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  تا ره سه

  مکه کوردستاندا، سیسته  و فرکاری له  رده وهر می په سیسته
ی  کۆنگره.  یه وام هه رده چاکسازی و ریفۆرمی به  پویستی به

  تی له ڕه ک ریفۆرمی بنه کۆمهدا  2007هاری  به  له  رده روه په
مان و  رله کاندا پشنیار کرد، پاشان په می قوتابخانه سیسته
کان  ڕیفۆرمه. ردا سه له رمی کوردستان بیاری تی هه حکومه

  گرنگه  تی ماون که ڕه م هشتا زۆر گۆڕانی بنه پویست بوون به
ئاشناکردنی تی  تایبه  ڕۆژدکی نزیکدا بکرن، به پاشه  له

کانی  ماییه هابنه به  به  رده روه ندانی په مامۆستایان و کارمه
انی کچ و کس 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
  
 ی رباره یی ده رده روه وتارکی په  ه کۆمه  له  بریتیه  م کتبه ئه

ندانی  کانی کارمه رکه و ئه  بردنی قوتابخانه ڕوه تی به چۆنیه
ری  ، توژه، مامۆستا ری قوتابخانه به ڕوه ک به یی وه رده روه په

نجامی  ئه  له یی و پسپۆڕی رده روه رشتیاری په رپه تی و سه یه کۆمه
  . وتی سوید  زمونی کار و خوندنم له ساڵ ئه 26
  
کی  ر ئه  رمی کوردستان تی هه ی حکومه رده روه تی په زاره وه
ر  سه ی به که کرنی کتبهش 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
   2008  دسوی
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 خوندن  بنبکردنی وازهنان له
  

  پشخان
ک بگرت،  یه وه ته وتنی نه شکهپ  له  ڕگه  که  موارترین کشه هه

چوون بۆ  نه  ش به که تای کشه ره سه.  وارییه خونده ی نه کشه
  قوتابخانه  وازلھنانی خوندن له قوتابخانه یا به

  .کات ستپده ده  کاندا تاییه ره سه
  
شی  پاش پۆلی شه  خوندن له  دا وازهنان له  کوردستانی ئمه  له
می  موو دسۆزکی سیسته ی هه ژاره م و په خه  ۆتهب  وه تاییه ره سه
شه  ڕه هه  که  وره کی گه ترسییه مه  مانکاتدا بۆته هه  ، له رده روه په
  .کات ی داهاتومان ده وه دواڕۆژی نه  له
  

کانی  دیموکراتیه  وته  و خوندن له  رده روه توانین بۆ په
کیش  ره مرۆڤی سه. کات دهستپ ده  وه توانین بۆ مرۆڤه  جیھاندا له

رز بۆ  توانینی به.   می فرکاریدا خوندکار و قوتابیه سیسته  له
ی  ، پرۆسه وه کانه تیه مرۆڤایه  ماییه هابنه دیدی به  مرۆڤ له

موو مرۆڤک، منداڵ  هه.   ویست کردووه خوندنی الی قوتابی خۆشه
ئاسانی ڕز   ت بهتوان سی لگیرا، ده که ڕزی تاکه  ، که وره یا گه

  . یکات خۆشیبوت ی ده و کاره ی بگرت و ئه که ره رامبه به  له
  

وتو  رکه کی سه یه کوردستاندا پرۆسه  ی فرکاری له ی پرۆسه وه بۆ ئه
موو  بت هه ده. ند ناوه  بت خوندکار یا قوتابی بکرت به بت ده
کی   ههیچ گۆڕانکاریی. تی قوتابیدا بت خزمه  له  که پرۆسه
ر مامۆستا  گه بت، ئه ند نه ر قوتابی ناوه گه تی ڕوونادات ئه ڕه بنه
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کردارو   و گوتاریاندا، له  قسه  یی له رده روه رپرسیارانی په و به
وت و بۆچونیاندا خوندکاریان  سوکه هه  فتاریاندا، له ڕه
می فرکاریان  کی سیسته ره ند و  ڕۆی سه ناوه  کردبت به نه
  .تداب نه
  
تیان پارزرا،  سایه ر خوندکارو قوتابی گویان لگیرا و که گه ئه
ر خودی  گه کران، ئه روونی نه رکوتی فیزیاوی و ده ر سه گه ئه

ر،  رکوتکه ژیانکی تاڵ و سه  کرا به یان نه که ی خوندنه پرۆسه
و  ره یانیان به به  وه خۆشیه  خوندن ناهنن و به  وکات واز له ئه

  .چن و خوندنگاکانیان ده  خانهقوتاب
  
  به  کوردستاندا، واته  ی فرکاری له دیموکراتیکردنی پرۆسه به

تی بۆ ناو  کانی مرۆڤایه رزه به  ماییه هابنه ی به وه ناوه  هاتنه
  تای بنبکردنی وازهنان له ره و خوندن، سه  رده روه ی په پرۆسه

  .کات ستپده کوردستان ده  خوندن له
  

  له   ی فرکاریدا بریتیه پرۆسه  له  و بۆچوونی دیموکراتیانهدید
ری  رابه کسانی ژن و پیاو، به کان، یه رزڕاگرتنی ژیانی مرۆڤه به

و  تیدانی ئه س و یارمه که ستی تاکه ربه کان، سه مرۆڤه
سانی   له  یه تی زیاتر هه یارمه  ی پویستیان به خوندکارانه

،  رزانه به  ماییه ها بنه م به ر ئه رامبه به .تایی خوندنیاندا ره سه
ی  وه نان و شکاندنه ، ڕزلنه یه هه  وه وسانه رکوتکردن و چه سه
  . یه خوندن هه  چون و ترس له رنه ، ده یه تی قوتابی هه سایه که
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  کان رکه ئه
منت یا  خوندن، نه  ی وازلھنان له وه بۆچوونی من، بۆ ئه  به
کی و  ره ک کاری سه بت کۆمه کوردستان، ده  له  وه مبکرته که

  .می فرکاریدا موو سیسته ناو هه  ڕیفۆرم بکرت له
  

 .زۆر بت خوندن نۆ ساڵ به .1
م  موو منداکی ئه هه  پی یاسا بیار بدرت که  به 

پۆلی   ، له که خوندنه. بت نۆ ساڵ بخونت ده  کوردستانه
و   وه و لپرسینه  وه ژر لکۆینه  هبت ل ک بۆ پۆلی نۆ ده یه

شی  شه  ی  بازدان له که مۆته  م کاره به. چاودریکردندا بت
  م بازدانه ئه. ندی نامنت کی ناوه بۆ یه  وه تاییه ره سه

. خوندن  هۆکانی وازهنان له  له  ککه یه  یه وره گه  دراماتیکیه
و   ن دوانزه مه نی تهالی مندا  به  یه وره زۆر گه  که نگاوه هه

تایی و  ره دیواری نوان خوندنی سه.  وه سایه  سیانزه
  له  و دیواره ئه.   رزتره رلین به دیواری به  ندی له خوندنی ناوه

ش دیواری  بت ئمه ده. ما نگی سارد نه وروپا ڕووخا و جه ئه
  . منت ندی نه ندی بوخنین و ناوه تایی و ناوه ره نوان سه

  
کانی  نۆ ساڵ و قوتابخانه  تایی ببته ره خوندنی سه

پۆلی   له. بت تا پۆلی نۆیان هه  وه که پۆلی یه  کوردستانیش له
کان  منداه  که  تایی زۆر گرنگه ره تا پۆلی سی سه  وه که یه
  مه ئه.  وه کانیان پبنه ی زۆری وانه ک مامۆستا زۆربه یه

مانکاتدا  هه  کات، له اران دروستدهکی زۆر الی خوندک دنیاییه
  که خوندنه  ی که یه و شوه کات، به رکی مامۆستا ئاسان ده ئه

منداڵ سوود و   تاوه ره سه  ر له کو هه پچ پچ ناکات، به
مانی  نه. کات ویست ده بینت و الی خۆشه قازانجی خوندن ده

 مان هه  تایی له ره ک تا نۆی سه ندی و بوونی یه ناوه
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یان  کات و ده دا دنیایی الی خوندکار دروستده قوتابخانه
کرت  باسکی تردا ده  له  کات که ر ده سه ی تریش چاره کشه
 .درژی باسی لبکرت  به
  
  تی خوندنی مامۆستایان له ڕه ڕیفۆرمکردنی بنه  به .2

یمانگاکانی  یی مامۆستایان و په رده روه کانی په کۆلیژه
   رده روه په

  ی مامۆستایانی قوتابخانه وه بۆ ئه  پویسته  م کاره ئه
کان  موو وانه ک و دوو س،  بتوانن هه کانی پۆلی یه تاییه ره سه

  یه وه دا ئه م بواره رکی مامۆستا له م گرنگترین ئه به.   وه بنه
ویست بکات و زیاتر  کان خۆشه ی خوندن  الی منداه پرۆسه  که
کان ئاشنا  منداه  تی به کانی مرۆڤایه رزه به  ماییه ها بنه به

کاری مامۆستا ) ئاستی(بت ستاتوسی  ده  م کاره بۆ ئه.  بکات
تی  رز ڕاگرتنی کاری مامۆستایه به  ک به الیه  ، له وه رزبکرته به

کانی  ی الوه وه بۆ ئه  ی مووچه وه رزکردنه به ک به الیه  و له
 .کانی خوندن نگاو کۆلیژهیما په  نه مان ڕووبکه که وه ته نه

  
  من کاندا نه پۆله  له  وه ی مانه دیارده .3
نیا بۆ زانینی ئاستی خوندکار بت،  بت ته ده  وه تاقیکردنه 

  له  ، جۆرکه وه ی مانه خودی دیارده. پۆلکدا  له  وه ک مانه نه
ند منداک  چه  پۆلکدا زانرا که  ر له گه ئه. رکوتکردن سه

تییان بۆ  بت یارمه ، ده یه تی زیاتر هه یارمه  بهپویستیان 
  ی به مه دانانی مۆرکی ته  ک به رخان بکرت، نه ته

  له  یه م دیارده و سزایان بدرت، ئه  وه وانیانه ناوچه
ی فرکاری  ر پرۆسه ری بۆ سه ترین کاریگه کوردستاندا کوشنده

رچون و  نان و دهدا کرت نمره ده.   یه خوندن هه  و وازهنان له
  نگاندن و به سه هه.  بت وت بوونی نه چون تا پۆلی حه  رنه ده
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.  وه دانان بگرته  ی نمره دوا داچوونی مامۆستایان جگه
  ستبکات به قوتابی ده  وه تاییه ره وتی سه پۆلی حه  کرت له ده
  نمره  وه شته پۆلی هه  سوید قوتابی له  له.  رگرتنی نمره وه
قوتابی   م کاره سوید دا به  می فرکاری له سیسته. گرت هرد وه

شونکی دنیا بۆ   ی کردۆته ند و قوتابخانه ناوه  کردۆته
رچوون و  ڕاوک و ترس و ده ک شونی ده قوتابیان، نه

 .چوون رنه ده
  

  منت تایی نه ره شی سه کالۆری پۆلی شه ی به وه تاقیکردنه .4
تایی بۆ مندای  ره شی سه پۆلی شهکالۆری  ی به وه تاقیکردنه 

  له  ی که وه له  وه، روونیه ڕووی ده  له  ساڵ زۆر قورستره،  دوانزده
ربازی سوپا و بینرن بۆ  سه  ژده سایدا ببت به نی هه مه ته
نگ  کانی جه ره به  ی له ربازانه و سه ی ئه نگ، ژماره ی جه ره به

شدا  پۆلی شه  ی له تابیانهو قو ی ئه ژماره  مترن له ن که که ڕاده
نوان  رلینی  ر دیواری به گه ئه.  هنن ده  قوتابخانه  واز له
ڕاوکی   ندی ڕووخا، دیواری ترس و ده تایی و ناوه ره سه

ڕوخت و  و خوندن ده  ر قوتابخانه رامبه مندایش به
  ئمه.  وه بته م ده واری که خونده وازلھنان نامنت و نه

بینا دروستکردن زۆر . ین کان کاربکه ڵ مرۆڤه گه  له بت ده
  ڵ مرۆڤدا زۆر زۆر گرنگتره گه  کارکردن له.  م ئاسانه به  گرنگه

و بیناکانیان زۆر جوان و  جاده  سعودیه  له.  و ئاسان نیه
    گایه و کۆمه هاکانی ئه کان و به روونی مرۆڤه م ده ن، به ڕازاوه

 .ن که دهترور و بنالدن دروست
  

 کاندا یهتای ره سه  قوتابخانه  تی له دانانی مامۆستای تایبه .5
نیا بۆ زانینی  ته  وه تاقیکردنه  ما، که نه  وه ی مانه دیارده  که 

و کات خوندنگاکان و  چوون، ئه رنه ک ده ئاستی زانیاری بوو نه
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  بت تا له ت ده مامۆستای تایبه  کان پویستیان به قوتابخانه
  بدات که  و مندانه تی ئه کاندا یارمه امۆستای پۆلهپاڵ م

.  رگرتنی زانیاری یشتن و وه بۆ تگه  کاتی زیاتره  پویستیان به
ی  مه ناوی ته  رزی توانین بۆ مرۆڤدا شتک نیه دیدی به  له

  له.  یه کاری جیاواز دا توانای جیاوازی هه  مرۆڤ له. بت
.  یشتن بۆ تگه  یه کاتی زیاتر هه  دا پویستی به ندێ وانه هه
خۆ  ڕبه ستی باوه هه  و کاته ند، ئه ناوه  ر کاتک قوتابی بووه هه

تر   رگرتنی زانست کراوه کات و مشک بۆ وه بوون زیاد ده
 .بت ده

  
 رکوتکردن گروپی دژی سه .6
رکوتکردنی  کانی کوردستاندا، سه خوندنگا و قوتابخانه له 

ر منداک  گه ئه.  یه رچاوی هه نکی بهروونی بو فیزیاوی و ده
وه، ئیتر  رکوتکرا و شکندرایه سایدا سه نی ده مه ته  له

  و له  وه بته مده که  ویستی بۆ خوندن و قوتابخانه خۆشه
  به. هنت ی ده که خوندنه  نزیکترین کاتی گونجاودا واز له

کی  یه هیچ قوتابخانه  تا ئستاش له  م که وه داخه
  له  مه ئه.  رکوتکردن نیه ماندا گروپی دژی سه که وردستانهک

  به  یه، کی سوید دا گروپیک هه یه موو قوتابخانه هه  کاتکدا له
  ک له سوید وه  له  متره رکوتکردن زۆر زۆر که سه  رجک که مه

 5 – 4کرت گروپکی  رکوتکردن ده گروپی دژی سه. کوردستان
ت و ڕاوژکاری  و مامۆستای تایبهمامۆستا   سی بت، له که

  ی قوتابخانه ر به ڕوه ندێ جار جگری به تی و هه یه کۆمه
ڕووداوکی   کرت که ستده ر کاتک هه هه. پکدت

سان و  وره نوان گه  کاندا یا له نوان قوتابیه  رکوتکردن له سه
  له  که پهگرو.  وه کرته ئاگادار ده  که گروپه   قوتابیاندا ڕوویداوه

کات و ئامانج  ده  کاندا قسه شداربووه به  نه موو الیه ڵ هه گه
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بۆ   یه ی جیاواز هه شواز.  بت ده  که رکوتکردنه بنبکردنی سه
  بت به و ده  ته وه باسکی تایبه ، ئه که ی کارکردنی گروپه شوه

  .وه ت زیاتر ڕوونبکرته نوسینکی تایبه
 
 پی یاسا  روونی به فیزیاوی و ده ی نجه شکه بنبکردنی ئه .7
زمونی زۆر  هنن، ئه خوندن ده واز له  که ی و مندانه زۆر له 

  ی ناخۆش له لدان و بیستنی قسه  له  یه تاڵ و ناخۆشیان هه
زمونه  م ئه بوونی ئه  که ه که. دا که ناو چوار دیواری قوتابخانه

ونکی ناخۆش و پ ش  کاته منداڵ ده  له  ، قوتابخانه ناخۆشانه
تا . بت وازهنان ده  وه نگاوی دوای ئه ری تاڵ و هه وه بیره

رگرتنی زانست و  ی وه  جگه  بته بۆ مندان نه  قوتابخانه
ند، خوندنگاکانمان  ناوه  بته تا خوندکار نه  خۆشی ، واته

مای دروستکردنی مرۆڤی دیموکرات و  ند و بنه به مه  نابنه
 .نی ده مهگای  کۆمه

 
کانی  تی بۆ ریفۆرمه یه دابینکردنی پشتگیری کۆمه .8

 می فرکاری سیسته
تی  ڕه ری بنه واوکه شی ته دوو به  ڵ و قوتابخانه کۆمه 

کتر ڕیفۆرم  ب یه به  من که دوو سیسته. تین یه می کۆمه سیسته
ی  وه بۆ ئه.  یه کتر هه ر یه سه  واویان له ری ته ناکرن و کاریگه

نجام  ئه ئاسانی به  می فرکاری به کانی ناو سیسته فۆرمهڕی
  تی بۆ به یه بت پشتیوانی کۆمه ندرن، ده یه بگه
توان  نیا ده ته  تی سیاسی به سه ده  نه. ستبھنرت ده

تی  سه ب پشتیوانی ده  گا به کۆمه  گۆڕانکاری بکات، نه
توانت  ان دهک ستنیشانکردنی ئاسۆ دیموکراتیه سیاسی و ده

رزڕاگرتنی  بۆ به  خزان و قوتابخانه.  وه پشه  بچته
  کرت له ده. کترن ری یه واوکه کان ته باییه دیموکراتیه هابنه به
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ر  ر و ڕبه ستپشخه می فرکاری ده مۆی کوردستاندا سیسته ئی
  ند بوو، له دا خوندکار ناوه قوتابخانه  رکات له هه. بت

پشتگیریکردنی  . گیرت نگی منداڵ ده ده  لهخزانیشدا گوێ 
و  قوتابخانه   ستدت که ده کان کاتک به ڵ بۆ ڕیفۆرمه کۆمه
ردانی  ، مندان بتوانن سه وه کتر نزیک ببنه یه  ڵ له کۆمه

هاوکاتیش . ن یان و شونی کار بکه که زگای وته داموده
رکاتک  هه. ر پشتبت سه رگای له بۆ دایکوباوکان ده  قوتابخانه

کاندا  وانه  شداربن له ن و به بکه  ردانی قوتابخانه ویستیان سه
ری  به ڕوه بت دایکوباوکان بتوانن به ده. بت بۆیان هه
ک  یه  م له ئه. بیروبۆچوونی ئاشنا بن  ببینن و به  قوتابخانه
سوید   له. کان و خزانه  بت بۆ قوتابخانه سودی ده  نزیکبونه
ر  سه  رگای له یی ده کراوه  ، به ان دیواریان نیهک قوتابخانه

کان سیمبۆلی  بونی دیوار بۆ قوتابخانه نه. ڵ بۆ کۆمه  پشته
  له. دا ڕووی خزان و کۆمه  به  یه یی قوتابخانه کراوه
بت و  ی خۆی هه پیرۆز  قوتابخانه  که  مانکاتدا گرنگه هه

 . او قوتابخانهیاساکانی ن  بنه کان نه قامه رشه یاساکانی سه
 
    وه ی ئیشکردنی مامۆستا درژبکرتهکات .9
ر  سه  به  قوتابخانه  ی له که موو ڕۆژی کاره مامۆستا هه سوید  له
وه تا پنجی  یانیه شتی به ی کاتژمری هه نزیکه  بات، له ده

مامۆستا   و کاته ی ئه کوردستان نیوه  له. کات ڕۆ کارده پاشنیوه
  یه ری قوی هه کاریگه  یه وره گه  ازییهم جیاو ئه. کات کارده

بت کاتی  ده  ڕم وایه من باوه. می فرکاری ر سیسیته سه له
کانی  ی وانه و ژماره  وه ئیشکردنی مامۆستا درژبکرته

بۆ   وه رزبکرته ی مامۆستا به مانکاتدا موچه هه زیادبکرت ، له
ر  گه ئه. تب نگینی هه و سه  ی بتوانت ژیانکی ئاسوده وه ئه

ی  قوتابخانه  کرت مامۆستا له وام بن، ده کان دوو ده قوتابیه
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جیاتی   ی له وه هۆی ئه  بته ده  مه روانیش کاربکات، ئه پاشنیوه
  پۆلکی چل قوتابیدا بت، دوو مامۆستا له  ک مامۆستا له یه

ون و  توانن باشتر فریا بکه ش ده یه و شوه دا بن و به که پۆله
ک  کرت مامۆستایه ده. ن کان بده موو قوتابیه تی هه یارمه
تی  تی و یارمه مامۆستای تایبه  یتر ببته و کی بت و ئه ره سه
.  یه زیاتر هه تی یارمه  پویستیان به  بدات که  و قوتابیانه ئه
  کرت له ربکرت و ده سه  ی له کرت زۆر قسه ش ده م باسه ئه

. تیایدا  وه ستم و قوببمه ری بوه سه  تدا زیاتر له کاتکی تایبه
. ساکدا  له  کاتژمره 1767سوید   کاتی ئیشی مامۆستا له

 35ی  نزیکه  کاته ده  که  یه قوتابخانه  کاتژمر له 1360
کات  کارده  وه ماه  کاتژمر له 407کدا و  یه فته هه  کاتژمر له

ی  زۆره  کاته م ئه. کدا یه فته هه  کاتژمر له 10  کاته ده  که
  له  خسنت که ره کان ده خساو بۆ منداه مامۆستا بوارکی ڕه

ساکدا   له. ربگرن مامۆستاکانیان وه  تی له یارمه  وه نزیکه
بت  بت، قوتابی ده  قوتابخانه  بت له ڕۆژ ده 194مامۆستا 

زیانکی زۆر   م ڕۆژانه متر له که. بت  قوتابخانه  ڕۆژ له 178
کی گشتی ڕۆژانی  یه شوه  به. نت یه گه ی خوندن ده سهپرۆ  به

یی  وه ته ئابووری نه  ش زیان به مه کوردستان زۆرن، ئه  پشوو له
من،   بۆچوونی  به .نت یه گه مان ده که و ئاستی زانیاری خاکه

رجک  مه  به  وه ر کاتی ئیشکردنی مامۆستا درژ بکرته گه ئه
می فرکاری  ۆر گرفتی سیستهیان بۆ زیاد بکرت، ز موچه
ک  وه کوردستان وه ڕووی ئابووریه  کرت و له ر ده سه چاره

و  وتکدا ئه  ناکرت له. کات مکی ئیداری قازانج ده سیسته
ی  ی مانگانه مووی مووچه بت، هه ت هه موو مامۆستایه هه
  له  یه وره زیانکی گه  مه ئه. کار بکات  م نیوه بت به هه
کرت  ده.  خۆری مامۆستای زۆره موچه  وری کوردستان کهئابو

. گرت خۆی ده  زۆر له  قسه  م باسه ئه. کاتی ئیش زیاد بکرت
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  که  یه م باسه رامۆشکردنی ئه نابت بکرت، فه  نیا شت که ته
وا بۆ بیست و پنج . زانم ی خۆمی ده وره مکی گه خه من به
خونم و  دا ده رده روه دن و پهبواری خون  سوید له  من له  ساه

یی و  ک مامۆستای ئاماده تادا وه ره سه  م له که م، ئیشه که کار ده
ری  به روه و ئستاش به  ری قوتابخانه به ڕوه دوایی به

  ی که وه ڵ ئه گه  بینم، له دا ده موو سانه م هه ، له رده روه په
وامی  رده به  به،  وتووه سوید دا پشکه  می فرکاری له سیسته

مدا  که کوردستانه  له. درت وتن ده وی گۆڕانکاری و پشکه هه
  گۆڕانکاری له  وه ته ڕه بنه  له  هاتووه  وه ئیتر کاتی ئه

یامی  په  گرنگه. ند ناوه  دا بکرت و فرکار بکرته که مه سیسته
فی بۆ مرۆڤ  لسه دیدی فه  رز بت که یامکی به په  رده روه په
  ماییه هابنه به  ست بت به یدا دیدکی دیموکراتی پشتبهتیا
 .تی کانی مرۆڤایه رزه به
 

 پشتیوانی ئابووری قوتابی .10
  وازهنان له  ی ئاسانکاری بکرت بۆ ڕگرتن له وه بۆ ئه  

خونن،  ده  کرت قوتابی و خوندکار کاتک که خوندن ده
%  3تا  2  وونهربگرن، بۆ نم م وه کی که تی و پشتیوانیه یارمه

م  بۆ  به  مه که  یه م پاره ئه. ربگرن ی مامۆستا وه ی مووچه
هزو  کی به می فرکاری پشتیوانیه سیسته  گرنگی پدان به

ی  جگه  بته الی مندانیش ده  له.  رزه سیمبۆکی همابه
  به. خۆبون تیایاندا ڕ به ستی باوه ی هه وه رزبونه شانازی و به

 .منت ش نه که بت پشتیوانیه خوندن ده  لهوازهنان 
 

  له) رژمری ژمریاری و سه(بوونی ستاتیستیک   .11
 کاندا قوتابخانه
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نجامی  ی ئه رباره هک د رژمرییه سه  جۆره موو هه  گرنگه
  تی خوندن، وتویی و پویستبونی یارمه رکه ، سهکان قوتابیه

، سای خوندندا  له  که کانی ناو قوتابخانه ی ڕووداوه رباره ده
کۆتایی سای   له  نگاندن سه هه  بت جۆرک له ده. کرتب

ند قوتابی  چه  ئایه  ت بزانرت که ده. خوندندا بکرت
خوندن   ند قوتابی وازی له ؟ چه بووه تی هه یارمه  پویستی به

  بکرت؟ چۆن به  ندی پوه یوه ؟ چۆن په ؟ بۆ وازی هناوه هناوه
ر کاتی ئیشکردنی مامۆستایان و  گه بت؟ ئه هه دواچون

ندان فریای  ، کارمه وه کان درژبکرته ری قوتابخانه به ڕوه به
جگای .  ون که ده  دواچونه نگاندن و به سه رژمری و هه و سه ئه
کی کوردستاندا بۆ  یه هیچ قوتابخانه  له  که  مکی زۆره خه

ئاسۆ و   ک که یه رنامه ه، بهی کارنی رنامه کانی خوندن به ساه
دا بۆ  و ساه له   که  وه ئامانج و ستراتیژی ڕوونی تیا نوسرابته

کرت و  چیده  ی ئاستی خوندنی خوندکاران وه رزکردنه به
ی  رنامه بوونی به.  وه کرته رزده نجامی قوتابیان به چۆن ئه

و   یهی نوکه کی هه کاندا، پویستیه موو بواره هه  ئیشکردن له
. می فرکاری کوردستاندا سیسته  له  ماوه بواری دواخستنی نه

دواچون   نگاندن و به سه وردی هه  بت به دا ده که رنامه به  له
  بت بزانت که ده  رده روه تی په رایه به ڕوه به. بت هه
و   رچون چۆن بووه ی ده کان و ڕژه نجامی کاری قوتابخانه ئه

  تی له بت چۆنایه ده. بۆ پشخستن چیه  هک پالنی قوتابخانه
 .تی ڕابگیرت ندایه چه  رزتر له می فرکارییدا به سیسته

 
  وه خوندنه  .12
کتب   که  یه وه ئه  کانی قوتابخانه وره گه  رکه ئه  کک له یه

ویست بکات، کتب الی قوتابی   الی قوتابی خۆشه  وه خوندنه
،  وه وردستان قوتابی ناخونتهک  م له وه داخه  ، بهپیرۆز بکات
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  وه خوندنه  بهکان  تا قوتابیه   نیه  کان کتبخانه قوتابخانه  له
کتب . ن رز بکه یا کتب قه رن ر به سه به تیدا کاتی

  کات، کتب به رز الی منداڵ دروستده ، مورای به وه خوندنه
 .ن ویژدان خاوه  کاته کی گشتی مرۆڤ ده یه شوه

 
 سیاری پۆلرپر به  .13

ک یا دوو  مامۆستایه کانی سوید موو پۆلکی قوتابخانه هه  له 
تیان  دیداری تایبه. کانی پۆلکن رپرسیاری قوتابیه مامۆستا به

.  وه کۆنه و گرفتیان ده  کشه  بت و له کاندا ده ڵ قوتابیه گه  له
،  زۆره  قوتابخانه  وازهنان له  کاتکدا که  کوردستان له  له
ک بت و  ند قوتابیه رشتیاری چه رپه ک سه کرت مامۆستایه ده
نجامی  ی ئاوات و ئه رباره ده  بت له دواچوونی هه  به

ندیان  یوه زوویی په  کاتی وازهناندا زۆر به  له. کان قوتابییه
  م پرسه ئه. ر بدات سه ی چاره وه وی دۆزینه بکات و هه  پوه

می  سیسته  ڕیفۆرم له  ویستهپ  ند ر بۆیه چه هه  زۆر گرنگه
  خوندنی بوون به  ش ریفۆرم له نده وه فرکاریدا بکرت، ئه

کانی  یمانگاکانی مامۆستایان و کۆلیژه په  مامۆستایدا له
ی  پله  بت به ش ده که مای خوندنه بنه.  دا گرنگه  رده روه په
و   ته ش تایبه م باسه ئه. م دیموکراتی بت ئینجا زانستی که یه
 .تدا نوسینکی تایبه  م له ر بکه سه  ی له کرت زۆر قسه ده

 
 تمۆسفری قوتابخانه خۆشکردنی ئه .14

  تمۆسفری قوتابخانه م ئه وکی که هه  کرت به ده  
بار  بۆ زانست   کی له وایه ش و هه ش که وه خۆشبکرت، به

نگ و کاری پراکتیکی  کارهنانی ڕه به. رگرتن دروستبکرت وه
ی زیاتر  که ویستی بۆ قوتابخانه خۆشه  کات که قوتابی ده  لهوا 

خوندن الی   وازهنان له. ی پوه  وه سترته بت و زیاتر ببه
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ک ڕزگار  ژیانکی باش نه  رداربون له ستبه ده  بته قوتابی ده
  .نگ و ناخۆش کی دته یه ژینگه  بون له

  
  

  کۆتایی
ی  وره ردستان گرفتکی گهکو  خوندن له  ی وازهنان له دیارده
کی  یه شه ڕه مان هه که وه ته و بۆ دواڕۆژی خاک و نه  تیه یه کۆمه

  ماوه ڕکردنی نه توانای چاوه  یه م دیاره ئه.  یه وره ترسناکی گه
  . وه یی بۆ بدۆزرته یی بنچینه نووکه رکی هه سه بت چاره و ده

  
و   و کاره ئهستپکک بت بۆ  م ده م نوسینه هیوادارم ئه

  . بت بۆ دیالۆگ  کی کراوه رگایه ده
  
موو  توانا و ویستی هه  دواڕۆژی خاکی کوردستان پویستی به 

ست و  ربه ستی بت کوردستان سه به مه  که  یه سک هه که
  .بت  کاوه شی شه ئاکه

  
 

2007-05-19  
     

  
     

  
   
  

20    -  ڕیفۆرم

 یی و پسپۆڕی رده روه رشتیاری په رپه سه
  

ی  ستنیشانی ستروکتور و شوه یی ده رده روه په می سیسته
  به  که مه سیسته. کات ی فرکاری ده موو پۆسه ڕکخستنی هه

ی  رنامه به.  کرت یی دیاری ده بیاری سیاسی و پسپۆڕی پیشه
و   ییه رده روه می په ری سیسته واوکه فرکاری ته) جی نھه مه(
  به. کات کانی خوندن ده جیاوازه  ستنیشانی ئاستی زانستی پله ده

ئاستکی   کوردستان له  یی له رده روه رشتیاری په رپه سه  وه داخه
  و باسه ر ئه سه  کورتی له  م به ده وده مدا هه م وتاره له  زۆر نزمدایه
    .وه دا قوببمه که باسه  تکی تردا له رفه ده  ی له و هیوایه بنوسم، به

  
یی بۆ قۆناغی  رده روه شتی پهر رپه رشتیاری یا سه رپه سه
ندی و  رشتیاری پسپۆڕی بۆ قۆناغی ناوه رپه تایی و سه ره سه

زیاتر بۆ   کرت که ک ده یه شوه  کوردستاندا به  یی له ئاماده
  . کۆنترۆکردن و سزادان و پاداشتکردنه

  
موو  وتی سوید بۆ هه  یی له رده روه رشتیاری په رپه چاودری و سه

، دوور  ڕوه برت به ده  مان شوه هه  و به  ککه ر یه هه کان قۆناغه
تایی و  ره کانی سه قۆناغه. یا سزادان  وه رزکردنه پاداشتدان و به  له

کی  و هیچ هۆیه  وه ک جیاناکرنه یه  یی له ندی و ئاماده ناوه
وبوونی دوو ناوی جیاواز بۆ   یه وه و جیاکردنه بۆ ئه  زانستی نیه

  .رشتیاریه رپه ر سه ئامانج هه  کاتکدا که  هل  که پۆسه
  
ر ئامانج و هۆی  به  ک له یه ک و خوندنگه یه موو قوتابخانه هه

کان بۆ  ماییه هابنه یاندنی زانست و به گه. تی دروستکراون تایبه
شداریی  سان وبه  وره کردنی مندان بۆ ژیانی گه ئاماده
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  واته که. یه کی قوتابخانه ره هرکی س دا ئه کۆمه  له  رانه دروستکه
نیا بۆ  بت ته یی و پسپۆڕی ده رده روه رشتیاری په رپه ئامانجی سه

ر  گه ئه. یان نا  و ئامانجه ئه  گاته ده  ئایا قوتابخانه  بت که  وه ئه
و   وه رزکردنه پاداشت و به  پویست به  وه کان ئه ئامانجه  یشته گه

.  ڕاندوه رشانی ڕاپه ی سه که رکه انه ئهکو قوتابخ ، به ستایش ناکات
رشتیاری و چاودری  رپه نجامی سه ئه  کان، له ر ئامانجه گه ئه

  که بۆ قوتابخانه  نرت ک داده یه ماوه  وه پکرابوون ئه کردنکدا، نه
ئامانجی   ، چونکه سزدان بوونی نیه. بگات  نجامانه و ئه به  که
چوون و  وه وپشه ره ، بهرشتیاری چاکردن، باسکردن رپه سه
هۆی  گۆڕدرت به کان ده ه ی هه وه ی ڕاستکردنه ماوه.  کردنه شه گه

بۆ   وه س مانگه  له  که ماوه.  وه و بچوکیه وره و گه که ه ی هه شوه
  پویستی به  که نی کاری قوتابخانه ندێ الیه ر هه گه ئه    دووساه

  .کاتی زۆر بت  تیان بهکان پویس نجامه کردن بت و ئه شه گه
  

وتن، دابینکردنی  پناوی پشکه  رشتیاری له رپه چاودری و سه
چاودری و .  تیدایه ی چۆنایه وه رزکردنه س و به که مافی تاکه

کانی مندان  مافه  ی که وه له  رشتیاری بۆ دنیابوونه رپه سه
پی   به  دا که رده روه ڕووی دابینکردنی خوندن و په  پارزراون له

  .بت پارزراو بت یاسا ده
  
  
  
  
  

  رشتیاری رپه کانی سه نگاوه هه
  

 کاری  ئاماده .1
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رشتیار   رپه سه 4تا  2  کرت له ده  رشتیاری، که رپه ی سه سته ده
  ی که یه و قوتابخانه ن به که ندی ده یوه پکھاتبت، په

ی  پرۆسه  وه نزیکه  ن و له ردانی بکه وت سه یانه ده
پش . رن تیایدا به ڕوه رشتیاری وچاودریکردن به پهر سه
ن داوای ئامار و  بکه  که ردانی قوتابخانه ی سه وه ئه

و  موو ئه داوای هه. ن که ده  که کانی ناو قوتابخانه ڕاپۆرته
تی،  داویه  که تی قوتابخانه رایه به ڕوه به  ن که که ده  بیارانه

ر و  به ڕوه به  ی که واچوونانهد  نگاندن و به سه و ئاماروهه ئه
نجام و  داوای ئه.  و کردویانه  الیانه  مامۆستاکانی قوتابخانه

ک  موو زانیاریه هه. ن که چوونی قوتابیان ده رنه رچوون و ده ده
بردنی  ڕوه ی به ، شوه  که ی ڕکخراوی قوتابخانه رباره ده

کان،  سپارده، را وه وتنه  ی وانه ، شوه ، بودجه که قوتابخانه
پش   و زانیاریانه موو ئه هه...   وه دایکوباوکانه  ندی به یوه په
. کان رشتیاره رپه نردرت بۆ سه ده  که ستپکردنی چاودریه ده 
و  یری ئه وردی سه  به  وه کانیش الی خۆیانه رشتیاره رپه سه

  که ر قوتابخانه سه  ن و بیروبۆچوونکیان له که ده  دۆکومنتانه
هزی  نی الواز و به زانن ئایا الیه پشکات ده. بت ال دروستده
تی  تایبه  س، به که کانی تاکه ئایا مافه. ن کامانه  قوتابخانه

کان  تی کاره ئایا چۆنایه. خوندکاروقوتابی پارزراوه یان نا
ی فرکاریدا  پرۆسه  شدارن له دایکوباوکا به.  چ ئاستکدایه  له

کاریدا  قۆناغی ئاماده  له  که ۆری کارهشکی ز به. یان نا
  .کرت ده
  
قۆناغکی زۆر   که رشتیاریکردنه رپه کاری سه قۆناغی ئاماده 

کان  یی کاره کاری ورد و بنچینه ب ئاماده  و به  گرنگه
کوردستان   له  وه داخه به  م قۆناغه ئه. نجامکی باشی نابت ئه

  ونه پویست ناکهک  کان وه گرنگی پنادرت و دۆکیومنته
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کان  کاره  ندێ کاتدا زۆر له هه  له. رشتیکاران رپه ست سه ده
  کان به زمونه کان و تواناکان و ئه وه دۆکۆمنت ناکرن و هه

. بت س ڕۆی دۆکیومنتی زیندوی ده که ڕۆن و تاکه فیۆ ده
  وه کاته مده که  زگایی کردنی قوتابخانه دامووده  به  ش له مه ئه

تی  ی ئاستی چۆنایه وه شی نزمبوونه که نجامه رئه و ده
و   وه گرته تی ده تی جگای چۆنایه ندایه چه.  کانه کاره

کان  سانکی زۆر قوتابخانه. دات م ڕووده وتن که پشکه
وتن  ی گۆڕانکاری، ڕیفۆرم و پشکه وه ب ئه  برن به ده ڕوه به

گۆڕانکاری کارکی ب  به  بردنی قوتابخانه ڕوه به. ڕووبدات
ڕیفۆرم کاتک .  وتندایه گۆڕان و پشکه  ر له ، هونه قورس نیه

ی  ڕوانگه  له  دیدمان بۆ مرۆڤ  بت که وتوو ده رکه سه
ستی و ڕزگرتن  ربه سه  بت له  وه سه که دابینکردنی مافی تاکه

  .پیرۆزی ژیان  له
 
 ردان سه .2
  وه که یه کان به رشتیاره رپه کردن، سه نگاوی ئاماده پاش هه 
ن،  که ده  که یا خوندنگه  ردانی قوتابخانه ک گروپ سه وه

  ک، له یه فته ندک کاتدا هه هه  ند رۆژک، له ی چه ماوه
کاتی   کان له رشتیاره رپه سه. بن ده  که قوتابخانه

ن  که سک ده موو که ندان و هه یاندا دیداری کارمه که ردانه سه
  له  وه ی فرکاریه ڕاندنی پرۆسه اپهڕ  ندی به یوه په  که

ری  به روه ، دیداری به و دیدارانه له.  بت هه  دا که قوتابخانه
تی، دیداری  یه ی کۆمه وه ره ، دیداری لکۆه قوتابخانه
  سک که موو که ری خوندن و کار و دیداری هه ڕپیشانده

  . بت هه  که نگاندنی کاری قوتابخانه سه سوودی بۆ هه
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و   وه کانه پۆله  چنه کان ده دیداره  له  کان بجگه رشتیاره رپه سه
ڕۆی   نه ده رنج ده سه.  ن که ده  وه وتنه ی وانه تبینی شوه
  وردی له  به. ندکی دیموکرات و زانستی ک کارمه مامۆستا وه

ی  ژینگه. وه کۆنه ناو پۆلدا ده  کان له کانی قوتابیه چاالکیه
ری  سه  کرت و له یری ده سه  وه که موو ڕوویه هه  له  قوتابخانه

،  که خانوی قوتابخانه  درته رنج ده وردی سه  به. نوسرت ده
  . کانی تر ر و پویستیه ر، کۆمپیوته فته ل، کتب، ده لوپه که

   
وردی   به  که رشتیاران کاروباری قوتابخانه رپه تیمی سه

.  مرۆڤدۆست و دیموکراتیانهکی  یه وه ژر لکۆینه  نه خه ده
تمۆسفرکی  کان بۆ دروستکردنی ئه وه کان و هه موو کاره هه

موو  هه  له. رنج و وتووژ ر سه به  خرنه گونجاو بۆ فربوون ده
موو  ند وهه ناوه  بنه کاندا قوتابی و  خوندکار ده کاره
موو  بزانن ئایا هه  که  یه وه ش بۆ ئه که رشتیاریه رپه سه
کانی  ئامانجه  ی قوتابی به وه کار بۆ ئه  ته اناکان خراونهتو

  .بواری خوندندا بگات  خۆی له
  
  نگاندن و شیکاری سه هه .3

کان  رشتیاره رپه گروپی سه  که ردانی قوتابخانه پاش سه
،  وه نوسنه کان ده موو زانیاریه هه. هن جده به  که قوتابخانه

  بته کان ده کرت و کاره رده سه  ی له نه الیه  مه گفتوگۆی هه
  مه ی ڕاپۆرتکی دوورودرژی هه وه ک بۆ نوسینه تایه ره سه
  . نه الیه

  
  نجام ئه .4

موو  و شیکاری هه وه  نگاندن، لکۆینه سه هه  ی وه پاش ئه
بۆ   که بۆ قوتابخانه  وه نرنه ده  که ن و ڕاپۆرته که کان ده نه الیه
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که بدات  ر ڕاپۆرته سه  جی خۆی لهرن ش سه که ی قوتابخانه وه ئه
یشتن  گه ک تنه یه ی فاکتا، زانیاری یا له ه ر هه گه و ئه

نوست و  ری ده سه بۆچوونی خۆی له  که ڕوویدابت، قوتابخانه
پاش دوا گفتوگۆ و . رشتیاران رپه بۆ الی سه  وه نردرته ده
ن  یهال  له  کانی قوتابخانه نگاندن و تبینی بۆچوونه سه هه

و   وه کرته ده  پوخته  که وه ڕاپۆرته رشتیارانه رپه چاودران و سه
  نه موو الیه هه  درته ی کتبکدا و ده شوه  له  وه نوسرته ده
  .کان و مدیا ندیداره یوه په
  
  که نگینی قوتابخانه نی هزو سه دا الیه که ڕاپۆرته  له

کان  ئامانجه  به یشتن گه نی الواز و نه کرت، الیه دیاریده
کی دیاریکراودا  یه ماوه  له  کرت که کرت و داوا ده دیاریده
  .کان دابنرت الوازه  نه ر بۆ الیه سه چاره

  
وتن و  رشتیاری بۆ پشکه رپه کانی سه بواره
  تی ی چۆنایه وه رزکردنه به
  

کان  موو بواره یی و پسپۆڕی هه ده روه رشتیاری په رپه سه
ی  پرۆسه  ندی به یوه په  وه دوورو نزیکه  له  که  وه گرته ده

بۆ   که موو کاره هه. یه ک هه یه فرکاری ناو قوتابخانه
هیچ .  هنرت کارده  ندی قوتابی و خوندکار به وه رژه به

نگنرت یا گفتوگۆی  سه نه هه  نک نامنت که بوارک یا الیه
موو ژر  ، هه وه درته هد ک هه یه ڕه موو الپه کرت، هه ر نه سه  له
  یه نه الیه  مه هه  که کاره. کرت یر ده سه  که مه ردکی سیسته به

. درت نجام ده ر س ساڵ یا پنج ساڵ جارک ئه و هه
   وانه زۆرن، له  که رشتیاره رپه کانی سه بواره
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 دنیایی و دخۆشی قوتابیان .1
کی گشتی  هی شوه  می دیموکراتی به کانی ناو سیسته مرۆڤه  

  به  ر قوتابخانه گه ئه.  رخۆن سه  مرۆڤی دنیا و ئارام و له
ئارامی  ست به ببرت، قوتابی هه ڕوه کی دیموکراتی به یه شوه

  دا دنیابوونه م بواره رشتیار له رپه کاری سه. کات و دنیایی ده
  ست به یاندا هه که قوتابخانه  کان له قوتابیه  ی که وه له

ند  بت ناوه قوتابی ده. ن، ترس بوونی نابت که هدخۆشی د
یی  رده روه ندانی تری په ر و کارمه به ڕوه بت، مامۆستا و به

  له  کانی قوتابخانه ماییه هابنه ی به وه ن بۆ ئه بت کاربکه ده
  م بواره ئه.  وه نگی دابته کدا ڕه و کاروچاالکیه موو وانه  هه

یاسا   ک له بت وه کو ده رت، بهناگ سازشکردن و گفتوگۆ هه
  .جبکرت جبه  دا هاتووه

  
کان  ناو پۆله  به  یی کاتک که رده روه رشتیاری په رپه بت سه ده

هارمۆنی   ستبکات که کات، هه دا هاتووچۆ ده که و قوتابخانه
کانی قوتابی و قوتابی، مامۆستا و  ندیه یوه ر په سه  بای به

. بت همن و ئارام بت ی ناو پۆل ده ینگهژ.  قوتابی دا کشاوه
  ڕز له. سی پارزراو بت که س مافی تاکه موو که هه

  ڕۆشنی ببینرت له  بت به کگرتن ده بیروبۆچوونی یه
  .دا کانی ناو قوتابخانه ندیه یوه په

  
یی و پسپۆڕی  رده روه رشتیارانی په رپه کی گشتی سه یه شوه  به
  نه م الیه یری ئه وردی سه  ید دا زۆر بهکانی سو قوتابخنه  له
ری  سه  وردی له  زۆر به  که ردانی قوتابخانه ن و دوای سه که ده
بت زوو  دا ده م بواره ک له م و کوڕییه موو که هه.  نوسن ده

  .ر بکرت سه  چاره
       



27    -  ڕیفۆرم

 رپرسیارتی قوتابی بۆ فربوون به  .2
. بت س هه که بت پالنی تاکه ک ده موو قوتابیه بۆ هه 

کانی  ئامانجه  وردی بزانن که  بت به کان ده قوتابیه
بت  و چۆن ده  چین، چۆن پالنژی کراوه  که قوتابخانه

ستبکات  ر مرۆڤ هه گه ئه. کاندا پالندانانی وانه  شداربن له به
ستی  کاندا، هه پالندانانی کاره  له  شداره و به  گوی لگیراوه

  رپرسیاره شدارو به قوتابی به. بت یاد دهرپرسیارتی الی ز به
  .کدا یه موو وانه وتنی هه رکه سه  له

   
 ی کارکردن و ڕۆی مامۆستا شوه .3

وردی   ن، به که کان ده ردانی وانه کان سه رشتیاره رپه سه
ی کارکردن و ڕۆی مامۆستا  کان، شوه یری ئاستی وانه سه
الی   به  گرنگه  ی که و خانه کک له یه. ن که پۆلدا ده  له
  له  شداری و چاالکی قوتابیانه ، به وه رشتیارانه رپه سه

بت،   نه ردوو الیه بت هه کان ده پرسیاره. کاندا کاتی وانه
  مامۆستا و پرسیاری مامۆستا له  پرسیاری قوتابی له  واته

کو  ر بۆ مامۆستا نیه به پۆلدا هه  کردن له قسه. قوتابی
ی وروژاندنی گیروگرفت و  شوه  ان لهک بت وانه ده

هزی شیکاری و .  ر دابت سه ی چاره وه دۆزینه
.  کرت یری ده وردی سه  ری الی قوتابیان به ستپشخه ده
موو  هه.  لی  رپرسیاره ک به موو پۆلک، مامۆستایه هه

دیالۆگ و گفتوگۆ   الی مامۆستا و ڕۆژانه  ک ناسراوه قوتابیه
  .بت دهنوانیاندا   له
  

کانی  بردنی چاالکیه ڕوه و به  وه وتنه  ی جیاوازی وانه شوه
الواز و   رشتیارانن، خاه رپه رنجی سه ناو پۆل جگای سه
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  ڕاپۆرتی کۆتاییدا به  کرت و له ستنیشان ده کان ده هزه به
  .کرت ر ده سه وردی شیکاری له

     
 زانست و ئاستی زانستی .4

کرت  راورد ده درت و به رنجی لده سه  گرنگه  نه م الیه ئه
یری  وردی سه  به. ی فرکاریدا) ج نھه مه( رنامه ڵ به گه  له
ی  رباره دواچوونی مامۆستایان،  ده  نگاندن و به سه هه
بت ئاستی  مامۆستا ده. کرت کانی قوتابیان،  ده نجامه ئه

تی  بت بۆ یارمه کان بزانت و پالنی هه زانستی قوتابیه
.   یه تی زیاتر هه یارمه  ی پویستیان به وانه ئه
  ئاسته  له  وه کاته ئاگادار ده  ری قوتابخانه به ڕوه به

  .ی وه رزکردنه تی به و چۆنیه  که زانستیه
 

 شداربوون  به .5
نگنرت و  سه ده شداری قوتابیان و دایکوباوکان هه به

کرت  ده  وه لکۆینه.  وه نوسرنه وردی ده  کان به چاالکیه
  تی کارکردنی شورای قوتابیان له ی چۆنیه رباره ده

یری پرۆتۆکۆی شورای پۆل و  وردی سه  به. دا که قوتابخانه
یری  سه. کرت ده  و کۆنفرانسی قوتابخانه  شورای قوتابخانه

  ری قوتابخانه به ڕوه ک و به ند مامۆستایه شداری چه ڕؤی به
  .کرت ده دا کۆنفرانسی قوتابخانه  له
  
شکی گرنگ و  ی فرکاریدا به پرۆسه  شداربوونی قوتابیان له به

هزی و الوازی  بوون و به کی دیاریکراوی بوون و نه یه نیشانه
شداری قوتابی  چاالکترین به. موو وتکدا هه  له  ته دیموکراتیه

ی دیموکراتی دنیادا  هزترین پگه به  کاندا، له قوتابخانه  له
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ی دیموکراتی  پرۆسه  شداری قوتابی له الوازی به. رتبین ده
  .خات رده بردنی وت ده ڕوه می به فرکاریدا، الوازی سیسته

  
    ڕکخراوی قوتابخانه .6

ی ڕکخستنی  ک شوه نیا یه ، ته بردنی قوتابخانه ڕوه بۆ به
گروپی   کرت مامۆستایان بکرن به ده.  کان نیه کاره

. ش ش یا پۆلی هاوبه ی هاوبه ی وانه غهر بنا سه  جیاواز له
نگاندنی ڕکخراوی  سه دا هه م بواره رشتیار له رپه کاری سه
  یشتن به ڵ گه گه  تی له راورد کردنیه و به  یه قوتابخانه
  به  ڕکخراوه  که پرسیاری ئایا قوتابخانه. کان ئامانجه

وتنی  رکه ئامانجی سه  یشتن به بۆ گه  باشترین شوه
  که  رشتیارانه رپه رککی تری سه ابیان یان نا، ئهقوت
  .ربگرن ری وه رامبه وست به بت هه ده
 

 تی رایه ری و ڕبه ڕبه .7
یا   وه رزبوونه ره بۆ به ڕگا خۆشکه  بردنی قوتابخانه ڕوه به

ی  یاندنی پرۆسه نجامگه ئه  تی به ی چۆنایه وه نزمبوونه
ر و  به ڕوه ندی نوان به یوه په. دا که قوتابخانه  فرکاری له

تری ڕز  ژر چه بت له موو کات ده مامۆستا و قوتابیان هه
ستنیشانکردنی  ده. س دابت که کانی تاکه و دیالۆگ و مافه
کانی ناو  ستراتیژیه  ڵ بیاره گه کان له ئاسۆ و ئامانجه

ی الوازی  شداری قوتابیان نیشانه ب به ک به یه قوتابخانه
ر  سه ی له وسته رشتیار هه په سه  که  رکاریهی ف پرۆسه

  نته یه گه ده  وه یه باره  کانی له رنج و ڕنماییه کات و سه ده
کان  موکوڕییه که.  که تی قوتابخانه رایه به ڕوه ی به سته ده
  .ر بکرن سه بت زوو چاره ده
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 کان ندیه یوه په .8
  یه یی قوتابخانه وهت و کرا فافیه ی شه نیشانه  ره وه م ته ئه
ڕووی   مانکاتدا به هه ی خۆیدا، له وه ڕووی ناوه به
  له  تی قوتابخانه رایه به ڕوه ندی به یوه په. شدا وه ره ده

  ها به روه مامۆستایان و قوتابیان، هه  زانیاریدان به
  رجه مه  له  دایکوباوکان و بازاڕیکار و خوندنی باوه

  . ی خوندنه ی کردنی پرۆسهدیموکراس کانی به گربگه
  

ک و  الیه دا له ڕووی کۆمه ی داخراو به قوتابخانه
ی  متمانه  وه کی تره الیه قوتابیان له  ی زانیاری له وه شاردنه
ڵ و  ڕزی کۆمه  کات و له کان بھزده ندیه یوه ناو په

نجام  رئه ی خوندن و سه بۆ پرؤسه  وه کاته مده قوتابیان که
  .بردن ڕوه زگاکانی به امودهموو د بۆ هه

 
 توانا .9

ندانی  ر و توانای کارمه به ڕوه توانای مامۆستا، توانای به
ڵ  گه کانیان، له یاندنی کاره نجام گه ئه  بۆ به  قوتابخانه

وتنی  رکه بۆ سه  وه نگھاتنیانه ته دسوتان و دسۆزی و به
کی  ره کدا ڕۆی سه یه قوتابخانه  ی فرکاری له پرۆسه

کۆتایی سالی   نجامی کۆتایی قوتابیاندا له ئه  بت له هد
  .خوندنا

  
کالۆری  ی به وه تاقیکردنه  رچوون له ی ده کوردستان ڕژه  له

  2007/  2006سای خوندنی   تایی له ره شی سه پۆلی شه
ر  هه  نزمه  نجامه م ئه ئه. بوو%  60مدا  که وری یه ده  له. دا

کو بتوانایی  رناخات، به کان ده ببتوانایی خوندنکاره
بتوانایی . کوردستاندا  له  ی فرکارییه موو پرۆسه هه
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بت  ده. ره به ڕوه به 5000زار مامۆستا و  هه 73000
کوردستان و   یی له رده روه مخۆر و پسپۆڕکی په موو خه هه
ن  رپرسیاری بکه به  ست به کوردستان  هه  ی وه ره ده
ی  وه بۆ ئه  رده روه می په ۆرمکردنی سیستهڕیف ی به میانه له
  دا دووباره رده روه می په سیسته  له  تراژیدیانه  م جۆره ئه
  ی که وه هۆی ئه  بته ده  ترسناکه  نجامه م ئه ئه. وه بتته نه

نزمی   ست به تایی هه ره ی قوتابیانی پۆلی سه ی نیوه نزیکه
ڕۆژدا  پاشه  له  ن که ئاستی زانیاری خۆیان بکه

گای  وتنی کۆمه بواری دواکه  ی له نجامی کوشنده رئه ده
شی  پۆلی شه کالۆری  زمونی به ئه. بت کوردستاندا ده

رکوتکردنی قوتابی زیاتر هیچ سوودکی  سه  تایی له ره سه
هاری  ی به رده روه ی په کۆنگره  له  ختانه خۆشبه.  تری نیه

  کراوه  ب سووده  نهزمو و ئه دا پشنیاری البردنی ئه 2007
  .چیبکرت بیار و جبه  ببته  و هیوام وایه

  
ی  وه رزکردنه کی دیاریکراو بۆ به یه رخانکردنی بودجه ته

هزکردنی توانایان زۆر  ئاستی زانستی مامۆستایان و به
رنت و  کنیک و ئینته جیھانی ته  کاتکدا که  له  گرنگه

  وره وه چوونی گه شهوپ ره گۆڕانکاری و به  یاندن له گه
     .دایه

  
  قوتابخانه  ناوبانگیوناو  .10

دا  ناو کۆمه  ک  ناووناوبانگکی خۆی له یه ر قوتابخانه هه 
نگینکردن و  ر سه به ڕوه کانی به گرنگه  کاره  کک له یه. یه هه
ش کاتک  و کاره ئه.  یه ی ناووناوبانگی قوتابخانه وه رزکردنه به
  کان به پی ڕنماییه  می فرکاری به سیسته  کرت که ده

 . ڕوه رپرسیاریدا ببرت به ژر به خۆ له ربه کی سه یه شوه

32    -  ڕیفۆرم

  
   دواوشه

کوردستاندا   یی و پسپۆڕی له رده روه رشتیاری په رپه سه
ی  شوه  تی، له ڕه ڕیفۆرمی بنه  وپویستی به  دایه نگژه ته له
ی  و شوه ئه. یه هه کانی چاودریدا، ره وه نگاندن و ته سه هه

و زیاتر بۆ کۆنترۆکردن، پاداشتدان و   ی ئستا کۆنه کارکردنه
کی  ره ئامانجی سه  له  ش دووره مه ئه  که  سزادانه

ی  وه رزکردنه چوون و به  وه و پشه ره به  که  وه رشتیار یه رپه سه
  . ی فرکارییه تی پۆسه چۆنایه

  
ی فرکاری  ی پۆسه رنگهگ  نه م الیه ئه  خوازم که ئاواته

ی  وه ی تدا بکرت بۆ ئه وره و گۆڕانکاری گه  وه ربکرته سه به
دان و  مان ئاوه که کانمان ڕۆشن و کوردستانه وه ڕۆژی نه  پاشه
          .  وتوو بت پشکه

 
2007-06-16  
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 دا چیمان رده روه ی په کۆنگره  له
 بیرچوو ؟  له 

  
  ی مانگی مای له 24 – 22ڕۆژانی   له  که  رده روه ی په بۆ کۆنگره

بتوانم   ی که وه زۆر دخۆشبووم به. ولر گیرا، بانگھشت کرام هه
ریم  م، بتوانم کاریگه کی وا گرنگدا بکه یه کۆنگره  شداری له به
زموونی زیاتر بیست سای  ئه  م سوودک له که وه ته بت و نه هه

و فرکاریدا   رده روه په بواری  سوید له  خوندن و کارکردنم له
  .ببینت

  
کوردستان   له  ک باوه روه هه  ک وتار، که کۆمه  به  که کۆنگره

ک پویستی  یه هیچ شوه  کان به وتاره  ندک له هه. ستی پکرد ده
  ندیان به یوه ی په وه رئه به  کرد له ده یان نه وه خوندنه  به

بت بۆ  سوودی هه  بوو که نهبوو یا هیچ شتکی تیا  نه  وه که باسه
ی بسوود و  وه ی وتار خوندنه باوه  له سه م مه ئه.  کۆنگره

ترادسونی کۆنی    به  وه ستنه و خۆبه  بانگھشتنکردنی زیاده
ر زۆر  سه کی گشتی بای به یه شوه به  وه  وه ستنه به  کۆنگره
  .  کانی کوردستاندا کشاوه کۆنگره

  
رکرد و   بیار و پشنیاری زۆرباشی ده کۆمه   رده روه ی په کۆنگره

وت زۆر  دا نامه چوونی، لره وه و پشه ره بۆ به  وکی زۆر باشه هه
  رده روه تی په زاره وه. م و باسیان بکه  وه کانه ناو بیاره  بچمه
   .کان ی پشنیارو بیاره رباره بت ده و ده  بووه یاندنی هه ڕاگه
ی چاکسازی  وه ناوه  بۆ هنانه  یه مرۆڤکی کراوه  رده روه زیری په وه

کوردستاندا،   ی فرکاری له بردنی پرۆسه وه وپشه ره و ڕیفۆرم و به
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  کتیڤی له کتیڤ و ئۆبیه وای سوبیه ش وهه بونی که بارنه  م له به
یی و زابونی ترادیسیۆنی کۆن  رده روه بونی کادر و پسپۆڕی په نه

  . کردووه ی قورس که کاره
  

چوون   وه وپشه ره کارکی گۆڕنکاری و به  موو جۆره تا بۆ هه ره سه
  ی که وه ڵ ئه گه گیروگرفت له  بوو له رنه ده ش به که کۆنگره. خته سه

ر  رامبه شبینیم به زانم و گه وتووی ده ورکه کی سه یه کۆنگره  من به
دا  که کۆنگره  م له به. کوردستاندا  ی فرکاری له دواڕۆژی پۆسه

  :نووسم ندکیان ده دا هه لره  بوون که موکوڕی هه زۆر که
  

و   قوتابخانه  له) ی کار رنامه به(کردنی  باسنه .1
  .خوندنگاکانی کوردستاندا

  س له بوو،که شداربوو هه به 500ی  دا نزیکه که کۆنگره  له
کک  منیش یه. کرد ی کاری نه رنامه باسی به  وه دوورونزیکه

سوید   له. ڕی ردا تپه سه م به یه له سه م مه ئه  وم کهبو
،  یه ی هه ی کاری سانه رنامه ک به یه موو قوتابخانه هه

  یشتن به تی گه کان و چۆنیه تیدا ئاسۆ و ئامانجه
موو  هه  و کاره بت ئه کرت و ده ستنیشان ده کان ده ئامانجه

م  کوردستان ئه  له. ک بیکات یه موو قوتابخانه ساک و هه
کان  ڕوات و قوتابخانه ، ساڵ دت و ده بوونی نیه  بواره
و گۆڕانکاری   وه پشه  چنه ب ئامانج و هیوا ده به

چن، هیچ هزکی  کده یه مووی له کان هه ساه. ڕوونادات
. کان میوانی قوتابی و قوتابخانه  نوی گۆڕانکاری نابته

نوخوازی هزی .  وه پشه  چنه کان ده سستی کاره  به
  . کان نییه ری کاره بزونه

 
 قوتابیان و خوندکاران شورای .2
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تایی و  ره سه(کدا  یه موو قوتابخانه هه  سوید له  له
موو پۆلک دوو  هه.   یه شورای قوتابیان هه)  یی ئاماده
کان شوورا  موو پۆله هه بژرت و به ده ر هه نونه

ڵ  گه له  بژرن که ده هی کارگ ه سته ن و ده که دروستده
ی  وه و مامۆستایاندا کۆبونه  ری قوتابخانه به ڕوه به
موو  ر هه سه  واویان له ری ته و کاریگه  یه یان هه فتانه هه

  م دیارده ئه.  یه یان هه که کانی ناو قوتابخانه گرنگه  کاره
بۆ بوون   شکی گرنگی فرکردنی قوتابیانه به  دیموکراتیه

  .رپرسیاری رگرتنی به ست و بۆ وه ربه نگ و سه ن ده خاوه  به
  

ی بیرچوو و الی  گرنگه  ته م بابه ئه  کۆنگره  وه داخه به
وتکی   کوردستان نابته  ڕم وایه من باوه.  وه کرده لنه

کی  یه ی فرکاری پرۆسه ر پرۆسه گه دیموکراتی ئه
  .بت دیموکراتی نه

 
 کوردستان  لهیی  رده روه بوونی پسپۆڕی په نه .3

  ستم کرد که دا هه که کۆنگره  م له وه داخکی زۆره  به
م پسپۆڕی  کی هجگار که یه مان ژماره که وه ته نه
کی هجگار  یه ریدا ژماره رامبه به  له  یه یی هه رده روه په

مامۆستا  73000  زیاتر له.  یی رده روه خۆری په زۆر مووچه
ولر و سلمانی  و دهۆک  هه  رمان له به ڕوه به 5000و 
ی  وره کی ئاشکرا و گه یه زۆری و بۆری دیارده.  یه هه

  .کوردستاندا  له  ی فرکارییه پرۆسه
 

 ران نده هه  یی له رده روه بوونی پسپۆڕی په نه .4
  کوردستان نیه  ر له یی هه رده روه بوونی پسپۆڕی په نه  
نگھشتنی با  بۆ کۆنگره.  وه رانیشی گرتۆته نده کو هه به
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وتانی   له.  رانیش کرابوو نده کوردانی هه  ندک له هه
شدار  به  وه  نده مانیا و هۆه ه رویج، دانمارک، ئه سوید، نه
ران  نده گروپی هه. ش کارکی باشبوو مه بوون، ئه بووان هه

و  موو ئه هه  وه داخه م به ستیان دیاربوو، به ده  جگه
دا پسپۆڕ و  رده روه بواری په  له هاتبوون  ی که ڕزانه به

تیان بۆ  هیچ باسکی تایبه  بوون که بوون ، هه ند نه کارمه
م  موو دسۆز بوون و که هه  ڕاسته. بوو نه  ئاماده  که کۆنگره

کردنی  م کارنه توانا بوون به  سانی به و زۆر که
  دا به دا سنوورداری ده رده روه بواری په  ندکیان له هه

  می فرکاری له چوونی سیسته  وه ریان بۆ  پشه هکاریگ
  .دا که کۆنگره

 
 دا که کۆنگره  کان له زموونه ری ئه وه ته .5

ری  وه کان ته ی ڕیفۆرمه بوو، زۆربه ری جیاواز هه وه ته  ده
ر  ک هه ر نه وه ندک ته هه.  وه ی گرته رده روه می په سیسته

کو ڕگریش بوو  کرد به ی خۆیدا نه که بواره  نوخوازی له
ری  وه ته  کاتکدا که  له. کانی تردا ره وه م ته رده به  له

  دا گۆڕانکاری قووڵ له وی ده هه  رده روه می په سیسته
کان  زموونه ری ئه وه کاندا بکات، ته زموونه می ئه سیسته
هزتر  کانی به وه زموون و تاقیکردنه می کۆنی ئه سیسته

  . پاندس یچه کرد و زیاتر ده ده
  

ری  وه ناوی ته رک به وه بۆ ته  که  ودایه له  که گرفته
  له  وه زموون و تاقیکردنه بت؟ بۆ ئه زموون هه ئه

ی پبدرت؟ خۆکوشتنی  خه موو بایه و هه کوردستاندا ئه
  چوونیان له رنه هۆی ده یان مندای کوردستان به ده

کین بۆ  ڕاچه نگی نگی زه ده بت ببته  کان ده وه تاقیکردنه
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. کوردستاندا  یی له رده روه موو دسۆزکی په هه
و گۆڕینی دید و بۆچوونمان    م بواره ڕیفۆرمکردنی ئه

کانی  کیه ره سه  رکه ئه  کک له یه  بت ببته ده
  یی له رده روه می په رپرسیاران و دسۆزانی سیسته به

کالۆری  هی ب وه تاقیکردنه  ئاخر تا ئستاش له. کوردستاندا
یت و  رک بکه پرسیار ته  یه ییدا بۆت هه شی ئاماده شه
پرسیار دا بۆشایی   تا ئستاش له!!  وه یته ده می نه وه

ک  رخ بکات نه ده  درت که قوتابی هانده  واته!! وه دته
  !!تبگات

 
 می کاتی کاری مامۆستا که .6

م کرد  وه باسی ئه  وه دا خوندمه که کۆنگره  ی له و وتاره له
  کاتژمر له 4تا  3کوردستان ڕۆژی   مامۆستا له  که

  کاتژمر له 8تا  7سوید   کاتکدا له  له  یه قوتابخانه
ی  ژماره  که  می کاری مامۆستا وای کردوه که.  یه قوتابخانه

  خرا به  ته م بابه ئه. م ی که که مامۆستا زۆر بت و مووچه
    .کرا تری لنه ڕی و باسی دا تپه که ر کۆنگره سه
  

تا  7توانت  کوردستان ده  مامۆستا له  که ڕم وایه من باوه
مانکاتدا  م له هه ک سوید، کاربکات به روه کاتژمر هه 8
%  50 – 30  وه مه نی که الیه  ی به که بت مووچه ده

  ند ساک مامۆستای تازه کرت تا چه ده  . زیادبکرت
یمانگاکانی  کۆلیژ و په  ابی لهم قوت زرنرت و که مه دانه
موو  ش هه وه ربگیرت به یی و مامۆستایاندا وه رده روه په
خوندنی مامۆستایان   له  وه مه کی که یه ژماره  سک به که
س  کان که نیشینه جگای مامۆستا خانه  له.  رناگیرت وه

دوو   ر دوو قوتابخانه هه  مامۆستاکان له. زرنرت مه دانه
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 – 40پۆلکی   ش له یه و شوه ن و به وام بکه کان ده هوام ده
ی  پاره  م ڕیفۆرمه ئه. بت قوتابیدا دوو مامۆستا ده 50

کارگی و دانانی   نیا پویستی به تناچت ته
   .یه ری هه ستروکتورکی بونیادگه

 
 دا قوتابخانه  می کاتی قوتابی له که .7

کک  ، یه وه خواره  کوردستاندا هاتۆته  ئاستی زانستی له  
  ی که و کاتژمرانه ی ئه ژماره  که  یه وه کانی ئه هۆیه  له

سوید   له  بۆ نموونه.  مه که  دایه قوتابخانه  قوتابی له
ر  بت، هه  قوتابخانه  ڕۆژ له 178بت سای  قوتابی ده

  پی قۆناغه  به  متر نییه کاتژمر که 8 – 6  ش له ڕۆژه
ی نوان کوردستان و  یه وره گه  یاوازیهم ج ئه. کان جیاوازه

ر جیاوازی ئاستی  سه  له  یه ی هه وره ری گه سوید دا کاریگه
من . کانی کوردستان و سوید دا نوان قوتابیه  زانستی له

ی  پاره  یه م زۆر کار هه ، به زانم کوردستان سوید نیه ده
دانانی کارگی و بوونی ویستی   نیا به ناوت، ته

ندێ  مساردی هه خه.  کرت نکاری زۆر کاری باشدهگۆڕا
  سته رهه به  که یی ناو کۆنگره رده روه ندی په کارمه

مرۆڤ . شدا بۆ مندانی کوردستان م دواڕۆژکی گه رده به له
خۆی  ڕی به ر باوه گه بکات ئه  وره توانت کاری زۆر گه ده

  کهی  وانه م نین ئه که. بت و ویستی گۆڕانی تدا بت
 .کان تیفه پۆزه  نه بینن پش الیه گرفت ده  میشه هه

 
 تی؟ ندایه تی  یا چه چۆنایه .8

و   ستایه ری بوه سه  له  کۆنگره  بوایه ده  گرفتکی تر که
، گرفتی زابونی  وه وه ر لدوان و لکۆینه به  ته بیخستایه

زۆروبۆر هیچ کاتک . تیدا ر چۆنایه سه  به  تیه ندایه چه
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  وه کاندا بیر له قویی باسه  ر له گه وت ئه هپشناک
م  که. ببرت  وه و پشه ره تی چۆن به چۆنایه  که  وه کرته نه

کاری   رس له مامۆستای هیالک و وه 30بری   له. و پوخت
مامۆستای دسۆز و دسوتاو بۆ  10  مامۆستایی باشتره

ر باشت  مامۆستایه 10و  نجامی ئه ئه. بت هه  که کاره
  وه ن قوتابیانه الیه  زموون له ئه 4بری نووسینی   له. بت ده
.  بت باشتره ڵ هه کۆمه  ک کاری به زموون و یه ک ئه یه

  تی له خستنی چۆنایه  الوه ر به سه  زۆرن له  نموونه
 .بت  وه وانه پچه  بت به ده  تیدا که ندایه ر چه رامبه به

  
 گۆڕانکاریدا  ک له نه  اد که کۆنه  مه سیسته کی له زیره .9

یمان  رده روه ندی په کارمه  ستم کردکه دا هه  که کۆنگره  له
  مه سیسته  له  یه، واته هه  ی که وه کن له ن زیره هه

کی گۆڕانکاری و  م هیچ هز و توانایه دا، به که کۆنه
می  ی سیسته وه نوکردنه.  ماوه رییان تیا نه ستپشخه ده

ی نوخواز  هزوتوانای تازه پویستی به فرکاری کوردستان
ی  وه بۆ ئه   یه گۆڕینی دیدی مرۆڤ هه  یه، پویستی به هه

جکردن  ناری ئارامی بیارو جبه که  به کان  پشنیازه
 .ن بگه

  
 وتانی نزیک  چاوبینه  .10
  کرد که ده  وه دا زۆر باسیان له که کۆنگره  سان له ندک که هه

و   ک ئران و سعودیه وتانی نزیکی وه زموونی ئه  سوود له
رگومنتیان بۆ  ئه. مانیا ه سوید و ئه  ک له ن ببینن نه رده ئه
  وه مانه که کلتوره  کان له نزیکه  وته  بوو که وه ئه  یه م قسه ئه

ریدا  گه  گژاوی ناوچه  تا له  که  ڕم وایه من باوه. نزیکن
وبۆ،  ناز، شه نمان، دوعا، بهکا نازداره  زیاتر کچه  وه بمنینه
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بنالدن   له  ئاخر سعودیه. ین که بارانده رده به....، پال،  فاتیمه
  ؟   تی کردووه ش مرۆڤایه زیاتر چیتری پشکه

  
  می فرکاری له بۆچوونی من بۆ گۆڕینی سیسته  به

وتوو دیموکراتی  وتانی  پشکه  بت چاومان له کوردستاندا ده
دان  زمونی سه ندا ئه رویج و هۆه ک سوید و نه وتانی وه. بت

  ی زانستن که نجینه گه  و وتانه ئه.  یه سای دیموکراتیان هه
 .کاندا سوودیان لببینت موو بواره هه  توانت له کوردستان ده

  
 کان ماییه ها بنه به   .11

کان  ماییه ها بنه به  ودا که دا زۆرم هه که کۆنگره  له
  ک کاری له یه ، تا ڕاده اس و گفتوگۆوهژر ب  بخرته

کک  یه  بوایه ، ده م بواره ر گرنگی ئه به  م له رکرا، به سه
ری  وه ته  کانی کۆنگره کیه ره سه  ره وه ته  له
  م کاره ئه وه  داخه به.  بوایه  کانی قوتابخانه ماییه هابنه به
 .کرا نه

  
دا،  موکورتیانه و که ڵ ئه گه  هبم، ل  وه المه  به  کۆتاییدا گرنگه  له

وتوو بوو، بیاری باشی تدا درا و  رکه سه  رده روه ی په کۆنگره
و   خته م ڕگامان سه به.  وه تی بوو بۆ پشه نگاوکی چۆنایه هه
چوون و   وه و پشه ره تا ببینین بۆ به ره ک سه وه  بت کۆنگره ده

  رز که خوندنی ئاستبهیی و  رده روه مکی په دابینکردنی سیسته
  .کانی خاکی کوردستانی پیرۆز بت شه چاوگه  شایانی منداه

  
2007-06-10  
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 می دیموکراتیدا سیسته  ر له ڕبه
 

 م که شی یه به
  

  پشخان
. بت ڕۆژ گرنگتر و ئاۆزتر ده  ڕۆژی کوردستان ڕۆژ به پرسی پاشه

ک هزی  الیه  کی کوردستان و له زووی خه ک ویست و ئاره الیه  له
  ک دوو هزی دژ به ی، وه که خۆیی خاکه ربه تی دوژمنانی سه دژایه

دا  نوسسازه ئاۆز وچاره  م باره له.  ستاون ک وه ر یه رانبه ک به یه
م  ئه.   یه یان هه وه ره کالکه و یه  وره رانی کوردستان ڕۆی گه ڕبه

ر  ر پرسی ڕبه سه  ک له رگایه ی ده وه بۆ کردنه  وکه م هه نوسینه
ر  سه  رگای تر له یان ده ده  ی که و هیوایه کی گشتی، به یه شوه  به
ی کوردی  کتبخانه  وه داخه  به  ، چونکه وه بکرته  گرنگه  م باسه ئه
  . ژاره دا زۆر هه ته م بابه له
  

  گرت نگیش ده بده  ری دیموکرات گوێ له ڕبه
و  توانا و دیدی ئه  ک به یه وه ته ر نه نوس و دواڕۆژی هه چاره
ی  سته رو ده ڕبه.  نده هنت، به میان ده رهه به  ی که رانه ڕبه
ری ستراتیجی دوور و نزیک، دانانی  داڕژه  بنه تی ده رایه ڕبه

  . ئاسۆی ڕووناک و ئاوات و ئامانجی ڕۆشن
  

کدا  یه ر پله هه  می دیموکراتیدا، له سیسته  ری دیموکرات له ڕبه
ت کۆمه ت ده رتی تایبه ت، حکومی، حیزبی یا کهبخه ب  هت  س

تی  رایه به ڕوه بتوانت به  تی تدا بت که و توانای تایبه
  ی پبکات و له که تیه ی یا کۆمپانیا تایه که ی، حیزبه که ته حکومه
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  وه کی تره الیه  ڕوه ببات و له به  کانی ڕۆژانه ک کاره الیه
  .کاندا بکات کاره  وتن له شکهری و پ گه تازه

  
  می دیموکراتیدا، به سیسته  ر له وتنی ڕبه وتن و ژرکه رکه سه

موو  هه.  کرت ده  کان، پوانه بۆ کاره  تی رایه به ڕوه ی به شوه
  ر به زۆر ڕبه.  یه تی خۆی هه تی تایبه سه رک شواز و خه ڕبه

  ی که وانه ر ئه سه  ش بکات به بتوانت کاردابه  ی که وه له  توانایه
ی خۆی  که ش کاته شوه   و ن و به که کارده  وه نزیکیه  له
ری و  گه هنت بۆ دانانی پالنی ستراتیجی تازه کارده به

کان الی خۆی  موو کاره هه  که  یه هه  ری تر ڕبه.  وتن پشکه
ر  سه  به  وه کانه کاریه ورده  و کارکی زۆری خۆی به وه هته ده
کاری ستراتیجی   له  کاری جگه ش ورده یه و شوه به. بات ده

ریکی کاری  رخه ر هه ر ڕبه گه مان کاتدا ئه هه  له. کات لژده
  له  وه وته که دوورده  وه ن بت، ئه رژخایه ستراتیجی و د

  .کان و مرۆڤی ئاسایی نابین کاریه ورده
  

  نگی له بتوانت هاوسه  کهیه  ره و ڕبه وتوو ئه رکه ری سه ڕبه
کاندا  دووره  کان و ئاسۆ و ئامانجه کاریه ورده  له  وه نوان قوبوونه

بت بزانت  ک ده یه ری قوتابخانه ڕبه  بۆ نموونه. دروستبکات
بت مامۆستاکان  ، ده نده کانی چه ی پۆل و مامۆستا و قوتابیه ژماره

  م له به. الوازییان بت کانی  توانا و نه زای الیه بناست و شاره
می دیموکراتی و  ر سیسته سه  زایی له بت شاره مان کاتدا ده هه

.  بت بات، هه ده  ڕوه ڵ به کۆمه  کان، که دیموکراتیه  پرنسیپه
کانی  رزه به  ماییه ها بنه به  له  واوی زایی ته بت شاره ده

ی مرۆڤ، ها رزڕاگرتنی به به  وانه بت، له تیدا هه مرۆڤایه
کان و  ری مرۆڤه رابه کسانی ژن و پیاو، به س، یه که ستی تاکه ربه سه

تی  یارمه  ی پویستیان به و قوتابیانه ڵ ئه گه  سۆلیدارتی له
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و   نه الیه  مه هۆی بوونی دیدکی هه  بته ده  نگیه و هاوسه ئه.  یه هه
خوازی و ک نو الیه  و له کاری ڕۆژانه  ک له الیه  وتنی له رکه سه

  .ریفۆرمدا
  

ستی خۆیدا  ژر ده  کانی له موو کاره ری دیموکرات هه ڕبه
. زگایی بت می داموده سیسته  بت بوای به کو ده ، به وه ناهته

ن و  که زگاکان کاری خۆیان ده داموده  ڕی وابت که بت باوه ده
. گرت دهی  نده ال و گه موو کارکی البه هه  ڕگا له  که مه سیسته

،  یه زگاییدا هه مانی و داموده رله می په سیسته  له  م بوایه ئه
  له  ککه یه  که مه زگایی کردنی سیسته داموده به  وه ر نا، ئه گه ئه

  .تی رایه ی ڕبه سته روده کانی ڕبه گرنگه ره هه کاره
  

ر  رۆک و ڕبه وتویی سه رکه خۆیی و سه ربه توانای بیاردان، سه
  بوونی گوگرتن، له بزربوونی پرس و ڕاکردن و نه. خات دهر ده
ری باش گوگرکی  ڕبه.  وه کاته مده که که مای بیاره وی و بنه پته

کان  نوسراوه نه  نگی بگرت، وشه بده  گوێ له  یه توانای هه.  باشه
. وه کان بخونته نوسراوه  کانی نو دره نوسراوه نه  ببینت، ده

ڵ  گه  نه له الیه  مه ر گفتوگۆی هه ڕبه  اردان گرنگهپش بی
 –  به  گرت که نه  وانه نیا گوێ له ردا بکات و ته وروبه ده
  .نین وته

  
م بیاری  رده به  ندترین گروپن له رمه ره کان زه نیه وته –  به
نیا  ته  زۆرن که  رانه و ڕبه ی ئه نموونه. ردا ی ڕبه نه الیه مه هه
دام  م سه رده به له.  وه نه که خۆیان کۆده  وری ده  کان له  نیه وته - به

بینران  کان ده نیه وته –  نیا به ر و ستالین دا ته ین و هیتله حسه
  دا که یان ده  ه یان بیاری هه وانیش ده ر ئه هه.  بۆوه و جیان ده

  .کانیان ر بوو بۆ وته رکی ماورانکه ره زه
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ی  وره رککی گه سی گونجاو بۆ جگای گونجاو ئه دنی کهبژار هه

ری  وروبه ده ی هاوڕێ و ناسیاو له وه کۆکردنه.  ری دیموکراته ڕبه
توانای . کات و نوخوازی بوونی نامنت کان سست ده ر کاره ڕبه
ی  ندی جگه یوه و په  وه بته مده وتن که ری و پشکه ستپشخه ده

  . وه گرته ایی دهتوان پرۆفیشوناڵ و به
  

  رکرنی ملمالن و بیروبۆچوونی جیاواز له سه تی چاره چۆنیه
  دان له نه ڕگه. خات رده ر ده ڕکخراوکدا توانا و هزی ڕبه
ت  فافیه ت و شه دیموکراتیه  له  که بیروبۆچوونی جیاواز ڕکخراوه

ملمالن و بوونی  وره گه  دان به مانکاتدا ڕگه هه  ، له وه خاته دوورده
.  وه کاته تر و قووتر ده وره کان گه پشتگوخستنی گیروگرفت، کشه

ی  وه رکردن و دۆزینه سه بت توانای چاره ری دیموکرات ده ڕبه
ی بۆچوونی جیاواز  وه وڕووبونه ره به  ترسان له. بت نگی هه هاوسه
  کهزگا یا ده  که کارهنانی هز، ڕکخراوه به رکردنی به سه یا چاره

  کاته وتنک ده موو نوخوازی و پشکه کات و هه سست و الواز ده
  .کاندا ناو تاکه  نگی و زابوونی ترس له قوربانی بده

  
ناو شونی   و توانای نوێ بخاته بت وزه بت توانای هه رده ڕبه
ن بۆ  وبده ی هه وه کان هانبدات بۆ ئه بت تاکه ده.  وه یه که کاره

  .مووکات ئاسۆخواستبن کان و هه کیه هر سه  ئامانجه
  

ناو   ڕوونی ئاسۆ له.  یه که ر، ئاسۆی ڕکخراوه ئاسۆی ڕبه
ی ستراتیجی  وه بۆ دۆزینه  یه وره نگاوکی گه ڕکخراوکدا هه
  .کان کیه ره سه  ئامانجه  یشتن به گونجاو بۆ گه
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 موو مامۆستاکان زانیاریان هه  که  کدا گرنگه یه قوتابخانه  له
  له. بت هه  که ری قوتابخانه به ڕوه ی ئاسۆی به رباره ده

زایی ئامانجی دوور  ندامان شاره بت ئه ڕکخراوکی سیاسیدا، ده
  بت یاریزانان به تیپکی تۆپتۆپندا ده  له. رۆک بن ئاسۆی سه
کانی  یشتبتن و وته ر تگه تاکتیکی داڕژراوی ڕاهنه  وردی له
  . که موو تیپه ری هه ونهبز  ر ببته ڕاهنه

  
بت هکی سوور  کان ده ر و قورسایی ڕنماییه تی ڕبه سایه که

  ی که ره و ڕبه ئه.  وه دا بچته خواره که موو ڕکخراوه هه بت و به
  ی له که تیه رایه نی ڕبه مه ، ته کی الوازه تیه سایه نی که خاوه

  هز دووره تی به سایه که. بت مکی دیموکراتیدا کورت ده سیسته
،  وه وانه پچه به.  وه نگه بروزه کارهنانی هزو زه به  له
  ربۆیه هه.  تیه سایه ی الوازی که نیشانه  نگ بروزه هنانی زه کار به

رکردن و گرتن و شکستیدا  سه ستبه کاتی ده رۆک له تۆتالیترین سه
یل  فال و دوجهن کانی ئه دادگایکردنه. رستن الواز و ترسنۆک و خۆپه
و  ئه. رخست کانی ئراقی ده تۆتالیتره  ره الوازی و بھزی ڕبه

بردنی ئراقدا  ڕوه به  شداربونیان له درژایی به  به  رانه ڕبه
ئاسا و  الوه شی وتکی که که نجامه هنا، ئه کارده هزیان به

  . وه وته تکی برسی لکه میلله
  

  بیاردان
  بت که  وه وانه پش ئه  نگاوک له ر هه بت ڕبه بیاردانا ده  له

ک  یه ری قوتابخانه به ڕوه به  کات، بۆ نموونه تیان ده رایه ڕبه
پش مامۆستاکانی   بت بیروبۆچوون و دیدی گشتبینی له ده

. کات بیاردان ئاسان ده  و پویستیه بت، ئه  وه یه که قوتابخانه
  وه دوایه له  وه ئاوڕی دایه  کات که تی ده رایه ر کاتک ڕبه ڕبه
تی کردنیا ئاوات و ئامانجی ڕوون و  رایه ڕبه  له. بت ک هه خه
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ری  کان دوودی و بباوه لی و نادیاری ئامانجه. بت ئاشکرای هه
تی ڕکخراوکی سیاسی  رایه ر ڕبه گه تی ئه تایبه  کات به دروستده

  .بت
  
دا  وره ساتی گه کاتی ڕوودانی کاره لهر  رخۆیی و همنی ڕبه سه له
رلشواوی  سه. نوسساز بۆ بیاردانی بیاری ڕاست و چاره  رجه مه

ساتی  ردا کاره ی ماورانکه وکه کردنی گژه کاتی هه ر له ڕبه
رۆژدا  پاشه رکردنی له سه چاره  یه وانه له  که  وه وته که لده

  .نگ بت ئاسته
  
نی الوازو  الیه  ر پشکات بیر له بت ڕبه دهموو بیارکی گرنگ  هه
نیا  ته  که  هیچ بیارکی گرنگ نیه.  وه هزی بکاته نی به الیه
ئازاری   وره موو بیارکی گه کو هه بت به ی هه نی باشه الیه
  هنت، زۆرجار بیاری ڕاست له ڵ خۆی ده گه کی له الوه

کو زیاتر  وت به رناکه ی دهکان شه گه  نه کی نزیکدا الیه یه ئاینده
ر یا  ر، ڕبه به ڕوه خۆڕاگری به. بینرت کان ده ن کورته مه ته  گرفته
موو  هه.  یه که وتنی بیاره رکه رجی سه دا مه وکاتانه رۆک له سه

کاتی  نگاندنی بیار له سه نه هه.  که ره دواچوونی گه بیارک به
. کات یا گشتبینی وندهدوادا دت  خۆیدا یا بیاری خراپی به

وای  ر و پشه رۆک، ڕبه ن سه الیه  نیا له بیاری ستراتیجی ته
ڵ پرسی  گه کار له  وره مرۆڤی گه. درت ده  بیرفراوان و ئازاوه

  .کات، مرۆڤی بچوک بیاری ستراتیجی پنادرت دا ده وره گه
  

کین بۆ بیاردانی  ره رجی سه لی و گشتبینی مه گه ڕواننیه
  و دیده ب ئه به.  نبینه الیه  مه توانا هه ری به ڕبه. یجیسترات
کان دوور  ئامانجه. بن واو ده کان کاڵ و کرچ و ناته بیاره

  . وه نه که کان کاده و ئاواته  وه نه خه ده
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. ری باشن تی گرنگی ڕبه سه خه  وه وردبینی و بیرکردنه

کانی  ی بیاره وه ئه ک، بۆ ک یا کۆمپانیایه یه ری کارگه به ڕوه به
مدا سوود و  کی که یه ماوه بت وردبین بت، له خش بن، ده سوودبه

  ستان له ڕاوه  که  ر نا، ئاساییه گه ئه. ک ببینت یه زیانی پۆژه
ری  فه نده مه شه  بیارداندا له  ڕاوک له و ده  وه بیرکردنه
  .جبھ  ی به وره کی گه یه خشی پۆژه سوودبه

  
وه ی به سته ده  ژکردن بهڕاوک  یه ری قوتابخانه به ڕکخراوک، ڕ

جکردنکی  ک زامنی بیاردانکی باش و جبه یه ه یا کۆمه
  له  س و دیکتاتۆریانه که موو بیارکی تاکه هه   .وتووه رکه سه

ری ئازاو وردبین  ڕبه. وه وته که نجامکی خراپی لده دا ئه  ئاینده
ڕاوژکردن . ی ڕاوژکردن و گوگرتنه وره کی گه هنی توانای خاوه

کان و  یداکردنی پشتیوان بۆ بیاره رجن بۆ په تاکاتی بیاردان مه
ند ڕاوژکردن و  مانکاتدا، چه هه  له. جکردنیان ئاسانی جبه

رۆک  کاتی بیاردان هات، سه  که  ش گرنگه نده وه ئه  گرتن گرنگه گو
ستان  وه. نگ و بیار نی ده خاوه  ببته ربگرت و رپرسیارتی وه به

ری وردبین  ڕبه. دات ستده ده  نرخ له ڕاوک کاتکی به و ده
و   وه دۆزینه. ی کاتی بیاردان و که  ی کاتی ڕاوژکردنه زانت که ده

ری  کانی ڕبه پویستیه  ته سه خه  ببینینی کاتی گونجاو له
  . ن وره گه
  

ری  کانی ڕبه رکه ئه  ی بیار له ی بناغه وه و شیکردنه  وه ڕوونکردنه
نی  خاوه.  توانایه پیداگۆککی به  وره ری گه ڕبه.  دیموکراته

ی بارودۆخی  وه و ڕوونکردنه وه شیکردنه  له  ته کی تایبه یه هره به
ی  ی همنانه وه کردنه شیته. سوبکتیڤی و ئۆبکتیڤیه
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ڕزی   پش بیارداندا، له  کان له کییه ره کان و ده خۆییه هۆکاره
  .کات تیدا زیاد ده رایه به ڕوه ی به سته ناو ده  له  که بیاره

  
  توانا  ری به ڕبه
ی  سته ده  له  نی زانیاری زیاتره ر خاوه کی گشتی ڕبه یه شوه  به
کی  ک زانیارییه یه ری قوتابخانه به ڕوه به. ی که تیه رایه به ڕوه به

ی  شوه.  وه رده روه تی په رایه به روه به  زۆری بۆ دت له
و  سکی ئه رچاوته دفراوانی یا به  و زانیاریانه هنانی ئه کار به
کان  ی زانیاریه وه کارهنان و شاردنه به. خات رده ده  ره به ڕوه به
.  دا نیه وره ری گه تی ڕبه سه خه  تی له رایه ک بۆ ڕبه ک چه وه

ی  سته ناو ده  زانیاری له شکردنی دفراوانی و دابه
رچاوڕوونی مامۆستایان و  تی و مامۆستایاندا به رایه به ڕوه به
  .تی یه که مه رهه به  که ره به روه یی به وره گه
  

ری  ڕبه.  وه کاته مده رکه یی ڕبه وره گه  ر، له زلزانینی ڕبه خۆبه
کردن و  وره خۆ گه می دیموکراتیدا پویستی به سیسته  دیموکرات له

ناو   فتارن له رچاو ڕۆشن و ئاساڕه کو مرۆڤی به ، به رزی نیه لوتبه
  زیرانی کۆنی سوید له رۆکوه ئولوف پام ی سه. دا کۆمه
  کک له یه  له. وشتبوو و ئاساڕه  کدا خۆشقسه ناوخه

ی  که وتاره  می، تا له رده به  کانیدا مناک چووه وه وتارخوندنه
  وه الیه  ند به چه. دا بوو که ستی مناه ناو ده  هستی ل ده  بۆوه
ستگرتن و گرنگیپدانی  ش ده نده وه ی گرنگ بوو، ئه که وتاره
،  و منداه ڕزگرتنی ئولوف پام له. گرنگ بوو  الوه ی به که منداه

  وه ڕزه تی سویدیشدا ئستاش به ناو میلله له. خۆی  ڕزگرتن بوو له
یی پام  وره ی گه ک نموونه کرت و وه ده  و ڕووداوه باس له

  .کرت یرده سه
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بت،   وره کی گه ست و هوشیاریه نی هه بت خاوه رۆک ده سه
  ست به و هه  وه یه که که جگای خه  ئاسانی بتوانت خۆی بخاته به

ی  که ه رۆک منداکی کۆمه ر سه گه ئه. ئازارو پویستیان بکات
  بت، ناتوانت ببته کانی نه نجه شکه ئهبینت و ئمپاتی بۆ  نه
کانی  منداه  ی که ه و کۆمه ئه.  رز هابه ن به رۆآکی خاوه سه

    .ستن هه رز و به فتاربه رۆککی ره نی سه ندروستن، خاوه ن ته خاوه
  

قی و   ده  له  ، دووره نی توانای لبوردنه ری دیموکرات خاوه ربه
ڵ ڕابوردوو و  گه فتار له ڕه  وه شککی کراوهم  به.  وه نگخواردنه په

و   وه بداته هه  ی تازه ڕه الپه  یه توانای هه. کات داهاتوو دا ده
بیرچوون دوو شتی جیاوازن  لبوردن و له. بت لبوردنی هه

بیرچوونی  م له به  یه توانا لبوردنی هه رۆکی به سه. کتر یه له
  . بن ونده    کان مژووییه  نده و په  وانه  وه بیرچونه له به.  نییه

  
  تی رایه کانی ڕبه جیاوازه  شوازه

نا  م په که سته به ی مه وه دا بۆ ڕوونکردنه ، لره ر جۆری زۆره ڕبه
ک  ڵ کۆمه گه رک له ر ڕبه گه ئه: کی دیار یه ر نموونه به  مه به ده
وتی  سوکه هی ه ناو دارستانکدا بوات، شوه یدا به که که خه له

  که ره ی باشترین ڕگا، تواناو وردبینی ڕبه وه بۆ دۆزینه  که ره ڕبه
  .خات رده ده
  
  وت ، رگه که موان ده دا پش هه که دارستانه  له  یه ر هه ڕبه 

خۆبوردوو  له  رانه ڕبه  م جۆره ئه. ی ی دواوه وانه کات بۆ ئه خۆش ده
.  وه کان بدۆزنه موو ڕگاچاره هه بتوانن  خته م سه ویستن به خۆشه

م  ئه. ن کاندا ونببن و ڕگاکان ونبکه کارییه رده وه  له  ئاساییه
یان، بۆ  که ه گرن و ژیانیان بۆ کۆمه رده ریسک  وه  رانه ڕبه
ن و  که م گشتبینی ونده ستیان، به رده سه  نه خه یان ده که له گه
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ی  وه بری دۆزینه ی لهخش فیداکاری و خۆبه  بت به کاریان ده
  .ری ستراتیجی و دووربینی سه چاره

  
ڕوات و  ده  وه موانه دوای هه دا له که دارستانه  له  یه ر هه ڕبه
کات بۆ الی ڕاست  کات، هاوار ده پی خۆی ده یری ڕاستو چه سه

م  وردبینن به  رانه م ڕبه ئه. پ ستن، بۆ الی چه بۆن، بوه
نیا ئامانجی تاکتیکی و  کو ته ، به ئامانجی ستراتیجیان نیه

  . یه کورتیان هه
  

  چته گرت و خۆی ده مویان ڕاده دا، هه که دارستانه  له  یه ر هه ڕبه
کات، ئاسۆ  یر ده وری خۆیدا سه چوارده رز، به ردارکی به سه
نت و  پالن داده.  کات، گشتبینه ، ڕگاکان دیاری ده وه دۆزته ده

  خاته کان، ده و ئاسۆ و ئاوات و ئامانجه ره به ی که که پاشان خه
  . جوه

  
بکرت و  قسه  وه ره ی سه یه و نموونه ر ئه سه  کرت زۆر زیاتر له ده

فتاری  ی ڕه بینرت شوه ده  چونکه  وه دا قوبینه که باسه  زیاتر له
  بت له ی ده وره ری گه کاریگه بارودۆخکی نائاساییدا  له،     ر ڕبه
زیر،  ر، وه رۆک، ڕبه سه. تک مانی میلله ر ژیان و مان و نه سه
موو کات  ک هه یه ری کارگه ڕوبه یا به  ری قوتابخانه به ڕوه به
کی  یه  وه موو جوندنه هه.  بینرت کاندا ده ساته قی کاره چه له

ناو  ئاسانی له  به  که  مرۆڤکی ئاسایی نیه.  رنجه ی سه جگه
  .ونبت) کدا نی خه کۆمه(دا  ماسه

  
ستی خۆیدا  ژرده  کان له کارییه موو ورده ری دیموکرات هه ڕبه

شبکات و خۆی  کان دابه کاره  زۆر له  یه توانای هه.  وه ناهته
ی  که ره وروبه ده  ڕی به ی باوه ره و ڕبه ئه.  رشتی بکات رپه سه
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کانی  تی کارهچۆن  وه کان الی خۆی بھته موو کاره بت و هه نه
لولدا  رده کاتی گه  له  وره ری گه مانکاتدا ڕبه هه  له. باش نابت

رشانی خۆیی و  سه  تی بخاته رپرسیاریه بت بترس به ده.  نیایه ته
  .بیاردات

  
،  نیه ، توڕه وه رزناکاته نگ به ، ده ق نیه ڕه لله ری دیموکرات که ڕبه

تی  یه کی کۆمه ن توانایه وههمن و ڕووخۆش و خا.  دڵ نیه قین له
، ماندال  بووه نه  س توڕه که  ژیانیدا له  ر گاندی له ڕبه.   رزه به

زیاتر  ری جیھان زۆر ڕبه  مانکاتدا له هه  له.  دڵ نیه  قین له
  . لگیراوه گویان

  
ی  وه بۆ ئه  ته کی تایبه ست و توانایه نی هه ری دیموکرات خاوه ڕبه

  . وه وری خۆی کۆبکاته ده رز له وشت به و ڕهتوانا مرۆڤی به
  
ی  که نجی وته ر گه رامبه رکی نادیموکرات توندوتیژی به ر ڕبه هه
  دواڕۆژدا ده  له  که  یه هه  وه ئه) ترسی مه(کاربھنت، ڕیسکی  به
کۆتایی . ژیانی بت  کۆتایی به  وه ی توندوتیژییه ڕگه  له  نده وه ئه

،  و توندوتیژییه کانی به ین و کوڕه دام حسه هژیانی س هنان به
ن ڕژمه  الیه  کارهنانی توندوتیژی بوو له نجامی به ئه

رو مۆسۆلینی  ژیانی هیتله  کۆتایی هنان به.  وه  یانه که  خوناویه
  .چوون  ڕوه مان یاساوڕسا به ر هه سه له
  

  تی به رزی مرۆڤایه های به کلتوری وتکی دیموکراتی  به
کسانی،  ک یه کانی وه رزه به  ماییه هابنه به. دات ی ده که دانیشتوانه

تی ، دفراوانی و  رزڕاگرتنی ژیان و یارمه ری ژن و پیاو، به رابه به
  ی له وه نگدانه ک سوید دا ڕه وتکی دیموکراتی وه  لبوردن له

رز  هی کتب موڕای ب وه خوندنه.  یه دا هه که که ی ژیانی خه شوه
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  وه خوننه زۆر کتب ده  ی که سانه و که ئه. دات ده ر خونه  به
ی  و تورکانه ی ئه زۆربه  بۆ نموونه. ن مورال و ویژدانکی بان خاوه
ی کورد مافی  وه ته نه  که  ڕیان وایه باوه  وه خوننه زۆر ده  که

رن یا وا خونده نه  ی که و تورکانه ئه.  یه نوسی خۆی هه بیاری چاره
ری  ڕبه. ی کوردن وه ته ختی نه رسه ژمنی سه دو  وه ناخوننه

  ی ببنه وه بۆ ئه  وه بخونته  تی که یه که که ری خه دیموکرات هانده
  .رزو بند ن موراکی به خاوه

  
ر  رامبه ی به یه وره گه  مژووییه  مه و سته هۆی ئه کوردستاندا، به  له
  ب و توژه زهه و ئایین و مه  وه ته موو نه هه  به  لی کوردستان،  گه

  کراوه، بارودۆخکی هیوا ئامز و له وه کانیه تیه یه کۆمه
مژووییه   م کاته ،  ئه مانکاتدا ترسناک دروستبووه هه

جیاوازی ڕکخراو و   به  که  کارکی وایکردووه  نوسسازه چاره
ردستانیانی ک ئاسۆ و ئاوات کو یه  وه به زهه ئایدۆلۆژی و مه

  داره شه ویش دابینکردنی دواڕۆژکی ڕووناک و گه ، ئه وه کۆکردۆته
دا، وردبینی  یه م پرۆسه پرسی ئه  له.  مان که ی نوی خاکه وه بۆ نه
ستراتیج  بژاردنی ڕگا و کان و هه تی کردنی گۆڕانکاریه رایه ڕبه
  ان لهمو ی هه رانه و دروستکه  شداری دسۆزانه ک و به الیه  له

یی ئای  کاوه شه  میشه هه  بۆ به  ره سه نیا چاره کی تر ته الیه
  .پیرۆزی کوردستانی دیموکرات

  
2007-04-30 
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 می دیموکراتیدا سیسته  ر له ڕبه
  

 شی دوو به
  

ی  وه کات بۆ ئه خۆشده  تی ڕگه یه می ئابووری و کۆمه سیسته
ی  شوه. وتک بکاتتی  رایه ر،  ڕبه ڕبه  تی له جۆرکی تایبه

پدانی  ئاستی ڕگه  وخۆی به ندی ڕاسته یوه په  که تیه رایه ڕبه
  له.    یه که، هه ره ڕبه  ت به سه دانی ده  به  گاوه کۆمه

تی  سه ده  نیا له تی ته مکی دیموکراتیدا،  دیمؤکرا سیسته
موو  هه ماروخونی پانتایی ده  به  که کو دیارده به  سیاسیدا نیه

ی دیکتاتۆری  رکرده رگیز سه وتک هه.   وه گادا بوبۆته کۆمه
ستروکتوری . بت خزاندا دیکتاتۆرک نه  ر له گه نابت ئه
.  کات گا دروستده تی سیاسی کۆمه سه کان، ستروکتوری ده خزانه

تی پیاو  دیکتاتۆریه  کان ڕگای به تیه یه کۆمه  ندیه یوه ر په گه ئه
پۆلدا دابت   دا، مامۆستا له قوتابخانه  ر له به ڕوه خزاندا، به  هل
ری  تی ڕبه دیکتاتۆریه  کانیش ڕگا به سیاسیه  ندیه یوه په  وه ئه

گا  وترت کۆمه ک ده وه. دات بردنی وتدا ده ڕوه به  وت له
 تی پیاوساالری و سه ده.  تی یه هه  که  یه رۆکانه و سه شایانی ئه

دام حسنی  عراقدا، سه  واری له خونده می نه ستروکتوری سیسته
  .م هنابوو رهه به
  

  کی سویدی هاوڕم له کیمیابارانکرا مامۆستایه  بجه ه کاتک هه
دام  سه  به  تان داوه بۆ ڕگه  ئوه  ستۆکھۆم هات بۆ الم و وتی باشه

مدا  و هاوڕیه نگی دیموکراتی ئه رهه فه  کیمیابارانتان بکات؟  له
م بوو  ئاسته. بوو نه  وه یه که ره ن ڕبه الیه  کیماویبارانی وت له
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ک ئولوف پام و  رۆکانی وت وه سه  که  وه بکاته  وه بۆی بیر له
  و جۆره ئه. ن ئینگڤار کارسۆن کیمیاویبارانی شارکی سوید بکه

ک  عراق نه  هل. بوو بوونی نه  و مامۆستایه الی ئه  یه وه بیرکردنه
  ی له وه رئه به  ش ڕوویدا له که کو کرداره به  که وه ر بیرکردنه هه
دام حسنی وا  ستی سه گا ده نگی دیکتاتۆری وتدا کۆمه رهه فه

هیچ تۆڕکی .  خۆی بیاریبدایه  ی که و کاره کردبوو بۆ ئه
  .بخات  جوه  دام له سه  بوو که تی یا سیاسی نه یه کۆمه

  
مانی  نه  هات و به دام دا نه ڵ سه گه  عراقدا له  نگ له بروزه هز

ری  توانت کاریگه ده  رکرده م سه به. هات دامیش کۆتایی نه سه
هز یا الواز  تی و سیاسی به یه ی کۆمه ندێ دیارده بت، هه هه

نیسۆن . هزکرد عراقدا به  نگی له بروزه ی زه دام دیارده سه. بکات
  .ریقای باشوور دا الوازکرد فه ئه  نگی له بروزه ی زه  دیاردهماندال

  
رمانی شتی  ڕۆژک ده  که  وه گدرته کدا ده یه فسانه ئه  له
موویان شت  هه  که کی شاره ، خه وه تانکی ئاوی شارکه  کرته ده
ی خۆیاندا  که ماه  وان له ئه  بت چونکه نیا مای پاشا نه بن، ته ده

مووی  کات شار هه یرده سه  پاشا که. بت ی ئاوی خۆیان دهبیرک
و بۆیان   کات یان بۆ ده و قسه  وه کاته ی کۆده که که شت بووه، خه

و   وه خۆیاندا بننه  و هۆش به  وه هوشیار ببنه  که  وه کاته ڕوونده
. نامنت  که رمانی شتییه ری ده بن تا کاریگه  وه ماه  ک له یه ماوه
کانی پاشا  قسه  ک شت ببوون له ک یه موو وه هه  که  که که خه

  بت و به ت ده پاشا زۆر بتاقه.  ن پاشا شت بووه ن و ده تناگه
من   به  که م خه هنم، ئه تی ده پاشایه  ت من واز له ی ده که ژنه

، بۆ تۆش  هنه تی مه پاشایه  ت واز له ی پیده که ژنه. چاک نابن
و  ئه  وه ، بیخۆره وه تیه خواردویه  که که خه  مان ئاوی شتی، که هه
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تی کردنیان زۆر ئاسان  رایه وانت لدت و ڕبه ک ئه کات وه
  .بت ده
  

،  بگره  وه چاوته  ست به شاری کوران ده  چوویته  ت که کورد ده
کی وتکی دیکتاتۆری ناتوانت  یه ری قوتابخانه به ڕوه هیچ به

وه به  تهببمی  تۆڕی سیسته. کی سوید یه ری قوتابخانه به ڕ
ی پنادات  ی پنادات دیکتاتۆر بت، ڕگه دیموکراتی سوید ڕگه

ی ئاوی  که ی پنادات قوتابخانه بت، ڕگه  کان تووڕه قوتابیه  له
کانی سوید  قوتابخانه.  بت کانی نه ی بۆ قوتابیه وه خواردنه
تی  سه می ده سیسته  دیکتاتۆری نین چونکهرکی  به ڕوه شیاوی به

،  مکی دیموکراتیه تی سیسته یه سیاسی و ئابووری و کۆمه
  .هان کبه ب جیاوازی یه کانی به مرۆڤه

  
و   می دیموکراتیدا کارکی ئاسانه سیسته  ر له جگۆڕکی ڕبه

. دات موو ڕووداوکی دراماتیکی ڕووده هه  بژاردن، دوور له دوای هه
باشی   ی خۆیان به که مه سیسته  کان له ره ی ڕبه وه رئه له به

  له. یان گاکه کۆمه  له  وه خاته ت نزیکیان ده سه ده. یشتوون گه 
  له  وه ونه که دوورده  ورده  کانی ورده ره می دیکتاتۆریدا ڕبه سیسته
ک  ران و ژیانی خه ی گوزه گا، تا وایان لدت نازانن شوه کۆمه
وری  ده  نی له وته – ندی به ستوپوه ک ده ، کۆمه وتدا چۆنه  له

  رۆک که ست سه ده  نه ده ده  یه و ونه و ئه  وه نه که خۆیان کۆده
  .وت بیبینت یه رۆک ده سه

  
نسا، کاتک  ره فه  کاندا، له 1800تای سانی  ره سه  له
کرد و  ندانیان دهبوونی خۆپیشا کان دژی برستی و نه نسییه ره فه
ی بۆچی  وتن ئه رۆک پیده بیخۆین، ژنی سه  یانوت نانمان نییه ده
  . بری نان، کک ناخۆن  له
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گا،  ژیانی کۆمه  کان لوانلون به وتکی دیموکراتیدا ڕاستیه  له
. نیا ڕاستین رۆک، ته کانی سه وتکی دیکتاتۆریدا ڕاستیه  له
ک  رۆک کۆمه کانی سه ر ڕاستیه سه  موو پرسیار دانانک له هه

تا   وه ستدانی کاره ده ر له هنت، هه دوای خۆیدا ده گرفت به
  .ستدانی ژیان ده له
  
کردنی  پراکتیزه به  به. یه ک هه ڕاستیه  وه ر بۆچوونکه پشت هه  له

. وت که رده ده   که وتی گونجاندنه ڕاست و چه  که بۆچوونه
گا  کردنیان کۆمه واشه کان یان چه وتنی ڕاستیه  گرتن له ڕگه

  .بت تووشی شیزۆفرۆنیا ده
  
کان و شواندنیان  ی ڕاستیه وه نداودا شاردنه کانی که ڕه شه  له
. تی کردبوو سایه خۆشی دووکه النی عراقی تووشی نه موو گه هه

ی  وه نه ی ئاشکرای شارده نموونه  کانی عراق ببوونه ره ڕبه
رلشواوترین و دوورترین  ری عراقی سه ڕبه باشترین. کان ڕاستیه

زیری  یاندن وه زیری ڕاگه وه.  وه کانه ڕاستیه  س بوو له که
  .کردن بوو واشه چه

  
کردن و شواندنی  واشه وتکی دیموکراتیدا بچوکترین چه  له

کاندا،  موو ئاسته هه  ، له وه رانه ن ڕبه الیه کان، له ڕاستیه
تی  یه تۆڕی کۆمه.  وه وته که ی لده وه ریکردنهو چاود  وه لکۆینه

بت  کان یا ده ره ڕبه. کات کان ده و سیاسی گوبژری ڕاستیه
ندکجار بارودۆخی سیاسی یا  هه. ر بن ڕاستگۆ بن یا نابت ڕبه

ت،  کان نه موو ڕاستیه هه  کات که رک ناچار ده تی، ڕبه یه کۆمه
کان  موو ڕاستیه رکی دیموکراتی هه ڕبهموو  هه  رج نیه مه  واته

  . بت ڕاست بت کی وت ده رچییه م هه بت، به
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ر  روه سه  مووکات یاسا به می دیموکراتیدا هه سیسته  ر له ڕبه
ستنیشانی کاتی  ی ده که نجامه بژاردن و ئه زانت، یاسای هه ده
ری زۆرجار پش بیا. کات ت ده سه جھشتنی کورسی ده به
نجامی  ئه  رۆکی پارتک، له بژاردن، سه ی هه وه ره کالکه یه

ی  که تی پارته رۆکایه سه  ی واز له که ره وروبه ده  گوگرتن له
ویستی و ڕزدانان بۆ  نجامی خۆشه ئه  ندکجار له هه. هنت ده

ر  کی دراماتیکی ڕبه یه ب هیچ شوه رک به یی ڕبه وره ژیان و گه
  ی خۆی ، له ییه وره و گه ماندال به. جدت ت به سه کورسی ده

  نده رچه تکرد، هه سه ده  تیدا، پشتی له سه هزترین کاتی ده به
رزی ژیان و  یشتنی بۆ به م تگه ی پویست بوو به وه هشتا مانه

  . دواوه  ی نوێ وایلکرد بکشته وه نه  ت به رفه دانی ده
  
  ر ڕبه  له  خنه ڕه
.  وه سک بکاته گرتن ته خنه ر نابت بواری ڕه ڕبه  زگرتن لهڕ

می دیموکراتیدا  سیسته  یستی بۆ پارت و ڕکخراوک له خۆشه
  .دا که ناو پارت و ڕکخراوه  ی له نده خۆشکردن بۆ گه ڕگه  نابته

  
ک یا  رۆکی کۆمپانیایه ری ڕکخراوک، سه مانکاتدا ڕبه هه  له
  گرت و به  خنه ڕه  ر زۆر گوی له گه ک ئه یه ابخانهری قوت به ڕوه به

بت  ر ده و کات ڕبه کانی گۆڕی، ئه کان بیاره خنه موو ڕه پی هه
ی ئاسۆ  که ره وروبه نیا بۆ ڕازیبوونی ده سکی پۆپۆلیست و ته که  به

  بۆچوونی زۆر له  م بۆچوونه ئه. دات ستده ده کان له و ئامانجه
  . رزشییه کانی وه وتووه پشکه  للی وتهری تیپی می ڕاهنه

  
ک   که  وه بکرته  وه بیرله  رک گرنگه ڕبه  گرتن له خنه کاتی ڕه له
  یه س هه ؟ زۆر که ستی چییه به یگرت؟ مه گرت؟ بۆ ده ده  که خنه ڕه

58    -  ڕیفۆرم

،  وه بکاته  وه ر بیر له ناکرت مرۆڤ هه. ویت که رنه ئاواتتی سه  که
. گرت رنه ری وه رپرسیارتی ڕبه بت مرۆڤ به ، دهر وا بت گه ئه
کاتی کارکردندا   وریت له ر نه ڕبه  کات که ندجار واده هه  خنه ڕه

دان و  بیار نه  له  باشتره  ه ندجار بیاری هه هه. بیار بدات
کارهنانی  به.  گادا کۆمه  دروستکردنی سستی و ب هیوایی له

کارهنانی  م خراپ به ،  به ویستدا گرنگهکاتی پ  ت له سه ده
نجامی  رئه و بچوکی ده وره گه.  وه وته که ساتی لده کاره  جاری وایه

  وه ره جۆری کاری ڕبه  ندی به یوه ت په سه کارهنانی ده خراپبه
ک  ریه مایی یا شانۆگه رکی سینه رهنه ده  بۆ نموونه.  یه هه
یان  ڕوه به  ، که وه کانه ره کته ژیانی ئه  وخۆی به ندی ڕاسته یوه په
م  به. ر کته یاسای ئه  بته ر ده رهنه بیاری ده.  یه بات، هه ده
  ی نیه وره ری گه کدا کاریگه یه رمانگه فه  رکی گشتی له به ڕوه به
وخۆ  ی ڕاسته که ریه نیا کاریگه کان، ته ره رمانبه ر ژیانی فه سه  له
موو  و پویست ناکات هه  یه هه  وه که ی کاره شوه  ندی به یوه په

  .کان ببینت ره رمانبه موو فه ڕۆژک هه
  
م  ، به یه خنه و جگای ڕه  رک مرۆڤکی ئاساییه موو ڕبه هه
ر  گه ئه). زانیاری ڕاست(ر فاکتا  سه بت بیناکرابت له ش ده خنه ڕه

ر  گه درت، ئه ی پنهبنرت و گو  الوه به  که خنه کرت ڕه نا، ده
  .کارکردندا  کان له ندیه یوه تی په ر چۆنیه سه  کاته کارنه بکرت و 

  
رکی  ڕبه. ی دیار بت که نجامی کاره بت ئه رک ده موو ڕبه هه

  ی تۆکمه که دوای ساڵ ڕکخراوه  بت ساڵ له ڕکخراکی سیاسی ده
توانای تر   رکی به بت ڕبه ر نا، ده گه هزتر کردبت، ئه تر و به
نجامی  بت ئه ده  رکی قوتابخانه به ڕوه به.  وه ی بگرته جگه
ر  گه ئه. دیار بت  وه یه که وتنی قوتابخانه پشکه  ی به که کاره

کرا،  دی نه ند ساکدا به ی چه ماوه  له  که وتنی قوتابخانه پشکه
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نجامی  ر ئه گه هئ.  وتوو نییه رکه سه  ره به ڕوه و به ئه  وه ئه
  وه بوو ئه باشتر نه  ی سانه که قوتابیانی قوتابخانه

ی باشی  وه بت چیبکات بۆ ئه ده.  وتوو نییه رکه رکی سه به ڕوه به
  یدا پاش دوو س ساڵ جگه که ته زاره وه  زیرک له ر وه گه بکات؟ ئه

کرا،  هدی ن کیدا به ته زاره وه  وتن و چاکسازی له ی پشکه نجه په
  بۆ له  خۆی بپرست که  سکدا خۆی له موو که پش هه  بت له ده

  .وتووه که رنه یدا سه که کاره
  
  م له بکات، به  خنه ڕوانی ڕه بت چاوه رک ده موو ڕبه هه
دت و   کووه  له  که خنه ڕه  که  وه بکاته  وه بت بیر له مانکاتدا ده هه
مان  ر هه گه ئه! گیرت ده  که خنه دا ڕه هو کات بۆ  له! دت  کوه  له
وردتر بیری   ر به بت ڕبه دوای جار گیرا ده  جار له  خنه ڕه

ش  بت، ده ک هه بت هۆیه ، ده کام بیاری گیراوه  له  که وه لبکاته
  .ی تدابت ه بیارکی هه

  
  رپرس ر و به ڕبه
  سکه ر که رن، ڕبه هب ڕوه ی جیاوازی به رپرس دوو شوه ر و به ڕبه
تی  رایه به ڕوه به  گاوه کۆمه  به  وه ندییه یوه ی په ڕگه  له  که
پش بیاردان .   یه کردن و گوگرتنی هه توانای قسه. کات ده

رگومنتی  و ئه  یدا باسکردووه که ره وروبه ڵ ده گه  کانی له بیاره
م  ؟  به ی داوه یارهو ب بۆ ئه: می پرسیاری بۆ وه  یه هزی هه به
رکاتک  هه.  گوگرکی باشیشه و نه  رکی باشه که قسه  رپرس نه به
  له  و کاته ر و گوگرکی باش ئه که قسه  رپرس بوو به به
و   ییه رپرسی کارکی ڕکخراوه به. ر ڕبه  بته ده  وه رپرسه به
  بهپویستی . رکی دیاریکراو کچه پی ستره  به   ریگراوه وه

  وته  له.  ی پرسیار نییه وه مدانه و وه  وه ڕوونکردنه
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رپرس  کاندا به دیکتاتۆریه  وته  ، له یه ر هه کاندا ڕبه دیموکراتیه
  . یه هه
  

پش   له  ویژدانی خۆی. هزه نی ویژدانکی به ر خاوه ڕبه
و   یهگادا ناو کۆمه  ر له ڕبه.  .کات لده  ی وه گاوه لپرسینه کۆمه

  . ی هاتوه رچاوه سه  وه ه و توانای کۆمه وزه  هزی خۆی له
  له  ، دووره نده کات و کارمه رپرس کارکی کارگوزاری ده به 

و   وه ی لپرسینه رچاوه سه  بته گا ده زۆرجار کۆمه.  گاوه کۆمه
گا  کۆمه  له  وه چاوی ترس و گومانه  به  ر بۆیه ترسی بۆی هه مه
  .روانت ده
  
خۆی  تی رایه ی ڕبه فه لسه فهکی دیموکراتی  زگایه موو داموده هه
تی کۆمیونک  رایه ڕوبه ی به سته ده  بۆ نموونه.  یه هه

موو  هه.  تی تی خۆیه رایه ی ڕبه فه لسه نی فه خاوه) ک وانیه شاره(
ی  فه لسه نوسراویی دۆکیومنتی فه توانت به ک ده هاووتیه

  شک له به  بۆ نموونه.  وت ستبکه ی ده که میونهتی کۆ رایه ڕبه
  ستۆکھۆم بریتیه له  وانی  تبی له تی شاره رایه ی ڕبه فه لسه فه

  . هتد... چوون، وه و پشه ره وتن ، فربوون و به گۆڕانکاری و پشکه
  
و  ، به تی باسکی قووڵ و دوور و درژه رایه به ڕوه ی به فه لسه فه

 . م باسه ر ئه سه  مه تکی تردا زیاتر تیشک بخه رفه ده  له  ی هیوایه
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 ی کار رنامه شورای پۆل و به
  
ک سلۆڤنیا، سلۆڤاکیا،  وه  ڕزگاریان بووه  تازه  ی که و وتانه ئه

زووترین   به  ویانه لتالند، لیتاون، ئستالند و کرۆواتیا، زۆر هه
ن و  و فرکاریاندا بکه  رده روه می په سیسته  کات ڕیفۆرم له

  ی  سانکی زۆر له وه ر ئه به له. ن ست بده ده  وت کات له نایانه
تی  وروپای ڕۆژهه تی و ئه بردنی سۆڤ ڕوه ی  به ستی شوه ژرده

  ه لن و هه یان که حیزبدا بون، ده  ت و تاکه وه ژر کۆنترۆی ده
  . وه کانیانی گرتۆته تهی و رده روه می په رتاپای سیسته سه

  
وتانی   که  ییه رده روه و دیدی په ئه  "ن مه درژایی ته  فربوون به"

مانگی نۆی   له.  وه ستته به وه ده که یه  سویدو سلۆڤنیا به
یی،  ی ئاماده ری قوتابخانه به ڕوه ڵ دوو به گه  له) 2007(مسادا  ئه

ردانکی لوبلییانا،  سه قوتابی ستۆکھۆم  ژده س مامۆستا و هه
  ی سلۆڤنیا سوود له وه ختی سلۆڤنیامان کرد بۆ ئه پایته
  . ربگرت می سوید وه سیسته

  
ڵ  گه  ، سلۆڤنیا له یه زموونی دیموکراتی هه ئه  ساه 200سوید 
ی  ماوه. خۆ ربه وتکی سه  ی یۆگۆسالڤیادا بوو به وه شانه وه هه
زموونی دیموکراتی  ئه  دات سوود له ده وڵ سلۆڤنیا هه  وت ساه حه

ڕیفۆرمکردنی  گۆڕین و به  ن له له په  ربگرت و زۆر به سوید وه
  تاییان کردوه ره خوندنی سه. و فرکردنیان  رده روه می په سیسته

کانیان  ما دیموکراتیه ها بنه به. ک کوردستان روه نۆ ساڵ هه  به
بت  دا ده م بواره له. یان که مه رۆکی سیسته ناوه  کردۆته

می  کانی سیسته گۆڕانکاریه  وام بت له رده کوردستانیش به
  بت ببته ده  کانی قوتابخانه ماییه هابنه به  ، واته رده روه په
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ر  له ئیمۆی سلۆڤنیادا، هه. رۆکی دیدمان بۆ قوتانی و فرکار ناوه
ڕوون  نجیئاسۆ و ئاماکانی خوندن  موو ئاسته بۆ هه   ک سوید، وه

  سای به  ی شانزه دا کوردستان ماوه م بواره له.  یه و ئاشکرایان هه
کی کوردستان  یه م تا ئستاش هیچ قوتابخانه به  بووه  وه سته ده

هیچ . کانی خوندن نیه ئاسۆ و ئامانجی دیاری کراوی بۆ ساه
ی کاری  رنامه کوردستان به  ک له یه رکی قوتابخانه به ڕوه به
ئاسۆ و  بونی   شی نه که نجامه رئه و ده  ی نیه ی قوتابخانه نهسا

بت بنرت  ده  که  نگاوه ترین هه وره گه  وه الی منه  به ، که ئامانجه
.  رده روه ی په کانی کۆنگره گرنگ و پیویستیه  پاش گۆڕانکاریه

 ی کار و شورای پۆل رنامه بهموو پشتگوێ خستنکی بوونی  هه
  .کات لندار ده که  رده روه می په سیسته کانی ڕیفۆرمه

  
ی سوید  رده روه می په سیسته  وت سوود له ر سلۆڤنیا بیه گه ئه
دا   ساه  م شانزه ی ئه ماوه  کوردستان له  بوایه ربگریت، ده وه
ردانی  بۆ سه  ی بناردایه ری قوتابخانه به ڕوه دان مامۆستا وبه سه

ن پسپۆڕانی  الیه  خولی فرکاری له یان کانی سوید و ده قوتابخانه
کانی  شاره  ران له به ڕوه بۆ مامۆستایان و به  وه سویدییه

  .وه ته کوردستاندا بکرایه
  
،  رده روه ی په کانی کۆنگره یاندنی بیاره نار گه که بۆ به 

  فربوون به"کان،  وامی پۆژه رده کان، به ردانه ی سه وه چکردنه
ی کار و  رنامه کان، به شورای پۆله، "ن مه درژایی ته

 .رجی پویستن مه کان،  ستنیشانکردنی ئاسۆ و ئامانجه ده
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 " هاوتی "  ی نامه فته هه وتنی چاوپکه
  "تی یه ری کۆمه تویژه"  ی رباره ده

  
  مین هادی ئه: دانیساز

  
  

:آی پشه  
آی  دا مژوویهآانی آوردستان قوتابخانه تی له یه ری آۆمه توژه

  تی له یه ری آۆمه ندی توژه یوه په  ، بۆیه یه زۆر نزیكی هه
آردنی  ه ی آار و چۆنتی مامه رنامه آاندا و به قوتابخانه

ر و  ڕوبه ڵ به گه ران له ران، توژه ڵ توژه گه له  رده روه تی په زاره وه
ی  وه رئه هب ، له آراوه وردی دیارینه مامۆستایان و قوتابیاندا به

و بۆ بۆ   آی ڕۆژئاواییه یه تی زاراوه یه ری آۆمه توژه
  وه وباریه ی زانیاری له وه و گواستنه  نانه و الیه ر ئه سه تیشكخستنه
ڵ مامۆستا  گه وتنك له زانت چاوپكه پویستی ده  هاوتی به

بواری  له  آی زۆره یه ماوه  رداغی سازبكات آه ر قه هۆمه
ری  ڕوبه آات و ئستاش به وتی سوید آارده دا له هرد روه په
. ستۆآھۆم  له  یه ده روه په  

 
:آان پرسیاره  

:ر ری آاری توژه وه ته  
  

ن  رده روه ری په ڕوبه به  آی زۆره یه ڕزتان ماوه ی به ته وسیفه به. 1
آانی وتانی  ییه رده روه په  وتی سوید و ئاگاداری شوازه  له

ر چ  سه آاندا له قوتابخانه  تی له الیه ری آۆمه ن، ئایا توژهڕۆژئاوا
؟ و آاری چییه  ك دانراوه مایه بنه  
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  م وه
ر  نرت، هه کانی سوید دا داده قوتابخانه  له  ندک که موو کارمه هه
و  ر ئه سه ند و کارگوزار له وه تا دواکارمه ری قوتابخانه به ڕوه به  له
ی قوتابیان و خوندکاران  وه ن بۆ ئه کاربکه  که نرت داده  مایه بنه
و  تیش له یه ری کۆمه توژه. وتوبن رکه یاندا سه که خوندنه  له

  . ر نیه ده به  یاسایه
  وه ئه  وه ندک وردبینه ر کارمه کاری هه  ر له گه م ئه به
یان  که و کاره  رگروپه ندک، هه ر کارمه هه  وت که که ده ر ده

تی پاپشتی  یه ری کۆمه رکی توژه ئه.  یه ندتی خۆی هه تمه هتایب
  ی که و قوتابیانه تی ئه تایبه  ، به نیشاندانی قوتابیه و ڕگا

  که ر قوتابیه گه ئه  ۆ نموونهب.  یه تی زیاتر هه یارمه  پویستیان به
ندی  یوه تی په یه ری کۆمه توژه  وه بت، ئه کانیدا باش نه وانه  له
  کات، له دا ده گه  ی له کات و قسه ده  وه که قوتابیه  به

،  که پاپشتک بۆ قوتابیه  بته و ده  وه بته کانی ورد ده گیروگرفته
کی  یه چاره ڕگه  وه که یه ات و بهک ده  وه مامۆستاکانه ندی به یوه په

  وه به  که زۆر جار کاره.  که تی قوتابیه بۆ یارمه  وه دۆزنه گونجاو ده
) منتور(  که رپرسی پۆلی قوتابیه مامۆستای به  کۆتایی دت که

و دایکوباوکی   که و قوتابیه  که تیه یه ری کۆمه ڵ توژه گه له
  نن که ن و پالنکی بچوک داده که ک ده یه وه که دا کۆبونه قوتابیه

  .باشببت  که کانی قوتابیه نجامی وانه نوسن چۆن ئه تیایدا ده
  

  ر له ن توژه ندك مامۆستا ده هه. 2 .
تا   رآكی دیاریكراویان نییه آاندا هیچ آار و ئه قوتابخانه

نیشتن و چا  ژوری مامۆستایان داده نھا له ن و ته نجامیبده ئه
آردنن، ئایا  ریكی قسه ڵ مامۆستاآان خه گه و له  وه خۆنه ده



65    -  ڕیفۆرم

  له  تی چییه یه ری آۆمه دیاریكراوی آاری توژه به
آاندا؟ قوتابخانه  

 
  م وه
ک وتم،  تی وه یه ری کۆمه دیاریکردنی کاری توژه  به

بۆ   ره سه ی چاره وه و دۆزینه  پشتگیریکردنی قوتابیه
  . کانی گیروگرفته

توشی   کاتکدا که  قوتابی له  له  هرگریکردن به •
 . وه بته روونی ده رکوتکردنی فیزیاوی یا ده سه

، دژی  دانانی پالنی کاری قوتابخانه  له  شداریکردنه به •
 .ی قوتابیان وه وسانه رکوتکردن و چه موو جۆرک سه هه

  رکوتکردنه له ندامکی چاالکی تیمی دژی سه ئه •
 .دا قوتابخانه

  له  ن و هاوکاریکردنی دایکوباوکی قوتابیانهندیکرد یوه په •
  یدا که خوندنه  نجامی باشی له ئه  که قوتابیه  کاتکدا که

 .بت تی هه یه کی کۆمه یه هنابت یا کشه ستنه ده  به
و  تی پردی نوان مامۆستا و ئه یه ری کۆمه توژه •

 . یه تی زیاتر هه یارمه  پویستیان به  یه که قوتابیانه
  
  چوون، وازهنان له رنه ی ده کانی کوردستاندا کشه قوتابخانه  له

ری  کانی توژه رکه ئه  ر بۆیه ، هه رکوتکردن زۆره و سه  قوتابخانه
  . یه وره وقووڵ و گه  نه الیه  تی زۆر فره یه کۆمه

  
  له  آانی مرۆڤ بریتیه نه الیه  ك ئاشكرایه وه. 3 .

ر  تی، ئایا توژه یه رونی، آۆمه یی، ده سته قلی، جه عه: نی الیه
آانی  نه موو الیه موآورتی هه دیاریكردنی آه  بت آاربكات له ده
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ی باری  وه لكۆینه  دات به خ ده نھا بایه قوتابی یان ته
آان؟ تیه یه آۆمه  تی و آشه یه آۆمه  

 
  م وه

ی  گیروگرفتانه و  و کشه ڵ ئه گه کات له تی کارده یه ری کۆمه توژه
ی  که کانی خوندنه نجامه ئه  که  تی و وایکردووه یه هه قوتابی   که

گولگرتن و  نیا به ته  یه تی هه یه ی کۆمه زۆر کشه. بت باش نه
  یه ی تر هه ندک کشه هه. بت ر ده سه پیشاندانی پشتیوانی، چاره

. گات کان تده نگ وانه دره  که قوتابیه  که  یه هه  وه وه ندی به یوه په
  تی زیاتر له یارمه  که  یه وه ئه  که ره رکی توژه دا ئه و کاته له

ی  وه دابینبکات، بۆ ئه  ری قوتابخانه به ڕوه مامۆستاکان و به
تمۆسفرکی  تی ئه یه ری کۆمه توژه. وتو بت رکه سه  که قوتابیه

رئاسانی بۆ هۆی کا ی ببته وه کات بۆ ئه تیڤ دروستده پۆزه
ستتھنانی  ده به  له  بریتیه  کانی که ئامانجه یشتنی قوتابی به گه
بت  موو کات قوتابی ده هه. کانیدا وانه  وتو له رکه نجامی سه ئه

  .ر و پشتیوان نیشانده ر ڕگه ند بت و توژه ناوه
  

آان، آاری  دواداچون بۆ آشه  چاودری و به. 4 .
  دواداچوونه و چاودری و به ئایا بۆ ئه ، تیه یه ری آۆمه توژه

ردانی  آاندا سه ی وانه خشته  دا له قوتابخانه  ر له بت توژه ده
و  ئه  توانت بگاته چ شوازك ده  آان یان به بت بۆ پۆله هه
؟ سته به مه  
  
  م وه
ی  خشته  دواچوون له و به  وه کی گشتی لکۆینه یه شوه  به

. کان ناکات ردانی پۆله تی سه یه ری کۆمه توژهکاندا نییه و  وانه
ردانی  تک سه ی بابه رباره بۆ زانیاریدان ده  یه م کاتی وا هه به
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  تی بۆ یه ری کۆمه ی کاتی توژه ر نا، زۆربه گه ئه.  کات کان ده پۆله
ڵ مامۆستاکان  گه  نیا و ڕاوژکردن له ته  وتنی قوتابیان به چاوپکه

  .بت رخانده ته
  
ی  ک کشه کات قوتابیه ست ده ک هه زۆرجار کاتک مامۆستایه 

و داوای   وه  تیه یه کۆمه  ری توژه  کات به ندی ده یوه ، په یه هه
  کات که ده  وه کات یا پشنیازی ئه تی و ئامۆژگاری لده یارمه
بۆ گفتوگۆکردن و   وه بکات که قوتابیه  ندی به یوه په   که ره توژه

کاری . ر سه ی چاره وه و دواتردۆزینه  که ستنیشانکردنی گیروگرفته ده
تی خۆی  کو ژووری تایبه به  پۆلدا نیه  تی له یه ری کۆمه توژه
کان  کات بۆ الی خۆی یان قوتابیه کان بانگ ده و قوتابیه  یه هه

  .چن بۆالی خۆیان ده
  

ی قوتابی آاری  ی ئیستماره وه ئایا پآردنه. 5 .
آانی  هز و الوازه به  ، بۆ دیاریكردنی خاه تییه یه ری آۆمه هتوژ

 قوتابی؟
  
  م وه
) کدا یه ئیستماره(فۆرمکدا   دیاریکردنی خای الوازی قوتابی له 
سی بۆ  سوید پالنی خوندنی که  له. بت کارکی باش نه  یه وانه له
و  موو ئه ستنیشانی هه دا ده م پالنه له. یه ک هه موو قوتابیه هه

کانی  نجامه یخونت و ئه که ده قوتابیه  کرت که ده  وانانه
و  ئه.  ودانی زیاتره هه  کدا پویستی به یه چ وانه  و له  چۆنبووه

کو کاری مامۆستای  ، به تی نیه یه ری کۆمه ش کاری توژه کاره
کوردستان فۆرمی قوتابی   ر له گه ئه). منتور(  رپرسی پۆله به
  و فۆرمه ئه  رپرسی پۆل کرت مامۆستای به ده  وه ، ئه یه هه

  رک له توژه  تی، چونکه یه ری کۆمه ک توژه نه  وه پبکاته
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  ی وه پکردنه  بته موو کاتی ئیشکردنی ده کدا هه یه قوتابخانه
ک  ر مامۆستایه ر هه گه م ئه دان فۆرمی قوتابی به سه  زیاتر له

بت بۆ  تاڵ ده ر به ستی توژه ده  وه ی بکات ئهی خۆ که کاری پۆله
  . تییه یارمه  ی پویستیان به و قوتابیانه تی ئه یارمه

 
توانت آاربكات  تی چۆن ده یه ری آۆمه توژه. 6 

توانت  زۆر و ماخۆالن، چۆن ده  ندام و جوه مئه ڵ قوتابی آه گه له
دا؟خوندن ڕابن له  و خوندآارانه ئه  وابكات آه  

  
  م وه
ڵ  گه نیا کاربکات له ته  به  که  تی نیه یه ری کۆمه رکی توژه ئه

م  به.  ته رکی مامۆستای تایبه ئه  وه نداماندا، ئه مئه قوتابی که
تی یاخوندنی  یه کی کۆمه یه ندام کشه مئه کی که ر قوتابیه گه ئه
ری  الی توژه  چته کی تر ده موو قوتابیه ک هه وه  وه بت ئه هه

ی  وه رگرتنی زانیاری و پشتیوانی و دۆزینه تی بۆ وه یه کۆمه
  .ر سه چاره

  
ن  الیه ر ناآرت له سه چاره  ی آه و قوتابیانه ت به باره سه. 7

  ر چی بكات؟ بت توژه ، ده ره توژه
  
  م وه
و  ی ئه وه می دۆزینه که رپرسیاری یه به  ری قوتابخانه به ڕوه به

یاندا  وه دۆزینه  له  کانی قوتابخانه نده کارمه  که  یه رانه سه چاره
  دا که و کاته بت له تی ده یه ری کۆمه توژه. بوون وتوو نه رکه سه

تی  ی بتوانت یارمه وه یا بۆ ئه  وه ر نادۆزته سه خۆی چاره
دا  و کاته ، له یه پشتگیری هه  بدات خۆی پویستی به  که قوتابیه

  .بکات  وه که ری قوتابخانه به ڕوه ندی به یوه پهبت  ده
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  ی آه و مامۆستایانه ی ئه وه ئایا چاودری و ئاگادارآردنه. 8

،  تییه یه ری آۆمه نازانن و توندوتیژن آاری توژه  ه ری مامه هونه
  ڵ قوتابیدا بكات؟ گه نھا آار له بت ته یان ده

  
  م وه

ری  به ڕوه رکی به مامۆستاکان ئه ی وه چاودری و ئاگادار کردنه
  موکوڕی له تی که یه ری کۆمه ر توژه گه م ئه ، به کانه قوتابخانه

  که ری خراپی بۆ قوتابیه کاریگه  دا ببینت که کاری مامۆستاکه
نجامی  ر ئه گه بکات، ئه  ڵ مامۆستاکه گه  له  توانت قسه بت، ده هه
رپرسیاری  م به رده به  بخاته  که توانت کشه وت، ده که ستنه ده
  . یه که  ری قوتابخانه به ڕوه به  م که که یه
  

تی  یه رانی آۆمه آاندا بۆ توژه قوتابخانه  له. 9 .
ن  خاوه  ڵ قوتابییه گه وتن له بۆ چاوپكه  هۆی پویست نییه

ژووری مامۆستایان یان ژوری   ر له آاندا، ناچار توژه آشه
چۆن   م پرسه دات، ئه نجامده ئه  آه وتنه چاوپكهر  ڕوبه به

آرت؟ ده چاره  
  
  م وه
تی  یه ری کۆمه توژه  کرت که ر ده سه چاره  وه نیا به ته  م پرسه ئه

بت  کانی سوید دا، یا ده قوتابخانه  ک له بت وه یا ژووری خۆی هه
نیا  ته  ستی به ربه سه  به  که تیدا قوتابیه  بت که ک هه جگایه

بوا و   که  تیدا بکات، زۆر گرنگه یه ری کۆمه ڵ توژه گه  له  قسه
بت،  تیدا هه یه ری کۆمه و توژه  که نوان قوتابیه  له  متمانه
بکات،   بتوانت قسه  وه واوه کی ته ستیه ربه سه  به  که قوتابیه
هیچ   ۆی نیهب  ، واته یه هه) نگی رکی بده ئه(تی  یه ری کۆمه توژه
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ی  وه ره ده  سی تر له که  بدات به  که ر قوتابیه سه ک له زانیاریه
ری مامۆستایان  ژوو.  نت هه  که زیانی بۆ قوتانیه  که  که قوتابخانه

زۆرجار باس   ت، چونکه نایه  ڵ قوتابیدا گه کردن له کی قسه که  به
ت یا سی تر گوی لب نابت که  کرت که ک ده یه کشه  له
ی  متمانه   ندی به یوه ر زۆر په کاری توژه. ن شداری تدا بکه به

قوتابی   ی که و کشانه و ئه  یه هه  وه که نوان خۆی و قوتابیه
و   که ره نوان توژه  ر له بت هه ، ده وه ره ده  وت بته یه نه

  . وه دا بمنته که قوتابیه
  

تی  زاره ی وه آه نویه  ۆژهپ  له  بوایه ده  ئایا پتانوایه. 10
آانی  و آاره  ر بكرایه وردی باسی تویژه دا به رده روه په
ئایا .  یه چ گرفتكی هه  آه پۆژه  وه وباریه ؟ له ستنیشابكرایه ده

ری  ی توژه باره له  رده روه تی په زاره ی وه آه پۆژه  پتانوایه
  ؟ م بووه رخه مته آه  وه تییه الیه آۆمه

  
  م وه

کی باش و  یه ، پۆژه رده روه تی په زاره ی وه که نویه  پۆژه
موو  م جگای هه به.  وره بۆ کارکی گه  که تایه ره ، سه نگینه سه

  له  وتارکمدا که  له.  وه بۆته کانی تدا نه چاکسازی و ڕیفۆرمه
 دا کۆنگره  له"ژر ناونیشانی   نوسیم، له  رده روه ی په دوای کۆنگره

نی  ندێ الیه ، هه وه هاوتیدا بومکرده  له  که" بیرچوو چیمان 
% 25  نیا له ته  که پۆژه  که  ڕم وایه من باوه. بیرچووم باسکرد بوو

  ی که گرنگانه  و ڕیفۆرمه کک له یه. خۆگرتبوو کانی له ی ڕیفۆرمه
دی ور  به  که  یه وه کانی کوردستاندا بکرت ئه قوتابخانه  بت له ده

  یان له تی دیاری بکرت و ژماره یه ری کۆمه رکی توژه ڕۆڵ و ئه
خۆیان   موو قوتابیه و هه ناکرت ئه. کاندا زیادبکرت قوتابخانه

کاندا یا  قوتابخانه  م له خوندن دنن، به کوژن یا واز له  ده
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رک و ڕۆیان  باشی ئه یا به  تی نیه یه ری کۆمه توژه
  . کراوه دیارینه

  
ر  آه و قسه  وه ره آات زیاتر لكده واو ده زانكۆ ته  ر آه توژه. 11

تی،  یه ك چاآسازی آۆمه بت، نه تی ل دروستده یه آۆمه
آرت،  ده رچاوه سه  زانكۆوه  ر له آانی توژه آشه  ڕدان آه وباوه له
ی  ناسی وانه شی آۆمه خوندآارانی به  ی آه وه ویش به ئه
بۆ   ردانیان نییه ناخونن و سه"  رده روه سی پهنا آۆمه"

آان؟ قوتابخانه  
  
  م وه

شکی زۆری  به. ڵ قوتابیاندا گه کات له تی کارده یه ری کۆمه توژه
ری  توژه.  وه مرۆڤه  ندی مرۆڤ به یوه په  به  نده ی پابه که کاره
و   هکو مرۆڤناس به  یی یا پداگۆگ نیه رده روه تی، په یه کۆمه
  .کات کاندا کارده تیه یه کۆمه ڵ کشه  گه له
  

آان نابت  ری قوتابخانه ڕوبه ن به ران ده توژه ندك له هه. 12
وان  ن ئه ر ت ناگه آاری توژه له  ، چونكه وه آانمانه آاره ستبخنه ده

ندی  یوه یمانگان، ئایا په رچووی په و ده  خوندووه ناسییان نه آۆمه
  خرت؟ چۆن ڕك ده  ری قوتابخانه ڕویه و به ر توژه

  
  م وه
موو کار  می  هه که رپرسیاری یه به  ری قوتابخانه به ڕوه به

ر  به ڕوه هاوکاری و پشتگیری به.  یه کانی ناو قوتابخانه وڕووداوه
ر و  به ڕوه به. تی یه ری کۆمه نجامی کاری توژه بۆ ئه  زۆر گرنگه

ویش  ئه یه  ک ئامانجیان هه ردوکیان یه تی هه هی ری کۆمه توژه
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  وه هاوکاریه  ندی به یوه و په  که ریه م هه به  پشتگیری قوتابیانه
  . وه کتریه ناو کاری یه  ستخستنه ک ده نه  یه هه
  

نوان  له  یشنكی ڕكوپك نییه آۆمۆنیكه. 13 .
ن  ده  رده روه رپرسانی په راندا، به و توژه  رده روه رپرسانی په به

ری  ڕوبه آاری به ن له آه ردان ده ستتووه تی ده یه رانی آۆمه توژه
آان  ره ڕوبه بۆ مامۆستا و به  آاندا و آشه قوتابخانه
ی  رده روه په ر له وبه مه ی چوار ساڵ له ن، نزیكه آه دروستده

م  بهتی،  یه رانی آۆمه بوو بۆ توژه ت هه شی تایبه سلمانیدا به
ر آارو  سه یان آرد له آه یه وه آان توژینه ره ی توژه وه هۆی ئه به

آدا  یه وه توژینه وان له یی، ئه رده روه رشتیارانی په رپه ڕۆی سه
ر  سه له  وه نجكی مامۆستایانیان بوآرده ند تبینی و سه چه
یان  آه وه نجامی توژینه ڕاپۆرتك ئه رشتیاران، به رپه سه
و  آان زۆر به رشتیاره رپه ، سه رده روه تی په زاره بۆ وه  وه رزآرده به

شی  ی سلمانیدا به رده روه ری په ڕوبه ڵ به گه بوون، له توڕه  آاره
رانیشیان  شی توژه ری به ڕوبه و به  وه شانده وه رانیان هه توژه

. رآرد ده  
  

دنی نوان یون بۆ ڕكخستنی په  ئایا چ میكانیزمك باشه . 14 
  ندییه یوه و په دا، چۆن ئه رده روه ڵ په گه تی له یه رانی آۆمه توژه
؟ وه یه وباره و چی بكرت له  وه خرته ڕكده  

  
   م وه

  به  ندی چییه یوه تی په یه ری کۆمه م توژه من تناگه 
ر  سه  له  وه لکۆینه.  وه ییه رده روه رشتیارانی په رپه سه
  له  یه یر هه بوونکی سه ن؟ تکه شتیاران بۆ بکهر رپه سه
رک  کردنی ئه ستنیشان نه ر ده به له  که  ڕم وایه من باوه. کاندا کاره
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کی ڕوون و  یه شوه  ند به و گروپکی کارمه  سته ر ده وڕۆی هه
ر نا،  گه ئه.  دروستبووه  وه مرۆڤه  ی مرۆڤ به ک کشه ئاشکرا کۆمه
رشتیاری  رپه ، کاری سه شتیوانی قوتابیهر پ کاری توژه

  . یه نجام و کاری قوتابخانه تی ئه نگاندنی چۆنایه سه هه
  

رانی  ندی نوان توژه یوه باشترین میکانیزم بۆ ڕکخستنی په
کدا  یه موو قوتابخانه هه  له  که  یه وه ئه  رده روه تی و په یه کۆمه
  ری مامۆستاکانه ڕبه  ری قوتابخانه به ڕوه ک چۆن به روه هه
رکی  ند توژه تی یا چه یه رکی کۆمه ری توژه رواش ڕبه هه

ندی  یوه تی په یه ری کۆمه دا توژه و کاته له.  تیه یه کۆمه
تی ناو  شی تایبه به و پویستی به  نیه  وه  رده روه په  وخۆی به ڕاسته

ی  که قوتابخانه  له  شکه و به  ره ر توژه کو هه به  نیه  رده روه په
  وه یه و ڕگه و له  یه تی خۆیان هه ندیکای تایبه ران سه توژه. خۆی

  .ن که کانیاندا ده کاره  داخوازی و چاکسازی له
  

تی  رایه ڕوبه بت به تی ده یه رانی آۆمه ئایا توژه. 15
او ی  ن رده روه په  بت له شكیان هه بت، یان به خۆیان هه ربه سه

  آانیان؟ بردنی آاره وهَڕێ پارزگاآاندا بۆ به
  
  م وه
ندتی  ناوه  به  رده روه کانی نو په موو کاره کوردستاندا هه  له
سوید   له.  وه خواره  دته  وه ره سه  موو شتک له هه  واته. کرت ده

کی  یه شوه  به  ، واته یه کان ئۆتۆنۆمی خۆیان هه قوتابخانه
و   بودجه  ری قوتابخانه به ڕوه به.  ڕوه ن به به یان دهندی خۆ ناناوه

  . یه رپرسیارتی خۆی هه ت و به سه ده
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  تی پویستییان  به یه رانی کۆمه بۆچوونی من تویژه  به
ندیکای  سه  کرت خۆیان له ، ده خۆ نیه ربه تی سه رایه به ڕوه به

شکی  ر به گه ئه  نیه  ه هه. ن روونناساندا ڕکبخه راندا یا ده توژه
  ی نو پارزگاکاندا یا له رده روه په  بت یا له تی خۆیان هه تایبه

  . کانیان بردنی کاره ڕوه خۆی خۆیاندا بن بۆ به ربه شونکی سه
  

رشتیاری  رپه ن سه الیه بت له تی ده یه رانی آۆمه توژه. 16
راندا  نو توژه بت له بكرن یان ده ئاڕاسته  وه مامۆستاآانه

  رشتیار دابنرت؟ رپه سه
  
  م وه
ری  کاری توژه  به  ندی نیه یوه رشتیاری مامۆستایان په رپه سه

بۆچوونی من   به  وه ر کارکی واڕووبدات ئه گه ، ئه وه تیه یه کۆمه
رشتیار  رپه تیدا سه یه وانی کۆمه ره نو توژه  له  باشتره.  یه ه هه

ری  وان خۆی توژه ره رشتیاری توژه رپه سه  کهدابنرت، چون
کردن و   ، توانای ئاڕاسته یه که زای کاره و شاره  تی بووه یه کۆمه

  . یه دانانی هه  رنامه ڕکخستن و به
  

ری  توژه 104بوونی    ڕای ئوه ئایا به: ك یه ك نمونه وه. 17
  یان زۆره  مه آانی شاری سلمانیدا آه قوتابخانه  تی له یه آۆمه
ندی خوندن  ناوه 5069شاری سلمانیدا   له  ی آه ته وسیفه به
ی  یان قوتابخانه 3674و   ی ساوایانه یان باخچه 146   آه  یه هه
 126و   ندییه یان دواناوه 457و   ندییه یان ناوه 564و   ییه تاره سه

ی  خوندنگه 45و   ییه یان پیشه 20و   ییه یان ئاماده
ش  آه نده موو ناوه ، آۆی قوتابیان هه یه وانانیش هه وجه نه

ند و قوتابی  ناوه  نده وه ر بۆ ئه توژه 104ئایا .  قوتابییه 1193968
  ده روه تی په زاره رپرسانی وه به  آاتكدا آه له  وه ؟ ئه ئاساییه
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  ن ئمه ناسی ده شی آۆمه رچووانی به ده  ت به باره سه
نھا بۆ مامۆستا  تی و ته یه وری آۆمه بۆ توژه  هزراندنمان نیی دامه
  ر؟ آار و ڕۆی توژه  له  یشتنه گه تنه  وه ، ئایا ئه مانه هه
  
  م وه

ک ملیۆن قوتابی  یه  بینم بۆ زیاتر له ده  که  وه المه به  زۆر ناخۆشه
می  که.  یه تیمان هه یه ری کۆمه توژه 104ی  نیا نزیکه ته

  له  ککه یه  میه و که کو ئه ، به تی ئاسایی نیه یه مهرانی کۆ توژه
  و فربوون له  رده روه می په کانی سیسته وره گه  نگژه ته

رسام  بت بم ئیتر پویست ناکات سه ده  وه داخه به. کوردستاندا
  کوژن یا واز له کانمان خۆیان ده نازداره  بین کاتک منداه

ک  زار قوتابی یه هه ر ده بۆ هه  ا کهکاتکد  له  خوندن دنن
  قوتابخانه  کک له یه  له. یه تیمان هه یه ری کۆمه توژه
رم  ک توژه قوتابی یه 500ر  سویدبۆ هه  کانی مندا له ییه ئاماده

کانی  قوتابخانه  تی له یه ری کۆمه ی توژه می ژماره که.  یه هه
وای تراژیدی  هه  ڕۆژانه  که  یه وره ساتکی گه کوردستاندا کاره

ی  وه مکردنه بۆ که. نت یه گه می فرکاریمان پده ی سیسته ژینگه
خوندن زۆر  وتن له که رنه تی و وازهنان و سه یه ی کۆمه کشه
  تی له یه ری کۆمه کی زۆر توژه یه ژماره  که  گرنگه

  .زرنرت کانی کوردستاندا دابمه قوتابخانه
  

  تایی دابنرت؟ ره بت بۆ قۆناغی سه نھا ده ر ته هئایا توژ. 18
  
   م وه

  قوتابخانه  تی له یه ری کۆمه ی توژه خر، ژماره نه 
کان زیاتر بت،  تاییه ره سه  قوتابخانه  بت له کاندا ده ییه ئاماده
  . قۆناغکی ناسکدایه  کان له نی قتابیه مه ته  چونکه
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بت  رانی دی ده رمانبه ك فه تیش وه یه رانی آۆمه ئایا توژه. 19

ی شار  وه ره ده  زراندیان له تای دامه ره بت سه ده  زرن، واته دابمه
  وه ند ساك بنه چه  ست پبكات و پاشان به ده  وه گانه گونده و له

ند  ر چه سه ڕن به ندك توژ بگه هه  بۆ ناو شار؟ پشنیار آراوه
ك  یه ند قوتابخانه ری بۆ چه توژه آدا و آاری یه قوتابخانه

،  وه آرته تده ره  وه ره ندك توژه ن هه الیه ش له مه ئه. ن نجامبده ئه
  آه  زۆره  نده وه دا ئه ك قوتابخانه یه ی قوتابیان له ن ژماره ده

ك بكات ئیتر چۆن  یه رشتی قوتابخانه رپه رك ناتوانت سه توژه
چ شوازك . ك بكات یه ند قوتابخانه رشتی چه رپه توانت سه ده

  ران؟ زراندنی توژه بۆ دامه  ر باشه به بگیرته
  
  م وه
. بت تیش هه یه ری کۆمه بت توژه بت، ده هه  کوێ قوتابخانه  له

ر و  به ڕوه ک مامۆستا وبه روه تیش هه یه رانی کۆمه توژه
  .ندن ر و کارمه رمانبه کانی تر، فه نده کارمه

  
کرت  م بت، ده ک که یه ی قوتابیانی قوتابخانه ر ژماره گه ئه

م  به. بت کی هه یه ند قوتابخانه تی چه یه رکی کۆمه توژه
  وه کدا زۆر بت ئه یه قوتابخانه  کان له ی قوتابیه ر ژماره گه ئه
تی دوانی  یه رکی کۆمه بری توژه  ک له یه کرت قوتابخانه ده
ی  ژماره  ندی به یوه تی په یه ری کۆمه ی توژه رهژما. بت هه

  . یه هه  وه قوتابیه
  

ن، ئایا بۆ  وامبكه دا ده یه قوتابخانه ر له شت دوو توژه ئایا ده. 20
رك  رپۆلك توژه یان بۆ هه  رك دانراوه ك توژه یه ر قوتابخانه هه
  نرت؟ داده
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  م وه
بت  کدا هه یه قوتابخانه  ر له کرت دوو توژه ک وتم ده  وه به
کوردستانیش   من نام له. کان زۆر بت ی قوتابیه ر ژماره گه ئه
رکی  یی توژه قوتابی ئاماده 500ر  ک سوید بۆ هه روه هه

م ناکرت بۆ  ، به بت، کوردستان سوید نیه تیمان هه یه کۆمه
  .بت ر هه ک توژه قوتابی یه 10000

  
  له  و جیاوازی چییه  سوید چۆن ڕكخراوه  ر له ژهی تو موچه. 21

  ی مامۆستا؟ موچه
  
  م وه

.  ی مامۆستایه ک موچه سوید وه  تی له یه رکی کۆمه ی توژه موچه
  ی له و سیستمه له  گشتی جیاوازه  به  می موچه م سیسته به

،  یه کی باشی هه یه کی باش موچه مامۆستایه.  یه کوردستان هه
مان  هه  به.  یه متری هه کی که یه متر باش موچه کی که ستایهمامۆ
هاتووی قوتابیان   وه نگه ته تی باش و به یه رکی کۆمه توژه  شوه
  وه قوتابیانه  بت له نزیک نه  رک که م توژه ، به رزه ی به موچه
تی زۆر  یه رکی کۆمه نی مامۆستا و توژه مه ، ته ی نزمه که موچه

  واته  سیه سویددا که  له  موچه. نادات  رزی و نزمی موچه یاری بهب
ری  ڕاندنی کاری توژه باشی و خراپی ڕاپه ندی به یوه په

  . یه هه  تی و مامۆستاوه یه کۆمه
  

نج  توانای گه ک و به تی زیره یه رکی کۆمه ناکرت  توژه
بازاڕی . ن مه ته رکی بتوانای به توژه  متر بت له ی که که موچه

  . یه وه پشه  بت له ک توانای هه.  ره کار بیارده
2007-10-21 
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  شه دیداری گه
  

  له  ی که و سانه له) قوتابی و خوندکار(کردنی منداڵ  شه گه
رجی  مه  ییدایه و ئاماده) تی ڕه بنه(تایی  ره ی سه قوتابخانه

  . ساییه  وره وی ژیانی گه بژاردنی ڕه کی هه ره سه
  
تی  رپرسیاریه کانی ناو خزان و ئاستی به تیه یه کۆمه  ندییه یوه په

  ربۆیه کات، هه وتویی ده رکه ی سه ستنیشانی ڕژه ده  قوتابخانه
ی  شوه  وه دایکوباوکان و قوتابیانه  به  ندی قوتابخانه یوه په
  .کات کان دیاریده کردنی قوتابیه شه گه
  

نوان   له  ندییه یوه وامی په رده کی گرنگی به یه شوه  شه دیداری گه
  و دیداره سای دووجار ئه. یدا که و قوتابی و خزانه  قوتابخانه

. نت خایه ک ده خوله 45تا  30ی  ی ماوه ر جاره دات و هه ڕووده
رپرسیاری  قوتابی، مامۆستای به  له  بریتین  که شداربوانی دیداره به

ر دایک  ر باوک یا هه کرت هه ده(وباوک و دایک)  منتور(پۆل 
  ).بن ئاماده

  
  می سای خوندن له که کی گشتی دیداری یه یه شوه  به 

رزی  ڕاستی وه ناوه  م له و دیداری دووه  رزی پایزدایه ڕاستی وه ناوه
  . هاردایه به
  

کی وردوباش  یه شوه  به  پویسته  که پش ڕوودانی دیداره
  کات به ندی ده یوه مامۆستای پۆل په. بکرت ئاماده  که دیداره

موو  هه.  یه یان هه که قوتابیه  ی که و مامۆستایانه موو ئه هه
ی ئاستی خوندنی  رباره بت ڕاپۆرتک ده ک ده مامۆستایه
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  و کاته تا ئه  ی که وانه و تاقیکردنه نجامی ئه که و ئه قوتابیه
ی قوتابی  وه هاتنه و نه  وه هاتنه. تی، بنوست نوسیویه  که قوتابیه

  پویستی به  ر گه و ئه  چ ئاستکدایه  بۆ قوتابخانه و قوتابی له
دا  که ڕپۆرته  له  ن که و باسانه له  یه هه  که وی زیاتری قوتابیه هه
، خزان چۆن  چیبکات باشه  که و کات قوتابیه ئه.  نوسرت ده

موو  ی هه وه هپاش ئ.  چیبکات  ن و قوتابخانه پشتگیری بکه
  بوانه(کات  منتور ده  ش به ک ڕاپۆرتی خۆی پشکه مامۆستایه
منتور کاتی   وکاته ئه)   ڕاپۆرتی مامۆستای وانه : ک ی یه هاوپچه

  :ی دوو هاوپچه  بروانه(ک  یه نامه  کات و به دیاریده  شه دیداری گه
اوکی بۆ دایکوب)  منتور(رپرسیاری پۆل  ی مامۆستای به  نامه

. کات ده  بانگھشتنی قوتابی و دایکوباوک بۆ قوتابخانه) قوتابی
و دایکوباوک     قوتابیه  دا له و دیداره کانی مامۆستا له ڕووی قسه
ڕاپۆرتی   منتور به  وانه  به  وانه. گرن نیشن و گوده زیاتر داده

 باس. کات دا ده که ڵ قوتابیه گه  چت و گفتوگۆ له مامۆستاکاندا ده
. کاندا جیاوازه  وانه له  کانی قوتابی چۆنبووه نجامه کرت ئه ده  وه له

کان باشتربکرن و  نجامه کرت چۆن ئه ده  وه پاشان باس له
تا   که قوتابیه  نوسرت که ده  نوسین ئامانج و ئاواتی تازه به

پالنی  : ی س هاوپچه  بوانه(ی داهاتوو پیبگات  شه دیداری گه
  .)سی ی که شه گه
  

نزمی قوتابیانی  نجامی هۆی ئه ، به شه بونی دیداری گه
  کان ئاگایان له خزانه نه.  ییه نوکه کی هه وه، پویستیه کوردستانه
ند  کان چه زانت خیزانه ش ده قوتابخانه و نه  یه هه  قوتابخانه

  یی ڕگه وه ته رپرسیارتی نه به. ن که کان ده پشتگیری قوتابیه
مکی فرکاری و  هیچ سیسته. دا م بواره مسارد بین له خه نادات 

  کات که ستنه ر قوتابی هه گه ئه  وتو نیه یی، پشکه رده روه په
.  ودایه تکردنی ئه پناو خزمه  نیا له نیاو ته ته  که مه سیسته
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ر بت  خۆشکه  ڕگه  که  تی مرۆڤدایه خزمه  میش کاتک له سیسته
  وه ر نا، ئه گه ، ئه که نی مرۆڤهوت کردن و پشکه شه بۆ گه
شی وتکی  که ر و وته رکوتکه مکی سه سیسته  که مه سیسته

  .ی مۆدرن کی دیموکراتیانه موو یاسایه هه  له  دیکتاتۆر و دووره
  

نیا پویستی  تی ناوت، ته ی تایبه و بودجه پاره   شه دیداری گه
بۆ قوتابی و   یه هه  وه هاتنی قوتابخانه وه نگه ته به  کات و به به

کرت  ده  رده روه تی په زاره بیارکی وه  به. ی فرکاری پرۆسه
  .وه جکردنه ئاستی جبه  بخرته  که مه سیسته

  
  : وه ی خواره و هاوپچانه ئه  بوانه
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  ک ی یه هاوپچه

  ڕاپۆرتی مامۆستای وانه
کاندا بۆ  تای وانهڕاپۆرتی مامۆس  له  ی که و پرسیارانه ی ئه نموونه  

کاری بکات بۆ  نردریت تا مامۆستای پۆل ئاماده مامۆستای پۆل ده
ی مامۆستاکانی بیرکاری، کوردی،  یه و نامه ئه  ، واته شه دیداری گه

  .مامۆستای پۆل  ن به یده ینوسن و ده کانی تر ده ئینگلیزی و وانه
  
  )بیرکاری  بۆ نموونه.......( ی  وانه 
  )ی ب 9  بۆ نموونه.......(....پۆلی   له  
  2007پایزی  

  )ز به کوردستان نه  بۆ نموونه: ........ (ناوی قوتابی
  

  :ی ماتماتیک بت ر وانه گه ئه  بۆ نموونه
  
  : ر کردوه سه  ی کارمان له شانه و به ئه 

بیرکاری چۆن   که  وه بھنته  قوتابی بتوانت نموونه •
  چییه  که گرنگی وانه درژایی مژوو  هناوه به کار به

  . هنرت و بۆچی باشه کارده ئستا، چۆن به
ک  یه ند ژماره ندی چه ی ناوه قوتابی بتوانت ڕژه •

 ربھنت ده
کشه   باسی  وه هۆی بیرکاریه قوتابی بتوانت به •

گادا  و کۆمه  وه له ماه  بکات که  کان بیرکارییه 
 . وه بدۆزتهر  سه وبدات چاره ون و هه که رچاوده به

  
  ین که رده سه  ی کاری له شانه و به ئه

 تبگات) ئامار(قوتابی بتوانت ستاتستیک  •
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ژیانی  دی تبگات و بتوانت له ی سه ڕژه  قوتابی له •
 .کاریان بھنت یدا به ڕۆژانه

  
  پرسیار

کارمان  دا که وه ره ی سه شانه و به له  نجامی چۆنه ئه  که ئایا قوتابیه
  : دوهر کر سه له
  م وه

  نوست که وردی ده  ی بیرکاری به دا مامۆستای وانه لره...... 
  یشتوه و ئایا گه  کانی چۆنه نجامه ئه) ز به کوردستان نه(قوتابی 

  ......یان نا   وه ره ی سه و ئامانجانه به
  

  پرسیار
  کانی ئامانجه  وت و بگات به ستبکه چۆن قوتابی زانیاری زیاتر ده

  م وه
نوست قوتابی چیبکات بۆ  ی بیرکاری ده دا مامۆستای وانه لره.... .

مامۆستا بنوست   وت بۆ نموونه ستبکه نجامی باشتری ده ی ئه وه ئه
ی بیرکاریدا و  وانه  له  شداری بکه ، چاالکتر به باشتر گوبگره.. 
 کاتکدا کاری  ، له وه ره می پرسیار بده و وه  به ست زیاتر هه ده

  . ن چاالکتر به که گروپ ده
  

،  بۆ قوتابخانه  وه چاالکی زیاتر، هاوکاری، ڕزگرتن، هاتنه
  : قوتابخانه  وتن له ، دواکه بۆ قوتابخانه  وه هاتنه نه
نوست  ده  که ی قوتابیه رباره دا مامۆستای بیرکاری ده شه م به له
  له  باشه  که هئایا قوتابی  بۆ نموونه  وه ره ی سه و خانه ر ئه سه له

گرت،  هاریکاریکردندا، ڕزی هاوڕکانی و مامۆستاکانی ده
  ..… یه بۆ قوتابخانه ی هه وه هاتنه نه
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   وه رکی ماه ئه
  وه رکی ماه باشی ئه نوست ئایا قوتابی به دا مامۆستا ده لره
کاتی خۆیدا   ینوست، له ده  ی که و پۆژانه کات و ئه ده
  دات به یا نا، گرنگی ده  کانی خوندوه رسه یا دههت ئا جیده به
  .یان نا  وه رکی ماه ئه
  
  
  

  روار و به  ئیمزای مامۆستای وانه
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  ی دوو هاوپچه
بۆ دایکوباوکی )  منتور(رپرسیاری پۆل  ی مامۆستای به  نامه 

   قوتابی
  

   شه ی بانگھشتنیکردنی دایکوباوک بۆ دیداری گه نامه:  نمونه
   شه ن بۆ دیداری گهخرب به
  
  

  ..............ناوی قوتابی 
  ................. ی  قوتابخانه  له...................... ڕۆژی دیدار 

  
نوان قوتابی و   له  ندییه یوه کی په یه شوه  شه دیداری گه

شداری  به به  دا که که کاتی دیداره  له. دا دایکوباوک و قوتابخانه
  که وتنی قوتابیه کردن و پشکه شه باسی گه  اوکهقوتابی و دایکوب

  .کرت ده
  

دا  که دیداره  له.  م پالندانانه هه  م دیداری زانیاریدانه هه  که دیداره
  کرت که ، باسی ئشتا ده کرت چی ڕوویداوه یری ڕابوردووده سه

  ی له وه نرت بۆ ئه ها پالنداده روه ریکی چیه هه قوتابی خه
ک  بت دایکوباوک وه پشکات ده. یبکرتدواڕۆژدا چ
کاتی  له. یاندا کردبت که ڵ منداه گه یان له کردنک قسه خۆئاماده
وتن و  نرت بۆ پشکه نوسرت و داده دا ئامانجی نوێ ده که دیداره

ی نیو کاتژمرک  نزیکه  که کاتی دیداره.  که کردنی مناه شه گه
  .نت خایه ده
      



85    -  ڕیفۆرم

        
  
  خربن به

        
  
  
  
  

  رپرسی پۆل ئیمزای مامۆستای به
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  ی س هاوپچه
  سی ی که شه پالنی گه

  
  .…: ناوی قوتابی

  .…): منتور(رپرسی پۆل  ناوی مامۆستای به
  :ڕۆژ

  
  .ی پشوو شه نگاندنی دیداری گه سه دواچوون و هه به

  که ک قوتابیه یه ئایا تا چ ڕاده  نوست که دا منتور ده لره
دیداری پشوو دا   له  ی که و ئامانجانه یشتن به بۆ گه  ویداوه هه

  .تیایدا  وتوو بووه رکه ک سه یه نوسرا بوو و تا چ ڕاده
  

  ئستا
  کانی قوتابی هزه به  نه الیه
  که قوتابیه  نوست که ده  دامامۆستا بۆ نموونه لره •

کی دسۆزه، هاوکاری باشی  ، هاوڕیه گوگرکی باشه
   ..…اتک هاوڕکانی ده

وبدات باشتریان  بت هه قوتابی ده  ی که نانه و الیه ئه •
ی  وانه  له  نوست که ده  دا مامۆستا بۆ نموونه بکات، لره

ر  سه  کاری زیاتری له  که  گرنگه  شی هاوکشه بیرکاریدا به
 . وه یته چبکه  دا م بواره ت له وه رکی ماه یت و ئه بکه

  
  ئامانجی نوێ

 ر هاوکشه سه زیاتر کار بکرت له  بۆ نموونه •
گرنگی   که ی زمانی کوردیدا، قوتابییه وانه له  بۆ نمونه •

 ڕزمان  بدات به
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 کان نویه  جکردنی ئامانجه پالنی جبه 

  وه ماه  ودان زیاتر له هه •
  مامۆستا  پرسیارکردنی زیاتر له •

  
  کات؟ جده جبه  که ک پالنه
  .کات جده جبه  که پالنه  که قوتابیه

  
  

   کاتی دیداری تازه
  
  
  

  ئیمزای دایکوباوک  ئیمزای قوتابی
  ئیمزای منتور  

  
2007-10-28  
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 تی یه ری کۆمه کانی توژه رکه ئه

  
  له  کاندا بریتیه قوتابخانه  تی له یه ری کۆمه رکی توژه ئه

قوتابی و خوندکار   ی که و گیروگرفتانه ر بۆ ئه سه ی چاره وه دۆزینه
و کاتکی زۆری   ر و پاپشتی قوتابیه پیشانده ر ڕگه توژه.   یانه هه

. قوتابی  وتن و گوگرتن له هنت بۆچاوپکه کارده ڕۆژی کاری به
گروپ   ک قوتابی یا به ڵ یه گه نیا له ته  کان به وتنه چاوپکه

  . بت ده
  
  له  تی بریتیه یه ری کۆمه شکی تری گرنگی کاری توژه به
ری نرخی  رابه کسانی و به ڵ، یه ر کۆمه سه  نیاریدان لهزا

  .کانی مرۆڤ ری کچ و کوڕ و مافه رابه کان، دیموکراتی، به مرۆڤه
  
و  تی پشتگیر و پشتیوانی ئه یه ری کۆمه توژه  کاندا قوتابخانه  له

  ، گیروگرفتیان له تی زیاتره یارمه  پویستیان به  که  یه قوتابیانه
تی  یه باری کۆمه(ی سۆسیۆسایکۆلۆجیان  یا ژینگه  یه هخوندندا ه

  . یان باش نیه) روونی و ده
  
تی  یه ری کۆمه کانی توژه گرنگه  ره هه  رکه ئه  ککی تر له یه

روونی و  رکوتکردنی فیزیاوی و ده سه  پشگرتن له  له  بریتیه
ا کۆتایی ر ڕووید گه دات، ئه رکوتکردن ڕوونه ی سه وه کارکردن بۆ ئه

  . وه ری بۆ بدۆزته سه پبھنت و چاره
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ی  وه بۆ ئه  یه ی قوتابخانه رککی تر باشترکردنی ژینگه ئه
  .ویست بت الی قوتابی خۆشه  قوتابخانه

ڵ دایکوباوک و مامۆستا کاتکی  گه ندیکردن و هاوکاری له یوه په
کی  یه همانکاتدا بناغ هه  بات، له تی ده یه ری کۆمه زۆری توژه

  .کانی قوتابیان ر بۆ گیروگرفته سه ی چاره وه بۆ دۆزینه   باشه
  
م تا  ، به تی زۆره یه ی کۆمه کانی کوردستاندا کشه قوتابخانه  له

می پشتیوانی و ڕاوژکاری قوتابیان و خوندکاران  ئستا سیسته
یست و  ختانه خۆشبه.  وه ته دۆزیوه خۆی نه تی  ی کاری تایبه رنامه به

بۆ   یه کاندا هه تیه یه کۆمه ره  ناو توژه تیف له کی پۆزه و توانایه
  تیش که تایبه  به  وه ی کاری گونجاو بدۆزنه ی شوه وه ئه

ی  ی کشه و قوتابیانه منین ئه که. ن وره کان زۆر گه پویستیه
سوتنن،  ، خۆیان ده قوتابخانه  هنن له ، وازده یه تیان هه یه کۆمه

  .کرن رکوت و بھیوا ده کانیان، سه ئامانجه  ن به اگهن
  
و   وه ئاوڕدانه  می فرکاری پویستی به ی سیسته گرنگه  نه م الیه ئه

و   رده روه تی په زاره ستۆی وه ئه  ش له که رکه ئه.  یه چاککردن هه
  .  تیدا یه یه رانی کۆمه توژه

  
  ر به ک مامۆستایان سه روه تی هه یه ری کۆمه وتی سوید توژه  له

می فرکاری  بردنی سیسته ڕوه ندی به تی ناناوه سه ده. وانین شاره
  کان ئازادن له ری قوتابخانه به روه به  که  کارکی وایکردوه

ر بۆ  کاندا، هه قوتابخانه  تی له یه ری کۆمه زراندنی توژه دامه
تی  یه ری کۆمه ژهک تو یی یه خوندکاری ئاماده 500ی  نزیکه
  ککه یه  یی ئۆڤا، که ی ئاماده قوتابخانه  له  بۆ نموونه. نرت داده
  ، که  تیم بۆ داناوه یه ری کۆمه کانی من، دوو توژه قوتابخانه  له

ڵ  گه  وتن له وامی چاوپکه رده به به. ن که کاتژمر کارده 8  ڕۆژانه
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کی  یه ر کشه ک هه ر قوتابیه هه. ن که قوتابیان و دایکوباوکیاندا ده
ری  توژه  ندی به یوه یدا په که خوندنه  تی یا له یه بت، کۆمه هه

ر  سه ن چاره ده وڵ ده هه  وه که یه کات، به ده  وه تیه یه کۆمه
  . وه بدۆزنه

  
ی کاری  رنامه شکی به به  ک نموونه زانم وه پویستی ده  دا به لره
ستنیشان  یی ئۆڤا ده ی ئاماده کانی قوتابخانه تیه یه کۆمه  ره توژه
  :کرن دیده به  رکانه م ئه ی کاریاندا ئه رنامه به  له. م بکه

  
و قوتابی و  ر ئاستی توانای ئه سه  له  وه زانیاری کۆکردنه .1

تی  پشتگیری و یارمه  پویستیان به  ی که خوندکارانه
دواچوون  و و بهتی گونجا پشنیازکردنی جۆری یارمه.  یه هه

 . که تیه نجامی یارمه نگانی ئه سه و هه
  
رکوتکردنی فیزیاوی و  دواچوونی سه  و به  وه لکۆینه .2

ناو  ن مامۆستا یا قوتابیان له الیه روونی قوتابیان له ده
 .خۆیاندا

 
ی قوتابیان بۆ  وه هاتنه دواچوونی نه و به  وه لکۆینه .3

توویی قوتابیان و و که رنه نجامی سه ئه.  قوتابخانه
  به  و کارانه موو ئه هه.  کانی تری قوتابخانه گرفته

ڵ قوتابیان و دایکوباوکیان و مامۆستایاندا  گه ڕاوژکردن له
 .کان ری گونجاو بۆ گرفته سه ی چاره وه کرن بۆ دۆزینه ده

 
پردی   پشتیوانکردنی کاری مامۆستایان و بوون به .4

 .ستاندی نوان قوتابی و مامۆ یوه په
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کاتی ڕوودانی   کانیان له پشتیوانکردنی قوتابیان و خزانه .5
کانیان  ر قوتابی و خزانه سه  به  دا که وره کی گه یه نگژه ته

  .ت دا د
 

رک و  ی ئه رباره قوتابی و دایکوباوکیان ده  زانیاریدان به .6
 .گادا کۆمه  رپرسیارتیان له به

 
کسانی نوان کچ  یه ی رباره پشتگیریکردن و زانیاریدان ده .7

 .و کوڕ
 

له   تیدانی قوتابیان بۆ گۆڕینی پۆل و قوتابخانه یارمه .8
 .بت هه  گۆڕانکاریانه  و جۆره پویستی ئه  کاتکدا که 

 
کاتی بوونی گیروگرفت و ناکۆکی   ی پۆل له کۆمه کاری به .9

 .ناو پۆلدا له
 

 .  خۆشیدا کاتی نه  پشتگیری قوتابی له .10
  

  ی گیروگرفته رباره وه ده خونینه ناخۆش دهوای  هه  ڕۆژانه
  هیوادارم که  . کوردستان  کانی قوتابیان و خوندکاران له وره گه

کانی کوردستاندا  قوتابخانه  تی له یه ڕاوژکارانی کۆمه
  وه مکردنه پیناوی که  و و توند و تۆڵ دابنن له ی کاری پته رنامه به

 .قوتابیان و خوندکارانداکانی  و دواجار بنبکردنی کشه
 

2007-11-10    
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 ی کار رنامه ی به نمونه

 
  له  رده روه ی په ی مانگی مای کۆنگره 24تا  22رۆژانی   له

بانگھشت کرابوم بۆ   پیمخۆش بوو که. سترا کوردستان به
ی  رباره ی وتارک ده وه شداری و خوندنه کوردستان بۆ به

  زۆر کاری باشکرا له.  نخوند  بنبکردنی وازهنان له
رماندا  سه ی کار به رنامه باسی به  وه داخه م به دا به که کۆنگره
  .کرد س باسی نه ڕی که تپه

 
  کی کوردستان له یه موو قوتابخانه بت هه بۆچونی من ده  به
و  کی کار بۆ ئه یه رنامه موو ساکی خوندندا به تای هه ره سه

رپرسیاری  به  ری قوتابخانه به ڕوه هب. دابنت  سای خوندنه
قوتابیان و . دا که جکردنی کاره دانان و جیبه  له  کییه ره سه

  .دا که رنامه کردنی به ئاماده  ن له که شداری ده مامۆستایان به
  
بکرت و بریتی  کی ئاسان ئاماده یه شوه  کرت به ی کار ده رنامه به

  یشتن به کان، چۆنتی گه ئاسۆ، ئامانجه: ش پنج به  بت له
  .  نگاندن و ڕکخراوی قوتابخانه سه کان، هه ئامانجه

    
  ئاسۆ

  
یان  که ئامانجی خوندنه  کان به ماندا قوتابیه که قوتابخانه  له
  .ر و ئارامدا کی دخۆشکه یه ژینگه  ن له گه ده
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  کان ئامانجه
  

 زانست .1
  

ی  وه کات بۆ ئه ده تمۆسفیر ئاماده  مان باشترین ئه که قوتابخانه
پناوی   یاندا، له که ندنه خو  ربگرن و له کان زانست وه قوتابیه

رزتر ،  خوندنی به  یشتن به ستھنانی کاردا یا گه ده  به
  .وتو بن رکه سه

  
   !ئامانجه  و یشتن به چۆنتی گه

  
  وه نه که کان ڕونده باشی ئامانجی وانه  مامۆستاکان به •

پناوی   ودان له ن بۆ هه ده دهکان  و هانی قوتابیه
 . که رۆکی وانه ناوه  یشتن له تگه

ڵ  گه گۆ له وام گفتو رده به  کان به قوتابیه •
چ   له  ی بزانن که وه ن بۆ ئه که مامۆستاکانیاندا ده
 .یاندان که ئاستکی خوندنه

ڵ  گه بن له ڕاوژکردندا ده  وام له رده به  مامۆستاکان به •
  شداربن له کان به ی قوتابیه وه بۆ ئهکاندا  قوتابیه

 .کاندا دانانی وانه  رنامه به
  وه که یه کاندا مامۆستا و قوتابی به وامی وانه رده به  له •

. ن که ی کارکردن ده کان و شوه نگاندنی واانه سه هه
وامی کاری  رده ی به شوه  که نگاندنه سه نجامی هه ئه

 .کات ستنیشان ده ده  که ناو پۆله
تی  رچون یارمه ی ده پله  نه ناگه  ی که و قوتابیانه ئه •

 .گرن رده زیاتر وه
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ی ئاستی  وه رزکردنه کرت بۆ به رخان ده ته  کات و پاره •
 .زانستی مامۆستاکان

بیت ڕکخراوی  ده  تی قوتابخانه رایه به ڕوه به •
کان  مو قوتابیه هه  ن که وا ڕکبخه  که قوتابخانه

  وه نزیکه  مامۆستاکان له.  بنببینرن و ناسراو 
ی پیویستی تاکی  رباره بت ده زاییان هه شاره

 .کان قوتابیه
  وه وتنه مامۆستاکان شوازی جیاوازی وانه •

 .هنن کارده به
  
 

 کان تی قوتابییه یه ی کۆمه رده روه په .2
   

  ی دنیایی و ئارامی له وه بت کاربکات بۆ ئه ده  قوتابخانه
ی  وه کان هانبدرن بۆ ئه قوتابیه. رپابکات ا بهد که قوتابخانه

  .یان ال دروستبت رز و بۆچونی مرۆڤدۆستانه های به به
  

   !ئامانجه  و یشتن به چۆنتی گه
  

بت کار بکات بۆ  ده  تی قوتابخانه رایه به ڕوه به •
ی  رنامه به  کان ئاشنابن به قوتابیه  ی که وه ئه

کانی  رزه به  اییهم هابنه و به) ج نھه مه(خوندن 
کسانی  سی و یه که ستی تاکه ربه سه  تی له مرۆڤایه

کان و  ری نرخی مرۆڤه رابه ژن و پیاو و به
 .رزڕاگرتنی ژیان به

کاتی   له  وه نه ئاگاداربکه  دایک و باوک قوتابخانه •
 . ی قوتابی بۆ قوتابخانه وه هاتنه نه
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ندروستی و  کانی موراڵ و ته وانه  قوتابخانه •
ژیان و زانستی ژیان دابین بکات بۆ  وه که یه به

 .جیاکانی خوندن  ئاسته
  کانی مادده زیانه  له  وه قوتابیان ئاگادار بکرنه •

 .کان ره بھؤشکه
  
 

 سای  وره کردن بۆ ژیانی گه ئاماده .3
  

ژیانی   ن له شداری بکه ی به وه بکرن بۆ ئه کان ئاماده قوتابیه
رخان  موو توانای خۆیان ته هه  ی وه هی ئ ڕگه  تیدا له یه کۆمه
ڵ  یی کۆمه بۆ باشی و ئاسوده  باشترین شوه به  ن که بکه
  .ن وبده هه
  
  ! ئامانجه  و یشتن به چۆنتی گه 
  

کانی  شوه  ک له یه ک شوه وه  ڵ و پۆژه کۆمه  کاری به •
 .کار بت کارکردنی ناو پۆل به

 .هزبکرت  و بازاڕی کار به  ندی قوتابخانه یوه په •
 .هزبکرت و زانکۆکان به  ندی قوتابخانه یوه په •
 .رناسیونای ندی ئینته یوه وبدریت بۆ سازکردنی په هه •
  ڵ قوتابیاندا باس له گه دا له شه دیداری گه  له •

  و نجامی ئه ی ئه رباره رپرستی قوتابی بکرت ده به
 .یکات ده  ی که کاره

  بکات که  کلتوریانه  یهو چاالک پشتگیری ئه  قوتابخانه •
دا  کانی قوتابخانه ماییه هابنه ڵ به گه له
 . وه گرته کده یه
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بۆ   ی کارکردنی دیموکراتیانه کارهنانی شوه به •
رگرتن الی قوتابیان  رپرسیارتی وه ی توانای به وه ئه

 .زیادبکات
  
  دواچون نگاندن و به سه هه
نگاندنکی  هس موو ساکی خوندندا هه کۆتایی هه  ه
بۆ   که تی قوتابخانه رایه به ڕوه ی به سته ن ده الیه  کرت له واوده ته
کانی بۆ  ئامانجه  یشتۆته گه  که قوتابخانه  ئایه  ی بزانرت که وه ئه
هز و الواز  کان، به باش و خراپه  نه الیه. یا نا  و سای خوندنه ئه

  .دیاری بکرت
  

   ڕکخراوی قوتابخانه
  

ند مامۆستا  چه  دا که قوتابخانه   کرت که له ده  وه دا باس له لره
،   ند پۆلی تدایه ، جه یه ند قوتابی هه کات، چه کاری تیدا ده

رپرسیارتیان  سن و به ند که ی چه که تیه رایه به ڕوه ی به سته ده
  . شکراوه چۆن دابه

  
  

  ی که ئیشانه ی رنامه و به ی کار کۆتایی دت به رنامه شی به دوا به
کان  نجامی قوتابیه ی ئه وه می هناون بۆ ئه رهه به  که قوتابخانه
دژی   ی ئیشکردنه رنامه به:  رنامانه و به ی ئه نمونه. باش بت

ی  وه وسانه ی ئیشکردنه دژی چه رنامه رکوتکردن، به سه
خوندن،   ی ئیشکردنه دژی وازهنان له رنامه تی، به الیه کۆمه
  کارهینانی مادده ی ئیشکردنه دژی به رنامه به

 .تا دوایی هه...کان ره بھۆشکه
2007-09-18  



97    -  ڕیفۆرم

  ییه خۆپیشاندانی خوندکارانی ئاماده
 کان ییه بازرگانی و پیشه

  
رگیز قوتابیان و  ک سویددا هه وتکی دیموکراتی وه  له

. ربگیرین زانکۆکان وه  ی له وه ن بۆ ئه خوندکاران خۆپیشاندان ناکه
یخونت  ی ده و خوندنه پی ئه قی خۆی و به هه  س به موو که هه
ئاستی زانستی   له  گیرت که رده وه  شه و به و له زانکۆیه   و له

  . دایه که خوندکاره
  
رگیز  دامدا هه ک ئراقی جارانی سه وتکی دیکتاتۆری وه  له

پیشاندان بوو خۆ ویرا و بۆیان نه یانده قوتابیان و خوندکاران نه
  .ربگیرن زانکۆکان وه  ی له وه ن بۆ ئه بکه

  
ستی چاوچیسکۆی دیکتاتۆردا  ژر ده  له  تازه  وتی ڕۆمانیا که  له

ستیانکرد  ک ده یه ڕزگاری ببوو، قوتابیان و خوندکاران پاش ماوه
زویان و به  پی ئاره  مویان به ی هه وه خۆپیشاندان بۆ ئه  به

  . ربگیرن زانکۆکان وه  له ستیان بگودانه ئاستی زان 
  
ت  دیکتاتۆریه  له  بوو تازه وه ر ئه به ی خوندکاران له م کاره ئه

  م به به. نا نگاویان ده ت هه و دیموکراتیه ره ڕزگاریان ببوو، به
زانی  وایانده. یشتبوون ت تگه دیموکراتیه  کرچوکای له
  بگودانه  به  وه اتهک رگای زانکۆکانیان بۆ ده ت ده دیموکراتیه

دیموکراتی و   یشتن بوو له گه تنه  یه م دیارده ئه. ئاستی زانستی
  .زانست  تیکردن بوو به سوکایه
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  و کات له ئه  کرت که دیده به  مان دیارده کوردستاندا هه  ئستا له
بازرگانی و   ییه قوتابیان و خوندکارانی ئاماده. بوو ڕۆمانیا هه

ن بۆ  که ی شاری سلمانی خۆپیشاندان سازدهکان ییه پیشه
  .زانکۆکان  رگرتنیان له وه
  

خوندکاران   که  و کارکی باشه  مافی خۆپیشاندان مافیکی پیرۆزه
م  رده یان هه که وه ته کانی خۆیان و نه مافه  رگریکردن له پناو به  له
نانی کاره م نابت به به. ی تکۆشاندا بن وه کانی پشه ڕیزه  له
  ی ئاستی زانستیدا بت له وه پناوی نزمکردنه  له  و مافه ئه

  .ماندا که کوردستانه
  
خوندکارکی   بۆ نمونه  وه ر بۆیان ئه سه  بچته  م کاره ر ئه گه ئه

ی  وه بۆ ئه. گیرت رده کۆلژی کشتوکاڵ وه  یی کشتوکاڵ له ئاماده
کۆلژی   لهستبھنت  ده خوندکار ئاستکی زانستی باش به

شی  ئاستی کۆتایی پۆلی شه  ی بیرکاریی له بت وانه کشتوکاڵ ده
شی  بت فیزیا و کیمیای شه ها ده روه هه. شی زانستیدا بزانت به

کۆلژی کشتوکاڵ، فیزیای خۆڵ و   ی له وه ر ئه به زانستی بزانت له
کی باشی  یه بت بناغه خوندرت، خوندکار ده کی زۆر ده کیمیایه

گشتی   وتونابیت و ئاستی زانستیش به رکه ر نا، سه گه بت، ئه هه
  . وه خواره  دته

  
،  وه وانه پچه  ، به ی ئاستی زانستی نیه وه ت نزمکردنه دیموکراتیه
می دیموکراتیدا زیاتر  ژر سیسته  رپرسیارتی له رک و به مرۆڤ ئه

  . ی زانستهرزڕاگرتن و ڕزگرتن به  رکانه و ئه کک له بت، یه ده
  
نیا سیانیان تیۆرین و  ، ته یه یی هه شی ئاماده به 17سوید   له

یان  چوارده. ڕۆن رزی زانکۆکان ده و خوندنی به ره وخۆ به ڕاسته
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هیچ خوندکارکی . ک زانکۆکان نه  یین و بۆ بازاڕی کاره پیشه
  .  رناگیرن زانکۆکان وه  کی ئۆتۆماتیکی له یه شوه  یی به پیشه

      
ر  گه ، ئه کوردستان نزمه  کی گشتی له یه شیوه ئاستی زانستی به

زانکۆکان   کان له ییه پیشه  ییه موو خوندکارکی ئاماده هه
  . وه خواره  زیاتر دته  وه له  که ربگیرن، ئاسته وه
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 پۆلکدا  دوو مامۆستا له
  

یی  تی و ئاماده ڕه ی بنه قوتابخانه 5000ی  کوردستان نزیکه  له
ندێ  هه  له. ن که مامۆستا کارده 73000کاندا  قوتابخانه  ، له یه هه
  ک که یه شوه ی مامۆستاکان زۆر زۆرن، به کاندا ژماره قوتابخانه  له

مان کاتدا  هه  له.  یه ی هه نیا دوو وانه ڕۆژی ته  یه مامۆستای وا هه
  .کات دهڕ قوتابی تپه 40  کان له ی قوتابیه کاندا ژماره پۆله  له
  
  دوو مامۆستا بچنه  که  بارو دۆخکی وادا کارکی زۆر ئاساییه  له

  باشترین شوه  ی به وه ن بۆ ئه کتر بکه و هاوکاری یه  وه پۆلکه
مامۆستاکان   کک له کرت یه ده یان  . ن کان بده تی قوتابیه یارمه
شونکی   ربھنیت و له دا ده که پۆله  کان له قوتابییه  ندک له هه

  .ن تییان بده دا یارمه که تری قوتابخانه
  
خست بۆ  ڕه تیکی گونجاو ده رفه ک ده الیه  و کاره له به 

بری   ن و له مامۆستاکانیان بکه  بتوانن پرسیار له  کان که قوتابییه
. قوتابی 20ک مامۆستا بۆ  یه  بته قوتابی ده 40ک مامۆستا بۆ  یه
کاندا  پۆله  ی زۆری قوتابیان له وره کی گهگرفت  وه کی تریشه الیه  له

    . کرت رده سه چاره
  

ستت  ش بوه ی ڕه خته ر ته سه مامۆستا له   نیه وه ر ئه هه  وه وتنه وانه
ی جیاواز  کرت شوه ده. کانیش گوگر بن بکات، قوتابیه  و قسه

  کاری به  یاندنی زانست و زانیاری، بۆ نمونه کاربھنرت بۆ گه به
ند پۆل و  نوان چه  ش له کی هاوبه یه ر پۆژه سه گروپ، کارکردن له

زگا  ردانی ده دوای زانیاریدا، سه ڕان به کدا، گه ند مامۆستایه چه
  .هتد...کانی بازاڕی کار جیاوازه  کان و شونه تیه یه کۆمه
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کدا  یه موو قوتابخانه هه  له  یه وانه له  ی کارکردنه م شوه ئه
کی  یه ئاسانی شوه م زۆر به جبکرت به ت جبهتوانر نه

ی مامۆستاکانی  ژماره  دا که و قوتابخانانه له  گونجاوی کارکردنه
ی  وه رپشک بکرین له کان سه ری قوتابخانه به ڕوه کرت به ده.  زۆره
  .کاربھنن به  ی کارکردنه م شوه ی جیاواز ئه شوه به
  
هنرت  کارده به  ی کارکردنه م شوه کانی سویددا ئه قوتابخانه  له
پۆلکدا   ندک قوتابی له هه  تیدا کاتک که ڕه قۆناغی بنه  له

و  ت ئه مامۆستای تایبه. بت تی زیاتر هه یارمه  پویستیان به
شونکی تری   هنن و له رده دا ده که پۆله  له  قوتابیانه
کاتی   ییدا له ی ئامادهقۆناگ  له. ن ده تیان ده دا یارمه که قوتابخانه

الی   که ر یه ی هه وه دان بۆ ئه که پۆله  پویستدا دوو مامۆستا له
  . تیان پویسته یارمه  ن که بده  و قوتابیانه تی ئه یارمه  وه خۆیه

  
ن  الیه  دا له م پشنیاره نگاندنی ئه سه کاتی هه  له  وه داخه به
پۆلکدا   دوو مامۆستا له بونی  ستی له رهه به  ندک مامۆستاوه هه

. کاری مامۆستا  له  گرتنه ڕزنه  م کاره ئه  ی گوایه وه ر ئه به کرا له
  م له که یرده م سه م به تبگه  یه وه ی بیرکردنه م شوه ومدا له هه

  ی هاریکاریکردنه م شوه وتویی ئه رکه سه ک سویددا به وتکی وه
موو  هه  له.  باشه  وه ال  زۆریان به هنرت و مامۆستاکانیش کارده به
سوید   کر له ڕ کارمده به ڕوه ک مامۆستا وبه وه  ی که و سانه ئه

ک  وه  ی کارکردنه م شوه ک ببینم ئه بوو مامۆستایه ڕۆژک نه
موو  ، هه وه وانه پچه  ، به وه کاری مامۆستا لکبداته  گرتن له ڕنه

  کی هاوڕیی بته ستایهمامۆ  که  ک پی خۆشه مامۆستایه
زۆر کاتدا ئستا   ت له نانه ته. تی بدات و یارمه وه یه که پۆله
  ی زیاتر کانم دن بۆ الم و داوای بودجه ری قوتابخانه به ڕوه به
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کانیان  تی قوتابیه ی بتوانن زیاتر بتوانن یارمه وه ن بۆ ئه که ده
  .ن بده

  
نک  هه  له  وه 2007/2008سای خوندنی   له  که  من زۆرم پباشه

، دوو  ی مامۆستایان زۆره ژماره  کانی کوردستاندا که قوتابخانه  له
  چون له رنه ی ده مک ڕژه ی که وه بۆ ئه  وه پۆلکه   مامۆستا بچنه

شمان  وه بت ئه ده.  وه مبکرته کانی کوردستاندا که قوتابخانه
ر  به ن له هه  بۆیه  بخانهر و قوتا به ڕوه مامۆستا و به  چت که بیرنه

ر  ند بت و هه بت قوتابی ناوه ده  ر بۆیه هه.  یه ی قوتابی هه وه ئه
  . بت بکرت کان باش بت ده کارک بۆ قوتابیه
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 وامی ڕیفۆرم رده به  به
  

دا بیاری  2007مانگی پنجی   دا له رده روه ی په کۆنگره  له
  له  وه مانه و   چون رنه ده  هوان ندک ڕیفۆرمی زۆرباش درا، له هه

تی، البردنی  ڕه ک تا پۆلی سی قۆناغی بنه پۆلی یه
کالۆری  ی به وه ی ساڵ، البردنی تاقیکردنه کانی نیوه وه تاقیکردنه
  ندی به تایی وناوه ره تایی، گۆڕینی قۆناغی سه ره شی سه پۆلی شه

  لهکردنی کچ و کوڕ  تی، تکه ڕه ی قۆناغی بنه 9 – 1پۆلی 
ی کۆتایی  رگرتنی ڕژه ی وه کی تازه یه تیدا، شوه ڕه قۆناغی بنه

  .یی ی ئاماده تی و دوانزه ڕه پۆلی نۆی بنه
  
.  م هشتا زۆر ڕیفۆرم ماوه زۆرباشن، به  موو ڕیفۆرمانه م هه ئه
  :وانه له

 تی  ڕه ی بنه 9ی باکالۆری  وه البردنی تاقیکردنه   .1
 یی  ی ئاماده انزهی دو وه البردنی تاقیکردنه   .2
البردنی   ، واته وه بناغه  کان له زمونه می ئه گۆڕینی سیسته .3

  واوی به و گۆڕینی ته  یه هه  ی که مه و سیسته ئه
ن زانست  ست و خاوه ربه مرۆڤی سه  مکی نوێ که سیسته

  . دروستبکات
موو  هه  موو ساکی خوندن له ی کار بۆ هه رنامه دانانی به .4

 .کدا یه قوتابخانه
کانی  قوتابخانه  له  زراندنی شورای پۆل و قوتابخانه ددامه .5

 .کوردستاندا
کانی   موو قۆناغه هه  له  شه دیداری گه  ستپکردن به ده .6

 .خوندندا
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موو  هه  له) منتور(رپرسیاری پۆل  دانانی مامۆستای به .7
 .پۆلکدا

تی  ڕه شی قۆناغی بنه تا پۆلی شه  وه مانه و نه  وه مانه .8
کانی  پۆله  دواشیدا له  م، به نگاوی دووه ک هه نت وهم نه
 .منت روتریشدا نه سه

پی پویستی پۆل و   پۆلکدا به  بوونی دوو مامۆستا له هه .9
 .زۆری مامۆستا و قوتابی

  بت که تی خۆی هه ی تایبه ک بودجه یه موو قوتابخانه هه .10
یی و بچوکی  وره ستنیشانی گه ی قوتابیان ده ژماره

  ک بک پاره ر قوتابیه بۆ هه  واته. بکات  که دجهبو
 .دابنرت

ر و مامۆستایان، بۆ  به ڕوه به  کی زۆرتر به ستیه ربه سه .11
 .  کانیان، بدرت بردنی قوتابخانه ڕوه به

  ی قوتابیه وه ، بۆ ئه وه رزبکرته ی مامۆستایان به موچه .12
یان و ببن یمانگاکانی مامۆستا کۆلیژ و په  کان بچنه که زیره
 .مامۆستا  به

 .کاتی ئیشی مامۆستا زیادبکرت .13
کاندا و  قوتابخانه  تی له یه ری کۆمه زرانی توژه دامه .14

 .کانیان دیاریکردنی کاره
  ندروستی مندان و قوتابیان گرنگی پبدرت به نی ته الیه .15

 .کانی خوندندا نده ناوه  رستیار له زراندنی په دامه
  

و کارکی   کان بودجه ڕیفۆرمه  ندێ له هه  ی که وه من هوشیارم به
ی داهاتوی  وه نه  ستمان بت که به ر مه گه م ئه وت، به زۆری ده

ن دواڕۆژکی ڕووناک و  ست و خاوه ربه مان سه که وه ته نه
  و کاره  و بودجه ئه  وه وتو بت، ئه دان و پشکه مان ئاوه که خاکه
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و   و کاته  کارهنانی بودجه ی به شوهباشترین   پویسته  ی که زۆره
  . و ئامانجانه یشتن به بۆ گه  نیا ڕگایه ته
  
رچی  رپه کرت، به تی ده ، بگومان دژایه م گۆڕانکاریانه ئه
موو گۆڕانکاری  م هه به. بت زایی دژی دروست ده ، ناڕه وه درته ده

.  ریان کراوه رامبه زایی به کراون ناڕه  ک که و چاکسازیه
  بۆ نموونه.  که ی چاکسازیه پرۆسه  شکن له کان به زاییه ناڕه

   کی ڕیفۆرمه ی چواریه نزیکه  رده روه ی په کانی کۆنگره ڕیفۆرمه
ت مامۆستا و  نانه و ته  تیان کراوه م دژایه کانن، به پویستیه

 ی که ریه رکوتکه سه  وه تاقیکردنه  که  پیان خراپه  یه ر هه به ڕوه به
  وه ی مانه دیارده  ن که وه ، یا دژی ئه کالۆری البراوه شی به پۆلی شه

.  ماوه تی نه ڕه ک تا سی قۆناغی بنه پۆلی یه  له  وه مانه و نه
  شکن له ش به ڕزانه و به ئه  کان ئاساین چونکه تیکردنه دژایه
ی  که کۆنه  مه نجامی سیسته ت ئه نانه و ته  که کۆنه  مه سیسته

  .و فرکارین  رده وهر په
  
ت  بیاری حکومه  ، پویستی به وه ره ی سه و ڕیفۆرمانه ندک له هه
تی  زاره بیاری وه  ندکیان به ، هه یه مانی کوردستان هه رله وپه
  ونه که ندکیشیان ده م هه به. کرن جده جبه  رده روه په

  .کان ره به ڕوه ستی مامۆستا و به ژرده
  
ت  نانه ته  حاڵ نیه، ویست و توانای گۆڕان هیچ شتک مهبوونی  به 

ر ئستا  گه یی خاکی کوردستانیش ئه کپارچه خۆیی و یه ربه سه
ڕۆژک دت ئای   ی که وه بگومانم له  وه ون بت ئه خه

  .  وه کته شه خۆدا ده ربه نو ئای وتانی سه  کوردستانیش له
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 وی کچ و کوڕ تکه

  
ن  ید خاوه پارته می ئه یان ساڵ سیسته ریقای باشوور ده فه ئه له
نگی  پی ڕه  کانی به مرۆڤه  مه م سیسته ت بوو، ئه سه ت و ده وه ده

  له  مه م سیسته کانی ئه پست سپیه  و مرۆڤه  پست جیاکردبۆوه
ن  کان خاوه پست سپیه. نران کتر داده زیره  کان به شه پست ڕه

مکی  سیسته  مه م سیسته ئه. و مافک بوونمو ت و هه سه ده
  ریدا دا و خستیه سه راسیست و تاریک بوو و مژوو حوکمی خۆی به

  .    وه زبدانه
  

ی جیاواز بیرکاری یا مژوو  شوه  ی کچ و کوڕ به وه باسکردن له
ی  مه و سیسته له  کی نیه هیچ جیاوازیه  وه الی منه ن به گه تده
  .ید پارته ئه
  
می  سیسته  له  هیچ جیاواز نیه  و جیاوازی دروستکردنه ئه

می  نی تاریکترین سیسته خاوه  فغانستان که کانی ئه تالیبانه
  ندیه یوه بوون بۆ په  بردنی وت و ناشیرینترین دیدی مرۆڤ ڕوه به

  . کان تیه یه کۆمه
  

  کههیچ وتکی دنیا   دا، له قوتابخانه  ی کچ و کوڕ له وه جیاکردنه
م  ئه.  دیار بت، جگای باسکردن نیه  وتنی پوه کۆرکی پشکه

واری  خونده ی نه ڕژه  که  یه کاندا هه بیه ره عه  وته  له  یه دیارده
  ، به  یه%  43کان  کگرتوه یه  وه ته پی ئامارکی نه  تیایدا به

  . یه%  29جیھانی سدا    واری له خونده ی نه رجک ڕژه مه
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س  دوو که  ر له ی هه کان نزیکه ئیسالمیه  بیه ره عه  وته  هل 

ئاستی   ت له یرکردن بۆ ئافره وارن و سه خونده ککیان نه یه
  یاره سه  ت بۆی نیه ئافره  سعودیه  له. یرکردن بۆ مرۆڤدا نیه سه

ئوردون   نگبدات، له ده  ت بۆی نیه کوت ئافره  لبخوڕت، له
چن  خۆیان ده  وه ن باوک و برایه الیه  کوشتنی لهترسی   ت له ئافره
تی  المه سه  ی به وه ن بۆ ئه ده کان ده ندیخانه رگای به ده  له
  .کانیان ڕزگاریان بت توه ست باوک و برا دواکه ده  ندبکرن و له به
  

، بۆ هیچ  کتر نیه شی یه وی کچ و کوڕ بۆ ناسینی له تکه
کو  ، به می خوندن نیه بردنی سیسته وه و پشه ره ستکی به به مه

،  کچ و کوڕ پکھاتوه  ڵ له ، کۆمه کارکی سروشتی و ئاساییه
خۆشی  نیا نه و ته  سروشته  دژ به  زه گه و دوو ڕه ی ئه وه جیاکردنه

م  که  له  یه وه و جیاکردنه وه، ئه وته که تی لده یه رونی و کۆمه ده
ترین شونی  وره گه.  یه م ئاییندا هه هک  ، له  یه شونی جیھاندا هه

. کانی جیھانن وتوه دواکه  ئیسالمیه  وته  وه، جیاکردنه
  وه م جیابونه ئه  وه هۆی ئایینی ئیسالمه  کوردستانیش به

  یه ه و هه ئه  که  هاتووه  وه کاتی ئه. دیوه  وه خۆیه ی به ناسروشتیه
کانی خوندندا  و ئاستهمو هه  و کچان و کوڕان له  وه ڕاستبکرته

  کان بته تاریکه  ئاستی وته  ی کوردستان له وه بکرن بۆ ئه تکه
  . ت ئاشنا بت ڕۆشنایی شارستانیه  و به  وه ره ده
  

مبینی  یی بووم، ڕۆژک نه سوید مامۆستای ئاماده  سانکی زۆر له
  ۆر لهسانکی ز.  رگرن ی جیاواز زانست وه شوه  کچ و کوڕ به  که

یی بووم، ڕۆژک  ی ئاماده ری قوتابخانه به ڕوه سوید به
ی کچ  وه جیاکردنه  ت باس له نانه ته  که  وه خونده کم نه یه وه تۆژینه

  م و که رده کار ده روه ری په به ڕوه ک به ئستاش وه. و کوڕ بکات
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ریکا، نامیبیا،  مه ک ئوسترالیا، ئه یان وتی وه ردانی ده سه
ندا، دانمارک، چین و  جیکا، سلۆڤنیا، سکۆتالندا، فینلهل به

  م وتانه م له ندین قوتابخانه ردانی چه ئینگلیستانم کردوه و سه
  له.  می خوندنیانم کردوه یری سیسته سه  وه نزیکه  و له    کردوه
و  کک له هیچ یه  ون، له کچ و کوڕ تکه  و وتانه کک له موو یه هه

ی کچ و کوڕ بکرت یان  وه جیاکردنه  باس له  مبیستوه نه  وتانه
  . بت  وی کچ و کوڕ کشه تکه

  
و   رده روه بواری په  زموونی دوورو درژی کاری من له ئه  له

وی کچ و کوڕ بۆ  تکه  کردوه ستم نه وتی سوید هه  خوندندا له
  مه کو ئه به کتر ناسین بت، ی ئاستی زانستی یا یه وه رزکردنه به

  وه ی فرکاریه خودی پرۆسه ندی به یوه په  که  بووه و نه  باسک نیه
و  ، ئه کوڕ و کچ پکھاتووه  ڵ له ، کۆمه ئاسانه  که هاوکشه. بت هه

رگرتنی زانیاریدا  یشتنی زانست و وه ئاستی تگه  له  زه گه دوو ڕه
بردنی  ڕوه تن و بهو پشکه  له  ر بۆیه هه.  کیان نیه هیچ جیاوازیه

  . شداربن ک به ک یه ردووال وه بت هه وتدا ده
  
مان  رله ندامانی په ی ئه نیوه. تن کان ئافره زیره ی وه سوید نیوه  له

ست  ده  کان له گرنگه  پۆسته  وروپا زۆر له وتانی ئه  له. تن ئافره
وی  می تکه می سیسته رهه به  تانه و ئافره ئه. تاندان ئافره

کات و  دروستده  سوید ئوتۆمبیل و فۆکه. کانیانه خوندنه
و ئران، بنالدن و ترۆریست   ، سعودیه وه ره ده  ینرته ده

   . وه ره ده  ینرنه ن و ده که دروستده
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 کان ماییه هابنه به رگرتنی ندوه هه  به
  

دوو  سوید له  کان له می قوتابخانه ی فرکاری یا سیسته رنامه به
م  شی دووه کان، به ماییه هابنه م به که شی یه به:  ش پکھاتووه هب

پش   وتۆته که  کانی قوتابخانه ماییه هابنه به  واته.  زانست
کان الی  ماییه هابنه ستیاری به ش  گرنگی و هه م کاره به.  وه زانسته

گیرت و  رز ڕاده یی به رده روه رپرسیارانی په مامۆستا و به
  وه یانه که مانه رله ی په ڕگه  دانیشتوانی سوید له  ن که که ستده هه
  . ئاستی پیرۆزیدایه  له  کانی قوتابخانه ماییه هابنه به  وه الیانه  به
  

و   دیموکراتیه  کانی قوتابخانه، ماییه هابنه ی به بناغه
س،  که ستی تاکه ربه ی سه شوه  گادا له کۆمه  ی له وه نگدانه ڕه
رزڕاگرتنی ژیان و  کسانی ژن و پیاو، به کان، یه رۆڤهری م رابه به

  . تیوسیتانه تی یارمه یارمه
  
گادا نادات،  کۆمه  ی له نده گه  به  ڕگه  ، که هایانه م به ئه 

ندکی  موو کارمه رکردن و گفتوگۆ نین، هه سه ی سازش له جگه
می  یا سیسته وه  ی فرکاریه رنامه ی به ڕگه  یی له رده روه په

ک  ر کاتک مامۆستایه هه.  وه ته ستراوه ی به پوه  وه کانه قوتابخانه
پی یاسای وت   البدات به  هایانه م به رک له به ڕوه یا به

  .نرت سنووریان بۆ داده
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،  یه غه ده روونی قه رکوتکردنکی فیزیاوی و ده سه  موو جۆره هه
س  که ستی تاکه ربه و سنووردارکردنکی سه  وه موو شکاندنه هه

  . وه وته که ی لده وه لپچینه
  
چوارساڵ   ر به هه  مانی سویددا، که رله کانی په بژاردنه کاتی هه له

  ردانی قوتابخانه کان سه سیاسیه  کرت، پارته جارک ده
  ن چونکه که تی خۆیان ده ن و باسی سیاسه که کان ده یه ئاماده

  ڕیوه ساڵ تپه 18  نیان له مه کان ته تابیهی  قو نیوه  وه مه الی که به
ڕکخراوی الوان و . ن نگبده مجار ده که بۆ یه  یه و بۆیان هه

ن و  که کان ده ردانی قوتابخانه کان سه سیاسیه  نجانی پارته گه
کاندا زانیاری  نو قوتابخانه  گرن، له مزگردی سیاسی ده

و   وه وریان کۆببنه ده  اران لهتا خوندک  نن ده وه و میزدا نه که بوده
بت  ، ده شونکی گشتی نیه  ی قوتابخانه وه رئه به له. ن گفتوگۆ بکه

نو   پدانی هاتنه ی ڕگه موو پارتکی سیاسی داوای پسوه هه
  .بکات   قوتابخانه

  
  یی ئۆڤا بووم له ی ئاماده ری قوتابخانه به ڕوه من به 2004سای

وی  الوانی پارتکی سیاسی ڕاسته ی ستۆکھۆم، ڕکخراوه
  م بنه یان پبده ڕگه  من کرد که  تیان له رست داوای مۆه زپه گه ڕه

  م دابوو به پشتر ڕگه  من که. و مزدابنن  وه مه که نو قوتابخانه
  پارته  م دا به تم نه یاندا مۆه م جاره ندین پارتی سیاسی تر، له چه

م  ئه.  وه ناویه  م بشکنت و بته که تابخانهپیرۆزی قو  که   سیاسیه
وانی  کانی شاره ڕۆژنامه. رم سه وت له ی من زۆر که دانه پنه  ڕگه

نای  که  ی که وه ئه  یشته بوو، گه  وره ریان نوسی و گه سه تبی له
  و له  وه که ناو قوتابخانه  ری هاته ر تا سه فیزیۆنی سه له ته
م  یویست بزانت بۆ ڕگه مدیا ده.  وه هیان کۆیی که له سه مه
و  هاتنی ئه  بوو که  وه م ئه که رگومنتی من  بۆ بیاره ئه.  داوه نه
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نو   کانی ترم له ر قوتابیه بۆ سه  ترسیداره مه  سیاسیه  پارته
م  که وای همنی قوتابخانه ش و هه که  که  یه وانه دا، له که قوتابخانه

نتی ڕاسیست  کانم ئه ی زۆری قوتابیه زۆربه  بشونت چونکه
  .بوون
  ستی تاکه ربه سه  من له  بوو که  وه بوو ئه دی نه  ی مدیا به وه ئه
وتکی دیموکراتیدا پارتکی   له  داوه م نه و ڕگه  وه سیم گرتۆته که

م و  که ر بیاره سه  من سوور بووم له.  وه سیاسی زانیاری بوبکاته
  و شکاته ی دوو ساڵ ئه ماوه. ش شکاتیان لکردم که سیاسیه  پارته

ندین جار داوای نوسراویان لکردم  چه. ری پکرا و سه رو ئه م سه ئه
تی  رۆکایه سه.   مداوه و بیاره بۆ ئه  وه مه زیاتر ڕوونیبکه  که

ن و  بکه  که ته تبی ناچاربوون باسی بابه) وانی شاره(کۆمیونی 
نجامی  پاش دوو ساڵ ئه.  وه نه ووپاتبکهپشتگیری خۆیان بۆ من د

ک  الیه  من له  ڕاسته  و تیدا نوسرابوو که  وه کان هاته وه لکۆینه
  م له به  مافکی دیموکراتی پارتکی سیاسی گرتووه  م له ڕگه
سی  که ستی تاکه ربه سه  له  داوه م نه ڕگه  وه کی تره الیه

  پارزراو بن له  که  فی خۆیانهو ما  وه مبکرته کانم که قوتابیه
ر  سه  له  وه همنی و دنیاییه  یاندا و به که قوتابخانه
ری  سه  که شکاته  و هۆیه ر ئه به له.  وام بن رده یان به که خوندنه

  .ی من کرد که بیاره  گرت و پشگیریان له نه
  
قوتابی ستی و دنیایی  ربه سه  که  یه وه ئه  یه م نموونه ستم له به مه
ک پارزگاری  یه موو شوه هه  بت به و ده  ماییه کی بنه هایه به

ناو   له ستی و دنیاییه  ربه و سه ئه  م که وه داخه من به. لبکرت
کانی  ماییه هابنه هشتا به. کانی کوردستاندا نابینم قوتابخانه
  که  ش وایکردوه مه ، ئه کراوه سپیون و کاریان پنه چه نه  قوتابخانه

هاکانی ناو  ڵ به گه  کان له قامه ر شه هاکانی بازاڕ و سه به
  که  که یه وه شی، نه که نجامه رئه سه. بن دا جیاواز نه قوتابخانه
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  که گایه ی و کۆمه نده کی گه یه موو شوه هه  دات به ده ڕگه
  .نانت ده  وه یه نده ست گه ده  رتاپا به سه

   
ر  سه بیاردان بوو له  رده روه ی په رهگرنگترین بیاری کۆنگ

موو  کی گرنگ بۆ هه کیه پشه  بۆته  کان که ماییه هابنه به
. میدیاکاندا  کیش باس ناکرت له یه وشه  م به کان، به ڕیفۆرمه

کگرتنی  کان و یه زمونه ر گۆڕانکاری ئه سه کان زۆرتر له باسه
اتنانی قۆناغی و بنی  ندییه تایی و ناوه ره کانی سه قۆناغه

  م هیچ سودکیان نیه گرنگن به  و ڕیفۆرمانه ئه  ڕاسته.  تیه ڕه بنه
یاسا و ڕنمایی و   کرته نه  کانی قوتابخانه ماییه هابنه ر به گه ئه
موو  بنردرت بۆ هه  وه رده روه تی په زاره وه  تی له تایبه به

سک  و هیچ کهن  ر بکه سه کاری له  کی کوردستان که یه قوتابخانه
  کاندا، له کان و باسه نوسینه  له. رپچی لبکات بت سه بۆی نه
به   دراوه ک نه کاندا هیچ گرنگیه دواچوونه کان و به وتاره

می  سیسته  کی جوان له کیه ک پشه نیا وه کان، ته ماییه هابنه به 
و   کراوه رچت هیچ کارکی پنه ده  وه ، له کاندا نوسراوه قوتابخانه

می فرکاری  ، سیسته مساردیه م خه ئه. ت دراوه کی وای نه گرنگیه
ی  کانی کۆنگره و بیاره  وه هته وتوویی ده دواکه کان به قوتابخانه

ش  ک ڕیفۆرمی ڕووکه روه و هه  وه نگژه ته  ی خستۆته رده روه په
ر  گه ئه. کان بگۆڕت قووی مرۆڤه  ی به وه ، دوور له وه ته  ماونه

موو  بت هه کان نه ماییه هابنه به  مامۆستاکان بوایان به
  .بن تاڵ ده کی به یه واره ر قه کانی تر هه ڕیفۆرمه

  
کانی  می قوتابخانه نوان سیسته  ترین جیاوازی له وره ئیمۆ گه

  و دواوه ره ئراق به.  کانه ماییه ها بنه کوردستان و ئراقدا، به
کردنی ڕۆی دین  وره گه  دا، ڕوو لههاکان بواری به  ڕوات له ده
کوردستان .  وه و سونه  شیعه  دا به رده روه می په سیسته  کات له ده
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خوندن و   کات له ی دین ده وه سکوالریزم و جیاکردنه  ڕوو له
می فرکاری  سیسته  ی که ناسکه  م کاته له  ربۆیه هه.  رده روه په

کان  ماییه هابنه شکردنی بهرامۆ ڕت، فه په کوردستان پیدا تده
  . کانه تاریکه  هزکردنی هزه به
  

  ک له یه موو شوه هه  بت به می فرکاری کوردستان ده سیسته
پی ڕاپۆرتکی  به.  وه ی ئراق جیابکرته که وتووه دواکه  مه سیسته

-23ڕۆژی  4452  ی کوردستانی نوێ، ژماره ڕۆژنامه  له  یونسف که
ی % 28نیا  ته  که  ، نوسراوه وه دا بو بۆته 5ه ڕ الپه 12-2007
ر خوندن  سه ند و باشوری ئراق له ناوه  سان له 17ی  وانه ئه
قۆناغی   چنه کان ده نجه ی گه% 28نیا  ته  وامن، واته رده به

کاندا  کۆتاییه  وه تاقیکردنه  یان له% 40نیا  ش ته وانه له. یی ئاماده
نجانی  ی الوان و گه% 11  کاته ده% 28  ی له% 40. ون که رده سه

نیا  ند و باشوری ئراق ته نجی ناوه گه  ده  ر له هه  واته. باشور
  رجه لوومه و هه له.  ییه ی ئاماده نی بوانامه یان خاوه ک دانه یه

تاریکستانی ئراق   می دا کوردستان چ سودک له سیسته دژواره
ی بت چۆن  که رۆییهم  سامانه  وه بینت؟ وتک ئه ده

  کان؟ وتی بنالدنه  وت؟ چۆن نابته که پشده
  

ئراق،   می فرکاری کوردستان دابین له بت سیسته ده  ئمه
ی  که ک هزه سادا هزکی ئیسالمی وه 10- 5ی  ماوه  ر نا، له گه ئه

فغانستان  ی لوبنان و تالیبانی ئه دری ئیراق و حیزبو دا سه موقته
کوردستاندا و   ت و هز له سه ده  بنه ده" دیموکراتی"کی  یه هشو به
  .کاولستان  نه که یی کوردستان ده نده کی دیکتاتۆری دڕه یه شوه  به
  

ها  بت به کان، ده تاریکه  ی هزه وه پشه هاتنه   گرتن له بۆ ڕگه
  س و مافه که ستی تاکه ربه سه  کانی قوتابخانه له ماییه بنه
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ت و  فافیه کسانی ژن و پیاو و شه تا یه  وه کانه اتییهدیموکر
می فرکاری نوێ و  ی سیسته ردی بناغه به  ببنه  وه ییه کراوه

  . ک یه ر به رامبه کان بت به وتی مرۆڤه سوکه ی هه وه نگدانه ڕه
  
ر  گه ئه   وه ترسیه مه  وتته که یش ده وه ته ڕاستیدا ئاسایشی نه  له
. کاندا شکست بھنن تاریکه  ر هزه رامبه به  کان له ماییه هابنه به
  بتوانت به  قوتابی کوردستان بکات که  وا له  که مه بت سیسته ده

نگت  ده  بیت، بۆت نیه توڕه   ی بت تۆ بۆت نیه مامۆستاکه
بت  وام بوو، ده رده به  ر مامۆستاکه گه ، ئه وه یته رزبکه رما به سه به

ستی و دنیایی  ربه سه  بکات چونکه  که قوتابیه  یاسا پشتگیری له
و  ئه. و نابت سنووردار بکرت  دا پیرۆزه قوتابخانه  قوتابی له

ر  به ڕوه کو مامۆستا و به وه به ر قوتابی ناگرته ش هه ستیه ربه سه
  .   وه گرته کانی تریش ده نده موو کارمه و هه

  
  قوتابخانه  کانی ماییه ههابن رزڕاگرتنی به وتن و به رکه بۆ سه

  :  وانه ن بکرت، له ن و درژخایه ک کاری کورتخایه بت کۆمه ده
  

هزکردن و ڕاهزان بۆ    ی خولی ڕاهنان و به وه کردنه •
  کان و مافه ماییه هابنه ی به رباره مامۆستایان، ده

 .کانی مرۆڤ گرنگه  تاییه ره سه
 
امۆستا، قۆناغی م  وت ببت به ر خوندکارک بیه هه •

یا   رده روه بت کۆلیژی په یی، ده تی بت یا ئاماده ڕه بنه
بت پش کۆلیژ  ده. زانکۆ بخونت  مامۆستایی له

یمانگای  بت په ده  واته. واو کردبت یی ته ئاماده
ئستا   ی که مه و سیسته ک ئه منت، وه مامۆستایی نه
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ییدا  ئاماده قۆناغی  ی به وه ب ئه قوتابی به  یه هه
 .مامۆستا  بت به ک و ده یمانگایه په  چته ڕۆیشتبت ده

 
کانی  کۆلیژه  کانی خوندنی مامۆستایان له ی کورسیه ژماره •

نیا  ی ته وه ، بۆ ئه وه مبکرته و مامۆستایان که  رده روه په
 . رزه یان به نمره  گیرن که رب وه  و قوتابیانه ئه

 
  ی هانی قوتابیه وه بۆ ئه  وه کرتهرز ب ی مامۆستا به مووچه •

 .کۆلیژی مامۆستایی  بچنه  کان بدرت که که زیره
 

مامۆستا   ک که یه شوه زیاترکردنی کاتی کاری مامۆستا به •
ک  کو وه بت، به نه  قوتابخانه  کاتژمر له 4تا 3نیا  ته
 .ر کاربت سه  کاتژمر له 7تا  6ندکی تر  موو کارمه هه

 
  می خوندنی مامۆستایی له تی سیسته ڕه بنه ڕیفۆرمکی •

ک  یه شوه  و مامۆستایی بکرت به  رده روه کانی په کۆلیژه
و   که ندی خوندنه ناوه  کان ببنه ماییه هابنه به  که

بردن و پارزگاریکردنی  ڕوه نی به خاوه  مامۆستاکان ببنه
ی خوندن  تی له ڕه ڕیفۆرمی بنه  .کان ها دیموکراتیه به

  وانه ندێ له بنرت و هه ی نوێ دا وانه. کاندا بکرت وانه
کانی  توانا دسۆزه  سترت به پشتببه. کان الببرت کۆنه
ی  رده روه زایانی په ی کوردستان و هنانی شاره وه ناوه

دا  م کاره سستی له. ی کوردستان وه ره ده  کورد و بیانی له
بۆ زابوونی بیری   خۆشکردنه  و ڕگه  ستدانی کاته ده له

تی  مامۆستایان ئستا دژایه  شک له به  وتو چونکه دواکه
خۆیان   ن چونکه که ک ده موو ڕیفۆرم و نوخوازیه هه
 .شکن لی ن و به که کۆنه  مه می سیسته رهه به
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  سه که وتنی تاکه رکه کان، سه ماییه هابنه رگرتنی به ند وه هه به 

نی  مرۆڤ خاوه  دا که که ندییه اوهن  کۆنه  مه ر سیسته سه به
ژرخانی   تیدا و قوتابی له  تی خۆی نیه تی و ڕزی تایبه سایه که
و   تی خۆی نیه نی هیچ مافکی تایبه خاوه  که مه ی سیسته وه بنه

 . و پشت گوخراوه  گیراوه مامۆستا گوی لنه
  
  ند کراوه سه په  ، که کانی قوتابخانه ماییه هابنه ندکردنی به ناوه به
ندکردنی  ناوه  ، به وه تی کوردستانه مان و حکومه رله ن په الیه  له

هزکردنی هزی  و به  سه که ستی تاکه ربه قوتابی و سه
  موو جۆره ر هه رامبه به  لی کوردستانه وتنخوازی گه پشکه
  .مک سیسته

  
کوردستانکی ب   ک دوژمندا، له زار و یه کوردستانکی هه  له
کوردستانکی ب پۆست و ب   دا، له خشه نوور و ب نهس
ئراق   و فرکاری له  رده روه می په سیسته  ستووردا، گرنگه ده

  و بواره کانمان ئه می فرکاری قوتابخانه سیسته.  وه جیابکرته
کی  ژر ئایه  ندتی کوردستانتی له تمه بت تایبه ده  که  یه گرنگه

    .بت هه پ خۆر و ڕووناکیدا
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  قوتابخانه ی وه کۆبونه
  

کانی هاوکاری  گرنگه  ئۆرگانه  له  ککه یه  ی قوتابخانه وه کۆبونه
ک  روه هه  ئۆرگانکه.   ندانی قوتابخانه نوان قوتابی و کارمه

ندتی خۆی  تمه ی پشتیوانی قوتابی و شورای پۆل تایبه وه کۆبونه
  .کات هزده  به  دا ابخانهقوت  ی دیموکراتی له و پرۆسه  یه هه
  
کانی باش  نجامه کارکی ئاسان نیه و ئه  بردنی قوتابخانه ڕوه به

ری  به ڕوه ست به ده  وته بکه  که ته سه موو ده ر هه گه نابت، ئه
مژوی . کات کور دهچاوت مرۆڤی چاوساغ،  سه ده.  که قوتابخانه

  کی دیموکراتی و به یه وهش  به  ی که رانه و ڕبه الن پتی له گه
  تیان گرتۆته سه بۆ کارکی پیرۆز تکۆشاون و ده  وه نیازکی پاکه

و   وه پناو مانه  له. ت نابینای کردون سه ست، پاشان ده ده
  وه یه و ڕوانگه ر له هه. ی بوون نده ندی خۆیاندا تووشی گه وه رژه به
رگرتنی  ر وه به ڕوه ک به ، یهس ک که الی یه  له  وه ت کۆبونه سه ده

ی  که گا نرخه دا کۆمه کۆتایی ڕگا  له  که  یه وره ریسککی گه
  .دات ده
  

تی ناو  سه ده  ی که و ئامازانه له  ککه یه  ی قوتابخانه وه کۆبونه
کان  ش بیاره وه بۆ گروپ، به  وه گوزته ده  وه تاکه  له   قوتابخانه

. درن کی زۆر ده یه وه گفتوگۆ و بیرلکردنه و پاش  نه الیه مه هه
  که پرۆتۆکۆله. نوسرن دا ده که وه پرۆتۆکۆی کۆبونه  کان له بیاره

  توانت له وت بیبینت ده سک بیه رکه و هه  قکی گشتیه ده
  مانکاتدا له هه  له.  وه داوا بکات و بیخونته  که قوتابخانه
ک  موو قوتابیه ش هه یه وشوه ت و بهواسر ده دا هه که قوتابخانه
  . بت ده  موو بیارکی گرنگی قوتابخانه هه  ئاگای له
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  سترت، دووجار له به ساکدا چوار جار ده  له  یه وه م کۆبونه ئه

شدارانی  به. هاردا کۆرسی به  کۆرسی پاییزدا و دووجار له
رۆکی  سه  که  هک ری قوتابخانه به ڕوه به  بریتین له  که وه کۆبونه
رۆکی  زۆر کاتدا سه  رانی شورای قوتابیان له ، نونه یه که وه کۆبونه
تی  رایه به ڕوه ی به سته ندامکی تری ده ند ئه و چه  شوراکه
  که تی قوتابخانه یه ری کۆمه ، دوو مامۆستا یا زیاتر، توژه شوراکه

  .  که و کارگوزارکی قوتابخانه
  
  یتوانی له نه  ری قوتابخانه به ڕوه ر به گه ک ئه ر هۆیه ر هه به  له

کک  ر یه به ڕوه کرت به شدار بت، ده دا به ی قوتابخانه وه کۆبونه
  . که وه بردنی کۆبونه ڕوه ی خۆی دابنت بۆ به جگه  له
  

کبن و  ک یه ی قوتابیان وه ی مامۆستایان و ژماره ژماره  که  گرنگه
بت  یتوانی ده ر خۆی نه گه بت، ئه کی ههک ده شدارک یه ر به هه
بت  ده  که وه کانی کۆبونه بیاره. شداری بکات به  ی که که ده یه

نابت بیار   بت، واته  که موو قوتابخانه گشتی بن و بۆ هه
  .ک پۆل بت ک قوتابی یا یه ی یه رباره ده
  

  کاتک که  بیاربدات  یه بۆی هه  ی قوتابخانه وه کۆبونه
ندامان  ی ئه ی و نیوه که یا بریکاره  ری قوتابخانه به ڕوه به

  .بن ئاماده
  
کانی ناو قوتابخانه  گرنگه  پرسه  دا باس له که وه کۆبونه  له
بۆ قوتابی   ی که و پرسانه ئه  وه موو شتکه پش هه  ، له کرت ده

  :وانه له.  گرنگه



119    - ڕیفۆرم

، بوون و  بخانهی قوتا وه نکردنه ، نوژه ی قوتابخانه بودجه  
تی  ، چۆنیه کانی قوتابخانه بوونی کتب و کورسی  و پویستیه نه

کانی  تازه  نگی کۆتایی سای خوندن، بیاره ئاهه
کانی  کارهنانی پشووه تی به ، چۆنیه رده روه تی په رایه به ڕوه به

تی  کردنی قوتابخانه، باسکردنی چۆنیه  کان، بۆیه نوان وانه
نجامی  راوردکردنی ئه نجامی قوتابیان، به ی ئهسانگاندن هه

کانی  الوازه  نه کانی تر، الیه قوتابخانه  به  که کۆتای قوتابخانه
ی  ، شوه کانی قوتابخانه وتووه رکه سه  نه ، الیه که قوتابخانه

کانی ناو  ندیه یوه ڵ قوتابیاندا، په گه فتاری مامۆستایان له ڕه
یداکردنی پشتگیری بۆ  ، په که تابخانه، ناوونابانگی قو قوتابخانه
ی  ، ژینگه وه بازاڕی کاره  ندیکردن به یوه تی په ، چۆنیه که قوتابخانه
بای  ، کاره ، ئاوی قوتابخانه وه که موو ڕوویه هه  له  قوتابخانه
، پاک و خاونی  رمی و ساردی قوتابخانه ، گه قوتابخانه
دا،  که کاری قوتابخانهپالنی   شداری قوتابی له ، به قوتابخانه

، یاساکانی  کانی قوتابخانه ماییه هابنه تی قوتابی، به سه ده
،  یرانی قوتابخانه زگاکان، سه ردانی داموده ، سه قوتابخانه

و  موو ئه ها هه روه ، هه وه دایکوباوکانه  ندی به یوه تی په چۆنیه
تی  رایه به ڕوه یان به  وه الی قوتابیانه به  ی که تانه پرسیار و بابه

  .گرنگن  وه قوتابخانه
  
ش  ت دابه سه کانی کوردستاندا، ده قوتابخانه  له  وه داخه به
ی  وه بنه  کان له دات، قوتابیه کان ده ر بیاره به ڕوه ، به کراوه نه
ر  رامبه ریش  به به ڕوه زۆرکاتدا به  له. تدان سه می ده ره هه

کاتی بیاری   له  ته، واته سه بدهی خۆی  وه ره کانی سه بیاره
  . وه ته گۆڕدراوه دا نه گه و بیروڕای له  کراوه دا پرسیاری لنه وره گه
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کانی  پی ڕنماییه ، به ی قوتابخانه وه وتی سوید، کۆبونه  له
سترت و پشتگوخستنی  بت ببه کان ده ییه ئاماده  قوتابخانه

ندانی  کارمه.  کانه اسای قوتابخانهی  دژ به  ی قوتابخانه وه کۆبونه
  ی قوتابخانه وه کۆبونه  زانن که ده  وه و قوتابیان ئه  رده روه په

تیایدا   که  بردنی قوتابخانه ڕوه کانی به ئۆرگانه  له  ئۆرگانکه
نوان قوتابیان و   دات له ڕووده  وه گفتوگۆ و زانیاری گۆڕینه

  .دا ری قوتابخانه هب ڕوه و به  ندانی قوتابخانه کارمه
  

می  سیسته  له  که  وه نویانه  و ڕیفۆرمه هۆی ئه  به  هیوام زۆره
ئامازکی   ، ببته ی قوتابخانه وه ، کۆبونه کاندا کراوه قوتابخانه
کانی  می فرکاری و قوتابیه دیموکراتیکردنی سیسته  گرنگی به

ی  یه و پرۆسه ئهی  رباره ده  وه ندی بیاردانه ناوه  کوردستان بخرنه
 .   یه واندا بوونی هه پناوی ئه  له  که
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 "کوردستانی نوێ"ی  وتنی رۆژنامه چاوپکه
  

  سامان ساح: سازدانی
  

  :کی پشه
م  رده کانی به گرفته  ندک له دا، هه ته رفه م ده چۆن بتوانین له

رباس؟ ئایا  به  ینه رمی کوردستاندا بخه هه  له  رده روه سیستمی په
ئارای   هنانه  وت له که رده مینی به که می سیاسی ڕؤی یه هیستس

گی  وتوو؟ بۆچی تاکی کوردی ئاماده ی پشکه رده روه مکی په هسیست
کانی  نجامه رئه ده یی؟  رده روه بۆ ڕیفۆرمی په  واوی تیادا نییه ته

لی ... ندیدار  یوه نی په کام الیه ر خوندکاران سه توندوتیژی له
م  ند پرسیارکی تر له و چه  م پرسیارانه ؟ ئه پرسیارهر به

بواری   له زا شاره داغی، ره ر قه ی، هۆمه دا ئاراسته وتنه چاوپکه
  .و فرکردن کرا  رده روه په
  
  

  م که پرسیاری یه
م  جيھان، ئايا ئه یآان وتووه پشكه  وته له  آكه بگومان سويد يه

، ئايا سيستمى  بووه  وه سييهسيا یسيستم یهۆ به  وتنه پشكه
، ئايا  دا گاوه و وته رۆى گرنگى له  تاوه ره سه له  رده روه په

  وت؟ پشبكه  رده روه په یسيستم توانت به آوردستان ده
  م وه
  ک پشنیار له کان وه می قوتابخانه ی فرکاری یا سیسته رنامه به
بۆ  ،مانی سوید رله په  ش به پشکه  وه رده روه ندانی په ن کارمه الیه

می  کانی سیسته ماییه هابنه به. کرت ده ،گفتوگۆ و بیاردان
کانی  ماییه هابنه ڵ به گه وتۆی له کی ئه کان جیاوازییه قوتابخانه
بت  می وت دیموکراتی بوو ده سیسته  که.  دا نیهگا نو کۆمه
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ژیان،  رزڕاگرتنی نرخی به  کان بریتیبن له ماییه ها بنه به
کان و  ری مرۆڤه رابه کسانی ژن و پیاو، به س، یه که ستی تاکه ربه سه

دا  قوتابخانه  دا یا له کۆمه  ی له سانه و که پشتگیریکردنی ئه
.  یه تی زیاتر هه یارمه  ک بت پویستیان به ر هۆیه ر هه به له

  وه و پشه ره می دیموکراتی به سوید سیسته  له  د ساه دووسه
می  کانی نو سیسته ش ڕیفۆرمه وه شانی ئه ڕوات، شانبه ده

وتنی  پناوی پشکه  ری له روه مان مژووی سه کان هه قوتابخانه
  .  ستھناوه ده دا بۆخۆی به کۆمه

  
  له  رده روه می په می سیاسی و سیسته سیسته  بم که  ستمه به مه

دا  قوتابخانه  له.  بووه ک هه ر یه سه ری قوویان له وتدا کاریگه
  کرت و له جده ک جبه الیه ی وت له که دیموکراتیه  مه سیسته
  وه دا فری ئه قوتابخانه  مناڵ له. کرت هزده به  وه کی تره الیه
نی بیروبۆچوونی خۆی  نگی خۆی، خاوه نی ده خاوه  ببته  بت که ده

بت گوی  ده  وه دا مناڵ فری ئه قوتابخانه  له. ستی خۆی ربه و سه
.  وه رکوتکردن ببته کی سه یه موو شوه نگاری هه ره لبگیرت و به

توانن ڕۆی  کانی ده نده و کارمه  رده روه می په کوردستان سیسته  له
ببینن،   کانی قوتابخانه ماییه هابنه سپاندنی به چه  له  وره زۆر گه

وه  ن مامۆستاکانیه هالی  دا له قوتابخانه  ر مناڵ له گه ئه  بۆ نموونه
  ترس له. رکوتی هاوڕکانی ناکات ویش سه ئه  وه کرا، ئه رکوتنه سه

ری و داهنان  ستپشخه موو تواناکانی ده دا هه قوتابخانه
  پویستی به  کانی قوتابخانه ماییه هابنه به  زۆر له. کوژت ده

 توانت کو مامۆستا خۆی ده به  تی سیاسی نیه سه پشتگیری ده
. کات روونی و فیزیاوی نه رکوتی ده قوتابی بگرت و سه  ڕز له

توانت ڕز بۆ کاری مامۆستایان و  خۆی ده  ری قوتابخانه به ڕوه به
  .نجی قوتابیان دابنت ڕه
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  پرسیاری دوو
 یسيستم یپدان شه وامن بۆ گه رده آان به وه آوردستان هه له
باشيان  یگ ئاماده) مرۆڤ(آان اآهم ت ، به وه زۆر رووه له  رده روه په

توانين  ، چۆن ده دا، هۆآار چييه وتنه م پشكه ر ئه رامبه به له  نييه
  ين؟ وتن ئاسان بكه پشكه بوونيان به  آان ئاوته تاآه
  م وه

  توانت ڕۆی زۆر گرنگ له تاک ده. س پکھاتووه که تاکه  ڵ له کۆمه
باربت،  ڵ له کتیڤی کۆمه ۆبیهر باری ئ گه دا، ئه وتنی کۆمه پشکه
  . ببینت

  
  رده روه می په کردنی سیسته شه کان بۆ گه وه هه  ئستا که

  که وتنی ڕیفۆرمه رکه کی زۆر  بۆ سه وامن، هزوتوانایه رده به
  نیا ته  که  یه شبینیش هه مرۆڤی ڕه  وه داخه م به کاردان ، به له

رداخک  په  ر باس له گه ئهشبین  مرۆڤی گه. بینت کان ده گرفته
ی  نیوه  که رداخه ت په ی ئاوی تدا بت، بکات  ده تا نیوه  ئاو، که

.  تاه ی به نیوه  که رداخه ت په شبین ده ئاو، مرۆڤی ڕه  له  په
  گرنگی بدات به  وه الی خۆیه  که  سکه موو که رکی هه ئه
بکات  ک خۆی ڕزگار گا نه کانی کۆمه ماییه هابنه به
  کردن دوو ڤایرۆسن له ی و واسته نده رپرسیارتی، گه به له
بت و  توانت رۆی هه س ده که تاکه  ی کوردستاندا که سته جه

تیکردن خۆی  بری دژایه س له م زۆرکه به.  وه ستته دژیان بوه
ندانی بواری  کارمه  وه یه م ڕوانگه ر له هه. شک لی به بت به ده
می  ریفۆرمکردنی سیسته  شک له به  بت ببنه ده  رده روه په
م  رده به  ک ڕگر له بردنی نه  وه و پشه ره و به  رده روه په

ی  پۆلدا تا ژماره  گروپ له کاری به  بۆ نموونه. کاندا ڕیفۆرمه
ری باشتری  گروپ ئاسانتر و کاریگه قوتابیان زیاتر بت کاری به

  و ڕیفۆرمه تی ئه دژایه  یه ستا ههمامۆ  وه داخه م به بت، به ده
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.  ک گرفت و کشه ت ببینت نه رفه بت بوار و ده مرۆڤ ده. کات ده
کرت  خۆی بپرست من چیم پده  ڵ له موو تاککی کۆمه ر هه گه ئه

کاری ریفۆرم زۆر ئاسان   وه م ئه که ه بردنی کۆمه وه و پشه ره بۆ به
کاندا،  سته سانی شه  لهریکا  مه رۆککۆماری ئه سه. بت ده
ت چیت بۆ  که وته  که  که  پرسیار مه کیدا ده یه وته  دی، له نه که
توانی چی  ت ده که تۆ بۆ وته  که  وه ره بکه  وه کو بیرله کات، به ده
  .یت بکه

  
پرسیاری س  

و خوندن و  یاسیس یت سه نوان ده یند وهی په یورد آرت به ده
  آان چۆنن؟ د، ئاڕاستهیسو له  وه تهی ن بۆ روون بكهما رده روه په
  م وه
  وه مانی سویده رله ن په الیه  کان له می قوتابخانه ک وتم سیسته وه

بردنی  ڕوه می به م سیسته درت، به ر ده سه بیاری له
،  ری قوتابخانه به ڕوه و به  تۆنۆمه مکی ئه کان سیسته قوتابخانه

  واوی ، له ستی ته ربه مامۆستا و قوتابیان، سه  دوای ڕاوژکردن به
زراندنی مامۆستا و  ، دامه کارهنانی بودجه تی به چۆنیه
ر  به ڕوه ها به روه هه.   یه ندانی تری قوتابخانه هه کارمه
کانی  رکه و ئه  خشه و نه  شکردنی وانه ی دابه شوه  ستی له ربه سه

  رجک که مه  مووی به هه  مه ، ئه   یه ندانی قوتابخانه دا، هه کارمه
  ر له هه  وه کانی قوتابخانه ماییه هابنه به  ند بت به پابه

کسانی ژن و پیاو و  تا یه  وه سه که دیموکراتی و ئازادی تاکه
  .رزڕاگرتنی نرخی ژیان به
  
کاری .  یه هه  رده روه ری په به ڕوه کدا به وانیه موو شاره هه  له
رشتی کاری  رپه ڕنماییکردن و سه  رده روه ری په به ڕوه به
کدا  وانیه موو شاره هه  هاوکاتیش له.  کانه ری قوتابخانه به ڕوه به
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  ری پارته نونه  که  یه کان هه سیاسیه  ی کارگی پارته سته ده
  رده روه ری په به ڕوه کاری به.  ی تدایه که وانیه کانی شاره سیاسیه

و   وه بته کۆده  یه سته و ده ڵ ئه گه جارک له مانگی  که  یه وه ئه
  بۆ نموونه.  که سته م ده رده به  خاته کانی بۆ بیاردان، ده پشنیاره
کانم  موو مانگک پشنیاره م هه رده روه ری په به ڕوه به  من که

وان پاش گفتوگۆکردن بۆیان  ، ئه که سیاسیه  سته م ده رده به  مه خه ده
  که ن پشنیاره ن یا داوابکه ر بده سه تیڤی له یاری پۆزهیا ب  یه هه

زموونی من تا  درژایی ئه  به. ربکرت سه  ی زیاتری له وه لکۆینه
ی پش  وه رئه به ش له وه ، ئه وه ته کراوه تنه ئستا هیچ پشنارکم ڕه

کی  یه سته ش بکرت، ده ر پشنیارک پشکه ی هه وه ئه
کک  یه. ن که ده  ئاماده  که وردی پشنیاره  به  که  هی م هه وه لکۆینه

بزانن ئایا   که  یه وه کان ئه کانی سیاسیه کیه ره سه  کاره  له
می  می دیموکراتی وت و سیسته سیسته  ندن به کان پابه بیاره

کانی  ترین گرفتی قوتابخانه وره گه.  یا نا  وه کانه قوتابخانه
کان  بردنی قوتابخانه ڕوه می به سیسته  که  یه وه کوردستان ئه

،  یه وه بۆ خواره  وه ره سه  ت له سه ده  واته).  زییه رکه مه(  ندییه ناوه
خۆ نین و تواناکانی  ربه و مامۆستا سه ر به ڕوه ش به مه به
  مرۆڤ له  که. چن ستده ده  کانی داهنان له هره ستپشخستن و به ده

  . وه بیربکاته  بوو ناتوانت ئازادانه هخۆ ن ربه یدا سه که کاره
  

  م پرسیاری چواره
 یت اسهیس ی وه نگدانه آان ره ا پۆگرامهی، ئا وه پۆگرامه یڕوو هل

 یچاو و ره رووته ییى مرۆیزانست یان پۆگرامكیوت  ک وتن، وه
  ناآات؟ یاسیو س یی وه ته نه ی رده روه په
  م وه

نیا  و ته  خۆیه ربه رامکی سهپرۆگرامی زانستی خوندن پرۆگ
موو  هه  له  ر دووره به  گرته وی زانستی مرۆیی ده ڕه
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هیچ   ک  یه هیچ شوه  م به وه، به ردانکی سیاسیه ستوه ده
کان و  دیموکراتیه  تی پرنسیپه دژایه  پرۆگرامکی خوندن بۆی نیه

ی  رده هرو ناوی په  سوید شتک نیه  له. س بکات که ئازادی تاکه
ی و  که وته  ک ڕز له موو سویدیه م هه یی بت، به وه ته نه

بیر   مان له وه م نابت ئه به. گرت ی خۆی ده که ی زمانه ئاکه
نگ و  نی ده و خاوه  خۆیه ربه تکی سه وه سوید ده  بچت که

ست بت  ربه خۆ و سه ربه وت سه  تی، که وستی خۆیه هه
   کوردستان پویسته  له.  یی نیه وه ته ی نه رده روه په  پویستیشت به

گیانی دسۆزی بۆ خاک و نیشتمان   ی داهاتوو به وه نه  که
ت  وه نی ده کوردستان تا ئستاش خاوه  بکرن، چونکه رده روه په
    .ستوور و سنووری خۆی نیه ده
  

  پرسیاری پنج
ا ی؟ ئا چۆنه دیسو نوان خوندآارو مامۆستا له یند وهی په
  ان؟ینوان یند وهی په یبۆ ركخستن  هی هه یی رده روه په یآ هیاسای
  م وه
ندی دوو  یوه په  له  ندی نوان خوندکار و مامۆستا بریتیه یوه په

و   ی ک مامۆستایه وه دوور له به  ، واته وه ست پکه ربه مرۆڤی سه
گرن و ڕز  کده یه ست گوێ له ربه کو دوو مرۆڤی سه ک قوتابی وه

کانی  دیواری قوتابخانه  گرن، ترس له کتر ده بیروبۆچوونی یه له
کانی سوید دیواری  کو قوتابخانه به  وه ر ئه ک هه ،نه سوید دا نیه

موو  ک و هه موو مامۆستایه هه.  یه کراوه  گه بۆ کۆمه  میشه و هه  نیه
  و له  یه مافی ههک  الیه  له  که  یشتووه تگه  وه ک باش له قوتابیه

پشلی   ک بۆی نیه هیچ مامۆستایه. رپرسیارتی کی تر به الیه
موو  هه. ی بکات که سی قوتابیه که ستی تاکه ربه پیرۆزی سه

  .  یه غه ده پی یاسا قه  روونی و فیزیاوی به رکوتکردنکی ده سه
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ندی دوو هاوڕێ  یوه ک په ندی مامۆستا و قوتابی زیاتر وه یوه په 
ندی نوان خوندکار و مامۆستا ڕک  یوه په  نیا یاسا که ته.  ایهو

  ی له وه ک ئه روه ، هه یه کانی قوتابخانه ماییه هابنه بخات یاسای به
  .باسمکرد  وه ره سه

  
  ش پرسیاری شه

و  خوندنگه یانیژ له ی وره گه یشك آوردستان به له یژیتوندوت
) آان هیی و ئاماده ییند ناوه( ت بهیتا به  آان پكھناوه قوتابخانه

،  هی رچاو هه به یآ هی شوه نوان خوندآارو مامۆستا به ی آشه
ب خواردن و  خواردن و حه  ره جگه.  زۆرجار پكدادان دروستبووه

  م دانانه ئه یتۆ هۆآار یبوا ا بهی، ئا هی هتد هه...پۆل و  چوونه نه
  ن؟ آوردا هه یخوندآار ن لهیچ
  م وه
کانی کوردستاندا  قوتابخانه  ۆکاری بوونی توند و تیژی لهه
  دا به نو خزان و کۆمه  له  ی بوونی توند و تیژییه وه نگدانه ڕه

رکوتی  کرابت، ناتوانت سه رکوتنه ر مرۆڤک سه هه. گشتی
ی خۆیدا ڕزی لگیرا  که خزانه  ر مرۆڤ له گه کی تر بکات، ئه خه
. بیروبۆچوونی هاوڕکانی بگرت  و ڕز له توانت ڕزدار بت ده

ژیانی مندای دوور بووبت   که  جیھاندا نیه  هیچ دیکتاتۆرک له
  .توندوتیژی  له
  

م " کردنی لدانی منداڵ غه ده قه"ر یاسای  وبه مه ند ساک له چه
رمی کوردستان،  تی هه رۆکایه رگا و ناردم بۆ سه وه  وه سویدیه  له
نو   کو له کاندا به قوتابخانه  ر له ک هه لدان، نه  ی که و هیوایه به

هیچ   ساڵ له وره بکرت، گه  غه ده ک قه یه موو جگه هه  خزان و له
منداڵ بدات، جا چ مامۆستا بت یا   بت له شونک بۆی نه

و ژن    ته سه ن ده خزاندا پیاو خاوه  له  بۆ نموونه.  دایکوباوک
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موو  هه. چ و منداڵ ملکه  نگه ن ده باوک خاوهت،  سه بده
ی بۆ  وه نگدانه بت ڕه  یه م شوه به  تی که یه کی کۆمه ندیه یوه په

هیچ مرۆڤک ناتوانت . بت ش ده کانی قوتابخانه ندیه یوه ناو په
  موو مرۆڤه هه. گرت رنه ویستی وه ر خۆشه گه ویستی بدات ئه خۆشه

مندای   به  ن که سانه و که گا ئه ی کۆمهکان پیاوکوژه  سیکۆپاته
،  وه ن خزانه الیه  ، ئیتر له کارهنراوه توندوتیژی دژیان به

بوو بت   وه ه کانی کۆمه ره رکوتکه زگا سه یا داموده  وه قوتابخانه
کانی نو  بۆچوونی من توندوتیژیه  به.  کی نیه هیچ جیاوازییه

  ی که و الدانانه ئه. ک هۆکار نه  هنجام کانی کوردستان ئه قوتابخانه
و  موو ئه بۆ هه  وه ڕته گه ی ده ن هۆکه کاندا هه خوندکاره  له

. ن دا هه کۆمه  له  ی که تی و سیاسیانه یه کۆمه  گیروگرفته
ر  گه بت ئه سان هه  وره گه  خوندکار ناتوانت بوای به

ڕبوون  وباوه انهمتم. ی بووبت نده سان نوقوومی گه وره گه
بت   تره و چه بت ئه کتری ده کتر، گوگرتن و ڕزدانان بۆ یه یه به
  . وه بنه ژریدا کۆده  مامۆستا و خوندکار له  که
  
ی خوندکاری  و جۆرانه سویدیش خوندکار گیروگرفتی له  له

کاتکیش . متر کی زۆر که یه ڕژه  م به ، به یه کوردستانی هه
تی و  یه ریکۆمه بت، توژه های ده فتکی وهک گر قوتابیه

ن،  که ده وه  که قوتابیه  ندی به یوه په  سایکۆلۆجی قوتابخانه
تی ڕۆی خۆی  یه ری کۆمه کوردستان توژه  له  وه داخه به
  . ت دراوه نه
  

  وت پرسیاری حه
ناو  ن لهیخوندآاران و وان چ یآان ركخراوه ید رۆیسو له 

  نرت؟یب مان رۆڵ ده آوردستان هه ا لهیدا ئا هرد روه په
  م وه
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.  یه کی سوید دا شوورای قوتابیان هه یه موو قوتابخانه هه  له
موو  هه. کان ری شوورای پۆله نونه  له  شوورای قوتابیان پکھاتووه

  بنه ی کات کچ وکوڕک ده ، زۆربه یه ری هه پۆلک دوو نونه
ری  نونه  وه بت ئه ک بیست پۆلی هه یه هر قوتابخان گه ئه. ر نونه
  له. هنن ر پکده چل نونه  کان له کان شوورای قوتابخانه پۆله

 7یا  5  له  تی شوورا، که رایه به ڕوه ی به سته کدا ده یه وه کۆبوونه
رۆک و سکرتر و  سه  که سته ده. بژرن ده س پکدت، هه که
  له  که  یه وه ئه  که سته کاری ده .بژرت ده رپرسی دارایی هه به

کانی  نده ر و مامۆستا و کارمه به ڕوه ئاگاداری کاری به  وه نزیکه
و   کارهنانی بودجه ی به شوه  بت، ئاگای له  که تری قوتابخانه

ری  نونه. بت  که ری قوتابخانه به ڕوه کانی به بیاره
شارکدا   کان له انهی گشتی شوورای قوتابخ سته کان ده قوتابخانه

کانی  سیاسیه  ت و پارته سیاسه  له  زۆر دووره  م کاره ئه. هنن پکده
  . وه وته

  
کانی سوید ڕکخراوی الوانی خۆیانیان  وره گه  سیاسیه  م پارته به
  و ڕکخراوه ندامبوونی له ئه  به  له  ک ئازاده موو قوتابیه هه.  یه هه

هیچ   کان به سیاسیه  وانی پارتهڕکخراوی ال. دا سیاسیانه
یا   وه کانه نو کاری قوتابخانه  نه ستبخه ده  ک بۆیان نیه یه شوه

  خۆی قوتابیان و خوندکاران له ربه کاری شوورای سه
  .کاندا قوتابخانه

  
2008-01-30 
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  داغی ره ر قه هۆمه
  

  باشوری ردستانیکو، سلمانی  له 1957دایکبون   سای له
م، سوید له: نی ژیانشوی   ستۆکھۆوه 1982سا  

  
  
  

  :کاری ئستا
شی  به Täby kommunی کۆمیونی تبی  رده روه ری په به ڕوه به 

  ستۆکھۆم، سوید  سان له وره یی و گه ئاماده
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  :مژوی کار
  

  سوید  له  رده روه ری په به ڕوه به  2006-2008
  

 سوید  یی له ئامادهی  ری قوتابخانه به ڕوه به  2001-2006
  

 سوید  یی له ری ئاماده 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
  

  سوید  دا له ندازیاری وزه ی ئهبوار  ر له ماسته
  
 سوید  ندازیاری میکانیک له کالۆریوس کۆلیژی ئه به
  
  کوردستان سلمانی  کالۆریوس کۆلژی کشتوکاڵ له به
  
  

  :نوسین
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ین ند می فرکاری و کتبی ڕیفۆرم و چه ری کتبی سیسته نوسه 

  تی و سیاسی یه یی و کۆمه رده روه وتاری په
  

  :  زمان
  

  بی، ئینگلیزی و سویدی ره  هکوردی، ع
     



133    - ڕیفۆرم

 
 
  
  

134    - ڕیفۆرم

  
  
  
  
  
  
  
  
 



135    - ڕیفۆرم
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