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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  جار سهجار سه  ت نهت نه  ودهوده  ڕز جهڕز جه  ڵ بهڵ به  گهگه  فونی لهفونی له  لهله  گفتووگۆی تهگفتووگۆی ته

  
  .  وگۆکهگفتمی  دووهشی  به

شداری  رکوك به کانی شاری که ئایا یانه* ر  نوه ئه
  ؟ن که  ده ڵ خولی کام ئیداره گه له
ی  ك یانه رکوك وه کانی که ر چاوه  به یانه. . . م وه

  یانه، هتد. . . . مرین و سۆالڤ و حه
ی  شداری خولی ئیداره رکوك به کانی که باشه ره هه
رکوك  ی باشی که  یانه14  ن واته که ولر ده هه
ن باقی  که ولر ده ی هه ئیداره ڵ  گه شداری له به

شداری خولی   به  یانه6نزیکی کانی تر  یانه
  . ن که یمانی ده ی سوله ئیداره

  
 یان یاری  بی تدایه ره ی کوردستان یاری زانی عه بژارده ئایا یاری زانانی هه* ر  نوه ئه

  ؟ن ی کوردستان هه بژارده  ناو هه کانی تری کوردستان له زانانی شاره
نانی تکا یاری زا. ی کوردستان بژارده  ناو هه  له ب نییه ره یاری زانی عه. . . م وه

ی  تی ئیداره سه یاری زانانی ژر ده.  رکوك و دهۆك و زاخۆی تدایه ولر وکه کانی هه شاره
  .  یا نییهیمانی ت سوله

  
ولرو  نھا یاری زانانی هه  چوون بۆ کۆریای باشوورته ی کوردستان که بژارده ئایا هه*ر  نوه ئه
  ؟ری کوردستان بوو هران س ی سه بژارده یان هه، ولر بوون وروپشتی هه ده
ی  ند یاری زانکی یانه رکوك و چه یاری زانانی شاری دهۆك و زاخۆ وکه، خر نه. . . م وه
ی ژر  و یانانه  ئه وه داخه م به به، دا که فده  ناو وه یمانی تیابوو له رچناری سوله سه
ران  ی سه بژارده ووداهه داهات هیوادارین له، بوو ا نهدیمانی تیای ی سوله تی ئیداره سه ده
ی  ڵ ئیداره گه  له م زووانه ین به که  ده وه ی کۆبوونه وه پاش ئه. ین ری کوردستان دروست بکه سه

  . یمانی سوله
  
ی  وه ره  ده رزش کارانی کوردستان له  وه ن به ی ده وا ئه ی که تیانه و یارمه ئایا ئه*ر  نوه ئه
  ؟ن ده  ئهیمانی ل ی سوله شی ئیداره رم به هه
، ین شی بکه آو به رم تاوه ی هه وه ره  ده  له هاتووه تیمان بۆ نه کو ئستا یارمه تاوه. . . م وه
رزش  ی بای وه ڵ لیژنه  گه رزانی له ڤان به ڕز کاك نچیره رمی کوردستان به رۆکی هه سه

  . ن ده رزش کاران ئه تی وه یارمه
  
  ؟ کوردستاندا ب زۆر بوون له ره رو یاری زانانی عه  ڕاهنه هۆی چییه* ر  نوه ئه
  یه کی زۆر هه یه سه  و منافه خۆی گرتووه ئستا یاری تۆپی پ تابع ی ئیعترافی به. . . م وه
  کاندا  نو یانه له
 یاری زانی 5کو   تاوه یه ی نایاب بۆی هه کی پله یه موو یانه  هه  بیارمان داوه ر بۆیه هه
  ینه  تا بتوانین بگهین کانی عراق بکه ی یانه سه افهنی بتوانین م وه ب تداب بۆ ئه ره عه

  . بی ره کانی ئاسیا و وتانی عه خولی یانه
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تیشکی ) یمانی ی سوله ئیداره (ی ئۆۆمپی کوردستان رۆکی لیژنه مکی سه  وه له* ر  نوه ئه

، ری کوردستاندا ران سه  سه رزشی له ی وه ی ئیداره وه ڕکخستنهتی و  ربرایه  سه خستۆته
  ینه رزش بکه ست دت با وه ده وتن زیاتر به رکه تی سه آگرتنوو برایه  یه  به چونکه

ی  مه وهم  ر به رام به  به نابتان چییه ی جهئایا ڕای کوردی  وتنی ئیداره ری ڕکه ستپشکه ده
  ؟ی ئۆۆمپی رۆکی لیژنه سه
بت  آگرتن ده ك ال ناکرت یه  یه کگرتن به  یه ین به که زده مووکات حه ش هه ئمه. . . م وه
وامیش  رده  بههز تر بین   تا زیاتر به وه که ستی یه  ده ینه ستخه ك برا ده موو وه هه

  . ری ران سه کگرتنی سه نجامی یه  ئه ینه کو بگه ین تاوه که ی خۆشمان ده وه کۆبوونه
  
ڕزیانم کرد بۆ  اسی بهناوی خۆم و سایتی کوردستان نت زۆر سوپ  کۆتایدا به  له*ر  نوه ئه
م  که دو بریفکانی دهب ڕز کاك سامان عه سوپاسی به،  فونییه له گۆی تهم گفتو ئه
م گفتوگۆی  ام بۆ ئهتی د  یاری مه رزش که شی وه به بات ی خه یاری ڕۆژنامهتشر رپه سه
   . فونییه له ته
  

  راجیانی  ر خه نوه ئه
  یامنری کوردستان نت په

 یمانی ی سوله بژارده یاری زانی پشووی هه
anwaramin@malmo2. net www. kurdistannet. org  

TEL _ 0046 40 948904 
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