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

  
  ) دی کوردستان ( گوڕگوڕ کانی شاری بابه  یاری زانه  له ککه مان یه م جاره یاری زانی ئه

  . ندی وه مه بارهه ڕز کاك جه ڵ برای به گه  له نجامم داوه فون ئه له  ته  به وتنه م چاوپکه ئه
رزشی خۆتمان بۆ باس   باسکی ژیانی وه ر بکرت کورته گه بار سو ئه کاك جه * ر نوه ئه
  . یت بکه
کی  ڕه  گه رکوك له  شاری که  له1954 سای   له یهند وه مه ریم هه بار که من ناوم جه. . . بار جه

  ر له  ههس ی که ك زۆربه ر وه هه. ژاردا ه خزانکی زۆر ه  دایك بووم له له  شۆڕیجه
 دا 1968 سای   له ر بۆیه تی یاری تۆپی پ هه  تایبه رزش بووم به وه  خۆلیای وه منداییه
ی  ندامی یانه ئه. م رکوك یاری بکه ی شاری که مه رده و سه تیپی ئه ڵ باشترین  گه  له توانیومه

ومان بوون من  تورک که ی یاری زانانی یانه ی زۆر به وه  هۆی ئه به م یران بووم به کی حوزه یه
ی زن  شۆڕشی مه ندیم کرد به یوه په   که1974 سای  له  ناویاندا  له وه م توانی بمنمه نه
ت و چاوم   کوردستانی ڕۆژهه ك ڕووم کرده یه پاش ماوه  رگه  پشمه مان و بووم به که له گه
ند جارك  هچ، ی کوردستان بوو بژارده هه ری  ڕاهنه جید میرخان که  کاك مه وت به که
ی  و ڕۆژه تا ئه، کرد تی ده رگایه پشمه  ڕبازی زم به م زیاتر حه کردن به گه شقم له مه

   ناخۆشیدا بوو چونکه ۆر لهز ژیانم م وه ڕانه  شاخ بووم پاش گه سی هنا من له ره شۆڕش هه
 داوایان  زۆرجار نده رچه هه ،کی زۆر یه  بۆ باشووری عراق بۆ ماوه وه دووریان خستمه

 ویستم تیپی  ونکهچ کرد ک یاریم نه ند هۆیه هچ ر به م له م به  یاریان بۆ بکهکردم لده
  . عس تی به حکومه  م ترسام له زرنم به دامه} عائدون{کوردی 

ی یست ده تی ڕوخاوی عراق و حکومه) ك. ن. ی (ی وتن نامه  ڕکه1984 بۆ 1983 سای  له
   بهی ئران سنوور مه  بگه رگه  هۆی هزی پشمه تم زانی و توانیم به  فرسه پکرد من به

ر  هه م بۆ ووتی سوید ر بکه فه  ناو ئراندا توانیم سه خایاند له  زۆری نهتی المه سه
  تیپی کوردستان دارکی دسۆز ند براده ڵ چه گه م توانیمان له کی که یه شتنم پاش ماوه گه به

ر   سه  له کانمان کردووه ی خوله زۆربهشداری   به که) سوید ( شاری ستۆکھۆم ین له دروست بکه
ستمان کرد  ش ده  ئمه و وه  پشه  هاتنهتوانا ی بهك الوی چاآ پاشان کۆمه ئاستی خۆماندا

زۆر   یه م هه ستی شیعر و نووسینی وهۆنراوه ماند کاتدا ده هه   که له  کاری ئیداری تیپه به
.  ه ی کم10ی  که  ماوه  سوید که ك کوردك له  وه کردووه) ماراسۆنم (شداری ڕاکردنی جاریش به

ئیتر  رزشی رکی وه ك بژه م وه که شداری ڕادیۆ ده  ستۆکھۆم زۆر جار به ڕادۆی کوردی له
ی خۆمتان بۆ  باسکی ژیان  کورته  منتان دا که  بهی رته رفه م ده م بۆ ئه که زۆر سوپاستان ده

  .م باسبکه
  . خوازین ن درژیتان بۆ ده مه هیوای ته  وین که ڕزتان ده  کۆتایدا زۆر سوپاسی به له* ر  نوه ئه

  راجیانی ر خه نوه ئه
  یامنری کوردستان نت په
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  )سوید (کھۆم ستۆ ی تیپی کوردستان له بژارده هه

  
tندی وه مه بار هه یاری زان جه  


