
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 24-12-2006 10:56 

1 

  راجیانی ر خه نوه ئه... ته  ته یان تجاره ری له آوردستان خزمه خولی ڕاهنه
شقی  ندین مه ماشای چه وه ته نزیكه له،  ڕۆژی ئینگلترام آرد15ردانكی   سه2006 / 12 / 5له ڕۆژی 

پس  له شاری ئ2006 / 12 / 16له ڕۆژی ، آان مه م و چوارهه تی یانه پله سھه آانم آرد به تایبه یانه
گۆك ب  آه به آرد آه یاریهی ئیپس سویچ  ی لیدس یونایتید و یانه یری یاری نوان یانه سویچ سه

  له یاریگای12 / 17ڕۆژی ، ی ئپس سویچ آۆتایی پھات ندی یانه وه رژه  بهه آۆتایی هات لر رامبه به
ی  دا یانه م یاریه ھام بووم لهی ویست ر یونایتید و یانه ی مانشسته یری یاری نوان یانه ویستھام له سه

 یاریگاآاندا ناو ده بینینی یاری لهن  بۆچوونی به به، ر رامبه  گۆك ب به ر یونایتید دۆڕاندی به مانشسته
  . له بواری تۆپی پ آار بكاتسك  یه بۆ آه سوودی زۆری هه

  س  هیچ آه، یه ه آوردستاندا هه  ری له ب و خولی ڕاهنه ره ری عه هنانی ڕاهنهڕای من  به
  توو رآه ری سه ڕاهنه، وتوو رآه ركی سه ند ڕۆژه ببت به ڕاهنه له دونیادا ناتوانت به خولكی چه

  وه ڕۆژانه  نزیتكه بت له دهی ساڵ زیاتر  وروپا بۆ ماوه ری ببینت له ئه یه آه خولی ڕاهنه سه و آه ئه
آان بت ڕۆژانه  یری یاریه ی جاری له سه فته آان بكات و پاشان هه رزه شقی یانه پله به یری مه سه

له ن  هرزش بك تی وه وا خزمه  آهن ده وڵ ئه ران هه نده س له هه  آهمۆ زۆر ئه، وه ڕاپۆرتی خۆی بنووسته
ی زل  قسه به سانه هآم  ئه) ت تجاره (سیش آردویانه به م زۆر آه ب مقابیل به آوردستان به

و آه  ن ئه آه ر ڕاست ده گه ری دا ئه زا له بواری ڕاهنه ند شاره سانی خاوه خۆیانكردووه به باشترین آه
ك و باشترین  یه ری یانه وه ببن به ڕاهنه ن با ساك له آوردستاندا بمننه آه ی زل ده ی آه قسه سانه
  نجام ئه
نی  بن به خاوه  پاشان دهنرن زا دا ده اهنركی زۆر شاره به ڕنهسا و آه  ئهوآاته ست بھنن ئه ده به

ری  ندین دۆڕاندن ڕاهنه ویستھام دوای چهی  یانه، وه نه نده بده می به توانن وه ده ی خۆیان قسه
آه ی  آه رآرد بۆ یانه به سته وتنی ده رآه ترین سه وره ری تازه گه م یاری ڕاهنه آه یان گۆڕی له یه آه یانه
  . ر رامبه به گۆك ب بهر یونایتید  ی مانشسته ر یانه سه وتن به رآه سه

  راجیانی ر خه نوه ئه
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