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 ی  راجیانیراجیانی  ر خهر خه  نوهنوه  ئهئه... ...   کانکان  نهنهیی در در   یاری زانه یاری زانه  ك لهك له  یهیه  وهوه  ڕدانهڕدانهئاوئاو

ر و ناوبژی وانی نو  اری زان و ڕاهنه
 دایك  کۆیی لهریم ئا وان که تیکاك شاخه وه ده

ی  که  درینه  شاره  له دا1964بووی سای 
 خزانکی  له،  ھناوه چاوی ههولر شاری ههکوردستان 
  به  ی کات ئازاریان چشتوه  زۆربه  بووه رده روه هشۆڕشگ پ

 خۆیی  ه هیچ کاتك ن  چونکهغداد تی فاشی به ست حکومه ده
موو کاتو   هه  بوون له چیژم نه مل کهی  که ماه  بنه و نه
ان  یان پشتگیری شداری شۆڕشیان کردوه مکدا یان به رده سه

الوتی دا زۆر می  رده سه ر له وان هه  کاك شاخهلکردون
ك  پان وه  یاری گۆڕهتی هیب تا  به بووه رزشی هه زوی وه ئاره

ی  شداری زۆبه تایدا به ره ی سه  قوتابخانه له. ڕاکردن
م  که کانی بۆ یه ره وان و براده شاخه،   یاری کارات بووهزۆر خولیای.  کردووه کانی  چاالکیه
م  شقی ئه  مه  به ستیان کردوه  گۆڕێ ده ته وهولردا کاراتیان هنا  مژووی شاری هه جار له
ردا  ڵ ڕاهنه گه شق کردن له  مه وته تی بکه واوه ته وا به  بیاری دا که1981 سای  له.  یاریه

ڕز  به. رو مامۆستای م ڕاهنه که یه، ربگ کان وه شقه  مه تا بتوانت زیاتر سود له
)  هاشی کهتا (کانی مامۆستا  قوتابیه  له ککه یش یهو  ئه  کهحیم د ڕه مه حه مال مه مامۆستاجه

راق و عکانی  ی خوله  زۆربه  له ربۆیه وت هه ی پشکهی خرا وان زۆر به ی یابانیکاك شاخه
هیچ  ست هناوه  ده نجامی زۆر باشیشی به  و ئه شداری تدا کردوه ی کات به کوردستان زۆربه

رام   یاری زانی به  س له کاتی یاری دا وا له  که  بووه کات نه
وا  وان بیاری دا که  شاخه کاکه، دا1995سای  له. ری بکات به

. ج ببت شتهیندا ن  ووتی هۆه ران توانی له نده  هه ڕو بکاته
  ست بدا به  ده ی له که رزشه تی و وه ی توانی کوردایه راننه نده هه

ر و  رزش و ڕاهنه ی وه رباره دهرگرت  زیاتر سوودی وه وه وانه پچه
وری   توانیوتیده  که م کورده که توانین بن یه ده، ناوبژی وان

ی وونی   زۆربه  له تی ببین که وه ناوبژی وانی نو ده
  له. کان بۆ ناو بژی وانی خوله  کراوهھشتوروپی بانگ ئه
 و  شه  پشتونی ڕه3نی  اوهوان خ مانکاتدا کاك شاخه هه
ی  ه ندامی کۆمه ئه، م  بۆ پشتونی چواره یش کراوهندیدکا

تی   یارمهم مووکات ئاماده  ههت وان ده خهإکاك ش.  ندیه کاراتی یابانی و جیھان و هۆه
 بان   من بت به کاتك پویستیان به، م بده ناو کوردستان یکان رو یاری زانه و ڕاهنه یانه

وا بتوانم گروپکی کوردی  اندام زۆر خۆشحام کهتی کورد و کوردست  خزمه چاو من له
  به ن شداری بکه وروپادا به کانی ئه کاتی خوله کوبتوانن له وروپا تاوه م بۆ ئه ش بکهھبانک

، خوازین ش ساغی بۆ ده ن درژی و له مه  هیوای ته کۆتایدا له.   ئاواتی منه وه ناوی کوردستانه
 نی زۆر الویدا مه  ته  له  خۆزگه توانایه  به نده مه هره هم ب یان زۆربنئه خواستیارین نموونه

 . کانی جیھانی بکردایه شداری خوله ك یاری زان به وه  بیتوانیایهکو وروپا تاوه  ئه ته شتایه بگه
 یمانی کۆن ی سوله بژارده یاری زانی هه/ راجیانی  ر خه نوه ئه 

0046 40 948904 
anwaramin@malmo2. net
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  وروپی جیھانی بکات له وانی ئهیشداری ناوبژ  توانیوتی به م کورده که  مژووی کوردا یه له

  یاری کاراتی دا 
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