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 2003  /2 / 5 بۆ1946سای ) شان شید قه ق ڕه همی فه فه (توانا ری به ختی یاری زان و ڕاهنه یادی کۆچی ناوه

  
توو قوربانی  مه رزشکارانی شاری هه ی ناو وه که وره  گه مۆدا ده ك ئه  ڕۆژکی وه له
  . ر برد سه هرزش ب تکردنی وه رزش و خزمه  وه  ژیانی بهی  زوربه وت که  لدان که له

 دونیا  کانی به جوانه کی چوارباغ چاوه ڕه  گه  له1946 سای  همی له کاك فه
  تیپی کهی  ندامانه  ئه  و له کك بووه یه. وقوربانیت مه  شاری هه  له ھناوه هه

 سای  له،  ش بووه که تیپه  یاری زانی دا60 کانی  ساه  له یان دروستکردووه) ئاکۆ(
  ی سلمانی  بۆ یانه راوهیژ  هه1959
   بت به ده یاری کردن   پاش وازهنانی له وام یاری کردووه رده  ساڵ به10ی  ماوه

 توانی  ر بووه نه ڕاه ی که ییه و ماوه له، ی سلمانی ره ی جگه ری تیپی کارگه ڕاهنه
) موچه ( کاتدامان  هه کانی سلمانی له هزه  به  تیپه کك له یه  نته یه ی بگه که تیپه
   کرکار بوون واته ر بوون نه رمانبه  فه وا نه  که ی بۆ زۆر یاری زان بیبۆوه  پاره واته
موو  هه، ب جیاوازی س بدات به تی زۆر که یارمه  توانیوتیمکدا رده موو سه  هه له

  کرد ماشاده ك ته ك یه وانکی وه رزشه وه
  ی س نه  بوو که وه مووی گرنگتر ئه  هه له، رزشکاران  وه نوان کرد له ده هیچ کاتك جیاوازی نه

   باری ی لده نه خه رده موچاوی زه  ده شی بیدۆڕاندایه که ر تیپه گه ستی ئه  په  مۆنی یان به  به بینیوه
  ك  ی یه  ناوبژوانی پله  به  پاشان بووه  خولی ناوبژوانی بینیوه1973 سای  همی له کاك فه

  ) کاکا (ناوبگی یوغوسالفی ری به  الی ڕاهنه ری بینیوه ی ڕاهنه وره  ده1976 سای  له
  ی سلمانی  دروسکردنی بینای یانه  له ناس ئیشی کردووه ك کرکارکی ماندو نه همی وه کاك فه

گشت  و وه سایتی کوردستان نته ناوی خۆم و به،  مه ر که رچی بۆ بکرت هشتا هه  کۆتایدا که له
  زنی پ بسپرت شتی مه هه  جگای به  که وه پاڕینه زن ده  مه خوای رزشکارك له وه
  راجیانی ر خه نوه ئه
  م نری کوردستان نت یه په

  
  1978سای 

/ ی حاجی  بدوله عه/ هاب  ئازاد وه/ هاب  جاد وه نه /  وه ره  سه ی سلمانی الی ڕاست له بژارده هه
  شید ق ڕه همی فه خوالخۆش بوو کاك فه/ تیف  له/ راجیانی  ر خه نوه ئه/  بچکۆل  مه حه/ دین  جمه نه

   بدوله فازیلی حاجی عه/ م  ڕۆسته/ ج  ره  فه مه ئومد حه/ ستی ڕاست   ده وه ڕیزی خواره
  الن د که حمه هادینی ئه به/ حیم  ڕه/ یدون  ره فه

  شید ق ڕه همی فه خوالخۆش بوو کاك فه


