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  داغیداغی  رهره  یس قهیس قه  قهقه... ... کات کات   دهده  دد  مهمه  حهحه  مهمه  یدید  رناسیۆلیتی کورد حوسن سهرناسیۆلیتی کورد حوسن سه  نتهنته  ری ئهری ئه   راهنه راهنه  مانیا پشوازی لهمانیا پشوازی له  ئهئه
 

 بونی   ئاماده و به دا م مانگه ی ئه 27  له
مانیا دکتۆر ڤۆلڤگانگ  زیری ناوخۆی ئه وه

وانی کانتۆنی  شاره رۆکی ر و سه شۆیبله
  س لهرز ئۆنی ڤۆلف ڤۆی هامبورگ به

 بونی   ئاماده به وانی هامبورگ گای شاره باره
 جیا   بواره مانیا له کانی ئه تیه سایه  که وه گه

رزشوانان و  مو وه  هه له جیاکان پشوازی
ی  وانه ئه، کرێ مانیا ده رانی ئه راهنه
و زیوینیان بۆ کانتۆنی  ی زرین نیشانه

  هست هناو ده مانیا به هامبورگ و ووتی ئه
مانیا ساز   ئه له مین جار که  بۆ یه کدا که یه  بۆنه کاندا له تیه یه وه ته  نونه تیه وانیه پاه  له
 خانی یان دیوه)  شپۆرت گاله( ژر ناوی  وه له  زیندوو بکرته  سانه  که درت و بریاریشه ده
 . کرن ت ده ف خه ره  هاوتی شه  تیدا بانگ کراوان به رزشوانان که وه

ک  ه چه  ڕه مانیای به ئه یی وه ته رکی نونه  راهنه قینی که د خانه مه حه ید مه حوسن سه
ند   چه  که وانی راهناوه پاه ندین رزشی بۆکسن چه  بواری وه  له  که کوردی باشوره

ی بانگ  سانه و که  له ککه مانیا یه ئه  بۆ ست هناوه  ده کی زرین و زیوینیان به یه نیشانه
بری   ژر زه فتاکاندا له  کۆتایی هه ری ناوبراو له راهنه، مانیا ی ئه  بۆ شپۆرت گاله کراوه
مانیا مافی   ئه  و له ج هشتووه عس ووتی به کانی به ره داپلۆسنه زگا ی ده شه ڕه هه
  و رزشی بۆکسن کردووه ه و ستی به شتاکاندا ده رتای هه  سه ر له  و هه رگرتووه وه رتی نابه په

ڕاهناندا  ند خولکی  چه ی له وه  دونیای راهنان و دوای ئه ته ند ساک چووه دوای چه
ی  دا پله 1998  له  و خشراوه ی لیسانسی پ به  بوانامه شداری کردووه وتوویی به رکه سه به
ی هاوتی  دا ئاوه 2005 و 2004 و 2003 سانی  له،  خشراوه رانی پ به رۆکی راهنه سه
   رگرتووه فی هامبورگی وه ره شه

  
    نن  وهوه  ی خوارهی خواره  مانهمانه   بواری راهناندا ئه بواری راهناندا ئه  کانی لهکانی له  ی شاکارهی شاکاره  نمونهنمونه
 2003  سای وروپا له ونتی ئه زرینی پاه •
  2004  سای مانیا له زرینی ئه •
  2005  سای مانیا له زرینی ئه •
  2001  سای زرینی هامبورگ له •
  2003  سای وانتی هامبورگ له پاه •
 2004  سای ندنافیا له سکه کانی ئه وانتی ووته پاه •

  
  نن  وهوه  خوارهخواره  یی  مانهمانه  یشتون ئهیشتون ئه  م پگهم پگه  ستی ئهستی ئه   ده ده  ی بهی به  وانانهوانانه  و پاهو پاه  ی ئهی ئه  نمونهنمونه
 کیلۆ گرام 60  کشی وروپا و جیھان له وانی ئه خاتو سۆنیا پاه •
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کیلۆ  81  کشی وروپا له وانانی ئه پاه)  دستانهکور کوردی باکوری(رداڵ ئیلماز  ئه •
 گرام

 گرام کیلۆ 76  کشی ر له هایکۆ هایزه •
  کیلۆگرام 75  مارجۆس ماداوی له •

 بواری کیک  قینی له رز خانه روا به هه
وانی  راهنانی پاه رشتی رپه بۆکسنیشدا سه

برک  کیلۆ گرام برۆس 81  کشی جیھان له
ست و پی   ده رزشه  وه جۆرهم   ئه که،  کردووه
ی شایانی نیشان  وه ئه. هنرێ  کار ده تدا به

  حوسن  که یه وه دا ئه م شونه  له دانه
ند   کوردستاندا چه  له  تامایه قینی به خانه
  خانمه  ت به کی بۆکسنی تایبه یه مه گه

   له مانیا ساز بدات که کانی ئه وانه پاه
شتکی   گه سته به مه و مانگی داهاتودا بۆ ئه

وروپا و جیھان خاتو سۆنیا  ئه وانی  پاه  دیدارکدا چاومان به ر وا له هه، کات کوردستان ده
  وه نینه  پکه کوردستان بکات و به شتکی ی گه وه یی خۆی نیشان دا بۆ ئه  ئاماده وت که که

  میشه ئۆمدی هه واسیبوو هه  کوردستانی پوه  ئای ی خۆی پ نیشان دام که که پشتیه کۆه
یان  ن نوخشه  ده خوازین و کانی تریان ده وانه پاه مو قینی وسۆنیا و هه وتن بۆ خانه رکه سه
 .وت مان که که ووته رزشوانانی  وه له


