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  مال چاوشینمال چاوشین  جهجه ...  ...   نده؟؟نده؟؟  چهچه  یارهیاره  ی عهی عه  آهآه  و مافی مرۆڤهو مافی مرۆڤه  مام جاللمام جالل  

 بوو  وه نده آوردیه ئه م په ستم له به یب ، مه زین دوو عه دابه و یبك بوون عه  سوار       مكه آورد ده زۆر ده
ش  وه آرده به ر گه یبكه ئه  عه وه گات ئه و باسه تنه ر له گه آات ئه مافی مرۆڤ ده باس له آاتكدا مام جالل له
 .وه بته ده ڕووی مام جالل یب ڕووبه یبكی تره مانای دوو عه وه عه لمن ئه یسه نه

ن آاك  الیه ی تاعینكردن له شوه به وه و آوردستانه كی ن خه الیه  له بژاردن ب هه ی مام جالل به ته وه له
وه  بیری چۆته له یه آه راق هنده آوژراوی عراق چتیرۆك آۆماری ع سه به وه بووه رزانیه سعود به مه
ی  آه ی پشووه ماوه و وه بۆ آوردستان رگرتنی خۆی دته ب بۆ آاتی پشوو وه رهیچ نه و هه آوردستانه كی خه
پیاو به  ره ست ، عه وه ناوه بی ئاساییه ره عه به نھا شدا ته مانه ڵ ئه گه بات له ر ئه سه  سلمانی به خۆشی له به

و  آوردستان بژین وت بن له یه و ئه آات عواتی آوردستان ده بیش ده ره عه آانی رگ چنه وانه مه آوژو فۆآه
لمن  بیسه تچیان، تاآو خزمه آان بكات به نفاله جماوی ئه تی به و ئافره ندین منداڵ آردنیان چه ت بۆ خزمه

آوردستانك  و بیری له آوردستانی نیه ی عراق چیه هنده  مام جالل هنده به آورد آوژانه آه ره و عه بۆ ئه
 .خشی ی به آه خۆیه ربه و سه خونیان بۆ ئازادی له م گه ی ئه ندین ڕۆه چه وه آه آردۆته نه

وه چونكه مژوو شاهیده بۆ  آاته چۆن بیر ئه ی ئازاده وه ر ئه به ر حاڵ له هه  به ی مامه وانه م آارو آرده ئه
ن ،  آه ته ده م میلله آانی ئه  پیرۆزیه  یاری به ی آه رآردانه و سه ئه موو و هه ك مام جالل كی وهس موو آه هه
ناوی  آات به آان ده آگرتووه یه وه ته نه آی یه رنامه و به    ماف مام جالل باس له یه آه وه یر تر ئه سه مووی هه له

م   جاڕیشی زانیوه ، به گاته ر به و هه ڕی پی نیه وهجالل خۆی با ك مام یه هیچ شوه  به وه آه مافی مرۆڤه
مرۆڤ  آانی مافه و باس له نان ژاره ئستا مام جاللمان لبووه به آووفی ئه م آورده هه ئه ختی دبه به له
 تیت رآردایه ندامی سه و ئه ه آۆمه  آاك ووریای ی آه و آاته م ئایه ؟ ئه آه وه پرسیارك ده  من لره .آات ده
ڕز   تۆی به بوو یان هشتا به مرۆڤ بوونی هه ستی آاك جبار فرمان آوشت مافی ی ده آه وره ته به
 .شتبوو گه نه

آتی نیشتیمانی آوردستان گروپك  ناو یه له ڕز تی تۆی به و دیكتاتۆریه وی ر تاآه به ی له و آاته ئایه ؟ ئه
آاك  ر ڕۆشنایی مافی مرۆڤ بووآه به ی ئستا له مان شوه هه ،، به بوو) ئای شۆڕش( ی ناویان وه جیا بوونه

  .رمیلكدا زیندانی آرد ناو به له) مانگ 3(ختیارت  ال به مه

دوژمنی برا  و برات آردبوو به آوردی گرتبووه موو ماكی رتاپایی هه ڕی براآوژی سه  شه مانك آه ر ده سه له
و  یه ش مافیان هه و دایكانه ی ئه تبگه وه آه خوندبووه مرۆڤت نه آانی و آاتانه آتبی مافه ، ئایه ئه

ش  و آاتانه ئه ی ،، یان آوشتیان بده رزانی به ی به ماه بنه ر به رامبه ی خۆت به ر آینه به له پوویست ناآات
و  ڤ ئهپ آردبوو ، من نازانم مافی مرۆ له آانت ك پوه آورد مافی مرۆڤت وه ر به رامبه ك ئستا به ر وه هه
  و پرۆلیتاریا آه وه ته ری نه و ڕابه آرده ر  ئاگاداری تۆی سه  به بوو آه نه بوو یاخود بوونی مانه بوونی هه رده سه
آاته مام  و زیندووی آوشت ، ئه ی پارتی به رگه  پشمه19زه  حمودی مامه عه ی مه تۆه فرمان له بار جه
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آات  مافی مرۆڤ ده له باس ی آه یه ڕه و الپه  ئهشتبووه گه و مامۆستای ئاشتی نه رۆك جاللی سه

 .دا آان آگرتوه  یه وه ته آانی نه نووسراوه له

آانت شاهیدن  وه و آرده نھا ووته آودستان ته و  آورد ر به رامبه ناخی دت تبگات به باشی له سك نیه به آه
ریب  هید غه ی شه آه آاتی آوشتنه لی آورد، له ی گه ئستاو ئاینده ت بۆ وانه و بیرآردنه  ئه ر به رامبه به
 ریب ووتی آوڕی من مام جالل هید غه ئاشكرا دایكی شه دا به هید سۆرانی حیزبی شیوعی شه ڵ گه دنی له ه هه
ووه شتب گه مانه نه رده سه و م ئایه؟ مافی مرۆڤ ئه و پرسیاره بكه وت ئه مه ها ئه روه و هه آوشتی دا به

توانم بم خۆم بوونم  بلۆك سۆرانی آوشت ئه به ڕزت  پدراوی به نگاوی ڕگه  محمود سه آوردستان آه
 .حیزبی شیوعیان لكوشت  سۆرانی ی آه یه و جگه  بوو له هه

عاتك جارك  موو سه كو هه ژیان نیه به ر ك هه ژی نه آانی تدا ئه و عراقیه ق عرا ی آه م ڕۆژگارانه ئه
ئستاش  وه آه آانه عسیه  به آانی آۆنه وه ناشیرینه و آرده تیرۆرستی هۆی آاری وه به بنه و زیندوو ئه مرن هئ
و  آۆیله به وه نه و دانیشتوانی عراق بكه وه ڕنه ت بگه سه وت بۆ آورسی ده یانه گویان ئه یای خه به
ره  یانداو گیرانی سه موو خراپیه م هه ڵ ئه گه له م وه به نه ته داماوه گیر بكه و میلله  گیانی ئه یان له به آه

یان  بتاوانه موو و هه ی ئه لی عراقی تاآو تۆه م دادگای گه رده آردنیان بۆ به ئاماده آانیان زله تاوانباره
بت ژارانی عراق و سوور  نگی هه ده خستۆته پاڵ نگی نه ك ده رۆك آۆمار نه وه ، مام جاللی سه لبكرته

دا  ر رامبه به ل ، له سزای گه یاندنیان به و گه آردنی تاوانباران دادگای ژاران به ی مافی هه وه رگرتنه ر وه سه له
و مامی  آتی یه آه دات نیان پده و به دامی آورد آوژ بن بۆ آوردستان و مندای سه ماڵ آه آات  داوا ده

ت  نیسبه وا به نتیكه چونكه ئه پاراستنی شتی عه ی خانه مۆزه بهیان پارزێ، آوردستانی بۆ آردوون  خۆیان ئه
وه  بگرته وانه ئه آات آه رم ده  تاوان بارن مافی مرۆڤ شه  هنده وان نتیكه عه لی لووپه ك آه وه وه تیه یه مرۆڤا
و  دام حسن سه  آهبت نه وه ر ترسی ئه گه یه ب ژر آاسه نیه ئه م آاسه م ئه به. وه  آانیشیانه منداه  به
ك  یه هیچ شوه ك به رزان تكریتیه ن ، به بكه ك ئاشكرای وه یه نه ندێ ڕاستی هه  هه و آ و آ رزان به
شروبیان  وه مه یه آه دیار مردنه رخواردی پنگ داب به ده یزانیب مافی مرۆڤ مانای چی مرۆڤیان نه

  زیندان  داوا بكرت له بت چیه آه شۆڕ آردن نهر چاو  گه گاب ئایه ئه نگیان وه ئاهه خواردبته
  ر بكرت ،  سه خۆشخانه تاآو چاره و ببرت بۆ نه ربكرت ده

ریان  ژر خمه ده و له وه یته آان ناده رآوآیه آه  سته بۆ ئاوڕك له به ر مافی مرۆڤت مه گه مام جالل ئه
 آی آورد یه رآرده وه سه یانكوژن پیان ب ئه ده نهالی تیرۆرستان تاآو هن له یت یاخود تكایان بۆ بكه ناآه

تان  آه ش آورد آوشتنه ڕزگارآردنیایه ئوه ی   و هه  و له بێ  ر ئه تان ده آه  زیندانیه رآرده دسۆزی خۆی بۆ سه
ك  ورد یهرتا مای آ ی براده سعود ڵ آاك مه گه سته بۆچی له به مرۆڤت مه  مافی ر هنده گه و، ئه وه نه م بكه آه

لی آورد داوای  گه تكایی  به بت آه زیاتر ئه ی دوو ساڵ بۆ ماوه  ك یه وه به نه و ئیدارانه ناآه ئه و وه نه ناخه
ی سلمانی شمولی  آه ژنانه ك برنجی بوه وه و مافی مرۆڤه آات ، دیاره ئه ی نومای آوردی ده وه آخستنه یه

  . وه نزیكن رو قورئانه مبه  پغه وان له ی ئه وه ر ئه به له شه بی چاوڕه ره نھا بۆ عه آورد ناآات ته

 


