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پیشه کی :
پیش هه موو شتیک ده بیت  وه بیرمان بیته وه که ژیان چه ند  بنه مایکی تایبه ت به خوی هه یه که 
باس له سه ر ئه وانه به پی میژوو ، ئایین ، روانگه و ته وه ره جیا وازه کانی تر له لای مروفه کان
مانا ی تایبه ت به خوی ده گریت  که لیره دا مه جالی باس کردن له وانه نییه ، به لام به چاو خشاندنیک 
به سه ر میژووی ژیانی  به شه ر له حه زره تی  ئاده مه وه  تا به ئیستا  ده بیینن  که  روتیکی روو به 
پیشی هه بوه . مانا ی  ئه م باسه  ئه وه یه  که  مروف  به دریژایی میژوو ویستویه تی  که له زانا ییه  
کانی  خوی  و مروفه کانی  دیکه  سوود  وه ر بگریت  بو  ناسینی  زیاتر له پیشی  سروشت  و پیک 
هینانی  ژییانیکی  روو به  چاکتر بوون  بو خوی  و مروفه کانی تر . 
خالیکی تر  ئه وه یه  که به شه ر له و کاته وه که خوی ناسیوه ژینیکی به جوری کومه لگایی بووه  و 
له م  روته دا  که سانیک هه بوون  که  به  پی زانایی  و جیاوازیک  که بوویانه  له  هه لسوو  کوت 
له گه ل  گرفته کانا   پیشا هنگی  ئه وانی  دیکه  بوون . بویه  له  دونیای  مودیرن  و پیش کوتووی  
ئه مرو دا  بووه ته  به  باوریک که  به ریو بردن و سه ر په رشتی کردن  ده بیت به که سانیک بدریت 
که  ده توانن  کاروانی  ئه رکه کان  به جوانت ترین ره وت  ببه نه  جیگه ی مه به ست. بویه له ژیانی
ئیسته دا  په روه رده  وه کوو خالیکی تایبه ت بو سه رکوتن چاوی لی ده کریت وله ناوه روکی ئه ویشا
به ریو بردن و سه ر په رشتی کردن  جیگای  تایبه ت  به خوی هه یه، جا بویه  ئه و ماموستا  که 
شایانی  به  ئه ستو گرتنی سه رپه رشتی  به شی له  ئه رکه کانی  کومه لگا  ده بیت  پیویسته چونیه تی 
پیش بردنی ئه م  ئه رکه  له  شیونه  زانستیه کانا  وه کوو  زانکو و.......وه دست  بینیت و بگاته  ئه و 
باوره که  ده بیت : 

{ فیر بیین  و  فیرکه ین  که مروف  دیه ویت  و ده توانیت له
ژیانیکی  چاک  و روو  له چاکتر  بوون  به هره مند بیت  } .
.
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ئامانجه کانی ئه م بابه ته :
1-ناساندنی مانای  { به ریو بردن و سه رپه رشتی کردن }. 
2-روون کردنه وه ی جیاوازی  نیوان  به ریو بردن و سه رپه رشتی .
3- به ریو بردن وسه ر په رشتی کردن  زانسته یا هونه ر؟.
4-کورته باسیک له میژووی به ریو بردن .
5-به ریو بردن وسه ر په رشی له بنکه  په روه رده کانا . 
6-باس  له بروکراسی  وجیگای  ئه م  ته وه ره  له  به ریو  بردن دا .
7-باس له  پیوندیه یاسا شکینه کان له نیوان مروفه کان  و کاریگه ری  ئه م خاله له سه ر به ریو بردن. 
8- ناساندنی هه ندی له  سیستمه جیا وازه کانی به ریو بردن و سه ر په رشتی له ولاتانی دیکه .
9- شیی کردنه وه ی چونیه تی به ریو برده وسه په رشتی له ولاتی خومان . 
10- بردنی  تله به کان  بو چه ند  شوینیکی جیا واز  بو دیتنی چونیه تی ره وتی به ریو بردن وسه ر په رشتی کردن له نزیکه وه . 

به ریو بردن وسه ر په رشتی و چونیه تی باس له م ته وه ره 

 له ریگای وتنی ئه م وانه وته وه ره جیا وازه کانی وه  تی ده کوشیین که روانگه ی قوتابیان له با به ت
به ریو برده و سه ر په رشتی کردن ، به روتیکی ئا کادیمیک  که  به رانبه ری بکات له گه ل زانسته  
کانی جیهانی ئه مرو دا بگوریین یا چاک تری بکه ین . هه ر وه ها  یاری ده ری قوتابیان بیین تا روانگه  
یکی لیکولینه وه له بیرو رایاندا به دیی بینیین تا به نا سینی باشتری کومه لگا که یان بزانن که هه ندی  
له ره وته   به ریو به رایه تیه کان  پیوه ندی  هه یه  له گه ل  بنه ما  کومه لایه تیه کانا  بویه هه لسوو  
که وت  له گه ل  ئه وانه دا  ده بیت  زور به هیمنی  و زانا ییه وه  بیت .

ئامیره پیویسته کان :                                               ص          3             

1- کتیبه پیوه ندی داره کان . 
2-پروگرامه تومار کراوه کان له سه ر په روه رده .
3-بورد  -   تکنولوجیای پیویست .
  4- ئیزنی سه روک به ش و راگری فاکه لتی بو چوونه ناو کومه لگا .
  5- وه ر گرتنی چارت  و به شه  به ریو به رایه تیه کانی  وه زاره تی  په روه رده . 
  { بو  خالی  په نجه م  یا رمه تی  راگرایه تی  فاکه لتمان پیویسته } . 
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دابه ش کردنی بابه ته کان به دریژایی سالی خویندن
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کاریگه ری پیوه ندی  مروفا یه تی له سه ر به ریو به رایه تی 
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مانای روحییات و دیاری کردنی ئه و  خالانه که له سه ر روحییاتی ده وام کاریگه ری پوزوتیفیان هه یه
حه وتووی   12
پیدا چوونه وه یک  به سه ر  وتراوه کانای  پیشوودا
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دیاریی کردنی ئیشه سه ره کیه کانی به ریو به رله په روه رده
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زانایه تایبه ته کانی به ریو به ری په روه رده
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{ ماموستا  سه ر به خو  ده بیت له م خالا نه دا } 

1-گورینی  کاتوو ساتی هه ندی  له بابه ته کان به پی  پیویست .  
2-ئا گادار کردنه وه ی  لایه نه پیوندی داره کانی زانکو  به بوونی که موو کوریه کان . 
3-گورینی هه ندی  له ته وه ره کان  به پی  راده ی زانستی  قوتابیان.
4- را گرتنی باروو  دوخی کلاس  به دوور  له بیرو را  سیاسیه کان . { له گه ل ریز و حورمه ت بو گشت قواره سیاسیه کان }
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