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  ))11(( بةشي  بةشي ––ساسان كؤيي ساسان كؤيي  ....  .... <<11>>جةبار فةرمان ثةيامةكةي عةيل كيمياوي لة بارق وةردةطرصجةبار فةرمان ثةيامةكةي عةيل كيمياوي لة بارق وةردةطرص

ک  آان، وه ستره ئه.. شیرینیان دابوون وی ی خه پرخه آانی شار له وته هشتا بندگۆی مزگه 
ڕژم .. آرد آان ده قامه ی شه ر شۆسته آانی سه ڵ گلۆپه آزه گه وانی ئاسایی چاو چاوانیان له شه

 دوو  ییو آردبوو به آی گه ک آاه شاری وه.. رگه آردنی پشمه نه بۆ آۆنترۆڵ آردنی شارو دزه
ست  ده ویتر به ئه <2>شارک و ست موسته ت به ده له.. تی رۆژئاوا ت و له رۆژهه تی له.. وه ته له

 هاشه هاشی  گوت لهوانه به ئاشكرا  و شاره شه تی ئه رۆژهه شی له به.. وه شاركی تره موسته
ت و  ها شــی رۆژئاواشی به.. بوو و قیه قیی بۆقان ده ختان ژنو بای دره به ی وه روبارو له رینه

وێ  له ر وان هه ی زۆری شه زۆربه. آردی گان هو وڕی ده پی سه  حه په و حه آداران چه هاواری
یانییه  و به  ئه. ..)  بڤه(گووت  یان ده شه و به كی شار به خه.. قوهۆرو پك دادان  بوو به ته ده

آان  ند الی آۆییه ر چه هه.. بارق نفال، تۆقان یان رۆژی رۆژی ئه.. نازانم چ رۆژكی ناو ل بنم
نگ  ده.. دا و رۆژه یانی ئه به ره ی به له تاریك و.. به رۆژی بارق ناسراوه) 4-17(رۆژی 

رزه ئاسا  له بوومه.. وه هنا كه روونی خه له دڵ و ده ی خماخه وره تریشقه چه ک هه ئاسمان وه له
ون  آه ک دا ده ر یه سه پلكه شخاته به ك قه آان وه سه نا ئستا آه تگووت ئستا ده.. ژان شاری هه

ر شاردا  سه به شیان ری ڕه ڵ سبه چه ک سیساكه آه آان وه ره آۆپته.. ب واوی نغرۆ ده ته به و شار
كی شاری  خه ی ک بای قامچی گوێ زیی زنجیری تانک و زڕی پۆش وه یهگه گو ز.. آرد
ین  آه كی شار ده داوا له خه(نگكی گو ناخۆش  ده آه به ره ی بند گۆی نو آۆپته توێ له.. سمی ده
س بۆی نییه سنوری شار  آه.. یه غه ده قه و چۆ ئیمرۆ هات.. چن رنه ك له ماڵ ده یه هیچ شوه به
دووبار .. . ) گات سزای توندی خۆی ده میری بكات به ر پچی فرمانی س سه ر آه هه. .زن ببه

و  دایكان.. كی شاری تۆقاندبوو ی تر خه وازه هنده و بانگه ئه ی وه بوونه ند باره و چه وه بوونه
.. ینڕ په ده آانیان هه رگای ماه رده و به وشه نو حه ر باو له تازه سه ك مریشكی باوآان وه

.. ن  رباز آه ده ی دوژمن تی سداره ست په ده رگیان له ی جه آانیان آزه زانی چۆن رۆه یانده نه
چونكه .. آرد آۆچیان ده ت و رۆژهه ره شی رۆژئاوای شار به یتا دانیشتووی به یتا په په

.. بووک داخست  ر خه سه له ی گاآه رگای باره رمانه ده شی رۆژئاوا ب شه شاری به موسته
م یا به  ده رده گی ت به سه یا.. گای من بكات س روو له باره ر آه هه(گووتبوشی 

.. بوو باخ تر ده ه آه قه ته شه رۆژهه به هات تا ده.. ) ست رژم مه ده یده ده یی پچه له آه
زاڵ بوون  یكانو دا قو زریقی ژنان زا.. وه خوالنه دا ده یه ناوچه و ر ئه سه آانیش زیاتر به ره آۆپته

 آه له نو <3>)  شره(و هاواری  زیی زنجیرو هات ربازان و زیه ی سه پ ی ر رمبه سه به
ی  وه ر له به.. وه ناسیه ده خۆی نه نی گ خاوه رۆژك بوو سه.. ڕاند نه ی خۆی ده ك به آه یه ره آۆپته
هاتوهاوارو هاتوچۆ  ك له وه خه نهآانی شاردا بوبب آۆنه و واوی به نو آوچه ته آان به ربازه سه
م الو  له.. رچاو هاته به ك ده رییه ک شانۆ گه شار وه.. ن ج بكه به میری ج آانی ون و فرمانه بكه
لوه  رگی و مه ك بۆنی خون رییه شانۆگه.. دیت و ده بیست ت ده ره مه یرو سه ال شتی سه م ئه
شكی  له به.. ر آه ماشه ته و آ ره آته زانی آ ئه تده نه.. بوو تاو آۆتایی دیار نه ره سه.. هات ده

.. ی آه دات آوڕه وڵ ده بینی هه ش پۆش ده رتا پا ڕه رییه پیرژنكی سه و شانۆگه بچووآی ئه
ك  یه شوه به.. گات ستی دوژمنی نه تا ده وه  بشارته له آونكا)  تووه ربازی هه سه(ی  آه تاقانه
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یی  سته پاچه ده آات به ر شون ده هه روو له.. ری یسه قه ل بۆتهژاوه، آونه مشكی  شله
تا توند توند  وه ئه.. تی یه آه ی ماه وشه ست پكردنی، آه حه تای ده ره سه وه خای رته   گه ده
  هنده.. دا شاری ده وێ حه و له یئاخنته آۆریتی مریشكان و ده ی گرتووه آه تاقانه رۆه ستی ده

وه  شی توآاوییه وله جیقناوی و چاوی م ده ی به آه له داوان آوره په و به وته گیانی آه دهنابات آچ 
ژر  له.. آه مینه یبا بۆ ژر زه ده.. نییه خوا ئره باش  به-: وه ده ر خۆیه به هن و له رده ده

ری  وش ده ابا لهك ن خوله) 6-5.. (وه یشارته توتنان ده رده رمیلی قوپاو فه و به فه نه آۆنه قه
 دوای تكاو.. یان آه آه ره ن دوآانی گه خاوه ر باته به وه هانا ده لشواوییه ر سه به.. آا ده

داو له  شار ده حه آه ند الوكی تر له نو دوآانه ڵ چه گه ی له آه آوڕه تاقانه.. آی زۆر یه پاڕاناوه
دووری  شقی له چوار مه به نیو آاژر ی  ماوهدایك بۆ.. (ن خه قوف داده آه به ڕابه وه ده ره دیوی ده

ش  وه دی به) .. د چاو سه ر چاوكیشی آردبوو به هه.. آه رۆنیشتبوو دوآانه ترێ له نزیك ند مه چه
آان به  الوه.. وه آه آرده ن دوآانه خاوه دوآانی به.. وه تكاو پاڕانه به سا هه.. وه خوارده ئاوی نه

ند الوكی  چه ڵ گه ی له آه بۆ دوا جار آوڕه. <4>) شت تكدا  له ئمهپیرژن(وه  بۆه پرته پرت و
له .. . جگایه بۆ خۆ پاراستن وێ باشترین ئه -: گا ده ینرته باره ده رو ده ست قه داته ده تر ده
ی نیوه  هنده.. گا گا چ باره باره.. بینی ده >5>) حیا یه مام(گای  ڕاستی شانۆآه باره ناوه
شانی  شانی به.. آی بۆ هاتو چۆ ره رگای سه ده.. یه هه رگای زلی چوار پنج ده.. كآ ڕه گه

آكی  یه.. مامی پیسكانه روی حه آی روبه رگایه ده.. ناوه <6>) وه آچانه ی چنارۆآی قوتابخانه(
ی  نهمی قوتابخا ده ته نو می ناوه تی ده رگای الی رۆژهه ده.. <7>)  دلره(وتی  مزگه ر به سه تری

له .. ردن ری ده سه ک یه آه له آۆنه ر یه وانی تریشی هه ئه.. حاجی قادری آۆیی آوڕان
.. زنیان سازداوه آی فره مه یه وشه حه ک وكرا یه وشه ند حه چه.. گاآه ڕاستی باره ناوه

تی وان وری پاه  ده آه بارق.. یه آی شانۆآه ره سه شی وێ به ئه) ..  سامه زۆر به وانه شه(
آه  وشه ڕاستی حه یی له ناوه ی شوه هلكه وره كی گه وز حه.. . بین ده ی تدا آه رییه شانۆگه

 ی وه دیوی ناوه.. ی یری بكه ی سه آه ز ده ر حه وه هه ته ك ڕازاندراوه یه شوه به.. وه قیت بۆته
شلمان  پركی به آه.. خشكشراو آاشی رژ آراوه آاشی نه ی به وه ره آاشی شین و دیوی ده به

رو  م بۆ سبه هه م بۆ رۆژی بارانان هه.. واری دایپۆشیوه شی آورده شماكی ڕه دروست آراو آه ڕه
نیوه  ی ته آه وزه وری حه ده آۆی دورو درژ چوار سه.. گیرێ رده وه سودی ل وه سانه شونی حه

ئیتر .. هنرێ آار ده آورسی بهله جیاتی .. ر ڕاخراوه سه نگی له نگاو ڕه ی ڕه سیری درژآۆه حه
ر  آه هه وشه ری حه و به رو ئه م به دوو هۆی ئه.. ناب واو ی ته ند بكه آه چه گایه ستایشی باره

ی  وه هاتنی بارق و نیشتنه ر له به.. .. .. . ند ژوورك دك و چه رقه مه.. م ) 20-15درژی  آه به یه
 راوآوه پشوازی له رمی و ده گه حیا به مام یه.. چنارۆكی  ر بانی قوتابخانه سه له ی آه ره آۆپته
موو  هه م به ئاماده  من-:یگووت وام ده رده و به وه آردنه وه هوری ده نینه م پكه ده به.. آرد ك ده خه

ی  هنم پسووله س ده ئستا س چوار آه ر هه.. . م م و پارزگاریتان بكه تیتان بده ك یارمه یه شوه
توان به ئارامی و ب  رگرت ده ی وه آه ی پسووله وه ئه.. بۆ بكات)  وه نینه پكه به(تیتان  جاشایه

آو ئمه خۆی  ب وه ده.. وه تی لره بمنته آیه ره ی گه وه ئه.. خۆی وه مای رز بچته و له ترس
 آرێ همنی بپارزن و م تا پتان ده آه م تكاتان ل ده به.. باشی داب ئاماده ست و له ببه

ێ خۆیان  پ ر وانیش به تا ئه.. ن آه تان بۆ دروست ده ن آه پسووله و برایانه بده تی ئه یارمه
.. بوو هات زیاتر ده ده آه تا كه آردن شاوی خه ی بۆ ده و قسه ئه.. ن آه ببینو بزانن چ ده

ر  وته سه آه ده دابا نه رزیت هه ده.. بوبۆوه نده بچووك وه آه ئه كه چاو زۆری خه آه له وشه حه
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ر  آسه یه.. . ( (جھشت ی به آه لكه بی و خه بۆ ئاسمان هه ستی له ده په ی به وه دوای ئه.. وی زه
زۆر .. پسووله دروست آردن ست آرا به ده.. آه دانران وشه آی حه الیه چوار آورسی و چوار مز له

 ی رمه و مه رمه شه م دوایی آار له به.. گووت وه ناوی سییانی خۆیان ده رمه شه به آان وهله ال
یانده  خۆی گه آه شاره موسته) ) .. .. ست بن ده آه وه سه ئازا بوو زوو پسووله و آه ئه.. رچوو ده
هاتنه  ۆ دهآردو نام ده ره تاتكیان سه.. وه آه ی آه له ژووره تاریكه آداره چه) 6-5(و  ئه
نگ  ڕه و چاالك و ڕیش هاتوو چووست رو سه.. وه هاتوون بكی تره وآه تگووت له آه ده.. رچاوان به

.. ش آردن ری دابه سه رهناو به تی ده تایبه ی وه هندێ شوناسنامه و به نھنیه ئه.. خۆوی
هیچ  به.. ری نوینآدا چه ل آردن بن ئمه پرسیاری س ر آه  آه هه  وه ئاگاداریشی آردنه

تا بۆشتان .. ن آه گینا مای من و هی خۆشتان وران ده ئه.. ناهنن)  رگه پشمه (ك ناوی  یه شوه
 ر بانی سه ی بارق له آه ره آات آۆپته.. ن ده ك مه چن و خۆتان نیشانی خه رمه ده آرێ لره ده

آه  ك فیشه وه حیا مام یه.. ی وون آردگا گاو ماره باره پو تۆز ته.. وه ی چنارۆك نیشته قوتابخانه
رگرتووه بوا  ی وه پسووله ی وه ئه.. ن  ی ل بكه ك آرد بوه داوای له خه.. رچوو شته بۆی ده

مزو .. چوو ر آه ده وشه حه حیا له یه مام ر آه هه.. ن ش بكه به ر دا سه آیان به وانی تر چه ئه
.. ستان ر ده وتنه سه آه)  ن میز ( به ب ده ک ده وه.. آرد ده یان دروست ی پسووله وانه آورسی و ئه

سك بۆوه ناچار بوون  آه هنده ته ماوه.. وت گیانی خۆیان هاواریان ت آه ترسی آان له الوه
ک و  ت هندێ له چه ته نانه.. ش آرد یان به بۆشی دابه ناو نووسین و پسووله آیان ب چه

 سك خۆیان ند آه چه.. آه وزه ڕینه نو حه یی په وژه ه ڕ یی وگه پاچه سته له ده آان پسووله
نكی تاڵ و  دیمه.. وێ ر آه یان به آه وزه ب شتكی نو حه آه تا هیچ نه وزه هاویشته نو حه

آانی  وانه پاسه.. پیری بارق چوون و ره به خۆی ت به وانكی تایبه ند پاسه حیاو چه مام یه.. ناخۆش
س  دا آه آانیان ت آردن و رگایان نه نگه تفه ی ست ولووله ر لیان هاتنه دهک گورگی ها بارق وه

حیا  نھا مام یه ر فرمانی بارق ته سه له.. قه آردن بۆ ته روانی فرمانی بارق بوون بچته پش چاوه
نگكی  ده و به به فرمان.. حیای گووشی ستی مام یه وه ده فیزه و به ساردی بارق زۆر به.. چووه پش

و  ئه ربازكم بكرێ سه قه له ک ته ر الیه هه له .. گوێ بگره( (وه  وی ئاگادار آرده وه ئه و گه زل
مووتان  م پیه هه وه ئه وه فرمانی رووی خۆمه له سه.. م آه دا نغرۆ ده آه كه ر تۆو خه سه شاره به
اول بووه بی خۆیان و شاره آ ئه كی آداران و خه جا باشتر وایه به چه.. م چاڵ بكه زینده به

ترسكی  ستی به وه هه حیا زوو له ناوه یه مام.  ..) ) وه و تووڕه بوونی منه ب زه ر غه هاونه به نه
آانی خۆی درژ آردو  پاساوانه آ له ی بۆ یه نجه راو په گه هه و ڕووی سوور نگ به ڕه.. وره آرد گه

 رآرده ئیمرۆ بارقی سه.. (گان له نو باره وه آه ه بك سانه و آه موو ئه هه ئاگاداری  بۆ-:پی گووت
.. آانی بكات ربازه سه و رزیان ر به رامبه س آاركی ناشایسته به ر آه هه.. مانه آه میوانی شاره

و  ربازان ن سه  الیه له.. ی بارق آه ره آۆپته ی وه ڵ نیشتنه گه ر له هه!!) . یكوژم ستی خۆم ده ده به
آان خرانه  رگای ماه ده.. آۆنی شار ماڵ آۆن به پشكنینی ماڵ به  آرا بهست ده.. ران فسه ئه
ی  و مانه ئه.. ربازان ر ڕمبه ڕمبی پی سه سه دایكان زاڵ بوون به پی دی په ته ته.. ر پشت سه
 م به.. آرا ده دی م و چاویان وه ک له ده ئارامیه.. وتن آه ده<8) آان ش پسته ڕه(ربازه  ر سه به
.. مرد پیرژن پیره.. دا الماری دارو دیواریان ده ک گورگی هار په آان وه ربازه سپی پسته سه
وه له  ب لپرسینه نجیش بوایه به گه ی وه ئه.. رۆسی په تسیان دایانده رده تبایه به رچی بكه هه

وه، دایك  بورایه باوك ده.. پرسه ك بوو مه بگیریه ش ڕه.. آانیان ده ئاخنین ربازییه ترومبله سه
ر ماك چیرۆآكی تراژیدیای  هه.. ست و پیان وته بن ده آه ده منای ساوا.. هاتو هاواری بوو

4 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  21:21 21-4-2005

ش بارق  گاآه ی باره وه ره له ده.. رۆیشت آات زۆر به هواشی ده.. ش بوو ڕه رۆژی.. خۆ گرتبوو وه
.. ڕوانی وری خۆی ده چوار دهداو گورگانه به  ی ڕانی ده ستی هواش هواش له شلكه ده به قامچی

ر  ری ده آات هه به ورو آانی ده ربازه سه نگ داوا له ی جه ره وتووی به رآه آـــی سه یه رمانده ک فه وه
آه  قامچیه.. وه آانه زیله ن و بیان ئاخنه آه ڕاپچی ده حیایه و ب چه ما مام یه س له آه

 دوای آاژركی تر -:ل آاو ده حیا ده یه مام ه بۆوه ئاماژ شه ڕه هه پ و به داوته ژر بای چه
به فرمانی بارق . !! وتن ب دوا آه بن به ئاسایش ئاماده ده تی رایه به روه ت له به و براآه خۆت
قه خرانه نو ترومبه  و پله ق  شه حیا بوون به یه ما مام له ی و الوانه موو ئه هه
 ر سه ك و آوند دوو خوولی به وه.. ی بوو آه ره وه سواری آۆپته باریقیش به فیزه.. آان ربازییه سه
ئاسمانیان  یری وه سه  به ترسه آه كه خه.. ر چاوان وون بوو به تا له.. آه آرد گاو ناوچه باره
 .. . آرد ده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. مارۆ دا گه ی  شاری آۆیه4-17 ه آه چۆن لهر بارق سه م نووسراوه له  ئه(1

 رۆک جاش  سه(2

 . یه پیاوكی خۆفرۆشی شاری آۆیه=  شره(3

ن  خاوه ش بۆ پشكنین به دوآانه و ئه.. آانی بارق هاره ن گورگه الیه ل پشكنینی شار له گه  له(4
 . وه نه آه دوآان ده

 . شاركی ناسراو بوو له آۆیه  موسته(5

 ) آداركی تدا بوو چه ی ماه ر ژووره پشتر هه(آی زۆر آۆنه له آۆیه  یه  قوتابخانه(6

 .. وه گاآه ته پاڵ باره خراوه دوایه.. . دروست آراوه) آر دلر به(ن  وتكه له الیه  مزگه(7

سۆمایین آاتی خۆی ڕژم  ربازی سدانی و وانه سه لن ئه ده== آان  ش پسته ڕه ربازه  سه(8
 . بوونئیسترادی آرد
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