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  ساسان كؤييساسان كؤيي) ... ) ... 22(( بةشي  بةشي ––جةبار فةرمان ثةيامةكةي عةيل كيمياوي لة بارق وةردةطرص جةبار فةرمان ثةيامةكةي عةيل كيمياوي لة بارق وةردةطرص 

ست  ته ده و قه رمۆته وه، گوندی هه تركه  آلۆمه ند له دووری چه).. 1(وه  له گردی چادره
ی شو سپ ك ڕه وه.. ڕ ستی خرو شه ك ده وه.. یار شازو نه دروشمی نه ك وه.. عس ی ڕژمی به آه آرده
لھاته  ی نی خاه سوه سه نگی ڕه ی ده و گونده رمۆته، ئه هه... بینرن سانایی ده وو ڕۆژ به شه

آورد  وه خۆیان به رزییه به ر سه آه به كه آردو خه ری بۆ ڕژم شۆر نه ی سه و گونده ئه.. دونیاوه
كه  و خه  ئهی وه ندنه تۆه سه ڕژم بۆ.. شدار بوون و ناخۆشی آوردان به داناو له خۆشی

كی پبباو  ی خه تره تا هه.. وه دروست آرد آه دیه رزایی شوومی له به تكی به قه.. ئاشتیخوازه
ر چوار  هه آه به ته ی قه وه ره له دیوی ده.. ج بكات خۆی جبه آانی رامه گوه وش مه ر له هه
ك  یه هیچ شوه بینرێ، آه به ك ده دوای یه ك له ی بچووآی یه ره نجه په وری دا دوو ریز ده

 ی شوه ت له آانی قه سووچه.. وه نا بینرن رانه نجه و په ت له توی ئه نو قه آانی نھنیه
ك،  دوای یه ك له ی یه ره نجه دوو ریز آونی شوه په.. یی دروست آراون آی نیوه بازنه یه وانه آه

و تارمایی  بیستی ده آان وانه ی پاسه ی پ په وه ته له نزیكه.. وه و آونانه آه له توی ئه
ی  رزایی نیوه به ری به زلی دوو ده رگای دوو ده.. بینی ش ده وركی ڕه ه هه ك په آانیشیان وه الشه
رگایانه به ب  و ده س بۆی نییه له آه.. چووه رۆ ک ال دیواركی زل به ئاسمانا آه وه ته قه

ڵ  مینك له گه ژر زه.  ی قه وشه راستی حه له ناوه.. وه ره هد وه نه بته پسووله نه بچته ژووره
آی آۆنكرتی  یه شوه به.. مینه ناوی نازانی ژر زه چیته جووت بووه تا نه آه وشه وی حه زه

بای دیب  نه ک وه(بركی پ ناگا  ر دا ببارنی هیچ زه سه نجا ناپامی به ر په گه.. آراوه دروست
ی  ده و گه وش نو سك له ر هه.. آرن ک ده ك و پ چه آان پ فیشه ربازه ێ سهو له)... باران نه

.. نا تی له پچ و په پریه.. بن ری دیاره نه سه نه..   چ قه قه.. آرن آان تر ده پۆشه تانكو زرێ
 هۆی آام.. وێ آكی نامۆ بچته ئه ر یه گه.. ن له ژماره نایه آان هۆه.. آان ژوره.. آان دینگه

نا  ب په رباز بوونی ده بۆ ده.. رچاو ک ژوركی بچووآی زیندانی دته به وه.. و فراوانه وره گه
لككی  خه) 1988-4-17(ر له  به.. ی له و زیندانه وه ره آان بۆ چــوونه ده رگا زله ر ده به باته

پشتریش .. نردران ارشتی آۆیه له ووه بۆ شونی نادی و ده ری آۆیه ورو به آانی ده زۆری گونده
ك  ككی زۆر وه خه.. ه (4( ی مانگی 18ر  سه  له17وی  شه.. آران ووه شون بزر ده ك له خه
.. وه یان ڕۆژ نازانن شه.. خواردن تری ب ئاوو ب ند مه ته ژووركی چه رو مات خزاونه مه

ك  و یه وێ آه ژوور ده لیان وهك گورگی هار  وه الدك ر تاوه نا تاوێ جه هه.. مردوون یا زیندوو
وه به ئاشكرا گوێ بیستی  آیشیانه ی ته آه له ژووره! بۆ آوێ؟.. ما دووان پش خۆی ڕاده

رزی  ی تر ترس و له و هاواره هنده و هات ئه.. بی هاواری زیندانیان ده ی بای قامچی و هاتو شلكه
 ک فانۆس آز آز و تاریكیه وه آان له چاوه... رداون ی به آان و ووره گیراوه هاویشتۆته دی

ركی پایه   فسه ئه پركا له.. تروآن آان ده حاڵ پووه و به ستاون نگ وه   ک گۆمی مه سوتن، وه ده
.. قنن شه و گۆمه ده ون و ئه آه ژوور ده به گی هار ك سه ربازك وه ند سه و چه خۆیی رز به به
وج  ی فه و پسووله تووه ربازی هه س سه ر آه هه)  ڵ دایه هگ له رگكی خۆیان وه(بی و  ره عه به
 ی خۆی ئاماده بكات بۆ و شوناسنامه ی تریش پسووله وه ئه... مالوه بته ئه ی النییه فیفه خه

تریش دوای  وانی ئه.. وه وه جیا آرانه بوو ب لپرسینه ی هیچیان پ نه وانه ئه.... وه لكۆینه
...  آران ڕه وه ی شار به ره ده ئاخنران و له له زیالن .. آی چو پ یه وه نهو لكۆی وه لپرسینه

ك بنشتی  رزاران و وه بارق بۆته وردی سه.. ڕیوه تپه ی شار آه ماڕۆدانه ر گه سه ند رۆژ به چه
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.. هنگ گان آو شایی و ئاهه ه ش به شی رۆژئاوای شار ڕه ی به گاآه باره له.. وه جورته جواوه ده
وری  ده رانی نو شار له چوار ركی ڕژم و هندێ له ماستاو آه فسه  ند ئه چه) 2(شارو  موسته

ت  شی رۆژهه به شاری  رو شون آردنی موسته ی ب سه به بۆنه.. مزكی دوورو درژ ڕۆنیشتوون
وی  ۆشیانا زهآان له خ قاچه و وێ آه شووشه ده شووشه به.. ن ده ده نو پك هه گر نگ ده  ئاهه
پیاوكی ... ).. زمه له آۆیه به(یالیه  واوه رۆو و رۆ تیش شین شی رۆژهه ی به گاآه له باره... ناگرن

سكیش  ندآه چه..  وه رۆنیشتووه مگینییه غه به.. ر دایه به له زی ره كی مه و چۆغه ڕیش سپی ڕانک
 شیان نازانن بۆ وێ خۆ ی دن بۆ ئه وانه ئه.. ن آه  رێ ده ک به وام خه رده به ستاون و به پوه وه

وه  رویانه به ی بارق آه ره پو تۆزی آۆپته ك ته مكی قورس وه وه، خه خۆشییه یان بۆ دڵ دانه ره سه
ی  وه ب ئه هندكیان به.. ست داوه ویستكیان له ده سكیان، خۆشه ی آه ر ده هه.. نیشتووه

.. نیشن آه داده وزه وری حه ی ده آه درژه آۆیه دوورو ر سه سه ر له آسه یه.. یان لوه بت نوقه
وان  ب، ئه مت نه هیچ خه[   .. ن آه آه ده پیاوه ڕیش سپییه وه، روو له ك دڵ دانه هندكیشیان وه

و ڕوویان  ر آاری باش گیراون سه له.. وه تی دنه المه سه شی خۆتن و به به.. پشته خوایان له
 هندێ به ئاماده باشی و گورگه... هن مه باشیان بۆ ده اشتی ئهپاد خواش له و سپییه

خۆی  و بۆ چاو ترسانی پیاوانی گرێ سی خۆشی ده رژم گوێ نادات نزیكترین آه(وه  ئاوردانه
نینكی  پكه مگینی و جارێ به خه آابرای ڕیش سپیش جارێ به].   ... ) آات شون بزریان ده

ئستا ئوه .. بوو سیان نه آه ی وان خراپه ئه.. و باشه وا بیكات ئهر شت خ هه.. وه فه ییه موزه
شارو  رو شون آردنی موسته دوای ب سه.. شتكه موو هاتنتان بۆ من هه.. ی منن رۆه.. آوڕی منن

و ال  م الو ئه ی ئه نده راگه وج په آانی فه آداره چه.. وه درییه چاوه وته ژر آه آه وجه فه.. ی براآه
.. وه ربگرنه آه له میری وه وجه دا آه فه یان ده وه وی ئه وه هه سیش له ژره هندێ آه.. بوون
رزیت  ئستا ده ر له به ند مانگك ی چه گایه و باره ئه.. یره سه!.. ی باشه آه ته رامه یانزانی ده ده
ك  ر وه  چۆل و هۆل ههئاو ل باو، ك ئاشی چی ئستا وه آه.. وی ر زه وته سه آه ده دابا نه هه

ی  وه دایک و باوك له هاتنه.. ریوه نگییه تپه ده و ب ر ئه سه ند مانگ به چه... وانی وایه چۆله
آانی   واكی رۆه خشن تا هه ری پدا نه ماوه سه رگا نه باوك، ده.. آانیان ب هیوا بوون آوڕه

ئیمرۆ .. آرد گایان ده ی هامو شۆی باره سیخوڕانهو  رزانه ره پایه به فسه و ئه ئه ت نانه ته.. ببیست
آی  یه ماوه دوای.. یه آی ناخۆش و آوشنده روانییه چاوه.. ڕێ چاك زمانیان ناگه خراپ نه به به نه
آانی هاوشاری به  سیخوڕه آ له یه.. و روون بوو هشتا تاریك.. آی زوو یانییه به ره به.. زۆر

به پشتی .. ی الم آ یگووت زه نه س ورازی چوو آه تا هه.. اگ وه خۆی آوتاییه نو باره دزییه
له داوان  به په.. آابرای ڕیش سپی بدار بوو.. ی دا وه ی دیوی پشته آه ست له ده رگا چكۆه ده
وه بروسكه  نگه دون به دره.. مامه(ی چرپاند  بن گوێ آابرای سیخوڕ له.. وه ی آرده رگاآه ده

ت  آه ڕۆآی بروسكه من ناوه.. و ناخۆشی تدایه وای خۆش تیایدا هه.. ك هاتۆته ئاسایش یه نامه
تی  رایه به روه نه به یه آرێ ئیمرۆ خۆت بگه تا پت ده.. م نده ده وه ئه نھا ته.. پ نام
ی  وه دۆزینه داوك بۆ ره توانی سه له وێ ده).. ولر منی هه ی ئه ی دائره مدیریه(ولر  هه ئاسایشی

هشتا ... آه ته شونه پیسه نه یه بگه ر ئاوو ئاگران بوو تا خۆی سه باوك له.. وه نت بدۆزییهآا آوره
و آۆنی شار دا بو  آانی به نو آوچه دانی آوڕه سداره وای له هه.. گا ڕابۆوه باره گه نه

 ر هه.. هنا ده نهر خۆی  سه م به به.. ك شتانی لھاتبوو وه.. نی آه پده گریاو باوك ده... بوبۆوه
رزییه بۆ  به ر ن سه شیان بده ر له سداره گه.. وه یان سپی آرده آه رووی خۆیان و شاره.. یگووت ده

تی  رگ و په و مه ره ر چی زووه به هه رگای.. وه وانه و به پچه ن گورج و گۆه مه ئستا زه!!!.. ئمه
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یه  و دایك بۆیان هه باوك... وه ی نزیك بۆتهتا ب دان آاتی له سداره.. وه آاته سداره آورت ده
روانكی زۆر  آان دوای چاوه رمه آك له رۆژه گه له یه.. ن بكه آانیان ردانی آوڕه ناو سه ناو به

باشه تۆ ... ی آرد آه وره و چاوی پرسیاری له آوڕه گه آانی له ئامز گرت آوڕه باوك بۆ دوا جار
.. آانت داناو ئاسانی دانت به تاوانه بۆچی وا به.. ا بوویژیرو وری پیاوكی خۆراگرو الی خۆت

ر له سداره  هه تازه ئمه.. گووتی.. مدا وه ویش له ئه!.. قوڕێ نا؟ شت له  و براآه ری خۆت سه
مارۆی  و رۆژی آه بارق گه ئه... ناوه هیچ شتك نه من دانم به.. بۆیه پم خۆشه بزانی.. درین ده

به زیندوویی یان (م  بۆ گرتنی من و براآه.. جید بووه ن مه سه لی حه نی عهی داوه به فرما آۆیه
له ) 3(لی  عه... وه تووه آان پاك بكاته ربازه هه له سه آه ش شاره وه له په نا ئه).. به مردوویی

ی  راسیمه و مه ی ئه ر ونه به آۆپته. ستی آۆیه ری آۆیه و ده به ورو ی ده آه آاتی ئه نفاله
.. ین آه رگ ڕزگاریان ده ین و له مه ده آان ده  كی گونده تی خه بینیووه یارمه ی آه ئمه.. هگرتوو
وه آرد  له من آه نكۆیم... آات ر ده و آات فرمانی له سداره دانمان بۆ ده  ئه ب تووڕه ده زۆر
 ...... ما م نه  یش قسهو من لدام یان بۆ آه ر آاسته آسه یه.. ك تی دانی خه بووه له یارمه ستم نه ده

موو  لبووردنی گشتی بۆ هه) 4(رۆك  به فرمانی سه.. وه ن رژمه الیه له. ه) 1988-9(مانگی 
. دایك باوك.. آان قامه ر شه ته سه ڕژاونه لكی شارو دێ خه.. آان ده رچووه زیندانیه سیاسییه

و لبوردنه  ر ئه به.. آانیان یستهو خۆشه.. آانیان ئازیزه ڕوانن منداڵ و پیرو الو چاوه.. خوشك برا
 988 -9-21ئیمرۆ .. روانی دان آانی تری آوردستان له چاوه ی شاره زۆربه ک ش وه آۆیه.. ون بكه

.. وێ گ ناآه  چه رۆنك به نرخی مسقاه زرك وه آولره به.. پرسه مه.. خرۆشاوه شار به جۆرێ
وتوون  ر آه ده زووه وه له كك خه.. بن رده به ی راآهحیاو ب  مام یه آه.. یشتۆته شار گه وه وای ئه هه

.. وه ته آۆبونه) ولر  هه-آۆیه(رگای  ر ی آۆیه سه روازه ككی زۆر له ده خه.. وازی بۆ پشه
تی ئاماده  آان له حاه جاشه من و و ئه پۆلیس.. وه یان هاویشتۆته دی رژمه وره ترسكی گه
چ بریاری لبوردن  ند رۆژ ده چه  وا بۆ.. وره رووبدات اوكی گهرود ترسن له وه ده.. باشی دان

 س و آاریان آه.. باوآیان.. ش داوای آوڕیان كه و خه ئه.. رده ب ك به تاآه خه و تاك رچووه ده
وه  ی شاره روازه ده له.. وه ند ترومبك به دیده دیدو هۆرن لدانه ك چه یه پاش ماوه.. ن آه ده

واوی بچنه نو  آان به ته ترومبله.. دا یان نه وه آه رگای ئه ته شامه حه... هاتنه نو شار
ی شار به  آه آییه ره قامه سه رهناو له شه آان ده ترومبله آانیان له ردراوه به.. وه ی شاره رگه جه
ی  دوو الشهر هه... وتنه رێ ی شار آه وره وتی گه و مزگه ره وه به گۆرانی گووتنه په لدان و م چه ده

ر  سه و له ستان ر ده سه له.. وه خوالنه واوه ده ك آۆالره به هه ی وه حیاو براآه یه مردووی مام نیوه
و  رمی دایك ك ئامزی گه وه ی شار وره وتی گه ری مزگه ده رگای دوو ده... وتنه خوار آه ده شانان نه

په لدان و  ك بوو به چه موو الیه هه و له وه م شاره ئامزی بۆ آردنه كی ئه و گشت خه باوك
 ...... گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان نگ ئاهه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــ

 تی ماویه... می بوو شی دووه مه به ئه
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بچیته نو شاری  ی وه ر له به).. ولر  هه-آۆیه(ر رگای  وته سه آه گردكه ده= گردی چادر) 1 (
 .. آۆیه

 .... ن قاسمه آوریا.. یه ستی قاسماغای آۆیه به مه= شار موسته) 2 (

 لی آیمیاوی عه) 3 (

 دامی گۆر به گـــــۆر سه) 4 (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ساسان آۆیی
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