من و عيزرائيل
برايم فەڕشی

عيزرائيل مەئمورە و مەعزوور ،بە دەستور و فەرمان گيانی مرۆڤ دەکێشێ .ئەو ڕەحم بە کەس ناکات ،لێبووردن،
عەداڵەت لە ئايينی ئەودا نييە ،ئەو مل کەچ و فەرمانبەرە و ھيچی ديکە! زۆرترين کاتی عيزرائيل نەک لە ئوروپا و
ئامريکا و کانەدا ،بەڵکوو لە واڵتانی ئەفريقا و ئاسيا ،بە تايبەت لە ئێران تێدەپەڕێ.
لەوەتی لە بيرم دێ ،لە ھيچ و خۆڕايی بەربينگ بە من دەگرێ ،جارێکيان زۆر منداڵ بووم و لە گەڵ ئامۆزاکەم ڕەحمان
کايەمان دەکرد ،ڕۆژی دوايی ،ديتم ڕەحمانيان لە بەرماڵێک پێچاوە و دەيبەن بۆ قەبران ،بە منيان کوت شەوی رابووردو
عيزرائيل ھاتووە و بردويە بۆ الی خودا!؟
ساڵێک دوای ئەوە لە گەڵ خوشکم کە زۆر لە من گەورەتر بوو کايەمان دەکرد ،ھيچمان نەمزانی کە عيزرائيل خۆی مات
داوە ،من کە ھەڵھاتم ئەو ھات و پاڵی پێوە نام و لە پێپليکانەکان بەريدامەوە خوارێ ،من نەمردم بەاڵم القم شکا .ھێشتا
چاک چاک نەببوومە لە جێژنی گواستنەوی خوشکمدا ،کە من بە شوێنی دا دەگريام ،ديسان عيزرائيل ھات و پاڵی پێوەنام
و ئەمجارە سەر والقم شکا.
برديانمە کن شکەستەبەند بەاڵم پێموايە ئەو حاجی مەحموودی قولەرە ،ڕەفيقی عيزرائيل بوو ،ھەموو جارێ دەھات
تەماشای القمی دەکرد ،دەيگوت نا خراپم ھەڵبەستۆتەوە ،القمی دەشکاندەوە و ديسان ھەڵيدەبەستەوە و دەڕۆيشت ،دوای
چل ڕۆژ ديسان دەھاتەوە دەيشکاندەوە و ھەڵيدەبەستەوە ،ھەموو جارێک لە کاتی شکاندنەوە و ھەڵبەستنەوەدا عيزرائيل
دەھات و ڕاکێش ڕاکێش پيلی دەکێشام بۆ ئەوەی لە گەڵ خۆيدا بمبا بۆ الی خودا ،بەاڵم ھەموو جارێک خاڵم منی لە دەست
ئەو دەردێنا.
بۆ ئەوەی عيزرائيل لە کۆڵم بێتەوە لە ترسی ئەو و خودا ھەر لە تەمەنی چوار ساڵييەوە ڕۆژووم دەگرت ،بەاڵم باوکم
دانەی بە تمەنێک لێی دەکڕيمەوە و نەزری باوکی خۆی دەکرد کە پێشتر عيزرائيل ڕفاندبووی ،پێم وايە ھەم خودا و ھەم
عيزرائيل لەو معامالتەی من و باوکم توڕە بوون ،باسی ئەويان دەکرد و بەربينگيان بە من دەگرت ،پێم وايە باوکم
بەرتيلی بە ھەردووکيان دەدا.
لە شارەکەی ئيمەدا ڕۆژ نەبوو منداڵی بە قەد من نەمرن و عيزرائيل نەيانڕفێنێ ،من لە ترسی عيزرائيل و خودا شەوانە
خەونی ناخۆشم دەدی ،لە خەونمدا دەعبای سەيرو سەمەرە دەھاتن و دەيانترساندم يان ئاوريان دەکردوە و منيان دەخستە
ناو ئاورەوە ،ھەموو جارێ بە قيژەو و ھەرای خۆم لە خەو ڕادەچەنيم ،دايکم دەيپرسی ڕۆڵە چييە بۆ ھاوار دەکەی؟
دەمکوت عيزرائيل و خودا ئەو جانەورانەيان ناردوە بمخۆن .ئەو دڵخۆشی دەدامەوە و دەيگوت نا ڕۆلە خودا کەس ناخوا.
عيزرائيل لە خۆڕاوە کاری بە تۆ نەداوە.
لە ترسی خودا و عيزرائيل ناردميانە الی مەال سەبيلە قورعان فێرببم ،ھەر ڕۆژەی سووڕەيکيان فێر دەکردم.
شەوانە کاتێک لە گەڵ سەالح و کەريم و ئەوان لە کۆاڵنەکانی قولە خۆشاردنەوەمان دەکرد من زۆر دەترسام  ،دەيانگوت
عيزرائيل و خودا جندۆکە دەنێرن بۆ ئەوەی منداڵ بدزن ،من لەو کۆاڵنە تاريکانە ھەڵدەھاتم و پەيتا پەيتا دەمکوت بسيميال
بيسميال ،بەوحاڵە سەرسمم دەدا و دەکەوتم ،ئەوەندەی ديکە دەترسام و وەمدەزانی جندۆکە پەالماريان داومەتێ .لە کاتی
ھەاڵتندا سەد جار ئايەکانی قورعانم دوبارە دەکردەوە بۆ ئەوەی جندۆکە نمگرێ و تەحويلی عيزرائيلم نەدا.
نەک شەوانە بە ڕۆژيش ئەگەر کايەمان دەکرد عيزرائيل خۆی لێ مات دەدام،نەمدەزانی ئەو کەی خەوتووە و کەی
بەخەبەرە!
ڕۆژێکيان لە نزيک سەالخانە ئەو جێگايەی جۆگە ئاوکەی پێدادەچێ و داری زۆر لێيە ،کايەمان دەکرد ،لە پڕێکا
عيزرائيل شااڵوی بۆ ھێنام خۆم الدا،بەاڵم ئەو پاڵێکی بە سەعيدی برای کەريمەوە نا و لە سەر دارەکەوە خستيە خوارەوە،
دەست و القی نەشکا بەاڵم بەو پاييزە ساردە ھەموو ليباسەکانی تەڕ بوو ،دوو تاقە قڕانيەکەشی لێ کەوتە ناو ئاوەکە ،ھەتا
گەيشتەوە ماڵی خۆيان لە ترسی عيزرائيل وسەرما وەخت بوو ڕەق ھەڵێ.
ڕۆژێک لە مەدرسەی بۆعلی قەرێ قەرێ مان دەکرد ،کوڕەکەی مەمی وەشوێن من کەوت بۆ ئەوەی گولم کات ،من
چوومە سەر ديوار ،نازانم عيزرائيل لە کوێڕا پەيدا بوو لەو سەرەوە پاڵی پێوە نام و کەوتمە خوارێ ،نەمردم بەاڵم القم لە
جێ چوو ،حاجی دەرويش مشەمای بە مێو و زەردێنەی ھێلکەی تێھااڵند ،فايدەی نەبوو دوايە لە گەچيان گرت ،ھەر دوای
ئەوە لە کەلەواکەی نزيک ماڵی خۆمان قەرێ قەرێ مان دەکرد ،من بۆ ئەوەی گولم نەکەن چوومە سەر ديوارەکەی کە
دەيڕوانيە ماڵی کەيکاوس ،عەواڵ وەشوێنم کەوت دەيويست گولم کات ،منيش ھەروا ڕاوەستابووم ،ڕاست لەو وەختەدا
عيزرائيل پەيدا بوو پالێکی وای پێوە نام ھەم گەچی دەوری القم ورد و خاش بوو ھەم القم ديسان شکاوە.
کە تۆزێک گەورەتر بووم لە ترسی خودا و عيزرائيل ھەاڵتم بۆ تەورێز ،وەمدەزانی ھيچيان بە ڕێگای تەورێز نازانن و
نامبيننەوە ،ديتم لە پێش مندا لەوێ حازرن ،عەجەمەکانی ھاوکالسيم تەرفداری خودا و عيزرائيل و ئيمامی عەلی و
مەزھەبی شيعە بوون ،ئەوان جنێويان بە عومەر و سونی و ئەوانە دەدا ،منيش نەمدەزانی خودا و عيزرائيل تەرفداری
کێن ،ئايا تەرفداری سوونيييەکانن يان شيعە ،تەرفداری عومەرەن يان عەلی! ھێندەيان ئازار دام منيش کوتم "نە قم باشد
نە کاشان لعنت بر ھردوتاشان" ڕاست لەو دەمەدا عيزرائيل پەيدا بوو ،چووبوو نازمی مەدرەسەکەی ھان دابوو دارکاريم
بکات ،ھێندەيان بە شوڵی تەڕ لێدام ئێستاش بەری دەستم دێشێ.
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من ديندارێکی زۆر پاک و خاوێن بووم ،بەاڵم نوێنەرانی خودا و عيزرائيل زوڵميان لێ دەکردم ،لە تەورێز دەبيری
قورعان و شەرعيات کە خۆی تەبلێغی حوجەتيەی دەکرد ،ھەموو جارێ کە وەژوور دەکەوت دەيکوت "کوردئوغلی سەن
ئۆخ" قورعانەکەم دەخوێندەوە و دەيکوت "بەرەکەنا -ئافەرم" ،بەاڵم مەال بە فيتی عيزرائيل لە ئاخری ساڵ لە دەرسی
قورعان تەژديدی کردم ،لە حالێکدا باشترين قاری کەالسەکە بووم.
لە ترسی خودا و عيزرائيل و مەال رووم کردە شاخ و کيو و لە گەڵ ڕەفيقەکانم خۆمان بە ئەشکەوتەکاندا دەکرد.
جارێکيان لە ئەشکەوتی کولئاباد عيزرائيل ڕێگای لێ گووم کردين و لە ئەشکەوتەکەدا بێچارە ماينەوە ،زۆر لە
ڕەفيقەکانمان لە بەر خودا دەپاڕانەوە کە نەمانکوژێ و نەجاتمان دا ،عيزرائيل لە ھێندێک لە ڕەفيقەکانم نزيک ببووە ،
ئەوان فريوی عيزرائيليان خواردبوو ،شادومانيان ھێنابوو و لە بەر خودا دەپاڕانەوە بيانبەخشێ ،نەمدەزانی بۆ دەپاڕێنەوە
و بۆ خودا بيانبەخشێ! لەبيرم ھاتەوە ھێندێک لەو ڕەفيقانم وەختی خۆی وەسەر مادە کەر پەڕيبوون ،ڕەنگە لە بەر ئەوە لە
بەر خوادا دەپاڕانەوە بيانبەخشێ ،ئاخە مەالکان دەيانگوت ھەر کەس کاری وا بکات لە دۆزەخ سيرەتی دەسوتێنن،
ئەوانيش لەوە دەترسان .کە نەجاتمان ھات و لەو ئەشکەوتە زيندەبەچاڵ نەکراين ،خۆم تەيار کرد بچمە شەڕی عيزرائيل
و خۆم لە دەستی ئەو و ئەربابەکەی ڕزگار کەم.
کاک ناسر ئيزنی دام لە کەالسی دەرسی تەکامل باسی تەکامل بکەم و کۆنفرانسی لە سەر بدەم ،منيش خۆم ئامادە کردو
چووم باسی نەزەريەی داروينم کرد ،دوژمن و دۆستم لە کەالسدا بۆ پەيدا بوو ،مەال ئەبوبەکر کە بيستبوويەوە کاری وام
کردووە و دەرسی مريشکە ڕەشەم بە دەرسی داروين گۆڕيوەتەوە لە پێشدا چووبوو لە دەفتەری مەدرەسە يەک شەقەزلەی
لە کاک ناسر دابوو ،دوايە چووبووە الی باوکم و کوتبووی کوڕە قورعان خوێنەکەت کافر بووە و دەلێ خودا نييە ،ئەويش
کە خوێن بەر چاوی گرتبوو ،ھاتەوە مالێ و پرسی حەرامزادەی ڕووڕەش ئەوە خەريکی چی ،منيش واڵم داوە ھيچ،
کوتی چۆن ھێچ ،چووی گووت خواردووە و کتووتە خودا نييە و ئينسان لە مەيموون بووە ،بۆخۆت لە مەيموون بووی!
زۆر بەترسەوە کوتم دەی بابەگيان منيش ھەر ئەوەم کتووە.
نازانم لەو دەمەدا لە مێشکيدا چ باس بوو بەاڵم پێم وايە ،ئەويش ھەر بە قەدەر من لە خودا و عيزرائيل ڕازی بوو ،لە بەر
ئەوەی سەدان جار ديتبووم ئەو لە من باشتر کفری دەکرد و شرت وشووی ھەموويانی دەردێنا ،بەاڵم ڕۆژووشی دەگرت
و زەکاتی دەدا و حەجيش چووبوو ،ھەموو ساڵێک قوربانی دەکرد و سەريشی چووبايە نوێژی نەدچوو ،بەر لە جەژنی
ڕەمەزان دەچوو کۆڵێک پوولی دەدا بە مەالکەی مزگەوتە چکۆلە بۆ ئەوەی سەری ھەموومان چاک کاتەوە،نەمدەزانی
ئەويش وەک من دەترسێ يان خەريکی مامەڵەيە لە گەڵ عيزرائيل و وەلی نيعمەتەکەی!!
خۆ لە شاخيش دەستيان لە کۆڵ نەدەکردمەوە ،ڕۆژێکيان لە گەڵ يۆسفە قەڵەو و چەند کەسيك لە کێوی وەنەوشە ،عيزرائيل
پاڵی پێوەنام و بە سەرمەوقوالت ھەتا داوێنی کێوەکە خلۆر بوومەوە ،القم شکاو بە کۆڵی يۆسف و کەر و تراکتور
گەيشتينەوە شار ،سەيد حەمەدەمين يەک کيلۆ گۆشتی عەرەباڵی لە القم قايم کرد و مێشی ھەموو دەورەی بۆکان بە
گەرمای ھاوين لە من ھەاڵبوون ،نازانم ژمارەيان چەند بوو ،بەاڵم ھەر نەبێ چەند لەشکر دەبوون ،کەس خەتی کەسی
نەدەخوێندەوە  ،ھەر کەس بە ھەوای دڵی خۆی ويزەی دەھات ،ڕاست وەک سەرانی کۆماری ئيسالمی ئێران ،جا نازانم
ئەوانەش دەست پەروەردەی عيزرائيل بوون يان سەربەخۆ ويزەيان دەھات ،چ دەستپەروەردەی ئەو بووبێتن يان
نەبووبێتان ئەو ھەزار بە ھەزارە بە ويزە ويز شێتيان کردم.
مەال کە ھاتن و شا دەرچوو ،عيزرائيل لە دەوڵەتی کۆماری ئيسالمی بە ڕەسمی ئيستخدام کرا و ھەزاران دەست و پێوندی
پەيدا کرد کە ھيچيان لە خۆی جوان چاکتر نەبوون ،خەلخالی کە ھەزار جار لە عيزرائيل ناحەزتر بوو ناردرا بۆ
کوردستان ،عيزرائيل نێوی منيشی دابوو بە خەلخالی و پێگوتبوبوو ئەوە لە ماسی خزترە و نەھێلێی لە دەستت دەرچێ،
من کە مەسئولی پێشگام بووم بۆ ديفاع لە خۆم قالۆرێکم بە ناوی کەڵە شينکۆفی مەزلەی لە شانم قايم کردبوو ،قيت قيت بە
خەياباندا دەھاتم ،عيزرائيل لە ترسان لێم نزيک نەدەبۆوە ،بەاڵم ديتم ڕۆژێکيان بە فيتی عومەر جەماعەتێکی زۆر لە بەر
دەرکی دووکانی باوکم کۆبوونەتەوە و بۆ ديفاع لە عەجەميکی ساختەچی و بە دژی باوکی سەرمايەدارم ،شوعار دەدەن،
ئەو جەماعەتە کە ئێستا سەردەستەکانيان بوونەتە ميلياردێری سەرمايەدار ،ھەر کە منيان دی  ،تێکڕا ھاواريان کرد
"حاجی زادە چەک دانێ شان و پيلت نايتوانێ" ،ھەرچەند قسەکەيان ڕاست بوو و ئەو قالۆرە بۆ شان و باڵی من دروست
نەکرابوو ،بەاڵم لە ترسی عيزرائيل جوابم نەدانەوە .دەمزانی جەنابی خۆی مات داوە و لە شەڕ دەگەڕێ.
عيزرائيل و خەڵخاڵی کە لە کوشتاری خەڵک تێر نەبوون ،بە تانک و تۆپ و تەيارە کەوتنە ڕاوکردنی خەڵک ،لە شەڕی
سەقز لە ژێر ڕووناکی منەوەردا ھێندی مابوو کە گرفتار بم و بکەومە دەستی خەڵخالی و عيزرائيل ،ئێمە دەرباز بووين
بەاڵم زۆر کەسی ديکەيان گرت و برديان و يەکسەر گولەبارانيان کردن .ئەو سەردەمانە عيزرائيل شايی و لۆغانی بوو،
سادق خەڵخاڵی وەپێش خۆی دابوو .سادق خەڵخاڵی دەستوری خومەينی پێ بوو ،خومەينی کە ناوی خۆی نابوو"ئايەتی
ئەاڵ" دەيگوت دەستوری خودای پێيە .پاشان زۆری پێنەچوو ھەر بە ناوی ئەاڵ ،جيھادی دژی کورد دەرکرد و جاڕی
کێشا کە کورد دوژمنی خودان و دەبێ بکوژرێن ،دەور دەوری عزرائيل و دارودەستەکەی بوو.
لە ترسی عيزرائيل و خودا و حکومەتی موسڵمانان ،ڕوومان کردە دياری کافرستان و مەجوسەکانی سەر بە سيھينۆيسم و
ئەمريکای جھانخوار و ئوروپای ئەمپرياليست ،بە پێچەوانە لێرە لە ئەمن و ئەمان دابووين ،ھەر بە خەياڵيشم دانەدەھات
کە ڕۆژێک لە ڕۆژان تووشم بە تووشی عيزرائيلەوە بووە ،ومدەزانی مردووە.
بەاڵم کاتێک ساڵی  ١٩٩٤نەک بە ناوی خۆم بە ناوێکی ديکە چووم بۆ باشووری کوردستان ،لە گەڕانەوەدا لە نزيک
دھۆک لە ناکاو عيزرائيل لە روخساری شۆفيری وانێتێکدا ڕووبەرومان دەھات ،ھەر يەک سەر بە ماشێنەکەی خۆی
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تێسرەواندين .دەستی خستە ناو تينتينۆکەم و بە ڕاکێش ڕاکێش دەيويست لە گەڵ خۆيدا بمبا ،نازانم چۆن بوو خەڵکی
ئاوايی لەو نزيکانە پێيان زانی و بە ھاوارمانەوە ھاتن و بە چەند کەس ئەوانيش پيل و لەشی منيان بۆ الی خۆيان
ڕادەکێشيا ھەتا لە دەست عيزرائيل ڕزگارم کەن ،ھەر لەو کێشمە کێشمەدا وەخت بوو گيانم دەرچێ ،لە دوورەوە تارمايی
جەھەنەمم بە چاوی خۆم بينی و چاوم لێبوو خودا سەيری کێشمەکێشی نێوان عيزرائيل و خەڵکی ئاواييەکەی دەکرد و کە
زانی ئەوجارەش ڕاسپاردەکەی تێكشکا ،خێسەيەکی برد و بە سەر عيزرائيل دا نەڕاندنی ،ئەويش مووشی کرد و چوو لە
قوژبنێک کرۆشمەی کرد و ھەڵتوتەکا.
لە کاتی ديتنی عيزرائيل لەو حاڵ و وەزعەدا وەبير دڵ و جورئەتی شەيتان کەوتمەوە کە چۆن نافەرمانی جەنابی خودای
کرد و بە پاڵپشتی کەسايەتی خۆی زيلەت و ژێرچەپۆکی قەبووڵ نەکردو ھەموو خێر و بەرەکەتی بارگای عاليجەنابی بە
ژيانێکی سەربەست و ئازاد گۆڕييەوە .ژيانێکی سەربەست و ئازاد!
ڕۆژێک لە ڕۆژەکانی پاييز
ساڵی  ٢٧١٠کۆڵن
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