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  . . وهوه  چاوشینهچاوشینه  مالمال  ههن جن ج  الیهالیه  ك لهك له  یهیه  وهوه  ڕوونكردنهڕوونكردنه

  
ر  وبه مه ك له یه آاآه گیان ماوه، یه بۆت ڕزم هه رنه سو و نده برا آاك جمال چاوشین وه

مك  ها آه روه من آم هه وه آه  ڕوونم آرده2005-10-15وت  ڕكه) آونجرینی(مكم بۆ  وه له
، الی بته گرێ آوره له و نه زیاتر بمناس ی آه وه ر خۆم بۆ ئه سه له زیاتریشم نووسی

  . بمناسن ڕزیش ی به ڕزتان تاآو ئوه نووسم بۆ به ش ده یه وه م ڕوونكردنه ئه ها روه هه
 

) چاوشین(بی  قه بات له آی خه ڕه گه له دایك بووی شاری سلمانیم ه له) جمال(برا من ناوم 
بی  قه م له براآه، رگه پشمه ی ببم به وه ئه وه پشرمگرت دواوه وه  به1980آانی  ساه له

نیه  وه  مانای ئه مه م ئه وه به باوآمانی گرتۆته ی ناوی آكمان جگه ریه چاوشین بۆ هه
ك ناوی  ردووآمان یه ر ناوی باوآی هه گه آاتكدا ئه له، ناوی باوآمان چاوشین بت آه
  . نیه ك ك یه مان وه وه بیر آردنه) تۆ، من(ی  وه ر ئه به له آچووبت هیچ گرنگ نیه یه له
 

بیرو بۆچوونی خۆم   به  آه گرم آان ده ناڕاستیه خنه له ی من ڕه رنه نده آاآه جمال وه
ی هیچ حیزبك نیم  سته و وابه حیزبیم نیه ی ئستا دیسپلینی وه ر ئه به ها له روه هه، ناڕاستن

، وه مه آه تی آوردستان نت بو ده تایبه به آان  آوردیه ی سایته ڕگه آانم له خنه ڕه
ی  زانم ئاماده آانم ده رپرسی نووسینه به خۆم به  زان س ئیمم ده دره آوردستان نت ئه

جمال چاوشین (و  ئه م آه آه نك ده موو الیه ئاگاداری هه منیش، آم یه وه رچدانه موو په هه
  . نگری ئازادی مرۆڤم و الیه  جیاوازمڵ بیرو ڕایی گه منیش له، من نیم) رنه نده وه
 

ت  سی تایبه دره قام یان ئه ی شه ژماره ی خانوو  ژماره وروپا نیه آه ك ئه آوردستان وه، برایان
نووسی  موویانم ئه وه هه دنیاییه بوایه به آرد هه ی باسم وانه آوردستان ئه ر له گه ب ئه هه
بووم ) ندی جمھوری ناوه  له1979(سای  یه له وه  ئه تپكراو ب ڕ زۆر باوه سك آه دره ئه نھا ته
 . وه آانه جووله آی ڕه و گه قام رشه آی سه ڕه وته نوان گه آه ده آه
 


