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  19751975ولر سای ولر سای   ی ههی هه  بژاردهبژارده  هههه /  / کانکان   درینه درینه   یاری زانه یاری زانه  ك لهك له  یهیه  وهوه  ئاوڕدانهئاوڕدانه

  م که شی یه به
رانی   میوانی خونه  یاری زانکی درینمان کرد به م جاره ئه
  م به ندی بکه یوه وا بتوانم په م که ده وڵ ئه  هه مکه زۆر ده. ڕز به

کو بتوانم  کان تاوه ووهشت  پگه گشت یاری زانکی درین و تازه
   ی توانای خۆم   گوره نم به یه ر بگه رزش و خونه وه  تك به خزمه

  
  ؟ دایك بووت  کوێ له  و له  ناو و نازناوت چییه:ر نوه ئه
ولری   شاری هه  له1956 سای د حسن مه مشیر موحه. . . م وه

  .  تی شیر قهمناز ناویشم   دایك بووم ت له کی قه ڕه  گه درین له
  
چی ،  رزش کردووه  وه ستت به ند ده  سای چه  له:ر نوه ئه
  ؟ رزشكت کردووه وه
کان ی  له ی ئیبن خه  قوتابخانه  له1967 سای  له: م وه
تۆپی پ و  ك یاری  وه رزش کردووه  وه ستیم به تای ده ره سه

تر و   مه200تر و   مه100 ڕاکردنی  له،  باسکه)  له سه (پان و گۆڕه
  مم به که ی یه مویا پله  هه وا له ڵ باز دان که  گه تر له  مه400
  .  ر گرتووه تی باشترین یاری زانیشن وه  و خه ست هناوه ده
  

  ؟ولر ی هه رده روه ی په بژارده  یاری زانی هه ند بوویت به  سای چه  له:ر نوه ئه
ندیان بۆ کردم  ی ناوه ی قوتابخانه م شوناسنامه تای بووم به هر وا من قوتابی سه  که1970 سای  له: م وه

  . یانبژاردم  هه توانا بووم بۆیه  زۆر به وه ه ئر به لهویش  ، ئه بۆ یادگاری ر ماومه کو ئستاش هه تاوه
  
  ؟  یاری زانی یانه یدا بویت به  که له: ر نوه ئه
  . ی هرش  یاری زانی یانه  بووم به1971 سای  له: م وه
  
  ؟یان بژاردتی  چۆن هه وه، ولر ی هه بژارده  هه ندا بویت به  سای چه  له:ر نوه ئه
یشیان بژاردم بۆ  مان کاتدا هه  هه و پاشان له ولر ی هه  یاری زانی یانه  بووم به1974 سای  له: م وه
ی نایابی   پله مه رده و سه ی پۆلیسی ئه  یانه  بووم چونکهیشی پۆلیس یاری زانی یانه، ولر ی هه بژارده هه

  .عراق بووین
   

  ؟وتنت تیان داویت بۆ پشکه  یان کامیان زۆر یارمه دڵ بووه رت به  کام ڕاهنه: ر نوه ئه
  . د عوسمان بون مه حه لیل و مه د خه مه موحه ڕزان  کو ئستا به ر الی من تاوه باشترین ڕاهنه: م وه
  
  ؟ر  یاری زانی هرش به ویت به بۆ چی بو:ر نوه ئه
کرد   زۆر دیژ ڕام ده وه ر ئه به  له  بووه وه  یاری زانی پشه زم له  حه  یاریم کردوه  که وه  مندایمه ر له هه: م وه

  .و دڵ بو می به که ریش شونه ڕاهنه، ری  سه شتمه گه  من ده وه هات بۆ پشه  تۆپ ده ی کات که زۆربه
  
  ؟نت مه دانی ته رهه  کاتی سه یت له کان بکه شتوه  پگه  یاری بۆ الوان یان تازه بووه کات هههیچ : ر نوه ئه
 ند دمه ڵ تیپی هۆمه گه م یاریم له که کان بووم یه شتوه  پگه ی تازه بژارده  هه1972 سای   من له به: م وه
  داوایان لکردم بۆ تازه  که واو بونی یاریه  بوو پاش تهوێ  لهشدری د به یه  موئهنی بوون و رمه کی ئه یه ا یانهو که

مان ڕازی  وه  ماه وه  داخه م به به، غداد به   لهیاندا  گه م له شق بکه ری عراق مه ران سه کانی سه شتوه پگه
  . بوون نه
  
  ؟ ئاستی کوردستانر  سه له دڵ بووه  کاتی تۆدا چی یاری زانکت به  له:ر نوه ئه
  . ونی بی و عه ت و کانهجا نه
  

1 



www.kurdistannet.org 
وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 30-9-2005 20:27 

  ؟ولر هنا ی هه بژارده  هه ند وازت له  سای چه  له:ر نوه ئه
ی پۆلیس  وام یاریم بۆ یانه رده م به ولر هنا به ی هه بژارده  هه  وازم له1983 بۆ سای 1982سای  له: م وه
  . ران نده  هه  چوومه1984تاسای ، کرد ده
  
  ؟ڵ حای حازر  گه رزشی سانی ڕابردوو له  نوان وه یت له که د دهراور  چۆن به:ر نوه ئه
ك برا وابوون  موومان وه ر هه کرد هه  تیوو لبردن و یاریمان ده  ڕۆحکی برایه  کۆندا به رزش له وه:  م وه

ل و زۆر  لوپه  که نه بوو  یاریگای باشمان هه نه، بووین ریش ئه ی ڕاهنه کرد و گوایه زۆریش خۆمان ماندو ده
  ئستا له. کی ن دهای خۆم  پاره لمان به لوپه  که  ئمه وا ئستا زۆره  که تی پاره ك یارمه شتی پویستی وه

  . ب  ئیال کادری باش نه م نییه هیچیان که
  
  ؟رزشی رپرسانی وه رزش کاران و به  بۆ وه ت چییه  دوا ووشه:ر نوه هئ
من دژی ی و جیھانی بکردایه  کانی ناوچه شداری خوله  به بووکه هزمان ده تانی به تیپکی کوردس خۆزگه: م وه

  پویسته ، ن که کی زۆر یاریان پده یه  پاره بم بۆ ناو یاریگای کوردستان به ره رو یاری زانانی عه ڕاهنه
کانمان   شاره چونکه،  وتوه هرزش دواک  وه ر بۆیه هه  وه ك نزیك بته وه  نه وه رزش دور بخرته  وه ت له سیاسه
 بت  و شاره وا له ی که ویاریزانه ئه. کات شتی ده ره ر په ی حیزبك سه ر شاره  هه ڕوه ن به ی به کان ده حیزبه

ر باشترین یاری زانیش بت زۆر  گه  ئه ری چونکه سه بت قوڕ به  نه و حیزبه نگیری ئه ندام یان الیه ر ئه گه ئه
ك  وهکردوم  بۆ نه هیچ شتکیان   وه وه ته داوینه  لنه ئستاش هیچ ئاوڕکیان که تاوه وه، ن پبکه یاری  ته حمه زه

   بووه  ڕۆژك نه  که ریان گرتووه ق وه هه سی نا موسته وا زۆر که  کهرگرتن  وهوی نشینی و زه ی خانه وه بانه
رزش کاری   وه  بوون به رگرتنانه  شت وهو  ئه ئاستی له، بوون رزش کاریش نه رزشان کردب و وه تی وه خزمه
  . درین

  
م  وا ئه م که که زۆر سوپاسی ماندوبوونی ده، خوازین ن درژی بۆ ده مه و ته وتن رکه  کۆتایدا هیوای سه له: ر نوه ئه

  وتنی له اوپکهڕوو چ م توانی ڕووبه  نه وه منه  کم دوور بوو له650  فون سازدا چوونکه له  ته مان به وتنه چاوپکه
  . م دا ساز بده گه

  
  راجیانی ر خه نوه ئه 

  یمانی ی کۆنی سوله بژارده یاری زانی هه 
 anwaramin@malmo2. net  
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