
 كوجنـــــــــــــريين .. بةلَي بؤ دةستوور,وةآلمصك بؤ جةمال ضاوشيين دووةم 
  

لةوةتةي هةية كورد شؤرشةكاين بةو ثصوازة قلَيشاوة كة 
ىكورد .تةا شؤرشةكةي سةرؤك بارزاين نةبصت ,لةخؤي بووة

لةوةتةي هةية بةشؤرشي نوصشةوة داواكاريةكاين بؤ 
 هةية لة أووي ىكورد لةوةتةي.سةربةخؤيي نةبووة

دا هصندةي ئصستا هةم تؤكمة و هةم زاناو و لةمصذو,سياسيةوة
ىكورد لةوةتةي هةية .هةم وورياو هةم بةثصشتيوان نةبووة

ئةطةر كاك جةمايل دووةم ثصي بزانصت هةولَةكاين بةو 
ئاقارةدا نةكةوتووة كة سيايةيت دنيا لةطةلَ زؤرينةي 

ى كورد .ري ئازادي داخوازيةكانيدا بصت يان بطاتة نزيك خؤ
تا خةلَكاين وةك كاك ,لةوةتةي هةية لةناوجةستةي بةدةنيدا هصندة ئةندامةكاين بةهؤش نةبووة

ى  ئةم خالَة طرنطانةو خوا يار ضةند خالَصكي تر كة أوين .جةمايل دووةم كار بكاتة هؤشي 
صتة وانةيةك بؤ ئةو ئةكةمةوةوة هيوادارم هةر ئامؤذطاري نةبصت بؤ كاك جةمايل دووةم بةلَكوو بب

كورد خوازياري بنةبر كردنصيت ,ذمارة كةمةي كة وةك بريين جةمال ئاسا ئةوتؤتة جةستةي كورد 
                                                    ىىىىىىىىىىىىى.وةك نةخؤشيةك

ي كة وةك ئةو هةموونوسةرانة,كاك جةمال ئةوة ماوةيةكة خؤي خةريك كردووة بة نوسينةوة 
هتدد ,ئةدةيب أؤشنبريي ,ئةم نوسةرة بةبص هيض بنةمايةكي سياسي ,هاوتاو هاوشصوةي جةمالن 

كاك جةمال لةنوسينةكانيدا وةك كةسصكي ئةكادميي لةبواري ,نوسينةكاين بةرجةستةية 
لةأووي سياسيةوة ثياوصكي هةتا بلَص ي بص ئاطا لة هةموو , أؤذنامةوانيةوة لة ذصر ثلةي سفرداية

كاك جةمال وةك .كة سص كوضكةي سياسةتة هةر فأي ثصوة نية ,تيك و هونةروو ذياريةوة تاك
ي اليةنصك ئةلَقةلةطوص, بةكوردي و بةثوخيت يا,كةسصكي حاقد و قني لةدلَ بةرامبةر بةاليةنصك 

كات يا لةدوواليةنةوة خوصنةر سةرنج بطات و سةروبةري ب كةوتؤت نوسينصك ئةطةر هةر خؤي تصي,
يةكةميان خؤزيا كةيةكصك كةوتة نوسني بؤ ماوةيةك ثرس و أاي كؤمةلَصك خةلَكي لة .كات أاكصش ب

ئينجا نوسينةكاين أةوانةي ,خؤي زاناتر بكرداية ئةوسا طولَبذصرصكي نوسينةكاين بكرداية 
بص , تا أاخةري أؤذنامةواين بةنوسيين وةك كاك جةمال,بةردةمي خوصنةواراين بكردباية 

يان ئةوسايتانةي كةهةن سنورصكيان بؤ نوسينة بص ماناكاين وةك  ,بايةر نةكراثلةوثاية لةكةدا
نية بطرة دةيةوصت ماناكاين سياسي و كاك جةمال نةك كةسصكي أؤشنبري  دووةم .دابنايةجةمال 
لةوةي كة حةقدي دلَي خؤي ,بطةيةنصتة طوصي تاكي كورد ,وةك خؤي هةلَي سةنطاندووة ,ياسايي 



كةئصستا بؤتة باسصكي ,أصز مام جةالل وا بةستة بكات بةضارةنووسي كوردةوة بة شةخسصكي وةك بة
  دةنطدانة بؤ دةستوورةكةىىىىىىىىىىىكة,طرنكي شةقامي كوردي 

بةو نوسينانةي كة ثلةو ثايةكانيان هاوشصوةي من بةهيض شصوةيةك خؤم سةرقالَ ناكةم 
بةلَكوو شتصك سةرجني أاكصشام كة ئةويش من وةخيت خؤي ,نوسينةكاين كاك جةمالة 

كة ثلةي ثصشمةرطايةيت تا جصطري ,فةرماندةيةكي سةربازي زؤر دةست و داوصن ثاكمان هةبوو 
تا بلَصيت كورد ثةروةر ئازا و ثياوصكي هة,ئصستا دانيشتووي هؤلَنداية ,سةرتيثي لة شاخ هصناو 

كة طوندةكاين شارباذصري تةخت و ,ئةويش كاك جةمال ضاوشينة كةضاونةترس و خؤشةويستة 
و كة  من بةداخةوة بةناوةكةيدا فريوم خواردوو نوسينةكةمي خوصندةوة,سةخت شايةيت قسةكامنن 

وةبري كة كاك جةمال سةختةكاين شاخم كةوتة هةموو أؤذة, خصندمةوة ئينجا ئاخصكم هةلًَكصشا
كورد نرخي بؤ تا,بؤ كوردستان هةولَي ئةدا ,بريي تيذ و بةطيان بازي بةبازوو,ضاوشيين ثصشمةرطة

 بؤ شوي بطرصت و نةوةكاين ئةوساو داهاتدابنص لة داهاتودا و أصز لةو هةموو ماندوو بوونة
من ناو ,انةوةكةضي بةثصضةو, , كانيان بةوناوةوة ناوبنصن كاك جةمال منالَةيتخؤشةويس

كاك . بطرة جصي أامانيشة,نةك شايستةي خؤشةويسيت و ثص زانينة,ضاوشينصكم بةرطوص كةوت 
ضوونكة ئصستا شةقامي كوردي خؤيان بؤ , نيةاا ديارة لةبةرةي كورددجةمايل دووةم بة نوسينةكاني

هةستكردن بة وادةرئةكةوصت كة ,لة نوسينةكاين ئةم برادةرة ,  بؤ دةستوور ئامادةدةكةنبةلًًَص
هةموو ئةو طوشارانةي سياسي و ئابوري و ,ئاوأدانةوة بؤ أابردووي خةبايت طةلةكةمان , نيشتمان 

أصذةي , ديبلؤماسي و هةروةها هةلَسةنطاندين تواناكاين دوذمنان لة ضاو تواناكاين كورداو
الَي طرنط كة دواكةوتين هةموو بوارةكان كة أصطرن لةبةردةم ثصشكةوتين كؤمةلَدا و بةدةيان خ

خستؤتة تاي تةرازووي ئةقلًَصكي هةتا بلَصيت ثضووك  ,ثصويست ناكات بؤ ئةم بابةتة شيبكرصتةوة
 بةلَكوو ,كة خؤي لة خؤيدا أصضكةيةكة كة نةك تةا بص بةشة لة كوردايةيت, تةسكي خؤيةووة,و

, ز مام جةالل نةطرصت ةخنة لة بةأصأمن نالَصم كاك جةمال  . كاتلة باوةشي دووذمناندا دروصنة ئة
خواردن بؤ بؤ هةركةسصك أصطر بصت لةبةردةم أةخنةدا ئةوة باوةشصين ئةو ئاطردانة دةكات كة 

 لةنصوان طرتنةكانأصز,أةخنةطرتن شصوةي هةية , مةكةهاوشصوةي سةداوورطي ديكتاتؤرصكي نوص 
بةآلم ,ة بةنرخةكانخوصنكاري  ووتأةخنةطروو أةخنةلصطراودا دةبنة نواندن و بينةرانيش دةبنة 

 ةكاك جةمال حةقد و أةخنة دةكاتة ضصشيت جمةوةرو ماندوو بووين طةلصكي وةك كورديشي دةكات
     .قورباين  بؤضونةكاين
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