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   م شی دووه به

نی الوتی  مه ته، ولری درین یاری زانی لھاتووی شاری هه
ی  وه  ئه ببه، رخان کردبوو رزش ته تکردنی وه رزش وخزمه وه له

ی  وه  ب ئه به  ماندووبوون بکات ست به  ڕۆژان هه ڕۆژك له
رزشی و  لی وه لووپه ت که نانه ی بکات ته که هتڕوانی پاداش چاوه

تی مادی  یچ کاتك یارمهکی ه ی خۆی ده  پاره کانیشی به هیپداویست
ی شار و ت ساڵ زیاتر توانی خزمه10ی  بۆ ماوه،  وهدرا نه

  کاتی ب که نیشتیمانه
  
  ؟ جھشت ند بوو کوردستانت به سای چه *ر  نوه ئه
 جھشت  م به که ویسته  خۆشه شاره 1983هاوینی سای . . . م وه

ج  بی نیشته اری ڕۆنه ش  سوید و له یشتمه  گه1984سای کی   مانگی یه ران له نده  هه ڕووم کرده
  . م بوون ی دووه  پله م که یان بکه که م توانیم یاری بۆ یانه کی که یه ماوه،  بووم به

  
  ر؟  ڕاهنه ی بوویت به سای که *ر  نوه ئه
  وه داخه م به به،  ستۆکھۆم تی دانی تیپی کوردستان له ربۆ یارمه  ڕاهنه  بووم به . . .1986م وه
 ناوی تیپی  وێ تیپکم درووست کرد به  له  شاری ئیسکلستونه  چوومه وه ی ئیشکردنمه وه هۆی دۆزینه به

   به وه  بۆ ستۆکھۆم بوومه وه ڕامه جارکی تر گه،  ڕوه م برد به که  تیپه1994سای کوردستان تا
  . ری تیپی کوردستان ڕاهنه

  
  ؟ری دا  ڕاهنه  له بووه ت ههیزای رهار یان ش  ڕاهنه  ببیت به وه کرده چۆن بیرت* ر  نوه ئه
ی  هور وا ده  که وه ك جاران بیرم کرده  وهما ی توانای یاری کردنم نه وه من دوای ئه، ی به. . . م وه

ریم  ی ڕاهنه  نامه گه  به8تا ئستا ،  و کاره  بۆ ئه یه شم زانی تواناشم هه  ده ر ببینم چونکه ڕاهنه
     له رگرتووه وه

  .  سوید ر له  هه رگرتووه ڕازیل یشم وه کی به یه  نامه گه گلترا بهسوید و ئین
  
  ؟ ک پكھاتوون ی تیپ له یاری زانان*ر  نوه ئه
  . ب جیاوازی  به ی کوردستانی تدایه که رچوار پارچه یاری زانانی هه. . . م وه
  
  ؟  درووست بووه م تیپه تی ک ئه یارمه به *ر  نوه ئه
بار  کاك جه  ڕزانه م به ك ئه  وه رزش کارکی کورد درووست بووه ند وه تی چه  یارمه به. . . م وه
تی و  سی باش یارمه یان که  دهمۆ تا ئه هه،  دوه یه، باری میر جه ئه، ترووش ڵ ئه یسه فه، ندی وه مه هه
، وت رکه نیا سه ته، دشاد بابان، ك یاری زان و ئیداری ئازاد نوری  وه یان کردووه که تی تیپه هخزم

  . قاسم شوان، شخ ووشیار
  
  ؟تان که تیپه دات بۆ پوویستی تان ئه رهتی پا ک یارمه* ر  نوه ئه
  ك سای. ن. ی نرت زار دۆالرمان بۆ ده  هه12000پارتی دیموکراتی کوردستان سای . . . م وه

 ئستا زۆر یاری باشمان کو مان تاوه که تی تیپه کات بۆ یارمه  ده وانه مان بۆ ڕهزار دۆالر هه 6000
 تیپی   له مان پك هاتووه که تیپه.  همین ی پنجه ی سوید پلهر ئاست  سه شمان له که تیپه  کردووه

ڵ تیپکی  گه بینن له کی تیپ ده ره وری سه مان ده وا ئه کان که  ساه20روو  سه مندان و الوان و تیپی
  . سای35رو  کان سه یرهپ
  
  ؟ت و یاری زانانی کورد که  بۆ تیپه ت چییه دوا ووشه* ر  نوه ئه
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، ران نده  هه ی ناوی کوردستان له وه رزکردنه  به وام بت له رده مان به که یوادارم تیپهه. . . م وه
  ی بچنه وه ن له وا زیاتر یاری بۆ تیپی کوردستان بکه  که یه وه  یاری زانانی کورد ئه واشم لهاد

  .  وه کانی تره یانه
  
 ین که ڕزتان ده پاسی به زۆر سو وه ته ناوی خۆم و سایتی کوردستان ن دا بهیی کۆتا له* ر  نوه ئه

  هیوادارین
  . رزش تکردنی وه  خزمه وام بن له رده به
  

   راجیانی ر خه نوه ئه
   یامنری کوردستان نت په

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

  ر گه  ئهتووشی  پگه رزشکاری تازه رزشکارانی درین و وه وو برایان و خوشکانی وهم ئاگاداری بۆ هه
  ین که رزشکاران کار ده ت کردنی وه  خزمه  له رزشیان ئمه ی ژیانی وه وه  بو کردنه پیان خۆشبت له

رگرتنی  ن بۆ وه  بکه پوه ندیمان یوه فون په هل  ته  یان به  نامه لکیرۆنی یان به ریدی ئه  به توانن به ده
  .  وه ینه  ڕکو پكی بویان بکه تا بتوانین به کانتان زانیاریه

TEL 0046 40 948904 
 0046 736238127 
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