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  ی ی   ریمان محمد گهریمان محمد گه  ندازیار نهندازیار نه  ئهئه... ... وه وه   کرتهکرته   ده دهوروپاوروپا   ئه ئه  لهله  رر  فهفه  ندهنده  مهمه  ی شهی شه   وستگه وستگهترینترین  ورهوره  گهگه
  

  م مۆندیاله کانی ئه کرنه ی خۆئاماده  چوارچوه  و له2006پکردنی مۆندیالی س هد  ر له به
 ندان لپرسراوی چهبوونی   ئاماده  بهمانیای فیدرال ڕاپرسکاری ئه) مرکل نگال ئه (خاتوو

 ئاستی   لهر فه نده مه ی شه ترین وستگه وره گه  نیو ملیۆن هاوتی حکوومی و زیاتر له
  ه) هاوپت بانھۆف ( ناوی  که وه مانیا کرده ختی ئه رلینی پایته  به له وروپا مانیاو ئه ئه

یاندنی  کگه یه  به نت له رۆیکی چاالک ببنی کرت که ڕوانده کی و واچاوه ره ی سه  وستگه واته
  . وروپا ئهت و رۆژئاوای  ڕۆژهه
  کان له ره جکه موو کۆمپانیا جیبه  سای خایاند و هه ی ده  نزیکه زنه  مه م پرۆژه ئه

 کۆتا  بهکان   کاتی خۆی کاره تا بتوانن له ل کات گه دابوون له وره کی زۆر گه پشبکیه
  . ن واوی بکه کان ته یهستپکردنی یار نن و پش ده یه بگه
ک  ی وه که یهی ندازه ئه  نایاب و زۆر هخش  نه  به و  پکھاتوهنھۆم پنج   لهیه و وستگه ئه

  کی یه گهب ی  شوه  له که  وه ره ربانی نھۆمی سه ڕووپۆشی سه، نون ری خۆی ده کی هونه تابلۆیه
  ی که که کیه ره  سه وره  گه ڕای هۆه ره  سه وه  ئهکات شتیار بۆ خۆی ڕاکش ده  گه وه که یهموو ال  هه له  یه وره  گه نده وه ئه یی  شووشهئیلیپسی
  وه کانه ره فه نده مه ی شه موو جووله هه   به وه ژری ژره تا  وه ره سه شتیار له هگ  ڕوونن ویی ی شووشه وحه  له کانی له  زۆری بگه ره ی هه زۆربه
زار   هه70  یه و وستگه ری ئه ڕووبه کۆی. ! بکات وه یری خواره  بت و سه وره ککی زۆر گه له رخوفه  ناو چه ۆی لهی خ وه کو ئه بینت وه ده
شیشی زار تۆن   هه85زار تۆن کۆنکرت و   هه500و  تی وه  یاریگای نوده تا چواری س که ری نزیه بهروو  کاته  ده  کهیه تری چوارگۆشه مه

  جیاتی دیوار بۆ زیادکردنی لهن  تری چوارگۆشه  مه6یان  که ر یه  هه  کهیی ی شووشه وحه له 9200ی  ڕای نزیکه ره  سه وه  ئه رف کراوه ل سه
   بۆ ئامره  که تشکی خۆر با له یدا کردنی کاره  بۆ په رگیراوه وه رکی زۆری  ڕووبه ک له کهش  که بانی وستگهر سه  له، وه یسی ناوه سپه
 ئاسانسۆری 49ڵ  گه  له باییی ئۆتۆماتیکی بۆ دانراوه  کاره پلیکانه ی 54  شمانه  له جگه.  وه هنرته کارده خۆی به کانی ناوه هبایی کاره
 پاش  رف کراوه سه  و شاره کانی ئاسنی نو ئه  هله  له که ی  ملیار یۆرۆیه ده و  کۆی ئه و له  ملیۆن یۆرۆی تچوه700  یه و پرۆژه ئه. بایی کاره
و  کی ئه ندیه تمه  تایبه سیماو  رلین که ی به که کیه ره  سه ییه  بازنه هله ر سه له  یه و وستگه ڕخستنی ئه  گه به. ی که شه ردوو به ی هه وه کگرتنه یه

 پالنی  خواست وڵ گه  له کات و هاوتایه روستدهیاند د  گه کی زیاتر له ئاسانکاریه،  نیه  یه و شوه بهبوونی ختکی تر   هیچ پایته له و یه شاره
  . و شاره هلیاندنی  نوی گه

هنن  کاری ده بهی  سانه کهو  ی ئه م ژماره به، کاربھنرت  به ی هاتوو و ڕۆیشتوور فه نده مه  شه1100ن   الیه  ڕۆژانه له کهکرت   ده نده زه مه
  ن ده  پی ده ی که و شاره ژمردرت بۆ ئه گی ده کی گرنگ و زینده یه  پۆژه  به ا بۆیه ڕۆژکد س له زار که  هه300  له زیاتر  هگات ده
  . !وروپا ئه ری مانیا و سنته ی ئه که خورپه به
ڵ   گه راوورد له به   به زۆر زیاتره  وه و کاته  ڕووی پاره  لهکان ژهۆو پر خانه  تچوونی باه مانیا کانی تری ئه ی شاره  زۆربه رلین و له  به له

  بت به ده  بۆیه، بن ده وی ی ژر زه پ ئاو وه تره  مه6 تا 5  قووی له کانی بناخه  چاه ی که وه نجامی ئه هئ ش له وه  ئهالی خۆمان
  . ر بکرن سه چاره  ئاۆزسی نده کی هه یه ڕیگه

 پاش   که وه خواره بردرته تر ده  مه15 تا 10 تا قووی  وه  هۆی کوتانه هبهز  ی ئاسنی زۆر به وحه  له که موو پژه تا له سنووری هه ره  سه 
و   به هۆی ئه که وی پرۆژه موو زه ری هه رتاسه ندنی سه که  هه کرت به ست ده بینت ئینجا ده هزی ڕاگر ده ندن ڕۆی دیوارکی به که هه
  .  وره  ئاوکی گه گۆمه   تهب  ده وه سپکه  ده ر له کرت چونکه هه ده مادهیان بۆ ئا وافه ته  تاوه ره  سه ر له  هه که ی ففارانه حه

   به  که ی بناخهئاو  ژر  لهکجار زۆر تکی یههنرت دوایی کۆنکر دهکار به کان ییه وه  پکه گرتنی بناخهاڕبۆ    که لهپای م سیسته  باشترین
م پاش  ه بجارکی تر  که ی کۆنکرته وه ره ئاوی سهنجانی  ههو و  که بوونی کۆنکرتهق  و پاش ڕه کرت  ڕوو ده وه واسکه ند غه هۆی چه

  .  وه کرته ی پویست کۆنکرت ده  تا ڕاددهدژی ئاوو ش لبادی قیی   له قه به ندان ته ڕاخستنی چه
ر زی شپێ   سه ته ونهوت وخۆ که  ڕاسته  بوو که وه ژرهکانی  نجامی بناخه ئه له که و تچوونی ی خایاندنی پرۆژه ساه و ده کاتی ئهی  زۆربه
  . ت ڕده دا تپه و شاره ئه ڕاستی ه ناو به  که


