
بۆ کاک قادر وریا سبارەت ب کۆڕی پروەردە و پوور  نامی ڕەوانشاد کاک حمرەسووڵ حسن
  .فرکردنی حدکا ل سرتای دامزرانی ئم ناوەندە دا

  زۆر برز کاک قادر وریا

  !ورای سو

داوات کرد بوو ھندێ زانیاریت ل سر مامۆستایانی شۆڕش 
وەردە بۆ بنووسم، ئوە و قوتابخانکانی سر ب کۆڕی پر

ل خوارەوە تا ئو جیی ئاگادارم ھندێ شتت عرز 
  :دەکم

ـ کتبی ژیان و خبات دوو برگ بوو، بم برگی  ١
یوە ) ط عتیقی( دووھمیان ک ل الین خوالخۆشبوو 

  .ئامادە کرا بوو ب ھۆی کمووکووڕی ککی لوەرنگیرا

ی "ڕنونی مامۆستا " دی ـ کتبی خوندنی زمانی کور ٢
نبوو، مامۆستاکان ب ئیبتکاری خۆیان وانکیان دەگوتوە 

  .و زۆریش تیدا سرکوتوو بوون

ل زۆربی ناوچکانی کوردستان قوتابخانکانی شۆڕش ل )  ١٣٦١ـ  ٦١( ـ سای خوندنی  ٣
ل ژر کۆنترۆی ھزی  ئو جیانی( سر داواکاری حیزب ب تایبت ل شاروچک و گوندەکاندا 

  ).ئاماری ئو سا ھاوپچی ئم نووسراوەی . ( ، کرا بوونوە) پشمرگ دابوون

تنیا خوندنی کوردی بۆ پۆلی ( ـ پش ئوەی کتب کوردییکان بگن دەست مامۆستایان  ٤
ی )رش پروئاموزش و ( ھی ) راھنمایی ( باقی کتبکان تا پۆلی سھمی ) . یکم گیشتبوو 

  .ڕژیم بوون و مامۆستاکان ب کوردی ل سر پۆلکان وەریان دەگرایو دەیانگوتوە

ـ ئو ناوچ و گوندانی کۆڕی پروەردە قوتابخانی تدا کردبوونوە لگڵ ئامارەکیاندا  ٥
م نووسراوەیچی ئھاوپ.  

کوردی ( :ردبوونیوە وانکانیـ ئو خوالنی کۆڕی پروەردە بۆ پگیاندنی مامۆستای شۆڕش ک ٦
، دەروونناسی ، شوەی ھسووکوت لگڵ قوتابی ، کۆمناسی ، شوەی وتنوەی دەرسی 
بیرکاری ، ھسووکوت لگڵ گوندنشینکان، خۆ ب دوور گرتن ل بکار ھنانی وشی کوردی 

ارەت ب تواندنوەی داتاشراو، ڕوونکردنوە ل سر ھسووکوت و سیاستی ڕژیمکان سب
  .بوون... گلی کورد و ل نو بردنی ئاسواری زمانی زگماکی گلی کورد و 

زۆربی کتبکانی تا پۆلی پنجمی سرەتایی کران ب کوردی و ل الین  ١٣٦٨ـ تا سای  ٧
  .حیزبوە چاپکران و دران ب قوتابیان و مامۆستایان



ی یکم دانرا بوو تنیا خاکی الوازی ک تیدا بوو ئوە ـ کتبی ئلف و ب کوردی ک بۆ پۆل ٨
بوو ک ب پی سیلسیل مراتیبی پیتکان دانبزیبوو و پاش و پشی پیتکان برچاو بوو 

  ).یکم جار ل وتی لوبنان چاپکرا ( ئگینا ل بوارەکانی دیک دا باشبوو ، 

م نامی دای، ژمارەی خولکانی مامۆستایان لگڵ ئ ١٣٦١ـ  ٦٢ـ ئاماری سای خوندنی  ٩
پاشان ھر ل سردەشت ل . یکم خول ل گوندی دگی ناوچی سردەشت کرایوە. زۆر بوون

بیر نییموویانم لم ھوە بش کرانکانی دیکناوچ ی مووساالن و لد.  

ی پشمرگ دا بوون کۆڕی ـ ھروەک باسکرا ل زۆربی ئو ناوچانی ل ژر کۆنترۆی ھز ١٠
ل ناوچی سن کاک ) . ل ئامارەک دا ب ڕوونی ئم دەردەکوێ ( پروەردە تکۆسانی ھبوو 

ھوڵ و ماندوو بوونی زۆری نواند، ھروەھا ل ) ک تازە ھاتبۆ ڕیزی حیزبوە ( دوکتۆر خیقی 
. قوتابخانکان داوە  ناوچی مریوان کاک علی مھرپروەر ھوی زۆری بۆ کردنوەی

کماڵ خالدی ( ل :  ئندامانی کۆڕی پروەردەی سرانسری کوردستان ل سرەتاوە بریتی بوو
  ).ان عومری امیر خضری، پاش"سردەشت " ، خۆم " شنۆ " ی ، محمد قادر

شھید غفووری ھمزەیی ل ناوچی بان بۆ کردنوەی مدرەسکان ھوی زۆری دا و کتبی 
  .رسی بۆ کۆڕ پیدا کرددە

  سوپاس

  پوور حمرەسووڵ حسن

  ١٣٨٨ـ  ١١ـ  ١٢

  :تبینی

ـ  ٦٠سای خوندنی ( ی نامکتدا باسی گمارۆی ڕژیم ل سر کوردستان دەکی  ٣ل خای 
ئو کات خوندن ھبوو و ئستا کۆڕی پروەردە پک نھاتبوو، بم زۆر گرم و گوڕ نبوو )  ٥٩

  .و حکوومتی بوو

ی ) آموزش و پرورش ( حیزب ل بیاننامیکدا داخستنی  ١٣٥٩ی پووشپری  ١٢ـ ڕۆژی  ١
  .ی محکووم کرد بوو) بجگ ل سارەکانی قوە و بیجار ( ئستانی کوردستانی 

فراخوان حزب دمکرات کردستان ایران بمناسبت ( ل ژر ناوی  ١٣٥٩ی خرمانانی  ٧ـ ڕکوتی  ٢
بو کردەوە و لودا داوا ل خکی کوردستان کرابوو ل )  ١٣٥٩ـ  ٦٠نزدیک شدن سال تحصیلی 

  ...ڕگای پکھنانی شۆڕاکان خرجی پروەردە و فرکردنی گلیی دابین بکن 

ئاگاداری دەسفتری سیساسی " حیزب ل ژر ناوی  ١٣٦٠ڕۆژی یکمی ڕەزبری ـ ڕکوتی  ٣
یکیدا  ب بۆنی سرەتای سای تازەی خوندنی بو کردبۆوە و لودا ل کۆتایی) ا .ک.د.ح



ھیوادارین ل سای داھاتوودا بتوانین کالسکانی دەرسی ل ھلوومرجکی باشتر : " نووسرا بوو
  ...ئامادە بکین و ل بارتردا 

   ١٣٦١ـ  ٦٢ئاماری ترتیبی مامۆستا و قوتابیانی سر ب کۆڕی پروەردە بۆ سای خوندنی 

  راھنمایی  سرەتایی
  تبینی  مامۆستا  قوتابی  پۆل  قوتابخان  مامۆستا  قوتابی  پۆل  ڕادەی قوتابخان  ناوی ناوچکان  ڕیز
١  ی ورم٥تا  ١  ١١  ناوچ     ٥  ٦٥  ٣تا  ١  ٥  ١٣  ١٣٥ 
٥تا  ١  ١٩  ناوچی شنۆ  ٢ ٣تا  ١  ٣  ١٩  ٢١٥   ٦  ٧٥    
٥تا  ١  ٦  ناوچی نغدە  ٣ ٣تا  ١  ١  ٨  ٧٥   ٣  ٤٥    
٣تا  ١  ٨  ١٨  ٣٨٠  ٥تا  ١  ٢١  ناوچی پیرانشار  ٤  ٩  ٦٨    
٣تا  ١  ٥  ١٩  ٣٤٥  ٥تا  ١  ٢٥  ناوچی سردەشت  ٥  ٧  ٥٧    
٣تا  ١  ٧  ١٦  ٤٢٥  ٥تا  ١  ٣٥  ناوچی مھاباد  ٦  ٨  ٧٤    
٧  ی بان٣تا  ١  ٣  ١٩  ١٥٢  ٥تا  ١  ١٤  ناوچ  ٦  ٦٨    
٥تا  ١  ١٧  ناوچی سقز  ٨ ٣تا  ١  ٣  ١٤  ١٢٦   ٤  ٤٥    
٥تا  ١  ٧  ناوچی ھوشار  ٩ ٣تا  ١  ١  ٤  ٩٦   ٣  ١٨    
٥تا  ١  ١٩  ناوچی مریوان  ١٠ ٣تا  ١  ٤  ١٤  ٢٥٦   ٣  ٣٤    
٥تا  ١  ٧  ناوچی کامیاران  ١١ ٣تا  ١  ١  ٥  ٩٥   ٢  ٣٥    
٥تا  ١  ٥  ناوچی دیواندەرە  ١٢ ٣تا  ١  ١  ٤  ٦٨   ٢  ٢٥    
١٣  ی سن٥تا  ١  ١٩  ناوچ ٣تا  ١  ٩  ٢٢  ٣٢٥   ١١  ١٠٩    
٥تا  ١  ٢١  ناوچی بۆکان  ١٤ ٣تا  ١  ٧  ١٦  ٢٢٠   ٨  ٧٤    

    ٦٣  ٨١٠    ٦٢  ٢٠٢  ٢٩٠٣    ٢٢٦  کۆی گشتی
  : تبینی

ـ مامۆستاکان زۆربیان کادر یان پشمرگی حیزب بوون و لگڵ بروەبردنی ئرکی  ١
ل زۆر شون ھندێ فق و مامۆستای . ا کاری مامۆستاییشیان ل سر شان بووپشمرگایتید

  .ئایینیش دەرسیان دەگوتوە

یکان  مرگی نخوندەوار و بنما و خکی ئاواییوتابیکان بجگ ل مندان م پشـ ق ٢
  .بوون

  .گوتوەشیان دە) راھنمایی ( ـ مامۆستای ئوتۆ ھبوون ک دەرسی سرەتایی و  ٣

دا کاری دەکرد، پاشان ) ک ئو کات ل ژر ناوی کۆڕی پروەردە و بارھنان ( کۆڕی پروەردە 
، ئوە بوو حیزب کردی ) بارلنان ( ل الین ھندێ دۆستی ڕواتی کرابوو ب ) بارھنان ( ناوی 

ڕۆژی ی ڕەسمی ل ری کوردستان و برانسرکردنی سروەردە و فکۆڕی پ ، ری بمی ڕەزبک
دا ئامادەکاری زۆری بۆ کردنوەی مدرەسکان ل  ١٣٦١ل ھاونی . دا دەستی بکار کرد ١٣٦٠

ی ڕەزبری ئو سا ب  ١الین کۆڕی پروەردەوە ل زۆربی ناوچکانی کوردستان کرا و ڕۆژی 
ھندێ  کاری مدرەسکانی سۆڕش دەستی پکرد ، ل" ئی ڕەقیب : " سروودی نتوایتی 

ی حکوومت بروە دەچوون )آموزش و پرورش ( مدرەسی دەوروبری شارەکان ک ل الین 
مندان ب ب گودان ب راسپاردەی حکوومت برگی کوردییان دەپۆشی و سروودی ئی ڕەقیب 

  .یان دەخوندەوە و پاسان حکوومت پشی پگرتن



  ماپری گیارەنگ :نووسینی دەقی نامکان

پوور ل خوارەوە وەک خۆیان  ی نامکان ب دەست ختی ڕەوانشاد کاک حمرەسووڵ حسندەق
  .داندراونوە و ھیوادارین ک خونران کک لم ئامار و زانیاریان وەر بگرن







 



 


