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  کانکان   درینه درینه   یاری زانه یاری زانه  ك لهك له  یهیه  وهوه  ئاوڕدانهئاوڕدانه

  
 1975کانی سانی دوای  ره  هرش به  یاری زانه  له ککه مان یه م جاره یاری زانی درینی ئه

  . توانا ك یاری زانکی به وت وه رکه یمانیدا ده  ناو یاریگای سوله تی له واوه  ته  به که
  
  ؟ دایك بووت ی له  وکه  ناز ناوت چییه وناو* ر  نوه ئه
  شاری  له1956سای ) ندی  فه بورهانی حسنه (  ناسراوم به حسن کهبورهان . . . م وه

  .  ھناوه  دونیا هه  بهشخان چاومکی  ڕه ه گه یمانی سوله
  
   ؟ ستت پکردووه  ده وه کام تیپه  و له رزش کردووه وه ستت به ی ده که* ر  نوه ئه
 م یاری م تیپی میلی که که  یه1967 بۆ سانی  وه ڕته گه  دهمستپکردن ی دهتا ره سه. . . م وه

 تیپی الوانی ئاری تا سای  ته مهپاشان چۆ، ن بووه رزشی دیمه  تیپی وه نجام داوه تدا ئه
  به  توانم ببم وه وتنمه ودانم و پشکه  هۆی هه به، ن  بۆ تیپی دیمه وه ته ڕاومه  پاشان گه1972

  پاشان چومه.  داخرا که ی یانه وکاته کو ئه ی سیروان تاوه ندام و یاری زانی یانه  ئه ك لهک یه
  .  دا1975 سای  یمانی له ی سوله یانه

  
  ؟یمانی ی سوله بژارده یان بژاردیت بۆ هه  چی ساکدا هه له* ر  نوه ئه
مان   هه یمانی له ی سوله بژارده بژاردبۆهه  منیان هه دواوه  به1975 دوای سای  له. . . م وه

  . یمانیش بووم له ی سه کاتدا یاری زانی یانه
  
  ؟ یاری کردن وام بووت له رده ند به تاسای چه* ر  نوه ئه
  .  یاری کردن وام بووم له رده  به1981تا سای . . . م وه
  
  ؟شقی پداویت ر مه کام ڕاهنه* ر  نوه ئه
ستپکردنی  تای ده ره سه ر له شقیان پکردووم هه وا مه  که اشم دیوهری ب زۆر ڕاهنه. . . م وه

لی  ڕزان خوالخۆش بوو قادر عه ك به وه،  رزش هناوه  وه کو وازم له  تاوه وه یاریکردنمه
ش مامۆستا  ك یانه ری تیپی میلی وه ك ڕاهنه  وه ڕزانه م به ش ئه عوسمان مامۆستا قادر ڕه

  ری یانه ك ڕاهنه  وه ڕزانه م به د ئه مه حه عید و عوسمان شخ مه سه هم ئیبراهیم قاسم وحه
  ڕزان یمانی به ی سوله بژارده ك هه شقیان پکردووم وه مه

. شید ق ڕه همی فه ری خوالخۆش بووکاك فه  و ڕاهنهمامۆستا ئیبراهیم قاسم و فائق سوور
  .  ساڵ3ی  یمانی بووم بۆ ماوه ی سوله رده روه ی په بژارده مان کاتدا هه  هه له
  ؟کانی کوردستاندا  شاره  له  دڵ بووه کام یاری زانت به* ر  نوه ئه
، تیف ر له تایه،  بچکۆل مه حه، عسوم لی مه  عه ڕزانه م به یمانی ئه  شاری سوله له. . . م وه

ونی کوردی و  ڕزان عه رکوك به  که له. مین و زۆر یاری زانی تریش د ئه مه بورهان موحه
  سامی

  . د عوسمان مه بی و موحه د کانه سعه ونی و ئه جات و عه  نه ڕزانه م به ولز ئه  هه له
  
  ؟ رزشتکردووه  کاتی خۆیدا یان بۆچی وه  له رزشتکردووه ماشای وه چۆن ته*ر  نوه ئه
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وا   که وه کردۆته  هیچ کاتك بیرم نه  هرزشم کردوو  وه دکی ساف و برایانه من به. . . م وه
ویشم  مان کادا هه  هه م له  به رزشم بۆ خۆشی کردووه ن من وه تم بده م و خه رزش بکه وه

  وم  و پش بکه  که زۆر داوه
ندامانی تیپ و   ئه کو ڕزگرتن له به،  ڕاکردن و گۆڵ کردن  له  بووه رزش بۆ من بریتی نه وه

  که  یاریمان دۆڕاندوه دوای یاریه ی که و کاتانه له،  رم بووه رامبه ری زانای بهر و یا ڕاهنه
  .  ی یاری زانانی تیپی براوه  ملی زۆربه ستم خستۆته ده
  
  ؟رزشکاران رزش و وه  بۆ وه ت چییه دوا ووشه* ر  نوه ئه
یمانی تیپکی  ولهی س ره ی جگه  کاتی خۆیدا کارگه  له وه  فکرم هاته ی به وه ئه. . . م وه

  وا مانگانه شید که ق ڕه همی فه رشتی خوالخۆش بوو کاك فه ر په  سه باشیان دروست کرد به
  ك   وه وه ی بۆ بیبووینه پاره

  رزشه وتنی وه ئاواتی من پشکه، دا قوتابی بووین وکاته  له وا ئمه  که که ندکی کارگه کارمه
م گفتوگۆی  ین بۆ ئه که ڕزتان ده ایدا زۆر سوپاسی به کۆت له* ر  نوه  کوردستاندا ئه له
  . خوازین ش ساغیت بۆ ده وتن وله رکه هیوای سه،  فونیه له ته
  

  
  راجیانی  ر خه نوه ئه

  یام نری کوردستان نت په / یمانی ی پشووی سوله بژارده یاری زانی هه
  

   بورهان حسن الی ڕاست فاتیحی گۆچی

  
ر  نوه ئه/  سوون حه/ باح  سه/ بورهان حسن / شید  ق ڕه همی فه فه/  وه ره سه الی ڕاست له

  ئیبراهیم قاسم / فاتح گۆچی  راجیانی خه
ئومد /  بچکۆل  مه حه/ یدان  زه/ فازیلی حاجی / هاب  ئازاد وه.  وه کان الی ڕاسته دانیشتووه

  الن  د که حمه هادین ئه به ج ره  فه مه حه
  
ڵ  گه بوو له  یاریمان هه یمانی که  یاریگای سوله  له29 / 12 /1979سای    له م یاریه ئه
   ی دهۆك بژارده هه


