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  مال چاوشینمال چاوشین  جهجه... ...   آاتآات  آه پشنیار دهآه پشنیار ده  آهآه  پاشانیش لدانی پهپاشانیش لدانی په  آاتآات  آه دهآه ده  آهآه  مام جالل پشنیاری لبووردن بۆ پهمام جالل پشنیاری لبووردن بۆ په

، یه  وه ژر سفره زن له و توانینی بۆ آوردستانی مه یی وه ته نه ستی مام جالل هه و ئاشكرایه آه زۆر ڕوون
نوان  ڕ له شه رپا بوونی جاران بۆ به جارك له بووه آه  هك ن یه شوه یی مام جالل به وه ته نه ستی رگیز هه هه
آی  آتی نیشتیمانی آوردستان الیه یه وه وانه پچه به، وری ناوبژیوان ببین  آان ده نه آوردستانیه الیه
و آام له  آتی نوان یه ڕ له ی شه یه وله م جه ئه مجاره یان و ووتراوه ئه ر بووه گیسنه ڕهه شه
بۆ ، آتی نیشتیمانی آوردستان بووه  ڕخواز یه نكی شه آورتی الیه و به آوردی به، آانه آوردستانیه نه الیه
ر  گه ر ئه به گرتۆته تی بۆ ی تایبه و شوه و ڕگه بووه آیشی هه  آردبتی هۆیه آیش آه ریه ست پشخه ده ر هه
بیانوو بۆ  آی آردوه به یه رگه پشمه لكردنی ر قازك آردبت زۆر ئاسایی بووه یان خسه سه ڕی له شه
آار هناوه بۆ   بیشی به رگ و گورزی جه ها پیالن روه خایاندبت هه ند ساكی چه ڕك آه گیرساندنی شه هه
تی  ئوو سیاسه بده مه ر سه ڕه ماڵ آاوالنه له و شه هیچ آام له آاتكدا آه مانه له ئه، ری  رامبه به نی الیه

ڕ   آتی شه آی ناو یه یه رآرده ند سه و چه جالل  بیری مام نھا به بووه ته ی آورد نه له سه ت آردن به مه خزمه
 كو به، تی آورد نیه ستم دوژمنی میلله به م دوژمن مه ده آه، دوژمنه  نو بردنی وله ت سه ده ڕی  شه

رآرده  ی سه نده وه ئه ی ند ساه ی چه باتی سیاسیانه و خه بیرو بۆچوون آانه چونكه مام جالل به آوردیه هزه
آانی  رسته په و آۆنه ته فاشست حوآمه و رۆك نده سه وه دوژمنی خۆی زانیوه ئه آانی آوردی به سیاسیه
مۆ  باتی تكۆشانی مام جالل تاآو ئه مژووی خه نموونه له بۆ، زانیوه دوژمن نه ری آوردستانی به داگیرآه

یاداشتیش   آه ی وانه الل ئه آانی مام جه وتاره ووتارك له ڕۆژان له              ۆژك لهعراق ڕ رۆك آۆماری سه بووه به آه
ر باسی  خراپه یان هرش آردنه سه به هیچ جۆرك وه به یانخونته ودواآه ئه مه له ش آه  وانه آراون ئه

 وه وانه پچه به، بردوون  ناوی نهرست په آۆنه و به فاشست و به آردوه نه آانی آوردستان ره ته داگیرآه حوآمه له
شدا آوردی  مانه ڵ ئه گه له ی آورد دسۆزن بۆ آشه سف آردوه آه ك وه یه شوه ی به تانه و حوآمه ئه م رده هه
و  باتی سیاسی خه و واز له تاآانیان بای حوآمه وه ژر ی تری آوردستانی هانداوه آه بچنه و پارچانه ئه
 نووسان آامرایی ڕۆژنامه م رده ی به وانه و ووتار خوندنه وت سووآه هه م  له جگه، آداری بھنن چه
 .ریكی پاشقول لگرتن بووه وه خه ژریشه له

 

بووه بۆ  ی هه آوردستان پشنیاری ئاگراویانه آانی تری پارچه  له آان ناو بردنی شۆڕشگه مام جالل بۆ له
ن  ی بده ڕگه  تی تورآیا آه آات بۆ حوآمه پشنیار ئه 1992 - 1991 سای آان له و فاشسته  دڕنده ته حوآمه

و  بگرت ردا سه ستی به ئاسانی ده مدا بت تاآو به ژر ڕآفی ئه و له ولر وه هه بھنته بدوالله ئۆجالن عه
، حاه              آاركی مه آه آه په ناوچوونی له هنین مانایی   رنه دۆی بیقاع ده ر ئۆجالن له گه ت ئه ئه
  آداره ربكات بۆ چه لبووردنكی گشتی ده رتاریی تورك آه سكه عه تی آات بۆ حوآمه هاپشنیار ئه روه هه
آه  لبووردنه ڵ آۆتای هاتنی گه ش له  ئمه وساآه  ئه وه م ببنه ندك آه آه تاآو هه آه په آانی رلشواوه سه

و  رآرده و تیرۆرآردنی سه آوشتنی غافگیری بۆ ها روه هه، ، ین  به هناویان د زووترین آات له و به ین ده لیان ده
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هرۆز  ی به ڕگه آات له تی ئرانی پشنیار ئه مجۆره بۆ حوآمه ئران به آانی ستكاره رهه آادرانی حیزبه به

و  واگران سلمانی هه له ندی یوه بی په آته ناوی مه توانن به ئه ت ئوه زان ده مه رارگایی ڕه بۆ قه وه یه ی گه
موو آار   هه وه ن خۆمانه الیه ش له چیانه ئمه ئاژاوه و ناو بردنی ئه آار بۆ له نه ستانی خۆتان بخه ده آاربه

 .چم رئه آه ده باسه ریكه له آان زۆرن خه نده آشه وه ئه، ، ین آه آتان بۆ ده ئاسانیه

 

وه  ستیه ده به خت آه ی به قه ره خیر وه ئه، رچووه ده وه آه انهم بنی هه ستی له تی تورآیا ده مكه حوآمه زۆر ده
ناو  به ی تورآیا  وه آه ریكاوه ئاگادار آرایه مه ن ئه الیه  بخوات له آه یتوانی واره نه م سووتا بوو ڕایكشا به

تی خۆی  و ستراتیژیه ت ریكا سیاسه مه ئه آه ته نیه وه و ده ت و هزو حوآمه ڕۆك ئیسالمی ئه ناوه و به علمانی
ك بۆ تورآیا  یه پاره نین آان جاركی تر ئاماده ریكاییه مه ها ئه روه هه، ، ر بنیات بن سه آه له بۆ ناوچه

دوای ڕۆژ  له ی تورآیا ڕۆژ وه ڵ ئه گه و له ریكی مه ملیار دۆالری ئه6  ن سانه زیاتر بت له بكه رخان ته
ناو  ناو بردنی به بۆ له یاندوه آه ڕاگه تورآیایان ریكا به مه ئه، آه ناوچهنو ووتانی  بت له ی لژ ده جگه

ر  وبه مه  ند ساك له چه یه آه وه ن مانای ئه ناآه تیرۆرستك تیرۆرستكی تری ئیسالمی دروست
 ك وههمی  ی بوونی تیرۆرستكی وه سایه م له تیرۆرست ناساند به مان به آه آه په ندی خۆمان وه رژه به بۆ
و ئاشكرا  ڕوون  به، ، تورآیایه تی وه ویش ده ئه آه، وه آه زیندووآرده ناوچه ترین تیرۆرستمان له وره آه گه آه په

م  ن به آه ڕێ ئه ش چاوه ر ئوه گه ماوه ئه ئوه نه آارمان به  ئمه ئستا تورآیا ده ریكا به مه ئه دیاره آه
 . پوویست تاآو آاتی وه هینه تان  ئه یه شوه

 

یه  آه آه ی ناوی په یه و به مانی ئه بۆ نه آه ی و ئابووریه یرانه سیاسی و قه رباز بوون له م تورآیا بۆ ده به
، زیندانی آردن، ربازی سه، راتی مخابه، سیاسی ، دیبلۆماسی  ك آاری ر وه به ی گرته زۆر ڕگه

نھا  ته آانی ناو تورآیا نیه الیه مه یرانه هه قه بوون لهرباز  داوه بۆ ده تورآیایان نه هیچیان دادی مانه ئه
ی  وه م آردنه هاوآاریان بت بۆ آه مك بتوان آه یه آه ماب ووتانی دراوس وه ستیانه ده  به  آه قه ره وه

 یان پاراستنی، ك پاراستنی سنور ر وه به تی بۆ بگرته تایبه ی شیاوی بت ڕگه ویش ئه ئازاری تورآیا ئه
خرایی  دا به آه ناوچه له آه ی و گۆڕانكاریانه وێ ئه یه وه تورآیا ئه یه م ڕوانگه له، تی  دراوسیه ندی وه رژه به

زان ئستا   باش ئه ستی بچ چونكه ده لكی زین له هه ك ه وه و نه ربگرێ وه سودیان لوه  پشه دته
 آانی ندیه وه رژه تی بۆ پاراستنی به خۆیه ت به و پیالنی تایبه ت آردنی سیاسه ج رقای جبه ریكا سه مه ئه
زراندنی  ی دامه آشه،  ئران تۆمی  ئه ی آشه، سوریا ت له سه ك گۆڕینی ده وه، ، دا آه ناوچه ریكا له مه ئه

وه  یه م ڕوانگه  تورآیا له ربۆیه هه، ، فغانستان  و ئه ق عرا  له آانی خۆی ی هزه وه آشانه،  عراق ت له حوآمه
ندك  چه زانن مام جالل وان ئه ه ئه مام جالل وه آه چته و پیالن گی درینیان ده آۆنه دۆست الی بیریان به
مان  ر هه سه یه له ووتانی دراوس آانی  آوردیه ستكاره رهه  به آی سیاسی هزه یه رآرده موو سه دوژمنی هه

،   آه آه ڕآردن دژی په و شه پیالن وه تاآو هاوآاریان بت له ته داوه مام جالل ئاوڕیان لهی آۆنیان  رنامه به
ووتانی  آانی تری راته مخابه و موو ڕۆژنامه هه آانی تورآیا زیاد له راته و مخابه وانر و هه ڕۆژنامه بینین ده
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وت   ئه رآرده ك دوو سه ا مام جاللیان وهئستا تورآی، ن ده مام جالل ئه و گرنگی به وتن چاوپكه آه  ناوچه

آتی نیشتیمانی مام جاللیش ئستا  ك سكرتری یه آكی تر وه عراق یه تی رۆآی حوآمه ك سه آك وه یه
ووتكی  بۆچوونی مام جالل تورآیا به  ی تورآیایه آه نگری آشه  زیاتر دسۆزو الیه نك الیه موو هه له

و  یی آلتوری وه ته  نه مافه به تورآیا وه له تی آمالیزمیه یی سیاسه سایه ان لهتو و آورد ئه دیموآراتیه
آگرتوو بت  ر آورد یه گه زان ئه هاتوه باش ئه خۆڕانه له ی مام جالل م بۆ چوونانه ئه، ، آانی بگات ئیداریه

 آانی و یاداشته ره دابنیش نقه ئه و بچت له نشین بكات بت خۆی خانه و ئه ناآات و س حساب بۆ ئه  آه وه ئه
دا  تی تورآی ی میللیه ڕۆژنامه ڵ گه دا له وتنكی چاوپكه  آردله ك خۆی باسی م مام جالل وه به، وه بنووسته

و  و ئه وه آردۆته تی آوردی نه وه زراندنی ده دامه له دا بیری نی تكۆشانی سیاسی مه  ساڵ ته 57ی  ماوه له
 .غداد ك به  نه ختیان بوایه پایته ره نقه ئه زووی بوو آه ئاره

 

آه  آه آانی په آداره گشتی بۆ چه آات لبوردنی رۆك آۆماری عراق پشنیار ئه ك سه ئستا وه مام جالل 
ی  وه قسه نه دووالیه زان ئستا له  ئه1992نیشتیمانی سای  آتی ی یه آه ك سكرتره ك وه ربكرت نه ده
زان  ئه مام جالل باش آاتكدایه آه ش له مه تی تورآی ئه وه آات بۆ ده ه پشنیار ئهبۆی گیرێ رئه ند وه هه به
ی  ته  و سیاسه  نیه ئه آه آه په ن ناویان آه وه تكۆشان ده خاآی آوردستانی باشوره له ی آه رانه و تكۆشه ئه
تی  وه ی مام جالل بۆ ده داواآاریهم  ئه، ، سانی پشوو نیه ی  آه آه تی په چت سیاسه  ئه ڕوه ئستا به آه

 چی مام جالل  بۆ رك بكات آه   ده و ڕاستیه توان ئه مك تبفكرێ ئه سك آه رآه هه یه ی هه تورآیا پشینه
ی  وه نیشتیمانی آۆبوونه آتی یه آانی نده به آانی مه و لپرسراوه آان ربازیه  سه ڵ لپرسراوه گه له
ل مام  گه وتنی له ی تورآی چاوپكه )ناتۆیان نیوئه )ی پاشانیش ڕۆژنامه 10م مانگی  ئه   له الچواالن قه له آرد

 ستانی تورآیا ده  تورآیادا بۆ آاربه راتی آابرای مخابه ی به و پشنیاره وه ئه خۆیه ن الیه میش له و ئه جالل آرد
شداری  به تیش بدات به رعیه شه  و آه   آه تی تورآیا بۆ لدانی په وه ست ده وه تاآو آارتكی تر بداته ده نارده

 آوردستان  تی و حوآمه نوان تورآیا دات له ڕووئه آه ی یه  نوێ ڕه و شه آتی له آانی یه رگه آردنی پشمه
پارتی  شكر بووه میشه مام جالل سوری پش له ی هه وه رئه به ها له روه هه، آی تر الیه له  آه آه و په ك الیه له

وانیش   ئه آه آه لیدانی په مام جالل بۆ ست ی آوردستانی عراقیش بۆ چوونی خۆیان خستۆته دهدیمووآرات
بۆ نموونه ، سنور  بیانووی پارزگاری آردن له  دا به ڕه شه و شداری آردن له ر بیووه بۆ به ی خۆیان ده ئاماده

آانی  آداره چه له و گازنده ی آانیاندا گلله نامه فته و هه ڕۆژنامه وه له هنته  ده پاآانه وه ن خۆیه الیه پارتی له
آانی  آداره  چه پارتی ئه، ست بھنن  ده یه به نوێ  م فلیمه ر بۆ ئه ڕآه نگرو شه ن تاآو الیه  آه  ده آه آه په
 و  ن آه ك ئه آانی پارتیمان چه رگه و پشمه سنن  ئه آه كی ناوچه خه رانه له سه آان سنووری سیده  له آه آه په

  م بیانوانه ئه كی آوردستانی ئران بن بۆ آوردستانی عراق و ناهن خه نن ربازی دائه ی سه بازگه
  تیه  تایبه سكه ندیه ته وه رژه و به وێ ئه یانه ئه آه یه وه نھا ئه ڕ پكراوی نیه ته ی باوه آه هیچ بنچینه آه

 وێ یانه و ئه تی بیپارزن تایبه آوردستانی عراق به و یگشت  به آه ناوچه له مۆ یانه ئه  هه ی آه حیزبیه
تی آوردی  رآردایه سه بۆچوونی كی به قوربانی آچی خه ن به آه آوڕی خۆیان نه ن آه و بكه یره تك په سیاسه

 .تورآیا ناو ن له آه ئه بۆ آورد دروست كو ئاژاوه  و به وانه آورد نین باشور ئه
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گی ناو  ئاژاوه موو آاركیان به هه و پارتی آتی تی سیاسی یه رآردایه سه اتكموو آ ی هه وه ل ئه گه له
و  و ئازادی خوازان موو ڕۆشنبیران  هه وا پوویسته آه بووب ئه نه ندی خۆیان وه رژه  به ر له گه بردووه ئه

ڕوان  چاوه م پیالنه  ئهی آوردستان ئاگادار بن بۆ آه ر چوار پارچه هه ی آورد له وه ته نه ی دسۆزانی آشه
ی  وه ین بۆ ئه آخه نگمان یه آمان ده الیه موو و پوویسته هه دات دا ڕوو ئه یه م ماوه  له ی آه ژره آراوه ژربه

ك   آورد یه ك خاآه آوردستان یه زانین آه موو ده  هه ڕژێ نه ستی آورد ده جاركی تر خونی آورد به
 ڕن م دوژمنانمان لناگه به، رگكی جیاوازدا  ند به چه یه له مان ههش  هاوبه ك دوژمنی یه یه وه ته نه
م  بیروڕایان به جیاوازبن له آانمان نده دوژمنه رچه هه، بت  تی آوردیمان هه وه ك ده و یه وه آبگرینه یه آه

ی دوژمنی ناوخۆو  ڕگه ن له آه ئه و یه ت په ك سیاسه و یه یه هه ك ئامانجیان و یه ن آگرتوو ناوبردنمان یه     بۆ له
  ... آوردستان ی وه ره ده
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