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  تا ره سه

  
 ی رباره یی ده رده روه وتارکی په  ه کۆمه  له  بریتیه  م کتبه ئه

  له ر ریفۆرم سه لهوامبوون  رده ، به می فرکاری تی سیسته چۆنایه
  ی کارکردندا، کارکردن له شوه  ، نوخوازی لهدا که مه ناو سیسته
ک  واری و کۆمه خونده ی  نه وه مکردنه هشتنی یا که پناوی نه

  ندن و به سه شه ی زیاتر گه رباره وتن و گفتوگۆ ده پکهچاو
  . کوردستاندا  فرکاری له ی دیموکراتیکردنی پرۆسه

  
  مکه کوردستاندا، سیسته  و فرکاری له  رده روه می په سیسته

زۆر گۆڕانی .   یه وام هه رده چاکسازی و ریفۆرمی به  پویستی به
تی ئاشناکردنی  تایبه  بکرن، به   گرنگه  تی ماون که ڕه بنه

کانی  ماییه هابنه به  به  رده روه ندانی په مامۆستایان و کارمه
کسانی کچ و  س، یه که ستی تاکه ربه سه  له  بریتین  که  قوتابخانه
و  تی ئه رزڕاگرتنی نرخی ژیانی مرۆڤ، دیموکراتی و یارمه کوڕ، به

  . یه تی زیاتر هه یارمه  ی پویستیان به قوتابیانه
  
کی  ر ئه  رمی کوردستان تی هه ی حکومه رده روه تی په زاره وه
ر  سه بهی  که شکرنی کتبه رشتی و چاپکردن و دابه رپه سه

  به  که ی کتبه وه ستۆگرت بۆ ئه ئه  کانی کوردستاندا له قوتابخانه
  . دستانکور  یی له رده روه ندانی په رمهست کا ده  ئاسانی بگاته

  
  داغی ره ر قه هۆمه

   2009  دسوی
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بۆ   وه ق و تیورییه ره  مکی سیسته  له  رده روه په
  رم و پراکتیکی مکی نه سیسته

  
ق و  مکی ڕه کوردستان، سیسته  و خوندن له  رده روه په می سیسته
ک  ڵ قوتابیان و خوندکاراندا وه گه وت له سوکه هه.  ییه تیۆر
ک گروپکی  کو زیاتر وه سدا نیه به که ڵ تاکه گه وت له سوکه هه

هاری  به له  رده روه ی په کۆنگره. کرن یرده ت سه سه گوگری بده
دا بکرت و  کۆنه  و دیده ی ڕیفۆرم له وه بوو بۆ ئه وک دا هه 2007
دیدی  و گۆڕانکاری له  رم بکرت ، نه که قه ڕه  مه سیسته

وکی پاک بوو  هه. فیماندا بۆ قوتابی و خوندکار ڕووبدات لسه فه
  .ند ناوه  ی قوتابی و خوندکار بکرن به وه بۆ ئه

  
مایی، بیاری  کی بنه هایه ک به س وه که ستی تاکه ربه سه
بۆ   وه تی دیدمانه چۆنایه  ش گۆڕانک بوو له مه ئه  .ردرا سه له

  م هشتا کاری پناکرت و مامۆستاکان له قوتابی و خوندکار، به
و " س که ستی تاکه ربه سه"ر ترمی  سه له  مه ک زانیاریان که الیه
ند  سه دڵ الی خۆیان په یان به که یان بیاره ک زۆربه الیه له
تی  کی گشتی دژایه یه شوه  مامۆستایان، به  ربۆیه ، هه کردوه نه
نوسانیش تیشککی  یان کرد و ڕۆژنامه که مه ی سیسته وه رمبوونه نه
موو  وابکات هه  که  گرنگه  و بیاره ر ئه سه  خسته تۆیان نه و ئه
  .کانی ببینرن نه الیه

  
  یرکرا، واته اک سهک ت خزاندا وه  رکات منداڵ له هه  ئاشکرایه

نگ،  ن بیروبۆچوون و سه نگ، خاوه نگ و ڕه ن ده ک مرۆڤکی خاوه وه
  .بت ئاسان ده  کاری قوتابخانه  و کاته ئه
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ش گرنگتر  وه ، له ڵ قوتابی و خوندکاردا گرنگه گه کردن له قسه
سک گوی لگیرا،  رکه هه. قوتابی و خوندکار  له  گوگرتنه

،  تی بۆ دانراوه کات ڕزی تایبه ستده بت و هه گوگرکی باش ده
  .ی بگرت که ره رامبه توانت ڕزی به نجامدا ده ئه  له
  
قوتابی و   گوگرتن له  وه داخه کانی کوردستاندا به قوتابخانه  له

  باشی نادرت، زانیاری به به  وه ، ڕوونکردنه مه خوندکار زۆر که
. کرت تابی و خوندکار دهقو  ش به ژاری و الوازی پشکه هه
گرتن  وه، پشتگوخستن و گوێ لنه دانی زانیاری و ڕوونکردنه نه

هۆی   بۆته  که  وه وسانه رکوتکردن و چه کانی سه شوه  کن له یه شوه
  له  و دووره  قه مکی ڕه مووی سیسته هه  که مه ی سیسته وه ئه

بوون و ویستی قوتابی و خوندکار بۆ فر زوو و خۆشه ئاره
  .کردن شه گه
  
قوتابی و خوندکار   که  وایکردوه  که مه قی و پ رقی سیسته ره

یان  گاکه کۆمه  ن که ستبکه بت و واهه خۆیان نه ڕیان به باوه
  یه بونه خۆنه ڕ به م باوه ر ئه هه.  وه زانسته  له  و دووره  وتووه دواکه

وروپا  ن ئه ستبکه هه  که  نج و الوی کورد کردوه گه  وای له  که
  .خۆی  تواناترن له وتوتر و به وروپی مرۆڤی پشکه و ئه  شته هه به
  

ند  چه  که  دا نیه وه کوردستان گرفتمان له  سان له وره ی گه ئمه
  دایه وه له  که ین، گرفته ئامۆژگاری باشی قوتابی و خوندکار بکه

مندال . بینن هسان د وره گه  کانمان چی له قوتابی و خوندکاره
  کات که ده  وه کو ئه یت بیکات، به پیده  ناکات که  وه ئه
دیدی تیۆریمان بۆ ژیان   که  وایکردوه  یه م دیارده ئه. یبینت لت ده

  له.  شتکی تره  که پراکتیکردنی دیده و به  و زانست شتکه
  . ن نیهسا وره گه  ی به دا منداڵ بوا و متمانه نده گای گه کۆمه
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  شی زانستی له یی به شی ئاماده کانی پۆلی شه خوندکاره

ی  وه کارهنانی بیرکاریدا بۆ دۆزینه به م له کن، به بیرکاریدا زیره
  .ک نین کان زیره ری گیروگرفته سه چاره

  
ک تیۆری  خونن و وه کی زۆر ده کانمان فیزیا و کیمیایه خوندکاره

  وه ڕووی پراکتیکه  م له نن بهه ستده ده به" باش"نجامی  ئه
پی بیت زانستی فیزیا یا زانستی   وتۆ نازانن که شتکی ئه

  .کیمیا
  
دوای خوندنی زانکۆ مرۆڤی   می فرکاری، له سیسته  یه و شوه به

بواری پراکتیکدا   ش له تیۆریانه  و مرۆڤه ئه. کات تیۆری دروستده
  کردۆته ی نه وه ئه  که مه ستهم سی به.  کی زۆریان نیه زانیارییه

  ت له ر زوو دوای خوندن، حکومه هه  ، چونکه وره گرفتکی گه
دات و  زرنت و کارکی ده مه کی حکومیدا دایده زگایه داموده

  .م و سست رهه مبه رکی که رمانبه فه. ر رمانبه فه  یکات به ده
  

ری  رمانبه فه و ره کان به نجه و خوندن گه  رده روه می په سیسته
بت  راندا دروستده رمانبه ی فه ژماره  ئاوسان له زۆرجار هه. ن به ده

ک  روه ن، هه که ر ده رمانبه ر کاری دوو فه رمانبه و بیست فه
دروستبوونی   م کاره نجامی ئه ئه. تی کۆن می سۆڤیه سیسته

الک خۆی هی  نیه  وه پویستی به  که  یه وره تی گه یه توژکی  کۆمه
  . وه داهنانی نوێ بکاته  ری بکات یا بیر له ستپشخه بکات، ده

  
ت  واو کرد، حکومه ی ته رده روه کۆلیژی په  کی زانکۆ که قوتابیه

ی  که موو ساک مووچه دات و هه کارکی مامۆستایی ده
  نیه  وه وه ندی به یوه رز و نزم په ی به مووچه  واته.  وه بته رزده به

10    -  می فرکاری تی سیسته چۆنایه

  وه نیه مه ندی به ته یوه کو په یا خراپ، به  باشه  ستایهو مامۆ ئه
و   کانه هره دان سستکردنی به ی مووچه یه م شوه ئه. یه هه

ڵ  ر تاکی کۆمه رنبه م به سیسته  که  ی هاندانه خراپترین شوه
  به واو بوونی خوندنی  خوندکار دوای ته  ی که و ڕاستیه ئه. بیکات
ی خۆی  وه وت، بئه که ستده کی کاری دهکی ئۆتۆماتی یه شوه
یاساکانی  ، دژ به یه ه مکی هه دوای کاردا، سیسته ڕابت به گه

می  سیسته  وت که ک پشناکه گایه هیچ کۆمه.  بازاڕی کاری ئازاده
  .بت) ندی ناوه(مکی سنترای  بازاڕی کاری سیسته

  
زاڕی کاری ئازاد بت مرۆڤی ئازاد بۆ با ده  رده روه می په سیسته

درژایی مژووی   به  ی ئمه که مه سیسته  وه داخه به. دروستبکات
ی  هره ن به ک مرۆڤی ئازادی خاوه نه  ری دروستکردوه رمانبه خۆی فه

ن بیار بت  یاساکانی کین و فرۆشتن خاوه  کار بۆ بازاڕک که
  .تیدا

  
. هنت م ده رهه به  رانه ی ئازاد و داهنه وه بازاڕی ئازاد، بیرکردنه

می  بت سیسته مھنانی مرۆڤی ئازاد بۆ بازاڕی کار ده رهه بۆ به
باغی ئازاد  ره قی و قه رکوتکردن و ڕه سه  و خوندن له  رده روه په

ن  بت تاکی قوتابی ڕیزلگیراو، گولگیراو و خاوه ده. بت
وا   که مه مانکاتدا سیسته هه له. خۆی خۆی بت ربه بیروبۆچوونی سه

ڕن  دوای زانیاریدا بگه خۆیان به  قوتابی و خوندکار بکات که  له
  رخکردنی فاکتا که ک ده ن، نه یشتن هیالک بکه و خۆیان بۆ تگه

  . وه چته م بیرده کی که یه پاش ماوه
  
کانی  باشه  نجامه و ئه  رده روه ی په کانی کۆنگره وه دا هه م بواره له
  ک پراکتیزه الیه بت له ده  که  ی گۆڕانکاریهت نگاوکی چۆنایه هه

نجامی  ئه. دوادا بت ک گۆڕانکاری تری به الیه بکرت و له
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و  له  یه وه وتنه و دوورکه  یه که مه رمکردنی سیسته نه  که کۆنگره
کان هشتا  م بیاره ، به یه ڵ هه مه ک و ته مرۆڤی زیره  ی که دیده
.  وه قوتابیه  ندی مامۆستا به یوه ی په شوه  گۆڕانکاری له  ته بونه نه

مامۆستا   کانی کوردستاندا که قوتابخانه  تا ئستاش له  بۆ نموونه
بۆ؟ ئایا . ری به ستن له کان هه موو قوتابیه بت هه ده  وه پۆله  چووه
و  ؟ ناکرت ئه ڕزگرتنی مامۆستایه  یه م دیارده ست له به مه

  ی که تیه ندایه و به ک له ت وهی تری بدر شوه  ڕزگرتنه
بریتی   که اکرت ڕزگرتنهکرن؟ ن ده  رده روه کانمانی پپه منداه
  که  وه کتره یه خۆی دوو مرۆڤ به ربه کی سه ندیه یوه په  له بت

کتر  گوگرتن و ڕزگرتن و ڕیزدانان بۆ بۆچوونی یه  پبت له
  که  بی و خوندکار کراوهقوتا  کتری؟ ئایا پرسیار له یه به  ومتمانه

ستی  ربه ر سه گه زانن یان نا؟ ئایا ئه باش ده به  یه و دیارده ئه
  ندی قوتابیان به ی چه ست قوتابی و خوندکار، ڕژه ده  بدرته
  ستن؟ ده یان هه ر مامۆستاکان به زووی خۆیان له ئاره

  
گای  س، کۆمه که ک تاکه نی قوتابی و خوندکار وهیبین نه
  کان نییه یوه زگاکردنی په داموده به  له دوور ری شایه عه

  دنیایی له  ری یاسا که روه سه  دوور له  واته. کات دروستده
ک  ر بۆ یاسایه کات سه و ناچاری ده  وه نته سه س ده که تاکه
تی  سه ن ده الیه گادا له کانی کۆمه تاریکه  ژووره  له  که ونت دانه
  . ر دراوه سه بیاری له  وه سه که تاکه

  
م  رده به  وتۆته که  رده روه می په کوردستاندا سیسته  مجار له که بۆ یه

کان  تی ڕیفۆرمه دژایه  وه داخه م به گۆڕانکاری و نوخوازی، به
  بۆ نموونه.  وه رده روه ندانی په ن کارمه الیه زۆرجار له. کرت ده

، دژی البردنی  کچ و کوڕه کردنی دژی تکه  یه ئستا مامۆستا هه
، دژی البردنی  تاییه ره شی سه کالۆری پۆلی شه ی به وه تاقیکردنه
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. تیدا ڕه ک و دوو و سی قۆناغی بنه کانی یه پۆله  له  چوونه رنه ده
موو  بت هه ت ده ده  که  یه و یاسایه دژی ئه  تیکردنه م دژایه ئه

ر نا،  گه وتندا بت، ئه شکهگۆڕان و پ  وامی له رده به  مک به سیسته
  . بت جیھاندا، پچان دروستده  وتن له ی پشکه ڵ ڕچکه گه له
  
ر  سه چاره پویستیان به ندا باسمکرد م وتاره ی له و کشانه ئه
  ی هز و تواناکانه وه کۆکردنه ریش پویستی به سه چاره.  یه هه
  .ی پویست رخانکردنی بودجه ڵ ته گه له
  

ئاوی   ردک که به  ته و بونه  ستی پکردوه کان ده ۆڕانکاریهگ  زۆر له
  ته بونه م هشتا نه ، به قاندوه ی شه رده روه می په گی سیسته ن مه
  . گادا کانی کۆمه ریای مشکی تاکه ناو ده پۆلی گۆڕانکاری له شه

 
 



13    -  می فرکاری تی سیسته چۆنایه

وتنی  رکه قامگیری و سه پناوی سه  له
  کاندا ریفۆرمه

      
ر و  بواری خانوو دروستکردن و کۆمپیوته  نوخوازی لهگۆڕانکاری و 

کی  یه شوه  به.  مه کارکی که  و پویستی به  مۆبایلدا ئاسانه
کات دهکنیکدا  ڵ ته گه کار له  نیکی که ک موو بوارکی ته گشتی هه

ڵ  گه کار له  موو بوارک که ، هه وه شه وانه پچه به. کاتی زۆر ناوت
بوارکدا   له  کان بۆ گۆڕینی دیدی مرۆڤه وه هه کات و مرۆڤدا ده

همنی و   کان به و گۆڕانکاریه  یه کاتکی زۆر هه پویستی به
رده و خوندن،  روه بواری په  بۆنموونه.  وه پشه  چنه رخۆ ده سه له

بت له  کان ده کات، گۆڕینه ڵ مرۆڤدا ده گه کار له که  بوارکه
کاتکی زۆر و   ربۆیه هه. بدات هره بۆ مرۆڤ سه  وه دیدمانه 

  . که ره قامیگری ستروکتوری و سیاسی گه سه
  
ندی  یوه په  وخۆ کی ڕاسته یه شوه به  قوتابخانهکانی  ماییه هابنه به

هاکان  سپاندنی به چه. کات سنیشان ده ده  وه مرۆڤه  مرۆڤ به
 2007هاری سای  به  له  رده روه ی په ختانه، پاش کۆنگره خۆشبه

بیاردان کاری . تی کوردستان مان و حکومه رله بیاری په  بۆته  دا،
کان  کردنی بیاره پراکتیزه نجامدان و به م ئه وت به زۆر ده

بت کاتکی  ده  وه یه و ڕوانگه ر له هه.  کانه شی کاره قورسترین به
تی  تایبه کان به جکردنی بیاره رخانبکرت بۆ جبه باش ته

. نوسسازن چاره  رده روه می په کانی ڕیفۆرمی سیسته رهکاتک بیا
زگای  یی داموده می ڕکخراوه سیسته  پاڵ بوونی کاتدا گرنگه له

  وه یه و ڕوانگه ر له هه .سپاو بت قامگیر و چه جکردن سه جبه
ی کارکی گرنگی ڕیفۆرمکردنیان  تانه زاره و وه ئه  گرنگه
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کان  شتی ڕیفۆرمه ی که وه ئهکاتیان بدرت بۆ   ستپکردوه ده
  .نن یه ناری دنیایی و ئارامی بگه که به
  
ی  دا کۆنگره 2007هاری سای  به  له  رده روه تی په زاره وه
می  سیسته  تی له ڕه کی بنه ند گۆڕانکاریه ی گرت و چه رده روه په

بوون  کان جگیرنه م هشتا ڕیفۆرمه دا کرد، به قوتابخانه
بت بکرن،  ده  وکاتیش زۆر ڕیفۆرمی نوێ ماون کهواوی، ها ته به

بواری   کاندا، له وه زموون و تاقیکردنه بواری ئه  ڕیفۆرم له  بۆنموونه
کانی  بواری کاره  یی و پسپۆڕی، له رده روه رشتیاری په رپه سه

  . کاندا بواری کارگوزاری قوتابخانه تی و له  یه ری کۆمه توژه
  
رمی کوردستان  تی هه کانی حکومه ته رهزا ی وه وه مکردنه که

ک  ی وه وره تکی گه زاره م نابت ڕۆی وه به  کارکی باشه
  .وه رده بچوک بکرته روه په
  
ی  کوردستان  رده روه می په سیسته  ی که نوسسازه چاره  م کاته له

گرنگی کشی خۆی   به  که ته زاره وه  که  ڕت گرنگه په پیدا تده
. قامگیر بن سه  وتوانه رکه کان سه ی ڕیفۆرمه وه ، بۆ ئه وه بمنته

زگای  بردنی داموده ڕوه ستروکتوری به  که  ها زۆر گرنگه روه هه
کاتکی زۆرتری بدرت   رده روه زیری په گۆڕدرت و وه ت نه زاره وه

نجام  ئه ک به الیه ر له سه وام بت له رده ی بتوانت به وه بۆ ئه
و کارکی زۆری   ر دراوه سه ی بیاری له و ڕیفۆرمانه هیاندنی ئ گه
. کراون تا ئستا نه  که  کیش ڕیفۆرمی تازه الیه ، له کراوه بۆ 

ندی  یوه په  که  کانه بارچونی ریفۆرمه له  و کاره پچراندن له
  .  وه موو منداکی کوردستانه ژیانی هه  به  یه وخۆی هه ڕاسته
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ستنیشانی دواڕۆژی  اتی دهمی فرکاری دیموکر سیسته
نوسی کوردستانیان  کۆتایی ڕگادا چاره  و له  کات  کانمان ده منداه

موو  هه  پویسته  ر بۆیه کات، هه ن خاک ڕۆشنده لکی خاوه ک گه وه
گرفتی خۆی  می فرکاری به کانی سیسته ک گرفته کوردستانیه
  . انتمی خۆی بز خه وامی چاکسازی به رده می به بزانت و خه
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  یی رده روه کی په یه وه ئاوڕدانه

  
کانی  وه رگای ڕیفۆرم ، هه ی ده وه کرا بۆ کردنه ری ستپشخه ده  که

مانکاتدا  هه  له  وه کانه ن کۆنخوازه الیه له  رگایه و ده داخستنی ئه
ند  می فرکاری کوردستان، چه کانی سیسته ڕیفۆرمه. کات ستپده ده
ش  نده وه ری نوسرابت، ئه سه ف لهتی کی پۆزه یه شوه به
ش  مه ، ئه ری نوسراوه سه تیف و تاریک له کی نگه یه شوه به
وتویی و  رکه ری و سه بۆ کاریگه  کی باشه یه ڕاستیدا بوانامه له

  .کان پویستی بوونی ڕیفۆرمه
  

کانی  ماییه هابنه سپاندنی به کرابت، چه  گرنگترین ڕیفۆرم که
. کاندا ییه تی و ئاماده ڕه بنه  می قوتابخانه سیسته  له  یه قوتابخانه

روونی و  رکوتکردنی ده هشتنی سه س و نه که ستی تاکه ربه سه
مکی دیموکراتی و  ی سیسته ردی بناغه به  بنه فیزیاوی، ده

موو  ندن و هه تیایدا قوتابی و خوندکار ناوه  مرۆڤدۆست که
تی  سایه ن که کی خاوه یه وه نه  یه دا وه پناوی ئه  له  که پرۆسه

نگی خۆی بت و  نگ و ڕه نی ده خاوه  خۆ دروست بت که ربه سه
ش  مه و سیسته ئه. وه وساندنه کی چه یه هیچ شوه  بت به ڕازی نه
  له  ، دووره می وتانی دیموکراتی ڕۆژئاواوه سیسته  له  نزیکه
تی  ڕۆژهه کان دیکتاتۆریه  کانی وته وتووه دواکه  مه سیسته
  . وه ڕاسته ناوه

  
و   باوکی سویسریه  بنالدن، کارمن بنالدن، که  ژنی برای ئوسامه

ند ساک  بۆ چه. ژی و ده  دایکبووه سویسرا له  ، له دایکی ئرانیه
ناوی   سویسرا کتبکی نوسی به  وه ڕایه گه  ژیا، که  سعودیه  له
  تان له اسی ژیانی ئافرهدا ب و کتبه له).  که ئاتونیه  زه فه قه(
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و  رده وه می په ر باسکردنی سیسته سه  دته  که. کات ده  سعودیه
ش  کی زۆر تاریک و ڕه یه تی بۆ کچان، ونه تایبه  خوندن به

و   ئاستکی نزمدایه  له  که خوندنه  ی که وه کات به باسده
 ستھنانی ده رگای به ی ده نده کان هیچ فرنابن، گه قوتابیه
  تا ئستاش ژنان بۆیان نیه  سعودیه  له.   کردووه ی ئاوه بوانامه

  ب پیاو بچنه به  تا ئستاش بۆیان نیه! ئوتۆمبیل لبوخن
می فرکاری سیکوالری  سیسته  که  نیه  وه گۆمانم له!  وه ره ده

ر بۆیه  هه  باشتره  می خوندنی سعودیه سیسته   کوردستان له
، مندانی کوردستان شایانی  وه ینه ڕی لبدهپویست ناکات ئاو

  .زیاترن  وه زۆر له
  
ی داگیرکردنی  موو ساه و هه نجامی ئه بۆچوونی من، ئه  به 

. دوو  ک مرۆڤی پله وه  یرکردنی مرۆڤی کورد کوردستان و سه
رگرتن له  سود وه  باس له  کوردستان  ی که له و هۆکارانه له  ککه یه

کام   ئاخر له.  کرت ر ده وروبه وتانی ده  می فیرکاری سیسته
ی خوندنی  رزی پرۆسه به  وتووی دنیادا باس له وتی پشکه
 43  واری تیایدا له خونده ی نه ڕژه  کرت که بی ده ره وتانی عه

کردنی کچ و  و نه تکه  می دیموکراتیدا باس له کام سیسته ؟ له% 
ک  کان وه بیه ره عه  ی وتهمی خوندن کرت؟ سیسته کوڕ ده
ی  تا که  کرت، ئمه دنیادا باسده  می خراپ له ی سیسته نموونه

  ؟ وه ینه ئاوڕی لبده
  
  ندی ئراق به ی وتی ناوه یان کشه کوردستان تا ئستاش ده  له

  له) سلوک(وشت  ی ڕه ئستاش نمره.  وه ته بۆمان ماوه  میرات
ترین پشلکاری و  وره گه  له  ککه یه  مه ئه  شکنرت، که قوتابی ده

ر  گه ئه. کرت ر قوتابی و خوندکار ده رامبه به  رکوتکردن که سه
س نوکی  یان که دا بکرت، ده م بواره ڕیفۆرمکردن له  باس له
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و   و کاره بۆ ئه  ن جارێ زووه و ده  وه نه که کانیان تیژده مه ه قه
ر  مرۆڤ هه  ین که گه ی تده که ئاخر.  وروپا نیه کوردستان ئه

زانین  ی ده سوید؟ که  کوردستان بت یا له  ، ئیتر له مرۆڤه
ر  هه  له  یه ی هه مان پناسه ر هه س  هه که ستی تاکه ربه سه

  کونجکی دنیادا بت؟
  
می  شکی گرنگی سیسته کان ئستا به ماییه هابنه به

زووترین کات   بت به ده  هایانه و به پی ئه  به. کانه قوتابخانه
م  می فرکاری الببرت و ئه ناو سیسته  وشت له ی ڕه شکاندنی نمره

موو  هه  ب گودانه درت به ی پنه ڕگه  رکوتکردنه ی سه قه زه  شیوه
    . رستانه په کی کۆنه یه خنه ڕه
  

ی  ، که ش ساه نی شه مه ته  تی که ڕه کی بنه منداکی پۆلی یه
باسی ئایین، ئاگر و سزای بۆ   ، که ی کردووه شه مشکی گه  نده وه ئه
زانست   که  کارهنراوه به  وه ی مشکی مرۆڤ بۆ ئه یت؟ که بکه
می  ک سیسته ک ئایدۆلۆجی و یه ک ئایین، یه ر یه سه نیا له ته
  ربگرت؟ ری پیاوساالری وه رکوتکه سه

  
  بگۆڕدرت به  ی دین گرنگه ی ئیسالمی یا وانه رده روه ی په وانه
خۆ  ربه ی سه ک وانه ک یه وه  یه و وانه کان و ئه ئاینیه  ی زانسته وانه
کانی  جیاوازه  موو ئاینه ر هه سه کاربھنرت بۆ زانیاریدان له به

، هیندۆیزم،   که ت، ئایینی جووله سیحیه مه. ئیسالم  :وانه دنیا له
دانیشتوانی ی زۆری  ی زۆربه وه ر ئه به له. هتد... بودیزم و 

دابنرت بۆ    که شکی باشی وانه کرت به کوردستان ئیسالمن ده
  . کی ئۆبکتیڤانه یه شوه  ر ئایینی ئیسالم به سه زانیاریدان له 
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ک پویستمان  یه هیچ شوه کان، به ریفۆرمه  وتوین له دوا که  ئمه
  رده له روه می نوی په کانی سیسته ڕیفۆرمه ندێ له هه  که  نیه  وه به
ی بزانین  وه کار بھنین بۆ ئه به  ک نموونه ک وه یه ند قوتابخانه چه

نجامی خوندنی کوردستان زۆر  ی ئه وه رئه به یا خراپ، له  باشن
می  شه رچوونی پۆلی شه ی ده تا ڕژه وه ئه.  ئاستکی نزمدایه له

سای   کانی کوردستان له کی قوتابخانه یی خولی یه ئاماده
  ، له% 11  نیا له شاری سلمانی ته  له  2005 – 2004ی خوندن

بۆ   لماندن نیه سه  مه ئایا ئه% ! 9دهۆک  و له % 12ولر  هه
کان  ماییه ها بنه بوونی به نه  ر له هه  که کۆنه  مه سیسته  ی که وه ئه

مکی کۆن و  کان، سیسته وه زموون و تاقیکردنه تا زۆری ئه
  ردا بھنین؟ سه تی به ڕه گۆڕانکاری بنهبت  و ده  وتووه دواکه

    
ی  ژماره  2007/  12/  31تا   2007/  1/ 1  شاری سلمانی له  له
شت  ناو سلمانی و هه پنج کچیان له.  کچ خۆی کوشتووه 13

  سیانزه. سلمانی  ر به کانی سه و گونده  زاو ناحیه قه  کچیان له
ن ناچارکران خۆیان ک شاری کوردستا یه  نیا له ش ته گوی گه

ی  ک کشه وه  دبه  ساته م کاره م تا ئستاش ئه بکوژن، به
و  کرت به چۆن ده. یری ناکرت می فیرکاری سه سیسته

ی  که مه و وه  یه کی شاراوه ته مه  وه ؟ ئه رازی بین  مساردییه خه
ک کچی کورد  نیا یه یزانم کوشتنی ته ی ده وه ئه.  الی من نیه

  .تی مرۆڤایه  دژ به  یه وره نکی گهتاوا
  
،  2008م سادا،  مانگی دووی ئه  مدا بۆ کوردستان له که شته گه  له
ی  وه بۆ ئه  وه هنرایه کانمدا پاساو ده سیمیناره  ندێ له هه  له

  وترا ، یا ده ی ساڵ، کارکی خراپبووه ی نیوه وه البردنی تاقیکردنه
ک  یه ند قوتابخانه چه  هل  ک نموونه وه  بوایه هیچ نه

  له  جگه  هیچ نین  م قسانه ئه. ک یه وه بۆ ماوه ته تاقیبکرایه
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ریفۆرم و تیشکی خۆری   ری کۆنخوازی و ترس له یکه رستنی په په
رز  بۆ تاریکایی و به  وه ڕانه بۆگه  زۆکه وکی نه هه. نوخوازی

نی  مه ته درژایی  ر نا، به گه مرۆڤ، ئه  تی به ڕاگرتنی سوکایه
و   بووه ی سامان هه ی نیوه وه می فرکاری، تاقیکردنه سیسته

یان  ک دانه قوتابی یه  ده  له  یه ده ن وه ر ئه کانیشمان هه نجامه ئه
می  یا سیسته  می فرکاریه سیسته  مه جا ئه.  بووه  وتوو رکه سه

  کانمان؟ نج و الوه ناوبردنی منداڵ و گه  تکشکان و له
  

  می فرکاری له سیسته  که  هاتووه  وه کاتی ئه  ،پموایه
ک ڕیفۆرمی تری تدا بکرت و ڕوانینمان  کوردستاندا، کۆمه

نوخوازی و دواڕۆژی   ر سه  ینه و ئاسۆ بت، تیشک بخه ره به
بۆ تاریکی و   وه ئاواڕدانه.   ستبت به مه  الوه کوردستانمان به

ی  وه نه دات له ده  وره زیانکی گهڕاوک،  کۆنخوازی، یا ڕاڕایی و ده
ستدان هیچ شتکی ترمان  ده کات له  له  داهاتومان و بجگه

  . وت ستناکه ده
  
ین جارکی تر شتک  وبده نابت هه  بۆچوونی من، ئمه  به

ی  می فرکاری دیموکراتی ماوه سیسته.  وه دۆزرابته  وه که بدۆزینه
  ی بریتیه که نجامه کرت و ئه ر ده سه کاری له  د ساه سه  زیاتر له

ڵ  گه الیت له ته ر و موبایل و سه کنیکی نوی کۆمپیوته ته  له
ن  ست و خاوه ربه خۆ و سه ربه م هنانی مرۆڤی سه رهه به
راورد  به به . ستماندان رده به له  نجامانه م ئه ئه. تی ئازاد سایه که
ڕی چی  ؟ چاوه اشنی کوردستاندا کامیان ب که مه ڵ سیسته گه له
کانمان  ستنین؟ یا زیاتر مناه ی مژوو بوه وه ڕه وڕه ین؟ ڕه بکه

  خۆیان بکوژن؟
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کانی ڕۆشن بن،  سوده  گیرت که رده ند وه هه ڕیفۆرم کاتک به
ندی گشتی دابن و  وه رژه پناو به  کانی له نجامه رئه ده
. بن  وه یانه گاکه نگ کۆمه ته به  سانک بن که کانی که ره نجامده ئه
  درژایی مژوو شکستی هناوه کۆنخوازی به  رگریکردن له به

زۆرکاتدا   له  ند قۆناغکی کورتی مژوویی که چه  له  بجگه
موو کات  هه.  متربووه هار که فری به نی به مه ته  نیان له مه ته

چاوی  رجک ره مه  م به بت به بۆچونی جیاواز هه  که  ئاساییه
  .  سی تداکرابت که زی تاکهر
  

  کوردستان پویستی به  بواری فرکاریدا له کان له چاکسازییه
راورد  به  به  که مه ی سیسته وه  رئه به ، له ی دوورودرژ نیه وه لکۆینه

داری  شه نی گه م الیه می فرکاری دیموکراتیدا، که ڵ سیسته گه له
ن  ست و خاوه ربه نانی مرۆڤی سهمھ رهه کانی به  نجامه ئه.  تدایه

  ربۆیه هه.  ن توندوتیژییه کو مرۆڤی سست و خاوه ، به نیه  هره به
  رده روه تی په زاره ری وه ستپشخه ده به  که مه ی سیسته وه رمکردنه نه

کوردستان و   یی له رده روه ندی په دان کارمه وڵ و هیالکی سه و هه
و   ستھناوه ده ی باشی بهنجامک ی کوردستان، ئه وه ره ده
ر  هه.  کان داوه ر ڕیفۆرمه سه  ندی له زامه مانی کوردستان ڕه رله په

ریکی نوسین و  خه  رده روه دان دسۆزی بواری په ئستاش سه
م  ماون بکرن، ئه  ی که گرنگانه  و کاره ی ئه وه ودانن بۆ ئه هه

نجامی باشی  ئه سیش که تاکه  به و نه  سه که کاری تاکه ش نه کاره
  .بت ده
  
  له  زراندنی مامۆستاوه مکی خراپی دامه هۆی بوونی سیسته به

پویستی   یه هه  زۆر شونی کوردستان قوتابخانه کوردستاندا، له
ندێ  هه  له.  یه مامۆستای هه 7نیا  م ته ، به یه مامۆستا هه 10  به

  یه هه  وتابخانهکاندا ق وره گه  شاره  تی له تایبه شونی تردا به
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و  له.  یه مامۆستای هه 25م  به  یه مامۆستا هه 15  پویستی به
  دوو مامۆستا بچنه  که  ، ئاساییه مامۆستای زۆره  ی که قوتابخانانه

یان  ندێ کات ژماره هه  ن که کان بده تی قوتابیه و یارمه  وه پۆلکه
ی  وه لکۆینه  به پویستی نه  م ڕیفۆرمه ئه.  قوتابی زیاتره 50  له

ند  چه  تا له  یه فیۆدان هه کات به پویستی به  و نه  یه زانستی هه
نیا  ته  م کاره بۆ ئه  که ره ی گه وه ئه.  وه ک تاقیبکرته یه قوتابخانه

قوتابی  50دوو مامۆستا بۆ .  یی مشکه تی بیاردان و کراوه ئازایه
   .ک مامۆستا یه  باشترن له

   
،  یه چاکسازی هه  پویستی به  که  بوارکی تره  وه وتنه هشوازی وان
  شوازه  له  ککه یه  وه ن قوتابیانه الیه گروپ له  کاری به  بۆ نموونه

  کانی کوردستان به بۆ قوتابخانه  زۆر گونجاوه  کان که وتوه رکه سه
. پۆلکدا زۆرن  کان له ی قوتابیه ی ژماره وه رئه به  تی له تایبه
  بکرت به  که کرت پۆله ست قوتابی تدابت، ده ر پۆلک شه گه ئه
یی و  وره گه. سی ش که گروپی شه  سی یا ده که ش گروپی ده شه

. دا م کاره نجامدانی ئه م ئه رده به له  ڕگر نیه  که بچوکی پۆله
ک و دوو گروپک دروستبکرت و  قوتابیانی ڕیزی یه  کرت له ده
. ن نجامبده کانیان ئه ه کۆمه  به  رکه ئه  وه انهشونی خۆی  ر له هه

ب  م به ڕیزی دووه  نه کانیان بکه م ڕووی کورسیه که یا ڕیزی یه
ردانمدا بۆ  دوا سه له. ی جگای زیاتریان پویست بت وه ئه

ستیان  ده  ر و مامۆستا پییان وتم که به ڕوه کوردستان، زۆر به
  تی له تایبه  به  باشه  وه الیانه نیش بهکا و قوتابیه  و کاره به  کردوه
  . کۆیه

  
ند  چه  له  ک نموونه وه  نیه  وه هیچ پویستی به  م چاکسازییه ئه

  وته  له  یان ساه ده  کاربھنرت، چونکه کدا به یه قوتابخانه
کانیشی  باشه  نجامه هنرت و ئه کارده کانی دنیادا به وتوه پیشکه
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زانت  مرۆڤ نه  کرت که رگرتن کاتک ده وه  نموونه.  دیارن
  کاتک شک و گومان له  واته. بت کان چۆنده نجامی کاره رئه ده

ر نا،  گه ئه. بت ده  وه تاقیکردنه  بت پویستت به کدا هه یه پرۆسه
  .یت ست بده ده  پویست ناکات کات له

  
می فرکاری  مژووی سیسته  ی کراون له و چاکسازیانه ئه
  ی که و چاکسازییانه مانکاتدا ئه هه ن، له وره دستاندا زۆر گهکور

نجام  ئه و بترس بکرن و به  ئازایانه  به  ماون زۆر پویسته
مکی فرکاری  مھنانی سیسته رهه پناوی به  ندرن، له یه بگه

ست و  ربه تیدا کوردستانیان مرۆڤی سه  دیموکراتی مرۆڤدۆستدا که
  .وتنخوازبن پشکه

  
  کاندا، کشه یاندنی ڕیفۆرمه نجامگه ئه کاتی به بگومانم، له

،  وه تیه یه ی کۆمه هۆی کشه به. ندک شوندا هه  بت له دروستده
ندێ  هه  له.  وه پشه  چنه کان سست ده ڕیفۆرمه  وه یا ئابوورییه

کان  رمانی مژوو کشه فه کان به شونی تریشدا الفاوی ڕیفۆرمه
کانی  موو قوتابخانه ئامدی هه  تا له وه ئه. کات دهر  سه چاره
  وه وتوانه رکه سه ڵ کراون و به ییش تکه ت ئاماده نانه تی و ته ڕه بنه
  م سادا تای ئه ره سه  وه له نزیکه  له.  جکراوه جبه  و ریفۆرمه ئه

کانی  شاره  له  رده  روه رانی په به ڕوه به  ڵ زۆر له گه م له قسه
کردووه و   الر  ، سلمانی و که ، رانیه ولر، کۆیه ، ههدهۆک
. کان وتویی ریفۆرمه رکه ر سه سه  له  یداکردووه زاییم په شاره
  بۆ دواوه  وه ڕانه کانی گه  پرده  ختانه خۆشبه  یشتوم که تگه

  .روخاون
  

  موو شتکی تر له ک هه لی نین و وه زه ریت و کلتوور، ئه دابونه
کوردستاندا ئستا زۆر   کان له تیه یه کۆمه  ندییه یوه هپ. گۆڕاندان
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  دوورم له  ساه 26من . ر وبه مه ساڵ له 25  ک له وه  جیاوازن
  من  نیه که  و وته کوردستان ئه  بینم که ئاشکرا ده کوردستان، به

  کان جیاوازن، ئستا به تیه یه کۆمه  ندییه یوه په. جمھشت به
ندییان  یوه توانن په ئاسانی ئه  کوردستانییان به  وه مههۆی گلوپالیز

  ر بۆیه کان بت، هه گۆڕانکاریه  بت و ئاگایان له هه  وه جیھانه  به
تی تدا  ڕه می نوی فرکاریمان گۆڕانکاری بنه سیسته  گرنگه
موو مرۆڤکی تری  ک هه ی تاکی کوردستانیش وه وه ین بۆ ئه بکه
ز  حه  وتوی دیموکراتیدا به مکی پیشکه او سیستهن له  مه رده م سه ئه

  .کانی خۆی بگات و ئاواته
  
یشتن و  من پموانیه، کچک یا کوڕکی کوردستان ئاستی تگه 

نیا  ته. وروپا کچکی یا کوڕکی ئه  متر بت له ی که وه بیرکردنه
باری بۆ  له  کی وایه ش و هه ک که وروپیه ئه  یه که وه جیاوازی ئه

  ی به وه مکی دیموکراتیدا بۆ ئه ی سیسته سایه  ساوه لهخ ڕه
ی  و کوڕانه  و کچ ر ئه هه. کانی خۆی بگات ز و ئاواته حه به  ئاسانی 

  رز و له ی به نی بوانامه خاوه  بنه وروپا ده ئه  دنه  کوردستانن که
خست  ڕه ندکیان بۆیان ده ، هه وه نه ده  وروپادا وانه زانکۆکانی ئه

تی  هۆی کاری تایبه ندکیان به ن، هه کوردستان و کاربکه  وه بنه
  له  شکی گرنگه ش به مه ن، ئه خه یان دواده وه ڕانه گه  وه خۆیانه

  .رگرتن رپرسیاری وه س و به که ستی تاکه ربه سه
  
ک  روه زانست هه  که  ممدا، نوسیومه که کتبی یه  م وتارم له که یه له
رکی قوتابی  ئه  واته. ندرت، نادرت سه ، ده  ستی وایه ربه سه
ش و  که  یه وه رکی مامۆستاش ئه نت، ئه زانستی بسه  یه وه ئه
. وتوبت رکه ی قوتابی سه وه کی زانستی دروستبکات بۆ ئه وایه هه

مامۆستا .  وه مشکی قوتابیه  مامۆستا زانست ناخاته
پناوی   یاندا لهیشتنی قوتاب م تگه رده به له  ره خۆشکه ڕگه
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موو  هه   له  واته ر نا، که گه ئه. کانیان ئامانجه  یشتن به گه
زانست    یتوانیوه و نه  ک مامۆستا تاوانباره وتنی قوتابیه که رنه سه

کی  زانستی  وایه ش وهه مامۆستا که.  وه کانه مشکی قوتابیه  بخاته
ندک  ههگرن،  رده ندێ قوتابی سوودی لوه کات و هه دروستده

ی بکات  که ک ناتوانت شتک فری قوتابیه هیچ مامۆستایه. متر که
کرد بت بۆ   نه رگای فربوونی مشکی ئاوه ک ده ر قوتابیه گه ئه
  یان ساه و ده  نیه  تازه  م بۆچوونه ئه. رگرتنی زانست و زانیاری وه
ی  وه بۆئه  کیشه کرت و هۆیه وروپای ڕۆژئاوا کاری پده ئه  له

  وه ته پش ڕۆژهه  مافی مرۆڤ و ئاستی زانستدا له  ڕۆژئاوا له
  . بت

  
نجاکان نیه، مامۆستا  ی په ک حوجره وه 2008ی سای  قوتابخانه

بت  ده  ئمه. ڵ زانست بدات و قوتابیش پاسیڤ و گوایه
س  که ستی تاکه ربه سه  ین که دیدماندا بۆ مرۆڤ بکه  گۆرانکاری له
رگرتنی زانست  هزی وه  ڕمان به بت باوه ده  ، ئمهئامانجی بت

تی  سایه ن بواو که خاوه. ند بت قوتابی چاالک و ناوه  بت که هه
  .خۆی بت

   
ی  یان گیروگرفت، پرۆسه ڵ بوونی ده گه ، له نیه  وه من گومانم له
وڵ و  هه و به  یه کوردستاندا دواڕۆژکی ڕووناکی هه فرکاری له
ی داهاتوومان  وه ر کوێ بن، نه هه وردستانیان، لهتکۆشانی ک

ژر   تریان  له  بن و ژیانکی ئاسووده تواناتر ده خۆتر و به ربه سه
       .        بت ی کوردستاندا ده که کاوه ئای شه
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زمون و  ری ئه ی کاریگه وه مکردنه که
  کان وه تاقیکردنه

  
زمون و  می ئه سیسته  ت بهدر کی زۆر ده کوردستان گرنگییه  له

ک  یه  نیا له ک ته ر قوتابییه گه ئه  ک که یه شوه  کان به وه تاقیکردنه
  وه وری دوو، ئه کانی ده وه چوبت، پاش تاقیکردنه رنه ش ده وانه

رناچت بۆ پۆلکی  و ده  وه منته یدا ده که پۆله  له  که قوتابییه
  له  وه کاته و قوتابی سارد ده  یه وره کی گه یه ه هه  مه ئه. رزتر به

زۆر کاتدا وای   و له  وه تاقیکردنه  یترسنت له خوندن و ده
  .خوندن بنت  کات واز له لده

  
  یه کی باشی هه یه هره کاندا به موو وانه هه  له  که  یه قوتابی هه

م  هبیرکاری، ئ  ، بۆ نمونه یه ی هه ک یا دووان کشه یه وانه  م له به
  له. یدا که خوندنه  بت له وتوو نه رکه سه  کات که وای لده  هۆیه

یدا و  که خوندنه  وتوو نابت له رکه سه  که کۆتایی رگادا قوتابییه
  .بت ند ده رمه ره شی زه که وه ته نه
  

رچوو ئیتر پویست ناکات  کدا ده یه وانه  له  ک که قوتابییه
  ک له قوتابییه  کوردستان که  الم له هب. جارکی تر  وه بیخونته

موو  هه  کرت که وت ئیتر سای داهاتوو ناچار ده که  ک وانه یه
  بوه نجامی باشیشی هه ئه  ی که وه ڵ ئه گه له  وه کان بخونته وانه

کالۆری پۆلی نۆی  ی به وه تاقیکردنه  له  بۆ نمونه. سای پشوو 
ی  نیوه  چوو له رنه ر قوتابی ده گه ئه یی ی ئاماده تی یا دوانزه ڕه بنه
.  وه کان بخونیته موو وانه بت سای داهاتوو هه ده  وه کاندا ئه وانه
   یه ندانه رمه ره و گرنگی پدانکی زه  یه وره کی گه یه ه ش هه وه ئه
مندانی کوردستان   وای له  کان که وه نجامی تاقیکردنه ئه  به
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ر  رامبه بت به دیاندا هه  له  وره ترسکی گه  که  کردووه
ی  هۆکانی کشه  له  که هۆیه  یه ه م هه ئه. و خوندن  وه تاقیکردنه

ری  ی کاریگه وه مکردنه که. کوردستان  واری له خونده بونی زۆری نه
واری  خونده ی نه وه مکردنه ک بۆ که هۆیه  بته کان ده وه تاقیکردنه

کانندا  وه بواری تاقیکردنه  ریفۆرمکردن له  ر بۆیه هه. کوردستان  له
  .  رککی نیشتیمانیه ئه
  

رچون و  کان، ده وه زمون و تاقیکردنه می ئه جیاوازی سیسته
نوان کوردستان و   پۆلکدا له  وه له مانه و نه  وه چون، مانه رنه ده

  روا ئاسان نیه هه.  یه وره می دیموکراتی فرکاریدا زۆر گه سیسته 
و   وه ر بکاته سه کان به نه موو الیه وتارک هه  بتوانت به مرۆڤ
ی وا  که جیاوازیه  که  وه شیبکاته  وانه و بیرکردنه موو ئه هه
  . کردووه وره گه
  

کان  مه ر جیاوازی سیسته سه  راوردک له خرایی به  ی به وه بۆ ئه
پۆلی   له  هسوید نمر  له.  وه هنمه ده  نموونه  سوید به  م، وتی بکه
قوتابی تا پۆلی   نرت، واته داده  وه تیه ڕه شتی قۆناغی بنه هه
نگاندنی  سه مان کاتدا هه هه  م له به. رناگرت وه  شت نمره هه

ن  الیه  کاندا له موو پۆله هه  کرت له ئاستی زانستی قوتابی ده
  انهو  به  وردی وانه  دا به شه دیداری گه  و له  وه مامۆستاکانیه

  .کرت ر ده سه ی له قسه
  
  بۆ پۆلکی تر له  وه پۆلکه  له  وه مانه و نه  وه سوید مانه  له

ک یا  قوتابیه  واته.  ییدا نیه تی و ئاماده ڕه کانی بنه قۆناغه
چووبت  رنه شدا ده چوار وانه  ر له گه یی ئه خوندکاریکی ئاماده

یدا  که کۆنه  پۆله  هرزتر و ل پۆلکی به  یه بچته ر بۆی هه هه
  پویستی به  و خوندکاره دا ئه کاته  و م له به.  وه منیته نه
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و دایک و باوکی داوا   که بت، زۆرجار خوندکاره تی زیاتر ده یارمه
ی خۆیدا ساکی تریش  که پۆله  له  ن که که ده  قوتابخانه   له

کانی  نجامه و ئه ربگریت تی زیاتر وه ی یارمه وه بۆ ئه  وه بمنته
ندک جار مامۆستای پۆل یا  هه. کانی داهاتودا پۆله  باشتر بت له

  که قوتابیه  ن که که ده  وه ری قوتابخانه پشنیاری ئه به ڕوه به
  هزتر بت له  ی به وه بۆ ئه  وه ی بمنته که پۆله  ساکی تریش له

  .کانیدا وانه
  

ی سویدی  رده روه ندن و پهمی خو سیسته  بینین که دا ده لره
  مه سیسته  قوتابی له. ی کوردستان که مه سیسته  له  جیاوازی زۆره

، گولگیراو و  ستی زۆره ربه ، مافی زۆره، سه نده دا ناوه که سویدیه
ی  که مه موو سیسته س هه که ستی تاکه ربه پیرۆزی سه.  ڕزلگیراوه

  ندی زیاتر به یوه کاندا په پۆله  له  وه مانه و نه  وه مانه.  وه گرتۆته
. و مامۆستا  بیاری قوتابخانه  ک له وه  یه هه  وه بیاری قوتابیه

  واته. پۆلکدا  ی له وه بیاری مانه  له  یه قوتابی مافی ڤیتۆی هه
  که قوتابیه  ی که وه ڵ ئه گه ر  قوتابی و دایک و باوکی بن له گه ئه
ڵ  گه وت له یه ر ده م هه دا به وانهپنج   له  وتووه که رنه سه

  بۆی نیه  دا قوتابخانه وکاته له. رزتر هاوڕکانیدا بچته پۆلکی به
  پۆله  ڵ هاوڕکانیدا بچته گه له  که بت قوتابیه ڕگربت و ده

  .وه که رزه به
  

مجار  که تی بۆ یه ڕه شتی قۆناغی بنه پۆلی هه  قوتابی له  کاتک که
تی  کردویه  که  یه و کارانه نجامی ئه کانی ئه گرت، نمره هرد وه  نمره
کانیش مامۆستا بیار  زمونه ئه. کانی زمونه نجامی ئه ڵ ئه گه له
موو  هه  له  یه مامۆستای وا هه  واته. زمون بت ند ئه دات چه ده

زموونی  ی بیرکاریدا دوو ئه وانه له  دا بۆ نموونه که سای خوندنه
زموون و  ئه.  یه زموونی هه یه پنج ئه ستای تریش هه، مامۆ یه هه
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هاتوون،  نه  وه ره بیاری سه  ندی نین و به کان ناوه وه تاقیکردنه
کان و  زمونه ئه. دات دا مامۆستا بیار ده که قوتابخانه  کو له به

  شکن له  کو به کان ئامازی کۆنترۆکردن نین، به وه تاقیکردنه
ش  که سته به مه. گاندنی ئاستی زانیاری قوتابین سه ئامازی هه

ستنیشانکردنی ئاستی  کو ده به  پۆلکدا نیه  له  وه مانه و نه  وه مانه
تی و زیاتر  تی تایبه ستنیشانکردنی یارمه ڵ ده گه ، له یه که زانستیه

  .ر پویست بت گه ئه
  
چوار   نیا به م ته به  یه چون هه رنه رچون و ده کاندا ده زمونه ئه  له

  به  که  ک کوردستان نیه واته وه. کرت ، چوار قۆناغ دیاری ده وشه
  نجاوه رو په سه  ی له وه کرت و ئه د دیاری ده ک تا سه ی یه نمره

چوون،  رنه ده  له  بریتیه  که  سوید چوار قۆناغه  له.  رچووه بت ده
  .رچوون رچوون و زۆرباش ده رچوون، باش ده ده
  
ندی  یوه کان په ی کۆتایی نمره نجامی ڕژه ئه  یشتن به گه  تی هچۆنی 

ند کاری  ، چه ند چاالک بووه چه  که قوتابیه  که  یه هه  وه وه به
گروپی  ند کاری به ، چه زموونی نوسیوه ند ئه و چه  نیا کردووه ته به

شت  ی بیرکاری پۆلی هه نجامی وانه ئه  بۆ نموونه. هتد...  کردوه
نجامی  ئه.  نوسیومه  وه ره سه  ی له و کارانه م ئه رجه سه  له  بریتیه
شت و  کانی پۆلی هه نجامه ئه  له  ی بیرکاری پۆلی نۆ بریتیه وانه
  . وه که یه نۆ به

  
  واته  که ر س پۆله بۆ هه  یه هه  وانه 30ی  ییدا نزیکه ئاماده  له

). یی شی ئاماده هپۆلی چوار و پنج و ش(  و دوانزه  یانزه  پۆلی ده،
کۆرسک  خوندرن و به دا ده پۆلی ده  کان له وانه  ندک له هه
  بن، واته واو ده س کۆرس ته  کان به وانه ندک له بن، هه واو ده ته
  ر له کان هه وانه  ندک له هه.  ی پۆلی یانزه و نیوه موو پۆلی ده هه
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واو بوو  که ته وانه ی کۆرسی که. خوندرن ده  یا دوانزه  پۆلی یانزه
زموون  ئه  ی وایه وانه. کرت ستنیشانده ش ده که ی کۆتایی نمره ڕژه

  به  یه وانه له  که  یه ی تریش هه ، وانه ی زۆره وه و تاقیکردنه
ی  وه ک تاقیکردنه بت یا یه ی نه وه تاقیکردنه  که درژایی وانه

ڵ قوتابی و دایک و  گه  دا له شه ی دیداری گه وه کۆبونه  له. بت هه
  چ ئاستکدایه  له  که قوتابیه  کرت که ده  وه ر ئه سه باوکیدا قسه له
و   که دا قوتابیه و کاته ، له وه چوونه رنه ده  له  و ئایا نزیکه
بۆ   که ی ئاستی زانستی قوتابیه وه ن بۆ ئه چیبکه  قوتابخانه

م  ، به یه رچوون هه چوون و ده رنه ده  واته. وه رز بته رچوون به ده
  . پۆلکدا نیه  له  وه مانه و نه  وه مانه

  
قۆناغی   کان قوتابی له ی کۆتایی نمره رگرتنی ڕژه بۆ وه
  یه وانه 30و  کانی ئه موو نمره نجامی هه ییدا ئه ئاماده

ییدا  ی ئاماده که ر س پۆله هه قوتابی له  گیرت که رده وه
مان  هه  و یانزه به کانی پۆلی ده نجامه ئه  تی، واته خوندویه

نوان   جیاوازی له. گرنگن  کانی پۆلی دوانزه نجامه ی ئه شوه
  ک که یه نجامی وانه ئه.  کاندا ناکرت ی پۆله نجامی نمره ئه

ک  وه  یه مان گرنگی هه تی هه دا خوندویه پۆلی ده  قوتابی له
یی  اغی ئامادهموو قۆن هه  واته. دا پۆلی دوانزه  ک له یه وانه
  ک له ک وه کات نه نجامی کۆتایی ده ستنیشانی ئه ده  وه که یه به

شی  کانی پۆلی شه وه ویش تاقیکردنه ، ئه یه کوردستان هه
ی  ره کردن بۆ به ک خۆئاماده کردن بۆی وه خۆئاماده  که  ییه ئاماده

 ڕۆژی ر پاشه سه  له  نوسسازه کانی بیاری چاره نجامه ،  ئه نگه جه
  له  وه دوای نه  له  وه نه  که  یه وره کی گه یه ه ش هه مه ئه  قوتابی که

ی  وه سوید تاقیکردنه  له. دیل و قوربانی  کوردستاندا بۆته
  .  هیچ قۆناغکدا نیه  کالۆری له به
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ت  نانه ندین، ته کوردستان ناوه  کان له وه زمون و تاقیکردنه ئه
  موو بیاره ودا هه ، له یه ن ههکا زمونه تی بۆ ئه شی تایبه به

  ک له قوتابیه  کرت که ستنیشانده ده  وه ره سه له. درت کان ده گرنگه
کانی  نجامه بت، چۆن ئه ی هه وه ند تاقیکردنه شتدا چه پۆلی هه

دراون و   وه ره سه  کان له موو بیاره وردی هه  دیاری بکرت، زۆر به
  که  کیان نیه ستیه ربه ت و سه سه دهریش هیچ  به ڕوه مامۆستا و به

  که مه موو سیسته هه. ن البده  و بیارانه له  یان پبدات که ڕگه
کۆتاییدا   له  که  دیاره  تی پوه می کۆیالیه سیسته  جۆرک له
بری مرۆڤی   گاش له و کۆمه  مه که ندی یه رمه ره قوتابی زه

سی  که ستی تاکه ربه بسهی  ن بوانامه ک خاوه ست کۆمه ربه سه
واوی  ی ته وانه پچه  می سوید به سیسته. خشرت به پده

  . ی کوردستانه که مه سیسته
  

کانی کرد  شکی گرنگی گرفته ری به سه چاره  رده روه ی په کۆنگره
نجام  ئه زوو به  پویسته  ن که ڕوه شک ڕیفۆرمی تر به ها به روه هه
  .ندرن یه بگه

    
  که  و زۆر گرنگه  ر ماوه کی هشتا هه ره یفۆرمی سهم ڕ به
ستی  ربه ئازادی و سه  له  ویش بریتیه ئه. ندرت یه نجام بگه ئه به

زموون و  ند ئه ی چۆن و چه وه ر ئه سه بیاردان له  مامۆستا له
ندی  ناناوه به  واته. کانیدا وانه بت له ی هه وه تاقیکردنه

  کان له وه زموون و تاقیکردنه می ئه هکردنی سیست) زی رکه المه(
بت و  ت ده سه ن ده دا مامۆستا خاوه و کاته له. کوردستاندا

نگاندنی ئاستی زانستی  سه کام شواز هه دات به بیارده
مامۆستا   که  یه وه تاقیکردنه  وانه کک له کانی بکات، یه قوتابیه

  . بکرنی  ند بت و که یان چه دات ژماره خۆی بیارده
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ش  مه ئه  ماوه ی ساڵ نه ی نیوه وه کوردستاندا ئستا تاقیکردنه  له
.  یه واوکردن هه ته م پویستی به ، به نگاوکی زۆرباشه هه

ی دابت  ک سادا پیشانی مامۆستاکه ی یه ماوه ر له گه ک ئه قوتابیه
نیا و به  ته ، به  و چۆن کاری کردوه  نده ئاستی زانستی چه  که

ری سای  ی سه وه تاقیکردنه  که  یه هه  وه گروپ، ئیتر چ پویستی به 
ک سادا  ی یه ماوه  ک له مامۆستایه  وه کی تره الیه له. بت هه

ی  که ئاستی زانستی قوتابیه  یان شوه ده به  بت که کی هه قوتابیه
کۆتایی  له  که  یه هه  وه نگاندبت، ئیتر چ پویستی  به سه هه

  .ری سای بۆ بکات ی سه وه دا تاقیکردنهسایش
  
  وه بکرته  وه کوردستان بیر له  ئیتر له  که  بۆچوونی من گرنگه به

یری  سه  وه بری ئه ری سایش الببرت و له ی سه وه تاقیکردنه که 
کان و چاالکی قوتابی  کان و کاره وه موو تاقیکردنه نجامی هه ئه

بۆ   مه م سیسته ئه. ایی بۆ دابنرتی کۆت ش کۆی نمره وه بکرت و به
  .هنرت کارده به  وتوانه رکه سوید زۆر سه له  نموونه

  
می فرکاری کوردستاندا  سیسته  کان له وه زمون و تاقیکردنه ئه

دی  یان له وره ترسکی زۆر گه. ت یان دراوه وره ڕۆکی زۆر گه
کوتکردنی ر سه  له  یه وره شکی گه به.  قوتابیدا دروستکردوه

. خوندن  نگکردنی و ناچارکردنی بۆ وازهنان له قوتابی، بده
زمون و  یی ڕۆی ئه وره گه  له  هاتووه  وه ئیتر کاتی ئه

  :ی وه بۆ ئه  وه مبکرته کان که وه تاقیکردنه
   .وه مبته ر قوتابی که سه روونی  له نگی ده بروزه زه .1
 . وه مبته خوندن که  وازهنان له .2
 .رم و مرۆڤدۆست مکی نه سیسته  می خوندن بکرته سیسته .3
ویستی و ڕز بۆ زانست و زانیاری الی قوتابی  خۆشه .4

  .  زیادبت
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  بژاردن ی سلوک و مافی هه نمره
  

ردیش  به: "ت نگخۆشی سویدی، ئڤا داگرن، ده شاعیر و ده  کچه
کی تر و وت  ن، له سه مامۆستا شرزاد حه.  "یه تی خۆی هه رامه که
زوو  ر هۆش و ئاره گه: "ت ئڤا ده  ب ئاگا له کاتکی تردا، به  له
  . "ی تدایه ردیش ڕۆحکی شاراوه بت، به ستت هه هه
  
ڵ بوونی  تکه  شکن له ، به ی ئڤا و شره نرخانه  به  م وته ئه

ک  کتر و یه یه  دوورن له  ڕۆحیان، ڕۆحی دوو مرۆڤی مرۆڤدۆست، که
کانی مرۆڤ  ماییه هابنه رزی به ، به وییه م تکه ۆ من ئهب. ناناسن

ر  هاش هه به. ر کوێ بت هه  له  ر مرۆڤه مرۆڤ هه  خات، که رده ده
ر  س، هه که ستی تاکه ربه سه. ک بت گایه ر کۆمه هه  له  هایه به
  ر بۆیه هه. ریت و کلتور دابونه  ب گودانه به  ستیه ربه سه
ڕاوک و دوو  ب ده کانی سوید به کانی قوتابخانه ماییه هابنه به

ی  ردی بناغه به  کانی کوردستاندا ببنه قوتابخانه  کرت له دی ده
  . ین کانمانی پگۆشبکه مکی دیموکراتی و منداه سیسته

  
ر  کان هه ری نرخی مرۆڤه رابه کسانی ژن و پیاو، به ئاخر یه

زوت  ست و ئاره ۆش و ههه: "نی وته  ک شره ر وه گه کشتن ئه یه
بوو هیچ شتک  ر ویستی هه گه مرۆڤ ئه  زۆر ڕاسته ".بت هه
ولر، توانای  منداکی کوردی شاری سلمانی یا هه.  حاڵ نیه مه

،  متر نیه منداکی ستۆکھۆم که  بیر و هزی داهنانی له
  هسانی سوید هزی داهنان ل وره گه  که  یه نده وه ئه  که جیاوازیه
وای زانستی  ش و هه ن و که که زیاد ده  که سویدیه  منداه

سانی   وره گه. بکات شه  خوقنن تا توانای فیکری تیایدا گه ده
کوژن و  دا ده که کورده  منداه  کوردستانیش هزی داهنان له
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الواز   وه ریقنابیته و ته  یبه ، عه نگبه ی بده وشه  توانای فیکری به
  .ن که ده
  

کورددا پسپۆڕی ناسراوی   ی تا ئستا له وه رسام نیم به من سه
ملیۆن  40  ی له وه بۆ ئه  وه ڕته شی ناگه هۆکه.  جیھانیمان نیه

  وه ڕته گه ی ده بت، هۆکه  مشکی کراوه  که  ککی تیانیه مرۆڤدا یه
مکی دیکتاتۆری  مان سیسته رده روه می په ی سیسته وه بۆ ئه
. کانی کوردستان ره داگیرکه  مژووی وته  پ به  ووهر ب رکوتکه سه

ر  به  ، له که مه ڕیفۆرمکردنی سیسته  به  ستکراوه ده  ئستاش که
و   وه رچدانه رپه دا، به که کۆنه  مه سیسته  نقومبونی خۆمان له

  .وین رگرتنی شتی نوێ ناکه یی و وه کراوه  تی زیاتر فریای دژایه
  

تیدا،  ڕه کی بنه پۆلی یه  ش سایدا له نی شه مه ته  مندای کورد له
ی  ر وانه نرت، هه داده  ر مامۆستا ڕۆژی پنج وانه رامبه به

جوت، ئاق بت،  نگ بت، نه بت بده کی زۆر ده ک خوله کۆمه
. رمان دانیشت فه ستت، به رمان هه فه ی مامۆستا بکات، به قسه به
نی  مه ته  ڵ له رمن و گوایه ی شهنیا مرۆڤ ، ته ساته م کاره ئه

و   ق و پتۆه بوو مرۆڤی ده  وره گه  که. کات منایدا دروستده
  وێ له بکه لی بۆ هه زۆر کاتدا، هه  له. چت رده نگی لده بروزه زه

رکوتکردنی زیاتر  داخی سه  وه چونکه ڕته گه ده ی هه مامۆستاکه
ی  که ژنه ژنی هنا، له  ڕ بوو، کهر کو گه ددایه، ئه سای له ده  له
. دات رونی ده یی و ده سته بوو ئازاری جه منای هه  دات، که ده
بت،  ی باوک و برا و مرد ده زۆرکاتدا گوایه  ر کچ بوو، له گه ئه

ریدا  سه  به  واییانه ی ناڕه رمانه و فه به  رکز ڕازییه نگ و سه بده
  .کرت ده
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خۆکوشتنی   زاردانی ژن و منداڵ، لهئا  له  ک تاوانباره
  کسانی و توانای لخۆشبون؟ بونی یه نه  کانمان؟ له نجه گه
  

کی  ره ی کۆنمان، تاوانباری سه رده روه می په بۆچونی من سیسته به 
هۆی داگیرکردنی   به  گای کوردستانه زۆر تراژیدیای کۆمه

.  وه ردستانهکانی کو ره داگیرکه  ن وته الیه  له  وه کوردستانه
  و بارودۆخه وامی ئه رده ، به که مه سیسته  چاکسازی له  ستان له وه

گای کوردستان ژیان تدا  مۆ کۆمه ئه  که  یه پ ئازاره
  بۆ دواوه  وه ڕانه هزی کۆنخوازی و گه  گوگرتن له. بات رده سه به
ی فرکاری  کانی پرۆسه خراپه  نجامه وامی تراژیدیای ئه رده به

  . وه وته که لده
  

رکی  کان ئه ڕیفۆرمه  بیاردان و پشتگیریکردن له  تی له ئازایه
ی کورد و  وه ته نگ دواڕۆژی نه ته به  که  کارکه رده روه موو په هه

  .خاکی کوردستان بت
  
تا   بمانایه: م و ده  وه مه که رزده نگم به ده  وه یه م ڕوانگه ر له هه

قوتابی و   له) وشت ڕه(ی سلوک  ا نمرهکوردستاند  ئستاش له
کانمان  ر منداڵ و الوه رامبه به  م تروره ئه. شکنرت خوندکار ده

  .    نگه ین دره سبه. مۆ کۆتایی پبھنریت بت ئه ده
 

ندروست  روون ته ی ده وه ته می کۆنترۆکردن و سزادان، نه سیسته
درت،  نی سلوک سزا دهشکاند  ی به و خوندکاره ئه. نت یه پناگه

بت بۆ  ڕزی ده ی، نه  که بت بۆ خوندگه ویستی ده خۆشه نه 
کانی ناو   ری کشه سه ی چاره باشترین شوه. ی مامۆستاکه
،  کترکردنی مامۆستا و خوندکاره ڵ یه گه له  کانمان، قسه خوندگه

. کان بیروبۆچوون و جیاوازیه  له  ، ڕزگرتنه کترییه یه  گوگرتن له
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  زۆر رقی له  یه کوردستان قوتابی هه  با بپرسین بۆ له
و  کات ئه کات؟ ک ناچاری قوتابی ده ؟ بۆ قۆپی ده تی یه مامۆستاکه

  م دیاردانه می فرکاری دیموکراتیدا ئه سیسته  بکات؟ بۆ له  کارانه
  ر نین؟ نن یا هه گمه زۆر ده

  
کاندا،  وته سوکه بیروبۆچوون و هه بوونی جیاوازی له 

.  کانه گا دیموکراتیه کی گرنگی هز و توانای کۆمه یه رچاوه سه
رگرتن،  ی و سزاوه ناچارکردنی قوتابی و خوندکار بۆ گوایه

س  که ستی تاکه ربه موو کات سه هه  سروشتی مرۆڤ که  نامۆن به
  .تی کانیه وته سوکه مۆی هه دیله

  
و  لی بپرسی بۆ ئه  ترهکات، باش ک ده ر پچیه سه  ک که قوتابیه

ی  وه ک له زایی بگریت وه نگی ناڕه ده  و گوێ له  ی کردوه ر پچیه سه
ی سلوک،  ئاخر شکاندنی نمره. یت بیت و سزای بده  لی تووڕه

ی  وانه بابپرسین کن ئه. قوتابیدا  له  یه دروستکردنی ڕق و تۆه
وان  هی سلوک ل شکنن؟ ک نمره قوتابی ده  ی سلوک له نمره
یت  مه ن ته قوتابی ده  ن، به ده قوتابی ده  شکنت کاتک له ده

  .ن ده روونی قوتابی ده یا ئازاری تری ده
  
  که  ڕاست نیه  .ق بن ر هه سه سان له وره موو کات گه هه  رج نیه مه 

ت بن  سه ن ده موو کات خاوه هه  ری قوتابخانه به ڕوه مامۆستا و به
  .رمانپکراو ت و فه سه وندکاریش بدهو قوتابی و خ

  
ر  رامبه کانی کوردستاندا به قوتابخانه  ت له سه نگی ده تا پارسه 

س  که ک تاکه وه  کانی ناو قوتابخانه بت، تا مرۆڤه و هاوتا نه
لدان و  ک قژبین و زلله زنی وه کرن، ڕووداوی دته یر نه سه

  .ن ده کانی کوردستاندا ڕووده نهقوتابخا  ی سلوک له شکاندنی نمره
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ر  سه ندی له زامه مانی کوردستان، ڕه رله ، په ختانه ئستا خۆشبه

کان  ماییه هابنه ی به رباره ، ده رده روه ی په کانی کۆنگره ڕیفۆرمه
سپیون و کاریان  چه هاکان نه به  وه داخه م به ، به ربیوه ده

  . کی کوردستاندا دگایهخون  موو قوتابخانه و هه پناکرت له
  

ندکی  موو کارمه رکی هه هاکانی قوتابخانه ئه به  کارکردن به
تیایدا   پناوی بنیاتنانی کوردستانکی ئازاددا که  یه له رده روه په

     .نگ بن ن ده کان گولگراو و خاوه کوردستانیه
  

 دانی کوردستان، گرفتی نه  له  مانه هه  ی تر که وره گرفتکی گه
موو  هه  له  بۆ نمونه. قوتابی و خوندکار  به  بژاردنه مافی هه

نیا  بژاردنک بکات ته هیچ هه  تیدا قوتابی بۆی نیه ڕه قۆناغی بنه
  یه وه ویش ئه کات ئه بژاردن ده ک هه یه  بت که پۆلی نۆدا نه  له
  . هتد...بی یا ده شی زانستی، ئه به  بچته  که
  
  ری دیموکراتیدا، قوتابی و خوندکار بهمی فرکا سیسته  له
و  ستنیشانی زۆر له خۆیان ده  که  یه یان هه وه وامی مافی ئه رده به

یی  ئاماده  له  وت بیخونن بۆ نمونه یانه ده  ن که بکه  وانانه
زوی خۆی  ئاره  ی خوندن به وانه  ده  زیاتر له  یه قوتابی بۆی هه

  .ییدا ئامادهی  که س ساه  بژریت له هه
  
می  سیسته  ی له که مه کوردستان سیسته  م مافه له بونی ئه نه

کرت زۆر  خوندکار ناچار ده.  وه فرکاری دیموکراتی دورخستۆته
وامی  رده بت بۆ به وت، یا پویستی پنه یه نه  بخونت که  وانه

 وت ببت ر خوندکارک بیه گه ئه  بۆ نمونه. ڕۆژی خوندنی پاشه
ی بیولۆجی بخونت؟  وانه  یه هه  وه ی پویستی به ندازیار که ئه  به
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یی هیچ مافکی  شی زانستی خوندنی ئاماده به  ی له وه ر ئه به له
ک  بت وه ده  که شه کانی به موو خوندکاره ناچار هه  بژاردن نیه هه
وت  یانه ده  ی که وه ئه  بگویدانه کان بخونن به موو وانه ک هه یه

  وه ئیتر کاتی ئه. ندازیار، دکتۆر یا مامۆستای بیرکاری ئه  ببن به
می خوندنمان  ویت و سیسته ر ریفۆرم بکه ش به م بواره ئه  هاتووه

  ین که مکی دیموکراتی مۆدیرن ببه و سیسته ره کوردستان به  له
  .بژاردن بن نگی هه ن ماف و ده تیایدا قوتابی خاوه
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  رخکردن دهلدان و 
  
  !" داوه قوتابیم نه  ق له ناهه  ژیانمدا به  من له"
  مانی بوو کهکی شاری سل یه ری قوتابخانه به ڕوه ی به قسه  مه ئه

. دا 2008ی  تای سا ره سه له کانم پیوتم ینارهسیم  کک له دوای یه
بۆچوونی خۆی،   ی، به یه و قسه ویستی به  ره به ڕوه م به ئه

س و  که ستی تاکه ربه ی سه رباره کانی من بکات ده قسه  لهپشتگیری 
  . کان کردنی قوتابیه کوتنه رنه سه

  
  که ی وابکات، کشه ر قسه به ڕوه ک به یه  دا نیه که وه گرفت له

ر،  به ڕوه زاران به هه. نیا نیه ته  به  ره به ڕوه م به ئه  که  ودایه له
کوردستان   ان ئستاش لهس وره و گه  مامۆستا، دایکوباوک

ق  ر ناهه سه ق و لدانی له ر هه سه لدانی له  که  ڕیان وایه باوه
  . یه هه
  

پی   به.  قی نیه ر ناهه سه ق و له ر هه سه ، له ر لدانه لدان هه
موو  هه کان کگرتووه یه  وه ته ی نه ه ی کۆمهکانی مافی مرۆڤ نده به

  ماییه هابنه به  و دژ به  یه غه ده هرکوتکردن ق جۆرکی لدان و سه
کانی  گا تاریکه کۆمه  نیا له ته  وه ئه.  تیه کانی مرۆڤایه رزه به

" ق هه"ر  سه ر له گه ئه  تی تایبه  ، به لدان ئاساییه  که  دنیادایه
  .بت

  
 ر یاساکانی وت رامبه تیان به خیانه  ندکراوان که لدانی به 

کانی  رمانه فه  رپچی کردبت له سه  کهلدانی منداڵ . کردبت
م  ئه. زان ی باش نه که وانه  دایکوباوک، لدانی قوتابی که

ی الوکی کورد  نجه شکه لدان و ئه  له  هیچ جیاوازی نیه  لدانانه
  له  کی نیه غدا، هیچ جیاوازیه وسای به کانی ئه ندیخانه به  له
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هیچ جیاوازی .  ر شتک بت هر ه سه ی له که ژنه  لدانی پیاوک له
  .ن ده الواز ده سته مندایکی جه  س منداڵ له  ی به وه له  نیه

  
خۆی  ماف به  که  یه ه هه  ره به ڕوه و به کورتی، ئه  کوردی و به به
ئاخر . ق بت یا ناهه" ق هه"ر  سه  قوتابی بدات، ئیتر له  دات له ده

کاندا  ه نده گا تۆتالیتار و گه کۆمه  نیا له رکوتکردن ته لدان و سه
مبینی  گای سوید دا نه کۆمه  گینا بۆ له ، ئه وه بته یان ده جگه

لدان   رک یا دایکوباوکک باس له به ڕوه ک، به ڕۆژک مامۆستایه
  .کانی لدانی پگونجاو بت جۆره  بکات یا جۆرک له

  
شتی  گهدوا   له  کی درینی کوردستان، که یه رگه پشمه 

یدا،  که تیه رگایه سانی پشمه  بوو له  کوردستانمدا بینیم، ئاماده
  ی که وه پاش ئه. کوشت بدات تی به وایه ته خۆی بۆ بیری نه
سوید فری بیری   له  سوید ژیا ئینجا پیوتم که  سانکی زۆر له

وتی   بوو که  وه سوید فری ئه  تی بوو، له وایه ته نه
  دیوه کم نه من هیچ سویدییه. ی خۆی چۆن خۆشبوت هک کوردستانه

وت،  سویدی خۆشنه  گرت، که وتی ی خۆی نه ئاکه  ڕز له  که
ر  تی هه وتویه  کو زۆر زیاتریش کوردم  بینیوه یان، به م ده به

  له  مه هم، ئه جده وێ کوردستان به که لم بۆ هه بچوکترین هه
.  ر نیه سه بعیسی له عریب و ته گرتن، تهکوشتن،   که  کاتکدایه

می  بردنی وت و سیسته ڕوه می به ر سیسته گه بم ئه  ستمه به مه
  له  کات که زوو ده س ئاره موو که دیموکراتی بوون، هه  رده روه په

کانیش  مه ر سیسته گه ئه. ست بژی ربه ی خۆیدا ئازاد و سه که وته
  . بت بت لیان هه مرۆڤ ناچار ده  وه مرۆڤ بوون ئه  ق و دژ به ڕه
  
می  سیسته  ، که ودایه ی مرۆڤی کورد له بۆچونی من، کشه  به
،  س چیه که ستی تاکه ربه مان ناکات، سه وه مان فری ئه رده روه په
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ویستی کورد و کوردستان  پیرۆزی خۆشه  مان ناکات که وه فری ئه
سایدا  نی ده مه ته  زۆر له به  ئاخر منداک که .   کودایه  له

تیناگات،   ن که ربکه به ی کوردی پله وره شیعرکی شاعیرکی گه
  نی ده مه ته  منداڵ له.  وه شیعر و شاعیر نابته  ئیتر چۆن ڕقی له

  زۆر به گات؟ به  س تده کانی بکه  رزه به  شیعره  ی له سایدا که
اجی قادری کۆیی کۆچی ی ح که  کرت که رده به کان له قوتابیه

بۆ   ی گرنگه ئاخر که.  دایکبووه ی له س که و بکه  دووایی کردووه
رخ بکات،  س ده دایکبوونی بکه سای له  ساڵ که  منداکی ده

دا  ندیخانه به  ، له س بۆ گیراوه بکه  تبگات که  که منداه  گرنگه
،  دایکبووه اڵ لهکام س  که  دا نیه وه س له یی بکه وره چیوتووه، گه

ند خاکی کوردستانی  چه  که  دایه وه س له زنی بکه یی و مه وره گه
  . خۆشویستووه

  
یان شیعری  وسا، ده ندی ئه کی ناوه پۆلی یه  منداڵ بووم له  من که

مانای هیچی   له  کرم که رده به بی جاهیلیان پله ره عه
  له  ساته و کاره  م تراژیدیایه یشتم، ئستاش ئه گه تنده

بری شیعری   م له وامه به رده کانی کوردستاندا به قوتابخانه
کانمان  منداه  ری شیعری حاجی قادری کۆیی به لمعه ال ئه بوعه ئه
جیاوازی زمانی   رخکردن له رکردن و ده به ی له کشه. ین که رده به له

ردن و رک به ی له خودی پرۆسه  له  که ، کشه بیدا نیه ره کوردی و عه
ی فربوون و  ی پرۆسه وانه واوی پچه ته  به  که  رخکردندایه ده

  ر بکات؟ به زۆر شیعر له  منداڵ بۆ به.  یشتنه تگه
  

کوردستاندا،   یاندنی زانست له و گه  وه وتنه  ی وانه می شوه سیسته
بت  ده. وت ر شاوی ڕیفۆرم بکه بت به و ده  مکی کۆنه سیسته
درژایی کاتی  بت به مامۆستا بۆی هه  بھنین که  یه و شوه واز له
ر  ساڵ هه مشکی منداکی ده. بکات  قسه  خته ر ته سه له  که وانه
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رگرتنی زانست و  بت بۆ وه  کراوه  ک توانت بیست خوله ده
ی پۆل  که وا زانستیه شوهه که  وه و کاته دوای ئه  له. یشتن تگه
ترسدا   و یا له  که ر شانی منداه هس بارکی قورس له  بته ده

و   کردن و جوه قسه  وته که بت و هیچ فرنابت، یا ده نگ ده بده
  .درت پاشانیش سزا ده

  
  می فرکاری له کانی تری سیسته وره گه  کشه  کک له یه

کانی  کاره  وه لیقه سه  به  که  کردنی قوتابیه کوردستاندا، فرنه
  تی، که ندایه بری چه له  وه تی بکاته چۆنایه  بیر له  بکات، که

یشتندا  ی فربوون و تگه پرۆسه  کان له کاریه ورده  گرنگی بدات به
ی  م گرفته ئه. رخکردنی زانستی رکردنی فاکتا و ده به بری له  له

یان  فری ده  که  ، قوتابی و خوندکاری ناچارکردووه که مه سیسته
رچوون و  ستھنانی ده ده ودانیدا بۆ به هه  الڕێ و فکردن ببت له

  له. کاندا وه کاتی تاقیکردنه  کردن له قۆپیه  ، بۆ نموونه بوانامه
بری  رخکردن، له رکردنی فاکتا و ده به می له ڕاستیدا سیسته

و  تی ئه تایبه  بکات به  کات قۆپیه یشتن، قوتابی ناچارده تگه
  .رناکرت به له ی زانیاری و زانستیان بۆ قوتابیانه

  
  له  رکردن بریتیه به کانی له خراپه  نجامه رئه کی تری ده یه نموونه

  قوتابی به). ئینشا(رکردنی داڕشتن  به ناچارکردنی قوتابی بۆ له
ر  سه له  وه و بیربکاته  ستانه ربه سه  کراوه ی فرنه وه هۆی ئه

   وه رئه به رخی پکراوه، له ر ده تک بنوست، زیاتر هه بابه
ی  وه داڕشتن مانای بیرکردنه  کات که ر ده به ت داڕشتنیش له نانه ته
  ئستاش له. نوسیندا  له  یه لیقه ست، داهنان و سه ربه سه
،  تا دوانزه  وه وته کانی حه پۆله  ت له نانه کانی کوردستاندا، ته پۆله

ت و  بابهندین  بۆ چه  کات که ر ده به داڕشتنک له  یه قوتابی وا هه
  هره ن به هنان،  مرۆڤی خاوه ی دانه نزمه  م ئاسته ئه. باس ببت
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الڕگای   هنت که م ده رهه کو زیاتر مرۆڤک به دروستناکات، به
  .ئامانجی بت  که مه سیسته  فکردن له

  
می فرکاری کوردستان  نجامکی تری خراپی سیسته رئه ده

  له. یی شی ئاماده کالۆری پۆلی شه ی به وه تاقیکردنه  له  فککردنه
وری دوو، بۆ  بۆ ده  وه هته ک یا زیاتر ده یه کدا وانه وری یه ده
ستھنانی  ده کردن و بۆ به ی کاتی زیاتر بت بۆ خۆ ئاماده وه ئه
  .م فری خوندکاری کردووه سیسته  م الڕیه ئه. نجامکی باشتر ئه
ر  ، هه ستاوه ک مانگ وه ر یه سه موو دواڕۆژی له ی هه وه رئه به له

نگی ڕازین  بده  موان به هه  کات که ده  که مه سیسته  فک له  بۆیه
  .ری سه  له
  
رکردن و  به کردن، داڕشتن له قۆپیه(وه  ره ی سه یه و س نموونه ئه

ژیانی   ڕۆژیش له پاشه  کات که خوندکار فرده  ) وه خۆهشتنه
بکات و توانای   که مه سیته  ی تر ف لهک یه شوه  کارکردنیدا به
             .ری تیا سست بت ستپشخه داهنان و ده

44    -  می فرکاری تی سیسته چۆنایه

  خۆیی زانکۆکان ربه سه
  
  ژیم، نازانم به سوید ده  له  ساه 27ی  ی من ماوه وه ر ئه به له
روی کارگوزاری و   واوی باری زانکۆکانی کوردستان له ته
نازانم تا کام ئاست زانکۆکانمان .  چۆنه  وه ردانی حیزبیه ستوه ده
  له  ی که و زانیاریانه هۆی ئه م به به. خۆن ربه کوردستان سه  له

وت،  که ستمده ده  وه رنته هۆی ئینته  کانی کوردستاندا به رۆژنامه
نوان زانکۆکانی   له  یه هه  وره کی گه جیاوازیه  م که که ستده هه

ند  چه  دا به لره  و جیاوازیانه ئه. کوردستان و زانکۆکانی سویددا
  . ر سه  مه خه کی کورت تیشکیان ده یه نمونه

  
زیری  نیا وه سوید، ته  بردنی زانکۆکاندا له ڕوه می به سیسته  له

تی  سه ن ده ی خاوه کوتله  ر به و سه  خوندنی با حیزبییه
یا   وره ندکی گه هیچ کارمه  وه زیره دوای وه  م له به.  سیاسیه

. رگرتبت وه کاری وه تی حیزبییه سه ی ده ڕگه  له  بچوک بۆی نیه
وت، بۆ  ربکه ده  هۆی مدیاوه ر کارکی وا بکرت و  به گه خۆ ئه
  وه وه دانرابت، ئه ی حیزبکه ڕگه ک به رۆکی زانکۆیه سه  نموونه

ی  که ر کاره سه زیری خوندنی با له بت وه ده  وه مه الی که به
  ونه ت بکه موو حکومه زیران و هه رۆک وه سه  که  دوورنیه. ربکرت ده
و  ئه  چونکه. ت بگۆڕدرت بت حکومه ده  که   وه وره کی گه یه نگژه ته

مان کاتدا  هه  له.  وه کاته مده خۆیی زانکۆکان که ربه سه له  کاره
ش  وه بهو   وه ترسیه مه  خاته زگایی کارگی ده داموده ژیانی به

  .الدا دت می دیموکراسی به تی سیسته ڕه کی بنه یه که کۆه
  

ناو  چاالکی سیاسی یا حیزبی له  یه ڕکخراوی حیزبی بۆی هه
یان  سیمینارکردن، مزدانان، به  زانکۆکاندا بکات، بۆ نموونه

سمی  ڕه ی به وه م پاش ئه یداکردن به ندام په ، یا ئه وه بوکردنه
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   که ت بۆ چاالکیه کرت و مۆه تی زانکۆ ده رۆکایه سه  داوا له
ی  نده ستی پرۆپاگه ربه و سه  ئاساییه  م کاره ئه. گیرت رده وه

.  وه گرته کده دا یه که دیموکراتیه  مه ڵ سیسته گه له  که  حیزبیه
کان بینا و شونی  حیزبه  که  یه وه ی نابت ڕووبدات ئه وه ئه

زانکۆ جگای زانست و   بت، چونکه کۆدا ههناو زان  تیان له تایبه
  سته به و مه نیا بۆ ئه بت ته و بیناکان ده  رگرتنه زانیاری وه

  .کاربھنرن به
  

خۆیی  ربه سه ،می خوندنی زانکۆکاندا سیسته  گرنگترین بوار له
  بت، دوور له  ست ربه خۆ و سه ربه بت سه زانکۆ ده.  زانکۆکانه

کرت  ش کاتک ده و کاره ئه. وه دانکی حیزبییهر ستوه موو ده هه
پی  به  خۆی خۆی بت، که ربه کی سه یه ن بودجه زانکۆ خاوه  که

ی  بودجه. ستھنرابت ده زگایی به مکی ئابووری داموده سیسته
  وه کانه ی خوندکاره ژماره و خۆی به  ندی ڕاسته یوه زانکۆش په

  . یه هه
  
.  یه تیشدا هه ڕه یی و بنه غی خوندنی ئامادهقۆنا  له  مه م سیسته ئه

ندی  یوه په  مه ی هه یه و بودجه کانی مندا ئه قوتابخانه  له  بۆ نموونه
ر  بۆ هه.  یه هه  وه کانمه ی خوندکاره ژماره  وخۆی به ڕاسته

  وه ئیتر دوای ئه. گرم رده کرۆن وه 80000ی  خوندکارک نزیکه
کارهنانی  تی به چۆنیه  خۆن له ربه م سهری خوندنگاکان به ڕوه به

دوای  خۆیی بیاردان به ربه خۆیی ئابووری، سه ربه سه. دا که بودجه
    .گرت ردانی حیزبی ده ستوه ده  له  هنت و ڕگه خۆیدا ده

 
ستن  ربه بت، سه یان هه شانه ی کام به وه ستن له ربه زانکۆکان سه

ندیی  رگرتنی ناوه  ناوی وه  به  نیه رگرتنی خوندکاران، شتک وه  له
تی  رۆکایه سه.  ندییه واوی ناناوه ته  ت به سه ده). زی رکه قبول مه(
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ڵ مامۆستایان،  گه له  رگای دیالۆگ و گفتوگۆوه  زانکۆ له
  ن به ده کان ده گرنگه  بیاره  وه ندیکاکانه خوندکاران و سه

وت زانیاری  ک بیه ر هاوتیه هه  یی که کی کراوه یه شیوه
ستی  ئاسانی ده  کان به و بیاره  ی بودجه رباره وت ده ستبکه ده
فونک  له ته  یا به  وه رنته ی ئینه رگه  زۆر جار له. وت که ده
  .وت که ست هاووتیان ده کان ده موو زانیاریه هه
  

خۆی زانستی پیرۆز  ربه کی سه زگایه ک ده سوید وه  زانکۆکان له
  به   یاساکانی ناو زانکۆ، کارکه الدان یا شکاندنی . کرن یرده سه

  به  وه ئه  ت چونکه دارکی سویددا نایه تمه مشکی هیچ سیاسه
  نرت و له می دیموکراتی داده ر سیسته وخۆ بۆ سه هرشکی راسته
  .ت بنت سیاسه  واز له  داره تمه و سیاسه بت ئه کۆتایی رگادا ده

  
.  ن زانکۆکاندا هه  خۆی قوتابیان یا خوندکاران له ربه شورای سه

رگری  یین و به نیا پیشه هیچ حیزبک نین، ته  ر به سه  م شورانه ئه
  ن، یا چاالکی بۆ نمونه که مافی قوتابیان و خوندکاران ده  له

  .ن خه رزشی رکده زانستی، کلتوری یا وه
  

تی  یه ژیانی کۆمه  رن لهشدا ستیارین، به کی هه زگایه زانکۆکان ده
  نده کارمه. دروستکردنی بیرورای گستیدا  رن له نکی کاریگه یه و ال
هز و توانای زانستی   ی به وه ر ئه به کانی زانکۆکان له رزه به

وام  رده به  گا، به ی کۆمه رزه به و پایه  ئه  ته یشتونه خۆیان گه
. کاندا دباتی ناو رۆژنامهفزیۆنی و  له ی ته رنامه به  شدارن له به

ری  کاریگه  و نوسینی گرنگن که  وه یان لکۆینه نی ده زۆریان خاوه
  .گادا وتنی کۆمه وتی پشکه ر ره سه یه له واویان هه ته
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  کان تی ریفۆرمه دژایه
  
  به  ودانه و فرکردن بره  رده روه په  ودان به بره(ژر دروشمی   له

-5-3رۆژی   نی پارزگای سلمانی له نجومه ئه) ت ی میلله ئاینده
می نوی  کانی سیسته موکوڕیه ڕوی که ستی خستنه به مه  به 2008

  .کی سازکرد یه وه کۆبونه  رده روه په
  
  که وه ر کۆبونه سه رۆژی دوایی راپۆرتک له"  رۆژنامه"ی  رۆژنامه  له

می  سیسته کانیاندا قسه  شداربوان له کی گشتی به یه شوه به. نوسرا
  دنه  ندکیان که م هه ، به باش زانیوه  به  یان رده روه نوی په

کی توندی  تییه ئاشکرا دژایه کان به کانی ریفۆرمه کاریه ر ورده سه
  مان کاتدا به هه  گرن، له ما ده ی ببنه خنه ن و ره که کان ده ریفۆرمه

  که مه ستهشی سی نی گه زۆر الیه  له  ن که خه ریده ئاشکرا ده
ی  ی پرۆسه رباره ده  مه ییان که رده روه یشتون و زانیاری په گه تنه

  .فرکاری
  
ر و  به ڕوه به  گوێ له  گوایه  که  یه وه کان ئه خنه ره  کک له یه

  له  چونکه  یه زۆر بمانه  یه خنه م ره ئه.  گیراوه مامۆستاکان نه
کاری کوردستان  رده روه هپ 500  دا زیاتر له رده روه ی په کۆنگره

ندا،  کانی هۆه وته  یی له رده روه ڵ پسپۆڕانی په گه شدار بوو له به
  ر ده سه س رۆژدا له  له. مانیا رویج، دانیمارک، سوید و ئه نه
ی پویستی کاری  رباره ر سیمینار و گفتوگۆی چ کرا ده وه ته

موو سای  هه  پش کۆنگره. دا که کۆنه  مه سیسته  نوخوازی له
  وه ره کوردستان و ده  یی له رده روه زای په دان شاره سه 2006

ڵ  گه له.  کانی کۆنگره ته کردنی بابه کرد بۆ ئاماده کاریان ده
  !! کراوه س پرسی پنه که  وترت که شدا ده وه ئه
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  نیه  وه کان ئاگایان له گره خنه ره  یه وه بۆچوونی من یا ئه  به
تیکردنی  نیا دژایه دا ته ست لره به یا مه  ن کراونکان چۆ کاره

شدارکی چاالکی  به   کان گره خنه ره  کک له یه.  کانه ریفۆرمه
  رسام بوم که زۆر سه. دا 2007هاری  به  بوو له  رده روه ی په کۆنگره

  له  خنه ره  کۆنگره  پاش ساک له  و مامۆستایه ئه  وه خوندمه
مامۆستا .  خۆی کاری تداکردووه  گرت که ده  هک نویه  مه سیسته

پۆلکدا   می دوو مامۆستایی له ر سیسته گه ئه"ت  ده
کاندا  و گونده  موو شار و شارۆچکه هه  له  پویسته  جبکرت جبه
". بت شونیک نه  بت و له شونک هه  و بکرت، ناکرت له یه په
می دوو مامۆستایی  سیسته.  یه ه ی مامۆستا زۆر هه یه م قسه ئه
.  مامۆستایان زۆره  کرت که و ده یه دا په و قوتابخانانه نیا له ته
و   وه پۆله  توانت بچته بوو ده ی زۆی نه رکاتک مامۆستا وانه هه

  تی که تایبه  کان بدات به تی مامۆستاکانی هاوڕی و قوتابیه یارمه
می دوو  ناکرت سیسته. کاندا لهپۆ  له  کان زۆر زۆره ی قوتابیه ژماره

م  مامۆستای که  جبکرت که کدا جبه یه قوتابخانه  مامۆستایی له
  تی له تایبه  به  مامۆستا بیزانیایه  بوایه ده  م راستیه ئه. بت
دا " کوردستانی نوێ، هاوتی و رۆژنامه"  ندین وتاردا له چه

  .   ر نوسیوه سه زانیاریم له
  
 2008- 5-3ی سویدی رۆژی " ر داگنس نویھته"ی  رۆژنامه  له

می دوو  گرنگی سیسته  وردی باس له  به  وتارکی تدایه
  وه باس له. کانی ر سوده سه  خاته کات و تیشک ده مامۆستایی ده

گرت و مامۆستاکان  رده تی زیاتر وه قوتابی یارمه  کرت که ده
  ناکرت که  وه اس لهک ب یه هیچ شوه  به. ن ده کتر ده تی یه یارمه

  .جبکرت موو شونک جبه هه  له  که مه بیت سیسته ده
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زاکانی  موو شار و قه ری هه شداری نونه به  به  رده روه ی په کۆنگره
  مسامدا بۆ کوردستان ده ردانی ئه سه  من له. کوردستان بوو

تا   وه دهۆکه  کانی کوردستان له جیاوازه  شاره  سیمینارم کرد له
ییم بینی  رده روه ندی په ک کارمه موو شارک کۆمه هه  له. الر که
  که  وه المه به  یره سه  ربۆیه هه. یان کردبوو شداری کۆنگره به  که
  . گیراوه رنه وه  رده روه ندانی په ن رای کارمه ده
  
بواری   له  وره ساڵ جارک ریفۆرمی گه  ر ده ی هه سوید نزیکه  له
ئستا . گۆڕدرت کان ده می قوتابخانه کرت و سیسته دا ده هرد روه په

تی  حکومه.  یه ڕوه به  کان ییه ئاماده  ی قوتابخانه وره ریفۆرمکی گه
ک پسپۆڕی  یه  داوای له 2007سویدی مانگی سی سای 

ی ساکدا  ماوه  له  نیتا فۆرم، که یی کرد، خاتوو ئه رده روه په
مانی سوید  رله ت و په ش به حکومه هپشک  پشنیاری چاکسازی

  .بکات
  
  لهواو کرد و  ی ته که نیتا کاره دا خاتوو ئه 2008مانگی سی   له 

مانی سوید بیاری  رله ت و په حکومه دا 2009هاری سای  به
ی  رده روه رانی په به ڕوه کدا بۆ به یه وه کۆبونه  له. ن ده ر ده سه له

وردی باسی   نیتا به اتوو ئهکانی سوید خ جیاوازه  ناوچه
  ئمه  بت پرس به  بوو س نه ک که یه. کانی بۆ کردین ریفۆرمه

س  که 500  گیراو نه  کۆنگره  نه  ی که وه ڵ ئه گه له  مه ئه.  کراوه نه
  له  خنه ره  که  وه خونده ک وتارم نه س یا یه ک که یه.  وه کۆکرایه
موو  هه  ی که وه بگرت به  رده وهر تی په زاره تی سویدی یا وه حکومه

  که  یه وه ر ئه به له  مه ئه. س ک که یه  یان دا به که کاری ریفۆرمه
  وه ڵ له کانی کۆمه و تاکه  وتکی دیموکراتییه  ساه 200سوید 

  زانن که ده.  موان نییه هه  دیموکراتی مانای پرس به  یشتون که گه
  .  سابه و گۆشت بۆ قه  وایه نان بۆ نانه
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ی  ره تی به وروپای رۆژهه کانی ئه وته  می دیموکراتی له سیسته
ئستالند، لتالند، لیتاون، کرۆواتیا،   تی کۆن بۆ نمونه سۆڤیه

ی  مان شوه هه  سلۆڤنیا، سلۆڤاکیا، بولغاریا و رۆمانیا به
می دیموکراتی  سیسته  له  دا رۆیشتون که نه م هه کوردستان به

تی  دژایه  وه ته ناوی دیموکراتیه ر به هه.  یه کرچدا بونی ههکال و 
وروپا بون،  ناو ئه  ی له وه ر ئه به الم له به. کرا موو ریفۆرمک ده هه

کانی  تی وته تایبه  رزگار کرد به  ردانیه و پاشاگه زوو خۆیان له
و  ره یان نا به وره نگاوی گه ند ساک هه چه به  وروپا که باکوری ئه
  ری قوتابخانه به ڕوه کوردستان تا ئستاش به  له. ت دیموکراتیه

بۆی .  دا رده روه بواری په   موو ریفۆرمکه له دوژمنی هه  که  یه هه
سکاری  و ده  وه ک خۆی بمنته وه  که کۆنه  مه ر سیسته بت هه هه
بت پرسی  موو ریفۆرمکدا ده هه  زانت له کرت یا وا ده نه

بکری سوری دیموکراتی به  وه ر نا، ئه گه ت، ئهپزاوه ه .  
  

بوو  نه  کاریه موو ئاماده و هه پویستی به  رده روه می نوی په سیسته
شدا  وه ڵ ئه گه له. وتوو بوو زۆر دواکه  که کۆنه  مه سیسته  چونکه

کان و  کاری بۆ ریفۆرمه ئاماده  که  وه کرته رزده نگ به وام ده رده به
مانای   گرن له ده خنه ی ره وانه ی ئه زۆربه.  کراوه جکردنیان نه جبه

ر نا، بۆ تا ئستاش  گه یشتون، ئه گه کان تنه قوی ریفۆرمه
و   وره ی گه قوتابخانه  پویستی به  یه تازه  مه م سیسته وترت ئه ده

  که مه سیسته  بوایه ده  کرت که ده  وه بۆ باس له!  یه هه  وره هۆی گه
  ! وه ته ک تاقیبکرایه یه ند قوتابخانه چه  له
  
، 1969کانی  ساه  له   رده روه می په کانی سیسته سوید ریفۆرمه  له 

. ندک گۆرانکاری تر کرا دا هه 2000سای   له. کران 1994و 1980
م  هیچکام له. کرت ریفۆرمکی تر ده 2008&2007وا ئستاش 
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ی کوردستان  وه ی ئه نیوه  به.  وهگیرا ی بۆ نه کۆنگره  ریفۆرمانه
تی  ی کوردستان دژایه وه کی ئه یه ده  به.  کراوه کاری بۆ نه ئاماده

ری  به ڕوه به  س نابت به سوید که  ی له وه ر ئه به له.  کراوه نه
ی  نامه  پسپۆر به  س نابت به ، که وه ی حیزبه رگه  له  قوتابخانه

توانا و  س به موو که هه.  نیه ی نده ، گه نیه  واسته. حیزب
کانی بواری  کی خۆی پۆسته نج و زیره ره  یی خۆی، به شاوه لوه
بواری خۆیدا   و له سه ر که شدا هه کاته  و له. گرت رده وه  رده روه په

وانی شارک  رۆکی شاره ک یا سهشار انیرپرسی به. کات ده  قسه
ک پسپۆڕی بواری  ، وهن ن بکهکارا رده روه په  به  وه نهنیه کۆبو بۆیان

. ن یی دروستبکه رده روه زایی په نارهی  لیژنه  ن و بکه  قسه  رده روه په
ر و  ر سه سه ی درین له رگه پشمه.  وان نین کاری ئه  وانه ئاخر ئه

ی  رگه پشمه  پویستی به  رده روه م بواری په ر چاوان به سه له
  به  که  یه یی هه رده روه پۆڕی پهپس  کو پویستی به درین نیه به

بواری   زمونی کار و خوندنی له ساڵ ئه  یان ده  وه مه نی که یه ال
وتوی  وتیکی پشکه  له.  بت و پداگۆگیدا هه  رده روه زانستی په

می  سیسته. رپچی وا رونادات رگیز سه دیموکراتیدا هه
  .م کاری وادا دهر به له  گا رگره زگایی کارگری کۆمه داموده

  
  کی نوخوازی له یه موو تروسکه ئاسانی هه  کوردستان زۆر به  له 

ر  به  درته ک بت، ده ر هۆیه ر هه به دا، له رده روه می په سیسته
ر نا،  گه ئه. ی ریفۆرمخوازان وه زانی بۆ توانا ساردکردنه ی نه خنه ره

 ؟ کات ن دهکا خنه ره  ی زانستی پشتگیری له وه کام لکۆینه
  له  رده روه می په کانی سیسته دا ریفۆرمه وه ر ئه رامبه به له
می فرکاری  جکردنی سیسته یان سای جیبه نجامی ده ئه

ئیتر . دایک بون  کوردستان له  وروپای رۆژئاوادا له دیموکراتی ئه
  یه خنه و ره دا؟ ئه نویه  مه م سیسته هانینی ئه  له  کراوه  له ی په که
 .   خات رده ده   وه ره دنیای ده  بئاگایی له  نیا ته
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ماکانی دیموکراتی تدا  ک بنه الیه  ی له وه ر ئه به کوردستان له

  وه هیچ وتکی دیموکراتییه  ک سنووری به الیه و له  سپیوه چه نه
یان  ر ده به توندی، له  کانی نوخوازی زۆر به وه موو هه ، هه نیه

ک حیزب،  تولی ناو یه که دینی، حیزبی، تههۆی کلتوری، 
وی تکشکانیان  شکنرن یا هه زانی، تکده واری و نه خونده نه
  .درت ده
  
ی ریفۆرمی بوار  ندی به یوه نی شارک چ په نجومه ر نا، ئه گه ئه
وانی  رۆکی شاره رپسسی پۆلیس  یا سه ؟ به یه هه  وه رده روه په

کاری    نه ده رده ستوه بۆچی ده  مرۆڤی ئیدارین  شارک که
کانی  تووه دواکه  وته  نیا له ته  ریه روبه م بسه ئه.  وه تکه زاره وه

حیزب و   دا که تی کۆندا روی ده سۆڤیه  دات یا له تدا روده رۆژهه
موو  هه  زانی له پسپۆڕ ده  رپرسیارانی حیزبی خۆیان به به

  کان بچنه حیزبیه  رپرسه کۆ بهمۆس  مابوو له  وه ر ئه هه. بوارکدا
  .   ن لیاتی دڵ بکه مه و عه  وه لیاته مه ژووری عه

  
  رده روه می نوی په ت بۆ سیسته ده  که وه شدارکی کۆبونه به

م  ر له ڕاستیدا سه له. یه بۆ خوندن هه  وره هۆی گه پویستیمان به
  وره ی گههۆ  می نوێ پویستی به م، سیسته رناکه ده  یه خنه ڕه

هۆی   ندی به یوه ی ساڵ په ی نیوه وه مانی تاقیکردنه ؟ نه چیه
ک تا سی  پۆلی یه  ی قوتابی له وه مانه ؟ نه چییه  وه وره گه
ڕاستیدا هیچ کام  ؟  له چییه  وه وره هۆی گه  ندی به یوه تی په ڕه بنه
کان و  هقوتابخان  و بچوکی  وره گه  به  ندی  یوه کان په ڕیفۆرمه  له

تی  ڕه ک بۆ نۆی بنه می پۆلی یه سیسته  نیه، بۆ نموونه  وه کانه هۆه
بت یا بچوک،   وره گه  که قوتابخانه  که  نیه  وه وه ندی به یوه پوه
ک بۆ سی  نیا پۆلی یه تیدا ته ڕه کی بنه یه قوتابخانه  کرت له ده
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تا نۆت  وت کرت پۆلی حه ش یا ده ک تا شه نیا یه بت یان ته هه
  .بت هه
  

دا  وه بواری تاقیکردنه  له  رده روه می نوی په کانی سیسته ڕیفۆرمه
بت بۆ دواڕۆژی  ی ده وره سوودی گه  ڕاستیدا شۆڕشن که  له
ین  ک تاریک بکه بۆچی دواڕۆژی قوتابیه  بۆ نموونه. مان که وه ته نه
ی وازهنان  ژه؟ ڕ چووه رنه دا ده ک وانه یه ی له وه ر ئه به نیا له ته
ر  سه ترسی له ش مه مه ئه  رزه کوردستان زۆر به  خوندن له له

تیدان  یارمه  وه یه و ڕوانگه ر له هه. یه ی داهاتومان هه وه دواڕۆژی نه
لۆری بکرن  کا ی قوتابیان داخی به وه خۆشکردن بۆ ئه و ڕگه

دن و ر بیروبۆچوونی داخکر ڕاستیدا هه  له.  جیه کارکی زۆر به
  له  بت ڕگه چۆن ده.  یه ه دا هه بناغه  کردنی قوتابی له داخنه

یا ئایا .  وه لۆریه کا ی به وه تاقیکردنه  چته نه  قوتابی بگیرت که
  ؟ تی شتکی ڕاسته ڕه کالۆری نۆی بنه ی به وه بوونی تاقیکردنه

  
ری ی شا وره رپرسکی گه به  ی که وه رسام بووم به ڕاستی سه من به

  ندی له داخکردنی خوندکاری پۆلی سی ناوه"ت  سلمانی ده
  خوندکار له  وه ب تاقیکردنه  کالۆری  به ی به وه تاقیکردنه

  ."وه کاته خوندن ساردده
  
  وه ماه  بت له کرت ده کالۆری نه ر خوندکارک داخی به گه ئه

کانی  بت وانه دهر داخکرا  گه ئه. خونت کانی نه دانیشت و وانه
. ستبھنت ده ی باش به پله  خست که ڕه لکی بۆ ده بخونت و هه

یا داخبون و   باشه  وه ماه  چوون و دانیشتن له رنه ده  باشه
  له  وه ک سوید مانه وتکی وه  رچون؟؟ له لی ده خوندن و هه وانه

  ککه ش یه که وته.  رسام نیه سه  وه سیش به که.  هیچ پۆلکدا نیه
  . کانی دنیا وتوه پشکه  وته  له
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درت،  ک شانسی ده ریه مرۆڤ هه  که  یه وه کوردستان ئه  گرفت له

ستدا ئیتر چانسی تر  ده ی له و چانسه ک ئه ر هۆیه هه ر به گه
ی  وه تاقیکردنه  ر خوندکارک له گه ئه  بۆ نموونه. رناگرت وه
کۆلیژکی   هنا ئیتر ناتوانت بچته رزی نه ی به کالۆری نمره به

کارکی   مه ئه. رناگرت خرن و چانسی تر وه رگاکان داده ده. باش
بۆ داخکردنی   دراوه ی که و بیاره ئه  وه وانه پچه به.  زۆر خراپه

چانسکی   چونکه  تی، بیارکی ڕاسته ڕه کالۆری قوتابیانی بنه به
ر  سه له  خسنت که ڕه یان بۆ دهلک هه. قوتابیان  دات به تر ده

  . وام بن رده خوندن به
  
کاری کرابت بۆ  م ئاماده بواناکه"ت  ده  که رپرسه به

بۆچوونی من پارزگاری   به".  که نویه  مه جکردنی سیسته جبه
کان پویستی  ڕیفۆرمه ندک له هه.  دا چووه ه هه سلمانی به

و   بکرانایه  و ڕیفۆرمانه ه زۆر زووتر ئهبوای ، ده کاری نیه ئاماده به
  و کاره ست به ده  وه 1991سای   له  بوایه ده.  جبکرانایه جبه
  رده روه ی په ت کۆنگره نانه ته. وتن نگ که کان دره ڕیفۆرمه.  بکرایه

ک تا سی  کانی یه پۆله  چوون له رنه رچوون و ده ده. وت نگ که دره
؟ البردنی   یه کاری هه م ئامادهکا تی پویستی به ڕه بنه

کاری بۆ  تی ئاماده ڕه شی بنه کالۆری پۆلی شه ی به وه تاقیکردنه
سای   کان؟ له گۆڕانکاریه  ڕیفۆرم؟ له  له  ترس نیه  مه ؟ ئایا ئه چیه

تی  زاره رم و وه تی هه حکومه  2007تا سای   وه 1991
ری  کاریگه  کرا که ک ڕیفۆرم نه م یه بوو به مان هه رده روه په
ئستا . کوردستاندا  ی فرکاری له ر دواڕۆژی پرۆسه سه  بت له هه

و   که مه کرا بۆ گۆڕینی سیسته  کاریه موو ئاماده و هه ی ئه وه پاش ئه
ی  کانی کۆنگره مان ڕاسپارده رله رم و په تی هه حکومه

  ژنهلی یسلمانشاری   له  ، تازه ند کردوه سه یان په رده روه په
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  م کاره ئه! کان و پشنیاره  خنه ی ڕه وه کرت بۆ کۆکردنه دروستده
بۆ تکدانی   وکه و هه  بۆ دواوه  ی مژووه وه وڕه ڕه ی  وه ڕانه گه

  . کان ڕیفۆرمه
  
و  وتو بوو، ئستا به کوردستاندا زۆر دواکه  له  رده روه می په سیسته 

ی  ماوه  کانی له تیڤه پۆزه  جامهن و ئه  وه چووه وپشه ره به  ڕیفۆرمانه
ک  الیه  له  که  یه وه مۆ ڕۆژی ئه ئه. ون که رده ند ساکدا ده چه

ک داوای ڕیفۆرمی تر  الیه کان بکرت و له ڕیفۆرمه  پشتگیری له
مکی  سیسته  می فرکاری کوردستان ببته ی سیسته وه بکرت بۆ ئه

  وه خۆشیه نمان بهکا تیایدا منداه دیموکراتی مرۆڤدۆست که 
  .ن و وازبھنن ک پشتی تبکه وڕووی خوندن بچن، نه ره به
  

  ن که سانک هه کوردستاندا که  م، چۆن تا ئستاش له من تناگه
،  دا کراوه  رده روه می په کانی سیسته ڕیفۆرمه  له  له په  بوایان وایه

ای خوندنی س  رچوون له ی ده ڕژه  نازانن که  ڕزانه و به ئایا ئه
شی  ی شه وه می تاقیکردنه که وری یه ده دا له 2005 – 2004
بوو؟ % 10ی  گشتی نزیکه کانی کوردستاندا، به شاره  ییدا له ئاماده
و  دوای ئه  باشه. رچوو بوو قوتابی ده 1قوتابی  10  ر له هه  واته
  هل  یه وره گه  م ترسه ؟ بۆ ئه ڕیی چیبکرایه چاوه  خراپه  نجامه ئه

  بوایه کو ده دا، به م کاره له  کراوه نه  له په  ڕم وایه ڕیفۆرم؟ من باوه
  وه ست کورده ده  وته ت که سه ده  ر زوو  که و هه  ی تیابکرایه له په
  بوایه  رده روه می په سیسته  وتایه ر ڕیفۆرم بکه به م بوار که که یه
وترت  ده چی هشاش ، که 2007کرا تا سای  نه  و کاره ئه
  ی؟ تا که  مساردییه م خه ئه!  کراوه له په
  
کان  تی کردنی ڕیفۆرمه دژایه  ڕم وایه کوردی من باوه کورتی و به به

رزی  ندی به وه رژه تی کردنی به رده دژایه روه می نوی په و سیسته
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وتنی  رکه پناوی سه  رگرتن له وست وه هه.  ییمانه وه ته نه
ڕۆژکی ڕووناک  دابینکردنی پاشه  له  یکردنهکان پشتگیر ڕیفۆرمه
م  مژوو ئه. ی کوردستاندا کاوه ژر ئای شه  مان له که وه ته بۆ نه

.  وتوبووه رکه موو کات سه نوخوازی هه  لمنت چونکه سه ده  راستیه
  م له  خنه کوردستاندا ره  س نابینیت له پنج سای تر که

کان  تی بیاره وه ئازایه وانه پچه  به. ی ئستا بگرت ریفۆرمانه
    .بت ک ده یه موو له ی رزی هه جگه

  
ی دیموکراتی  رده روه مکی په مندانی کوردستان شایانی سیسته

ست  ربه نگ و سه ن ده ک مرۆڤی خاوه تیایدا وه  وتون که پشکه
هز و  پویستی به  که مه وتنی سیسته رکه سه. ڕزیان لبگیرت

رزی  ندی به وه رژه پناوی به  له  که موو الیه ههتوانای 
  . تیماندا وایه ته نه
  

رویج،  وتانی سوید، دانیمارک، نه  له  ئمه  رده روه ی په بۆ کۆنگره
  م ڕۆژ چووینه که یه  که. بانگھشتکرابووین  مانیاوه ه و ئه  نده هۆله

 500  یاتر لهسام بووم کاتک بینیم ز ر زۆر سه  که وه هۆی کۆبونه
زۆر   که ژماره. شداربوون یی به رده روه ند و پسپۆڕی په س کارمه که

  . وه المه زۆر بوو به
  
ریکا،  مه سوید، ئه  ییدا له رده روه یان کۆنفراس و کۆڕی په ده له 

شدارییم  لجیکا و ئوسترالیا به نامیبیا، سلۆڤنیا، دانمارک، به
ک بۆ  خه  نده وه ئه  مدیوه دا نه تانهو و هیچ کام له  م له به  کردوه

م  ستم له به مه. وه یان کۆبکرته رده روه می په ریفۆرمکردنی سیسته
کی زۆر  یه کوردستان ژماره  کان له بۆ ڕیفۆرمه  که  یه وه ئه  یه نموونه

  وه ر مرۆڤ داوای ئه گه م ئه به.  بووه شدار بوون و رایان هه به
ی  کان ری قوتابخانه به ڕوه مامۆستا و دوا بهدوا  پرس به  بکات که
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و   یۆتۆپیایه  وه ت نیه، ئه دیموکراتیه  وه کوردستان بکرت، ئه
  .ی دیموکراتی پرۆسه  له  یشتنه گه تنه

  
م بۆ ریفۆرمی  به  یه سای دیموکراتی هه 200سوید مژووی  

سی  که ک نیا یه ییدا ته قۆناغی ئاماده  له  رده روه می په سیسته
میکانیزمی کارکردنی   له  یشتنه تگه  م کاره ئه.  ستنیشان کردووه ده

  .دیموکراتی
  
کات و   له.  یه و کۆنفراسمان هه  کۆنگره ئاوسانی کوردستان هه  له 

و بچوک، بۆ  وره ر پرسیاری گه سه  گرین له ناکاتد کۆنفراس ده
کی  پویستیه ی پارزگای سلمانی هیچ یه وه م کۆبونه ئه  نموونه

  یه وه ، پشت ساردکردنه وه وانه پچه  ستنی، به بۆ به  بووه گرنگ نه
کی  یه مۆ تروسکه ئه  و ڕیفۆرمانه ڕاستیدا ئه  له. کان ڕیفۆرمه  له

  . می فرکاری کوردستان مۆدرکردنی سیسته  ڕووناکین بۆ به
  
فۆرکردنی ن بۆ ری ری بکه ستپشخه ده  یه وه ک ئه موو الیه رکی هه ئه

تی  کوردستان و ڕۆژهه  می فرکاری له سیسته  چونکه  که مه سیسته
وامی کارکردنی  رده به و پویستی به  لنی تدایه ڕاست زۆر که ناوه

دا زیانکی  م کاته کان له ڕیفۆرمه  پچان له.  یه نوخوازی هه
کان  ڕیفۆرمهوامی  رده ، به وه شه وانه پچه  ، به که پرۆسه  له  یه وره گه

  باته مان ده کوردستانکه  رککی نیشتمانیه، و گۆڕانکاری نوێ ئه
  .وتوو ئاستی وتانی پشکه

  
کاندا کراون،  زمونه و ئه  وه بواری تاقیکردنه  له  ی که و ڕیفۆرمانه ئه

مکی  سیسته  می فرکاری له نوسسازن و سیسته ڕیفۆرمی چاره
ویست  رمی خۆشه مکی نه سیسته  هکات ده  وه رسته زموونپه قی ئه ڕه

ر  ک هه بت نه بۆچوونی من ده  به. الی قوتابیان و خوندکاران
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ی  وه بت تاقیکردنه کو ده منت به کالۆری نه داخکردنی به
  له. هیچ قۆناغکی خوندندا  منت له نه  وه بناغه  کالۆری له به

ش  وه مانه و نه  وه انهکو م کالۆری، به ی به وه ک تاقیکردنه سوید نه
وتوی  ش وتکی پشکه که مه نجامی سیسته و ئه  ماوه نه

ر ویست و  گه ئه  متر نیه سوید که  کوردستان هیچی له.  مرۆڤدۆسته
  .مان که مه ڕ بۆ نوخوازی سیسته گه  ینه بخه  وه که یه تواناکانمان به

  
ی زۆر ک یه ندازه تا ئه  رده روه می نوی په ئستاش سیسته

ندانی  م کارمه رده به نگاوی باشتر له ، هه وتوو بووه رکه سه
  ر بۆیه ڕیفۆرم و نوخوازی، هه  وامیدان به رده بۆ به  دایه رده روه په

ت و  مه شاری هه  ی شاری سلمانی که یه و شوه ک له یه وه کۆبونه
ۆ ب  وه ڕانه گه  به  ستکردنه رانی و هه ی نیگه جگه  نوخوازییه

کات  وستمان لده ندی بای میللی داوای هه وه رژه به.  دواوه
  رده روه ی په که کۆنه  مه کانی سیسته موکوڕییه ر که رامبه ک به الیه له

              .لکی ڕیفۆرم و نوخوازی موو هه هه  ک پشتگیریکردن له الیه و له
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م ریفۆرم و  رده به له  رده روه می په سیسته
  دانگی ستان و بده نوخوازی یا وه

  
  تا ره سه

  له  بت که وتوو ده رکه ی کوردستان کاتک سه رده روه می په سیسته
ستی  به مه  تاکی قوتابی ببته  ست پبکات، که ده  وه تاکه

  .ند بن قوتابی و خوندکار ناوه  که. کان گۆڕانکاریه
  
زیانکرد بچن  کانی کوردستان حه دکارهر کاتک قوتابی و خون هه

  و کاته بوو، ئه ویستیان بۆ مامۆستاکانیان هه و خۆشه  بۆ قوتابخانه
  .بین وتوو ده رکه کاندا سه گۆڕانکاریه  له  ئمه

  
تمۆسفری  ئه  که  یه وه نیا بۆ ئه مۆ کراون ته ی ئه و ڕیفۆرمانه ئه 

تی  سه بی بکرت، دهیری تاکی قوتا سه  خۆشبکرت، که  قوتابخانه
  یه وه کان بۆ ئه ڕیفۆرمه. دا، گوی لبگیرت قوتابخانه  بت له هه
کو  بت به ند نه و مامۆستا ناوه  وه رم بکاته که نه مه سیسته  که

مان کاتدا بۆ  هه  له. ری قوتابی بت تیده ر و یارمه ڕپیشانده
بت،   نی ئاسوودهبت ژیا ی مامۆستا تاکی قوتابی ببینت، ده وه ئه

  .بت ی باشی هه مووچه
  
ی ساک بۆ س  بودجه.  مۆ ئابووری کوردستان زۆر باشه ئه 

ی  دا مووچه م کاته له  زۆر گرنگه. ملیارد دۆالره  6.4ی  که شاره
ڵ  گه و له  م کاره ئه. زیادبکرت% 30  له  وه مه الی که مامۆستا به

ندیکردنی قوتابی،  ناوه  کان و به ماییه ها بنه رگرتنی به ند وه هه به
  .بات مکی دیموکراتی مرۆڤدۆست ده و سیسته ره به  که مه سیسته
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  واری خونده کان و نه ماییه هابنه به
ر  رامبه س و ڕزگرتنی به که ستی تاکه ربه سه  کان له ماییه هابنه به
ر  به هڕو کو مامۆستا و به ، به وه نیا قوتابی و خوندکار ناگرته ته

ی  وه پناوی ئه  له  وه گرته ش ده رده روه ندانی تری په و کارمه
  . وه مبته وار که خونده ی نه ژماره

  
م مشکی  به  وه زانن بخوننه ده  وار زۆرن که خونده نه 

نوان باسکی   یان ناتوانت جیاوازی بکات له وه بیرکردنه
  یه م به ئه. ت ایبهخسکی ت ر شه سه  تی و هرشکردنه تایبه

جگیر   هایه و به واری، تا ئه خونده ی و نه نده گه  له  جۆرکه
  می فرکاری نابته کاراندا، سیسته رده روه مشکی په  بت له نه

ر  مان یاساکانی سه  ر هه کو هه مکی مرۆڤدۆست، به سیسته
می دۆڕاو و  ه، سیست وه ندنه سه می ڕق و تۆه سیسته   کان، له قامه شه

  .بن ر ده روه سه  براوه
  

کوردستاندا زۆر   وار له خونده ی نه واری و ژماره خونده ئاستی نه
ئاستی دبات و گفتوگۆ زۆر   که  یه وایکردووه م دیارده ئه. رزن به

ی  رباره نوان گفتوگۆکردن ده  له  ماوه سنوورک نه. نزمبن
ر  خسی بۆ سه ی شهوتارکدا و هرشکردن  بیروبۆچوونک له

  یه دا هه و وتانه نیا له ته  وه داخه به  یه م دیارده ئه. ی که ره نوسه
رک  الماری نوسه په  ئاسانه. مژووی دیموکراتیدا  ژارن له هه  که

  .کانی ر بیروبۆچوونه سه  یت له گفتوگۆ بکه  م گرانه بدرت، به
  
  م ئاسانیشه به.  ردووهی قورس ک که هاوکشه  دژواره  م ڕاستیه ئه 

کی  یه بونی یا الوازی بناغه نه  له  بریتیه  ی بزانرت، که که هۆکاره
 -تی یه کی کۆمه ندیه یوه ڵ په گه تو له فیکری و زانستی پشکه

  گا نابت بریتی بت له کانی کۆمه ندیه یوه په   .وتوو سیاسی دواکه
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تی  سه دا، ده ر زۆربه سه بهدا  کۆمه  تی گروپکی بچوک له سه ده
  تی مامۆستا له سه ر ژن و مندادا یا ده سه خزاندا به  پیاو له

ت  نیا دیکتاتۆریه ته  م دیاردانه ئه. ر قوتابیدا سه دا به قوتابخانه
  بنه ده. کات دا دروستده قوتابخانه  خزاندا و له  دا، له کۆمه  له

کی  یه رده روه ت و په شتنی ئافرهتان، خۆکو سه کوشتنی بده هۆی 
ڕز بۆ   دا، که خزان و قوتابخانه  ڵ، له کۆمه  ندروست له ناته

  .یای مرۆڤ دانانت توانای فکری و خه
  
کیان  هایه کان هیچ به ماییه ها بنه کی وادا، به گایه کۆمه  له

کسانی ژن و پیاو  س بوونی نابت، یه که ستی تاکه ربه سه.  نابت
رزی نرخی مرۆڤ ڕزی بۆ  کرت، به یر ده ترسی سه مه ک وه

ی  ، ژیانی ڕۆژانه گه تانی کۆمه سه ئازاردانی بده. دانانرت
کی  یه گه ی کۆمه ردی بناغه به  م دیاردانه ئه. بت ک ده خه
  له. رکوتکردن سه  بن له کان بریتی ده ماییه هابنه به  که  ه نده گه

چاوی   ک به گۆڕانکاریه  موو جۆره دا ههها کی وه یه گه کۆمه
کی  یه ک دیارده ک وه موو نوخوازیه هه. کرت یر ده سه  وه گومانه

ر  هه. کرت تی ده موو ڕیفۆرمک دژایه بینرت، هه ترسناک ده
ی زۆر زوو بوو، کاتی  وه رئه به  جارک له. ژر ناوکدا  ی له جاره

کرابوو،  کاری بۆ نه ی ئاماده وه ر ئه به هاتبوو، جارک له ریفۆرم نه
.  کرابۆوه هیچ شونک تاقینه  له  ک نموونه ی وه وه رئه به جارک له

کانی  شه گه  نه ر نا، الیه گه ، ئه گۆڕران  ترسن له   م بۆچونانه ئه
البردنی؟   ن تا ئاوا بترسین له کامانه  که کۆنه   می فرکاریه سیسته

  بت بۆ البردنی؟ هه کاتی زیاتر  یا پوستمان به
  
ی  تروسکه  ئیمۆی کوردستاندا، که  بۆچوونی من، له به
  ین به ی نومان گۆشبکه وه نه  ، گرنگه دیاره  وره رخانکی گه رچه وه

  س، پویسته که ر ئاستی تاکه سه بایی له بیری لبوردن و ته

62    -  می فرکاری تی سیسته چۆنایه

ده ر روه رزی نرخی ژیان په کسانی و به یه  کانمان به مشکی منداه
ب جیاوازی  رن به رابه کان به نرخی مرۆڤه  ی که وه ین، به بکه
بت ڕگا  مانکاتدا ده هه له. تی یه و باری کۆمه  وه ته ز و نه گه ڕه

نوان   بۆچووندا له  بت بۆ بوونی جیاوازی له  کراوه
  وه کانمانه منداه  کان له موو گۆڕانکاریه هه. کوردستانیاندا

م  م ئه رده به گرفت له.  وه دایکوباوک و قوتابخانه  ، لهن که ستپده ده
  . ڕه ی شه وه نه  مکن که رده می سه رهه به  سانن که وره دا گه کاره

  
ڕدا  ی شه وه مشکی نه  ئاسانی له  و ڕق وا به  وه ندنه سه تۆه 

ناوبردن  تی له ری سیاسه رامبه به  کاتکدا که  له  وه ره ده  ته نایه
  له  نفال و کیمیاوی کابوسن کانی ئه ریه کاریگه.  کارهنراوه به

  یه نی جیاوازی هه  الیه کۆمه. سانی کوردستاندا وره مشکی گه
، نزماگرتنی نرخی  وه ندنه سه  ڕق و تۆه. بیربکرن  نابت له  که

خۆ  رگری له بۆ به  ساتانه و کاره ر ئه رامبه به.  ژیانیان دروستکردوه
کی زۆر چهساجیاوازی   که  ش وایکردوه مه ئه  . کارهاتووه ک به ن

نوان دوو  بوونی بیری لبوردن له نوان بوون و نه  دروستبکات له
ڕی  شداری شه و به  کی پبوه ساڵ چه   ککیان پانزه یه  سدا که که

  م گرفتانه ری ئه سه چاره.  ی نیه زموونه و ئه یتر ئه و و ئه  کردوه
ند بن و  کانمان ناوه تیایدا منداه  بت، که  وه قوتابخانه  ت لهب ده

م  ئه. تی کانی مرۆڤایه رزه به ماییه  هابنه به گۆشبکرن به 
م  ن به ی کوردستاندا هه رده روه می نوی په سیسته  له  هایانه به

 ناو له  که  مه کادرمان که  یه وه شی ئه  که ، هۆکاره کراوه کاریان پنه
  ڕی وا بت که باوه  که  مه سپیوبن، مامۆستا که هاکان چه ناخیدا به

  .ت بت سه نده ند و خاوه دا ناوه قوتابخانه  بت قوتابی له ده
  

ی  بت ژماره ده  ڕی وابت باوه  که  مه مامۆستامان که
  ڕیان وابت که باوه  ، که وه مبکرنه کان که وه تاقیکردنه
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بت  یی ده شی ئاماده ندی و شه کالۆری سی ناوه ی به وه تاقیکردنه
  و کارانه ر ئه گه ئه. منت ی کۆتایی ساڵ نه وه تاقیکردنه. الببرن

  وه تاقیکردنه  وت، له ی خۆی خۆشده که کرا، قوتابی قوتابخانه
ی  ش ژماره وه خوندن ناهنت و به  ناترست، واز له

نی  خاوه  ی خوندوارمان که ژمارهو   وه بته مده وارمان که خونده نه
  وه نیا ئه ر ته هه  بت، خوندوارک که رۆشنبیری گشتی بن زۆر ده

ی  کو مشککی کراوه و بنوست به  وه بت بزانت بخونته نه
  خنه می ره بت یا وه ی هه خنه رگرتنی ڕه بت و توانای وه هه

  رگری له به  وته و بکه  وه تهبکا  وت تۆه ی بیه وه ب ئه به  وه بداته
  .ی که ره رامبه ر به خسی بۆ سه خۆی و هرشی شه

  
کان  سپی پسته  له  تۆه  بوو که تی هه سه نیسۆن ماندال، ده

م  ریقای باشوور دروستبکات، به فه ئه  ریای خون له و ده  وه بکاته
می  یستهڕیفۆرمکردنی س  وته بژارد و که تی لبوردنی هه سیاسه

  موو پاره فات هه ره ردا یاسر عه رامبه به  له. ی که ی وته رده روه په
تی خۆی، چاندن و  سه ی بۆ زیادکردنی ده که و پوولی وته

ی  که نجامه ئه. کارهنا و ڕق به  ڕ، تۆه تی شه قیه رزڕاگرتنی عه  به
واری  ندهخو ی، نه که له بوونی گه وازه رته ماس، په دروستبوونی حه

  . تی یه گاکه کانی کۆمه ژاری تاکه و هه
  

  کان ریفۆرمه
می  ک نوخوازی سیسته الیه بژاردنی له م هه رده به کوردستان له
موو کات  هه.  تی نوخوازیدایه ک دژایه الیه فرکاری و له

ر  ی  نومان، هه وه دواڕۆژی نه  یه له وره فیۆدانک زیانکی گه به
ر  ک هه نه  وه هزه کی به مشککی فراوان و توانایه  بهبت  ده  بۆیه
بت  کو ده ین به بکه  رده روه می په کانی سیسته ندی ڕیفۆرمه سه په

  : وانه له. ین ش بکه داوای ڕیفۆرمی تازه
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 2008سای خوندنی  کی کوردستان له یه موو قوتابخانه هه .1
ئاشکرا   به  ، کهبت ی هه ی کاری سانه رنامه دا به 2009/ 

ی تیا نوسرابت و  و ساه کانی خوندنی ئه ئامانجه
ری  به ڕوه به. کانی تدا بت ئامانجه  یشتن به تی گه چۆنیه

  . که رنامه دانانی به  رپرسیار بت له به  قوتابخانه
موو  کو هه ، بهبن ندی نه کان ناوه زمونه و ئه  وه تاقیکردنه .2

ند  چه  ن که بدهک خۆیان بیار  یه قوتابخانه
  ن که مامۆستاکان خۆیان بیاربده. بت یان هه وه تاقیکردنه

. بت یا چوار  یان هه وه دا دوو تاقیکردنه که ساه  له
. ن کان بکه وه ی تاقیکردنه ن که ها خۆیان بیار بده روه هه

ی  وه و تاقیکردنه  وه مبکرنه کان که وه ی تاقیکردنه ژماره
 .تمن ری ساڵ نه سه

، مامۆستا بت ر مۆنۆلۆگ نه هه  وه وتنه ی وانه شوه .3
  کو دیالۆگ بت که بکات و قوتابی گوگر بت، به قسه

کانی  چاالکیه  شداربن له ک به ک یه مامۆستا و قوتابی وه
شدار  ر و قوتابیش به ر و ڕپیشانده مامۆستا ڕبه. ناو پۆلدا
  کانی کاری به شوه. ر، چاالک و گولگیراو بت و ئیشکه

، نوسین و داڕشتنی  وه یی، لکۆینه گروپ، کاری پۆژه
بردنی  ڕوه پرینسیپی کارکردن و به  ئازاد و داهنان ببنه

 .کان وانه
مای  ر بنه سه له  ری قوتابخانه به ڕوه زراندنی به دامه .4

ی توانا، لھاتوویی و  ر پوانه سه کو له به بت، حیزبی نه
س  موو که هه.  رکی قوتابخانه قوتابی و ئهدسۆزی بت بۆ 

بت  م ده ر بت، به به ڕوه توانت حیزبی بت و به ده
  ک کار و پیشه وه  که رتیه به ڕوه به  ی بوون به پرۆسه

  گرنگه  مایه م بنه ئه. بت نه  وه تیه حیزبایه  ندی به یوه په
ک  یهال  له  ی، زومکه که وانه پچه. و بکرت یه په



65    -  می فرکاری تی سیسته چۆنایه

توانا و  به  کرت که ده  رانه به ڕوه و به ر ئه رامبه به
ک  موو خه هه . مانکاتیشدا حیزبین هه لھاتوون له

ر  به ڕوه به  تی کراون به ر حیزبایه به ر له زانت هه واده
  وه کی تره الیه  له. توانا و لھاتوون کاتکدا خۆیان به له
مافکی   ن که توو ههزاران مامۆستای دسۆز و لھا هه

ر،  به ڕوه به  و بکرن به  وه رز ببنه به  سروشتی خۆیانه
. خورت یان ده و مافه ی حیزبی نین ئه وه رئه به م له به
کی  ک خه الیه  له  یه که وه وسانه جۆرکی قورسی چه  مه ئه

کی  ک خه الیه  ت له سه ر کورسی ده سه  خاته بتوانا ده
بۆ   نیا ڕگاچاره ته.  کات نگی ده وشی ڕق و دتهتوانا تو به
  لمانییه می سکوالر و عه بوونی سیسته  خراپه  م دیارده ئه
بینرن،  بیسرن و ده کان ده نگه نگ و ڕه موو ده تیایدا هه  که
  موو بۆچوونه ڕ، هه خرنه گه موو تواناکان ده هه

ی ش که نجامه درت، ئه یان پده کان ڕگه جیاوازه
رکوتکردنی  سه  که  یه نده کی دیموکراتی بگه گایه کۆمه

 .  روونی تیا نیه فیزیکی و ده
ک  یه هیچ شوه و به  گرتن کارکی باشه خنه دا ڕه م بواره له

موو  رکی هه ئه  وه هاویشتن نیه، ئه  نه شه و ته  تانه
ت و  ک پشتگیری حکومه الیه له  که   دسۆزکی کوردستانیه

بت  نگ نه کیش بده الیه  مانی کوردستان بکات، له رله په
نگ  کرت مرۆڤ بده ئاخر چۆن ده. کان خراپه دیارده   له

یان  ده مان پویستی به رده روه می په سیسته  ی که وه بت له
مکی فرکاری  ی سیسته وه بۆ ئه  یه ڕیفۆرمی تر هه

  کانی خاکه شیاوی منداه  بت که دیموکراتیمان هه
ستان، زیانکی  ڕکردن و وه چاوه. مان بت که پیرۆزه

وتنی . ڕۆژی کوردستان کانمان و پاشه منداه  له  یه وره گه
. بۆ کورد و کوردستان  کان دسۆزییه موکوڕیه که
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و   وه پشه  ته مۆ زۆر مامۆستا هاتونه ئه  ختانه خۆشبه
وت  یانه کار و وتارنوسین ده به  وه الی خۆیه  که ریه هه

  .  هن کان نه دزوه  دیارده
بت  ده  که  ڕیفۆرمکی گرنگه کان، ئازادکردنی کتبی وانه .5

ناکرت .  وه نه کانمان ئازاد بیربکه ی منداه وه بکرت بۆ ئه
بت بۆ پۆلکی  ی کوردی هه ک کتبی وانه نیا یه ته

بت  مامۆستاکانمان ده. موو کوردستاندا هه  دیاریکراو له
ی جیاواز  رچاوه ندین سه چه  بت که یان هه وه تی ئه سه ده
بت مامۆستاکانی  ده.   وه وتنه کاربھنن بۆ وانه به

و  له  کارهنانی کتبی تر بجگه به کوردستان ئازاد بن له
مامۆستای زمانی   بۆ نمونه. دانراوه  ی که تیانه تایبه  کتبه

ر  بت هه ۆی ههبت ب یی ده ی ئاماده ئینگلیزی پۆلی یانزه
کاتک خۆی ڕۆمانک یا چیرۆککی باشی ئینگلیزی 

و   وه ناو پۆله  بھنته  که وت بتوانت کتبه ستکه ده
  قوتابخانه  یا داوا بکات که. یدا که وانه کاری بھنت له به
رزی  کان قه ی قوتابیه وه ک بکت بۆ ئه یه ند ژماره چه
ابی و خوندکار بۆ هاندانی قوت. وه ن و بیخوننه بکه

ی زۆر مورای  وه خوندنه  ،  چونکه زۆر گرنگه  وه خوندنه
. کات ر دروستده تی الی خونه های مرۆڤایه رز و به به

کانی ناخی مرۆڤ  ییه دڕنده  سته واری توانای هه خونده
ی  جگه  رخۆ له سه رم و له کات و ژیانکی نه مۆ ده سته ده

وار ڕق،  مرۆڤی خونده. نت داده  شه ه ق و هه ژیانکی ڕه
ددا  سیان له که خۆیی تاکه ربه ر سه سه  و هرشکردنه  تۆه
تکی  وه یویست ده ر ئیسرائیل ده وبه مه بیست ساڵ له. نیه
ن  دروستبکه  وه ی خۆیانه که ته وه ده  نیشت ته ستینی له له فه
  م وی بکن، به ر زه رامبه یانویست ئاشتی به ده و 

بریتی بوو   کان که ستینیه له وتی فه تی چه سیاسه
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ی  ته و فرسه و ڕق، ئه  وه ندنه سه ردهاویشتن، تۆه به له
ر  ک هه ی دواییدا نه ساه 20م  ی  ئه ماوه  ستدان و له ده له
وی زیاتریان دۆڕاند و  کو زه وت به که ستنه تیان ده وه ده
زۆری   وته چه  ته اسهم سی هۆی ئه.  وه ماسیشیان لقوتبۆ حه

  واره می مرۆڤی خوینده واریی و که خونده ئاستی نه
رد  به یان له ر نا، کام سووده گه تیایاندا، ئه
 وتووه؟  ستکه ده  کانیان هاویشتنه

  
کوردستاندا بنببکرت،   واری له خونده ی نه وه بۆ ئه
ویست  الی قوتابی خۆشه  بت خوندن و قوتابخانه ده

  : کرێ که ش کاتک ده و کاره ئهبکرن، 
  بت رکوتکردنی تیا نه سه  قوتابخانه -
 مامۆستا هاوڕی قوتابی بت -
سپکردنی سای خوندن و کۆتایی   تای ده ره سه -

 نن ر قوتابی دانه سه روونی له ساڵ فشاری ده
  وه مبکرنه کان که زموونه ی ئه ژماره -
 منت زموونی کۆتایی ساڵ نه ئه -
 رز بت ی به چهمامۆستا موو -
ت  سه و ده  نی بودجه خاوه  ری قوتابخانه به ڕوه به -

  توانا و لھاتوویی خۆی بووبته بت و به
 .ر به ڕوه به

و بازاڕی   نوان قوتابخانه  هز له ندی به یوه په -
 .بت کاردا هه

 منت رخکردن نه ت و ده رکردنی شیعر و ئایه به له -
ۆری جیاواز و ج  وه وتنه کانی وانه شوه -

 بت رنجاکشی هه سه
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یی دیموکراتی  رده روه تکی په و بوونی سیاسه  م کارانه ئه
کان  تیه یه کۆمه  ندییه یوه کانی په ماییه هابنه به  ست به پشتبه

هۆی   بنه س تیا پارزراو بت، ده که تیایدا مافی تاکه  که
و  الی قوتابی  ویستکردنی خوندن و قوتابخانه خۆشه

  .خوندن  ی وازهنان له وه مکردنه که
   
بوونی . کاندا قوتابخانه  ی جیاواز له ه دروستکردنی کۆمه .6

لیلی بوونی هزی  ی جیاواز، ده ه کی زۆری کۆمه یه ژماره
دان  سه  که جگایه  قوتابخانه. دا کۆمه  له  ته دیموکراتیه
ی  وه ۆ ئهب  و باشترین جگایه  وه کاته نج کۆده منداڵ و گه

. ی دیموکراتی جیاواز جیاوازی تیا دروستبکرت ه کۆمه
ک  رزشی وه ی وه ه ، کۆمه ی ژینگه ه کۆمه  وانه له

  ی جیاوازی تر که ه یان کۆمه وتۆپی پ، یا ده  ،باسکه باله
ی  ه ک کۆمه ن،  وه ربده سه کان خۆیان بیاری له قوتابیه

نوسین، داڕشتن نوسین،  ی شیعر ه ، کۆمه وه کتب خویندنه
بۆ   زۆر گرنگه  نتازییا که یاڵ و فه ی خه ه یا کۆمه

ندکردنی  مه وه و ده  وه کردنی مشک و بیرکردنه شه گه
 .کانی قوتابی ڕۆحیه  نه الیه

  قوتابخانه  که  ی جیاواز گرنگه ه بۆ دروستکردنی کۆمه
 تای دروستکردنی ره سه  کان بدات له تی قوتابیه یارمه
  ردانک له ستوه ب هیچ ده م به دا، به که ه کۆمه
  . که ه کانی کۆمه ڕۆکی کاره ناوه

 
ل  گه ری خوندن و کارکردن، له زراندنی ڕنیشانده دامه .7

تا   وه داخه به. تی یه ری کۆمه کانی توژه کاراکردنی کاره
سک  کی کوردستاندا که یه هیچ قوتابخانه ئستاش له

ری قوتابی بت  نیا ڕنیشانده ی ته که کاره  که هزراو مه دانه
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بژاردنی کاری  خوندن و هه  وامبونیان له رده ی به رباره ده
  زۆر گرنگه  یه و شوه تی کارکی له تایبه به. ڕۆژیان پاشه

  ن به ی زانیاری بده وه کان بۆ ئه ییه ئاماده   بۆ خوندنگه
ی و کام خوندن چ وێ ببن به یانه ده  کان که خونکاره

  .بژرن هه
  یه تیمان هه یه ری کۆمه ک توژه یه وه ژماره کی تره الیه له
و   گیراوه رنه باشی وه تواناکانیان به  سوود له  که
یان زۆر زۆر  ها ژماره روه هه.  کراوه کانیان دیارینه رکه ئه
نج و  کانی گه تیه یه کۆمه  کشه  ی که وه ڵ ئه گه له  مه که
  .هاتوون بننه وانی کوردستان لهال
  

  ک که یه موو قوتابخانه هه تی بۆ  ی تایبه دابینکردنی بودجه .8
.  وه کانه ی قوتابیه ژماره  بت به وخۆی هه ندی ڕاسته یوه په
تا .  کانمدا باسمکردوه  وتاره  یان جار له ده  که  م کاره ئه

رت، ک ش نه م ڕیفۆرمه تا ئه.  کراوه ئستا هیچی بۆ نه
تکی  سه ستی و ده ربه سه  ری قوتابخانه به ڕوه به

بت و ناتوانت هیچ کارکی گرنگ بکات بۆ  سنوورداری ده
  بودجه  به  یه زۆر کار هه. ی که پدانی قوتابخانه شه گه
بت، ناتوانت  کی نه یه ر بودجه به ڕوه ر به گه کرت، ئه ده
. کانی دابین بکات ابیهش بۆ قوت وه ت ئاوی خواردنه نانه ته

شی شری  به  و گرنگه  یه کی باشی هه یه کوردستان بودجه
واری  خونده ی ئاستی نه وه دابینبکرت، بۆ ئه  رده روه بۆ په
 .و خوندن الی قوتابی شیرین بکرت  وه مبکرته که
ی  وانه نوان ئه  له  بووه درژایی مژوو ملمالن هه  به
ی  وانه ن و ئه مکی کۆن بکه سیسته  ی لهوێ پارزگار یانه ده
ئستاش . ن دا بکه که کۆنه  مه سیسته  وێ ڕیفۆرم له یانه ئه

  زۆر ئاساییه.  دوور نیه  یه و هاوکشه می فرکاری له سیسته
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وت  ک بت، بیانه ر هۆیه ر هه به بن، له سانک هه که  که
  وه ی گومانهچاو ن و به بکه  که کۆنه  مه سیسته  پارزگاری له

ن شک و گومان  وبده ن، یا هه موو ڕیفۆرمک بکه یری هه سه
ستی  به ر مه رامبه ن به ڕاوک دروستبکه و ده

موو کات  هه  م گرنگه به  ئاساییه  م کاره ئه. ریفۆرمخوازان
ی فرکاری  رزی پرۆسه ندی به وه رژه کان به نوخوازه

ی نومان  وه کانی بۆ نه باشه نجامه  رچاویان بت و ئه به له
و   وه بنه سارد نه  و کاره کانیان و له وه ونی هه هه  ببته

  نه الیه  نگی له بده. بن نگ نه بده   خنه ره  ئازایانه له
می فرکاری ئستامان، زیانکی  کانی سیسته خراپه

  . وه نه یده دواڕۆژدا ده کانمان له  منداه  که  یه وره گه
   

یشتن وفربوون  بت پراکتیک، تگه خوندن دهئامانجی  .9
  کانمان که قوتابیه. رخکردن ک تیۆری و ده بت نه
واو  ت زانکۆش ته نانه ندێ جاریش ته یی و هه ئاماده

هیچی   وه یشتن و پراکتیکه نی تگه الیه  ن، هشتا له که ده
  له  یه وانه وه له ڕووی تیۆرییه  م له وا نازانن، به

 .ک بن کدا زۆر زیرهماتماتی
یشتمه  گه 1982سای   تی خۆم کاتک که زمونی تایبه ئه

ستم  سوید ده  واو کردبوو، له کوردستان ته  سوید زانکۆم له
بۆ   وه ڕووی تۆرییه  مدا له که پۆله  خوندن، له به  وه کرده

کان  سویدیه  کو قوتابیه ی ماتماتیکدا وه وانه  له  نموونه
ر  سه  هاته ده  م که بوو، به کم نه یه بووم، هیچ کشه
رکردنی  سه کارهنانی ماتماتیک بۆ چاره پراکتیک و به

  کان زۆر له سویدیه  وت و قوتابیه که کم ده ک من په یه کشه
کانی  بوو من قۆناغه وه ی ئه من باشتر بوون، هۆکه

واو  کوردستان ته  یی و زانکۆم له تایی، ئاماده ره سه
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رخ و  مکی فرکاری ده ی سیسته رده روه کردبوو، په
هیچ   وه رکردنی کشه سه ڕووی چاره  رکردن بووم، له به له

  له  مان کشه هشتا هه  وه داخه به. کرابووم فرنه
ندکی  موو کارمه رکی هه ئه.  یه کوردستان هه

ت و  رکی حوکمه ئه  وه که موو الیه رو هه سه ، له ییه رده روه په
ر  سه چاره  یه وره گه  م کشه ئه  که  انی کوردستانهم رله په
فیمان  لسه گۆڕانی دیدی فه  کرت، به ش ده م کاره ئه. ن بکه

  .رگا واکردن بۆ چاکسازی و ڕیفۆرم و ده  که مه بۆ سیسته
  
 وه نوسین و خوندنه .10

  خی زۆر نادرت به کانی کوردستاندا بایه قوتابخانه  له
هزکردنی  به  خ نادرت به ان، بایهی قوتابی وه خوندنه

تی  ت بابه نانه بواری نوسیندا، ته  توانای قوتابیان له
،  وه ته وه کان نوسراونه داڕشتنیش، پشکات داڕشتنه

هیچ بوارک . ن که ریده به کان له وه قوتابیان بۆ تاقیکردنه
و   وه هزکردنی بیرکردنه رخانناکرت بۆ به ته

. ر بۆیان سه ی چاره وه کان و دۆزینه شهی ک وه کردنه شیته
هز  نج به ی گه ندشه یاڵ و ئه نی خه توانای بسنووری الیه

  .ناکرت
   

، چیرۆکمان بۆ  یه بی مندامان هه ده کوردستان ئه  له
سان  وره ب و چیرۆکی گه ده ها ئه روه هه  یه مندان هه

ب و  ده ئه  وه داخه دا زۆر به و نوانه م له ، به یه هه
کانی  نه مه ، بۆ ته  نه گمه چیرۆکی مرمندامان نیه یا ده

  مبیستووه تا ئستا من نه. سای  تا نۆزده هه  سیانزه
شیعر و چیرۆک و   ی له که به ده ئه  بت که دیبکمان هه ئه

ی  ی کتبخانه نه م الیه ئه. بت  نه مه و ته نیا بۆ ئه ڕۆمان ته
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  نه مه و ته مرمندان له.  ژاره ههبی کوردی زۆر  ده ئه
تیاندا  سایه ی دروستبوونی که نوسسازه ساس و چاره حه
م  ئه  که  یه رکی قوتابخانه ئه.  گرنگه  بواره  شن له ببه
  کاندا کتبخانه قوتابخانه  له  ی که وه وه به پبکاته  نه الیه
  ی که وه مانکاتدا گرنگی بدرت به هه  بت له هه
ی  وه کردنه کنیکی نوسین و شیته کان فری ته بیهقوتا

  .کان ببن تیه یه کۆمه  ڕووداوه
   
.  وامی و دوو ده  بینای قوتابخانه  بونی گیروگرفتی نه .11

  کاتژمر له 4تا  3نیا  قوتابی کوردستان ڕۆژی ته
کاتژمر  8تا  7ی  سوید نزیکه  ک له ، قوتابیه یه قوتابخانه

کی  ی کاتی قوتابیه دوو هنده  واته ، یه قوتابخانه  له
  منداک له  که  وایکردووه  یه م کشه ئه. کوردستان

ی منداکی سویدی زانست و زانیاری  کوردستان نیوه
بونی بینای  یه نه م کشه هۆی ئه. گرت رده وه

 2000تا  1600  کوردستان پویستمان به  له.  یه قوتابخانه
کی زۆری  یه بودجه  مه ئه  تهڕاس.  یه بینای قوتابخانه

  م بواره ی کوردستانیان له ر پاره گه م ئه وت، به ده
  له  ی که و بوارانه ن ئه هنرت، کامانه کارنه دا به گرنگه
رترن بۆ بیناکردنی  می فرکاری گرنگترن و کاریگه سیسته
 کوردستاندا؟  مکی دیموکراتی و مرۆڤدۆست له سیسته
  کرت، به ر ڕیفۆرمک ده ی باسی هه وه هئ  یشتۆته کار گه

پۆلکدا،   ی قوتابیان له وامی و زۆری ژماره ی دوو ده هانه به
کاتکدا   له  مه ئه  وه درته کان ده رچی ڕیفۆرمه رپه به
ی  ی ژماره وه ر ئه به کراون له  کان بۆیه ڕیفۆرمه  ندک له هه

  ڕیفۆرمانه و ی ئه کاندا، نموونه پۆله  قوتابیان زۆرن له
  .پۆلکدا  له  بوونی دوو مامۆستایه گروپ و هه  کاری به
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می فرکاری  سیسته  ری نوخوازی له ڕاستیدا کاریگه  له
وار  مرۆڤی خونده. وت رهنانی نه ری ده کاریگه  له  گرنگتره
شدار بت  توانت به تی ده رزی مرۆڤایه های به ن به و خاوه

وتوو دیموکراتدا و  ی پیشکهک گایه بنیاتنانی کۆمه له
مرۆڤی   که  رج نیه م مه به. بت بۆ نوخوازی نت ده ره گه

. وتو دروستبکات کسان وپشکه گای یه وت کۆمه ن نه خاوه
  .ن که یه  دژ به  نه و دوو الیه ی ئه نموونه  سوید و سعودیه

 
 یی کانی خوندنی ئاماده شه زیادکردنی به   .12

  یی گشتین و له ئاماده  یی له وژهکانی زانستی و  شه به
  بۆ نموونه.  کراوه شکردنکی تر نه ژریاندا هیچ دابه

بت  ندازیار ده دکتۆر یا ئه  وت ببت به ک بیه قوتابیه
ش  مه شی گشتی زانستی بخونت، ئه مان به ر هه هه

خوندنی زۆر   کاتکی زۆری قوتابی بوات به  که  وایکردوه
ندازیارک پویستی  ئه.  ویستی پی نیهپ  که  وه وانه
کزانی بخون و  رزانی و ڕووه وه بایولۆجی و زینده  نیه وه به
  .بواری خوندندا  بت له ندی ونده تمه ش تایبه یه و شوه به
  
  که  شکی زۆر گرنگه یی به ئاماده  ری له نده شی به به

  کدا به یه ند قوتابخانه چه  بت له ، هیچ نه وه بکرته
کی  یه شه م گه رده به کوردستان له  تی ئستا که تایبه

  . زۆردایه
  
  که  مانی کوردستانه رله رم و په تی هه رکی حکومه ئه

ندی  تمه ی خوندنی قوتابیانمان تایبه وه ن بۆ ئه کاربکه
رکی  ئه. الی قوتابی شیرین بکات  بپارزت و قوتابخانه

  وه مکردنه ت دابژت بۆ که ایبهی ت رنامه به  که  ته حکومه
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م  ئه. خوندن  ڕاستیدا بۆ بنبکردنی وازهنان له و له
کان  زموونه و ئه  وه ی تاقیکردنه زۆری ژماره ش به کاره

  رکوتکردن ناکرت، به کۆنترۆکردن و سه ناکرت، به
ی ئستا ناکرت،  مه و سیسته پاریزگاریکردنی ئه

نیا ڕگا، ڕگای  ته. ناکرتتیکردنی ریفۆرم  دژایه به
و  ئه.  ، ڕگای چاکسازی و ڕیفۆرمه وتنه نوخوازی و پشکه

  ر له هه  ی زۆره رخانکردنی بودجه ته ش به کارانه
تا باشکردنی ئاستی   وه دروستکردنی بینای قوتابخانه

ودان بۆ  هه  به.  یه رده روه ندانی په ژیانی مامۆستا و کارمه
و  پشتگیریکردنی ئه  تی خوندن، به یهفاف یی و شه کراوه

  و گۆڕانانه کار بۆ ئه  دسۆزانه  ستیانه به مه  ی که پسپۆڕانه
و  می فرکاری له ستان سیسته نگی و وه بده. ن بکه
  ی که و ڕیفۆرمانه ئه. ڕزگار ناکات  تیایدایه  ی که یه نگژه ته

دوور  کی زۆر من و ڕگایه ر که م هشتا هه کراون باشن به
  توانا و دسۆز له ک مامۆستای به کۆمه.  مماندایه رده به له

  وه کانیانه ڕگای وتاره  ی کوردستان له وه ناوه
  وتوانه رکه وی زۆر سه کانی کوردستاندا هه ڕۆژنامه له
  گرتن له خنه کانی قوتابی و ڕه هزکردنی مافه ن بۆ به ده ده

  مامۆستاکان ڕاشکاوانه  ندک له هه. می فرکاریمان سیسته
کانن، دژی داڕشتن  زمونه ی ئه دژی زۆری ژماره

م  ئه. ی کالسیکین وه وتنه  ی وانه رکردنن، دژی شوه به له
  چۆته  رده روه و بواری په  ی خۆیانن گرتووه جگه  ونه هه

ئستا ئیتر .  وه مانه رله ت و په بواری کاری حکومه
  مه ر سیسته سه وام بین له رده ناکرت به  که  ئاشکرایه

داوای   وه مه کی که یه مووچه  ، ناکرت مامۆستا به که کۆنه
ی  بودجه  کاتکا که  له. کارکی زۆری پ دسۆزی لبکرت
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یان وتی ئاسیا و  ی ده بودجه  کو له ، به منیه کوردستان که
  .  ریقا زۆرتره فه ئه
   

 انندروستی قوتابی باری ته  گرنگیدان به .13
کانی  قوتابخانه  رسدار و دکتۆر له زراندنی په دامه

بن   رده روه تی په رایه به ڕوه به  ر به سه کوردستاندا که
  بۆ نموونه. مۆی کوردستاندا ئه  له  کارکی پویسته

کی  یه خۆشخانه ک سلمانیدا، نه شارکی وه  کرت له ده
سدار و ر په. نیا بۆ قوتابیان بت ته  بت که بچوک هه
  رده روه تی په زاره وه  ر به مویان سه ندان هه کارمه  دکتۆر و
بن، قوتابیان و   که تی گشتی شاره رایه به ڕوه یا به

  پویستیان به  ستیانکرد که رکات هه خوندکاران هه
  یه ندروستی هه ندروستی یا ئامۆژگاری ته ری ته سه چاره

ردانی  سه  هب پار ر و به رامبه ب به بتوانن به
کرا  ر نه گه ئه. ریان بکرت سه ن تا چاره بکه  که خۆشخانه نه
کرت  بت، ده تی بۆ قوتابیان هه ی تایبه خۆشخانه ک نه یه
  دا بۆ وره کی گه یه خۆشخانه نه  ت له شکی تایبه به

  .رخانبکرت قوتابیان ته
ک  یه ر قوتابخانه یه هه وه ر ئه سه ڕاستیدا باشترین چاره  له

  زرنرت که رسدارک دابمه ک په یه ند قوتابخانه چه  یا له
ی  دا و قوتابیان که ناو قوتابخانه که بت له ژووركی هه

ندروستی یا  تی ئامۆژگاری ته تایبه وت بچن و به بیانه
شیان  کانی له شیان و گۆڕانکاریه ی له رباره ئامۆژگاری ده

  . رگرن زی نروم وه گه ن و ڕه مه پی ته به
کانمدا،  قوتابخانه  کک له یه  سوید له  بۆ نموونه له

،  یه ییم هه خوندکاری ئامده 1300تبی   یی ئۆڤا له ئاماده
  له  که  یه تیمان هه شکی تایبه دا به که ناو قوتابخانه  له
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وام کاری تدا  رده به رسدار به و دوو په  س ژوور پکھاتووه
ند کاتژمیرک، دکتۆرکیش  چه  فتانه ها هه روه هه. ن که ده

زانم  من ده. کات کان ده حسی قوتابیه تی و فه دت و یارمه
م خۆ  بۆ کوردستان به  ته حمه دا زه م ڕۆژه له  م کاره ئه
شکی بچوک، یا  کاندا به زا و ناحیه شار، قه  کرت له ده

نیا  رسدارکی تدا بت، ته په  بت، که ژوورک هه
.  ب پاره قوتابیان بدات و ئامۆژگاریان بکات به تی یارمه

م بگومان  وت، به ی ده مک بودجه که  م ڕیفۆرمه ئه
یان  ده  بت بۆ قوتابیان و له ده  وره ی زۆر گه که سووده
                   .کان کچه  تی قوتابیه تایبه کات، به ڕاوک ڕزگاریان ده ده

    
  ک که یه وانه  شک له ت یا به کی تایبه یه دانانی وانه .14

ت  تی و دیموکراتیه کانی مرۆڤایه ماییه هابنه ی به رباره ده
ستی  ربه کسانی ژن و پیاو، سه ی یه رباره ده بت،
ی  رباره رزڕاگرتنی نرخی ژیان، زانیاری ده س، به که تاکه

  ن و مرۆڤ بهکان مندان و ژنا گشتی و مافه  ژیان به
کان  تیه یه کۆمه  ره توژه  که  زۆر گرنگه  نه م الیه ئه. گشتی

  ی قوتابخانه، زۆر چاالک بن تیایدا و ئیداره
بۆ   نه م الیه گرنگی ئه. کانیان بۆ دابین بکات پویستیه

نج و  روونی منداڵ، گه باری ده  که  وه ڕته گه ده  وه ئه
یت گویان  که ستده هه  تی که تایبه  به  الوانمان باش نیه
کی زۆر  یه ژماره  که  بھۆ نیه. کرن رکوتده لناگیرت و سه

ر خۆکوشتن یا واز هنان  به  نه به نا ده کانمان په نجه گه  له
 . قوتابخانه  له

ی  وه کۆبونه: و شورای پۆل  ی قوتابخانه وه کۆبونه .15
کاندا  قوتابخانه  ی چوار جار له ر ساه هه  قوتابخانه

  بریتین له  که وه نه شداربوانی کۆبه به. کرن سازده
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ند  ک، چه ند مامۆستایه ، چه ری قوتابخانه به ڕوه به
ر پویست بکات کارموندانی تری  گه ک و ئه قوتابیه

  گرنگانه  و خاه دا باس له که وه نه کۆبه  له.  که قوتابخانه
تی  هر چۆنی سه له  یه ری هه کاریگه  کرت که ده
کان،  ی پۆله ژماره  ، بۆ نمونه که بردنی قوتابخانه ڕوه به

کان،  وه ی تاقیکردنه ، ژماره ی قوتابخانه بودجه
  له  شورای پۆلیش بریتیه. هتد... کان ماییه هابنه به

کانیان بۆ  ره بژاردنی نونه کان و هه ی پۆله وه کۆبونه
  ندییان به وهی خۆن و په ربه شوراکان سه.  شورای قوتابخانه

 . نیه  وه ته سیاسه
نجامی  ئه: یی و پسپۆڕی رده روه رشتیاری په رپه سه .16

یا بۆ   کان رشتیاره رپه کانی سه بردنی کاره ڕوه به
یا بۆ ستایشکردن و    یه وه کۆنترۆکردن و لپرسینه

ی بۆ کۆڕانکاری و  وه بری ئه له  ستخۆشی لکردنه ده
  کانیش که نجامدانی کاره ی ئه شیوه. چونبت وه وپشه ره به
  ک وانه ردانی یه ک رۆژدا سه یه رشتیار و له رپه ک سه یه
  چونکه  شه ه ت هه نانه و ته  کی کۆنه یه کات، شوه ده
. بت بن و گشتگیری ون ده رپیی ده کانی سه نجامه ئه
ردانی  گھروپ سه  کرت به ده  یه و شیوه بری ئه له

یری  و سه  وه ند رۆژک بمننه ن و چه ک بکه یه قوتابخانه
  مامۆستایان چاویان به  له  ن و بجگه بکه  ندین وانه چه

     .وت قوتابیان و دایکوباوکیشیان بکه
  
  

  کۆتایی
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ی  وه ر، لکۆینه می یا ونبونی گفتوگۆ، دباتی بنیاتده که
 بونی راوژکاری ها نه روه یی هه رده روه ،  وتاری په تیانه بابه
نی  چاالک کاربکات و خاوه   رز که ر ئاستکی به سه یی له رده روه په
  ر  چاکسازی له سه  له  یی بت رده روه ی په وه م و لکۆینه رهه به

  ر بۆیه هه. کوردستان  یه له وره گرفتکی گه  می فرکاریدا سیسته
ستان تواناکانی  بوه  ن تواناکان به پسپۆڕان و خاوه  که  گرنگه

کان  و گیروگرفته  خنه ره  بگودانه  ر و به گه  نه خۆیان بخه
کانی  ی منداه وه ن بۆ ئه وتاربنوسن و پشنیاری ریفۆرم بکه 

  مکی فرکاری دیموکراتی که نی سیسته خاوه  کوردستان ببنه
  .  نیان بت شایه

  
ری وتا  دا ناوم هناون م وتاره ی له و ریفۆرمانه ی ئه ر زۆربه سه  له

کرت  کان ده ر ریفۆرمه سه بۆ زیاتر زانیاری له.  تم نوسیوه تایبه
تی  یان ناونیشانی تایبه که ریه هه  بکرت که  و وتارانه یری ئه سه

کان،  وه زمون و تاقیکردنه ئه(کانی  ک وتاره وه  یه خۆی هه
،  کان، شورای قوتابخانه ماییه هابنه ، به ی قوتابخانه وه کۆبونه

تی،  یه یی و پسپۆڕی، راوژکاری کۆمه رده روه شتیاری پهر رپه سه
ی  رنامه خوندن، به  کان، وازهنان له می قوتابخانه سیسته 

  .) هتد...کار
  

کوردستان و   رده له روه موو دسۆزانی په هه   که  ستمه به زۆر مه
بواری فرکاریدا   یری چاکسازی  له ند سه هه  به  ی وت وه ره ده
و  ی ئه وه پی توانای خۆی کاربکات بۆ ئه  به  که ریه ن و هه بکه

باسیان  دا   م وتاره ندکیان له پویستن و هه  ی که ریفۆرمانه
ی  وه جبکرن بۆ ئه ند ساکدا جبه ی چه ماوه  ، له لکراوه

مکی فرکاری  نی سیسته خاوه  وتک که  کوردستانیش ببته
  . بتوتوو  دیموکراتی و پشکه
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ناو   خۆ له ربه ی سه ه آۆمه دروستکردنی
  کاندا قوتابخانه

    
  کی پشه
تی دروستکردن و کاری  ی چۆنیه رباره کوردستاندا زانیاری ده  له

بوونی  نه. کاندا ناو قوتابخانه  تی له تایبه  ، به مه زۆر که  ه کۆمه
کان  موکراتیهدی  ه ی کۆمه ر ژماره سه  کاری کردۆته  و زانیاریانه ئه

و  و ئه  خته تا سه ره سه. ست بژمردرن ی ده نجه په  کرت به و ده
  له   زنپاربواوی خۆیان  خۆیی ته ربه ن سه هه  ی که مه که   ژماره

ڕ و  باوه زیاترکردنیی دیموکراتی  پرۆسه هزکردنی پناوی به
     .کان ه کۆمه  به  ک ی خه متمانه

   
می دیموکراسی تیاندا  سیسته  ی که یانهگا و کۆمه موو ئه هه

ی  ، ژماره کی درژه ن مژوویه و خاوه  سپاوه مکی چه سیسته
ندێ  هه  ت له نانه و ته  کان زۆره دیموکراتیه  نه بالیه  ه کۆمه

  مه ی سیسته ردی بناغه به  ته کان بوونه ه وتدا کۆمه
  و له  نکان زۆر ه مهی کۆ وتی سویددا ژماره  له.  که دیموکراتیه

چوونی  وه وپشه ره وی به ڕه  واویان له کی ته ریه کاریگه.  نرچاو به
  . یه هه  دا هک تی وته یه ژیانی سیاسی و کۆمه

   
مای هاوتایی نرخی  ر بنه سه  میکی دیموکراسی له موو سیسته هه

رزڕاگرتی ژیانی مرۆڤ  کسانیی ژن و پیاو و به کان، یه مرۆڤه
  شداری کردن له به  بریتیه له  که مه ڕۆکی سیسته ناوه. زرت مه دهدا

  .رپرسیاریدا ژر به بیارداندا له
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   ی دیموکراتی ه تی ساز آردنی کۆمه چۆنیه
وری ئامانجک یا  ده  ی دیموکرات و دخواز له ه ندامانی کۆمه ئه
و  ئه. ن که وه و کاری بۆ ده بنه ش کۆده ند ئامانجکی هاوبه چه
قوتابی  یه وانه ، له یه شیان هه ئامانجکی هاوبه  ی که سانه که
ک  بن، وه  ک ناوچه ک وت یا یه کی یه خه  بن،  ک قوتابخانه یه

و  ئه ی ه کۆمه  کان یه ری ناو قوتابخانه هونه ی ه کۆمه
 کی داخوازیه  یه وانه له. ژین ده  دا وتکی تازه  له  ی که رانه نابه په

ی دایک و  ه ک کۆمه ن، وه بت و کاری بۆ بکه شیان هه هاوبه
ی  ه ک کۆمه بت وه تیان هه کی تایبه زوویه باوکان، یا ئاره

  . و باسکه  ، بالهیپرزشی تۆپ وه
  

ی  ه دروستکردنی کۆمه  له  زمونیان نیه کانی کوردستان ئه قوتابیه
و   داگیرکراو بووه ی کۆردستان وتکی وه ر ئه به خۆدا له ربه سه

نی  کورد خاوه  ئستا که.  بووه هیچ مافکی دیموکراتی پارزراو نه
بکرت  رگا ئاوه ده  که  تی، زۆر گرنگه مانی خۆیه رله ت و په حوکمه

  ه ستی کۆمه ربه سه  ی به وه بۆ قوتابیان و کوردستانیان بۆ ئه
  .ن دروستبکه

   
بۆ دروستکردنی   رج نییه مهک،  یه ه یی و بچووکی کۆمه وره گه

  ، له یه ندامی هه نیا پنج ئه ته  یه ی وا هه ه کۆمه.  که ه کۆمه
دان  سه  کامی له ندامه ی ئه ژماره  که  یه ی تر هه ه کاتکدا کۆمه

هزی و الوازی باری  ر به سه  مان یاساش به ڕت، هه په زار تده هه
  .کرت ج ده دا جبه که ه کۆمه

   
قوتابی یا ک  کۆمه  کات که ستپده ده  وه کان به تای کاره ره سه

م  که یه. ن ک دروست بکه یه ه کۆمه  ن که ده بیار ده هاووتی
تی  کان و چۆنیه شه هاوبه  بۆ باسکردنی ئامانجه  وه کۆبوونه
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پاشان    .که ه وپرۆگرامی کۆمه یه بۆ په  ی پشنیازه وه نووسینه
مان ئامانج و  هه  یه وانه  له  وه که سانه و که کرت به ندی ده یوه په

  .ن بکه  و ئامانجانه بن کار بۆ ئه ئاماده. بت ویستیان هه
   

شنووسی  ی پشنیاز و ڕه وه وه بۆ نووسینه ندین کۆبوونه چه
ر،  ی ڕبه سته ندامانی ده وپرۆگرام، پشنیازی ناوی ئه یه په

کردنی  ی ئاماده سته انی دهندام چاودری ئابووری و ناوی ئه
ن  الیه  ی کار و ئابووری له رنامه پشنیازی به . کرت بژاردن، ده هه
بۆ کۆنفرانسی دروستکردن و   وه وره زرنه ی دامه سته ده

  .کرت ده ئاماده   که ه ری کۆمه زرنه دامه
   

  دا، پاش گۆڕانکاری له که ه ری کۆمه زرنه کۆنفرانسی دامه  له
نجام  کی دیموکراتی ئه یه شوه  بت به ده  کاندا که یازهپشن

ی  سته بژاردنی ده و پۆگرام و هه یه ر په سه  بدرت، بیار له
  .درت ر ده ڕبه

   
زگا  رمی الی داموده کی فه یه شوه  ، به که ه پاشان کۆمه

کانی  کاره  که ناونووسکردنه. کرت کان ناونووس ده ندیداره یوه په
کانی  ناو کاره  خاته ت ده فافیه کات و شه ئاسان ده  که ه مهکۆ

کان پشانی  وه پرۆتۆکۆی کۆبوونه  رج نییه مه.  وه که ه کۆمه
  به  نکه تداران بدرن، چو سه یا ده  که ه ی کۆمه وه ره سانی ده که

  کراوه  ه کانی کۆمه م تا کاره به. رن دۆکومنتی گشتی ناژمرد
الی   که ه ی کۆمه کان گشتی بن، بوا و متمانه دۆکومنته بت و
  .بت کی زیاتر ده خه
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  و پۆگرام یه په
. بۆ وتک  ستووره ک ده ک، وه یه ه وپرۆگرام بۆ کۆمه یه په

و  پی ئه  کانی به و کاره  که ه یاسای کۆمه  بته ده  که پۆگرامه
خۆی   ند خاک له چه  که امهوپۆگر یه په . کرت ده  یاسایانه

دا  ی سانه وه کۆبوونه  نیا له گرت و گۆڕانکاری پویست، ته ده
  . کرت ده

   
ی  مانه بن، ئه وپۆگرامدا هه یه په  له  گرنگه  ی که و خانه ئه

  :ن وه خواره
    که ه ناوی کۆمه •
    که ه ندی کۆمه به مه •
    که ه کانی کۆمه ئامانجی یا ئامانجه •
   ی کارکردن کانی شوه رجه مه •
    وه ندنه ندامتی لسه ندامتی و ئه کانی ئه رجه مه •
   ندامتی  ی ئه ئابوونه •
کانی  ندامه ی ئه بژاردن و ژماره ی هه یاساکانی شوه •

   .بژاردنی جاودری دارایی ر و هه ی ڕبه سته ده
   ر ی ڕبه سته ی کاری ده شوه •
   ی نائاسایی وه و کۆبوونه  نهی سا وه یاساکانی کۆبوونه •
   وپۆگرامدا یه په  یاساکانی گۆڕانکاری له •
    که ه ی کۆمه وه شاندنه وه یاساکانی هه •

   
ند بکات، بۆی  سه  په  که ه وپۆگرامی کۆمه یه سک په ر که هه
  . ندام ئه  ببته  یه هه
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  ر ی ڕبه سته ده
ی کاری  رنامه جکردنی به جبه  له  رپرسیاره ر به ی ڕبه سته ده

پویست ناکات .  ستۆیه ئه  کانی له ئیدارییه  و کاره  که ه کۆمه
بت ئاگاداری  م ده کان بکات، به موو کاره ر هه ی ڕبه سته ده
  .بت  که ه کان و باری ئابووری کۆمه واوی کاره ته

   
  ر له ی ڕبه سته کی ده ده کی و یه ره ندامانی سه ی ئه ژماره

ک  ده ندامکی یه ئه. کرت ستنیشان ده دا ده که وپۆگرامه یه په
وێ  ر له ی ڕبه سته کی ده ره ندامکی سه ئه  دا که و کاته نیا له ته
  ک له ده ندامانی یه ئه. نگ بدات ده  یه بت، بۆی هه نه

شداری  بن و به ده  ردا ئاماده ی ڕبه سته کانی ده وه کۆبوونه
  .ن که دهکان  وه کۆنونه

   
  ر ی ڕبه سته ی ده وه م کۆبوونه که یه
ی  وه دوای کۆبوونه  ردا، که ی ڕبه سته ی ده وه م کۆبوونه که یه  له

  : وانه درت، له ند بیارکی تدا ده کرت، چه ده  سانه
   

مافیان   ی که رپرسیارانه و به بژاردنی ئه هه •
ربھنن،  هد  پاره  وه که ه ناوی کۆمه  درت به ده
   .ن بکه قسه  وه که ه ناوی کۆمه  ستن و به یمان ببه په

   هتد... کان وه ی کۆبوونه کات و ژماره •
ندامانی  نوان ئه  کان له رپرسیارتی کاره به •

رۆک، سکرتر و  سه  وانه ر، له ی ڕبه سته ده
ی  نموونه. کرت ش ده رپرسیاری دارایی، دابه به

لی   رپرسیاره ر به بهی ڕ سته ده  کان که کاره
   : بریتین له

o  ه پۆستی کۆمه رگرتن وه  ناردن و نامه ، نامه که.   
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o به سته ی ده وه کاری بۆ کۆبوونه ئامادهن، (ر  ی ڕشو
ی  وه و ئاگادارکردنه  که وه کانی کۆبوونه خاه
   ).کان وه کات و شونی کۆبوونه  ندامان له ئه

o کردنی جیاوازی کار دروستکردنی لیژنه.   
o ندامان زانیاری ناردن بۆ ئه   
o ه وه نووسینهکانی  وه کانی کۆبوونه ی پرۆتۆکۆ

   .ر ی ڕبه سته ده
o ندامان ی ئه وه کاری بۆ کۆبوونه ئاماده.   
o نه وه کاری بۆ کۆبوونه ئامادهی سا .   
o ی  رنامه و باسکردنی به  وه و نووسینه  وه پیاچونه

   .کار
   
   

   له  پرسیارهر رپرسیاری دارایی به به

ی ) آۆنتۆ(حسابی بانكی   له  رهنانی پاره دانان و ده •
   . آه ه آۆمه

   .ندامتی ی ئه رگرتنی ئابوونه وه •
   .ندامان ی ناوی ئه ڕکخستنی لیسته •
   نووسینی ڕاپۆرتی دارایی •
    .که ه ی کۆمه کردنی پشنیازی بودجه ئاماده •
   .ڵ چاودری دارایی گه هاوکاریکردن له •
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ر  ی ڕبه سته کانی ده موو کاره چاودری هه  اودری داراییچ
چاودریکردنی دارایی و   له  ندامانه ری ئه نونه. کات ده

پی   ر به ی ڕبه سته ئایا ده  کات که ده وه  چاودریی ئه. کاندا کاره
کان  ئابوورییه  رپرسی دارایی کاره به    کات؟ وپۆگرام کارده یه په
دا  ی سانه وه کۆبوونه  ؟ له ڕوه بات به کان ده ارهپی بی  به

ک بۆ  مایه بنه  بته کات و ده ش ده ڕاپۆرتی چاودری پشکه
  . رپرسیارتی به  ر له ی ڕبه سته ده  ئازادکردنی له

   
  ندامه ، پشنیازکردنی ئهبژاردن کردنی هه ی ئاماده سته دهکاری 
  له. دا که ه کۆمه  تر لهکانی  سته ر و ده ی ڕبه سته بۆ ده

بژاردن،  کردنی هه ی ئاماده سته دا ده ی سانه وه کۆبوونه
  .کات ر و چاودری دارایی ده ی ڕبه سته پشنیازی ده

   
  ر ی ڕبه سته ی ده وه ی کۆبوونه رنامه به
کی کاری بۆ  یه رنامه ر به ی ڕبه سته کی ده یه وه موو کۆبوونه هه
  : وانه گرت، له خۆی ده  ند خاک له چه  نرت، که داده
    که وه ی کۆبوونه وه کردنه •
    که وه رۆکی کۆبوونه بژاردنی سه هه •
    که وه بژاردنی سکرتری کۆبوونه هه •
یا گۆڕانکاری   که وه ی کۆبوونه رنامه ندکردنی به سه په •

   .تیدا
   .ی پشوو وه ی پرۆتۆکۆی کۆبوونه وه پداچونه •
   کان ڕاپۆرته •

   پۆرتی داراییڕا •
   کان ڕاپۆرتی کاره •

    خای دیکه •
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  ی داهاتوو  وه کۆبوونه •
    که وه داخستنی کۆبوونه •

   
   ی سانه وه ی کۆبوونه رنامه به
  له  جیاوازه  ی سانه وه کانی کۆبوونه ی کاره رنامه به

  . ر ی ڕبه سته کانی ده وه کۆبوونه
  :گرت خۆ ده  له  م خانه ئه  ی سانه وه کۆبوونه

    که وه ی کۆبوونه وه کردنه •
    که وه ی کۆبوونه رنامه ندکردنی به سه په •
    که وه رۆکی کۆبوونه بژاردنی سه هه •
    که وه بژاردنی سکرتری کۆبوونه هه •
ر  سه به  سک که که  واته( بژاردنی بژارکاری پرۆتۆکۆڵ  هه •

   .کان بژمرت نگه و ده)  وه دا بچته که پرۆتۆکۆه
کانی  ر باسی کارو چاالکیه ی ڕبه سته ندامانی ده ئه •

   .ن که دا ده و ساه له  که ه کۆمه
   .کات ش ده رپرسیاری دارایی ڕاپۆرتی دارایی پشکه به •
   .کات ش ده چاودری دارایی ڕاپۆرتی خۆی پشکه •
  . تی رپرسایه به  ر له ی ڕبه سته ئازاد آردنی ده •
  ش به پشکه  آرت که ه دهو پشنیازان ر ئه سه  گفتوگۆ له •

  . کراون  ی سانه وه کۆبوونه
   .ر باس به  خرته ی سای داهاتوو ده بودجه •
   .کرت ی کاری سای داهاتوو باس ده رنامه به •
کرت  دا ده لره(ری نوێ  ی ڕبه سته بژاردنی ده هه •

رۆک، سکرتر،  دواییدا خۆیان سه  ی نوێ له سته ده
  ر له کسه بژرن، یا یه هتد هه ...رپرسی دارایی  به

ری نودا،  ی ڕبه سته نو ده  دا، له سانه ی  وه کۆبوونه
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هتد ... رپرسی دارایی  رۆک، سکرتر و به سه
   ).بژردرت هه

   بژاردنی چاودری دارایی هه •
   .بژاردن کردنی هه ی ئاماده سته بژاردنی ده هه •
    خای دیکه •
   که وه داخستنی کۆبوونه •

   
   

  کۆتایی 
سپاندنی  وآردن و چه ستی پته به کاندا بۆ مه ه کۆمه  کارکردن له
ک، بواری سیاسی و  گایه ر کۆمه هه. گادا کۆمه  له  دیموکراتییه

  ه خۆیی کۆمه ربه ستی و سه ربه تی بۆ کاری سه یه کۆمه
تی سیاسی و  سه ده  خسنت، دوور له ڕه کان نه دیموکراتیه

  . کی نادیموکراته گایه کۆمهئایینی، 
  

ب   خۆ دروست بکات به ربه ی سه ه بت کۆمه بت بۆی هه مرۆڤ ده
تی  سه بت ده ده. رکوت کردن بت و سه  وه ی توشی لپرسینه وه ئه

  ه ر کۆمه ی هه وه واو بکات بۆ ئه کی ته سیاسی کارئاسانیه
ی خۆیان  ه هستی و ب گیروگرفت کۆم به ر سه  مرۆڤک، زۆر به

گرنگ و   وه الیانه  به  ی که و بواره ن بۆ کارکردن له دروست بکه
و   وه پشه  چته ی دیموکراتی ده پرۆسه  م کاره به.  پویسته
بت و  هز ده دیموکراتی به فرکاری و می سیسته

نی  ده فاف و مه شمان شه گاکه و کۆمه  شاوه شمان گه که کوردستانه
    .تب ده  و کراوه
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خوندنی   می سیسته  پویستی ریفۆرم له
  یمانگا و زانکۆکاندا په

  
ییدا کراون،  تی و ئاماده ڕه کانی  بنه قۆناغه  ی که له و ڕیفۆرمانه ئه
کانی خوندنی  قۆناغه  ڕیفۆرم له  مان شوه هه کیانه به ره گه
ن دوای ساڵ قوتابیا  ناکرت ساڵ له. یمانگا و زانکۆکاندا بکرن په

  مان وانه ک هه ک یه موویان وه هه  ین که بکه و خوندکاران ناچار
وت کام  یانه ده  زوویان که ز و ئاره حه  بگودانه  بخونن به
  .چی  دواڕۆژدا ببن به  ن و له واوبکه خوندن ته

  
سکن و  رته مۆدا زۆر به ئه  یی له کانی خوندنی ئاماده شه به

یمانگا و  مافی خوندنی په  شانه و به موو الدانک له هه. گشتین
ک  ناکرت قوتابیه  بۆ نموونه.  وه نته سه خوندکاران ده  زانکۆ له
ی بیرکاری بخونت  ی بایۆلۆجی بھنت و زیاتر وانه وانه  واز له

با یا  شی کاره ندازیاری به ئه  وت ببت به یه ی ده وه رئه به له
بت  ک هه یه وپکه تکه  که  کردووهوای  توانینه م نه ئه. میکانیک

هیچ بوارکدا قووڵ   کاندا و هیچ خوندکارک له خوندنه  له
ی  که بواره  زا له لزان، پسپۆڕ یا شاره  بت به و نه  وه بته نه

واوکردنی  کانی بۆ ته وه هه  کرت که مانکاتدا ناچارده هه له. خۆیدا
ی بیرکاری و بایۆلۆجی و کوردی  بواری وانه یی له خوندنی ئاماده

دا  و بواره توانت هز و توانای خۆی له کبن و نه ک یه و ئاییندا وه
  نتازیای خۆی، که یاڵ و فه خه  زووی خۆی، که ز و ئاره حه  که

م  ڕیفۆرم له. کاربھنت تی، به ڕۆژی خۆی پویستی پیه پاشه
و   وه ینه کهوت تواناکان چب ر بمانه گه ئه  دا گرنگه بواره

  توانای خۆی له  ن پسپۆڕی به خاوه  دا ببته ئاینده  کوردستانیش له
  .مدا رده کانی زانستی سه بواره
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بوونی  ، گرنگترینیان، نه م ڕیفۆرمکی وادا زۆره رده به ڕگر له

. یمانگا وزانکۆکاندا می خوندنی په سیسته  له   ریفۆرم و نوخوازیه
  رگرتنی قوتابیاندا بۆ خوندن له وه  هل  ی که مه و سیسته ئه

و هیچ گۆڕانکی   مکی کۆنه هنرت، سیسته کارده زانکۆکاندا به
هزکردنی  به  بکات بۆ  رگا ئاوه ده  که  هاتووه ردا نه سه به

  .یی تی و ئاماده ڕه کانی خوندنی بنه ڕیفۆرمه
  

  له  ۆرمهرقای ریف سه  رده روه تی په زاره وه  ی دوو ساه ماوه
کان گشتگیر نین و  ییدا، ڕیفۆرمه تی و ئاماده ڕه کانی بنه قۆناغه

ون بۆ بیناکردنی  کی زۆر پته یه م بناغه به  نگاوی تر ماوه هه
کان  ماییه هابنه تیایدا به  مکی فرکاری دیموکراتی که سیسته

دا و بۆ  م کاته له. ستبن باده  ربن و دیدکی مرۆڤدۆستانه روه سه
ری  رتاسه ها بۆ سه روه ، هه که مه وتوویی سیسته رکه پشتگیری و سه

تی و  ڕه کانی بنه ی قۆناغه مرۆڤدۆسته  و دیده وامی ئه رده و به
خۆی و   وته تی خوندنی با بکه زاره وه  که  یی زۆر گرنگه ئاماده

و  ئه  بوایه ڕاستیدا ده  له  گۆڕانکاری و نوخوازی که  ستبکات به ده
زی  رکه بۆ نموونه قبوڵ مه.  زۆر پش ئستا بکرایه  یه رۆسهپ

هیچ وتکی ڕۆژئاوایی و دیوکراتیدا   له  که  رگرتنه مکی وه سیسته
تی و  هه ی ڕۆژه ره به  ر به کانی سه ت وته نانه وناکرت، ته یه په

تی  وتانی ڕۆژهه  نیا له ته  ناوهتی کۆنیش وازیان لھ سۆڤیه
کانی  هۆکاره. هنرت کارده ریقادا به فه ڕاست، ئاسیا و ئه هناو

ککیان ئاسانی  ، یه ش  دوانن کۆنه  مه و سیسته ی ئه وه مانه
کارهنانی مشک  به  پویست به  که  زیه رکه می قبوڵ مه سیسته

وامی کۆنترۆڵ و  رده م هۆکار به دووه. وکردنی یه ناکات بۆ په
و هیچ   وه ی گرتۆته که مه رتاپای سیسته سه  که  ندییه بیاردانی ناوه
رۆکی  سه. تی زانکۆکان دانانت سه ندیی و ده ڕزک بۆ ناناوه

90    -  می فرکاری تی سیسته چۆنایه

ی خۆی بکات،  وه ره ڵ سه گه له  بت قسه ک بۆ بیاردان ده زانکۆیه
ی خۆی  وه ره یری سه کاتی بیارداندا سه  ڕاگری کۆلیژک له

مکی  سیسته  ی کردۆته که مه سیسته  ندتیه م ناوه ئه. کات ده
  . ری و داهنانی کوشتووه ستپشخه ستاو و تواناکانی ده وه
  

  فاف و کراوه مکی ڕۆژئاوایی شه پی سیسته ی زانکۆکان به بودجه
ی قوتابیان، کری بینا و  ژماره  له  بریتیه  رخان ناکرت، که ته

. کان تر یستیهڵ کتب و پو گه ندان، له ی مامۆستایان و کارمه موچه
  ستی له ربه ، سه وه ی قوتابیانه ژماره  به  ی بودجه وه ستنه به نه

من   گرن که رده وه  ندک پاره زانکۆکان هه.  وه ندۆته زانکۆکان سه
ی  پاره  ماوه  به  ماوه  وه ک، دوای ئه یه ر چ بناغه سه  نازانم له
البردنی دانان و . ک خریان پبکرت روه ن هه ده تریان ده

کان زۆر  رۆکی زانکۆ و ڕاگرانی کۆلیژه ، سه ندییه مامۆستا ناوه
  ی پرس به وه ب ئه ن به بتوانن خۆیان بیاربده  ست نین که ربه سه
  ستی ئابووری له ربه بوونی سه نه. ن ی خۆیان بکه وه ره سه

و   ل کردووه له ی تووشی شه که مه می خوندنی بادا سیسته سیسته
  .ندیدا کی بچوکی ناوه زگایه ده  له  وه تی چ کردۆته سه ده
  
  یان پنادرت که زانکۆکان ڕگه  وه ره ی سه و هۆیه ر ئه به ر له هه

  ربگرن، له ند قوتابی وه چه  ن  که بکه وه  ستنیشانی ئه خۆیان ده
  شه ، کام به وه نه بکه  نویانه  شه ریانبگرن، کام به وه  شانه کام به
ر  هه. ریانبگرن ربگرن، چۆن وه وه  ن، کام قوتابیانه دابخه  نهکۆنا
بت  نوان زانکۆکاندا هه  کبآ له  دا، ڕگا نادرت که م بواره له

  کام زانکۆیه  کان بکات که خوندکاره  و بازاڕی ئازاد وا له
ئاستی   نوان زانکۆکاندا له  ونبوونی کبک له. بژرن ڵ هه

تی  تی جگای چۆنایه ندایه و چه  وه خواره  ته وهزانکۆکانی هنا
تدا ئاستی  داله کسانی و عه ژر ناوی یه  درت له وده هه.  وه گرتۆته
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  یه وره کی گه یه ه ش هه مه ئه  کبن، که ک یه موویان وه زانکۆکان هه
کو کبک  ، به باربردنی کبآ نیه ت مانای له داله و عه
ک خۆی زیاتر هیالک بکات و تواناکان . کات هزده ت به داله عه

  تی که مافی خۆیه  وه ی ئه وتنی زانکۆکه ڕ بۆ پشکه گه  بخاته
کی زۆرتر قوتابی  یه ژماره  ی که وه هۆی ئه بت به ی زیاتر هه بودجه

  .ن که ڕووی تده
  

تی و  ڕه ک قۆناغی بنه الیه نوان له  ری له رتاسه بوونی هکی سه
یمانگا  یی و خوندنی با، په ک قۆناغی ئاماده الیه و له یی ئاماده

  نیا ڕیفۆرم له و ناکرت ته  کی گرنگه و زانکۆکان، پویستیه
. ییدا قۆناغی ئاماده  ب ڕیفۆرم له تیدا بکرت به ڕه قۆناغی بنه

ییدا  بکرت  قۆناغی ئاماده  نیا ڕیفۆرم له ها ناکرت ته روه هه
  .یمانگا و زانۆکاندا می خوندنی ناو په ستهسی  ب ڕیفۆرم له به
  

 یمانگا و زانکۆکاندا  می خوندنی په سیسته  سازی لهگرنگترین چاک
  : له  بریتین

بواری   زانکۆکاندا له  یمانگا و  په ستیدانی زیاتر له ربه سه -
  .بیارداندا  ندتی له هزکردنی ناناوه کارگیدا و به

ی  ژماره زانکۆکان به انگا و یم په ی ی بودجه وه ستنه به -
 . وه قوتابیه

ڕووی  به  وه زی و کرانه رکه می قبوڵ مه مانی سیسته نه -
پی  رگرتنی قوتابیان به ییدا بۆ وه خوندنی ئامده

یربکرن و  ک تاک سه قوتابی و خوندکار وه  مک که سیسته
بخونن   مان وانه هه  کرن که موویان ناچار نه هه

 .زووکانیان رهئا  بگودانه
یمانگا،  په خوندنی  تی حیزب له سه ی  ده وه دوورخستنه -

  زا له سانی لھاتوو، پسپۆڕ و شاره با و دانانی که زانکۆ و
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بوونی ئینتمای  بوونی یا نه  بگودانه  جگای بیاردا به
 .حیزبی

  ری خوندن و کار له زراندنی ڕپیشانده دانان و دامه -
تیدانی خوندکاران بۆ  نکۆکاندا بۆ یارمهزا یمانگا و  په
ستنیشانکردنی کاری  کانی خوندن و ده شه بژاردنی به هه

و   ژاره دا کوردستان زۆر هه م بواره له. یان ئاینده
میش قوتابیان و خوندکارانن  که ندی یه رمه ره زه
 .یی و زانکۆدا کانی ئاماده قۆناغه  تی له تایبه به

یا   شایسته  سنیشانی وانه ان خۆیان دهزانکۆکیمانگا و  په -
پویسته قوتابیان   ن که کان بکه تیه تایبه  وانه

. کاندا جیاوازه  شه به  ربگیرن له ی وه وه خوندبیتیان بۆ ئه
موو خوندکارک بیخونت  بیت هه ده  کان که گشتیه  وانه
نجامدانی  بۆ ئه. دیاری بکات  رده روه تی په زاره کرت وه ده
کی  یه زووترین کات لیژنه  به  که  گرنگه  م چاکسازیه ئه

تی  زاره و وه  رده روه تی په زاره نوان وه  ش له هاوبه
ستنیشانکردنی میکانیزم  خوندنی با دروستبکرت بۆ ده

  .  که کاری کاره و ورده
  

تی خوندنی با  زاره بت وه ده  زۆر ڕیفۆرمی گرنگی تریش که
کانی  رخستن و پشتگیری چاکسازیه ک بۆ سه یهال بیانکات، له

ک بۆ نوخوازی و  الیه یی، له تی و ئاماده ڕه کانی بنه قۆناغه
یمانگاکان، زانکۆکان و خوندنی  پهدنی بواری خون  ڕیفۆرم له

ر و دکتۆرا ماسته  ک تر وه با.  
  
ی  شی تازه یی به ڕاستیدا ناکرت بواری ئاماده  له

  یت به کان بده شه و به  بژاردنی وانه مافی هه و  وه تدابکرته
مساردی و سستی  خه کاتکدا خوندنی با به خوندکاران له
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م  رهه ر به رمانبه فه  بت که  وه نیا کاری ئه و ته  وه بمنته
ئاوساوی  ست هه ده کاتکدا ئابووری کوردستان به بھنت له

  .انتن ده  وه رانه رمانبه ی زۆری فه مووچه
  
ر  ، هه کی فراوان بازاڕی ئازادمان نیه یه شوه کوردستان به  له

هزی  ستت به پشت نابه  که  یه کی الوازمان هه ئابووریه  بۆیه
موو کا و  کو هه کنیکی نوێ، به مھنان و ته رهه به

ی  و پاره به  وه، ی کوردستانه وه ره ده  ک له تگوزاریه خزمه
م  ئه. هنرت دت، ده  وه تی فیدراه کومهح  ی که له وته نه

کان  بردنی ئابووری وتک، مشكی مرۆڤه ڕوه ی به یه شوه
  . وه سنته ریان لده ستپشخه کات و توانای ده سست ده

  
ک  بت کۆمه ده  باره ناله  و بارودۆخه ی ئه وه گانه بۆ هه 

وبدرت  هه  وه نه زۆر الیه  ڕ و له گه ری گرنگ بخرته فاکته
تی  زاره و وه  رده روه تی په زاره ڕۆی وه. چاکسازی تدابکرت
  .مان که نوسسازن بۆ دواڕۆژی خاکه خوندنی با چاره

  
ک  یه تی خوندنی با لیژنه زاره وه  که  مۆدا گرنگه ئه  له

ن بۆ  کی کورتدا پشنیاز بکه یه ماوه  ی له وه دروستبکات بۆ ئه
تا   وه فرکاریه  ر له می خوندن هه کردنی سیستهریفۆرم به 

  دات له رکی زۆرده ره زه  کارگوازری و سستی و کاتکوشتن که
  بته ک  ده الیه می ئابووری کوردستان و له سیسته  ک له الیه

قۆناغی   له  ی که گرنگانه  و ڕیفۆرمه م ئه رده به ڕگر له
  .ییدا کراون تی وئاماده ڕه بنه

  
  له  یه مۆ هه ی ئه رزه به  و دیواره ئه  که  نگه ستیدا گرڕا  له

یی وقۆناغی خوندنی با دا بوخنرت  نوان قۆناغی ئاماده
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مکی کارگوازاری ئاسان و جوو دابنرت  جگایدا سیسته  و له
کرت،  ش ده م کاره ئه. ند ناوه  ندی خوندکار بکاته وه رژه به  که
ک نزیک  یه کان له می فرکاری قۆناغه یستهس  ک که یه شوه  به

کان  زموونه و ئه  وه می تاقیکردنه سیسته  وه، بۆ نموونه بکرنه
  مۆ له ئه  کۆرسات که  یی واته می وانه سیسته  بکرن به

می  ندتی سیسته ناوه  مک له ش که مه ، به یه زانکۆکاندا هه
ری سایش  ی سه وه و تاقیکردنه  وه کرنه مده کان که زمومه ئه

بت بکرت پاش  ده  که  ش ڕیفۆرمکی گرنگه وه ئه  نامنت، که
ی ساڵ البراو  ی نیوه وه وتوویی تاقیکردنه رکه سه ی به وه ئه
      . وه مکرانه کان که وه پیرۆزی تاقیکردنه  مک له که
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  مووان خوندن بۆ هه
  

کانی  گشتیه  ستنیشانی هه یی وتک ده رده روه تی په سیاسه
و  خوار ئه  له. کات ده  که ی فرکاری وته وی پرۆسه ڕه

ت نامنت و  سه ندتی ده سنووری ناوه  وه ته سیاسه
  وه جکردنه تی جبه سه ده  درته ده  که ته جکردنی سیاسه جبه
ی  که تا بچوکترین یه  وه کانه گشتیه تیه  رایه به ڕوه ت و به زاره وه  له
  .گادا کۆمه  ندی خوندن له به مه
  
دا  که مه سیسته  له  ی که و ریفۆرمانه مۆی کوردستاندا، ئه ئه  له

کان زیادبکرت و  کارگوزاریه  که تی یه سه ده  که  یه وه کراون بۆ ئه
 و  مووان بت بۆ هه  خوندن. ند ناوه  قوتابی و خوندکار بکرن به

موو قوتابی و خوندکارک  پناوی هه  له  ، واته یه بت نه الیه فره
توانان واته  ک و به وترت زیره ی پیان ده وانه نیا ئه ک ته نه  بت

  یه وه ش ئه م بۆچوونه ن، هۆکاری ئه بژارده ن یا هه ئلیتن، دانسقه
  : که

  یه و کشه ئه  و گرنگه  وارمان زۆر زۆره خونده ی نه ژماره -1
م  رده کانی به گرنگه  ی گرفته هو ین به ر بکه سه چاره

ی وازلھنانی خوندن  وه رین بۆ ئه خوندن البه
ی  یان کشه واری ده خونده نه  چونکه. ین بنببکه
توندوتیژی   :وانه هنت، له دوای خۆیدا ده تی به یه کۆمه
،  وه ندنه سه  ت، ڕق و تۆه ر منداڵ و ئافره رامبه به
، ونبونی  وه ی دنیای بیرکردنه وه سککردنه ی، ته نده گه

  مۆ له ئه. هتد... مھنان  رهه داهنان، الوازی به
  که  یه مان هه و گیروگرفتانه موو ئه کوردستان هه

و  ئه.  گای کوردستانی کردوه واری توشی کۆمه خونده نه
کاندا  بیه ره عه  وته  کی قوتریش له یه شوه  به  کشانه
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دا  و وتانه واری له خونده ی نه ی ڕژه وه رئه به ن له هه
 %.50  وه له نزیک بۆته

  هۆی له کان به تیه یه کۆمه  ندیه یوه نزمی ئاستی په  -2
ک  الیه وه و له ک نزمی ئاستی ڕۆشنبیری گشتییه یه له

ستی  ربه تی سه تایبه کان، به ماییه هابنه ونبونی به
 . کاندا تیه یه کۆمه  ندیه یوه په  س له که تاکه

  
    وه کانه ییه کلتوری، ئاینی و ناوچه  هۆی هۆکاره به
ی  رباره بارودۆخکی وادا ئاستی دبات و گفتوگۆ ده له

  نزمی ئاستی ڕۆشنبیری گشتی.   می فرکاری الواز بووه سیسته
یر  وه سه چاوی گومانه موو ڕیفۆرمک به هه  که  وایکردووه

ئاستی ڕۆشنبیری گشتی، خاکی ی  وه رزکردنه بۆ به. کرت ده
ی ئاستی خوندن و  وه رزکردنه به  کوردستان پویستی به

کرت کاتک  ش ده و کاره ئه.  یه واری هه خونده بنبکردنی نه
  ی فرکاریدا و کشه پرۆسه  ریفۆرم و ئاسانکاری بکرت له  که

ی  وه م قوتابی و خوندکار الببرت بۆ ئه رده کانی به و گرفته
یا بنبکردنی   وه مکردنه که. هنن  خوندن نه  از لهو
نگاو  دوو هه. کرت رنه سه چاره  که  واری گرفتک نیه خونده نه
 : دا بنرت م بواره له  زۆر گرنگه  که  یه هه

  کردنی ڕۆی قوتابی له وره هزکردن و گه به  1
  که موو پرۆسه هه  ی که وه به. کانی خوندندا نده ناوه
و  ند بن، به تی قوتابیدا بت و ناوه خزمه  له

پرسیان پبکرت، کارئاسانیان بۆ   ی که واتایه
کان  ربکرت و کۆسپه سه کانیان چاره کشه. بکرت

رکوتکردنی  و بوونی سه  وه ک زۆری تاقیکردنه وه
ترس، لدان و .روونی الببرت فیزیاوی و ده

 . منن دا نه قوتابخانه  تی له سوکایه
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. ی خوندن کی زۆر بۆ پرۆسه یه نکردنی بودجهدابی 2
  وه ی وتی سوید بھنمه م دوو نموونه که زده من حه

ی  نموونه:  ن بۆ خوندن که رخانده ته  ند پاره چه  که
: تبی) ی وانی، شارۆچکه شاره(م کۆمیونی  که یه

ی دوو ملیارد و نیو  نزیکه  یه م شارۆچکه ی ئه بودجه
لیاردو نیوک کرۆن ی م ، نزیکه کرۆنه

تی  ڕه کانی بنه کرت بۆ خوندنی قۆناغه رخانده ته
ی  ی بودجه% 50   یی، واته زۆر زیاتر له و ئاماده
 . ی فرکاریه بۆ پرۆسه  که شارۆچکه
  ، که م کۆمیونی ئوپالنس ڤسبی یه ی دووه نموونه

ملیارد و   که ی شارۆچکه تبی، بودجه  بچوکتره له
کرت  رخانده ته  که ی بودجه نیوه  وه ه، ل نیوک کرۆنه
  وتک که).  ش کرۆنه ک دۆالر شه یه. (بۆ خوندن

رخان بکات،  بۆ خوندن ته  یه موو پاره و هه ئه
  .وت که بگومان پشده

  
ڕوه  بات به ی فرکاری ده ی پرۆسه ته و سیاسه ئه 
بۆ   موانه تی پشتگیری هه ، سیاسه وتی سوید  له
ن  ک خاوه الیه ک خوندواربن، له الیه  له ی وه ئه

سی و ڕۆشنبیری  که ستی تاکه ربه کان سه تاکه
  وه ش به ته م سیاسه بردنی ئه ڕوه به. بت گشتیان هه

کی  الیه  ، له ند و ڕزلگیراوه قوتابی ناوه  که  کراوه
می  سیسته  ستان ڕیفۆرم و نوخوازی له بوه به  وه تره

ر  ی هه سوید نزیکه  له. کرت دا ده هک فرکاری وته
گۆڕدرت یان  کان ده ساڵ جارک پالنی قوتابخانه ده
  من له.ر شاوی چاکسازی و نوخوازی  به  درته ده

ک خوندکار  م وه هه  وه نزیکه  له   وه ه 1982سای 
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کدا  مه سیسته  ر له به ڕوه ک مامۆستا و به م وه هه
،  ۆڕانکاری و نوخوازیم بینیوهوامی گ رده به  بووم، به

  ک ئاڕاسته و یه ره کانیش به موو کاری ڕیفۆرمه هه
ی  پرۆسه  قوتابخانه  که  یه وه ویش ئه ڕۆن، ئه ده

موان گرنگ و  موان بت و الی هه خوندنی بۆ هه
م  درژایی ئه  کان به ڕیفۆرمه. ویست بت خۆشه
تی قوتابی  سه ده  بوون که  وه بۆ ئه  موو سانه هه

سی  که خۆیی تاکه ربه قوتابی سه  ن، که زیاد بکه
، ئازاد  وه بیرکردنه  ست بت له ربه پارزراو بت، سه

کاندا،  تیه یه کۆمه  ندیه یوه په  بت له
ست و  ربه مھنانی مرۆڤی سه رهه شی به که نجامه ئه

ن  خاوه. نگی ئازاد نگ و ڕه ن ده ، مرۆڤی خاوه ئازاده
کانی  ڕگره  که مه سیسته. و داهنان  وه هبیرکردن

ک  ک یه س وه موو که هه. بات می قوتابیان الده رده به
  ڕز له  ی که وه کات، جیاوازی ناکات به یر ده سه

ی ئاستی زانستی و زانیارییان  وه قوتابیان بگرت به
ڵ  مه شتک نیه ناوی قوتابی ته.   نده چۆنه و چه

دا،  که مه ناو سیسته  له  ڵ نیه مه س ته که. بت
موان  خسنرت بۆ هه ل به هه  که  یه وه ئامانجیش ئه

ر دابانیش  گه ئه. ر خوندن سه وام بن له رده به  که
بۆ   یان کارئاسانی تدایه ده  که مه بت سیسته هه
  .کانی خوندن نده بۆ ناو ناوه  وهی قوتابی ڕانه گه

        
فرکاری سویددا بۆ قۆناغی  می سیسته  دوا ڕیفۆرم له

مانی  رله ت و په و هشتا حکومه  یه ڕوه ئستا به  یی که ئاماده
 2009مانگی سی سای (   داوه ر نه سه سویدی بیاری له

ک  یه  که  ، ڕیفۆرمکی گشتگیریه)درت ر ده سه نگی له ده
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نیتا فۆرم، پشنیاری  ناوی خاتوو ئه  یی به رده روه پسپۆڕی په
  .تی سویدی ر داوای حکومه سه له  وهکرد

  
ی من  که ی کاره بناغه  ی که و خانه ت ئه نیتا ده خاتوو ئه

دا  که کاتی پشنیازکردنی ڕیفۆرمه  له  بوون و  ویستومه
  : م، گرنگترینیان بریتین له بیانکه

هۆی   واته: بۆ خوندنکی باش  هزکردنی مافی قوتابیه  به
کانی قوتابی و  هزکردنی مافه به  که کی ڕیفۆرمه ره سه

وتی   کانی قوتابی له مافه  که  کاتکدایه  له  مه ئه.  خوندکاره
م هشتاش پسپۆڕانی  ، به نده سویددا زۆر زۆرن و قوتابی ناوه

  ن به وت زیاتر قوتابی بکه یانه یی وتی سوید ده رده روه په
تی  خزمه  بخرته  که موو پرۆسه کان و زیاتر هه ندی کاره ناوه

ن، ڕزیان لبگرن،  کانیان زیاد بکه ی مافه وه به  وه قوتابیانه
. ن که رکوتیان نه ن، سه گویان لبگرن، ئاسانکارییان بۆ بکه

که  مه سیسته  که.  وه پشه  برته بۆچونی من، وت ئاوا ده  به
نی  خاوه  سیش خۆی به که س گرت، تاکه که تاکه  ڕزی له
کات  کات، پارزگاری لده تی ده زانت و خزمه ده  که مه هسیست
  .ت فی لبکات بیریا نایه  ڕۆژیشدا به پاشه  و له

  
  که مه سیسته  کات؟ بۆ ف له ده  کوردستان بۆ قۆپیه  قوتابی له

کالۆری پۆلی  ی به وه تاقیکردنه  کات؟ بۆ خوندکار له ده
م  وری دووه بۆ ده  نهوا) یی شی ئاماده پۆلی شه(دا  دوانزه

  23000  له 2008-2007مسای خوندن  ئه(  وه؟ هته ده
 15000  شی زانستی پۆلی دوانزه زار قوتابی به بیستوس هه

بی دا خۆیان  ره کانی کوردی و عه وانه  زاریان له هه  پانزه
  که گشتیه  هه  له  م الدانه بۆ؟ ئه  م فکردنه ئه  !!!) وه هشتۆته
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می  کو سیسته به  ی قوتابی خوندکار نیه ه هه  م کاره ؟ ئهبۆ
  .کات ف بکات ناچاری ده  که  فرکاریه

  
ترست،  مامۆستا ده  کانی کوردستاندا قوتابی له قوتابخانه  له 

ئیتر چۆن قوتابی .  وه شکندرنه ده  کرت، ڕۆژانه رکوتده سه
خۆی  ی وت؟ مامۆستاکه ی خۆی خۆشده که قوتابخانه

ویستی  ستی خۆشه توانین هه کۆتاییدا چۆن ده  له! وت ده خۆشه
نی مندای و  مه ته  له  ئمه  ین که خاک و وتیان ال دروستبکه

  .رکوتمان کردبتن الوتیدا سه
  

له   ی وتی سوید بریتیه که نویه  ی ڕیفۆرمه م بناغه دووه
قۆناغی   له(  هو ه کۆمه  به  ندی قوتابخانه یوه زیادکردنی په

ندی خوندنگا  یوه هزکردنی په به  له  یی بریتیه ئاماده
خوندنی با، بازاڕی کار و دایکوباوکی   کان به ییه ئاماده

  ). کان خوندکاره
  
کرت  کاتکدا ڕیفۆرمی تدا ده  له  ندیه یوه هزکردنی په م به ئه
تی سوید م و به  هزه زۆر به  که ندییه یوه پشکات په  که
هزتر بت  کانیان به ندیه یوه ڵ په و کۆمه  وت قوتابخانه یه ده

  وتی سویددا  می فرکاری له سیسته  که  یه وه و ئامانجیش ئه
کانی  تیه یه کۆمه  ندییه یوه تی په ڕه شکی بنه به  زیاتر بته
  نههایا و به ئه  کانی قوتابخانه ماییه هابنه به  ڵ، واته ناو کۆمه
  ندییه یوه رزی په ی ئاستی به ردی بناغه به  بن که
  .گا بن کانی ناو کۆمه تیه یه کۆمه

  
شی  کانی سوید، به می قوتابخانه ی سیسته نویه  ڕیفۆرمهم  ئه

  له  هزکردنی ڕۆی قوتابیه نیا بۆ به نیا و ته یی، ته ئاماده
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  و ئامانجه ر بۆ ئه ش هه مه کاندا، ڕیفۆرمی پش ئه قوتابخانه
    .ی پشووه وانه ری ئه واوکه ش ته م ڕیفۆرمه بوو، ئستا ئه

  
گۆڕانکاری   ی که وه بۆ ئه  وه ڕته گه هکان د وامی ڕیفۆرمه رده به
دوای ساڵ   ساڵ له  که  دات و گرنگه گادا ڕووده کۆمه  له  وره گه

کانی  کانی تاکه وام بت و مافه رده ی نوخوازی به پرۆسه
کان  ی تاکه وه م کاربکات بۆ ئه هزبکرن و سیسته ڵ به کۆمه

ی  بژاردنی شوه و هه  وه بیرکردنه  ست بن له ربه ئازاد و سه
ئامازی   رگیز نابت ببنه ت و دین هه سیاسه.  ژیانی خۆیان

  وه نه که منه س که که ستی تاکه ربه سه  بت له رکوتکردن و ده سه
ت بکات یا نا، دینی  ی سیاسه وه س ئازاد بت له ر که کو هه به
  .بت یان نا، ئیماندار بت یان نا هه
  
نیا  کانی ناو بازاڕی کار پویستی ته ی کاره% 52  سوید له  له
کانی ناو بازاڕی  ی کاره% 48  له.  یه یی هه خوندنی ئاماده  به

  ، بۆ نموونه یه رزتر هه خوندنی به  کار پویستی به
وتی سوید   و هۆیه ر ئه به  ر له هه. زانکۆ  کالۆریس له به

تی و  ڕه هکانی بن قۆناغه  خوندن له  به  وره کی زۆر گه گرنگیه
ی  بۆ پرۆسه   وره کی زۆر گه یه بودجه. دات یی ده ئاماده

  .کرت رخانده دا ته م قۆناغانه فرکاری له
  

زیاتر   کان بریتیه له نکی تری گرنگی ڕیفۆرمه الیه
موو  هه  واته. سای  وره پشتیوانکردنی قوتابی بۆ ژیانی گه

شتیوانی قوتابیان زیاتر و زیاتر پ  که  یه وه بۆ ئه  که مه سیسته
ی خۆیان  وه سای بۆ ئه وره بکرن بۆ ژیانی گه بکرت و ئاماده

  ندییه یوه په  ستی خۆیان له ربه ی سه وه نی بیرکردنه خاوه  ببنه
  .کانیاندا تیه یه کۆمه
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  که  یه وه کانی وتی سوید بۆ ئه وامه رده به  نجامی ڕیفۆرمه ئه

موان  هه. مواندا بت تی هه مهخز  یی له رده روه تی په سیاسه
نیا گروپک  ک ته گرنگیان پدراوه نه  ن که ستبکه هه

وانی تریش پشتگوێ و  ئه. کن زیره  ڕزلگیراو بن که
کانی  موو تاکه هه  گرنگی به  وتک که. رکوتبکرن سه

بت،  رز ده ی بدات، ئاستی ڕۆشنبیری گشتی تدا به گاکه کۆمه
  .بت اکانی وت بسنوور دهه ویستی بۆ به خۆشه

  
ترس کۆت . لی بترست  ککی خۆشبوت که منداڵ ناتوانت یه

ی  وه ئه.  کانه تیه یه کۆمه  ندیه یوه ستی ناو په ربه و زنجیری سه
تی  سایه ر که سه هز له ری به دات کاریگه مندایدا ڕووده  له
ر  به  قوتابی، له  رماندرا به زۆر فه  به  که. نت ساڵ داده وره گه

کی  یه وه ژووره  موو هاتنه و کات هه ست، ئه ی هه مامۆستاکه
  له   یه وه مکردنه بۆ پۆل سنوور دانان و که  مامۆستاکه

مافی بیاردانیان . کان سی قوتابیه که ستی تاکه ربه سه
م  ئه.  ر مامۆستاکه به سن له بت هه و ده  وه نرته سه لده
گرتنی  ، ڕز لنه بۆ مامۆستاکه  نان نیهڕزدا  ستانه هه
  . یه که سی قوتابیه که ستی تاکه ربه سه

  
رکرد، هیچ  به تت پله زۆر شیعر و ئایه  به  منداڵ که

کو زیاتر  نابت، به  که ته کی بۆ شیعر و ئایه ویستیه خۆشه
.  که رکوتکردن و زۆرلکردنی قوتابیه ئامازکی سه  بنه ده

  ئاسانترین شوه  به  که  یه سه و که وتو ئه هرک پداگۆگی سه
و  کات، ئه هزده به  که خۆبوون الی قوتابیه ڕبه ستی باوه هه
کات  ستده هه  که قوتابیه  بت که ش کاتک دروستده سته هه
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دا ڕزی  تمۆسفرکی مرۆڤدۆستانه ئه  له  .فربووه  شتکی تازه
  . و گرنگی پدراوه  لگیراوه

  
می فرکاری سوید   تری سیسته  کانی ڕیفۆرمه نویه  کک له یه
  یی، بۆ نموونه قۆناغی ئاماده  شک له موو به هه  که  یه وه ئه
. بت نکی خۆی هه نجومه یی، ئه شی زانستی یا وژه به
خوندنی با بۆ   رک له ند نونه چه  پکدت له  که نه نجومه ئه

بازاڕی   رک له ند نونه ها چه روه وه هه زانکۆکانه  له  نموونه
  له  وه کانه تیه تایبه  ریکه کۆمپانیا و شه  له  بۆ نموونه  وه کاره
کاری . دا رده روه بواری په  رک له ند نونه مانکاتدا چه هه
، ڕاوژکاری و  ئامۆژگاریدان و ڕپیشاندانه  که نه نجومه ئه

م  ئه.  که شه ردنی بهب وه وپشه ره تی به ر چۆنیه سه  له  گفتوگۆیه
و   وه کاته ک نزیک ده یه  ڵ له و کۆمه  زیاتر قوتابخانه  نگاوه هه

  ی بتوانن له وه کان بۆ ئه بت بۆ خوندکاره سودکی زۆری ده
و  ن و له کانی خوندنی با و بازاڕی کار تبگه پویستیه

م  ئه. ن ستنیشان بکه وی ژیانی خۆیان باشتر ده ڕه  وه یه ڕگه
بازاڕی کار و   کان له ییه ئاماده  ی قوتابخانه یه وه نزیکبونه

کردنی خوندکار بۆ ژیانی  ی ئاماده خوندنی با، پرۆسه
توانت  مانکاتدا بازاڕی کار ده  هه کات، له سای ئاسانده وره گه

پناوی   ی فرکاری له ر پرۆسه سه بت له ری هه کاریگه
  .وتدا  همھنان ل رهه زیاترکردنی به

  
م  ، ئه یه واریمان هه خونده ی نه کوردستان کشه  له  ئمه
  مانی پیس کردووه که شی خاکه ک میکرۆب خونی له وه  یه کشه

تی، سیاسی، سایکۆلۆجی و  یه ی کۆمه یان کشه و تووشی ده
تی  حکومه  ترین کار که وره گه  کک له یه.  ئابووری کردووه
بۆ    ودانی بوچانه مۆدا بیکات، هه ئه ڕۆژی  کوردستان له
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ئاستی ڕۆشنبیری   وه و ڕگایه واری تا له خونده بنبکردنی نه
  کان، له تی و ئابوریه یه کۆمه  و کشه  وه رزبته گشتی به

  . وه مبته ی که نده کوشتنی ژنان، لدانی منداڵ و گه
  

ارئاسانی بۆ ک  کرت که واریش کاتک ده خونده بنبکردنی نه
. ویست بکرت ی فرکاریان ال خۆشه قوتابیان بکرت و پرۆسه

  بکرت به  وه رکوتکردنه شونی ترس و سه  له  بت قوتابخانه ده
  ی که تازانه  م ڕیفۆرمه ئه. شونی دنیایی و دخۆشی قوتابیان

  به.  هزکردنی ڕۆی قوتابیه بۆ زیاتر به  یه ڕوه سوید دا به  له
کی  سوید هیچ پویستیه  بوایه ڵ کوردستاندا ده گه اورد لهر به
ر  م هه به  بوایه ی نه که می وته ڕیفۆرمکردنی سیسته  به
  .یان که مه هزکردن و چاکسازی سیسته ر به سه وامن له رده به
  
یان  مان ده که مه کاتکدا سیسته  کوردستان له   وه له داخه به 

  یه ستی هه رهه ر به م هه ، به یه ههلن و پویستی گرنگی  که
ی  و هۆکاره ندجار به ر نوخوازی و ڕیفۆرمدا، هه رامبه به  له
و   وه بۆ لکۆینه  یه کاتی زیاتر هه  پویستمان به  که

  .کاری ئاماده
  
می سزادان و  زانین سیسته باش ده  زۆر  ئمه  کاتکدا  له 

ی چی  وه ئیتر لکۆینه  تووه،و مکی دواکه سیسته   وه تاقیکردنه
کانی  قوتابخانه  قوتابی له  ین؟ ئایا نازانین که بکه

  مه و سیسته ئه  کرت؟ ئایا نازانین که رکوت ده کوردستاندا سه
  چونی قوتابیان له رنه رچون و ده و ده  وه ی تاقیکردنه کۆنه

خۆ  ربه ن توانا و سه مرۆڤکی خاوه  سزادان زیاتر هیچ جۆره
  وستناکات؟در
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مواندا  تی هه خزمه  بت له ده  رده و خوندن  روه می په سیسته
یی  رده روه تی په سنیشانکردنی ستراتیژی سیاسه بت، ده

ن توانا و  مرۆڤی خاوه  ئاستکدا بت که  بت له کوردستان ده
وشتی ناو  مورال و ڕه  تی دروستبکات که یه ی کۆمه هره به
  موو جۆره دژی هه  بورانه  کهروونی وایلبکات  ده
  .رکوتکردنک بت سه

  
  نه کی درژخایه یه کوردستاندا پرۆسه  ی له نده بنبکردنی گه 

ن ڕۆشنبیری گشتی  وار و خاوه کی خونده خه  نیا به و ته
مکی  می سیسته رهه به  سانک که ک که چت، نه ده ڕوه به
  قوتابیان له ی وه کارئاسانی بۆ ئه. ر بن رکوتکه سه

کانی  ڕگای البردنی کۆسپه  وام بن له رده یان به که خوندنه
پی  بت به ده  ی که و ئامازانه له  ککه میان یه رده به

  .ن پالنی بۆ دابنرت یی درژخایه رده وه ستراتیژکی په
  
  دا زۆر گرنگن به یه و ڕگه نراون له  ی که نگاوانه و هه ئه 

ک ودوو و سی  کانی یه پۆله  چوون له رنه ی دهتی البردن تایبه
ی ساڵ و  کانی نیوه وه مانی تاقیکردنه ڵ نه گه تیدا له ڕه بنه
  نگاوانه و هه ر ئه سه وامی له رده به. تی ڕه شی بنه کالۆری شه به
کالۆری پۆلی نۆی  ی به وه تی البردنی تاقیکردنه تایبه  به
ها البردنی  روه هه)  دوانزهپۆلی (یی  شی ئاماده تی و شه ڕه بنه

کان، ڕیفۆرمی گرنگن و  موو پۆله ری سای هه ی سه وه تاقیکردنه
  .بکرن  پویسته

  
بژاردنی  قوتابی و خوندکار مافی هه  که  ها گرنگه روه هه 

پویستی   که  وه دا قوبته و وانانه بت له بت و بۆی هه هه
کانی  شه به.  سیتی پی نیهپو  الببات که  و وانانه تی و ئه پیه
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یی  شی ئاماده به 17سوید   له. زیادبکرت  یی گرنگه ئاماده
، بۆ  وه بته ندین لقی جیاوازی لده ی چه شه ر به هه.  یه هه

لقی   وانه له  یه ند لقکی هه شی زانستی، چه به  نموونه
  .هتد...ر، لقی زانستی خوندنی با ماتماتیک، لقی کۆمپیوته

  
  یی له کانی ئاماده شه ی به ی سوید ژماره یه تازه  م ڕیفۆرمه له
شیان  پنج به  وانه ، لهش به 19  کرت به ده  وه شه به 17

یمانگا،  په  بۆ خوندن له  کردنی قوتابیانه تورین و بۆ ئاماده
ندنی باکردنی  ین و بۆ ئاماده شیان پیشه به 14. زانکۆ و خو

  .کاربۆ بازاڕی   قوتابیانه
  
ی  ژماره  یی له کانی قۆناغی ئاماده شه کوردستان به  له
کانیش  شه به  هیچ کام له. ڕن ست تناپه ک ده کانی یه نجه په

  یی له خوندکاری قۆناغی ئاماده  ، واته وه لقیان لنابته
و مافی   مدایه رده به کی سنوورداری له ند ڕگایه کوردستان چه

  . دا زۆر سنووردار کراوهم رده به بژاردنی له هه
  
ش  شه ر به هه. 19  ن به یکه ده  وه شه به 17  سوید له  م له به 

ش و لقی جیاواز  به 60ی  نزیکه  واته  یه س تا چوار لقی هه
وت ببت  ر بیه گه خوندکارک ئه  کات که ش واده مه ئه.  یه هه
ک  خونت نهکانی ماتماتیک و فیزیا ب ندازیار زیاتر وانه ئه  به

بژاردنت  مافی هه  مرۆڤ که. بایۆلۆجی و مژوو و جوگرافیا
ست  هه  کانی چونکه ئامانجه  دات بگات به وده زیاتر هه  دایه
  که  خساوه و بواری بۆ ڕه  نگی گیراوه ده  گوێ له  کات که ده
  .بکات  شه گه
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کوردستان بواری زۆر بۆ قوتابیان و خوندکاران   له 
بیاری خۆیان   ستانه ربه ی خۆیان سه وه نین بۆ ئهخس ناڕه
  ڕگا له  که مه سیسته  ی که وه ئه  یشتۆته که گه ساته کاره. ن  بده

بن و  کالۆری ب ی به وه داخی تاقیکردنه  گرت که قوتابیان ده
ن و  ن زیاتر کۆشش بکه وبده هه  گیرت که یان لده ڕگه
  .قوتابخانه  وام بن له رده به
  
تی بۆ  ڕه موو قوتابیانی پۆلی نۆی بنه داخکردنی هه 

ی  که نجامه کالۆری بیارکی باش بوو، ئه ی به وه تاقیکردنه
  م کارئاسانیه ئه. زار قوتابی رچوونی پنج هه هۆی ده  بووه
خۆبوون و  بوابه  هزکرد له زاران الوی کوردستانی به هه
ر  سه وام بن له رده ی به وه ت بۆ ئه کی زۆری داونه یه وزه

و  یان بیاری له ده کوردستان پویستی به. یان که خوندنه
ی  ی خوندن شیرین بکات الی قوتابی و ڕژه وه بۆ ئه  یه جۆره
     . وه مبکاته واری که خونده نه
  
م  پی ئه  سوید به  یی له کانی خوندنی قۆناغی ئاماده شه به

  : بریتین له  یه تازه  ریفۆرمه
 شی ئابوری هب .1
 ری و مرۆڤیی شی هونه به .2
 و مدیا) تی یه زانستی کۆمه(یی  شی وژه به .3
 )زانستی سروشتی(شی زانستی  به .4
 کنیک شی ته به .5
 کنیکی بیناسازی شی ته به .6
 ناسی شی کشتوکاڵ و ئاژه به .7
  با و وزه شی کاره به .8
 کنیکی فین شی ته به .9
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  وه شی ماشن و گواستنه به .10
 کارگوزاری شی بازرگانی و به .11
 ست شی کاری ده به .12
 شتوگوزار و ئوتل شی گه به .13
 سازی کنیکی پیشه شی ته به .14
 ری شی ربه به .15
 نی و رستوران مه شی خوارده به .16
 ریاوانیی کنیکی ده شی ته به .17
 رمی وا و گه شوهه کنیکی که شی ته به .18
  رستیاری شی چاودری و په به .19

  .یین پیشه 19- 6کانی  شه تیۆرین، به 5-1کانی  شه به
  
ب   ک بیخونت به موو قوتابیه بت هه ده  ی که و وانانه ئه

ماتماتیک، ئینگلیزی، سویدی، :  کان بریتین له شه به  گودانه
تی،  یه کان، زانستی کۆمه ندروستی، زانستی ئاینه رزش و ته وه

  .زانستی سروشتی، مژوو
  

و پویستی زو  پی ئاره  قوتابی به  ش که کی زۆری وانه یه ژماره
  .بژرت یده خۆی هه

  
  که  یه شکی تریش هه یی، به کانی تیۆری و پیشه شه به  له  بجگه
کانی تری  و شوینه  ریکه کۆمپانیا و شه  کانی له ی وانه زۆربه

  .خوندرن بازاڕی کاردا ده
  
  له  یه تازه  مه م سیسته کانی تری ئه گرنگه  ریفۆرمه  کک له یه

  ری خوندن و کار له بونی رپیشانده  له  سوید بریتیه
کانی سویددا  یاسای قوتابخانه  له  م ریفۆرمه ئه. کاندا قوتابخانه
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  رگرتنی ئامۆژگاری له وه  ژر ناوی مافی قوتابی له  نوسرت له ده
    . وه ری خوندن و کاره ن رپیشانده الیه

  
دکردنی ئاستی ر بۆ زیا هه. ن نه الیه مه کان گشتگیر و هه ریفۆرمه

هزکردنی   ها بۆ به روه کو هه زانستی و زانیاری قوتابی نین به
خۆی  ڕی به ی باوه و ئاسته ی قوتابین تا ئه وه رزکردنه ست و به هه
  . بت ویست ده بت و ژیانی ال خۆشه ده
  

. ختیاری بکات رکوتبکات یا به توانت مرۆڤ یا سه زانست ده
. رکوتکردن ئامرازی سه  بته تی ده یه ی کۆمه هره ب به زانست به
ر  گه ی لی ترسا یا دکتۆرک ئه که ر قوتابیه گه ک ئه مامۆستایه

  و مامۆستا و دکتۆره خۆشیک، ئه ر نه رامبه رزبت به لوتبه
ر  به رن له رکوتکه ر سه رزبت، هه ئاستی زانستیان به  نده رچه هه
  .  نزمهتیان  یه ی کۆمه هره ی ئاستی به وه ئه
  

باشبون   یا خۆی پویستی به  رکی باشه ، یا ربه ره مامۆستا ربه
  وه تیه رزی مرۆڤایه ندی به یوه ی په رگه  ری باش له ربه.  یه هه
ن  ری خراپ خاوه ربه. کات وت ده سوکه کانیدا هه ڵ قوتابیه گه له

تی  هی ی کۆمه هره ی به وه ب ئه  به  پی دراوه  که  پۆستکه
  . بت هه
  

،  وه رزی بکاته ی به که ره ربه  که  یه هه  وه قوتابی پویستی به
کارئاسانی . ویست بکات وه، ژیان و زانستی ال خۆشه پشه  بیباته

  . ر خوندن سه وامبت له رده ی به وه بۆ بکات بۆ ئه
  

کوردستاندا   تا بتوانین له موان بت هه بت بۆ هه خوندنش ده
.  وتی سویددا کراوه  ک له روه ین هه واری بنبربکه ندهخو نه
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ر  گه کو ئه به. کرت نه  کارک نیه  پیرۆزه  و ئامانجه یشتن به گه
می  سیسته  ر چاکسازی له سه وامبین له رده بت و به ویستمان هه
کوردستانیان هیچیان   ئامانج چونکه  ینه گه ده  وه فرکاریدا ئه

ر  گه ئه  مینه رزه م سه کی تری ئه یه وه ته هیچ نه  له  متر نیه که
  .   خسنرت وتنیان بۆ به بواری پشکه
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  می فرکاری تی سیسته چۆنایه

  
ئاستی   وخۆی به ندی ڕاسته یوه می فرکاری په تی سیسته چۆنایه

اشی رگیز ئاستی ب ، هه یه هه  وه که مه مامۆستاکانی ناو سیسته
  به. ئاستی مامۆستاکان  می فرکاری باشتر نابت له سیسته
ی  وه وتنه ی وانه شوه  ب چاکسازی له کی تر به واتایه

  .می فرکاری باش نابت کانی سیسته نجامه مامۆستایاندا، ئه
  
  وه و متودانه وخۆی به ندی ڕاسته یوه ش په وه وتنه ی وانه شوه 

خونرن و  یمانگاکاندا ده و په  رده روه کۆلیژی په  له  که  یه هه
کانی  نده به مه  ئاستی خوندنی دیداکتیک له. کرن فرده

ی  شوه  خوندنی مامۆستایاندا، ئاستی توانای مامۆستایان له
  .کات دا دیاریده وه وتنه وانه

  
ی  شوه  ندن له رمه هونه  ن که و مامۆستایانه توانا ئه پداگۆگی به 

دار  هره مامۆستای به. ی زانست و زانیاریدا بۆ قوتابیانیاندن گه
توانت  ئاسانی ده  به  که  یه توانایه  به  و پداگۆگه ئه
ی قوتابیان و  وه بار دروستبکات بۆ ئه تمۆسفرکی شیاو و له ئه

  واته. ربگرن زانست و زانیاری وه  ئاسانترین شوه  خوندکاران به
  . وه توانای مامۆستاکانه به  نده کردن به شه ی فرکاری و گه پرۆسه

  
وای  شوهه وت، ناتوانت که ی خۆی خۆشنه که ر کاره گه مامۆستا ئه 
  گرنگه  ربۆیه هه. خسنت کانی به باری فرکردنیش بۆ قوتابیه له
مھنانی  رهه کانی به نده به مه  تی بکرت له ڕه ڕیفۆرمی بنه  که

  : گرنگن بکرن بریتین له  ی که انهو چاکسازی ئه. مامۆستایاندا
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دا  ده ر روه کانی په کۆلیژه  رگرتنی خوندکار له پش وه .1
یاندا، لیان  گه  تی بکرت له وتنی تایبه چاوپکه  گرنگه

  کک له مامۆستا؟ یه  وت ببنه یانه بپرسرت، بۆچی ده
دا   رده روه کۆلیژی په  رگتنی خوندکار له ماکانی وه بنه
  .دا وتنه و چاوپکه رچوونی بت له ت دهب ده

داوای   ی که و خوندکارانه رگرتنی ئه کی وه یه وه تاقیکردنه .2
نجامی  ئه.  ن، بکرت که رده ده روه کۆلیژی په
 .رگرتن بت کی تری وه مایه بنه  که وه تاقیکردنه

  رده روه کانی په کۆلیژه  م خوندکار له کی که یه ژماره .3
کاری   زووی ئاره  ی که و خوندکارانه ی ئه وه بگیرت بۆ ئه وه

ی مامۆستایی  ویتیان بۆ پیشه یا خۆشه  مامۆستاییان نیه
 .گیرن رنه وه  رده روه کانی په کۆلیژه  له  نیه

  
بۆ   وه رزبکرته ی مامۆستا به مووچه  مان کاتدا گرنگه  هه له
. مۆستاما  ن ببن به وبده تواناکان  هه  به  ی قوتابیه وه ئه

ناو   ئستا له  ی که و مامۆستایانه ئه   هاوکاتیش پویسته
  ستنیشانکردنی له ده به  وه دان هوشیاربکرنه که مه سیسته
نی  ک الیه الیه  دا له وه وتنه وانه  نی هزوتوانایان له ک الیه الیه

  .الوازیان
  
ی خولی  وه کردنه  کان به الوازه  نه هزکردنی الیه به 

کانی  ر کورسیه کردنی مامۆستایان و ناردنیان بۆ سههز به
وخۆی  ری ڕاسته کاریگه  که  ییه نوکه کی هه فربوون، پویستیه

  یشتنیان به کان و گه نجامی قوتابیه ر ئه سه بت له ده
  .کانی خوندنیان ئامانجه
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  ڕاستیدا پاره  م له چت به ی تده پاره  و ڕیفۆرمانه ندێ له هه
ڕۆکی  کو ناوه ، به نیه  که مه رزکردنی سیسته ی به وه ره هکالک یه

  .کات ی فرکاری ده سنیشانی ئاستی پرۆسه کان ده ڕیفۆرمه
  

و  ره ر به سه له  یه ری گرنگی هه کاریگه  نکی گرنگی تر که الیه
ئاستی توانای   له  می فرکاری، بریتیه بردنی سیسته  وه پشه
ی و  که تی قوتابخانه رایه ڕبه  له  ری قوتابخانه به ڕوه به
  .دا که قوتابخانه  نجامی قوتابیان له ی ئه وه رزکردنه به
  
ری  به ڕوه بۆ به  کوردستان خوندن نیه  تا ئستا له 

  واته.  یه بۆ مامۆستا هه  ی که یه و شوه کان، به قوتابخانه
.  کوردستان بوونی نیه  له  ری قوتابخانه به ڕوه خوندنی به

  مامۆستاکان ببنه  شک له به  که  ش وایکردوه م کاره ئه
تیان  رایه به ڕوه ی خوندنی به وه ب ئه ر به به ڕوه به

کانی  بواره  ی ئاستی توانایان له وه ب ئه خوندبت، به
تیدا  یه تی و توانای کۆمه رایه کارگوزاری، ئابووری، ڕبه

  .وه رزکرابته به
  

ری  به ڕوه تی بۆ به خوندنکی تایبه  ، گرنگهبۆچوونی من به 
ند ساک  چه  که خوندنه  رج نیه سازبکرت، مه  کان قوتابخانه
ر یا  ی ڕبه وه بۆ ئه  سه ش مانگ به زۆرکاتدا شه بت، له

ستبھنت،  ده تی به رایه به ڕوه ی به مامۆستا بوانامه
  . یه هه ی مامۆستایی ی پشکات بوانامه وه رئه به له
  

،  وه ته دراوه تا ئستا ئاوڕی لنه  نکی گرنگی تر که  الیه
درژایی مژووی   به. کان وه نجامی تاقیکردنه بۆ ئه  دانانه نمره
، )100 – 0(د  بۆ سه  بووه  وه سفره  کوردستان له  دانان له نمره
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نجا،  روو په نجا، یا سه هنانی په  له  رچوون بریتیه ده
یا   ده  ر به زۆر وتانی دنیا هه  له. نجا نیش ژر پهچوو رنه ده

نگاندنی  سه می هه یرکی سیسته ساک سه  پانزه
و  له  یه کان زۆر جیاوازیان هه ئاسته .کرت ده  وه تاقیکردنه

ساڵ   سوید تا ده  له  بۆ نموونه. ی کوردستان کۆنه  شوه
می  سیسته  هدانان بریتی بوو ل  می نمره ر سیسته وبه مه له

ک  یه  ژماره. ئاستی جیاواز  بۆ پنج، واته  وه که یه  ، له ژماره
  .ی پنج باشترین خراپترین بوو، ژماره

  
چوار   که  می پیت یا وشه بۆ سیسته  گۆڕاوه  که مه ئستا سیسته 

. رچون رچون و زۆرباش ده رچون، باش ده چون، ده رنه ده:  ئاسته
رچون و  ده. نرت داده  نمره  وه یهت ڕه شتی بنه پۆلی هه  له
. پۆلکدا  له  وه م مانه ، به یه کدا بونی هه یه وانه  چون له رنه ده
ر قوتابی و  گه ئه  هیچ قۆناغکی خوندندا بونی نیه، واته  له

یدا  که پۆله  ر له چوو بت هه رنه شدا ده چوار وانه  خوندکار له
تی زیاتر  م یارمه رزتر به به ئاستکی  چته ده  وه و نامنته

ها  روه هه. گرت رده وه  چووه، رنه تیایدا ده  ی که و وانانه له
رچت،  ی ده وه بت زیاتر خۆی هیالک بکات بۆ ئه قوتابی ده

  له. نرت ر قوتابی داده سه  رپرسیارتکی زۆریش له به  واته
  ک له ر قوتابیه پی بیارکی نوێ هه  کوردستان به

پۆلکی   چته ر ده وری دوودا هه ده  له  وه کیشدا مابته یه وانه
تی قوتابی  ک یارمه الیه له  .بیارکی زۆر باشه  مه ئه. رزتر به
هاوڕکانی   ر خوندن، له سه وام بت له رده به  دات که ده

  وه کی تره الیه نرت، له نه  ی پوه مه و مۆری ته  وه کرته جیانه
تکی تری  رفه ده  ی که وه ر قوتابی به سه  خاته ری دهرپرسیا به

  .دا یه و وانه ی خۆی باشبکات له وه خس بۆ ئه بۆ به
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وت،  دا که مان وانه هه دوای ساڵ له  ر قوتابی ساڵ له گه ئه 
بۆ  ی  وه رک  بدۆزینه سه چاره  که و قوتابیه   رکی قوتابخانه ئه
وام بت و قوتابی  رده به  که ر گرفته گه ئه.  یه و کشه ئه
  بت بۆی له ت ده حمه زه  وه گرت ئه رنه رپرسیارتی وه به

روکیدا  کی سه یه وانه  له  ربگیرت کاتک که خوندنی زانکۆ وه
  .چوبت رنه ده
  
ک پشتگوێ  یه ک قوتابی ناتوانت وانه یه هیچ شوه به  واته 

  دا گرنگه بوارهم  له. پۆلکی تر  چمه ر ده بخات و بت هه
کان پک  موو وانه هه  له  ک تۆڕک که یری زانست بکرت وه سه

. ک بوبن یه ڵ به کان تکه کی ئۆرگانی وانه ندیه یوه هاتبت و په
ی ماتماتیک  ناکرت قوتابی وانه دا بۆ نموونه  و کاته له

کانی  ر وانه سه بت له ری ده کاریگه  وه ئه  پشتگوێ بخات چونکه
  .ی تر ر و وانه ، کیمیا، کۆمپیوتهفیزیا

  
ر  به  ته سوید جارکی تر خراوه  دانان ئستا له نمره می هسیست
ژماره   ن که که ده  وه گفتوگۆکان باس له. پۆلی ریفۆرم شه

  له. ش ئاست ن زیادبکرن بۆ شه چوار دانه  کان که ئاسته 
وت  حه  له  یه وه ئه  وه ره کان به وروپا بۆچونه کتی ئه وتانی یه

نیا  ته. وت ک بۆ حه یه  بت له  ژماره  ر به گه ئاست دابنرت ئه
  رچون بت به کانی تر ده موو ئاسته چون بت، هه رنه ک ده یه

  ر به گه بۆ باشتر و زۆرباشتر یا ئه  وه باشه  ی جیاواز، له شوه
  . A B C D E F G  بته کان بت ده پیته

  
ک  یه کوردستان لیژنه  له  رنگهبۆ چوونی من گ  به   

نگاندنک بۆ  سه و هه  وه ی پداچونه وه دروستبکرت بۆ ئه
و  نی هز وبھزی ئه الیه. ن دانان بکه  می نمره سیسته
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یه  و لیژنه ها ئه روه هه. ن ستنیشان بکه ی ئستا ده مه سیسته
ید، سو  وروپا، بۆ نموونه کتی ئه ند وتکی ناو یه ردانی چه سه
یری  وردی سه ی به وه ن بۆ ئه نسا و ئیتالیا بکه ره ریتانیا، فه به

کوردستان   ن، پاشان له بکه  و وتانه دانانی ئه می نمره سیسته
  ش به و پ پشنیاری چاکسازی پشکه  نه الیه  مه ڕاپۆرتکی هه

ن بۆ بیاردان  تی کوردستان بکه و حکومه  رده روه تی په زاره وه
می فرکاری  ی سیسته وه پناوی ئه  کان له ر گۆڕانکاریه سه له

وت  که ببینت و دوانه  وه خۆیه وتن به کوردستان پشکه
  . دنیای شارستانی و مۆدرن له
  
رشتیارانی  رپه ستی سه ژر ده نگاندن و چاودری له سه هه
  وه پشه بۆ چونه  نکی گرنگی تره یی و پسپۆڕیدا الیه رده روه په
کانی  قوتابخانه  نجامی باشتر له مھنانی ئه رهه بهو 

رگیز نابت بۆ سزادان و  رشتیاریی هه رپه سه. کوردستاندا
بۆ   ی ئاستی خوندنه وه رزکردنه کو بۆ به چاوترسان بت به

  .ک ر تاکی قوتابیه هه
  

دار و  هره وتو مرۆڤی به مکی فرکاری پشکه سیسته
ر  گه وه ئه شه وانه پچه  ، به وه کاته هخۆی نزیک د  تواناکان له به

بت،  ڵ نه کانی کۆمه ی ڕزی تاکه می فرکاری جگه سیسته
و  شک لی، به وت ببن به نه کان نایه داره هره به  مرۆڤه
  که  وه کی داخراوی خراپه یه بازنه  چته ده  که مه سیسته  یه شوه
  .  وه بته ده  وه وخواره ره وامی به رده به  به
  

موو  هه  که مه سیسته  ستدت که ده وتوویی کاتک به رکه سه
  کات که ست نه ک هه ک ببینت و هیچ قوتابیه تاکی قوتابیه

دژ  که  مه ، یا سیسته و نیه ندی ئه وه رژه به  له  مه و سیسته ئه
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شک  به  ببت به  ی نیه وه م توانای ئه و ئه رزتره و به ، له وه به
  .لی

  
کان،  تیه وه نوده  ندیه یوه هزبونی په ۆی گلوبالیزم و بهه به

و  ر له هه.  ستھناوه ده کی گرنگی به یه خوندنی زمان پگه
کوردستان زۆر   وه خوندنی زمانی ئینگلیزی له یه ڕوانگه

کرت  ده  ن که ند زمانکی گرنگی تریش هه م چه به.  پویسته
  یبژرن، گرنگترین زمان له ههن  که زده ی حه و قوتابیانه ئه

  . مانیه ه نسی، ئیسپانی و ئه ره ، زمانی فه وه دوای ئینگلیزیه
  
موو منداکی کوردستان  هه  خوندنی زمانی ئینگلیزی گرنگه 

  وه ئراقه  ی کوردستان لکنراو بت به و ڕۆژه تا ئه. بیخونت
  ی که یه شوه و ک به م نه بی بخونرت به ره زمانی عه  گرنگه

بت زمانک  کو ده پنرت، به کدا بسه موو قوتابیه ر هه سه به
و  له. رن یا الیبه  یبژرن  بت هه قوتابیان بۆیان هه  بت که
تی یان  زیان لیه حه  یخونن که ده  و قوتابیانه نیا ئه دا ته کاته
و  رگان ک کاری وه زانن بۆ کاری دواڕۆژیان وه گرنگی ده  به

  .بی ره مامۆستای زمانی عه
  

  کانی کوردستان داخرابوون به سانکی دوور و درژ سنووره
نی  خاوه  ختانه ئستا خۆشبه. دا وه ره ڕووی دنیای ده

  له  هاتوچۆ ئاسانتر بووه. تی خۆمانین وه ی نوده خانه فۆکه
نی وتا  له  کی زۆره یه ماوه  کی زۆر کورد که یه  جاران و ژماره

یان زمانی  ده  ندیان به یوه ژین، په دیموکراتی ڕۆژئاوا ده
  شكی زمانه ند به کرت چه ده.  یه هه  وه گرنگی جیھانیه

پۆلی (تی  ڕه کانی کۆتایی  قوۆناغی بنه پۆله  کان له جیھانیه
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وه و سوود  یی بکرته ئاماده  ها له روه هه) شت و نۆ وت، هه حه
  .ربگیرت دا وه و بواره ی وتیش له وه ره توانای کوردانی ده  له
  
م قوتابی  رده رگاکانی به خوندنی زمانی جیھانی ده 

  بازاڕی کار له.  وه ره دنیای ده  ندی به یوه بۆ په  وه نه که ده
ر  بت، هه ڕۆژدا زۆر فراوان ده پاشه  رگان له بواری کاری وه

ر  گه زیدا ئهپال زمانی کوردی و زمانی ئینگلی  ک له قوتابیه
مانی بزانت  ه نسی، ئیسپانی یا ئه ره ک فه زمانکی تریش وه

وتن  رگاکانی پشکه بژاردنی کار و ده رناتیڤی هه ته ئه  وه ئه
  .بن ده میدا کراوه رده به له
  
و  ئه  که  هاتووه وه  کاتی ئه  وه کانه یی سنووره هۆی کراوه به

راورد بکرن  ئاسانی به  ن بهخوندر ییدا ده ئاماده  ی له وانانه
ر کاتک  ی هه وه ڵ خوندنی وتانی ڕۆژئاوادا بۆ ئه گه له

ئاسانی و  ی وت به وه ره ده  کان هاتنه کوردستانیه  خوندکاره
ی  و خوندنه ن به ستبکه ستدان بتوانن ده ده بکات له

هۆی بته  ده  ئاسانه  راوردکردنه و به ها ئه روه هه. وت یانه ده
  له  وه بنه  بتوانن وانه  کارئاسانی بۆ مامۆستایانی بیانی که

  .زمانی ئینگلیزی  تی به تایبه کوردستان، به
  

خوندنی   تی له تایبه  کوردستاندا، به   می فرکاری له سیسته
، هیچ  ستراوه به دواڕۆژی خوندکارانی پوه  ییدا که ئاماده

  کاندا، بۆ نموونه ی وانهنوان گرنگ  ک ناکات له جیاوازیه
ک بیرکاری، فیزیا و کیمیا  بی وه ره کوردی، ئینگلیزی و عه

بۆچوونی   به. نجامی کۆتایی ر کۆی ئه سه له  یه ی هه کاریگه
می  می خاڵ یا سیسته سیسته  کان بکرنه وانه  که من، گرنگه

خاڵ  ی به که ی خوندنه پی ماوه ی به یه ر وانه هه  واته  که یه
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یی  موو خوندنی ئاماده ش کۆی هه وه نگنرت به بسه هه
مان خاڵ  ر هه ک هه موو قوتابیه دا بۆ هه که ر س ساه هه له

  که موو ساه ر هه گه ئه  بیرکاری پۆلی ده  بۆ نموونه. بت
 50نیو ساڵ بت   ر گه بت، ئه خای هه 100  وه بخونرت ئه

  .بت خای هه
  
سوید   له  بۆ نموونه.  مان شوه هه  به کانی تریش بۆ وانه 

بت  یی ده ی خوندنی ئاماده که س ساه  ک به موو قوتابیه هه
 900تا  800  کاته ی ده ر ساه هه  خاڵ بخونت که 2500
بۆ . خونت ده  وانه 25ی  نزیکه  که رس ساه هه به. خاڵ

  س وانه  و دوانزه به  ، یانزه کانی ده بیرکاری پۆله  نموونه
 2500ر  هه  ، واته که وانه 25ر  نجامی هه ئه. نرن داده
و  و به  که کۆتایی خوندکاره  نجامی ئه  بته ، ده که خاه
  .گیرت رده زانکۆ و خوندنی با وه  ش له نجامه ئه
  
راوردکردنی  کات بۆ به می خاڵ کارئاسانی ده سیسته 

کوردستانیش هیچی . اکاند نوان وته کان له نجامه رئه ده
می فرکاری ڕیفۆرمی  ر سیسته گه وتانی تر ئه  له  متر نیه که
سترت  پشتببه  ری تدا بکرت و ئازایانه تی و بنیاتنه ڕه بنه
دان  وتو و ئاوه وت کوردستان پشکه یانه ده  ی که و هزانه به

  .بت
  
رکاریدا می ف سیسته  وروپا له کتی ئه کانی وتانی یه وه هه

  :  یه که وه بۆ ئه
تی و هاوتیبوون الی خوندکاران  یه کانی کۆمه هره به -

  .زیادبکرن
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بازاڕی   خۆ له ربه ری و کاری سه ستپشخه تواناکانی ده   -
 .ئازاد دا الی خوندکار زیادبکرن

 هوشیاری کلتوری الی خوندکار زیادبکرت -
ی بیانی الی زمان  کردن به ندی و قسه یوه تواناکانی په -

 .خوندکار زیادبکرن
کنیک  بواری ماتماتیک، زانستی سروشت وته  تواناکان له -

 .الی خوندکار زیادبکرن
 .ر دا الی خوندکار زیادبکرت بواری کۆمپیوته  تواناکان له -
  

  یه وه وروپادا بۆ ئه کتی ئه وتانی یه  می فرکاری له سیسته
ک پچپچ،  ، نه نه الیه  مه قوتابی، زانست گشتگیر و هه  که
  کتر به یه و دابانیان له  وه که یه  کان نزیکن له وانه. ربگرت وه
وتانی   له. کرت یر ده ند بۆ قوتابی و خوندکار سه رمه ره زه
خوندن، قوتابی و   یه وه کان بۆ ئه وه وروپا هه کتی ئه یه

خوندن   اتهو. کانی خوندن نده خوندکار ڕابکشت بۆ ناوه
و  ره زبکات به خوندکار حه  خۆشبکرت که  نده وه ئه

ر  سه وام بت له رده وت به کانی خوندن بوات و بیه نده ناوه
مامۆستا و خوندنی   درت به دا گرنگی ده م بواره له. خوندن

وام  رده به می فرکاری به ک سیسته ش وه مه ئه  مامۆستایان که
  . ی ڕیفۆرمدایهم شاو رده به له
  

ی  وه رزکردنه بواری به  ک له الیه مامۆستا له  گرنگیدان به
کانی  خوله  هزکردنی توانایان له ک به الیه و له  مووچه

قوتابی مافی   که  مانکاتدا گرنگه هه  م له خوندن گرنگن، به
زانم  من ده. نگنت بسه مامۆستاکانی هه  ی بدرت که وه ئه

  کان بیر و بۆچونیان له قوتابیه  ن که وه دژی ئهمامۆستایان 
قوتابی و   ست بت که به ر مه گه م ئه به. بت ریان هه سه
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بت  پناوی قوتابیدا بت، ده  ندبن و خوندن له خوندکار ناوه
  بتوانن له  قوتابی و خوندکار که  بدرت به  و مافه ئه
ند  ی چه وه مدانه ڕگای وه  کی همندا و له وایه شوهه که

کۆتایی سای خوندندا،   فۆرمکدا، له  پرسیارک له
ئایا   ن که ر مامۆستاکانیان بده سه بیروبۆچوونی خۆیان له

باشبوون  یا پویستی به   ئاستی زانستی و زانیاری باش بووه
ئایا   که.  ره رکوتکه یا سه  ئایا مرۆڤکی دیموکراته  که.  یه هه

وت  کاری مامۆستایی خۆشده. دات یا نا بی دهقوتا  گرنگی به
ی  وه مدانه نجامی وه ئه.  رگره وه  ندکی مووچه ر کارمه یا هه

بۆ   ری قوتابخانه به ڕوه و به  مامۆستا  درت به کان ده پرسیاره
  کانی مامۆستاکه هز و الوازه به  نه ستنیشانی الیه ی ده وه ئه

  .کان الوازه  نه زکردنی الیهه بکرن و پالن دابنرت بۆ به
  
ی مامۆستا  بت موچه ده  بوترت که  دا گرنگه م بواره ر له هه 

پی  کو به به  وه کرته رز نه ن به مه پی ته ئازاد بت و به
  .ی زیاتری پبدرت ی، مووچه که لھاتوویی و دسۆزی بۆ کاره

  
  که  وارکهنجامی قوتابیان، ب و باشترکردنی ئه  وه رزکردنه به
و مامۆستاکان کاری   ری قوتابخانه به ڕوه بت به وام ده رده به
کرت بنرت  ده  ی که نگاوانه و هه کک له یه. ن ر بکه سه له

ی ئاستی قوتابی  رباره ده  ی بیروبۆچوونی مامۆستایه وه نوسینه
نوسرن و  ڕاپۆرتکدا ده  کان له بیربۆچوونه. یدا که وانه  له
کات  ده  وه باس له  که ڕاپۆرته. دایکوبوکی قوتابی  به درت ده

ی  وه و چی بکرت بۆ ئه  چ ئاستکدایه   له  که قوتابیه
  .کان باشتربن نجامه ئه
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کان   خزانه  له  ، قوتابخانه ندیانه یوه په  م جۆره ئه 
ناو   باته ده  کانی قوتابخانه ماییه هابنه و به  وه کاته نزیکده
  ی بیروبۆچوونی مامۆستا زۆر گرنگه وه نوسینه.  وه هکان خزانه

یا   ی تدا نیه وه مانه و نه  وه مانه  دا که و پۆالنه تی له تایبه  به
  وه مانه و نه  وه کوردستان مانه  ئستا له.  دانانی تدا نیه نمره
ر  به ر له ، هه ماوه تیدا نه ڕه ک، دوو و سی بنه کانی یه پۆله  له
  بت و له شه هه سای دووجار دیداری گه  که  زۆر گرنگه  وه ئه

رگرتن، مامۆستا ڕاپۆرتکی  وه  بری نمره له  که کۆتایی ساه
کی بۆ خزان  کۆپیه. بنوست  که نگاندنی ئاستی قوتابیه سه هه

وامی  رده ربه ی به وه بت بۆ ئه  کی بۆ قوتابخانه و کۆپیه
ی  وه و چیبکرت بۆ ئه  ئاستدایهکام  له  که قوتابیه  بزانرت که

  . وه رزبکرته به  که ئاستی قوتابیه
  

و   ڕۆژنامه  ندێ له کوردستاندا هه  مۆ له ئه  ختانه خۆشبه
و   رده روه بۆ په  رخانکردوه تیان ته ی تایبه ڕه کان الپه بوکراوه

و هاوتی   دا کوردستانی نوێ، رۆژنامه و بواره خوندن، له
  دا ماوه و بواره م هشتا زۆرکار له به  اشیان ناوهنگاوی ب هه
وامیان  رده ی به رنامه کان به فیزیۆنه له ته  بکرت، بۆ نموونه  که
موو  وام هه رده کی به یه شوه به  که  نیه  رده روه ی په رباره ده
  .کی تدا بت یه رنامه ک به یه فته هه
  
ی  رباره ده  امهرن کی پچ پچر به یه شوه جارجار و به 

کی سسیستماتیکی  یه شوه م به به  یه و خوندن هه  رده روه په
  له  بجگه. کی وا گرنگ دا بت یه ئاستی پرۆسه  له  که  نیه

کانمان ڕۆی  ره نوسه  کان، گرنگه فزیۆنه له و ته  بوکراوه
ی دباتی  وه رزکردنه زیندوکردن و به به  بت له رنیان هه ئه

ک  وه  که پرۆسه. ی فرکاری ی پرۆسه رباره تی ده یه کۆمه
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م نوخوازیدا  ده ر به وام له رده به  یربکرت که ک سه یه وه بزوتنه
بت  توانن ڕۆیان هه کانمان ده شاعیره. بت
  .قوتابی  رکردنی شیعر به به زۆرله ی به وه رچدانه رپه به له
  

می فرکاریدا  یستهس  وتنی چاکسازی و نوخوازی له رکه بۆسه
دبات و گفتوگۆکاندا   بوونیان له شداری مامۆستاکان و ئامده به
کاتک که   مانکاتدا ڕۆیان گرنگه هه له. رجی پویستن مه

  و ناگاته  کانی باش نیه نجامه ک ئه بینن قوتابیه ده 
ی  بت بتوانت تاکتیکی شوه مامۆستا ده. کانی ئامانجه

ی  که بینت قوتابیه ده  ۆڕت کاتک کهی بگ که وه وتنه وانه
بت بتوانت ستراتیجکی نوێ  ده.  یشتوه گه تنه  که وانه

کانیدا  مشکی قوتابیه  ی فربوون له ی پرۆسه وه دابژت بۆ ئه
کانی  و ئاستی زانست و زانیاری الی قوتابیه  وه پشه  بچته

  .زیادبکات
  

ی  وه بۆ ئه  پشتکی گرنگهکانی پا قوتابیه  ڕی مامۆستا به باوه
.  وه رزبته خۆبونیان تیا به  ڕ به ستی باوه کان هه قوتابیه

ری  هانده  که  یه وه کانی مامۆستا ئه گرنگه  رکه ئه  کک له یه
ی  وه ن بیرکردنه مرۆڤی خاوه  ی ببنه وه کانی بت بۆ ئه قوتابیه

  .خۆ ربه سه
  

رککی گرنگی  همشکی قوتابیدا ئ  دروستکردنی پرسیار له
  توانای پرسیارکردن له.  و خوندنه  رده روه می په سیسته

. و پشتگیری لبکرت  وه زیندوویی بھرته  بت به مندادا ده
بت  پرسیارک نابت تابو بت و قوتابی بۆی نه  هیچ جۆره

دا مرۆڤی  م بواره ت له فافیه یی و شه کو کراوه به. بیکات
  .کات دیموکرات دروستده
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کانی  قوتابیه  ی له وره ڕوانی زۆر و گه بت چاوه مامۆستا ده

وامی  رده به بت به ده  ری قوتابخانه به ڕوه بت، به هه
  دا پویسته م بواره له. مامۆستاکانی بکات  ڕی زیاتر له چاوه

ناسراو بت ) یی تی و ئاماده ڕه کان، بنه می قوتابخانه سیسته(
بت  ک ده موو مامۆستایه هه. ۆستایانالی قوتابیان و مام

بت و  ی هه) کان می قوتابخانه سیسته(ی  کی نامیلکه یه نوسخه
باس   ی که شه و به تی ئه تایبه بت به زایی وردی تدا هه شاره
  .کات ده  کانی قوتابخانه ماییه هابنه له به

  
نگ  ته به  کات که توانا دروستده دا مرۆڤی به م بواره یی له کراوه
ی  وه زا توانای ئه مامۆستای شاره. بت  وه ی فرکاریه پرۆسه

. رزتر بۆ ئاستکی به  وه رزبکاته کانی به قوتابیه  که  یه هه
ست به  هه  کان بکات که قوتابیه   وا له  که  یه ی هه وه توانای ئه

           .دا قوتابخانه  ن له ختیاری و دخۆشی بکه به 
     



125    - می فرکاری تی سیسته چۆنایه

  نینتوا ، ده به
  

  
وتاری   ریکا، له مه بژردراوی ئه رۆکی هه باراک ئۆباما، سه

ئۆباما . توانین بوو ، ده به: کانی رۆکی قسه وتنیدا، ناوه رکه سه
ختی گۆڕانکاری گرنگی  کی سه یه ڕگه  زانت که پشکات ده

ڵ  گه روارد له به به    و گۆڕانکاریانه ئه.  مدایه رده به له
و   وره می فرکاری کوردستاندا زۆر گه سیسته کانی گۆڕانکاریه

  وخۆی به ندی ڕاسته یوه ندکیان په ت هه نانه نترن، ته الیه مه هه
. یه ری جیھاندا هه رانسه سه  له  وه زاران مرۆڤه ژیان و مردنی هه

می  توانای خۆی و سیسته  هزی به ڕی به ی باوه وه ر ئه به م له به
  .توانین ی، ده ت به دودی ده، ب یه ی هه که وته

  
می  سیسته  ک ریفۆرم و نوخوازی گرنگ له کوردستان کۆمه  له

بۆچونی   به  .وه ی بردۆته پشه که مه سیسته  فرکاریدا کراون، که
رمی کوردستان  تی هه حکومه   و  رده روه تی په زاره ر وه گه من، ئه

مانی  رله یان بۆ په هو ڕیفۆرمان ری و پشنیاری ئه ستپشخه ده
رپرسیارتی  ر به رامبه به  بوایه ده  وه کردایه، ئه کوردستان نه

کان، پاش زیاتر  ڕیفۆرمه.  وه ته ستانایه بوه  ی مژوویی  وه لپرسینه
وتودا،  مکی کۆن و دواکه نو سیسته  ستان له وه  له  ده نیوسه  له

  له    وه 1991ی سا  بوایه له ده. یی بوون نووکه پویستی هه
م  ڕیفۆرمکردن، به  به  ستبکرایه می فرکاری کوردستاندا ده سیسته

شایانی ناوی   هیچ ریفۆرمک، که  2007وه تا سای  داخه به
ی  تا کۆنگره  وه وانه پچه  به. کرا گۆڕانکاری و نوخوازی بت، نه

ی تی ئراقی سا کانی حکومه می قوتابخانه سیسته  رده، روه په
ی شۆڤنی  رستانه په مکی کۆنه سیسته  هنرا که کارده به  1971
  . بوو
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  به  :یانوت ده  ی که وانه زۆرجار ئه. بوون کان بگرفت نه ڕیفۆرمه

خر ناتوانین،  یانوت، نه ده  که  ی وانه متر بوون له توانین، که ده
و   ئاواوهوروپای ڕۆژ ئه  له  کوردستان زۆر دووره  ی که وه هۆی ئه به

  و ئمه  وروپای رۆژئاوان همی سویدی و ئه کان وه ریفۆرمه
خریشیان  ندک نه هه.  یه ریتی کلتوری خۆمان هه دابونه
  ت له نانه و ته  دواوه  وه رنه به  که مه وت سیسته یانه ، ده ڕاندوه تپه

  له. رن وی کچ و کوڕ البه تایی جارانیشدا تکه ره کانی سه قۆناغه
وی کچ و کوڕ  ریکن تکه ڕۆژئاواش خه  ن له یر تر ده موی سه هه
ندک  هه.  بوونی نیه   یه و بار و شوه باسک له  ن، که به الده

  ن له ن و ده که کالۆری ده ی به وه تی البردنی تاقیکردنه دژایه
کانی  کالۆری بۆ قۆناغه ی به وه تاقیکردنه  ریکه سویدیش خه

ه و  هه  و له  ش بوونی نیه مه ئه  نرت، که دهتی دا ڕه بنه
ی  وه کالۆری و تاقیکردنه ی به وه تاقیکردنه  ، وه یشتنه گه تنه

کتر جیاوازن،  یه  ی زۆر له وه دوو تاقیکردنه  نیشتمانی، که
  .ن که ده تکه

  
  له  کوردستان کراون بریتین  له  ی که و ریفۆرمانه راستیدا ئه  له

ی  کردنی پرۆسه شه ی گه دان ساه زمونی سه ئه  له رگرتن سودوه
کانی  دیموکراتیه  می فرکاری والته چاکسازی و ریفۆرم له سیسته

م  به.  لیان  ککه وتی سوید یه  وروپای رۆژئاوا که ئه
می فرکاری  ڵ سیسته گه له  کی باش یه شوه  کان به ریفۆرمه

یاندنیان  تی گه رفه دهی  وه کوردستاندا گونجندراون بۆ ئه
  بوایه ر نا، ده گه ئه. جکردن زیاتر بت ناری ئارامی جبه که به

  .   رفراوانتر بونایه کان زۆر گشتگیر و به ریفۆرمه
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  ، به ریفۆرم و گۆڕانکاری نیه  کمان له مژوویه  کوردستان چونکه  له
تانی و  له. ک موو نوخوازییه هه  ڕوانینه ده  وه چاوی گومانه

می دیموکراتی و  گی سیسته ی ڕه وه رئه به وروپای ڕۆژئاوا له ئه
وامی  رده به بترس و به به   ربوه، زگا قووڵ و به گای داموده کۆمه
ریکی ڕیفۆرم و نوخوازین،  کانی ژیاندا خه موو بواره هه  له
بونی  هه. کانیاندا می فرکاری وته سیسته  تی له تایبه به

بوونی نوخوازی و    وی دیموکراتی، پویستی کی پته یه بناغه
ری گرنگن  نیدا، س فاکته ده گای مه ڵ کۆمه گه خۆگونجاندن له

ترسن، یا  ی نوخوازی نه پرۆسه  ڵ له کانی کۆمه تاکه  وایانکردوه که
کانی  ت و بواره رفه کو ده بینن، به کان نه ر گیروگرفته هه

  .ن ستپبکه وتنیش هه پشکه
  
کرت، هیوای  می فرکاریدا نه بواری سیسته  ر ڕیفۆرم له گه ئه

بونی  نه. بت الواز ده  ئاینده  نجانمان به دواڕۆژی مندان و گه
بۆ   بارترین دۆخ و بوارن دواڕۆژ له  بوون به هیوا و بوا نه

واری  خونده نه. دروستبونی نائارامی، زۆربونی تاوان و ترۆریزم
کان و  تیه یه کۆمه  بونی کشه  وره وستبون و گههۆی در  بته ده

ی دیموکراتی و  ی پرۆسه وه ره ده  دروستبونی ڕکخراو و گروپ له
له دواڕۆژکی نزیکدا   یه ده م دیار ئه. دا زگاکانی کۆمه داموده

کوردستاندا   مۆ له ئه  ی که ئازاده   و باره ر ئه بۆ سه  ترسیداره مه
 کوردستاندا  دا له 2000سای   واری له خونده ی نه رژه.  یه هه

 250000  زیاتر له 2007تا سای   وه ساه  و  له. بوو% 27ی  نزیکه
واری  خونده ی نه واری بون و رژه وار فری خونده خونده نه

ی  شدا هشتا رژه وه ڵ ئه گه م له ، به وه خواره  هاتۆته
  رزن که به  نده وه ندن ئهخو  واری و وازهنان له نده خو نه
وامبون  رده به  ربۆیه هه . تیمان وایه ته ر ئاسایشی نه ترسین بۆ سه مه
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ن  روه کی گه رپرسیاریتیه کی گرنگ و به ر چاکسازی پویستیه سه له
  .  رشانمان سه له
  
م  رده به وامی له رده به می فرکاری به وتی سوید سیسته  له

ژر لدوان و   له  وه ی خواره م ڕیفۆرمانه ا ئهله ئستاد:  ڕیفۆرمدایه
  ش به پشنیاز و پشکه  ته ندکیان بونه دان و هه وه لکۆینه
  :مانی سوید کراون رله ت و په حکومه

  
م  رجه کان سه گۆڕانکاریه: ییدا قۆناغی ئاماده  یفۆرم له ر .1

زیادکردنی   وانه ، له وه گرته یی ده خوندنی ئاماده
ش،  به 19بۆ   وه شه به 17  یی له نی ئامادهکا شه به

هزکردنی ڕۆی  داناندا، زیاتر به بواری نمره  گۆڕانکاری له
دا،  که مه سیسته  ندیکردنی له ناوه قوتابی و خوندکار و به

ر  سه له. هتد... کان  وه ری تاقیکردنه ی کاریگه وه مکردنه که
ر  به ، له وه  ۆتهتیم بوکرد وتارکی تایبه  م ریفۆرمانه ئه
 .  وه و ریفۆرمانه کانی ئه کاریه ورده  ناچمه  دا وه لره ئه

  
  یاساکان، به: کان ی یاسای قوتابخانه وه نوکردنه .2

نگینکردنی  هزکردنی ڕۆی قوتابی و سه ستی به به مه
م  رده به وار، له کی خونده یه گه کانی کۆمه نجامه رئه ده

ری  کاریگه  م ریفۆرمه ئه. دان وه و لکۆینه  وه پداچونه
 .بت ده  که مه ڕۆژی سیسته ر پاشه سه ستراتیجی له

 
:  ی پرۆگرامی خوندنی مامۆستایان وه نوکردنه .3

ی خوندنی  رباره و گشتگیر ده  نه الیه مه ڕیفۆرمکی هه
تی  م حکومه رده به  ته ک پشنیاز خراوه مامۆستایان وه

) یی شی ئاماده شه(  پۆلی دوانزه  ی که و قوتابیانه ئه. سوید
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  له  مامۆستا، بجگه  وت ببن به یانه ن و ده که واوده ته
کرت،  ڵ ده گه وتنیان له ی کۆتاییان چاوپکه ی نمره ڕژه
  پشنیازه. ن نجامبده ک ئه یه وه بت تاقیکردنه ها ده روه هه
خوندنی مامۆستایی   ک له ی ساک هیچ قوتابیه ماوه  که
شی مامۆستایی  ، به شه ش س به که خوندنه. گیرت رنه هو

ی  که هاده شه  تی که ڕه ی قۆناغی بنه 6 - 1پۆلی  
  که 12 – 7کانی  شی مامۆستایی پۆله ، به کالۆریۆسه به
شی  به.  ی پنج ساه که و  خوندنه  ره ی ماسته که هاده شه

ی خوندنی  هو مامۆستایان به  ته ، تایبه سنورداره  م که سیه
  ییدا وانه ئاماده  ، له یه یان هه وه رزتر و لکۆینه به
  بن له رپرس ده کان و به شه رۆکی به سه  بنه و ده  وه نه ده
تی سوید بیاری  هشتا حکومه. کان پدانی پرۆگرامه شه گه
 . داوه نه  م پشنیازه ر ئه سه له

 
بۆ   م ڕیفۆرمه ئه: کان ری قوتابخانه به ڕوه خوندنی به .4

ها بۆ  روه ، هه یه ئستا هه  که  یه و خوندنه هزکردنی ئه به
 ر و به به ڕوه کانی به ته سه هزکردنی ده به

  تا ئستاش له  وه داخه به.  ته سه ندییکردنی ده ناناوه 
ش  مه ئه. ران نیه به ڕوه کوردستان هیچ خوندنک بۆ به

 . یه هه  وه رکردنه سه به  یستی بهو پو  یه وره لنکی گه که
  

کان  هلیه ئه: (کاندا هلیه ئه  بواری قوتابخانه  ڕیفۆرم له .5
سوید   له). بازاڕی ئازاد  ر به ناحکومی یا سه  واته

ی  پی ژماره  یان به که ، بودجه هلی زۆره ی ئه قوتابخانه
.    گرن ریانده کانیاندا وه قوتابخانه  له  که  یه و قوتابیانه ئه
رگرتنی  مان یاسای وه ژر هه رگرتنی قوتابیان له م وه به

  . کانی تردایه قوتابخانه
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دانان ئستا  نمره: داناندا می نمره بواری سیسته  ریفۆرم له .6

چوو،  رنه ده:  شه سوید چوار به  یی له قۆناغی ئاماده  له
پایزی   له  بیاره. رچوو رچوو، زۆر باش ده رچوو، باش ده ده

 A ی  نمره.  A, B, C, D, E, Fکانی  پیته  ببت به  وه 2011
 . خراپترینه F ی و نمره  باشترینه

    
  ، کهتیدا ڕه بواری خوندنی پش قۆناغی بنه  ریفۆرم له .7

  که  یه و مندانه و بۆ ئه)  پش قوتابخانه(  برت به ناوده
  . ش ساه نیان شه مه ته

   
  ی که و ڕیفۆرمانه کک له یه: تیدا هڕ قۆناغی بنه  ریفۆرم له .8

هزکردن و  به  له  بریتیه  تی پشنیازکراوه ڕه بۆ قۆناغی بنه
نوان   له  دیدارکه  که).  شه دیداری گه(پدانی  ره په

دیداری .  دایه  قوتابی و دایکوباوکی قوتابی و قوتابخانه
ندی  یوه ی زانیاری و پردی په رچاوه باشترین سه  شه گه
  وامی له رده به  به  که  یه وان خزان و قوتابخانهن
 . ندندایه سه ره په

 
موو  بۆ هه  که  یه وه کان ئه نویه  پشنیازه  کک له یه 

  نگاندنی قوتابی به سه ک هه یه موو وانه پۆلک و هه
ی ئاستی زانستی  رباره مامۆستا ده  واته. بت نوسراوی هه

م  ئه. کات شده ورت پشکهی ڕاپۆرتکی ک که قوتابیه
.  چون نیه رنه رچون و ده دانان و ده نمره  نگاندنه، سه هه
ر ئاستی زانستی  سه  له  یه وه کو زانیاری کۆکردنه به

ی  رباره ده  یه کتیڤیانه نگاندکی ئۆبیه سه ، هه که قوتابیه
  . که کانی قوتابیه زه هز و الوه به  نه الیه
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  وه کان زیادکردنی تاقیکردنه ۆرمهنکی تری ریف  الیه 

دا  م وتاره تای ئه ره سه  ک له روه هه(  کانه نیشتمانیه
سوید زۆر   ی نیشتمانی له وه ، تاقیکردنه م پکردوه ئاماژه
م  کوردستان، به  کالۆری له ی به وه تاقیکردنه  له  جیاوازه

  له  وه بونی زانیاریانه هۆی نه  س به ندک که وه هه داخه به
  م دوو جۆره می فرکاری سوید ئه ر سیسته سه

کان  نیشتمانیه  وه تاقیکردنه). ن که ڵ ده تکه  یه تاقیکردناوه
کانی  وانه  له  پۆلی نۆدا جگه  کرت و له یان زیاد ده ژماره

م  پی ئه  زمانی سویدی، ماتماتیک و زمانی ئینگلیزی به
ا و بایۆلۆجیش کانی فیزیا، کیمی وانه  نویه  پشنیازه

دا  و وانانه کک له یه  ک له ر قوتابیه م هه به.  وه گرته ده
ی نیشتمانی  وه تاقیکردنه)  فیزیا، کیمیا یا بایۆلۆجی(
  .نوست ده
  
کانی پۆلی س و پنجی قۆناغی  وانه  ندک له هه  له 

زمانی سویدی،   ی نیشتمانی له وه تیدا، تاقیکردنه ڕه بنه
م  ست له به مه. نرت انی ئینگلیزی دادهماتماتیک و زم

راوردکردنی ئاستی  ستنیشانکردن و به ده  وانه تاقیکردنه
یان  وه مانه و نه  وه ک مانه نه  زانیاری و زانستی قوتابیانه

نجامی  تیدا ئه ڕه پۆلی نۆی بنه  له. کانیاندا پۆله  له
کی  یه وه نجامی تاقیکردنه ک ئه ی نیشتمانی وه وه تاقیکردنه
کالۆری  ی به وه ک تاقیکردنه ک وه گیرت، نه رده ئاسایی وه

نوس  و چاره  وه مانه و نه  وه بۆ مانه  کوردستان که  له
ی  وه کوردستان تاقیکردنه  له  ختانه خۆشبه.  دیاریکردنه

ماون و  تی نه ڕه ش و نۆی بنه کانی شه کالۆری پۆله به
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  و گۆڕانکاریه کانی ئه رنیه ئه  نجامه ئه  ورده  ئستاش ورده
  .وت که رده ده  یه وره گه
  
هۆی     بته ند ساکی تردا ده چه  بگومان له 

ش  مه ئه  کوردستاندا که  واری له خونده ی نه وه مکردنه که
  له  و گرنگتره  یه وره ت و سامانکی زۆر گه روه سه
شبینیشم  زۆر گه. کوردستاندا  وت له مھنانی نه رهه به
ی پۆلی  وه ند ساکی داهاتودا تاقیکردنه چه  له  ی که وه هب

  .منت نه) یی شی ئاماده پۆلی شه(  دوانزه
 

م  ئه: )شاگردیدا(بواری خوندنی پراکتیکدا   ڕیفۆرم له .9
ئاستی توریدا الوازن،   له  که  یه و قوتابیانه بۆ ئه  ڕیفۆرمه

ی س  نیوه. توانان  ییدا به ست و پیشه کاری ده  م له به
ی پراکتیک یا شاگردی  شوه  ییان به سای خوندنی ئاماده

  تی  له کان کۆرسی تایبه نکاره خاوه. بت بازاڕیکاردا ده  له
م  ئه. خونن دا ده و قوتابیانه رشتیاری ئه رپه تی سه چۆنیه
  تازه  ک کوردستان که بۆ وتکی وه  خوندنه  جۆره
  رج نیه مه.  رپی خۆی، زۆر گرنگه سه  وته که ده  ریکه خه
موو  خوندنی توریدا باشبت یا هه  س له موو که هه
ندازیاری  رزی دکتۆری و ئه و خوندنی به ره کان به وه هه

س  رکه و هه  یه کو مرۆڤ توانای جیاوازی هه بت، به
  وه ی پ مه ی مۆرکی ته وه ب ئه پی توانای خۆی به به

 .بنرت
 

  له  ی که و قوتابیانه خوندن بۆ ئه  واته: یی لوتکه خوندنی .10
  و قوتابیانه ئه. دان لوتکه  ئاستی توانای خوندندا له

س ساڵ   یی به قۆناغی ئاماده   که  نیه  وه پویستیان به
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  و قۆناغه متر ئه کی که یه ماوه  توانن به کو ده ببن، به
پۆلی   یی له ادهقۆناغی ئام  ی که و کاته ن، له واوبکه ته

و  کی قۆناغی زانکۆش له یه ند وانه خونن، چه کۆتاییدا ده
کاتک   یه و شوه به. خونن زیان لبت ده حه  ی که بواره
و   واوکردوه یان ته ندێ وانه زانکۆ هه  ن به که ستده ده  که

خۆیان   ی که و بواره له  وه بت زیاتر قووببنه کاتیان ده
و   وه ش ڕگای تۆژینه یه م شوه به. تی زیان لیه حه

بۆ خوندنی سای . بت خوندنی با بۆیان ئاسانترده
  له. بت ده  یان و پۆله ئه  بیست قوتابخانه 2010/  2009

کانی  قوتابخانه  له  ککه یه  یی ئۆڤا، که ی ئاماده قوتابخانه
  به. بت مان هه و پۆالنه کک له یه  من، داوامانکردوه

  ندک له هه  له  که  چوونی من، کارکی خراپ نیهبۆ
تی بۆ  بواری تایبه  کانی کوردستاندا  ییه قوتابخانه ئاماده
هزکردنی   پناوی به  خسنرت له به  قوتابیانی لوتکه
کاندا،  زانستیه  بواره  له  وه و لکۆینه  وه ئاستی تۆژینه

 .کانوت و کانزا سازی نه تی بواری پیشه تایبه به
 

موو  هه : ساندا وره بواری خوندنی تیۆری گه  ڕیفۆرم له .11
ر قۆناغکی  خوندنی هه  ساک، که وره گه
خوندنی   که  یه ی هه وه کردبت، مافی ئه واونه ته
ر  گه ئه  که  یه وه بۆ ئه  که خوندنه. سان بخونت وره گه

 کدا یه ند وانه کدا یان چه یه وانه  ک له قوتابیه
  توانت له هنا بت ده رزی نه ی به چووبت یا نمره رنه ده

ی  که واوبکات و نمره ی ته که سان خوندنه وره خوندنی گه
 . کانی خۆی بگات ئامانجه  ش به وه به.  وه رزبکاته به
گوترت خوندنی ئواران و  ده  م خوندنه کوردستان به  له

  . وه پۆلک بخونرتهکانی  موو وانه هه  که  یه وه بۆ ئه
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رچوو  کدا ده یه وانه  ر خوندکار جارک له گه ڕاستیدا ئه له 

جارکی تر،   بت ئیتر پویست ناکات ناچاربکرت که
،  چووه رنه ی تردا ده ندک وانه هه  ی له وه رئه به له

  کوردستان پویستی به  خوندنی ئواران له. وه بیخونته
  یه چونکه ه شی هه که و ناوه  یه هتی ه ڕه ڕیفۆرمی بنه

  ر به یی پویست ناکات هه واوکردنی قۆناغی ئاماده ته
  . یه ئوارانیش هه  ڕۆژ و به  سوید به  له. ئواران بت

  
  له  بجگه) یا ئواران(سان  وره خوندنی گه 

کی  وتدا، واتایه  ی فرکاری له بردنی پرۆسه  وه وپشه ره به
  له  بریتیه  و واتایه ئه.   یه تیشی هه ۆڤایهرزی مر به
  ی که سانه و که ت و شانسکی تر بۆ ئه رفه خساندنی ده ڕه
ن  واوبکه یان ته که یان توانیوه خوندنه کاتی خۆیدا نه  له

و  ی له وه ی پویست بھنن بۆ ئه نمره  یان توانیوه یان نه
  وندنهم خ به. وت یانه ده  ربگیرن که وه  خوندنه

ن  که ده  و خوندنه و داوای ئه  وه نه که رزده کانیان به نمره
  .گونجت یایاندا ده زوو و خه ز، ئاره ڵ حه گه له  که
  
ک  یه  تی زیاتر له کی گشتی مرۆڤی ڕۆژهه یه شوه  به 

ز و  ش حه مه وت، به ناکه ژیانیدا بۆ هه  تی له رفه ده
مرندرت  نجتی ده گه  ر به کان هه مرۆڤه  ویستکی زۆر له

  .چت رده نگیان لده ژیانیاندا مرۆڤکی بھواو دته  و له
  

بواری زانکۆ و   خوندن له  واته: یی خوندنی زانکۆی پیشه  .12
  شه به  ی که و قوتابیانه یمانگاکاندا بۆ ئه په

شی  ک به ، وه واوکردوه یی ته ئاماده  کانیان له ییه پیشه
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  واته  ییه، پیشه  م خوندنه ئه. شتوکاڵسازی و ک پیشه
ند  چه  و له  کورته  که ی خوندنه ماوه.  کادیمی نیه ئه

ڵ  گه له  یی پکھاتووه رزی پیشه کۆرسکی ئاستی به
 .بازاڕی ئازاددا  پراکتیک له

 
تا ئستا خوندنی  :سان وره یی بۆ گه خوندنی پیشه .13

م  ئه.  کاندا بووه ۆریهتی  بواری وانه  ر له سان هه وره گه
یی قۆناغی  خوندنی پیشه  کات که ده  وه باس له  ڕیفۆرمه
سانیش  وره سازی و کشتوکاڵ بۆ گه ک پیشه یی وه ئاماده

ک بوو بت  ر هۆیه ر هه به له  ی که وانه بۆ ئه  واته. بت هه
وت  یانه و ده  کردوه واو نه ییان ته خوندنی ئاماده

  له. یی بخونن یی پیشه خوندنی ئاماده سایدا وره گه له
  مه ئه. سان وره گه  به  دراوه نه  م بواره کوردستان ئه

  بت بیری ده  که  می فرکاریمانه نکی تری سیسته الیه
ی جارکی تر شانسکی تر  وه تی بۆئه تایبه به  وه لبکرته
ک  ر هۆیه ر هه به له ی که سانه و که م ئه رده به  بخرته

  یی له کاتی خۆیدا خوندنی پیشه له  یانتوانیوه بووبت نه
 .ییدا بخونن قۆناغی ئاماده

 
  رگرتنی قوتابیان له می وه بواری سیسته  ریفۆرم له .14

ی  وه بۆ ئه   یه زۆر هه وکی هه سوید  له: زانکۆکاندا
  رگرتنی قوتابیان له می وه سیسته  تی له ڕه گۆڕانکاری بنه

و  و ئه ره کان به وه هه. یمانگاکاندا بکرت زانکۆ و په
ندیی  و ناناوه ره زیاتر به  که مه سیسته  که  یه ڕگایه

یمانگاکان، بۆ  رن تا زانکۆ و په به) زی رکه المه(
هزکردنی  پناوی به  ی ئاستی کبک له وه رزکردنه به

. بت رگرتنی خۆیان هه کاندا، یاسای وه تی خوندنه چۆنایه
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قبوڵ (ندیی  رگرتنی ناوه می وه کوردستان سیسته  له
رزی تووشی سستی و  می خوندنی به ، سیسته)زی رکه مه

م  رده به ڕگر له  ها بۆته روه ، هه ئاستنزمی کردووه
ش بوارکی گرنگی  مه ئه. یی کانی خوندنی ئاماده ڕیفۆرمه

 .وت ر ریفۆرم بکه بت به ده  که  تره
 

ی  زراوه دامه:  رشتیاریدا رپه بواری سه  ریفۆرم له .15
سوید   له) یی و پسپۆڕی رده روه په(رشتیاری  رپه سه
  کک له یه.  دایه وره ک ڕیفۆرمی گه م کۆمه رده به له

و دانانی ستروکتوری   وه بواری ڕۆشنکردنه  کان له ڕیفۆرمه
ش  چوار به  له  که  رشتیارییه رپه زگای سه یی ده ڕکخراوه
 : پکھاتووه

a( ردانی  سه  واته: رشتیاریکردن رپه شی سه هب
نگاندکی قوڵ و  سه کان و هه قوتابخانه

رزڕاگرتنی  و به  وه وتنه ی وانه ی شوه نه الیه مه هه
 .کان باییه هابنه به

b( له شی وه به رکاری  سیسته  رگرتنی سکالهمی ف  
. وه ن هاووتیان و دایکوباوکی قوتابیانه الیه
ن  الیه  نگاندنیان له سه کان و ههدواچونی سکا به
 .کرت رشتی ده رپه وا سه شه م به ئه

c( سه  ی هه شی پرۆژه به تی  نگاندنی چۆنایه
  ک سانه یه موو قوتابخانه هه  که  که مه سیسته

خۆی  ) تی نگاندنی چۆنایه سه هه(ڕاپۆرتی 
 .کات ش ده  پشکه

d( ه بهدانی دامه شی مۆزراندنی قوتابخانه تپ  
 .کان هلیه ئه
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  له  رشتیاری بریتیه رپه زگای سه کی ده ره رکی سه ئه 
و   کانی قوتابخانه نگاندنی کاره سه و هه  وه قووبونه
بردنی  وه وپشه ره کردن و به  شه پناوی گه  له مامۆستا
  کانیان بریتیه وره گه  پرۆژه  کک له یه. می فرکاریدا سیسته

ماڵ و   به  ندی قوتابخانه یوه دنی پههزکر ی به پرۆژه  له
کرت،  یری کاری مامۆستا ده سه  وه و ڕووه له.  گاوه کۆمه
. کرت نگاندن ده سه ی ڕاپۆرتنوسین و هه یری شوه سه
ر  به ڕوه رپرسارتی به یری به وردی سه  ها به روه هه
  .کرت ده

      
  ن که ونه و هه باسمکردن ئه  وه ره سه له   ی که و ڕیفۆرمانه ئه
می  وپشخستنی زیاتری سیسته ره درن بۆ به سوید ده  مۆ له ئه

قوتابیان، خوندکاران،   کان له نه موو الیه هه.  که فرکاری وته
م  پشوازی له  رده روه ندانی بواری په مامۆستایان و کارمه

بواری   له  که ر یه زانن، هه پویستیان ده ن و به  که ده  ڕیفۆرمانه
  به.  بۆچوونی جیاواز نیه  که  نیه  وه م مانای ئه به. خۆیدا
کاندا بۆچوونی جیاجیا و تروانینی  موو بواره هه ، له وه وانه پچه
ر بوون و  سه موان له م هه ، به یه کیش هه یه ت دژ به نانه ته
 ی وه ر ئه سه ک کۆکن له موو الیه هه. کان ڕکن وامی ڕیفۆرمه رده به

ی ئاستی خوندن و  وه رزکردنه کان بۆ به ئامانجی ڕیفۆرمه
س و  که ی ڕۆی تاکه وه رزکردنه ، بۆ به هزکردنی دیموکراتیه به
رکردنی  سه قابیلی سازش له  هایانه م به ئه.  کسانی ژن و پیاوه یه
  . نین

   
کان  ر ڕیفۆرمه سه کردن و بیاردان له تی کارکردن بۆ ئاماده چۆنییه
ڕاست  تی ناوه ڕۆژهه  له  ی که یه و شوه له  یه یاوازی ههزۆر ج

کوردستان   له  ی که یه و شوه  له  بۆ نموونه جیاوازه. کرت ده
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ی گرتنی یا  شوه  هنرت بۆ گۆڕانکاری و ڕیفۆرم، که کارده به
ندان و  کارمه  کی زۆر له یه ماره ژ  واته.   ستنی کۆنفرانسه به
ی دوو تا س ڕۆژ  ، ماوه وه کرنه ان کۆدهپسپۆر  ندک له هه

،  یه م شوه ئه. رت ده ند بیارک ده کرت و دواتریش چه گفتوگۆده
نرت و  وردی پالنی بۆ داده  و به  کی کالسیکی یه یه شوه
ر  سه کان بیاریان له پشینازه  ندک له ندکجاریش پشکات هه هه

  . دراوه
  
  تی له تایبه نجامدانی ڕیفۆرم به ئه  هکی ل ره ی سه سوید شوه  له

  :نگاوک ند هه چه  له  می فرکاریدا بریتیه سیسته
  

ن  الیه ستنیشانکردنی پسپۆڕک یا دوو تا س پسپۆڕ، له ده .1
زمونکی دوورودرژی  ئه  ، که وه رده روه تی په زاره وه

ی  ی نزیکه ماوه.   یه می فرکاریدا هه سیسته  کارکردنیان له
ت به ک دهساکه) کان یان پسپوۆڕه(  و پسپۆڕه در  

  و پسپۆڕه ئه. ن بکه/ بکات  ڕاپۆرتکی دوور و درژ ئاماده
  بته کات و خۆی ده یرده ک سه یه ک پۆژه وه  ی که کاره
سکرتر و   کات له ، گروپکی کار دروستده که رۆکی پۆژه سه
و  که ریه هه  زای تر، که سکی شاره ند که چه
ستۆی  ر ئه سه  خاته ده  که نکی پۆژه تی الیه رپرسیاریه به

و   که مه کانی سیسته الوازه  نه یری الیه وردی سه  به. خۆی
کانی چاکسازی و نوخوازی  گرنگه  نه ستنیشانی الیه ده
موو  و هه  وه نه که رنت ده سایتکی ئینته. ن که ده

  یه بۆی هه   که هی پۆژ وه ره ده  رده له روه ندکی په کارمه
ی  ماوه  له. ک پشنیاز بنرت بۆیان بیروبۆچوونی خۆی وه

ی خۆیان  که می ڕاپۆرته که شنوسی یه داره که ساه
 .ن که واوده ته
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نی  ک الیه نرن بۆ کۆمه ده  که ڕاپۆرته: ناردنی راپۆرت .2

ر  سه و پشنیازی خۆیانی له  خنه ڕه  ندیدار که یوه زۆری په
نجا  په  له  ن یه یه ژماره کاتی واهه  نانه و الیه ئه. ن بده
ی  رده ره تی په رایه به ڕوه به  وانه ڕت، له په تده

ندک  ، شورای قوتابیان، هه)کان وانیه شاره(کان  کۆمیۆنه
تی زانکۆ و  رایه به ڕوه کان، به ری قوتابخانه به ڕوه به  له
یکای مامۆستایان، ند نیکای بازاڕیکار، سه یمانگاکان، سه په

نرت بۆ  ک داده یه ماوه. هتد...بازاڕیکار، ژووری بازرگانی 
. کان خنه ی پشنیاز، بۆچوون و ڕه وه و نوسینه  وه کۆکردنه

می خۆیان  کان وه نه موو الیه واو بوو هه ته  که ماوه  که
 . که رۆکی پرۆژه بۆ سه  وه نرنه ده

 
  خنه یری ره وردی سه  و به  هو بنه کۆده  که لیژنه: کاری ئاماده .3

. ن که کان ده ندیداره یوه په  نه و پشنیازی الیه
  له. کرت کان ده دواچوونی بیروبۆچوونه نگاندن و به سه هه

  که پۆژه   گیرن که رده وه  و پشنیازانه نیا ئه کۆتاییدا ته
نوێ  رله سه  که پاشان پۆژه. ن که ند ده مه وله ده

نردرت بۆ  ده  که سته و ڕاپۆرتی ده  وه هڕژدرت داده
 .ت زاره وه

 
  ئاماده  که ت ڕاپۆرته زاره ندانی وه کارمه: ت زاره کاری وه .4

پاش .  رده روه زیری په م وه رده به  نه یخه ن و ده که ده
نردرت بۆ  کرت و ده ده ئاماده  که ڕاپۆرته  وه خوندنه

 .مان رله په
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ی  رنامه به  خاته ده   که مان ڕاپۆرته هرل په: مان رله آاری په .5
نگی  ری، ده سه و پاش گفتوگۆکردن له  وه کاریه

  که ت و ڕاپۆرته زاره بۆ وه  وه نردرته درت و ده رده سه له
 . وه جکردنه بواری جبه  چته ده

 
ر  سه ی زانیاریدان له دواتر ماوه:  ی زانیاریدان ماوه .6

ڕادیۆ،   درته ده  که ڕاپۆرته. کات ستپده کان ده ڕیفۆرمه
و   وه کان، مدیاکانی تر بۆ بوبونه فیزیۆن، ڕۆژنامه له ته
 . که نی خه کۆمه  یاندنی به گه

 
ن  الیه کان له پاشان ڕیفۆرمه:  جکردن ی جبه ماوه .7

نردرن  ک بیار و ڕنمایی ده وه  وه ته زاره ندانی وه کارمه
کان و  ی کۆمونه رده هرو تی په رایه به ڕوه بۆ به

 .جکردن کان بۆ جبه قوتابخانه
  
ی  شوه  له  زۆر وردتر و گشتگیرتره  ی کارکردنه یه م شوه ئه

ند  ی چه ماوه  کان له واوکردنی کاره گرتنی کۆنفرانس و ته
ک  ک کارکی میکانیکی لدت وه کان وه ڕیفۆرمه  ڕۆژکدا که

  .کی نوخوازی بت یه ی پرۆسه وه ئه
  
کۆنفرانس   می فرکاری به کانی سیسته کوردستان ڕیفۆرمه  له
نیا  کۆنفرانس ته  ی که وه رئه به م له ستیپکرد، به ده

کانی  کرد و  ییه نوکه هه  شکی پویستیه ری به سه چاره
  که  گرنگه  ر بۆیه ئستاش ڕیفۆرمی زۆر پویست ماون، هه

ی  وه ربچت بۆ ئه ده  ازهوام ڕنمایی نوێ و بیاری ت رده به به
کی نوخوازی  یه ش پۆسه که وته وام بن و ڕه رده کان به ڕیفۆرمه
  . نیا و تاقانه کی گۆڕانکاری ته یه ئستگه  ک له بت وه
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کی  ره رجکی سه ت مه فافیه ی زانیاری و شه وه بکردنه

زانیاریدان ڕگای نوان  به .  ی ڕیفۆرمه وتنی پرۆسه رکه سه
.  وه بته مده کتر  که یه  ، دووری له وه بته کان کورتده مرۆڤه

. دووری و گومانکردن  له  کردن و گفتوگۆ باشتره مووکات قسه هه
ندی  یوه په  ی ڕیفۆرمدا، که ۆسه پر  تی له تایبه دیالۆگ، به

ی توند و  ردی بناغه ، به یه هه  وه که ژیانی خه  وخۆی به ڕاسته
  . کانه هوی ڕیفۆرم تۆی و پته

  
کان  م کاره ، به تیۆری کارکی باشه  نوسینی ڕاپۆرت به

پراکتیکیش . بت دا نه گه ر پراکتیکی له گه وتو نابن ئه رکه سه
  . جکردنه یشتن و جبه رجی تگه می فرکاریدا مه سیسته  له
  
شداریکردن و  کانی نوخوازی، به ره گرنگه ها هه به  کک له یه 

بت  دروستده  متمانه  و کاره دا، به که پرۆسه  له  هی وه خۆناسینه
. بت ئاسانتر ده کان  کیه ره ئامانجه سه  یشتن به و گه

. نگی باو رهه فه  له  یه وه وتنه موو کات دوورکه نوخوازی هه
نوخوازی   ربۆیه هه. ریتدا دابونه بۆ گۆڕانکاری له   نگاونانه هه

رانی  نگی پارزه ر ده گه دات ئه ستده ده مانای خۆی له
  .ستت وه ریت دژی نه دابونه

  
  یه ک یاسا و ڕسای نوسراو هه دا کۆمه نگی کۆمه رهه فه  له 

ر  سه له  قسه  م زۆر گرانه به. ربکرت سه یان له قسه  ئاسانه  که
م  وه، به ته نوسراونه نه  ندک یاسا و ڕسای باو که هه

  .بکرت  ری، سه له  هی نگ هه کی بده نگیه کۆده
  

142    - می فرکاری تی سیسته چۆنایه

  ، چونکه وه درته م ده نگ وه بروزه زه دا به  بواره  و ریفۆرم له
یاسا   ، دژ به ته فافیه یی و شه زمانی دیالۆگ، زمانی کراوه

و   قسه  موو کات به نگ هه بروزه زه.  کانه نوسراوه نه  کۆنه
  ڕگهتیش  یه می کۆمه ر سیسته گه کات، ئه ستپده نوسراو ده
ر  هه. ناوبردن یی و له سته توندوتیژی جه  بته ده  وه بدات، ئه

تی و سیاسی پشتگیری  یه می کۆمه سیسته  که  گرنگه  بۆیه
  کان ببنه ی گۆڕانکاریه وه ن، بۆ ئه ڕیفۆرم و نوخوازی بکه

یی و  ناری ئاسووده گا بۆ که ی کۆمه وه ڕینه بازی په رده به
نیا بۆ  می باو ته سیسته  ڕاکردن له. کان دنیایی مرۆڤه

مکی  سیسته  به  متمانه  ر به هه  که  ی ئارامی ناخه وه دۆزینده
  .دی  نوێ دته

  
ر  سه ری له توانت کاریگه ده  ستبکات که بت هه مرۆڤ ده 

ستبدات،  ده له  سته و هه ر مرۆڤ ئه گه ئه. بت ژیانی خۆی هه
بردنی وت  ڕوه می به ستهسی  ی به ک متمانه الیه له  وه ئه

. دات ستده ده رونی خۆی له یی ناو ده ک ئاسوده الیه نامنت، له
کان  تیه یه کۆمه  ندییه یوه جوانی په ی به ش متمانه وه به

ڕز   ی وه مبونه که  بته و ببواییه ده وامی ئه رده به. نامنت
ویستی  خۆشه ی وه مبونه تی و که کانی مرۆڤایه رزه ها به بۆ به

  .کان نوان تاکه
  

کردنی قوتابیان و خوندکاران بۆ  بت، بۆ ئاماده ده  قوتابخانه
بت بوارک  ده. ی بدرت وره سای، ڕۆکی  گه وره ژیانی گه

بتوانن   خست که کان به ندانی قوتابخانه بۆ مامۆستا و کارمه
خۆبوون  ڕ به هزکردنی باوه ر به سه قوتابیان، له  شق به مه

ر  رامبه هاوسۆزبن  به  ها فربکرن که روه ن، هه تیایاندا، بکه
  یشتن و دیالۆگ ببته لکتگه  یک که شوه یان به که ره رامبه به
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یشتن  تگه. یان کانی ڕۆژانه تیه کۆمه  ندییه یوه په  شک له به
کات بۆ  کی زۆر ده ر کارئاسانیه رامبه ی ژیانی به شوه  له
رزتر و  ئاستکی به  کان بچنه تیه یه کۆمه  ندیه یوه ی په وه ئه

  .رت ت بب فافیه یی و شه و کراوه ره گا به کۆمه
  

رز  ها به مکی به ر سیسته رامبه می کنوشی ڕز بۆ به سیسته
هزکردنی   ر مامۆستا ڕۆژی پنج جار به به ستان له ، هه نیه

.  سه که ستی تاکه ربه و الوازکردنی سه  ڕۆحی کنوشبردنه
تی یا  می رۆژهه سیسته  نیا له کنوشی ڕز بۆ مامۆستا ته

  ندی به یوه گینا ڕزگرتن په ، ئه یه رکوتکردندا بوونی هه سه
ستان یا  ر هه به ک له نه  یه هه  وه ویستیه و خۆشه  متمانه

  .کنوشبردن
  

  که  یه کی مۆدرن و کراوه گایه وار، کۆمه گای خونده کۆمه
ر مافی  سه زانیاری له.  سی تیادا پارزراوه که مافی تاکه

. کانی پگۆشبکات قوتابیه  که  یه رکی قوتابخانه س ئه که تاکه
موو  هه. نگ بت بده  ته حمه کانی خۆی زانی، زه مافه  مرۆڤ که

ر پویست  گه ت ئه نانه ر، ته به گرته نگاری ده ره کی به یه شوه
  .خشت هبکات ژیانیشی بب

  
  ڕۆی چاودره  کانی کوردستاندا گرنگه قوتابخانه  له

تی  ی قوتابیان ئاشنایه وه هزبکرن بۆ ئه کان به تیه یه کۆمه
ز و  حه  گوێ له  ن که ستبکه کانیان و هه مافه  ن به یدابکه په
نیایی ناخی  ر نا، ته گه ئه. گیرت کانیان ده یاه خه

ساییاندا یا  وره ژیانی گه  ات و لهک کانمان تاریک ده منداه
  .ر ژیان رامبه بن به نگ ده ر یا دیه به گرنه ده  ڕگای ڕق و تۆه
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می کۆرسات و  کوردستان سیسته  له  ختانه ئستا خۆشبه
و   وه بواری تاقیکردنه  کاندا له رزه ر وه سه به  شکردنی نمره دابه
ری  کاریگه  له  ۆرمهم ڕیف ئه. کرت وده یه کاندا په زموونه ئه
و   وه مکردۆته کانی که وه ی جارانی تاقیکردنه وره گه

نگاوکی  هه  مه ئه.  ماوه تی جارانیان نه یبه کان هه وه تاقیکردنه
ڕگر   بته نه  وه ی تاقیکردنه وه بۆ ئه  وه بۆ پشه  یه وره گه
  .کانماندا یای منداه زوو و خه ز و ئاره م حه رده به له
  
می  ندانی نو سیسته رکی کارمه گرنگترین ئه  کک له یه

ی ڕیفۆرم و  ر ڕگه سه له  که  یه وه فرکاری کوردستان ئه
کانمان  ی دواڕۆژی منداه وه وامبن بۆ ئه رده نوخوازی به

  .دان بت ڕووناک و کوردستانمان ئاوه
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می  ی سيسته رباره ده"  رۆژنامه"ی  وتنی رۆژنامه چاوپێکه

  ریفێرکا

  ر م عومه رهه به: سازدانی

2008-3-4 

  آه  رده روه په  ی بواری زایانه و شاره له  آكه داغی یه ره ر قه هۆمه
ند  سه ییدا په ده روه ی په آۆنگره آانی له پشنیازه  زۆری  شكی به

دا  رده روه په  نوی  سیستمی  آانی راسپارده  ی چوارچوه و له آران
  وه یه وباره له  داغی ره ر قه هۆمه ، وه كردنهج جبه  بواری  خرانه

ی  هاوشوه ، مان زۆر خراپه رده روه په  سیستمی«: ت ده
 م ئه  آانی تر، بۆیه نه و الیه و سیاسی تی یه آانی آۆمه سیستمه

سیستمكی   ی له وه بۆ ئه  وكه هه  مانگرتووه هه  ی ئمه نگاوه هه
و  رم و بیگۆڕین بۆ سیستمكی نه ین كهتیۆریی ریفۆرم ب و زۆر ق ره

آاتك   شدا آه وه به  ی ئاماژه م ، به»و دیموآراسی مرۆڤدۆست
و رگریی  ن ناآه ڕوو مامۆستایان قبوی ینه خه آان ده گۆڕانكارییه

  تیشكی دا ناوبراو رۆژنامه  دیداركی  ن، له آه ده  جكردنی جبه  له
 و رده روه په  سیستمی  گۆڕینی  انیآ نگاوه ر هه سه  خاته زیاتر ده
 . می رده به  آانی رگرییه

یی نووسراومان  ده روه آوردستاندا سیستمكی په  ئایا له  - پ
 ؟ یه هه
و  ، ئه م زۆر خراپه ، به یه ییمان هه ده روه سیستمكی په  به  -و

و  و سیاسی تی یه آانی آۆمه سیستمه ی هاوشوه  سیستمه
  مانگرتووه هه  ئمه ی نگاوه م هه و ئه ی تر، خراپهآان نه الیه
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 و زۆر تیۆریی ریفۆرم ق سیستمكی ره  ی له وه بۆ ئه  وكه هه
و دیموآراسی،  و مرۆڤدۆست رم و بیگۆڕین بۆ سیستمكی نه ین بكه

ی  ه و مامه ت قیه و عه دید  گۆڕانكاریی بكرت له توانرت تیدا ده
و  و دایكان و قوتابی ده روه آانی بواری په نده مهآار آو آاندا، وه تاآه

 .هتد.. باوآان
  ین له رنج بده ر سه گه ، ئه نگاوی باش نراوه هه ش وه بۆ ئه

  ك شوه یه  به  یه یی هه ده روه په ی سیستمی ته وه آوردستاندا له
ی  وه ئستا تاقیكردنه م ، به آراوه تدا نه  و گۆڕانی آراوه پیاده
 ش سای ئیلزامی و شه  ماوه تایی نه ره شی سه لۆری شه آه به

  ی ساڵ ی نیوه وه و تاقیكردنه  بۆ نۆ ساڵ  وه ته خوندن درژآراوه
  آه م سیستمه ، به ردا هاتووه سه پرۆگرامیش گۆڕانی به ، ماوه نه
نگیش  بوای من دره  و به  دوژمنی زۆره  آه  شكی لگۆڕاوه به
نجام  زووتر ئه  بوایه ده و  و گۆڕانكارییانه به  ستمانكردووه ده

  . بدرانایه

 
 ؟ وه گیته بۆ چی ده  و گۆڕانكارییانه ئه  وتنی دواآه  هۆآاری  - پ
،  بووه ستدرژیی دوژمناندا و ده ژر ورانكاریی له  م وته ئه  -و

ی  ناو عراقداو لوتكه له  مژووی آوردستان مژووی ورانكارییه
و  بعیس و ته عریب و ته نفال ئه  له  یه وه انهوس چه و ئه

موو  ناخی هه  ش له مانه ، ئه وه دایه نگی آیمیابارانكردندا ره
  وه ته نگ جی خۆیكردووه بروزه زه و وه ته نگی داوه دا ره تاآكی ئمه

آانمان  دا آچه آوردستانه م دا، له ئمه  آك له ر یه ناخی هه  له
 ی آه اوشاری سلمانیدا پیاو خزانهن  آوژن، له خۆیان ده
، »قی مز ته ره په«ن  و دوایش ده آات خۆی بسووتنت ناچارده
ڕ  ی دوای شه وه نو نه رۆحی گۆڕانخوازی له بتوانرت  خته زۆر سه
 . وه ی ببته جگه
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متر  آانی آوردستان آه سمییه زگا ره ده ها تا ئستا روه هه
  آار بۆ گۆڕانه و نی ده ی مه وهزرا دامه  ببنه  توانیویانه

  ینه خه آاتك گۆڕانكاریی ده  وه رئه به ن، له آان بكه رخه هاوچه
  .ن و قبوی ناآه ن آه م مامۆستایان، رگریی ده رده به

 
 و مامۆستایان خۆیان رگرن؟ ن وه ناوه  له آان رگرییه  واته آه  - پ
بۆ   وه ته هاتوومه  دا آه رهمجا له  م بینیوه وه ئاشكرا ئه  ، به به  -و

  نده و آارمه مامۆستا ی شبینانه وخۆ دیدی ره آوردستان، راسته
و   آراوه نه هیچ شتكی باش  پیانوایه  بینم، آه آان ده ییه رده روه په
  رم نووسراوه سه ندین وتار له ، من چه نراوه نگاوی جدیی نه هه
، یان  وه ك پۆله یه  نهبا دوو مامۆستا بچ  ی وتوومه وه رئه به له

و با  گروپ دانیشن  آانیاندا به پۆله  آان له قوتابیه با  وتوومه
آانی قوتابیان  آشه  له  و گوێ بت هه تیمان یه ری آۆمه توژه

خراپی قوتابی  ی وه ی بیرآردنه ی ئاڕاسته وه بگرت، بۆ ئه
 .ن ده ده وی خۆآوژی هه  دا آه وآاتانه تی له تایبه بگۆڕدرت، به

 رنج ر سه گه ، ئه تی پشتگوخراوه یه ری آۆمه بینین توژه ده  ئمه 
ری  ك توژه نھا یه ، ته زار منداڵ هه 10دا  گای ئمه آۆمه  ن له بده

 !؟ ، چییه سات نییه آاره  مه ر ئه گه وت، ئه آه رده به تی یه آۆمه
و گویان  ان بگرینآانم نجه گه  بووین رز له نه  وه فری ئه  ئمه

م من پشنیازم  ئامۆژگاریكارین، به موومان هه  لبگرین، ئمه
  ی گوێ وه بت بۆ ئه هه ر توژه  م آردووه وه و پشتگیریی ئه  آردووه

 آردنی و ئاڕاسته منت نه  و ئامۆژگاری آان بگرت آشه  له
  وه ماه  ، منداك آاتك له وه ی ئامۆژگاری بگرته زانستیی جگه

دیكتاتۆر   وه ره ده  وه دته  آرت، آه رآوت ده سه  وه باوآییه ن الیه له
بت بۆ  تی هه یه ری آۆمه توژه  دا زۆر گرنگه مه له چت، رده ده

 . و منداه آانی ئه آییه ناوه  آردنی ویسته ئاڕاسته
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  ، من له ر ماوه هه سانی توندوتیژ شدا آه ده روه ی په ناو آایه له
منت،  نه توندوتیژی  آه  م آردووه وه دا باسی ئه رده روه ی په آۆنگره

 آك یه»  آه  یه وه ڕی به ، باوه یه هه  دآتۆرای  سك آه م آه به
 .« وه آی لبدرته یه زلله  سك بدات پویسته آه  ك له یه زلله
، تا مامۆستا پی  آوردستاندا بووه  خوندنم له سای 16من 
یان جار  دانیشت، ده  بووه نه سك بۆی تبتم دانیشن، هیچ آهو نه

  ، له یه مكارییانه سته سیستمكی  وه ، ئه لدانی دارم خواردووه
آرام،  ده  القه ر فه م هه نگیش بووم، به آاتكدا آوڕكی بده

 بوو، آاتك یدا هه آه خزانه  ڵ گه ی له آشه  بووه مامۆستا هه
بوو  ر ده هه  و رۆژه مانزانی، ئه وخۆ ده راسته  تابخانهقو  یشته گه ده

 . ر وایه ، ئستاش هه ی بخواردایه القه فه ریزك
،  وم بینی ئه  ی رده روه په  و سیستمی سوید  چومه  ی وه ئه  دوای
سیستمی   ییم به زه به  وت، بۆیه رآه م بۆ ده ئره  آانی موآوڕییه آه
  . آوردستان  له  وه مدا دته آه رده روه په

 
جكردنی  جبه  له  راڕایه  رده روه تی په زاره یت وه ناآه ست هه  - پ
 ؟ ندی آردووه سه په  آۆنگره ی و گۆڕانكارییانه ئه
آات،  م ئیش ده به زۆر راڕابت،  رده روه تی په زاره وه  پموانیه  - و
بتوانت  ی وه بۆ ئه  زای نییه آادیری شاره  رده روه تی په زاره وه
ش  مه نجامبدات، ئه ئه  و گۆڕانكارییانه آی ركخراو ئه یه شوه به

بت  م ده ، به آانی تره و آایه آانی تر ته زاره موو وه هه ی آشه
وت ریفۆرم  یانه ده  بین آه سانه و آه ئه پشتی و له شبین بین گه
  ونكهگۆڕانكاریی ناخوازن، چ  سانك آه آه  بینه ن، نه نجامبده ئه

   .من آان آه گۆڕانخوازه
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  آوردستاندا له  ی له سانه و آه ئه  ڵ گه له  وتنت چۆن بووه رآه به  - پ

 ؟ن آه ده ییدا ئیش ده روه بواری په
 كم آانمدا خه سیمیناره  ، له وه ته ی زۆر بوومه خنه دووچاری ره  - و

رم  سه آاندا له و رۆژنامه سایت  رمدا، له سه به  چووه هه  بینیوه
  بكات به  وت ئره یه و ده هاتووه  وه سوده  له  وتراوه ، پم نووسراوه

، »بكرت  ڵ و آچ تكه وت آوڕ یه ده  آابرا هاتووه«سوید، 
بت،  گۆڕانت هه و ویستی یت آاتك آاربكه  روایه مووآات هه هه
 ك بۆچوونی خۆی ، خه وه بیته ده  خنه وام دووچاری ره رده به
آرت،  تی نه یه ر ریفۆرم دوژمانه گه بت، ئه رده رت ده مبهرا به

بوویت بۆ هیچ  ترسیی نه و مه گۆڕی واتا تۆ هیچت نه ، ریفۆرم نییه
ر  گه بوای من ئه  ناگۆڕیت، به تۆ هیچ  واته ك، آه زگایه داموده

، هیچ  ریفۆرم نییه دات، س نه ك آه ندیی آۆمه وه رژه به  ریفۆرم له
  . وه آه آۆنه  سیستمه  به  ریككردنه و خۆ خه ناگۆڕت

 
كك  گیرت؟ خه تۆ ده  له  دا گوێ ده روه تی په زاره وه  له بۆچی  - پ
هزتریان  تۆ به  ی وانه له  پشنیازی  پیانوایه  یه هه

  ندیی به یوه په  مه ئه ، گیراوه م گویان لنه ، به شكردووه پشكه
 ؟ یه هه  وه چییه

ی  وه ، به یه هه  وه ته آه ره رامبه به  ندیی به یوه په  م گوگرتنه ئه  - و
  ر له گه ئه  بۆ نموونه تی گۆڕانكاریی بكرت، ستییه به ند مه تا چه

  ڕی به باوه  آه  بوایه زیركمان نه دا وه رده روه تی په زاره وه
 یدراو ئاسانكاری ده نجام نه ئه  و گۆڕانانه بت، ئه گۆڕانكاریی هه

ر  گه مانی آوردستان ئه رله و په زیران نی وه نجومه آرا، ئه ده نه
  یان قبوڵ و پشنیازانه ، ئه بوایه گۆڕانكاریی نه  ڕیان به باوه
ی  آشه  وه ره سه  بۆ گۆڕان، له  یه هه ویستك  واته آرد، آه ده نه
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  تدا له زاره مان وه هه  ر له هه  نده رچه ، هه متری تدایه آه
  .گۆڕت زیركی تر ده بۆ وه  وه زیركه وه

 
  آرت آه ده  ت ئاڕاسته یه خنه و ره وام ئه رده یت به ناآه ست هه  - پ

،  ش آردووه دا پشكه رانه شكی براده آه  له ت و پشنیازانه تۆ ئه
 گیران؟ ده رنه ر نا وه گه ئه
دووان  و ك و آاری یه  معیه جه سته آاركی ده  م آاره خر، ئه نه -و 

ئامانجی   ڵ گه م له آه رۆآی پرۆژه ر ناوه گه ئه  وایه ڕم ، من باوه نییه
و  گیرا ده رنه ، وه وه ته گرتایه آی نه یه دا آه ته زاره ریفۆرمخوازی وه

آراون   ش آه و شتانه م ئه به گیرا، ده نه  ك گوێ یه هیچ شوه  به
  ، به بووه نه آانی مندا ئاستی داخوازییه  و له من زۆر آه
 ی3  لۆریم، له آه ی به وه ی من زۆر دژی تاقیكردنه آه آورتییه

 22دا  یه و پرۆژه ییدا، له و ئاماده تایی ره شی سه و شه ندیی ناوه
ی  دانه 6تا ئستا   یه وانه روو، له  ته خستووه خای ریفۆرمم

! آردووم نه  قسه  تریان به آانی ی بۆچی شته جكرابت، ئه جبه
شكیدا  به  له آردووم، نه  قسه  موو شتكیان به هه  یه وه ستم ئه به مه
  ره وه ته 17ییدا  رده روه ی په آۆنگره  دا له2006  ، له مكراوه قسه  به
 ریك ی خه ك پوه ندین خه آرد، چه آاری بۆ ده  آۆنگره  بوو آه هه

 .بوون
آرا  گوم نه  هب  آرا، بۆ نموونه  ستكاریی ندك پشنیازی من ده هه 

  ندیی الببرت، پموایه لۆری سی ناوه آه ی به وه تاقیكردنه  آه
لۆری  آه ی به وه و تاقیكردنه الببرایه  بوایه ده و شتكی خراپه  وه ئه
سای رابردووی   آانی س نمره و آۆی یی ی ئاماده6منت بۆ  نه

مار بكرت بۆ ژ هه  وه یی پكه می ئاماده شه و شه م و پنجه م چواره
وتن  آه و  وه تایی مانه ره شی سه ك تا شه ها یه روه ، هه آه قوتابییه

 دا م خاه له  هتد، من پموایه..  ك بۆ س یه  م آرا به منت، به نه
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  وه ركه سه  له  جكردنی ریفۆرمدا، آه جبه  له  ت راڕایه زاره وه
  آات له ده  آشه پاشه  وه ركیشه سه  و له دات نجام ده ئه گۆڕانكاریی

  .گۆڕان نسیپی ندك پره هه

 
 ؟ و گۆڕانكارییانه ئه  آردنی بۆ قبونه  پاساو چیه  - پ
ككی  و خه  بار نییه زروف له  ن جارێ زۆرن، ده آان پاساوه  - و

  .ئستادا  آات له تیمان ده زۆر دژایه

 
  ئاستی  آو له بكرت تاوه  رده روه مامۆستا چۆن په  - پ

 بكرت؟  قبوڵ  و پی بت آاندا گۆڕانكارییه
آوردستاندا   آردنی مامۆستا له بت سیستمی ئاماده ده  پموایه  - و

 ی و مامۆستایانه ، ئه شه ش دوو به مه ردا بت، ئه سه گۆڕانی به
  وه و سایكۆلۆژییه رووی سۆسیۆلۆژی  بت له یت ده آه یان ده ده روه په

و  یان فرآرابت وه وتنه ازی نوی وانهو شو آرابن ئاماده باش
شی  وانه و ئه  نكه الیه  مه آان راهنرابن، ئه ئینسانیه ما ر بنه سه له
ئاستی بژوییان   دان، پویسته آه نده ناوه  و له ئستا مامۆستان  آه
مامۆستایان   ب و ده وت ده ی ش پاره مه ئه  ، آه وه رز بكرته به

یی  ده روه په ی بزانن سیستمی وه ی وت بۆ ئه وه ره بنردرن بۆ ده
 ك بنرن بۆ آان بۆچی بتوانن خه ركخراوه!  جیھاندا چۆنه  له
تك  زاره م وه و خولی جۆراوجۆر ببینن، به ی وت وه ره ده
  سیستمه  ، آه وه گمه مساردیی ده من بۆ خه !بكات  وه توانت ئه نه

 . رپرسیاره به لی  آه یهتی یه و آۆمه  آه سیاسییه
 و وت ی ده ی ئاستی زانیاریی پاره وه رزآردنه ی به له سه مه

  .وت آی زۆر باشی ده یه بودجه
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ك  گۆڕانكارییه هیچ  دراوه بواری خوندنی بادا بیار نه  له  - پ

 بكرت؟
بواری   له  ی زۆر خراپه وه م ئه ، به زۆر قوه  نه و الیه ئه  - و

وتان   زۆرك له  ، له زییه رآه تی قبوی مه بادا بابهخوندنی 
ر  ك پوه آۆمه  ، به یه ك قبوی خۆی هه زانكۆیه موو هه

 .گرن رده وه خوندآاری خۆیان
  ، آه تكی تری گرنگه ی مامۆستایانیش بابه ده روه آۆلیژی په

تی  هڕ ی بنه3 -1قۆناغی   به  ی وانه و مامۆستایه ئه  وایه ڕم باوه
بت،  متر نه یی آه ئاماده  ئاستی خوندنی له بت ، ده وه ته ده

  یت آه آه منداكدا ده  ڵ گه له وت سوآه راستی تۆ هه  به  چونكه
و  بت ئه ده موو شتك تناگات، و هه یه ی هه تكی ساده قیه عه

  بت له دا، ده ده روه بواری په  چوار سای خوندبت له  مامۆستایه
  زانیاریی باشی پبت، ئمه  وه ناسییه و آۆمه روونناسی رووی ده

  هنین، آه م ده رهه مامۆستا به  دوو ساڵ  یان به ك یه وره ده  به
  قۆناغكی خوندندا نابت له هیچ  ، له ساته ش آاره مه ئه
ئستا  ها تا روه ، هه وه بته متر وانه لۆریۆس آه آه به

 آم یه وه دا، هیچ لكۆینه رده روه بواری په  له  نییهمان  وه لكۆینه
نجام درابت، یان  ئه  وه ییه ده روه رپرسكی په ن به الیه له  بینیوه نه
و هیچ   بووه هیوادارم وابت، یان هه  من بئاگام آه تا وه ئه
  . و الوازبووه وه بخونرته  هاتووه نه  وه كی ئه آه به

 
تووشی گرفت  زی زانكۆآانمان رآه مه  قبوڵ  ب تۆ به  رای  به  - پ

 و بت آۆلژكی دیاریكراودا دروستده  وسان له هه  نابن، چونكه
 خرن؟ ده  تر پشتگوێ  وانی ئه
بت،  دروستده  یه آشه و بگۆڕین ئه  و سیستمه ر ئه گه ، ئه به  - و
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بۆ  ی دا آشه ده روه ی سیستمی په م ریفۆرمانه ك چۆن له روه هه
و  تی یه ی آۆمه ك آشه دام آۆمه ڕه و باوه ، له دروستبووه
م  بت قبویشی بكرت، به هنت، ده خۆیدا ده دوای سیاسیش به
یت  به نه  نجه په  آه تییه یه آۆمه  ر رگریی سیستمه به ناشكرت له

و آوڕ  آچ  ن خراپه آه ده  وه س باسی ئه یان آه بۆ گۆڕانكاریی، ده
ئستاش  و كی تاریكبینه نتازیای خه فه  مه م ئه بت، به  ڵ كهت
  و گۆڕانكارییانه ستمان بۆ ئه زووتر ده  بوایه زانم، ده نگ ده دره  به

  آه زه گه آانی دنیادا دوو ره وتووه پشكه  وته  ، له ببردایه
  . آیشان نییه یه آشه و هیچ كراون تكه

و  وروپی ئه تاآی  له  متر نییه هیچمان آه  مهئ  یه وه ڕم به من باوه
خسنیت،  شكی ئارامی بۆ به ر آه گه خۆرئاوایی، آورد ئه

تماندا  قیه عه  نجامبدات، له فراندن ئه مان ئه هه توانت ده
و  یت سیستمی مۆبایل رنج بده سه ر گه ، ئه یه ك هه تاریكییه

م  هنین، به آارده به  رخ رۆژانه لۆژیای هاوچه آنه و ته رنت ئینته
  ك له خه ، فتاآاندایه آانی حه ساه  له  ی ئمه ده روه هشتا په
 بت ده  آردم آه ستا پشنیازی بۆ ده ده ییدا هه ده روه ی په آۆنگره

ور ببت،  و وتانی چوارده ن رده و ئه  سعودیه  آوردستان چاو له
 .فربت  آورد شتی لوه  هنازانم آ  و وته به  م من سعودیه به
 
 آاندا، ندییه و ناوه یی ئاماده  و آچان له آوڕان  كردنی تكه  به - پ

  و رگا به ن بكه  وه ئه  آان قبوی یت خزانه آه ده  پشبینی
 بۆ خوندن؟  وه بنه ن آانیان بده منداه

  نده رچه گونجنن، هه ی ده گه خۆیانی له  ، چونكه به  - و
م  آات، به نه  وه قلیدیی ئه آی ئایینیی یان ته آابرایه  یه انهو له

گونجنت، آاتك  آاندا خۆی ده گۆڕانكارییه  ڵ گه له ك ی خه زۆینه
ویش  بۆ خوندنگا ئه  وه نارده ی آه ك منداه ی خه زۆرینه

یت ئینجا  بكه  ئاماده گا آۆمه  آه  نییه  وه ڕم به ، باوه وه ینرته ده
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  آه تییه یه آۆمه  یت، یاخود ئاسته نجام بده انكاری ئهگۆڕ
یت  بت ریفۆرم بكه كو ده یت، به یت ئینجا گۆڕانكاری بكه ركبخه

قی  دای عه حه بت ته و ده تی بگۆڕیت یه آۆمه ی واقعی وه بۆئه
  .یت ی خۆت بكه آه ه آۆمه

 
 ؟هۆشیاری  آرت یان به دا ده حه ته  گۆڕانكاریی به  - پ
و شونی  بت آات هۆشیاری، ئینسان ده  له  داش جۆركه حه ته - و

آرت،  دا ده حه ته  ش زۆرجار به مه بژرت، ئه آانی خۆی هه ڕه شه
 م ئه  بكرت، باشه  ڵ ن نابت آوڕو آچ تكه ده  آه  بۆ نموونه

  بوونه و تكه ی ئه و ئاسته ئه  گاته ند سای تر ده چه  به  گایه آۆمه
ش  مه ئه  بكات، آه  وه ردك قبوی ئه موو فه واتا هه  به! بكات  قبوڵ
 .ت روونادات قه

،  یه آوردستاندا بوونی هه  آانی گۆڕان له پداویستییه  پتوایه - پ
 1600  پویستی به  رده روه تی په زاره ئستا وه آاتكدا  له

 ؟ یه خوندنگا هه
و  تاییه ره م سه ، به ی آراوهمك آه  آان راسته گۆڕانكارییه  - و

م  ، به با نییه زانین آاره موومان ده آاتك هه ، خته تاش سه ره سه
  !ستین با بوه ر آاره سه له كردنی آوڕو آچدا بۆچی تكه  له
ر  سه ، بۆچی له یه هه وامیمان ده  و س وامی آوردستاندا دوو ده  له
 آاندا پۆله  قوتابی له گروپكردنی  و آاری به ستین بوه  وه ئه
بۆچی شوازی !  وه پۆلكه  چته ین؟ بۆچی دوو مامۆستا نه آه نه

ر بت هیچ شتك  سه له  مرۆڤ ویستی  !گۆڕین نه  وه وتنه  وانه
 .دا و ریفۆرمه وتووبووین له رآه سه ش تا ئاستك و ئمه نیه  حاڵ مه
ستاندا آورد  له ر تی توژه سایه یت آه رنج بده ر سه گه ئه
 بواری له  یه آی باشیان هه زاییه آاتكدا شاره  ، له رامۆشكراوه فه
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 ن بۆ قبوكردنی وان زۆرتر ئاماده ناسیدا، ئه و آۆمه سایكۆلۆژیی
  .آان گۆڕانكارییه

 

آاندا  ییه رده روه په  نده ناوه  سیستمی سیاسیی له  ردانی ستوه ده - پ
ر  سه له  آی یه وه نگدانه و ره  ری تی چ آاریگه بینیت، حیزبایه ده چۆن
 ؟  بووه هه  رده روه په
 هۆی به  زراوه ككی زۆر دامه ، خه یه وره ساتكی گه آاره  وه ئه  - و

 موو هه  ش له آه ییه نده ، گه ییه نده ش گه مه ، ئه وه تییه حیزبایه
، سیستمی  یه آاندا هه شه موو به هه  له  ، واسته آاندایه شه به
م  ئه  مھنان، واته رهه ر به رمانبه سیستمی فه  به  آراوه  رده روه په

  و هزی آار ناخاته هنت م ده رهه به ر رمانبه نھا فه ته  سیستمه
 . وه آانه بازاڕه
  كی ئازادو به خه  كو به ، به ڕوه ر ناچت به رمانبه فه  گا به آۆمه

  نده وه ئه  آه تییه كومهدوو ح  ، به ڕوه به برت ده  وه بیری ئازاده
ڕوات بۆ  ئجگار زۆر ده آی یه بودجه  عین آردووه كمان ته خه
 .ر رمانبه فه
و  حیزب  له  وه خرته درت دوور وده هه  نویه  م سیستمه ئه

  ئمه  ی رده روه آانی په نگژه ته  آك له تی، یه حیزبایه
ی  واسته  به  آانه پۆسته  ستنیشانكردنی و ده حیزب  ردانی ستوه ده
ر  هه  بت له آان ده ره به ڕوه به  آان، بۆ نموونه حیزبه  آك له یه

ی  وانه ستن، ئه تیایدا باده  بن آه  و حیزبه ر به شارك سه
ش  مه پارتی، ئه ولرو دهۆك ی هه وه و ئه آتین سلمانی یه

   .آات ل ده له تووشی شه  آه سیستمه

 
  رج نییه یت مه آانتدا ده آتبه  ك لهآ آی یه پشه  له - پ
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و  شی فربوون آه كو مامۆستا قوتابی، به  مامۆستا زانست بدات به
  م سیستمه آات، له م ده راهه رگرتنی زانست بۆ قوتابی فه وه

 ك دت؟ چ مانایه  به  یه وه م بیرآردنه دا ئه نویه
ك دروست  وایه ههو  ش آه  یه وه تدا ئه ڕه بنه  آاری مامۆستا له - و

هیچ شونكی دنیادا  له ربگرت، قوتابی زانست وه  بكات آه
داخستبت،  و مشكی ئه  سك آه آه  نرته یه ناتوانرت زانست بگه

 ر بت بۆ ستپشخه و ده بت آراوه  آه سه آه  بت آه نه  وه نھا ئه ته
ك  یه باسی هاوآشه  مامۆستاآه  ، بۆ نموونه آه رگرتنی زانسته وه
وا  بت ئه ی هه آشه  و قوتابییه ر ئه گه ی، ئه آه قوتابییه آات بۆ ده
ڕوات بۆ  ده  یای خه  و قوتابییه تناگات، ئه  یه و هاوآشه له

رناگرت،  وه  ی آه وانه  له و سوود خرت شونكی ترو مشكی داده
و  بكات  آانی خوندآاره  بت مامۆستا حساب بارودۆخی ده  بۆیه
ستی  ربه آو سه خسنت، زانست وه فربونیان بۆ به  وای و هه ش آه

  ، له مان شته ندرت نادرت، زانستنیش هه سه ستی ده ربه سه ، وایه
بار بۆ   آی زانستی له وایه و هه ش آه  نیت آه یسه آودا ده

  وه ی لره نجانه و گه ئه بینین ، ده آراوه رگرتنی زانست دروستنه وه
خۆی   مت آه خه آی بۆ ده وایه و هه ش وروپاو آه بۆ ئه هاتوون

آوردستاندا آاتك چانسكت   ربگرت، له و زانست وه دروست بكات
  آه رییه سه ، قوڕبه وه نه ئیتر چانسكی ترت ناده رچت ست ده ده له
  ی ك آشه ییدا آۆمه قۆناغی ئاماده  ك له ، قوتابییه ودایه له
ویستی خۆی،   ب گرت به ریده وه یمانگا و په اهنتن  ، نمره یه هه

یمانگای  آوردستان په  له  بووه ك هه سوتت، خه ده  ی ئیتر ئاینده
 .رو دآتۆرای هنا سوید ماسته  واوآردبوو، له ته

وتراو  ك نه آۆمه  وه آی ئاینده یه موو پرۆژه پشتی هه  له  - پ
م  له  نراوه یه گه ك هشتا رانهو چ ئامانج وتراوه نه ، چی تر یه هه

 دا؟ ی گۆڕانه پرۆسه
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های نامنت،  و به وتم ئیتر هیچ سیحركی تیا نامنت  آه جا - و
بۆخۆت زیت   ئستاوه  تی له دنیا دژایه ك یه  وتنی  ها به روه هه
ك بوترت  یه شوه به  یه هه ی و شتانه ی ئه وه ، بۆئه وه یته آه ده
تی بۆ خۆت  دوژمنایه و متر بریندار بكرن و آه ك گوی لبگرت خه

ئستا  تا  م ریفۆرمه ، ئه یه وتراو هه ك نه یت، آۆمه آه دروست نه
آی  یه  س  ی وتراوه وه و ئه آانی آردووه ی گۆڕانكارییه30%

هشتنی  نه  وتراوه ی نه وه ئه  نموونه ، بۆ آانه وتراوه
م  ، به البراوه  تایی ره سه شی شهئستادا   له  آه  آانه وه تاقیكردنه
  ی وه تاقیكردنه ییدا شی ئاماده و شه ندیی سی ناوه  هشتا له

دا  وه تاقیكردنه آاتی آانمان له نجه جۆرك گه ، به ماوه  لۆری آه به
 ریان سفر و سه ین ده نگ، مانگكیان ده آانی جه ره نرین بۆ به ده
و  ریان سه  ینه ری بكه سكه آی عه یه هخود  ماوه  وه ر ئه و هه ن آه ده

  ك له وه  خۆشتره  ڕی پ شه  یه ك هه نگ، خه تفه  ره شه بیانرین بۆ
 .لۆری آه به ی وه تاقیكردنه

آی  یه وانه  ی ئایین ببته وانه  یه وه ریفۆرمدا هیوام ئه  ها له روه هه
 ی5ك تا  یه  ی ئایین له وانه  ڕم وایه ، باوه و نوێ زۆر شارستانیی

  آی ساده یه شوه آان به زانستی ئایینه  ووه و له رتایی الببرت سه
نھا ئایینك  آاندا ته قوتابخانه  بت له ده ، وه بوترته

بخوندرت، نابت  آان موو ئایینه كو هه خوندرت، به نه
  وه رئه به له بت فربن، زانن ده ی تر نه و ئایینانه آانمان ئه منداه

مانكاتدا  هه  ، له وه ینه ئایین جیابكه  بت له ده  رده روه ستمی پهسی
،  یه آی ئیسالمیمان هه گایه آۆمه  ك بگرین آه بت رزی خه ده
  یه ئاینی تریشمان هه م به
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" وردستانی نوێک"ی  وتنی رۆژنامه چاوپکه
   رده روه په ی کۆنگرهکانی  ریفۆرمه ی رباره ده

2008-3-11  
 فور لوقمان غه: یسازدان

  
و  و له  ڕاندووه تپه نی مه ته سای له )51(داغی ره قه ر هۆمه
  )19( رو سه  وتی سوید بردۆته له سای  )26( ی ش ماوه نه مه ته

دا  رده روه په بواری مان وت له هه ی له نه مه و ته سایش له
 (ىتب(ی  رده روه ری په به  ڕوه بهتاش ئسو  ربردووه سه به
تی  رفه ده وێیدا بۆ آوردستانی نانکرد سه ستۆآھۆم، له له
  هکشبواری گرفت و  آی له گفتوگۆیه  آه خسا مان بۆ ره وه ئه
  . ین دا بكه گه آاندا له ییه رده روه په
  
  آه ی رۆژنامه )4509(  هات ژماره داغی ره قهی  و رۆژه ئه 

یی  فته ی دوو ههکانرد سه ش دوای و رۆژه ر ئه رچووبوو، هه ده
 نویآوردستانی  ردانی مینجار سه آه یه.  وه ایهِر و سوید گه ره به

  فتانه آی هه رآردنی پاشكۆیه رقای ده سه نوێآرد، آوردستانی 
ند  چه ؛ آه آۆنگره ت به تایبه) نوێی  رده روه په(ناوی  به بوو

 نوێانی آوردست  و هاته ئه ی آه وآاته بوو، ئه  آۆنگره مانگکی پش
  ی بۆآردین آه وه دا باسی ئه وآاته له رچووبوو، هلدی  شت ژماره هه
م  رده به بخاته کنیازپش ند ، چه ی آۆنگرهمکیندا آو ئه وه  نیازه به

  یدا، یانزه مجاره ئه ری فه سه م له ، بهرتتا قبوڵ بك  آۆنگره
 و بهت  باره الر، سه تا آه  زاخۆوه له  خستووهرکسیمیناری 
 بت دهداو  ی آۆنگره سایه دا له رده روه په آراون له ی آه ریفۆرمانه
  . تبكر  چی دیكه

  



159    - می فرکاری تی سیسته چۆنایه

 ی ره وه آان دوو ته سیمیناره: ت ك خۆی ده داغی وه ره ر قه هۆمه
ند  آراون؛ تاچه ی آه و ریفۆرمانه میان ئه آه خۆگرتوون، یه له

میان چۆن  وهدو. وتووبوون رآه بوون و سه تی  ڕه نهریفۆرمی ب
بوو  ی هه آی دیكه رایه و ئه.  م ریفۆرمانه به رتد وامی ده رده به
دا  ریفۆرمانه و ستان له ر وه گه وابوو؛ ئهپیآان و  ر ریفۆرمه رامبه به

 :، وتیشیبت ان دروستدهباوا دا ، ئهدرت یان پنه بکرت و درژه
  ژهردمۆستایان تاما به  بووه ڕپکردن وهآاندا زیاتر با سیمیناره له
  .ن بده  آانی آۆنگره ارهیب به
 
  خراپ دراوه تکیقودسییھ آه آرد وه باسی له  وه رانییه نیگه به
  نده رچه هه ، آو خۆی ماوه تاش وهئسو تا  وه تاقیكردنه به

 م ، به ماوه تایی نه ره می سه هیتاپۆلی س  وه تاقیكردنه
 آه  یه وه نیازم ئهشپ: ، وتی یه ی هه ژهدر  آانی دیكه پۆله له

ترین  وره ، گهنتم ندیی نه می ناوه هیپۆلی س ی وه تاقیكردنه 
ی  له سه مه له  تییه  ڕه نهب انیِگۆر  مانكردووه نه ن آهۆڕاگ

 تب نه س بۆی آه  آه  اتووهھآاندا، وایل وه تاقیكردنه
موو قوتابی و  دا جاران هه همر م هه ستكاریبكات، له ده
ی  وه تاقیكردنه) 60(دا آه ساه له  وه مه النی آه به ندکارک خو
) 10(ر گه ئه  وه تاقیكردنه) 50( به  بووه استم ئ دا، به نجامده ئه

  . ماوه ی ساڵ نه نیوه ی وه تاقیكردنه  ، چونكهتب ی هه وانه
 
آانی  ارهبی آه ی وه داغی دخۆشبوو به ره شدا قه وه ڵ ئه گه له

 یی های بنچینه به  ته وتووبوون و بوونه رآه زۆریان سه  آۆنگره
  مه و ئه م ئه آان، به دنگهنو خو می قوتابخانه هسیست له کش به
  ی آه روونییه ده  و تووندوتیژییه ئه تو یه و ده تدانان آۆتایی به
  نموونه ، بهنتم آاندا ماون نه و قوتابخانه دنگهنخو له تاستائ

  وه یانییه ی به)8( عات سه له  چییه آرد مانای وه باسی له
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  مه ، بۆ ئه وریابه ، ن پشووبدهیب  ساه) 6( ن مه ی تهکمندا به
  .دروستناآات خۆ ربه ئینسانی سه  م سیستمه ئه: ت ده
 
مانای   :وتی  آه  وه ایهنی ه آی دیكه یه ستاو نموونه وه نه  وه وه به

  آاته ده) 5×5( یزانی تایی نه ره می سه هیسی کر مندا گه ئه  چییه
)25(، کباساتف  ی دیكهرب تخۆ دنیا آاول ناب .

كو  ، به مدا نییه هسیست نیا له ته داغی ره ر قه آانی هۆمه رانییه نیگه
آات،  آانیش ده ره به  ڕوه به و مامۆستا وتی ن سایه آه و باس له ئه

یان پالنی  زۆربه  ئمه آانی وتابخانهری ق به  ڕوه به: ت ده  بۆیه
مترین  آه دا ی ئمه رمه ههم  ، مامۆستا له یان نییه آاری سانه

عات آارآردن  سه) 4-3( آات، یدا آارده آه پیشه آات له
ر  سه  آاته ش آارده مه ئه ، آه مه زۆرآه یکآات  قوتابخانه له

  یه قوتابخانه همانگ ل )9( مندای آورد  وون، چونكهربی   پرۆسه
ی  مامۆستاآه ی وه رئه به ، لهبت فردهوروپی  ی ئهکی مندا نیوه
  .دات وروپی زانیاری ده آی ئه ی مامۆستایه نیوه

 
آانی  ان قسهون  خسته نوانکیدا  م قسانه له  ی آه و پرسیاره ئه
ی  آۆنگره له  مانه بوو، بۆئه وه ئه داغی ره ر قه و هۆمه همئ
آان  موو شته دا هه آۆنگره له : ت و ده آراون، ئه ییدا نه هرد روه په

 دا بوون آه النه سه مه و ان لهۆڕر گ سه اگرتن لهدكو پ آرا، به باسنه
  . آراوه دا رده روه په ان لهڕگۆ%)  )25متوانم ب گرنگن، ده 

 
 مامۆستا یی له گله تتوانر چۆن ده آه  وه ایهنبیره مان وه وه ئه
ی  یه و مووچه آاتیكدا ئه آات، له مده وام آه ده آه تبكر
رانی  رمانبه ی فه موو مووچه هه له تگر ریده وه ك مامۆستایه آه

آرد  وه باسی له  وه اگرتنهپد به و م ئه ، به متره ت آه حكومه
، رتمامۆستا بك رئاستی سه لهت ب ن ده هه کند ریفۆرم چه آه
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 ،تزیادبكر %) 50( ی مامۆستا مووچه  وه هکموو شت روو هه سه له
 رتتوان ئاسایی ده  به ی مامۆستا زیادآرا زۆر مووچه آه: وتی  بۆیه
  . تزیادبكر وامی مامۆستا ده
  
) 60( ستمان بهوپ ، آه یه زار مامۆستا هه هه) 73(آوردستاندا له
 نآر نشین ده خانه ی آه وانه ئه تب ، بۆ ده زیاترنییه زار هه

جیاتی زیادآردنی مامۆستا،  له  وه هتدابنر  هگج یان لهمامۆستا
  . باشتره تزیادبكر یان بۆ ن مووچه هه ی آه وانه ی ئه مووچه

 
 آه تگر داده  وه ر ئه سه له داغی پ ره ر قه هۆمه ی آه وه ڵ ئه گه له

  وه آاته ش ده وه خت له م جه ، بهتآاری مامۆستا زیادبكر 
ی آوردستان و عیراق مر هه له  رده روه یستمی پهچۆن س  یستهوپ آه

ی  می مووچه هش سیست یه وهش و ، به یه هه جیاوازییان
  یه هانه و به ئه و تب مامۆستایانی آوردستان و عیراق جیاواز

  . مه هك سیست عیراقدا یه له  می مووچه هسیست   ت کهدره نه
 

ویش  انمان، ئهآ قسه ون  وه خۆی هاویشته کپرسیار دیسان
ر  سه خت له یدا جه رده روه په ی آۆنگره بوو، بۆچی له وه ئه

: مدا وتی وه له و ئه  ؟ وه آرایه دنی ژیانی مامۆستا نهباشترآر
  آرایه خت جه  ، بۆیهکرت دهآرا چیمان پ وه دا باس له آۆنگره له
 مانزانی موو ده ر نا هه گه ت، ئهناچی ت پاره  ی آه و آارانه ر ئه سه

تی پۆلی   ڕه نهآی ب قوتابییه  به  ك وانه ، مامۆستایهتناگونج
  یمانگه په  سای له دوو  آه تم ب یهس م و م و دووه آه یه
ی دوو مانگی کیان خول ، یمانگه ، یان چوار سای په دووهنخو

  پۆالنه و مامۆستای ئه تب ده  وه وانه هچپ كو به ، به بینیوه
  .تی بن  ڕه نهی بژآۆلرچووی  ده
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،  وه ان دوو رای جیاوازهون  وتۆته آه ی وه نهڕا گهدوای   داغی له ره قه
مساری  خه  آی دیكه الیه له آان، نهڕاگۆ  به  ك دخۆشه الیه له
واو  ته  ناوچه کند ی هه دنگهنو خو  قوتابخانه له کند هه

دا آاری  ناوچه کند هه له: ت تا ده وه آات، ئه رانی ده نیگه
  )9-1( ن پۆلیڕاكردنی آچان و آو هکت ن لهڕاگۆ ، باشكراوه

مساردی  واو خه ته  ی دیكه ناوچه ک م آۆمه ، به راوهکج هبج
ی  وه ، ئه  ڕوه به چوون یست نهوك پ آان وه و ئیشه  دیاره هوپ
 خۆیاندا نیان لهڕای مامۆستاآانمان گۆ زۆربه رتآ دیده به
  . ووهآرد نه
 
 ، ك بینا دروستكردن نییه وه  مه ئه  داگرت آه  وه ر ئه سه له یپ

كی شم ن لهۆڕادا گ مانگی دوای آۆنگره) 9( ی ماوه له تناتوانر
 )11( و م له ، بهتبكر  یه آوردستاندا هه موو مامۆستاآانی هه

دا،  ند رۆژه و چه م له وه مانه ی ماوه له  آردوومه ی آه سیمیناره
،  بینیوه م دنگهنو خ  ری قوتابخانه به ڕوه به )3000- 2500(
  تی، چونكه  یهیان پِر و باوه  وه ماری زۆریانه شاده  آان چۆته نهۆڕاگ
  آانی آۆنگره رهبیان و ڕاگۆ به ڕی وهك با دام مامۆستایه ایهبوو  له
  .تبوتوو نا رآه ی سه آه دنگهنرگیز خو هه تب نه
 

و  ر به  ڕوه بهرگرتنی پۆستی  بۆ وه نج و گهوێ ی ن وه ی نه ناوه هاتنه
و  همان ئوگفتوگۆی ن ی آوردستاندا،مر هه رانیان له ده یاریده

رانیدا  ده یاریده و  ر  به ڕوه نو به لهنج  بوونی گه داغی بوو، نه ره قه
بوو  هه  وه ی له خنه داو ره م ده ه قه ی له وره آی گه یه هشآ به
، رتآ ن حیسابی بۆده مه ته به کموو شت دستاندا ههآور له
تی  ساڵ خزمه )40( ر گه ك ئه مامۆستایه یربوو آه سه  وه الیه به
 )6(  آه تك ب ی مامۆستایه دهنه(5)   ی آه مووچهت ب ده تب هه
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  مامۆستایه  ساه )6( آهک نج ا گهکدآات ، لهتب تی هه ساڵ خزمه
پۆستی  ت و گر رنه وه یی؛ بۆ زیاتر رده روه ی په هشبۆ آ تسووتاب

  .تدر ئیداری نه
 

 تآر وا باسده ین آه بكه دا گه ویستمان باسی زمانی ستانداری له
،  آراوه هنج هبج تاسم تائ ، به ردراوه سه اری لهیدا ب آۆنگره له
 رۆژی س ر هه  له: ستی زانی و وتیڕا لهدوور   ی به وه م ئه ئه

چاك و  دا به ی آۆنگره آه ره وه ته )10( ر هه له) 24/5-23- 22(  هآۆنگر
آاتی  م له ، به آراوه زمانی ستاندارد نه له خراپ باس به

آان و  ر زاراوه سه گفتوگۆ له  بووه نیشتین ده داده  کهآاندا  پشووه
 ندی به یوه په ویش هیچ بوو، ئه آی جیاوازی هه رایه  آه ریه هه

 الرو و دهۆك و آه  و آۆیهلر و نی و ههمانان و سسۆران و بادی 
 یم پ بوو، به  كی آۆیه بوو خه هه  بوو، چونكه نه  وه قینه خانه

.  وه دنهنبۆ نووسین و خو تب ك هه یه زاراوه  تاآه  آه باش بوو
تی کها دیال نده چه آه  وه ایهنوتی سویدی ه  نموونه داغی به ره قه
بۆ   یه زاری ستانداری هه ك موو سوید یه م هه ، به ایهدت
  .یاندنیش راگه ت نانه و نووسین و ته  وه دنهونخ
 

 کآ یه آۆتاییھات؛ له  وه داغی به ره و قه همگفتوگۆی ئ
دوای  له  یستهوپ ی  و آارانه ئه  آه وێآانی آوردستانی ن ژووره له
او شك ی ههآی قو یه ناسه چین، هه نبكر  آۆنگره آانی ارهبی
  .تبكر  ماوه  وره رآی گه زۆر ئه: وتی

 
دآارمان نك ملیۆن قوتابی و خو یه: رزتر وتی به کینگ ده به
 )10(ر  ، هه یه تیمان هه یه ری آۆمه هژتو  )200( چی آه ، یه هه
تی  یه ری آۆمه هژك تو یه رکدآانخو زار قوتابی و هه
تیدا بۆ  یه ری آۆمه هژبواری تو له  نه  وایهمپ  ، بۆیهتو آه رده به
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بواری  له  ، نه آان هیچ آراوه و قوتابخانه  نگهندخو
ر  سه  و چووه یآانی ب قسه. ییدا رده روه رشتیاری په رپه سه
  گرت آه داده  وه ر ئه سه له یبوو، پ وه ویش ئه ئه آه  دیكه یکت بابه
ی  وه آان، بۆئه اینهزانستیی ئ به تبكر تب ی ئایین ده وانه
آان  موو ئاینه هه ر سه زایی له و قوتابی آورد شاره دآارنخو
  .تب هه
 

آی گرنگ و  یه له سه مه ر سه  وه ایهنمان ه- داغی ره ر قه هۆمه
كردنی  هکت ویش ئه  آانی آۆنگره ارهبی  له کآ یست و یهوپ
 به  هآاندا، بۆی دنگهنو خو  قوتابخانه له  و آچانه ڕانآو

و   ه هکم ت تی تا نۆیه  ڕه نهمی ب آه پۆلی یه له: وتی  وه اگرتنهدپ 
  یه ۆسهپرم  ئه تو ر بمانه گه م ئه ، به یه آۆنگره اریبی
میش  هه م بۆ دوانزه قۆناغی نۆیه له  ستهوی، پتب وتوو رآه سه
  وه ایهنه  نموونه به یدزای ئام آانی قه دنگهن، خوتبكر هکت

  .كراون هکموویان ت هه  آه
 

دا  -داغی ره ر قه ڵ هۆمه گه له آاتمان کعات ی سه نزیكه
 عات م سه به شا،آ ی ده هژمان زیاتریش در ربرد، گفتوگۆآه سه به
  . وه یهڕا هگ و وتی سوید ده ره بوو به) 1/3( ۆی رۆژیِر ی نیوه )12(
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"داهنان" ی وتنی بوکراوه چاوپکه  
2008-7-27 

 
داغى، هيواى  ره ر قه بپايانمان بۆ مامۆستا هۆمهرزی دواى 
ستخۆشيمان بۆ  ده. خوازين رانيتان بۆ ده ى و آامهشخۆ

. رده روه بوارى په  له  يه آانتان هه ماندووبونه  
.تانزđر بۆ به "داهنان" ی   رۆژنامه  له   یه ئمهآانى  پرسياره  مه ئه  

 
كردن و ف رده روه ى په سهرۆپ  باس له رێر بك هگ تادا ئه ره سه  له  - پ

؟ چيدايه  له  يه م پرۆسه يت، گرنگى ئه بكه  
  که نجامی پرۆسه ئه  که  دایه وه ی فرکاری له گرنگی پرۆسه  - و
  ماییه هابنه به  ند بت به پابه  مھنانی مرۆڤک بت که رهه به
دا بت،  و مرۆڤه ی ئهخون  هاکان له به.  وه تیه کانی مرۆڤایه رزه به

.ی نده و گه  وه ندنه سه مارگیری، تۆه ده  دوور له  
ستی  ربه رزڕاگرتنی نرخی ژیان، سه به  هاکان بریتین له به

کسانی ژن و پیاو،  کان، یه ری مرۆڤه رابه س، به که تاکه
تی  یارمه  پویستیان به  ی که و مرۆڤانه تی ئه ت و یارمه دیموکراتیه

  له  بریتیه  رده روه ندانی په و کارمه  رکی قوتابخانه ئه.  یه هه
رپرسیاری و  به  له  وره ستکی گه هه  مھنانی مرۆڤک که رهه به

وڵ و تکۆشانی  ی مشکی داگیرکردبت و هه که ویستی خاکه خۆشه
موان  دابینکردنی ژیانکی پمانا بۆ هه  ڕۆی له  بت که  وه بۆ ئه
.بت هه  

 
ن  ده رووده خرایی  آانى به انكارييهđگۆر  دا آهنياى نودو  له  - پ

؟ وه ر چى بكاته سه خت له جه  رده روه آانى په ئامانجه  ستهپوی  
پرسیاری   ک له دا وه مه رده م سه له  رده روه کانی په ئامانجه  - و
ست  ربه مھنانی مرۆڤی سه رهه به  له  م پدا بریتیه مدا ئاماژه که یه
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مرۆڤی دیموکرات و . ن بیروبۆچوونی خۆی خۆ، مرۆڤی خاوه ربه و سه
  .ت کانی منداڵ و ئافره مافه  ڕبوو به باوه
دوای  ش به مه ئه  ، که یه واریمان هه خونده ی نه کوردستان کشه  له

دوای خۆیدا هناوه   تی قووی به یه ی کۆمه یان کشه خۆیدا ده
م  ئه  نجامی ژن، ئه  گرتن له نهمنداڵ و ڕیز  گرتن له ، گونه وانه له
.  وه وته که تی کوژراوی لده ش مندای لدراو و ئافره تیه هامه نه
هزکردنی  پاڵ کارکردن بۆ به  له  گرنگه  ر بۆیه هه
  .خوندواریش هشتنی نه کان، کاربکرت بۆ نه ماییه هابنه به
  
خت  ردستان جهى آو رده روه تى په زاره وام وه رده رچى به گه ئه  - پ
،  وه آاته ن دهخوندآانى  نده ناوه  ى لهژتنى توندوتيهش ر نه سه له
وازى جياواز، ش  به  وامه رده به  نووآه تا هه  يه م پرۆسه ئه م به
؟ وه نهڕن گه بۆچى ده  مه ن هۆآارى ئهڕزتا به  
کانی خوندندا  نده ناوه  وامی توندوتیژی له رده هۆکاری به - و
بوونی . دا خزان و کۆمه  بۆ بوونی توندوتیژی له  وه ڕته گه ده

ی  یه وه و نه ی ئه وه بۆ ئه  وه ڕته گه دا ده ناو کۆمه  توندوتیژیش له
تیان  گا، ئابوری بازاڕ و سیاسه تی کۆمه سه ئستا ده  که
هۆی داگیرکردنی  پنراون به ڕکی سه ی شه وه ، نه یه وه سته ده به

ردا  سه کوردستانیان به  ی که تانه وه و ده ن ئه الیه  له  وه کوردستانه
رکردنی جلی کوردی  به ر له سه له  مرۆڤکی کورد که.  شکراوه دابه
راستی  ناوه  کرا له تی پده کانی سلمانی سوکایه قامه ر شه سه له

ب  به  وه ماه  چووه ده  شتاکاندا، که فتا و هه سانی حه
کانی  ر ژن و منداه رامبه مان توندوتیژی به هه  وه بیرکردنه

تی  نجامی سیاسه ئه  ریقای باشوور له فه ئه  له. هنا کارده به
رتاپای  بوو، توندوتیژی سه هه  مان کشه ر هه یدا هه پارته ئه

ی  وانه ئه.  روایه کوردستان هه  ئستاش له.  یانی گرتبۆوه که ه کۆمه
می ژیانیان  که سی سای یه –ه، بیست نجا سا په -نیان چل مه ته
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وانیش  ک ، ئه یه وه ک کاردانه وه.  ربردووه سه توندوتیژیدا به  له
.هنن کارده کانیان به منداڵ و ژنه  ر به رامبه توندوتیژی به  

   
  ر به رامبه به لدان تنىشه بۆ نه کيارđرآردنى ب ئايا ده - پ

  له کزۆر کداکات  ؟ له ته هو حا ردنى ئهنبکبۆ   سه قوتابى به
رى  سه له  انکهزانن و، س ر ده سه چاره   لدان بهمامۆستايان 
 راهاتوون؟

کانی خوندندا  نده ناوه  هشتنی لدان له رکردنی بیاری نه ده - و
  بت له بۆچوونی من ده  به. بوو س نه م به زۆر گرنگ بوو، به

گادا،  کۆمه  لدان له  ت کهرچ ستووری کوردستان بیارک ده ده
بت  مادا بۆی نه  دایک له  واته. بت  غه ده ، قه وه شه قوتابخانه  به
مندای   بت له کان بۆی نه قامه رشه سه  مندای بدات، باوک له  له

. کان بدات نده به  بت له کاندا بۆی نه ندیخانه به  بدات، پۆلیس له
کردنی لدان  غه ده ی قهند ب به ستوری کوردستان به ده
من .  یه کی وا هه سوید یاسایه  له. ستورکی مرۆڤدۆست نابت ده

  ته رمگاوه و وه  رهناوه کتبی یاسای سویدیدا ده  م له که یاسا
ی جگیری  وه رم بۆ ئه تی هه رۆکایه بۆ سه  ر کوردی و ناردوومه سه
.ریبگرن ند وه هه  هیوادارم به.  ستوری کوردستاندا ده  ن له بکه  
کی  یه روونی پرۆسه رکوتکردنی فیزیاوی و ده مانی سه نه

  ست به هه  که  ساکه  وره موو گه رکی هه و ئه  نه درژخایه
.دا یه و پرۆسه شدار بت له رپرسیارتی بکات و به به  

 
  نجام دراوه دا ئه رده روه ى په پرۆسه  ى له نكارييانهđو گۆر ئه - پ

د و، ياخود سو تۆآمه یی رده روه آى په يه فه لسه فه  به  هستور پشت ئه
تانى تر؟ى و رده روه په  له  رگرتنه وه  
می فرکاریدا کراون  سیسته  له  ی که ڕیفۆرمانه  و ئه  - و

ندکردنی قوتابی و  ناوه ی به فه لسه فه  ستوورن به پشتئه
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کانی  دهن ناوه  کان له دیموکراتیه  ندییه یوه هزکردنی په به
و   که مه ی سیسته وه رمکردنه کان بۆ نه ڕیفۆرمه. خوندندا

وتوو  زۆر وتی پشکه.  هزکردنی ڕۆی قوتابی و خوندکاره به
مکی  می فرکاریان سیسته سیسته  جیھاندا که  له  یه هه

بردنی  ڕوه به  رن له روه کان سه ماییه هابنه و به  دیموکراتیه
  دیموکراتیه  وته  بریتین له  تانهو و ئه. دا که پرۆسه

،  د ساه ی دووسه دا نزیکه و بواره زمونیان له ئه  کان که ڕۆژئاواییه
بت  تیڤی ده ری پۆزه کاریگه  و وتانه رگرتن له بگومان سوودوه

.می فرکاری کوردستاندا سیسته  ی گۆڕانکاری له ر پرۆسه سه له  
 

نجامدرا تا  يى ئه رده وهر ى په ۆنگرهک  ى له انكارييانهđو گۆر ئه - پ
، ئايا تگونج تى آوردستان ده هی مهى آۆ ينگهڵ ژ گه لهند  چه
؟تربگير ئاسانى وه  به تتوانر ده  
دا پشنیارکرا بۆ   رده روه ی په کۆنگره  له  ی که و ڕیفۆرمانه ئه - و

و  ر سی ئه سه  ک له نیا یه مانی کوردستان ته رله ت و په حوکمه
نگاوکی  کرا هه  ی که وه ئه. بوو بکرت ده  که  یه پویستیانه  گۆڕانه

.بت  دواوه نگاوی تری به بت هه م ده باشبوو به  
بینت  مکی نودا خۆی ده رده م سه رده به  کوردستان له  ئستا که

ی  ژینگه  بون به نجامبدرن و هیچ نامۆ نه ئه  و گۆڕانانه گرنگبوو ئه
.کانی کوردستان تیه یه کۆمه  دیهن یوه په  

 
نى  مه زه غکیند قۆنا چه  به  انكارييانهđو گۆر بوو ئه باشتر نه - پ

و  له کش تادا بهسئ  مامۆستايان له  له کا زۆرکدآات  ، له بووايه
مانى  نه ن ده  ، بۆ نمونه نييه باشيان پ كارييانهۆڕانگ

؟ ندى قوتابيدا نييه وه هژر به  هساڵ لى  ى نيوه وه تاقيكردنه  
سای   له  و گۆڕانکاریانه ئه  بوایه ده  ڕم وایه که خر، من باوه نه - و

و   وه ست کورده ده  وته ت که سه ده  ی که و ساه ، ئه دا بکرایه 1991
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  وه داخه به. عس ڕزگار بووین ی دیکتاتۆری فرکاری به فه لسه فه  له
ئستاش . ستچوو ده تمان زۆر لهوت و کا کان دواکه گۆڕنکاریه

  وه ند قۆناغکه چه به  که شکردنی پرۆسه ڕوانکردن و دابه چاوه
دنیای گلوبالیزم و   وتنکی زیاتری کوردستان له دواکه  بته ده

ر گۆڕانکاری کرابت،  گه ر شونکی دنیا ئه هه له. وتوو پشکه
زای  ۆڤ شارهمر  چونکه  شتکی ئاساییه  وه ، ئه تی کراوه دژایه

م  به. لی نازانت  ی که نویه  و شته ک ئه ، نه یه هه  که  یه وه ئه
   .نابت بمانترسنت و دوامانبخات  زانیه و لنه ئه

ی  وه مکردنه ی ساڵ و که ی نیوه وه مانی تاقیکردنه بگومان نه
کالۆری  ی به وه مانی تاقیکردنه کان و نه وه ری تاقیکردنه کاریگه

،  ندی قوتابیانه وه رژه به  و له  سووده تی به ڕه ش و نۆی بنه ی شهپۆل
توانای ئاستی زانستی و   که  نیه  وه ر تاقیکردنه ی هه وه رئه به له

کردن،  کو قسه نگنت، به سه ده زانیاری قوتابی و خوندکار هه
کتیڤی  یی  و رۆی ئه گروپ، کاری پرۆژه گولگرتن، کاری به

ک مرۆڤکی  و وه  وه کات قوتابی بیربکاته واده  که  قوتابیه
.فتار بکات نگی خۆی ره نگ و ڕه ن ده ستی خاوه ربه سه  

  
م  ئه  ؟ ئايا توانراوه چييه  رده روه ى په ۆسهđپر  ئاين له یرۆ - پ
و،  توزيف بكر آوردستاندا ته  له  رده روه ى په پرۆسه  له  نده هه ره
؟گتبى خۆى  ئيجابييانه یرۆ  
س  موو که هه.  سه که ستی تاکه ربه شکی گرنگی سه ئاین، به - و
و ڕۆحی   وه کاته ی چۆن بیرده وه ست بت له ربه بت ئازاد و سه ده
ی  پرۆسه  شداربت له م ئاین نابت به به.  نزیکه  وه چیه له

ی زانستی  وانه  ی ئاین بگۆڕدرت به وانه  که  گرنگه.  فرکاریدا
موو  یربکرت و هه ک زانست سه دا ئاین وه یه و وانه له. کان هئایین
ک ئیسالم، کریستیان، جوو،  تی، وه کانی مرۆڤایه وره گه  ئاینه

کی  یه شوه  هتد باسیلبکرت و به... هیندۆیزم، بودیزم  و
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ی قوتابی و خوندکار والبکات  وه بۆ ئه. بخونرت  کتیڤانه ئۆبیه
و   وه نه بیربکه   یانه هه  ی که ڕۆحیانه  پرسیارهو  له  ئازادانه  که

وی ژیانیان و  بژاردنی ڕه هه  ست بن له ربه خۆیان سه
ی مانای  رباره ده  ی که گرنگانه  و پرسیاره ستنیشانکردنی ئه ده

. یانه ژیان هه  
 

  تا لهسعس تا ئ آانى آلتورى به پاشماوه  له کزۆر - پ
حيزبى آردنى   آو به ، وهتآر ده  هندن پيادخوآانى  نده ناوه
  م پاشماوانه ئه کند تا چه.. ن و شتى تريشندآانى خو نده ناوه

م  ى ئه وه ينهđبۆ سر تنن؟ چيبكر يه گه ده  آه مه سيسته  زيان به
؟تست هه  مه به تتوان ده کن و، چ اليه  پاشماوانه  

ناو   داته دهر ستوه حیزب ده  که  ڕاسته  وه ئه  وه داخه به - و
  ک نابت به هیچ مامۆستایه  ، بۆ نموونه وه کانی خوندنه نده ناوه
کانی  ناوچه  بت، له ر حیزبی نه گه ئه  ری قوتابخانه به ڕوه به

کتی  کانی یه ناوچه  کان پارتی بن و له ره به ڕوه بت به پارتی ده
زۆر ش کارکی  مه کتی بن، ئه کان یه ره به ڕوه بت به ده
دا  م بواره له  نیا کار که ته. ی فرکاری بۆ پرۆسه  نده رمه ره زه

  که  دا گرنگه لره. بنببکرت  خراپه  و دیارده بت ئه بکرت ده
نگی  ن ده موو مرۆڤکی دیموکرات، حیزبی بت یا بالیه هه
.دا بگرت م بواره ردانی حیزب له ستوه ده له  خنه وه و ڕه رزبکاته به  

  
 ک آۆمه  به  وه ييه رده روه رووى په  له کر تاآ اندنى ههی گهپ - پ

،  هگ ، آۆمهزانى خ رده روه په  وات، بۆ نمونهđر قۆناغدا ده
 ککیتا  هتوانيويان  م قۆناغانه ن، ئايا ئهندآانى خو نده ناوه
ر  گه ، ئهننست بھ ده به  وه ييه هرد روه رووى په  ندروست له ته

؟ هۆآارى چييهناتوانن   
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  کانی خوندن له نده ڵ و ناوه خزان و کۆمه. خر نه  وه داخه به - و
  ک به تاککی ئازاد و پچه  یانتوانیوه کوردستاندا نه

  مرۆڤک که. م بھنن رهه کانی مرۆڤ به رزه به  ماییه هابنه به
کی  یه وه وسانه موو چه هه و دژ به   وه بیربکاته  ستانه ربه سه
بونی  بۆ نه  وه ڕته گه شی ده که هۆکاره. روونی بت اوی و دهفیزی

  ڕاستدا، بۆ نموونه تی ناوه ی ڕۆژهه موو ناوچه هه  ت له دیموکراتیه
ک، ڕق،  ، چه تۆه  کانی ئراق، له که دوای یه  ک له یه  ڕژمه

دان و  نجه شکه ندکردن، ئه نفال، کیمیاباران، داگیرکردن، به ئه
  م کاره ئه.  کردوه زیاتر هیچ شتکیان بۆ کوردستان نهورانکردن 

می  ژر سیسته  ی کوردستان له وه دوای نه  له  وه ی نه وه هۆی ئه  بۆته
.  وه توندوتیژییه  بکات و ژیانی زۆر نزیک بت له شه دیکتاتۆریدا گه

رزبت و ئاستی  واری به خونده ی نه ڕژه  که  ش وایکردوه مه ئه
ڕ و  شه  کان زۆر نزیک بن له نگاوه هه  زم بت، واتهڕۆشنبیری ن

. ر رامبه بیروبۆچوونی به  دیالۆک و ڕزگرتن له  ک له توندوتیژی وه
  
دانيشتوان   آى زۆر له يه ژهآوردستان ر  لهێ ى نو وه ستا نهئ - پ

  يه وه م نه ى ئه وه ت بۆ ئهبكر کت آارتوانر ، چۆن دههنن پکده
  وه ييه رده روه رووى په  و له ڕوات نهشودا آانى پ وه هئاقارى ن  به

؟  پکبھنرتندروستيان ل تاآى ته  
کوردستاندا بکرت   ی نوێ له وه مۆدا بۆ نه ئه  گرنگترین کار له - و

  ندیی کردنی ڕۆی قوتابی و خوندکار له ناوه  به  له  بریتیه
ی نومان  وه ت نهب دا ده م بواره له. کانی خوندندا نده ناوه
. کانی پارزراون مافه.  گولگیراو و ڕزلگیراوه  ستبکات که هه
ندروست دروستناکات،  ی ته وه ڵ نه نده گای گه م بگومان کۆمه به
ک  الیه ی بکرت و له نده تی گه ک دژایه الیه  له  گرنگه  ربۆیه هه

. می فرکاریدا بکرت سیسته  نوخوازی له  
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کوردستانی نوێ"  ی  رۆژنامه وتنی کهچاوپ "

  رزش ی وه ی وانه رباره ده
  سازدانی سامان ساح

2008-8-15  
  
آانى ژیان،  خداره گرنگ و بایه  ره هه  بواره له کآ یه ك رزش وه وه

،  وه رفیھییه بوارى ته روونى چ له ده یى و سته بوارى جه چ له
  م دونیایه ى ئهکوژبنق موو آون و هه ى زۆرى لهکندان زوومه ئاره
ى  رده روه په خ و گرنگى رۆى رخستنى بایه آردن و ده ، قسه یه هه
 آردن و قسه یستى بهوآردندا پرو ف  رده روه بوارى په  رزشى له وه

و  دا رده روه په له  م بواره رخستنى ئه ، بۆ ده یه ت هه دیالۆگى تایبه
 ى سویددا به رده هرو سیستمى په رزش له ى وه وانه ت تایبه به

سوید  له  رده روه رى په به  ڕوه به داغى، ره ر قه یستمانزانى هۆمهپو 
  ئاراسته  یه له سه مه م ر ئه سه ى لهرکند پرسیا ین و چهنبدو
 .ین بكه

  
  
سيستمى  له) رزشكردن وه(رزش و  ى وه گشتيى وانه به  - پ
  ؟ ى سويددا چۆنه رده روه په
).  ندروستیه رزش و ته وه(ی  سوید ناوی وانه  هرزش ل ی وه وانه - و

کی  گرنگیه  که وانه.  وه ته کراوه ندروستی جیانه ته  رزش له وه  واته
ی  گرنگی وانه.  ی پراکتیکه و نیوه  ی تیۆریه درت، نیوه زۆری پده

کانی بیرکاری و سویدی و  گرنگی وانه  ندروستی له رزش و ته وه
  وت وانه یدا حه قۆناغی ئاماده  له  بۆ نموونه.  متر نیه ئینگلیزی که

ییدا  ی ئاماده و س ساه ک له موو قوتابیه بت هه ده  که  یه هه
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زانستی، (یخونت  ده  ی که شه و به ئه  بیانخونت بگودانه
ی  وانه  کیانه ره سه  وانه کک له یه). یی بت یی یا پیشه وژه
کانی مژوو و  وانه  کاتکدا که  له  مه ئه.  ندروستیه رزش و ته وه

و   Bکانی بیرکاری و ئینگلیزی  کانی وانه رزه به  شه جوگرافیا، به
C ویست ناکات ههت کی قۆناغی ئاماده موو قوتابیه پنیی بیخو .

  ره هه  وانه  له  ککه ندروستی یه رزش و ته ی وه وانه  واته
  .کان گرنگه

  
  که  هزه کی به تیه سایه تکردنی کهدروس  که ئامانجی گشتی وانه 

مرۆڤکی   ببته  وه تیه یه روونی و کۆمه ڕووی فیزیاوی، ده  له
  .دا کۆمه  ندروست له چاالک و ته

  
ى پ رزش به ى وه ى سويددا وانه رده روه مى په هتسسي له  - پ
  ؟  ۆگرامهِپر بآى  يه ، يان وانهوندرتخ ب دهۆگرام و آتِپر
ندروستی  رزش و ته ی وه می فرکاری سویددا، وانه ستهسی  له - و

کان،  کیه ره سه  وانه  له  ککه ک وتم یه و وه  کی گرنگه یه وانه
کی قۆناغی  هیچ قوتابیه.  یه تی خۆی هه و ئامانجی تایبه  رنامه به

ر  گه زانکۆ و خوندنی با بخونت ئه  یی ناتوانت له ئاماده
دانراون بۆ   ی که تیانه گشتی و تایبه  مانجهو ئا یشتبت به گه نه

ی  ئاستی زانستی وانه  له  که ی وانه که تیۆریه  شه به.  که وانه
وکی زۆر  بت هه قوتابی ده  واته.  متر نیه بایۆلۆجی یا فیزیا که

و  پی ئه  به  که کانی وانه ئامانجه  ی بگاته وه بدات بۆ ئه
ی  که شی تیۆریه به. دا دانراون که وانه کانی کتبه  له  ی که پرۆگرامه

ر  سه ندروستی و زانیاریدان له ته  دات به زۆر گرنگ ده  که وانه
کانی  تی کارکردنی ماسولکه ندروست، چۆنیه تی ژیانکی ته چۆنیه

ها زانیاریدان  روه هه. کان ی جومگه ش، هاتوچۆی خون و جوه له
.  هزبوونی ماسولکه بۆ بهری پرۆتین و کۆھیدرات  ر کاریگه سه له
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کی تر  یه بۆ شوه  وه کی وزه یه شوه  له  و گۆڕینی وزه  زانستی وزه
ی کیمیاوی بۆ  گۆڕینی وزه  بۆ نموونه.  یه که شکی گرنگی وانه به
کاتی چاالکی  کانی له نجامه شدا و ئه له  ی فیزیاوی له وزه

  .فیزیاویدا
  
  ی له وه رئه به ندروستیدا، له هرزش و ت ی وه شی پراکتیکی وانه به له

موو  هه  ی که وه درت به ، گرنگی ده و ڕووبار زۆره  ریاچه سوید زه
رزش و  ی وه وانه. بزانت  له تیدا مه ڕه قۆناغی بنه  منداک له

خوندرت و  ی دوو جار ده فته تیدا هه ڕه قۆناغی بنه  ندروستی له ته
دا  که ی س ساه ماوه  خاڵ له 100ییدا  قۆناغی ئاماده  له
زوویان  وت و ئاره یانه ده  ی که و قوتابیانه م ئه به. خوندرت ده

  بۆ نموونه له. توانن زیاتر بخونن ده  وه دا قووببنه که وانه  له  لیه
  دا له ندێ قوتابخانه هه  و قوتابیانه له تیدا بۆ ئه ڕه قۆناغی بنه
  بۆ نموونه . کدا یه فته هه  جار لهچوار   کرت به ده  وه دوو جاره

رزش  ی وه ی چوار جار وانه فته و هه  شته پۆلی هه  ی من له که کوڕه
ی  فته ت هه وت و ده یه خۆی ده  خونت چونکه ندروستی ده و ته

موو  ک وتم هه ییدا وه قۆناغی ئاماده  له.  مه دوو جار که
. خونت ده Aروستی ند رزش و ته ی وه خاڵ وانه 100خوندکارک 

و   یه ن، بۆیان هه رزش بکه وت زیاتر وه یانه ی ده و خوندکارانه ئه
  وه بژرن و قوببنه هه Bندروستی  رزش و ته ی وه توانن وانه ده

  .تیایدا
  
،  ، باسکه ، تۆپیپ، باله له مه  له  بجگه  که شی پراکتیکی وانه به له

ما، تۆپی  کانی سه هۆڵ، جۆره سهر  مای سه هۆڵ، سه ر سه خزینی سه
. کرت گشتی ده به  مه ، سکواش و یاری و گه ست، ڕاکردن، ڕیشه ده

شداری بکات و  کی گشتی به یه شوه  بت به قوتابی و خوندکار ده



175    - می فرکاری تی سیسته چۆنایه

و   له شی فربونی مه ک به بت وه نجامی هه شیاندا ئه ندێ به هه  له
  .ریک بت بخنکت خه  کک که ڕزگارکردنی یه

  
واوی  ته  موو ساکی خوندن دوو تا س ڕۆژ به ها هه روه هه
دا  و ڕۆژانه له. ندروستی رزش و ته ی وه کرت بۆ وانه رخانده ته

و  خونن و خۆیان ئه ده  یه و وانه نیا ئه قوتابی و خوندکار ته
قوتابی   واته. وت یانه ده  بژرن که ده هه  رزشییه وه  جاالکیه

  به  دا که که وانه  له  یه بژاردنی هه کی زۆری هه هستیی ربه سه
  بۆ قوتابی له  مه که  بژاردنه ستی هه ربه و سه ئه  وه داخه

پی   که  ته تایبه  و رۆژه کانی ئه ی یارییه زۆربه. کوردستاندا
ی  وه ره ده  له) رزشی ئازاد رۆژی وه(یا ) وای ئازاد رۆژی هه(وترێ  ده

و  ئه  که موو مامۆستاکانی قوتابخانه کرت و هه هکاندا د قوتابخانه
ی  وه ن به ده ندروستی ده رزش و ته تی مامۆستای وه ، یارمه ڕۆژانه

  م ڕۆژانه ئه. گرت ستۆ ده ئه  رپرسیاری گروپک له به  که ر یه هه  که
ڵ  گه وانیش له ی ئه وه رئه به له  کانی تریش باشه بۆ مامۆستای وانه

ناو   چنه ها ده روه بن، هه شدارده جون و به ده کاندا قوتابیه
  شقکردنی سویدی له ندجار ڕۆیشتن یا مه سروشت و هه

  که و وانه  و ڕۆژه کانی ئه ئامانجی چاالکیه  بته پانکدا ده گۆڕه
  .سوودی لدت بۆ قوتابیان و مامۆستایان یرانکی به ک سه وه
   
ى  دنى وانهنخو له ترآ دن دهنچاوى قۆناغى خو ئايا ره  - پ
  رزشدا؟ وه
رزش و  ی وه وانه  کرت له چاوی قۆناغی خوندن ده بگومان ڕه - و
کانی قۆناغی  تاییه ره سه  ی بۆ پۆله و پرۆگرامه ئه. ندروستیدا ته
بۆ   مان وانه پرۆگرامی هه  له  نرت زۆر زۆر جیاوازه تی داده ڕه بنه

نوان   ی له که تیۆریه  شه ی بهبۆ نموونه جیاواز. یی قۆناغی ئاماده
قۆناغی   له  بیرکاریه  ی ک جیاوازی نوان وانه وه  و دوو قۆناغه ئه
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و   جیاوازه  که پرۆگرامه. یی بۆ قۆناغی ئاماده  وه تیه ڕه بنه
ی  راوردی وانه ک چۆن ناکرت به روه هه. کانیش جیاوازن ئامانجه

دا   تی و پۆلی یانزه ره نوان پۆلی پنجی بنه  ین له ئینگلیزی بکه
دا بۆ  مان وانه نوان هه  ناکرت له  راورده و به ئه  مان شوه هه  به
  . و دوو قۆناغه ئه
  
دنى نسيستمى خو رزش له ى وه ى وانهندنى خو فه لسه فه - پ

ى ڤک، يان مرۆ ؟ ئايا دروستكردنى ياريزانه سويددا چى يه
  شساغ؟ ندروستى له ته
  : ندروستی بریتین له رزش و ته ی وه خوندنی وانهکانی  ئامانجه - و

تیڤ الی قوتابی  هز و پۆزه کی به تیه سایه دروستکردنی که -
رونی و  توانای فیزیکی و ده  دان به شه و خوندکار و گه

  .تییان یه کۆمه
و  دان به شه ندروست و گه کی ته گایه دروستکردنی کۆمه -

ی هوشیاری  وه وبونههۆی ب  بنه ده  ی که زانیاریانه
 .دا کۆمه  ندروستی له ته

 .کاندا رزشیه وه  چاالکیه  موان له دروستکردنی بوار بۆ هه -
خۆیی  ربه ی سه وه هزکردنی بزوتنه پشتگیریکردن و به -

 .رزشی وه
 . وه کانه رزشیه وه  ه کۆمه  ندیکردن به یوه په -

  
ی  وانه م ئه رزش بخونن به بت وه موو قوتابیان ده ک وتم هه وه
  زیاتر له  خسنرت که ڕه ون، بواریان بۆ ده وێ زۆر پشبکه یانه ده

و  و بواری ئه توانا له  یاریزانکی به  و ببنه  وه دا قووببنه که وانه
  .بژرن یده ی هه رزشه وه
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  دروستکردنی یاریزان نیه  که کی گشتی ئامانجی وانه یه شوه به
  وه رزشیه ڕۆحکی وه  به  که  ندروسته ۆی تهخ ربه کو مرۆڤکی سه به

  .بت گا هه ر کۆمه سه  ری له کاریگه
  
ى  وانه له تآر ده  دآارانهنو بارى خو چاوى ئه چۆن ره - پ
  تن؟ اويستى تايبهدن پ خاوه رزشدا آه وه
ر  به له  که  یه وه ، یا ئه ت دوو جۆره پداویستی تایبه - و

شداری  کاندا به موو بواره هه  ناتوانت له  که ندامی قوتابیه مئه که
و   یه کی زۆری هه یه هره که توانا و به قوتابیه  یه وه بکات یا ئه
  .ی باشتر بت وه پشتگیری لبکرت بۆ ئه  یه هه  وه پویستی به

کانی  پی یاسای قوتابخانه کانن، به ندامه مئه که  م که که شی یه به
موو  هه  ی به وه له  رپرسیاره به  خانهری قوتاب به ڕوه سوید، به

پی  بتوانت به  که ی قوتابیه وه ک کارئاسانی بکات بۆ ئه یه شوه
  به  کات که ستنه کاندا بکات و هه چاالکیه  شداری له توانا به

ی  هره به  ی که وانه م، ئه شی دووه به.  وه وسنرته چه ک ده یه شوه
تگیریان لبکرت و بواریان بۆ پش  ، گرنگه یه تیان هه تایبه
  له  بۆ نموونه.  وه دا قووببنه که وانه  زیاتر له  خسنرت که به

ی  وانه Bو  Aرزشی  ی وه وانه  له  ییدا بجگه قۆناغی ئامده
 Cو  Bو  Aتی   رزشی تایبه وه(وترت  پی ده  که  یه رزتریش هه به
ی  تیه تایبه  رزشه و وه ن ئهکا و قوتابیه  خاه 100ی  که ر یه هه  که) 
دا زۆر  و کاته له.  تۆپتۆپن  یخونن، بۆ نموونه باشن تیایدا ده  که
کی  یه ک وانه یخونن و وه کانی خۆیاندا ده ڵ یانه گه له  که وانه  له

نجامی کۆتایی مامۆستای  م ئه به.  ژردرت بۆیان ده  قوتابخانه
  .ی قوتابی که ی یا یانه که ک تیپه نیت نه رزش دایده ی وه وانه
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ندێ  هه  له  وه ره سه  م پدا له ک ئاماژه تیدا وه ڕه قۆناغی بنه  له
ی زیاتر  و قوتابیانه ئه  که  یه رزشی هه دا پرۆفایلی وه قوتابخانه

  .بژرن یده هه  رزشه وه  زیان له دارن یا حه هره به
  
تی  شی تایبه دا به ندێ قوتابخانه هه  ییدا، له قۆناغی ئاماده  له
پاڵ   کانی ستۆکھۆم دا له قوتابخانه  کک له یه  له  یه بۆ نموونه هه
قوتابی   که  یه شی تۆپیپ هه یی و زانستیدا به شی وژه به

  یی له ک ئاماده ها یه ه رو هه. گرت رده کانی تریش وه شاره
  کهی  و قوتابیانه یه بۆ ئه ستۆکھۆم هه  کۆمیونی سۆلنتونا له

  . ڕاکردنه  زیان له حه
  
کۆمیونی تبی    کانی مندا له ییه ئاماده  قوتابخانه  کک له یه  له
قوتابی  14و سای   وه م، کردۆته) بادمینتۆن(  شی یاری ڕیشه به
مان  ی ڕیشه وره هۆکی گه.  وه کانی تری سویده شاره  گرم له رده وه

ک  وه  که ن و گرنگی وانه که شقی تیاده مه  بۆ دروستکردون و ڕۆژانه
توانا   زۆر به  و قوتابیانه بگومان ئه.  ی فیزیا و کیمیا وایه وانه
  .وروپا ر ئاستی سوید و ئه سه بن له ده
  
ى تچۆن ت به باره دآاران سهنخو به تدر مايى دهنئايا ر  - پ
  رزش؟ رزش و دواى وه وه شخواردن پ مه ژه
ی  شکی باشی وانه م پدا، به ئاماژه تادا ره سه  ک له ، وه به - و
ری  ر کاریگه سه له  و زانیاریدانه  ندروستی تیۆریه رزش و ته وه

ش و  ر له سه وری و  ڤیتامین له پرۆتین، کۆلھیدرات، چه
.  وه رزش و جۆری خواردنه ڕگای وه  له  هزکردنی ماسولکه به

انی ک ترسیه کان و مه زیانه  درت به هاوکاتیش گرنگی ده
  نابۆ و ماده کان، ئه ره بھۆشکه  لکھول، ماده کشان، ئه ره جگه

وردی   کاندا به شه به  کک له یه  بۆ نموونه له.  کانی تر خشه زیانبه
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بۆ (شقکردن پرۆتین  دوای مه  ند گرنگه چه  کرت که ده  وه باس له
و برنج و نان   له  بۆ نموونه(و کۆلھیدرات ) گۆشتدا  له  نموونه

  رجک له مه  به  بخورت بۆ دروستکردنی ماسولکه) دا تاته په
  .ڕت په تنه  که شقه کۆتایی مه  کاتژمر و نیوک زیاتر له

قوتابی   درت به کی زۆر ده کی گشتی ئامۆژگاریه یه شوه به
نی  خاوه  کانی بۆ بوون به شی مرۆڤ و پویستیه ی له رباره ده
  .کی ساغش کی باش و له ندروستیه ته

     
ا کدآات ، لهتزب گه ردوو ره رزش بۆ هه وه تچۆن وابكر - پ
  ؟ انهوڕبۆ آ رزش جار وه ي آوردستان زۆربه له
نوان کچ و کوڕ   ک له یک هیچ جیاوازیه هیچ شوه  سوید به  له - و

کوردستان   له  وه داخه  به.  ندروستیدا نیه رزش و ته ی وه وانه  دا له
بکرن  کچ و کوڕ تکه  که  یه وه ئه  یه م کشه ر بۆ ئه هس چاره.  وانیه
و  له. یی تی و ئاماده ڕه کانی خوندندا، بنه موو قۆناغه هه  له

ک  ک یه وه  خست که ڕه ده  که زه گه ردوو ڕه دا بوار بۆ هه کاته
بواری   ، له ک نیه بواری تیۆریدا هیچ جیاوازیه  له.  شداربن به

. کات شداری ده پی توانای خۆی به و به  سه که ر پراکتیکیشدا هه
ردوو  کسان بۆ هه کی یه یه شوه  بوار به  که  یه رکی قوتابخانه ئه
  .خسنت به   که زه گه ڕه
  
یاسای   کاندا دژ به زه گه نوان ڕه  ک له موو جیاوازیه هه

ناتوانت   رکی قوتابخانه به ڕوه و هیچ به  کانی سویده قوتابخانه
مسارد بت له  ر خه گه ی ئه که ر کاره سه وام بت له رده به

  .دا و یاسایه جکردنی ئه جبه 
  
نوان قوتانیان و   زدا له گه ردوو ره نوان هه  کسانی له یه

ی  رنامه کانی به گرنگه  ماییه ها بنه به  له  ککه خویندکاراندا یه
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ک و  میشکی هیچ مامۆستایه  به. کانی سوید قوتابخانه
  .البدات  و یاسایه له  ت که رکدا نایه به ڕوه به
  
دا  رده روه سيستمى په ناو  ن له مه قۆناغ و ته یپ ئايا به  - پ

  يان نا؟ تآر آان دياريده ياريى و جۆرى يارييه
رزش  تیدا وه ڕه تای قۆناغی بنه ره کانی سه پۆله  بگومان، له - و
جۆری   له  وه قووبونه  ی وه ک له کرت وه یرده سه  مه ک یاری و گه وه
کانی  تاییه ره سه  ی پۆله که تیۆریه  شه به. کاندا بکرت رزشه وه

ڵ ئاستی زانستی قوتابیاندا  گه و له  یه تی زۆر ساده ره قۆناغی بنه
  تی و له ڕه کانی قۆناغی بنه دوا ساه  م له به. گونجندرت ده

ندێ جۆری زیاتری  و هه  یه هه  وه هییدا زیاتر قووبون قۆناغی ئاماده
ناو ئاو،   ک له ک ڕزگارکردنی خه کرت وه رزشی بۆ زیادده وه

. ک سالسا و تانگۆ ما وه کانی سه هۆڵ و جۆره ر سه کانی سه یاریه
  مه خت و هه م پدا زۆر سه ک ئاماژه ی وه که تیۆریه  شه ها به روه هه
  . یه نه الیه
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ی  رباره ده  "االتحاد" ی وتنی رۆژنامه چاوپکه
  می فرکاریدا سیسته  نوخوازی و دیموکراتی له

  ندی وه مه مال هه سازدانی جه
2008-9-7 

  
ن؟ ھنم بھ رهه ندروست به ی ته رده روه ی پهکسیستم رتچۆن بتوان

ی  وه رن لهگن ر آامانه  و سیستمه ئه م رده ی به نگانه و ئاسته ئه
  و سیستمه گات به رانه ستمان ن دهیست یاوآو پ توانین وه نه

 ارییمی سیاسیی و ب هردانی سیست ه وهستت ده ؟ به رخه هاوچه
ی  وه ن بۆ ئهیبن  وه هشو پ ره نگاو به توانین هه سیاسی، ده

و   نانهۆڕاو گ ین؟ دوای ئهنم بھ رهه ندروست به ته آی یه رده روه په
دا  و ریفۆرمه توانرا لهند  آرا، تاچه دا رده روه په ی له ریفۆرمه

م  ی دی لهکپرسیار ند و چه  م پرسیارانه وتووبین؟ ئه رآه سه
یی  رده روه په ڕیداغی، پسپۆ ره ر قه ی هۆمه استهئاڕدا  وتنه هکچاوپ

  .ختی سوید ی پایتهستۆآھۆم ی لهبی ت رده روه ری په به وهڕ بهو 
  
 
  رده روه په ن و بزانینی كهپبست  ده  وهو زانم له چاآده وای به - پ
  ؟تچ ده   ڕوه به کم هر چ سیست سه وتى سوید له له
.  مکی دیموکراتیه وتی سوید سیسته  می فرکاری له سیسته - و

  که  دایه وه تی ئه خزمه  له  که مه موو سیسته و هه  نده قوتابی ناوه
ی  وه ن بیرکردنه مرۆڤکی دیموکرات و خاوه  قوتابی ببته

س  که ستی تاکه ربه مافی سه  که مه سیسته. خۆی خۆی ربه هس
وه   کانی قوتابخانه ماییه هابنه به. پارزت کسانی ژن و پیاو ده یه
. درت رزڕاگرتنی نرخی مرۆڤ و ژیان گرنگی زۆری پده ک به وه

  ک له کاندا زۆر گرنگی پنادرت وه پۆله  له  وه تاقیکردنه
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. کات ستپده ده  وه تیه ڕه شتی بنه پۆلی هه  دانان له نمره. کوردستان
  ر قوتابی له گه ئه  هیچ پۆلکدا نیه، واته  له  وه مانه و نه  وه مانه

.  رزتر پۆلکی به  چته ر ده چوبت هه رنه شدا ده چوار وانه
  ئاستی رۆشنبیری گشیت له.  سوید بونی نیه  واری له خونده نه

  که می فرکاری وته ی سیسته وه هر ئ به له  رزه سوید زۆر به
. دات س ده که وتنی تاکه رکه سه  و زۆر گرنگی به  دیموکراتیه

کات بۆ  رخانده وره ته کی زۆر گه یه تی سوید بودجه حکومه
  له  که مه تی سیسته ش چۆنایه م کاره می فرکاری، به سیسته

   . رزدایه ئاستکی به
  
ر  سه به  يه رى هه ر آاريگه ماوه ند ئاستى رۆشنبيرى جه تا چه  - پ

  آوردستان؟  له  رده روه مى په سيسته
  ندیه یوه پی په کرت به می فرکاری بنیادده سیسته - و

کانی ناو  ماییه هابنه به  گا، واته کانی ناو کۆمه تیه یه کۆمه
  که  کانی ناو قوتابخانه ماییه هابنه به  له  گا جیاوازی نیه کۆمه
ی  ردی بناغه کسانی ژن و پیاو به س و یه که تی تاکهس ربه سه
  . هاکانن به

ر  سه ی له وره کی گه ریه بگومان ئاستی ڕۆشنبیری گشتی کاریگه
ناو   رکوتکردن و توندوتیژی له ر سه گه ئه.  یه می فرکاری هه سیسته
. بت دا ده ناو قوتابخانه شی له وه نگدانه ڕه  وه بوو، ئه گادا هه کۆمه

می فرکاریش  رزبت، سیسته ر وتک ئاستی ڕۆشنبیری به هه
  .بت وتوو ده مکی دیموکراتی پشکه تیدا سیسته

  
  م يان زۆر له آه کر وت ى دانيشتوانى هه ھاتهکومان پگب  - پ
ئاينى و ) ك يه  ڕژه به(ك يان زياترى هاوى  رى يه آاريگه ژر
جاريش  کند يي وهه وه ته بى و نه زهه مه

ر  سه به تب رى ده ند آاريگه تا چه  مه ،ئه آدايه ئايديۆلۆجيايه
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عيراق  ، ر چييه سه چارهرگائايا  يي گشتى وت؟ رده روه وشى په  ره
  ؟ ك نمونه وه
ی  وره ری گه گا کاریگه هاکانی ناو کۆمه ک وتم به بگومان وه - و
ک  گایه ر کۆمه گه ئه. بت ده  هاکانی ناو قوتابخانه ر به سه له
و   رده روه په  وه مکی سیاسی دیکتاتۆریدا بت ئه ژر سیسته له

س و  که ستی تاکه ربه سه  له  وه وته که خوندنیش دوور ده
. ستی دیکتاتۆر ری ده رکوتکه ککی سه چه  بته زۆرکاتیشدا ده له
سک بوو،  مکی دینی ته می سیاسی وت سیسته ر سیسته گه ئه
ستی قوتابی  ربه گا و سه کۆمه  س له که ستی تاکه ربه هس  وه ئه
ی فرکاری  پرۆسه  بت، واته دا سنووردار ده ناو قوتابخانه له
زۆر . سدا که ی تاکه وه ی بیرکردنه شه م گه رده به ڕگر له  بته ده

دریت  یان پینه کان ریگه دینیه  مارگیره درت ده نه  رگه  که  گرنگه
ستی  ربه سه  و له  وه ی فیرکاریه ناو پرۆسه  نه ستبخه ده  که

دین . ت ستی ئافره ربه تی سه تایبه به  وه نه مبکه س که که تاکه
  . وه ی فیرکاریه ناو پرۆسه  ستبخاته نابت ده

  
وروپاى  سكندنافى و ئه وتانى ئه  له  رده روه مى په ئايا سيسته  - پ

  دووباره سا،  نهندا يان چه  ى سانه هوش  به رۆزئاوا،
  ؟تآر ى بۆ ده وه آردنه  ى تازه ديراسه  واته ،  وه خرته رکده

ک  وروپای ڕۆژئاوا هیچ یاسایه ندناڤی  و ئه سکه وتانی ئه  له - و
می  سیسته  ند ساک چاکسازی له چه  ر به بت هه بت ده  که  نیه

می  سیسته  هوامی ل رده به  م چاکسازی به به. فرکاریدا بکرت
ساڵ  ر ده ی هه سوید نزیکه  له  کرت، بۆ نموونه کاندا ده وته

کرت و چاکسازی و  می فرکاریدا ده سیسته  جارک ڕیفۆرم له
  که  یه هکی گشتی هه.  وه گرته ده  که مه موو سیسته نوخوازی هه

ستی  ربه ت و سه ویش دیموکراتیه کرت ئه هزده وام به رده به
  . سه که هتاک
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 و رووه آوردستان  آردن لهرو ف رده روه مى په سيسته  - پ
  اننهڕو دهتان چۆن ڕز بهئايا  ،تن نگاو ده رخ بوون هه هاوچه به

  ؟ نگاوانه م هه ى ئه ئاينده
ر  به  وتۆته که  ی دوو ساه کوردستان ماوه  می فرکاری له سیسته - و

  وانه می باش کراون لهزۆر ڕیفۆر. پۆلی نوخوازی و ڕیفۆرم شه
کالۆری  ی به وه ی ساڵ و تاقیکردنه ی نیوه وه البردنی تاقیکردنه

نۆ   به  تی بووه ڕه ها قۆناغی بنه روه هه. تی ڕه ش و نۆی بنه پۆلی شه
ک و دوو سی  کانی یه پۆله  له  وه سای خوندنی ئیلزامی و مانه

یان  ن زۆرباشن و ئایندهمویا هه  م ڕیفۆرمانه ئه.  ماوه تیدا نه ڕه بنه
  . ستین وه ریان و نه سه وام بین له رده ر به گه ئه  ڕۆشنه

  
رى  نيشاندهرگا ارى سياسى،یى بژستراتي  يستهوئايا پ  - پ

م  آوردستان ئه  ند له تا چه  پتوايه ،تب  رده روه آاروانى په
  ؟ آراوه  پياده  نگييه ماهه هه
  ستنیشانی ئامانجه ی وت ده رده روه تی په  سیاسه به - و
. کات رخان ده و پویستی بۆ ته  کات و پاره کان ده ییه رده روه په

ن  پی ستراتیجی درژخایه ی فرکاری به ڕگای پرۆسه
کانی  مانی کوردستان  پشنیاره رله ت و په حکومه. کرت دیاریده
  وونهش ب یه و شوه ندی کرد و به سه یان په رده روه ی په کۆنگره
پی  به  وه داخه م به به  که مه تی نوخوازی سیسته ری سیاسه دانه

بۆ نموونه .  کراوه دیارینه  که مه کانی سیسته پویست پویستیه
ی  وه بۆ ئه  زۆر زیادبکرایه  بوایه ده  رده روه تی په زاره ی وه بودجه
  ها  روه هه.  کانی تری پدابینبکرایه ی مامۆستا و پیویستیه موجه

  کوردستان پویستمان به  و ئستاش له  مه که  بینای قوتابخانه
وامی و س  دوو ده  ی له وه بۆ ئه  یه هه  بنیای قوتابخانه 2000

  . وامی ڕزگارمان بت ده
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 وتن، رآه ماآانى سه بوونى بنه نه  م به نى سيستهۆڕیگ  - پ

  چونكه بت، وو نهوت رآه ر سه گه  وه هتن يى ده رده روه ساتى په آاره
بۆ   نتى چييه ره دا گه لره ، يه رده روه و په آات به ك مۆرك ده يه وه نه
ردوو  رپرسيارى هه به مى مۆدرنى آوردستان، وتنى سيسته رآه سه
  ؟  ستۆى آيه ئه  ر له گه ئه
می  رده نگ به ک ئاسته کی نوخوازی کۆمه یه موو پرۆسه هه - و
مشکی   له  ن که وانه کان ئه نگه ئاستهترین  وره گه. گرت ده

بینین  کان ده ر گرفته هه  شبینانه ین و ڕه که خۆماندا دروستیان ده
بۆ ڕیفۆرم و نوخوازی . کان ببینین رنیه ئه  ی بواره وه بری ئه له

و  ئه.  یه خۆبوون هه ڕبه و باوه  بیاری ئازایانه  پویستمان به
می فرکاری کوردستاندا کراون،  سیسته  مۆ له ی ئه ڕیفۆرمانه

م  ، به بوونی نیه  بۆ دواوه  وه ڕانه وتون و گه رکه موویان سه هه
ناوبردنی  ین و پالنی له کان بکه نگه یری ئاسته وردی سه  بت به ده

  .کان دابنین نگه ئاسته
  

کی  یه ه هه  وه ئه  کرانایه نه  م ڕیفۆرمانه ر ئه گه ئه ڕم وایه  من باوه
رپرسیارتیمان  باسی به  بوایه ده  و کاته بوو، ئه ده  وره ژوویی گهم
و پرسیارمان   تی سیاسی کوردستاندا بکردایه سه ڵ ده گه له

ی  وه ڕۆژی نه ر پاشه رامبه به  نده وه بۆ ئه  که  لبکردنایه
می  سیسته  کۆتایی رگادا، له  له. مساردن مان خه که کوردستانه

  به  ی که س و حیزبانه و که دات به نگده ک ده دیموکراتیدا خه
  . دن  وه کانه گشتیه  ندیه وه رژه کان و به نگ پیویستیه ته
  
  به  سته يوه ند په ئايا جۆرى مامۆستاو پرۆگرام تا چه  - پ

تى و خوندآارى  ڕه هى قوتابى بن ياندنى زانستيانه پگه
  يى؟ ئاماده
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  تی فرکاری و فربوون له یهچۆنا  که  دا نیه وه گومان له - و
تی توانای  چۆنایه  به  نده وخۆ به کانی کوردستاندا ڕاسته قوتابخانه

یان نوخوازی  ر ده گه ئه.  وه کانی خوندنه مامۆستاکان و پرۆگرامه
ئاستی   م مامۆستایان له می فرکاریدا، به سیسته  بکرت له
خت  کان سه ریفۆرمهوتنی  رکه سه  وه بن ئه دا نه که نوخوازیه

یان  وه ی مامۆستایان و جۆری بیرکردنه وه وتنه  ی وانه شوه. بت ده
ستنیشانکردنی  ری زۆر گرنگن بۆ ده کان دوو پوه ماییه هابنه به  له

  مامۆستایه  وه ئه. کاندا مشکی قوتابیه  ی فربوون له ئاستی پرۆسه
ی  وه کات بۆ ئه بار بۆ قوتابی دروستده ش و بوارکی له که  که

ی  بوو، پرۆسه ر مامۆستا توانای نه گه ئه. ربگرت زانست وه
  .  گات زیانی پده  که فربوونه

  
  دا؟ ركى آراوه بهرو  يى له رده روه ى په دوا وشه  - پ
کوردستان   تی سیاسی له سه ده  که  یه وه م ئه دوا وشه - و
پشتگیری   ی که وه هب  رشانه سه  یان له وره کی گه رپرسیارتیه به
ن و  می فرکاریدا بکه سیسته  ی نویخوازی له وامی پرۆسه رده به له
. ن دابین بکه  یه و پرۆسه تنی ئه رکه کانی سه پویسته  ن که بده و هه
بۆچوونی من، گرنگترین   کوردستاندا، به  و خوندن له  رده روه په

ر و کوردستانیش  وه هخت ی کوردستانیان به وه بۆ ئه  بواری کارکردنه
  . دان بت ئاوه
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تای  ره کوردستان، سه  یی له رده روه شتی په گه
  2008سای 

  
رمی  تی هه ی حکومه رده روه تی په زاره ر بانگھشتنی وه سه له

 – 2/  21ڕۆژانی   شتکی کارم بۆ کوردستان، له کوردستان گه
نجام  ئه  به بۆ  که شته گه. نجامدا ئه  2008 – 3/  4تا  2008

،  ولر، کۆیه کانی دهۆک، هه شاره  سیمینار بوو له  یاندنی ده گه
یاندنی  نجامگه ئه  ها بۆ به روه هه .الر ، سلمانی و که ڕانیه
ی  رنامه وانی و به وتنی ڕۆژنامه و چاوپکه  وه ندین کۆبونه چه
  وانه وانی بوو، له ی ڕۆژنامه فیزیۆن و ڕادیۆ و کۆنگره له ته
ی  ی هاوتی، ڕۆژنامه نامه فته ی کوردستانی نوێ، هه ژنامهڕۆ

  له  رنامه فیزیۆنی کوردسات، به له ته  له  رنامه ، به ڕۆژنامه
ی  ی ڕادیۆی زاگرۆس، ڕۆژنامه رنامه فیزیۆنی زاگرۆس، به له ته
  .ندین مدیای تری کوردستان یامنر و چه مۆ، سایتی په ئه
  

  بوون که  و ڕیفۆرمانه ئه  که سیمیناره  ر ده کی هه ره تی سه بابه
دا پشنیاری کردبوون  2007سای   هاری له به  رده روه ی په کۆنگره

واوی  ندی ته زامه دواتر ڕه  مانی کوردستان، که رله ت و په بۆ حکومه
و  موو ئه هه  کان باس له ڕیفۆرمه  له  بجگه. رگیرا ر وه سه  له

بردنی   وه و پشه ره بۆ به  که گرنگن  ییانه رده روه په  ته بابه
  .کوردستاندا، کران  می فرکاری له سیسته

  
  :کان کای سیمیناره ی باسه نموونه 

  کان وه زموون و تاقیکردنه ئه •
  پالنی کار •
   شه دیداری گه •

188    - می فرکاری تی سیسته چۆنایه

  می فرکاری رمکردنی سیسته نه •
  کان ماییه ها بنه به •
  پۆلکدا  دوو مامۆستا له •
  یی و پسپۆڕی دهر روه رشتیاری په رپه سه •
  تی یه ری کۆمه توژه •
   فتانه ی هه ندی و نامه یوه ری په فته ده •
  کاندا قوتابخانه  ر له ڕبه •
  شورای قوتابیان •
  وی کوڕ و کچ تکه •
  کان وامی ڕیفۆرمه رده به •
   ی قوتابخانه وه کۆبونه •
  کان تیه ڕه بنه  می قوتابخانه سیسته •
  کان ییه ئاماده  می قوتابخانه سیسته •
  گروپ  اری بهک •
   وه وتنه  ی وانه شوه •
  ی پۆل ژینگه •
  .هتد...  •

  
  :کان بریتی بوون شداربوانی سیمیناره به

سلمانی و دهۆک و   ی رده روه رانی گشتی په به ڕوه به •
  ولر هه

  کان زاو ناحیه ی قه رده روه رانی په به ڕوه به •
  کان ییه تی و ئاماده ڕه بنه  رانی قوتابخانه به ڕوه به •
 یی و پسپۆڕی رده روه رشتیارانی په رپه هس •
  کان تیه یه کۆمه  ره توژه  •
  مامۆستایان •
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   رده روه خوندکارانی کۆلیژی په  شک له به •
  

خایاند و  کاتژمری ده  3کی گشتی  یه شوه  کان به سیمیناره
ڵ  گه  و دیالۆگ له  وه کرا بۆ پرسیار و ڕوونکردنه رخانده شکی ته به
  .نداشداربوا به
  
  :کان ی ڕۆژه رنامه به

  دهۆک 
   2/  23سیمیناری ڕۆژی 

شت  و هه  رده روه ی گشتی په ر به  ڕوه به  شداربوان بریتی بوون له به
ها  روه شاری دهۆک، هه  ر به زاکانی سه ی قه رده روه ری په به ڕوه به
ی  ژماره. کان ندییه تی و ناوه ڕه بنه  ری قوتابخانه به ڕوه به
می  کانی سیسته اربوان زۆر زۆر بوو، پاش باسکردنی ڕیفۆرمهشد به
  .کانی کۆنگره و بیاره  رده روه په
  :وه دا چبونه م خانه له  پرسیار و گفتوگۆکان  

  نگاو هه  نگاو به ڕیفۆرم هه •
   شه دیداری گه •
 کانی کۆنگره پشنیاره •

  
 زۆر  رده روه رپرسیارانی په به  به  که  وره کی گه یه کشه
زانی،  یان ده وره گرفتکی گه  کرد و به ر ده سه وستیان له هه

یی و  رده روه رشتیاری په رپه لی سه یکه خۆیی هه ربه ی سه کشه
ژر   رشتیاران له رپه سه  گرنگ بوو که  وه الیانه  به. پسپۆڕی بوو

  وخۆ به ک ڕاسته دا بن نه  رده روه تی گشتی په رایه به ڕه تری به چه
  .سترابن به  وه ته زاره وه
  

  2008/  2/  23ی ڕۆژی  ئواره
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ی  تی ڕۆژنامه تایبه  ڵ مدیاکانی دهۆک به گه وتن له چاوپکه
  .یامنر مۆ و په باح، ئه کوردستان ڕاپۆرت، نیوز سه

  
   2008/  2/  24سیمیناری ڕۆژی 

جکردنی  دواچوون و جبه کانی به لیژنه  شداربوان بریتیبوون له به
یی و  رده روه رشتیارانی په رپه و سه   رده روه می نوی په تهسیس

جکردنی  تی جبه ر ئالیه سه خت له دا جه م سیمیناره له. پسپۆری
  کی زۆر درا به ها گرنگیه روه کرا، هه  که نویه  مه سیسته

  . وه دایکوباوکی قوتابیه  ندی به یوه کان و گرنگی په ماییه هابنه به
  
بوونی بینا و زۆری  نه  ی  باسکران بریتی بوون له و کشانه ئه

و   که مه قی سیسته کاندا، ڕه پۆله  ی قوتابی و خوندکار له ژماره
وامی  رده پناو به  دا له رده روه په  تی زاره وه  قامگیری له گرنگی سه
تی  زاره وه  گرنگه  کرا که  وه ها باس له روه هه. کاندا ڕیفۆرمه

،  شه ی دیداری گه رباره مایی زیاتر بنرت دهڕن  رده روه په
رشتیارانی  رپه تی و سه یه ری کۆمه رکی توژه ی کار، ئه رنامه به
و   ڕۆژنامه  رانی مدیا له نونه. یی وپسپۆڕی رده روه په
  .کان بوون ی سیمسیناره وه ئاماده کانه فیزیۆنه له ته
  

   کۆیه
   2008/  2/  25سیمیناری ڕۆژی  

و   یی کۆیه رده روه ندانی په ی کارمه دا زۆربه سیمینارهم  له
شی دوومی  به  شداربوان له به. شداربوون ری به وروبه ده

تی  ی چۆنیه رباره دیالۆگ ده  بریتی بوو له  دا، که که سیمیناره
ی کار،  رنامه ، به رده روه می نوی په جکردنی سیسته جیبه
ندنی ئیلزامی، زۆر چاالک وی کچ و کوڕ و نۆ سای خو تکه
  ی کاری به رباره کردن ده قسه  ها کاتکی زۆر درا به روه هه. بوون
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ری  به ڕوه به. ی پۆل و ژینگه  وه وتنه ی وانه گروپ، شوه
و   شه بوونی دیداری گه  دا به کان زۆر گرنگیان ده قوتابخانه

  کرد که ده  وه مانکاتدا باسیان له هه  م له ی کار به رنامه به
  له  وه ت بۆ قوبونه کاتکی زیاتریان بدرایه  بوایه ده

  .کاندا چاکسازیه
  

  ڕانیه
   2008/  2/  26سیمیناری ڕۆژی 

و   ری ڕانیه به ڕوه به  بریتی بوون له  که شداربوانی سیمیناره به
  ری قوتابخانه به ڕوه ڵ به گه شتی بتوین، له دزێ و ده قه
  و ناوچه  دزێ و چوارقوڕنه و قه  کانی ڕانیه ییه هتی و ئاماد ڕه بنه

کی  وایه شوهه شداربوان زۆر زۆر بوو، که ی به ژماره. کانی تر نزیکه
. دا کشابوو که ر سیمیناره سه تیف بای به و پۆزه  زۆر کراوه

می نوی  جکردنی سیسته ی جیبه ی لیژنه شداری چاالکانه به
دا  م بوارانه زیاتر له  که  وه کرده ده گفتوگۆکانی چتر  رده روه په
  :وت که رده ده
خۆیی مالی و ئیداری،  ربه کان، سه وه زموون و تاقیکردنه ئه

کاندا،  قوتابخانه  کردنی مامۆستایان، بوونی توند و تیژی له ئاماده
چاوکردنی  یی، ڕه ی دوو زاراوه رد و کشه بوونی زمانی ستانده نه
  .کان ییه نموونه  قوتابخانه قی منداڵ و ی ئه شه گه

   
  م جۆره وامی و گرنگی ئه رده ر به سه ختیان له شداربوان جه به

یان  رده روه تی په زاره ی وه نگاوه م هه و ئه  وه کرده ده  سیمینارانه
  .نرخاند رز ده به
  

  سلمانی
   2008/  2/  27سیمیناری ڕۆژی 
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ندی  به ی مه رده روه ری په به ڕوه و به  رده روه ری گشتی په به ڕوه به
تی و  ڕه بنه  رانی قوتابخانه به ڕوه ڵ به گه سلمانی له

و  ر ئه سه  دا تیشکخرایه که سیمیناره  له. شداربوون کان به ییه ئاماده
  .ماون بکرن  ی که و کارانه تا ئستا کراون و ئه  ی که کارانه

  
  ندک له هه  ک که یه شوه  شداربوان زۆر زۆر بوو به ی به ژماره

ش کارکی  وه ستا بوون ئه وه  که ی هۆه وه ره ده  کان له ره به ڕوه به
بری دیالۆگ   ی مۆنۆلۆگی له شوه  که زیاتر سیمیناره  وایکرد که

و   وه وتنه ی وانه شوه  ت به گرنگی تایبه. رگرت وه
جکردنی  تی جبه کان و میکانیزم و ئالیه ماییه هابنه به

می نوی  ی سیسته رباره مانی کوردستان ، ده رله کانی په رهبریا
بونی مامۆستای باش بۆ زمانی ئینگلیزی  ی نه کشه. درا  رده روه په

  .ر سه  ئینگلیزی تیشکی خرایه  کردن به و نزمی ئاستی قسه
  

ی  ی هاوتی و ڕۆژنامه وتنی ڕۆژنامه مان ڕۆژ چاوپکه ی هه ئواره
  . سازدرا  ڕۆژنامه

  
   2008/  2/  28سیمیناری ڕۆژی 

یی و  رده وه رشتیارانی په رپه سه  شداربوان بریتی بوون له به
می  دواچوونی سیسته جکردنی به کانی جبه ڵ لیژنه گه پسپۆڕی له

  .کان تیه یه کۆمه ی نوێ و ڕاوژکاره  رده روه په
  
. درژی باسکرا  رشتیاری به رپه تی کاری سه کان و چۆنیه رکه ئه

دواچوونی  ی به ی پۆسه که بواره  ر ده ر هه سه  تیشک خرایه
یاندنی  نجامگه ئه تی به کانی چۆنیه نگاوه رشتیاری و هه رپه سه

  . که پرۆسه
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کانی  رگیرا و کشه ند وه هه دا به م بواره گرنگی چاکسازی له
  .کرا وردی باسی لوه  رشتیاری به رپه می سه سیسته

  
  کان بوو که رکی تری باسه وه تی ته یه ری کۆمه کانی توژه رکه ئه

  .ر سه  تیشکی خرایه
  

تی  ڵ ئالیه گه ی کار له رنامه به  و  شه م دیداری گه رده کانی به گرفته
  . خۆگرت باسکی چوپی له  که ردوو بواره جکردنی هه جبه

  
  .بوو  که ی سیمیناره کان ئاماده فیزیونه له و ته  یاندنی ڕۆژنامه ڕاگه

  
ڵ  گه وتن له تی چاوپکه کی تایبه یه رنامه مان ڕۆژ به ی هه ئواره

  . سازدرا Kurdsatفیزیۆنی  له ته
  
  الر که

   2008/ 3/ 1سیسمیناری ڕۆژی 
   13.00تا  10.30: کاتژمر

رمیان،  ی گه رده روه ری گشتی په به ڕوه دا به م سیمیناره له
الر و  دیخان، کفری و کهن ربه ی ده رده روه ری په به ڕوه به
جکردنی  کانی جبه ی پسپۆڕی و لیژنه رده روه رشتیارانی په رپه سه

الر  ی که رده روه قوتابیانی کۆلژی په  ندک له می نوێ و هه سیسته
  .شدار بوون به
  
  راوردکردن به و به  رده روه بواری په  زموونی کارکردن له ئه
کوڕ و  وی  ر و تکه سه  خرایه وروپای ڕۆژئاوا تیشکی زمونی ئه ئه

  .بوون  که کی سیسمیناره ره تی سه کان بابه ماییه هابنه کچ و به
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ی پرسیار و  نج و الوانمان جگه ی گه و کشه  شه دیداری گه
  . شداربوان بوون گفتوگۆی به

  
تی  زاره داوای هاوکاری زیاتری وه  رده روه ندانی په کارمه

ن  الیه گرنگی ڕنمایی زیاتر له  و باسیان لهکرد  یان ده رده روه په
  .کرد ده  وه رده روه تی په زاره وه
  

  2008/ 1/3سیسمیناری ڕۆژی 
   16.30تا   14.00: کاتژمر

تی و  ڕه بنه  رانی قوتابخانه به ڕوه دا به م سیمیناره له
ی  رده روه قوتابیانی کۆلیژی په  ندک له ڵ هه گه کان، له ییه ئاماده

  .شداربوون زانکۆی سلمانی  به  ر به ری سهال که
  

ڵ  گه وت له سوکه ی هه ی پۆل و شوه و ژینگه  وه وتنه کانی وانه شوه
تی  کانی سای خوندن و چۆنیه ڵ ئامانجه گه قوتابیاندا له

  .بوون  که کی باسه ره ری سه وه کان، ته ئامانجه  یشتن به گه
  

و   رده روه می په کانی سیسته هڕیفۆرم  کی ورد به یه وه پداچوونه
  وه که الیانه گرنگ بوو به  شداربوان  به.  کرا  کانی کۆنگره ڕاسپارده

رمیان بدات  ی گه ناوچه  گرنگی به  رده روه تی په زاره وه
  و پویستیان به  وه دانیه ستی ئاوه ده  له  ی دووره وه رئه به له
  . یه رشتی و ڕنمایی زیاتر هه رپه سه

  
یه کۆمه  شهک کان  کان زۆر باسکراو توندوتیژی ناو قوتابخانه تیه

ی  وسته کان بوون و هه کانی تری باسه ره وه ته  واری له خونده و نه
  .رکرا سه له
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نگاوک،  ک هه پۆلکدا پشوازی لکراو وه  بوونی دوو مامۆستا له
نیدا باش جکرد جبه  ی پراکتیکدا له ندک کشه ڵ بوونی هه گه له
  .نگنرا سه هه
  

  سلمانی
  2008/ 3/ 2ڕۆژی 

  ک له یه سته وتنی کوردستانی نوێ و دیداری ده چاوپکه
  .کارانی شاری سلمانی رده روه په
  
  ولر هه

   2008/  3/ 3سیمیناری ڕۆژی 
ی  رده روه ری په به ڕوه ولر و به ی هه رده روه ری گشتی په به ڕوه به
تی و  ڕه ی بنه ری قوتابخانه به ڕوه بهڵ  گه زاکان، له قه

جکردن و  کانی جبه ها لیژنه روه هه. شداربوون کان به ییه ئاماده
  .بوون  ئاماده  رده روه می نوی په دواچوونی سیسته به
  
رزی وازهنان  واری و ئاستی به خونده نه  دا باس له م سیمیناره له
  .راوردکران یشتن به گهرخکردن وت می ده سیسته. خوندن کرا  له
  

می فرکاری و  پراکتیکردنی سیسته ر به سه  له  وه ختکرایه جه
  .کاندا قوتابخانه  مانی توند و تیژی له نه
  

  رده روه می نوی په جکردنی سیسته م جبه رده کانی به کشه
  له  کرایه نه  له په  زانی که باشتریان ده ر به به ڕوه باسکرا و زۆر به

  . نگاو بکرایه هه  نگاو به تا هه ره کاندا و سه ازیهچاکس
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فیزیۆنی  له ته  یی له رده روه کی په یه رنامه مان ڕۆژ به ی هه ئواره
Zagros ری بۆ ڕادیۆی  کی یه یه رنامه تۆمارکراو پاشان بهک کاتژم

  .کرا زاگرۆس ئاماده
  

   2008/  3/  4سیسمیناری ڕۆژی 
  که بوو، دوا سیمیناری زنجیره  ده  ماره، سیمیناری ژ م سیمیناره ئه
یی و  رده روه رشتیانی په رپه سه  شداربوان بریتی بوون له به.  بوو

  .پسپۆری
  
کوردستان و   رشتیاری له رپه می سه راوردی سیسته وردی به به

ی  که مه سیسته  ی که وه ر ئه سه شداربوان کۆبوون له ڕۆژئاوا کرا و به
چاکسازی  یی به نوکه و پویستی هه  دایهکوردستان گرفتی زۆر ت

  . یه هه
  

م  ، به وه ی قوتابی باسکرایه بونی بیناو زۆری ژماره جارکی تر نه
کرا بۆ  دیده تیڤ به کی زۆری پۆزه مانکاتدا ویست و توانایه هه له

ی  وه مکردنه تی بۆ که تایبه دا، به که مه سیسته  زیاتر چاکسازی له
  . قوتابخانه  وازهنان لهواری و  خونده نه
  

  رکرا و باس له سه ی له وسته هه  وه مانه و نه  وه مانه  دیاره
کان کراو گرنگی بوونی  وه زمون و تاقیکردنه ی ڕۆی ئه وه مکردنه که
  . وه رناتیڤ شیکرایه ته ئه
  
ی جیاوازی خۆی  شوه  که سیمیناره  ر ده کی گشتی هه یه شوه به
  رده روه می په کانی سیسته گرنگه  نه و الیهمو رگرت و هه وه
  . وه رکرایه سه به
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م  کی بوون، به ره ری سه وه ته  رده روه می په کانی سیسته چاکسازیه
  کانیش له موو دیالۆگه کران و هه کانیش باسده کان و کشه گرفته

  .  دران نجامده تیفدا ئه فاف و پۆزه و شه  تمۆسفرکی کراوه ئه
  

   تهدوا و
تیشک   به  گرنگی زۆری داوه  رده روه تی په زاره بۆچونی من وه  به

  ه م کۆمه و ئه  رده روه ی په کانی کۆنگره ر ڕاسپاره سه  خستنه
  .دا یه و ئاراسته نگاوک بوون له ش هه سیمیناره

  
رز  کان به کی گشتی چاکسازیه یه شوه کاندا به سیمیناره  له
  کرا و له ر ده سه ی له وسته کانیش هه هم کش نرخنران، به ده
  . کرا ده  فافدا باسیان لوه تمۆسفرکی زۆر شه ئه
  

ن و  سه و مامۆستا شرزاد حه  عبدالله  کانی مامۆستا تریفه کاره
     .ی سوپاس و پزانینه کانی تر جگه ڕیزه به
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CV  
 

  
  

  داغی ره ر قه هۆمه
  

  )باشور ردستانیکو( مانیسل  له 1957دایکبون   سای له
  )وه 1982سای   له( ،ستۆکھۆم، سوید: شونی ژیان
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  :کاری ئستا
 Chef för، سان وره یی و گه شی ئاماده به ، رده روه ری په به ڕوه به 

Gymnasie- och Vuxenutbildning   وه ها به روه ههری  به ڕ
کۆمیونی   له  Chef för Kultur och Fritid ,رزش گشتی کلتور و وه

  ستۆکھۆم، سوید  له  Täby kommun تبی
  

  :مژوی کار
  

  سوید  و کلتور له  رده روه ری په به ڕوه به  2007-2009
  

  سوید  له   رده روه ری په به ڕوه به  2006-2007
  

 سوید  یی له ی ئاماده ری قوتابخانه به ڕوه به  2001-2006
  

 سوید  یی له ئاماده ری به ڕوه جگری به  1999-2001
  

  ر ته ماتماتیک، فیزیا و کۆمپیه: یی مامۆستای ئاماده  1990-1999
  
  

  :خوندن
  

  سوید  ری قوتابخانه له به ڕوه خوندنی به
  

  سوید  ری له خوندنی ڕبه
  

 سوید  خوندنی مامۆستایی له
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  سوید  دا له ندازیاری وزه بواری ئه  ر له ماسته
  
 سوید  ندازیاری میکانیک له ئهکالۆریوس کۆلیژی  به
  
  کوردستان سلمانی  کالۆریوس کۆلژی کشتوکاڵ له به
  
  

  :نوسین
  
  :کانی ری کتبه نوسه 

، چاپی 2005م سای  که می فرکاری، چاپی یه سیسته .1
   2007م سای  ، چاپی سیه2006م سای  دووه

  2008، سای کتبی ڕیفۆرم .2
  2009می فرکاری، سای  تی سیسته چۆنایه .3

  
تی و  یه کۆمهیی،  رده روه ین وتاری پهند چهری  ها نوسه روه هه 

  سیاسی
  

  :  زمان
  

  کوردی •
  بی ره  هع •
  ئینگلیزی •
  سویدی •
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