
 کان یاسای قوتابخانه
 

  
  

  داغی ره ر قه ھۆمه      
  سوید  له  رده روه ری په به ڕوه به      

  
  ستور و یاسا ده

ستووری  ک چۆن ده وهر یاسا ڕکبخرت، ھه بت به  کان ده می قوتابخانه پالنی فرکاری یا سیسته
  .کرت خرت و کاریپده یاسا ڕکده  وتک به

  
.  نیه کانمان یاسای قوتابخانهم تا ئستاش  ، به یه ھه کانمان وتابخانهمی ق سیستهکوردستان   له
کان و تا  می قوتابخانه زگایی کردنی سیسته داموده  م به رده به  ی خستۆته ره و لنکی گه ش که وه ئه

  . بت الی مامۆستایان  کان شاراوه می قوتابخانه سیسته  ی که وه ھۆی ئه  ک بۆته یه ڕاده
  

ک  الیه  ستنیشانی له کی ڕوون ده یه شوه  بت، به بت ئاسان و مۆدرن کان ده قوتابخانه یاسای
  .تبکا  رپرسیارتی شکردنی به دابهی  هک شو الیه  و له کان ئامانجه تی رایه ڕبهی  شوه

  
نیشان ست ده  که یاندنه تی گه کات و چۆنیه یاندنی زانست ده ی گه شوه  باس له  یاسای قوتابخانه

 س که مافی تاکهپاراستنی   له  کان باسکردنه اسای قوتابخانهشی ی گرنگترین به  کک له یه .کات ده
رکوتکردنک  سه  موو جۆره ھه. کرت دابینده س که بۆ تاکه ری وه ر یاسا دادپه  هب.  وه ڕووی یاساییه  له
کانی قوتابی و  مافه. نرت ۆ دادهک تاوان سزای ب درت و وه م ده ه قه  پشلکردنی یاسا له  به

  . کرت کاندا پارزگاری لده تری یاسای قوتابخانه ژر چه  خوندکار له
  

  چوونهک  الیه  لهو   وه وتنه وانه ک الیه  له نوان  کان جیاوازی له قوتابخانهپی یاسای   به
رگرتن  و زانست وه  وه وتنه  وانه. کرت می فرکاریدا ده سیسته  شدار بوون له یا به  قوتابخانه

سای  وره ڕاھنانی منداڵ بۆ ژیانی گه.  نیه  که موو پرۆسه م ھه به  یه که کی پرۆسه ره شکی سه به
  . که کانی ناو پرۆسه گرنگه  ئامانجه  له  ککه یه  وه کانه تیه یه کۆمه  ندیه یوه ڕووی په  له
  
  کان کانی یاسای قوتابخانه شه به



ی ایان، قۆناغی ساو باخچهبۆ   ، واته ی خوندنه کانی پرۆسه شه موو به کان بۆ ھه تابخانهیاسای قو
.  کانه موو قۆناغه بۆ ھه  که  یه ک یاسا ھه کۆمه .یی و خوندنی ئواران تی، قۆناغی ئاماده ڕه بنه
گرافک  هر و په ند ند به چه  له  کانه که می قوتابخانه که می یاسای یه که شی یه به شه  و به ئه

ی ساوایان و  شی باخچه دا، به هش و به هدوای ئ به. کان شه شی یاسا ھاوبه به  وترت پکدت و پی ده
و  ت بۆ ئه کانی خوندنی تایبه شه به. شی خوندنی ئواران دت یی و به ئامادهتی و  ڕه قۆناغی بنه

کاندا  یاسای قوتابخانه  له  یه تی ھه تی زیاتر و تایبه یارمه  پویستیان به  ی که قوتابیانه
  کان له ڕنماییه  زۆر له. گیرت رز ڕاده پی یاسا به  سۆیدارتی به. درت ندی خۆیان ده تمه تایبه

  درت به ت ده کی تایبه ش قورساییه وه و به  وه کرته کاندا جیان ده ناو یاسای قوتابخانه
ناوی   شتک نیه  چونکه) کان ڕنماییه  ر له ده به(پیبوترت ک نامنت  یه کان و دیارده ڕنماییه

  .بت) یاسا ر له ده به(
  

  یاساوه رو هس  خاته س ده ندک که ھه  که یه دیارده) کان ڕنماییه  ر له ده به(ی  کوردستان دیارده  له
ڕگر   بته و ده  وه هکات مده کان که کسانی نوان مرۆڤه کانی یه ماییه ھابنه هکشی ب  ش له وه و ئه

  زگایکردنی کارگی له داموده هب و  که دیموکراتیه  چوونی پرۆسه  وه وپشه ره ی به وه وڕه م ڕه رده به له
  .ی کوردستاندا گه کۆمه

  
  سوید  کان له یاسای قوتابخانه

  : وه ھنمه ده  ک نموونه تی سوید وهکان و یاسای قوتابخانه  یشتن له بۆ باشتر تگه 
   : ند پکھاتووه به 28  تی سوید لهو  له  پی پشنیارکی تازه،  ، بهکان یاسای قوتابخانه

  .کان موو قۆناغه بۆ ھه کان هش وبهایاسا ھ  بریتیه له 6 -1ندی  به
  . یه تی خۆی ھه ندکی تایبه ند به و چه  ر قۆناغه ھه. کان یاسای قۆناغه  له  بریتیه 20 – 7ندی  به
  .کان تیه تایبهیاسا گشتی   لهو   بریتیه  28 – 20ندی  به
  

  . کانی خوندن ئامانجه  یشتنی قوتابی به گه  دات به کی زۆر ده کان گرنگیه شه یاسا ھاوبه  شی  به
دا  شه م به له.  کانه نده ندی به تی قوتابی ناوه سه شداری و ده به تی خوندن، کانی چۆنیه شه به

تمۆسفری ناو  ئه. خوندندا  دا و ئارامی له قوتابخانه  دنیایی قوتابی له  درت به گرنگی ده
رک و  گرنگترین ئه  کک له یه  بته دنیایی قوتابی ده  ست به خرت و ھه یاسا ڕکده  به  قوتابخانه

  .پی یاسا  کان به ری قوتابخانه به ڕوه رپرسیارتی به به
  

  ھاتنه و نه  یه کانی یاسای قوتابخانه شه ھاوبه  شه به  خوندنی ئیلزامی و مافی خوندن له
رت و قابیلی قبوکردن  ده م ده ه قه یاسا له  رپچی له سه  به  قوتابخانه  یا وازھنان له  قوتابخانه

  .  گاوه و کۆمه زگاکانی قوتابخانه ن داموده یهال  نیه له
  

  ی ئایین کان و وانه یاسای قوتابخانه
ی  خۆیی پرۆسه ربه سه  کانی یاسای قوتابخانه شه ھاوبه  نده کانی به کیه ره سه  شه به  کک له یه

ر منداڵ دابنت  سه له  وه ری ئه ی ئایین کاریگه پی یاسا نابت وانه  به  ئایین، واته  له  فرکاریه
و  ش به مه ئه .یینئا  بت له ئازاد  بت خوندن ده  واته. ت ڕایبکشت و ئایینکی تایبه ره به  که

ی  وانه.  یه یا دژی یاسای قوتابخانه  یه غه ده کان قه جیاوازه  خوندنی ئایینه  ت که نایه  مانایه
  .کان ی زانستی ئایینه وترت وانه کان پی ده پی یاسای قوتابخانه  ئایین به



  
وبدرت  ی ھه وه ب ئه گرن به رده کان وه جیاوازه  ر ئایینه سه  کی زۆر له منداڵ و قوتابی  زانیارییه

 ر منداڵ به سه تی له ری ئایینکی تایبه کاریگه ر ئایینکی تردا یا سه ئایینک زابکرت به
 تبجدرھ.  

  
 و دنیایی باشی. ندی منداڵ و قوتابی وه رژه پاراستنی به  له  کان بریتیه ندی یاسای قوتابخانه ناوه

  .دت  هو رگرتنی زانسته پش وه منداڵ له
  

پی  کان به بردنی قوتابخانه ڕوه ی بیار بۆ به وه خواره  ت و ناردنه سه ندی کردنی ده ناوه به
ش توانای  وه کات و به زیادده  ری قوتابخانه به ڕوه تی به سه کان، ده یاسای قوتابخانه

کردنی  شه دنی گهکر شه کی گه یه پرۆسه  کانیش له بت و قوتابخانه ھزده ری به ستپشخه ده
  .بن وامدا ده رده به
  

دابینکردنی . کی زۆری پبدرت بت گرنگیه ده ندروستی قوتابی تهکان  پی یاسای قوتابخانه  به
و  سپت و ئه چه کاندا ده قوتابخانه یاسای  له  ی قوتابخانه کتبخانهو  ری کاروخوندن ڕپیشانده

  .کرن بۆ منداڵ و قوتابی دیاریده  مافانه
  

  کک له یه. یفۆرم و نوخوازیر شاوی ڕ به  وتۆته دا که م ساڵ کانی سوید له ابخانهیاسای قوت
  درت که ی ده وه نتی ئه ره قوتابی گه  ، واته)کردن شه نتی گه ره گه(  له  کان بریتیه گرنگه  ۆرمهڕیف
  گاته ک نه ر قوتابیه گه ئه. چت ده  وه وپشه ره کات و به ده شه یدا گه که ی فرکاریه پرۆسه  له

ری  به ڕوه تی به تایبه ، به قوتابخانه  وه چت، ئه رنه کدا ده یه ند وانه چه له  کانی خۆی، واته ئامانجه
  بدات که  وه نتی ئه ره بدرت و گه  که تی زیاتری قوتابیه یارمه  ی که وه له  رپرسیاره ، به قوتابخانه

ناو   چۆته و نه  ر پشنیاره ھشتا ھه) کردن شه نتی گه ره گه( ڕیفۆرمی. بکات شه ش گه و منداه ئه
  . وه کانه یاسای قوتابخانه

  
  پسپۆڕانی بیانی

ی  ناو پرۆسه  بینن کوردستان له ن، ده که ردانی کوردستان ده سه  پسپۆڕانی بیانی که  پی زۆر له به
بت  ده ،چوون  وه پشه و ره و به  یه پرۆسهو  وامی ئه رده بۆ به.  یهوامدا رده ندنکی به سه شه گه

و گشتگیر   کی تۆکمه بت یاسایه ش ده و کاره بۆ ئه. ندی نوخوازی  ناوه  ببته  رده روه می په سیسته
و  کوردستاندا ئه  تا ئستا له. ی فرکاری ڕکبخات کان و پرۆسه کاروباری قوتابخانه  بت که ھه

ی کاری  رنامه ناو به  کان بخرته دانانی یاسای قوتابخانه  که  م زۆرهم ھیوا ، به کراوه نه  کاره
کانی کوردستان بتوانن  یدا منداه سایه  تا له رمی کوردستان، ھه تی ھه می حکومه شه ی شه کابینه

وتکی مۆدرن و   ن و کوردستانیش ببیته کانی خۆیان بگه ئامانجه  مافپارزراوی و ئارامی به  به
 .دان ئاوه

 


