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  ةجبةييةجبةييلَلَطؤران هةطؤران هة.... .... ةي شةهيدةكانيةوة ةي شةهيدةكانيةوة لَلَةجبة لةزاري بنةماةجبة لةزاري بنةمالَلَهةهة
  

ڵ  ک کۆمه ک تاک چ وه  چ وهی کورد  بۆ ئیمه بجه ه ساتی کیمیابارانی هه ش کاره ده
می  ده هۆشمانداتۆماربووبت وپتر لهین و زه له کانی دیکه تیه هامه سات و نه ک کاره روه هه

.  وه بیرهنانه و وه وه کۆینهتی باس ول بابه  تهبکانداب سیه سا بۆن وه یالهیادکردن
 ی ماه  بنه  له جگه{ش که کن دانیشتوانی شاره ت له نانه توانم بژم ته ده
یادیان چووبت  له  گوایه نیه ره ر ئه به ش له مه ئه.  ماوه ی نه خ وگرنگیه یهوبا ئه}هیدان شه

ههر سه  لهقوری بوای من کاریگه بهخر نه. مابت ریان نه سه  له ری یاکاریگه    و یه یان
انیشتوانی  الی د گرنگی ک یه تا ڕاده که  ساته کاره  ی وایکردووه وه ل ئه وه. رگیز ساڕژ نابت واری هه  وئاسه زامکه
دووی  ردن بهڕاک، دانی نائاوه، خۆشی نه، بکاری  له یان که تی ژیانی ڕۆژانهخ سه، ست بدات ده که له شاره
ی  له سه مهن  که ست ده وان واهه  ئهکی دی الیه ک و له الیه  له مه ئه.  وه بینته دا ده یداکردنی بژوی ڕۆژانه په

  له.     وزنابت  هیچی ل سه وه ره و ده وه ی ناوه نانه وگفت وبه کریت و ئه ده وه هیان بازرگانی پ که ساتی شاره کاره
   .ت  نایهیاندا که ر ژیانیان و شاره سه  بهوتۆ  ئهئیجابیکی  ریه گۆڕانکائاکامیشدا

 ه ه

 
 ی 

وام  رده وان به ئه.  یه جۆرکی دیکه واو به هیدان ته ی شه ماه ربنه سه لهی  وه نگدانه ری و ڕه  کاریگه ساته و کاره ل ئه
موو ساتک  کانیان هه واره ئاسه، یه ههزرو هۆشیاندا حزوری ه م له رده کانیان هه هیده ژین شه داده که ساته نوکاره له
ی   هنده وه نه  زۆر الیه  له که ی خودی خۆیان وشاره نوکه مواری هه ش دۆخی ناهه وه رباری ئه سه. رچاویاندایه  به له

   .دات  ئازاریان دهوه روونیه  ڕووی ده  لهبارگرانی کردوون و دیکه
  که وه  بخوننه یه م دیمانه ئه، هیدان بین ی شه ماه ی بنه یی وگازنده انات وگله ع  ئاشنای مه وه نزیکه لهی  وه بۆ ئه

و  ی ئه زۆربه ی که وه له بگومانم.  نجامم داوه  ئه بجه ه  هه هیدا هاوینی پارله شت شه  ههن ک دووبرای خاوه ته له
نی   کورد گووته چونکه،  هش که نی شارههیدا  شهی ماه ی بنه بن هی زۆربه ریده  ده ودووبرایه ی ئه یی و گازندانه گله

   . روارکه ی خه مشتک نموونه
  

   شیده د ڕه مه ناوم رزگار محه
کانی   قوتابخانه کک له  یه لهم مامۆستا پیشه
   . هبج ه هه

. بوو فرۆشی هه} ئایسکریم{ باوکم دووکانی دۆدرمه 
   .برد یانده روه ڵ هیوای برامدا به گه له
   ڕوویدا من له بجه ه  ههساتی کارهی  مه و ده ئه

   .مخوند یمانگای مامۆستایان ده  په  لهیمانی سله
کان  ییه بجه ه  هه ی خوندکاره شی ناوخۆ ئیمه  به له

. ت بووین  زۆر بیتاقه  گیراوه بجه ه  هه بیستمان که
   . بجه ه  بۆ هه وه ڕینه  بگه وه خۆمان کۆکرده

یی  بجه ه  هه200 ن پتر لهرمیناڵ دیتما  ته هاتینه
ل  وه،  بجه ه  بۆ هه وه ڕنه وت بگه یانه ده وه ته کۆبوونه

   .ر گیرابوو فه ی سه رگه
   .شی ناوخۆ  بۆ به وه ڕاینه  گه وه کی زۆره یه ژاره موو په غه به

   . مان کیمیابارانکراوه که  شاره پاش س ڕۆژ زانیمان که
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  ا ڕزگارم برای مامؤست کره کاك ئه
  ری کشتوکاڵ وئستاش بکار رمانبه  فه کۆنه/  پیشه

 باژی   ڕوویدا من له بجه ه ساتی هه ی کاره مه و ده ئه
ند ڕۆژک  چه که به گرتنی شاره رله بهژیام   ده بانه

  له.   وه  نو باژی بانه کی زۆر ڕژابوونه یه رگه پشمه
.  ی پارتی بووم، پ ناسی که ق ناویکم ده نیویاندا فایه

نیازی هرشین بۆ   دوواین گووتی به وه ندک پکه هه
 ران بووم  زۆرنیگه واه و هه منیش به،  بجه ه ر هه سه

گووتم . بت دام چیده ی سه وه مدانه مزانی وه  ده چوونکه
 گرتنی  خۆ شارکی ستراتیژی نیه،  بۆ بجه ه  هه باشه

  م گووتی وه که اوه ناگۆڕت؟ناسی که له سه  مه هیچ له
  منیش به. ین که ر هرش ده پتخۆش بت یا ناخۆش هه

بۆ ڕۆژی .  بۆماڵ وه ڕامه گه ره کی زۆره یه ژاره م و په غه
کی ئرانی  یه گوادری وزگه ی که یانیه دووایی به

راسیۆنکی  ی ئؤپهکانی سووپای ئیسالم هزه  تیدا گووتی که، وه وندهخ ربازی ده ی سه یاننامه بووم به
   .بۆینوڕشاو، بامبۆ، خورماڵ: ست پکردووه  ده وه م قۆنه  له بجه ه رفراوانیان بۆ باژی هه به
ک  وه،  وه سوپای ئرانه ژر کۆنترۆی  وتبوونه  که دا که ی نیشنده رو شارۆچکانه ڤه و ده ئه ودا تی ڤی ئرانی  شه ه ل

  وه وته که  ده بجه ه  نزیکی هه  کامراکه م که به.  سیروان تاد ی ناحییه، زوور ارهشتی ش  ده ندک له هه، خورماڵ
   . گیراوه و نه رگری تدایه  به بجه ه  هه ی خۆم وای بۆجووم که نه زه  مه  به بۆیه ، یبی ده

ی  بجه ه ی دووایی تی ڤی ههبۆڕۆژ. وه بو بوویهنگۆی کیمیاباران  نو شاردا ده ڕۆ له و نیوه مه بۆڕۆژی دوایی ده
   .ترسام ڕوویدا ی لیده وه ئیدی ئه، پاش کیمیابارانی نیشاندا

   بجه ه وهه ره سوکارمان به سۆراخی که  بۆ ییه بجه ه ویش هه  ئه رامان که مید مال خه ڵ حه گه ڕۆژی دووایی له
خرایی  به، ربازی بوو کی سه یه بوو ناوچهریوان زۆر چۆڵ  ریوان شاری مه  مه تا چووینه ره تین و سهو ڕکه وه
. رکردبوو سه موو ماسکیان له کان هه ربازه  سه ربازیمان دی که ماشنکی سه. جھشت و دزی به ره ریوانمان به مه

   سنه  کاتکمان زانی خۆمان له ک خۆیان سوارکردوه ته شیان له ئیمه،  یه ووتیان کیمیایی هه داین بۆین یان نه ڕگه
  وێ  له.  برینداری لبوو400   پتر له کان دروست کردبووکه تیان بۆبرینداره کی مۆقه یه خانه سته  خه  سنه له.  وه دییه

  
   .ستا قادری ئامۆزامم دی دی وه حمه ئه

   کووشتمیان که  خزانهندامانی  ئهپاسداران
سم  بووین که ووتی برا مام وران بوو ئیباده، یاگر کووڵ ده  به رشانه  دیتم حای زۆر پهد حمه  الی کاک ئه  چوومه

ی  که نزیک پرده له، وتین ڕکه و سلیمانی وه ره  به یاره  دوو سه رچوون به هیوای ده گووتی به. بت  نه م کچه ئه  ماوه نه
ماڵ و  ودا شه رله ی ههمای کوڕمدا ئید ی شه که یاره م سه رده به نک دای به  هاوه و گووله ن ر هاوه  به م دایانینه زه

   .یان ل کردین قه پاسداران بوون ته، ستدا ده دابوو گیانیان له یاره و سه چی له کانم و هه کچه
وێ  له. سوکارم بخۆم تک بوو بۆم تا سۆراغی که رفه ش ده وه ئه کارهنا رگ منیان به ک وه کان وه  فارسه پزیشکه

   . زانی وه یانه  باره وایشم له  هه سیانم دیت و نه که نه
   .ی لبوو بجه ه رو برینداری هه نابه  په  که ر سونکی دیکه رسین و هه  کرماشان و هه بۆ ڕۆژی دوایی چووینه

ک  یه  بووبوو وا له وازه ڕه  واپه که و خه ئه. یادم ناچت رگیز له ودیم هه ی له وه ئه، رسین  هه وی بوو له سات له کاره
کی   الیه ڕا له گه مردو مندایدا ده  دوای دایک به ک الیه له. کرد نی ده  شیوه سکی که س بۆ که رکه هه، دابابوون

  زانی ک له یده س نه که. پرسی نی ده کا وای منداه یا باوک هه، ڕا گه دووی دایک و باوکیدا ده  کووڕ به دیکه
   . باوه  یا نه ی ماوه که خزانه

  بۆ ڕۆژی دووایی،  وه ومانکرده وێ شه له   ناخۆشه و باره به
 بۆ  وه ڕامه  منیش ب هیواو دشکاو گه وه رسین دۆزیه کانی هه  قووتابخانه کک له  یه سوکاری خۆی له مید که حه
   . بانه
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فای   مای حاجی مسته  له  بانه ئستا له سام ری ڕه  ڕۆشنای کاک عومه کهوای بۆهنام   هه  بانه خزمکم له
   . بزانت وای مای ئوه و هه ئه  یه وانه گووتی بۆبۆالی له، تی زمیهخ

 باوکم دایکم گووتی. وای مای خۆیانم ل پرسی تا هه ره وێ ڕۆشنام بینی و سه فا له حاجی مسته  مای جوومه
   . چووهر ر خۆی ده  و هه سات ڕوویداوه دی زانیم کارهئی.  ناو هنانی خوشک و براکانی وته کهوجا ئه
  ؟ی ڕۆشنا گیان مای ئمه ئه

  /مامۆستا رزگار
وام  رده  خزانکی سیاسی ناسراو بووم به ر به ی من سه وه ر ئه به له

ڕیم و  ستی بگه به ر سه توانی به مده  نه ربوو بۆیه سه چاودریم له
کی   چه مان به که  شاره دووای س ڕۆژ زانیمان که.  وال بزانم هه

کی زۆریش و که وهدراکیمیاوی لهید بووه شه س.   
،  ر هاتووه سه چیان به سوکارم مزانی که من تا س مانگ نه

م  به،    ئرانن ون و له ما  گوایه وت که که ستده وام ده جاروبار هه
ت جارک  نانه ته. بوو کیان نه مایه کان هیچ بنه واه هه
یمانی گووتی پم   هاتبوو بۆ سله وه  ئرانه ک له ییه بجه ه هه

ووتی جۆن ؟ناسیت جاهیوا ده پرسیم.  رسین دیوه  گه هیوای براتم له
  ت بۆ گاته نانه ته،  م ال خواردووه ندین جار دۆدرمه نایناسم چه

  ؟ یت لره که پم گووت ها شیوعی چ ده
   . هاتبوو ڕاستی پ گووتم وه  پاوه  له کی دیکه ییه بجه ه دوواجار هه

ت خزانی هیوای  نانه ته، هید بوون موویان شه  هه چووه رنه س ده ککه  یه  خزانی ئوه  مامۆستا گیان له وه{گووتی
  }. هید بوون  شه وه  هیواشه  بهموویان ر هه براشت هه
  . دوودی ڕزگارم بوو  و له ماوه سم نه  که دووا من دنیا بووم که  به وه ئیدی له
  م کره کاك ئه

دا  ی ئمه که مینه  ژر زه موویان له هه. هید بوون موویان شه  شاربووهه ی له وه  ئه مدا ووتی مای ئیوه  وه نا لهرۆش
الویژ بانگی هیوای کرد ووتی  گه.  که یوانه ناو هه الوژی ژنیشی له وتبوو گه  که وشه رگای حه  ناو ده هیوا له، بوون
الوژ گریا ووتی هیوا گیان شتی  گه.  وه الوژ من لبوومه  ووتی گه وه المی دایه اس هوههیو،  وه کانه الی مناه  به ره وه

   . وا مه
  کک له  یه  برایمی مردیشی له  وه هید بووه شه زووری مای خه خووشکم له  پاشان زانیم دخوازی

   .ستدا ده کانی تاران گیانی له خانه سته خه
  مامؤستا ڕزگار

ند   چه کانمان بھنین وه له لوپه یان داین بچین که  ڕگه  وه وه ی گرته بجه  ه عس هه  سوپای بهک یه پاش ماوه
   . بجه ه  هه ک چووینه ییه بجه ه هه
ی ڕبازی  که بشکهدا که وشه  حه وه له ژووره   چوومه رکه هه. سام ری ڕه ی مای کاک عومه که  ژرخانه تا چوومه ره سه

جل و .  وه ره  ده  قژ ڕانکشابوونه ر دیار بوو به سه  جل و قژه له  وه دیتم پره  خواره  چوومه که، تهیوای برامم دی
ی   گیرفانیدا ناسناماکه ستم کرد به ده، ی هیوای براشم که ه مسه ها قه روه  هه وه کانی هیوام ناسیه رگی منداه به

   .تیدابوو
   .یمانی ۆ سله ب وه خۆم هنایهڵ  گه لپم له لوپه ندک که رحاڵ هه هه به

  هیدان ی شه ماه  مافی بنه رگری له ی به ه پکھنانی کۆمه
  بجه ه رکه بۆ هه  دانیشتووانی شاه ی زۆر له وه ڕانه ڕین و گه پاش ڕاپه

ر خۆمان   گه وه و ڕوانگه ویش له ئه، هیدان ی شه ماه  بنه  لهک بۆ پشتگیری یه له زراندنی کۆمه ستاین به دامه هه
   . بۆمان ناکات سی دیکه وا بگومان که ین ئه شتک بۆ خۆمان ناکه

  له، رپرسمان کرد ن وبه ندین الیه ردانی چه  سه مان که هیدان و ڕکخراوه ی شه ماه  بنه ک به ستی کۆمه به  مه به
   .ین یکه ت خۆمان دهر شتکمان پبکر  گه  توانامان نیه مان ساوایه که ته یانگووت حکومه مدا ده وه
  یه ر هه نگه هیدانی سه نھا بۆ شه  ته هیدانه شه
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نھا بۆ  یان ته هیدانه شه. یان که ی شاره خستنهو پشتگو هیدان زۆر بزار بوون له ی شه ماه و بنه بجه ه کی هه خه
   . وه بیه ر ده نگه هیدی سه شه

   گووتی ئوه که رپرسه به، ل ب ئاکام بو هیدم وه  شه8نی  ه خاو ی که وه م کرد به هیدانه دا داوای شه1994سای 
  ن؟ ته که که ڕه هیدی گه  شه8 گووتی  وه  گاته کابرا به.  وه گرته ر ده نگه هیدی سه نھا شه  ته وه ناگرته

   .تیاندام وجایارمه  ئهره نگه هیدی سه کم شه  برایه م بؤهنان که نامه گه  به پاشان که
 پرسیبووی  وه رسوڕمانه سه  به که رپرسه به،  یه هیدم هه  شه6تی چووبووه الی پارتی گووتبووی  کم بۆ یارمهر براده
، هیدی کیمیاوین  شه م بۆی باسکردبوو که که ره  براده  که؟ کراوه هیدیت وهیچت بۆ نه  شه6نی  خاوه چۆن

   . ین تیت بده ووتبووناخوات ناتوانین یارمه
نھا   ته که له سه ی مه وه گژا چوونی چاکی کیمیاۆی بۆ ئه ی به ه مان گۆڕی بۆکۆمه که ناوی ڕکخراوهر به مه سساڵ له

   که ه  سکرتری کۆمه ق گووپی کرایه دکتۆر فایه. بت ست نه یوه  په وه بجه ه  هه به
   .تی کردین تی دژایه کیه ش یه وه ر ئه سه له

   .داین تیان نه تیان کردینو یارمه ندک دژایه  ههماندا دیسان که کخراوه ڕ سک له ندکه ر بوونی چه سه یا له
  م ووتی من تازه رهه کاک به. م رهه سعود و کاک به الل کاک مه  خه مام وانه رپرسکمان کرد له ند به ردانی چه  سه
  وه ته ریکا هاتوومه مه  ئه له

   .دراون تی نه م بۆ یارمه  و تناگه هیچ نیه هلیاگام 
ایک و  د کرد که ده ی نه وانه ئه مولیرکرابوو ش یر ده  سه نده وه بیارکی ئه به  وه یان بیه هیدانه ی شه وه پاش ئه

یت   بیارکی تایبه ویش به زیری مافی مرؤڤمان کرد ئه شید وه الح ڕه ردانی کاک سه تا سه. هید بووبوو باوکیان شه
   . وه ی پگرته ئمه
تی ووتی  ل بۆ یارمه وه، گریان کرده ستی دهویش  ئهموو شتکمان بۆ باسکرد  سعوددا هه  مهردانی کاک سه له

تیمان  ولر یارمه  هه یتوانی له م خۆ ده به.  تمان نیه سه  ده ره ڤه و ده  له  ئمه م چونکه تیتان بده ناتوانم یارمه
   .بدات
 بووم ی من حیزبی نه وه ر ئه به له بۆنمونه، بینت تی ڕۆی سلبی ده یه حزبا  دا بجه ه ی هه له سه  مه  له وه داخه  به

   . شۆنم کی خسته و حیزبیه وه  کووژانمیه ناووم نووسرابوو کدا که یه له سه مه م له که مدیره
  کیان داوه یه ژماره. ر به خۆیانه  سه ن که ده ی ده سانه و که وان به م ئه  به رچووه هیدهان ده  خانوو بۆ شه400ناوی 

   . یانا یه تائیستاش نازانم بوونی ههم   به یه رزه ئه ی  ژماره  گوایه بابن که
  دانی کراوه  زیاتر ئاوه  شوینانی دیکه  له م که  ڕاشکاوی ده ش به بجه ه ی هه وه دانکردنه  ئاوه ت به باره سه

    وه خۆینه  زراب ده ڵ به  ئاوی تکه ئیمه
   یه که کی شاره ره ژیم کۆنترین گه ی منی لده که ڕه م گه  ئه ر بۆنمونه هه

س تووسی  که4 تا ئستا  و هۆوه تا به.   ئاوی زراب بووه ک به  تکه کانمان ڕزیوه بۆری ئاوه  کانی گیراوه زرابه
   .خۆشی بوون نه

یان  الم ڕگه م به خۆم چاکی بکهر حسابی  سه ن له م بده باح ووتم رگه  چوومه الی دکتۆر سه سته به و مه بۆ ئه
   .نادام
   . ی پیسه که  ئاوه وتووه رکه  تاقیگاداده  له ی کرد که وه سک باسی ئه ت که نانه ته
   کانمان لبستنن  خۆڕایی خانووه وت به یانه ده

   . وه ینه شتان ناکهبوو ره وت قه که ده رجاده کانتان به  ووتیان خانووهندازیار هات  دوو ئهئستا ر له دووڕۆژ به
ندی  وه رژه  به  دژ بهتی ندی حزبایه وه رژه ر به به هیدان له ی شه واده کان وخانه ییه بجه ه هه ندک له هه

   .ن که خۆیانکارده
 ن سکی خاوه که. ی خۆشی پیشل بکات که هید مافه ن شه ی خاوه وه  ئه  کاربگاته  که تی وایکردووه حزبایه
   .ی خۆیان ترکردبوو وه ر ئه به ویش له ئه، موومان بوو ویستی هه تی دژی هه ر حزبایه به لههید دووشه

   .ستان ده  کاربه لهمن زیاتربوو  ی له یی و گازنده بووین گله دوو ده  دووبه ل که وه
  می خۆتان بت ده ش ئاگاتان له ئوه/ندک به ندام مه ئه
ی  ندک قسه  هه نده به ندام مه و ئه ئه، ندک به ندام مه الی ئه   و بووهک چو تی مامۆستایه ی یارمه له سه بۆ مه 

   .می خۆتان بت ده ش ئاگاتان له ئوه ی گووتبوو که  مامۆسته و بۆیه بهبیستبو
   . می خۆتان بت ده  پییان گووتم ئاگاتان له م چوونکه ناکه رگیز قسه ۆاو هه  گووتی من ته و مامۆستایه  ئهئیدی
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   .وتیانکرد بۆ خۆیان کان زه رپرسه هیدان هات به ی شه ماه تی بۆ بنه مهیار
پاش . کان کرد هیده ن شه  خاوه ش به پشکه ک ملیۆن دۆالری  بری یه بجه ه یدا بۆ هه که ردانه  سه ر له بریمه
   . یه و پاره سۆراغی ئه الی مامۆستا شاهۆ بۆ  چووبووه یه که ندامکی ڕکخراوه  ئه که ج ناوک ره فه ک یه ماوه

ی پدرووست   قوتابخانه2   و ئمه هاتووه  که  بۆ شاره هاتووه  نه  بۆ ئوه یه و پاره مامۆستا شاهۆپی گووتبوو ئه
   .ین که ده

 بووم  وه ره نیشت بریمه  ته  لهت من خۆم نانه ته،   هاتووه خر بۆ ئمه  نه  که وه ج بۆی ڕوونکردبوویه ره فهکاک 
  رشانم و گووتی  سه تی خستهس ده
   .ش کردن وا ملیۆنک دۆالرم پشکه ئه

  ، ین که ی پدرووست ده ین قوتابخانه  نایدهمامۆستا شاهۆ ووتبووی
. بت  نه ی ئمه  پاره ی پدرووست بکات به  قوتابخانه ی نیه ت پاره  گووتبووی بۆ حوکمه وه ییه  تووره خ به ره کاک فه

   . ی ئمه  پاره  یا به ته رشانی حوکمه رکی سه دن ئه درووستکر قوتابخانه
  هیددا شه ی ماه  بنه1000ر  سه  و به خواردایه ن نه یا و پاره ر ئه جا گه
   .وت که رده  دۆالری به1000ک  یه ماه ر بنه وا هه  ئه ش بکردایه دابه
  /رنجک  ند سه چه
   . ری کراوهستکا ندکیش ده و هه وه ته  کوورتکراوه دیدارهم  ئه
   .نم هم داننی خۆ کا سیاره چاکم زانی پر به
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