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  دد  حمهحمه   ئه ئه ساح ساح  مهمه  علی حهعلی حه ...  ... کانکان   درینه درینه   یاری زانه یاری زانه  ک لهک له  یهیه  وهوه  ئاوڕ دانهئاوڕ دانه

  
عسوم سای   علی مه  به ناسراوه

  ی پنجون له  شارۆچکه  له1946
ج  ره ریم ی حاج فه که دایک بووه

  نکهو چ ی لناوه م نازناوه غا ئه ئا
.  هکردیانا یاری  گه کاتی خۆی له

یپی میللی ت م که  یه1960سای 
  کک بووه وا یه تیپی هرش بوو که

  مه رده و سه کانی ئه هزه  به  تیپه له
 شاری   سابونکران لهکی ڕه  گه له

  س که م که که یه، یمانی سوله
رزش کردن   بۆ وه ووهری ب هانده

 1960سای   له،   بووه مه ر ده وسه ی عراق ی ئه بژارده وا یاری زانی هه  که بووه   پشکه مه حه
کی  ره سه یاری زانکی ك وه یمانی ی سوله  و یانه ژاردهب  بۆ هه وهیان بژارد  هه1961بۆ 
 یاری زانکی  کرد تا وای لھات بوو به شقی ده مه یانا  گه وام له رده م به  به بووه نه
 م یاری فتایمی دووه ئا له  وا که کان بوو یلیه ڵ نادی فه گه م یاری له که  یه که کی تیپه ره سه
 1974 دوای سای  له یمانی بووه ی پۆلیسی سوله بژارده  هه1974 بۆ 1970  سای له، کرد

  .  دانی الوی مه ڕ بون ته هۆی بژوی ژیان و تپه  به رزش هناوه  وه وازی له
راق ی نایابی ع  پله میشه یمانی هه ی سوله و یانه بژارده هه، می کاک علی دا رده  سه له

 علی و دوای واز هنانی کاك. ری عراق ران سه کانی سه هزه  به  تیپه کک بوون له بوون یه
   یانه کو ئیستا نه  تاوه وه مه ر ده هو س رزش هنا له  وه  وازیان له ند یاری زانکی تریش که چه
ش بۆ  مه ۆکاری ئه ه هناوه ست نه ده عراق ی به ی نایابی  پلهیمانی ی سوله بژارده  هه و نه

  .  وه ڕته گه زۆر شت ده
ی  س نه ک و ئیستا که تاوه یمانی کانی شاری سوله  باشه  یاری زانه  له کك بووه کاک علی یه

م زۆر جار   به رگری بووه یاری زانکی به، ک خۆی  وه وه ی پبکاته و شونه  ئه توانیوه
کاك علی    ر جاریش گۆی تۆمار کردووهزۆ،  بۆ هرش بردن وا چووه  که پویستی کردوه
کو   تاوه بینراوه  نه ر بۆیه کان هه یاری زانهر و  ماشاکه  الی ته ویست بووه مرۆڤکی خوشه

 یاری   به قی داوه موو کات هه  هه چونکه، ر بکا ناوبژی وان کارتی سووری بۆ ده ئیستا
ری   بهرام وا ئازاری یاری زانی به  که هداو وی نه  هیچ کاتک هه واته ری رام به کانی به زانه

 یاری ق بدا به هه   دایمه زی کردووه زۆر حه، ی که  هۆی دۆڕاندی تیپه   بۆته نده رچه بدات هه
  تبووم له  پش که  من زیاتر کهت دهکاك علی  بن  براوه زی کردوه  تیپی باش حه واته
ها زۆر  د ته حمه ساب و کاك علی ئه  کاتی خۆیدا خوال خۆش بوو کاك فائق قه له رزش وه

  د له  قه وه،   ماشام کردوون ك مامی خۆم ته  وه  من دایمه وه که موو ڕویه  هه تیان داوم له یارمه
  .  دم دا زیندون  له میشه یادم ناچن هه

کان یان  رزشی یان یانه پرسکی وهر کو ئستاش هیچ به رزش تاوه وه دوای وازهنانی له
ک  ماشاکردنی یاری وه  بۆ ته  زۆر جار چوه  بۆ نموونه وه ته پرسیوه لیان نه ی ئوومپی لیژنه
  بوایه کان ده رپرسه  واتا به  به وه  ژوره  پاشان چوته سکی ئاسای بلیتی خۆی کیوه که

  وه  دروست نابنه  پیاوانه ه م که  ئه کهچون ڵ ڕزی زۆردا گه  له تیان بۆدابنایه شونکی تیبه
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تی کۆڕی   تایبه  به وه ر بکرنه سه ی کات به  زۆربه سانه  که م جۆره  ئه پویسته، رزش  ناو وه له
ی  لیژنهبژاردنی  هه  یان بردن ڕوه ی به سته کانی ده بژاردنه کاتی هه رزشی یان له وه

  . کاندا بژاردنه کاتی هه بن له  ئامادهك کاك علی سانی وه  که ئوۆمپی پویسته
و دوا  مه خوازین هیوادارین له ش ساغی بۆ ده ند درژی و له مه  کۆتای دا هیوای ته له
 زۆر یاری زان  چونکه،  وه نه ندین یاری زانی تر بده  کاك علی و چه ئاوڕك له کان رپرسه به
موو   هه  له یه وه  پشه  له ك بت واتهرپرسك نزی  به سك له مۆ چی که ئه رامۆش کراون فه

وت  یانه کانمان ده رپرسه مۆ به ئه،   گرنگ نییه  بووه کاره ن چی گوناده، بارکی ژیاندا
،  وه گینا ناخونرنه ن ئه یان بکهت کو خه تاوه رن یان بۆ به کان سوشده یاری زانه درینه

  مانه  ئه وه داخه م به به، ی دت وه ڕشانه  مرۆڤ توهرگر وی وه تو زه ر ناوبنوسین ک خه گه ئه
  ؟کو  وه بوون بۆ نمونه یاری زانی درین نه

بورهانی حاجی / الف  تیف عه ری حاجی شخ له تایه/ یدون ئۆزیبۆ  ره فه/ تیف  لی له عه
ندا خۆیا کانمان به رپرسه هیوادارم به. هتد. . . . ندی  فه بورهانی حسنه مین  ئه مه حه

  .  وه بچنه
  راجیانی ر خه نوه ئه 

  یمانی کۆن ی سوله بژارده یاری زانی هه 
  مالمو/ سوید  

  

2 


