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

  
 توو قوربانی مه کانی شاری هه  درینه ری زانه یا کك له  یهڵ گه مان له م جاره دیداری ئه

 توانا  ستی بهاڕ  یاری زانی هی ناوه  له مان بریتیه م جاره ی ئه وه رکردنه سه به) سلمانی(
  . ریئازاد نو کاك
رزشی   باسکی ژیانی وه ر بتوانیت کورته گه ڕزم ئه ت باش به م کاته کاك ئازاد ئه* ر  نوه ئه

  خۆتمان بۆ
  . رزشیت وه ژیانی   له وه  ئاگا بھنینه رزشکاران به کو دۆستان و وه یت تاوه باس بکه

 شاری   له1955  ئازاد نوری ناسراوم سای  به  که ریبه من ناوم ئازاد نوری غه. . . ئازاد
  کی ڕه سلمانی گه

تی  یبه تا رزش بووم به ی منداڵ منیش خولیای وه کو زۆربه روه هه،  دایك بووم قام له رشه سه
یوان   تیپی سه  له1968 بۆ 1967کانی   بۆ ساه وه ڕته گه تای یاری کردنم ده ره تۆپی پ سه

 رپرسانی رو به ڕاهنه.  مه رده وسه کانی ئه ه ناو بانگ  به  تیپه کك بوو له  یه کرد که یاریم ده
 یاری زانی   ببم به م که  بکه ان پوهندی یوه په داوایان لکردم   مه رده و سه رزشی ئه وه

  . ی سیروان بوو  یانه یان که که یانه
یان بژاردم   هه1973سای ) ی سیروان و سلمانی یانه (بوو  هه نھا دوو یانه  سلمانی ته له
 یاریمان 3مان ساڵ  دا هه و ساه وا بچوکترین یاری زان بووم له ی سلمانی که بژارده  ههبۆ

شدار  دا به که رس یاریه  هه  من له ی پۆلیس که ی سیروان و سلمانی و یانه ڵ یانه  گه کرد له
  . بووم
ی زۆری یاری  بهزۆر ی سلمانی  ناوی یانه  به  یانهك  یه  کرد به و سیروا نیانی سلمانی یانه

و یاری   بووم لهکك ی سلمانی منیش یه ندامی یانه  ئه ی سیروان بوون به زانانی یانه
یی  ی ئاماده و کاته ش بووم تا ئه رده روه ی په بژارده هه  و  قوتابخانهیاری زانی. زانانه

ساڵ واو کرد که م تهیکشتوکا م می قوتابخانه که  یهك ریه  سه  له سانی بووینکانی سل ،
م خۆش  به   بۆشاری دیوانییه وه ی س ساڵ دوور خرامه ربازبۆ ماوه  سه پاشان بووم به

ستمان   هه  کرد پا یاریمان دهك یاری زانی سو  وه ازیماندا ئمهرب ی سه  ماوه لهختانه  به
  و تیپه شداری یانه ا بۆ سلمانی بهماند وه ڕانه ڵ گه گه ربازین له  سه کرد که ده نه

  .  یاری کردن کرد له کانمان ده یهمیلی
 زۆر یاری زانی باشی تدا   کهوان بوومی ری تیپی سه زۆر یاری زان وڕاهنهکی  یه من ماوه

بوو  ئه (م و حسن هڕزان ڕۆست ك به ی سلمانی وه بژارده ر ئاستی هه  سه وت له که هه
ق  همی فه هۆی خوالخۆش بوو کاك فه به. هتد. . . لب ن قه سه ن و حه سه هتیف و ح له) لی عه
  له می عراق بووین ی دووه  پله ی سلمانی که ره جگه ی  یاری زانی کارگه  بووم به وه هشید ڕه
تاسای ،  وهست هنا ده به ماننجامی باشیش  ئهو هشداریمان کردوو  بهکانی ی خوله بهزۆر

م  ئه بوو وه  ئه1982رباز سای   سه  به وه کرد پاشان گیراینه وامی یاریم ده رده  به  به من1981
 . ی بووینج یشته ووتی سوید ن ران کردوو له نده  هه یان ڕوومان له جاره

دا تویس رکی خۆشه ند براده ڵ چه  گه له HUVS TAL ند ساك ی سی سوید بوون چه  پله که 
ستانی  بۆچی تیپکی کورد وه ن پاشان بیرمان کرده کردیاریمان بۆ ی  یانه چوینه
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 یاری زانی  ی کوردستانمان دروست کرد و بووم به بژارده  تیپی هه بوو وه زرنین ئه مه دانه
  . ری تیپ  ڕاهنه  پاشان بووم به که تیپه

 
  ران نده  هه  له وه ته کردووینهرتان  سه وا به م که که ڕزتان ده  کۆتایدا زۆر سوپاسی به له 

ی  درژن مه ی ژیانی خۆت هیوای ته  باسه ورتهم ک ڕز بۆ ئه سوپاس کاك ئازادی به *ر  نوه ئه
  . خوازین  ده  بۆیتش ساغ  لهو

  راجیانی ر خه نوه ئه
  نری کوردستان نتیام په

anwar@malmo2. net 
 

 
  یـئـازاد ـنـور

 
   سوید ی کوردستان له بژارده تیپی هه


