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 :، ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک دای فێوریە١٢وازی لە پێش
 

 بۆنەیەک بۆ دەنگهەڵبڕین دژی سەرکوتی نەتەوەیی و زمانی

 
 و دەختتوێنن دەدوێتتن، خۆیتتان زمتتانی بە ستتەرکوتیك و بەربەستتت چەشتتنە هەر لە دوور بە مرۆڤتتانەی و نەتەوە ئەو بتتۆ

 و نەتەوە ئەو بتۆ. زمانەکەیتانە بە شتانازیکردن و  شتادینواندن و  جێتژن ڕۆژی دایتک، زمانی جیهانیی ڕۆژی دەنووسن،
 و ڕەسمی دەزگای و لەدام و  بخوێنن بنووسن، خۆیان زمانی بە ناتوانن و نەناسراوە بەڕەسمی زمانەکەیان کە مرۆڤانەش
 دایتک، زمتانی جیهتانیی ڕۆژی ئەوان بتۆ. هەیە دیتکەی ڕۆڵیکتی و واتتا ڕۆژە، ئەم بتدوێن، پێتی دا زانستی و دەوڵەتی

 ڕۆژی و،  ستتەملێکراوییەکانیان و بێمتافی وەبیرهێنتانەوەی ڕۆژی زمانەکەیتان، و خۆیتان چارەنووسی لە بەداخبوون ژیرۆ
 .ئازادژیانە و پێشکەوتن کاروانی لە بەجێمان و هەاڵواردن دژی دەنگهەڵبڕێن

 
 یەک ، نەتەوەییەکانیتان متافە ستەرەتاییترین لە ئێستاش هەتا و نین فارسزمان کە ئێران نەتەوەکانی بۆ پێیە، بەم

 یتانی ستاڵێک، هەر فێتوریەی ی١١ ڕۆژی هتاتنی و نزیکبتوونەوە بێبەشتن، زمانەکەیتان ناسترانی بەڕەستمی مافی لەوان
 بتوونەوە بەڕەوڕوو تتاڵیی کەی؟ هەتتا بێمافییە و بێبەشی ئەم کە پرسیارەیە ئەم دووپاتبوونەوەی و نوێبوونەوە ڕۆژی
 و سیستتتتەم هەر ئێران،ختتتاوەنی دەستتتەاڵتدارەکانی ڕێتتتژیمە ببینتتتین و بتتتزانین ەک دایە لەوە پرستتتیارە ئەم گەڵ لە

 ڕوانتتین و سیاستتەت یەک هەر ئێتتران، نەتەوەکتتانی زمانیەکتتانی و نەتەوەیتتی متتافە پرستتی ئاستتت لە بتتن، ناوەرۆکێتتک
 چ بێ، کار سەر لە هەزارساڵە چەند شارستانیەتی میراتی ئیددیعای هەڵگری شایەتیی ڕێژیمی چ. هەیە وگوتاریان
 بە داوای ئەگەر کە ئەوەیە هەر ئێتتران نەتەوەکتتانی بەشتتی ئییهتتی، عەدلتتی الیەنگتتری ڕوالەت بە ئیستتیمیی نیزامتتی
 .دەبن بەرەوڕوو سەرکوت گەڵ لە بکەن، نەتەوەییەکانیان مافە ناسرانی ڕەسمی

 
 و واڵتەکە مێتتتژووی و شارستتتتانیەت بە ڕەنگاورەنگەکتتتانی شتتتۆڤێنییە پێهەڵگتتتوتنەی هەمتتتووە ئەو ستتتەرەڕای ئێتتتران،

 هەمتتوو دواوەی لە دا، زمتتانی و نەتەوەیتتی پرستتی چارەستتەرکردنی و ڕووبەڕووبتتوونەوە لە ئێرانییەکتتان، پێشتتەنگایەتیی
 دەژین، پێکەوە جیاواز زمانی و نەتەوە دا، لەوانیش کە ئێران دراوسێی والتانی هەموو. خۆشییەتی دراوسێی واڵتانی
 . ڕاکێشاوە زمانێک هەر بە تایبەت مافەکانی قبووڵی و واڵتەکەیان جۆراوجۆرەکانی زمانە ناسیننی بەرەسمی بۆ ملیان
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 عەرەبتی، و کتوردی زمتانی دوو عێتراق، لە.بێنینەوە نموونە بە ئەفغانستان و پاکستان عێراق، دەتوانین بارەیەوە لەم
 و شتتوێن لە وئاشتتورییش انیتورکم زمانەکتتانی و ناستتراون دا عێتتراق هەمتتوو ئاستتتی لە ڕەستتمی زمتتانی وەک دوویتتان هەر

 ئینگلیستتی، و ئتتۆردوو زمتتانی دوو پاکستتتان، لە. هەیە ڕەستتمیەتیان دا، نەتەوەییتتانە کەمتتایەتییە ئەو ژیتتانی نتتاوچەی
 دا، ناوچەکتان ئاستتی لە سترائیکی و سیندی پەشتوون، بەلووچی، پەنجابی، زمانەکانی و سەرانسەرین و ڕەسمی زمانی

 و ڕەستتمین زمتتانی دا، واڵت ئاستتتی لە دوویتتان هەر پەشتتتوون و دەری زمانەکتتانی انئەفغانستتت لە. ناستتراون بەرەستتمی
 کە نتاوچە دیتکەی دیتاری واڵتێکتی. ناستراون رەسمی بە دا، ئەیالەتەکان و هەرێم ئاستی لە دیکەش زمانی کۆمەڵیک
 بە زمتان یەک اڵکردنیز سیاسەتی ئێران وەک زۆر سااڵنێکی و تێدایە جۆراوجۆری زمانی نەتەوەو و ئێرانیشە دراوسێی

 تورکیتتاش بەاڵم.تورکیتایە بردوە،واڵتتی بەڕێتوە دیتکەی زمانەکتانی و نەتەوە ستەرکوتکردنی و دیتکەدا زمانەکتانی ستەر
 بە دێتتترینەیە کێشتتتە ئەم دەکتتترێ چتتتاوەڕوان و بەر گرتتتتووەتە لەمێتتتژینەیەی سیاستتتەتە بەو چاوخشتتتاندنەوە ڕێگتتتای

 بەوانتی پەیوەستتبوون هەوڵتی مێتژە لە تتورکیە کە ئورووپتا یەکیەتیتی پەیماننامەکانی ڕێوشوێنەکانی بە سەرنجدان
 .هەیە،چارەسەربکا

 
 دا، کەی واڵتە ئەو نێو لە زمانی و نەتەوەیی سەرکوتی لەمێژینەی کێشەی گەڵ لە ڕووبەڕووبوونەوە لە ئێران، ڕێژیمی

 هەتتتا بتتووە، واڵتە ئەو ستتەاڵتیدە و بندەستتتەکان نەتەوە نێتتوان ئتتالۆزیی و شتتەڕ و نتتاکۆکی ستتەرچاوەی بەردەوام کە
 دا هەڵبژاردنەکتان ستەروبەندی لە تەنیتا. دەڕوا خۆبتواردن و هەڵخەلەتانتدن و ئینکتار سیاسەتی سەر لە هەر ئێستاش

 و چارەستتەر دوای بە گەڕان بتتۆ نەک ئەویتتش دەدەنەوە، کێشتتەیە لەو ئاوڕێتتک ستتووکە ڕێتتژیمە ستتەربەو بەربژێرەکتتانی
 دەنگتدەرانی ڕاکێشتانی بۆ بەڵکوو دیکە، زمانەکانی ئاخێوەرانی و بندەستەکان نەتەوە مێژینەی لە ویستی دابینکردنی

 کە ئەوە. خۆیان سەرکەوتنی قازانجی بە دەنگەکانیان وەرگرتنی بۆ و دەنگ سندووقەکانی سەر بۆ نەتەوانە بەو سەر
 پرستە لە پارلمتانی و سەرکۆماری هەڵبژاردنی بەربژێرەکانی بایەخدانی و ئاوڕدانەوە نەتەوانە، بەو سەر دەنگدەرانی
 لە و دروستت شتتێکی دا، هەڵبژاردنەکتان لە خۆیتان هەڵویستتی بۆ پێوەرێک و مەرج بە دەکەن زمانییەکان، و نەتەوەیی

 ئەو هەم و وەرگرتتوە خەڵکیتان دەنگتی نتاوە بەم ئەوانەی هەم هەڵبژاردنەکان، دوای کە ئەوە بەاڵم. دایە خۆی جێی
 و بەڵتتێن داوە، دەنگیتتان واڵت دەستەالتی زمتتانیی و نەتەوەیتی سیاستتەتی لە گتتۆڕان ێکهێنتانیپ نیتتازی بە دەنگتدەرانەی
 لە کەستێک هەر و مەجلتی  نتوێنەرانی ستەرکۆمار،. ڕەختنەن تونتدترین شتیاوی دەبەنەوە، بیتر لە خۆیان چاوەڕوانیی

  لە بەڵێنێکیشیان و دروشم هیچ پێشتر ئەگەر دا، واڵت بەڕێوەبەرێتیی و سیاسەتدانان و قانووندانان ناوەندێکی هەر
  و لەمێژینەکان گرفتە و کێشە ئاست لە نەدابێ، زمانی و نەتەوەیی هەالواردنی و سەرکوت وەک گرنگی پرسێکی بارەی
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 بەڵێنتتی بە ئیستتتا ستتەرکۆماری وەک کاربەدەستتتەکە، ئەگەر بەاڵم. بەرپرستتیارن دا،هەر واڵت خەڵکتتی داواڕەواکتتانی
 ، کردبێتەوە کۆ دا ئێران بندەستەکانی نەتەوە نێو لە دەنگی زۆرترین پشتگویخراوەکان، مافە لە بەشێک دابینکردنی

 خۆلێبواردنیشی، و بیربردنەوە لە پێیە بەم هەر و،  زیاتر زۆر زمانی، و نەتەوەیی پرسی ئاست لە بەرپرسیارەتیەکەی
 .دەبێ قورس زۆر شتێکی

 
** 

 بتتۆ ئەگەر دا، خەڵتتک ستتەر بە زمتتانی و نەتەوەیتتی هەاڵواردنتتی و و،ستتەرکوت نەتەوەیی متتافی لە بێبەشتتی ستتەپاندنی
 خەڵتتتکەی ئەو الیەن لە تتتتایبەت بە قەبووڵکردنیشتتتیان مەحکتتتوومن، و  شتتتوورەیین و نەنتتتگ متتتایەی دەستتتەاڵتداران،

 دایتک، زمتانی جیهتانیی ڕۆژی. ڕەختنەیە و لتۆمە شتیاوی دەبتنەوە، هەاڵواردنانە و ستەم و بێبەشی جۆرە ئەو بەرەوڕووی
 .نەتەوەییمان شوناسی و زمان بە سووکایەتی قبووڵی بە گوتنەوە نا بۆ دەرفەتیک بکرێتە پێویستە و انێدەتو

 
 زمتانە و خۆیتان زمانەکەی لە ڕێز کە دەکەین ئەوانە هەموو لە پیرۆزبایی دا، دایک زمانی جیهانیی ڕۆژی پێشوازی لە

 دا، ئێران ئاستی لە زمانی و نەتەوەیی هەاڵواردنی و وتسەرک ئاست لە کە دەنێرین ئەوانە بۆ ساڵو. دەگرن جیاوازەکان
 هەلومەرجەکانیش لەسەختترین کە هەیە ئەوکەسانە هەموو بۆ پیزانینیشمان و دەسخۆشی. نین بێهەلویست و بێدەنگ

 نین غافڵ کوردی زمانی خزمەتی و پاراستن لە ساتێک دا، 
 

 ١١١٩فێبریوێری ی ١٦: ڕێکەوتی  -دیواری فەی  بووکی نووسەر  : سەرچاوە
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 پرسی خوێندن بە زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
 

 

6 
 

 
 ی فێوریە كراوە بە رۆژی جیهانیی زمانی دایك؟١٢بۆچی 



  
 
  

 
 
 
 
 

رۆژی جیهتتانیی . رۆژە جیهتتانی و نێونەتەوەییەكتتان، هەر كامێ یتتان مێتتژوو و ستتەربردەیی تتتایبەت بە خۆیتتان هەیە
 .ی فێوریەی هەر ساڵێ ە، پێشینە و مێژووی خۆی هەیە12زمانی زگماكیش كە 

 
دا، خوێندكارانی بەنگیدیش كە ئەو كاتە واڵتەكەیان بەشتێك بتوو لە  2591ی فێوریەی 12ساڵ لەمەوبەر لە  06

پاكستان، وەك نتاڕەزایی دەربتڕین لە داستەپاندنی زمتانی ئتۆردوو بەستەر نەتەوەكەیتان دا، خۆپێشتاندانیان وەڕێ 
خەڵ تی . ەنگیدیش گیانیان لە دەست داخوێندكاری ب 9لە ئاكامی تەمەنی هێزە چەكدارەكانی پاكستان دا . خست

بەنگیدیتتش، بەاڵم دەستتتیان لە خەبتتات هەڵ نەگتترت و نەك هەر نەچتتوونە ژێتتر بتتاری داستتەپانی زمتتانێ ی دیتت ە، 
ملیان بتۆ متانەوە لە ژێتر دەستەاڵت و لە چوارچێتوەی پاكستتان دا، نەدا و ستەرەنجام ستەربەخۆیی خۆیتان بەدەستت 

 . هێنا

 
بتووە هتۆی ئەوە بەنگیدیتش وەك یەكەم واڵت كە لە پێنتاوی زمتانەكەی دا خەبتاتی  2591ی فێوریەی 12رووداوی 

بە رەستتمی پێشتتنیاری بە یونستت ۆ كتترد كە  2555ئەو واڵتە لە نتتوامبری . كتتردوە و قوربتتانیی داوە، ستتەیری ب تترێ
ی زمتتانی دیتتارە ئەنجتتومەنی جیهتتانیی الیەنگرانتت. ی فێتتوریە، وەك رۆژی جیهتتانیی زمتتانی دایتتك بناستترێ12رۆژی 

 زگماكییش پشتی ئەم پێشنیارەیان گرت و لە ئاكامدا،
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 .سیهەمین كۆڕی گشتیی رێ خراوی نەتەوە یەكگرتووەكان ئەم پێشنیارەی پەسند كرد
 

. دیارە ئەو واڵتە پێشتتر موستتەعمەرەی ئینگلیستتان بتوو. میلیۆنییە و زمانەكەی بەنگالییە 29بەنگیدیش واڵتێ ی 
هیدانی زمتان  ک رۆژی شته نگیدێش وه بته  لته  ی فێوریته12رۆژی .  وی زۆره زی لە واڵتە دا بترههەر بۆیە زمانی ئینگلیت

 . ناودێر کراوه

 
  شتتتوێنه موو ستتتاڵێ له هتتته  ک رۆژی جیهتتتانیی زمتتتانی زگمتتتاکی نتتتاودێر کتتتراوه وه  ی فێوریتتته12رۆژی   کتتته  وه وکاتتتته له

  خدان به بایه. چێ ده  ڕێوه زمانی زگماکی به  بۆ رێز گرتن له تی ی تایبه وه سم و کۆبوونه کانی جیهان رێوره جۆراوجۆره
ک ستاڵی زگماکتان نتاودێر  ی وه2008کان ستاڵی  کگرتووه یه وه  ته رێکخراوی نه  که  بووه  یه و راده زمانی زگماکی تا ئه

 .کرد

 
ڵکی  ختته  کی کتتۆنتر لتته یتتهنیتتو کتتورد دا مێژوو  پێنتتاوی زمتتانی دایتتک لتته  بات و قوربانیتتدان لتته ختته  وه دڵنیاییتته  بتته
 .  یه نگیدێشی هه به

 
پێنتاوی   تا تورک دا له زا خان و ئه می ره رده سه  می جیهانی له ڕی دووهه شه  ر له م دا کورد به بیسته  ی ده سه  ر له هه

ڵ پێشتتر، یتان ستا ده  ش بته مته رباری ئه ترستی سته مه  خستته یتدا گیتانی ختۆی ده که پاراستن و زیندوو راگرتنتی زمانه
وه  ه«تتاوان»م  ی ئه سۆنگه  ی و له که زمانه  به  ی رۆژنامه وه ی و چاپ و باڵوکردنه که تی زمانه وڵی خزمه هه  وتبووه که

 . ران بووه نده ی هه رێوه و په  ئاواره
 
و   وه م رۆژه ی ئه بۆنه  دا ئاکادیمیای کوردستان سمینارێک به  ی فێوریه12رۆژی   رێمی کوردستانیش، له هه  مساڵ له ئه

 . کانی زمانی کوردی پێک دێنێ جۆراوجۆره  نه الیه  بۆ باس له
 
  کته  کتردوه  ی ئامتاده م پاشتکۆیه دا ئته ی فێوریته12پێشوازی   زمانی زگماکی و له  خدان به ک بایه یش وه«کوردستان»

 .ران بێ ندیی خوێنه زامه هیوادارین جێگای ره
 

 . وه دا باڵو بۆته" کوردستان"ی  ی رۆژنامه955  جیهانیی زگماکی، ژماره رۆژی  ت به پاشکۆی تایبه  له
 



 پرسی خوێندن بە زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
 

 

8 
 

 
 تێکی پێویست که ره کی گونجاو بۆ حه یه ، بۆنه ی فێوریه١٢زمانی زگماکی و 

 
 
 
 
 
 
 

کان  یهنتێرنێتی ئه  ڕه ماڵپه  رۆژی جیهانیی زمانی زگماکی که  ستی رێزگرتن له به مه  وازێک به ، بانگه ی فێوریه21رۆژی 
 . دا باڵو بۆوه

 
ئاستتی حیتز    م لته پێشوازی هه. وڕوو بوو ره رم به کی گه ڵ پێشوازییه گه له  وه کانه م ساته که یه  ر له هه  وازه نگه م به ئه

ر زۆر  هه. کاندا جۆراوجۆره  کانی و چاالکانی بواره تییه سایه ئاستی که  م له کاندا، هه نه یه و راگه ڵه و کۆمه  و رێکخراوه
وێتڕای . وه ی ئێتران دا کترده کانی دیکه وه ته نگیی نه رهه ران و چاالکانی سیاسی و فه نێو تێ ۆشه زوویش رێگای خۆی له

نتتد و  ن و ناوه یتته راگه 16  اڵتی کوردستتتان و نزیتتک بتته حیتتز  و رێ ختتراو و گرووپتتی سیاستتی رۆژهتته 26  نزیتتک بتته
  ر بتته نی ستته یتته ن و راگه نجومتته نتتد، ئه ، ناوه ڵتته رێکختتراوه، کۆمه 56  ک نزیتتک بتته ر یتته ستته نی کتتوردی، له نجومتته ئه
 . کرد  که وازه بانگه  ی ئێران پشتیوانییان له کانی دیکه وه ته نه
 

و   ڵته ی رێ ختراو و گترووپ و کۆمه چوارچێتوه  ر لته رۆژی جیهانی زمانی زگماکی هه)وازی رێزگرتن  بانگه  پشتیوانی له
  کیان لته یه ژماره  که  کانی ئێران پشتیوانییان لێ کردوه جیاوازه  وه ته نه  س له دان که و سه  وه مایه هکان دا ن نه نجومه ئه

نێو میتتدیای  کان و لتته نگییتته رهه سیاستتی و فه  ڵتته نێتتو کتتۆڕ و کۆمه  دیتتارترین ستتیماکانی ئۆپۆزیستتیۆنی ئێتترانن و لتته
و  لته  یته وانه رچی له گته ش ئه وانی دیکته ئته. ا، نتاوێکی ناستراونپ و روونتاکبیری د ی چته وه بزووتنه  کان و له ئێرانییه
بات و تێکۆشتتان  ختته  کی دوور و درێژیتتان لتته یان رابردوویتته اڵم زۆربتته بن، بتته ناوبانتتگ و ناستتراوی دا نتته  لتته  ئاستتته

   یه ی هه روا درێژه هه  ازهو م بانگه پشتیوانی له.  یه یی دا هه وه ته پێناوی ئازادی، دێموکراسی، مافی مرۆڤ و مافی نه له
 .بێ ی پشتیوانانی زیاتر ده ، رۆژی جیهانی زمانی زگماکی، ژماره ی فێوریه12  ینه گه تا ده  وه دڵنیاییه  و به
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داوای لێکتردوون، رۆژی   وازه و بانگته ک ئته ، وه وانته ته و نه ر بته تی چاالکتانی سته تایبته کان و به سته بنده  وه ته ئایا نه
کانی خۆیتتان و بتتۆ  یی و زمانییتته وه تتته ویستتت و داوا نه  داکتتۆکی لتته  تێک بتته کتته ڕه ، هتتیچ جموجتتۆڵ و حه ریتتهی فێو12
  ن؟ لته ده خۆیان نیشتان ده  کۆماری ئیسیمی دا، له  یی و زمانی له وه ته اڵواردنی نه م و هه سته  ربڕین له تی ده زایه ناڕه

ک کتتتورد،  ک وه یتتته وه ته نتتتد نه چه  ر بتتته کانی ستتته نتتته نجومه و ئه  ڵتتته میتتتدیاکان و کۆمه  ستتتااڵنی رابتتتردوو هێنتتتدێک لتتته
ی ئیعتتترازی و تۆمتتار  وه ین یتتا هێنتتدێك کۆبوونتته مپتته ڕێخستتتنی که وه   ، بتته ره ن، عتته رکمتته لووچ، ته ربایجتتانی، بتته ئازه

  ت بته ی تایبه رانه رکوتکه رجی سه لومه ی زاڵکردنی هه بۆنه  ر به گه مساڵ ئه ئه. کرد ده  یه م بۆنه نووسی، پێشوازییان له
جت    شتوانن به نه -واز داوای لێکردوون  ک بانگه وه -کان  یی و زمانییه وه ته نه  ڵبژاردن، ئۆگران و داواکارانی مافه هه

دا  رۆژه م کرێ له ، زانکۆ و شوێنی کار و بۆیان نه قوتابخانه  دا بچنه م رۆژه یی خۆیان، له یی و ناوچه وه ته رگی نه و به
 : چونکه.  وتوو بووه رکه کی زۆر سه یه تا راده هه  که وازه ش، بانگه و حاڵه زمانی زگماکیی خۆیان بدوێن، به  نیا به ته
 
  کان و چاالکتتانی بتتواری جۆراوجتتۆر لتته تییه ستتایه ن و که و پشتتتیوانیی الیتته  وازه م بانگتته ی ئتته وه ر بتتاڵو بوونتته هتته -2

  رچاوتر لته کتان ، بته جۆراوجۆره  وه تته نه  ر بته کانی سته نته یه میتدیای فارستی و راگه  وه هۆی ئته هبت  ی، بووه که رۆکه نێوه
  .ن رۆژی جیهانیی زمانی زگماکی بده  خ به سااڵنی رابردوو بایه

 
متتاکی ک رۆژی جیهتتانیی زمتتانی زگ کی وه یتته کانیان و بۆنه کان و زمانتته نافارستته  وه تتته اڵواردن دژی نه م و هتته ستتته -1

. ی واڵت وه ره و ده  وه ژووره  کانی ئێران له جۆراوجۆره  نگاویی پێکهاته نگی و هاوهه ستێنێک بۆ هاوده به  ببێته  توانیویه
کی  کارییته م دا و بتێ ئاماده کی کته یه ماوه  وازێک له وری بانگه ده  له  جیاوازه  نگه ده  مووه م هه ی ئه وه زموونی کۆکردنه ئه
  نگتتته کتتتان و ده جیاوازه  ی پێکهاتتتته وه بتتتۆ لێتتتک کۆکردنتتته  که مه و ستتتته  کتتته ێشتتتتر، گونجتتتاوبوونی بۆنهرباڵوی پ بتتته

 .ڵمێنێ سه کان، ده جۆراوجۆره
 

ڵ  گتته ڵک له کانیی ختته ره ربتته بات و به کیی ختته ره یتتدانی ستته مه  وه ی واڵت ببێتتته وه بتتێ تێبکۆشتتێ نتتاوه ئۆپۆزیستتیون ده
ک رۆژی جیهتانی زمتانی  کی وه یته پرستی زمتانی زگمتاکی و بۆنه. ری کۆمتاری ئیستیمی تکهرکو اڵتی دیکتاتۆر و سه سه ده

   ندکراوهس په  کان و دان پێدانرانیان له یی و زمانییه وه ته نه  وا بوونی داخوازه ره. ڵك گونجاون دایک بۆ بزواندنی خه
 

ساستیی  ی قتانوونی ئه25و  29کانی  ستهه ێک باستکردنی ئهمتاکورت ، که کی دیکه الیه  ک و له الیه لهکاندا  ییه وه ته نێونه
   رێک بۆ هاتنه و هانده  مینه ک زه کرێ وه ڵکی ئێران، ده و زمانیی خه« ومی قه»جۆراوجۆریی   کۆماری ئیسیمی له
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  .ربگیرێ ڵ ی لێ وه دژی، کۆماری ئیسیمی که  ت و گوشار له که ڕه ڕێخستنی حه ڵك و به یدانی خه مه
 

ردی  ده  کتته  وه وتۆ بدۆزینته تی ئتته و پتترس و بابته  ڵکی ئێتتران بۆنته کتتانی خته جۆراوجۆره  پێ هاتته  ئێمتته  یته وه هگرنتگ ئ
یتدان و  مه  بێینته  وه کته یه  ی بته وه کمان بێ بۆ ئته موو الیه ری هه مووانمان بێ و هانده شیی هه ش و ویستی هاوبه هاوبه

  وه تته رانی نه و میتدیا و تێ ۆشته  ڵته شتێ حیتز  و رێکختراو و کۆمه هاوبه  ی به زه وه ره م هه ئه.  وه ینه رز بکه نگمان به ده
تتوانێ  ، ده رۆژی جیهانیی زمانی زگماکی دا پێکهتاتوه  ی رێزگرتن له وازه بانگه  پشتیوانی له  کانی ئێران له جۆراوجۆره

رینتر دا  ئاستتێکی بته  کی زیتاتر و لته ییته ئاماده  بته سااڵنی داهاتوودا،  ی له وه ریتێکی نوێ بۆ ئه تایی نه ره سه  ببێته
 .ربگیرین ڵکی لێ وه که
 

 1621ی چی مار12:  وتی ڕێکه  -ڕی کوردستان و کورد   ماڵپه:  رچاوه سه
 

 

 
 

 گرنگترین پەیماننامەكانی تایبەت بە مافە زمانی و نەتەوەییەكان
 

، پەیماننتتامە و بەڵگەنتتامەی نتتوێتر ڤمافەكتتانی متترۆلەگەڵ تێپەڕینتتی رۆژگتتار و پەرەگتترتن و قتتووڵتر بتتوونەوەی 
 لەالیەن رێ خراوی نەتەوە یەكگرتووەكان و ناوەندە جیهانی و ناوچەییەكانی مافی مرۆڤەوە،

 
كۆمەڵێك . بە مەبەستی ڕوونتركردنەوەی ماف و ئازادییەكانی مرۆیەكان و بەرپرسیارەتیی دەوڵەتان، پەسند دەكرێن

هێنتدێك . ە گرنگتانە، تتایبەتن بە مافەكتانی تتاك و گترووپ لەپێوەنتدی لەگەڵ زمانتدالەو پەیماننامە و بەڵگەنام
 :لەو پەیماننامە و بەڵگەنامانە، ئەمانەن

 
 ی 21كە لە « بەیاننامەی مافەكانی تاكەكانی سەر بە كەمایەتییە نەتەوەیی، ڕەگەزی، ئایینی و زمانییەكان» -2

 .نەتەوە یەكگرتووەكانەوە پەسند كراوە لەالیەن كۆڕی گشتیی ڕێ خراوی 2551دیسامبری 
لە شتتتاری  2551ی نتتتوامبری 9ی ئورووپتتتا بتتتۆ زمتتتانە نتتتاوچەیی و كەمایەتییەكتتتان، كە لە (چتتتارتێر)جاڕنتتتامە -1

 .ستراسبۆرگ لەالیەن نوێنەرانی واڵتانی ئەندامی شوورای ئورووپا پەسند كراوە



 پرسی خوێندن بە زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
 

 

11 
 

ی ژوئەنتی 5تتا 0ێ خراوە نادەوڵەتییەكان، لە ڕۆژانی بەیاننامەی جیهانیی مافە زمانییەكان، كە دامەزراوە و ڕ -2
 .لە بارسلۆنا، پەسندیان كردوە 2550

 
بۆپێناستەی كەمایەتییەكتان و  زۆر بەڵگەنامەی نێونەتەوەیی گرینگی دیت ەدا، كەپێویستە ئەمەش بگوترێت، كە لە

نی مترۆڤ لە بتواری جۆراوجتۆردا جۆراوجۆرەكانیان تەرخان كراون، یان بە شێوەیەكی وردتر لە ماف و ئازادییەكاماف
. دەدوێن، لەسەر پێویستیی بەفەرمیناسرانی زمانەكان و مافی بەكارهێنانیتان لە بتواری جۆراوجتۆردا، پتێ داگیتراوە

 :لێرەدا ئاماژەیەك بە هێندێك لەو دوكیۆمێنتانە دەكرێت
 

نی متتافی متترۆڤ و ئتتازادییە كۆنوانستتیۆنەكانی كتتۆمەڵەی ئورووپتتا، بتتۆ نمتتوونە ڕێ  ەوتننتتامەی تتتایبەت بە پاڕاستتت
، پینی شوورای ئورووپا بۆ پشتیوانی لە كەمتایەتییە نەتەوەییەكتان 21مادەی ( 2596ی نوامبری 1)بنەڕەتییەكان 

ی دیستتامبری 29، بەیاننتتامەی ئەنجتتومەنی نێتتونەتەوەیی قەڵەم لە ستتانتیاگۆو بەیاننتتامەی (2552ی ئوكتتتۆبری 5)
ی ڕێ ختراوی 205ی ئەنجتومەنی جیهتانیی قەڵەم، كۆنوانستیۆنی «رگێتڕانمتافە زمانییەكتان و وە»ی كتۆمیتەی 2552

، بەیاننتامەی (2515ی ژوئەنتی 10)جیهانیی كار، لە بارەی خەڵ انی ختۆجێیی و هۆزەكتان لە واڵتتانی ستەربەخۆ 
، بەیاننتتامەی كۆتتتایی كۆبتتوونەوەی گشتتتیی فیدراستتیۆنی 2556جیهتتانیی متتافە گشتتتییەكانی گەالن، بارستتلۆنا، متتای 

، بەیاننامەی كۆمیستیۆنی متافی مترۆڤ لە 2552ی ئاگوستی 20انیی مامۆستایانی زمانی مۆدێرن، لە مەجارستان جیه
 (.2559ی سپتامبری 21)ئەمری ا، لە بارەی خەڵ انی خۆ جێیی 

 
 :مافی تاك و مافی گرووپ لەبەكار هێنانی زمانەكەیاندا

 
انی ئتتاخێوەرانی هەر زمانێ یتتان چ وەك تتتاك و چ وەك ئەم پەیماننتتامە و بەڵگەنامتتانەی ئاماژەیتتان پێ تترا، مافەكتت

لە ڕووانگەی هێندێك لەم پەیماننامانەوە زمانەكتان یەكستانن . گرووپ، لە بەستێنی جۆراوجۆردا هێناوەتە بەرباس
 « بەیاننامەی جیهانیی مافە زمانییەكان»تەنانەت بەڵگەنامەیەكی وەك . و ئاخێوەرانیان مافی یەكسانیان هەیە

 
ە لەبەكار هێنتانی زمتانە خۆجێییەكتان یتان زمتانی كەمایەتییەكتان ختۆی دەبوێرێتت و لە جیتاتی ئەم جتۆرە ئاگایان

بەكتار ( كۆمەڵێك كە بەزمانێك قسە دەكەن و لەستەر زەوییەكتی هاوبەشتدا دەژیتن)« حەشیمەتی زمانی»زاراوانە، 
 هەموو حەشیمەتە زمانییەكان لەسەر ئەم بناغەیە دانراوە، كە مافەكانی « دێنێت، واتە ئەم بەڵگەنامەیە
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لەستەر ( بە فەرمتی ناسترابن یتان نتا،خۆ جێیتی و هتی كەمتایەتییەك بتن یتان نتا)یەكسانە، هەڵ ەوتتی زمانەكتان 
 .سەیركردنی ئەوان وەك زمانێ ی سەربەخۆ، كاریگەرنییە

 
 1621ی چی مار12:  وتی ڕێکه  -ڕی کوردستان و کورد   ماڵپه:  رچاوه سه

 
 

 
 

 لە سایەی پارتەكانی كوردستانداخوێندنی كوردی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حیزبی دێموکراتی کوردستان

 
 :ی ئێران٢١٩١بەڕێخستنی خوێندن بە زمانی كوردی دوای سەركەوتنی شۆڕشی 

 
 حیزبی دیموكراتی كوردستان كە هێشتا بن ەكانی لە شارەكاندا بوون، كە كەوتە بیركردنەوە لە دانانی  2555ساڵی 

 
بە تایبەتی چون ە هیوایەكی هەرچەنتد زۆر كەمتیش بەوە هەبتوو كە ڕێژیمتی نتوێ . ی كوردیكتێبی خوێندن بە زمان

بەاڵم كاتێتك دەوڵەت، كوردستتانی خستتە ژێتر . مافی خوێندن بە زمانی زگماكی بۆ مندااڵنی كورد بەفەرمتی بناستێت
خێتترا لە وەڕێخستتتنی  گەمتتارۆی ئتتابووری و قوتابخانەكتتانی داخستتت ئەركتتی ئەو حیتتزبە قورستتتر بتتوو و بیركتتردنەوەی

 .قوتابخانەكانی الدێ پێویستییەكی زیاتری پەیدا كرد
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كتتۆمیتەیەكی سەرانستتەری كە پێشتتتر بتتۆ دانتتانی كتێبتتی خوێنتتدن ڕاستتپێردرابوو، بەرلە دەرچتتوونی فەرمتتانی جیهتتادی 
 ێ ی دا، هێندێك كۆبوونەوەی كردبوو و پێشنووسی كتێب 2555خومەینی لە دژی خەڵ ی كوردستان لە گەالوێژی 

 
خوێندنی ئامادە كردبوو، بەاڵم بەهتۆی هەڵگیرستانی شتەڕ لە كوردستتان و ڕووداوەكتانی دواتتر، لە ستاڵی خوێنتدنی 

 .دا، پرسی خوێندن بە زمانی كوردی لە قوتابخانەكانی كوردستان دوا كەوت 2291 - 2295
 

 :دامەزرانی كۆڕی پەروەردەو فێركردنی كوردستان
 

، لە دووای دەورەی دووهەمتتی هێرشتتی كۆمتتاری ئیستتیمی بتتۆ ستتەر (2512 - 2516) 2206 - 2295ستتاڵی خوێنتتدنی 
ئەم شارو ناوچەو گوندانەی لە ژێر كونترۆڵی ڕێ خراوە سیاسییەكان و هێزی پێشتمەرگە دا . كوردستان دەستی پێ رد

م شتتوێنانە قوتابخانەكتتان لە. بتتوون، لە الیەن دەستتەاڵتی ناوەنتتدییەوە گەمتتارۆیەكی هەمە الیەنەیتتان ختترایە ستتەر
هومێتد . داخرابوون، مامۆستاو قوتابی بێ مووچەو كتێب لە ماڵی خۆیان چاوەڕوانی روونبوونەوەی بارودۆخەكە بتوون

نەشتتدەكرا منتتدااڵنی نتتاوچە . بە ڕێ  ەوتتن لە نێتتوان دەوڵەتتتی ناوەنتتدی و هێتتزە سیاستییەكانی كوردستتتاندا نەمتتابوو
كتتۆڕی بەڕێتتوەبەریی »رەدا بتتوو كە حیزبتتی دێمتتوكراتی كوردستتتان، لێتت. ئازادەكتتان هەر وا لە چاوەڕوانیتتدا بمێنتتنەوە
 . ی پێك هێنا«پەروەردەو فێركردنی سەرانسەری كوردستان

 
لە ڕێتتگەی ئەم كتتۆڕەوە، كۆمیستتیۆنی كتتۆمەاڵیەتیی حیزبتتی دێمتتوكرات، سەرپەرشتتتیی قوتابخانەكتتان و كتتار و بتتاری 

یتدانەدا ستەركەوتنی بەرچتاوی وەدەستت هێنتاو خزمەتتی حیزبی دێمتوكرات لەم مە. پەروەردەو فێركردنی گرتە ئەستۆ
 باشی بە پەرەپێدانی زمان و فەرهەنگی كوردی و وەڕێخستنی قوتابخانەكان كرد سەدان الوی چاالك و دڵپاك بەدەم 

 
دەرگتتتای قوتابخانەكانیتتتان لە « بتتتانگەوازی كتتتۆڕی پەروەردەو فێركتتتردنەوە هتتتاتن و بە نتتتاوی مامۆستتتتایانی شتتتۆڕش

 .  وچە ئازادكراوەكانی كوردستاندا كردنەوەسەرانسەری نا
 

و بە شتتوێن پەستتندكرانی گەاڵڵەی فێركتتردن و بارهێنتتانی كوردستتتان لە (ی زایینتتی2512)ی هەتتتاوی 2206هتتاوینی 
و پەرەپێتدانی زانستت و  الیەن حیزبی دێموكراتی كوردستتانەوە، بە مەبەستتی خەبتات دژی نەزانتی و نەخوێنتدەواری

 لە الیەن « مامۆستای شۆڕش»ركراوەكانی كوردستاندا، چەندین خولی پێگەیاندنی زانیاری لە بەشە ڕزگا
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 . بەڕێوەبەریی كۆڕی پەروەردەوە، پێك هات
 

دا، كۆڕی پەروەردەو فێركردنی سەرانسەریی كوردستان (2511 - 2512) 2202 - 2206بەم جۆرە لە ساڵی خوێندنی 
 ازادكراوەكاندا كردەوەو سیاسەتی داخستنی قوتابخانەو سەدان قوتابخانەی لە شارۆچ ەو گوندەكانی ناوچە ئ

 
 . نەخوێندەوار هێشتنەوەی خەڵ ی كوردستان لە الیەن كۆماری ئیسیمییەوەی پووچەڵ كردەوە

 
كتێبەكتتانی خوێنتتدنی كە لە یەكەمستتاڵی خۆێندنتتدا، كەڵ یتتان لتتێ وەرگیتتراوە، هەر ئەو كتێبتتانە بتتوون كە لە شتتارو 

ئەم ستتاڵەش، فێربتتوونی  دیتتارە كتتۆڕی پەروەردەو فێركتتردن هەر بتتۆ. ڕێژیمتتدا خوێنتتدراونناوچەكتتانی ژێتتر دەستتەاڵتی 
لە یەكەم ختتولی . خوێنتتدنەوەو نووستتینی كتتوردیی، وەكتتوو دەرستتێك لە بەرنتتامەی كتتاری مامۆستتتاكانی شۆڕشتتدا دانتتاوە

نەوە و نووستتینی پێگەیانتتدنی مامۆستتتایانی شۆڕشیشتتدا، وانەیەكتتی تتتایبەت بتتۆ ڕاهێنتتانی مامۆستتتایان لەگەڵ خوێنتتد
بە یتارمەتیی ئەو وانەیە و نتامیل ەیەكی  2202 - 2206مامۆستایانی شۆڕش لە ساڵی خوێندنی . كوردیدا گونجاندوە

تایبەتی، كە لە هێندێك ناوچە بۆ ئەم مەبەستە ئامادە كرابتوو، وێتڕای وتتنەوەی دەرستەكانی دیت ە بە قوتابیتان، 
لە بارەی شێوەی وتنەوەی كتێبەكانی خوێندن بە قوتابیان، . ن دەكردنفێری خوێندنەوە و نووسین بە زمانی كوردییا

بوون و بە زمانی فارسی نووسرابوون، « وزارت ێموزش و پرورش جمهوری اسیمی ایران»لەگەڵ ئەوەی كتێبەكان هی 
تە بەاڵم لەبەر ئەوەی مامۆستتتتاكان و قوتابییەكتتتانیش كتتتورد بتتتوون و خوێنتتتدن بە زمتتتانی زگمتتتاكی یەكێتتتك لە ئتتتاوا

لەمێژینەكتتان بتتوو، هەر بتتۆیە شتتی ردنەوەی وانەكتتان لە الیەن مامۆستتتاو واڵمتتدانەوە لە الیەن قوتابیتتان، بە زمتتانی 
 .كوردی بووە

 
 :هاوكاریی خەڵك لە گەڵ كۆڕی پەروەردە

 
خەڵ ی گوندەكانی كوردستانیش بە دانی یارمەتی و دابین كردنی بژیوو بەڕێوەچوونی مامۆستایانی شۆڕش، ئەركتی »
یشتتتتمانپەروەری و نەتەوەختتتوازی و ئینستتتانیی خۆیتتتان بتتتۆ رامتتتاڵینی نەخوێنتتتدەواری لە كوردستتتتان دا دڵستتتۆزانەو ن

هەزاران كیتتتژو كتتتوڕ و الو و پیتتتری نەخوێنتتتدەواری كوردستتتتان بە ڕۆژ و بە شتتتەو بەرەو . بەرپرستتتانە بەڕێتتتوە بتتترد
ە و كەپتتر و دەوار و متتزگەوت و كتتۆنە قوتابخانەكتتان وەری كەوتتتن و لە ژێتتر ستتێبەری دار و ئەشتت ەوت و كونەتەیتتار

 .قوتابخانەكان دا، بۆ خوێندن بە زمانی زگماكی خۆیان ئاوردوویان بۆ سەنگەری ڕووناكی دەبرد
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 تەنانەت گەلێك گوندو شوێن كە لە نیزامی دوو هەزارو پێنسەد ساڵەی شاهەنشاهیی ئێراندا قەت خاوەنی فێرگەو 
 

 . لێ كرانەوە قوتابخانە نەبوون، قوتابخانەی شۆڕشیان
  

بەڕاستتتی هەمتتوو . پشتتتیوانیی خەڵ تتی كوردستتتان لە كتترانەوەی قوتابخانەكتتان و خوێنتتدن بە كتتوردی بتتێ وێتتنە بتتوو
پێشمەرگەكانی كوردستان، ئەوانەی نەخوێندەوار بوون، وێڕای تفەنگی سەر شانیان و فیشەكدانی قەدیان و توورەكە 

 .«ەپشتی دا بوونانی كۆڵیان، كتێبی خوێندنی كوردیشیان لە كۆڵ
 

لە گەڵ ئەوەی . ، ژمتتارەی قوتابیتتان و ژمتتارەی قوتابخانەكتتانیش زیادیتتان كتترد2201 - 2202بتتۆ ستتاڵی خوێنتتدنی 
هێرشی ئەرتەش و سوپای پاسدارانی كۆماری ئیسیمی بۆ سەر ناوچەكانی ژێر دەستەاڵتی پێشتمەرگە بەردەوام بتوو و 

چە دەكەوتنە ژێتر دەستەاڵتی كۆمتاری ئیستیمی، بەاڵم پیشتوازیی لەگەڵ هەر هێرشێ دا، ژمارەیەكی دی ە گوند و ناو
خەڵتتتك لە كتتتۆڕی پەروەردە و خوێنتتتدن بە زمتتتانی كتتتوردی و بایەختتتدان بە خوێنتتتدنی منتتتدااڵن و گەورەستتتااڵن لە 

خولی نوێ بۆ پەروەردە كردنی مامۆستای نوێ و هەروەها بۆ پتر پێگەیاندنی مامۆستتایانی پێشتوو . پەرەگرتندا بوو
 . ەكرانەو

 
 :مامۆستایانی شۆڕش

 
 ئەو كەسانەی لە قوتابخانەكانی ناوچەی ژێردەسەاڵتی پێشمەرگەدا بە كوردی وانەیان دەكوتەوە، پێیان 

 
، كە زۆربەیتان كتادرو پێشتمەرگەی حیزبتی دیمتوكراتی كوردستتان بتوون و شانبەشتانی «مامۆستایانی شۆڕش»دەگوترا

لە زۆر شتتوێن هێنتتدێ فەقتتێ و مامۆستتتای . ستایەتیشتتیان دەكتتردبەڕێتتوەبردنی ئەركتتی پێشتتمەرگایەتی، كتتاری مامۆ
 . ئایینییش، وەك مامۆستای شۆڕش دەرسیان دەگوتەوە

 
كە حیزبتتی دێمتتوكرات لە واڵتتتی « خوێنتتدنی زمتتانی كتتوردی»دا كتێبتتی 2201 - 2202لە ستتەرەتای ستتاڵی خوێنتتدنی 

وەك لەمەو پتێش باستت را، كتتۆڕی . زادەكتتانلوبنتان چتتاپی ردبوو، گەیشتتە دەستتت مامۆستتایان و قوتابیتتانی نتاوچە ئا
پەروەردە لە نەبوونی كتێبەكتانی خوێنتدن بە زمتانی كتوردی، كەڵ تی لە كتێبەكتانی وەزارەتتی پەروەردەو فێركردنتی 
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تەنتانەت نەیاندەهێشتت كتێبتی فارستی بگتاتە ئێران وەردەگرت، بەاڵم كاربەدەستانی كۆماری ئیستیمی لە كوردستتان 
 .خوێنەكان و بە هەموو تواناوە پێشیان بە هاتنی دەگرتدەستی قوتابییە كوردی

 
 :كتێبەكانی كۆڕی پەروەردەو فێركردن

 
 :ئەم كتێبانە بریتی بوون لە. كۆڕی پەروەردە، بەرەبەرە كتێبی دی ەی خوێندنی بە زمانی كوردی ئامادە كردن

 
 
 
 
 
 
 
 ، بۆ پۆلی یەكەمی سەرەتایی(2)خوێندنی زمانی كوردی  -١

 تی ئەزموونی بۆ پۆلی یەكەمی سەرەتاییزانس -١

 ئەژمێر بۆ پۆلی یەكەمی سەرەتایی -٣

 خوێندنی كوردی بۆ پۆلی دووەمی سەرەتایی -٤

 زانستی ئەزموونی بۆ پۆلی دووەمی سەرەتایی -٥

 ئەژمێر بۆ پۆلی دووەمی سەرەتایی -٦
 

 فێربوونی خوێندنەوەو نووسین، تایبەتی گەورەسااڵن( 2)ژیان و خەبات -٧

 («، فێركردنی خوێندنەوەو نووسینی كوردی بە شێوەی داهێنەر«ژیان و خەبات»بۆ كتێبی )« ڕێنوێنی مامۆستا» -٨
 

یتتان لە ستتەر نووستتراوە،واتە لەم ستتاڵە دا چتتاپ ( 2511) 2202چتتوار كتێبتتی یەكەم لەم كتێتتبە نتتاوبراوانە، ستتاڵی 
یەكەم )ایی لە متانگی ڕەزبەری ئەو ستاڵەدا پێشتەكیی ئەژمێتر و زانستتی ئەزمتوونی بتۆ پتۆلی یەكەمتی ستەرەت. بوون

بتتۆ پتتۆلی « زانستتتی ئەزمتتوونی»و « خوێنتتدنەوەی كتتوردی»پێشتتەكیی . نووستتراون( متتانگی كتترانەوەی قوتابخانەكتتان
 .دا نووسراون 2202دووهەمی سەرەتاییش لە مانگی ڕەشەمەی 
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 .ی پۆلی یەكەمەی فارسی«حسا »كتێبی ئەژمێر بۆ پۆلی یەكەمی سەرەتایی، وەرگێڕدراوی كتێبی 
 

ی پۆلی یەكەمی فارسییە، كە «علوم»بۆ پۆلی یەكەمی سەرەتاییش وەرگێڕدراوی كتێبی « زانستی ئەزموونی»كتێبی 
 .كراوە بە كوردی

 

و « حستتا »بتتۆ پتتۆلی دووهەمتتی ستتەرەتاییش، وەرگێتتڕدراوی كتێبتتی « زانستتتی ئەزمتتوونی»و « ئەژمێتتر»كتێبیتتی 
بۆ پۆلی دووهەمیش « زانستی ئەزموون»كاری وێنەكێشان و خۆشنووسیی . نی پۆلی دووهەم بە زمانی فارسی«علوم»

ی ستتەرەتایی 1بتتۆ پتتۆلی « ئەژمێتتر»كتێبتتی . كردوویتتانە( ئاستتۆ)و عتتومەر ئەورامتتی ( ستتامڕەند)ستتەالو وەهتتا  پتتوور
ی لە سەرە و هیچ ئاماژەیەكیش بەوە نەكراوە كە بتۆچی چتاپی ئەم كتێتبە لەگەڵ (2515) 2201مێژووی پووشپەڕی 

 .كتێبەكانی تردا نەبووە
 

 .چاپ راون( 2511) 2202، ساڵی (ژیان و خەبات و ڕێنوێنی مامۆستا)دوو كتێبەكەی تر 
 

  ڵه کۆمه
 
 
 
 
 
 
 

 «كۆمیسیۆنی فێركردن و بارهێنانی كۆمەڵە»  دامەزرانی
 

كتان لە الیەن خوێندنگاكانی شارو ناوچە ئازادە( ی زایینی2512 - 2516)ی هەتاوی  2206 - 2295 ساڵی خویندنی
جەمعییەتتی دیمتوكراتی ی موعەلیمتانی تێ ۆشتەر بتۆ داكتۆكی لە »لەوستەروبەندەدا لە بۆكتان، . ح وومەتەوە داخران
 بۆ داكۆكی لە مافی ئەو مامۆستایانە كە بە بۆنەی تێ ۆشانی سیاسییەوە لە الیەن ح وومەتەوە « مافی فەرهەنگییان

 ( 2206 - 2295 بۆ ساڵی خوێندنی)2295ەیە، پاییزی ئەم كۆمەڵ. لە سەر كار دەركرابوون، پێ هات
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 كە ح وومەت بۆكانی گرتەوە، كارنامەی ئەو ساڵە، ( 2206سەرەتای پاییزی )خوێندنگەكانی بۆكانی كردەوە دواتر
 « .دابووی بە مندااڵن، قەبووڵی كرد« جەمعییەت»كە 

 
تا متاوەیەك لە دێتی « جەمعییەت»رێوەبەرێتیی بە. دوای گیرانەوەی بۆكان، ئەندامانی جەمعییەت لە شار هاتنەدەر

لە هتاوینی . هەندێك مەدرەسەی لە ناوچەكانی سەقز، بانە، بۆكان، مەهاباد و سەردشت كردەوە. بوو« ئاجی ەند»
 . پێك بهێنێت« كۆمیسیۆنی فێركردن و بارهێنانی كۆمەڵە»كومیتەی ناوەندیی كۆمەڵە، بڕیاری دا ( 2511)2202

 
و بارهێنانی كۆمەڵە لە ژمارەیەك لە ئاواییەكانی سەردەشت، بانە، مەهاباد، بۆكتان و ستەقز،  كۆمیسیۆنی فێركردن
 . خوێندنگەی كردەوە 56 تا 06سەرجەم نزی ەی 

 
 :خولەكانی پێگەیاندنی مامۆستا *

 
یۆنە یەكەم خولی ڕاهێنان بۆ ئەو كچ و كوڕە الوانەی دەیانەویستت وەك مامۆستتا لە خوێنتدنگەكانی ستەر بەم كۆمیست

 . پێ هات( ژن و پیاو)كەس  21لە دێی ئاجی ەند، بە بەشداریی  2511 خزمەت ب ەن، هاوینی
 

ختولی . خولی دووهەمی ڕاهێنانی مامۆستایان هەر ئەو هاوینە لە ئاوایی سیستێر لە نتاوچەی سەردەشتت بەرێتوە چتوو
كەس كە لە ناوچەكتانی  16ی ەی دا، بە بەشتداریی نتز2511 ستێهەمی ڕاهێنتانی مامۆستتایان، لە نیوەڕاستتی پتاییزی

  .سەقز و بۆكان و مەهابادەوە هاتبوون، لە هاچیدەرێ، پێ هات
  

 خولەدا، كە بۆ ڕاهێنانی مامۆستایانی كۆمیسیۆنی ناوبراو پێ هاتن، چۆنیەتی وتنەوەی وانەی كوردی، شێوازی 2لەو 
 .بارهێنان و مێژووی بزووتنەوەكانی كورد، وەك وانە دەگوترانەوە

 
 :ەتیی ئامادەكرانی كتێبەكانی كۆمیسیۆنی فێركردن و بارهێنانچۆنی

 
ئەو كتێبتتانەی كۆمیستتیۆنی فێركتتردن و بارهێنتتانی كتتۆمەڵە بتتۆ خوێنتتدن لە قوتابختتانەدا كەڵ تتی لێتتوەردەگرتن، هەر 

  هیئت تدوین« مامۆستایەك لەژێر ناوی 16 بۆ دانانی كتێبەكانی خوێندن، نزی ەی. بۆخۆی ئامادە و چاپی كردبوون
 ئەم دەستەیە بە چەند گرووپ دابەش . دا ڕاسپێردرابوون(دەستەی دانانی كتێبەكانی خوێندن)« كتابهای درسی
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 :ببوون
 
گرووپی خوێندنی كوردی، كە لە ستەر ستاغ ردنەوەی ڕێنووستی كتوردی كاریتدەكرد و كتێبتی خوێنتدنی كتوردیی بتۆ  -١

 .پۆلی یەكەم، دووهەم و سێهەمی سەرەتایی دەنووسی

گتترووپەكە دوو كتێبتتی بتتۆ . پتتی گەورەستتااڵن، كە كتێبتتی خوێنتتدنی بتتۆ گەورە ستتااڵنی نەخوێنتتدەوار دەنووستتیگروو -١
 .ئاستی یەكەم و، دووهەمی فێركردنی گەورەسااڵن، بە فارسی نووسی

گرووپتی زانستتی، ماتماتیتك و كتۆمەاڵیەتی كە دەبتوو لە ستەر نووستینی  2گرووپی ستێهەمیش دابەش ببتووە ستەر -٣
 . ر بە هەر بووارێك بۆ قۆناغی سەرەتایی كار ب ەنپێوەندیدا

 
 : كۆمەڵێك لەوكەسانەی لە دانانی كتێبەكانی خوێندنی ئەم كۆمیسیونەدا بەشدار بوون، بریتی بوون لە

 ، (خەڵ ی بۆكان)ڕەحیمی تلووعیفەڕ -١
 ، (خەڵ ی مەریوان )ڕەشاد مستەفا سوڵتانی  -١
 ، (خەڵ ی خوراسان)حامید  -٣
  ، (خەڵ ی مەهاباد)امیناسر حیس -٤
 ، (خەڵ ی بۆكان)شەهی ئێلخانیزادە -٥
 ، (خەڵ ی مەهاباد)محەممەد میسری  -٦
 ، (خەڵ ی سنە)عەتا خوڵقی  -٧
 ، (خەڵ ی تاران)شەهی دانیشفەر  -٨
 (. خەڵ ی مەهاباد)نادری قازی ناسراو بە ئازاد -٩
 

ن و دارشتنی وانەكتان ئەو شتێوازەی ڕەچتاو دەكترد كە لە كۆمیسیۆنی فێركردن و بارهێنانی كۆمەڵە، بۆشێوازی ڕاهێنا
لە كۆبوونەوەكتتانی دەستتتەی دانتتانی كتێبتتی دەرستتیدا، هێهتتی گشتتتیی نووستتینی . پێتتڕەوی خوێنتتدنی ئێرانتتدا بتتاو بتتووە

كتێبەكتتتتان و چوارچێتتتتوەی هەر وانەیەك دیاریتتتتدەكرا، هەر كەس گەاڵڵەی وانەیەكتتتتی ئامتتتتادە دەكتتتترد، دووایتتتتی لە 
. تەی نووستیندا، گەاڵڵەكە قستەی لە بتارەوە دەكترا و دوای گونجانتدنی تێبینییەكتان پەستند دەكتراكۆبوونەوەی دەست

 بۆ پۆلی یەكەم زۆربەی هەرە زۆری وانەكانی بەهاوبەشیی هەر دوو ئەندامانی دەستەی دانانی « ئەلفو بێ»كتێبی 
 . كتێبەكانی خوێندن ئامادە دەكرا
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هێشتتتا لە نێتتو « جەمعییەتتتی موعەلیمتتان« یی، پێشتتتر ئەوكتتاتەیبتتۆ پتتۆلی یەكەمتتی ستتەرەتا« ئەلفتتوبێ« كتێبتتی
 . بەاڵم لەنێوشار بەجێما و لە نێوچوو. بوو، ئامادە و تەنانەت چاپیش كرا( بۆكان)شار

 
 :ردن وبارهێنانی كۆمەڵە بۆ خوێندنكتێبەكانی كومیسیۆنی فێرك

 

ڵە سێ كتێبی لە ژێر ئەم ناوانەی خوارەوەدا بۆ خوێندن لە قوتابخانەكاندا، كۆمیسیۆنی فێركردن و بارهێنانی كۆمە
 :ئامادەو چاپ كردن

 
 .چاپ و باڵو بووەتەوە 2201بۆ پۆلی یەكەمی سەرەتایی، ساڵی ( 2)« ئەلف و بێ» -١

 .چاپ و باڵو بووەتەوە 2201بۆ پۆلی دووهەمی سەرەتایی، ساڵی ( 1)« خوێندنەوەی كوردی» -١

 .چاپ و باڵو بووەتەوە 2201ی سەرەتایی، ساڵی بۆ پۆلی سێهەم( 2)« خوێندنەوی كوردی» -٣

. ڕێنووس زبان كردی، كە بە زمانی فارسی و بە مەبەستی فێركردنی خوێندنەوە و نووسینی زمانی كوردی دانتراوە -٤
ئەم نامیل ەیە بتۆ كەستانێ ە كە زمتانی فارستی دەزانتن و لە ڕێگتای بەراوردی پیتەكتانی هەر دوو زمتانەكەوە، فێتری 

 . نووسینی كوردی دەبن خوێندنەوەو
 
 كتێبەكانی پۆلی یەكەم و دووهەم و سێهەمیش سەرەتا لە چاپخانەی كۆمەڵە بە ڕەش و سپی و دوواتر لە عێراق »
 

 . دا بووە(2552) 2251چاپی دووهەمی ئەم سێ كتێبە لە ساڵی . پ رانبە چاپێ ی باش چا
 

لە . ئەم كۆمیستیۆنەدا، چەنتدین كتێبتی دیت ە هەبتوونجگە لەم كتێبانەی ئاماژەیان پێ كرا، لە پێتڕەوی فێركردنتی 
، جتگە لە  و، لە پۆلی سێهەمی سەرەتاییشدا« ژمارەو پێوان»و « عولووم»، كتێبەكانی  پۆلی دووهەمی سەرەتاییدا

 . یش لە قوتابخانەدا خوێندراون«زانستی كۆمەاڵیەتی»، كتێبی «ژمارەو پێوان»و « عولووم»
 

 1621ی مارچی 12: وتی ڕێکه  -ان و کورد  ڕی کوردست ماڵپه:  رچاوه سه
 

 

 
 
 



 پرسی خوێندن بە زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
 

 

21 
 

 
 كاریگەریی خوێندن بە زمانی دایك لە سەر زمانی نەتەوە

 
 
 
 
 
 
 

 :پەرە ئەستاندن، بووژانەوە و بەهێزبوونی زمان
 

 خوێندن بە زمانی زگماكی، هەروا كە كاریگەریی لە بە هێزكردنی ناسنامەی نەتەوەییدا هەیە، لە سەر خودی 
دەتتتوانین كتتاریگەریی . كتتاریگەریی جۆراوجتتۆری هەیە و لە كۆمەڵێتتك ڕووەوە دەبێتتتە هتتۆی گەشتتە كردنتتی زمتتانەكەش

 :ئاكامەكانی خوێندن بە زمانی زگماكی لە سەر ئەو زمانە، بەم جۆرە پۆلین ب ەین
 

 پێشگیری لە فەوتان و لەنێو چوون -٢

 
 یە یان ئەو كەسانە نییە كە بەو زمانە ئەم سامانە هەر موڵ ی ئەو نەتەوە زمان سامانێ ی كولتوورییە و

 
كاتێك زمانێك لە نێو دەچێت، دەس ەوتێك و . قسەدەكەن، بەڵ وو سامانە كولتوورییەكە هی سەرجەم مرۆڤایەتییە

داهێنانێك، كە كۆمەڵێك مرۆڤ لە درێژایی مێژووییەكدا بەرهەمیان هێناوە و، هەڵگری هەزاران نەریت و بیرەوەری 
 .ە جۆراوجۆرەكانی ئەو كۆمەڵە مرۆڤەیە، لە نێو دەچێتو ئەزموونی سەردەم

 
ئەم تێگەیشتنە دروستەیە كە واڵتانی دیموكراتی ی جیهانی گەیاندووەتە ئەم قۆناغە كە هەموو ساڵێ بەشێ ی زۆر 
لە پارە و سامانی واڵتەكەیان بۆ پێشگیری لە فەوتانی ئەو زمانتانە بەكتار بێتنن، كە كەوتتوونە نێتو چوارچێتوە و 

 هێندێك لەو زمانانە ژمارەی ئاخێوەرانیان لە چەند هەزار كەس تێناپەڕێت، بەاڵم هەوڵی . رافیای ئەوانجوگ
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جەوهەری نەتەوەیەك و ڕیشتتتتەی هەمتتتتوو . چتتتتون ە بە ستتتتامانێ ی كولتوورییتتتتان دەزانتتتتن. زینتتتدووڕاگرتنیان دەدەن
كە نەتەوەكتان لە درێژایتی مێتژوودا، لە ستەر ئەم بنتاغەیەیە . ڕابردووەكەی، ئیستا و داهاتووی، زمتانی زگمتاكییە

 (١. )زیاتر لە هەر شتێ ی دی ە، پاڕێزگارییان لە زمانی خۆیان كردوە
 

می خوێندنتدا كەڵ تی لێوەردەگیرێتت، مەترستیی فەوتتان و  كاتێك زمانێك پێتی دەخوێنتدرێت و بەفەرمتی لە سیستته
گرنگتتی بتتایەخی زمتتانەكە هەم الی ئەو  مردنتتی لە ستتەر الدەچێتتت، چتتون ە ئەمە بەمانتتای بەفەرمتتی ناستترانیەتی و،

 (١.)خەڵ ەی قسەی پێدە كەن، هەم الی دەسەاڵت، زیاتر دەبێت
 

زمانێك كە پێی بخوێندرێت، پێویستی بە كتێبی خوێندن بەو زمانە هەیە، مامۆستای تایبەت بۆ وتنەوەی وانە بەم 
، زمتانەكە هەوڵ دەدات لە هەمتوو ئەو بەم هتۆیەوە كە بوارەكتانی خوێنتدن جۆراوجتۆر و جیتاوازن. زمانەی پێویستە

لە الیەكی . بوارانەدا واڵمدەربێت و لە هەناوی خۆیدا وشەو زاراوەی گونجاو بۆ بوارە جۆراوجۆرەكان بەرهەم بهێنێت
دی ەوە، زمانێك كە پێی دەخویندرێت دەبێت لە باری ئابوورییەوە پشتی بگیرێت و كۆمەڵێتك پێداویستتی بتۆ دابتین 

جتتگە لەمەش هەر ئەوەكە نەوە . موویتتان دەبتتنە هتتۆی بەردەوامتتی و گەشتتەكردن و بەرەوپێشتتچوونئەمتتانە هە. ب رێتتت
دوای نەوە مندااڵنێك فێردەبن بەم زمانە بخوێنن، بخوێننەوە و بنووسن، دەبێتە هۆی ئەوە هۆگری بەو زمانە بچێتە 

ئەمتتانەش . ە و دەختتوێنننێتتو هەستتت و بیتتر و بیتترەوەری و نەستتت و هۆشتتی ئەو كەستتانەی بەم زمتتانە خوێنتتدوویان
 .باشترین دەستەبەرن بۆ پەرەگرتنی زمانەكە و بووژانەوە و بەرەوپێشچوونی

 
 :باشتر خۆناسین و بەدەستهێنانی توانایی و دەوڵەمەندی -١

 
تا ئەو كاتەی زمانێك ئەدەبیاتی نووسراوی نەبێت و پێی نەخوێندرێت، بەو جۆرەی پێویستە ناكەوێتە بەرسەرنجی 

 .بواری زمان و لە بوارە جۆراوجۆرەكاندا لێی ناكۆڵرێتەوەشارەزایانی 
 

فێربوونی زمانێك و خوێندنی ئەو زمانە، پێویستی بەناسینی ئەلفوبێی ئەو زمانە، ناسینی فۆنیمەكان و فۆنۆلۆژیی 
ادا زمتتانەكە، ئاگتتاداری لە زاراوە جیاوازەكتتان و وشتتە هاوواتاكتتان لەو زاراوانەدا و كۆمەڵێتتك پرستتی دیتت ەی بە دوو

 خوێندن بە زمانێك ئەگەر لەالیەكەوە، ئامادە كردنی كتێب و مامۆستای تایبەت بەم زمانەی پێویستە، . دێت
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لەالیەكتتی دیتت ەوە لێ تتۆڵینەوەی ئاكتتادیمی لەبتتارەی فۆنۆلتتۆژی، مۆرفۆرلتتۆژی یتتان ڕێنتتووس و ڕێزمتتان و ڕەچەڵەكتتی 
 كۆكردنەوەی ئەدەبیاتی زارەكی و . ێویستەزمانەكە و كاریگەریی زمانەكانی دەوروبەر لە سەر ئەو زمانەی پ

 
ریان لە ڕووانگەی جۆراوجۆرەوە، كۆكردنەوەی وشەو زاراوەی دیالێ تە جیاوازەكان و  سه  تاوتوێ ردن و تیشك خستنه

لە ئاكتامی ئەم جتۆرە . پێ هێنانی وشەدان لەوان و چارەستەر دۆزیتنەوە بتۆ كەموكورتییەكتانی ئەم زمتانەی پێویستتە
دا و لە سایەی خۆناسین و پەیبردن بە كەموكورتی و پێداویستییەكان، پرسی دۆزینەوەی ڕێگاچارە بۆ لێ ۆڵینەوانە

زاڵبوون بەستەر نتاتەواوی و الوازییەكتان و خۆگونجانتدن لەگەڵ نیازەكتانی ستەردەم، دەبێتتە خەمتی مشتوورخۆران و 
ە پێشتی لەگەڵ ستەردەم و گۆڕانەكانیتدا دڵسۆزان و شارەزایانی زمانەكە و بەم جۆرە زمان ئامادەیی و توانای چتوون

 .تێدا پێ دێت
 

 ١١١١ی  ێروبریی فێ١٦: وتی ڕێکه  -ڕی کوردستان و کورد   ماڵپه:  رچاوه سه

 
 

 
 

 بار و دۆخی خوێندن لە نێو مندااڵنی نەتەوە نافارسەكاندا
 
 
 
 
 
 

ێتتران ئامتتادە كتتراوە، لە بە گتتوێرەی خشتتتەیەك كە لەستتەر بنتتاغەی ئامارەكتتانی ڕێ ختتراوی بەرنتتامە و بتتودجەی ئ
پلەبەندیی هەلومەرجی خوێندنی پاڕێزگاكانی ئێراندا، ئەو پاڕێزگایانەی دانیشتتووانیان فارستن، پتلەی یەكەم تتا 

ئەو پاڕێزگایانەش كە دانیشتتووانیان فتارس نتین و بە زمتانی خۆیتان نتاخوێنن، . پێنجەمیان لەو خشتەیە دا هەیە
 .كەوتوونە خوارەوەی خشتەكە
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یجان، كە لە دواساڵەكانی دەسەاڵتدارەتیی ڕەزاشا دا، لەبتاری خوێنتدنەوە پتلەی چتوارەمی هەبتوو و لەدوای ئازەربا
تتاران، فتتارس و ستتمنان بتوو، لە دواستتاڵەكانی ح تتوومەتی حەمەڕەزا شتای پەهتتلەوی دا كەوتە نێوەنتتدی خشتتتەكە، 

ری ئیسیمییەوە، لە دوای شۆڕشی ئێران، بەاڵم بەهۆی درێژەدرانی سیاسەتی زمانیی ڕێژیمی پەهلەوی لە الیەن كۆما
چارەستتەر نەكتترا، ( لە هەر دوو پتتاڕێزگە)نەك هەر دابەزیتتن و داكشتتانی خوێنتتدن و خوێنتتدەواری لە ئازەربایجتتان 

 .  بەڵ وو پتر بەرەوخوارەوەی خشتەكە چوو
 
ربایجتانی ڕۆژئتاوا پاڕێزگەدا، بۆ پتلەی بیستتەم و ئازە 11ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت لە نێو ( 2510) 2209ساڵی »

 .بۆ پلەی بیست و دووهەم داكشا
 

و،  12پتتاڕێزگەدا، ئازەربایجتتانی ڕۆژهەاڵت پتتلەی نتتۆزدەهەم، زەنجتتان پتتلەی  10لە نێتتو ( 2550) 2259ستتاڵی 
وەك لەم خشتتتەیەدا . ئەردەبیتت  پتتلەی بیستتت و دووهەم و ئازەربایجتتانی ڕۆژئتتاوا پتتلەی بیستتت و چوارەمیتتان هەبتتوو

 بەاڵم . پارێزگە، زمانی سەرەكیی دانیشتووانیان فارسییە 26ێزدە پاڕێزگەی ئاستی یەكەمدا، بەدیدەكرێت لە نێو س
 

 پاڕێزگەیە كە ئاستەكەیان لە خوارێیە، زمانی زۆربەی هەرەزۆری دانیشتووانیان، توركی،  22پاڕێزگە لەو  21لە 
 ..«كوردی، لۆڕی و عەرەبییە

 
نێتتوان نەخوێنتتدەواری و دەستتتهەڵگرتن لە خوێنتتدن لە نێتتو نەتەوە  ئاكامەكتتانی لێ ۆڵینەوەكتتان نیشتتاندەدەن كە لە

هەر بە پێتتتی ئەم . نافارستتتەكانی ئێرانتتتدا و بێبەشتتتی لە خوێنتتتدن بە زمتتتانی زگمتتتاكی پێوەنتتتدیی ڕاستتتتەوخۆ هەیە
لێ ۆڵینەوانە، شوێنەوارە ڕەوانییەكانی بێبەشی منداڵ لە خوێندن بە زمانی دایتك بە تتایبەتی لە ستەرەتای چتوون 

. قوتابخانەدا، كاریگەرییان لە سەر كەسایەتیی ئەو دەبێت و دەبێتە هۆی دابەزینتی ئاستتی بتڕوا بە ختۆ بتوونیبۆ 
بەم هۆیەشەوە كە زمانەكە هی خۆی نییەو بە سەریدا زاڵ نییە، ناتوانێت وەك منداڵێك كە خوێنتدنەكە بە زمتانی 

ئەم بتتتارە بەرەو . شتتتبڕكێیان لە گەڵ ب تتتاتئەوانە، لە چتتتاالكییە جۆراوجۆرەكتتتانی پێوەندیتتتدار بە خوێنتتتدن، پێ
 .دووركەوتنەوە لە خوێندن و قوتابخانە، پاڵی پێوەدەنێت

 
مارك التایمر، بەڕێوەبەری گشتتیی گرووپتی كەمایەتییەكتانی ڕێ ختراوی نەتەوە یەكگرتووەكتان، پتێ لەستەر ئەم »

 نی نەتەوەیی لە واڵتەكانیاندا و مەسەلەیە دادەگرێت كە هۆی نەخوێندەواریی دەیان میلیۆن منداڵ بۆ هەاڵوارد
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 «.بێبەش مانەوە لە خوێندن بە زمانی زگماكی دەگەڕێتەوە
 
 ی قوتابیانی قۆناغی سەرەتایی و، %22، نزی ەی (كە زۆربەی دانیشتووانی عەرەبن)لە پاڕێزگای خوزستان»
ژمتتتارەی . ی قوتابیتتتانی قۆنتتتاغی ئامتتتادەیی، دەستتتت لە خوێنتتتدن هەڵتتتدەگرن%56ی قۆنتتتاغی ناوەنتتتدی و 96%

خوێندكارانی عەرەبزمتان لە زانستتگەكانی ئێتران زۆر كەمە و بە بەراورد لە گەڵ ئامتادەبوونی خوێنتدكارانی فتارس 
 « .لە زانستگەكان دا، هەر بۆ باس ردن نابێت

 
 :داتاكان لە ئازەربایجانیش هەر ڕاستیی ئەم قسەیە دەسەلمێنن

 
نەخوێنتدەواری . وارانەوە پلەی بیستتەمی لە ئاستت واڵت دا هەیەئازەربایجانی باشوور لە بارەی ژمارەی نەخوێندە»

بتتۆ ختتۆی بەرهەمتتی كۆمەڵێتتك نتتابەرابەری و هەاڵواردنتتی كتتۆمەاڵیەتی، سیاستتی و ئتتابوورییە لە كۆمەڵتتدا و هەر بتتۆ 
 « خۆشی دەبێتە هۆی سەرچاوەی كۆمەڵێك گیروگرفتی كۆمەاڵیەتی و ئابووری

 
ڕۆژی یەكەمی چوون بتۆ قوتابختانەوە، ناچتار دەكترێن پێتی بختوێنن، زمتانی زمانی فارسی، كە مندااڵنی ئێران، لە 

 واتە لە ماڵەوە بە .ی قوتابیانی سەراسەری واڵت، لە نەتەوە نافارسەكانن56سەدی . ی قوتابیانی ئێرانە26%
هتۆی  ئەم دوو زمتانبوونە بتووە بە. زمانێك قسە دەكەن و لە قوتابخانە بە زمانێ ی دیت ە قستە دەكەن و دەختوێنن

 دابەزینی ئاستی فێربوون و چاالكیی قوتابییە نافارسەكان
 

 :کان رچاوه سه
 

دو مقالە علمی و تحقیقی در زمینە لزوم آموزش بە زبان مادری، مقالە اول،مركز مطالعات وفاق استیمی وابستتە  -
 بە انجمن اسیمی دانشجویان دانش دە فنی ت دانشگاە تبریز، 

 (roozonline)، وتووێژ لەگەڵ ماڵپەڕی  2211ی ڕەشەممەی 1ف، یووسف عەزیزیی بەنی ترۆ -

بەیاننامەی دەستەی بەڕێوەبەری بتزووتنەوەی فیتدراڵی دیمتوكراتی ئازەربایجتان بە بتۆنەی ڕۆژی جیهتانیی زمتانی  -
 «عصر نو»، ماڵپەڕی 1626 - 1 - 21دای ەوە، 

 «روز اخبار»یون  شاملی، كودك آزاری در نظام آموزشی ایران، ماڵپەڕی 
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 اڵتی کوردستاندا رۆژهه  مان له که کانی ئۆگران و دلسۆزانی زمانه ییه نووکه هه  رکه ئه

 
 
 
 
 
 

یبەت بە خۆی لە هەلومەرجی ئێستادا، كە گەلی كورد لە ڕۆژهەاڵتی گوردستان، دەسەاڵتێ ی سیاسی و نەتەوەیی تا
 نییە و هەوڵدان بۆ فێربوون و فێركردنی خوێندنەوە و نووسینی كوردی، فەرهەنگنووسی و لێ ۆڵینەوە لە بارەی 

 
زمتانی كتتوردییەوە، بە هتتۆی تتتاكە ڕوونتتاكبیر و دڵستتۆزەكانی ئەو نەتەوەیە و هتتۆگرانی زمتتانەكە بە بتتێ پشتتتگیریی 

 گرنگترینیان، بریتین . ویستە كۆمەڵێك خاڵ لەبەرچاو بگیرێندەسەاڵت و دامەزراوێ ی دەوڵەتی بەڕێوە دەچێت پێ
 :لە
 
بەردەوامبوون لەسەر ئەو هەوڵە پیرۆزانە كە چەندین ساڵە بە نیازی پاڕاستن و خزمەتی زمانی كوردی ئەنجام  -١

و گرنگترینتتی ئەم هەواڵنە، ئاشتتنا كردنتتی نەوە نوێیەكتتانی كوردستتتان بە ئەلفتتوبێ و ڕێنووستتی كتتوردی . دەدرێتتن
بەم فێركتتردنە ستتەرەتایییە پردێ تتی پێوەنتتدی لە نێتتوان . هانتتدانیان بتتۆ خوێنتتدنەوە و نووستتین بە زمتتانی كتتوردییە

خوێنتدەواری كتورد و چتاپەمەنی و ئەدەبیتتاتی نووستراوی كتوردی پێ تدێت و لەگەڵ زیتتاتر ڕۆچتوونی ختوێنەری كتتورد 
 . بەنێو ئەدەبیاتی كوردیدا، پتر هۆگری زمانی نەتەوەكەی دەبێت

 
لەم نێوەدا جێگای خۆشحاڵییە، كە فێركردنی ئەلفوبێی التینیش كەوتووەتە بەر سەرنجی فێركتاران و مامۆستتایانی 

لە رێگتای فێربتوونی ئەم ئەلفتوبێیەوە، ختوێنەری كتورد دەتوانێتت لەمەودوا . زمانی كوردی لە ڕۆژهەاڵتی كوردستتان
بتۆ نووستەری كتوردی ڕۆژهەاڵتتی . اون، بختوێنێتەوەئەو بەشە لە چتاپەمەنیی كتورد كە بە ئەلفتوبێی التینتی نووستر

كوردستانیش ئەم توانایە درووست دەبێت، كە هەر نەبێت پوختە یان هەڵبژاردەیەك لە بەرهەمەكانی بە ئەلفوبێی 
 التینی باڵو ب اتەوە، تا ئەو بەشە لە خوێنەرانی كورد كە ناتوانن بە ئەلفوبێی عەرەبی، بخوێننەوە، لە بەرهەمی 
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 . نی ئەو بەشەی كوردستان، كەڵك وەربگرننووسەرا
 
بایەختتدان بە كتتاری زانستتتی لە پێوەنتتدی لەگەڵ زمتتانی كوردیتتدا، ئەمە پتتتر ڕووی لەو تتتوێژە لە زانایتتان  و  -١

. ڕوونتتاكبیرانی كتتوردی ڕۆژهەاڵتتتی كوردستتتان یتتان بەشتتەكانی دیتت ەی ئێتترانە، كە لە بتتواری زمانەوانیتتدا پستتپۆرن
ەوەی شێوەزار و گۆڤەرە جۆراوجۆرەكانی كوردی لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان و ئێران و كتۆكردن توێژینەوە لەبارەی زار و

ی ئەوان و پێ هێنانی وشەدانی زمانی كوردی، دەتوانێت بەشێك لەم كتارە زانستتییانە (موستەلەحات)وشە  و زاراوە 
وجۆرەكتتانی زمتتانی كتتوردی و هەروەهتتا بەستتتنی كتتۆڕو كۆبتتوونەوە و ستتیمیناری زانستتتی لە بتتارەی الیەنە جۆرا. بێتتت

ئاڵوگۆڕی بیتروڕا و گەاڵڵە و پەستەند كردنتی ڕاستپاردە و پێشتنیار و بڕیتاری بەكەڵتك لەم پێوەنتدییە دا بتایەخی 
 دیارە ئەم جۆرە كارانە، تێچوویان هەیە، بەو هۆیەشەوە، كە دامو دەستگا دەوڵەتییەكان، بە دەگمەن . خۆی هەیە

ان دەدەن، جێی خۆیەتی خەڵك، بەتایبەتی كەسانی دڵسۆز و نیشتمانپەروەر، ڕووی خۆش بەم جۆرە هەنگاوانە نیش
 . كە لەباری دارایییەوە دەستڕۆیشتوون، هاوكاریی پێویست ب ەن

 
دووركەوتتتتنەوە لە دەمتتتارگرژیی نتتتاوچەیی و خۆبتتتواردن لە كاروبتتتاری زمتتتانەوانی بە ئاراستتتتەی قوربتتتانی ردنی  -٣

دەكرێتتت بهێتتین لە ڕۆژهەاڵتتتی . ان بە شتتێوەزار یتتان گتتۆڤەرێ ی تتتایبەتبەرژەوەنتتدی زمانێتتك لە پێنتتاوی بایەختتد
كوردستان و لەنێو كوردەكتانی ئێرانتدا، زمتانی ئەدەبیتی یەكگرتتووی كتوردی جێگتای ختۆی كتردووەتەوە و لە هەمتوو 

و  بەردەوامبتوون لەستەر ئەم ڕێچت ەیە. شارو ناوچەكان سەرەڕای جیاوازیی شێوەزار و گۆڤەرەكتان، پێتی دەنووسترێت
ئەمەش بە واتای غتافهبوون نیتیە لەو . كار بە ئاراستەی هاتنە كایەی زمانی ستانداردی كوردی، ئەركێ ی پێویستە

دەبێتت . كە ئامتادەیی و ڕەنگتدانەوەیەكی ئەوتۆیتان لە زمتانی ئەدەبیتی یەكگرتتوو دا نیتیە  شێوەزار و گۆڤەرانە نیته
گرتوو، بۆ كۆكردنەوەی ئەدەبیتاتی زارەكیتی ئەو شتێوەزار و شانبەشانی بایەخدان بە نووسین بە زمانی ئەدەبیی یەك

گۆڤەرانە و باڵوكردنەوەیان، كۆكردنەوەی وشەكانی ئەوان و دەوڵەمەند كردنی وشەدانی زمتانی كتوردی بە هۆیتانەوە 
 .و ئەنجامدانی توێژینەوەی زمانەوانی لە بارەیانەوە بە ئەركی خۆیان بزانن

 
شەی نیشتمانەكەیدا خاوەنی قەوارەی ڕامیاری و دەسەاڵتی نەتەوەیتی ختۆی نیتیە ئێستا كە نەتەوەكەمان لەو بە -٤

و لەو دەستتتتگا و دامەزراوانە بێبەشتتتە، كە دڵستتتۆزان و خزمەت تتتارانی زمتتتانی كتتتوردی بە یتتتارمەتیی ئەوان بتتتتوانن 
وەوە، تتتا بەرنتامەو پڕۆژەكانیتتان جێبەجێتتب ەن، دەكرێتتت بە هتتۆی تێ نۆلۆژیتای پێشتت ەوتووی گەیانتتدن و باڵوكتتردنە

 كەڵ وەرگرتن لە پێگە و ماڵپەڕە ئینترنێتییەكان و باڵوكردنەوەی . ڕادەیەك قەرەبووی ئەم نەبوونییانە ب رێتەوە
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نووسین و توێژینەوە و فەرهەنگ لە ڕێگای ئەوانەوە، لە نەبوونی گۆڤار و ڕۆژنتامە و دەستتگای چتاپ و پەختش لە 
 .ش بۆ دەستڕاگەیشتن بە خوێنەری كورد بێتڕۆژهەاڵتی كوردستاندا، دەكرێت ڕێگایەكی زۆر با

 
لە ستەرووی هەمتتوو ئەو هەواڵنەوە، خەبتات لە پێنتتاوی بە فەرمیناسترانی زمتتانی كتوردی و بەدەستتتهێنانی متتافی  -٥

بتتۆ ئەم مەبەستتتە لە الیەك گشتتتگیر كردنتتی ئەم خواستتتە لە . خوێنتتدن بەو زمتتانە لە قوتابخانەكتتانی كوردستتتاندا
تاندا پێویستە، بە جۆرێك كە نەك هەموو توێژی رووناكبیر و فەرهەنگی، بەڵ وو تێ ڕای ئاستی رۆژهەاڵتی كوردس

 لە الیەكی دی ەوە، جێی خۆیەتی بۆ هێنانە گۆڕی جیددیتری داوای خوێندن بە زمانی دایك، . خەڵك داوای ب ەن
 

. هەنگاوی و هاوكتاری هەبێتتلە گەڵ چاالكان و دامەزراوە كولتوورییەكانی نەتەوە بندەستەكانی دی ەی ئێران، هاو
بە تتتایبەتی لەمبتتارەیەوە جێتتی ختتۆیەتی كەڵ تتی پێویستتت لە رۆژی جیهتتانیی زمتتانی دایتتك وەربگیرێتتت و ئەم ڕۆژە 

 .ب رێت بە دەرفەتێك بۆ دەربڕین و نواندنی ویستی لەمێژینەی خوێندن بە زمانی دایك
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  ر زمانێک پێی بخوێندرێ گه ئه
 
 
 
 
 
 
 
نێو   یی له وه ته هیز بوونی شوناسی نه تیی به ی یارمه وه له  خوێندرێت، جگه دا پێی ده  قوتابخانه  کاتێک زمانێک له 

 چۆن؟ با بزانین .خسێنیت ڕه کا، بوار بۆ دروستبوونی زمانی ستانداردیش ده دا ده  که رانی زمانه ئاخێڤه
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 :زمان و شوناسی نەتەوەیی

 
 زمان یەكێك لە بنچینە سەرەكییەكانی پێ هاتەی نەتەوەیە و بە بۆچوونی زۆر كەسی خاوەنڕا لەم بوارەدا، زمان 

یەكێتك لە گرنگتترین ناستنامەكانی نەتەوە زمتانەكەیەتی، بتۆیە ». لە هەموو بنچینەكانی دیت ەی نەتەوە گرنگتترە
نەتەوەیەك یان بە نەتەوەبوونی هەر كتۆمەڵێ ی مرۆیتی دیتاری راو ب رێتت، ئەوا لە  ئەگەر باس لە پایەكانی هەر

هەر ئەوەشتتە وای تتردوە كە زۆر لە نەتەوەكتتان بە نتتاوی . پێشتتەنگی تایبەتمەندییەكانیتتدا بتتاس لە زمتتان دەكرێتتت
 ە بۆتەی زمانی جا هەر كاتێك نەتەوەی ژێردەست بتوانێت زمانەكەی بپارێزێت و ل... زمانەكانیانەوە ناو ببرێن

 
ئەم قستتەیە لەبتتارەی (2)«.داگیركەرەكەیتتدا نەتتتوێتەوە، ئەوا ئەو نەتەوەیە زینتتدووە و بە زینتتدوویی دەمێنێتتتەوە

 . نەتەوەی كوردء زمانی كوردییەوە، پتر ڕاستە
 

زمتتتان لە ڕووانتتتگەی ناسیۆنالیستتتتییەوە، وەك ئتتتامرازێ ی گرنگتتتی پتتتڕۆژەی نەتەوەڕۆنتتتان و دەوڵەت ڕۆنتتتان چتتتاوی 
ئەوە كە ( 1.)هەر بتتۆیە ناستتیۆنالیزمی فتتارس كە بە دەستتەاڵت دەگتتا زمانەكتتانی دیتت ە قەدەغە دەكتتات. ەكرێتلێتتد

لە سەر «نەتەوەی ئێران»شۆرشی مەشرووتە لە دەستووری خۆیدا بۆ یەكەمجار بە شێوەی فەرمی و یاسایی باس لە 
ەكتتانی دیتت ەی ئێتتران دەكتتات،لەم بنەمتتای زمتتان و كولتتتووری فارستتی دەكتتات و حاشتتا لەزمتتان و كولتتتووری نەتەو

، واتە دروستتت ردنی نەتەوەیەك بە نتتاوی «ئێتتران»عەقهیتتیەتەوە ستتەرچاوە دەگرێتتت كەپتتڕۆژەی بە نەتەوە كردنتتی 
ئەو نەتەوە خەیتتاڵییەی ناسیۆنالیستتتە .،بەر لە هەر هۆكتتارێ ی دیت ە پشتتت بە زمتتان دەبەستتێت«نەتەوەی ئێتران»

ینی خۆیاندا دروستیان كردوە، زمانی فارسیی كردوە بە توخمێ ی سەرەكی فارسەكان و شۆڤێنیستەكانی ئێران، لە زە
نموونەیەكی دی ە لە رۆڵتی !لە شوناسەكەی، دیارە لە سەر حیسابی حاشا كردن لە زمانی نەتەوەكانی دی ەی ئێران

متانێ ی پتێش دامەزرانتی دەوڵەتتی ئیسترایی  ز». ناسی نەتەوەیی، زمانی عیبرییەگرنگی زمان لە بە هێزكردنی شو
زۆربەی هەرە زۆری جوولەكەكتان بە . یەكگرتوو بە ناوی زمانی عیبری هەر نەبوو، زمانی عیبرییان زیندوو كتردەوە

بیتژووی ئاڵمتانی و زمتانە  یەدیتش بە قەولتی ئینگلیزییەكتان تێ ەاڵوێ تی.زمانێك قسەیان دەكترد بە نتاوی یەدیتش
 .كارانەیە كە جوولەكەكانی پێ ەوە بەستووەتەوەبەمجۆرە زمانی عیبری، یەك لەو هۆ( 2)« .ساڵڤیەكان بوو

 
 لێرەدا، ڕەوایە وەك تاكێ ی كورد ئەم پرسیارە لەخۆمان ب ەین بۆ دەبێت نەتەوەیەكی وەك نەتەوەی كورد كە 
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نەتەوە بتتوونی ختتۆی لە درێژایتتی مێتتژوودا ستتەلماندوە و زمتتانەكەی ختتۆی پاراستتتوە، زمتتانەكەی بتتۆ بە هێزكردنتتی 
 نەهێنێت؟هاوپێوەندیی نەتەوەیی و شوناسی نەتەوەیی، بەكار 

 
 :بوواررەخساندن بۆ درووستبوونی زمانی ستاندارد

 
زۆر لە زمانەوانتتان و شتتارەزایانی بتتواری زمتتان، پەروەردە و فێركتتردن و خوێنتتدن لە قوتابختتانەدا بە یەكێتتك لە 

 . بەستێنەكانی دروست كردنی زمانی ستاندارد، ناو دەبەن
 

و بەردەوامبتوون لە ستەری لە قۆناغەكتانی دواتتری خوێندنتدا، وادەكتات كە زمتانەكە پەرە خوێندن بە زمانی دایك 
بستێنێت و گەشە ب ات، لەئاكامدا لە ڕێگەی كۆمەڵێك هۆكاری بابەتییەوە یەكێك لە زارەكانی ئەو زمانە ڕێچت ەی 

كە زمتانی ستتاندارد پەرە  سیستەمی خوێندن و پەروەردە یەكێك لەو بووارە گرنگانەیە». بە ستانداردبوون دەگرێت
دیارە ئەم حوكمە ئەوكاتە ڕاستە كە خوێندن بە زمانێك، پشتت (1)« .پێ دەدات و بەهێزی دەكات و دەیچەسپێنێت

بەیەك دیالێ تتت ببەستتتێت، ئەگینتتا ئەگەر خوێنتتدن بە چەنتتد یتتا چەنتتدین دیتتالێ تی جیتتاواز بێتتت، ئەمە نەك هەر 
، بەڵ تتتوو بەزیتتتانی پێ هتتتاتنی زمتتتانی ستتتتاندارد دەشتتت ێتەوە و كتتتۆمەك بەدروستتتتبوونی زمتتتانی ستتتتاندارد ناكتتتات

ئەزموونی خوێندن بەزمانی كوردی لە كوردستتانی عێتراق لە پێشتوودا، . دیالێ تەكانی زمانەكە لێك دوور دەخاتەوە
 .پێمان دەڵێت خوێندن و پەروەردە دەتوانێت یارمەتیی پێ هاتنی زمانی ستاندارد بدەن

 
لەو ڕۆژەوە كە مافی خوێندن بەزمانی كوردی لەدەستووری عێراقتدا چەستپیوە، هەریەك  لە كوردستانی عێراقدا،» 

. شتتێوە كتتراوەتە زمتتانی خوێنتتدن و ئەمەیتتش نەوەیەكتتی خوێنتتدەواری دروستتت رد، كە لە زۆر ڕووەوە یەكگرتتتوو بتتوون
تەوایەتیتی الی ئەنجامێ ی گرنگی دیت ەی ئەوسیستتەمە ئەوە بتوو كە هەستتی خۆبەكتورد زانتین، واتە هۆشتیاریی نە

 (٥)« .مروڤی كورد بەهێز كرد
 

لە ڕۆژهەاڵتی كوردستانیش لەوچەندساڵەدا كە لە سێبەری جتوواڵنەوەی كتورددا خوێنتدن بە زمتانی كتوردی هەبتوو، 
لە جیتاتی خوێنتدن بە چەنتد ( كۆڕی پەروەردە و فێركردن و كۆمیسیۆنی فێركردن و بارهێنتان)هەردوو ئەزموونەكە 
 .خوێندن بە زمانی ئەدەبیی یەكگرتوویان ڕەچاو كرددیالێ تی جیاواز، 

 ئەمەش بە گوێرەی خۆی كاریگەریی لە سەر قەبووڵ ردنی ئەو زمانە وەك زمانی ستانداردی كوردی لە نێو خەڵ ی 
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 .ڕۆژهەاڵتی كوردستان و نەوەكانی دووای ئەوكاتدا هەبوو
 

 ەتانی خوێندن بەزمانی خۆیان بۆ پێك بێت، دیارە ئەگەر ڕۆژێك كورد و نەتەوەنافارسەكانی دی ەی ئێران دەر
 

شتێ ی سروشتییە ئەو . یەكێك لەو گرفتانەی بەرەڕووی كورد دەبێتەوە، هەڵبژاردنی دیالێ ت ی تایبەت بۆ خوێندنە
هێزو دەسەاڵتانەی هەموو كات دژی ڕێگەدان بە خوێندن بەم زمانە بوون، لە جیتاوازیی دیالێ تت و زاراوەكتانی ئەم 

 مەبەستە شۆڤێنیستییەكانی خویان بۆ وێنە چاندنی تۆوی ناكۆكی لە نێوان ئاخێوەرانی زمانێك، كە ڵك زمانانە بۆ 
 . وەردەگرن

 
لە داهاتووشدا دوورنییە پشتگیریی سیاسەتی خوێندن بە چەند دیالێ تی جیتاواز بت ەن، بتۆ ئەوەی زمتانی هەركتام 

 .ی لی ترازان و دابڕانیانلەو نەتەوانە لە جیاتی ئاڵقەی یەكگرتن بێت، ببێتە هەوێن
 
بەو هۆیەوە كە بە شێوەیەكی گشتی ئەم تێگەیشتنە هەیە كە زمتانی نەتەوەیتی یەكێتك لە كۆڵەكەكتانی شوناستی »

نەتەوەییە، بە ناچار دەوڵەتان و گرووپە نەتەوەپەروەرەكانی هەر كۆمەڵێتك نتاتوانن لە ئاستت بتارودۆخی زمتانی 
 (٦)« .نەتەوەیی بێخەم بن

 
 پرس و پێوەندیدارەكان لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان، نابێت لە ئاست داهاتووی زمانی كوردی بێخەم بن و الیەنە بەر

دا بەرن، كە لەگەڵ   دەبێتتتت لە ئێستتتتاوە هەوڵەكتتتانی پێوەندیتتتدار بە پەرەپێتتتدانی زمتتتانی كتتتوردی، بەو ئاستتتۆیه
ت ردنی زمتتانی ستتتاندارد دا پێویستتتە هەنگاوەكتتان لە ختتزمەت درووستت. بەرژەوەنتتدی نەتەوەیتتی كتتورد دا بگونجێتتت

لەبەر ڕووناكتتایی بەرنتتامەڕێژییەكی زمانیتتدایە كە ستتەرەڕای . ئەمەش پێویستتتی بە بەرنتتامەڕێژیی زمتتانیی هەیە.بتتن
بتتوونی ئەلفتتوبێی جیتتاواز و جۆراوجتتۆریی دیالێ تەكتتان سەرلێشتتێواوی، پێتتك نتتایە و ئامتتانجی ستتەرەكی پشتتتگوێ 

ی وەك كتتوردە بەدووربینیتتیەوە بتتۆ ئەم پرستتە بچێتتت و خوێنتتدن و بتتۆیە لەستتەر كتتورد و هەر نەتەوەیەكتت. ناخرێتتت
 :چون ە. پەروەردە لە خزمەت پەرەپێدانی زمانی ستاندارددا بەكار بهێنێت

 
ئەگەر باوەڕمتتتان بەوە هەبێتتتت كە كتتتورد یەك نەتەوەیە و بەرەو هەمتتتوو چەشتتتنە یەكگرتنێتتتك دەڕوات و چتتتاكەی »

 ایە، دەبێت باوەڕمان بەوەش هەبێت كە زمانی ئەدەبی یەكگرتووش كۆمەاڵنی زەحمەت ێشی كوردیش لەو یەكگرتنەد
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دێتە كایەوە و هەمتوو كتورد وای لێتدێت بە زمانێتك بنووستێت و بخوێنێتت و یەك زمتان لەكاروبتاری ڕەستمیدا بەكتار 
 .بهێنێت

 
 كە باوەڕمان بەم ڕاستی یەش بوو، دەبێت بە جۆرێك بنووسین و هەوڵ بدەین، كە لەگەڵ ڕێرەو و سەرەنجامی 

 (٧)« .مێژوودا بێت، دەبێت ببێتە هەوڵدەری دروستبوونی زمانی ئەدەبیی یەكگرتوو
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 :مافی بەكار بردنی زمان لە دامەزراوە دەوڵەتی و فەرمییەکان و ناوەندەكانی خوێندندا
 

 :فە زمانییەكانبەیاننامەی جیهانیی ما
 

 قادر وریا:  وه فارسییه  رگێڕان له وه

 
هەمتتوو حەشتتیمەتە زمانییەكتتان مافیتتان هەیە، كە زمانەكانیتتان لەستتەر زەویتتی پێشتتینانی خۆیانتتدا بە  :٢١ماااددەی 

 فەرمی بەكار بهێنن 
ەوڵەتییەكانیتان هەموو حەشیمەتە زمانییەكان مافی ئەوەیان هەیە، كە هەموو بەڵگەنامە كارگێڕی، كەستێتی و د -١

 .بە زمانی خۆیان بێت
 

 فێركردن و خوێندن لە هەر سەرزەوییەكدا، دەبێت لە خزمەت پاڕاستن و پەرەپێدانی زمانی ئەو  :١٢ماددەی 
 .حەشیمەتە زمانییەدابێت، كە لەوێ دەژین

 
هارمۆنییانەی نێوان فێركردن و خوێندن دەبێت لە خزمەت باڵوبوونەوە و جۆراوجۆریی زمانی و كولتووری و پێوەندیی 

 .حەشیمەتە زمانییە جۆراوجۆرەكانی سەرانسەری جیهاندا بێت
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هەمتتوو حەشتتیمەتە زمانییەكتتان، متتافی ئەوەیتتان هەیە لەمەڕ كەڵ تتوەرگرتن لە زمانەكەیتتان لە هەمتتوو  :١٢ماااددەی 
لەستتەر ( ااڵنبتتاخچەی منتتدااڵن، ستتەرەتایی، ناوەنتتدی، ئامتتادەیی، زانستتتگا و خوێنتتدنی گەورەستت)ئاستتتێ ی خوێنتتدن 

 . زەویی خۆیاندا، بڕیار بدەن
 

 :١١ماددەی 
 
 .هەموو كەس مافی ئەوەی هەیە بە زمانی تایبەتیی سەرزەویی خۆی، فێر بێت و بخوێنێت -١

ئەم مافە، مافی فێربوونی زارەكی و بە نووسینی زمانێ ی دی ە، كە تتاك لەوانەیە وەك زمتانی پێوەنتدی لەگەڵ  -١
 .ی ە بەكاری بێنێت، زەوت ناكاتحەشیمەتە زمانییەكانی د

 
 :ی ئورووپا بۆ زمانە ناوچەیی و كەمایەتییەكان(چارتێر)جاڕنامە 

 
 پەروەردەو فێركردن :٨ ماددەی

 
لەبەشتتی پەروەردەو فێركردنتتدا، الیەنەكتتان پابەنتتد دەبتتن لەو ناوچتتانەدا كە ئەم زمانتتانە كاریانپێتتدەكرێت، بە  -١

ركام لە زمانەكان و بەبێ زیانگەیاندن بە فێربتوونی زمتان یتان زمانەكتانی لەبەرچاوگرتنی هەڵ ەوتی تایبەتیی هە
 :واڵت

 
بە زمانەكتتتانی پێوەندیتتتدار بەو ( بتتتاخچەی منتتتدااڵن)پەروەردەی منتتتدااڵن لە قۆنتتتاغی بەر لە قوتابختتتانە : یەك( ا

 ناوچانە یان كەمایەتییە نەتەوییەكان بێت یان، 

بە زمانگەلی ناوچەیی ( باخچەی ساوایان)ە قۆناغی بەر لە قوتابخانەبەشێ ی گرنگ لە پەروەردەی مندااڵن ل :دوو
 و كەمایەتییە نەتەویییەكان بێت یان،

 یەكێك لەم دوو خاڵەی لە ژێر بەندەكانی یەك و دووی ئەم بەندە دا ناویان براوە، دەبێ النی ەم سەبارەت » :سێ
تابییەكتتانیش لە رووی چەنتتدیەتیەوە بە رادەی بەو قوتابیتتانە بەڕێتتوە ببتترێن كە دایتتك وباوكیتتان خوازیتتارن و قو

 «پێویست گەیشتبن،
 ئەگەر هاتوو ئۆرگانە دەوڵەتییەكان هیچ بەرپرسایەتییەكی ڕاستەوخۆیان لە پێوەندی لەگەڵ فێركردنی بەر  :چوار
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ئەم بەنتدەكانی یەك تتا ستێی لە قوتابخانەدا لە ئەستۆ نەبوو، النی ەم پشتتیوانی لەم هەنگتاوانە دەكەن، كە لە 
 .یان هانی ئۆرگانە بەرپرسەكان بۆ جێبەجێ ردنیان دەدەن. ماددەیەدا هاتوون

 

فێركتتردن لە قۆنتتاغی ستتەرەتاییدا بە زمانەكتتانی ناوچەكتتان یتتان كەمتتایەتییە نەتەوەییەكتتان پێشتت ەش  :یەك (ب
 دەكرێت یان

 
ەتییەكتتان پێشتت ەش بەشتتێ ی گرینتتگ لە فێركتتردن لە قۆنتتاغی ستتەرەتایی بەزمتتانە ناوچەیییەكتتان و كەمای :دوو

 دەكرێت یان
خوێنتتدنی زمتتانە ناوچەییەكتان و كەمتتایەتییە نەتەوەییەكتان دەخەنە ڕیتتزی بەرنتامەی خوێنتتدنی قوتابختتانە  :ساێ

 سەرەتاییەكان یان

نێتوەرۆكی النتی ەم یەكێتك لەم ستێ بەنتدەی ستەرەوە لە بتارەی ئەو قوتابیتانە جێبەجتێ بت ەن، كە دای تو  :چوار
 مارەی قوتابییەكانیش بەشی ئەم مەبەستە دەكات،بابیان داوای دەكەن و ژ

بە ( لە پتتۆلی پێنجتتی ستتەرەتاییەوە تتتا وەرگرتنتتی دیپلتتۆم)فێركتتردن لە قۆنتتاغی دووهەمتتی خوێنتتدن  :یەك (پ
 زمانەكانی ئەو ناوچانە یان كەمایەتییەكان پێش ەش دەكرێت یان

ناوچەكتتتتان و كەمتتتتایەتییە  بەشتتتتێ ی گرنتتتتگ لە فێركردنتتتتی قۆنتتتتاغی دووهەمتتتتی خوێنتتتتدن بە زمانەكتتتتانی :دوو
 نەتەوەییەكان پێش ەش دەكرێت یان 

خوێنتتتتدنی زمتتتتانە ناوچەییەكتتتتان و كەمتتتتایەتییە نەتەوەییەكتتتتان دەختتتترێتە ڕیتتتتزی بەرنتتتتامەی خوێنتتتتدنی  :سااااێ
 قوتابخانەكانی قۆناغی دووهەمی خوێندن یان

 ی ئەو قوتابیانە بەڕێوە النی ەم یەكێك لەو هەنگاوانەی لە بەندەكانی یەك تا سێ دا هاتووە لە بارە :چوار
دەكەن و قوتابییەكتتانیش لە ڕووی ( خوێنتتدن بەو زمتتانە لەو ئاستتتەیاندا بتتۆ) دەبەن، كە دایتتك وبابیتتان داوای 

 .چەندییەوە بەشی ئەم مەبەستە دەكەن
 

خوێنتتدنی تی نی تتی و پیشتتەیی، خوێنتتدنی )ئەم مافتتانەی لەم چەنتتد بەنتتدەدا هتتاتوون، لە قۆناغەكتتانی دی ەشتتدا
 .هەر بەو شێوەیە دووپات دەبنەوە( خوێندنگە بەرزەكان، خوێندنی گەورە سااڵنزان ۆو 

 
 پێداویستییەكانی فێركردن و خوێندنی وانەی مێژووو فەرهەنگ، كە پێویستە بە زمانە ناوچەیییە كەمایەتییە (ح
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 . نەتەوەیییەكان بێت، دابیندەكەن
 

مامۆستایان، كە بۆ جێبەجێ ردنتی نێتوەرۆكی بەنتدەكانی پێداویستییەكانی پێگەیاندن و پەرەپێدانی ڕاهێنانی  (خ
 .ئەلف تا و پێویستن و الیەنەكانی ڕێ  ەوتن قبووڵیان ردوە، دابین دەكەن

یەك یتتان چەنتتد ئۆرگتتانی چتتاوەدێر بە مەبەستتتی چتتاوەدێریی ئەو هەنگتتاوانە، كە بتتۆ بنیاتنتتان و پەرەپێتتدانی  (د
 دەنرێن، هەروەها بۆ چاوەدێری بەسەر ڕادەی پێش ەوتنەكان لەم فێركردنی زمانە ناوچەییەكان و كەمایەتییەكان 

ئەم ئۆرگتان یتا ئۆرگانتانە دەبێتت بە ڕێ توپێ ی راپۆرتەكتانی خۆیتان بتدەنەوە و باڵویتان . پێك دەهێنترێنبوارەدا، 
 .ب ەنەوە

 
 بەیاننامەی مافەكانی تاكەكانی سەر بە كەمایەتییە نەتەوەیی، ڕەگەزی، ئایینی و زمانییەكان

 
  :ددەی چوارما
 
نەتەوەكانی ئەندام، هەموو هەنگاوێ ی پێویست هەڵ دەگرن بۆ دڵنیایی تاكەكانی سەر بە كەمایەتییەكتان لە  -١

بەڕێوەچوونی مافە مرۆییەكانیان و ئازادییە بنەڕەتییەكان و یەكسانی لە بەرامبەر قانوونتدا بە بتێ هتیچ چەشتنە 
 .ستەم و جیاوازیدانانێك

 
م، هەنگتتاوی پێویستتت بە مەبەستتتی پێ هێنتتانی هەلتتومەرجی لەبتتار بتتۆ تاكەكتتانی ستتەر بە نەتەوەكتتانی ئەنتتدا -١

كەمایەتییەكان هەڵدەگرن، تا بتوانن لە تایبەتمەندییەكانی خۆیان و كولتوورو زمان، ئایین و جلوبەرگی خۆیتان 
ەوەییەكتتتان لە گوزارشتتتت بتتت ەن، تەنیتتتا لەو جێگایتتتانە نەبێتتتت كەلەگەڵ یاستتتاكانی واڵت یتتتان ستتتتانداردە نێونەت

 .ناتەباییدان
 
نەتەوەكانی ئەندام، ئەگەر بۆیان دەست بدات، دەبێت هەنگاوی پێویست هەڵبگرن بۆ ئەوەی تاكەكانی سەر بە  -٣

كەمایەتییەكان دەرەتانی پێویستیان بە مەبەستی فێربوونی زمانی زگماكی و هەبوونی یاستا و ڕێوشتوێن بە زمتانی 
 .زگماكیی خۆیان هەبێت

 
 و ەكانی ئەندام، ئەگەر بۆیان بگونجێت، دەبێت پێویستییەكانی خوێندن بەزمانی دایك دابین ب ەننەتەو -٤
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 هاندەر بن بۆ بەدەستهێنانی زانیاری لە سەر مێژوو، نەریتەكان و ئەو زمان و كەلتوورانەی لە نێو سنوورەكانی 
 .ئەو كەمایەتییانەدا هەن

 
www.ostomaan.org علی ددەبیگلو : حقوق زبانی، ترجمە ت اعیمیە جهانی: سەرچاوە 

 
مصتو  مجمتع عمتوومی ستازمان ملت  متحتد، )بیانیە حقوق افراد متعلق بە اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی  -

 ، سایت ایران امروز2551ی دیسامبری 21پەسند كراوی 
http://iran-emrooz.net 

 
 . وه دا باڵو بۆته" کوردستان"ی  ی رۆژنامه٥٧٧  ژماره  له

 

 1621 فێبریوێریی ١١:  وتی ڕێکه  -ڕی کوردستان و کورد   ماڵپه:  رچاوه سه
 

 

 


 تێك میلله  بوونی  به  ، داننانه زگماكی  زمانی  خوێندن به
 
 
 
 
 
 
 

 ن زاده سه بدوڵاڵ حه ڵ مامۆستا عه گه وتووێژ له
 
  لته  كوردی  زمانی  خوێندن به  ی باره  له  ند پرسیارێ ی چه  ی وه داین بۆ ئه  ن زاده سه  حهبدوڵاڵ ت مامۆستا عه خزمه  له

   و فێركردنی رده  روه په  كوردستان و كۆڕی  دێموكراتی  حیزبی  دا كه یه وره و ده له  تی تایبه كوردستان به  اڵتی رۆژهه

http://iran-emrooz.net/
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 . ین ب ه  برد، لێ ده  ڕێوه كوردستان به  وردییان لهك  زمانی  خوێندن به  ركی كوردستان ئه  ری رانسه سه
 

و   كتوردی  خوێنتدن بته  ی ین ف ره ب ه  ست پێ كه ده  وه وه له  پێمان خۆشه  ر بێ سه  ت له ر ئیجازه گه مامۆستا ئه :پرسیار
  دا چۆن دروست بوو؟ دێموكرات   حیزبی  له  كوردی  زمانی  كان به خوێندنگه  وی كرانه

 
  لته  ، چون ته ئیبت ارێتك دانانتدرێ  بتێ بته  كتوردی  بته  یتدا خوێندنگته له رحه و مه له  كه  وه ئه : ن زاده سه ڵاڵ حهبدو عه
،  خوێنتدراوه  كتوردی  دا بته كوردستتان   جمهووریی  ورانی ده  و له  خوێندراوه  كوردی  عێراق به  له  وه زۆر كۆنتره  ورانی ده
  كته  تاكانی ره سته  لته.  وه كرایه  و ف ره بزانین چۆن بوو ئه  كه  ی وه ر ئه سه  اڵم با بێینه به. وبو  لفوبێ ئه  مه ئه  وابێ كه

  كتوردی  بێتین بته(  ختتی و وه بووم ئته نته  ر سیاستی فتته متن ده)  ئێمه  كرا كه  ی وه دا باس له  ر سیاسی فته ده  باس كرا له
اڵم  بته. ربگترین باشتوور وه  كوردستتانی  بوو سیستمی بوو، ده نه  كوردی  به ئێران كتێب  له  ختی و وه ئه  چون ه. بخوێنین

هید دوكتتور  شته  هتی  ساستی ئه  خشی نه  دی ه  ك زۆر شتی وه  كه ت  دیسانه كه  ڕه و باوه ر ئه سه  هاتبووه  سیاسی  ری فته ده
كتێب ( ئێران  كوردستانی)اڵت  رۆژهه  كوردستانی  یت رایه ڵ شه گه ناسب له ین بۆ خۆمان موته ب ه  عی سه  بێ ت ده  بوو كه
و  ئیتنقی  ئته  وتنی ركه سته  دوای  تای ره سته  كانی و مانگته فته حه  كان یان بهێین له رۆژه  له  وه ڵه وه ئه  ر له هه. دابنێین
و   یته یان هه جروبته ته  كته  نتهوا مامۆستتایان و له  لته  یه له سه و مه معێك بۆ ئه جه  رتیب درا كه گۆڕێ و ته  هاته  ف ره
 . كوردی  كتێبی  بۆ دانانی  وه زانن كۆببنه ده
 

  وه ن ئه سله یا  ئه  باس ب رێ  زی ركه مه  تی وڵه ڵ ده گه له  بێ ده  كه له سه مه  بوو كه هیچ پێتان وا نه  وه و باره له :پرسیار
 گیرا؟ ر چاو نه به  له
 

كانمتان  كاره  ئێمته  باشتتره  بوو كته مان هته ره زه و نته دا ئته زۆر شت  له  ن ئێمه یر ئوسووله خه نه : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
ین و  داوا ب تته  ك ئێمتته وه  دا دابنێتتین، نتته واقیتتع   مری موقابیتت  ئتته  لتته  زی ركتته مه  تی وڵتته دا ده و پێیتته  ین، لتته ب تته

ر  گته ئه  ئێمته  زۆر باش بوو چون ته  كارێ ی  پێموایه. كا یان نا ت ده موافقه  زی ركه مه  تی وڵه داخوا ده[ ڕوان بین چاوه]
كتوو بتۆ  ر وه ، هته كراوه نته  وه ن بیتر لته سهه ئه  بۆیه.  وه هاته ده ر نه هه  كه ته موافقه  ڵ بێ گه له  داوامان كردبا ئێستاشی

  دیاره. كرا نه  زی ركه مه  تی وڵه ده  پرس به خت هیچ وه  شی كه و بۆ دایر كردنه  شی كه و بۆ چاپ ردنه  شی كه كردنه ئاماده
  كوردی  فێركردنی  ختی و وه ئه.  كوردی  ئامووزشی  ستمان پێ كرد به دا ده نێو حیز    له  پایینتر دا ئێمه  تحێ ی سه  له
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مان  وه ئته.  تایی ره ستهك بتۆ  نته  یته وارییان هه خوێنتده  كته  وانه كان بوو، ئه واره سااڵن بوو، بۆ خوێنده وره زیاتر بۆ گه
 هاباد بووم  مه  ، من بۆ خۆم له شا بڕووخێ  تی وڵه ده  هێشتا مابووی  یانی. كرد  ست پێ دا ده  ئینقی   ورانی ده  ر له هه

ۆ بت  ستێ یش كته نتد كه شتدار بتووم و چه من به ئه  وه ڵه وه ئه  له  وه مان كردنه وره ند ده چه. م نووسیبوو چ ۆله  كی یه جزوه
 نووسینیان   كوردی  به  نگه اڵم ره زاتر بوون، به من شاره  دا له موو شتێك هه  زا بوون له للیم بوون و شاره خۆیان موعه

  فێتری  ی وه كترد بتۆ ئته  ستتمان پتێ ده  حیزبتی  نتدامانی و ئه رگه پاشانیش بۆ پێشتمه  شدار بوون له به  وانه ئه. زانیبا نه
  بتوو كته  ستانه و كه بتۆ ئته. بوو نته  تایی ره سته  یان بتۆ فێركردنتی مته اڵم ئه بته. ین ردییان ب هكو  و نووسینی  وه خوێندنه
 .بوو هه  بوو لیسانسیشی وا هه  تا هی بوو، حه ت دیپلۆمیان هه نانه ته. بوو باشیان هه  واریی خوێنده

 
  ف تری  گشتتی لته  دا بتن یتان بته رستی  ده  تێبتیك  كردنی ئامتاده  ف تری  راستپێردران لته  ی ستانه و كه ئه! مامۆستا :پرسیار

 بوون؟  كان دا بوون كێ سه دره مه  ڕێخستنی وه
 

  سووڵ ئاریا كه بیرمن كاك ره  من له ئه  كه  ی وانه اڵم ئه ، به بیر نیه  زۆر چاكم له  وه داخه  به : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
  دی حمته بتوو، كتاك ئه  می مته  د كاكته حمه و فێركردن، كاك ئه  رده روه په  كۆڕی  سئوولی مه  ك بوو به یه ش بۆ ماوه دوایه
   ڵ بووم، له گه زانم ده ده  كوردی  له  سێك كه كوو كه منیان وه بوو، ئه  وجه سیم سه دا كاك قه  شێ ی  به  بوو، له  قازی

 .كرا  ئیستفاده  سه له ك دوو جه مامۆستا هێمن بۆ یه
 

  ی دی ته  كتانی زاراوه  ی درا وشته وڵ ده ن ئایا هته له سه كرا؟ مه چاو ده چ شتێك ره  وه ێنووس و رێزمانهر  باری  له :پرسیار
و  و شت چ بوون له  تێبینی  عێراق باو بوو، یانی  كوردستانی  له  ی وه ئه  وه رێنووسه  باری  ن له له سه یا مه  اڵو بێ تێ ه
 ؟ وه باره

 
با بهێتین   وه كوو ئه وه. هات ده ف ردا نه  ن به دا هێندێك شت ئوسووله وه من بزانم له  ی ونده ئه : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
كیان  نگییته ماهه هه  وه عێتراق پێ ته  ئێتران و كتوردی  بهێتین كتوردی  كته  وه ك ئه وه. ربگرین وه  دی ه  كانی زاراوه  له  وشه
تێدا   دوو شتی  كه  نزیم ب رێ وا ته  كه رسییه ده  بوو سیستمی  وه نیا ئه و تهر بو زه نه  دی دا مه  وێ له  كه  ی وه ئه.  بێ هه
  تتازه  رفی ك حته نیا یته رستێ دا تته ر ده هه  له  كه  دا وا بێ كه فێركردنه  سیستمی  له  كه  وه كیان ئه ، یه ت ب رێ عایه ره
ستت  هه  ی وه ئته  بتێ  خوێنتدراو هتاتوه نه  رفێ ی رسدا حته ده ك یه  ، له كراوه  ڵه دا هه رسیش ك ده یه  له  پێموایه  ، كه بێ
 میش  منداڵ نزیك بن هه  ف ری  م له دێن، هه  كه  ی و باسانه ئه  رسانه و ده ئه  بوو كه  وه ش ئه دی ه  وی ئه. ن ب ه  پێ
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 ،  مووانه بۆ هه  كه سیستمه  عنی یه.  رێر چاو بگی به  ش له وه ئه  یه دا هه شارو دێ  ینی به  ن له ئیحتماله  كه  زاده و ته ئه
 

 ر تۆ  گه ئه  ختی و وه ئه  من پێموایه  عنی یه.  یدیوه ر نه منداڵ هه  وا بێنی  شتێ ی  نابێ  ، بۆیه دێیشه  زیاتر بۆ منداڵی
.  دێهتاتی  بوو لتهیتدی نه  بوون چون ته ده نته  ڤیزیۆن حتاڵی لته ته  ، منتداڵ لته ڤیزیۆنت بۆ منداڵێك ب ردبایه له ته  باسی
وا   شتتێ ی  بێ ده  گیرا كه ر ده زه نه  له  وه ئه  عنی دیبوو، یه نه  خچاڵی ، یه ببینێ  ڤیزیۆنێ له دیبوو تا ته نه  رقی و، به ئه
 . كرا ت ده عایه ره  كه  بیره  م له و دوو شته ئه.  بێ نه  كان بێگانه منداڵه  ژیانی  موحیتی  ف رو له  له  بێ
 

كتا  ده  باستی  وزوعاتێك كته تن و مته مه  باری  تا له ی بڕێ یش حه ده ده  كه كتێبه  رنجێك له ر سه گه ئه! مامۆستا :پرسیار
بتوون و یتا   یته و ناوچه ئته  ڵ ی مامۆستتاكان خته  كته  یته وه ر ئه بته  ، جتا نتازانم لته كوردستتانه  ی شه و به ئه  زۆرتر هی

 كوردستان بوون؟  ندی زۆرتر ناوه  بوون كه  و ناوچانه و حیز  ئه رگه پێشمه  اڵتی سه ژێر ده  ی ن ناوچه سهه ئه
 

تێتدا   ورمێشتی  ، بتا لته تێدا بتێ  شی سنه  بهێین له  گیرا كه ده ر نه زه نه  له  وه ئه  رزم كردی عه : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
  ف اری ئته  م لته ، دووهته بێ نته  رستدا تتازه ده  زیتاتر لته رفێك حته  ن لته ڵته وه ئه  گیترا كته ر چاو ده به له  وه ر ئه ، هه بێ

دا  جتێش  لته. بوو تێدا نته  ی یه و ناوچه و ئه م ناوچه بۆ ئه  ل بهاوێ په  كه  ی وه وڵ بۆ ئه هه  ئیدی.  نزیك بێ  كه منداڵه
   كی جێیه  له  ی ته ر لۆغه ی و هه تۆ مۆنتاژێك ب ه  كه  وانیه  وه خوێندن و نووسین ئه  زمانی  زمانێك ببێته  ی وه بۆ ئه
 .بێنین  دی ه  كانی هجه له  له  بێ ، ده دا نیته یه هجه م له له  كه  ی خته و وه اڵم ئه ، به تان بێنی لۆغه  بێ ده  ڵێ به. بێنی

 
  كانتدا تتوانی شتارو ناوچته  ك لته كتام یته  كوردستتان لته  ری رانسته سه  و فێركردنتی رده  روه پته  كتۆڕی! مامۆستتا :پرسایار

 خوێندن و نووسین ب ا؟  و مندااڵن فێری  وه ب اته  قوتابخانه
 

بوو،  پێ كرد، بۆكان هته  ستی ده  وه هاباده مه  له  دا، كه ند شاره  م چه من بزانم له  ی نده وه ئه : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
تێدا   كوردی  خوێندنی  ئین نیم كه قز زۆر موتمه سه بوو، بوو، شنۆ هه هه  ده غه بوو، نه بوو، پیرانشار هه شت هه رده سه

 .دائیر كرا یان نا
 

  ؟ ورامان چی و هه پاوه :پرسیار
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 . بیرم نیه  من له  ر بووبێ گه كرا، یا ئه تێدا دائیر نه  كوردی  خوێندنی  پێموایه : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
 

 زرا؟ و فێركردن چ ساڵێك دامه رده  روه په  كۆڕی :پرسیار
 

 .  وه هاته 06  ، ساڵی كه اڵم كتێبه زرا، به كۆڕ دامه 95  ساڵی : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
 

 ؟ وه گوته رسیان ده ده  وه چییه  رووی  له( 95  ساڵی)  و ساڵه ئه  ی ئه! كتێب  بێ  ساڵێك به  یانی :پرسیار
 

 (. لفوبێ ئه  ئامووزشی)بوو   وردییشیان ههك  رسی ، ده فارسی  كتێبی  رووی  له : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
 

 ؟ كوردی  رس به ده  رحی اڵم شه به. ئێران بوو  كانی رسه ده  كتێبه  پێی  ر به دیم  هه قه  واڵی ره  كه خوێندنه  یانی :پرسیار
 

  كتوردی  یا خوێنتدنین ختتیش تته و وه ش چتاپ بتوو، ئته كته ر كتێبه گه تا ئه حه  زانی بۆ خۆت ده : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
  ی دی ته  كانی رسته م ده ، هته دی ته  كانی م كیسته هته. خوێنتدرا ده  فارستی  ر بته هه  دی ه  وی دا، ئه كان سه دره مه  بوو له هه

 .كرا ده  كۆن ئیستفاده  سیستمی  و له كه ر فارسییه ڵ هه وه ئه  كیسی
 

 بوو؟ مان هه سه دره ند مه چه  گشتی  به  ئێمه  یه دا هه زێهن   مامۆستا هیچ ئامارێ ت له :پرسیار
 

، "كوردستتان"  بته  ی ب ته  موراجعته  بتێ ده.  چتاپ كتراوه  اڵم پێموایه ، به زێهنمدا نیه  ئێستا له : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
 .  بووه قوتابیمان هه ند و چه  بووه للیممان هه ند موعه ، چه بووه مان هه سه دره ند مه چه  ئێمه  كه  تێیدایه" كوردستان"

 
بوو، بتتۆ  هتته  ی رنامتته منتتدااڵنیش به  وار كردنتتی بتتۆ خوێنتتده  بوو كتته مان هتته رده روه پتته  كتتۆڕی  ئێمتته! مامۆستتتا :پرساایار

 دا؟ شه و دوو به ئه  خوێندنی  بوو له ك هه چ جیاوازییه. سااڵنیش وره گه
 

ڵ  گه ده  بوون كه  وه ئه  كان ئیدی رسییه ده  تنه مه  كه. بوو  رسی ده  ت متونی قه فه  ی كه جیاوازییه : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
  لته  گینا پێمتوابێ ئته. بوو رقیان هته كانیان فته فهوومه كان درێژتر بوون، مه رسه ، ده وه هاتنه سااڵن پتر ده وره گه  ف ری

 .بوو رقێك نه دا فه  ی كه لفباییه و ئه  ی كه رسییه ده  ئاموزشه  سیستمی
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 ؟ یه هه  كی وارییه خوێنده  كه ساڵه وره گه  نرابوو كه سااڵن وا دانه وره بۆ گه  دی ئه :پرسیار
 

ر  زه نته  لته  وه ئته. وار بتوو خوێنتده نه  ستااڵنی وره ستااڵن، گه وره گه  ربووت بته مته  وه خێر، ئته نه : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
وار  خوێنده  سااڵنی وره گینا گه ئه. ر بۆ فێركردنیان بوو هه  رزم كردی عه  پێشێ  ی له رحه ك مه ر وه هه  وه گیرا بوو، ئه نه
  كتته  ی وانتته ئه. بتتوون فێتتر ده  ستته له ك، دوو جه یه ستته له جه  بتته  دی ستتم ده ن زۆر كه له ستته مه. بوو یان پێویستتت نتته وه ئتته

 . وار بوون خوێنده نه  بوون كه  وانه هسااڵن ئ وره گه  خوێندنی  ست له به اڵم مه به. تیان زۆر بوو قابلییه
 

نتتد ستتاڵیك  چه  ، یتتانی كوردستتتان نتتای  و فێركردنتتی  رده روه پتته  حیتتز  یتتا بهێتتین كتتۆڕی  كتته  ی نگاوه و هتته ئتته :پرساایار
  بتتاری  ، لتته وه سیاستتییه  بتتاری  ، لتته وه ئامووزشتتییه  بتتاری  و لتته  كتتوردی  كان، خوێنتتدن بتته قوتابخانتته  بردنی ڕێوه بتته
 !بوو ت چوار ساڵێك بوو، زۆر نه  موو سێ هه  وه داخه به  كه ماوه  ؟ چون ه بووه هه  ئسیرێ ی چ ته  وه نگییه رهه فه
 

،  وه پتڕ كترده  ی وره كجار زۆر گته یته  لێنێ ی اڵم كته كتورت بتوو، بته  كته ماوه  كته  ی وه ڵ ئته گته له : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
ژێتر   ناتقی ستتم كوردستتان مته به مه. ر كوردستان سه  خستبووه  ی نه الیه  مه هه  كی مارۆیه گه[ رێژیم]  ختی و وه ئه  چون ه

. دائیر بوو.. بوو خوێندن و بێهداشت و   وه ته وڵه ده  ستی ده  به  كان كه شاره  ر حاڵ له هه  به.  یه رگه پێشمه  اڵتی سه ده
  كوردستتان زۆر بته  دێمتوكراتی  حیزبتی  كته  وه ئه. ش ب ا شتێك بێبه موو هه  كوردستان له  دابوو كه  وڵی و هه اڵم ئه به

ڵ  گته ده  ، توانیبتووی كتوردییش دابنتێ  كتێبتی  ی وه پتێش ئته  وه دائیتر ب اتته  سته دره مه  كه  توانیبووی  ناقیسییش بووبێ
كجار  یته  ئستیرێ ی دائیتر ب تا، ته  رمانی ده  گی كۆمه  ناوی  ك شتێك به یه قه نته ر مه هه  له  ی كه بوونه  تایی ره موو سه هه

پتێش   لته  شتی وه حیتز  و بزووتنه  دری ، قه موبالغه  بێ  بهێین به  كرێ تا ده حه. ڵك خه  ی ر رۆحیه سه  بوو له هه  زۆری
ل ب تاو  مته عه  تتوانێ تێك ده كتوو ح وومته حیتز  وه  وه وابتوو ئته  ڵك پێتی خته  ، چون ته رێ سته  بردبتووه  ڵ ی خته  چاوی

حیتتز    كتته  تی تایبتته بتتوو و به  وره كجار زۆر گتته یتته  كتتارێ ی  پێموایتته.  وه جتتوا  بداتتته  ڵ ی ختته  ئێحتیاجتتاتی  تتتوانێ ده
ر ئێستتا بتۆ  گه تا ئه ، حه بووه یبیان هه موویان عه موویان ئیبتدایین، هه هه. ر چاو گرت به موو له هه  ژیانی  كانی بواره

ن قانوونی  له سه واڵت، مه  ی دانا بۆ ئیداره  وانینی حیز  قه  كه  وه ر ئه اڵم هه به. گرین ده  لێ یبیان بێنین عه  خۆمانی
  كته  وه لته  وه ر بیركردنته اڵم هته ، بته بگترێ  لتێ  یبی زار عه هه  نگه ست قانوونزانێك، ره ر ده به  یته بخه  گشتی  سزادانی

  بتتێ واڵت ب تتا، ده  ی ئیتتداره  بتتێ ده  وه ب اتتته  وه بتتوو، حیتتز  بیتتر لتته  وه لمانتتهم  بتته  ی خته ستته  ڕه موو شتته و هتته ڵ ئتته گتته ده
  ستایلی مه  نزیم ب تا، بته كتان تته جۆراوجۆره  ڵك، چتین و تتوێژه خته  اڵنی نێتوان كۆمته  ی رابیته  بێ ، ده بێ هه  وانینی قه

 . بوو  یه وه و بزووتنه ئه  تیی رایه و رێبه و حیزبه ئه  سیعی وه  ف ری  ی نیشانه  وه رابگات، ئه  وه ت و ئه و جینایه جونحه 
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  خوێنتدن بته  داواو نیتازی  كته  ی وه ڵ ئته گه له.  بووه هه  ئسیری ته  پێموابێ  وه شه دی ه  شتێ ی  ی باره  له! مامۆستا :پرسیار
و فێركتردن   رده روه پته  كتۆڕی  كانی سه دره مه  له  كه  ی سله و نه اڵم ئه دا، به  مان كه ته نێو میلله  له  بووه هه  میشه هه  كوردی

ر  گته ئه  كتردن، دوایته  پتێ  كتوردیی  خوێنتدنی  و فێركتردن كتاری  رده روه پته  كتۆڕی  كته  ی و مامۆستتایانه یتا ئته  خوێندویه
وار، شتتاعیر،  دهخوێنتت  ئینستتانی  روونتتاكبیر، بتتوون بتته  ئینستتانی  دا بتتوون بتته یتته  و جامعه لتته  رگه پێشتتمه  شتتبووبن بتته نه
  ی وه ئته  بتێ  و بته  ستمی ناڕه  كی یه شتێوه  بته  رچی گته ئه. ن بتده  درێتژه  وتته و ره ئه  كه  ی وه ر ئه سه  له  بووه ئسیریان هه ته

 . وێ بیهه  ئیسیمی  جمهووریی
 

و   نگی رهته فه  تی خستیه و شهكتو بوون وه دا هته پتێش  ر بتۆ خۆیتان لته هته  وانه شێك له به  دیاره : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
وانتدا  ئه  ستتی ر ده بته  لته  بوون كته  وانه شێ یش ئه به. شێ یان بوون به  وانه اڵم ئه بوون، به هه  رشی روه و په  ئامووزشی
  وت، شتاعیری ڵ ته یان تێتدا هه وره گته  ری تێ ۆشته: وت ڵ ته ستێ یان تێتدا هه كه  موو جتۆره هته  دوایته  یشتن، كه پێ گه

ر  پێشتتریش هته  كته  می مته  كاكته  دی حمته ن كتاك ئه له سه وت، مه ڵ ه للیمیان تێدا هه وت، موعه ڵ ه یان تێدا هه وره گه
و  ئته  عنی و یته دانتاوه  كتوردی  و كتێبتی  كتوردی  رستی ده  مامۆستتای  بۆته  وه ش ئه وه ره ده  اڵم ئێستا له للیم بوو، به موعه
 . رۆیشتوه  ری سه  ر وا له و هه پێداوه  قی ره ته  ورده  ورده  پێشێ  ته ویهگرتو  وێ له  كه  ی یه چه ره
 

  ی شتێوه  بته.  یته ر هه ئێتران هته  كوردستانی  له  كوردی  و نووسینی وه خوێندنه  ر ئێستاش فێركردنی هه! مامۆستا :پرسیار
ڵ  چتتۆن هتته  واڵنتته و هه نابت ئتته ن، جتته  تتهی ده  بی ده ئتته  ڵی نتتد، هێنتتدێك كتتۆڕو كۆمتته جۆراوجتتۆر، بهێتتین هێنتتدێك ناوه

 ؟ وانه ك زۆرترن ئه یه قه نته چ مه  ك له یه چ ناوچه  له  ك بزانی ؟ یان وه نگێنی سه ده
 

  ی نتد ستاڵه و چه ، لته یه ئێستا هه  كه  ی وه ئه  وه بهێینه  وه ئه  بێ دا ده پێش   له  جارێ  پێموایه : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
و  بته.  یته هه  ستاڵێ ه 16  دیتاره.  نیته  دا تتازه  راستتی   خیردا لته ئته  ستاڵی  نتد ده و چه توانین بهێین لته یا دهخیردا  ئه

ن،  كته كوردییتان فێتر ده  و نووستینی وه واقعتدا خوێندنته  رس بختوێنن، لته را منتدااڵن ده  ئیبتتدایی  لته  كته  نیته  ی شێوه
كتورد   رانی تێ ۆشه  بێ ده  وره گه  یبێ ی عه  چون ه  جێیه زۆر به  وڵێ ی هه  ێموایهپ. تیش خه  ر دوو شێوه هه  ت به نانه ته
  كانی ئامانجته  یشتتن بته كتا بتۆ گه ده  موبتارزه  ختۆی  ری نگه سته  له  سه ر كه جۆراوجۆرو هه  ی شێوه  تا به حه  كه  ی وانه ئه

  متن بتزانم بته  ی نتده وه اڵم ئه ، بته جێیه زۆر به  شتێ ی  پێموایه. خۆیان بنووسن  ی كه زانن زمانه اڵم نه كورد به  تی میلله
   بۆكان زیاتر له  زرا، پاشان له هاباد دامه مه  له" سۆما"  ، پێموابێ وه گرتۆته  نیا هێندێك شاری رباڵو ته به  ی شێوه
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قزو  و سته ره كترد، بته  ی شته بۆكتان پتتر گه  اڵم له زرا، به هاباد دامه مه  له  ی كه ند بناغه ر چه كرد هه  ی شه هاباد گه مه
و  اڵم ئایتا لته ، بته بووه هته  زانم كه ده  وه ر ئه هه  كرماشان بووه  ویش موهیمتر له و له سنه  له  ی وه ئه.  ش رۆیشتوه بانه

  كوردی  و نووسینیخوێندن   بۆ فێركردنی  یان داناوه دی ه  یان بۆ خۆیان سیستمی  رگرتوه ڵ یان وه كه" سۆما"  ی سیستمه
" ستتۆما"  ی و سیستتتمه ر لتته هتته  كتته  زۆرم پێخۆشتته  دیتتاره  كتته.  نیتته  ری ستته  وتۆم لتته ئتته  كی من ئاگادارییتته م ئتته النی تته

.  رێنتووس و رێزمانته  نووستین و شتێوه  و شتێوه ئته  متوم ین لێتك نزێتك بتێ  دێ ی تا حه  ی وه بۆ ئه  یان كردبێ ئیستفاده
  و شێوه ئه  كه د ساڵ خوێندن دیسانه سه  نزیك به  كوردستان دوای  باشووری  له  ڵ بێ گه له  ئێستایشی  وه داخه به  چون ه

،  وه خوێننته جۆرێتك ده  نووسن و به جۆرێك ده  به  ر ناوچه و هه سه ر كه و هه  گرتوه ر نه هه  كی یه  وه نووسین و خوێندنه
ك  یه  ری نووسه  تا به یا حه  رۆژنامه  تا به ك یا حه ڕه گه  چووك به  ی ناوچه،  رین نیه به  ی ناوچه  ناوچه  ستم له به مه

 . مان رۆژنامه هه  ی دی ه  رێ ی ڵ نووسه گه له  رۆژنامه
 

  ئتازاد بتوونی  باستی  كته  پتازده  سلی ، ئه یه سهێك هه دا ئه ئیسیمی   ساسیی جمهووریی ئه  قانوونی  له! مامۆستا :پرسیار
دا   ساستی ئه  قتانوونی  له  كه  وه ر ئه هه  جارێ. كا دا ده فارسی   نا زمانی په  كان له ئێرانییه  ومه قه  زمانی  خوێندن به

  ربایجتانی ی تا، ئازه ، كتورد ده كرێ ده  كه  ی موو داوایه و هه ئه  ڕای ره سه  كه  وه ؟ پاشان ئه نگێنی سه ڵده هه  چۆنی  هاتوه
 ؟ وه ڕێته گه ده  ، بۆ چی ناچێ  ڕێوه به  سهه ئه  وه اڵم ئه ی ا، به ده
 

ر  هته  ستتێ هه  تۆزه  نده وه ئه  ی قوڕه  نده وه له: "ڵێن ده  یه هه  كوردی  كی یه له سه دا مه   راستی  له : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
اڵم  بته.  باشته  شتتێ ی  بۆ خۆی  وه ، ئه" ر دیاره مێك هه شه  ی دا شوعله دنیایه   موو تاری ایی نێو هه  له"  ڵێ یا ده"  باشه
و  ئته)،  كته قانوونه  من پێموایته ئته.  و ئیجراییتان نیته  ئیجبتاری]...[    تێ ی هتیچ قیمته  نتۆزده  ستهی یتا ئه  سهه و ئه ئه
ر  هته  ئتازاده  ڵتێ ده.  وانته م بۆ ئه كه رش دائیر ده روه پهئامووزش و   و ناڵێ خۆ ئه  چون ه.  كراوه  جێ جێبه( 29  ندی به
  ناستینی  رسمی  به  عنای مه  به  مه حاڵێ دا ئه له.  ئازاده  ڵێ ، ده بخوێنێ  وه به  خۆی  ماڵی  له  بۆ خۆی  خۆشه  س پێی كه
بتۆ   ی سه دره ت مه وڵه ده  یه وه ناسین ئه  سمی ره  به.  خۆیان نیه  زمانی  به  تانه و میللیه ئه  رشی روه ئامووزش و په  قی حه

 كوو بتۆ وه  كه شته  كوللی. كان بدا مامۆستایه  بۆ چاپ ب ا، حوقووقی  ت ب ا، كتێبی ربیه بۆ ته  ، مامۆستای زرێنی دابمه
  قتانوونی  نته  ، یتانی كتردوه  ی وه ئته  كته قانوونه  حاڵێ تدا نته  لته. ش بی تا وانته بۆ ئه  چۆنه  فارسی  خوێندنی  سیستمی

  كته  یته نده وه نیا ئه دا تته راستتی  لته  وابێ كته.  ڵێناوه هته  نگاوی ت هته وڵه لیش ده مه عه  به  ، نه تێدایه  ی وه ئه  ساسی ئه
 ش  زیاتر به  وه ئێران، له  ڵی كۆمه  جۆراوجۆریی  ساسیدا به ئه  قانوونی  له  ، ئێعترافێ ه وه ئه  ، باسی وه به  وه ئاوڕدانه
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  زمانته  ر بته رامبته به  گرتوه ستتۆ نته ئه  وه  هودێ ی عته ت هتیچ ته وڵته ده  ن یتێدا نابینم، چو  خێ ی خۆم بایه  حاڵی  به
 .كان فارسه  یره غه
 

   تته و موڕه یته هه  و داوایته ئته  زانتی اڵم ختۆت ده ، بته كردبێ م نته مولزه  تی وڵه ش ده كه ر قانوونه گه مامۆستا ئه :پرسیار
  بته  كا كته ر ده ره زه  وه به  فارسی  زمانی  ڕاستی ؟ ئایا به بێ  چی  بێ ده  ی كه كردنه نه  جێ جێبه  هۆی  ، یانی بۆ دێ  فشاری
 ، بۆ؟ شێوێ ده  وه واڵت و نازانم ئه  تی منییه وان ئه ئه  ولی قه  ، به بخوێندرێ  دی ه  كانی زمانه

 
لێتك جتودا   مێ ی كته)  ئێرانتی  نگی رهته فه  بچتین كته  بتۆی  وه یه و روانگه ر له گه ئه  من پێموایه : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
  ئێرانتی  نگی رهته بهتێن فه  وێ یانهته كانن ده فارسته  شووێنیستته  شتێك لته به  وه ت ئته  فارسی  نگی رهه ل فه گه له  وه ینه ب ه
  بتته  ستته دره مه  هتتیچ جتتۆر دایربتتوونی  ین بتته ب تته  ئێرانتتی  نگی رهتته فه  ر باستتی گتته اڵم ئه بتته(  فارستتی  نگی رهتته فه  عنی یتته

  كته  وه ر ئته سته  ر بێینته گته اڵم ئه بته. كتا ده  نتدی مه وڵه ڵ وو ده قیر ناكتا، بته فته  ئێرانتی  نگی رهه ، فه دی ه  كانی زمانه
  یتدی بتوو چ قه  ری ره ر زه گته یتا ئه  نیته  ری ره ویش زه بتۆ ئته  كه بتزانین، دیستانه  فارسی  عنای مه  به  ئێرانی  نگی رهه فه
  چ جای  ئمین ب رێ ته  دی ه  نگێ ی رهه فه  یاندن به زیان گه  ساسی ر ئه سه  نگێك له رهه فه  قازانجی  ؟ خۆ ناكرێ یه هه
گتا،  ده  پتێ  ری ره زه  باشته.  وتێ بفته  قی و حه  و ون ب رێ  گیرێ رچاو نه به  له  دی ه  ی نگه رهه و فه ئه  جارێ  به  ی وه ئه

. بن بتۆ خۆیتان بختوێنن و بتۆ خۆیتان هته  وێ یانهه نن، ده یه بگه  وی ر به ره زه  وێ نایانهه  و زمانانه بگا، خۆ ئه  با پێی
كتوردو   بتێ ده  وێ ر پتێش كته هته  فارستی  زمتانی  ی وه ئته  ر ختاتری بته  لته  كته  س نیه ده هیچ جۆر موقه  به  وه ئه  وابێ كه
اڵتدار  سه ده  ئێستا زمانێ ی  بهێن ئینگلیزی  یه وه كوو ئه وه. خوێنن خۆیان نه  زمانی  به  دی ه  تانی و میلله  ربایجانی ئازه
 ! نابن  ئینگلیزی  س فێری زۆر كه  چون ه  بخوێندرێ  دی ه  كانی زمانه  به  دنیادا، نابێ  له
 

،  دنیتادا هتاتوه  زۆر قانوونی  و له پێدانراوه  دانی  وا كه ره  كوو مافێ ی وه  زگماكی  زمانی  خوێندن به! مامۆستا :پرسیار
و،   ی كته ر زمانه سته  ك و لته یته وه ته ر نه سته  ها لته روه ر تتاك و هته سته  لته  یته هه  ئسیرێ ی چ ته  ی و مافه له  شی بێبه
 ؟ كه زمانه  به  نێ یه گه چ قازانجێك ده  ی و مافه رخوردار بوون له به
 

م  كته ده  ختۆم بتێ زووی  زمتانی  ر بته گته خوێنتدن ئه"  ڵتێ ده  كته  یته هه  تێ یژار یتا هتێمن شت هته : ن زاده سه بدوڵاڵ حه عه
   له  یه كجار زۆر هه یه  رقێ ی دا، فه منداڵی  نی مه ته  فێربوون بۆ مندااڵن، له  قی كوو حه وه  موو شتێ ی پێش هه". وان ره
   ی كه زمانه  به  كه  چون ه.  بێگانه  زمانێ ی  ، یا به خوێنێب  خۆی  ی كه زمانه  به  ی سه دره مه  چێته ده  منداڵێك كه  ینی به
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  باستی  ئیبتدایی  ڵی وه ئه  ن كتێبی ته دا، عاده كان  رسییه ده  كتێبه  سیا یا له  خته ر ته سه  له  زانین كه ده  خوێنێ ده  خۆی
و  فتتته كتان و حه ڵ رۆژه وه ئته  لته  ی سته دره مه بتۆ  چتێ ده  وابوو منتداڵ كته كته.  ڵته گه له  شتی كه كسه عه  كترێ ر شتتێك ده هته

بتۆ   ی كته ، وێنه بتۆ ئاشتنایه  ی كه شتته  عنای ، مته ئاشتنایه  بتۆ وی  كه نگه ده  بخوێنی  خۆی  زمانی  ر به گه دا، ئه كان  مانگه
ت بتا   تی خۆیه  یری غه  زمانێ ی  كه ر زمانه گه اڵم ئه به.  یه و ناوه ئه  نووسینی  ئاشنا نیه  بۆی  كه  نیا شتێ ی ، ته ئاشنایه

. رین ناوبته  ی بێگانته  بته  بێ دروستت نته  وه سیاستییه  بتاری  لته  نگته ره  واڵتێ ته  مادام هی  ، چون ه بێگانه  ڵێین زمانی نه
  بتێ ده.  بێ نته  كته موویان نائاشتنان ئتیی وێنه اڵم هته تت بته ك واڵت داین و ئێترانیین یه  ن لهمووما ڵێن هه ده  مادام ئێمه

  كجار زۆر بتته یتته  ی كتته و كاره  كان فێربتتێ موو شتتته ، و هتته فێربتتێ  كه ، نووستتینه فێربتتێ  كتته فوزه له ، ته فێربتتێ  كتته نگه ده
  زۆری  تی كتاوه ر زه بته  ر لته گته تا ئه حته.  وێ كته دوا ده وه  ی كه وتنه روشتدو پێشت ه  علوومته دا مه و حاڵه  له  ت تره حمه زه
  كته  ناست ه  ڵفێ ی كوو خته وه  یانی. مول ب ا حه ته  بێ زۆر زیاتر ده  كی قورساییه  كه  یه وه ئه  می النی ه  وێ كه نه دواش وه

  كه  گوتراوه نه  خۆڕایی من به  ڕی باوه  به  بۆیه.  چهێ گه ده  ڵێ كوو كورد ده و وه  درێ ده  تی زییه واقعدا ئه  له  شل ی  زۆر به
 .خۆیان بخوێنن  زمانی  به  كه  یه كان هه ته موو میللییه بۆ هه  مه لله موسه  قێ ی كوو حه وه  قه و حه ئه
 

  ر پێتتی گتته ، ئه یتته هه  ئستتیرێ ی چ ته  كتته ته میلله  ر ختتودی ستته  و لتته  كتته زمانه  ر ختتودی ستته  لتته  دی ئتته! مامۆستتتا :پرساایار
 ؟ خوێندرێ نه  و پێی  نووسرێ نه
 

،  ئتێعیم ب ترێ  ی وه ئته  بتێ  وێ مانهه و نه  وێ بمانهه  زگماكی  زمانی  جێدا خوێندن به  ر له هه : دهن زا سه بدوڵاڵ حه عه
  شك له  بێ  به  ش كه وه له  ، جگه یه هه  زۆری  ئسیرێ ی ته  بۆ خۆی  وه ر ئه هه.  ته و میلله ئه  تی وجودییه مه  به  ئێعترافه

و   ی كته و زمانه  ختوێنی ده  ختۆی  زمتانی  بته  ی وه ر ئته بته  لته  كان ئاستانتره منداڵته كان، ئینستانه  خوێنتدنی  ی وه ر ئته به
  كه ، دیستتانه ستتتێنێ ده  ره و پتته وه بێتتته كتتاو بتتاڵو ده یتتدا ده رش په گوستتته  ی كتته و تاریخه  ی كتته به ده و ئه  ی كتته نگه رهه فه

 . كا ده  كه وه ته نه  كوللی  وپێشچوونی ره به  زۆر به  تێ ی خزمه
 

  بته  بتێ كیان زاڵ ده ن یته والتێ تدا هته  له  ند زمانان دا كه نێو چه  اڵم چۆن له كا، به رق ده واڵت فه  به  دیاره :پرسیار
رامۆش  فته  دی ته  وانی خوێنتدن و نووستین و، ئته  و زمتانی  ستمی ره  كوو زمانی وه  بژێردرێ ڵده داو، هه دی ه  وانی ر ئه سه
 كرێن؟ ده
 

   یه وه ویش ئه ئه.  میانه كه یه  وتی ن زیاتر ره ته عاده  كه  یه هه  وتی ش دوو ره وه ئه  من پێموایه : ن زاده سه وڵاڵ حهبد عه
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و  كێك لته یته  كتا كته وا ده  ئتابووری  رجی لومته اڵت، هه سته ده  رجی لومته ، هه تتاریخی  رجی لومته ، هه دێنێ  تاریخ وای  كه
  یه وه ئه  دی ه  وی ئه.  وێ كه پێش ده  جۆران وه  جۆرێك له  كا به یدا ده لوت په سه كا، ته یدا ده په ت وییه وله ئه  زمانانه

  ژین ناكرێ دا ده  واڵتێ ی  ت له ند میلله چه  ختێ ی نین، وه  وه پێش هیچیانه  خێر هیچیان له ین نه ڕز ب ه ر وا فه گه ئه
و  لتته. مووان بتتۆ لێتتك حتتاڵیبوون هتته  كی ره موشتتته  زمتانی  نتته كێ یان ب ه یتته  بتتێ كان فێتتربن، ده موو زمانتته موویان هتته هته

  كه  ی وه ئه  لیلی ده  ، به[ش هاوبه  زمانی  به]  وان ب رێ  ی كه زمانه  مووان پتره هه  له  كه  ی ته و میلله ئه  بێ دا ده ته حاڵه
  میلیتۆنی 2و  یته دی ه  زمتانێ ی  میلیتۆنی 5،  ك زمانته یته  نیمیلیتۆ 26،  یته هه  تی معیه میلیۆن جه 16  كه وادانێین واڵته

  یته هه  تی معییته ك میلیتۆن جه یته  مووان كه هه  زمانی  ین به ب ه  ی ته و میلله ئه  زمانی  رار بێ ر قه گه ، ئه دی ه  زمانێ ی
  زمتانی  ینته ب ه  كته میلیۆنییه 26  ی وه ئتهر  گته اڵم ئه بته.  فێربتێ  ختۆی  دای تی  زمتانی  یری غته  میلیتۆن زمتانێ ی 25  بێ ده
زانین  ئێران ده  به  ربوته مه  كه  ی وه ئه.  فێربێ  خۆی  زگماكیی  زمانی  یری غه  زمانێ ی  بێ میلیۆن ده 26نیا  مووان، ته هه
نیا  تته  ك فارس به ر یه سه  ئێراندا له  میش له ، هه هێناوه  م تاریخ وای ن، هه تێدا هه  ر دووكیانی واقعدا هه  له  كه

بتۆ   ی و شانسته ئته  فارستی  زمتانی  كته  چێ بیتر نته  شتمان لته وه ئه.  تته ترین میللیه وره اڵم گته مووان نین بته هه  زیاتر له
دا   تتاریخ  ، لته[نتازانم]  كتردوه  تیان پتێ كتر بوون یتا زۆرتتر خزمته زۆر زیره( ئێستا)دا   تاریخ  له  كه  پێشێ  هاتۆته

كان،  وییه فه كان، ستتته لجوقییه كان، ستتته وییتتته زنه فتتتارس بتتتوون، غه  یره غتتته  ئێرانتتتی  پاشتتتای  سیلستتتله  وره نتتتد ده چه
  ستمییان فارستی ره  ، زمتانیرباریان ده  موویان زمانی اڵم هه فارسن به  یره موو غه هه  وانه كان ئه كان، ساسانییه ندییه زه

  زۆر فارسی  كی یه ، ماوه بی ره عه  عێراقی  زمان له.  بووه  ، فارسی عوسمانی  ئیمپراتوری  یربار ده  ت زمانی نانه ته.  بووه
  شتێ ی به  ت لته نانته عێتراقیش و ته  لته  ختتی و وه ئته  واقعتدا روونتاكبیرانی  متن دا لته  منداڵی  ورانی ده  ر له هه.  بووه
  فتارس پێتی  كته  ی وه ئته  ، زمتانی وره گته  حاكم، زمتانی  زمانی  ببێته  كه  خساوه ره  یانی.  زانی ئێران فارسییان ده  زۆری
 . دا قه نته مه  ر له رته به  ڵێ ده
 
 .  وه ت به رۆژی جیهانیی زمانی زگماکی باڵوبۆته ، تایبه915  ی کوردستان ژماره پاشکۆی رۆژنامه  له  ته م بابه ئه
 

 ١١١١ی فێبریوێری ١٩  :ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی کوردستان و کورد: سەرچاوە
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  كوردی  زمانی  خوێندن به  و فێركردن به رده روه په  كۆڕی  كانی ته خزمه

 
 
 
 
 
 
 

  دوای  سیاستتیی  اڵتی ستته ئێتتران و ده  شۆرشتتی  كوردستتتان لتته  اڵتی رۆژهتته  كتتورد لتته  لی گتته  كانی ڕوانییتته چاوه  كێك لتته یتته
. كتترد بتتۆ ده  باتی مێتتژ ستتال بتتوو ختته  لتته  بتتوو كتته  كانی یتته تی وایه ته نه  فتتهما  ، دابتتین بتتوونی م شۆڕشتته ئتته  وتنی ركه ستته

  ی وه پێشته  ریتزی  كانتدا لته قوتابخانه  لته  م زمانته و خوێنتدن بته  كتوردی  زمانی  ناسرانی  سمی ره به  تێدانیه  گومانیشی
كان  شاره  كوردستان له  دیموكراتی  حیزبی  كانی  ههێشتا بن."  بووه  وه كۆنه  ر له دا، هه له م گه ئه  كانی ویست و داخوازه

  كی هیوایته  چون ته  تی تایبته  بته.  كتوردی  زمتانی  بته  رستی ده  كتێبتی  دانتانی  ف تری  وتته دیمتوكرات كه  حیزبی  بوون كه
.  بناستێ  ستمی ره به كتورد  بتۆ منتدااڵنی  زگمتاكی  زمتانی  خوێندن به  رێژیم مافی  بوو كه هه  وه میش به ند زۆر كه رچه هه
و   خۆشتخانه داخستتن و نه  الدێتی  كانی سته دره و مه  ئتابووری  مارۆی ژێتر گته  خستته  ت، كوردستتانی وڵته اڵم كاتێك ده به
حیتز  قورستتر بتووو   ركی ، ئته وه رمتان هێشتتنه دوكتتور و ده  بتێ( م بتوون جێش دا زۆر كته  ر له هه  كه)  رمانگاكانی ده

خۆش  نته  ری سته رمانگا بتۆ چاره و ده  خۆشخانه نه  و هێندێ  الدێ  كانی قوتابخانه  خستنی  ڕێ وه  ێرا لهخ  ی وه بیركردنه
 (١".)یدا كرد په  زیاتری  كی یه  كان پێویستی و برینداره

 
  جیهتتادی  انیرم فتته  رچتتوونی ده  رلتته راستتپێردرابوو، به  رستتی ده  كتێبتتی  پێشتتتر بتتۆ دانتتانی  كتته  ری رانستته سه  كی یتته كۆمیته
  كتێبێ تی  كردبتوو و پێشنووستی  ی وه دا، هێنتدێك كۆبوونته 2555  الوێژی گته  كوردستتان لته  ڵ ی خته  دژی  له  ینی خومه

  خوێنتدنی  ساڵی  دواتر، له  كانی كوردستان و رووداوه  ڕ له شه  ڵگیرسانی هه  هۆی اڵم به به( 1.)كردبوو  ئاماده  رسیی ده
 .وت كوردستان دوا كه  كانی قوتابخانه  له  كوردی  زمانی  خوێندن به  سیدا، پر 2291 - 2295
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 كوردستان  و فێركردنی رده روه په  كۆڕی  زرانی دامه
 
 
 
 
 
 
 

ر  بتتۆ ستته  ئیستتیمی  كۆمتتاری  هێرشتتی  می دووهتته  ی وره ده  دوای  ، لتته(2516 - 2512) 2295  - 2206  خوێنتتدنی  ستتاڵی
  رگه پێشتمه  كان و هێزی سیاسییه  رێ خراوه  ژێر كونترۆڵی  له  ی و گوندانه م شارو ناوچه ئه. ردك  پێ  ستی كوردستان ده
  م شتوێنانه كان لته قوتابخانته. ر سته  یان خرایته نته الیه  مته هه  كی مارۆیته گه  وه ندییه ناوه  اڵتی سه ن ده الیه  دابوون، له

ك  روویته ده  ی وه كرانته  ڕوانی چتاوه  وه رانییه نیگه  خۆیان، به  ماڵی  له و كتێب مووچه  بێ  داخرابوون، مامۆستاو قوتابی
. چتوو فیتڕۆ ده  ڕیان كردبتا، بته تێپته  وه فێركتردن و فێربوونته  ر پتۆل بته سته  بوو لته ده  ی نرخانه به  م كاته بوون و ئه
  كترا منتدااڵنی ش ده نته. مابوو كوردستتان نته  كانی سیاستییه  و هێتزه  نتدی ناوه  تی وڵته نێوان ده  وتن له رێ  ه  هومێد به

  تیی رپرستایه به  كوردستتان كته  دێموكراتی  حیزبی  دا بوو كه لێره.  وه دا بمێننه  ڕوانی چاوه  ر وا له كان هه ئازاده  ناوچه
  و فێركردنتی رده روه پته  ریی بته ڕێوه بته  كتۆڕی"بوو،  دا هه رگه پێشمه  اڵتی سه ژێر ده  كانی ناوچه  بردنی ڕێوه به  له  می كه یه
 ( 2.)پێك هێنا  ی"كوردستان  ری رانسه سه
 
  كان و كتتارو بتتاری قوتابخانتته  رشتتتیی رپه دێمتتوكرات سه  حیزبتتی  تیی اڵیتته كۆمه  ، كۆمیستتیۆنی وه م كتتۆڕه ئتته  ی رێگتته  لتته
  تی ستت هێنتاو خزمته ده وه  رچاوی به  وتنی كهر دا سه یدانه م مه دێموكرات له  حیزبی. "ستۆ ئه  گرته  و فێركردنی رده روه په

 ( 1.)كان كرد قوتابخانه  ڕێخستنی و وه  كوردی  نگی رهه زمان و فه  پێدانی ره په  به  باشی
 
" شتۆڕش  مامۆستتاكانی"  ناوی  هاتن و به  وه و فێركردنه رده روه په  كۆڕی  وازی م بانگه ده چاالك و دڵپاك به  دان الوی سه
 (9.) وه كوردستان دا كرده  كانی ئازادكراوه  ناوچه  ری رانسه سه  كانیان له قوتابخانه  رگای ده
 

   كوردستان له  فێركردن و بارهێنانی  ی اڵڵه گه  سندكرانی شوێن په  و به( زایینی  ی2512)  تاوی هه  ی2206  هاوینی
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  بات دژی خته  ستتی به مه  كوردستان دا، بته  دێموكراتی  بیحیز  ندیی ناوه  ی كومیته  مان ساڵی هه  ڕی پووشپه  ی وه كۆبوونه
  ریی بته ڕێوه ن به الیته  كوردستتان دا، لته  كتانی رزگاركراوه  شته به  عیلم و زانست لته  پێدانی ره و په  وادی و بێسه  زانی نه

و  ئته  ی رمانان ژمتاره خته  ی29تا  هته. پێتك هتات" شتۆڕش  مامۆستتای"  یانتدنی پێگه  نتدین ختوولی چه  وه رده روه په  كۆڕی
 : بوون له  ڕ كرد بریتی تێپه  وتوویی ر كه سه  مامۆستایانیان به  بارهێنانی  ی رۆژه 29  كانی كیسه  ی سانه كه
 
 س،  كه 20  :بانه* 
 س،  كه 96 :بۆكان* 
 س،  كه 52 :هاباد مه* 
 س،  كه 56:شت  رده سه* 
 س،  كه 01 :پیرانشار* 
  س، كه 56 :شنۆ* 
 س  كه 19 : ده غه نه* 
 (0(.)شۆڕشیان دیت  تیی مامۆستایه  ی وره ت دا ده م نۆبه كه یه  س له كه 161 :م رجه سه* 

 
  ریی رانستتته سه  و فێركردنتتتی رده روه پتتته  دا، كتتتۆڕی(2512 - 2511) 2206 - 2202  خوێنتتتدنی  ستتتاڵی  لتتته  م جتتتۆره بتتته

  داخستتتتنی  تی و سیاستته وه كتتتان كتترده ئازادكراوه  ناوچتته  كانی ونتتدهو گ شتتارۆچ ه  لتتته  ی دان قوتابخانتته كوردستتتان ستته
 .  وه ڵ كرده پووچه  ی وه ئیسیمییه  ن كۆماری الیه  كوردستان له  ڵ ی خه  ی وه وار هێشتنه خوێنده و نه قوتابخانه

 
ژێتر   كانی شتارو ناوچته  لته  ون كتهبتو  و كتێبانته ر ئته ، هته رگیتراوه وه  ڵ یان لتێ دا كته م ساڵه له  كان كه رسیه ده  كتێبه

و  وه خوێندنتته  ش، فێربتتوونی م ستتاڵه ر بتتۆ ئتته و فێركتتردن هتته رده روه پتته  كتتۆڕی  دیتتاره. رێتتژیم دا خوێنتتدراون  اڵتی ستته ده
  یانتدنی پێگه  م ختوولی كته یه  لته. شتۆڕش دا دانتا  مامۆستتاكانی  كتاری  ی رنامته به  رستێك لته كوو ده وه  كوردیی  نووسینی

. گونجانتد  كتوردی  و نووسینی وه ڵ خوێندنه گه مامۆستایان له  ت بۆ راهێنانی تایبه  رسێ ی شۆڕشیش دا، ده  امۆستایانیم
  لته  كته  تی تایبته  كی یته و نامیل ه رسته و ده ئته  تیی یارمته  بته 2206 - 2202  خوێنتدنی  ستاڵی  شتۆڕش لته  مامۆستایانی

و  وه خوێندنته  قوتابیان، فێتری  به  دی ه  كانی رسه ده  ی وه وتنه  كرابوو، وێڕای  امادهئ  سته به م مه بۆ ئه  هێندێك ناوچه
  ی وه ڵ ئته گته قوتابیتان له  كان بته رستییه ده  كتێبته  ی وه وتنته  ی شتێوه  ی بتاره  لته. كتردن كوردییتان ده  زمتانی  نووسین به

 اڵم  نووسرابوون، به  فارسی  زمانی  بوون و به" یرانا  اسیمی  موزش و پرورش جمهوری ئاوزارت "  كان هی كتێبه
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كان  مێژینته له  ئاواتته  كێك لته یته  زگمتاكی  زمتانی  م قوتابیان كورد بوون و خوێندن به مامۆستاكان و ههم  هه  چون ه
 .بوو  دیكور  زمانی  ن قوتابیان، به الیه  له  وه ن مامۆستاو واڵمدانه الیه  كان له وانه  رو كردنی بوو، شه

 
مامۆستتتاو . رستتیان خوێنتتد ده  كتتوردی  كتتورد، بتته  م جتتار منتتااڵنی كتته بتتۆ یه"كوردستتتان،   كۆمتتاری  دوای  لتته  م جتتۆره بتته

  وایی هته  بارانی گوللته  ی ژێر بارانته  ستان و له دوژمن راوه  ر هێرشی رامبه به دا، له  نگی رهه فه  ری نگه سه  له  قوتابخانه
 ( 5.")كرد  كوردی  بیاتی ده زمان و ئه  باشیان به  تێ ی خزمه  م جۆره داو به یان نهدا، كۆڵ  وینی و زه

 
  ركی شۆڕش، ئته  مامۆستایانی  چوونی ڕێوه بژیوو به  و دابین كردنی  تی یارمه  دانی  كوردستانیش به  كانی گونده  ڵ ی خه"

و  كوردستتتان دا دڵستتۆزانه  لتته  واری خوێنتتده نه  متتاڵینیخۆیتتان بتتۆ را  و ئینستتانیی  خوازی وه تتته و نه  ری روه نیشتتتمانپه
و  ره و بتته شتته  رۆژو بتته  كوردستتتان بتته  واری خوێنتتده نه  زاران كیتتژو كتتوڕو الو و پیتتری هتته. بتترد  ڕێوه بتته  رپرستتانه به

  وت و كۆنتته وارو مزگتته پرو ده و كتته یاره تتته وت و كونه شتت ه دارو ئه  ری ژێتتر ستتێبه  وتن و لتته كتته رێ كان وه قوتابخانتته
 .برد ده  رووناكی  ری نگه خۆیان ئاوردوویان بۆ سه  زگماكی  زمانی  كان دا، بۆ خوێندن به قوتابخانه

 
ت  ئێتران قته  نشتاهیی شاهه  نیزامتی  ی د ستاڵه زارو پێنسته دوو هته  نیزامتی  لته  لێك گوندو شوێن دا كه گه  ت له نانه ته

 .  وه كرانه  خۆیدا لێ  شنی چه  شۆڕشیان له  ی وتابخانهبوون، ق نه  و قوتابخانه فێرگه  نی خاوه
 

كوردستتان،   كانی رگه موو پێشتمه هته  ڕاستتی به. بتوو  وێنته  بتێ  پیترۆزه  تته كه ره و حه كوردستتان لته  ڵ ی خته  پشتیوانیی
   كۆڵیان، كتێبی  نانی  كه دیان و تووره قه  كدانی ر شانیان و فیشه سه  نگی تفه  وار بوون، وێڕای خوێنده نه  ی وانه ئه

 (٨)".دا بوو  پشتی كۆڵه  كوردیشیان له  خوێندنی
 

  ی وه ڵ ئتته گتته  لتته. كتترد  كانیش زیتتادی قوتابخانتته  ی قوتابیتتان و ژمتتاره  ی ، ژمتتاره2202 - 2201  خوێنتتدنی  بتتۆ ستتاڵی
وام بوو و  رده به  رگه پێشمه  اڵتی سه دهژێر   كانی ر ناوچه بۆ سه  ئیسیمی  كۆماری  پاسدارانی  ش و سوپای رته ئه  هێرشی

  اڵم پیشتوازیی ، بته ئیسیمی  كۆماری  اڵتی سه ژێر ده  وتنه كه ده  گوندو ناوچه  دی ه  كی یه ر هێرشێك دا، ژماره ڵ هه گه له
 گرتن  ره په  سااڵن له  وره مندااڵن و گه  خوێندنی  خدان به و بایه  كوردی  زمانی  و خوێندن به رده روه په  كۆڕی  ڵك له خه

پێشتتوو   مامۆستتتایانی  یانتتدنی ها بتتۆ پتتتر پێگه روه و هتته  نتتوێ  مامۆستتتای  كردنتتی  رده روه بتتۆ پتته  تتتازه  ختتوولی. دا بتتوو
 .  وه كرانه
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،  تی رگایه پێشتمه  ركی ئته  بردنی ڕێوه بته  شتانی حیز  بتوون و شانبه  ی رگه یان كادرو پێشمه شۆڕش، زۆربه  مامۆستایانی
رستیان  شتۆڕش ده  ك مامۆستتای ئتایینییش وه  و مامۆستتای  قێ فته  زۆر شوێن هێندێ  له. كرد تیشیان ده مامۆستایه  كاری
  فێركردنتی  تیی چۆنیته]  وه شتۆڕش كردبوونیته  مامۆستتای  یانتدنی بۆ پێگه  رده روه په  كۆڕی دا كه و خووالنه له. " وه گوته ده

  ی وه وتنته  ی ، شتێوه ڵناستی ، كۆمه ڵ قوتتابی گته وت له ڵستوكه هه  ی ، شتێوه روونناستی ، ده كوردی[  و نووسینی  وه خوێندنه
داتاشتراو،   كوردیی  ی وشه  كار هێنانی به  دوور گرتن له  كان، خۆ به ڵ گوندنشینه گه وت له ڵسوكه ، هه بیركاری  ی وانه

  نێوبردنی كتورد و لته  لی گته  ی وه تواندنته  ستتی به مه  كان به هرێژیم  كانی ته وت و سیاسه ڵسوكه ر هه سه  له  وه روون ردنه
  تیی ، چۆنیتته م خووالنتته ئتته  كتتانی ماده  لتته  دی تته  كێ ی یتته".  وه گوترانتته مامۆستتتایان ده  رس بتته ك ده ، وه زگمتتاكی  زمتتانی
 (5.)داڕێژرابوو "بان باغچه"  ر مێتۆدی سه  له  بوو كه"  كوردی  زمانی  خوێندنی"  كتێبی  ی وه وتنه

 
لوبنتان   واڵتتی  دێموكرات له  حیزبی  كه"  كوردی  زمانی  خوێندنی"  كتێبی 2202 - 2201  خوێندنی  ساڵی  تای ره سه  له

  كتێبتته  بوونی نتته  لتته  رده روه پتته  كتتۆڕی. كتتان ئازاده  ناوچتته  ستتت مامۆستتتایان و قوتابیتتانی ده  یشتتته كردبتتوو، گه  چتتاپی
اڵم  بتته. گتترت رده ئێتتران وه  و فێركردنتتی رده روه پتته  تتتی زاره وه  كانی كتێبتته  لتته  ڵ ی ، كتته كتتوردی  زمتتانی  كان بتته رستتییه ده
  كان و بته خوێنته  كتوردی  یه¬قوتابی  ستی ده  بگاته  فارسی  هێشت كتێبی یانده ت نه نانه كان ته[ اڵتداره سه ده] ئاخونده"

 (26".)گرت ده  هاتنی  پێشیان به  موو تواناوه هه
 

 : بریتی بوون له  م كتێبانه ئه. كردن  ئاماده  كوردی  زمانی  به  ی دیكه  رسیی ده  كتێبی  ره به ره ، به رده روه په  كۆڕی
 
  تایی ره سه  می كه یه  بۆ پۆلی"  زموونی ئه  زانستی" -١

  تایی ره سه  می كه یه  بۆ پۆلی" ژمێر ئه" -١

  تایی ره سه  می دووه  بۆ پۆلی"  كوردی  خوێندنی" -٣

  تایی ره سه  می دووه  بۆ پۆلی"  زموونی ئه  زانستی" -٤

  تایی ره سه  می دووه  بۆ پۆلی" ژمێر ئه" -٥

 
 سااڵن وره گه  تی و نووسین، تایبه وه خوێندنه  فێربوونی(" ١)بات ژیان و خه" -٦

 "(ر داهێنه  ی شێوه  به  كوردی  و نووسینی وه وێندنهخ  ێركردنی، ف"بات ژیان و خه"  بۆ كتێبی" )مامۆستا  رێنوێنی" -٧
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  ژمێرو زانستتی ئته  كیی پێشه.  ر نووسراوه سه  یان له( 2511) 2202  ، ساڵی ناوبراوانه  م كتێبه م له كه یه  چوار كتێبی
( كان قوتابخانته  ی وه كرانته  م متانگی كته یه)مان ستاڵدا  هته  ری زبته ره  مانگی  له  تایی ره سه  می كه یه  بۆ پۆلی  زموونی ئه

  ی مه شته ره  مانگی  تاییش له ره سه  می دووهه  بۆ پۆلی"  زموونی ئه  زانستی"و "  كوردی  ی وه خوێندنه"  كیی پێشه. نووسراون
 .دا نووسراون 2202

 
 .  مه كه یه  یپۆل  فارسیی  ی"حسا "  كتێبی  رگێڕدراوی ، وه تایی ره سه  می كه یه  ژمێر بۆ پۆلی ئه  كتێبی

 
  كته  یته فارستی  می كته یه  پتۆلی  ی"علتوم"  كتێبی  رگێڕدراوی تاییش وه ره سه  می كه یه  بۆ پۆلی"  زموونی ئه  زانستی"  كتێبی
  ورامی ر ئه ها  پوور و عومه الو وه و، سه  كوردی  كردوون به  ی م دوو كتێبه ئه  می مه  كاكه  دی حمه ئه.  كوردی  به  كراوه
 ( 22.) یان كردوه م دوو كتێبه ئه  كێشان و خۆشنووسیی وێنه  كاری

 
  پۆلی  ی"علوم"و " حسا "  كتێبی  رگێڕدراوی تاییش، وه ره سه  می دووهه  بۆ پۆلی"  زموونی ئه  زانستی"و " ژمێر ئه"  كتێبیی
  ی كه سته ر دوو كه م هته دووهته  بۆ پۆلی "زموون ئه  زانستی"  كێشان و خۆشنووسیی وێنه  كاری. فارسین  زمانی  م به دووهه

  تایی ره سته  ی1  بۆ پۆلی" ژمێر ئه"  كتێبی.  كردوویانه( ئاسۆ)  ورامی ر ئه و عومه( ند سامڕه)ها  پوور الو وه پێشوو سه
ڵ  گته له  تێبتهم ك ئه  چاپی  بۆچی  كه  كراوه نه  وه كیش به یه و هیچ ئاماژه ره سه  له  ی(2515) 2201  ڕی پووشپه  تاریخی
 . بووه تردا نه  كانی كتێبه

 
 .چاپ كراون( 2511) 2202  ، ساڵی(مامۆستا  بات و رێنوێنی ژیان و خه)تر   ی كه دوو كتێبه

 
 .كوردستانگدا پارێزراون"  رشیڤی ئه  له  م وتاره ئه  كانی رچاوه سه
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 كوردستان دا  جمهووریی  می رده سه  خوێندن له  زمانی

 
  اڵتی رۆژهته  لته.  بتووه  دواوه بته  كتوردیی  زمتانی  خ دان بته موو كات بایه كورد، هه  یی وه ته نه  ی وه بزووتنه  كردنی  شه گه

  كردنی شتته گه  كوردستتتان كتته  لتته  تتتی پاشتتایه  رێژیمتتی  اڵتی ستته ده  و الوازبتتوونی 2216  رمانانی ختته  كوردستتتانیش، دوای
  پێشوازیی. پێك هات  كوردی  زمانی  ی وه تان بۆ بووژانه ره ده  دی ه  ، جارێ ی وه وته كه  لێ  كوردی  یی وه ته نه  ی وه بزووتنه
كوردستتتان بتتۆ   ڵ ی ختته  زرۆیی ژێ تتاف، تامتته  ی ڵتته كۆمه  ی"نیشتتتمان"  گۆڤتتاری  لتته  كتتوردی  بیاتی ده زمتتان و ئتته  ئتتۆگرانی
 .ركوت كرابوو سه  توندی  بوو به  یه دوو ده  دا كه زمانێك نیشان ده  به  وه خوێندنه

 
م  كته یه  لته  ك بتوو كته یته راده  دا بته مه رده و سته كتورد لته  یی وه تته نه  ی وه ن بزووتنته الیته له  كتوردی  زمتانی  خدان به بایه
م  ئته  می دووهته  نتدی به  لته. درا  كتوردی  زمتانی  بته  تی تایبته  كی دا، گرنگییته كوردستان  دێموكراتی  حیزبی  ی یاننامه به
  بتێ كوردستان ده  كان له ئیداره  كاروباری  واوی ته  و گوتراوه كراوه  زگماكی  زمانی  خوێندن به  مافی  دا داوای یه یاننامه به
 (2.) بێ  وه كوردییه  زمانی  هۆی به
  ره گرینتگ  و هته  ره هته  ی زمتان نیشتانه"  یتانزانی كوردستتان ده  دێموكراتی  حیزبی  رانی زرێنه وو دامهب  م مانایه به  مه ئه
   لی م گه هه  وه بۆ ئه  كرێ رێگا خۆش ده  كوردی  زمانی  ناسینی  سمی ره  به  و به كه یه وه ته موو نه هه  نگی رهه فه  ساسیی ئه

 (1".) بار پێك بێ له  رجێ ی لومه ییش هه وه ته نه  نگی رهه فه  پێدانی ره پهم بۆ  بگا و هه  خۆی  مافی  كورد به
 

وا  پێشته  تیی رۆكایه سته  كوردستتان بته  ، جمهتووریی2211  ندانی رێبه  ی1  كوردستان له  دێموكراتی  حیزبی  ی وه ئه  دوای
:  دی  هێنایته  ی كه نیشتتمانه  ی شته م به كتورد لته  ی وه تته نته  ی مێژینته له  ئاواتێ ی  م كۆماره زراند، ئه د دامه ممه محه  قازی
ت  نانته ته. كترا  پتێ  كان دا كتاری ئێتداره  خوێنتدن و نووستین و لته  زمتانی  ، كرا به سمی ره  زمانی  كرا به  كوردی  زمانی
  مری ر ئتته ستته ، له وه كۆمتتاره  زمانحتتاڵی  ی"كوردستتتان"  ی رۆژنامتته  رێگتتای  لتته.  كتتوردی  ش كتترا بتته جومعتته  رۆژانتتی  ی خوتبتته
  بینێرێته  بێ خوێندن ب ا، ده  ئیقتیزای  عومری  كه  بێ هه  سێك كوڕو كچی ر كه هه"هاباد كرا  مه  ڵ ی خه  وا داوا له پێشه
 (2: ) بێ ده  كوردی  كان به سه دره مه  ودوا خوێندن له مه له  ندرا كه یه و راشگه"  سه دره مه
 

 م  كۆمارو ئه  تی بۆ خزمه  وه كوردستانه  ی دی ه  كانی شه به  له  كه  وه كرده  و كوردانه بۆ ئه  شی باوه كوردستان  جمهووریی
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  وانته  زموون و پستپۆریی ئته  دا مامۆستتایانێك كته م نێتوه لته. هاباد مته  یان روویتان كردبتووه كه نیشتتمانه  ی ئتازاده  شه به
،  كتوردی  زمتانی  خوێنتدن بته. رگیترا وه  زۆریتان لتێ  ل ی بوو، كته كوردستان هته  وریباشو  كوردییان له  زمانی  به  وه وتنه

 . وه گرته  بۆكانیشی  شاری  تی تایبه به  دی ه  كانی زاند و شاره به  ختی پایته  سنووری
 

 :  نووسێ دهكاندا  قوتابخانه  مامۆستایان له  ی و رۆژانه ئه  ی وه رس وتنه ده  ی باره  ئارچیبالد رۆژڤێهت له
 
اڵم  بته. رگێتڕن زار بۆ خوێنتدكاران وه به  دا فارسی وه رس گوتنه ده  كانی پۆله  كورد ناچار بوون له  تا مامۆستایانی ره سه"

  ت ختتولی نانته ته..... چتتاپ كرابتوون  تایی ره سته  بتۆ خوێنتدنی  كتتوردی  زمتانی  فێركردنتی  كۆمتار كتێبتتی  پتێش رووختانی
 (1.")خوێندن  زمانی  كوردیش بوو به  كان و، زمانی سااڵچووه  بۆ به  واری خوێنده نه  ناوبردنی له بۆ  ئێواران كرابۆوه

 
  كانی رۆڵته  والی م الو ئته ئته  بتێ  متافی  بته  زگمتاكی  زمتانی  خوێنتدن بته  روا كته كتورد، هته  زراوی دامته  تتازه  اڵتی سه ده 
 .بوو كۆمار غافڵ نه  اڵتی سه ژێر ده  كانی یه  یی وه ته نه  تییه مایه بۆ كه  م مافه ئه  دابین ردنی  ، له زانی ده  ی كه وه ته نه
 
نێتتوان   لتته  و هاوكتتاری  تی دۆستتتایه  یمانێ ی ورێز پتته تتته  شتتاری  لتته( 2510  ئتتاوریلی  ی12) 2219  ڕی متته بانه  ی2  لتته

وا  پێشته  تیی رۆكایه سته  بته  وه یه ستمی ره  تی یئته دوو ههن  الیته ربایجان دا له ئازه  میللیی  تی كوردستان و ح وومه  كۆماری
 : دا هاتوه  ندییه به 5  یماننامه و په ئه  ی0  ندی به  له. مۆر كرا  وی ره پێشه  ری عفه و جه  قازی

 
دا  ربایجتان ئازه  كیختا  لته  كته  و كوردانه ئه  یی وه ته نه  نگی رهه زمان و فه  ربایجان بۆ پێشخستنی ئازه  میللیی  تی ح ومه"
  لته  كته  ی یانته ربایجانی و ئازه ئته  یی وه تته نه  نگی رهه زمان و فه  كوردستانیش بۆ پێشخستنی  میللیی  تی ژین و ح وومه ده

 (9.")ن ده ول ده توانا هه  پێی  ژین، به دا ده كوردستان  خاكی
 

هاباد،  متته  لتته  نگی رهتته فه  ی دی تته  لێك چتتاالكیی گتته  بردنتتی  رێوه و بتته  قوتابخانتته  زرانی دامتته  ڵ گتته هاوكتتات له..... 
خۆیتان فێتربن و   زگمتاكیی  زمتانی  ی وه بۆ ئته. ركرا به سته ش ده م شاره ئه  جیێ نیشته  ی كه جووله  بۆ مندااڵنی  قوتابخانه

 (0.")بن  جیاوازی كسان و بێ شتمان یهنی  ی دی ه  قوتابیانی  ڵ گه دا له یی رده روه و په  فێركاری  كانی موو قۆناغه هه  له
 
   رۆژگارێ ی  دی ه  جارێ ی.  وه یان كوژایه كه نیشتمانه  ی شه م به كوردان له  هومێدی  كوردستان چرای  كۆماری  رووخانی  به
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  ڵ وو نووسین به هات، به  كوردی  زمانی  خوێندن به  به  ر كۆتایی ك هه نه.  وه كرده  پێ  ستی كورددا ده  مێژووی  ش له ره
و   فارستی  زمتانی  زاڵ ردنتی  تی سیاسته  ك باوكی میش وه دووهه  ویی هله په.  وه قاچاغ بوونه  كوردی  نیی مه و چاپه  كوردی
  تی ن ح وومتتته الیتتته  لتتته  فارستتتی  زمتتتانی  پاندنی ستتته. "دا دا درێتتتژه ئێتتتران  خوێنتتتدن لتتته  زمتتتانی  ك تاقتتته وه  پاندنی ستتته
ڵك،  ختته  تیی زۆرایتته  زمتتانی  خوینتتدن لتته  زمتتانی  ی وه دا، جیاكردنتته ئێتتران  كانی ناوچتته  واوی ر تتته ستته به  وه وییتته هله په
راسیستتتم و   هۆی واڵت بتتته.... واڵت بتتتوو  ڵ ی ختتته  ستتتێی ر دووله ستتته ئێتتتران به  ڵ ی ختتته  كی یه ستتتێ  زمتتتانی  پاندنی ستتته
  دایتك و زمتانی  ت لته شتیمه حه  سێی دووله  دابڕانی  هۆی  به  تی تایبه  ، به وه یه  وی هله په  تیی شایه  رێژیمی  وتوویی دواكه

دا  هتیچ واڵتێتك  ئیستتادا، لته  می رده سته  لته  ی كته نموونه  ر بوو كه رسوڕهێنه سه  كی یه وه ڕانه ودواگه ره به  دای یان، نوقمی
 (5.")ین ب ه  دی ناتوانین به
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 ڕۆژێک بۆ وەدەنگهاتن لە ستەم و سەرکوتی زمانی
 

 .ی فێوریە، لە مێژ ساڵە بە ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک ناودێر کراوە12
 

و  و ستتەرکوتێك بە زمتتانی خۆیتتان دەدوێتتن، دەختتوێنن و مرۆڤتتانەی بە دوور لە هەر چەشتتنە بەربەستتت بتتۆ ئەو نەتەوە
و  بتتۆ ئەو نەتەوە. و شتتانازیکردن بە زمانەکەیتانە و شتادینواندن ی جیهتانیی زمتتانی دایتک، ڕۆژی جێتتژندەنووستن، ڕۆژ

و دەزگتتای  و لە دام و نتتاتوانن بە زمتتانی خۆیتتان بنووستتن، بختتوێنن مرۆڤتتانەش کە زمانەکەیتتان بەڕەستتمی نەناستتراوە
بتۆ ئەوان ڕۆژی جیهتانیی زمتانی . ی هەیەو ڕۆڵیکی دیتکە و زانستی دا پێی بدوێن، ئەم ڕۆژە، واتا و دەوڵەتی ڕەسمی

و،   و ستەملێکراوییەکانیان و زمانەکەیان، ڕۆژی وەبیرهێنانەوەی بێمافی دایک، رۆژی بەداخبوون لە چارەنووسی خۆیان
 .و ئازادژیانە و بەجێمان لە کاروانی پێشکەوتن ڕۆژی دەنگهەڵبڕێن دژی هەاڵواردن

 
 ، یەک  و هەتا ئێستاش لە سەرەتاییترین مافە نەتەوەییەکانیان زمان نینبەم پێیە، بۆ نەتەوەکانی ئێران کە فارس
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 و  ی فێوریەی هەر ساڵێک، یانی ڕۆژی نوێبوونەوە١١لەوان مافی بەڕەسمی ناسرانی زمانەکەیان بێبەشن، ڕۆژی 
 

گەڵ ئەم و بێمتتافییە هەتتتا کەی؟ تتتاڵیی بەڕەوڕوو بتتوونەوە لە  دووپتتاتبوونەوەی ئەم پرستتیارەیە کە ئەم بێبەشتتی
و ناوەرۆکێک بتن، لە  پرسیارە لەوە دایە کە بزانین و ببینین ڕێژیمە دەسەاڵتدارەکانی ئێران، خاوەنی هەر سیستەم

چ . و ڕوانتتین وگوتاریتتان هەیە و زمانیەکتتانی نەتەوەکتتانی ئێتتران، هەر یەک سیاستتەت ئاستتت پرستتی متتافە نەتەوەیتتی
تی چەند هەزارساڵە لە سەر کتار بتێ، چ نیزامتی ئیستیمیی ڕێژیمی شایەتیی هەڵگری ئیددیعای میراتی شارستانیە

بە ڕوالەت الیەنگتتری عەدلتتی ئییهتتی، بەشتتی نەتەوەکتتانی ئێتتران هەر ئەوەیە کە ئەگەر داوای بە ڕەستتمی ناستترانی 
 .مافە نەتەوەییەکانیان بکەن، لە گەڵ سەرکوت بەرەوڕوو دەبن

 
و  و مێتتتژووی واڵتەکە گاورەنگەکتتتانی بە شارستتتتانیەتئێتتتران، ستتتەرەڕای ئەو هەمتتتووە پێهەڵگتتتوتنەی شتتتۆڤێنییە ڕەن

دا، لە دواوەی هەمتوو  و زمتانی و چارەستەرکردنی پرستی نەتەوەیتی پێشەنگایەتیی ئێرانییەکتان، لە ڕووبەڕووبتوونەوە
 و زمانی جیاواز پێکەوە  هەموو والتانی دراوسێی ئێران کە لەوانیش دا، نەتەوە. واڵتانی دراوسێی خۆشییەتی

 و قبووڵی مافەکانی تایبەت بە هەر زمانێک  یان بۆ بەرەسمی ناسیننی زمانە جۆراوجۆرەکانی واڵتەکەیاندەژین، مل
 . ڕاکێشاوە

 
و عەرەبی،  لە عێراق، دوو زمانی کوردی. و ئەفغانستان بە نموونە بێنینەوە لەم بارەیەوە دەتوانین عێراق، پاکستان

و  و ئاشتورییش لە شتوێن و زمانەکتانی تورکمتانی دا ناستراون راقهەر دوویان وەک زمتانی ڕەستمی لە ئاستتی هەمتوو عێت
و ئینگلیستی،  لە پاکستتان، دوو زمتانی ئتۆردوو. دا، ڕەستمیەتیان هەیە ناوچەی ژیتانی ئەو کەمتایەتییە نەتەوەییتانە

دا،  و سرائیکی لە ئاستی ناوچەکتان و زمانەکانی پەنجابی، بەلووچی، پەشتوون، سیندی و سەرانسەرین زمانی ڕەسمی
 . بەرەسمی ناسراون

 
و کۆمەڵیک زمانی دیتکەش  دا، زمانی ڕەسمین و پەشتوون هەر دوویان لە ئاستی واڵت لە ئەفغانستان زمانەکانی دەری

و  واڵتێکتتی دیتتاری دیتتکەی نتتاوچە کە دراوستتێی ئێرانیشتتە. و ئەیالەتەکتتان دا، بە رەستتمی ناستتراون لە ئاستتتی هەرێتتم
و ستااڵنێکی زۆر وەک ئێتران سیاستەتی زاڵکردنتی یەک زمتان بە ستەر زمانەکتانی  نەتەوەو زمانی جۆراوجۆری تێدایە

بەاڵم تورکیتتتاش ڕێگتتتای . و زمانەکتتتانی دیتتتکەی بەڕێتتتوە بتتتردوە، واڵتتتتی تورکیتتتایە و ستتتەرکوتکردنی نەتەوە دیتتتکەدا
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نجدان بە و چاوەڕوان دەکرێ ئەم کێشە دێترینەیە بە ستەر چاوخشاندنەوە بەو سیاسەتە لەمێژینەیەی گرتووەتە بەر
ڕێوشتتتوێنەکانی پەیماننامەکتتتانی یەکیەتیتتتی ئورووپتتتا کە تتتتورکیە لە مێتتتژە هەوڵتتتی پەیوەستتتتبوون بەوانتتتی هەیە، 

 .چارەسەربکا
 

و زمتتتانی لە نێتتتو ئەو  ڕێژیمتتتی ئێتتتران، لە ڕووبەڕووبتتتوونەوە لە گەڵ کێشتتتەی لەمێتتتژینەی ستتتەرکوتی نەتەوەیتتتی
و دەستتەاڵتی ئەو واڵتە  و ئتتالۆزیی نێتتوان نەتەوە بندەستتتەکان و شتتەڕ دا، کە بەردەوام ستتەرچاوەی نتتاکۆکی کەی واڵتە

تەنیتتا لە ستتەروبەندی . و خۆبتتواردن دەڕوا و هەڵخەلەتانتتدن بتتووە، هەتتتا ئێستتتاش هەر لە ستتەر سیاستتەتی ئینکتتار
دا بەربژێرەکانی سەربەو ڕێتژیمە ستووکە ئاوڕێتک لەو کێشتەیە دەدەنەوە، ئەویتش نەک بتۆ گەڕان بە  هەڵبژاردنەکان

و ئتتاخێوەرانی زمانەکتتانی دیتتکە، بەڵکتتوو بتتۆ  و دابینکردنتتی ویستتتی لە مێتتژینەی نەتەوە بندەستتتەکان چارەستتەردوای 
و بتتۆ وەرگرتنتتی دەنگەکانیتتان بە قتتازانجی  ڕاکێشتتانی دەنگتتدەرانی ستتەر بەو نەتەوانە بتتۆ ستتەر ستتندووقەکانی دەنتتگ

و بایەختدانی بەربژێرەکتانی هەڵبژاردنتی  ەئەوە کە دەنگتدەرانی ستەر بەو نەتەوانە، ئتاوڕدانەو. سەرکەوتنی خۆیتان
و پێوەرێتتک بتتۆ هەڵویستتتی خۆیتتان لە  و زمانییەکتتان، دەکەن بە مەرج و پارلمتتانی لە پرستتە نەتەوەیتتی ستتەرکۆماری

بەاڵم ئەوە کە دوای هەڵبژاردنەکان، هەم ئەوانەی بەم ناوە . و لە جێی خۆی دایە دا، شتێکی دروست هەڵبژاردنەکان
و زمتتانیی  و هەم ئەو دەنگتتدەرانەی بە نیتتازی پێکهێنتتانی گتتۆڕان لە سیاستتەتی نەتەوەیتتی گرتتتوەدەنگتتی خەڵکیتتان وەر

ستەرکۆمار، . و چاوەڕوانیی خۆیان لە بیر دەبەنەوە، شیاوی توندترین ڕەخنەن دەسەالتی واڵت دەنگیان داوە، بەڵێن
دا، ئەگەر  و بەڕێتتوەبەرێتیی واڵت و سیاستەتدانان و هەر کەستتێک لە هەر ناوەنتدێکی قانوونتتدانان نتوێنەرانی مەجلتی 
و زمتانی نەدابتێ،  و هەالواردنی نەتەوەیی و بەڵێنێکیشیان لە بارەی پرسێکی گرنگی وەک سەرکوت پێشتر هیچ دروشم

بەاڵم ئەگەر کاربەدەستتەکە، . دا،هەر بەرپرستیارن و داواڕەواکانی خەڵکتی واڵت و گرفتە لەمێژینەکان لە ئاست کێشە
ا بە بەڵێنی دابینکردنی بەشتێک لە متافە پشتتگویخراوەکان، زۆرتترین دەنگتی لە نێتو نەتەوە وەک سەرکۆماری ئیست
و، هەر بەم   و زمانی، زۆر زیتاتر دا کۆ کردبێتەوە، بەرپرسیارەتیەکەی لە ئاست پرسی نەتەوەیی بندەستەکانی ئێران
 .و خۆلێبواردنیشی، شتێکی زۆر قورس دەبێ پێیە لە بیربردنەوە

 
** 
 

دا، ئەگەر بتتۆ  و زمتتانی بە ستتەر خەڵتتک و هەاڵواردنتتی نەتەوەیتتی و، ستتەرکوت بێبەشتتی لە متتافی نەتەوەیتتی ستتەپاندنی
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و مەحکتتتوومن، قەبووڵکردنیشتتتیان بە تتتتایبەت لە الیەن ئەو خەڵتتتکەی  و شتتتوورەیین  دەستتتەاڵتداران، متتتایەی نەنتتتگ
 ڕۆژی جیهانیی زمانی دایک، . ەخنەیەو ڕ و هەاڵواردنانە دەبنەوە، شیاوی لۆمە و ستەم بەرەوڕووی ئەو جۆرە بێبەشی

 .و شوناسی نەتەوەییمان و پێویستە بکرێتە دەرفەتیک بۆ نا گوتنەوە بە قبووڵی سووکایەتی بە زمان دەتوانێ
 

و زمتتانە  دا، پیرۆزبتتایی لە هەمتتوو ئەوانە دەکەیتتن کە ڕێتتز لە زمتتانەکەی خۆیتتان لە ڕۆژی جیهتتانیی زمتتانی دایتتک
و زمتتانی لە ئاستتتی  و هەاڵواردنتتی نەتەوەیتتی ئەوانە دەنێتترین کە لە ئاستتت ستتەرکوتستتاڵو بتتۆ . جیاوازەکتتان دەگتترن

دەسخۆشتتی و پیزانینیشتتمان بتتۆ هەمتتوو ئەو کەستتانە هەیە کە لە ستتەختترین . دا، بێتتدەنگ و بێهەلویستتت نتتین ئێتتران
 .و خزمەتی زمانی کوردی غافڵ نین دا، ساتێک لە پاراستن هەلومەرجەکانیش

 
 وه دا باڵو بۆته" کوردستان"ی  مهای رۆژن٦٧٤  لە ژماره

 
 ١١١٦ی فێبریوێری ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 

 
 

 !پرسی خوێندن بە زمانی دایک لە ئێران دا بەسەرهاتی تاڵی چاوەڕوانییەکی ڕەوا
  
ڕێژیمتتی کۆمتتاری  و هتتاتنە ستتەرکاری ستتاڵی دیتتکە چتت  ستتاڵی تەواو بە ستتەر ستتەرکەوتنی شۆڕشتتی گەالنتتی ئێتتران١

و درێتتژی لە خەبتتات لە گەڵ ڕێژیمتتی  گەلتتی کتتورد لە کوردستتتانی ئێتتران کە ڕابردوویەکتتی دوور. دا ڕادەبتترێ ئیستتیمی
ان دا بەشدار بتوو، چتونکە دەیەویستت بە گتۆڕانی دا هەبوو، چاالکانە لە سۆڕشی سەرانسەریی گەالنی ئێر پاشایەتی

و  و نیشتتمانی ختۆی و لە ستەر ختاک ی لە مافە نەتەوایەتییەکانی بتێڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی، کۆتایی بە بێبەش
دا مافی بەڕێتوەبردنی کاروبارەکتانی بتدرێتەوە بە ختۆی، جتارێکی دیتکە وەک ستەردەمی کۆمتاری  لە چوارچێوەی ئێران

و  ارەئیتدو لە  و لە قوتابخانەکتان پێتی بخوێنتدرێ کوردستان زمانی کتوردی لە کوردستتان ببێتتەوە بە زمتانی ڕەستمی
و کۆمەڵێتتک متتافی دیتتکە کە لە دوای ڕووختتانی کۆمتتتاری  دامەزراوە رەستتمییەکانی ئەو نتتاوچەیە قستتەی پتتێ بکتترێ
و  ەم ڕابتتردووە پتتڕ لە خەبتتاتهەر لە ژێتتر ڕووناکتتایی ئ. کۆردستتتان لەم گەلە ئەستتتێندرابۆوە، بتتۆی بگەڕێنتتدرێنەوە
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و گەلتی کتورد  ابوو کە حیزبی دیمتوکرات بە تتایبەتیو هەر وەها لەژێر کاریگەریی ئەم چاوەروانییەش د قوربانیدانە
 و وەبیر  بە گشتی لە ڕۆژی یەکەمی هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسیمی، داخوازەکانی خۆیان بە ڕوونی هێنایە گۆڕێ

 
چونکە بە بێ . و چاوپۆشیان لێ بکەن دەسەاڵتدارانی تازەیان هێنایەوە کە ناتوانن دەست لەم مافانەیان هەڵ بگرن

 .و مانایەکی نەدەبوو و لە ژێر سەرکوتی نەتەوەیی دا شۆڕش ئاکام و مانەوەیان لە بێبەشی هاتنی ئەم مافانەوەدی
 

و دامەزراوەکانی لە بارودۆخێک دا بنیات نران کە بەشێکی  بناغەکانی کۆماری ئیسیمی لە هەلومەرجێکدا پێک هاتن
و بە شتتێوەی  چاوەروانییەکتتانی خۆیتتان پیتتداگر بتتوونو  بەرچتتاوی خەڵکتتی ئێتتران کە شۆڕشتتیان کردبتتوو، لە ستتەر داوا

کتتۆنتڕۆڵی کەشتتوهەوا سیاستتیی ئێتتران لە دوو ستتاڵی یەکەمتتی . جۆراوجتتۆر ئەم پێتتداگرییەی خۆیتتان نیشتتان دەدایەوە
حیتتز  و ڕێکختتراوە . بە تەواوی نەکەوتبتتووە دەستتتی دەستتەاڵتدارانی نتتوێ دا، هێشتتتا هتتاتنە ستتەرکاری ئاخونتتدەکان

و وەک  و بیوکتراوەی ئتازاد، ستەرەڕای پێناخۆشتبوونی تتاقمی بە دەستەالت گەیشتتوو، هەبتوون مەو ڕۆژنتا سیاسییەکان
ان، خەڵتک و چتاوەڕوانییە لە مێژینەکت لە کوردستانیش جگە لە پێداگری لە سەر داوا. بوون ″ئەمری واقیع: دەڵێن 

ەمتوو الیەنەیتان لتێ دەکتردن بتۆ و پشتتیوانیی ه و هێتزە سیاستییەکانی دیتکە کتۆ بتوونەوە لە دەوری حیزبی دیموکرات
و بەرگتتری کتتردن لە خۆیتتان، ئەم مافانەیتتان بە  و دانوستتتانەوە بتتێ یتتا لەڕێگتتای ختتۆڕاگری ئەوەی لە ڕێگتتای وتتتووێژ
کە نتاوی )پێکهاتەی یەکەم مەجلیسەکان یا دەورەی یەکەمتی مەجلیستەکانی دامەزرێتنەران. دەسەاڵتی تازە بسەلمێنن

بە جۆرێک بتوون، کە ( کە ئەویش ناوی مەجلیسی شوورای ئیسیمی لێ نرا) ی میللیو مەجلیسی شووڕا (نرا خوبرەگان
لە ژێتتتر . کردوو، متتتابۆوە و مەیتتتدانێک بتتتۆ هێنتتتانەوە گتتتۆڕی چاوەڕوانییەکتتتانی خەڵکتتتی شتتتۆڕش هێشتتتتا مەجالێتتتک

و  رای ئێتتران داڕێتتژ(دەستتتوور)دا کاتێتتک یاستتای بنەرەتیتتی واڵت کەشتتوهەوایەکی سیاستتی و شۆڕشتتگێڕانەی لەم چەشتتنە
لەو و نیتتوەچهی،  و گتتوێکراوی پەستتند کتترا، کۆمەڵێتتک لە مافەکتتانی خەڵتتک لە بتتواری جۆراوجتتۆر دا، دیتتارە بە کلتتک

ە نەتەوەییە جۆراوجۆرەکتانی خەڵکتی ویستی خوێندن بە زمانی پێکهات. دا رەنگیان دایەوەو دانیان پێدانرا دەستوورە
دەستتتووری ئێتتران دا  ی51رێتتک لە جۆرەکتتان لە ئەستتلی ئێتتران لە قوتابخانەکتتان یەک لەو مافتتانە بتتوو کە بە جۆ

 .ڕەنگی دایەوە
 

و نەتەوە نافارسەکانی دیتکەی ئێتران، لە زۆر بتارەوە شتیاوی هەڵوێستتە لە  چارەنووسی ئەم ویستەی نەتەوەی کورد
زمانی  و زمانیی چەند میلیۆنی بە و پێکهاتەیەکی نەتەوەیی خودی ویستی خوێندنی گەلێک، نەتەوەیەک. سەر کردنە
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بە تتایبەتی ئەگەر لەوەش ورد بیتنەوە کە . و نەتەوەییەکانیتان و بچتووکە لە کتۆی متافە سیاستی خۆی، بەشێکی کەم
بتووە ” دا مافی خوێندن بەو زمانانە لە هەموو قۆناغەکانی خوێندن” و ”بە رەسمی ناسران“ئەو مافە لە چاوەڕوانیی 

ئەو کتات پتتر ! ”دا لە تەنیشتت زمتانی فارستی لە قوتابخانەکتانئازادبوونی خوێندنی ئەدەبیاتی ئەو زمانتانە ” بە 
 ساڵ بە سەر تەمەنی ٤١بەو حاڵەش پاشی تێپەڕینی نزیکەی . و گوێکرانی مافەکە دەکەین و کلک هەست بە بچووکی
 و بەڕێتوە نەچتووە، بەڵکتوو دا، نەک هەر ئەم ئەسلە جێبەجێ نەکراوە و پەسندکرانی دەستووری نوێ کۆماری ئیسیمی

شتتووڕای ئیستتیمی کە بیتتانهەوێ دەنگتتی و هەربەربژێرێکتتی مەجلیستتی  هەتتتا ئێستتتاش هەر کاندیتتدایەکی ستتەرکۆماری
و بە بەڵێنتی جێبەجێکتردنەکەی،  نەتەوە نافارسەکانی ئێران بۆ الی خۆیان رابکێشن، ئەم ئەستلەیان وەبیتر دێتتەوە

و  ناخۆشتتر لەم گتاڵتەکردنە بە هەستت. دەخەن دا بتۆ خۆیتان وەڕێ بازاڕگەرمییەک لە جەنگەی ملمینێتی هەڵبتژاردن
ی ”چتاوەڕوانییە قەومییەکتان"و کەریتان لە جتۆگەی  عەقهی خەڵکیش ئەوەیە هەر کە بازاڕی هەڵبژاردن کتۆ کترایەوە

و هەتتتا ستتەروبەندی  دەنگتتدەری نەتەوە نافارستتەکانی ئێتتران پەڕیتتیەوە، یتتا بەڵێتتنەکەی خۆیتتان لە بیتتر دەبەنەوە
پێویستتتیی " باستتیئیشتتارەیەکیش دا، و اوڕێکیشتتی لتتێ نتتادەنەوە، یتتا ئەگەر لە تتتوێی هێمتتاهەڵبژاردنێکتتی دیتتکە، ئ

و کۆمەڵێتک  کترد، دەستبەجێ نافەرهەنگستتان" و ئەدەبیاتی قەومیەتەکانی ئێران لە قوتابخانەکان دا خوێندنی زمان
الوازبوونی زمانی فارسی وەک و   "شێوانی ئەمنیەتی نەتەوەیی“و مەترسیی  و دامەزراوەی دیکە دێنە سەر خەت ناوەند

ی دیتتتکە "ئەنجتتتامە خراپەکتتتان"و بندەستتتتەکانی ئێتتتران و  تەوە سەردەستتتتبەستتتتنەوەی نەو پتتتێکەوە  هەودای برایتتتی
وهتتاوارو وەهتتتا  بە جۆرێتتک دەیتتتکەن بە هات. ستتتال پشتتتگوێخراوەکەیان، وەبیتتتر دێنتتنەوە٤١جێبەجێکردنتتی ئەستتلە 

 ی وایانە دەدەنە بەر پەالمار، کە لە ترسی تاوانبارکران بە خەیانەتو دا و الیەنگرانی ئەم جۆرە ویست داواکاران
 !و قسەکەیان دەجێی خۆی بکەنەوە و ئەمنیەتی، سەریان بەرنەوە نێو قاپێلکی خۆیان سیاسی

 
و نەتەوەیتی لە نێتو  و بە دواداچوونی دڵسۆزانی زمتانی زگمتاکی ساڵ هەوڵدان٤١زۆر تاڵە کە دەبینین دوای نزیکەی 

ی ”گەمەی هەڵبتژاردن“و  یەی سیاسیو دوای ئەو هەمووە کا و هتدی ئێران انی کورد، تورک، بەلووچ، عەڕە نەتەوەک
دەستتتتەاڵتداران بەو ئەستتتتلەی دەستتتتتووری ئێتتتتران، ستتتتەرئەنجام کێتتتتوی دابینکردنتتتتی چتتتتاوەڕوانییەکی ڕەوای نەتەوە 

و جرجە مشکێکی بتوو، بەاڵم  ترەکی گۆیا سێحراوییەکەی حەسەن ڕۆحانی دانافارسەکانی ئێران، لە سەردەمی کلیلە 
نەی ئێران کە خەڵکتی نافارستیان لتێ دەژیتن، لە هێنتدێک قوتابختانە، دەکترێ لەو ناوچا! چ جۆرە جرجە مشکێک؟

 3و خوێنتتتتدنی ڕۆژانەی خۆیتتتتان، ئەدەبیتتتتاتی یەکێتتتتک لەو  قوتابیتتتتان بە دڵختتتتوازی خۆیتتتتان لە تەنیشتتتتت دەرس
و  و مامۆستاشتتی لە ڕادە ئێستتا وای دادەنێتتین حکتوومەت کتێتب!! ختوێننب( و زمتتانی دایکیتان عەرەبتی، ئینگلیتزی)زمتانە
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و متافێکی ڕەوای  دا بۆ خوازیاران دابین کرد، ئایا لەم جۆرە بە دەنگەوەهاتنی ویستتێکی لەمێتژینە ئاستی ئەم بڕیارە
! ئەوان نتیە؟ و مافەکتانی و شتوعوور کۆمەڵێک نەتەوەی چەند میلیۆنیی ئێران، بۆ خۆی گەورەترین بێڕێزی بە هەست

و ڕێژیمی کۆمتاری  و دەسخۆشی نیە بەڵکوو شایانی ئەوەیە بە ڕاشکاوی بە حەسەن ڕۆحانی ئەمە نەک جێگای پێزانین
و لە  نە بەو هەمتتووە مانتتدوو کتتردن. و نەتەوەیتتی ئتتێمە شتتتێکی زۆر لەوە گەورەتتترە ئیستتیمی بگتتوترێ متتافی زمتتانی

چەشتنە و ئەم  ”کتردنەوەی قفتڵ“خۆمان هەڵ دەگترین، نە بەوجتۆرە دا هێشتنەوەمان دەست لە مافی ڕەوای  چاوەروانی
 .ەنگەوەهاتنە شەرمێونانەیەتان، چاومان دەنووسێبە د

 
  وه دا باڵو بۆته" کوردستان"ی  ی رۆژنامه٦٩٨  لە ژماره

 
 ١١١٧ی فێبریوێری ١٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 

 


 " کۆڕی پەروەردە و فێرکردنی سەرانسەریی کوردستان


 
 
 
 
 
 
 

 ڕیوایەتی نەمر حەمە ڕەسووڵ حەسەنپووربە
 

 (٢١)لە ئەرشیڤی خۆمەوە 

 
کوردستتتان و لە متتاوەی یەکێتتک لەو شتتتە گرنگتتانەی حیزبتتی دیمتتوکراتی کوردستتتان لە پتتێش دامەزرانتتی کۆمتتاری 

http://www.giareng.com/index.php/adab-hunar/2629-2019-01-10-23-09-22
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دەسەاڵتداریی کۆمار و دواتر لە هەرهەلومەرجێک دا کە دەستی ڕۆیشتووە خەمی لێ ختواردوە، بایەختدان بە زمتانی 
وەڕێخستنی خوێندن بە زمانی کتوردی و پشتتگیری و هانتدانی فێرکردنتی خوێنتدنەوە و . کوردی و خزمەتکردنی بووە

 . هەمیشەیی بووە نووسین بەو زمانە، بۆ ئەم حیزبە ئەرکێکی
 

دا و گەمارۆی هەمەالیەنەی شار و ناوچەکانی ژێر  دوای شەڕداسەپاندنی ڕێژیمی خومەینی بە سەر خەڵکی کوردستان
خۆ بێختاوەنکردنڕێژیمی تتازە لە مامۆستتایان و قوتابیتانی ئەو دەسەاڵتی پێشمەرگە کە داخستنی قوتابخانەکان و 

ی "کتۆڕی پەروەردە و فێرکردنتی سەرانستەریی کوردستتان"ناوچانەشی گرتەوە، حیزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، 
پێتتک هێنتتا و، هەرەوەزێکتتی گەورە و هەر لەو کتتاتە دا بە نرختتی بتتۆ وەڕێخستتتنەوەی قوتابخانەکتتان و خوێنتتدن بە 

چەندین خولی پەروەردەی مامۆستایانی شۆڕشی پێک هێنا و چەندین . کوردی لەو قوتابخانانەدا دەست پێکرد زمانی
دیتارە کتۆمەلەش لە نتاوچەی بۆکتان و چەنتد نتاوچەی دیتکە هەنگتاوێکی . کتێبی دەرسیی بە زمانی کوردی چاپ کرد

 من لە نامەی ماستەری (. سکتر بووکە بە بەراوەرد لە گەڵ هی حیزبی دیموکرات، زۆر بەرتە)لەو چەشنەی نا 
 

ئامادە و پێشکەشتم کترد، وردتتر باستی ئەو  ١١١١کە ساڵی " خوێندن بە زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان"خۆم
 .هەواڵنەم کردوە

 
 
 
 
 
 

ئەمتتڕۆ بە دەرفەتتتی دەزانتتم دەستتخەتێکی نەمتتر مامۆستتتا حەمە رەستتووڵ حەستتەنپوور کە یەکێتتک لە کەستتایەتییە 
ەستخەتەی کتاک حەمەرەستووی ئەو د. شوێندانەرەکانی کتۆڕی پەروەردە و فێرکردنتی سەرانستەری بتوو، بتاڵو بتکەمەوە

، واڵمدانەوەن بە کۆمەڵێک پرسیاری ئەز لە بارەی کاروباری کۆڕی پەروەردە و فێرکردن کە کاتی خۆی لە ادزیندەی
ی فیتوریە کە ڕۆژی جیهتانیی زمتانی ١١دیتارە لە ئیستتاوە تتا رۆژی . تویژینەوەکەی خۆم دا، ستوودم لتێ وەرگرتتوون

داوای لێبووردنیش . دۆکیۆمێنتانە باڵو بکەمەوەدایکە، بە دەرفەتی دەزانم کۆمەڵێک لەو جۆرە زانیاری و دەسخەت و 

http://www.giareng.com/images/ADABOHUNAR/Hamerasoul_Hassanpour2016.jpg
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چتونکە جتگە لەوەی بتارودۆخی جەستتەییم یتارمەتیم . دەکەم کە ناتوانم سەرلەنوێ بەڵگە نامەکتان تایتب بتکەمەوە
 .نادا، لە راستی دا ئەوەندەش کاتی بە تاڵم نیە

 
پتتاش وردبتتوونەوە لە ژمتتارەی و ( ی زایینتتی١٩٨٣ - ١٩٨١)١٣٦١ - ١٣٦١هەر بتتۆ نمتتوونە بتتڕواننە ئامتتاری ستتاڵی 

سەر شوێنەوارە درێژخایەنەکتانی و مامۆستا و قوتابیانی ئەو ساڵە، الی خۆتان هەڵوێستەیەک بکەن لە قوتابخانە
بزانن زۆر لەو کەسانەی دواتر لە نێو حیزبتی . خوێندن بە زمانی کوردی لە سەر ئەو قوتابیانە و خەڵک بە گشتی

کەسە دیارەکانی بواری ئەدە  و ڕۆشنبیری، گەرای ژهەاڵتی کوردستان، بوون بەخۆی ڕۆدیموکرات و تەنانەت لە نیو
الی مامۆستایانی شۆڕش و لە فەڕ ە، لەزمانەکەی خۆیان هەر لەو قوتابخانانردایەتی و شوناسخوازی و هۆگری بەکو

مەش ئە. و بەرەکەتتتتی ئەو کتێتتتبە کوردییتتتانەی قوتابخانەکتتتانی شتتتۆڕش چتتتووە نێتتتو هەستتتت و نەستتتت و مێشتتتکەوە
، لە ڕێتڕەوی کتار و کتردەوەی لەم چەشتنە بنیتاتنەردا، لە مێتژە "نەتەوەسازی"دەیسەلمێنێ ئەو شتەی پیی دەوترێ 
 .دەستی پێ کردوە وشتێکی تازە نیە

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ئەم یادکردنەوەیەم لە پێشتدا پێشتکەش بتێ بە گیتانی کتاک حەمەرەستووڵ حەستەنپوور کە مامۆستتایەتی و کتێتب و 
وێنتتدن و پێگەیانتتدن، گەورەتتترین و گرنگتتترین دڵخۆشتتی و شتتانازی و ستتەرمایەکانی ئەو لە متتاوەی قوتابختتانە و خ

وەها بە خاتوونی خۆڕاگر و سەربەرز هومتا دا بوون، هەر انی حیزبی دیموکراتساڵ تێکۆشانی لە ڕیزەک ٦١نزیک بە 
 بات لە هەر دوو سەردەمی خانم، هاوسەر و گەورەترین پشتیوانی رەوانشاد کاک حەمەرەسووڵ لە سەختەڕێی خە

http://www.giareng.com/images/ADABOHUNAR/hamerasoul_homa.jpg
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 .ڕێژیمی شایەتی و ڕێژیمی ئاخوندەکان دا
 

 :لە داهاتووش دا لەم بارەیەوە بابەت و بەڵگەم دەبێ کە پێشکەشتانی بکەم
 
 

 زۆر بەرێز کاک قادر وریا
 

 !وێرای ساڵو
 

ردە بۆ بنووستم، داوات کرد بوو هێندێ زانیاریت لە سەر مامۆستایانی شۆڕش و قوتابخانەکانی سەر بە کۆڕی پەروە
 :ئەوە لە خوارەوە تا ئەو جێیەی ئاگادارم هێندێ شتت عەرز دەکەم

 
یەوە ( طە عتیقتی)ەمیتان کە لە الیەن خوالێخۆشتبوو کتێبی ژیتان و خەبتات دوو بەرگ بتوو، بەاڵم بەرگتی دووه -١

 .ئامادە کرا بوو بە هۆی کەمووکووڕی کەڵکی لێوەرنەگیرا
ی نەبوو، مامۆستاکان بە ئیبتکاری خۆیان وانەکەیان دەگوتەوە "ڕێنوێنی مامۆستا "کتێبی خوێندنی زمانی کوردی  -١

 .و زۆریش تێیدا سەرکەوتوو بوون
لە زۆربەی ناوچەکانی کوردستان قوتابخانەکانی شۆڕش لە سەر داواکتاری حیتز  ( ١٣٦١ - ٦١)ساڵی خوێندنی  -٣

. ، کترا بتوونەوە(شتمەرگە دابتوونکتۆنترۆڵی هێتزی پێئەو جێیانەی لە ژێتر )ایبەت لە شاروچکە و گوندەکاندا بە ت
 (.ئەو ساڵە هاوپێچی ئەم نووسراوەیەئاماری )
. (نی کتوردی بتۆ پتۆلی یەکەم گەیشتتبووتەنیتا خوێنتد)دییەکان بگەنە دەست مامۆستتایان پێش ئەوەی کتێبە کور -٤

و مامۆستتاکان بە کتوردی لە  ی ڕێتژیم بتوون(ئتاموزش و پترورش)هی ( راهنمایی)تێبەکان تا پۆلی سێهەمی باقی ک
 .سەر پۆلەکان وەریان دەگێرایەو دەیانگوتەوە

ئەو نتتاوچە و گونتتدانەی کتتۆڕی پەروەردە قوتابختتانەی تێتتدا کردبتتوونەوە لەگەڵ ئامارەکەیانتتدا هتتاوپێچی ئەم  -٥
 .نووسراوەیە

 کوردی، دەروونناسی، ): ڕش کردبوونیەوە وانەکانیئەو خوالنەی کۆڕی پەروەردە بۆ پێگەیاندنی مامۆستای شۆ -٦
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، شتتتێوەی وتتتتنەوەی دەرستتتی بیرکتتتاری، هەڵستتتووکەوت لەگەڵ شتتتێوەی هەڵستتتووکەوت لەگەڵ قوتتتتابی، کۆمەڵناستتتی
گوندنشینەکان، خۆ بە دوور گرتن لە بەکار هێنانی وشەی کوردی داتاشراو، ڕوونکتردنەوە لە ستەر هەڵستووکەوت و 

د و لە نێو بردنتی ئاستەواری زمتانی زگمتاکی گەلتی کتورد و سیاسەتی ڕێژیمەکان سەبارەت بە تواندنەوەی گەلی کور
 .بوون... 
زۆربەی کتێبەکانی تا پۆلی پێنجەمی سەرەتایی کران بە کوردی و لە الیەن حیزبەوە چتاپکران  ١٣٦٨تا ساڵی  -٧

 .و دران بە قوتابیان و مامۆستایان
ی الوازی کە تێیتدا بتوو ئەوە بتوو کە بە کتێبی ئەلف و بێ کوردی کە بۆ پۆلی یەکەم دانترا بتوو تەنیتا ختاڵێک -٨

لە بوارەکتانی دیتکە دا پێی سیلسیلە مەراتیبی پیتەکان دانەبەزیبوو و پاش و پێشی پیتەکتان بەرچتاو بتوو ئەگینتا 
 (.ەکەم جار لە واڵتی لوبنان چاپکرای)باشبوو، 

یەکەم . مۆستتایان زۆر بتوونلەگەڵ ئەم نتامەیە دایە، ژمتارەی خولەکتانی ما ١٣٦١ - ٦١ئاماری ساڵی خوێندنی  -٩
پاشتان هەر لە سەردەشتت لە دێتی مووستاالن و لە ناوچەکتانی . خول لە گوندی دێتگەی نتاوچەی سەردەشتت کترایەوە

 .دیکەش کرانەوە بەاڵم هەموویانم لەبیر نییە
کۆسانی کۆڕی پەروەردە تێ زۆربەی ئەو ناوچانەی لە ژێر کۆنترۆڵی هێزی پێشمەرگە دا بوونەهەروەک باسکرا ل -١١

کە تتازە هتاتبۆ ڕیتزی )ناوچەی سنە کاک دوکتۆر خەڵیقی  لە. (رەکە دا بە ڕوونی ئەمە دەردەکەوێلە ئاما)هەبوو 
ی هەوڵ و ماندوو بوونی زۆری نواند، هەروەها لە ناوچەی مەریتوان کتاک عەلتی مێهترپەروەر هەوڵتی زۆر( حیزبەوە

لە  :ردەی سەرانسەری کوردستان لە سەرەتاوە بریتتی بتووئەندامانی کۆڕی پەروە. بۆ کردنەوەی قوتابخانەکان داوە
 (.، پاشان عومەری امیر خضری"سەردەشت"، خۆم "شنۆ"کەماڵ خالدی، محمد قادری )
 

شەهید غەفووری هەمزەیتی لە نتاوچەی بتانە بتۆ کتردنەوەی مەدرەستەکان هەوڵتی زۆری دا و کتێبتی دەرستی بتۆ کتۆڕ 
 .پەیدا کرد

 

 سوپاس
 

 وورپ حەمەرەسووڵ حەسەن
 

١٣٨٨ - ١١ - ١١ 
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 :تێبینی

 
ئەو کتتات ( ٥٩ - ٦١ستتاڵی خوێنتتدنی )ی ڕێتتژیم لە ستتەر کوردستتتان دەکەی ی نامەکەتتتدا باستتی گەمتتارۆ٣لە ختتاڵی 

 .خوێندن هەبوو و ئێستا کۆڕی پەروەردە پێک نەهاتبوو، بەاڵم زۆر گەرم و گوڕ نەبوو و حکوومەتی بوو
 
ی ئەستتتانی کوردستتتانی (آمتتوزش و پتترورش)مەیەکتتدا داخستتتنی حیتتز  لە بەیاننا ١٣٥٩ی پووشتتپەری ١١ڕۆژی  -١
 .ی مەحکووم کرد بوو(بێجگە لە سارەکانی قڕوە و بیجار)
 فراخوان حز  دمکرات کردستان ایران بمناسبت نزدیک شدن سال )لە ژێر ناوی  ١٣٥٩ی خەرمانانی ٧ڕێکەوتی  -١

دستان کرابوو لە ڕێگای پێکهێنانی شۆڕاکان خەرجی باڵو کردەوە و لەوێدا داوا لە خەڵکی کور( ١٣٥٩ - ٦١تحصیلی 
 ...پەروەردە و فێرکردنی گەلیی دابین بکەن 

بە بتۆنەی ( ا .ک.د.ئاگتاداری دەستفتەری سیاستی و"حیز  لە ژێتر نتاوی  ١٣٦١ڕەزبەری ڕێکەوتی ڕۆژی یەکەمی  -٣
هیتتوادارین لە ستتاڵی " :ا بتتوویەکەیتتدا نووستتر ا لە کۆتاییستتەرەتای ستتاڵی تتتازەی خوێنتتدنی بتتاڵو کردبتتۆوە و لەوێتتد

 ...داهاتوودا بتوانین کیسەکانی دەرسی لە هەلوومەرجێکی باشتر و لە بارتردا ئامادە بکەین 
 

 ١٦٢١ - ٢٦ئاماری تەرتیبی مامۆستا و قوتابیانی سەر بە کۆڕی پەروەردە بۆ ساڵی خوێندنی 


 مامۆستا قوتابی پۆل نەقوتابخا مامۆستا قوتابی پۆل ڕادەی قوتابخانە ناوی ناوچەکان ڕیز
 ٥ ٦٥ ٣تا  ١ ٥ ١٣ ١٣٥ ٥تا  ١ ١١ ناوچەی ورمێ ١

 ٦ ٧٥ ٣تا  ١ ٣ ١٩ ١١٥ ٥تا  ١ ١٩ ناوچەی شنۆ ١

 ٣ ٤٥ ٣تا  ١ ١ ٨ ٧٥ ٥تا  ١ ٦ ناوچەی نەغەدە ٣

 ٩ ٦٨ ٣تا  ١ ٨ ١٨ ٣٨١ ٥تا  ١ ١١ ناوچەی پیرانشار ٤

 ٧ ٥٧ ٣تا  ١ ٥ ١٩ ٣٤٥ ٥تا  ١ ١٥ ناوچەی سەردەشت ٥

 ٨ ٧٤ ٣تا  ١ ٧ ١٦ ٤١٥ ٥تا  ١ ٣٥ ناوچەی مەهاباد ٦

 ٦ ٦٨ ٣تا  ١ ٣ ١٩ ١٥١ ٥تا  ١ ١٤ ناوچەی بانە ٧

 ٤ ٤٥ ٣تا  ١ ٣ ١٤ ١١٦ ٥تا  ١ ١٧ ناوچەی سەقز ٨

 ٣ ١٨ ٣تا  ١ ١ ٤ ٩٦ ٥تا  ١ ٧ ناوچەی هەوشار ٩
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 ٣ ٣٤ ٣تا  ١ ٤ ١٤ ١٥٦ ٥تا  ١ ١٩ ناوچەی مەریوان ١١

 ١ ٣٥ ٣تا  ١ ١ ٥ ٩٥ ٥تا  ١ ٧ ناوچەی کامیاران ١١

 ١ ١٥ ٣تا  ١ ١ ٤ ٦٨ ٥تا  ١ ٥ ناوچەی دیواندەرە ١١

 ١١ ١١٩ ٣تا  ١ ٩ ١١ ٣١٥ ٥تا  ١ ١٩ ناوچەی سنە ١٣

 ٨ ٧٤ ٣تا  ١ ٧ ١٦ ١١١ ٥تا  ١ ١١ ناوچەی بۆکان ١٤

 ٦٣ ٨١١  ٦١ ١١١ ١٩١٣  ١١٦ کۆی گشتی 
 

 :تێبینی

 
مەرگەی حیتز  بتوون و لەگەڵ بەرێتوەبردنی ئەرکتی پێشتمەرگایەتیدا کتاری مامۆستاکان زۆربەیان کادر یان پێشت -١

 .لە زۆر شوێن هێندێ فەقێ و مامۆستای ئایینیش دەرسیان دەگوتەوە. مامۆستاییشیان لە سەر شان بوو
 
 .یەکان بوون قوتابیەکان بێجگە لە مندااڵن م پێشمەرگەی نەخوێندەوار و بنەماڵە و خەڵکی ئاوایی -١
 .شیان دەگوتەوە( راهنمایی)تۆ هەبوون کە دەرسی سەرەتایی و ی ئەومامۆستا -٣
 
 
 
 
 
 
 

( بارهێنتان)دا کتاری دەکترد، پاشتان نتاوی ( ر ناوی کۆڕی پەروەردە و بارهێنانکە ئەو کات لە ژێ)کۆڕی پەروەردە 
ە و فێرکردنتی ، کتۆڕی پەروەرد، ئەوە بتوو حیتز  کتردی بە(بارلێنتان)هێندێ دۆستی ڕواڵەتی کرابوو بە لە الیەن 

دا ١٣٦١لەهتتتاوێنی . دا دەستتتتی بەکتتتار کتتترد١٣٦١ەری ڕۆژی یەکەمتتتی ڕەزبەرانستتتەری کوردستتتتان و بەڕەستتتمی لەس
ناوچەکتتانی کوردستتتان کتترا و ئامادەکتتاری زۆری بتتۆ کتتردنەوەی مەدرەستتەکان لە الیەن کتتۆڕی پەروەردەوە لە زۆربەی 

 ، لە ری مەدرەسەکانی سۆڕش دەستی پێکردکا" ەقیبئەی ڕ: "ی ئەو ساڵە بە سروودی نەتەوایەتیی ڕەزبەر١ڕۆژی 

http://www.giareng.com/images/ADABOHUNAR/ktebi_zmani_kurdi.jpg
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 ی حکوومەت بەرێوە دەچوون مندااڵن بە بێ (آموزش و پرورش)دەوروبەری شارەکان کە لە الیەن هێندێ مەدرەسەی 
گوێدان بە راسپاردەی حکوومەت بەرگی کوردییان دەپۆشی و سروودی ئەی ڕەقیب یان دەخوێندەوە و پاسان حکوومەت 

 .پێشی پێگرتن
 

 ماڵپەری گیارەنگ: نووسینەی دەقی نامەکان
 

پوور لە ختوارەوە وەک خۆیتان دانتدراونەوە و  دەقی نامەکتان بە دەستت خەتتی ڕەوانشتاد کتاک حەمەرەستووڵ حەستەن
 .هیوادارین کە خوێنەران کەڵک لەم ئامار و زانیاریانە وەر بگرن

 

 کەریمی حەمەرەسووڵ: نووسینەوە
 

 ١١١٩ی جانێوێری ١١: ڕێکەوتی  - ماڵپەڕی گیارەنگ :  رچاوه سه
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 هەڤپەیڤین لە گەڵ بەڕێز رەسووڵ ئاریا

 
 (یەکێک لە بەڕێوەبەرانی کۆڕی پەروەردە و فێرکردنی سەرانسەریی کوردستان)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وریاقادر 
 

 (٢٢)لە ئەرشیڤی خۆمەوە
 

 لە یەکێتک ئاریتا رەستووڵ کتاک بەڕێتز رییەکتانیزانیا لە وەرگترتن ستوود مەبەستتی بە ١١١١ ساڵی وتووێژەش، ئەم
 ستەر لە ختۆم ماستتەری نتامەی ئامتادەکردنی بتۆ کوردستتان، سەرانسەریی فێرکردنی و پەروەردە کۆڕی بەڕێوەبەرانی

 پرستی هتۆگرانی ستەرنجی بەر دەخەمە بتابەبەتش ئەم. کتراوە" کوردستتان ڕۆژهەالتتی لە کوردی زمانی بە خوێندن"
. کێشتا تتایپکردنەوەی دووبتارە زەحمەتتی کە کەریمتی حەمەرەستووڵ کاک بەڕیز بۆ سپاس. دیکور زمانی بە خوێندن
 :بخوێننەوە بابەتە ئەم گیارەنگیش سایتی لە دەتوانن

 
 فێربتوونی بە تتایبەت کتێتبەی ئەم بەرگی سەر لە چونکە دوو؟ یان بوو بەرگێک هەر خەبات و ژیان کتێبی :پرسیار

 ؟(١" )خەبات و ژیان: "نووسراوە بووە چاپ( ١٣٦٣ ساڵی) اڵنسا گەورە نووسینی و خوێندنەوە
 
  و زمانە فارسی خۆی کە ئەردەهاڵی مریەمی خانمی بیرمە لە من جێگایەی ئەو تا خەبات و ژیان کتێبی :اڵمەو
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 نەزەر بۆ و نوسراو دانیشتبوون سیاسی دەفتەری لە کە حەسەنخاڵی پەروین خانمی یارمەتی بە دەزانی نە کوردیشی
 درا بڕیتار پێداخشاندوە چاوی کوڕ ئەوکات ئەوەی دوای. سەردان لە نەزەر بۆ سەراسەری کۆڕی ناردیانە سەردان ەل

 کە بوو ئەوە من رای بە عەسهی گرفتی کە بیرمە لە من. بکرێ پەسند کە درا بریار باشترە هیچ لە دەسپێک بۆ کە
 متن نەزەری بە کە وەرگرتبتوو کەڵکتی کتوردی متانیز دابەشتکردنی بتۆ باغچەبتان ستیمینی نەزریتاتی لە خانم مریەم

 چەنتد متن بەاڵم! نتیە بتزوێن بتێ وشتەی فارستی وەک کوردیسا لە نووسیبووی وێنە بۆ. بوو غەڵەت( ئاریا ڕەسووڵ)
 بزن کزن، وەک وشەکانی. سوڕما سەریان کۆڕیش ئەندامانی تەنانەت کە باسکرد  کۆبوونەوەدا لە بزوێنم بێ وشەی

 نتتتاو لە دیتتتاردەیە ئەو نەمانتتتدەزانی کە ئەوەی هتتتۆی بە بەاڵم. نتتتاگرن بتتتزوێن کە دەمزانتتتی متتتن موکریانتتتدا لە کە
 زەق زۆر شتتتەکەمان کە هەبتتوو زۆرتتتر لێکتتۆڵینەوەی بە پیویستتتی شتتتەکە نتتا، یتتا هەیە دیکەشتتدا دیالێکتەکتتانی

 .نەکردەوە
 
 .بەرگ دوو نە بوو کرا گەاڵڵە یەکەمی بەرگی تازە کات ئەو
 

 ،(١) کتوردی زمتانی خوێنتدنی کتێبتی هەبتوو، ی"مامۆستتا ڕێنتوێنی"  کتێبتی" خەبات و ژیان" کە ەرواه ئایا :پرسیار
 هەبوو؟ ی" مامۆستا ڕێنوێنی" کتێبی یش( مندااڵن بە تایبەت)
 
 بە وا هەر وەردەگیتران شتۆڕش مامۆستتای وەک کە کەستانێک بەاڵم. نەبتوو وانەکان گوتنەوەی بۆ ڕێنوێنی نا :اڵمەو

 تتایبەتی دەورەکتانی بەشتداری دەبتوو وەرگیرابا، مامۆستا لەوەی بەر و هاوین پشوودانی لەکاتی. ەبوون گوترەکاری
 ماتەماتیتتک، دەروونناستتی، وانەگتتوتنەوە، شتتێوازی پستتپۆر  زۆربەیتتان کە کتتۆڕ ئەنتتدامانی: کورشتتانەدا لەو. کردبتتا

 و کەم زۆر رادەیەکتتی تتتا کە هێنتتاڕادە مامۆستتتاکانیان بتتوون، ئەدەبیتتات و تەبیعتتی شتتیمی، فیزیتتک، سرووشتناستتی،
 .دەکردەوە کەم کوڕیەکانی

 
 ئازادەکتتانی نتتاوچە ستتەر خستتتبووە گەمتتارۆی ئیستتیمی کۆمتتاری رێژیمتتی کە ١٣٥٩ - ١٣٦١ خستتوێندنی ستتاڵی :پرساایار

 ستەرەتایی،) هەبتوو دا ئاستتێک چ لە هەبتوو؟ ناوچە کام لە هەبوو؟ ئازادەکان ناوچە لە خوێندن ئایا کوردستان،
 ؟....(و دیناوەن
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 نەبتتتوو، ستتتەریدا بە دەستتتەاڵتی کە ناوچەکتتتانی زۆربەی و موکریتتتان نتتتاوچەی و مەهابتتتاد ستتتاری لە رێتتتژیم :اڵمەو
 کترد تەرختان خۆیتان دەورەکتان هەمتوو مامۆستتاکانی مەهاباد ساری لە. دەرکرد قوتابخانەکانی داخستنی دەستووری

 و دەرکتترا فەرهەنگیتتانەوە( کتتۆڕی) ئەنجتتوومەنی لە بڕیتتارەش ئەو بهتتێن دەرس حتتازرن متتووچە وەرگرتنتتی بتتێ کە
 و پەروەردە کتتۆڕی دامەزرانتتدنی بە مەجبتتوور سیاستتییەکان هیتتزە کە دێهاتەکتتانیش لە. کتترانەوە قوتابخانەکتتانیش

 .نازانم دیکە اوچەکانی بووم، بەشداری خۆم من کە موکریان ناوچەی. بوون فێرکردن
 

 مامۆستتتایان، دەستتت بتتگەنە" کوردستتتان سەراستتەری فێرکردنتتی و ەپەروەرد کتتۆڕی" کتێبەکتتانی ئەوەی پتتێش :پرساایار
 کتێبێتک جتۆرە چ( یتارمەتی بە) هتۆی بە....( و بیرکتاری ئەزمتوون، زانستتی) دیکە زانستەکانی و کوردی خوێندنی
 دەکران؟ تەدری 

 

 هەر ژئێمە بوو، ڕووخا ڕێژیم تازە کە کاتی ئەو هەر. بوو کوردی بە راهاتن تایبەتی کە یەک کوردی کتێبی :اڵمەو
 و هانامتان هاتە تەنانەت و بووین کتێبە ئەو کردنی پێک و ڕێک خەریکی مەهاباد لە فەرهەنگیدا ئەنجوومەنی لە

 ستەرەوە بتۆ ١ پتۆلی لە رابتردوو هەروەک سارەکاندا لە. وەرگیرا لێ کەڵکی تەنگانە کەوتینە کە بوو باش کاتێکی
 ویستت دەمان. دەخوێندرا ١ فارسی جێگای لە یەک کوردی ١ پلی لە اڵمبە. وەردەگرت کەڵکمان فارسییەکان کتێبە لە

 .بخوێندرێ فارسیش وە ٥ ساڵی لە و بکەین فارسی جێنشینی کوردی کاوەخۆ بە ٤ کیسی تا ساڵ بە ساڵ
 

 ژمتتارەی وێتترای کردبتتوونەوە، لتتێ قوتابختتانەی پەروەردە، کتتۆڕی کە گونتتدانەی ئەو و ناوچتتانە ئەو تکتتایە :پرساایار
 ناوبەرە؟ قوتابیانیان، بیتەقری

 

 و گەاڵڵتتێ الی هتتاتبوە کتتۆڕ تەقتتریبەن دا تەحویتت  کتتۆڕم کە متتن بتتدەمەوە، وەاڵمتتی نتتاتوانم تەواوی بە متتن :اڵمەو
 فەوتتی بەداخەوە کە بتوو قتادری ئەمیتری کتاک کتۆڕ متاڵی بەشتی مەستئولی و پێکهتات لەوێ گۆڕ و ئاڵ کۆنفرانسی

 بتتۆت بکتتا یتتارمەتیم بیتترم و بتتێ کتترد دیتتاری کتتۆڕ بتتۆ بەڕیتتوەبەرم و بتتێ بیتترم لە متتن ستتوێنانەی ئەو بەاڵم. کتردووە
 سەردەشتتتت نتتتاوچەی( ڕەحمتتتانی حوستتتێن) مەهابتتتاد نتتتاوچەی( پاستتتاخانی ئەمیتتتر کتتتاک) ستتتنە نتتتاوچەی. دەنووستتتم

 سەقز قەال، ساین دیواندەرە، پیرانشار، نەغەدە، بۆکان، ناوچەی( قادری محەممەد محەممەد، مەال خواڵێخۆشبوو)
)(  نتاو لە کۆڕەکتان مەستئولی نتاوی نەمتتوانی بەداخەوە کە بتێ تتریش زۆری ڕەنتگە و مەریوان و بانە ران،کامیا و

 .بنووسم
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 دەردا؟ ئامووزشێک چ دێنان، پێکی مامۆستا پێگەیاندنی بۆ پەروەردە کۆڕی کە تایبەتییانەدا کیسە لەو :پرسیار
 
 یەکیتان کە بتوون کتارە ئەو شتێاوی و هەڵبتژاردە وویتانهەم کتۆڕ ئەنتدامانی کترد، باسم سەرەوە لە هەروەک :اڵمەو

 کە دیتبتتوو متتوعلیمی تەربتتیەت یەکستتاڵەی دەورەی و ڕیتتازی لیسانستتی دووهەمتتی بتتوو، وانەگتتوتنەوە لیسانستتی فەوق
 علتوم لیسانسی ٥ تەبیعی لیسانسی ٤ ڕیازی لیسانسی هەیان ٣ بوو، خوێند مناڵ ڕەوانناسی گوتنەوە، وانە شێوازی

 بتواری بە تتایبەت وانەکتانی شتۆڕش مامۆستتایانی زانستتی کردنەوەی بەرز و راهێنان بۆ لەوانە کام رهە اجتماعی،
 دەرس( ئتتابووری و ئەدەبیتتات تەبیعتتی، فیزیتتک، شتتیمی، ڕیتتازی، منتتاڵ، ڕوانناستتی گتتوتن، دەرس شتتێوازی) خۆیتتان
. وەردەگترت کەڵکمتان شارەکان ناو و کوردستان و حیز  ناو پسپۆڕانی لە پێویستدا کاتی لە تایبەت بە و دەگوترا

 .وەرگرت یارمەتیمان حیز  لە کوردی ڕێزمانی گوتنەوەی بۆ گاگەش لە هاوینی کورشی بۆ بیرمە لە تایبەت بە
 

 ئامتادەو ی" خەبتات و ژیتان" کتێبتی و ستەرەتایی دووەمتی و یەکەم پتۆلی کتێبەکتانی تەینتا پەروەردە کۆڕی :پرسیار
 کتێبەکتانی هەمتان ئایتا کتێبەکتان بتوو؟ چتۆن دا پێنجەم و چوارەم و سێهەم یپۆلەکان لە خوێندن ئەدی. کرد چاپ

 بوو؟ فارسی بە یان کوردی بە دەرس شەرحی بوون؟ ئێران ی" پرورش و آموزش"
 
 .وابوو بەڵێ :اڵمەو
 

 ەب کتوردی بە خوێنتدن کاتی ئەو شێوازی سەر لە دەدەیەوە، خۆت مامۆستایەتی سەردەمی لە ئاوڕ کە ئێستا :پرسیار
 گتتتوێری بە ڕێنتتتووس و ئەلفتتتوبێ فێرکردنتتتی لە مەبەستتتتم) هەیە؟ یەکتتتت تێبینی چ دا یەکەم پتتتۆلی لە تتتتایبەتی
 بوون؟ چ ئامادەکراوەکان کتێبە یا ئامادەکراو کتێبی بەهیزەکانی و الواز خاڵە(. کاتە ئەو کتێبەکانی

 
 دەنگەکتتانی پتڕ زمتتانە لە یەکێتک ردیکتو ، بتتووم ڕازی کتێبەکتان نتاو ئەلفتتوبێی لە ئەوکتات نە و ئێستتا نە :اڵمەو

 ئوستاتدەکەی وێتنە بتۆ بتوو، دەنگەکان بە تایبەت کە هەڵبژارد دەرسێکم سئێد دانشگای لە من کە دنیایە تاقانەی
 دەمەالستکە ٤ یتا ٣ و بتکەمەوە الستایی دەمتتوانی کتورد وەک متن تەنیتا دەربتڕێ شتێوە ٥ بە ئتا دەنگتی دەیتوانی من

 . بیانسڕننەوە یا هەڵپەرتێون دەنگەکان کە خەریکن چۆن کوردەکان ىڕوانە. کێشەڕا سرنج خۆی ئەوە کە بکەم،
  جۆر ١ کورد. هەیە پلەیەکیان چ دەنگەکان کە نازانن نییە، پێی پێویستی کورد...  خ ت و ت غ ت ع بهێن دەیانەوێ
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 نتایەنەوە یەک وەک اموکریانتد لە کتاف کە کێترد و کتارت وەک هەیە ک جۆر دوو شێوە هەمان بە هەیە ڕ:ر ت ڵ: ل
 فترە موشتکلی ئەوە وایە الیتان نیتیە، کتوردی بە تتایبەت کێبتوردی گتورگ، گڕ، و گێڕ وەک هەیە گاف جۆر دوو یان

 هتێهن نە و ببینتنەوە کتوردی نتاو نزراوەکتانی دەنتگە زاناکتان کتوردی و کتورد کە وایە هیوام. یە کوردی زمانی دەنگی
 .بشکێ گوێیکی و سەر زیاتر لەوە

 
 بتۆ کتێتب ئێستتا، کتێبەکتانی نە دڵتمە بە بتوو دەستت بە ستوچێکم کۆڵە نووسینی بۆ خۆشم کە کوردی ی١ تێبیک نە

 و مێتتژوو ڕەوتتتی کەوتتتی و هەڵتت  ژیتتان، نتتاوچەی سرووشتتتی وێتتنەی شتتیاوی دەبتتێ تەمەن، قوناخەکتتانی و منتتااڵن
 .بێ مەبەست یدابەزین گەمەی هێز، تاڤگەی بزوێنی و هەست جوڵێنەری بابەت، و کولتوریسەردەم
 لە بتتێ هەڵێنجتتاو پتتێگەی هەمتتووی ئتتاخر تتتا ١ پتتۆلی لە یتتانی بتتنەرەتەوە لە بتتێ زانستتت جەوهەری درۆشتتانەوەی

 و زانستت ڕووحتانەتی بتۆ خوێنتدنە فاتیحتایە زۆرتتر و ناکرێ ڕەچاو ئەوە کە پێگەیشتن، و تێگەیشتن بۆ سرووشت
 .عیلم

 
 و قوتابخانەکتتتان و مامۆستتتتایان ژمتتتارەی پەروەردە، ڕیکتتتو تێکۆشتتتانی نتتتاوچەی ڕووبەری ستتتەر لە ئەگەر :پرسااایار

 .بنووسە بۆم هەیە زانیاریت دا، کوردستانیش ئاستی لە و مامۆستا پێگەیاندنی دەورەکانی ژمارەی قوتابییەکان،
 
 .دایەوە وەاڵم دەمزانی رادەی ئەو تا ئەوەم :اڵمەو
 

 بتۆ ستەقز لە مەبەستتم) هەبتوو؟ تێکۆستانی ەردە،پەرو کتوڕی( موکریتان لە جگە) دیکە ناوچەکانی لە ئایا :پرسیار
 ....(و هەورامان و کامیاران سنە دیواندەرە، مەریوان، سنە، سەقز،: خوارەوەیە

 
  کاک یانی نووسراوە پەرانتیزدا ناو لە سنە فێرکردنی و پەروەردە کۆڕی بەڕیوەبەری ناوی تەنانەت بەڵێ :اڵمەو

 .بوو پاشاخانی ئەمیر
 

 کەریمی سووڵحەمەرە: نووسینەوە
 

 ١١١٩ی جانێوێری ١٥: ڕێکەوتی  -گیارەنگ   ماڵپەری" سەرچاوە
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 وەڕێخستنی خوێندن بە زمانی کوردی لە الیەن کۆمەڵەوە
 

 لە هەڤپەیڤینێک لەگەڵ بەڕێز ناسر حیسامی دا

 
 
 
 

 قادر وریا
 
 

 (٢١)لە ئەرشیڤی خۆمەوە
 

 ڕۆژهەاڵتتی لە کتوردی زمتانی بە خوێندن" ناوی ژێر لە خۆم ماستەری نامەی نووسینی خەریکی کە لەمەوبەر ساڵ ٩
 کەستانە لەو یەک. گترت کتوردییەوە زمتانی خوێندنی بە پێوەندیدار کەسی کۆمەڵێک بە پێوەندیم بووم،" کوردستان

 پێشتەنگانی لە و" کۆمەڵە بارهێنانی و فێرکردن کۆمیسیۆنی" ئەندامی خۆی کاتی کە بوو حیسامی ناسر کاک بەڕێز
 ناسر کاک واڵمانەی لەو جگە دا خۆم توێژینەوەکەی لە من. بووە کۆمەڵەوە الیەن لە کوردی بە خوێندن وەڕێخستنی

 ستوودم کتردوونەوە، بتاڵوی ختۆی وێتبیگەکەی لە کە دا پێوەندییە لەو ئەویش بیرەوەرییەکانی لە پرسیارەکانم، بە
 هێنتابوون، وەدەستم زانیارییانەی ئەو هەموو و کردبوومن وتوێژانەی ئەو هەموو نەمدەتوانی دیارە بەاڵم. وەرگرتوە

 .بگونجێنم دا تویژینەوەکەم لە
 
 خوازیتتارانی و هتتۆگران ستتەرنجی بەر بیتتانخەمە ئەوەی بتتۆ کردنەوەیتتان بتتاڵو بتتۆ دەگەڕام دەرفەتێتتک لە بتتوو مێتتژ لە

 بە پتارێزراو انیئازادەکت نتاوچە لە کتوردی زمتانی بە خوێنتدن شتانازیی جێی و پیرۆز حەرەکەتی بارەی لە زانیاری
 زەحمەتتی و پاراستتبوو ختۆی الی هەڤپەیڤیتنەی ئەم وۆردی فتایلی کە دەکەم ناستر کتاک سپاستی. پێشمەرگەوە هۆی

  ئامادە باڵوکردنەوە بۆ بابەتەم ئەم کە ئەمشەو ئەوەیە سەرنجراکێش.)کردمەوە کۆڵ لە تایپکردنەوەی دووبارە
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 !(:ناردوومەوە بۆ واڵمانەی ئەم ناسر کاک ،١١١١ - ١ - ١٤ دا تاریخە لەم لەمەوبەر ساڵ ٩ ڕێك دیتم دەکرد،
 

 مستتتەفا ڕەشتتادی کتتاک بتتۆ نتتاردبوو، ئێتتوەم بتتۆ کە پرستتیارەکان وەاڵمتتی. گەرم ستتاڵوێکی! بەڕێتتز وریتتای قتتادر کتتاک
 و وەاڵم دیستتان ئەوە. نووستتیوە ختتۆی تێبینیتتی چەنتتد ڕەشتتدا کتتاک نووستتراوەکەدا، کۆتتتایی لە. نتتاردبوو سوڵتانیشتتم

 عێتراق لە ڕەنگتی چتاپی بە کتێبەکتان نووستیبووم، من. دەنێرم بۆ ڕەشادیشەوە کاک تێبینییەکانی بە ەکانتپرسیار
. نیتیە بیتر لە تەواوی بە ئەوەم. کتران چتاپ ئاڵمتان لە و نەکتران چتاپ عێتراق لە دەڵتێ ڕەشتاد کتاک. کران چاپ
 .بکە لێ چاو ڕەشاد کاک کانیتێبینییە کۆتاییدا، لە تکایە. نووسیویەتی ڕەشاد کاک کە هەروابێ ڕەنگە

 
 ناسر برات

 

---------------------------------------- 
 

 بوو؟ دروست چۆن دا کۆمەڵە لەنێو پێشمەرگە، دەسەاڵتى ژێر ناوچەى لە خوێندن فکرەى :پرسیار
 

 ردنتتتیپەروەردەک چتتتۆنیەتیی بە بایەخیتتان زووتتتترەوە، لە هەر چەپ، سیاستتتیی تێکۆشتتەرانی فیکتتتر، وەکتتوو :وەاڵم
 و ئاواییەکتان لە تتایبەت بە خوێنتدنگە مامۆستتای ببتنە دەدا هەوڵیان چەپ تێکۆشەرانی لە زۆر. دەدا خوێندکاران

 مامۆستتتتای کە کتتتۆمەڵە ناستتتراوی تێکۆشتتتەرانی لە ژمتتتارەیەک بتتتابەتەوە، لەم. شتتتارەکان هەژارنشتتتینەکانی گەڕەکە
 دەدەن هەوڵ کە بتوون بانتگ بەنێو بەوە ڕاپەڕیندا، سەروبەندی لە دواتر و شادا سەردەمی لە بوون، خوێندنگەکان

 ستتەردەمی لە بەاڵم. خوێنتتدکاران پەروەردەکردنتتی و فێرکتتردن بتتۆ و خوێنتتدنگەکان نێتتو لە دڵستتۆزانە کتتارکردنی بتتۆ
 و بۆکتتان شتتاری لە کە جێبەجێکتتردن قۆنتتاغی چتتووە ستتەرەکی شتتێوەی بە کاتێتتک کتتارە ئەو پێشتتمەرگەدا، دەستتەاڵتی
 دیموکراتیکی جەمعییەتی. "داخست خوێندنگەکانی حکوومەت هەتاوی، ی١٣٦١ خوێندنی ساڵی ،ناوچەکە ئاوایەکانی
 موعەلیمتانە ئەو مافی لە داکۆکی بۆ دا سەروبەندە لەو کە" فەرهەنگییان مافی لە داکۆکی بۆ تێکۆشەر موعەلیمانی
 بڕیاری کردبوون، دەری نگەکانخوێند لە حکوومەت و کرابوون" پاکسازی" سیاسی تێکۆسانی بۆنەی بە کە پێکهاتبوو

 بەاڵم بتتوون، کتتۆمەڵە الیەنگتتری ستتەرەکی شتتێوەی بە جەمعیتتیەت، ئەنتتدامانی. بکتتاتەوە بۆکتتان خوێنتتدنگەکانی دا
  دێموکراتی حیزبی لەوانە دیکەش، حیزبەکانی ئەندامی و الیەنگر هەروەها و ناحیزبی و سەربەخۆ کەسانی

  ساڵی پاییزی جەمعییەتەکە،. بوون" جەمعییەت" ئەندامی کە ەبوونه هیدیکەش و فیداییەکان چریکە و کوردستان
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 .کردەوە بۆکانی خوێندنگەکانی هەتاوی ی١٣٥٩
 

 دامەزرا؟ چۆن و، ساڵێک چ کۆمەڵە بارهێنانى و فێرکردن کۆمیسیۆنى :پرسیار
 

 “جەمعیتیەت” انیئەنتدام. گیرابتووەوە پێشتتر، پتاییزی بۆکتان شاری. دامەزرا هەتاوی ی١٣٦١ ساڵی پاییزی :وەاڵم
 حیزبتی گەڵ لە هەرکەس بوون، حیزبی ئەوانەی. بوونەوە باڵو زۆر، ڕادەیەکی تا هاتنەدەر، بۆکان لە ئەوەی دوای

 هەنتتدێک. بتوو ئاجیکەنتد لە متاوەیەک تتا" جەمعیتیەت" بەڕێتوەبەرێتیی. جۆراوجتۆر نتاوچەی و شتوێن چتوونە ختۆی،
 بەشتتێکی" دیموکراتیتتک جەمعییەتتی. "کتتردەوە سەردەشتت و ادمهابتت بۆکتان، بتتانە، ستەقز، ناوچەکتتانی لە مەدرەستەی

 لەگەڵ زۆربەیتان، ئەنتدامەکانی. دابوو دەست لە بوو فەرهەنگییان مافی لە داکۆکی کە خۆی کاری مەیدانی گەورەی
 کۆمیستتیۆنی" دا بڕیتتاری کتتۆمەڵە ناوەنتتدیی هەتتتاوی، ی١٣٦١ پتتاییزی. کەوتبتتوون حیزبەکتتان پێشتتمەرگەی هێتتزی

 .بهێنرێ پێک" کۆمەڵە رهێنانیبا و فێرکردن
 

 دا، ئامانجێتتک چ ڕووناکتایى لەبەر دەرستتىیەکان کتێتبە نێتوەرۆکى کتتران؟ ئامتادە چتۆن دەرستتىیەکان کتێتبە :پرسایار
 بوو؟ چ ئەرکیان بوون؟ کەسانێک چ ئامادەکار دەستەى داڕێژران؟

 
 بەاڵم ئامتادەکرابوو، سەرەتایی کەمییە پۆلی بۆ" ئەلفوبێ" کتێبێکی بووین، بۆکان لە هێشتا کاتێک پێشتر :وەاڵم
 و کۆبتوونەوە" جەمعیتیەت" ناوەنتدیی بتنکەی لە مامۆستایان لە زۆر ژمارەیەکی ئاجیکەند، لە. نەکرا چاپ وایە پێم

 لە زیتاتر ئەندامەکانی". درسی کتابهای تدوین هیئت" دەگوترا پێی. دانرا کتێبەدەرسییەکان نووسینی بۆ دەستەیەک
 :بوون دابەش چەندگرووپ بە. بوون کەس بیست

 
 کتتوردی خوێنتتدنی کتێبتتی و بکتتا کتتوردی ڕێنووستتی ستتاغکردنەوەی لەستتەر کتتار دەبتتوو: کتتوردی خوێنتتدنی گرووپتتی -١

 . نووسی کوردیی خوێندنی کتێبی سەرەتایی سێهەمی و دووهەم یەکەم، پۆلی بۆ. بنووسێ
 
  فێرکردنی کتێبەکانی درا بڕیار. بنووسێ دەوارنەخوێن گەورەسااڵنی بۆ دەرسی کتێبی دەبوو: گەورەسااڵن گرووپی -١

  بە گەورەسااڵن، فێرکردنی دووهەمی و یەکەم ئاستی بۆ کتێبی دوو گرووپەکە. بنووسرێن فارسی بە گەورەسااڵن
 .نووسی فارسی
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 هەر بە پەیوەندیتدار کتێبتی نووستینی سەر لە بکەن کار دەبوو: کۆمەاڵیەتی و ماتماتیک زانستی، گورووپی سێ -٣
 .سەرەتایی قۆناغی بۆ بوارێک

 
 لە کە کەستتتمان چەنتتتد. بێتتتنم ناویتتتان نتتتاتوانم و شتتتارن لە ئێستتتتا نووستتتین، دەستتتتەی ئەنتتتدامانی لە ژمتتتارەیەک

 و فێرکتردن کۆمیستیۆنی لە دواتتر و بتووین دەرستییەکان کتێتبە نووستینی دەستتەی ئەندامی" موعەلیمان جەمعییەتی"
 :بووین ئەوانە ێدا،پ درێژە کارەکەمان کۆمەڵەشدا بارهێنانی

 
 نووستینی دەستتەی لە دیتکەش کەستی دوو. متن و دیتکە هاوکتارێکی ستوڵتانی، مستتەفا ڕەشادی فەڕ، تلووعی ڕەحیمی

( حەمیتتتد) نتتتاوی بە کە کەستتتیك لە بتتتوون بریتتتتی کە کۆمیستتتیۆن نوستتتینی دەستتتتەی نەهتتتاتنە و بتتتوون جەمعیتتتیەت
 شتتەهی ختتانمی هەروەهتتا. بتتوو فیتتداییەکان چتتریکە یڕێکختتراو ئەنتتدامی و خوراستتان خەڵکتتی وایە پتتێم دەمانناستتی،

 .زادە ئیلخانی
 
 :بوون دەرسییەکان کتێبە نووسینی دەستەی ئەندامی کەسانە ئەم کۆمەڵە، بارهێنانی و فێرکردن کۆمیسیۆنی لە

  سوڵتانی مستەفا ڕەشادی ،(تاران) دانیشفەڕ شەهی ،(سنە) خوڵقی عەتای ،(مهاباد خەڵکی) میسری محەممەدی
 موکوریتان ناوچەی خەڵکی)...(  ،(بۆکان) فەڕ تلووعی ڕەحیمی ،(مهاباد) ئازاد بە ناسراو قازی نادری ،(ەریوانم)
 .من هەروەها و،
 

 دەستتەی کۆبتوونەوەی لە بەاڵم دەنووستی، گەورەستااڵنیان بتۆ فارستی کتێبی وانەی سەرەکی بەشێوەی شەهی و عەتا
 وانەی داڕشتتنی شتێوەی شتارەزای تتایبەتی بە ڕەحتیم،. بەشتداربوون شکوردییەکانی وانە ناوەرۆکی لەسەر نووسیندا

 . بوو یەکەم پۆلی
 
  گەاڵڵەی هەرکەس و، دەکرا دیاری وانەیەک هەر چوارچێوەی و کتێبەکان نووسینی گشتیی هێهی کۆبوونەوەکاندا، لە

 دوای و دەکتتترا ستتتەرلە قستتتەی گەاڵڵەکە نووستتتیندا، دەستتتتەی کۆبتتتوونەوەی لە دوایتتتی. دەکتتترد ئامتتتادە وانەیەکتتتی
 بە وانەکتتانی، هەرەزۆری زۆربەی یەکەم، پتتۆلی بتتۆ" ئەلفتتوبێ" کتێبتتی. دەکتترا پەستتند تێبینییەکتتان دەکتتارکردنی
 . دەکردن لەسەر کارمان دەستەدا کوبوونەوەی لە هەموومان
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 بخترێ، وبەرچتا شاری کۆمەڵگایەکی وەک کوردستان کۆمەڵگای ڕوخساری بوو ئەوە هەوڵمان دەرسەکان ناوەرۆکی بۆ
 و ژێردەستتت چێتتنە ژیتتانی بکتترێتەوە، جیتتا پەروەردە و خوێنتتدن لە ئتتایین بگیتترێ، لەبەرچتتاو پیتتاو و ژن یەکستانیی

 پێناستە دابەشتکراو و داگیرکتراو واڵتێکتی وەک کوردستان هەروەها و، بناسێنرێ چینایەتی وجیاوازیی چەوساوەکان
 .بکرێ

 
 وەبەرچتاو زیتاتر دا خۆى کارى لە ئەزموونەى دوو لەم یەک کام ،کۆمەڵە بارهێنانى و فێرکردن کۆمیسیۆنى :پرسیار
 دا؟ ئێران ئامووزشیى نیزامى لە مندااڵن بە خوێندن یا عێراق کوردستانى لە کوردى بە خوێندن ئەزموونى: گرتبوو

 
 بتاو دائێرانت خوێنتدنی سیستتمی لە کە دەکترا ڕەچتاو شتێوازە ئەو دەرستەکان، داڕشتنی و ڕاهێنان شێوازی بۆ :وەاڵم
 لەوانەش و دەڕوانتتی جۆراوجۆرمتتان ستتەرچاوەی لە کتێبەکتتان، نتتاوەرۆکی و بابەتەکتتان هەڵبژاردنتتی بتتۆ بەاڵم بتتوو،

 .عێراق کوردستانی لە خوێندن کتێبەکانی
 

 زیتاتر کۆمیسیۆنى کە دەدەن نیشان کردوون، چاپى کۆمەڵە بارهێنانى و فێرکردن کۆمیسیۆنى کتێبانەى ئەم :پرسیار
 هەبوو؟ بەرنامەیەکى چ کۆمیسیۆن گەورەسااڵن، خوێندەوارکردنى بۆ ئەى. بووە مەبەست مندااڵنى ردنىک خوێندەوار

 
 بتتۆ کە بتتوو ئەوە لێکتتدانەوەکە. فارستتی بە بەاڵم نووستتران، کتێتتب دوو گەورەستتااڵن، خوێنتتدەوارکردنی بتتۆ :وەاڵم

 کردن پەیدا کار ڕۆژنامەخوێندنەوە، ان،ئێر کۆمەڵگای گەڵ لە پەیوەندیگرتن بۆ دێ بەکار ئەوە زیاتر گەورەسااڵن
 . هتد... و
 

 کامتانە کردبتووەنەوە، تێتدا قوتابختانەى کتۆمەڵە، بارهێنتانى و فێرکتردن کۆمیستیۆنى ناوچتانەى شارو ئەو :پرسیار
 بوون؟

 
 .سەقز و بۆکان مهاباد، بانە، سەردەشت، ئاواییەکانی لە ژمارەیەک :وەاڵم

 
 کۆمیستتیۆنى ئەوانەى) هەیە قوتابخانەکتتان و قوتابییەکتتان ژمتتارەى لەبتتارەى ئەرقامێکتتتان ئامتتارو هتتیچ :پرساایار
 ؟(دەبردن بەڕێوەى کۆمەڵە بارهێنانى و فێرکردن
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 . بوون خوێندنگە ٧١ هەتا ٦١ نێوان لە بیرە لە وام. نییە الم لە من بەداخەوە،. نا :وەاڵم
 

 قوتابخانەکتان کردنەوەى لەگەڵ پێوەندى لە دێموکرات حیزبى لەگەڵ هاوفکرییەک و هەماهەنگى هیچ ئایا :پرسیار
 بوو؟ چ هۆیەکەى نەبوو، ئەگەر هەبوو؟ پێشمەرگەدا دەسەاڵتى ژێر ناوچەى لە مندااڵن کردنى خوێندەوار و
 

 و، پتتێش هتتاتە گرفتتت هەنتتدێک دواتتتر،. هەبتتوو هاوئتتاهەنگییە ئەو بۆکتتان، خوێنتتدنگەکانی کتتردنەوەی بتتۆ :وەاڵم
 بە! نتتا ئاواییەکتتان، لە. بتتوون دیمتوکرات حیزبتتی ئەنتتدامی و الیەنگتر کە ستتپێردرا ەمامۆستتتایان بەو خوێنتدنگەیەک

 خوێنتتدنگە دیمتتوکرات حیزبتتی یتتان کتتۆمەڵە کە ئەوە لەستتەر جێگتتا، هەنتتدێک لە. نەبتتوو هاوئتتاهەنگییە ئەو داخەوە
 ئەو هتۆی .هەبتوو خوێنتدنگەیان جیتا بە ال هەرتتک ئتاوایی هەنتدێک لە. پتێش دەهتاتە ناخۆشیش نێوان بکاتەوە،
 و، گترت پەرەی هتات هەتتا دەستەاڵت لەستەر حیزبەکتان ملمینێی کە بوو ئەوە من بڕوای بە ناتەباییەش و ناڕێکی

 دەسەاڵت ملمینێی سێبەری ژێر چووە پەروەردەکردنە ئەو داهاتووی و کۆمەڵگاکە بەڕێوەبردنی و ڕێکخستن پێویستیی
 . دیموکرات حیزبی و کۆمەلە ملمینێی لە ێکبەش بە بوو جۆرە بەم خوێندنگەکانیش، کردنەوەی و،
 

 چتۆن کتۆمەڵە، نفتووزى ناوچەى لە کوردى بە خوێندن و قوتابخانەکان وەڕێخستنى و کتێب چاپى هەزینەى :پرسیار
  بوو؟ دا ئاستێک چ لە نیوەدا لەم خەڵک یارمەتیى دەکرا؟ دابین

 
 پێشتمەرگەیەکی هەر وەک بتوو، جلتوبەرگ و نتان هەر خەرجیتان و، دەکترد کاریتان پێشتمەرگانە مامۆستاکان :وەاڵم
. نەدەویستتتت وای خەرجێکتتتی ئاوەدانکردنەوەیتتتان و بتتتوون ئتتتاوەدان پێشتتتتریش زۆربەیتتتان، خوێنتتتدنگەکان،. دیتتتکە

. دەکتترد دابینیتتان خۆیتتان خوێنتتدکاران ختتانەوادەی و، ئاواییەکتتان خەڵکتتی کتێتتب، و قەڵەم خەرجتتی و ستتووتەمەنی
 بە عێراق لە دواتر و سپی و ڕەش بە کۆمەلە چاپخانەی لە سەرەتا سێهەمیش و مدووهە و یەکەم پۆلی کتێبەکانی
 و، دەکترد خوێنتدنگەکان کتردنەوەی لە پێشتوازییان دڵگەرمتی بە جتێگە، زۆر لە خەڵتک. کران چاپ باش، چاپێکی
 . ئەستۆ دەگرتە خوێندکارانیان دەفتەری و قەڵەم و سووتەمەنی دابینکردنی خەرجی

 
 نێتتوەرۆکى تتتا فێرکتتردن شتتێوازى لە هەر هەڵدەستتەنگێنى؟ چتتۆنى دەدەیەوە، هەوڵە لەم ئتتاوڕ ەک ئێستتتا :پرساایار
  هتد؟ و کتێبەکان
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 بە کوردستانە، ئازادیخوازانەی بزووتنەوەی ئەمدواییەی دەورەی بەنرخەکانی هەرە کارە لە یەکێک وایە پێم :وەاڵم
 .بێ کوردی بە دەبێ زادئا کوردستانی لە خوێندن سەلماندبووی ئەوەی لەبەر تایبەتی

 
 گەڵ لە زیاتریتان پەیوەنتدێکی و بتوون باشتتر ڕابتوردوو چتاو لە گەرچتی کتێبەکتان، نتاوەرۆکی و فێرکتردن شێوازی
 هەلتتتومەرجی هتتتۆی بە کە بتتتوو ئەوە گتتترفتەکە. نەبتتتوون عەیبتتتیش بتتتێ بەاڵم هەبتتتوو، کوردستتتتان خەڵکتتتی ژیتتتانی

 وپستتپۆڕانی ڕوونتتاکبیران هەمتتوو توانتتایی و فیکتتری هێتتزی ەل نەیتتانتوانی حیزبەکتتان کۆمەڵگتتاکە، و بتتزووتنەوەکە
 وەک کارەکە،. وەرگرن کەڵک فێرکردن و پەرەوردە نوێی شێوازێکی بناغەدانانی و کتێبەکان نووسینی بۆ کۆمەڵگاکە

 ڕوانینتتی لە دیتتکە شتتتی هەنتتدێک ستتێبەری چتتووەبەر دوایەش کتترا، پێشتتمەرگانە ستتەردەمە، ئەو دیتتکەی کتتاری زۆر
 ملمینێتتی ئەوەش، پتتێش بەاڵم کتترانەوە، داگیتتر ناوچەکتتان کە بتتوو ئەوە ستتەرەکی گرفتتتی هەڵتتبەت. حیزبەکانتتدا
 لە بارهێنتان و فێرکتردن کتاری بە جێگەیتان وردەوردە نتاوخۆ، شتەڕی سەرەتاکانی و دێموکرات و کۆمەڵە دەسەاڵتی

 . کردبوو لێژ ئازادەکان ناوچە
 

21 - 2 - 1626 

------------------------- 
 

 :رنجەکانی کاک رەشاد مستەفا سوڵتانی لە سەر وەالمەکانی کاک ناسر حیسامیسە
 

 !ویست خۆشه و هێژا ناسری کاک
 .باش رۆژ و ساڵو

 
  وایته پتێم اڵم بته. نجتاون گو و بتار  لته کان واڵمته. م کته یتدا په کانتدا واڵمه  لته کوڕێک و م که یان ، ڵه هه نمتوانی من
  .ن بکه راوردی به پێشنیار ک وه و ونوتب داکه م له قه  له  مانه ئه
 .ند ئاجیکه ئاوایی بنوسری  باشتره کرێت، ده چاپ  به تهه مه م ئه چونکوو *
  کی یه نوسخه ت نانه ته. چوو ناو  له و ما جێ  به بۆکان  له اڵم به کرا، چاپیش تایی ره سه می که یه پۆلی لفوبێ ئه* 
  .بن تهه مه ن خاوه خۆتان ،ئێتر  بیره  هل وام من.  ڵه کۆمه ستی ده  یشته گه نه
  بیر  له ت که ناوه  نگه ڕه بم ده ران نیگه من. حیسامی ناسر بنوسرێ" من" ی وشه باتی  له دا، که وتاره  له  تکایه* 
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  لته متن چی ر گه ئه. وتبوو که تۆ شانی ر سه  له کان نوسینه زۆری  ره هه تی حمه زه. ین بکه دز بۆ کیش یه قسه با. بچێت
 . ناکرێت بیر  له رگیز هه نابتان جه وازوعی ته دا، وانه کۆبونه و له.  پیکردووه واوم ته ی ئاماژه فوئاد کاک کتێبی
 نگرێکی الیته تی یارمته  به دواتر و سپی و ش ڕه  به  ڵه کۆمه تا ره سه میش سێهه و م دووهه م، که یه پۆلی کانی کتێبه* 

 . کرابن چاپ غداد به  له  مبیستوه نه ئێستا تا. کران چاپ ش ره و سوور نگی ڕه  به ئاڵمان واڵتی  له  ڵه کۆمه دلسۆزی
 

 خۆشیتان ئێتر و کانت وه روونکردنه بۆ سپاس
 

 شاد ڕه
 

١١١١ - ١ - ٩* 
 

 ئەو ١ متانگی ی٩ متانگی ڕەشتاد کتاک دەبتێ حیستامی ناستر کتاک المەکتانیەو تتاریخی بە ستەرنجدان بە دیارە )*(
 (وریا قادر. )١ مانگی ی٩ نەک ناردبێت ناسر کاک بۆ نامەیەی
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 کەریمی حەمەرەسووڵ: نووسینەوە
 

 ١١١٩ی جانێوێری ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە
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 وتووێژ لە گەڵ مامۆستایانی شۆڕش خالید گەردی و شوعلە قادری

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 لە بارەی خوێندنی کوردی لە قوتابخانەکانی کۆڕی پەروەردە و فێرکردنی سەرانسەریی کوردستان

 
 (١٤)لە ئەرشیڤی خۆمەوە . قادر وریا 

 
ە زانیارییەکتتانی مامۆستتتایانی شتتۆڕش لە بتتارەی خوێنتتدنی کتتوردی لە رگتترتن لبە مەبەستتتی ستتوود وە ١١١١ستتاڵی 

قوتابخانەکتتانی کتتۆڕی پەروەردە و فێرکردنتتی سەرانستتەریی کوردستتتان و ، دەوڵەمەنتتدکردنی نتتامەی ماستتتەری ختتۆم 
بە هتتتۆی زانیارییەکانیتتتان، پێوەنتتتدیم بە ژمتتتارەیەک لە " خوێنتتتدن بە زمتتتانی کتتتوردی لە ڕۆژهەالتتتتی کوردستتتتان"

ژن و مێردی خۆ تەرختانکردوو بتۆ ختزمەت لە قوتابخانەکتانی شتۆڕش، بەڕێتزان خالیتد . یانی شۆڕشەوە گرتمامۆستا
لێرەدا دەقی پرسیارەکانی ختۆم و والمە هاوبەشتەکانی ئەو دوو . گەردی و شوعلە قادری، دوو لەو مامۆستایانە بوون

سپاس بۆ بەڕیتز . لە رۆژهەاڵتی کوردستانمامۆستایە دەخەمە بەر سەرنجی هۆگرانی پرسی خوێندن بە زمانی کوردی 
دەتوانن لە ستایتی گیتارەنگیش . کاک حەمەرەسووڵ کەریمی کە زەحمەتی دووبارە تایپکردنەوەی ئەم بابەتەشی کێشا

 :ئەم بابەتە بخوێننەوە
 

**
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 خالید گەردی و شوعلەقادری: وەاڵمی پرسیارەکانی مامۆستایان
 

 !ویستساڵو کاک قادر وریای بەرێز و خۆشە
 

 .هیوادارین کە جێگای ڕەزامەندیی بەڕێزتان بن. ئەوە وەاڵمی پرسیارەکانتمان ناردەوە

 
کتێبی ژیان و خەبات هەر بەرگێک بوو یان دوو ؟ چونکە لە سەر بەرگی ئەم کتێتبەی تتایبەت بە فێربتوونی  :پرسیار

 ؟(١" )و خەبات ژیان: "چاپ بووە نووسراوە( ١٣٦٣ساڵی )خوێندنەوە و نووسینی گەورە سااڵن 
 

 .دوو بەرگ بوو :وەاڵم

 
، (١)، کتێبتی خوێنتدنی زمتانی کتوردی ی هەبتوو "ڕێنتوێنی مامۆستتا"کتێبتی " ژیتان و خەبتات"هەروا کە ئایتا  :پرسیار

 ی هەبوو؟" ڕێنوێنی مامۆستا"یش کتێبی ( تایبەت بە مندااڵن)
 

 .بەڵێ هەیبوو :وەاڵم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کە رێژیمی کۆماری ئیسیمی گەمارۆی خستبووە سەر ناوچە ئازادەکانی  ١٣٥٩ - ١٣٦١ساڵی خوێندنی  :پرسیار
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 سەرەتایی، )ە هەبوو؟ لە چ ئاستێک دا هەبوو کوردستان، ئایا خوێندن لە ناوچە ئازادەکان هەبوو؟ لە کام ناوچ
 ؟....(ناوەندی و 

 
 وچەکانی پیران، الجان، نەڵێن، نا)دکراوەکان هەبوو، وەک پیرانشار بەڵێ هەبوو، لە هەموو ناوچە ئازا :وەاڵم

دیارە لە ناوچەکانی مەهابتاد، بۆکتان، ورمتێ، شتنۆ، نەغەدە، سەردەشتت و هەورامتان کەم و (. بەری مێرگان و گەدە
دیتارە لە زۆر جێگتا بتۆ دەرس گتوتنەوە لە متااڵن و جارجتار لە مزگەوتەکتانیش . زۆر مەدرەسە و مامۆستتامان هەبتوو

 .ا گوتراوەتەوەکەڵک وەرگیراوە و دەرسی تێد
 

 .لەو کاتیدا تەنیا دەرسی سەرەتایی دەگوترایەوە
 

بتتگەنە دەستتت مامۆستتتایان، " کتتۆڕی پەروەردە و فێرکردنتتی سەراستتەری کوردستتتان"پتتێش ئەوەی کتێبەکتتانی  :پرساایار
ک چ جتۆرە کتێبێت( بە یتارمەتی) بە هتۆی ( ...زانستی ئەزموون ، بیرکتاری و )ێندنی کوردی و زانستەکانی دیکە خو

 تەدری  دەکران؟
 

 کتێبەکانی فارسیی نیزامی شاهەنشاهی :وەاڵم
 

تکتتایە ئەو ناوچتتانە و ئەو گونتتدانەی کە کتتۆڕی پەروەردە، قوتابختتانەی لتتێ کردبتتوونەوە، وێتترای ژمتتارەی  :پرساایار
 تەقریبی قوتابیانیان، ناوبەرە؟

 
 ١١١١وان بتێ، بەاڵم الم وابتێ نزیتک بە ئەگەر ئارشیڤی کۆڕی پەروەردە مابێ ڕەنتگە وەاڵمتی درووستتر الی ئە :وەاڵم

 .قوتابی هەبوو
 

 لەو کیسە تایبەتییانەدا کە کۆڕی پەروەردە بۆ پێگەیاندنی مامۆستا پێکی دێنان، چ ئامووزشێک دەدرا؟ :پرسیار
 

 .ئاموزشی شێوازی دەرس گوتنەوە :وەاڵم
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ی ئامتادەو " ژیتان و خەبتات "ستەرەتایی و کتێبتی  کەم و دووەمتیکۆڕی پەروەردە تەنیتا کتێبەکتانی پتۆلی یە :پرسیار
ئەدی خوێندن لە پۆلەکانی سێهەم و چتوارەم و پێتنجەم دا چتۆن بتوو؟ کتێبەکتان ئایتا هەمتان کتێبەکتانی . چاپ کرد

 ی ئێران بوون؟ شەرحی دەرس بە کوردی یان بە فارسی بوو؟" آموزش و پرورش"
 

 .ئێرانی دەگوترانەوە، بەاڵم بە کوردی شەرو دەکرانلەو پۆالنەدا کتێبی ئاموزش و پەروەرشی  :وەاڵم
 

ئێستا کە ئاوڕ لە سەردەمی مامۆستایەتی خۆتان دەدەنەوە، لە سەر شێوازی ئەو کاتی خوێندن بە کوردی بە  :پرسیار
مەبەستتتتم لە فێرکردنتتتی ئەلفتتتوبێ و ڕێنتتتووس بە گتتتوێری )یەکتتتتان هەیە؟  کەم دا، چ تێبینیتتتتایبەتی لە پتتتۆلی یە

 خاڵە الواز و بەهیزەکانی کتێبی ئامادەکراو یا کتێبە ئامادەکراوەکان چ بوون؟(. ئەو کاتە کتێبەکانی
 

ئتتێمە پێمتتان وایە کتێبتتی کتتوردی پتتۆلی یەکەمتتی ستتەرەتایی کە کتتۆڕی پەروەردە و فێرکردنتتی سەراستتەری دەری  :وەاڵم
ۆر بتارەوە کتێبتی خۆمتان تەئیتد یەکتانیش کە لەگەڵ ئتێمە کاریتان دەکترد، لە ز دەکرد، بە شاهیدی مامۆستتا عێراقی

 .یەکەی کار بکرێ کراوە و زۆر هاسانتر منداڵ فێری دەبێ، بە تایبەتی ئەگەر بە گوێری ڕێنوێنی
 

، ژمتتتارەی مامۆستتتتایان و قوتابخانەکتتتان و ی نتتتاوچەی تێکۆشتتتانی کتتتوڕی پەروەردەئەگەر لە ستتتەر ڕووبەر :پرسااایار
 .ستا و لە ئاستی کوردستانیش دا، زانیاریت هەیە بۆم بنووسەقوتابییەکان، ژمارەی دەورەکانی پێگەیاندنی مامۆ

 

دەتوانین بە تەقریبتی بهێتین  .مان هەبوو( بازاموزی)موو ساڵێک لە هاوێنان دا کیسی را هە ١٣٥٩لە ساڵی  :وەاڵم
 ئەگەر  قوتابی هەبوو، بەاڵم ناتوانین بهێین کە چەند قوتابخانەمان هەبووە، دیارە ١١١١مامۆستا و  ١١١نزیک بە 
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 .ئارشیوی کۆڕی پەروەردەمان هەبێ ئەو باشتر
 

مەبەستتم لە ستەقز بتۆ )وڕی پەروەردە، تێکۆستانی هەبتوو؟ کت( جتگە لە موکریتان)ئایا لە ناوچەکانی دیتکە  :پرسیار
 (...دەرە، سنە کامیاران و هەورامان وسەقز، سنە، مەریوان، دیوان: خوارەوەیە

 
ی ستەرەتایی و ناوەندیشتی لتێ دەگتوترایەوە، ئتێمە بتۆ خۆمتان لەوێ دەرستی لە هەورامان هەمتان بتوو، دەرست :وەاڵم

 .مان دەرس داوە سەرەتایی و ناوەندی
 

و خواستتی کتۆڕی پەروەردە ئاگتادار بتی یتان دەبتێ لە ئارشتیوی کتۆڕ یتان  دیارە ئەگەر دەتهەوێ بە درووستی لە بتاس
 :ئەگەر وەگیر کەون زانیاری لەم بەڕێزانەی خوارەوە وەربگری

 
 جەعفەر مەنگوری ٤ پوور حەمەرەسووڵ حەسەن ٣ رەحیم ئەمیری ١ کەماڵ خالیدی ١
  عەبدوڵی ڕەحیمی ٨ مستەفا موسەوی ٧ ڕۆستەمی هاشم ٦ شەریفی جەماڵ  ٥
 ئەبووبەکر الوچاک ١١ حوسێنی  سەکینە ١١   دوکتور خەلیقی ١١ کاکەمەمی ئەحمەد ٩
 ئەحمەدی  محەممەد ١٦  ەممەد ئەحمەدیانمح ١٥  دادار مستەفا ١٤ سەیفوور بزموونە ١٣
 قادری شوعلە ١١  زادە گەالوێژ حەسەن ١٩ مامۆستا عەزیم ١٨  نەسرین حەدداد ١٧
 زادە حەمەعەلی سۆفی ١٤ زادە  سۆفی کەریم ١٣ گەالوێژ قادری ١١ عەزیز رەمەزانی ١١
 نپوورمەجید سوڵتا ١٨ قادر محەممەدگوڵ ١٧  سوهەی  حەدداد ١٦ نەڵۆسی ساڵح ١٥
 مستەفا مەعرووفی ٣١ پەیمان محەممەدگوڵ ٣١ سالم غەفووری ٣١ قارەمانی قاسم ١٩
   کامران قازی ٣٦ سەالو مێهرپەروەر ٣٥ کەژاڵ عەیزی ٣٤ سولێمان نیکنام ٣٣
 ڕووناک مێهرپەروەر ٤١ ئاڵماسی سەید نەجمە ٣٩ ڕەحمان سنەیی ٣٨ قەاڵتی مستەفا ٣٧
 زادە محەممەد سوفی ٤٤ قەسیم خان نەرزیوە ٤٣ قادری فەریدە ٤١ پەروین بزموونە ٤١
 باسیت عەزیزی ٤٨ سەید ئەبووبەکر تورەجی ٤٧ جەماڵ شەریفی ٤٦ خالید گەردی ٤٥
 کەماڵ حوسێنی برای سەکینە حوسێنی ٥١ سەردەشت کۆمیتەی قادر مامۆستا ٤٩
 هیوا بێتووشی کۆمیتەی سەردەشی ئەندامی کۆڕ ٥١
 

 



 پرسی خوێندن بە زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
 

 

89 
 

 
 جارێ هەر ئەو ناوانەمان لەبیر مابوو براگیان هەتا ئێرە

 

 لەگەڵ سوپاس خالید و شوعلە
 

١١١١ - ١ -٥ 
 

 حەمەرەسووڵ کەریمی: نووسینەوە
 

 ١١١٩ی جانێوێری ١٧: ڕێکەوتی  -  ماڵپەری گیارەنگ: سەرچاوە
 

 

 
 

 انی مامۆستا الوچاک لە بارەی خوێندنی کوردیاڵمەکەو
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 واڵمەکانی مامۆستا الوچاک لە بارەی خوێندنی کوردی لە الیەن کۆڕی پەروەردە و فێرکردنتی سەرانستەریی کوردستتان
 :ئاماژە

 
 لە ڕێگای ی ناوچەی چۆمی مەجید خان، یەکێک لەو الوانە بوو کە "سەوزی"، خەڵکی ئاوایی مامۆستا ئەبوو الوچاک

 خۆ تەرخانکردن بۆ وانەوتنەوە لە قوتابخانەکانی ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی شۆڕش، قۆڵی خزمەت بە خەڵکی 
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لە ختتوارەوە واڵمەکتتانی ئەو مامۆستتتایەی شتتۆڕش بە پرستتیارەکانی قتتادر وریتتا لە لە بتتارەی . کوردستتتانیان هەڵمتتاڵی
ئامتتتانج لەم . نستتتەریی کوردستتتتانەوە، دەختتتوێننەوەخوێنتتتدنی کتتتوردی لە الیەن کتتتۆڕی پەروەردە و فێرکردنتتتی سەرا

وتتتوویژەش ستتوود وەرگتترتن لە روونکردنەوەکتتانی مامۆستتتایانی شتتۆڕش لە تتتوێژینەوەیەکی زانستتتی لە ژێتتر نتتاوی 
 .ئەنجام درا ١١١١دا بوو کە ساڵی " خوێندنی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان"

 
نکە لە ستتەر بەرگتتی ئەم کتێتتبەی تتتایبەت بە فێربتتوونی تتت کتێبتتی ژیتتان و خەبتتات هەر بەرگێتتک بتتوو یتتان دوو ؟ چتتو

تەنیتا یەک بەرگ  ؟(١" )ژیتان و خەبتات: "چتاپ بتووە نووستراوە( ١٣٦٣ی ستاڵ)ێندنەوە و نووسینی گەورە ستااڵن خو
 .بوو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ( ١)دی ی هەبتوو ، کتێبتی خوێنتدنی زمتانی کتور"ڕێنوێنی مامۆستتا" کتێبی " ژیان و خەبات"ئایا هەروا کە  :پرسیار
 ی هەبوو؟" ڕێنوێنی مامۆستا"یش کتێبی ( تایبەت بە مندااڵن)

 
نەخێتتر، هەرچەنتتد بڕیتتار درابتتوو بنووستترێ بەاڵم بە دەستتتپێکردنی هێرشتتی نیزامتتی بتتۆ ستتەر کوردستتتان و  :وەاڵم

لە  شیاوی باسە کتێبی پۆلی یەکەمی سەرەتایی کتاتی ختۆی. گواستنەوە لە شار بۆ شاخ ئەو فورسەتە لە دەست چوو
 .لوبنان بە هۆی فەلەستینییەکان چاپ کرا
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کە رێژیمتتی کۆمتتاری ئیستتیمی گەمتتارۆی خستتتبووە ستتەر نتتاوچە ئازادەکتتانی  ١٣٥٩ - ١٣٦١ستتاڵی خوێنتتدنی  :پرساایار
ستەرەتایی، ) کوردستان، ئایا خوێندن لە ناوچە ئازادەکان هەبوو؟ لە کام ناوچە هەبتوو؟ لە چ ئاستتێک دا هەبتوو 

 ؟....(و ناوەندی 
 

دا ستەر بتانگەوازی  ١٣٦١لە ناوەندی کوردستان هێندێک قوتابخانە کترانەوە بەاڵم لە ستاڵی  ١٣٥٩لە ساڵی  :وەاڵم
حیزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان و لە ڕێگتتای ڕادیتتۆوە لە زۆربەی هەرە زۆری نتتاوچە ئازادکراوەکتتانی کوردستتتان کیستتی 

اد، بۆکتان، سەردەشتت و ێکهات بە تایبەتی لە ناوچەکانی مەهابتتایبەتی بۆ پەروەردە و پێگەیاندنی مامۆستایان پ
 …پیرانشار 

 
بتتگەنە دەستتت مامۆستتتایان، " کتتۆڕی پەروەردە و فێرکردنتتی سەراستتەری کوردستتتان"پتتێش ئەوەی کتێبەکتتانی  :پرساایار

کتێبێتک چ جتۆرە ( بە یتارمەتی)بە هتۆی ...( زانستتی ئەزمتوون ، بیرکتاری و )ێندنی کوردی و زانستەکانی دیکە خو
 تەدری  دەکران؟

 
ئێمە پێش ئەوەی ئەو کتێبانەمان پێ بگا شتێکی ئەستاندارد و یەک جۆرمان لەبەر دەست نەبوو، بەڵکوو لە  :وەاڵم

بەجێ دەکرا وەک هێنانی کتێب لە باشتووری کوردستتان و یتان کتار کتردن  هەر ناوچەیەی بە شێوەیەک ئەو ئەرکە جێ
 .ت ناساندنی پیتەکانی کوردی و سازکردنی وشەو ڕستە و لەو بابەتانە بوونلەسەر ڕێنووسی کوردی بوو بە تایبە

 
تکتتایە ئەو ناوچتتانە و ئەو گونتتدانەی کە کتتۆڕی پەروەردە، قوتابختتانەی لتتێ کردبتتوونەوە، وێتترای ژمتتارەی  :پرساایار

 تەقریبی قوتابیانیان، ناوبەرە؟

http://www.giareng.com/images/ADABOHUNAR/ktebi_zmani_kurdi.jpg
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. ەکانی شۆڕشتیان لێکرابتوونەوە ئتاوا ئاستان نەبتێڕەنگە ناوبردنی هەموو ئەو گوند و ناوچانەی کە قوتابخان :وەاڵم
لەو قوتابخانتانە دا نیزیتک . لە شیمال هەتا جنووبی کوردستتان قوتابختانە کترانەوە ١٣٦٤،  ١٣٦١بەاڵم لە ساڵی 

 .قوتابی بەشدار بوون ٥١١١مامۆستا و  ٨١١بە 

 
 ا پێکی دێنان، چ ئامووزشێک دەدرا؟لەو کیسە تایبەتییانەدا کە کۆڕی پەروەردە بۆ پێگەیاندنی مامۆست :پرسیار

 
، (تکامتت )ڵ قوتتتابی، فەلستتەفە، پەرەستتتاندن ڕێزمتتانی کتتوردی، شتتێوەی وانە گتتوتنەوە و هەڵستتوکەوت لەگە :وەاڵم

 .مێژووی حیز  و جوواڵنەوەی کورد و ئەخیقی شۆڕشگێری

 
 ی ئامادەو " ژیان و خەبات " کۆڕی پەروەردە تەنیا کتێبەکانی پۆلی یەکەم و دووەمی سەرەتایی و کتێبی  :پرسیار

 ئەدی خوێندن لە پۆلەکانی سێهەم و چوارەم و پێنجەم دا چۆن بوو؟ کتێبەکان ئایا هەمان کتێبەکانی . چاپ کرد
 ی ئێران بوون؟ شەرحی دەرس بە کوردی یان بە فارسی بوو؟" آموزش و پرورش"

 
ی ئێترانیش بە کتوردی (آموزش و پرورش)بەکانی ڕێنووسی زمانی کوردی کتێلە پۆلی سێهەم بۆ سەرتر وێرای  :وەاڵم

 .ئەڵبەت بابەتەکان گوڵچین دەکران و هێندێکیان وەالدەنران. دەگوترانەوە

 
ئەوەی راستتت بتتێ ئێستتتا ئەو کتێبەمتتان لەبەر دەستتت دانیتتیە کە وردتتتر لە جتتاران کەم و کوڕییەکتتانی دەستنیشتتان  -

 .ردی و ناساندنی پیتەکان، شتێکی گەلێک بە سوود بوونکەین، بەاڵم شیکردنەوە و ڕاهێنان لەسەر ڕێنووسی کو

 
مەبەستتم لە ستەقز بتۆ )وڕی پەروەردە، تێکۆستانی هەبتوو؟ کت( جتگە لە موکریتان)ئایا لە ناوچەکانی دیتکە  :پرسیار

 (...سنە کامیاران و هەورامان و  سەقز، سنە، مەریوان، دیواندەرە،: خوارەوەیە

 
ە تێکۆشتتتان هەبتتتوو تەنتتتانەت چەنتتتدین ستتتاڵ لە الیەن کتتتۆڕی پەروەردە و لە هەمتتتوو ئەو ناوچتتتان. بەڵتتتێ :وەاڵم

فێرکتتردنەوە ژمتتارەیەکی بەرچتتاو لە مامۆستتتایان ناوەنتتدی کوردستتتان بتتۆ جێبەجێکردنتتی ئەو ئەرکە پیتترۆزە ڕەوانەی 
 .شیمالی کوردستان کران
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 .لەگەڵ ڕێز و ساڵو هیوادارم جێگای ڕەزامەندی بەرێزتان بێ

 

 بە سوپاسەوە
 

 کالوچا
 

١١١١ - ١ - ٣ 
 

 حەمەرەسووڵ کەریمی: نووسینەوە
 

 ١١١٩ی جانێوێری ٣١: ڕێکەوتی  -  ماڵپەری گیارەنگ: سەرچاوە
 

 

 
 

 زادە وەاڵمەکانی مامۆستا گەالوێژ حەسەن
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 (.١٦)خۆمەوە ئارشیوی لە وریا قادر
 

 کردنتتی فێتتر و پەروەردە کتتۆڕی بتتارەی لە وریتتا قتتادر پرستتیارەکانی بە زادە حەستتەن گەالوێتتژ مامۆستتتا وەاڵمەکتتانی
 مامۆستتایەکی وەک تێکۆشتان و وانەوتتنەوە ئەزمتوونی و ڕابتردوو ستاڵ٣١ بە نزیتک زادە، حەستەن گەالوێتژ کوردستان
  گوندەکانی لە مامۆستایەتی لە جگە. هەیە کوردستان کردنی فێر و پەروەردە کۆڕی قوتابخانەکانی لە شۆڕشی
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 بە بتتتوون تتتتایبەت کە" رۆژهەاڵت" و" ئتتتازادی" و" نیشتتتتمان" قوتابخانەکتتتانی لە ستتتاڵیش ١٥ بە نزیتتتک کوردستتتتان،
 مامۆستایەتیی کاری حیز ، سیاسیی دەفتەری بنکەی لە کوردستان دیموکراتی حیزبی بە سەر بنەماڵەکانی خوێندنی

 بتارەی لە ەمتتوێژینەوەک کردنتی دەوڵەمەنتد بتۆ ،١١١١ ستاڵی مامۆستتایانەی لەو بتوو یەکێتک ختانم گەالوێتژ. کردوە
 :واڵمەکانی دەقی ئەمەش. کردەوە ڕووبەروو پرسیارم کۆمەڵێک" کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە کوردی خوێندنی"

 
 فێربتوونی بە تتایبەت کتێتبەی ئەم بەرگی سەر لە چونکە ؟ دوو یان بوو بەرگێک هەر خەبات و ژیان کتێبی :پرسیار

 ؟(١" )خەبات و ژیان: " نووسراوە بووە چاپ(  ١٣٦٣ ساڵی)  سااڵن گەورە نووسینی و خوێندنەوە
 

 .نەکرا چاپ بەاڵم نووسراش دووهەمی بەرگی. ببێ چاپ دا بەرگ دوو لە بوو قەرار خەبات و ژیان کتێبی :وەاڵم

 
 ،( ١) کتوردی زمتانی خوێنتدنی کتێبتی هەبتوو، ی"مامۆستتا ڕێنتوێنی" کتێبتی" خەبتات و ژیتان" کە هەروا ئایتا :پرسیار

 هەبوو؟ ی" مامۆستا ڕێنوێنی" کتێبی یش( نمندااڵ بە تایبەت)

 
 بتتۆ تتتایبەتی دەورەی بەاڵم نەبتتوو، لەگەڵ مامۆستتتای ڕێنتتوێنی منتتدااڵن بتتۆ کتتوردی زمتتانی خوێنتتدنی کتێبتتی :وەاڵم

 .بکرێن ڕێنوێنی کتێبەدا ئەو دانی دەرس چۆنیەتی لە تا دانرابوو شۆرش مامۆستاکانی

 
 ئازادەکتتانی نتتاوچە ستتەر خستتتبووە گەمتتارۆی ئیستتیمی کۆمتتاری متتیرێژی کە ١٣٥٩ تتت ١٣٦١ خوێنتتدنی ستتاڵی :پرساایار

 ستەرەتایی،)  هەبتوو دا ئاستتێک چ لە هەبتوو؟ ناوچە کام لە هەبوو؟ ئازادەکان ناوچە لە خوێندن ئایا کوردستان،
 ؟....( و ناوەندی

 
 ستتەرەتاییان ەورەید تەنیتتا بتتووین کوردستتتان ئازادەکتتانی نتتاوچە لە وەختتتەی ئەو تتتا شتتۆڕش قوتابخانەکتانی :وەاڵم
 راهنماییشتیان دەورەی شتۆڕش قوتابخانەکتانی ستنوور، دیتوی ئەو بتۆ گتوێزرایەوە سیاستی دەفتەری ئەوە دوای. هەبوو
 .دەکرا تەدری  ئێندزێ لە نیشتمان قوتابخانەی لە نەزەری یەکی ساڵی کورتیش ماوەیەکی بۆ و هەبوو

 
 مامۆستتتایان، دەستتت بتتگەنە" کوردستتتان سەراستتەری رکردنتتیفێ و پەروەردە کتتۆڕی"  کتێبەکتتانی ئەوەی پتتێش :پرساایار
  کتێبێک جۆرە چ( یارمەتی بە) هۆی بە( ...و بیرکاری ، ئەزموون زانستی) دیکە زانستەکانی و کوردی خوێندنی
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 دەکران؟ تەدری 

 
 .دەخوێندرا نامیلکەوە هێندێک ڕووی لە تەنیا کوردی و دەخوێندرا فارسی وەختە ئەو پێش :وەاڵم

 
 ژمتتارەی وێتترای کردبتتوونەوە، لتتێ قوتابختتانەی پەروەردە، کتتۆڕی کە گونتتدانەی ئەو و ناوچتتانە ئەو تکتتایە :ارپرساای

 ناوبەرە؟ قوتابیانیان، تەقریبی

 
 شتتنۆ، مەهابتتاد، پیرانشتتار، بتتانە، سەردەشتتت،: هەبتتوو خوێنتتدن دا ئێتتران کوردستتتانی ئتتازادانەی نتتاوچە لەو :وەاڵم

 لە. کەمتتر بەالم هەبتوو، تێکۆشتانی پەروەردە کتۆڕی دیتکەش نتاوچەی لە ریانموک لە جگە. هتد و بۆکان و نەغەدە
 مەدرەستە ١٥١ ئەمستاڵ هێرشی پێش( دەڵێ)،٤١ الپەرەی شەش، کۆنگرەی ڕاپۆرتی. هەبوو پاوە و نۆدشە هەورامان،

 رتیراپتتۆ) هەبتتوو شتتۆڕش قوتابختتانەی ١٤١ لە زیتتاتر مەهابتتاد نتتاوچەی لە تەنیتتا(. هەبتتوو)ستتاگرد هەزار هەشتتت و
 (.٦٥ الپەرەی پێنج کۆنگری بۆ ناوەندی کۆمیتەی

 
 دەدرا؟ ئامووزشێک چ دێنان، پێکی مامۆستا پێگەیاندنی بۆ پەروەردە کۆڕی کە تایبەتییانەدا کیسە لەو :پرسیار

 
. پێتتدەدرا زۆرتتتری یەکتتی گرینگی یەک کیستتی و  بتتوو کتتوردی ئەلفتتووبێی دەگتتوترایەوە کە بتتابەت گرینگتتترین :وەاڵم
 .هەبوو پەروەردەش زانستی یان  پێداگۆژی گشتی بە و منداڵ ڕەوانشناسیی وەک دیکەش بابەتی هەندێک هاهەروە

 
 چتاپ ئامتادەو ی"خەبات و ژیان" کتێبی و سەرەتایی دووەمی و یەکەم پۆلی کتێبەکانی تەنیا پەروەردە کۆڕی :پرسیار
 آمتوزش" کتێبەکتانی هەمتان ئایا کتێبەکان بوو؟ چۆن دا پێنجەم و چوارەم و سێهەم پۆلەکانی لە خوێندن ئەدی. کرد
 بوو؟ فارسی بە یان کوردی بە دەرس شەرحی بوون؟ ئێران ی"پرورش و
 

 .بوو ئێرانەوە پەروەرشی و ئاموزش کتێبەکانی ڕووی لە و بوو فارسی بە :وەاڵم

 
 و کەرت ڕێگتای لە دااڵنمنت فێرکردنتی لە بتوو بریتتی بتوو ناستراو باخچەبان ڕەوشی بە کە کات ئەو مێتۆدی :پرسیار
  دەرس سیستمی هەم و کوردی زمانی خوێندنی یەکی کیسی کتێبی هەم کە بهێین دەکرێ. سەرکەوتووترە و دەنگ
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 کتێبی نموونە بۆ. بوو سەرکەوتووتر و بەرهەمتر بە سەرتردا کیسەکانی لەگەڵ بەراورد لە کە کتێبە ئەو گوتنەوەی
 چاپیشتیدا لە. دەبتوو دانشتگا بتۆ مەتنتی هێنتدێک کە دەمتانگووت خۆمتان بتۆ دەمتی ئەو و بوو سەخت زۆر دوو کیسی

 .هەبوو وێنەکاندا لە تایبەتی بە کەموکوریان سەرو کیسەکانی کتێبەکانی

: ختوارەوەیە بۆ سەقز لە مەبەستم) هەبوو؟ تێکۆشانی پەروەردە، کوڕی( موکریان لە جگە) دیکە ناوچەکانی لە ئایا
 (...و هەورامان و کامیاران سنە اندەرە،دیو مەریوان، سنە، سەقز،

 
 کوردستتانیش دیتکەی نتاوچەی لە بەاڵم. بتوو پەروەردە کۆڕی تێکۆشانی و چاالکی سەرەکیی ناوەندی موکریان :وەاڵم

 بە ئیشتارە تتایبەت بە دەکترێ یەدا پەیوەنتدی لەو هەبتوو شۆڕشتمان قوتابخانەی بەاڵم کەمتر پلەیەکی بە ئەگەرچی
 .بکەین هەورامان ناوچەی

 
 کەریمی حەمەرەسووڵ: نووسینەوە

 
 ١١١٩ی فێبویوێری ٣: ڕێکەوتی - ماڵپەری گیارەنگ: سەرچاوە

  

 
 

 
 

مامۆستایان گۆران ئەمیری و مستەفا ئەمیری لە بارەی کۆڕی پەروەردە و فێرکردنی 
 :کوردستانەوە دەدوێن

 
 (١٧)لە ئەرشیڤی خۆمەوە

 
ان ئەمیتتری یەکێتتک لە ئەنتتدامانی بەڕێتتوەبەریی کتتۆری پەروەردە و ، بەو هتتۆیەوە دەمزانتتی کە کتتاک گتتۆر١١١١ستتاڵی 

دیتار بتوو . فێرکردنی سەرانسەریی کوردستان بووە، چەنتد پرستیارێکم لە بتارەی کاروبتاری ئەو کتۆڕە بتۆ رەوانە کترد
کاک گۆران، کاک مستەفای برای کە ئەویش پێشینەی مامۆستایەتیی شۆڕشی هەبوو، لە جیاتی ختۆی بتۆ واڵمتدانەوە 

 دەبێ مەبەستی کاک رەسووڵ ئاریا )لەم کورتە نامەیە دا کە ئەو کات بۆی ناردووم، ناوی کاک رەسووڵ. راسپاردبوو
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کە دیارە من پرسیاری پێوەندیدارم بۆ ئەویش ناردبوو کە بە خۆشتیەوە هەر ئەو کتات کتۆمەڵە . یشی هێنابوو(بووبێ
ئەمتڕۆش . ەسووڵ ئاریام لە ڕۆژانی رابردوو دا، باڵو کتردەوەواڵمەکانی کاک ر. واڵمێکی پڕ لە زانیاریی باشی دامەوە

 .واڵمەکانی کاک مستەفا ئەمیری دەخەمە بەر سەرنجتان کە هەڵبەت وەکالەتی کاک گۆران ئەمیرییشی هەیە
 

------------ 
 

 !کاک قادری ڕێزدار ساڵو
 

ناچار بووم دەست بە دامێنتی . بدەمەوەهەرچی هێنام و بردم بۆم نەدەکرا زوو وەالمت . من بۆ خۆم بە ڕاست پڕ کارم
خاوێنی کاک مستەفا و کاک ڕەسووڵ بم، جا خۆیان و خوایتان، پێمتوایە دوای هەڵگرتنتی هەڵە و پەڵە شتتێکی لتێ 

 .دەست دەکەوێ
 

 گۆران :بەریزەوە
 

------------- 
 

بەی تتایبەت بە فێربتوونی کتێبی ژیان و خەبات هەر بەرگێک بوو یان دوو ؟ چونکە لە سەر بەرگی ئەم کتێت :پرسیار
 ؟(١" )ژیان و خەبات: "چاپ بووە نووسراوە( ١٣٦٣ساڵی )خوێندنەوە و نووسینی گەورە سااڵن 

 
 .هەر بەرگێک بوو :وەاڵم

 
، (١)ی هەبتتوو، کتێبتتی خوێنتتدنی زمتتانی کتتوردی "ڕێنتتوێنی مامۆستتتا"کتێبتتی " ژیتتان و خەبتتات"ئایتتا هەروا کە  :پرساایار

 ی هەبوو؟" ڕێنوێنی مامۆستا"ێبی یش کت( تایبەت بە مندااڵن)
 

نەخێتتر نەیبتتوو، خەریتتک بتتوون چتتاپی بتتکەن بەاڵم بە هتتۆی گتتوازتنەوەی شتتۆڕش لە شتتار بتتۆ شتتاخ ئەم ئەرکە  :وەاڵم
 .وەپشت گوێ خرا
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کە رێژیمتتی کۆمتتاری ئیستتیمی گەمتتارۆی خستتتبووە ستتەر نتتاوچە ئازادەکتتانی  ١٣٥٩ت  ١٣٦١ستتاڵی خوێنتتدنی  :پرساایار
ستەرەتایی، )ێندن لە ناوچە ئازادەکان هەبتوو؟ لە کتام نتاوچە هەبتوو؟ لە چ ئاستتێک دا هەبتوو کوردستان، ئایا خو

 ؟...(ناوەندی و
 

حیز  ڕەسمەن بۆ هۆی ڕادیتۆ  ١٣٦١لە ناوچەی موکریان هێندێک مەدرەسە کرانەوە، بەاڵم ساڵی  ١٣٥٩ساڵی  :وەاڵم
 .م کارە بکردرێتکوردستان ڕایگەیاند کە لە هەموو ناوچەکانی کوردستان دەبێ ئە

 
بتتگەنە دەستتت مامۆستتتایان، " کتتۆڕی پەروەردە و فێرکردنتتی سەراستتەری کوردستتتان"پتتێش ئەوەی کتێبەکتتانی  :پرساایار

چ جتتۆرە کتێبێتتک ( بە یتتارمەتی)بە هتتۆی ...( زانستتتی ئەزمتتوون، بیرکتتاری و)خوێنتتدنی کتتوردی و زانستتتەکانی دیتتکە 
 تەدری  دەکران؟

 
یان مامۆستایان بۆ . هێندێک لە باشووری کوردستان را کتێبیان هێنابوو. یەک بوولە هەر ناوچەیەک بە شێوە :وەاڵم

 .خۆیان ئەم شتەیان دەگوتەوە کە ئەزموونیان تێیدا هەبوو کە لە دەورەی مامۆستایەتی دا فێری ببوون
 

ی ژمتتارەی تکتتایە ئەو ناوچتتانە و ئەو گونتتدانەی کە کتتۆڕی پەروەردە، قوتابختتانەی لتتێ کردبتتوونەوە، وێتترا :پرساایار
 تەقریبی قوتابیانیان، ناوبەرە؟

 
، جنتتوو  و ناوەنتتد، ئەوەنتتدەی متتن بتتزانم تەنیتتا لە ناوەنتتد لە شتتارەکانی شتتیمال ،ئەم ناوچتتانە زۆر بتتوون :وەاڵم

هەزار  ٦تا  ٥مەهاباد، سەقز، سەقز، بۆکان، بانە سەردەشت و شنۆ کۆڕی پەروەردە مەدرەسەی دانابوو، تەقریبەن 
 .قوتابی هەبوو

 
 لەو کیسە تایبەتییانەدا کە کۆڕی پەروەردە بۆ پێگەیاندنی مامۆستا پێکی دێنان، چ ئامووزشێک دەدرا؟ :سیارپر
 

 .تەکامول و ئەخیقی شۆڕشگێرانە، ڕێنووسی کوردی و فەلسەفە :وەاڵم
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 ئامادەو چاپ ی " ژیان و خەبات"کۆڕی پەروەردە تەنیا کتێبەکانی پۆلی یەکەم و دووەمی سەرەتایی و کتێبی  :پرسیار
 آموزش "ئەدی خوێندن لە پۆلەکانی سێهەم و چوارەم و پێنجەم دا چۆن بوو؟ کتێبەکان ئایا هەمان کتێبەکانی . کرد

 ی ئێران بوون؟ شەرحی دەرس بە کوردی یان بە فارسی بوو؟" و پرورش
 

 .یست با سانسۆر دەکرابەاڵم بە کوردی ئەو سوێنانەی پیو. بەڵێ هەمان کتێبەکانی ئێران دەگوترانەوە :وەاڵم
 

ئێستا کە ئاوڕ لە سەردەمی مامۆستایەتی خۆتان دەدەنەوە، لە سەر شێوازی ئەو کاتی خوێندن بە کوردی بە  :پرسیار
مەبەستتتتم لە فێرکردنتتتی ئەلفتتتوبێ و ڕێنتتتووس بە گتتتوێری )یەکتتتتان هەیە؟  تتتتایبەتی لە پتتتۆلی یەکەم دا، چ تێبینی

 هیزەکانی کتێبی ئامادەکراو یا کتێبە ئامادەکراوەکان چ بوون؟خاڵە الواز و بە(. کتێبەکانی ئەو کاتە
 

دەکرێ بهێین لەم ماوەیە بۆ . سەرەرای موشکیتێکی زۆر بەاڵم ڕێنوێنی زمانی کوردی شتێکی زۆر بە کەڵک بوو :وەاڵم
ێکتی زۆری ڕاندوومانی کاری مامۆستایان لە سەرەوە بتوو، وانە گتوتنەوە لەستەر پیتتی کتوردی کەڵک. قوتابتان هەبوو

هەبوو، بەداخەوە چوونکە کتێبەکانم لەبەر دەست نین نتاتوانم لە ستەر ختاڵە الوازەکتان بتدوێم، تەنیتا دەڵتێم ئەم 
 .کتێبانە لەبەر ئەوەی بە کوردی بوون زۆر زۆر بە قازانج و بە کەڵک بوون

 
و قوتابخانەکتتتان و  ، ژمتتتارەی مامۆستتتتایانی نتتتاوچەی تێکۆشتتتانی کتتتوڕی پەروەردەئەگەر لە ستتتەر ڕووبەر :پرسااایار

 .قوتابییەکان، ژمارەی دەورەکانی پێگەیاندنی مامۆستا و لە ئاستی کوردستانیش دا، زانیاریت هەیە بۆم بنووسە
 

قوتتتابی هەبتتوو،  ٦١١١مامۆستتتا و  ٨١١کتتۆڕی پەروەردە لە هەمتتوو کوردستتتان دا تێکۆشتتانی هەبتتوو نیزیتتک بە  :وەاڵم
تتوانم بە چەنتد دانە لە نتاوچەی مەهابتاد وەک الچتین، کتولیجە و کتامەم ژمارەی دەورەکان زۆر بوون، متن تەنیتا دە

 .ئیشارە بکەم
 

مەبەستتم لە ستەقز بتۆ )وڕی پەروەردە، تێکۆستانی هەبتوو؟ کت( جتگە لە موکریتان)ناوچەکانی دیتکە ئایا لە  :پرسیار
 (....سنە کامیاران و هەورامان و سەقز، سنە، مەریوان، دیواندەرە،: خوارەوەیە

 
 بەڵێ هەبوو، تەنانەت کۆڕ لە ناوەند را بە شێوەی تیم ماۆستای بۆ ناوچەی شیمال بۆ دەرس گوتنەوە بەڕێ  :وەاڵم
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 .دەکرد
 

 برات مستەفا ئەمیری
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 حەمەرەسووڵ کەریمی: نووسینەوە
 

 ١١١٩ی فێبویوێری ٦: ڕێکەوتی - ماڵپەری گیارەنگ: سەرچاوە
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