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  راجیانیراجیانی  ر خهر خه  نوهنوه  ئهئه ...  ... کانکان   درینه درینه   یاری زانه یاری زانه  ك لهك له  ویهویه  ئاوڕدانهئاوڕدانه
  
  .  و مناره ری شاری قه ده کی کۆڵ نه یه رگه رو پشمه اری زانکی هرش بهی
 دایك   و شونی لهاو نازندنان ناوو  کاك عه؟ر نوه ئه

  ؟بوونت
 1957 سای   له تاح نادره دنان فه من ناوم عه. . . م وه
ناز ،  دایك بووم ت له کی قه ڕه  گه ولر له  شاری هه هل

  . دنان بانگ کراوم  عه ر به  هه ناوم نییه
  
  ؟ رزش کردووه  وه ستت به دهچی ساکدا    له؟ر نوه ئه
 یاری  ستم به ت ده کی قه ڕه  گه  له1968سای . . . م وه

زۆر ، ی منداڵ یان الو ك زور به  وه تۆپی پ کردووه
  . تی یاری فوتبۆڵ  تایی به  به یاری کردن بوومیخولیا

  
 یاریت بۆ  م تیپی میلی کام تیپ بوو که که  یه؟ر نوه ئه

  کردون کام سایش بوو؟
 1969ت بوو سای  م تیپ تیپی الوانی قه که یه. . . م وه

  .  یاری زانیان بوم به
  
  ؟ بوو یاریت بۆ کردون نه کام یا  یاری زانی یانه  چ ساك بوویت به؟ر نوه ئه
   تك چوو که ك ساڵ یانه  پاش یه1972ی بروسك بوو سای   یانه م یانه که یه. . . م وه
ك یاری زانکی   وه1973سای ، ی هرش  یانه ندیم کرد به یوه ی چ بوو پاشان په م زانی هۆکه نه

ر هۆی   هه  زۆر کاتیش گۆم تۆمار کردووه هدا و نجام ئه کان یاریم تدا ئه ی یاریه  زوربه ر که هرش به
ر  و سه وا له ولر که ی هه بژارده یان بژاردم بۆ هه مان سادا هه  هه وا له چاکی یاری کردنم بوو که

  . ك یاری زان ولر منداڵ تر بووم وه ی هه بژارده ی یاری زانانی هه  زۆربه دا له مه ده
  
  ؟ی پۆلیس بوویت ی یاری زانان یاری زانی یانه بهك زور دنان تۆش وه  کاك عه؟ر نوه ئه
  مان شت وانیش هه ی پۆلیس ئه یلول یانه رس هنانی شۆڕشی ئه دوای هه، خر نه. . . م وه
  وه  شۆڕشه ندای به یوه دا په مه رده و سه کان له ی یاری زانه  زۆربه  ئاشکرایه سیان هنا چونکه ره هه
  . کانی باشوری عراق  بۆشاره وه سترانهیان گوا ۆربهیان ز وه ڕانه اش گهبوو پ هه

کان تیپی پۆلیسی سنووریان دروستکرد   باشه یمانی یاری زانه ولرو سوله  هه ی پۆلیس له پاش یانه
من ، کرد ی پۆلیسی سنوور ده  بۆ یانه هامان کاتدا یاریان  بوون له بژارده ی یاری زانانی هه ربه زو که
ی   ماوه که) منتخب حدود (ی پۆلیسی سنووری عراق بژارده یان بژاردم بۆ هه  هه1978 سای  له
  شق کردن  بۆ مه وه غداد مامه  به ند مانکك له چه

  
  ؟  کردووه بژارده و هه وام یارتیت بۆ یانه رده  تا چی ساك به؟ر نوه ئه
 شۆڕشی  ندیم کرد به یوه مان سادا په هاری ئه  به  له کردووه وام یاریم رده  به1982تا سای . . . م وه

نفال کردنی کوردستان   دوای کیمیا باران وئه1989ك تا سای . ن. ی ی رگه  پشمه  بووم به وه کوردیه
الل  ڕز مام جه  به  ناوی تیپی کوردستان که مان سادا تیپکمان دروست کرد به  هه له،  ئران چوومه

  و تیپه ی یانه ڵ زۆربه  گه کرد له شق و یاریمان ده وام مه رده به، تیمانی دا کردین و یارمههاوکاری 
  ك کردیانم به یه پاش ماوه،  بۆکوردستان وه ڕامه  گه1991 ی ئران تا سای کان  کورده میلکانی شاره

   دا کرام به1991ای  س له.  ناویاندا بووم ر و یاری زان له ك ڕاهنه وا وه ری پۆلیس که فسه ئه
  ی ئۆلۆمپی ندامی لیژنه ئه
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 1995م دوای سای  به. وام بووم رده  به1995ك تا سای . ن. ولر لیستی ی  شاری هه کوردستان له
  ندا  هۆه  جھشت ڕوم کرده ڕی برا کوژی کوردستانم به  هۆی ڕوداوی شه به
  ؟ کوردستاندا  له ڵ بووه د می تۆدا کام یاری زانت به رده  سه  له؟ر نوه ئه
  د عوسمان  مه حه هید مورسیل و مه جات وشه ولر نه  شاری هه له. . . م وه

    خه هاب و تاله  بچکۆل و ئازاد وه مه  شاوشین و حه ماله یمانی که یاری زانی سوله
  
  ؟ ی جیھانت ال زۆر باشه بژارده  کام هه؟ر نوه ئه
  . یلڕاز ی به بژارده هه. . . م وه
  
ی پۆۆمپی   و لیژنه ن یانه  الیه چیان بۆ کردویت له کو ئستا  دوا پرسیارمان تاوه؟ر نوه ئه

  ؟ وه کوردستانه
  شم بیستوه رزشکاری درین نه ك وه ی کوردی دا وه رهردوو ئیدا  هه له  کراوه ك شتم بۆ نه یه. . . م وه

  . رزشکار ك وه  وه وه ئاوڕیان لدابتمه
  
وا کاتم  م که که ڕزتان ده زۆر سوپاسی به، فون سازمدا له  ته  به دا که م دیداره  کۆتای ئه له. . . ر نوه ئه

   ژیاندا وتوبیت له رکه رز و سه ربه سه، کانمان ی پرسیاره وه لگرتن بۆ جواب دانه
  

  یمانی کۆن ی سوله لبژارده یاری زانی هه/ راجیانی  ر خه نوه ئه
anwaramin@malmo2. nen   
 0046 40 948904  

ك  ر جیه  هه له رزش کارکی درین ڵ وه  گه شتوو له  پگه رزش کارکی تازه موو وه  هه داواکاریم له
    رزشیان ی ژیانی وه وه ن بۆ بو کردنه دا بکه  گه ندیم له یوه بن بتوانن په

  
  1990تی سای  قز گیرتویه  شاری سه  له دنان نه  کاك عه وه ره ی سه و ونه ئه
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