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"  یک ووتار2007\03\31 یژَڕۆ   لهیت هاوی ژنامهڕۆ یتیسا

عس و   بهیران  سهی کردنییدادگا"  یو ن   بهی"  قیف هڕفاروق 
  که  ووتارهیشانی ناونینی نووسی وه ش له.  وه تهۆوکردب.. " 
 ی کردنییر دادگا  سه  له هیما  ته ر به  نووسه رچاو که  به تهوا د
 ، ێ بدو وه م باسه  بهداریند وهی  پهی تریت ابهب عس و  بهیران سه
 پشت  و به  ئه  که هی وه دا ئه و بواره و له  ئهیو  ههی  پوختهم به
   که بر نه خو  بهێو هی  دهی تریشوو پیک ووتار ستن به به
 .   کردووهی هیم دادگا  ئهیکان  ئاکامهینیشبر زوو پ و هه ئه
 تر یکر ر نووسه کو هه  وهشیو  ئه  که هیی ئاسا ره ئتا
 فاروق ی گرفتم به.   وه تهن بر نهۆ خری ب  بهۆی خیکان هو هه
 ،  هیی ن وه ره من لی خنه هڕ نی با بانی دا نهیو نووس  لهقیف هڕ
   به ژهش  در م ووتاره م له  ئه  که هی دا هیدا هی شهۆو گ  لهکو به
 یریشنبڕۆر   سه له"   ماری بیکژدانی وکترازاو لیکما"  یب کت  له دا که  ده نهیوانو ت ئه مان هه
 . ی وروژاندبووکراتۆستیر ئه
   بهی که  ووتارهی تریکان شه  بهی گرنگچی هر نه خو  که زه ه  به نده وه  ئهی م دووا ووتاره  له  وروژاندنهم ئه

 ی وه  ئهش ، من پ هی دای که  ووتارهیم که هی یگراف ره  په  له دنهم ووروژان  ، ئهن ال نام خراپ له  بهایچاک 
م  له.  ران نه خویست رده  به مه خه  دهیواو  ته  به گرافه ره  پهم ه ، ئکانم هینیب تیووڕ  ر خستنه  سه مهب
 -: ل  کاک فاروق ده گرافه ره په
ر   ، سهتی بباک بیکک  خه ه مهۆک ر به سه  که هی  تر ههیدیسات تر ، تراژ ردناکتر ، کاره  ده وه  لهیچ(( 
 ئاگا بکک  خه ه مهۆ سفردا ، کی  پله  وا لهۆی خیفس  نهیدر  قهو هیی نۆی خۆ بیزڕ   کهکک  خه ه مهۆک به
ر   سه  لهۆی خیکان لالده مکارو جه  سته  کهکک  خه ه مهۆهاکان ،ک  و بهبینس  پره  لهئاگا و بھانی ج له

 ،  نهڕی په  ههیرقا  سه  باکانهو ب  داناوهیت داله م و ناعه ورو سته  جهی دی که ر شانه سه و له  داناوهیکشان
 ۆ بێ نابر  سهڕ  مهاین ته کان ، نا به مکاره  ستهۆ ب دانهی قوربانیرقا  سه  کهاکارڕی یکک  خه ه مهۆک

 چ  وه  ئه هی خودا هیکان ، خودا مکاره  ستهۆ بی قوربان کاته  دهکڕ کو مه  وهۆی خکو کان ، به مکاره سته
  هی خودا هی کورد ، خودان  دهی پی که  خه ه مهۆم ک  ناو ئه  له کو من کراوه  وهی جدیسان  که  له کهت فره نه
 ، تر ھوده ب وه  لهیچ!  دا اتهڤم ج  لهنیژ  دهدایکو من ت  وهی جدیسان  که که  کهخ زهۆ ، چ د کهزاب  چ عه مه ئه
ک   وهندوویندروست و ز  تهیکژدانیک و  وهۆ ت  که هی  ههدتر ئوم ترو بی ئازاروم  ماناتر بهب
ر  سه  له وه کانه هییردوون ها گه  و بهبینس  پره  بهزامیلتین ئ  خاوهیکر ک نووسه  و وهی جدیک هی وه ره هۆکل

 ت گوو وه تهنتخو و نه  ئهم  بهکان ارهیشن ، پت اکهڤم ج رده  به تهی  بخهکان وه کردنهی ، شتی ب کان ئاماده شته
من "  تی ب   که وه تهن بمۆت ب وه  ئهشۆ بکات و تۆی خینووس  چاره  بهیاری   باکانه و بێگر  نهل
 " ! )) ت بتۆ خ ئاگات له داو  دهووڕ  مه مگووت ئه نه
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ر   نووسهی کاک نگه هڕ.سام  په  حه گرافه ره م په  ئهی وه ندنه خوی دوا  لهمۆ من خم  ، بهران نه خوۆ بنازانم
   کهکو وام نا ، به  عهیک  خه  کهک هی ناسه پ چونکه.  بدا م ه  قه  له گه مهۆ ک  لهی جدیک هی خنه هڕ   به مه ئه
ر   به ر  له گه رچاو ئه  به ته بیی ئاسا نگه هڕ  مه ئه. ی جدیکس  که  له هی یتی بر  کردووه وه هۆی خیکۆر  به  بهۆیخ
  ته دییئاسا.  نی بیازڕ  گرافه ره م په  ئهی وه ندنه خویست رده  بهی وه کدانه ماناو لنیکتری نز  ، بهک هۆیر ه هه
   کهی انهۆڤو مر  ئهی قالب دان  لهۆ بر ه نووسیمی چاوقا  له نهیف رزه م به  ئهنی  بدهاریر ب گه رچاو ئه به
 . نی  بکهڕێ  بهینگ  دهب  به هیی نانی قبوانی ئاگان  بیکان زهت به

م  ردوو ئه هه. گا مهۆ ک  لهک هی نه ، وۆی خ  لهک هی نهو.    دروست کردووه نه دوو و گرافه ره م په  لهفاروق
 انیکتر هی ڵ  گه  لهابردووداڕ  ردووال له  هه  کهی هی ه و مامه  ئهیعاالتینفی ئیم رجه  سهۆی ک  له هیتی بر هی نهو

  لیریعب  ته شانه ووکهڕ ای من هیکقاعی ئ  بهندایب نگ هه  دهنیتر تازه   له وهیتوانی  فاروق نه  ، که کردووه
ر   هه  ، چونکه  ال دروست بووه  له هیگا مهۆو ک ر ئه رامبه  به  لهی سنوور بیکت فره  و نهیی هڕ توو چونکه. بکا
  گه مهۆ کی کردنهم پشت ت ئه.   کردووه تی پشتانی  هی ن لی ئاگا گه مهۆ ک بۆی خی و ووتاره  ئهی  پ به
ر   به نا بباته په  ناچاره   که وه کاته  دهیکا و چ  دهینگ هک هیالم فاروق   ، به بووه  ههیاوازی جی وه شیرچ گه ئه
 یگا مهۆ ک  لهیو  ئهی بوچ  خودا که  کردن لهاری پرس و به ئه.   گه مهۆ ک  و لهۆی خ تر له وره  گهی تریکزه

 گا مهۆ کیق بوون  فاروق و ناحهی بوونیق بوون  حه  له وه ره  ال کهک هی یز ه کاته  ، خودا ده داناوه یکورد
 ی کردناری فاروق ، پرسی هانا بردنم  ببات ، بهۆ بی هاناب  خودا هه  بهیوا ب  کهکۆڤر مر  ههێکر ده.
 .  گه مهۆر ک رامبه  به  لهۆی خ  له  ترهیک هیو پا  پلهیدان شانی نی وه ر ئه ده  قه  خودا ، به  له هی نحم هڕ و یی زه به
 ی وه ش  لهۆی خیر ده  قهیی نمام و زویی  گله وه هۆی خی زمان  ، له که ارهی پرسینی چنی وه ش فاروق له 

 یزمان.    کردووهق  خه  کوردهی ناو  که هیگا مهۆو ک  لهیو  ئه دره  غه نده  چه م خودا ، که رده  به خاته   دهاریپرس
ها   رهی"  ت قهیق حه"   بهی په  که ابهی نایکۆڤ مری زمانکو  ، به هیی ن  سادهیکۆڤ مریش زمان که  کردنهاریپرس

 ۆر ب ر مه ک هه   نهکان هۆڤ  مرنۆ چ  که وه خواته  ئهشی پگا مهۆ کیکیر  تهیک هی شهۆ گ  لهم  ، به بردووه
 ۆما ب  سهم  ، دهاکارنیڕ  شن که  هاوبهتدا فهی سک هی  لهل گهکو م  وهانیشۆ خکو ن ، بهَبر رده کان سه رکرده سه
 .  ن ده کوشت ده  بهانۆی بانۆی خم ن ده که  دهت سه ده
 یاوازی جک هی   ، به  بووهکان نگه هڕ نگاو هڕ  نهیموو ئا  ههیر مبه غه پی زمانێدو  دهی  فاروق پی  زمانهو ئه
و   سادهیک هی وهش  ، بهانیکان هڕ  باوهی وه  کردنهیت هی مهۆ ک ر له  بهیم  کهیال  بهانیموو وان هه  ، ئهیک ره سه
 ۆ بی هییرا  زهنگه رشه و عه الم فاروق له به. ن  که  ده گه مهۆ ک  لهانۆی خی بووناوازی جی باس وه وازوعه  ته به
 ، یکان نهینووس.  ێ ببزو ناتوان  کردووهی دروست گه مهۆ کیوام  ر عه رامبه به  لهۆی خی بوونمیز عه
 یبوون  نه  ، له هو ببنهۆ کدایرست په نهۆ کی خا  لهی وه  ئهش پیکان هیڤرنات ته  ئهو ژهۆ ،پیکان مه رهه به

 .     وه گرنه  دهک هی ۆڤ مر  گرتن لهزڕ و شنی کهینۆمۆ کیبینس  پرهنیتر ساده


