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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از داﻧﺎ؛ زﻫﺮا ﻣﺤﻤﺪی،
دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ آﻣﻮزﮔﺎری زﺑﺎن ﮐ ُﺮدی اﺳﺖ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﺎل  1397ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ورود ﺳﻼح ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﺮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﮏ ﺷﺒﻪ
ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﻮﮐﺮات ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم
ﮔﺮدﯾﺪ.
زﻫﺮا ﻣﺤﻤﺪی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺧﺎرﺟﯽﻫﺎ در
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﮐﻮهﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﻋﺮاق ﺑﻮده
اﺳﺖ.
او در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺪرس زﺑﺎن ﮐ ُﺮدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺰرﯾﻖ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ
زﺑﺎنآﻣﻮزان و ﮔﺎﻫﺎ اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﻮﮐﺮات ﺑﻮده
و در ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺬب ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﺗﺪرﯾﺲ
زﺑﺎن ﮐ ُﺮدی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪی در ﺣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎی دروﻏﯿﻦ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای
ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﮐﺮدی در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ در
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ زﺑﺎن ﮐ ُﺮدی ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺗﺎﮐﻨﻮن دﻫﻬﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ و ﻗﺮار اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﻘﻄﻊ
ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺮدﺳﺘﺎن داﯾﺮ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ وﻗﺘﯽ زﻫﺮا ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺮای اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺟﺮم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه
)راﺑﻂ ورود ﺳﻼح ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﯾﮏ ﮔﺮوﻫﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ( ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺳﻨﻨﺪج
اﺣﻀﺎر ﺷﺪ در ﯾﮏ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ از ﺧﻮد وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و دوﺑﺎره
ﮐﻤﺎ ﻓﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮم او ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﮐﺮدی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮده و ﺧﻮد را از ﺟﺮم ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺗﺒﺮﺋﻪ

ﮐﻨﺪ!
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻫﺮا ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ آﻧﮑﻪ
ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺪرس زﺑﺎن ﮐﺮدی اﺳﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﺮدی ﺳﻮراﻧﯽ
ﻣﻮﮐﺮﯾﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ و ﭘﺎﺷﮑﺴﺘﻪ در ﯾﮏ وﯾﺪﯾﻮی ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ای
ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺳﻮراﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد؛ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺪرس
زﺑﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن زﺑﺎن ﺻﺤﺒﺖ و ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ زﻫﺮا ﻣﺤﻤﺪی در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ اﮔﺮ روی زﺑﺎن ﺧﻮد
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد ،اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ زﺑﺎن ﮐﺮدی را ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺳﻮراﻧﯽ ﻣﺴﻠﻂ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ؛ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﯾﮑﯽ دو دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم
ﻟﻬﺠﻪﻫﺎی ﮐﺮدی اﻋﻢ از ﺳﻨﻨﺪﺟﯽ ،ﻟﯿﻼﺧﯽ و … را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺒﺮد و ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻮراﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻮﯾﺎ زﻫﺮا ﻣﺤﻤﺪی در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻣﻮزش زﺑﺎن ،ﺳﺮﮔﺮم ﭼﯿﺰی
دﯾﮕﺮی ﺑﻮده و زﺑﺎن ﮐ ُﺮدی را ﺗﻨﻬﺎ ﺳﭙﺮی ﺑﺮای ﻣﻈﻠﻮمﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﮐﺮده
اﺳﺖ!
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

