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  .  وره  ناوی کوردستانی گه به

soransa@hotmail. com  
  
  . سۆران. ح س ... ؟ یه به و زا قه تیری خوندکار ر گه مه
  
کوردی  پاراوی زمانی  له، خوندکار اللی  ده ی وشه، وێ که ده ر ده ی که نگه شه  ناوه  له ک روه هه
  ب له و ده  فر بوونه و خوندن و ئه کی ره ی سه پیشه کار و  که،  یه سه و که ئه مانای  به، دا

 کاتک تا، ب فر وا شتی و وژه، تکنیک، زانست،  دیکه کانی گه فر و زانکۆ،  زانستگه
ڵ  کۆمه کی که  به ندامکی ئه بتوان، فرمان و ئیش یدانی مه  هاته بو و واو ته کی خوندنه

  . المژ و  له پاگه، بزڕ  مرۆڤکه  بته نه و ب
  به ئران وتی وای ته  له، و ت تایبه  به کوردستان تی رۆژهه رمی هه  له،  وه داخه به الم به

  به،  یره قه لی مرۆڤگه زۆرتر رامیاری و تیپی ر به واسپی که  نه که ده خوندکاران، گشتی
  . ن که ده وان ئه ماشای ته، پارز  دووره  به و  وه دووره  له،  ڕاوه گه و ساچو

 شتی وه بنه و قورس رکی ئه،  وه خواره ی رووناکانه  خاه ئم پی  به، رستی دا  له م به
 چینی رشانی سه به بید، الون کوڕی و کیژ یان زوربه  که، کان خوندکاره  له ر به، رامیاری
   :ب  وه هگ کۆمه نی مه ته درژ و ن مه ته ناونجی

 
 نو  له ت  تایبه فربوونن و به زانست و خوندن  وانه ریکی خه کان خوندکاره چون .1

 خوندکار کاتی واوی ته، ب یف  حه نگه ره،  پویسته زۆر  رکه م ئه ئه، کورد دا
  .  دواوه  وته بکه فربوون خوندن و  له،  هۆیه م به و بب رامیاری ئیشی رخانی ته

 ئیشی  نگه ره، زموونترن ئه م که -کوڕ  چ، کیژ چ - الو ی ره به چون،  وه دیکه کی  الیه له .2
 . ب نگین سه زۆر وان ئه بۆ،  وه روانگه زۆر  له، رامیاری

 ر گه ئه جا.  نیه ترسی مه ب  و گۆمدا وایه نو  له  کردن له مه ک وه، رامیاری کاری .3
 زانستی و داهاتویان ژیانی وای ته  نگه ره، ببن شت  و  کشه گرفتاری کان خوندکاره

 .  وه گرنه نه خۆیان ی جگه، کلۆجک هیچ   به تازه و ترسی مه  وته بکه
 پترن تا ئابووری تانی ره ده نی خاوه، ڵ کۆمه نتری مه ته به ی ره به چون .4

 زۆرتیان تیو رکه سه، دا نه وشه که م له توانن ده،  مه ئه ر به له ر هه، کان خوندکاره
بب . 

  
  له کان خوندکاره  کرده نه خودای  که،   نیه مه ئه ستم به مه، دا یه راڤه م ئه نووسینی  له  دیاره
 نی وشه که  ب له ده  که،  وایه پم  که به،  وه مه بکه شل پویستی رامیاری و پرۆز ئیشی

  له ک نه،  وه سته ده به بگرن کی تر ره سه خشی نه،  زۆرتره نیان مه ته ی وانه ئه، رامیاری دا
، بای تاقه و نیایی ته  به و }  دووره من  له،   سووره ئاره { بن ر هه، برسان  له و ترسان

  .  به و زا قه تیری  نه بکه کان خوندکاره
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