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  رانران  ندهنده   هه هه  ی یاری زانی کورد لهی یاری زانی کورد له  وهوه  رکردنهرکردنه  سهسه  بهبه
  

وتووی کوردی  که یاری زانکی هه
کوردستانی  (ت کوردستانی ڕۆژهه

کانی   نایابه  پله کك له  یه  له که) ئران
  ی جار له  زۆربه کات وه سوید یاری ده

وا   که کانی سوید باسی لکراوه ڕۆژنامه
ت  مه  هه ری به یاری زانکی هرش به

  پله) ی ئرۆبرۆ یانه ( بات له هرش ده
  . نایابی سوید

  
  
  ؟ چی ساکدا ت لهیدایك بوو ێ له کو  له، ناو و نازناوت چییه* ر  نوه ئه
 کوردستانی   دایك بووم له  له1981 / 3 / 21   له، یهیناوم هرش کو. . . م وه

 ، وه ته  بۆم ماوه وه مه که زانه خ  ناز ناویش له،هاباد  شاری مه  لهت ڕۆژهه
  .  وه ناگرته   شاری کۆیه  واتهیکوی

  
  ؟ م تیپ کام تیپ بووه که  یه، رزش کردووه  وه ستت به ند ده  سای چه له*ر  نوه ئه
م تیپیش تیپی  که  یه،  فوتبوڵ کردووه  بهستم  سایدا ده12نی  مه  ته من له. . . م وه
فون  ناوی لۆکه مان شار به  هه  له وه  تیپکی تره ته  پاشان چوومه ه بوواوانانی لیڤ وجه نه

ڵ الوانی   گه دا له وه  هه ی نایابی سوید بوون له  پله  ئرۆبرۆ کهی  یانه ته  پاشان چوومه بووه
  .  که می یانه که یبژاردم بۆ تیپی یه ر هه کرد پاشان ڕاهنه  یاریم ده که یانه

  
  ؟وروپا ی هاتن بۆئه ی که سا له* ر  نوه ئه
  .  هاتین بۆ سوید وه  ماه  دا به1991 سای  له. . . م وه
  
 هی   له رت که  سه ر ک بیاری دا له  یاری زانکی هرش به چۆن بوویت به* ر  نوه ئه

  ؟یت  یاری بکه وه پشه
  وا له  باش زانی که ر وای به پاشان ڕاهنه ریش بووم  و گۆکهم که خرا ڕاده من. . . م وه

  . یفی خۆشمی تدا بوو  که نده رچه  ههم  یاری بکه وه هی پشه
  
  ؟نجانی سوید ی گه بژارده تبژرن بۆ هه  هه هیچ کات بووه* ر  نوه ئه
ریان  فه  سه م توانیوه بوونی پاسپۆرت نه ر نه به م له یان بژاردوم به  هه به. . . م وه
  . وروپا  بۆ ووتانی ئهم دا بکه گه له
  
  ؟ی نایاب  یاری زانی پله توانت ببت به مرۆف چۆن ده*ر  نوه ئه
بینت  ور ده ش زۆر ده هره ر بیت و به ی ڕاهنه ایهیت و گو وڵ بده بت زۆر هه ده. . . م وه
  وتندا  پشکه له

د ن یت چه که ماشاده ن ته که شق ده  مه وه که یه  یاری زان به20   زۆر جار زیاتر له چونکه
  . بین ور ده ری باشیش زۆر ده  ڕاهنه،چت ر ده میان یاری زانی باشیان لده سکی که که
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ی کوردستان  بژارده ر هه گه ئه* ر  نوه ئه

  ؟یت که پویستیان پت بت یاریان بۆ ده
م   ئاماده وه  خۆشحایه زۆر زۆر به. . . م وه

ی کوردستان  بژارده  ڕۆژان یاری بۆ هه ڕۆژێ له
  . م بکه
  ؟  ده چی یاری زانکی جیھانت به* ر  نوه ئه
   زۆر به دریانۆ و ڕۆنادینۆ چونکه ئه. . . م وه

   توانان  ن و زۆریش به که مشك یاری ده
  

  ؟کانی سوید  نایابه  پله  له کردووهند گۆت  تا ئستا چه *ر  نوه ئه
  .  تی من بووه  یارمه  و زۆر گۆیش به شت گۆم تۆمار کردووه هه. . . م وه
  
  ؟ یه خزان و مندات هه* ر  نوه ئه
م جارێ   به و کوردیشه یه خزانم هه. . . م وه

  .  مندامان نییه
  له بۆ یاری زانانی کورد  ت چییه دوا ووشه* ر نوه ئه

  ؟ران هند کوردستان و هه
وا یاری زانی کورد  ت که یه وه یفم به زۆر که. . . م وه
ك  ون وه ر که  ده وروپی به کی ئه یه موو یانه  هه له

بت زۆر خۆیان ماندوو   ده، یاری زانانی ووتانی که
وتنی  ۆ پشکه ب والوه  ئه نه ی خۆشی ژیانیان بخه بت زۆربه ن ده وڵ بده ن و زیاتر هه بکه

  . ر بگرن کو سوودی لوه ن تاوه وروپا بکه کانی ئه ماشای یاریه یان زۆریش ته که یاریه
 ناوی خۆم و سایتی  م به که  زۆر سوپاستان ده فونییه له م گفتوگۆی ته  کۆتای ئه له* ر  نوه ئه

    وه کوردستان نته
  . وروپا و جیھاندا  ئه ی کوردستان لهی ناو وه رز کردنه یت بۆ بهو هیوا دارین زیاتر پش بکه

  
  یام نری کوردستان نت په/ راجیانی  ر خه نوه ئه

ی  بژارده یاری زانی پشووی هه
یمانی سوله
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