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   چاوشین چاوشینللماما  جهجه ...  ... تاحتاح  فهفه  ڕز آاك جمالڕز آاك جمال  مك بۆ بهمك بۆ به  آورته وهآورته وه

  
  وت به مه  ڕزتان نووسی ئه به مك بۆ ك وه م وه م نووسراوه                                         ئه ڕز آاك جمال من آه به
ی ناشیرین  وه ووته آراوهو بو  ی نووسین ڕگه له نیم نم هیچ آاتك ئاماده یه ڕزتان ڕابگه   به

نیم هیچ نووسراوكی  ها ئاماده روه ڕزكی تر بنووسم هه به ر ڕزتان یاخود بۆ هه بۆ به
م آه  وڵ بده و هه وه بخونمه) دڵ (سكی تر به  ر آه یاخود هه ی خۆم رباره ناشیرین ده

 و یه وه  ڕۆشنبیرانهموو ناوی هه من نووسیوومه نه به ی آه مه ئه، وه بمنته بیروهۆشمدا له
دان  نه نگ ده  به كو بوایی خۆمه نگ بن به ده ر من به سه له م آه آه س ئه آه داواش له نه
ك  كی آوردستان وه خه ی ی زۆرینه وه ی بیر آردنه م ڕاده آه زیش ئه ها حه روه ستوور هه ده به

بته  دا نیه بۆ آورد نهت  هیچی ی آه ڕۆك بۆشه ستووره ناوه و ده ی ئه وه من بت بۆ ئه
 . ی میشه ستووری هه ده

بۆچونی خۆم  زانم به ئه دسۆزی آورد ك تۆ خۆم به تاح منیش وه ڕز آاك جمال فه زۆر به
  ر بگونج به گه وت ئه مه ها ئه روه هه، مترنیم وه آه ڕزتان ئه به بم له ر دسۆز تر نه گه ئه

ی  و پكه ڵ  ی تكه وه بۆ ئه، آانم بنووسم مه وه ڕز منیش ی تۆی به آه ی نووسراوه شوه
 . ین آتری بگه یه له و باش بت وه نه آه نووسینه به

بوو  عراقدا برام یاسا هه له بوه آانی پشتردا یاسا نه ته حوآمه له ی آه آه وه ده باس له
بدوالكریم  عه، بوو ستوركیش هه ئستا ده ی ستووره ئاماده آراوه م ده ك ئه توانم بم وه ئه

ستوری  ده و له عراقدا ریكن له ب شه ره ووتی آوردو عه آه بوو تی عراقی  م حوآمه آه قاسم یه
چاوی خۆمان  مان به ته راآه وشه می ئه رهه م دواتر به یه به نووسراو هه به شدا     مه رده و سه ئه

بوو  هه ك ها یاسایه روه هه. وه ته انهمژوودا خوندووم وه له شمان بینیب ئه ر نه گه ئه بینی
ینووسی ناب  ئه یی یان ی ئه وه م ئه نووسی بینووسه به چی ئه، یت بی یووت چی ئه ئه

م  ی بیكه به آه ده چی ت باس له یه ده ی ئستا هه ستووره و ده ك ئه دژی ڕژم بت وه
م  آه ڕزاتن ده به پرسیارك له م من به، یی خاآی عراق پارزراو بت ك پارچه ب یه ئه

ی  وه آاتی نووسینه ن له جمال ئه آاك، ، ، یه یه یان دوو پارچه ك پارچه یه ئایه عراق 
ی  ك پارچه س یه آانیان ووتوه برایان ئوه به آورده  ش به بی چاو ڕه ره ستوردا برایانی عه ده

 شمال حبیب  رن له وێ دارخورما به انهت ر ئه گه وه ئه ئه دوای خاآی عراق بپارزن له
و  وه ته آان جوابی داونه آورده آك له وێ گوایه یه رآه تان بۆ ده ئمه بانی بیونن تاآو میھره

ب  ره وش عه و پاشان بن ئه رین بۆ شمال بیونین وێ دارخورما به تانه ده تی ها وتوویه
 قین آوردستانی بوونی خانه خر له ئستا نهك چۆن  نیه دارخورمای لواوه وه وه ئه نشینه

 . ڕوێ          ی دارخورمای لئه وه هۆی ئه ن به آه ئه
ی بچن بۆ  ك بكه نی خه آۆمه له وه داوا ناوی خۆته نھا به توانی ته ڕز تۆ ئه آاك جمال به

ی  ك بكه نی خه آۆمه وه داوا له ڕۆشنبیرانه موو و هه ت ناوی خۆ نگ دان ناتوانی به ده
نك  و الیه س هاتووه هیچ آه دنیادا نه سك له بۆ هیچ آه ها روه هه، ن  بده به نگ به ده آه
سك  ر آه گه ن ئه ڕزتان ئه ی به وه  ك ئه ر بینی بیروبۆچوون وه ده ر سه تاوانبار بزان له به
 م آه ڕزتان ده به ا داوا لهد یه تاوانباریشه من لره ه  ی هه وه نگ دان جگه له ده چت بۆ نه
ی  وه ئه وه بۆ آوردستان بۆ ڕۆیته  مانگ ئه15ریتانیاوه  به وه ئایه؟ تۆ له یته ڕوونی بكه آه
 . وت فه ت نه آه نگه ده
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مانی عراقی  ڕله په آانی یت بۆ آورسیه آه ی ڕابردوو ئه آه نگ دانه ده آاك جمال باس له
بیر  ت له وه برام نابت ئه، ست هناوه ده آانی به سیهی آور م زۆرینه گوایه آورد دووه آه

یان  نده وه ئه آانی آورد رآرده سه و  حیزب130لیستی  آه به نگ دانه ی پش ده وآاته بچت ئه
ی   خشته كی آوردستانیان له ی خه زۆرینه توانم بم ئه آارهنا آه و بریق به ق ی با ووشه

ر  سه مه آردن له  هیچ جۆرك مساوه به یان ووت هئ وه آه سیاسی برد چاك بیرت دته
پناو  ش له م شۆڕشه ین ئه وه ئاماده توانه رآوك پناوی آه شۆڕشكمان له، رآوك نیه آه
نین  بت به هیچ جۆرك ئاماده فیدرای باشتر نه له یان ووت یاخود ئه، وه رآوك بتونینه آه

زایانه بۆ  تدا زۆر شاره آه نووسینه ڕز له به. . . ین عراقی بكه بی ره نی عه ڵ الیه گه گفتوگۆ له
 زانی ئه) آز به(آان  ی حیزبه رآرده و سه یه زۆر باش حیزب وه ش ئه وه ئه  چوویت آه له سه مه
آرێ  نه ستووره قوبوڵ و ده مجاره ئه ر ئه گه ن ئه ڕزتان ئه ب به ره عه ر به رامبه به له
م  له، ن نایه وه آانی آورده مافه ر به بی سونه په ره ا عهستووری داهاتووی عراقد ده له

شی  ك به به آورد وه به ی دراوه و به مافه وێ آه ئه آه ر ئه ده به وه تاندا ئه یه قسه
ی  آه تیه رآردایه آوردو سه وه ورامانه آاآه گوزی هه ك به ند دارخورمایه چه خورمای

ك خری امام علی داویانه  آان وه شیعه كو هناوه به  نهستیان ده تی به و ئازایه آی زیره به
سیح  تی مه زره آانی حه ڕكخراوه خرخوازیه ك خری آان وه ریكایه مه آورد یاخود ئه به

 . آورد داویانه به
نك  و الیه س رآه هه ر به رامبه به وساآه ین ئه ی تاوانبار تبگه ووشه بت زیاتر له ها ئه روه هه
تاوانبار  ها خۆم به ر وه نگ دان هه بۆ ده چن م آه نه ده لك ئه بھنین من هانی خهآاری  به

یه  دیموآراسی هه ڕم به ی من باوه وه ر ئه به زانم له مافكی خۆمی ئه لكو به به، نازانم
وه پبزانین یان  ك بوو ئه ك یه آان وه موو ڕاو بۆچوونه هه ر گه دا ئه ژیانی دیموآراسی له
یت  بۆ نموونه تۆ ئه، گۆڕ ناوه وآردنیمان له یره و په دیموآراسی ستی خۆمان ده  بهزانین نه
 ستوور ئایه هیچ خر بۆ ده كینه بن نه م خه ستوور من ئه  بۆ ده به كینه بن خه
وه  دنیایه به گادا نو آۆمه شیاو بگرێ له ی نه جگه آتری آه یه ڕ به رامبه آمان آرد به یه ه هه

آتری قبوڵ  و یه دیموآراسی وێ فری ژیانی یانه آان ئه ها ئایه آام له حیزبه روه نا هه
لكی  نی خه آۆمه ستوور به ده به م نی سیاسی هاوخه ن یاخود آام الیه آردنمان بكه

ه نگ بد خر ده نه ستووره نیه به و ده به ر بوات گه كینه ئه آوردستانیان ووتووه هۆ خه
ین جاركی تر  ده نگ نه ر ده گه شمان ترسنن ئه ئه و ن  آه مان فر ده وه وه ئه وانه پچه به
تی ناوخۆی عراق  زاره وه نفال نیه آه وه ئه ی ئه ڕز ئه به، وه آرینه ئه و آیمیا باران نفال ئه
 مرۆڤ بیكردایه ن تری آار آه وه عراقدا قزه رج له مه پۆلیس به رآوك ناآات به آه آوردی(

، پۆلیس به رآوك ببن ولرو دهۆك نابت بچن بۆ آه و هه پۆلیسی بوو یاخود آوردی سلمانی
بن یان بیاری  ئه مان  مووچه ئه د بوو آه رحه قید سه آانی عه قسه یان خۆت باش گوت له

دی ئاتون ر پر ی سه آه دانانه ره یته ی سه ئه، نفال نیه خانه نشین آردنی لیوا شرآۆ ئه
 . ی چیه نفال نیه ئه ئه رآوك ی آوردی آه وه ڕانه هشتنی گه  و نه آۆپری

دا من  ی لره آه آورد ئه خۆیی بۆ ر به و سه مافی آوردو حوآمی آوردی آاك جمال زۆر باس له
م  مردا له ی بارزانی نه1971سای  ی آه وتن نامه ڕكه م له آه ڕزتان ده به ك پرسیار له یه
وه من  ئه، خر یت نه ر ئه گه  آورد ئه آرابوو بۆ ی ئستا زیاتر ماف دیاری نه وورهست ده
دا  و ڕاستیه رزانی خۆیان دان به و مسعود به بانی تاه ڕزان جالل به وه آه هنمه بیرت ئه به
 1971ی ئازاری  وتنه وڕكه نجامی ئه ئه ستمان هناوه له ده ئستا به ی وه ن ئه و ئه نن ئه
 ر سه  له ختی و جه مر داوایی آردوون آاتی خۆی بارزانی نه یه آه ندانه و به خاڵ  م یه ئه وه ه

بی  ره تی عه حوآمه  ی آه وه ڕایی ئه ره وه سه وی دا بیان خاته واری آرداریه وه هه ته آردوونه
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ستی  تار دهڕو آوش شه ی آه تیه رآردایه آوردو سه ر به رامبه شیمانی نواند به عراقی په
م جار  آه وه بۆ یه عراقه تی وسایی حوآمه ری ئه ست پشخه نجامی ده ئه له وه آه پكرده

و  شته ئه تاآو آار گه، بوو ر آورد سه وه له سوپایی عراق تاقی آرده آی ناپام آه چه
ی  نامهر و به ت قوربانی سیاسه بوو به  گوندیش4000و  نفال آراین و ئه ی آیمیا باران یه ڕاده
 واته 1988-3 -20رواری  به  له آاتكدا بوو آه له ش مه ئه، ش ه بی چاوڕ ره رستانی عه زپه گه ڕه

آوت  و ئیسالم له ب ره تانی عه وه رانی ده بجه سه هه چوار ڕۆژ دوای آیمیا بارانی
م  به وه نرنهوس چه  بولغاریا ئه له ش آرا آه و تورآانه دا باس له آه وه آۆبوونه له وه آۆبوونه

ن ووتكی  الیه له ر و به وه نھا چوار ڕۆژ له  ته  آورد ناآرا آه5000 هیچ جۆرك باس له به
 . هید آران ق شه            ناهه وه به ئیسالمیه

ی  ره تی دووسه سیاسه ویش  وه بیر آاك جمال ئه وت باسكی تر بھنمه مه  ها ئه روه هه
هیچ  نموونه له، آوتن ڕدا سنگ ئه مه ڵ گه و له خۆن ڵ گورگا سنگ ئه گه ه ل یه آه بی شیعه ره عه
حزابی ئیسالمی سیاسی  ئه بووه آه یدا نه ناوچه و تی وه تكی نوده و سیاسه و دنیا م  ر ده سه
ی  و دیموآراتی دوو هاوآشه ی دین وه ر ئه به ب له هه و مافی مرۆڤ ڕیان به دیموآراتی باوه

، ك یه ن به رگیز ناگه هه آن آه ی یه وانه ی ڕمكی پچه ر یان سه آه ریه هه  یاخودآن یه دژ به
 تی یه علمانیه وه ت بھن مانای ئه دیموآراتیه ڕ به ر ئیسالمی سیاسی باوه گه ئه چونكه

 . خۆی ستی خۆی بۆ ده ندنه به كه بر هه ش بۆ خودی ئیسالمی سیاسی قه  مه ئه قبووه آه
آی آاك  یه ووته م آه یه، م آه آانمدا دوو رووداو بۆ آاك جمال باس ده هآۆتایی قس له
ك  رمووی یه وه فه ڕه  باوه ڕی وپه وشاره به ری ئه ماوه م جه رده به آۆیسنجاق له له سعوده آه مه
باتمان   ساڵ خه70هن ئستا ئاآامی  ئه و سامانی دنیا ت روه موو سه مۆژه هه ی ئه ناسه هه
و ڕۆژه  ڕوانی ئه درژایی ژیانم چاوه ندیه بۆمن به ف مه ره شه ترین وره وه گه مشتدایه ئه           له

 . بووم
آاتكدا هشتا  له آانی آوردا رآرده ی سه گوێ نگك لدرا به  زه1991سای  له، م دووه
ی آاك  ێگو وه به مه ده ئه  نگه و زه شاری سلمانی منیش ئه ی آوردستانیدا بوون له ره به له

دام  ابراهیم دووری جگری سه ت  عیزه1991پایزی سای  له، وه بیرت بھنمه جمال تاآو به
  ر ئوه گه سلمانی پیانی ووت ئه رانی آورد هات بۆ ی سه وه حسن بۆ ئاگادار آردنه

 ین وه پتان بین ئاماده بیرتان بھنینه به پمان خۆشه وه وه ئه بیر چۆته تان له بجه هه
یكرد  بی عراقی نه ره بجه حوآمكی عه آیمیا بارانی هه ؟ وه ئایه لره، وه ینه ی بكه دووباره

ندامی ڕاوژآاری  ئه) ک ساح موتله(بوو ئایه  بی نه ره سۆسیالستی عه ناو ئایه حیزبكی به
، ری فهع ابراهیم جه، الوی ئایادعه،  ك ئایه جیاوازی نوان ساح موته، بوو نه آان عسیه به

ابراهیم  مجاره ئه  یه آه تك هه مانه ئایه چی زه، ، ڕایی چیه ق سامه نامۆفه، ت دووری عیزه
ی  ر شوه سه له و جاری پشوو ی ئیسالمی چونكه ئه ر شوه سه نفالمان ناآات له ری ئه عفه جه

و  ك واز لهم آورد آه ی ئمه ی آه وه م بۆیه نووسی بۆ ئه وه آاك جمال ئه، ، سۆسیالستی بوو
گونجاو بۆ آشه  آی یه ین ڕگایی چاره وڵ بده  بھنین هه روون سافیه و ده دڵ
. ك خاآی بگانه بپارزین نه یی خاآی خۆمان ك پارچه یه وه آه بدۆزینه آانمان  تیه یه وا ته نه
 . 
 


