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  راچیانیراچیانی  ر خهر خه  نوهنوه  ئهئه) ... ) ... ولرولر  ی ههی هه  ئیدارهئیداره((رزشی رزشی   ی بای وهی بای وه  رۆکی لیژنهرۆکی لیژنه   سه سهجارجار  ت نهت نه  ودهوده  ڕز جهڕز جه  ڵ بهڵ به  گهگه   له لهییفونفون  لهله  گفتووگۆی تهگفتووگۆی ته

  
   می گفتووگۆکه که شی یه به

کی  ندیه یوه  پهوروپا  کاتی ئه  بهو  تی شه8 کاتژمر 21/10ڕۆژی 
 یرزش ی بای وه رۆکی لیژنه ڵ سه  گه فونیم ساز دا له له ته
و   ئهئایا* ر  نوه ئه. جار ت نه وده ڕز کاك جه به) ولر ی هه ئیداره(

م  رجه سه، چت ر ده کتی تۆپی پی کوردستان ده  یه ی له بیارانه
  ؟ وه گرته ی کوردستان ده شارو شارۆچکه

کو  به،  وه م کوردستان ناگرته رجه کان سه بیاره، خر نه …م  وه
 . یمانی  سوله رچنار له ی سه ك و یانهرکو لر و دهۆك و کهو هه

  
  ؟ی کوردستان بکات بژارده تی هه رایه نهتوانت نو ولر ده ی هه ا ئیدارهنھ  ته  بهئایا* ر  نوه ئه
ی یاری  وا زۆربه که، ی کوردستان بژارده ین بۆ هه که یری ئاستی یاری زانان ده  سه  ئمه…م  وه

  ب له  جوانترده وه ی کوردستان به بژارده تی هه رایه م نونه به، ولرن  شاری هه کان له  باشه زانه
  . کانی کوردستان پك بت موو شاره هه
  
   خوله ن له شداری ناکه چی بهیمانی بۆ ی سوله تی ئیداره سته کانی ژر ده ه یانئایا* ر  نوه ئه

  ؟ری کوردستان ران سه کانی سه نایابه
  رزش تا ئستا هیچ بیارکمان نی یه نی بای وه نجومه ی ئۆۆمپی کوردستان و ئه  لیژنه…م  هو

 یمانی رانی سوله ڵ براده گه م له به،  کوردستاندا ین له نجام بده ری کوردستان ئه ران سه خولی سه
ین  نجام بده  کوردستان ئه خولکی کاسی وا سانه ت دا که کی تایبه یه وه  کۆبونه وتووین له ڕك که

شداری  م کوردستان به رجه رکوك و دهۆك و سه ولر و که یمانی وهه کانی سوله دا تیپه و خوله له
  .  ڕوه  بوات به ردوو ئداره ن هه  الیه نله بکه

  
  ؟رهات سه ولر چی به ی هه ی سیروان و یانه  یاری نوان یانهینجامی کۆتای ئه* ر  نوه ئه
  له  که ره پش ڕۆژك ڕاهنه، فاتی کرد ی سیروان وه ری یانه  ڕاهنه ی که و ڕووداوه  پاش ئه…م  وه

  ئمه،   کردیدا کۆچی دوای که  کاتی یاریه  له وه داخه م به  ببوو به خۆشخانه نه ولرداخلی شاری هه
موو   هه  به ئمه،  و یاریه هی ئ رباره مان ساز دا ده وه یمانی کۆبوونه ی ئۆۆمپی سوله ڵ لیژنه گه له

  وه  داخه م به  به که ی یارییه وه کردنه ه یان دووبار که دانی یارییه ك درژه ین وهشتك قایل بوو
ی بای  پاشان لیژنه، که نجامی یارییه داین بۆ ئه کیان نه یهت یمانی هیچ یارمه له رانی سو براده
  ولر به ی هه  یانه  بیاری دا که که وره رشتیاری ده رپه  و سه که ڵ ناوبژیوانی خوله گه  له که وره ده

   دابن که  خولهی براوه
  
  ؟کانی کوردستان ساز بدات  نایابه نھا خولی پله  ته توانت به یمانی ده ی سوله ئیداره* ر  نوه ئه
ی  که نجامه ی ئهوویوت رکه  سه  زۆر به نجام داوه  زۆر جاریش خولیان ئه یه  بۆیان هه  به…م  وه

  ، داهاتوودا ك له یه ین به کانمان بکه م هیوادارم خوله به،  کۆتای پھاتووه
  راجیانی  ر خه نوه ئه

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

   
 


