
  دۆ–ریم ئاکۆی ناوبژیوانی کارات  وان که شاخه
تی بوو وه تیڤاکی نودهشداری ڤیس به  

 
ش  ساسان ده ه–رو ندا  ھۆ         

  
ه نیشته و ریم ئاکۆیی کورد وان که شاخه تی ھۆ ک   وه کی زۆره یه ندا،ماوه ج ی وو

ره ئه ه  هرزشی کارات ناوبانگی ل ی بواری وه وشاوه کی دره یه ست و یاریگاکانی ھۆ  نداو ن

مان  ھه  ناوبژیوانی کردنی له

ندێ  کانی ھه پانه گۆڕه  بواردا له

تانی ده ئاسمانی   ش به وه ره وو

ته و ئه ش  مه ئه   که دیاره  وه وو

مه ی ئ گای خۆشحا   ی کورده ج

ته ک له یه  له که کانی   وو

ک له وروپا ئه   دا که وبواره کورد

یامی ڕاست گۆێ  په و رزشه وه

ک  موومیلله وپاکی وجوان ھه ت

کی به دا بگاته نیشان ده  رزو  ئاست

کراو ڕ باوه شت کردنی بۆ ھه ندین مه خشینی چه به پ زل نان پ ی وبانگھ ندێ  دالیای ڕ

تی ده ه وه ره وو کی فه چاالکی وه دواکارو  له  ک ناوبژیوانی که وه ندا ی ھۆ   رمی له ک ناوبژیوان

تی داک بواری کاتاو ردوو ھه کی فه سه  به وم م  کنیکی ئه ری ته به ڕیوه رۆک وبه رمی سه ردان

و ده ئۆرگانه ه  ن شت کرا تیه و ه  ھه١٦ شداریکردن له بۆ شاری مومبای بۆ به  بانگھ تی  مین پا وان

وده ه فوناکۆشی ن  –مومبای شاری   له سترا  ی شوبات به٥،٦ڕۆژانی   دۆ له –تی کارات  و

 کۆمیتی دا کانی کاتاو شه به ردوو ھه  زار یاریزان له ھه دوو  شداری زیاتر له به  به راشترا ھا مه

ی یاسای ناوبژیوان کانی یاری کارات به ڕشته موو بۆ ھه بوو کراوه رگا ده تی کاراتیی   یهیپ ک

  .جیھانی 

مه وه ئه ی زیاتری ئ گای خۆشحا ه و له بوو ی کورد ی ج تیه پا وان  رزشه شداربوونی وه  به و وان

کی کورد، و نانه و به  کردنه  ئاماژه ناوبژیوان  یاریزانان و موو بووانی ھه ئاماده  به  ی که  شایسته ڕیزل

هیڤیست و ناوبژیوانی تر له ز له دا ڤا  شداربوو که تی میوانی به خه  به وان نرا  شاخه ڕیز کاکه به  ڕ

ز ناوبژیوان شاخه کانی به ووته  ی له وه ئه خشرا، به و به ت بوو نھا خه ته  ریم گوێ  وان که ر

  له  که کرد  ی بوگفتوگۆیه شداربوونی ئاماژه ی وبه که ردانه رگرتنی زانیاری سه وه  لهبیستی بووم 



کدا و سیمینار  دوای  ی ناوبراوکرابووله رۆکی یانه سه ناوبژیوان و موو بووانی ھه ئاماده  به ن

ه تیه پا ه  که وان زی تایبه  کورده زانیویانه   ،که که وڤیستیڤا   پسپۆری له کورد بوونی و  تیان له  ڕ

  بووه ندی کردن ھه یوه په و  وه نزیک بوونه  زیان به حه ، ری کارات ناو ھونه بواری ناوبژیوانی و

ته  شاخه  کاکه دستان کهکور  بۆ وه وانیشه له وان و ینی ئه به  وان له خواستی ئه ر سه له   وان بب

ک بۆگه می کوردستان وبه تی ھه حکومه  یان به که یامه یاندنی په پرد کانی  شداری کردنی یانه ر

ه و شداربوونیان له به کارات ی کوردستان و وده ڤیستیڤا ه  ن چه  به  و تیانه و   وه شه وانه پ

شت کردنی ئه ه بانگھ  ش دا که کۆتایی سیمیناره  ھا له روه ھه، ستان کانی کورد وان بۆ ڤیستیڤا

یاریان داوه نی ڕه  که  ب ته) وت دانی حه(ش  پشت ی چاالکی له وان به  شاخه  کاکه بدر   ھۆی ڕۆ

ه بوون له تی ئاماده تایبه  به یاری کارات و تیه وپا کوردستان  و لی کورد مووگه ش بۆ ھه وه ئه دا وان

گای ڕیزو ت کردنی  مهزیان زیادب بۆ زیاتری خ نموونه  ین که وه خوازی ئه ھیوا و شانازی یه ج

   .ویست  کوردستانی خۆشه  یاندنی به واتاکانی وگه موو ھه  رزش به وه


