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ئایندەناسی
و  ئایندەیی  توێژینەوەی  بە  گرنگی  گۆڤارێکە  ئایندەناسی؛   
دەریدەکات.  ئایندەیی  لێکۆڵینەوەی  سەنتەری  و  دەدات  ستراتیژیی 
دوومانگ جارێک دەردەچێت، ئامانجی گرنگی دانە بە لێکۆڵینەوەکانی 
کوردستان  بە  گرنگیدانی  و  تەوەرێتی  بە  ئاییندەیی  و  ستراتیژی 
بە  ناوچەکەوە  بە  پەیوەست  نێودەوڵەتی  دۆخی  و  هەرێمایەتی  و 
و  جیهانیی  وەرچەرخانە  ئایندەی  و  ئێستا  لە  تێگەیشتن  ئامانجی 
توێژینەوەی  بواری  کوردستان،  لەسەر  کاریگەرییان  و  هەرێمییەکان 
بریتی دەبێت لە سیاسەتڕێژی کورتمەودا و دورمەودای کوردستانی، 
شرۆڤەی سیاسەتی واڵتانی هەرێمایەتی، توانای ئێستا و ئاییندەیی 
سەربازیی و سیاسیی واڵتان، هەل و هەڕەشەکان، توانا و نەرمەهێز و 
سەختەهێزی هەرێم و هەرێمایەتی، ئاستەنگ و هۆکار و ڕێکارەکانی 
و  میریی  یاسادانان،  سیاسەت،  دەزگاکانی  دامەزراوەییکردنی  بە 
لە  باڵوکراوە  بابەتێکی  هەر  مەرجیشە  بەرگرییەکان...تاد.  توانا 
ئەمەش  بێت  گریمانەیی  و  ئاییندەیی  سیناریۆی  و  خۆگرییگریمانە 
و  ئێستا  دۆخی  شرۆڤەی  و  سیاسەتڕێژیی  هاوکارییکردنی  لەپێناو 

هەوڵدان بۆ تێگەیشتن لەوەی ڕوویداوە و ڕوودەدات.
بەکارهێنانی  لە  دەبێت  بریتی  توێژینەوەکان  کارپێکراوی  میتۆدی 
نێوپسپۆڕیی  و   )  Multidisciplinary(چەندپسپۆڕێتی میتۆدەکانی 
لێکۆڵینەوە  و  زانست  لە  سوودوەرگرتن  بە   ،)Interdisciplinary(
هاوچەرخەکان، لە ڕێگەی بە پشتبەستن بە زانیاریی و ئاماری نوێی 

ناوچەیی و جیهانی و دەوڵەمەند بە گرافیک و چارت ئاماریی. 
توێژینەوە،  خۆگری  لە  ئایندەناسی  ژمارەیەکی  هەر  هەوڵدەدرێت 
وەرگێڕان، شرۆڤە و ڕاپۆرتی ئاماریی و گریمانەسازیی بۆ وەرچەرخان 
کۆمەڵگە،  و  حکومەتداری  کەرتەجیاوازەکانی  گەشەکردنەکانی  و 

چاوپێکەوتنی پسپۆڕ و خاوەن بۆچوونەکان، بێت.
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خوێندنی سەرهێڵ
 ......................................................... د. هەردی مەهدی میکە

پێش ئەوەی کەش و پۆلە ئۆنالین و ئۆفالینە پەروەردەییەکان ببنە ڕکابەری پۆلە فیزیکییەکان، پێویستە وەک تەواوکار و 

بەشدار لە سیستم و پڕۆسەی ڕوودانی فێربووندا جێیان بکەینەوە، گەرنا بەو ژێرخانە یاسایی، پەروەردەیی و تەکنەلۆجییەی 

هەرێمی کوردستانەوە؛ هەردوو بارەکە لەدەست دەردەچن و هەردوو مۆدێلەکە وەک دوو ڕکابەر دۆخەکە لە فێرخواز ئاڵۆزتر 

و ناپەروەردەیی دەکەن.

لە سەردەمی کۆرۆنا و پۆست کۆرۆناشدا ئیرت هەریەک لە جۆرەکانی خوێندنی ئۆنالین، ئۆفالین و پاکێجی هاوبەشی 

پۆلەکانن . لە ڕاستیدا ئەوەی هەڕەشەی لەسەرە؛ پۆلەکانن نەک خوێندنی ئۆنالین و ئۆفالین و پاکێجە ئەلیکرتۆنییەکان. ئیرت ئێرە 

سەردەمێکە و ژێرخانی تەکنەلۆجی و ئینتەرنێتی لە گریامنە و ئەگەری بەشداری لە ڕوودانی پڕۆسەی فێربووندا کردە واقیعێکی 

داسەپاو. کۆمپانیا و دنیای سەرمایەدارییش لە قۆستنەوەی ئەو هەلەدا دەستهەڵگر نین و جۆرەکانی خوێندنی سەرهێل و 

پشت هێڵ لە ئۆفالین و ئۆنالین دەبنە کااڵی بەکارهێنەران و لە مامۆستا و تۆمارکردنی وانەکانیەوە بیگرە تا دەگاتە پڕۆگرامی 

سەرەکی و هاوکار و جۆری گرێبەستی مامۆستایان کڕین و فرۆشتنیان پێوە دەکرێت. پێشرت ئەمە هەبووە، بەاڵم بەشێک نەبووە 

لە پەروەردەی فەرمی بۆ واڵتێکی وەک کوردستان و یاسابەرکارەکانیش ڕێگر بوون، بەاڵم لێرە بەدوا یاسا و دەزگاکان بەدوایاندا 

دەگەڕێن و دەیانکەنە هاوبەش. بۆیە دوور نییە ئەم دۆخە تازەیە مامۆستایانی دامەزراو و جۆری گرێبەستەکانیان نەخاتە 

مەترسییەوە و لە ئایندەشدا بە جۆرێک بکەوێتەوە فێرخواز خۆی ئارەزوومەندانە ئەو مامۆستایە لە هەر جێیەکی جیهاندا 

هەڵدەبژێرێت کە دەیەوێت، نەک ئەوەی خوێندنگایەک بەسەریدا دەسەپێنێت. ئەمەش کێبڕکێی هەم سەرمایەداری و هەم 

زانستی گەرمرت دەکات.

ئەلیکرتۆنییەکان  ئامادەکراوە  وانە  و  ئۆنالینکردن  لە  بەخۆشبینییەوە  تەنها  نابێت  کولتووریشەوە  شیرازەی  ڕووی  لە 

بڕوانین، چونکە دواجار پاکێجی گشتگیر و یەکدەستیی ئەلیکرتۆنی مەترسی بۆ دروستکردنی یەکزیهنی و کۆمەڵگەی شموولی 

و یەکڕەنگیی مەعریفی دەسازێنێت و بە جۆرێک هەر دەسەاڵتێک دەتوانێت لە ڕێی گوتاری پەروەردەیی و بایۆدەسەاڵتە 

کولتوورییەکانی نێو پەروەردەی پاکێجی ئینتەرنێتییەوە مەترسیی نادیار لەسەر ئازادی و تاکگەرایی بسازێنێت.

بەڕێوەبردنی  چۆنێتیی  لە  ناڕوونی  و  نیگەرانی  لەگەڵ  هاوتا  و  دەکات  کار  بەنیمچەکراوەیی  پەروەردە  دۆخی  ئێستا 

دۆخەکەشدا دیارە، گۆڕینی بڕیارەکان و میکانیزمەکانی جێبەجێکردن لە هەردوو وەزارەتی خوێندنی بااڵ و پەروەردەدا؛ ڕاڕایی 

لە شێوەی بەڕێوەبردن ڕوونرت دەکەنەوە. لە چەند مانگی ڕابردوودا دوو کەشی پەروەردەیی و دوو مۆدێلامن بەنیوەچڵی و 

بەنیگەرانییەوە لە هەرێمی کوردستاندا ئەزموون کرد، هەروەها  وەرزێکی داخراویی هۆڵەکانی خوێندن و دەستپێکی وەرزی 

نێویی  نیوە ئۆنالین و نیوە ئامادەیی نێو پۆلەکان گوزەرا، بەاڵم هێشتا دڵنیایی نەداوەتە بەرپرسان و حکومەت و تەندروستی کە 

کام ڕێگا و شێواز دەتوانێت زانستی، تەندروستی و واقیعییش بێت! بەاڵم النی کەم لەوە تێگەیشتین و  کۆمەڵگە و حکومەت 

سەروتار
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بەناچارییش بێت ئەوەیان پەسەند کرد کە سیستمی پەروەردە بە سوودوەرگرتن لە تەکنەلۆجیای هاوچەرخ لە سەردەمی کۆرۆنا 

و بگرە پۆست کۆرۆناشدا زیانبارە و پێویستە هەر چی زووە ژێرخانی پەروەردەیی و تێکەڵکردنی خوێندنە هاوچەرخەکان و 

سوودوەرگرتن لە تەکنەلۆجیای هاوچەرخ و پەرەدان بە فێرکردنی خودی و خێزانی لە ئەرکە لەپێشینەکان بێت.

بەشداری  و  هاوبەش  کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  و  ئینتەرنێت  هێڵەکانی  و  خێزان   ڕەسمییش  خوێندنی  ئێستادا  لە 

پڕۆسەکەن، تەنها لە دەستی وەزیر و وەزارەت و مامۆستایاندا قەتیس نەماوە. بۆیە هەم یاسا بەرکارەکان و هەم ڕێکارەکانی 

پڕۆسەی فێربوون پێویستیان بە جێکردنەوەی هاوبەشە نوێکانی پڕۆسەکە هەیە و بەڕەسمی دانیان پێدا بنێت و ئەرک و 

هەنگاوەکانیشیان دیاری بکات.

باڵوبوونه وه ى په تاى كۆڤيد 19 وه كوو په تايه ىك ڤايرۆسیى جيهاىن، كاريگه ریى له سه ر هه موو سێكته ره كاىن ژيان دروست 

كرد و لێكه وته كاىن تا ماوه يه ىك درێژخایەن بەردەوام دەبن و كاريگه رییش له سه ر شێواز و چۆنێتیى مامه ڵه  له گه ڵ كردنیدا 

ده بێت، چونكه  ڕه فتارى ڤايرۆسه كه  و نه بووىن وەاڵم و چارەسەرێکی زانستیى یەکالکەرەوە  له  اليه ك ئاسۆى لێڵ كردووه ، له  

اليه ىك تر كاريگه ریى گه وره ى له سه ر ئه رك و ڕۆڵه كان دروست كردووه  و بڕياردانی له سه ر ئاينده ى هه ر سێكته رێك سەخت 

کردووە تا ملكه چى هه ڵسه نگاندنه  ته ندروستيیه كان بێت، ژينگه ى سايكۆلۆجياى كاركردن و بڕيارداىن به  شێوه يه ك له  شێوه كان 

وەرچەرخاندووە . كه رىت په روه رده  و ته ندروستى له جيهان به گشتى و له  كوردستان به تايبه ىت، له ژێر كاريگه ریى ئه م دۆخه  

تازه يه دا ڕووبه ڕووى چەندین بەربەست بووەتەوە کە شایەنی هه ڵوه سته له سه ركردنن .

كه رىت  خوێندىن بااڵ و په روه رده ى هه رێم به سه ر كه رىت گشتى و كه رىت تايبه تدا دابه ش بووه، به  دوو ياساى جياواز په يكه ره  

كارگێڕى و داراييه كانيان دياری كراوه ، له و چوارچێوه يه دا ياسا سيستمى خوێندىن ئه م دوو كه رته ى ڕێك خستووه، هه ردوو 

كه رته كه  له ژێر چه ترى چاودێریى ياسا و ڕێنامييه كاىن ئه م دوو وه زاره ته دا ئاڕاسته  ده كرێن.

به   پشتئه ستووربوون  و  پشتيواىن  له   خۆى  ڕابردوودا  ماوەى  لە  كوردستاندا  له   یاساکانی  و  فێركردن  سيستمى 

ته كنه لۆجياى فێركاریى ئه ليكرتۆىن لە دوورەوە )التعليم عن بعد( به دوور گرتووه ، ئه مه ش له  اليه ك به  هۆى ئاسته نگه  

ياساييه كانیەوەیەتی، بۆ منوونه  وه زاره ىت خوێندىن بااڵ پشتئه ستووره  به  ياساى ژماره  )10(ى ساڵى 2008 کە تا ئێستا 

بوارى  خێراكاىن  گۆڕانكارييه   تايبه ته كان،  زانكۆ  201٣ى  ساڵى  )2(ى  ژماره   ياساى  هه روه ها  نه كراوەتەوە ،  هه موار 

ته كنه لۆجيای بۆ پڕۆسەی فێربوونی ئۆنالین و "لە دوورەوە"ی ڕەچاو نەکردووە ، لە کاتێکدا لە  خوێندىن مۆدێرندا وه ك 

سه رچاوه يه ىك سه ره ىك و پاڵپشتكار له  ڕوودانی فێربوون و گواستنه وه ى مه عريفە و ئاڵوگۆڕی زانياریدا چەسپاوە. بەاڵم 

بەپێچەوانەوە، فێربوونی ئۆنالین و لە دوورەوە به پێى ياسا و ڕێنامييه  به ركاره كان له  هه رێمى كوردستاندا و بەتایبەت 

لە ئانی يه كسانكردن و متامنەدان بە بڕوانامه و فێرگەکان  دەچێتە ژێر پرسیارەوە، جیا لە ڕێگرییە یاساییەکانی،  الوازیى 

ژێرخاىن ته كنه لۆجيا و خراپیی هێڵەکان و توانای مرۆیی بۆ سوودوەرگرتن لە تەکنەلۆجیای هاوچەرخ؛ هۆكارێىك ترە بۆ 

کەمیی بەکارهێنانی كليل و زمانه  سه ره كيیه كاىن ئەم بوارە و سوودلێوەرگرتنی، وەک بەشێک لە چارەسەر، بەپێچەوانەوە 

خودی پڕۆسەی بەکارهێنانەکە وا خەریکە دەبێتە بەشێک لە کێشەکە.

بۆیە گرنگە بیرێک لە زەمینەی هاوبەش و تەواوکار بۆ هەردوو مۆدێلەکە بسازێرنێت، کە ببنە تەواوکاری یەکدی و هاوکات 

ڕەچاوی ناوەرۆک و دنیای ئازادی و ئەخالقی و زانستیی کۆمەڵگە و فێرخوازیش بکرێت.
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توێژینەوەکان
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هەڵبژادنی چاوەڕوانكراوی عێراق 
خوێندنەوەیەكی پێشوەختە

یاسین تەها / توێژەر
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ناو  "وەهم"   بە  سازكردنی  جار  هەندێ 

دەبرێت)2(، هۆكاری ئەم گومانەش دەگەڕێتەوە 

بۆ ئەو هەنگاوانەی كە ئەنجامدانی هەڵبژاردن 

كارنامەی  دەقی  لە  و  پێیەتی  پێویستی 

تەواوكردنی  وەك:  كراوە،  جێگیر  حكومەتیشدا 

كۆمسیۆنی  كاراكردنی  هەڵبژاردن،  یاسای 

یاسای  تەواوەتیی  جێبەجێكردنی  هەڵبژاردن، 

پاكوبێگەردیی  مسۆگەركردنی  بۆ  حیزبەكان 

پڕۆسەكە)3(، لەبەر ئەوەی یاساكەش فرەبازنەیە 

ڕووی  لە  بازنەیە،   83 جاران،   18 لەجیاتیی  و 

پێویستە.  زۆری  ئامادەكاریی  تەكنیكییەوە 

هێزە  میدیایی  قبووڵكردنی  هەندێكیش 

هەڵبژاردنی  ئەنجامدانی  بە  سیاسییەكان 

دەبینن،  پۆپۆلیزم  لە  جۆرێك  بە  پێشوەختە 

و  سەركردەكان  دڵی  ڕاستەقینەی  بڕیاری  كە 

ئەمانە  نییە،  ڕاستەقینەیان  بڕیاردەری  نوخبەی 

سەر  كەوتنە  ڕێكارەكان  كات  هەر  وایە  پێیان 

ڕاستی  ببێتە  ناهێڵن  و  ڕێگر  دەبنە  ئەوان  پێ، 

بەاڵم  جێبەجێكردنەوە)4(،   بواری  بچێتە  و 

دواییەی  ئەم  قەیرانی  سەرەتای  لە  پێیەی  بەو 

عەلی  شیعەكان  بااڵی  مەرجەعی  عێراقەوە 

)دوور  پێشوەختەی  هەڵبژاردنی  سیستانی 

چارەسەری  تاسقە  بە  چەك(  هەژموونی  لە 

هەروەها  زانیوە)5(،  تەنگەژە  لە  دەرچوون 

هەندێك لە هێزە سیاسییە كاریگەرەكان هەمان 

بیروڕایان هەیە، لەپێش هەموویانەوە موقتەدا 

و  ترشین  شۆڕشی  چاالكانی  لەگەڵ  سەدر)6(، 

هەندێك لە هێزە سیاسییە كاریگەرەكانی تر)7(، 

بەرایی

یەكەمی  بڕگەی  پێشوەختە؛  هەڵبژاردنی 

كازمییە،  مستەفا  ئێستای  حكومەتی  كارنامەی 

شەرعیەتی  ئێستا  حكومەتەی  ئەم  پێیەی  بەو 

 2019 ترشینی  مانگی  خۆپیشاندانەكانی  لە 

وەرگرتووە كە بە "شۆڕشی ترشین" بەناوبانگە و  

هەڵبژاردن یەكێكە لە داواكارییە سەرەكییەكانی. 

ئەم هەڵبژاردنە چاوەڕوانكراوە لەجیاتیی وادەی 

ئایاری )2022(ە،  ئاسایی خۆی كە  دەستووریی 

بڕیارە لە حوزەیرانی 2021 بەڕێوە بچێت، واتە 

 )2018 )ئایاری  هەڵبژاردن  كۆتا  پاش  ساڵ  سێ 

كە ئەم خولەی ئێستای ئەنجوومەنی نوێنەرانی 

ئەویشەوە  هەناوی  لە  هات،  بەرهەم  لێ 

حكومەتی عادل عەبدوملەهدی دەرچوو كە پاش 

خۆپیشاندانە  گوشاری  لەژێر  كاركردن،  ساڵێك 

كێشایەوە  كار  لە  دەستی  خوێناوییەكاندا 

لەم   ."2003 "كۆماری  لە  پێشینە  یەكەم  وەك 

بەردەم  ئەگەرەكانی  لەسەر  توێژینەوەیەدا 

چاوەڕوانكراوی  نەخشەی  و  هەڵبژاردنە  ئەو 

ئەو جومگە گرنگە هەڵوێستە دەكەین، لەسەر 

هەردوو ئاستی سوننە و شیعە لە عێراق.

ئەگەرەكانی ئەنجامدانی هەڵبژاردن

و  دیدار  زۆربەی  لە  سەرۆكوەزیران 

لە سازكردنی  لێدوان و فەرمانەكانیدا، جەخت 

ڕووی  لە  و  دەكاتەوە  پێشوەختە  هەڵبژاردنی 

ناوە)1(،  بۆ  هەنگاوی  هەندێ  ڕێكارەكانیشەوە 

لەسەر  هەن  زۆر  قسەوباسی  و  گومان  بەاڵم 

تەنانەت  و  پڕۆسەیە  ئەم  بەئاكامگەیشتنی 
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و  زاڵرت  ئەنجامنەدانی  لە  ئەنجامدانی  ئەگەری 

نییە  مەرج  ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  زیاترە 

بدرێت  ئەنجام  2021دا  حوزەیرانی  مانگی  لە 

داوە،  لێ  بڕیاری  وادەیەك  وەك  كە حكومەت 

كێشەی  بنەڕەتدا  لە  وادەیە  ئەو  كە  بەتایبەت 

تێدایە، یەكێك لەوانەش گەرمای وەرزەكەیە لە 

لە  جگە  ئەمە  عێراق،  باشووری  و  ناوەڕاست 

زۆر گومان و لەمپەری تر، وەك: ئامادەنەبوونی 

خولە  ئەم  دەستبەرداربوونی  بۆ  پەرلەمانتاران 

پەیوەست  هونەری  زۆری  كێشەی  بەئاسانی، 

بە دابەشكردنی بازنەكان، كۆتای ژنان، نەبوونی 

شارەزایی زۆر لەالیەن ئەم كۆمسیۆنە نوێیە و... 

كە  هەڵبژاردنیش  جێبەجێكاری  الیەنی  هتد)8(. 

سازكردنی  بۆ  داناوە  مەرجی  پێنج  كۆمسیۆنە، 

تایبەت، پێكهێنانی دادگای  هەڵبژاردن: )یاسای 

فیدراڵی، بودجە، تەواوكردنی میالكی كۆمسیۆن، 

پاڵپشتی نێودەوڵەتی()9(، كە سەرجەمیان كات و 

تێچوونی زۆریان هەیە بۆ ئەم دۆخەی عێراق. 

گۆڕانكارییە چاوەڕوانكراوەكان 

داهاتوو  هەڵبژاردنی  وایە  پێیان  هەندێك 

هێزە  بەسەر  دەكاتەوە  قڵپ  دۆخەكە 

یاسای  پێیەی  بەو  ئێستا،  دەسەاڵتدارەكانی 

هەڵبژاردن بازنەییە و دەرفەتی هەڵمەتی تایفی 

بەڵكوو  جاران،  وەك  نییە  تێدا  مەزهەبیی  و 

خەمە ناوچەییەكان و گوتارە گرووپبەندییەكان 

یەكالیی دەكەنەوە)10(، هەندێكی تر گرەو لەسەر 

نێودەوڵەتی  چاودێریی  و  نەجەف  كاریگەریی 

هێزە  هەژموونی  كەمكردنەوەی  لە  دەكەن 

ئەوەی  پاش  بەتایبەت  بااڵدەستەكان،  چەكدارە 

چاودێریی  گرنگیی  لە  جەختی  سیستانی 

مەزاجی  لە  ئەوەش  كردووەتەوە،  نێونەتەوەیی 

نەجەف دەخوێرنێتەوە كە تووڕە بێت لە میلیشیا 

شوێنكەوتەكانی ئێران)11(، هەشن زیاتر دەڕۆن و 

هێزە  بۆ  دەبینن  بەكابووسێك  هەڵبژاردنە  ئەو 

چەكدارەكان، بەتایبەت پاش ئەوەی لە هەندێ 

شاری باشووری عێراق بنكە و بارەگاكانیان كەوتە 

بەر ڕقی خۆپیشاندەران و سووتێرنان، لە كاتێكدا 

پێشرت بە پیرۆز تەماشا دەكران)12(. 

ئەگەری  ترەوە  زۆرێكی  بەالی  بەاڵم 

گۆڕانكاریی زیاتر وەك جۆرێك خۆشبینی دێنە 

سەرجەم  كۆنرتۆڵكردنی  سایەی  لە  بەرچاو، 

و  حوكمڕانی  و  سیاسەت  گرنگەكانی  جومگە 

دارایی دەوڵەت لەالیەن حیزب و هێزە ئایینی 

خۆگونجاندن  توانای  كە  مەزهەبییەكانەوە  و 

هەیە)13(،  شەپۆلێكیان  هەموو  سواربوونی  و 

گۆڕەپانەكانی  و  كە خۆپیشاندەران  بەتایبەت 

هێزێكی  و  قەوارە  هیچ  ئێستا  تا  ناڕەزایەتی 

بتوانێت  تا  نەهێناوە  پێك  ئەوتۆیان  سیاسیی 

ئەم  غیابی  لە  بكات،  نوێنەرایەتییان 

ڕێكخراوەكان  هێزە  هەر  ئەوە  قەوارەیەشدا 

شەرعیەت  دووبارە  و  بردنەوە  چانسی 

لە  كە  ئەوەی  وەك  زیاترە،  وەرگرتنەوەیان 

بە  بووە  2003دا  پاش  عێراقی  ژیانی سیاسیی 

شتێكی تا ڕادەیەك نەگۆڕ و باو)14(.

بۆچوونە،  دوو  ئەم  دەرەوەی  لە 

زۆریان  كاریگەریی  تر  هۆكاری  هەندێك 
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دەشێت  و  دەنگدەر  مەزاجی  لەسەر  هەیە 

ئەوەی  و   2018 ئایاری  هەڵبژاردنی  لەنێوان 

بۆ  بكەن.  دروست  گۆڕانكاریی  داهاتوودا 

تازە  كرا،  پێشوو  هەڵبژاردنی  كاتێك  منوونە 

هاتبوویە  داعش  شەڕی  هەناوی  لە  عێراق 

بە  شەعبی  حەشدی  هێزەكانی  دەرەوە، 

ئێرانی(  و  )عێراقی  باڵەكانیەوە  هەموو 

خوێنی  و  دەكران  تەماشا  فریادڕەس  وەك 

باڵی  كوژراوەكانیان  وێنەی  و  قوربانییەكان 

بەم  بەاڵم  كێشابوو،  دیمەنەكەدا  كۆی  بەسەر 

دواییانە كێشە و گومان و كێشەی زۆر لەسەر 

ناوبانگی ئەو هێزانە دروست بوون، بەتایبەت 

و  ڕیزەكانیان  لە  ناكۆكی  سەرهەڵدانی  پاش 

بەریەككەوتنیان لەگەڵ گرووپە چەكدارەكانی 

لەم  هەر  نەجەف)15(،  مەرجەعیەتی  بە  سەر 

هێزانەی  ئەو  بارەگای  لە  زۆرێك  میانەیەشدا 

و  سووتاندن  بەر  كەوتە  ئێرانن؛  الیەنگری 

جگە  خۆپیشاندەران)16(.   پەالماری  و  هێرش 

مەرجەعی  ئەوەن  لەسەر  گرەوەكان  لەوەش 

خەڵك  هانی  سیستانی،  عەلی  شیعە  بااڵی 

هەڵبژاردنەكاندا  لە  بەشداری  زۆرترین  بدات 

شەرعیەت  گێڕانەوەی  مەبەستی  بە  بكەن 

و  الیەك  لە  هەڵبژاردن  پڕۆسەی  بۆ  متامنە  و 

پڕكردنەوەی  و  ساختەكاری  كاری  لە  ڕێگرتن 

لەمەش  تر)17(.  الكەی  لە  دەنگدان  كارتەكانی 

و  كازمی  مستەفا  لەالی  باوەڕێك  گرنگرت، 

لە  عێراق  %60ی  كە  هەیە  دەوروبەرەكەی 

میدیا  سۆشیال  ئەوانیش  دێت،  پێك  گەنجان 

جاران  وەك  و  دەكات  ئاڕاستەیان  تەكنیك  و 

پابەند نین بە بیروباوەڕە تەقلیدییەكانەوە)18(. 

لە  هەیە  گۆڕانكاری  بە  بڕوایان  ئەوانەی 

هەڵبژاردنی داهاتوودا، باس لەوە دەكەن هێزە 

پاراستنی  بۆ  عێراق  تەقلیدییەكانی  سیاسییە 

گۆڕانكارییە،  لەو  ڕێگرتن  و  ئێستایان  پێگەی 

تەنها دوو بژاردەیان لەبەر دەستە: ڕەتكردنەوەی 

ئەگەر  بەتایبەت  هەڵبژاردن،  نوێی  یاسای 

و  تازەپێگەشتوو  گەنجانی  بەرژەوەندیی  لە 

ناڕەزایەتییەكان بێت بەپێی سیستمی فرەبازنەیی، 

هەڵبژاردنی  سازكردنی  پەكخستنی  لەگەڵ 

پێشوەختە بە هەر ڕێگایەك بێت و لەمپەر بۆ 

خۆسەپاندن  واتای  بە  ئەمەش  دروستكردنی، 

نەجەف  خواستی  دژی  و  دێت  هێز  زەبری  بە 

كە  یەكگرتووەكانە)19(  نەتەوە  و  سیستانی  و 

پێناچێت بیانەوێت خۆیان بخەنە ئەو گێژاوەوە، 

دیداری  لە  سیستانی  ئەوەی  پاش  بەتایبەت 

نەتەوە  گشتیی  سكرتێری  تایبەتی  نوێنەری 

بالسخارت  جنینن  عێراق،  لە  یەكگرتووەكان 

لە  جەختی  جاران  لە  زیاتر   )2020 )ئەیلوولی 

بۆ  كردەوە  پێشوەختە  هەڵبژاردنی  گرنگیی 

دەرچوون لە قەیرانی ئێستا)20(.     

نەخشەی گریامنكراوی هەڵبژاردن 

لەسەر ئاستی شیعە: 

سەرباری ئەوەی هەڵبژاردنی پێشوەختەی 

داهاتوو جێگەی مشتومڕە و لە بەرداشی ئەگەر 

سازكردنەكەی،  وادەی  بەتایبەت  نەگەردایە،  و 

لە  بەشدارەكانی  هێزە  نەخشەی  بەاڵم 
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دەبێتەوە.  ڕوون  تانوپۆی  خەریكە  ئێستاوە 

خۆپیشاندانەكانی ترشینی 2019، وێستگەیەكی 

سیاسیی  نەخشەی  گۆڕینی  لە  بوون  گرنگ 

هێز و ڕاسپاردنی مستەفا كازمی بۆ پێكهێنانی 

هەر  خۆی  دانپێدانانی  بە  كابینەیەش  ئەم 

كە  بووە  گرنگە  وێستگە  ئەم  بەرەنجامی 

برینداری  دەوروبەری 600 كوژراو و هەزاران 

هێزە  خۆپیشاندانەكان  كەوتووەتەوە)21(.  لێ 

دوو  بۆ  كردووە  بەش  شیعەیان  سیاسییەكانی 

ڕەوتی سەرەكی، كە پشتیوانانی خۆپیشاندەران 

و شوێنكەوتووانی هێزە سیاسییە  الیەنگران  و 

هەندێ  شیعەن)22(،  تەقلیدییەكانی  ئیسالمییە 

دوو  ئەم  شیعەش  ڕاستڕەوی  نووسەری 

بەرەیەیان ناو ناوە "شیعەی حەشد" و "شیعەی 

ئەدەبیاتی  دووەم  ئەوەی  كە  جۆكەر")23(، 

دەرهەق  ئێرانە  نزیكەكانی  و  توندڕەو  هێزە 

و  زادە  گوایە  كە  ترشین  خۆپیشاندەرانی  بە 

ئەمەریكیی  فیلمی  كولتووری  دەرهاویشتەی 

ساڵی  كە  فیلمەش  ئەم   ،)Joker( جۆكەرن 

پاڵەوانەكەی  وێنەی  و  هێرناوە  بەرهەم   2019

جاربەجار لە خۆپیشاندانەكانی عێراقدا دەبیرنا، 

لە  باس  فینیكس"ە،  "خواكین  پاڵەوانەكەی 

پاش  كە  دەكات  نەخۆش  دەروون  كەسێكی 

تەماشا  وەها  بڕین  و  كوشنت  لە  تێوەگالنی 

دەكرێت كە دەیەوێ تۆڵە لە چینی پایەدار و 

دەستڕۆیشتوو و دەوڵەمەندی واڵت بكاتەوە و 

وەك پاڵەوان ناوی دەڕوات)24(.

لەنێوان ئەم دوو ڕەوتەشدا، هێزگەلی شیعە 

هەن كە تا ڕادەیەك لە ناوەڕاستدان، لە چەشنی 

چووە  خۆپیشاندانەكاندا  لە  كە  سەدر  ڕەوتی 

پاڵپشتیی خۆپیشاندانەكانی  ناو گۆڕەپانەكان و 

ڕاگەیاند و خۆی وەك عاشقی "شۆڕشی ترشین 

قووڵ  كێشەی  ئێستادا  لە  بەاڵم  ناساند")25(، 

كەوتووەتە نێوان خۆپیشاندەرانی گەنج و خودی 

موقتەدا سەدر بە جۆرێك سەنگەری خۆی جیا 

بەڵكوو  ئەوە،  هەر  نەك  لێیان)26(،  كردووەتەوە 

وەك پالرێك بە "ترشینییەكان" ناویان دەبات و 

باس لەوە دەكات لە ڕیزەكانی ئەواندا هەڵگری 

بیری "الدەر - منحرف" هەن و مەیلی داعش و 

بەعس هەن)27(.

هەڵبژاردنەكاندا  لە  سەدر  ڕەوتی  قورسایی 

ناو شیعە  تەوژمی  لەوەدایە كە جەماوەریرتین 

هەژارەكانە، 30 كورسیی لە یەكەم هەڵبژاردنی 

2005 بەدەست هێناوە، لە 2010دا كورسییەكانی 

بەرز كردووەتەوە بۆ 39 كورسی)28(، لە 2014دا 

گەیشتووەتە 36 كورسی و لە 2018دا لە ڕێگای 

  54 بەدەستهێنانی  بە  سائیرون  هاوپەیامنێتیی 

هەموو  لەناو  هات  یەكەم  پلەی  بە  كورسی 

هاوكات  هەڵبژاردن)29(،  بەشدارەكانی  لیستە 

لەگەڵ ئەمەشدا ڕەوتی سەدر خاوەن شوناسێكی 

سیاسیی دیاریكراو و كۆنكرێتی نییە و لە یەك 

كاتدا ئایین و سیاسەت و كۆمەاڵیەتیی تێكەاڵو 

كردووە و هەمیشە لە ناوچەی خۆڵەمێشیدایە)30(، 

هەر لەبەر ئەمەش پێی وتراوە "پیاوی سوپرایز و 

خۆگونجاندن لەگەڵ دژیەكییەكان")31(، هەروەها 

ناوە  ناویان  و  ڕۆیشتوون  زیاتر  تر  هەندێكی 
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"سەرۆكی دژیەكییەكان")32(، وەك ئاماژەیەك بۆ 

ئەگەری  و  ناگرێت  ئۆقرە  هیچ  لەسەر  ئەوەی 

زۆر  بەتایبەت  هەیە،  سوپرایزی  دروستكردنی 

و  یەكەمی  بەتەمای  تر  جارێكی  كە  دەوترێت 

كۆنرتۆڵكردنی دیمەنەكەیە.

سیاسییە  هێزە  هەستكردنی  هۆی  بە 

گوتار  كۆنبوونی  بە  شیعەشەوە  تەقلیدییەكانی 

هەوڵی  لە  هەندێكیان  ناوەكانیان،  سووتانی  و 

ناونیشانی  داتاشینی  و  ڕووكار  دروستكردنی 

الیەك  لە  ئەوەی  بۆ  قەوارەكانیان،  بۆ  نوێدان 

خۆیان ڕزگار بكەن لە میراتی حوكمڕانیی خراپی 

سااڵنی ڕابردوو، لە الیەكی ترەوە دەستكراوەتر 

دیواری  بەر  و  بانگەشە  و  درووشم  لە  بن 

ئایدۆلۆژیا و پێداگریی پیشوویان نەكەون، لەم 

میانەیەشدا هەست بە چاالكیی زۆری وەزیری 

كاروباری كۆمەاڵیەتی؛ محەمەد شیاع  پێشووی 

بەتەمای  دەوترێت  كە  دەكرێت  سوودانی 

دامەزراندنی حزبێكی نوێ بێت وەك ڕووكارێك 

بۆ حیزبی دەعوە یان پاش ئەوەی لە سەروبەندی 

كاندیدبوونیدا بۆ سەرۆكوەزیران، وازهێنانی لەم 

حیزبە ڕاگەیاند)33(، هەمان گومان و ئەگەریش 

پێشووی  بەڕێوەبەری  عەرباوی  سەالح  بۆ 

پاش  كە  ڕاستە،  حەكیم  عەمار  نووسینگەی 

ئایاری 2020،  لە  ڕەوتی حیكمە  لە  كشانەوەی 

بە پاساوی خۆئازادكردن لە هەندێ كۆتوبەند)34(، 

دوای چوار مانگ بزووتنەوەیەكی گەنجانەی بە 

الوطني(  الوعي   - نیشتامنی  )هۆشیاریی  ناوی 

ڕاگەیاند كە بە قسەی خۆی ئامانج لێی گۆڕینی 

جگە  حوكمڕانییە)35(.  پەرەپێدانی  و  حوكمڕان 

ڕێكخراوی  سەرۆكی  عامری  هادی  لەوانەش، 

سەركردە  لە  میانڕەوانەتری  گوتارێكی  بەدر 

بەدوای  و  بەر  گرتووەتە  شیعە  چەكدارەكانی 

هێزە  بۆ  دەگەڕێ  مەدەنیدا  ڕووكارێكی 

چەكدارییەكەی. ماليىك لە ڕێگەی "یارس سخیڵی" 

زاوایەوە ئیش لەسەر گەنجان دەكات و گرووپە 

چەكدارەكانی حەشدیش بەرەو گوتاری جیهادی 

و نیشتامنیی عێراقچیانە دەڕۆن)36(. 

لەسەر ئاستی سوننە: 

هێشتا ئاسەوار و لێكەوتەی شەڕی داعش 

ماوە،  سوننەكانەوە  هێزە  بەسەر  سێبەری 

خەمی  بزربوونی  و  دابڕان  و  ئاوارەبوون 

دەرگای  تایفەكەیان؛  ئاستی  لەسەر  گشتی 

نوێ  لۆكاڵیی  هێزی  و  تەوژم  دەركەوتنی  بۆ 

كردووەتەوە. 

لەناو  سیاسی  ژیانی  سەرەكیی  سیامی 

سوننەی عێراقدا دوو خاڵی سەرەكییە، كە بریتین 

لە: بزربوونی دەسەاڵتێكی ناوەندی و ئاوابوونی 

سوننە  عەرەبی  بزاوتی  كە  هاوبەش  كێشەی 

ئاڕاستە بكات، لەگەڵ دابەشبوون و كەرتبوونی 

سوننەكان  هێزە  شوناسی  و  سەركردایەتی 

لە  گوزارشت  هەریەك  كە  لۆكاڵی  هێزی  بۆ 

و  یان دەڤەرێكی جوگرافی دەكات  پارێزگایەك 

هەریەك لەو هێزانەش یان سیاسیی نارساو یان 

سەرۆكهۆز یان سەرمایەدار ئاڕاستەیان دەكات)37(، 

ئەو  هەمیشە  پەرتەوازەییەش  ئەم  سەرباری 

لە  هێزە سوننەیەی كە جڵەوی بەدەست بێت 
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بەغدا یان جۆرێك لە مەركەزیەت و كاریگەریی 

لەم سۆنگەیەشەوە  وەردەگرێت)38(، هەر  زیاتر 

لۆكاڵییەكانی  هێزە  لەناو  دەركەوتووترینیان 

كە  ئەنبارە  تەوژمی  میدیاكاندا  لە  سوننەشدا 

محەمەد حەلبوسی ڕێبەرایەتی و نوێنەرایەتیی 

شارەكەی  تێپەڕاندنی  هەوڵی  لە  كە  دەكات 

خۆیشیدایە و لە تكریت و موسڵ و دیالە هەوڵی 

دروستكردنی بنكە و پێگە و الیەنگر دەدات)39(، 

پۆستەری  و  الفیتە  ناوبراو  میانەیەشدا  لەم 

لە  پاڵپشتی  كە  كردووەتەوە  باڵو  بەعقوبە  لە 

گەنجان دەكات بە وێنەی خۆیەوە، لە كاتێكدا 

دیالە بە پێگەی سەلیم جبوری سەرۆكی پێشووی 

پەرلەمان لەقەڵەم دەدرێت)40(. 

پێگەی  لە  حەلبوسی  سەرەكیی  ڕكابەری 

ڕەگوڕیشە  تەقلیدیی  ئیسالمیی  حیزبی  خۆیدا، 

خەنجەر  خەمیس  تەوژمی  لەگەڵ  ئیخوانییە 

و  دەكرێت  پاڵپشتی  ئەنقەرەوە  لەالیەن  كە 

بەو  باشە،  زۆر  قەتەردا  لەگەڵ  پەیوەندییشی 

هێڵی  یەك  لەسەر  دەوحە  و  ئەنقەرە  پێیەی 

سیاسین)41(. لە پەنا ئەم هێزانەشدا، گرووپی تری 

لۆكاڵیی سوننە زۆرن، لە چەشنی ئەبو مازن لە 

عوبێدی  خالید  و  نوجێفییەكان  و  سەالحەدین 

لە موسڵ و مشعان جبوری و ساڵح موتڵەگ لە 

دەوروبەری تكریت و ناوەڕاستی عێراق، سەرجەم 

بۆ  جموجووڵن  سەرقاڵی  ئێستادا  لە  ئەمانەش 

یەكالییكردنەوەی چۆنیەتیی بەشداریكردنیان لە 

هەڵبژاردنەكان و هەڵوێست و لێدوانەكانیان لە 

هەڵمەتی پێشوەختەی هەڵبژاردندا. 

و  شیعە  چەشنی  لە  نەیانتوانی  سوننەكان 

 )2018-2022( پەرلەماندا  خولەی  لەم  كورد 

باوەڕ  پێكبهێنن،  ڕیز  یەك  هاوپەیامنێتییەكی 

وەهایە ئەم پەرتەوازەییەش درێژە بكێشێت بۆ 

پەرلەمانی  بەسەر  و  چاوەڕوانكراو  هەڵبژاردنی 

داهاتووشدا زاڵ ببێت. كۆڵەكەی هێزە سوننەكان 

پاشان  كورسی(،   40( حەلبوسی  ئێستادا  لە 

خەمیس خەنجەر و نوجێفی پێك دێت، هەریەك 

لەم الیەنانەش قوواڵییەكی هەرێامیەتییان هەیە 

لە  بەئاشكرا  نوجێفی  و  كاتێكدا خەنجەر  لە  و 

بەوە  حەلبوسی  محەمەد  نزیكن،  ئەنقەرەوە 

ئێران"  "سوننەی  نوێنەرایەتیی  كە  تۆمەتبارە 

دەكات)42(، لە دەرەوەی ئەمانەش سەركردەكانی 

وەك ئەحمەد جبوری )ئەبو مازن(ی پارێزگاری 

لەگەڵ  باشی  پەیوەندییەكی  ئەنبار،  پێشووی 

وەهایە  بڕوا  و  هەیە  حەشد  شیعەكانی  هێزە 

زۆرەكانی،  یاساییە  دۆسیە  لە  چاوپۆشیكردن 

پەیوەندیی بەو ڕێككەوتنە نهێنییەوە هەبێت كە 

لەدوای  كردوویەتی  حوكمڕاندا  شیعەی  لەگەڵ 

قۆناغی داعش، بەتایبەت هاوپەیامنێتیی فەتح 

و هێزەكانی حەشد)43(.  

سیناریۆكانی بەردەم هەڵبژاردنی ئایندە 

سەرەوە،  پێدراوانەی  ئەو  ڕۆشنایی  لەبەر 

پێشهاتانە  و  سیناریۆ  ئەم  پێشبینیی  دەكرێت 

بكرێت بۆ هەڵبژاردنی ئایندەی عێراق. 

- ئەگەر ڕێگری دروستكردن و پەكخستنی 

یاساكە  ئەگەر  بەتایبەت  هەیە،  كاتێك  هەموو 
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هێزە  بەرژەوەندیی  لە  كە  بێت  جۆرێك  بە 

فرەبازنەیی  لە  ئەوانەی  نەبێت،  تەقلیدییەكان 

گەورە  دەنگدەری  كوتلەی  و  دەبن  زەرەرمەند 

و  مالیكی(  یاسای  )دەوڵەتی  نییە  كۆیان  و 

دژی  بەردەوام  و  پەرشوباڵوە  دەنگدەرەكانیان 

زیاترە  سازكردنی  ئەگەری  بەاڵم  دەوەستنەوە، 

بە هۆی گوشاری سیستانی و پاڵپشتیی نەتەوە 

یەكگرتووەكان.

- نەخشەی هێزە سیاسییەكانی بەشدار لە 

هەڵبژاردنی عێراق، لەسەر سێ ئاڕاستە بنەڕەتی 

گەنجانەكانی  و  كۆمەاڵیەتی  هێزە  دەبێت، 

بەتەواوەتی  هێشتا  كە  خۆپیشاندەر 

پاڵپشتی  تەقلیدییەكانی  هێزە  نەخەمڵیون، 

ڕكابەرەكانی  و  نەیار  هێزە  خۆپیشاندەر، 

هێزە  لە  هەندێ  نێوانەشدا  لەم  خۆپیشاندان، 

لە  دەدەن  خۆمنایشكردن  هەوڵی  كۆنەكان 

قاڵبی هێز و لەژێر نوێدا. 

- پرسیار و ئەگەر و شیكار و لێكدانەوەی 

سەرۆكوەزیران  پێگەی  لەسەر  هەیە  جیاجیا 

لە هەڵبژاردنی داهاتوودا، ئایا لیست دروست 

دەكات؟ ئەگەر دروستی كرد، لە كێ پێك دێت؟ 

سەركەوتنی  ئەگەری  بكات،  دروستی  ئەگەر 

ئایا  نەكات،  دروستی  ئەگەریش  چەندە؟ 

تا  دۆسیەیە  ئەم  مبێنێتەوە؟  هەیە  چانسی 

دەكرێت،  لێ  بێدەنگیی  بەفەرمی  ئێستا 

ڕاستەوخۆش  لیستی  كازمی  ئەگەر  بەاڵم 

بێگومان  -ئەگەرێكی دوورە-،  نەكات  دروست 

هێزە  لەو  هەندێ  پشت  دەچێتە  ناڕاستەوخۆ 

لە هەناوی  نوێیانەی  مەدەنی و كۆمەاڵیەتییە 

هیچ  هەر  دەبن،  لەدایك  خۆپیشاندانەكانەوە 

نەبێ بۆ مسۆگەركردنی دۆزینەوەی پێگەیەكی 

پەرلەمانی بۆ خۆی لە خولی داهاتوودا. 

بەهێزە  ئەگەرێكی  گۆڕانكاری؛  ئەگەری   -

بە هۆی فرەبازنەیی، گۆڕانی مەزاج، دەركەوتنی 

هێزی نوێ و لە هەمووشی گەورەتر لێكەوتەكانی 

گۆڕانە  ئەو  دەوترێت  ئەوەی  بەاڵم  كۆرۆنا، 

بكاتەوە،  قڵپ  عێراق  دۆخی  و  بێت  ڕیشەیی 

ناوخۆیی  پاڵپشتیی  و  توانا  لەگەڵ  ناگونجێت 

میلیشیا  و  چەكدارەكان  هێزە  و  دەرەكی  و 

مەزهەبییە دەسەاڵتدارەكان. 

- بە هۆی یاسای هەڵبژاردنەوە كە فرەبازنەییە 

خۆكاندیدكردنی  لە  جۆرێك  هەڵبژاردن  و 

پۆپۆلیزم  پەرەسەندنی  پێشبینیی  تاكەكەسییە، 

خەڵكانی  هەڵكشانی  و  ناوچەیی  گوتاری  و 

كارابوونی ڕۆڵی  لەگەڵ  بەهێزە  باكگراوەند  بێ 

و  عەشیرەت  چەشنی  كۆمەاڵیەتییەكانی  بازنە 

هۆز، كە توانای یەكالییكردنەوەی زۆر كورسیی 

هەڵبژاردنیان هەیە.

بەو  گرت  سەری  هەڵبژاردن  ئەگەریش   -

و  قووڵرت  كێشەی  ئەوە  فرەبازنەییە،  سیستمی 

لە  سیاسی  زۆرینەی  دروستكردنی  بۆ  گەورەتر 

پەرلەمانی داهاتوودا دروست دەبێت، بە هۆی 

لیستی  بەئەستەم  و  كورسییەكان  پەرتەوازەیی 

پەرلەمانی زۆرینە دروست دەبێت كە )50+1( 

كورسییەكانی هەبێت تا كاندیدی سەرۆكوەزیران 

پێشكەش بكات.  
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بترسيع  يوجه  الكاظمي   )4/10/2020( الصباح    )1(

https://alsabaah.iq/32179/%D8%A ،التسجيل البايومرتي

D9%84%D9%83%D8%A7%7 )متاح: 10/10/2020(

الدین )10/8/2020(، وهم االنتخابات   )2(  فرهاد عالء 

https://www.washingtoninstitute. العراق،  يف  املبكرة 

org/ar/fikraforum/view/earl )متاح:9/10/2020(

الوزاري لحكومة  املنهاج  نیوز )24/9/2020(،  ناس    )3( 

https://www.nasnews.com/ الكاظمي،  مصطفى  املكلف 

view.php?cat=29702 )متاح: 4/10/2020(

)4(  يحيى الكبييس )6/8/2020(، العراق: عن االنتخابات 

https://www.alquds.co.uk/ تحدث!،  لن  التي  املبكرة 

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7

-D9%82% )متاح: 3/10/2020(

السيستاين:   ،)20/12/2020( عربیة  أندبندت    )5(

لألزمة... واألحد مهلة جديدة  الوحيد  الحل  املبكرة  االنتخابات 

https://www.indepen-  لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة،

dentarabia.com/node/80236/ )متاح: 10/10/2020(

تغريدة   ،)3/10/2020( الصدر  محمد  السيد  مقتدى 

https://twitter.com/Mu_AlSadr/sta- تويرت،  عىل 

tus/1312135731700137984 )متاح: 1/10/2020(

 ،)3/10/2020( الصدر  محمد  السيد  مقتدى    )6(

https://twitter.com/Mu_AlSadr/sta- تويرت،  تغريدة عىل 

tus/1312135731700137984 )متاح: 9/10/2020(

)7(  العريب الجدید )7/5/2020(، االنتخابات املبكرة... ورقة 

https://www. العراقیة  االحتجاجات  مع  للتعامل  الكاظمي 

 alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86

)متاح: 10/10/2020(

)8(  الصباح )8/8/2020(، القانونية النيابية تحدد عوائق 

https://alsabaah.iq/28432/%D املبكرة،  االنتخابات  إجراء 

8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88

D9%  )متاح: 5/10/2020(

)9(  ألرتا عراق )14/9/2020(، املفوضية تعلّق عىل بيان 

https://ultrairaq.ultra- رشوط،   5 ب مستعدون  ـالسيستاين: 

sawt.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9

D8%B6%88% )متاح: 5/10/2020(

لغز   ،)9/9/20( املفرجي  أمري    )10(

https://www. العراق،  يف  املبكرة  االنتخابات 

  a l qu d s . c o . u k / % D 9 % 8 4 % D 8 % BA % D 8 % B 2 -

)متاح:9/10/2020(

)11(  املدى )5/10/2020(، معهد كارنيغي: مزاج النجف 

https://almadapaper. ،بدأ مييل ملعاريض التدخالت اإليرانية

net/view.php?cat=230474 )متاح: 1/10/2020(

الشارع  غضب   ،)8/10/2020( الدولیة  العرب    )12(

العراقي يقلّل حظوظ امليليشيات يف تجديد حضورها بالربملان، 

 https://alarab.news/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-

)متاح: 7/10/2020(

)13(  صادق الطايئ )8/12/2019(، إحذروا فخ االنتخابات 

https://www.alquds.co.uk/%D8%A5 العراق،  يف  املبكرة 

 %D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D8%A7-

)متاح: 7/10/2020(

املبكرة بني  االنتخابات  ولید )23/12/2019(،  زیاد    )14(

https://ultrairaq.ultrasawt. والجدوى،  والدستور  املرجعية 

com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A

A%D8%AE )متاح: 7/10/2020(

)15(  املدى، معهد كارنیغی... مصدر سابق

)16(  الحرة )22/8/2020(، جنوب العراق يشتعل غضبا.. 

https://www.al-  هدم وإحراق مقرات أحزاب موالية إليران،

hurra.com/iraq/2020/08/22/%D8%AC%D9%86%D

D8%%88%9 )متاح: 8/10/2020(

السيستاين  من  "فتوى"   ،)4/10/2020( العرب    )17(

https://alarab. العراق،  يف  املبكرة  االنتخابات  إلنجاح 

co.uk/%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-

-D9%85%D9%86% )متاح: 6/10/2020(

عن  يتحدث  الكاظمي   ،)3/10/2020( نیوز  ناس    )18(

https://www. ،مرحلة التكليف والعالقة مع الواليات املتحدة

nasnews.com/view.php?cat=41867 )متاح: 7/10/2020(

)19(  أخبار الخليج )6/10/2020(، النجف تساند الحراك 

http:// ،الشعبي وخياران لألحزاب الدينية لالحتفاظ بالسلطة

 www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1223689

)متاح: 3/10/2020(

)20(  موقع السیستاين، استقبال سامحة السيد )دام ظلّه( 

https://www.sis-  املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة،

tani.org/arabic/archive/26461/ )متاح: 3/10/2020(

عن  يتحدث  الكاظمي   ،)3/10/2020( نیوز  ناس    )21(

https:// املتحدة،  الواليات  مع  والعالقة  التكليف  مرحلة 

)متاح:   www.nasnews.com/view.php?cat=41867

)11/10/2020

الساحة  محللون:   ،)4/10/2020( نيوز  املسلة    )22(
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http://almasalah.com/ar/NewsDe- منشطرة،  الشيعية 

tails.aspx?NewsID=198574 )متاح: 11/10/2020(

وشیعة  الحشد  شیعة   ،)4/10/2020( الحسني  سلیم 

https://t.me/saleemalhasani ،الجوكر

الساحة  محللون:   ،)4/10/2020( نيوز  املسلة    )23(

http://almasalah.com/ar/NewsDe- منشطرة،  الشيعية 

tails.aspx?NewsID=198574 )متاح: 11/10/2020(

وشیعة  الحشد  شیعة   ،)4/10/2020( الحسني  سلیم 

الجوكر، https://t.me/saleemalhasani )متاح: 3/10/2020(

أن  يجب  أشياء   9  ،)7/10/2019( بوست  عريب    )24(

https://ara- نيويورك، رشطة  أقلق  الذي  الفيلم  عن   تعرفها 

-bicpost.net/%D9%81%D9%86 )متاح: 4/10/2020(

 ،)2/2/2020( الصدر  محمد  السيد  مقتدى    )25(

https://twitter.com/Mu_AlSa- تويرت، عىل   تغريدة 

)متاح:    dr/status/1224026664063115267/photo/1

)2/10/2020

التحالف  انتهى  هل   )19/2/2020( ستار  عمر    )26(

https://www.al-monitor. والصدر؟  املدنيّني  بني  "الرسيايّل" 

com/pulse/ar/contents/articles/originals/2020/02/

iraq-protests-sadrists- )متاح: 3/10/2020(

 ،)10/2020  /6( الصدر  محمد  السید  مقتدی    )27(

https://twitter.com/Mu_AlSadr/sta-  تغریدة علی تویرت،

tus/1313520652872232961 )متاح: 8/10/2020(

االنتخابات  محمد)2011(،  مناف  السوداين،    )28(

 2005-2010 لالنتخابات  املكاين  التفسري  السياسية،  واألحزاب 

68- بغداد،  والوثائق،  الكتب  دار  امنوذجاً،  العراق  الربملانية يف 

.69

)29(  سی ان ان العربیة، مصدر سابق؛ بی ب سی العربیه 

يف  الربملانية  باالنتخابات  يفوز  الصدر  تحالف   :)19/5/2018(

https://www.bbc.com/ar- عريب، يس  يب  يب  موقع   العراق، 

abic/middleeast-44178665 )تاريخ الزيارة: 4/3/2020(.

بني  الصدري:  "التيار   ،)28/3/2008( حارث حسن    )30(

العدد  اإللكرتونية،  املتمدن  الحوار  والشعبوية"، مجلة  الشعبية 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.as-  ،2234

p?aid=129588&r=0 )متاح: 25/2/2020(.

مقتدى   :)24/10/2017( حسني  الدين  محيى    )31(

https:// التناقضات!،  مع  والتكيف  املفاجآت  رجل  الصدر.. 

www.dw.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%

-AF%D9%89 )متاح: 11/10/2020(

)32(  الحرة )4/10/2020(، "زعيم املتناقضات".. مقتدى 

واألحزاب  ترشين  "انتفاضة  ببيان  العراقيني  يحرّي  الصدر 

ttps://www.alhurra.com/iraq/2020/10/04/% ،"الفاسدة

D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9% )متاح: 10/10/2020(

لألحزاب  متوقعة  خريطة   ،)9/8/2020( املدى    )33(

قوى  محورها  اتجاهات  ثالثة   :2021 انتخابات  يف  املتنافسة 

https://www.almadapaper.net/view.php?-  ترشين،

cat=229140 )متاح: 6/10/2020(

يكشف  العرباوي  صالح   ،)5/5/2020( نیوز  ناس    )34(

https://www.nasnews. الحكمة،  تيار  من  انسحابه  سبب 

com/view.php?cat=30062 )متاح:6/10/2020(

عىل  تغريدة   ،)19/9/2020( العرباوی  صالح    )35(

https://twitter.com/salahalarbawi/sta-  تويرت،

tus/1307339911020806144 )متاح: 11/10/2020(

)36(  مركز اإلمارات للسياسات )30/9/2020(، استعدادات 

https://epc.ae/ ،القوى الشيعية لالنتخابات املقبلة يف العراق

ar/brief/preparations-of-shiite-factions-for-upcom-

ing-elections-in-iraq )متاح: 12/10/2020(

)37(  ريناد منصور )3/3/2016(, املأزق السنَّي يف العراق، 

https://carnegie-mec.org/2016/03/03/ar-pub-62945

خريطة  العراق..  نة  سُّ  ،)6/1/2018( بوست  نون    )38(

مرشوطة،  انتخابية  ومشاركة  يهددهم  وتفتيت  معقدة 

)متاح:   https://www.noonpost.com/content/21502

)12/10/2020

ملسار  مبكرة  قراءة   ،)21/9/2020( ناهي  صباح    )39(

https://www.inde- املقبلة، العراقية  لالنتخابات   التأهل 

pendentarabia.com/node/153331/%D8%B3%D9

)متاح:   %8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%

)12/10/2020

)40(  املدى، خریطە متوقعة... مصدر سابق. 

)41(  صباح ناهي، مصدر سابق.  

)42(  ناس نیوز )30/9/2019(، تقرير أمرييك عن خارطة 

حراك الزعامات السّنيّة يف العراق: رصاع عىل السلطة والنفوذ!، 

 https://www.nasnews.com/view.php?cat=19365

)متاح: 12/10/2020(

)43( عراق ألرتا )15/6/2019(، عرب سلم "الدماء واألموال".. 

https://ultrairaq. واألنبار!،  املناصب يف كركوك  بيع  "عراب" 

)متاح:   ultrasawt.com/%D8%B9%D8%A8%D8%B1-

)12/10/2020
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وەزارەتی پەروەردە لەنێوان 
بەرزەویست و پەروەردەی کالسیکدا 

)١٩٩٢-٢٠٢٠(
فایەق سەعید/ توێژەری بواری پەروەردە و فێرکردن 

بەرایی

سەر  دەخاتە  تیشک  توێژینەوەیە  ئەم 

پەروەردە  وەزارەتەکانی  گەشەکردنی  مێژووی 

و  ئەرێنی  الیەنە  باسی   ،)1992-2020( لەنێوان 

نەرێنییەکانی ئەو کارانە دەکات کە وەزارەتەکان 

سەر  دەخاتە  تیشک  توێژینەوەکە  کردوویانە. 

پێنجەم،  و  چوارەم  پەروەردەیی  کۆنگرەی  دوو 

و  ئەرێنی  الیەنە  هەموو  باسی  هەروەها 

نەرێنییەکانی دوو وەزارەتی پەروەردە )لە کابینەی 

پێنجەم و نۆیەم( دەکات. توێژینەوەکە شیکاری 

پەروەردە  وەزارەتی  فەرمییەکانی  ئامارە  بۆ 

هەمەجۆرەکان  الیەنە  گەشەکردنی  و  دەکات 

دەخاتە ڕوو. توێژینەوەکە لەبەر ڕۆشنایی تیۆری 

پێشکەوتوودا،  جیهانی  لە  بەرکارەکان  ڕەوتە  و 

کۆمەڵێک پێشنیار و ڕاسپاردە بۆ گۆڕانکارییەکی 

ڕیشەیی پێشکەش دەکات. توێژینەوەکە چەمکی 

“خوێندکار” و “خوێندنگە” بۆ هەردوو قۆناغی 

هەروەها  دێنێت،  بەکار  ئامادەیی  و  بنەڕەتی 

“منداڵ” بۆ باخچەی مندااڵن بەکار دێنێت.  

گریامنەکان:

• ئایا وەزارەتەکانی پەروەردە لە ڕابردوودا 

سەرکەوتوو بوون؟

چیی  ئێستادا  لە  پەروەردە  وەزارەتی   •

کردووە؟

• ڕۆڵی کۆنگرە پەروەردەییەکان چی بوون؟

ناتوانن  پەروەردە  وەزارەتەکانی  بۆ   •

سیستمی  لە  ڕیشەیی  گۆڕانکارییەکی 

پەروەردەییدا بکەن؟

میتۆد

شیکاری  میتۆدی  بە  پشت  توێژینەوەکە 

دەبەستێت. 

خۆسنووردارکردن

هەموو  نییە  توانایدا  لە  توێژینەوەیە  ئەم 

لە  بەشێک  ڕوو،  بخاتە  پەروەردە  الیەنەکانی 
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وەزیر  یەک   )1999-2006( ماوەدا  هەمان 

دامەزراوە. شەش کەس لەم وەزیرانە هەڵگری 

لە ڕشتە جیاوازەکاندا،  بڕوانامەی دکتۆرا بوون 

نەبووە.  پەروەردەدا  لە  یەکێکیان  هیچ  بەاڵم 

و  بووە  زانکۆ  سەرۆکی  وەزیر  یەک  هەروەها 

هەندێکیان مامۆستای زانکۆ و پەیامنگا بوون، 

پۆستەدا  لەم  سەربازیش  کەسی  تەنانەت 

وەزیرە   11 لەو  یەکێکیش  هیچ  دانراوە. 

دونیابینییەکی  و  نەبوون  پەروەردە  کارناسی 

پەروەردە  بۆ  خۆیان  بە  تایبەت  هاوچەرخی 

یەکێکیان  هیچ  دەرئەنجامیش  وەک  نەبووە، 

کتێبێک، لێکۆڵینەوەیەک یان توێژینەوەیەکیان 

دەربارەی پەروەردە و گەشەسەندنی بوارەکانی 

و  نەنووسیوە  پەروەردە  بە  هاوپەیوەست 

هاوچەرخ  پەروەردە  سیستمی  نەیانتوانیوە 

خوێندکار  کارایی  و  مامۆستایان  ئاستی  بکەن، 

بەرز بکەنەوە )بڕوانە خشتەی ژمارە 1()3(. 

لە  پەروەردە،  وەزارەتی  یاسای  بەپێی 

ڕاوێژکاریش  کۆمەڵێک  پەروەردەدا  وەزارەتی 

کاریان کردووە، بەاڵم هیچیان کارناسی پەروەردە 

یان پەروەردەی هاوچەرخ نەبوون. سەرجەمی 

وەزارەتەکان بەو شێوەیە کاریان نەکردووە کە 

داهێنانی تازە بکەن، بەڵکوو تەنها ویستوویانە 

ڕزگار  کەمتەرخەمییەکان  و  گلەیی  لە  خۆیان 

پۆستێکی  وەزیر  پۆستی  ڕاستییشدا  لە  بکەن. 

و  پسپۆڕ  ئێمە  ئەوەی  لەبەر  و  سیاسییە 

کارناسی پەروەردەمان یەکجار دەگمەنە، بۆیە 

کارێکی ئاساییە وەزیر پسپۆڕ نەبێت، بەاڵم بۆ 

دەستنەکەوتنی  بە  پەیوەندییان  هۆکارەکان 

ئاماری پێویستەوە هەیە و بەشێکی دیکەشیان 

بۆ  میتۆدیکەوە هەیە،  بە الیەنی  پەیوەندییان 

منوونە: خوێندنگە تایبەت و نێودەوڵەتییەکان، 

تایبەتەکان،  پێداویستییە  خاوەن  خوێندنی 

لە  دابڕان  ناکوردییەکان،  زمانە  خوێندنی 

خوێندن و دەیان کێشەی دیکە.

وەزارەتی پەروەردە )1992-2018(

پێکهاتەی وەزارەت

وەزارەتی پەروەردە بەپێی یاسای ژمارە )4(

ی ساڵی 1992 دامەزراوە )ئ. ن. ک، 1992()1(. 

ئەم یاسایە بەو هەموو جارانەشەوە کە هەموار 

و  نییە  گونجاو  ئیستا  بۆ  هێشتا  کراوەتەوە)2(، 

پڕە لە کەموکورتی. ئەم وەزارەتە ئێستا لە 17 

بەڕێوەبەرایەتیی   5 و  گشتی  بەڕێوەبەرایەتیی 

سلێامنی،  هەولێر،  پارێزگاکانی  بۆ  گشتی 

پێک  کەرکووک  و  گەرمیان  هەڵەبجە،  دهۆک، 

پێک  بەڕێوەبەرایەتی   11 لە  هەولێر  هاتووە. 

دهۆک   ،14 لە  هەڵەبجە  و  سلێامنی  هاتووە، 

یەک  لە  کەرکووک  و   3 لە  گەرمیان   ،11 لە 

بەڕێوەبەرایەتی پێک هاتووە. جگە لە وەزیر و 

بەڕێوەبەرایەتییەکان، کۆمەڵێک ڕاوێژکاریش لە 

وەزارەت هاوکاریی وەزیر دەکەن.

وەزیرەکانی پەروەردە 

وەزیری   11 )2019-1992(دا،  لەنێوان 

دوو  ماوەی  لە  دامەزراون.  پەردەوەردە 

ئیدارەییدا لە سلێامنی لەنێوان )1997-2006(، 

لە  هەولێر  لە  بەاڵم  دامەزراون،  وەزیر  چوار 
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پشت  ئەوان  دەبێت  ئەوە  قەرەبووکردنەوەی 

کە  ببەسنت  شارەزا  زۆر  کارناسی  کۆمەڵێک  بە 

شارەزاییان لە پەروەردەی هاوچەرخدا هەبێت. 

لە  پەروەردە  پسپۆڕییش،  بواری  لە  بەدەر 

نەبووە.  لەپێشینەی  کاری  کابینەیەکدا  هیچ 

گەشەسەندنی  بۆ  پالن  حکومەت  یاسا؛  بەپێی 

دادەنێ،  کەرتەکان  هەموو 

کاری  بەرنامەی  لە  بەاڵم 

سەرەکوەزیرانێکدا  هیچ 

بۆ  هاوچەرخ  پالنێکی 

لە  دانەنراوە،  پەروەردە 

بانگەشەی  کاتیشدا  هەمان 

حیزبە  هەموو  هەڵبژاردنی 

زیاتر جەختیان  سیاسییەکان 

لەسەر ڕابردوو کردووەتەوە. 

قۆناغی  دەربارەی 

داهاتووش، لەو بانگەشانەدا 

دەربارەی  دێڕ  دوو  بەتەنها 

بۆ  نوورساوە،  داهاتوو 

بەبێ  بکەین”،  وا  دەدەین  “هەوڵ  منوونە 

بکەن  دیاری  کارکردن  پالنی  و  بودجە  ئەوەی 

و بۆمان ڕوون بکەنەوە ئەو بڕە پارەیە چۆن لە 

دیموکراتی  “پارتی  دەبێتەوە.  بودجەدا شوێنی 

کوردستان” و “یەکێتیی نیشتامنیی کوردستان” 

بووە،  بەدەستەوە  پۆستەیان  ئەم  کە هەمیشە 

دیموکراتی  پارتی  نواندووە.  کەمتەرخەمییان 

کاریگەرترین  و  گەورەترین  وەک  کوردستان 

لەو  یەکێک  هیچ  نەیتوانیوە  سیاسی،  حیزبی 

بانگەشەی  لە  کە  بکات  جێبەجی  بەڵێنە   3

کردبوون،  جێگیری   2014 هەڵبژاردنەکانی 

زیاتر،  باڵەخانەی  دروستکردنی  ئەوانیش: 

بەرزکردنەوەی مووچە و دەرماڵەی مامۆستایان 

لە  زانیاری  تەکنەلۆژیای  پەرەپێدانی  و 

خوێندنگەکاندا)4(.

تێبینی: توێژینەوەکە لە هەڵەکانی ڕێنووسی 

ئەم دۆکیۆمێنتە و کۆی دۆکیۆمێنتەکانی دیکەی 

وەزارەتی پەروەردە، بەرپرسیار نییە.

خشتەی ژمارە )1(: وەزیرەکانی پەروەردەی 

حکومەتی هەرێمی کوردستان

کۆنگرەکانی پەروەردە 

کۆنگرەی  و  کۆنفڕانس  پێنج  ئێستا  تا 

تا  یەکەم  کۆنگرەی  بەسرتاون،  پەروەردەیی 

ڕوانگەی  لە  و  بوون  کالسیکی  زۆر  سێیەم 



23

No.4, November 2020

ناوەرۆک، کاریگەرییەکان و بەشداربووەکانەوە، 

هاوچەرخیان  کۆنگرەیەکی  سیامیەکی  هیچ 

کۆبوونەوەیەکی  لە  زیاتر  و  نەبووە  دیار  پێوە 

پ،  )و.   ،)5()1992 پ،  )و.  دەچوون  لۆکاڵ 

1997()6(، )و. پ، 2001()7(، )و. پ، 2001 ب( 

)8(. کۆنگرەی چوارەمی ساڵی 2007 و کۆنگرەی 

زۆریان  جیاوازییەکی   ،2015 ساڵی  پێنجەمی 

لەگەڵ ئەو کۆنگرانەدا هەبووە.

کۆنگرەی چوارەم )2007(

کۆنگرەکانی  هەموو  لەگەڵ  بەراورد  بە 

کۆنگرەی  سەرکەوتووترین  بە  دیکەدا، 

پەروەردەیی دەژمێردرێ )و. پ، 2007()9(، )و. 

پ، 2007 ب()10(، )و. پ، 2007 پ()11(. 

الیەنە ئەرێنییەکان:

• بۆ یەکەمین جار وەزارەتی پەروەردە بووە 

خاوەنی سیستمی پەروەردەیی نوورساوی خۆی 

و  بنەڕەتییەکان  قوتابخانە  “سیستمی  ناوی  بە 

پ،  )و.  ئامادەییەکان”  خوێندنگە  سیستمی 

.)12()2009

• بۆ یەکەمین جار تاقیکردنەوەی بەکالۆری 

لە پۆلی شەشەم و نۆیەمی بنەڕەتی ال بران و 

لە جێگەی ئەوە تاقیکردنەوەی نیشتامنی دانرا.

پۆلەکانی  بۆ  پەڕینەوە  سیستمی  دانانی   •

بۆ  نیوساڵ  تاقیکردنەوەکانی  البردنی   ،4-9

هەندێک لە پۆلەکان.

1-( بنەڕەتی  خوێندنگەی  دامەزراندنی   •

هەڵوەشانەوەی  و   )10-12( ئامادەیی   ،)9

فۆرمی سەرەتایی و ناوەندی)13(.

پۆلی  لە  • البردنی مەسەلەی دەرنەچوون 

)3-1(ی بنەڕەتی و کارکردن بە هەڵسەنگاندن.

پەیامنگەکانی  و  خانە  داخستنی   •

پەیامنگەی  چوار  دامەزراندنی  و  مامۆستایان 

گەشەپێدان و ڕاهێنان بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی 

مامۆستایان.

• گۆڕینی سیستمی ئەژمارکردنی کۆمنرەی 

خوێندکار بۆ قۆناغی ئامادەیی، واتە پۆلەکانی 

)11-10(ی ئامادەیی 30 منرەیان لەسەر دەبێت 

و تاقیکردنەوەکانی بەکالۆرییش 70 منرە. 

• گۆڕینی بەشێک لە پڕۆگرامەکان و وەک 

کتێبەکانی  زۆری  چاپکردنێکی  دەرئەنجامیش، 

پڕۆگرام.

کۆنگرە  پێشکەشی  کە  پڕۆژەیەی  لەو   •

کرا، کۆمەڵێک کارئاسانیی دیکەش کرابوون بۆ 

بەاڵم  تاقیکردنەوەکان،  دەربارەی  خوێندکاران 

بەشێکی زۆری دواتر جێبەجێ نەکران )و. پ، 

.)14()2008

الیەنە نەرێنییەکان

نەبوو  توانایدا  لە  پەروەردە  وەزارەتی   •

سیستمی  لە  قووڵ  و  ڕیشەیی  گۆڕانکاریی 

پەروەردەییدا بکات.

سیستمە  دەربارەی  نەیتوانی  وەزارەت   •

بکات،  مامۆستاکان  بە  باش  ڕاهێنانێکی  نوێکە 

چونکە سیستمەکە بۆ خودی ڕاهێنەرەکان نامۆ 

بوو.

پێداچوونەوەیەکی  پەروەردە  وەزارەتی   •

بۆ  نەکرد  ڕاسپاردەکان  و  بڕیارەکان  بۆ  خێرای 
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ئەوەی گۆڕانکارییان تێدا بکات. 

• ئەو گۆڕانکارییانە پێویستیان بە کادیری 

بەتوانا و لێهاتوو هەبوو کە وەزارەتی پەروەردە 

نەیبوو و نەیتوانی لە دەرەوەی کوردستان بۆی 

لە  پالنێک  هیچ  ئەستەمە  زۆر  بکات.  دابین 

ئەو  دابینکردنی  بەبێ  ناوین”دا  “ڕۆژهەاڵتی 

کادیرانە سەرکەوتن بەدەست بێنێت.

و  کارکردن  میتۆدەکانی  زۆری  بەشێکی   •

کۆی  لەگەڵ  لەمەشدا  بوون،  لۆکاڵی  تواناکانی 

وەزارەتەکانی دیکەدا هاوبەش بوو.

سەرچاوە: )و. پ، 2007()15(، )و. پ، 2017()16( 

خشتەی ژمارە )2(: کۆنگرە پەروەردەییەکان

هەڵسەنگاندنی کۆنگرەی چوارەم

گۆڕانکاریی  پێناسەی  تەماشاکردنی  بە 

جیهانیدا،  پەروەردەی  سیستمی  لە  هاوچەرخ 

بچووک  زۆر  گۆڕانکارییەکان  زۆری  بەشێکی 

بوون، بەاڵم هەموویان بە ئاڕاستەیەکی دروستدا 

بوون. بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی یەکەمین جار 

پەروەردەییدا  سیستمی  لە  گۆڕانکاری  کە  بوو 

بکرێ، توێژینەوەکە هەڵسەنگاندنێکی ئەرێنیی 

بۆ دەکات. ئەم هەنگاوانە بوونە هۆی ئەوەی 

زۆرتری  بایەخێکی  میدیاکاندا  لەناو  پەروەردە 

گۆڤارەکان؛  و  هەفتەنامەکان  و  بدرێت  پێ 

الپەڕە و بەشی تایبەتی بۆ تەرخان بکەن. 

زۆری  دژایەتییەکی  دیکەشدا،  دیوێکی  بە 

دەدرا  هەوڵ  و  دەکرا  گۆڕانکارییانە  ئەم 

بێبایەخ بکرێن. دوای کۆنگرەش، وەزارەتەکانی 

پەروەردە خۆیان لە پیادەکردنی هەندێ بابەت 

ئەژمارکردنی  بڕیاری  منوونە  بۆ  دەدزییەوە، 

ی  ە منر کۆ

ی  ر کا ێند خو

ئامادەیی،  قۆناغی 

ها  ە و ر هە

نێکیش  ا ڵد و هە

بۆ  هەبوو 

بڕیاری  ڕاگرتنی 

هەڵوەشاندنەوەی 

و  خانە 

پەیامنگاکانی مامۆستایان، بەاڵم سەری نەگرت.

کۆنگرەی پێنجەمی ساڵی 2015

تەواوی  خەرجیی  یۆنسکۆ  ئەوەی  لەبەر 

خەڵکێکی  بۆیە  گرتبوو،  لەئەستۆ  کۆنگرەکەی 

بانگهێشت  کوردستانەوە  دەرەوەی   لە  زۆرتر 

بابەتی باش پێشکەش کران،  کرابوون. کۆمەڵێک 

نەیانتوانی  میوانەکان  لە  یەکێک  هیچ  بەاڵم 

کاریگەرییەکی گەورەیان لەسەر ناوەرۆکی کۆنگرە 

تەوەریان    6 پەروەردە  بەڕێوەبەرەکانی  هەبێت. 
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ئامادە  گشتی  شێوەیەکی  بە  و  کردبوو  ئامادە 

ئەو  بکەن.  تێدا  گەورەیان  گۆڕانکاریی  نەبوون 

بڕیار و ڕاسپاردانەی لە کۆنگرە پەسەند کران )و. 

پ، 2015()17( بەزۆری کالسیکی بوون و نیشانەی 

گۆڕانکاریی ڕیشەییان پێوە دیار نەبوو، هەروەها 

ئەو ڕاسپاردانەی کە باشیش بوون؛ کاریان پێ نەکرا 

دامەزراندنی  بڕیاری  منوونە  بۆ  نەکران،  پیادە  و 

دەزگایەک بە ناوی “توێژینەوە و دیراسات”. 

هەڵسەنگاندنی  کۆنگرە

بە شێوەیەکی گشتی ئەم کۆنگرەیە لە ڕووی 

و  نەبوو  سەرکەوتوو  بڕیارەکانەوە  و  ناوەرۆک 

هیچ کاریگەرییەکی ئەوتۆشی لەسەر داهاتووی 

پەروەردە نەبوو، بەم شێوەیەش ئەم وەزارەتە هیچ 

ڕۆڵێکی ئەرێنیی لە گەشەکردنی پەروەردە نەبینی، 

بەاڵم کۆنگرە لە ڕووی میوانەکانی دەرەوەی واڵت 

و لە ڕووی تەکنیکی و بەردەستبوونی وەرگێڕانی 

ڕاستەوخۆ بۆ بەشداربووان؛ سەرکەوتوو بوو.

گەشەکردنی پەروەردە

و  ئابووری  گەشەسەندنی  ئەنجامی  لە 

ژمارەی   ،)1991-2014( ماوەی  لە  کۆمەاڵیەتی 

دانیشتووانی هەرێمی  کوردستان و داهاتی سااڵنە 

زیادیان کردووە. بەم پێیەش ژمارەی خوێندکاران، 

مامۆستایان؛ هەمیشە زیادیان کردووە و ژمارەی 

خوێندنگەکان تا ساڵی 2014  زیادیان کردووە. بەو 

پێیەی ژمارەی مندااڵنی خوار 19 ساڵ لە هەرێمی 

پێک  دانیشتووان  )30٪(ی  نزیکەی  کوردستاندا 

خوێندکاران  و  خوێندنگە  ژمارەی  بۆیە  دێنن، 

خشتەی  )بڕوانە  بوون  زیادبووندا  لە  هەمیشە 

ژمارە 3(. لە ڕاستییشدا گەشەکردنی ڕاستەقینەی 

سیستمی  ڕیفۆرمکردنی  لە  دەبێ  پەروەردە 

سیستمی  بەاڵم  بداتەوە،  ڕەنگ  پەروەردەییدا 

ئەو  گەشەکردنی  لەبەرانبەر  پەروەردەیی 

ژێرخانەدا هیچ گۆڕانکارییەکی ڕیشەیی ئەوتۆی 

نەبینیوە و هیچ جیاوازییەکی لەگەڵ  بەخۆیەوە 

سەبارەت  نییە.  دواکەتووەکاندا  واڵتە  سیستمی 

بە داتاکانی ئەم خشتەی خوارەوە، توێژینەوەکە 

ئاماری هەموو پێنج ساڵێکی وەرگرتووە، جگە لە 

ساڵەکانی کۆتایی و ساڵی )2005-2004(، چونکە 

هەرێمی   سەر  ئابووریی  ئابڵوقەی  ساڵەدا  لەو 

کوردستان ال برا و بودجەی هەرێمی  کوردستان 

بە ڕێژەیەکی بەرچاو زیادی کرد.

گەشەکردندنی ژمارەی مامۆستا، 

خوێندکار و خوێندنگە 

نێوان  ماوەی  لە  فەرمییەکان  ئامارە  بەپێی 

گەورە  گۆڕانکاریی  کۆمەڵێک   ،)1990-2017(

)بڕوانە  گرنگن  توێژینەوەکە  بۆ  کە  داوە  ڕوویان 

خشتەی ژمارە 3(. 

 ،)1990-2005( ساڵدا   14 ماوەی  لە   •

کردووە،  زیادیان   )٪49( ڕێژەی  بە  خوێندکاران 

مامۆستایان )36٪( و خوێندنگەکانیش بە ڕێژەی 

)28٪( زیادیان کردووە.

 ،)2005-2015( ساڵدا   10 ماوەی  لە   •

خوێندکاران بە ڕێژەی )65٪(، مامۆستایان )٪49( 

ڕێژەی  بە  خوێندنگەکان  بەاڵم  کردووە،  زیادیان 

)73٪( زیادیان کردووە.

• جیاوازییەکی زۆر لەنێوان ئەو دوو ماوەیەدا 
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 10 تەنها  دووەم  ماوەی  ئەوەشدا  لەگەڵ  هەیە، 

لەنێوان  واتە  ساڵە،   14 یەکەم  ماوەی  و  ساڵە 

)2005-1990( و )2015-2005(، هۆکاری ئەمەش 

بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە لە ماوەی یەکەمدا عێراق و 

هەرێمی  کوردستان لەژێر ئابڵوقەیەکی ئابووریی 

بەرەو  عێراق  ئابووریی  دۆخی  بوون،  سەختدا 

بوو،  بەرز  زۆر  هەاڵوسان  دەچوو،  داڕووخان 

داهاتی فەرمی کەم بوو و کەرتی تایبەتیش زۆر 

سەرچاوەیەکی  تاقە  بوو.  الواز 

بیانییەکان  ڕێکخراوە  داهات، 

و دواتریش ئەو پارەیە بوو کە 

بڕیاری 98٦ )نەوت بەرانبەر بە 

بەاڵم  دەکرد،  دابینی  خۆراک( 

هۆی  بە  دووەمدا  ماوەی  لە 

تەرخانکردنی بودجەیەکی زۆر 

عێراقەوە،  حکومەتی  لەالیەن 

گەشەکردنێکی  کەرتە  ئەم 

بە  و  بینی  بەخۆیەوە  باشرتی 

بەراورد لەگەڵ ماوەی یەکەمدا 

خوێندکاران 16٪ زیاتر گەشەیان 

زیاتر   ٪13 مامۆستایان  کرد، 

خوێندنگەکانیش  دروستکردنی  و  کرد  گەشەیان 

بینی و  گەشەکردنێکی دراماتیکییان بەخۆیانەوە 

45٪ زیاتر لە جاران گەشەیان کرد.

• لە کۆی ئەو ماوەیەشدا کە 26 ساڵە )-1990

2017(، خوێندکاران زیاتر لە 3 ئەوەندە زیادیان 

کردووە )325٪(، مامۆستایان نزیکەی 6 ئەوەندە 

ئەوەندە   5 لە  زیاتر  خوێندنگەکان  و   )٪597(

بەرزبوونەوەی  ڕێژەی  کردووە.  زیادیان   )٪514(

ژمارەی مامۆستایان بە پلەی یەکەم دێت، دواتر 

زیادبوونی  و  دووەم  پلەی  بە  خوێندنگەکان 

خوێندکارانیش بە پلەی سێیەم دێت.

ژمارەی  دەبووایە  داتایانە  ئەو  بەپێی   •

بوونایەتەوە،  کەمرت  پۆلەکاندا  لە  خوێندکاران 

بەاڵم لە ڕاستیدا وا نییە، گرفتەکان پەیوەندییان بە 

ناهاوسەنگیی دابەشکردنەوە هەیە.

ماڵپەڕی  بڕوانە   ،)١٩٩٠-٢٠١٢( ساڵەکانی  بۆ  سەرچاوە: 

وەزارەتی پەروەردە، بەشی ئامارەکان )٢٠٢٠/٩/٢٨(.

https://moe-krg.com/Default?page=table&c=sta-

tistics

.
)18(

بۆ ساڵی ٢٠١٤-٢٠١٥، بڕوانە: )و. پ، ٢٠١٥ ب(

 .
)19(

بۆ ساڵی ٢٠١٦-٢٠١٧، بڕوانە: )و. پ، ٢٠١٧ ب( 
بۆ ساڵی ٢٠١٥-٢٠١٦، بڕوانە: )M o E, 2016(.ز )20(

-١٩٩١( خوێندنگەکان  گەشەکردنی   :)٣( ژمارە  خشتەی 

)٢٠١٧
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پەیوەندیی نێوان مامۆستا، 

خوێندکار  و خوێندنگە

ژمارەی  بەرزبوونەوەی  و  گەشەکردن 

کاریگەرییەکی  خوێندنگەکان  و  مامۆستایان 

ئەرێنییان لەسەر هەندێ الیەن  دروست کردووە، 

مامۆستایان  ژمارەی  بەرزبوونەوەی  منوونە  بۆ 

لە هەر خوێندنگەیەکدا، دابەزینی ژمارەی ئەو 

خوێندکارانەی بەر هەر مامۆستایەک دەکەون 

و لە کۆتاییشدا دابەزینی ژمارەی خوێندکاران لە 

خوێندنگەکاندا. کۆی ئەمانە بە کاریگەرییەکی 

ئەو  مەرجێک  بە  دەکرێن،  ئەژمار  ئەرێنی 

ناوچە  لە  هاوسەنگ  شێوەیەکی  بە  فاکتەرانە 

جوگرافییەکاندا دابەش بکرێن )بڕوانە خشتەی 

ژمارە ٤(. لە ماوەی 26 ساڵدا 

کۆمەڵێک   ،)1990-2017(

بەدی  ئەرێنی  گۆڕانکاریی 

دەکەین:

ژمارەی  تێکڕای   •

هەر  بۆ  خوێندکاران 

ڕێژەی  بە  مامۆستایەک، 

واتە  کردووە.  کەمی   )٪44(

لە ساڵی )1991-1990(، هەر 

خوێندکاری   2٥ مامۆستایەک 

بەر دەکەوت، بەاڵم لە ساڵی 

ژمارەیە  ئەو   )2016-2017(

خوێندکار،   14 دابەزیوەتە 

گۆڕانکارییەکی  ئەمەش 

ئەرێنیی گەورەیە.

هەر  لە  مامۆستایان  ژمارەی  تێکڕای   •

ڕێژەی  بە  ماوەیەدا  لەو  خوێندنگەیەکدا 

)22٪( هەڵکشاوە، واتە لە 16 مامۆستاوە بەرز 

بووەتەوە بۆ 19 مامۆستا. 

هەر  لە  خوێندکاران  ژمارەی  تێکڕای   •

کەمی   )٪37( ڕێژەی  بە  خوێندنگەیەکدا 

کردووە، واتە لە 405 خوێندکارەوە دابەزیوەتە 

256 خوێندکار.

ئەوەیە  لەم خشتەیەدا  ئەرێنییە  ئەوەی   •

)ستوونی  مامۆستا/خوێندکار  ژمارەی  تێکڕا  کە 

گەشەی  زیاتر  دیکە  تێکڕاکانی  لە هەردوو   )4

ئەم   ،”3 ژمارە  “خشتەی  ئامارەکانی  کردووە. 

دەکەنەوە،  پشڕاست  ئەرێنییە  گەشەکردنە 

خشتەی ژمارە )٤(: تێکڕای خوێندنگە، مامۆستا و خوێندکار
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چونکە لەو ماوەیەدا ژمارەی 

 3 ڕێژەی  بە  خوێندکاران 

کردبوو  زیادیان  ئەوەندە 

ژمارەی  بەاڵم   ،)٪325(

ئەوەندە   6 مامۆستایان 

)597٪( زیادیان کرد. 

ئەوەشامن  نابێ  بەاڵم   •

بیر بچێت زیادبوونی ژمارەی 

هاوتەریب  خوێندنگەکان 

زیادبوونی  لەگەڵ  نییە 

ژمارەی بینای خوێندنگەکان، 

دیکەیە  هۆکارێکی  ئەمەش 

بۆ دوو دەوامی، سێ دەوامی 

و زیادبوونی ژمارەی خوێندکاران لە پۆلەکان.

جیاکاریی جێندەری

ئەگەرچی ڕەگەزی مێینە لە کۆمەڵگەی ئێمەدا 

بە شێوەیەکی گشتی جیاکارییەکی زۆری بەرانبەر 

دەکرێت، بەاڵم بەپێی ئامارە فەرمییەکان )بڕوانە 

خشتەی ژمارە 5( لە کەرتی پەروەردەدا و لە ڕووی 

ناکرێت،  بەرانبەر  جیاکارییەکی  هیچ  ژمارەوە 

تەنها لە پۆستە بەرزەکاندا نەبێت. ژنان لەنێوان 

)58٪( تا )66٪(ی هەموو پۆستەکانیان وەرگرتووە، 

تەنها )22٪(یان ڕەگەزی  لە بەڕێوەبەر کە  جگە 

مێینەن و جگە لە یاریدەدەری بەڕێوەبەرەکانیش 

کە تەنها )36(یان لە ڕەگەزی مێینەن. لە ڕووی 

)80٪(ی  خوێندنگەکانیشەوە،  دابەشکردنی 

خوێندنگە تێکەڵن و ڕێژەی خوێندنگەکانی کوڕان 

و کچانیش بەنزیکەیی وەکوو یەکن.

  سەرچاوە: )و. پ، 2015(

کێشەکانی پەروەردە

گرفتی میتۆد و زانست

گرفتی هەموو وەزارەتەکانی پەروەردە ئەوەیە 

بە زانستێکی کۆن، میتۆدێکی نازانستی و هەمان 

کێشەیەکی  کردووە.  کاریان  خۆماڵییەوە  کادیری 

سیستمێکی  بۆ  جیهانبینییان  ئەوەیە  دیکە 

پێشکەوتووەکاندا  واڵتە  لە  کە  نییە،  هاوچەرخ 

کارەدا  لەم  گۆڕانکاری  تا  دەکرێت.  پێ  کاری 

و  بگۆڕن  پەروەردە  سیستمی  ناتوانن  نەکەن، 

کارایی خوێندکاران بەرز بکەنەوە.

گرفتی دابەشکردنی ناهاوسەنگ

زۆر  سەرەوە  گەشەکردنانەی  ئەو  کۆی 

ئەرێنین، بەاڵم کۆمەڵێک گرفتی دیکە هەیە کە وا 

دەکات مامۆستایان هەستی پێ نەکەن کە باریان 
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سووکرت بووە و کوالێتیی کارەکانیان باشرت بووە. 

ئەو گرفتە پەیوەندیی بەو ناهاوسەنگییەوە هەیە 

کە لە دابەشکردنی خوێندنگەکان بەسەر ناوچە 

ناهاوسەنگیی  هەروەها  هەیە،  جوگرافییەکاندا 

خوێندکاران  و  مامۆستایان  دابەشکردنی 

ناهاوسەنگییەش  ئەم  خوێندنگەکاندا.  بەسەر 

گەورەیی  سەر  دەکاتە  نەرێنی  کاریگەرییەکی 

واتە  شارەکاندا،  لە  خوێندکاران  زۆریی  و  پۆل 

زۆربوونی ژمارەی خوێندکاران لە پۆلەکاندا.

خوێندنگە  و مامۆستا

شیکاریی  توێژینەوەکە  داتایانەی  ئەو 

بە  سەر  خوێندنگەکانی  هەموو  کردوون،  بۆ 

باخچەی  واتە  دەگرێتەوە،  پەروەردە  وەزارەتی 

ئامادەیی،  قۆناغی  بنەڕەتی،  قۆناغی  مندااڵن، 

خوێندنی خێرا و خوێندنگە عەرەبی، تورکامنی 

ژمارەی  زۆریش  ئەگەری  بە  رسیانییەکان.  و 

مندااڵن لە باخچەی مندااڵن، ژمارەی خوێندکاران 

لە گوندەکان، خوێندنی خێرا و یان لە هەندێ 

بە  کەمرتن  زۆر  دیکەدا؛  خوێندنگەکانی  لە 

بەراورد لەگەڵ شارەکاندا، ئەمەش وای کردووە 

کە ژمارەی خوێندکاران لە شارەکاندا زۆر بن. بۆ 

منوونە لە ساڵی 201٥دا )44٪(ی خوێندنگەکان 

لە گوندەکاندا بوون )2853 خوێندنگە( و )٪56( 

پ،  لە شارەکاندا بوون )3621 خوێندنگە( )و. 

2015 ب()21(. 

ئەوەش ڕوونە ژمارەی خوێندکار لەو گوندانە 

زۆر کەمن. زۆر جاریش لەبەر کۆمەڵێک هۆکاری 

جیاواز ژمارەی مامۆستاکان لە هەندێ خوێندنگە 

دەگەنە 7 مامۆستا، لە کاتێکدا پێویستە تەنها 2 

یان 1 مامۆستا بن، بەاڵم لە هەندێ خوێندنگەی 

کۆی  بەپێچەوانەوەیە.  ڕێک  دۆخەکە  دیکەدا 

خوێندکاران  ژمارەی  کردووە  وای  دۆخانە  ئەم 

بەپێی  بن.  زۆر  گەورەکاندا  شارە  ناو  پۆلی  لە 

کۆمەڵێک  لە  ژمارەیە  ئەو  فەرمییەکان،  ئامارە 

زیاتر  یان  خوێندکار   50 دەگاتە  خوێندنگەدا 

تا  پەروەردە  وەزارەتی   .)22( پ(   2007 پ،  )و. 

ناهاوسەنگییە  ئەم  گرفتی  نەیانتوانیوە  ئێستا 

چارەسەر بکات، ئەم ناهاوسەنگییە ئەم گرفتەی 

خوارەوەشامن بۆ دروست دەکات.

بەپێی شیکاریی ئامارە فەرمییەکانی 3 ساڵی 

خوێندن )بڕوانە خشتەی ژمارە 6(، توێژینەوەکە 

 2 خوێندنگەیەک  هەر  ئەوەی  گەیشتووەتە 

هۆی  بووەتە  ئەمەش  و  کردووە  کەم  پۆلی 

 2 دیکە؛  پۆلەکانی  لە  یەکێک  هەموو  ئەوەی 

ناهاوسەنگیی  لەبەر  بکات.  زیاد  خوێندکار 

ئەم  خوێندنگەکان،  جوگرافیی  دابەشکردنی 

لە  و  دەکات  کەمرت  گوندەکان  لە  ژمارەیە 

ئەو  داتاکانی  بەپێی  دەکات.  زیاتر  شارەکاندا 

خشتەیە بێت، هەموو ئەو ئامارانە زۆر باشن و 

نابێ هیچ گرفتێکامن هەبێت، بەاڵم لە ڕاستیدا 

لە هەموو بوارەکاندا گرفتی زۆرمان هەیە.

توێژەری کۆمەاڵیەتی و ڕابەری پەروەردەیی

یەکێک لە کارە ئەرێنییەکانی وەزارەتی پەروەردە 

لە کابینەی پێنجەمدا، ئەوە بوو کە بۆ یەکەمین جار 

کادیرێکی پەروەردەیی بە ناوی توێژەرەی کۆمەاڵیەتی 

هێنایە ئاراوە و 400 توێژەری بە یەک بڕیار دامەزراند. 
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و  خوێندکاران  زۆری  هاوکارییەکی  کادیرانە  ئەم 

خوێندنگەکان دەکەن.  لە ماوەی ئەو سێ ساڵەدا 199 

بۆیە هەموو  کردووە،  زیادیان  کۆمەاڵیەتی  توێژەری 

توێژەرێک 61 خوێندکار کەمرتی بەر کەوتووە، لەگەڵ 

ئەوەشدا ئەمە گۆڕانکارییەکی ئەرێنییە، بەاڵم هێشتا 

930 خوێندکار بۆ یەک توێژەر؛ ژمارەیەکی زۆر بەرزە 

و مەحاڵە ئەو توێژەرە فریای هەموو ئەو خوێندکارانە 

بکەوێت )ىڕوانە خشتەی ژمارە 6(. 

ئەگەر لە هەموو خوێندنگەیەکی حکوومییشدا 

)31٪(ی  تەنها  ئەوە  هەبێت،  توێژەر  یەک  تەنها 

خوێندنگەکان توێژەریان هەیە، واتە تا ئێستا )٪69(

خاوەنی  خوێندنگەکان  ی 

کۆمەاڵیەتی  توێژەرەی 

زۆر  گرفتی  ئەمەش  نین، 

خوێندنگەکان  هەموو  بۆ 

دروست دەکات. لەبەرانبەر 

ڕابەری   263 ئەمەدا، 

ساڵەدا   3 لەو  پەروەردەیی 

ئەمەش  و  کردووە  زیادیان 

بووەتە هۆی هەر ڕابەرێکی 

پەروەردەیی 711 خوێندکار 

لە  کەوتووە  بەر  کەمرتی 

جاران.

هۆی  بووەتە  کارە  ئەم 

کەمەوە  الیەنی  بە  ئەوەی 

لە شارە گەورەکاندا، مامۆستاکان بارگرانییەکی زۆریان 

بکەوێتە سەر شان، ژینگەی کارکردن سەخترت بێت و 

خوێندکارانیش نەتوانن زانستی پێویست بە شێوەیەکی 

لە  خوێندکاران  ژمارەی  زۆری  وەربگرن.  هاوچەرخ 

پۆلدا، بووەتە گرفتێکی گەورە لەبەردەم پیادەکردنی 

دیداکتیکێکی هاوچەرخدا )سەعید، 2019()23(، ئەمەش 

دەگاتە  دیداکتیک  کاریگەریی  ئەندازەی  کاتێکدا  لە 

)0.80(، واتە دیداکتیک کاریگەرییەکی زۆر گەورەی 

 Hattie,  2016( هەیە  خوێندکاران  کارایی  لەسەر 

Hattie,( )23( )25( ، )2016(. لە ڕاستییشدا دواکەوتنی 

پەروەردەیی  سیستمی  دواکەوتنی  دیداکتیک، 

 Harpp, 1994(  )27()Kewaza  &  دەگەیەنێت

Welch, 2013( )26(  و گەورەترین هۆکاری دواکەوتنی 

سیستمی پەروەردەیە لە ڕۆژهەاڵتی ناوین.

و  خوێندنگە  مامۆستا،  خوێندکار،  ژمارەی  سەرچاوە: 

هۆبەکان، لەم سەرچاوانەوە وەرگیراون: 

 )M o E, 2016(، )و. پ، 2015 ب(، )و. پ،  2017 ب(.

کادیرە  و  خوێندکاران  دابەشبوونی   :)6( ژمارە  خشتەی 

پەروەردەییەکان  
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ڕاهێنانی مامۆستاکان

بەردەم  گەورەکانی  بەربەستە  لە  یەکێک 

ئەدای  و  کارایی  الوازیی  هەرێم،  سیستمی 

ئاستێکی  بە  زانکۆکانەوە  لە  ئەوان  مامۆستاکانە. 

و  پەروەدە  وەزارەتی  دێنە  کۆنەوە  زانستی 

بکات،  بەهێزیان  نەیتوانیوە  ئێستا  تا  وەزارەتیش 

کۆنی  زانستێکی  شیاندندا  خولەکانی  لە  چونکە 

دەگوترێتەوە.  پێ  زانکۆکانیان  زانستی  لە  نزمرت 

ئەوانەی  و  بێزارن  زۆر  دۆخە  لەم  مامۆستاکان 

دەشیانەوێ خۆیان پێبگەیەنن، لە بازاڕدا بەدەگمەن 

وەزارەتی  دەکەوێت.  دەست  باشیان  کتێبی 

پەروەردە لە کۆی کابینەکاندا، پالنێکی نوورساو یان 

کتێبی  ئەوەی  بۆ  نەکردووە  گەاڵڵە  پڕۆگرامێکیان 

سەر  وەربگێڕنە  پەروەردەییەکان  کادیرە  بۆ  باش 

زمانی کوردی، کارناسی باشیان لە دەرەوە بۆ بێنن بۆ 

ئەوەی ئاستی ڕاهێنەرە ناوخۆییەکان بەرز بکەنەوە 

و خولی هاوچەرخ ساز بکەن.

گرفت لە ژمارەی خولەکانی ڕاهێنان و شیاندن 

وەزارەتی  منوونە  بۆ  نییە، 

دوو  ماوەی  لە  پەروەردە 

ساڵدا )2010-2009( توانیی 

ڕاهێنان بە 27591 مامۆستا 

 ،)28()2017 پ،  )و.  بکات 

بەاڵم گرفتەکان لە کوالێتیی 

زۆر  کە  خوالنەدایە  ئەو 

مامۆستاکان  کالسیکین. 

جیاوازییە  ئەو  باسی 

گەورەیەیان بۆ کردووین کە 

لەنێوان خولە کالسیکییەکانی شیاندن و ئەو خوالنەدا 

هەبووە کە کارناسە بیانییەکان بۆیان ساز کردوون. 

تا ئەم کێشەیە چارەسەر نەکرێ، بە بۆچوونی ئێمە 

ناتوانرێت ئاستی مامۆستاکان بەرز بکرێتەوە. 

پێداویستیی خوێندنگەکان  

هەموو  ئیدی  وەرشەکان،  ژمارەی  لە  جگە 

کەلوپەلەکانی دیکە لەنێوان )2016-2015( زیادیان 

کردووە، بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرسوڕمانە لەنێوان 

کەلوپەالنە  ئەو  ئەوەی  لەجیاتیی   )2016-2017(

زۆر  یەکجار  ڕێژەیەکی  بە  کەچی  بکەن،  زیاد 

هیچ  نەگەیشتە  توێژینەوەکە  کردووە.  کەمیان 

هۆکارێکی دیاریکراو کە بۆچی سکانەرەکان ٪493 

بە  دیکە  کەلوپەلەکانی  کۆی  و  کردووە  زیادیان 

ڕێژەیەکی زۆر کەمیان کردووە. دەبێ ئاماژە بەوەش 

بدەین کە بوونی کۆمپیوتەر و کتێبخانە لە هەموو 

کەلوپەلەکانی دیکە گرنگرتن، بەاڵم ئەو دووانە بە 

بەخۆیانەوە  داکشانیان   )٪45( و   )٪-31( ڕێژەی 

بینیوە )بڕوانە خشتەی ژمارە 7(.

خشتەی ژمارە )٧(: پێداویستیی خوێندنگەکان 
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باڵەخانەکان

دانیشتووانی  ژمارەی  ڕاپەڕینەوە،  لەدوای 

هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو زیادیان 

خوێندنگەدان؛  تەمەنی  لە  ئەوانەی  و  کردووە 

دێنن.  پێک  دانیشتووان  بەرزی  زۆر  ڕێژەیەکی 

دوای باشبوونی دۆخی ئابوورییش لەنێوان )-2004

ژمارەیەکی  دروستکردنی  بە  کرا  دەست   ،)2014

 150 بڕی  شەشەمدا  کابینەی  لە  باڵەخانە.  زۆری 

ملیار دینار بۆ دروستکردنی خوێندنگە پەسەند کرا 

و کۆمەڵێک خوێندنگە دروست کران. لە بودجەی 

 150 بڕی  2012دا،   و   2011 ساڵی 

ملیار دینار بۆ هەر ساڵێک دیکەش 

پێ  خوێندنگەی  بەاڵم  کرا،  تەرخان 

دروست نەکرا )پەی، 2019()29(. 

بینای  دروستکردنی 

بەنزیکەیی  خوێندنگەکان 

وەستاوە  )2014(وە  لەدوای 

لە  خوێندکارانیش  ژمارەی  و 

هەڵکشاندایە، ئەمەش دەبێتە هۆی 

بەرزبوونەوەی ژمارەی خوێندکاران 

کێشەی  ئێستا  بۆیە  پۆلەکاندا.  لە 

گەورەبوونی  و  دەوامی  چەند 

خوێندنگەکاندا  لە  پۆلەکان 

بۆ  بەربەست  ئەمەش  و  هەیە 

درێژکردنەوەی دەوام و پێشکەوتنی 

خوێندنگەکان دروست دەکات )و. 

پ، 2015 ب()30(. بەپێی ئامارەکانی 

)80٪(ی  نزیکەی   ،)2014-2015(

خوێندنگەکان خاوەنی باڵەخانەی خۆیانن، بەاڵم 

)20٪( باڵەخانەی خۆیان نییە. ئەگەر حکومەتی  

بتوانێت 1296 خوێندنگەی نوێ دروست بکات، 

خاوەنی  دەبنە  خوێندنگەکان  هەموو  ئەوە 

باڵەخانەی خۆیان، بەاڵم هێشتا گرفتی گەورەیی 

ڕووی  لە  دەمێنێت.  پۆلەکان  قەرەباڵغیی  و 

دەوامەوە؛ )69٪(ی خوێندنگەکان یەک دەوامین، 

دەوامییان  دوو  خوێندنگەکان  )30٪(ی  بەاڵم  

تێدایە )بڕوانە خشتەی  ژمارە 8(.

خشتەی ژمارە )8(: تایبەمتەندیی خوێندنگەکان
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دەبیرنێت،  خشتەیەوە  لەو  ئەوەی 

دەوامییان   2-4 خوێندنگانەی  ئەو  ژمارەی 

ئەمەش  و  کردووە  زیادیان  تێدایە، 

هەمان  لە  نییە،  ئەرێنی  نیشانەیەکی 

یەک  خوێندنگانەی  ئەو  ژمارەی  کاتیشدا  

شێوەی  هەمان  بە  تێدایە؛  دەوامیشیان 

زیادی کردووە.

دوو یان سێ دەوامی دەبێتە هۆی ئەوەی 

ماوەی ئامادەبوون لە خوێندنگەکاندا کورت 

ئەم  کەمرت،  یان  کاتژمێر  چوار  بۆ  ببێتەوە 

نەتوانن  خوێندکاران  دەکات  وا  ماوەیەش 

زانستی پێویست وەربگرن و مامۆستایانیش 

هاوچەرخی  میتۆدی  کۆمەڵێک  نەتوانن 

بێنن.  بەکار  وانەگوتنەوە  و  کارکردن 

تەنانەت لەو )69٪(یەی خوێندنگەکانەشدا 

کورتە.  زۆر  دەوام  دەوامین،  یەک  کە 

وەزارەتی پەروەردە لە ساڵی )2012-2014(

دا، هەوڵێکی لەم بابەتەی دا کە دەوام لەو 

ئەمە  بەاڵم  بکرێتەوە،  درێژ  خوێندنگانەدا 

و  بووەوە  زۆر  ناڕەزایەتییەکی  ڕووبەڕووی 

دەرئەنجام بڕیارەکە جێبەجێ نەکرا.

ڕێژەی دەرچوونی سااڵنە

بە  خوێندکاران  دەرچوونی  ئاستی 

دابەزینێکی  لە  ساڵ،  چەندین  درێژایی 

)بڕوانە  داتاکان  بەپێی  بەردەوامدایە)32(. 

خشتەی ژمارە 9(، ڕێژەی سەدیی دەرچوون 

)2000-2012( لەنێوان  زانستیدا  بەشی  لە 

هەردوو  لە  و  بەشەوە  دوو  بە  کراون  دا 

بەردەوامدایە.  دابەزینێکی  لە  بەشەکەدا 

لەنێو  زانستی  بەشی  لە  دەرچوون  ڕێژەی 

ماوەی  لە  تاقیکردنەوەکاندا  بەشداربووانی 

و   )٪55( لە  )2011-2000(دا  ساڵدا   11

 ،)٪42( خۆی  ئاستی  نزمرتین  دادەبەزێتە 

ساڵی  بەاڵم  کردووە.  کەمی   )٪24( واتە 

دەگاتە  و  دەبێتەوە  بەرز  تۆزێک   2012

)51٪(، بەاڵم هێشتا لە ئاستی 2001 نزمرتە.

ڕێژەی  دیکەوە  الیەکی  لە 

فیعلیی  بەشداربووانی  لەنێو  دەرچوون 

لە  شێوە  هەمان  بە  تاقیکردنەوەکاندا، 

ماوەی  لە  و  بەردەوامدایە  دابەزینێکی 

)83٪(وە  لە   )2000-2011( ساڵدا   11

 ،)٪44( خۆی  ئاستی  نزمرتین  دادەبەزێتە 

ساڵدا  کۆتا  لە  دەکات.  کەم   )٪47( واتە 

لە  هێشتا  بەاڵم  دەبێتەوە،  بەرزتر  کەمێک 

ئاستی ساڵی )2000(ەوە زۆر دوورە.

وەزارەتی  دۆخەکەشدا  هەردوو  لە 

پەروەردە نەیتوانیوە توێژینەوە لەوە بکات 

بۆچی ئاستی دەرچوونی ئەو خوێندکارانەی 

لە  بەشدارییان  فیعلی  شێوەیەکی  بە 

 11 ماوەی  لە  کردووە  تاقیکردنەوەکاندا 

ساڵدا؛ بە ڕێژەی )47٪( کەمی کردووە، ئەم 

سیستمی  بۆ  گەورەیە  شکستێکی  دابەزینە 

وەزارەتی  دەبووایە  و  هەرێم  پەروەردەی 

توێژینەوەی  ساڵێک  هەموو  پەروەردە 

هۆکارەکانی  و  بکردایە  لەسەر  زانستیی 

بکردایە. دەستنیشان 
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زانستی  بەشی  لە  دەرچوون  ڕێژەی   :)8( ژمارە  خشتەی 

)2012-2000(

پڕۆگرامەکانی خوێندن

باش  ڕابردوودا  لە  خوێندن  پڕۆگرامەکانی 

نە  و  فێرکاری  زانستی  ڕووی  لە  نە  نەبوون، 

نەبوون.  هاوچەرخ  دیداکتیکیشەوە  ڕووی  لە 

گۆڕانکارییان  کۆمەڵێک  دواییدا  سااڵنەی  لەم 

ئینگلیزی  پڕۆگرامەکانی  لە  بەتایبەت  تێدا کرا، 

بواری  لە  گۆڕانکارییەکان  بەاڵم  زانستەکان،  و 

و  زمان  ئایین،  کۆمەاڵیەتییەکان،  زانستە 

ئەدەبی کوردی تا ئێستاش باش نین. بۆ منوونە: 

کە   ،12 پۆلی  کوردیی  ئەدەبی  و  زمان  کتێبی 

کتێبێکی  کراوە،  چاپ   2019 ساڵی 

ڕێنووس  هەڵەی  بە  و  الوازە  زۆر 

بۆ  کراوە.  چاپ  خاڵبەندییشەوە  و 

خوێندکار  وتاردا،  بەشی  لە  منوونە 

پۆلی 12 تەواو دەکات، بەاڵم نازانێت 

چین  وتار  مەرجەکانی  چییە،  وتار 

زانستی  شێوەیەکی  بە  ناشزانێت  و 

وتارێک بنووسێت)34(. 

یەکێک  بە  ئایین  پڕۆگرامەکانی 

وەزارەتی  پڕۆگرامەکانی  الوازترین  لە 

ئەم  دەکرێت،  ئەژمار  پەروەردە 

پێداگری  ئێستاش  تا  پڕۆگرامانە 

پێکهاتەکان  نێوان  جیاکاریی  لەسەر 

خوێندکاران  هانی  و  دەکەنەوە 

گشتگیر  زانستێکی  کە  نادەن 

لە  بزانن.  ئایینەکان  دەربارەی 

ئێستادا هیچ یەکێک پێویست ناکات ئایینێکی 

خۆی.  ئایینەکەی  لە  جگە  بخوێنێت،  دیکە 

هیچ  بە  ئایینەکانیان  خوێندکارانەی  ئەو 

لەو  ئایینەکانیان  یان  ناخوێرنێت  شێوەیەک 

خوێندنگەکانەدا ناخوێرنێن کە ئەوانی  تێدان، 

ئەوە لە وانەی ئایین دەبەخرشێن، ئەمە دەبێتە 

جیاکاریی  فێری  خوێندکار  ئەوەی  هۆکاری  

تەواویش  زانستی  و  بێت  مەزهەبی  و  ئایینی 

دەربارەی ئایینەکانی دیکە نەزانێت. 

لە کابینەی هەشتەمدا کار لەسەر گۆڕینی 

و  کرا  ئایینناسی  بۆ  ئایین  پڕۆگرامەکانی 

مێژووی  کە  دەڕۆشت  ئاقارەدا  بەو  ڕەوتەکە 
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وەزارەتی  بخوێرنێت،  ئایینەکان  هەموو 

جەخت  نۆیەم(  )کابینەی  ئێستا  پەروەردەی 

کە  دەکاتەوە  کالسیکی  ڕێڕەوێکی  لەسەر 

هەموو  خوێندکارێک  هەموو  ناکات  پێویست 

ئایینەکان بخوێنێت. بەپێی فەرمانێکی وەزاری 

خوێ  ئایینەکەی  تەنها  خوێندکارێک  هەر   ،)35(

خوێندکارێک  ئەگەر  هەروەها  دەخوێنێت، 

وەکوو  ویستی  ئارەزوومەندانە  شێوەیەکی  بە 

دیکە  ئایینێکی  لە  گوێ  پۆلێکدا  لە  گوێگر 

ئەو  بەپێی  دانانرێت.  بۆ  ئەوە منرەی  بگرێت، 

پێویستی  بە  پەروەردە  وەزارەتی  فەرمانە، 

لەسەر هەموو  زانیارییان  نازانێت خوێندکاران 

ئایینەکان هەبێت.

قۆناغی هەنوکەیی

تاقیکردنەوەی قۆناغی ئامادەیی )بەکالۆری(

ئامادەیی  قۆناغی  تاقیکردنەوەکانی 

)بەکالۆری(، یەکێکە لە سیستمە هەرە کۆن و 

وەکوو  تاقیکردنەوانە  ئەم  جیهان.  خراپەکانی 

شتێکی پیرۆز تەماشا دەکرێ و هیچ وەزارەتێک 

دونیابینیی ئەوەی نەبووە سیستـمێکی نوێ بۆ 

تاقیکردنەوەکان دابنێت کە شوێنی بەکالۆریی 

لە  بچووک  زۆر  تاقە هەوڵێکی  نەبێتەوە.  تێدا 

درا،  پێنجەم  کابینەی  لە  پەروەردە  وەزارەتی 

 70 بەکالۆری  تاقیکردنەوەکانی  کە  بوو  ئەوە 

پۆلی  تاقیکردنەوەکانی  و  بێت  لەسەر  منرەی 

بێت.  لەسەر  منرەیان   30 یازدەیەم  و  دەیەم 

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەم بڕیارە سااڵنێکی زۆر 

پیادە نەکرا و هەوڵی پەکخستنی دەدرا. دواتر 

هەشتەمدا  کابینەی  لە  پەروەردە  وەزارەتی 

گۆڕانکاریی تێدا کرد و ئەو 30 منرەیەیان کرد 

ئەو  ئێستادا  لە   .)2013 پ،  )و.  منرە   20 بە 

بڕیارە ئارەزوومەندایە و تەنها ئەو خوێندکارانە 

بەم شێوەیە  دەگرێتەوە کە خۆیان دەیانەوێ. 

هەڵوەشایەوە،  چوارەم  کۆنگرەی  بڕیارەی  ئەو 

کرابوو.  پەسەند  پەرلەمان  لە  مەرجێک  بە 

کۆمەڵێک  بۆ  ئاماژە  سەرچاوەدا  هەمان  لە 

کارئاسانی کراوە بۆ دەرچوونی خوێندکاران لە 

تێکڕای  چاککردنی  وەکوو:  تاقیکردنەوەکاندا، 

منرە، پەڕینەوە... هتد )و. پ، 2013()36(. 

ئێمە لە دوو دەرفەتی جیاوازدا؛ لە کۆنگرەی 

وەزارەتی  دیدارێکی  لە  و   2015 پەروەردەیی 

سیستمێکی  پێشنیازی  2019دا،  لە  پەروەردە 

کرایەوە.  بەبێ هۆکار ڕەت  بەاڵم  نوێامن کرد، 

ئەم سیستمە پێشنیازکراوەی ئێمە دەبووە هۆی 

بخوێنێت  ساڵ  درێژایی  بە  خوێندکار  ئەوەی 

سەختییەکانی  هەروەها  بێت،  بەرز  کارایی  و 

دابەش  مانگەکاندا  هەموو  بەسەر  خوێندن 

تاقیکردنەوەکانی  لە  ئەوەی  لەجیاتیی  ببێت، 

شڵەژان  تووشی  خوێندکار  ساڵدا  کۆتایی 

پێشنیازەکەی  بوو  ئەوە  دیکە  خاڵێکی  بێت. 

واڵتە  تاقیکردنەوەی  ڕەوتی  لەگەڵ  ئێمە 

پێشکەوتووەکاندا هاوتەریب بوو.

سیستمی  نەرێنیی  دیکەی  الیەنێکی 

ئەوەیە  کوردستان  هەرێمی  تاقیکردنەوەکانی 

وەزارەتی پەروەردە لە ساڵی )2016(دا بڕیاری 

هەڵبژاردن  شێوەی  بە  تاقیکردنەوەکان  کە  دا 
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بێت )و. پ، 2017()37(، ئەم شێوازە سوودێکی 

پەروەردە  وەزارەتی  کارمەندانی  بۆ  زۆری 

منرەی  دانانی  و  ڕاستکردنەوە  چونکە  هەیە، 

بەئاسانی  زۆر  خوێندکار  وەاڵمەکانی  لەسەر 

زووتر  دەگرن،  پەڵپ  کەمرت  دەچێت،  بەڕێوە 

چارەسەری پەڵپەکان دەکەن و تێچوویەکی زۆر 

کەمرتی بۆ وەزارەتی پەروەردە هەیە، بەاڵم بە 

خوێندکار  بە  گەورە  زیانێکی  دیکەدا  دیوێکی 

دەگەیەنێت و ئاستی دادەگرێتە خوارەوە.

پەروەردەییە  قوتابخانە  و  تیۆری  بەپێی 

 Vygotskij, 1978()38(  )Piaget,( بەرکارەکان 

واڵتە  سیستمی  بەپێی  هەروەها   ،)2010( )39

ئەوەی  پێشکەوتووەکان،  و  ڕۆژئاواییەکان 

ڕادەی  بە  دەکاتەوە  بەرز  خوێندکار  ئاستی 

شیکاری،  باسی  کە  پرسیارانەن  ئەو  یەکەم؛ 

تاقیگەکان  کردەییەکانی  وانە  و  لێکدانەوە 

کە  ئەوانەن  دووەمیش  ڕادەی  بە  و  دەکەن 

پشتگوێخستنی  دەکەن.  بەراوردکاری  باسی 

هۆکارێکە  تاقیکردنەوەکاندا،  لە  شیکارییەکان 

لە  مامۆستایان  و  خوێندکاران  ئەوەی  بۆ 

پۆلەکاندا ئەو جۆرە پرسیارانە پشتگوێ بخەن. 

بەرزکردنەوەی  لەجیاتیی  پەروەردە  وەزارەتی 

نزمرت  ئاستیان  شێوەیە  بەم  خوێندکار،  ئاستی 

هەردوو  لەگەڵ  هاودژە  کارە  ئەم  دەکاتەوە، 

 Lind( سۆسیۆکولتووری  و  مەعریفی  تیۆری 

 )41( gren et al, 2014()40( ، )Nottingham,

2019()43( ،)Vygotsky, 1978()42( ، )Vygot-

. )skij, 2007

هەڵەی ڕێنووس

گەورە  هەڵەی  )2019-1992(دا،  لەنێوان 

هیچ  و  هەبووە  خوێندندا  پڕۆگرامەکانی  لە 

نەیتوانیوە  پەروەردە  وەزارەتەکانی  لە  یەکێک 

کتێبەکانی بە ڕێنووسێکی تەواو دروست چاپ 

بکاتەوە و هیچ پالنێکی ئاشکراش لەو بارەیەوە 

زۆری  هەرە  بەشی  دەرئەنجام،  وەک  نەبووە. 

و  وەزیرەکان  لە  پەروەردەییەکان،  کادیرە 

بە  مامۆستایان،  تا  گشتییەکانەوە  بەڕێوەبەرە 

کوردییەکی هەڵە دەنووسن. هەروەها نزیکەی 

بەشی  و  و 800 هەزار خوێندکار  ملیۆن  یەک 

هەرە گەورەی مامۆستایان، نەوە دوای نەوە بە 

کوردییەکی هەڵە دەنووسن، چونکە کتێبەکانی 

بەردەستیان بەهەڵە نوورساوون و بەهەڵە فێر 

دەکرێن. 

کۆی  لە  زۆر  ڕەخنەیەکی  بوارەدا  لەم 

زۆر  وتارێکی  و  کتێب  و  گیراوە  وەزارەتەکان 

دەربارەی ئەو هەاڵنە نوورساون )قانیع، 2013( 

تا  کەم  کتێبەکان  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم   ،)44(

نوێوە چاپ  یان هەڵەی  بە هەمان هەڵە  زۆر 

ڕێنووسیش،  هەڵەی  لە  بەدەر  کراونەتەوە. 

هەیە،  داڕشتندا  بواری  لە  زۆر  هەڵەیەکی 

زمانی  سەر  بۆ  کە  کتێبانەی  ئەو  بەتایبەت 

كوردی وەرگێڕدراون. 

وەزارەتی پەروەردەی کابینەی نۆیەم )2019( 

دەکات  کار  مانگە   15 وەزارەتە   ئەم 

کێشەی  کۆمەڵێک  بەدەست  و   )10/7/2019(

کێشە  منوونە  بۆ  دەناڵێنێت،  سەرەکییەوە 
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پەروەردەیی،  سیستمی  کەڵەکەبووەکانی 

مانگرتنی  هەڕەشەی  دارایی،  کێشەی 

کۆن،  زانستی  کۆرۆنا،  پەتای  مامۆستایان، 

کارناسی  نەبوونی  کارکردن،  کۆنی  میتۆدی 

جیهان...  پێشکەتووەکانی  سیستمە  لە  شارەزا 

دەتوانێت  توێژینەوەکە  ئەوەشدا  لەگەڵ  هتد، 

ئاماژە بە الیەنە ئەرێنی و نەرێنییەکانی بکات.

الیەنە ئەرێنییەکان:

ئەورووپا  یەکێتیی  هاوکاریی  بە   •

پەروەردە  وەزارەتی  کانسڵ،  بریتش  و 

هەڵسەنگاندنی  بۆ  باشی  دۆکیۆمێنتێکی 

دەرەکیی خوێندنگەکان باڵو کردووەتەوە )و. 

پ، 2019( )45(. ئەم شێوازە لە هەڵسەنگاندن، 

شێوازەدا  ئەو  لەگەڵ  زۆری  جیاوازییەکی 

لە  پەروەردە  وەزارەتەکانی  کۆی  کە  هەیە 

بوارەدا  لەم  کردووە.  پێ  کاریان  ڕابردوودا 

ئێستا  تا  بەاڵم  کراوە،  خوێندنگە  بە  ڕاهێنان 

تاقی  کردەییدا  بواری  لە  دۆکیۆمێنتە  ئەم 

نەکراوەتەوە.

زیاتر  توانیویەتی  تەکنیکەوە  ڕووی  لە   •

سوود  پێشووتر  وەزارەتەکانی  هەموو  لە 

پەروەردەیی  تەلەڤزیۆنی  توانیویەتی  ببینێت. 

ئاسامنی  کەناڵێکی  بیکاتە  بکاتەوە،  ئەکتیڤ 

ئێستادا  لە   .”HD“ بکرێتە  وایە  بڕیاریش  و 

کردووە  پەخش  و  تۆمار  وانەکانی  لە  بەشێک 

بکەن.  تۆمار  وانەکان  زۆرینەی  هەیە  پالن  و 

ئەم تەلەڤزیۆنە لە ساڵی )2003(وە دامەزراوە، 

بەاڵم سست و لۆکاڵی بووە، هەروەها وەزارەت 

بۆ  “هەورەفێرگە”  ناوی  بە  ئەپلیکەیشنێکی 

لە  کار  و  کردووە  دروست  مەبەست  هەمان 

بۆ  دەکات  دیکەدا  سایتێکی  دروستکردنی 

هەڵگرتنی هەموو وانەکان بەتۆمارکراوی، وەک 

کۆرۆنا،  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  هاوکارییەک 

گرووپی  چەندین  خاوەنی  وەزارەت  هەروەها 

واتساپ، سەرجەمی  و  ڤایبەر  لە  ئەلیکرتۆنییە 

ئەم کارانە بۆ وەزارەتی پەروەردە شتێکی نوێ 

و ئەرێنییە.

• لە )25/8/2020(ەوە پڕۆژەیەک چووەتە 

کۆی  بەستنەوەی  بۆ  جێبەجێکردنەوە  بواری 

خوێندنگەکان و بەڕێوەبەراتییە گشتییەکان بە 

بە  ئیدارییەکان  کارە  واتە هەموو  وەزارەتەوە، 

لەو  بێگومان  دەبێت،  ئەلکرتۆنی  شێوەیەکی 

خوێندنگانەی کە هێڵی ئینتەرنێتیان هەیە. 

لە هەموو  پەروەردە  وەزارەتی  ماڵپەڕی   •

لینکی  زۆر  هێشتا  بەاڵم  باشرتە،  دیکە  کاتێکی 

بەتاڵن،  دیکە  هەندیکی  ناکرێنەوە،  گرنگ 

بەردەست  توێژینەرەکان  بۆ  پێویست  ئاماری 

نییە... هتد، سەرباری ئەوەش لە ڕووی ڕێنووس 

و خاڵبەندییەوە هەڵەی زۆریان تێدایە.

دیکەین  کاری  هەندێ  ئاگاداری  ئێمە   •

کە وەزارەت کاریان تێدا دەکات، بەاڵم وەکوو 

پرەنسیپی توێژینەوەی زانستی، تا دۆکیۆمێنتی 

ئێمە  نەکرێتەوە،  باڵو  بارەیانەوە  لە  فەرمی 

ناتوانین بیانخەینە ڕوو. 

زانستە  بواری  لە  کە  وەزیر  کەسی   •

وەزیرەکانی  هەموو  لە  پسپۆڕە،  سیاسییەکاندا 
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دیکە چاالکرتە لە بواری سەردانیکردنی شار و 

شارۆچکەکان و بینینی کادیرە پەروەردەییەکان 

لە  هەروەها  کێشەکانیان،  بەدواداچوونی  و 

وەزیری  چاالکرتین  میدیادا  سۆشیال  بواری 

پەروەردەیە.

الیەنە نەرێنییەکان:

بۆ  بێت  زوو  زۆر  هێشتا  ڕەنگە 

پێیەش  بەم  و  وەزارەتە  ئەم  هەڵسەنگاندنی 

پێداگیرییان  توێژینەوەکە  خااڵنەی  ئەو  بێت 

هەیە  ئەوەیان  ئەگەری  دەکات،  لەسەر 

بکات.  لەسەر  کاریان  داهاتوودا  لە  وەزارەت 

هەڵسەنگاندنی  و  بۆچوون  بەپێی  بەاڵم 

دۆخەکان و پێداویستییەکانی گۆڕینی سیستمی 

پەروەردەیی، توێژینەوەکە ئەم خاڵە نەرێنییانە 

دەبینێت:

وەزارەتەکانی  سەرجەم  وەکوو  ئێستا  تا   •

ڕیشەیی  دەستکاریی  نەیتوانیوە  ڕابردوو 

پالنێکی  هیچ  و  بکات  پەروەردەیی  سیستمی 

لەو بابەتەش ئاشکرا نەکراوە.

• وەزارەت هیچ نیازێکی نییە گۆڕانکاری لە 

سیستمی تاقیکردنەوەکاندا بکات کە یەکێکە لە 

گەورەترین گرفتەکان لەبەردەم بەرزکردنەوەی 

مامۆستای  باڵوبوونەوەی  خوێندکار،  کارایی 

بازرگانیکردن  و  تایبەت  مەلزەمەی  تایبەت، 

سیستمە  ئەم  خوێندکارانەوە.  داهاتووی  بە 

سیستمە  خراپەکانی  سیام  لە  یەکێک  بە 

دواکەوتووەکان ئەژمار دەکرێت.

بە  تاقیکردنەوە  لە  بەردەوامە  وەزارەت   •

کاریگەرییەکی  ئەمەش  هەڵبژاردن،  سیستمی 

زۆر خراپی لەسەر دابەزینی ئاستی مەعریفیی 

نییە  ئاماژەیەکیش  هیچ  و  هەیە  خوێندکاران 

ئەو سیستمە بگۆڕدرێت.

هەڵە  ڕێنووسی  کێشەی  ئێستاش  تا   •

و  بەردەوامە  چاپکراوەکاندا  تازە  کتێبە  لە 

و  گرفتە  ئەو  بۆ  نەبووە  ئاشکرا  پالنێکی  هیچ 

لەسەر  پەروەردەییەکان  کادیرە  ڕاهێنانی  بۆ 

ڕێنووسی دروست.

“ئایین”دا،  پڕۆگرامەکانی  گۆڕینی  لە   •

و  داوە  نیشان  نەرێنیی  ئاماژەیەکی  وەزارەت 

توێژینەوەکە لە سەرەوە ئاماژەی بۆ کردووە.

کێشەی کۆرۆنا 

هەموو  کۆرۆناوە،  پەتای  هۆی  بە 

خوێندنگەکان لە مانگی شوباتەوە داخراون و 

ئەمساڵیش  داوە  بڕیاری  پەروەردە  وەزارەتی 

دوازدەیەم  و  دووەم  یەکەم،  پۆلەکانی  تەنها 

وەزارەتی  ئەرگیومێنتەکانی  بکرێنەوە. 

نزیکەی  نایانەوێ  ئەوان  کە  ئەوەیە  پەروەردە 

)خوێندکار  کوردستان  دانیشتووانی  )30٪(ی 

بەتایبەت  مەترسی،  بەر  بخەنە  مامۆستا(  و 

ژێرخانی تەندروستیی کوردستان زۆر خراپە و 

بەرگە ناگرێت، ئەم هەنگاوەش  دەبێتە هۆی 

خۆی  زانستی  بڕە  نەتوانێت  خوێندکار  ئەوەی 

وەربگرێت و ئەمەش دەبێتە هۆی دابەزینێکی 

خوێندکارێک  هەموو  خوێندکار.  ئاستی  زۆری 

نەخوێندووە  پڕۆگرامەکانی  بەشێکی  پار  ساڵی 

و ئەگەر ئەمساڵیش نەخوێنێت، ئەوە ناتوانێت 
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لە  بەتایبەت  دۆخە  ئەم  بێت.  بەردەوام 

بیرکاریدا زۆر هەستی پێ دەکرێت. وەزارەتی 

تەلەڤزیۆنی  ڕێگەی  لە  دەیەوێ  پەروەردە 

بەاڵم  بکاتەوە،  قەرەبوو  ئەوە  پەروەردەییەوە 

ئابووریی  بە ڕەچاوکردنی دۆخی  توێژینەوەکە 

و  کوردستان   تەکنیکیی  ژێرخانی  خێزانەکان، 

ئاستی خوێندکار ئەم هەنگاوە بە سەرکەوتوو 

نازانێت. بەاڵم لە هەموو دۆخێکدا تەنها وەکوو 

ئەزموون، هەنگاوێکە شایەنی دیراسەکردنە.

قۆناغی ئایندە

دۆخی کۆرۆنا

کۆرۆنا  پێکوتەی  کەی  نازانێت  کەس 

پێیەش  بەم  و  کوردستان  هەرێمی  دەگاتە 

دەمێننەوە  بەداخراوی  خوێندنگەکان  بێت 

وەزارەتی  کە  ئەلیکرتۆنییش  خوێندنی  و 

پەروەردە پێشنیازی دەکات، بە هیچ شێوەیەک 

ئاماژە  دەبێ  بەراوردکردن،  بۆ  نییە.  گونجاو 

هیچ  سەرەتاوە  لە  سوید  کە  بکەین  ئەوە  بۆ 

نەکردبوو  کەرەنتینەیەکی  و  پارێزبەندییەک 

مردووەکانیشی  و  تووشبووەکان  ژمارەی  و 

تەنها  ئەمساڵدا  بەهاری  لە  بوون،  بەرزن  زۆر 

پەنای  و  داخست  ئامادەییەکانی  خوێندنگە 

سەرهێڵ.  و  ئەلیکرتۆنی  خوێندنی  بەر  بردە 

بەو پێیەی ئێمە لەناو پڕۆسەکەدا بووین، ئەوە 

سەرکەوتوو  خوێندنە  جۆرە  ئەو  کە  دەزانین 

لە  گلەییان  مامۆستایانیش  زۆربەی  و  نەبوو 

دەبێ  دەکرد.  خوێندکاران  بەشداریی  سستیی 

تۆپ  بکەین کە سوید واڵتێکی  ئاماژە بەوەش 

الپتۆپ،  لە  گرفتێکی  هیچ  و  تەکنەلۆژیایە 

کە  نییە  خوێندکاراندا  شارەزایی  و  ئینتەرنێت 

چۆن پڕۆگرامەکان بەکار بێنن. 

نەخوێنێت،  پۆلێک  خوێندکار  ئەگەر 

ئاسایی  بە شێوەیەکی  داهاتوو  ناتوانێت  ئەوە 

کە  تێبگات  وانانە  لەو  و  بێت  بەردەوام 

مەترسییەکانی  لە  توێژینەوەکە  نەیخوێندووە. 

پێشنیاز  بەاڵم  تێدەگات،  پەروەردە  وەزارەتی 

خۆ  سەرەتاوە  لە  پەروەردە  وەزارەتی  دەکات 

پێشنیازی  توێژینەوەکە  نەدات.  بەدەستەوە 

دوو بژاردە دەکات:

بژاردەی یەکەم

هەموو  کردنەوەی  یەکەم:  قۆناغی 

خوێندنگە  ئەو  و  بنەڕەتییەکان  خوێندنگە 

ئامادەییانەش کە ژمارەی خوێندکارەکانی هەر 

بۆ  بکرێنەوە،   کەم  دەکرێ  یان  کەمە  پۆلێک 

منوونە لە گوندەکان و هەندێک لە ناحیەکان. 

لەم ماوەیەدا وەزارەتی تەندروستی ئاماری 

دەربارەی  پەروەردە  وەزارەتی  دەداتە  تەواو 

کە  خوێندکارانەی  و  مامۆستا  ئەو  ژمارەی 

تووشی پەتاکە بوون. 

قوناغی دووەم: ئەگەر دۆخەکە دوای دوو 

خوێندنگە  دەرگای  ئەوە  بوو،  ئاسایی  مانگ 

ئامادەییەکانیش بکرێنەوە و ئەگەر دۆخەکەش 

بەناچاری دەبێ  ئەوە  بەرەو خراپرت چوو،  زۆر 

بژاردەکەی وەزارەتی پەروەردە پیادە بکەین. 

بژاردەی دووەم

پێشنیازێکی  خۆی  پەروەردە  وەزارەتی 
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دابەشکردنی  دەربارەی  هەبوو  دیکەی 

 3 دەوامی  و  گرووپدا   دوو  بەسەر  پۆلەکان 

لە  گرووپێک.  هەر  بۆ  هەفتەیەکدا  لە  ڕۆژ 

لە  زۆر  پێشنیازەی  ئەم  توێژینەوەکە  ڕاستیدا 

داخستنی خوێندنگەکان پێ باشرتە. لە هەموو 

پەروەردە  وەزارەتی  دەبێ  قۆناغەکانیشدا 

داخستنی  یان  دەوام  کورتکردنەوەی  ئامادەی 

دۆخی  بێتوو  ئەگەر  بێت،  خوێندنگەکان 

تووشبوون زۆر خراپرت ببێتەوە. 

ئەرگیومێنتەکانی توێژینەوەکە

ئەرگیومێنتی توێژینەوەکە پشتی بە دوو 

فاکت بەستووە:

هەموو  لە  ڤایرۆسەکە  رسوشتی  یەکەم: 

لە  کەم  یەکجار  ژمارەیەکی  کە  وایە  جیهاندا 

زۆر  ژمارەیەکی  و  دەکەون  نەخۆش  مندااڵن 

کەمرتیش دەمرن. ئامارەکانیش ئەوە پشتڕاست 

دەکەنەوە.

دووەم: ئامارەکان

بە  تەندروستی  وەزارەتی  ئامارەکانی 

بۆ منوونە  نەخراون،  باش ڕێک  شێوەیەکی 

)واتە  ساڵ   )0-19( تووشبووانی  ڕێژەی 

خوێندندان(،  تەمەنی  لە  یان  خوێندکارن 

بە   )0-19( کردووە.  ئەژمار  جار  دوو  بە 

بە   )10-19( تەمەنی  و   )٪18.2( ڕێژەی 

تووشبووانی  ڕێژەی  واتە   ،)٪27.5( ڕێژەی 

 .)٪45.7( دەکاتە  یەکەوە  بەسەر   )0-19(

ڕێژەی  تەندروستی  وەزارەتی  هەروەها 

مردووانی ئەو تەمەنەی ئەژمار نەکردووە، 

ساڵی   )0-29( تەمەنی  ڕێژەی  بەڵکوو 

ئەژمار کردووە، بۆیە توێژینەوەکە سێیەکی 

ئەوانەی  واتە  بردووە،  ال  ژمارەیەی  ئەو 

چونکە  ساڵدایە،   )19-29( تەمەنیان 

نین. خوێندکار 

ئامارەکان )1/9/2020(

لە  کە  تەندروستی  وەزارەتی  ئامارەکانی 

باڵو  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  ماڵپەڕی 

کراونەتەوە :

کۆی تووشبووانی هەرێم:  )29347( کەسە

ڕێژەی تووشبووانی تەمەن )19-0(: دەکاتە 

.)٪7.45(

دەکاتە  توێژە  ئەو  تووشبووانی  ژمارەی 

)2186( خوێندکار.

کۆی مردووانی هەرێم: )1186( کەسە

ڕێژەی مروودوانی تەمەن )19-0(:  دەکاتە 

.)٪0.60(

ژمارەی مردووانی ئەو توێژە دەکاتە )7.11( 

خوێندکار.

و  ملیۆن   1 نزیکەی   کۆی  لە  پێیە  بەم 

خوێندکار   )2186( خوێندکار،  هەزار   800

 )8( نزیکەی  تەنها  و  بوون  تووش 

ژمارەیەکی  ئەمەش  مردوون،  خوێندکاریش 

جیهانییەکاندا  ئامارە  لەگەڵ  و  کەمە  زۆر 

دەگرنەوە.  یەک  تەمەنە  ئەو  دەربارەی 

ببەستین،  ئامارەکان  بە  پشت  ئەگەر  بۆیە 

کردنەوەی  لەسەر  مەترسییەک  هیچ  ئەوە 

نییە. خوێندنگەکان 
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پێشنیاز و ڕاسپاردەکان

واڵتێکدا  هەر  لە  گۆڕانکاری  ئەوەی  بۆ 

بکەیت، دەبێت )3( پێشمەرجامن هەبێت:

هاوچەرخ  ڕۆژئاوایی  زانستێکی  دەبێ   •

لەئارادا بێت بۆ ئەوەی سوودی لێ ببیرنێت.

هاوچەرخ  زانستیی  میتۆدێکی  بە  دەبێ   •

کاری  ڕۆژئاواییەکان  سیستمە  کە  بکرێت،  کار 

پێ دەکەن.

• دەبێ کۆمەڵێك کارناسی باشامن هەبێت 

کە کار بەو زانستانە بکەن، ئاگاداری سیستمی 

واڵتە ڕۆژئاواییەکان بن و بتوانن بە میتۆدێکی 

هاوچەرخ پیادەی بکەن.

یەکێک  هیچ  پەروەردە خاوەنی  وەزارەتی 

لەو پێشمەرجانە نییە، بۆیە بۆ دەستکاریکردنی 

ئەم  توێژینەوەکە  پەروەردەیی؛  سیستمی 

پێشنیازانە دەکات:

لە  بچووک  گرووپێکی  دروستکردنی   •

نیوەیان  مەرجێک  بە  پەروەردە،  کارناسەکانی 

بێت  ناوخۆییەکان  کارناسە  شارەزاترین  لە 

کە  بن  کارناسانە  لەو  دیکەشیان  نیوەکەی  و 

شارەزاییەکی زۆر باشیان لە سیستمی پەروەردەی 

لە  کردووە.  تیادا  کاریان  و  هەیە  ڕۆژئاواییدا 

دواکەوتووەکاندا  واڵتە  پەروەردەی  مێژووی 

ڕیشەیی  گۆڕانکارییەکی  هیچ  نەتوانراوە 

بابەتە  ئەم  بکرێت.  ناوخۆییەکان  کادیرە  بە 

لەوانەیە هەستیار بێت، بەاڵم لە ڕاستیدا واڵتە 

هەمیشە  پێشکەتووەکانیش  زۆر  ڕۆژئاواییە 

بۆیە  دەبەسنت.  یەکرت  کارناسەکانی  بە  پشت 

و  زانست  بەبێ  دەبینێت  وای  توێژینەوەکە 

ڕۆژئاواییەکان،  مەعریفییە  ناوەندە  هاوکاریی 

هیچ واڵتێکی دواکەوتوو ناتوانێت گەشەکردن 

بەدەست بێنێت. 

بۆ  هاوچەرخ  سیستمێکی  دانانی   •

تاقیکردنەوەکانی هەموو قۆناغی ئامادەیی، کە 

بتوانێت کارایی خوێندکار بەرز بکاتەوە.

هەڵبژاردن  سیستمی  هەڵوەشانەوەی   •

بۆ  بەربەست  چونکە  تاقیکردنەوەکاندا(،  )لە 

دروست  خوێندکاران  مەعریفیی  گەشەکردنی 

بۆ  ئەگەر  نابینین  لەوەدا  گرفتێک  دەکات. 

منوونە )2٥٪(ی پرسیارەکان بە هەڵبژاردن بێت. 

• ماوەی 6 ساڵە، 2 تا 3 ڕەشنووسی یاسای 

جیاوازەوە(  ناوی  )بە  هەیە  خوێندنگەکان 

بۆ  پەرلەمان  نەیربدووەتە  وەزیرێک  هیچ  و 

پەسەندکردن، لە کاتێکدا ئەم یاسایە کاروباری 

یاسایە  ئەم  دەخات.  ڕێک  خوێندنگەکان 

یەکێکە لەو بنەمایانەی کە دەبێ هەبێت )ئ. 

ن. ک.، 2014()47(، )ئ. ن. ک.، ب 2014()48(.

فێرکاری  پەیڕەوی  دانانی  بۆ  هەوڵدان   •

بۆ  دەستوور  ڕۆڵی  پەیڕەوە  ئەم  چونکە   ،)49(

خوێندنگەکان دەبینێ و کاریگەرییەکی یەکجار 

وەزارەتەکانی  کۆی  ئێستا  تا  هەیە.  ئەرێنیی 

ئەم  بۆ  دونیابینییەکیان  جۆرە  هیچ  پەروەردە 

 .)Linge, 2012()50( پەیڕەوە نەبووە

بەو  بایەخ  تەنها  پێشکەوتووەکان  واڵتە   •

کاریگەرییان   ئەندازەی  کە  دەدەن  فاکتەرانە 

وەزارەتەکانی   .)Hattie, 2014( )52( بەرزە)51(  
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کردووە  بواردا  هەندێ  لە  کاریان  پەروەردە 

منوونە  بۆ  دەگەیەنێت،  خوێندکار  بە  زیان  کە 

ئەندازەی  کە  خەاڵتکردن)53(  و  ستایشکردن 

کاریگەرییان لەخوار سفرەوەیە، تاقیکردنەوەی 

هتد،  بەکالۆری...  تاقیکردنەوەی  هەڵبژاردن، 

کە  نەکردووە  بوارانەدا  لەو  کاریان  بەاڵم 

گەورەترین کاریگەرییان لەسەر گەشەسەندنی 

منوونە:  بۆ  هەیە،  خوێندکار  مەعریفیی 

پیاژێ،  ژان  پڕۆگرامەکانی  فیدباک،  دیداکتیک، 

وەزارەتی  بۆیە  هتد.  فێرکاری...  پەیڕەوی 

پەروەردە پێویستە لە داهاتوودا ئەم کارانەش 

بکات.

فێرکردن  و  پەروەردە  ئامانجی   •

بەرز  خوێندکار  کارایی  ئاستی  کە  ئەوەیە 

کارەش  ئەم  ببێت،  فێربوون  فێری  و  ببێتەوە 

هەر  بۆیە  دەکرێ،  مامۆستاکان  بە  تەنها 

لە  دەبێت  بکرێت؛  کە  گۆڕانکارییەک 

پێ  دەست  مامۆستاکانەوە  بەهێزکردنی 

ئەوەی سەرنج دەدرێت هەموو  بەاڵم  بکات، 

دەستیان  دیکەوە  شوێنی  لە  گۆڕانکارییەکان 

نەدراوە  بەوە  بایەخ  ئێستا  تا  و  کردووە  پێ 

توانای مامۆستاکان بەرز بکرێتەوە، بەتایبەت 

لە بواری دیداکتیکدا. ئەم شێوازە لە کارکردن 

منوونە  بۆ  دەکات،  گرفت  تووشی  وەزارەت 

بڕوانە گۆڕانکارییەکانی 2007-2009.

دیداکتیکی  سەنتەرێکی  دامەزراندنی   •

میتۆدە  لەسەر  مامۆستایان  ڕاهێنانی  بۆ 

چونکە  وانەگوتنەوە،  هاوچەرخەکانی 

و  گەشەسەندنە  بناغەی  بەردی  دیداکتیک 

ئەندازەی کاریگەریی زۆر بەرزە )0.70-0.90( 

و خوێندکاران  مامۆستایان  ئاستی  دەتوانێ  و  

ئەگەر   .)Hattie, 2016( )54 ( بەرزبکاتەوە 

کادیری  سەرپەرشتیی  لەژێر  سەنتەرە  ئەم 

بیانیدا نەبێت بۆ ڕاهێنانی تیمە ناوخۆییەکان، 

پەیامنگەکانی  وەکوو  دەرئەنجامەکەی  ئەوە 

هەروەها  دێت.  لێ  گەشەپێدان  و  ڕاهێنان 

ڕاهێنانی ورد لەسەر کارکردنی مامۆستایان بە 

و  فیدباک  چونکە  ستایش،  لەجیاتیی  فیدباک، 

کە  فاکتەرەی   )5-10( لەو  یەکێکن  دیداکتیک 

دەکەنەوە  بەرز  زۆر  زۆر  خوێندکار  کارایی 

 Hattie & Clarcke, 2019()55( ،)    Hattie(

کادیرە  کۆی  بێتوانایی   .)& Zierer, 2019( )56

بە  مامۆستایان،  بەتایبەت  و  پەروەردەییەکان 

پەروەردە  سیستمی  بەربەستی  گەورەترین 

دادەنرێت.

لەسەر  مامۆستایان  ڕاهێنانی   •

مەعریفی،  تیۆری  و  پیاژێ  ژان  پڕۆگرامەکانی 

Hat-( )3.0 )کە ئەندازەی کاریگەری دەگاتە 

ماوەی  پیاژێ  تیۆرییەکانی   .)tie, 2016( )57

پێشکەوتووەکانی  واڵتە  پەروەردەی  ساڵە   80

ڕەنگڕێژ کردووە، بەاڵم هێشتا نەگەیشتووەتە 

Piaget, 1976( ،)58()Pia- )ڕۆژهەاڵتی ناوین 

get, 1972( ،)59(Piaget, 2013(()60(. ئەمڕۆ ٤0 

دەبێت،  تێپەڕ  “پیاژێ”دا  مردنی  بەسەر  ساڵ 

پیاژێامن  کتێبی  یەک  کوردستاندا  لە   بەاڵم 

لێکۆڵینەوەی  یەک  تەنها  و  نییە   کوردی  بە 
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زانستییشامن بە کوردی لەسەر کارەکانی ئەو 

هەیە )سەعید، 201٥()61(. 

پەیامنگەکانی  و  خانە  داخستنی   •

پەیامنگەی  چوار  دامەزراندنی  و  مامۆستایان 

بەرزکردنەوەی  بۆ  ڕاهێنان  و  گەشەپێدان 

بڕیارە  لە  بوو  یەکێک  مامۆستایان،  ئاستی 

 )2007-2009( وەزارەت  باشەکانی  هەرە 

ئەو  بەداخەوە  بەاڵم  پێنجەمدا،  کابینەی  لە 

کۆنن  زۆر  دەبرێن؛  بەکار  لەوێدا  زانستانەی 

بۆیە  نزمە،  مامۆستاکانیش  زانستیی  ئاستی  و 

ڕێگەی  لە  بکرێنەوە  تازە  زانستەکان  دەبێ 

بەرزکردنەوەی  و  نوێ  پڕۆگرامی  وەرگێڕانی 

گەورەیان  گۆڕانکاریی  مامۆستاکانیش  ئاستی 

بەسەردا بێت)62(. 

• گۆڕینی پڕۆگرامی ئایین بۆ ئایینناسی، واتە 

هەموو خوێندکاران هەمان کتێب دەخوێنن و 

ئایینەکان دەبێ  باسی هەموو  کتێبانەشدا  لەو 

وانەی  لە  بەخشین  نابێت  پێیە  بەم  بکرێت، 

توێژینەوەکە  کتێبانەشدا  لەو  مبێنێت.  ئاییندا 

بنەما  ئایینەکان،  مێژووی  دەکات  پێشنیاز 

نەریتەکان،  و  ڕەسم  و  فەرز  سەرەکییەکان، 

بەبێ  بخوێرنێت،  پێغەمبەرەکان... هتد؛  ژیانی 

کتێبە  دەقی  بکات  بەوە  پێویست  ئەوەی 

پیرۆزەکان دابرنێت، ئەمەش هاوتەریبە لەگەڵ 

پڕۆگرامەکانی ئایین لە واڵتە پێشکەوتووەکان.

خوێندن  پڕۆگرامەکانی  پاکنووسکردنی   •

ئەوەی  بۆ  داڕشنت،  و  ڕێنووس  هەڵەکانی  لە 

دروست   کوردییەکی  بە  داهاتوو  نەوەکانی 

بنووسن. هەروەها کردنەوەی خولی بەردەوام 

و  پەروەردەییەکان  کادیرە  تەواوی  بۆ 

ڕێنووس  ئەوەی  لەبەر  مامۆستایان.  بەتایبەت 

هەڵەی  چاککردنی  بۆیە  هەیە،  خۆی  ڕێسای 

پڕۆگرامەکان کارێکی سەخت نییە و بە کادیرە 

ناوخۆییەکانی خۆمان دەکرێت.

کۆنگرەی  ڕاسپاردەیەکی  چاالککردنی   •

پەروەردەیی ساڵی 201٥ بە ناوی  “توێژینەوە و 

دیراسات”، کە کاری ئەوەیە توێژینەوەی زانستی 

لەبەر ئەوەی   .)63()201٥ پ،  )و.  بکات  ئامادە 

توێژینەوەی  بە  پشت  پەروەردە  وەزارەتی 

زانستی نابەستێت، بۆیە زۆر جار پڕۆگرامێکی 

خوێندکاران  بە  زیان  و  دەکات  پیادە  هەڵە 

پەروەردە  وەزارەتی  منوونە  بۆ  دەگەیەنێت، 

بیرکاری و زانستەکانی کرد  بابەتی  201٦دا  لە 

دیکە  وەزارەتێکی  2019دا  لە  و  ئینگلیزی  بە 

پڕۆگرامەکەی کردەوە بە کوردی، بەبێ ئەوەی 

هیچ یەکێک لەو دوو وەزارەتە پشت بە هیچ 

پێوەرێکی  ببەسنت.  زانستی  توێژینەوەیەکی 

لە   “ کاریگەری  “ئەندازەی  ناوی  بە  زانستی 

چوارچێوەی توێژینەوە زانستییە جیهانییەکاندا 

پڕۆگرامێکی  گرنگیی  ئەوەی  بۆ  دێت،   بەکار 

پەروەردە  وەزارەتی  بکرێت.  دیاری  دیاریکراو 

ئەم  دامەزراندنی  بە  زۆری  پێویستییەکی 

دەربارەی  توێژینەوە  ئەوەی  بۆ  هەیە،  بەشە 

کێشەکانی پەروەردە ئامادە بکات.

توێژەرەکان  مامۆستاکان،  ئەوەی  لەبەر   •

و کۆلێژەکانی پەروەردەش بەدەگمەن زانستی 
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هاوچەرخیان  پەروەردەیی  کتێبی  و  نوێ 

ناتوانن  شێوەیە  بەم  و  دەکەوێت  دەست 

گرنگی  بە  زۆر  بۆیە  پێبگەیەنن،  خۆیان 

لەو  بەشێک  پەروەردە  وەزارەتی  دەزانین 

وەرگێڕان  بۆ  بکاتەوە  سەرەوە  دامەزراوەیەی 

و باڵوکردنەوەی کتێب و توێژینەوەی زانستیی 

بەم  ئەورووپییەکانەوە.  زمانە  لە  هاوچەرخ 

شێوەیە کادیرەکان دەتوانن خۆیان پێبگەیەنن، 

زانکۆکانیش دەتوانن پڕۆگرامێکی هاوچەرخیان 

هەبێت.

 )2006 )سەعید،  توێژینەوەکان  بەپێی   •

ئامادە  هەرێـم  لە  کە  ڕووپێوییەکان  و   )65(

 ،)66()2014 کوردستان،  )منداڵپارێزی   کراون 

لەالیەن  خوێندکاران  هەراسانکردنی  ڕێژەی 

لە  مامۆستایانیشەوە  و  خوێندکاران  خودی 

جەستەیی،  هەراسانکردن  هەڵکشاندایە. 

دەروونی، سێکسی و ئەلیکرتۆنی لە پارێزگاکانی 

و  مەترسیداردایە  زۆر  ئاستێکی  لە  هەرێمدا 

وەزارەتی پەروەردە تا ئێستاش هیچ بەرنامەیەک 

بەربەستکردنی  بۆ  نوورساوی  پڕۆگرامێکی  و 

پڕۆگرامی  چەندین  نییە.  ترسناکە  دیاردە  ئەو 

کە  هەن  جیهاندا  لە  شارەزا  کارناسی  و  باش 

کار لەم بوارەدا دەکەن و وەزارەتی پەروەردە 

پێویستە کاریان لەگەڵدا بکەن، بۆ ئەوەی ئازار 

کەم  خوێندکاران  دەروونییەکانی  نەخۆشییە  و 

ببێتەوە. 

یان  کۆمەڵناسی  بەشی  یان  توێژەرەکان   •

لەم  یەکێک  دەروونناسییان خوێندووە و هیچ 

ناکات  ئامادە  زانکۆ  خوێندکارانی  بەشە  دوو 

کار  کۆمەاڵیەتی  توێژەری  وەکوو  ئەوەی  بۆ 

ئاستی  بەرزکردنەوەی  پێناوی  لە  بۆیە  بکەن. 

دەکات  پێشنیاز  توێژینەوەکە  توێژەرەکاندا، 

مەبەستە  ئەم  بۆ  زانکۆکاندا  لە  نوێ  بەشێکی 

و  کار  بەشی  لە  گۆڕانکاری  یان  بکرێتەوە 

بۆ  بکرێت،  ئێستادا  کۆمەاڵیەتیی  کاروباری 

ئەوەی توێژەرەکان لەوێدا دەست بە خوێندن 

بکەن. 

یەک  کە  خوێندنگەکان  )30٪(ی    •

پێشنیاز  بۆیە  دەکرێت،  تێدا  دەوامیان 

 4-12 پۆلەکانی  بۆ  دەوام  کاتژمێر   2 دەکەین 

بە  بکرێتەوە،  درێژ  خوێندنگەکانەدا  لەو 

مامۆستایان  داراییەکانی  شایستە  مەرجێک 

بەرز بکرێتەوە.

ئەنجام

و  کێشە  وایە  پێی  توێژینەوەکە 

دێت  تا  کۆمەڵگە  ناو  گۆڕانکارییەکانی 

لە  پەروەردەش  وەزارەتی  و  دەکەن  زیاد 

هۆکار  کۆمەڵێک  لەبەر  کابینەکاندا  هەموو 

بکات.  گرفتانە  ئەو  چارەسەری  نەیتوانیوە 

بەوەوە  پەیوەندییان  هۆکارەکان  لە  بەشێک 

لەپێشینەی  ئێستا کاری  تا  پەروەردە  هەیە کە 

کارناسی  وەزارەتەکان  نەبووە،  حکومەتەکان 

باشیان  شارەزاییەکی  کە  نەبووە  پسۆڕیان 

زانستی  هەبێت،  ڕۆژئاوایی  پەروەردەی  لە 

تازەیان لەبەر دەستدا نەبووە، هەمان کادیری 

بردووە...  بەڕێوە  وەزارەتەکانیان  پەروەردەیی 
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کە  کردووە  وای  کارانەش  ئەم  کۆی  هتد، 

توێژینەوەکە  ببنەوە.  هەڵە  هەمان  تووشی 

پێداگری لەسەر ئەوە دەکات هیچ کابینەیەک 

نەیتوانیوە گۆڕانکارییەکی ڕیشەیی لە سیستمی 

پەروەردەدا بکات و ئاستی کارایی خوێندکاران 

و مامۆستایانیش بباتە سەرەوە. 

بۆ دروستکردنی گۆڕانکارییەکی ڕیشەیی لە 

کۆمەڵێک  توێژینەوەکە  پەروەردەدا،  سیستمی 

بە  پێویستیان  کە  ڕوو  خستووەتە  پێشنیازی 

ڕۆژاواییەکان  ڕێکخراوە  و  زانکۆ  هاوکاریی 

ناوەندانە،  ئەو  کاری  لە  یەکێک  هەیە. 

ناوخۆییەکان  کادیرە  توانای  بە  پەرەپێدانە 

میتۆدی  و  هاوچەرخ  زانستی  بنەمای  لەسەر 

نەیتوانی  توێژینەوەکە  کارکردن.  هاوچەرخی 

باڵوکراوە  دۆکیۆمێنتێکی  و  سەرچاوە  هیچ 

گۆڕانکارییە  جۆرە  ئەو  مژدەی  کە  ببینێتەوە 

گەورەیەی تێدا بێت.

سەرچاوەکان:

)1(   ئەنجوومەنــی نیشــتامنیی کوردســتان )1992(: 

یاســای وەزارەتــی پــەروەردە، ژمــارە ٤  ســاڵی 1992. بڕوانــە 

ماڵپــەڕی ئەنجوومەنــی نیشــتامنیی کوردســتان، بەشــی یاســاکان، 

 ،/https://www.parliament.krd/media/3919،1992 ســاڵی 

)بەردەســتە:2020/10/10(.

ــارە  ــەم، یاســای ژم ــەوەی یەک ــە هەموارکردن ــۆ منوون )2( ب

ــارە 1٥،  ــای ژم ــەوەی دووەم، یاس ــاڵی 2000، هەموارکردن 1٧، س

ــارە 2٧،  ــای ژم ــێیەم، یاس ــەوەی س ــاڵی  200٧ و هەموارکردن س

ســاڵی 200٧. وەزارەتــی پــەروەردەی ئێســتا )2020(، کار لەســەر 

ــوارەم دەکات. ــەوەی چ هەموارکردن

)3( وەزارەتــی پــەروەردە )2020(: ماڵپــەڕی وەزارەتــی 

ــی پێشــوو،  ــر، وەزیارەکان ــارەی وەزارەت، وەزی ــەروەردە، دەرب پ

https://moe-krg.com/Default?page=Page&c=previ-

)بەردەســتە:2020/10/10(.  ،ous-ministers

 ،110 لیســتی  هەڵبژاردنەکانــی  بانگەشــەی  بڕوانــە   )4(

.201٤ ســاڵی 

ــار و ڕاســپاردەکانی  )5( وەزارەتــی پــەروەردە )1992(: بڕی

کۆنگــرەی پەروەردەیــی یەکــەم، ئیــدارەی ســلێامنی.

)6( وەزارەتــی پــەروەردە )199٧(: یەکــەم کۆنفڕانســی 

پەروەردەیــی. 

ــێیەمی  ــی س ــەروەردە )2001(: کۆنفڕانس ــی پ )7( وەزارەت

ــی. پەروەردەی

کۆنگــرەی  ب(:   2001( پــەروەردە  وەزارەتــی   )8(

ســلێامنی. ئیــدارەی  ســێیەم،  پەروەردەیــی 

)9( وەزارەتــی پــەروەردە )200٧(: پێشــنیار و ڕاســپاردەکان 

ــەی  ــوارەم(، چاپخان ــرەی چ ــی )کۆنگ ــرەی پەروەردەی ــۆ کۆنگ ب

وەزارەتــی پــەروەردە.

پــەروەردە )200٧ ب(: بەڵگەنامەکانــی  )10( وەزارەتــی 

چاپخانــەی  چــوارەم(،  )کۆنگــرەی  پەروەردەیــی  کۆنگــرەی 

پــەروەردە. وەزارەتــی 

ڕاپۆرتەکانــی  پ(:   200٧( پــەروەردە  وەزارەتــی   )11(

کۆنگــرەی پەروەردەیــی 200٧ )کۆنگــرەی چــوارەم(، چاپخانــەی 

وەزارەتــی پــەروەردە.

ــە  ــتمی قوتابخان ــەروەردە )2009(: سیس ــی پ )12( وەزارەت

بنەڕەتییــەکان، سیســتمی خوێندنگــە ئامادەییــەکان، چاپخانــەی 

وەزارەتــی پــەروەردە.

بــە  ئامادەیــی  قۆناغــی  پۆلەکانــی  ناوزەدکردنــی   )13(

پۆلەکانــی )10-12( هەڵەیــە و دروســتەکەی ئەوەیــە بڵێیــن 

پۆلــی )1-٣( ئامادەیــی، چونکــە ئێمــە یــەک خوێندنگەمــان نییە، 

بەڵکــوو بەپێــی یاســای دوو؛ خوێندنگەمــان هەیــە )بنەڕەتــی و 

ــەوە  ــی یەک ــە پۆل ــێ ل ــەک دەب ــەر خوێندنگەی ــی( و ه ئامادەی

ــکات.   ــێ ب دەســت پ

گۆڕینــی  پــڕۆژەی   :)2008( پــەروەردە  وەزارەتــی   )14(

پــەروەردە و فێرکــردن، چاپــی دووەم، چاپخانــەی وەزارەتــی 

پــەروەردە.

و  پێشــنیار   :)200٧( پــەروەردە  وەزارەتــی   )15(

ڕاســپاردەکان بــۆ کۆنگــرەی پەروەردەیــی )کۆنگــرەی چــوارەم(، 

پــەروەردە. وەزارەتــی  چاپخانــەی 

)16( وەزارەتــی پــەروەردە )201٧(: چاالکــی و پڕۆژەکانــی 

حکومەتــی  یەکەمــی  کابینــەی  لــە  پــەروەردە  وەزارەتــی 

هەرێمــی کوردســتان تاکــوو کابینــەی هەشــتەم، وەزارەتــی 

پــەروەردە.

ڕاپۆرتەکانــی   :)201٥( پــەروەردە  وەزارەتــی   )17(
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ئامادەکــراو بــۆ کۆنگــرەی پەروەردەیــی 9 تــا ئایــاری 201٥، 

پــەروەردە. وەزارەتــی  چاپخانــەی 

)18( کــۆی ئــەو ئامارانــەی لــە خشــتەکاندا بەکارمــان 

هێنــاون، ئامــار و داتــای خــاوی فەرمیــی وەزارەتــی پــەروەردەن. 

هــەر چــی ڕێــژەکان، تێکــڕاکان و دەرئەنجامەکانــە، خۆمــان 

ــەر  ــیومانە و ه ــەدا نووس ــارە خاوان ــەو ئام ــنایی ئ ــەر ڕۆش لەب

ــد  ــە چەن ــیارین. ل ــتییان بەرپرس ــتی و دروس ــە ڕاس ــامن ل خۆش

هەمــوو  ئیــدی  نەبێــت،  پێویســتدا  و  کــەم  زۆر  شــوێنێکی 

ــۆی  ــەواو. ک ــارەی ت ــۆ ژم ــەوە ب ــک کردووەت ــان نزی ئەنجامەکامن

ــە  ــی ل ــی دیجیتاڵ ــب و فایل ــێوەی کتێ ــە ش ــان ل ــەو ئامارانەم ئ

وەزارەتــی پــەروەردە وەرگرتــووە. 

ڕاپۆرتــی  ب(:   201٧( پــەروەردە  وەزارەتــی    )19(

ســااڵنەی ئامــاری پەروەردەیــی ســاڵی خوێندنــی )20201٦-

پەروەردەیــی/ پالندانانــی  گشــتیی  بەڕێوەبەرایەتیــی   ،)201٧

پــەروەردە. وەزارەتــی  چاپخانــەی  ئامــار،  بەڕێوەبەرایەتیــی 

)20( M o E )2016(: Annual Education Static Re-

port for 2015-2016. General Director of Educational 

Planning. Ministry of Educations publisher.

ڕاپۆرتــی  ب(:   201٥( پــەروەردە  وەزارەتــی   )21(

-201٤( خوێندنــی  ســاڵی  پەروەردەیــی  ئامــاری  ســااڵنەی 

پەروەردەیــی/ پالندانانــی  گشــتیی  بەڕێوەبەرایەتیــی   ،)201٥

پــەروەردە. وەزارەتــی  چاپخانــەی  ئامــار،  بەڕێوەبەرایەتیــی 

ڕاپۆرتەکانــی  پ(:   200٧( پــەروەردە  وەزارەتــی   )22(

کۆنگــرەی پەروەردەیــی 200٧ )کۆنگــرەی چــوارەم(، چاپخانــەی 

وەزارەتــی پــەروەردە.

و  مۆدێــل  دیداکتیــک:   :)2019( ف  ســەعید   )23(

غەزەلنــووس. ناوەنــدی  وانەگوتنــەوە،  میتۆدەکانــی 

)24(   Hattie, J )2016(: Synligt lärande för lärare. 

Natur & kultur.

)25(   Hattie J )2014(: Synligt  lärande. Natur & 

kultur.

)26(  Harpp D )1994(: Special Problems of Big 

Classes: Some Common Sense Solutions. Journal of 

Chemical Education 71)8(

)27(  Kewaza S & Welch M )2013(: Big Class Size 

Challenges: Teaching Reading in Primary Classes in 

Kampala, Uganda’s Central Municipality.US-China 

Education Review A, 3)5(: 283-296. 

)28(  وەزارەتــی پــەروەردە )201٧(: چاالکــی و پڕۆژەکانــی 

حکومەتــی  یەکەمــی  کابینــەی  لــە  پــەروەردە  وەزارەتــی 

هەرێمــی  کوردســتان تاکــوو کابینــەی هەشــتەم، وەزارەتــی 

پــەروەردە.

)29(   پــەی )2019(: پــەروەردە لەبــەردەم ئالنــگاری و 

ــە  ــەروەردە ل گرفتــی چارەنەکــراودا، ڕاپۆرتــی هەڵســەنگاندنی پ

ــتان )201٤- ــی کوردس ــی هەرێم ــتەمی حکومەت ــەی هەش کابین

ــەپێدان. ــەروەردە و گەش ــۆ پ ــەی ب ــتتیوتی پ 2018(، ئینس

)30(   وەزارەتــی پــەروەردە )و. پ، 201٥ ب(: ڕاپۆرتــی 

-201٤( خوێندنــی  ســاڵی  پەروەردەیــی  ئامــاری  ســااڵنەی 

پەروەردەیــی/ پالندانانــی  گشــتیی  بەڕێوەبەرایەتیــی   ،)201٥

بەڕێوەبەرایەتیــی ئامــار، چاپخانــەی وەزارەتــی پــەروەردە.

ــی  ــەی فەڕەنس ــەک خوێندنگ ــارەکان ی ــی ئام )31(   بەپێ

و  لــە هەولێــر  ڕاســتیدا دوو خوێندنگــە  لــە  بــەاڵم  هەیــە، 

ســلێامنی هەیــە.

ــی  ــەری وەزارەت ــە ماڵپ ــەی ل ــەم داتایان ــێک ل )32(    بەش

پــەروەردەدا هەیــە، لــە ڕووی تەکنیکییــەوە بــاش ڕێــک نەخراون 

و لــە هەندێــک شــوێندا هەڵەیــان تێــدا کــراوە. هەروەهــا لــەو 

پێناســەکان  پێناســەکردن هەیــە،  بــە  پێویســتیان  شــوێنانەی 

ــدوو دەکات. ــژەر مان ــەش توێ ــراون، ئەم دانەن

ــووان  ــژەی دەرچ ــەروەردە )2020(:  ڕێ ــی پ )33(  وەزارەت

لــە بەشــداربووان و ئەزموونــدەران و بەشــداربووانی فیعلــی 

ســااڵنی  زانســتی/وێژەیی(،  )بەشــی  ئامادەیــی  قۆناغــی  بــۆ 

پــەروەردە،  وەزارەتــی  ماڵپــەری    .)2012-2000( خوێندنــی 

ــی  ــا باس ــدا تەنه ــە ناوەرۆک ــە ل ــەم دۆکیۆمێنت )2020/9/28(. ئ

https://moe-krg.com/De- دەکات. زانســتی   بەشــی 

.fault?page=table&c=statistics

)34(  زمان و ئەدەبی کوردی بۆ پۆلی 12، ســاڵی 2019.

لــە   )288٦( ژمــارە  وەزاریــی  فەرمانــی  بڕوانــە     )35(

ــی  ــەر ڕۆشــنایی یاســای وەزارەت ــە لەب ــەم فەرمان 2020/2/12. ئ

پــەروەردە، ژمــارە )٤(ی ســاڵی 1992 و یاســای پاراســتنی مافــی 

پێکهاتــەکان لــە کوردســتان، ژمــارە )٥(ی ســاڵی 201٥ دەرکــراوە.

ڕێنامییەکانــی   :)201٣( پــەروەردە  وەزارەتــی     )36(

گشــتیی  بەڕێوەبەرایەتیــی  ئەزموونــەکان،  بــە  تایبــەت 

پــەروەردە. وەزارەتــی  چاپخانــەی  ئەزموونــەکان، 

)37(   وەزارەتــی پــەروەردە )201٧(: چاالکــی و پرۆژەکانی 

وەزارەتــی پــەروەردە لــە کابینــەی یەکەمــی حکومەتــی هەرێمی  

کوردســتان تاکــو کابینــەی هەشــتەم. وەزارەتی پــەروەردە.

)38(  Vygotsky L )1978(: Mind in Society; The De-

velopment of Higher Psychological Processes. Harvard 
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University.

)39(  Piaget J )2010(: The Psychology of Intelli-

gence. Routledge.

)40(  Lundgren et al. )2014(: Lärande, skola och 

Bildning. Natur & kultur.

)41(  Nottingham et al.)2019(: Utmanande Dia-

log; Fördjupa dina elevers kunskap och förståelse. Na-

tur & kultur.

)42(  Vygotsky L )1978(: Mind in Society; The De-

velopment of Higher Psychological Processes. Harvard 

University.

)43(  Vygotskij L )2007(: Tänkande och språk. 

Daidalos.

)44(   قانــع ه و )201٣(: بــۆ مێــژوو، وەزارەتــی پــەروەردە 

وێرانکردنــی  و  زمــان  شــێواندنی  و  وەرگێــڕان  کارەســاتی  و 

ــاد. ــەی ی ــت، چاپخان زانس

ڕێبــەری   :)2019( پــەروەردە  وەزارەتــی     )45(

بەڕێوەبەرانــی ســەرکردە: بنیادنانــی توانــاکان لــە خوێندنــی 

یەکســانی،  و  کوالێتــی  باشــرتکردنی  ئامادەیــی،  و  بنەڕەتــی 

پــەروەردە. وەزارەتــی 

)46(  حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتان )2020(: ڤایرۆســی 

کۆرونــا )کۆڤیــد 19(. داشــبورد )٦/2020/9(.

https://gov.krd/coronavirus  

 :)201٤( کوردســتان  نیشــتامنیی  ئەنجوومەنــی     )47(

ژمــارە  کوردســتان،  هەرێمــی   لــە  پــەروەردە  پڕۆژەیاســای 

ــەروەردە و  ــەی پ ــای لیژن ــی 201٤/9/٣، پڕۆژەیاس 9٧0، ڕێکەوت

خوێندنــی بــااڵ لــە پەرلەمــان.

)48(   ئەنجوومەنــی نیشــتامنیی کوردســتان )ب 201٤(: 

ــتان،  ــی  کوردس ــە هەرێم ــدن ل ــەروەردە و خوێن ــای پ پڕۆژەیاس

ژمــارە 1٤٥1٤/10٣، ڕێکەوتــی 201٤/٥/12، پڕۆژەیاســای لیســتی 

ــی  کوردســتان. ــە پەرلەمان زەرد ل

)49(  Curriculum

)50(  Linde G )2012(: Det ska ni veta: en intro-

duktion till läroplansteori. Studentlitteratur.

پێوەرێکــی  لــە  بریتییــە  کاریگــەری  ئەنــدازەی     )51(

فاکتەرێکــی  کاریگەریــی  ڕادەی  کــە  مامتاتیکــی  زانســتی 

دیاریکــراو دەپێوێــت لەســەر بەرزکردنــەوەی یــان داگرتنــی 

ــدازەی  ــدی ئەن ــتی مامناوەن ــدکار. ئاس ــتی خوێن ــی و ئاس کارای

کاریگــەری بریتییــە لــە )0.40(، هــەر فاکتەرێــک لــەو ژمارەیــە 

ــا  ــە، هەروەه ــی هەی ــی باش ــە کاریگەرییەک ــت، وات ــر بێ بەرزت

کەمــرت لــە )0.12(، واتــە هیــچ کاریگەرییەکــی نییــە و ژمارەکانــی 

ــە. ــدکار هەی ــۆ خوێن ــان ب ــفر زیانی ــوا س خ

)52(   Hattie J )2014(: Synligt  lärande. Natur & 

kultur. 

دەربــارەی  ئێمــە  زانســتیی  لێکۆڵینەوەیەکــی     )53(

ــە  ــردن ل ــی ستایشــکردن و خەاڵتک ــاک و زیانەکان ــی فیدب گرنگی

ــدە  ــووە و ســاڵی ئاین ــەواو ب ــدا، کاری نووســینی ت خوێندنگەکان

بــاڵو دەبێتــەوە.

)54(   Hattie, J )2016(: Synligt lärande för lärare. 

Natur & kultur.

)55(  Hattie J & Clarcke S )2019(: Feedback; så 

återkopplar du i klassrummet. Natur & kultur.

)56(  Hattie J & Zierer K )2019(: 10 förhålln-

ingssätt för framgångsrik undervisning. Natur & kul-

tur.

)57(   Hattie, J )2016(: Synligt lärande för lärare. 

Natur & kultur. 

)58(  Piaget J )1976(: Framtida skolan: att förstå är 

att upptäcka. Forum.

)59(  Piaget J )1972(: Psykologi och undervisning. 

Aldus/Bonniers.

)2(  Piaget J )2013(: Barnets själsliga utveckling. 

Studentlitteratur.  

ــەوە  ــرتوکتوورەکانی بیرکردن ــەعید ف )201٥(: س )61(   س

ــووس. ــدی غەزەلن ــدااڵن، ناوەن ــی من و گەشەســەندنی مەعریفی

ــە داوای داخســتنی  ــن ک ــەس بووی ــەم ک ــە یەک )62(   ئێم

ــە و پەیامنگــەی مامۆســتایامنان کــرد، بــەاڵم ئــەوکات ئێمــە  خان

داوای ئەوەمــان کــرد کــە مامۆســتاکان دوو ســاڵ لــە زانکۆکانــدا 

بخوێنــن بــۆ ئــەوەی بڕوانامــەی بەکالۆریــۆس بەدەســت بێنــن.

ڕاپۆرتەکانــی   :)201٥( پــەروەردە  وەزارەتــی     )63(

ئامادەکــراو بــۆ کۆنگــرەی پەروەردەیــی 9 تــا ئایــاری 201٥، 

پــەروەردە. وەزارەتــی  چاپخانــەی 

)64(  Effect Size

)65(   ســەعید ف )2006(: هەراســانکردنی منــداڵ لەنێوان 

مــاڵ و قوتابخانــەدا، دەزگای چــاپ و باڵکردنــەوەی ئاراس.

ڕووپێویــی   :)201٤( کوردســتان  منداڵپارێــزی     )66(

بــە  بەرامبــەر  توندوتیــژی و خــراپ مامەڵەکــردن  قەبــارەی 

لــە هەرێمــی  کوردســتان.   منــداڵ 
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خوێندنی ئه لیکترۆنی و 
ئاڵنگارییه کانی جێبه جێکردنی 

له  هه رێمی کوردستان

به رهه م ستار عەبدولڕەحمان/ توێژەری بواری پەروەردە
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لێی  كوردستان  هەرێمی  لە  خوێندن  پڕۆسەی 

بڕوانرێت. له م توێژینه وه یه دا، هه وڵ ده درێت 

له   په روه رده   دۆخی  سه ر  بخرێته    تیشک 

کوردستانی  هه رێمی  له   کۆرۆنادا  سه رده می 

بخرێنه   ئالنگارییانه   ئه و  گرنگرتین  و  عێراق 

خوێندنی  جێبه جێکردنی   له  کاتی  که   ڕوو 

توێژینه وه که   پێش.  بێنه   ده شێت  ئه لیکرتۆنیدا 

لێکۆڵینه وه یه کی په سنی )الوصفي(یە و توێژەر 

ڕە هه نده کانی خوێندنی ئه لیکرتۆنی و ڕێکاری 

کۆتاییدا چه ند  له   ڕوو.  ده خاته   چه ند واڵتێک 

بۆ  که   ده کات،  پێشکه ش  ڕاسپاره ده یه ک 

زۆر  و  پێویسنت  کوردستان  هه رێمی  ئه مڕۆی 

گرفتی په روه رده  و خوێندنی بااڵ چاره  ده که ن.   

زەمینه

نه ته وه  یه کگرتووه کان  ڕاپۆرتێکی  به پێی 

کراوه ته وه ،  باڵو  2020دا  ئابی  مانگی  له   که  

 Policy Brief: Education“ به  ناونیشانی 

په تای   ،”during COVID-19 and beyond

کاریگه ریی  خراپ  شێوه یه کی  به  کۆرۆنا 

په روه رده   پڕۆسه ی  کۆی  سەر   کردووەته 

چونکه   ده گمه نه ،  وا  شتی  مێژوودا  له   که  

بلیۆن   1،6 نزیکه یی  به   و  واڵت   190 له   زیاد 

زه ره رمه ند  کیشوه ره کان  هه موو  له   خوێندکار 

و  خوێندنگه   و  قوتابخانه   داخستنی  بوون. 

نه رێیی  کاریگه ریی  خوێندن،  ناوه نده کانی 

کردووەته  سه ر %94ی کۆی خوێندکارانی سه ر 

بۆ  ڕێژە که   هه ژاره کاندا  واڵته   له   به اڵم  زه وی، 

%99 به رز ده بێته وه )1(.  

بەرایی

خوێندنه   به و  ئه لیکرتۆنی  خوێندنی 

ده وترێت که  مامۆستا به  شێوه ی بنچینه یی یان 

ئینته رنێته وه   له  ڕێگه ی  وانه کانی  ته واوه تی، 

به رده سنت  وانه کان  گشتیی  کۆی  و  ده ڵێته وه  

بێت  شوێنێک  هه ر  له   ده توانێت  خوێندکار  و 

به   بخوێنێت.  وانه کان  و  بۆیان  بگه ڕێته وه  

واتایه کی تر: بریتییه  له  به کارهێنانی تەکنەلۆجیا 

ده شێت  که   فێربوون/فێرکردن،  خزمه تی  بۆ 

له   بگرێته وه،   خوێندن  قۆناغه کانی  هه موو 

ڕێگه ی  له   بااڵ.  خوێندنی  بۆ  بنه ڕە تییه وه  

په روه رده کردن  ئه لیکرتۆنییه وه ،  خوێندنی 

پشت به  پرت له  ڕێگا یان ئامێرێکی تەکنەلۆجی 

په روه رده یی  په یامی  ناردنی  بۆ  ده به ستێت 

به   که   خوێندکاران  بۆ  مامۆستاوه   له الیه ن 

شێوازە  لەم  دوورن.  یه کرته وه   له   جه سته  

خوێندنەدا، پێویسته  مامۆستا بەباشی شاره زای 

سه ره ڕای  ببێت،  ته کنەلۆجیا  و  ئینته رنێت 

خوێندنی  خۆی.  بابه ته که ی  له   شاره زایی 

لەدوای  كوردستان  هەرێمی  لە  ئەلیكرتۆنی 

كۆرۆنا،  ڤایرۆسی  باڵوەبوونەوەی  و  دەركەوتن 

بووەتە بابەتێكی جێی مشتومڕی سێكتەرەكانی 

بیروڕا  سەرەڕای  و  بااڵ  خوێندنی  و  پەروەردە 

ئەرێنی  كاریگەرییە  بە  سەبارەت  جیاوازەكان 

جێبەجێكردنی  زەمینەكانی  و  نەرێنییەكانی  و 

بە  پێدەچێت  بەاڵم  كوردستان،  هەرێمی  لە 

ڤایرۆسەكە،  زیاتری  تەشەنەسەندنی  هۆی 

بەردەوامیی  بۆ  چارەسەرێك  و  جێگرەوە  وەك 
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وێبسایتی  به پێی  تر،  واڵتانی  له   جیاواز 

 ،”EUROPEAN DATA PORTAL“

سه ره تاییه کان  خوێندنگه   سوێد  واڵتی  له  

دانه خران، هه روه ها له  هه ردوو واڵتی نۆ رویژ و 

به لژیکا هه ندێک له  خوێندنگه کان کراوه  بوون 

سێکته ره   له   باوكانەی  و  دایك  ئه و  منداڵی  بۆ 

ئه مه ش،  سه ره ڕای  ده که ن.  کار  سه ره کییه کان 

خوێندنی  کردووەته   ڕوویان  واڵتان  زۆربه ی 

کۆرۆنادا،  له  سه رده می  به تایبه ت  ئه لیکرتۆنی، 

نێوده وڵه تییه وه   بانکی  له الیه ن  هه روه ها 

به پێی  بانکه که   تێیدا  که   ده کرێت  پاڵپشتی 

سیستم و ژینگه ی واڵته که  پێوه ر داده نێت )2(. 

له  سه رانسه ری دنیادا خوێندنی ئه لیکرتۆنی 

هه یه  و  بەزۆری پشت به  ئینته رنێت ده به ستێت 

دێت.  به کار  قۆناغه کانی خوێندن  بۆ گشت  و 

ئه و  به تایبه تی   ،2020 ساڵی  هاتنی  له گه ڵ 

ده مه ی ڤایرۆسی کۆرۆنا بووه  هه ڕە شه  بۆ سه ر 

زۆر  ئه لیکرتۆنی  خوێندنی  بۆ  هانابردن  ژیان، 

پێشکه وتوو  به   واڵتان،  زۆرینه ی  و  بووه   زیاتر 

دابینکردنی  هه وڵی  له   دواکه وتووه وه ،  و 

باشرتین ئامێر و هێڵی ئینته رنێنت به  مه به ستی 

سه رکه وتنی پڕۆسه ی په روه رده  و فێرکردن. ئه م 

واڵت  هه ندێک  بۆ  بردنه،  ته کنەلۆجیا  بۆ  په نا 

یاخود  کردووه   زه مینه سازیی  پێشرت  که   ئاسانه  

پێشرت ژێرخانێکی باشی هه بووه ، بۆ هه ندێک 

واڵتی تریش  نه هامه تییه کی تره  که  هیچی وای 

له  خودی ڤایرۆسی کۆرۆنا که مرت نییه . 

هاتنی  له پاش  کوردستان،  هه رێمی  له  

هه ردوو  کۆرۆنا،  ڤایرۆسی  یه که می  شه پۆلی 

و  بااڵ  خوێندنی  و  په روه رده   وه زاره تی 

به   پشت  که   دا  بڕیاریان  زانستی  توێژینه وه ی 

خوێندنی ئه لیکرتۆنی ببه سرتێت تا زیانی په تای 

کۆرۆنا که م بکرێته وه . هه ر چه نده  چه ند ساڵێکه  

دووچاری  کوردستان  هه رێمی  حکومه تی 

چه ندین قه یران بووەته وه  و تا ئێستا نه یتوانیوه  

شایسته  داراییه کانی فه رمانبه رانی خۆی بدات 

و  “پاشکه وت”  وه کوو  چه مکی  چه ندین  و 

مووچه   فه رهه نگی  ناو  هاتووەته وه   “لێبڕێن” 

دابه شکردنه وه . لێره وه  ده کرێت ئه وه  بوترێت 

به اڵیه ک  دی  واڵتانی  بۆ  کۆرۆنا  په تای  ئه گه ر 

بێت، بۆ هه رێمی کوردستان بووەته  دوو به اڵ، 

ئاسایی  فه رمانبه ران  ده وامی  ئێستا  تا  چونکه  

نه دانی  هۆکاری  هه ردوو  به   نه بووەته وه،  

مووچه  و په تای کۆرۆنا.  

ناساندنی خوێندنی ئه لیکرتۆنی

فێرکردندا،  و  په روه رده   فه رهه نگی  له  

ناوی  چه ندین  به   ئه لیکرتۆنی  خوێندنی 

جه خت  هه موویان  که   هاتووه   جیاجیا 

ئینته رنێت  و  تەکنەلۆجیا  به کارهێنانی  له سه ر 

گریامنه یی،  خوێندنی  منوونه :   بۆ  ده که نه وه ، 

خوێندنی  ئینته رنێت،  سه ر  خوێندنی 

خوێندنی  دووره وه ،  له   خوێندن  ئه لیکرتۆنی، 

توێژینه وه یه دا،  له م  هتد.  و  پۆل...  ده ره وه ی 

چه مکی خوێندنی ئه لیکرتۆنی به کارده هێرنێت.

تێیدا  ڕێگایه که   ئه لیکرتۆنی  خوێندنی   

وانه وتنه وه   و  وانه کان  و  خوێندن  پڕۆگرامی 



51

No.4, November 2020

ده بێت،  ئینته رنتێه وه   ڕێگه ی  له   هه مووی 

نابن.  پۆلدا  له   مامۆستا  و  خوێندکار  واتە 

خوێندنه    شێوازێکی  ئه لیکرتۆنی  خوێندنی 

فێرکارییانه   ڕێگا  و  شێواز  ئه م  و  دووره وه   له  

و  بابه ت  ڕێگه ی  له   خوێندن  ناگرێت:  له خۆ 

په خشی  په رتووکه وه ،  و  پرنتکراو  پڕۆگرامی 

ڕادیۆ و ته له ڤزیۆن، ڤیدیۆی فێرکاری، پڕۆگرامی 

کۆمپیوته ر، به تایبه تی ئه وانه ی په یوه ست نین 

به  ئینته رنێته وه ، به مه ش هه ر ڕێگا و شێوازێک 

خوێندنی  به   نه بێت؛  ئینته رنێته وه   هۆی  به  

ئه لیکرتۆنی دانانرێت )3(. 

ئه و  سه ره وه ،  بۆچوونه ی  به م  پاڵپشت 

حکومه تی  په روه رده ی  وه زاره تی  ڕێگایه ی 

به ر،  گرتوویه تیه   کوردستان  هه رێمی 

خوێندنی  پێناسه ی  چوارچێوه ی  ناچێته  

ڕێكاره کانی  ته نها  به ڵکوو  ئه لیکرتۆنییه وه ، 

وه زاره تی خوێندنی بااڵ و توێژینه وه ی زانستی 

له و چوارچێوه یه دان. 

له  ده یه ی ڕابردوودا خوێندنی ئه لیکرتۆنی 

بینیوه ،  به خۆیه وه   به رچاوی  گه شه یه کی 

چونکه  خوێندکار و مامۆستا ده توانن له  “هه ر 

شوێنێک و هه ر کاتێك” وانه  بخوێنن/بڵێنه وه  

که واته   بێت.  به رده وام  په روه رده   پڕۆسه ی  و 

خوێندنی ئه لیکرتۆنی ڕێگایه کی نوێیه ، چونکه  

ئه و شێوازه  کۆنه  په یڕە و ناکرێت کە سااڵنێکه  

ڕووبه ڕوو  و  پۆلدا  له   خوێندکار  و  مامۆستا 

له به ر  پێنووس  بوون و په رتووک و ده فته ر و 

ده ستی مامۆستا و خوێندکاردا بوون )4(.   

مێژوویی  ڕاستییه کی  به   ئاماژە   گرنگه  

چه مکێکی  دووره وه   له   خوێندن  که   بدرێت 

واته   )1800(ە کان،  کۆتایی  له   نییه ،  نوێ 

له   چیکاگۆ  زانکۆی  نۆزده ،  سه ده ی  کۆتایی 

یه که مین  ئه مه ریکا  یه کگرتووه کانی  ویالیه ته  

جێبه جێ  دووره وه ی  له   خوێندن  به رنامه ی 

چه ندین  له   خوێندکار  و  مامۆستا  که   کرد 

شوێنی جیاواز بوون و له  ڕێی نامه وه  وانه کان 

ده خوێرنان. پێش ئه و سه رده مه ، له  زۆرێک له  

پێش  ئه ورووپای  له   منوونه   بۆ  دی،  واڵتانی 

به   بوو  تایبه ت  خوێندن  پیشه سازی،  شۆڕشی 

ئاسته   به   گه یشنت  له   به تایبه تی  نێر،  ڕە گه زی 

و  مامۆستا  له وه ی  به ر  خوێندن.  بااڵکانی 

په روه رده کار “ویڵیه م ڕە ینی هارپه “ له  ساڵی 

1890 جێگره وه  بۆ خوێندنی ناو پۆل دابنێت، 

و  خوێندکاران  و  نه کراوه   به دی  تر  هه وڵی 

وانه کان  و  بوون  پۆل  له ناو  ته نها  مامۆستایان 

ده خوێرنان. ویڵیه م ڕە ینی هارپه  ئه و جۆره ی 

چه ندین  به   هه ل  تا  هێنایه  بوون  خوێندنی 

له   زۆرێک  چونکه   بخوێنن،  بدرێت  كەس 

خەڵك نه یانده توانی پاره ی خوێندن و مانه وه  

دابین بکه ن)5(.  

چه ند به رنامه  و وێبسایتێکی فێرکاری 

وه کوو  کۆرۆنا،  په تای  باڵوبوونه وه ی  پاش 

چاره یه ک بۆ ئه و قه یرانانه ی بواری په روه رده  

ڕێکخراوی  بوو،  دروست  بۆی  فێرکردن  و 

ژماره یه ک  فه رمی،  ماڵپه ڕی  له   یونسکۆ، 

که   داناوه   سه رچاوه ی  و  سه کۆ  و  به رنامه  
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له   په روه رده ییه کان  دامه زراوه   ده کرێت 

ببینن.  لێ  سوودی  جیهاندا  سه رانسه ری 

خوێندکاران  و  مامۆستایان  ئه مه ش،  سه ره ڕای 

و دایك و باوكی خوێندکاران سوودمه ند ده بن 

فێربوون  بۆ  ئاسانکاری  مه به ستی  به   لێیان، 

به شێکی  خوێندنگه دا.  نه بوونی  کاتی  له  

به خۆڕایین  سه کۆیانه   و  به رنامه   ئه و  زۆری 

به   و  نادات  پاره یه ک  بڕە   به کارهێنه ر هیچ  و 

به   لێره دا  به رده سنت.  جیاواز  زمانێکی  چه ند 

کورتی ئه و به رنامه  و سه کۆیانه  ده خرێنه  ڕوو، 

په روه رده   وه زاره تی  هه ردوو  ده کرێت  که  

زانستیی  توێژینه وه ی  و  بااڵ  خوێندنی  و 

خوێندنی  بۆ  کوردستان  هه رێمی  حکومه تی 

ئه و  ببینن.  لێ  سوودیان  کۆرۆنا  سه رده می 

فێربوونی  به ڕێوه بردنی  بۆ  به رنامانه ی 

دیجیتاڵی هه ن، بریتین له : 

 CenturyTech، ClassDojo، Edmodo، 

 Edraak، EkStep، Google Classroom،

Moodle، Nafham ،Paper Airplanes، See-

 .saw، Skooler، Schoology

هه روه ها چه ند به رنامه  و سیستمێکی تر 

شێوه   هه مان  به   و  مۆبایل  به   تایبه تن  هه ن 

بۆ په روه رده  و فێرکردن به سوودن، له وانه ش:  

 KaiOS، Cell-Ed، Eneza Education،

بەشێك   .Funzi، Ubongo، Ustad Mobile

ده که ن  کار  ئینته رنێتیش  به بێ  به رنامانه   له م 

چه قی  خوێندکار  تریشدا  هه ندێکی  له   و 

Ko- به رنامه ی   ئه مه ،  سه ره ڕای  “فێربوونه. 

به   ده کات؛  خوێندنی  پاڵپشتیی  که    ”libri

بێ  کارا  شێوه یه کی  به   و  به رده سته   زمان   20

هه ردوو  هه روه ها  ده کات.  کار  ئینته رنێت 

Rum- په روه رده یی  که ره سته ی  و  “به رنامه  

به   پێویستیان   ”Ustad Mobile“ و    ”ie

ئینته رنێت  به بێ  و  نییه   به رده وام  ئینته رنێتی 

و  خوێندنگه  ده کرێت  لێره دا  ده که ن.  کار 

له م  سوود  کوردستان  هه رێمی  زانکۆکانی 

که مه وه   الیه نی  به   یان  وه ربگرن،  به رنامانه  

بۆ  حکومه ته وه   لەالیه ن  بکرێت  ئاسانکاری 

تاقیکردنه وه ی چه ند به رنامه یه ک، تا بزانرێت 

کامیان له گه ڵ ژینگه ی په روه رده یی هه رێمی 

مه رج  چونکه   ده گرنه وه ،  یه ک  کوردستان 

و  کاریگه ری  به رنامه کان هه مان  نییه  هه موو 

سوودیان هه بێت. 

چه ند  سیستم،  یان  به رنامه   له   جگه  

ڕاهێنان  خولی  به   تایبه ت  سه کۆیه کی 

به   پێوستیان  و   ”MOOC“ به   که   هه ن 

ئینته رنێته ، گشت خوێندکاران و مامۆستایان 

واته   بن،  به شدار  ده توانن  فه رمانبه ران  و 

و  بێت  به شدار  ده توانێت  هه موو که سێک 

ئه وه ی پێویست بێت ته نها بوونی ئیمێلێکه  

به  مه به ستی کردنه وه ی هه ژماری تایبه تی، 

تا که سه که  به شداریی یه کێک له  خوله کان  

بکات. گرنگرتین ئه و سه کۆیانه  بریتیین له :

 Canvas، Coursera، European

 Schoolnet Academy، Alison، EdX،

iCourse، Future Learn، Icourses، Ude-
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 .my ، XuetangX ،TED-Ed Earth School

به   نین  تایبه ت  ته نها  خوالنه   ئه م 

به ڵکوو  په روه رده یی،  یان  زانستی  بوارێکی 

بۆ منوونه  خولی  تێدایه ،  بابه تێکیان  هه موو 

ڕا هێنان هه یه  تایبه ته  به  بواری ژینگه ، یان 

کولتوور  یان  مێژوو،  یان  زمان،  فێربوونی 

و... هتد.

هه ن  تر  وێبسایتی  و  به رنامه   هه ندێک 

واته   هه یه ،  سوودیان  خودی  خوێندنی  له  

مامۆستا  بوونی  بێ  ده توانێت  که سه که  

به   ته نها  و  وه ربگرێت  به رنامانه   له م  سوود 

ئینته رنێت؛  بوونی  یان  به رنامه که   دابه زاندنی 

و  بکات  خوێندن  به   ده ست  ده توانێت 

و  خوێندنه وه   بۆ  به رنامانه   ئه م  ببێت.  فێر 

سوودیان  گوێگرتن  و  قسه کردن  و  نووسین 

کوردستاندا  هه رێمی  له   ده کرێت  و  هه یه  

ئه م  به شیكی  وه بگیرێت.  لێ  سوودیان 

به رنامه  و پڕۆگرامانه  چه ندین وانه ی خۆڕایی 

و  تێدایه   پسپۆڕیی جیاوازیان  و  و هه مه جۆر 

ببیرنێت،  لێ  سوودیان  بەباشی  ده توانرێت 

چونکه  بۆ هه ردوو زانستی مرۆیی و پراکتیکی 

و  تۆمارکراو  وانه ی  و سه دان  سوودیان هه یه  

تێدایه . الی خواره وه  به شێکی ئه و  ڕاهێنانیان 

خراونه ته  وێبسایتانه   و  پڕۆگرام  و  به رنامه  

 ڕوو:  

 ABRA، Code.org، British Council،

 Byju’s،  Code It، Code Week،Discovery

Education، Duolingo، Edraak، Face-

 book Get Digital، Feed the Monster،

Khan Academy، KitKit School، Ma-

drasa، Mindspark، Music Crab، On-

 eCourse، Profuturo، Polyup، Quizlet،

 Siyavula، SDG Academy Library، Smart

.History، Geekie، YouTube

پڕۆگرام  و  به رنامه   ئه و  هه موو  سه ره ڕای 

به رنامه   چه ند  خراونه ته  ڕوو،  وێبسایتانه ی  و 

به   فێرکردن  بواری  له   که   هه ن  وێبسایتێک  و 

په یوه ندیی  پاڵپشتیی  که   هاریکاری  “سه کۆی 

نارساون.  ده کات”  ڤیدیۆیی  ڕاسته وخۆیی 

جار،  زۆر  کوردستان،  هه رێمی  له   ده کرێت 

له م  سوود  زانکۆیی  خوێندنی  بۆ  به تایبه تی 

سه کۆیانه  ببیرنێت: 

 Lark، Dingtalk، Hangouts Meet،

 Teams، Skype، WeChat Work،

.WhatsApp، Zoom

که   بدرێت  که ره ستانه   به و  ئاماژە   گرنگه  

بۆ  ببینن  لێ  سوودیان  مامۆستایان  ده شێت 

دیجیتاڵی،  فێربوونی  ناواخنی  دروستکردنی 

به رنامه   ئه م  له  ڕێی  ده توانێت  مامۆستا  واته  

و وێبسایتانه وه  وانه  ئاماده  بکات که  چه ندین 

بگرێت.  له خۆ  بابه تی جیاواز  و  ڤیدیۆ  و  وێنه  

له مانه   سوود  مامۆستا  ده شێت  به گشتی 

وه ربگرێت:

Thinglink، Buncee، EdPuzzle، Ed-  

 uCaixa، Kaltura، Nearpod، Squigl، Pear

.)Deck، Trello)6
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سیناریۆی خوێندنی ئه لیکرتۆنی 

له  چه ند واڵتێک

واڵتانی  له   کۆرۆنادا،  سه رده می  له  

و  خوێندکاران  و  باوك   و  دایك  ئه ورووپایی،  

مامۆستایان له  هه وڵی خۆگونجاندن له گه ڵ ئه و 

پێشه وه .  هاتووەته   نه خوازراوه ی  بارودۆخه  

یه که میان  هه ن:  سه ره کی  گرفتی  دوو  لێره دا 

ئه گه ر خوێندن له  خوێندنگه کان بێت، ده بێت 

پاکوخاوێنی  ئاگاداری  به وریاییه وه   ده وڵه ت 

بێت.  که سه کان  نێوان  دووریی  پاراستنی  و 

به دینه هێنانی ئه م خاڵه ، ڕەنگه  کار بکاته  سه ر 

الیه نی ده روونیی دایك و باوك و منداڵه کانیان 

بکه وێته وه .  لێ  خوێندنی  بێبه شبوونی  و 

به   نییه   په یوه ست  ته نها  گرفت  دووهه مین 

ئه لیکرتۆنی،  خوێندنی  له گه ڵ  خۆگونجاندن 

به ڵکوو په یوه سته  به  چۆنێتیی پاراستنی داتای 

و  ڕە فتار  و  خوێندکار  که سێتیی  به   تایبه ت 

هه ڵسوکه وتی)7(.  

 ”the World Bank“ هه روه ک له  وێبسایتی

ڕووبه ڕووبوونه وه ی  بۆ  واڵتێک  هه ر  دانراوه ، 

کۆرۆنا ڕێکاری تایبه ت به  خۆی گرتووەته  به ر 

بگونجێت  شێوه   باشرتین  به   داوه   هه وڵی  و 

واڵت.  فێرکردنی  و  په روه رده   دۆخی  له گه ڵ 

هه ر بۆ ئه م مه به سته ، ڕیوشوێنه کانی 71 واڵتی 

خستووەته  ڕوو، که  تێیدا ورده کاریی هه نگاونان 

بۆ په روه رده  و فێرکردن له  سه رده می کۆرۆنادا 

باس کراوه . له م توێژینه وه یه دا 5 واڵت وه کوو 

واڵتان  چۆن  بزانرێت  تا  وه رده گیرێت،  منوونه  

به کار  په روه رده   خزمه ت  بۆ  تەکنەلۆجیا 

بۆ  ڕووبه ڕووبوونه وه یه ک  وه کوو  ده هێنن 

هه نگاوه یان  کام  هه روه ها  کۆرۆنا)8(.  په تای 

تا  کوردستان،  هه رێمی  ژینگه ی  بۆ  گونجاوه  

و  بااڵ  خوێندنی  و  په روه رده   وه زاره ته کانی 

توێژینه وه ی زانستی ڕەچاوی بکه ن. 

هیندستان

به  هۆی  هیندستان،  وه کوو  واڵتێکی  له  

 320 خوێندگه کانه وه  ،  داخستنی  و  کۆرۆنا 

هه ر  بوون،  زه ره رمه ند  خوێندکار  ملیۆن 

چه نده  حکومه تی ئه و واڵته  ده ستبه جێ داوای 

تا  کرد  ئه لیکرتۆنیی  خوێندنی  به کار هێنانی 

بگرێت)9(.  خوێندن  فه وتانی  کاره ساتی  له   ڕێ 

National Sam-“ 75ی  ژمارە ڕاپۆرتی   به پێی 

 ،2017-2018 ساڵی  بۆ   ”ple Survey Office

ته نها له  %23.8 خێزانی هیندستانی ده ستی به  

ئینته رنێت ڕاده گات، به  شێوه یه ک که  له  ناوچه  

شارنشینیش  و   14.9% ته نها  الدێنشینه کان 

به اڵم  سوودمەندن،  خزمەتگوزارییە  لەم   42%

گرفته که  هه ر ئه وه نده  نییه ، بوونی ئینته رنێت 

ناگه یه نێت  ئه وه   واتای  ده ستپێڕاگه یشتنی  و 

ته نها  ڕێژەیه دا  له م  بهێرنێت)10(.  به کار  که  

ئینته رنێتیان هه یه  له  ڕێی  %16 ژنان و کچان 

مۆبایله کانیانه وه ، له  کاتێکدا ڕێژە كه  بۆ پیاوان 

که مرت  گه نجان  هه روه ها   ،36% له   بریتییه  

له مه ش، %12.5ی  ده گات. جگه   پێ  ده ستیان 

خوێندکاران خاوه نی مۆبایلی زیره کن و زۆرێک 

بە  له  مامۆستایان گرفتی وانه وتنه وه یان هه یه  
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هۆی ئینته رنێته وه )11(. 

له  ڕێکه وتی 21/3/2020دا، له  کۆنگره یه کی 

مرۆیی  گه شه پێدانی  وه زیری  ڕۆژنامه وانیدا 

هیندستان ژماره یه ک به رنامه  و سه کۆی خستنه 

داخستنی  کاتی  له   و  به خۆڕایین  که    ڕوو 

خوێندگاکاندا خوێندکاران و مامۆستایان سوودی 

بده ن.  خوێندن  به   به رده وامی  تا  ده بینن  لێ 

ئه مانه ن:  سه کۆیانه   و  به رنامه   له و  به شێک 

 The DIKSHA، e-Pathshala، NROER،

له م  به شێک   .Swayam، Swayam Prabha

Sway- منوونه بۆ  به سوودن،  زۆر   سه کۆیانه  

am، 1900 بابه ت و کۆرس له خۆ ده گرێت که  

و  ماڵه وه   ئه رکی  و  تۆمارکراو  وانه ی  چه ندین 

بۆ  که   تێدایه   هه ڵسه نگاندنی  و  تاقیکردنه وه  

پۆلی 9 بۆ 12 و هه روه ها خوێندنی زانکۆیی 

بابه ته کانیش  به کاردێت.  بااڵ(  و  )به رایی 

بوار  چه ندین  خوێندن،  پڕۆگرامی  هاوشانی 

زانسته   ئه ندازیاری،  له وانه :  ده گرن،  له خۆ 

کۆمه اڵیه تییه کان،  زانسته   مرۆڤایه تییه کان، 

یاسا، به ڕێوه بردن و کارگێڕی... هتد)12(. پرسیار 

سیستمی  بوونی  ته نیا  ئایا   ئه وه یه :  لێره دا 

په روه رده یی  ته له ڤزیۆنی  و   ”E-Parwarda“

له  سه رده می  تا  بۆ هه رێمی کوردستان  به سن 

کۆرۆنادا په روه رده  و فێرکردن په کی نه که وێت؟ 

ئه م  وه اڵمی  بکرێت؟  چی  زانکۆکان  بۆ  ئایا 

نادرێته وه   به زاره کی  وا  هه ر  پرسیاره   دوو 

دەوێت،  پێویستی  ئاماری  و  ورد  داتای  و 

به ر  کوردستان  هه رێمی  حکومه تی  ده بووایه  

 2020-2021 خوێندنی  ساڵی  ده ستپێکی  له  

خوێندکاران  ڕاوبۆچوونی  و  بکردایه   ڕاپرسیی 

و دایک و باوکی خوێندکاران و مامۆستایان و 

شاره زایانی وه ربگرتایه ، ئه مه ش ته نها له ڕیگه ی 

و  سه رنج  واڵمی  که   ده کرا  وێبسایتێکه وه 

ئه لیکرتۆنی  خوێندنی  له سه ر  پێشنیازه کانی 

شاره زایانی  له الیه ن  دواتر  تا  بخستایه ته  ڕوو، 

بکرایه .  بابه ته که   شه نوکه وی  بواره که وه  

 Google“ ته نها  ئایا  زانکۆکان،  به   سه باره ت 

بۆ  ده توانێت   ”Moodle“ یان   ”Classroom

هه موو کۆلیج و پسپۆڕییه کان به کار بهێرنێت؟ 

زانکۆیه ک  هه ر  بکات  پێویست  وا  ڕەنگه  

په یڕە وی تایبه ت به  خۆی هه بێت له م ڕووه وه  و 

ته واوی زانکۆ حكومی و تایبه ته کان سه رپشک 

یان  پڕۆگرام،  یان  به رنامه ،  کام  له وه ی  بکرێن 

وێبسایت هه ڵده بژێرن. 

به نگالدیش 

واڵتی  فێرکردنی  و  په روه رده   سیستمی 

به نگالدیش به  یه کێک له  سیستمه  گه وره کانی 

منداڵ  ملیۆن   21.9 داده نرێت، چونکه   جیهان 

خوێندنگه   و  مندااڵن  باخچه ی  له   ته نها 

بودجه ی  %14.4ی  به مه ش  سه ره تاییه کانن، 

کراوه )13(.  ته رخان  مه به سته   ئه م  بۆ  نیشتامنی 

یه که م   ،2020 ئازاری  8ی  له   چه نده   هه ر 

به اڵم  ڕاگه یه نرا،  کۆرۆنا  ڤایرۆسی  به   تووشبوو 

به کراوه یی  هه ر  په روه رده ییه کان  دامه زراوه  

داخستنیان  له   بیری  حکومه ت  و  مانه وه  

وه زاره تی  بژارده یه ک.  وه کوو  نه کرده وه  
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بۆ  کرده وه   ڕێگا  چه ندین  له   بیری  په روه رده  

پێویسته   به وه ی  سه ره تاییه کان،  خوێندنگه  

هه ر  بکه ن،  چی  خوێندکاران  و  مامۆستایان 

هه وڵی  باڵوکراوه کانه وه   ڕێگه ی  له   بۆیه  

هۆشیارکردنه وه ی خه ڵک درا، چونکه  زۆربه ی 

و  ته ندروست  ئاوده ستی  خوێندنگه کان 

پاککه ره وه ی باش و پێویستیان نه بوو. هه ر بۆیه  

مامۆستایان و دایك و باوكی خوێندکاران داوای 

حکومه تی  ده کرد.  خوێندنگه کانیان  داخستنی 

9ی  تا  په روه رده ییه کانی  دامه زراوه   واڵته   ئه و 

نیسان داخست و دواتر گه یشتنه  ئه و  بڕیاره ی، 

ئه یلوولی  مانگی  تا  بکات  پێویست  ئه گه ر 

په روه رده ییه کان  دامه زراوه   ده رگای   2020

نه کرێته وه )14(. 

حکومه ت  ڕێوشوێنه کان،  به   سه باره ت 

خزمه تی  خسته   به نگالدیشی  ته له ڤزیۆنی 

ده هه م  تا  شه شە م  پۆلی  له   په روه رده وه  و 

ماڵه که مه “   له   “خوێندگه که م  به رنامه ی 

 ،12:30 بۆ   9 کاتژمێر  ڕۆژانه   ده کرا،  په خش 

یوتیوب  که ناڵی  له   وانه کان  هه موو  دواتریش 

به رده وامیی  بۆ  ئه مه ش،  سه ره ڕای  دادە نران. 

له   ماڵه وه   له    خوێندن  و  په روه رده   پڕۆسه ی 

حکومه ت  خوێندنگه کان،  داخستنی  کاتی 

بۆ  ده کات  کار  یونسێف  ڕێکخراوی  له گه ڵ 

ڕێی  له   ئه لیکرتۆنی  خوێندنی  جێبه جێکردنی 

سه کۆکانی  و  مۆبایل  و  ڕادیۆ  و  ته له ڤزیۆن 

بوترێت  پیویسته   ئه وه ی  ئینته رنێتەوە)15(. 

وه کوو  واڵتێکی  به   به راورد  به   ئه وه یه  

به نگالدیش، هه رێمی کوردستان زۆر به ئاسانی 

ده توانێت گرفته کانی په روه رده  و فێرکردن چاره 

 بکات، چونکه  کۆی دانیشتووانی هه رێم ناکاته  

یه ک له سه ر چواری خوێندکارانی به نگالدیش.  

چیلی

ملیۆن   3.6 له   زیاتر  کۆرۆناوه   هۆی  به  

کۆرۆنا  به مه ش  و  پۆله وه   ناچنه   خوێندکار 

بواری  خستووەته   گه وره ی  درزێکی 

 ،2020 ئازاری  15ی  له   په روه رده وه )16(. 

خوێندنگه   ناو  چاالکییه کی  هه موو  حکومه ت 

هه ڵپه سارد  په روه رده ییه کانی  دامه زراوه   و 

بگرێت.  ڤایرۆسه که   ته شه نه کردنی  له   ڕێ  تا 

و  خوێندنگه   ئامۆژگاریی  په روه رده   وه زاره تی 

خوێندنی  تا  کرد  په روه رده ییه کانی  دامه زراوه  

چیلی،  واڵتی  له   به کاربهێنن)17(.  ئه لیکرتۆنی 

سه کۆی “Aptus” بۆ بابه ته  فێرکارییه کان به کار 

چیلی  په روه رده ی  وه زاره تی  تیمێکی  دێت. 

تا  ده وروبه ر،  واڵتانی  دایه   پڕۆگرامه یان  ئه م 

له  کاتی داخستنی خوێندنگه کاندا سوودی لێ 

ببینن. ئه م به رنامه یه  چه ندین ڤیدیۆی خۆڕایی 

تێدایه  که  له  چیلی به ر هه م هێرناوه ، به تایبه تی 

هه روه ها  ساڵ،   13 تا   4 ته مه ن  مندااڵنی  بۆ 

نه خوێنده وارییش  نه هێشتنی  بۆ  ده توانرێت 

سوودی لێ ببیرنێت)18(.

میسڕ

یونسێف،  ڕێکخراوی  ڕاپۆرتی  به پێی 

گه نجن  و  منداڵ  میسڕ  دانیشتووانی  %52ی 

دامه زراوه   و  خوێندنگه   ده رگای  داخستنی  و 
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نه رێنییان  کاریگه ریی  په روه رده ییه کان 

خوێندکار.  ملیۆن   23 نزیکه ی  سه ر  کردووەته  

کردووەته   خراپی  کاریگه ریی  کۆرۆنا  ڤایرۆسی 

سه ر چه ندێتی و چۆنێتیی خوێندن. هه روه ها 

به   یه کیان  منداڵ،   3 له   2014دا،  ساڵی  له  

له   داده نرا  هه ژار  به   جۆره کان  له   جۆرێک 

میسڕ، به مه ش هه ژاری وای کردووه  زۆر که س 

پێویست  خواردنی  و  دابربێت  خوێندن  له  

نه خوات و نه توانێت به پێی پێویست سه ردانی 

نه خۆشخانه  و نۆرینگه کان بکات)19(. 

له  15ی ئازاری 2020، وه زاره تی په روه رده  

و په روه رده ی ته کنیکی چه ند ڕێگایه کی خسته  

خوێندنی  جێبه جێکردنی  مه به ستی  به   ڕوو 

ماوه ی  وه زاره ته که  ئه مه ش  بۆ  ئه لیکرتۆنی، 

میسڕی”ی  زانیاریی  “بانکی  چوونه ژووره وه ی 

بۆ خوێندکاران دریژ کرده وه ، که  به پێی قۆناغ 

و بابه ت دانرابوون، هه موو بابه ته کانی قۆناغی 

تێدا  ئاماده یی  خوێندنی  تا  مندااڵن  باخچه ی 

ئینگلیزی.  و  عه ره بی  زمانی  هه ردوو  به   بوو، 

هه روه ها کۆی وانه  و بابه ته کان بۆ مامۆستایان 

و  به رده سنت  خوێندکارانیش  وباوكی  دایك  و 

چه ندین ڤیدیۆ و وێنه  و فیلمی به ڵگه نامه یی 

له خۆ ده گرێت به  مه به ستی ڕوونکردنه وه ی وانه  

په رتووکی خوێندن  له مه ش،  جیاوازه کان. جگه  

و فه رهه نگی تێدایه  و چوونه  ناو سیستمه که وه  

به  مۆبایل و کۆمپیوته ر ده بێت. به م هه نگاوه  

و  مامۆستایان  نێوان  په یوه ندیی  پردی  توانرا 

 22 نزیکه ی  و  برنێته وه   بنیات  خوێندکاران 

ملیۆن خوێندکاری دابه شبوو به سه ر 55 هه زار 

ئه وه ی  وه کوو  و  بن  سوودمه ند  خوێندنگه دا 

وه اڵمی  مامۆستایان  چونکه   بن،  پۆلدا  له ناو 

و  ده ده نه وه   خوێندکاران  پرسیاره کانی  گشت 

له   کاره ش،  له م  جگه   ده که ن.  تاقیکردنه وه ش 

Edmo-“ له گه ڵ  میسڕ   ،2020 ئازاری  19ی 

do” ڕێک که وت به  مه به ستی فه راهه مکردنی 

باخچه ی  قۆناغی  له   ئه لیکرتۆنی  خوێندنی 

هه روه ها  ئاماده یی.  خوێندنی  تا  مندااڵنه وه  

سیمکارتی خۆڕایی دا به  خوێندکاران)20(.  

بێگومان  کوردستان،  هه رێمی  له  

له گه ڵ  کێشه یان  و خوێندکارانیش  مامۆستایان 

ده بێت،  دروست  بۆ  ئه لیکرتۆنی  خوێندنی 

مامۆستایان  له   زۆرێک  ئێستا  تا  چونکه  

گونده کان،  له   به تایبه تی  خوێندکاران،  و 

به ئاسانیی ده ستیان به  ئینته رنێتی باش ڕاناگات، 

وانه وتنه وه / و  کارکردن  ئه زموونی  یاخود 

چی  هه ر  نییه .  ئینته رنێتییان  وانه خوێندنی 

تا ڕادەیه ک باشرته ، چونکه   خوێندنی زانکۆیه ، 

کردنه وه ی  ڕە نگه   و  به ته مه نرتن  خوێندکاران 

بۆ  ئه لیکرتۆنی  شێوه ی  به   ڕاهێنانی  خولێکی 

مامۆستایان و خوێندکارانی زانکۆ؛ ئه م کێشه یه  

له بیر  ئه وه ش  ده بێت  بکاته وه .  بچووکرت  زۆر 

مامۆستایانی  خوێندکارانی  ژماره ی  نه کرێت، 

هه رێمی کوردستان زۆر که مرته  به  به راورد به  

به ئاسانی  واڵتێکی وه کوو میسڕ و ده توانرێت 

له   ئه لیکرتۆنی  خوێندنی  گرفته کانی  کۆی 

هه رێم چاره  بکرێن.  
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فینالند 

په روه رده ی  سیستمی  سه ره کیی  ئامانجی 

ده ستبه رکردنی  له   بریتییه   فینالند،  واڵتی 

دانیشتووانی  گشت  بۆ  ڕاهێنان  و  خوێندن 

پێک  خوێندن  جۆر  سێ  له   سیستمه که   واڵت. 

ماوه ی  بۆ  بنه ڕە تی  خوێندنی  یه که م:  دێت: 

که   دواناوه ندی  خوێندنی  دووه م:  ساڵ،  نۆ 

ده گرێت،  له خۆ  گشتی  و  پیشه یی  خوێندنی 

په یامنگا  و  زانکۆ  له   که   بااڵ  سێیه م: خوێندنی 

فینالند،  واڵتی  له   هه ن)21(.  ته کنیکییه کان 

شێوه یه کی  به   په روه رده ییه کان  دامه زراوه  

پۆله وه   ناو  خوێندنی  له   توانییان  سه رکه وتوو 

ئه مه ش  ئه لیکرتۆنی،  خوێندنی  سه ر  بچنه  

مامۆستایان  توانا ی  و  لێهاتوویی  هۆی  به  

دابینکردنی  هه روه ها  خوێندکارانه وه ،  و 

هه موو  بۆ  تەکنەلۆجی  ئامێری  و  که ره سته  

له   کار  هه مان  قورسه   کارێکی  که   که سێک، 

ئاماژە   گرنگه   لێره دا  بکرێت)22(.  تر  واڵتێکی 

به وه  بکرێت که  پێویسته  حکومه تی هه رێمی 

په روه رده   بواری  به   پرت  گرنگیی  کوردستان 

شار  ناو  خوێندکارێکی  بکات  کارێک  و  بدات 

به   دووره ده ست  گوندێکی  خوێندکارێکی  و 

ڕابگات،  ئینته رنێت  به   ده ستیان  شێوه   هه مان 

ئه لیکرتۆنی  خوێندنی  باش  شێوه یه کی  به   تا 

نه کرێته وه   له وه   بیر  ڕێچکه ی خۆی بگرێت و 

هه رێمه   له م  میسڕی  یان  فینالندی  سیستمی 

سیستمێکی  پێویسته   به ڵکوو  بکرێت،  په یڕە و 

کوردستانییانه ی نوێ و گونجاو له گه ڵ ژینگه ی 

کۆمه اڵیه تی و ده روونی و ئابووریی هاواڵتییانی 

ئه م هه رێمه  به کار بهێرنێت.   

له   کۆرۆنا  په تای  باڵوبوونه وه ی  له گه ڵ 

پۆل  ناو  خوێندنی  جێگره وه ی  له   بیر  فینالند، 

خوێندنگه کان  مه به سته ش  ئه م  بۆ  کرایەوە. 

ڕێنامیی خوێندکارانیان کرد تا چی بکه ن و چۆن 

به   بکه ن.  تاقیکردنه وه   و  بخوێنن  دووره وه   له  

گریامنه یی  خوێندنی  فینالند  له   ئه وه ی  هۆی 

که مرت  ده هات،  به کار  به رباڵو  شێوه یه کی  به  

ئه لیکرتۆنی  خوێندنی  گرفته کانی  دووچاری 

بوونه وه . ئاژانسی نه ته وه یی فینالند بۆ په روه رده،  

له مه ڕ  خوێندنگه کان  دایه   ڕێنوێنیی  زوو 

چۆنێتیی به کارهێنانی خوێندنی ئه لیکرتۆنی، به 

 جۆرێک که  خوێندکاران بتوانن وانه  بخوێنن و 

ئه رکه کانیان جێبه جێ بکه ن. بۆ ئه م مه به سته ش 

 Moodle، :سوود له م سه کۆ و به رنامانه  وه رگیرا

 O365، Ville، Teams، Google Classrooms،

بۆ سه رنجڕاکێشانی  Skype، .Zoom هه روه ها 

خوێندنی  حه زی  ئافراندنی  و  خوێندکاران 

ئه لیکرتۆنی، چه ندین یاریی په روه رده یی خرانه  

 Sandbox، له وانه ش:  بواره وه ،  ئه و  خزمه تی 

 .)VirtualAutoedU، DigiVirtu)23

بۆ دروستکردنی په یوه ندی له نێوان خوێندنگه  

و ماڵ، واته  مامۆستا و خوێندکار و دایك و باوكی 

خوێندکار، سوود له  چه ندین سه کۆی ئه لیکرتۆنی 

خوێندکار  سه کۆیانه دا  له و  وه رده گیرێت، 

و  تێبینی  داده نێت،  ماڵه وه ی  ئه رکه کانی 

سه رنجی مامۆستا وه رده گرێت، تاقی ده کرێته وه  
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قۆناغی  هه ردوو  بۆ  داده نرێت.  بۆ  منره ی  و 

سه کۆیانه   له م  سوود  ئاماده یی،  و  بنه ڕەتی 

Helmi، Wilma )Primus(، Studen-  ده بینن:

taplus، Sopimuspro. سه باره ت به  خوێندنی 

بااڵ، ژماره یه ک وێبسایت و سه کۆی ئه لیکرتۆنی 

 Moodle، Adobe Connect :به کار ده هێرنێت

، Zoom، Notebooks، Digital Matricula-

له مانه ش، چه ندین  tion Examination. جگه  

وێبسایت و سه کۆی تر و کتێبخانه ی ئه لیکرتۆنی 

خراونه ته  خزمه تی پڕۆسه ی فێرکردنه وه )24(. 

شایانی ئاماژەپێدانه ، له  هه رێمی کوردستان 

تا ئێستا به  شێوه یه کی دروست و پێشکه وتوو 

و  نییه   به رده ست  ئه لیکرتۆنی  کتێبخانه ی 

مامۆستا و خوێندکار ناتوانن به سانایی ده ستیان 

پێویسته   بگات.  جۆراجۆره کان  سه رچاوه   به  

خوێندنی  و  په روه رده   وه زاره تی  هه ردوو 

بۆ  کار  مکوڕانه   زانستی،  توێژینه وه ی  و  بااڵ 

به ئه لیکرتۆنیکردنی گشت سه رچاوه  و کتێبه کان 

بکه ن، تا کۆی مامۆستایان و خوێندکاران بتوانن 

وه ربگرن،  ئه لیکرتۆنی  خوێندنی  له   سوود 

بوونی  بێ  ئه لیکرتۆنی  خوێندنی  چونکه  

بۆ  به تایبه ت  باش،  ئه لیرتۆنیی  کتێبخانه یه کی 

خوێندنی زانکۆیی، سه رکه توو نابێت.  

ئه نجام

شوێنێک  هه ر  له   ئه لیکرتۆنی  خوێندنی 

جێبه جێ بکرێت، الیه نی باش و خراپی هه یه  

ئالنگارییه ک  چه ند  ڕووبه ڕووی  به کارهێنه ر  و 

واته   بااڵتریش،  ئاستی  له سه ر  ده بێته وه . 

ده بن،  دروست  گرفت  چه ندین  حکومه ت، 

لێزانانه   ئه گه ر  ده بن  چاره   گرفتانه   ئه و  به اڵم 

توانای  به پێی  واڵتان  برنێت.  بۆ  هه نگاوی 

په روه رده یی،  ژینگه ی  گونجاندنی  و  خۆیان 

هتد؛  و...  ده روونی  کۆمه اڵیه تی،  ئابووری، 

ئه زموون  هه یه   واڵت  که م  و  ده نێن  هه نگاو 

هه یه   ئه وه ی  وه کوو  تر  واڵتێکی  سیستمی  و 

جێبه جێ بکات. بۆ ڕووبه ڕووبوونه وه ی کۆرۆنا، 

واڵتان هه وڵی زۆریان داوه  پڕۆسه ی په روه رده  

و فێرکردن په کی نه که وێت و له  هه مان کاتدا 

پارێزراو  مامۆستایانیش  و  خوێندکاران  ژیانی 

بێت، هه ر بۆیه  بیریان له  خوێندنی ئه لیکرتۆنی 

کردووەته وه  وه کوو جێگره وه یه ک بۆ خوێندنی 

ئامێره   و  که ره سته   زۆربه ی  و  پۆل  ناو 

و  مامۆستایان  بۆ  ئینته رنێتیان  و  پێویسته کان 

خوێندکاران دابین کردووه . 

ڕاسپارده

په روه رده   پڕۆسه ی  سه رخستنی  بۆ   .1

هه رێمی  حکومه تی  پێوسته   فێرکردن،  و 

و  که ره سته   دابینکردنی  بۆ  کار  کوردستان 

بکات،  ئینته رنێت  و  ئه لیکرتۆنییه کان  ئامێره  

داراییه کانی  شایسته   دابینکردنی  پاش  ئه مه ش 

وه زاره ته کانی  فه رمانبه رانی  و  مامۆستایان 

په روه رده  و خوێندنی بااڵ و توێژینه وه ی زانستی 

و دایك و باوكی خوێندکاران. سه رباری ئه مه ش، 

باڵوکردنه وه ی هۆشیاری له مه ڕ په تای کۆرۆنا و 

خوێندنی ئه لیکرتۆنی. 

و  په روه رده   وه زاره تی  پێویسته    .2
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به رنامه ی  زانستی،  توێژینه وه ی  و  بااڵ  خوێندنی 

تایبه ت به  خوێندنی ئه لیکرتۆنییان هه بێت. ده بێت 

ته مه نی  و  ئاست  به پێی  په روه رده ،  وه زاره تی 

په روه رده ییه کان  وێنه   و  ڤیدیۆ  و  وانه   منداڵ، 

بابه تی  و  گه مه   جار  زۆر  و  بکات  دیزاین 

سه رنجڕاکێشی تێ بکات، نه ک ته نها مامۆستایه ک 

هه روه ها  بڵێته وه .  وانه   سپی  بۆردێکی  له الی 

به   په روه رده ییه کان  و  فێرکاری  به رنامه   ده بێت 

شێوه یه کی ئاسان دروست بکرێن، تا مامۆستایان 

و خوێندکاران و دایك وباوكی خوێندکاران بتوانن 

به کاری بهێنن. سه باره ت به  وه زاره تی خوێندنی 

زانکۆکان  ده بێت  زانستی،  توێژینه وه ی  و  بااڵ 

له   سوود  تا  بدرێت  پێ  ته واویان  ده سه اڵتی 

هه روه ها  ببینن.  جیاوازه کان  وێبسایته   و  سه کۆ 

کۆی  بۆ  ئه لیکرتۆنی  ڕاهێنانی  خولی  کردنه وه ی 

مامۆستایانی گشت قۆناغه  جیاوازه کانی خوێندن 

پێویست و گرنگه .

هه رێمی  حکومه تی  ده بێت   .3

کۆمپانیاکانی  له گه ڵ  هه ماهه نگی  به   کوردستان 

په یوه ندیکردن، کار بکات بۆ دابینکردنی ئینته رنێتی 

باش به خۆڕایی بۆ ئه و خوێندکار و مامۆستایانه ی 

هه روه ها  هه یه .  تابلێتیان  و  ئایپاد  و  کۆمپیوته ر 

بکات  مامۆستایان  و  خوێندکاران  بۆ  سیمکارت 

ڕابگات.  ئینته رنێت  به   ده ستیان  تا  خۆڕایی،  به  

له الیه   زۆریان  باجێکی  کۆمپانیایانه   له و  به شێک 

و هێشتا نه دراوه  بە حکومه ت، ده كرێ حکومه ت 

له  ڕێی دابینکردنی ئینته رنێتی باش و سیمکارت 

بەخۆڕایی؛ له  به شێک له و باجانه  خۆش ببێت. 

هه رێمی  حکومه تی  نییە  مەرج   .4

کوردستانی عێراق ئه زموونی واڵتانی تر وه کوو خۆی 

تاقی بكاتەوە و له سه ر مامۆستایان و خوێندکارانی 

هه رێم جێبەجێی بکات، به ڵکوو به  خوێندنه وه ی 

کۆمه اڵیه تیی  و  ئابووری  ڕ ەهه ندی  وردی 

خوێندنی  بۆ  سیستمێک  هه رێم؛  دانیشتووانی 

ژێرخانی  دروستکردنی  دابرنێت.  ئه لیکرتۆنی 

ئه لیکرتۆنی بۆ هه رێمی کوردستان پێویسته ،  ئه گه ر 

له  کات و سه رده مێکی تر مرۆڤایه تیی دووچاری 

کۆرۆنا  په تای  چاره ی  یان  بووه وه   تر  په تایه کی 

نه دۆزرایه وه ، ئه وکات مامۆستایان و خوێندکارانی 

هه رێم وه کوو ئێستا ون نابن.   
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لە سەردەمی كۆرۆنادا
ئامادەکردن: پێشەوا جەالل محەمەد
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بەدوای  تاقیکردنەوەی  کۆمەڵێک  قەیرانە 

بکەینەوە  کۆ  زانیاری  پێویستە  هێناوە،  خۆیدا 

بارەی  لە  پرسیار  سێ  سەر  بخەینە  سەرنج  و 

کوالێتیی  و  بااڵ  خوێندنی  کارکردنی  شێوازی 

خوێندنی کۆلێجەکان. 

بە  پێویستیان  بەڕاستی  خوێندکاران  ئایا 

لە  هەیە  ئامادەبوون  ئەزموونی  ساڵ  چوار 

زانکۆ؟

بە  پێویستامن  پرسیارە،  ئەم  وەاڵمی  بۆ 

خوێندن  بەشانەی  کام  لەوەی  تێگەیشتنە 

جێگرەوەی  دەشێت  ساڵی  چوار  مۆدێلی  لە 

هەبێت، کام بەشانە الوەکیرتن یان تەواوکەرن، 

کام بەشانە دەکرێت لە ڕێگەی تەکنەلۆجیاوە 

تەواو بکرێت.

پێویستیان  کەمرت  وانانەی  ئەو  تێوردا،  لە 

دەکرێت  هەیە؛  مرۆیی  بەریەککەوتنی  بە 

لەالیەن  تا  بکرێن  پێشکەش  و  بکرێن  تۆمار 

شوێنی  لە  بکرێن  تەماشا  خوێندکارانەوە 

پرۆگرام  ئامادەکراوانەی  بەشە  ئەم  خۆیانەوە. 

دەتوانرێت بەئاسانی لە وێبسایتەکان دابرنێن، 

ئەمرۆ  کە  “کۆرسێرا”  وێبسایتی  هەروەکوو 

بەکار  فێرخوازان  بۆ  بەرفراوان  شێوەیەکی  بە 

دەتوانێت  تەکنەلۆجیا  ڕێگایەوە  لەم  دێت. 

بە  هەرزان  تێچوویەکی  بە  زانیارییەکان 

بەبێ  بگەیەنێت،  خوێندکار  زۆری  ژمارەیەکی 

ڕووبەڕوو  وانەی  سوودەکانی  بەقوربانیکردنی 

کاتی  لە  چونکە  کۆمەاڵیەتی،  ئەزموونی  یان 

خوێندن لە ئاستە بنەڕەتییەکاندا ئەو سوودانە 

ناچار  جیهان  گەورەکان  ڕووداوە  کاتێک 

نوێوە  ئایدیای  بارەی  لە  تاقیکردنەوە  دەکەن 

کۆمەڵگا  لە  گەورە  گۆڕانکاریی  ئیدی  بکەن، 

ماوەی  لە  منوونە  بۆ  ئاراوە.  دێتە  بازرگانی  و 

پیاوانی  کاتێک  دووەمدا،  جیهانیی  جەنگی 

ژنان  جەنگ،  بەرەکانی  چوونە  ئەمەریکی 

کاری  دەتوانن  سەملاندیان  و  پێشەوە  هاتنە 

ئەوە  لەدوای  بدەن،  ئەنجام  بەباشی  پیاوەکان 

ئیرت ژنان ئاوڕیان لە دواوە نەدایەوە. بە هەمان 

شێوە دوای ڕوودانی ئەو کێشانەی لە سیستمی 

کۆمپیوتەر و کۆدەکان ڕووی دا لە ساڵی 2000، 

ئەندازیاری  لەسەر  زۆر  داواکاریی  هۆی  بووە 

کێشا  سەری  ئەمەش  هیندی،  وێری  سۆفت 

لە  کارکردن  ڤیزای  ژمارەی  زیادکردنی  بۆ 

ئەمەریکا بۆ سێ ئەوەندە، لەمەوە هیندییەکان 

پێشەنگی چارەسەری کێشە تەکنەلۆجییەکانیان 

زەبەالحەکانی  کۆمپانیا  ئەمڕۆ  دەست.  گرتە 

ئێم  بی  ئای  ئەلفابێت،  و  مایکرۆسۆفت 

ڕەگەز  بە  ئەندازیارە  لەالیەن  ئەدۆب،  و 

هیندییەکان سەرکردایەتی دەکرێن. 

ناچار  ئێستادا ڤایرۆسی کۆرۆنا جیهانی  لە 

بە تاقیکردنەوە کردووە لە بارەی وانەوتنەوەی 

دوور )ئۆنالین(. زۆر نیشانە هەن کە دەرخەری 

زۆر  بەسەر  گۆڕانکاریی  قەیرانە  ئەم  ئەوەن 

یەکێکیان  پەروەردە  دەهێنێت،  ژیاندا  الیەنی 

بیسەملێنی  دوور  وانەوتنەوەی  ئەگەر  دەبێت 

چۆن  بەاڵم  بێت.  سەرکەوتوو  دەتوانێت 

ئەم  کاتێکدا  لە  دەبێت؟  سەرکەوتوو  دەزانین 
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خۆیان کەمن. 

سەرچاوەکانی  بەالشکردنی  ڕێگەی  لە 

کۆرسەکانەوە، کۆلێجەکان سەرچاوەی زیاتریان 

وانەوتنەوە  شێوازی  لە  یەک  هەر  بۆ  دەبێت 

کێشە  چارەسەری  توێژینەوە،  بنەمای  لەسەر 

بە شێوەی تاک و چاودێریکردن. خوێندکارەکان 

چونکە  دەبێت،  زیاتریان  کاتی  و  سەرچاوە 

بەبەردەوامی  ساڵ  چوار  نییە  پێویست  ئیرت 

ئەو  لەبری  دەتوانن  بن.  زانکۆکان  کامپی  لە 

کاتەی کە لە کامپی زانکۆکان بەسەری دەبەن، 

کاری  ئیختیارییەکان،  ئەرکە  لە  بهێنن  بەکاری 

گرووپ، چاوپێکەوتنەکانی پێویست لە ئۆفیس 

لە  ناکرێ  کە  شتێک  هەر  یان  کار،  ڕێبەری  و 

دوورەوە ئەنجام بدرێت. 

دەتوانن  زانکۆکان  ئەمانە،  سەرەڕای 

تۆڕی  دروستکردنی  بۆ  بکەن  ئاسانکاری 

لە  فێربوون  و  کێڵگەیی  پڕۆژەی  کۆمەاڵیەتی، 

دەرەوەی واڵت بۆ ئەو کارانەی کە پێویستیان 

بە بەریەککەوتن و نزیکی هەیە. ئەمە شێوازی 

خوێندنی هایربید )جووت(ە، کە توانای ئەوەی 

بۆ  بکات  بەردەست  کۆلێج  خوێندنی  هەیە 

هەمووان.  

هایربید  مۆدێلی  دەتوانین  ئایا  بەاڵم 

پەیڕەو بکەین؟ پێویستە بەدواداچوون بکەین. 

لە  وانەکان  کە  نین  خوێندکاران  تەنها  ئەوە 

مامۆستایانیش  تەنانەت  وەردەگرن،  دوورەوە 

لە  ماڵەکانیانەوە،  لە  بڵێنەوە  وانەکان  ناچارن 

ماوەی  تا  خوێندار  و  مامۆستا  هەمان  کاتێدا 

پێشووتر یەکرتیان دەبینی، بەاڵم ئێستا میتۆدی 

ئەلتەرناتیڤ تاقی دەکەنەوە، بۆیە هەردوو ال 

ئەزموونی ڕووبەڕوو و دوور بەراورد دەکەن.

نوێیەدا؛  تاقیکردنەوە  ئەم  لەگەڵ 

زانکۆ،  کارگێڕی  مامۆستایان،  خوێندکاران، 

بکەن  کالسانە  ئەو  تۆماری  بەردەوام  پێویستە 

شێوەی  بە  بن  سوودبەخش  توانراوە  کە 

پێویست  وەکوو  ئەوانەش  ئۆنالین،  وتنەوەی 

دروست  چات  ژووری  پێویستە  نەبوون. 

ناوی  بە  گفتوگۆ  بۆ  بکەن  ئاسانکاری  و  بکەن 

تەکنەلۆجی،  کێشەی  دەربارەی  نەنارساوەوە 

میتۆدی  وانەکان،  گەیاندنی  کۆرس،  دیزاینی 

هەڵسەنگاندن. ئەم زانیارییانە دەتوانێت پێامن 

کەی  کە  داهاتوو  بڕیارەکانی  دەربارەی  بڵێت 

بێت  ئۆنالین  پێویستە  وانە  هەندێ  بۆچی  و 

و کامیان لە کامپی زانکۆ مبێنێتەوە، کامیان لە 

ڕێی تەکنەلۆجیاوە تەواو بکرێت.

گونجاندنی  بۆ   IT ژێرخانی  لە  چاکسازی 

خوێندنی ئۆنالین 

خشتەی  لە  بەشێک  کە  زۆربەمان 

کۆبوونەوەی  لە  لیستێک  بووەتە  ڕۆژانەمان 

ئۆنالین، دەتوانین تێبگەین کە کێشەی هاردوێر 

ئاماژەی پێ بکرێت پێش  و سۆفتوێر پێویستە 

بکرێت.  پێ  دەست  ئۆنالین  ئەوەی خوێندنی 

دەستپێکی  لەوانەیە  ئۆنالینەکان  کۆنفڕانسە 

و  بەڕێوەچوون  چۆنێتیی  بۆ  بووبن  باش 

ئیدارەدانی کالسێکی گەورە. وانەبێژان دەتوانن 

توانای  خوێندکاران  کە  بکەن  بەوە  هەست 
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وە  نا،  یان  هەیە  چەمکەکان  لە  تێگەیشتنیان 

شێوازی وتنەوەکەیان بگۆڕن؟ ئایا خوێندکاران 

دەکەن  زۆر  پرسیار  کە  دەکەن  بەوە  هەست 

کالسەکە؟  هەموو  دواکەوتنی  هۆی  دەبنە  و 

بتوانێت  باشە کە  ئێمە ئەوەندە  تەکنەلۆجیای 

بکات  دابین  پۆل  بنەڕەتییانەی  خاسیەتە  ئەم 

بە ئۆنالین؟ چی پێویستە گەشەی پێ بدرێت؟ 

مامۆستایان و خوێندکاران پێویستە ئەم خااڵنە 

بخەنە بەر باس و داوای پێشخستنیان بکەن. 

ئۆنالین  کۆرسی  ئەمانە،  سەرەڕای 

هەیە،  پەروەردەیی  پاڵپشتی  بە  پێویستی 

لەوانەش: داڕێژەری ڕێنامییەکان و ڕاهێنەر، بۆ 

و  فێربوون  بارەی  لە  هەبێت  دڵنیایی  ئەوەی 

تەواوکردنی کۆرسەکان. 

و  فاکەڵتی  بۆ  پێویستە  ڕاهێنانێک  چ 

گۆڕانی  لە  بکرێت  ئاسانکاری  تا  خوێندکاران، 

شێوازی بیرکردنەوە و ڕەفتاریان؟

ئاسوودە  فاکەڵتییەکان  ئەندامانی  هەموو 

نین لەگەڵ خوێندنی ئۆنالین و دابەشبوونێک 

کەلوپەلە  هەرگیز  کە  ئەوانەی  لەنێوان  هەیە 

بینین  بە  تایبەت  تەکنەلۆجیەکانی  بنچینەییە 

فاکەڵتییە  ئەو  لەگەڵ  بەکارنەهێناوە،  بیسنت  و 

تەکنەلۆجیا  شارەزای  و  ئاگادار  کە  نوێیانەی 

دەچنە  خوێندکاران  کاتێکدا  لە  نوێرتەکانن. 

کە  دەکەن  بەوە  درک  ئۆنالینەوە،  کالسی 

ژمارەیەکی زۆری مامۆستا ڕاهێرناو نین لەسەر 

کە  میدیا،  مەلتی  موحازەرەیەکی  دیزاینکردنی 

پێویستە  بگرێت.  لەخۆی  گرافیک  و  تێبینی 

چ ڕاهێنانــێک 
پێویـــستە بۆ 

فاکــــەڵتـــــی و 
خــــوێندکـــاران، تا 

ئاسانکـــاری بکــرێت لە 
گۆڕانــــی شــــــــێوازی 

بیرکـــــــردنەوە و 
ڕەفـتاریان؟
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بهێنن،  بەکار  کاتە  ئەم  زانکۆکان  و  کۆلێج 

ئەوەی  بۆ  پێویستە  ڕاهێنانێک  چ  بزانن  تا 

فێربوونی بێ کێشە دابین بکرێت. 

ئۆنالینەکاندا  کۆرسە  لەگەڵ  خوێندکاران 

لەوانەیە  دەبنەوە،  کێشە  کۆمەڵی  ڕووبەڕووی 

ئەو هەستەیان ال دروست ببێت کە سەر بەو 

گرووپە نین کە تیایدا دەخوێنن، لە کاتێکدا لە 

دۆخی ئاساییدا هەستی پێشبڕکێ و هاندانیان 

هەیە لە ژینگەی پۆلدا. هەر شتێک بە ئۆنالین 

دروست  تیا  تەرکیزی  کەمیی  کێشەی  بکرێت، 

کۆمەڵێ  خوێندکارەکان  چونکە  دەبێت، 

پشکنینی  منوونە  بۆ  دەبێت،  زیاد  بۆ  ئەرکیان 

ئیمەیل، چاتکردن لەگەڵ هاوڕێیانیان و گەڕان 

لە وێبسایتەکان لە کاتی وانەی ئۆنالین، وەکوو 

مامۆستا و دایك و باوك ئەم دیاردانەمان پێشرت 

بەدی کردووە.

پێشنیارکراو  پەروەردەیی  سیاسەتی 

لەالیەن نەتەوەیەکگرتووەکانەوە

ڤایرۆسەکە  گواستنەوەی  کەمکردنەوەی  ا. 

و پالندانان بۆ کردنەوەی خوێندنگاکان

بەر  بیگرنە  واڵتان  کە  هەنگاو  گرنگرتین 

پەروەردەییەکان،  دەزگا  کردنەوەی  زووتر  بۆ 

ڤایرۆسەکەیە  گواستنەوەی  کۆنرتۆڵکردنی 

واڵت.  تەواوی  و  هەرێمەکان  ئاستی  لەسەر 

مامەڵەی  ئەوەی  بۆ  درا  ئەنجام  ئەمە  کاتێک 

ئالنگارییەکانی  لەگەڵ  بکرێ  دروست 

ئەم  دوای  پێویستە  دەزگاکان،  کردنەوەی 

نەخشەڕێگایە بکەون و پڕۆسەی ڕاوێژکاری و 

ئامادەکاری بگرنە بەر.

هەموو  سەالمەتیی  لە  دڵنیابوونەوە   -

کۆمەڵگای  و  یەکگرتووەکان  نەتەوە  الیەک: 

خستووە  پێش  نەخشەڕێگایەکیان  پەروەردە، 

بارودۆخ  کات،  بەپێی  واڵتان  یارمەتیی  بۆ 

گرنگرتین  دەزگاکان.  کردنەوەی  پڕۆسەی  و 

دڵنیابوونەوەیە  کرانەوە،  بۆ  بارودۆخیش 

فیزیکی.  بارودۆخی  باشرتکردنەوەی  لە 

کۆمەاڵیەتی،  دووریی  پەیڕەوکردنی 

وەکوو  تەندروستییەکان  پێوانە  جێبەجێکردنی 

شوشتنی  دەست  و  ماسک  بەکارهێنانی 

پۆلی  لە  بێت  ئەمانە ڕەنگە قورسرت  بەردەوام، 

بنەڕەتییەکان،  خزمەتگوزارییە  بێ  و  قەرەباڵغ 

بۆیە لێکۆڵینەوەی زیاتری دەوێت. 

پێویستە  بۆ کردنەوەی گشتی:  پالندانان   -

لە  پەراوێزخراو  مندااڵنی  پێویستییەکانی 

دەرگاکاندا  دووبارەکردنەوەی  سرتاتیجی 

مندااڵنی  بۆ  تەندروستییەکان  پێوەرە  و  بێت 

بکرێت.  دابین  تایبەت  پێداویستیی  خاوەن 

خەماڵندنی  بۆ  هەڵسەنگاندن  ئەنجامدانی 

چارەسەر  بۆ  ئامادەکاری  و  فێربوون  بۆشایی 

یان باشرتکردنی پڕۆگرامەکانی خوێندن، گرنگە 

لە کاتی دووبارەکردنەوەی دەزگاکاندا. 

- گوێگرتن بۆ هەموو دەنگەکان: گرنگیدان 

بە ڕۆڵی دایك و باوك و مامۆستایان لە سەرەتای 

پڕۆسەی  گرنگی  بەشێکی  قەیرانەکەوە، 

پەروەردەوە.  بەرپرسانی  لەالیەن  بڕیاردانە 

پالنەکاندا،  و  پەیوەندی  لە  ناڕوونی  و  کەمی 
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مامۆستایان  لەدەستدانی  ببێتە هۆی  دەکرێت 

بکەنە  ڕوو  زیاتر  منداڵی  و  تر  کاری  بەرەو 

بۆ  گەڕانەوەیان  هەلی  ئەمەش  و  کار  بازاڕی 

فێربوون کەم دەکاتەوە. 

الیەنە  لەگەڵ  هەماهەنگی   -

پەیوەندیدارەکان، لەوانەش الیەنی تەندروستی: 

پێدەچێت پێوانەکان بۆ کەمکردنەوەی مەترسیی 

گواستنەوەی کۆڤید-19 لە ماوەکانی داهاتوودا 

ڕەنگدانەوەی  پێویستە  بۆیە  بن،  بەردەست 

هەبێ لەسەر سرتاتیجییەکانی دووبارەکردنەوە 

لەبەردەسنت  زانیارییەک  هەر  بەکارهێنانی  بە 

واڵتانی  لە  وەرگرتن  ئەزموون  و  فێربوون   و 

تەندروستی  بەرپرسیارانی  لەگەڵ  کارکردن  تر. 

داوا کراوە، بەتایبەت کە بەڵگە زانستییەکان لە 

گەشەدان، بە هەمان شێوە هەماهەنگی لەگەڵ 

کاری  هاندانی  و  کۆمەاڵیەتییەکان  سیاسەتە 

بەدەست  خێزانانەی  ئەو  لەگەڵ  پێکەوەیی 

قەیرانەکەوە ئازار دەچێژن؛ گرنگە. 

دارایی  پاڵپشتی  بە  بەردەوامیدان  ب. 

پەروەردە

خستووەتە  جیهانی  جیهانییە،  پەتا  ئەم 

لە  کورتهێنانەوە  گەورەترین  بەردەم 

یادەوەریامندا. ئەمە کاریگەریی دەبێت لەسەر 

کاریگەرییەکانی  گشتی.  دارایی  و  ئابووری 

توندترە، بەتایبەت لەسەر واڵتانی کەم داهات 

پێویستە  واڵتان  دەسەاڵتدارانی  ناوەند.  یان 

دەرئەنجامە  کەمکردنەوەی  بۆ  بکەن  کار 

سەرەڕای  مندااڵن،  لەسەر  درێژمەوداکانی 

پەروەردە  گشتیدا،  خەرجیی  لە  ڕێگرییەکان 

و  تەندروستی  کەرتی  لە  هەریەک  لەگەڵ 

پاراستنی کۆمەاڵیەتی و بووژانەوەی ئابووریی 

و  دەستپێشخەری  بۆ  گرنگەکانن  بەشە 

پێویستە  نێودەوڵەتییش  بووژانەوە. کۆمەڵگای 

هەنگاو هەڵبگرێ بۆ پاڵپشتیی دارایی پەروەردە. 

باشرتبوونی بارودۆخی دارایی یەکجار گرنگە لە 

ڕووی ئەجێندای نێودەوڵەتییەوە، بەتایبەت بۆ 

چەند  حەمتی.  کێشەیەکی  بووەتە  پەروەردە 

گەیشنت  بەرەو هیوای  خاڵێکی هاوبەش هەن 

بەو دۆخە: 

سەرچاوە  جووڵەی  بەهێزکردنی 

بەشەداهاتی  بەردەوامیی  و  ناوخۆییەکان 

پەروەردە وەکوو پێشینەی کار:

لە  باج  فراوانکردنی  کاتێکدا  لە 

پێوەری  دەوێت،  کاتی  جیاوازەکان  سێکتەرە 

خۆدزینەوە  )ڕووبەڕووبوونەوەی  تر 

باج  هاندانی  بە  پێداچوونەوە  باج،  لە 

پێویستە  هتد(  ڕێککەوتننامەکان...  و 

بەدواداچوونی بۆ بکرێت بەبێ دواکەوتن. لە 

باری  خۆیان  پەروەدە  سیستمەکانی  ڕاستیدا 

چاکسازی  ڕێگەی  لە  دەکەن  قورس  دارایی 

بۆیە  پەروەردەییەکانەوە،  خزمەتگوزارییە  لە 

چارەسەری  بۆ  داهێنان  و  بەردەوام  ڕیفۆرمی 

کارەکان  پێشینەی  پێویستە  ناکارامەییەکان 

بێت. 

دیالۆگ  دەبێت  پەروەردە  وەزارەتەکانی 

بکەن  بەهێز  دارایی  وەزارەتەکانی  لەگەڵ 
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بۆ  بەردەوام،  و  سیستامتیک  شێوەیەکی  بە 

بەشی  زیاترکردنی  و  پاڵپشتی  هێشتنەوەی 

پەروەردە لە بودجەی نیشتامنی.  

کۆمەاڵیەتییەکان  کەرتە  پێویستە 

بەتایبەتی،  پەروەردە  کەرتی  و  بەگشتی 

پێداگری  بۆ  بهێنن  بەکار  بەهێزیان  دەنگی 

درێژ.  ماوەیەکی  بۆ  دارایی  پشتگیریی  لەسەر 

ماوەیەکی وەها کە دەرفەتی باشی وەبەرهێنان 

دابین بکات لەسەر ئاستی نیشتامنی، پەروەردە 

هێزی  دەتوانن  تر  کۆمەاڵیەتییەکانی  کەرتە  و 

خێراترکردنی  بۆ  بهێنن  بەکار  خۆیان  سیاسیی 

چاکسازی دارایی بۆ گەشەپێدان و چاکسازی لە 

بەڕێوەبردنی دارایی گشتیدا. 

بەهێزکردنی هەماهەنگیی نێودەوڵەتی بۆ 

چارەسەری قەیرانی قەرز: 

ڕەزامەندییان  پێشرت  20”؛  “جی  واڵتانی 

واڵتانی  بۆ  قەرزەکان  وەستانی  بۆ  دەربڕیوە 

لە   .2020 کۆتایی  هەتا  گەشەکردوو  کەم 

قەرزی  بۆ  هێڵراوەتەوە  ڕێگا  هێشتا  کاتێکدا 

هەژار  واڵتانی  پێداویستیی  بەاڵم  کورتخایەن، 

دواخستنی  و  کەمکردنەوە  ناکات.  چارەسەر 

واڵتانی  بۆ  قەرزپێدان  پێداچوونەوەی  و  قەرز 

داهات نزم و ناوەند کە داوای هاوکاری دەکەن، 

کێشەی  بۆ  چارەسەر  لە  بێت  بەشێک  دەبێت 

وەبەرهێنان  دەیانەوێت  واڵتانەی  ئەو  دارایی 

بە  پێویستی  ئەمەش  بکەن،  پەروەردەدا  لە 

پەیوەندیدارەکان  هەنگاونانی سەرجەم الیەنە 

هەیە.

سیستمی  خۆڕاگریی  بەهێزکردنی  ج. 

پەروەردە بۆ گەشەسەندنی بەردەوام و گونجاو

 وەکوو مافێکی بنچینەیی مرۆڤ، پەروەردە 

بەردی بناغەی گەشەسەندنە بەرەو کۆمەڵگای 

بەهێزکردنی  گشتگیر.  و  یەکسان  و  دادگەر 

دەبەخشێتە  توانا  پەروەردە،  سیستمی  توانای 

ئاستەنگەکانی  بۆ  هەبێت  وەاڵمیان  کە  واڵتان 

بەردەم سەالمەتی و کردنەوەی خوێندنگاکان و 

لە چارەسەرکردن  باشرتیان هەبێت  پێگەیەکی 

و زاڵبوون بەسەر قەیرانەکانی داهاتوودا. 

و  یەکسانی  لەسەر  جەختکردنەوە   -

پاڵپشتیی خۆڕاگری و  بۆ  پێوانەکان  گشتگیری: 

دەستڕاگەیشنت بە هەموو فێرخوازان، پێویستی 

گرووپە  هەموو  دیاریکردنی  و  تێگەیشنت  بە 

لەوەی  هەیە  دڵنیابوون  و  پەراوێزخراوەکان 

و  جۆرایەتی  ڕووی  لە  باش  پەوەردەیەکی  کە 

ئەو فێرخوازانەی  پێویستەوە وەردەگرن.  کاتی 

پێویستە  دواخستندان،  و  ناکاو  باری  لە  کە 

پەروەردەکەیان  و  بدرێ  پێ  ئەولەویاتیان 

تەندروستیی  مەترسییەوە.  نەخرێتە  زیاتر 

و  خۆراکی  بەرنامەی  و  خوێندنگاکان 

هەیە،  زۆری  گرنگییەکی  ئاویان؛  پاکوخاوێنیی 

زیادکردنی  بۆ  بەهێزە  هاندەرێکی  ئەمە 

بە  پەیوەندیکردنیان  دووبارە  و  ئامادەبوونیان 

کچ  ئەو  و  بەتایبەت  خوێندن،  ناوەندەکانی 

هەژارانەدا  زۆر  بارودۆخێکی  لە  مندااڵنەی  و 

دەژین.

ڕێکخراوە  و  پێویستە  حکومەتەکان 
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سیستمی  کە  لەوەی  بن  دڵنیا  هاوکارەکان 

تایبەت  پێداویستیی  لە خاوەن  ڕوو  پەروەردە 

جێندەرییەکان  جیاوازییە  و  کچان  و  کوڕان  و 

زیانبەخشەکان  نەریتە  قەیراندا.  کاتی  لە  بێت 

باری  بە  پەیوەستە  کە  جێندەر  دەربارەی 

ڕێگر  ببێتە  نابێت  خانەوادەکانەوە،  ئابووریی 

بۆ  گەڕانەوەیان  بۆ  فێرخوازان  لەبەردەم 

خوێندنگاکانیان و تەواوکردنی خوێندنیان. 

بەهێزکردنی  بۆ  تواناکان  زیادکردنی   -

ئاستەکانی  هەموو  لە  مەترسی،  ئیدارەدانی 

و  تاک  ئاستی  لە  پێویستە  توانا  سیستم: 

ڕاوەستان  بۆ  دامەزراوەیی  و  ڕێکخراوەیی 

و  پەرەپێدان  توانای  ئەمە  لەناکاودا،  کاتی  لە 

دەگرێتەوە،  لەناکاویش  پالنی  جێبەجێکردنی 

بۆ منوونە نەخشەی پەروەدەی ئەلتەرناتیڤ بە 

مەبەستی کەمکردنەوەی کاریگەرییەکان.  

الیەنەکانی  توانای  پێویستە  جار  زۆر 

پێداچوونەوە  بۆ  بکرێت  بەهێز  پەروەردە 

سیاسەتەکانی  و  پالن  بە  چاوپیاخشانەوە  و 

ئەوەی  بۆ  ئێستادا،  لە  پەروەردە  کەرتی 

قەیرانی  بۆ  بێت  تێدا  خۆگونجاوی  وەاڵمی 

داتا  یەکانگیرکردنی  ئەمەش  بۆ   .19  - کۆڤید 

کاریگەرییەکانیان  و  مەترسییەکان  لەسەر 

و  پەروەردە  بەڕێوەبردنی  سیستمی  سەر  بۆ 

نەخشەکێشان  بۆ  دەکات  ئاسانکاری  زانیاری، 

بەرنامەکانی  و  سیاسەت  جێبەجێکردنی  و 

لەوانەش  قەیران،  بە  هەستیار  پەروەردەیی 

پالنی ئامادەسازی بۆ کارەسات.  

ئەکتەرەکانی پەروەردە لە ئاستی الوەکیدا 

پێویستیان بە توانایە بۆ شیکردنەوەی مەترسیی 

تەندروستی بۆ فێرخوازان و مامۆستایان و ستافی 

فێرخوازانەی  ئەو  دیاریکردنی  و  قوتابخانە 

هەروەها  هەیە،  وازهێنانیانیان  ئەگەری  کە 

پێویستە توانای هەڵسەنگاندن و ڕووماڵکردنی 

کاریگەریی پەروەردەی ئەلتەرناتڤیان لە ڕووی 

جۆرێتییەوە هەبێت. 

و  سەرکردایەتی  مسۆگەرکردنی   -

بۆ  ئەکتەرەکان  فرەیی  بەهێز:  هەماهەنگیی 

کاریگەریی  کەمکردنەوەی  و  وەاڵمدانەوە 

قەیرانەکان، دەتوانێت ببێتە هۆی ناکارامەیی و 

نەبوونی سەرکردایەتی  کاتی  لە  سەرلێشێواوی 

و  پالن  و  سەرکردایەتی  بەهێز.  تەنسیقی  و 

بۆ  گرنگن  پەروەرده  وەزارەتی  ئیدارەدانی 

خۆڕاگریی پەروەرده. سەرکردایەتیی نیشتامنی 

پێویستە زامنی ئەوە بکات کە دەستپێشخەرییە 

بتوانێت  هەروەها  بن،  بەردەوام  مرۆییەکان 

و  فێرخوازان  لەسەر  قەیرانەکان  کاریگەریی 

کۆمەڵگە پەروەردەییەکان کەم بکاتەوە 

میکانیزمی  پێویستە  هەروەها 

بە  بکرێت،  دروست  بەهێز  هەماهەنگیی 

مەبەستی زیادکردنی هاوکاریی هەموو الیەنە 

کۆمەڵگای  ناویاندا  لە  پەیوەندیدارەکان، 

زۆرترین  خزمەتکردنی  بۆ  ناوخۆیی،  مەدەنیی 

پەراوێزخراو.

ڕاوێژ  میکانیزمەکانی  باشرتکردنی   -

پەروەردە،  بەڕێوەبەرانی  پەیوەندی:  و 
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بەخێوکەران،  و  باوک  و  دایک  مامۆستایان، 

کۆڤید19-دا  قەیرانی  وەاڵمی  لە  هەموویان 

بەرپرسیارێتیی  هەیە،  گرنگیان  ڕۆڵێکی 

زیاتریان لەخۆیان گرتووە و بە بەشداریکردنی 

سیستمی  خۆڕاگریی  دەتوانرێت  الیەنانە  ئەم 

پەیوەندی  و  ڕاوێژ  بکرێت.  باش  پەروەردە 

-بە  پەروەردە  ئەکتەرەکانی  هەموو  لەگەڵ 

پەراوێزخراوترینەکان،  و  فێرخواز  و  مامۆستا 

کلیلی جێبەجێکردنی پالن و وەاڵمی کاریگەرە، 

هەموو  پێویستی  وەاڵمدەرەوەی  جۆرێک  بە 

و  خۆڕاگری  بەرزکردنەوەی  و  فێرخوازان 

سیستمی پەروەردە بێت. 

و  پەروەردە  وێناکردنی  دووبارە  د. 

و  فێرکردن  لە  ئەرێنی  گۆڕانکاریی  خێراکردنی 

فێربوون

دامەزراوە  داخستنی  لەبەرامبەر 

وەستانی  و  جیهاندا  لە  پەروەردەییەکان 

نایاب  پشتگیرییەکی  نافەرمی،  ڕاهێنانی 

و  فێرکردن  و  فێربوون  بۆ  هەیە  بەرچاو  و 

ئەمەش  دەکرێت،  بەدی  بەرچاو  داهێنانێکی 

کردووە.  پێ  دەستی  دیجیتاڵی  هەنگاوی  بە 

دریژکردنەوەی  هۆی  بە  فێربوون  زیانەکانی 

ماوەی داخستنی قوتابخانە، مانای ئەوەیە کە 

بەرهەمەکانی پەروەردە لە مەترسیدایە. لەبەر 

ئەو  بۆ  بگەڕێینەوە  ناتوانین  هۆکارێک،  چەند 

بدەین  دڵنیایی  پێویستە  پێشرتمان.  جیهانەی 

و  نەرم  زیاتر  پەروەردە،  سیستمەکانی  کە 

دادپەروەر و گشتگیر بن.

- سەرنج خستنەسەر خوێندنی لەدەستچوو 

لەناو  بەتایبەت  وازهێنان،  لە  ڕێگریکردن  و 

گرووپی پەراوێزخراوەکاندا: 

پەروەردەیی  دەسەاڵتدارانی  کاتێکدا  لە 

پێویستە کار لەسەر بونیادی ئەرێنی و وەالنانی 

قەیرانە  ئەم  وانەکانی  بکەن،  نەرێنییەکان 

 .1 دەخولێتەوە:  ئەولەویات  سێ  لەدەوری 

 .2 لەدەستچوو.  خوێندنی  پێڕاگەیشتنەوەی 

گەڕانەوەی ئەوانەی لەژێر مەترسیی وازهێنانن 

عاتفیی  الیەنی  خستنەسەر  سەرنج   .٣ و 

خوێندکار و مامۆستا و ستاف. 

مامـــــۆستا و 
فێرخــــــوازان 

پێویســـــتیان بە 
تەکنەلـــــــــۆجیای 

سەرچاوەی ئازاد و کراوە 
هەیــــە بۆ فێرکردن و 

فێربـــــــــــوون.
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بۆ  لێهاتوویی  و  توانا  پێشکەشکردنی   -

کار پەیداکردن: پێوانەکان بۆ دیاریکردنی ئەم 

جیسابی  بەتەواوی  پێویستە  ئەولەویاتانە، 

تەیارکردنی  بە  پەیوەستە  کە  بکرێت  بۆ 

کە  توانایانەی  بەو  پێگەیشتووان  و  گەنجان 

لەوانەیە  لەسەرە،  خواستیان  کاردا  بازاڕی  لە 

بیرکردنەوە  دووبارە  بە  پێویستی  ئەمە 

کارامە  ئەو  دیاریکردنی  چۆنێتیی  لە  بێت 

سەرەکییانە بۆ بازاڕی کاری ئێستا و داهاتوو. 

لەنێوان زۆر لەو شتانەی کە قەیرانەکە هێڵی 

کە  بنچینەییەکان  کرێکارە  هێناوە،  بەژێردا 

کۆمەاڵیەتی  و  بنچینەیی  خزمەتگوزارییە 

بکرێن.  پاڵپشتی  پێویستە  دەکەن،  دابین 

کارکەرانی  تەندروستی،  کرێکارانی  ئەوەش 

بواری خۆراک و مامۆستایان زیاتر دەگرێتەوە.  

پێویستە  پشتگیری،  وەرگرتنی  لە  دڵنیایی  بۆ 

و  کارەوە  ئەولەویاتی  بخرێتە  پەروەردە 

پەروەردە و مەشقەکان گۆڕانکارییان بەسەردا 

بێت. 

ئامادەبوونی  و  پیشە  لە  پشتگیری   -

مامۆستایان بکەن: ئەگەر خواست هەبێت بۆ 

مسۆگەر  گشتی  و  گونجاو  فێرکردنی  ئەوەی 

و  مامۆستایان  کە  پێویستە  ئەوا  بکرێت، 

پشتیوانییان  و  بکرێن  ئامادە  باشرت  کۆمەڵگە 

پۆلەکان.  دەرەوەی  و  پۆل  لە  بکرێت  لێ 

گەرەنتیی  ناتوانێت  بەتەنیا  تەکنەلۆجیا 

لە  گرنگرت  بکات.  فێربوون  باشی  ئەنجامی 

تەکنەلۆجی،  بواری  لە  مامۆستاکان  ڕاهێنانی 

و  هەڵسەنگاندنیان  توانای  لە  دڵنیابوونە 

جێبەجێکردنی  بۆ  پێداگۆجیدا  لە  شارەزاییان 

پرۆگرام خێراکراو و سرتاتیژی فێربوونی جیاواز 

چارەسەری  قوتابخانە.   بۆ  گەڕانەوە  کاتی  لە 

گرنگ،  ناوەرۆکی  بە  پێویستی  دیجیتاڵی 

و  کاریگەر  وانەوتنەوەی  پێویست،  ڕێنامیی 

گەشەی  هەیە.  فێربوون  ژینگەی  پشتگیریی 

مامۆستا و پیشەییبوون، کلیلی ئامادەکارییە بۆ 

ئەوەی بەتەواوی شیاو و بەتوانا و ئامادەکراو 

دەتوانن  حکومەتەکان  هەروەها  بن. 

سیستمی پشتگیری بۆ مامۆستایان ئاسانکار و 

دایک و باوک و بەخێوکەران بەهێز بکەن لە 

و  سەرکەوتوویی  بە  تەکنەلۆجیا  بەکارهێنانی 

سەالمەت بۆ فێربوون.

پەروەردە  مافی  پێناسەی  فراوانکردنی   -

دراوە  بەرچاو  سەرنجی  پێکەوەبەسنت:  و 

بۆ  تەکنەلۆجیا  بەکارهێنانی  چۆنێتیی  لە 

لەپاش  فێربوون.  بەردەوامیی  لە  دڵنیابوون 

چارەسەرە  ئەو  جیهانییەوە،  پەتا  ئەم 

و  فێرکردن  باشرتکردنی  بۆ  دیجیتاڵییانە 

بۆیە  دەکرێت،  بەدامەزراوەیی  فێربوون 

تا  بێت  گشتگیر  و  دادپەروەرانە  پێویستە 

هەموو مندااڵن سوودی لێ وەربگرن. 

بە  پێویستیان  فێرخوازان  و  مامۆستا 

کراوە  و  ئازاد  سەرچاوەی  تەکنەلۆجیای 

پەروەردەی  فێربوون.  و  فێرکردن  بۆ  هەیە 

لە  کە  بکرێت  دابین  ناتوانرێت  کوالێتی 

دەرەوەی چوارچێوەی پێداگۆجی و دەرەوەی 
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قوتابی  و  مامۆستا  نێوان  مرۆیی  پەیوەندیی 

بێت، هەروەها پەروەردە ناتوانێت پشت بەو 

لەالیەن  کە  ببەستێ  دیجیتاڵییانە  پالتفۆرمە 

کراوە.  کۆنرتۆڵ  تایبەتەکانەوە  کۆمپانیا 

حکومەتەکان دەتوانن پشتگیری لە کردنەوەی 

کردنەوەی  و  پەروەردەییەکان  سەرچاوە 

دەستگەیشتنی دیجیتاڵی بکەن. 

پەیوەندیکردن:  بەربەستەکانی  البردنی   -

بەدوای  قووڵرتی  تێگەیشتنێکی  قەیرانەکە 

ئەو  و  دیجیتاڵ  دابەشکردنی  لە  هێنا  خۆیدا 

پەروەدەوە  بە  پەیوەندیدارە  بۆشاییەی 

هەیە.  بەپەلە  سەرنجی  بە  پێویستی  کە 

گەشەپێدان،  هاوبەشەکانی  و  حکومەت 

البردنی  بۆ  بکەن  کار  پێکەوە  پێویستە 

بەربەستە تەکنەلۆجییەکان بە وەبەرهێنان لە 

تێچوونی  کەمکردنەوەی  و  دیجیتاڵ  ژێرخانی 

پڕکردنەوەی  دیجیتاڵییەکان.  پەیوەندییە 

بە  پێویستی  دیجیتاڵی،  پێداویستیی 

خوێندەواری  لە  دەبێت  زیاتر  وەبەرهێنانی 

دیجیتاڵ بۆ دانیشتووانە پەراوێزخراوەکان. 

چاودێریکردنی  و  داتا  بەهێزکردنی   -

پەروەردە  قەیرانی  بەڕێوەبردنی  فێربوون: 

داتا  بەردەوامی  چاودێریی  بە  پێویستی 

و  مامۆستا  و  قوتابی  ئاستی  لەسەر  هەیە 

لەسەر  پێویستە  چاودێرییە  ئەم  قوتابخانە. 

سیستمەکانی  لە  بێت  تێکەڵەیەک  بنەمای 

داتا و هەڵسەنگاندن و ئەو میتۆدە نوێیانەی 

پەیوەندیی بەم چوارچێوەیە تایبەتەوە هەیە. 

یارمەتیی  داتاکان  پێویستە  پاڵپشتی،  بۆ 

بدات  فێربوون  ژینگەی  چاودێریکردنی 

هەڵسەنگاندنی  بۆ  بێت  یارمەتیدەر  و 

و  داتا  کوالێتیی  قوتابخانە.  بەرپرسیارێتیی 

لە  بریتییە  ئەمە  کە  گرنگن،  زۆر  کات  هێڵی 

سرتاتیژیی تەواوکاری کە کەموکورتیی دیجیتاڵ 

کەم بکاتەوە و تواناکانی مامۆستا لە ڕاهێنانی 

پێداگۆجی بۆ پەروەردەی دوور؛ فراوان بکات. 

پەروەردەدا  لە  چاودێری  سیستمی  بەهێزیی 

بەو شێوە بەهێزە یارمەتیدەر دەبێت بۆ داتای 

گرنگ و دەبێت هەوڵ بدرێت بۆ یارمەتیدانی 

داتای  بەرهەمهێنانی  بۆ  قوتابخانەکان  زیاتری 

ئەمەش  بهێنن،  بەکاری  ئەوانیش  کە  کوالێتی 

چاودێریی  بە  بەخشین  خۆراک  دەبێتە 

بەردەوامی سیستمەکە. 

جۆری  و  ئاست  لە  نەرمی  زیادکردنی   -

گرنگی  بەشێکی  مەشقەکان:  و  پەروەردە 

توانای  و  نەرمی  بەهێز،  پەروەردەی 

دەبەستێت  پشت  کە  گونجاندنیەتی 

و  ئاست  لەنێوان  بەهێز  لکاندنێکی  بە 

توانای  سەرەڕای  ئەمە  پەروەردەدا،  جۆری 

شێوازەکانی  دروستکردنی  ئەلتەرناتیڤ 

یان  جووت  شێواز  فێربوونی  گەیاندن. 

نیمچەتاکەکەسی  و  نەرم  ڕێگای  کە  هایربید، 

پێویستی  دەکات،  فەراهەم  فێرخوازان  بۆ 

پێداگۆجی  میتۆدەکانی  لە  تێکەڵەیەک  بە 

جێگرەوەکانی  سەرچاوە  کۆکردنەوەی  و 

نیشتامنی  پالتفۆرمە  ئاستی  لەسەر  پێداگۆجی 
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فێربوونی  بەاڵم  هەیە.  نێودەوڵەتییەکان  و 

هایربید، کێشەی ناساندنی فێربوون دەهێنێتە 

سیستمە  چاودێریی  و  پاراسنت  بۆ  کایەوە. 

بەهێزتر  لینکی  پێویستە  تێکەڵکراوەکان، 

نافەرمییەکاندا  و  فەرمی  پێکهاتە  لەنێوان 

و  ناساندن  لەوانە:  بدرێت،  پێ  پەرەی 

دانپێدانان بە فێربوون و خوێندن، کە داواکراو 

فێربووندا.  جۆرەکانی  هەموو  لە  پێویستە  و 

سیستمەکانی  بە  ڕێگە  بەهێزانە  لینکە  ئەم 

و  دادپەروەر  زیاتر  کە  دەدەن  پەروەردە 

بن  کاریگەرتر  هەروەها  و  بن  گشتگیر 

کاراتر  و  ئەرکەکەیان  جێبەجێکردنی  لە 

بۆ  باشرت  و  سەرچاوەکان  بەکارهێنانی  لە  

خزمەتکردنی پێویستی کۆمەڵگا.

کۆڤید-19  قەیرانی  شۆکی  دەرئەنجام: 

ئەمە  هەر  بووە،  بێوێنە  پەروەردە  لەسەر 

بووەتە هۆی پاشەکشە لە گەیشنت بە ئامانجە 

زیاتر  کاریگەرییەکەش  و  پەروەردەییەکان 

لەگەڵ  بووە،  الوازەکان  و  هەژاران  لەسەر 

خۆڕاگریی  پەروەردە  کۆمەڵگەی  ئەوەشدا 

گەڕانەوە  بۆ  زەمینەسازیی  و  داوە  نیشان 

مەترسیی  داوە.  نیشان  ئاسایی  دۆخی  بۆ 

هۆی  بە  ماوە،  بارودۆخەکە  خراپبوونی 

بێبەشبوونی  و  فێربوون  لەدەستچوونی 

باری  لە  خراپبوونێکیش  هەر  هەندێک. 

ڕێگەخۆشکەر  دەشێت  ئابووری-کۆمەاڵیەتی، 

بۆ  ئەرێنی  وێنەیەکی  پێشنیاری  بۆ  بێت 

داهاتووی پەروەردە.

گۆڕانکارییەکی  یەکگرتووەکان  نەتەوە 

پەروەردە،  گەیاندنی  لە  دەوێت  گشتگیری 

تاکەکان،  شاراوەی  توانستی  ئازادکردنی  لە 

هەموو  لە  بەکۆمەڵ  کاری  جێبەجێکردنی  لە 

لە  وەبەرهێنان  ڕێگەی  لە  ژیاندا،  بوارەکانی 

پەروەردەدا. 

پاڵنەر و سەرچاوەی یەکجار زۆر هەن کە 

گەڕانەوە  بۆ  ببەستین  پێی  پشتیان  دەتوانین 

خزمەتگوزارییە  تەنها  نەک  ئاسایی،  باری  بۆ 

هیوا  بەڵکوو  پەروەردە،  بنەڕەتییەکانی 

ئەرکی  پەروەردەش.  ئیلهامبەخشەکانی 

کە  نێوەدەوڵەتییە  کۆمەڵگای  و  حکومەتەکان 

و  پرنسیپەکانەوە  بە  بگرن  دەست  بەڕاستی 

چاکسازی ئەنجام بدەن، بۆ ئەوەی نەک هەر 

باشیان هەبێت،  ئایندەیەکی  الوان  و  مندااڵن 

خۆیان  ڕۆڵی  پەروەردە  لێپررساوانی  بەڵکوو 

ئایندە  بدۆزنەوە لە چۆنێتیی دابینکردنی ئەو 

باشە.  
سەرچاوەکان:

سیاسەتی  بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە  نەخشەڕێگای    -

https://www.un.org/ کۆرۆنادا:  سەردەمی  لە  پەروەردە 

development/desa/dspd/wp-content/uploads/

sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_educa-

.tion_august_2020.pdf

بۆ  رسیڤاستاقا  و  گۆڤیندەرەجان  پڕۆفیسۆر  توێژینەوەی   -

https://hbr.org/2020/03/:هارڤارد زانکۆی  بزنسی  گۆڤاری 

what-the-shift-to-virtual-learning-could-mean-for-

.the-future-of-higher-ed

- ڕاپۆرتی پڕۆفیسۆر پامیال براسەی لە زانکۆی مسیسپی بۆ 

https://theconversation.com/tips- کۆنڤەرسەیشن:  سایتی 

for-living-online-lessons-from-six-months-of-the-cov-

id-19-pandemic-145514
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سیاسەتی دەرەوەی تورکیا 
لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست

ئامادەکردن و وەرگێڕان: هێمن محمد قادر
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بەردەوامیدان  ڕووی  لە  چ  لیبیا،  بۆ  سەربازی 

بەدوای  گەڕان  و  هەڵکەندن  کاری  بە 

ڕۆژهەاڵتی  ئاوەکانی  لە  وزەدا  سەرچاوەکانی 

ئەم  ئەوەی  هۆی  بووەتە  ناوەڕاستدا،  دەریای 

لە  نێودەوڵەتی  هەرێمی  ئاستی  لەسەر  واڵتە 

توند و  ئایندەدا ڕووبەڕووی ڕەخنەی  ئێستا و 

چەندین گرفت و ئالنگاری ببێتەوە.

زەمینە

پرسی  لەسەر  کۆکن  توێژەران  لە  زۆرێک 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  سنوورەکانی  دیاریکردنی 

دەوڵەتانەی  ئەو  گرنگرتین  ناوەڕاست.  سپیی 

ئەلبانیا،  لە  بریتین  ناوچەیە،  ئەم  کە دەکەونە 

ئیرسائیل،  لیبیا،  یۆنان،  )قەرەداغ(،  چیای ڕەش 

فەڵەستین  سووریا،  بۆسنە،  تورکیا،  میسڕ، 

سپیی  دەریای  ئەوەی  سەرباری  تونس.  و 

ڕووبەرە  کۆی  1%-ی  لە  تەنیا  ناوەڕاست 

ئاوییەکانی جیهان پێک دەهێنێت، بەاڵم لەگەڵ 

و  جوگرافی  هەڵکەوتەی  هۆی  بە  ئەوەشدا 

لەسەر  یەک  نزیکەی  سرتاتیژییەکەیەوە،  پێگە 

جیهان  بارهەڵگرەکانی  کەشتییە  کۆی  سێی 

دەریایەدا  بەم  کااڵدا  و  وزە  گواستنەوەی  لە 

بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  پڕۆسەی  لە  تێدەپەڕن. 

واڵتە  و  وزە  هەناردەکاری  واڵتانی  لەنێوان 

کە  جیهاندا  پێشکەوتووەکانی  و  بەرهەمهێن 

بە  پشت  پێداویستییەکانیان  پڕکردنەوەی  بۆ 

دەبەسنت،  ناوچەیە  ئەم  دەوڵەتانی  وزەی 

ئێستادا  لە  چ  ڕێگایە،  لەم  دەستبەرداربوون 

نەکردەیە.  ئاستەم و  ئایندەدا کارێکی  لە  چ  و 

بەرایی

كە  دراوە  هەوڵ  توێژینەوەیەدا  لەم 

هەڵسەنگاندنی  و  ڕوونکردنەوە  بۆ  کار 

ئایندەی  و  تورکیا  دەرەوەی  سیاسەتی 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە  پەیوەندییەکانی 

ئەم  گشتیی  چوارچێوەی  بکرێت.  ناوەڕاست 

سیاسەتی  لەسەر  کارکردنە  توێژینەوەیە، 

ئاسایش،  ئاستەكانی  لەسەر  تورکیا  دەرەوەی 

کولتووری  و  مێژوویی  پەیوەندیی  ئابووری، 

گرنگیی  ناوەڕاست.  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە 

ناوچەکانی  جوگرافیی  پێگەی  و  هەڵکەوتە 

ڕووی  لە  ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی 

بەتایبەتی  جیۆسرتاتیژییەوە،  و  جیوپۆلەتیك 

و  گرژی  و  ڕکابەری  بەردەوامیی  هۆی  بە 

و  لیبیا  قوبرس، سووریا،  کێشەی  ئاڵۆزییەکانی 

ناوچەکە  دەوڵەمەندیی  ئیرسائیل/فەڵەستین، 

غازی  و  نەوت  وەک  وزەی  سەرچاوەکانی  بە 

و  ئاسایش  لەسەر  کاریگەریی  و  رسوشتی 

حکومەتی  کردووە  وای  تورکیا،  ئابووریی 

ئەنقەرە لە ئەجێنداکانی سیاسەتی دەرەوەیدا 

ناوچەیە  بەم  ئێجگار زۆر  بایەخێکی  گرنگی و 

بدات. بەردەوامیی جموجووڵ و چاالکییەکانی 

و  بەرژەوەندییەکانی  پاراستنی  بۆ  تورکیا 

کارکردن بۆ چەسپاندنی هێز و دەسەاڵتی خۆی 

لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست، چ لە ڕووی 

دەستتێوەردان لە کاروباری نێوخۆی دەوڵەتانی 

لەشکرکێشیی  ئەنجامدانی  وەک  ناوچەکە 

سەربازی بۆ سەر خاکی سووریا، ناردنی هێزی 
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جیۆسرتاتیژیی  گرنگیی  دیکەوە  الیەکی  لە 

پردێک  وەک  ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی 

و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  پێکەوەبەستنی  لە 

کیشوەری ئەورووپا بە درێژایی چەندین سەدە 

و  گەشەسەندن  بازرگانی،  ئاڵوگۆڕی  بواری  لە 

پشکنین  و  گەڕان  تەکنیکەکانی  پێشکەوتنی 

دۆزینەوەی  و  وزەدا  سەرچاوەکانی  بەدوای 

چەندین کێڵگەی دەوڵەمەند بە نەوت و غازی 

ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە  رسوشتی 

کردووە  وای  سەدەیەدا،  ئەم  سەرەتای  لە 

جێگەی  ببێتە  بەبەردەوامی  ناوچەیە  ئەم 

و  هەرێمی  هێزە  ملمالنێی  و  گرنگیپێدان 

گەشەسەندنی  لەگەڵ  نێودەوڵەتییەکان.)1( 

گرنگیپێدانی زیاتر بەم ناوچەیە لەالیەن هێزە 

ئێستادا  لە  نێودەوڵەتییەکانەوە،  و  هەرێمی 

بەهێز؛  هەرێمیی  دەوڵەتێکی  وەک  تورکیاش 

گرنگیی زیاتر بەم ناوچەیە دەدات.

دەکرێت لێرەدا ئاماژە بۆ چەند فاکتەرێکی 

ڕاستەخۆیان  کاریگەریی  کە  بکرێت  جیاواز 

ئاڕاستەی سیاسەتی دەرەوەی  ئایندەی  لەسەر 

تورکیا لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست هەیە. 

تورکیا  زیاتری  گرنگیپێدانی  هۆکاری سەرەکیی 

الیەنی  بۆ  زیاتر  ئێستادا،  لە  ناوچەیە  بەم 

ئەمنی و ئابووری دەگەڕێتەوە. فاکتەرێكی تر 

زیاتر  گرنگیی  تا  دەنێت  تورکیاوە  بە  پاڵ  کە 

ناسەقامگیریی  لە  بریتییە  ناوچەیە بدات،  بەم 

ڕکابەری  بەردەوامیی  و  ناوچەکە  بارودۆخی 

سووریا،  لیبیا،  پێکدادانەکانی)  و  ملمالنێ  و 

ئیرسائیل/فەڵەستین، کێشەی قوبرس( و گرژی 

لوبنان  و  میسڕ  دواییەی  ئەم  ئاڵۆزییەکانی  و 

ئابووریی  و  ئاسایش  سەر  بۆ  کاریگەریی  و 

تورکیا لە ئایندەدا. لە الیەکی دیکەوە پێویستە 

هێزە  سیاسەتی  کە  نەکەین  لەبیر  ئەوە 

ڕووسیا  ئەمەریکا،  وەک  نێودەوڵەتییەکانی 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئەورووپا  یەکێتیی  و 

یاخود  ڕاستەوخۆ  شێوەیەکی  بە  ناوەڕاست، 

ئایندەی  سەر  بۆ  کاریگەرییان  ناڕاستەوخۆ 

لە  هەیە  تورکیا  پەیوەندییەکانی  و  سیاسەت 

ناوچەکەدا. 

لەم ڕوانگەیەوە پێویستە تورکیا لە داڕشنت 

سیاسەتی  ئاڕاستەی  ئایندەی  دیاریکردنی  و 

لیبیا  لە  هەریەک  لە  واڵتەکەیدا  دەرەوەی 

هێزێکی  دەرەوەی  سیاسەتی  سووریا،  و 

نێودەوڵەتیی وەک ڕووسیا، لە یەکالییکردنەوەی 

لیبیا  سووریا،  فەڵەستین،  کێشەکانی  ئایندەی 

هەڵوێست  ناوەڕاستدا  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  و 

وەک  نێودەوڵەتیی  هێزێکی  سیاسەتەکانی  و 

بۆ  کە  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

خۆی  بااڵدەستیی  دەیەیە  چەندین  ماوەی 

سەپاندووە،  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی  بەسەر 

ڕوونکردنەوەی  زیاتر  بۆ  بگرێت.  لەبەرچاو 

هەڵوێستی  بۆ  ئاماژە  دەتوانین  بابەتە،  ئەم 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  لە  هەریەک  توندی 

ئەمەریکا و فەڕەنسا بکەین بەرامبەر سیاسەتی 

یەکالییکردنەوەی  پرسی  لە  تورکیا  دەرەوەی 

قوبرسی  لە  هەریەک  لەگەڵ  قوبرس  کێشەی 
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یۆناندا  و  قوبرس(  باشووری  )کۆماری  یۆنانی 

هۆی  بە  ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە 

ئەندامێتیی هەریەک لەم دوو واڵتە لە یەکێتیی 

ئەورووپادا.

توێژەران  لە  بەشێک  دیکەوە  الیەکی  لە 

ئایندەی  بۆ  هەڵسەنگاندن  و  شیکردنەوە  کە 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە  تورکیا  سیاسەتەکانی 

دیکە  یەکێکی  وایە  پێیان  دەکەن،  ناوەڕاست 

لەو فاکتەرانەی کە بایەخێکی گرنگی هەیە و 

پێویستە لەبەرچاو بگیرێت، فاکتەری ئابوورییە. 

هۆی  بە  هەرێمە  ئەم  بایەخی  و  گرنگی 

وەکوو  وزەی  سەرچاوەکانی  بە  دەوڵەمەندی 

نەوت و غازی رسوشتی و ڕۆڵی لە پڕکردنەوەی 

پێداویستییە ناوخۆییەکانی تورکیا لە ئایندەدا، 

پاڵ بە حکومەتی ئەنقەرەوە دەنێت تا گرنگیی 

زیاتر بەم ناوچەیە بدات، بەتایبەتی لە ئێستادا 

کە تورکیا ناچارە بۆ دەستخستنی وزەی پێویست 

تورکیا  ببەستێت.  دەرەکی  واڵتانی  بە  پشت 

وزەوە  سەرچاوەکانی  دۆزینەوەی  ڕێگەی  لە 

ئایندەدا،  لە  خۆی  نێودەوڵەتییەكانی  ئاوە  لە 

یاخود لە ڕێگەی بەدەستهێنانی سەرچاوەکانی 

ئەگەری  کە  وەبەرهێنەرانەی  هێزە  لەو  وزە 

دەربکەون،  ناوچەکەدا  لە  ئایندەدا  لە  هەیە 

دەتوانێت لە بابەتی دابینکردنی غازی رسوشتی 

بۆ واڵتەکەی، خۆی لە پاشکۆیەتیی دەوڵەتانی 

وەک ڕووسیا ڕزگار بکات.

لە  جگە  بکەین  ئەوە  بۆ  ئاماژە  پێویستە   

نزیکەی  ئابووری،  و  ئاسایش  فاکتەرەکانی 

ئەم  کەوتوونەتە  کە  دەوڵەتانەی  ئەو  تەواوی 

ناوچەیەوە، لە ڕووی مێژوویی و کولتوورییەوە 

لەگەڵ  هاوبەشیان  و  نزیک  پەیوەندییەکی 

ئامانجە  لە  یەکێک  بۆیە  هەیە.  تورکیادا 

ئایندەدا،  و  ئێستا  لە  تورکیا  سەرەکییەکانی 

و  تازەکردنەوە  دووبارە  بۆ  کارکردنە 

بەهێزکردنەوەی ئەو پەیوەندییانە بە مەبەستی 

ناوچەكەدا.  لە  بەرژەوەندییەکانی  پاراستنی 

کە  دەوڵەتانەی  ئەو  تەواوی  بەڕێوەبردنی 

دەکەونە ئەم ناوچەیەوە، بە درێژایی چەندین 

دەوڵەتی  پایتەختی  ئەستەنبوڵی  لە  سەدە 

عوسامنییەوە، فاکتەرێکی گرنگە بۆ بونیادنانی 

ئەم  دەوڵەتانی  لەنێوان  بەهێز  پەیوەندییەکی 

ناوچەیە و تورکیادا. بۆیە هۆکاری لە نزیکەوە 

ڕاستەوخۆ  دەستتێوەردانی  و  چاودێریکردن 

و  جەنگ  لە  تورکیا  ناڕاستەوخۆی  یاخود 

لیبیا،  سووریا،  ناوخۆییەکانی  پێکدادانە 

بۆ  میسڕ،  و  فەڵەستین  ئیرسائیل/  کێشەکانی 

ئەو پەیوەندییە مێژوویی و کولتوورییە دێرینە 

دەگەڕێتەوە کە لەنێوان هەردوو الدا هەیە. 

تیشک  دراوە  هەوڵ  توێژینەوەیەدا  لەم 

و  هەرێمی  پەیوەندییە  سەر  بخرێتە 

تورکیا  سیاسەتی  تورکیا،  نێودەوڵەتییەکانی 

ناوەڕاست  سپیی  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە 

پەیوەندیی  ئابووری،  ئاسایش،  ڕوانگەی  لە 

هەڵوێست  شیکردنەوەی  مێژووی-کولتووری، 

و سیاسەتی هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکان 

سەبارەت بە سیاسەتەکانی تورکیا لەم ناوچەیە.
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ئاسایش

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  پێگەی  گرنگیی 

و  جیۆسرتاتیجی  ڕووی  لە  ناوەڕاست 

جیۆپۆلەتیکییەوە، بە یەکێک لە گرنگرتین ئەو 

پاڵ بە تورکیا دەنێت  فاکتەرانە دادەنرێت کە 

نیشتامنیی  ئاسایشی  سیاسەتی  ڕوانگەی  لە  تا 

تورکیاوە چ لە ئێستادا یاخود لە ئایندەدا گرنگیی 

لە  تێگەیشنت  بۆ  بدات.  ناوچەیە  بەم  زیاتر 

گرنگیی ئەم ناوچەیە لە ڕووی جیۆسرتاتیژییەوە، 

نێوان  ملمالنێی  تەماشای  کە  بەسە  هێندە 

بکەین  نێودەوڵەتییەکان  و  هەرێمی  هێزە 

لە  خۆیان  نفوزی  و  دەسەاڵت  سەپاندنی  بۆ 

ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاستدا. زۆرێک لە هێزە 

نێودەوڵەتی و هەرێمییەکانی وەک ئەمەریکا، 

ئەڵامنیا،  ئیتاڵیا،  بەریتانیا،  فەڕەنسا،  ڕووسیا، 

و  ئیامرات  میسڕ،  ئیرسائیل،  یۆنان،  تورکیا، 

عەرەبستانی سعودی بەشێکن لەو دەوڵەتانەی 

کە بەشدارن لە ملمالنێکانی ناوچەکەدا. 

لە ڕووی جوگرافییەوە هاوبەشیی چەندین 

دەوڵەتی دەوڵەمەند بە سەرچاوەکانی وزە لە 

ناوەڕاستدا،  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  کەناراوەکانی 

نۆکەندی  وەک  ئاویی  کەناڵێکی  هەبوونی 

ڕێگا  گرنگرتین  لە  یەکێک  بە  کە  سوێس 

ناوچەیەدا،  لەم  دادەنرێت  جیهان  ئاوییەکانی 

بەردەوامیی کێشە و ملمالنێکانی نێوان ئیرسائیل 

هاندانی  جوگرافیایەدا،  لەم  فەڵەستین  و 

خۆی  بااڵدەستیی  سەپاندنی  بۆ  ئەمەریکا 

بەسەر ناوچەکەدا لەالیەن لۆبی ئیرسائیلییەوە، 

گەرمەکان  ئاوە  بە  گەیشنت  کالسیکیی  خەونی 

زیندووکردنەوەی  خەونی  ڕووسیاوە،  لەالیەن 

لەالیەن  ئیمپڕاتۆری  سەردەمی  بااڵدەستیی 

بەرداوامیی  فەڕەنساوە،  و  ڕووسیا  بەریتانیا، 

دۆزینەوەی  بۆ  تورکیا  پشکنینەکانی  و  گەڕان 

ئەوەی  بۆ  هۆکارە  وزە،  سەرچاوەکانی 

ڕووی  لە  ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی 

لە  یەكێک  بە  جیۆپۆلەتیکەوە  و  جیۆسرتاتیژی 

گرنگرتین ناوچەکانی جیهان دابرنێت.

بۆ  نێودەوڵەتییەکان  و  هەرێمی  ملمالنێ 

دابینکردنی  سوێس،  کەنداوی  کۆنرتۆڵکردنی 

بە  گەیشنت  ئیرسائیل،  ئاسایشی  و  ئەمن 

لە  بەشێک  بەدەستهێنانی  گەرمەکان،  ئاوە 

کردووە  وای  سووریا،  لە  وزە  سەرچاوەکانی 

و  لیبیا  کۆنرتۆڵکردنی  و  دەستبەسەرداگرتن 

بهێنێت.  بەدەست  زیاتر  گرنگییەکی  قوبرس 

کە  خێرایەی  گۆڕانکارییە  ئەو  ئەنجامی  لە 

ناوچەکە بەخۆیەوە بینیوە لەم ماوانەی دواییدا، 

تا  نێودەوڵەتییەکانیش  و  هەرێمی  پەیوەندییە 

ڕادەیەک گۆڕانکارییان بەسەردا هاتووە. بێگومان 

لە  گرنگ،  هەرێمیی  هێزێکی  وەک  تورکیاش 

سەربەخۆوە  سیاسەتێکی  پیادەکردن  ڕێگەی 

کار بۆ پاراسنت و بەدیهێنانی بەرژەوەندییەکانی 

دەکات.  ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە 

سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لە چوارچێوەی ئەم 

چ لەسەر  ملمالنێیانەدا وای کردووە ئەو واڵتە 

ئاستی هەرێمی یاخود نێودەوڵەتی ڕووبەڕووی 

چەندین گرفت ببێتەوە، بە جۆرێک لە ئێستادا 
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کار بۆ گەمارۆدان و فشارخستەسەر ئەم واڵتە 

ناوەڕاست.  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە  دەکرێت 

بۆ  ئاماژە  بەکورتی  دەدەین  هەوڵ  لێرەدا 

لەوانە:  قوبرس  هەندێک لەو گرفتانە بکەین، 

بە یەکێک لە گرنگرتین ئەو ناوچانە دادەنرێت 

کە لە ئەجێنداکانی سیاسەتی دەرەوەی تورکیادا 

و  گرنگی  ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە 

دامەزراندنی  پاش  هەیە.  تایبەتی  بایەخێکی 

و  کێشە  19٦0دا،  ساڵی  لە  قوبرس  کۆماری 

ئەم  لەسەر  یۆنان  و  تورکیا  نێوان  ملمالنێکانی 

ناوچەیە تا ئێستا بەرداوامیی هەیە. ئەم کۆمارە 

دامەزراێرنا  شێوەیەک  بە  سەرەتادا  لە  گەرچی 

)تورک،  نەتەوەی  هەردوو  نوێنەرایەتیی  کە 

یۆنانی( بکات، بەاڵم پاش تێپەڕینی ماوەیەکی 

یۆنانییەکان  دامەزراندنیدا،  بەسەر  کەم 

پەالمارێکی  چەند  ئەنجامدانی  ڕێگەی  لە 

ساڵی  لە  تورکەکان  سەر  بۆ  خوێناوییەوە 

19٦٣دا، هەوڵیان دا گۆڕانکاری لە کۆمارەکەدا 

وەک  یۆنانی.  کۆمارێکی  بۆ  بیگۆڕن  و  بکەن 

تورکیا  کارەدا،  ئەم  لەبەرامبەر  کاردانەوەیەک 

پالنی دانا دەستتێوەردان لە بارودۆخی نێوخۆی 

دژایەتییەکانی  هۆی  بە  بەاڵم  بکات،  قوبرسدا 

پالنە  ئەم  نەیتوانی  تورکیا  ئەمەریکاوە، 

کودەتاکەی  دوای  تەنانەت  بکات.  جێبەجێ 

لە  ڕێگریکردن  بۆ  ئەمەریکا  19٧٤یش،  ساڵی 

ساڵ  سێ  ماوەی  بۆ  تورکیا،  دەستتێوەردانی 

لە چەک  ناوچەیەکی  قوبرسی وەک  دوورگەی 

داماڵراو ڕاگەیاند)1(.

یۆنان  ئەندامێتیی  قبووڵکردنی  پاش 

وە  ساڵی1981دا،  لە  ئەورووپا  یەکێتیی  لە 

قوبرسی  بەئەندامبوونی  قبووڵکردنی  پاشانیش 

یۆنانی(  قوبرسی  باشووری  )کۆماری  یۆنانی 

هەموو  نوێنەری  وەک  201٤/٥/1دا  لە 

لە  هەریەک  ئەورووپا،  یەکێتیی  لە  قوبرس 

پرسی  لە  ئەورووپا  یەکێتیی  و  ئەمەریکا 

بەتایبەتی  قوبرسدا،  کێشەی  چارەسەرکردنی 

ڕووبەرە  سنووری  دیاریکردنی  پرسی  لە 

دەسەاڵت  و چەسپاندنی  ناوچەکە  ئاوییەکانی 

ڕۆژهەاڵتی  لە  کێشە  گرنگرتین  بە  کە  تیایدا 

وەک  زیاتر  دادەنرێت،  ناوەڕاست  دەریای 

الیەنگری یۆنان و قوبرسی یۆنانی دەردەکەون 

تورکیا  ئەوەی  سەرباری  تورکیادا.  لەبەرامبەر 

ئەو دەوڵەتانە دێت کە خاوەنی  پێشەنگی  لە 

ڕۆژهەاڵتی  لە  ئاوین  کەناراوی  درێژترین 

ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  ناوەڕاست،  دەریای 

تورکیا  دەسەاڵتی  سنووردارکردنی  بۆ  هەوڵ 

دەدرێت بەسەر پانتاییە ئاوییەکانی ناوچەکەدا، 

بەتایبەتی لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست و 

دەریای ئیجەدا)2(.

هەوڵەکانی  لە  ڕێگریکردن  مەبەستی  بە 

دوورگەکانی  لەگەڵ  مامەڵەکردن  بۆ  یۆناندا 

میس، ڕۆدۆس، کاشۆت و دوورگەی کریت وەک 

بەشێک لە خاکی خۆی، تورکیا لە ساڵی 2010دا 

ڕێککەوتننامەیەکی ڕێگەپێدانی لەگەڵ قوبرسی 

تورکی(  قوبرسی  باکووری  )کۆماری  تورکی 

پەیامننامەیەوە،  ئەم  ڕێگەی  لە  دا.  ئەنجام 
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هێزە  توانیی  2010ەوە  ساڵی  لەدوای  تورکیا 

دەریاییەکانی لەنزیک دوورگەی قوبرس جێگیر 

بکات و کاری پشکنین و گەڕان بەدوای سەرچاوە 

پانتاییە  لە  نەوت و غازدا  رسوشتییەکانی وەک 

ئاوییەکانی ناوچەکە ئەنجام بدات)3(. لە درێژەی 

هێزە  ناوچەکەدا،  ڕکابەرییەکانی  و  ملمالنێ 

هەستان  9/2/2016دا  لە  تورکیا  دەریاییەکانی 

بە ڕێگریکردن لە کەشتییەکی سەر بە کۆمپانیای 

نەوتی ئیتاڵی )ENI(، بە تۆمەتی ئەوەی بەنیاز 

ڕووبەرە  لە  بوو  پشکنین  و  گەڕان  کاری  بووە 

ئەنجام  تورکی  قوبرسی  کۆماری  ئاوییەکانی 

بدات. بەردەوامیی تورکیا لە هەنگاوەکانی کاری 

گەڕان و پشکنین لەنزیک کەناراوەکانی قوبرس 

و  ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە  یۆنان  و 

لەم  نێودەوڵەتییەکان  ناڕەزایەتییە  بە  گوێنەدان 

لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  ئاڵۆزبوونی  بارەیەوە، 

پاش  بەتایبەت  یۆناندا،  و  یۆنانی  قوبرسی 

گرتنەبەری  بە  قوبرس  دەوڵەتی  تۆمەتبارکردنی 

هەنگاوی تاک الیەنە و پێدانی مۆڵەت بە کۆمپانیا 

نێودەوڵەتییەکان بە مەبەستی گەڕان و پشکنین 

ناوچەکەدا  رسوشتییەکانی  سەرچاوە  بەدوای 

هاواڵتیانی  مافەکانی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ 

تورکیا  کردووە  وای  قوبرس،  باکووری  لە  تورک 

لەسەر ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی دووچاری 

لەگەڵ  بێت  پەیوەندییەکانی  تێکچوونی 

هەریەکە لە دەوڵەتانی یۆنان، قوبرسی یۆنانی، 

ئەمەریکا و فەڕەنسادا. 

لە  کە  ناوچانەی  لەو  دیکە  یەکێکی 

تورکیادا  دەرەوەی  سیاسەتی  ئەجێندای 

و  دەدرێت  پێ  زۆری  بایەخێکی  و  گرنگی 

ئاسایشی  و  ئەمن  پرسی  لە  بەشێک  بە  وەک 

نیشتامنیی ئەنقەرە سەیر دەکرێت، بریتییە لە 

کێشەی لیبیا لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاستدا. 

پاراستنی  و  فراوانکردن  ئامانجی  بە  تورکیا 

بە  هەستا  ناوچەکەدا،  لە  بەرژەوەندییەکانی 

لێکتێگەیشنت  یاداشتنامایەکی  ئەنجامدانی 

ویفاقی  حکومەتی  لەگەڵ   27/11/2019 لە 

نیشتامنی لە )تەرابلوس/لیبیا( بە سەرۆکایەتیی 

سنووری  دیاریکردنی  مەبەستی  بە  سەراج، 

نێوان  ئاوییەکانی  ڕووبەرە  بەسەر  دەسەاڵت 

بە  تورکیا  لەوەش  جگە  واڵتدا.  هەردوو 

مەبەستی ئەنجامدانی کاری هاوبەش لە بواری 

ئەمنی و سەربازی، ڕێککەوتننامەیەکی دیکەی 

ئەنجام  نیشتامنی  ویفاقی  حکومەتی  لەگەڵ 

لەسەر  و  ڕێککەوتننامەیە  ئەم  بەگوێرەی  دا. 

نیشتامنیی  ویفاقی  حکومەتی  بانگهێشتی 

تەرابلوس، تورکیا هەستا بە ڕەوانەکردنی هێزی 

یارمەتیدانی هێزەکانی  مەبەستی  بە  سەربازی 

لە  نیشتامنی  ویفاقی  حکومەتی  بە  سەر 

پێکدادانە نێوخۆییەکانی ئەو واڵتەدا، بێگومان 

تێکچوونی  و  ئاڵۆزبوون  بە هۆی  بوو  ئەمەش 

نیشتامنیی  سوپای  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی 

حفتەر.  خەلیفە  سەرۆکایەتیی  بە  لیبیادا 

دەستتێوەردانی  لە  تورکیا  سڵنەکردنەوەی 

و  لیبیا  نێوخۆی  کاروباری  لە  ڕاستەوخۆ 

لە  ئەو واڵتە  بۆ  ڕەوانەکردنی هێزی سەربازی 
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پێناو پاراستنی بەرژەوەندییەکانی و چەسپاندنی 

هێز و دەستەاڵتی خۆی لە ڕۆژهەاڵتی دەریای 

توندی هێزە هەرێمی  کاردانەوەی  ناوەڕاست، 

و  هێناوە  خۆیدا  بەدوای  نێودەوڵەتییەکانی  و 

ناچار  ئەم واڵتە  نزیکدا  ئایندەیەکی  لە  ڕەنگە 

بە پاشەکشەکردن بکات لە خاکی لیبیا. 

یەکێکی دیکە لەو ڕەهەندانەی کە ئەنقەرە 

لە ئەجێندای ساسیەتی دەرەوەیدا لە ناوچەکە 

گرنگییەکی زۆری پێ دەدات و کاری بۆ دەکات، 

بریتییە لە هەوڵدان بۆ سەرلەنوێ زیندووکردنەوە 

ڕووی  لە  پەیوەندییەکانی  بەهێزکردنەوەی  و 

کولتوورییەوە  و  مێژوویی  ئابووری،  سیاسی، 

دەستەاڵتی  لەژێر  کە  دەوڵەتانەی  ئەو  لەگەڵ 

ماوەی  لە  بەتایبەتی  بوون.  عوسامنییەکاندا 

گەشەپێداندا،  و  داد  پارتی  فەرمانڕەوایەتیی 

تورکیا هەوڵی داوە پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئەو 

دەوڵەتانەی کە دەکەونە سەر حەوزی دەریای 

لیبیا  میسڕ،  سووریا،  وەک  ناوەڕاست  سپیی 

بدات.  پەرەی پێ  بکات و  بەهێز  و فەڵەستین 

ڕاپەڕینەکانی  و  شۆڕش  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 

لیبیا  میسڕ،  گەالنی  لەالیەن  عەرەبی  بەهاری 

دیکتاتۆرییەکانی  سیستمە  بە  دژ  سووریا  و 

واڵتەکانیان بەئومێدی کۆتاییهێنان بە دیکتاتۆری 

و بەدیهێنانی دیموکراسی لە واڵتەکانیان، تورکیا 

یاخیبوونانەوە  و  ئەم شۆڕش  لە سەرەتای  هەر 

پاڵپشتیی خۆی بۆ گەالنی ناوچەکە ڕاگەیاندووە 

ئەجێنداکانی  لەگەڵ  بگونجێت  کە  بە جۆرێک 

پاش  چوارچێوەیەدا  لەم  دەرەوەیدا.  سیاسەتی 

سەرکەوتنی شۆڕشی گەلی میسڕ، وە بەتایبەتی 

و  موسلمین  ئیخوان  پارتی  بردنەوەی  پاش 

ڕێگەی  لە  مورسی  محەمەد  هاتنەسەرکاری 

دەنگی  زۆرینەی  بەدەستهێنانی  و  دەنگدان 

و  پاڵپشتی  تورکیا  واڵتەوە،  ئەو  هاواڵتیانی 

محەمەد  حکومەتەکەی  بۆ  خۆی  پشتیوانیی 

میسڕ،  شێوەی  هەمان  بە  ڕاگەیاند.  مورسی 

هێزە  یارمەتیدانی  پاڵپشتیی  ڕێگەی  لە  تورکیا 

سووریادا،  لە  خۆی  لە  نزیک  ئۆپۆزسیۆنەکانی 

دژایەتیی خۆی بۆ حکومەتەکەی بەشار ئەسەد 

ڕاگەیاند.

تورکیا  جموجووڵەکانی  و  هەڵوێست 

لەسەر ئاستی سیاسەتی دەرەوە لە ڕۆژهەاڵتی 

ڕەتکردنەوەی  لە  هەر  ناوەڕاست،  دەریای 

میسڕ،  لە  سیسی  سەربازییەکەی  کودەتا 

سووریا  نێوخۆی  کاروباری  دەستتێوەردانی 

خاکی  سەر  بۆ  لەشکرکێشی  ئەنجامدانی  و 

لیبیا  بۆ  سەربازی  هێزی  ناردنی  واڵتە،  ئەو 

ناوخۆی  کاروباری  لە  دەستتێوەردان  و 

بەرژەوەندییەکانی  پێکدادانی  واڵتە،  ئەو 

دەوڵەتە  لە  ژمارەیەک  بەرژەوەندیی  لەگەڵ 

ناڕەزایی  و  نێودەوڵەتییەکاندا  و  هەرێمی 

بە  دژ  دەوڵەتانە  ئەو  هەڵوێستوەرگرتنی  و 

جموجووڵ و چاالکییەکانی تورکیا لە ناوچەکە، 

دەرەوەی  پەیوەندییەکانی  کردووە  وای 

یاخود  هەرێمی  ئاستی  لەسەر  چ  واڵتە  ئەو 

ببێت.  الوازی   و  گرفت  تووشی  نێودەوڵەتی، 

واڵتانی  لە  هەریەک  چوارچێوەیەدا  لەم 
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ئیامرات، ئیرسائیل، ئەمەریکا، فەڕەنسا، ڕووسیا 

و عەرەبستانی سعودی، هەنگاوەکانی ئەنقەرە 

زیادکردنی  و  بەرژەوەندییەکانی  پاراستنی  بۆ 

ڕۆژهەاڵتی  لە  خۆی  نفوزی  و  دەسەاڵت 

بۆ  مەترسییەک  وەک  ناوەڕاست،  دەریای 

و  دەبینین  خۆیان  بەرژەوەندییەکانی  سەر 

هێز  کەمکردنەوەی  و  سنووردارکردن  بۆ  کار 

لە  دەکەن.  ناوچەکە  لە  تورکیا  دەسەاڵتی  و 

بەرەیەکی  هەرێمی  ئاستی  لەسەر  ئێستادا 

میسڕ  ئیامرات،  واڵتانی  لەنێوان  هاوبەش 

بە  بووە،  دروست  سعودی  عەرەبستانی  و 

مەبەستی ڕێگریکردن لە هێز و نفوزی تورکیا 

و  داد  پارتی  سەرۆکایەتیی  بە  ناوچەکەدا  لە 

ئەم  ئێستادا  لە  دەبیرنێت  وەک  گەشەپێدان. 

هەنگاوی  گرتنەبەری  لەسەر  کۆکن  بەرەیە 

هاوبەش لە کێشەی لیبیا و دیاریکردنی سنووری 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە  دەریایی  دەسەاڵتی 

لەبەرامبەر  تورکیادا،  لەبەرامبەر  ناوەڕاست 

ئیامرات،  واڵتانی  هاوکارییەکانی  و  پشتیوانی 

هێزەکانی  بۆ  سعودی  عەرەبستانی  و  میسڕ 

سەرۆکایەتیی  بە  لیبیا  نیشتامنیی  سوپای 

ئاستی  لەسەر  بەاڵم  حفتەر.  خەلیفە 

پێکدادانی  و  ڕکابەری  هۆی  بە  نێودەوڵەتی 

ئێستا  تا  زلهێزەکان،  دەوڵەتە  بەرژەوەندیی 

لەبەرامبەر  هاوبەش  بەرەیەکی  نەتوانراوە 

هەریەک  منوونە   بۆ  بکەن،  دروست  تورکیادا 

لە فەڕەنسا و ڕووسیا بەگوێرەی بەرژەوەندییە 

تایبەتەکانیان سیاسەتێکی جیاواز و دژیەک لە 

سووریادا پیادە دەکەن، بەاڵم لە لیبیادا هەردوو 

واڵت لە یەک بەرەی هاوبەشدان و پشتیوانی 

لە حکومەتەکەی خەلیفە حفتەر دەکەن.

گەمارۆدان  بۆ  هەوڵەکانیاندا  درێژەی  لە 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە  تورکیا  الوازکردنی  و 

سیاسەتی  بۆ  ئاماژە  پێویستە  ناوەڕاست، 

و  دیار  کاریگەریی  و  ئیرسائیل  دەوڵەتی 

ئاڕاستەکردنی  لە  واڵتە  ئەو  لۆبی  بەرچاوی 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  دەرەوەی  سیاسەتی 

لەگەڵ  بکەین.  ناوچەکە  لە  ئەمەریکادا 

گەشەسەندنی تواناکانی تورکیا لە ڕووی ئابووری 

فەرمانڕەوایەتیی  ماوەی  لە  سەربازییەوە  و 

سەرۆکایەتیی  بە  گەشەپێداندا  و  داد  پارتی 

ئەو  حکومەتی  ئۆردۆغان،  تەیب  ڕەجەب 

کردووەتەوە  چڕ  خۆی  هەوڵەکانی  واڵتە 

لە  سەربەخۆ  سیاسەتێکی  گرتنەبەری  بۆ 

داننان  لە  دەرەوەیدا، هەر  و  ناوخۆ  کاروباری 

وەک  فەڵەستینی  حەماسی  بزووتنەوەی  بە 

فەڵەستین،  هاواڵتیانی  ڕاستەقینەی  نوێنەری 

هەڵبژاردنەکانی  بردنەوەی  پاش  بەتایبەت 

لە  پێشوازیکردن  واڵتە،  ئەو  2006ی  ساڵی 

بزووتنەوەیە  ئەو  سەرۆکی  مەشعەلی  خالید 

ناڕەزایی  دەربڕینی  و  پایتەخت  ئەنقەرەی  لە 

بەرامبەر گەمارۆکانی سەر کەرتی غەزە لەالیەن 

تەلئەبیبی  حکومەتی  ئیرسائیلەوە،  دەوڵەتی 

بەردەوامیی  کردووە.  نیگەران  ئەنقەرە  لە 

کێشەی  لەبەرامبەر  تورکیا  هەڵوێستەکانی 

سیاسەتەکانی  بە  دژ  وەستانەوە  فەڵەستین، 
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بەردەوامیی  و  ناوچەکە  لە  ئیرسائیل 

چاالکییەکانی لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست 

وای کردووە ئیرسائیل هەوڵەکانی تورکیا وەک 

مەترسی بۆ سەر خۆی ئەژمار بکات، بێگومان 

ئەم دۆخەش کاریگەریی ڕاستەوخۆی بۆ سەر 

هەڵوێست و سیاسەتەکانی واشنگتۆن دەبێت 

لەبەرامبەر تورکیادا. زیادەڕۆیی نییە گەر بڵێین 

ئیرسائیل  دەوڵەتی  نیگەرانییەکانی  و  مەترسی 

لەبەرامبەر تورکیادا بە جۆرێک زیادی کردووە 

کە لە ڕووی سیاسی، ئابووری و میدیاییەوە پەنا 

بۆ سوودبینین لە تواناکانی لۆبی خۆی بەرێت 

لە واڵتانی ڕۆژئاوا، بە مەبەستی دژایەتیکردن و 

الوازکردنی دەوڵەتی تورکیا)4(. 

ئابووری

یەکێکی دیکە لەو فاکتەرانەی کە پێویستە 

تورکیا  دەرەوەی  سیاسەتی  لە هەڵسەنگاندنی 

لەبەرچاو  ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە 

ناوچەیە  ئەم  گرنگیی  لە  بریتییە  بگیرێت، 

تورکیا.  دەوڵەتی  بۆ  ئابوورییەوە  ڕووی  لە 

پەیوەندییە  لە  ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی 

خاوەنی  تورکیادا  دەرەکییەکانی  و  ناوخۆیی 

پێگەیەکی ئێجگار گرنگ و سرتاتیجییە، هەم بە 

هۆی دەوڵەمەندیی بە سەرچاوە رسوشتییەکانی 

گرنگیی  هۆی  بە  هەم  و  غاز  و  نەوت  وەک 

بازرگانیی  و  ئابووری  پەیوەندیی  لە  پێگەکەی 

دەوڵەتانی  و  تورکیا  نێوان  دووالیەنەی 

ناوچەکە. تورکیا لە ڕێگەی بەهێزکردنی نفوزی 

بۆ  کار  الیەکەوە  لە  ناوچەیە،  لەم  خۆیەوە 

وزەی  دابینکردنی  بابەتی  لە  کە  دەکات  ئەوە 

خۆی  پەیوەستبوونی  واڵتەکەی،  بۆ  پێویست 

الیەکی  لە  بکاتەوە،  کەم  دەرەکی  وزەی  بە 

و  ئابووری  پەیوەندییە  دەیەوێت  دیکەوە 

ناوچەکە  دەوڵەتانی  لەگەڵ  بازرگانییەکانی 

لەم  گەر  بدات.  پێ  پەرە  زیاتر  جیهان  و 

سۆنگەیەوە لە چوارچێوەی سیاسەتی دەرەوەی 

ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە  تورکیا 

سەرباری  کە  دەردەکەوێت  بۆمان  بڕوانین، 

چڕ  شێوەیەکی  بە  ئێستادا  لە  تورکیا  ئەوەی 

سەرقاڵی کاری گەڕان و پشکنینە بەدوای نەوت 

و غازدا لە ناوچەکەدا، لە هەمان کاتدا کار بۆ 

گەیاندنی  و  گواستنەوە  پالنی  جێبەجێکردنی 

ڕێگەی  لە  دەکات  ناوچەکە  رسوشتیی  غازی 

خاکی خۆیەوە بۆ بازاڕەکانی ڕۆژئاوا)5(.

غازی  بڕی  لێکۆڵینەوەکان،  بەگوێرەی 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  کێڵگەکانی  لە  رسوشتی 

ناوەڕاستدا یەکسانە بە  ٤,٥%-ی کۆی یەدەگی 

لێکۆڵینەوەکان  جیهاندا.  لە  رسوشتی  غازی 

کێڵگەکانی  گرنگی  بەشێکی  سەملاندوویانە 

تامار  ناوچەی  لە  لەم هەرێمە  غازی رسوشتی 

بەیەکگەیشتنی  خاڵی  لە  لێڤیاتان-ەوە  و 

تا  ئیرسائیلەوە  و  میسڕ  قوبرس،  کەناراوەکانی 

میسڕ  کەناراوەکانی  لە  نیل  دەلتای  ڕۆژئاوای 

غازی  کێڵگەکانی  گەورەترین  دەبێتەوە.  درێژ 

رسوشتی کە دەکەونە سەر ئەم هێڵە، بریتییە 

لە کێڵگەکانی: 1. تامار: 318 ملیار مەتر سێجا 

2. لێڤیاتان: 605 ملیار مەتر سێجا 3. ئافرۆدیت: 
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ملیار  کالیپسۆ: 230   .4 مەتر سێجا  ملیار   129

مەتر سێجا 5. زۆهر کە 850 ملیار مەتر سێجا 

هەروەها  دەگرێت.  لەخۆ  رسوشتی  غازی 

پێشبینی دەکرێت ناوچەکانی نێوان لەڤانت و 

غازی  سێجا  مەتر  ملیار   8.9 بڕی  نیل،  دەلتای 

رسوشتی لەخۆ بگرێت)6(. لەگەڵ ئەوەشدا جگە 

لە لێکۆڵینەوەکانی ناوچەی لەڤانت و حەوزی 

نەتوانراوە  ئێستا  تا  نیل،  ڕووباری  ڕۆژئاوای 

چڕ  شێوەیەکی  بە  پشکنین  و  گەڕان  کاری 

ڕۆژئاوای  باشووری  کیشوەرییەکانی  ئاوە  لە 

کەناراوەکانی تورکیاوە تا کەناراوەکانی ناوچەی 

ئەنجام  میسڕ  ڕۆژئاوای  و  لیبیا  ڕۆژهەاڵتی 

ماوانەی  لەم  تورکیا  چەندە  هەر  بدرێت. 

کەشتییەکی  چەند  کڕینی  ڕێگەی  لە  دواییدا 

کاری  بە  کردووە  دەستی  بوارە،  بەم  تایبەت 

سەرەڕای  ناوچەکەدا.  لە  هەڵکەندن  و  گەڕان 

ئەوەش بە هۆی ناکۆکی و ملمالنێکانی لەگەڵ 

ڕووبەری  دیاریکردنی  بە  سەبارەت  یۆناندا 

دەسەاڵتی دەریایی نێوانیان لە دەریای ئیجە، تا 

ئێستا نەیتوانیوە بە شێوەیەکی چڕ کاری گەڕان 

و هەڵکەندن بەدوای سەرچاوەکانی وزەدا لەم 

ناوچەیە ئەنجام بدات.

جێگەی باسە کێڵگەکانی غازی رسوشتی لە 

ناکەونە  بەتەنیا  ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی 

لێکۆڵینەوەکان  بەڵکوو  دەریاوە،  ئاوی  قوواڵیی 

سنووری  لە  ناوچە  هەندێک  سەملاندوویانە 

بە  دەوڵەمەندن  میسڕدا  و  لیبیا  کەناراوەکانی 

لەخۆگرتنی بڕێکی زۆر لە غازی رسوشتی. واڵتی 

چەندین  خاوەندارێتیکردنی  ڕێگەی  لە  لیبیا 

وەک  رسوشتی  غازی  بە  دەوڵەمەند  کیڵگەی 

کێڵگەکانی وەفا و بۆری، کە بڕی 5.1 ملیار مەتر 

لەسەر  دەگرێت،  لەخۆ  رسوشتی  غازی  سێجا 

ئاستی دونیا لە پلەی 22 دایە. هەر چی واڵتی 

میسڕە، بە خاوەندارێتیکردنی کێڵگەکانی زوهر، 

مەتر  ملیار   2.2 بڕی  کە  ئاتۆڵ،  و  نیل  دەلتای 

لەسەر  دەگرێت،  لەخۆ  رسوشتی  غازی  سێجا 

بۆیە جێگەی  پلەی 16 دایە)7(.  لە  ئاستی دونیا 

خۆیەتی لێرەدا ئاماژە بۆ ئەوە بکەین کە هۆکاری 

ژمارەیەکی  گرنگیپێدانی  نزیکەوە  لە  سەرەکی 

بە  نێودەوڵەتییەکان  و  هەرێمی  هێزە  لە  زۆر 

لە  دەستێوەردان  و  لیبیا  نێوخۆی  کاروباری 

جەنگی نێوخۆی ئەو واڵتەدا، بۆ دەوڵەمەندیی 

ئەو واڵتە بە سەرچاوەکانی وزە دەگەڕێتەوە.

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  دەوڵەمەندیی  لەپاڵ 

ناوەڕاست بە غازی رسوشتی، ئەم ناوچەیە لە 

سەرچاوەکانی  بە  دەوڵەمەندە  کاتدا  هەمان 

دیکەی وزە، لە چەشنی نەوت و پێکهاتەکانی. 

لە ئەنجامی بەردەوامیی گەڕان و پشکنینەکاندا 

تا ئێستا توانراوە بڕی 64 ملیار بەرمیل نەوت لە 

کۆی گشتیی ڕووبەری دەریایی و وشکانییەکانی 

لە  بڕە  ئەم  بدۆزرێتەوە. دۆزینەوەی  ناوچەکە 

نەوتی خاو لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاستدا، 

-7.3٪ی  نزیکەی  ناوچەیە  ئەم  کە  دەکات  وا 

کۆی کێڵگە نەوتییەکانی جیهان لەخۆ بگرێت)8(. 

لیبیا خاوەندارێتیی نزیکەی 4.48 ملیار بەرمیل 

نەوتی خاو دەکات، کە نزیکەی -2.3٪ی کۆی 
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کێڵگە نەوتییەکانی جیهان دەکات، لەپاڵ لیبیادا 

 3.3 نزیکەی  خاوەندارێتیی  میسڕیش  واڵتی 

ملیار بەرمیل نەوتی خاو دەکات لە جیهاندا)9(.

ناوچەکانی  دەوڵەمەندیی  دەبینین  وەک 

ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست بە سەرچاوەکانی 

وزەی وەکوو نەوت و غازی رسوشتی، لە ڕووی 

بایەخێکی ئێجگار زۆری  ئابوورییەوە گرنگی و 

وەک  وزەی  هاوردەکاری  دەوڵەتێکی  بۆ  هەیە 

وزەی  بڕی  دابینکردنی  لە  ناچارە  کە  تورکیا، 

بۆ  پێویست 

پشت  واڵتەکەی 

دەوڵەتانی  بە 

کی  ە ر ە د

لە  ببەستێت. 

ئامانجی  کاتێکدا 

تورکیا،  سەرەکیی 

دۆزینەوەی نەوت 

و غازە لە سنووری 

تی  اڵ سە ە د

تایبەت  دەریای 

لە  بۆ ئەوە دەکات کە  بە خۆیدا، هاوکات کار 

تایبەتەوە  ڕێگەپێدانی  بەدەستهێنانی  ڕێگەی 

سەرچاوەکانی  بە  دەوڵەمەند  دەوڵەتانی  لە 

بواری  لە  وەبەر هێنان  کاری  لیبیا،  وەک  وزەی 

جۆرە  بەم  بدات.  ئەنجام  ناوچەکە  لە  وزە 

حکومەتی ئەنقەرە دەتوانێت هەم پێداویستییە 

چەند  لە  وزەدا  بواری  لە  خۆی  نێوخۆییەکانی 

لەبریی  بکات  دابین  جیاوازەوە  سەرچاوەیەکی 

هەم  دیاریکراوەوە،  دەوڵەتێکی  بە  پشتبەسنت 

دەتوانێت ببێتە پردی گواستنەوەی وزە لەنێوان 

ڕۆژهەاڵتی دەوڵەمەند بە سەرچاوەکانی وزە و 

بازاڕەکانی واڵتانی ڕۆژئاوادا کە زۆر پێویستیان 

تورکیا  جۆرە  بەم  هەیە.  سەرچاوانە  بەو 

دەتوانێت ئامانجە سرتاتیژییەکانی خۆی لەسەر 

ئاستی سیاسەتی دەرەوە لە ڕۆژهەاڵتی دەریای 

ناوەڕاست بپێکێت و پێگەی خۆی لەسەر ئاستی 

هەرێمی و نێودەوڵەتی زیاتر بەهێز بکات.

بۆ  تورکیا  دیارە،  خشتەکەدا  لە  وەک 

بواری  لە  پێداویستییەکانی  پڕکردنەوەی 

دەرەوە  واڵتانی  بە  پشت  ناچارە  وزەدا، 

واڵتان  لە  وزە  زۆر  برێکی  سااڵنە  و  ببەستێت 

تورکیا  ئێستادا  لە  بۆیە  بکڕێت.  هەناردەکار 

بۆ  کار  ناوەڕاست،  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  لە 

و  گەڕان  کاری  بە  بەردەوامی  دەکات  ئەوە 

دۆزینەوەی  مەبەستی  بە  بدات  هەڵکەندن 

خشتەی ژمارە )1(، بڕی وزەی هاوردەکراو لەالیەن تورکیاوە لەنێوان 
سااڵنی )2010-2020()10(
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سەرچاوەکانی وزە، تاکوو بتوانێت لە ئایندەدا 

وزەی  سەرچاوەکانی  دەرهێنانی  ڕێگەی  لە 

ئابوورییەوە  ڕووی  لە  هەم  ناچەیەوە  ئەم 

سوودمەند بێت، هەم خۆی لە پەیوەستبوونی 

دەرەکی ڕزگار بکات. لەم چوارچێوەیەدا تورکیا 

ساڵی  لە  ڕێککەوتننامەیەک  ئەنجامدانی  پاش 

و  تورکی  قوبرسی  کۆماری  لەگەڵ  2011دا 

ئەنجامدانی ڕێککەوتننامەیەکی دیکە لە ساڵی 

لە  نیشتامنی  ویفاقی  لەگەڵ حکومەتی   2019

لیبیا، لە ڕێگەی کەشتیی تایبەت بە هەڵکەندن 

و لەرزاندن بۆ دۆزینەوەی سەرچاوەکانی وزە، 

نێودەوڵەتییەكان  و  ئاوە هەرێمی  لە سنووری 

ئەنجامدانی  بە  کردووە  دەستی  ناوچەکەدا 

کاری گەڕان و هەڵکەندن.

کەشتییەکانی  لە  هەریەکە  لەپاڵ  تورکیا 

تایبەت بە کاری هەڵکەندن بە ناوەکانی فاتیح 

و یاوز، کەشتیی گەڕانی لەرزێنەری )سیسمیک( 

بە ناوەکانی باربارۆس خەیرەدین پاشا، کەشتیی 

ئۆروچ  ئەی  تی  ئێم  لەرزێنەری  لێکۆڵینەوەی 

ڕەیس، بە مکوڕی و سووربوونەوە لە ئاوەکانی 

چاالکییەکانی  بە  درێژە  ناوەڕاستدا،  دەریای 

ڕێگەیەوە  لەم  و  دەدات  هەڵکەندن  و  گەڕان 

دەوڵەتانەی  ئەو  ڕیزی  بچێتە  توانیویەتی 

و  گەڕان  کاری  ئەنجامدانی  توانای  کە  جیهان 

لەو  جگە  دەریادا)11(.  لە  هەیە   هەڵکەندنیان 

کەشتییانە، لە سەرەتای ساڵی 2020دا کەشتیی 

“قانوونی” تایبەت بە کاری هەڵکەندن لەالیەن 

مەبەستی  بە  کار)12(.  خراوەتەوە  تورکیاوە 

ئەو  بۆ  ئاسایش  دەستەبەرکردنی  و  پاراسنت 

لە  هێرنا،  ناویان  سەرەوە  لە  کە  کەشتییانەی 

دەریای  لە  ئەرکەکانیاندا  جێبەجێکردنی  کاتی 

ناوەڕاست، جگە لە ناردنی هێزی دەریایی بۆ 

هاوڕێیەتیکردن و پاراستنیان، تورکیا لە ڕێگەی 

بەکارهێنانی  و  دەریایی  مانۆڕی  ئەنجامدانی 

فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانیەوە لە دوورگەی قوبرس، 

بەرژەوەندییە  پاراستنی  بۆ  کار  بەمکوڕییەوە 

ڕۆژهەاڵتی  لە  خۆی  ئابوورییەکانی  و  سیاسی 

دەریای ناوەڕاست دەکات)13(. 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  لەوە  جگە 

ناوەڕاست بۆ واڵتێکی وەک تورکیا کە ئامانجی 

بەهێزترین   10 ڕیزبەندیی  بچێتە  ئەوەیە 

ڕووی  لە  جیهان،  ئابووریی  خاوەن  واڵتانی 

چاالکی و جموجووڵی ئابووری و بازرگانییەوە 

گەر  گرنگە.  و  هەستیار  ئێجگار  ناوچەیەکی 

بازرگانیی  ئاڵوگۆڕی  قەبارەی  تەماشای  بێتوو 

لە  بکەین  درواسێی  واڵتانی  و  تورکیا  نێوان 

و  داد  پارتی  فەرمانڕەوایەتیکردنی  ماوەی 

2020-2002دا،  سااڵنی  لەنێوان  گەشەپێدان 

ئەوا بۆمان دەردەکەوێت کە قەبارەی ئاڵوگۆڕی 

شێوەیەکی  بە  ساڵ  لەدوای  ساڵ  بازرگانی 

بۆ  بینیوە.  بەخۆیەوە  زیادبوونی  بەرچاو 

نێوان  بازرگانیی  ئاڵوگۆڕی  قەبارەی  منوونە، 

تورکیا و هەشت لەو دەوڵەتانەی کە دەکەونە 

سااڵنی  لەنێوان  ناوەڕاست،  دەریای  سەر 

کردووە.  زیادی  هێندە  پێنج  2020-2002دا 

دەتوانین بڵێین ئەم زیادبوونەش بە شێوەیەکی 
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هەناردەکردنی  قەبارەی  زیادبوونی  گشتی 

کااڵ بووە لەالیەن تورکیاوە بۆ ئەو دەوڵەتانە، 

بەشێوەیەك كە قەبارەی هەناردەکردنی کااڵ لە 

واڵتانە  ئەو  بۆ  تورکیاوە  لەالیەن   2012 ساڵی 

ساڵی  لە  ئەوا  بووە،  دۆالر  ملیار   2.6 تەنیا، 

 ٣,1٥ بۆ  کااڵ  قەبارەی هەناردەکردنی  201٥دا 

بینیوە.  بەخۆیەوە  بەرزبوونەوەی  دۆالر  ملیار 

هەر لەم ماوەیەدا قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی 

بەتایبەتی لەگەڵ میسڕ و لیبیادا، بۆ دە هێندە 

زیاتر بەرزبوونەوەی بەخۆیەوە بینیوە.

پەیوەندیی مێژوویی و کولتووری

تورکیا  کە  بوارانەی  لەو  دیکە  یەکێکی 

دەرەوەی  سیاسەتی  ئەجێنداکانی  لە 

دەریای  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەکانی  لە  خۆیدا 

بۆ  دەکات  لەسەر  کاری  بەوردی  ناوەڕاست 

پاراستنی  و  خۆی  پێگەی  بەهێزکردنی  زیاتر 

لە  بریتییە  ناوچەکە،  لە  بەرژەوەندییەکانی 

بەهێزکردنی  و  زیندووکردنەوە  بۆ  هەوڵدان 

ییە  ند ە یو پە

و  مێژوویی 

نی  کولتوورییەکا

لەگەڵ دەوڵەتانی 

ناوچەیە.  ئەم 

تی  یبە تا بە

ماوەی  لە 

یی  ا و نڕە رما فە

و  داد  پارتی 

 ، ا ند ا پێد شە گە

تی  مە حکو

زیاتر  ئەنقەرە 

بەم  گرنگیی 

و  دەدات  پرسە 

ڕووەوە  لەم  دەکات.  جێبەجێکردنی  بۆ  کار 

ئاسانکاریی  و  دەدات  تورکیا  یارمەتیی  ئەوەی 

مێژوویی  لەمێژینەی  پەیوەندیی  دەکات،  بۆ 

لەگەڵ  ناوچەیە  ئەم  گەالنی  کولتووریی  و 

و  ماڵتا  لە  جگە  عوسامنی-تورکیادا.  دەوڵەتی 

کەناراوەکانی  ڕۆژئاوای  و  باکوور  ناوچەکانی 

ناوچانەی  ئەو  تەواوی  ئەدریاتیک،  دەریاکانی 

کە دەکەونە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاستەوە، 

دەسەاڵتی  لەژێر  سەدە  چەندین  درێژایی  بە 

ئیمپڕاتۆریای عوسامنیدا بوون.

خشتەی ژمارە )2(، بەراوردی گەشەسەندنی قەبارەی ئاڵوگۆڕی بازرگانیی 

لەنێوان تورکیا و واڵتانی ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست لەنێوان سااڵنی 
)2019-2002/ملیۆن دۆالر()14(
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لەو  زۆرێک  بڵێین  دەتوانین  بۆیە 

لە  هەر  ناوچەیە،  ئەم  دەکەونە  دەوڵەتانەی 

بۆ  لەڤانتەوە  ناوچەی  لە  باڵقان،  بۆ  تونسەوە 

شێوەیەکی  بە  لیبیا،  و  میسڕ  کەناراوەکانی 

کولتوورییەوە  و  مێژوویی  ڕووی  لە  گشتی 

تورکیادا  لەگەڵ  نزیکیان  پەیوەندییەکی 

دەکەونە  کە  دەوڵەتانەی  لەو  زۆرێک  هەیە. 

ناوەڕاست،  دەریای  ڕۆژهەاڵتی  کەناراوەکانی 

 360 لیبیا  ساڵ،   365 ماوەی  بۆ  میسڕ  وەک 

 399 ڕەش  چیای  ساڵ،   323 تونس  ساڵ، 

فەڵەستین/ سووریا،  ساڵ،   445 ئەلبانیا  ساڵ، 

ئیرسائیل و لوبنان بۆ ماوەی 402 ساڵ، لەالیەن 

براون.  بەڕێوە  عوسامنییەوە  ئیمپڕاتۆریەتی 

لەبەر ئەوە بەشێکی گرنگی مێژووی ئەم گەالنە 

کە ماوەی زیاد لە سێ سەدە بۆ چوار سەدەی 

خایاندووە، لە هەمان کاتدا بەشێکە لە مێژووی 

لە  ئەوە  سەرباری  عوسامنی.  ئیمپڕاتۆریەتی 

بەشێک  کە  جوگرافیایە  ئەم  گرنگی  بەشێکی 

ئیمارات، میسڕ، 
سعودیە و یۆنان و 

ئەمەریکا، فەڕەنسا و 
ڕوســــیا، کەوتوونەتە 

جموجووڵ و چاالکــی دژ 
بە خواســت و سیاسەتی 

دەرەوەی تـــورکــــیا 
لە ناوچەکە
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ئیمپڕاتۆریەتی  جوگرافیا/مێژووی  لە  بووە 

تورک  ڕەگەز  بە  کەمینەی  عوسامنی، چەندین 

ژیاون. لە هەمان کاتدا تا ئێستا وەک میراتێکی 

ژمارەیەکی  عوسامنی  دەوڵەتی  سەردەمی 

باڵقان درێژە  زۆر لە موسوڵامن لە ناوچەکانی 

وەک  واڵتانی  لە  منوونە  بۆ  دەدەن،  ژیان  بە 

ئەلبانیا و بۆسنە هەرسک موسوڵامنان زۆرینەی 

تەنانەت  دەهێنن،  پێک  واڵت  دانیشتووانی 

لە  گرنگ  ژمارەیەکی  مەقدۆنیا  و  یۆنان  لە 

هاواڵتیانی تورک و موسوڵامن دەژین.

مێژووی  کە  کولتوورییە  نزیکایەتییە  ئەم 

خاڵێکی  هێناویەتی،  خۆیدا  لەگەڵ  هاوبەش 

گرنگە بۆ گەشەپێدان و پێشخستنی پەیوەندیی 

دەوڵەتانی  و  تورکیا  نێوان  دووالیەنەی 

حکومەتی  ناوەڕاست.  دەریای  ڕۆژهەاڵتی 

و  ئۆزاڵ  تورگوت  سەردەمی  لە  هەر  ئەنقەرە 

ڕەجەب  دەگاتە  تا  ئەربەکانەوە  نەجمەدین 

بەم  زۆری  گرنگییەکی  ئۆردۆغان،  تەیب 

بابەتە داوە و بە بەرنامە کاری بۆ پێشخستنی 

باڵقان،  ناوچەکانی  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی 

لەڤانت و باکووری ئەفەریقا کردووە و دەکات، 

نێودەوڵەتییەکانی  هێزە  کردووە  وای  ئەمەش 

ڕووسیا،  بەریتانیا،  فەڕەنسا،  ئەمەریکا،  وەک 

حکومەتی  هەوڵەکانی  لە  بەنیگەرانییەوە 

لێی  ئامانج  ناوچەکەدا، کە  لە  بڕوانن  ئەنقەرە 

گەڕانەوەیە بۆ جوگرافیای سەردەمی دەوڵەتی 

عوسامنی لە ڕێگەی پەرەپێدان و بەهێزکردنی 

پەیوەندییەکانی لەگەڵ دەوڵەتانی ڕۆژهەاڵتی 

دەریای ناوەڕاستدا. 

درێژایی  بە  تورکیا  ئاماژەپێدانە،  جێگەی 

بەم  ئەوتۆی  گرنگییەکی  هیچ  دەیە  چەندین 

بێت،  باس  جێگەی  کە  نەداوە  جوگرافیایە 

گەڕانەوە  سەرەتای  بڵێین  دەتوانین  بۆیە 

بە  جوگرافیایە،  بەم  تورکیا  گرنگیپێدانی  و 

شێوەیەکی کرداری بۆ کۆتاییەکانی ساڵی 2000 

دەگەڕێتەوە، بەتایبەتی پاش ئەوەی حکومەتی 

خۆی  دەرەوەی  سیاسەتی  ئاڕاستەی  ئەنقەرە 

ڕۆژهەاڵتی  ناوچەکانی  بەرەو  ڕۆژئاواوە  لە 

وەرچەرخاند.  ئەفەریقا  باکووری  و  ناوەڕاست 

ڕێگەی  لە  سەرەتادا  لە  مەبەستەش  ئەم  بۆ 

پیادەکردنی سیاسەتی “گەیشنت بە ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست” و دواتریش لە ڕێگەی پیادەکردنی 

داوە  هەوڵی  نوێ”وە،  “عوسامنیی  سیاسەتی 

لە  خۆی  دەرەوەی  سیاسەتی  ئامانجەکانی 

ناوچەکەدا بپێکێت)15(. 

ئەنجام

هەڵکەوتە و پێگەی جوگرافیی ڕۆژهەاڵتی 

ڕێگای  لەسەر  ناوەڕاست  سپیی  دەریای 

تێپەڕینی کاروانە بازرگانییەکان لە ئۆقیانووسی 

هیندەوە بەرەو ئەورووپا، تێپەڕینی هێڵەکانی 

ناوەڕاستەوە  ڕۆژهەاڵتی  لە  وزە  گواستنەوەی 

نەوتی  گواستنەوەی  ڕۆژئاوا،  واڵتانی  بۆ 

باکۆ-جیهان  بۆریی  هێڵی  ڕێگەی  لە  قەوقاز 

دەریایی  ڕێگای  بە  کااڵ  و  وزە  گواستنەوەی  و 

پێگەی  سوێسەوە،  نۆكەندی  لە  ڕێگەی  لە 

سەربازی،  ناوەندێکی  وەک  قوبرس  دوورگەی 
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دەوڵەمەند  کێڵگەی  چەندین  دۆزینەوەی 

ڕۆژهەاڵتی  لە  رسوشتی  غازی  و  نەوت  بە 

ئەم  کردووە  وای  ناوەڕاست،  سپیی  دەریای 

تەنیا  نەک  سرتاتیژییەوە  ڕووی  لە   ناوچەیە 

بپارێزێت،  خۆی  مێژووی  گرنگیی  و  پێگە 

هەرێمی  هێزە  سیاسەتی  سۆنگەی  لە  بەڵکوو 

و نێودەوڵەتییەکانەوە پێگە و گرنگیی مێژووی 

سەرچاوەکانی  دۆزینەوەی  بپارێزێت.  خۆی 

وزە و زیادبوونی گرنگیی سرتاتیژیی ناوچەکە، 

لەگەڵ پەرەسەندنی ملمالنێ و ڕکابەریی نێوان 

ئەو دەوڵەتانەی کە دەکەونە سەر ئەم دەریایە 

چەسپاندنی  هێزی  و  دەستبەسەرداگرتن  بۆ 

چاالک  هێزێکی  وەک  تورکیاش  ڕۆڵی  خۆیان، 

لە ناوچەکە زیادی کردووە. لە ڕاستیدا هۆکاری 

پێشخستنی  بە  تورکیا  گرنگیدانی  بنەڕەتیی 

پەیوەندییەکانی لەگەڵ واڵتێکی وەکوو لیبیادا، 

بۆ سرتاتیژیی ئەو واڵتە لە ڕۆژهەاڵتی دەریای 

سپیی ناوەڕاست دەگەڕێتەوە.

لە  دەرەوەی  ئاڕاستەی سیاسەتی  گۆڕینی 

ڕۆژئاواوە بۆ ڕۆژهەاڵت و خواست و خولیای 

و  دەسەاڵت  پێگەی  بەهێزکردنی  بۆ  تورکیا 

نفوزی خۆی لە ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی دەریای 

زیندووکردنەوەی  دووبارە  و  ناوەڕاست 

کولتوورییەکانی  و  مێژوویی  پەیوەندییە 

سووریا  لیبیا،  دەوڵەتانی  لە  هەریەکە  لەگەڵ 

بە  ناوچەکە  دەوڵەتانی  کۆی  و  فەڵەستین  و 

لە  بەرژەوەندییەکانی  پاراستنی  مەبەستی 

چوارچێوەی ئایدۆلۆژیای سیاسەتی دەرەوەیدا 

دروستکردنی  مایەی  بووەتە  ناوچەکە،  لە 

نیگەرانی و مەترسی بۆ سەر بەشێک لە هێزە 

لە  ئەوە  لەبەر  نێودەوڵەتییەکان.  و  هەرێمی 

هەرێمییەکانی  هێزە  لە  ژمارەیەک  ئێستادا 

سعودی  عەرەبستانی  میسڕ،  ئیامرات،  وەک 

وەک  نێودەوڵەتییەکان  هێزە  و  یۆنان  و 

کەوتوونەتە  ڕووسیا،  و  فەڕەنسا  ئەمەریکا، 

و  خواست  بە  دژ  چاالکی  و  جموجووڵ 

ناوچەکە.  لە  تورکیا  دەرەوەی  سیاسەتی 

بەردەوامی و سووربوونی حکومەتی ئەنقەرە 

لە درێژەدان بە سیاسەتی دەرەوەی واڵتەکەی 

لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست و گوێنەدان 

نێودەوڵەتییەکان،  و  هەرێمی  ناڕەزایەتییە  بە 

زیانی  بە  نزیکدا  ئایندەیەکی  لە  نییە  دوور 

خۆی بشکێتەوە بە هۆی زیادبوونی فشارەکان 

لەسەر ئەو واڵتە.
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گرنگترین هەڕەشەكانی سەر ئێران 
لە هەرێمی كوردستانی عێراقەوە

قەدیر نەسری/ پڕۆفیسۆری یاریدەدەر لە زانكۆی خارەزمی
داود ڕەزایی/ خوێندكاری دكتۆرا لە زانكۆی بااڵی بەرگریی نیشتمانی و لێكۆڵینەوەی ستراتیژی

وەرزنامەی “مطالعات بین رشتەای دانش راهبردی”، ساڵی نۆیەم، ژمارە 37، ٢٠١٩
وەرگێڕان: ئەژی ئازاد ئەبوبەكر
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.........................................

مامناوەند،  ماوە  هەڕەشەی  كلیلییەكان:  وشە 

نیشتامنیی  ئاسایشی  عێراق،  كوردستانی  هەرێمی 

خاك،  سەروەریی  و  یەكگرتوویی  سەقامگیر، 

هاوئاڕاستەیی سرتاتیژیانە

قەبارەی  و  توێژینەوە  درێژی  لەبەر  تێبینی: 

ناپێویستی  بڕگەی  هەندێک  گۆڤارەکەمان، 

توێژینەوەکە وەرنەگێڕدراوە.

............................................

بەرایی

ئەم توێژینەوەیە بابەتی هەڕەشەكانی سەر ئێران 

سااڵنی  لە  عێراقەوە  كوردستانی  هەرێمی  لەالیەن 

لێكۆڵینەوە.  بەر  دەخاتە   )2019-2029( ئایندەدا 

عێراق؛  كوردستانی  هەرێمی  بابەتی  كە  پێدەچێت 

یەكێك بێت لە گۆڕدراوە كاریگەرەكان لەسەر ئایندەی 

سەبارەت  بەاڵم  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  ئاسایشی 

بە توندی، فراوانی، خێرایی و دەرهاویشتەكانی ئەم 

هەڕەشانە ڕای جیاواز هەیە. بۆ دۆزینەوەی وەاڵمی ئەم 

بابەتە، ئەم پرسیارەمان لە توێژینەوەكەدا خستووەتە 

ڕوو كە گرنگرتین هەڕەشە دژی بەرژەوەندی و بەها 

لەالیەن  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  بووژێنەرەكانی 

هەرێمی كوردستانەوە كامانەن؟ هەروەها كۆمەڵێك 

بابەتەمان  پرسیاری الوەكی بۆ  ڕوونكردنەوەی ئەم 

و  الوازی  و  هێز  خاڵەكانی  گرنگرتین  ورووژاندووە: 

گرنگرتین ئامانجەكانی هەرێمی كوردستان لە ئاستی 

لە  كاریگەر  هێزەكانی  گرنگرتین  چین؟  سرتاتیژیدا، 

بۆ  ڕوانگەیەكیان  چ  و  كامانەن  كوردستان  هەرێمی 

كۆماری ئیسالمیی ئێران هەیە؟ 

پوختە

پرسیاری سەرەكیی ئەم توێژینەوەیە ئەوەیە كە 

گرنگرتین هەڕەشەكانی بەردەم كۆماری ئیسالمیی 

عێراقەوە  كوردستانی  هەرێمی  لەالیەن  ئێران 

پێدەچێت  هەیە؟  ناوەڕۆكێكیان  چ  و  كامانەن 

كوردستانی  هەرێمی  هەڕەشەكانی  گرنگرتین 

مەترسییەوە،  دەخاتە  ئێران  ئاسایشی  كە  عێراق 

بەو  هەبێت،  شوناسی-سیاسییان  ناوەرۆكێكی 

بەدەستهێنانی  بۆ  كە هەوڵەكانی هەرێم  مانایەی 

و  خاك  سەروەریی  دەتوانێت  سەربەخۆیی، 

یەكپارچەیی كۆماری ئیسالمیی ئێران لە دواڕۆژێكی 

ماوە مامناوەند خەوشدار بكات. ئامانجی سەرەكیی 

بڕیارسازیی  بۆ  یارمەتیدانە  توێژینەوەیە،  ئەم 

كاریگەر لە ئاستی بەرێوەبردنی ئەمنیی پرسەكانی 

دیدی  لە  عێراق  كوردستانی  هەرێمی  بە  تایبەت 

بە  توێژینەوە  ئەم  ئێرانەوە.  ئیسالمیی  كۆماری 

شێوازی كردارەكی و بە شێوەی چۆنایەتی )كیفی(  

دراوە.  ئەنجام  شیكاری  و  وەسفی  ڕوانگەی  به  و 

هاوسەنگ،  و  پێویست  زانیاری  بەدەستهێنانی  بۆ 

ڕای 10 كەس لە پسپۆڕانی زانكۆیی، دیپلۆماتكار و 

توێژینەوەكە  كەسایەتییە ئەمنییەكان وەرگیراوە و 

گەیشتووەتە ئەو ئەنجامەی كە هەرێمی كوردستان 

سەرچاوەیەكی  نابێتە  كورمتەوەدا،  ئایندەیەكی  لە 

مامناوەند  ماوە  ئایندەیەكی   لە  بەاڵم  هەڕەشە، 

شوناسخوازەكانی  جوواڵنەوە  درێژمەودا؛  یان 

هۆكاری  دەبنە  و  دەبێت  بەهێز  ناوچەیە  ئەم 

نیشتامنیی  ئاسایشی  لە  پشێوی  دروستبوونی 

كۆماری ئیسالمیی ئێران.
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هەستكردن  هۆی  بە  كوردستان  هەرێمی 

قووڵ  حەزێكی  و  جیوپۆلەتیك  تەنگەژەی  بە 

هەرێمی،  دەرەوە  هێزی  لەگەڵ  یەكگرتن  بۆ 

ڕژێمی  لە  پێداچوونەوە  هەوڵی  لە  بەردەوام 

ناوچەیە  ئەم  ترەوە  الیەكی  لە  بووە.  هەرێمی 

خاوەن سەرچاوەی فراوانی بووژێنەرە كە لەپاڵ 

ئامادەبوونی  زەمینەی  سرتاتیژی،  هەڵكەوتەی 

ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  ڕكابەرانی  و  دوژمنان 

نهێنی  و  ئاشكرا  شێوەیەكی  بە  ناوچەیەدا  لەم 

هەرێمی  تایبەمتەندییە،  ئەم  دەكات.  خۆش 

بۆ  وەسوەسەكەر  خاوەمناڵێكی  كردووەتە 

ئیسالمیی  كۆماری  ڕكابەرانی  ئامادەبوونی 

بە  ناوچەیە  ئەم  گۆڕانكارییەكانی  ئێران. 

و  نەتەوەیی  پەیوەندییە  و  دراوسێیەتی  هۆی 

كوردنشینەكانی  ناوچە  لەگەڵ  نەژادییەكانی 

كۆماری ئیسالمیی ئێران، دەتوانێت كاریگەریی 

خۆی لەسەر ئاسایشی ئێران هەبێت. هەر بۆیە 

كۆماری ئیسالمیی ئێران پێویستە كە هەڕەشەكانی 

بەردەم خۆی بدۆزێتەوە و بە بەرنامەرێژییەكی 

گونجاو ئەم هەڕەشانە بەڕێوە ببات و بیانكاتە 

ڕووەوە  لەم  توێژینەوە  ئەم  خۆی.  بۆ  هەلێك 

گرنگیی هەیە كە دەتوانێت هەڕەشەكانی ئایندە 

یارمەتیدەر  و  بكات  دەستنیشان  و  چاودێری 

بێت بۆ دۆزینەوەی ڕێكاری ڕووبەڕووبوونەوە. 

خۆی  لەوەدا  توێژینەوەش  ئەم  پێویستیی 

دەبینێتەوە كە لە ئەگەری بە هەل وەرنەگرتنی 

پێشنیارەكان، دەبێتە هۆی هەڕەشەزانینی بەبێ 

هۆ، خەمساردی و غافڵگیربوونی سرتاتیژی.

خاڵی بەهێزی و الوازی هەرێمی كوردستان

هۆی  بە  كوردستان  هەرێمی  بەهێزی:  خاڵی 

هەڵكەوتەی لە ناوچەیەكی هەستیار و خاوەنداریی 

یەدەكی نەوت و غازی فراوان، خاڵی بەهێزی زۆری 

هەیە:

- هەڵكەوتە و پێگەی سرتاتیژی

هەرێمی كوردستان ناوچەیەكی كوێستانییە لە 

باكوور و باكووری ڕۆژهەاڵتی عێراق، لە پانتاییەكی 

جوگرافیی 34 پلەی باكوور و درێژایی جوگرافیی -41

46 پلەی ڕۆژهەاڵت و پارێزگاكانی دهۆك، هەولێر، 

دەگرێتەوە  دیالە  و  نەینەوا  كەركووك،  سلێامنی، 

كە نزیكەی 45 ملیارد بەرمیل نەوت لەم ناوچانە 

بوونیان هەیە )زیباكالم و عبداللەپور، 1390: 61(. 

هەروەها لە الیەنی سیاسی، بە هۆی هەڵكەوتەی 

لەنێوان چوار واڵتی ئێران، توركیا و سووریا و عێراق 

و دروستكردنی كاریگەریی بەرانبەر ئەم ناوچەیە 

هەرێامیەتییەكانی  و  ناوخۆیی  سیاسەتە  لەسەر 

بەپێی  تایبەتە.  گرنگییەكی  خاوەن  واڵتانە،  ئەم 

واڵتی  چوار  لە  كوردەكان  چەكداریی  خەباتی 

دراوسێ و ڕۆڵگێرانی هێزەكانی وەك ڕووسیا، توركیا 

ئەم  بۆ  ئیرسائیل  هاتنەناوەوەی  و  ئەمەریكا  و 

هاوكێشەیە، پێدەچێت ناوچەی هەرێمی كوردستان 

شوێنێكی سەرنجڕاكێشی گەمەكردن بێت بۆ هێزە 

هەرێمی و نێودەوڵەتییەكان. 

- سەرچاوەی ئابووری

هەرێمی  )جاذبه(  ڕاكەشی  سەرەكیرتین 

 45( سەروشتییەكانیەتی  سەرچاوە  كوردستان، 

ملیارد بەرمیل نەوت و سەرچاوەی غازی فراوان(. 
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سەرچاوەكانی ئابووریی كوردستان؛ لە ڕێگەی داهاتە 

گەشتیارییە.  و  ئاژەڵداری  كشتوكاڵ،  نەوتییەكان، 

سەرچاوە  لە  فراوان  ڕێژەیەكی  خاوەندارێتیی 

هەرێمی  لە  وا  كە  بابەتێكە  غازییەكان،  و  نەوتی 

خەرجییەكانی  و  ژێرخان  كە  دەكات  كوردستان 

واڵتێكی سەربەخۆ دابین بكات. بەپێی ڕاگەیاندنی 

ئۆپێك لە مانگی جونی 2019، لە عێراق 136 ملیارد 

 opec( بەرمیل نەوتی یەدەك نەوت بوونی هەیە

eite, 2019( كە دەكاتە )%10.4(ی هەموو یەدەكی 

جیهان و )%13(ی یەدەكی ئۆپێك، لەم ڕێژەیە 45 

كوردستانەوە.  كەوتووەتە هەرێمی  بەرمیل  ملیارد 

لە هەرێمی كوردستان ڕۆژانە 650 هەزار بەرمیل 

نەوت بەرهەم دەهێرنێت كە بە بەراورد بە ڕێژەی 

دانیشتووان، ڕێژەیەكی بەرچاوە )زارعی و رنجربی، 

.)924 :1395

- پێكهاتەی حكومەت

لە  كوردستان،  هەرێمی  لە  فیدراڵی  مۆدێلی 

ساڵی 2005 بەمالوە بوونی هەیە. پێكهاتەی سیاسی 

لە هەرێم لە دەوڵەت، پەرلەمان، دادگا خۆجێییەكان 

لە  كوردستان  خۆجێیی  دەوڵەتی  هاتووە.  پێك 

شەڕی  لە  عێراق  شكستی  لەدوای   ،1991 ساڵی 

پایتەختەكەیەتی.  هەولێر  و  دامەزراوە  نەوت 

بەپێی ڕەشنووسی دەستووری هەرێمی كوردستان، 

سیستمی حكومەتی دەوڵەتی خۆجێیی كوردستان؛ 

گەل  و  كۆمارییە  و  ساالر(  )مردم  سەروەر  خەڵك 

)رضایی،  پێدانن  شەرعیەت  و  هێز  سەرچاوەی 

هەرێمی  لە  سیاسی  پێكهاتەی   .)52-54  :1393

عێراق،  ناوەندیی  حكومەتی  ئاست  لە  كوردستان 

و  دەستوور  پەرلەمان،  خاوەنی  و  سەربەخۆیە 

ئەنجوومەنی وەزیرانە و ئەم تایبەمتەندییە ئەوانی 

لە گرتنەبەری بڕیارە ناوچەییەكان سەربەخۆ كردووە  

و بە یەكێك لە بڕستەكانی ئەم حكومەتە دادەنرێت. 

شارەكانی  لە   2019 پاییزی  نائارامییەكانی  لەدوای 

عێراق، سەبارەت بە پێكهاتەی حكومەتی ئەم واڵتە 

گومانەی نوێ )بە شێوەی سەرۆكایەتیی بەڕێوەبردن 

و...( هاتە بەر باس، كە بەرپرسانی هەرێم بەتوندی 

ڕەتیان كردەوە. 

- دۆخی سەربازی

لە  كوردستان  هەرێمی  چەكداریی  هێزی 

پێشمەرگەكان پێك دێن، كە بە شێوەیەكی نەریتی 

هێزە  پێكهاتەی  دەركردووە.  ناوبانگیان  ناوە  بەم 

هەرێمی  هەواڵگری-ئەمنییەكانی  و  چەكدارەكان 

یەكێتیی  واتە  سەرەكی،  هێزی  دوو  لە  كوردستان 

نیشتامنیی كوردستان و پارتی دیموكراتی كوردستان 

پێك دێن. هێزە چەكدارییەكانی یەكێتیی نیشتامنیی 

)سەربازی(،  پێشمەرگە  هێزەكانی  لە  كوردستان 

)زانیاری(  هەواڵگری  و  )ئاسایش(  ئەمنی-پۆلیسی 

كەسە،  هەزار   60 هێزانە  ئەم  ژمارەی  دێن.  پێك 

هەزار   20 و  پێشمەرگە  هەزار   40 لە  خۆی  كە 

پارتی  هێزەكانی  دەبینێتەوە.  پشتیوان  وەك  كەس 

دیموكراتی كوردستان بە هەمان شێوە لە هێزەكانی 

پێشمەرگە، ئەمنی و پۆلیس و هەواڵگری )پاراسنت( 

هەزار،   90 دەگاتە  هێزانە  ئەم  ژمارەی  دێن.  پێك 

كە 70 هەزاریان سەربازین و 20 هەزاریان هێزی 

هێز  هەردوو  تەقەمەنییەكانی  و  چەك  پشتیوانن. 

بەزۆری چەكی سووك و نیوە قورسن، وەك: دۆشكە، 
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دەبابەی  هەروەها  و  هاوەن  دژەئاسامن،  تۆپی 

محمدپور،  و  )نامی  سەربازی  نەفەرهەڵگری 

1387: 108-103(. لە گرنگرتین خاڵەكانی بەهێزی 

ئاماژە  دەكرێت  هەرێم،  لە  سەربازی  هێزەكانی 

پێشمەرگەكان،  بوێریی  و  بە هەستی جەنگاوەری 

ناوچەكانی  لە  تیپەڕبوون  ڕێگاكانی  ئاستەنگی 

هەرێم، ئاشنایی بە شەڕی پارتیزانی، پێشینەیەكی 

درێژ لە شەڕكردن بەرامبەر بە دەوڵەتەكانی پێشوو 

و ڕێژەی بەرچاوی ژمارەی هێزەكان بكرێت )رضایی، 

.)58 :1393

خاڵە الوازە سەرەكییەكانی هەرێمی كوردستان

بارودۆخی  هۆی  بە  كوردستان  هەرێمی 

ئاڵۆزی ناوخۆیی، هەڵكەوتن لە شوێنێكی تایبەتی 

جیۆپۆلەتیكی، دەورگیراو لەنێوان سێ واڵتی ئێران، 

توركیا و سووریا كە هەرسێ واڵت خاوەنی نەتەوەی 

دانیشتووان،  جۆراوجۆری  هەروەها  و  كوردن 

كۆمەڵێك خاڵی الوازی هەیە:

- چوارالگرتنی )حرص( جیۆپۆلەتیكی

سەرەكیرتین خاڵی الوازی هەرێمی كوردستان 

خاوەن  و  بەهێز  واڵتە  كە  بووە  ئەوە  بەردەوام 

عێراقی  توركیا،  سووریا،  وەك  سەروەرییەكانی 

بواری  زانایانی  داوە.  دەوریان  ئێران  و  عەرەب 

جوگرافیا، لە پێناسەی جیۆپۆلەتیكدا دەڵێن بریتییە 

لە هونەری دروستكردنی هاوسەنگیی هێز لەگەڵ 

ڕكابەرە هەرێمی و نێودەوڵەتییەكان بۆ بەدیهێنانی 

بەرژەوەندییە  فراوانكردنی  و  پاراسنت  ئاسایش، 

نیشتامنییەكان )مجتهدزادە، 1379: 23(. مەودای 

چەمكی جیۆپۆلەتیك لەسەر بنەمای پەیوندییەكانی 

تایبەمتەندییەكانی  لە  خۆی  كە  ڕاوەستاوە،  هێز 

ئاستی  لە  سیاسی  یەكەكانی  جوگرافیایی  شوێنی 

هەرێمی  دەبینێتەوە.  نێودەوڵەتی  و  هەرێمی 

لەنێوان  كوێستانی  ناوچەیەكی  وەك  كوردستان 

لە ڕووی دەریاوە  ئەم سێ واڵتە گیرۆدە بووە و 

هەر  و  نییە  پەیوەندیی  شوێنێك  هیچ  لەگەڵ 

گەورەترین  جوگرافییە؛  داخراوە  هەڵكەوتە  ئەم 

لە  كوردستانە.  هەرێمی  هەمیشەیی  ئالنگاریی 

هەرێمی كوردستان مەرجی پێشوەختی هەر جۆرە 

پەیوەندییەك لەگەڵ جیهانی دەرەوەدا، ڕاكێشانی 

هاوكاریی واڵتانی دەوروبەریەتی، بەتایبەتی ئێران 

و توركیا. زۆرینەی هاوردە و هەناردەی كااڵكان لەم 

ناوچەیەدا، لە ڕێگای گومرگەكانی ئیرباهیم خەلیل 

سنووری  لەگەڵ  عێراق  كوردستانی  باكووری  لە 

مێهران  سنووری  ڕێگەی  لە  هەروەها  و  توركیا 

فرۆشتنی  بۆ  و  دەدرێت  ئەنجام  ئێران  لەگەڵ 

ئابووری  پەیوەندییەكی  جۆرە  هەر  و  نەوت 

هاوكاریی  بە  پێویستی  دیكە  واڵتانی  لەگەڵ 

ڕوودانی  ئەگەری  لە  و  هەیە  دراوسێ  واڵتانی 

هەر ئالنگارییەك لە پەیوەندیی كوردەكان لەگەڵ 

واڵتانی دراوسێ، هەرێمی كوردستان لەم ڕووەوە 

الواز دەردەكەوێت )عبداللەپور، 1391: 151(.

خەڵك  دامەزراوەكانی  الوازیی  و  نەبوون   -  

سەروەر)مردم ساالر(

جێگیربوونی دامەزراوەیەكی خەڵك سەروەر، 

تەنیا لە ئەگەری ڕێككەوتنی گشتی بە ئاڕاستەیەكی 

دێتە  سەروەری  خەڵك  كولتووری  لەگەڵ  گونجاو 

هاونیشتامنییان  خواستەكانی  ڕاستیدا  لە  كایەوە. 
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سەروەری  خەڵك  دامەزراوەی  لە  هەم  پێویستە، 

لە سازشە كۆمەاڵیەتییەكان )قبووڵكردنی  و هەم 

حەزەكان  و  خواست  فرەڕەنگیی  بیروباوەڕەكان، 

و ڕەفتارەكان(، قبووڵكردنی ڕكابەری و فرەڕەنگیی 

“تەسلەر”،  بڕوای  بە  بكات.  پشتگیریی  سیاسی؛ 

لە  سەروەر  خەڵك  بەهای  و  تێڕوانین  بوونی 

خەڵكدا گرنگییەكی كەمرتی نییە لە دامەزراوەكانی 

خەڵك سەروەر بۆ پێشكەوتن )امام جمعەزادە و 

عێراق  كوردستانی  هەرێمی  لە   .)1390 قاسمی، 

دامەزراوە یاسایی و خەڵك سەروەرەكان بەباشی 

پێك نەهاتووە و هەر لەبەر ئەم هۆكارە؛ زۆربەی 

ناڕەزایەتییەكان و خواستەكانی خەڵك لە دەوڵەتی 

توندوتیژیی  هەرێم،  بەرپرسانی  یان  ناوەندی 

بە  بابەتە  ئەم  و  هێناوە  خوێدا  بەدوای  سیاسیی 

یەكێك لە ئاریشەكانی سرتاتیژی نەرم لە هەرێمی 

كوردستان دادەنرێت. مێژووی ڕابردوو لەم ناوچەیە 

ئەوەمان پیشان دەدات كە ناكۆكی و كێشەكانی 

نێوان گرووپە جیاوازەكان، بەزۆری لە ڕێگەی شەڕ 

و پێكهەڵپژان چووەتە پێشەوە. لە هۆكارەكانی ئەم 

بابەتەش دەتوانین ئاماژە بە نەبوونی سیستمێكی 

ئیرادە،  خاوەن  و  بەهێز  دادوەریی  و  پەرلەمانی 

نەبوونی  كۆمەڵگا،  لە  بەهێزەكان  یاسا  نەبوونی 

كێشەكان  چارەسەری  بۆ  ئاشتیخوازەكان  ڕێكارە 

بەریەككەوتن  زەمینەی  نەبوونیان  كە  بكەین، 

دەكات.  زیاتر  ناكۆكییەكانی  قووڵبوونەوەی  و 

درێژكردنەوەی دوو ساڵەی ماوەی سەرۆكهەرێمیی 

ماوەی  تەواوبوونی  لەدوای  بارزانی”  “مەسعوود 

و  یاسا  پێچەوانەی   ،2014 ساڵی  لە  یاسایی 

كە  دا  ڕووی  كاتێكدا  لە  ئەمە  بووە.  ڕێنامییەكان 

بەپێی دەستوور، هەر كەسێك دەتوانێت تەنیا بۆ 

بێت.  بەردەوام  هەرێم  وەك سەرۆكی  دوو خول 

لە  زۆرینەیان  كە  كوردستان  هەرێمی  پەرلەمانی 

حیزبەكانی پارتی دیموكراتی كوردستان و یەكێتیی 

ساڵی  لە  دەهاتن،  پێك  كوردستان  نیشتامنیی 

2014 بەبێ ئامادەبوونی سەرجەم پەرلەمانتاران، 

ماوەی سەرۆكایەتیی  درێژكردنەوەی  بە  دەنگیان 

ئەم  دا.  دیكە  ساڵی  دوو  بۆ  بارزانی  مەسعوود 

دامەزراوە  ناشیاویی  نەبوونی  دەرخەری  بابەتە 

یاسایاییەكانە.

پلەبەندیی  پێكهاتەی عەشایری و سیستمی   -

)سلسلە مراتب( دەسەاڵت

بوونی  هۆی  بە  كوردستان  هەرێمی  لە 

كاریگەریی لەسەر پرس و  پێكهاتەی عەشایری و 

هێشتا  دەسەاڵت  پلەبەندی  كێشەی  بڕیارەكان، 

پەرلەمانی  ئەگەرچی هەڵبژاردنی  بوونی هەیە و 

بەشدارییان  دراوە و خەڵك  ئەنجام  پارێزگاكان  و 

تێدا كردووە، بەاڵم دواجار دابەشكردنی دەسەاڵت 

ئەنجام  ڕێككەوتن  بە شێوەی  حیزبەكان  لەنێوان 

دەدەرێت و بەشێك لە پۆست و بەرپرسیارێتییەكان 

دابەش  خزمایەتی  و  پلەبەندی  شێوەی  بە 

هەرێم  لە  بارزانییەكان  منوونە  بۆ  دەكرێت. 

لە  دێرینن  خێزانیی  سیاسیی  میراتێكی  خاوەنی 

و  ئێستا  تاوەكوو  بیستەوە  سەدەی  سەرەتای 

دیموكرات  پارتی  سەرەكیی  بەرپرسی  بەردەوام 

بوون و سەرۆكایەتیی هەرێمیش لە خێزانی ئەوان 

هەڵبژێردراوە. دابەشكردنی وەزارەت و پۆستەكان 
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سیاسی،  ڕێككەوتنی  و  خزمایەتی  شێوەی  بە 

بووەتە هۆی نەشیاویی دەوڵەت و دروستكردنی 

بە  و  بەرپرسان  بەرامبەر  ڕەشبینی  و  بێمتامنەیی 

نەتەوەیی  پێكهاتەی  هۆی  بە  گشتی  شێوەیەكی 

لە  سوودوەرگرتن  هێشتا  كوردستان،  هەرێمی 

بەردەوامیی  ناوچەیە  لەم  پلەبەندی  سیستمی 

خێزان  یەك  لەڕادەبەردەری  بەكارهێنانی  هەیە. 

یان یەك حیزب لە پۆستەكانی دەوڵەت، ئەگەری 

نەتەوەكانی  و  دیكە  حیزبەكانی  بەشداربوونی 

پلەبەندی دەهێنێتە  لەناو دەبات و سیستمی  تر 

كایەوە كە ئەم بابەتە لە هەرێم وەكوو كێشەیەك 

كە  ئەوەیە  سەرەكی  ناتەبایی  دەڕوانرێت.  لێی 

پێكهاتەی عەشایری لەگەڵ پێكهاتەی دیموكراسیی 

عێراق، وەكو پێویست گونجاندنی نییە.  

و  فزایندە(  )تاثیرپذیری  كارتێكراوی  زێدە   -

الوازیی كولتووری سیاسی

هۆی  بە  كوردستان  سیاسیی  كولتووری 

سیاسییە  پێكهاتە  و  دامەزراوە  نەبوونی 

بە  و  نەبووە  دروست  بەباشی  پێویستەكان، 

هەرێم؛  كێشەكانی  و  ئاریشە  بە  سەرنجدان 

كاریگەریی  ژێر  كەوتووەتە  سیاسی  كولتووری 

سەرەتایی.  جار  هەندێ  و  نەریتی  كولتووری 

سێ  خاوەنی  كوردستان  سیاسیی  كولتووری 

و  دیموكراسیسازی  كە  دیاریكراوە  تایبەمتەندیی 

ئاشتیخوازیی لە هەرێمدا دوا خستووە و بووەتە 

لە  )اقتدارگرایی(  دەسەاڵتخوازی  مەیلی  هۆی 

ناوخۆ و نەوبوونی هاوكاری لە سیاسەتی دەرەوە. 

شێوەیە  بەم  دەتوانین  تایبەمتەندییە  سێ  ئەم 

و  توندوتیژیخوازی  ناتۆكمەییبوون،  بنێین:  ناو 

كولتووری  ناتۆكمەیی  دەسەاڵت.  پلەبەندیی 

پێكهاتەی  بۆ  كوردستان  هەرێمی  لە  سیاسی 

ئەم  دەگەڕێتەوە.  تایفەییەكەی  و  عەشایری 

لە  جۆرێك  دەرخەری  ڕاستیدا  لە  تایبەمتەندییە 

كولتوورە كە كە “ئاملۆند” و “وربا” لە بەرهەمە 

“كولتووری  ناونیشانی  بە  خۆیان  كالسیكییەكەی 

مەدەنی” بە كولتووری ناوچەیی و داخراو ناوی 

دەبەن )هامن، 1390(. لە ڕاستیدا بوونی گرووپە 

سوننە،  كوردی  )توركامن،  هەرێم  لە  جیاوازەكان 

شیعە و مەسیحی( و جیاوازیی توانا ئابوورییەكان 

شێوازێك  سەقامگیریی  هۆی  بووەتە  هەرێم  لە 

درووشمە  كە  پێشمۆدێرن  سیاسیی  كولتووری  لە 

ناوچەیی،  نەتەوەیی،  ئاستی  بۆ  وەفادارانەكانی 

متامنەی  و  سنووردارە  هۆزایەتی  و  خێزانی 

ئاستی  نزمرتین  لە  گرووپەكان  و  نەتەوە  نێوان 

ناوچەی  یان  واڵت  چوارچێوەیەدا  لەم  خوێدایە. 

عەشایر  كۆمەڵەیەكی  وەكوو  ئاماژەمان،  جێگای 

یەكرتدا  لەگەڵ  كە  بەرچاو  دێتە  نەتەوەكان  و 

ئاسایش و سەروەت و سامان  لەسەر دەسەاڵت، 

ڕكابەری دەكەن. ئەم تایبەمتەندییە دەبێتە هۆی 

ئەوەی كە هەر جۆرە هاوسەنگییەكی نەتەوەیی 

لەرزۆك  و  كاتی  هەرێمی،  سیاسەتی  ئاستی  لە 

بەتایبەتی ئەگەر دابەشكردنی دەسەاڵت  بێت و 

هاتنەكایەی  بێت،  نەتەوەیی  شێوازی  بە 

كۆمەڵگایەكی یەكدەست بەئاسانی نایەتە دەست. 

كوردستان  هەرێمی  لە  توندوتیژی  كولتووری 

كە  پێیەی  بەو  سەر،  بخرێتە  سەرنجی  پێویستە 
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بەدەستهێنانی  بۆ  و  هەیە  درێژی  مێژوویەكی 

بووە  خەباتدا  لە  بەردەوام  خۆی  مافەكانی 

پێشینەیەكی  خاوەنی  كوردستان  هەرێمی  و 

توندوتیژیی  بەكارهێنانی  لە  دوورودرێژە 

جەستەیی لە پەیوەندییە سیاسییەكان. 

ئامانجە سرتاتیژییەكانی هەرێمی كوردستانی عێراق

بەفیدراڵبوونی  پەسەندكردنی  لەدوای 

لە  كوردەكان  ڕۆڵی  عێراق،  كوردستانی  هەرێمی 

بەپێی  سەند.  پەرەی  عێراق  سیاسیی  پێكهاتەی 

لە  یەكێك  و  سەرۆككۆمار  عێراق،  دەستووری 

وەزارەتە سیادییەكانی عێراق لەالیەن كوردەكانەوە 

ئەوەی  هۆی  بووە  بابەتە  ئەم  و  دەكرێت  دیاری 

هەوڵی  و  وەربگرن  لەمە  سوود  كوردەكان  كە 

بەهێزكردنی ژێرخانەكانی خۆیان دا لە هەرێم بۆ 

ئاواتی  كە  سەربەخۆیی  زەمینەی  بتوانن  ئەوەی 

دێرینەیان بووە؛ ئامادە بكەن. لە ئامانجی كوردەكان، 

دەشێت ئاماژە بە پتەوكردنی ژێرخانەكانی ئابووری، 

بۆ  دەرەكی  واڵتانی  لەگەڵ  پەیوەندی  سازكردنی 

ئامادەبوون و ڕۆڵگێڕانی زیاتر  ئابووری،  ئاڵوگۆڕی 

لە پێكهاتەی سیاسیی عێراق و هەروەها لكاندنی 

لە  ئەوەی  بۆ  بكرێت،  هەرێمەوە  بە  كەركووك 

و  بكەن  ئامادە  خۆیان  ژێرخانانەوە  ئەم  ڕێگەی 

لەدوای  بهێنن.  بەدەست  سەربەخۆیی  دواجار 

كوردستان  هەرێمی  عێراق،  بۆ  داعش  هێرشی 

عێراق  ناوەندیی  دەوڵەتی  الوازبوونی  لە  سوودی 

وەرگرت و سەرەڕای دژایەتیی واڵتانی هەرێمی و 

دا  ئەنجام  سەربەخۆیی  ڕیفراندۆمی  نێودەوڵەتی، 

كە تیایدا %75ی دانیشتووانی هەرێم بەشدارییان 

سەربەخۆیی  بە  دەنگیان  %92.5یان  و  كرد 

هەرێمی كوردستان دا، بەاڵم لە كۆتاییدا بە هۆی 

لە  بەشێك  و  ناوەندی  دەوڵەتی  هەنگاوەكانی 

گرنگرتین  بوو.  شكست  تووشی  دراوسێ؛  واڵتانی 

ئەم  بۆ  دیكە  واڵتەكانی  هاتنەناوەوەی  بزوێنەری 

نیگەرانییەكی زۆر و  بە  هاوكێشەیە، هەستكردنی 

سلێامنی  خەڵكی  لەرزۆكی  و  ناتەواو  بەشداریی 

بە  گەیشنت  بۆیە  هەر  بوو.  ڕیفراندۆم  پڕۆژەی  لە 

كوردی،  دەوڵەتێكی  دامەزراندنی  و  سەربەرخۆیی 

عێراق  كوردەكانی  سەرەكیی  ئامانجی  بەردەوام 

لە  كوردەكان  بەگشتی   .)11  :1396 )زندی،  بووە 

سێ ئاستدا ئامانجەكانیان دیاری كردووە، لە ئاستی 

ژێرخانی  بەهێزكردنی  ناوخۆی هەرێمدا سەرقاڵی 

بۆ  ئابوورین  دۆخێكی  ڕەخساندنی  و  ئابووری 

عێراقدا،  ناوخۆی  ئاستی  لە  واڵت.  بەڕێوەبردنی 

هەوڵی زیادكردنی ڕۆڵی خۆیان دەدەن لە پێكهاتەی 

لە  زیاتر  بەشی  بەدەستهێنانی  و  عێراق  ناوخۆیی 

پێكهاتەی سیاسی و ئابووری. لە ئاستی هەرێمیدا، 

تردا،  ئاستەكەی  دوو  لە  سەركەوتن  لەدوای 

تەواوەتی  سەربەخۆیی  بەرەو  چوونە  ئامانجیان 

و دروستكردنی واڵتێكی سەربەخۆیە كە بە باشی 

دەزانن لەم ڕێگایەدا پێویستیان بە پشتگیریی واڵتە 

نێودەوڵەتییە كاریگەرەكان هەیە و بەم ئاڕاستەیە لە 

هەوڵی زیادكردنی پەیوەندییەكانن لەگەڵ ئیرسائیل 

و ئەمەریكا. بەم وەسفە، هەوڵی شیكردنەوەی ئەو 

هێزە كاریگەر و كارتێكەرانە دەدەین كە لە پێناو 

)گرنگرتین  توێژینەوەكە  پرسیاری  وەاڵمدانەوەی 

هەڕەشە(؛ جێگای سەرنجدان و گرنگیپێدانن.
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هێزە كاریگەرەكان لە هاوكێشە ناوخۆیی و 

دەرەكییەكانی هەرێمی كوردستان

- ئیرسائیل

هەوڵی  لە  بەردەوام  ئیرسائیل  بەرپرسانی 

كارەكتەرە  لەگەڵ  هاوپەیامنین  دروستكردنی 

ئۆتۆنۆمیی  كورد(.  و  )تورك  عەرەبەكان  غەیرە 

بۆ  ئیرسائیلییەكانی  عێراق،  كوردستانی  هەرێمی 

پەیوەندیی  داوە.  هان  سرتاتیژیانە  هاوئاڕاستەیی 

دەیەی  بۆ  كوردستان  هەرێمی  لەگەڵ  ئیرسائیل 

دەوڵەتی  دروستبوونی  پێش  دەگەڕێتەوە،   1930

بواری  لە  یەهود)جوو(  ئاژانسی  ئیرسائیل، 

عێراق  كوردستانی  یەهودییەكانی  كۆچكردنی 

چاالكیی هەبووە. دوای سەردانی مەال مستەفا لە 

ساڵی 1968، ئەفسەرە ئیرسائیلییەكان بۆ ڕاهێنانی 

و  كرد  كوردستانیان  سەردانی  كوردەكان  هێزە 

ڕێژەیەكی زۆر لە چەك و تەقەمەنییان پێشكەشی 

پەیوەندیی   .)3  :1390 )عبداللەپور،  كرد  بارزانی 

كوردەكان لەگەڵ ئیرسائیل و بەردەوامیی نفوزیان 

لە هەرێمی كوردستان، لەدوای داگیركردنی عێراق 

ناونیشانی  بە  و  بوو  زیاتر  ئەمەریكاوە  لەالیەن 

ئەندازیار، جووتیار، بازرگان و كۆمپانیا جیاوازەكان 

لە هەرێم جێی خۆیان كردەوە. كوردستانی عێراق 

كە بە سێ واڵتی دژایەتیكەری سەربەخۆیی دەورە 

دراوە، بە ئاڕاستەی هێزێكی سەرووهەرێمی چووە 

بۆ  سرتاتیژی  هاوپەیامنێكی  بتوانێت  ئەوەی  بۆ  و 

خۆی مسۆگەر بكات. لە الیەكی ترەوە ئیرسائیل بە 

هۆی ئالنگارییە زۆرەكانی لەگەڵ ئێران و عێراق و 

سووریا، پێویستی بە هەرەمێكی فشار بەرامبەر بەم 

بژاردەیەكی  كوردستان  هەرێمی  كە  هەیە  واڵتانە 

پەیوەندیی  هەرێم  و  ئیرسائیل  بۆی.  گونجاوە 

ئابووری و هەواڵگریی زۆریان لەگەڵ یەكرت هەیە 

بوونیان  لە هەرێم  ئابووری  و چەندین كۆمپانیای 

بهێرنێتەوە:  منوونە  وەك  دەكرێت  كە  هەیە 

)هەواڵگری(  زانیاریی  خزمەتگوزاریی  كۆمپانیای 

دواء”  و  “عالج  كۆمپانیای  كەركووك،  لە  بەیرووت 

كە تایبەتە بە ناردنەدەرەوەی نەخۆش بۆ دەرەوەی 

واڵت، كۆمپانیای “كۆدۆ” لە بوارەكانی هونەری و 

ئەلیكرتۆنی چاالكە و دەیان كۆمپانیای تر. لە الیەكی 

دیكەوە ئەم پەیوەندییە دوو الیەنییە بە ڕادەیەكە 

چەند  لە  كوردستان  هەرێمی  ڕیفراندۆمی  لە  كە 

دانرابوو  ئیرسائیل  ئااڵی  دەنگدان،  سندووقێكی 

كرد؛  ڕیفراندۆم  لە  پشتگیریی  كە  واڵتێك  تەنیا  و 

مەبەستەكانی  لە  یەكێك  بوو.  ئیرسائیل  دەوڵەتی 

ئیرسائیل بۆ ئامادەبوونی لە هەرێم، ئاگاداربوونی 

هەواڵگری و كۆنرتۆڵی زیاتری ئێرانە و لەم ڕێگەیەوە 

دەیەوێت كە هێزێكی وەك حیزبواڵی لوبنانی لەم 

ناوچەیە هەبێت.

- ئەمەریكا

گرنگرتین  نێودەوڵەتییەكان،  هێزە  لەنێوان 

هەرێم  سەربەرخۆیی  لەسەر  دەتوانێت  كە  واڵت 

هۆكاری  كە  ئەمەریكایە  هەبێت،  كاریگەریی 

بەفیدراڵیبوونی هەرێمی كوردستان بوو لە عێراق. 

بە  پێداچوونەوەی  ئۆباما  سەردەمی  لە  ئەمەریكا 

سیاسەتی دەرەكی لە عێراق كرد، پاراستنی پێگەی 

پشتگیری  عێراق،  و  ئاسیا  ڕۆژئاوای  لە  ئەمەریكا 

لە ئاسایشی ئیرسائیل، بەردەوامیی هەناردەكردنی 
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لەم  تیرۆر  ڕووبەڕووبوونەوەی  و  نەوت 

ئەمەریكا  دەوڵەتی  سیاسەتی  بوو.  چوارچێوەیەدا 

لە عێراق كەمرت سەربازییە و زیاتر چەند الیەنەیە 

دیموكراسی  و  مرۆڤ  مافی  لەسەر  جەخت  و 

دەكاتەوە. لە سەردەمی ترەمپ بە هەمان شێوە، 

دەوڵەتی عێراق بە بەرپرسیار لە پاراستنی ئاسایش 

دەزانێت كە پێویستە بە بەشداریپێكردنی هەموو 

ئەمەریكا  پشتیوانیی  بە  و  گرووپەكان  و  نەتەوە 

الیەنێكی  بكرێت.  دابین  پێویست  ئاسایشی 

باشرتكردنی  عێراق،  لە  ئەمەریكا  سیاسەتی  تری 

پەیوەندیی عێراقە لەگەڵ جیهانی عەرەبی لە ڕێگەی 

باڵوكردنەوەی ئێران فۆبیا و بەرجەستەكردنی هێز و 

نفوزی ئێران لە عێراق و هەڕەشەكانی پەیوەست 

بە چاالكییە ناوەكییەكانی ئێران. تا ئەو كاتەی كە 

دۆخەی  لەم  ئەمەریكا  و  ئێران  پەیوەندییەكانی 

ئێستادا بێت، ئەمەریكا سوود لە عێراق و سەرجەم 

نەتەوەكان وەك كوردەكان بۆ بەرگیرانی )مهار كردن( 

دەسەاڵتی  هێنانەسەر  هەوڵی  و  دەبینێت  ئێران 

هێزە ناسیۆنالیست و سكۆالرەكان لە عێراق دەدات 

بۆ ئەوەی لە ئێران دوور بكەونەوە و ڕۆڵی واڵتێكی 

دروستكەری هاوسەنگی بەرامبەر بە ئێران ببینن. 

هەرێمی  لە  سرتاتیژی  و  ئەمەریكا  پەیوەندیی 

نیگەرانییەكانی  لە  یەكێك  بەردەوام  كوردستان، 

واڵتانی دراوسێی ئێران، لە ناویاندا ئێران و سووریا 

و توركیا بووە )اسدی، 1392: 18(. هەڵبەت هەر 

جۆرە بڕیاردانێكی سرتاتیژیی ئەمەریكا لە هەرێم، 

گرێدراوی حەز و بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكایە لە 

تاران و دیمەشق.  ئەنقەرە،  بەغدا،  ناوەندی  چوار 

بە پێچەوانەی چاوەڕوانیی دەسەاڵتدارانی هەرێم، 

كرداردا  لە   ،2017 ئۆكتۆبەری  16ی  لە  ترەمپ 

كوردەكانی بەتەنیا بەجێ هێشت. ئەم سیاسەتەی 

كوردەكانی  بە  بەرامبەر  تر  جارێكی  ئەمەریكا 

سووریا لە 2019 دووبارە بوویەوە )نرصی، 1396: 

.)16

- توركیا

كە  ئەوەی  هۆی  بە  واڵتانەیە  لەو  توركیا 

ڕۆڵێكی  فراوانە،  هاوبەشی  سنووری  خاوەنی 

كوردستان  گۆڕانكارییەكانی هەرێمی  لە  بەرچاوی 

هەیە و بە هۆی كارتێكەریی هەرێمی كوردستان 

لەسەر كوردەكانی واڵتی خۆی، بەردەوام ئاگاداری 

توركیا  سیاسەتی  بە  سەبارەت  چاالكییەكانیانە. 

بەرامبەر بە هەرێمی كوردستان، پێویستە بوترێت 

و  جیۆپۆلەتیكی  گرنگیی  وەك  هۆكارەكانی  كە 

یەدەكی نەوتی هەرێم، سنووری هاوبەش لەگەڵ 

لە  توركامن  كەمینەی  بوونی  توركیا،  كوردەكانی 

باكووری عێراق و سەرچاوەگرتنی ئاویی عێراق لەم 

بەرجەستە  توركیا  ڕوڵی  كە  كردووە  وای  واڵتەوە، 

بێت )عبداللەپور، 1390: 89(. ئەم واڵتە بەردەوام 

لە ترسی دامەزراندنی ئۆتۆنۆمییە لە باكووری عێراق 

كوردی  سەربەخۆی  دەوڵەتێكی  دروستبوونی  و 

نەتەوەیی،  هاوبەشە  خاڵە  خاوەنی  كە  عێراق  لە 

مێژوویی و نەژادییەكانە لەگەڵ كوردەكانی توركیا، 

واڵتەكەی  لێكجیاكردنەوەی  بۆ  هەڕەشەیەك  بە 

دەزانێت. لە الیەكی ترەوە توركیا بەتەمایە لەگەڵ 

غازییەكانی  و  نەوتی  سەرچاوە  لە  وەبەرهێنان 

پڕۆژە  لە  زیاتر  بەشداریی  و  كوردستان  هەرێمی 
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وابەستەی  هەرێم  ناوچەیە،  ئەم  ئابوورییەكانی 

خۆی بكات بۆ ئەوی بتوانێت ڕێگری لە پەیوەندیی 

)زیباكالم  بكات  توركیا  كوردەكانی  لەگەڵ  هەرێم 

دراوسێكانی  لەنێوان   .)66  :1390 عبداللەپور،  و 

هەرێمی كوردستان، توركیا بە پێداگرترین هێزی دژ 

بە كورد دادەنرێت.  

- كۆماری ئیسالمیی ئێران

پەیوەندیی  هۆی  بە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 

دێرینی نەتەوەیی و نەژادی و هەروەها كارتێكەری 

ئەرێنی لە قۆناغە قەیراناوییەكانی هەرێم )وەكوو 

یارمەتیدانی هەرێم بەرامبەر بە هێرشی داعش و 

چارەسەری كێشەكانیان لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندیی 

لە  گەورەی  قورساییەكی  و...(،  عێراق  لە  شیعە 

پێشكەشكردنی  هەیە.  هەرێم  گۆڕانگارییەكانی 

بۆ  شیعەكان  و  كورد  هاوبەشی  لیستێكی 

هەڵبژاردنەكانی پەرلەمان، وەك هەنگاوێكی ئێران 

دەبینێرت كە بووە هۆی سەركەوتنی شیعەكان لە 

هەڵبژاردندا. ئێران و كوردەكان نایانەوێت جارێكی 

لەم  و  دەست  بگرنە  دەسەاڵت  بەعسییەكان  تر 

ئەمانەشدا  هەموو  لەگەڵ  بەاڵم  هاوڕان،  ڕووەوە 

ئێران؛ هەرێمی كوردستان لە چوارچێوەی عێراقدا 

نییە  لەگەڵ سەربەخۆیی كوردەكان  و  دەبینێتەوە 

و ئەمەی بە كوردەكان لە پێش و پاشی ڕیفراندۆم 

ڕاگەیاندبوو و بە هەنگاوێكی هاوبەش لەگەڵ توركیا 

و عێراق و داخستنی سنوورەكان تاوەكوو پچڕاندنی 

پەیوەندییەكان و...؛ ڕێگری لە سەربەخۆیی كرد. بە 

هۆی بوونی كەمینەی كوردنشین لە واڵتەكانی ئێران، 

توركیا و سووریا، ئەم واڵتانە لە گرتنەبەری سیاسەتی 

هاوبەشیان  ڕای  هەرێم،  سەربەخۆیی  لە  ڕێگری 

هەبووە و بووەتە هۆی لێكنزیكبوونەوەی نێوانیان 

)حامتی و سانیار، 1396: 106-107(.

هەڕەشەكانی سەر كۆماری ئیسالمیی ئێران 

لە هەرێمی كوردستانی عێراق

- پەشێویی لە سەروەریی خاكی ئێران

گرنگرتین  سەربەخۆخوازی  پێدەچێت 

بێت  كوردستان  هەرێمی  نوخبەكانی  داواكاریی 

نهێنی  و  ئاشكرا  شێوەیەكی  بە  بەردەوام  كە 

ڕاگەیەنراوە.  تەنانەت  و  كراوە  بۆ  بەدواداچوونی 

هۆكاری  به  كە  نەتەوەن  گەورەترین  كوردەكان 

جیاواز نەبوونەتە خاوەن دەوڵەتێكی سەربەخۆ و لە 

دێرزەمانەوە بەدوای سەربەخۆیی و دروستكردنی 

نێوەندەدا  لەم  بوون.  سەربەخۆوە  دەوڵەتێكی 

ساڵەكانی  سەرەتای  لە  هەر  عێراق  كوردەكانی 

دامەزراندنی دەوڵەتی عێراقەوە، چەندین شەڕیان 

لە پێناو بەدەستهێنانی مافەكانیان و سەربەخۆیی 

ئەنجام داوە كە هەڵبەت هیچ كامیان ئەنجامیان 

بۆ سەر عێراق  ئەمەریكا  لەدوای هێرشی  نەبووە. 

لە ساڵی 2003 و یارمەتیی كوردەكان بۆ ئەمەریكا 

لەم شەڕەدا، لە دەستووری عێراق لە ساڵی 2005دا، 

فیدراڵ  حكومەتێكی  وەك  كوردستان  هەرێمی 

جێگیر كرا و كۆمەڵێك ئیمتازی وەرگرت: خوێندن 

عێراق،  حكومەتی  لە  بەشداری  كوردی،  بەزمانی 

پەرلەمانی  بەهەرێم،  تایبەت  سەربازیی  هێزی 

یاسادانان و... لەدوای ئەوەی كە حكومەتی هەرێم 

ناسێرنا و ڕۆڵ و بەشداریی  یاسایی  بە شێوەیەكی 

عێراق  حكومەتی  ناوەندیی  لەپێكهاتەی  هەرێم 
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بەو  سەربەخۆخوازییان  زەمینەی  سەند،  پەرەی 

پێیەی كە دەوڵەتی ناوەندی بەرەو الوازی چووبوو، 

هاتە كایەوە كە لەدوایین قۆناغدا لە 25/9/2017؛ 

هۆی  بە  ناوەندی  دەوڵەتی  لەالوازیی  سوودیان 

و  وەرگرت  ناوخۆییەكان  كێشە  و  داعش  شەڕی 

كوردنشینەكانی  ناوچە  دا.  ئەنجام  ڕیفراندۆمیان 

ناوچە  لەگەڵ  هاوبەشن  سنووری  خاوەنی  ئێران 

مەجازی  فەزای  بوونی  عێراق،  كوردنشینەكانی 

خێرایی  سەتەالیت؛  و  كۆمەاڵیەتییەكان  تۆڕە  و 

كردووە.  زیاتر  كارتێكەریی  و  پەیوەندییە  ئەم 

سەربەخۆیی،  بۆ  كوردستان  هەرێمی  هەنگاوی 

كوردنشینەكانی  ناوچە  لە  كاریگەری  دەتوانێت 

جوواڵنەوەی  زەمینەی  و  بهێڵێت  بەجێ  ئێران 

كە  تر  واڵتەكانی  و  ئێران  كوردنشینەكانی  ناوچە 

بكات.  ئامادە  سەربەخۆیی  بەرەو  تێدایە؛  كوردی 

لە  دەتوانێت  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  هەربۆیە 

خۆی،  دراوسێكانی  لەگەڵ  لێكتێگەیشنت  ڕێگەی 

ڕێگری لە جووڵەی هەرێمی كوردستان بە ئاڕاستەی 

سیاسەتی  گرتنەبەری  بە  و  بكات  سەربەخۆیی 

بۆ  زەمینەسازی  لە  ڕێگە  هاوبەش  و  لۆجیكی 

سەربەخۆیی بگرێت )نرصی، 1393: 51(.

پەیوەندییەكانی ئەمەریكا لەگەڵ هەرێمی 

كوردستان

و  پێنەزانراو  بوونێكی  ئەمەریكییەكان 

هۆی  بە  كوردەكان  هەیە.  هەرێم  لە  كاریگەریان 

دروستبوونی  هۆی  بووە  كە   1991 ساڵی  هێرشی 

ناوچەی ئۆتۆنۆمیی كوردستان و بە هۆی هێرشی 

دیدێكی   ،2003 ساڵی  لە  عێراق  بۆ  ئەمەریكا 

هاوتەریبی  هەیە.  ئەمەریكا  بۆ  ئەرێنییان 

لەگەڵ  كورد  ڕابەرانی  هەماهەنگبوونی  و 

سیاسەتەكانی ئەمەریكا لە ناوچەكەدا، بیروباوەڕی 

بۆچوونە  بەهێزكردنی  و  كورد  ڕابەرانی  سكۆالری 

هەبوونی  و  عێراق  دەوڵەتی  لە  سكۆالرییەكان 

لە  ئیرسائیل،  دەوڵەتی  لەگەڵ  بەهێز  پەیوەندیی 

ئەمەریكاوە  لەالیەن  هەرێم  ئەرێنییەكانی  خاڵە 

نیگەرانیی  ترەوە  الیەكی  لە  بەاڵم  دادەنرێت. 

ئەمەریكا لە گەشەكردنی بەردەوامی هێز و نفوزی 

شیعە و الیەنگرانی ئێران لە عێراق و چاالكبوونی 

واشنتۆنی  عێراق،  لە  ئێران  سیاسیی  دیپلۆماسیی 

و  بەدوای هێزێكی هاوسەنگكەر  گەڕان  بە  ناچار 

پێكهاتەی فیدراڵیی ئایندەی عێراق كردووە و لەم 

بۆ  كوردستان  هەرێمی  تایبەتی  گرنگیی  بابەتەدا 

ئەمەریكا دەردەخات )اسالمی و همكاران، 1393: 

بەرپرسانی  ترەمپ،  بە هاتنەسەر دەسەاڵتی   .)22

بۆ  ئەمەریكا  پشتیوانیی  كە  دا  هەوڵیان  هەرێم 

هۆی  بە  بەاڵم  بهێنن،  بەدەست  سەربەخۆیی 

دیدی  و  ترەمپ  بازرگانی-ئابووریی  زاڵی  گوتاری 

كاسبكارانەی بۆ گۆڕانكارییەكان كە هەموو شتێك 

لە چوارچێوەی جێگیری و بوونی دەوڵەتێكی كارامە 

ڕژێمی  تێكدانی  كە هەلی  دەبینێتەوە، دەركەوت 

سەربەخۆیی  ئاڕاستەی  بە  جوواڵنەوە  و  پێشووتر 

و دەوڵەتی كوردی بوونی نییە، بەاڵم بە ئاڕاستەی 

لەسەر  كاریگەریی  و  عێراق  لە  هاوسەنگی  ڕۆڵی 

گۆڕانكارییەكانی عێراق لە پێناو بەرژوەندییەكانی 

)نرصی،  وەردەگرێت  هەرێم  لە  سوود  خۆی، 

ئەمەریكا  ترەوە  الیەكی  لە   .)182-184  :1397
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هەرێم  ئابوورییەكانی  پڕۆژە  لە  بەشداری  بە 

)بەتایبەتی نەوت و غاز(، وێرای سوودوەرگرتن لە 

لەتەنیشت  خۆی  بوونی  ئابوورییەكان،  سەرچاوە 

دەستی  پێناوەدا  لەم  و  كردووە  بەهێز  ئێران 

گەورەترین  لە  یەكێك  دروستكردنی  بە  كردووە 

كونسوڵگەرییەكان لە شاری هەولێر. بە یەك مانا: 

نەبێتە  هەرێم  كە  ئەوەدایە  هەوڵی  لە  ئەمەریكا 

پێگەی هێزە دژەئەمەریكاییەكان )ئێران و ڕووسیا(.  

هەرێمی كوردستان، 

هاوبەشیی غەیرە عەرەبی ئیرسائیل

مێژووییەكانی  گۆڕانكارییە  بۆ  ئاوڕدانەوەیەك 

یەهودییەكان و كوردەكان، ئەمەمان پیشان دەدات 

كە مەترسی و ڕەنجی هاوبەشیان تێپەڕاندووە. ئەم 

بابەتە سەرنجی لێكۆڵەرانی ئێرانی و غەیرە ئێرانیی 

و  سەرەكیرتین  ئێستادا  لە  و  ڕاكێشا  خۆی  الی  بۆ 

كوردەكان؛  سەربەخۆیی  پشتیوانیی  كاریگەرترین 

ئیرسائیل وەكوو هاوپەیامنی سرتاتیژیی  ئیرسائیلە. 

هاوپەیامنێكی  دەتوانێت  ناوچەكە،  لە  ئەمەریكا 

سرتاتیژیی باش بۆ كوردەكان بێت و لە الیەكی ترەوە 

وەكوو  ئیرسائیل  لە  كە  بەرنامەیدایە  لە  كوردستان 

كارتێك بۆ فشار خستنەسەر توركیا، سووریا و ئێران 

سوود وەربگرێت. گرنگرتین و میحوەرترین ئامانجی 

هەرێمی  لە  نزیكبوونەوە  ڕێگەی  كە  ئیرسائیل 

چاودێریكردنی  دەكەن،  لەسەر  ئیشی  كوردستان 

بەرەی  دوو  ئەم  گورزلێدانی  و  سووریا  و  ئێران 

خۆڕاگرییەیە )محور مقاومت( لە ناوچەكەدا و لەم 

پێناوەدا بە ئامادەبوونی ئەندامانی هەواڵگری خۆی 

هاتنەناوەوەی  بە  و  جیاواز  ناونیشانی  و  بەرگ  لە 

ئەلیكرتۆنییەكان  پەیوەندییە  گوێگرتنی  ئامێری 

زانیاری  كۆكردنەوەی  هەوڵی  شنود(،  )سامانه 

ئاگاداری  بەباشی  ئیرسائیل  دەدەن.  ئێران  لەسەر 

ئەم  و  هەرێمە  غازی  و  نەوت  سەرچاوەكانی 

ناوچەیە بۆ ئابووریی خۆی و هەناردەی نەوت و غاز 

بە واڵتەكەی بە گونجاو دەزانێت. لە الیەكی ترەوە 

كۆمپانیاكانی نەوتی ئیرسائیل لە پڕۆژە نەوتییەكانی 

هەرێم بەشدار بوون و دەكرێت ئاماژە بە كۆمپانیای 

موردخای  )یەشاربن  عێراق  پااڵوگەی  لە  “بزان” 

كۆمپانیاكەیە(  سەرۆكی  بەناوبانگ  كەسایەتیی 

واژوو  لەگەڵدا  نەوتی  گرێبەستی  كە  بكرێت 

كوردستان  و  كەركووك  كێڵگەكانی  نەوتی  و  كراوە 

دەكڕێت و لە ڕێگەی توركیا و ئەردەنەوە هەناردەی 

كۆمپانیا  هەرێم  لە  ئیرسائیل  دەكات.  ئیرسائیلی 

بە  و  دامەزراندووە  جۆربەجۆری  دامەزراوەی  و 

ناونیشانی جیاوازەوە، جیا لە چاالكییە ئابوورییەكان، 

ئەنجام  زانیاری  كۆكردنەوەی  و  هەواڵگری  كاری 

دەدات كە بۆ منوونە دەكرێت ئاماژە بە ڕێكخراوی 

كاروباری خێرخوازیی هەولێر، كۆمپانیای بازرگانیی 

مەریوان-دهۆك، كۆمپانیای خزمەتگوزاریی ئەمنیی 

دواء  و  عالج  كۆمپانیای  كەركووك،  لە  بەیرووت 

بكرێت. هەروەها موساد لە شاری سلێامنی بانكێكی 

دامەزراندووە كە ئەركی نهێنیی ئەوەیە كە زەوییە 

فراوانە كشتوكاڵی و نەوتی و نیشتەجێبووەكان لە 

موسڵ و كەركووك دەكڕێت، بۆ ئەوەی دانیشتووانی 

سەرەكیی عەرەب لەم شارە كۆچ بكەن و پێكهاتەی 

دانیشتووانی بە قازانجی كوردەكان بێت )كاظمی و 

عزیزی، 1390: 148-145(. بە وتەی فواد حوسێن، 
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نزیكبوونەوە  بۆ  باشیان  مەبەستێكی  كوردەكان 

ترسیان  گرنگرتین  بەاڵم  هەیە،  ئیرسائیل  لە 

بۆ  كوردستان  بۆ  داعشە  و  ئێران  هاتنەناوەوەی 

ڕووبەڕووبوونەوەی ئیرسائیل. 

دەوڵەتی  الوازكردنی  و  داپووكاندن   -

ناوەندیی عێراق

پێكهاتەی  2005دا  ساڵی  لە  كە  پێیەی  بەو 

دەسەاڵتێكی  وەك  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 

فیدراڵییەكان،  حكومەتە  لە  كرا  پەسەند  فیدراڵی 

حكومەتی ناوەندی لە بابەتە گشتییەكانی پەیوەست 

بە بەرژەوەندیی گشتی یان هاوبەش وەكوو سوپا 

و ئاسایش، ئابووری، دارایی، ئاماژە نەتەوەییەكان، 

خاڵە گومرگییەكان و سیاسەتی دەرەوە؛ بڕیار دەدات 

فدراسیۆن  پێكهێنەری  ئیالەتییەكانی  حكومەتە  و 

گرنگی بەو بابەتانە دەدەن كە لە ڕووی ناوچەییەوە 

هەرێم  بەرپرسانی  هەنگاوەكانی  بەاڵم  گرنگە، 

سەرووتر لە هەنگاوەكانی حكومەتی ناوەندی بووە 

ناوەندیی  حكومەتی  الوازبوونی  هۆی  بووەتە  كە 

هۆی  بە  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  عێراق. 

لەگەڵ  خراپ  پەیوەندیی  لە  مێژوویی  پێشینەی 

بەردەوامەكانی  كێشمەكێشە  و  عێراق  دەوڵەتی 

نێوانیان، بەردەوام هەوڵی داوە كە خۆی لە واڵتانی 

بەهێز نزیك بكاتەوە بۆ ئەوەی پاڵپشتییان بەدەست 

بهێنێت. لەم بارەیە دەتوانین ئاماژە بە سەردانەكانی 

مەسعوود بارزانی بۆ واڵتە جیاوازەكان و داواكردن 

لێیان بۆ هاوبەشی لە پڕۆژە ئابوورییەكان و بەستنی 

لە  ئەمە  بكەین،  غازییەكان  و  نەوتی  گرێبەستە 

بەبێ  فیدراڵییەكان،  حكومەتە  لە  كە  كاتێكدایە 

ڕەزامەندیی دەوڵەتی ناوەندی، دەسەاڵتی بەستنی 

دەرەكییەكانیان  پەیوەندییە  و  نەوتی  گرێبەستی 

لە  ڕێگریكردنە  هەرێم،  گشتیی  سیاسەتی  نییە. 

و  عێراق  لە  بااڵدەست  دەوڵەتی  دروستبوونی 

ئەزموونەكان ئەوەیان دەرخستووە لەو كاتانەی كە 

دەوڵەتی ناوەندی بااڵدەستی پێویستی هەبووبێت، 

پێچەوانەی  بە  نەیتوانیوە  هەرێم  حكومەتی 

حكومەتی ناوەندی هەنگاو بنێت، بەاڵم داپووكاندن 

هۆی  بووە  ناوەندی  دەوڵەتی  ناكارامەكردنی  و 

بەرپرسانی  و  و...  داعش  گرووپەكانی  دەركەوتنی 

هەرێم لەم الوازبوونە بۆ گەیشنت بە ئامانجەكانی 

خۆیان كە گرنگرتینیان سەربەخۆیی بووە، سوودیان 

سەر  خستووەتە  كاریگەریی  ئەمە  و  وەرگرتووە 

ئاسایشی ناوچەكە و كۆماری ئیسالمیی ئێران. ئێران؛ 

و  كردووە  وێنا  عێراق  چوارچێوەی  لە  هەرێمی 

بەردەوام داوا لە هەرێم دەكات كە لە چوارچێوەی 

هەنگاو  فیدراڵی  حكومەتی  و  عێراق  دەستووری 

بنێت. ئێران دەتوانێت بە سازكردنی پەیوەندییەكی 

لۆجیكی لەگەڵ هەرێم و عێراق، ڕۆڵی هاوسەنگی 

كاریگەری  و  ببینێت  نێوانیان  لە  نێوانگری  و 

پێناو  لە  دووال  هەر  گۆڕانكارییەكانی  لەسەر 

بەپێی  بهێڵێت.  بەجێ  خۆی  بەرژەوندییەكانی 

لەگەڵ  توێژینەوەیە  ئەم  نووسەرانی  گفتوگۆكانی 

ئەنجام  عێراق  سیاسەتی  كاریگەرەكانی  هێزە 

دراوە، هەرێمی كوردستان بەردەوام لە چاوەڕوانیی 

الوازیی دەوڵەتی ناوەندییە.

لە  ئێران  كوردیی  ئۆپۆزسیۆنی  بوونی   -

هەرێمی كوردستان
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دانیشتووی  ئێرانی  كوردی  ئۆپۆزسیۆنی 

بە  دەستگەیشتنیان  بە هۆی  كوردستان،  هەرێمی 

هەزاران كوردی فارسیزان و غەیرە شیعە، نوێرتین و 

جددیرتین زانیارییەكانی ئێرانیان لەبەر دەستدایە. لە 

ساڵی )2018(ەوە كە چەند باڵێكی ئەم ئۆپۆزسیۆنە 

كردەوەی سەربازی و توندوتیژییان گرتە بەر، ئەم 

پرسە گرنگییەكی ئەمنیی لەڕادەبەدەرەی هەبووە. 

بە درێژایی نیوسەدەی دوایی، هەرێمی كوردستان 

بۆ  )مزاحم(  سەربار  و  نێوانگر  هێزێكی  وەكوو 

ئێران  بە  دژ  واڵتانی  جێبەجێكردنی سیاسەتەكانی 

بە  ئاماژە  دەكرێت  ئاڕاستەیە  بەم  ناوە،  هەنگاوی 

جێكردنەوە و پشتگیری لە هێزە كوردییەكانی دژ 

بە ئێران و ئەنجامدەرانی كردەوەی تێكدەرانە لەناو 

خاكی ئێران بكرێت. عەرەبستانی سعودی وەكوو 

ڕكابەر و دوژمنی كۆماری ئیسالمیی ئێران، ویستی 

پشتیوانیی هەرێمی هەیە بۆ ئەوەی سنوورەكانی 

و  بكات  ئالنگاری  تووشی  ئێران  لەگەڵ  هەرێم 

بابەتێكە كە لە گفتوگۆكانی ئێران و هەرێم  ئەمە 

جەختی لەسەر كراوەتەوە و بەردەوام ئێران داوای 

لە هەرێم كردووە كە ڕێگری بكات لە ئامادەبوون 

دژ  كوردەكانی  گرووپە  تێكدەرانەی  چاالكیی  و 

بە ئێران لەناو خاكی هەرێم و لە چەند منوونەدا 

ئەنجامدانی  و  ئێران  كاردانەوەی  هۆی  بووەتە 

هێرشی سەربازیی دژ بە چاالكیی تێكدەرانە كە لە 

خاكی هەرێمەوە دەهاتنە ناو ئێرانەوە. ئەم پرسە 

لە ئەگەری پشتیوانیی ماددی و تەقەمەنی لەالیەن 

عەرەبستانی سعودی و ئیرسائیلەوە، دەتوانێت ببێتە 

هەڕەشە بۆ سەر كۆماری ئیسالمیی ئێران. ئامانجی 

پەرەپێدانی  بۆ  سعودی  عەرەبستانی  سەرەكیی 

كوردستان،  هەرێمی  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی 

كارتێكەری زیاترە لەسەر گۆڕانكارییەكانی عێراق و 

هەرێم لە پێناو بەرژەوەندییەكانی خۆی و ڕێگری 

لە كارتێكەری زیاتری كۆماری ئیسالمیی ئێران، بۆ 

ئەوەی ڕۆڵی ئێران كەم بكاتەوە و لە ڕێگەی گرووپە 

كوردییەكانی دژ بە ئێران، ئاسایشی نیشتامنیی ئێران 

بخاتە ئالنگارییەوە. 

ئەنجام

گریامنەی سەرەتایی توێژینەوە بەم شێوەیە بوو 

كە گرنگرتین و چاالكرتین هەڕەشە دژی ئاسایشی 

ئێران لەالیەن هەرێمی كوردستانی عێراقەوە، ئەم 

ئاماژانەی خوارەوەی لەخۆ دەگرت:

- هەرێمی كوردستان بەتەنیا و لە ماوە كورتدا 

نابێتە سەرچاوەی هەڕەشەیەكی چاالك، توند و خێرا 

كـــــــوردەكان 
لە عێــــــراق 

بــــــــــەردەوام 
سەربەخـــــــۆیی و 

دامەزراندنی دەوڵەتێكی 
سەربەخۆ وەك گرنگترین 

ئامانــــــجی خۆیان 
دەزانــــــن
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دژ بە ئاسایشی نیشتامنیی كۆماری ئیسالمیی ئێران.

- سەرەكیرتین بزوێنەری هەرێمی كوردستان دژ 

بە ئێران، بەرگی شوناسی لە هاوكاری و هاوبەشی 

لەگەڵ هێزە دژەئێرانییەكان دەبێت.

هەرێمی  لەالیەن  هەڕەشەیەك  بونیادترین 

دەكاتە  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  كە  كوردستانەوە 

و  پەسەندكردن  بەرهەمهێنان،  لە  بریتییە  ئامانج، 

خاكی  سەروەریی  بە  دژ  پەشێوییە  پەرەپێدانی 

ئاژانسە  ئاشكرای  و  نهێنی  میوانداریی  و  ئێران 

كوردەكان  ئێران.  بەرهەڵستكاری  هەواڵگرییەكانی 

دامەزراندنی  و  سەربەخۆیی  بەردەوام  عێراق  لە 

ئامانجی  گرنگرتین  وەك  سەربەخۆ  دەوڵەتێكی 

توركیا،  كە  دەزانن  باشی  بە  بەاڵم  دەزانن،  خۆیان 

دژی  عێراق  ناوەندیی  دەوڵەتی  و  ئێران  سووریا، 

دەوستنەوە، بۆیە بەدوای دروستكردنی پەیوەندی 

لەگەڵ هێزە كاریگەرە هەرێمی و نێودەڵەتییەكان 

بۆ پشتیوانی دەگەڕێن. لەنێوان ئەم هێزانە، ئیرسائیل 

بە هۆی كۆمەڵێك هۆكار وەك نزیكبوونەوە لە ئێران 

و دروستكردنی دەوڵەتێكی غەیرە عەرەب لە پێناو 

دەستەبەركردنی هاوپەیامنێكی سرتاتیژی، پشتگیری 

هەڕەشەیە  بابەتە  ئەم  كە  دەكات  هەرێم  لە 

واڵتە  لەنێوان  ئێران.  ئیسالمیی  كۆماری  سەر  بۆ 

كاریگەریی  زۆرترین  ئەمەریكا  نێودەوڵەتییەكان، 

لەسەر هەرێمی كوردستان هەیە و بە هۆی بوونی 

شاراوە و ئاشكرای لە هەرێم و چاودێریی هەواڵگری 

هەڕەشەیەكی  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  لەسەر 

بوونی  بۆ  هەڕەشە  سێیەمین  ئێران.  سەر  بۆ  ترە 

لە  كە  ئێران،  بەرهەڵستكارەكانی  كوردییە  گرووپە 

چەند قۆناغێكدا چاالكیی سەربازییان لەناو خاكی 

كوردستان ئەنجام داوە و لە ئێستادا عەرەبستانی 

داراییان  یارمەتی  ئێران  ئالنگاریی  بۆ  سعودی 

دەداتێ. ئەوەی كە ئاشكرایە هەرێمی كوردستان لە 

پێناو بەدەستهێنانی پاڵپشتیی ئەمەریكا و ئیرسائیل، 

هەواڵگرییەكان  ئاژانسە  چاالكیی  بۆ  زەمینەی 

خۆش كردووە. سەرباری ئەم هەڕەشانە، هەرێمی 

سەر  بۆ  هەڕەشەیەك  بە  بەتەنیا  كوردستان 

ئێستا  تاوەكوو  ڕابردووەوە  لە  و  دانانرێت  ئێران 

ئیسالمیی  كۆماری  لەگەڵ  باشی  پەیوەندییەكی 

و  دوژمنان  بوونی  زەمینەی  بەاڵم  هەبووە،  ئێران 

ڕكابەرانی ئێران و بوونی هەستی سەربەخۆخوازی 

لەناو بەرپرسانیدا، بوونەتە مایەی هەڕەشە بۆ ئێران 

هەرێمی  كە  كە  ئەوەیە  وتە  كۆتا  ناوچەكەدا.  لە 

كوردستانی عێراق وەك بەشێك لە هاوكێشەی ئاڵۆزی 

عێراق، لە ماوە كورتدا هاوپەیامن و هاوئاڕاستەی 

ئێرانە و لە ماوە مامناوەدا توانای میوانداریی هێزە 

ئێرانی دەبێت، بۆیە سرتاتیژی  بەرهەڵستكارەكانی 

بەغدا-هەولێر،  لەنێوان  گونجاو  هاوئاڕاستەیی 

عاقاڵنەترین بڕیاری بەردەم تاران دەبێت.

پێشنیارەكان

كران  باس  كە  بابەتانەی  بەو  سەرنجدان  بە 

پسپۆڕانی  لەگەڵ  چڕ  گفتوگۆیەكی  لەدوای  و 

كەمكردنەوەی  بۆ  خوارەوە  پێشنیارەكانی  شارەزا، 

مەترسییەكانی هەرێمی كوردستان لەسەر كۆماری 

ئیسالمیی ئێران دەخەینە ڕوو:

- گرنگیپێدانی تایبەت، خێرا و هەستپێكراو، بە 

مەبەستی گەشەپێدانی ناوچە كوردییەكانی ئێران. 
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سیاسەتڕێژی لە گەشەپێدانی ناوچە كوردنشینەكانی 

ڕووی  لە  كە  بێت  ڕادەیەك  بە  پێویستە  ئێران، 

ناوچە  بە  بە بەراورد  ئاسایشەوە  خۆشگوزەرانی و 

و  پۆست  لە  و  بێت  باشرت  عێراق  كوردنشینەكانی 

بەرپرسیارێتییەكانی واڵت سوودیان لێ وەربگیرێت.

- هاوبەشیی كاریگەر لە پڕۆژە ئابوورییەكانی 

پڕۆژە  لە  بەشداری  بە  كوردستان.  هەرێمی 

ئابوورییەكانی كوردستان، وێرای سوودوەرگرتن لە 

لە  وابەستەبوونی هەرێم  ئابوورییەكان،  سەرچاوە 

الیەنی ئابوورییەوە بۆ ئێران زۆرتر دەبێت و ڕێگری 

لە بوونی دوژمنان و ڕكابەرانی ئێران دەكرێت.

- پەرەپێدانی هاموشۆ و تێكەڵبوونی كولتووری-

بە  كوردستان.  هەرێمی  لەگەڵ  ئێران  نوخبەیی 

ناوچە  نێوان  هاوبەشی  كولتووری  بە  سەرنجدان 

دەتوانرێت  هەرێم،  و  ئێران  كوردنشینەكانی 

و  بدرێت  پێ  پەرەی  كولتوورییەكان  پەیوەندییە 

لەم  و  هەبێت  ناوچەكە  لە  زیاترمان  كارتێكەری 

لێ  سوودی  نیشتامنی  بەرژەوەندیی  بۆ  توانایە 

ببیرنێت.

و  بەڕێوەبردن  لە  كاریگەر  ڕۆڵگێڕانی   -

هەولێر.  و  بەغدا  نێوان  كێشەكانی  چارەسەری 

كۆماری ئیسالمیی ئێران پەیوەندییەكی باشی لەگەڵ 

دەوڵەتی عێراق هەیە و دەتوانێت لە چارەسەركردنی 

كێشەكانی نێوان هەرێم و عێراق ڕۆڵێكی كاریگەری 

هەبێت بۆ ئەوەی لەگەڵ زیادكردنی ڕۆڵی هەرێمی، 

ڕێگری لە ئامادەبوونی دوژمنان و ڕكابەرانی بكات 

و بە پێكهێنانی سێگوشەی تاران، بەغدا-هەولێر و 

ڕۆڵگێرانی ئێران، ئەم هاوكێشەیە پێك بێنێت.

و  بڕیاردان  لە  هاوئاڕاستەیی  بەردەوامیی   -

بەغدا،  لەگەڵ  ئێران  هەرێامیەتییەكان.  هاوكارییە 

باشی  هەرێمیی  هاوكاریی  ئەنقەرە؛  و  دیمەشق 

هەیە. ئەگەر ئەم هاوئاڕاستەییە لە بڕیاردانەكانی 

تایبەت بە هەرێمی كوردستان و كۆدەنگیی هەرێمی 

بێتە كایەوە، ئەمەریكا و ئیرسائیل ناتوانن گوێ بە 

بەرژەوەندییە هەرێمییەكان نەدەن و دەبێت باجی 

زۆر بۆ تێپەڕاندنی ئەم كۆدەنگییه بدەن.

- دیاریكردن و توندتركردنی باجی میوانداریی 

ئۆپۆزسیۆنی دژەئێرانیی چاالك لە خاكی هەرێمی 

عێراق  دەوڵەتی  لەگەڵ  ڕاوێژكردن  بە  كوردستان. 

لە  بكرێت  ڕێگری  پێویستە  هەرێم،  بەرپرسانی  و 

ئێران  بە  دژ  كوردییەكانی  گرووپە  بەهێزبوونی 

لە خاكی هەرێم و چاالكیی ئەم هێزانە لە خاكی 

هەرێم باجی زۆری هەبێت بۆیان.  
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ڕاپۆرتی ئایندەیی
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هەوراز و نشێوەکانی خوێندنی 
ئەلیكترۆنی لە كوردستان

ئامادەكردن: عەدنان ئەحمەد

وەك زۆربەی واڵتانی جیهان، باڵوبوونەوەی 

ڕابردووی  ساڵی  خوێندنی  کۆرۆنا  ڤایرۆسی 

و  خست  پەک  کوردستان  ھەرێمی  لە 

تەواو  دانرابوو؛  بۆ  پالنی  شێوەی  بەو  نەتوانرا 

نوێ  ساڵی  دەستپێکردنی  ئەمساڵیش  بکرێت. 

هەڕەشە  هەمان  لەبەردەم   )2020-2021(

وەك  ناتوانن  خوێندکاران  و  بارودۆخدایە  و 

و  بکەن  قوتابخانە  لە  ڕوو  ڕابردوو  سااڵنی 

لەناو پۆلەكان درێژە بە خوێندن بدەن، لەبەر 

ئەمەش وەزارەتی پەروەردە سیستمی تێكەڵی 

هەڵبژارد.

بۆ  پەروەردە  وەزارەتی  بڕیارەکەی 

خوێندنی بازنەی )3-1( لەناو پۆل و ئەوانی تر 

بووەوە  زۆر  ڕەخنەی  ڕووبەڕووی  ئۆنالین،  بە 

مامۆستایانی  یەكێتیی  ئەیلوول؛  17ی  ڕۆژی  و 

بە  پەروەردە  وەزارەتی  كرد  داوای  كوردستان 
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مەرسوور   ،27/9/2020 یەكشەممە،  ڕۆژی 

بارزانی سەرۆكی حكومەتی ھەرێمی كوردستان 

کچانی  بەحرکەی  ئامادەیی  قوتابخانەی  لە 

هەولێر،  پارێزگای   لە  بەحرکە  شارۆچکەی 

-2020( نوێی  ساڵی   دەستپێكردنی  زەنگی 

لێدانی  سەرەڕای  لێدا.  خوێندنی  2021(ی 

بەشێکی  بەاڵم  زەنگی دەستپێکردنی خوێندن، 

و  کرد  بایکۆتی دەوامیان  ھەرێم  مامۆستایانی 

خوێندنی ئەلیکرتۆنییان ڕەت کردەوە.

پەروەردە  وەزارەتی  ئەیلوول،  9ی  ڕۆژی 

۱۰ی  ۱۰ی  ڕایگەیاند ڕۆژی شەممە، ڕێکەوتی 

۲۰۲۰، دەستپێکی دەوامی فەرمییە بۆ قوتابیانی 

قۆناغی یەکەم و دووەمی بنەڕەتی، لەناو پۆل، 

هەروەها دەستپێکی خوێندنی ئەلیکرتۆنییە بۆ 

قۆناغی سێیەمی بنەڕەتی تا یازدەی ئامادەیی. 

کەناڵی  پەروەردە،  وەزارەتی  بڕیاری  بەپێی 

وانەکانی  بەبەردەوامی  پەروەردەیی  ئاسامنی 

قۆناغی ۳ی بنەڕەتی تا ۱۱ی ئامادەیی پەخش 

دەکات. 

بڕیارەکە ناچارییە؟

 ،۲۰۲۰ ئەیلوولی  2ی  چوارشەممە،  ڕۆژی 

پەروەردەی  وەزیری  حەمەسەعید  ئاالن 

چۆنێتیی  بە  سەبارەت  ھەرێم،  حکومەتی 

۲۰۲۰-( خوێندنی  نوێی  ساڵی  دەستپێکردنی 

بە  پێشکەش  وەزارەتی  ڕاپۆرتی   ،)۲۰۲۱

کرد،  وەزیران  ئەنجوومەنی  کۆبوونەوەی 

ڕوو،  خراونەتە  بژاردە  چەندین  ڕاپۆرتەدا  لەم 

تەندروستی  ڕەوشی  هەڵسەنگاندنی  پاش 

خوێندن  و  بچێتەوە  پێشوویدا  بڕیارەكانی 

یەكێتیی  بكاتەوە.  پێ  دەست  هۆڵەكاندا  لە 

ئەگەر  کردبوو  بەوەش  ئاماژەی  مامۆستایان 

بكات،  دابین  بۆ  حكومەتی هەرێم مووچەیان 

ئەوا هەموو زەمینەیەك بۆ خوێندن لەبارە.

سەبارەت بە ڕەخنەکان، د. سەیوان عەلی 

لە  هەرێم،  پەروەردەی  وەزارەتی  بریکاری 

لێدوانێکیدا بە دەنگی ئەمەریکای ڕاگەیاندبوو: 

نه ك  ئه لیكرتۆنی  خوێندنی  وتوومانه   “ئێمه  

قوتابخانه   له   هه ندێك  ئۆنالین،  خوێندنی 

له   به اڵم  ده خوێنن،  ئۆنالین  تایبه ته كان 

خوێندنی  وتوومانه   حكومییه كان  خوێندنگا 

تۆمار  مادده كان  ئێمه   واته   ئه لیكرتۆنی، 

ده كه ین، قوتابی ده توانێت سوودی لێ ببینێت 

ئه گه ر  منوونه   بۆ  هه یه .  كاره با  كه   كاتێكدا  له  

ئۆنالین بێت، كاتژمێر -8:00ی به یانی هه موو 

بگرن،  مامۆستا  له   گوێ  پێویسته   قوتابییه كان 

ئێمه   ده توانیین  بێت  ئه لیكرتۆنی  ئه گه ر  به اڵم 

كاره با  )8:00(یش  كاتژمێر  بكه ین،  تۆماری 

نه بێت، كاتژمێری دواتر هەیە قوتابیان دەتوانن 

سەیری بکەن.”  

“نزیكەی   کردبوو:  بەوەش  ئاماژەی 

کە  گوند   900 لە  هه یه   قوتابخانه مان   900

ئینته رنێتیان ناگاتێ، قوتابیانی ئه م 900 گوندە 

ده وام  له  خوێندنگاكاندا  پێویسته   وتوومانه  

خۆشبه ختانه   قوتابخانه كان،  بڕۆنه وه   و  بكه ن 

له   كه مرته   قوتابییان  قوتابخانانه   ئه و 

قوتابخانه كانی ناوشار.”  
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پەتای  هۆی  بە  تەندروستی،  وەزیری  لەالیەن 

وەزیران  ئەنجوومەنی  کۆرۆنا   ڤایرۆسی 

بە  سەر  خوێندنی  ناوەندەکانی  دا  بڕیاری 

ناو  خوێندنی  شێوازی  بە  پەروەردە  وەزارەتی 

پڕۆسەی  كاتیشدا  هەمان  لە  نەکرێنەوە،  پۆل 

ساڵی  ئەوەشی  بۆ  ڕانەگیرێت،  خوێندنیش 

خوێندنی قوتابیان و خوێندکاران نەفەوتێت و 

لە کاتی دەستپێکی دەوام خوێندنی ئەلیکرتۆنی 

لە  جگە  بکرێت،  پەیڕەو  ئۆنالین  خوێندنی  و 

قۆناغی ۱۲ی ئامادەیی.

ئەنجوومەنی  دواتر،  ڕۆژێک  چەند 

چەند  و  بووەوە  کۆ  پەروەردە  وەزارەتی 

بڕیارێکی لەسەر دەستپێکی ساڵی نوێ خوێندن 

کۆنفڕانسێکی  لە  پەروەردە،  وەزیری  دا. 

ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند بڕیار دراوە ڕۆژی 27ی 

ئامادەیی  12ی  قۆناغی  خوێندنی  ئەیلوول، 

ڕەچاوکردنی  بە  ئەوەش  بکاتەوە،  پێ  دەست 

پۆلە  بە  سەبارەت  تەندروستییەکان.  ڕێنامییە 

بە  وتی  پەروەردە  وەزیری  سەرەتاییەکان، 

ڕۆژی  تەندروستییەکان،  ڕێنامییە  ڕەچاوکردنی 

10ی ترشینی یەکەم خوێندنی پۆلەکانی یەک 

و دووی سەرەتایی لەناو قوتابخانەکان دەست 

پێ دەکات و پۆلەکانی دیکە بە شێوەی ئۆنالین 

ئاماژەی بەوە  بارەی گوندەکانیش،  لە  دەبێت. 

بەڕێوەبەرایەتیی  دراوەتە  دەسەاڵت  کرد 

لە  قۆناغەکان  سەرجەم  کە  پەروەردەکان 

بکەنەوە،  پێ  دەست  خوێندن  گوندەکان 

و  کەمە  خوێندکاریان  گوندەکان  چونکە 

دەکرێت کۆنتڕۆڵ بکرێن.

بڕیارەکەی وەزارەتی پەروەردە ڕووبەڕووی 

بڕیاردەرانی  و  وەزارەتەکە  بووەوە،  ڕەخنە 

ڕایانگەیاندووە ناچار بوون ئەم بڕیارە بدەن و 

ڕێگای دیکەیان نەبووە. وەزارەت پڕۆسەکەش 

بە “ئەلیکرتۆنی” ناو دەبات نەک “ئۆنالین”.

پەروەردە  وەزیری  عەبدولڕەحامن  دڵشاد 

لە  ھەرێم،  حکومەتی  پێنجەمی  کابینەی  لە 

لە  ئایندەناسی  گۆڤاری  لەگەڵ  چاوپێکەوتنیدا 

بارەی بڕیاری خوێندن بە ئەلیکرتۆنی وتی ئەم 

بژاردەیەی وەزارەتەکانی پەروەردە و خوێندنی 

ھێڵ  بۆ خوێندن لەسەر  بژاردووە  ھەڵیان  بااڵ 

بژاردەکانی  ناچارییە،  بڕیارێکی  ئاوێتە،  و 

کۆمەڵێک  لەبەر  نەبوون،  زۆر  بەردەمیشیان 

لەو  دارایی  توانای  کەمیی  لەوانەش:  ھۆکار، 

مامۆستایان  دەزانرێت  وەک  وەزارەتەدا،  دوو 

وەرنەگرتووە،  مووچەیان  زۆرە  ماوەیەکی 

کە  گونجاو  ژێرخانێکی  نەبوونی  سەرەڕای 

بتوانرێت بژاردەکانی خوێندن زیاتر بکرێت.

لەبەر ئەوە دەتوانرێ بوترێت ھەڵبژاردنی 

لەبەر  بژاردانەی  ئەو  لەناو  بژاردەیە  دوو  ئەم 

دەستی ئەو دوو وەزارەتەدا بووە؛ دوو بژاردەی 

دوو  واتە  بوون،  ناچاری  بەاڵم  نین،  خوازراو 

پەروەردە  پڕۆسەکانی  بتوانن  کە  نین  بژاردە 

و خوێندنی بااڵ بە شێوەیەک ببەن بەڕێوە کە 

مەرجەکانی پەروەردە و فێربوون دابین بکەن.

بواری  پسپۆڕی  قەرەداغی  ھۆمەر 

ڕاگەیاند  ئایندەناسیی  گۆڤاری  بە  پەروەردە، 
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لەسەر  خوێندن  سوێد؛  واڵتی  ئەزموونی  لە 

ھەموو  ئەوەی  لەبەر  کراوە،  جێبەجێ  ھێڵ 

دەتوانن  و  ھەیە  کۆمپیوتەریان  قوتابییەکان 

لە ماڵەوە لەسەر ھێڵ بخوێنن. سیستمەکەش 

و  ماڵەوەن  لە  قوتابیان  لە  بەشێک  تێکەڵە، 

پۆلی  منوونە  بۆ  قوتابخانە،  لە  دیکە  بەشێکی 

ماڵەوە،  لە  ھەشت  و  قوتابخانەن  لە  حەوت 

وا  ئەمەش  بەپێچەوانەوە،  دیکە  ڕۆژێکی 

لە سیستمەکە  قوتابیان سوود  ھەموو  دەکات 

ببینن و لە قوتابخانەش دانەبڕێن. واتە ھەموو 

کراوە  پێویست  ئامادەکارییەکی  و  ئاسانكاری 

ئەمە  کوردستان  لە  لە خوێندن،  ئەم جۆرە  بۆ 

ئەم  جێبەجێکردنی  بۆیە  نییە،  ئاسانكاری 

سیستمە لە کوردستان ئاسان نییە. 

وەزارەتی  بڕیارەکەی  لەدوای  ھەر 

کوردستان  مامۆستایانی  یەکێتیی  پەروەردەوە، 

ئەحمەد  گرت.  بڕیارەکە  لە  ڕەخنەی 

مامۆستایانی  یەکێتیی  سەرۆکی  گەرمیانی 

گۆڤاری  لەگەڵ  چاوپێکەوتنیدا  لە  کوردستان، 

پەروەردە  وەزارەتی  بڕیارەکەی  ئایندەناسی 

ھەڵدەسەنگێنێت و دەڵێت شێوازی ئاوێتە بە 

ئەمڕۆ  بارودۆخی  چونکە  دەزانم،  گونجاوتر 

وای کردووە نەتوانرێت قوتابیان بە قەرەباڵغیی 

سێ  دەکرێت  بەاڵم  پۆل،  ناو  بربێنەوە  جاران 

ڕۆژ بە سێ ڕۆژ، یان بۆ ھەندێک بابەت ئامادە 

بن و بۆ ھەندێک بابەت لەسەر ھێڵ بن.

بۆ  ئاوێتە  خوێندنی  کرد  لەوەش  باسی 

خوێندنی  بڕیاری  و  گونجاوترە  بااڵ  خوێندنی 

ناچاری  پەروەردە  وەزارەتی  لە  ھێڵ  لەسەر 

تەندروستی  دۆخی  ڕۆژ  بە  ڕۆژ  چونکە  بوو، 

دەکات،  تەشەنە  زیاتر  کۆرۆناش  و  خراپرت 

ئەم  کوردستان  ھەرێمی  لە  بێت  وا  پێم  بەاڵم 

و  نابێت  سەرکەوتوو  بەتەواوەتی  خوێندنە 

کێشە و گرفتی بۆ دروست دەبێت. کارەبامان 

تەواو نییە، ھێڵی ئینتەرنێت باش نییە، لە کۆی 

قوتابی  ھەیە،  گرفتامن  و  کێشە  سیستمەکەدا 

لەم  نییە  تەواوەتییان  شارەزای  مامۆستایان  و 

دابینکردنی  و  نییە  پێویست  ئامێری  بوارەدا، 

قورسە بە ھۆی دۆخی داراییەوە.

باشی و خراپییەکانی سیستمەکە

خستنە  تیشک  بە  عەبدولڕەحامن  دڵشاد 

الیەنە  کوردستان؛  ھەرێمی  دۆخی  سەر 

دەخاتە  سیستمەکە  نەرێنییەکانی  و  ئەرێنی 

خۆی  کێشەی  بژاردانە  لەم  یەکێک  ھەر  ڕوو، 

ھەموو  لە  ئینتەرنێت  ھێڵی  نەبوونی  ھەیە؛ 

نەبوونی  کوردستان،  ھەرێمی  ناوچەیەکی 

الی  کۆمپیتەر  و  مۆبایل  پێشکەوتووی  ئامێری 

خراپە،  داراییان  باری  کە  خوێندکاران  ھەموو 

ئەمانە و چەندین ھۆکاری دیکە وا دەکەن ئەم 

ھەرێمی کوردستاندا تووشی گرفت  ڕێگایە لە 

و کێشە ببێتەوە.

گوێبیستی  پۆلدا  لەناو  قوتابی  گرنگە  زۆر 

ھاتوچۆی  ببێت،  ئامادە  ببێت،  وانەکان 

و  فێربوون  کولتووری  و  بکات  قوتابخانە 

بڕیارەکەی  دیارە  بەاڵم  ببێت،  فێر  قوتابخانە 

وەزارەتی  بەتایبەت  وەزارەت،  ھەردوو 
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گەورەترین  ناچارییەوەیە.  لە  پەروەردە، 

ھەردوو  لە  پڕۆسەکە،  بەردەم  کێشەی 

وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی بااڵ، پێنەدانی 

تاکوو ئەم ساتەش ئەو بڕیارەی کە  مووچەیە، 

خوێندن بۆ پۆلە سەرەتاییەکان لە قوتابخانەدا 

بێت؛ ئەستەمە جێبەجێ بکرێت، لەبەر ئەوەی 

بچنە  نین  ئامادە  مامۆستایان  زۆری  زۆربەی 

پۆلەکانی خوێندنەوە، بۆیە ئاستەنگەکان زۆرن.

لەم  ئەوەیە  کێشەکە  ڕوونە  ئەوەی  ئێستا 

لە  دراوە  لەسەر  بڕیاری  ئێستا  کە  پڕۆسەیەی 

فێربوون  کەمی  النی  کوردستان،  ھەرێمی 

بڕوانامە  خوێندکارەکە  واتە  دەکرێت،  دابین 

پێداویستیی  ھێندەی  بەاڵم  وەردەگرێت، 

بۆیە  نەبووە،  فێر  و  نەکراوە  فێر  بڕوانامەکە 

ئەو  زانکۆ،  لە  دەرچوونی  دوای  دیسانەوە 

خوێندکارە ڕووبەڕووی ئەوە دەبێتەوە کە زۆر 

کاری دەست  ھەلی  بتوانێت  بەزەحمەت  زۆر 

بکەوێت، لەبەر ئەوەی توانای زانستیی الوازە.

بە  پەیوەست  قەرەداغییش  ھۆمەر 

خراپیی  و  باشی  بە  سەبارەت  کوردستان، 

ڕەھەندەکانی  باسی  جۆرە  بەم  سیستمەکە 

باش  سەرھێڵ  خوێندنی  دەکات،  بڕیارەکە 

بۆ  ئامادەكاریی  ئەگەر  کوردستان  بۆ  دەبوو 

بخرایە،  پێش  ئەلیکرتۆنی  سیستمی  بکرایە، 

ھەموو قوتابیان کۆمپیوتەر و ھێڵی ئینتەرنێتی 

بۆ  سیستمە  ئەم  بۆیە  ھەبووایە،  باشیان 

ئەوەشدا  لەگەڵ  کوردستان کەمێک زەحمەتە. 

ئاسانکاری  کە  بکرێت  کار  ھەندێک  دەکرێت 

بکەن، بۆ منوونە وەک سوێد بەشێک لە قوتابیان 

لە ماڵەوە و لەسەر ھێڵ بن، بەشەکەی دیکە 

لەناو پۆلدا بن، بەم جۆرە دابەش بکرێن، بەاڵم 

چونکە  کوردستان،  بۆ  زەحمەتە  ھەر  ئەمە 

دڵشاد عەبدولڕەحمان محەمەد 
ھەڵگری  لەدایکبووە،  سلێامنی  لە   19٥9 ساڵی 

بڕوانامەی دکتۆرا لە زانستی کیمیای خاک، لە سااڵنی 

پەروەردە  کۆلێژی  لە  بووە  مامۆستا   199٥ بۆ   1987

-زانکۆی سەالحەدین. لە سااڵنی 199٥ بۆ 200٥ ڕاگر 

لە  بووە.  تەکنیکی سلێامنی  پۆلی  زانکۆی  و سەرۆکی 

تایبەتەکانی  پرۆژە  سەرۆکی  دەبێتە   200٦ بۆ   200٥

  ،2009 بۆ   2006 لە  كوردستان.  ھەرێمی  لە  نەوت 

وەزیری پەروەردە بووە لە کابینەی پێنجەمی حکومەتی 

ھەرێمی کوردستان.
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ئامادەکاری نەکراوە و لەالیەن بەرپرسانیشەوە 

زیانێکی  ئەمەش  ھەیە،  زۆر  خەمساردییەکی 

زۆر گەورە لە ئایندەی کوردستان دەدات.

یاسا بەرکارەکان و خوێندنی ئەلیکرتۆنی 

ئەم  ئاڕاستەی  ڕەخنانەی  لەو  یەکێک 

بڕیارەی وەزارەتی پەروەردە دەکرێت، ئەوەیە 

سیستمی  ڕێنامییەکانی  و  یاسا  بەپێی  کە 

خوێندن و پەسەندکردنی بڕوانامە لە کوردستان 

لەناو  دەبێت خوێندن  یونسکۆش،  و  عێراق  و 

پۆل و ڕووبەڕوو بێت.

ئەم  بارەی  لە  عەبدولڕەحامن  دڵشاد 

دانپێدانانی  بە  سەبارەت  دەڵێت،  بابەتەوە 

ھەرێم، عێراق و یونسکۆ بە بڕوانامەکاندا، کێشە 

پەیوەندیدار  یونسکۆ  چونکە  نابێت،  دروست 

یان  واڵت  بڕوانامەی  بە  متامنە  بەوەی  نییە 

خۆیان  واڵتانە  ئەو  بەڵکوو  بدات،  ھەرێمێک 

بڕوانامەی  بە  دان  نێوانیان  ڕێککەوتنی  بەپێی 

یەکدیدا دەنێن، بۆ منوونە کە خوێندکارێک لە 

بەدەست دەھێنێت  بڕوانامە  واڵتێکی دەرەوە 

سەیری  عێراق،  یان  ھەرێم  بۆ  دەگەڕێتەوە  و 

ئەوە ناکرێت ئایا یونسکۆ دانی بەو بڕوانامەیدا 

لەگەڵ  دەکەن  بەراوردی  بەڵکوو  نا،  یان  ناوە 

بەپێی  و  دایانناوە  خۆیان  پرەنسیپانەی  ئەو 

بابەتە  ئەم  کەواتە  دەکەن.  ھاوتای  ئەوە 

پەیوەندیدار نییە بە یونسکۆوە کە ئایا متامنە 

کوردستان،  لە  نا.  یان  دەدات  بڕوانامەیە  بەو 

ئەوەی  ھێندەی  دەرەوەشدا،  دنیای  و  عێراق 

بۆ  بەتایبەت  گرنگە،  فێربوون  چۆنێتیی  و  بڕ 

زانکۆ و خوێندنی بااڵ، ھێندە بڕوا و متامنەدان 

ئێستا  ئەوە  لەبەر  نییە.  گرنگ  بڕوانامە  بە 

زۆربەی  کە  بەتایبەت  کار،  ھەلی  دابینکردنی 

زۆری دنیا بەرەو بازاڕی ئابووریی ئازاد دەڕوات، 

کەم  خزمەتگوزارییەکانی  گشتی  کەرتی  واتە 

گشتیدا  کەرتی  لە  دامەزراندن  کردووەتەوە، 

زۆر کەم بووەتەوە، کەرتی تایبەتیش ھەلی کار 

دەرچووە  ئەو  بڕوانامەی  ئایا  کە  نادات  بەوە 

باوەڕپێکراوە لە یونسکۆ یان نا، ئەوەی گرنگیی 

پێ دەدات ئەوەیە چی فێر بووە.

ڕێکخراوەکەیان  کە  گەرمیانییش  ئەحمەد 

مامۆستایانەوە  بە  ڕاستەوخۆیان  پەیوەندیی 

ئەم  دەکات  گومان  بارەیەوە  لەم  ھەیە، 

بڕوانامەی  بۆ  کێشە  داھاتوودا  لە  سیستمە 

ئاماژە  لەم ڕووەوە  بکات،  دەرچووان دروست 

بەوە دەکات پێناچێت یونسکۆ کێشەی ھەبێت 

جیھانییە  دۆخەکە  چونکە  بابەتە،  ئەم  لەسەر 

لە  ئێستا  تاکوو  نییە.  ناوخۆیی  کێشەیەکی  و 

کوردستان یاسایەک نییە دان بنێت بە خوێندنی 

لەسەر ھێڵ، ئەو کەسانەشی سااڵنی پێشوو لە 

ھێڵ خوێندوویانە و  لەسەر  ھەرێم  دەرەوەی 

بڕوانامەیان بەدەست ھێناوە، حکومەت دانی 

یاسا  پەرلەمان  لە  نەناوە،  بڕوانامەکانیاندا  بە 

ڕێنامیی  عێراقیش  و  ھەرێم  حکومەتی  لە  و 

دەرنەچووە لەسەر ئەم جۆرە خوێندنە و ئەگەر 

ھەیە لە ئایندەدا ئەم سیستمە کێشەی یاسایی 

بۆ دروست ببێت، بۆیە دەبێت لە پەرلەمانەوە 

کاری لەسەر بکرێت و پڕۆژەیاسا ئامادە بکرێت 
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و یاسای بۆ دەربکرێت کە بتوانێت لەگەڵ ئەم 

بارودۆخەدا بیگونجێنێت.

نایەکسانی و سیستمی ئەلیکرتۆنی

یەکسان  دەرفەتی  کوردستان  ھەرێمی  لە 

وەک یەک نەخراوەتە بەردەم ھەموو قوتابیان 

کوردستان،  ھەرێمی  ناوچەکانی  ھەموو  لە 

نائاساییەکانی  دۆخە  لە  کردووە  وای  ئەمەش 

وەک ئێستا، بەشێک لە قوتابیان لە بەشەکەی 

دیکە زیاتر ڕووبەڕووی کێشە و گرفت ببنەوە.

پرسە  بەم  سەبارەت  گەرمیانی  ئەحمەد 

یەکسان  دەرفەتی  کە  وایە  واقعەکە  دەڵێت 

نەخراوەتە بەردەم ھەموو قوتابییەک، ھەموو 

ھێڵی  کە  نییە  ھەلی  ھەمان  قوتابییەک 

ئینتەرنێت و ئامێری زیرەکی ھەبێت، تەنانەت 

بەشێک  و  ھەیە  ڕۆڵی  ڕەگەزی  جیاوازیی 

ڕێگەیان  خێزانەکانیانەوە  لەالیەن  کچان  لە 

دەرفەتی  بێت،  پێ  مۆبایلیان  نادرێت  پێ 

قوتابییەک  ھەموو  بەردەم  نەخراوەتە  تەواو 

ئەم  بۆ  چارەسەر  باشرتین  ڕاستییە.  ئەمە  و 

زۆر  ئەوەیە  کوردستان  ھەرێمی  بۆ  بارودۆخە 

)ھەر  لە دەستپێکردنی خوێندن  نەکەین  پەلە 

بەاڵم  درا(،  بڕیارەکە  و  کرد  پێ  دەستی  چەند 

قوتابیان  ڕۆژێک  دوو  ھەفتەی  بکرێت  ئەگەر 

مامۆستاکانیان  و  بکەن  قوتابخانە  سەردانی 

بدەن،  پێ  ڕێنامییان  مامۆستاکان  تاکوو  ببینن 

قوتابخانە،  لە  دانابڕێن  قوتابیان  جۆرە  بەم 

پڕۆگرامەکانیش کەم بکرێنەوە و ئەرکی ماڵەوە 

و  بربێن  ال  ھەیە  وانە  ھەندێک  بکرێن،  زیاد 

بۆ  خول  بکرێنەوە،  دووبارە  وانەکان  خشتەی 

و  شارەزاکردن  بۆ  کار  بکرێتەوە،  مامۆستایان 

و  سەرھێڵ  خوێندنی  بە  قوتابیان  ئاشناکردنی 

بکرێت.  سیستمە  ئەم  بەکارھێنانی  چۆنێتیی 

ئەحمەد سابیر گەرمیانی 
بە  سەر  قۆرەتووی  شارۆچکەی  لە   19٧2 ساڵی 

ئەزموونی  ساڵ   20 بووە.خاوەنی  لەدایک  خانەقین 

مامۆستایەتییە.  لە ساڵی 200٤ لە کاری رێکخڕاوەیی 

کاری کردووە، سەرۆکی لقی گەرمیان / سەکرتاریەتی 

هەولێر بووە، دوای یەکگرتنی یەکێتی مامۆستایان و لە 

ساڵی  200٧ بووەتە جێگری سەرۆکی لقی گەرمیان و 

لە ساڵی 2011 بووە بە ئەندامی سکرتاریەت. لە ئێستادا 

نیشتەجی شاری هەولێرە و قوتابی ماستەرە لە بەشی 

مێژووی نوێ لە کولێژی ئادابی زانکۆی سەالحەدین.
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دوو  پڕۆژەیەکی  مامۆستایان  یەکێتیی  وەک 

پەروەردە  وەزارەتی  پێشکەشی  الپەڕەییامن 

ئەگەر کاری  تێدایە  باشی  کرد، کە چارەسەری 

لەسەر بکرێت.

ئەزموونی واڵتان بۆ ھەرێم

باڵو  جیھاندا  ھەموو  لە  کۆرۆنا  ڤایرۆسی 

بووەتەوە و پڕۆسەی خوێندنی ناو پۆلی پەک 

خستووە، بۆیە ھەموو واڵتان ناچار بوون پەنا 

بۆ ڕێگای نوێ ببەن، لەبەر ئەم ھۆکارەش واڵتان 

سەرکەوتووی  ئەزموونی  لە  سوود  دەتوانن 

واڵتانەی  لەو  یەکێکە  سوێد  وەربگرن،  یەکرت 

پۆل  ناو  خوێندنی  لە  قوتابیان  داوە  ھەوڵی 

دانەبڕێن و ئەم پەیوەندییەی نێوان قوتابخانە 

و قوتابیان پارێزراوە.

ھۆمەر قەرەداغی سەبارەت بەم ئەزموونە 

بۆ ھەرێم پێی وایە کوردستان دەتوانێت سوود 

ببینێت،  سوێد  وەک  واڵتێکی  ئەزموونی  لە 

بەاڵم دەبێت پێشرت ئامادەکاری بۆ سیستمەکە 

لە  سوود  دەتوانێت  کوردستان  بکرێت. 

واتە  ببینێت،  سوێد  وەک  واڵتێکی  ئەزموونی 

ھەم  و  بخوێنن  ھێڵ  لەسەر  ھەم  قوتابیان 

بتوانن لە پۆلدا ئامادەییان ھەبێت، بەم جۆرە 

دانابڕێن،  قوتابخانەش  ژینگەی  لە  قوتابیان 

بەاڵم دەبێت پێشرت ئامادەکاری بۆ سیستمەکە 

مامۆستایانی  یەکێتیی  سەرۆکی  بکرێت. 

لە  سوود  دەبێت  وایە  پێی  کوردستانیش 

بەاڵم  وەربگیردرێت،  ئەزموونەکان  ھەموو 

گونجاوە  کە  وەربگیردرێت  ئەوەیان  پێویستە 

ئەردەن  و  ئێران  کوردستان،  کولتووری  لەگەڵ 

ئێمە،  بارودۆخی  لەگەڵ  ڕادەیەک گونجاون  تا 

و  واقع  کولتوور،  لەگەڵ  ئێمە  دەبێت  بەاڵم 

سەبارەت  بیگونجێنین.  خۆمان  دارایی  باری 

بە کاریگەریی دۆخی دارایی لەسەر وەرگرتنی 

خوێندنەکە  دەڵێت  دیکە،  واڵتانی  ئەزموونی 

بەگشتی  پۆل،  ناو  یان  بێت  ئەلیکرتۆنی 

دواکەوتنی مووچە کاریگەریی لەسەر پڕۆسەی 

پەروەردە دەبێت. مامۆستا کێشەی نییە لەسەر 

بچێتە  یان  بکات  جێبەجێ  پڕۆسەکە  ھێڵ 

مووچەی  و  ھەیە  کێشەی  بەڵکوو  پۆل،  ناو 

باش  مەعنەویی  و  دارایی  باری  وەرنەگرتووە، 

نییە، ئەمەش کاریگەریی خراپی دەبێت.

ئایندەی پەروەردەی ھەرێم و سیناریۆکان

چەند ساڵێکە پسپۆڕ و ڕەخنەگرانی بواری 

دۆخی  بۆ  ھەڵسەنگاندنیاندا  لە  پەروەردە، 

پڕۆسەی  و  سیستمەکە  لە  ڕەخنە  پەروەردە 

ھەمەالیەنە  ڕیفۆرمی  داوای  دەگرن،  خوێندن 

دەکرێت،  مامۆستایان  گوزەرانی  چاککردنی  و 

لە  دەدەن  ھۆشداری  پسپۆڕانیش  و  بەرپرس 

پەروەردە  سیستمی  ئایندەی  و  ئێستا  بارەی 

جددی  گۆڕانکاریی  دەکەن  داوا  و  ھەرێم  لە 

ئەنجام بدرێت.

نێوان  سااڵنی  کە  عەبدولڕەحامن  دڵشاد 

ھەرێم  پەروەردەی  وەزیری   2009 بۆ   200٦

بووە، پێی وایە دۆخی ئێستای پەروەردە ئێجگار 

دژوار و ناھەموارە، ئەگەر حکومەتی ھەرێمی 

چارەسەری  لە  بیر  بەجددی  زۆر  کوردستان 
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خراپرتیش  بەرەو  دۆخەکە  نەکاتەوە،  ڕیشەیی 

بااڵش.  خوێندنی  و  پەروەردە  لە  دەڕوات، 

ھەرێم  حکومەتی  بەداخەوە  ئەوەی  لەبەر 

لەژێر کۆنرتۆڵی حزبەکاندایە، ھەر بڕیارێکیش 

حکومەت بیدات، ئەگەر حزبەکان کۆک نەبن 

پێویستە  بۆیە  ناکرێت.  جێبەجێ  لەسەری؛ 

ئەم حزبانە کە حکومەتیان پێک ھێناوە، النی 

کەمی بەرپرسیارێتییەکانیان بەرامبەر بە خەڵک 

داھاتی  کە  ئەوەیە  ئەویش  بکەن،  جێبەجێ 

کوردستان بە شێوازێکی  شەفاف کۆ بکرێتەوە 

و لە خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتییەکاندا خەرج 

ھەرێم وەک حکومەتێکی  بکرێت. حکومەتی 

کۆمەاڵیەتی کار بکات، واتە بەشی زۆری داھات 

کە  بێت  کۆمەاڵیەتییەکان  خزمەتگوزارییە  بۆ 

خزمەتگوزارییە  لە  بااڵ  خوێندنی  و  پەروەردە 

چارەسەریش،  بە  سەبارەت  بنەڕەتییەکانن. 

داھات  ئەوەیە  چارەسەر  دەکات  بەوە  ئاماژە 

جومگەکانی  بکرێتەوە،  کۆ  بەشەفافی 

ھەیە  داھاتەی کە  ئەو  بکرێن،  بنبڕ  گەندەڵی 

و  پەروەردە  بواری  لە  شەفاف  شێوازێکی  بە 

سەرەکییەکانن؛  بوارە  لە  کە  بااڵ  خوێندنی 

خەرج بکرێت، بەدەر لەوە ئایندەیەکی ناڕوون 

و ناتەندروست چاوەڕێی پەروەردە و خوێندنی 

بااڵیە لە ھەرێم.

سەر  دەخاتە  دەست  قەرەداغی  ھۆمەر 

پەروەردەی  سیستمی  کێشەکانی  و  برین 

ھەرێم و بەم جۆرە باس لە ئایندەی پڕۆسەی 

خوێندن دەکات: “ئایندەی سیستمی پەروەردە 

ھیچ  چونکە  نابینم،  باشی  بە  کوردستان  لە 

سیستمەکەدا  لە  ڕیفۆرم  نادرێت  ھەوڵێک 

قوتابخانەکان  بۆ  دابرنێت  یاسایەک  و  بکرێت 

بەرەو  دۆخەکە  تاکوو  بکرێت،  پێ  کاری  و 

هۆمەر قەرەداخی
پسپۆڕی  و  شارەزا 

 ۳۸ و  پەروەردەیە  بواری 

ساڵە لە واڵتی سوید دەژی، 

لەبواری  ساڵە   31 ماوەی 

لەم  دەکات.  کار  پەروەردە 

بەڕێوەبەری  وەک  ماوەیەدا 

بەڕێوەبەری  پەروەردە، 

مامۆستاش  و  قوتابخانە 

کاری کردووە.
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بۆ  ھەوڵی  و  دەیانەوێت  خۆیان  کە  بھێنن 

دەدەن.

پەوەروەردە  وەزارەتی  ئەوەی  لەگەڵ 

بڕیاری دابوو 10ی ترشینی یەکەم دەستپێکی 

دەوامی فەرمییە بۆ قوتابیانی قۆناغی  یەکەم 

دەستپێکی  پۆل،  لەناو  بنەڕەتی  دووەمی  و 

سێیەمی  قۆناغی  بۆ  ئەلیکرتۆنییشە  خوێندنی 

تاکوو  بەاڵم  ئامادەیی،  یازدەی  تا  بنەڕەتی 

زۆری  بەشێکی  ڕاپۆرتە،  ئەم  ئامادەکردنی 

پارێزگاکانی سلێامنی  بەتایبەت لە  مامۆستایان 

و ھەڵەبجە و ئیدارەکانی ڕاپەڕین و گەرمیان، 

خوێندنەوە،  ھۆڵەکانی  نێو  بچنە  نین  ئامادە 

ئەمەش وای کردووە پالنی وەزارەتی پەروەردە 

و  کێشە  ڕووبەڕووی  ئەلیکرتۆنی  خوێندنی  بۆ 

دوودڵی  لە  خوێندکارانیش  و  ببێتەوە  گرفت 

ئەمساڵی  بە  سەبارەت  بن  نیگەرانیدا  و 

خوێندنیان.

دەستپێکردنی  بەسەر  ڕۆژێک  چەند 

بەاڵم  تێپەڕیوە،  خوێندندا  نوێی  ساڵی 

و  سلێامنی  پارێزگای  ھەموو  لە  ئێستا  تاکوو 

قوتابیانیش  و  نەخوێرناوە  وانە  یەک  ھەڵەبجە 

سەرەڕای  قوتابخانەکانیان،  نەچوونەتە 

سوورن  مامۆستایان  مووچەیەکیش،  پێدانی 

ئەوان  مەرجی  دەڵێن  و  بایکۆتکردن  لەسەر 

بریتییە  کەم  النی  بایکۆتەکەیان  شکاندنی  بۆ 

دوانەکەوتنی،  تەواو،  مووچەی  پێدانی  لە 

ھەڵوەشاندنەوەی  و  پاشەکەوت  نەھێشتنی 

بڕیاری خوێندنی ئەلیکرتۆنی.

ئێستا  تاکوو  دیارە  ئەوەی  بربێت.  پێشەوە 

یاسا  بەپێی  کوردستان  پەروەردەی  سیستمی 

بەپێی  و  ڕێنامیی  بە  بەڵکوو  ناچێت،  بەڕێوە 

کە  دەبرێت.  بەڕێوە  نوێ  وەزیری  میزاجی 

بڕیارانەی  ئەو  ھەیە  بۆی  دێت،  نوێ  وەزیری 

تەنانەت  بیانگۆڕێت،  داونی؛  پێشوو  وەزیری 

کار  ھەندێک  خۆیان  گشتییەکان  بەڕێوەبەرە 

دەکەن.”

و  چاکسازی  پرسی  بە  سەبارەت 

سیستمی  ئایندەی  لەسەر  کاریگەریی 

دەکات  لەوە  باس  ھەرێمیش،  پەروەردەی 

سیستمەدا  لەم  گەورە  چاکسازییەکی  ھیچ 

نەکراوە تاکوو بەرەو پێشەوەی ببات، ئەمەش 

متامنەیان  مامۆستا  و  قوتابی  کردووە  وای 

و  دەخوێنن  تێیدا  کە  نەمێنێت  سیستمە  بەو 

پەرلەمانی  و  حکومەت  دەڵێنەوە.  تێدا  وانەی 

تاکوو  نادەن  ھەوڵێک  ھیچ  کوردستانیش 

بەرەو  و  بکرێت  سیستمەکەدا  لە  گۆڕانکاری 

پێشەوە بربێت.

قەرەداغی وەک منوونەی ئەو کێشانە؛ باس 

وەک  دەڵێت  و  دەکات  تاقیکردنەوەکان  لە 

گرنگانە  بابەتە  لەو  تاقیکردنەوەکان  منوونەش 

بۆ  بکرێت،  لەسەر  کاری  دەبووایە  کە  بوو 

تاقیکردنەوەی پۆلی 12  تاکوو ئێستاش  منوونە 

وەک مۆتەکەیەک وایە بەسەر قوتابیانەوە، ھیچ 

بتوانرێت  کە  ناکەن  بابەتەدا  لەم  ڕیفۆرمێک 

ترس  بەبێ  و  توانا  بە  بکرێت  قوتابیان  لە  وا 

بەدەست  منرەیە  ئەو  و  بکەن  تێدا  بەشداریی 
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فەرهەنگی ئایندەناسی
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ستراتیژى 
)Strategy االستراتیجیة(

زاراوەیەکە  سرتاتیژی  بنەڕەتدا  لە 

واتاى  بە  کە  کۆن،  یۆنانی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

هاتووە،  بەکار  “سەرکردە”  یان  “سوپا” 

واتای  چەندین  بۆ  ئێستا  تا  کاتەوە  لەو  بەاڵم 

بۆیە  دەهێرنێت،  بەکار  بەرباڵو  و  فرەالیەن 

لە ڕووی مێژووییەوە سەرەتا پەیوەست بووە 

سەرکردایەتیکردنی  و  جەنگ  هونەری  بە 

هێزە سەربازییەکان، بەاڵم دواتر لە ئەنجامی 

پەرەسەندىن  و  ئەزموون  کەڵەکەبوونی 

مەعریفە؛ ناوەرۆکى واتاکانی قۆناغ دوای قۆناغ  

بووەتە  ئێستادا  لە  ئەوەى  تا  بووە،  فراوانرت 

ئایندەیى  بیرکردنەوە  لە  جۆرێک  هاووتاى 

دوورمەودا و پالىن گشتگیر کە لە 

واڵت  بااڵکاىن  ئامانجە  هێنانەدیى  پێناو 

بۆ  و  دەسەاڵتەوە  هەرەمى  لوتکەى  لەالیەن 

کایەکاىن  زۆربەى  یان  گشت  ئاڕاستەکردىن 

و  ئابوورى  و  سەربازى  و  )سیاىس  دەوڵەت 

کۆمەاڵیەىت و ڕۆشنبیرى...( دادەڕێژرێت. 

سەربازییەوە،  کالسیکیى  ڕوانگەى  لە 

“کالوس  پێناسەکەى  بەپێى  سرتاتیژى 

لە  بێت  بریتی  ’تاکتیک’  “ئەگەر  فیتز”: 

هەر  لە  سەربازى  هێزى  بەکارهێناىن 

ئەوا  چەکداریدا،  ڕووبەڕووبوونەوەیەکى 

کۆى  بەکارهێناىن  لە  بریتییە  ’سرتاتیژ’ 

ڕووبەڕووبوونەوە چەکدارییەکان بۆ ئامانجى 

بااڵى جەنگ.” لەم ڕوانگەیەشەوە ئەم چەمکە 

جیۆ-سرتاتیژی  تیۆرەکاىن  تێکهەڵکێىش 

سەرجەم  و  بووە 

و  قۆناغ 
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دەزگایەک،  )ڕێکخراوێک،  قەوارەیەک  هەر 

شێوەى  بە  کە  دەوڵەتێک...(،  هەرێمێک، 

پالنێکى گشتگیر بۆ ئایندە بەرجەستە دەبێت 

هەنگاوێکى  چەند  کرداریشدا  بوارى  لە  و 

لەخۆ  ئایندەیە  ئەو  بەدیهێنانی  بۆ  بنەڕەتی 

نەخشەڕێگاى  سرتاتیژى  بەمەش  دەگرێت، 

بۆیە  ئاڕاستەکردنیەىت.  و  ئایندە  بونیادناىن 

پرسە  لەگەڵ  مامەڵەکردنە  پڕۆسەى  سرتاتیژى 

دوورمەودا و زێدە بنەڕەتییەکاندا، نەک لەگەڵ 

کردە ڕۆژانەیى و ڕووکەشییەکان. هەر چەندە 

ئایندەبینى  هاوواتاى  بە  سرتاتیژى  ناکرێت 

ڕەگەزێکى  ئایندەبینى  بەاڵم  دابرنێت، 

ڕەگەزى  چەندین  لەپاڵ  سرتاتیژە،  سەرەکیى 

تا  ئامانجەکانەوە  دیاریکردىن  لە  هەر  تردا، 

پێویستەکان  ئامرازە  بەردەستخستنى  تواناى 

تواناى  و  ئامانجانە  ئەو  بەدیهێناىن  بۆ 

و  ژینگە  دژوارییەکاىن  ڕووبەڕووبوونەوەى 

هەڵسەنگاندىن خاڵە الوازەکان و خستنەڕووى 

خاڵە بەهێزەکان. لە ئەنجامدا سرتاتیژى، وەک 

پالنێکى گشتگیر، سێ ڕەگەزى سەرەکى لەخۆ 

دەگرێت: )ئامانج، ئامراز، ئایندە(.

سەرچاوەکان:

1. George Thomas Kurian )editor in chief (, The 

Encyclopedia of Political Science, CQ Press – Washing-

ton- DC, 2011, PP 1621-1622.

2. David Schultz, Encyclopedia of Public Adminis-

tration and Public Policy, Facts On File, Inc, New York, 

2004, PP 402-403.

٣. جو وایتهید، اإلسرتاتيجية، ت: صباح حسین عبداالدر، دار 

الفجر للنرش والتوزیع، القاهرة، 201٣، ص ص 9-2٤.

)وەک:  تیۆرانەدا  ئەم  پەرەسەندىن  ئاستەکاىن 

هێزى زەمینى، هێزى دەریایى، هێزى ئاسامىن، 

زیرەکى جەنگ  تەکنەلۆجیاى  ئەتۆمى،  هێزى 

لە قۆناغى گڵۆبالیزەیشندا( ڕەنگی داوەتەوە.

و  سیاسی  مۆدێرنە  ڕوانگە  لە  بەاڵم 

پێناسەکەى  بەپێى  گشتگیرەکەیەوە، سرتاتیژى 

بەکارهێناىن  لە  “بریتییە  هارت”:  “لیدڵ 

دەوڵەت  تواناکاىن  و  سەرچاوە  سەرجەم 

سیاسییە  ئامانجە  بەدیهێناىن  پێناوى  لە 

بەکارهێنانە  ئەم  پێبەپێى  دەوڵەت.”  بااڵکاىن 

کایە  زۆر  بۆ  سرتاتیژى  چەمکى  گشتگیرەش، 

بۆ  دەهێرنێت،  بەکار  جۆراوجۆر  کردەى  و 

سرتاتیژى،  هاوپەیامنییەکى  دەوترێت:  منوونە 

سرتاتیژى،  بڕیارێکى  سرتاتیژى،  پێگەیەکى 

دەشێت  لەمەش،  جگە  سرتاتیژى.  کااڵیەکى 

بەڕێوەبردىن  جیاوازەکاىن  ئاستە  بەپێی 

پۆلێن  گشتییەکاىن  سیاسەتە  و  دەوڵەت 

سرتاتیژی  وەک:  ئاست،  چەندین  بۆ  بکرێت 

سرتاتیژى  )بچووک(،  سەرەتاییەکان  یەکە 

سێکتەرە سەرەکییەکان )مامناوند( و سرتاتیژی 

دەشێت  هاوکات  )گشتى(.  بااڵ  نیشتامنیى 

بەپێى  سرتاتیژى  ئاستانەى  لەم  هەریەک 

ئامانجەکانیان  بۆ هێنانەدیى  پێویست  ماوەى 

)سرتاتیژیى  وەک:  جۆرەکاىن  بۆ  بکرێن  پۆلین 

سرتاتیژیى  و  نیوەمەدا  سرتاتیژیى  نزیکمەودا، 

دوورمەدا(.  

واتا  لە  سرتاتیژی،  بەگشتى 

داهاتووی  بۆ  وێنایەکە  هاوچەرخەکانیدا، 
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی دەدات
 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات

ژمارە )4( تشرینی دووەمی ٢٠٢٠


