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  راجیانی ر خه نوه سازدانی ئه... گۆران ) تیف بدول له زافر عه(کان  ه درین ه یاری زان ك له یه وه ئاوڕدانه

  
   که وتنه می چاوپکه که شی یه به

رزش   پناوی وه  له ته م خزمه ساوین به  هه  که ئمه
   ب جیاوازی ر شونك بن به  هه  له کانی کوره کاره

ند کردنی  مه وه زیاد بوون و دهفکری و حیزبی بۆ 
  . رزشکاراکانمان ی وه  باره ی کوردی له ووشه

کی کوردی  مان برایه م جاره یاری زانی لھاتووی ئه
  تی جۆراو جۆره ندین خه نی چه  خاوه  که یلییه فه
کانی تری  ته تا خه  هه وه تی زه  خه ر له هه
اق و ر ئاستی عر  سه  له ست هناوه ده به

  .تی ه نوده
  

، تیدایك بوو   ی له ی که ، کهناوو نازناوت* ر  نوه ئه
  ؟ چ شارك لهو
 گۆران  تیف ناسراوم به بدول له زافر عه... م وه
  کانمدا به نامه گه  به سمیم له وا ئستا ناوی ڕه که

غداد   شاری به  له1961سای ، برم گۆران ناو ده
  .  دایك بووم له
  
  ؟ رزش کردووه وه ستت به ندا ده  سای چه له* ر  نوه ئه
  کرد له  یاریمان ده وا ڕۆژانه رزش بووم که  خولیای وه وه تای مندایمه ره سه ر له هه... م وه
وا   ناوی تیپی جیڤارا که زران به  تیپکمان دامه1974ك تیپ سای  م وه به، کدا ڕه گه

کی  یه مومان الوبووین ماوه ر هه  هه هزبووین چونکه هیلی بووین زۆر ب مان کوردی فه زۆربه
   پاشان خۆیان ناوکیان بۆداناین به ،مانی گرت زۆربه  که تیپهر ناوی   سه لهچوو ڕژم  پنه

  ن پکردین به یه که خایاند جارکی ترش ناوه ش زۆری نه م ناوه  ئهموز  ته14ناوی تیپی 
  . موز ی ته17ناوی 

  
  ؟کرد  چی شونکدا یارتی ده له* ر  نوه ئه
  . من گۆچی بووم... م وه
  ؟ر ئاستی عراق  سه  توانا له ك یاری زانکی به وتیت وه رکه ند ده  سای چه له* ر  نوه ئه
 سای   له ر بۆیه  ناو عراقدا هه وتم له رکه  زۆر زوو ده وه  هۆی لھاتوویمه من به... م وه

  مه رده و سه کانی ئه موو خوله  هه وا که ی الوانی عراق که بژارده  هه  بووم به1976
وا   که رگرتووه تیشم وه ندین خه  چه که ساسی تیپه کی ئه ك گۆچه  وه شداریم تدا کردووه به

زائر   ووتی جه وا له بی که ره  خولی ووتانی عه1977سای ، بووم که وره باشترین گۆچی ده
  که وتنی خوله رکه ی سه  زووربه ست هنا که ده ی به که می خوله که ق یهچوو عرا  ده ڕوه به
زائیر و عراق  کانی جه  ڕۆژنامه وا ڕۆژانه وری باشم تدا بینی که وا ده  بۆ من که وه ڕایه گه ده

  .  وه کرده ی منیان بو ده باس و ونه
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  ؟ وه ی نایابی عراقه ی پله  یانه ندیت کرد به ویوه ند بوو په سای چه* ر  نوه ئه
ك   وه که ندام یانه  ئه کردم بووم به ندیان پوه یوه سازی په ی پیشه  یانه1978سای ... م وه

 مانگ گیرام 6ی   بۆ ماوه1980کو سای  وام بووم تاوه رده  به که ساسی یانه کی ئه گۆچیه
گۆچی ، دا م ئه ه  قه ب له ره  عه وانش منیان به زانی ئه  کورد ده  خۆم به  کهی وه ئهر سه له
ی  ش بووم زۆربه رده روه ی په بژارده ست و هه  یاری تۆپی ده ی عراق بووم له بژارده هه

 1983 سای  جارکی ترش له. دانی ڕم و قورس ك هه کرد وه پانیشم ده کانی گۆڕه یاریه
ش  بووم نه عسی نه  بووم به ی کورد بووم و شیعه وه ر ئه سه  مانگ له8ی  بۆ ماوه ندان کرامزی
 شاری  ر ڕووم کرده کسه دا یه1984 سای   زیندان له دوای ئازاد بووم له  حیزبی بووم به ده

  . تی المه  سه  ئران به مه  توانیم بگه وه رانه تی براده هۆی یارمه  به وه  ووشه یمانی له سوله
  
    ت چییه دوا ووشه* ر  نوه ئه
  وه رکرده سه  منتان بهاو م که که و سایتی کوردستان نت ده من زۆر سوپاسی ئوه... م وه

موویم  ڕزتانم بینی هه  به مابوو که بیر نه تی له واوه ته کانی خۆم به ن من خۆم باسه ڕبکه باوه
 وتنم وا چاوپکه  که م جاره که یهرانم بۆ  نده  هه تی له هو  له  چونکه وه ر هاتهی ب جارکی تر به

   سادا21ی   ماوه دا بکرت له هگ له
  
 هیوای   به وتنه م چاوپکه بوونتان بۆ ئه ین بۆ ئاماده که ڕزتان ده زۆر سوپاسی به* ر  نوه ئه
رزشکارك  وو وهم تی هه خوازین هیوادارین بتوانین خزمه ند درژیت بۆ ده مه ش ساغی و ته له
رزشکاربوون یان  وا وه ی که ڕزانه و به ئه،  وه کوردستان نته  ڕگای سایتی ین له بکه
وتنیان   چاوپکه وه  خۆشحایه ش به کو ئمه ن تاوه  بکه ندیمان پوه یوه رزشکارن بتوانن په وه
  . ین دا ساز بده  گه له

  
    نتیام نری کوردستان په/ راجیانی  ر خه نوه ئه

anwaramin @malmo2. net 
www. kurdistannet. org 
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 1977 ی الوانی عراق سای بژارده هه  س گۆرانه م که کان سھه دانشتوه

  
   گیراوه) ملعب شعب (غداد تی شاری به وه ناو یاریگای نوده  له یه م ونه ئه


