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ب
  ندامانندامان  بۆ ئهبۆ ئه

  
رآردن تاآو  سه هیوایی گفتوگۆ له به ستان ر ده به م خسته ته م بابه ڕزان ئه ه

آانیان زیاتر  و تاوانه ین ربخه ده آمان ڕووی خائینان زیاتر موو الیه هه بتوانین به
م جۆره  ی ئه ڕگه تاآو بتوانین له، ین ان ئاشكرا بكهكی آوردست نی خه  بۆ آۆمه

و  ن آه هیدان ده خونی شه بازرگانی به بناسین آه سانه وآه وه زیاتر ئه و گفتوگۆیانه  نووسین
پۆلیسی  بن به و خۆشیان ده بازاڕی دوژمنان له آی ب نرخ آایه ن به آه ووت ده

و  نفال جماوانی ئه و به تی ووت و ڕوو ش   ش ڕه وه هڕایی ئ ره سه، آانی دوژمنان گوه ونه خه
 . ن آه ئه ند چی ناوزه و ئاژاوه خائین ش به  ریایی زی ڕه رده جنشینی سه دیوانی خر نه

  جمال چاوشینجمال چاوشین... ... آوردستان آوردستان   آتی نیشتیمانیآتی نیشتیمانی  نگرانی یهنگرانی یه  و الیهو الیه

، ت خیانه و باس آردنه له یه بۆ ئه هه آرت دیاره هۆآارك ت ده خیانه آاتكدا باس له له
ی باس  سه و آه قی ئه عه نده بكرت به زه مه ت انهخی به رآارك آه یاخود ناوبردنی هه

دا  وانی آی ڕۆژنامه یه  دابوو له آۆنگره2005سای   ی9مانگی  له، آات ده آه  ته خیانه له
نجامی  ئه ها له روه هه، آرد وشاره كی ئه و خه رآوك شاری آه له بانی باسی ڕز جالل تاه به

و  رآوك كی شاری آه ی خه وآورده موو جاركی ووتی ئه ی هه ك پیشه وه ڕاندنی رپه ده قسه 
م  ئه. ته بھنن و خیانه واز له و داواشی لكردن آه جبھ خائینه  به رآوك شاری آه

رم بوو  قسه آردن گه ڕاسته مام جالل آاتك له، بوو مام جالل آردی ب هۆ نه آه ی یه قسه
باش  پشینه بۆ داڕژراو بوو مام جالل ی به  یه هم قس م ئه به،  و خراپیش ئه  ئه باشیش

ی  ستووره ده و ن به نگ ناده كی آوردستان ده  ی خه ك جاری پشوو زۆرینه مجاره وه زان ئه ئه
، بووه سته نه رجه به لی آوردی تدا آانی گه و خواسته ریكاوه داڕژراوه مه ن ئه الیه له آه

رچاوی  ی به ڕژه یمانی آوردستان ستی هاوپهمجاره لی ر ئه گه زان ئه باشیش ئه
ی چوار  جاركی تر بۆ ماوه وه ناتوان هن ئه ست نه ده مانی عراق به ڕله  آانی په آورسیه

رۆك آۆمار  سه بت به جالل نه ر مام گه ها ئه روه هه، رۆك آۆماری عراق سه ساڵ ببت به
رۆآی  سه ی ببت به و دۆستی تازه دوژمنی آۆنه رزانی سعود به مه رگیز ڕازی نابت آه وه هه ئه
و  رآوك بت خائین كی آه خه الل به مام جه آه مانه هۆآارن ئه، رمی آوردستان هه
 . چی              ئاژاوه آانیش بت الریه آه به
 
مام جالل  ی آه وه ینووسم بۆ ئه دا ئه لره من یه آه ی تریش هه آی شاراوه رحاڵ هۆیه هه به
و  گشتی كی آوردستان به ی خه الی زۆرینه له ئاشكرایه، رآوك بت خائین آوردی آه به
الل  مام جه تی آه تایبه آوردستان به نیشتیمانی آتی تی یه رآردایه ندامانی سه ئه
الل  مام جه، آات قین ئه آۆنه ڕ به  و شه رناچ دی ده له بووغزوو قین یه آه  سانه آه وجۆره له

كی سه ند ئه و چه ر وهه ی جالل جه آه توله آه ته ی له سه مه ستا تاآو ئتی  رآردایه ندام
، وه نه م بكه دا آه آتی ناویه تی مام جالل له سه وویستیان ده وه آه چۆته نه آتی بیر یه

یه  وه ئه خائینن گوایه آه رآوك  آوردی آه ق به رهه ی مام جالل ده یه و قسه آی تری ئه هۆیه
بانی  تاه جالل) ینك(وی آوشتنی سكرتری گشتی   هه1992 ی مژداری سای 6رواری  به له

ی  وه و بزووتنه عراق ی و شیعه رآوك آانی آه ئاواره له وتن آه رآه ئاشكرا بوو تاوان باران ده
نجامی  ئه له ی آه و گیراوه ئه هۆی دانپیانانی بووه به ستیان تدا هه و ئران ده ئیسالمی

و  ن خۆ ش ئه آه و نانه وه هاتوون رآوآه آه له تی پاشان مام جالل ووتوویه، وه گیراوه آردنه قه ته
بوو  یه م شوه بانی به تی آوشتنی مام جالل تاه چۆنیه ی درژه، ڕژن پیالنی آوشتنمان دائه

ر  به م له رگیراوه به آتی نیشتیمانی آوردستان وه تی یه رآردایه سه ندامكی می ئه ده له آه
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 تی رآردایه ی سه آه ندامه وه ئه یاندن شاردرایه هۆآانی ڕاگه آه له ر هاته سه به ی گشتی وه ئه
 1992  ی مانگی مژداری سای6ڕۆژی   آاتی نیوه له، یوویست ناوی ئاشكرا بكرت آتی نه یه
آان  سه ره حه تكوه آا سوڕته الچواالن ده قه الل له م مای مام جه رده به ك له یه یاره سه

آان آردووه  سه ره حه له یان قه آه ته یاره سانی ناو سه ست آه بووه وه آه ئاگاداریان آردۆته
ی  آه سه ی آوژراوه آه آه و شۆفره ستنراوه ڕاوه  آه یاره آان سه سه ره ی حه قه نجامی ته ئه له

دا قابی تی ئن تی  هآ یاره پشكنینی سه گیراوه له برینداری آه به یاره تری ناو سه
سانی ناو  وتوه آه رآه وه ده نجامی لكۆینه ئه وه له ته دۆزراوه آی جۆراوجۆر آراو چه ئاماده

 آه برینداره ی آه گانه و به ر ئه سه ی مام جاللیان آردوه له وه ڕوانی هاتنه چاوه آه یاره سه
دوا ڕۆژی  له سی تردا  آه10دوای  ڕن به گه و ئه ستگیر آردوه سیان ده  آه50ئاشكرایی آردووه 

  مه ئه، ل لین حوآمی گه ئه  پیی ئمه داوه آه سداره یان له سانه وآه ر هاته ئه سه و به ئه
 . نیشتیمانیه آتی تی یه رآردایه ندامی سه ی ئه قسه

 
سكی شاری  ند آه ن چه الیه درابت له وی آوشتنی مام جالل ر هه گه ر چۆنك بت ئه هه
قابووی  نابت مام جالل آه وه، رآوك خائینن آه كی خه نیه آه وه وه مانایی ئه رآوآه هآ

، ، ی آه وه ته و نه و خاك ل گه ر به رامبه قین بكات به آۆنه ڕی  ته شه و دیبلۆماسیه ت سیاسه
ت  نوان خیانه ین له نگاندن بكه سه رن بائستا هه ت آرد وه خیانه له وه باسمان ره سه له

ین بزانین ئایه؟ آیه  ست نیشان بكه ت آاریش ده سی خیانه و آه ت خیانه و جۆری آاران
  خائینه و وه بزانن ئه لی آورد ڕوون بته موو گه لی آورد تاآو بۆ هه گه و دژ به وره گه خائینی
تی  ك چمكی خیانه یه شوه به و ر جاره و بۆ دیوك پرده و هه ر ڕۆژه هه ه آهتیه آی وه نو ده
یری  ی سه وه ڕێ بۆ ئه گه سیخوڕی ووتان ئه زگایی ده زگا به شار ده  و شار به الدا آات به لئه
ی پاآراو  ك هللكه ن وه چاڵ ئه آانی خۆی له نیشتیمانیه و هاو و بزانن چۆن هاو خون ن بكه
 . ی آورد وه ته دوژمنانی نه ستی رده به خاتهن بیا
 
آاستی  بانی یه به الل تاه م جه ما وتنی تۆمار آراوی نووسراوه چاو پكه ی آه م باسه ئه

رۆك  سه) آریم خان برادۆستی(و  سیخوڕكی تورآیه آه) ر ڤه لسه م ئه احمد جه(ڵ  گه ڤیدیۆ له
آوردستان  آه له آه آانی په آداره چه  ی آه وه ۆ ئهڕژن ب دائه تی برادۆست آاتك پیالن شره عه
) ر ڤه لسه م ئه احمد جه(، وه نه ستی تورآیایان بكه آوژن یان ڕاده ن یان بیان ربكه ده

 جلی واگری تورآیا به زگایی هه و ده رداوایی آریم خان سه سیخوڕیی تورآیه له آی آابرایه
 . الل بووه ی مام جهند ڕۆژ ال و چه وه هاتووه بۆ سلمانی آوردیه

 
ڕن با  ش لیان گه  م ئوه ده وڵ ئه هه بانی ووتی من  تاه1992ت سای  ر ئه ڤه لسه ئه
م  آه ر تیرۆرستان دروست ده به ستك له ربه تورآیا به له آه بن بۆ ژر آۆنترۆی من ڕوو آه په

 2000ی  ڕۆژنامه  ی له وتنه كهم چاوپ ر ئه ڤه لسه ئه، آرد ڕم پنه باوه ت آابرایی تورك ئه
dogru وه وه ئه آردۆته بت دوو ڕۆژ میوانی تا رسووڕمانی  آی زۆر سه یه بانی بووم قسه
 آرد بانی نه تاه ڕم به شدا باوه مه وه هاتوه له زی تورانیه گه ڕه     ووتی آورد له آرد

 . ندیخو حقوق ئه غداد له به زانی آاتك له ڕابردوویم ئه چونكه
 

، داری تمه زگاوانی سیاسه ووت ده ئه بانیمان تاه به ت ئمه آابرایی سیخوڕی تورآیا ئه
ختمان بوو  پایته وروپاشدا ووتوومه آه آی ئه یه وه آۆبوونه له آانی دا ووتی پاشام من قسه له
له  ئمه) (هتی آورد میلله ستی له به ئمه مه(ره بوایه  نقه ختمان ئه پایته غداد خۆزگه  به به

 موو می جیھان هه آه ڕی یه آاتی شه له) تی تورآیا وه آان نزیكترین بۆ ده آارگزه و ئۆزبك
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آرد  عوسمانی نه له تی نھا آورد خیانه آان آرد ته عوسمانیه تیان له آان خیانه وه ته نه مه آه
 بۆ ئوه  قوبرسفیدرای  تی وه ده(ین  برا بچووآی ئوه ڕمان آرد ئمه نتان شه شا شانبه
ك  دیوه وه سم نه ژیانمدا آه ت له ئه ر ڤه لسه ئه) ین وه  ئه ش بۆ ئوه ن ئمه یه گه چیده
 . لزانه لك وه گه بته و سوورنه بانی درۆ بكات تاه

 
وه دین پاکیان  باشوره ش له ئمه رن وه وه باآوره بانی ووتی باشه ئوه له ت تاه ئه
آه  آه تۆ وایه په بوو من پم ووت بۆ له آه آه په ستی به ین مه به ناویان ده هو ل وه ینه آه ده

ر  ڤه لسه ئه، یی خۆی وه جگه ڕته گه و نه بت           آه هه داره ر سه  ت لكرد له مریشكه آاتك آشه
 ی آورد ڕاستیدا ئمه زانیت له و ووتی ده بانی ڕووی آرده من آاتی قسه آردندا تاه له ت ئه

وم  لژیدا سه له   نیم آه و پیاوه ناسم ئه بانی ده تی تاه سایه ی آه وه ر ئه به تورآین من له
ڕانی  آاتی گه كو له  من به ك بۆ ی نه یه م قسه ئه بانی آرد آه پلبدات من پشنیارم بۆ تاه

 . ان نووسترتوآكدا بی په له بژاردندا بیكات یاخود  آاتی هه كدا له ناو خه به
 

و مام جالل  و آریم خان ر ڤه لسه ئه م احمد جه(آانی نوان  آردنه و قسه وتن چاو پكه
آه  ته ر زۆری بابه به ر له خونه ی آه وه بۆ ئه م گوڵ بژرم آردوون لك زۆرن به گه) بانی تاه

الن ناتوان  جهبانی ووتی ئۆ ت تاه ر ئه ڤه لسه ئه، ی وه خوندنه بت له ت نه بتاقه
سكه بامن  ی آوردی بنت توانینی ته وه دیموآرات بوونی بزووتنه به آردن شه  وه گه شامه له
ت  باره تی تورك سه ی حوآمه وه ولر من ڕووی ڕاستی نزیك بوونه بیھنم بۆ هه یبگرم هه
 . آرد 1992 مانگی شوباتی سای ی له م قسانه بانی ئه جالل تاه، م ده پیشان ده آورد به
 
ی سیاسی  وه و آارو آرده ژیانی مام جالل رمانی خه مشتكه له یه آه ند نموونه م چه پاش ئه له
آتی نیشتیمانی آوردستان بپرسین  نگرانی یه الیه و م ندا گشتی ئه ی آورد به بت ئمه ئه

ڕی  ندازیاری شه مامۆستاو ئه به مان آه آه رآرده سه، نیشتیمان و ل گه ؟ آ خائینه به ئایه
آی ژیان  یه رچاوه بوونی هیچ سه رنه به رآوك له آوردی شاری آه  ناسراوه یان ناوخۆ

به سونه  ره ن براعه الیه ڕۆژانه له تكی ژیانیان آه زامنیه بوونی هیچ رنه به له
و زدی باوباپیریان  و شاره ن ئه آه یان لده شه ڕه و هه آوژرن ئه وه آانمانه شه وڕه چا
 ناوی ی آه آه رده روه ناز په قوایه مامه گیان آوڕه به ش هه مانه ڕایی ئه ره سه، جدن هب

و تاآو  باپیرانتی ی جگه  آه رآوك وه بۆ شاری آه نیش بھنته ن دائه نده شاری له و له پاڤه
حاڵ ر  هه به. نیشتیمان ببن ویستی وه فری خۆشه پاڤه آاآه رآوآیش له آه كی شاری خه

ی  سایه لی آورد له سه باگه ئیتر به ڕێ لگه خۆم ده وه هاتوه بین مامه چاوت ده آاتی ئه
ی خۆی  و ئاینده آان باژیانی ئستا ه هه آردنی دیاری ن آا نگاندنی ڕاستیه سه و هه ی  ئازاد

 . دیاری بكات
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