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  مال چاوشینمال چاوشین  جهجه ...  ... آونجرینیآونجرینی  ڕزڕز  ڵ بهڵ به  گهگه  رپیانه لهرپیانه له  آی سهآی سه  گفتوگۆیهگفتوگۆیه

  
ت پناسه  آه زی نری چونكه ناوه گه  ڕه له  تدا زانیم آه آه ونه به، ، ، ڕز آونجرینی زۆر به

بریا ناوكت ، ی شارباژ  ناوچه تكه له شره               عه كو ناوی گوندك یان نیه بۆ مرۆڤك به
 . ت خوازراویش بوایه آه ر ناوه گه بوو ئه نه نووسیایه گرنگب
 
داری  پوازه قیشاوه آه له و آانی آورد به میشه داری شۆڕشه   ی هه آه ڕز زۆر ڕاست ئه به

  نووسم آه ت بۆ ئه و دوو ده ئه وه بۆیه مریشه ی بارزانی نه آه شوڕشه شۆڕشی آورد بووه به
و  ندامی هیچ آام له نگرو ئه نووسی الیه م آه نووسینه ش آه اتهو آ دنیابیت من ئستاو ئه

وت  مه وه ئه لره، ڕز  ی آونجرینی به رخان بكه ته  تۆ بیرو هۆشی خۆتی بۆ نیم آه حیزبانه
و  م خوازراو نیه آه وت پت بم من ناوه مه م ئه آه چۆن؟ یه!!! بكوژم آه ردك دوو چۆله به به

  ی آه وآاته  ئه1982وه بۆ سنی  ڕته گه ب ئه قه ك له وه) شچاوشینی(ناوی خۆمه 
 من ب خائین توانی به یئه ك تۆ نه سكی وه و هیچ آه آرد آاندا آارم ئه ڕخستنه له
ڕاستگۆیانه  و یی گه آی به یه شوه ر به گه س ناتوان ب جمال تۆ خائینی ئه ئستاش آه وه

وه  خۆتانه له زیاترمن بناسی ی آه وه  من بۆ ئهر سه بكات یان شت بنووس له قسه
و  ن من ئه آه رمان نه ده هی نیشتیمانی رمانداو له سه هنن به نه پ و چه ڕاست آی یه نیشانه

ری  سكه قام لۆریه ئاردی عه رشه سه آی ڕه گه مال ی محامی له ال آه الی مای مه له م آه سه آه
ش آرد  م دابه آه موو ئارده ی هه وه ڕخستن دوایی ئه له انمداآ ڤاه ڵ هه گه سلمانیم فاند له

آه ڕۆنی  نه  ته  به م آه سه و آه م سووتاند من ئه آه دا لۆریه ره به وروو و ده كی ئه ر خه سه به
 آانی ته  تایبه ی هزه یاره  ی سه وه دا بۆ ئه رئه و ئاگرم تبه ڕشت آان ئه جاده ر سه شم له ڕه

  م آه سه وآه ئه ڕز من به، ، ست گیریان بكات و ده ران خۆپیشانده له، وه بته هڕژم نزیك ن
زنمان بۆ شۆڕش  و ڕه ی تاقم آه پاره به و مانفرۆشت برد ئه آانمان ئه به آته می مه ه  و قه السیك

توانی پرسیار  ی سلمانی شاهیدن یان ئه 33 ی مانه ر ده و سه آانی ئه رگه آی پشمه  ئه
ئاڕ بی  (م آه  سه وآه ڕز من ئه ی به گرون بكه مه پیره  ی47آاك آریمی تیپی  و باس عه له
 مالزم  آاتكدا آه ر آارز له  ڕآی سه گه قام له رشه پۆلیسی سه ی آه زه رآه مه م نا به) جی

ر  سه زنم له م دابه آه ر منیش ونه گه ها ئه روه هه، تی خستبوو پیاوه له سی موحسین زۆر آه
ئمه  مای م آابرایه خۆ له ی باشه ئه و ب وه یه تۆ من بناسیته وانه آان له ره ماپه ڕووی

بینیب  یه منت وانه بت له ر واشنه گه ئه، تیدا رگایه آاتی پشمه نانی خواردوه له
م  م ئه ئشان به رتم  مك سه ببوره آه ڕزم به، خت و ته خت آانی شارباژی سه گونده له
بزانی من  یه آه وه نھا بۆ ئه ته شانم ر یته سه جمه بخه  تۆ نه وه نیه آه م بۆ ئه یه اآانهپ

 . خائین نیم
و ناوی  ناسیووته سانك ی آه آه ڤاكی شۆڕشگ ده هه ڕز آونجرینی باس له به

و  ك ئه هیوادارم منیش وه م آه حای خۆم شانازی ده ش به        بووه من به چاوشین جمال
ی تاآو بۆت  شاری سلمانی بكه له بات آی خه ڕه گه توانی پرسیار له م ئه به، شۆڕشگبم

 . خائین وێ بزانی من شۆڕشگم یاخود ر بكه ده
 

چی  م به ی به آه ئه آانی دۆستی آوردو شۆڕشه ی باس له آه ڕۆشنبیری ئه باس له، آونجرنی
م   به ماندا بت آه وه ته ی نه آشه ڵ گه نی دنیا لهی ئازادیخوازا ر زۆربه گه  چ ئه       ئه
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موو ئازادیخوازانی دنیا  پراآتیك هه وه به آرداره توان بیخاته واری  آورد نه تی رآردایه سه
لی آورد  ی گه خواستی زۆرینه  آاآه گیان باش بزانه، وه نه بكه ی آورد نزیك له سه مه له
 یی پۆآه و ژرچه تان وه ده یی به سته ك وابه تی آوردیه نه وه بوونی ده دروست و خۆیی ربه سه
بوویتایه  ند تۆ هنده هۆشمه بووم آه ها زۆر خۆشحاڵ ئه روه هه، ، ، آان سته رده سه وه ته نه

ی  سانه وآه ئه و ختی من د به به م له رگرم به وه ئامۆژگاری وه ڕزتانه به تاآو من له
 . آرد ڕم ئه چاوه  آه چوو رنه یه ده و شوه وه به خوننه ی تۆ ئه آه نووسراوه آه
 
بت  ی آوردا ئایه ئه سته جه له ك بت خۆشیه ی من نه وه ر بیرآردنه گه ئه، ڕز آونجرینی به
میانه  رده و سه آی ڕاست یه شوه ناتوانی به آه ڕزتاندا ی به سته جه خۆشیه چی بت له و نه ئه

ست  ل ده ت آردنی ڕاست بۆ گه و خزمه ی ڕاست رآرده سه و ی ڕاست  تاآو ڕگهوه یته بیربكه
ی  ی آورد جووه گوایه نازانی ئمه ی آه لبئاگا ئه یاخود تۆش خۆتی، یت نیشان بكه

س ناوی  رآه تۆ وایه هه برام له، بیردۆزی شۆڕشگیمان نیه م یه به شۆڕشگیمان هه
 . خر وانیه نه گیڤارا بوو ئیتر شۆڕشگه

 
و  آه مه خۆت خت له زه هنده وه روونی یه باری ده له! چوویت یه هه وشوه گیان بۆچی؟ به آه آا
نھا  ته، تدا وه ر بیر آردنه سه بت به نه رستی با زاڵ خس په و شه تی سۆزی حیزبایه ها روه هه
ندك شتت نووسیووه  و هه و شوه هستریا گرتویتی به مام جالل آراوه ی باس له وه ر ئه به له
م  به آردووه ند نه وان ناوزه ڕۆژنامه  به و نه ر نووسه به خۆم ی من نه وه ڕایی ئه ره سه
كی  ی خه وه زۆرینه تی آورده آانی میلله دره            و هه وتن رآه سه و نجامی شۆڕش ئه له

وه  یه باره و ها له روه ه هه  هه  بهڕاست بت یاخود ر به گه گات ئه ت تئه سیاسه له آوردستان
 . زانم ئه دسۆزی آورد تۆ زیاتر به خۆم له توانم بم آه ئه
 

من باسم  ڕی آه دا بگه رچاوانه سه و دوای ئه توانی به ی مام جالل تۆ ئه آه آاآه گیان بۆ باسه
ست  ده وی به  هه فر بیت خۆت ی آه وه ئه آانت بۆ نانووسم بۆ ر چاوه سه آردوه بۆ یه  لوه

یه  آتی نیشتیمانی آوردستان هه الی یه آان له رچاوه سه ی ی زۆربه آان بده خستنی ڕاستیه
توانی  ڕی گرنگ نیه ئه آانیشدا ناگه دوای ڕاستیه ر به گه ئه، رشیف پارزراوه ك ئه وه

و  وتن موو چاوپكه هو ه و باس له وه نووسته آانی ئه ریه وه مام جالل بیره یی تاآو ڕێ بكه  چاوه
ناآرێ ، تی  آان آردوویه تیه وه و نوده آان زگا سیخوڕه تورآیه  ڵ ده گه له آات آه ئه دیدارانه

 . آات ڵ ئه گه ی له وه آات چونكه مژوو لكۆینه باسیان نه
 

قكی  به هه  ی وه ر ئه به له وه مه  مت بده وه بوو ستم نه به آاآه آونجرینی دنیابه مه
رت درووست  سه ری له  آاریگه آه ب ر نووسراوك هه مت بۆ هه وه زانم خۆتی ئه یاسایی
هانی دام  ی آه وه  بت ئه وه  بیرآردنه به آت یه وه دانه م موو وه خوازم هه ئاواته م به، بكات
آارتان  به من ر به رامبه  ڕزتان به  به و ووشه ناشیرینه بوو آه نھا ئه وه ته مه بده ت مه م وه ئه

ناشیرین تر نیه  یه و ووشه وه له یته ر بیربكه گه ی خائین چونكه ئه ویش ووشه ئه، هنا
رانیت بۆ  خۆشگوزه و وتن رآه آۆتایدا هیوای سه له، ، ، ، ی آوردیدا نگی ووشه رهه فه له
 . . . . ر ئشاندنت بمه هۆی سه خوازم هیوادارم نه ئاواته به
 


