بيرەوەرييهک و بهڵگهنامهيهک

کۆبوونهوەی مامۆستايان و شارەزايانی پهروەردەی شارەکانی کوردستان
له مهھاباد
بۆ لێکۆڵينهوە له چۆنيهتی دانانی بهرنامه بۆ نووسينی کتێبی کوردی و
گونجاندنی له بهرنامهی دەرسيی قوتابخانهکانی ڕۆژھهاڵتی کوردستاندا
)بهھاری ساڵی  ١٣٥٨ی ھهتاوی ١٩٧٩ ،ی زايێنی(

له ماوەی  ٧مانگی نێوان سهرکهوتنی شۆڕشی گهالنی ئێران )٢٢ی ڕێبهندانی  (١٣٥٧و فهرمانی
خومهينی بۆ ھێرشکردنه سهر کوردستان ) ٢٨ی گهالوێژی  ،(١٣٥٨جگه له خهباتی سياسی ،چهند
ھهنگاوی مهزنی فهرھهنگيش له کوردستان ھهڵێنرايهوە که ھهرکام پێويستيان به ھهڵسهنگاندن و
شيکردنهوەی تايبهت ھهيه.
ھيوادارم بتوانم بيرەوەرييهکانی خۆم سهبارەت به چهند بابهتی سهرەکيی ئهو ھهنگاوە گرنگانه بنووسم
و بيانخهمه بهرچاوی خوێنهر .ئێستا ٣٢ ،ساڵيک دوای ئهو ڕووداوانه ،کاتێ بيريان لێ دەکهمهوە،
دەبينم تهنانهت به پێوانهی ئهمڕۆش گهلێک اليهنی کارەکان جێگهی شانازی و سهربهرزيی گهلهکهمانن
و وەک خهباتی فهرھهنگی و کارو کرداری بهرپرسانه له مێژوودا دەمێننهوە.
ديارە ھهڵه و کهم و کورتيش له کارەکاندا کهم نهبوو و واھهيه ھۆکارێک له ھۆکارەکانی سهرنهکهوتن و
ھهرەس ھێنانی خهباتيش دەبێ ئهو ھهڵه وپهاڵنه بووبێتن.
من شايهدی چوار کاری گرنگی ئهو سهردەمه تايبهته بووم که سهرەتای ھهموويان له مهھابادەوە دەستی
پێکرد:
 .١دامهزرانی "کۆڕی زانياريی کوردی"؛
 .٢کۆبوونهوەی پسپۆڕانی پهروەردە و زمان بۆ دانانی کتێبی دەرسيی کوردی؛
 .٣کاری ھهرەوەز بۆ نووسين و ئامادەکردنی کتێبی پۆلی يهکهمی قوتابخانهی سهرەتايی به کوردی؛ و
 .٤دامهزرانی "زانستگهی کوردستان".
ھهردووک ھهنگاوی  ٢و  ٣به گوێرەی بڕيارەکانی ھهنگاوی يهکهم واته "کۆڕی زانياريی کوردی"
ھهڵێنرانهوە .ئهوە کورته زانيارييهک لهسهر ھهرچوار بهرنامهکان:

يهکهم ،کۆڕی زانياريی کوردی
ئهم کۆڕە ،له سهر نموونهی دەزگايهکی ھاوچهشن که چهندەھا ساڵ پێش ئهوە له باشووری کوردستان
دامهزرا بوو ،له بهھاری  ١٣٥٨دا پێکھات و ئهوەندەی بزانم به دەستپێشخهريی حزبی ديموکراتی
کوردستانی ئێران کرا .منيش بانگھێشتنی يهکهم کۆبوونهوەی کرابووم و چووم بهاڵم لهبهر کهلـله
گهرمی و بێ عهقڵی ،مهسهلهيهکی سياسيم لهخۆم گهورە کردەوە و پێش کرانهوەی فهرميی
کۆبوونهوەکه ،يادداشتێکم دايه دەست بهڕێوەبهری کۆبوونهوە  -نهمر عهلی حهسهنيانی )ھاوار( و گوتم
له شوێنێک فاڵن و فيسارەکهس دانيشتبێتن ،من دانانيشم و ڕۆيشتم! ھهندێک کهسايهتی وەک مامۆستايان
حهسهن قزڵجی و ھێمنيش له دانيشتنهکهدا بهشدار بوون .ئهگهر دەرفهتێک ھهبوو سهبارەت به
کۆبوونهوەکه و به گشتی کارەکانی کۆڕی زانياری کورديی له ڕۆژھهاڵتی کوردستان بابهتێکی
سهربهخۆ دەنووسم .لهو کۆبوونهوەيهدا که باسم کرد ،بڕياری دامهزرانی کۆڕی زانياريی کوردی درا
و له ڕاستيدا دامهزرا .کۆڕ ،به نۆبهی خۆی ،وەک يهکهم ھهنگاوی کارەکانی ،بڕياری دابوو
کۆبوونهوەيهک له پسپۆڕانی پهروەردە پێک بێت بۆ ئهوەی چۆنيهتی کاری دەرس خوێندنی
قوتابخانهکان به زمانی کوردی تاووتوێ بکرێت و ڕێبازی گونجاوی بۆ بدۆزرێتهوە -ڕێبازێک که
لهگهڵ خواستی لهمێژينی گهلی کورد يهک بگرێتهوە ،بۆ حکوومهتی تازە دامهزراوی کۆماری ئيسالمی
جێگهی قهبووڵ بێت و لهباری کردەوەيی و داراييشهوە گونجاو بێت.

دووھهم ،کۆبوونهوەی پسپۆڕانی پهروەردە.
ئهو کۆبوونهوانه ،ژمارەيان دوو يا سێ بوو و بهدوای يهکدا ھاتن .وەک گوتم کۆبوونهوەکان له ئهنجامی
بڕياری کۆڕی زانياريدا ڕێک خرابوون و دەستپێشخهرييان دەگهڕێتهوە بۆ کۆڕ .خهڵکانێکی زۆر له
شارە جياجياکانی کوردستانهوە تێيدا بهشدار بوون و باس له ئامادەکاری و ڕێگا دۆزينهوە بۆ
بهرنامهيهکی نوێی پهروەدە به زمانی کوردی و چۆنيهتی کارکردن بهرەو نووسرانی دەقی کتێبی
دەرسی بۆ قوتابخانهکانی کوردستان کرا .من لهوێدا چاالکانه بهشدار بووم .ڕێکهوتی کۆبوونهوەکان
کۆتاييهکانی بهھاری ساڵی  ١٣٥٨بوو .ئهم ووتارەی ئێستا سهبارەت بهم کۆبوونهوانهيه و له درێژەدا
ڕوونکردنهوەی زياتری له سهر دەنووسم.

سێھهم ،نووسينی کتێبی پۆلی يهکهمی سهرەتايی
به گوێرەی بڕياری کۆبوونهوەی پسپۆڕانی پهروەردە )بڕوانه سهرەوەتر ،بهشی دووھهم( ،تيمێکی ١٠
تا  ١٢کهسيی مامۆستايانی قوتابخانه و ئهديب و لێزانی بابهتی پهروەردە ھهفتهی ڕۆژێک له مهھاباد
کۆدەبوونهوە بۆئهوەی کتێبی پۆلی يهکهمی سهرەتايی به زمانی کوردی ئامادە بکهن .ڕێکهوتی
کارەکانی ئهم بوارە ،سهرەتا ھهتا ناوەڕاستی ھاوينی ساڵی  ١٣٥٨بوو .بڕيار وابوو له درێژەی
کارەکهدا کتێبی پۆلهکانی ديکهش کاريان لهسهر بکرێت و منيش يهک لهو کهسانه بووم که خهريکی
نووسينی کتێبی پۆلی يهکهم بووين .کۆبوونهوەکان به ڕێک و پێکی بهڕێوە چوون ،بهاڵم به داخهوە ٢٨
ی گهالوێژ و شهڕی پاوە و فهرمانی خومهينی بۆ ھێرشکردنه سهر کوردستان کارەکهی لهگرێژەنه برد
و نهک ئهوە بهڵکوو گهلێک کاروباری نهتهوەيی ديکهش تووشی وەستان و ووچان ھات .لهبيرمه له

کۆبوونهوەکانی کۆتاييماندا مامۆستا مهال عهبدوڵاڵ حهياکيش بهشداری کرد و ڕوانگهکانی ئهو لهمهڕ
اليهنی زمانهوانی و ئهدەبی دەقهکهوە زۆر به ھهند وەرگيرا.
ئهوەندەی بزانم دوای سهپێنرانی شهڕ به سهر گهلی کورددا و دوابهدوای چوونهدەری پێشمهرگه له
شارەکانی کوردستان ،حزبی ديموکراتی کوردستانی ئێران و کۆمهڵهی شۆڕشگێڕی کوردستان ھهرکام
به تهنيا و به شێوەيهکی سهربهخۆ درێژەيان به کارەکان دا و کتێبی پۆلی يهکهمی سهرەتايی تهنانهت
گهيشته قۆناغی چاپ و کهڵک لێوەرگيرانيش .بهاڵم نازانم کاميهک لهو کتێبانه له سهر بنهمای کارە
ناتهواوەکهی کۆڕی زانياری دانرا و گهلۆ ئهوەی وا ئێمه کارمان لهسهر کرد ،مايهوە يان فهوتا؟
زوربهی ھهرەزۆری بهشداربووان و دانهرانی کتێبهکه خهڵکی ناوچهی موکريان بوون بهاڵم ێهک
دووکهسی ناوچهی ئهردەاڵنيشمان له نێودا بوو .کهسم لهبير نييه له ناوچه باکوورييهکان واته ورمێ و
خۆی و ماکۆوە بهشداريی کارەکهی کردبێت ،يا ئهگهر بووبێت من لهبيرم نييه.

چوارەم ،کۆبوونهوەی دامهزراندنی زانستگهی کوردستان
ئهوە دياردەيهکی جياواز له دانيشگای کوردستانی شاری سنهيه که ئێستاش ھهر ھهيه .کۆبوونهوەی
يهکهم بۆ دامهزراندنی ئهم زانستگهيه له مهھاباد بهڕێوە چوو و پێکھێنهر و بهرنامه داڕێژيشی کۆمهڵهی
شۆڕشگێڕانی کوردستانی ئێران بوو .ڕێکهوتی يهکهم کۆبوونهوە ،بێگومان ھاوينی ساڵی  ١٣٥٨بوو،
بهاڵم مانگهکهيم لهبير نييه .من وەک ميوان بانگھێشتنی يهکهم کۆبوونهوەی دامهزرانی کرام و لهوێ
بووم که ھهڵبژاردنهکان بهڕێوە بران .له ڕۆژی يهکهم کۆبوونهوەدا ،مامۆستا شێخ عيزەددين حوسهينی
له سهفهر بوو وبهشدارانی کۆبوونهوەکه ماوەيهکی زۆر دانيشتن تا مامۆوستا گهڕايهوە مهھاباد ،ھاته
شوێنهکه و کۆبوونهوەکهی کردەوە .نهمر دوکتۆر قاسملووش بانگ کرابوو ،که ھات وڕەخنهی له
شێوەی پێکھێنانی دانيشتنهکه و بانگھێشتنی ئامادەبووان گرت.
شێوازێک که بۆ دامهزرانی دانشگای کوردستان گيرابووە بهرچاو ،شێوازی چينی واته شێوەيهک بوو
که له وواڵتی چين بهڕێوە برابوو و تێيدا بايهخی سهرەکی دەدرايه ئهزموون و کردەوەی عهمهلی ،و
کاری تێئۆريک بايهخی کهمتری پێدەدرا .خوێندکار دەبوايه دوای خوێندنی يهک دووساڵه ،ماوەيهک
دەست به کار و خزمهت بکات و ئينجا جارێکی ديکه بگهڕێتهوە سهر خوێندنهکهی .ئهو ڕۆژە ،به
شوين ووتاری کرانهوەی کۆبوونهوەکهدا کهسانێک وەک نوێنهری ھهرکام له شارەکانی کوردستان
دياری کران .کاک سهالحوددينی موھتهدی داوای له من کرد ببم به نوێنهری بۆکان ،بهاڵم گوتم به
بوونی خۆت و کهسێکی وەک دوکتۆر جهعفهر لێرە ،من چ ڕايهم دەکهوێت ببمه نوێنهر و ديارە ھهر
نهمر دوکتۆر جهعفهری شهفيعيش کرايه نوێنهری شاری بۆکان ،که دواتر لقی زانستگهکهشی له
ژوورێکی ژاندارمری بۆکان له سهر قولـله دامهزراند .سهبارەت به ئهزموونی زانستگهی کوردستانيش
له دەرفهتێکی ديکهدا بابهتێک دەنووسم.
*****
ئهوەی لێرەدا باسی لێوە دەکهم مهسهلهی دووھهم لهو چوار بابهتهی سهرەوەيه ،واته کۆبوونهوەی
مامۆستايان و پسپۆڕانی پهروەردەی کورد له مهھابادە بۆ داڕشتنی بهرنامهی دەرس گوتنهوە و
نووسينی کتێبی کوردی قوتابخانهکانی کوردستان.

ھۆکاری باسهکهش ئهوەيه لهم ڕۆژانهدا برادەرێکی گهلێک خۆشهويست کۆپی ڕەشنووسێکی بۆ ناردم
که کاتی خۆی به ھاوبيری و ھاوفيکريی چهندکهس له مامۆستايانی قوتابخانهکانی بۆکان نووسيبوومان
و پێشکهشی کۆبوونهوەکهمان کردبوو .من ،که ھهرگيز بهبيريشمدا نهدەھات بهڵگهنامهيهکی ئهوتۆ به
دەست کهسێکهوە مابێت ،به ديتنی سهرسام بووم و دەست بهجێ بڕيارم دا باڵوی بکهمهوە .دۆزرانهوەی
بهڵگهکه ھاوکات بوو لهگهڵ "جهژنی زمانی کوردی" و "سميناری نێونهتهوەيی زمانی کوردی" له
شاری ئامێدی باکووری وواڵتهکهمان و باڵو بوونهوەی ھهواڵهکهی لهسهر ماڵپهڕەکانی ھهڤااڵنی
باکوور و نهورۆژ تيڤی و ڕۆژھهاڵت  -بۆکان .ئيتر دەستم بزاوت و بابهتهکهم تايپ کرد و لێرەدا
ھاوڕێ لهگهڵ ئهم سهرەتا کورته ،پێشکهشی دەکهم به خهباتکارانی پێکھێنهری ئهو جهژن و سمينارە
گرنگه له شاری ئامێدی قارەمان.
شێوازی کاری کۆبوونهوەکانی مهھاباد بهو چهشنه بوو که سهرەتا کۆبوونهوەيهکی يهک ڕۆژە له
قوتابخانه يا ناوەندێکی فهرھهنگيی شار بهسترا و لهوێدا تاووتوێی مهسهلهی بهرنامهدانان بۆ
دامهزراندنی سهرەتايهکی بهڕێ وجێ بۆ خوێندنی کوردی کرا .ڕژيمی شايهتی ئێران ڕووخا بوو،
ساڵی خوێندنی  ٥٨ - ١٣٥٧کۆتايی ھاتبوو و چاوەڕوان دەکرا له ساڵی دادێی خوێندندا قوتابييهکان به
زمانی زگماکيان بخوێنن .بۆ ئهوەش دەبوايه سهرەتا دابمهزرێت و بهرنامه له اليهک و کتێبی دەرسيش
لهاليهکيتر ئامادە بکرێت .چاوەڕوانيی ھيچ کوردێک ئهوە نهبوو که دوای سهرکهوتنی شۆڕش و
ڕووخانی نيزامی شاھهنشاھيش منداڵهکانی به فارسی دەرس بخوێنن .دوای کۆبوونهوەی يهکهم،
پشوويهک درا بۆئهوەی نوێنهرانی شارەکانی کوردستان بگهڕێنهوە شوێنی خۆيان ،لهگهڵ شارەزايانی
بوارەکهدا ڕاوێژ بکهن و دوای دووھهفته بگهڕێنهوە مهھاباد بۆئهوەی زانياريی ھهموواليهک بخرێنه
سهر يهک.
ھهروەھا نامهيهکی فهرمی له اليهن ئيدارەی فهرھهنگی مهھابادەوە بۆ ئيداراتی فهرھهنگی ھهموو
شارەکان نێررا و داوای بهشداريی و ئامادەبوونيان له کۆبوونهوەی دووھهفته دواتر ،لێکرا .ئهوەندەی
لهبيرمه نوێنهرانێک تا شاری سنهش ھاتنه دانيشتنی دوايی بهاڵم له کرماشان و ئيالمهوە ھيچ ھهواڵێک
نهگهيشت ،به ھهمان شێوە له ورمی و سهڵماس و خۆی و ماکۆوە .قورسايی کارەکان له ناوچهی
موکريان بوو.
ئهودەم ،ماھييهتی ڕژيمی کۆماری ئيسالمی وەک ئێستا بۆ خهڵک ڕوون نهبووبوەوە و زۆرکهس ھێشتا
ھيوايهکی به ئاوڕدانهوەی بهرپرسان له خواستی گهلی کورد بۆ ئازادی و ديموکراسيهت و
خودموختاريی ،ھهبوو .ئهو گهشبينييه ،لهو بهڵگهنامهيهشدا بهڕوونی دەردەکهوێت کاتێ باس لهوە
دەکات که نوێنهرانی کۆبوونهوەکه بچن بۆ وەزارەتی پهروەردە له تاران ،داوای چاپی کتێبی دەرسيی
کورديی و دانانی کۆرس و ڕاھێنانی مامۆستايانی کورد بکهن .ئهمڕۆ به ڕوونيی دەزانين که بهجێ
ھێنانی ئهو خواستانه له خهسلهتی کۆماری مهالکاندا نهبوو و نهک ھهر ئهوانه بهڵکوو سهدا يهکی ئهو
خواستانهشيان جێ بهجێ نهدەکرد.
بهڵگهنامهکه ،له اليهنێکی ديکهشهوە جێگهی سهرنجه ،ئهويش ئاشتيخوازی نووسهرانی و دوور
بوونيانه له توند وتيژيی و ھهنگاوھهڵێنانه به پێی مهنتيق و حيساب :پهروەردە به زمانی کوردی له پۆلی
يهکهم و دووھهمهوە دەست پێ بکات ،ھهنگاو به ھهنگاو ،ساڵی يهک پۆل بچێته پێشهوە ھهتا کۆتايی
دەبيرستان؛ خوێندن له پۆلهکانی سهرەوەتر به فارسی درێژە پهيدا بکات و به ماوەيهکی  ١٢ساڵه ،له

سهرجهمی پۆلهکاندا ببێته کوردی؛ مامۆستايانی غهيرە کورد بمێننهوە؛ وچهند پێشنياری ديکهی لهو
چهشنه .ئهو خواستانه بهڵگهيهکی ڕوونن بۆ ئهو ڕاستييهی که گهلی کورد ئاشتيخواز بوو ،شهڕی
نهدەويست و مهالکانی حاکم به زۆر ،شهڕيان به سهريدا سهپاند .ئهو خواسته مهنتيقی و ھێمنانهيه له
کوێ و شهڕخوازيی لهکوێ؟
پێشنيارەکان الوازييشيان کهم نييه .يهک له الوازييهکان ،بايهخ نهدانی پێويسته به مهسهلهی زاراوە
کوردييهکان و ئهو پرسهی که بۆ نووسينی کتێبی دەرسيی مندااڵن دەبێ کهڵک له چ زاراوەيهک
وەربگيرێت .بهڵگهنامهکه به سووک و سانايی دەڕوانێته ئهو مهسهله گرنگه و به دوو سێ ڕسته،
پێشنيار دەکات زاراوەی سۆرانی ببێته زاراوەی دەرسيی قوتابخانهی ھهموو منداڵێکی کورد  -ئهوەندە و
ھيچيتر .بهاڵم ئێستا و بهگوێرەی ئهزموونهکانی باشووری کوردستان ،دەزانين کێشهکه وا به ھاسانی
چارەسهر ناکرێت و منداڵه کوردی ئيالم تا ماکۆ ناتوانن ھهموو پێکهوە به زاراوەی سۆرانی بخوێنن.
کارەکه يا لهڕێگهی بنياتنانی زمانێکی يهکگرتووی پێکھاتوو له ھهموو زاراوەکانهوە پێک دێت ،يا له
ڕێگهی قهبووڵی دوو خهسلهتی و سێ خهسلهتيی بوونی زمانی کوردييهوە گونجاو دەبێت ،که تێيدا
زارۆکی ناوچهکانی باشوور و باکووريش به ڕادەی ناوەڕاستی کوردستانی ڕۆژھهاڵت مافی خوێندن به
زمانی زگماکيان پێدەدرێت.
ئهوەی ڕاستی بێت ،ئهو بهڵگهنامهيه به دەستخهتی من نووسراوەتهوە و ھهر منيش له کۆبوونهوەی
دووھهمی مهھاباددا خوێندوومهتهوە ،بهاڵم ناوەرۆکهکهی به تهنيايی ھی من نييه .ئێمه سێ يا چوار
مامۆستا و موديری قوتابخانهکانی بۆکان بووين که بهشداريی کۆبوونهوەکانمان دەکرد و له گهڕانهوەی
بۆکاندا لهگهڵ ژمارەيهک مامۆستايانی پۆلی يهکهمی سهرەتايی و خهڵکانی شارەزای تر دانيشتين و ئهم
پێشنيارانهمان له زمان ئهوانهوە ھێنايه سهرکاغهز .وەک له نموونهيهکی دەستخهتهکهشدا دەبينرێت،
گهلێک بابهت گوتراون و پاک کراونهتهوە يان چاک کراون ،ئينجا به پاکردەيهکيان براوەته دانيشتنی
سهرەکی کۆبوونهوەکهی مهھاباد .له بيرمه کاتێ گهڕاينهوە مهھاباد ،ھيچ اليهنێکی ديکه جگه له ئێمه،
پێشنيارێکی نووسراوی ئامادە نهکردبوو ،ئهوەش به واتای بهشداری نهکردن يان کهم تهرخهميی
کهسانێک يا اليهنێک نهبوو ،لهبيرمه کاک فاتيح شێخولئيسالمی دوابهدوای خوێندنهوەی پێشنيارەکانی
ئێمه دەستی به قسه کرد و گهلێک پسپۆڕانه له ناوەرۆکی کتێبه دەرسييهکان دوا -بابهتێک که ئێمه تهنيا
ئاماژەمان پێکردبوو ،ئهو به باشی شيی کردەوە و داوای گرنگايهتی پێدان به ناوەرۆکی کتێبه دەرسييه
کوردييهکانی کرد.
له کۆتاييدا دەقی پێشنيارەکان به بێ دەست تێوەردان دەنووسمهوە و سپاسی ھهموو ئهو کهسانه دەکهم که
ئامادەيان کرد .ھهروەھا سپاسی ئهو دۆسته خۆشهويستهش دەکهم که له ھهموو ئهو ماوەی  ٣٢ساڵه پڕ
تهنگ وچهڵهمهدا ئهو الپهڕانهی "دوور له چاوی چهته" الی خۆی پاراستووە و لهم ڕۆژانهدا بۆ منی
ناردوون.
ئهوە ئێوە و ئهوەش دەقی بێ گۆڕانکاريی پێشنيارەکان که من تايپم کردوون .سهرەتايهک که بۆ
پێشنيارەکان نووسراوە ،ھی ئهو سهردەمهيه و ئاواته سياسييهکانی ھێڵێکی فيکريی تايبهتی ئهو ڕۆژانهی
به ئاشکرا تێدا دەبينرێت .دەبێ سهرەتاکه له اليهن ئێمه ،چهندکهسی ئامادەکاری پێشنيارەکانهوە
نووسرابێت و ديارە ڕوانگهی ھهموو ئهو مامۆستايانه نهبووە که قسه و دانيشتنمان لهگهڵ کردن .له
نووسينهوەيان دا ،دەستکاريی بابهتهکانم نهکردووە:

پێشنياری نوێنهرانی شاری بۆکان
بۆ
کۆبوونهوەی مامۆستايان و پسپۆڕانی فێرکردن و پهروەردەی کوردی
ئێمه بهشێک له مامۆستايانی قوتابخانهکانی بۆکان ،بڕوای بهھێز و باوەڕی بهتينی خۆمان به داھاتووی
ڕووناک و ڕۆشنی گهالنی زەحمهتکێش و مافخوراو دەردەبڕين.
ئێمه باش دەزانين که گهالنی چهوساوە سهرەڕای وەزع و حاڵی شپرزەی ئێستايان ،ديمهنی داھاتوويهکی
پڕ له خێر وبهرەکهت و ژيانێکی ئينسانييان لهبهر چاوە – ژيانێک که مافهڕەواکانی مرۆڤی تێدا بهرچاو
بگيرێ و ئابووری و ڕامياری و زانست و ھونهر چهکێ دەبن نهک بهدەست چهوسێنهرانهوە ،بهڵکوو
لهسهر کهلـلهی گاڵوی ئهوان و ھهموو خوێنمژ و پێشێلکهرێکی مافی ئهوان ڕادەگيرێن .داگيرکهر
وچهوسێنهر و ملھوڕان.
بهاڵم ئێمه ئهوەش دەزانين که ئهو ديمهنه جوان و پاکه ،سووک و ھاسان نايهته بهرچاوی گهالن و
وەالنانی ژيانی نابهرانبهر و تووڕھهڵدانی ھهل ومهرجی ژيانی چينايهتی و پێک ھێنانی جيھانێکی
ئهوتۆ که "ئازادە به کامی دڵ بگا" و حهق ديلی ناحهق نهبێ ،به خهباتی شێلگير و شۆڕشی بنهڕەتی
زەحمهتکێشان و چينه چهوساوەکان پێک دێ.
گهلی کورد وەک گهلێکی مافخوراو و زۆرلێکراو ،ھهميشه جێگای تهجروبه و ئهزموونی قانوونی
گاڵو ودژی مرۆڤانهی چهوسێنهر و پێشێلکهرانی مافی ئينسان بوە و بهدرێژايی مێژوو له ژێر تهوژمی
توندی جهزرەبه و عهزيهتی زۆردار و ملھوڕ و چهوسێنهراندا شانازی بهربهرەکانی و خهبات و
کۆڵنهدەريی وەک ميداڵێک بهسهر سينگيهوە ھهاڵوەسيوە و به جيھانی نيشان داوە.
کورد وەک گهلێک له گهالنی ئێران ،له ڕاپهڕينی ساڵی ڕابردوودابه ھهموو ھێزوتوانايهوە تێکۆشی تا
دەم و دەزگای پاشايهتی و سهرمايهداری وابهسته تێک بڕووخێ و بچێته گۆڕەوە .بهاڵم بهداخهوە ئاوات
و ئارەزووی وەدی نهھات و ئێستاش که پتر له شهش مانگ بهسهر پێکھاتنی دەوڵهتی موەققهتی
ئيسالميدا تێپهڕ دەبێ ،بهشی کورد ھهر بێ بهشی و تانه وتوانج و شهڕ و ئاوارەگييه .ئهوانهی وا
دەزگای شايهتييان تاوانبار دەکرد که مافی ڕەوای گهلهکانی ئێران دەنێته ژێر پێ ،ئێستهکانێ بۆخۆيان له
پێشێلکردنی مافی گهالندا گرەويان بردۆتهوە و دەستيان له سهلهفی داگيرکهر ئهستاندووە.
ھهر بهو بۆنهوە ،ئێمه دەزانين و متمانهمان ھهيه که چاوەنواڕيی زياتر بۆ ديتنی لوتف و مهرحهمهتی
دەوڵهتی ئاغای بازرگان ڕەوا نييه .ئێمه المان وايه ئهگهر دەوڵهت بڕوای به مافی گهالن ھهبوايه ،لهمێژ
بوو جوابی موسبهتی به تهرحی خودموختاری کوردستان دەدا وچيدی وەخت گوزەرانی نهدەکرد .جا
بۆيه ئينتيزاری زەمانێکی مهوھووم که ئهمه خوايه بهڵکوو دەوڵهت له کهری شهيتان پيادە بێ و ھهقمان
بداتێ ،له خۆفريودان بهدەر ھيچ نييه ،خۆفريودانيش بۆ گهلێک که لهسهر مافه ڕەواکهی خۆی سوورە،
عهيبێکی زۆر گهورەيه.

ئهمجار دەمێنێتهوە ئهوەی چ کهردەن؟! جواب ،جوابی ھهوێردەيه به بێچووەکانی :بۆخۆمان!
ئێمه بۆئهوەی ھهنگاوێکمان بهرەو ئهو مهبهسته ھهڵگرتبێ ،له کۆبوونهوەيهکدا له شاری بۆکان  ،تهنگ
وچهڵهمهی کارەکهمان خسته بهرچاو و تێکۆشاين تا چۆنيهتی چارەسهرکردنی ھهرکام لهو
گيروگرفتانه ،بهپێی توانا دەرببڕين و پاشان بۆ ڕەخنه و ئيسالح پێشکهشی ئێوە نوێنهرانی ناوچهکانی
سهرانسهری کوردستانی بکهين .ئێمه چاوەڕوانين بهرخوردێکی مهسئووالنهی لهگهڵدا بکهن.

پێشنيارەکانی ئێمه:
 .١لهبهر ئهوەی کاری فێرکردن و پهروەردە ،ئهرکی سهرشانی وەزاڕەتێکه ھهر بهو نێوە؛
لهبهر ئهوەی خوێندن و نووسين به زمانی کوردی پێويستی به موافهقهتی وەزارەتی فێرکردن و
پهروەردە ھهيه؛
لهبهر ئهوەی ئامادە کردن و چاپی کتێب به زمانی کوردی يا دانانی دەورەی ئامووزشی بۆ مامۆستاکان
به دەستووری وەزارەت و به ھاوکاريی ئيدارەکانی ناوچه دەکرێت؛
يهکهم وەزيفهی ئێمه ،ھهوڵدانه بۆ ڕەسمييهت بهخشين به کارەکه.
ڕێگا حهللی مهسهله:
ئهلف – تهبليغ بۆ ڕاکێشانی سهرنجی خهڵک و ئامادە کردنی ئهفکاری عمومی
]بهھۆی[ )اعالميه ،تراکت ،سوخهنڕانی ،تهوجيه (....؛
ب – ناردنی وەڤدێک به نوێنهرايهتی ،بۆ وەزارەتی فێرکردن و پهروەردە بۆ جهلبی موافهقهتی
ئهوان؛
ج – پێک ھێنانی جهلهسهی موشتهرەکی روئهسای ئيداراتی فێرکردن و پهروەردە که لهم
جهلهسهيهدا بهشدارن و دەرکردنی اعالميهی موشتهرەک و داخوازی کردن له وەزارەت بۆ
قهبووڵی ئهو حهقه رەوايه.

 .٢چارەسهر کردنی موشکيلی مامۆستايانی غهيرەکورد به تايبهت له گوندەکاندا.
ڕێگاحهل:
الف – لهو شارانهی که بۆيان دەگونجێ ،به ئاڵوگۆڕکردنی جێگای مامۆستاکان ،کارێک بکهن
که ھهموو دەرس وێژێکی پلهی ھهوەڵ و دووھهمی سهرەتايی کورد بن و مامۆستای تورک و
فارس ڕەوانهی کهالسی ژوورتر بکرێن؛

ب – بۆ ناوچهکانی شيمال واته دەوروبهری ورمێ و سهڵماس و خۆ و ماکۆ ،ھهروەھا
واڵتهکانی جنوب وەک دەوروبهری کرمانشا و سونقوڕ و ئيالم و سهرپێڵی زەھاو ،له
ناوچهکانی ديکهوە مامۆستای داوتهڵهب بنێررێت.

 .٣ھاوکاريی ئيداراتی فێرکردن و پهروەردە له سهرانسهری کوردستانا بۆ بهڕێوەبردنی بهرنامهکه
پێويسته ،چونکوو دەرسهکان دەبێ له بهرنامهی ڕەسمی وەزارەت دا بگونجێن و له کارنامه و دەفتهری
ئيمتيحاناتدا نێو ببرێن و بۆ پۆلی يهکهم و دووھهمی سهرەتايی تهنانهت کارنامهی کوردی چاپ بکرێت.
ڕێگا حهل:
سهرۆکانی ئيداراتی فێرکردن و پهروەردە به يارمهتی کاربهدەستانی فێرکردنی ھهموو ئيدارەکان
که لهو کۆبوونهوەيهدا حزووريان ھهيه ،بهيانييهيهکی تێکڕايی دەربکهن و لهگهڵ ڕاگهياندنی
موافهقهتی خۆيان بۆ ئهو کارە گرنگه ،ڕەسمهن له وەزاڕەتی فێرکردن و پهروەردە داخوازی
قهبووڵکردنی بهرنامهکه بکهن.

 .٤چۆنيهتی دەرس خوێندن لهر قوتابخانهکاندا ،که گرنگترين باسی ئهم کۆبوونهوەيهيه:
پێشنيارەکانی ئێمه:
ئهلف – پێک ھێنانی کوميتهيهک به ناوی کوميتهی تهئليف؛
ب  -کتێبی "خوێندنهوە" ،حيساب و علووم له پۆلی يهکهم و دووھهمی سهرەتاييدا به کوردی
بنووسرێ و چاپ بکرێ و له ساڵی تهحسيلی داھاتوودا له ھهموو ناوچهکانی کوردستان ببنه
کتێبی ڕەسمی؛
ج – بۆ ئهو قوتابييانهی وا ئهمساڵ دەچنه پۆلی دووھهمی سهرەتايی ،ناميلکهيهکی چکۆله
بنووسرێ و دەرەتانيان بدرێتێ لهگهڵ ئهلف وبێی کورديدا ئاشنايی پهيدا بکهن و دوای مانگێک
يا دوومانگ به پێی پێويست ،دەست بهکاری خوێندنی دەرسی پۆلی دووھهم به کوردی بن؛
د – قوتابيانی پۆلی ژوور دووھهمی سهرەتايی ،درێژە به خوێندنی خۆيان به زمانی فارسی
بدەن بهاڵم ھهفتهی يهک ،دوو ،تا چوار سهعات دەرسی کوردی بخوێنن که بريتی دەبێت له
خوێندن و نووسينی کوردی ،مێژوو ،جوغرافيا و وێژە وھونهری کوردی؛
پێشنياری ئێمه:
کتێبی تايبهت بۆ پۆلهکانی سهرەتايی ژوور دووھهم و مهدرەسهی ڕاھنمايی تهحسيلی و
دەبيرستان بنووسرێ وله چاپ بدرێ؛
ھا – کتێبی پۆلی ھهوەڵ و دووھهمی شهوانه )واته 'پهيکار با بيسوادی'( به کوردی بنووسرێن و
دەرس بگوترێنهوە؛

و – ھهموو ساڵێک بهرەبهرە ،کتێبی يهک پۆل له پۆلهکانی قوتابخانهی سهرەتايی بگۆڕدرێ و
بکرێته کوردی تا پلهی ئاخری ناوەندی )واته دەبيرستان(؛
ز – زمانی فارسی ،وەک زمانی دووھهم له پۆلهکانی دەورەی ڕاھنمايی تهحسيلی و دەبيرستاندا
دەرس بگوترێتهوە.

 .٥ڕاھێنانی مامۆستاکان بۆ ساڵی تهحسيلی داھاتوو
ڕێگا حهل:
ئهلف  -ئامادە کردنی مامۆستاکانی پۆلی ئهوەڵ ودووھهمی سهرەتايی وھهروەھا دەبيرانی
علوومی ئينسانی له دەبيرستان و راھنمايی ،پێويسته دەورەی تهوجيھی و فێرکردنيان بۆ دابنرێت
وئيداراتی فێرکردن و پهروەردە مامۆستاکان مولزەم بکهن لهو دەورانهدا بهشدار بن؛
ب – وەزارەتی فێرکردن و پهروەردە بهو مامۆستايانهی وا له دەورەکهدا بهشداری دەکهن
ئيمتياز بدات؛
ج  -چۆنيهتی دەورەکان :کهالسی تهوجيھی دەگونجێ به يهکێ لهم دوو شێوانهی خوارەوە
دابنرێ:
يهکهم ،مامۆستا کوردی نووس و کورديزانهکان وەک مامۆستا قزڵجی ،مامۆستا ھێمن،
مامۆستا ھهژار و ئهوانی دی ،کهالسێک له يهکێ له شارەکانی کوردستان دابنێن .نوێنهری
موعهلليمانی ھهموو شارەکان لهو کهالسهدا بهشداری بکهن و پاش گهڕانهوە بۆ شاری خۆيان
موستهقيللهن کهالسی فێرکردن بۆ مامۆستاکانی ديکه دابنێن؛
دووھهم ،ھهريهک لهو ئهساتيدەی وا نێومان بردن له يهکێ له شارەکان کهالسی تهوجيھی پێک
بھێنن و ھهموو مامۆستاکانی شارەکه لهو کهالسهدا بهشدار بن.

 .٦موشکيلهی زاراوەکانی زمانی کوردی
پێشنياری ئێمه:
زاراوەی سۆرانی وەک زاراوەی ڕەسمی و ئهدەبی له سهانسهری کوردستاندا پهسند کراوە.
ئهو زاراوەيه ببێته زاراوەی ئهسڵی بۆ نووسين و قسهکردن و ئامادە کردنی کتێبی دەرسی وله
زاراوەکانی ديکهش کهڵک وەربگيرێت.

 .٧موشکيلی ماڵی و بودجه .تهئليف و دانانی کتێب و چاپکردنيان به تيراژ و تيعدادی زۆر و
فرۆشتنيان به قيمهتی کهم ،بودجه و ئيمکاناتی ماڵی زۆری پێويسته:

ڕێگاحهل:
ئهلف  -له ڕابيته لهگهڵ مهتلهبی ھهوەڵ دا ،که ناردنی نوێنهر بوو بۆ وەزاڕەتی فێرکردن و
پهروەردە ،ئهم مهسهلهيهش قابيلی تهرح و حهلل و فهسڵه .نوێنهران دەبێ سهرنجی وەزارەت
ڕاکێشن بۆالی ئهوەی که له جياتی چاپی کتێب بۆ کوردستان ،ئيجازە بدەن ئێمه خۆمان مهتنی
کتێبهکان بنووسين و ئهوان بۆمان له چاپ بدەن؛
ب – ئهگهر وەزارەت بيهوێ ئينقيالبی عهمهل بکات ،جوابی ئهو خواسته ڕەوايه موسبهت
دەبێ؛
ج  -بهاڵم ئهگهر به پێچهوانهی ئينتيزاری ئێمه ،وەزارەت حازر نهبوو ئهو کارە وەئهستۆ
بگرێ ،له تهريقی ھاوکاری و يارمهتی خهڵکهوە بودجهی الزم تهئمين بکرێ؛
د – چاپخانهيهک يا چهند چاپخانه که بتوانن کاری ئۆفسێت و حرووفچينی ئهنجام بدەن ،ئهو
کارە دابين بکهن.

 .٨بهڕێوەبردنی کارەکان .پێشنيار دەکهين شوڕايهک به نێوی ھهيئهتی ئيجڕايی بۆ بهڕێوەبردنی
تهسميماتی ئهم کۆبوونهوەيه پێک بێ .ھهيئهتی ئيجڕايی له نوێنهرانی ھهموو شارەکان ]ی کوردستان[
پێک دێ و چهند کوميتهيهک بۆ ئيجڕای بهرنامهکان ڕێک دەخا:
ئهلف – کوميتهی تهئليف بۆ دانانی کتێب و ڕاگهيشتن به ناوەرۆکی کوردانه و
شۆڕشگێڕانهيان؛
ب  -کوميتهی فێرکردن بۆ دانانی شێوازی دەرس گوتنهوەکان؛
ج  -کوميتهی ئامادەکردنی ئهفکاری عمومی؛
د  -کوميتهی ماڵی و تهداروکات بۆ ئامادەکردنی وەسايلی ماددی و بودجه و جێگا و ڕێگا؛
ھا  -کوميتهی ڕوابط عمومی بۆ بهرقهراری تهماس لهگهڵ وەزارەتخانه و ئيدارات و
ڕۆژنامهکان و حيزبه سياسييه پێشڕەوەکان.

 .٩پهيامی پێشنياری کۆبوونهوە ]ن[

ئهوەش نموونهيهک له الپهڕەکانی ڕەشنووسی پێشنيارەکان به بێ دەستکاری .تهنيا ووشهی "پله" م
کردۆته "پۆل":

