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  کانکان   درینه درینه  هه یاری زان یاری زان  ك لهك له  یهیه  وهوه  ئاوڕدانهئاوڕدانه

  
 پناوی   له میشه  هه یمانی که کی ناسراوی شاری سوله تیه  سایه رو که یاری زان وڕاهنه

  .   کاری کردووه وه رزشه تکردنی وه رزش وخزمه وه
 کی چوارباغ ڕه  گه  لهیمانی  شاری سوله  له1944 سای  لهمامۆستا ئیبراهیم قاسم 

ستی   ده  وه1960کانی   ساه له،  ھناوه ری هه روه رزش وکوردپه  دونیای وه کانی به هچاو
شداری   به کانی قوتابخانه ی چاالکیه  زۆربه  له   و بالهته به  یاری تۆپی پ و سه  به کردووه
  ،  ك بووه کی زۆر زیره مانکاتدا قوتابیه  هه  له کردووه

نکی  مه  ته ی توانیوتی لهیهۆی تواناو لھاتوو به،  بووهبات  یاری زانکی باشی تیپی خه
ش  رده روه ی په بژارده  و یاری زانی ههیمانی ی سوله بژارده و هه  ئاستی یانه الوتیدا بگاته

  .  بووه
  

  کرد هیچ کات نه ر خۆ یاری ده سه  زۆر له  بووهیرگر ی زانکی هی بهرمامۆستا ئیبراهیم یا
دا  نجامی ئه  ئه ی که و یاریانه ی ئه  زووربه  له وه  قاچی دوور بخاته تۆپ له   فیۆ به بووه
دوای ، کرد  یاری تۆپی نزم ده زی به  کاتی یاری دا زۆر حه کرد له ی ده ه مترین هه که
  رزش بخون له شی وه  به رده روه وا کۆلژی په کرد که زی ده ی حهی  ئاماده رچوونی له ده

 چوار سای قوتابتی  له، واوی کرد کی باش ته یه  پله  به غداد که به ی ریهنس هزانکۆی موست
کانی زانکۆی   ناو خوله بووله هه ورکی باشی  ده  کهی زانکۆ بوو بژارده  یاری زانی ههدازانکۆ

  . ی عراق مه رده وسه ی یاری زانانی ئه عراق دا ناسرا الی زۆربه
  

وا  که، ری بینی وری ڕاهنه  ده دواوه  به1975کانی   دوای ساه واوکردنی زانکۆ له دوای ته
  .  شاری الیبزیك ت له مانیای ڕۆژهه ه  ووتی ئه شی بینی لهیر ی ڕاهنه وره ده

   له وه رزشه  ناو وه رکی مۆدرن بوو زۆر شتی نۆیی هنایه مامۆستا ئیبراهیم ڕاهنه
کانی  وا زۆرترین الوه ر بوو که م ڕاهنه که یمانی یه لهی سو بژارده تای دروستکردنی هه ره سه
 و   له وه  داخکی گرانه م به به، بوو واوی پیان هه ڕی ته وا باوه که  بژارده بژارد بۆ هه هه

عسی  تی به حکومه، بوو ی هه که  خۆیی و تیپه  زۆر بوای به که ر بوو وا ڕاهنه ی که کاته
  زار سو له  شاری موس هه  دا له  سداره مانی له ك رۆژدا دوو برای قاره  یه فاشست له

مامۆستا ئیبراهیم دوای ، هیدانی کوردستان موو شه  و هه هیده م دوو برا شه گیانی پاکی ئه
  وه ڕایه چوو گه نهمی پ کی که یه ماوه، جبھت ی توانی یاریگا به هید بوونی براکانی نه شه

  . ت کردن  خزمه  له وامه رده  به کو ئستاکه ناو یاریگا تاوه
  

کتی تۆپی پی  ندامی یه ئه،  وانییه و دیده رپرسی چاالکی قوتابخانه م بهمامۆستا ئیبراهی
 یاری زانانی درینی   له  سك نییه که. ی ئۆلۆمپی کوردستان ندامی لیژنه  و ئه عراقه

کات  رزش ده تی وه  ساڵ زیاتر خزمه45ی  ماوه.  ناست امۆستا ئیبراهیم قاسم نهکوردستان م
  . دی ناکرت سدا به  زۆرکه  له م توانایه ئه
یان  وارین نموونه خوازین ئومده ش ساغی بۆ ده ن درژی و له مه  کۆتایدا هیوای ته له

  . زۆربت
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 راجیانی ر خه نوه ئه

  یمانی وی سولهی پشو بژارده یاری زانی هه
 یام نری کورستان نت په

net.2malmo@anwaramin 

ئیبراهیم / تیف  ر شخ له تایه  وه ره سه الی ڕاست له 1967یمانی سای  ی سوله بژارده هه
/ عسووم  لی مه عه/ ف تی لی له عه/ لی   عه مه مال حه  خوالخۆش بووکه؟زا ر ڕه عومه/ قاسم 

) ب مالی حه که ( بدوه مال عه ستی ڕاست که کان الی ده دانشتووه .... ر سوور فائق تایه
) ش  ڕه ره عومه (د مه ر موحه عومه/ کر  بووبه عوسمان ئه/لی باپیر  مال عه هید جه شه

  د ی گۆچی  مه حه عوسمان شخ مه/ حمود  م مه کره سوالخۆش بوو ئه
  

  
  مۆستا ئیبراهیم قاسمام


