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  راجیانی ر خه نوه ئه) ... لیم مال سه ختیاری که به (کان  درینه  یاری زانه ك له یه وه ئاوڕدانه

  
م  ندوو یاری زانی ئه مه هره به

کی شاری  تیه سایه مان که جاره
ندین بواری   چه  له  که یمانیه سوله
  له،   دیاره ی پوه وه نگدانه ڕه جیادا

 ندین جار پاندا چه یاری گۆڕه
  ست هناوه له ده تی باشی به خه
  له، عراق و کوردستان ر ئاستی سه

  کك بوو له یاری تۆپی پ دا یه
ر خۆکانی  سه  همن وله یاری زانه

 بواری  لهیمانی  یانه ی سوله
  تییه سایه م که جابابزانین ئه پاندا و گۆڕه   یاری باله  له ه بووکی باشر  ڕاهنه داری ڕاهنه
ختیاری  به (شید مال ڕه ختیار که به.  باسکی ژیانی خۆیمان بۆ باس بکات کورته ؟کیه
ی  کو زۆربه روه هه،  دایك بووم کی ئیسکان له ڕه یمانی گه  سوله  له1955سای ) لیم مال سه که

مال  تیپی که ندامی  ئه  بووم به1968 سای  له، رزش بووم  خۆلیای وه وه  مندایمه منداڵ له
 مان که رشتی تیپه رپه سه، یستی یاری فوتبۆڵ  خۆشه ستم کرد به دا هه وکاته م لهلی سه
   که وای کردبووین ڕزه و به لی باپیر دسۆزی ئه مال عه هیدی لھاتوو کورد جه شه
  ك بووه یه توانم بم قوتانخانه ان خزانك بووین دهم که تیپه، ك برا لکردبوو موومانی وه هه
، مان بوو که ی تیپه  بناغه م شتانه و دسۆزی نشتیمان ئه تی تی و برایه ی کوردایه  باره له

یان   هه1970سای ، رزش تکردن وه  خزمه  له وامه رده مان به که کو ئستا تیپه  تاوه بۆیه 
مان کاتدا یاری زانی   هه له، 1985 کو سای وام بووم تاوه رده  بهیمانی ی سوله بژاردم بۆ یانه

ی   بووم بۆ زۆربه رده روه ی په بژارده هه دا  یاری باله یمانی بووم له ی سوله بژارده و هه انهی
 م 500 ڕاکردنی  ی ساڵ له زۆربه  پان که تی یاری گۆڕه  تایی به کرد به شداریم ده کان به یاریه

، ی کشت عراق هرد روه په ر ئاستی سه  له ست هناوه ده میم به که ی یه  م پله1500 – م 800 –
ر  به  له وه داخه م به به پانی عراق دا وانتی گۆڕه  په  له شداریم کردووه ی جار به  زۆربه وه
یی   ئاماده1975سای . کانی خۆم ونه  خه مه م توانی بگه ری باش نه بوونی ڕاهنه نه

دا خۆم  وکاته له ڕاستی  سوپای عراق دا به ربازله  سه واوکرد و پاشان بووم به یم تهساز پیشه
ند  ڵ چه  گه رباز بووم له سه   کهی ند ساه و چه ئه، بووکرد رزش  وه وا سودم له  که وه بینیه
   شاری دیوانیه هادین شخ محدین له ك ئازاد نوری و ڕزگاری برام و به رکی خۆم وه براده
وا  کرد که ده  ستمان نه  هه ناو سوپادا  له وه وا بووینه  حه وه مانه که رزشه  هۆی وه به بووین
ات ی ک پان زۆربه تی یاری گۆڕه  تایبه کاندا به  یاریه کردنم له شداری ر به به له. ربازین سه
 ناو  س به  به  ئمهتوانم بم موو عراق ده ر ئاستی هه  سه  لههنا ست ده ده تی باشم به خه
 کان و کانی یانه شداری یاریه یمانی به سوله ندا بۆشما وه ڕانه  گه له، ر باز بووین سه
 یاری کردن چووم بۆ خولی  دوای وازهنانم له. کرد کانمان ده  میله  تیپه و بژارده هه

ری   ڕاهنه  بووم به وه ڕامه  گه وه رزه  ئاستکی به غداد پاشان به  به  له ری یاری باله ڕاهنه
ولر   چووم بۆ هه1980سای  ر ئاستی عراق  سه  هنا لهنجامی زۆر باشمان  و ئه تیپی باله

الوان و  (پان گۆڕه ری  ڕاهنه ست هنا بووم به ده پانیشم به ی گۆڕه گه پان به بۆ خولی گۆڕه
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 کۆتایدا  له. ر ئاستی عراق  سه ست هنا له ده میمان به که ی یه  پله که) کان شتووه  پگه تازه
ی   باسه م کورته م بۆ ئه که ختیار ده  زۆر سوپاسی کاك به وه ن نته ناوی خۆم و کوردستا به

  .  ژیانیدا ن درژ بت له مه ش ساغ و ته هیوادارین له ژیانی
   anwaramin@malmo2. net نری کوردستان نتیام  پهراجیانی ر خه نوه ئه

  
  

خوالخوش بوو قادر ، ئیبراهیم قاسم  وه ره  سه الی ڕاست له 1972 سای یمانی ی سوله یانه
گۆچی . مین د ئه مه فائق موحه، فارووق فائق ر سپی دلر سه، شرکۆ فارس، لی عوسمان عه

، بدولقادر نزار عه، لی رزان عه به،  سوور مه عوسمان حه، هاب ئازاد وه. تیف لی له عه، فاتح
، مال ختیار که به، خوالخۆش بوو سامی، ریم د که مه الح موحه سه، کان الی ڕاست دانشتوه

دین  جمه  نورالدین شخ نه یه وه سته ده ی به ی ئاکه وه ئه بوبکر عوسمان ئه یران عوسمان جه
   باب چی که


