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  راجیانیراجیانی  ر خهر خه  نوهنوه  ئهئه ...  ... ی کوردیی کوردی  ی ئیدارهی ئیداره  وهوه  کگرتنهکگرتنه  ی یهی یه   نیشانه نیشانه  ینهینه  رزش بکهرزش بکه  وهوهبا با 
  
ی ئۆۆمپی  رۆکی لیژنه  سهختیار ال به ڕز مه ڵ به گه  له فونیدا که له کی ته  گفتوگۆیه له

ی کشیڕزیان ت به .ی کوردستان بژارده ی هه رباره  دا دهمیمانی ساز ی سوله کوردستان ئیداره
موو  هتی ه رایه  نونه وه که یه ن ئیداره  الیه وا نابت له ی که و ڕاستییه ر ئه سه هتخس
 ، ك ئیداره  یه  له مۆ کوردستان بریتی نییه  ئه چونکه ،رزشکارانی کوردستان بکرت وه

ی  قینه هتی ڕاست رایه کو بتوانن نونه تاوه ك یه  بووین به  نه کو ئستاکه کانیش تاوه ئیداره
   .ن بکهکی کورد  موو خه هه
  

بدو  سامان عه( ڕز ڵ به گه  له فون توانیم قسه له  ته  به م مانگه  ی ئه14 ڕۆژی  من له
ی   ڕگه  له که،  هرزشی شی وه بات به ی خه امهرشتیار ی ڕۆژن رپه  سه م که بکه )بریفکانی

 )ولر ی هه ارهئید( رزش نی بای وه نجومه سکرتری ئهڵ  گه له   بتوانم قسه وه نابیانه جه
  وه داخه م به ختیار به ال به نابی مه کانی جه مه وه ی کوردستان و بژارده ی هه رباره م ده بکه
   .ستم دا ببه  گه ندی له یوه پهانی م تو ستور نه ده نگ دان به ده ر قایان بۆ هۆی سه به
  
  وه  بوی کردۆته م مانگه  ی ئه10/  16 ڕۆژی   له کهکیدا  یه بوکراوه  ڕز کاك سامان له به
 چیبۆ ، ردوو ئیداره ی هه وه ك گرتنه یه رله به .23  رزش ژماره شی وه بات به ی خه  ڕۆژنامه له
ی  وه ك گرتنه ربت بۆ یه  تا هانده ك ئیداره یه به  وه نه رزشی ناکه ی وه ردوو ئیداره هه
  یاری زانان تاوانیان چییه، تی کگرتن و برایه یهی   نیشانه ینه رزش بکه با وه .کانی تر شه به
رزش دوور  با وه ،اداررمی کوردستانی فید  ناو هه ن له کتری ناکه شداری خولی یه به

   . فکری سیاسیی ك با ئازاد بت له هم خ تی به  حیزبایه  له وه بخرته
  

ك  بت کۆمه ك نه یه  هیچ ئیداره ر به زرت سه  دابمه باکی ئۆۆمپی کوردستان یه لیژنه
 نوان  ن له که ك نه  هیچ جیاوازیه ڕوه ن به توانا بیبه  رزشکاری به کی دسۆزی وه خه
  وه و پشه ره رزش زیاتر به ن تا بتوانرت وهبن کام الیه ربه  وا سه ری زانان کهبژاردنی یا هه

  واته  وه کانییه موو بواره  هه  به رزشدایه وتنی وه وتنی پشکه هرک  ده ببرت سیمای ووت له
وا   جیھاندا که  له هیچ ووتكی فیدڕای نییه . وتنی ووته رزش پشکه نی وهوت پشکه

   له نموونه ،  کوردستاندا ڕووی داوه ك له وری ووت ببینت وه رمكی فیدڕاڵ ده هه
  ریکا بکات واته مه  ئهموو  ههتی رایه نھا ناتوانت نونه  ته کساس به تی ته ریکادا ووالیه مه ئه
   .ن ریکا بکه مه تی ئه رایه ونهتوانن ن  دهت  ووالیه51  به
  

  ؟؟ی کوردیی کوردی  ردوو ئیدارهردوو ئیداره   هه هه  داواکاریمان لهداواکاریمان له
   .کات تی کورد نه رایه  نونه ك ئیداره با یه .1
 ب  کانی کوردستان به موو یانه  هه  لهکانی کوردستان با بریتی بت خولی یاریه .2

   .جیاوازی
   .رمی کوردستان  ناو هه ب له ره رو یاری زانانی عه ی ڕاهنه وه م کردنه که .3
  ؟؟؟ ناو یاریگاکاندا بۆ  له ت نییه ری ئافره ماشاکه ته .4
   .رمی کوردستان ی هه وه ره ری کورد بۆ ده ناردنی ڕاهنه .5
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   . بت  نه وه هیده ناوی شه رزشی با به ۆی وهیاریگا و ه .6
   . بت  نه وه خسه ناوی شه رزشی با به خولی وه .7
یاریگای  ،شقکردن ئامری مه ،رگ جلو به( ك پویستی یاری زانان دابین بکرت وه .8

  .) هتد . .. سئیلی هاتووچۆ دابینکردنی وه ،ت پزیشکی تایبه ،هۆی داخراو ،باش
  
  

   راجیانی ر خه نوه ئه
   یامنری کوردستان نت په

  یمانی ی سوله بژارده یاری زانی پشووی هه
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