
  بۆ کوردستانیی فته ی دوو ههشتک گه
 

 گراڤداڵ و ڕۆناد  ردوو مامۆستا کاترینه ک، هه  کۆمه ڕکخراوی کاروان عارف له ک پشتر، یه فته ولر، هه  هه وه یشتمه  گه16/2/2009ڕۆژی 
 40  کۆرسیان بۆ  کۆیهور و وخم  مهردوو شاری  هه له. ردستان  بۆ کو ڵ خۆیدا بردبۆوه گه  له وه ئۆسلۆ بۆرگ لهن ی ئۆرانیه انه قوتابخ شن، لهرال

 :خۆ گرتبوو ری گرنگیان له وه  تهچوارکان  کۆرسه. مامۆستا سازکردبوو
 
 . وه ڕزه  منداڵ بهڵ گه  کردن له ه و مامه بینینڵ مندادا،  گه تی مامۆستا له کهووس  هه:م  که ری یه وه ته
بت بزانت  منداڵ دهک  یه  شوه  ئامانجی ڕوون بهدانانی ها روه  پۆلدا، هه  له دهوشی ئاسو  کهی  کایه نانهه خودکردن، یا دابین: م  ری دووه وه ته
  . بکات  یشتنیان ئاماده  خوی بۆ تگه وه رونییه ی دهوڕو  لهخونن، تا بتوانت  تک ده  بابه چین و چ که کانی ڕۆژه نهی وا رنامه به
 .کانی تواناییان کردنی ئاسته  و دیاری ی منداڵ وه توانای خوندنهکردنی  ی کارا و چاالک وه گوتنه وانهشوازی : م  هری سی وه ته
کان، چ  کردنی کشه  بۆ باس)ی کات گوره ک، یان به یه ی وانه فته هه  نموونه بۆ( ک یه انهکردنی و رخان ی گفتوگۆ، ته  وانه:م ری چواره وه ته

  .ن شی پده))ی گفتوگۆ پیاسه ((ی وانه  یه  وانه م جۆره شوازک لهکان،  ی نوان منداه  یان کشهگشتی،  به که ی پۆله کشه
 

   له.شداربوون  مامۆستا تیدا به40 ی  نزیکه.ولر خموور و هه کانی مه  پرۆژهمامۆستایانی  ندک له هه، بۆ  بوووروخم مهشاری   لهم  که کۆرسی یه
ۆلی پ 5(، ترک ده  پیاده پۆلدا 10   له که پرۆژه.  خمووری تدایه می شاری مه که ی مندانی پۆلی یه  و زۆربه وه ته  کراوه  تازهی چرا خموور فرگه مه
 تا 1ی  پۆل8، له  ی بازاڕگه  فرگه  لهد مه د محهوسعو  مامۆستا مه ناوی ش به کی دیکه هی  پرۆژهخموور  مه ر له هه. ) پۆلی س2 پۆلی دوو، 3ک،  یه
 .کرت  ده م پیاده که  بۆ پۆلی یه مان پرۆژه چوخیش هه ره ی قه  فرگه  هاوکات له. دیاره  رچاوی پوه وتنکی به کات و پشکه ده  ، پیاده4
 

  ) که م ڕۆژی کۆرسه دووه ( کۆیه 17/2ڕۆژی 
می  ڕۆژی دووه. بوون ، ئاماده تی کۆیه ڕه ورۆزی بنه ی نه  هۆی قوتابخانه  مامۆستا له220ی  نزیکه.   کۆیه یشتینه  گه وه ولره  هه  له8عات  یانی، سه به

مامۆستایانی ) ستی پکردبوو  ده16/2 ، بووخموور مهمان کۆرسی   هه م کۆرسه ئه(ستی پکرد   دهشت و نیو عات هه ، سهیان که کۆرسه
 .بوونشدار  تیدا به ،  کۆیه ز، چرا و کوردستان، لهۆور کانی نه قوتابخانه

شداربوون،  کان به ی قوتابییه مان شوه کان، مامۆستاکانیش هه ر بۆ کشه سه ی چاره وه ی گفتوگۆ، یان دۆزینه ی پیاسه  وانه به  که ی کۆرسه شه و به له
 .کرد بووندا ده   قوتابخانه تی له  و چۆنیه کشه  ، باسیان له وه کردنه م پیاسه ده  و به وشه  حه دوو دوو، چوونه

ری   بۆ مندان و گرنگی و کاریگه فه لسه تی فه بابه و  فه لسه  باسکی فه کی گشتی کورته یه شوه  بهخسا ت بۆ من ڕه رفه ، ده که  کۆتایی کۆرسه له
 .م  بکه و تامان هفیان لسه ی فه وه  بیرکردنه ر ڕاهنانی منداڵ به سه ی له م شوازه نه
 

بوون،  دا هه که  قشه ی له  ب هاوتایانه  مژووییه ته و بابه ندی له  و هه ی کۆیه  قشهی خانه  مۆزهردانی  سه ن، چوینهڵ گشت مامۆستاکا گه دواتر له
 .کرد مان ی کۆیه)خان (را ردانی کاروان سه  ناو بازاڕ و سه ینهرنجی گشتمانی ڕاکشا، دواتریش چو سه

مجاریان بوو  که  یه ی مامۆستایانی، کۆیه  زۆربهبوو، وه ، ئه رنهۆناد و کاترسوڕمان بوو بۆ ڕ ی سه ی مایه وه ئه(
  !)و شونانه ردانیی ئه  سه بچنه

 
  ش، زۆر مۆدیرنانه که ر و ستافی  باخچه به ڕوه  شوازکی نۆێ ڕازانرابۆوه و به ، به ی مندانی زانکۆی کۆیه ردانی باخچه  سه ڕۆ، چوینه پاش نیوه
تی،  ڕه تی بنه ی کۆسره  قوتابخانه  چووینهپاشان .مان کردوانرزش و ال تی وه زاره  وه ر به سه ی ی کۆیه نگخانه رهه ردانی فه ه سدواتر. کرد ده کاریان



  هو یشتینه  گه7عات  هیکی سز، ن ئواره. رخ ی پۆلی هاوچه  ژر پرۆژه ش بته یه و قوتابخانه  له درابیار. خونت  قوتابی تدا ده1200ی  نزیکه
 .ولر هه
 

 واندوز   ڕه18/2ڕۆژی 
   بووین، له وره ی پاشای گه  قوتابخانه  له8عات  رچوین، سه ولر ده  هه  له5عات  یانی سه به
 تنی هۆی دواکه م به ستپبکات، به شت و نیو ده عات هه  سه که  بیاربوو کۆرسه.واندوز ڕه
ی یدا م سه  بارزان، چه  مامۆستا له48. ۆ و نیوعات ن  سه وتینه کهری بادیان  ڤه مۆستایانی دهما
کانی  ی کۆرسه مان شوه هه به.  بوون که ی کۆرسه ه هاتبوون ئامادواندوز و ئامدی ، ڕه رواری با به

ر و  ی هونه ه  هۆی کۆمه  له  ی ئواره5عات  ، تا سهکانی خۆیان ته  و ڕۆناد، بابه ، کاترینهپشوو
 ، وه تهوگواندوز،  هڕی  وژه
 

واندوز و  هڕندی  ره یری خه  سه  چوینه  ئواره.کران ت  داوهسۆران ی رده روه تی په رایه به ڕوه ن به الیه  لهڕۆ  بۆ نانی نیوهگشت مامۆستاکان 
 .ن کردبیشما جه ستا ڕه ی وه که تۆپهجوندیان و ردانی  ها سه روه هه !ی سروشتی بی هاوتان   دوو دیارده  کهگۆمی وته شکه ئه

  ، چاکه  گۆمه وته شکه م ئه ، ئه یه ی جند، یان جنۆکه جندیان، کۆی وشه. ن نه  جوندییان، ناوی ده س به  زۆرکه ه  هه ی به و شونه جندیان، ئه
  فاو له تادا، که ره  سه بت، له ات و پ دهک  ده کان، دزه ی کوه فراوی تواوه  به بت له ، پ ده که وته شکه هاراندا ئه  به ، له تر قوه  مه15 تا 10ی  نزیکه
ندێ  ر هه به ن، له که  دروست ده فاوه و که شۆن و ئه دا خۆیان ده که وته شکه  ئه ن له  جنۆکه وه  ئه ، که کی بوایان وابووه ، خه وه ره  ده  دته که وته شکه ئه

 .  جندیان ناویانناوه
 .نی سروشتی کوردستان دیمهجوانترین   ککن له یهلی،  ب خاڵ و گه

         
 

 واندوز ڕه 19/2 ڕۆژی
 3 و 2، 1کانی   پۆله رخ، له ی هاوچه می پرۆژه  سیسته، وره ی پاشای گه ی قوتابخانهکان  پۆله کک له  یه  لهشی پراکتیکی،  به، که می کۆرسه ڕۆژی دووه

  ی له و مامۆستایانه  ئه12عات  دوای سه.  چوو ڕوه  بهڕۆ  ی نیوه12 تا 8عات   سه ن، له که ده  ، پیاده
ڕۆ،  عات چواری پاش نیوه ک و نیو، تا سه عات یه سه.  وه  هاتبوون، ڕۆیشتنه وه وزهدوان ی ڕه وه ره ده

 ساز  وره ی پاشای گه  مامۆستای قوتابخانه18 بۆ مندان، بۆ  فه لسه  فهی رباره  دهمت کۆرسکی تایبه
فی بۆ مندان و کتبی  لسه  پرسیاری فه52کارهنانی کتبی   و شوازی به که ته باسی گرنگی بابه. کرد

ل  شداربوون و گه  گفتوگۆکاندا به تکا مامۆستاکان له.  کرا9 و 8، 7کانی  ، بۆ پۆلهفی لسه ی فه وانه7
  ئواره. کاربھنن دا به که  پرۆژه  پرسیار له52 کتبی   درابیار. بوو  و تبینیان ههرنج  و سهپرسیار

  .ولر  بۆ هه وه ڕاینه گه
 

      



 ، خنسێ  اللش، ئاکر20/2
یانی  به. ت ساز کرد کی تایبه یه چهند ناو هچشتکمان بۆ  ی ڕۆژی پشوو بوو، گه وه رئه به  له ینی، مۆ هه ئه
 ی وه له  ، جگه هکان یهزیدی کی یه ره ی سه رستگه اللش په. رچووین و اللش ده ره به ولر  هه  له6عات  سه

ی ئایدیا و  وه و هشتنهو بۆ زیند ندکیشه به  مه،)  ساه1000  زیاتر له ( مژووییه کی یه جگه
 .ی دینی و دنیابینی کورد فه لسه فه

ئاکرێ . شکانی و مادد  و ئهئاشووریندی شارستانی  به  مه ساڵ،3000  ر له النکی شارستانی به. خنس
  .ی کورد مژینه  تانی لهندی شارس به مه
 . انیه ڕ یشتینه و گه شه
 

   ڕانیه21/2
کانی  ری باخچه ده  مامۆستا و یاریده32، کۆرسکی بۆ  ی مندانی ڕانیه  باخچه  له12 تا 8عات   سه ، له  کاترینه. وه شه  دوو به مان بوو به که گروپه
کارهنانی شوازی   و بهفربوونیانکانیان بۆ زیاتر  سته کردنی هه ڵ منداندا و چاالک گه  لهوت کهوسو تی هه ی چۆنیه رباره  و حاجی ئاوا، ده ڕانیه
 .کرد ، ساز هخو قۆنا ی فرکاری بۆ مندانی ئه کانی دیکه ته ی چیرۆک و بابه وه  گانه انۆکاری لهش
 

  ر سه نگه  سه21/2
  شت له ی ناوده  قوتابخانه ، له دان و ژاراوه حمه یدئه دزێ، سه ر، قه سه نگه تایانی، سه بۆ مامۆسیر کۆرس سه نگه  سه لهڕۆناد، 12تا  8عات  سه
 . سازدا مامۆستا، 60بوونی   ئاماده ر به سه نگه سه

ی   درژه4عات   سه تا که کۆرسه. دا هاوکاری ڕۆنادی کرد که ی کۆرسه هش  به م ، له  کاترینه، وه ستیپکرده  ده که  کۆرسه1عات  ڕۆ، سه دوای نیوه
 .کشا

 
 ر سه نگه  سه22/2
دا، دواتر یان نیشان مامۆستاکان که ی کۆرسهت ، بابه وه  کرده  و ڕۆناد، به ستیپکرد، آاترینه  ده که می کۆرسه شی دووه ، به12یانی تا   ی به8عات  سه
 . و ڕۆناد بوو کاترینهکانی  شی کۆرسه مین به  دواهه مه  ئه. وه ندێ پرسیار و بیروڕا گۆڕدرانه هه
 52ی کتبی  رباره تی ده تایبه کرد، بهتکی بۆ مامۆستاکان ساز   بۆ مندان و بابه فه لسه  فه ت به ارهب  سهتم  سمینارکی تایبه ،4 تا 1عات   سه له

 .وگۆ کراند پرسیار و گفت  کۆتاییدا چه له.  بۆ مندان فه لسه ی فه ی وانه وه وتنهتی گ پرسیار و جؤنیه
 .، فینۆو ئۆسل ره  به وه ولره ه ه  و ڕۆناد له  کاترینه23/2  ڕۆژی.ولر  هه وه ڕاینه و گه شه
 

   کۆیه23/3
رم خانم  ، و نه کۆیهت و  ی کۆسره  قوتابخانه  مامۆستا له80. تی ڕه ورۆزی بنه ی نه  قوتابخانه بۆ  کۆیه یشتینه  گه وه ولره  هه  له8عات  سه
ورۆز  ی نه  هۆی قوتابخانه ، لهد سوه  مامۆستا ئه وم که رشتیاری یه رپه ، سه ی کۆیه رده روه ری په به وهڕ به

 ورۆزیش بۆ ی نه  و قوتابخانه ی کۆیهی ژین ردانی قوتابخانه  سه وبوونهبوون، مامۆستاکان زوتر چو ئاماده
ندێ  ند کۆرسک و هه  چه12عات  ی تا سه نزیکه. ن که ده  رخ پیاده پۆلی هاوچهی  می پرۆژه خۆی سیسته

کانی  شتی قوتابخانه ن و خۆشیان بۆ گهب کانی داهاتوو ئاماده گفتوگۆمان بۆ مامۆستاکان کرد، تا بۆ کۆرسه
 .ن بکه  شت، ئاماده ن و ناوده ده
 هۆی   له کوردستان،کانی چرا و  مامۆستای قوتابخانه36 بۆ  کۆرسکم3ڕۆ تا  پاشنیوهی 1عات،  سه



فی،  لسه ی فه وانه7 پرسیار و 52 و کتبی  که ی وانه وه تی گوتنه  بۆ مندان و چۆنیه فه لسه ی فه  وانه ت به باره  سه، تی کۆیه هڕ ی چرای بنه قوتابخانه
رخیان  ی پۆلی هاوچه  پرۆژه م قوتابخانانه ردوو ئه هه. اکر ندێ گفتوگۆ دواتر هه. رنج ڕاکش بوو  و سه، نوێ وه الی مامۆستاکانه  به که ته بابه. سازدا
 .  تدایه

 

 
 
   خموور مه 24/2 

ڵ مامۆستا و  گه کان له  پۆله  له11عات   تا سهتی و ڕه ی بنهی چرا ردانی قوتابخانه  سه تا چووینه ره ، سهخموور مه  یشتینه  گه ولروه  هه  له8عات  سه
 .کردن ل و پویستییمان بۆ دابین لوپه ێ کهدن کردن و هه  تبینی و ڕنماییمانند کاندا بووین و چه قوتابیه
 تا 12عات  سه. 4 تا 1کرد، پۆلی  کانمان ردانی پۆله سه )د مه سعود محه ی مامۆستا مه پرۆژه ( ی بازاڕگه ردانی قوتابخانه  سه  چووینه11عات  سه
.   بۆ مندان فه لسه ی فه ی وانه وه ی گوتنه رباره  ده،  ساز کردی بازاڕگه  قوتابخانه  له که رۆژه مامۆستای پ14م بۆ عاتی  سه2 کۆرسکی ڕۆ  ی نیوه2

 پرسیار، 52کانی کتبی  ته درا مامۆستاکان، بابه بیار. کرافیش  لسه ی فه  وانه7 کتبی   لهم باس  پرسیار بوو، به52ر کتبی  سه له  که باسه
 . فتانه ی هه رنامه  به نه هکاندا، بک ڵ منداه گه له

وردا وخم ی مه ری قوتابخانه به ڕوه ڵ به گه دواتر، له، چووخ ره  قه ی تی و قوتابخانه ڕه وری بنهوخم ی مه ردانی قوتابخانه  سه ووینه چ2عات  دوای سه
 .ن بکه رخ کار ی پۆلی هاوچه  شوازی پرۆژه  به3 و 2، 1کانی  ه پۆل، قۆناخ4  ، کهوتین ڕککه

 
 ولر  هه25/3
ستی  به مه دینمان کرد به الحه  زانکۆی سه ، له لسه فهرۆکی کۆلیژی  یلی، سه بوار سیوه کاک ڕردانی ک سه ال هاوکاری کۆمه ڵ کاک کارزان مه گه له

م   بۆ ئهدین الحه ی زانکۆی سه هف لسه ک و کۆلیژی فه  نوان کۆمه  لههاوکاریدواتر بیاری )).  بۆ مندان فه لسه فه((ی   پرۆژه  کردن لهباس
رپرسکی  ند به نم و چه خا ولر، پاکیزه ی هه رده روه ری گشتی په به ڕوه  بهردانی سهال  کارزان مهان عارف و و کارڵ گه مان ڕۆژ له هه.  درا یه پرۆژه
 .ن بکه رخ کار ی پۆلی هاوچه می پرۆژه  سیسته ولردا به  هه  پۆل له1000 پایزدا  ی له وه ر ئه سه وتن له  و ڕککه کرد دیکه

 
 ر  سه نگه  سه26/3
ی   مامۆستای قوتابخانه24. ر بووین سه نگه شتی سه ی ناوده تابخانه و ق  له8عات   ڕێ، سه وتینه ر که سه نگه و سه ره  به وه ولره  هه  له6عات  یانی سه به

ردانی  ر، بۆ سه سه نگه  سه ، هاتبوونهیی رده روه رشتیاری په رپه د، سه سوه  مامۆستا ئه و که نهری قوتابخا به ڕوه ڵ به گه تی کۆیه، له ڕه تی بنه کۆسره
شت  ی ناوده ی قوتابخانه  هۆی کتبخانه  له ، مامۆستایانی کۆیه که ی مامۆستاکانی پرۆژه وه گوتنه دوای دیتنی شوازی وانه. شت ی ناوده قوتابخانه
کاربوونیانی بۆ  ستبه تای ده ره ی خۆیان و سه که زموونه شت باسی ئه ی ناوده ری قوتابخانه به ڕوه د، بهوسعو ستا مهتا مامۆ ره سه.  وه کۆبوونه

 . کرد تاکان بۆ مامۆس جیاجیاکانم زموونه رخ و ئه هاوچهکانی پۆلی  ک و پرۆژه  باسی کۆمه مندواتر.  کرد مامۆستاکانی کۆیه
  ، به یه م پرۆژه ئه.  وه که نده ک بوو دوای که ی کۆمه م پرۆژه ن دووه ی ده پرۆژه. وتین ڕکه ن، به و ده ره  به، وه ره سه نگه  سه  له10عات  سه
 زۆر  امۆستاکانی کۆیهم.   دیتووه خۆوه ی به وتنکی ب ونه جاد، پشکه  سهید برایم و ، سه سابیریانتی، مامۆستا تایبه وی گشت مامۆستاکانی، به هه
 .رسام بوون  سه یه م پرۆژه  مامۆستایانی ئه،االکی کار و چ به



رخ  ی پۆلی هاوچه وتوویی و گرنگی پرۆژه رکه  سه تی بوایان به واوه ته ربرد، به سه دا به یه م پرۆژه ڵ مامۆستاکانی ئه گه کیان له یه ی وانه وه دوای ئه
پکردنی باوانی  شداری کردن و به تی چاالک  چۆنیهکاربوون و ستبه تای ده ره کانی سه نگه کردن و ئاسته دواتر مامۆستا سابیر ، باسی کار. کرد

 . وه ر چوینه سه نگه و سه ره ش به ه، ئم وه ڕانه  گه و کۆیه ره  به12عات   سه مامۆستاکانی کۆیه. کردن ی فرکاریدا بۆ  پرۆسه کانی له منداه
ر،  سه نگه ی سه نگخانه رهه  هاوکاری فه ک به ڕۆ، کۆمه  ی پاش نیوه4عات   تا سه2عات  سه

  سک له  که40ی  نزیکه. ر سه نگه شتی سه ی ناوده  هۆی قوتابخانه لهڕکخستم سیمینارکیان بۆ 
/ ی پداگۆگی فه لسه  فه ت به باره  سه که مینارهتی س بابه. ی بوون  ئاماده مامۆستایان و میوانی دیکه

،  م باسه ر ئه سه بۆ زانیاری زیاتر له( . کرا وه ک گفتوگۆ و بیروڕا گۆڕینهند دواتر هه. فرکاری بوو
 .وتین ڕکه و سلمانی به ره  به مان ئواره هه) .الوان رزش و تی وه زاره تی وهی سا بوانه
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  ت به باره  بۆ زانیاری زۆرتر سهدا گرتبوو، ی ئاونه نامه فته هری ه رنووسه د سه مه ڵ شوان محه گه ندی له یوه ، په ید خالیدی ڕانیه ک پشتر، سه وه

ن، بۆ  کدا بکه کانی کۆمه  چاالکه سه کهڵ  گه وخۆ گفتوگۆ له  ڕاسته  گرنگه،  الی ئاونه وه که کانی کۆمه ڕ کاره مه ی له و پرسیارانه می ئه ک و وه کۆمه
 . بۆ بنرنلی  ئیمه کانیانمان به بوو، دواتر بیاریان دا پرسیاره یان بۆ ساز نه که  کاره ستانی ئاونهم دۆ بهسلمانی،  شاری   چوینه، سته به و مه ئه
 

   ڕانیه  له فه لسه  کۆلیجی فه28/3
  ودوا، کار به مه ش له یه قوتابخانهم   ئه ، بیاره تی ڕانیه ڕه ی بنه  و دواتر بۆ قوتابخانه ی ڕانیه رده روه ری په به ڕوه ردانی به  سه وینهچیانی،  به ر له سه

   کۆلیجی زانسته  له فه لسه شی فه رۆکی به الل، سه  جه تی مامۆستا کاوه  هاوڕیه دواتر به. رخ بکات ی پۆلی هاوچه ک و پرۆژه می کۆمه سیسته
 .کرد مان بۆ- ک هکانی کۆم ار و پرۆژهکورتی باسی ک  و به که ر، ڕاگری کۆلیژه عفه نی مامۆستا جه  دیده ، چووینه کانی ڕانیه مرۆییه
 بۆ مینارکمس،  فه لسه ، نزیک کۆلیژی فه ی گشتی ڕانیه  هۆی کتبخانه ڕۆ، له  ی نیوه12 تا 10عات  سه

هاوکاری مامۆستا   به  وه فییه لسه کی فه دیدگایه   ئازادی له ت به باره  سه فه لسه خوندکارانی کۆلیژی فه
ن   الیه  ک پرسیار گفتوگۆ، له  بوون، دواتر کۆمه  خوندکار ئاماده120ی   نزیکه سازکرد،الل  جه کاوه
م کرد و )) بۆ مندان فه لسه فه((ورتی باسی ک دا زۆر به که مینارهتای س ره له سه . کرا وه بووانه ئاماده
 خوندکارانی کۆلیژی  ندک له  هه، یه وه بیرهنانه  جی وه. دا...)) پرسیاری52((  کتبی م به ئاماژه
  .   کردووه و کتبه ر ئه سه یان له کار تاوه ره سه  ، له  ڕانیه  له فه لسه فه
 مامۆستا و 40بوونی   ئاماده ، به کۆیه  ت له ی کۆسره  قوتابخانه ڕۆ له  ی پاش نیوه2عات  ، سهڕی  وتینه  که و کۆیه ره نیو به  و12عات  سه
  و کار وه  گوتنه ی شوازی وانه رباره ، دهعاتی  سه2 کاروان عارف، کۆرسکی ، رشتیاری کۆیه رپه د، سه سوه  و مامۆستا ئه که ری قوتابخانه به ڕوه به

  .. وه ڕاینه ولر گه و هه ره  به5عات  سه. کرد رخدا بۆ مامۆستاکان ساز ی پۆلی هاوچه  پرۆژه کردن له
 
 ولر  هه1/3
، خموور مهو  ره ڵ کاروان عارفدا، به گه ولر و له  هه یشتنه وه گه نه  ده جاد، له ید برایم و سه ، سابیر، سهیانی، مامۆستایان  ی به7عات  سه
  وه یشتنه  گه5عات   سه وارهئ.  هاتبوونخموور مهی چرای  کردنی مامۆستایانی قوتابخانه نماییڕکردن و   بۆ هاوکاری و مامۆستایانه ئه. ڕی وتنه که
 .ولر هه
 ک، کانی کۆمه  ئامانجی پرۆژه  بهت باره سهڤی  نای ئاسمان کوردستان تی  که خای له نوری بڵ کاک گه کم له مان ڕۆژ گفتوگۆیه یانی هه به رله سه



 .سازدا
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  دهر روه تی په زاره  وه رشتیاران، له رپه سهری گشتی  به ڕوه رگوشی، به  ئهبورهانتی ڕزدار   هاوڕیه ڵ کاروان عارف به گه انی لهی  ی به8عات  سه
. ڕۆن رخ ده ی پۆلی هاوچه می پرۆژه  سیسته  ی به3 و 2، 1کانی   پۆلی قۆناخه9  یه م قوتابخانه ر، ئهول  هه نگال له ی شه نی قوتابخانهردا  سه چوونه

زوترین کات  بهی لکردین اانم داوشلر خ.  دیاره  یان پوه بی ونهچوونکی  ر، پشڤه به ڕوه وڵ و دسۆزی مامۆستاکان و شلر خانمی به  هه به
  .ین بکه فر بۆ مندانیان  فه لسه ی فه ی وانه وه تنهین و شوازی گو  پرسیاریان بده52کتبی 

 
 

ی پۆلی  می پرۆژه  ی سیسته3 و 2، 1کانی  هش پۆل یه م قوتابخانه ، ئهولر  هه ر له قیب، هه خانی نه پسه ی حه ردانی، قوتابخانه  سه دواتر چووینه
 .رسام بووین وت و کارکردنی مامۆستاکانیان زۆر سه سوکه  شوازی هه  به. ن که ده و یه رخ په هاوچه

ر  سه بینی لهلک ت رسامی کرد، گه جاری سه  وتی مامۆستاکان، به وکهوس کان و هه  و توانا و لھاتوویی منداه م شوازه رگوشی، ئه ڕزدار ئه
. و بکرت یه گشتی په ولر و کوردستان به کانی هه  گشت قوتابخانه  له م پرۆژانه  ئه بکات وه  و بیاریدا، کار بۆ ئهالی خۆی تۆمارکرد  کان له پرۆژه
 .ی خایاند12عات   سهی کانمان تا نزیکه ردانه سه
 .وه ڕامه  گه ئۆسلۆو ره ولرم جھ و به  هه4 عات تی و سه وه ی نوده  فگه ڕۆ، چوومه ی پاش نیوه2 عات سه
 

 .  کوردستانه ر له کارون عارف، هشتا هه
 
    .فا ریم مسته که
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