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فربـــوون) و و (فرکـــردن خونـــدن بـــۆ ئه وه ی پرۆســـهی
- ســـهرچاوهی زانســـتی وه رگرانی و - زانســـتی توژینه وه ی 
ئاســـتی بگاته و گه شـــه بکات ئازاد کوردســـتانی له  زانکۆکانی
و کهموکورتییهکان پویسته جیھان، زانکۆ پشـــکهوتووهکانی
زانکۆکانی گشـــت له  ندنی باگهی خوڕ ســـه ر ته گه رهکانی
و ماجستر و بهکهلۆریۆس قۆناخ - ســـ لهھه ر کوردســـتان،
بهپی ڕاشـــکاوی دهستنیشـــانبکرن، و و وردی به  دکتۆرا -

چارهسهربکرن. دروست شوهیهکی به و ڕوون پالنکی

تهگهره یهک: و کهموکورتییهک چهند
و تاقیکردنه وه شـــوازی کۆنی و خوندن پۆگرامی - کۆنـــی
و ناوهندی سهرهتایی قۆناخهکانی له خوندن ناتهواوی ئامرازی
له  زۆر ئاســـتی نزمی بنهڕه تیی ھۆی کهبوونه ته و ئامادهیـــی،
خوندنیان له ســـهرهتای ھه ر (خوندکارانی) زانکۆ قوتابیانی

زانکۆ. له
ڕکوپک و کتبخانهی زانستی کهمی سهرچاوه ی یان نهبوون -
و ندنی باخو بـــۆ پویســـت ئارامی خوندنهوهی و ھۆلـــی

زانستی. توژینه وهی
ھۆلهکانی و کۆلجهکان زۆر له بینای ناتهواوی یان ناگونجاوی -
قۆناخهکانی گشـــت له فرکردن ئامرازی و شـــوه خوندن و
شـــوهی زانکۆ و جگه له گهل به بهراوردکردن - با خوندنی
ھۆی بوونهته ناتهواوییه  و ناگونجاوییه ئهم پشـــکهوتووهکان.
قوتابیانی(خوندکارانی) له زور ئاستی گهشهنهسهندنی بنهڕهتی
له زۆر کاری ئـــهدای ئاســـتی نزمی و زانکۆکانی کوردســـتان

زانکۆیانه. لهو دهرچووان
که بهھیچ له قوتابیان (خوندکاران)، ھهندک نزمیی ئاستی -
توانای واته له زانکـــۆ، بـــۆ خوندن نین گونجاو شـــوه یهک
دهرچووی کهســـانکیان ڕهنگه چهند نییه، بایـــان خوندنی

نهبن. دروست بوانامهکانیان واته نهبن، ئامادهیی شهشی
له بارهی مامۆســـتایانی زانکۆ له ھه ندک شـــارهزایی - که مـــی
ئهو بهتایبهتی ،بـــا خوندنی مۆدرنی شـــوهی و پرۆگـــرام
شوهی و پرۆگرام به ئاشـــنابوونیان دهرفه تی مامۆســـتایانهی

نهڕهخساوه. بۆ نوێ
سهرپهرشـــتیکردن نوی له شـــوازی ئاگالنهبوون ھه روه ھـــا
له بۆنموونه: دکتـــۆرا ؛ و ماجســـتر نامهی و  ھه ســـهنگاندنی
که – زانکۆی سهحهددین له  ماجستر دوو بابهتی ھهسهنگاندنی

سهرپهرشتیکردنهکه بھندرت - شوهی ناویان ناکات پویست
(لهڕاستی کۆن زۆر ھهسهنگاندنهکهش شوازی و بوو ناڕک زۆر
وشـــک و و ناگونجاو زۆر واته بوو، حهفتاکان) دا ئی ســـانی
مامۆســـتا به ســـ له پکھاتبوو لیژنه ھهردووجار تونـــد بوو.
سه رپهرشتیاری له مامۆستای پرۆفیسۆرک، جگه  سهرۆکایهتی
ئهندامکی و لژنه که سهرۆکی یهکهم جاری ماجستره که. کاری
نزیکهی ھهریهکه ی پرۆفیســـۆر بوون، ھهردووکیان که لژنهکه،
گشت دهســـتیکرد به دهستنیشـــانکردنی ســـچاره ک ســـعات
الپهڕه دووا تا نامهکه لهیهکهم الپهڕهی ھهر کهموکورتییهکان،
و شـــوازی ڕهق زۆر شـــوهیه کی و به تا بهرگ) ، (لـــه  بهرگ
بهشی بوو سهرسورمان ئهوهی جگهی قوتابی! شـــکاندنهوه ی
زمانهوانی و تهکنیکـــی ھهه ی کهموکورتییـــهکان ھـــه ره زۆری
مامۆســـتای له الیهن ھهنه ئهم دهبوایه دا ڕاســـتی له بـــوون!
- چاره سهرکرابووان زمانهوانهوه مامۆســـتای و سه رپه ڕشـــتیار
وانه. سهره کی ئهرکی ئهمه چونکه ھهسهنگاندن، وادهی پش
سهرپهڕشتیار مامۆستای کهمتهرخهمی یان ناشارهزایی دا لره
کهچی دیاربوو، ئاشـــکرا به زمان «پســـپۆڕی» و مامۆستای
خســـته وانیشـــی کهموکورتییهی ئهم لژنه ی ھهســـهنگاندن
بهســـتهزمان! ماجســـتری ئامـــادهکاری ئه ســـتۆی قوتابـــی
ئهرکهکهی واته - ســـیهمی لیژنهکه کارهکـــهی به م ئهندامی
شوازی و شـــوه  به و به دروســـتی پویســـت - خۆی وه ک
چهند خولهک پازده نزیکهی ئهنجامدا: پشـــکهوتووهکان زانکۆ
نامهی بابهتی واته کارهکه، بهشه ی ئهو بارهی له پرســـیارکی
و ھهبوو وییـــهوه پســـپۆریی به کهپوهنـــدی ماجســـتره که،

کرد. قوتابییهکه ئاراستهی شیاو بهشوازکی
لژنهی ئهندامی ســـ ھه ر دووهم دا: ھهســـهنگاندنی به م له
نهگونجاو شـــوازی و به شـــوهی کالسیکی ھه ســـهنگاندنهکه
و سهرۆک نیشـــانهی پابهندبوونی ئه مهش ئهنجامدا! کارهکهیان
به ماجستره بابه تی ھهسهنگاندنی لیژنهی ئهندامانی زوربهی
ئهم ھهسه نگاندنهوه. شوازی ناکۆکی و شوه ناڕکی و کۆنی
گهورهن، ھههی تهنیا ھهسهنگاندنهش نهک شوازی و شـــوه

بهرده وامبن. چیدیکه نییه دروست و ناڕهوان، بهکو
ھهرچهنده نامهی دکتۆرایهک، له تاوتۆیکردنی بهپچهوانه شهوه:
نمرهی کهچی به ھهبوو، بابهتیی ھهه ی قوتابییهکه کۆمهک
زانکۆیهکی له ئهمه ئهگهر پبهخشـــرا! بوانامه ی «زۆرباش»
ده بوایه و نهده کرا پهســـهند نامهکه بوایه، ئهوروپا ناســـراوی

کوردستان ھهرمی له با و توژینهوهی زانستی خوندنی ئاستی بهرزکردنی پناوی له
عوسمان* ئازاد دکتۆر
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بگهڕتهوه  ٣-٦ مانگ پاش و چاکبکاتهوه ھههکانی قوتابییهکه
بهرگریکردن. بۆ

دهرهوهی یان وت لـــهدرهوهی (گوایه) مامۆســـتای - ھه ندک
وردبینیهکی بهالم بهدهستھناوه، دکتۆرایان یان ماجستر ھهرم
با خوندنی به رپرســـی وهزارهتی جگهی الیهن له دروســـت
بوانامه کانیان ڕاستی ســـهلماندنی بۆ یهکسانیکردن) (لژنهی
نه پشـــکهش بوانامهیان ھهر یان نه کـــراوه، وه کو پویســـت
ســـهرۆکایه تی پیشـــانی نه کردوه وردبینی وهزارهت به  لژنهی
ناپهســـهند)! (بهبیانوی داوه  کۆلجهکانیان ڕاگریی یان بـــه ش
بۆیه دامهزراندنیان تپهڕیوه، بهســـهر ساڵ و مانگ ھه رچهنده
بوانامهی بوونی و ھهندکیان، بوانامهی دروســـتی له گومان
بیانیش مامۆستای مهســـهلهیه  ئهم دهکرت. دیکهیان ھه ندکی

دهگرتهوه.
له  (دهوامکـــردن) ئامادهبوون دیســـپلنی بـــه - بایه خنـــهدان
دهبن، وانـــهکان ئاماده ی زۆرکـــهم قوتابی زانکـــۆ، ھه ندـــک
تاقیکردنهوهی ئامـــادهی ھه ندکیان و دهوامناکهن، یان ھـــهر
ئهم لهسهر لپرســـینهوه یهکیان ھیچ کهچی نابن، (وه رزی)ش
ئاگادارییهک ھیچ بگره ھهر ناکرت، نالهباره لهگه ل سهرپچییه
ئهم ئهوهی وهک ئاڕاســـته ناکرـــت، یان ھؤشیارییهکیشـــیان
بت! ئاسایی کهمتهرخهم قوتابییهکی چهند لهگهل ڕهفتارکردنه 
خوندنه بنهڕتیی مهرجی نیزام و که دیســـپلن ئاشکرایه به م
و به ڕهلالیی نا ئهگه ر بهتایبهتی، بایه  خوندنی و به گشـــتی
و شوان دهبنه ڕبازی خاتران) خاتری لنهپرســـینهوه (لهبهر

دابهزین. ئاست و تکدان
«قبول تایبهت ناپهسهندی وهرگرتنی ناڕهوا و دیارده ی بوونی -
بهرز مه رجی نمره ی که زانکۆکان، کۆلجی له ھهندک خـــاص»
بت) بیانووهک (بهھهر دیاردهیه ئهم لیان. قوتابییه وهرگرتنی
(پاشماوهی ناپهسهنده  جیاوازیکردنکی و ناڕهوا کردهوهیهکی
سلبی ئاکامی نالهباری رژمی بهعســـه ) و و شـــوازکی چهوت
دابهزینی ھۆی دهبته بگومـــان لدهکه وتهوه، و و ئاشـــکرای
مامۆستایان بهتایبهتی و قوتابیان نیگهرانی خوندن و ئاســـتی
و کوردستان زانکۆکانی ناوبانگی زڕاندنی و بهگشـــتی و خهلکی

دهرچووانیان.
بنهڕهتی وهرگرتن به مهرجی (ھهندک جار) - پابهنـــد نهبوون
نمرهی له: بریتییه که دکتۆرا)، و با (ماجســـتر خوندنی له 
دهبت که ده رچوون پلهی و به کهلۆریۆس، بوانامـــهی ئاکامی

بت! (باش)  پلهی کهم بهالی
دهرچوون و ئاھهنگی و شوازی گهشت دیارکردنی واده ناڕکی -
و به دیســـپلن پابهندنه بوونه ئهمهش و ونهگرتنی دهرچووان،
و خوندن پرۆســـهی ناڕکی ئاۆزیی و ھۆی دهبته و نیـــزام،

رهفتارکردن. و بیاردان به رهلالیی و پهروهرده
کهســـایهتی بهزاندنی و خوندن ئیـــدارهی - به سیاســـهتکرنی
بهرپرسه ده ستنیشـــانکردنی له  زانکۆ ســـهربهخۆی مه عنه وی
و بهشـــهکان ســـهرۆک و ڕاگر و زانکۆ ســـهرۆک ئیدارییه کان:
مهرجی بهھۆی خوندنگـــهکان. به ڕیوهبهری قوتابخانـــهکان/
و ڕاگر خوندنگـــه) و (قوتابخانه/ بهڕیوهبـــهری حزبیبوونـــی
(بهشـــوه یهکی پهیمانگهکان و کۆلج ســـه رۆک بهشـــهکانی
ھهندکیان نادروسته. و نازانستی پوهرکی ئهمهش گشتی)،
بهعس ڕژمی ھاوکاری ڕابردوو له واته بهڕوهبهربوون پشانیش
ھاتوونهته نو پایه یان و پله پاراستنی بۆ ھهر ئســـتا و بوون
ڕابردوو کهسانی خهتکردنی ئهمهش کوردســـتانییهکان، حزبه
(بهتایبهتی نیگهرانـــی خهلکی مایهی و ڕه ش و ھهپهرســـته،

دسوزه. و پاک کارمهندانی) و مامۆستایان
یان ئیداری بهرزی پایه بهرپرســـی ھهندک - دهستتوهردانی
(قوتابیان/ وه رگرتنی بۆ بهتایبهتی زانکۆ، کاروباری له سیاسی
ھهندک ســـزادانی له رگرتن و کۆلج، ھهندک له خونکاران)
یان (وانه) پۆڵ له  ئاماده نهبوون ئاکامی له  خونکار) (قوتابی/
به پیان رگهدان بۆ و وهرزی، یان مانگانه تاقیکردنهوهی لـــه
نایاسایی چوارچوهی له تاقیکردنهوهی کۆتایی له بهشداریکردن

!٪١٠٠ نمرهی ناپهسهندی و
مهسهلهیهک گشت لهسهر ڕهزامهندیی بیاردانی مهرکهزیهتی -
زانســـتی بیاری ھه ندک بهتایبه تی ،با خوندنی وهزارهتی له 
لهم کۆلجه کان. بهشهکانی بهڕکخستنی پوهست ئیداری یان
و ڕاگر، دهسهالتی ســـنووری بۆ باره یه وه حســـبکی دروست
و سهربهخۆیی بۆ زانکۆ و ســـهرۆکایهتی دهســـهالتی بگره  بۆ
و دواکهوتنی ئاۆزیی ھۆی دهبته و نهکراوه، نامهرکهزی زانکۆ
ئهنجامبدرن، خرا پویســـته که کاروباری، زۆر جبهجکردنی
له  ئیداری و زانســـتی ریفۆرمی په کخســـتنی و ده بتـــه ھۆی

زانکۆکان.
وهزارهتی بـــه ســـهر توژینه وهی زانســـتی - ناکارایی بهشـــی
بهشـــهی ئهو بوونی و و توژینهوه ی زانســـتیی، با خوندنی

بهناو! تهنیا وهزارهت

و کهموکورتییهکان چارهســـهرکردنی بۆ پشـــنیارک • چه ند
تهگهرهکان:

شـــوهی و پرۆگـــرام مۆدرنکردنـــی پالنـــی - ئاماده کردنـــی
قۆناخهکانی ســـ ھهر له فرکردن شـــوازی و تاقیکردنـــهوه
و ،ندنی باخو قۆناخـــی ســـ ھهر و زانکۆ خوندنـــی پش

جبهجکردنی. بۆ نه خشهیهکی زهمهنی گونجاو چهسپاندنی
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و پشخراوه سهره تایی له  خوندن شـــوهی ئستا ھه رچهنده
نهک بت ئهمانی شـــوهی وهک واچاکه بهم نهماوه، که وتن
له ســـهرنهکهوتوو قوتابییهکی ئهمانی ســـویدی. له شـــوهی
دهتوانرت دایکی و باوک لهگهڵ ڕاوژکاریی به سهرهتایی خوندنی
بکهوت بۆ بمنتهوه، واته ســـهرنهکهوتووه لی لـــه  پۆلهکهی
ئامادهییش، ئهگهر و ناوه ندی له ھهروهھا پشخستنی ئاستی.
وانهی لهگهڵ (ھاوسهنگیی دهرنهچوو به ھاوســـهنگیش قوتابی
له کهوتبوو و جیۆگرافیا و ماتماتیک له  ئهگهر دیکه : بۆنموونه 
دهردهچت، ھاوســـهنگیی به  بوو باش زۆر ئینگلیزی و ئه مانی
قوتابییهکه کهوت)، وانه دوو له بهھاوسهنگیشهوه ئهگهر بهم
واچاکه خۆی دهمنتـــهوه . لـــه پۆلی و دهکهوت ئه و ســـاه
لبت: واته ئهوروپای وهک شـــوازی تاقیکردنه وهش شوازی
گروپی و کاری تســـت و رۆژانه ماه وهی ئه رکی ڕه چاوکردنـــی
بت، وهرزیی و و تاقیکردنهوهش مانگانه حهفتانه، بهردهوامی
له (جگه نهمنـــت ســـایش ســـهری کۆتایی تاقیکردنه وهی
تاقیکردنهوهی شوازی چونکه ئامادهیی)، شه شی بهکهلۆریای
- بهرگ بۆ کتب لهبهرگهوه  یـــان بابهت ھهمو - کۆتایی ســـاڵ
ھهروهھا بســـووده. و گران بارکی لهبهرئهوهی  نهماوه، باوی
نییه، پویست پۆلی سیهمی ناوه ندیش بهکهلۆریای شـــوازی
گهورهیه  تهگهرهیهکی و قوتابیانه، بسوودی ماندووکردنکی و
پش له بهتایبهتی دا، ئامادهیی قۆناخی له خوندن له  پـــش
ئاواره یان دایکی و بـــاوک لهگه ڵ لـــه ئهوروپا ئـــه و قوتابیانهی
شـــوهیهی ئهم ئه وروپا چونکه له کوردســـتان، ده گه ڕنـــهوه

نییه. دا له پۆی نۆیهم تاقیکردنهوه
،(٪٧٠ کهم (به الی زانکۆ له وهرگرتن نمرهی سنووری دانانی -
(interview)ش بۆ چاوپکهوتن شوازی پرهوکردنی لهگهڵ
ده ستوهردانی قهدهخهکردنی ھهروهھا کۆلجهکان. له وهرگرتن
زانستی له کاروباری سیاسی یان بهرپرســـکی حکومی ھه مو

شوه یهک. ھیچ به زانکۆ
«قبول تایبهت وهرگرتنـــی دیاردهی نـــاڕهوای: - نه ھشـــتنی
ئهم چونکه بـــت، بیانوک خـــاص» لـــه  زانکـــۆکان، بهھـــهر
ناڕهوا واته کارکی داده پرینســـیپهکانی ماف و کردهوهیه دژی
خوندنی ئاستی لهســـهر حسبی له بهرئهوهی و و زهرهرمه نده،
کوردســـتان زانکۆکانی ناوبانگی و دیکه قوتابیانی مافی و با
ئهم زانکۆیانهیه. ھهروه ھا ئـــهو ده رچووانی و ئهدای و ئاســـت
بهعسی ڕژمی ناڕه واکانی کردهوه پاشماوهی نالهباره دیاردهیه
چیدیکه نابت نییه، و پشکه وتوو وتکی ھیچ له  تۆتالیتره،

پبکرت. کاری کوردستان له
قوتابیانهی ئهو بوانامه ی وردبینیکردنی لهســـه ر - جهختکردن
ئران و له  بهگشتی ھهرمی کوردستان له دهرهوهی شـــهھاده

له ڕگهگرتن بۆ زانکۆکان، وهرگرتن له بـــۆ دهھنن به تایبهتی
ناڕهوایی. و ساختهکاری

ئامادهنهبوونی بـــارهی له دیســـپلن جبه جکردنـــی  -
بۆ ھاتنیان یان زانکۆ، قوتابیانی له ھهندک (ده وامنهکردنـــی)
وهرزی!، تاقیکردنه وهی ئهنجامدانی بی کۆتایی، تاقیکردنه وهی
موحاسهبهنهکردنی چهند یان دیســـپلن پشتگوخستنی چونکه
و بهڕهلالیی ھۆی دهبته دهوامکـــردن به ناپابهند قوتابییهکی
ســـلبی ئهنجامی زۆر بگومان و پابهندهکان، قوتابییه ناڕهزایی
بهڕوهبهرایهتی و تۆمارگـــه دهبت لهمهوپاش لده کهوتـــهوه.
قوتابییهکانیان تهواوی موحاسهبهکردنی ھهموو توانای زانکۆکان

دا. نوانیان له جیاوازییکردن ب ھهبت،
ماجســـتر و خوندنی بۆ قوتابیان وه رگرتنی له -  پابهندبوون
ڕهوانهکردنیان له و کوردستان ھهرمی زانکۆکانی گشت له دکتۆرا
نمره ی دروســـت: پوهری به ده رهوهی والت، بۆ خونـــدن له
لهبواری جیاوازیکردن ب چاوپکه وتـــن، ئهنجامی و ده رچوون
و خزمایهتی مه حســـوبیهتی لـــه دوور و ئینتیمـــای حزبیـــی

مهنسوبیهتی دۆستایهتی.
س ھهر له مامۆســـتای شارهزا له پش ڕهخســـاندن - ده رفهت
کوردستان، ھهرمی زانکۆکانی گشـــت له با خوندنی قۆناخی
وانهکان بهرنامهی دانانی و فرکردن پۆســـه ی بۆ ئهنجامدانی
بهشوازی مۆدرن و پشـــکه وتوو پۆگرامی ڕۆشـــنایی له به ر

ڕاگرهکان. و بهش سه رۆک لهگهڵ بهھهماھهنگی
قوتابخانه  گشت و کادری ئیدارهی مامۆستا ئاستی پشخستنی -
کوردســـتان: بهکردنهوهی ھه رمی زانکۆکانـــی و و په یمانگـــه
والت) (لهنـــاوهوه و دهرهوهی مهشـــقکردن و ڕاھنان ده ورهی
و شوازی تاقیکردنهوه و فرکردن مۆدرنی شـــوهی له ســـهر
و زانســـتی توژینه وهی ھهســـهنگاندنی سه رپه رشـــتیکردن و
.با خوندنی قۆناخهکانی له  – دکتۆرا و ماجستر کارنامهی
خوندن مهبهندهکانی ســـهربهخۆی - پاراستنی شهخسیهتی
دهستنیشـــانکردن و ھهلبژاردنی بـــۆ زانکـــۆ). و (قوتابخانـــه
و به ڕوهبهر مهرج نییه بهشهکان. ســـهرۆک و ڕاگر و به ڕوهبهر
و بهتوانا مهرجه به لکو بن، حزبیی بهشـــه کان ڕاگر و ســـهرۆک

بن. ڕابردووپاک و دهستپاک
به سیاســـهتکردنی شـــوهیهکی ھهمـــو  قه ده خه کردنـــی  -
دهرفهتی و ڕهخســـاندنی له زانکۆ، و زانکۆ پش – خونـــدن
دابینکردنی و (نهوعیـــی) چۆنیه تی ئیجابیـــی به ده رخســـتنی
ئهندامهتی و حزبی، سهربهخۆبوونی و حزبیی ئینتیمای ئازادیی
ھهبژاردنی ھهروهھا (قوتابیان/خونـــکاران). ڕکخراوهکانـــی
(قوتابخانه/ له خوندکاران) (قوتابیان/ کاروباری لژنهکانـــی
(واته والتانی دیموکرات شوه ی به زانکۆکان و خوندنگهکان)
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ھه بژاردن به  سهربه خۆکان و رکخراوه کان ئه ندامی له  تکهالو
لوهشاوهیی). بنهڕهتی لهسهر

کاروباری له دهستوهردان شـــوه یهکی - قهدهخهکردنی ھهمو
یان حکومی بهرپرســـی ھهندک لهالیـــهن زانکۆ بـــه تایبه تی
ئامادهبوون دیسپلنی و وهرگرتن مه رجهکانی بارهی له سیاسی،

و تاقیکردنهوه. 
بۆ وشـــه دوو بهکارھنانی نالهباری دۆخی به - کۆتاییھنـــان
ناوی بۆ وشـــه دوو و خوندکار) و (قوتابی «ته له به»: نـــاوی
مایهی بووهته و خوندنگه)، کـــه (قوتابخانـــه «مدرســـه »:
سهرئشـــهیهکی و ناکۆکی و زمان نالهبارکردنی و پارچهکردن
مامۆســـتایان. رۆژانهی ئیحراجی و بهڕوهبهرایهتییهکان زۆر بۆ
سلبییهکانی کاردانهوه  نهھشتنی و ناڕکییه ئهم چاککردنهوهی
ڕاستهوخۆ و تایبهتیسهرکردایهتی سیاسیی بیارکی پویستی به
ئســـتا ئهکادیمیایهکی زانستیی زمان تا چونکه ھه یه، کوردی
بهدیھنانی له پناوی کۆششکردن و ئهم ئهرکه ئهنجامدانی بۆ
ئازاد) (کوردستانی له کوردی ســـتانداردی زمانی نووســـینی
زمان ئهرککی گهشهپکردنی و پاراســـتن ھه رچهنده دا نییه،
زمانی ســـتانداردی ھهروه ھا پیرۆزه . نیشـــتمانی و نه ته وه یـــی
به خوندنه و پشخستنی چه ســـپاندن بناخهی ھاوبهش بهردی
ســـهرهکی مهرجی و ،(با خوندنی کوردی (بهتایبهتی زمانی
و ستراتیجیی نهتهوهیی یهکگرتنی و پته و نهتهوهیی ھۆشیاریی

دوارۆژه. سهربهخۆی کیانی
ونه وهرگرتنی ده رچوون و ئاھهنگی و واده ی گهشت رکخستنی -
مافی گهشـــتی خوندکاران) (قوتابیان/ ده رچووان. بگومان
ڕابواردن گه شتوگوزاری نابت ھهیه، بهم ساالنهیان ھاوبهشی
له نابت گهشته کان ھه روهھا بکرن. گهشتی زانستییهوه ناوی به
بسهپندرن، خوندکاران) (قوتابیان/ لهالیهن نهگونجاو وادهی
ھاوکاریی بـــه و بهشـــه کان لهالیهن کاته کان به کـــو دهبـــت
کاتی ڕاچاوکردنی خونـــدکاران) و به / (قوتابیان نونه رانـــی
له سهری ھهر (واقیعیانه)، ڕیالیســـت بهشـــوهیهکی گونجاو و
ونهگرتنی و ئاھه نـــگ نابت دیاربکرن. ھهروهھـــا ســـاه وه
دهبنه لهبهرئهوهی  ئهنجامبدرـــن، دهرچوون پش ده رچـــووان
نالۆگیکی کرداری دوو و خوندن، پۆســـهی ھۆی پهکخستنی
و دهردهچن که س چهند دیارنییه جارێ چونکه (نامهنتیقی)ن،
ده رنهچووان و ده رچووان په سهند نییه و ده رناچن، کهس چهند
دهرچوونی بۆنهی به پکهوه و بگرن دهرچوون ونهی پکـــهوه

بگرن! ئاھهنگ ھهموانهوه
یهکسانیکردنی) (لژنهی وردبینیکردنی لژنهی کاراترکردنی -
پناوی لـــه ،با خوندنی له وهزاره تـــی بـــا بوانامه کانـــی
دهرچووی مامۆستایه کی گشت بوانامهی دروستی وردبینیکردنی

دامهزراون زانکۆکان له ئستا تا که ھهرم، یان دهرهوهی والت
داھاتوو سای له پویســـته ھهمویان دادهمه زرن. و لهمهودوا
دکتۆرایان ماجستر یان نامه ی و شـــتک بوانامه پش ھهمو
گوایه (یان لی زانکۆیانهی ئهو ئیملی و و ژمارهی تهلهفـــۆن
(یهکسانی)کردنی وردبینی لژنه ی به پشکهش دهرچوون لی)
پویســـته ئهگهرنا بکهن، کۆلجهکان ئیداره ی بـــه و وه زارهت
چونکه ئهنجامبدرت. لهمبارهیـــهوه  گونجاو یاســـایی ھه نگاوی
ھهمو له بت دیـــار و ڕاســـت زانکۆیهکی ده رچووی که س نیه
بهدواداچوونهوه یان نهبت، خۆی لهگهڵ بوانامهکهی جیھـــان،
ئیملهوه و پۆســـت پوه ندی ڕگهی له بوانامهکهی له  بارهی
ھهمو دانپنراوهکان له دهرچووانی زانکـــۆ چونکه و نه کرـــت،
له بهرئه وهی و ھهیه. دا زانکۆکان تۆمارگـــهی له ناویان جیھان
ڕۆژئاواش ئهوروپای و ڕۆژھـــهت ئهوروپای والتی ھهندک لـــه
ده زگهی یـــان یـــان بازرگانی) (وهھمی کۆلجـــی نادروســـت
به پارهیهکی ساخته بوانامهی و ھهن ســـاختهکاریی بوانامه
به که سک. ھهر به دهفرۆشن دۆالرک) (چهند ھهزار دیاریکراو
الیهن له باره یه وه لهم ڕاستی یهکالکردنهوهی و دوواداچوونهوه
والتانی دهرچووانی (کـــه  وردبنیی کارای وهزاری لژنه یهکـــی
و و روســـیزمان فهره نســـیزمان و ئه مانیزمان و ئینگلیزیزمان
پویسته. کارکی و گرنگ ئهرککی بت) تدا عهرهبیزمانیان
به وهزارهتی سهر زانســـتی) بهشـــی(توژینهوهی - کاراکردنی
توژینهوهی ئهنجامدانی بۆ زانستی، توژینهوه ی و با خوندنی
پناوی له و بوارهکان، گشت له پشکهوتن لهپناوی پویست
له با خوندنی بۆ پویســـت زانستی ســـهرچاوه ی وه رگانی
شارهزای و پســـپۆر مامۆســـتایانی له الیهن بیانییه کان زمانه 
خوندنی بۆ پویست زانستی سهرچاوهی چونکه بیانی ، زمانی
و دهزانم بۆیه بهچاکی نین. ھهر یان ھهن زۆر کهم کوردی به با
زانستی) (سهرچاوهی کتب (٢) وهرگرانی که پشنیاردهکه م:
ئهنجامدانی وهک کـــوردی، زمانی بۆ بیانی زمانکـــی لـــه  ھه ر
پایهی  به رزکردنهوهی بۆ پویســـت (٣) توژینهوهی زانســـتی
ڕاچاوبکرت، زانکۆ مامۆستایانی فهرمانبهریی پله ی و زانســـتی

دا. ئستا قۆناخی له به تایبهتی

زانکـــۆی – ڕامیـــاری یاســـا و کۆلجـــی * مامۆســـتا لـــه 
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