
  "بۆکان لھ ئھمڕۆ و لھ م�ژوودائاگاداری "

 مھدرەسھکان

لھ سھرەتای دەست بھکارکردنی ما�پھڕی بۆکان، بھش�کی تایبھت بھ خو�ندنگاکانی بۆکان تھرخان  
زانیاریی و پ�وەندیگرتن لھ گھڵ خھ�کان چھتوون  ھھم وەدەستھ�نانی �ساڵ بھر لھ ئ�ستا ١٥م واتھ کھ ئھو دە کرابوو،

 �ستا پاش ت�پھڕبوونی ئھم سا'نھ� ن زۆر کھسھوە بھ گرنگ نھدەزاندرا.ردنھوە لھ بابھت�کی وا لھ الیھبوو، ھھم الک

دەکھن، ئ�مھ ھان دەدا  ھسانی زۆر کھ ھھست بھ بھرپرسیاربوون،و بوونی ک بوونی ئینترن�ت و ڕ�گاکانی پ�وەندی
  �ژوودا"  ئاوڕ لھو بابھتھ بدەینھوە!لھ چوارچ�وەی پرۆژەی "بۆکان لھ ئھمڕۆ و لھ م جار�کی دیکھ چاالکتر

بھرپرسانی پڕۆژەکھ ھیوادەخوازن لھ گھڵ پشتیوانییھکی زۆری خھ�ک بھ تایبھت ئھوانھی کھ بھ جۆر�ک لھ جۆرەکان 
کارمھندی ئیدارەی ف�رکردن و بارھ�نان و  �دەبیر �پ�وەندیان بھ خو�ندنگاکانھوە ھھبووە، وەک خو�ندکار، موعھلیم

  . ، ڕووبھڕوو ببنھوەو باوکی مندا'ن و خو�ندکاران ھھروەھا وەک دایک

بھ ش�وەی شیاو  �فیلم و ھھر چھشنھ زانیارییھک کھ بگاتھ دەست بھرپرسانی پرۆژەکھ نامھ،بیرەوەری، بھ�گھنامھ، و�نھ،
بھ�کوو شو�نی چاالکی ھونھریی،  �ب7و دەکر�تھوە. مھدرەسھ لھ شاری بۆکان بھ تھنیا شو�نی خو�ندن نھبووە

و شو�نی چاالکی سیاسی و کۆمھ'یھتی و ئھدەبیش بووە.  (ڕۆژنامھی دیواری)ھھنگی، وەرزشی، ڕۆژنانھنووسیفھر
ڕۆشنایی و لھ تاریکیدا ون  ردەب�تھ ھۆی ئھوەی سیمای شار وناوچھکھ بکھو�تھ بھ باسکردن لھ ھھرکام لھو الیھنانھ،

ج�گای ڕ�ز و پ�زانینی ئ�مھیھ. بۆ ناردنی بابھت، یان نووسین پ�ویست ناکات کھسھکھ  ھاوکاری ھھرکھسنھب:! 
نووسین، تۆمارکردنی دەتوان: بھ  �وە و بھ ھھر زمان�ک بۆی دەکرێھھر ش�نووسھر و ئھدیب ب�ت، ھھر کھس بھ 

لھ گھڵ کھس�ک باس کھسان�ک حھز دەکھن زانیارییھکان ڕووبھڕوو ، ویدئۆ بابھتھکھی بۆ ئ�مھ بن�رێ. گھر دەنگ
لھم بوارەدا ھاوکاریمان بکھن.  �داوا لھ کھس و کھسان دەکھینو ھھم بکھن، ئ�مھ ھھم خۆمان ئ�مکانی وا پ�ک دەھ�نین 

مان لھ و'ت و دەرەوەی و'ت زۆر کھس ھھن کھ دەوری جیددی و کاریگھریان لھ ئیدارەی ف�رکردن و بارھ�نان ب�گو
دەکان ھھبووە، ئھو کھسانھ دەب: ھھم بۆ ڕ�زگرتن ل�یان بھسھر بکر�نھوە و ھھم بۆ واتھ لھ گون �لھ بۆکان و ناوچھکھ

کھ دەوری کاریگھریان لھ  �بھداخھوە لھم سا'نھی دوایھدا چھند کھسی بھرپرس و چاالک. تۆمارکردنی زانیارییھکانیان
ب: ئھوەی زانیارییھکان لھ پاش  �سیسستھمی ئیدارەی ف�رکردن و بارھ�نان لھ بۆکان و ناوچھ ھھبوو، بھج�یان ھ�شتین

. با ھھموو پ�کھوە گرنگی بھ کۆکردنھوەی زانیاریی بدەین. با خۆمان لھ م�ژووماندا ببینینھوە! با خۆیان بھج: بھ�?ن
  نووسینھوە.یم�ژوومان خۆمان ب
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