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  بژار
 یموان ھه یتاك ی ره و به ت بهیتا یتاك ی ره به 
 
 
چ : (  ت فاروق ده"  و شه وهین ۆب  ماوه یركاتژم كی" یرتووك په  دا و له77-76  هڕ الپه  له
و  م ستهیب ی ده سه یكان خوازهیمارۆو چ ك  زدهۆن ی ده سه یكان هبرایل  سوفه لهی و فه دار تمه اسهیس
و  یاسیس ی وره گه ی ژهۆرپ  كه  هی ھه  وه, بوو   پهینس م پره ر ئه سه له انیغد جه ۆم ئه یژگارڕۆ
,   هیژئاواڕۆ ی فه لسه فكر و فه یراتیم ی ده چوار سه یكان ره وه گشت منه یكون خه  كه  رانه شنگهڕۆ
  كه ك هیگا مهۆك,  تب  ـت سه ن ده خاوه داۆیخ  له ۆیخ  كه ك هیگا مهۆك ی وه هیكا  نانهھ  له  هیتیبر
 تبتوان ۆیت خ و حكومه ت هو ده یت سه ده ی وه ره ده  له  كه  هی هھ یو توانا ت سه و ده زھ  ندهھ
 ۆب یكان ششهۆو ك ڵو و ھه یكانییر شخهستپ و ده ۆییخ ی دارهیوئ ست بوه ۆیخ یر پ سه له
  وه تهڕ ناگه كموو شت ھه ۆك ب نه  كه ك هیگا مهۆك.  بكات انهین ده مه یمانادار یكانیژ ینانستھ ده به
 یكان ژهۆت پر خزمه  له  بات كه ده دای و ئاقاره كات و به ده یینوماڕ شیت هو ده كو به ت هو ده ۆب
.   وه وانه چهپ  ك به نه تست ببه گا مهۆك یكان هییر شخهستپ و ده ایدیئا  و پشت به تب گادا مهۆك
 یگاڕ  له گا مهۆك  له  لهدۆم ای  رهۆم ج ئه,  زھ به یگا مهۆك یكردن  ناسهپ یاتیج  له نیتوان ده
.  نی بكه یاریو د  وه نهیناسیب كپیند پرنس ر چه سه  خستنه  نجه و په  وه كهت هیند خاس چه یبوون ھه
  كانه هییفیعر و مه ییاسایو  یو كلتوور ین ده مه یزگا داموده یگا مهۆك زھ به یگا مهۆك  م كه هی

 یو هج  وه كانه هیاسیو س یو ئابوور یو كلتوور ین ده مه مودستگادا ی گهڕ  له گا مهۆك........
 ت هو ده یكك مو نه,   ته هو ده ین خاوه گا مهۆك یخود  بگره.   هیستدا ده ون له یكان هییر شخهستپ ده
 ) .  زنھ به یگا مهۆك ی نموونه كان هییرئاواۆخ  تهوو............ , 

  نانهھ ۆب,   هیرئاواداۆخ ی فه لسه فكر و فه یراتیم ی ده چوار سه یكان ره وه گشت منه ڵ گه له شیفاروق
 ستیو شهۆخ یر نهم خو كه ز ده حه.  تب ت سه ن ده خاوه داۆیخ  له ۆیخ  كه ك هیگا مهۆك ی وه هیكا

ناو  یكان تاكه یت سه ك ده نه,  كات ده گا مهۆك یت سه ده  فاروق باس له  بدات كه  وه ئه یرنج سه
  له ی كه هییستۆد ۆڤفاروق مر.   ستهۆد گا مهۆك,  تب ستۆد ۆڤمر ی وه ئه شفاروق پ.  گا مهۆك
 یئازاد  به  وه داته ده ێگر كان هۆڤمر یو ئازاد ئه.  تگر ده  رچاوه سه  وه هی كه هییستۆد گا مهۆك
 یانیژ ی سهۆپر  له  كه تگر رده وه"  خ هیبا  به" ند  ھه  به  نده وه ئه انك تاكه یئازاد  واته.   گاوه مهۆك

 یك هی زراوه كو دامه وه  گاكه مهۆك یخود  كه  هی وه فاروق ئه یگرفت.  توام ب رده به گادا مهۆمان ك ھه
  واته.  تنیب ده دایاسیس یانڕسوو ھه  له ڕیموكو كه كو به,  تنادروست نازان  به  وره گه یت هی مهۆك

  به  هییساالرق و عه یتتدار سه و ده یت هیرا نهنو  كه گا مهۆك یبردن وهڕ به یستمیس یفاروق خود
,  ین واته ۆیخ,   هییاسیس  انهڕسوو و ھه كان هییچاكساز یبوون نه كو به, نادات  م ه قه  له ۆیینامر
چوار  یاوبپ راتیم یكس كو كه وه شیتا فاروق وه ئه.  دات ده م ه قه  له ۆیینامر  به كان هیینق ناعه
كو  وه شیم ئه. كات  ده زھ به یك هیگا مهۆك یزراندن دامه یداوا ییژئاواڕۆ ی فه لسه فكر و فه ی ده سه
 ین خاوه ۆیخ گا مهۆك یخود م به,  تب ایت یت و حكومه ت هو ده  كه تو ده یك هیگا مهۆوان ك ئه



 ی نمونه رئاواۆخ ۆیم ئه یتانوو  ته به ئه. بكات  شیت هو ده یینوماڕت  نانه و ته تب ت هس ده
 م به.  تنزر بمهیكوردستاندا دا  له تو هی و ده  رسامه سه انیفاروق پ  كه ن زانهھ به گا مهۆو ك ئه
.  ن وانه چهپ یگا مهۆك انیموو ر ھه ھه.  نین  وانه استهڕ یك هیگا مهۆك انیچیھ  زانهھ به گا مهۆم ك ئه
تاك  ۆڤیمر,  تب زھ ند به چه  وانه چهپ یگا مهۆك.   هۆیینامر  شهیم ھه ش وانه چهپ یگا مهۆك
.  تنر ده اتیبن  وه كانه تاكه یزھ ینكردنر تا سه له گا مهۆك یزھ به.   زهھب  نده وه ئه دایایت
, الوازن  زداھ به یگا مهۆك  كان له تاكه ی ندهھ.   كانه الوازه  تاكه یگا مهۆك,  زھ به یگا مهۆك
 .  نیالواز ن زداھب یگا مهۆك  له  ندهھ

ھتد  .....و  یو ئازاد یوو بژ اسایو  شیئاسا,  ژئاواداڕۆ یتانوو  له  كه  هیین  وه ئه  كه باسه یكۆكر
,  انی وتانه ستكه و ده ئه  كه  هی وه ئه  كه باسه یكۆكر كو به, ن  ھه ك خه ین مهۆك ۆب كراویارید یب به

 ۆیب اسایو  ت هو ده  كه كدا هی وهچوارچ  له ك خه ین مهۆك.   انهیدان  وه سته ده بهۆخ یباج
 یدانی و مه ئه شدایمان كات ھه  له  وه, رن  ر به سه به انی ژانهڕۆ یانیژ تب ده كردوونیارید

 یتاك ی ره به یكان زهڕی یت هیك هی  به ست وهی په  به,   كراوه یارید ۆب گادا مهۆك  له  كه انی انهڕسوو ھه
 یتانوو  له.   وه كانه هۆڤمر یو تاكتاك ییئاسا یك خه ین مهۆك  به ست وهی په  بهك  نه,   هی وه ته بهیتا
و  ییئاسا یك خه ین مهۆك كو به,   الوازه تدا هو ر ده رانبه به  تاك له ۆڤیر مر ك ھه نه ژئاواداڕۆ
رۆموو ج ھه  به شیكان هیین ده مه  كخراوهڕو  ئه. ر الوازن  ھه,   وه انهیككه ی انهیین ده مه  كخراوهڕ  

  به  گهڕ تدا بهیتا یتاك یر به ت كردن به خزمه ی بازنه  له این ته,  انیپ  رسامه فاروق سه
 ن هیال له  گاوه مهۆك یكان هییر شخهست پ و ده ایدیئا  ستن به پشت به.  تدر ده انیانڕسوو ھه
 یتتدار سه ده ۆب دا وهو ن له ك هییكار ئاسان  كه  هی هھ یبوون  هی ندازه و ئه به این ته,   وه ته هو ده
. بدات  ت بهیتا یتاك ی ره به یكان هیینتا ی وه شهپ  بردنه ی سهۆپر  به شیك هییت ارمهیو  ت هو ده
 یزادو ماف و ئا ئه  كه,  ك خه ین مهۆك  ر به رانبه به  زهھ به  نده وه ئه ژئاواداڕۆ یتانوو  له ت هو ده

  به  ازهئام گا مهۆك یخود.   هیین اودایش یئاست  له ك هی وهش چیھ  به,   انهی ھه ی و شتانه یوو بژ
ر  سه به یت سه ده  كه ژئاواداڕۆ یتانوو  له كزھ این ته.   وه وانه چهپ  ك به نه,   وه ته هو ست ده ده
 كانن ته بهیتا  تاكه ی ره به یازئام,  كان ته هو ده.  اننیكان ته بهیتا  تاكه ی ره به,  تب ھه كاندا ته هو ده
 ۆب  وه تهڕ گه ده ژئاواڕۆ یتانوو یزھ به.  گاكانن مهۆك ین خاوه شیكان ته بهیتا  تاكه ی ره به, 
 یزھ به ۆب  وه تهڕ گه ده انیشیكان ته هو ده یزھ به.  دا تانهو وو له ت بهیتا یتاك یكان ره به یزھ به
 یكبوون  سته رجه به ۆب  وه تهڕ گه ده  وه شهیتر یك هیال  و له  وه كه هیال له ت بهیتا یتاك ی رانه م به ئه
و  دا وشه هڕم  تاك له ۆڤیمر.  اندایایت ت بهیتا یتاك یكان ره به یكان هییداواكار یرچاو به ی نه هیال مه ھه
راوورد  به ك هی وهش چیھ  به, بوودا  ھه یخۆو بارود ت هو ده ڵ گه له  كه  الوازه  ندهھ دا تانهم وو له

 .  تناكر
راوورد  به به,   هییژۆلۆكن و ته یزانست  وتنه شكهو پ راوورد به به به ژئاواڕۆ یتانوو یگاكان مهۆك

 ران شكهیئ  كه ی رهۆز  مه رھه و به راوورد به به  به,  اندایكك هیر  ھه  له كان ته سه موو ده ھه ۆیك یب به
 –ھتد ....و  كان هییكیكانیو م ارانینداز كو ئه وه –  كهید یران شكهیو ئ ارانیو جوت كارانكر" 
تا  دایران شگوزهۆخ یبوار  له.   مه كه رۆز انیت سه و ده یو ئازاد یران شگوزهۆخ,,  ننھ ده یم رھه به"
 ی مهیب.   كراوه نه ۆب داۆیخ ی كه تهوو  له یكارب یر سه چاره  زانهھ به  تهم وو له كك هی چیھ ستائ
ن  والنه خانه ب  كه ی وانه ئه"  كان ندانهیز ب  لهید.   هییوبژ یم كه ره ھه یالن یكردن نیداب,  شیكارب

 ی بازنه  له انیكان وه دانهلڕئاو انی  وه تهنادرل انڕیئاو انی,  ن وانه چهپ یگا مهۆك یكان لهید  كه" 



 ی و تاكسه ئه.   هیتدا سه ده یووڕ ی رانه ودهیفر یكو جوانكردن زئامیت هیسوكا یك هی وه ھاتنه یی زه به
ر  سه ۆب  ته هو ده ی انهڕملھو یكنكردنتا,   كردنهل یشۆستخ ده یگافاروق ج ۆب دا تانهم وو له  كه

 م كهیالن تب ده,  تب نه انییوبژ یك هی رچاوه ر سه گه ئه كدا هی واده موو خانه ھه  له.  گا مهۆك یكان تاكه
م  ئه.  نیبژ گادا مهۆك ی وه خواره یكان زهڕیناو  له ییئاسا  بتوانن به ی وه ئه ۆبكات ب شیس ئ دووكه

دا "   پاره ی هپسوو"  كچ یرگرتن وه یكات  ن و له ده ده ت هو ده  تاكس به  كه ی وه له  جگه  سه دوو كه
"   هیدا نه كه یستمیس انی مه هئ"  نك ده  كه كر شت خواردن ھه  له  جگه شداڕیبازا  له,  نب ده انیل

 یازتاكس ئام.  ت هو ده  به  وه نه كس بده ته  وه سانهید ید رسه ده 14 یگشت یك هی وهش  به تب ده
 . -  كانه ته رامه م ده كه  هۆڤمر  ستم له به مه اتریز  ته به ئه_   هیگا مهۆك یكان هۆڤمر ینكردنتا
  به زداھ به یگا مهۆك  تاك له ۆڤیمر یئازاد.   ژاره ھه زداھ به یگا مهۆك  تاك له شدایئازاد یبوار  له
ھ یك هی ژهڕتا رۆز جگاركر ده نمهۆناو ك و له  وه خواره  له كان هۆڤمر.  ت هۆڤكو مر وه گادا  
و  به.  زخراونراو بزانن په انۆیخ  به ی وه هئ ب به.   كان وانه ئاواره, كان  ركراوه ده, كان  وازه ره په
,   وه هییاسیس یووڕ  له ت بهیتا یتاك ی ره به(  تیب تدا بهیتا یتاك ی ره ناو به له  كه  هی ھه تیئازاد  هب

  ووهڕكو  چ وه)   وه تهگر ده ش كهید یاسیس یوتاقم سته و ده كخراوڕو  نیۆسیزۆپۆو ئ ت هو ده
ر  گه ئه.  یكان و ھتده یو كولتوور یو ئابوور یریشنبڕۆو  یت هی مهۆك  ووهڕ كو هو چ و ی كه هییاسیس
 ی هو ب به  وه ئه,  تیب دایموان ھه یتاك ی ره ناو به و له تیب نه شدایت بهیتا یتاك ی ره ناو به له

 چیھ زداھ به یگا مهۆك  له.   هی ھه تیئازاد  هو ب به,   هی ھه ت بهیتا یتاك ی ره به ۆب تیت هۆیپاشك
 چیھ.  تو ب ئه ینگ ده ین خاوه ی كه ره نهنو تب ده  شهیم ھه,   هیین ۆیخ ینگ ده ین خاوه كس كه
  ادهیپ ت سه و ده ئه تب ده  شهیم ھه,   هیین داۆیخ یكان هۆییمر  زووه ئاره یكردن ادهیر پ سه به یت سه ده

 زداھ به یگا مهۆك  له.  تبگر  رچاوه سه  وه ته بهیتا یتاك ی ره به یكان هییند وه رژه به ی بازنه  له  كردنه
ت و  حكومه یگا مهۆك زھ به یگا مهۆك.   هیداۆنترۆك رژ تر له یكموو شت كو ھه وه شیئازاد

  به كان هۆڤمر كاندا زهھ به گا مهۆك  له.   هییت هیسا و كه  كخراوهڕزگا و حزب و  و داموده یمپانۆك
موو  ھه  به كس موو كه ھه یلیفا.  كاندان هڕییخویزگا س ده یرد چاوه رژ له یژكراوڕ رنامه هب

  واته"  انیكك هیموو  ھه.   هی ھه دا انهڕییخویزگا س و ده له,  توتب كه انیست ده  كه  وه كه هییاریزان
.   هی ھه یزھ و به ك چهپ یك هیو سوپا رۆز یكسیلۆپ"  كان هییژئاواڕۆ  تهوو  له كك هیموو  ھه
  وه كانه هڕییخویزگا س ده ن هیال له مر ب گه ئه  كترهڕ انی,   كراوه ۆڵنترۆك  وه ته هو ده ن هیال له ایدیم
 یئازاد.   دراوه  قهۆئاب شیاریشۆھ ینانستھ ده به یئازاد دا تانهم وو ت له نانه ته.   كراوه ۆڵنترۆك

 ی القه  كه  هی ھه  هی ادهڕو  به این ته,  نیوانبیت شیفاروق  یچوونۆب یبنا رمه به ر گه ئه دا تانهم وو له
و  ئه.   شاخداره یك هۆیدر,  ژئاواداڕۆ یتانوو  له ۆڤمر یئازاد. كات  نه  وانه چهپ یگا مهۆك

  انهییو ئازاد ئه.   كردووه ینیداب ت بهیتا یتاك ی ره به یكان هییستیداوپ,   هی ھه  كه ی انهییئازاد
و  له نناھ شیزیرگ و ھه یكتر هی  له  ته بهیتا یتاك ی ره به یكان زهھ ی وه بوونه كینز یم رھه به

كو  وه نۆڤمر یئازاد,  ۆڤكو مر وه نین ۆڤمر یئازاد,  كان هییئازاد.  تبتراز  هی وهچوارچ
 یئازاد,  كان هییئازاد.  نین ۆخ ربه سه,  ن سته وابه كان هییئازاد.  ت بهیتا یتاك ی ره به  خش به سوودبه

و  به,  كان هییت هی مهۆك  هییند وهی په یكان لهۆیك.  كان هییت هی مهۆك  هییند وهی په یكان لهۆیك,  كانن لهۆیك
  هییند وهی په. ھاوجووت بن  كاندا هییند وهی په ڵ گه له  كه, چن  رده ده یت هیالۆیك  له  هب
,  تب رترۆز ی كه هیینس تا ركه ھه, زراون  دامه  وه هییكتر هی ینكردنر تا سه له  كه كان هییت هی مهۆك

و  ئه.   كهیماتیستیس,   هیین اۆڕخ روا له ھه گادا مهۆك  كردن له نتا.  تب ده رترۆز یش كه هییئازاد



  وه ته كردووه ینتا یرگرتن وه ۆب یرۆج ربهۆج ینا كه رۆز جگارھ یك هی ژماره,   بوونه كیماتیستیس
 یرۆز یك هیینتا شیزانست یت بوار نانه ته.  تكر نه ایت ینتا گادا مهۆك  له  هیین كبوار چیھ. 
 یپ  به.   هیتدا سه ده یت خزمه  له,  تب گادا مهۆك یت خزمه  له ی وه ئه شزانست پ.  تكر ده ایت

 .  تدر دهپ گا مهۆك  به یت كردن خزمه ی گهڕ,  ت سه ده  به یت كردن خزمه
ش  دابه كاندا هییاوازیج یرۆز جگارئ یك هی ر ژماره سه به كان هۆڤمر گومانب شدایت سه ده یبوار  له
م  ئه.   بووه ت سه ده یكردن نتا,   كردووهپ  یست ده ژوودام  له  كردن كه نتا م كه هی.  نكر ده
 یگاڕ  به  هی ھه ی ته وه ئه ت سه ده یكردن نتا.   وامه رده به شۆم تا ئه ھه  ته سه ده یكردن نتا
 یبوون  كه ه كه یستان اوهڕ.   ستاوه وه انهڕ زیرگ ھه ت سه ده یبوون  كه ه كه.   كردندا ھاتووه  شه گه
  واته,  شیكتر هی یكردن نتا یستان اوهڕ,  یكتر هی یكردن نتا یستان اوهڕ  واته,  ت سه ده
 یكردن نیداب یمانا  به,  گا مهۆك ۆب شیئاسا یككردن نیموو داب ھه.  گا مهۆك یستان اوهڕ

.   وه ته بهیتا یتاك ی ره به ن هیال له كان هیینتا ی وه كردنهۆكردن و ك نتا ۆب تبار د له یك هی نهیم زه
 م كه هی.  ك خه ین مهۆك یر خاتر به ك له نه,  تگر ده  رچاوه سه  وه رهل شیئاسا یكردن نیداب
 تكراب زۆریپ ژوودام  له  كه شیكشت م كه هیو   بووه ت سه ده تكراب ژوودام  له  كه ك هیینتا
 یكردن نتا یستاندن وه, كات  ده ر گهۆمس ۆڤمر یئازاد  كه شیكشت این ته  وه.   بووه ت سه ده
  من له  كهند سا چه ی ماوه ۆب  كه  هی وه رهل.  یھانیج یگا مهۆك یر ئاست سه له  ته سه ده

  له یت هیاۆڤمر یبوون زگارڕ.   وه ته رز كردووه به تدا سه ده  له میكسانی یدروشم كانمدا نهینووس
 یكر وهپ تدا سه ده  له ش هییكسان هیم  ئه.  تدا سه ده  له  وه هییكسان هی  به  وه ته ستراوه به  وه ته هڕ بنه

 ڵ گه له ی هو ب به  واته.  كان خوازهیناو ئازاد به  نه هیو ال زس و ھ كه یرست په نهۆك یوانپ ۆب  هی كهید
  هو ب به, ن  كه ده یت هیدوژمنا یش هو ب به  وه,,  خوازنیئازاد  هو ب به,   وه نهدا د م دروشمه ئه
 . وتنخوازن  ر و دواكه ركوتگه سه

 ت سه ده یب یپ به  واته.  تكر ده دا گه له ی ه ر ئاوا مامه ھه ژئاواشداڕۆ یتانوو  بوون له یئازاد
 یبوون ھه ۆیھ  به  وه تهب ده ندوویز گادا مهۆك  له  كه رست په نهۆك یكزموو ھ ھه.   هی ھه یئازاد

و  مر ھه یت ردوو حكومه ھه ن هیال له یرم فه  به  كه راقداكوردستان و ع  له ت سه ده.   هی وه ته سه ده
 یپاندن و داسه یرشت رپه و سه دان اھهیدان و پ دنه  به  وه شهیتر یك هیال  و له  وه كه هیال  له  وه درالهیف

 یك هی اردهیكو د وه یر گه فه هیتا ی اردهید,  كان زهۆو ھ خ كۆر سه ۆب  وه تهنرڕ گه ده  كاوهیر مه ئه
  به ۆیخ داندو یرگ مان به ھه  كات و له ده  نه شه ته راقداكوردستان و ع ییتاپان  به  رستانه په نهۆك

 یكردن نتا م به,   هیین  رستانه په نهۆك داۆیخ  له ۆیخ ت سه ده یخود.   وه داته ئه شانیپ ۆم ئه
 یكردن نتا م به,   هیین  رستانه په نهۆك داۆیخ  له ۆیخ شیئازاد یخود.   هی رستانه په نهۆك ت سه ده

 نتا م به,   هیین  رستانه په نهۆك داۆیخ  له ۆیخ شیتندار خاوه یخود.   هی رستانه په نهۆك یئازاد
  ھاتووه  وه نكرنانهم تا له  وانه چهپ یگا مهۆك یرست په نهۆك.   هی رستانه په نهۆك یتندار خاوه یكردن

 ش وانه چهپ یگا مهۆك  به,  ر نكهتا یتاك ی ره به نیب ت بهیتا یتاك ی ره به  به نیتوان ده نۆچ. 
 یكان هۆڤمر یرۆز ی ربهۆز ۆب ت سه ده یمبوون كه ی اردهید.  ر نكهتا یگا مهۆك نیب نیتوان ده
 یگا مهۆك  له.   اوهزر دامه  وه وه ر ئه سه له گا مهۆك یخود كو به,   هیر ئاشكرا ك ھه نه گا مهۆك

 یكردن نتا,  انی وه كردنه ییر السا سه له  داگرهو فاروق پ ژئاوانڕۆ یتانوو  كه شدایزھ به
 یكان هییند وهی په یئاست  و چ له ۆناوخ یئاست  چ له كو به,   هی ھه یر باو ك ھه نه ت سه ده
  له, كراون  ت سه ده ب دا نهتام وو له كان هۆڤمر ی نده وه ئه.   كراوه زینا رگهۆئ,  اندایش وه ره ده



 یكان ته م حكومه رده به له ك خه یالواز. كراون  نه ت سه ده ب  نده وه ئه تدا ژھهڕۆ یتانوو
, كان  ته حكومه یمكار و سته كان هۆییناوخ  ره فاكته ۆب  وه تهڕ بگه دایكن هیال ر له گه ئه,  تدا ژھهڕۆ
 یالن گه  ر به رانبه به ژئاواڕۆ ی تانهم وو ئه یكردن یت هیدژا ۆب  وه تهڕ گه ده دایتر یكن هیال وا له ئه
 یپشتگرتن  به م به, ن  ناكه ت ژھهڕۆ یك خه یت هیدژا ۆوخ استهڕ ژئاواڕۆ ی تانهم وو ئه.  ت ژھهڕۆ

 یت هیك دژا نه,  كدا خه ین مهۆك ر رانبه به  له انیكردن زھ و به ت ژھهڕۆ یكان مكاره سته  ته حكومه
م  ئه گومان؟ ب نی ددام حوسه سه  دا به ییایمیك یك چه ك. ن  كه ده ك خه یت هیدوژمنا كو به
 یت بهیتا  و به راقع یشتوانیدان  ر به رانبه كردن بوو به یت هیدوژمنا  مه ئه.  ژئاواڕۆ ی تانهوو
 .  مھ دهج فاروق به ۆب نای مه وه م ئهنا ؟  انی, كورد  ی وه ته نه
  وهڕ به گا مهۆك  چونكه  هی ھه  هۆیب ت هو ده.   هیین ت هو ده ین خاوه گا مهۆك,  زداھ به یگا مهۆك  له
تا  ھه. الواز بوو  داۆیخ یبردن وهڕ به  له ۆیخ  چونكه,  نارھمھ به یت هو ده  هۆیب گا مهۆك. بات  ده
 ت هو ده.  ۆیخ یبردن وهڕ به ۆب  الوازتره گا مهۆك,  گا مهۆك یبردن وهڕ به ۆب تب زترھ به ت هو ده
  له  هیبووا زھ ر به گه ئه گا مهۆك.   هیگا مهۆك ییالواز یم رھه به داۆیخ ییژووم ی سهۆپر  له
 .   ناھ ده م نه رھه به یت هو ده,  داۆیخ یبردن وهڕ به
وا  ئه,  ت بهیتا یتاك ی ره به یكان زهھ یكخستن هی ۆب تب ازئام نیباشتر یكراسۆمید ر گه ئه
 نشو نیگرنگتر.   ته بهیتا یتاك ی ره به یكان هییند وه رژه به یپاراستن یازئام نیباشتر یش كه ته هو ده
 ت بهیتا یتاك ی ره به ۆب ت هو ده.   ته هو ده,   وه تهب دهۆك ایت ینكراوتا یت سه ده  كه گادا مهۆك  له
  له ت سه ده یانی,  تو ئاخنراوتر ب تتر ب وره گه  م بانقه تا ئه.   هیوا ت سه ده یكو بانق وه
 تدا سه ده  له كان هۆڤمر یانی,  تكراب نتا اتریز شیت سه ده  كه.   كراوه نتا اتریز گادا مهۆك

.  دا كهید یكموو شت ھه  له یالواز بوون یانی تدا سه ده  له شۆڤیمر یبوونالواز . الواز بوون 
و  به نۆچ, ئاوا الواز بن  یكان هۆڤمر,   وه هی كه ته هو ده یزھ به ۆیھ به  كه كدا هیگا مهۆك جاله

 ین خاوه  به تب ئاواش ده ی! " زھ به"  یگا مهۆك نۆو چ زھ به یگا مهۆك تووتر ده  هیگا مهۆك
 ؟  ت هو ده

و  ین ده زگا مه و داموده موو ئه ھه.   بووه یحا  ته م بابه ئه یر به رله سه  له  وه وانه چهپ  به فاروق
,  گان مهۆك ییزھ به ی شانهین  هیكات و گوا ده انیفاروق باس  كه ی انهییفیعر و مه ییاسایو  یكلتوور

 انی هیاسایم  ئه انیچیھ. ن  ھه  وه ه"  تیبكر نتا  هبد  گهڕ انی  بكه نتا"  یاسای  به ند وهی په  به
و  ت سه ده ی وه ندنه سهل یرچاو به یك هی كلتوور نمونه.  ننبشكیكو ناشتوانن ت  شكاندووه كنهت

 یگا مهۆك ی وه مانه  به ند وهی په  به كان هییفیعر زگا مه داموده.   هۆڤمر یكان زووه ئاره یئازاد
.   وه وانه چهپ یگا مهۆك  به كانن هۆڤمر ی وه ستنه به یاسای,  اساكانی.  ن كه كار ده  وه وانه چهپ
,   گاوه مهۆك  ت كردن به خزمه یدووتو  له.  ننیب ده گا مهۆك,  ننیبب كان هۆڤمر ی وه ئه شپ اساكانی
 " .   انهییناچار یكسازاندن"  ننساچ ده دایكتر هی ڵ گه له كان هۆڤمر یانیژ

"   هیین ت هو ده  وه ئه زداھ به یك هیگا مهۆك  له: (  ت دا ده79+78  هڕ الپه  م له دووه ی گهب  له فاروق
 یخود كو به, كات  رده كان ده ر شته سه له اریو ب  وه كاته ده ریب گا مهۆك یاتیج  له  كه" ت  حكومه ای

م  له گا مهۆك.   هیگا مهۆك یخود ی وه ركردنهیب ی وه نگدانه هڕ توو یبردن وهڕ به یوازو ش ت هو ده
 یرقا سه  انهۆیخ ربه سه یوام رده به  و به یژ ده ۆیخ ی انهیاتڤج ای یمع جه  سته ده یانیژ دا ته هحا

 یتاق انیكان تا ژ و تاكه  و گروپه زھ ۆب  كردنه شۆخ  نهیم و زه كان هیڤرنات ته ئه یكردن ێتاوتو
ر  سه رمان به ك فه و دواجار وه ێژڕ داده اڕو ره سه  له كان ته اسهیس  كه  هیین ت هو ده  وه ئه.   وه نه بكه



 یگا مهۆك  له,   هیییمكار سته ی الواز و نمونه یگا مهۆك ی نموونه  وه ئه,  نپ سهی ده گادا مهۆك یخود
و   ر كراوه سه له انی ره و مونازه  وه ته كراوهل انیریب شترپ گادا مهۆناو ك  له  تانه اسهیو س ئه زداھ به
 ای,  ك هیاسای اخودی,  ت اسهیس  تاكو دواجار ببنه كشاون ھه  وه ره سه ۆب اڕ وه خواره  له
 . )  گا مهۆك یك هی رنامه به

فاروق   هیوا ممن پ.  انیر سه بات له الده شمانیكان رنجه و سه تن ده  وهپ ڵپا كان هییاستڕ فاروق
 كر كار ھه ۆب كس موو كه ھه  ته به ئه  كه,  یكان هییك ناوه  ره نهپا  له  جگه. ناكات   مه ئه اۆڕخ له
  هی ھه یگرفت یكراسۆمیو د یمكار سته ۆب دایشیشتنی گهت  له  هیوا مپ,   هی ھه یك ناوه یر نهپا كاتی ده
  له یت هیكاینز یناو و تنیب ده یكراسۆمیو د یمكار سته,  یكتر هی له اوازیج رۆز  یدوو شت  و به ئه. 
و  یتتدار سه ده یستمیس ی لهۆیك كان هۆڤمر  ناكات كه  وه ئه یناو و ئه. ناكات  اندایوانن

 انی  تب یمكار سته,  ییوا هرمان فه یكان رهۆج  نابات كه  وه به ی په.  نیساالرق و عه یت هیرا نهنو
  له كمژڕ ستاتا ئ.  نیت هیرا نهنو یستمیس یكان رمهۆف,   كهید یكر شت ھه انی وه  یكراسۆمید

  هییمكار ر سته ھه یكراسۆمید.  ترچووب ده یت هیرا نهنو یستمیس  له  بوون كه  ته ھاتووه نه ادایدن
  ته ھاتووه تدا بهیتا یتاك ی ره به یكان زهھ ییزڕی ك هی یناوپ  له یكراسۆمید. تر  یكرۆج  به م به

 یك هی وهش  به  بوو كه نه دایموان ھه یتاك ی ره به یناوپ  له نداۆك ینایس ئه  له یكراسۆمید.   ئاراوه
 ی ره به یگرتنكپ هی یناوپ  له كو به,  نمندا وو ژنان  كان لهۆیك  بوون له یتیبر  هی ره م به ئه یگشت
 ریب,  اتریز,  ینكردنتا  له,   نكراوهتا یتاك ی ره به  كه یموان ھه یتاك ی ره به. بوو  تدا بهیتا یتاك
 یتاك ی ره به  كه  ته بهیتا یتاك ی ره ناو به یكان هییچاكساز  وه ئه.   وه ته كراوه نه ی كهید یكشت چیھ  له
 ی ره به ی وته نكهشو  شهیم ھه,  یموان ھه یتاك ی ره به  كه  وه هۆیو ھ به.  تنیب دهل یسوود یموان ھه
 ایج ت بهیتا یتاك ی ره به  به ی هییتگوزار و خزمه له شیك هی چركه این ته ۆب تو ناتوان  ته بهیتا یتاك
 ی ره به,  تكر ده گادا مهۆك  له تدا بهیتا یتاك ی ره به یناوپ  له  كه ك هییموو چاكساز ھه,,   وه تهبب

 یكان هییچاكساز  سوود له  هۆیب یموان ھه یتاك ی ره به.   وه تهگر ده كزراو ك په وه شیموان ھه یتاك
,  شیكان هییو چاكساز"  یموان ھه یتاك ی ره به  واته"  یشۆیخ  چونكه,  تگر رده وه گا مهۆناو ك
  و له كراپ ھه یكش به  به  بووه ۆیخ شدایمان كات ھه  و له ت بهیتا یتاك ی ره هب  تگوزارن به خزمه

 یتاك ی ره به یناوپ  ت له قه گا مهۆناو ك یكان هییچاكساز, تر  یك هیواتا  به.  ت بهیتا یتاك ی ره به
.  تبب شۆخ  انهییكسازو چا به رۆدلمان ز تناب  مهئ  كه  شه مه ر ئه به ر له ھه.   بووه نه دایموان ھه
  ته ناوهھ یگاكان مهۆك  كه تدا بهیتا یتاك ی ره به ڵ گه له   هیین یموان ھه یتاك ی ره به یملمالن  وه ئه
و  ر ئه سه ست گرتن به ده ۆب  ته بهیتا یتاك ی ره به یكان زهھ وانن یلكو ملمالن به,  ۆكوش شه
 .  تكر و ده  هی ھه  كه ی هیینتا
ر  سه ست گرتن به ده ۆب  كانه ستهینۆمۆك یشۆڕش,   هییكان ن وساوه چه یشۆڕش,  كارانكر یشۆڕش
  له,   هیكان بووا وساوه چه یشۆڕش,  كارانكر یشۆڕر ش گه ئه.  تدا بهیتا یتاك ی ره به یكان هیینتا
 یت هیرا نهنو یستمیس یدنالبر یداوا. كرد  ده یت سه ده یكسان هی یداوا  وه هیبات خه یژڕۆ م كه هی

. كرد  ده یزانخ یچانپ ھه یداوا. كرد  ده یساالرق عه یستمیس ینیسنا نه یرم فه  به یداوا. كرد  ده
 یداوا. كرد  ده یكان زووه ئاره یر روه سه یداوا. كرد  ده یت هیتاكا یگا مهۆك یزراندن دامه یداوا
 ی وه كردنه ڵ پووچه یداوا. كرد  ده یو حزب یند و ناوه یاسیب س كته و مه ر دهیل ی وه شاندنه وه ھه
  وه انهداب یما ر بنه سه له یت هی مهۆك یند وهی په یستن به یداوا. كرد  ده ی"  ت هیز ركه مه"  زمینتراس
و  كسو س ت سه ده یداوا. كرد  ده  گاوه مهۆك ن هیال له یكردن وخ به ڵمندا یداوا. كرد  ده



 ی وه خواره  نانهھ یداوا. كرد  ده  وه كانه تاكه یكسان هی ی ر بناغه سه له انیش ھاوبه یتدارن خاوه
 انیخالق ئه یرنان ده وه یداوا. كرد  ده انییت هیتاكا یند وه رژه به یرخستن و سه یگشت یند وه رژه به
  بووه ھه یبوون  نه یكاركر یشۆڕش. كرد  كان ده مافه ۆب انیكان ركه ئه یكردنپ ۆپاشك یداوا. كرد  ده

دوو  ی وه كخستنهڕ,   داوهیووڕ ردا بهۆكتۆو ئ سیپار ی نهۆمۆك  له  كه ی وه ئه.  تب ده یشیبوون  و نه
  بووه كان شهۆڕش یر نهبزو ت بهیتا یتاك ی ره به یكان هییند وه رژه به.   بووه كترازاو هیر به له یگا مهۆك

ردوو  ھه یكردن یت هیرا ابهڕ شیلماندن سه نیباشتر.  كاركر ینیچ یكان هییند وه رژه ك به نه, 
و  له كاركر ینیچ.   وه كانه ستهینۆمۆو ك كان هیینارك ئه ن هیال له یگشت یك هی وهش  به  بووه  كه شهۆڕش
  به ستوو بهپ  ره وه ته یك خه ی هۆڕئاپ انی ت بهیتا یتاك ی ره به ۆب ین مه كو سووته وه دا شانهۆڕش
و  له كك هی چیھ  له.   وه نگه جه یدانی مه  ته نراونهھ كاندا ستهینۆمۆو ك كان هیینارك ئه  یور ده
 شپ  خرانه كان نه مافه. نرا  النه وه  كردنه  لهۆیك یازئام  كردن كه یت هیرا نهنو,  دا شانهۆڕش
 نانداكارھ به زھ ی بازنه  له انیكگرتن هی.   ندانه زوومه ئاره یككار  كرا به نه نیسپلید.   وه كانه ركه ئه
  خسته نه انیتاك یند وه رژه به.  چاپ نه ھه انیقخ ئه.   وه شانده وه نه ھه انیزانخ. كرد  رباز نه ده
 یگرڕكو  وه انیتیر دابونه. دا  نه انیبات خه ی ندانه زوومه ئاره ڕیجا.   وه هییگشت یند وه رژه به شپ

 كاندا هییت هی مهۆك  هییند وهی ر په رانبه به  له انیبوون یاخی یدروشم. ناساند  نه وتن شكهم پ رده به
 .   وه كاره یستور ناو ده  خسته نه تدا سه ده  له انیكسان هی.  گرت نه ھه
  ندووهیز,   الحه به زه یك هی ره به.  تو رناكه ده  وهش ك هی به زیرگ ھه گادا مهۆك  له ت بهیتا یتاك ی ره به
,   هیانداۆڕگ  له  شهیم ھه,   هیانداڕ گه  له  شهیم ھه  كه هی ره به.   تداره سه ده,   هییاسیس,   رهیشنبڕۆ, 
. بات  ده ی وه شهو پ ره به, كات  ده ی وره گه,  خات كدهڕ گا مهۆك  كه هی ره به.   هینانداداھ  له  شهیم ھه
 داۆیخ یزراو په  له ش شهیم ھه,   وه تهنوس انچهی ده,   وه تهنووتڕ ده ك خه ین مهۆك  كه هی ره به
 .   وه تهنانگرسی ده

 یخت ك سه ته له: (  ت دا ده10  هڕ الپه  له,  یت هۆیخ ینینوس  له  مكاردا كه سته یرتوك په  له فاروق
 م به,  نی بكهیارید یمكار سته یكپیند پرنس چه ك هی خشه ك نه وه نیتوان ده شدایمكار سته ی ناسهپ

ند  چه ۆب  وه تهو كورت ناكر  زهۆئا یك هی اردهید یمكار سته  كه تب ادمانی  له ی رجه و مه به
 ۆب  كهنگاو ھه اخودی,   هی هی اردهیو د ئه یورگرتن چوارده ۆنھا ب ته ش هو م ھه و ئه كپیپرنس

  وه به نیتوان ده یمكار سته:  ت دا ده10 ی هڕ مان الپه ھه  ر له ھه............,  یمكار سته  له شتنی گهت
و  یاسیس یبنا رمه به,   ستداوه ده له یت هیوا هڕحوكم  یرۆو ج ت سه ده دایت  كهستمیس  كه  وه نهیبناس

  مه و ئنجا له  راوهیردا گ سه به یست ده یبزۆت  به ت سه و ده  هیمل رهۆز دات ی رهۆتۆو ئ  هیین ییاسای
  واته,   ته هس و ده ئه یحس كردن فه ۆب  هیین انیبوون كان زمهیكانیم ای كزمیكانیم  كه شیترسناكتر

 ) .  ت سه ده ینسحس و با فه یبوون نه
 ی ر بناغه سه له  وانه چهپ یگا مهۆك.   هی وانه چهپ یگا مهۆك یر دا دروستكه بناغه  له یمكار سته
 ۆیخۆب,  تزر مه ر داده سه له ی وانه چهپ یگا مهۆك  كه ت سه ده ینكردنتا.   زراوه دامه یمكار سته
.  تناب یكراسۆمید,  تب نه یمكار سته.  دایمكار سته  له  هییچاكساز,  یكراسۆمید.   هییمكار سته

 یكوخسارڕ یكراسۆمید.   هییمكار سته یكراویجوانكار ی وه ره ده یوید یكراسۆمید
 یكوخسارڕر  ھه یكراسۆمید,  شی" قیف هڕفاروق "  ۆت ب نانه ته.   هی ھه ی رانه نهت ه خه ھه
و  به.   هییمكار سته,   هیكراسۆمید ی هیپا نیگترگرن  نگدان كه ده یر خود ھه.   هی ھه ی رانه نهت ه خه ھه
 ۆخ یتوانا یرخستن و ده ۆو گفتوگ  وه كردنه وونڕپاش  انیزا شاره(  ت ده  كه شیفاروق ی هی وهش



 گا مهۆك یبردن وهڕ به یوان كار و جائه نررببژ دا ھه ئازادانه یكنگدان ده  با له,  بژاردن ھه ۆب
  له تیناتوان, ) _ دای كه هیینیۆفز له ته  رنامه به  فاروق له یك هی ند قسه چه ی رتهكو_  ۆست ئه  بگرنه
مكارن  سته یك هی ره به,  گان مهۆك یر به وهڕ به  كه ت بهیتا یتاك ی ره به.   تربچ ده یمكار سته ی بازنه

.  یمكار سته  به كۆناك ی كهید یكرمۆك ف ك نه نه, بات  ده  وهڕ به گا مهۆك دایاستڕ له,  یمكار سته. 
.  گا مهۆك یبردن وهڕ به ۆب  هیین یبوون دا وانه چهپ یگا مهۆك  له یمكار سته  به كۆناك یكرمۆف چیھ

 یپ به یمكار سته.   هی كراوه یك هییمكار سته,   هییكراسۆمید  كه یت هیرا نهنو یستمیس یرمۆف نیباشتر
  به یانحوكم یكان اوازهیج  رمهۆف,  ت بهیتا یتاك ی ره به یكان هییك ناوه ملمالن ی وه شهپ  چوونه

 .  تگر ده  وه هۆیخ
 ینتا.   بووه ت سه ده ینتا,  ژوودام  له ینتا م كه هی  كرد كه  وه باسم له مدا نهیم نوس له من
 یم رده سه  و له ۆییمر یزانخ یدروست بوون  له ت بهیتا یتاك, جار  م كه هی ۆب شیت سه ده
 یست ده  هكید یكان شته ینات,   وه ته سه ده ی هیینم تا له.  یت هیكردوو داق عه یشتنی گه نهپ
,  زھ یبنا رمه به,  دایدروست بوون یتا ره سه  و له زانداخ  له ت سه ده ی هیینم تا ئه.   كردووهپ

 یت بهیتا یتاك,  زانداخ یندامان ئه وانن  له زھ یاوازیج.   كراوهپ یست ده  وه ته بهیتا یتاك ن هیال له
, وان  له  هیبوا نه اتریز یكزھ ین ر خاوه گه ئه ت بهیتا یتاك.   وه ره ده  ته ناوهھ تدار سه كو ده وه
 م كه هی یر فاكته  ر به گه ئه,   زهھ یاوازیم ج ئه. تر بكات  یوان ئه یت سه ده ینتا یتوان دهی نه

 یی وانه چهپ  به زانخ.   زانهخ یی وانه چهم پ دووه یر وا فاكته ئه,  ت سه ده یكردن نتا ۆب نیبناس
كردن و داخران و سنووردار بوون و  یرشت رپه و سه زھ یاوازیج.  تدروست بب تناكر,  تب نه
  به زانخ  ن كه رانه و فاكته له,  انیستنیوۆو خ یكتر هی  به انیبوون ستیوو پ یی شهیم ھه
 .  وه بوونه  ننهھ ده یی وانه چهپ
  یاوازیر ج سه له  كه ت سه ده یكردن نتا. كات  دروست ده گا مهۆك یی وانه چهپ,  زانخ یی وانه چهپ
ش  نووكه تا ھه ھه, نرابوو  اتیبن داۆڤمر یدروست بوون یكان مه رده سه  له,  زانخ یی وانه چهو پ زھ
 تبووب  وانه چهپ یكبچو یك هیگا مهۆك زانخدا  مانه رده و سه ر له گه ئه. دات  ده ۆیخ یانیژ  به  ژهدر
"  ن وانانه چهپ  بچوكه گا مهۆم ك ئه.   هی وانه چهبچوك و پ یگا مهۆمان ك ر ھه ھه ستاشوا ئ ئه, 

.   دروست كردووه انیمانۆم ئه یكان وره گه گا مهۆو ك یكتر هی ڵپا  ته چوونه  كه"  ن زانانهم خ ئه  واته
,  ن ش پووچه وه بوونه ۆییمر یبار و له كۆقرچ  وه كگرتنه هی یبار له  هۆیب ۆم ئه یگاكان مهۆك

  كه  وانانه چهپ  بچوكه گا مهۆم ك ئه.  كانن وانه چهپ  بچوكه گا مهۆك یكگرتن هی ینجام رئه به  چونكه
ك  نه,   انگرتووهیك هی  وه انهیكان هییك ره ده  هییند وهی په یما ر بنه سه له ۆیفش  به,   انگرتووهیك هی
م  ئه  واته" ,   وانانه چهپ  بچوكه گا مهۆم ك ئه.  تب ھه دایكتر هی ڵ گه له انییكیرگانۆئ یككگرتن هی
 یدروست كردن ۆب  وه انهیكان هییك ره ده  هییند وهی په یكانپ كھهت ی سهۆپر  ته چوونه  كه"   زانانهخ
"  رۆز  به انیكان هییك ره ده  هییند وهی په  واته.   وه كه سهۆرناو پ  ته چوونه نه  ندانه زوومه ئاره,  گا مهۆك
 یپا  ته چووه نه ۆیخ یزوو ئاره  به كزانخ چیھ.   شراوهك ھه یكتر هی  له"   انهیمل رهۆز
م  ئه یكۆرز له ۆب  وه تهڕ گه ده گا مهۆك یكۆرز له.  دا كهید یكان زانهخ ڵ گه له  وه كگرتنه هی

 یكان هییك ناوه  ره نهك پا نه, كات  ده یدروست زھ گادا مهۆناو ك له كگرتن هی.   انهییند وهی په
  له,  تگر دهانپیك هی رۆز و به تگر ده كاندا زانهر خ سه ست به ده  كه ی زهم ھ ئه.  كان هۆڤمر
 كان زانهخ.  تب دروست ده  وه كانه زانهخ یودناو خ له  زهم ھ ئه.   ھاتووه نه  وه كانه زانهخ ی وه ره ده
 گرن كدهی  وه انهیكان هییك ره ده  هییند وهی په یما ر بنه سه له  كه كان وانه چهپ  بچوكه گا مهۆك نیباب انی



  تاكه یند وهی په.  گرن كده هی  وه كانه ته بهیتا  تاكه یكان هییند وهی په یما ر بنه سه له  واته, 
 ی سهۆپر  چنه ده یكتر هی یكردن نتا ۆب  وه زهھ ینانكارھ به یما ر بنه سه له شیكان ته بهیتا
موو  ھه یزھ  واته"   ته بهیتا یتاك ی ره به یزھ  كه یكتر هی یكردن نتا یزھ  واته كه.   وه كگرتنه هی

 گا مهۆك.  دایكتر هی ڵ گه له  كانه زانهخ یند وهی په یاگرتنڕ یزھ"  گادا مهۆك  له كانه ته بهیتا  تاكه
,  گا مهۆك یدروست كردن ۆب اندایكگرتن هی  ناتوانن له,  كانن زانهخ  كه كان وانه چهپ  بچوكه

و حزب و   كخراوهڕو   قابه نه  واته"  گا مهۆناو ك ی كهید یكان كگرتنه هیموو  ھه. بن   وانه استهڕ
 ی بوونه وانه چهو پ له,  ن وانه چهپ  كه" ھتد ....و  یبوورو ئا یریشنبڕۆزگا  ت و داموده حكومه

 . گرن  ده  رچاوه سه  وه هۆیخ گا مهۆك
م  ئه یما ر بنه سه له  كه گا مهۆك.   هی نكردنهو تا زو ھ بوون وانه چهم پ ئه یم رھه به ۆیخ یمكار سته

  ره په دایایم ت سته تشب ر ده و ھه تب  وانه چهپ تب ر ده ھه,  تزراب دامه  وه نكردنهو تا زھ
 یوحسارڕ یكراسۆمید.   هی وانه چهپ یگا مهۆك ی نهیق استهڕ یوخسارڕ یمكار سته.  تنبست
  واته.  كدا خه یووڕ به  هییمكار سته ی وه كرانه,  یكراسۆمید.   هی وانه چهپ یگا مهۆك ی رانه ودهیفر
  له م به,  یانیرمون نه  به  كهۆناك  نده رچه ھه یمكار سته.   انهیرمون نه یك هییمكار سته یكراسۆمید

 ت بهیتا یتاك ی ره به.  دایر سه به تپ سه داده,  تب ست ده بنبه یتووش  هك دای وه شهپ  چوونه ی سهۆپر
 ی وه ره ده یوید ی وه له  جگه,   هی ھه ۆم ئه  كه ی هییكراسۆمیو د ئه.   هیین خوازیكراسۆمید,   مكاره سته
 ی هیینگ م ھاوسه ئه.   زراوه دامه  وه شهیت بهیتا یتاك ی ره به یكان زهھ ینگ ر ھاوسه سه له,   هییمكار سته

 ی شه هڕ م ھه رده به له  شهیم ھه.   كهۆرز له یك هیینگ ھاوسه,  ت بهیتا یتاك ی ره به یكان زهھ وانن
م  ئه  كه ی زهو ھ ئه.  یاگرتنڕ ۆب  هی وره گه یكزھ  به یستیوپ  هیینگ م ھاوسه ئه.   هیاچووندایت

"  ت بهیتا یتاك ی ره به یكان زهھ  واته"  انۆیخ ینملمال ی سهۆو پر تگر ادهڕ  هیینگ ھاوسه
 ت بهیتا یتاك ی ره به ی وه كخستنهڕ یكان هییستیداوپ,  ت هو ده  واته كه.   ته هو ده, بوون   هیت هیناوھ

.   هی وه ره كالكه هی یكزھ م به,   ته بهیتا یتاك ی ره به یكزھ ۆیخۆب شیت هو ده.   بووه یر دروستكه
  واته كه.  كبخاتڕ ت بهیتا یتاك ی ره به یكان زهڕی,  گا مهۆك یكخستنڕ ب به تناتوان ت هو ده
. كات  ده  ئاماده تدا بهیتا یتاك ی ره به یناوپ  له,  گادا مهۆناو ك له كان هییت هی مهۆك  نهیم زه ت هو ده
 ت هو ده  واته كه.   ره نكهتا یتاك ی ره به,  یت هیزھ نیتر وره گه ت هو ده  كه شیت بهیتا یتاك ی ره به
ر  ھه  له شیت هو ده  واته كه,   هییمكار سته كنكردنموو تا ھه.   ره نكهتا تب كر شت ھه ی وه ئه شپ

 .   مكاره سته یانی,   ره نكهم تا ماده,  تب كدارگ به
 

ست  ده له یت هیوا هڕحوكم  یرۆو ج ت سه ده دایایت  كهستمیس  كه  وه تهناس ده  وه به یمكار سته فاروق
  چونكه دا وانه چهپ یگا مهۆك  له ت سه ده.   بووه نه وا هڕ زیرگ ھه ت سه ده  كه كداكات  له,   داوه

  به یت هیوا هڕ  كه.  تب وا هڕ تناتوان تریئ,,   ره ركهیداگ,   ره نهوس چه,   ره ركوتگه سه,   ره نكهتا
و  ئه یركۆم تتوان ده كمژڕ,  كن هیال,  كزھ,  كحزب,  كموو گرووپ ھه تریئ, درا  ت سه ده
و  كان ستهینۆمۆو ك كان ستهینالیۆناس ۆم تا ئه وه ئه.  تبن  وه هی كه ته سه ده  به  هییت هیوا هڕ
,   هی ھه نی سبه ۆب انیاوازیج یكت هو ده  كه شیكان ت فاروقه نانه و ته كان هبرایل و كان هییسالمیئ
 یكت سه ده چیھ.  انیكان ته سه ده  ن له ده ده  وه رهۆراوجۆج یانوویوبب  به یت هیوا هڕ یركۆم

 یكان هییخواز گه به.   ته سه دهو  به  نهیخش به یت هیوا هڕنا  هیوا هڕ  كه ی وه ئه,   هیین وا هڕ یك رووخه سه
 یم رھه به ت اسهیس یخود.   بوونه ییاسایبوون و  یاسیس,  ت سه ده یت هیوا هڕ ۆفاروق ب



 شیاساكانیش بكات ؟  دابه یت هیوا هڕ تتوان ده نۆچ تریئ,  یت هیكان هیینو تا ت سه ده یندن سه ره په
 انیموو رھه ھه اساكانی. كان  كردنه ینتا ۆب كانن هییت هی مهۆك  نهیم زه یرار كردن رقه به یر فاكته

و  ئه.   ستاوه اوهڕر  سه له ی وانه چهپ یگا مهۆر ك رانسه سه  كه كدا هیاسای یور ده  ستن به به ده  ره وه ته
, ودان  ئه یت خزمه  تر له یاساكانیموو  و ھه تنڕسوو ده ھه گا مهۆك  كه ی الحه به زه اسای

:  رتانیب  وه نمهھی ده ستاشو ئ  وه كرده وونمڕو  یر سه چوومه دا نهیم نووس له  بوو كه  هیاسایو ئه
كردن  نتا  به  كه گا مهۆك ی الحه به زه اسایم  ئه.  تیبكر نتا  بده  گهڕ انی,   بكه نتا انی

و  ت اسهیس یر حا گه جائه.  گادا مهۆك  له  كهید یاساكانیموو  ھه ۆب  شتنهڕدا یكارۆھ, دم كرد  ناوزه
 ؟  وابوون هڕ یر وهپ  به نكر ده نۆچ تریئ! تئاواب اسای

,   هیین ییاسایو  یاسیس یبنا رمه به  كه  وه نهی كبدهل  هی وهو ش ر به گه ئه یمكار سته یبوون نه وا ره
چ ,  اسایو  ت اسهیس.  یمكار سته  ت كردنن به خزمه یازئام انۆیخ اساشیو  ت اسهیس یوا خود ئه
و  ر ناتوانن ئه ھه ك نه, بن  یبرایبن و چ ل یستینۆمۆبن و چ ك یستینالیۆبن و چ ناس ینییئا

  له كو به,   كراوه  سته رجه به ایت یت بهیتا یتاك ی ره به یكان هییند وه رژه به  كه ننڕ بپهت  هی وهچوارچ
و  كان هییاسیر س ك ھه نه. ن  بده  اندنهڕ پهو ت ئه یو ھه  كه نڕ ناگه شیكن هیس و ال كه چیھ
 انیشیكان نده رمهیو ب رانیشنبڕۆ یم رجه ت سه نانه ته,  نناھ كان هییت هی مهۆك  زهو ھ تداران سه ده
 یپاراستن ۆب  نه هیال مه ھه یبات خه,   ختانه رسه سه,   كهید یكان كو فاروق و فاروقه وه
.  تنڕ بپهت  هی وهو چوارچ س ئه ن كه ناده  گهڕن و  كه ده ت بهیتا یتاك ی ره به یكان هییند وه رژه به
  راوهیردا گ سه به یست ده یبزۆت  به ت سه ده  كه دایمكار سته  له  هی وه ئه ی كه مه غه قیف هڕفاروق  تا وه ئه
تا   هی ھه یچۆب  هیی كراوهۆو ك به  ته سه و ده ئه  ناخوات كه  وه ئه ۆت ب فه ناكات و خه  وه باس له تریئ, 
  هب  كه  ته سه و ده ؟ ئه  هیوا هڕ  ته سه و ده ئه یوونب ھه ای؟ ئا تریردا بگ سه به یست ده ییبزۆت  به
 ك خه  و له  هیینتا  ته سه و ده ئه ای؟ ئا  وه ته كراوهۆك ینۆنچۆچ,   راوهیردا گ سه به یست ده ییبزۆت

 ۆب یی كراوهۆك  به گاكاندا مهۆك  و سروشت له  بووه  شهیم ھه یكت سه ده انی؟   ندراوه سه
, كاندا  و تاكه یانو حوكم ت سه ده یدانی مه  له قیف هڕ؟ باشتر وابوو فاروق   داناوه یواكان هنرما فه
  هیین  هیو مانا به یاسیس ی فه لسه فه.   انهییاسیك س نه  وه كانه ته بابه یپا  ته هیشتاۆیب  انهییف لسه فه
و  به كو به,  كانت هییاسیس  ئامانجه ۆب تیگررب وه  فه لسه فه  و سوود له  وه تهی بكه ریب  انهییاسیس, 

.  تیژداب  وه هۆڤمر  ت كردن به خزمه ی وانگهڕ  له ت اسهیو س  وه تهی بكه ریب  انهییف لسه فه,   هی هیمانا
 كو به,  اتڤج ۆب  هییتاك ن یكردن  لهۆیك  به ی وه ركردنهیب,  ۆڤمر  له  انهییف لسه فه ی وه ركردنهیب
 .   وه هی و بناغه ر ئه سه له  هیگا مهۆك یزراندن تاك و دامه یر روه سه  له  هی وه ركردنهیب

  به ت اسهیو س ئه.  یل  هی انهییف لسه فه یكشتن گهت یبوون نه یگرفت,  ت اسهیس  فاروق له یگرفت
 ت بهیتا یتاك ی ره به  ت كردن به خزمه یازئام  به ت اسهیس.  تنیناب  وانه چهپ یگا مهۆك یم رھه به
 ی ره به یاتریز یزگرتنھ ۆب كان هییت هی مهۆك  نهیم زه یكردن خت ته یكارۆھ  به ت اسهیس.  تنیناب
  ؟ له  هی ھه یچۆ؟ ب  هییچ ت اسهیس  ناكات كه ۆیخ  له  ارانهیو پرس ئه, و  ئه.  تنیناب ت بهیتا یتاك
 گادا مهۆك  له  هی ھه زھ یرچ ھه ۆكات ؟ ب ده ك  ت به بكات ؟ خزمه یچ تو هی ھات ؟ ده  وهكو
بوون و   ته ھاتوونه ت اسهیس یبوون یشدار به ب,  انۆیخ  زانهو ھ ئه ای؟ ئا  گرتووه  وهپ انیست ده
 یور ده ۆب  هۆییر مر گه ؟ ئه  هۆیینامر انی  هۆییمر, ردا  وھه جه  له ت اسهیس ایبوون ؟ ئا  وره گه

 تو هیفاروق نا, ؟ نا  ۆییمر  به تكر ده نۆچ,  شهۆییر نامر گه و ئه گادا مهۆك  له تنیب ده ۆیینامر
  به ت سه و ده ئه.   رهیرگ ده  وه تره یكنشو  فاروق له.  تربگر ند وه ھه  به  ارانهیپرس  رهۆج و هئ



كردن   ه مامه ۆفكر ب  وه شهو كات و له ده چاو هڕودا  ئه ڵ گه له یاسیس یو كار تنیب ده یی كراوهۆك
 . كات  ده چاپڕ اندای گه له
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