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Abstract
Our research touches on the critical analysis of the topic. The research is divided into three pivots. In
regard to the preamble. According to entrance we pointed out the process of education in relation to
the knowledge and goals and quality of these goals to achieve the educational building of the
individual. We have divided it into several stages as per the characteristics of that stage. In concern to
the pivots, we have dealt with the role of education to excess the conduct message in the field of
construction and its effect on nationality aspect; i.e. how the conduct characteristics play their role to
educate conscious individual between his compliance with affiliation to his home and citizen. In the
second pivot, we have thrown light on the role of education to develop the modern thinking i.e. how
far it has to lead modern thinker whether a modern thinking had been found in south Kurdistan. In
regard the third pivot, it deals with the role of education to fix and develop national thought and
referred to the factors which have effect on this project and its reaction in Kurdish community. Finally,
the conclusions are made clear.
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کاریگەرى پەروەردە لە بنیاتي تاکدا بەنموونەى کوردستاني باشور؛ لێکۆڵینەوەیەکي شیکاریی ڕەخنەییە

ڕێشاٌ عىطًاٌ يظرەفا
کورتە
پەروەردە پێذاوَظرُەکً تُچُُەَە نەطەرجەو کاَەکاًَ ژَاًَ تەذاَثەذُغ کاَەي کۆيەاڵَەذً ،تەهۆي کارَگەري و
گزَگً و تەها و تىوًَ نە کۆيەنڕ و دايىدەسگا پەروەردەَی و کۆيەاڵَەذُەکاٌ .ئەيەو چەَذٍَ پاڵُەري ذز ،نەواَە
َەتىوًَ گۆػەَُگاَەکً ساَظرً پالٌ تۆ دارێژراو و هەروەها ػڵەژاوي نەپزۆگزايً پەروەردەًَ تىوَە هۆکاري
هەڵثژاردًَ ئەو تاطە ،جگە نەتاَەخذاًَاٌ تەتىاري پەروەردەَی.
طُىري نێکۆڵُُەوەکەي ئێًە ذاَثەذە تە کىردطراًَ تاػىر تۆ ئەوە دەگەڕێرەوە کەوا تاتەذەکە سۆر فزاواَە ،تۆَە ئێًە
هەوڵًاَذاوە طُىرتەَذي تکەٍَ نەو طُىرەدا .نێکۆڵُُەوەکەياٌ تەپآ يُرۆدي ػُکاري ڕەخُەَی دراطەکزدووە.
طەتارەخ تەپێکهاذەي نێکۆڵُُەوەکە ،ئەو نێکۆڵُُەوەَە نەدەرواسَەک و طآ ذەوەرە .دەرواسەکە ذاَثەذە تەتاطێکً گؼرً
پەروەردە نەڕووي گزَگً و ذاَثەذًەَذي وئاياَجً و ڕۆڵً نەتُُاذً ذاکذا ،نەتارەي ذەوەرەکاَُؼەوە الَەًَ ذُىري و
ػُکارَی و ڕەخُەي تىارەکاَە .ذەوەري َەکەو ذاَثەذە تەڕۆڵً پەروەردە نەگەَاَذًَ پەروەردەدا ،ذەوەري دووەيُغ
ذاَثەذًاٌ کزدووە تە گۆڕاَکاري َىێکارَُەوە  ،ئاَا پزۆطەي گگۆڕاَکاري َاَىێخىاسي نە کىردطراٌ نەئاراَە ،ذەوەري
طێُەيُغ ذُاَذا نەڕووي هەطرً َەذەوەًَ ڕۆڵً پەروەردە نەو تىارە خزاوەذە ڕوو ذا چەَذ تاطىخىاسي هاوَُؼرًاًَ و
هاواڵذً تىوٌ کارَگەري نەطەر ئەو الَەَە هێُاوەذەکاَەوە.نەکۆذاَؼذا ئەَجايەکاٌ تەپآ چەَذ خاڵێک خزاوەذەڕوو .
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دەروازە :-
پەَىەطرثىوًَ يزۆڤ تەپەروەدە و پزۆطەي پەروەدەکزدٌ نەَێىاٌ تىاري يعزفً و سەًَُ تێد َاخىد دايەسراوەَی
پەروەردەَی يێژووێکً کۆًَ هەَە نەَێىاٌ طەردەيً ذارَک و چاخً َىوطُُذا ،تەاڵو ئەوەي جێگەي طەرەَجە ئەو
پەَىەطرثىوَە تۆ ذێگەَؼرُُغ َەتێد هەڵثەخ تۆ خۆگىَجاَذَە تەو ڕاَەڵەي گۆڕاَە تەردەوايەکاًَ ذاک نەَێىاٌ خۆي و
خىدي خۆي تێد َاخىد نەگەنڕ تەراَثەرداتێد  ،تەواذاَەي پزۆطەي پەروەردە ڕێگە وهۆکارێکە تۆ تەرچاوڕووًَ و
َەکالکەرەوەَەکً رێژەَُە نەَێىاٌ گۆڕاَکاري و تەراوردکزدٌ و َىێکارَُە تەردەوايەکاًَ ژَاًَ ڕۆژاَەي کۆيەنڕ ،
هەر ئەيەػە واَکزدووە کەوا پێُاطەکزدًَ تێظُىر تێد نەواَە کەدەڵێد (9پەروەردە واذە هەيىو ػرێک  ،کە نەپێُاو
خۆياَذا دەَکەٍَ ،هەيىو ئەو ػراَەي  ،کە ئەواًَ ذز نەپێُاوي ئێًەدا دەَکەٌ  ،نەو کاذەي کەوا يەتەطرەکاٌ نەپێُاو
َشَککزدَەوەي گُاٌ و دەرووًَاٌ نەذەواوي تىوٌ و طزوػرًاٌ)(روَُُە اوتُز -خ عثذهللا عثذانذاَى )12 9 2861 9ئەيە
خىردتىوَەوەو ذێثًُُ خۆياٌ تۆ خىد و ڕاياَەکاًَ تەراَثەر واياٌ نێذەکاخ کەطاخ تەطاخ هەطد تەخێشاو و َُؼراوي
گۆڕاَکاري تکەٍَ کە ذُاياَذا ڕوودەداخ  ،هەوڵێک تێد تۆ َاطٍُ و َشَکثىوَەوەَکً سَاذز نەکەنێٍ و پێچى پەَا
ػاراوەو ذێڕۆژ پآَەکەوذىوەکاٌ  ،تەرەو َىێکارًَاٌ دەتاخ ،کەوا  ( 9ژَاٌ نەرووي طزوػرً پێکهاذەو تُچُُەدا
هەوڵذەداخ تۆ تەردەوايثىوًَ هەتىوًَ ،نەتەر ئەوەي تەردەوايً ئەو هەتىوە پەَىەطرە َاخىد َاَەذەدي ذەَُا
تەَىێکارَُەکً تەردەواو َەتێد  ،تۆَە ئەو پزۆطەَە خۆي نە خۆَذا پزۆطەَەکً َىێکارَُە().هەياٌ طەرچاوە  )139تەو
واذاَەي َىێکاري پزۆطەَەکً تەردەوايە  ،ئەگەر هەَگاوەکاًَ خاو و نەطەرەخۆع تێد نەَێىاٌ يهًالَآ و گىاطرُەوەو
دڵُُاًَ کاذُذا ،ئەيەع واياٌ نێذەکاخ تڵێٍُ پەروەردە ( ئەو پزۆطەَەَە نەکارَگەرَُە جُاواسەکاٌ دێرەکاَەوە ،کە
ئاراطرەو دەطەاڵذً تەطەر ژَاًَ ذاکذا دەطەپێُێد  ،پزۆطەَەکً گؼرُەو تۆ گىَجاَذًَ ذاک نەگەنڕ ئەو ػەپۆڵً
ػارطراَُەذەي ذُاَذا دەژَەخ ().د.يحًذ انگُگی )289 10019نەَێىاٌ کۆٌ و َىێً ذەوژيە تەدواَەکهاذىوەکاٌ  ،کەواذە
پەروەردە هاوکێؼەَەکً الطەَگە و هاوذەرَثە نەَێىاٌ هەڵکؼاٌ و داکؼاٌ و پێؼکەوذُذا ،چىَکە ژَاٌ نەکاَەي
گۆڕاَکارَُە ڕێژەَُەکاَذا دەچەرخێد  ،تۆَە دەکزآ تڵێٍُ پەروەردە پزۆطەي (فەسَهەذە-تەخؼُذەَُە) کە تُەياکەي
ذێکگەَؼرٍ و وػارَُە ئەيەع خۆي نەخۆَذا گزَگً و پێذاوَظرً و ئاياَجەکاًَ پەروەردەياٌ تۆ ڕووَذەکاذەوە ذا چەَذ
کارَکەري نەتُُاذً ذاکذا هەَە  ،کەواذە پێذاوَظرً پەروەردەياٌ تۆ دەخاذە ڕوو ذاچەَذ پێذاوَظرُەکً تُچُُەَە نەژَاًَ
ذاکذا نەڕووي :
 .١گىاطرُەوەي ػێىاسي رەفراري ذاکە نەو کۆيەڵگاَەي ذُاَذا دەژَەخ.
 .٢گىاطرُەوەي کەنەپىري ڕۆػُثُزي نەَەوەکاًَ ڕاتزدوو تۆ َەوەکاًَ داهاذىو .
 .٣ڕێکخظرًُ ئەو کەنەپىر و چۆَُەذً گىَجاَذًَ نەگەنڕ طەردەيً ئێظراي ژَاٌ  ،تەذێکهەڵکێؼکزدًَ گزَگ و پێىَظد
و التزدًَ ئەو تىاراَەي نەئێظرادا گزَگ ٍَُ.
 .٤ئاػُاتىوًَ ذاک تەساَُاري َىآ  ،ئاگادارکزدَەوەي نەهەر َىێُەک نەڕووي ذەکُُک و هۆکار و داهێُاٌ و
دۆسَُەوەکاٌ() .هەياٌ طەرچاوە) . 27 9
جگە نەوەي کارَگەري نەطەر َەهێؼرًُ َەخىێُذەواري و هێُاَەکاَەي گەػەپێذاٌ و تەرسکزدَەوەي ئاطرً ڕايُاري و
ئاتىري و  ...هرذ هەَە  ،ئەيەع گزَگً پەروەردەياٌ تۆ دەخاذەڕوو  ،ڕۆڵُکً طەرەکً هەَە نە پێؼکەوذٍ و
گەػەپێذاًَ:
.١

ژێزخاًَ فُکزي کۆيەنڕ  ،چىَکە هُچ کۆيەنڕ و واڵذێک تەتآ پەروەردە َاَەذەکاَەوە ،تەڵکى هەيىو واڵذێک

طرزاذُژَەذً ذاَثەذً خۆي هەَە تۆ ئەو پزۆطەَە کەتُەيا و ڕێظاي تۆ داتُێد و پەَزەوەي تکاخ .
 .٢گەػەپێذاًَ پەَىەَذي ڕۆػُثُزي و کۆيەاڵَەذً .
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 .٣کارَگەري هەَە نەطەر تەرەوپێؼچىوًَ تىاري ئاتىري نەچاالکً پەروەردەَی و يعزفً کەدەتێرە هۆي
وػُارتىوَەوەي خەڵک نەوەي کاذً خۆَاٌ تەفُزۆَەدٌ  ،ئەيەع وەتەرهێُاَە نەکاخ و وەتەرهێُاًَ َەذەوەَی.
 .٤پاراطرًُ َەکزَشي گەل و تزَارداَهەچارەَىوطً ذاک.
 .٥کارَگەري هەَە نەطەر ذەکاًَ گۆڕاَکاري تەردەواو نەژَاًَ يزۆڤذا.
کەواذە گىسەرکزدٌ تۆ پێکاًَ ئاياَج نە پزۆطەَەکً هاوػێىەي ذۆڕي جاڵجاڵۆکە ئاطا ئاڵۆس و َاطک و تشَۆ و
ڕێژەَی کارێکً لىرص و طەخرە  ،کە نەهەياٌ کاذُؼذا ئاياَجً دَارو ڕووٌ  ،درێژخاَەٌ و کىرخ خاَەًَ هەتێد ،
ئەوە جگە نەوەي تەرَايەو ڕێزەوي پەروەردەَی هەر واڵذێک ذاَثەذًەَذي خۆي نەچىارچێىەي تىارو يەطەنەي طُاطً
و کۆيەاڵَەذً و ئاتىري و ئاًَُُ ...هرذ ئەو دەوڵەذە ڕەَگذەداذەوەو يايەڵەي نەئاطرذا دەکزێد ،چىَکە خىدي پەروەردە
خۆي نەخۆَذا ئاياَجە نەپێُاو تُُاذً ذاک  ،کە تەپآ ػىێُکاخ دەگۆڕێد ( سەيەًَ جەَگ  ،ػەڕ  ،ئاػرً  ،لەَزاٌ ...هرذ )
تۆَە نێزەدا هەَذآ نەو ئاياَجاَە دەخەَُەڕوو نەواَە :
 .١پێگەَاَذًَ هاواڵذً نێهاذىو ،و چاالک نەچىارچێەوەي پەروەردەکزدَێکً هاوطەَگ گزَگً تذاخ تە پانُەرو سەٍَ و
تُز و هەطد و هەڵچىوَەکاًَ .
 .٢پێگەَاَذًَ نەڕووي چىَُەذً تەدەطرهێُاًَ تژێىي ژَاًَ .
 .٣پێگەَاَذًَ ذاک نەڕووي ئاٍَُ و دَُاوە ،کە هاوطەَگ تێد نەگەنڕ ئەو ػێىاسەي دَُا وەطفً کزدووە .
 .٤تُُاذُاًَ ذاکً دًَىکزاذُخىاس ،هەروەها کۆيەڵگاَەک دًَىکزاذُەذً ذُاَذا تەرلەرارتێد  ،ذاک يافەکاًَ خۆي تشاَێد
و پەَزەوي تکاخ  ،چۆٌ تەئەرکەکاًَ هەڵظێد .
 .٥پێؼکەوذُخىاسي.
 .٦الَەًَ ساَظرً ،ئەيەع نەرێگەي ذەئکُذکزدَەوە نە گىاطرُەوەي ساَُاري فێزخىاس  ،ذاکى کەڵکً نێ وەرتگزێد.
 .٧ئاياَجً خىدي کۆيەاڵَەذً.
 .٨ئاياَجً يُظانً و کزداري(*.د .يعرش انێاتىًَ ، 139 10059ڕ.د.عثذهللا انزػذاٌ )319 28889کەواذە تەدَهێُاًَ
ئاياَجێک َا سَاذز نەو ئاياَجاَە نە هەر طەردەو  ،لۆَاغ  ،کاَە ....هرذ تێرە کاَەوە خۆي نەخۆَذا پێکاًَ طەرکەوذٍ و
تەجآهێُاًَ ئەرکً پەروەردەتىوە.

ذەوەري َەکەو  9ڕۆڵً پەروەردە نەگەَاَذًَ پەَايً ڕەوػرُذا .
يزۆڤ نەو ڕۆژەي درکً تەتىوًَ خۆي کزدووەو وێڵً تُُاخ،خەڵمً خۆي تىوە نەپێُاو ياَەوەي نەطەر ػێىاسو
چۆَُەذً ژَاَُاٌ ،چىَکە هەر کۆيەڵک ػێىاسێکً ذاَثەذً خۆۆي نەپاراطرًُ کاذىرو داتىَەرَد و تُزوتاوەرو يعزفەو
گىاطرُەوەي تۆ َەوەکاًَ داهاذىوَی ،چىَکە پزۆطەي پەروەردە ذەَُا پەَىەطد َُُە تەئەرکێک ،ڕاطپاردەَەک،
لۆَاغێکً ژَاٌ ،تەڵکى کۆيەڵآ ئەرک و ڕاطپاردەَە ،کارَگەري جۆراوجۆري تەردەوايً ژَاَە ،کە َاکزێد دَاري
تکزێد (،هاوػێىەي گهێُەَەکً لىڕطاسي پارچەپارچەي نەطەر َەکرزي دادەَزێد ،تەجىاَرزٍَ ػێىەع ڕوخظاري
تڕاسێذرێرەوە) ،تۆَە دەکزآ تڵێٍُ پزۆطەي پەروەردە خەڵمکزدٌ و داهێُاَە ذەوەري تشۆێُەري تُچُُەَؼً ڕەوػرە ،کە
هاوػێىەي خىنگەَەک ،گەردَهەَەک ڕەگەسەکاًَ( طُاَەخ ،ڕۆػُثُزي،ئاٍَُ ،سياٌ ،پێگەَاَذًَ پُؼەَی ـ پُؼەطاسي،
کؼرىکال ،ئاتىري ـ کۆيەاڵَەذً ...هرذ ) تەدەوري دەطىڕێُەوە نەَێىاٌ هەڵکؼاٌ و داکؼاٌ و هاوذەرَثً ڕەگەسەکاٌ
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نەَێىاٌ خۆَاَذا نەػىێُکاذێک ذا ػىێُکاذێکً ذز ،تەواذاَەي دەوڵەخ َاخىد کۆيەنڕ تاَەخ تەالَەَێک دەداخ و الَەَێکً ذز
فەرايۆع دەکاخ( تاَەخ تەالَەًَ پُؼەًَ دەداخ ،الَەًَ کۆيەاڵَەذً پەراوێشدەخاخ ).نەژَاًَ ذاکذا ،نەو حاڵەذەَؼذا ذاک
نەژَاًَ ڕۆژاَەَذا کزچ و کانڕ و پىکاو دەتێد ،ئەيەع واَکزدووە پزۆطەي پەروەردە تەردەوايُەذً هەتێد و هەوڵثذاخ
نەپێُاو هێُاَەکاَەي هاوطەَگُەکً ڕێژەَی تەردەوايً گۆڕاودا نەالَەک خۆي نەخۆَذا ذێکەڵەَەک تێد نەڕووي ئەوەي
ساَظرەو پەَىەطرە تەکۆيەڵآ َاطاو ڕێظاي دَارَکزاو ،کە ئاياَج و ػێىاسي ذاَثەخ ەتخۆي هەتێد نە تەدواداچىوًَ ذُىرە
پەروەردەَەکاٌ ،کە تەردەواو نەَىێکارَذاٌ و نەذىاَاػذاَە نێکۆنُُەوەکاٌ تچێە تىاري ئەسيىوَەو ،هەروەها هىَەرَؼە
نەڕووي چێژ وەرگزذٍ نەهىَەرەکاًَ پەروەردەَی و کارە سەَُُەکاَذا( ًَىوَەي طفز ـ نە فُشَا هێشي کێؼکزدٌ) ،کە
چۆٌ کەطً تەخێۆکەرـ تەروەردەکار جێثەجێذەکاخ ،جگە نەوەي فەنظەفەػە نە و ڕواَگەو ڕاياَاَەي ،کە گەڕاَە تەدواَی
ئەو ئاياَج و يەتەطراَەي ،کە نەطەر تُەياي فەنظەفً دەَخاذەڕوو ،کەواذە فُکزي پەروەردەَی ڕووێکً ذزي فەنظەفەَە(
تىوٌ ،يعزفە ،ڕەوػد ،تەه ا  ...هرذ) کەتەطرزاوَەذەوە تەَەکەوە نەڕێً چىَُەذً طەرەَجەکاًَ نەيزۆڤ نە ژَُگەي
طزوػرً و کۆيەاڵَەذُذا ،نەالَەکً ذزَغ پەَىەَذي تەساَظرەکاًَ ذزەوە( دەرووَُاطً ،کۆيەڵُاطً ،يزۆڤُاطً ،ئايار،
يێژوو...هرذ) ڕاَەڵەَەکً ذزي ئەو پزۆطەَە نەو ذۆڕە جاڵجاڵۆکەَە ،کە چەَذە پەَىەطرە تەتُُاذً ذاک نەڕووي ڕەوػرەوە،
تۆَە نێزەدا هەوڵ دەدەٍَ ذُؼک تخەَُە طەر چەَذ خاڵێک نەواَە :
 .١سياٌَ .ەکێکە نە تُەيا تُچُُەَەکاًَ دەرتڕٍَ و گىاطرُەوەو پزدي پەَىەَذي َێىاٌ ذاکەکاَە نەَێىاٌ خۆي و
خىدَذا(يۆَۆنۆگ) و ذاکەکاًَ کۆيەڵذا ،کە پەَىەطرە تەکۆيەڵآ ئادگارو تُەياو ئەذەکێرً طەردەيُاَەي سياٌ ،هەرچەَذە(
يزۆڤ َاذىاَێد َەيزي هەيىو ػد و تۆچىوَەکاًَ ،کە نەيێؼکً دەخىنێُەوە ،تەسياٌ گىسارػرُاٌ نێ تکاخ)(طرُفٍ
اونًاٌ ـ خ.کًال يحًذ تؼُز )5 928779تۆَە يزۆڤ تەردەواو پەَاي تۆ هۆکار و سياًَ ذز تزدووە ،ذاکى ئاکار و
ڕ ووکاري خۆي پەرەپێثذاخ و تُپارێشێد و هەڵثذاخ ،ذاکى ترىاَێد ڕاَەڵەو گىَجاَەکاًَ نەگەنڕ خۆي و تەراَثەرەکەَذا
ڕێکىپێک و کزاوەتێد ،چىَکە هاذُە ئاراي ذێک َە گەَؼرٍ َاطا َاتێرە چاککزەوەو ڕێکخەري ،تەڵکى هەَذآ چاوپۆػً و
ستزَی و نەدەطرذاًَ يرًاَەو گىياًَ نێذەکەوێرەوە ،تۆَە هەوڵذاٌ تۆ هێُاَەئاراي ئاکارە سياَُُەکاٌ کارَگەري و پؼد
ئەطرىري پزۆطەي پەروەردە ذۆکًە ذز دەکاخ ،تەاڵو نە کىردطراَذا دەکزآ تڵێٍُ ذاڕادەَەک تەػێىەَەکً طەرذاطەري
سياَێکً ستز نەطەرجەو دايىدەسگاو جىيگە تُەڕەذُەکاًَ کۆيەنڕ نەئاراداَە( لىذاتخاَە ،يُذَا ،دايىدەسگاي فەريً)...
ئەيەع نەتەر چەَذ هۆکارێک:
ڕ-

ڕێشَەگزذٍ و تاَەخ َەداٌ تەسياًَ داَک.

ب-

َەتىوًَ سياًَ طراَذارخ( تااڵ دەطرً َاوچەگەرَەذً.).

خ-

تاَگەػەي تەػێک نە ڕۆػُثُزاٌ تۆ لەرسکزدًَ سياَێکً تُاًَ( ًَىوَە لەرسکزدًَ سياًَ ئُُگهُشي.).

پ-

تاَەخ تەداٌ تەػارەساًَ کاَە کۆيەاڵَەذُەکاٌ ،کەهەڵێُجزاوي تەها و تُزوتاوەر و ػێىاسي کۆيەڵە.

ئەو هۆکاراَەو چەَذًَُ ذز واَکزدووە تڵێٍُ کەوا ئێظراي کۆيەنڕ نەَێىاٌ( دواکەوذىوًَ نەساَظد ،پەػێىي
نەطُاطەخ ،ػپزسەَی نەئاتىري ،پارچە پارچەًَ ،ذێکچىوًَ ئاکار ،ػڵەژاٌ نەسەٍَ ،نەلُىي و َاجێگُزي تُزوتاوەر،
تۆػً چۆاڵواًَ روح ،جُاواسي نەڕَشەکاٌ،جُاواسي نەئاياَج و يەتەطرەکاٌ ،ئەيە جگە نەهۆکارو ڕێڕەوەکاٌَ ().ىطف
انمزچاوي ) 25 92866 9گىسەردەکاخ و پێىَظرە تەو دَاردەو هۆکاراَە تچُُەوە ،ذاکى ترىاٍَُ ئەو کەيىوکۆڕَاَە تُەتڕ
تکەٍَ.
 .٢تاَەخذا ٌ تەپەروەردەی ڕەوػرً تەچەيکە گؼرُەکەي نەڕووي( دەرووَُاطً ،کۆيەڵُاطً ،دەرووَُاطً کۆيەاڵَەذً،
فەنظەفە) ،کە پەَىەطرە تە ڕەوػرً ذاک نەکۆيەڵذا.
 .٣ئُُرًُا .يەطەنەَەک ،يهًالَێُەک ،يؼرىيزێکً َەکالکەرەوَُە نەتىاري وػُاري و ڕەوػرُذا ،پێؼکەوذٍ و ذێگەَؼرٍ،
نەگەنڕتىوٌ و تەکارهێُاَذا نەَێىاٌ تەکۆَهەتىوٌ نەتآئاگاَی و ئاسادَذا ،تەاڵو ئەوەي نێزەدا ئاياژەي پآتکەٍَ ئُُرًُا تۆ
کەص و خاکەڕاَُە 9کەدەکزآ نەئُُرًُاتىوٌ تۆ ذاک( هاوػێىەي کۆالرەَەکً تەرسە فڕە ،کە جڵەوي نەدەطرً َەکێکً
ذزداَە) و ذەَُا جێثەجێکارە ،تەو واذاَەي ذەَُا کەطاَەذُەکە تەکاردەهێُزێد ،تەپێچەواَەي ذاکً خاکەڕا ذاکڕەوًَ خۆي
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پاراطرىوە نەپاڵثىوًَ کەطاَەذُەکً طەرتەخۆ و ئاساد نەتڕَارداَذا ،طەتارەخ تەڕۆژهەاڵخ تەگؼرً و کىردطراٌ
تەذاَثەذً دَاردەي ئُُرًُا تىوٌ تۆ ذاک تااڵدەطرە تەَەراَثەر ئُُرًُاتىوٌ تۆ خاک ،کە نەذەوەرەکاًَ ذزدا هۆکارەکاٌ
دەخزێرە ڕوو .

ذەوەري دووەو 9ڕۆڵً پەروەردە نەپێؼخظرًُ گۆڕاٌ و َىێخىاسَذا .
گۆڕاٌ .دَاردە ،ڕووکار ،طًُا ،طُفەذێکً تەردەوايُەذً ژَاًَ کۆيەڵە تەگؼد جىيگەو ڕواڵەذەجُاواسَەکاَُەوە
نەڕووي( ژَُگە ،ساَظد ،ڕۆػُثُزي...هرذ) ،کەواذە دەکزآ تڵێٍُ گۆڕاٌ( ذێڕواًَُُ جُاواسي خەڵکە تۆ يەتەطدَ ،اخىد
ئەو جُاواسَاَەَە کە نەػێىەي ژَاًَ پەطُذکزاودا( ذەلهُذ ـ تاو) هەَە ،ئەگەر ئەو جُاواسَُە تگەڕێرەوە تۆ گۆڕاًَ نەتار
ودۆخً جىگزافً ،ذىاَاکاًَ ڕۆػُثُزي ،پێکهاذەي داَُؼرىاٌ ،ئاَذَۆنۆژَەخ َاخىد تەهۆکاري تاڵوتىوَەوەوداهێُاٌ().
يحًذ نثُة انُجُحً )127 92865 9تەو واذاَەي گۆڕاٌ ڕێژەَُەو نەتىارێکذا دێرەکاَەوەو دواذزکارداَەوەي نك وپۆپآ پەل
دەهاوێد تۆ َێى تىار وکاَەکاًَ ذزو نەئەَجايذا گۆڕاَکاري دێرەکاَەوە ،تۆَە دەکزێد گۆڕاَکارَُەکاٌ داتەع تکەٍَ تۆ
دوو تەػً طەرەکً :
 .١گۆڕاَکارَُە تەردەوايەکاٌ( َاوەکً ـ دەرەکً) ( ژَاًَ کۆيەنڕ ـ ذاک).
 .٢گۆڕَکارَُە هەوڵ تۆدراوەکاٌ .ئەياَە دوو جۆرٌ:
گۆڕاَکاري ڕَشتەَذ ( تُُاذُاٌ ـ هەڵکؼاٌ وپێؼکەوذٍ).

ڕ-

گۆڕاَکاري نەَاکاو ( هۆکاري طزوػرً نەواَە 9الفاو ،تىويەنەرسە ،ػۆرع  ،کە طەرجەو واڵخ و کۆيەڵگاکاٌ
ب-
پێذاذآپەڕَىٌ.).
کەواذە دەکزآ تڵێٍُ هۆکارەکاًَ گۆڕاٌ سۆرٌ و کارَگەرَُاٌ هەَە نەچۆَُەذً و چەَذَەذً گۆڕاَذا نەواَە :
 .١هۆکاري طزوػرً و پێؼکەوذُخىاسي.
 .٢هۆکاري طاَکۆنۆژي و کۆيەاڵَەذً( هاوذەرَثً گەػەو گۆڕاًَ ساَظرً پێىَظرە تاَەخ تە تەها ڕەوػرُەکاٌ و الَەًَ
دەرووًَ و گُاًَ تذرێد.
 .٣هۆکاري ساَظرً و ذەکُىنۆژَُەکاٌ( هۆکاري گىاطرُەوەوگەَاَذٌ) .
 .٤هۆکاري ڕۆػُثُزي.
 .٥گۆڕاَکاري نە پەروەردەدا (9نێزەدا يەتەطرًاَە پەروەردە هۆکاري گۆڕَکاري تێد.).
 .٦ػۆرع و ڕاپەڕَُەکاٌ .ػۆرع و هەَذآ جار ڕاپەڕَُُغ ذاَثەذە تەکۆيەڵێک َا چُُێک ،تەواذاَەي گۆڕاَکارَُەکاٌ ،کە
دێُەکاَەوە دەتُە ياَەي پزطُار و تەدواداچىوٌ ،ئاَا نە چ ئاطرێکە ،چً نەخۆي گزذىوە( تاع ،خزاپَ ،اػُزٍَ ،جىاٌ)
َاخىد طىڕاَەوەو چەرخەداَە تەدەوري هەياٌ تشوێُەرداَ ،اخىد پێؼکەوذٍ و هێُاَەدي َىێُە .ئەيەع نەواڵذێک،
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ک ۆيەڵێک ،طەردەيێک ،لۆَاغێک ذا لۆَاغێکً ذز جُاواسە ،چىَکە هەرَەکێک خاوەٌ هۆکارو ذاَثەذًەَذي و وەسَفە و
ئاياَجً خۆَەذً .
طەتارەخ تەکىردطراٌ دەکزآ تڵێٍُ ئەوەي ڕووَذاوە گۆڕاَکارَی تىوە ،چىَکە گۆڕاَکارَُە طەردەيُُەکاٌ نەکۆذاًَ
طەدەي 28و طەرەذاي طەدەي 10ذُڕۆژَاٌ تەدَارکەوخ ،هەر نەطەرهەڵذاًَ ڕۆژَايەگەري و کزدَەوەي لىذاتخاَەو
دايەسراَذًَ ڕێکخزاو و پارذە طُاطُەکاٌ...هرذ ،هەرچەَذە گۆڕاَکاري هێُاَەکاَەوە ،تەاڵو ذێکەڵً پێىەدەتُُزێد
نەالَەک ئەو فاکرەراَە نەَێى کاَە کۆيەاڵَەذُەکاٌ َەذىاَەوە ،تەڵکى ذەَُا ذێکەاڵوتىوٌ ،تەواذاَەي پێکهاذەي دەطرە جەيعً
کۆيەنڕ ئايادەًَ ذُاَذاَەتىو ،ئەيە جگە نەوەي هەر نەدايەسراَذًَ دەوڵەذً عێزالً نەتُظرەکاًَ طەدەي راتزدوو ،و
ڕاگەَاَذًَ دەطرىري عێزالً طەرجەو هاوَُؼرًاَُاًَ عێزالً( َەذەوە جُاواسەکاٌ) نەژێز کارَگەري ئەو دەطرىرە
تىوَەو تۆذە تەػێک نەپێکهاذەي ئەَپزۆپۆنۆژي ئەو ذاکە ،ئەوە واَکزدووە ذاکً کىرد تەردەواو نەيهًالَێُەکً دژواردا
هەڵثظىڕێرەوە نەَێىاٌ هەطرً ػۆڕػگُزي ،کەداواي يافً چارەَىص و ئاسادي دەکاخ نەالَەک ،نەالَەکً ذزَؼەوە
دروػًظاسي تزاَەذً ،کە َارَُەکً تاسَە داخزاوەکاَە .
هەروەها نەکىردطراَذا( َێزدراوە ساَظرُەکاٌ) تۆ دەرەوەي واڵخ َەتىوە ذاکى ػەطرەکاًَ طەدەي ڕاتزدوو ،و
َەکەيٍُ دەرچىواًَ( ساَکۆ) دەطرە جەيعً نە َاوەڕاطرً ػەطرەکاَەوە تەوالوە تىوە ،جگەنەوەي ذەَُا دَاردەي
خىێُذَەوە هەتىوە(تُزکزدَەوەو درک پێکزدٌ) نەو تارەَەوە ػێزساد حەطەًَ َىوطەر سۆر تەطەنُمەَەکً ورد و
طەرَجڕاکێغ وەطفً طەردەيً خۆَاٌ دەکاخ ،کە دەڵێد ،ئێًە نەَێىاٌ فُهًً هُُذي و هىنُىددا َەياَذەساًَ تُُەري
کايُاٌ تٍُ*( ڕۆژ َايەي هاوکاري ،)2878چىَکە ذاکً کىرد خىنُاي جەرتەسەَی گەػد و گەڕَذەًَ َەتىوە ،تەڵکى
ئەوەي ذُاَذا خىالوەذەوە تُزو خەَاڵً تىوە هاوػاًَ خىێُذَەوە ئەيە نەالَەک ،هاوذەرَثً يؼرىيڕو يهًالَآ پەَجاکاٌ و
دواذز نێکەوذەي ػەڕي َاوخۆي ػەطرەکاًَ طەدەي ڕاتزدوو ،پەَىەطد تىوًَ تەئُُرًُاتىوًَ تۆ ذاک نەالَەکً
واَکزدووە گىسەرکزدٌ و جىاڵَەوەي نەتاسَەَەکً داخزاوتێد .هەرچەَذە دەگىذزێد ،نەدواَی ڕاپەڕٍَ گۆڕاَکاري و
َىێکاري هاذۆذەکاَەوە ،تەاڵو ئەوەي جێگەي َُگەراَُە پەروەردە نەئاطرً فێزکزدَێکً ػکظد خىاردوو ،و جىَُەوەي
جىَُەوەي ئەسيىوًَ ئەيالو ئەوال ذێُەپەڕَىەو َەگەَؼرۆذە ئاطرً پەروەدەکزدًَ ذاک تەػێىاسێکً طەردەيُاَەو ئەو
ئاياَجاَەي ،کە يەتەطرە ،چىَکە َىآ َاَەذەکاَەوە ذەَُا تە:
 .١تەخۆداچىوَەوەو کەنچەرو کهرىري َەذەوەَی تثێرە ژێزخاًَ تەرَايەي پەروەردە .
 .٢طىود وەرگزذٍ نە ئەسيىوٌ و ذُىرە َىێُەکاًَ پەروەردە ،تۆ دەوڵەَذ کزدًَ تەرَايە يەتەطرذار نەهە کۆيەڵێک تێد .
طەتارەخ تەتىاري ڕۆػُثُزَغ ،گۆڕاَکاري و وەرچەرخاٌ هاذۆذە کاَەوە تەذاَثەذُغ پۆپەي پێؼکەوذًُ نەچهەکاًَ
طەدەي ڕاتزدوو وااڵتىوە ،تەاڵو ئەوەي ياَەي طەرَجە ئاطرً وػُاري و کۆيەاڵَەذً َەپێکاوە تەهۆي پآخهُظکاًَ هەَذآ
نە کەطاَەذً و ڕۆػُثُز و ڕووَاکثُز تەکاري حُشتُُەوە ،ئەوە واَکزد َظێُاٌ ػەپۆاڵوي تێد و خاوەٌ ػێىاسي خۆَاٌ
َەتٍ و نەَگەر َەگزٌ ،جگە نەوەي گىڕاَکارَُەکاٌ نەَێى کاَەي کۆيەاڵَەذُذا َەذىاَەوە تەڵکى نەڕووي هشرَُەوە
تەچەلثەطرىوًَ ياَەوە ،نەو تارەَەوە ڕەػُذ َەجُة دەڵێد  ( 9تەػەر ذاتُعً دوو يەسهەتە ،ئىطىنڕ و َا ذەرسي حەَاذٍ،
ذەرسي ئُؼرزاکً ،ذەرسي ئُظرالنً 9يع االطف ـ ئێًە وەک ئىعجىتەَەکً ذەتُعەخ خارجً ئەو دوو طُفە ياَُەو.
َەذەوەَەکً ئُظرمالنً ئُُفزادي وەه اياٌ هەَە ـ کە عُذ االَجاب ـ فەردێکًاٌ تەخۆَذا ڕاتپەريىێد لەرار و عەسيً
ػرێک تکاخ و تُهێُێرە حەَشي فُعهەوەَ ،ەذەوەَەکً ئُؼرزاکً کۆيەڵً وەهاياٌ هەَە کە  20،24وە َا تُظد کەطًاٌ تۆـ
ذەذثُك ـ ي غاَەکً يىػرەرەک تۆ خۆَاٌ لەرارتذەٌ و تۆ گەَؼرٍ تەو غاَەَە هەوڵثذەٌ ().ئىيێذ ئاػُا،)237 910029
تەو واذاَەي ذاکەکاٌ َشَکرزٌ نە ئُُرًُاتىوَُاٌ تۆ ذاک و هەروەها خاوەًَ تڕَارو ئاسادي َەتٍ ،تەردەواو دەتێد و
هۆکارەکاٌ دەخاذەڕوو ،و دەڵێد ( 9تەالي يُەوە ئەطثاتً ئەو تآلەرارَُە ،تآعەسيً و تآطىتاذُُە ئەياَەَە 9ئەوەڵەٌ نە
کىَهى ئەطاط ً ئەو ئُؼەي ئەياَەوآ لەراري نەطەر تذەٍَ وردَاتُُەوەو تەَەسەرێکً طەذحً ذەياػاي ئەکەٍَ ،طاَُەٌ نە
ذەذثُمً ئەو لەرارە ذىوػً چ َەوعە ئەحىال و ػەرائُد وە َا يەواَعێک ئەتٍُ نێکً َادَُەوە ـ ادًَ ـ ياَُعەَەک ذىوػً
طمىوذً خەَاڵًاٌ ئەکاخ و طارد ئەتُُەوە().هەياٌ طەرچاوە ،)238 9کەواذە دەتێد پالٌ وتەرَايە( درێژخاَەٌ ـ کىرخ
خاَەٌ) و پێؼهاذە داتُزێد ،دەکزآ تەدَهێُاًَ ئاياَجەکاٌ دەرفەذً نەتارذزي هەتێد و تپێکێُزێد ،چىَکە ئەوەي جێگەي
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وردتىوَەوەو ڕاياَە نەتىاري پەروەردەدا ،تەرپزطُارَەذً پەروەردە نەڕووي ئەرک و ڕۆڵً نەکاذً گۆڕاَکارَەکاَذا
َۆژەَکزدَەوەو تُُاذُاَەوەي تُُاذً کۆيەڵە ،نەواَە :
 .١پێذاچىوَەوەو ػکٍُُ و نێکۆڵُُەوە نە تُُاخ ،تۆچىوٌ ،تُزوڕا و دايىدەسگا کۆيەاڵَەذُەکاٌ ياَاي ڕەذکزدَەوەي
کەنەپىري ڕۆػُثُزي َُُە ،تەڵکى هێُاَەکاَەي گۆڕاَکاري گىَجاوە ذُاَذا تەر نە نەدەطرذاًَ تەها تەَزخەکاٌ نە
ڕوػُثُزي ،ئەيەع والعُەخ و ئاسادي و دَُايُکُەذە ،کە پێذاگُزي نەطەر پێؼکەوذٍ دەکاخ هەروەها کۆيەڵگا هەڵظێد
تەگۆڕاَکاري پێىَظد نەکاذً گىَجاودا.
 .٢پێذاچىوَەوەو پؼکٍُُ و تُُاذً تەردەواو ،ئەو ذێڕواَُُە َاگەێُێد،کە هەيىو ػرێک پێىَظرە نە ئێظرادا تگۆڕێد ،تەڵکى
پێىَظرًاٌ پآدەتێد نەو هەڵىێظراَەي کە کێؼە کۆيەاڵَەذُە ذزطُاک و يهًالَآ ذىَذوذُژەکاٌ دێرەکاَەوە.
 .٣تەردەوايُەذً دووتارەکزدَەوە ذەَُا نەطەر تُەياي (عەلڵً) َاتێد ،تەڵکى دەتێد ذێڕواَُُێکً گؼرگُزي ( ػارەساًَ و
پظپۆري) ذىاَا يزۆڤاَەذُەکاٌ و تُەيا ڕۆػ ُثُزَُەکاًَ کۆيەڵگا نەڕووي تُزۆکە و کاري ذُەري و پزاکرُکً تکزێد،
ئەيە جگە نەوەي دەتێد گزَگً تەذاک تذرێد وەکى گؼد َا ذەَُا تاَەخ تەالَەًَ سەًَُ تذرێد ،هەروەها هەياهەَگً
َێىاٌ دايىدەسگا پەروەردەَی و پەروەردەکاراٌ نەگەنڕ ژَُگەي کۆيەاڵَەذً و طەَرەرەکاٌ پرەوتێد ().ڕ.د .عثذهللا
انزػذاٌ ،)182-181 92888 9کەواذە يەتەطرً پەروەردە طاسػکزدَە نە پێُاوتەدەطهێُاًَ تچىکرزٍَ ئاياَج.

ذەوەري طێُەو 9ڕۆڵً پەروەردە نەچەطپاَذٌ و تەرەو پێچىوًَ تُزي َەذەوەَُذا .
طەرەداو ذا طەرەداو نەڕووي تاتەخ ،چەيک ،دَاردە جُاواسە تەهۆي ذاَثەذًەَذي و ئەرک و وردەکاري و ئاڵۆسي و
کێؼًەکێؼًً دوێُآ وئەيڕۆ و داهاذىوَذاَ ،ەخاطًە نە تاتەذێکً وەکى تاتەذً َەذەوەَُذا نەپانڕ ئەياَە ،خىدي هەطرُاري
تاتەذەکە خاوەٌ ئەگەري تُەيا ،ئاراطرە هاوػێىەي هاوکێؼەکً هاوطەَگە ،هاوذەرَثً لەتۆنڕ َاکاخ ،واذا ئەگەر نەهەَذآ
تاتەذذا تڵێٍُ گىَجاٌ ڕێگەچارەتێد ئەوە نەو تاتەذەدا ػێىاَذَەو تەرەو هەڵذێزي دەتاخ ،چىَکە تُەياي طەرەکً تُزي
َەذەوەًَ ذێکگەَؼرُە تەو واذاَەيَ ( 9ەذەوەَی ڕاطد و دروطد چاالکً تەطرزاوەذەوە تەهەطرً ذاکەکاًَ نە َەکثىوٌ و
َەکگزذىوَی جۆرەکەَاٌ ،هەروەها وێکچىوًَ تُچُُەَی نەَێىاٌ داتىَەرَد و طزوػرُاٌ ...تُچُُەي َەذەواَەذً
هەطرکزدَە تە (ئێًە) َاخىد هەطرکزدَە تە ئُُرًُاتىوٌ تۆ دەطرەو کۆيەنڕ().طعُذ اطًاعُم عهً ،)212 928769
هێُاَەکاَەي ئەو ذاَثەذًُذَُاَە پەَىەطرە تەکۆيەڵآ تُەيا ،نەواَە :
 .١تىاري ڕۆػُثُزي .کارَگەري سۆري هەَە نەَەکثىوٌ و ( َەکخظرًُ هشر و تُز وهەطرً خەڵک تەػێىەَەک کە
َەکثىوَێکً يەعُەوي تهێُێرەکاَەوە ،هاوػێىەي َۆذەکاًَ يُىسَک ،گىَجاٌ و تەدواداچىوًَ دەَاٌ دەَگ و ئاواسي
دەرچىوي دەَاٌ ئايێزي جۆراوجۆرە ().هەياٌ طەرچاوە )237 9تەو واذاَەي تىوًَ چٍُ و ذىێژي کۆيەڵە تە ئاطد و
دەَگً جُاواسەوە .
 .٢سياٌ .طەرجەو کاَە و تُەيا کۆيەاڵَەذُەکاٌ کۆدەکاذەوە .
 .٣ڕژێًً ڕايُاري .ڕێکخظرًُ َاطاو ٍرێککەوذُەکاَە.
 .٤خێشاٌ .پێگەي َەکەيً پەروەردەَە.
 .٥کهرىر و کەنەپىر .ژێزخاًَ هشري و تُزو هەطرً َەذەوەَە ،دەوڵەيەَذکزدًَ تە ئەسيىوًَ ئێظراي پێؼکەوذىو .
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ئەيە جگە نەوەي نەالَەکً ذز طەرجەيُاٌ پێکهاذەي ػارطراَُەذً يزۆڤاَەذً تُُاخ دەَێٍُ ،کە هەر کۆيەڵێک
تەػذارە نەو ڕێزەوە يزۆَەدا .کەواذە ڕۆڵً پەروەردە کارکزدَە نەطەر ئەو تُەياَاَە تۆ پرەوکزدًَ فُکزي َەذەوەَی
نەذاکذا ،طەتارەخ تەکىردطراٌ هەر چەَذە ئەو تُەياَاَە هەٌ تەاڵو چۆٌ يايەڵەي نەئاطرذا کزاوە ،کاذێک وردتُُەوە نە
لظەکاًَ يەنُک فەَظەنڕ کە دەڵێد ( 9نەعێزالذا گەنێک َُُە ،گەنً عێزاق تێد ،تەڵکى کۆيەڵە يزۆڤێک هەٌ ،تەذاڵٍ
نەهەر تُزێکً َُؼرًاًَ ،دەرهاوَؼرە و نك وپۆي ئەفظاَە و تُزوراي ئاٍَُُُ ،هُچ کۆکزاوەَەک کۆَاٌ َاکاذەوە .گىێی نە
خزاپەدەگزٌ ،تەردەواو ئايادەٌ پەػێىي تُێُەوەو ڕاپەڕٍَ تەراَثەر هەر حکىيەذێک تکەٌ ،ئێًە وادەتٍُُُ ،کە نەو
کۆيەاڵَە گەنێک پێکثهێٍُُ ،فێزَاٌ تکەٍَ ،يەػك وڕاهێُاَُاٌ پآتکەٍَ ،ئاطد ذەَگً و فێزکزدٌ و تُُاذُاًَ گەنێک نەو
تارودۆحە دا دەتێد هەوڵ و کۆػێؼکً سۆري تۆ تذرێد ،تۆ تُُاذُاًَ ئەو پێکهاذەَە ().عثذانکزَى االسري ،)4 9کەواذە
هەر نەدايەسراَذًَ دەوڵەذً عێزالً تىوَێک َُُە تەَاوي هاواڵذً تىوٌ ،تەڵکى هاوَُؼرًاًَ تىوَە ،ئەيە ذێڕواًَُ
دروطرکەراًَ دەوڵەذً عێزالً تىوە ،تۆَە هەر نەطەرەذاوەو پێؼرزَغ نەتىاري پەروەردەدا کە پێؼرزَغ ئاياژەياٌ
پێکزد تەرذايەَەکً هەڵپەطێزدراو داَزاوە ،تەو يەتەطرەي نەتەرژەوەَذي ئەو گەنە َەتێد و تەدەوري هەياٌ خىنگە
تظىڕێرەوە ،هۆکاري تەرەوپێغ َەچىوًَ پزۆطەي پەروەردە نەڕووي ژێزخاًَ هشرَُەوە تۆ دەطرىري عێزالً
دەگەڕێرەوە ،ذاکى ئێظراع تُەياکاًَ پەروەردە ئاػکزاٍَُ و تەردەواو خەرَکً پەنەلاژەو پەنۆ پۆهاوَؼرٍ و تەگەڕخظرٍ
و پزاکرُشەکزدًَ پەروەردەي ئەيالو ئەوالٌ نەطەر گەنً عێزاق تەگؼرً و گەنً کىردَغ تەذاَثەذً ،هەرچەَذە
کىردەکاٌ تەپآ تڕَاري ژيارەي ()63ي طاڵً 2822ي( عێثە االيى ) ذىاَُاَە ئُُگهُشەکاٌ و حکىيەذً عێزالً َاچار
تکەٌ ،ذا ئەو ڕادەَەي( تڕَاري ئەوەَاَذا ...کىردەکاٌ يافً فێزتىوَُاٌ تەسياًَ خۆَاٌ نەلىذاتخاَەکاَذا هەتآ و سياًَ
کىردي تەَاوي سياًَ ئُذاري و حمىلُُەوە تُاطێُزێد ().يُژر انًىێهی ،)116 92882 9ئەيە خۆي نەخۆَذا پاڵُاٌ و
ئاراطرە و ورەي ئەو گەالَەي عێزاق تەذاَثەذُغ کىرد تەرەو پاتەَذتىوٌ و پەَىەطرثىوٌ تەَەکُرً َەذەوەَی تزدووەو
ذاچەَذ طىورتٍ نەطەر يافەکاَُاٌ تۆ تەدَهێُاًَ يافً چارەَىوص تەاڵو ئەوەي ياَەي َُگەراَُُە ،ذاکى ئێظراع پاػًاوەي
ياوەذەوە پزۆطەي پەروەردە و فێزتىوٌ نەڕێی وەرگێزاَەوە جێثەجێکزاوە ،تەو واذاَەي ئەو کهرىرو تەرَايەو تُزوتاوەڕە
هەر تُجً هەتىوە ،کە ئەواٌ يەتەطرُاٌ تىوە .نەکاذێکذا دەتێد پێذاچىوَەوە تە پزۆگزايً پەروەدە تکزێد ئاراطرە و
پُرەکاًَ تەگىێزەي ژێزخاًَ فُکزي کىرد داتزێژرێد ،ذاکى ئاياَجەکاًَ چەَذٍَ طاڵەي نەڕووي پەروەدە ،ڕۆػُثُزي،
ڕايُاريَ ،ەذەوەًَ تپێکێد ...هرذَ ،ەک تەذێکەڵً هاوػاًَ کهرىرێکً ذزتێد .ئەيە جگە نەوەي يەطەنەي چەيکً
هاواڵذً تىوٌ و هاوَُؼرًُاًَ تىوٌ يەطەنەَەکً هەڵپەطێزدراوي ذزە هەروەک نەلظەکاًَ يەنُک فەَظەنڕدا ئاياژەي
تۆ کزاوە ،پێکهاذەي عێزاق چۆٌ َ ەکٍُُ ،کۆيەڵێک پێکهاذەٌ ،واذە َەذەوەي کىرد هاوَُؼرًُاَُە و تەردەواو هەطرً
تەهاواڵذً تىوًَ خۆي َەکزدووە ،تۆَە تەردەوايُغ نە ػۆڕع وڕاپەڕٍَ تىوە تۆ تذەطرهێُاًَ يافً خۆي وەکى کُاَێکً
طەرتەخۆو ئاساد ،ذاکى نەيهًالَآ هاوَُؼرًُاًَ دەرچێد هەطد تەهاواڵذً تىوًَ خۆي تکاخ ،ئەيە پاڵُەڕێکً
تەهێشتىوٌ تۆ پێگەَؼرىوَی هەطرً َەذەوەًَ نەچهەکاَذا ،تەاڵو ئەوەي ياَەي ڕاياَە ػەڕە دەَىک (يُذَا) و ػەڕە
َاوخۆَُە َەک تەدوا َەکەکاٌ تُزي َەذەوەًَ طەرلاڵً نەلٍُ و گىياٌ و دڵەڕاوکً...هرذ کزدووە ،ئەيەع َُگەراَُُە
نەئێظراي ذاکً کىرد ئاياَج َە تێد و تەگىياَەوە تڕواَێد ،نە ئەَجايذا خاوەٌ تڕَارێکً ڕاطد و دروطد َاتێد.تۆێە
ئەرکً پەروەردەَە نەئێظرادا ترىاَێد کار تۆ طەلايگُزي ئەو تىارە(تُزي َەذەوەَی) تکاخ ،يرًاَە تگەڕێُێرەوە تۆ ذاک،
چىَکە هەر وەک نەطەرەذا ئاياژەياٌ پێکزد کزۆکً تُزي َەذەواَەذً ذێکگەَؼرُە َەک گىَجاٌ ( َاطا) ،نەتەرئەوەي(
َاطا ػرێکە دەطەاڵذذارەکاٌ دەَُىوطُەوە ...کاذێک يەطڵەحەذەکاٌ نە َەکذي جُادەتُەوە ذەَاَەخ نەَاو َەک گزوپذا
تەکارهێُاًَ ذىَذوذُژي ئايادەَە().ئاَؼراٍَ و فزۆَذ .)27 910069تە واذاَەي تُزي َەذەوەًَ هاوػێىەي جەطرەَەکە
کەيرزٍَ کەيىکۆڕي کارَگەري دەتێد نەطەر ذەواوي تىوَێکً طاغ.

ئەنجام
پاع نێکۆڵُُەوەو ػُکزدَەوەي( کارَگەري پەروەردە نە تُُاذً ذاکذا(تەًَىوَەي کىردطراًَ تاػىر)) گەَؼرُُە ئەو
ئەَجاياَەي خىارەوە :
 .١پەروەردە دەتێد پەَىەطد تێد تەژێزخاًَ سەًَُ گەنەوە.
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 .٢پەروەردە پەَىەطرە تەطەرجەو کاَە و تىارەکاًَ ژَاَەوە .
 .٣پزۆطەي گۆڕاَکاري هاذۆذە کاَەوە نەکىردطراَذا ،تەاڵو َىآ َُُە ،چىَکە ػارچُُەذً و عەػزَەذگەري تىوًَ هەَە.
 .٤پێىَظرە پێذاچىوَەوە تەتەرَايەو پالًَ پەروەردە نە پێذچىوَەوەي وردي نەطەرجەو تىارەکاَەوە تۆ تکزێد.

سەرچاوەکان.
-2
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-20
-22
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ئىيێذ ئاػُا 9ڕەػُذ َەجُة(ژَاٌ و تەرهەيەکاًَ ،)2857-2805دەسگاي ئاراص ،1002 ،هەونێز.
روَُُە اوتُز 9خ .عثذهللا عثذانذاَى 9انرزتُح انعايح ,دار انعهى نهًالٍَُ ,2972 ،تُزوخ.
طرُفٍ أونًاٌ 9خ.كًال يحًذ تؼز ،دور انكهًح فً انهغح ،يكرثح انؼثاب.2988 ،
طعُذ اطًاعُم 9انفكز انرزتىٌ انعزتٍ انحذَث ،عانى انًعزفح -انًجهض انىطًُ نهثمافح و انفُىٌ،2987 ،
انكىَد.
أ.د .عثذهللا انزػذاٌ 9عهى االجرًاع انرزتُح ،دار انًؼزق نهُؼز وانرىسَع ،2999 ،عًاٌ -اردٌ.
عثذانكزَى اِسري 9يؼكهح انحكى فً انعزاق ،تذوٌ طُح انطثع.
د .يعرش انصاتىًَ 9عهى االجرًاع انرزتىٌ ،دار أطايح ،2006 ،عًاٌ -أردٌ.
يحًذ نثُة انُجُحٍ 9اِطض اِجرًاعُح نهرزتُح ،يكرثح اَِجهى انًصزَح ،2976 ،انماهزج.
يُذر انًىصهٍ 9عزب و أكزاد -رؤَح عزتُح نمضُح انكزدَح ،دار انعهى ،2992 ،ديؼك.
د .يحًذ انطُطٍ و أخزوٌ 9يذخم انً انرزتُح ،دار انًظُزج نهُؼز وانرىسَع ، 2002 ،عًاٌ.
َىطف انمزضاوي 9انحهىل انًظرىردج ،يؤطظح انزطانح ،2977 ،تُزوخ.
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