
دارا و ریفۆرمیست وتی بوونیادگهی سیاسی رهمهنوان گهخوندکاری کورد له

)کانسیاسییهری زانستهماسته(سیروان ساح زاده 

تی کوردستان داکانی رۆژھهناو کوردهپانی سیاسی لهکانی گۆڕهکییهرهسهو باسوخواسهکک لهیه
ی تی و شوازهدات، باسی چۆنییهکان دا زۆرتر خۆی نیشان دهبژاردنهھهکاتی ت لهتایبهبهکه
وتی سیاسی دانی رهرھهدوای سهله. تی گشتی ئران داسیاسهلهکانهشداریکردنی کوردهبه

دا وتهو رهنی کورد خۆیان لهدهچاالکانی سیاسی و مهشک لهئران، بهله) اصالح طلب(میستریفۆر
وتی ناو رهبچنهپویستهخۆیانوپشبردنی دۆزی رهکان بۆ بهکوردهکهو پیان وایهوهۆدزنههد

گوتارکی ی کهوهھۆی ئهبهیستوتی ریفۆرمرهی کهوهرچاوگرتنی ئهبهلهبه. وهکانهیستهریفۆرم
شکی به) اصول گرا(راگهوتی بوونیادرهکتهراورد لهبهبهیهرنجاکشتر و نوخوازتری ھهسه
و له. بینننزیکتر دهوتهو رهکانی ئهخواستهکانی خۆیان لهخواستهی کوردخوندکارانتریزۆر

الیانگری خوندکارانی کورد لهکانیزیانهو م که سوود بکهوهم  باس لهدهوڵ دهھهدایادداشته
ئایا بهکهوهمهدهدهو پرسیارهمی ئهکۆتایی وهو له؟کان چییهوتی ریفۆرمخواز بۆ کوردهره

دکارانی کورد کان بۆ خونرهکان و بوونیداگهی سیاسی ریفۆرمیستهناو کایهکی گشتی چوونهیهشوه
؟ب باشترهوستکی سیاسی ھهیان نا و خوندکاری کورد چ ھهکهکهبه

ک و ک خهکۆمهی کهوهھۆی ئهبهوتی ریفۆرمیست ئاسان نییهکردنی رهئران دا پناسهله
ن، بۆیهکهدهپناسهو ناوهگرن و خۆیان بهک دهدا یهو ناوهژر ئهگرووپی سیاسی جیاواز له

-سیاسیوتهو رهوتی ریفۆرمیست ئهرهدا  لهلرهستی منبهمهم کهبکهتا ئاماژهرهسهپویسته
د مهتی محهرۆکایهسهبهدائرانتاوی دا لهی ھه1376ردانیجۆزهی 2لهکهیهیهتی یهکۆمه
را وتی بوونیادگهو رهوتهو رهنوان ئهلهتاوی دا ی ھه1388رکار و دواتر لهسهمی ھاتهخاته
کاری بهن روحانی درژهسهرۆک کۆماری حهسهبهوتهو رهو ئستا ئهئاراوهھاتهی جیددی کشه

لهکانزانکۆ جیاوزهلهکهگرتهدهو خوندکارانهموو ئهی خوندکاریش ھهوشه1.داتخۆی ده
. ندهخوندن دهبهریکن درژهخهری ئران دارتاسهسه

کورد و کوردبوون و کی کورت لهیهتا پناسهرهسهپویستهوهرهی سهکهمی پرسیارهبۆ وه
ب کورد بهک لهیهپناسهر جۆرهھهم دانهری ئهبۆچوونی نووسهبه. ینکانی بکهندییهوهرژهبه
ند وت دا ر چهسهبهکانهکوردملیزۆرهبهشکردنیوتی مژووی دابهرچاوگرتنی رهبهله

م من پم زانن، بهتکی ریفۆرمیست نهحکومهتی روحانی بهحکومهبن کهسی ریفۆرمیست ھهکهندکھهیهوانهله1
کانی پشتریش دا قۆناغهر کار و لهسهبتهیان کرد کهتهو حکومهکان پشتگیری ئهموو ریفۆرمیستهھهکهوایه
نگ ب دهر باروودۆخک دا دهھهلهکهڕیان وایهکان باوهفۆرمیستهریی کهو واتایه، بهبووهو شوهر بهیان ھهکهکاره
رۆک بژاردنی سهچ بۆ ھه،کان داوراوهانوان پبت و لهت ھهر سیاسهسهن باندۆری خۆیان لهدهوڵ دهن و ھهبده

.نکهستنیشان دهنی خۆیان دهک پاوراواسک وهند کهکک یان چهمان، یهرلهرانی پهکۆماری و چ بۆ نونه



ر لهب سهدهکهو جۆرهت ئهکارانی بواری سیاسهی شرۆڤهزۆربهر بۆیه، ھهواوهکی ناتهیهپناسه
کان چ سووچی کورده.خوندکارانی کوردن، چ بگات بهرناکهده) Kurdish Question(دۆزی کورد 

ویی خۆیان و تهی نهنی ئیرادهخاوهبوونهمۆ نهکانی تر، تا ئهوهتهخۆیان بووبت و چ سووچی نه
ر پمان گهئهکهحاک دایهلهوهئه. ستی خۆیان بنووسندهنووسی خۆیان بهچارهوهیانتوانییهنه

Self-Determination(نووس ی مافی بیاردانی چارهخاوهوهئه2ومک قهیه نهوهتهواب کورد نه
Right(له،ه کات دهوهبینهدۆزی کورد ورد دهلۆزترهوهزۆر لهین کهگه، تتا دا رهسهلهکهئا

کیو کوردبوون چ واتایهک کوردهی کهوهر ئهسهکان خۆشیان لهمخابن کورده.وهینهکهبیری لده
کاتک باس لهوهر ئهبهله. نگ نینھاودهزۆریی کورد چین،وهتهکانی نهندییهوهرژهو بهیهھه
ڕی سیاسی ی بۆچوون و بیروباوهگورهو بهسهر کهکرت، ھهگای کوردی دهکانی کۆمهندییهوهرژهبه

گالنی خوندکارانی کورد کانی توهرهسهسوود و خهباسکردن لهبۆیه. کاتدهتهو بابهخۆی باس له
ندیدار یوهل سیاسی پهتگهموو بابهک ھهیش وهکانراکان و ریفۆرمیستهی سیاسی بوونیادگهکایهله
ین بکهمایانهو بنهئهرسهله، قسهکههباسشیکاریپشئمهکهیهھهوهپویستی بهوهکوردهبه
تی باسکردنی رفهی دهوهھۆی ئهبهو یادداشته، لهزراندووهر دامهسهخۆمان لهشیکاری سیاسی که
ر سهم لهو باسهشیکاری ئهم کهکهدهما سیاسییهو بنهنیا باس لهته، مننییهمایانهو بنهئهموو ھه

.زراندووهدامه

ت بهریتی تایبهنی زمان و کلتور و مژوو و نهخاوهکهکهیهوهتهکورد نه، م دانهری ئهالی نووسه
ئران شکیشی لهو بهش کراوهند وت دا دابهنوان چهمۆ لهبت ئهوهکهر ھۆیهھهتی و بهخۆیه
وهیه)National Identity(ییوهتهری نهیرانی ناسنهقهتی وسهبدهھۆیبهیهوهتهو نهئه. دایه

و نووخبه یهک دارلشواویهسهلهوهباری سیاسیشهژیت و لهبار دا دهدۆخکی نالهلهمۆکهئه
ر شوازی سهناتوانن لهوهھا ناھۆشیاری خۆیانهروهو ھهو دۆزهھۆی ئاۆزی ئهبهشیکانیسیاسییه

ناو خوندکارانی تهخزیوهکییهرهگشتی و سهو کشهئه.ییرژهکینگییهکۆدهنهتکردن بگهسیاسه
بینین ک دهر وهھهوهرئهبهلهگای کوردی، کۆمهر و چاالکیکاریگهتوژکیک وه- وهکوردیشه

و تا ئستا یهکی زۆر ھهیهقهتهمهشداریکردنی سیاسی دهتی کارکردن و بهر چۆنییهسهله
وتی سیاسی دا چ رهخۆیان لهی کهوهر ئهسهنگی لهکۆدهنهبگهوهیانتوانییهخوندکارانی کورد نه

.تکی سیاسی نوێ پکبنینخۆیان رهی کهوهن، یان ئهبکهپناسه

کانی گری خواستهوتی ریفۆرمیست ناتوانن ھهرهرا و نهوتی بوونیادگهرهبۆچوونی من، نهبه
وتکی سیاسی خوندکاری ، رهوتانهو رهر لهبهی کهوهر ئهگهمه.ئران دابن لهخوندکارانی کورد

کانتکستی لهکهیهو واتایهمان ئهھه" قوم"ست واتای بهکوو مهبهنییه) Ethnic(قوم، ئیتنیک ست لهبهدا مهلره2
شک لهک بها و وهدوهتهنهر بهبارامبهله" قوم"دا و کانتکستهله. گیرتردهکی لوهیی ئرانی دا کهوهتهگوتاری نه

وکلتورکک وهبینرن نهده) خرده فرھنگ(ھوردیکلتوورک ئران دا وهکان لهه"قوم"کرت و دهکی تر پناسهیهوهتهنه
).distinct culture(گرووپکی کلتوری جیاواز 



لکی داڕژراو بهماگهر بنهسهو لهوهماکانی خۆی روون کردبتهبنهبت کهکوردیمان ھه
را وتی بوونیادگهرهی کهارهو ھۆکدا بهلره.وهی سیاسییهناو کایهبتوانت بتهوهستراتیژه

وتی ر رهسهمهکهخت دهنم و جهال دهوهنوان خوندکارانی کورد دا نییهنگرکی زۆری لهالیه
کان ی خوندکارانی کورد الیانگری ریفۆرمیستهزۆربهکهنییهو واتایهش بهوهئهدیاره. ریفۆرمیست

ر سهئران دا لهوتی ریفۆرمیست لهره. راکان دا زۆرترنبوونیادگهکتهراورد لهبهکوو بهبن، به
مینهپرسی کهکی بهندییهیوهت دا ھیچ پهڕهبنهکهزراوهگوتارکی سیاسی دامه

بۆ خوندکارانی کورد وتهو رهناو ئهخۆھاویشتنه، بۆیهداوهنهوهه)اقلیت ھای ملی(کانییهوهتهنه
وتکی سیاسی رهبهداتهتی دهوایهینت و رهگهدۆزی کورد دهسار بهبت، خهسوودی ھهوههزیاتر ل

.ک نییهیهوهتهک نهکانی کورد وهمافهک لهگری ھیچ یهخۆی دا ھه3کانیتیۆریهبوونیادهلهکه
-تییهکۆمهگۆڕانکاریهلهنگک چین و توژکی پشهک دا وهگایهر کۆمهھهخوندکاران له

یدا کهوهڵ ئهگهیبینین لهدا دهگایهو کۆمهمۆ لهئهی کهوهئهمناسرن، بهکان دا دهسیاسی یه
ئاستی کانیان لهم چاالکییهن، بهترگا چاالککانی تری کۆمهشهڵ بهگهراورد لهبهخوندکاران به

کان سیاسییهوتهر رهسهرییان لهخوندکاران کاریگهی کهوهھا زیاتر لهوهرو ھهپویست دا نییه
و ھۆی ئه. یهکان ھهر خوندکارهسهرییان لهکاریگهکانن کهسیاسییههتورهوهبت، ئهھه
بزاڤکی خوندکاری شوناسخواز وهیتوانییهمۆ نهتا ئهخوندکاری کوردکهیهوهش ئهموکورتیهکه

نق4.بخو

ندک خواست و داخوازییه کهگری ھهت دا ھهباشترین حاهکان لهگوتاری سیاسی ریفۆرمیسته
ندی کانی شارۆمهر مافهسهلهبچووکیرنیکی ئهرییهوتنی دا کاریگهرکهری سهگهئهتوانت لهده
ک گرووپکی وهک ک تاک نهکان وهتوان بۆ کوردهوتی ریفۆرمیست دهرهوهو سۆنگهله. بتھه

ھاتنه،ین کهبکهوهناکرێ نکۆی لهکهئاشکرایه. بتخۆی ھهت به، قازانجی تایبهکلتووری
و ، ل ئهبووههتی و سیاسی دا رۆی ھیهزای کۆمهی فهوهکردنهکان لهرکاری ریفۆرمیستهسه

و ئازادییهبتڕکان تپهسییهکهتاکهئازادییهپدان بهرهئاستی پهلهکهبووهنهندهوهئهباندۆڕه
دوو توان بهوتی ریفۆرمیست دهت دا رهباشترین حاهله. وهگرتهی کانکلتووریهکانی گرووپهکۆییه

رکه و باوهستی  روانگهبهم، و مهکهریفۆرمیست دهوتی کانی رهتیۆریهبوونیادهباس لهوهخۆشبینییهدا زۆر بهلره3
و گووتاری ئهک لهکگرتوویهنی تیۆری بت و یهخاوهوتهو رهوناچ تا ئستاش ئهگینائهیهکان ھهریفۆریستهکه
لکی جیاواز وتگهرهکهکهیهھاتهل فیکری بت، پکماگهنی بنهخاوهی کهوهزیاتر لهوتهو رهدی ناکرت، ئهدا بهوتهره

و کیان گرتووهتانی خۆیان یهوهستهتی و دهسهبدهئران دا و لهی سیاسی لهرلشواوی کایهسهلهو جۆراوجۆر که
ر ھه. وهی سیاسییهکایهناو کان دا دینهبژاردنهمی ھهر دهسهت لهتایبهو بهوهکهیهپکھاتهجۆرک و بهبهر جارهھه

یکی ئامرازی و تاکیکی روانگهساس دا ریفۆرمیست نین و بهئهلهی کهسانهو کهشک لهت بهنانهتهوتهو رهئهشهبۆیه
.گرتخۆ دهرا لهسانکی بوونیادگهتا کهن ھهکهدهک ریفۆرمیست پناسهخۆیان وه

- تییهمی کۆمهی زانکۆکان و کۆی سیستهوهر ئهبهر شانی خوندکار، لهسهکان بخرتهکوموکرتیهموو ناکرێ ھهدیاره4
ر سهیی لهخنهختکردنی رهجهدا من بهم لرهبوونی بزاڤکی خوندکاری کورد، بهسیاسی ش ھۆکارن بۆ درووستنه

.مکهدهریکم قسهخوندکاری کورد خه



کیان یه. خسنتناو زانکۆکان دا بۆ خوندکارانی کورد برهبارتر لهلهستنکی و بهمینهجۆر زه
کان تییهیهو کۆمهسیکهتاکهئازادییهندی،کانی شارۆمهمافهگرنگیدان بهتوانت بهدهی کهوهئه

، ل یههھنجانی خوندکارگهرچی گرینگی خۆی بۆ گهیان ئهوهئه، کهبۆ خوندکاران زیاتر بکات
زای سیاسی و ی فهوهکردنه، بهی کهوهم ئهدووھه. نییهوهکوردبوونهوتۆی بهندی ئهیوهپه

چاالکیقابیت لهتایبهخوندکاری بهنی، ئیمکانی چاالکیدهگای مهمکی کۆمهچهگرینگیدان به
کهی رابردوو نیشانی داوهیهو دهزموونی دوئه.  زانکۆکان زیاتر بکاتناوکانینهنجوومهئه

؛ ک قومار وایهت بت وهسیاسهکهوهزیاتر لهوهدوو ھۆکارهالیانگریکردنی خوندکارانی کوردبه
ڵ گهو لهتییان روون نییهت و چییهنین و ماھییهکان جگای متمانهریفۆرمیستهی کهوهک ئهیه

ی وهمیش ئه، دووھهوهنهخوندکاری کورد نادهم ئاوڕ لهیان النی کهگۆردرن،ر کاریان دهسهھاتنه
، ر بکاتبهستهک و خوندکاران دهھیچ مافک بۆ خهکان ناتوان ریفۆرمیستهالیانگریکردن لهکه
ستیشن هت کاتک کاربدنانهکان تهو ریفۆرمیستهواو سنووردارهوانیش تهتی ئهسهی دهوهر ئهبهله

؛کرێدهکان کییهرهسهسارهسوود و خهبهوه ئاماژهژرهله.تت نایهدهسهوتۆیان لهکارکی ئه

:کانسارهخه

ک و کورد نهکلتووربوونی ئران نییهفرهڕی بهباوهگوتارکی سیاسی کهتیدان بهوایهره-1
.کاتدهخۆی پناسهشک لهک بهکوو وهک کلتورکی جیاواز بهوه

مھنانی گوتارکی سیاسی کوردی، رھهوی جیددی بۆ بهھهرگرتن لهت نانهدان و تهونهھه-2
ژر ھژمۆنی هبچتمیشهک ھهی وهوهک ئهبت نهو گوتارهری ئهکورد خۆی داڕژهکه

.کاتی کورد ئاۆزتر دهریرانی ناسنهی تر قهش ھندهوه، ئه)Others(وانیترگوتاری ئه
زراندنی تای دامهرهسهم له، النی کهمان گوتاری سیاسی کهی ھهوهمھنانهرھهبهدووباره-3

ریشهکک لهیهو گوتارهو خوودی ئهیهئران دا بوونی ھهتی مۆدن لهوهده
.گای کوردیکانی زانکۆکان و کۆمهکشهکانیکییهرهسه

و ) فتاری سیاسیره(یکی سیاسی بۆ کایهوهعریفییهیکی مهکایهت لهزاندنی سیاسهدابه-4
5.وهکهنووسی خهچارهقومارکردن بهبۆتنانهته

.گاخوندکاران و کۆمهکانی زاندنی ئاستی خواست و داخوازیهدابه-5

روونی کان دا بهبژاردنهکاتی ھهکانی  ریفۆرمیست لهو خوندکاران و کاندیداتۆرهی زۆرک لهروانگهلهو بۆچوونهئه5
ی کهوهین، یان ئههدبژاردن بھهست لهنوان خراپ و خراپتر دا دهجبوورین لهمهئمهی کهوهئه. کرتدیدهبه

ی خۆیان وهر دۆخک دا مانهھهن بۆ خۆیان و لهنن ھیچ ھکی سوور دیاری بکهکانیان ناتواو الیانگرهکاندیداتۆرکان
شداری سیاسی وان بۆ بهکانی ئهسوورهھهکهزانن و روون نییهگرینگتر دهموو شتک بهھهی سیاسی دا لهکایهله

رکردنی ستبهدهباس لهرگیز ناتوانن بورانهو ھهراادگهبوونیوهبنهر دهدا ھهپراتیک یان لهش زۆربهر بۆیهو ھهچییه
.نک بکهندکی مافی دیاریکراو بۆ خوندکاران و خهھه



ر رامبهبهو لهزۆره) ھزینه(وتی ریفۆرمیست بۆ خوندکارانی کورد تچووی رهداکۆکیکردن له-6
. مهوتی کهستکهدا ده

یان ردووکو ھهنجان و خوندکاران نییهشداری گهبهڕیان بهباوهوتهدوو رهھیچ کام له-7
ئامرازی ئامانجهنهبکهن خوندکاراندهوڵ دهوتکی سیاسی کۆنسرڤاتیڤن و ھهره

.کانی خۆیانسیاسییه

کانسووده

سیاسی زایتوان فهدهکه؛پناو چاکسازی گشتیداندی لهگوتاری شارۆمهپدان بهرهپه-1
.کان زیاتر بکاتتییهیهکۆمهکان وسییهکهتاکهتر بکات و ئازادییهئاوه

زای سیاسی، ی زیاتری فهوهکان دا، بۆ ھۆی کرانهستهفتنی ریفۆرمیرکهری سهگهئهله-2
بردنی بۆنهڕوههکان و بنهنجوومهکتیڤکردنی ئهئیمکانی چاالکی خوندکاری و ئه

6.بتدهرکان زیاتخوندکاری و کلتووریه

س گرووپی ر سهتوانین بهخوندکارانی چاالکی کورد دهم کهبکهوهباس لهکۆتایی دا پویستهله
ن، ل کهچاالکی کلتوری و سیاسی دهز بهن وا حهوانهین، گرووپکیان ئهش بکهکیدا دابهرهسه

زانکۆ دا خوندنی خۆشیان لهت لهنانهن زانست نین و تهخاوهپویستهی کهو جۆرهمخابن به
شک لهک بهوهکهوهبوونهکان قووڵ نهپرسهلهندهوهم ئهر چی چاالکن بهگهرکوتوو نین و ئهسه

یان نجهشونپهدا بن کهوهوی ئهھهن و لهبکهکلتوری و سیاسییری چاالکی ی ژیانیان سهپۆژه
یان کهرییهم کاریگهبهنایان زۆرهراوزهرچی ھهگهئهو گرووپه، ئهکان دا دیار بتگۆڕانکاریهله

وتی رهر بهی سهوانهت ئهتایبهنی خوندکارانی کورد بهکای چا، زۆربهو قووڵ نییهکاتییه
وتوون رکهخوندن دا زۆر سهن وا لهوانهم ئهگرووپکی دووھه. گرندا ج دهو گرووپهریفرۆمیستن له

چاالکی یان لهھیچ جۆرک خۆو بهم چاالک نین و ئاستی ھۆشیاریی سیاسییان الوازهبه
ئاستی یشتوونهگهنهی کهکوردانهنهو خوندکار و ئاکادمیسیهم نین ئهکهن،خوندکاری ناده

.پانی سیاسی دا نییهگۆڕهکیان لهرییهو ھیچ کاریگهشهو ھۆیهر بهاری سیاسی، ھهھۆشیپویست له
ن ھۆشیاری سیاسی و خاوهواتا،انهندیتمهیبهو تاردووکی ئهوا ھهن کهوانهمیش ئهگرووپی سھه
بزاڤی ت بهخزمهباشترین شوهتوانن بهم دهدام گرووپی سھهڕهو باوهله. یهھهتدا زانستبوونیان 

بت لهرییان ھهرکی کاریگهتوانن رۆی بکهدهن کهو گرووپهنیا ئهته7.نخوندکاری کورد بکه
ی کهوهکی خوندکاری کورد ئهرهرککی سهئهوهر ئهبه، لهزاڤی خوندکاری داڕخستنی بگهوه

ک سوود توانین وه، دهراکان داتی بوونیادگهرکاربوونی حکومهسهک قۆناغی لهتهراورد لهبهبه، و سوودانهئهدیاره6
.ئاستی پویست دا نینلهاریانهو گۆڕانکئهکهگینا روونهببینین، ئه

کرێ و دهیهم چاالکی جۆراوجۆری خوندکارانی کوردمان ھهبت، بهوناچی بزاڤکی خوندکاری کوردمان ھه7
ندکی ھهرهم له"بزاڤی خوندکاری"دا لره. یدی بتوهو جۆرهداھاتوو دا بزاڤکی لهلهین کهبکهوهچاويروانی ئه

.کار خستووهدهوهنۆرماتیڤه



ی زانستی و خوندن ھز بت و کۆی پۆژهبهوهبواری زانستیشهک چاالکبوونی دا ھاوکات لهتهله
ن ھز، هخاووێ ببنهر بیانھهگهخوندکارانی کورد ئه. ی سیاسیزنت بۆ درووشم و کایهبهدانه

ی رچاوهمۆ دا زانست سهجیھانی ئهله.ی زانسترچاوهسهن زانست بن و ببنهخاوهپویستهوهئه
زانست و کوو بهن ھز، بهخاوهنا ناتوانت ببتهراوزهدرووشم و ھهخوندکاری کورد به. ھزه

.ت بگتک پویسھز بت و رۆی خۆی وهتوانت بهدهوهھۆشیارییه

نجامرهده

ی سیاسی نوان و کایهقهتهمهدهخۆیان بهی کهوهجی ئهخوندکارانی کورد بهکهباشتر وایه
عریفی و مهبوونیادهدا بن کهوهوی ئهھهن، لهرقاڵ بکهسهوههرا و ریفۆرمیستوتی بوونیادگهره

کورد خۆی بتوانت ببتههی کوهن، بۆ ئهھز بکهگای کوردی بهکانی کۆمهتییهیهسیاسی و کۆمه
زموونهبوونی گوتارکی سیاسی کوردی دا ئهری نهگهئهله.8خۆیییوهتهنهنی گوتاریخاوه
وتی سیاسی رهر بهکورد سهانیکاتک خوندکار. وهبنهدهکانی پشوو دووبارهخواردوهشکست

ریگهئه، وهناو گوتاری رفۆرمیستی ئرانهنههخدهانخۆیوهکورتبینی سیاسییهو بهنجیاواز
ی خۆیان و کانخواستهنانبتوی کهوهجی ئهو بهکجار زۆرهدا یههارو گوتناو ئهلهانیوهتوانه
، گوتارهبتھهر گوتاری ریفۆرمیستی سهلهرییانکاریگهن وهبکفۆرمۆهیانگاکهکۆمه

دات و ناو خۆی دا قووت دهکان لهکوردهھزبوونی، خوندکارهھۆی بهبهکهریفۆرمیستییه
گۆڕت و کانیان دهتی داخوازیهھییهکات و ماستکاری دهکانیان دهکان و خولیا و ئاڕمانهخواسته

ری درووستبوونی بزاڤی خوندکاری گهن، ئهدرژخایهزنت و لهبهکانیان دادهئاستی داخوازیه
ری ناسنهستن بهپشتبهر خوندکاری کورد بتوانت بهگهئهم به. باتبار دهلهیهو شوهبهکوردی 

تی و یهکۆمهرووداوهتی خۆی لهی تایبهوهخواز، خوندنهکوردی و گوتارکی سیاسی شوناس
و شدارییهو بهی لهوهشداریکردنی سیاسی و خوندنهوکات جۆری بهئهوهبت، ئهکان ھهسیاسییه

توانت دا، خوندکاری کورد خۆی دهتهو حاهله. بتتی دهڕهکانیشی تووشی گۆڕانکاری بنهئاکامه
وتهبکهی کهوهجی ئهبت و بهکان دا ھهگۆڕانکارییهر و رۆی خۆی لهرکی کاریگهکهبببته

ت و ر گوتاری ریفۆرمیستی دابنت و خواسسهری لهتوانت کاریگهو دهژر گوتاری ریفۆرمیستی، ئه
نی کلتورکی ی خاوههگاککۆمهکهر پی وایهگهخوندکاری کورد ئه. پنتکانی خۆی بسهداخوازیه

ب دهوهزانت ئهی دهگاکهری رۆشنبیری کۆمهنونهر خۆی بهگهتی و ئهخۆیهت بهجیاوازه و تایبه
ک بۆ بزاڤی یهرێ و ناسنامهدهگای تر بنتهژر رکفی کۆمهخۆی لهکهدابت کهوهوی ئهھهله

ک دی نهیی کوردی دتهوهتهدرووستکردنی گوتارکی نههش بمهئه. خوندکاری کورد چ بکات
ک ته، لهوهستهردهگای سهکۆمهندیوهناک لهموو گۆڕانکارییهک ھهتهلهخوندکاری کورد ی وهئه
. خۆی بگۆڕتوان دا ئه

.ناگونجتداکورتهیادداشتهگرت و لهدهویری زۆر ھهھهئاوکهنی،کوردگوته،و گوتارهتی سازدانی ئهباسی چۆنیه8
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