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  هؤمةر قةرةداغيهؤمةر قةرةداغي... ... طةشتصكي ثةروةردةيي بؤ كوردستان طةشتصكي ثةروةردةيي بؤ كوردستان 

  
وڵ و  ک هه کۆمه   وه زار و پنجه تای سای دوو هه ره  سه له

.  وه دا چ کردۆته رده روه بواری په چاالکیی خۆی له
ی  وه بۆ ماوه که  نده دی که سترید لیندگرن، له ی ئه پۆژه

. چت ده وه هو پش ره وتوویی به رکه سه به دوو ساه
آی  یه پرۆژه  نی نزیک ڕانیه دی ده ئستاش له

  . چت ده ڕوه  به رنامه مان به هه به تازه
ک،  ندامی کۆمه  کۆتایی مانگی مارسدا دوو ئه له
بواری  کان له ی چاالکیه وه ستی زیاتر چ کردنه به مه به
   . نوه آوردستا ڕانه گه وه سویده و خوندندا له رده  روه په

ست و  به وردی باس له مه و به وه دا آۆبوونه رده روه ستانی په ده ڵ آاربه گه ک له رانی کۆمه نونه
  . ک آرا کانی کۆمه پۆژه
دا باس  که پۆژه له. کرد رده روه تی په زاره وه ش به کی نوی پشکه یه ک پۆژه کۆمه
کانی  مان ڕبازی قوتابخانه ر هه سه له آه پرۆژه. یی آرا ی نموونه قوتابخانه بردنی ده ڕیوه به له

  .  آرن ده ن پیاده و ده وه که نده دی که

   
ش  ك شه تی آوردستان، آۆمه ندانی حكوومه ڵ آارمه گه ندی و دانوستاندن له یوه  په له جگه 

  :سوید له رده روه می خوندن و په ی سیسته رباره تی گا ده سیمیناری تایبه
  .  ی مامۆستایان یمانگه بۆ مامۆستایانی په  مانگی مارس له ڕانیه ی31 ڕۆژی - •
و  ی ڕانیه ران و مامۆستایانی ناوچه به ڕوه بۆ به ڕانیه پریل له  ی مانگی ئه3 ڕۆژی - •

  . بیتون
دزێ  ی قه ران و مامۆستایانی ناوچه به ڕوه دزێ بۆ به قه پریل له  ی مانگی ئه3 ڕۆژی - •

  . ر و پشتده
ندی  ندی، دواناوه ناوه رانی قوتابخانه به ڕوه سلمانی بۆ به پریل له  ی مانگی ئه5ی  ڕۆژ- •

  . کان ییه و ئاماده
سلمانی بۆ مامۆستایان و خوندکارانی کۆلیژی  پریل له  ی مانگی ئه6 ڕۆژی - •

  . زانکۆی سلمانی مامۆستایان له
یمانگای مامۆستایانی  سلمانی بۆ مامۆستایانی په پریل له  ی مانگی ئه7 ڕۆژی - •

 . سلمانی

  وانه  خۆ، له رکی گرتبووه وه ند ته کان چه  سیمیناره ڕۆک و باسی ناو ناوه 
 ک  یه ریب به می هاوته  سوید، دوو سیسته  و خوندن له رده روه په می ساختاری سیسته   

ت و  وه  ناو ده و خوندن له رده روه ندانی بواری په می کارمه سیسته: ن که کارده
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 ناو  کان له  سیاسیه ری ڕکخراوه  نونه می سیاسی که کانداو سیسته وانیه شاره
 . کاندا وانیه نی شاره نجومه مان و ئه رله په

شی  به:  کییه ره شی سه دوو به سوید  و خوندن له رده روه په) ج نھه مه (ی ڕنامه 
تی  رایه رابه کسانی و هاونرخی و به  بواری یه کان له ماییه دیموکراتیه هابنه به

 . شی زانستی مرۆڤداو به
کان،  شی ئامانجه  به: شه کانی کارکردن، س به و پالنه ی کاری قوتابخانه رنامه به 

 . نگاندن سه شی هه کان و به  ئامانجه یشتن به تی گه شی چۆنیه به
کانی کارکردن  موو بواره  هه ت به شی دانانی تایبه به:  بردنی قوتابخانه ڕوه ی به شوه 

می دیموکراتی و ئازادی  رزڕاگرتنی سیسته ر ڕۆشنایی به  به  له  ناو قوتابخانه له
 . ت و مافی خوندکاران سه ندکردنی ده  ناوه شی به ها به روه هه. سدا که تاکه

  ری قوتابخانه به ڕوه ی به و کارانه موو ئه هه:  ری قوتابخانه به ڕوه رکی به هکاروئ 
شکردنی کارو دانانی پالنی   و دابه  بۆ بودجه وه  دانانی ساختارکاره یکات، له ده

 . کانی قوتابیان و مامۆستایان تا کشه  هه وه جیاوازه
نگاندنی  سه ڵ کوردستاندا، هه  گه یی سوید له رده روه ی په راوردکردنی ڕنامه به 

ر ڕؤشنایی لکچون و   به کان له نجامه رئه چاوکردنی ده ی سویدو کوردستان و ره ڕنامه
 . کاندا جیاوازییه

می  سیسته. می خوندنی سوید کانی سیسته رییه  ڕبه ر دۆکومنته  سه تیشک خستنه 
تری   ژر چه کرت له تی ده رایه رشتی و ڕبه رپه سویددا سه و خوندن له رده روه په

نی  نجومه مان و ئه رله ت و په  حکومه  له کاندا که رییه  ڕبه دۆکومنته
و  ی ئه نموونه. کان ری قوتابخانه به ڕوه  بۆ به وه  دنه خواره وه کانه وانیه شاره

 .  کانه کان و پالنی قوتابخانه ی کار، پالنی وانه ڕنامه:  دۆکومنتانه
گفتوگۆ و پرسیار و  ران، مامۆستایان و خوندکاران به به ڕوه به. رم بوو کان گه نارهآۆڕی سیمی

  . ند کردبوو مه وه کانیان ده دیالۆگ سیمیناره
دا و  م چاالآییانه ڤیزیۆن، گرنگی به له م ته و گۆڤار و هه م ڕۆژنامه ، هه ماسمدیای آوردستان

ی کوردستانی  ڵ ڕۆژنامه گه وتن له چاوپکه وانه له. ساك ڕخ ك بۆ آۆمه یه ند دیمانه تی چه رفه ده
  .  رده روه ڤیزۆنی کوردسات، خاک و په له دا، ته رده روه ی په ی کوردنۆ و بوکراوه نوێ، مانگنامه

   
کی  شدارییه ک به و کۆمه ییه نوکه کی هه و خوندن، پویستیه رده  روه ڕیفۆرم کردنی بواری په به
  .  یه دا هه رهم بوا رچاوی له به

   

  داغی ره ر قه هۆمه        
        17 / 4 / 2005  

  
 

2 


