
 

 ۆ کاک فاروقی فه رسادنامه ی کاک ئه حمه د ب

 

  



 

 «الرحیم الرحمن هللا بسم»

 

 !گیان فاڕوق  کاکه ویستم خۆشه برای

 

 .برکاته و هللا  رحمة و علیکم الّسالم

 ییکی  قسه تینوی ڵکی خه دڵی  له نێ چه  که بیستم. بیست زانتم مه ڕه ی که ته که ره پڕبه  رنامه به واڵی هه

  به ژیان تێنی گڕداری باسێکی تامازرۆی گوڕی  به الوانی ن و؛چه کردگه کاری دا، خوا و باره

 یاخوا:  بێژه و، بکه خوا شوکری ر هه تۆیش م؛ که ئه خوا شوکری من،. وت مزگه  ته کێشاوه ری، ده گیان

  که دڵێ  له دا ش به ری، شه به وا: بێ زیاد به خوا له. خولقاند  وه قڵه عه  به ری شه به:  که بێ زیاد به خوا له

 و ره به وقی شه  به مرۆی، تی فیتره:  که زیادبێ به خوا  له.  شیرینتره پێ نوێن هه  له قی، حه ی زه مه و تام

 جا. دا شاننی پێمان ژیانی،  ئینسانانه و ق حه ی ڕێگه:  که بێ زیاد به خوا  له. گرساند  وه ه«چون ق الیحه»

 مناڵی منی: که زیادبێ  به خوا  له ی ئه: بڵێ خوایی، کاری تریش یێ فره ، وانه ئه شوکری دوای  له

 ، ختاڵێ نه ی، خوه ی که کێنه ڕاشه مردگ  شێنه گه گیان  دینه  له -تێ مم ده له شیر بۆی هێشتا  که-ی دوێکه

 براو  له  زۆرێ ک وه منداڵ، منی:  که ڕان گه ها وه وزاعی، ئه:  که  زیادبێ  به خوا  له ی ئه. کرد زا شاره

  خواگیانێ ی که ڕێکه  ڕێگه باسی و؛ بێنم -ص-ر ممه یغه په خواو ناوی: بوێرم کانم، هاوڕیه  یشکه خوه

 گشت ؛ وه بونه تر فره جاریچ، بۆ له جار و؛ ڕاگرن  گوێ و؛ بن کۆ  وه: بوێرن ڵکیش خه و؛ ێینم ڕاگه

  ڕێ مامۆستاو  به ین که ش پێشکه الم سه و وات صڵه و، ک یه نگی ده  ینه به ن ده  وه پێکه و، ترسین نه

 زار هه ی ئه. ویسانی خۆشه مو هه  به و،«محمد» ویستمان خۆشه هاوری ختی خۆشبه پێغامی رو ده نیشان

 . بێ زیاد  به خوا  له جار

 

  ملکێ خوگه  به شی، ڕه ڕیشی برات،. « نازانێ ، دارێ رده ده د قه  به کیم حه زار هه!«م که گیانه  ڕۆڵه اڵن به

 باسا، ی رمه گه  له جار، لێ گه:  که وتبی بۆم: وابزانم. کرد رمو چه ملهۆڕا، فسی نه و یتان شه ک ته  له

 و ڵ کۆته  کۆڵێ  به و؛ بڕفێنن لێ م، که کاره تی  قیمه تا ، داوه دڵمیان الماری په الرالر، تی نّیه  بڕێ

 و ئه ی بۆنه  به نیا ته ر هه. خۆم تی قیامه ورو قه و ره به بمنێرن سار خه  له نج ڕه وارو کۆڵه ، وه کرمۆڵه



 گش  به و تۆیش  به ، دڵسۆزانه زا، شاره برایێکی یا  باوکێ ک وه  که یێم  وه ئه کار  وه ، وه به جره ته  مگه هه

 ر هه  له  بانتره و،  رتره به کجار یه! م که ویسته خۆشه  هاوڕیه: بێژم ر ده پیشان ڵک خه  به  ڕێ ئازیزانی

 پسپۆڕی  به و  ژیرانه:  که تێک، خزمه ر هه وفێقی  ته بۆ بژێری  شوکرانه  له و، خاوێن تێکی خزمه

 رێکی وه جانه جڕو  جۆره ر هه و؛ وژنێت بی خاس خاس و؛ بدیت  دڵته لێنی که  چێ ر هه ی سرنجه سۆێری،

 دڵت وا: و  یت به توڕی و، بێری ری ده وه - دوا وه  له  چه داو،  که کاره ختی وه  له  چه راو، به  له  چه -  بێ لێ

  وه کرمۆڵ؛  نه هاتیاو ڵی پوچه  نه ڕاسیت،  وه ژیانی و ماڵ و ره به ی که کۆڵه: دڵنیابی:  که ی که  وه پاکه

. «رێنی ده دڵ ناخی ، ژیرانه اڵم به. »ڕازیت یشت خوه و،  ڕازیه ت که وه  کرده و ت خوه  له خوا ، سوێ

  کێ چاوشاره  وه یا  پسکێ  پاڵه  به خزانی  تێ بۆ  یه هه زۆرتری برینی درزو ، تربێ  وره گه تا ، رکارێ هه

 و،  تنین بڕه خۆ  یێ فره:  نیه یف حه خوا تۆ! م که خاسه  ڕۆڵه جا ی ده. وا هه و یتان شه ی دزه  دزه  وه یا

: ین هاوارکه ی، دوسپه یا تا؟ سافه که  بچێته یا ، رچێ ده  خاڵیوه ی وانه هه بن  له سمان ده بمرین، صۆزی

 ؟ تیایه چی م که کۆڵه: زانیبا م نه ر اڵهه شه ؟ دریاێ نه  وه سمه ده  وه ر هه ڵم مه عه ی نامه خۆزگا ئاخ

  له و؛ ن ده ئه  ماته لێ خۆی داڵ، قوژبنێکی  له  که ن هه نادیار و گم تی نّیه زۆر تۆ، گیانی  وه! برام برای

  وه  ئیسه  له ر هه جا.  وه یێڵنه ن بۆگه یا ڵک که  بێ زوێڵی  بارێ ر هه «ئازایێک»ئازای گوێزی  کۆڵێ

 واو هه مێشی گورگه میکرۆبێکی ر هه ل یه له  ڕکه شه فێر خۆ و؛ گیرکه ک یه ساوی حه ودڵت، س ده

 نجا ئه!». … لذة حسنت کم:« که بێ بیر  له  دایمه «بوصیریت»ئیمامی ی که جوانه  قسه یتاناو؛ شه گورگی

:  که ی گه ئه تێ باش ، وساکه ئه جا. ئازاتریش و، ویت ئه ژیرتر کاکترو، حه سرکترو، ڕۆژ، بۆ ڕۆژ

  بونمانه ازترس و، بون ئازاتر ی مایه ر هه و؛ ته حمه ڕه ر هه گیانمان،  له یش دزه و ک سه دزده و ئه ردانی به

  له و کلێ کایه  سه وه ر هه  وه ؛ ژیانه ناو  به جواڵنی پۆرتی رو سه م ئه ک وه نه ڕاستی، به ژیانێکی و ره به

 سلیمی ته ، مناڵێ داهاتوی بۆ هاوار لێکان وه)منااڵن ڕژانی  قه عاره و مانوبون و وتن که ترو

 و سی که  بێ م له وێنی ئه ڕزگاری و ره به خۆ ، ورده ورده  وساکه ئه!(.  تێنێ ڕه ئه خۆ و؛ وێت لی زه وه ته

  له ، جارجارێ:  که ی گه ئه تێ ، رانه وه خته به  سداره که و ئه حاڵی و  قسه  له و؛«دوری»دنیای ی وێڵیه

 خۆ ،…«نعبد اّیاک» ختی وه ت، نانه ته. بینی ئه را ّمه پێغه تی خزمه له خۆ دا…«علیک الّسالم»کاتی

 و له  ئێمه  چه و؛ نزیکتره لێمان ، نزیکه  رچێ هه  له  میشه هه  که خواێیک: دا خوا تی خزمه  له وینی ئه

 تامی  له ، چکۆله یا  وره گه  حچوره و له رکام هه تاوێکی نیا ته تامی:  که وی ئه حاڵی باش  وه. دورین

 دنیا لی وجگه گه بۆ دنیا، لی گه زله زله واو ته ل یه له «وچک که  نۆره»و«تۆڵ مه تۆڵ هه»ساڵ ت صه

 هاران  به یانی به ر به ی بارانه پاش شێنی گه گیان وای هه  له ، کوێره  مه مشه شه ّما ئه.  خۆشتره رس، په

  له ، ینێ سبه: ی گه ئه  تێ جا و ئه.  خۆشتره  پێ بۆدڕنی و تنوک کۆنی غاره مه  بن و؛  وه مێته سڵه ئه

 رّبها إلی« رزی به ر سه وای هه و…« الّنبیین مع» تامی دا،«أبقی و خیر  » ایدنی: «نزیکی»دنیای



 م بڕشته و تی ئازایه و ئه  تازه وتو، که تین  له پیری ی ژه نه گه می خوه کو، باوه جا.  بێ چۆن  بێ ئه » ناظرة

  ێنه بگه رمناو، به  نه به و، بڕۆن بڕ د قه ، ئێوه م که ئه ز حه و، دڵسۆزتانم دڵ  به:  زانێ ئه خوا لێ وه ، دوره لێ

 تیش وه قه و،  ئێوه  له ت غیره و ژیری و بون ک ره گه ش خوه خۆ و؛ من  له وتن ئیتر،. ته انسانّیه ی  کاڵوه و ئه

 .خوا  له

 

  «تزکیه»و«دعوت: « که بیرت  وه تێرمه یشتان، خوه  له بڕێک وردی ێیکی قسه ، له مۆچیاریگه و ئه دوای

  وه کار، «هات لێ»و قه  به  شێ ئه:  که  برایشته م ئه ی که وزێحه ته  ره به بیر پاشانیچ،.  ناخونجێن  وه پێکه

 خۆ، م هه بۆ  دڵسۆزانه کانیشت، هاوڕێ باقی و تۆیش ، وانه ئه گشت دوا  له جا.  بسپێردرێ  سێ که ر هه

 توانن  ئه و؛ یێت لێ و، رد گه  بێ تی خزمه  له ڕادێیک چ تا کام ر هه:  که ن که ئاگادار شورا ڵک، خه م هه

  له س ده»شورا صمیمی ته و، نی هاوده ڕاوێژو، پاش نجا ئه.  وه ره به  بچنه ختی، دڵته وه و، رانی نگه  بێ وه

 ، میشه هه و، ڵ مه عه یدانی مه  بچنه ، وه  رونه ده و دڵ بونی خالص ی  الڵه تکاو  به ؛«خوا  له ت وه  قه و؛  ئێوه

 کوڵی  به ، جارێ گ«  و؛ دیاره خوا  له ر، ده ک وه رونیش ده» و؛«عملکم هللا  سیری: « که  بێ  بیرتان  له

 گیانی  به: بێژم  ویچه ئه با. مرین نه تباری فه خه و ت  جاڵه خه  هیچکاممان؛به خوا یا: ن بکه دوعا دڵ،

 زار هه  گاته ئه تا هه ، وه  پۆزبونه وشیت  تۆسکاڵێ  له ر هه ر گه ئه م، که ویسانی خۆشه مو هه و خۆت

 تت نیه ڵی تێکه حاڵ، نه و حاڵ  به ، هاوڕێ  فیساره یا یار، نه موسوڵمانی  فاڵنه شکاندنی: ک وه تر سنی که

 کۆت دین، ڕێی ر سه  له کاندو، داچڵه ڵکت خه دنیاێیکیش پڕ ر گه ئه ڵکو به خۆت، نیا ته ر هه ک نه ، ببێ

 درێژاو سرنجێکی. ن بکه بان و ژێر دنیا، نیش رچه هه ون؛ ئه»هۆڵۆڵ هۆڵی ده«ر هه وانیچ ئه ، وه  کردنه

 و؛ ڵکیش خه و خۆتانیش بۆ ن بکه دڵسۆزی ، ژیرانه جا …و بن حاڵی باش م که قسه  له و؛ ن به تاریخ پانای

 . بێ یارتان خوایش نجا ئه

 

 :موتان هه وای سه رزی به ر سه ئیمڕۆژو، کێشانی تانه و تاڵی خوازی  ئاواته

 

 د حمه ئه براتان
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