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پرۆژه ی ڕیفۆرمی فرکاریی کوردستان
نووسینی: ھۆمه ر قه ره داغی

به ڕوه به ری ئاماده یی ئۆڤا 
سوید ــ ستۆکھۆم

پشخان و مه به ست

ئه مۆ کوردستان له به رده م نووسینه وه ی 
ده ســـتوورکی  لـــه   ده ســـتووردایه . 
دیموکرات و مرۆڤدۆستدا ده بت بواری 
فـــرکاری گرنگییه کی زۆری پ بدرت. 
ده ســـتووری وت ده سنیشـــانی ڕه وتی 
سیســـته می فـــرکاری ده کات.  ئه گـــه ر 
یاســـا  دیموکـــرات و ڕه وا بـــت، ئـــه وه  
سیســـته می فرکاریش ھه مـــان ڕه نگ و 
ناوه ڕۆک ده گرته  خـــۆ.  نادیموکرات و 
ناڕه وا بت، ئه وا  سیسته می فرکاریش 
جپـــی ھه ده گرته وه . بوانـــه  وتانی 
جیھانی ســـیه م، ھه ر بۆ نموونه  سوریا 
و ئـــران و ئـــه رده ن و عراق، نموونه ی 
زینـــدوون بـــۆ سیســـته می دیکتاتـــۆری 
به رنامـــه ی  ئه نجامه کانـــی  ناوه نـــدی.  و 
خوندن له و وتانه دا زۆر زۆر نزمترن 
لـــه  ئه نجامه کانی سیســـته می فرکاریی 

دیموکراتی له  وتانی دیموکراتدا. 
بۆ ئه وه ی ڕز و باوه ڕی مامۆســـتایان، 
و  پـــه روه رده   کارمه ندانـــی  قوتابیـــان، 
دایکوبـــاوکان بـــۆ سیســـته می فرکاری 
لـــه  کوردســـتاندا زیـــاد بـــت، پویســـته  
کوردســـتان  فرکاریـــی  به رپرســـانی 
بیرکی ورد لـــه  گۆڕانکاری و ڕیفۆرمی 

سیسته مه که  بکه نه وه .

ڕیفۆرمه کان

١- دانانی به رنامه ی فرکاریی 

دیموکراتیی نوێ

دانانـــی به رنامه ی (مه نھه جی)  فرکاریی 
دیموکراتـــی، له بری به رنامه ی فرکاریی 
دیکتاتـــۆری ســـای ١٩٧١، ڕیفۆرمکـــی 
پویســـت و گرنگـــه . مانـــه وه ی ھه مـــان 
به رنامه ، به رده وامی کابوسی فه لسه فه ی 
شۆڤنییه  به سه ر مشـــکی نه وه ی نوی 

گه لی کوردستانه وه . 

ڕگه نیشـــانده ری  فـــرکاری،  به رنامه ی 
په یوه نـــدی  کـــه   گشـــتییه کانه   خاـــه  
بنه ماییـــه   به ھـــا  له گـــه ڵ  ڕاســـته وخۆی 
به رزه کانـــی مرۆڤایه تیـــدا ھه یه. ده کرت 
به رنامه که  پک بت له  دوو به ش: به شی 
به ھـــا بنه ماییـــه کان وه ک: دیموکراتی له  
کۆمه ـــدا،    یه کســـانی نـــوان ژن و پیاو، 
به رابـــه ری و ھاوتایـــی نرخـــی مرۆڤ، 
پیرۆزیـــی نرخـــی ژیان و ســـۆلیدارتی 
له گه ڵ ئه و قوتابـــی و خوندکارانه ی که  

پویستییان به  یارمه تی زیاتر ھه یه. 
له  به شـــی دووه مدا که  به شـــی زانســـته  
به وردی باس لـــه  ئه رکه کانی قوتابخانه  
ده کرـــت.   به ڕوه بـــه ر  و  مامۆســـتا  و 
به رنامـــه ی وانـــه کان له بـــه ر ڕۆشـــنایی 
به رنامـــه ی فرکاریـــدا داده نرـــت. ھیـــچ 
گشـــتییه   خاـــه   لـــه   نابـــت  وانه یـــه ک 
دیموکراتییه کان ال بدات. له وه  ده رچت، 
مامۆســـتا سه ربه ســـتی ده بـــت کـــه  چ 
کتبکی خوندن، بۆ گه یشتن به  ئامانجه  

گشتییه کان، پیاده  بکات. 

به ڕوه بردنی  ــه   ل ناناوه ندتی   -٢

قوتابخانه کاندا

دیموکراتـــی  سیســـته مکی  ھه مـــوو 
پشـــکه وتوو، سیســـته مکی ناناوه ندییه . 
قوتابخانه کان له  شـــوه ی به ڕوه بردنی 
به ڕوه بـــه ر،  ئۆ تۆنۆمـــن.  کاره کانیانـــدا، 
دوای ڕاوژکـــردن له گـــه ڵ قوتابییـــان و 
مامۆستایاندا، له به ر ڕۆشنایی به رنامه ی 
شـــوه ی  لـــه   سه ربه ســـته   فرکاریـــدا 
ئـــه م  قوتابخانه کـــه دا.  به ڕوه بردنـــی 
ده ستپشـــخه ری  توانای  سه ربه ســـتییه  
ده کات.  دروســـت  باوه ڕبه خۆبـــوون  و 
ھه موو پشکه وتنکیش سه رئه نجامه که ی 
له  مرۆڤه کانه وه  دت که  خۆیان خاوه نی 
گۆڕانکارییه کانی ژیانی خۆیان بن، نه ک 

به  سه ریاندا سه پندرا بت. 
به  ناناوه ندیکردنی سیســـته می فرکاری 
له  کوردستاندا، به ھره کان خونچه  ده که ن 
و ســـه رھه دنن، ته نگژه  و گه نده ی له م 
بـــواره دا بنب ده کرن، ھه روه ک چۆن له  

وتکی وه ک سویددا کراوه .
لـــه   مامۆســـتایان  کاری  ڕکخســـتنی 
قوتابخانـــه دا ده کرت لـــه  دوو گرووپی 
کاردا بـــت، گرووپـــی مامۆســـتایان که  
وه ک  ھه یـــه   ھاوبه شـــیان  وانه یه کـــی 
مامۆســـتایانی بیـــرکاری و گرووپی ئه  و 
مامۆســـتایانه ی که  قوتابیی ھاو به شیان 
ھه یه وه ک مامۆستایانی پۆلکی تایبه ت .

٣- نۆ  سای خوندن به  زۆر

خونـــدن لـــه  ھه مـــوو کوردســـتاندا نـــۆ  
ســـای یه که م به  زۆر بت. ھیچ منداک 
به پی یاســـا بـــۆی نه بت لـــه  قوتابخانه  
بنبـــی  یاســـایه   ئـــه م  ده ره وه .  بتـــه  
نه خونـــده واری و کاری به کرگرتـــه ی 
منداڵ ده کات، کـــه  دوو گرفتی گه وره ی 

کۆمه گای کوردستانن.
ئه رکـــی ده ســـه ته  که  ھه مـــوو منداک 
توانای خوندنی ھه بت.  دوور بکه وته وه  

ھۆمه ر قه ره داغی
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٣٥ژماره  ٩٧ ڕه زبه ری ٢٧٠٦ی کوردی

مه به ند

له  کارکردن و یاســـاکانی ســـه ر شه قام 
که  زۆر دوورن لـــه  په یوه ندییه کانی ناو 

قوتابخانه وه .

٤- ئازادکردنی قوتابخانه ی 

سه ره تایی له  سیسته می 

تاقیکردنه وه  و دیارده ی 

ده رچوون و ده رنه چوون

توانـــای  لـــه  ته مه نکـــی که مـــدا  منـــداڵ 
بیـــری ئه وه نده  فراوان نییـــه  که  بتوانت 
ڕووداوه کانی ده وروبه ری به  شوه یه کی 
زانســـتی ھه ســـه نگنت و ھه مه الیه نـــه 
بیـــر له   باری زانســـتیی خـــۆی بکاته وه . 
ھه مـــوو کۆنتـــرۆڵ و ھه ســـه نگاندن و 
نمره دانـــان و ئاســـتدانان ده بتـــه  ڕگـــر 
له  به رده م گه شـــه کردن و پشکه وتنیدا. 
ده رنه چـــوون بۆ نموونه  لـــه  پۆلی یه کی 
ســـه ره تایی بـــۆ پۆلـــی دوو، جۆرکه  له  
ســـه رکوتکردنی ده روونی منـــداڵ که  له  
ته مه نی گه وره  ســـایدا ئه نجامی گه وره  
و ئاۆزیی که ســـایه تی لـــ ده که وته وه. 
جیاکردنـــه وه ی منـــداڵ لـــه  یه کتـــری به  
له بـــه ر  ده رنه چـــوون  و  ده رچـــوون 
جیاوازیـــی توانایان له  بـــواری خوندندا 
نرخـــی  به رابه رنه بوونـــی  نیشـــانه ی 
مرۆڤـــه،  چونکـــه  بناغه ی به ھـــا بنه ماییه  
مرۆڤایه تییه  به رزه کان له ســـه ر ھاوتایی 
و یه کســـانیی تاکه که س دوور له  ڕه گه ز 
و ڕه نگـــی پســـت و بـــاری ئابـــووری 
دانراوه .   ده رنه چوونی قوتابی له  قۆناغی 
به ھایه کـــی  ھه مـــوو  دژی  ســـه ره تاییدا 
بـــه رزی مرۆڤایه تییـــه . ئه ته رناتیـــڤ بۆ 
ده رنه چوون یارمه تیدانی ئه و قوتابییانه یه  
که  پویســـتیان به  یارمه تی ھه یه . ئه رکی 
کۆمه گا ئه وه یه  که  تاکه که س ھه ست به  
یه کسانی و سه ربه ستی بکات. ته نیا له و 
ڕگایـــه وه  کۆمه گا ده بته  جگه ی باوه ڕ 

و دسۆزیی تاکه که س.

٥- ئازادکردنی قوتابی له  

تاقیکردنه وه ی به کالۆری له  ھه ر 

س پۆلی شه شی سه ره تایی، 

سی ناوه ندی و شه شی 

ئاماده یی

لـــه   میللـــی  تاقیکردنـــه وه ی  ئامانجـــی 
ســـویددا بـــۆ یارمه تیدانـــی مامۆســـتایه  
بـــۆ ئـــه وه ی بتوانت به راوردی ئاســـتی 
زانیاریی قوتابییه کانی له گه ڵ قوتابییانی 
قوتابخانه کانی دیکه دا بکات. له  کوردستان 
ئامانجـــی تاقیکردنـــه وه ی به کالۆری بۆ 

کاتی وانه وتنه وه  له  پۆلکی کوردستاندا

ھۆمه ر قه ره داغی کاتی وانه وتنه وه  له  پۆلدا ــ سوید

مامۆستایه ک له  کاتی وانه وتنه وه دا ــ کوردستان
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ده رچوون و  ده رنه چوونـــی قوتابییانه . 
ئه م بیاره ش وایکردوه که  ته نیا ئه نجامی 
یـــه ک تاقیکردنه وه ، له  چه ند کاتژمرکدا 
کاریگه ریی گه وره ی له سه ر به رده وامیی 
ژیانـــی قوتابییـــه کان ھه بت. ئـــه م دراما 
قوتابیـــی  ھـــه زاران  ژیانـــی  تراژیدییـــه  
کوردســـتانی کردۆته  دۆزه خ.  ھه ربۆیه  
ئازادکردنـــی قوتابـــی لـــه  تاقیکردنه وه ی 
به کالـــۆری له  ھه ر ســـ پۆلی شه شـــی 
ســـه ره تایی، ســـی ناوه ندی و شه شـــی 
ئاماده یـــی پویســـتیه کی ھه نووکه ییه  و 

ده بت به  ھه ند وه ربگیرت.  
سیسته می فرکاریی سوید سه رکه وتووانه  
تاقیکردنه وه ی میللی له  جگای به کالۆری، 
ســـای   ٢٠٠ ئه زموونـــی  ئه نجامـــی  لـــه  
لـــه   دانـــاوه .  دیموکراتیـــدا،  سیســـته می 
کوردستان ده کرت تاقیکردنه وه ی پۆلی 
شه شـــی ســـه ره تایی  و ســـی ناوه ندی 
به ب ھیچ ئه ته رناتییڤک الببرت. له  پۆلی 
شه شـــی ئاماده ییدا الببرت و له  جگایدا 
ڕژه ی ئه نجامی ھه موو تاقیکردنه وه کانی 
قوتابی له  پۆلی چوار و پنج و شه شـــی 

ئاماده یی دابنرت.
به  سه یرکردنکی خرای تاقیکردنه وه کانی 
به کالـــۆری وانه کانی بیـــرکاری، فیزیک، 
کیمیا، زینده وه رزانی، ئینگلیزی، کوردی، 
و  ئیســـالمی  پـــه روه رده ی  عه ره بـــی، 
ئابووری، پۆلی شه شی ئاماده یی زانستی 
و وژه یی، سای خوندنی ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥  
ده رده که وت که  ھه م ئاســـتی خوندن و 
ھه م ئاستی ھه سه نگاندن و تاقیکردنه وه  
له  کوردستان چه ند دووره  له  سیسته می 

فرکاریی سه رده م و دیموکراتیه وه .
بۆ نموونه  تا ئستاش قوتابی بۆی ھه یه  
له  شـــه ش پرســـیار ته نیا وه مـــی پنج 
پرسیار بداته وه ، واته  قوتابی بۆی ھه یه  
یه ک به شـــی ســـه ره کیی کتبی خوندن 
پشتگوێ بخات، به مه ش کۆگه لی وانه که ، 
که  ئامانجی سه ره کیی خوندنی مه ده نی 

و دیموکراتیه ته ، له  ده ست ده چت.
بۆشـــاییه   بوونـــی  دیکـــه   نموونه یه کـــی 
لـــه  پرســـیاره کاندا کـــه  قوتابـــی ده بـــت 
پیـــان بکاتـــه وه . ئه م جۆره  پرســـیارانه  
نموونـــه ی ده رخکـــردن و له به رکردنـــی 
کاتیـــی زانیارییـــه به  زۆره ملـــ که  پاش 
ماوه یه کی کـــه م قوتابی بیری ده چته وه  
و بـــه وه ش کۆمه ـــگا ھیـــچ ســـوودکی 
نوخـــوازی و پشـــکه وتنی لـــ نابینت. 
ئه ته رناتیڤی ئه م سیســـته مه،  فربوونه . 
سیســـته مکه  کـــه  قوتابـــی فـــر ده کات 
و  بدۆزتـــه وه   گرفـــت  بـــۆ  چاره ســـه ر 
کۆگه لـــی، له جیاتی به شبه شـــکردن، باڵ 

به سه ر بیریدا بکشـــت.  بۆ تگه یشتن، 
له بری ده رخکردن، پویسته    قوتابی به م 
قۆناغانه دا بـــوات: وه رگرتنی زانیاریی 
توانابه ھزبـــوون،  تگه یشـــتن،  ڕاســـت، 
شاره زایی و قوبوو نه وه.  ھه ر یه کک له م 
قۆناغانـــه  کاتی تایبه تی خۆی ده وت که  
جیاوازه  له  قوتابییه که وه  بۆ قوتابییه کی 
ده رخکردنـــی  و  به شبه شـــکردن  تـــر.  
زانیاری توانـــای بیرکردنه وه ی فراوانی 
قوتابی ته سک ده کاته وه  و ئه نجامه که شی 
پســـپۆڕی  لکۆـــه ره وه ،   نه بوونـــی 
ته کنه لـــۆژی  دواکه وتنـــی  و  شـــاره زا 
لـــ ده که وتـــه وه . نموونه ی تر له ســـه ر 
ئاستنزمی و بسوودی تاقیکردنه وه کانی 
به کالۆری لـــه  کوردســـتاندا زۆر زۆره، 
ئه و دوو نموونه یه ی ســـه ره وه  مشتکن 

له  خه روارک.

٦- ئازادکردنی کتبی وانه کان

ده بـــت کتبکـــی تایبه ت نه ســـه پندرت 
و  مامۆســـتاکان  ھه مـــوو  به ســـه ر 
قوتابخانه کانـــدا بـــۆ وانه یه کـــی  تایبه ت و 
پۆلکی  تایبه ت. بوار بده ن به  مامۆستا و 
به ڕوه به رایه تیی قوتابخانه  له  ھه بژاردنی 

کتبی وانه کاندا خاوه ن بیار بن. 
به رنامـــه ی خوندن ڕگا نیشـــان ده دات 
ســـه ره کیی  ڕبـــازی  ده ستنیشـــانی  و 
مامۆســـتاکان له بـــه ر  خونـــدن ده کات. 
ڕۆشـــنایی به رنامه که  کتب ده نووســـن. 
ده بت چه ندیـــن کتب ھه بت بۆ ئه وه ی 
مامۆستا ئازادی ھه بژاردنی ھه بت، که  
بنچینه ی ســـه ره تایی بنه مای دیموکراتی 
خوندنه . پشکه وتن له  ئه نجامی کبکدا 
دروســـت ده بـــت، بۆ بوونـــی کبکش 
ده بـــت ئه ته رناتیڤـــی جیـــاواز ھه بـــت. 
ناکرت نـــه وه  دوای نه وه  به  « دارا دوو 
داری دی» فـــری خونـــدن بکرـــت، له  
کاتدا ھه موو سیســـته مک له  گۆڕاندایه،  
به تایبه تی لکۆینه وه  له  بواری پداگۆکی 
و دیداکتیـــک و شـــوه کانی وه رگرتنـــی 

زانیاریی جیاوازی وانه وتنه وه .
ده کرت مامۆســـتایه ک چه ندیـــن کتبی 
جیاواز له  یه ک وانه دا، بۆ به رفره واندنی 
ئاســـۆی بیری قوتابی و سوودوه رگرتن 
لـــه  ئه زموونی نووســـه ری جیـــاواز،  به  
کار بھنـــت. ده کرـــت له میانـــه ی یـــه ک 
پۆژه دا چه ند وانه یه ک به شـــدار بن، بۆ 
نموونه  پۆژه  له سه ر دارستان ده کرت 
وانه کانـــی زینده روه رزانـــی، بیـــرکاری، 
کـــوردی  ئینگلیـــزی و  کیمیـــا،  فیزیـــک، 
به شـــدار بن. له و کاته دا مامۆستای ھه ر 

وانه یه ک ڕنمایی قوتابییه کان ده کات له و 
به شـــه ی په یوه ندی به  وانه که ی خۆیه وه  
ھه یه . به مـــه ش ھاوکاریی مامۆســـتایان 
و قوتابییان و وانـــه کان به ھز ده بت و 
کۆگه لی و ئامانجه  گشـــتییه کانی زانست 
جگـــه ی ئامانجی ته نیای ھـــه ر وانه یه ک 
زانیاریـــی  له کۆتاییـــدا  و  ده گرتـــه وه  
قوتابییه کـــه  له  ئاســـتکی تایبه تی ژیاندا 
فـــراوان ده بت و له  بیر یشـــی ناچته وه . 
ئـــه م کاری بـــه  کۆمه ـــه  له  سیســـته می 
دیموکراتیـــدا جگـــه ی جیھانی ته ســـکی 
له به رکـــردن و ده رخکردنـــی گرتۆته وه .

٧- ئازادکردنی مووچه ی 

مامۆستایان

مووچه ی مامۆســـتا نابت ببه سترت به  
ته مه نی مامۆستاکه وه . مامۆستای به توانا 
و لھاتـــوو ده بـــت مووچـــه ی به رزتـــر 
بت له  مامۆســـتایه ک که  سه رکوتکه ری 
قوتابییان بت. دســـۆزیی مامۆســـتا بۆ 
قوتابی باشترین ئه تمۆسفری فربوون 
بۆ قوتابـــی دروســـت ده کات. مووچه ی 
ڕاده ی  گرـــدراوی  ده بـــت  مامۆســـتا 
کاری مامۆســـتاکه  بـــت نـــه ک ته مه نی. 
مامۆســـتایه کی به ته مـــه ن کـــه  ئـــازاری 
فیزیکی و ده روونی قوتابییه کان بدات له  
ئاستکدا نییه  که  له  ڕگه ی مووچه یه کی 
خراپه کـــه ی  کاره   بـــۆ  ڕـــز  زیـــاده وه  
دابنرت. سیســـته می مووچه ی مامۆستا 
له  کوردســـتاندا ھانده ری مامۆستا نییه  
بۆ ئـــه وه ی ھه وڵ بدات ھه مـــوو توانای 
خۆی له  کاره که یدا بـــه  کار بھنت. ئه و 
مامۆستایانه ی که  زۆر باشن له به ر ئه وه  
نییه  که  مووچه یان بـــه رزه ، به کو له به ر 
ئه وه یـــه   کـــه  مرۆڤی باشـــن و خاوه نی 

به ھای مرۆڤایه تیی به رزن.
ھه ســـه نگاندنی قوتابییـــان، ســـه ندیکای 
سه ربه خۆی مامۆستایان و به ڕوه به ری 
قوتابخانه  ده بت بکرته  بنه ما بۆ بیاری 
که م و زۆری ئاســـتی مووچه زیادکردنی 

مامۆستایان.

٨- ته رخانکردنی بودجه  بۆ ھه ر 

قوتابخانه یه ک

یه کـــک لـــه  ته نگـــژه  گه وره کانـــی  نـــاو 
ئه وه یـــه   کوردســـتان  قوتابخانه کانـــی 
قوتابخانـــه کان  به ڕوه به رایه تیـــی  کـــه  
نییـــه   تایبه تیـــان  بودجه یه کـــی  ھیـــچ 
کـــه  بتوانـــن بـــه  کاری بھنـــن بـــۆ: لـــه  
الیـــه ک چاره ســـه رکردنی ئـــه و گرفـــت 
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٣٧ژماره  ٩٧ ڕه زبه ری ٢٧٠٦ی کوردی

مه به ند

و پویســـتییانه ی کـــه  بـــه ره و ڕوویـــان 
ده بنه وه  و له  الیه کی تره وه  پشخســـتنی 
قوتابخانه که یـــان. ھـــه ر کشـــه یه ک بته  
پشـــه وه ، ده بت به ڕوه به ری قوتابخانه  
داوا له  سه رووخۆیه وه  بکات تا یارمه تی 
بدرـــت، که  ئه مـــه ش له  باشـــترین کاتدا 
کاتـــی  به فیۆدانـــی  و  بیرۆکراتیـــه ت 
لـــ ده که وتـــه وه . ھیـــچ قوتابخانه یـــه ک 
سه ربه ســـتیی خۆی نییه  کـــه  به رنامه ی 
پشـــکه وتن بـــۆ قوتابخانه کـــه ی دابنت. 
ده بتـــه   تایبه تـــی  بودجـــه ی  نه بوونـــی 
کوشـــتنی توانای ده ستپشـــخه ری الی 
به ڕوه به ری قوتابخانـــه  و به ھزکردنی 
ھه ستی بده سه تی له ناو مامۆستاکاندا. 
ئـــه م کاره  له ئه نجامدا کار ده کاته  ســـه ر 
باری ده روونی قوتابییه کانیش که  ھه موو 
کات ھه ســـت بکـــه ن توانـــای ئابـــووری 
ھه ر الی ده ســـه تدارانی سیاســـی ھه یه  
و به مه ش ڕزکـــی خه یایی ھه ه  الیان 
دروست ده بت که  به  زه حمه ت له  ژیانی 

گه وره سایدا لی ڕزگار ده بن.
بی بودجه ی قوتابخانه  ده بت گردراوی 
ژمـــاره ی قوتابییانـــی قوتابخانه که  بت، 
به مـــه ش جارکی تـــر قوتابـــی ده کرته  
ناوه ند و ده بت خزمه ت بکرت، قوتابی 
ھه ســـتی باوه ڕبه خۆبوونـــی تـــدا به ھز 
ده کرت. به ڕوه به ر و مامۆســـتاش کار 
ده که ن بۆ ئه وه ی ناوی قوتابخانه که یان 
به  باشی بو  بته وه  بۆ ئه وه ی زۆربه ی 
ژماره ی قوتابی ڕیان ت بکات، به مه ش 

بودجه که یان زۆرتر ده بت.
به ڕوه به ری قوتابخانه ، به  ڕاوژ له گه ڵ 
شـــورای  و  مامۆســـتایان  ســـه ندیکای 
قوتابییاندا، بیاری شوه ی به کارھنانی 
بودجه کـــه  ده ده ن. ھه مـــوو الیه نه کان به  
شـــوه یه کی دیموکراتی گوێ له  ده نگیان 
ده گیرت و به وه ش خۆشه ویســـتیی کار 
و قوتابخانه کـــه  له  الی ھه مووان گه وره  

ده بت.

٩- ته رخانکردنی بودجه یه کی 

تایبه ت بۆ سه رخستنی ئاستی 

زانستیی مامۆستایان

و  گـــۆڕان  لـــه   کات  ھه مـــوو  زانســـت 
پشکه وتندایه . له  ڕۆژگاری ئینته رنت و 
کۆمپیوته ر و گلوبالیزمدا گرنگه  مامۆستا 
زوو زوو بنردرتـــه خولـــی ڕاھـــزان 
و زانســـتییه وه  بـــۆ ئـــه وه ی بتوانـــت له  
کاره که یدا نوترین شوه ی بیرکردنه وه  
قوتابییه کانـــی  بـــه   زانســـتی  ئاســـتی  و 

پشکه ش بکات.

چه ند خوندکارک له  پۆلدا ــ کوردستان

چه ند خوندکارک له  پۆلدا ــ کوردستان

خوندکارک
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 ـــت بـــه  ســــــت بودجه کـــه  بکرده کر
به شه وه 

ــ به شک له سه ر ئاستی تاکه که س
ـــــ به شـــک له ســـه ر ئاســـتی گرووپک 

مامۆستای وانه یه کی ھاوبه ش
ھه مـــوو  ئاســـتی  له ســـه ر  به شـــک  ـــــ 

قوتابخانه که  

١٠- به شداریی شورای قوتابییان

ده رفه ت بدرت به  شـــورای قوتابییان له  
به شـــکی کۆبوونه وه کانی مامۆســـتایان 
قوتابخانه کانـــدا  به ڕوه به رایه تیـــی  و 
به شداری بکه ن. ئه م کاره  کۆبوونه وه کان 
ده وه مه ند ده کات و سیسته مه که  به ره و 
دیموکراســـی   پرۆســـه ی  پشـــکه وتنی 

ده بات.
شورای ســـه ربه خۆی قوتابییان یه ککه  
لـــه   دیموکراتیـــه ت  کۆه که کانـــی  لـــه  
قوتابخانـــه دا. قوتابـــی ده بـــت ھه ســـت 
بـــکات کـــه  گـــوێ لـــه  ده نگـــی ده گیرت 
پشـــکه وتنی  لـــه   ڕۆـــی  ده توانـــت  و 
قوتابخانه که یـــدا ھه بـــت. قوتابی ده بت 
ھه ست بکات که  ده زانت قوتابخانه که ی 
چـــۆن به ڕوه  ده برت. ده بت قوتابخانه  
ئه تمۆســـفرکی وا دروســـت بـــکات که  
قوتابـــی بـــه  پیـــرۆزی و ئه فســـاناوی و 
ترســـه وه  سه یری گه وره ســـان نه کات، 
به کو وه کـــو ئه ندامکی سروشـــتی ناو 

کۆمه ڵ بیانبینت.

١١- دیداری گه شه 

دیدارکـــه  له نـــوان مامۆســـتا و قوتابی 
گه شـــه کردنی  بـــۆ  دایکوباوکانـــدا،  و 
قوتابی و به ره وپشـــه وه چوونی پرۆسه  
فرکارییه کـــه به  کار ده ھنرت . ســـای 
کاتـــی  لـــه   و  ده به ســـترت  جـــار  دوو 
پویستدا زیاد ده کرت. ماوه ی دیداره که  
نزیکه ی نیو کاتژمره  و به و شـــوه یه ش 
په یوه ندی قوتابخانه  له گه ڵ دایکوباوکاندا 
به ھـــز ده کات و ھـــه ردووالش ســـوود 
لـــه  یه کتـــر، بـــه  گۆڕینـــه وه ی زانیاری و 
پشـــتگیریکردنی یه کتر بـــۆ به ھزکردنی 

قوتابییه که ، وه رده گرن.

١٢- کۆمه ه ی دایکوباوکان

دایکوبـــاوکان دوور له  ده ســـتوه ردانی 
قوتابخانه  کۆمه ه ی سه ربه خۆی خۆیان 
بۆ پشـــتگیریی قوتابییـــان و ئاگالبوونی 
کاره کانـــی به ڕوه به  رایه تیـــی قوتابخانه ، 

دروســـت ده کـــه ن.  به ھـــۆی به شـــداری 
دایکوباوکانه وه  قوتابخانه  ده بته  جگای 
پیاده کردنی دیموکراتی و باوه ڕبوون به  
یه کتـــر.  کۆمه ه ی دایکوبـــاوکان ده بته  
ئامرازکـــی به ھز بـــۆ پشـــتگیریکردنی 
پرۆســـه ی خونـــدن و مامۆســـتایان له  

قوتابخانه دا.

١٣- په یوه ندی نوان قوتابخانه  و 

کۆمه گا 

قوتابخانه  جگایه ک نییه  که  ده رگاکه ی به  
ڕووی کۆمه گادا داخراو بت یا دیواری 
بـــه رز بـــه  ده وریـــدا دروســـت کرابـــت 
بـــۆ ئـــه وه ی قوتابییـــان دوور له  کۆمه ڵ  
لـــه و جگایه دا ســـنوور بـــۆ جموجۆیان 
دابنرـــت. قوتابخانـــه  ده بـــت به  ڕووی 
کۆمه دا شه فاف و کراوه  بت نه ک ھه ر 
به  تکه وی و سه ردان، به کو به  شوه ی 

بینا و ستروکتوریشـــه وه . قوتابی ده بت 
په یوه ندی به  بازاڕی کاره وه  ھه بت، بۆ 
نموونه  په یوه ندی به  ده ســـتگای پۆلیس، 
کارمه نـــدی ئاگرکوژنـــه وه ، کارگـــه کان، 
ھه بـــت.  شـــاره وانییه وه   و  بانکـــه کان 
ئه مه ش بۆ فره واندنی ڕوانگه ی قوتابییانه  

ده رباره ی کاروباری کۆمه گا.
له  قۆناغی ناوه ندیدا گر نگه    قوتابی دوو 
تا ســـ ھه فتـــه  له  بـــازاڕی کاردا، له ژر 
پراکتیکی  مامۆســـتایه کدا  سه رپه رشتیی 
(مه شـــقی) ھه بت. بۆ نموونه  له  بانککدا 
له گـــه ڵ یه کک لـــه  کارمه نده کاندا ده وام 
بکات و فر بت ئه رکی کارمه ندک چییه. 
له  قۆناغی ئاماده ییدا ژماره ی ھه فته کانی 
پراکتیک بۆ پنج تا ده  ھه فته ، به پی ئه و 
به شـــه ی که  قوتابـــی ده یخونـــت، زیاد 

بکرت.
ھـــه ر لـــه  قۆناغـــی ئاماده ییـــدا گرنگه  که  
قوتابییـــه کان په یوه ندیان له گه ڵ په یمانگا 

خوندکارک
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و زانکۆکانـــدا ھه بـــت. بـــه م په یوه ندییه  
ئاسۆی بیری قوتابییه کان فراوان ده بت 
و جیھانـــی بـــواره کان لـــه  به رده میانـــدا 

گه وره  ده بت.

١٤- دامه زراندنی ڕنیشانده ری 

خوندن و کارکردن 

وه ک  کارمه ندـــک  دامه زراندنـــی 
ڕنیشـــانده ری خونـــدن و کارکردن له  
قوتابخانـــه  ناوه نـــدی و ئاماده ییه کانـــدا 
بـــۆ  قوتابییـــان  یارمه تیـــده ری  ده بتـــه  
وه رگرتنـــی زانیاری ده رباره ی خوندنی 
پلـــه ی دواتـــر و بـــازاڕی کار. قۆناغـــی 
ناوه نـــدی و ئاماده یـــی ھـــه ر ته نیـــا دوو 
قۆناغـــی خوندن نین بـــۆ قوتابی، به کو 
دوو قۆناغـــی گرنگـــی ژیانـــی الوان و 
گه نجانـــه  کـــه  زانیاریه کی زۆریـــان نییه  
له ســـه ر بازاڕی کار و قۆناغه کانی تری 
خوندن، به تایبه تـــی ئه و قوتابییانه ی که  

خزانکی ئه کادیمییان نییه .
ده ستبه ردان له  قوتابی له  دوای قۆناغی 
ناوه نـــدی یـــا ئاماده یی ده ســـتبه ردانه له  
به رپرســـیارتیی ژیانی نه وه ی نوێ. ئه م 
کاره  نامۆیـــه بـــه  ھه موو سیســـته مکی 
فرکاری که  بناغه که ی له سه ر دیموکراتی، 
به رابه ریی نرخی مرۆڤه کان، یه کســـانیی 
ژن و پیاو و یارمه تیی یارمه تیپویستان 
دانرابت. ئه رکـــی کۆمه گایه ، له  ڕگه ی 
ڕگاڕۆشـــنکه ره وه ی  قوتابخانـــه وه ،  
قوتابییـــان بـــت لـــه  میانـــه ی خوندن و 
کارکردندا.  ھیچ کۆمه گایه کی سیڤیل و 
شه فاف وا به ئاســـانی ده ست له  نه وه ی 

خۆی  به ر نادات.

١٥- دابینکردنی په رسدار

(سیســـته ر،  په رســـدار  دابینکردنـــی 
ھاوشـــیره ) لـــه  قوتابخانه کانـــدا، دنیایی 
ته ندروســـتی الی قوتابییـــان دروســـت 
ده کات. په رســـدار یا برینپـــچ ده توانت 
له کاتکـــدا کـــه  قوتابییان پویســـتیان به  
یارمه تـــی ھه بـــت، یارمه تییـــان بدات و 
لـــه  کاتـــی ئاســـاییدا زانیاری لـــه  بواری 

ته ندروستیدا به  پۆله کان بدات.
ڕژه ی گشتی ته مه نی مرۆڤ په یوه ندی 
زانیاریـــی  ئاســـتی  بـــه   ڕاســـته وخۆی 
ته ندروســـتییه وه  لـــه  ســـه رده می مندای 
ھه و دانـــک  ھه مـــوو  ھه یـــه .  الویـــدا  و 
بـــۆ به رزکردنـــه وه ی ئاســـتی زانیاریـــی 
ته ندروســـتی بناغه دانانکـــه،  ته نانه ت له  
ڕووی ئابووریشـــه وه،  بـــۆ پاشـــه ڕۆژی 

ھه موو کۆمه گایه ک.

١٦- دروستکردنی کۆمه ه ی 

جیاواز

ده بـــت  قوتابخانـــه   به ڕوه به رایه تیـــی 
پشـــتگیریی قوتابییان بۆ دروســـتکردنی 
کۆمه ـــه ی جیـــاواز بـــکات، بـــۆ نموونه  
کۆمه ه ی ژینگه ، کۆمه ـــه ی جوانکردنی 
قوتابخانه ، کۆمه ه ی وه رزشی وه ک باله  
و باســـکه  و تۆپیپ. بوونی ئه م کۆمه ه  
ســـه ربه خۆیانه ی قوتابییـــان پرۆســـه ی 
دیموکراتی ده باته  پشه وه  و قوتابییانیش 
گه شـــه  ده کـــه ن. لـــه و وتانـــه ی که  ئه م 
جـــۆره  کۆمه نـــه  زۆرن، دیموکراتیه ت 

به  ھزه .

١٧- دانانی به رنامه ی کار

ھه موو قوتابخانه یه ک بۆ ھه موو ساکی 
خوندنی ده بت به رنامه ی کاری ھه بت. 
به رنامه کـــه  به روه به ر به رپرســـیارتی، 

بـــه م لـــه  به رھه مھنانیـــدا قوتابییان و 
مامۆســـتایان به شـــداری تـــدا ده کـــه ن. 
به شی سه ره کیی به رنامه که  بریتییه  له  و 
ئامانجانـــه ی که  قوتابخانه کـــه  ده یه وت 
له و ساه دا پی بگات. ده بت به وردی له  
به رنامه کـــه دا با س له وه  بکرت که  چۆن 
قوتابخانه که  بۆ گه یشـــتن به و ئامانجانه  
کار ده کات. له  کۆتایی ســـادا به رنامه که  
ھه ده ســـه نگنرت و الیه نـــی به ھـــز و 

الوازی کاره کان ده ستنیشان ده کرت.

١٨- کردنه وه ی سه نته ری 

یارمه تی له  قوتابخانه کاندا و 

دامه زراندنی مامۆستای تایبه ت

ھه مـــوو  توانـــای  و  زانیـــاری  ئاســـتی 
قوتابییـــه ک وه ک یـــه ک نییـــه ، ھه ربۆیه  
زۆر گرنگه  که  له  ھه موو قوتابخانه یه کدا 
سه نته رک یا به شـــکی یارمه تی ھه بت 
که  تیدا ئه و قوتابییانه ی که  پویســـتیان 

کاتی وانه وتنه وه  له  پۆلکی کوردستاندا
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بـــه  یارمه تیی زیاتر ھه یـــه ، به تایبه تی له  
وانه  سه ره کییه کاندا، یارمه تی وه ربگرن. 
له م به شانه دا ده بت مامۆستای تایبه تی 
کار بکه ن. مامۆستا تایبه تییه کان ده بت 
خوندنـــی تایبه تیان، له  بواری ده روونی 
و یارمه تیـــی قوتابییانـــی الوازدا، خوند 
بـــت. مامۆســـتاکان ده بـــت توانایه کـــی 
باشیان له  ڕووی کۆمه یه تییه وه  ھه بت، 
بۆ ئه وه ی ھه ستی باوه ڕبه خۆبوون الی 
قوتابییـــه  الوازه کان، له  بواری خوندندا 

دروست بکه ن.

١٩- نه ھشتنی ترس له ناو 

قوتابییاندا

ترس، مۆته که یه کی گـــه وره  و ڕگره  له  
به رده م گه شـــه کردنی گونجاو و باشـــی 
قوتابیـــدا، ڕگه گـــره  لـــه  بـــه رده م کاری 
باوه ڕبه خۆبوونـــدا.  و  ده ستپشـــخه ر 
قۆناغـــی  لـــه   کوردســـتان  لـــه   قوتابـــی 
ســـه ره تاییدا لـــه  مامۆســـتا ده ترســـت، 
له  به ڕوه بـــه ری قوتابخانه  ده ترســـت، 
لـــه  دایکوبـــاوک ده ترســـت. ترســـه کان 
لـــه  ئازاردانـــی فیزیکـــی و ده رونییـــه وه  
ســـه رچاوه  ده گـــرن. ده بـــت قوتابی له  
ھه مـــوو جۆرـــک ترس ئـــازاد بکرت و 
قوتابخانه  ببته  النه ی دنیایی و ئارامی. 
لـــه  ھـــه ر وتکـــدا قوتابی له  مامۆســـتا 

ترســـا،  گه و ره ساڵ له  ده ســـه ت ترسا، 
ئه و وته  وتکی دیموکراتی نییه .

٢٠- دامه زراندنی لکۆه ره وه ی 

کۆمه یه تی

پویســـتی قوتابی لـــه  قوتابخانه دا، ھه ر 
وه رگرتنـــی زانســـت و زانیـــاری نییـــه ، 
به کـــو ئه رکـــی ســـه ره کیی قوتابخانـــه ، 
ژیانـــی  بـــۆ  قوتابییـــه   ئاماده کردنـــی 
گه و ره ســـای له  ڕووی کۆمه یه تییه وه. 
له  وتکی وه ک کوردســـتاندا کشـــه ی 
الوان،  و  گه نـــج  و  زۆرن   کۆمه یه تـــی 
پویســـتیان  زۆر  کچـــان،  به تایبه تـــی 
بـــه وه  ھه یـــه  کـــه  لـــه  قوتابخانه که یانـــدا 
لکۆـــه ره وه ی کۆمه یه تـــی ھه بـــت بۆ 
ئـــه وه ی بتوانن به  سه ربه ســـتی باســـی 
گیروگرفته کانی خۆیان بکه ن و یارمه تی 

بۆ چاره سه رکردنیان وه رگرن. 

٢١- تکه وی کچ و کوڕ

ھه مـــوو کۆمه گایه کـــی پشـــکه وتوو و 
دیموکـــرات، کۆمه گایه کـــی یه کســـانه  و 
کچ و کوڕ تیدا به رابه رن. تکه وی کچ 
و کـــوڕ له  ھه موو ئاســـته کانی خوندندا 
ھه ر لـــه  باخچـــه ی مندانه وه  تـــا زانکۆ 
دیارده یه کی ھاوچه رخه  و گه نج و الوان 
لـــه م کۆمه گایانه دا له  گرـــی ده روونی، 

به رامبه ر ڕه گه زه که ی به رامبه ریان، دوور 
ده بن. ھه ســـوکه وته کان به  شـــوه یه کی 
ئاســـایی ده کرن و کراوه یی و شه فافی 
جگای ترس و شتشاردنه وه  ده گرنه وه  
و ئه نجامه که شـــی مرۆڤی ده روونوون 

و کراوه  ده بت.
له  کوردســـتان ده بت خوندنی ناوه ندی 
ئاســـته کانی  ھه روه کـــو  ئاماده ییـــش،  و 
ســـه ره تایی و زانکۆ، تکـــه و بت. ئه و 
لکبانـــه  دروســـتکراوه  له  ناوه ڕســـتی 
خوندندا، به  سروشـــتی مرۆڤ کارکی 

نامۆیه .

کۆتایی

ئـــه م ڕیفۆرمانـــه  ئه گـــه ر لـــه  کۆمه گای 
و  خونـــدن  بـــواری  لـــه   کوردســـتاندا 
پـــه روه رده دا بکرن، به رنامه ی فرکاری 
به ره و به رنامه یه کی مه ده نی و دیموکراتی 
ده به ن و نه وه ی ئه مۆی کوردستانیش 

له و ته نگژه  گه وره یه  دنته  ده ره وه .
گـــه وره  و  بودجه یه کـــی  ڕیفۆرمـــه کان 
کار و کاتکـــی زۆری ده وت، ھه روه ھا  
ئالییه تکی ڕاست و زانستی پویسته   بۆ 
گه یاندنی به  که ناری ئارامی جبه جکردن.  
بـــه م ھه مـــووی ھشـــتا که مـــه  له چاو 
ده ستکه وته کاندا ئه گه ر مه به ست بت که  
تاکی کورد سه ربه ست و کوردستانیش 

ئازاد و ئاوه دان و پشکه وتوو بت. 

٢٠٠٦/٣/١١

خوندکارک له  پۆلدا ــ کوردستان (به  کامرای جه مال پنجونی)
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ڕووی  لـــه   میتافیزیـــک،  و  فه نتازیـــا 
ســـیمانتیکی و فه لســـه فییه وه ، لک نزیک 
نین و به ئاسانیش ناکرت په یوه ندییه کی 
ڕاســـته وخۆیان به م باسه وه  گرێ بده ین، 
که واتـــه  ده کرت بپرســـیت: «ئه ی بۆچی 
کردووته  به  ســـه ردی نووسینه که ت؟» 
ه ڕاســـتیدا ئـــه وه  گووته ی به رپرســـکی 
(موخه زره م = دووسه رده می)  په روه رده  
و فرکردن، له  په روه رده ی سلمانی بوو. 
کورته ی به ســـه رھاته که  به م جۆره  بوو: 
ھاوینی سای  ٢٠٠٣، به رنامه ی خوندن 
و په روه رده کردن و فرکردن بۆ پۆلکی 
نموونه ییـــم له ســـه ر شـــواز و ڕبـــازی 
پـــه روه رده  و فرکردنی نه رویجی، ســـاز 
کـــرد و له  ڕگای ڕکخراوی کۆمه ک، که  
ئه و  ســـاه من به رپرســـی ئه و ڕکخراوه  
بـــووم له  نه رویج، نارده وه  بۆ ســـلمانی. 
خۆشـــبه ختانه ، ئه وکاتـــه (خاتوو نه رمین 
عوســـمان)، وه زیـــری پـــه روه رده  بوو له  
ئیداره ی ســـلمانی ، ڕه زامه ندیی له ســـه ر 
پرۆژه کـــه  نووســـی و له  پاییـــزی ھه مان 
سادا له  گوندی (که نده که وه ) پرۆژه که مان 
له ســـه ر ئه رکـــی کۆمـــه ک، پیـــاده  کـــرد، 
تائســـتا قۆناغه کانی یه ک، دوو و ســـی، 

به سه رکه وتوویی تپه ڕاندووه.
به ھاری سای  ٢٠٠٤، له گه ڵ ھاوکارکی 
دیکه ی ڕکخـــراوی کۆمه کدا چووین بۆ 
سه ردانی پرۆژه که  و گه ل پداویستیمان 
له گه ڵ خۆمانـــدا بۆ پرۆژه که  برده وه . له  
ســـلمانی له  ڕگه ی خاتـــوو نه رمینه وه  
(گه رچی له  پۆستی وه زاره تدا نه مابوو)، 
ده رکی ھه ندێ په یوه ندیمان بۆ کرایه وه . 
چه ند کاربه ده ستکم بۆ دیتنی پرۆژه که  
بانگ کرد، له وانه  به ڕوه به ری فرکردنی 
به ڕوه بـــه ری  یاریـــده ده ری  گشـــتی، 
په روه رده ی سلمانی و ئه و به رپرسه ی 
کـــه  خاوه نی ئه م گووته یه  بوو. پرۆژه که  
دوو پـــۆل بـــوو، کاتـــک بـــه  پۆله کانـــدا 
ده گـــه ڕان، له  ھه ر پۆلک بووکه ه یه کیان 
بینی، ئه م بووکه نه ش وه ک ھه ر منداکی 
پۆله که ، کورسی و مزی خۆیان ھه بوو. 
له  ھه موو ئه و ورده کارییانه ی پۆله کان و 

ئاسته نگه کانی په روه رده  و فرکردن له  باشووری کوردستان 
له نوان فه نتازیا و میتافیزیکدا

که ریم مسته فا

پرۆژه که ، زیاتر ئه م بووکه نه  سه رنجی 
ئه و به رپرســـه ی ڕاکشـــا، بۆیه  پرسی: 
«ئـــه م له عابانـــه  چین؟» منیـــش گووتم: 
«ئـــه م بووکه نـــه  ھاوڕـــی پۆله کانن و 
ھـــه ر ھه فتـــه ی ده بنه میوانـــی یه کک له  
منداه کان.» دیســـان پرســـی: «چۆن؟» 
گووتم : «ڕۆژی پنجشـــه ممه  و دوا وانه  
بووکه ه کـــه  ده بتـــه  میوانـــی یه کـــک له  
منداـــه کان، بگومان ئه مـــه  به  نۆره یه  و 
ده بتـــه  میوانی گشـــتیان، ئیدی ئه و دوو 
ڕۆژه  پکه وه  ده به نه  سه ر و شه و پکه وه  
ده نوون و ڕۆژی شـــه ممه  کـــه  منداه که  
دته وه  بۆ قوتابخانه ، له  سه ره تای وانه ی 
یه که مـــدا، چیرۆکی خۆی و بووکه ه ، بۆ 
ھاوپۆله کانی ده گته وه !» خه ریک بوو 
پرسیار بکات، من ده رفه تم نه دا و درژه م 
پـــدا: «ئه م کاره ش ھانـــی منداڵ ده دات، 
کـــه  ھه م توانای گووتنـــی ھه بت و ھه م 
فه نتازیای به  پیت بت.» ئه و به رپرســـه ، 
له بری ئه وه ی دوای ئه و ڕوونکردنه وه یه ، 
شـــتک بـــه  من بـــت، یه کســـه ر ڕووی 
کـــرده  به ڕوه بـــه ره  گشـــتییه که  (چونکه  
پلـــه ی فه رمـــی ئـــه و لـــه  گشـــت ئه وانی 
 ... ، دیکـــه  به رزتر بوو)، گووتـــی: «به
خـــان، فه نتازیا، یه عنـــی میتافیزق.» ئه و 

به ڕـــزه، پیاوکـــی به ته مه ن بـــوو، پش 
ڕاپه ڕین، مامۆســـتایه کی به توانا و دواتر 
به ڕوه به رکی کارامه  بووه . به م ڕژمی 
به عس غه دری لکردووه  و خانه نشـــینی 
کـــردووه ، ماوه یـــه ک بـــوو، بـــه  پله یه کی 
وه زیفه یی به رزتـــر گه ڕاندبوویانه وه  بۆ 
ناو سیســـته می پـــه روه رده . مـــن ھه وڵ 
ده ده م ئه م دیده  سه یره  بکه م به  بناغه ی 
باسه که  و به گوره ی گووته ی ئه و به ڕزه 
ئاســـته نگه کانی په روه رده  و فرکردن به  
ســـه ر دوو بگه دا دابه ش بکه م. بگه ی 
دووه م  بگـــه ی  و  (فه نتازیـــا)  یه کـــه م 
(میتافزیک). فه نتازیا، چونکه  به  فه نتازی 
خـــۆم و وه ک ئه وه ی لـــه م وته  دیومه، 
سیســـته می پـــه روه رده    ده بـــت وابـــت. 
(ھـــه ر به  فه نتازیا نییه  به کو ھه ویشـــی 
بۆ ده ده م). میتافیزک، (به  مانای ئه ودیو 
سروشت، یان ناسروشتی) که  به داخه وه  
و  پـــه روه رده   ئایدیـــای  و  سیســـته م 
فرکردنی باشـــووری کوردستان، زۆر 

ناسروشتی و نامۆدرنه .
ئســـتا، به  فه نتازیا ونای سیســـته مکی 
په روه رده یـــی و مۆدـــرن ده که م، که  به  
ســـه ر چوار توخمی بنه ڕتیدا دابه شـــیان 

ده که م، ئه وانیش :
١ــ مرۆڤ

٢ــ باری ژیان و ژینگه 
٣ــ بینا

٤ــ به رنامه  و پالن

١ــ مرۆڤ

توخمی سه ره کیی پرۆسه ی په روه رده  و 
فرکردنه ، ھه ر پرۆســـه  و به رنامه یه کی 
پـــه روه رده  و فرکردن، مـــرۆڤ نه کاته  
ئامانجی سه ره کیی خۆی، سه رکه وتن به 

 ده ست ناھنت.
ئه م توخمه ش له  چوار بگه ی سه ره کی 

پک دت:

آــ منداڵ (قوتابی، خوندکار)
منـــداڵ ئـــه و مرۆڤه یه، کۆمه گا یاســـا و 

که ریم مسته فا
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ڕســـاکانی خۆی به ســـه ردا ده سه پنت 
و لـــه  ته مه نکدا که  خۆی ناتوانت بیار 
بدات، ده خرته نو پرۆسه ی خوندنه وه . 
که واتـــه  ھه بژاردنـــی ئه و پرۆســـه یه  به  
خواســـتی منداڵ نییه  و خواســـت و دید 
و  گـــه وره کان  کۆمه ـــگا،  بۆچوونـــی  و 

سیاسه تمه دارانه ، به سه ریدا ده سه پت.
ئالره وه  گرنگی، ئاۆزی و ھه ســـتیاریی 
پرۆسه ی په روه رده  و فرکردن، به  دیار 
ده که وت. مندان که  توخمی ســـه ره کیی 
پرۆســـه که ن، خۆیـــان ھیـــچ ڕۆکیان له  
داڕشـــتنی به رنامـــه ی ئـــه و پرۆســـه یه دا 
نییه . ئـــه وه  گه وره کانـــن ده یانه وت دید، 
به ھا، ڕووداوه  مژووییه کان، ڕه وشت و 
ڕوانگه ی فه لسه فیی خۆیان، فری نه وه ی 

نوێ بکه ن.  
خاـــی ھـــه ره  گرنـــگ ئه وه یه ، کـــه  منداڵ 
و  جه ســـته   ســـنووری  ڕزگرتنـــی  بـــه  
بیروبۆچوونی که ســـانی دیکه ڕابھنرت. 
 ده بـــت فـــر بکرت کـــه  جه ســـته ی ھه ر 
که ســـک، ته نکی ئازاد و ســـه ربه خۆیه  و 
ھیچ که سکی دیکه  بۆی نییه  سنووری ئه و 
جه سته یه  بۆ ھیچ مه به ست و ئاره زوو، یان 
به  ناوی دیـــن و بیروباوه ڕه وه، ببه زنت 
به ب ڕه زامه ندیی خاوه ن جه سته که . دیسان 

ده بت فری ئه وه  بکرت که  ھه رکه سک 
ئازاده  له  ده ربینی بیروبۆچووندا، با ئه و 
بیروبۆچوونـــه ، به  دی ئه و نه بت و بگره  

دژیشی بت.
ئه م جۆره  ڕاھنانه  دانانی به ردی بناخه ی 
کۆمه گـــه ی دموکراتـــه  و ھه ســـتکردنی 
تاکـــه  بـــه  بوونـــی خـــۆی و لـــه  ھه مـــان 
کاتیشـــدا ھه ســـتکردنه  بـــه  لپرســـینه وه  
و به رپرســـیاریه تی. به  بوای ســـارته ر، 
مرۆڤـــی ئازاد و سه ربه ســـت، ھه میشـــه  

ھه ستی به رپرسیاریه تی له ال به رزه .

ب ــ مامۆستا (فرکار)
مامۆستا بزونه ری پرۆسه ی په روه رده  
و فرکردنـــه ، گه ینـــه ری به ھـــا مۆرای 
و فه لســـه فییه کان و دیـــدگای کۆمه ه  به  
نه وه کانـــی داھاتـــوو. مامۆســـتا له الیه ن 
 پـــ مۆراـــی  ئه رککـــی  کۆمه ـــگاوه  
سپردراوه ، مه به ســـت گه یاندنی به ھا و 
دیدگاکانـــه  به  نه وه ی نـــوێ، به م ئیدی 
ئـــه وه  لھاتوویـــی خـــۆی و پاشـــخانی 
زانستی و ڕۆشنبیرییه که  یه تی که  ده یکات 

به  مامۆستا و فیرکه رکی به توانا.
و  ناوه نـــدی  قۆناغه کانـــی  تـــا  منـــدان 
ڕه نگه  دواتریـــش، ناوی دانه ری کتب و 

پرۆگرامه کانی خوندن به الیانه وه  گرنگ 
نیین و ته نھا چاویان له  (ده م و ده ستی) 
مامۆســـتایه  و زانیارییه کان ڕاسته وخۆ 
لـــه و وه رده گـــرن. له بـــه ر ئـــه م ھۆیـــه،  
پگه ی مامۆســـتا زۆر گرنگـــه  و ده بت 
ھه رده م لـــه  ئه جندای سیاســـه تمه داران 
و باوانـــدا بت کـــه  متـــۆدی ڕاھنان و 
ئاماده کردن و زانیاریی مامۆستا له گه ڵ 
گۆڕانکارییه کانی ناو    کۆمه گا و جیھاندا، 
تـــازه  بکرتـــه وه . ئـــه و خاـــه ش گرنگـــه  
کـــه  مامۆســـتا لـــه  ته مه نی مندایـــدا به و 
بۆچوونـــه  ڕاھنرابت  ڕز له  ســـنو وری 
جه ســـته  (بـــۆدی زۆن) و بیروبۆچوونی 

که سانی دیکه  بگرت.

و  بـــاوک)  و  (دایـــک  بـــاوان  ـــــ  ج 
سه رپه رشتیکاری منداڵ

باوان، یان ئه و که ســـه ی سه رپه رشـــتیی 
منـــداڵ ده کات، له دوای مامۆســـتا، ڕۆی 
زۆر گرنگ له  پرۆسه ی  فرکردندا ده بینن. 
یـــان ڕاســـتتر ، ته واوکاری پرۆســـه که ن. 
بۆیه  زۆر گرنگه  به شداریی چاالکانه یان 
له  دانانی به رنامه کانی خوندندا له  ھه موو 
قۆناغه کانی ئه و پرۆســـه یه دا (له  ڕگای 
نونه رانیـــان یان، له  ڕگای پرســـوڕا و 

خوندکارانی پۆلکی کوردستان (کامرای ژولی عه دنان)
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٤٣ژماره  ٩٧ ڕه زبه ری ٢٧٠٦ی کوردی

مه به ند

سیمینار و کۆبوونه وه ) ھه بت و ده بت 
لـــه  ھه مـــوو قۆناغه کانی خوندنـــدا و له  
گشـــت پۆلکـــدا، ئه نجوومه نیـــان ھه بت 
و ســـانه  لـــه  کۆبوونه وه کانـــی باوانـــدا 
به شـــدار بـــن و لـــه  دیـــدار و گفتوگۆی 
و  منداه که یـــان  نـــوان  ڕاســـته وخۆی 
مامۆســـتاکه یدا، به شدار بن و له نزیکه وه  
ئـــاگاداری ھه ر کشـــه  و   ڕگرییه ک بن 
له به رده م به ره وپشچوونی منداه کانیان 
و به  ھه ر ســـ الیـــان ڕگه چـــاره ی بۆ 
بدۆزنه وه . دیســـان ده بت له  ڕگه گرتنی 
کشـــه  و ناکۆکی نـــوان منداه که یان و 
ھاوپۆله کانیـــدا، ڕۆـــی چاالکانه  ببینن و 
ھـــه رده م ده بـــت منداه کانیـــان به  بیری 
یه کســـانیی مرۆڤـــه کان و ڕزگرتـــن له  
ســـنووری جه ســـته  و بیروڕای که سانی 

دیکه ، په روه رده  بکه ن.
و  ئـــه رک  ئـــه م  ده بـــت  بگومـــان 
و  بـــاوان  به رپرســـیارتییه ی 
سه رپه رشـــتیاران له  ھه مبه ر پرۆســـه ی 
پـــه روه رده  و فرکردنـــدا، لـــه  یاســـا و 
ڕســـاکاندا به ڕۆشـــنی دیاری بکرت  و 
له  ســـه ره تای ھه موو ســـاکی خوندندا 
بیریـــان بھنرته وه  و به تایبه تی ڕنمایی 
ئـــه و باوان و سه رپه رشـــتیارانه  بکرت، 

که  بۆ یه که م جـــار منداه کانیان ده خه نه  
و  فرکـــردن  و  پرۆســـه ی  پـــه روه رده  

خوندنه وه .
دــ سیاسه تمه داران و ده سته تداران

ئه مانیش ڕۆکی گرنگ له م پرۆســـه یه دا 
ده بینـــن. ھـــه ر پارتییه کـــی سیاســـی و 
سیاســـه تمه دارک، له  ھه وـــی ئه وه دایه  
که  به رنامه ی سیاســـیی پارتییه که  و بیر 
و بۆچوونی خۆی له  پرۆســـه که دا ڕه نگ 
بداته وه . ده ســـته تدارانیش ھه میشـــه  له  
ھه وی کۆنترۆکردنی ھه مان پرۆسه دان 

له  ڕگه ی ده ستگای په ڕله مانه وه .
و  سیاســـه تمه داران  نییـــه  مـــه رج 
ده ســـته تداران ڕاســـته وخۆ لـــه  دانانی 
به رنامه کانی پرۆســـه که دا به شـــدار بن، 
به م کاریگه رییان له ســـه ر داڕشـــتن و 
گۆڕانکارییه کانی به رنامه کان و پرۆسه که  

به گشتی، ھه یه .
پرۆســـه ی پـــه روه رده  و گۆڕانـــکاری له  
به رنامه کانیـــدا و بارودۆخی خوندنگا و 
فرگه کان، ھه میشه  که ره سه یه کی به پزی 
پشـــبکی  و  سیاســـی  پوپاگه نـــده ی 
پارتییه کانـــه، به تایبه تی له  ســـه روبه ندی 
له کاتکیشـــدا،  په ڕله مانـــدا.  ھه بژاردنـــی 
گـــه ر زیاد له  پارتییه ک له  پۆزیشـــن، یان 

ده سته تدا بن، ئه وا وه زاره تی په روه رده ، 
یه کـــک ده بت له و وه زاره تانه ی که  بگره  

و به رده ی زۆری له سه ر ده بت.

٢ــ باری ژیان و ژینگه

ئامانجی پرۆسه ی په روه رده  و فرکردن 
و خونـــدن، پگه یانـــدن و ئاماده کردنی 
ھزی کار و داھنانی ڕۆژانی داھاتووه، 
و  بخـــه ن  پشـــتر  وت  بتوانـــن  تـــا 
ئاســـووده تر بژین. ئاشکراشه  که  ژیانی 
ئاســـووده  ب ژینگه یه کی خاون، نابت. 
ژیانی ئاســـووده  و ســـاغه م و ژینگه ی 
خاون له  دابینکردن و باشترکردنی ئه م 

بوارانه وه  دنه  دی.

آــ باری ئابووری:
ده وه ت ده بت پداویســـتییه  ســـه ره کی 
ھاووتیـــان،  گشـــت  بنه ڕه تییه کانـــی  و 
وه ک (مووچـــه ی بکاری و خانه نشـــینی 
شـــونی  و  خانـــوو  په ککه وته یـــی،  و 
نیشـــته جبوون، ده رمان و چاره سه ری 
نه خۆشـــی، ده رفه تـــی کار و خوندن بۆ 
ھه مـــووان) دابین بکات، تا گشـــت باوان 
بتوانـــن منداه کانیان بنرنه  به ر خوندن 
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و توانـــای دابینکردنی پداویســـتییه کانی 
خوندنیان ھه بـــت، ئیدی ده وه ت مافی 
ئه وه ی ھه یه  که  به پی یاسا سزای باوان 
و سه رپه رشـــتکاران بـــدات، گـــه ر ببنـــه  

ڕگری فربوونی منداه کانیان.
ب ــ له شساغی و ژینگه ی خاون: 

له شســـاغی و ژینگـــه ی خاون، مه رجی 
درژه پدانـــی  بنه ڕه تـــی  و  ســـه ره کی 

پرۆسه ی خوندنن.
دابینکردنی مـــه رج و پداویســـتییه کانی 
لـــه  ئه ســـتۆی  منـــدان،  له شســـاغیی 
ڕگـــه ی   لـــه   ئه ویـــش  ده وه تدایـــه ، 
دابینکردنـــی ده رمـــان و ڤاکســـین دژی 
ڕنماییکردن  کوشـــنده کان.  نه خۆشـــییه  
 ،ســـکپ ژنانـــی  چاودریکردنـــی  و 
ڕنماییکردنـــی ھـــه ر ژن و مردک، که  
ده یانه وـــت ببن بـــه  بـــاوان و ناردنیان 
بـــۆ کۆرســـی ئیجبـــاری بـــۆ فرکـــردن 
و ڕاھنانیـــان بـــۆ بـــوون بـــه  بـــاوان و 

به خوکردنی منداڵ!
 (گه رچـــی تـــا ئســـتا نه مبیســـتووه  ھیچ 
ده وه تـــک ئـــه م کاره ی کردبـــت، به م 
گرنگه  که  گشت ژن و مردک به  ئه رکی 
گرنگ و ســـه ختی بوون به  باوان ئاشنا 
بکرن و مه رجه کانـــی باوانبوونیان تدا 
بـــت، بگومان ئه و مه رجانـــه ش ده بت 

شاره زایانی زانستی ده روون و پزیشکی 
تایبه تـــکاری ئـــه و بواره  و یاساناســـان، 
دایانبـــژن. لـــه  گشـــت وتانـــی دنیادا 
یاســـایه ک ھه یه  بۆ ھاوســـه رتی، به م 
ھیـــچ یاســـایه کی تایبـــه ت بۆ بـــوون به  
باوان، نییه . ئه مه  بانگاشـــه کردن نییه  بۆ 
ده ستواکردنی ده وه ت تا ده ست بخاته  
گشت ورده کاریی ژیانی ھاووتییانه وه ، 
به م ئه مۆکه  ــ بۆ نموونه له  نه رویج ــ 
بۆ ئه وه ی له  باڕکدا، یان ڕســـتۆرانکدا 
کار بکه یـــت، ده بـــت کۆرســـکت لـــه و 
بوارانـــه دا بینیبـــت بـــه م بـــۆ ئـــه وه ی 
ببیت به  دایک یـــان باوکی منداک، ھیچ 

پشمه رجک له  ئارادا نییه !
ڕنماییه کانی خۆپاراســـتن له  نه خۆشـــی 
و پاکوخاونی ڕاگرتن ده بت له  ھه موو 
بواره کانـــی ڕاگه یاندن و ئاگادارکردنه وه  
بگاته  ده ســـت ھاووتییـــان. دابینکردنی 
ژه مه خواردنـــک لـــه  گشـــت قۆناغه کانی 
خوندنـــدا، ھـــه ر ئه رکـــی ده وه تـــه  لـــه  
ڕگـــه ی وه زاره تی پـــه روه رده وه  دابینی 
بـــکات. ده وه ت ده بت لـــه و ڕوانگه یه وه  
کار بـــۆ له شســـاغیی مندان بـــکات، که  
له شـــبه باری، یان مردنی ھـــه ر منداک، 
مانای له ده ســـتدانی که ســـک و ھزکی 
دیســـان  داھاتـــوودا.  لـــه   به رھه مھنـــه  

ده وه ت ده بت له و فاکته شـــه وه  کار بۆ 
دابینکردنی له ش ســـاغی بکات، که  کۆی 
تچوونی په ره ستاریی که سکی ناساغ و 
له شـــبه بار، ھه زار به رابه ر له  دابینکردنی 
ڤاکســـین و ده رمانی دژ به  نه خۆشـــییه  

کوشنده کان گرانتری تده چت.
به تـــه واوی  ده بـــت  خوندنـــگادا  لـــه  
مه رجه کانی له شســـاغی و خاونی دابین 
بکرن وه ک، ھه بوونی ئاوی پاک (گه رم 
و ســـارد) ئاوده ســـتی خاون، ســـابون 
و ده سته ســـی کاغـــه ز. ھه واگۆڕکـــی 
بـــه رده وام، ڕووناکیـــی له بـــار. ئه مانـــه  
گشـــت، که شـــکی گونجاو بـــۆ منداڵ و 
خونـــدکار ده خوقنت، که  له  خوندنگا 
جـــاڕس نه بـــت. دیســـان ئاماده بوونـــی 
(سســـته ر- په رستار) له  گشت خوندنگا 
و فرگه یه کـــدا، به درژایـــی کاتی ده وام، 
دابینکردنـــی  بـــۆ  دیکه یـــه   مه رجکـــی 
ده روونـــی  و  جه ســـته یی  ســـه المه تیی 

مندان و خوندکاران.
پاراستن و خاوناگرتنی ژینگه ، مه رجی 
گرنگن  بۆ له شســـاغی و جوانیبه خشـــین 

به  ژیان.   
ئه رکی پاراســـتنی ژینگه ، به  شـــوه یه کی 
ســـه ره کی ده که وته  سه ر شانی ده وه ت. 
ده وه تیش بـــۆ کاراکردنی ھاووتییان و 

خوندکارانی پۆلکی کوردستان (به  کامرای جه مال پنجونی)
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٤٥ژماره  ٩٧ ڕه زبه ری ٢٧٠٦ی کوردی

مه به ند

به شدارکردنیان له م کاره دا، ده بت یاسای 
پاراستنی ژینگه  ســـاز بکات و چاودریی 
په یه وکردنیشی بکات. له  گشت بواره کانی 
ڕاگه یاندنه وه  زانیاری ده رباره ی چۆنیه تیی 
بـــه   مه رجه کانـــی،  و  ژینگـــه   پاراســـتنی 
ھاووتییـــان بگه ینـــت و ھۆکاره کانـــی 
پاکاگرتنیـــش دابین بکات وه ک بنکه کانی 
پاککردنه وه ی چکاو، شـــونی تایبه ت بۆ 
فدانی ئامری له کارکه وتوو، ده ســـتگا و 
بنکـــه ی دووباره  به کارھنانه وه ، شـــونی 
تایبـــه ت بـــۆ فدانی زبـــ و دیاریکردنی 
ئـــه و شـــونانه  بـــه  تابـــۆی تایبـــه ت و 
ســـزای گونجاویشی بۆ ســـه رپچیکار، چ 
تاکه که س، یـــان کۆمپانیا و ڕکخراو، یان 

ھه ر ده ستگایه کی ده وه تی بت.

ج ــ باری کۆمه یه تی:
به  گووته ی (تۆمـــاس ھۆببس) «مرۆڤ 
بـــه  سروشـــتی خۆویســـته  و ئازادیـــی 
خۆی لـــه  کۆیله تیی دیگه راندا ده بینت» 
بـــۆ جه وگرتنـــی ئـــه م ویســـته ، چه نـــد 
پشـــمه رجک ھـــه ن وه ک، فربـــوون و 
دووباره کردنـــه وه ی زمانـــی ھاوبـــه ش، 
په یه وکردن و له کۆتاییشدا باوه ڕھنان 
به  داب و نه ریت و به ھا ڕه وشـــتییه کانی 
و  ھاوســـۆزی  نیشـــاندانی  و  کۆمـــه ڵ 

به ته نگه وه ھاتنـــی کۆمـــه ڵ بـــۆ تـــاک لـــه 
 ڕگه ی  دامه زراوه کانیه وه.      

ئه مانه  ده بنه  ھۆکارک بۆ که مکردنه وه ی 
فه راھه مکردنـــی  و  خۆویســـتییه   ئـــه و 

ئه ندشه ی کۆویستی.
کۆمه گایـــه ک  ھـــه ر  ئاشـــکرایه ، 
و  مانـــه وه   بـــۆ  میکانیزمگه لکـــی 
و  ڕه وشـــتی  به ھـــا  زیندووڕاگرتنـــی 
و  په ره پـــداوه   خـــۆی  نه ریتییه کانـــی 
نه وه کانـــی  بیانگه ینتـــه   ده دات  ھـــه وڵ 
داھاتـــوو. ئالره دا پرۆســـه ی په روه رده  
و فرکـــردن، ده که وتـــه  خزمـــه ت ئـــه م 
«ده ور و ته ســـلیمه » کۆمه یه تییـــه وه. 
جابۆیه  گرنگه  که  پســـپۆڕانی په روه رده  
و فرکـــردن، بـــه  شـــوه یه کی ئاکادیمی، 
به ھـــا ڕه وشـــتی و کۆمه یه تییـــه کان له  
پرۆســـه ی په روه رده  و فرکردندا جگه  
بکه نه وه . دیســـان ئه وه ش گرنگه  که  ئه و 
به ھایانه  به  بیروبۆچوونی نوێ و به ھای 
مرۆڤانـــه ی ھاوبـــه ش متوربـــه  بکرـــن، 
تـــا منـــداڵ و خونـــدکار بـــه  بیرۆکـــه ی 
(ھاوجیھانـــی) و به شـــکی دانه بـــاو له 
 جیھـــان، ڕابھنن. ده کرت ئه م ھه نگاوانه  

له م چه ند خاه دا چ بکه ینه وه :
ـــــ ڕزگرتـــن لـــه  مـــرۆڤ و قبوکردنی 

جیاوازیی بیروبۆچوون.
ـــــ فرکـــردن و ڕاھنانیـــان بـــه وه ی که  

مرۆڤ به  جیاوازیی ڕه نگی پست، زمان، 
ئایین، کولتوور، شـــونی نیشته جبوون، 
دابونه ریت، جلوبه رگ، ئاســـتی زانستی، 
کاروپیشه  و ھه ژاری و ده وه مه ندییه وه ، 

له  خاکدا که  مرۆڤبوونه ، ھاوبه شن.
بـــه  ڕاھنانیـــان  و  ئاشـــناکردن  ـــــ 
 بیرکردنـــه وه  و لـــه  خه مـــی مرۆڤایه تیدا 
بوون و به ته نگه وه ھاتـــن و یارمه تیدانی 
ھه ر مرۆڤک، یـــان گرووپه  مرۆڤک، له  
کاتـــی ته نگانـــه دا  له  ھه ر شـــونکی ئه م 

جیھانه دا.
ـــــ فرکردنیـــان بـــه  بوای یه کســـانی و 

.(رومن) به ھای مرۆڤانه ی ژن و پیاو
ـــــ فرکردنیـــان بـــه  ڕزگرتـــن لـــه  ھه ر 
کاروپیشه یه ک، که  ھه ر کاروپیشه یه ک له  
ھه ر ئاستکدا بت، گرنگیی خۆی ھه یه  و 
بۆ کۆمه گا گرنگه  و ده بت که سک ئه و 

کاره  ئه نجام بدات.
ـــــ فرکـــردن و ڕاھنانیان بـــۆ پاکاگرتن 
و پاراســـتنی ژینگـــه  و سروشـــت. ئـــه م 
پالنته  (ھه ســـاره یه ) مای گشـــت مرۆڤ 
و زینده وه رکه ، به م ئه رکی پاراســـتن و 
پاکاگرتنی ده که وته  سه ر شانی مرۆڤ.

ـــــ فرکردنیـــان بـــه وه ی ڕـــزی بۆنه  و 
جه ژنه  کولتووری، نیشتمانی، نه ته وه یی 
و ئاینییه کانـــی ناوخـــۆ و جیھانییـــه کان 

که ریم مسته فا له  کاتی وانه وتنه وه دا
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بگـــرن، یـــان النی کـــه م لـــه  ھه مبه ریاندا 
بالیـــه ن (نۆیتـــراڵ) بـــن، گه رچـــی ئه و 
جـــه ژن و بۆنانه  له گـــه ڵ بیروبۆچوون، 
دابونه ریت و ئایین و بوای ئه وانیشـــدا 

نه گونجن.
 

د ــ ئایین
مـــژووی  ھنـــده ی  ئاییـــن  مـــژووی 
به رســـڤی  بـــۆ  کۆنـــه .  بیرکردنـــه وه  
پرســـیارگه ل لـــه  بوونی خـــۆی، جیھان 
و دیارده کانـــی سروشـــت. ھه بوون یان 
نه بوونـــی خوقنـــه ر و جونـــه ری ئه م 
جیھان و دیاردانه ، په نای بۆ ئایین بردووه  
و له و ڕگه یه وه  ھه وی په یداکردنی ئه و 
به رســـڤانه ی داوه . ئیـــدی ئایین بووه  به  
مۆرـــک و له  ته وی گشـــت کولتوور و 

شارستانیه تییه ک دراوه . 
به کورتـــی، ھه ســـوکه وتکردن له گه ڵ ئه م 
دیارده  گشتگره دا، ھه را و کارکی ئاسان 
نییه  و به ئاسانییش کاریگه رییه که ی له سه ر 
تـــاک و کۆمه ڵ، ناســـته وه ، بۆیه ده بت 

زۆر ژیرانه  مامه ه ی له  ته کدا بکرت.
ئاشـــکرایه  توانینه  ئایینییـــه کان، به پی 
زه مین و زه مـــان و گۆڕانکاره  ئابووری 
به ســـه ردا  گۆڕانیـــان  سیاســـییه کان،  و 
ھاتووه  و دت. دیســـان ئاشکراشـــه  که  
پســـپۆڕان و داڕژه رانی پرۆگرامه کانی 
په روه رده  و فرکردن ، له  کاریگه ریه تیی 
ئاییـــن به ده ر نین، جابۆیه  ده بت گشـــت 
ئایینـــه کان، چ ئه وانـــه ی له ســـه ر بنه مای 
یه کخودایی، فره خودایی، بخودایی، یان 
سروشتپه رســـتی و ڕیتوای داڕژراون، 
لـــه  پرۆســـه ی پـــه روه رده  و فرکردندا، 
وه ک یه ک و به  یه ک قه باره ، جگه یان بۆ 
بکرته وه . چونکه له و ڕگه یه وه  منداڵ به  
بیروباوه ڕی جۆراوجۆر ئاشنا ده بت و 
ده مارگیـــری و توندڕه ویـــی ئایینـــی تدا 

په ره  ناستنت.

٣ــ بینا و که لوپه ل ــ پداویستی

بینـــا ڕۆکـــی زۆر گرنگی له  پرۆســـه ی 
په روه رده  و فرکردن و خوندندا، ھه یه . 
ب ھه بوونی بینای  خوندنگای مۆدرن، 
که  جوابگۆی پداویستییه کانی په روه رده ی 
مۆدـــرن بت، به بـــ ھه بوونـــی خانوو، 
یان شـــونی نیشته جبوونی خوندکار و 
خزانه که ی، به ب ھه بوونی بینای مۆدرن 
و گونجاو بۆ گشت دامه زراوه کانی دیکه ی 
کۆمه گای شارستانی، مه حاه  پرۆسه ی 
پـــه روه رده  و فرکردن، بتوانت ئامانجی 

خۆی بپکت.

ا ــ خانوو، ماڵ (مای خوندکار)
وه ک مه رجی سه ره کیی له ش و ده روون 
ساغی، ده بت منداڵ، خوندکار، له  خانه  
و ماکـــی شایســـته  به  مرۆڤـــدا بژی و 
گشـــت مه رجه کانی ژیان و له شســـاغی، 
لـــه و خانه  و ماه دا ھه بـــت. وه ک ئاوی 
پـــاک، ڕووناکی و تیشـــکی خۆر، ھه وای 
پاک (سیسته می ھه واگۆڕک)، گونجاویی 
پله ی گه رمیی ماه که  له گه ڵ که شوھه وای 
ناوچه کـــه  و وه رزه کانی ســـاڵ، فراوانی 
ڕووبـــه ری ماه کـــه  و ھه بوونی ژووری 
تایبه تی بـــۆ مناه که ، ھه روه ھا ھه بوونی 
که ره ســـه  و که لوپه ل و پداویستییه کانی 

ژیان و ژیان ئاسانکردن.
لـــه  خانـــه  و ماکـــی گونجـــاودا، منداڵ 
ھـــه م زه وقـــی خوندنـــی ده بـــت و ھه م 
که شکی گونجاویشـــی بۆ کۆششکردن 

بۆ ده ڕخست.

ب ــ خوندنگا و فرگه 
و  پـــه روه رده   مۆدرنـــی  پرۆســـه یه کی 
فرکـــردن و خونـــدن، لـــه  خوندنگه  و 
فرگه یه کـــی مۆدرنـــدا پیـــاده  ده کرت. 
مه رجی سه ره کیی خوندنگه ی مۆدرن:

شـــونی  لـــه   بـــت  نزیـــک  ده بـــت  ـــــ 
نیشته جبوونی منداڵ، قوتابی.

ــ ده بت دوور بت له کارگه  و شـــونی 
به رھه مـــی  (به تایبه تـــی  به رھه مھنـــان 
کیمیاوی و مه ترسیدار)  و ھه روه ھا دوور 
بت لـــه  جاده ی ســـه ره کی (مۆتۆروه ی، 

ھایوه ی).
ھـــه ر  (ده بـــت  پۆلـــه کان  فراوانیـــی  ـــــ 
قوتابییـــه ک دوو مه تـــری چوارگۆشـــه - 

دووجای، ڕووبه ر به ر بکه وت).
ــ ھه بوونی ھۆـــی وه رزش و گۆڕه پانی 
وه رزش، بـــاخ و حه وشـــه  و ھۆی مه له  
(گه ر له  خوندنگه که شـــدا نه بت، ده بت 

له نزیکیه وه  ھه بت). 
ـــــ ھه بوونـــی چه نـــد ژووری دیکـــه  بـــۆ 
خوندنـــی تایبه تـــی و یارمه تیدانـــی ئه و 
مندانـــه ی پویســـتییان بـــه  خوندنـــی 
تایبـــه ت ھه یه ، ھه بوونی چه ند ژوورکی 

تایبه ت بۆ کارکردنی مامۆستاکان.
ــ ھه بوونی کتبخانه ، تاقیگه ، وه رشـــه ی 
کارکردن و ھۆی کۆمپیوته ر و گردراو 

به  تۆڕی ئینته رنته وه .
ــ ده بت گشـــت مه رجه کانی له شســـاغی 
و پاکوخاونی و ده روونئاسووده کردنی 
تدا بت، وه ک (ھه واگۆڕک، گونجاندنی 
ـ گه رم و ســـارد  پله ی گه رما، ئاوی پاکـ 
ـــــ ته والت به گوـــره ی  ته مه نی منداڵ و 
حه مام ــ دوش و سابون و ده سته سی 

کاغه ز، بی تیشـــکی خـــۆر و ڕووناکی، 
ڕه نگی ھمن و سارد، په نجه ره ی گه وره، 
ده بت ھه موو پۆل و شـــونکی دیکه ی 
ئه و بینایه ، له بار بت بۆ ئه وه ی که سانی 
ھاندیـــکاپ، چ قوتابـــی و چ مامۆســـتا، 
بتوانن که کی ل وه ربگرن (ســـه رخه ر ــ 

ئه لیڤه ته ر)ی تدا بت.
ــ ده بت ئه و بینایانه  وا دروست بکرن، 
که  له  کاتی ڕوودانی کاره ساتی سرو شتی 
و ڕووداوی دیکه دا، به ئاســـانی که سانی 

ناوی ڕزگار بکرن و بگوازرنه وه . 
ھه بوونی ئـــه م مه رجانه ، بۆ پیاده کردنی 
و  مۆدـــرن  په روه رده یـــی  پرۆســـه ی 
جاڕسنه بوونی مندان له  خوندن، زۆر 

گرنگن.

ـ که لوپه ل و پداویستی و ھۆکاره کانی  جـ 
فرکردن.

پرۆســـه یه کی په روه رده یـــی مۆدـــرن و 
خوندنگه ی مۆدرن، بگومان پوســـتی 
به  که لوپه ل و ھـــۆکاری فرکردنی نوێ 
ھه یـــه . ده ســـتگا و ئامـــره  نویه کانـــی 
سه رده می (دیجتاڵ) پرۆسه ی فرکردن 
ئاسانتر ده که ن و منداڵ زیاتر ھان ده ده ن 
تا عه ودای دۆزینه وه ی نھنییه کانی ئه و 

ئامر و ده ستگایانه ش بت.
ته له ڤزیـــۆن،  به کارھنانـــی  و  ھه بـــوون 
ڤیدیۆماشن،  (د.ڤ.د.) و (س.د.) پله یه ر، 
کامـــرای ڤیدیـــۆ، کامـــرای فۆتۆگراف، 
ده ســـتگای  ئینته رنـــت،  و  کۆمپیوتـــه ر 
ئۆڤه رھد و کۆپیماشن. نه خشه ی نوێ 
و جۆراوجۆر، گشـــتیان کارئاســـانی له  

پرۆسه ی فرکردندا ده که ن.

دــ ڕگا و ھاتوچۆ
ئه و ڕگـــه  و جاده یه ی کـــه  خوندنگه  و 
شـــونی نیشـــته جبوونی منداڵ، قوتابی 
 گه یه کی بـــت ڕت، ده بنـــک ده گه یپ
مه ترســـی و (ئـــارام بـــت) و لـــه  کاتـــی 
ھاتـــن بـــۆ خوندنگـــه  و گه ڕانـــه وه  بـــۆ 
ماڵ، مندان تووشـــی ھیـــچ ڕووداوک 
نه بن و باوانیشـــیان نیگـــه ران نه بن. گه ر 
ھه که وتـــه ی بینـــای خوندنگه که  وا بت 
که  په ڕینه وه ی تدا بت، ده بت شـــونی 
په ڕینه وه کان زۆر به ئاشکرایی دیار بن و 
تابلۆ و (تاسه ی یاسایی) له سه ر ڕگه که  
ھه بـــت. له  کاتـــی ده ســـتپک و کۆتایی 
ده وامدا، چه ند مامۆســـتایه ک، یان چه ند 
پاســـه وانک، سه رپه رشـــتی په ڕینه وه  و 
ھاتوچۆ بکه ن. گه ر خوندنگه  ماوه یه کی 
دیاریکـــراو له  شـــونی نیشـــته جبوونی 
بـــت  دوور  قوتابییـــه کان  منداـــه کان، 
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مه به ند

(زیاتـــر له  ٣ کم)، ئه وا ده بت منداه کان، 
بـــه  ھـــۆکاری گواســـتنه وه   بگه ینرنـــه  
خوندنگه  و دوای ده وامیش، بگه ینرنه  
ماـــه وه ، یـــان نزیـــک ماه کـــه ی خۆیان. 
بگومان ده بت بۆ مامۆستا و کارمه ندانی 

خوندنگه ش به  ھه مان شوه  بت.

٤ــ به رنامه  و پرۆگرامی 

په روه رده  و فرکردن

و  فرکـــردن  و  پـــه روه رده   پرۆســـه ی 
خوندن، به ب به رنامه یه کی داڕژراو و 
وه مگۆی گۆڕانکاری و پداویستییه کانی 

سه رده م، ناچت به ڕوه .

اــ به رنامه ی په روه رده کردن
په روه رده کـــردن  ســـه ره کیی  ئامانجـــی 
ئه وه یـــه، منـــدان،  قوتابییـــان، بـــه  به ھا 
و ئیدیـــاڵ و ئامانجه کانـــی نـــاو کۆمـــه ڵ 
و ســـه رجه م مرۆڤایه تـــی ئاشـــنا بکات. 
گرنگتریـــن و ســـه ره کیترین خاـــی ئه و 
به رنامه یـــه  ده بـــت ڕزگرتـــن بـــت لـــه  
جه ســـته یان،  ســـنووری  و  مرۆڤـــه کان 
به ھه ندوه رگرتنـــی ئـــه و بیروبۆچوون و 
به ھایانه ی که  بوایـــان پیه تی، گه رچی 
له گـــه ڵ بیروبۆچوونـــی ئه ویشـــدا دژ و 
ناکۆک بن. ئاشناکردنی منداڵ، قوتابی به  
کولتوور، مژوو، به ھا کۆمه یه تییه کان، 
به ھا مرۆییه  ھاوبه شـــه کان و ڕاھنانیان 
به  ھاوســـۆزی بۆ مرۆڤ. به م شـــوه یه  
پرینســـیپه کانی  بـــه   و  ده بـــن  ئامـــاده  

کۆمه گه ی دیموکراتی ئاشنا ده بن.

ب ــ به رنامه ی فرکردن
به رنامه ی فرکردن، لـــه دوای به رنامه ی 
پایـــه ی  گرنگتریـــن  په روه رده کـــردن، 

پرۆسه ی په روه رده  و فرکردنه .
داڕشـــتنی  به رنامه یـــه ،  لـــه م  مه به ســـت 

به رنامـــه  و پرۆگرامکـــه ، ڕه نگدانه وه ی 
پشکه وتن و گۆڕانکارییه کانی سه رده م 
بت و توانا و ئه ندشه ی مندایش له به ر 
چاو بگرت و ده رفه تی ئه وه ش بدات به  
مامۆستا و خوندنگه ، تا منداڵ به  متودی 
بیرکردنـــه وه  و ڕامـــان، ھه ســـه نگاندن، 
و  ئه زبه رکـــردن  نـــه ک  به دواداگـــه ڕان، 

گووتنه وه، ڕابھنن. 
متـــۆده ،  و  به رنامـــه   لـــه م  ئامانـــج 
مه شقپکردن و ڕاھنانی منداڵ، قوتابی، 
خونـــدکاره  بۆ ئاماده کردنیان له  ماوه ی 
١٢ تا ١٦ ســـادا و په یوه ســـتکردنیان به  
ھزی کار و به رھه مھنان و داھنانه وه . 
ھه ر به رنامه یه کـــی فرکردن و خوندن 
تواناییـــه  مرۆیـــی و سروشـــتییه کان و 
پداویســـییه کانی بازاڕی کار و به رھه م، 
چ ناوخۆیـــی  و چ جیھانـــی، له بـــه ر چاو 
ئـــه و  پســـپۆڕانی  له الیـــه ن  و  نه گرـــت 
بوارانـــه وه ، ڕنمایـــی نه کرـــت، نابتـــه  

به رنامه یه کی کاریگه ر.

ج ــ به رنامه ی خوندن
ئـــه م به شـــه ی به رنامه کـــه ، بریتییـــه  لـــه  
نوکردنـــه وه ی کتبه کانـــی قۆناغه کانـــی 
ھـــه ر  ڕوودانـــی  له گـــه ڵ  خونـــدن، 
گۆڕانکارییـــه ک، چ له نـــاو وت، چ لـــه  
جیھاندا، له ســـه ر ئاســـته کانی زانستی و 
ته کنه لۆجـــی  (به  ھه موو به شـــه کانیه وه ) 
ئابـــووری،  سیاســـی،  کۆمه یه تـــی، 

مژوویی، ھونه ری و فه لسه فی.
ده بت منداڵ، قوتابی، خوندکار، ھه رده م 
لـــه و گۆڕانکارییانـــه  ئـــاگادار بکرنه وه . 
گرنگیی ئه مه ش دیسان بۆ ئاماده کردنی 
ھزی کار و به رھه مھنان و دۆزینه وه ی 

بازاڕه .
و  دیموکراتیزه کـــردن  به رنامـــه ی  دـــــ 

ھۆشیارکردنه وه 
گرنگـــی  ئـــه م به رنامه یـــه ش پایه یه کـــی 

دیکـــه ی پرۆســـه که یه . گونجاندنـــی به ھا 
دموکراتییه کان له  پرۆسه ی په روه رده  و 
فرکردندا، بناغه ی بنیاتنان و گه شه پدانی 

کۆمه گه ی سیڤیل و دموکراته . 
ڕاھنانی منداڵ، به وه ی ڕز له  سنووری 
جه ســـته  و بیروبۆچوونی که سانی دیکه  
بگرت و ده رک به  ھه ســـت و ســـۆزیان 
بکات، ئاماده کردنی که سکه  دید و حه ز 
و ئـــاره زووه  جیاوازییه کانی قبووڵ بت 
و له  کاتی پشـــھاتی گرفـــت و ناکۆکیدا، 
په یـــڤ، نه ک ھـــز، بـــۆ یه کالکردنه وه  و 

چاره سه ر به  کار بھنت.
ھوشـــیارکردنه وه ش لـــه  ھه مان ئاســـتی 
منـــداڵ  ڕگه یـــه وه   لـــه م  گرنگیدایـــه ، 
به تواناکانـــی خـــۆی ئاشـــنا ده کرـــت و 
نه ترســـی  که ســـکی  ده درـــت  ھـــه وڵ 
باوه ڕبه خۆبـــوو بـــت و توانای (چه لنج 
ـــــ ته حـــه دی) تـــدا بـــت، ئه مانـــه ش له 
 ڕگـــه ی به رپرســـیارتیی پدانه وه ، ھه ر 
لـــه  چاودریی پۆلـــه وه ، تا ســـازکردنی 
چاالکیی پۆل و ئاھه نگی بۆنه کانی ساڵ، 
گه شـــتی پۆل و خوندنگه  بۆ دارســـتان 
و چیـــا، ســـه ردانی شـــاران و وتان، تا 
ده گاتـــه  به شـــداربوون لـــه  ئه نجوومه نی 
خوندنگـــه دا. له پایشـــدا ئاشـــناکردنیان 
بـــه  دیـــد و بیروبۆچوونی فه یله ســـوفان 
و بیریارانـــی جیھـــان له  ڕگـــه ی وانه ی 
فه لســـه فه وه  (لـــه  پرۆســـه ی پـــه روه رده  
و فرکردنـــی مۆدرنـــدا، مه رجه  وانه ی 
فه لسه فه ، به  مه به ستی ئاشنابوون له گه ڵ 
دید و بیروڕای جۆراوجۆردا، له  ھه موو 

قۆناغه کانی خوندندا ھه بت.)
(به گوره ی گووته ی ئه و به ڕزه ) گه ر تا 
ئره  به شـــه  فه نتازیاکه ی (خه یاییه که ی  ) 
پرۆســـه ی په روه رده  و فرکـــردن بت، 
ئســـتا به شـــه  میتافیزکه کـــه ی (ئه ودیـــو 
سروشت)یه که ی پرۆسه که  له  باشووری 
کوردســـتاندا (به پی ھه ندی دۆکیومنت 

چه ند خوندکارک له  خوندنگه یه کی کوردستان له  کاتی تاقیکردنه وه دا
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و ئه وه ی که  خۆم له و ســـه ردانه دا بینیم 
و ماوه ی ســـ ســـاڵ ســـه رقابوونم به  
پرۆژه ی «ئاســـترید لنده گرین»ه وه ، له  

گوندی که نده که وه ) ده خه مه  ڕوو.

١ــ مرۆڤ

و  پـــه روه رده   (به نـــاو)  پرۆســـه ی  لـــه  
فرکردنـــدا، له  باشـــووری کوردســـتاندا 
(وه ک به شـــک له  عیراق، له ڕابوردوودا 
ســـه ربه خۆیی)  لـــه   ســـاڵ   ١٥ دوای  و 
گرنگترین توخمی پرۆسه که ، که  مرۆڤه ، 
ھه رگیز ئـــه و گرنگییه ی پ نـــه دراوه  و 
نه بۆته  ئامانج له  به رنامه  و پرۆگرامه کانی 

پرۆسه که دا!

منداڵ، قوتابی، خوندکار 

توخمی سه ره کیی پرۆسه که، ده توانم بـم 
ھیچ حســـابک بۆ ھه ســـت، سۆز و باری 
ده روونـــی لـــه  تکســـته کان و کتبه کانی 
خوندندا و له  گشت قۆناغه کاندا، نه کراوه. 
ته نھا ئامانج ئه وه  بووه   که  ھه ندێ تکستی 

ئاماده کراوی بخرته  مشکه وه . ئیدی ھیچ 
باسک له  ڕزگرتنی سنووری جه سته  و 
ھه ست و سۆز و بیروبۆچوونی که سانی 
به رانبـــه ر، ھه ر نییه ، کـــه  وابوو ھه نگاوی 
سه ره تایی بنیاتنانی کۆمه گه ی دموکراتی، 

له  ئارادا نییه .
(لـــه  پایـــزی ســـای ٢٠٠٤دا وه زاره تـــی 
په روه رده ی ئیداره ی سلمانی، به  نیازی 
ھه ســـه نگاندنی بارودۆخی په روه رده  و 
خونـــدن و کارکردن بۆ باشـــترکردنی، 
داوای له  چه ند کاربه ده ســـت  و پسپۆڕی 
پـــه روه رده  کردبـــوو تا ڕاپۆرتک ســـاز 
بکه ن، ئه وانیش ڕاپۆرتکی ٥٠ الپه ڕه ییان 
نووســـیبوو، به  یه ک تاکه  وشـــه باس له  
منداڵ، قوتابی، خوندکار نه کرابوو، وه ک 
ئه وه ی ئه وان به شک نه بن له  پرۆسه که ، 
ته نھا کشه ی زه ویدابه شکردن و ده رماه  
و گواســـتنه وه  لـــه  الدوه  بۆ شـــار باس 

کرابوو.)
مامۆستا داینه مۆی پرۆسه ی په روه رده  
و فرکردن، ئه م مرۆڤه  که  منداڵ، قوتابی 
و خوندکار بووه،  به  ھه مان پرۆســـه ی 
سه قه تدا ڕۆیشـــتووه  و ھیچ پرنسیپکی 

دموکراتـــی فـــر نه کـــراوه ، بۆیـــه  ھیچ 
ڕزک بۆ ســـنووری جه ســـته ی منداڵ، 
قوتابـــی، خونـــدکار دانانـــت. گه رچـــی 
به پی یاســـایه ک، لـــدان قه ده غه  کراوه ، 
به م به ده گمه ن مامۆستایه ک ده بینیته وه  

ڕز له و بیاره  بگرت.
کار ھـــه ر بـــه  دارلدانـــه وه  ناوه ســـتت 
 و ھه نـــدێ جـــار ده گاتـــه  ده ســـت و پ
و  خونـــکاران  و  منـــدان  شـــکاندنی 
بگـــره  ده مانچه ش بـــه  کار ده ھنن. ئه مه  
دیـــدی مامۆســـتایه که  که  خـــۆی ده ت 
٣١ ســـاه  مامۆســـتایه  و ئستا عه میدی 
په یمانگای ته کنیکی که الره  (یونس سادق 
ســـاه یی): «من وه ختی خـــۆی به  دار و 
شه ق ھه سوکه وتم له گه ڵ کراوه ، ئستا 
ناتوانم بچم له  نادی قوتابییان دابنیشـــم 
و داوای جگه ره یـــان ل بکه م.» [ئاونه ، 

ژماره  ١٩، ٢٠٠٦/٥/١٥، ل١٥]
مانـــای ئه مـــه  ته نھـــا به رھه مھنانه وه ی 
ھه مـــان متـــۆد و دیـــدگای پاشـــڤه ڕۆ و 
نه پســـاندنی تـــۆڕی دواکه وتووییه . له وه 
 ده چت  زۆرینه ی مامۆستایان گرنگیدان 
و  خونـــدکار  ده روونیـــی  بـــاری  بـــه  

خوندکارانی خوندنگه یه کی کوردستان له  کاتی پشکنینی پاکوخاونیدا (کامرای جه ماڵ پنجونی)
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٤٩ژماره  ٩٧ ڕه زبه ری ٢٧٠٦ی کوردی

مه به ند

باشترکردنی خوندنگه یان به الوه  گر نگ 
نه بـــت ، گه رچی باشـــترکردنی شـــونی 
ســـه ره کییه کانی   داوا  لـــه   یه ککـــه  کار، 
یاداشـــته ی  ئـــه م  که چـــی  کارمه نـــدان، 
که  زیـــاد لـــه  ٨٠٠٠ مامۆســـتا ئیمزایان 
کردووه  و  ڕۆژی ٢٠٠٦/٥/١٥ داویانه ته   
په ڕله مانـــی  و  ھه رـــم  ســـه رۆکایه تیی 
 کوردســـتان، داواکارییه کانیان له م ســـ
خاـــه دا چ کردۆتـــه وه، بوانه  و بزانه ، 
شـــونی کار، که  له م حاه ته دا خوندنگه  
و فرگه یـــه ، ھیچ به الیانـــه وه  گرنگ نییه ، 

ده نا ده یانخسته  ڕیزی خاه کانه وه .  
ــ زیادکردنی مووچه 

ــ گه ڕانه وه ی ده رماه  (موخه سه سات)
بـــۆ  نیشـــته جکردن  شـــوقه ی  ـــــ 

مامۆستایان 
  ،١٩ ژمـــاره ،  ئاونـــه ،  [ھه فته نامـــه ی 

٢٠٠٦/٥/١٦ ، ل٢]
ڕاسته  مامۆســـتایان وه ک ھه ر توژکی 
دیکه ی کارمه نـــدان، مافی خۆیانه  داوای 
مووچه ی زیاتر و ده ســـتکه وتی باشـــتر 
لـــه  حکوومـــه ت بکـــه ن، ئـــه دی فرگـــه ، 
خوندنگـــه،  منـــداڵ و خونـــدکار، ئه وانه  
گشـــتیان به شـــک نین له  ئه رکه  پیشه یی 

و مۆراییه کانی مامۆستا؟

باوان

به پـــی ئامارک که  وه زاره تی پالندانانی 
عـــراق ئه نجامیـــداوه  و لـــه  ڕۆژنامـــه ی 
(ئه لشـــه رق  ئه لئه وســـه ت، ٢٠٠٥/٨/١٧) 
بـــو کراوه ته وه ، نزیکـــه ی ٤٥٪ خه  کی 
عیـــراق نه خونـــده وارن. بگومـــان گه ر 
ئه م ڕژه یه  له  باشـــووری کوردســـتاندا 
زۆرتـــر نه بـــت، ئـــه وا که متریـــش نییه . 
(دیســـان بوانـــه  ڕاپۆرتـــی یونیســـف، 
ده ربـــاره ی بارودۆخی خوندن له  وته  
ئیســـالمییه کاندا، لـــه  ڕۆژی ٢٠٠٥/٩/٢٤ 
لـــه   ئه لئه وســـه ت)  ئه لشـــه رق  لـــه   دا 
کۆمه گه یه کـــی ئاوھـــادا، بۆ باوان گرنگ 
نییه  گـــوێ بـــه  فربوونـــی منداه کانیان 
بـــده ن و لـــه  پرۆســـه که دا به شـــدار بن. 
کشـــه که  له وه دایه ، که  زۆرینه ی باوانی 
خونده واریش، دیسان بۆیان گرنگ نییه  
تـــا کۆتایی پرۆســـه که  بـــه رده وام بن و 
ته نھا به  ئه رکی مامۆســـتا و خوندنگه ی 
ده زانـــن. بـــا گووته ی دایکـــک بکه ین به 
 نموونـــه ، کـــه  چـــۆن کۆـــی داوه  له وه ی 
منداه کـــه ی بـــه  شـــوه یه کی نموونه یی 
پـــه روه رده  بـــکات، لـــه  ڕیپۆرتاژکدا له 
ڕۆژنامه ی کوردستانی نوێ، ل٥  ڕۆژی 
٢٠٠٦/٥/٢٩ بوکراوه ته وه ، نووســـراوه  

(ســـروه  ئـــه و دایکه ی باســـی لـــه  ھه وه  
بھوده کانـــی ده کرد له گـــه ڵ منداه که یدا 
«تـــا منداه کـــه م نه چوبـــووه  خوندنگـــه  
تـــه واوی ھه ســـوکه ته کانی بـــه و جۆره  
بوو که  ده مویســـت، بـــه م له گه ڵ چووه  
ده ره وه  و تکه وی کۆمه گه  بوو ھه موو 
شته کانی لگۆڕا «دواتر له  ڕاپۆرته که دا 
 نووســـراوه  «ڕه نگه  ھه ر ئه مه  وایکردب
که  چیتر ســـروه  منداه کانی به و شـــوه  

نموونه یه په روه رده  نه کات.»)
جگه  له مانه ش نه  یاسا و ڕساکان ڕۆڵ 
و ئه رکی باوانیان له  پرۆسه که دا دیاری 
کـــردووه ،  نـــه  زۆرینـــه ی به ڕوه بـــه ر و 
مامۆستاکانیش ئه و ڕۆه  گرنگه  به  باوان 
ڕه وا ده بینـــن. ھه ر له و ســـه ردانه مدا بۆ 
پرۆژه ی که نده که وه  له  ســـای ٢٠٠٤ دا، 
کۆبوونه وه یه کمـــان بۆ باوانی منداه کان 
ســـاز کرد، له  کۆی ٢٩ منداڵ باوانی ٢٣ 
یان ئاماده  بوون، ســـه ره تا به ڕوه به ری 
خوندنگه کـــه کۆبوونه وه کـــه ی کرده وه ، 
لـــه   و  فه رمانـــدان  که وتـــه   یه کســـه ر 
ته واوی گووته کانیدا به نزمســـه یرکردنی 
له بـــری  بـــوو،  تـــدا  مرۆڤانـــه ی  ئـــه و 
ڕنماییکردنیان. دواتر که  من ده رباره ی 
پرۆژه که  و ئامانجه کانی قسه م بۆ کردن، 
زۆربه یـــان گووتیـــان: «مـــادام ئوه  له و 
وته  دووره وه  ھاتوون و کار بۆ مندای 
ئمه  ده کـــه ن، ھه رچییه کتان بووت ئمه  
ئاماده ین.» دواتـــر چووینه  ناو پۆله کان 
و ھـــه ر باوک و دایکک کورســـی و مز 
و دۆبـــی تایبه ت بـــه  منداه که ی خۆی 
بینـــی، ھنده ی دیکه  به  په رۆشـــتر بوون 

بۆ پرۆژه که .

سیاسه تمه داران  

ســـه ربه خۆیی  ســـاڵ   ١٥ لـــه  مـــاوه ی 
ســـاڵ   ١٤ و  کوردســـتان  باشـــووری 
ھه بوونـــی حکوومه تی کوردیدا، ھشـــتا 
گفتوگۆیه کـــی جـــدی له ســـه ر کشـــه  و 
گرفته کانـــی پـــه روه رده  و فرکـــردن له و 
به شـــه ی کوردســـتاندا نه کراوه . تائستا 
په ڕله مانی کوردســـتان، چ بـــه  دووکوتی 
و چ بـــه  یه کگرتوویـــی،  بۆ یه ک جاریش 
لـــه  وه زیرکـــی په روه رده یان نه پرســـی 
ئه و ھه مـــوو که موکووڕییه ی پرۆســـه  و 
سیســـته می په روه رده ، ھۆیه کـــه ی چییه  
و بـــۆ چاره ســـه ر ناکرت. نه یانپرســـی: 
«ئـــه رێ جه نابـــی وه زیـــر نیوه ی ســـاڵ 
تپه ڕی و ھشـــتا کتب به سه ر قوتابی و 
خوندکارادا به ش نه کراوه؟» نه یانپرسی: 
ده رچوونـــی  ڕـــژه ی  بۆچـــی  «ئـــه رێ 

قۆناغه کانی کۆتایی ناوه ندی و ئاماده یی 
لـــه  ھیـــچ شـــونکی وتـــدا نه گه یشـــته  
 ١١٪؟» نه یانپرســـی: «ئه رێ ئه وه  ســـ
ســـاه  به نیـــازن کۆنفرانســـکی فـــراوان 
بۆ چاره ســـه ری کشـــه کانی پـــه روه رده  
ببه ســـتن بۆ ســـاز نه بوو؟» نه یانپرسی: 
«ئـــه رێ بۆچـــی ٢٧٪ ی منـــدان ناچنه ، 
یان ناخرنه  به ر خوندن؟» (ئه م ڕژه یه  
به پـــی گووتـــه ی  د.به رھه م، ئـــه و کاته ی 
سه رۆکوه زیرانی ئیداره ی سلمانی بوو.) 
ئه مانـــه  گه ر مانایه ک بـــده ن، ته نھا ئه وه  
ده گه ینـــن کـــه  پـــه ر وه رده  و فرکـــردن 
لـــه الی په ڕله مـــان و سیاســـه تمه دارانی 
باشـــووری کوردســـتان ھیچ به ھایه کی 
نییه  و به و پیه ش باسکردن له  ئاسایشی 
نه ته وه  و بنیاتنانی کۆمه گه ی مه ده نی و 
ســـه ربه خۆیی ئابووری، لـــه  ھه موو مانا 
و به ھایـــه ک بـــه ده ره . ســـه یر له وه دایـــه  
په ڕله مانـــی کوردســـتان ماوه ی شـــه ش 
مانگ سه رقای یاسای دژه تیرۆر بوون. 
گه ر وا بزانرت که  تیرۆر و تیرۆریست، 
ته نھا ئایدیۆلۆژیی ڕیزپه ڕ و ئیســـالمیی 
توندڕه و به رھه می دنت، ئه وا ھه ه یه کی 
خۆکوژییه ، له  باشـــووری کوردســـتاندا 
ئه و سیســـته مه  ســـه قه ته ی په روه رده یه  
کـــه  نزیکـــه ی له  گشـــت به ھـــا و ڕزک 
بـــۆ مرۆڤ داماراوه  و ھیچ کشـــك بۆ 
یه کســـانیی ژن و پیاو دانانت و ھه ر له 
 ســـه ره تاوه  له  یه کیـــان داده بت و دوو 
دنیای به  یه کتر نامۆیان بۆ ده خوقنت، 
ئـــه و سیســـته مه ی کـــه  ھه مـــوو ڕۆژک 
که ســـایه تیی منداڵ تک ده شکنت و له 
 ھه موو جوانی و خۆشه ویســـتییه کی ب 

به ش ده کات، تیرۆر به رھه م دنت.

باری ژیان و ژینگه 

باری ئابووری

له  ھه ر کۆمه گه یه کـــدا جیاوازیی داھات 
و  ده ســـته تداران  ژیانـــی  ئاســـتی  و 
حاشـــیه که یان له گه ڵ خه کی ئاســـاییدا، 
ھنده ی ئاســـمان و زه وی بت، بشـــک 
کۆمه گایه کـــی ناکـــۆک و نائارام ده بت. 
کاتک که  مووچه ی ئه ندامپه ڕله مانک ١٠ 
تا ١٥ ھنده ی مامۆستایه ک و وه زیرک 
١٥ تا ٢٠ ھنده ، سه رۆکوه زیر، سه رکرده  
و ســـه رۆک، مه گه ر ھه ر خۆیـــان بزانن 
چه نـــد ده ده ن بـــه  خۆیان، ئیـــدی به  پۆل 
مامۆســـتا ده بـــن به  پۆلیـــس و فرگه ش 
ده بت دابخرت. (٥٤ قوتابخانه  خه ریکه  
داده خرـــن و ١٥٠ مامۆســـتا ده بـــن به  

Melband_97.indb   49 2006-11-07   00:35:26



Issue 97 September 2006 ٥٠

Melbend

پۆلیس، کوردســـتانی نوێ ٢٠٠٥/١٠/٦)، 
ئیـــدی ئه و چه رمه ســـه رییه ی کارمه ند و 
زۆرینه ی خه کی ئاسایی بۆ په یداکردنی 
شـــونی نیشـــته جبوون و دابینکردنـــی 
دیکـــه ی  ســـه ره کییه کانی  پداویســـتییه  
ژیان، به جارێ بســـتی له  خه ک بیوه  
و (ده وه ت/حکوومه ت)یـــش، بـــه  ئه رکی 
خـــۆی نازانت که  به رنامه ی کاریگه ر بۆ 
چاره ســـه ری ئـــه و کشـــانه  دابنت. گه ر 
گووته کانـــی ئوســـتانداری دھۆک وه ک 
نموونه  بھنینه وه ، (کشه ی سه ره کیمان 
نه بوونـــی کاره با، به رزی نرخ له  بازاڕدا، 
به تایبـــه ت  بـــکاری  ڕـــژه ی  بـــه رزی 
له نـــو گه نجانـــدا و ھاتنـــی  ٣ ھـــه زار 
خانه واده ی عه ره ب له  موســـه وه ، نرخی 
کـــرێ خانوویان زۆر بـــه رز کردۆته وه . 
ئه شه رق ئه لئه وسه ت ٢٠٠٦/٦/٣) ھه ولر 
و ســـلمانیش ھه ر لـــه  حاه تکی وادان. 
ئیدی له م ھه موو سه ختییه دا، گه وره کان 
نـــه  ده یانپه رژـــت، نـــه  بۆشـــیان گرنگه  

منداه کان بنرنه  به ر خوندن.
 

ژینگه  و بینا

ژینگه ی وت ھه ر به جارێ به رباده ، ھه ر 
لـــه  بشـــوماریی ئۆتۆمبیـــل و دووکه ی 

(مۆتـــۆڕی کاره بـــا) و زبـــ و کیســـه ی 
عه الگه  و... که  گشتیان دوژمنی ژینگه ن، 
تا ئاوی پیس و ھه زاران تاوانی دیکه  دژ 
به  سروشت ده کرت و تاکه  ھه نگاوکیش 
به  ئاڕاســـته ی که مکردنـــه وه ی زیانه کان 
نه نـــراوه ، تاکـــه  بنکه یه کـــی بژارکردنـــی 
و  پاشـــه ڕۆ  به کارھنانـــه وه ی  و   زبـــ
خاونکردنـــه وه ی ئاوی زراب، نه  بنیات 
نراوه  و نه  له وه ش ده چت له  به رنامه ی 
خه مـــی  نـــه   و  ھه بـــت  حکوومه تـــدا 
په ڕله مانیشـــه ! ئه مه  ســـه ره ڕای قه یرانی 
نیشـــته جبوون و که می، یـــان نه بوونی 
حاه تـــدا،  باشـــترین  لـــه   یـــان  خانـــوو، 
باشـــووری  ماـــی  و  خانـــه   زۆرینـــه ی 
له شســـاغی  مه رجه کانـــی  کوردســـتان، 
تـــدا نییه ، یـــان که مه ، ھه ر لـــه  نه بوون، 
یـــان که میی ئـــاوی خاوـــن و نه بوونی 
ده رفه تی ھه واگۆڕک و ته والتی خاون 
و نه گونجـــاوی پله ی گه رمـــای ماه کان 
و که مـــی یـــان نه بوونـــی مه رجه کانـــی 
خاونی له  شـــونه  گشتییه کاندا، ھه موو 
کاریگه رییان بۆ له شناســـاغیی گشتی و 
مندان به تایبه تی ھه یه . کاتک زۆرینه ی 
نادروســـتدا  ژینگه یه کـــی  لـــه   منـــدان 
ده ژین و گـــه وره  ده بن، ئیدی نه  زه وقی 
خوندنیان ده بت و نه  ھنده ش له شساغ 

و ئاماده ی ئه نجامدانی ڕاھنان ده بن.
بینـــای خوندنگـــه  و قوتابخانـــه ، که مه، 
بـــه   عیـــراق  پـــه روه رده ی  (وه زیـــری 
ئه لئه وســـه تی  ئه لشـــه رق  ڕۆژنامـــه ی 
گووتـــووه :  دا   ٢٠٠٦/٤/٢٧ ڕۆژی  لـــه  
بینـــای   ٥٠٠٠ بـــه   پویســـتی  «عیـــراق 
قوتابخانـــه  ھه یـــه!») بـــه م پیـــه  به شـــی 
کوردســـتان بـــه  که رکـــووک و ناوچـــه  
داگیرکراوه کانی دیکـــه وه ، ده گاته  ١٥٠٠ 
محه مـــه د،  بورھـــان  گووته کانـــی  بینـــا. 
دارایـــی  و  کارگـــری  به ڕوه بـــه ری 
وه زاره تی په روه رده ی حکوومه تی نوی 
کوردســـتان له  (ڕۆژنامه ی کوردستانی 
ســـه لمنه ری  ٢٠٠٦/٥/٢٥دا)  لـــه   نـــوێ 
ھه مان بۆچوونـــه  ده ت: «له  وه زاره تی 
په روه رده ، دوو کشه ی سه ره کی ھه یه،  
که میـــی بینـــای خوندنـــگا و پرۆگرامی 
خوندن.» له گه ڵ که میی بینا، زۆربه یان، 
گه ر نه ین گشتیان، به که ک نه ماون، ھیچ 
مه رجکی له شســـاغی و خوندنیان  تدا 
نییه  و بۆ که ســـانی ھاندیکاپ ناگونجن. 
(بروانه  گازه نده یه ک له  کوردستانی نوێ، 
ڕۆژی ٢٠٠٦/٥/٢٩دا نووســـراوه،  بینای 
گرده گۆزینه   دواناوه نـــدی  قوتابخانـــه ی 
لـــه  که الر به که کی خونـــدن نه ماوه .) له 
 درژه ی گازه نده که دا نووســـراوه  (له به ر 

مامۆستای پۆلک له  کاتی وانه واتنه وه دا چه ند خوندکارک سه یری یاریی کۆمپیوته ر ده که ن
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٥١ژماره  ٩٧ ڕه زبه ری ٢٧٠٦ی کوردی

مه به ند

ته نگی و پیسوپۆخی پۆله کانی، دیمه نی 
ئه م قوتابخانه یه له  گۆڕستانک ده چت. 
تاقیکردنه وه کان له  گۆڕه پانه که دا ئه نجام 
ده درت. تائســـتا چه ندجار ئه و کشه یه  
باسکراوه  و که س ئاوڕی لنه داوه ته وه .)  
بـــه ری  نوـــدا  کوردســـتانی  لـــه   ھـــه ر 
چه نـــد مانگـــک ڕاپۆرتـــک ده ربـــاره ی 
خوندنگاکانی چه مچه ماڵ بو کرایه وه . 
له  ڕاپۆرته که دا باس له  نه بوونی ته والت 
له  خوندنگاکـــه دا ده کات، گوایه  مندان 
لـــه  کاتی پویســـتیدا به  ڕاکـــردن ده چنه  
ماه کانـــی نزیـــک خوندنگه کـــه . ھه ر له  
ھه مـــان ڕۆژنامـــه دا، ســـای ٢٠٠٤ بو 
کرابووه وه ، که  له  گوندک گه وڕی ئاژه ڵ 

کراوه  به  خوندنگه .
 

ڕگاوبان و ھاتوچۆ

لـــه  شـــارکی وه ک ســـلمانیدا، ھاتـــن و 
چوونی منداڵ و مامۆســـتا بۆ خوندنگه ، 
نـــه  ســـه المه ت و نـــه  ئاسانیشـــه . له به ر 
زۆریـــی ئۆتۆمۆبیـــل و په یه ونه کردنی 
ڕســـاکانی لخوڕین له الیـــه ن زۆرینه ی 
لخوڕه کانه وه ، (باس له  ده ســـته تداران 
نـــه ک  کـــه   مه کـــه ،  مه ســـئوله کانیش  و 
په یه ویـــی یاســـا و ڕســـا به گشـــتی و 

ڕسای ھاتوچۆ به تایبه تی ناکه ن، به کو 
له  پۆلیسی ھاتوچۆش ھه ده ده ن! به پی 
ھه واکی ھه فته نامه ی ھاوتی) نه بوونی 
ھ و نیشـــانه کانی په ڕینه وه ، به تایبه تی 
له  نزیـــک خوندنگاکان، دیســـان که میی 
پـــاس و ناڕکـــی، یـــان نه بوونـــی پالنی 
گه شـــته کان (ئه مه  په یوه ندی به  میزاجی 
ـ نه فه ر  شـــۆفره کانه وه  ھه یه  و موسافرـ 

ھیچ  مافکی نییه !) 
ھه ر له و گه شته مدا چه ند جارک به  پاسی 
نه فه رات چـــووم بۆ که نده که وه  که  ته نھا 
١٦کم له سلمانییه وه   دووره ، ھه ندێ جار 
نزیکه ی ٢ ســـه عاتی ده خایاند، به کورتی 
ھاتن و چوون ٣ سه عاتی ده ویست، ئه مه  
له حاه تکـــدا که  ته نھا ٤ ســـه عات ده وام 
ھه یـــه . جا بۆ شـــونه  دووره کان باره که  
سه ختتر ده بت، به کو ڕگه وبانیش نییه . 
ھـــه ر به پی چه ند ھه واکـــی ڕۆژنامه ی 
کوردســـتانی نـــوێ، تائســـتا چه نده ھـــا 
 گوند له  ناوچه کانی قه ره داغ، شـــارباژ
و خه لیفـــان  له به ر نه بوون، یان خراپیی 
ڕگاوبان چۆیـــان کردووه. (١٠ گوندی 
دۆـــی مه له کان به ھـــۆی خراپی ڕگه  و 
بانـــه وه ، چۆیانکـــرد. کوردســـتانی نوێ 
٢٠٠٦/٥/٢٩ ). دیسان بوانه کوردستانی 
 نـــوێ ٦/٢٦/ ٢٠٠٥ ھاووتیانـــی گوندی 

زراوت: لـــه  خزمه تگـــوزاری ببه شـــین) 
نـــاوی شـــه ش گونـــد ھاتـــووه ، کـــه  نـــه  
خوندنگـــه  و نـــه  ڕگه وبانیـــان ھه یه ، نه  
کاره بـــا. که نده کـــه وه ، له ســـه ر جـــاده ی 
سه ره کیی سلمانی، تاسوجه /که رکوک، 
نه  پردک، نه  تونلک بۆ په ڕینه وه  نییه . 
دانیشتوانی گونده که  و ئه و مامۆستایانه ی 
له  ســـلمانییه وه  ده چن بۆ ئه وێ ھه موو 
ڕۆژـــک لـــه  په ڕینه وه ی ئـــه و جاده یه دا، 
 له  مـــه رگ نزیک ده بنه وه (ماوه ی ســـ

ھه فته ، خۆم له و بارودۆخه دا بووم!)

که لوپه ل و پداویستی بۆ 

خوندن

نزیکه ی ھیچ ئاماز و ھۆکارک نییه  بۆ 
ڕوونکردنه وه  و ئاسانکردن و تگه یشتن 
لـــه  وانه کان. بۆ نموونه ، نـــه  ته له ڤزیۆن، 
ڤیدیـــۆ، نه خشـــه ، کۆمپیتـــه ر، ســـالید و 
ھۆکاری دیکه  لـــه  پۆله کاندا، یان ھه ر له  
خوندنگا و فرگه کاندا نین، گه ر ھه شبن 

که ککان ل نابینرت.
گونـــدی  ســـه ره کیی  خوندنگـــه ی  لـــه  
که نده کـــه وه ، ٢٠ کۆمپیوته ری تدا بوو،  
لـــه  ژوورکـــدا زیندانی کرابـــوون، ھه ر 
یه که شیان سه رپۆشـــکیان پدا درابوو، 

خوندکارانی پۆلکی خوندنگه یه کی کوردستان
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Melbend

 ئـــه م کۆمپیوته رانـــه  بۆ به شـــی ناوه ندی 
ئـــه و  بـــوو،  خوندنگه کـــه   ئاماده یـــی  و 
خوندنگه یه  ســـه ره تایی و ئاماده ییشـــه ، 
به م   بۆ ھه مـــوو ته مه نه  جیاوازه کانی 
ئه و قۆناغانه ، ھه ر ھه مان کورسی و مزه  
(ڕه حله یه )  له  به ڕوه به ری ئه و به شـــه م 
پرســـی: «بۆچی ناھـــن خوندکاره کان 
ئـــه م کۆمپیوته رانـــه  بـــه  کار بھنـــن؟»  
گووتـــی: «ئاخـــر لـــه  زممه  (ئه ســـتۆ)ی 
مندان و بـــه  ئیمزا وه رمگرتوون، ناورم 
بیخه مه  بـــه رده م ته له به . ئینجا موده ڕیب 
(مه به ســـتی لـــه  مامۆســـتای کۆمپیوته ر، 
یان فرکـــه ر، بوو) و فه ننی (مه به ســـتی 

ته کنیککار بوو) نییه چاکیان بکاته وه .»
به کورتـــی ٢٠  کۆمپیوته ر بووبوونه  ٢٠ 
پارچه  «شتی» بکه ک و ژوورکیشیان 

له  خوندنگه که دا گرتبوو.

به رنامه ی فرکردن و خوندن

من ٤٠ ســـاڵ پش ئســـتا  له  پۆلی یه کی 
سه ره تایی ئه م تکسته م خوندووه  (دارا 
دوو داری دی) بـــه م نه مزانـــی ئایـــا به  
بینینی    ئه و دوو داره ، دارا دخۆش بوو، 
نیگه ران بوو، ترسا، سه رسام بوو؟ جگه  
له وه ش پرســـیارک له و تکسته دا له   من 
نه کرا، ئایا منیش دارم بینیوه ؟ یان کاتک 
دار ده بینم ھه ست به  چی ده که م؟ ئایا حه ز 

ده کـــه م به  ســـه ریدا ھه گه ڕم؟ بگومان 
ئـــه و جۆره  پرســـیارانه  منـــی زیاتر ھان 
ده دا، تا به  تكست و به تکای پرۆسه که  
زیاتر ئاشنا بم و لی جاڕس نه بم. ئیدی 
لره وه   سه ره تای په راوزخستنی منداڵ و 
کوشتنی ھه ست و حه زی به دواداگه ڕان 
پرۆســـه که دا  لـــه   لوردبوونه وه یـــه   و 
و مندایـــش فربـــوون ته نھـــا بـــه  ئه رک 
ده زانـــت و لـــه  ترســـی ســـزا جبه جی 
ناوه نـــدی،  قۆناغه کانـــی  بـــۆ  ده کات. 
ئاماده یی و زانکۆش ھه ر ھه مان ڕبازه . 
پرۆســـه که  منداڵ، قوتابـــی و خوندکار، 
به  ده ستگایه کی ئه زبه رکردن ده زانت و 
ئه وانیش پرۆســـه که  له  تکست و ژماره  
و ھاوکشـــه جه بـــری و کیمیاوییه کاندا 
ده بینن. له دوای ٣٨ ســـاڵ لـــه و مژووه  
و دوای  ١٣ ســـاڵ له  ســـه ربه خۆیی، له  
کتبی خوندنه وه  ی کوردی بۆ مندانی 
پۆلی پنجی سه ره تایی   تکستی (بابه  برا 
چه ک ھه گرن) نووســـراوه . نه  به  منداڵ 
ده ـــت، ھۆی چه کھه گرتنه کـــه  چییه ، نه  
پســـپۆڕه کانی په روه رده ش بیریان له وه  
کردۆتـــه وه، کـــه  ئایا ئه و شـــار و وته، 

پویستی به  چه کداری دیکه  ھه یه ؟
کاتـــک ده م له  زانکۆشـــدا ھه ر ھه مان 
شـــواز پیـــاده  ده کـــه ن، جگـــه  لـــه وه ی 
خـــۆم بینیومه  وا چه ند  به شـــکیش له و 
گفتوگۆیـــه ی خاتـــو د. ده نیـــس ناتالـــی 

مامۆســـتای زانستی ڕامیاری له  زانکۆی 
سه الحه دین له مه ڕ ئه م کشانه وه  ده ت : 
«ھه وڵ ده ده م خوندکاران ھان بده م بۆ 
ده ســـتپکردنی تۆژینه وه ، بیرکردنه وه  و 
گفتوگۆکردن، ئه وه  ئاســـان نییه ، چونکه 
لـــه  کوردســـتان خونـــدکاران ته نھـــا به 
شـــوازی له به رکردن ڕاھاتوون، که من 
 کیان دامبره ، کتده ستم کرد به  کار ل
لـــه  ســـای ١٩٨٢دا دانرابوو. له ڕاســـتیدا 
ھیچ ســـه رچاوه یه کی زانســـتی له باره ی 
ڕامیارییه وه  نییه ، تۆژینه وه  زۆر که مه  و 
زۆربه ی مامۆستاکان ده وامکی ڕۆتینی 
ده کـــه ن، به نیســـبه ت خوندکاره کانـــه وه  
زۆربه یان فر نه بـــوون گفتو گۆ بکه ن و 
به  ڕه خنه وه  ســـه یری بابه تـــه کان بکه ن، 
ئه زانم ئه مه  خه تای ئـــه و ان نییه ، چونکه  
لـــه  قوتابخانـــه  ته نھا بـــه  له به رکردن فر 
کراون، وشـــه  به  وشـــه ی کتبـــک، یان 
قسه ی مامۆســـتا له  به ر بکه ن. زۆربه ی 
مامۆستاکانی زانکۆش چاوه ڕی ئه وه ن  
خونـــدکار بابه تـــه کان لـــه  بـــه ر بکـــه ن، 
به گشـــتی لـــه  کوردســـتاندا کولتـــووری 
ڕه خنه گرتن  نییه  و لدوانی ڕه خنه گرانه ش 
به  دوژمنایه تی ده زانرت.» (ھه فته نامه ی 
به یانـــی، ژمـــاره  ١٠ ٢٠٠٦/٤/٩).  له گه ڵ 
ئه مه شدا ڕژمی تاقیکردنه وه  بۆ ھه موو 
قۆناغـــه کان، به تایبه تی ســـه ره تایی، ھیچ 
پوه رکی زانستیانه ی  نییه  بۆ خه مندنی 

چه ند خوندکارک له  پۆلکی کوردستاندا
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٥٣ژماره  ٩٧ ڕه زبه ری ٢٧٠٦ی کوردی

مه به ند

ئاســـت و توانـــای خونـــدکار. ئه وه تـــا 
ھۆمـــه ر قه ره داخـــی، کـــه  به ڕوه بـــه ری 
خوندنگه یه کـــه  لـــه  ســـتۆکھۆم  زیاد له  
١٠٠٠ خونـــدکاری تدایـــه، له  ســـایتی 
کۆمه کدا له  ٢٠٠٥/٨/١ دا نووســـیویه تی: 
(به کارلۆریـــا، یان بـــه ره ی جه نگ) باس 
له  ڕـــژه ی ده رچوونی قۆناغی خوندنی 
ئاماده یی بۆ ســـای ٢٠٠٥/٢٠٠٤ ده کات، 
به م ڕژه یه له  ھه ر ســـ شاره که ی ژر 
ده سته تی حکوومه تی کوردستان، به م 
شـــوه یه  ده کات، ھه ولر ١٢٪، سلمانی 
١١٪ و دھـــۆک ٩٪ و بـــه  خوندنگه که ی 
خۆی به راوردی ده کات که  ھه مان ساڵ 

ڕژه ی ده رچوونی ٩٠٪ بووه .    
مامۆستایه کی به توانا و خاوه نئه زموونی 
وه ک جه مـــال عه بـــدول له  کوردســـتانی 
نودا له  ڕۆژی ٢٠٠٦/٣/٣دا ده نووست: 
(نرخاندن، گوزه ری گه شـــه ی فرکردنه ) 
دواتر به درژی باسی ھه ه ی سیسته می 
 :ده نووســـ و  ده کات  تاقیکردنـــه وه  
«بۆچـــی و تاکه ی، تاوانی به ســـتنه وه ی 
ژیـــان و دواڕۆژی ڕۆه  کانمـــان، به ته نیا 
یه ک ھه لی تاقیکردنه وه ی نادروســـته وه ، 
کۆتایـــی نه یه ت؟» کاتک ئـــه و به ڕزانه  
ئه م دانه  ده نووســـن له  ترس و خه می 
کاره ســـات و تراژیدیـــای تاکه که ســـی و 
نه ته وه ییشـــدان. ئه وه  نییه  له  ڕۆژنامه ی 
خه بـــات، ٢٠٠٦/٥/٧ ، ل٥دا نووســـراوه : 
«دوای که وتنی له  قوتابخانه ، سه ربازی 

١١ ساه  خۆی ده سوتنت. ھاوپۆله کانی 
ده ن: ســـه رباز له  ترســـی ماه وه  خۆی 

سووتاند، چونکه  له  ٧ وانه  که وتبوو.»

ئه نجام

و  فرکـــردن  و  پـــه روه رده   پرۆســـه ی 
خونـــدن، له باشـــووری کوردســـتاندا، 
و  جه ســـته   ســـنووری  ڕزگرتنـــی  لـــه  
بیروبۆچـــوون، ســـۆز، خۆشه ویســـتیی 
به ھـــا  گشـــت  و  سروشـــت  و  مـــرۆڤ 
مرۆیی و جیھانبینـــی و دموکراتییه کان 
داماـــراوه . کارکردن بـــۆ گه ڕاندنه وه ی 
ئـــه و به ھـــا و ڕه ھه ندانـــه  بۆ پرۆســـه که  
ئه رکی نـــه ک ته نھـــا ده ســـته ت، به کو 
گشـــتمانه . بۆ ئـــه وه ی چیـــدی تراجیدیا 
(ســـه مه ره کان) دووبـــاره  نه بنـــه وه ، تـــا 
چیدی، له ســـه ر تۆپه ه به فرک منداکی 
دیکـــه  له  ھه ولر نه کوژرت، تا چیدی له  
ھه ه بجه   مامۆســـتای په یمانگا خوندکار 
بـــه ر گولله  نـــه دات، تا چیـــدی خوندکار 
لـــه  ھۆـــی تاقیکردنه وه دا مامۆســـتا به ر 
چه قـــۆ نه دات، تا چیدی له ســـه ر که رک، 
له  زڕگوز، مرۆڤ نه کوژرت و بریندار 
نه کرت، تا چیدی قوتابی و خوندکار له 
 ترسی ده رنه چوون خۆیان نه سووتنن.   
به دنیاییـــه وه ئه م  نموونانه ، مشـــتکن له  
خه روارـــک. بـــه م ئامانـــج لیـــان و له  
باسه که  به گشـــتی ئه وه یه  که  سیسته می 

پـــه روه رده  و فرکـــردن له  باشـــووری 
کوردستاندا له  ئاسته نگ و چه ه مه یه کی 
سه ختدایه ، کارکردن، یان ڕنماییکردنی 
زانســـتیانه  و واقیعیانه ، لـــه  ھه ر یه کک 
له و بواره نه دا که لنک ده گرت. دیســـان 
مه به ســـت له وه یه  کـــه  به ته نھا کشـــه ی 
نییـــه ،  کتبـــه کان  گۆڕینـــی  پـــه روه رده  
به کـــو چاککردن و گۆڕینی ســـه رتاپای 
ڕه نگـــه   ژیانـــه .  دیکـــه ی  بواره کانـــی 
گووته که ی مامۆســـتا جه مـــال عه بدول، 
کـــه  له  ھه مـــان گووتاردا نووســـیویه تی، 
شـــیاوترین گووته  بت بـــۆ کۆتایی ئه م 
باسه : «گه شـــه ی فرکردن، ده ب به پی 
بنه مای دیدکی نه ته وه یی بت و بخرته  
چوارچیوه ی پشـــبکی جیھانیه وه  به و 
جـــۆره ی جیھانییانـــه  بیـــر بکه ینـــه وه  و 
خۆمایانه  کاری پ بکه ین.» به یارمه تی 
مامۆســـتا جه مال ئه م ده سته واژانه ی بۆ 
زیاد ده که م، گه شـــه ی فرکـــردن ده بت 
له ســـه ر بنه مـــای ڕزگرتن له  جه ســـته ، 
بیروبۆچوون، حه ز و ئاره زووی گشـــت 
مرۆڤـــک بـــت. ده بت له ســـه ر بنه مای 
خۆشویســـتن و پاکاگرتنی سروشت و 
ژینگه  بت. ده بت له سه ر بنه مای زانست 
و بیری فه لســـه فی و ئه ندشه ی ئه ده بی 

و ھونه ری بت.

ئۆسلۆ ٢٠٠٦/٦/٤

چه ند خوندکارک له  خوندنگه یه کی باشووری کوردستاندا (کامرای ژولی عه دنان)
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و  (پـــه روه رده   فـــرکاری  سیســـته می 
له گـــه ڵ  ھه میشـــه   ده بـــت  خونـــدن) 
پشکه وتن و گۆڕانی کۆمه گادا بگۆڕت.  
ھه ر به و شـــوه یه ش کۆمه گا ده توانت 
نـــه وه ی خـــۆی، بـــۆ به شـــداربوون لـــه  

کۆمه گای سه رده مدا، ئاماده بکات.
له  وتی سوید، ھه موو منداک  ده بت 
ده  ساڵ بخونت. قوتابخانه ی سه ره تایی 
نۆ ساه . منداڵ له  حه وت سایه وه  ده ست 
به  پۆلی یـــه ک ده کات.  ھه موو منداکی 
شه ش ســـاڵ ده بت له  پۆلی سفر (پش 
قوتابخانه )  ده ست پ بکات . له م ساه دا 
منـــدان ئامـــاده  ده کرن بـــۆ قوتابخانه .  
له م پۆله دا له سه ر به رنامه ی تایبه ت به م 
قۆناغه،  که  له الیه ن په رله مانی سویده وه  
بیاری له سه ر دراوه، مندان بۆ ژیانی 

قوتابخانه  ڕاده ھنرن.
منـــدان، کـــچ و کـــوڕ، له  باخچـــه وه  تا 
ته واوکردنی زانکۆ له  ھه موو قۆناغه کاندا 
تکه ون. به  شوه یه کی زۆر سروشتی، 
له  ھه مان ژینگه دا پکه وه  گه شـــه  ده که ن 

و به ره وپشه وه  ده چن.
له  قۆناغی ســـه ره تاییدا،  له  پۆلی  یه که وه  
تا پۆلی ھه شـــت (دووی ناوه ندی) نمره  
نییـــه ، واتـــه  ده رنه چـــوون لـــه  وانه کاندا 
نییه ؛ به کو مامۆســـتا، زانست و توانای 
(دیـــداری  لـــه    قوتابـــی،    به ھره مه نـــدی 
گه شه کردن)دا،  ســـای دوو جار له گه ڵ 
قوتابی و دایکوباوکیدا ھه ده ســـه نگنت 

و باسی ل ده کات.  
له  قۆناغـــی ســـه ره تاییدا تاقیکردنه وه ی 
میللـــی لـــه  پۆله کانـــی پنـــج و نـــۆ لـــه  
زمانـــی ســـویدی، ماتماتیـــک و زمانـــی 
ئینگلیزیدا ھه یه . مه به ســـت له  نووســـینی 
تاقیکردنـــه وه ی میللـــی له  پۆلـــی پنجی 
ســـه ره تاییدا، زوو ده رککردنه  به  ئاستی 
تگه یشـــتن و زانینی منـــدان ، چونکه  تا 
زووتر قوتابخانه  ده رک به و کۆســـپ و 

له بری تاقیکردنه وه ی به کالۆریا
سروه  نوری عه زیز
مامۆستای ئاماده یی ــ ستۆکھۆم

ته گه رانه   بکات که  له  به رده م گه شه کردنی 
ئاسانتره ،  چاره سه رکردنیان  منداندان، 
ھه روه ھا ئه م ئه نجامه ش وه ک پوه رک 
بـــۆ به راورد لـــه  نوانـــی قوتابخانه کانی 
ده ھنرـــت.  کار  بـــه   وتـــدا  ھه مـــوو 
میللـــی  تاقیکردنـــه وه ی  ئه نجامـــی 
په یوه ندی ڕاسته وخۆی به  ده رچوون و 
ده رنه چوونه وه  نییه ، به کو یارمه تیده رکه  
بۆ مامۆســـتا له  ھه ســـه نگاندنی ئاستی 

زانیاریی قوتابییه کاندا.
ئاشـــکرایه  کـــه  وه رگرتنـــی قوتابییان له  
پۆگرامه  (به شه ) جیاوازه کانی ئاماده ییدا 
به پی نمـــره ی پۆلی نۆیانه ، واته  ســـی 
ناوه نـــدی؛ به م نمره ی کۆتایی ســـایان 
(واته  ئه و نمرانه ی کـــه  قوتابییان داوای 
پۆگرامه کانـــی ئاماده یـــی پـــ ده که ن)، 
په یوه ندی به  ئه نجامی تاقیکردنه وه کانی 
ھه موو ســـای خوندنی نۆیانه وه   ھه یه . 
واتـــه  ئـــه و نمرانـــه ی، قوتابییـــان داوای 
پرۆگرامکـــی ئاماده یی پـــ ده که ن، ئه و 
نمرانه یـــه  کـــه  لـــه  ئه نجامـــی ھیالکـــی و 

ماندووبوونی ھه موو سای خوندنه که دا 
به  ده ستیان ھناوه .

ســـوید  لـــه   ئاماده یـــی  قۆناغـــی 
ئاره زوومه ندانه یه ، به م به  شـــوه یه کی 
ده چتـــه   قوتابییـــه ک  ھه مـــوو  گشـــتی 
ئاماده یـــی. کۆمه ی ســـه رده م و بازاڕی 
کار پویســـتی بـــه  که ســـانی خونده وار 
وه ک  وتکـــی  لـــه   ھه یـــه.  شـــاره زا  و 
سویددا، ب بوونی بوانامه ی ئاماده یی، 

ده ستکه وتنی کار زۆر سه خته .
میللـــی  پۆگرامـــی   ١٧ ئاماده ییـــدا  لـــه  
جیـــاواز ھه یـــه. خوندنیـــش لـــه  ھه موو 
پرۆگرامه کانـــدا ســـ ســـاه  . پۆگرامی 
زانســـتی و وژه یی تیۆرییه  و خوندکار 
ئاماده ی خوندنی با ده کات. کۆمه ک 
پرۆگرامی پیشـــه ییش ھه یه  که  قوتابییان 
پاش س سای خوندن ئاماده ی بازاڕی 
کار ده کات، بۆ نموونه پرۆگرامی کاره با،  
پرۆگرامی  بیناســـازی،  پرۆگرامی وزه ، 

پرۆگرامی منداڵ و کاتی ئازاد.
(واتـــه   پرۆگرامانـــه دا  لـــه م   ھه روه ھـــا 
بـــۆ  بـــوار  پیشـــه ییه کان)،  پرۆگرامـــه  
خونـــدکاران ھه یـــه  کـــه  ئـــه و وانانـــه ی 
پویستن بۆ خوندنی با ھه یبژرن، بۆ 
ئه وه ی ئه گه ر ویستیان، بتوانن له  زانکۆ 

و په یمانگاکان بخونن. 
بـــۆ ئـــه وه ی قوتابـــی لـــه  یه کـــک لـــه و 
وه ربگیرـــت،  ئاماده یـــی   پرۆگرامانـــه ی 
ده بـــت له  وانه کانی ســـویدی، ماتماتیک 
و ئینگلیزیـــدا نمره ی ده رچوونی ھه بت. 
ئه گـــه ر قوتابییـــه ک ئـــه م مه رجـــه ی تدا 
نه بـــوو، ئه وه  لـــه  پرۆگرامکـــی تایبه تی، 
پرۆگرامی خۆیی یا که سی وه رده گیرت. 
له م پرۆگرامه دا ئه و وانانه ی، که  له  پۆلی 
ســـی ناوه ندیـــدا ســـه رکه وتنی تـــدا به  
ده ســـت نه ھناوه ، ده یخونت.  بۆ سای 
خوندنـــی داھاتـــوو، قوتابـــی ده توانت 

داوای پرۆگرامکی میللی بکات. 

سروه  نوری عه زیز
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٥٥ژماره  ٩٧ ڕه زبه ری ٢٧٠٦ی کوردی

مه به ند

ھه مـــوو قوتابییـــه ک، بـــ جیـــاوازی له  
بـــه ش و لقـــی  خوندنـــی ئاماده ییـــدا، له  
ماوه ی س سای خوندنه که یدا، ده بت 
٢٥٠٠ خاڵ بخونت. له م  ســـ ســـاه دا 
ھه مـــوو قوتابییـــه ک  نزیکـــه ی ٢٥ وانه  
ده خونـــت. کاتکیـــش کـــه  داخوازیـــی 
زانکۆ و په یمانگاکان ده کات به  ئه نجامی 
خوندنی ھه ر ســـ ساه که  داوا ده کات. 
واته  ئه نجامی ئه و س ساه  بیار ده دات 
له  چ به شـــک له   زانکۆ یـــا په یمانگایه ک 
لـــه   به کالوریـــا  ئه زموونـــی  بخونـــت. 
ھیـــچ به شـــکی قوتابخانه دا نییـــه . به کو 
تاقیکردنه وه ی میللی له  چه ند وانه یه کدا، 
ته نیا بۆ به راوردکردنی ئاستی زانیاریی 
قوتابییـــان له گـــه ڵ قوتابخانه کانـــی تری 
وتدا  ھه یه . بۆ مامۆستای ئه و وانه یه ش 
ته نیا ڕگانیشـــانده رکه  نـــه ک بیاردان 

بت له سه ر دواڕۆژی قوتابی.
ئاســـتی  وانه کانـــی  ھه مـــوو  ئه نجامـــی 
ئاماده یـــی، واتـــه  پۆلی چـــوار و پنج و 
شـــه ش، ئه نجامـــی کۆتایـــی پکدنـــت.  
قوتابی داوای به شی تایبه تی و کۆرسی 
خونـــدن لـــه  زانکۆ و په یمانـــگاکان، به و  
ئه نجامـــه  ده کات. ھه ربۆیـــه ئه زموونـــی  
به کالۆریا پویســـت نییه . به م له پناوی 
قوتابخانه کان  ئه نجامـــی  به راوردکردنی 
له  وتدا، تاقیکردنه وه ی میللی له  ھه ندێ 
وانه ی ســـه ره کیدا ھه یـــه.  نموونه ی ئه و 
وانانـــه ی کـــه  تاقیکردنـــه وه ی میللی تدا 
ده کرـــت، ماتماتیک، زمانی ســـویدی و 

زمانی ئینگلیزییه .
ڕۆی تاقیکردنـــه وه ی میللی له م وانانه دا 
ھه ر ھه مان ڕۆی ئـــه و تاقیکردنه وانه ی 
ھه یه  که  قوتابییان له  ساه که دا ده ینووسن. 
ئـــه م ئه نجامه ، کاتک کـــه  قوتابی نمره ی 
کۆتایی له الیه ن مامۆستای وانه که وه  بۆ 
داده نرت،  ھه ر وه ک یه کک له  ئه نجامی 
تاقیکردنه وه کانـــی دیکه  ســـه یر ده کرت، 

بۆ گه یشتن به  ئه نجامی کۆتایی. 
تاقیکردنه وه ی میللی، بۆ نموونه  له  وانه ی 
ماتماتیکـــدا، ھـــه ر له  ســـه ره تای ســـادا 
ھه موو قوتابخانه یه ک زانیاری ده رباره ی 
ڕۆژی نووسینی تاقیکردنه وه که له الیه ن  
 ه تی سوید، پندنی ده وده ســـتگای خو
ده گات.  پاشـــان به  چه نـــد ڕۆژک پش 
نووســـینی تاقیکردنه وه که ، پرسیاره کان 
ھـــه ر  قوتابخانـــه کان.    ده گه یه نرنـــه  
قوتابییـــه ک له  قوتابخانه که ی خۆیدا، له و 
ڕۆژه ی که  دیاریکـــراوه،  تاقیکردنه وه که  
ده نووســـت. ھه ر مامۆستایه ش وه می 
خـــۆی  قوتابییانـــی  تاقیکردنـــه وه  ی 
ڕاســـت ده کاتـــه وه . نمـــره  له ســـه ر ئـــه م 

تاقیکردنه وه یه  و نمـــره ی کۆتاییش ھه ر 
ئه و مامۆســـتایه ی که  وانه کـــه  ده ته وه  
خـــۆی  مامۆســـتا  پاشـــان  دایده نـــت، 
بیـــار ده دات که  تا چه نـــد ئه نجامی ئه و 
تاقیکردنـــه وه میللییـــه   کار بکاتـــه ســـه ر 
کۆتایـــی.  نمـــره ی  ڕـــژه ی  ســـه رجه م 
مامۆســـتا سه ربه ستییه کی ته واوی ھه یه  

له  ھه سه نگاندنی تاقیکردنه وه که دا  .
پرســـیاره کانی تاقیکردنـــه وه  میللییه کان 
له الیه ن گرووپک له  مامۆستایانی پسپۆر 
و شـــاره زا لـــه و وانانه  لـــه  زانکۆکانه وه ، 
به  سه رپه رشـــتیی ده ســـتگای خوندنی 

ده وه ت، ده نووسرن.
له  قۆناغی ئاماده ییشدا قوتابییان، له  کۆتایی 
خوندنـــی کۆرســـه کاندا تاقیکردنـــه وه ی 
میللی له  وانه کانی ماتماتیک و سویدی و 

ئینگلیزیدا ده نووسن.  
نمـــره ی تاقیکردنـــه وه ی میللـــی بیاری 
نمـــره ی کۆتایی ســـای قوتابییا ن نادات، 

به کـــو ئه نجامـــی ئـــه م تاقیکردنه وه یـــه  
ھـــه روه ک ھـــه ر یه کک لـــه  تاقیکردنه وه 
ئاســـاییه  کانی دیکـــه  که  قوتابییـــه کان له  
ســـای خوندنیاندا نووســـیویانه  ســـه یر 

ده کرت. 
ئـــه و سیســـته مه ی کـــه  ته نیـــا و ته نیـــا 
تاقیکردنـــه وه  پـــوه ری توانـــا و ژیریـــی 
مندان و قوتابییان نیشا نده دات،   به ھره  
و ئـــاره زووی داھنه رانه  الی مندان و 
ھـــه رزه کاران ده مرنـــت.  سیســـته می 
به کالۆریا له  پۆلی شه شـــی ســـه ره تایدا، 
کاتک ته مه نی مندان له  دوانزده ســـاڵ  
تپه ڕ ناکات، خه و نکی ترسناکه و دنیای 
بگه رد و ســـاکاری منداییان ل ده کاته  
مۆته که یه ک و ڕگایان پ نادات ھه نگاو 
بنـــن.  ئه نجامـــه  نزمه کانـــی خوندن له  
کوردســـتان کاریگه رییه کـــی ده روونـــی 
ھنـــده  خراپ ده که نه  ســـه ر ئه م مندانه  
که  زۆر ئاساییه ، زۆربه یان قوتابخانه کان 

چه ند خوندکارک له  خوندنگه یه کی کوردستاندا
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