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 کانی گۆڕاوە لە هەندێک بە پەیوەندی و یەکان تەندروستی هەڵسوکەوتە

سۆران شاری دانیشتوانی الی جەستەیی  

د. اسو محمد:ناو  

زرار موسی عوسمان   

 پوختە

زن ك ) وهوهگیری ندازهندێك ئەهە ندی بەیوهندروستی و پەوتی تەڵسوكەهە ئەم لێکۆلینەوە

گروپی  ئامانج گرت ، وه ( بە وری پێست ، شێوهش ، چەلەوری لە ی چە،درێژی ، ڕێژه

راوردكردنی بە دانیشتوانی سۆران ، وه ری كاركردن لەرمانبەن و جۆری فەمەتە

ازی شێوسفی ، بەكارهێنانی پرۆگرامی وهبە نێوان نێر و مێ وه لە وهگۆڕانكاری لێكۆڵینە

 دانیشتوانی شاری سۆران لە كەنمونە  وهكانی لێكۆڵینەڵ ئامانجەگەهۆی گونجان لەسح بەمە

( مێ بوو ، 57( نێر و) 881بوو )س ده( كە811یان )ژماره )نێر و مێ( كە گرێت بەخۆ ده

ندروستی وتی تەڵسوكەهەگیری لەندازهر ئەسەكان لەوهتاقیكردنە ستێت بەبەپشت ده وهلێكۆڵینە

ژماركردنی بایی زیندو بۆ هەستی كارهربەبەستێت بەبەو پشت ده وتووهئامێرێكی پێشكە كە

 ر شاشەسەكان لەدیارخستنی گشت زانیارییەبە دا وهناو الشە وری لەدی چەی سەڕێژه

كردنی گشت ( پاش داخل  وری پێست ، شێوهش ، چەوری لەی چەزن ، ڕێژه)وه

 ن ، جنس ، درێژ ( مە)تە لە كەسەكانی كەزانیارییە

جیاوازی نێوان ئاستی نێر  یەوهم لێكۆڵینەئە ، وه كارهێناوهرژمێری بەی سەوهر توێژنەلێكۆڵە

نێوان  ندی و جیاوازی لەیوهاڵم پەرژمێری )ت( بەكاهێنانی سەبە كات بەو مێ دیاریده

ندی پێرسۆن بۆ یوهتی پەكاهێنانی ئالەهۆیی بە بە كان زانراوهخۆشیەو نەت ڵسوكەهە

نێوان  ندروستی ( لەوتی تەڵسوكەئاستی )هە وتن ،لەجیاركەكان بەنجامەرئەكان بەندییەیوهپە

 ر یان كاركردن (رمانبەپێی ) جۆری فە كان بەوهی لێكۆڵینەنمونە

 كێك لەریەندروستی بۆ هەوتی تەڵسوكەكردنی هەپێوانە وتن لەدیاركەەكان بها ئاستەروههە

، مامۆستای زانكۆ ،  رچوی زانكۆ ، مامۆستا ، مامۆستای قوتابخانە)قوتابی زاكۆ ، ده

كانی ئاستی پلە وتن لەدیار كەكان بەنزمە ئاستە ر ة كرێكار ( وهرمانبەندازیار ، فەئە
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جێكردنی ندی بۆ جێبەباری ناوه متر بوو لەش كەمەئە ندروستی كەتەوتی ڵسوكە)هە

وتی ڵسوكەبۆ هە كانی پێوانەنێوان پلە وی لەعنەندی مەیوهوتنی پەركەده كردن وهپێوانە

نێوان  وی لەعنەندی مەیوهبونی پەاڵم نەكانی تریش ( بەران و نمونەرمانبەندروستی و )فەتە

، مامۆستای زانكۆ ،  رچوی زانكۆ ، مامۆستا ، مامۆستای قوتابخانەوتابی زاكۆ ، ده)ق

 ندروستی ، وهوتی تەڵسوكەكردن بۆ هەكانی پێوانەپلە ر ة كرێكار( وهرمانبەندازیار ، فەئە

ی ژهن ، كێش ، درێژی ، ڕێمەز ، تەگەنێوان جۆری ) ڕه ندی نا معنوی لەیوهوتنی پەركەده

  ش (لەوری لەچە


