەییەی بەه ــەو ئاس ئ

قیمەتەکــەی لــەو ئەزیەتــە زیاتــرە کــە بــۆت کێشــاوە، پاداشــتی قیامەتیــش هەر 

فەزڵــی خۆیەتــی، ســوپاس بــۆ تــۆ ئیاهــی... 

===

دەڵێــن خۆشــرتین کاتەکانــی ژیــان قۆناغــی منداڵیــە، کــە قورئــان دەگــرم 

بــە دەســتمەوەو چــاو بــە دێڕەکانیــدا خەشــێنم هەســت بــە بچوکــی و منــداڵ 

ــدا.  ــی قورئان ــت گەورەی ــە ئاس ــەم ل ــۆم دەک ــەوەی خ بوون
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===

هــەوڵ مــەدە نــاوت بچێتــە کتێبــی گینســەوە، هــەوڵ بــدە کردارەکانــت بچێتــە 

نــاو ناوەرۆکــی قورئانــەوە. 

مزگەوت

کابرایــەك دەیگــوت حــەز دەکــەم عەیادەکــەت بزانــم و کاتژمێــر چەند بــۆ چەند 

کراوەیــە؟ منیــش وتــم عەیادەکــەی مــن لــە مزگەوتەو پێنــج فــەرزە کراوەیە. 

===

هــەر مزگەوتێــك لــە ئەوروپــا ســەردانم کردبێــت و دوای ماوەیــەك هــەم دیســان 

ڕێگــەم کەوتبێتــەوە ئــەوێ بینوومــە ڕێــژەی نوێــژ خوێنــان تێیــدا زیــادی 

ــردووە.  ــان ک ــان فراوانی ــژ خوێن ــەر زۆری نوێ ــی لەب ــردووە، زۆرێکیش ک

===

گــوێ مەدەنــە قورئــان حالتــان دەبینیــن، وا ئەمســاڵیش گەمنــە دزراوەکان بــە 

ــوای  ــت، خ ــپایەر دەبێ ــووی ئیکس ــدە هەم ــاڵی ئاین ــات س ــواردن ه ــی خ کەڵک

ئــەو میللەتــە ســتەمدیدە لێتــان دیــاری دەدات، چونکــە بــە شــێوەیەکی حەاڵڵ 

ــن(  ــووی )ک ــەورە فەرم ــوای گ ــەر خ ــووە، ه ــەڵ نەگرت ــان ه ــت پارەکەت و دروس

یەکســەر دەبێــت و پارەکانتــان بلــۆك دەکرێــت و تەخــت و تاجتــان تــا گەورەتــر 

بێــت خراپــرتە چونکــە بەســەری خۆتانــدا دەکەوێــت. 

===

ــە دڵمــدا ئیمــزام کــردووە، تەنهــا ســاتانێك  ــم وەك دەســتوور ل دەمێکــە قورئان

زەرەرم کــردووە کــە غافــڵ بــوو بێتــم لــە ئیمزاکــەم، داوای لێخۆشــبوون لــە تــۆ 

دەکــەم خودایــە لــە گشــت غافــڵ بوونێــك. 
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===

بــە  ئــەو  کەچــی  کراوەیــە،  ئیســام  دەرگای  ســەیرن  زۆر  کــەس  هەندێــك 

ــەدا  ــەر دیوارەک ــان بەس ــکێنێت ی ــر بش ــت دەرگای ت ــوش و داس دەیەوێ چەک

ئەودیــوو کەوێــت، قوربــان گیــان لــە ڕێگــە ڕاســتەکەوە بــڕۆو دەســت و قاچێکــی 

خۆشــت مــەدە بــە شــکاندا، خــۆ دکتۆرەکانیشــان ئەوەنــدە لێهاتوونیــن دوای 

ــەن. ــارت ک ــی تی بەچاک

غەمی نیشتمان

کــە نیشــتانم جــێ هێشــت بــۆی گریــام! کــە گەڕامــەوە دیســان بــۆی گریــام!! 

ــی  ــە ئارام ــە ب ــەو چاوان ــم!!! ئ ــۆی دەگرێ ــەر ب ــم ه ــدا دەژی ــە تێی ــتەش ک ئێس

ــی.  ــی ڕۆڵەکانیەت ــەی گریان نەنوێــت کــە مای

===

ــردووە  ــان ک ــە کوردســتان و داوای ــی هاتووەت ــی نێودەوڵەت ــن ڕێکخراوێك دەڵێ

خەڵکــی ســکااڵی داواکاریەکانــی خۆیانــی ال بکــەن، کــە خەڵــك ڕۆشــتووە 

ــەی  ــەوە ک ــا ئ ــە ج ــش وتوویان ــردووە! ئەوانی ــان ک ــاو و کارەبای ــان داوای ئ بۆالی

ــە!  ــەرەتایی خۆتان ــی س ــەوە ماف ــە ئ داواکاری

===

ــۆ  ــە ب ــن شــێوازی جــۆراو جــۆری هەی ــا چەندی ــی کارەب ــرا قەیران پێشــرت دەگوت

چارەســەرکردن، وەك هێنانــی کۆمپانیــای جیهانــی و ســود وەرگرتــن لــە خــۆرو 

ــی گاز دەکات!  ــەر باس ــت ه ــر دێ ــی وەزی ــی هەرچ هەوا،کەچ

===

ــان  ــان لێ ــت جیه ــن و دەمانەوێ ــان تێناگەی ــە خۆم ــوردی ل ــە ک ــەیرە ب زۆر س

ــگات.  تێب
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===

ــە کۆلێــژو زانکــۆو  ــا ئەوســا هێشــتا منــداڵ بــووم، لــەوێ ل کــە ڕۆشــتمە ئەوروپ

گشــت جێگــە گشــتیەکان و کــۆڕو کۆبوونەوەکانــدا بەســەر کــورددا هەڵــم 

دەداو شــانازیم پێــوە دەکــرد، کــە هامتــەوە زانیــم چەنــد درۆی زل زمل کــردووە، 

ئێســتە لــە ڕووم نایــەت دیســان بگەڕێمــەوە، دەترســم بــە دەنــگ و ڕەنــگ کارە 

ــدەن و ئارەقــی شــەرمەزاری بکــەم.  ــەم نیشــان ب ــەم واڵت ــی ئ قێزەونەکان

تۆبە خودایە. 

===

لــە دەرەوە بینیــم کۆمەڵێــك سیاســی بــوو بــوون بــە قوربانــی بــۆ گەلەکەیــان، 

گــەل بــۆ خــۆی ژیانــی ئاســایی دەکات، لــە کوردســتانیش بینیــم گــەل بــووە بــە 

قوربانــی چەنــد کەســێك و یــاری بــە چارەنــووس و مافەکانیــان دەکرێــت. 

===

ئەوەنــدە دەمانکێشــنە نــاو سیاســەت و قەیرانــەکان ناهێڵــن مومارەســەی کاری 

خۆمــان بــە ئاســایی بکەیــن، ئەگــەر هەمــوو ســاڵێك حەجێــك بکەیــن هێشــتا 

تەپوتــۆزی سیاســیەکامنان پێــوە دەمێنێــت، کەچــی هەندێــك کەســیش دەڵێن 

ئــەو پــارەی دەیــدەی بــە حــەج بیــدەن بــە فەقیــر، کاکــە مســوڵان هیــچ نەبێــت 

زەکاتەکــەی دەردەکات و خێــرو ســەدەقەی زۆریــش دەکات، ئــەوە سیاســیە 

بێوژدانەکانــن نــە ئــاگای فەقیــر و نــە حــەج و نــە ئــاگای زەکاتیــش دەزانــن. 

===

پێویســتە بەالنــی کەمــەوە بڕێــك قورئانــت لەبــەر بێــت، تــا بتوانیــت خەمەکانــی 

پــێ بســڕیتەوە چونکــە ئەمــە دونیایــە لەوانەیــە لــە جێگەیــەك بیــت و قورئانــت 

دەســت نەکەوێــت لــەو کاتــەدا. 

===
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مەســەلێکی عەرەبــی هەیــە دەڵــێ )يــداك أوكتــا وفــوك نفــخ( واتــە بــە دەمــی 

ــەس  ــەی ک ــرت لۆم ــتووتە! ئی ــۆت بەس ــتی خ ــە دەس ــردووەو ب ــوت تێک ــۆت ف خ

مەکــە، دەبێــت هەندێــك لــە دەنگــدەران بــە بەخۆیانــدا بچنــەوە لــەوەی دەنــگ 

بــە کــێ دەدەن. 

===

تەنهــا بــە یــەك شــێوە دەتوانرێــت ڕێگــری لــە کۆچــی نایاســایی بکرێــت ئەویش 

ــوو  ــۆش ب ــی خ ــی خەڵک ــەرکات گوزەران ــە، ه ــی خەڵکەکەی ــکردنی گوزەران باش

ئــەوکات خــۆی کــۆچ نــاکات. 

===

زۆر ســەیرە تــا نەمریــت کــەس شــینت بــۆ نــاکات! مــن ڕۆژانــە منــداڵ دەبینــم 

بــە ڕۆح مــردوو بــە جەســتە نیــوە مــردوو لەســەر جــادەکان. 

===

دەســتەاڵتی ئەوروپــی ڕووی هاواڵتیانــی ســپی کردووە، دەســتەاڵتی شــەرقیش 

ڕووی هاواڵتیانــی ڕەش کردووە.

===

بەرپرسەکان پارەی میللەت دەدزن و لە ئەوروپا سەرفی دەکەن!

هەژارەکانیش لە ئەوروپا پارە پەیدا دەکەن و بۆ کوردستانی دەنێرنەوە. 

===

وام زانــی هــەر مــردووەکان تەمەنیــان درێــژە لــە کاتــی دەنگدانەکانــدا، کەچــی 

هەندێــك لــە زیندووەکانیــش تەمەنیــان درێــژ دەبێتــەوە لــە کاتی کەشــفکردنی 

خیانەتدا.

===

لــە ئەوروپــا لــە چەندیــن ڕێکخــراو و دەزگای جیــاواز کارم کردووە بە خۆبەخشــی 
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خۆبەخشــیم  کاری  باســی  کوردســتان  گەڕامــەوە  کــە   )Voluntary Work(

دەکــرد خەڵکــی گاڵتەیــان پــێ دەکــردم، کەچــی ئێســتە کاری واڵت هەمــووی 

بــووە بــە خۆبەخشــی.

===

ــتیەکان  ــوو پێداویس ــت هەم ــژدان بێ ــەر وی ــە! گ ــەك موچ ــە ن ــی ویژدان قەیران

ــت. دەبێ

===

جامی نا دادگەری دەستەاڵت و سەبری هاواڵتیان هەردووکیان پڕ بووە.

===

ــەڕو  ــەاڵم ش ــە ب ــا هەق ــەر ن ــێ لەس ــەو ک ــەر هەق ــێ لەس ــە ک ــی ی ــم ن ــن هەق م

پشــێوی واڵت تەنهــا دوا ناخــات بەڵکــو لــە قــوڕدا دەیچەقێنێــت.

===

باشــرتین جــۆری ڕجیــم ئەوەیــە هــەم خــۆت لــە خــواردن بگریتــەوەو هەمیــش 

وەرزشیشــی لەگــەڵ بکەیــت: حکوومەتــی هەرێمیــش بەیەكجــار هەردووکیــان 

بــە هاواڵتیــان جــێ بەجــێ دەکات. 

موچەی لێ دەگرێتەوە ئەوە بۆ خواردنەکە!! 

ئەوانیش ناچاری خۆپیشاندان دەکەن ئەوەش وەرزشەکە! 

خەفەتەکەش زیادەیە...

===

بیرکردنــەوە ژیــان جــوان یــان نارشیــن دەکات، بــەاڵم هەرگیــز زگ تێرنــاکات، 

نەخێــر بــۆ دواکەوتنــی موچــەو ســتەم لــە هــەژاران.

===

سســتمی ســەرمایەداری ئەمــڕۆ بــۆ ئــەو کەســانەی عەرەبــی دەزانــن، جــا وەرە 
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لێــی تــێ بگــە، بۆیــە حاملــان جوانــە.

===

جــاران ئەمەریــکاو ڕۆژئــاوا، تاقیکردنــەوەی دەرمــان و چەکەکانیــان لەســەر 

حەیوانــات دەکــرد، کــە ئێمەیان دەســتکەوت دەســتیان کــرد بــە تاقیکردنەوەی 

لەســەر ئێمــەو ئیــرت لــەو کاتــەوە یاســای مافــی حەیوانیــان دانــا الی خۆیــان. 

===

گەورەتریــن کۆمپانیــای ئەڵغــام دروســتکردن لــە ســوید دایــە، ســوید دایکــی 

ئــازادی و مافــی مــرۆڤ!

===

مــادەوە،  تــەرازووی  خرایــە  واڵتــەدا  لــەم  ئەخاقــی  و  مرۆڤایەتــی  بەهــای 

ــتە  ــەنگێرنا، وا ئێس ــەڵ دەس ــەی ه ــە پارەک ــتێکدا ب ــەر ئاس ــە ه ــەس و ل هەرک

خەریکــە بەهــاکان ســفر دەبنــەوە، بەبــڕوای مــن بــۆ زۆرێکــی هەقــی خۆیەتــی و 

لــە بنەڕەتــدا مــادام بەهــا مرۆڤایەتــی و ئەخاقیــەکان بــۆ مــادە واز لێهێــرنا پێــم 

خۆشــە ئاســتی ڕاســتەقینەی خــۆی دەرکەوێــت کــە یەکســانە بــە ســفر دۆالر. 

===

ــدی  ــك جــار بەرژەوەن ــەداوم کــە هەندێ ــازاری ن ــەوە ئ ــەدەر ئ هیــچ شــتێك بەق

مــادی خراوەتــە بەردەســتم لەبــەر ڕاکێشــانم بــۆ الیەنێــك و منیــش ڕەدم 

کردووەتــەوە، دواتــر خەڵــك لۆمــەی کــردووم کــە هەڵــەم کــردووەو دەبوایــە 

قبوڵــم بکردایــە! 

===

گەورەتریــن کێشــە لــە ئیســامدا ئەوەیــە دەڵــێ ئەگــەر دزی بکەیــت دەســتت 

دەبڕدرێــت، ئــێ ئەگــەر تــۆ فێــری پــارەی حــەرام و دزی بیــت و تاقەتــت نەبێــت 

کار بکەیــت و حــەزت لــە بــەر خــۆر نەبێــت، ناچــار دەبێــت ڕەخنــە لــە قورئــان 
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بگریــت و بیخەیتــە ژێــر پرســیارەوە! 

===

گەورەتریــن ناخۆشــی بــۆ ئەمــڕۆ فەرموودەکانــی پێغەمبــەرە درودی خــوای 

ــدەرێ  ــەی ب ــت پارەک ــۆ کردی ــێك کاری ب ــەر کەس ــێ ئەگ ــە دەڵ ــت ک ــەر بێ لەس

پێــش ئــەوەی ئارەقــی ناوچاوانــی وشــك بێتــەوە، ئــێ ئەگــەر تــۆ حــەز نەکەیــت 

خەڵکــی  درۆ  بــە  بتوانیــت  و  هەبێــت  پێــی  تــرت  کاری  و  بدەیــت  پارەکــە 

نەوتەکــەی خۆشــان  و  نانێرێــت  بەغــداد بودجــە  لــەوەی  هەڵخەڵتێنیــت 

قیمەتێکــی وا نــاکات ناچــار دەبێــت دوو کــەس بێنیــن ئــەم فەرمودانــە نارشیــن 

بــکات، گرنــگ ئەوەیــە عەمامــەی بەســەروە بێــت یــان ڕیشــی هەبێــت بــۆ 

ــکات. ــاوەڕ ب ــی ب ــەوەی خەڵک ئ

===

ــت  ــا بکەی ــت زین ــێ نابێ ــە دەڵ ــامدا ئەوەی ــە ئیس ــە ل ــەر ئێش ــن س گەورەتری

ئەگــەر بیکــەت پشــتت دەشــکێنن بــەدارو ئەگــەر ژنــت هەبێــت ســەرومۆقلت 

ــەڕواڵ  ــەهوانی و ش ــێی ش ــۆ کەس ــەر ت ــێ ئەگ ــا دەمریت...ئ ــوارەوە ت ــە خ دێرن

ــە هاوســەری خــۆت  ــی ئافرەتێــك بکەیــت ب ــە حەاڵڵ پیــس بیــت و نەتەوێــت ب

ــت.  ــەم یاســایە بگری ــە ل ناچــار دەبێــت ڕەخن

===

گەورەتریــن موســیبەت لــەم قورئانــەدا ئەوەیــە دەڵــێ ئەگــەر ویســتت لەگــەڵ 

کەســێکدا ڕابوێریــت ڕێگــە نــادات و دەڵێــت دەبێــت بــە شــەرعی بێــت و مــاف 

بدەیــت بــە ئافرەتەکــەو عەقــد بکــەن، ئــێ تــۆ ئەگــەر حــەز بکەیــت بــە دزیــەوە 

ــت  ــفرۆش بکەی ــتگیری لەش ــت پش ــت دەبێ ــێ بگۆڕی ــەر ڕۆژەو یەک ــت و ه بێ

بەنــاوی ئــەوەی کاکــە ئێســتە فەحســی بــۆ دەکرێــت و کێشــەی نــی یــە، دەی 

کێشــەی نــی یــەو ڕاســت دەکەیــت دایــك و خوشــك و ژن و کچەکانــی خۆشــت 
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بنێــرە بــۆ خزمــەت و خاتریشــیان بگــرە کەمــرت پارەیــان لــێ وەرگــرە. 

===

گەورەتریــن ناخۆشــی لــە ئیســامدا ئەوەیــە دەڵــێ نابێــت مــەرشوب بخۆیتەوەو 

ئەگــەر بیخۆیتــەوەو پێــت زانــرا ئــەوا بەینــی خۆمــان بێــت دارکاریــەك دەخۆیت، 

ئــێ ئەگــەر تــۆ حــەزت لــە مــەرشوب و ڕابــواردن بێــت و گــوێ نەدەیتــە ســودی 

گشــتی و ئالــودەی ئــەم کارە بــوو بیــت ناچــار دەبێــت دینەکــە نارشیــن بکەیت. 

===

لەهەمــووی ماڵوێرانــی تــر ئەوەیــە دەڵــێ دەبێــت گرنگــی بــە زانســت و خوێندن 

بدەیــت و یەکــەم ئایــەت بەنــاوی بخوێنــەوە دەســتی پێکــردووە، جــا تــۆ ئەگــەر 

تاقەتــی ئــەو ســەر ئێشــەت نەبێــت یــان تەمــەڵ بیــت و دەرنەچیــت و ناچاریــت 

بڕێــك منــداڵ و مــەزم لــە قورئــان کۆکەیتــەوە کــە کاکــە ئــەم قورئانــە عەرەبیــەو 

دەبوایــە بــە بادینــی بوایــە یــان ســۆرانی و کرمانجــی! 

===

گەورەتریــن کارەســات لــە ئیســامدا ئەوەیــە دەڵــێ ئەگــەر حوکمــت کــرد 

دەبێــت دادگــەر بیــت، ئــێ ئەگــەر تــۆ کەســێكی نادادگــەر بیــت و خــۆ ســەرت 

دەکات بــە قــوڕا ئــەم ئیســامە، ناچــار دەبێــت بڵێیــن کاکــە گیــان قورئــان کۆنەو 

ــە،  ــت و تەکنەلۆژیای ــەردەمی زانس ــتە س ــت! ئێس ــەردەمە ناگونجێ ــەم س ــۆ ئ ب

ــۆ  ــەوە ب ــا هێناوەت ــە کالیفۆرنی ــتی زەڕەدا ل ــە زانس ــۆرای ل ــت دکت ــێ نەزانێ یەک

ــتان.  کوردس

===

قورئان دەڵێ جگەرە تەرك بکە ئەو قورئان تەرك دەکات. 

===

ــا  ــزو، ن ــەڵ دزو، حی ــام لەگ ــەوە ئیس ــان ڕوون دەبێت ــی بۆم ــی پوخت ــە کورت ب
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ــت.  ــووەو نابێ ــاو نەب ــر گونج ــتدا هەرگی ــارەزوو پەرس ــەواو ئ ــەرو، ه دادگ

===

ــردووەو  ــان ک ــی دەستنیش ــە تاوانەکان ــامدا ئەوەی ــە ئیس ــە ل ــن کێش گەورەتری

بــە ڕوونــی عقوبەکەشــت پــێ دەڵــێ کــە چــی یــە، ئــەوان دەیانەوێــت تاوانــەکان 

بشــارنەوە لەژێــر نــاوی یاســاو بــە بەرژەوەنــدی خۆیــان تەفســیری بــۆ بکــەن. 

===

ئاخــر ئــەم ئیســامە چــۆن کێشــە نــی یــە! تەرازوویەکــی هەیــە لــە تــەرازووی 

ــت  ــەو نایەوێ ــدا ئ ــە کاتێک ــەوە، ل ــەکان دەخوێنێت ــر تاوان ــرۆش زیات ــون ف ئاڵت

کێشــانە هەبێــت و دەیەوێــت بــە گۆتــەرە بــۆ خــۆی لــێ بــدات و تاوانەکانیــش 

ــت.  ــۆ بکێرشێ ــی ب ــی و پاڵەوانیەت ــە کوردایەت ب

===

ئەگــەر مــن ڕاوێــژکاری ئــەم وواڵتــە بومایــە وام دەگــوت دەمگــوت بەیــان 

نامەیــەك بــاڵو بکەنــەوەو بڵێــن گەلــی کــوردی قارەمــان و خۆڕاگــرو مســوڵان! 

ــەدا ٩٩ی  ــە س ــش ل ــی کوردی ــن و میللەت ــان دەکەی ــان حوکمت ــە قورئ ــە ب ئێم

ــی  ــڕی شەخس ــەوە س ــەن، ئ ــان بک ــی کارەکامن ــە باس ــی ی ــان ن ــوڵانە، بۆت مس

خۆمانــە، مەگــەر لــە شــەرعدا نەهاتــووە ئــەوەی ســڕی کەســێك بپۆشــێت خوای 

گــەورە ســڕی دەپۆشــێت! لــە دوای ئــەوەش ئێــوە ناهەقیــان پێ دەکــەن ئەوەتا 

ــەك  ــی ی ــە، باس ــی ی ــدا ن ــی تێ ــی کەرکوک ــی نەوت ــەڕێ باس ــان بگ ــوو قورئ هەم

تەنکــەر نەوتــی تێــدا نــی یــە کــە لــە کوێــوە بــۆ کــوێ دەڕوات، ئەگــەر تێیدایــە 

ــی  ــی گومرکەکان ــەوە، باس ــۆ بدۆزن ــدا ب ــە قورئان ــان ل ــەك لۆری ــی ی ــوا ڕەقەم ک

تێــدا نــی یــەو یــەك دەروازە نــی یــە ناوەکــەی لــە قورئانــدا هاتبێــت، خــۆ ئەگــەر 

ــی  ــە کەناڵەکان ــرن ل ــان بنێ ــداری خۆم ــەالی ڕیش ــرد، دوو م ــیان نەک باوەڕیش

ــەعات  ــن ٢٤ س ــارد بڵێ ــان ن ــە مەالکەت ــەاڵم ک ــەملێنێت، ب ــان بس ــان بۆی خۆم
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ــت الی  ــر دەربکەوێ ــواو فەقی ــە تەق ــە ب ــا ب ــوات ت ــاو نەخ ــان و ئ ــەوە ن ــش ئ پێ

ــە بندیــوارەکان بکــەن  ــۆ یــەك دوانێــك ل میللــەت، دوای ئــەوەش مێزگردێــك ب

ــان  ــۆ خۆی ــێ ب ــان بدەن ــی تەواوی ــی و کات ــامی سیاس ــە ئیس ــارەزا ل ــاوی ش بەن

قســە بکــەن و دواتریــش بیــان بــەن بــۆ مەتعــەم و بیــان گەیەننــەوە مــاڵ. خــۆ 

ــاوەڕ دەکات.  ــانی ب ــە ئاس ــە زۆر ب ــاویلکەیە بەمان ــدە س ــەت ئەوەن میلل

===

ــزان  ــە ب ــەیر بک ــە، س ــی تۆی ــەی کردەوەکان ــبووك نام ــە فەیس ــێ ک ــەر وا دابن ه

ــدووە...؟  ــدا چان ــت تێ چی

===

ــەر ٤٠  ــە! ه ــوژی تێدای ــژەی خۆک ــە ڕێ ــدا ک ــە جیهان ــە ل ــەم واڵت ــدا یەک پۆڵەن

چرکــەو کەســێك لــە دونیــادا خــۆی دەکوژێــت!! گەورەتریــن ســزا دانــراوە 

ــی  ــتەو ڕۆح ئەمانەتێک ــامدا، جەس ــە ئیس ــت ل ــۆی بکوژێ ــە خ ــێك ک ــۆ کەس ب

ــت  ــۆی لێ ــەی خ ــا خاوەنەک ــت ت ــێ بدەی ــۆی پ ــی خ ــتە حەق ــەو پێویس خوایی

دەســتێنێتەوە...

===

ــتی  ــە شکس ــت ب ــەس دان نانێ ــوو، ک ــەش ب ــدا داب ــەر ئایدۆلۆژی ــە واڵت بەس ک

ــەن.  ــت دەک ــان دروس ــۆ خۆی ــاڵ ب ــە خەی ــر ل ــی ت ــداو دونیایەک خۆی

===

دان بــەوەدا دەنێــن کــە واڵتــان ســودیان لــە دیــن وەرگرتــووە بــۆ بــوون بــە واڵت، 

بــەاڵم دان بــەوەدا نانێــن شکســتی خۆیــان بەهــۆی بــێ دینیــەوە بــووە. 

===

دکتــۆرو  الی  بــۆ  نەچێــت  بــا  بــوو  نەفســی  نەخۆشــی  توشــی  هەرکــەس 
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===

ئــەم حیزبانــە وەك منداڵــی الســار وان! دەبێــت میللــەت پێیــان بڵێــت دانیشــن 

بــەس شــەڕ مەکــەن و خۆتــان پیــس مەکــەن هیچــان ناوێــت! 

===

دەڵێــن حکوومــەت گۆڕانــکاری نەکــردووە لــە مــاوەی ٢٤ ســاڵی ڕابــردوودا! 

مــن دەڵێــم وا نــی یــە هەرکەســەو بــا ســەیری خــۆی بــکات بــزان چــی بەســەر 

ــپیە! ــاك س ــتە پ ــوو ئێس ــووی ڕەش ب ــژی هەم ــم ق ــی وا دەناس ــووە، کەس هات

===

میللەتێکــی ســەیرین ئێمــەش لــە پــاڵ بەحرەکــەی دەربەندیخاندایــن و ئاومــان 

نــی یــە، کەچــی داوای نــەوت دەکەیــن! 

===

ئــەم قەیرانــە هەتــا کاریگــەری لەســەر فەیســبووکیش هەبــووە، جــاران دەتگوت 

ئــەم فەیســبووکە تایبەتــە بــە پیشــانگای خواردنــی کوردەواریــەوە، ئێســتە 

کەوچکێــك چێشــتت بەرچــاو ناکەوێــت. 

===

بەنــاوی جــۆراو جــۆرەوە دەتوانــن هەندێــك خەڵــك فریــوو بــدەن! بــەاڵم دەبێــت 

ئــەوە بــاش بزانیــن فریــوو خــواردووەکان گێلەکانــی نــاو کۆمەڵگــەن. 

===

زۆر ســەیرە کــە باســی دیموکراســی دەکــەن، مــن کوشــن و زینــدان و تونــدو 

ــە  ــەو وش ــۆ ئ ــوێ ب ــەی ن ــە پێناس ــی ی ــیت ن ــت... پێویس ــدا دێ ــە زهنم ــژی ب تی

ــەوە؟ بکرێت

===
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دەڵێن دەعباکە ڕووەك دەخوات، ترسام وامزانی ئەویش نەوت دەخوات. 

===

بــۆ بنبڕکردنــی دەســدرێژی سێکســی دەبێــت پــەرە بــە پــەروەردەی ئیســامی 

بدرێــت.

===

کاتێــك ئیســام حوکمــی دەکــرد کەســێك زینــای بکردایــە خــۆی دەهاتــە 

بــەردەم حاکــم و داوای دەکــرد عقوبــەی لەســەر جــێ بەجــێ بکــەن، بــەاڵم کــە 

ــەوە.  ــار بدۆزێت ــت و تاوانب ــوڕم دەوێ ــا ک ــم نەم ــەر حوک ــام لەس ئیس

===

ــن  ــی ناکــەون، جــا دێ ــەم ڕۆژگارەدا یاســاکان فریای ــدە زۆرن ل ــەکان ئەوەن تاوان

ــن.  ــدا دەیانگونجێن ــەڵ تاوانەکان ــۆڕن و لەگ ــاکان دەگ یاس

===

ــان  ــەك قورئ ــە ن ــەڵ تاوانەکانیاندای ــەکان لەگ ــودی کەس ــی خ ــەی حەقیق کێش

ــا  ــوان وێن ــیان ج ــە قورئانیش ــوان بوای ــتیان ج ــەر ڕەوش ــەوان ئەگ ــام، ئ و ئیس

ــرد. دەک

بــۆ منوونــە ســەیرکە کەســێك هــەم دز بێــت و هەمیــش شــەرواڵ پڵیــت بێــت، 

بیــری لــێ دەکاتــەوە عقوبەکــەی دەســتبڕین و جەڵــد لێدانــە یــان ڕەجمکردنی، 

جــا کارەســاتەکە لــە دزی و شــەرواڵ پڵیتیەکــەوە دەســت پــێ دەکات نــەك لــە 

عقوبــە قورئانیەکــە، عقوبــە قورئانیەکــە بــۆ چارەســەری نەخۆشــیەکە دانــراوە. 

===

ئافرەتێــك کــە ســنگی ســەرەطان لێــی دەدات دکتــۆر زۆر بــە پەلە بــۆی دەبڕێت 

نــەوەك تەشــەنە بــکات، لــە کاتێکــدا ســەرچاوەی ژیانــی کۆرپەکانیەتــی...دزی 

کردنیــش ســەرەطانی دەســتە بۆیــە قورئــان دەفەرموێــت دەبێــت ببڕدرێــت، تــا 
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ســەرەطانی مەعیدەشــی نەگرتــووە. 

===

کــە کۆنگــرەی ئیســام و دیموکراســی لــە ئامــەد بەســرتا ئەندامی ئــەو کۆنگرەیە 

بــووم، کاتێــك کۆنگرەکــە تــەواو بــوو لــە دەرەوە کــوردەکان پەالماریــان دەدایــن 

دەســتان مــاچ بکــەن، ئــەوکات بــۆم دەرکــەوت کــورد هــەم تینــوی ئیســام و 

هەمیــش مافــی نەتەوەیــی خۆیەتــی. 

===

خــوا بــکات لــەم کاتــە ناســکەدا دەجــال نەیــەت چونکــە ترســم هەیــە خەڵکــی 

هەمــووی شــوێنی بکەوێــت، ئاخــر ئێمــە ئیانەکەمــان بــای ئەوەندەیــە بــە درۆو 

فێــڵ و شــتی بچــوك دەخەڵەتێیــن نەخــوازەاڵ بــە شــتی گــەورە. 

===

لــە ناخــی هەرکەســێکدا حەزێکــی بــە گەورەزانیــن هەیــە دەبێــت )اللــە( 

ــڕی  ــن( پ ــە )پەرس ــت ب ــە دەبێ ــاییەك هەی ــت، وە بۆش ــەدا دابنێی ــەو جێگەی ل

بکەیتــەوە... 

چیــش  وە  و  دادەنێیــت  )اللــە(  جێگــەی  لــە  کــێ  سەرپشــکی  تــۆش 

 ) . ) ســتیت ر پە ە د (

===

ئاســایش و پۆلیــس و زۆرێــك لــە کارمەندانــی دەزگا ئەمنیــەکان ســاتانێك 

ــەوەوە  ــا ل ــە دەوروبەر...ب ــەوە بڕوانن ــە ئاگایی ــن و ب ــت هەس ــاری دەبێ ــە ناچ ب

فێربیــن ئێمــەش ســاتانێکان هەبێــت لــە شــەودا هەســتین و تەنهــا ئاگامــان 

ــان بێــت.  ــە خۆم ل

===

زەلیلــی بەرانبــەر خــوای گــەورە گەورەیــی هــەردوو دونیــات پــێ دەبەخشــێت، 
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بــە پێچەوانــەوە پێچەوانەکەشــی ڕاســتە.

===

لەوانەیە یەکجار خەڵەتاندنت لە ژیاندا هەموو ژیانت باجەکەی بدەیت. 

===

هەندێــك لــە مرۆڤــەکان لــە وەفاداریانــدا لــە ســەگ دەچــن! هەرکــەس نانیــان 

بداتــێ بــۆ ئــەو دەوەڕن.

===

ــۆ ئــەوەی نەزانــی  ــە مرۆڤــەکان ڕەنگیــان وەك خــۆت لــێ دەکــەن ب هەندێــك ل

ــا پێــوەت دەدەن. پێیــان ت

===

مرۆڤایەتــی بەدەســت کــردەوە حەیوانیەکانــەوە دەناڵێنێــت و بــە ڕووکــەش 

بڕیــار دەدات. 

==

ســەیرە هەندێــك کــەس دینەکــەی بــۆ دونیــا دەفرۆشــێت، بــەاڵم لــەوە ســەیر 

تــر ئەوەیــە دینەکــەی هــەر بــە بــەالش و حــەالش پێشکەشــی بەرانبــەر دەکات! 

===

ــوو  ــردن هەم ــا م ــت ت ــوو، دەبێ ــەورە الواز ب ــوای گ ــی خ ــە ڕەزاق ــاوەڕت ب ــە ب ک

غەمێكــت هــەر نــان بێــت، ئەگــەر خاوەنــی ســەروەتی دونیــاش بیــت. 

===

هەرچــی ناعەدالەتــی هەیــە دەیکــەن تــا تڵپــی تەڕیــان تیــا نامێنێــت و دواتــر 

کاتێکــدا  لــە  دەگــرن!  خۆیــان  لــە  ڕەخنــە  دەنووســنەوەو  یاداشــتەکانیان 

لەســەردەمی خۆیانــدا لەســەر ڕەخنــە خەڵکیــان دەکوشــت، جــا جیلــی تازەیش 

ــان دەگــرن!  ــە خۆی ــۆ ســەیر چــۆن ڕەخنــە ل ــن... ت ــە ویژدان دەڵێــن بەخــوا ب
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===

کەســی وا هەیــە لــەو دونیــا نامــەی کردەوەکــەی بــدەن بــە دەســتی بۆنــی نــەوت 

دەدات...جــا خوێندەواریشــی نەبێــت هــەر خۆی تێــدەگات.

ڕۆحی ئاینی

ــەوەی  ــیار دەدەن ل ــاوازەکان هۆش ــرە جی ــن و فک ــی دی ــن و پەیڕەوان ــت ئای گش

کــە ئاینــی ئیســام نەخوێننــەوە، هەتــا لەســەردەمی پێغەمبەریشــدا کافــرەکان 

بــە پیــاوە زاناکانــی خۆیــان دەوت گوێتــان بگــرن کاتێــك محمــد قســە دەکات، 

ــرت  ــام باش ــەوەی ئیس ــۆ ئ ــم ب ــن دەڵێ ــەاڵم م ــەوە!!! ب ــان دەخوێنێت ــان قورئ ی

بناســیت بــڕۆ دیراســەی دیــن و فکــرە جیاوازەکانــی تــر بکــە ئەوســا بگەڕێــرەوە 

بــۆ ئیســام و خــۆت بڕیــار بــدە.

===

گــەر بتەوێــت محمــد صلــی اللــە علیــە وســلم بناســیت دەبێــت قورئــان و 

بناســیت. ســونەتیش 

===

پــارە دەدەن بــە تەلفریــك بــۆ بەرزبوونــەوە لــە زەوی و ســاتێك خۆشــی، کــە پــارە 

دەدەیــت بــە هــەژار هەســت دەکەیت لــە تەلەفریکــەکان زیاتــر بــەرز دەبیتەوەو 

ــت چ  ــی دەزانێ ــۆ خۆش ــوا ب ــەوە، خ ــر دەمێنێت ــدا زیات ــە دڵ ــی ل خۆشیەکانیش

پاداشــتێکیش لەبریــدا چاوەڕوانــت دەکات. 

===

ســیفەتێکی جوانــە ئەگــەر شــتی دەرونــی تێکــەڵ نەبێــت و بــۆ یارمەتــی 

و لەبەرخــوای گــەورە بێــت کاتێــك شــتێك دەکڕیــت لەســەر عەرەبانەیــەك 
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ــاو  ــێ وەرنەگریتەوە...لەن ــەی ل ــەژارە باقیەک ــرا ه ــی کاب ــك و دەزان ــان دوکانێ ی

ئینگلیزیشــدا ئــەوە هەیــەو دەڵــێ: 

 Keep the change

===

ــادی  ــی م ــت یارمەت ــێك ژن دەهێنێ ــك کەس ــە کاتێ ــە نرخ ــی ب ــد بەهایەک چەن

ــات.  ــۆ بب ــی ب ــەك هەمــووی هــەر بەتان ــت، ن بدەی

===

هەندێــك کــەس عیزەتــی نەفســی زۆر زۆر بەرزتــرە لــەوەی داوای یارمەتــی لــە 

خەڵکــی بــکات، یــان خــۆی وا نیشــان بــدات کــە هــەژارە، بــەاڵم کــە تــۆ حاڵــی 

دەزانیــت توخــوا مەهێڵــە ئــەو عیزەتــەی لەکــەدار ببێــت و بــە نهێنــی یارمەتــی 

بــدە. 

===

مــەرج نــی یــە ئــەو مەبلەغــەی کــە دەیبەخشــی زۆر بێــت، نیــەت شــتی 

بچوکیــش گــەورە دەکات، خــۆ ئەگــەر توانــای زۆریشــت هەبــوو مانــای وا نــی یــە 

ــت.  ــە بێ ــە پێچەوان مەعەدەلەک

===

هیــچ واڵتێــك چــاك نابێــت تەنهــا لەســەر بنەمــای ویــژدان و ئیانــی خەڵکــی، 

بــۆ منوونــە دەڵێــن فــاڵن کــەس نوێــژ دەکات بــۆ ئــەو خراپــە دەکات، فــاڵن لــە 

ــی  ــۆ قۆڵ ــەو کەســە خــۆ ڕیشــی ســپیە ب ــۆ دزی دەکات، ئ ــا خوێنــدەوارە ب خۆی

خەڵــك دەبڕێــت، ئــەی خــۆ سەرکردەکانیشــان خۆیــان بــە مســوڵان دەزانــن 

بــۆ قوتــی خەڵکــی دەخــۆن، دەبێــت یاســایەك هەبێــت گشــت ســەرپێچیەکان 

بەیــەك چــاو ســزا بــدات، لــە هــەر جێگەیــەك چاوپۆشــی کــرا لــە هەندێکــی ئــەو 

هەندەکــەی تریــش گەندەڵــی دەکــەن. 
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===

لــە قورئانــدا چەندیــن ســزای جــۆراو جــۆر دانــراوە بــۆ ســەرپێچی کاران، ئەگــەر 

تەنهــا ئیســام بــوون بــەس بوایــە بــۆ نەکردنــی تــاوان نەدەبــوو لــە قورئانــدا ئــەو 

ــوو دەکرێــت کەســێك مســوڵان بێــت و  ــە، کەواب ســزایانە دەستنیشــان بکرای

تاوانــی جۆربەجــۆر هەتــا گــەورەش بــکات، لــە بەرانبــەری ئــەو تاوانانــەدا دەبێت 

ــان و  ــۆ ئی ــن ب ــەرپێچیەکان لێگەڕیی ــت س ــت و نابێ ــی هەبێ ــەی دونیای عقوب

ویژدانــی خەڵکەکــە خــۆی. 

===

ئەگــەر دڵــت ژەنگــی گــرت بەهــۆی تاوانــەوە، ئــەوا پێویســتە جــوان بیخوســێنی 

بــە شــەو نوێــژ، ئەســپەرتۆی لێدەیــت بــە نوێــژی بەیانــی، جــوان جــوان وشــکی 

ــرو  ــە خێ ــت ب ــازەی بکەی ــی ت ــر بۆیاخێک ــتغفار، دوات ــا و اس ــە دوع ــەوە ب کەیت

چاکــە لەگــەڵ خەڵکیــدا. 

لەبیــرت نەچێــت دوای ئــەوەش پێویســتە ڕۆژی ٥ جــار بیشــۆی بــە ئــاوی 

دەســت نوێــژ، بــۆ ئــەوەی دیســان ژەنــگ نەیخواتــەوە.

===

لەوانەیــە ئەمــڕۆ دەوروبــەرت قەرەباڵــغ بێــت و زۆرێکــی پشتگیریشــت بکــەن، 

بــەاڵم بیــر لــەو ڕۆژە بکــەرەوە کــە بــە تەنهــا لــە قەبــردا دەمێنیتــەوە.

===

وتــەو هــزرەکان زۆر زۆرن، دینەکانیــش هــەم دیســان زۆرن، کەناڵەکانیــش زۆرن 

و زۆریــش لەســەر شــتەکان دەدوێــن، بــەاڵم ڕاســتیەکان تەنهــا یەكــن و یــەك 

ســەرچاوەیان هەیــە.

===

چیرۆکــە قورئانیــەکان ئــەم مەشــهەدانەی ئێســتەی خۆشــانی تۆمارکــردووە، 
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خۆشــبەحاڵی ئــەوەی دەزانێــت لە کوێــی قورئاندایــەو خۆی بــۆ تاقیکردنەوەکان 

حــازر دەکات.

ڕۆحیەتی قەومی

کــە باســی گەندەڵــی و خراپــەی ئــەم واڵتــە دەکرێــت لــە کۆمەڵگــەی کوردیــدا 

دواتــر دەڵێــن کاکــە خەڵکەکــە خۆشــی خراپــە، بــۆ منوونــە شــت فــڕێ دەدەنــە 

ســەر جــادەکان، باوکــی باوکەکــەم بەخــوا هیــچ شــتێکیش فــڕێ نەدرێــت 

پینــەی ئــەو هەمــوو کەلەبــەرە نــاکات، لــە ئەوروپــادا شــەمان و یــەك شــەمان 

ــوو  ــت و هەم ــار دەکرێ ــاوان تۆم ــەدان ت ــبەرەوە س ــادەی هۆش ــۆی م ــەر بەه ه

شــەممەو یــەك شــەممەیەکیش دووبــارە دەبێتــەوەو واڵتیــش بــەو بتــڵ فڕێــدان 

ــە واڵتــداری نەکەوتــووە.  و ســەرپێچیانەو پیســو پۆخڵیــە ل

===

ــەت  ــە باشــی مامەڵ ــی و کارمەندەکــە ب ــە دامــو دەزگایەکــی ئەوروپ کــە دەچیت

ــەو سســتمەیە کــە  ــە بەڵکــو باشــی ئ ــی ی ــەوە باشــی خــۆی ن لەگــەڵ دەکات ئ

ــە.  ــەو جــۆرە مامەڵەکردن ناچــاری کــردووە ب

کــە دەچیتــە دامــو دەزگایەکــی کوردســتانیش و کارمەندەکــە وەك مــرۆڤ 

ســەیرت نــاکات ئــەوە خراپــی تەنهــا خــۆی نــی یە بەڵکــو خراپــی ئەو سســتمەیە 

کــە دەهێڵــت ئــەو کارانــەی بەســەردا تێپەڕێــت. 

===

ئــەو بەهــا جوانانــەی لــە نــاخ و تــاك بــە تاکــی خەڵکــی کوردســتاندا هەیــە زۆر 

ــن  ــرە نارشی ــەی لێ ــتەاڵتە ئێم ــەوە دەس ــەاڵم ئ ــی، ب ــی ئەوروپ ــە تاک ــرە ل بەرزت

ــردووە.  ــوان ک ــی ج ــە ئەوان ــەر دەستەاڵتیش ــردووەو ه ک
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===

مونافیــق واتــە ٢ ڕوو، بــەاڵم لــە کوردســتاندا ٣ ڕوو ٤ ڕووشــان هەیــە، خۆزگــە 

ئەوانــە چ ناوێــك بۆیــان شــیاوە؟ وە چ ســزایەك دەیانگرێتــەوە؟!

===

گوناحــە بــە هەندێــك بەرپــرس و ســەرۆك بڵێــی کافــر و مونافیــق، ئاخــر کــەی 

کافــر و مونافیــق میللەتەکــەی وا لێــدەکات بێــزی لــێ بکەنــەوە. 

===

ــوك  ــۆ بچ ــە خ ــەت و حیزبان ــەم حکوم ــن ل ــە گرت ــك ڕەخن ــتمە قەناعەتێ گەش

ــردووە.  ــەورە ک ــان گ ــە درۆ خۆی ــەر ب ــەوان ه ــر ئ ــە، ئاخ کردنەوەی

===

بە درۆو نیفاق فوو دەکەنە بەرپرسەکان، ئەوانیش میللەت دەفسێننەوە. 

===

ــان  ــان گی ــە قورب ــە، والل ــەی خۆش ــت مەل ــوڵ بێ ــا ق ــۆم ت ــن: گ ــینان دەڵێ پێش

ئــەوە بــۆ کەســێکە مەلــە بزانێــت و لیاقــەی هەبێــت، هــاکا گەلــی کــورد لەنــاو 

ــکا.  ــدا خن ــی گەندەڵی گۆم

===

کێشــەی گــەورەی ئێمــە ئەوەیــە دونیــای دەرەوەمــان بینیــووە بۆیــە بــە ئەمــەی 

ئێــرە ڕازی نیــن، ئەگــەر کــەس دەرەوە نەدیتبــاو ئــەوەی لــە تەلەفزیــۆن دەشــی 

ــا  ــوت ج ــوو، دەمانگ ــی نەب ــۆی عەیب ــۆ خ ــرە ب ــە ئێ ــان بزانیای ــە درۆم ــن ب بینی

چیــە دونیــا هەمــووی هــەر وایــە، یــان هــەر دەمانگــوت دونیــا هــەر ئەمەیــە خــوا 

نەیبــڕێ و اال اللــە و بڕایــەوە.

===

حەبلی ئارامی خەڵکی لە پچڕاندایە.
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===

عەزابــی لێدوانــە سیاســیەکان ئەوەنــدە ســەختە دەبێــت عەزابــی قەبــرو 

قیامــەت چــۆن بێــت؟

ئەتەکێتی کوردایەتی

کابرایــەك چاوپێکەوتنــی لەگــەڵ کەریــم کابانــدا دەکــرد، پرســیاری لێکــرد 

ــە؟ ــی ی ــان چ ــرۆژەی داهاتووت پ

ئەویــش وتــی: پــرۆژەی چــی واللــە بــە تەمــای خوایــن، فەقیــر ئــەوکات بەحــاڵ 

قســەی دەردەهــات و لــە ســەرە مــەرگا بــوو!

ئەتەکێتی ڕۆشنبیری

لەسەر قەبرەکەی کەریم کابان گۆرانی وتن

ئەتەکێتی کۆمەاڵیەتی

بۆیە گرنگیان بە کەریم کابان دەدا چونکە حیزبی نەبوو.

ئەتەکێتی تیڤیەکان

پەیامنێرم دەوێت و زووتر فریای بکەوێت. 

ئەتەکێتی فەیسبووك

زیادکردنی قەیرانێکی تر.

===

خەڵــك و حکوومــەت شــەرعەن هــەر ٣ تەاڵقەکەیــان لەیەکــرت کەوتــووە، تاوانــی 

دادوەرە هــەر ئەمســەر و ســەریان پــێ دەکات.

===

موچــە زیادکــردن شــتێکی ئاســاییەو خۆشیشــە... کەمکردنەوەشــی گونجــاوەو 
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لــە واڵتانــی پێشــکەوتووش ئــەوە ڕوو دەدات بــەاڵم ناخۆشــە...نیوە موچــە 

ــەوە.  ــەاڵم تاکتیک ــە ب کەمکردنەوەی

===

تــۆ ســەیری ئــەم شــەریعە بکــە چەنــد جوانــە، دەڵــێ: ٣ چیــن نابێــت پارەیــان 

بدرێتــە دەســت و بــە ئــارەزووی خۆیــان مامەڵــەی پێــوە بکــەن، چونکــە دواتــر 

کەتنێــك دەنێنــەوەو زیانــی بــۆ خۆشــیان دەبێــت، ئــەو ســێ چێنــەش ئەمانــەن:

منداڵ

شێت

گەلۆروپارە بە فێرۆ دەر

ــس و  ــە چپ ــووی دەدات ب ــوارە هەم ــا ئێ ــدەرێ ت ــك دۆالری ب ــداڵ دەفتەرێ من

میــزەاڵن و شــتی قــۆڕو بــێ مەعنــا، شــێت لفەیەکــی خــواردوو تێربــوو مانعــی 

نــی یــە ئەوەکــەی هەمــووی بــدات بــە دەمــی بــاوە، گەلۆریــش بیرلــە داهاتــوو 

ــڕۆی دەدات.  ــە فی ــەوە ب ناکات

ئــەم دەســتەاڵتدارانەش هــەر ٣ مەرجەکەیــان تێدایــە، ئەقڵیان منداڵــە، هەیانە 

هــەر شــێتەو دەســتیش دەوەشــێنێت، ئــەوە خاڵــی ســێهەم هــەر باســی مەکە.

َفَهاَء أَْمَوالَكُُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه لَكُْم ِقَياًما ﴾ النساء: ٥ ﴿ َواَل تُْؤتُوا السُّ

===

دڵــە ڕاوکــەی ڕێگەوبــان و گەشــن بــە ئەوروپــا یەکجــار ســەختە، لــەوە ســەخرت 

چاوەڕوانــی ئیقامەکردنــە، لــە هەرهەمــووی ناخۆشــرت ئەوەیــە کــە دەگەڕێیتــەوە 

هەندێــك لــە خەڵکــی دەڵێــی بــە پــارەی باوکی ئــەو ڕۆشــتووی بۆ خــارج ئەوەندە 

بــە نەوعێــك ســەیرت دەکات و باســت دەکات بــە تایبــەت لــە فەرمانگەکانــدا! 

===

ــەوە  ــەو واڵت ــەوا هــەم ئ ــە خاوەنــی جنســیە ئ ــاو بوویــت ب کــە ڕۆشــتیتە ئەوروپ
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هەمیــش واڵتەکــەی خۆشــت لــە دەســت دەچێــت، لــەوێ پێــت دەڵێــن بێگانــەو 

لــە کوردســتانیش پێــت دەڵێــن ئەوروپــی، عاســانگ بــەرزو زەوی ســەخت.

===

کابــرا لــە کەمپایــە لــە ئەڵانیــا هێشــتا مانــدووی ڕێگــەی دەرنەچــووە، دەڵــێ: 

ــان گیــان تــۆ هێشــتا  ــا قیمەتــی نــی یــەو دەگەڕێمــەوە، جــا قورب ــە ئەوروپ والل

ــەی  ــە، ئ ــەم خێرایی ــرد ب ــە وردەت ک ــەم تەحلیل ــۆن ئ ــووە چ ــەت نەبین بازاڕەک

ڕاســتیەکەی بــۆ ناڵێــی بڵــێ بیــری دایکــم دەکەمــەوەو تاقەتی ئیــش و خوێندنم 

نــی یــەو تــەواو! 

===

کــە لــە ئەوروپــا دەژیــت ناوێریــت یەك قســە بکەیــت لە کوردســتان پێــت دەڵێن 

کوردســتانیش  دەگەڕێیتــەوە  کــە  کوردســتان!  وەرەوە  ڕاســتەکەیت  ئەگــەر 

دەڵێــن بەخــوا کــەم ئەقڵیــت مــن جنســیەم هەبێــت لــەم واڵتــەدا دادەنیشــم! 

لــە هەمــووی ناخۆشــرت دانــە دانــە هەیــە نازانێت لــە کوردســتانیت و لــە کۆمێنتا 

هــەر دەنووســن ئەگــەر ڕاســتەکەی وەرەوە بــۆ کوردســتان! 

===

تێگەیاندنــی هەندێــك کــەس لــە گەڕاندنــەوەی پــارە دزراوەکانــی ئــەم میللەتــە 

قورســرتە.

===

وەك  دەمیــان  دەکــەن  زاڵــم  دەســتەاڵتی  لــە  دیفــاع  کــە  نێرینانــەی  ئــەو 

جێگــەی مێینــە لەشفرۆشــەکان وایــە، چــوون هەمــان ئامانــج دەپێکــن، خۆزگــە 

ئەوانیــش وەك مێینــەكان بــە حورمــەت بوایــەن و ئەندامــە فرۆرشاوەکانیــان 

بشــاردایەتەوە.

===
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ــوو،  ــەورە ب ــی گ ــیەکەت پەیامێک ــوو، نەخۆش ــەورە ب ــی گ ــت قوتابخانەیەک ژیان

ــتاکەم.  ــوو مامۆس ــەورە ب ــی گ ــت وانەیەک مردنەکەش

===

خۆشــبەحاڵی ئــەوەی ســەروەتەکەی لــە بانکی خــوای پەروەردگاردا پاشــەکەوت 

دەکات، هێــز نــی یــە بتوانێــت بلۆکــی بکات.

===

ووشەکانیش تووشی شۆك و قەیران بوون لە وەسفی مامۆستا شەماڵ دا.

===

خەڵکــی ترســی ئــەوەی هەیــە کــە شــتێکی کــڕی بــە نرخــی ئەســڵ و دواتــر نــا 

ئەســڵ دەربچێــت! بــەاڵم لــەوە ناترســێت شــتێکی بــە نرخــی ئەســڵی ئیســام 

پــێ بفرۆرشێــت و دواتــر تەقلیــدو نــا ئەســڵ دەربچێــت.

===

مەالکانیــش هەمــووی ئەســڵ نیــن! بــە کاڵو ڕیــش مەخەڵەتێــن، هەندێــك 

شــتی تەقلیــد هەیــە لەمــڕۆدا ئەگــەر مرۆڤــەکان زۆر لێــی ورد نەبێتــەوە، یــان 

زیــرەك نەبێــت، بــە نرخــی ئەســڵ دەیخەڵەتێنــن و دواتــر نــە شــتومەکەکە نــە 

ــەت. ــە کەڵکــی فلســێ نای فکرەکــە ب

===

بــا هەرکەســێ و مامۆســتایەکی زۆر بــاش و بــۆ خــوا ســوڵحاوی بــۆ خــۆی 

هەبێــت، کــە لــە زانســت و دیــن و ئەخاقــی ئەمیــن بێــت، هەرکەســێك بەنــاوی 

دینــەوە یــان بــە جبــەو مێــزەرەو ڕیشــەوە فکرەیــەك یــان فەتوایەکــی بــە نــاوی 

ئیســامەوە پــێ فرۆشــت بیبــات بــۆ الی مامۆســتاکەی خــۆی، ئــەم کارە پێــی 
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ــەردەم. ــی س ــە زمان ــناڵیەت ب ــت پرۆفیش دەوترێ

===

هــەزار دوکان دەگەڕێــت بــۆ دۆزینــەوەی شــتوومەکێکی ئەســڵ و زۆرتریــن 

ــکات. ــە تەلەفۆنێــك ب ــی ی ــی ن ــەی تاقەت ــۆ دینەک ــەاڵم ب ــێ دەدات! ب ــارەی پ پ

 ===

ئەمــڕۆ دینــە ئەســڵەکە دەخرێتــە بــەردەم نــا حەزانــی ئیســام تــا ڕای کۆتایــی 

لەســەر وەرگرێــت.

===

دەتوانیــت کاری خــراپ و نــا شــەرعی بکەیــت و هــەزار بیانوشــی بــۆ بهێنیتەوە، 

ــەکان  ــە ســزا دونیای ــاز بکەیــت و خــۆت ل ــە دادگا دەرب دەشــتوانیت خۆشــت ل

بدزیتــەوە، بــەاڵم ســەرئەنجام هێزێــك هەیــە کــە ئــەم فــرت و فێڵــەی بەســەردا 

ــی  ــاوەڕت پێ ــت ب ــە دەبێ ــە ک ــەو خوای ــای ئ ــزەش توان ــەو هێ ــت... وە ئ تێناپەڕێ

هەبێــت. 

===

مــرۆڤ لــە قــوڕ دوســتکراوە، بــەاڵم هێزێکــی وای پێــدراوە دەتوانێــت قیمەتــی 

ــاس  ــەوە، حاجــی گیــان ب ــر بکات ــە گەوهــەرو ئەڵــاس و مــرواری بەرزت خــۆی ل

نەکردنــت وەك ســاتی وەفاتەکــەت مانــای لەبیرکــردن نــی یــە، ئاخــر شــتی بــە 

ــەن  ــەکان حەزناک ــار مرۆڤ ــت و زۆرج ــدا هەڵدەگیرێ ــەی باش ــە جێگ ــەت ل قیم

کەســانی تــر پێــی بزانــن.

پێغەمبەرمــان  میحرابــی  پیــرۆزو  کەعبــەی  شــەماڵ  حاجــی  هێنانــی  نــاو 

ــوڵ  ــان قب ــوور و تاعەطت ــڕ ن ــە خــوای گــەورە داواکارم گــۆڕت پ ــەوە، ل بیردەخات

ــت. ــوو بێ ب

===
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هەڵەبجە

هەڵەبجە کیمیاوی بە جیهان ناساند.

هەڵەبجە، گەورەتر لە وشەو پیاهەڵدان.

بەخۆداچوونەوە

چەنــد خۆشــە هــەر بــە گەنجــی هەڵەکانــت بدۆزیتــەوەو تەمەنــت بەشــی 

قەرەبووکردنــەوەی خۆتــی بــە بــەرەوە مابێــت.

پێکەوە ژیان

ئێســتەودوا گــەر بتەوێــت عــەرەب و کــورد لــە مانــای پێکــەوە ژیــان تێبگەیەنیت 

بــە پێــی قورئــان، دەبێــت بــە شــێوەیەکی تــر تێیبگەیەنیــت، بــۆ منوونــە بڵێــی 

ــِن  ــی پیــرۆزدا دەفەرموێــت )َوالتِّ ــە قورئان ــا خــوای گــەورە ل ــان ئەوەت کاکــە گی

ــە ئێــوە، زانســتی  ــە ئێمــەو زەیتوونەکەشــی داوەت ــوِن.( تینەکــەی داوەت يُْت َوالزَّ

نــوێ دەری خســتووە خواردنــی تیــن و زەیتــوون پێکــەوە ســودی چاکــی هەیــە، 

جــا ڕێبکەویــن هــەم فیتامینــی تینەکــەو هەمیــش زەیتونەکەشــان بــۆ دەبێت، 

گــەر ڕێنەکەویــن دارەکامنــان وشــك دەبێــت و سەروگوێاکیشــان دەشــکێت. 

===

پاســاو  هــەزاران  و  مــەالکان  نارشینکردنــی  بــۆ  دەدۆزنــەوە  بیانــو  ســەدان 

مولحیــدەکان! بــۆ  دەهێننــەوە 

===
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ــن،  ــی ببورێن ــی مامۆســتایانی ئاین ــە بەرگــری کردن ــان ل چیــرت شــەرمنانە خۆی

لــەو چەمکــەدا هەبێــت، چــوون هیــچ  پێویســتە ڕاســتەوخۆ دەخالەتیــان 

گومانــی تێــدا نــی یــە گێچەڵکــردن بــە مــەالکان نــە ئیداریــەو نــە هیــچ، بەڵکــو 

تەنهــا کارێکــی سیاســیە، ئــەوان سیاســەت دەکــەن مــەالکان نارشیــن دەکــەن! 

ئێــوەش دینــداری بکــەن و پشــتگیری مــەالکان بکــەن. 

===

ئەگــەر پرســیاریان کــرد لــە مــەالکان کــە ئایــا کاکەیــی، جولەکــە، زەردەشــتی، 

گاور چێــن؟ دەبێــت بڵێــت مســوڵانن، برامانــن، فیردەوســی ئەعــا جێگەیانــە 

ان شــاء اللــە، ئەگینــا دادگای دەکرێــت، ئەگــەر بڵێــن ئــەوان کافــرن. 

ئەگــەر کافربــوون ئەوەنــدە نارشیــن و خراپــە ئــەی بــۆ مســوڵان نابــن، ئەگــەر 

ئاســاییەو تــۆ لــە دینــی خــۆت ڕازیــت بــا کافــر بیت بــە دینــی ئیســام قەیچێکا! 

===

دادگایــی کردنــی مامۆســتا اســاعیل بەتۆمەتــی کافرکردنــی کاکەییــەکان! 

ــلیمن  ــەر موس ــەك ه ــەکان ن ــت کاکەیی ــاعیل بڵێ ــتا ئیس ــوو مامۆس ــی دەب یان

بەڵکــو مومئینیشــن بــۆ ئــەوەی دادگای نەکرێت! ئــەی دادگاری خــواو قیامەت؟

===

ئەگــەر کەســێك پرســیاری کــرد کــە ئایــا زەردەشــتیەکان یــان مەســیحیەکان، 

ــەی  ــە بانگەش ــر ک ــێکی ت ــان هەرکەس ــەکان، ی ــان کاکەیی ــەکان، ی ــان جولەک ی

هــەر ئاینێــك دەکات جگــە لــە ئیســام کافــرن یــان مســوڵان، باشــرتە بڵێــت 

هەموویــان مســوڵانن، ئەگــەر وتــی ئــەی خۆیــان دەڵێــن ئێمــە مســوڵان نیــن! 

وەاڵمــی ئــەوەش بڵــێ نــا کاکــە ســوعبەت دەکــەن هەموویــان مســوڵانن ئــەوە 

بــۆ خۆشــی و ئیعــام وا دەڵێــن.

===
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هــەر ڕۆبۆرتێــك بــە ڕۆبۆرتــی خــۆی بهێنــەو عەمامــە بکــەرە ســەری و جێگــەی 

ســیدی بــۆ بکــەن بــۆ ووتــاردان دوای ماوەیــەك دەشــکێت و کەڵکــی نامێنێــت، 

ــەر  ــەری، ه ــە س ــۆی بخات ــیدیەکەی خ ــت س ــولێك دەیەوێ ــەر مەس ــوون ه چ

ســیدیەك و بــە فۆڕمەتێــك گۆرانــی و بابەتەکانیشــی تێکــراوە، ئــێ کاکــە هــەر 

ــەکان ناخوێنێتــەوە. ــەش بێــت هەمــوو ڤێرژن ئال

===

هەمــوو شــتێك ســنوری هەیــەو تــا ڕادەیــەك دەتوانرێــت کــپ کرێــت، گریــان 

ئەگــەر دەنگەکەشــی کــپ کــرا ناتوانیــت ڕێگــری لــە فرمێســکەکەی بکەیــت، 

تــوڕەی گــەر دەرنەبــڕا زۆرجــار جەڵــدەی لــێ دروســت دەبێــت، خەفــەت ئەگــەر 

هــەر دەریشــی نەبڕیــت دوای ماوەیــەك بــە ڕەنگــدا دەردەکەوێــت، زوڵــم و 

ــەڕووی  ــی ب ــەوەی خەڵک ــە تەقین ــر ب ــرا دوات ــەر گی ــی لەس ــتەمیش زۆر ئارام س

دەســتەاڵتدا دەبێــت و زۆرجــار تــەڕو وشــکیش پێکــەوە دەســوتێت، ئارامگرتــن 

لەســەر ســتەم زیلەتــی بــەدوادا دێــت.

===

ئەگــەر ڕێگــری لــە خەڵکــی بکەیــت بــۆ ڕۆشــن بــۆ مزگــەوت چ تاوانێکــە، جــا 

ئەگــەر ڕێگــری لــە ئیامــی مزگەوتەکــە بکەیــت دەبێــت چــۆن بێــت!

شوکری خوای گەورە

ــۆر پێــی دەڵێــت  ــۆر، دکت ــە الی دکت ــت و دەچێت ــۆ ڕاناگیرێ ــزی ب ــەك می کابرای

ئــەو پارچــە گۆشــتە چکۆلــەی کــە بەرپرســە لــە ڕاگرتنــی میــز ئیعــاز نــادات بــە 

مێشــك کاتێــك میزەکــە دێــت بــۆ ئــەوەی ڕایبگرێــت، وەلحــاڵ بــە ١٨٠ وەرەقــە 

بــۆی دروســت دەکــەن و دکتــۆر پێــی وتــووە بەشــی ٥ ســاڵ دەکات، ئیــرت وەك 
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دوگمــە وایــە دەبێــت ماوەیــەك جارێــك بچێتــە ســەر ئــاو و دەســتی پێــدا بنێــت 

و خاڵــی بکاتــەوە...

کەســێك نەخــۆش دەکەوێــت ئامادەیــە ئەگــەر پارەشــی نەبــوو ســواڵی بــۆ 

بــکات بــۆ ئــەوەی چارەســەری خــۆی بــکات، کەچــی خــوای گــەورە ئــەو هەمــوو 

ــاکات. ــگوزاری ن ــرۆڤ و سوپاس ــە م ــەی داوە ب ئەندام

سوپاس بۆ تۆ خودایە

کورد و فەیسبووك

هــەر ئەوەنــدە بەحــاڵ پەڕێكــت لــێ بێتــەوەو نــاوت بچێتــە فەیســبووکەوە ئیــرت 

پــەڕت پێــوە ناهێڵــن و خــۆت بــە ســولەقەتەی دەبینیتــەوە.

===

لــە واڵتــان خەڵکــی بەهــۆی زۆری ســەعاتی ئیشــکردنەوە دەناڵێنــن و خــوا 

خــوای ئەوەیانــە تەنهــا تێــر بخەون، الی خۆشــان خەڵکی بەدەســت ســەعاتی 

زۆری بێکاریــەوە دەناڵێنــن و حقــدی خۆیــان لــە فەیســبووکدا بەســەر یەکــرتدا 

دەڕێــژن.

دەوڵەت یان ماقڵە

بینایەکیــان دروســتکردوو بڕێــك کورســی و مێزیــان بــۆ کــڕی و هەندێــك 

ــا  ــان ئیــرت ئەوەت ــا پەرلەمــان! وتی ــان ن ــاو ناوی ــان پێــدا داکوت مایــك و وێنەیەکی

پەرلەمامنــان هەیــەو حەقــی خۆمانــە ببیــن بــە دەوڵــەت!! کاکــە گیــان دەوڵــەت 

ــڵ  ــە ئەق ــی، واڵت ب ــەی قەزاف ــە خێمەک ــە ب ــت و ن ــوە دەبێ ــەی ئێ ــە بیناک ــە ب ن



200

ــە ســادەیی. ــە مــادە یاخــود ب ــەك ب دەکرێــت ن

===

بــە منداڵــی ســمێڵان بــۆ خۆمــان دروســت دەکــردوو دەمانگــووت بوویــن بــە 

پیــاو! کــە گەورەبوویــن و بوویــن بــە پیــاو ســمێڵان تاشــی!! کاکــە گیــان بەخــوا 

نــە پیاوەتــی بــە ســمێڵەو نــە حکوومەتیــش بەنــاو. 

===

کــە دەیــان پرســی خەڵکــی کوێن لــە ئەوروپــا دەمانگووت کوردســتان! ســەریان 

ســوڕدەما کــە واڵتێــك نــی یــە نــاوی کوردســتان بێــت، ئێمــەش تــوڕە دەبوویــن 

لــەوەو هــەر ئینکاریــان دەکــرد، کــە هاتینــەوە بۆمــان دەرکــەوت چەنــد 

ــەو خەڵکــە دەکــرد.  ناحەقیــان ب

===

شــەرع و قانــون و دەســتور و پەرلەمــان و حیــزب و باڵــی فــاڵن و فــاڵن ســەرکردە 

ــەی  ــاوی ئەوان ــورەییە بەناوچ ــت ش ــەدا دەگوزەرێ ــەم خاک ــەوەی ل ــەڕێ، ئ لێگ

بەرپرســیاریەتیان لــە ئەســتۆدایەو وادەکــەن لــەم خەڵکــە.

===

ــی  ــووە کەچ ــك ب ــمێڵی چەپکێ ــی س ــۆم قەف ــاوی خ ــەردوو چ ــە ه ــە ب بینیووم

منداڵــی دامــاوی داوە بــە شــەڕو ســەیری دەکــردن، ئێســتە ئــەم دەســتەاڵتەش 

ڕێــك وایــە، خۆیــان بــۆ خۆیــان دانیشــتوون و خەڵکەکەیــان داوە بەشــەر لەنــاو 

ــدا.  یەکرتی

===

حکوومەتێکــان هەیــە نەهیــچ حکوومەتێــك دەتوانێــت تەقلیدمــان بــکات، نــە 

ئێمــەش دەتوانیــن تەقلیــدی هیــچ حکوومەتێــك بکەیــن. 

===
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ــن،  ــوك نابووری ــی بچ ــە گوناه ــن و ل ــەورە دەبووری ــی گ ــە گوناه ــن ل میللەتێکی

لەبــەر ئــەوە ئەگــەر ویســتت تــاوان بکەیــت لــەم کۆمەڵگــەدا دەبێــت زۆر گــەورە 

بێــت، کوردەواریــش جوانــی وتــووە گــۆم تــا قــوڵ بێــت مەلــەی خۆشــە. 

ئەوروپا و ئەمەریکا

دونیایــی ســەرمایەداری ئێســتە بــەوەوە نەوەســتاوە مرۆڤایەتــی بــکات بــە عەبــد 

بەڵکــو لەگــەڵ عەبدایەتیەکەشــدا قەرزاریشــی کــردووەو کۆڵێــك خەفەتیشــی 

هەیــە. 

===

ــارەو  ــۆپ و تەی ــەی ت ــداوە! لول ــان گرێ ــتی خۆی ــە ئاس ــیان ل ــەی دەمانچەش لول

ــە پشــتگیری  ــان قبوڵ ــۆ خۆی ــە ئێمــە، دیموکراســیان ب ــان کردووەت ئەڵغامەکانی

ــۆ ســەر ئێمــە.  ئینقــاب دەکــەن ب

===

ئــەم دەســتەاڵتە دەیەوێــت بــە ســیناریۆیەك بیســەملێنێت بــۆ مــەڕ و مانــگاکان 

کــە مــرۆڤ شایســتەی قوربانیــە نــەك مــەڕو مانــگا.

===

ئێمــە نەشــچین بــۆ ئەمەریــکا هیــچ لــە مەوزوعەکەمــان ناگۆڕێــت بــەاڵم گــەر 

ئــەوان نەیــەن بــۆ واڵتەکانــی ئێمــە زۆر لــە مەوزوعیــان دەگۆڕێــت! 

فیــزەی ئەمەریــکام هەبــوو بــۆ مــاوەی ٢ ســاڵ، هــەرکات مبویســتایە بــڕۆم 

ــووی  ــەوان تێچ ــە ئ ــر کاک ــتم، ئاخ ــت نەڕٶش ــەم دەویس ــت کڕینەک ــا بلی تەنه

سەفەرەکانیشــیان لــە نەوتەکەمــان دەردەکــەن، بــەاڵم ئێمــە لــە چــی دەرکەین! 

===
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چەك

باســی حوکمــە شــەرعیەکەی ناکــەم ئــەوە لێدەگەڕێــم بۆمامۆســتایانی لــە خــۆم 

شــارەزاتر بــەاڵم عەیبەیەکــی گەورەیــە چەکێكــت لــە شــان بێــت خاوەنەکــەی 

یەکیەتــی و پارتــی بێــت...

===

خەڵکــی لەبــری خاکەنــاز تفەنــگ دەکەنــە بانــی شــانیان، هەردوکــی هــەر 

وەســائیلی بژێویــە لــەم ڕۆژەدا، خۆشــبەحاڵی ئــەوەی نانــی خاکەنــاز دەخــوات 

ــگ... ــەك تفەن ن

===

ــان و کــەر  ــە ئێســتە کــەم ژی ــان! والل ــان و کــەڵ ژی جــاران دەیانگــوت کــەم ژی

ژیانــە لــە پێنــاو سســتمێکدا لەنــاو بچیــت کــە خۆشــت بــاوەڕت پێــی نــی 

یــەو تەنهــا هــۆکار بــۆ لەگــەڵ بوونــی ڕوبعــە موچەیەکــە کــە وەك ســواڵ پێــت 

دەدەن...

===

تــۆ وەرە بەشــەر لەبــەر موچــە ئامادەیــە بــرای خــۆی بکوژێــت! کەچــی دەڵێــن 

ــزان کــەس باســی  ــە ســەر جــادە! ب ــڵ فڕێدات ــا زب ــاش نابێــت ت ــك ب ــە خەڵ والل

ــی  ــن ئەرزش ــتا خوێ ــت هێش ــەق ڕژاو دەکات؟ وەك وا بێ ــی بەناح ــی خوێن ڕژان

زباڵەشــی نــی یــە!

===

مســوڵانانی پێــش ئێمــە لەســەر شــانی خۆیــان دەژیــان و ئیرساحەتیــان نەبوو، 

ــان خــواردن و شــاهیدی درۆ  ــە قورئ ــراش ب شــەویش شــەونوێژیان دەکــرد! کاب

موچەیەکــی بڕیوەتــەوە بــۆ خــۆی و بەیانــی تــا ئێــوارە لــە چایخانــە بەســەر 
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دەبــات و دەڵــێ جــا ئێمــە چیــان کــردووە! واللــە کاکەبــرا گیــان ئــەوەی پێــت 

ــا زیاتــرت دەکــرد! کــراوە لــە خراپــە کردووتــەو زیاتــرت پــێ نەکــراوە گەرن

خوا گەورەیە خەمت نەبێت!

خزمەت بە هاونیشتمانی

ئــەو جــەوەی لــە ئەســکەندەنافیا هەیــە لــە کوردســتان بوایــە بــە ســاڵێك 

ــەو دوو  ــوون ئ ــە! چ ــەر ڕاینەکردای ــرد ئەگ ــووی دەم ــا هەم ــا نەدەم ــەری تی بەش

حیزبــەی دەســتەاڵت کــە نــاوی خۆیــان نــاوە حکومــەت و نیــوەی ئیعــرتاف بــە 

ــرەی  ــە گوێ ــوزاری ب ــردووە خزمەتگ ــان نەک ــاکات! کارێکی ــی ن ــەی تریش نیوەک

ــت! ــەردەم بێ ــتی و س پێویس

جــا چــی مــن دەکوژێــت لــە واڵتانــی دەرەوە کــە دەڵێــن خەڵکــی کوێیــن: 

ــە  ئێمــەش دەڵێیــن کوردســتان! ئیــرت دەبێــت هــەر پینــەو پــەڕۆی قنــی ئەوان

ــن! بکەی

.I am from Bangladesh خۆزگە بەنگادیشیم بزانیایە تا لە دەرەوە مبوتایە

ئەوە کێ زانیاری لەسەر زمانی بەنگادیشی هەیە قورسە یان ئاسانە؟

===

زۆرن ئــەو کەســانەی لــە گۆگڵــدا وێنەیەکیانــت دەســت ناکەوێــت و لــە گــۆگڵ 

خۆشــی گەورەتــرو بــە قەدرتــرن.

هەندێك کەس بە مردوویش هەر مەعنەویەتە!

===

سیاســەت هەندێــك کــەس لــە قەبــارەی خــۆی گەورەتــر دەکات و هەندێکیــش 

بچــوك دەکاتــەوە! 
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م کرێــکار و م عەلــی باپیــر دوو زانــای گــەورەی کــوردن، گــەر ئاڵــۆزی و بۆگەنــی 

دۆخەکــە نەدەبــوو ئــەم دوو کەســایەتیە بــەس بــوون بــۆ مەرجەعــی ســەدەیەك! 

ئەو خۆشەویستیەی کە هەمە بۆیان وشەم پێ نیە کە پڕاوپڕی بێت! 

===

هەندێك کەس نە هاوشێوەی وەك خۆیان هەیە وە نە کۆپیش دەکرێن!

تــا مــاون ئــەو کەســانە قەدریــان بگــرن! بورکانێكــی خۆشەویســتی لــە دڵمدایــە 

بــۆ ئــەو جــۆرە کەســانە! 

===

ــی:  ــان وت ــتاکەمان جارێكی ــیەکان، مامۆس ــتە سیاس ــەی زانس ــە وان ــۆ ل ــە زانک ل

زۆرێــك لــە ســەرۆکەکان ژنەکانیــان حوکــم دەکات بــەاڵم خەڵــك ئــەوان نابینــن! 

جــا کــەس دەنگــی بەویــش نــەداوەو ڕەنگیشــی نازانێــت، توخــوا ئــەوە وەزعــە!

===

ــای  ــەوە چ ج ــی ناکرێت ــۆ یەکای ــەری ب ــی ۱ نەف ــم چارەنووس ــی هەرێ حکومەت

ــك! میللەتێ

مریەم هەڵەبجەیی بە منونە! 

===

ئەگــەر لــە کوردســتان دەردەچیــت بۆئــەوەی نەجاتــت ببێــت زۆرهەڵەیــت! 

ــت!  ــورد نەبی ــەر ک ــت مەگ ــت نابێ ــکاش هەرنەجات ــی ئەمەری بشــچیتە باوک

===

کــە چاوەڕێــی دەســتی کەســانی تــرت کــرد, ئەوســا جارێــك پێــت دەدات، 

جارێــك دەســتی دەگەڕێنێتــەوەو یاریــت پــێ دەکات! جارێکــی تــر دەدات بــە 

ــتتدا!! دەس

ــاییان  ــەرکردەکانیش الس ــەاڵم س ــێوەیەیە، ب ــەو ش ــە ب ــاری مندااڵن ــەت ی ئەڵب
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دەکەنــەوە!

خۆشبەحاڵی ئەوەی تەنها چاوی لە دەستی خۆی و بەرەکەتی ئاسانە...

دەردە دڵی بە ووشە! 

لــە واڵتــان ســەدان ئالەتــی خۆشــبەختی بــۆ هاواڵتیــان دەســتەبەرکراوە، دەیان 

ــان  ــە، لەگــەڵ ئەوەشــدا بەرنامــەی تایبەتی ــە هەی بەرنامــەی جــۆراو جــۆر ڕۆژان

هەیــە بــۆ ڕابــواردن بــە ســەرۆك و کاربەدەســتەکانیان، کەچــێ الی ئێمــە هیــچ 

نــی یــەو بــە ڕەواشــی نابینــن بــە نوســین قســەی لەســەر کــەس بکەیــت! 

ئاخــر کاکــە ئەگــەر ئــەوان ئیدعــای دیموکراســی دەکــەن ئەمــە دیموکراســیە، 

ــۆ ئێمــە  ــان ب ــە نێــر مارەکرنەکەی ــر ل ــە دونیــای دیمکراســیدا تەنهــا نێ ــەوان ل ئ

ــاوە!! هێن

ــۆ  ــە ب ــۆ نێرەک ــر ب ــاحێبیەتی! نێ ــە س ــەر ب ــب س ــی قەڵ ــێ ماڵ ــوردەواری دەڵ ک

ــە ــۆ ئێم ــی. ب ــان و ئەوەکەش خۆت

===

پۆستێکم کرد ٥ دەقە بە دیاریەوە گریام! 

کەچی زۆرترین عەالمەتی پێکەنینەکەی بۆ هاتبوو! 

===

بــا  ئێستەدەڵێن:مەنوســە  بانەتکــوژن.  مەکــە  چەکــداری  وتیان:بخوێنــە 

ترســناکرتە. لەچــەك  قەڵــەم  واڵتێکــە  چ  نەتکــوژن! 
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ئــەو ڕســتە زۆر کــەس دەینوســێت! کاکەبــرا گیــان نــەك چــوار شــاهید بەڵکــو 

چــوار ملێــون خەڵــك شــاهیدە ئەمانــە دزن! ئــەوە کــەی سیاســەتە! 

خــۆ دزەکان علــوم سیاســەیان تــەواو نەکــردووە! تــۆ هــەر ســەری لــێ دەرمەکــە 

تــا ســەرت بــە تەواوەتــی لــە قــوڕ ئەچەقــێ...

===

کۆیلەکانــی قەدیــم دانــە دانەیەکــی نەبێــت دەوڵەمەنــدەکان کڕیــان و ئازادیــان 

کــردن باقیەکــەی تــر خۆیــان خۆیــان کڕیــەوەو خۆیــان ئازادکــرد

ئــێ کاکــە خــۆ ئێمــە حەمــە قــەدوەی موصــڵ نیــن هەمووتــان بکڕیــن و ئازادتــان 

کەیــن، هەرکەســەو پــارەی خــۆی بــدات و خــۆی ئــازادکات!

===

ئاخــر ســەیر نــی یــە ئافــرەت بیــت و ســەرت ڕووت بێــت و ســتەمت قبــوڵ 

نەبێــت!

بەاڵم مەال بیت و عەمامەت بەسەرەوە بێت و ستەمت قبوڵ بێت! 

کێ ئەو مەعەدەلە بۆ من حەل دەکات؟

===

کێشەی کۆمەاڵیەتیش سوچی دەسەاڵتی نا دادگەرە!

ــەوە  ــە ســتەمکار دەکات دەســەاڵت ئەگــەر دادگەربێــت دەبێــت خــۆی حــەق ل

نــەك کابــرا خــۆی بــاوەڕی بــە دەســەاڵت نەبێــت و خــۆی حەقــی خــۆی بکاتــەوە.

===

مــەال خــۆی لــە ماڵــدا دانیشــتووەو لــە تــەڕ ئەخــواو لــە وشــك ئەنــوێ! کەچــی 

کەســێکی وەك نەوشــیروان مصطفــی هەڵدەســتێت بــە گۆڕانکاریــش واللــە 
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کاکــە ئەمــە کاتــی خــۆی قەدیــم مارکســی بــووە! کــورە فڵقــە فڵــق! دەی بــا تــۆ 

ــە کــە مســوڵانیت و پاشــەڵت پاکــە بتکردای

ــە  ــە ل ــی ی ــتت ن ــۆ دەس ــە خ ــیەدا بیک ــی سیاس ــەم فەراغ ــتە ل دەی وەرە ئێس

هەویــرا...

===

هەرچــی مەالیــە باســی قــازی محمــد دەکات، کەچــی کەســێك نــی یــە قــازی 

ئاســا ببێتــە پێشــەنگی خەڵــك و گۆڕانکاریەکــە! 

مامۆســتایانی بەڕێــز، قــازی محمــد غیرەتەکــەی کــردی بــە قــازی محمــد نــەك 

جــۆرو مارکــەی عەمامەکــەی!

تــۆش گــەر دەتەوێــت قــازی ئاســا بژیــت دەبێــت باکــت نەبێــت و ئامادەبیــت 

قــازی ئاســا لــە ســێدارە بدرێیــت. 

مامۆســتایان و عەزیزانــی مــن، ئێمــە ئاشــکرایە ژیانــی دونیامــان هەڵبــژاردووە! 

لــە شــەرعدا هــەر مەســەلەی ٤ ژنەکەمــان بــە دڵــە، بــەاڵم لــە ســەردەمی 

پێغەمبــەردا درودی خــوای لەســەر بێــت، ئــەو صەحابانــەش کــە ٤ ژنیــان 

دەهێنــا ژنــی ئــەو صەحابانــە بــوون کــە مێردەکانیــان شــەهید بــوو بــوون، ئەمان 

هەڵدەســتان بــە بەخێوکــردن و پشــت گرتنیــان بــۆ ئــەوەی پەکیــان نەکەوێــت، 

نــەك وەك ئێســتە کچێکــی جــوان و خانومــان کــە لــە ژێــرە دەڕوات و وەك کــورد 

دەڵــێ بــرای خــۆی حەیرانــی دەبێــت بیهێنیــن.

ئێمــە مەســەلەکامنان الی خەڵکــی شــێواندووە! بۆیــە خەڵکــی حــەزی بــە 

ــی،  ــاوی خەڵک ــش چ ــە پێ ــن ل ــی نارشی ــە منوونەیەک ــن ب ــەو بووی ــان نی چارەم

بەخــوا قەســەم مەســەلەی واجبێتــی جومعــە نەبێــت خەڵکــی کەیفــی بــە 

گوێگرتنیشــانی نەمــاوە! نابینــن ئــەو مزگەوتانــەش زیاتــر قەرەباڵغــە کــە زووتــر 

ــەوە. ــۆڵ دەکەن ــە ک ــەش ل جومعەک
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===

مەالکان جاران دەیانوت، نەحو رصف نەزانیت نیوەی ژیانت فەوتاوە! 

بەاڵم ئێستە دەبێت بڵێن سیاحێکت پێ نەبێت هەموو ژیانت فەوتاوە.

===

ــە  ــێ بەرنامەوپان ــەدا بەب ــی ئێم ــەم واڵت ــە ل ــت هەی ــی ش ــە هەرچ ــبحان الل س

ــت! ــن نەبێ کوش

د هوشیار بە منوونە.

لە دوعای مزگەوتدا!

خوایە گیان دوژمنەکامنان لەناو ببەی! ئێ باشە چی تر؟

ــێ  ــت! ئ ــەالمەت بکەی ــەدا س ــەم بەین ــە ل ــاو ئێم ــژی یەکرتی ــە گ ــت ب بیاندەی

ــرت؟ ــە چی باش

سەرمان بخەی بەسەریاندا! ئێ باشە چی تر؟

ــا  ــەر کارەب ــەون! ئەگ ــپلیتا بخ ــەری س ــەوە لەب ــۆ ماڵ ــەوە ب ــەو بڕۆن ــەواو فاتیح ت

ــەن! ــت تەبع هەبێ

کاتــی خــۆی تەمســیلی ڕەجەبــی دەکــرد، ئــەم ڕەجەبە لــە بنــی دار هەنجیرێکدا 

پــاڵ کەوتبــوو، دەمــی دادەچەقانــدوو دەپاڕایــەوە لــە خــوای گــەورە هەنجیرێــك 

بکەوێتــە خــوارەوەو ڕێــك بکەوێتــە نــاو دەمــی ئەمیش. 

ئــەوەی کەمێــك تەمەنــی هەبێــت ئــەو تەمســیلەی بینیــوە ســەردەمی بەعــس 

دەیکــرد..

ئەو دوعایانە ڕێك ڕەجەبم دەخاتەوە بیر... 

ئەی نەیخۆی تاڵە...
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==

میللەتێکــی  و  دەکات  شۆڕشــێك  خومەینــی  وەك  شــیعەی  مەالیەکــی 

زەبەالحــی وەك ئێــران دەهەژێنێــت، کەچــی ســونە چاوەڕێیــە بــە دوعــای 

بێتــەوە! کــۆڵ  لــە  قنــوت ســتەمکارەکانی 

===

بزووتنــەوەی ئیســامی هەمــووی مــەال بــوو لەســەرەتاوە، دژی ســتەمی بەعــس 

وەســتایەوە! 

ــۆ دژی  ــن ب ــاو دەســت ب ــی ئێســتەش هەمــووی دەســت لەن پێویســتە مەالکان

ســتەم!

مەال ئەگەر مەال بێت دەبێت سەرۆکیش لە دوایەوە بڕوات.

زیــن العابدیــن کــە دەچیتــە کەعبــە خەڵکــی ڕێگەکــەی بــۆ دەکەنــەوەو فەرمــوو 

فەرمــووی لــێ دەکــەن تــا بــە ئیرساحــەت دەچێتــە الی بــەردە ڕەشــەکەو 

لەوێشــدا دوو ڕکات نوێــژ دەکات، لــە کاتێکــدا ســەرۆکی ئــەو کاتــە ســەری ســوڕ 

دەمێنێــت ئــەوەی کــە بــۆ ئەویــان کــرد بــۆ ئەمیــان نەکــرد. 

وتی بۆ ئەو خەڵکە وادەکەن بۆ تۆو وا ناکان بۆ من. 

فەرمووی: تۆ گەردنیانت بە دەستە منیش دڵیانم بە دەستە. 

بــوو ســەرۆکەکان لەبەردەمیانــدا  بــە دەســت  تــا زانــاکان دڵــی خەڵکیــان 

ــە  ــەرزن و ب ــدا بل ــی مناڵێکیش ــت لەبەردەم ــەالکان دەبێ ــتە م ــن، ئێس دەلەرزی

ڕۆژی نیــوەڕۆ خوێنیــان لەبەرچــاو عالەمــدا بڕێژێــت.

===

شــەو کاتــی ئیرساحەتــە، ئێســتەودوا مــەالکان بــەڕۆژ بکــوژن، ومتــان مەلەفــی 

نــەوت شــەفاف کــەن کەچــی کوشــن و تیرۆریــان شــەفاف کــرد.

===
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پێویســتە فلیمــی مارمولــەك گشــت تاکێکــی کــورد بیبینێــت تــا لــە هەندێــك 

جــۆری مــەال تێبگەیــەت. 

جبــەو  ئــاو  ســەر  دەچێتــە  مەالیــەك  ســجندایە،  لــە  کابرایــە  کورتــی  بــە 

مێزەرەکــەی دەدات بــەدارا، کابــرا دەیکاتــە بــەری و بەهــۆی جلەکــەوە لــە 

دەخەڵەتێنێــت! پــێ  فەقیــری  خەڵکــی  ئیــرت  و  دەردەچێــت  زینــدان 

===

ئــەی بــە زیــادی خەیرمــان نەکــرد، ومتــان کێشــەی قەیرەیــی چارەســەر بکەیــن 

و شــو بــۆ ئافرەتــەکان بدۆزینــەوە کەچــی هەندێــك نێریشــی هاتــە ســەر، بیــر 

لــەوە ئەکەمــەوە ئێســتەودوا بێــن بــە شــوێنانا بــۆ داوای نێــر بــۆ نێــر! 

ــا  ــیر ج ــە ش ــوو ب ــر دەب ــردەوە قی ــان دەک ــا مەوزوع ــە ت ــۆ ژنهێنانەک ــاران ب ج

ئێســتە نــۆرەی ئەمەیــە!

===

ئاخــر بێــژە مــن چیــم کــردووە وا هــەر گەرەکتــە هاکــم بکــەی؟! ڕۆژی وا هەیــە 

دە نامــەم بــۆ دێــت دەڵــێ دەیانەوێــت پاســۆردەکەت بگــۆڕن! 

هەر بێژە وە خۆم پاسۆردەکەت ئەدەمێ بەڵکو کرمی قنت بتۆپێ!

===

ــە  ــە مێشــکیا بــکات کەچــی ل ــا لەبــری ئــەوەی چاکســازی ل ــۆ ئەوروپ هاتــووە ب

ــەکات!  لوتیــەوە دەســت پــێ ئ

ئاخــر کاکەبــرا گیــان تــۆ کێشــەی ئەقڵــت هەیــە بــۆ بەربویتەتــە لوتــی خــۆت! 

ــی  ــی باس ــە! کەچ ــەژار باش ــە ه ــدات ب ــەج ب ــارەی ح ــوڵان پ ــڵێ مس ــا دەش ج

ــە کــێ باشــە! ــاکات بیــدەی ب ــی ن ــارەی لوت پ

===

ڕۆشــتووە بــۆ دیســکۆ وا ئەزانێــت یارمەتــی دەری ئەبێــت بــۆ وەرگرتنــی ئیقامــە، 



211

په يامى گوشراو

توشــی شــەڕ بــووەو ئێســتە دەبێــت حەفتانــە الی پۆلیــس ئیمــزا بــکات، وتــم 

باوکــی باوکەکــەم بەخــوا ئاقاڵنــە بچــۆ بــۆ مزگــەوت ئیقامــە وەرەگــری و وا نیــە 

کــە تــۆ تێیگەشــتووی.

کاکــە بــرا گیــان ئــەوان خۆیــان ئەزانــن ئێمــە چیــن، خەڵکــی الی خۆمــان 

ــاك  ــۆت پ ــکۆ خ ــە دیس ــە ب ــرە گەرەکت ــۆ لێ ــەوە ت ــۆی پاکەکات ــەوت خ ــە مزگ ب

بکەیتــەوە، مامۆســتا گیــان تــۆ بڵێــی نەمنێرنــەوە، وتــم یاخــوا نەتنێرنــەوە بەخوا 

ــت... ــان نایەی ــی خۆش ــی واڵت ــە کەڵک ب

===

پاکســتانی دوو قەڕنــە لــە بەریتانیــان و واڵتیــان ئــاوەدان کــردووە بــە مزگــەوت و 

دوکانــی حــەاڵڵ و زۆر شــت کــە بــۆ ئێمــە بــە کەڵكــن! 

کــوردی فەقیریــش تــازە خەریکــە چــاو ئەدڕێتــەوە بــە دوو شــەریکەو غەســلێك 

ــم  ــردووە! وت ــیان ک ــەواو ناخۆش ــانیانە ت ــەم پاکس ــە ئ ــن والل ــا ئەڵێ ــن! ج دائەنێ

کــورە بــڕۆ پاکســتانی نەبوایــە ئێســتە ئینگلیــز شــەقی بــۆ دەکــردی بــە پێنــج 

فلســی! 

کەچــی زۆریشــی پــێ ناچێ لەگەڵ شــەریکەکەیدا دەکەنە شــەڕو غەســلەکەش 

دادەخەن! 

===

ــە جادەکــە  ــارە ل دەســتی ئافرەتێکــی پیــری گرتبــوو وتــم زۆر پیــاوێ چاکــە دی

ــەوە!  دەیپەڕێنێت

کەچی بۆم دەرکەوت گێڵ فرێندنی بوو! 

===

ــارەوە  ــە مەت ــارەو ل ــی دی ــی و قن ــە پێ ــەی کردووەت ــە کوت ــی کوت ــوڕە پانتۆڵێک ک

ــێوە!  ــتان وەو ش ــتەوە کوردس ڕۆش
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ــا وتــی دایکــت مبــرێ یاخــوا خــۆ لێــرە  دایــك هەربینــی دای وە ناوچــاوی خۆی

بچوکرتیــن پینــەی پێــوە وایــە نەیەکــردە پێــی ئێســا بنــوا چــی لــێ هاتــووە! وای 

زانــی مەســەلە فەقیــری گیرفانــە نەیزانــی هــی ئەقڵــە!

===

و  ئەوروپــا گەڕاوەتــەوەو عەینەکێکــی ڕەشــی کردووەتــە چــاوی  لــە  خانــم 

ــەن  ــم حەمت ــەی دەکات! وت ــۆ بەرنامەک ــکام ب ــەوە، ڕێ ــك کردووەت ــۆی تەس خ

ــێنم  ــەرتان نەیەش ــێ س ــتان، ئ ــەوە کوردس ــی بردووەت ــتێکی زۆر دەگمەن زانس

تــا هاتــە گــۆ نکــم کــرد! ئەمــن لــە زووەوە خولیــای ئــەوەم هەبــوو خزمــەت بــە 

واڵتــی خــۆم بکــەم و بگەڕێمــەوە کوردســتان، ئــێ باشــە بــرێ بزانیــن چــی یــە؟ 

مــن دەمەوێــت میــکاپ بکــەم! میــکاپ چــی یــە باوکــە گیــان؟ ئــا تــۆ وە کــوردی 

ــاج  ــە میکی ــرێ. وات ــوردی دەی ــە ک ــەو ب ــەر ئینگلیزیەکەی ــەز ه ــە! توم ــە بک قس

ــۆ ئافــرەت. کــردن ب

ئای وە خەیر نەیەیتەوە وتم نەجامتان.  لەم قەیرانە کەچی میکاپ دەرچوو

پیکابێك بوایە باشرت بوو لە میکاپ.

===

کابــرا لــە دەرەوە گەڕاوەتەوە کوردســتان و قــات و ڕیباتێکی تــازەی لەبەر کردبوو 

وە موقابەلــەی تەلەفزیۆنــی هەبــوو، تــا ئێــرە قەینــا، کەچــی ســەیر ئەکەم باســی 

هاوڕەگــەز بــاز ئــەکات! ئــەی وە خێــر نەچیتــۆ بــۆ خــۆت و عیلمت! 

پیــاوێ المــا بــوو وتــی: مامۆســا گیــان هاوڕەگەزبــاز یەعنــی چــی؟ وتــم وە 

هەولێــری پێــی یــەژن بیــژی و بــە ســلێانیش ئەڵێــن قونــدەر! 

فەقیرە دای وە ملی سەریاو وتی چاك حەیای بردین!

===

ــەژی و  ــاماتەدا ئ ــوو حەش ــەم هەم ــاو ئ ــەو لەن ــی هەی ــیەی ئەوروپ ــرا جنس کاب
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دەمــی پڕکــردووە لــە فــوو وە باســی پێکــەوە ژیــان ئــەکات! کەچــی لەگــەڵ باوکیا 

قســە نــاکا لەگــەڵ براکانیــا لەســەر زەوی دەڵــێ مەگــەر ئەمجــارە نەیەمــەوە هــەر 

ئەتکــوژم!!

وتم برا وا ناوێ خەسارێ مەدە!

===

لــە ئەوروپــاوە دژی بەنگادیشــیەکانی کوردســتان قســە ئــەکات! لەبیــری چــووە 

خۆشــی لێرە بەنگادیشــیە!

پۆڵەنــی و التیڤــی و پرتوگالــی و زۆر واڵتــی تــری ئەوروپــی بــە بــێ فیــزە دێــن بــۆ 

بەریتانیــا کەچــی کــوردی خۆمــان پێیــان دەڵێــن علوج! 

وتــم خــۆ ئێمــە بــە ئەکســلی لــۆری هاتیــن بــۆ لەبیرتــان چــوو! ئــا ئێســتەش بــە 

پاســەپۆرتی عێراقیــەوە بتگــرن ئەونــە شــەقت تــێ هەڵئــەدەن ڕیفراندۆمــت لــێ 

ئەبێتــە لۆتــەری!

===

کابــرا خــۆی پەنابــەرەو دە واڵتــی بڕیــوە تــا گەشــتووەتە ئێــرە کەچــی دژی ســەر 

ــێ و  ــش دەب ــە پیری ــۆڕاوە! ک ــۆی لێگ ــەو خ ــەی هەی ــە ئیقام ــە چی ــە! ئەم ڕەش

ســەری ســپی دەبێــت بۆیاخــی ڕەشــی ئــەکات! 

خوا ئەقڵ بداتە عەوالوەکانت!

==

مەسولێ ئەیوت: تۆ ئێمەت زۆر سوك کردووە! 

وتــم بــۆ؟ وا ئەزانیــت فــرە قورســی! ســەیری زگــت مەکە کاکە ســەیری مێشــکت 

بکــە تــا قورســی خۆتــت بــۆ دەرکەوێت!

===

بــە بەرچــاوی میللەتــەوە دزی دەکــەن و دوکەڵــی تەنکــەرەکان ڕۆژانــە ئەچێتــە 
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لومتانــا! 

و  دەگریــن  لــێ  گوێــی  ڕۆژانــە  دی  ئێــچ  بــە  ڕاســتەوخۆ  ئەکــەن  درۆ 

بگرێــت!  وەری  تــا  گــۆڕی  سەتەالیتەکانیشــان 

دەست بۆ ناموس دەبەن و ڤیدۆکەی خۆمان شێری دەکەین! 

دزی+درۆ+طوت=

واللە پەتاتەی ئۆردگا بخۆی لە نانی ئەمانە باشرتە! 

شیال حلو ها. 

ــووە  ــوڵ ب ــان قب ــێ دوعاکەم ــان بدەیت ــەبری ئەیومب ــە س ــان خوای ــە ومت ئەوەن

ــارە.  دی

حەق بوو داوای غیرەتی عومەر بکەین نەك سەبری ئەیوب. 

===

ــێ  ــەو یەک ــاوەڕی نەکردای ــی ب ــتێ خەڵک ــوو ش ــم ب ــە موهی ــمێڵ ئەون ــا س ئەوس

ــەو ســمێڵی خــۆم  ــوت: وەعــد وێ ئەگــەر جێوەجــێ ن ســوربوایە لەســەری ئەی

ــم!  بتاش

ئێستە سمێلیش نەماوە بۆیە وەعدەکانیش ئاساییە جێ بەجێ نەون

نــاوێ و هێشــتا هــەر  ئــەداو جێوەجێــش  جــا کەســی وا هەیــە وەعدیــش 

وێ. خۆمــان  بەینــی  نــاوەم  نــاوی  هەیــە،  سمێڵیشــی 

===

ــادام  ــەکان م ــە واڵت ــێنن ب ــان ناس ــەوە مب ــەژن ی ــولەکان ی ــتان مەس ــە کوردس ل

ــن ــەوێ ئەژی ــن و ل ــان دەزان زم

ــان  ــان ئەی ــك وەك خۆی ــە ڕێ ــە قس ــدا بکەوم ــەر ئەوروپیەک ــەڵ ه ــش لەگ منی

ناســێنم...

===
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ــێ  ــر بڵ ــم! ئاخ ــووی هەڵەکێش ــا هەم ــە داخ ــن ل ــژی زەرع دەکات م ــی ق خەڵک

هەندێــك ئافــرەت لەبــەر جوانیەکــەی دەنگیــان پــێ دەدان ئــەی ســەرۆکەکان 

ــی!؟ لەبەرچ

خۆی حەاڵڵەکانی حەرامکردووەودواترڕەخنە دەگرێت 
بۆحەرامە!

و  ئــەوەی کــە زۆرە حــەاڵڵ  لــە ئیســامدا زۆر زۆر کەمــە،  حەرامکــراوەکان 

ــردووەو  ــان حەرامک ــە خۆم ــان ل ــان موباحەکامن ــە خۆم ــە، ئێم موباحەکراوەکان

دواتــر دەڵێیــن بەخــوا شــتی حــەاڵڵ نەمــاوە. 

===

تــۆ دەڵێــی لەبەرخــوا! ئەویــش هــەر دەڵــێ لەبــەر خــوا! هــەردوو ئامانجەکــەش 

جیایــە!! کەواتــە دەبێــت ئێمــە بــەدوای خــوای ڕاســتیدا بگەڕێیــن! 

===

ئێســتە فکــر جێگــەی بتەکانــی ســەردەمی قورەیشــی گرتۆتــەوە! ئــەوەش هــەر 

بــە هەمــان مەبەســت و بــۆ نزیــك بوونــەوە لــە خــوای گــەورە! 

===

ئێمــە دینەکەمــان موهیمــە بــەاڵم خۆمــان هیــچ نیــن! ئــەوان دینەکەیــان هیــچ 

نییــە بــەاڵم خۆیــان موهیمــن.

===

پەلە لە جەژنی ڕەمەزاندا مەکە خۆی هەردێت ئەگەر تۆ هیچیش نەکەیت! 

پەلــە لــە جەژنــی ســەرکەوتندا بکــە بەســەر دزو ســتەمکاردا کــە بەبــێ هەوڵــی 

تــۆ هەرگیــز نایــەت..
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===

گەلــی ئەوروپــی کۆمەڵێکــی چاکــی تێــدا هەڵکەوتــووە کــە هــەم خۆیــان و 

هەمیــش گەلەکــە بخەنــە خۆشــگوزەرانیەوە! 

گەلــی شــەرقیش کۆمەڵێکــی تێــدا هەڵکەوتــووە کــە ســەری گەلەکــەی بنێتــە 

قــوڕو ســەری خۆشــی بداتــە بڕینــدا. 

خەو یان بێداری

ئــەوەی پشــتگیری لــە زاڵــم و دزو ســتەمکار دەکات لــە پێنــاو بەرژەوەنــدی 

دونیایــی خۆیــدا خێــری شــەوانی قەدریــش فریایــی ناکەوێــت، بخــەوە هــەروەك 

چــۆن خەوتوویــت.

===

شــەوانی قــەدر خێــری لەهــەزار مانــگ زیاتــرە. پشــتگیری لەزاڵمیــش شــەڕی 

ــەك == ــرە. ن لەهەزارســاڵ زیات

====

ئەگــەر ســەدام هەشــتاکان مبردایــە تــا قیامــەت قائیــدەی عوزمــای دەوڵەتانــی 

ــی  ــا خەڵک ــت ت ــی دواخس ــوابوون و مردن ــەورە ڕیس ــوای گ ــوو! خ ــی دەب عەرەب

باشــرت بیناســن!!

===

تــۆ وەرە عەومــەت قەناتــی تایبــەت بــە قونبادانــت هەبێــت کەناڵێکــت نەبێت لە 

کاتــی موعاناتــا تەعبیــر لــە رای شــەقام بــکات و بــە زمانــی بێگانــە ناڕەزایــەکان 

بگوازێتــەوە! خەڵکــی خۆپیشــاندان بــکات لــە دەرەوە بــە ڤیســتیڤاڵ لێــی 

تێدەگــەن.
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===

پــێ  گه ڕێکیــان  جــارێ  ماوه یــه ك  هــه ر  ئه وقــاف  کوردســتان  مه الکانــی 

هه یــه   وا  که ســی  که چــێ  ئــه کات،  پــێ  تاقیکردنه وه یه کیــان  و  ئه پێچێــت 

ــه وه ی هیــچ حوجــره و  ــێ ئ ــه  پســپۆڕو پرۆفیســۆری ئاینــی به ب خــۆی کــردووه  ب

ــه کان  ــاره زووی خــۆی له ســه ر که ناڵ ــه  ئ عیلمێکــی شه رعیشــی خوێندبێــت و ب

ــه کات. ــوط ئ ط

===

ــه ،  ــه رزی بک ــی ع ــری خۆت ــن و فک ــی دی ــۆت خاوه ن ــه ر خ ــۆ ئه گ ــان ت ــه  گی کاک

ئیــرت خنــه  خــن و گێلــه  گێلــی چیتــه  وه  ده وری ئیســامداو ئیســام واو ئیســام 

ــه   ــه ؟ ڕه حمــه ت ل ــه وه  چــی ی ــی دوای ئ ــێ باشــه  گریــان ئه وه مــان زان ئه مــه ، ئ

پێشــینان شــتێکیان بــه  دڵ نه بوایــه  ده یانــوت کــوره  فڵتــه  فڵــت.

===

بــا  مزگــه وت  مه چــۆ  خــوارد  پیــازت  ســیرو  ئه گــه ر  ده ڵــێ  ئیســامدا  لــه  

بۆنه کــه ت خه ڵــك ئیزعــاج نــه کات، که چــی که ســی وا هه یــه  ڕۆژ تــا ئێــواره  

ــی  ــێك ن ــه ره  که س ــدایه ، ئ ــاو مه جلیش ــه  ن ــه و ل ــه ر شاش ــوات و له س ــن ئه خ هی

یــه  بڵــێ کاکــه  بۆنه کــه ت وه ڕه ســی کردیــن.

===

ئــه وه ی تــۆ نــاوت نــاوه  ئــازادی ڕاده ربڕیــن فڵقــه  فڵــق و ژاکــه  ژاکــه ! ئه گــه ر لــه  

ــه   ــا هه ی ــه  ده مت ــی دان ل ــا هه رچ ــاوی ده مت ــدا به ن ــه  وا ئه یان ــر بوای ــی ت واڵتێک

هه مــووی فۆڕمــات ده بویــه وه ، نــه ك بتهێننــه  ســه ر شاشــه و قســه  بکه یــت، 

نوقتــه  ســه ری دێــڕ.

===

خۆی قنی هاوه  ده رۆ که چی وه  دوای کچی موحاجه به دا ئه گه ڕێ!



218

یــه ژێ ژنێکــم گه ره کــه  موحاجه بــه  بێــت و ســه ری بــڕوات نوێــژی نــه ڕوات، 

خانــه   نێرگه لــه   لــه   دانــاوه و  قه یتانــی  ساکســوکه یه کی  خــۆی  که چــی 

دوکه ڵه کــه ی ڕۆژه  ڕێیــه ك ده ڕوات، ده ســاڵتم بوێــت هه رچــی گیانــت هه یــه  

وه  داری نێرگه له کــه  ئه یهــه ڕم وه  یــه کاو ٢ ســاڵ گاوانیــت پــێ ده کــه م وه ك 

ته عزیــر. 

===

ــی  ــدن و ماڵوێرانیش ــەو هەڵخەڵەتان ــە موچ ــەو ڕوبع ــو موچ ــا نی ــاباتی دونی حس

تێدایــە، بــەاڵم حســاباتی قیامەتــی هــەردەم دە قــات و تــا حەوســەد قــات خوای 

گــەورە بــۆت زیــاد دەکات، چ وات لــێ دەکات متانــەت بــە خــوای گــەورە الواز 

ــواری  ــت، بندی ــی واجباتەکان ــت ئەنجامدان ــە ئاس ــت ل ــەم بی ــت و کەمتەرخ بێ

لــە دینــدا ناخــوات! هەســن دەســتنوێژەکانتان بگــرن و بــە ڕاســتگۆییەوە 

ڕووبکــەن الی خــوای گــەورە.

پەیامی بەندە وەك بەکارهێنەرێکی فەیسبووك:

فەیســبووك پێگەیەکــی کۆمەاڵیەتیــە، دەبێــت ئێمــەش کۆمەاڵیەتیانــە بــەکاری 

ــتای  ــۆ، مامۆس ــتای زانک ــیت، مامۆس ــێکدا دادەنیش ــە مەجلیس ــۆ ل ــن، ت بهێنی

ئاینــی، مامۆســتای ســەرەتایی، کاســب، خوێنــدەوار، نەخوێنــدەوار، چەندیــن 

ئاســتی تــری جیــاوازی تێــدا بێــت دەبێــت بــە زمانــی گشــتی قســە بکەیــت. 

نوخبــەکان لــە کۆمەڵگــەدا کەمینــەن، نابێــت ئێمــە غــرور مبانگرێــت و لەبــەر 

ئــەوەی نەڵێــن ئاســتی نزمــە وتــاری گشــتی لەنــاو ببەیــن، تــۆ گــەر بە ئاســتێکی 

زۆر ســەرەتایی قســە بکەیــت ئــەوکات زۆرینــەی خەڵکــی لێــت تێــدەگات، بۆیــە 

دەبێــت زۆرجــار زمانــی بەرانبــەر بــۆ تێگەشــن بــەکار بهێنیــت. 
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خــۆ مــن دەتوانــم بــە ئینگلیــزی بنووســم بــەاڵم دواتــر چەنــد کــەس لێــم 

تێــدەگات؟

ــاری  ــی دی ــەر تەوەرێک ــە لەس ــی ی ــۆ ن ــزی گفتوگ ــی مێ ــی کۆمەاڵیەت مەجلیس

کــراو قســە بکەیــت، تــۆ ســەیرکە چــۆن لــە شــەرقەوە بــۆ غــەرب دەیبەیــن لــە 

دانیشــتنەکامناندا. 

ــن:  ــەوت دەڵێ ــە مزگ ــش ل ــۆ و هەمی ــە زانک ــەم ل ــە ه ــرادەرم هەی ــتای ب مامۆس

ــە  ــن ل ــەیەك بکەی ــان قس ــی خۆم ــە دڵ ــن ب ــت ناتوانی ــە ئەتەقێ ــان خەریک دڵ

ــۆ؟ ــر ب ــبوك! ئاخ فەیس

من ئەم فەیسبوکە ڕێك وەك دانیشتنێکی کۆمەاڵیەتی سەیر دەکەم. 

هەرکــەس هاوڕابــوو لەگەڵــم خۆشــحاڵم کــە زۆرتریــن خاڵــی هاوبەشــان 

هەبێــت. 

هەرکەس هاوڕا نەبوو لەگەڵم خۆشحاڵم بتوانین حیواری لەسەر بکەین. 

هەرکەســیش قســەی نارشینــی وت دەڵێــم قوربــان تــۆ بــۆ ئــەم مەجلیســە 

ــە. ــاش گۆب ــان ب ــە ی ــگ ب ــێ دەن ــان ب ــێیت ی ناش

گــەر ئەوەشــی هــەر نەکــرد، بــۆ ئــەوەی مەجلیســەکەمان تێــك نەچێــت دەبێــت 

بــۆ خۆمــان بیکەینــە دەرەوە. 

ــۆی  ــت بەه ــیەکان دەگرێ ــە سیاس ــا ل ــەی دونی ــتنەکاندا ڕەخن ــە دانیش هەیەل

سیاســەتە چەوتەکانیانــەوە بــەاڵم لــە فەیســبوك بــە شــان و باڵیانــدا دێتــە 

ــە  ــان ب ــە دانیشــتنی مەجلیســەکەت بکــەم ی ــڕوا ب ــم ب خــوار، ئاخــر کاکــە نازان

ــو  ــبوکەکانیان بەڵک ــەك فەیس ــراون ن ــان هاگک ــانە بێگوم ــبوك! ئەوکەس فەیس

مێشــکیان هاگکــراوە..

ــەو  ــە، ئ ــدی تاکەوەی ــش بەرژەوەن ــە پێ ــتی ل ــدی گش ــدا بەرژەوەن ــە شەرعیش ل

ــام.  ــڵەحەتی ع ــش مس ــۆی دەکات و منی ــاڵحەتی خ ــاواری مس ه
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ــا  ــت، ج ــدا بکرێ ــی زۆر تێ ــەی خۆش ــتە قس ــش پێویس ــی کۆمەاڵیەتی مەجلیس

ــت،  ــك نەچێ ــەکەمان تێ ــا مەجلیس ــان ب ــەر خۆت ــە س ــن مەیبەن ــەردی خواب م

ــم و مەجلیســی تــر هەیــە  کــورە ئەگــەر تێکــی بــدەن مــن زمانــی تریــش ئەزان

بــڕۆم بــۆی بــەس حــەزم لەنــاو ئێوەیــە, قــوڕ بەســەری ئــەوەی حیزبایەتــی 

ــت.  ــر نازانێ ــی ت ــت هیچ نەبێ

ــە زیاتریــش  ــدە تێنەگەیــن ب ــەاڵم بەئەوەن ــۆ وتــن ب ــە ب ئەڵبــەت شــتی تــر هەی

ــن... تێناگەی

شارستانیەتی ئیسالم

و  دەســتەاڵت  هەبوونــی  بەبــێ  دونیــادا  تــەواوی  لــە  هێــزە  تاکــە  ئیســام 

حوکمڕانیــش هــەر لەبــەرەو پێشــچووندایە! ســەرەڕایی هەمــوو ئــەو زەختــەی لــە 

زانایــان و شــوێن کەوتووەکانیــان دەکرێــت!

ــا ئێســتەش ئاســەواری شارســتانیەتەکەی  ئیســام ڕۆشــتبێتە هــەر واڵتێــك ت

پێــوە دیــارە!

ــە  ــام و ن ــە ئیس ــی ن ــیەوە نەیتوان ــە پوتیەش ــزو کەل ــوو هێ ــەو هەم ــورك ب ئەتات

ــت. ــا دابڕنێ ــە تورکی ــتانیەتەکەی ل شارس

ئــەو بیناســازی و مزگــەوت و جێگانــەی بەدەســتی عوســانیەکان دروســتکراوە 

تــا ئێســتەش جێگــەی سەرســامی دونیایــەو وەك گەشــت لــە تــەواوی دونیــاوە 

بــە تکــت ئێســتەش ســەیر دەکرێــت!

ســەیری  بەرزاییــەوە  لــە  ببینــی  دونیــا  جوانیەکانــی  تــەواوی  دەتەوێــت 

بکــەن. ئەســتەنبوڵ  مزگەوتەکانــی 

=== 
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ــە  ــت ل ــات دەوێ ــی دونی ــەر خۆش ــی: ئەگ ــف وتوویەت ــدی موصەنی ــەال محم م

تورکیــا بــژی، ئەگــەر قیامەتــت دەوێــت لــە ســعودیە بــژی، ئەگــەر دونیــاو 

قیامەتــت دەوێــت لــە میــر بــژی، ئەگــەر نــە دونیــات دەوێــت نــە قیامــەت لــە 

ــژی... ــتان ب کوردس

=== 

ــی  ــدن و ماڵوێرانیش ــەو هەڵخەڵەتان ــە موچ ــەو ڕوبع ــو موچ ــا نی ــاباتی دونی حس

تێدایــە، بــەاڵم حســاباتی قیامەتــی هــەردەم دە قــات و تــا حەوســەد قــات 

خــوای گــەورە بــۆت زیــاد دەکات، چ وات لــێ دەکات متانــەت بــە خــوای گــەورە 

الواز بێــت و کەمتەرخەمبیــت لــە ئاســت ئەنجامدانــی واجباتەکانــت، بندیــواری 

لــە دینــدا ناخــوات! هەســن دەســتنوێژەکانتان بگــرن و بــە ڕاســتگۆییەوە 

ڕووبکــەن الی خــوای گــەورە.

===

ئیســام موڵکــی شــەرقی نــی یــە تا لەوێــوە بۆ غــەرب بچێــت، ئەوەندە وەســائیل 

ڕەخســاوە بــۆ گەیاندنــی ئیســام دەبینــی لــە گشــت الیەکــی دونیــاوە ئیســام 

چەکــەرە دەکات و وەك گــوڵ لــە هەمــوو الیەکــەوە ســەر دەردەهێنێــت...

===

ئیســام هێزێکــی لۆجیکــی و مەعنــەوی وای هەیــە گــەر ڕێگــەی بدرێــت وەك 

ئــاو بــە گشــت قوژبنێکــی دونیــادا دەڕوات، ئــەوان دێــن نــاوی جۆربەجــۆی بــۆ 

دەتاشــن تــا وانیشــان بــدەن ئاوەکــە بــۆ خواردنــەوە ناشــێت...

==

کێشــەی ئێمــە ئەوەیــە ڕەشــەکان لێــك ناکەینــەوە لەگــەڵ صینیەکانــدا! هەتــا 

زۆرجــار دەڵێیــن وێنــەی کەســێکیان بــۆ پاســەپۆرتی هەموویــان دەبێــت!

ــەن!  ــەیر دەک ــەر ڕەش س ــە س ــان ب ــان! هەمووم ــۆ خۆم ــش وان ب ئەوروپیەکانی
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جــا هــەر ئەوەنــدە یەکــێ تاوانێکــی گــەوەی کــرد ئیــرت هەمــووی موعــەرەزە بــۆ 

ــەی!  باجەک

===

ــە  ــە دونیــاداو قون ــەو دەقــەی کــە مــردی هەرچــی شــەهادەت هێنــاوە ل هــەر ئ

یــەك  تەنهــا  ناخــوات،  هیچــی  و  دەکات  ســقوط  هەمــووی  کــردووە  دڕەت 

شــەهادە دەردی قیامەتــت دەخــوات ئەویــش پێــی دەوترێــت )أشــهد أال إلــه إال 

ــه( ــول الل ــد رس ــهد أن محم ــه وأش الل

سا خوایە لەسەر ئەو شەهادەتە مبان مبرێنیت و زیندوومان بکەیتەوە.

 

===

ڕۆژێــك دێــت تێبینــی الی هاوڕێکامنــان دروســت دەبێــت کــە بــۆ هیــچ چاالکی 

ــۆ  ــبووکی ب ــرت فەیس ــە ئی ــاوە! باش ــی نەم ــی الیکێکیش ــا تاقەت ــورە هەت ــە! ک نی

چیــە؟ کــورە هەتــا جوابــی نامــە تایبەتیەکانیــش ناداتــەوە!! لــەو کاتــەدا کەســێ 

دەڵــێ مــن دەیناســم مــردووە!
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کۆتایی

ــەڕی جدیــەت و  ــار لــە ئەوپ  لــە کوردەواریــداو لــە نــاو مەجلیســەکاندا زۆرج

ــە دێ  ــێ قس ــت و دەڵ ــۆی هەڵدەقورتێنێ ــێك خ ــراودا کەس ــاری ک ــێکی دی باس

و قســە دەبــڕێ! جــا ئیــرت باســێك دەکات و بــە تــەواوی باســەکەی پێشــوو 

دەگۆڕێــت، یــان یەكــێ هەڵدەداتــە نــاو باســەکەو دەڵــێ قســەکەت وەك شــەکر 

دەبــڕم ئیــرت باســەکە بەالیەکــی تــردا دەبــات، یــان زۆرجــار یەکێــك دێتــە نــاو 

ــەالمەکەی  ــەندنەوەی س ــە س ــغوڵی ب ــەالم دەکات و مەش ــەکەوەو س مەجلیس

دواتــر باســەکەی پێشــوو لەبیــر دەچێــت، فەیســبووکیش هەمــان شــتی تێدایە، 

زۆرجــار پۆســتێك لەســەر شــتێك دەکەیــت و یەکســەر کۆمەڵێــك کۆمێنیــت بــۆ 

دێــت وا دەکات پۆســتی داهاتــوو لەســەر بنەمــای وەاڵمــی ئــەو کۆمێنتــە یــان 

بەشــداریە بێــت، بــە گشــتی و بــەم شــێوەیە گفتوگــۆکان گــەرم و گشــت گیــر 

دەبێــت و هیــوادارم سودیشــی هەبێــت.
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3 ------------------------------------------------------------------------------------------------- پێشەكی

5 ---------------------------------------------------------------------------------- دەنگ بەکێ دەدەیت؟

6 -------------------------------------------------------------------------------------------- ئەنجامی فێڵ

شەڕ بە کوکو ناکرێت------------------------------------------------------------------------------------ 7

7 -------------------------------------------------------------------------------------- ناسۆری کورد بوون

8 ------------------------------------------------------ گفتوگۆیەکی هێمنانە لە نێوان قیبلەو مەسیحیەکدا

16 ------------------------------------------------------------------ نا بۆ دژایەتی و بەڵێ بۆ پێکەوە ژیان

کردار شەرتە-------------------------------------------------------------------------------------------- 20

قەدری گەورەکان بگرن و پۆزیان بەسەردا لێ مەدەن--------------------------------------------------- 21

بە شتی کەم شوکربە------------------------------------------------------------------------------------ 22

22 --------------------------------------------------------------------------------- مافی کەمینە ئاینیەکان

دین یان ئیقامە یان هەردووکیان!----------------------------------------------------------------------- 23

23 ------------------------------------------------------------- کورد دەڵێ بیشمری هەر الشەت قاق وێ!

دۆستی وات هەبێت دوژمنت بۆ چی یە!--------------------------------------------------------------- 24

24 --------------------------------------------------------------------------------- فەراغی ڕۆحی و ژیری 

ئەوەش عەملانی کوردی--------------------------------------------------------------------------------- 24

برسێتی ڕەگی هاری پێوەیە----------------------------------------------------------------------------- 25

ئیشی گران و خەو بینین-------------------------------------------------------------------------------- 25

26 --------------------------------------------------------------------- ئەرێ بەهەشتی بندیواریش هەیە؟

27 ------------------------------------------------------ هەیە زۆر خۆشبەختە بەاڵم خۆی بەخۆی نازانێت

28 -------------------------------- ئەوە بۆچی لەناو کورددا هەر کوشنت و لەناوچوون بەچارەسەر دەزانن؟

28 --------------------------------------------------------------------------- ان شاء اللە دەعامی کردووە!

28 ---------------------------------------------------------------------- تەقەی خۆشی چی بەبیرهێنامەوە

ئاوارەیی و کێشەی زمان و واقعی کۆمەڵگە...----------------------------------------------------------- 29

30 ----------------------------------------------------------------------- تێگەشنت تەنها بە ڕواڵەت نابێت 

31 ------------------------------------------------------------------------------------- ناوی بنێ فیرعەون

بە ڕیش نی یە بە ئیشە--------------------------------------------------------------------------------- 31
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31 ------------------------------------------------------------------------------------- تەعمیریان دەوێت

32 -------------------------- ئەو نارشین دەکەم بۆ ئەوەی خۆم جوان دەرکەوم، ئەمە فەلسەفەی زۆرێكە!

32 -------------------- خوێندەواری بۆ هەموو شتێك گرنگە، بۆیە ئیسالمیش بە بخوێنە دەستی پێکردووە.

جلکت جوانە ناخت نارشینە---------------------------------------------------------------------------- 33

بەخێربێن بۆ کوردستان...------------------------------------------------------------------------------- 33

هیچ هێزێك وەك ئیسالم یارمەتی و کۆمەڵکاری تێدا نی یە--------------------------------------------- 34

34 ----------------------------------------------- دین خۆشە بەس لێی بزانی، ئافرەتەکانی خۆمان بە منونە

35 ------------------------------------------------------------------------------------------ دەردی نەزانی

36 -------------------------------------------------------------------------------- دەردی نەزانی کۆمەڵگە

36 -------------------------------------------------------------------------- نەگۆڕان لەسەر ڕێگەی ڕاست

37 ------------------------------------------------------------------------- بە جل و بەرگ هەڵمەخەڵەتێن

37 ------------------------------------------------------------------------- ئێمەو زانست لە گەشتەکامناندا

ناسینی ڕاستی گرنگی خۆی هەیە----------------------------------------------------------------------- 37

38 ------------------------------------------------------------------- وتی وتی و خۆشباوەڕی لەناو کورددا

38 ----------------------------------------------------------------------- عەملانی خۆماڵی و عەملانی بیانی

38 -------------------------------------------------------------------------------- هەژاری نیعمەتی خوایە

39 -------------------------------------------------------------- دەنگ و بۆن پێکەوە زەحمەتە بشارێتەوە

دەبێت غیرەتت هەبێت تا مەڕی خۆت بەرکەوێت------------------------------------------------------ 39

باوکم خنکاوە!------------------------------------------------------------------------------------------ 40

هەندێك تەپڵ دەنگەکەی درەنگ دێت----------------------------------------------------------------- 40

41 ----------------------------------------------------------------------------- قەیرانی سیاسی و خوێندن

41 ---------------------------------------------------------------------- کەسە چاکەکان لە دەست مەدەن

دەبێت داوای حەقی خۆت بکەیت و شەرم نەکەیت و نەشرتسیت-------------------------------------- 42

موبایلەکەم ون کرد------------------------------------------------------------------------------------- 42

43 ------------------------------------------------------------------------------ کردار گرنگە نەك ڕوخسار

44 ------------------------------------------------------------------------------- خۆمنا خەڵکی وا دەڵێت!

45 -------------------------------------------------------------------------------------- دەردی تێنەگەشنت

45 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ئای ژن!

کڕەریش تاوانبارە--------------------------------------------------------------------------------------- 46

توندوتیژی توندوتیژی لێ دەکەوێتەوە------------------------------------------------------------------ 48
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بۆ پارە ئازان-------------------------------------------------------------------------------------------- 48

49 ------------------------------ میللەتێکی زۆر سەیرین، ڕەش و سپی و تەڕو وشك پێکەوە دەسوتێنین...

50 -------------------------------------------------- کابرایەك دەیگوت بەچیدا دەزانیت مەسولەکان دزن؟

جوزەلە لێدەرو مەسول لێك جیا بکەنەوە--------------------------------------------------------------- 50

بۆیلەرو حکومەت-------------------------------------------------------------------------------------- 51

51 -------------------------------------------------------------------------------- فێری زمان بنب نەك درۆ

رزق الی خوایە----------------------------------------------------------------------------------------- 52

52 ---------------------------------------------------------------------------------- بزەو ترسی ڕاپەڕین...

53 --------------------------------------------------------------------- پسپۆڕی بە زانست نەك بە جەستە

دانیشنت لەسەر کورسی هەڵە--------------------------------------------------------------------------- 54

54 --------------------------------------------------------------------------------- عەرەبی ئاسانرتە تا کۆد

55 ----------------------------------------------------------------------- نازانم لە ئەزانم بە درۆوە باشرتە

شوکری خوا...------------------------------------------------------------------------------------------- 55

56 --------------------------------------------------------------------------------------- کوردو هەڵپەڕکێ

ناهێڵین چاو بکەینەوە---------------------------------------------------------------------------------- 56

دڵت لە کوێی خۆت چووە------------------------------------------------------------------------------ 57

57 ----------------------------------------------------------- ڕۆژێك شەهادە دەوری هەیەو ڕۆژێك مانگا

کۆپان و میللەت---------------------------------------------------------------------------------------- 58

58 ------------------------------------------------------------------------------------ بۆ سابونیش ناشێین

نەبووەتە دختۆر ئێمە هەڵەین-------------------------------------------------------------------------- 59

شەڕواڵەکەی ناسنامەیە--------------------------------------------------------------------------------- 59

60 -------------------------------------------------------------------------------------------- بندیوارەکان

ژن هێنان و دەوڵەتداری-------------------------------------------------------------------------------- 60

61 ------------------------------------------------------------------------- ڕێکەوتن لە ژوورە تاریکەکاندا

بێ ئیش و کوردایەتی----------------------------------------------------------------------------------- 62

62 ----------------------------------------------------------------------- تەکلیفی قورسرت لە ئەرك دەکەن

62 --------------------------------------------------------------------------------- خودناسی و گۆڕانکاری

غیرەتی دەوێت----------------------------------------------------------------------------------------- 63

63 --------------------------------------------------------------------------------- تەکلیفی قورس دەکەن

64 ------------------------------------------------------------------------------ دەردی تێنەگەشنت و زمان
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مل لەقاندن و بازگەکان--------------------------------------------------------------------------------- 64

65 --------------------------------------------------------------------------- کەیسی کورد و کێشەی کورد

65 ------------------------------------------------------- نوێنەرایەتی کردنم وەك قەومی کورد لە لەندەن

کێشەی ژن و دەوڵەت---------------------------------------------------------------------------------- 66

ئای قەومی کورد یەژی قەومی موساین----------------------------------------------------------------- 67

67 ----------------------------------------------------------------------- نازانین چ بکەین لە دەستی قسە

خزمێکامن سیالحێکی کڕی بوو!------------------------------------------------------------------------- 68

68 --------------------------------------------------------------- داربەرزکەرەوە سەگی دز خۆی ڕادەکات

69 ------------------------------------------------------------------------------------------- ئەوە حاڵامنە

69 -------------------------------------------------------------------------------------- خارج و ژن هێنان

70 ----------------------------------------------------------------------------------------- حەزم لە 4 ژنە!

ژن مارەبڕین و شاهیدی فاسق!------------------------------------------------------------------------- 70

دەردی مەرشوب و شپرزەیی خێزان--------------------------------------------------------------------- 71

72 -------------------------------------------------------------------------------------------- ژن و ئیقامە

باشە مامۆستا مەرشوب بۆ حەرامە؟ -------------------------------------------------------------------- 73

کوردو ئەوروپا------------------------------------------------------------------------------------------ 73

76 ---------------------------------------------------------------------------------------------- ڕیفراندۆم

77 ------------------------------------- دەوڵەتێك دروست دەکەن لە هیچ دەوڵەتێکی تری دونیا نەچێت!

77 -------------------------------------------------------------------------- کێشەی تێگەشنت و ناوەکامنان

78 ---------------------------------------------------------------------- دەنگدانی ئێمەو دەنگدانی ئەوان

78 ----------------------------------------------------------------------- نان بۆ نانەواو گۆشت بۆ قەساب

79 --------------------------------------------------------------------------------- حەقیقەت و موجامەلە

ژن هێنان و قورسکردن--------------------------------------------------------------------------------- 79

79 ------------------------------------------------------------------------------ کوردبون خێریشی تێدایە!

ژیان و مردن لە کوردستاندا----------------------------------------------------------------------------- 80

81 -------------------------------------------------------------------- مەهزەلەی حیزبایەتی و هەڵبژاردن

83 --------------------------------------------------------------------------------------- نەوت گۆڕێنەوە!

خەڵك و حکومەت-------------------------------------------------------------------------------------- 83

87 --------------------------------------------------------------------------- پەرلەمانی کوردستان جیاوازە

عەرەب ئایدڵ و سەرکردەکامنان!------------------------------------------------------------------------ 88
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مەالیەتی----------------------------------------------------------------------------------------------- 88

89 ---------------------------------------------------------------------------- دیاردەیەکی سەیری جیهانی

ئافرەت و فەیس بووك و مەرامەکان-------------------------------------------------------------------- 90

92 ---------------------------------------------------------------------------------- فەلسەفەی کوردایەتی

ئیسالمی )..........(-------------------------------------------------------------------------------------- 92

کوردانی هەندەران گەڕانەوەیان بۆ واڵت ئاگاداری------------------------------------------------------ 93

97 -------------------------------------------------------------------------------- کوردایەتی و ئیسالمەتی

100 --------------------------------------------------------- ئیسالم و سیاسەت، لە ڕوانگەی عەملانیەتەوە

102 ------------------------------------------ دەڵێن کورد سودی لە ئیسالم وەرنەگرتووە! ئەوەش وەاڵم...

104 -------------------------------------------------------------------------------- خوێندنەوەی دروست

پەیامێك بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و هاواڵتیانی کوردستان------------------------------------ 106

109 ------------------------------------------------------------------------------------- وەاڵمی میدیاکان

111 ------------------------------------------------------------------------------------- لە میدیاکانەوە:- 

112 ------------------------------------------------------------------------------- لە بارەی هەڵبژاردنەوە

112 ------------------------------------------------------------------------------------------ مافی منداڵ

هاواڵتیەکی سەر ڕاست بە---------------------------------------------------------------------------- 113

114 -------------------------------------------------------- کرداری مرۆیی خۆشەویستی دروست دەکات

بەناوو ڕوکەش هەڵنەخەڵەتێن------------------------------------------------------------------------ 115

123 ------------------------------------------------------------------------- با خۆمان خۆمان سزا بدەین 

127 ----------------------------------------------------------------------------------- ناسۆری تێنەگەشنت

129 ---------------------------------------------------------------------------------- لە یادی یەکگرتوودا

131 ------------------------------------------------------------------------------------------- ئەی فێڵباز!

131 ----------------------------------------------------------------------------------------- مردن و ژیان

131 -------------------------------------------------------------------------------------- دەبڵێن وا نی یە

 کوردو فەیسبووك------------------------------------------------------------------------------------ 133

بیانوی تڕ نانی جۆیە---------------------------------------------------------------------------------- 133

شەو ڕۆژیان بۆ حسێب کردووە!---------------------------------------------------------------------- 133

134 ------------------------------------------------------------------------------------- واڵتی چاوەڕوانی

134 -------------------------------------------------------------------- هەرگیز خۆزگە بۆ ڕابردوو ناخوازم

135 ------------------------------------------------------------------------ تێگەشنت گرنرتە لە خوێندنەوە
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واقعی کۆمەڵگەی کوردی----------------------------------------------------------------------------- 135

136 --------------------------------------------------- پارەی سۆسیال و ئیشی ڕەش و حکوومەتی هەرێم

137 --------------------------------------------------------------------------------------------- کارەساتە

137 ---------------------------------------------------------------------- بە ڕاستی یان بە درۆ خەوتووە؟

138 ----------------------------------------------------------------------------------------- کێ باشرتینە؟

139 ------------------------------------------------------------------------------------ بەدبەختی چی یە

ئێمەو ئەوان------------------------------------------------------------------------------------------ 140

140 ----------------------------------------------------------------- هەڵیت و پڵیت و ڕاگەیاندنی کوردی

141 -------------------------------------------------------- زانستی ڕاست چۆن پشتگیری قورئان دەکات؟

141 -------------------------------------------------------------------------------- یان زاناوە یان پرساوە

142 ------------------------------------------------------------------------ کۆمەڵگەیەکی سەیرمان هەیە

ژیان وەك فەیسبووك وایە---------------------------------------------------------------------------- 144

146 --------------------------------------------------------------------------- زۆرترین کتێبی دینی بکڕن

146 ------------------------------------------------------------------------------------- بەخۆدا چوونەوە

147 -------------------------------------------------------------------------------------------------- نوێژ

149 -------------------------------------------------------------------------------------- دین و سیاسەت

زانین و نەزانین--------------------------------------------------------------------------------------- 150

152 ---------------------------------------------------------------------------------------- یەکتا پەرستی

152 --------------------------------------------------------- ئیعالمی ئەوروپی و حقدیان بەرانبەر ئیسالم

حەالوەی ئیامن--------------------------------------------------------------------------------------- 153

155 --------------------------------------------------------------------------------- مزگەوت یان کەنیسە

157 ----------------------------------------------------------------------------------------- درۆی ڕاستی

159 --------------------------------------------------------------------------------- ئەندامێتی ڕاستەقینە

161 --------------------------------------------------------------------------------- ئازادی و لەشفرۆشی

162 ---------------------------------------------------------------------------------- دەرمانی بێ غیرەتی

162 -------------------------------------------------------------------------------------- کورد و دەوڵەت

164 -------------------------------------------------------------------------------------- چ مەملەکەتێکە

چەند خراپین بەرانبەر یەکرت-------------------------------------------------------------------------- 166

ئەخالق----------------------------------------------------------------------------------------------- 166

169 ------------------------------------------------------------------------------------------------- حەج
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قورئان------------------------------------------------------------------------------------------------ 171

مزگەوت---------------------------------------------------------------------------------------------- 172

173 --------------------------------------------------------------------------------------- غەمی نیشتامن

186 ------------------------------------------------------------------------------------------ ڕۆحی ئاینی

189 ------------------------------------------------------------------------------------- ڕۆحیەتی قەومی

ئەتەکێتی کوردایەتی---------------------------------------------------------------------------------- 191

194 ------------------------------------------------------------------------------------ مامۆتا شەماڵەکەم

196 --------------------------------------------------------------------------------------------- هەڵەبجە

196 -------------------------------------------------------------------------------------- بەخۆداچوونەوە

پێکەوە ژیان------------------------------------------------------------------------------------------ 196

شوکری خوای گەورە---------------------------------------------------------------------------------- 198

کورد و فەیسبووك------------------------------------------------------------------------------------ 199

199 ----------------------------------------------------------------------------------- دەوڵەت یان ماقڵە

201 ---------------------------------------------------------------------------------- ئەوروپا و ئەمەریکا

202 ------------------------------------------------------------------------------------------------- چەك

203 ----------------------------------------------------------------------------- خزمەت بە هاونیشتامنی

205 -------------------------------------------------------------------------------- دەردە دڵی بە ووشە! 

206 ---------------------------------------------------------------------------- لە سیاسەت سەردەرناکەم

208 ---------------------------------------------------------------------------------- لە دوعای مزگەوتدا!

215 ------------------------------------ خۆی حەاڵڵەکانی حەرامکردووەودواترڕەخنە دەگرێت بۆحەرامە!

خەو یان بێداری-------------------------------------------------------------------------------------- 216

218 ------------------------------------------------------ پەیامی بەندە وەك بەکارهێنەرێکی فەیسبووك:

شارستانیەتی ئیسالم---------------------------------------------------------------------------------- 220

223 ----------------------------------------------------------------------------------------------- کۆتایی
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