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   دەستپک
 )جاد مامۆستا سه(پاش ساک من  له .کرد دەستى بکار 2006 – 2005ل سرەتاى ساى   ڕانیه  هل ن خی ده وچهاپۆلی ه ی پرۆژه
ی  دا پوخته م ڕاپۆرته هل . وه نه ده  م پۆله کانی ئه ی وانه زۆربه  وه کهپ.  وه یه م پرۆژه ئه  مامۆستا شانازیش هاته، پاشان  کار کرد لره  ستم به ده
  .کانمان و پالن دانان بۆ داهاتوو نگاندنی کاره سه ستی هه به مه ڕوو، به ینه خه کانمان ده کاره

  
  یاسای پۆل

یاساکانمان   م جۆره پۆلدا به ل قوتابیانی گه ی خوندندا لهتای سا ره سه  یی له رده هرو شیاوی په فتاری نه هڕتوندو تیژی و   ی دور بین له وه بۆ ئه
یاسا تیدا   ی چیرۆکک که هو  انهگ  به  وه هنانه  ونهونم  ر ژیانی ئمه سه کانی له ریه کانی و کاریگه یاسا و گرنگیه  هتا باسمان ل ره شت سهڕدا

  که چیرۆکهنگاندن بۆ دوو  سه ی هه وه ئه قوتابیان بۆ  ، پدانی کاتک بهکرد ب یاسایی ده  باسی له  ک کهها چیرۆک روه ست بوو هه با ده
  .سند بوو په  الوه  یان به که یاسا داره  نهونمو تکا  ، بهونیوب بوونی یاسا یاخود نه  ان باشترهن کامی یار بدهن و خۆیان ب بکه

، واسران پۆلدا هه  و له وسرانور فایلک ن سه یاساکان له  ن قوتابیان و مامۆستاوه الیه  نگ بۆ دانیان له و ده ووی یاساکانڕ  دوای خستنه
  .ن که رپچی یاسا ده ی سه وانه ئه ی وه لپرسینهپارزن و  ی یاسا ده وانه دانا بۆ پاداشت کردنی ئه مان) - و   ( +  ری  فته ها ده وهر هه
   

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
    له وکهوب

    وکی بۆ دابنن کهو نا ی خۆیانڕهاو  بژرن به ن هه وا کک له ی یه وه ک بۆ قوتابیان بۆ ئه یه ه ند بوکه ووی چهڕ خستنه
سک بۆ  کرا بۆ دیاری کردنی که و پشک ده تیر ک یه فته موو دواڕۆژی هه هها ، نبۆ دا انی»خرپن«نگی قوتابیان  ناوی  ی ده ر زۆرینه سه له

  .بوو ی ههکی زۆریان بۆ ویستیه بوو قوتابیان خۆشه بۆ خرپن دروست کرا  ی که تیه سایه و که هۆی ئه  ، بهمیوانداری کردنی خرپن
کانیان ڕوسی و بۆ هاوویان ن هداپۆرتک ڕهۆی  نجام دابوو به ئه  له ڵ بوکه گه له  ر کارکیان که دا هه ممه ۆژی شهڕ  له  که دوای میوانداریه

  . وه خونده ده
 
  ڵ دایکوباوکان گه ندی له یوه په

   دایکوباوکانی  وه کۆبوونه
  ئامادهی دایکوباوکان %   90کخست کهڕباوانی قوتابیان  ڵ گه کمان له یه وه ندن کۆبوونهوی خ وه کردنهک ستپ ده  دوای مانگک له

  .بوون
  ،ک تی گرنگی وه لک بابه دا کۆمه یه وه و کۆبوونه له
 وام زیادکردنی کاتی ده -
 پارزی  ژینگه -
 کانیان کردنی خواردن بۆ منداه ئاماده -
  پالنی کاری سانه -
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 شت گه -
 توندو تیژی  لهوتی دور  سوکه هه -
 کاتی نووستنی منداڵ -
  ه بووکه -
 دنی یوه ری په فته ده -
 وام کاتی ده -
  خای دیکه -

  
  ندی یوه ری په فته ده
  وه نوانماندا بۆ ئاگادارکردنه  هاوکارکی باش بوو له. کرد  ی قوتابی دروست  وه ڵ ماه گه مان له ۆژانهڕوامی  رده کی به ندیه یوه په  وه هۆیه به

  .کان کشه  ندێ له ر کردنی هه سه هو چار
@ @

   شه دیداری گه
نھا توانیمان  می کات ته بوونی شون و که هۆی نه ند به رچه ین هه نجام بده وباوکی قوتابیان ئهڵ دایک گه له  شه یمان دیداری گهمساڵ توان ئه
بۆ سانی   ست هناوه ده کمان لی بهنووزم و ئه  ییمان پکاوه رده روه ین ئامانجی په که ده ست م هه ین به نجام بده ئه  شه ک دیداری گه یه

 .دواتر
   - :  مانه کران بریتی بوون له تاووتوێ دهدا  شه دیداری گه  ی له تانه بهو با ئه
  .رم الی قوتابی و شهی ترس  وه واندنه هڕ -
و  ست جۆریک هه  کان به شیاوه نه  ر کاره سه ردن لهکان هاندان بۆ کاری شیاو گفتووگۆ ک شیاوه باش و نه  نگاندن بۆ کاره سه هه -

 .کرت سۆزی قوتابی بریندار نه
 .کان رک بۆ گرفته سه دانانی چاره -
تووندو تیژی و   بار و دور له شکی ئارام و  له بۆ دروست کردنی که  وه ندامانی ماه ڵ ئه گه کانی قوتابی له ندیه یوه په  گرنگی دان به -

  .بووبن ر هه کان گه گرفتهر کردنی  سه چاره
 .وی پ بدرت ی بره وه ئه زووی قوتابی بۆ و ئاره ز و لھاتووی و حه توانا  باس کردن له -
 کان ته ر بابه سه کردن له دوان و قسه  قوتابی بۆ ئازادانه  دان به  رگه -
 .مان که و ماڵ و ژینگه  پاکوخاونی خۆمان و قوتابخانه  به گرنگیدان  باسکردن له -
 .کانیان همندا  کان بۆ گرنگی دانیان به مه رخه مته که  لکش کردنی خزانه په -
 .ژیان  و پش چوونمان له ره به  کان و پویستیان له زانستیه  نه الیه باس کردن له گرنگی  -
 .رزش کردن و وه  وه خوندنه  و بهوکاتی پش  شتی بسود دا و سوود بینین له  دانی له ۆ نهفی کات و به  گرنگی دان به  باسکردن له -
 .کان تیه ها مرۆڤایه ویستی مرۆڤ و به خۆشه  و دان به بره -

  
فتار  هڕتی  یه هرکی کۆم کو توژه دا وه مان دهو دا هه و کاته له  وتن که که رده کان ده کانی خزانه گرفته  وه ناو باسه  ونهوهۆی چ به/ تبینی
وتوو بوین  رکه سه%  90توانم بم  ، دهناو خزان انیک نگه ئاستهم و  ی ته وه واندنه هڕکان و  ت و کشهکردنی گرف ر سه چاره  ین له بکه
ت  تایبه  باوکی قوتابی بهوبانگ کردنی دایک . ست هناوه ده کان به خزانه فتاری هڕر قوتابی و  سه ی له وه نگدانه هڕ  شمان له نجامه م ئه ئه
 .ن کانیان بده همندا  ی گرنگی به وه یان بۆ ئه گه گۆ لهنجام دانی گفتو ئهکانیان  است منداهڕ  م بوون له خهر م ته که  ی که وانه ئه

  
  وام زیاد کردنی کاتی ده

وام  دهزیاتر   کاتی ئاسایی قوتابخانه  له  تکا که  ی مامۆستایان بیارمان دا به می کات، ئمه ی خۆندن و که نی پرۆسه وه رژه ر به به له
  .ین بکه
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  شت  گه
تیدا   که واوی قوتابخانه کو ته م به پۆلی چواره  بوون به ت نه تایبه  شتانه و گه ند ئه رچه شتکمان سازدا هه گه دن م سای خوندندا چه له
  ،مان پکا م ئامانجانه چوار ئه کو پۆلی وه  م ئمه بوو به شدار به
  ی پۆلیش وانه وه ره ده  توانرت له خوندن ده  کانی وانه ژووره  له  جگه  ی که وه به  ابخانهقوت  ک له تیه دروست کردنی چۆنایه .1

  .کو هۆکارکی فرکاری ببیندرت وهسروشت   ود لهوبخوندرت و س
 .اتررگرتنی زانیاری زی و وه  وه هبووین روویان ده ووبهڕکاندا  شته گه  له  ک شتی نوێ که کۆمه  ئاشنا بوونمان به .2
 .مامۆستاو قوتابی ندی نوان یوه کردنی په تۆڵو تووندو  وه زیاتر لک نزیکبوونه .3
4. ری لری چۆنیه روه ریان بوون و هه وروبه کانی ده شته  له  وه ورد بوونه قوتابیان فکی   دن بوون بهتی پرسیار کر ها فوازش

 . زانستیانه
 .ووناپۆرت بڕو نووسینی   انهکاندا قوتابیان فری تۆماری زانستی شته گه  له .5
 قوتابخانه ییست هزکی زۆرتر بۆ خوندن و خۆش دروست کردنی حه .6
 .کی تر و قوتابی شونی تر خه  دیتنی شونی جیاواز و ئاشنا بوونیان به .7
 .ر بردنی کاتکی خۆش سه به .8

 
  ساز دران بۆ،،کان  شته گه
 ی شازاد سائیب مامگه نه -
 .کرت دروست ده  ندی رانیه ربه ده  له  که  ی ئاوی رانیه و پاوگه  ندی رانیه ربه ده -
 .ل خه و بانوه  کهی چۆمخ ر و قوتابخانه ری پشده ڤه ده -

 
  کان حکوومیه  زگه موانداری کردنی ده

  ایشک لهنجام دانی  نم تی کارکردنیان ئه چۆنیه  قوتابیان و باس کردن له  می و ناساندنی بهوی حکو هزگ بانگھشت کردنی داموده
 شوازی کارکردنیان

  ، زگاکان بریتی بوون له ده
  پۆلیسی هاتووچۆ -
  وه وتن و ئاگرکووژنه پۆلیسی فریاکه -
  پۆلیسی پاراستنی ئاسایشی رانیه -
  
  .ین بکهمان توانی بانگھشتیان  نه  کان و زۆری پشووه می کات هۆی گرفتی که م به ند پالنمان بۆ بانگھشتی زیاتر دارشتبوو به رچه هه

 
  داناڵ قوتابی گه کی له ندیه یوه په
ی قوتابی  وه ئه ڵ قووتابیدا، بۆ گه تووندو تیژی بووین له  کی دروست و دوور له یه رده روه کردنی په وی دروست هه  له ڵدرژایی سا  به

ومان  هه ،یاندنی زانستی دروست گه  له  ش جگه ، ئمهیکان زووه زوو ئاره هح  بت به یشتن دا وی گه هه  له  وه کی ئارامهروون ده  بتوانت به
  .کانی زووه ئاره  یشتنی قوتابی به کردن و گه  دروست ئاراسته  رک بین له ابهڕرک و  پانه  داوه
ر  سه ک توانیمان به یه ادهڕ تا م کاربھنن، به خراپ به  ته رفه م ده یان ویست ئه ده  تدابوون کهتابی  دا دوو قو ی ئمه که پۆله  ند له رچه هه
  .دا زاڵ ببین م گرفته ئه

 
  کانی قوتابیان تواناو لھاتوویه  و دان به بره
و  ز حه  شتنی قوتابیان به ین بۆ گه بکه ساز  مینه زه% 100مان توانی  ند نه رچه هه  بوو الی ئمه کی زۆری هه گرنگییه  م خاله ئه
ی  وه ره ده  ین له کاری بۆ بکه  مان تووانیوه نه  شی که وه وام بووین، ئه رده کردنیان به و پاپشتی هاندان  له وام رده م به کانیان به زووه ئاره
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  ونه  ت به بوونی مامۆستای تایبه ر نه به م له کرد به کشان ده  ونه  زیان به قووتابیان حه  ندک له هه  بۆ نموونه. دابووه  تی ئمه سه ده
    پان له هڕو گۆ  هبوونی یاریگ نه  م له کرد به رزش ده یاری و وه  زیان به کی تر حهند ، ههو پش بچن ره دا به و بواره ی لهتوان هیان د نه

  ..ن بکه کانیان رزوه ئازهی  سه توانی مماره یان ده نهمان  که قوتابخانه
ندین جار  خساندوون و چه هڕکرد بوارمان بۆ  و نووسین ده  وه خوندنه  یان بهز ی حه وانه کانی چاالکی دا بۆ ئه وانه  شدا له وه ڵ ئه گه له

کانی  ی وانه زۆربه  نواندن له و کاری شانۆ  زیان له ی حه وانه ها ئه روه ی خۆیان ساز کرد، هه که کانی پۆله نوان گرووپه  کیان لهپشب
و   بۆنه  ریان خۆیان سازیان کردوو له شانۆگه 5  ش زیاتر له مه له  جگه دا جام دهن یان ئه که کانی ناو کتبه کوردی نواندنیان بۆ چیرۆکه

  . وه کرده شیان ده کاندا پشکه راسیمه مه
  به  ی که وه به  ست هناوه ده  شتندا بهڕنووسین و دا  کی باشیان له گشتی قوتابیانمان توانایه توانم بم به ده  وه مانه موو ئه روو هه سه  له

  کرد شیان ده کرد و خۆشیان پشکه ده  مادهاشتنیان ئڕاپۆرت و داڕکانی کوردستان  کان و شاره جیاوازه  ته رز و بابه ر وه سه درژایی ساڵ له
 

  الی قوتابی  ین لهرب و ده  وه ی ئاستی بیرکردنه وه رز کردنه به
  رده روه ترس په کی ئارام و نهی تاک سته به و مه به ،یی قوتابی بوو رده هرو نی په الیه  دان بوو الی ئمهی گرنگی پ گهزۆر ج  ی که وه ئه
ین  مان دروست بکهۆروونی خ ئارامی بۆ ده  مان دا که وه ی ئهو تا هه ره ت سه تایبه دا به وی زۆرمان ده ش هه سته به م مه ین بۆ ئه بکه
م  انم بم له تو بووین ده  رده روه و په  وره دا گه یه گه م کومه له ر ی ماموستاش هه مهئ  وه بۆ قوتابی چونکه بگوازینه  ئارامیه و وجار ئه ئه
  . نگاوی باشمان ناوه هه  وه یه گهڕوان

 
  چاالکی جۆراوجۆر

  ، نجام داوه مان ئه م چاالکیانه نی ناو پۆل ئه که کیهچاال  له  جگه
 ۆیشتین بۆڕ ده  وه دۆلکه  ش له رجاره هه ،ن هر شاخی د م چووین بۆ سه وارهڵ قوتابیانی پۆلی چ گه چوار جار له  م ساڵ زیاتر له ئه .1

  ها باسمان له روه مان هه گهڕ  هاتنه ده  کرد که ده  شتانه و ر ئه سه و باسمان له  وتن قسه که ی سه گهڕ  بن، له ی قوتابیان بزار نه وه ئه
زیان  قوتابیان زۆر حه  دا که نجام ده رزشی و زانستیمان ئه شتکی وه م گهنم بتوا ده، کرد سروشت و گرنگی پاراستنی  سروشت ده

شتکی  گهر سه نگه سهی  شارۆچکه  شت له ناودهرخی  ی هاوچه ڵ پۆلی سی قوتابخانه گه جارکیش له  وه له  بوو، جگه  شته و گه له
 .ر شاخ سه  شمان ساز کرد بۆ هاوبه

  .وورچ ده که وانی خووله هپا  بهم  چواره یپۆل  دا که 6،  5،  4،  3نوان پۆلی   هلکی تۆپی پ لی خو وه کردنه .2
خۆش و   وداوهڕسات و  و کاره ئه  وه هۆیانه  به  نجام دا که جۆرمان ئه و ندین چاالکی جۆرا هچکاندا  نیشتمانیه  جیاوازه  و یاده  بۆنه  له .3

 .قوتابیان ناسنران  ن بهماندا هاتبوو که له ر گه سه به  ی که ناخۆشانه
 ی گوندی  وه تکی پاککردنه مه مان هه که واوی قوتابخانه ته  پارزی کوردستانه  ۆژی ژینگهڕ  که 16/4/2008ۆژی ڕ  له .4
نگی پدانی ی گر و مایه  و ناوچه رنجی دانیشتوانی ئه ی سه و جگه  وه ی گرته که موو گونده هه  که ته مه هه  نجام دا، که نمان ئه ده .5

 .پاکوخاونی  کی بوو به زیاتری خه
  وه ن قوتابیانه الیه  له  که کیهکانی پشب و کاره  گهواوی ب ته  م که م و سیه نوان قوتابیانی پۆلی چواره  ک له کیهسازدانی پشب .6

 .کرابوو  ئاماده
هات،  ردا ده سه انیان بهڕکان گۆ جارک لیژنه  فته دوو هه ر هه  که  وه بژاردنه ی هه گهڕ  ی قوتابیان له دروست کردنی لیژنه .7

  ،ی پاکوخاونی ، لیژنهی چاودر ، لیژنهاوژڕی  لیژنه ، کانیش بریتی بوون له لیژنه
  

 .گیرا ده گویان ل  وه شه ی قوتابخانه ن ئیداره الیه  راند و له په ادهڕباشی   کانی خۆیان به کان کاره لیژنه  نی باسه شایه
 

 نگاو هه  به نگاو گرووپ و هه  کارکردن به
و   گروپ کردووه  نی و چاالکی دا کارمان به ده ی مه رده روه تی و په یه ی کۆمه وانه  ت له تایبه  و به  تاوه ره سه  ر له م سای خوندندا هه له
ندی  تمه وری تایبهور سن سه کردن بۆ ست درژی نه کان و ده هتی ما مرۆڤایه ر بنه سه ابھنین لهڕی قوتابی  وه ئه بۆ  ویکی زۆرمان داوه هه

  . یه هه  تی ئمه یارمه  ستیان بهویی پ وانه تی دانی ئه بایی و هاوکاری و یارمه سک و دروست کردنی گیانی ته هیچ که
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و  مان توانی خۆمان له نه  می کاتی قوتابخانه هر کاری زۆری خۆمان و ک به م له ین به نگاو بکه هه  نگاو به هه  ند ویستمان کار به رچه هه
  . وه یینهب  یه و وانه مان توانی ئه نه  شه بۆیه ر ین هه بکه  رده روه باش په  وه یه وانهڕ

  
  کان و گرفته  کشه - 2  
  

  ر ئاستی پۆل سه له
  ،بریتین له  بوو که و گرفتمان هه  ک کشه م سای خوندندا کۆمه له
 .ین نجام بده ک و پویست چاالکی ئه توانی وه مان ده گرفتی زۆری بۆ دروست کردبووین و نه مه ئه  که ، همی بوج که .1
  کاری شوه  بوونی مامۆستای پسپۆر به نه .2
 رزش کردن  وه بۆ) پان هڕگۆ( هبوونی یاریگ نه .3
   بچوکی بینای قوتابخانه .4
   بوونی تاقیگه نه .5
  .اوامد کاتی ده  لهبای  ونی کارهوب نه .6
 ڵ  ک و ئاژه ر ڕووه سه دیکۆمنتی له DVDو  CDونی وب نه .7
 ر  ی کۆمپیوته ر بۆ خوندنی وانه می کۆمپیوته که .8
واممان بۆ خۆمان زیاد  کاتژمرک ده  خشانه خۆبه  ی ئمه که قوتابخانه  نده رچه کانی کوردستان، هه قوتابخانه  له  وه می کاتی مانه که .9

 . یه زیاتر هه  ستمان بهشتا پویم ه به  کردوه
  

  کان تیه یه کۆمه  گرفت و کشه
ی  وانهووت و دواکه  کیانه ی خه ه کی هه یه وه نجامی بیرکردنه ره ده  که  وه تی بووینه یه ڕووی گرفتکی کۆمه م ڕووبه پۆلی چواره  مساڵ له ئه

ری  خوندن ده  دایکوباوکی ویستیان له  ییه و گونده کی ئه خه  مان که که پۆله کانی کچه  قوتابیه  کک له بوو یه وه ویش ئه بوو، ئه  هگ کۆمه
ش   ئمه  ین وه کات کاری پبکه شوو ده بت تا کچ ده  وانه نھا کوڕ بۆ ئه وان نابت ته کچ بۆ ئه(( ،وان ی ئه ووته ی به وه رئه به  بھنن له

ردان کردنی مای  ند جارک سه دوای چه  ری قوتابخانه ڕوبه اوکاری مامۆستایان و بهه  رچۆنک بوو به هه)). ڕدارین و کارمان زۆره مه
  . بۆ قوتابخانه  وه ڕته ن بگه هبد  ڕگه  ین که توانیمان ڕازییان بکه  که کچه  باوکی قوتابیه

بانگھشت کردنی دایک   ویش به بوو ئه هه  وه که یهند قوتاب ناو خزانی چه ندی به یوه په  بوو که کی بچووکی تر هه یه ند کشه چه  مه له  جگه
  .ین رییان بکه سه کان توانیمان چاره و باوک و خوشک و برای قوتابیه

   
  ندروستی گرفتی ته

پۆلی   رس خۆندن له ده  فته ک هه ی یه ی بۆ ماوه وه هۆی ئه  بووه  کههاتن   خۆشی مکوته شی نهویاتری توی ز کۆتایی مانگی چوار نیوه  له
   .م ڕابگیرت چواره

  
  ڕاهزانی قوتابیان

ی ئاستی  وه کردنه رز بۆ به ،بوو یان پنج قوتابی بوو ئاستکی الوازییان هه ژماره  ک که ند قوتابییه م سای خوندندا چه بم له  ی ماوه وه ئه
 توانم بم تا ده  له  وه ی کوردی و بیرکاری بۆ کردنه وانه  له انمانڕاهزوامدا خولکی  کاتی ده  و له  قوتابخانه  ر له هه  و قوتابییانه زانستی ئه

هاویندا   له  ش بیارمان دا که سته به م مه بۆ ئه.  یه زیاتر هه  م هشتا پویستییان به بینی، به  خۆوه رچاوییان به کۆتایی ساڵ گۆڕانکی به
زکردنیان بۆ بکه کی بهخولوه ینه ه  .        

  
  

».......................«  


