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    باحهباحه   سه سه   به به  ناسراوهناسراوه((د د   حمهحمه  الل ئهالل ئه  باح جهباح جه  سهسه  --  کانکان   درینه درینه   یاری زانه یاری زانه  ك لهك له  یهیه  وهوه  ئاوڕدانهئاوڕدانه
  راجیانیراجیانی  ر خهر خه  نوهنوه   ئه ئه::کردنیکردنی  ئامادهئاماده  ......))رسووررسوور  سهسه

 هۆالکۆ شاری،  ناره و مه ڵ یاری زانی درینی شاری قه  گه مان له م جاره وتنی ئه چاوپکه
 1974کو سای   تاوه1967کانی  رگری ساه کانی هی به شه با  یاری زانه کك له یه زین به

) رسوور  سه باحه  سه  به ناسراوه (د حمه الل ئه باح جه م سه رده سهناوبانگی  یاری زانی به
 داند  سای چه له. . ر نوه ئه،   یك بووه دا ی لهیی حاجی قادری کۆ که شاره  له 1949سای 

   ؟رزش کردن وه  به ستت کردوه ده
  
 400ك ڕاکردنی  پان وه  یاری فوتبۆڵ و یاری گۆڕه  به ستم کردووه  ده1964 سای  له. . م وه
  .  ست هناوه ده نجامی باشم به  زۆر جار ئهوا که دانی ڕم تر و هه  مه800تر و  مه
  
  ؟  چ ساکدا بووه  یاریت بۆ کردن له م تیپ کام تیپ بوو که که یه. . ر نوه ئه
   به م بووه کی که یه  پاش ماوه م تیپ تیپی هرش بووه که بیرم بت یه ی به وه ئه. . م وه

شی ڕون  که ی داخست هۆی داخستنه که  یانه مه رده وسه برد ڕژمی ئه نه زۆری، ی هرش یانه
وری   ده له،  که ندامی یانه  ئه ی بروسك کرد بووم به  یانه ندیم به یوه پاشان په،  بۆوه نه

  .   بووه1967 بۆسای 1966انی ک ساه
  
  ؟ولر ی هه بژارده  بۆ ههردرایتبژ  چی ساکدا هه له. . ر نوه ئه
 بۆ  رگری یاریم کردوه کی هی به ره ك یاری زانکی سه  دا وه1967 سای  له. . م وه
  .  بژارده هه
  
، ی پۆلیس بوون انی یانه یاری ز مه رده وسه ئه کانی  باشه ی یاری زانه زۆر به. . ر نوه ئه

. ی نایابی عراق بوون  پله1974کو سای   تاوه  وه1969کانی   ساه ی پۆلیس له  یانه چونکه
  ؟ بوویت که نابتان یاری زانی یانه  جه ئایه
کانیشدا  موو خوله  هه  لهدکر ی پۆلیس ده مان کاتدا یاریشمان بۆ یانه  هه ی له به. . م وه
     وهشداریمان کردو به
  
  ؟رتان بووه ت ک ڕاهنهیولر بوو ی هه بژارده  هه کاتك که. . ر نوه ئه
مان کاتدا یاری   هه  له لیل بوو که د مقدار خه مه ڵ موحه  گه مامۆستا ناسر یوسف له. . م وه

  . زانیش بوو
  
  ؟وه یلوله ئه شۆڕشی   به  کردوهندیت یوه ی کورد په ك زۆربه  وه دا1974 سای  له. . ر نوه ئه
 ڕومان  وه ره  ده ولر ڕامانکرده ی هه بژارده  و هه ی یاری زانانی یانه زۆربه،  به. . م وه

وا تیپك دروست  ارمان دا کهو بی وه کمان گرته مان یه  زۆربهم کی که یه پاش ماوه  شاخ کرده
ی رپرسی خاچ  وا به ه ک دی زاده مه موحه، ی کوردستان بژارده هه  ناوی تیپی ن بهی بکه

ر کاك فارووق  رپرس و ڕاهنه به،  که تی داین بۆدروستکردنی تیپه سووری ئرانی بوو یارمه
  . داغی ره مال قه جه ڵ گه فا له د موسته مجه ن و کاك ئه سه د حهی سه

  
  ؟رهات سه س هنانی شۆڕش چیت به ره دوای هه. . ر نوه ئه
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 4ی   کرام بۆ ماوه هی شاری دیوانی وانه  پاشان ڕه وه ڕامه ی کورد گه ك زۆربه وه. . م وه
  . سازیاتر

  
  ؟ یاری کردن ت لهیوام بوو رده ت به وه ڕانه  دوای گه ئایه. . ر نوه ئه
ما بۆ   نه وه ڕانه  گه ی هیوام به وه م دوای ئه وام بووم به رده م به که سای یه. . م وه

 یاری کردن  وازم له م م بکه که تی شارو نیشتیمانه جارکی تر خزمه کو بتوانم  تاوهم که شاره
کم   هیچ یاریه1974 دوای سای  له،  که ری تیپیپۆلیس ی شاره  ڕاهنه هنا پاشان بووم به

  . ولر ی هه بژارده  وهه کرد بۆیانه نه
  
  ؟ دڵ بووه ت بهمی خۆ رده  و یاریزانکی کورد ی سه انهچی ی. . ر نوه ئه
   دڵ بووه سم به ك یاری زانیش زۆر که وه، ی سولیمانی  کوردستاندا یانه  له ك یانه وه. . م وه
ریم زۆر یاری زانی تری شاری  د که مه الح موحه تیف و سه لی له میرخان و عه جید ك مه وه

  . لی د عه هسع  ئه ود عوسمان مه  موحه وبی جات وکانه نه ولر ك هه یمانی وه سوله
  
ی ئۆۆمپی کوردستان یان   و لیژنه ك یانه  وه وه ریان کردویته سه کو ئستا به تاوه. . ر نوه ئه

  ؟کاندا  درینه ر یاری زانه سه به وی  و زهت شکردنی خه دابه
تم  وی یان خه ك زه وه ن نه  باسیشم بکه شم بیستوه ك نه یه هیچ شوه خر به نه. . م وه
کراوم زۆر   بیر نه س من له گیرت به ک ده  و ڕز له هنیی نازانم ک یاری زانی درن بده
م   بۆ یاری زانانی کورد و بۆ ئه ت چییه دوا ووشه. . ر نوه ئه ك من وان سی تریش وه که

  ؟ت وتنه چاوپکه
ت   خزمه له   پیرۆزه م کاره ساویت به ههوا  م که که ڕز ده من زۆر سوپاسی تۆی به. . م وه
وتنت  رکه کاندا هیوای سه شتوه  پگه کان وتازه  درینه رزش کاره  وه  له وه رزش و ئاوڕدانه وه

قی  وا سوپاس و پزانینم بۆ خوالخۆش بوو کاك فایه  که بیرم کردوه ی له وه ئه، خوازم بۆ ده
شتون   پگه رین و تازهوا یاری زانی د ی که ڕزنه و به هیوادارم ئه.  یمانی  سوله ساب له قه
توانن  رزشیان ده ی وهی ژیان وه ن بۆ بو کردنه ز بکه ر حه گه ت ئهر شونك ب  هه له
  .  وه  سوپاسه ن به  بکه  پوهندیم یوه په

  0046 736238127 یان 0046 40 948904

com.hotmail@Aimin_ano  
  1969ولر سای  ی شاری هه بژارده  ههی ونه
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  باح ڵ آاك سه گه له/     یمانی کۆن ی سوله بژارده یاری زانی هه/ راجیانی  ر خه نوه ئه
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