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  راجیانی ر خه نوه ئه: کردنی ئاماده... کان  درینه  یاری زانه ك له یه وه ئاوڕدانه

  
م  وا که م کوردستانه که رکی ئه یاری زان وهرش به

 کاتی  کردبت له ماشای یاری نه  ته یه س هه که
   له تك یاری زان بووه موو سیفه هه خۆیدایاری زانك به

ویش  فرۆش ئه رز و خۆنه  بهوشتی ی گۆڵ کردن و ڕه باره
  .  ویسته ولری خوشه یاری زانی شاری هه

  
  ؟،تی دایك بوو ی له  وکه چییهت ناز ناو و ناو* ر  نوه ئه
 شاری   له1956سای ، د مه ریما ن محه نه... م وه
ناز ناوم ،  دایك بووم  له یراوه کی ته ڕه  گه ویر له هه

  .  نییه
  

  ؟ رزش کردووه  وه ستت به هند د سای چه* ر  نوه ئه
 بۆ  وه ڕته گه ست پکردنی یاریم ده تای ده ره سه... م وه

  وا له کهوی  وله ی مه  قوتابخانه  له1967کانی  ساه
، کرد شداریم ده  به کانی قوتابخانه موو چاالکیه هه

)  هخوڕ (تی ندی برایه ی ناوه  قوتابخانه ته پاشان چوومه
کرد  یاریم ده)  ب قعه ره کی عه ڕه گه ( یراوه کی ته ڕه  تیپی گه  ان سادا لهم  هه  له1969سای 

ك   وهدابوو که ڕه م گه لهولر ه شاری ه لهر  ولر بوو زۆر ترین ڕاهنه ی شاری ههباشترین تیپ
موحسین و مامۆستای خوالخۆش بوو . سمان  عه مزه هه لیل دین خه جمه نه. لیل ت خه وده جه

  . ۆفیقفارووق ت
 تۆپی پی یآ یه  قوتابخانهکو وه  م تیپه کردئه  یاریم دهت ه تیپی ق  له1971 بۆ 1970سای 

ك  شتوون وهی گه پ که ڕه م گه  له بژارده و هه  زۆرترین یاری زانانی یانه ولر بووه شاری هه
  . هتد... جات قادر نه. موشیر قوتی حسین  تهشردڵ.  سدیق گچکه

  
  ؟ولر ی هه بژارده و هه  یاری زانی یانه چی ساك بوو بوویت به* ر  نوه ئه
ی ناو  هزترین یانه وا به ی هرش که  یاری زانی یانه  بووم به  دوواوه  به1971سای ... م وه

  . کرد  یاریان ده یه م یانه  بۆ ئه ی یاری زانانی قه زۆربه، ولر بوو شاری هه
 یاری زانانی   زۆر له حریرکه ی ته ڵ یانه گه غداد بوو له  به رش لهی ه م یاری بۆ یانه که یه

، یس حمید قهبود و  عهم شید و کاز شار ڕه ك به کرد وه دا یاریان ده یه م یانه باشی عراق له
من و موشیر ،  من کردم که و گۆهردو  هه وه  گۆڵ 2  ر به رامبه  گۆڵ به3  همان دۆڕاند ب که یاریه

  . شید شار ڕه ن مونعیم جابر و به  الیه دا له  یاریه  رگرت له م تمان وه اشترین خهتی ب هق
ی نایابی   پلهمدا رده وسه وا له ولر که  یاری زانی تیپی پۆلیسی هه  بووم به1974سای 

ی   خولی یانه1975سای  له، ش بووم بژارده کاتدا یاری زانی هه مان  هه عراق بووین له
 گۆڵ 7 توانیم   بووم وه که ری خوله م گۆڵ که که وا من یه ستی پکرد که راق دهپۆلیسی ع
کان  لهری خو مان شت گۆڵ که ش هه و جارهو دو  ئه1979 سای و1977 سای  له، م تۆمار بکه
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. ر چووم ر ده گۆکه)  یهالجمھور هولگب (رۆك کۆمار  خولی کاسی سه ر چووم س جاریش له ده
کو  ست هنا من تاوه ده می عراق مان به که ی یه ولر پله ی پۆلیسی هه  یانه1984 سای  له
رز   ناوبژی وان کارتی سوورم بۆ به  بووه کرد هیچ کاتیش نه وام یاریم ده رده  به  کاتهو ئه

 بوو ڕۆژك  وه  ئه وه بیرم هاته ی به وه ئه.  کردووه ش نه یاری غه زم به  هیچ کات حه وه بکاته
کان   درینه  یاری زانه  واته بژارده ند یاری زانکی باشی هه رسوور و چه باح سه کاك سه

. کردم سفیان ده وا وه زۆرم پخوش بوو که  باشترین یاری زان ت بهیب دهخودا  یان ووت به ئه
لی باش ڕۆژکیش  لووپه  که نه ت  خزمه بوو نه  ههگا یاری دا نه کاتی ئمه  له وه داخه م به به
  . نرمان بنووس سه کان له یست ڕۆژنامهمان ب نه

ۆ هید فرانس لی شه حه  مه ای ئیداره یاریگ یه وه  ئه ر چاوه به  و له  کراوه باشترین کار که
شق  ی مهن زۆر یاریگا و شو تی وه وه وده ن کی نیمچه ایه یاریگ ریری توانی بیکات به حه

د  وده هید فانسۆ و کاك جه شه،  بوون  کاتی خۆیدا نه وا له  که کردن درووست کراوه
  دووهیان تی زۆریان گه  خزمهرحمانبدول حمود و تارق عه بدو مه وعهبی  فین کانه وسهجار نه
  . ولر ی هه رمی کوردستان ئیداره ههویر و  تی شاری هه یبه تا رزش به  وه به
  
  ؟می تۆدا رده سه  له ک بوور و یاری زان باشترین ڕاهنه* ر وهن ئه
، ینتی پداو ی خهر حسابی خۆ سه وا زۆر جاریش له د عوسمان که مه ر محه ڕاهنه... م وه

م  ین به موویان بکه ولر زۆر بوون ناکرت باسی هه  شاری هه  زانی باش لهالی من یاری
جات و  نه، تی موشیر قه، کو ناسران وه ش دهیر ئاستی کوردستان سه  له  باشانه م یاری زانه ئه
هاب و   بچکۆل و ئازاد وه یمانی حمه  شاری سوله له حمان بدول ڕه ونی و شرزاد و تارق عه عه

  فاتح ی گۆچیبورهانی دیفاع و فازیل و 
  
  ؟ بۆ یاری زانان ت چییه دوا ووته* ر  نوه ئه
   بههزبوو تیمان زۆر به برایه، ر بووین ینهه ی ڕا  گوایه زۆراد مهئی  کات له... م وه

   یاریمان له  بووه تمان هه رکی زۆر تایبه ماشاکه  ناو یاریگاوه ته چووینه  ده ڕۆحکی برایانه
 بم  هو وت ئه مه دا ده من لره، مان که ماشاکردنی یاریه هاتن بۆ ته  ده بوایه کام شار هه

  .  بووین ره ماوه و جه رزاری ئه  قه وا ئمه که
  
م  ین بۆ ئه که ڕیزتان ده  زۆر سوپاسی به وه ه ناوی خۆم و سایتی کوردستان نت به* ر  نوه ئه

  وه ینه کدا بکه ڵ یه گه  له  ساڵ توانیم جارکی تر قسه27دوای ،  فونییه له ی تهنوت چاوپکه
هیوای . یمانی ولر و سوله ی هه بژارده  هه کتری واته  دژی یه  زۆر یاریمان کردووه چونکه

  خوازین ش ساغیت بۆ ده  درژی و لهن مه ته
  

  یام نری کوردستان نت په/ راجیانی  ر خه نوه ئه
  

یاری نوان  د مه ریمان محه  نه1985 بۆ 1974 سانی  و مناره ی شاری قه که شه  گه ستره ئه
  خوالخۆش بوو شرزاد9  پ ژماره الی چه ولر ی هه بژارده ولر و هه ی پۆلیسی هه یانه
  بووه س نه رزش که  وه انی لهدوای وازهن د له مه ریمان محه نهن ڵ یاری زان و کاپت گه له

   بووه س نه ولر که  بۆ شاری هه کو ئستا زۆرترین گۆی تۆمارکردووه تاوه  وه کاتهشونی پب
   تۆمار بکات هی و ژماره ئه
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