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  راجیانی ر خه نوه ئه ... بسا قی قه ختی فایه ی کۆچی ناوه  ساه13یادی 
  

  1993 _ _1929سای ) ساب قه (عید  سهکاك فائق
م  له    دایك بووه  لهسولمانی شاری  کی کانسکان له ڕه له گه
م   گیانی پاکی ئه زاران سو له دا هه هش و پیرۆز رکه  سه یاده
رزش و  تکردنی وه خزمه ناوپ و ژیانی لهمو  هه  پیاوه که ه که

ر   هه ی ناسیایه  یان نه ایهی بناسسكی رکه هه، ی بوو که شاره
ر  گه کرد ئه  بۆی ده  بوایه توانایدا ی له وه ئه  بوایه کی هه یه کشه
  . کرد بۆی کانی ده ی کشه  چاره ر بکرایه سه ش چاره  پاره به

ر   هه رزش بووه  خولیای وه وه یهتای مندا ره سه ر له کاك فائق هه
  رزشی به م وه  به  بووه نه رزش زۆر باوی دا وه نهو سا  له نده چه
  . نا شکی ژیان داده به
تی  رایه  به ڕوه ی به سته بژردراوه بۆ ده  هه1958 سای  له

بوونی زۆر گرنگی   کار ست به  دوای ده ر له یمانی هه ی سوله یانه
ر تیپك   هه وه کردنه خولی باشی بۆ دهکان و  هیلیی م ه تیپ دا به
می کاك  رده  سه کرد له ر ده سه  بۆیانی چاره بوایه ی هه کشه

  دهبژار  یاری زانی هه بوون به کان ی یاری زانانی تیپه  زۆربه هزترین تیپ درووست بوو که فائق به
 1968، 1967، 1966سانی  موو بوارکدا  هه ند له ی سه ره رزش زۆر په  وه وه هۆی چاالکییه به،  یانهو

ر   سه وا له که ی نایابی عراق  پله یانده ی گه بژارده  هه ر بۆیه هه، یمانی ی سوله رۆکی یانه  سه بۆته
  مه رده و سه یاری زانانی ئه  مه رده و سه کانی ئه هزه  به  تیپه کك بوون له ئاستی عراق و کوردستان یه

 کاك فائق   که بوونایه ر دوو تیپ یان دوو یاری زان ناکۆك گه  ئهگرت اك فائق ده ک  ڕزیان له نده وه ئه
  کتر بکردایه  ملی یه له انیست ر ده کسه  یه بوایه  دهن که کدا نه ڵ یه گه  له  قسهکرد رمیان ده بینی شه یان ده

هتد کاك ...  بچکۆل مه عسوم و حه لی مه ك عه  وه یه یمانی هه  ناوبانگی شاری سوله زۆر یاری زانی به
  .  ڕز بووه  به نده وه  ئه  مامی خۆیان زانیوه فائق یان به

ی نایابی   و پلهبوون  باشترین یانه بوو که ی پۆلیس هه  یانه  دواوه  به1970کانی  بیرم دت ساه من له
وا  ی که وه  هۆی ئه  ناو خۆیاندا بۆته ی یاری زانان له هۆی کشه  به عراق بوون زۆر جار وا ڕووی داوه

 بۆ  ر چووه کسه  دوو یه و ب س زانیبت به  کاك فائق پی ر که م هه کی که یه ن بۆ ماوه زیندانیان بکه
  .  یاری زان ئازار بدرت قیقه ك ده  یه ی هشتووه ری پۆلیس و ئازادی کردوون نه به ڕوه الی به

کو  اوه ت رزشی کردوه ی کاك فائق بۆ وه وه ئه  وه رزشکارانه  دی وه وا چۆته  که ی بووه ه جوانان م کرداره ئه
کانی  ی خۆی کشه  پاره دا به تی یاری زانانی ئه ی خۆی یارمه  پاره  بیکات به ی توانیوه س نه  که ئستاکه

بوو دوور بت یان   گرنگ نه ر شونك بوایه  هه ماشاکردنی له ت بۆ ته یه  نه بووه کرد یاری نه ر ده سه رهچا
موو   هه  له بوایه  ده وه ته کراوه ر نه سه یست بهی پو  گوره کو ئستا به  تاوه ی جگای داخه وه ئه. نزیك
  ، کان هیشتوو  پگه ێ وتازهرزشکارانی نو  بۆ وه وه ته یها بیر بھنر  بهآاندا  یهرزشی  وهکاندا یان کۆڕه خوله

ك  دا یارییه م ڕۆژه ر له هه  وه ر بکرته سه به ختی یادی کۆچی ناوه دا م ڕۆژه موو ساك له وارم هه ئومده
  ست پبکات  ن یاری دهای پاش ی ژیان نامه رباره  ده وه  و ووتار بخونرتهیی کۆچی دوای  بۆنه بکرت به
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