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  راجیانی راجیانی   ر خهر خه  نوهنوه  ئهئه ...  ... کانکان   درینه درینه   یاری زانه یاری زانه  ك لهك له  یهیه  وهوه  ئاوڕدانه
رینی ئه به  جاره یاری زانی د رکی  مان هرش

تو  مه ی شاری هه بژارده  و هه زۆر باشی یانه
   به ناسراو ریم که یدون که ره فه. قوربانیی

کی  ڕه  گه  له1954سای )  ئۆزیبۆ ره فه(
   دنیاوه یمانی هاتۆته اری سولهسابونکرانی ش

 1968 سای  له. رزش کار  خزانکی وه له
 تیپی الوانی کانیسکان   به ندی کردووه یوه په
ی   زۆربه  تواناچونکه ك یاری زانکی به وه

کردن کاك  دا ده گه  یاری له هاوڕکانی که
م  یان منداڵ تر بوو به  زۆر به یدون له ره فه

ك   پاش یه ر بۆیه ر باش بوو ههیاری زانکی زۆ
هه ژارد بۆ هه ساڵ ژاره یان  و  رده روه  پهی ده

   بوو به1970سای ، یمانی الوانی سوله
  ری به  وا ڕاهنه یمانیکه ی سوله ندامی یانه ئه

  ر بوو که ریم عومه مامۆستا که  وکاته توانا ی ئه
ری  آیاری زانی هرش به  دی بوو وه زۆر به
  ر بوو له یدون زۆر گۆڵ که ره  کاك فه ونکهباش چ
شی  که نازناوه،  کانیدا گۆی کردوه ی یاریه زوربه

  ویستی یاری زانی جیھانی به  خۆشه له
یدون پیلی  ره  الی کاك فه70کانی  باشترین یاری زان ساه، ی پورتوگال بوو بژارده ناوبانگئۆزیبۆ هه

کانی  تی یانه  تایبه م به که ماشای یاری ده وام ته رده ڕازیل به هی ب بژارده  تیپیش هه و ئۆزیبۆ بووه
  له.  الی دی کانه ده  وه90کانی  باشترین یاری زانی ساهکانتۆنا یونایت یاری زانی مانشتر، ئینگلترا
یدون مامۆستا  ره ر الی فه باشترین ڕاهنهوی  وله  یاری زانی تیپی مه  دا بووم به1971سای 

ك تیپی میلی کاك   م وه یمانی به ی سوله بژارده و هه ری یانه ك ڕاهنه  قاسم بوو وهئیبراهیم
وتنی  رکه ربازی پاش ده واوکرد پاشان چو بۆ سه ی ته  دا ئاماده1976 سای  له.  تاب بووه ر خه عومه
شتی سوپا   ههیان بژارد بۆ تیپی ری زۆر باش هه ك یاری زانکی هرش به  سوپای عراقی دا وه له

کرد  دا یاریان پده کاتی پویست یمانی له  بۆ سوله وه ڕایه گه ده  مان کاتدا که  هه له1978کو سای  تاوه
وا  کرد که شت ده  سوپای هه سمی داوایان له  ڕه یمانی به کتی تۆپی پی سوله  یهکان  خوله بۆ

وام  رده  به1980تا سای ، یمانی ی سوله دهبژار و هه یانهڵ   گه ن بۆ یاری کردنی له تی بده یارمه
مال  و کهلی  تی دارا عه  تایبه کانم و هاوڕکانم به ره  کۆتایدا سوپاسی پزانینم بۆ ڕاهنه لهیاری کرد

م  که یدون ده ره زۆر سوپاسی کاك فهڵ مامۆستا منعیم  گه الل ئیبراهیم له مال ساح و جه حسن و که
فون لم  له  ته رزشی خۆی و زۆر زانیاریشم به  باسی ژیانی وه  کورتهو کردنی ونه وانه  ڕهبۆ
ر  گه  ی کوردستان ئه که ر چوار پارچه شتوی هه  پگه هیوادارم یاری زانی درینی وتازه،  رگرتووه وه

 .شیانرز ی ژیانی وه وه ن بۆ بو کردنه  بکه ندیم پوه یوه فون په له  ته  یان به  نامه پیان خۆش بت به
 راجیانی  ر خه نوه ئه 

 یمانی کۆن ی سوله بژارده یاری زانی هه
 948904 40 0046  

7362127 0046 
 
 

ی  بژارده ڵ هه  گه بوو له  یاریمان ههیمانی ی سوله بژارده  هه که،   دا گیراوه1979 سای  له  که ونه
   دااننجام رکوك ئه وتی که ی نه ریکه  یاریگای شه  له رکوك که که


