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   خوندن بنبکردنی وازهنان له
          

 داغی رده ر قه هۆمه
 رده روه ری په به ڕوه به        

سوی/ ستۆکھۆم
  پشخان

ک بگرت،  یه وه ته وتنی نه  پشکه  له ه ڕگ  که موارترین کشه هه
چوون بۆ   نه ش به که تای کشه ره سه.  وارییه خونده ی نه کشه

   قوتابخانه ی خوندن لهوازلھنان قوتابخانه یا به
  .کات ستپده  ده کاندا تاییه ره سه
  
 پاش پۆلی   خوندن له  دا وازهنان له  کوردستانی ئمه له
موو دسۆزکی  ی هه ژاره م و په  خه  بۆته وه تاییه ره شی سه شه

   که وره کی گه ترسییه  مه مانکاتدا بۆته  هه ، له رده روه می په سیسته
  .کات ی داهاتومان ده وه  دواڕۆژی نه شه له ڕه هه
  

. کات دهستپ  ده وه  توانین بۆ مرۆڤه هکانی جیھاندا ل  دیموکراتیه  وته  و خوندن له رده روه توانین بۆ په
 دیدی  رز بۆ مرۆڤ له توانینی به .  خوندکار و قوتابیهمی فرکاریدا   سیسته کیش له ره مرۆڤی سه

موو مرۆڤک، منداڵ   هه.  ویست کردووه نی الی قوتابی خۆشهی خوند ، پرۆسه وه کانه تیه مرۆڤایه  ماییه هابنه به
یکات  ی ده و کاره ی بگرت و ئه که ره رامبه  به  ئاسانی ڕز له توانت به سی لگیرا، ده که  ڕزی تاکه ، که وره یا گه

  . خۆشیبوت
  

   قوتابی بکرت بهبت خوندکار یا وتو بت ده رکه  سهکی یه ا پرۆسه کوردستاند هی فرکاری ل ی پرۆسه وه بۆ ئه
ر  گه ت ئهتی ڕوونادا ڕه کی  بنه هیچ گۆڕانکارییه. تی قوتابیدا بت  خزمه  له که موو پرۆسه بت هه ده. ند ناوه

 کردارو  یاندا، له و گوتار  قسه یی له رده روه رپرسیارانی په ر مامۆستا و به گه  ئهبت، ند نه قوتابی ناوه
می  ستهکی سی هر  سه ڕۆیند و   ناوه کردبت به ن نهوت و بۆچونیاندا خوندکاریا سوکه  هه فتاریاندا، له ڕه

  .دابت فرکاریان نه
  
کران،  روونی نه رکوتی فیزیاوی و ده ر سه گه تیان پارزرا، ئه سایه ر خوندکارو قوتابی گویان لگیرا و که گه ئه
   خوندن ناهنن و به وکات واز له ر، ئه رکوتکه  ژیانکی تاڵ و سه کرا به یان نه که ی خوندنه ر خودی پرۆسه گه ئه

  .چن  و خوندنگاکانیان ده و قوتابخانه ره یانیان به  به وه خۆشیه
  
کانی  رزه  به اییهم هابنه ی به وه  ناوه  هاتنه  به  کوردستاندا، واته ی فرکاری له دیموکراتیکردنی پرۆسه به

 کوردستان   خوندن له تای بنبکردنی وازهنان له ره  سه، و خوندن رده روه ی په تی بۆ ناو پرۆسه مرۆڤایه
  .کات ستپده ده
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کسانی ژن و  کان، یه رزڕاگرتنی ژیانی مرۆڤه  به له   ی فرکاریدا بریتیه  پرۆسه  له دیدو بۆچوونی دیموکراتیانه
تی   یارمه ی پویستیان به و خوندکارانه تیدانی ئه س و یارمه که ستی تاکه ربه کان، سه ی مرۆڤهر رابه پیاو، به
رکوتکردن و  ، سه رزانه  به ماییه ها بنه م به ر ئه رامبه به. تایی خوندنیاندا ره  سانی سه  له یه زیاتر هه

  . یه  خوندن هه چون و ترس له رنه ، ده یه قوتابی ههتی  سایه ی که وه نان و شکاندنه ، ڕزلنه یه  هه وه وسانه چه
  
  
  کان رکه ئه
ک  بت کۆمه  کوردستان، ده  له وه مبکرته منت یا که  خوندن، نه ی وازلھنان له وه  بۆچوونی من، بۆ ئه به

  .می فرکاریدا موو سیسته  ناو هه کی و ڕیفۆرم بکرت له ره کاری سه
  

 . بتزۆر خوندن نۆ ساڵ به .1
  ، له که خوندنه. بت نۆ ساڵ بخونت  ده م کوردستانه موو منداکی ئه  هه  پی یاسا بیار بدرت که  به

ی  که  مۆته م کاره به.  و چاودریکردندا بت وه  و لپرسینه وه  ژر لکۆینه بت له ک بۆ پۆلی نۆ ده پۆلی یه
   له ککه  یه یه وره  گه  دراماتیکیه م بازدانه ئه. ندی نامنت  ناوهکی  بۆ یه وه تاییه ره شی سه  شه بازدان له

.  وه  سایه  و سیانزه ن دوانزه مه  الی مندانی ته  به یه وره  زۆر گه که نگاوه  هه. خوندن هۆکانی وازهنان له
   له و دیواره ئه .  هرزتر رلین به  دیواری به ندی له ناوهخوندنی تایی و  ره  سه خوندنیدیواری نوان

ندی بوخنین و  تایی و ناوه ره دیواری نوان سهش  بت ئمه ده. ما نگی سارد نه وروپا ڕووخا و جه ئه
  . منت ندی نه ناوه

  
. بت  تا پۆلی نۆیان هه وه که  پۆلی یه کانی کوردستانیش له  نۆ ساڵ و قوتابخانه تایی ببته ره خوندنی سه

کانیان  ی زۆری وانه  زۆربهک مامۆستا کان یه  منداه  که تایی زۆر گرنگه ره  تا پۆلی سی سه وه که  پۆلی یه له
رکی مامۆستا ئاسان  مانکاتدا ئه  هه کات، له ستدهوکی زۆر الی خوندکاران در  دنیاییه مه ئه.  وه هپبن

  منداڵ سوود و قازانجی هتاو ره  سه ر له کو هه  پچ پچ ناکات، به که  خوندنه ی که یه و شوه کات، به ده
مان   هه تایی له ره ک تا نۆی سه هی و بوونی یند مانی ناوه نه. اتک ویست ده بینت و الی خۆشه خوندن ده
 باسکی   له کات که ر ده سه ی تریش چاره یان کشه کات و ده دا دنیایی الی خوندکار دروستده قوتابخانه

 .ژی باسی لبکرت در کرت به تردا ده
  
ان و یی مامۆستای رده روه کانی په  کۆلیژه خوندنی مامۆستایان لهتی  ڕه  ڕیفۆرمکردنی بنه به .2

   رده روه یمانگاکانی په په
 بتوانن ، ک و دوو س  پۆلی یهیکان تاییه ره  سه ی مامۆستایانی قوتابخانه وه  بۆ ئه  پویسته م کاره ئه
ی خوندن  الی   پرۆسه  که یه وه دا ئه م بواره رکی مامۆستا له م گرنگترین ئه  به . هو کان بنه موو وانه هه

بۆ  . کان ئاشنا بکات  منداه تی به کانی مرۆڤایه رزه  به ماییه ها بنه و زیاتر بهبکات ویست  خۆشهکان  منداه
رز ڕاگرتنی کاری   به ک به  الیه  له، وه رزبکرته کاری مامۆستا به) یئاست(بت ستاتوسی   ده م کاره ئه

یمانگاو   په نه مان ڕووبکه که وه ته کانی نه ی الوه وه  بۆ ئه ی مووچه وه رزکردنه به ک به  الیه تی و له مامۆستایه
 .کانی خوندن کۆلیژه

  
  من نه کاندا  پۆله  له وه ی مانه دیارده .3

ی  خودی دیارده. کدا پۆل  له وه ک مانه  نه بت،رنیا بۆ زانینی ئاستی خوندکا بت ته  ده وه  تاقیکردنه
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تی زیاتر   یارمه ند منداک پویستیان به  چه  پۆلکدا زانرا که ر له گه ئه. رکوتکردن  سه  له ، جۆرکه وه مانه
یان اسزو   وه وانیانه ه ناوچ بهی  مه  دانانی مۆرکی ته ک به رخان بکرت، نه تییان بۆ ته بت یارمه ، ده یه هه

  ی فرکاری و وازهنان له ر پرۆسه ری بۆ سه ترین کاریگه  کوردستاندا کوشنده  له یه م دیارده ، ئهبدرت
نگاندن و  سه  هه .بت وت بوونی نه چون تا پۆلی حه  رنه رچون و ده دانان و ده کرت نمره ده  . یه  ههخوندن

 قوتابی  وه تاییه ره وتی سه  پۆلی حه کرت له ده.  وه هبگرت دانان  ی نمره چوونی مامۆستایان جگه دا دوا به
  می فرکاری له سیسته. گرت رده  وه  نمره وه شته  پۆلی هه  سوید قوتابی له له.  رگرتنی نمره  وه ستبکات به ده

ک شونی   نه بۆ قوتابیان، شونکی دنیا ی کردۆته  قوتابخانهند و  ناوه  قوتابی کردۆته م کاره سوید دا به
 .چوون رنه رچوون و ده ڕاوک و ترس و ده ده

  
  منت تایی نه ره شی سه کالۆری پۆلی شه ی به وه تاقیکردنه .4

 ڕووی   له ، ساڵ زۆر قورستره تایی بۆ مندای دوانزده ره شی سه کالۆری پۆلی شه ی به وه  تاقیکردنه
نگ،  ی جه ره بینرن بۆ بهربازی سوپا و   سه دا ببت بهژده سای نی هه مه  ته  له ی که وه  له ،وه روونیه ده

شدا   پۆلی شه ی له و قوتابیانه ی ئه  ژماره مترن له ن که که نگ ڕاده کانی جه ره  به ی له ربازانه و سه ئهی  ژماره
  ری ترس و دهندی ڕووخا، دیوا تایی و ناوه ره نوان سه رلینی  ر دیواری به گه ئه.  هنن  ده  قوتابخانه واز له

م  واری که خونده ڕوخت و وازلھنان نامنت و نه  و خوندن ده ر قوتابخانه رامبه ڕاوکی مندایش به
  کارکردن له.  م ئاسانه  به بینا دروستکردن زۆر گرنگه. ین کان کاربکه ڵ مرۆڤه  گه بت له  ده ئمه.  وه بته ده
م  ن، به و بیناکانیان زۆر جوان و ڕازاوه جاده   سعودیه له.  ان نیه ئاس و ڵ مرۆڤدا زۆر زۆر گرنگتره گه
 .ن که و بنالدن دروستده   ترور  گایه و کۆمه هاکانی ئه ان و بهک روونی مرۆڤه ده

  
 کاندا یهتای ره سه   قوتابخانه تی له دانانی مامۆستای تایبه .5

و  چوون، ئه رنه ک ده نیا بۆ زانینی ئاستی زانیاری بوو نه  ته وه  تاقیکردنه ما، که  نه وه ی مانه  دیارده  که
کاندا   پاڵ مامۆستای پۆله  له تابت ت ده  مامۆستای تایبه کان پویستیان به کات خوندنگاکان و قوتابخانه

یدی  د  له. رگرتنی زانیاری یشتن و وه  بۆ تگه  زیاترهی کات ویستیان به پ  بدات که و مندانه تی ئه هیارم
.  یه  کاری جیاواز دا توانای جیاوازی هه مرۆڤ له. ی بت مه  ناوی ته رزی توانین بۆ مرۆڤدا شتک نیه به
  و کاته ند، ئه  ناوه ر کاتک قوتابی بووه  هه .یشتن  بۆ تگه یه  کاتی زیاتر هه دا پویستی به ندێ وانه  هه له
 .بت  تر ده رگرتنی زانست کراوه  بۆ وهکات و مشک خۆ بوون زیاد ده ڕبه ستی باوه هه

  
 رکوتکردن گروپی دژی سه .6
.  یه رچاوی هه روونی بونکی به رکوتکردنی فیزیاوی و ده کانی کوردستاندا، سه له خوندنگا و قوتابخانه 
ویستی بۆ خوندن و  وه، ئیتر خۆشه رکوتکرا و شکندرایه سایدا سه نی ده مه  ته ر منداک له گه ئه
 تا  م که وه  داخه به. هنت ی ده که  خوندنه  نزیکترین کاتی گونجاودا واز له  و له وه بته مده  که ابخانهقوت

   کاتکدا له  له مه ئه.  رکوتکردن نیه ماندا گروپی دژی سه که کوردستانهکی  یه نه هیچ قوتابخا ئستاش له
 سوید   له متره رکوتکردن زۆر زۆر که  سه رجک که  مه  به ،یه کی سوید دا گروپیک هه یه موو قوتابخانه هه
 مامۆستا و   بت، لهسی  که5 – 4کرت گروپکی  رکوتکردن ده گروپی دژی سه.  کوردستان ک له وه

ر  هه.  پکدت ی قوتابخانه ر به ڕوه جگری بهجار  ندێ تی و هه یه ت و ڕاوژکاری کۆمه مامۆستای تایبه
سان و  وره  نوان گه  یا لهکاندا  نوان قوتابیه رکوتکردن له  ڕووداوکی سه ت کهکر ستده کاتک هه
  قسهکاندا  شداربووه  به نه موو الیه ڵ هه  گه  له که گروپه.  وه کرته  ئاگادار ده که  گروپه   ڕوویداوهقوتابیاندا

،  که ی کارکردنی گروپه  بۆ شوه یه از ههی جیاو  شواز .بت  ده که رکوتکردنه سهکات و ئامانج بنبکردنی  ده
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  .وه ت زیاتر ڕوونبکرته  نوسینکی تایبه بت به  و ده ته وه باسکی تایبه ئه
 
  پی یاسا روونی به ی فیزیاوی و ده نجه شکه بنبکردنی ئه .7

 لدان و بیستنی   له یه زمونی زۆر تاڵ و ناخۆشیان هه هنن، ئه خوندن ده  واز له ی که و مندانه  زۆر له
   له ، قوتابخانه زمونه ناخۆشانه م ئه  بوونی ئه که ه که. دا که  ناو چوار دیواری قوتابخانه ی ناخۆش له قسه

  تا قوتابخانه. بت  ده وازهنان وه نگاوی دوای ئه ری تاڵ و هه وه  شونکی ناخۆش و پ بیره کاته منداڵ ده
ند، خوندنگاکانمان   ناوه بته  تا خوندکار نه گرتنی زانست و خۆشی ، واتهر ی وه   جگه بته بۆ مندان نه

 .نی ده گای مه مای دروستکردنی مرۆڤی دیموکرات و کۆمه ند و بنه به  مه نابنه
 
 می فرکاری کانی سیسته تی بۆ ریفۆرمه یه دابینکردنی پشتگیری کۆمه .8
کتر  ب یه  به من که دوو سیسته. تین یه می کۆمه تی سیسته ڕه ری بنه واوکه شی ته به دوو  ڵ و قوتابخانه کۆمه 

می فرکاری  کانی ناو سیسته ی ڕیفۆرمه وه بۆ ئه.  یه کتر هه ر یه  سه واویان له ری ته ڕیفۆرم ناکرن و کاریگه
تی سیاسی  سه  ده نه. ستبھنرت  ده هتی بۆ ب یه بت پشتیوانی کۆمه  ده،رندن یه نجام بگه ئه  ئاسانی به به
ستنیشانکردنی  تی سیاسی و ده سه  ب پشتیوانی ده گا به  کۆمه توان گۆڕانکاری بکات، نه نیا ده  ته به

باییه  هابنه رزڕاگرتنی به  بۆ به خزان و قوتابخانه.  وه  پشه توانت بچته کان ده ئاسۆ دیموکراتیه
ر و  ستپشخه می فرکاری ده مۆی کوردستاندا سیسته  ئی کرت له ده. کترن ری یه کهواو ته کان هیدیموکرات

. گیرت نگی منداڵ ده  ده  خزانیشدا گوێ له ند بوو، له دا خوندکار ناوه  قوتابخانه رکات له هه. ر بت ڕبه
،  وه کتر نزیک ببنه  یه ڵ له هو کۆم   قوتابخانه ستدت که ده کان کاتک به ڵ بۆ ڕیفۆرمه پشتگیریکردنی  کۆمه
 بۆ دایکوباوکان  هاوکاتیش قوتابخانه. ن بکه یان و شونی کار که زگای وته ردانی داموده مندان بتوانن سه

کاندا بۆیان   وانه شداربن له ن و به  بکه ردانی قوتابخانه رکاتک ویستیان سه هه. ر پشتبت سه رگای له ده
  م له ئه.  بن بیروبۆچوونی ئاشنا  ببینن و به بخانهری قوتا به ڕوه وکان بتوانن بهبت دایکوبا ده. بت هه
  ، به کان دیواریان نیه  سوید قوتابخانه له. کان  و خزانه  بۆ قوتابخانهبت  سودی ده ک نزیکبونه یه

  یه یی قوتابخانه لی کراوهکان سیمبۆ بونی دیوار بۆ قوتابخانه نه. ڵ  بۆ کۆمه ر پشته  سه رگای له یی ده کراوه
بت و یاساکانی  ی خۆی هه  پیرۆز  قوتابخانه  که مانکاتدا گرنگه  هه له. دا  ڕووی خزان و کۆمه به
 .  یاساکانی ناو قوتابخانه بنه کان نه قامه رشه سه
 
    وه ی ئیشکردنی مامۆستا درژبکرتهکات .9
شتی  ی کاتژمری هه  نزیکه بات، له ر ده  سه  به ابخانه قوت  لهی که موو ڕۆژی کاره سوید مامۆستا هه  له
م  ئه. کات  مامۆستا کارده و کاته ی ئه  کوردستان نیوه له. کات ڕۆ کارده ه تا پنجی پاشنیوهو یانیه به

بت کاتی   ده ڕم وایه من باوه. می فرکاری ر سیسیته سه  له یه هری قوی ه  کاریگه یه وره  گه جیاوازییه
ی مامۆستا  مانکاتدا موچه هه ، له زیادبکرت کانی ی وانه و ژماره  وه  درژبکرتهدنی مامۆستائیشکر

وام بن،  کان دوو ده ر قوتابیه گه ئه. بت نگینی هه  و سه ی بتوانت ژیانکی ئاسوده وه  بۆ ئه وه رزبکرته به
ک   جیاتی یه ی له وه  هۆی ئه بته  ده مه روانیش کاربکات، ئه ی پاشنیوه  قوتابخانه کرت مامۆستا له ده

توانن باشتر فریا  ش ده یه و شوه دا بن و به که  پۆله  پۆلکی چل قوتابیدا بت، دوو مامۆستا له مامۆستا له
 مامۆستای  یتر ببته و کی بت و ئه ره ک سه کرت مامۆستایه ده. ن کان بده موو قوتابیه تی هه ون و یارمه بکه

کرت زۆر  ش ده م باسه ئه.  یه  هه زیاترتی  یارمه به پویستیان   بدات که و قوتابیانه تی ئه ارمهتی و ی تایبه
کاتی .  تیایدا وه ستم و قوببمه ری بوه  سه تدا زیاتر له  کاتکی تایبه کرت له ربکرت و ده  سه ی له قسه

 ی  نزیکه کاته  ده  که یه  قوتابخانه ر له کاتژم1360.  ساکدا  له  کاتژمره1767 سوید  ئیشی مامۆستا له
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. کدا یه فته  هه  کاتژمر له10  کاته  ده کات که  کارده وه  ماه  کاتژمر له407کدا و  یه فته  هه  کاتژمر له35
  تی له  یارمه وه  نزیکه  له خسنت که ره کان ده خساو بۆ منداه ی مامۆستا بوارکی ڕه  زۆره م کاته ئه

 178بت   بت، قوتابی ده  قوتابخانه بت له  ڕۆژ ده194 ساکدا مامۆستا  له. ربگرن تاکانیان وهمامۆس
کی  یه  شوه به. نت یه گه ی خوندن ده  پرۆسه  زیانکی زۆر به م ڕۆژانه متر له که.  بت  قوتابخانه ڕۆژ له

مان  که یی و ئاستی زانیاری خاکه وه ته  نه ئابووری ش زیان به مه  کوردستان زۆرن، ئه گشتی ڕۆژانی پشوو له
یان بۆ زیاد  رجک موچه  مه  به وه  بکرتهر کاتی ئیشکردنی مامۆستا درژ گه من، ئه   بۆچوونی به .نت یه گه ده

ک  وه کوردستان وه  ڕووی ئابووریه کرت و له ر ده سه می فرکاری چاره سیسته بکرت، زۆر گرفتی
ی  مووی مووچه بت، هه ت هه موو مامۆستایه و هه  وتکدا ئه ناکرت له. کات زانج دهمکی ئیداری قا سیسته
خۆری   موچه  ئابووری کوردستان که  له یه وره  زیانکی گه مه ئه.  کار بکات م نیوه بت به ی هه مانگانه

  نیا شت که ته. گرت ه خۆی د  زۆر له  قسه م باسه ئه. کرت کاتی ئیش زیاد بکرت ده.  مامۆستای زۆره
 و پنج وا بۆ بیست. زانم ی خۆمی ده وره مکی گه خه  من به  که یه م باسه رامۆشکردنی ئه نابت بکرت، فه

ک  تادا وه ره  سه  لهم که  ئیشهم، که کار دهخونم و  دهدا  رده روه  په خوندن و بواری  سوید له  من له هسا
موو  م هه ، له رده روه ری په به روه  و ئستاش به ی قوتابخانهر به ڕوه هیی و دوایی ب مامۆستای ئاماده

وی  وامی هه رده  به ، به وتووه  سوید دا پشکه می فرکاری له  سیسته ی که وه ڵ ئه  گه بینم، له دا ده سانه
   گۆڕانکاری له وه ته ڕه  بنه ه ل  هاتووه وه مدا ئیتر کاتی ئه که  کوردستانه له. درت وتن ده گۆڕانکاری و پشکه

 دیدی  رز بت که یامکی به  په رده روه یامی په  په  گرنگه.ند  ناوه دا بکرت و فرکار بکرته که مه سیسته
 .تی کانی مرۆڤایه رزه  به ماییه هابنه  به ست بت به فی بۆ مرۆڤ تیایدا دیدکی دیموکراتی پشتبه لسه فه
 

 یپشتیوانی ئابووری قوتاب .10
  کرت قوتابی و خوندکار کاتک که  خوندن ده  وازهنان له ی ئاسانکاری بکرت بۆ ڕگرتن له وه  بۆ ئه 

. ربگرن ی مامۆستا وه ی مووچه % 3 تا 2  ربگرن، بۆ نموونه م وه کی که تی و پشتیوانیه خونن، یارمه ده
.  رزه هزو سیمبۆکی همابه کی به پشتیوانیهرکاری می ف  سیسته  بۆ گرنگی پدان بهم   به مه  که یه م پاره ئه
   وازهنان له به. خۆبون تیایاندا ڕ به ستی باوه ی هه وه رزبونه ی شانازی و به  جگه بته  الی مندانیش ده له

 .منت ش نه که بت پشتیوانیه خوندن ده
 

 داکان  قوتابخانه له) رژمری ژمریاری و سه( بوونی ستاتیستیک  .11
تی  وتویی و پویستبونی یارمه رکه ، سهکان نجامی قوتابیه ی ئه رباره هک د رژمرییه  سه  جۆرهموو  هه گرنگه

  بت جۆرک له ده. ، بکرت سای خوندندا  له که کانی ناو قوتابخانه ی ڕووداوه رباره  ده خوندن،
تی   یارمه ند قوتابی پویستی به  چه  ئایه رت کهت بزان ده.  بکرت کۆتایی سای خوندندا  له نگاندن سه هه
   بکرت؟ چۆن به ندی پوه یوه ؟ چۆن په ؟ بۆ وازی هناوه  خوندن هناوه ند قوتابی وازی له ؟ چه هبوو هه

ندان  ، کارمه وه کان درژبکرته ری قوتابخانه به ڕوه ر کاتی ئیشکردنی مامۆستایان و به گه بت؟ ئه دواچون هه
 هیچ   له  که مکی زۆره جگای خه.  ون که  ده دواچونه نگاندن و به سه  و ههرژمری و سه یای ئهفر

 ئاسۆ و ئامانج و  ک که یه رنامه ی کارنیه، به رنامه کانی خوندن به کی کوردستاندا بۆ ساه یه قوتابخانه
  ی ئاستی خوندنی خوندکاران وه رزکردنه دا بۆ به و ساه   له  که وه یا نوسرابتهتستراتیژی ڕوونی 

کاندا،  موو بواره  هه ی ئیشکردن له رنامه بوونی به.  وه کرته رزده نجامی قوتابیان به کرت و چۆن ئه چیده
دا  که رنامه  به له. می فرکاری کوردستاندا  سیسته  له ماوه  و بواری دواخستنی نه ییه نوکه کی هه پویستیه

نجامی   ئه بت بزانت که  ده رده روه تی په رایه به ڕوه به. بت  دواچون هه نگاندن و به سه  وردی هه بت به ده
بت  ده.  بۆ پشخستن چیه که  و پالنی قوتابخانه چۆن بووهرچون  ی ده و ڕژهکان  کاری قوتابخانه
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 .گیرتبتی ڕا ندایه  چه رزتر له می فرکارییدا به  سیسته تی له چۆنایه
 

  وه نه خوند .12
ویست بکات، کتب   الی قوتابی خۆشه وه  کتب خوندنه  که یه وه  ئه کانی قوتابخانه وره  گه رکه  ئه کک له یه

   نیه کان کتبخانه  قوتابخانه ، له وه  کوردستان قوتابی ناخونته م له وه  داخه به، الی قوتابی  پیرۆز بکات
رز  ، مورای به وه نهخوند کتب .ن رز بکه  یا کتب قهرن ر به سه  بهیدا تکاتی  وه  خوندنه بهکان  تا قوتابیه 

 .ن ویژدان  خاوه کاته کی گشتی مرۆڤ ده یه  شوه کات، کتب به الی منداڵ دروستده
 

 رپرسیاری پۆل  به .13
. پۆلکنکانی  رپرسیاری قوتابیه ک یا دوو مامۆستا به کانی سوید مامۆستایه موو پۆلکی قوتابخانه  هه له 

 کاتکدا   کوردستان له له.  وه کۆنه  و گرفتیان ده  کشه بت و له کاندا ده ڵ قوتابیه  گه تیان له دیداری تایبه
  ک بت و به ند قوتابیه چهرشتیاری  رپه  سهک یهکرت مامۆستا  ده،  زۆره  قوتابخانه  وازهنان له که

 زوویی   کاتی وازهناندا زۆر به له. کان جامی قوتابییهن  ئاوات و ئهی رباره  ده بت له ونی ههدواچو
   پویسته ند ر بۆیه چه  هه زۆر گرنگه  م پرسه ئه. ر بدات سه ی چاره وه وی دۆزینه  بکات و هه ندیان پوه یوه په
   مامۆستایدا له  خوندنی بوون به ش ریفۆرم له نده وه می فرکاریدا بکرت، ئه  سیسته یفۆرم لهڕ
م  که ی یه  پله بت به ش ده که مای خوندنه بنه.   دا گرنگه رده روه کانی په کۆلیژهیمانگاکانی مامۆستایان و  په

 نوسینکی  م له ر بکه  سه ی له کرت زۆر قسه ده و  ته ش تایبه م باسه ئه. یدیموکراتی بت ئینجا زانست
 .تدا تایبه

 
 تمۆسفری قوتابخانه خۆشکردنی ئه .14

 بار  بۆ  کی له وایه ش و هه ش که وه خۆشبکرت، به  تمۆسفری قوتابخانه م ئه وکی که  هه  بهکرت ده  
ویستی   خۆشه کات که  قوتابی ده نگ و کاری پراکتیکی وا له کارهنانی ڕه به. رگرتن دروستبکرت زانست وه

  بته  خوندن الی قوتابی ده لهوازهنان . ی  پوه وه سترته ی زیاتر بت و زیاتر ببه که بۆ قوتابخانه
  .نگ و ناخۆش کی دته یه  ژینگه ک ڕزگار بون له  ژیانکی باش نه رداربون له ستبه ده

  
  

  کۆتایی
 و بۆ دواڕۆژی خاک و  تیه یه ی کۆمه وره  کوردستان گرفتکی گه  خوندن له ی وازهنان له دیارده

بت   و ده ماوه ڕکردنی نه چاوه توانای  یه م دیاره  ئه .یه رهو کی ترسناکی گه یه شه ڕه مان هه که وه ته نه
 . وه یی بۆ بدۆزرته یی بنچینه نووکه رکی هه سه ارهچ

  . بۆ دیالۆگ بت کی کراوه رگایه  و ده و کاره ت بۆ ئهستپکک ب م ده م نوسینه هیوادارم ئه
تان ستی بت کوردس به  مه  که یه  ههسک موو که  توانا و ویستی هه  دواڕۆژی خاکی کوردستان پویستی به

  . بت کاوه  شهشی ست و ئاکه ربه سه
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