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  رهاد ڕاوژ شخ فه/راجیانی  ر خه نوه ئه

   
  

  راجیانیراجیانی  ر خهر خه  نوهنوه  ئهئه: : کردنیکردنی  ئامادهئاماده ...  ... رانران  ندهنده   هه هه  ی یاری زانی کورد لهی یاری زانی کورد له  وهوه  رکردنهرکردنه  سهسه  بهبه
  

وروپی  کی نایابی ئه یه  بۆ یانهدا یاری بکاتد مژووی کور م یاری زانی کورد له که یه
 واته) خولی شامپۆن ( ناوی وروپا به  ئهکانی گشت  نایابه  خولی یانه شداری بکات له به

  . کان  نایابه  پله ر ئاستی یانه  سه وروپا له کانی ئه وانه  پاه خولی یانه
  
   ؟ونتو دایك ب ناو و شونی له/ ر  نوه ئه
  . سوید شاری مالمۆ، رهاد شخ قادر ڕاوژ فه. . . م وه
  
  ؟ رزشکردووه  وه  بهستت ی ده دایك بوویتو که ی له سای که/  ر نوه ئه
 6نی  مه  ته ر له هه) سوید (ران نده  هه  له ھناوه دونیا هه  بهم چاو1987 سای  له. . . م وه

ی  بۆماوه) کڤارن بی (ی  یانه ته شت سایدا چوومه  هه له، سایدا خولیای یاری تۆپی پ بووم
  ی مالمۆ ئف ئف به یانه  وه مهوتن  و پشکهمهۆی لھاتوی  پاشان بهن بۆ کردم ساڵ یار7
  یان  که  یاری زانی یانه  به وا ببمه م که کرد لسمی داوایان ڕه

ان می که ی یه  زۆر ساڵ پله کانی سوید که  نایابه  پله  یانه  له ککه ی مالمۆ ئف ئف یه یانه
   خولی یانه  له شداریان کردووه زۆرجاریش به،  ست هناوه  ده یان بهی باش  یان پله هناوه
 وروپا کانی ئه وانه  پاه یان خولی یانه) وروپی کاسی کئوسی ئه (وروپا کانی گشت ئه نایابه

  کرت   ده م خوله ئه موو ساك  هه که
  
  ؟ك یاری زانک باش وتیت وه رکه ند سایدا ده نی چه مه  ته له/ ر  نوه ئه
م  هاوینی ئه ر ئاستی الوان  سه له وید بوومی س بژارده  سایدا هه15نی  مه  ته له. . . م وه

   له هو کردومشداری وا به ی الوانی سوید که بژارده کانی هه ره  هرش به  لهمکك بوو ساڵ یه
 یاری زانی  ووم بهدا ب م ساه ر له هه. ر ئاستی الوان  سه وروپادا له ی ئه بژارده خولی هه

 خولی   له  کردووهمشداری دا به م ساه له، ف ئف دامالمۆ ئ ی  یانه ی نایابی سوید له پله
   تداکردووهمشداری  به م یاری که که یه نجام دا ئه مان که یهی تورکیا یار  له وروپا که کاسی ئه
وا  مدا که دووه  ئافتایمی  کردووه لهم یاری قیقه  ده20ی   بۆ ماوه  که ی مۆسکۆبووه دژی یانه

 مالمۆ ی وام یاری بۆ یانه رده ئستا به. شاندایی پ که و خۆ یارییه هرت ڕاست سپۆنای ئیورو که
زیش  حه،   تۆمار کردووهشم گۆی و دا یاریم کردووهکان یهی یار  لهندێ  هه  لهم که ئف ئف ده
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مان  هه  له وروپی چونکه کی تری ئه یه  بۆ یانهوا بچم جھم که به  م که  یانه جارێم ناکه

  .  ییمه ی خوندنی ئاماده  دوا پلهم ساڵ ئه ر قای خوندنم کاتدا سه
  
ی  بژارده ك یان هه یه یت بۆ یانه  یاری بکه وه دۆته دوا ڕۆژدا بیرت کر  له ئایه/ ر  نوه ئه

  ؟کوردستان
 . ڵ کوردستان زۆر جیاوازه  گه وروپا له  سستمی یاری کردنی ئه خر چونکه نه. . . م وه
م بۆ   من بت ئاماده ی کوردستان پویستیان به بژارده  ڕۆژان هه ر ڕۆژك له گه م ئه به

  . رزش ت کردنی وه خزمه
  
یاری تۆپی پ راودی  چۆن به/ ر  نوه ئه
  ؟وروپا و کوردستاندا  نوان ئه یت له که ده
   یاری فوتبوڵ له نمهاڕو من وا ده. . . م وه

،  بت نزمی ههکوردستان ئاستکی زۆر 
ناکی  که  هیچ کو ئستا له  تاوه چونکه

،   دیووه وروپی یاری کوردستانم نه ئه
   بۆ نه وه ڕته گه هۆکاری ئاستی نزم ده

ری باش و یاریگای و زۆر  بوونی ڕاهنه
شق کردن و خواردنی  شتی پویستی مه

   به شق و یاریکردن پویسته مه، باش
  واته، تیپی مندان بوونی  نه، بت رنامه به

شتنی منداڵ  گرنگ ترین شت پگه
ی  وانه  پچه  کوردستاندا به له، کانه والوه
   به ناچ گرنگی بدرت وه له وروپایه ئه

  . منداڵ و الوان
  
  
  
  ؟ کوردستان رزشکارانی کورد له  بۆ وه ت چییه دوا ووشه/ ر  نوه ئه
  ن له رزبت و بتوانن یاری بکه ردیش ئاستیان بهم یاری زانانی کو که ز ده زۆر حه. . . م وه

  . وروپادا ئه کانی یانه
  
هیوادارین ،  وتنه م چاوپکه م بۆ ئه که بوونت ده  کۆتایدا زۆر سوپاسی ئاماده له/ ر  نوه ئه
رزش باشترین  وه،  جیھاندا  له وه یته رز بکه ت به که نیشتیمانه ت ناوی خۆتوو که رزشه هو به

  .  یشتیمان ناسیینهی ن پناسه
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 یمانی ی سوله بژارده یاری زانی پشووی هه

anwaramin@malmo2. net  
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