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  ))یمانییمانی  ی سولهی سوله  ئیدارهئیداره ( (ی ئۆۆمپی کوردستانی ئۆۆمپی کوردستان  رۆکی لیژنهرۆکی لیژنه  ڵ سهڵ سه   گه گه  فونی لهفونی له  لهله   ته تهکیکی  گفتوگۆیهگفتوگۆیه

    راجیانیراجیانی  ر خهر خه  نوهنوه  سازدانی ئهسازدانی ئه... ... ختیار ختیار   ال بهال به  ڕز مهڕز مه  بهبه
  

ند پرسیارکم  فون چه له  ته وروپا به کاتی ئه  به  کاتژمر پنج ی ئواره13/10ڕۆژی 
ی  ی ئۆۆمپی کوردستان ئیداره رۆکی لیژنه یارکرد سهخت ال به ڕزکاك مه ی به ئاراسته
  . یمانی سوله

  
  ؟ن که کی کوردستان ده موو خه تی هه رایه ی کوردستان نونه بژارده  هه/ ر نوه ئه
 تی رایه  نونه ب پویسته ر ڕاست ب یان هه گه ی کوردستان ئه بژارده  هه،خر نه. . . م وه

وترت  و شارۆچکه کانی کوردستان بکات ئینجا پ ی دهموو شار  ههی قینه ڕاسته
  . ی کوردستان بژارده هه
  
ی  ئیداره  یی کوردستان بۆ کۆریا یاری زانان بژارده ی هه شته م گه  هۆی چی بوو له/ ر نوه ئه

   ؟ بوو یمانی تدا نه سوله
  وه  داخه م به ه ب،تی یه وه خۆیه ی کوردستان ناوی به بژارده برای باش هه. . . م وه
  ولر بوون به ی هه ئیدارهس یاری زانانی   بوون به ی کوردستان نه قینه ی ڕاسته بژارده هه
  . نھا ته
  
  ؟بوو وستکیان هه  چ هه واه م هه  زانینی ئه یمانی به ی سوله یاری زانانی ئیداره/ ر  نوه ئه
ر چۆنك بت   هه م ئمه  بوون بهران  ڕاستی دا یاری زانان زۆر نیگه له. . . م وه

  . وایمان کردن دنه
  
  ؟یمانی چی بوو ی سوله  کوردستان ئیدارهمپیی ئۆۆ وستی لیژنه هه/ ر نوه ئه
  ن له تیمان بکه رایه نه نوب ئاگاداریمان  به مان ناخۆشه پ  ڕاستیدا ئمه له. . . م وه
  . موو بوارکدا هه
  
 بۆ ناردنی  یه یمانی پالنتان هه ی سوله ۆمپی کوردستان ئیدارهی ئۆ لیژنه / ر نوه ئه
  ؟ی ووت وه ره ك بۆ ده یه بژارده هه
 ،ین که  بگومان پرس ده و کاره  داهاتودا پالن داڕژین بۆ ئه ر له گه  ئه،خر نه. . . م وه

   . نھا شارك  ته له  کوردستان بریتی نییه،ری کوردستان نین نهونھا ن  ته  به  ئمه چونکه
  
ی  بژارده  ناوی هه رم به ی هه وه ره  بۆ ده نجام داوه تان ئهتش کو ئستا گه  تاوهئایا / ر نوه ئه

  ؟ وه کوردستانه
  شتکمان کردووه ند گه یمانی چه ی سوله ی ئۆۆمپی کوردستان ئیداره لیژنه،خر نه. . . م وه

  بۆووتانی
  .  وه بژارده  ناوی هه ك به  ڕۆشتووین نه وه  ناوی یانه  م به یا و ئوردون و ئران بهسور
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  ؟ن بۆ کۆریا که شتك ده ی کوردستان گه بژارده چۆن زانیتان هه / ر نوه ئه
گینا   ئه،رنت نته  و سایتی ئه  ڕگای ڕۆژنامه  له  زانیومانه ك ئوه ش وه ئمه. . . م وه
  . کراوین  ئاگادار نهسمی ی ڕه نامه به
  
  ؟رزشکاران بۆ وهتی    تایبه  به، تان چییه  کۆتایدا دوا ووشه له/ ر  نوه ئه
بی  ن به کدا بکه ڵ یه گه فتار له ك برا ڕه رزشکارك وه موو وه  هیوادارین هه ئمه.. م  وه

موو   هه، کوردستاندا رزش له ی ئاستی وه وه رز کردنه  پناوی به و حیزبی له فکری جیاوازی
آگرتن  تیوو یه ك ال بکرت برایه  یه  به ته حمه وتنك زۆر زه وتنک و پشکه رکه سه
  . موو بوارکدا  هه ست دنی له ده وتنمان به رکه سه

  
 ختیارم کرد ال به ڕز کاك مه یتی کوردستان نت زۆر سوپاسی بها ناوی خۆم و س به / ر نوه ئه

ی  رباره نجامم دا ده فو ن ئه له  ته  به ی که وتنه م چاوپکه بۆ ئه  پی دام ی که ته رفه ده و بۆ ئه
  . ولربۆ کۆریای باشوور ی هه ی ئیداره بژارده ی هه که شته گه ی وه ڕونکردنه

  
  راجیانی ر خه نوه ئه 

  یامنری کوردستان نت په 
  یمانی ی سوله بژارده یاری زانی پشووی هه 
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