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پێشەکیی نووسەرەکانی کتێبەکە بۆ چاپی کوردی
ئێس��تا کە کتێبی ”با پرد دروست کەین نەک دیوار” بە کوردییش باڵودەبێتەوە و دەست دەکەوێ،
کارێکی باش و جێگای خۆش��حاڵییە .بەو بۆنەیەوە سپاس��ی ئیبڕاهیم ساڵح راد ،عەبدوڵاڵ حیجاب،
عەلی اللە و ناسر مورادی و دەزگای کتێبی گۆڤاری تیشک دەکەین ،کە زەحمەت و ماندووبونێکی
زۆری��ان دەگ��ەڵ وەرگێڕان و ئامادە کردن��ی کتێبەکە بۆ چاپ و باڵوکردن��ەوەی بە زمانی کوردی
کێشاوە .زۆر سپاس!
کتێبی ”با پرد دروس��ت کەین نەک دیوار” نیشانی داوە کە کتێبێکی زۆر بەکەڵک و پڕبایەخە.
ئەو کتێبە لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا ئیعتیبار و ناوبانگێکی زۆری وەدەست هێناوە و تا ئێستا بۆ سەر
گەلێک زمانی دیکە وەرگێڕدراوە .ژمارەیەکی زۆر لە پەیمانگا و زانکۆکان لە نۆروێژ” ،با پرد دروست
کەین نەک دیوار” ،وەک بەش��ێک ل��ە مەنهەج و بابەتەکانی خوێندن ب��ەکار دەبەن و ژمارەیەکی
زۆریش لە مامۆستایان و چاالکانی دیکەی بواری مافەکانی مرۆڤ ،بە شێوەیەکی زیندوو و ڕۆژانە لە
کار و تێکۆشانیاندا ،کەڵکی لێ وەردەگرن.
ئێمە لەو بڕوایەداین کە گرنگترین هۆکار بۆ س��ەرکەوتنی کتێبەکە ،بریتیە لەو ڕاستییە کە ئەو
کتێب��ە هەوڵ دەدا گرنگترینی ئەو نرخ و بایەخانە پەرە پێ بدا کە ئیدی ئەمڕۆ بە ڕاس��تی پتر لە
هەرکاتێکی دیکە پێویس��تیمان پێیان هەیە .ئاخر ئێستا زیاتر لە هەر وەختێکی تر ،ئەوە گرنگە کە
مندااڵن و الوان بڕوا بەوە بێنن کە دەکرێ کۆماڵگاکانمان بە شێوەیەکی باش پەرە پێ بدەین .بۆیە
زۆر گرنگە کە ئامرازی ئەوتۆیان بخەینە بەر دەس��ت ک��ە بتوانن لە ڕێگای ئەوانەوە پردان لە نێوان
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ئینسانەکاندا دروست کەن و ئەو دیوارانەش بڕوخێنن کە ئەوان لێک جیا دەکەنەوە.
بۆ هەموو ئەو کەس��انەی کە کتێبەکە دەخوێننەوە و ب��ە تایبەتی بۆ ئەوانەی کە وەک کتێبی
دەرسی لە بواری پەروەردە و فێرکردندا بەکاری دێنن ،داوای سەرکەتن دەکەین.
Enver Djuliman
Lillian Hjorth
ژوالی 2020

پێشەکیی وەرگێڕ
لەنێوان س��اڵەکانی  ٢٠٠٠تا ٢٠٠٤ی زایینیدا ،لە پڕۆژەیەکی هاوبەش��ی نێوان وەزارەتی دەرەوەی
نۆروێ��ژ ،ئیدارەی کاروباری پەنابەران و ڕێکخراوی نۆروێژی هێلس��نکی ب��ۆ مافەکانی مرۆڤ ،وەک
وەرگێڕ واتە دیلمانج کارم دەکرد.
ئەودەم خەڵکێکی زۆر لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس��تەوە وەک پەنابەر روویان دەکردە نۆروێژ و
کەمپەکان هەر جمەیان دەهات .هیچ کۆنە س��اختمانێک نەمابوو نەکرێتە کەمپ ،بەو حاڵەش هەر
جێگا نەبوو.
مەبەس��ت لەو پرۆژەیە ،بریتی بوو لە ئاشناکردنی ئەو پەنابەرانە بە مافەکانی مرۆڤ ،پێکەوەژیانی
بە ئاش��تی لە کۆمەڵگایەکی دێمۆکڕاتیک و فرەفەرهەنگیدا و هەروەها ڕاهێنانیان لە سەر چۆنیەتیی
چارەس��ەرکردن و ئیدارە و هێنانەخواری ئاستی کێش��ەکان .بە واتایەکی دیکە ئەوان کە لە ناوچە
ش��ەڕلێدراوەکانەوە هاتبوون ،لە فەرهەنگیکی دوگم و پڕ لە توندوتیژی و تەعەسوب و خۆبەحەقزانی
و بیر تەس��كیی سیاسی و مەزهەبی و ئیدئۆلۆژیکیدا گەورەببوون ،دەبوایە سەرلەنوێ ساز بکرێنەوە،
پڕۆگرامەکۆنەکانی نێو کامپێۆتێری زەینیان بس��ڕدرێنەوە و پڕۆگرامی تازەیان لە جێ دامەزرێنرێ
تا بۆ ژیانێکی تازە ئامادەبن.
لە کۆمۆنی هۆرداڵ نزیک گاردەمۆن واتە فڕۆکەخانەی ئۆس��لۆ ،خاچی س��ووری نۆروێژ خاوەنی
ناوەندێکی گەشتیارییە بۆ ئەو کەس و بنەمااڵنەی توانای سەفەریان نییە و خاچی سوور بە ئیمکاناتی
خۆی ئەوخەڵکە دێننە ئەو ش��وێنە و سەیران و چاالکیی جۆراوجۆریان بۆ رێکدەخەن .لەو ماوەیەدا
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بەشێک لەو ناوەندە گەورە گەشتیارییە ،خرابووە خزمەت ئەو پڕۆژەیە.
ه��ەر هەفتەی کۆمەڵێک کوڕ و ك��چ لەوالوانەی لە کەمپەکاندا دەژی��ان ،دەهێنرانە هۆرداڵ و
دەخرانە ژێر بەرنامەیەکی پەروەردەییی چڕوپڕ .باشترین مامۆستاکان و شارەزایانی مافەکانی مرۆڤ و
دێمۆکڕاسی و چۆنیەتیی چارەسەرکردنی کێشەکان لە شوێنە جۆراوجۆرەکانەوە دەهاتن و دەرسیان
دەگوتەوە .کاری من ئەوە بوو کە دەبوایە ڕاستەوخۆ هەرچی مامۆستا لە زاری دەهاتەدەر تەرجومەی
بکەم بۆ س��ەر زمانی بەشدارانی کۆرسەکان یا قسە و پرسیار و تێبینیەکانی ئەوان تەرجومەبکەمەوە
بۆ مامۆس��تاکان .بەشدارانی کۆرسەکان جاری وا بوو کوردبوون ،جاری وابوو خەڵکی واڵتانی ئێران و
ئەفغانس��تان و جاری واش بوو خەڵکی واڵتانی عەرەبی بوون .هەمیشە کالسەکان تێکەاڵوێک بوون
لەوانە .دەرس��ەکان بە شێوەی تیئاتر و پێداگۆگی موش��ارەکەتی دەوترانەوە .لە پێشدا مامۆستاکان
کورتەی��ەک ل��ە تیئوری و باس و بابەت و زاراوەکانیان پێش��کەش دەک��رد و دواتر ئەو تیئوری و
کۆنسێپتانەیان بە شێوەی عەمەلی و بە بەشداریی قوتابییەکان نمایش دەکران و ژیانیان وەبەردەنرا.
لە پێداگۆگیدا دەڵێن باشترین شێوەی فێربوون ،فێرکردنە .بەڕاستی من بۆخۆم بە ئەندازەیەکی زۆر
لەو کۆرسانە فێربووم .چاویلکەیەکی دیکەم بۆ تەماشاکردنی ژیان و دەوروبەر وەرگرت .ئارەزووم بوو
رۆژێ��ک بێت ئەو ماتریالە بە کوردییش هەبێت و ئێمەش لە پەروەردە و فێرکردنی خۆماندا بەکاری
بەرین.
بەخۆشییەوە چەندساڵ دواتر بەرێوەبەرانی پڕۆژەکە هەموو ئەو ماتڕیالەیان کۆکردەوە و لە دووتوێی
کتێبێکدا بە ناوی ”با پرد دروست کەین نەک دیوار” باڵویان کردەوە .کتێبەکە لە میدیاکانی نۆروێژ
و ناوەندەکانی پەروەردە و فێرکردندا پێشوازیی گەرمی لێ کرا .هەر زوو وەرگێڕدرایە سەر بەشێکی
بەرچاو لە زمانەکانی وەک ڕووس��ی و ئینگلیس��ی و س��ێربی و چینی و . . . .دواتر گەلێک خەاڵتی
جۆرواجۆری وەرگرتن وەک خەاڵتی شوڕای ئورووپا و یونسکۆ.
من کە لە گەڵ نوسەرەکانی کتێبەکە شانازیی هاوکاریی چەند ساڵەم هەبوو ،هەروەها لە مێژیش
بوو خەوم بەوەوە دەدی ئەو ماتڕیالە بە کوردی هەبێت ،دەستبەجێ بڕیارم دا بیکەمە کوردی .بەاڵم
بە هۆی ئەوەی کە کتێبی دیکەم لەبەر دەستا بوون بۆ وەرگێران و وەختی بەتاڵیشم نەبوو ،کارەکە
کەمێک دواکەوت .دیارە چەند فەس��ڵم ه��ەر زوو تەرجومەکردبوون و بەڕێز کاک عەلی اللە کاری
لە س��ەرکردبوون .دواتر تەشویقی کردم کە کارەکە تەواوکەم .ساڵی  ٢٠١٣بڕیارم دابوو بۆ ساڵرۆژی
ش��ەهیدبوونی نەمر دوکتور قاسملوو تەوای کەم .بە خۆش��یەوە کتێبەکە لە کاتی خۆیدا تەواو بوو.
بەاڵم بەداخەوە سەرەڕای هەوڵی زۆر ،جێگایەک نەبوو یارمەتی بە باڵو بوونەوەی کتێبەکە بکات.
ئەمس��اڵ گۆڤاری پڕ پرستیژی تیش��ک پڕۆژەیەکی وەرێخست بۆ چاپ و باڵوکردنەوەی کتێب
بە کوردی .بە خۆش��ییەوە هەر زوو باڵو کردنەوەی کتێبەکەیان خستە نێو بەرنامەی کاری خۆیان.
بەو بۆنەیەوە پڕبەدڵ سپاس��ی دەس��تەی نووسەرانی گۆڤاری تیشک بە گش��تی و بەتایبەتی برا و
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هاوڕێی خۆشەویس��تم کاک ناس��ری مورادی دەکەم بۆ زەحمەت و ماندوبونیان .هەروەها سپاس��ی
ئ��ەو هاوڕێیانەی ناوخۆ دەکەم کە وەک بەش��ێک لە هاوکارانی گۆڤاری تیش��ک ،لەباری ڕێنوس و
زمانەوانییەوە بە کتێبەکەدا چونەتەوە  .سپاس��ی بەش��ی دیزاینی گۆڤار و کتێبی تیشک دەکەم لە
چاپ و دیزاینی کتێبەکەدا ئەرکیان لەسەر شان بووە.
نوسەرانی کتێبەکە بریتین لە  Enver Djuliman & Lillian Hjortnهەردووکیان لە بەناوبانگترین
مامۆس��تایانی ئەو بوارەن کە کتێبەکەی بۆ ئامادە کراوە .خاتوو لیلیان ئێس��تا سەرۆکی ئەکادیمیی
فێرکردن��ی مافەکانی مرۆڤە لە نۆروێژ و لە ناوەندە جۆراوجۆرەکانی پەروەردەدا لە نیوخۆ و دەرەوەی
نۆروێژ ،سەرپەرستیی گەلێک پڕۆژەی فێرکردنی مافەکانی مرۆڤ دەکات.
کتێبەکە نۆ فەس��ڵە .س��ێ بواری مافەکانی مرۆڤ ،لێک تێگەیشتنی فەرهەنگەکان و چۆنیەتیی
ئیدارە و چارەسەری کێشەکان دەگرێتەخۆ .بێجگە لە باسە تیئوریکییەکان  ٩٧ڕاهێنان و مەشقیشی
لەخۆ گرتووە کە مامۆس��تایان دەتوانن بەکاری بێنن .کتێبەکە دەتوانرێ لە هەموو ئاس��تەکاندا ،لە
قوتابخانەکان ،زانکۆکان ،ئی��دارە دەوڵەتییەکان ،کالس و دەورە جۆراوجۆراوەکانی ڕاهێنانی پۆلیس،
ئەفسەرانی هێزی پێشمەرگە ،کادر و پەروەردەی تەشکیالتی و حیزبیدا کەڵکی لێ وەرگیردرێ.
ش��ایانی باس��ە ک��ە کاک عەلی الل��ە زەحمەتێکی زۆری لە گەڵ س��اخکردنەوەی تێکس��تە
دەستنوس��ەکانی من و دەس��ەر یەک کردنەوەیان و تایپ کردنیان کێشاوە .سپاسی دەکەم .بەرێز
کاک عەبدوڵاڵ حیجاب بەرپرس��ایەتیی بەراوەرد کردنی دەقە کوردییەکەی کتێبەکەی لەگەڵ دەقە
نۆرویژییەکە و کۆنتڕۆڵی کەیفیەتی وەڕگێرانەکەی لە ئەستۆ بووە .زۆر سپاسی دەکەم.
ئامانج��ی گەورەی دوکتور قاس��ملوو ،دێمۆکڕاس��ی ب��وو .جەوهەری دێمۆکڕاس��ی بریتییە لە
وێ��ک هەڵکردن و پێکەوە حەوانەوە .هەموو هەوڵی دوکتور قاس��ملوو ئەوەب��وو کە لە نێو پێکهاتە
جۆراوجۆرەکانی کوردستان و ئێراندا پردان دروست کات .سەرەنجام لە رێگای ڕووخاندنی دیوارەکانی
نێوان گەلی کورد و دەوڵەتی مەرکەزیدا گیانی لەدەس��ت دا .ئەو دەیزانی ئەودیوارانە زۆر س��ەخت
و بڵندن ،بەاڵم ئەوەش��ی دەزانی هیچ رێی دیکەمان نییە بێجگە لە کار و تێکۆش��ان بۆ رووخاندنی
ئەو دیوارانە .بۆیە لەرێگای دروس��تکردنی ئەو پ��ردەدا ئامادەبوو هەموو خەتەرێک قەبووڵ بکات .بە
بڕواوە ڕێی ئەو کارەی گرتەبەر و س��ەرەنجام گیانیشی لەس��ەر دانا .شەهیدبوونی دوکتور قاسملوو،
بە مانای بێ ئیعتبار بوونی ئەو بیر و فەرهەنگ و س��تراتێژییە نییە ،ڕاس��ت نیشانەی ئەوەیە کە ئەو
دیوارە س��ەخت و ئەس��توورە ،بەاڵم هەر دەبێت تێک بشکێ و لە جێگای ئەو پرد دروست بێ .بۆیە
ئەمڕۆ دوکتور قاسملوو بووەتە سەمبولی ئەو پردە کە پێویستە لە نێوان بزووتنەوەی کورد و دەوڵەتی
ناوەندیدا دروست بێت.
هەر بۆیە لە س��ی و یەکەمین س��اڵی ش��ەهیدبوونیدا ،جارێکی دیکەش وەرگێڕانی ئەم کتێبە
پێش��کەش دەکەم بە گیانی پاکی دوکتور قاس��ملووی نەمر .خۆش��حاڵم کە ئێس��تا ئەو کتێبە لە
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کوردس��تاندا بە کوردی باڵو دەبێتەوە .کار بۆ بردنە پێشی ئیدەکانی قاسملووی نەمر ،هەزاران شکڵ
و ش��ێوە لەخۆ دەگرن ،باڵوکردنەوەی بیری دێمۆکڕاس��ی ،مافەکانی مرۆڤ ،پلۆڕالیزمی سیاس��ی و
فەرهەنگی و تۆڵێرانس��ە و لە یەک قس��ەدا مۆدێرنیتە و ئینالیتنمێت ،یەکێک لە کاریگەرترینی ئەو
رێگایانەیە.
ئیبڕاهیم ساڵح ڕاد (الجانی)
ژوالی ٢٠٢٠

پێشەکی
ئەو کتێبە ئەزموونی دە س��اڵ کار و دەرس وتنەوەی ئێمە لەس��ەر مافەکانی مرۆڤ ،تێگەیش��تنی
فرەکولتووریو چۆنیەتیی ئیدارە و بەرێوەبردنی کێش��ەکانی لە پشتە .ئێمە لە رەوتی کارکردنمان
لە کۆمیتەی نۆروێژی هێلس��ینگفۆرسدا ،گەلێک پرۆگرام��ی خوێندنو فێربوونمان پەرەپێداون .تا
ئێستا ژمارەیەکی زۆر لە الوان ،خوێندکاران ،ئاوارەکان ،مامۆستایان ،رۆژنامەنووسانو کاربەدەستانی
دەوڵەتی ،لە گەلێک ش��وێنی وەک باڵکان ،روسیەی س��پی ،روسیە ،واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمریکا و
نۆروێژدا لە و پرۆگرامانەدا بەشدارییان کردوە و کەڵکیان لێوەگرتوون.
ئێم��ە چاالکانی ب��واری مافەکانی مرۆڤی��ن .مافەکانی مرۆڤ ئەو ن��رخو بایەخانەن کە هەموو
دەوڵەتەکانی دنیا بە هی خۆیانیان دەزانن .جەوهەری مافەکانی مرۆڤ لەس��ەر ئەو ئەسڵە دامەزراوە
کە هەموو مرۆڤەکان بایەخی ئینسانیی وەک یەکیان هەی ە و کەس نابێ لەبەر رەنگی پێست ،زمان،
رەگەز ،دین ،ئیتنیسیتەت ،میللیەت ،سێکسلۆلیتەت ،بیروباوەڕی سیاسی ،رەنگی قژ و تایبەتمەندیی
دیکەی لەو چەشنە ،جیاوازیو هەاڵواردنی لەگەڵ بکرێ.
وا دێتە بەرچاو کە مافەکانی مرۆڤ ،تێگەیشتنی فرەکلتووری و چارەسەری هێمنانەی کێشەکان،
گرنگترینی ئەو لێوەش��اوەییو س��ەرچاوانە بن کە لە س��ەردەمی بە جیهانی بووندا ،مرۆڤەکانو
کۆمەڵ��گاکان پێویس��تییان پێیان هەیە .ئێمە لە دنیایەکدا دەژین ک��ە پتر لە هەر کاتێکی دیکە
پێویس��تیمان بە یەکتری هەیە .ئەگەر ئاشتیمان دەوێ ،دەبێ هەموو پێکەوە وەدەستی بێنین .یانی
ح و هێمنیو پەرەسەندن دەبێ هەمووان بگرێتەوە دەنا سەر ناگرێ.
ئاشتیو سوڵ 
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لە کاتی دەرس گوتنەوە بە الوانو مێرمندااڵن دا ،زوو بۆمان دەرکەوت کە وانەوتنەوە بە شێوەی
کالس��یک ،واتە قس��ە کردن بۆ قوتابییەکانو هێنانە گۆڕی باسە تێئۆرییە سەختو قورسەکان،
مێتۆدێکی باشو س��ەرکەوتوو نیە .ئەگەر مەبەس��تمان ئەوەی��ە الوەکان ،قوتابییەکان ،مندااڵنو
ڤ و تێگەیشتنی
ی و لێوەش��اوە ههڵسووڕ بن ،پێویس��تە لە بواری مافەکانی مرۆ 
مێرمندااڵن ،زانیار 
فرەکولتووریو چۆنیەتیی چارەسەری کێشەکاندا زانیاری وەدەست بێنن ،وا باشە مەیدانی پراکتیزە
کردن��ی ئەو بابەتانەیان بۆ پێک بێو بۆ خۆی��ان رۆڵێکی چاالک لەو پڕۆگرامانەدا بگێڕن کە بۆ فێر
بوونی ئەو مەبەستانە ئامادە کراون .ئێمە لە رەوتی کاری خۆماندا بۆمان دەرکەوت کە ئەو شێوەیە،
مێتۆدێکی س��ەرکەوتووە .لەو مێتۆدەدا پێداگۆگی بەش��داری کردنو چاالکیی بە کردەوە ،دەوری
س��ەرەکی دەبینێ .هەر بۆیەش��ە ئێمە لە کردەوەدا توانیمان گەلێک مەشقو راهێنان پەرەپێبدەین
کە لەواندا پێداگۆگی بەشداری کردنی بەکردەوە نێوەرۆکی پرۆگرامەکانی فێربوونە .بە درێژایی ئەو
س��ااڵنەی کە لەو بوارەدا کارمان کردوە ،ئیدە و چاالکیو ڕوانگەکان��ی خۆمانمان کۆ کردوونەتەوە،
پەرەمان پێ��داون و دەوڵەمەندترمان کردوون .ئێمە لە ئەزموونی خۆمانو هاوکارەکانمان لە نۆروێژ
و واڵتانی دیکەدا فێر بووین .ماددە دەرس��ییەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ،شۆڕای ئۆرووپا،
رێکخ��راوی لێبوردنی نێونەتەوەییو زۆر رێکخ��راوو ئەکتەری دیکەی چاالکی ئەو مەیدانەمان کۆ
کردوونەتەوە و دامانڕشتوونەتەوەو لەگەڵ بەرنامەکانی خۆماندا گونجاندوومانن.
چەند س��اڵ لەمەوبەر بۆمان دەرکەوت ئێمە کە ل ه راس��تیدا خەزێنەیەکی گەورەی زانس��تو
زانی��اریو ماتریاڵی کار کردن لەس��ەر مافەکانی مرۆڤو تێگەیش��تنی فرەکولتووری و چۆنیەتیی
چارەس��ەر کردنی هێمنانەی کێشەکانمان لەبەر دەست دایە کە دەکرێ خەڵکو کەسانی دیکەش
کەڵکیان لێوەرگرن .ئەو راهێنانانەی لەو کتێبەدا هاتوون ،دەکرێ لە هەلومەرجی جۆراوجۆردا بەکار
بێن .ئەو راهێنانانە دەتوانن ببنە س��ەرچاوە ،بۆ مامۆس��تایانی قوتابخانەکانی قۆناخەکانی ناوەندیو
ئامادەیی کەڵکیان لێوەرگرن .لەوەش زیاتر ئەو راهێنانە دەکرێ بۆ قۆناخەکانی خوێندنی گەورەسااڵن
و پەروەردە کردنی رێبەرانی الو کەڵکیان لێوەرگیرێو لە کۆرسو خولە جۆراوجۆرەکانی پێوەندیدار
بەو بابەتانەدا بەکار ببرێن.
ئەزموونی کاری ئێمە ئەوە نیش��ان دەدا کە ئەو ش��ێوازە لە کار و دەرس وتنەوە ،زۆر زیندووە و
ئاکامی باش بەدەس��تەوە دەدا و جیاوازیی زۆری لەگەڵ ش��ێوە باوەکانی وانە گوتنەوە هەیە .وەک
یاس��ەمین یەکێک لە فێرخوازەکانی بەش��دار لەو پرۆگرامانەدا دەڵێ” :ئ��ەوە قوتابخانەیەکی تەواو
جیاوازە لەو قوتابخانانەی کە من تا ئیستا دیتوومن”.
ب��ۆ نووس��ینو ئامادەکردنی ئ��ەو کتێبە کارێکی زۆر ک��راوە .زۆرن ئەو کەس��انەی لەو بارەوە
پێویس��تە زۆر سوپاسیان بکەین .لە پێشدا پێویستە سوپاس��ی هاوکارانمان لە کۆمیتەی نۆروێژی
هێلسینگفۆرسدا بکەین کە بە سەخاوەتەوە ڕوانگەو بۆچوونو ئەزموونەکانی خۆیانیان لەگەڵ بەش
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کردووینو بەدرێژایی ئەو هەموو س��ااڵنەی پێکەوە کارمان کردوە لە هیچ پش��تیوانیو هاوکاریو
.هاوپێوەندیو یارمەتییەک بۆ سەرکەوتن لە کارەکانماندا درێخییان نەکردوە
لە دڵەوە سوپاسی ماریا رێکلێڤ دەکەین کە ڕوانگەو ئەزموونو بۆچوونەکانی خۆی لەمەڕ باس
و راهێنانەکانی پێوەندیدار بەو بەش��ەی کتێبەکە کە تایبەت بە چارەسەری کێشەکانە لەگەڵ بەش
 هەروەها سوپاسی هەموو ئەوانە دەکەین کە بە کتێبەکەدا چوونەوە و زۆر سرنجو بیروڕای.کردووین
 زۆر سوپاس بۆ گودن.ن دا بە ئێمە
 بەکەڵکیان سەبارەت بە کتێبەکەو چۆنیەتیی داڕشتنی بابەتەکا
، لۆڤە لێن برێنەکۆمار،کارلسن- گوننار م، ماریت هارنسن، ئینگە ئەیدسڤۆگ، ئێریک کلێڤن،بۆڕنسن
.کریستی لۆڤتووسنەیو هەروەها ئیگنەر دافواڵە
بەو حاڵەش دەبێ بڵێین کە ئەوە نووسەرانی ئەو کتێبە ئێمەین کە لە بەرامبەر نێوەرۆکو هەموو
.الیەنە جۆراوجۆرەکانی کتێبەکەدا بەرپرسیارین
2020  هاوینی،ئۆسلۆ
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ن ـ راهێنان لەسەر مافەکانی مرۆڤ ،تیگەیشتنی فرەکولتووریو چۆنیەتیی
فێرکرد 
بهڕێوهبردنو چارەسەرکردنی کێشەکان
رۆژان��ە دووس��ەدهەزار مرۆڤ دێنە دنیاوە .ئ��ەوان لە کاتی لەدایکبوونو هاتنە س��ەر دنیایان دا،
هی��چ بارگەیەکیان بە کۆڵەوە نیە .هیچ زمان ،کولتوور و مۆراڵو دینو مەزهەبو زانیارییەکیان
پێ نیە .لە ماوهیهکی کەمی زەمانی دا ،بە جۆرێک ئاراس��تە دەکرێن کە دەبنە مامۆس��تا ،جووتیار،
پۆلیس ،سیاس��یکار ،دایکو باوکو رۆڵی دیکەی لەو چەش��نە وەئەستۆ دەگرن .ئەوان لە سەرەتادا
ه��ەر بە ئەندازەی مندااڵنی دەورانی چاخی بەردین زانیارییان س��ەبارەت بە تێئۆریی نیس��بیەت،
جینۆتکنۆلۆژیو مافەکانی مرۆڤ هەیە .واتە ئەوان لە سەرەتادا وەک پەڕەیەکی سپی وان کە هیچی
لێ نەنووسرابێ .ئەوان هەموو شتێک دەبێ فێر بن.
 Inge Eicsvaagمامۆستاو نووسەری بەناوبانگی نۆروێژی لەو بارەوە دەڵێ مرۆڤەکان بە پێچەوانەی
ئاژەڵەکان��ەوە ،دێنە س��ەر رووی دنیا بۆ ئەوەی فێر بنو لە پرۆس��ەیەکی دیاریک��راودا ببنە مرۆڤ.
ئاژەڵەکان بەپێی سروشتی خۆیان بە رۆتینێکی تایبەتدا تێدەپەڕن ،بەاڵم مرۆڤ دەبێ هەموو شتێک
فێ��ر ب��ێو لە رەوتێکی کۆمەاڵیەتیو لە نێو کۆمەڵدا پێ بگا .زیندەوەرانی تر چۆن دێنە س��ەر دنیا
هەر واش دەمێننەوە .ئەوان لە پێش��دا نەخشەی گەشەسەندنو چوونە پێشیان بەپێی پرۆگرامێکی
دیاریک��راو دانراوە .ئەگ��ەر ڕووناکیو ئاو و خواردەمەنیان پێ بگا ،شانس��ێکی زۆریان هەیە کە ببنە
ئەو ش��تە کە بەپێی سروشتی خۆیان ،جینەکانیان بۆیان دیاری کردوون .بێچوە پشیلەیەک دەبێتە
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پش��یلەو بەرخۆڵەیەکیش دەبێتە مەڕ .بەاڵم مرۆڤ کە لەدایک بوو ئەگەر لەنێو مرۆڤەکانی دیکەو لە
کۆمەڵدا نەژی ،نابێتە مرۆڤ .ئاخر ئەوە مرۆڤەکانی دیکەو کۆمەڵگان کە شوێن لەسەر ئێمە دادەنێن
و دەمانکەن بەوە کە هەین .هەر نەوەیەک لە ئێمە دەبێ س��ەرلەنوێ فێر بێ کە ئەوە بە دەس��ت
خۆمان ه کە بمانەوێ منداڵەکانمان چ فێر بن؟ واتە ئێمە دەتوانین ئەو زانیاریو ش��ارەزایی چاپوکیو
لێوەشاوەیییانە دیاری بکەین کە منداڵەکانمان پێویستییان پێیان هەیە.
دەوت��رێ کە مرۆڤی مۆدێڕن لە باری تێکنۆلۆژییەوە تا رادەیەکی زۆر بەرچاو چۆتە پێش .بەاڵم
ئاس��تی پێش��کەوتنی مرۆڤ لە باری ئەخالقییەوە لە ژێر پرس��یار دایە .هەر ئەو چەرخە کە مرۆڤ
ب��ۆ یەکەم جار تێیدا پێی نایە س��ەر مانگ ،خوێناویترین دەورانی مێژووی مرۆڤایەتیش��ە .هەرگیز
لە رابردوودا ئێمە هێندەمان لە هاونەوعەکانی خۆمان بەدەس��تی خۆمان نەکوش��توون .کە واتە زۆر
مەترس��یدارە کە مرۆڤ بتوانێ ئاوا لە باری تێکنۆلۆژیو کەڵ��ک وەرگرتن لە تێکنۆلۆژییەوە بڕواتە
پێش ،بەاڵم لە باری ئەخالقیو ویژدانییەوە پەرە نەس��تێنێو گەش��ە نەکا .بەو پێیە لەس��ەردەمی
بەجیهانی بوون دا ،گرنگترین ش��ت ئەوەیە کە منداڵەکانمان بەجۆرێک پەروەردە کەین کە بتوانن
کۆمەلگایەکی هاوسان و پڕ لە ئاشتیو تەبایی دروست کەن.
هەر بۆیە ئێمە پێمان وایە کە قوتابخانەکانو ئەو شوێنانەی دیکە کە خەڵک بەگشتیو بە تایبەتی
الوانو مندااڵنو مێرمندااڵنیان تێدا پەروەردە دەکرێن ،ناتوانن لە باری بایەخو نرخە ئینسانییەکانەوە،
بێالی��ەن بن .بەپێچەوانەوە ئەو ج��ۆرە دامودەزگایانەو هەموو ناوەندە پەروەردەیییەکان پێویس��تە
قورس��ایی زیاتر بخەنە سەر بایەخە ئینس��انییەکانو ئاوڕێکی زیاتریان لێ بدەینەوە .پێویستە هەوڵ
بدرێ ئەو بایەخە ئینس��انییە هاوبەش��انە لەنێو کۆمەڵدا و لەنێو تاک ب�� ه تاکی مرۆڤەکاندا بەهێز
بکرێ��ن .چونکە تەنیا لە ڕێگای پ��ەروەردە کردنی مرۆڤەکان بەو بایەخە بەرزە ئینس��انیانەوەیە کە
دەتوانین کۆمەڵگەیەکی عاداڵنەو ئینسانی دروست بکەین .چۆن منداڵەکانمان پێویستیان بەوەیە کە
خوێندنەوەو نووسین فێر بن ،هەر ئاواش پێویستییان بەوەیە کە لێوەشاوەییو زانیاریی پێویستیش
وەدەس��ت بخەن بۆ ئەوەی بتوانن لە پرۆسەی دێمۆکڕاسیدا بەش��دار بنو کۆمەڵگایەکی هاوسانو
پێشکەوتوو بنیات بنێن .ئەو بابەتانەی لەو کتێبەدا هاتوونەتە بەرباس ،لەو جۆرە زانستو زانیارییانەن
کە بۆ مەبەس��تێکی لەم جۆرە پێویس��تن .بناخەی ئەو بۆچوونەش لەس��ەر ئەوە دامەزراوە کە ئێمە
مرۆڤەکان هاوکووفینو ئەو شتە هاوبەشانەی لەگەڵ یەکتر هەمانن ،زۆر زۆرترن لەو جیاوازییانەی
کە لە نێوانماندا هەن.
بۆچی ئێمە لەسەر ئەوە ساغ بووینەتەوە کە مافەکانی مرۆڤ ،تێگەیشتنی فرەکولتووریو چۆنیەتیی
ئیدارە کردنو چارەسەر کردنی کێشەکان لە یەک کتێبدا بخەینە بەرباسو لێکۆڵینەوە؟ وەاڵمی ئەو
پرسیارە زۆر سادەو ڕوونە .هەموو ئەو بابەتانە کە لەو کتێبەدا هاتوون ،بەجۆرێک تەواوکەری یەکترنو
هەرکامیان لە گۆش��ەیەکەوە ئەوەمان فێر دەکەن کە چۆن ئێمە مرۆڤەکان دەتوانین کۆمەڵگایەکی
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هاوسان کە لەوێدا هاوکووف بوونی مرۆڤەکانو هاوواڵتیان دەستەبەر کرابێ ،دروست کەین.
مافەکان��ی مرۆڤ ئەو پرەنس��یپو بایەخانەن کە هاوواڵتیان ،کۆمەڵو کاربەدەس��تانی دەوڵەتو
تاکەکان پێویستە ڕێزیان لێ بگرنو لە هەڵسوکەوتو ژیانی رۆژانەدا وەبەرچاویان بگرن .پاش ئەوەی
کە لە ١٠ی دیس��امبری ١٩٤٨دا ،ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی
مرۆڤی پەس��ند کرد ،بۆ یەکەم جار لە ئاس��تی دنیادا دەوڵەتەکان لەس��ەر ئەو پرنسیپە ئەخالقییە
بنەڕەتییانە کە بۆ هەموو مرۆڤایەتی ،بۆ هەموو مرۆڤەکانو بۆ هەموو واڵتەکانو نەتەوەکان هاوبەشن،
رێککەوت��ن .بەم جۆرە ئ��ەم نۆرمو پرنس��یپە بنەڕەتیانە بوون بە گەورەترین کۆڵهکهی هاوبەش��ی
ئەخالقیی نێوان هەموو مرۆڤەکانو کۆمەڵگا ئینسانییەکان .جەوهەری ئەو مەسەلەیەش بریتییە لە
هاوکووف بوونی مرۆڤەکانو یهکسانی نێوان ئەوان ،بێ وەبەرچاو گرتنی ئەوە کە ئەوان کێنو لە کوێ
دادەنیشنو کام پێشینەیان هەیە .لەبەر ئەوەش کە مرۆڤەکان هەموویان هاوکووفن و لەگەڵ یەکتر
بەرانبەرو یەکس��انن ،مافی وەک یەکیشیان هەیە .فەلسەفەی مافەکانی مرۆڤ راست لەو بۆچوونەوە
سەرچاوە دەگرێ.
دەوڵەتەکان لە ڕێگای ئەندام بوونیان لە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا و لە ڕێگای پەس��ند
کردنی پەیماننامە نێونەتەوەیییەکانی مافەکانی مرۆڤەوە ،ئەرکی ئەوە دەخەنە سەر شانی خۆیان کە
مافو ئازادییەکانی مرۆڤ ،بەم جۆرە کە لە پەس��ند کراوە نێونەتەوەیییەکاندا هاتوون ،بۆ هەموو
هاوواڵتیانی خۆیان دابینو دەستەبەر بکەن .بەم جۆرە دەتوانین بڵێین کە:
مافەکان��ی مرۆڤ ئەو مافانەن کە بۆ هەموو تاکەکانی کۆمەڵ دەبێ لەبەر چاو بگیردرێنو ئەرکی
سەر شانی دەوڵەتەکانیشە کە ئەو مافو ئازادییانە بۆ هەموو هاوواڵتیانو بۆ هەموو تاکەکان دابینو
دەستەبەر بکەن.
مافەکانی مرۆڤ ئەرکی قەزاییو قانوونی دەخەنە س��ەر شانی دەوڵەتو کاربەدەستانی دەوڵەت.
بەاڵم هەر لەو کاتەشدا ئەرکی ئەخالقی دەخەنە س��ەر ش��انی ئێمە تاکەکانی نێو کۆمەڵگاش .ئەو
مەبەستە لە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا بەڕوونی ئیشارەی
پێکراوە .مافەکان��ن ئازادی دەدەنە مرۆڤەکان بەاڵم لە هەمان کاتیشدا بەرپرس��ایەتیمان دەخەنە
س��ەر شان .ئاخر هەر بەو جۆرە کە داوا دەکەینو چاوەڕوانیمان هەیە ڕێز لە مافو ئازادییەکانمان
بگیردرێ ،پێویس��تە ئەوەش بزانین کە ئەرکی س��ەر شانمانە ریز لە مافو ئازادیی کەسانی دیکەش
بگری��ن .بەو پێیە مافەکانی مرۆڤ فێرمان دەکەن رێز لە مافو ئازادیی کەس��انی دیکە بگرینو لەو
ڕێگایەشەوە تۆلێرانس ە و هاوپەیوەندیش لەنێو مرۆڤەکاندا دەخوڵقێنن.
هەموو مرۆڤەکان بە ئازادی لەدایک بوونو لە باری ئابڕووو کەرامەتو مافەکانیانەوە لەگەڵ یەک
بەراب��ەرن .هەموویان خاوەنی عەقڵو ویژداننو دەبێ ب��ە گیانێکی برایانە لەگەڵ یەکدا بجووڵێنەوە.
ئەوە لە ماددەی یەکەمی راگەیەنراوی جیهانیی مافەکانی مرۆڤدا پێداگری لهسهر کراوه .
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ئ��ەوە کە دەڵێین مافەکان��ی مرۆڤ جیهانین بەو مانایە نیە کە نێوەرۆکیان ناڕوونە .ئەو مافانە لە
راس��تیدا گرنگترین نرخو بایەخە ئینسانییەکانیان لە خۆیاندا هەڵگرتووەو سنوور بۆ هەڵسوکەوتو
رەفت��اری مرۆڤ دیاری دهکهن .هەر بۆیەش��ە مافەکانی مرۆڤ لەگەڵ هەر چەش��نە چەوس��انەوە،
جیاوازیدان��ان ،هەاڵواردنو وێکهەڵنەکردنو پێکەوە نەحاوانەوەیەک ،تەنانەت ئەگەر بە ناوی دینو
کولتووریشەوە ئەنجام بدرێن دەکەونە دژایەتی.
جەوهەری مافەکانی مرۆڤ ئەوەیە کە ش��کۆی ئینسانیی مرۆڤەکان بەهیچ جۆر نابێ بشکێنرێو
بخرێن��ە ژێر پێ .هەر بۆیە رێز گرتن لەوە کە مافی ئ��ەوەت هەبێ جیاواز بیو لە هەمان کاتیشدا
رێزدان��ان بۆ فرەڕەنگیی و فرە کولتووریو ئینس��انی ،بە دوو رووی یەک س��کە دەژمێردرێن .هەڵە
لەوەدا نیە جیاواز بی ،بەڵکوو ئەوە هەڵەیە کە لە کاتی جیاواز بوونتدا ،بە شێوەیەکی نا دادپهروهران ه
ههڵس��وکهوتت لەگەڵ بکرێ .کە واتە دەتوانین بڵێین کە مافەکانی مرۆڤ ئەو پرنیس��پو چوارچێوە
قەزاییو ئەخالقییانەن کە بۆ هەموو کۆمەڵگا ئینسانییەکان هاوبەشن .ئەوان ئەو بایەخە مۆدێڕنانەن
کە بۆ کۆمەڵگا فرەفەرهەنگیو فرەکولتوورییەکان پێویس��تن .واتە ئەو کۆمەڵگایانەی کە تا دێ پتر
لە دنیای هاوچەرخدا شکڵ دەگرن .جارێ هێشتاش سنوورە ئەخالقیو ئیتنیکییەکانی مرۆڤەکان لە
چوارچێ��وەی ئەو واڵتو دەوڵەتو دینو کولتوورانە تێناپەڕن ،کە ئەوان پێیانهوه پایبهندن .ئەوەش
چ لە ئاستی واڵتێکدا و چ لە ئاستی نێونەتەوەییدا زۆر جار دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی شەڕو ئاژاوەو
کێش��ەو پەالمار .بۆیە جیهانی بوونی مافەکانی مرۆڤو بایەخە ئینسانییە هاوبەشەکان  ،دەتوانن لەو
چوارچێوەیەو لەو چاڵە کە تێی کەوتووین رزگارمان بکاو بناخەو چوارچێوەیەکی گش��تی دروس��ت
کەن کە هەموومان پێکەوە لە نێویدا بحاوێینەوە.
قانوونو یاسا هیچ دەردێکی ئێمە چارەسەر ناکەن ئەگەر لەالیەن خەڵکەوە پەیڕەویان لێ نەکرێ.
بۆیە ئەگەر دەمانەوێ فەرهەنگو کولتوورێکی زیندوو بۆ وەبەرچاو گرتنو رێز گرتنی مافەکانی مرۆڤ
دروست کەین ،تێگەیشتنی فرەکولتووریو زانیاری سەبارەت بە چۆنیەتیی ئیدارە کردنی کێشەکان،
دەتوانن ببنە میکانیزمێکی بەکەڵکو لەو ڕێگایەدا یارمهتی دهرمان بن .ئاخر زانیاریی لەو چەش��نەو
چاپوکیو لێوەشاوەیییەکی ئەوتۆ ،توانای ئێمە بۆ بەشداری لە پرۆسەی ژیانی دێمۆکڕاتیکدا دەباتە
سەر کە پێویستییەکی حاشاهەڵنەگری کۆمەڵگای هاوچەرخە.
تێگەیش��تنی فرەکولتووری ،ئەو بابەتەیە کە باس لە ژیانو هەڵس��ووڕانو چاالکی مرۆڤ لە نێو
کۆمەڵدا دەکا و ئەو پرۆس��ەیەی ه کە لەسەر پێوەندییە کۆمەاڵیەتییە ئینسانییەکان شوێندانهره.
ئەگ��ەر فێر بین س��ەبارەت ب��ەو کارو دژکردەوانە بدوێین ک��ە لە ژیانی رۆژانەم��اندا لە پێوەندی
لەگەڵ کەس��انی دیکەدا بۆمان دێنە پێشو بە جۆرێک دروس��تمان دەکەن ،دەتوانین باش��یش لە
کەس��انو خەڵکانی دیکە تێبگەین .ئەگەر لەوە تێبگەین کە چۆن مرۆڤەکان دەبنە گروپو دەستەو
تاقمی جۆراوجۆرو کام پێوانەو رێوش��وێن بۆ ئەو کارە بەکار دەبەن ،بە ئاس��انیش لەوە دەگەین کە
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چ��ۆن خەڵک جیاوازی لەگەڵ یەکتر دەکەن ،هەاڵواردن ب��ە یەکتر رەوا دەبیننو قەزاوەتی بێجێو
پێشوەخت سەبارەت بە یەکتر دەکەن.
زانیاریو تێگەیش��تنێکی لەو چەش��نە ،توانای ئێمە بۆ ببنینی مرۆڤەکان وەک تاک ،نەک وەک
بەش��ێک لە کولتوورو فەرهەنگێک یا بەش��ێک لە گروپێک دەباتە سەر .لەوەش زیاتر ئەو زانیاریو
لێوەشاوەیییە ،واتە تێگەیشتنی فرەکولتووری وامان لێدەکا نەرمتر بینو باشتر له دیاردەو رووداوەکان
تێبگهینو بەرامبەر خۆمانو کەسانی دیکەی دەوروبەرمان کراوەتر بین.
مەبەس��ت لە رووب��هروو بونهوه لهگهڵ کێش��ەکان ئەوەیە کە فێر بین بتوانی��ن ژیانی خۆمانو
پێوەندییەکانمان لەگەڵ کەس��انی دیکە لە کۆمەڵدا بەڕێ��وە بەرین .ئەو بابەتە بۆمان دەردەخا کە
کێش��ە شتێکی سروشتیو بەشێکی جیا نەکراوە لە بوون و ژیانمانه .لەوەش زیاتر ئەوەمان بۆ ڕوون
دەکاتەوە کە کێش��ەکان دەتوانن ببنە س��ەرچاوەی چوونە پێشو س��ەرکەوتنو پەرەسەندن .ئێمە
زیاتر پێمان وایە کە کێش��ەکان ئاکام��ی نهرێنیان بەدواوەیە ،بەاڵم ئەگەر بتوانین بە ش��ێوەیەکی
دروس��تو بەجێ لهگهڵیان رووبهرووبینهوه و چارەس��ەریان کەین ،دەبنە سەرچاوەی چوونە پێشو
گەشەسەندنمان چ وەک تاکو چ وەک کۆمەڵ .جەوهەری ئەو بابەتە ئەوەیە کە فێرمان دەکا بزانین
رەفتارو هەڵسوکەوتو قسەو کردەوەکانمان چ ئاکامیان بەدواوەیە .بۆیە دەبێ بە جۆرێک رەفتار بکەین
کە بتوانین ئاکامی رەفتارو کارو کردەوەکانمان بخەینە ئەس��تۆو فێر بین کە هەڵس��وکەوتەکانمان
کۆنترۆڵو ئیداره بکەینو بە ئاگاهیو وشیارییەوە بجووڵێینەوە .لە حاڵێکی ئاوادا زانیاریو لێوەشاوەیی
سەبارەت بە ئیدارەی کێشەکان ،بۆمان دەبێتە ئامرازێک کە لە ژیانی رۆژانەمان لە نێو کۆمەڵ داو لە
پێوەندییەکانمان ،یارمەتیمان دەدا تا بە شێوەیەکی پەسندو ژیرانهو هەڵسەنگێندراو لەگەڵ کەسانی
دیکەدا هەڵسوکەوت بکەین.
بەو حاڵەش ئەو بابەتانە بێالیەن نین .مەبەست لەوان ئەوەیە کە بتوانن شوێن لەسەر مرۆڤەکان
دانێ��نو بە جۆرێکیان پەروەردە کەن کە هاوکووف بوونو یەکس��ان بوونی مرۆڤەکان لەگەڵ یەکتر
ببێتە بەش��ێک لە سروش��تی کەس��ایەتیی ئەوان .بە فێر بوونی ئەو زانیارییە ،ئێمە هەم لە دنیای
مەوج��وودو دی��اردە جۆراوجۆرەکانی حاڵی دەبین ،هەم لەوەش تێدەگەین کە دەبێ چۆن بێو بە چ
ئاراستەیەکدا بڕواتە پێش.
زانستێک کە لە حاڵی گەشەو پەرەسەندن دایە
دەتوانی��ن بڵێین کە خوێن��دنو فێربوونی مافەکانی مرۆڤ ،تێگەیش��تنی فرەکولتووریو چۆنیەتیی
چارەس��ەر کردنی کێش��ەکان تا رادەیەک��ی زۆر بابەتێکی نوێیە .کەچی بەو حاڵەش��ەوە دەبینین
ئەو بابەتە دەرس��ییە بەخێرایی لە گەش��ەکردنو پەرەس��ەندن دایە .بۆ یەکەم جار لە نێوەڕاستی
دەیەی هەش��تای چەرخی راب��ردوو دابوو کە خوێندنو فێربوونی مافەکان��ی مرۆڤ وەک بابەتێکی
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ئەکادمیک خۆی دەرخست .واتە لە هەلومەرجێکدا کە بایەخی مافەکانی مرۆڤ لە پێوەندی لەگەڵ
پەرەپێدانی دێمۆکڕاس��یو ئاش��تی لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا کەوتە س��ەر زارو زمانان .لەو دەمەوە
تا ئێس��تا ژمارەیەکی زۆر ئەکت��ەری دەوڵەتیو غەیرە دەوڵەتی ب��ۆ پەرەپێدانی خوێندنو فێربوونی
مافەکانی مرۆڤ بە مەبەس��تی بردنە پێشی تۆلێرانسە ،پێکەوە حاوانەوەو نرخو بایەخە هاوبەشەکانی
مرۆڤ هاتوونەتە مەیدان .ئەوان هەرکامیان بە نۆرەی خۆیان لە ڕێگای تایبەت بەخۆیاندا تێدەکۆشن
بایەخی ئینسانیو پێکەوە حەوانەوەو پێکەوە ژیانی بە ئاشتیانە پەرە پێ بدەن.
رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ،ش��وورای ئۆرووپاو یەکیەتی��ی ئۆرووپا لە پێوەندی لەگەڵ ئەو
مەس��ەلەیەدا خاوەنی سیاس��ەتی تایبەت بەخۆیاننو بەرنامەو پرۆگرامی تایبەتیان بۆ کار کردن لەو
بوارەدا داڕشتووە .مهودای نێوان ساڵەکانی ٢٠٠٤ـ ١٩٩٤لەالیەن ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە
بە دەیەی خوێندنو فێربوونی مافەکانی مرۆڤ دەست نیشان کرا .دواتر لە ساڵی ٢٠٠٥دا رێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان دە س��اڵی دوای ئەو ماوەیەش��ی بە دەیەی پرۆگرامی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ
خوێن��دنو فێربوونی مافەکانی مرۆڤ دیاری کرد .بەم جۆرە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ئەرکی
خستە سەر شانی دەوڵەتەکان کە لەو ماوەیەدا خوێندنو فێربوونی مافەکانی مرۆڤ لە قوتابخانەکانو
لەنێو چینو توێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵدا پیادە بکەن.
on
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thefundamental contribution of human rights education to the realization of human
rights. Human rights education aims at developing an understanding of our common
responsibility to make human rights a reality in every community and in cocity at
large. In this sense it contributes to the long term prevention of human raghts abuses
and violent conflicts, the promotion of equality and sustainable development and
enhancemen people’s participation in decision-makimg processes within democracy
a demomocratic system.3

دەبێ بگوترێ کە ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان بایەخێکی زۆر بەو ژینگەو مێتۆدانەش دەدا
کە پێویستە بۆ خوێندنو فێربوونی مافەکانی مرۆڤ کەڵکیان لێوەردەگیرێ.
Human rigts education goes beyond cognitive learning and includes the social
and emotional development of all those involved in the learning and teaching and
teaching prosess. It aims at developing a culture of human rights. Where human
rights are pracised and lived within the sckool community and through interaction
with the surrounding community.4

جیا ل��ەوە گەلێک رێکخراوی غەی��رە دەوڵەتییش خوێندنو فێرکردن��ی مافەکانی مرۆڤیان بە
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یەکێ��ک لە مەیدانەکانی کارو چاالکیەکانی خۆیان دان��اوەو زۆر مێتۆدو پروگرامی تایبەتیان بۆ ئەو
مەبەستە ئامادە کردوون .ئەو رێکخراوانە لە کارو تێکۆشانی خۆیاندا چ لە ناوچە شەڕ لێدراوەکانداو
چ لە رێژیمە چەوس��ێنەرو زۆردارەکاندا و چ لە شارە گەورەو مودێڕنو فرەکولتوورییەکانی دنیادا،
خوێندنو فێر کردنی مافەکانی مرۆڤ ،بە یەکێک لە ئەرکەکانی خۆیان دادەنێن .کارو تێکۆشانی ئەو
هەموو رێکخراوانە لەو بوارەدا بۆتە هۆی هاتنە کایەی شێوەو مێتۆدی تازەی پێداگۆگیو پەروەردەیی
لە پێوەندی لەگەڵ چۆنیەتی خوێندنو فێر کردنی مافەکانی مرۆڤدا .یەکێک لەو مێتۆدانە بریتیە لە
مێتۆدی پێداگۆگیی بەشداری کردن .واتە فێربوونو خوێندنی مافەکانی مرۆڤو بایەخە ئینسانیەکان
لە ڕێگای بەشداری کردنی چاالکانە لە باسو پرۆگرامە دەرسییەکاندا .ئەزموونەکان ئەوە دەردەخەن
ک��ە مرۆڤەکان لە ڕێگای خوێندنەوەو لەبەرکردنی باس��ە تێئ��ۆریو نەزەرییەکانەوە ،ناتوانن وەک
پێویست فێر بن ،بەاڵم ئەگەر بەشێوەیەکی زیندووو چاالک لە باسو پرۆگرامە دەرسییەکان بەشدار
بن ،گفتوگۆیان لەسەر بکەنو نێوەرۆکی بابەتەکان بەکردەوە بکەنە ئەزموونی زیندووی ژیانی خۆیان،
زۆر باشتر فێر دەبن .لەخۆڕا نیە دەگوترێ :چۆن فێر دەبی ،بهڕادهی ئەوە گرنگە کە چ فێر دەبی.
چەند وتەیەکی گرنگ
مەبەس��ت لەو کتێبە ئەوەیە کە بتوانێ زانس��تو زانیاری س��ەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ پەرەپێبداو
چاپوکیو لێوەشاوەیی کۆمەاڵیەتیی پێویستیمان بۆ ژیانو رەفتار کردن لە کۆمەڵدا تێدا بخوڵقێنێ.
کاتێ��ک کار لەگەڵ الوانو مێرمندااڵن دەکەین زۆر گرنگە لە گۆش��ەنیگایەکی ئهرێنییهوه بڕوانینە
ئەوانو بۆ ژیان لە داهاتوودا پەروەردەیان بکەین .ئەو زانستو زانیاریو لێوەشاوەیییانەیان بدەینێ کە
بەکەڵکیان دێ .زۆر گرنگە بە چاوێکی ڕوونو لە گۆشەنیگایەکی بهرزهوه بڕوانینە داهاتوو .رەوڕەوەی
مێژوو هەر بۆ پێشەوە دەڕواو مرۆڤ تا دێ پتر بەسەر کەندو کۆسپەکانی سەر ڕێگای چوونە پێشی
خ��ۆیدا زاڵ دەبێ .ئەگ��ەر چاو بە مێژووی دوورو درێژی مرۆڤدا بگێڕی��ن بۆمان دەردەکەوێ کە
ن هەبووەو پەرەسەندن لە گۆڕێ دابووە .دووسەد ساڵ لەمەوبەر باسی سەرەکی
هەمیشە پێش��کەوت 
ئەوە بوو کە داخوا رۆژێک کۆیلەتی کۆتایی پێ دێ یان هەر درێژەی دەبێ .ئێستا ئەگەر بە عەینەکی
ئەمڕۆوە س��ەیری ئەو باسە بکەین ،وەک باس��ێکی زۆر بێمانا دێتە بەر چاومان .ئاڵوگۆڕێکی دیکەی
قووڵ لەو بارەوە ،ئەو ئاڵوگۆڕەیە کە لە وەزعی ژناندا هاتۆتە گۆڕێ ،ئاخر تەنیا سەد ساڵ لەمەوبەر،
لە هیچ واڵتێکدا ئەو بەشە لە حەشیمەتی دنیا کە نیوەی مرۆڤایەتی پێک دێنن ،مافی دەنگدانیان
نەبوو .ئەمڕۆ ئەگەر دیاردەیەکی لەم چەشنەش هەبێ ،زۆر دەگمەن دێتە بەرچاو .ئەمڕۆ تا دێ ژنان
لە الیەنە جیاجیاکانی ژیانی کۆمەاڵیەتیدا رۆڵی پترو گەورەتر دەگێڕن .بەتایبەتی ئێستا لە زۆربەی
واڵتانی دنیادا ژنان لە کاروباری ئابووریو سیاس��یدا بەش��داریی چاالکانەیان هەیە .هەر لەو بارەوە
دەتوانین زۆر نموونەی دیکەش بێنینەوە.
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ئێستا تا دێ ژمارەی ئەو کەسانەی تەمەنێکی زۆرتر دەکەن ،پتر دەبێ .لەو چەند دەیەی دواییدا
ژمارەی مەرگو مردنی مندااڵن تا نیوەی خۆی کەم بۆتەوە .هەرگیز لە سەرتاسەری مێژوودا ژمارەی
ئەو مندااڵنەی دەچنە قوتابخانە ،بە ئەندازەی ئەو سەردەمەی ئێستا زۆر نەبووە .ساڵی  ١٩٧٤ژمارەی
ی دنیا  ٤١واڵت بوو .ئەمڕۆ ژمارەیان گەیوەتە نزیکەی  ١٥٠واڵت .ژمارەی
والتانی خاوهن دێمۆکڕاس 
ئەو کەس��انەی کە لە ئاکامی شەڕو کێشە چەکدارییەکاندا دەکوژرێن ئێستا لە چاو رابردوو کەمتر
بۆتەوە .ئێستا ئیدی هیواو ئومێد بە کەم بوونەوەی شەڕو کێشە خوێناوییەکان زۆر بووە.
هەرچەند پێش��کەوتنی گەورەو بەچاو رووی داوەو روو دەدا ،بەو حاڵەش زۆر گیروگرفتی گەورە
بە چارەسەرنەکراوی ماونەتەوە .هەژاری ،جیاوازیدانانو هەاڵواردن ،نەخۆشیی جۆراوجۆر ،پیس بوونی
ژینگە ،تیرۆریزم ،چەوسانەوەو ستەمو زوڵمو زۆری لە ژێر سێبەری رێژیمە دژی گەلییەکان دا ،تەنیا
بەشێک لەو گیروگرفتانەن کە مرۆڤایەتیی هاوچەرخ لەگەڵیان دەستەویەخەیە .با ئەوەش بڵێین ئەوە
کە بە شێوەیەکی گشتی رەوتی رەوشی مافی مرۆڤو ژیان بەرەو باشی دەچێ ،هیچ لە دەردو ئازارو
ژانو ناڕەحەتییەکانی ئەو کەس یان کەس��انە کەم ناکاتەوە ک��ە وەک تاک یا گرووپ کەوتوونەتە
بەر پەالمار یان لێرەولەوێ دەکەونە بەر پەالمار یا لە هەژاریو موحتاجیو دەست تەنگیو نەداریدا
ژیان بەسەر دەبەن.
کاتێک مرۆڤەکان یا کۆمەڵگا ئینسانییەکان ،پاش هەوڵو کۆششو ماندووبوونێکی زۆر هەندێک
س��تانداردو پێوانە بۆ ژیان دروس��ت دەکەنو بەو ئامانجە دەگەن ،دەس��بەجێ ئامانجو پێویس��تیی
دیکە دێنە کایەو خۆیان نیش��ان دەدەن .ئاخر پێش��کەوتنو پەرەس��ەندن هەرگیز تەواو نابێو هەر
پێشکەوتنێک ،پێشکەوتنێکی دیکەی بەدوادا دێ.
دروس��ت کردن��ی کولت��وورو فەرهەنگ��ی مافەکانی مرۆڤ ،یەکێ��ک لەو ب��وارە گرنگانەیە کە
کۆمەڵگایەک دەتوانێ بۆ دابینکردنی ئاشتی ،عەداڵەتو پەرەسەندن سەرمایەگوزاریی تێدا بکا .بەاڵم
جیاوازییەکەی لەوە دایە کە بە پێچەوانەی نەوتو گازو ماس��یو سامانە سروشتییەکانی دیکە کە
سروش��ت پێی داوین ،کولتووری مافەکانی مرۆڤ دەبێ لەالیەن خۆمانو بە دەست خۆمان دروست
بکرێو پەرەی پێ بدرێ .پەرەسەندنی ئهرێنی لەو بوارەدا لەخۆڕا روو نادات.
لە سەرەتاوە وتمان کاتێک مرۆڤ دێتە سەر دنیا ،ئەگەر لەنێو مرۆڤەکانی دیکەو لە نێو کۆمەڵدا
گەشە نەکاو گەورە نەبێ نابێتە مرۆڤ .ئاخر ئێمە مرۆڤەکان شوێن لەسەر یەکتر دادەنێین .هەر بۆیە
بەرپرس��ایەتیمان بەرانبەر بە یەکتر لەسەر شانە .بۆ رزگار کردنی دنیا ،کردەوە گەورە بەاڵم بە ژمارە
کەمەکان نین کە کاریگەرن ،بەڵکوو بۆ مەبەس��تێکی لەو چەشنە دەبێ بایەخ بە کردەوەی بچووک
بەاڵم لە ئاستێکی بەرینو بەرباڵو و زۆرو سیستەماتیکدا بدەین.
ناوی کتێبەکەمان ناوە ”با پرد دروس��ت کەین نەک دیوار ”.ئەو ناونیش��انە بۆخۆی ئەوەمان بۆ
دەردەخا کە ئێمە دەبێ بە جۆرێک رەفتار بکەین کە بتوانین داهاتووی خۆمان بەدەس��تەوە بگرینو
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بەو جۆرەی کە دەمانەوێ ش��کڵ بە ژیان بدەین .مرۆڤایەتی لە سەرتاس��ەری مێژووی خۆیدا پردو
دیواری دروست کردوونو دوایە تێکی داونەتەوە .لە کاتێکدا ئاڵمانییەکان لە ساڵی ١٩٨٩دا دیواری
بێرلینیان وەک سیمبولی شەڕی سارد ڕووخاند ،بەاڵم چەند ساڵ دواتر لە رۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا
دیوارێک��ی درێژت��رو گەورەتر هەڵچنرا .هیچ گومانی تێدا نیە کە ئ��ەو دیوارەش رۆژێک دادەتەپێو
نامێنێ .کەس نازانێ ئەوە کەی روو دەدا .بەاڵم یەک شت ڕوونە ،ئەویش ئەوەیە کە ئەو کارە لەخۆڕا
روو نادا .ئەو جۆرە دیوارانە تەنیا کاتێک دەڕووخێن کە مرۆڤەکان شتێکی لەو چەشنە بخوازن .واتە
کاتێک ئەوە روو دەدا کە لە پێشدا زۆر کەس بێنە مەیدانو لەو ڕێگایەدا لە نێوان مرۆڤەکاندا پردان
نو
دروس��ت کەن .ئێمە هیوادارین ئەو کتێبە یارمەتی به دروس��ت کردنی پردان لە نێوان مرۆڤەکا 
کۆمەڵگا ئینسانیەکان بکات.

ئەگەر شتێکم بۆ باس کەی ،ڕەنگە وەبیرم نەمێنێ
ئەگەر پێشانم دەی ،قەت لەبیرم ناچێ
ئەگەر بەشداری لە کارێکدا بکەم،
زۆر چاکیش لێی حاڵی دەبم و تێی دەگەم.

()2
چەند ڕوانگەیەکی پەروەردەیی و پێداگۆگیک
هۆمانی��زم بناخەی باسو روانگ��ەو بابەتەکانی ئەم کتێب��ە پێک دێنێ .ئ��ازادیو بایەخدار بوونو
بەرپرس��ایەتی بە گرنگتری��ن کۆڵەکەکانی هۆمانیزم لەقەڵەم دەدرێ��ن .ئامانجی هۆمانیزم بریتیە لە
گەشەپێدانی هەموو الیەنی کەسایەتیی مرۆڤو پەرەسەندنی مرۆڤایەتی بە شێوەیەکی گشتی.
باسو بابەتەکانی ئەم کتێبە لەسەر ڕوانگەیەکی هۆمانیستی داڕێژراون .ئازادی ،بەعیزەت بوون و
بایەخدار بوونو بەرپرسایەتی ،جەوهەری هۆمانیزم پێک دێنن کە ئامانجەکەی بریتیە لە پەرەپێدانی
کەسایەتیی مرۆڤو پەرەسەندنی هەمەالیەنەی مرۆڤایەتی.
مێتۆدی ئەو کارە ئەوەیە کە لە کاتی دەرسگوتنەوەدا هەموو بەشدارانی کالس ،بە چاوێکی وەک
یەک س��ەیر دەکرێ��ن .هەموویان خاوەن بایەخی وەک یەکن .کەچی ل��ە هەمان کاتدا جیاوازیو
پێداویستییە تایبەتیو خسووسییەکان دەبینرێنو بایەخیان دەدرێتێو وەردەگیرێن .هەوڵ دەدرێ
هەموو کەس وەک خۆی وەرگیرێ ،هەموو کەسێک بەو جۆرە کە هەیەو بەگوێرەی ئەو هەلومەرجە
ک��ە تێی دایە ببین��رێ .کەس لەوانی دیکە زیاتر نیە .کەس لەوانی دیک��ە بەرزتر نیە .تەنانەت ئەو
کەسە کە مامۆستاشە ،یان ئەو کەسە کە رێبەرایەتیی گروپ یان کالسەکەشی بەئەستۆوەیە لەگەڵ
بەش��دارەکانی دیکە هاوئاستو هاوبایەخە .لەو جۆرە مێتۆدەدا مامۆستا تەنیا رۆڵی رێکخەری هەیە.
واتە ئەرکی هاوئاهەنگ کردنو رێکخستنی کاروبارەکانی بەئەستۆوەیە .بەم جۆرە دەتوانین بڵێین کە
لەو جۆرە کارەدا ،پێداگۆگیی بەش��داربوونو بەشداری کردن ،میتۆدی هەرە بنەڕەتییە بۆ فێربوونو
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پەروەردە کردن .واتە بەش��داربوون لە چاالکیو کارو بەرنامەو پرۆگرامە جۆراوجۆرە دیاریکراوەکاندا،
شێوەی هەرە زیندووی فێربوونو پەروەردە بوونە .لەو شێوازەی دەرسگوتنەوەیە دا ،گفتوگۆ ،دیالۆگ،
باسوخ��واس ،کارکردن پێکەوە ،قس��ە کردن بەیەکەوەو کۆمیۆنیکاس��یۆن رۆڵی بنەڕەتی دەگێڕن.
ئ��ەوە لە کاتێک دایە کە قس��ە کردن��ی یەکالیەنە ،وتاردانی یەکالیەن��ەو دوانو دەرس گوتنەوەی
یەکالیەنە لەالیەن مامۆس��تاوە ،بایەخی کەمتری پێدەدرێ .بەش��داران پێکەوە فێر دەبن ،لە گروپدا
فێ��ر دەبن ،بە کاری هەرەوەزی ،ب��ەکاری بەکۆمەڵ ،بە چاالکیو تێکۆش��انی بەکۆمەڵ فێر دەبن.
ئەزموون ،لێزانی ،لێوەشاوەییو زانیاریی هەمووان کەڵکی لێوەردەگیرێ .بەشداران زانیاریو ئەزموونو
تاقیکردنەوەکانیان دەگۆڕنەوەو لە کاتی دەرس خوێندندا کەڵکیان لێوەردەگرن.
ئەم جۆرە ش��ێوازە لەسەر بناخەی ئەو ڕوانگەیەوە دامەزراوە کە دەڵێ فێربوونو پەروەردە بوون،
پرۆسەیەکی کۆمەاڵیەتین .بە گوێرەی ئەو بۆچوونە زانیارییەکان ،بایەخەکان ،بەرپرسایەتیو ڕوانگەو
هەڵسوکەوتو رەفتارەکان ،زۆرتر لە ئاکامی بەشداریو چاالکیو کاری بەکۆمەڵو گشتی دا دروست
دەبنو دەبنە بەش��ێک لە وجوودی مرۆڤ نەک بەتەنیا لە ئاکامی کاری تاکەکەس��یدا .بەش��دارنی
ئەم جۆرە کالس��انە ،ئەم جۆرە فێرگانە ،کەسێکن کە لە حاڵی چاالکی دان ،لە هەمان کاتدا ئەوان
کەسێکن لە وەزعێک واتە بارودۆخێكو هەلومەرجێک دانو دەبێ ئاواش سەیر بکرێن.
هەر کەس��ەی بە گوێرەی ئەزموونو تاقیکردنەوەکانی خۆی تەماش��ای دنیا دەکا .هەر بۆیە لەو
جۆرە مێتۆدەدا لەو شێوازەی دەرس��گوتنەوەیەدا لە پێداگۆگیی فێربوونی بەکۆمەڵو دەستەجەمعی
دا ،بایەخ��ی زۆر بەوە دەدرێ کە ڕوانگەو بۆچوونو گۆش��ەنیگاکانی هەمووان وەبەرچاو بگیردرێن،
وەربگیرێ��نو ببینرێن .بەم جۆرە هاوپەیوەندییەکی ئهرێنی دروس��ت دەبێ .بەش��دارانی فێرگەکە
پێوەن��دی پێک��ەوە پەیدا دەکەن ،لێکت��ر فێر دەبنو یەکت��ر فێر دەکەنو پێک��ەوەش فێر دەبنو
زانیارییەکانی��ان لەگ��ەڵ یەکتر دەگۆڕنەوە .بەم جۆرە فێربوون روو دەدا ،پەروەردە بوون دروس��ت
دەبێو ش��کڵ دەگرێ .قوتابییەکان ،فێرخوازەکان توانای باسو دوانو دیالۆگیان لەگەڵ یەکتر زۆر
دەبێو وش��یاریی ئەوە پەیدا دەکەن کە هەموویان لەس��ەریانە تێبکۆشن یارمهتی بە یەکتر بکەنو
یەکتر فێر کەنو بارودۆخێک دروست کەن کە یارمەتی بە فێربوونی هەمووان بکات .زۆر گرنگە کە
بەش��داران یەکتر بناسنو بە شێوەیەکی باش ئاشنایەتی لەگەڵ یەکتر پەیدا بکەن .بۆیە باشتر وایە
ئەم ش��ێوە فێربوونە ،واتا ئامانج ل ه فێربوونی بەکۆمەڵ ،ئەوەیە مرۆڤەکان لەگەڵ یەکتر ئاش��نا بنو
س��ەبارەت بە یەکتر ناس��یاوی پهیدا بکهن و کولتوورو فەرهەنگی یەکتر بناسن .بە واتایەکی دیکە
باشتر وایە لە هەلومەرجە فرەکولتوورییەکاندا کەڵک لەم مێتۆدە وەربگیرێ.
بۆ ئەوەی بەش��ێوەیەکی زۆر باش کەڵ��ک لەم پێداگۆگییە وەرگیرێ ،ب��اسو بابەتو تەنانەت
ش��ێوازی کارو ماتڕیالەکانی دەرسگوتنەوەش وا باشە بۆ بەش��داران بێگانە نەبنو لەگەڵ ئەزموونو
هەلومەرجی ئەوان بێنەوە .بۆ گەیشتن بەم مەبەستە ،دەبێ هەندێک خاڵ وەبەرچاو بگرینو پێیان
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لەس��ەر داگرین .هەموو ئەو شتانەی باسمان کردن پێویستە بکرێنە بەشێک لە نێوەرۆکی راهێنانو
مەشقو چاالکییەکان.
بۆ ڕوون بوونەوەی زیاتر ،ئەو مەسەلەیە کەمێک زیاتر شی دەکەینەوە .دەرس گوتنەوە پێویستە
بە جۆرێک بێ کە بەش��دارەکان بە هەموو هەس��تو وجوودی خۆیانەوە تێیدا بەشدار بنو هەستی
پێ بکەن .واتە دەبێ راهێنانو چاالکییەکان هێندە زیندوو بن کە بەش��دارەکان ببنە بەش��ێک لە
راهێنانەکان .جا ئەوە چ کاری گروپی بێ ،چ لیکۆڵینەوە بێ ،چ رۆڵ گێڕانو کاری ش��انۆیی بێ ،چ
دیالۆگو باسو گفتوگۆ بێ ،چ باس کردنو لێدوان بێ یان چاالکییەکی دیکە بێ ،هیچ لە گرنگیو
بایەخی ئەو مەسەلەیە کەم ناکاتەوە.
الیەنێکی دیکەی زۆر گرنگ لەو بوارەدا ئەوەیە کە ئەم جۆرە مێتۆدە زۆر پێ لەس��ەر پێویستیی
کەڵک وەرگرتن لە ئەزموونو تاقیکردنەوەی بەشداربووەکان دادەگرێ .واتە ئەزموونو زانیارییەکانی
خوێندکارەکان لە کاتی دەرس��گوتنەوەدا کەڵکی لێوەردەگیرێو بە شێوەیەکی چاالک بەکار دەبرێ.
ئاخ��ر کاتێک قوتابیی��ەک دەبینێ کە ئەزموونو زانیارییەکەی ئەو دەبێتە بەش��ێک لە نیوەرۆکی
باس��ەکە ،بە ئاس��انیش ش��تی تازە فێر دەبێو توانای تێگەیش��تنی لەو باسو بابەتانە کە باس��یان
لێدەکرێ ،زۆرتر دەبێ.
هەر لێرەدا پێویس��تە باس لە مەس��ەلەیەکی دیکەش بکەین کە زۆر گرنگە ،ئەویش ئەوەیە کە
ئەم جۆرە پێداگۆگییە بایەخی زۆر بەوە دەدا کە باسو بابەتو نێوەرۆکی دەرس��ەکان ،لە حەقیقەت
سەرچاوە بگرنو لەگەڵ راستییەکانی ژیانو هەلومەرجی راستەقینەی ژیانی بەشداربووەکاندا بێنەوە.
واتە بابەتەکانو قس��ەو باسەکان ،پێویستە لەگەڵ ژیانی رۆژانەی بەشداربووەکاندا لێک گرێ بدرێنو
هی س��ەردەمی ئێس��تا بنو دوور نەبن لە راس��تییەکانی رۆژگار .هەر ل��ەو پەیوەندییەدا خاڵێکی
دیکەش زۆر گرنگە .ئەویش ئەوەیە کە باسو بابەتەکانو شێوەی کارەکان پێویستە رووەو داهاتوو بن.
واتە مرۆڤەکان ،بەش��داربووەکان بۆ داهاتوو بۆ ژیان لە سااڵنی داهاتوودا ،پەروەردە کەنو هێزو تواناو
ڕوانگەو لێوەش��اوەیی ئەوەیان بداتێ کە بتوانن بە پیر داهاتووەوە بڕۆنو بەشداریی تێدا بکەنو تێیدا
بژین .راستە پێویستە باس لەباسو بابەتە ناخۆشەکانی وەک راسیزم ،هەاڵواردن ،بەرچاوتەنگی ،شەڕ،
کێش��ەکان ،برس��ێتی ،هەژاریو قاتیو قڕی بکەین ،بەاڵم هیچ کاتێک نابێ نائومێد بینو گەشبینی
لەدەست بدەین .زۆر گرنگە بە هیواو هومێدەوە ،بە گەشبینییەوە بڕوانینە داهاتوو .زۆر گرنگە بڕوامان
بەوە هەبێ کە چەرخی مێژوو بەرەوپێش دەڕواو ئاڵوگۆڕ بە قازانجی مرۆڤایەتی روو دەدات.
ب��ەو جۆرە ئەگەر لە کاتی دەرس��گوتنەوەدا ئەو باسو روانگانەمان وەبەرچاو گرتن ،کالس��ەکە،
پۆلەکە دەبێتە کالس��ێکی زیندوو .بەشداربووەکان باشتر لە بابەتەکان تێدەگەنو باسەکان بۆ ئەوان
دەبنە شتێکی پڕ ماناو نزیک لە ژیانیان .لەوەش زیاتر بەشداربووەکان هەست دهکهن کە بەشداربوون
لەم کالس��انەدا دەبێتە هۆی ئەوەی باشتر خۆیان بناسنو ناسنامەی فەرهەنگیو کولتووریی خۆیان
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ن و پتر تواناو لێوەشاوەیییەکانیان وەگەڕ بخەن.
پەرەپێبدە 
ئەم جۆرە پ��ەروەردە کردنە دەبێتە هۆی خەماڵندنی هەموو الیەنەی کەس��ایەتیی ئەوان .ئاخر
مرۆڤەکان ئەو دەم کامڵ دەبن کە بۆچوونیان لەس��ەر کەس��ایەتیی خۆیان لەو ناسینەوە سەرچاوە
دەگرێ کە خۆیان لەس��ەر خۆیانیان هەیە ،نەک لەو پێناس��انەوە کە کەس��انی دیکە بۆیان دەکەن.
کەس��ێک کە لە خۆی دڵنیایە ،خۆی باش دەناسێو بڕوای بەخۆیەو دەزانێ کێیە ،دەشتوانێ لەسەر
خۆیو ژیانی خۆی بڕیار بداو ڕێگای خۆی دیاری بکا.
دەگوت��رێ کە ئەرکی قوتابخان��ە ئەوەیە کە مندااڵن بۆ ژیان لە داهات��وودا پەروەردە بکا .بەاڵم
ئەوەش گرنگە کە الوێکی چواردە ،پازدە س��اڵە هەر بۆئەوە ناچێتە قوتابخانە ،تا گەورە بێ .ئەو بۆیە
دەچێتە قوتابخانە تا بۆ ئێستا ،بۆ ژیان لەو سەردەمەدا پەروەردە بێو فێر بێ ژیانی رۆژانەی خۆی لە
نێو کۆمەڵدا بەرێتە سەرو لێوەشاوەیی ئەوەی هەبێ بتوانێ بە شێوەیەکی دروست بژی.
چۆنیەتیی راهێنانەکان لە باری رێکخستنو پراکتیکەوە
کتێبەکە  ٩٧راهێنانی تێدایە .هەموو راهێنانەکان وەک یەک رێکخراون .لە سەرەتادا باس لەو بابەتە
دەکرێ کە راهێنانەکە دەیەوێ کاری لەسەر بکات .بۆ نموونە ،بابەتەکانی وەک کۆمەڵگای فرەکولتووری،
مافەکانی منداڵ ،گلۆبالیزاسیۆنو شەڕو کێشەکان .دواتر باس لەوە دەکرێ کە مەبەستو ئامانج لەم
باسەو لەم راهێنانە چیە .بۆ نموونە ئایا مەبەست ئەوەیە کە لەگەڵ زاراوەی فرەکولتووری ئاشنا بین،
ئایا مەبەس��ت ئەوەیە کە ئاگاداریو زانیاری س��ەبارەت بە دیاردەی فرەفەرهەنگیو فرەکولتووری لە
واڵتە جۆراوجۆرەکاندا وەدەس��ت خەین .ئایا مەبەست ئەوەیە دەریخەین مندااڵن لە هەلومەرجێکی
ناس��ک دانو پێداویستییان بە پاراستنی تایبەتو س��رنجی تایبەت هەیە .ئایا مەبەست ئەوەیە کە
س��ەبارەت بە بەجیهانی بوونو هۆکارەکانیو ش��وێنەوارەکانی ئاشنایەتی پەیدا بکەین .ئایا مەبەست
ئەوەیە حاڵی بین کە کێشەکان ئیمکانی ئەوەش دروست دەکەن کە هێزو تواناکان بۆ گەشەسەندنو
پەرەس��ەندن وەگەڕ بکەون .دواتر تێکس��تێکی دیکە دێ  ،مەبەست ئەوەیە کە ئەوە دەرخەین ئەو
بابەتە تا چ راددەیەک لەگەڵ راستییەکانو حەقیقەتەکان دێتەوە .جاری وایە تێکستەکە پێناسەی
گرینگی گرتوونەتە خۆ .جاری وایە زۆر زانیاری بەکەڵکو ڕوونکردنەوە لە تێکس��تەکەدا هاتوون کە
مامۆستا دەتوانێ لە کاتی باس لەسەر بابەتەکانو راهێنانەکان دا بەکاریان بێنێ.
دواتر راهێنانەکە باس دەکرێو ئەوە ڕوون دەکرێتەوە کە چۆن بەکردەوە جێبەجێ دەکرێ .لێرە
بەکورتی باس لەوە دەکرێ کە راهێنانەکە چۆن بەڕێوە دەچێ ،چۆن رێکدەخرێ .مامۆس��تا دەتوانێ
خۆی ئەوە بدۆزێتەوە کە ئایا پێویس��تە لە پێش��دا ئامادەیی بۆ بکرێ یا راست دەست بە جێبەجێ
کردن��ی راهێنانەک��ە بکرێ .ئەوەش ڕوون کراوەتەوە کە راهێنانەکە لە چ پێک هاتوە ،چ کەرەس��ەو
پێداویستییەکی دەوێو لە چەند بەش دروست بووە.
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تەمەن
زۆربەی راهێنانەکان وا داڕێژراون کە لەگەڵ مندااڵنی تەمەن  ١٤تا  ١٥ساڵیو بەرەوسەرتر بێنەوە.
دیارە بەشێکی زۆری راهێنانەکان بە کەمێک دەسکارییەوە ،دەکرێ بۆ کار کردن لەگەڵ مندااڵنی
کەمتەمەنتر لەوەش بەکار بێن .ش��ایانی باس��ە کە بەش��ێکی بەرچاوی ئ��ەو راهێنانانە دەکرێ بۆ
گەورەسااڵنو خوێندکارانی دوا قۆناخەکانی خوێندنیش کەڵکیان لێوەرگیرێ.
ئێم��ە هەر ئ��ەو راهێنانانەمان ب��ۆ دەرس گوتنەوە ب��ە رۆژنامەنووس��ەکان ،کارمەندانی دەزگا
جۆراوجۆرەکانی دەوڵەتو گەورەس��ااڵنی تر بەکارهێناونو هەموو جاریش ئاکامو س��ەرکەوتنی زۆر
باشیشمان وەدەست هێناوە.
گروپ
بۆ دابهزاندن و جێبەجێ کردنی راهێنانەکان وا باش��ە قەوارەی گروپەکە لە نێوان  ١٥تا  ٢٠کهس
بێ .لە پۆلێکی  ١٥تا  ٢٠کەس��یدا هەموو بەش��دارەکان جیگای پێویس��تیان وەدەست دەکەوێو
دەرفەتو شانس��ی ئەوەش��یان بۆ دەڕەخس��ێ کە لە کاتی جێبەجێ کردنی راهێنانەکاندا ڕوانگەو
بی��رو بۆچوونەکانی��ان بێننە گۆڕ .بەم جۆرە ڕا و بۆچوونی جۆراوجۆر دروس��ت دەبنو لەگەڵ یەکتر
لێکدەدرێنو بارودۆخی پێویس��ت بۆ فێر بوون دروست دەبێ .دیارە زۆربەی راهێنانەکان دەکرێ بە
گروپی  ١٥تا  ٣٠کەسییش پیادە بکرێن.
کات
بۆ جێبەجێ کردنو بهڕێوهبردنی راهێنانەکان بە ش��ێوەیەکی گش��تی ل��ە  ٣٠خولەکەوە تا چەند
س��ەعات کات پێویس��تە .بەاڵم چەندایەتیی ژمارەی بەشداربووەکانو ئەوە کە مامۆستا چۆن دەرس
دەڵێتەوەو چۆن پۆلەکە بەڕێوە دەباو چۆن راهێنانەکان پیادە دەکا ،فاکتۆرێکی گرنگە کە بەگوێرەی
ئەوەش وەختی پێویس��ت بۆ کارەکە ئاڵوگۆڕی بەس��ەردا دێ .جاری وایە راهێنانێک کە چاوەڕوان
دەکرێ بە س��ەعاتێک تەواو دەبێ ،دوو س��ەعات کات دەبا .ئەوەش لەبەر ئەوەیە کە هەندێک جار
بەشداربووەکان بە عیشقو هەستێکی زۆرو بەرزەوە لە راهێنانەکاندا بەشدار دەبنو توانایییەکی زۆر
بۆ باسو گفتوگۆ کردنو دوان لەسەر بابەتو نێوەرۆکی وانەکان لە خۆیان نیشان دەدەن .باشتر وایە
وەختێک��ی زۆر بۆ پیادە کردنی راهێنانەکان تەرخان بکرێ ،نابێ کەمیی وەخت ببێتە هۆکارێک بۆ
ئەوەی راهێنانەکان بەباشی جیبەجێ نەکرێن.
چ پێویستە؟
الیەنێکی زۆر گرنگی س��ەرکەوتنی کاری وانەگوتنەوە ئەوەیە ئیمکاناتی ماددیو تکنیکی پێویس��ت
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بۆ ئەو کارە دابین کرابێ .بۆ پیادەکردنی زۆربەی راهێنانەکان پێویس��تیمان بە ژوورێکی تا رادەیەک
گەورە هەیە .ژوورێک کە بتوانین پلێنۆمی تێدا بگرین .واتە بەش��داربووەکانی پۆلەکە بتوانن پێکەوە
لە دەوری یەک دانیش��نو باسو گفتوگۆ لەگەڵ یەکتر بکەنو جێگا بۆ بەش��داریو چاالک بوونی
هەموویان هەبێ .دیارە ئەگەر لە پەنا ژوورە گەورەکە چەند ژووری بچکۆڵەی دیکەش��مان هەبن بۆ
کاری گروپیو مەشق کردن ،شتێکی زۆر باشە .بەاڵم ئەگەر ئیمکانی ئەوە نەبوو ،دەکرێ چاالکییە
الوەکییەکان لە دەرەوەی ژوورە سەرەکییەکەش ئەنجام بدرێن.
زۆر گرنگە پێش دەس��پێکردنی راهێنانەکان کەلوپەلو کەرەسەی پێویست وەک قەڵەمو دەفتەر،
تەختە رەشە ،قەڵەمی رەنگاوڕەنگ ،وەرەقەی سپیی لەسەرنووسین ،کامپیۆتێرو شتی دیکەی پێویست
ک��ە پێیان دەگوترێ هۆیەکانی فێرک��ردن ،لە پۆلەکەدا ئامادە کرابن .بۆ پی��ادە کردنی راهێنانەکان
پێویستیمان بە کەلوپەلو کەرەسەی زۆر نیە .زۆربەیان بە ئیمکاناتێکی زۆر کەمەوە جێبەجێ دەکرێن.
دی��ارە جاری وایە لە کاتی پی��ادە کردنی هێندێک لە راهێنانەکاندا ،ئەگ��ەر کامپیۆتێرو پرۆژۆکتۆر،
ئینتەرنێت ،کتێبو رۆژنامە ،گۆڤارو نامیلکەی پێویست لەبەردەستدا بن بۆ کەڵک لێوەرگرتن شتێکی
زۆر باش��ە .پێویستە مامۆس��تا بزانێ کە بۆ پیادە کردنی هەر راهێنانێک چ پێویستەو لە پێشدا بیری
لەوە کردبێ کە ئامادەی بکا.
پیادە کردنی راهێنانەکان
چۆنیەتیی پیادە کردنی هەر راهێنانێک زۆر بەجوانی ڕوون کراوەتەوە .لە سەرەتای دەسپێکردنی هەر
راهێنانێکدا وا باش��ە مامۆستا بە کورتی ڕوون کاتەوە کە مەبەست لەو راهێنانە چیەو بەشداربووان
دەبێ چ بکەن .دواتر چاالکییە س��ەرەکییەکان دەس��ت پێدەکەن .چوارچێوەی چاالکییەکان زۆر
بەرین��ە .باسو گفتوگۆ ،کاری گروپی ،لێکۆڵین��ەوە ،دۆزینەوەو کۆکردنەوەی زانیاری ،باسو لێدوان،
رۆڵ گێڕانو یا تێکەاڵوێک لەمانەو زۆر شێوەو مێتۆدی دیکەی فێربوون دەگرێتەوە.
باسو لێدوان
پاش ئەوەی کە راهێنانەکە بهرێوهچوو ،بەش��داربووان بە ش��ێوەی پلێن��ۆم دەکەونە باسو لێداون
لەسەر نێوەرۆکی بابەتەکەو ئەو شتانەی کە فێری بوون .لەو پێوەندییەدا دەکرێ بەشداربووەکان بە
مەبەستی روون بوونەوەو فێربوونی زیاتر ،پرسیاری جۆراجۆر بێننە گۆڕێ .لەو بارەوە لە کۆتایی هەر
راهێنانێکدا کۆمەڵێک پرسیار ساز دهبن کە دەکرێ لە کاتی باسو لێدوانەکاندا کەڵکیان لێوەرگرێن.
دیارە مامۆس��تا دەتوانێ سهرپش��ک بێ کە ئایا لەو پرس��یارانە کەڵک وەرگرێ یان پرسیاری دیکە
بۆخۆی بێنێتە گۆڕێو یان هەندێک لەو پرسیارانە بخاتە پشت گوێ کە لێرەدا هاتوون.
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چ فێر بووینو چۆنی بەکار دێنین؟
پاش ئەوەی کە بەشدارانی کۆرس��ەکە پێکەوە بابەتەکەیان خستە بەرباسو لێدوانو پرسیارەکانیان
ش��ی کردنەوە ،زۆر گرنگە کە مامۆس��تا بابەتەکە کورت کاتەوە ،ئاکام لە قس��ەو باسەکان وەرگرێ،
ڕوانگەی هەموو بەش��داربووەکان لێک نزیک کاتەوەو پوختەی باس��ەکە هەڵێنج��ێ .لێرەدا هونەر
ئەوەیە کە باس��ەکان نێوەرۆکی بابەتەکان ،وان��ەکان ،هەموو ئەو لێدوانە جۆراوجۆرەکان کە لە کاتی
راهێنانەکەدا دێنە گۆڕێ ،لەگەڵ راستییەکانی ژیانی رۆژانە ،هەلومەرجە جۆراوجۆرەکانی ژیانو کارو
ئەو بارودۆخانە کە رەنگە لە دواڕۆژدا بۆ بەشداربووەکان بێنە گۆڕێ ،لێکگرێ بدرێن.
چۆن ئەو ش��تە بەکار بەرین کە لێرەدا ،لەم راهێنانەدا فێری بووین؟ لەو بارەوە ،بە مەبەس��تی
ئەوەی کە بتوانین رێ پێشانی مامۆستا بدەینو نێوەرۆکی راهێنانەکە پوخت کەینەوە ،هاتووین پێنج
خاڵی سەرەکیمان دەسنیشان کردوە کە ئێمە لەو پێوەندیەدا بە گرینگیان دەزانین .بەاڵم لە هەمووی
گرنگتر ئەو ش��تەیە کە چۆن مامۆس��تا پاش باسو لێدوانەکانو هاتنە گۆڕی پرس��یارو وەاڵمەکان،
ئاکامی لێ وەردەگرێو کاکڵەی دەرسەکە یان راهێنانەکە دەخاتە بەردەست بەشداربووەکان.
رۆڵی مامۆستا
رۆڵ��ی مامۆس��تا بریتیە لە بەرنامەڕێ��ژی بۆ وانەوتنەوەو ئی��دارە کردنی کالس��ەکەو پیادە کردنی
راهێنانەکان .مامۆس��تا دەبێ بە وەبەرچاوگرتنی ئاس��تی بەش��داربووەکانو ئەزم��وونو تواناکانیان
راهێنانەکان هەڵبژێرێ ،خش��تەی وانەکان دیاری بکا ،ئامرازو کەلوپەلی پێویس��ت بۆ پیادە کردنی
دەرسەکە ئامادە بکا .بە کورتی ئەو دەبێ هەر لەسەرەتاوە تا کۆتایی وانەکەو تەواو بوونی راهێنانەکە،
کالسەکە رێبەری بکا ،پۆلەکە بەڕێوە بەرێو هاوئاهەنگی لە نێوان بەشداربووەکاندا دروست بکا.
لێوەشاوەیی دەرس وتنەوە
بۆ ئەوەی کەس��ێک مافەکانی مرۆڤ ،تێگەیش��تنی فرەفەرهەنگیو ئیدارە کردنی کێش��ەکان وەک
دەرس بڵێتەوە ،پێویس��ت ناکا پس��پۆڕی ئەو بوارە بێ .دیارە ئەگەر مرۆڤ لەو بوارانەدا خوێندبێتیو
شارەزایی تیئۆریکی لەسەر بابەتو مەس��ەلە جۆراوجۆرەکانی ئەو بوارانەدا هەبێ ،زۆر باشترە ،بەاڵم
زۆر پێویست نیە .گرنگ ئەوەیە کە ئەو کەسەی کە دەرس دەڵێتەوە بایەخ بە دنیای دەوروبەرو ئەو
کۆمەڵگایە بدات کە تێیدا دەژی .بەو حاڵەش پێشنیارت پێدەکەین کە لە پێوەندی لەگەڵ مافەکانی
مرۆڤ ،تێگەیشتنی فرە فەرهەنگیو ئیدارە کردنی کێشەکان دا ،ئەو بابەتانە بخوێنەوە کە سەبارەت
بەوان لە بەشە جیاجیاکانی کتێبەکەدا هاتوون .دیارە زۆر باشترە ئەگەر مامۆستا بتوانێ لەو بوارانەدا
بخوێنێتەوەو زانیاریو ئاستی تیئۆریکی خۆی زۆرتر بەرێتە سەر.
راهێنان��ەکان زۆرو جۆراوجۆرن .بۆ پیادە کردنی هێندێک لەوان پێویس��تیمان بە زانیاری زیاتر
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س��ەبارەت بە مافەکانی مرۆڤو تێگەیش��تنی فرەکلتووریو ئیدارە کردنی کێش��ەکان هەیە .لەبەر
ئەوەی مرۆڤەکان لێک جیاوازنو ئەزموونو پێش��ینەی جیاوازیان هەیە ،رەنگە هەندێک مامۆس��تا،
یان هەندێک کەس ،باش��تر لە کەس��ێکی دیکە بتوانن ئەم یا ئەو راهێنان چاکترو س��ەرکەوتوانەتر
پیادە بکەن .وەک مامۆس��تا زۆر زوو ب��ۆت دەردەکەوێ کە پیادە کردنی کام راهێنان پێویس��تیی
بەزانیاریو لێوەشاوەییەکی زیاترو تایبەتی هەیە کە پێت وایە تۆ نیتە .لە حاڵەتێکی ئاوادا تۆ دەتوانی
سەبارەت بەو بابەتە بخوێنیتەوەو ئاستی زانیاریو تێگەیشتنی خۆت لەسەر مەسەلەکە بەریە سەرێ.
ڕێگایەکی دیکەش ئەوەیە کە تێبکۆش��ی شانۆیەک سەبارەت بە چۆنیەتیی پیادە کردنی راهێنانەکە
ئام��ادە بکەیو هەر لە س��ەرەتاوە تا کۆتایی لە بیری خۆتدا نەخش��ەی بۆ بکێش��یەوەو خۆت بۆ
جێبەجێ کردنی ئامادە بکەی.
بەو پێیە دەتوانی ئامادەیی ئەوەت هەبێ کە ئەگەر مەسەلەیەک لە کاتی پیادە کردنی راهێنانەکەدا
هاتە پێش ،قس��ەو باسی لەسەر بکەیو ڕوونکردنەوەو ش��یکردنەوەی زۆرترت بۆی هەبێ .پەندێکی
پێشینیان هەیە کە دەڵێ تەمرین کردنو کاری بەردەوام لەسەر شتێک ،دەمانکاتە وەستا لەو بوارەدا
(هەر عەقڵەی لە خەس��ارێک) .ئەوە لە پێوەندی لەگەڵ دەرس گوتنەوەش دا هەر راس��تە .جاری
یەکەم کە دەس��ت دەکەی بە دەرس گوتنەوەو پیادە کردنی راهێنانێک رەنگە زۆر پرسیارو مەسەلە
بێنە پێش کە تۆ پێشبینییت نەکردبنو ئامادەیی تەواوت سەبارەت بە وان نەبێ .رەنگە بۆخۆت ئەو
هەستەت تێدا پەیدا بێ کە وەاڵمەکانت بەو جۆرە پرسیارانە ،پڕ بە پێستی خۆیان نین .بەاڵم لەبیرت
بێ ئەوە کارەس��ات نیە .ئەوە ب��ەو مانایە نیە کە تۆ لە کارەکەتدا س��ەرکەوتوو نەبووی .ئەو جۆرە
ئەزموونان��ە فێرت دەکەنو ناچارت دەکەن بیر بکەیەوەو بەدوای وەاڵمی ش��یاودا بگەڕێی .ئەمەش
وات لێ��دەکا کە تۆ لەگەڵ کارەکەت دا ،لەگەڵ وانە وتنەوەکەدا گەورە بی ،پوختە بیو جاری دواتر
باشتر وەاڵم دەیەوەو بە لێوەشاوەیییەکی زۆرترەوە لەگەڵ هەلومەرجەکان بەرەوڕوو بی .تا ئەزموونو
تاقیکردنەوە پتر وەدەست بێنی ،لە وانەگوتنەوە دا باشتر دەبیو چۆنیەتیی دەرس وتنەوەکەت باشترو
زیندووترو سرنجڕاکیشتر دەبێ.
مامۆس��تایەکی باش ئەو کەس��ەیە کە لە ڕەوتی کارو درەس گوتنەوەدا پێگەیوەو پوختە بووەو
لێوەش��اوەییو ش��ارەزایی وەدەست هێناوە .مامۆس��تایەکی ئاوا لە کاتی وانە وتنەوەدا لەنێو دەریای
زانیاریو ش��ارەزایییەکانی خۆیدا دەکەوێتە مەلەو بەشدارانی کورسەکەش هان دەدا کە ئەوانیش
لەگەڵی وەمەلە کەونو سەوڵی لەگەڵ لێدەن .باشترین ڕێگا بۆ سەرکەوتن لە کاتی دەرس وتنەوەدا
ئەوەیە کە بەگوێرەی ئەو بایەخو نۆرمو پرەنسیپانە رەفتارو هەڵسوکەوت بکەی کە ڕاهێنانەکان پێیان
لەسەر دادەگرنو ،لەوەش زیاتر مەبەست لە دەرسەکە ئەوەیە کە قوتابییەکان فێری ئەوان بن.
زۆر جار دەگوترێ کە مرۆڤەکان ئەو ش��تانە ناکەن کە پێیان دەڵێین بیکەن ،بەڵکوو ئەو ش��تانە
دەکەن کە ئێمە ئەنجامیان دەدەین .خەڵک جیاوازن ،هەر بۆیە هەر مامۆس��تایەش شێوازو مێتۆدی
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تایبەت��ی خۆی ب��ۆ دەرس وتنەوەو پیادە کردن��ی راهێنانەکان هەیە  .هەر مامۆس��تایەک تەنیا لە
پرۆسەیەکی درێژخایەنو لە ئاکامی کارو دەرس گوتنەوەی زۆردا پوختەو شارەزا دەبێو دڵنیایی ئەوە
لە خۆی وەدەست دێنێ کە بە چەشنێکی باشو زیندوو دەرس دەڵێتەوە.
دەرس گوتنەوە بە شێوەی تیمی
ئەم جۆرە دەرس گوتنەوەیە نەک هەر بۆ بەشداربووانی کالسەکە ،بەڵکوو بۆ مامۆستاش زۆر خۆشو
س��ەرنج راکێشە .کاتێک چەند مامۆس��تا پێکەوە بە ش��ێوەی تیمی کار دەکەنو هاوکاریی یەکتر
دەکەن ،دەرفەتی ئەوەیان بۆ دەڕەخس��ێ کە زانیارییەکانیان سەبارەت بە نێوەرۆکی بابەتەکان زۆر
کەنو ئەزموونی زیاتریش وەدەس��ت بێننو لە یەکتری فێر بن .بەو حاڵەش دەتوانین بڵێین کە ئەم
شێوەکارە ،واتە دەرسگوتنەوە لەسەر بناخەی پێداگۆگیی بەشداری کردن دا ،پێویستی بە هێزو تواناو
لێوەش��اوەیییەکی زۆر هەیەو مامۆس��تا دەخاتە بەر تاقیکردنەوەیەکی گەورە .ئاخر لەو شێوە دەرس
گوتنەوە دا ،مامۆستا نەک هەر دەبێ زۆر چاالکانە دەرس بڵێتەوە ،دەبێ بۆ ماویەکی زۆریش لەگەڵ
خوێندکارەکان وەمێنێو بۆ فێر بوونو گەشەسەندنو چوونە پێشی هەموو الیەنە ببێتە ئیلهامدەریان.
کاتێک کۆرس��ێک چەند رۆژ یان چەند هەفتە درێژە دەکێش��ێ ،وا باشە چەند مامۆستا پێکەوە
کۆرس��ەکە بەڕێوە بەرن .لە وەزعێکی ئاوادا ئەوان دەتوانن بەرپرسایەتییەکانو کارو ڕاهێنانەکان لە
نێ��وان خۆیاندا بەش کەن .ڕوونە دوو مامۆس��تا کە پێکەوە کار دەک��ەن ،دەتوانن ببنە تەواوکەری
یەکتر ،یارمەتیدەرو پشتیوانی یەکتر بۆ راپەڕاندنی هەرچی باشتری ئەرکەکان.
کاتێک دوو مامۆس��تا کە زانی��اریو ئەزموونی جۆراوجۆریان هەیەو پێک��ەوە دەرس دەڵێنەوە،
کۆرس��ەکە دەوڵەمەندترو سرنجڕاکێش��ترو زیندووتر دەکەن .تیمێک مامۆستا کە بۆ ماوەیەکی درێژ
پێک��ەوە کار دەکەن ،دەتوانن پتر لە یەکتر دڵنیا بنو لە تواناو لێوەش��اوەییو زانیارییەکانی یەکتر
لەکاتی وانە گوتنەوەدا کەڵک وەرگرن .ئەمەش کۆرسەکە هەم بۆ مامۆستاکانو هەم بۆ خوێندکارەکان
سرنجڕاکێشتر دەکات.
ژینگەی فێربوون
بۆ ئەوەی دەرس گوتنەوە بە جۆرێکی باش بڕواتە پێش ،پێویستە ژینگەیەکی فێربوونی ئەوتۆ دروست
کەین کە بەش��داربووەکان بتوانن بە شێوەیەکی چاالکو وەک یەکو کاراو زیندوو ،لە دەرسەکاندا
بەشدار بنو تاقیکردنەوە ئەنجام بدەن .واتە پێویستە کهشێک دروست بکەین کە دیالۆگ ،فێربوون،
هاوکاری ،بڕوابەخۆ بوون ،هەست بە بەرپرسایەتی کردنو هەستی سەربەخۆیی لە بەشداربووەکاندا
پتر پێک بێنێو هەوایەک دروست کات کە ببێتە یارمەتیدەری فێربوونو پەروەردە بوون.
واتە دەبێ فەزایەک دروست کەین کە بەشداربووەکان هەست بەوە بکەن وەردەگیرێن ،ڕێزیان لێ
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دەگیرێو بەچاوێکی پڕ لە حورمەتو بایەخەوە تەماشا دەکرێن .کاتێک بەشداربووەکان دڵنیا بن کە
رێزو حورمەتیان دەگیرێ ،بە چاوی پڕ بایەخەوە سەیر دەکرێنو بەگەرمیو خۆشەویستییەوە ئامێزیان
بۆ دەکرێتەوە ،بۆ فێربوونو لێک تێگەیش��تنو گۆڕینەوەی ئەزموونو بەس��ەرهاتو زانیارییەکانیش
پتر دەکرێنەوەو ئامادەیی زۆرتریان بۆ گەشەس��ەندن تێدا دەخوڵقێ .مامۆستایەک کە گوێ دەگرێ،
کراوەیە ،رێز لە قوتابییەکان دەگرێو بڕوایان تێدا دەخوڵقێنێ ،بۆخۆش��ی رێزو حورمەتی زۆرتر لە
الی بەش��داربووەکان وەدەست دێنێو کەشوهەوایەکی لەبارو گونجاویش بۆ فێربوونو چوونە پێشی
ئەوان دروست دەکات.
لەوەش زیاتر گرنگە کە مامۆس��تا هەر لەو کاتەدا کە بەبڕشتو شێلگیرە ،رەوانبێژو بەگفتولفتو
رووخۆشو دەم بە بزەش بێت .مامۆس��تا پێویس��تە ئەو هەستو شوورو ش��ەوقە لە قوتابییەکاندا
بخوڵقێنێ کە بۆخۆیان بەش��ێک لە بەرپرس��ایەتیی فێربوونو چوونە پێشی خۆیان وەئەستۆ بگرن.
هەروەها زۆریش گرنگە کە بەش��دارانی کۆرس��ەکە یەکتر تەش��ویق کەن لە پرۆس��ەی فێربوونو
گەشەسەندنی خۆیان دا و لە رەوتی چوونە پێشی کاری رۆژانەی کۆرسەکەدا یارمەتیی یەکتر بدەن.
مامۆستای باش ئەو کەسەیە کە قوتابییەکان هان بدات تا باسو دیالۆگ بکەن ،لەسەر باسو بابەتی
دەرس��ەکان بدوێنو نەزەرو بۆچوونەکانی خۆیان بڵێن ،بەش��ێوەیەکی رەخنەگرانە سەیری باسەکانو
مەس��ەلەکان بکەنو لەخۆڕاو چاوبەستە ش��ت قبووڵ نەکەن ،دیاردەو رووداو و ئاڵوگۆڕەکان بدەنە بەر
نەشتەری بیری تیژو رەخنەگرانە .لەوەش زیاتر قوتابی دەبێ فێر بێت بە چەشنێکی زانستیو راسیۆناڵ
بەڵگە بێنێتەوەو باس��ەکانی خۆی سیس��تەماتیکو ژێرانه بێنێت ه گۆڕێ .زۆر گرنگە قوتابی فێر بێ کە
لەسەر ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆی راوەستێو بەڵگەو دۆکیۆمێنتیان بۆ بێنێتەوەو بە چەشنێکی دروستو
ژیران ه داکۆکیان لێ بکا .بەاڵم دەبێ ئەوەش بزانین کە نیشانەیەکی گەورە بوونو گەشەسەندن ئەوەیە
کە بتوانی ڕوانگەو بیروبۆچوونەکانت بگۆڕیو خۆت بەڕۆژو س��هردهمیانه بکەی .مامۆستایانو رێبەرانی
باش ئەوانەن کە دیالۆگ دەکەن ،مەسەلە گرنگەکان دەخەنە بەر باس ،زهوق و شهوقێک لە گوێگرانو
قوتابیانی خۆیاندا ساز دەکەنو قوتابیو خوێندکارانو بەشدارانی کۆرسەکانی خۆیانیان خۆش دەوێنو
لەخەمیان دانو بەرامبەر ئەوان دڵس��ۆزن .ئەو ڕێبەرو مامۆس��تایانەی ئام��ادەن لەخۆیان مایە دانێنو
زانیاریو لێوەشاوەییو شارەزایییەکانی خۆیان لەگەڵ خەڵکانی دیک ه و خوێندکارەکانیان بەش بکەن،
لەوالش��ەوە لە شکڵو شێوەی جۆراوجۆردا ئەو مایەدانانە لە خۆیانیان بۆ قەرەبوو دەبێتەوەو بە شکڵ
و شێوەی جۆراوجۆر خەاڵت وەردەگرنەوە .بەم جۆرە هەموو پتر فێر دەبن.
راهێنانی زۆر و جۆراوجۆر
ژمارەی ئەو راهێنانەی کە لە ماوەی کۆرسەکەدا کاریان لەسەر دەکرێو رادەی جۆراوجۆریی ئەوان
بەس��تراوەتەوە بەوە کە بەشدارانی کۆرس��ەکە کێن ،ئامانجی سەرەکیی کۆرسەکە چیەو چەندەمان
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کات بۆ دەرس گوتنەوەو جێبەجێ کردنی راهێنانەکان هەیە.
مامۆس��تایەک کە راهێنانەکانی نێو کتێبەکە دەکات��ە بناخەیەک بۆ درەس گوتنەوەی خۆی لە
پۆلێ��ک دا ،دەتوانێ چەند راهێنان هەڵبژێرێو لەگەڵ بەرنامەو پالنی خۆی بیانگونجێنێو دەکاریان
بکات .بەاڵم مامۆس��تایەکی تر کە کۆرسێکی چەند رۆژە یان چەند هەفتە لەو بارەوە بەڕێوە دەبات،
دەتوانێ ژمارەیەکی زۆرتر لە راهێنانەکان هەڵبژێرێو تێکەاڵوێک لە وان بەکار بێنێ تا زانیارییەکی
بەرینترو شارەزایییەکی قووڵتر سەبارەت بە بابەتی دەرسەکان بداتە بەشدارانی کۆرسەکە .بۆ ئەوەی
بتوانی��ن کە تێکەاڵوێکی باش ل��ە راهێنانەکان لە دەرس گوتنەوەدا ب��ەکار بەرین  /دهکار بکهین،
پێویستە بە شێوەیەکی ڕوون گهاڵڵهمان بۆ کۆرسەکە دارشتبێو ئامانجی کۆرسەکەش ڕوونو دیار
بێت.
بۆ نموونە ئایا مەبەس��تی من لەم کۆرس��ە چی��ە؟ دەمەوێ چ ئامانجێ��ک وەدی بێنم؟ ئەگەر
مامۆس��تا ئاشنایەتیو ناسیاویی پێشتری لەس��ەر بەشداربووەکانی کۆرس��ەکە نەبێ ،وا باشە پێش
دهس��تپێکردنی کۆرسەکە زانیاریی پێویس��تیان لەسەر وەدەس��ت بێنێ .ئایا مەسەلەیەکی تایبەت
هەیە کە مامۆس��تا پێویس��تە لەبەرچاوی بگرێ؟ ئەگەر مامۆستا بەش��داربووەکانی کۆرسە بناسێو
زانیاریی پێویستی لەسەریان هەبێو ئامانجی کۆرسەکەشی بۆ ڕوون بێ ،دەتوانێ باشتر راهێنانەکان
هەڵبژێرێو تێکەاڵویان بکاو لە کاتی جێبەجێ کردنو دابهزاندنیان دا باش��ترو کاراتر هەڵس��ووڕێ.
ئەگەر بەش��دارانی کۆرسەکە لە پێشدا یەکتر ناناسنو یهکهم جاره یهکتر دهبینن ،وا باشە رۆژەکانی
یەکەم کاتێک بۆ ئەوە تەرخان بکرێ کە ناوی یەکتر فێر بنو خۆیان بە یەکتر بناس��ێننو راهێنان
لەس��ەر ئەوە بکەن کە ناوی یەکتر فێر بنو زانیاریی پێویس��ت لەسەر خۆیان بدەنە یەکتر .ئەوە لەو
بارەوە گرنگە کە بەشدارانی کورسەکە دەتوانن هەر لە سەرەتاوە بەجۆرێک دەست پێبکەن کە بتوانن
پێکەوە لەس��ەر باسو بابەتەکانی کۆرس��ەکەدا لەگەڵ یەکتر بدوێن .زۆر باشە ناوبەناو تین و تاقهت
بدەیە بەش��داربووەکان ،باسێک یان مەسەلەیەک یان مەبەس��تێک بخەیە بەرباس کە قوتابییەکان
ش��اڕژ بکاتەوە ،باترییەکانیان پر کاتەوەو هێزو گوڕو تینیان بۆ بەشداریو چاالک بوون لە پرۆسەی
دەرسەکاندا پێ بدا .زۆر جار وا باشە دەرس گوتنەوە بە باسێک ،یان نوکتەیەک دەست پێ بکەن کە
قوتابییەکان بخاتە نێو مەیدانی دەرسەکەوەو هێزو تواناکانیان بۆ بەشداری لە دەرسەکەدا کۆ کاتەوە
س��ەریەک .ئەمە کهشێک لە کالس��ەکەدا دەخوڵقێنێ کە بەشدارانی کۆرسەکە هەستی هاوبەشیان
س��ەبارەت بە نێوەرۆکی باسەکان لەال دروس��ت دەبێ .زۆر جار بابەتە وزه بەخشەکان کاتێک بەکار
دەبەین کە بمانەوێ پێ لەسەر بایەخو گرینگیی باسێک یان مەسەلەیەک داگرین.
پاش ئەوەی مامۆس��تا ئەزموونی پێویستی دەرس��گوتنەوەی وەدەست هێناو لەگەڵ راهێنانەکان
ئاشنا بوو ،دەتوانێ بۆخۆی ئەوە دەست نیشان بکات کە کام راهێنان بۆ کام مەبەست باشەو لە کام
بارودۆخدا دەکرێ کەڵکی لێوەرگیرێ .وا باشە ئەو راهێنانانەی لە کردەوەدا سرنجڕاکێشو سەرکەوتوو
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دێنە دەرو ئامانج دەپێکن ،لە بەرنامەو پرۆژەکانی دواتریشدا دەکار بکرێن .بهرهبهره راهێنانی تازەش
بە سەرجەمی ئەو راهێنانەوە زیاد بێ کە کەڵکیان لێوەرگیراوەو زۆر جار بهڕێوه براون.
ژووری کۆرسەکە
بۆ پیادە کردنی زۆربەی راهێنانەکان پێویستیمان بە ژوورێکی تا رادەیەک گەورە هەیە .ژوورێک کە
لەوێدا بتوانین هەم بە ش��ێوەی پلێنۆم باسو بابەتەکان بخەینە بەرباسو لێدوان ،هەم کاری گروپی
بکەینو مەیدانمان بۆ کارو راهێنانی فیزیکیو هەڵس��وکەوتو جوواڵنەوەی پێویس��ت لەبەردەس��ت
دابێ .باش وایە لەس��ەرەتادا بەش��دارانی کالسەکە بە شێوەی ناڵە ئەسپ لە دەوری یەکتر دانیشنو
مامۆستاش لە الی پێشەوەیان بێو هەموویان روویان لە مامۆستا بێ .جا ئەوە چ بە دانیشتنەوە بێ
یان بە راوەستانەوە بێ ،زۆر لە ئەسڵی مەسەلەکە ناگۆڕدرێ.
مێزو ش��تی لەو جۆرە کە دووریو نێوانی فیزیکی دەخەنە نێو بەش��داربووەکانەوە پێویست نین.
دیارە کاتێک مامۆس��تا بۆ ماوەیەکی درێژ قس��ە دەکاتو بابەتێک ڕوون دەکات��ەوەو قوتابییەکان
دەبێ یادداشتو تێبینی بنووس��نەوە ،مێزی نووسین پێویستە .بەکارهێنانی دانیشتنی ناڵە ئەسپی،
یان وەس��تانی ناڵە ئەسپی لە کالس دا ،بۆ ئەوە باشە کە نزیکایەتیو گەرمیو دۆستایەتیو هەستی
هاوبەشو هاوبایەخی لەنێو بەش��داربووەکانی کۆرس��ەکە لەگەڵ یەکترو لەگەڵ مامۆستادا دروست
کەین .جگە لەوە ئەگەر کورس��ییەکان بەش��ێوەی ناڵەئەس��پی لە دەوری یەکتر دانرابن ،لە کاتی
پێویس��تدا ،بۆ نموونە ئەگەر کاری گروپی بکەین ،ئاس��انتر دەتوانین ئاڵوگۆڕ لە جۆری رێکخستنی
کالسەکەدا دروست کەین یان لە کاتێکدا کە دەمانەوێ مەیدان بۆ تەمرینو راهێنانە فیزیکییەکان
خۆش کەین ،ئاس��انتر دەتوانین کورس��یەکان بگوێزینەوە .پێویس��تە هەمیش��ە دوای تەواو بوونی
راهێنانەکانو تەمرینە فیزیکییەکان ،کۆرس��ەکان بخەینە حاڵەتی جارانو وەک خۆی بە ش��ێوەی
ناڵەئەس��پی رێکیان خەینەوە .بەتایبەت ئەگەر بەشدارانی کالسەکە بیانەوێ پێکەوە قسە بکەن یان
گفتوگۆ لەسەر مەسەلەیەک بکەن باشتر وایە کورسیەکان بەم جۆرە دانرابن کە باسمان لیکرد.
کاری گروپی
ل��ە پیادەکردنی زۆربەی راهێنانەکاندا کاری گروپی رۆڵێک��ی زۆر گرنگی هەیە .کاری گروپی بۆیە
باش��ە کە بەش��دارانی کالس��ەکە هەلی ئەوەیان بۆ دەڕەخسێ پێکەوە قس��ە بکەن ،گوێ لە یەکتر
بگرنو باش��ترو کراوەتر بە بڕوای زۆرترەوە ،ش��تی دڵیان لەگەڵ یەکتر باسکەن .لە گروپی بچکۆڵەدا
کۆمنیۆکاس��یۆن باشترەو هەستی هاوپەیوەندیو هاوکاریو هاودەردیی لەنێو بەشداربووەکاندا زووتر
دروست دەبێ .لە گروپی بچکۆڵەدا دەتوانین لە یەک کاتدا لەسەر زۆر بابەت بدوێینو کار بکەین.
لە گروپی بچکۆڵەدا باش��تر ئاکام وەردەگرین ،زووتر ئامانج دەپێکینو دەسکەوتەکانمان زۆرتر دەبن.
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ب��ۆ کاری گروپی ،گروپێکی ئیدەئال ،ئەو گروپەیە کە لە چوار کەس پێک هاتبێ .لە گروپێکی چوار
کەس��ی دا ،هەموو بەش��داران هەلی ئەوەیان بۆ پێک دێ کە بەشێوەیەکی چاالک کار بکەن ،کاراو
هەڵسووڕ بنو خەلالقییەتو تواناکانیان دەرخەن.
پێویس��تە مامۆستا بەڕوونی ئەوە بۆ بەش��داربووەکانی گروپەکە ڕوون کاتەوە کە ئامانج لە کاری
گروپی چیەو بۆچی ئەم جۆرە کار دەکەین؟ ئایا پێویس��تە یادداش��ت هەڵگرن؟ ئایا گروپەکە دەبێ
خۆی بۆ پێش��کەش کردنی باس��ێک ئامادە بکات؟ پێویس��تە ئەوەش ڕوون کەینەوە کە گروپەکە
چەندەی کات هەیە بۆ ئامادەو پێش��کەش کردنی باس��ەکەی .پاش ئەوەی گروپەکان دابەش کران،
کارو ئەرکەکانیان دەسنیشان کرا ،رێنوێنیو زانیاریان درایە ،پرسیارو وەاڵمەکان هاتنە گۆڕ ،مەسەلە
ناڕوونەکان ڕوون کرانەوە ،پێویس��تە ئەوەش ڕوون کەینەوە کە ئایا هەموو ش��تێک لە جێگای خۆی
دایەو بەگوێرەی پالن دەڕواتە پێش.
زۆر ب��اش دەب��ێ ئەگەر گروپەکان ئاکام��ی کارو زەحمەتەکانی خۆیان لە پلێنۆمدا پێش��کەش بە
بەش��داربووەکان بکەن .مامۆس��تا پێویستە بەش��دارانی کۆرس��ەکە هان بدا کە هەموویان چاالکانە لە
پێش��کەش کردنی کارو ئاکامی کاری گروپەکانیاندا بەش��داری بکەنو راپۆرتی کارو چاالکییەکانیان
پێش��کەش بکەن .دی��ارە زۆر جار یەک یان دوو کەس لە بەش��داربووەکانی گروپێ��ک ئاکامی کاری
هاوبەش��ی گروپەکە پێش��کەش دەکەن .بەاڵم وا باشە بەشداربووانی گروپەکەش ئەگەر بیانەوێ نەزەرو
بیرو بۆچوونی خۆیان دەرببڕن یان ئەگەر شتێکی زیادیان هەیە بیخەنە بەرچاو .مامۆستا دەبێ کات بۆ
ئەوە بێڵێتەوە کە بتوانێ هەڵسەنگاندنی خۆی لەسەر کاری گروپەکە دەربڕێ .تاقیکردنەوە ئەوە دەردەخا
کە گروپەکان وەختێکی زۆرتریان بۆ راپۆرت دان پێویس��تە لەوەی کە چاوەڕوان دەکرێ .ئەوەش نابێ
بە ش��تێکی خراپ دابنرێ .کاتێ��ک گروپێک کاتێکی زۆر بۆ راپۆرت دانو پێش��کەش کردنی ئاکامی
کارەکەی خۆی بەکار دێنێ ،نیشانەی ئەوەیە کە پرۆسەی فێربوون دەڕواتە پێشو فێربوون روودەدات.
بەشداربووەکانی گروپەکە بۆیە وەخت زۆر بەکار دەبەن ،چونکە خوێندوویانەتەوە ،خۆیان ئامادە کردوە،
زۆر سەرچاوە گەڕاونو زانیاری زۆریان کۆ کردۆتەوەو دەیانەوێ ئەو زانیارییانە لەگەڵ بەشداربووەکانی
کالسەکە بەش بکەنو نیشانیش بدەن کە فێر بوونو دەیانەوێ بڕۆنە پێشو زۆرتر گەشە بکەن.
وانەوتنەوە
دەرس گوتنەوە هەمیش��ە بەش��ێکی گرنگی راهێنانەکانە .وانەوتنەوەیەکی س��ەرکەوتوو بریتییە لە
دەرس��گوتنەوەیەک کە زانیاریی ن��وێ بداتە قوتابی ،پێوەندیی بابەت��ەکان بەیەکەوە ڕوون کاتەوەو
راهێنانەکان لەگەڵ راستییەکانی ژیان پێکەوە گرێ بدا .ئەگەر لە کاتی وانەوتنەوەدا مامۆستا بتوانێ
قوتابییەکان هان بدا تا چاالکانە لە باس��ەکەدا بەش��دار بنو ڕوانگەو بۆچوونو ئەزموونەکانی ئەوان
لەگەڵ باسەکە تێکەڵ بکا ،دەرسەکە زیندووترو سەرنجڕاکیشتر دەبێ.
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کاتێک مامۆستا دەیەوێ سەبارەت بە بابەتێک دەرس بڵێتەوە ،زۆر گرنگە لە پێشدا خۆی ئامادە
بکا .تا باش��تر خۆت ئامادە کردبێ ،باش��تر لە خۆتو تواناکانی خۆت ئاگادار دەبیو سەرەنجام باشتر
دەتوانی دەرس��ەکە بڵێیەوە .ئەوەش گرنگە کە قسەو باسەکانت لە چوارچێوەی بابەتە دیاریکراوەکە
نەڕۆن��ە دەر .تێکەاڵو کردن��ی زۆر باسو بابەتو هێنانەوەی زۆر ئیدەو بیروڕای جۆراوجۆر ،لە کاکڵی
مەس��ەلەکەت دوور دەخاتەوەو زیان بە دەرس��ەکە دەگەیەنێ .وا باشترە ئەزموونو تاقیکردنەوەکانی
خۆت بۆ دەوڵەمەند کردنی بابەتەکە بەکار بێنی.
قوتابیەکان زۆریان حەز لێیە ئەزموونە باشو خراپەکانی مامۆستای خۆیان گوێ لێ بێ .داستانو
حیکایەت��ی جۆراوجۆری دیکەش س��ەبارەت بە مرۆڤەکان ،بەو مەرجەی لە ژیانی راس��تەقینەو لە
راس��تییەکان نیزیک بن ،دەتوانن س��رنجی قوتابیەکان بۆ گوێگرتن لە دەرسەکە راکێشن .وا باشە
وش��ەو زاراوە گرنگەکان هەڵبژیریو بە ش��ێوەیەکی جوانو بە خەتێکی گەورە بیانووس��ییەوەو بە
دەرودیوارەکانی پۆلەکەوە هەڵیانواسی .جیا کردنەوەی وشەو زاراوە گرنگەکانو کار کردنی بەکۆمەڵ
لەس��ەریان ،هەمیشە ئاکامی باشی بەدواوە دەبێ .لە کاتی باس لەسەر بابەتەکانو زاراوەو دەستەواژە
گرنگەکان ،وا باش��ە بە ش��ێوەیەکی زیندوو چاو ببڕینە قوتابیەکانو بە دەنگێکی بەرزو ڕوون قس��ە
بکەین .بە جۆرێک کە بەشدارانی كۆڕسەکە لێمان حاڵی بنو لە مەبەستەکانمان تێبگەن .بۆ ئەوەی
س��رنجی قوتابیەکان باشتر راکێشی وا باشە لە کاتی دەرس وتنەوەدا بە نێو پۆلەکەدا بجووڵێیتەوەو
بەش��ە جیاجیاکانی لەشیشت بۆ ئەدا کردنی باشتری وشەکانو ماناکانیان بەکار بێنی .لەو ڕێگایەوە
چاکتر دەتوانی مەبەس��تەکانت دەرببڕی .ئەوەش گرنگە کە وش��ە گرنگەکان لەسەر تەختەڕەش بە
جوانیو ڕێکوپێکی بنووس��ی .بەکارهێنانی موزیک ،فیلم ،ڤیدی��ۆ ،پاوەرپۆینتو تەکنۆلۆژیی دیکەی
لەم چەشنە زۆر بەکەڵکەو دەرسەکە زیندووتر ،دەوڵەمەندترو کاریگەرتر دەکا .بەاڵم لەبیرمان نەچێ
کە ئەگەر زۆریش ئەو ش��تانە لە کاتی دەرس��وتنەوەدا بەکار بێنین ،بایەخی خۆیان وەک ئامرازێکی
یارمەتیدەر لەدەس��ت دەدەن .ئەو ش��تانە تەنیا دەب��ێ وەک ئامرازێکی یارمەتی��دەر بەکار بەرینو
بەس .چونکە ئەگەر لەڕادەبەدەر لەو ش��تانە کەڵک وەرگری��ن ،نێوەرۆکی بابەتەکە لە نێو تەمومژی
تیکنۆلۆژییەکەو چۆنیەتیی بەکارهێنانیدا دەشاردرێتەوەو لە مەبەست دوور دەکەوینەوە.
قوتابی��ەکان بایەخی زۆرتر بە قس��ەو باسو دیال��ۆگو گفتوگۆی راس��تەوخۆ لەنێوان خۆیانو
مامۆستاکانیاندا دەدەن .ئاخر لەو ڕێگایەوە باشتر فێر دەبن .ئاخر دیالۆگی زیندووی نێوان مرۆڤەکان
لە فێربوونو گەشە پێدانی ئەواندا رۆڵێکی بەرچاو دەگێڕێ .ئەگەر کەڵک لە پاوەرپۆینت وەردەگری،
لە یەک الپەڕەدا ،زۆر خاڵو بابەت کۆ مەکەوە .وانەوتنەوە وا باش��ە لە نیوس��ەعات زۆرتر نەکێشێ.
ئەگەر لەوە زیاتر تێپەڕی وا باشە بکرێتە دووبەشو پشووی لە بەیندا بێ یان وا باشە بە جۆرێک لە
جۆران باتری بەشدارانی کۆرسەکە پڕ بکرێتەوە .ئەگەر وەخت هەبوو ،وا باشە قوتابیەکان لە کۆتایی
دەرسەکەدا کورتەیەک لەسەر ئەو شتانە بنووسن کە مامۆستا باسی لەسەر کردووە.
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پلینۆم
یەکێک لە الیەنە گرنگەکانی هەر کام لە راهێنانەکان بریتیە لەو پێوەندییە ئینس��انیانەی لە کاتی
کار کردن��ی پێک��ەوە لە نێوان قوتابیەکاندا پێک دێن .واتە ئەو دیال��ۆگو وتووێژەی قوتابیەکان لە
کات��ی راهێنانەکاندا لەگەڵ یەکتری دەکەن ،بایەخیک��ی زۆری پەروەردەیی هەیە .چونکە لە کاتی
گفتوگ��ۆکاندا ماناو لێکدانەوەکان ،بیرو بۆچوونو ڕوانگ��ەکان ،بەڵگەو الیەنگرییەکان دەردەکەونو
ئاڵوگۆڕ دەکرێن .لە ئاکامدا فێربوونو گەشە کردنو پێگەیشتن روو دەدەن.
زۆربەی راهێنانەکان چ لە سەرەتاو چ لە نێوەڕاستو چ لە کۆتایییەکانیاندا دیالۆگو گفتوگۆیان
تێدای��ە .ب��ەو جۆرە گفتوگۆ کردنو باسو لێ��دوان لە بابەتەکان ،لە کاتی راهێنانەکاندا بەش��ێکی
سروشتیی دەرسەکانە .لە کۆتایی هەر کام لە راهێنانەکاندا قوتابیەکان بەشێوەی پلینۆم کۆدەبنەوەو
باسو گفتوگۆ لەسەر بابەتە دەرسییەکان دەکەنو ئەزموونو ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆیان دەگۆڕنەوەو
بەم جۆرە دەرسەکان دەوڵەمەندترو زیندووتر دەبن.
کتێبەکەو راهێنانەکان وا داڕێژراون کە قوتابیو مامۆس��تاکان دەتوانن لەس��ەر هەموو بابەتەکان
پێکەوە قسەو باس بکەن .وەک دەزانین لە ڕوانگەی مافەکانی مرۆڤەوە ،هەموو مرۆڤەکان بهرابهرن،
خاوەنی کەرامەتو ویژدانو ش��عوورن .هەر بۆیە بۆ ئ��ەوەی ئێمە بتوانین تا ئەو جێیەی دەکرێ بە
شێوەیەکی دروستو شیاو بڕیار بدەینو کێشەو گیرو گرفتەکان چارەسەر بکەین ،پێویستە کۆمەڵگا
هەلومەرجێک بخوڵقێنێ کە لەوێدا بەش��ێوەیەکی ئازادو کراوەو لە بارودۆخێکی پلۆرالیستیدا ،بکرێ
ڕوانگەو بیروبۆچوونەکانمان دەربڕین.
هیچ وەختێک راگەیەنە گش��تییەکان نەیانتوانیوە راستییەکان بە هەموو تاڵیو شیرینیو الیەنە
چاکو خراپەکانیەوە وەک ئێستا نیشان بدەن .ئەمڕۆ مندااڵنو الوان زانیارییان سەبارەت بە دنیای
دەوروبەری خۆی��ان هەیە .ئاگاداری فەرهەنگو کولتوورو ژیانی گ��ەالنو میللەتانی دوورو نیزیکن.
ئاگاداری ش��ەڕو کێش��ە جۆراوجۆرەکانی ئەمڕۆی دنیان .ئاگاهیو وشیارییان سەبارەت بەراسیزمی
نوێ ،جیاوازیدانان ،هەاڵواردن ،توندوتیژی ،جینایەت ،عیش��قو خۆشەویستیو سیکسۆالیتێت هەیە.
هەر بۆیە ئێمە لەو بڕوایە داین کە پێویس��تە الوان ،مێرمندااڵنو مندااڵن ڕێگایان پێبدرێ ڕوانگەو
زانیاریو بۆچوونەکانی خۆیان لە پێوەندی لەگەڵ ئەو بابەتانەدا دەرببڕنو ئەزموونەکانی خۆیان بکەنە
وش��ە .زۆر گرنگە ئەوان دەرفەتیان پێ بدرێ قس��ەو گفتوگۆ بکەن .هیچ کاتێک ،تەنانەت لە کاتی
ناکۆکییەکانیشماندا نابێ لە باسو موناقەشەو دیالۆگی ئازاد بترسین.
دیارە هەندێک باسو بابەتی ئەوتۆ هەن کە قسە کردن لەسەریان زۆر جار زەحمەتە .بەاڵم ئەگەر
قس��ەیان لەسەر نەکەینو بیانش��ارینەوەو لێیان نەدوێین ،بە زەحمەتترو پڕمەترسیترو ئاڵۆزتر دەبن.
لە ئەفس��انە نۆروێژییەکاندا دەبینین کە هەر کات دێوەکان دێنە بەر تاوێو تیش��کی خۆریان بەر
دەکەوێ ،لێک باڵو دەبن .ئەوەش هەر وایە .مەس��ەلە ئاڵۆزو بەزەحمەتەکانیش ،گرێ کوێرەکانیش
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هەر کات کەوتنە بەرباسو لێکۆڵینەوەو موناقەشە ،دەکەونە سەر رەوتی چارسەر کران.
باسو موناقەشەو دیالۆگی ئازاد بەو مانایە نیە کە مرۆڤ لە کاتی باسو موناقەشە کردندا پێویست
ناکا ڕێز لە یەکترو سنوورەکانی یەکتر بگرێ .ئازادی هەمیشە بەرپرسایەتیی بەدواوەیە .هەر بۆیە زۆر
گرنگ��ە فێر بی��ن لە فەزایەکی پڕ لە رێزو حورمەتدا ،پێکەوە باس و دیالۆگ بکەین .تەنیا ئەو کاتە
دەتوانین کە الوانو منداڵەکانمان بخەینە سەر راستەڕێی ژیانو لە کۆمەڵگایەکی دێمۆکڕاتیکدا بۆ
ژی��ان ئامادەیان کەین ،کە ئەوان بە جی��ددی بگرینو بڕواو متمانەیان پێ بکەین .زۆر گرنگە باسو
گفتوگۆکان بە ش��ێوەیەکی دروس��تو بەجێ رێبەری بکرێن .لەو بارەوە وا باش��ە قوتابیو مامۆستا
جیاوازیی نێوان دیالۆگو موناقەش��ە بزانن .موناقەش��ە بریتییە لە بەڵگ��ەو ئەرگۆمێنت هێنانەوە،
بەو مەبەس��تە کە الیەنی بەرامبەر بێنیە س��ەر نەزەری خۆت .بەاڵم مەبەس��ت لە دیالۆگ بریتییە
ل��ەوە کە ئەزموونو ڕوانگە جۆراوجۆرەکان لەگەل یەکت��ر بگۆڕینەوە تا کۆمەک بە ڕوون بوونەوەی
یەکت��ر بکەینو الیەنە نادیارەکانی باس��ەکەمان بۆ دەرکەون .گوێ گرت��ن ،فێر بوونو ئاڵوگۆڕ پێک
هاتن جەوهەری دیالۆگ پێک دێنن .کەچی لە موناقەش��ەدا هەروەک لە پڕوپاگەندەشدا هەر وایە،
مەبەس��ت ئەوەیە کە الیەنی بەرانبەر قانع بکەین تا ڕوانگەو ن��ەزەرو بۆچوونەکانی ئێمە قبووڵ بکا.
بەاڵم مەبەس��ت لە بردنە پێش��ی دیالۆگ ئەوەیە کە حاڵی بینو باشتر لە کێشەکە تێبگەین .ئەگەر
لە موناقەش��ەدا مەبەستمان ئەوەیە بەس��ەر بەرامبەرەکەماندا زاڵ بینو لێی بەرینەوە ،لە دیالۆگدا
زۆرتر بۆ ئەوە تێدەکۆش��ین کە بەس��ەر ئەو قەزاوەتە نابەجێو ئەو وێنە ناڕاس��تەدا زاڵ بین کە لە
زەینی خۆماندا لە بەرامبەرەکەمانمان دروس��ت کردونە .دیالۆگو موناقەشە پڕۆسەیەکن کە دەبنە
مایەی گەش��ەپێدانو پەرەسەندنمان .بەشێوەیەکی گشتی دەبێ ئێمە فێر بین زۆرتر دیالۆگ بکەین
تا موناقەش��ە .ناڵێم باسو بابەتەکان نەخەینە بەر موناقەش��ە ،بەاڵم وا باشترە مەبەستمان لە قسەو
باسەکان ڕوون بوونەوەو فێربوونو چوونە پێش بێ تا یەکتر لە مەیدان دەرکردن.
”ئەگەر باش��تر لە الیەنی بەرامبەرم��ان تێبگەین ،قووڵتریش لە خۆم��ان حاڵی دەبینو رادەی
دەرکو تێگەیش��تنمان لە وەزعی خۆمان دەچێتە س��ەرتر .مەبەس��تمان لەو قس��ەیە ئەوە نیە کە
مەس��ەلەکە ئاسان کەینەوە .ئەگەر شتێکم پێ دروست بێ ،پێویستە تا دوا سات لەسەری سوور بم.
واتە مەبەست ئەوە نیە هەر وا سووکو ئاسان دەست لە ڕوانگەو بیروبۆچوونەکانی خۆمان بەردەین.
بەڵکوو دەبێ تەنیا ئەو کاتە دەست لە بیروبۆچوونەکانی خۆمان هەڵگرین کە الیەنی بەرانبەر بەڵگەو
ئەرگۆمێنتی زۆر بەهێزی بەدەستەوە بێ کە بتوانێ بناخەی بیرکردنەوەی ئێمە بگۆڕێو قەناعەتمان
پێ بێنێ .دەبێ چاک بزانین کە ئێمە ئەزموونی خۆمانمان هەیەو کەسانی دیکەش ئەزموونی خۆیان
هەی��ە .ئەگەر ئێمە لە جێگای ئەوان بوایەی��نو ئەو ئەزموونانەمان هەبان کە ئەوان هەیانن ،ئێمەش
هەر وەکوو ئەوان بیرمان دەکردەوە .بۆیە زۆر گرنگە هەوڵ بدەین لە چۆنیەتیی بیرکردنەوەی الیەنی
بەرانبەر تێبگەینو تا ئەو جێگایەی دەکرێ لە ڕوانگەو بۆچوونەکانی نزیک بینەوە .ئەوەش نەک لەبەر
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ئ��ەوەی کە بێ رەخنەو بێ ئەوالو ئ��ەوال ڕوانگەکانی ئەو قبووڵ بکەین ،بەڵکوو بۆ ئەوەیە وێنەیەکی
ڕوونترو باشترو واقعیترمان لە حەقیقەتەکە دەست کەوێ” ()Inge Eidsvåg
بۆ ئەوەی بەش��دارانی کۆرس��ەکە لەگەڵ یەکتر بکەونە باسو موناقەشەو دیالۆگێکی بەکەڵک ،وا
باشە مامۆستا هانیان بدا کە بەشداریی چاالکانە لە راهێنانەکاندا بکەن ،پرسیار بێننە گۆڕو ڕوانگەو
بیروبۆچوونەکانی خۆیان لەسەر بابەتەکان دەربڕن.
بۆ مەبەستێکی لەو چەشنە پێویستە بارودۆخێکی پڕ لە متمانەو فەزایەکی پڕ لە رێزو حورمەت
دروس��ت کەین کە هەموو لەوێدا هەس��ت بە بوونی خۆیانو ئەمنییەتو ئاس��ایش بکەن تا بتوانن
بەش��ێوەیەکی کراوەو ئازادو دوور لە ترسو نیگەرانی بەش��داری باس��ەکانو راهێنانەکان بن .ئەگەر
کەش��ێکی لەبار وئەرێنیو پڕ لە ئاس��ایشو ئەمنییەتو رێزو حورمەت بێ ،بەش��دارانی کۆرسەکە
کەڵکێکی زۆرتر وردەگرنو باشتر فێر دەبن.
پێویس��تە بزانین کە بەشێوەیەکی گشتی قوتابییەکان ئەزموونو زانیارییەکی زۆریان سەبارەت
بە مافەکانی مرۆڤو تێگەیش��تنی فرەکولتووریو چۆنیەتیی چارەس��ەر کردنی کێشەکان هەیە کە
بۆخۆیان لێی ئاگادار نین .بۆیە زۆر گرنگە کە تەشویقیان کەین لەو بارەوە بە ئەزموونو زانیارییەکانی
خۆیان نێوەرۆکی دەرسو راهێنانەکان دەوڵەمەندتر بکەن.
وا باش��ە بەشدارانی کۆرس��ەکە هان بدرێن کە لە پلینۆمەکاندا چاالکو زیندوو بنو بە بەڵگەو
ئیس��تیداللی بەهێز ڕوانگەکانیان بێننە گۆڕ .بۆیە پێویس��تە لە کاتی وەاڵمدانەوە بە پرسیارەکان دا،
بە بەڵێ یان نەخێر گوتن وەالمەکان تەواو نەکەن .ئەو جۆرە وەاڵمدانەوەیە بایەخێکی س��نوورداری
بۆ فێربوونو گەش��ە کردن هەیەو نابێتە هۆی هەڵدانی کۆمەاڵیەتیو زانس��تیی قوتابییەکە .ئەگەر
قوتابییەک یان فێرخوازێک وەاڵمی بەو جۆرە دایەوە ،وا باش��ە مامۆس��تا پرسیاری زۆرتری لێ بکاو
ناچاری بکا قس��ەو باس��ەکانی درێژ کاتەوە .بۆ نموونە دەکرێ لێی بپرس��ین ئەتۆ بۆ مەسەلەکە ئاوا
دەبینی؟ بۆچی وا بیر دەکەیەوە؟ ئەو ڕوانگەیەی تۆ لە چیەوە س��ەرچاوە دەگرێ؟ ئایا دەتوانی زیاتر
مەسەلەکەمان بۆ ڕوون کەیەوە؟ ئەگەر قوتابییەکە دیسانیش هەر وەقسە نەهاتو لەوە زیاتر قسەی
نەکرد ،پێویس��تە مامۆستا راست پێی بڵێ کە وەاڵمی بەڵێ یان نەخێر لە الی بەشدارانی کۆرسەکە
بایەخێکی زۆری نیە.
لە کاتی قس��ەو باسو دیالۆگو گفتوگۆکاندا نابێ لەوە بترس��ین کە کەسێک یان چەند کەس
بێدەنگن .جاری وایە بێدەنگی نیشانەی ئەوەیە کە ئەو کەسە یان ئەو قوتابیانە پێویستیان بە وەختە
ب��ۆ ئەوەی بیر بکەنەوەو ئاکامی بیرکردنەوەکانی��ان فۆرمۆڵە بکەن .ئەگەر حاڵەتی ئاوا هاتە پێش ،وا
باش��ە مامۆستا درێژە بە باسەکە بدا ،الیەنەکانی دیکەی بابەتەکە شی بکاتەوەو گیروگرفتەکە زۆرتر
بخاتە بەر ڕووناکایی تا قوتابییەکان چاکتر بتوانن لە باسەکە تێبگەنو وهریگرن.
هەندێک جاران مامۆستا دەبێ زیرەکی لە خۆی نیشان بداو کارێکی وا بکا تا هەموو قوتابیەکان
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لە باس��ەکاندا بەش��داری بکەن .بۆیە دەکرێ لەالیەکەوە بە ڕیز دەس��ت پێ بکاو بەم جۆرە هەموو
بەش��دارانی کۆرس��ەکە ناچار بکا لە باسو موناقەش��ەکاندا بەش��دار بن .جاری واشە دەبینین کە
قوتابییەک وەختو جێگایەکی کەمی وەدەس��ت دەکەوێ لە نێو پۆلەکەدا .ئەوەش لەبەر ئەوەیە کە
قوتابیی وا هەن جێگاو وەختێکی زۆر بۆ خۆیان لە نێو پۆلەکەدا وەدەس��ت دەخەن .لە بارودۆخێکی
ئ��اوادا مامۆس��تا دەبێ روو بکاتە ئەم جۆرە قوتابیانەو ناچاریان کات وەقس��ە بێ��نو ڕوانگەو نەزەرو
بۆچوونەکانیان دەربڕن.
ش��ێوە کارێک��ی دیکەش هەیە کە دەکرێ لەو ج��ۆرە حاڵەتانەدا کەڵک��ی لێوەرگیرێ .ئەویش
ئەوەی��ە کە پۆلەکە بکەینە گروپی بچووک بچووک ک��ە قوتابییەکان لەو گروپە بچکۆاڵنەدا پێکەوە
مەس��ەلەکان بخەنە بەر ب��اس .لە وەزعێکی ئاوادا هەموو قوتابییەکان ه��ەلو دەرفەتی ئەوەیان بۆ
دەڕەخسێ بەشداری لە قسەو باسەکاندا بکەن.
ج��اری وایە باسو گفتوگۆکان لە ڕێ��ڕەوی خۆیان ال دەدەنو هی��چ پێوەندییەکان بە بابەتی
کۆرس��ەکەوە نامێنێ .بۆی��ە ئەگەر حاڵەتێکی ئاوا هاتە پێش ،مامۆس��تا دەبێ جڵەوی بابەتە بگرێتە
دەس��تو نەیەڵێ بەشدارانی کۆرس��ەکە لە چوارچێوەی مەبەستی دیاریکراو بڕۆنە دەرو بکەونە سەر
باس��ێک کە پێوەندییەکی بە بابەتەکەوە نیە .بۆ نموونە مامۆس��تا دەتوانێ بڵێ ئەو باس��ە ،شتێکی
سرنجڕاکێش��ە ،بەاڵم لە چوارچێوەی بابەتەکەی ئێمەدا نیە ،بۆیە هیچی دیکە لەسەر ئەو مەسەلەیە
قس��ە ناکەین .ئەگەر پێتان خۆش بێ دەتوانین لە کاتی پش��وودا پێکەوە زۆرتر لەس��ەر ئەو بابەتە
قس��ە بکەین .بەاڵم ئێس��تا وەختی دەرسەو نابێ کاتەکەمان بەو ش��تەوە بکووژین .هەموو جارێش
کە پلینۆمەکە هاتە کۆتایی ،وا باش��ە مامۆس��تا پوختەی باس��ەکە کورت کاتەوەو کاکڵی دەرسەکە
سەرلەنوێ بگێڕێتەوە و بە قوتابییەکانی بڵێتەوە.
جاری وایە پێویس��تە مامۆس��تا لەگ��ەڵ قوتابییەک یان چەند کەس ل��ەوان بەرەوڕوو بێ.
جاری وایە قوتابییەک پرس��یاری نابەجێ دەکا ،یا ش��تی وا دەپرسێ مامۆستا نازانێ مەبەستی
ناوبراو لەو جۆرە پرس��یارانە چیە .لە وەزعێکی ئاوادا پێشنیار دەکەین کە مامۆستاش پرسیارەکە
لە قوتابییەکە بکاتەوەو بڵێ مەبەس��تت لەو پرس��یارە چیە؟ دەتوانی نموونەیەک بێنیەوەو زیاتر
پرسیارەکەت ڕوون کەیەوە؟ یان دەکرێ لە قوتابییەکانی تر بپرسین کە ئایا ئەوان لە مەبەستی
ناوبراو دەگەن؟
جاری واشە باسو گفتوگۆکان زۆر گەرم دەبن .ئەوە سروشتییە .مرۆڤەکان ئەگەر هەست بکەن
لە ژینگەیەکی ئەمینو کراوەو جێگای متمانە دان ،پێیان خۆش��ە قسەو دەردی دڵەکانیانو ڕوانگەو
بۆچوونەکانیان هەڵڕێژن .هەروەها لەبەر ئەوە کە خەڵک جیاوازنو ئەزموونو پێشینەی جیاوازیشیان
هەیە ،ڕوانگەی جۆراوجۆریش��یان دەبێ .جاری واش��ە بیرو بۆچوونە جیاوازو جۆراوجۆرەکان لەگەڵ
هەس��تو س��ۆزو ئیحساس��اتێکی توند تێکەاڵون تا ئەو جێیەی باسو موناقەش��ەکان لە کۆنترۆڵو
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چوارچێ��وە ناچن��ەدەرو ناکەونە خانەی هێرشو پەالماری شەخس��ییەوە ،نابێ لەوە بترس��ین کە
تێمپەراتور واتە پلەی گەرمای باسەکان زۆر دەچێتە سەر.
کاتێک کێشەمان بۆ دروست دەبێ
ئەگەر مامۆستا بتوانێ ژینگەیەکی پڕ لە رێزو حورمەت ،ئەمنییەتو ئاسایشو متمانە بۆ فێربوون لە
نێو بەشدارانی کۆرسەکەدا پێک بێنێ ،زۆر کەم هەڵدەکەوێ کە کێشەو ناکۆکی لە نێو قوتابیەکاندا
س��ەر هەڵبدا .بەو حاڵەش نابێ ئەوەمان لەبیر بچێ کە هەمیش��ە شانس��ی ئەوە هەیە کە ناکۆکیو
کێش��ە لە نێو بەش��دارانی کۆرسەکەدا س��ەر هەڵبدا .کاتێک ئەو ناکۆکیو کێشانە دەگەنە حاڵەتی
ش��ەڕو ملمالنەیەکی توند ،پێویس��تە مامۆس��تا رۆلێ رێبەرایەتی بگرێتە دەستو تواناکانی خۆی بۆ
رێبەرایەتیو ئیدارە کردنی کۆرسەکە نیشان بدا .زۆر پێویستە لە بارودۆخێکی ئاوادا مامۆستا بەڕوونیو
بەش��ێوەیەکی جیددی لەگەڵ بەش��دارانی کۆرسەکە بدوێو بۆیان ڕوون کاتەوە کە بە هیچ جۆر لە
کەس قبووڵ ناکرێ شەڕو ئاژاوە بنێتەوەو یاساوڕێسا دیاریکراوەکان بخاتە ژێر پێ.
ئەگەر کێش��ەکە ،کێش��ەی شەخس��یی نێوان دوو کەس ،یان چەن کەس بوو ،پێویست ناکا
ل��ە پلێن��ۆم یان لە حزووری ئەوانی دیکەدا بیخەینە بەرباس .مامۆس��تا وا باش��ە داوا لە هەردوو
الیەنی کێش��ەکە بکا کە ڕێزی بەش��دارانی دیکەی کۆرس��ەکە بگرنو لە حزووری ئەواندا کێشە
شەخسییەکانیان لەگەڵ یەکتر باس نەکەنو قەولیان پێبدا کە پاش تەواو بوونی دەرسەکە بەتەنیا
لەگەڵیان دانیشێو بۆ دۆزینەوەی ڕێگا چارەیەک بۆ ئیدارە یان بنبڕکردنی کێشەکەیان یارمەتییان
ب��دا .دیارە ئەوەش پێوەندیی بە رادەی جیددی بوونی کێش��ەکەوە هەی��ە .ئەگەر گیروگرفتەکە
پێوەندی��ی بەوەوە هەیە کە قوتابیەک یان چەند قوتابی ل��ە چۆنیەتیی دەرس وتنەوەکە ناڕازین،
پێویس��تە مامۆس��تا لە پلێنۆمدا مەس��ەلەکە بخاتە بەر باس .لە هەلومەرجێکی ئاوادا قوتابیەکان
فێر دەبنو دەرفەتی ئەوەیان بۆ دەڕەخس��ێ کە کێش��ەو ناتەباییەک��ە بکەنە هەلێک بۆ فێربوونو
گەشەسەندن .ئاخر هەمیشە کێشە ئەگەر بەشێوەیەکی دروست ئیدارە بکرێ ،سەرچاوەی فێربوونو
گەشە کردنە.
ئەگەر رەوش��ەکە ئاڵۆز بوو ،مامۆس��تا نابێ هەڵچیی و پێویس��تە هەمیش��ە ئارامو لەس��ەرەخۆ
بجووڵێت��ەوە .ئەو قوتابیانەی کە الیەنێکی کێش��ەکە نینو لەو پێوەندیی��ەدا بێالیەنن ،گوێ لەوی
دەگرنو ل��ە ئارام کردنەوەی بارودۆخەکەدا یارمەتی دەکەن .ئەگەر پێویس��ت بێ مامۆس��تا دەبێ
بەڕوون��ی داوا ل��ە قوتابیەکان بکا کە پێویس��تە ئاگاداری خۆیان بنو لە چوارچێوەی دیس��یپلینو
یاساوڕێسا دیاریکراوەکان نەچنە دەر.
بەو جۆرە هەلومەرجێک دێتە پێش کە بتوانرێ کێش��ەکە بە شێوەیەکی دروست بخرێتە بەر
باسو چارەس��ەر بکرێ .شایانی باسە کە مامۆستا پێویستە ئەوە ڕوون کاتەوە کە جیاوازیی بیروڕا
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ش��تێکی سروشتییە .هەر بەو جۆرە کە پێمان خۆشە بە بیرو بۆچوونی خۆمانەوە ،خەڵک رێزمان
ل��ێ بگرێ .پێویس��تە ئاواش رێز لە خەڵکانی تر بگرینو ئ��ەوە بزانین کە خەڵکانی دیکەش مافی
ئەوەیان هەیە خاوەنی بیروبۆچوونی تایبەت بە خۆیان بن .لەوەش زیاتر پێویستە بزانین کە کاتێک
جیاوازیی بیروڕا لە نێوانماندا دروست دەبێ ،وا باشە جیاوازییەکەو ناتەباییەکە بەجیددی بگرین.
چونکە دەتوانێ ببێتە شانس��ێک بۆ فێر بوونو گەش��ە کردنی زۆرترمان .مامۆستا پێویستە داوا لە
هەردوو الیەنی کێش��ەکە بکا کە مەبەس��تو ڕوانگەکانی خۆیان بەڕوونی بۆ یەکتر باس کەن تا
هەر دوو ال باش��تر لە یەکتری تێبگەن .هەردوو الی کێش��ەکە پێویستە کاتو ئیمکانی ئەوەیان
بدرێت��ێ کە بیرو بۆچوونەکانی خۆیان دەربڕنو مەبەس��تەکانیان ڕوون کەنەوە .هیچ کامیان نابێ
قس��ەیان پی ببڕدرێ .ئەگەر لەو حاڵەتەدا هەر دوو ال هەس��تیان کرد کە رێزیان لێدەگیرێ ،زۆر
وێدەچێ بە شێوەیەکی جوانو مەعقووڵیش رەفتار بکەن .ئەو دەم رەنگە بە شێوەیەکی ئوسوولییش
بجووڵێنەوەو بەڵگە بۆ بۆچوونەکانیان بێننەوە کە بتوانن رەزامەندیی کەسانی دەوروبەریان وەدەست
بێنن.
هەندێک رێنوێنی بۆ مامۆستا:
لەمەڕ هەڵبژاردنی راهێنانەکان:
* ئامانجی دەرسەکە دیاری بکە.
* ئەو راهێنانە هەڵبژێرە کە لەگەڵ قوتابیەکان ،تەمەنیانو ئاستی تێگەیشتنیانو قەبارەی کۆرسەکە
دێنەوە.
* وا باشە راهێنانە جۆراوجۆرەکان تێکەاڵوی یەکتری بکەی.
* وا باشە پێش دەستپێکردنی دەرسەکە بە راهێنانێک دەست پێ بکەن کە ببێتە هۆی یەکترناسینی
قوتابیەکان.
* جارجار باتریی قوتابیەکان پڕ کەرەوە.
واتە هێندێک راهێنانو چاالکی بکەن کە قوتابیەکان بێنێتەوە سەرحاڵ بە تایبەتی لە کاتی دەست
پێکردنی باسەکان دا،
لە کاتی دەس��ت نیش��ان کردنی خاڵێکی گرنگ دا ،لە کاتێیکدا کە قوتابیەکان ماندووو هیالک
دیارن.
پۆلەکە  /ژوورەکە
لە سەرەتادا وا باشە قوتابیەکان لەسەر شکڵی ناڵە ئەسپ لە دەوری یەکتر دانیشن.
کاری گروپی
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* زۆر بەڕوونی چاوەڕوانیەکان لە هەر کام لە گروپەکان ڕوون کەوە .واتە بۆیان دەس��ت نیشان بکە
کە چ چاوەڕوانیەکت لێیان هەیە.
* ئەو وەختە دەس��ت نیش��ان بکە کە ئەوان ئەرکەکانیانی تێدا جێبەج��ێ دەکەن .واتە کاتیان بۆ
دیاری بکە.
* کاتێک گروپەکە کار دەکا چاوەدێریان بکە.
* لەبیرت بێ وەختی تەواو بدە بە هەر کام لە گروپەکان تا راپۆرتی خۆیان بدەنەوە.
* تێکۆش��ە هەموو بەش��دارانی کۆرسەکە تەش��ویق کەی کە لە گروپەکاندا بەش��درا بنو هەموو
ئەندامانی گروپەکەش هان دە تا چاالک بن.
دەرسوتنەوە
* چاک خۆت بۆ دەرس وتنەوە ئامادە بکە.
* لە س��ەر یەک یان دوو شت بدوێ .باس لەس��ەر زۆر شت کردن لە یەک دەرسدا وانەکەت لێ
تێک دەداو کاریگەریت نابێ.
* لە ئەزموونو تاقیکردنەوەکانی خۆت کەڵک وەرگرەو لە دەرس وتنەوەدا بەکاریان بێنە.
* بە زمانێک قسە بکە کە قوتابیەکان لێت تێبگەن.
* لە رەشنووسو تێکنۆلۆژی هاوچەرخو مۆدێڕن بۆ ناردنی پەیامو بابەتەکەت کەڵک وەرگرە.
* بەڕوونیو بە دەنگی بەرز قس��ە بکە .لە کاتی قسە کردندا بە چاوان پێوەندی لەگەڵ قوتابیەکان
بگرە .لە لەشی خۆت بۆ گەیاندنی بابەتەکەت بە قوتابیەکان کەڵک وەرگرە.
* لەسەر هەست بە کە رەنگە قسەکانت دژکردەوەی قوتابیەکانیان بەدوادا بێ.
* تێکنۆلۆژی��ی هاوچ��ەرخ بەکار بێنە ،بەاڵم نابێ لەڕادەبەدەر بێ .ئ��ەودەم جەوهەری بابەتەکە ون
دەبێ.
* ئەگەر دەرسێک لە نیو کاتژمێر پتر بکێشێ وا باشە بکرێتە دوو بەشو پشوویەکی کورتیان لەنێودا
بێ.
سەبارەت بە پلێنۆم
* فەزایەکی پڕ لە رێزو حورمەتو متمانە بۆ هەموو بەش��دارانی کۆرس��ەکە دروست کە .بە جۆرێک
کە پێیان خۆش بێ گوێ بگرن .ئەگەر هەس��ت بە متمانەو رێزو حورمەت بکەن ،بە دڵێکی ئاواڵەو
بیرێکی کراوەوە بەشداریی باسەکان دەکەن.
* هەموو بەشدارانی کۆرسەکە بۆ بەشداریی چاالکانە لە دەرسەکەدا هان بدە.
* قوتابیەکان هان دە کە ڕوانگەو بیروبۆچوونەکانی خۆیان لەسەر بابەتەکان بێننە بەرباس.
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* لە بێدەنگی مەترسە.
* ئەوانەی کەمتر قسە دەکەن ،روویان تێکەو وەقسەیان بێنەو چاالکیان کە.
* هەمیشە لە کۆتایی راهێنانەکاندا پوختەیەک لە بابەتەکە بۆ بەشداران سەر لە نوێ باس کەوە.

()3
هەندێک مەشقو ڕاهێنانی تایبەت بۆ زاخاوی مێشک ،پێدانی وزەی ئهرێنیو
دابینکردنی ئاسایشو متمانەو گەشبینی لەنێو بەشدارانی کۆرسەکەدا
لە پێوەندی لەگەڵ خوێندنو فێربوونی مافەکانی مرۆڤ ،فرەکولتووریو چۆنیەتیی بهڕێوهبردنی
و چارەسەری کێشەکاندا ،گەلێک کورتە مەشقو ڕاهێنانی جۆراوجۆرمان هەن کە دەتوانن لە
بردنە پێش��ی کارەکانماندا یارمەتیمان بدەن .هەر بۆیە لە کاتی دەرس وتنەوەو بەڕێوەبردنی
ڕاهێنان��ەکاندا ،نابێ ڕۆڵو نەخش��ی ئەو کورتە تەمرینانە بەک��ەم بگرین .ئەو جۆرە ڕاهێنانانە
دەبنە مایەی بە کۆمەاڵیەتی بوونی قوتابیەکان ،ش��ادیو زەوقو خۆش��حاڵی لە نێو قوتابیەکان
دا دروس��ت دەکەنو نێوەرۆکی وانەکانو راهێنانە جۆراوجۆرەکان دەوڵەمەندتر و ڕەنگاورەنگتر
دەکەن .بۆیە داوا لە مامۆستایانی بەڕێز دەکەین کەڵک لەو ڕاهێنانانە وەرگرن و لە بردنی پێشی
ئەرکەکانیاندا بەکاریان بێن.
یەکترناسین
کاتێک قوتابیەکان لەپێش��دا یەکتریان نەدیوەو ،بەتایبەتی کاتێک کە بڕیار وایە چەند ڕۆژ پێکەوە
لە جێگایەک بمێننەوە ،باشتر وایە کە لەگەڵ یەکتر ئاشنا بن .بۆیە پێویستە مامۆستا کاتی پێویست
بۆ ئەو مەبەس��تە تەرخان بکات .وا باش��ە ئەو ڕاهێنانانە لە س��ەرەتای دەست پێکردنی کۆرسەکەدا
جێبەجێ بکرێ.
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قوتابیەکان لەس��ەر شێوەی ناڵە ئەس��پ لە دەوری یەکتر دادەنیشن .ئەوانەی لە تەنیش یەکتر
دادەنیش��ن پێک��ەوە دەبنە جووتێک .ئەگەر ل��ە ئاکامدا یەکێک لە قوتبای��ەکان بەتەنیایی مایەوە،
پێویس��تە مامۆس��تا ببێتە پارتنەری ناوبراو .قوتابیەکان بۆ ماوەی پێنج خولەک لەگەڵ یەکتر قسە
دەکەن .لەو ماوەیەدا پێویستە تا ئەو جێگایەی دەکرێ زانیاری لەسەر یەکتر پەیدا بکەن .بۆ نموونە
ناویان چیە؟ خەڵکی کوێن؟ لە کوێ کار دەکەن؟ لە کام زانکۆ دەرس دەخوێنن؟ حەزیان لە چیە؟
حەزیان لێیە بۆ کام واڵت سەفەر بکەن؟ پێیان خۆشە گوڵ بدەن بە کێ؟ یان حەز دەکەن دەگەڵ
کێ ئێوارەیەک لەو دەرەوە واتە لە ریستۆرانێک نان بخۆن؟
پاش ئەو پێنج خولەکە دەس��ت دەکەن بە ناساندنی یەکتر بە باقیی قوتابیەکان .کاتێک یەکێک
لە قوتابیەکان یەکێکی تر دەناسێنێ پێویستە ئەوەی کە دەناسێنرێ هەستێتە سەر پێ .بەاڵم ئەوەی
کە قس��ە دەکا وا باشە لە جێگای خۆی دانیشێ .پێویس��تە پاش ناساندنی هەر کەسێک ئەوانی تر
چەپڵەیەکی گەرمی بۆ لێدەن .ئەگەر ژمارەی قوتابیەکان لە  ١٨کەس زۆرتر بێ ،وا باشە ڕاهێنانەکە
بکرێتە دوو قۆناخ کە پشوویەکیان لە نێوان دا هەبێ.
ناو و تۆپ
هەموو بەش��دارانی کۆرسەکە بەشێوەی بازنەیەک لە دەوری یەکتر و ڕوو لە یەکتر ڕادەوەستن .ئەو
کەسەی تۆپەکەی پێیە ناوی خۆی دەڵیو تۆپەکە بۆ یەکێکی دیکە داوێژێ .ئەو کەسەش کە تۆپەکە
دەگرێتەوە بە هەمان ش��ێوە ناوی خۆی دەڵیو تۆپەکە بۆ کەس��ێکی تر داوێ .بەو جۆرە ڕاهێنانەکە
درێژەی دەبێ تا هەموو بەشدارانی کۆرسەکە نۆرەیان دێو ناوی خۆیان دەڵین.
ل��ە قۆناخی دووهەمی ڕاهێنانەکەدا ئەو قوتابییەی تۆپەکەی پێیە ناوی خۆی دەڵێ پاش��ان لە
حاڵێکدا کە ناوی یەکێکی دیکە لە بەش��دارانی کۆرس��ەکە دێنێ ،تۆپەکەش��ی بۆ داوێ .بەم جۆرە
ڕاهێنانەکە درێژە دەکێشێ تا نۆرەی هەموو قوتابیەکان دێ.
ناوی خۆ وتنو جووڵە لەخۆ نیشان دان
هەموو قوتابیەکان بە ش��کڵی بازنە لە دەوری یەکتر ڕادەوەس��تن .یەکێک لە قوتابیەکان ناوی خۆی
دەڵ��ێو جووڵەیەکی دیاریکراو لە خۆی نیش��ان دەدا .دواتر ئەو کەس��ەی تەنیش��تی ناوی ناوبراو
دەڵێتەوەو هەمان جووڵە دووبارە دەکاتەوە کە ئەو کردوویەتی .دوای ئەوە هەر ئەو کەسە ناوی خۆی
دەڵێو جووڵەیەکی تایبەتی لە خۆی نیش��ان دەدات .کەس��ی تەنیشتی ئەویش هەر بەو جۆرە ناو و
جووڵەی ئەو دوو کەس��ەی پێش خۆی دوبارە دەکاتەوەو پاشان ناوی خۆی و جوڵەیەکی تایبەتیش
لەخۆی نیش��ان دەدا .بەو جۆرە ڕاهێنانەکە دەڕواتە پێش .ئەو ڕاهێنانانە زۆر خۆش��ن و قوتابیەکان
زۆریان پێ خۆش دەبێ .پێویس��تە ڕێگا بدرێ قوتابیەکان تا ڕادەیەک شۆخی لەگەڵ یەکتر بکەنو
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بەشێوەیەکی جوان السایی یەکتریش بکەنەوە .ئەو کەسەی کە پێویستە لە کۆتاییدا ناوی هەمووان
بڵێتەوە و جووڵەکانیان دووبارە بکاتەوە مامۆستایە.
ناوهێنانی یەکتر
هەموو قوتابیەکان بە شێوەی بازنە لەسەر کورسی لە دەوری یەکتر دادەنیشن ،بەاڵم یەکێک لەوانی
کە ش��تێکی نەرمو بچکۆڵە ،بۆ نموونە تۆپەڵە کاغەزێکی لەنێو دەس��ت دایە ،لە نێوەڕاستی بازنەکە
لەسەر کورسیەک دادەنیشێ .یاریەکە بەو جۆرە دەست پێدەکا کە ئەو کەسەی لە نێوەڕاستی بازنەکە
دانیش��توە ناوی یەکێک لە قوتابیەکان دێنێ و دەس��تبەجێ تێدەکۆشێ بەو شتەی کە لە دەستی
دایە بەس��ەری داکێشێ .ئەو کەسەش تێدەکۆشێ بە هێنانی ناوی یەکێکی دیکە لە قوتابیەکان زوو
خۆی رزگار کا ،بۆ ئەوەی ئەو کەسەی کە لە نێوەڕاستی بازنەکە دایە بەسەری دانەکێشێ .لێرەدا ئەو
کەس��ەی کە جاری دووهەم ناوی دێ پێویس��تە دەست هەڵێنێ و خۆی نیشان بدا تا ئەوانی دیکە
بزانن مەبەس��ت کێیە .ئیستا ئەو کەسەی کە لە نێوەڕاست دایە دەست دەکا بە لێدانی ئەو کەسە.
واتە بەو تۆپە کاغەزە کە لە دەس��تی دایە بەسەری ئەو کەس��ەی دادەکێشێ کە دەستی هەڵێناوە.
ئەویش بۆ نەجات دانی خۆی هەوڵ دەدا ناوی یەکێکی دیکە لە بەش��داربووانی کۆرسەکە بەدەنگی
بەرز بێنێ تا خۆی لە گورزی ئەو کەس��ە بپارێزێ کە خەریکە بەس��ەری دادەکێش��ێ .وا باشە ئەو
کەسە کە خەریکە لێی دەدرێ هەرچی زووتر ناوی کەسێکی دیکە هاوار بکا تا خۆی ڕزگار کا و لێی
نەدرێ .بەو جۆرە ڕاهێنانەکە دەڕواتە پێش .هەر کاتێک ئەو کەسەی کە لە نێوەڕاست لەسەر کورسی
دانیش��توە توانی گورز لە کەس��ێک بوەشێنێ پێش ئەوەی ناوی یەکێکی دیکە بڵێ ،ئەوە ئەو کەسە
گورزی بەرکەوتووە دەچێتە سەر کورسیەکەو ڕۆڵی ئەو کەسە دەگێڕێ کە پێشتر لەسەر کورسیەکە
بوو .ئەو ڕاهێنانەنە وا باشە کاتێک ئەنجام بدرێ کە قوتابیەکان ماوەی چەند ڕۆژ لەگەڵ یەکتر بووبن.
جێگایەکی گرینگ
بۆ جێبەجێ کردنی ئەو ڕاهێنانە نەخشەیەکی جیهانمان پێویستە لەگەڵ دەرزییەکی دروومان
یان هەر دەرزییەکی لەو چەشنە .ئەو ڕاهێنانانە بۆ گروپێک گونجاوە کە بەشداربووەکانی لە واڵتانی
جۆراوجۆرەوە یان لە ش��ار و ناوچەوی جۆراوجۆرەوە هاتبن .هەرکام لە قوتابیەکان دەبێ لە ماوەی
یەک تا دوو دەقیقەدا جێگایەک لەسەر نەخشەکە دەست نیشان کەن کە بۆ ئەو گرنگ و پڕ بایەخە،
ی��ان بایەخێکی تابیەتی لەالی ئەو هەیە .ناوبراو دەبێ بەکورتی ئەوەش ڕوون کاتەوە کە بۆچی ئەو
جێگایە بۆ ئەو گرنگیو بایەخی تایبەتیی هەیە .پاش ئەوەی هەموو بەشدارانی کالسەکە تەواو بوون
پێویس��تە هەرکام لەوان ناوی ئەو ش��وێنەی کە بۆیان گرنگە لەس��ەر پارچە وەرەقێک بنووسن و
شو
بە دەرزی لەس��ەر نەخشەکە لە ش��وێنی خۆیدا قایمی کەن .بەو جۆرە ڕاهێنانەکە دەڕواتە پێ 
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گەرموگوڕییەکی زۆر بە کالس��ەکە دەبەخش��ێ .هەرکام لە قوتابیەکان دەرفەتی ئەوەیان بۆ دەلوێ
کەمێک سەبارەت بە خۆیان و پێشینەی خۆیان بۆ یەکتر بدوێن.
واڵتی من
ئەم ڕاهێنانەش بۆ گروپێک باش��ە کە لە واڵتانی جۆراوجۆرەوە هاتبن .مامۆس��تا قوتابیەکان بەسەر
چەن��د گروپدا دابەش دەکا .ب��ە گوێرەی ئەو واڵتانەی کە لێیەوە هات��وون .واتە ئەوانەی لە یەک
واڵتەوە ،لە یەک شارەوە هاتوون پێکەوە دەبنە یەک گروپ .گەورەیی و بچووکیی ڕادەی گروپەکان
هیچ گرنگییەکی نیە .هەرکام لە گروپەکان بۆ ماوەی  ٢٠خولەک خۆیان ئامادە دەکەن تا واڵتەکەی
خۆیان بناس��ێنن .بۆ ئەو مەبەستە کەڵک لە وێنە ،نەخشە ،وشە و دەستەواژەو ئامڕازو شتی دیکەی
لەو چەش��نە وەردەگرن .یان لەس��ەر وەرەقەیەکی گەورە ،گرینگتری��ن زانیاریەکانی پێوەندیدار بەو
مەس��ەلەیەوە دەنووس��نەوە .ئەو بابەتانەی لەو پێوەندییەدا پێویستە سەرنجیان بدرێتێ بریتیین لە
جوغرافیا ،مێژوو ،سروشت ،سەرچاوە سروشتییەکان ،هونەرو مۆسیقاو کولتوور ،سروشت و ئاو و هەوا
و کش��توکاڵ و بازرگانی و ژمارەی دانیش��توان ،کەسانی ناودار و هتد .بەشدارانی دیکەی کۆرسەکە
دەرفەتی ئەوەیان پێ دەدرێ پرسیار بکەنو لەو بوارانەدا نەزەرو ڕوانگەکانی خۆیان بێننە گۆڕ.
چاوەڕوانیەکانو یاساو ڕێوشوێنەکانی پێکەوە بوون
چ چاوەڕوانیەکمان هەیە؟
ئەگەر ماوەی کۆرس��ەکە چەند ڕۆژ بخایەنێ ،وا باشە مامۆس��تا لە سەرەتای کۆرسەکەدا کاتێک بۆ
وشیار کردنەوەی قوتابیەکان لە پێوەندی لەگەڵ ڕێوشوێنەکانی پێکەوە بوونو ئەو چاوەڕوانییانە کە
لێیان دەکرێ تەرخان بکات.
هەرکام لە قوتابیەکان پرس��یارنامەیەکی دهدرێتێ کە ئەو پرس��یارانەی تێدا هاتوون و پێویستە
قوتابی وەاڵمیان داتەوە:
* چ چاوەڕوانیەکم لە دەرس و بابەتەکە هەیە؟ هاتووم چ فێر بم؟
* چ چاوەڕوانیەکم لە خۆم هەیە؟
* چ چاوەڕوانیەکم لە کالسەکەو لە گروپەکەم ،لە هاوکالسیەکانم ،لە ئەندامانی گروپەکە هەیە؟
* چ چاوەڕوانیەکم لە مامۆستا هەیە؟
بەش��داربووەکانی کالسەکە وا باش��ە بەجۆرێکی هێندە جوان بنووسنو وەاڵم دەنەوە کە ئەوانی
دیکە بتوانن خەتەکەیان بخوێننەوەو حاڵی بن .بەاڵم وا باشە کەس ناوی خۆی لەسەر پرسیارنامەکە
نەنووس��ێ .لە حاڵێکدا کە قوتابیەکان دە دەقیقە وەختیان دەدرێتێ تا بنووس��ن ،مامۆستاش چوار
وەرەقەی گەورە ئامادە دەکا.
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ه��ەرکام لەو پرس��یارانە دەبێتە س��ەر تیتری یەکێک ل��ەو وەرقە گەورانە .پاش��ان قوتابیەکان
پرس��یارەکانو وەاڵمەکانیان دەخوێننەوەو لەو ش��وێنە لەس��ەر وەرەقە گەورەکە قایمی دەکەن کە
بە جۆرێک وەاڵمی پرس��یارەکە دەداتەوە .پاش��ان وەاڵمەکان بە دەنگی بەرز لەالیەن مامۆس��تا یان
یەکێ��ک ل��ە قوتابیەکان دەخوێنرێتەوە .بەم ج��ۆرە قوتابیەکان لەو ڕێگای��ەوە چاوەڕوانیەکانیان لە
خۆیان ،لە مامۆس��تاکەیان ،لە گروپەکەیانو لە هاوپۆلەکانیان ڕوون دەکەنەوە .هەر بەو جۆرە بۆیان
ڕوون دەبێتەوە کە ڕادەو ئاس��تی سەرکەوتنو چۆنییهتی کۆرسەکە تا ئەندازەیەکی زۆر بە خۆیانەوە
بەستراوەتەوە .دەکرێ ئەو پرسیارنامانەو وەاڵمەکانیانیان تا کۆتایی کۆرسەکە بە دیواری پۆلەکەوە بە
هەڵواسراوی بمێننەوە تا قوتابیەکان جارجار بگەڕێنەوە سەریان و خاڵە گرنگەکانیان وەبیر بێنەوە.
ڕێوشوێنەکانی پێکەوە بوون
ئەگەر قوتابیەکان بۆ ماوەی چەند ڕۆژێک پێکەوە لە جێگایەک دەمێننەوە واباشە مامۆستا وەختێک
دیاری کات تا قوتابیەکان پێکەوە لەگەڵ مامۆس��تا لەس��ەر هەندێک خاڵو ڕێوشوێنی هاوبەش بۆ
پێک��ەوە بوونو ژیانی بە کۆم��ەڵ ڕێک کەون .زۆر گرنگە هەموو قوتابی��ەکان دوای باسو وتووێژو
بەشداریی چاالکانە لەسەر ڕێوشوێنە هاوبەشەکان ڕێک کەون .ئاخر کاتێک هەموو بەشداری بکەن،
هەمووشیان بەرپرسایەتی بۆ جێبەجێ کردنو وەبەرچاوگرتنی ئەو ڕێوشوێنانە دەگرنە ئەستۆ .لەوەش
زیاتر ئەگەر یاسا و ڕێوشوێنی ڕوون و زەقو ئاشکرامان بۆ کار و پێکەوە بوون هەبێ ،کەمتر کێشەو
ناکۆکی و بێ سەرەوبەرەییمان بۆ دێتە پێش .هەروەها پرۆسەی فێربوونیش باشتر دەڕواتە پێش.
قوتابیەکان چەند دەقیقەیەک کاتیان دەدرێتێ تا بیر بکەنەوە .وا باشە دوو دوو پێکەوە لەو بارەوە
قس��ە بکەن  .یانی پێکەوە لەس��ەر ئەوە بدوێن کە پێیان باشە کام یاسا و قانوونو ڕێوشوێن بەسەر
کالسو چۆنیەتیی کاری جەمعیو ژیانی پێکەوەیان دا زاڵ بێ .مەبەس��ت لەو یاس��ایانە ئەوەیە کە
پرۆسەی دەرس وتنەوەو فێربوونو پەروەردە بوون بە باشترین شێوە بڕواتە پێش .پاشان قوتابیەکان
هەموویان پێشنیارو ڕوانگەو مەبەستەکانی خۆیان گەاڵڵەو فۆرمۆلە دهکەنو دواتر بە شێوەی پلێنۆم
لەگەڵ یەکتری باس دەکەن .هەر کات گروپەکە لەس��ەر یاس��ایەک ،خاڵێک یا ڕێوش��وێنێک ڕێک
کەوتن ،بە گەورەیی لەس��ەر تەختە ڕەش یان لەس��ەر وەرەقەیەکی گەورە دەینووسنەوە .بەم جۆرە
ئەو یاس��او ڕێوشوێنانەی پەسند دەکرێن ،دەبنە پەیماننامەو بەڵێنن کە جێبەجێ کردنیان بۆ هەموو
بەشدارانی کۆرسەکە دەبێتە ئەرک .پاشان وا باشە پەیماننامەکە بەڕوونی بە گەورەیی بنووسرێتەوەو
بە دیواری پۆلەکەدا هەڵواسرێ تا قوتابیەکان لەبەرچاویان بێو خاڵەکانی لەبیر نەکەن ،گەاڵڵەیەکی
پێشنیاری بۆ ئەو ڕێوشوێنانەی کە پێویستە قوتابیەکان لەسەری ڕێکەون.
* ڕێزی یەکتر بگرن.
* لە کاتی دیاریکراودا لەسەر کالسی ئامادە بن .بەوەخت وهرن ه سەر کالس.
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* کاتێک مامۆستا دەرس دەڵێتەوە گوێ بگرنو لەگەڵ یەکتر قسە مەکەن.
* ئەگەر بتەوێ قسە بکەی دەست هەڵبڕە.
* موبیلەکەت بکوژێنەوە.
* قسە لەسەر باسو بابەتەکان دەکەین نەک لەسەر کەسەکان.
* زۆر گرینگە کاری دروست بە شێوەیەکی دروستو لە کاتی گونجاو دا ئەنجام بدەین.
* مافی ئەوەمان هەیە بپرسین .هیچ پرسیارێک عەیب یا بێ مانا نیە؟
* دەشێ لە وەاڵمی پرسیارێکدا چەند ئەڵترناتیڤی ڕاست هەبن .واتە تەنیا یەک وەاڵمی دروست
نیە .ڕەنگە پرسیارێک چەند وەاڵمی دروستی هەبن.
* هەم��وو مافی ئەوەیان هەیە کە لە ڕاهێناێکدا بەش��داری نەکەن کە بە ش��ێوەیەک لەگەڵ
روحیەو ڕوانگەی ئەوان دا نایەتەوە ،یان بە جۆرێک حەزیان لێ نیە .لە باسو لێدوان لەسەر بابەتێکی
دیاریکراودا بەشداری بکەن.
مەنت��قو عەقڵی س��ەلیم بەکار بێنە .ئەگەر قوتابیەکان بۆ چەن��د ڕۆژ پێکەوە بمێننەوە یان لە
جێگایەکی هاوبەش بژین تا کۆڕس��ەکەیان تەواو دەبێ وا باشە لەسەر هەندێک ڕێوشوێنی دیکەش
ڕێککەون وەک:
* هەم��وو قوتابیەکان پێوس��یتە نانی بەیانی بخۆن و بێنە س��ەر کالس ت��ا ئێنێرژییان هەبێو
چاالکانە لە کاروباری دەرسەکان دا بەشدار بکەن.
* زۆر گرنگە موراعاتی وەزعی خەڵکی دیکەش بکەین کە لەو شوێنە دەژین.
* پاش سەعات ١٢ی نیوەشەو پێویستە بێدەنگ بین.
دابەشبوون بەسەر چەند گروپدا
چۆنیەتیی دابەش کردنی قوتابیەکان بەسەر چەند گروپی تایبەتیدا ،شوێنەواری ڕاستەوخۆی لەسەر
ش��ێوهی فێربوونو چوونە پێشی کالسەکەو چۆنیەتیی دەرسەکانو بەکۆمەاڵیەتی بوونی قوتابیەکان
هەیە .جاری وایە قوتابیەکان بۆخۆیان بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەبنو لەو بارەوە پێویستییان
بە هاوکاریو ڕێنوێنیی مامۆستا نیە .تەنیا ئەوەندە بەسە کە مامۆستا قەبارەی گروپەکان دیاری بکات
تهواوه .بۆ نموونە ئەوە کە گروپێک چەند کەس بێ .جاری واش��ە مامۆس��تا پێویستە بە شارهزاییو
تێبینیی وردو تایبەتیەوە قوتابیەکان بەسەر چەند گروپدا دابەش بکات.
بۆ نموونە هەندێک جار وا باش��ترە ئەو قوتابیانەی کە یەکتر ناناس��ن پێکەوە ببنە یەک گروپ.
جاری واش��ە پێویس��تە مامۆستا ئەو کەس��انە لێک هەڵبڕێ کە بەش��یوەیەکی سروشتی هەمیشە
پێکەوەنو لەگەڵیەکتر کار دەکەن .لەوەش زیاتر پێویس��تە مامۆس��تا نەیەڵێ گروپەکان بەجۆرێک
دابەش بن کە هەرچی زیرەکەکانن بچنە گروپێکەوەو ئەوانی کەمتر زیرەکیش��ن ،یان الوازن بچنە
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گروپێکەوە.
ئەگەر نەتوانین قوتابیەکان بە چەشنێکی دروستو حیسابی ڕێک خەین گیروگرفتی زۆرمان بۆ
دێتە پێش .ئەزموونەکان ئەوە نیشان دەدەن کە قوتابیەکان پێیان خۆشە لەگەڵ کەسانی جۆراوجۆر
کار بکەن تا ئەوەی کە هەمیش��ە هەر لەگەڵ یەک یان چەند کەس��ی دیاریکراو دا کاری گروپی
بەڕێوە بەرن.
٢+٢=٤
ش��ێوەیەکی زۆر س��ادە بۆ دروس��ت کردنی گروپ ئەوەیە کە داوا لە قوتابیەکان بکەی لەگەڵ ئەو
کەس��ەی الی دەس��تیانەوە پێکەوە ببنە گروپێک .واتە دو کەسی نزیک یەک دەبنە جووتێکو ئەو
جار دوو کەس��ەکەی دیکەی هاوسێشیان لەگەڵیان ڕێک دەکەونو بەم جۆرە دەبنە گروپێکی چوار
کەس��ی .ئەو جۆرە دابەش بوونە زۆر خێرا جێبەجێ دەبێ .بەتایبەتی ئەو مێتۆدە زۆر باش��ە ئەگەر
قوتابیەکان پێشتر یەکتر نەناسن یان ئاشنایەتیان لەگەڵ یەکتر نەبێ.
١،٢،٣،٤،٥ -١،٢،٣،٤،٥ -١،٢،٣،٤،٥
زۆر جار وایە کە ئەوانەی یەکتر دەناس��ن ،لە نزیکی یەکترەوە دادەنیش��ن .بۆیە پێویس��تە جارجار
مامۆستا بەجۆرێک قوتابیەکان دابەش بکا کە ئەوانەی زۆرتر پێکەوەن ،هەمیشە نەکەونە الی یەک.
دەکرێ ئەو کارە بەجۆرێک ئەنجام بدرێ کە وەک ش��تێکی س��وتفە تەماشا بکرێ .واتە قوتابیەکان
نەزانن کە ئەوە بەپێی بەرنامەی لەپێش��دا داڕێژراو ئەو دابەش بوونە هاتۆتە ئاراوە .لە حاڵێکی ئاوادا
ئەوان��ەی کە زۆر لەگەڵ یەکتر ئاش��نا نین ،بە ش��ێوەیەکی زۆر چاک کار پێک��ەوە دەکەنو دەبنە
گروپێک .ئەو جۆرە دابەش کردنە بەم جۆرەی خوارەوەیە:
یەکەم کەس��ی ڕیزەکە واتە یەکەم کەس کە لە الی پێش��ەوەی ناڵەئەس��پەکە دانیشتوە هاوار
دەکا ،١دووه��ەم ک��ەس کە لە دوای ئەو دێ هاوار دەکا  ،٢س��ێهەم کەس هاوار دەکا  .٣ئیتر بەم
جۆرە دەڕواتە پێش تا ئەو جێیەی کە مامۆس��تا پێی وایە بەسە .بۆ نموونە  .٥کاتێک کەسی ژمارە
 ٥هاواری کرد  ،٥ئەوی دوای ئەو ژمارەی  ١دەڵێ .کەسی دوای ئەو ژمارە  ٢و دواتریش ژمارە ٣و
بەم جۆرە پڕۆسەکە دەڕواتە پێش .پاشان کە هەموو قوتابیەکان تەواو بوون ،مامۆستا داوایان لێ دەکا
کە قوتابیەکان بەگوێرەی ئەو ژمارانەی کە بۆیان بووە ،بەس��ەر گروپی جۆراوجۆردا بەش بنو لێک
کۆبنەوە .واتە ژمارە یەکەکان لەگەڵ یەکترو ژمارە دوەکان لەگەڵ یەکترو ژمارە س��ێیەکان لەگەڵ
یەکترو هتد ...پێکەوە رێککەون .ئەم شێوەیە میتۆدێکی سەرکەوتوویەو هەموو قوتابیەکان بەجۆرێکی
زۆر باش لێک دەداو لەگەڵ یەکتریان تێکەاڵو دەکا.
دیارە ڕێگای دیکەش زۆرن بۆ دابەشکردنی قوتابیەکان بەسەر گروپی جۆراوجۆردا .وەک ئەوەی
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کە لەس��ەر پارچە کاغەزێک ژمارەی گروپە جۆراوجۆرەکان بنووسین و پاشان قوتابیەکان بەگوێرەی
ئەو گروپانە دابەش بکەین .جاری واش��ە مامۆس��تا پێویستە س��تراتێژیی دیکەی بۆ دابەش کردنی
قوتابیەکان هەبێ .بۆ نموونە ئەوە کە هەر گروپە چەند ژن یان پیاوی تێدا بن ،چەند کەسی خەڵکی
شارێکی تێدا بن ،چەند کەسی سەر بە قوتابخانەیەکی تێدابن ،یان چەند کەسی تێدابن کە بەیەک
زمانی هاوبەش قسە بکەن.
چەند ڕاهێنانو چاالکی دیکە بۆ قسەو باس پێکەوە کردنو هاندانی قوتابیان تا بتوانن
لەسەر بابەتەکان پێکەوە وتووێژ بکەن.
یادداشتەکانی ڕۆژانە
کاتێک کۆرسەکە چەند ڕۆژ دەخایەنێو قوتابیەکان بۆ ماوەیەک پێکەوە دەمێننەوە ،وا باشە مامۆستا
داوایان لێ بکا کە ڕۆژانە یادداشت هەڵبگرنو لە دەفتەرێکدا یادداشتەکانیان سەبارەت بە چۆنیەتیی
گوزەرانو فێربوونو ئەو مەسەالنی تر کە پیوەندییان بە کۆرسەکەوە هەیە تۆمار بکەن.
چی فێر بوون؟ کام ئەزموونی تازەیان وەدەس��ت هێناوە؟ هاوڕێ تازەکانیان؟ چ شتێک بۆ ئەوان
گرینگە؟ و بابەتی دیکەی لەم چەشنە.
دەبێ بگوترێ کە پێویس��تە مامۆس��تا بە قوتابیەکان بڵێ کە دەفتەری یادداش��تەکانی ڕۆژانە،
ش��تێکی تەواو شەخسیو تایبهتهو کەس حەقی نیە بێ ئیزنی خاوەنەکەی بیخوێنێتەوە .دەکرێ لە
کۆتایی کالسەکەدا وەک س��ەرچاوەیەکی زانیاری بۆ ههڵسهنگاندنی کۆرسەکەو چۆنیهتییەکهی لەو
دەفتەرانە کەڵک وەرگرین کە قوتابیەکان یادداشتەکانی خۆیانیان تێدا تۆمار کردوون.
رۆژنامەی دیواری
لە س��ەرەتای دەست پێکردنی کۆرسەکەدا مامۆستا وا باش��ە وەرەقەیەکی گەورە بە دیواری ژووری
پۆلەکەوە هەڵواس��ێو داوا لە قوتابیەکان بکا کە ش��تی تێدا بنووس��ن .وەک شیعر ،وێنە ،پەخشان،
قس��ەی نەستەق ،گاڵتەوگەپ .لەو ڕێگایەوە قوتابیەکان دەتوانن هەستەکانی خۆیان دەربڕنو لەگەڵ
یەکتر و لەگەڵ مامۆستا پیوەندی بگرنو کۆمیونیکاسیۆن بکەن.
قاوەخانەی دیالۆگ
کاتێک هەست دەکرێ کە پێویستە مەسەلەیەک لە گۆشەنیگای جۆراوجۆرەوە قسەی لەسەر بکرێ،
لەو مێتۆدە کەڵک وەردەگرین .مامۆس��تا قوتابیەکان بەس��ەر چەند گروپی بچکۆڵەدا دابەش دەکا و
داوایان لێ دەکا هەر گروپە لە دەوری مێزێک دانیش��ن وەک ئەوەی کە چۆن خەڵک لە قاوەخانە،
پێکەوە دادەنیش��ن .هەر گروپە الیەنێکی بابەتەکە دەخەنە بەر باسو لێکۆڵینەوەو قس��ەی لەس��ەر
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دەکەن .دەبێ لەپێش��دا مامۆستا ئەوە ڕوون کاتەوە کە قوتابیەکان لەسەر چ بابەتێک قسە دەکەنو
هەر گروپە کام الیەنی مەسەلەکە لێک دەداتەوە.
ش��ایانی باس��ە کە قاوەچی ،بەهی��چ جۆر ئەو میزە بەج��ێ نایەڵێ کە ب��ۆی دیاریکراوە .بەاڵم
قوتابیەکانی دیکەی گروپەکە پاش پێنج خولەک قس��ە کردن ،هەڵدەس��تن و دەچنە الی یەکێکی
دیکە لە گروپەکانو نەزەرو ڕوانگەی خۆش��یان سەبارەت بەو الیەنەی مەسەلەکە دەر دەبڕن کە ئەو
گروپە کاری لەس��ەر دەکا .بەم جۆرە هەر کام لە قوتابیەکان چەند جار جێگای خۆی بەجێ دێڵێو
لە هەموو گروپەکان دا بەشداری دەکات.
ئەو کەسە کە وەک قاوەچی دەمێنێتەوە لەسەریەتی نەزەرو باسو ڕوانگەکانی هەموو بەشدارەکانی
گروپەکەی خۆی کۆ کاتەوەو فۆرمۆلەیان بکاتو وەک ڕێگاچارەیەک بۆ چارەس��ەری کێش��ەکە یان
گیروگرفتەکە پێشکەش��ی هەموو کالس��ەکە واتە قوتابیەکانی بکات .بەم ج��ۆرە هەموو قوتابیەکان
لە چارەس��ەری کێشەکەدا بەشدارییانکردوە .شایانی باس��ە کە ئاکامی کاری گروپەکان لە پلێنۆمدا
پێشکەش دەکرێ.
کافە دیالۆگ شێوازێکی زۆر باشە بۆ ڕێکخستنی کارەکانو بەشداری پێکردنی هەموو قوتابیەکان
لە چارەس��ەریو دۆزینەوەی ئەڵترناتیڤەکاندا .بەم جۆرە قوتابیەکان خەالقییەت لە خۆیان نیش��ان
دەدە نو ڕوانگ��ەو بۆچوونی جۆراوجۆری تازە دێننە بەرباس .ماوەی ئەم ڕاهێنانە بەس��تراوەتەوە بە
چۆنیەتیی ئیدارە کردنی مامۆستاوە .وا باشە مامۆستا زۆر وریا بێو نەیەڵێ قوتابیەکان وەخت بەفیڕۆ
بدەنو لە چوارچیوەی بابەتەکە بڕۆنە دەرەوە.
پێویس��تە مێزەکانی قاوەخانەکەش کەمێک لێک دوور بن تا گروپەکان بتوانن بە ئارامی و دوور
لە موزاحەمەتی یەکتر کارەکەیان بەڕێوە بەرن.
میکرۆفۆن بۆ پێشگیری کردن لە وەخت بەفیڕۆدان و موزاحەمەت دروست کردن بۆ کەسانی تر
ل��ە کاتی وانە گوتنەوە لە هەر پۆلێکدا واباوە ک��ە هەر کام لە قوتابیان بەقەدیەک وەختیان بۆ
ب��اسو هێنانە گۆڕی نەزەرەکانیان هەبێ .کە چی هەمیش��ە وا نی��ە .هەندێک کەس ئەو قاعیدەیە
وەبەرچاو ناگرنو زۆر لە ئەندازەی خۆیان زیاتر قسە دەکەن .لەو حاڵەتانەدا وا باشە مامۆستا لەگەڵ
قوتابیەکان پێکەوە بڕیار بدەن کە پێویستە قوتابیەکان پێکەوە بڕیار بدەن کە پێویستە ئەوان لە کاتی
قس��ە کردندا چەندە لە میکرۆفۆن کەڵک وەرگرن .ئەگەر میکرۆفۆنی ڕاس��تەقینەش لەبەر دەست
دا نەبوو ،قوتابیەکان دەکرێ ش��تێکی تر لە س��ەر فۆرمی میکرۆفۆن بە دەس��تەوە بگرن ،بۆ نموونە
کاغەزێکی لوولدراو ،ئینجا قس��ەکانیان بکەن .پاش ئەوەی کە ئەو چەند خولەکەی کە بۆیان دیاری
کراوە قس��ەیان کرد ،میکرۆفۆنەکەیان لێ وەردەگیرێتەوەو دەدرێتە کەس��ێکی تر .بەم جۆرە ڕێگا لە
بەفیڕۆدانی وەخت دەگیرێ.
ئەگەر دەرکەوت کە وەخت زۆر کەمەو کەسانی واش هەن کاتی خۆیان وەبەرچاو ناگرنو وەختی
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زۆرت��ر بەکار دێنن ،دەکرێ لەو تکنۆلۆژیانە کەڵک وەرگرین کە کاتەکان دیاری دەکەنو پاش تەواو
بوون��ی کاتی دیاریکراو ،زەنگ لێ دەدەن یان بە جۆرێک ئاگادارمان دەکەنەوە کە وەختەوەکە تەواو
بووە .مەبەست لەو کارە ئەوەیە کە بە باشترین شێوە لە کات کەڵک وەرگرینو هەندێک ڕێوشوێنو
پرەنس��یپ بۆ ئەو مەبەس��تە دیاری بکرێن .بەم جۆرە هەموو قوتابی��ەکان وەک یەک کاتیان وەبەر
دەکەوێو لە ئاکام دا دەتوانن ڕوانگەکانی خۆیان بە باش��ترین ش��ێوە فۆرمۆلە بکەن و فێریش دەبن
لە وەخت بە شێوەیەکی دروست کەڵک وەرگرن.
پڕکردنەوەو شارژ کردنەوەی باتری
ئەو جۆرە ڕاهێنانانە زیندوو ،فیزیکیو شادی بەخشنو کاتێکی زۆر کەمیش دەگرن .ڕاهێنانێکی لەو
جۆرە نابێ لە دە خولەک زیاتر بگرێ .ئەو ڕاهێنانانە زۆرتر وەک پش��وویەک لە نێوان دەرس��ەکاندا
بەکار دەبرێن .مەبەست ئەوەیە کە قوتابیەکان بێنەوە سەرەخۆ و وزه وەرگرنەوەو وەڕەز نەبن .لەوەش
زیاتر دەبێ بزانین کە ئەو ڕاهێنانانە ،کەش��ێکی ئهرێنی لە کالس��ەکەدا پێک دەهێننو بەش��دارانی
کالس��ەکە لێکتر نزیک دەکەنەوەو هەس��تی هاوپۆلیو دۆس��تایەتیو رەفیقایەتی لە نێوان ئەوان دا
دروست دەکەن .بەو حاڵەش دەبێ وریا بینو بە پێخۆر کەڵکیان لێوەرگرین .ئەگەر بە ڕادەیەکی زۆر
لەو جۆرە ڕاهێنانانە کەڵک وەرگرین بایەخی خۆیان لەدەست دەدەنو وەک بەفیڕۆدانی وەخت دێنە
حیس��اب .لەوەش زیاتر قوتابیەکان وای لێک دەدەنەوە کە کالس��ەکە ،یان کۆرسەکە جیددی نیەو
زۆرتر وەک جۆرێک لە یاری کردن دێتە بەر چاو.
لەو جۆرە ڕاهێنانانە کەڵک وەردەگرین تا :
* ڕۆژەکەمان بە شێوەیەکی خۆش و سەری حاڵ و دروست دەست پێبکەین.
* قوتابیەکان لەگەڵ یەکتر ئاشنا بکەینو دەرفەت بۆ بەکۆمەاڵیەتی بوونیان بخولقێنین.
* پ��اش ماوەیەک دەرس وتنەوەو کاری تیئۆریک ،پش��وویەک بدەین تا قوتابیەکان ماندوویان
بحەسێتەوە.
* لەو ڕێگایەوە دەرسێک ،بابەتێک باشتر ڕوون کەینەوە یان گیروگرفتێک چارەسەر کەین.
ساڵو لێک کردن
ئەم ڕاهێنانە بۆ تواندنەوەی سەهۆڵی نێوان قوتابیەکان کەڵکی لێوەردەگیرێ .لە کاتێکدا کە قوتابیەکان
لەگەڵ یەک ئاشنا نینو یەکتر ناناسن ،لەو ڕاهێنانە بۆ ئاشنا بوونیان لەگەڵ یەکتر لهم مێتۆده کەڵک
وەردەگرین .ڕاهێنانەکە بریتیە لەوەی کە بە ش��ێوەی جۆراوجۆر قوتابیەکان ساڵو لە یەکتر دەکەن.
دەزانین کە خەڵکی شوێنە جۆراوجۆرەکان دنیا بە شێوەی جیاجیا ساڵو لە یەکتر دەکەن .ئەوەش بۆ
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ئەو جیاوازییە کولتووریو فەرهەنگییانە دەگەڕێتەوە کە لە نێوان خەڵکی ناوچەکانی دنیادا هەیە.
مامۆس��تا چەند کۆپیەک لەو جەدوەلەی سەرەوە ئامادە دەکات .پاشان بە مەقەسەت دەیانبڕێت
و پارچە کاغەزەکان دەخاتە قاپێکەوە .بە جۆرێک کە هەر قوتابیەی ساڵوێکی بەر کەوێ واتە پارچە
وەرەقەیەکی بدرێتێ .دواتر مامۆستا داوا لە قوتابیەکان دەکا کە هەر کام لەوان بێنو پارچە وەرەقەی
خۆیان هەڵگرنو بە شیوەی بازنەیی لە دەوری یەکتر ڕاوەستن.
ڕاهێنانەکە بەو جۆرە دەڕواتە پێش کە قوتابیەکان بەو شێوەی کە لە کاغەزەکەدا نووسراوە ،ساڵو
لە هاوڕێکانیان دەکەن .هەر قوتابیەی جارێک بە نۆرە.
 س�ڵاو بکە بە جۆرێک کە س��ێ کەڕەت هەر دوو ڕوومەتی ئەو کەس��ە ماچ کەی کە دەتەوێساڵی لێ بکەی.
 س�ڵاو بکە بە جۆرێک کە دوو کەڕەت هەر دوو ڕوومەتی ئەو کەس��ە ماچ کەی کە دەتەوێساڵوی لێ بکەی.
 بە جۆرێک ساڵو بکە کە ژنو پیاو ساڵو لێک دەکەن بێ ئەوەی دەستیان بەر یەک بکەوێ. بە جۆرێک ساڵو بکە کە چوار جار هەر دوو ڕومەتی ئەو کەسە ماچ کەی کە دەتەوێ ساڵویلێ بکەی.
 دەس��تەکانت پێکەوەنێو بە ش��ێوەی پاڕانەوە لە بەرامبەر ئەو کەسەدا راوهسته کە دەتەوەێساڵوی لێ بکەیو بەرەوالی بچەمێوە.
 بە کەپۆ یان لووت ساڵو بکە. زۆر بە گەرمیو لە ڕێگای باوەش لیدانو لە ئامێزگرتنی بەرامبەرەکەتەوە ساڵو بکە. لە ڕیگای تەوقەیەکی توندو گەرم ساڵو بکە، لە ڕێگای ڕاوەستانی تۆزێک دور لە بەرامبەرەکەتو تەوقەیەکی ئاساییەوە ساڵو بکە.هەر قوتابیەک پیویستە ناوی خۆی بڵێو بڕواتە پێش بۆ ساڵو کردن بەو جۆرەی کە بۆی دیاری
کراوە لەو کەسەی کە دەبێ ساڵوی لێ بکات .واتە لە بەرامبەرەکەی.
پاش ئەوەی قوتابیەکان هەموو بە نۆرەی خۆیان س�ڵاویان کرد ،لەس��ەر ش��کڵی ناڵە ئەسپ لە
دەوری یەکتر کۆ دەبنەوە .پاشان مامۆستاش ئەم پرسیارانە دێنێتە گۆڕێ.
* ئەم ڕاهێنانانە چیمان پێشان دەدا؟ (جیاوازیە فەرهەنگییەکان)
* هەندێک لەو ش��ێوەی س�ڵاو کردنانە تایبەتی هەندێک واڵتی تایبەتیە .ئایا دەتوانن دەس��ت
نیشانی ئەو واڵتانە بکەن کە خەڵکەکەیان بەو جۆرە ساڵو دەکەن؟ وا باشە ئەو کەسانەی کە خۆیان
بەو جۆرە س�ڵاویان کردوە لە پێش��دا نەزەری خۆیان دەربڕن واتە باش��ترە ئەوان لە پێشدا وەاڵمی
پرسیارەکە بدەنەوە.
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 س�ڵاو بکە بە جۆرێک کە سێ کەڕەت هەر دوو ڕوومەتی بەرامبەرەکەت ماچ کەی ( .بلژیک،هولەن ،سێربستان)
 ساڵو بکە بە جۆرێک کە دوو کەڕەت هەر دوو ڕوومەتی بەرامبەرەکت ماچ بکەی (پورتوگالی،ئیسپانیا ،بۆسنیا ،کرۆاتیا)
ـ س�ڵاو بک��ە بە جۆرێک کە چوار کەڕەت ه��ەر دوو ڕوومەتەکان��ی بەرامبەرەکەت ماچ کەی.
(فەرانسە).
 بە جۆرێک س�ڵاو بکە کە ژنو پیاو ساڵو لێک دەکەن بێ ئەوەی دەستیان بەر یەک بکەوێ.(سوماڵی)
 بە جۆرێک ساڵو بکە کە دەستەکانت بخەیتە سەر یەک و بەرامبەر بە بەرامبەرەکەت بچەمێوە.(ژاپۆن)
 بە لووت ساڵو بکە (ئەسکیموکان) ساڵو کردن بە شکڵی باوەشێکی گەرموو گەورە لە یەکتری دان( .ئاڵمانی ،نۆروێژی) س�ڵاو کردن بە ش��ێوەی تەوقەیەکی ئاس��اییو نیو میتر دوور راوەس��تان لە برامبەرەکەت(ئینگلیستان)
پاش��ان قوتابیەکان لە ش��ێوەی پلێن��ۆم دا لە دەوری یەکت��ر کۆ دەبنەوەو لەس��ەر ئەو جۆرە
جیاوازییە فەرهەنگییانە پێکەوە قس��ە دەکەن .بۆ نموونە لەس��ەر ئەو مەبەستانە پرسیار دەکەنو
وەاڵم وەردەگرنەوە:
 تا چ ڕادەیەک ئەو جۆرە ساڵو کردنانە گشتی دێنە بەرچاو؟ ئایا هەموو ئەسکیموکان بەو جۆرەساڵو دەکەن؟
 ئایا هەموو ئاڵمانیەکان بە توندی لە کاتی ساڵودا دەست دەگوشن؟ کام جۆرە ساڵو کردن لە ڕوانگەی تۆوە زۆر خۆشە؟ کامیان خۆش نیە؟ ئایا وا هەبووە کە بە شیوەیەکی نادروست ساڵوت لە کەسێک کردبێ؟وا باش��ە مامۆس��تا بەوردی لەو بارەوە قسە بۆ قوتابیەکان بکاو ئەوە ڕوون کاتەوە کە هەمیشە وا
نیە هەموو ئەوانەی لە واڵتێکدا یان لە کولتوورێکدا دەژین وەک یەک س�ڵاو بکەن یان یەک جۆرە
ڕەفتاریان هەبێ.
شەست خولەک بەرانبەرە لەگەڵ یەک کاتژمێر
هەمیشە باس لە گرینگیو بایەخی کات دەکەین .زۆر لە سەر زاراوەی کات قسە دەکرێ .بەاڵم داخوا
مەبەست لەو قسەیە چیە کە دەگوترێ وەخت گرنگ و پڕبایەخە؟
هەموو قوتابیەکان لەسەر کورسیەکانی خۆیان دادەنیشنو مامۆستاش ئەم داخوازیانەیان لێ دەکا:
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١ـ قوتابییان س��ەعاتەکانی خۆیان لە زووترین کاتدا لە دەس��ت دەردێنن ،یان موبیلەکەیان لە
گیرفان دەردێننو دەیخەنە الوە.
٢ـ هەموویان هەڵدەس��تنە سەر پێو چاوەکانیان دەنووقێنن .گرنگ ئەوەیە قوتابیەکان لە ماوەی
دیاریکراودا ئەو کارە ئەنجام بدەن .بۆ نموونە لەو ماوەدا کە ماۆس��تا دەڵێ یەک ،دوو ،سێ ،واتە لەو
ماوەیەدا قوتابیەکە دەبێ هەستابێتە سەر پێو چاوی نوقاندبێ.
پاشان قوتابیەکان لەبەر خۆیانەوە تا شەست چرکە دەژمێرنو هەرکات زانیان شەست چرکەکەیان
ژماردوە لەسەر کورسیەکانیان دادەنیشنەوە.
٣ـ پاش ئەوەی دانیشتنەوە لەسەر جێگاکانی خۆیان ،ئەو جار چارەکانیان دەکەنەوە .شایانی باسە
کە پێویستە قوتابیەکان لە کاتی بەڕێوەبردنی ڕاهێنانەکەدا  ،تەواو بێدەنگ بنو بێدەنگی بپارێزن.
مەبەس��ت لەو ڕاهێنانە ئەوەیە کە قوتابیەکان بۆیان دەرکەوێ کە ئێمە مرۆڤەکان تێگەیش��تنی
جیاوازم��ان لە وەخ��ت هەیە .حاڵی بوون و دەرکمان لە تێپەڕینی کات وەک یەک نیە .تەنانەت کە
ئەگەر ئێمە خاوەنی یەک پاش��خانی فەرهەنگیو کولتووریش بین ،تێگەیشتنی جیاوازمان لە کاتو
زەمان هەیە.
جێگای تایبەت لە نێو ڕیزدا
مەبەست لەو ڕاهێنانە ئەوەیە کە شوێنو مەوقعییەتی مرۆڤ لە نێو هاواڵو هاوکارانیدا ڕوون کاتەوە.
بابەتەکە پێوەندیی بە هاوکاریو هاوسۆزییەوە هەیە.
قوتابیەکان بەڕیز لەدوای یەکتر رادهوهس��تن .مامۆس��تا دیاریی دەکات کە کێ لە دوای کێ لە
ڕیزەکەدا ڕاوەس��تێ .بۆ نموونە دەکرێ بەگوێرەی بااڵبەرزیی قوتابیەکان ڕیزەکان دیاری بکرێن .واتە
ئەوان��ەی بااڵبەرزن لە ڕیزێکدا بنو ئەوانەش کەمت��ر بااڵبەرزن لە ڕیزێک دابن .یان دەکرێ تەمەن
بکرێتە معیارو پێوانە .یان ژمارەی پێاڵو .لە کاتی ڕاهێنانەکەدا قوتابیەکان بۆیان نیە ش��ت بنووسن.
هەرکات گروپەکان تەواو دەبنو ڕیزی خۆیان جیا کردەوە ،پێویس��تە مامۆستا نەتیجەکان کۆنترۆڵ
بکات تا بزانێ کە داخوا ڕاس��تە یان نا؟ پاش��ان قوتابیەکان دەتوانن ڕادەی هاوکاری کردنی خۆیان
لەگەڵ یەکتر ڕوون کەنەوەو لەو بارەوە قس��ە بکەن .بۆ نموونە باس لەوە بکەن کە کەی زەحمەت
بوو کە ڕیزەکان پێکەوە دروست کەن؟ بۆچی؟ ئایا گروپەکان پێویتسیان بە ڕێبەرێک بوو بۆ ئەوەی
هاوئاهەنگیان لەنێودا پێک بێنێ؟ ئایا قوتابیەکان پێویستیان بە ڕێبەرێک بوو کە هاوئاهەنگیان بکا؟
ئایا بەبێ قسە کردن پێکەوە دەکرێ پێکەوە هاوکاری بکەین؟ چی لەو ڕاهێنانە فێبووین؟
با هەڵی کردوە
هەموو قوتابیەکان بە ش��کڵی بازنەیەک لەس��ەر کورسی لە دەوری یەکتر دادەنیشن .یەکێک لەوان
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لە نێوەڕاس��تی بازنەکەدا ڕادەوەس��تێ .هەر کات ئەو کەسەی کە لە نێوەڕاستی بازنەکە دایە وتی با
هەڵدەکا بۆ ئەو کەس��انەی کە بۆ نموونە پێاڵوی فووتباڵیان لە پێ دایە ،پێویس��تە هەموو ئەوانەی
پێاڵوی فوتباڵیان لە پێ دایە هەڵسنەس��ەر پێو بگەڕێنو کورس��یەکی خاڵی بدۆزنەوەو لەس��ەری
دانیشن .ئەو کەس��ەی ناتوانێ کورسی بەتاڵ بدۆزێتەوەو لەسەری دانیشێ ،دەبێ بچێتە نێوەڕاستی
بازنەکەو هاوار کا ئێس��تا با بۆ ئەو کەس��انە هەڵدەکا کە بۆ نموونە گوارەیان لەگوێ دایە ،قایش��ی
پانتۆڵەکەیان یان شاڵوارەکەیان فاڵنە جۆرە ،پێاڵویان فاڵنە ڕەنگە ،عەینەکیان لە چاو دایەو هتە.
بەم جۆرە ڕاهێنانەکە دەڕواتە پێشو قوتابیەکان کاتێکی خۆش لەگەڵ یەکتردا دەبەنە سەر.
دەست لە شانی یەکتر دان
هەموو قوتابیەکان بە شێوەی بازنەیی لە دەوری یەک ڕادەوەستنو ڕوو لە الی نێوەڕاستی بازنەکە
دەکەن .یەکێک لە قوتابیەکان لە دەرەوەی بازنەکە لە پشتەوە دەوەستێ .ئەو قوتابیەی لە دەرەوەی
الی پشتی ئەوانی تر وەستاوە کاری ئەوە دەبێ کە دەست لە شانی یەکێک لەو قوتابیانە بدات کە
لە نێو ڕێزەکە دا ڕاوەس��تاوە .ئەو کەسەی دەست لە شانی دەدرێ دەبێ هەرچی زووتر لە ڕیزەکە
بێتە دەرەوەو بە دەوری بازنەکەدا بخولێتەوەو هەر چی زووتریش بگەڕێتەوە س��ەر ش��وێنی خۆی.
ئەوەی کە دەستیش��ی لە شانی ئەو داوە ئەویش بە پێچەوانەی کەسەکەی دیکە کاتێک لە نیوەی
ڕێگا دەگەنە یەک ڕادەوەس��تنو س�ڵاوێک لە یەکتر دەکەنو ناوی یەکتر دەڵێن .ئەگەر ساڵویان
لێ��ک کردو ناوی یەکتریان گوت ،دەتوانن درێ��ژە بە ڕاکردنەکەیان بە دەوری بازنەکەدا بدەن .ئەو
کەسەی کە ئاخر کەس دەگاتێو جێگایەکی لە نێو رێزەکەدا بۆ نەماوە دەچێتە دەرەوەو لە پشتەوەڕا
یەکێک لە قوتابیەکانی نێو ڕیزەکە دیاری دەکات و دەس��تێکی لە ش��انی دەدا .بەم جۆرە یاریەکە
دەڕواتە پێش.
خانوو ،ماڵ یان بوومەلەزرە
قوتابیەکان لە نێو گۆڕکی ژوورەکە ڕادەوەس��تن .دەبنە چەند گروپی س��ێ نەفەری .دوو کەس لە
قوتابیەکان دەستی یەکتر دەگرنو پاشان دەستەکانیان بەرز دەکەنەوە بە جۆرێک کە وەک ئەوەی
کە خانوویەک دروس��ت بکەن .کەسی سێهەم لە گروپەکەدا دەچێتە ژێرە خانووەکە بەجۆرێک کە
دەس��تی دوو کەسەکانی دیکە لەسەر س��ەری دەبن .واتە دەچێتە بن دەستەکانی دوو کەسەکەی
دیکە کە خانوویان بۆ بە دەس��تەکانیان دروس��ت کردوە .وردە وردە ئەو دوو کەس��ە دەستەکانیان
نەوی دەکەن بە جۆرێک کە بتوانن چاک ئەو کەس��ە بپارێزن کە لە نێو خانووەکە دایە .بەو جۆرە
چەندین و چەندان لەو خانووانە دروس��ت دەکەن .سەرەنجام یەکێک لە بەشداربووەکان بە تەنیا لە
نێ��و ژوورەکەدا دەمێنێتەوە کە ژمارەیەکی بەرچاوی خانووی بە دەوروبەرەوە هەن .ئێس��تا ئەرکی
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ئەو کەس��ە ئەوەیە کە هاوار بکات ”خانوو” ”مرۆڤ” یان ”بوومەلەرزە” .ئەگەر هاوار بکات ”خانوو”،
ئەوانەی کە خانووەکانیان بە دەستەکانیان دروست کردوون ،دەستەکانیان هەر پێکەوە دەبن ،بەاڵم
بەرەبەرە دەس��تەەکانیان بەرز دەکەنەوەو ئەو کەس��ە جێ دێڵن کە لە خانووەکە دایەو کەسێکیتر
دەدۆزنەوە تا پارێزگاریی لێ بکەن .هەر کاتێکی ناوبراو هاواری کرد مرۆڤ ،ئەوە ئەو کەس��انەی لە
ژێر خانوەکان دان ،وردە وردە دێنە دەرو تێدەکۆشن خانوویەکی تر بۆخۆیان بدۆزنەوە .ئەگەر ناوبراو
هاواربکات بوومەلەرزە ،ئەوە هەموو خانوەکان تێک دەڕووخێنو بەش��داربوەکان تێدەکۆشن خانووی
تازە هەر بەو جۆرە دروست بکەنو کەسانی تازەش بۆ دانیشتن لە خانوەکانیاندا بدۆزنەوە .ئەو جار
ئەو کەسەی کە پێشتر لە نێو چەقی بازنەکەدا دانیشتبوو دێتە دەرو دەبێتە یەکێک لەو قوتابیانەی
کە لە ڕیزەکەدا ڕادەوەس��تن .پاش��ان تێدەکۆش��ێ جێگایەک بۆخۆی وەک مرۆڤ یان وەک خانوو
بدۆزێتەوە .ئێس��تا ئەو قوتابیەی کە ئاخر ک��ەس دەمێنێتەوەو جێگای نیە ببێت خانوو یان مرۆڤ،
دەچێتە نێوەڕاس��تی بازنەکەو بەو شیوەی پێش��ی هاوار دەکات ”خانوو” مرۆڤ” یان ”بوومەلەرزە”.
یاریەکە بەو شێوەیە دەڕواتە پێش .ئەم ڕاهێنانە کاتێکی زۆرتری دەوێ تا قوتابیەکان حاڵی دەبنو
فێ��ر دەبن کە دەبێ چ بکەن .بەاڵم ئەگەر حاڵی بوونو فێربوون چۆن یاریەکە بەرنە پێش ،زۆریان
پێ خۆش دەبێ.
دایکو منداڵ ،فیلو دارخورما
لەو ڕاهێنانەدا قوتابیەکان فیگۆڕی جۆراوجۆر دهگرن .هەموو بەش��داربووەکانی کۆرسەکە بە شێوەی
بازنە لە دەوری یەکتر ڕادەوەستنو ڕوو دەکەنە کەسێک کە لە نێوەڕاستی بازنەکە دایە و هاوار دەکا
دایکو منداڵ یان فیلو دارخورما و لە هەمان کاتیشدا ئیش��ارە دەداتە یەکێک لە بەشداربووەکانی
نێو ڕیزەکە کە لە دەوری وەس��تاون .ئەو کەس��ەی کە ئیش��ارەی پێکراوە ،لەگەڵ دوو کەس��ە ل ه
هاوس��ێکانی خۆی تێدەکۆشن فیگۆڕێک دروست کەن .ئەگەر نەتوانن لەو ماوەیەدا کە ئەو کەسەی
لەنێوەڕاستی بازنەکە دایە تا دە دەژمێرێ ئەوان فیگۆرەکە دروست کەن ،ئەو کەسەی کە دەکەوێتە
نێوەڕاستی سێ کەسەکە ،دەبێ بچێتە نێو بازنەو داوا لە یەکێکی تر بکات واتە ئیشارە بە کەسێکی
تازە بکات تا فیگۆرەکە لەگەڵ هاوسێکانی خۆی دروست بکا.
پێش ئەوەی یاریەکە دەس��ت پێ بکا وا باش��ە مامۆستا ئەوە بۆ قوتابیەکان ڕون کاتەوە کە چۆن
فیگۆرەکان دروس��ت دەکرێن .ئ��ەوە دەتوانێ ئەو فیگورە جۆراوجۆرانە لەب��ەر چاوی قوتابیەکان بە
بەش��داریی سێ قوتابی دروس��ت بکات ،تا ئەوانیش لێی فێر بن .هەر کات قوتابیەکان فێر بوون کە
خێرا و بێهەڵە فیگۆرەکان دروس��ت کەن ،وا باش��ە ڕاهێنانەکە دەست پێ بکا .ئەگەر ئەو فیگورانە
تەواو بوون ،دەکرێ مامۆس��تا داوا بکات کە فیگۆری دیکە دروس��ت کەن ب��و نموونە دووچەرخە،
ماتۆرسیکل ،قەتار ،فڕۆکە ،ماشێن و هتد.
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فیگوری دایکو منداڵ
ئەو کەس��ە کە ئیش��ارەی پێ دەکرێ ئەو فیگورە دروس��ت کات ،ش��کڵی دایکێک نیشان دەدا کە
خەریکی چێش��ت لێنان��ە و کەوچک لە مەنجەڵ وەردەدا .دەکرێ بەدەس��تێکی ش��کڵی مەنجەڵ
بکێش��ێتەوەو دەستەکەی تریش��ی بکاتە کەوچک لە مەنجەڵەکەی وەربدا .قوتابیەکەی تەنیشتیشی
دەکرێ لەس��ەر چۆک دانیش��ێو قامکی بمژێو بەو جۆرە ش��کڵی منداڵەکە نمایش بکا کە لە الی
دایکیەوە دانیشتوە.
فیگوری فیل
ئەو کەسەی ئەو فیگورە دەکێشێتەوە بە دەستێکی لووتی فیلەکە لەسەر ڕووخساری خۆی دروست
دەکا و بەرزی و نزمی پێ دەکا .دوو قوتابیە هاوسێکەش��ی بەدەستەکانیان گوێکانی فیلەکە دروست
دەکەنو لەالی چەپو ڕاستی سەری فیلەکەوە ڕایاندەگرن.
دارخورما
ئەو کەس��ەی ئەو فیگورە دروست دەکا بە هەر دوو دەستی تێدەکۆشێ شکڵی دارخورمایەک نیشان
بدات .دوو هاوڕێکەش��ی ه��ەوڵ دەدەن لە هەر دوو الی دارخورماکەوە دەس��تەکانیان بە جۆرێک
ئاراستە بکەن کە گەاڵی چەماوەی دارخورماکە پێشانی قوتابیەکان بدەن.
ڕاهێنانی فیگورەکان
بەش��داربووەکان دوو بازنە دروس��ت دەکەن .ی��ەک لەنێو ئەوی تردا .بەاڵم پێویس��تە ژمارەی ئەو
کەس��انەی بازنەکان پێک دێنن وەک یەک بێ .بەشداربووەکانی هەر دوو بازنەکان ڕووبەڕووی یەک
دەوەس��تن .بەاڵم وا باش��ە یەک میتر مهودایان لەگەڵ یەکتر هەبێ .ئەوانەی لە بازنهی ژوورەوەدان
تەواو بەبێدەنگی ڕادەوەس��تن .بەاڵم ئەوانەی کە لە بازنەی دووهەم دان ،بە دەس��تو قاچو س��ەرو
دەموچاو تێدەکۆشن شکڵی ئەوانی دیکە دروست کەن .هەر کاتێک یەکێک لە بەشداربوەکان توانی
ش��کڵی یەکێک لە بەش��داربووەکانی بازنەکەی دیکە بکێش��ێکتەوە دەچێ وێنەی بەشداربووەکەی
دیکەی دراوس��ێی ئەو دەکێش��ێتەوە .بەم جۆرە دەڕواتە پێش تا وێنەو شکڵی هەموو ئەوانە دروست
دەکا کە لە بازنەکەی ژوورەوەدان.
ئەوانەی کە دروس��ت کراون دەبێ ڕەق ڕاوەستن تا بەش��دارێکی دیکە دێو بە جۆرێکی دیکە
ش��کڵیان دەکێش��ێتەوە .پاش پێنج خولەک بەش��داربووەکان جێگاکەیان دەگۆڕنەوە .بەجۆرێک کە
ئەوانەی لە بازنەی نێوەوە دان ،ئەو جار دێنە بازنەکەی تر و ئەو جار ئەوان وێنەی ئەوانی تر دروست
دەکەن.
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پاش ئەوەی قوتابیەکان بەم جۆرە کاریان کرد ،ئەو جار وەختی ئەوەیە کە بکەونە هەڵسەنگاندنی
چۆنیەتیی کارەکانی خۆیان.
چ هەس��تێکیان هەبوو لە کاتێکدا کە دەبوایە ش��کڵی کەسانی دیکە دروست کەن؟ ئەو دەم کە
ئەوانی تر شکڵی ئەوانیان دەکێشایەوە چ هەستێکیان لەال پێکهاتبوو؟ زۆرترین کاتیان بۆ چی بەکار
دەهێنا؟ ئایا ئاسانترە شکڵی کەسانی دیکە دروست کەی یان کەسانی دیکە شکڵی تۆ دروست کەن؟
بۆ؟ چی فێر بووین؟
مەبەس��ت لەو ڕاهێنانە ئەوەیە کە ئەوە دەرخەین ک��ە مرۆڤەکان لە ڕێگای پێکەوە کار کردنیو
هاوکاری کردنی یەکتر ش��وێن لەسەر یەک دادەنێنو شکڵ بە ناسنامەو کەسایەتیی یەکتر دەدەن.
واتە یەکتر دروس��ت دەکەن .ئێمە هەمیش��ە لە ژێر کاریگەریو ش��وێنەواری کەسانی دیکە داین.
دەتوانین بڵیین کە تا ڕادەیەکی زۆر ”بەرهەم”ی ئەوانی دیکەین .واتە بەرهەمی ئەو کەسانەین کە بە
دەوروبەرمانەوەن .هەر بۆیە زۆر گرنگە ئاگامان لە یەکتر بێ .هەر بۆیە پێویستە تێکۆشین کاریگهری
باش و ئهرێنی لەسەر یەکتر دابنێین .ئەو ڕاهێنانە دەکرێ لە پیوەندی لەگەڵ ئەو بابەتانەدا جێبەجێ
بکرێ کە پیوەندییان بە ناس��نامەو هەوییەتو ئەو باس��انەوە هەیە کە ل��ە کۆمەڵگا فرەکولتووریو
فرەفەرهەنگییەکان دەدوێن.
دەست لە ئەرزدان
١ـ لەپێش��دا دەبێ مامۆس��تا ئەوە بۆ قوتابیەکان ڕوون کاتەوە کە ئەوان دەتوانن تەنیا  9ش��وێنی
لهش��یان به ئهرزێوه بنۆسێنن .وەک هەردوو قاچەکان ،هەر دوو دەستەکان ،هەر دوو ئانیشکەکان و
هەر دوو ئەژنۆکانو نێوچاوانیان .هەریەک لەوان ژمارەی خۆیان هەیە لە یەکەوە تا نۆ.
٢ـ قوتابیەکان لە نێوەڕاستی ژوورەکەدا ڕادەوەستن .مامۆستا ژمارەیەک لەنێوان یەک تا نۆ دا دەڵێ
بۆ نموونە ژمارەی ش��ەش .داوا دەکا کە بەشداربووەکان بە خاڵی ژمارە شەشی لەشیان ب ه حهرزێوه
بنووسێنن  .مامۆستا ئەوە دوو جار دووبارە دەکاتەوەو داوا دەکا لە یەکێک لە ژمارەکانی نێوان یەک
تا نۆ بۆ بهحهرزێوه نووساندن کەڵک وەرگرن.
٣ـ ئێس��تا قوتابی��ەکان پارتنەرێک بۆخۆی��ان دەدۆزنەوە .ئینجا ژمارەیەک لە نێ��وان دوو تا هەژدە
هەڵدەبژێ��رن .ئەوجار قوتابیەکان گروپێکی ئینس��انی دروس��ت دەکەن ،تێدەکۆش��ن بەگوێرەو بە
ئەندازەی داواکاریەکانی مامۆس��تاکەیان دەست لە زەوییەکە بدەن یان به حهرزێوه بنووسێنن .دوو
جار ئەمە دووبارە دەکەنەوە.
٤ـ ئەو جار بەشداربووان گروپێکی گەورەتر دروست دەکەن .بۆ نموونە چوار ،یا نۆ کەس .هەوڵدەدەن
کە بەشێوەی گروپێکی ئینسانی ب ه حهرزێوه بنووسێن .سەختترین حاڵەت ئەوەیە کە ژمارەیەکی زۆر
لە گرووپەکەدا بتوانن پێکەوە لە خاڵیکی دیاریکراودا ب ه حهرزێوه بنووسێن.
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ل ه کۆتایی دا قوتابییەکان پێویستە ڕاهێنانەکە شی کەنەوە .بەشداربووەکان چۆن بیریان دەکردەوە
ک��ە دەبوایە خۆیان بکەنە پرد یا ”قوربانی” بۆ ئەوانیتر! چۆن ئەو ئەرکە گرانو قورس��انەیان بەڕێوە
دەب��ردن؟ چۆن مرۆڤ لە حاڵەتی ئاوادا دەتوانێ ئیدەو ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆی بۆ کەس��انی نێو
گروپەکەی بێنێتە گۆڕێ تا کارەکان باشتر بڕۆنە پێش .ئاخۆ هەمووان مافی قسە کردن و رادەربڕین
و بەشداری لە بڕیاردانیان دا هەبووە؟ ئەو ڕاهێنانە ئەوەمان بۆ ڕوون دەکاتەوە کە چۆن دەبێ بڕیاری
هاوبەشو تێگڕایی بدەین .لەو بارەوە پێویس��تە فێر بین ڕۆڵی جۆراوجۆر وه ئهس��تۆ بگرین .تەنانەت
هێندێک جار پێویستە ببینە ”قوربانی”ی ئەوانیتر .بەتایبەتی کە ناچارین ئەرک و پێسپێراوی قورس
لەگ��ەڵ ئەوانیتر بەڕێوە بەرین .دەبێ بزانین کە پێویس��تە توانای��ی خۆراگریو ئەرک وەخۆگرتنو
بەرپرسایەتی لەخۆنیشان دان بە ڕادەیەکی زۆر لە خۆماندا بەرینە سەر.
نابینا
ک دادەنیشن .یەکێک لەوان لە
هەموو قوتابیەکان بە ش��ێوەی بازنەیەک لەس��ەر ئەرز لە دەوری یە 
نێوەڕاست بازنەکەدا بە چاوبەستراوی یان بە چاونووقاوی دادەنیشێ .وای دادەنێین کە ئەو کەسێکی
نابینایە .لە پێش ئەو کەس��ە ش��تێک دانراوە ،بۆ نموونە کلیلێک .ئەوانەی کە لە دەوری ئەو کەسە
دانیشتوون یەک لەدوای یەک بە دزییەوە دەست دەبەنو کلیلەکەی لێ دەدزن .دەبێ بگوترێ کە
ئەو کەس��ەی چاوبەس��تراوە بەهیچ جۆر نابێ چاوی بکاتەوەو ببینێ .هەر بەو جۆرە کەسیش مافی
ئ��ەوەی نییە دەنگە دەنگو قیژەقیژ ب��کات .هەروەها نابێ لە یەک کاتدا چەند کەس پیکەوە هەوڵ
دەن کلیلەکەی لێ بدزن .چونکە لەو حاڵەتانەدا یاریەکە مانای خۆی لەدەست دەدا.
هەر کات کەس��ە چاوبەس��تراوەکە هەس��تی کرد کە یەکێک خەریکە لێی نزی��ک دەبێتەوەو
کلیلەکەی لێ دەدزێ ،دەبێ ئێشارە بە جیهەتی ئەو کەسە بکات .ئەودەم ئەو کەسەش لەسەریەتی
بکش��ێتەوەو بڕواتەوە جێگای خۆیو نۆبە بدات بە کەسێکی دیکە کە بۆ دزینی کلیلەکە خۆی تاقی
بکاتەوە .هەر کەس بتوانێ کلیلەکە ببات بەبێ ئەوەی خاوەنەکەی بزانێ ئەوە نۆرەی دێ بچێ ڕۆڵی
کابرای نابینا ببینێ .بەم جۆرە یارییەکە دەڕواتە پێش.
دانسو موزیک
ئەم ڕاهێنانە موزیکی لەگەڵ دایە .قوتابیەکان بە شکڵی بازنەیەک لەسەر ئەرز دادەنیشنو مامۆستاش
موزیکیان بۆ لێدەدا .هەموو قوتابیەکان پێوس��تە بێدەنگ بنو گوێ بگرن .دوایە مامۆس��تا دەچێتە
الی قوتابیەکانو ئیشارە بۆ الی یەکێکیان دەکا و هەڵیدەستێنێتە سەر پێ .دواتر مامۆستا هەوڵدەدا
قوتابییهکە وەس��ەما خات .بۆ ئەو مەبەستە لە بەری دەس��تی کەڵک وەردەگرێو تێدەکۆشێ بەری
دەس��تی بە جۆرێک لە نێو چاوانی قوتابییەکە نزیک کاتەوە ،واتە نزیک  ١٠س��انتیمەتر .مامۆس��تا
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بەری دەستی خۆی بەجۆرێک وەجووڵە دەخات کە شوێن لەسەر قوتابیەکان دانێ بە چەشنێک کە
پێکەوە بکەونە سەما.
دواتر مامۆستا بەرەبەرە دەتوانێ داوا لە چەند کەس لە قوتابیەکانی دیکەش بکا کە بێنە نێو
مەیدانی دانسەکەو سەرچۆپی بگرنو لەگەڵ ئەوانی تر پێکەوە سەما بکەن .شایانی باسە ئەوانەی
دانیش��توونو تەماش��ا دەکەن مافی ئەوەیان هەیە هەڵسنو بێنە نێو ش��ایییەکەو سەرچۆپی
وەرگرن.
دوای ماوەیەک مامۆس��تا و قوتابیەکان پێکەوە لەسەر ئەو ڕاهێنانە قسە دەکەن .لێرەدا مەبەست
ئەوەیە کە ڕوون بێتەوە کە مرۆڤەکان ش��وێن لەس��ەر یەکتر دادەنێننو کاریگەرییان لەسەر یەکتر
هەیە .واتە ئەو کەس��انەی بەدەوروبەرمانەوەن یان لەگەڵیان دەژین ،کاریگەریو شوێنەواریان لەسەر
ئێمە هەیە.
ماشێنێکی ئینسانی
مەبەس��ت لەو ڕاهێنانە ئەوەیە کە نیش��ان بدەین مرۆڤەکان پێکەوە بەس��تراوەنەتەوە .هەر لەبەر
ئەوەشە پێویس��تە و ناچارن پێکەوە هاوکاری بکەن ،پێکەوە هاوئاهەنگیو کۆمیونیکاسیۆنو پرس
وڕا بکەن تا بتوانن بە ئامانجه هاوبەش��ەکان بگەن .ئەم ڕاهێنانە ئەوەمان بۆ دەردەخا کە ئێمە بە
کاری گەلەکۆم��ەو بەیەکەوە دەتوانین بەرهەمێکی زۆر زیاتر لەوە بەدەس��تەوە بدەین کە بە تەنیا
بۆمان دەکرێ.
هەموو قوتابیەکان لە ڕێزێکدا لە نێوەڕاستی ژوورەکەدا ڕادەوەستن .مهشقهک ه ئەوەیە کە پێکەوە
بتوانن ماش��ێنێکی ئینسانی دروس��ت بکەن .قوتابیی یەکەم بەوەدەس��ت پیدەکا کە جووڵەیەک
ئەنج��ام دەدا بۆ نموونە س��ەری بۆ پێش��ەوەو ب��ۆ دواوە دەجووڵێنێ .نابراو ب��ە درێژایی راهێنان
س��ەری دەجووڵێنێو کارەکەی خۆی درێژە دەدا .لە هەم��ان کاتدا کە ئەو جووڵەیە ئەنجام دەدا،
دەنگێکیش بە هەوای جووڵەکە دروست دەکا .واتە لەگەڵ سەرجوواڵنەکەیدا ئاوازێکی تایبەتیش
یان دەنگێکی تایبەتیش بە هەوای ئەو جووڵەیە وهدهردهنێ .ئینجا کەس��ی دوای ئەو تێدەکۆش��ێ
جووڵەیەک لە خۆی نیشان دا و جۆرە دەنگێک وهدهربنێ کە لەگەڵ جووڵەو دەنگی ئەو کەسەی
پێش��وو بێتەوە .بەو جۆرە کەسی سێهەمیش هەروا .ڕاهێنانەکە دەڕواتە پێش تا هەموو قوتابیەکان
دەکەونە جووڵەو دەنگەدەنگ لەس��ەر هەواو جووڵەی کەسی یەکەم .مامۆستا وا باشە هاوئاهەنگیی
ت��ەواو پێک بێن��ێو قوتابیەکان هان بدا کە هەموویان جووڵ��ەو دەنگەکانیان وەک یەکو بەیەک
ئەندازەو وهک یهک بن.
سەرەنجام ئەگەر تەماشا بکەین بۆمان دەردەکەوێ کە قوتابیەکان ماشێنێکیان دروست کردوە
کە لەس��ەریەک ڕیتم دەجووڵ��ێو دەنگی لێ دێو بە ی��ەک ئاقاردا دەڕوات��ە پێشو بەگوێرەی
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بەرنامەیەکی دیاریکراو دەنگەکەی بەرزو نزم دەبێتەوە .ئەگەر ماشێنەکە کەوتە سەر ڕیتمی خۆی،
مامۆستا دەتوانێ بە ئاسانی هیدایەتی بکات .بۆ نموونە خێرایییەکەی زیاد کا یان ڕادەی بەرزیو
نزمی دەنگەکەی رێکووپێک بکات.

()4
مافەکانی مرۆڤ
مافەکانی مرۆڤ چنە؟ لێ��رەدا بەوردی چهمکی (مفهوم) مافەکانی مرۆڤ ڕوون دەکەینەوە .لەوەش
زیاتر هەوڵدەدەین نیشان بدەین کە مافەکانی مرۆڤ هەر لەو کاتەدا کە پرنسیپو نۆرمی ئەخالقیین،
وەک رێوش��وێنی یاس��ایی و قەزاییش دێن��ە ئەژمار .هەروەها چاوێکیش بە مێ��ژووی پەیدا بوونو
گەشەس��ەندنی مافەکانیدا دەگێڕێن .لەو پێوەندییەدا بەجێیە بگوترێ کە پەسند کرانی بەیاننامەی
جیهانیی مافەکانی مرۆڤ لە ساڵی ١٩٤٨دا ،پاش کۆتایی هاتنی شەڕی دووهەمی جیهانی ،بە خاڵی
وەرچەرخان دادەنرێ .بە پەس��ند کرانی بەیاننام��ەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ ،مافهکانی مرۆڤ ب ه
جیهانی بوون .دهوڵهتهکان و کۆمهڵگای نێونهتهوهیی ئهرکدار کران ک ه کار بۆ رێزگرتن و دهستهبهر
کردن��ی ئهو مافان�� ه هەوڵبدەن .هەروەها بەوردیی��ش ئەو میکانیزمانە دەخەیەنی��ە بەر باس کە بۆ
پاراس��تنو پەرەپێدانی مافەکانی مرۆڤ کەڵکیان لێوەردەگیردرێو ئەوەش ڕوون دەکەینەوە کە ئەو
میکانیزمانە چۆن کار دەکەن .چونکە لەالیەک ئەو مافانە لەس��ەر کاغەز قسەو وشەی جوانن ،بەاڵم
پێویستە بزانین کە لە کردەوەدا لە دنیای واقعدا چۆن وەبەرچاو دەگیردرێن.
ڕوونکردن��ەوەی نێوەرۆکی مافەکانی مرۆڤ لەالیەک کارێکی س��ادەیەو لە الیەکی دیکەش��ەوە
مەس��ەلەیەکی ئاڵۆزە .ئەوەش بەس��تراوەتەوە بەوە کە لە کام ڕوانگەوە تەماش��ای مافەکانی مرۆڤ
دەکەین .ئێس��تا بە هێنانەوەی نموونەیەک لە واقعییەتی ژیانی رۆژانەمان تێدەکۆش��ین گرنگترین
مافەکانی مرۆڤ دەست نیشان کەین.
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ئام��ارەکان ئ��ەوە دەردەخەن کە لە ه��ەر دەقیقەیەکدا  ١٥٠مندال دێنە س��ەر رووی زەویو
لەدایک دەبن .هەندێک لەوان لە ئۆرووپاو هەندێکی دیکەیان لە ئاسیا ،ئەفریقاو ئۆسترالیا یا ئەمریکا
لەدایک دەبن .هێندێکیان پێستیان قاوەییە ،هەندێکیان پێستیان سپیو هەندێکیان پیستیان زەردە،
هی واش��یان هەیە پێستیان سوورە .هەندێکیان کوڕو هێندێکیان کچن .بێ وەبەرچاوگرتنی ئەوەی
ک��ە ئەوان ل��ە کوێ لە دایک دەبن ،ل��ە چ هەلومەرجێک��دا دەژینو گەورە دەب��ن ،هەموویان بە
جۆرێک ناسکنو پێویستیان بە پێڕاگەیشتن و بەخێو کردنو سەرپەرستی کردن هەیە .واتە هەموویان
پێویس��تییان بەو سەرپەرس��تی کردنو پیڕاگەیش��تنە هەیە کە لەالیەن دەوروبەرەکەیانەوە بۆیان
دابینو دەستەبەر دەکرێ .بە واتایەکی دیکە هەموو ئەو مندااڵنە پێویستییان بە تواناو لێوەشاوەییو
ش��ارەزاییو ئیمکاناتی گەورەکانیانە کە پێداویستییەکانی ژیانو گەشەو پەروەردە بوونیان بۆ دابین
بکەن .چونکە هیچ منداڵێکی س��اوا ناتوانێ بێ خواردنو پێداویستییە سەرەتاییەکانی دیکەی ژیان،
بژی.
واتە ئەو مندااڵنە بۆ ئەوەی نەمرن پێویس��تییان بە هاوکاریو یارمەتیو سەرپەرەستیی بنەماڵەو
دای��کو باوکیان هەیە .بەو حاڵەش هەر چەند ئەو مندااڵنە وەک کوتمان ناس��کن ،بەاڵم لە هەمان
کاتدا هەڵگری تواناو هێزو بەهرەیەکی زۆری سروش��تیین .هەموویان تواناو لێوەش��اوەیی ئەوەیان
تێدایە کە فێر بنو لەگەڵ کەندو کۆس��پەکانی س��ەر ڕێگای گەشەو هەڵدانیان ملمالنێ بکەن .واتە
هێ��زو توانایەک��ی زۆر لە هەر کام لەو مندااڵنەدا هەیە ،بۆ ئەوەی وەمێننو لەنێو نەچن .ئەوەی پێی
دەڵێی��ن ملمالنێو هەوڵو خەبات بۆ نەم��ردنو مانەوە .واتە ئەگەر هەلومەرجێکی باشو لەباریان بۆ
دابین بکرێ ،هەموویان شانس��ی ئەوەیان هەیە بە شێوەیەکی سروشتی گەشە بکەن ،پەروەردە بن،
ببنە کەسانی بەکەڵکو سەرچاوەی خێرو بەرەکەت بۆ کۆمەڵگاو گەلو واڵتەکەیان.
وەک دەبینین لە دنیای ئەمڕۆدا ئەو مندااڵنە هەلو دەرفەتو شانسی وەک یەکیان بۆ دەستەبەر
ناکرێ .یەکێک لە گرنگترین هۆیەکانی ئەو مەسەلەیە ئەوەیە کە ئەو منداالنە لە واڵتانی جۆراوجۆردا
لەدای��ک دەبن ،گەورە دەبنو پێدەگەن .چونکە هەلومەرجی ژیانو گەش��ەو هەڵدانی ئەو مندااڵنە
ل��ە واڵتێکەوە ب��ۆ واڵتێکی دیکە جیاوازە .هەندێ��ک لەو مندااڵنە لەو واڵتان��ەدا لەدایک دەبن کە
سیس��تەمێکی سیاسیی دێمۆکڕاتیکیان هەیە ،ئاشتیو ئاس��وودەیییان تێدایە ،رەفاهـ و ئیمکاناتو
پێداویس��تیە س��ەرەتاییەکانی ژیانو گوزەرانو پەروەردە بوونیان بۆ هاوواڵتیانی خۆیان دەس��تەبەر
کردوە .لەو واڵتانەدا تا رادەیەکی زۆر بۆ هەموو منداڵەکان ،ئیمکاناتی گەشەو هەڵدانو پەروەردەبوون
دابی��ن کراوە .هەرچەند تەنانەت ل��ەو واڵتانەشدا جیاوازی لە نێوان خەڵک��دا هەیەو چینو توێژە
کۆمەالیەتیەکان بە چەش��نێکی وەک یەک دەس��تیان بە ئیمکانات ڕاناگا ،بەاڵم تا ڕادەیەکی زۆر،
زۆرب��ەی هەرە زۆری خەڵک ئیمکاناتو پێداویس��تییە بنەڕەتیەکانی ژیانیان لەبەر دەس��ت دایەو
هەلومەرجێکی باشیان بۆ رەخساوە تا وەک هاوواڵتی بەختەوەرو کامەڕان ژیان بەسەر بەرن.
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بەاڵم هێندێک منداڵ لەو واڵتو ناوچانەدا لەدایک دەبن کە گیرۆدەی دەس��تی شەڕو هەژاریو
کێشەی جۆراوجۆرن .دەستیان بە خواردنو ئاوی خواردنەوەی خاوێنو ئیمکاناتی سەرەتایی دیکەی
ژیان ڕاناگا .هەندێکیان تەنانەت جێگایەکی ئەوتۆش��یان نیە کە ژیانی تێدا بەرنە س��ەر .هەندێکیان
جیاوازی��ان دەگەڵ دەکرێو هەاڵواردنیان پێ ڕەوا دەبینرێ .دەرفەتو ئیمکاناتی ئەوەیان نادرێتێ تا
وەک هاوواڵتیانی دیکەیان لە بەڕێوەبردنی کاروباری واڵتو کۆمەڵگاکەیاندا بەشداری بکەن .زۆر لەو
مندااڵنە دەرفەتی ئەوەیان نیە بڕۆنە قوتابخانەو بخوێننو گەش��ە بکەن .هەندێکیان لە ژێر سێبەری
ئیستیبدادو سەرەڕۆییدا دەژینو ناتوانن بە ئازادی بیروڕاو نەزەرو عەقیدەی خۆیان دەرببڕنو بەیان
بکەن .هێندێکیان لە ناوچە پڕ کێشەو شەڕ لێدراوەکاندا دەژین .یان ناچارن بۆ نەجات دانی ژیانیان
ڕا بکەن ،شوێنی ژیانو زێدو واڵتی خۆیان بەجێ بێڵنو ئاوارە بن ،یان دەست دەدەنە چەکو دەچنە
بەرەکانی ش��ەڕ .ڕوونە ئەو مندااڵنەی لە هەلومەرجێکی ئاوادا لەدایک دەبن ئیمکاناتێکی کەمیان بۆ
گەش��ەو هەڵدانو پەروەردە بوون هەیە .هەر بۆیە ناشتوانن لە دواڕۆژدا بە شێوەیەکی باشو ئهرێنی
لە کاروباری واڵتەکەیاندا بەش��دار بنو ڕۆڵی بەکەڵکو کاریگەر بگێڕن .هەروەک وتمان هەر چەند
ئەو مندااڵنە لە س��ەرەتای لەدایک بوونیاندا بە شێوەیەکی سروشتی تواناو بەهرەو هێزێکی زۆریان
بۆ فێر بوونو گەشەو هەڵدانو بوون بە سەرچاوە تێدایە ،بەاڵم بەهۆی جیاوازیی نێوان ژینگەی ئەو
دەوڵەتانەی تێیدا گەورە دەبن ،دەرفەتو ئیمکاناتو شانس��ی جیاوازیان بۆ ژیانو گەش��ەو هەڵدانو
پەروەردە بوون بۆ پێک دێ.
ئێستا با بزانین ئەو داستانەی سەرەوە چۆن مەسەلەی مافەکانی مرۆڤمان بۆ ڕوون دەکاتەوە؟
ئەو کورتە باس��ە وێنەیەکی واقعیو راستەقینەمان لە وەزعی ئێستای دنیا نیشان دەدا .وەزعێک
کە یاسای مافی مرۆڤ تێدەکۆشێ ئاڵوگۆڕی بەسەر دابێنێ .ئامانج ئەوەیە کە ژیانێکی شیاوی مرۆڤ
بۆ هەموو مرۆڤەکان دابینو دەس��تەبەر بکرێ .یەکێک لە تایبەتمەندییە بنەڕەتییەکانی مافی مرۆڤ
ئەوەی��ە کە هەموو مرۆڤەکان دەگرێتەوەو بێ جیاوازی پارێزگاریی لە هەموو ئینس��انەکان دەکا .بێ
وەبەرچاو گرتنی ئەوەی کە ئەوان رەنگی پێستیان چیە؟ کام پێشینەیان هەیە؟ کوڕ یان کچن؟ یەک
بایەخی ئینس��انییان هەیە .واتە جەوهەری مافەکانی مرۆڤ ئەوەی��ە کە هەموو مرۆڤەکان خاوەنی
بایەخی ئینس��انیی وەک یەکن .مافەکانی مرۆڤ ئەرکیان ئەوەیە کە ئەو بایەخە ئینس��انییە کە لە
هەموو ئینس��انەکاندا هەیە ،بپارێزن .ئەوەش تەنیا کاتێک ئیمکانی هەیە کە الیەنە جۆراوجۆرەکانی
ئەو بایەخە ئینس��انیە ،نەش��کێنو نەخرێتە ژێر پێ .چونکە تەنیا لە حاڵەتی راگرتنو پاراستنی ئەو
بایەخە ئینس��انییە دایە کە وجوودو بوونی مرۆڤو مرۆڤایەتی مانا پەیدا دەکا .واتە مافەکانی مرۆڤ
الیەن��ە بنەڕەتییەکانی ئەو بایەخە ئینس��انییە دەپارێزن کە بۆ مانەوەی مرۆڤ پێویس��تنو نابێ لە
هیچ هەلومەرجێکدا پێش��ێل بکرێن .چونکە پێشێل کرانی ئەوان دەبێتە هۆی پێشێل کرانی بایهخ ه
ئینس��انییهکان .ئەوەش مافی دەستڕاگەیش��تن بە خواردن دەگرێتەوە ،ئازادی دەگرێتەوە ،جیاوازی
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لەگەڵ نەکران دەگرێتەوە ،مافی بەش��داری کردن لە کاروب��اری کۆمەڵدا دەگریتەوە ،دابین بوونی
پێداویس��تییە بنەڕەتییەکانی ژیان کە لە برس��یەتیو تینویەتی دەمانپارێزن دەگرێتەوە .بە کورتی
مافەکانی مرۆڤ تێدەکۆشن پێداویستییە بنەڕەتییەکانی ژیانی مرۆڤەکان دابین بکەن.
هەر ئەو داس��تانەی س��ەرەوە ئەوەش ڕوون دەکاتەوە کە کێ دەبێ ئەرکی پاراستنو بەرەوپێش
بردنو دابینو دەستەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ وەئەستۆوە بگرێ .دەوڵەت دەبێ ئەو ئەرکە جێبەجێ
ب��کا .بۆ؟ چونکە مرۆڤەکان لە چوارچێوەی خاکی دەوڵەتەکاندا لەدایک دەبنو دەژینو دەمرن .هەر
بۆیە ئەوە کاربەدەس��تانی دەوڵەتەکانن کە لە پەیوەندی لەگەڵ پاراس��تنو دابین کردنی مافەکانی
مرۆڤدا بە بەرپرس دادەنرێن .کە واتە مافەکانی مرۆڤ ئەو مافو ئازادییانەن کە دەوڵەت دەبێ بۆ
هەموو مرۆڤەکان وەک تاک ،وەک هاوواڵتی وەبەرچاویان بگرێو دەستەبەریان بکات.
پاش��ان ئەو داستانەی س��ەرەوە ئەوەش��مان بۆ ڕوون دەکاتەوە کە هەر چەند مافەکانی مرۆڤ
جیهانیینو هەموو مرۆڤەکان بێ جیاوازی دهگرێتهوه بەاڵم بەداخەوە هێشتا وەزعەکە بە جۆرێک نیە
ک��ە لە هەموو جێگایەکی ئەم دنیایەدا ئەو مافانە بۆ هەموو مرۆڤەکان دابین بکرێن .واتە مرۆڤایەتی
لە پێناسە کردنو دەست نیشان کردنو ڕوون کردنەوەی چوارچێوەی مافەکانی مرۆڤدا پێشکەوتنی
زۆری وەدەس��ت هێناوە ،بەاڵم بۆ جێبەجێ کردنو دابینو دەستەبەر کردنی ئەو مافو ئازادییانەی
کە بە مافەکانی مرۆڤ ناس��راون ،هێش��تاش ڕێگایەکی دوورو درێژی لە پێش دایە .هەر بەو جۆرە
ئەو وێنەیەی لە دنیای ئەمڕۆ پێش��انمان دا ،زۆر الیەنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤیش��مان بۆ ڕوون
دەکاتەوە.
مافەکانی مرۆڤ ئەو م��افو ئازادییانەن کە مرۆڤەکان وەک تاک هەیانن ،واتە مافەکانی مرۆڤ
ماف��ی تاکەکانە ل��ە هەمان کاتدا مافەکانی مرۆڤ ئەرکی دهوڵهتهکان��ن .واتە ئەگەر لەالیەک مافو
ئازادی دەدەنە تاکەکان ،لە الیەکی دیکەش��ەوە ئەرک دەخەنە س��ەر شانی دەوڵەتو کاربەدەستانی
دەوڵەت.
بیرۆکەیەکی زۆر سادەو مەبەس��تێکی زۆر جوانە ،بەاڵم جێبەجێکردن ،دابین کردنو دەستەبەر
کردنی ئەو مافو ئازادییانە کارێکی هێندە س��ووکو ئاس��ان نییە .بۆیە دەتوانین بڵیین مافەکانی
م��رۆڤ هەم مێژوویینو هەم س��ەردەمیانەن .هەر لەو کاتەدا کە وەس��یلەو ئام��رازن بۆ ئەمڕۆ ،بۆ
داهاتووش ئامانجن .واتە ئامانجی ئیستاو سبەینێمانن.
مافەکانی مرۆڤ ئەو ئەرکو بەرپرس��ایەتییانە دەست نیشان دەکەن کە کاربەدەستانی دەوڵەت
بەرامبەر بە تاکەکانو هاوواڵتیان دەکەوێتە س��ەر ش��انیان .ئەرکی س��ەر ش��انی دەوڵەتە کە بێ
وەبەرچاوگرتنی هەر چەشنە جیاوازییەک ،هەڵسوکەوتو رەفتار لەگەڵ تاکەکانو هاوواڵتیان بکات.
واتە مرۆڤەکان ،تاکەکان بێ وەبەرچاوگرتنی ئەوە کە رەنگی پێستیان چییە؟ بە چ زمانێک دەدوێن؟
ژن��ن یان پیاو؟ کام پێش��ینەیان هەیە؟ کام مەوقعییەتی کۆمەاڵیەتی��ان هەیە؟ کام بیرو عەقیدەی
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سیاس��ی یا مەزهەبی یا ئایینییان هەیە؟ خاوەنی چ ش��تێکن؟ پێویس��تە لەالیەن کاربەدەس��تانی
دەوڵەت��ەوە وەک یەک رەفتاریان لەگەڵ بکرێ .جەوهەری مافەکانی مرۆڤ ئەوەیە .کاربەدەس��تان
ئەرکی سەر ش��انیانە کە پێداویستییە س��ەرەتایییەکانی ژیانی خەڵک وەک خواردن ،ئەمنییەتو
ئاسایش ،ئیمکاناتی خوێندنو پەروەردەو فێر بوونو لەش ساخی بۆ هەموو هاوواڵتیان دابین بکهن.
لەوەش زیاتر بەرپرس��ایەتیی ئەوەش��یان لەسەر ش��انە کە هەلی کارو ئیمکانی کەڵک وەرگرتن لە
زانس��تو زانیاریو کولتوورو فەرهەنگ بۆ هەموو تاکەکان واتە هاوواڵتیان بڕەخس��ێنن .جگە لەوە
ئەرکی سەرش��انی کاربەدەس��تانە کە ئازادیی دینو مەزهەبو عەقیدە ،ئازادیی بەیانو پێک هێنانی
کۆڕو کۆبوونەوەو رێکخراوی سیاسیو سینفی بۆ هەموو هاونیشتمانان پێک بێننو دەرفەتی ئەوەش
دروست کەن تا تاکەکان بتوانن لە بەڕێوەبردنی کاروباری واڵتەکەیاندا بەشداری بکەن.
بنچینە ئیتیکییەکانی مافەکانی مرۆڤ
جەوهەری مافەکانی مرۆڤ بریتییە لە پاراس��تنی بایەخی ئینسانیی مرۆڤەکان .بۆ ئەو مەبەستەش
واتە بۆ دەس��تەبەر کردنی بایەخی ئینسانیی مرۆڤ ،پێویستە پێداویستییە بنەڕەتییەکانی ئینسان
دەس��تەبەر بکرێن .ئەوەش کە دەگوترێ مافەکانی مرۆڤ جیهانیین ،هەر لەو راس��تییەوە سەرچاوە
دەگرێ .ئاخر هێندێک پێداویس��تی هەن کە بۆ هەموو مرۆڤەکان بێ جیاوازی گرنگنو دەبێ بۆیان
وەبەرچ��او بگیردرێ��ن .لە بەر ئەوەی کە هەموو مرۆڤەکان وەک یەکن ،کە واتە بایەخی ئینس��انیو
هاوبایەخ بوونی مرۆڤەکان کاکڵی چهمکی مافەکانی مرۆڤ پێک دێنن .بەو پێیە بۆمان دەردەکەوێ
کە مافەکانی مرۆڤ سەرچاوەو بنچینەی ئیتیکیو ئەخالقیشیان هەیە.
مافی ژیان لەوەڕا س��ەرچاوە دەگرێ کە ژیان ستاندن لە کەسێک ،خۆی لە خۆیدا کردەوەیەکی
ن��اڕەواو دوور لە ئەخالقە .بۆیە کوش��تنی خەڵک بە کردەوەیەکی ناپەس��ند لەقەڵەم دەدرێ .مافی
دەستڕاگەیش��تن بە خواردنو خۆراک لەوەوە س��ەرچاوە دەگرێ کە بەبێ خواردن مرۆڤ ناژیو لە
ئ��اکامدا ناتوان��ێ زاوزێش بکات .هەر بۆیە دەستڕاگەیش��تن بە خۆراک بۆ هەم��وو مرۆڤەکان وەک
یەک پێویس��تە .مافی ئازادی بەیانو ڕادەربڕین لەوەیڕا س��ەرچاوە دەگرێ کە بەستنی زاری خەڵک
کردەوەیەکی ناپەسندو ناڕەوایە .هەر بۆیە سانسۆڕ کردنی خەڵکو سەرکوت کردنی ئەوان بەجۆرێک
کە نەتوانن بە ئازادی ڕوانگەو بیروباوەڕی خۆیان لەس��ەر پرسەکان دهرببڕن ،کارێکی نائەخالقییە.
ماف��ی ئەوە کە جیاوازیی��ت دەگەڵ نەکرێ ،لەوەڕا س��ەرچاوە دەگرێ ک��ە جیاوازیدانان لە نێوان
تاکەکانو هەاڵواردنیان خۆی لە خۆیدا کردەوەیەکی ناعاداڵنەیە .هەر بۆیە ناپەس��ندو نائەخالقیشە.
ه��ەر بۆیە رێز گرتن لە بایەخی ئینس��انیی مرۆڤەکان لەالیەکو وەبەرچ��او گرتنی ئەوە کە هەموو
مرۆڤەکان یهکسانن لەالیەکی دیکەوە بە کاکڵی مافەکانی مرۆڤ دەژمیردرێن.
ئایا دەتوانین بڵێین مافی مرۆڤ بریتییە لە بچووکترین بنەمای هاوبەش��ی ئەخالقی لە ئاس��تی
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جیهانیدا کە هەموو مرۆڤەکان دەگرێتەوە؟ هەندێک کەس هەن الیەنگری ئەو قسەیەن .کەسانی واش
هەن کە لەگەڵ ئەو بۆچوونە نینو دەڵێن نۆرمو پرەنسیپە ئەخالقییەکان بەگوێرەی زەمانو مەکان
ئاڵوگۆڕیان بەسەردا دێ .ئێمە لێرەدا ناچینە نێو ئەو باسەوە چونکە بە دوای مەبەستێکی دیکەداین.
لەس��ەر یەک دەتوانین بڵێین کە ئەمڕۆ مافی مرۆڤ لە الیەن هەموو کۆمەڵگا جۆراوجۆرەکانەوە لە
ئاس��تی دنیادا ڕێزو بایەخی بۆ دادەنرێ .هەر بەو جۆرە لە ئاس��تی جیهانییشدا وەک پرنس��یپێکی
ئەخالقیی هاوبەش پشتیوانیی لێدەکرێ.
ئەو پرنس��یپو بایەخە ئەخالقییانەی باسمان کردن بە جەوهەری مافی مرۆڤ بەحیساب دێن.
لەالیەک وەک بنچینەی ئەو مافو ئازدییانە دادەنرێن کە دوای شەڕی دووهەمی جیهانی لەالیەن
کۆمەڵگای نێونەتەوەیییەوە بۆ هەموو مرۆڤەکان بهفهرمی ناس��راون .لەالیەکی دیکەشەوە جێبەجێ
کردنو دەس��تەبەر کردنی ئەو مافو ئازادییانە ،بە ئەرکی س��ەر ش��انی دەوڵەت دانراوە .ئەرکێک
ک��ە دەوڵەت لە بەرامبەر بردنە پێشو جێبەجێ کردنو پیادە کردنیدا بەپێی قانوون بەرپرس��یارە.
سیس��تەمی جیهانیو نێونەتەوەیی مافەکانی مرۆڤ لەسەر ئەو بناخەی سەرەوە دامەزراوە .مرۆڤەکان
وەک تاک خاوەن مافنو دەوڵەتیش بەرپرسی دابەزاندنی ئەو بنهماییه .لە سەردەمی ئێستادا هەموو
ئینسانەکان لە چوارچێوەی دەوڵەتدا دەژین .بۆیە ئەوە دەوڵەتەکانن لەسەریانە رێز لە مافەکانی مرۆڤ
بگرنو بۆ دابینو جێبەجێ کردنیان هەنگاو هەڵگرن .بەگوێرەی ئەو بنهمایه کاربەدەس��تانی دەوڵەت
دەبێ النیکەمی ئەو پرنس��یپانە دابین بکەن کە لە ڕێگای ئەوانەوە ئیمکانی ژیانێکی ش��یاوی مرۆڤ
بۆ هاوواڵتیانیان دەس��تەبەر بێ .دەبێ ئەوەش بڵێین کە مافەکانی مرۆڤ دەسەاڵتی کاربەدەستانیش
س��نووردار دەکەن .واتە کاربەدەس��تان ناتوانن بە کەیفی خۆیانو بەش��ێوەیەکی رەهاو موتڵەق لە
دەسەاڵتی خۆیان کەڵک وەرگرن .مافەکانی مرۆڤ سنوور بۆ ئەو دەسەاڵتەی ئەوان دادەنێن.
لە یەک رس��تەدا دەتوانین بڵێین کە مافەکانی مرۆڤ ئەو م��افو ئازادییانەن کە تاکەکان لەو
دەوڵەتەدا کە تێیدا دەژین دەبێ بۆیان وەبەرچاو بگیرێ.
کورتهیهک ل ه مێژووی مافەکانی مرۆڤ
مێژووی مافەکانی مرۆڤ بە راددهی مێژووی مرۆڤایەتی دوورو درێژە .لە هەموو قۆناخەکانی مێژوودا
خەڵک بە دژی بێعەداڵەتیو زوڵمو زۆرداری خەباتیان کردوە .لە هەموو س��اتو کاتەکاندا مرۆڤەکان
بۆ ژیانێکی باش��ترو کامەڕانتر تێکۆش��اون .هەمیشە خەڵک بە دژی دەسەاڵتدارانی زاڵم راوەستاونو
ل��ە پێناوی ئازادیی خۆیاندا هەوڵی��ان داوە .دیارە مافەکانی مرۆڤ ب��ە قۆناخی جۆراوجۆردا تێپەڕ
بوون تا بەو جۆرەی ئەمڕۆ بوونەتە ئەرک بەس��ەر شانی دەوڵەتەکانەوە .لە سەرەتادا مافەکانی مرۆڤ
زۆرتر وەک ڕاو بیروبۆچوون لە گۆڕێدا بوون دواتر ئەو ئیدەو بۆچوونانە ش��کڵی داخوازیان بەخۆوە
گرت .واتە هێندێک دەستەو تاقمو تاکەکەس ئەو بیرو ئیدانەیان بە شێوەی داخوازی بەرز کردنەوەو
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کردیانن بە ئامانجی خەباتو تێکۆشانی خۆیان .سەرەنجام ئەو ئیدەو بیروبۆچوونانە لە رەوتی گەشە
کردنی خۆیاندا چوونە پێشو بەم جۆرە دەرهاتن کە ئەمڕۆ دەبینین بوون بە ئەرک بەس��ەر ش��انی
دەوڵەتەکانەوەو وەک سیستەمێکی حقووقیو قانوونی لە ئاستی نێونەتەوەییدا کاریان پێدەکرێ.
یەکێک لە س��ەرەکیترین میت��ۆدو ئامرازەکانی مافەکانی مرۆڤ هەر لە کۆنەوە تا ئێس��تا ئەوە
بووەو هەیە کە داوا لە کاربەدەس��تانو دەس��ەاڵتداران بکرێ کە دەس��ەاڵتی خۆیان بە باش��ترین
ش��ێوە بە قازانجی خەڵکو بۆ خزمەت بە خەڵک بەکار بێنن .واتە دەس��ەاڵتداران مافی ئەوەیان نیە
کەڵکی خراپ لە دەس��ەاڵتی خۆیان وەرگرن .لە چوارهەزار س��اڵ لەمەوبەرەوە ئەو داوایە لە قانوونی
حامورابیدا هاتووە .قانوونێک کە بە کۆنترین یاسا دادەنرێ کە مرۆڤ کاتی خۆی لە عێراقی ئەمڕۆدا
ب��ۆ بەڕێوەبردن��ی کاروباری کۆمەڵ دایناوە .لە یاس��اکانی حامورابیدا هاتووە کە دەس��ەاڵت دەبێ
کۆنترۆڵو چاوەدێری بکرێ.
”با عەداڵەت لە سەرتاسەری ئەم واڵتەدا جێگیر بێو نەیەڵێ بەهێزەکان بێهێزەکان بچەوسێننەوە.
ب��ا عەداڵەت واڵت ڕووناک کاتەوەو بۆ خێرو بەرژەوەندی��ی خەڵک جێگیر بێ” .هەرچەند بیرۆکەی
مافی مرۆڤ لە زۆر ش��وێنو لە زۆر قۆناخی گەش��ە کردنی مێژووی فەلسەفەدا بەرچاو دەکەوێ ،تا
ڕادەیەکی زۆر ئەوە تەنیا دەسەاڵتداران بوون کە لە ڕێگای چەوساندنەوەی خەڵکەکانیانو ساز کردنی
شەڕو کێشەی جۆراوجۆر بۆیان ،مێژووی مرۆڤایەتیان شکڵ پێداوە.
پێبەپێی پەرەسەندنە تکنیکی و ئابووریو سیاسییەکان ،ئاڵوگۆڕ لە چۆنیەتیی دەسەاڵتدارێتیی
نێو کۆمەڵیشدا پێک هاتوە .تا هاتوە خەڵکێکی زۆرترو دەس��تەو تاقمی بەرینتر داوای ئازادیو مافە
رەواکان��ی خۆیانی��ان کردوە .هەر بەو جۆرە تا هاتوە دەس��ەاڵتدارانیش زۆرت��ر ناچار بوونە گوێ بۆ
داخوازەکانی خەڵک راگرنو مافو ئازادییەکانیان وەبەرچاو بگرن.
یەکەمی��ن بەڵگەنامە کە مافەکانی تاک لە بەرامبەر دەس��ەاڵتداراندا پێناس��ە بکات ،بریتیە لە
بەیاننام��ەی مافەکان ( )Magna carta Libertaکە لە س��اڵی  ١٢١٥ل��ە بریتانیادا باڵو کرایەوە .ئەو
بەڵگەنامە گەورەیە لە الیەن ئەش��رافەکانو پی��اوە ئایینییەکانەوە بە دژی کەڵکی خراپ وەرگرتنی
پاشا لە دەسەاڵت ئیمزا کرا .لەو بەڵگەنامەیەدا داوا لە شا دەکرێ کە قانوون وەبەرچاو بگرێو دەست
لە زیادەڕۆییو س��ەرەڕۆیی هەڵبگرێ .هەروەها بەڵگەنامەکە ناوی ژمارەیەک لە مافو ئازادییەکانی
مرۆڤیش دێنێ کە پێویستە رێزیان لێ بگیردرێ .وەک مافی هاونیشتمانیان بۆ خاوەندارێتیی زەویو
ملک و ماش ،مافی یەکس��ان لە بەرامبەر قانوونداو هەروەها باس لەوەش کراوە کە هاوواڵتی ناچار
ج و ماڵیاتێکی زۆر بدا کە لە توانایدا نەبێ .هەرچەند ش��ا گوێی نەدایە ئەو بەیاننامەیە،
نەک��رێ با 
بەاڵم بەڵگەنامەکە نفووزو ئیعتبارێکی زۆری پەیدا کردو لە دەرفەتی جۆراوجۆر لەالیەن خەڵکەوە بۆ
فش��ارو پاڵەپەستۆ خستنە سەر ش��ا کەڵکی لێوەردەگیراو لە پێوەندی لەگەڵ هەوڵدان بۆ سنووردار
کردنی دەسەاڵتی شادا ،ئیشارەی پێدەکرا.
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لە سەدەکانی شازدەو هەڤدەهەم دا ،ژمارەیەک فەیلەسووف لە ئورووپا ،بۆ نموونە

(John Locke

 )1632-1740کە خەڵکی ئینگلیس��تان بوو ،بیرۆکەی ”مافە سروشتییەکانی مرۆڤ”یان هێنایە گۆڕ.
مافە سروشتییەکان ئەو مافو ئازادییانەن کە بۆ هەموو ئینسانەکان بێ ئەوەی سرنج بدرێتە ئەوە
کە خەڵکی کوێن ،س��ەر بە چ دەس��تەو تاقمێکی کۆمەاڵیەتیین ،بە چ زمانێک قسە دەکەن ،ژنن یا
پیاو ،کام دین یا مەزهەبیان هەیە ،ب ه فهرمی دەناس��رێن .جەوهەری ئەو بیرۆکەیە بریتییە لەوە کە
مرۆڤ لەبەر ئەوەی وەک ئینسان دێتە سەر زەوی ،خاوەن ئەو مافو ئازادییانەیە ،نەک لەبەر ئەوەی
س��ەر بە چ چینو توێژێکی کۆمەاڵیەتییە .ئەو بیرۆکەیەی لۆک بۆ پەرەسەندنی مافەکانی مرۆڤ لە
سەردەمی ڕێنێسانسدا بایەخێکی زۆری هەبوو .ناوبراو گوتی کە هەموو مرۆڤەکان بە ئازادی لەدایک
دەبن ،مافی وەک یەکیان هەیەو بەرابەرن .لۆک لە هێنانە گۆڕی بیرۆکەی دەوڵەتی قانووندا ئەوەی
هێنایە بەر باس کە پێویس��تە کۆمەڵ بەگوێرەی یاس��او قانوون رێکبخرێو بەڕێوە ببردرێ ،نەک بە
زەوقو س��ەلیقەی دەس��ەاڵتداران .لەوەش زیاتر ناوبراو گوتی قانوونو یاساکان دەبێ کاربەدەستانو
دەسەاڵتدارانیش بگرنەوە .واتە نابێ لە کۆمەڵگادا کەس لە سەرەوەی قانوونو یاسا بێ.
لە ساڵی ١٦٦٨دا ئەو بیرۆکەیە لە ئینگلیستان بە کردەوە جێبەجێ کرا .لەو ساڵەدا لەبەر ئەوەی
شا کەڵکی خراپی لە دەسەاڵتی خۆی وەرگرتبوو لەسەر تەختی پاشایەتی وەال نرا .ساڵێک دواتریش
پارلەمان قانوونێکی پەسند کرد کە بەگوێرەی ئەو ،ئیتر شا حەقی نەبوو دەست لە کاروباری پارلەمان
وەردات .ئەم قانوونە بە ” ”The Bill of Rightsناسراوە.
ئەم یاسایە هەڵپەساردنو وەالنانی قانوونە پەسند کراوەکانی بێ ئیزنو پرسوڕا گۆڕینەوە لەگەڵ
پارلەمان لە ش��ا قەدەغە کرد .لەوەش زیاتر بەش��ێکی زۆر لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤی پێناس��ە
کردبوون کە گرینگترینی ئەوان ئازادیی بەیانو دەربڕینی بیروڕا بوو.
بیرۆکەکان��ی پەیوەندیدار بە مافەکانی مرۆڤ کە لە س��ەردەمی ڕێنس��انسدا هاتنە کایەوە ،لە
فەڕانس��ەی چەرخی حەڤ��دەشدا ئیعتیبارێکی زۆرو نفووزێکی گەورەی��ان بۆخۆیان پەیدا کرد .لەو
سەردەمەدا بە گش��تی بێزاریو ناڕەزایەتییەکی زۆر بەرامبەر سیاسەتی چەوسێنەرانەی شاو چینی
ئەریستۆکراتی لە نێو خەڵک دا ،بەتایبەتی بە دژی ئەو ماڵیاتە زۆرەی لە خەڵک وەردەگیرا لەگۆڕێ
دابوو .لە ئاکامدا شۆڕشی فەڕانسە لە ساڵی ١٧٨٩ی زایینیدا سەری هەڵدا .دروشمی شۆڕش بریتی
بوو لە ”ئازادی ،یەکس��انیو برایەتی” هەروەها خەڵک بە ئیلهام وەرگرتن لە بیرو بۆچوونەکانی لۆک،
داوای ئەوەی��ان هێنا گۆڕێ کە دەوڵەت پێویس��تە ئازادیی دینو مەزهەب ،ئەمنییەتو ئاسایش��ی
قەزایی ،مافی بەڕێوە بردنی کارو پیش��ە بە شێوەیەکی ئازادانەو هەروەها مافی خاوەندارێتیی مڵکو
زەویو خانووبەرە بۆ هاوواڵتیان دابینو دەستەبەر بکات.
لە ”بەیاننامەی مافەکانی مرۆڤو هاوواڵتیان”دا کە وەک یەکێک لە ئاکامەکانی ش��ۆڕش پەسند
کرا ،هاتبوو کە ”مرۆڤ بە ئازادی لەدایک دەبێ ،بە ئازادی دەژیو دەبێ مافو ئازادییەکانی دەستەبەر
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بکرێن” .هەر لەو پەیوەندییەدا ئیدەو بیرو بۆچوونی تازە س��ەبارەت بە چۆنیەتیی پەیوەندیی نێوان
هاوواڵتیانو دەسەاڵتداران هاتنە کایەوە .بۆ نموونە پرنسیپی وەک یەک بوونی هاوواڵتیان لە بەرامبەر
قان��ووندا ،جێگای ئەو سیس��تەمە کۆنەی گرت��ەوە کە ئیمتیازی زۆری بە چینی ئەریس��تۆکراتو
ئەشرافزادەکان دەدا .هەرچەند دواتر شۆڕشی فەڕانسە ڕێگایەکی پێچەوانەی گرتە بەرو بوو بە هۆی
هاتن��ە کایەی توندو تیژیو تۆقاندنو س��ەرکوتو زەبرو زەنگو ئیع��دام وکوژرانی هەزاران کەسو
راپەڕینی خوێناویی جۆراوجۆر ،بەاڵم بەیاننامەی شۆڕش��ی فەڕانسە بۆ مافەکانی مرۆڤو هاوواڵتیان،
کاریگەریەکی گەورەو بەرچاوی لەسەر گەشەسەندنی بیری سیاسی لە هەموو ئۆرووپادا دانا.
ل��ە کۆتاییەکانی چەرخی حەڤدەهەمدا بیرۆکەو ئیدەکان��ی پەیوەندیدار بە مافو ئازادییەکانی
مرۆڤەوە گەیشتنە ئەمریکاش .لە ساڵی ١٧٧٦ی زایینیدا زۆربەی کۆلۆنیەکانی بریتانیا لە ناوچەکانی
باک��ووری ئەمریکادا س��ەربەخۆیی خۆیانیان لە ئیمپراتۆریی بریتانیا راگەیان��د .دواتر لە بەیاننامەی
سەربەخۆیی ئەمریکادا بەشێکی بەرچاو لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ رەنگیان دایەوەو پێناسە کران.
لە ساڵی ١٧٩١ی زایینیدا یاسای بنهرهتی ئەمریکا ئاڵوگۆڕی بە سەردا هات .بە ئیلهام وەرگرتن لە
شۆڕش��ی فەڕانسە بەشێکی زۆر لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ لە یاسای بنهرهتی ئەمریکادا جێگایان
بۆ کرایەوەو لەوەش زیاتر هەندێک یاساو قانوونی دیکەش بەو قانوونانەوە زیاد بوون تا بتوانن مافو
ئازادییەکانی هاوواڵتیان دەستەبەر بکەن.
بەم جۆرە ئەم بەڵگەنامە فەڕانس��ەویو ئەمریکاییانە کە لە پەیوەندی لەگەڵ مافو ئازادییەکانی
مرۆڤدا باڵو کرانەوە ،دواتر نفووزو پرس��تیژو ئیعتیبارێکی گەورەی نێونەتەوەیییان وەدەس��ت هێنا.
هەر بۆیە دواتر مافەکانی مرۆڤ لە زۆربەی هەرە زۆری یاسا بنەڕەتییەکانی واڵتە ئۆرووپایییەکاندا
جێگایان بۆ کرایەوە .بۆ نموونە یاس��ای بنەڕەتی نۆروێژ کە لە س��اڵی ١٨١٤دا پەس��ند کرا ،مافو
ئازادییە بنەڕەتیەکانی هاوواڵتیانی تێدا دەستەبەر کرا .گرینگترینی ئەو مافو ئازادییانەی لە یاسای
بنەڕەتی��ی نۆروێژدا بۆ هاوواڵتیان وەبەرچاو گیرا ،بریت��ی بوون لە ئازادیی ڕا دەربڕین ،ئازادیی کارو
کاس��بیو بازرگانیو مافی خاوەندارێتیی زەویو مڵکو خانووبەرە .لەوەش زیاتر لە یاسای بنەڕەتی
نۆروێژدا ئەوەش هاتوە کە هیچ هاوواڵتییەک بێ بڕیاری دادگا نابێ سزا بدرێ .بەو حاڵەش هەرچەند
هێندێک واڵت ئەوەیان قبووڵ کردبوو کە مافو ئازادییە بنەڕەتییەکانی مرۆڤ وەک بەش��ێک لە
قانوونی ئەساسیی خۆیان پەس��ند بکەن ،هێشتاش مافو ئازادییەکانی مرۆڤ نەببوون بە جیهانی.
واتە ئیعتبارێکی جیهانیو گەردوونییان نەبوو .یانی هێشتاش کهشێک پێک نەهاتبوو کە ئەو مافو
ئازادییانە بۆ هەموو مرۆڤەکانی سەر زەوی بەفەرمی بناسرێن.
رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانو مافە جیهانیو نێونەتەوەیییەکانی مرۆڤ
ن و نێونەتەوەیی بوونی مافەکانی مرۆڤ بە شێوەیەکی مۆدێڕنو هاوچەرخ
پڕۆس��ەی بەجیهانی بوو 
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بە پەس��ند کرانی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ لە الیەن رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە
لە ساڵی ١٩٤٨ی زایینی دا ،دەستی پێکرد .واتە بە پەسند کرانی ئەو بەیاننامەیە ،مافەکانی مرۆڤ
سهنگایی و مەشرووعییەتێکی نێونەتەوەییو جیهانییان پەیدا کرد.
ی و پێکهاتنی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بوون بە هۆی پەس��ند
ش��ەڕی دووهەمی جیهان 
کران��ی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ .لە ش��ەڕی دووهەم��ی جیهانیدا پتر لە پەنجا ملیۆن
کەس گیانیان لەدەست دا .ژمارەیەکی زۆر شارو گوندو ناوچەو تەنانەت واڵتیش بەتەواوی وێران
بوون .ئاڵمانی نازی لەو ش��ەڕەدا بێجگە لەوەی کە هێرشو پەالماری کردە س��ەر زۆر واڵتی دیکەو
پ و دەستە
ن و لەنێو بردنی هەندێک گرو 
داگیری کردن ،دەس��تی دایە قڕ کردنو کوش��تنو بڕی 
و تاقم��ی جۆراوجۆری��ش لەنێو خەڵکدا وەک جوولەکەکان ،قەرەچەکان ،هۆمۆسێکس��ۆلەکان ،کەم
ئەندامان .هەروەها نازییەکان بە چاوی س��ووکو کەم بایەخیش��ەوە تەماشای هەندێک دەستەو
تاقمی دیکەی کۆمەاڵیەتییان دەکرد.
ب��ە واتایەکی دیکە لە س��ێبەری حکوومەتی نازیی��ەکاندا جیاوازیدانانو ه��ەاڵواردن لە نێو
هاوواڵتیان دا ،لەالیەن کاربەدەس��تانەوە تا ئاستی سیاسەتێکی رەسمیو پڕۆژەیەکی دەوڵەتی کاری
پێدەکرا .بۆ نموونە لە یاس��اکانی  Nurmborgloveneکە لە س��اڵی ١٩٤٥دا پەسند کرابوون ،هاتبوو
کە“ :هاوسەرگیری لە نێوان جوولەکەکانو هاوواڵتیانی بەڕەگەز ئاڵمانیو خزمە هاوخوێنییەکانیاندا
قەدەغەیە .هەر کەسێک بە پێچەوانەی ئەم یاسایە رەفتار بکا ،زیندانی دەکرێ”.
لە شەڕی دووهەمی جیهانیدا شەش ملیۆن جوولەکە لەنێو بران .زۆربەی ئەوان لە ئۆردووگاکانی
نازییەکاندا ،کە بەتایبەت بۆ قڕ کردنو ژینۆس��ایدی جوولەکەکان دروس��تیان کردبوون ،گیانیان
لەدەس��ت دا .دەبێ بگوترێ کە جگە لە جوولەکەکان ،خەڵکانی دیکەی س��ەر بە کەمایتییەکانو
هەروەها دەس��تەو تاقمەکانی دیکەی سەر بە ئۆپۆزیسیۆنیش لەو ئۆردووگایانەدا دەکوژرانو لە نێو
دەبران .دواتر ئەم ئۆردووگایانە بوون بە سیمبوولی شەڕو ژینۆسایدو وێرانیو دڕندەیی نازییەکان
ی نازی مانەوە.
ن و جینایەتەکانی ئاڵمان 
و وەک مووزەخانەی تاوا 
بەم جۆرە ئەزموونی تاڵی س��ەردەمی شەڕ ،کاربەدەستانو خەڵکی واڵتانی جۆراوجۆری هێنایە
س��ەر ئەو قەناعەتە کە بۆ پێشگیری لە شەڕو بۆ دابین کردنی ئەمنییەتو ئاسایش لە ئاستی دنیا
دا ،پێویستە رێکخراوێکی نێونەتەوەیی پێک بێ.
س��ەرەنجام لە مانگی ژوئەنی ١٩٤٥ی زایینی دا ،رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ئەمریکا
دامەزرا .لە کۆنفرانس��ی سانفرانسیسکۆدا کە الیەنە سەرکەوتووەکانی شەڕ دەستی بااڵیان لە باسو
ج و ئەرکە بنەڕەتییەکانی ئەو رێکخراویە کەوتنە بەر باسو
گفتوگۆکاندا هەب��وو ،چوارچێوەو ئامان 
پەسند کران .لە سەرەتای کار دا ،دامەزرێنەرانی رێکخراوەکە بەتایبەت الیەنە سەرکەوتووەکانی شەڕ،
زۆر گوێی��ان نەدەدایە مافەکانی مرۆڤ .دەبێ بگوترێ کە هەر لەو کۆنفرانس��ەدا نوێنەرانی گەلێک
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رێکخراوی غەیرە دەوڵەتییش ئامادە بوون .نوێنەرانی ئەو رێکخراوانە دەگەڵ نوێنەرانی ژمارەیەک لە
واڵتە بچووکەکان ،پێکەوە کەوتنە کارو باسو وتووێژێکی چڕوپڕیان دهست پێکرد بۆ ئهوهی بتوانن
هەلومەرجێک پێک بێنن کە مەس��ەلەی مافەکانی مرۆڤیش ببێتە یەکێک لە باسە سەرەکییەکانی
کۆنفرانسەکە.
جگە لە هەوڵ و تێکۆش��انی ئ��ەو رێکخراوە غەیرە دەوڵەتییان��ە ،باڵوبوونەوەی ئەو راپۆرتانەش
کە لە پەیوەندی دەگەڵ رووداوەکانی س��ەردەمی ش��ەڕدا ئامادە کراب��وون ،دەوڵەتەکانی ناچار کرد
کە مەس��ەلەی پاراس��تنو بەرەوپێش بردنی مافەکانی مرۆڤ وەک یەکێ��ک لە ئەرکە گرنگەکانی
رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دەست نیشان بکەن.
باڵوبوون��ەوەی هەواڵو راپۆرتی ئەو جینایەتو تاوانو کۆمەڵکوژییانەی کە لە کاتی ش��ەڕی
دووهەم��ی جیهانیدا رووی��ان دابوو ،بوو بە ه��ۆی کرانەوەی چاوو گوێی کۆمەڵ��گای مرۆڤایەتی
و پێکهاتن��ی هاودەنگییەکی بەرین س��ەبارەت بە پاراس��تنی مافو ئازادییەکان��ی مرۆڤ .دواتر
کۆدەنگییەکی گەورە لەس��ەر ئەوە هاتە ئاراوه کە پێویس��تە مافەکانی مرۆڤ بکەوێتە سەرش��انی
رێکخراوێکی نێودەوڵەتی کە تواناو دەسەاڵتی ئەوەی هەبێ پێش بە پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ
بگرێو یاس��او قانوونو پەیماننامەی جۆراوجۆریش بۆ پاراس��تنو پەرەپێدانو دەستەبەر کردنی
مافەکانی مرۆڤ پەس��ند ب��کاتو دەوڵەتەکان بەرعۆدە بکات تا ئەو یاس��او قانوونو پەیماننامانە
بەڕێوە بەرن .بەو پێیە ئیتر لەمەودوا ئەو دەورانە بەسەر چوو کە کاربەدەستانی دەوڵەتێک بە مەیلی
خۆیان تاوانو جینایەتو ژینۆس��ایدو کوش��تو کوش��تار بەرانبەر خەڵکی واڵتی خۆیان ئەنجام
دەنو واڵتانی دیکە و کۆمەڵگای نێونەتەوەییش حەقی ئەوەیان نەبێ پێش بەو کارە بگرن .لەوەش
زیاتر بەگوێرەی پەیماننامەکانی رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان ،واڵتان و کۆمەڵگای نێونەتەوەیی
نەک هەر ماف بەڵکوو ئەرکی سەرش��انیانە کە بەرانبەر پێش��ێل کران��ی مافەکانی مرۆڤ لە هەموو
کهلێنو قوژبنێکی ئەم دنیایەدا دژکردەوەی پێویست لە خۆیان نیشان دەن .مەنشووری رێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان کە لە س��اڵی ١٩٤٥ی زایینیدا پەس��ند کرا ،پێ لەس��ەر ئەوە دادەگرێ کە
ن و دەستەبەر
رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان پێویس��تە بۆ جێگیر کردنی ئاش��تیو تەباییو دابی 
ڤ و ئەوەی کە
کردنی مافەکانی مرۆڤ کار بکات .بەاڵم لە پەیوەندی لەگەڵ نێوەرۆکی مافەکانی مرۆ 
ئەو مافانە چ دەگرنەوە ،کەمو زۆر لە مەنش��وری رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا باسێک نەکراوە.
دواتر لێژنهیهکی تایبەتی بۆ پێناسە کردنی مافەکانی مرۆڤ بە وردی لەو رێکخراوەدا پێک هات.
ئ��ەو لێژنهیه لە هەژدە ئەندام پێک هاتبوو کە لە واڵتانی جۆراوجۆرەوە هاتبوونو نوێنەرایەتیی
کولتوور و دینو مەزهەبو ڕوانگە جیاجیاکانیان دەکرد ( .)٩پاش دوو ساڵ کار و وتوێژی چڕوپڕ
هەموو ئەندامانی لێژنهکه لەسەر بەیاننامەیەک هاوڕابوون واتە بە کۆمپرۆمیس گەیشتن کە لە ١٠ی
دیسامبری ١٩٤٨دا باڵو کرایەوە و بە ناوی بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ ناسرا .شارەزایان لەسەر
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ئ��ەو بڕوایەن کە ئەم بەیاننامەیە بە گرنگترینی ئەو بەڵگەنامەو دۆکیۆمێنتانە دادەنرێ کە تا ئێس��تا
رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان پەسندی کردوون.
لە س��ەرجەمی پەنجاو شەش واڵت کە ئەو دەم ئەندامی رێکخراوەکە بوون ،چلو هەشت ئەندام
دەنگیان بە بەیاننامەکە دا .هەشت واڵت خۆیان لە دەنگدان بە بەیاننامەکە بوارد .بەاڵم هیچ واڵتێک
بە دژی بەیاننامەکە دەنگی نەدا.
بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ لە س��ی ماددە پێک هاتووە .ئەو ماددانە مافە جیاجیاکانی
مرۆڤ پێناس��ە دەکەن .بەو جۆرە مافەکانی مرۆڤ بوونە بەشێک لە یاسای نێونەتەوەیی و ئیعتباری
جیهانییان پەیدا کرد .بۆ یەکەم جار لە مێژووی مرۆڤایەتیدا ،مرۆڤ توانی هەندێک یاس��ا و قانوون
دانێ بۆ ئەوەی دەوڵەتەکان بەگوێرەی ئەوان لەگەڵ هاوواڵتیان هەڵسوکەوت بکەن.
بەو جۆرە مەسەلەی دەس��تتێوەردان لە مافی خاوهنداریهتی نیشتمانی دەوڵەتەکاندا هاتە گۆڕ.
هەلومەرجێک هاتە کایەوە کە چۆنیەتیی هەڵسوکەوتو رەفتاری دەوڵەتەکان لەگەڵ هاونیشتمانانی
خۆیاندا ،ئیتر شتێک نەبوو کە واڵتانی دیکەو کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بەرامبەری بێتەفاوەت و بێ
ن و کاریان بەسەریەوە نەبێ.
الیەن ب 
( )Micheline R Ishayلە کتێبی  History of Human Rightsکە لە ساڵی٢٠٠٤دا باڵو کراوەتەوە
دەنووس��ێ :هەر چوونە پێشو سەرکەوتنێکی مافی مرۆڤ لە مێژوودا قۆناخێکی بەدوادا هاتووە کە
مافەکانی مرۆڤ تێیدا تووش��ی پاشەکشە بوونە ،بۆ نموونە شۆڕشی فەرانسە .شۆڕش مەسەلەی ماف
س و داوای دابین کردنو دەستەبەر کردنی ئەوانی کرد .بەاڵم
و ئازادییەکانی مرۆڤی هێنایە بەر با 
وەک دیتمان پاش��تر ش��ۆڕش بەپێچەوانەی ئەمانجەکانی چووە پێشو لە ئاکامدا دەورانێک دەستی
پێکرد کە پڕ بوو لە سەرکوتو زەبروزەنگو تۆقاندنو پێشێل کردنی مافەکانی مرۆڤ .ئەوە لەبەر
ئەوەیە کە هێزە کۆنەپەرس��تەکان هەمیش��ە لە هەوڵی ئەوە دان کە پێش بە چوونە پێش��ی رەوتی
ن و پەرەسەندنی کۆمەڵ لەگەڵ کەندوکۆسپ بەرەوڕوو بکەن .بەاڵم
ن و پێشکەوت 
ئازادیی مرۆڤ بگر 
لەسەریەک رەوتی مێژوو بە قازانج و بەرژەوەندیی پێشکەوتنی کۆمەڵو ئازادیی مرۆڤ دەڕواتە پێش.
هەر نەوەیەک کە دێتە س��ەر دنیا لەسەر بناخەی دەس��کەوتو پێشکەوتنەکانی نەوەکانی دیکەی
پێش خۆی ،تێدەکۆشێ ژیانی خۆی خۆشتر بکات و ئەو کۆسپو هەوراز و هەڵدێرانە تەخت بکات
کە لە سەر ڕێگای بهرهو پێشچوون دان .بەو پێیە تا دێ مرۆڤ بەرە و ئازادیی زیاتر دەڕوا .هەر بەو
جۆرە تا دێ پتریش دەسەاڵتدارانی زاڵمو سەرەڕۆ جێگایان پێ لێژ دهکرێ.
ف و ئازادییانەی لە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ داهاتوون ،تێگەیش��تنی بەرینی
ئەو ما 
مرۆڤایەتی لەو پێشکەوتنو پەرەسەندنە دەردەخەن کە بە درێژایی مێژوو ،بە قازانجی مرۆڤ رووی
داوە .ئەو ماف و ئازادییانە بەو شێوە مۆدێڕنەی کە لە سیستەمی جیهانیی مافەکانی مرۆڤدا پێناسە
کراون ،نوێنەرایەتیی ئیدەو ڕوانگە و بیرە هەرەبەرز و پێشکەوتووەکان دەکەن کە تا ئێستا مێژوو لە
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پەیوەندی لەگەڵ مافو ئازادییەکانی ئینساندا بەخۆیەوە دیون.
پەسند کرانی جاڕنامهی گهردوونی مافەکانی مرۆڤ
نوێنەری ئەمریکا لە کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤدا پێشنیاری کرد کە بەندی یەکەم لە جاڕنامهک ه
بەم جۆرە بێ ” all men are created equal...l” :هەر بەو جۆرەی کە لە راگەیەنراوی س��ەربەخۆیی
ئەمری��کا لە س��اڵی ١٧٧٦دا هاتووە .بەاڵم نوێنەری هیندس��تان کە ژن بوو ل��ەو لێژنهکهدا بەو
دەس��تەواژەیە رازی نەبوو .داوای کرد “ ”all menئاڵوگۆڕی بەس��ەر دابێ بۆ ئەوەی ماناکەی ڕوونتر
بێت��ەوە .ئەو وت��ی ئەدی ژنان چی؟ ئەو جۆرە داڕش��تنە وا مانا دەکرێتەوە کە ه��ەر تەنیا پیاوان
بگرێتە خۆ .هەروەها نوێنەری یەکیەتیی س��ۆڤیەتی لەگەڵ بەکارهێنانی وش��ەی “ ”createdرازی
نەبوو ،چونکە ئەو جۆرە داڕشتنە ئیشارەی بە خوای خالەق دەکرد .ئەو کات سۆڤیەتەکان هەوڵیان
دەدا یەکیەتیی س��ۆڤیەت کۆمەڵگایەکی غەیرە دینیو غەیرە مەزهەبی بێ .هەر بۆیە نەیاندەتوانی
بەڵگەنامەیەک��ی ئاوا بە هۆی ڕوانگە ئیدەئۆلۆژیکییەکانیانەوە ئیمزا بکەن .پاش باسو گفتوگۆیەکی
زۆر لەسەر ئەوە ساغ بوونەوە کە بەم جۆرەی خوارەوە بەندی یەکەمی جاڕنامهی جیهانیی مافەکانی
مرۆڤ داڕێژرێ:
””All human beigns are born free and equal in dignity and rights
چ مافێک؟
بەن��دی یەکەم و دووهەم��ی جاڕنامهی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ ،بناخ��ە و جەوهەری ئەو ئیدەو
بیرۆکەیە دەگرێتەخۆ کە کۆشکی بڵیندی مافو ئازادییەکانی مرۆڤی لەسەر بنیات نراوە .ئەوەش
لەس��ەر بنەمای دوو بایەخی مەزن وەس��تاوە .یەکیان بریتییە لەوە کە هەموو مرۆڤەکان خاوەنی
بایەخ��ی ئینس��انیینو ئەو بایەخە ئینس��انییە هیچکات نابێ ژێرپێ بخ��رێ .دووهەمیش ئەوەیە
ک��ە هەموو مرۆڤەکان یەکس��اننو بایەخی وەک یەکیان هەیە .وات��ە هاوبایەخن .بەندی یەکەمی
بەیاننامەک��ە دەڵێ ”هەموو مرۆڤەکان بە ئازادی لەدایک دەبن ،هاوبایەخنو وەک ئینس��ان مافی
وەک یەکیان هەیە”.
بەندی دووهەمی جاڕنامهک ه ئەو مەس��ەلەیە باشتر ڕوون دەکاتەوە و پێ لەسەر ئەوە دادەگرێ
کە هەموو مرۆڤەکان بێ وەبەرچاو گرتنی هەرچەش��نە جیاوازییەکی وەک پێشینە ،رەگەز ،زمان،
رەنگی پێس��ت ،دینو مەزهەب ،بیرو باوەڕی سیاس��ی ،پێگەی کۆمەاڵیەتی ،نەتەوە ،ئیتنیسیتی،
خاوەنداریەت��ی ،یان چۆنیەتیو ش��وێنی لەدایک ب��وون ،هەموو ئەو م��افو ئازادییانەی کە لە
بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤدا هاتوون دەیانگرێتەوە .ئەو بیرۆکەیە نێوەرۆکی ئەو پرنس��یپە
گرنگەی مافەکانی مرۆڤ ڕوون دەکاتەوە کە دەڵێ مرۆڤەکان نابێ جیاوازی و هەاڵواردنیان لەگەڵ
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بکرێ .دواتر بەندەکانی سێ تا ژمارە سێ ،بە وردی ئەو مافو ئازادییانەی مرۆڤ دەخەنە بەرباس
کە بەیاننامەکە بە حەقی هەموو مرۆڤەکانیان دەزانێو داوای وەبەرچاو گرتنو دەستەبەر کردنیان
لە دەوڵەتەکان بۆ هەموو هاوواڵتیانو ئەو کەسانە کە دەکەونە چوارچێوەی سنوورەکانیان دەکا.
ف و ئازادییەکانی مرۆڤ دەکرێنە دوو بەش .مافو ئازادییە سیاسیو مەدەنییەکان.
زۆر جار ما 
هەروەه��ا ماف و ئازادییە ئاب��ووریو کۆمەاڵیەتیو کولتوورییەکان .بەش��ی یەکەم ئەو ماف و
ئازادییان��ە دەگرنەوە کە پێیان دەگوترێ ئازادییەکانی مرۆڤ .ئ��ەوەش زۆرتر ئەو مافانەن کە لە
سەردەمی رێنێس��انسو رەوشەنگەریدا هاتنە گۆڕێ .بەش��ی دووهەمی مافەکانیش ئەو مافانەن
ی و کۆمەاڵیەتی
ک��ە پێیان دەگوترێ ماف��ە تهناهییهکان مرۆڤ .واتە ئەو مافانەی تەناه��ی ئابوور 
و کولت��ووری بۆ مرۆڤ��ەکان دابین دەکەن .ئەو مافانە زۆرتر ئەو مافان��ە دەگرنەوە کە بزووتنەوەی
کرێکاری هەر لە س��ەرەتای دەست پێکرانی شۆڕشی پیشەسازییەوە لە چەرخی هەژدە و نۆزدەوە
لە پێناو وەدیهێنانیاندا خەباتی کردوە.
ماف��ە مەدەنیی��ەکان ئەو مافانەن کە ژی��ان ،ئازادیی دین و مەزه��ەب ،ئەمنییەتی قەزاییو
حقووق��ی ،ژیانی تاکەکەس��ی ،ژیانی بنەماڵەی��ی ،ئازادیی ڕا دهربڕین ،ئازادی��ی پێکهێنانی کۆڕو
کۆبوونەوە ،ئازادیی پێکهێنانی کۆڕو کۆمەڵی سیاس��یو س��ینفیو پیش��ەییو ئازادیی سەفەرو
هاتوچۆ دەپارێزن.
مافە سیاس��ییەکان ئەو مافانەن حەق ب��ە هاوواڵتیان دەدەن لە کاروباری کۆمەڵگای خۆیانو
چۆنیەتیی بەڕێوەبردنی واڵتەکەیاندا ،لە چوارچێوەی قانووندا بەش��دار بنو بتوانن لە پرۆس��ەی
ن و خۆکاندید کردنیان هەبێ.
سیاسیدا کاریگەر بن و مافی هەڵبژارد 
مافە ئابوورییەکان ،ئەو مافانەن کە مافی هەبوونی کار ،مافی پێکهێنانی کۆڕ و کۆمەڵی پیشەیی
و نەقابی ،مافی مانگرتنو خۆپیش��اندانو ڕێپیوان بۆ دەس��تەبەر کردنی ژیانێکی شیاو بۆ هەموو
هاوواڵتیان دەپارێزن.
ماف��ە کۆمەاڵیەتیی��ەکان ،ئەو مافانەن کە ماف��ی بیمەی بێکاری ،بیمەی نەخۆش��ی ،بیمەی
پەککەوتەی��ی و بیم��ەی دەوران��ی پیری دەپارێزن .ئ��ەو مافانەن کە کاتێک م��رۆڤ بە هۆیەکی
دیاریک��راو کە دەکەوێت��ە دەرەوەی توانا و ئیرادەی خۆی ،ناتوانێ کار بکاتو پێداویس��تییەکانی
ن
خۆی و بنەماڵەکەی دابین بکات ،کۆمەڵگا و دەوڵەت ئەرکی سەرش��انیانە کە پارێزگاریی لێ بکە 
و ئیمکاناتی ژیانو بەڕێوەچوونی بۆ دابینو دەستەبەر بکەن.
ی و کەڵک وەرگرتن لە
ماف��ە کولتوورییەکان ،ئەو مافانەن کە مافی خوێندن ،مافی بەش��دار 
ژیانی کولتووریو فەرهەنگی کۆمەڵگاو مافی وەدەستهێنانی زانستو زانیاری دەپارێزن .ئەو مافە
یو
کۆپیرایتیش دەپاریزێ .واتە مافی ئەو کەس��انەی کااڵ و ش��وێنەوارە هونەریو ئەدەبیو زانست 
تێکنۆلۆژییەکان بەرهەم دێنن دەپاریزێ.
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بەڵگەنامەکانو ئەرکەکانی دەوڵەت
هەرچەند پەس��ند کرانی بەیاننام��ەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ ،ب��ە قۆناخێکی گرنگ لە مێژووی
پەرەس��ەندنی مافەکانی مرۆڤ دادەن��رێ ،بەوحاڵەش دەتوانین ئەو بەیاننامەیە تەنیا بە س��ەرەتای
ن و دەستەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ
دەستپێکردنی کار و تێکۆشانی سیستەماتیک بۆ بەرەوپێش برد 
دابنێین .چونکە ئەودەم مەودایەکی زۆر لە نێوان قس��ە و باس��ەکانی سەر کاغەزو واقعییتەیەکانی
سەر ڕووی دنیا لە پەیوەندی لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا لە گۆڕێدا بوو.
الیەنی هەرە بەهێزی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ ئەوە بوو کە ئەو بەیاننامەیە لە ئاکامی
گفتوگۆیەکی چڕوپڕدا وەدەس��ت هاتبوو .لەو گفتوگۆیانەدا نوێنەرانی فەرهەنگ و کولتوور و ئایین
و واڵتو ناوچە جۆراوجۆرەکانی دنیا  ،لە س��ەر ئیدەئالە هاوبەشەکان پێک گەیشتبوون .نێوەرۆکی
ئەو ئیدەئالە بەرزە هاوبەشانە ئەوە دەست نیشان دەکات کە دەوڵەتەکان چۆن دەبێ هەڵسوکەوتو
ف و ئازادییەکانیان بگرن .لەوەش زیاتر کاتێک
رەفتار لەگەڵ هاوواڵتیانی خۆیان بکەنو رێز لە ما 
رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەیاننامەکەی پەسند کرد ،سیگناڵێکی دیاری بۆ هەموو دەوڵەتەکانی
ئەن��دا م و هاوپەیم��ان نارد کە زۆر گرنگە رێز بۆ ئەو مافو ئازادییانە دانێنو بۆ جێبەجێ کردنو
بەرەوپێشبردنیان بەرپرسیار بن.
بەو پێیە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ بوو بە دوکومێنت یا بە واتەیەکی تر بە بەڵگەیەکی
سیاسیی گرنگو پڕبایەخ دادەنرێ .ئیتر لێرە بە دواوە بەڕێوەبردنو وەبەرچاوگرتنی بەیاننامەکە وەک
پێوانەیەک بو رادەی ئیعتیبار و پرستیژی دەوڵەتەکان لە نێو کۆمەڵگای نێونەتەوەییدا بەکار دەهات.
وات��ە ئەو دەوڵەتانەی کە نێوەرۆکی ئەو ماددانەیان دەخس��تە ژێر پێ کە لە بەیاننامەکەدا هاتبوون،
لە نێو کۆمەڵگای نێونەتەوەییدا پرس��تیژیان دەکەوتە ژێر پرسیار .بەو حاڵەش وەک بەیاننامەیەکی
نێونەتەوەیی ،بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤیش وەک هەموو بەیاننامەیەکی هاوچەشنی خۆی،
تەنیا بایەخو هێزی ئەخالقیو سیاسیی هەبوو .واتە بەیاننامەکە لە باری قانوونو دادوەرییەوە هیچ
ئەرکێکی نەدەخستە سەر دەوڵەتەکان تا بە قانوون ناچاریان بکا بەندەکانی بەڕێوە بەرن.
بۆیە لێژنهی مافەکانی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دەبوایە درێژە بە کارەکانی خۆی بدا
و مافو ئازادییەکانی مرۆڤ بەو جۆرە کە لە بەیاننامەکەدا هاتبوون بە شکڵو شێوەی بەڵگەنامەو
ێ و بە پەسندی دەوڵەتەکانی ئەندامی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانی
پەیماننامەی نێودەوڵەتی داڕێژ 
بگەیەنێ .بەم جۆرە پەیماننامەکانی مافی مرۆڤ واتە کۆنڤانس��یۆنە نێونەتەوەیییەکان پەسند کران.
کۆنڤانس��یۆن واتە پەیماننامە ،دوکومێنتێکی نیودەوڵەتییە کە ه��ەر کات دەوڵەتێک ئئیمزای کرد،
بەشێوەیەکی قانوونی ئەرکی دەکەوێتە سەر شان تا نێوەرۆک و بەندەکانی کۆنڤانسیۆنەکە وەبەرچاو
بگرێ .کاتێک دەوڵەتەکان کۆنڤانس��یۆن ی��ان پەیماننامەیەک ئیمزاو پەس��ند دەکەن ،مانای وایە
کە بە ش��ێوەیەکی یاس��اییش ئەوە قبووڵ دەکەن کە پەیماننامەکە بەڕێ��وە بەرن .لەوەش زیاتر بە
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ئیم��زا کردنی پەیماننامەکە دەوڵەتەکان ئەوەش دەگرنە ئەس��تۆ کە ناوبەناو زۆرتر هەر چوار س��اڵ
جارێک س��ەبارەت بە چۆنیەتیی هەوڵدانیان بۆ پیادە کردنی کۆنڤانسیۆنەکە ،راپۆرت بە رێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان بدەن.
ش��ەڕی س��اردو چۆنیەتیی پەیوەندییەکانی نێ��وان بەرەی رۆژهەاڵتو ب��ەرەی رۆژئاوا واتە
ئەمریکا و س��ۆڤیەت لە نێوان س��اڵەکانی  ١٩٥٠تا ١٩٦٠ی زایینی دا ،کاریگهرییهکی زۆری لەسەر
بارودۆخی سیاس��یی دنی��ا داناو مەیدانی کار و تێکۆش��انی رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکانی لە
ئاس��تی نێونەتەوەییدا تەنگەبەر کردەوە .لە ئاکامدا کاری کۆمیس��یۆنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکانیش لەگەڵ کەندوکۆس��پو تەنگوچەڵەمەی جۆراوجۆر بەرەوڕوو بوو .بەم جۆرە
ماوەی هەژدە ساڵی کێشا تا کۆڕی گشتیی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان توانی لە ساڵی ١٩٦٦ی
زایین��یدا پەیماننامەی م��افو ئازادییە مەدەنیو سیاس��ییەکان و پەیماننامەی مافە ئابووریو
ی و فەرهەنگییەکان پەس��ند بکا .دیس��انیش بۆ ئەوەی ئەو دوو کۆنڤانس��یۆنە ئیعتباری
کۆمەاڵیەت 
یاس��اییو قانوونی پەیدا بکەنو وەک پەیماننامەیەکی نێودەوڵەتی بناس��رێن ،دەبوایە ژمارەیەکی
پێویست لە دەوڵەتەکان جێبەجێکردنیان وەئەستۆی خۆیان بگرن .بۆیە دیسانیش وەختێکی زۆرتری
کێش��ا تا ئەو دوو کۆنڤانس��یۆنە ئیعتباری یاس��اییو قانوونیان وەدەس��ت هێنا .بەم جۆرە لە ساڵی
١٩٧٣ی زایینی یانی پاش ئەوەی کە س��یو پێنج واڵتی ئەندامی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
ن و بەرعۆدە یان بوون ،کۆنڤانس��یۆنەکان حوکمی یاساییو قانوونییان
پەیماننامەکەیان ئیمزا کرد 
ڤ و ئەو دوو کۆنڤانس��یۆنانە ،بەس��ەر یەکەوە پێیان
پەیدا کرد .بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆ 
دەگوت��رێ ” ”The international Bill of rightsئەو بەڵگەنامانە بە جەوهەرو نێوەرۆکی سیس��تەمی
نێونەتەوەی��ی مافەکانی مرۆڤ دادەنرێن کە لەو دەمەوە تا ئێس��تا گەش��ەی ک��ردوە و بۆتە چرا و
ڕێگا نیش��اندەری دەوڵەتەکان و کۆڕ و کۆمەڵە جۆراوج��ۆرەکان .لە پەیوەندی لەگەڵ بردنە پێشو
ن و دابینو دەستەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤدا ئەمڕۆ پتر لە  ١٥٥واڵت لە ئاستی دنیادا
پەرەپێدا 
ئەو دوکومێنتانەیان ئیمزا کردووه و پێملی جێبەجێ کردنیان بوونه.
پەسند کرانو راگەیاندنی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ ،لە ئاستی نێونەتەوەییدا هێز و
ی و سیاسیی زۆرو بەرچاوی هەیە .بێجگە لەوە کۆنڤانسیۆنەکانیش واتە پەیماننامە
بایەخێکی ئەخالق 
نێونەوتەوەیییەکانی مافی مرۆڤیش ئەرکی قانوونیو یاس��ایی دەخەنە س��ەر شانی دەوڵەتەکان کە
نیوەرۆکو بەندکانی بەیاننامەکە وەبەرچاو بگرنو بە شێوەی سیاسەت و پڕۆژەی کار بۆ جیبەجێ
کردنیان تێبکۆشن.
لە ساڵی ١٩٤٨ی زایینی بەدواوە تا ئێستا رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان جگە لەو بەیاننامە و
کۆنڤانسیۆنانەی کە لە سەرەوە باسمان کردن ،ژمارەیەکی زۆر بەیاننامەو کۆنڤانسیۆنی جۆراوجۆری
دیکەی بە مەبەستی پاراستنو دابین کردنی هەندێک ماف و ئازادی دیاریکراو یان دەستەبەر کردن
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م و گروپی تایبەتی ئامادە و پەسند کردوون .جیا لەوە
و پاراس��تنی مافەکانی هەندێک دەستە و تاق 
لە ئاس��تی ناوچە جیاجیاکانی دنیاشدا گەلێک پەیماننام ە و کۆنڤانس��یۆنی ناوچەیی س��ەبارەت بە
مافەکانی مرۆڤ ئامادە و پەسند کراوون .وەک کۆنڤانسیۆنەکانی ئۆرووپا ،ئەمریکا ،ئەفریقا و تەنانەت
رۆژهەاڵتی نێوەڕاستیش .لەو بارەوە یەکیەتی ئورووپا کۆنڤانسیۆنێکی تایبەتی سەبارەت بە مافەکانی
مرۆڤ بۆ واڵتانی ئۆرووپایی پەسند کردوە .کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ بایەخێکی زۆری
هەیە .بەگوێرەی ئەو پەیماننامەیە هەمو هاوواڵتیانی نیش��تەجێی واڵتانی ئۆرووپا دەکەونە ژێر یەک
چەت��ری پارێزگاریی قانوونی .واتە بەندەکانی کۆنڤانس��یۆنی ئۆرووپای��ی مافەکانی مرۆڤ بۆ هەموو
هاوواڵتیانی نیش��تەجێی ئۆرووپا چ فینالندی بن ،س��وئێدی بن ،دانمارکی بن ،یان ئەڵمانیو هتد،
وەک یەک ئیعتباریان هەیە .خاڵی هاوبەشی نێوان هەموو ئەو پەیماننام ە و کۆنڤانسیۆنە ناوچەیییانە
ئەوەیە کە هەموویان ئەو مافو ئازادییانەی کە لە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤدا هاتوون
بە سەرمەشقو سەرچاوەی ئیلهامی خۆیان دادەنێن.
تا ئێس��تا رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان پتر لە س��ەد بەڵگەنامە و پەیماننامەی جۆراوجۆری
ف و ئازادییەکانی مرۆڤ پەسند کردوون .گرینگترینی ئەوان بریتیین لە:
سەبارەت بە ما 
* کۆنڤانسیۆنی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پێشگرتنو خاشەبڕ کردنی تاوانی ژینۆساید
و لەنێوبردنی بەکۆمەڵ (.)١٩٤٨
* کۆنڤانسیۆنی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە ئاوارەکان (.)١٩٥١
* کۆنڤانس��یۆنی نێونەتەوەیی رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان س��ەبارەت بە قەدەغە بوونو
ریشەکێش کردنی هەرچەشنە جیاوازیدانانو هەاڵواردنێک (.)١٩٦٥
* کۆنڤانس��یۆنی نێونەتەوەی��ی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان س��ەبارەت ب��ە مافە مەدەنیو
سیاسییەکان ()١٩٦٦
* کۆنڤانس��یۆنی نێونەتەوەی��ی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان س��ەبارەت ب��ە مافە ئابووری،
کۆمەاڵیەتیو فەرهەنگییەکان (.)١٩٦٦
* کۆنڤانسیۆنی نێونەتەوەیی قەدەغە کردنو لەنێو بردنی هەرچەشنە جیاوازیدانانو هەاڵواردنێک
بەرامبەر بە ژنان)١٩٧٩( .
* کۆنڤانس��یۆنی نێونەتەوەی��ی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان س��ەبارەت ب��ە قەدەغە بوونی
ئەش��کەنجەو هەر جۆرە سزاو رەفتارو کردەوەیەکی دیکەی غەیرە ئینسانیی تێکەڵ بە سووکایەتیو
بەکەم گرتن (.)١٩٨٤
* کۆنڤانس��یۆنی نێونەتەوەیی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان س��ەبارەت بە مافەکانی مندااڵن.
(.)١٩٨٩
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ف و ئازادییەکانی مرۆڤ
چۆنیەتیی پاراستنو پارێزگاری کردن لە ما 
پەرەس��ەندنو پیادە کردنی مافەکانی مرۆڤ بە س��ێ قۆناخدا تێدەپەڕێ .لەپێشدا کۆنڤانس��یۆنو
پەیماننام��ە نێونەتەوەیییەکان��ی مافی مرۆڤ لەالیەن رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە ئامادە و
پەسند دەکرێن .ئەو پەیماننامانە ئەو ئەرکانە دەسنیشان دەکەن کە دەخرێنە سەر شانی دەوڵەتەکانی
ئەندام .پاشان دەوڵەتەکان پێویستە ئەو پەیماننامە و کۆنڤانسیۆنانە ئیمزاو قبووڵ کەنو بۆ جێبەجێ
کردنیان بەرعۆدە بن .بەم ش��ێوەیە دەوڵەتەکان رەزامەندیی خۆیان س��ەبارەت بە جێبەجێ کردنو
پیادە کردنی پەیماننامەکان رادەگەیەنن .قۆناخی سێهەمیش بریتییە لەوەی کە دەولەتەکانی ئەندام
هەن��گاو بۆ جێبەجێ ک��ردن و پیادە کردنی پەیماننامەکان هەڵدەگرن .واتە ئەو مافو ئازادییانەی
کە بۆ هاوواڵتیانو تاکی هاونیشتمانی لە پەیماننامەکاندا دەسنیشان کراون ،وەبەرچاو دەگرنو بۆ
پیادە کردنیان دەست بەکار دەبن.
بۆ ئەوەی کۆنڤانس��یۆنەکان ئیعتیبارو پرس��تیژێکی نێونەتەوەیی پەیدا بکەن ،لە پێش��دا دەبێ
ژمارەیەک��ی پێویس��ت لە دەوڵەتەکان ئیم��زا و قبووڵی بکەن .تەنیا لە حاڵەتێک��ی ئاوا دایە کە ئەو
ن و رێکخراوە
پەیماننامان��ە حوکمی قانوونی پەیدا دەکەن .کە واتە رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکا 
نێونەتەوەیییەکان��ی دیکە ئەرکێکی گرنگو پڕبایەخیان لە پێناس��ە کردن و دەسنیش��ان کردنی
مافەکاندا لەس��ەر ش��انە .بەاڵم ئەرکی دەوڵەتەکان بریتییە لەوە کە بەرپرسایەتیی پیادە کردن و
جێبەجێ کردنی ئەوان بگرنە ئەس��تۆ .تاکەکان و هاوواڵتیان خاوەن مافنو دەوڵەتەکانیش ئەرکی
ف و ئازادییانەیان دەکەوێتە سەر شان.
ن و وەبەرچاو گرتنی ئەو ما 
جێبەجێ کرد 
پاراستن و پارێزگاریکردن لە مافو ئازادییەکان لە ئاستی نیشتیمانی ونەتەوەییدا
باش��ترینو دڵنیاترین رێگەو مێتۆد بۆ وەبەرچاوگرت��ن و پیادەکردنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ
ئەوەیە کە دەوڵەت ئەو مافو ئازادییانەی کە لە ئاستی نێونەتەوەییدا بۆ مرۆڤ بەڕەسمی ناسراون،
لە یاس��او قانوونەکانی واڵتدا جێگیریان بکات .زۆربەی واڵتان هەر بۆخۆیان لە بنەڕەتڕا خاوەنی
یاس��ای بنەڕەتیو کۆمەڵە یاسا و ڕێسایەکن کە لەوێدا بەش��ێوەیەکی زۆر باش زۆربەی ئەو ماف
و ئازادیان��ە وەبەرچ��او گیراونو جێیان بۆ کراوەتەوە .بۆ ئەو واڵتانە زۆر ئاس��انە کە کۆنڤانس��یۆنە
نێونەتەوەیییەکانی مافی مرۆڤ ئیمزا و قبووڵ بکەن و بەرپرسایەتیی پیادە کردنیان وەئەستۆ بگرن.
زۆر واڵتی واش هەن کە پێویستە ئاڵوگۆڕێکی زۆرو بەرچاو بە سەر سیستەمی سیاسیو دەستوور
و قانوون��ە بنەڕەتییەکانی خۆیاندا پێ��ک بێنن ،تا بتوانن لەگەڵ پەیماننام��ە نێونەتەوەیییەکانی
مافەکانی مرۆڤدا هاوئاهەنگیان تێدا پێک بێنن.
پێش ئەوەی واڵتێک بیهەوێ هەر پەیماننامە یان کۆنڤانس��یۆنێک واژۆ و قبووڵ بکا ،پێویس��تە
لە نزیکەوە لێکۆڵینەوە س��ەبارەت بەوە بکات کە ئەو کۆنڤانس��یۆنە چ ئەرکێکی دەخاتە سەر شانو
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بۆ پیادە کردنو جێبەجێ کردنی ،پێویستی بە چ میکانیزم و ئیمکاناتێک هەیەو بە چ شێوەیەک
دەکرێ بەندەکانی جێبەجێ بکات .لە زۆربەی حاڵەتەکاندا دەوڵەتەکان بۆ مەبەستێکی لەو چەشنە
ناچار دەبن ئاڵوگۆڕ بەسەر دەستوورو یاسا و قانوونەکانیان دابێنن تا لەگەڵ کۆنڤانسیۆنو پەیماننامە
نێونەتەوەیییەکانی مافی مرۆڤدا بێنەوەو ناتەبایییان نەبێت.
لە س��اڵی ١٩٧٠ی زایینیدا کاتێک نۆروێژ کۆنڤانس��یۆنی قەدەغە بوونی هەر چەش��نە فۆرم و
ش��ێوەیەکی جیاوازیدانانی رەگەزیی ئیمزا و قبووڵ کرد ،ناچار بوو یاساو قانوونەکانی خۆی لەگەڵ
بەندەکانی ئەم پەیماننامە نێونەتەوەیییەدا رێک بخا .ئەمە بوو بە هۆی ئەوەی کە پاراگرافێکی نوێ
بە یاسای سزادانی ئەو واڵتەوە زیاد بێ.
لە زۆربەی واڵتەکاندا کۆنڤانس��یۆنەکانی مافی مرۆڤ راس��تەوخۆ بەگوێرەی قانوون ،لە یاس��ا
گش��تییەکانی ئەو واڵتانەدا جێیان بۆ دەکرێتەوە و هاونیشتمانان دەتوانن راستەوخۆ لە دادگاکاندا
بۆ دیفاع لە خۆیان بەکاریان بێنن .بەاڵم هەمیشەش ئاوا نیە.
پەیماننام��ەی ماف��ە مەدەنیو سیاس��ییەکانو پەیماننامەی مافە ئاب��ووری و کۆمەاڵیەتیو
فەرهەنگییەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان کە لە ساڵی ١٩٧٣ی زایینیدا حوکمی یاساییان
پەیدا کردبوو ،لە س��اڵی ١٩٩٩ی زایینیدا پاش ئەوەی کە پارلمانی نۆروێژ بە گوێرەی یاس��ایەکی
تایبەتی ئەو پەیماننامانەو کۆنڤانس��یۆنی ئورووپایی مافەکانی مرۆڤی بە بەشێک لە یاساکانی نۆروێژ
قبووڵ کردن ،بوون بە بەش��ێک لە سیستەمی دادوەریی نۆروێژ و حاڵەتێکی قانوونیان بۆ جێبەجێ
کردن بەخۆوە گرت.
بەو حاڵەش دەبێ بگوترێ کە پێش ئەوەی یاسا و مافەکانی مرۆڤیش لە پارلمانی نۆروێژدا پەسند
ف و ئازادییەکانی مرۆڤ
بکرێن ،کاربەدەس��تانی نۆروێژ بەشێوەیەکی گش��تی هەوڵیان دەدا کە ما 
ن و لە کردەوەدا جێبەجێیان بکەن.
وەبەرچا بگر 
پێویست ناکا واڵتەکان هەموو چەشنە ئیمکاناتێکی پێویست بۆ جێبەجێ کردنی کۆنڤانسیۆنەکان،
پێش ئیمزا کردن و قبووڵ کردنیان ئامادە بکەن .گرینگ ئەوەیە کە تێکۆشن لە ماوەیەکی دیاریکراودا
بەستێنێکی لەبار بۆ دامەزراندنو جێبەجێ کردنی پەیماننامەکان درووست بکەن .بۆیە زۆر گرینگە
ن و بوژاندنەوەیان
دەوڵەتەکان هەوڵی واژووکردنی کۆنڤانسیۆنەکان بدەن و بەرپرسایەتیی رەچاوکرد 
بگرنە ئەس��تۆ .ئەو وەختە چاوەڕوانکراوە کە دەوڵەتێک بۆ جێبەجێ کردنی کۆنڤانسیۆنێک پێوسیتی
ف و ئازادییەکان دەگۆڕدرێ.
پێیەتی ،بەگوێرەی جۆری ما 
چاوەڕوان دەکرێ کە کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنیو سیاسییەکان پاش ئیمزا کرانو قبووڵ کردن
لەالیەن دەوڵەتەوە دەسبەجێ حاڵەتی جێبەجێ کردن بەخۆیەوەی بگرێ .بەاڵم ناکرێ چاوەڕوانیەکی
ل��ەو چەش��نەمان لە دەوڵەت هەبێ کە بە هەمان خێراییو لە هەم��ان ماوەی چاوەڕوانکراودا پاش
ی و کۆمەاڵیەتیو فەرهەنگییەکان جێبەجێ بکات .دوایین
ئیم��زا کردن ،قبووڵ کردن ،مافە ئابوور 
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بەستێنی ئامادە کردن بۆ جێبەجێ کردنی مافە ئابووریو کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگییەکان وەختێکی
زۆرتری دەوێو پێویس��تی بە وەگەڕخستنی سەرچاوە و سەرمایە جۆراوجۆرەکانی واڵتە تا بتوانرێ
وەک پێویس��ت قوتابخانە و نەخۆش��خانە دروست بکرێ .دیارە بۆ دەس��تەبەرکردنی ئازادیی دینو
ب و عەقیدە پێویس��تییەکی لەو جۆرە لە گۆڕێدا نیە .زۆر ج��اری واش هەیە دەوڵەتەکان
مەزه��ە 
ن و بەفەرمی ڕادەگەیەنن کە ناتوانن ئەو
بەش��ێک یان چەند بەش لە کۆنڤانسیۆنێک هەڵدەپەس��ێر 
بەن��دە یان ئ��ەو بەندانەی پەیماننامەکە وەبەرچاو بگرن یا پیادەی��ان بکەن .بەو حاڵەش کۆمەڵگای
نێونەتەوەیی ئەوە قبووڵ دەکا .مەبەس��ت ئەوەیە کە ژمارەیەکی هەرچی زۆرتر واڵتان هان بدرێن تا
کۆنڤانسیۆنەکان ئیمزاو قبووڵ بکەن .بەو جۆرە کۆنڤانسیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ دەبنە پەیماننامەی
ی و دەوڵەت��ەکان ئەرکدار دەکەن ت��ا وەبەرچاویان بگرنو کاریان پ��ێ بکەن .جا با لە
نێودەوڵەت�� 
سەرەتاشدا دەوڵەتەکان نەتوانن هەموو کۆنڤانسیۆنەکە بەشێوەیەکی تەواو پیادە بکەن.
وەک پێش��تریش وتمان مرۆڤ��ەکان وەک تاک خاوەنی م��افو ئازادییەکاننو دەوڵەتەکانو
کاربەدەستانی دەوڵەتیش ئهو ئهرکهیان دهکهوێته سهر شان کە ئەو ماف و ئازادییانە بۆ ئەوان دابین
ن
و دەستەبەر بکەن .بە واتایهکیتر ئەوە تەنیا کاربەدەستانی دەوڵەتن کە سەبارەت بە وەبەرچاونەگرت 
و پێش��ێل کردنی مافەکانی مرۆڤ بە بەرپرس دادەنرێن .بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتری ئەو مەبەس��تە با
نموونەیەک بێنینەوە .ئەگەر پیاوێک لەالیەن چەند کەس��ێکەوە لەس��ەر جادە لێی بدرێ ،خۆی لە
خۆیدا لە یەکەم روانیندا ئەوە بە پێشێل کرانی مافی مرۆڤ ناژمێردرێ .ناکرێ دەوڵەت بە بەرپرسی
هەموو ئەو جۆرە رەفتار و کارو کردەوانە دابنرێ کە لە پەیوەندیی نێوان مرۆڤەکاندا خۆیان نیشان
دەدەن .بەاڵم ئەگەر ئەو پیاوەی کە لە س��ەرەوە باس��مان کرد لەالیەن کارمەند ،یا کاربەدەستێکی
دەوڵەتەوە بۆ نموونە پۆلیس لێی بدرێ ،ئەوە ئەو کارە بە پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ دەژمێردرێ.
ئەوەش لە بەر ئەوەیە کە لە حاڵەتی دووهەمدا ئەو کەس��ەی پەالماردەرە ،کاربەدەس��تێکی دەوڵەتە.
لە زۆر واڵتی دنیا دا ،کاربەدەستانی دەوڵەت لە کاتی جێبەجێ کردنی ئەرکەکانیاندا کەڵکی خراپ
ت و پێگەی فەرمیی خۆیان وەردەگرن و لە ئاکامدا بە ش��ێوەیەکی بەرباڵو و زەق ماف
لە دەس��ەاڵ 
و ئازادییەکانی مرۆڤ ژێرپێ دهخرێ بۆ نموونە لە کاتی گرتن و زیندانی کردندا پێش��ێل دەکەن.
تەنان��ەت لە واڵتێکی وەک نۆروێژیشدا زۆر جار پۆلیس ب��ەوە تاوانبار کراوە کە لە کاتی جێبەجێ
کردن��ی مەئموورییەتو ئەرکەکانیدا کەڵکی خراپی لە دەس��ەاڵتی خۆی وەرگرتووەو توندوتیژیی
ب��ەکار هێناوە .توندوتیژییەک کە پێی دەوترێ توندوتیژیی پۆلی��س .دەتوانین ئەو نموونەیەی کە
لە س��ەرەوە هێنامانەوە ئاڵۆزتری بکەین .دەوڵەت نەک ئەرکی ئەوەی لەس��ەر شانە کە بۆخۆی ماف
فو
و ئازادییەکانی مرۆڤ پێش��ێل نەکا ،بەڵکوو بەرپرس��ایەتیی ئەوەشی لەسەر شانە کە ڕێز لە ما 
ێ و بۆ پەرەپێدانو بەرەوپێش بردنیش��یان تێبکۆشێ .بەو پێیە
ئازادییەکانی مرۆڤ بگرێ ،بیانپارێز 
کاربەدەس��تانی دەوڵەت لەس��ەریانە کە هەلومەرجێک پێک بێنن کە ئەمنییەتی حقووقیو قەزایی
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بۆ هەموو هاوواڵتیان بە ش��ێوەیەکی کاریگەر دابینو دەس��تەبەر بکەن .بۆ نموونە ئەگەر کەسێک
ش��کایەت یا سکااڵ لە کەسێکی دیکە بکا کە پەالماری داوە ،پۆلیسو دادگاکان لەسەریانە بەدوای
مەس��ەلەکەدا بڕۆنو بۆ س��زادانی پەالماردەر هەنگاوی پێویس��ت هەڵگرن .چونکە بە دوادا چوون،
لێکۆڵینەوە و گەڕان بە دوای دۆزینەوەی تاوانبار و سزادانی بۆخۆی سیگناڵێکی گرنگە بۆ پێشگرتن
لە روودانی پەالماری تازە .هەر بۆیە کاربەدەس��تان دەبێ بەرپرس��ایەتیو خەمی ئەوەش وەئەستۆ
تو
بگ��رن کە بە ئەندازەی پێویس��ت پۆلیس لە جادەکان هەبێ و هاتووچ��ۆ بکا تا بتوانێ ئەمنییە 
ئاس��ایش بۆ هاوواڵتیان دابین بکات .کە واتە بۆ دابینو دەس��تەبەر کردنی ئەمنییەتو ئاس��ایش،
ی
ی و هێمن 
دەوڵەت دەبێ هەموو میکانیزمو ئیمکاناتێکی پێویست تەرخان بکا تا هاوواڵتیان لە ئارام 
ی و حقووقی ،وەگەڕخس��تن و بەڕێوەبردنی
و ئاسایش��ی تەواودا بژین .پێکهێنانی ئەمنییەتی قەزای 
پڕۆژەی جۆراوجۆر بە مەبەس��تی پێش��گرتن ل��ە بەالڕێ داچوون��ی الوەکان و هەروەها خوڵقاندنی
روحییەتێکی دێمۆکڕاتیکو پێش��کەوتنخوازانە و ئینسانی لە نێو هاوواڵتیاندا لە ڕێگای پەروەردە و
فێرکردنو بارهێنانەوە ،بەش��ێک لەو سیاسەتانەن کە دەوڵەت دەتوانێ بۆ مەبەستێکی لەو چەشنە
دەکاریان بکا .لەوەش زیاتر هەر کاتێک ڕوون ببێتەوە و دەرکەوێ کە مافو ئازادییەکانی کەسێک
یان تاقمێک پێش��ێل کراون ،دەبێ دەوڵەت تێکۆشێ خەسارەت بۆ قوربانی یان قوربانیەکان دابین
بکا وقەرەبوو بکرێنەوە.
کە واتە :دەوڵەت بەرپرسایەتیی ئەوەی لەسەر شانە کە ڕێز لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ بگرێ،
ن و بەرەپێش بردنیان بە هەموو تواناوە هەوڵ بدا.
ف و ئازادییان ە بپارێزێو بۆ پەرەپێدا 
ئەو ما 
ئەگەر کەسێک ،پێی وایە مافو ئازادییەکی ئەو پێشێل کراوە ،پێویستە سکااڵ بکا و مەسەلەکەی
بەرێتە دادگا .ئەگەر ناوبراو لە دادگادا دۆڕاندی دوای ئەوەی کە کێشەکەی خۆی بردە پێش دادگای
ت و س��کااڵکەی بە ئاکامی دڵخوازی خۆی نەگەیش��ت ،دەتوانێ ش��کایەت بەرێتە
هەرە بەرزی واڵ 
بەردەم ئۆرگان��ە تایبەتییەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ی��ان دادگا نێونەتەوەیییەکان .بۆ
نموون��ە دەتوانێ بە دژی دەوڵەتەکەی خۆی ش��کایەت بەرێتە بەردەم دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی
مرۆڤ .تا بتوانرێ راس��تەوخۆ دەوڵەت یان کاربەدەستانی دەوڵەت یان ئۆرگانێکی دەوڵەتی سەبارەت
بە پێش��ێلکاریی مافەکانی مرۆڤ بە بەرپرس دابنرێن ،ئیمکانی پەلکێش کردنی دەوڵەت بۆ دادگاو
بردنەوەو س��ەرکەوتن لە دادگادا زۆرتر دەبێ .تا ئێس��تا زۆر جار نۆروێژ سەبارەت بە پێشێل کرانی
مافەکانی مرۆڤ ،لە دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکان مرۆڤ دا ،ش��کایەتی لێ کراوەو ناچار بووە بچێتە
بەردەم دادگای ستراس��بۆرگ .هەر لە ئاکامی ئەوەشدا ناچار بووە ئاڵوگۆڕ بەسەر زۆر الیەنی یاسا و
ڕێساو چۆنیەتیی پراکسیسی خۆیدا لەو بوارانەدا بێنێ کە بە هۆی ئەوانەوە پەلکێشی دادگای ناوبراو
کراوە.
دژوارە بتوانین ئەوە نیشان بدەین کە کاربەدەستانی دەوڵەت بۆ پێشگیری لە سەرهەڵدانی جور م
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و تاوان ئەرکی س��ەر ش��انی خۆیان جێبەجێ نەکردووە .ئاخر ئەوە دژوارە کە بە بەڵگەوە لە دادگادا
ن و مێرمندااڵن بەرە و تاوانو جورمو
بیس��ەلمێنێ کە کاربەدەستان بەشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ الوا 
جینایەت پاڵ پێوەنێن ،تەنیا لەبەر ئەوەی کە ئەوان لەو بوارەدا بەش��ێوەیەکی پاسیڤ دەجووڵێنەوە
و سیاس��ەتێکی چاالکیان لە پەیوەندی لەگەڵ الواندا نیە تا بتوانن پێش بە س��ەرهەڵدانی جورم و
تاوان لەنێو ئەواندا بگرن.
ئەگەر لە گۆش��ەنیگایەکی دوورەوە تەماش��ای مەس��ەلەکە بکەین ،بۆمان دەردەکەوێ کە ئەو
پرۆگرامو پڕۆژانەی کاربەدەستانی دەوڵەت بۆ پێشگیری لە سەرهەڵدانی جورم و تاوان لە نێو الواندا
بەڕێوەیان دەبەن ،لە یەکەم روانیندا وەک هەنگاو هەڵێنان بۆ بردنە پێشی مافەکانی مرۆڤ لە قەڵەم
نادرێن .زۆر گرینگە کە هەموو ئەوانەی دەسەاڵتی رەسمییان بەدەستەوەیەو بە نوێنەرایەتیی دەوڵەت
کار دەک��ەن ،زانیارییان س��ەبارەت بە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ هەبێ .پۆلیس ،کاربەدەس��تانی
ی
ئیدارەی منداڵپارێز ،مامۆستایان ،دوکتورەکان ،بەڕێوەبەرانی ئیدارە و دامودەزگا و فەرمانگە دەوڵەت 
و حکوومەتییەکان ،کارمەندانو بەڕێوەبەرانی زیندانەکان ،کارمەندانی نەخۆش��خانە ڕەوانییەکان،
مامۆس��تایانی باخچەکانی س��اوایانو بەکورتی هەموو ئەوانەی کاربەدەستی دەوڵەتنو بۆ دەوڵەت
کار دەکەن ،پێویس��تە زانیارییان لەس��ەر مافەکانی مرۆڤ هەبێ تا بتوانن لە کاتی کار کردندا رێز
ل��ەو مافو ئازادییانە بگرنو بیانبەنە پێشو جێبەجێش��یان بک��ەن .هەر بۆیە ئەوەش گرنگە کە
ن و مندااڵن و مێرمندااڵن لە قوتابخانەدا فێری ئاش��نایەتی لەگەڵ مافو ئازادییەکانی
هەموو الوا 
ن و زانس��تو زانیاریی پێویس��ت سەبارەت بەوان وەدەست بێنن.
مرۆڤ بکرێن ،بەدەرس بیانخوێن 
نو
ف و ئازادییەکانی م��رۆڤ فێر بکرێ 
جی��ا لەوە کۆمەاڵنی خەڵکیش پێویس��تە س��ەبارەت بە ما 
ئاش��نایەتی لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ پەیدا بکەن .کاربەدەس��تانی دەوڵەت دەتوانن میکانیزمو ڕێگا
و مێت��ۆدی جۆراوجۆر بەکار بێنن بۆ بردنە پێ��شو وەبەرچاوگرتنی مافەکانی مرۆڤ .بۆ نموونە بە
پێکهێنانی دامودەزگای جۆراوجۆر کە سەرپەرەس��تیو چاوەدێ��ری بەڕێوەچوونی مافەکانی مرۆڤ
بک��ەن ،دەتوانن لەو بوارهدا هەنگاو هەڵبێنن .دامەزراندنی ئیدارەی چاوەدێری لە مافەکانی مندااڵن،
ن و هەاڵواردن ،دامەزرادنی دامودەزگاو
دامەزراندنی ئیدارەی چاوەدێری بۆ نەهێش��تنی جیاوازیدانا 
ناوەندی تایبەت بۆ چاوەدێریی مافەکانی مرۆڤ ،دامەزراندنی ئیدارەی تایبەت بە چاوەدێری کردنی
ئینتەرنێت ،دامەزراندنی دەزگای تایبەتی بۆ چاوەدێری کاروباری پۆلیس ،تەنیا بەشێک لەو کارانەن
کە کاربەدەستانی دەوڵەت دەتوانن لە ڕێگای ئەوانەوە بۆ باشتر کردنی وەزعی مافەکانی مرۆڤ هەنگاو
هەڵگرن.
ل��ە دنیای س��ەردەمی ئێمەدا کە س��ەردەمی بەجیهانی بوونە ،زۆر گرنگە ک��ە دەوڵەتەکان لە
ئاس��تی نێونەتەوەییشدا سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ بەرپرس��ایەتی بخەنە سەر شان .واتە جگە لە
بەرپرس��ایەتیی میللیو نەتەوەیی و نیش��تمانی لە پەیوەندی لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا دەوڵەتەکان
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ماف و ئازادییەکانی
پێویستە بەرپرسایەتیی نێونەتەوەییش قبووڵ بکەن .کاتێک دەوڵەتەکانی دیکە 
مرۆڤ پێشێل دەکەن ،کاربەدەستانی دەوڵەت پێویستە رەخنەیان لێ بگرن .هەروەها ئەوەش گرنگە
کە هاوکاریی بازرگانی لەگەڵ ئەو واڵتانە نەکرێ کە بە ش��ێوەیەکی توندو زەقو بەرچاو مافەکانی
مرۆڤ پێش��ێل دەکەن .لەو ڕێگایەوە دەوڵەتەکان دەتوانن ئەو س��یگناڵە بنێرن کە پێش��ێل کرانی
مافەکان��ی مرۆڤ لە ئاس��تێکی بەرینو سیس��تەماتیکدا کارێکە کە ئ��ەوان دووریی لێ دەکەن و
بۆیان قبووڵ ناکرێ .زۆر واڵت هەن کە لە ئاس��تی دنیادا کارێکی کاریگەر و بەرچاو بۆ بردنە پێش
و وەبەرچاوگرت��نو پەرەپێدانی مافەکانی م��رۆڤ دەکەن .ئەوان لە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
دا ،ل��ەو بارەوە رۆڵی چاالک دەگێڕنو لە ڕێکخ��راوە نێونەتەوەیییەکانی پەیوەندیدار بە پەرەپێدان
و بەرەوپێ��ش بردن��ی مافەکانی مرۆڤ دا چاالک و هەڵس��ووڕنو لەو ڕێگای��ەوە بۆ بە هێز کردنی
ن
مەوقعییەتی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ تێدەکۆشن .هەروەها لە ڕێگای سیاسەتی دەرەوەی خۆیا 
و ئەو پڕۆژە جۆراوجۆرانەی کە بۆ یارمەتیدان بە واڵتانی دیکە بەڕێوەیان دەبەن ،داوای وەبەرچاگرتن
و بەرەوپێش بردنی ماف و ئازادییەکانی مرۆڤ دەکەن .لە کاتی هاوکاری و پێوەندیی گرتن لەگەڵ
واڵتان��ی دیکە لە بوارە جۆراوجۆرەکاندا داوای ئەوەیان لێ دەکەن کە کار بۆ باش��تر کردنی وەزعی
مافەکانی مرۆڤ بکەن.
نۆروێ��ژ یەکێ��ک لەو واڵتانەیە کە ل��ە کاتی ه��اوکاریو یارمەتیدانی واڵتان��ی دیکە لە بوارە
جۆراوجۆرەکاندا ،داوای ئەوەیان لێ دەکا کە کار بۆ باشتر کردنی وەزعی مافی مرۆڤ بکەن .واتە ئەو
داوایە وەک پێش��مەرج بۆ دانی یارمەتیو هەرچەشنە هاوکارییەکی دیکە بەو واڵتانە بەکار دێنێ.
هەروەها لەو بارەوە مێتۆدێکی دیکەش هەیە کە کاربەدەس��تانی وەزارەتی دەرەوە بۆ بردنە پێش��ی
مافەکانی مرۆڤ لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا کەڵکی لێوەردەگرن .ئەویش بریتیە لە دیالۆگ سەبارەت
ب��ە مافەکانی مرۆڤ لەگەڵ ئەو واڵتانەی لە پەیوەندی لەگەڵ ریزگرتن و وەبەرچاوگرتنی مافەکانی
مرۆڤدا پەریزێکی خاوێنیان نیە.
لەو وتووێژ و دیالۆگانەدا کاربەدەستانی هەر دوو ال ،بەوردی لەسەر مەسەلەی مافەکانی مرۆڤ و
چۆنیەتیی باشتر کردنی وەزعی مافەکانی مرۆڤ پێکەوەدەوێن و هەوڵدەدەن ڕێگاچارەیەکی هاوبەش
بۆ باشتر کردنی وەزعی مافەکانی مرۆڤ لەو واڵتەدا بدۆزنەوە.
کۆمەڵگای مەدەنی
دەس��تەواژەی “کۆمەڵگای مەدەنی” ئەو زاراوەیەیە کە هەر کاتێک باس لە دێمۆکڕاسیو مافەکانی
ن و ئەکتەرانە
م��رۆڤ دەک��رێ ،دێتە بەرگوێ .مەبەس��ت لە کۆمەڵ��گای مەدەنی ئەو هێ ز و الی��ە 
دەگرێتەوە کە لە کۆمەڵگادا بوونیان هەیە ،بەاڵم س��ەر ب��ە حکوومەتو دەوڵەت نین .بە واتایەکی
دیکە بەش��ێک نین لە دەسەاڵتی فەرمانڕەوا .بەشێک لە گرنگترین ئەکتەرەکانی کۆمەڵگای مەدەنی
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بریتیی��ن لە رێکخ��راوە غەیرە دەوڵەتییەکان واتە NGOیهکان .زۆر ج��ار بەو رێکخراوانە دەگوترێ
رێکخ��راوە ئازادەکان .چونکە ئەوان لە دەربڕینی بی��روڕاو ڕوانگەکانی خۆیاندا ئازادنو هەروەها بە
ئازادییش ،بێ گوێ دانە ئەوەی کە دەوڵەت چی پێ خۆش��ە یان نا ،چاالکییەکانیان بەڕیوە دەبەن.
واتە س��ەربەخۆ لە دەوڵەتن .زۆرب��ەی رێکخراوە غەیرە دەوڵەتییەکان لەالیەن کەس��انی چاالکو
ن و بەرەوپێش بردنی مافەکانی مرۆڤ دادەمەزرێن .لە زۆرترین حاڵەتەکاندا
هەڵسووڕەوە بۆ پەرەپێدا 
ئەو جۆرە ڕێکخراوانە رۆڵی وتەبێژی گروپو دەستە و تاقمە الواز و بێدەسەاڵتەکانی وەک ئاوارەکان،
مندااڵن ،ژنان ،زیندانیان ،کەمئەندامان ،کەسانی خاوەن پێداویسیتییە تایبەتییەکانو هی دیکەی
لەو چەش��نە دهگێڕن .یەکێک لە ئامانجەکانی ئەو رێکخراوانە ئەوەیە کە بتوانن لە ڕێگای چاالکیو
هەڵسووڕانی جۆراوجۆرەوە ،دەوڵەتو کاربەدەستانی دەوڵەت بخەنە ژێر زەخت و گوشار ،تا بۆ باشتر
کردنی وەزعی ژیانو مافو ئازادییەکانی ئەو دەستە و تاق م و گروپانە هەنگاو هەڵگرن.
ئ��ەو رێکخراوانە لە نێو کۆمەڵدا پش��تیوانییەکی بەرینیان لێ دەک��رێو هەرکامیان لە بواری
چاالکییەکانی خۆیاندا ،خاوەنی لێوەشاوەییو زانستو زانیارییەکی زۆرن .لە واڵتە دێمۆکڕاتیەکاندا
ن و گوێ بۆ ڕوانگ ە
کاربەدەس��تان نرخ و بایەخێکی زۆر بۆ کار و تێکۆش��انی ئەو رێکخراوانە دادەنێ 
و بیروڕا و بۆچوونەکانیان رادەدێرن .هەمیش��ە دیالۆگێکی چڕوپڕ سەبارەت بە مەسەلە ئاکتوێلەکانی
نێو کۆمەڵ لە نێوان کاربەدەستان و ئەو رێکخراوانەدا هەیە .لە زۆر واڵتدا ئەو رێکخراوانە لە الیەن
ی و مەعنەویو ماددییان لێ دەکرێ.
دەوڵەتەوە پشتیوانیی ئەخالق 
رێکخ��راوە غەیرە دەوڵەتییەکان ،لە کاروبار و تێکۆش��انی خۆی��اندا ئامانجی جیاوازیان هەی ە و
ه��ەر بەو جۆرە لە کار و تێکۆش��انیاندا رێگە و مێتۆدو ش��ێوازی جیاجیاش ب��ەکار دێنن .ئەگەر
لەالی��ەک دەتوانن ڕێنوێنی و یارمەتیی تایبەتی بدەنە کەس��انی دیاریکراو .لەالیەکی دیکەش��ەوە
دەتوانن پێش��نیار و گەالڵەو بەرنامەی تایبەت س��ەبارەت بە باشتر کردنی وەزعی مافەکانی مرۆڤ
پێشکەشی کاربەدەستان بکەن .لەوەش زیاتر دەتوانن چاوەدێری چۆنیەتیی وەزعی مافەکانی مرۆڤ
لە بوارە جیاجیاکاندا بکەن و لە هەر جێیەک پێویس��ت بێ کاربەدەس��تان ئاگادار کەنەوە .هەر بەو
پێیە دەتوانن لە پەیوەندی لەگەڵ بابەتو مەس��ەلە جۆراوجۆرکاندا زانیاریی پێویست بە خەڵکو
راگەیەنە گش��تییەکان بدەن .تا لەو ڕێگایەوە زەخت و گوشارێکی زیاتر بکەوێتە سەر کاربەدەستان
ڤ خێراترو باش��تر هەنگاو بنێن .بەش��ێکی زۆر لەو
ن و وەبەرچاوگرتنی مافەکانی مرۆ 
تا بۆ رێزگرت 
رێکخراوان��ە بۆ باڵوکردنەوەی زانیاری و وش��یاری لە ب��وارە جۆراوجۆرەکانی مافی مرۆڤدا کارێکی
گ��ەورە و بەرچاو لە نێو کۆمەڵدا ئەنج��ام دەدەن .بەڕێوەبردنی چاالک��یو کۆکردنەوەی ئیمزا بە
دژی کارکردن بە مندااڵنو پێش��ێل کرانی مافەکانی ژنان ،دوو نموونەی بچووکن کە هەندێک لەو
رێکخراوان��ە بەڕێوەیان دەبەن .جیا لەوە هەندێک لەو رێکخراوانەی پش��تیوانیی ماددیو مەعنەوی
ئەکادمیک لەو کەسو الیەنانە دەکەن کە لە واڵتانی دیکەدا بۆ دابینو دەستەبەر کردنی مافەکانی
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مرۆڤ تێدەکۆشن .ئەگەر بمانەوێ ناوی بەشێک لەو رێکخراوە غەیرە دەوڵەتییانە بێنین کە لە پێناو
باش��تر کردنی وەزعی مافی مرۆڤدا کار دەکەن دەبێ باس لەو رێکخراوانە بکەین کە بۆ مافەکانی
مندااڵن ،کەمئەندامان ،ژنان ،بێکاران ،ش��ەڕلێدراوەکان ،ئاوارەکان و زیندانیان کار دەکەن .هەندێک
لەو رێکخراوانە س��ەر بە تۆڕێکی نێونەتەوەیینو لە ئاس��تێکی گەورەت��ردا کار بۆ مافەکانی مرۆڤ
دەکەن .وەک رێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی کە پتر لە دوو ملیۆن ئەندامی هەن.
ل��ەو واڵتانەدا کە لە ئاس��تێکی بەرینو بەرباڵودا پێش��ێل کرانی مافەکانی م��رۆڤ روو دەدا،
کاربەدەس��تان کار و چاالکیەکانی ئەو جۆرە رێکخراوانە بە هەڕەش��ە و مەترس��ی لەسەر خۆیانو
دەس��ەاڵتی حکوومەت دەبینن .هۆیەکەش��ی ئەوەیە کە ئەو رێکخراوانە لە پەیوەندی لەگەڵ پێشێل
کردن��ی مافەکانی مرۆڤدا رەخنە لە کاربەدەس��تان دەگرن .هەر بۆیە ل��ە زۆر واڵتاندا چاالکان و
تێکۆشەرانی ڕێگای مافەکانی مرۆڤ لەگەڵ ڕاونانو گرتنو زیندانو تەنانەت کوشتنو ئیعدامیش
بەرەوڕوو دەبن .لە هەلومەرجێکی لەو چەش��نەدا کە لە واڵتێکدا چاالکانی ڕێگای مافەکانی مرۆڤ
دەکەونە بەر پەالمارو ماش��ێنی س��ەرکوتی دەوڵەت ،زۆر گرنگە لەالیەن رێکخراوە مرۆڤدۆس��تو
غەیرە دەوڵەتییەکان لە دەرەوەڕا هاوپەیوەندییان لەگەڵ نیش��ان بدرێو پشتیوانیان لێ بکرێ .ئەو
هاوپەیوەندی و پشتیوانییە دەکرێ بە شێوەی جۆراوجۆرو لە ڕێگای جیاوازەوە پێشان بدرێ.

میدیاکان
ک
میدیا ئازا د و سەربەخۆکان ،بە یەکێک لە گرنگترین دامودەزگا و دامەزراوەی نێو کۆمەڵگا دێمۆکڕاتی 
و پێش��کەوتووەکان ل��ە قەڵەم دەدرێن .هەر بۆیەش��ە رۆڵێکی گرنگو پڕبایەخیان لە پاراس��تنو
بەرەوپێ��ش بردنی ماف و ئازادییەکانی مرۆڤدا هەیە .راگەیەنە گش��تییە ئازادو س��ەربەخۆکان
گەلێ��ک ئەرکی گرنگ لە کۆمەڵدا بەڕێوە دەب��ەن .وەک گەیاندنو باڵوکردنەوەی زانیاری ،هێنانە
گۆڕی باسو موناقەش��ەی جۆراوجۆر لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو کێش��ەو مەسەالنە کە لە کۆمەڵدا
ف و ئازادییەکانی مرۆڤ ،دەس��ت نیشان
ن و ئاش��کرا کردنی پێش��ێلکرانی ما 
لەگۆڕێ دان ،لەقاودا 
ک و باڵوکردنەوەی راپۆرتو هەواڵو
کردن��ی وەزعی دژواری چینو توێژە جۆراوجۆرەکانی خەڵ�� 
رێپۆرتاژ و باسو بابەتو بەدواداچوونی رەخنەگرانە سەبارەت بە کێشە و رووداوەکانی نێو کۆمەڵ.
ن و رێکخراوە
هەمیش��ە لە ڕێگای تەلەفزیۆن ،رادیۆو رۆژنامەکانەوەیە کە تاکەکان ،هاونیشتمانا 
جۆراوج��ۆرەکان ،لە پێش��ێل کرانی مافەکانی مرۆڤ لێ��رە و لەوێ ئاگادار دەب��ن .لەخۆڕا نیە کە
دەگوترێ ل��ە کۆمەڵگا ئازادو دێمۆکڕاتیکەکاندا مێدیاکان پارێ��زەری قازانجو بەرژەوەندییەکانی
ن و لە هەر جێیەک ببینن دەوڵەت مافو ئازادییەکانی هاوواڵتیان پێش��ێل دەکاو
هاونیش��تمانیان 
کەڵکی خراپ لە دەس��ەاڵت وەردەگرێ یان ئەرکەکانی خ��ۆی جێبەجێ ناکا ،لێی لە هەاڵ دەدەن
ی و بێزاریی خەڵک بەرز دەکەنەوە .کاتێک راگەیەنە گش��تییەکان مەس��ەلەیەک
و دەنگی ناڕەزایەت 
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دەخەنە بەر زەڕڕەبینی باس��ی خۆیان ،زەخت وگوشار دەکەوێتە سەر کاربەدەستان تا سەبارەت بەو
کێشەیە کارێک بکەن .بەو جۆرە بوار بۆ پێکهاتنی ئاڵوگۆڕی ئهرێنی پێک دێ.
لە زۆر واڵتدا کاری رۆژنامەنووس��یو هەواڵدەری یا نووس��ینو باڵوکردنەوەی وتارو رێپۆرتاژ
سەبارەت بە پێشێلکرانی مافەکانی مرۆڤ ،چاالکییەکی سەختو دژوارو پڕمەترسییە .کاربەدەستانی
ن و بە
سەرەڕۆ لەو واڵتانەدا حەزیان لێ نیە کە بە شێوەیەکی ئەرێنی بکەونە بەر زەڕەبینی مێدیاکا 
خراپە باسیان بکرێ .هەر بۆیە هەموو جۆرە ڕێگایەکی غەیرە قانوونی بۆ پێشگرتن لەو کارە دەگرنە
بەر .س��ااڵنە ژمارەیەکی زۆر لە رۆژنامەنووس و ژۆرنالیستەکان لێرە و لەوێی ئەو دنیایەدا دەکوژرێن.
ژمارەیەک��ی زۆریش لەوان هەمیش��ە لە واڵتانی جۆراوجۆردا تەنیا ب��ە تاوانی ئەوە کە رەخنەیان لە
س
سیاسەتەکانی کاربەدەس��تان گرتوە زیندانی دەکرێن .لە ساڵی ٢٠٠٦دا هەشتاویەک رۆژنامەنوو 
و پێنج مێدیاکار کووژراونو پتر لە هەزار و چوارس��ەد رۆژنامەنووس��یش کەوتوونەتە بەر پەالمار و
هەڕەشە.
بازرگانیو کا ر و کاسبی
بازرگانەکانو هەموو ئەوانەی بەجۆرێک خەریکی کارو کاس��بیو بازرگانیو کڕینو فرۆش��تن و
بەرهەمهێنان��ی کاال و خزمەتگوزارییە جۆراوجۆرەکانن ،رۆڵ و نفووزێکی زۆریان لە کۆمەڵدا هەیە
و دەتوانن لە نفووز و رۆڵی خۆیان بۆ بەرەوپێش بردنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ کەڵک وەرگرن.
لە پێش هەموو ش��تێکدا دامودەزگا ئابووریو بازرگانیەکان پێویس��تە کرێکارانو کارمەندانی
خۆیان بپارێزن و کەش��ێکی باش ئارامیان لە ش��وێنی بۆ دابین بکەن .هەروەها پێویستە ڕێگا بدرێ
کە کرێکارانو کارمەندان بە ئازادی بتوانن رێکخراوە پیشەیییەکانی خۆیان دامەزرێننو راستەوخۆ
لە ڕێگای ئەوانەوە ش��وێنەوار لەس��ەر چۆنیەتیی ژینگە و هەلومەرجی کارو ژیانیان دانێن .لەوەش
زیاتر کارگ��ە و کۆمپانیاو دامودەزگا ئابووریو بازرگانییەکان دەبێ بە تەواوی لە پەیوەندی لەگەڵ
ن و پیادە کردنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤدا هاوکاریی کاربەدەستانی دەوڵەت بکەن
وەبەرچاوگرت 
و ئەوەش بەوە دەکرێ کە بە گوێرەی پرنس��یپو س��تانداردەکانی مافی مرۆڤ کاروباری کارگە و
کۆمپانیا و ناوەندەکانی کار و کاسبی خۆیان بەڕێوە بەرن.
لە سەردەمی ئێستادا زۆر کۆمپانیا و شەریکەی جۆراوجۆر هەن کە نەک هەر لە واڵتێکدا ،بەڵکوو
لە زۆر واڵت��اندا کار و چاالکییان هەیە .بەو جۆرە کۆمپانیایان��ە دەوترێ کۆمپانیای فرەنەتەوەیی.
ئ��ەم کۆمپانییانە لەو واڵتانەدا کاال و خزمەتگوزاری بەرهەم دێنن کە هێزی کارو کەرەس��ەی خاو
و تێچوون هەرزانە ،بەاڵم بەرهەمەکانیان لەو ش��وێنانە دەفرۆش��ن کە خەڵک گرانتر لێیان دەکڕن.
ت و کۆمپانیانە نفووز و ئیعتبار و دەس��ەاڵتێکی زۆریان هەی ە و س��ەرچاوەی
زۆربەی ئەو ش��یرکە 
جۆراوجۆریان لەبەردەست دان .ئەمڕۆ لە سەرجەمی سەد ئۆکۆنۆمیی گەورە کە لە دنیادا هەن ،پتر لە
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نیوەیان ئەو کۆمپانیا فرەنەتەوەیییانەن کە باسمان کردنو باقییەکەشیان دەوڵەتەکانن .لە کاتێکدا
زۆربەی واڵتان بەشێوەی جۆراوجۆر لە ژێر کۆنترۆڵێكی دێمۆکڕاتیک دان ،هیچ کۆنترۆڵێک بەسەر
ی ئەوان وەدەس��ت هێنانی
ئەو کۆمپانیا گەورە و فرەنەتەوەیییانەدا بەڕێوە ناچێ .ئامانجی س��ەرەک 
قازانج وبەرژەوەندی زۆرترە ،لە هەر ڕێگایەک کە بۆیان بلوێ .واتە هێزی دینامیزمو مۆتیڤاش��ۆنی
س��ەرەکیی ئەو کۆمپانیانە ،تەنیا پەیدا کردنی پ��ووڵ و پارەیە .بەداخەوە دەرکەوتووە کە ئەوەش لە
زۆربەی حاڵەتەکاندا لەسەر حیسابی پێشێل کرانی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ ئیمکانی هەیە.
ل��ەم س��ااڵنەی دواییدا هەم رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکانو هەم گەلێ��ک کۆڕ و کۆمەڵی
بەشەردۆس��تیی دیکە ئاوڕیان لەو گیروگرفتان ه داوەتەوە .هەر بۆیە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
لە س��اڵی ١٩٩٩دا ،رێکخراوێکی تایبەتیی بە ناوی ” ”Global Compactبۆ کار کردن لەس��ەر ئەو
مەس��ەلەیە پێ��ک هێنا .ئەو رێکخ��راوە بریتییە لە ژمارەیەکی زۆر کارگ�� هو کارخان ە و کۆمپانیای
جۆراوجۆر کە لە ئاستی دنیادا تۆڕێکی هاوپەیوەندییان بۆ بردنە پێشی بایەخە ئەخالقیو مافەکانی
مرۆڤ لە پەیوەندی لەگەڵ کاروباری خۆیاندا پێک هێناوە .مەبەستی سەرەکیی ئەو رێکخراوە ئەوەیە
کە زانیاری و وشیاری سەبارەت بەو بەرپرسایەتیە لە نێو خاوەن کارگە و کۆمپانیەکاندا باڵو کاتەوە
ف و ئازادییەکانی مرۆڤ دەکەوێتە سەرشانیان.
کە سەبارەت بە بردنە پێشی ما 
ئەمڕۆ زۆر لە کۆمپانیاو کارگە گەورەکان ئەوە دەزانن کە س��ەبارەت بە بردنە پێش��ی مافەکانی
مرۆڤ ئەرکو بەرپرس��ایەتییان بەئەس��تۆوەیە .هەر بۆیە هەندێک ل��ەوان بەڵگەنامەی تایبەت بە
خۆیان لەو بارەوە ئامادە کردوە کە لە بردنە پێش��ی کاروباری رۆژانەیاندا وەک چرای ڕێگانیشاندەر
بەکاری دەبەن.
ئەو کۆمپانیانەی کە لەو واڵتانەدا کار دەکەن کە بە ش��ێوەیەکی بەرین مافەکانی مرۆڤیان تێدا
پێشێل دەکرێ ،پێویستە بەجۆرێک کاروباری خۆیان رێک خەن کە یارمەتی بە باشتر بوونی وەزعی
مافەکانی مرۆڤ بکا .بۆ نموونە دەتوانن بە کاربەدەستانی ئەو واڵتانە راگەیەنن کە ئەوان بەو مەرجە
س��ەرمایەگوزاری لە واڵتەکانی ئەواندا دەکەن کە گەندەڵیو فەس��ادی جۆراوجۆر خەباتی لەگەڵ
بک��رێ .یان دەتوانن داوای ئازادیی زیندانیانی سیاس��یو عەقیدەتی بک��ەن .دەتوانن راگەیەنن کە
ئەوان بەو مەرجە سەرمایەگوزاری دەکەن کە کاربەدەستانی دەوڵەت ئازادیی پێکهێنانو تێکۆشانی
رێکخراوو سەندیکا پیشەییو سینفییەکان دەستەبەر بکەن .دەتوانن بە کاربەدەستانی ئەو واڵتانە
راگەیەنن کە ئەوان بەو مەرجە لەو واڵتانەدا س��ەرمایەگوزاری دەکەن کە ش��کەنجە کۆتایی پێ بێ.
راس��تییەکەی ئەوەیە کە کۆمپانیاکان دەبوایە بۆ خۆیان ڕێزگرتنو پەرەپیدانی مافەکانی مرۆڤیان
ب��ە یەکێک لە ئەرکەکانی خۆیان دانابوایە .بۆ نموون��ە نەدەبوایە بەهیچ جۆر ڕێگا بە کاری مندااڵن
درابوایە .لەوەش زیاتر پێویس��تە کۆمپانیاو کارگەو کارخانەکان ئەساس��ی کاری خۆیان لەسەر ئەوە
دانێن کە مافە سینفیو پیشەیییەکانی کرێکارو کارمەندەکانیان بەفەرمی بناسنو ئازادیی بەیان
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و مانگرتنو رادەربڕینو پێکهێنانی کۆڕو کۆبوونەوە وخۆپێشاندانو چاالکییە سەندیکایییەکانی
دیکەیان بۆ دەستەبەر بکەن.
زۆرن ئەوانەی دەڵێن کە کارگەو کۆمپانیا نێونەتەوەیییەکان نابێ لەو واڵتانەدا کە بە شێوەیەکی
بەرین مافی مرۆڤ پێش��ێل دەکرێ ،کار و چاالک��ی بەڕێوەبەرن .چونکە کار و چاالکی بەڕێوەبردن
و س��ەرمایەگوزاری کردن لەو جۆرە واڵتانەدا ئیعتبار و مەشرووعییەت بە کاربەدەستانی ئەو واڵتانە
دەبەخشێ .هەندێک کەسیش لەسەر ئەو بڕوایەن کە دەکرێ کارگەو کۆمپانیاکان لەو واڵتانەدا کار
و چاالکیی خۆیان دەس��ت پێبکەن ،بەاڵم مەرجیان ئەوەیە کە سەبارەت بە وەزعی مافەکانی مرۆڤ
و پیشێلکرانی مافەکانی مرۆڤ لەو واڵتانەدا رەخنە لە دەسەاڵتداران بگرن .ئەوان لەسەر ئەو بڕوایەن
کە ئەو کارگە و کۆمپانیانە ،یان هەموو ئەکتەرەکانی دیکەی نێو بازاڕی کار و کاس��بی کە خاوەنی
نفووزو ئیعتبارو هێزنو دەکرێ لەو نفووز و ئیعتبارەی خۆیان بۆ باشتر کردنی ڕەوشی مافی مرۆڤ
ن و تەنانەت گیانی
کەڵک وەرگرن .ئەوان دەتوانن لە هەندێک هەلومەرجدا پێش بە ئەشکەنجە بگر 
خەڵکیش نەجات بدەن .بەتایبەتی لەو جێیانەدا کە چاالکانی دیکەی مافی مرۆڤ دەنگیان زۆر ناڕوا
دەستیان بە هیچ کوێ ڕاناگا.
ئەرکی تاکەکەسی سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ
هەرچەند ڕێز گرتنو بەرەوپێش��بردنی مافەکانی مرۆڤ لە پێش هەر کەس��ێکدا ئەرکی دەوڵەتە،
ب��ەاڵم ئ��ەوە بەو مانایە نیە کە ئێمەش وەک تاک ،وەک مرۆڤ و وەک هاوواڵتی ناتوانین لەو بارەوە
کارو ئەرک بەئەستۆوە بگرین .هەموو ئینسانەکان هەر کام بەگوێرەی توانا و وەزعی خۆیان دەتوانن
لە بەرەوپێش بردنی مافەکانی مرۆڤدا ڕۆڵی بەرچاویان هەبێ.
ن
راستە دەبێ هەمیشە پێ لەسەر ئەوە دابگرین کە ئەوە دەوڵەتەکانن ئەرکو بەرپرسایەتیی دابی 
کردن و دەس��تەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤیان لەس��ەر ش��انە .بەاڵم دەبێ لەبیرمان بێ کە دەوڵەت
لە س��ەرجەمی ئەو ئینس��انانە پێک دێ کە هاوواڵتی ئەو دەوڵەتەن .بەم جۆرە ئەوە ئینسانەکانن بە
کۆبوونەوە لە دەوری یەکو لە چوارچێوەی س��نوورەکانی دەوڵەتدا ،یەکەیەکی گەورەتر دروس��ت
دەک��ەن .هەر بۆی��ە وەک تاکیش هەموو ئێم��ە مەیدانی ئەوەمان هەیە کە بەش��ێوەیەکی ئهرێنی
ن و بەرەوپێش بردنی مافەکانی مرۆڤ دانێین.
شوێنەوارو کاریگەریی خۆمان لەسەر پەرەپێدا 
لەس��ەرەتادا ئەوە تاکەکان بوون کە لە پەیوەن��دی لەگەڵ مافو ئازادییەکانی مرۆڤدا کەوتنە
ی و توانیان ڕوانگەو بیروبۆچوونەکانیان لەو بارەوە بەش��ێوەی قس��ە و ئیدەو
بیرکردنەوەی فەلس��ەف 
وت��ارو کتێب داڕێژن .هەروەها بەدرێژایی مێژووش ئەوە هەر ئینس��انەکان بوون کە چ وەک تاکو
چ بە ش��ێوەی بە کۆمەڵ کار و خەباتیان بۆ مافەکانی مرۆڤ کردوە .هەروەها هەر لە ئاکامی کار و
ن
تێکۆشانی ئەوانیش دایە کە ئەمڕۆ دەبینین ئەو مافانە وەک بەشێک لە یاسای نێودەوڵەتی ناسراو 
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و کاریان پێدەکرێ.
هەر بۆیە هەر کام لە ئێمە کارێکی زۆرمان بۆ بردنە پێش و دابینو دەستەبەر کردنی مافەکانی
مرۆڤ لە دەس��ت دێ .بۆ نموونە دەتوانین مەس��ەلەی مافەکانی مرۆڤ لەگەڵ دۆس��تو ئاش��ناو
نزیکانی خۆمان بێنینە بەرباس .لە قوتابخانە ،لە ش��وێنی کار ،لە ماڵەوە ،لە هەر هەلومەرجێکدا کە
س و گفتوگۆ لەمەڕ چۆنیەتیی وەبەرچاوگرتنو دەس��تەبەر کردنی ئەو مافانە
دێتە پێش دەتوانین با 
بکەی��ن .دەتوانین وتار و باب��ەت لەو بارەوە بۆ گۆڤارو رۆژنامەکان بنووس��ین .دەتوانین یارمەتی و
پیتاکو کۆمەگ بۆ رێکخراوە مرۆڤدۆس��تەکان کۆ کەینەوە .دەتوانین بە دژی پێشێکرانی مافەکانی
م��رۆڤ لێرەولەوێ لە مانگرتنو خۆپێش��اندانو ڕێپێوانەکاندا بەش��دار بی��ن .دەتوانین چاالکیی
جۆراوجۆر بۆ وش��یار کردنەوەی خەڵک س��ەبارەت ب��ە مافو ئازادییەکانی ژن��ان ،کەمئەندامان،
مندااڵن ،نەخۆش��ەکان ،زیندانیی��ەکانو هتد ...بەڕێوە بەرین .لەوەش زیاتر ئەگەر پێمان خۆش��ە
ل��ەو بارەوە وەختێکی زۆرت��ر دانێین ،دەتوانین ببین��ە ئەندامی کۆڕ و کۆمەڵە مرۆڤدۆس��تەکانو
رێکخراوە جۆراوجۆرەکان��ی پارێزگاری لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ .وەک دەنگدەریش لەو بارەوە
ب و الیەنو لیستەو کەسانە
بەرپرسایەتیمان لەسەر شانە .پێویستە لە هەڵبژاردندا دەنگ بەو حیز 
بدەی��ن کە بایەخ بە مافەکانی م��رۆڤ دەدەن .هەر لەو پەیوەندیی��ەدا وەک بەکارهێنەری کا اڵ و
بەرهەمە جۆراوجۆرەکانیش ،بەرپرس��ایەتیمان لەسەر شانە .خۆ لە خۆڕا نیە دەگوترێ ”جیهانی بیر
ی و مەحەللی رەفتار بکە” .ئەوە لە پەیوەندی لەگەڵ شێوەی رەفتاری ئێمە وەک
بکەوە ،بەاڵم ناوچەی 
بەکارهێنەری کااڵکان دەتوانێ زۆر راس��ت بێ .بۆنموونە دەکرێ ئێمە ئەو کااڵو خزمەتگوزارییانە
کە دەزانین بە کاری مندااڵن بەرهەم هاتوون نەکڕین ،دەتوانین ئەو کااڵو کەلوپەلو ش��تومەکانە
کە لەو واڵتانە بەرهەم هێنراون کە بە رادەیەکی بەرین مافو ئازادییەکانی مرۆڤیان تێدا پێش��ێل
دەکرێ ،بایکۆت بکەین.
وەک ئینسان ئێمە لە نێو کۆمەڵدا دەژین هەر بۆیە ژیانمان بەسراوەتەوە بە ژیانی کەسانی دیک ە
و تەنانەت زۆر جار ش��تێک لە ژیانی کەس��انی دیکەش کە لە دەوروبەرمانن ،لە دەستی ئێمە دایە.
وەختێک دەزانین کە ئێمە لەگەڵ کەس��انی دیکەدا نەبێ ناتوانین بژینو ئەوەش بۆتە هۆی ئەوەی
کە بتوانین کاریگەریمان لەس��ەر ژیانی کەسانیتر هەبێ ،مانای وایە لەو حاڵەتەدا هەم دەسەاڵتمان
بەسەر کەسانی دیکەدا هەی ە و هەم بەرپرسایەتیمان بەرامبەریان لەسەر شانە.
واتە ژیان لە نێو خەڵکو لەگەڵ خەڵکدا هەم دەس��ەاڵتمان دەداتێ و هەم بەرپرسایەتیمان بۆ
درووست دەکات .بۆ نموونە دەسەاڵتو توانا و هێزی ئەوەمان هەیە ژیانی خەڵکی دیکە تێک دەین.
هەر بۆیە بەرپرس��ایەتیی ئەوەشمان لەسەر شانە کە ئەو کارە نەکەینو ڕێز بۆ ژیانی کەسانی دیکە
دانێین .بەرپرس��ایەتیی ئەوەمان لەس��ەر شانە نەیەڵین لە ئاکامی کار و رەفتارو قسەو کردەوەکانی
ن و زەرەریان وێبکەوێ .ئێمە ئازادین کە بۆ خۆمان
ئێم��ەدا خەڵکانی دی کە لە دەوروبەرمانن زی��ا 
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هەڵبژێرینو چمان پێ خۆش��ە بیکەین بەاڵم ئەرکی ئەوەشمان لەسەر شانە بەرامبەر قسە و کار و
کردەوەو ئاکامەکانیان بەرپرسایەتی قبووڵ کەین .لەگەڵ ئەوەدا کە ئێمە دەتوانین لە ئازادیی خۆمان
بۆ داوا کردنی مافەکانمان کەڵک وەرگرین ،بەاڵم هەر لەو کاتەدا بەرپرس��ایەتیی ئەوەش��مان لەسەر
ف و ئازادییەکانی کەسانی دیکە بگرین .لەوەش زیاتر هەر کاتێک دەبینین کە
ش��انە کە ڕێز لە ما 
مافو ئازادییەکانی کەس��ێک یان کەس��انێک یان گروپو دەستەو تاقمێک پێشل دەکرێ ،یان
جیاوازیو هەاڵواردنیان دەرحەق دەکرێ ،پێویستە لەسەرمان دژکردەوە لە خۆمان نیشان بدەین.
ب��ێ گومان تاقمێک لە مرۆڤەکان بەو مەرجەی بە وردی بیریان لێ کردبێتەوە و بە هەموو هێز
و توانایانەوە هەڵس��ووڕێن ،دەتوانن دنیا بگۆڕن .راستییەکەشی ئەوەیە کە ئەوە تا ئێستا هەر ئەوان
بوون توانیویانە ئاڵوگۆڕ دروست بکەن.
Margret Mead

پاراستنی نێونەتەوەیی مافەکانی مرۆڤ
لە باسەکانی پێشوودا بۆمان دەرکەوت کە دەوڵەتەکان گرنگترین کار و ئەرک سەبارەت بە پاراستن
و بەرەوپێش بردنی مافەکانی مرۆڤ بەڕێوە دەبەن.
 Torkel Opsahlکە پس��پۆڕی یاس��ا و قانوونی نێودەوڵەتییە ئەو مەبەس��تە ب��ەم جۆرە ڕوون
دەکاتەوە ”پەیماننامە نێونەتەوەیییەکانی مافەکانی مرۆڤ ،لەپێش هەموو ش��تێکدا ئەرک دەخەنە
ف و ئازادییەکانی مرۆڤ بەڕەس��می
ن و یاس��اکانی واڵتەکانیاندا ما 
س��ەر دەوڵەتەکان کە لە قانوو 
بناسن و جێبەجێیان بکەن .لەو پەیوەندییەدا یاساو قانوونە نێودەوڵەتیو نێونەتەوەیییەکان بەپێی
سروش��تی خۆیان دەکەونە دوای ئەوان” .س��ەرەڕای ئەوەش زۆر رێکارو میکانیزمی جۆراوجۆر لە
ن
ئاستی کۆمەڵگای نێونەتەوەییدا لە گۆڕێ دان کە شوێن لەسەر دەوڵەتەکان دادەنێن ،هانیان دەدە 
و جاری واشە تەنانەت لە هەندێک حاڵەتدا ناچاریان دەکەن کە ڕێز بۆ مافو ئازادییەکانی مرۆڤ
دابنێن .بەگوێ��رەی قانوونی نێودەوڵەتی ،کۆمەڵگای نێونەتەوەیی ماف��ی ئەوەی هەیە لە پەیوەندی
ف و ئازادییەکانی مرۆڤدا رەخنە ل��ە دەوڵەتەکان بگرێ .تەنانەت ئەگەر
لەگەڵ پێش��ێل کرانی ما 
پێویست بێ وەختێک دەوڵەتێک ئەرکەکانی خۆی سەبارەت بە ڕێز گرتنو وەبەرچاو گرتنی مافەکانی
مرۆڤ بەڕێوە نابا ،کۆمەڵگای نێونەتەوەیی حەقی ئەوەی هەیە بەشێوەی دیکەش دژکردەوە لە خۆی
نیشان بدا.
لە کۆنفرانس��ی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ کە لە ڤیەننای پایتەختی ئۆتریش لە س��اڵی ١٩٩٣ی
زایینیدا پێک هاتو لە س��ەرجەمی دووسەد دەوڵەت ،سەد و حەفتاو یەک دەوڵەت تێیدا بەشدار
بوون ،بەشدارانی کۆنفرانسەکە بە گشتی پێیان لەسەر ئەوە داگرت کە ”مافەکانی مرۆڤ پێوانەیەکن
بۆ مەشرووعییەت لە نێو کۆمەڵگای نێونەتەوەییدا”.

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 107

لێرەدا هەوڵ دەدەین بە کورتی باس لە هەندێک لەو میکانیزمانە بکەین کە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی
لە ڕێگای بەکارهێنانی ئەوانەوە تێدەکۆش��ێ دەوڵەتەکان هان بدا ڕێز لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ
بگرنو بەرە و پێش��ەوەیان بەرن .رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دەکەوێتە رێزی هەرە پێش��ەوە.
دوای ئەوەش باس لەو میکانیزمە ناوچەیییانە دەکرێن کە بۆ رێز گرتنو بەرەوپێش بردنی مافەکانی
مرۆڤ لە ناوچە جیاجیاکانی دنیادا پێک هاتوون .هەر لەو پەیوەندییەدا ،باسێکیش لە ڕۆڵی رێکخراوە
غەی��رە دەوڵەتییەکان دەکەین .لە کۆتاییدا دوو میکانیزمی دیکەش کە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بۆ
پەرەپێدانی مافەکانی مرۆڤ لە ئاس��تی دنیادا بەکاریان دێن��ێ ،دەخەینە بەر لێکۆڵینەوە .ئەوانیش
ی و دەس��ت تێوەردانی مرۆڤدۆستانە لە کاروباری نێوخۆی
بریتیین لە دادگای س��زادانی نێونەتەوەی 
واڵتان دا.
سیستەمی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان ژمارەیەک میکانی��زمو رێکاری جۆراوجۆر بۆ هاندانی دەوڵەتەکان
ب��ۆ رێ��ز گرتنو وەبەرچاگرتنو بەرەپی��ش بردنی مافەکانی مرۆڤ ،بەکار دێن��ێ .ئەو میکانیزمانە
پێ بە پێی پەرەس��ەندنی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ وەاڵمدانەوە بە پێویس��تیی لە گۆڕێ
دابوونی سیستەمێک بۆ چاوەدێری بەسەر بەڕێوەچوونو پیادەکرانی کۆنڤانسیۆنەکاندا پێک هاتوون.
راس��تییەکەی ئەوەیە کە سیس��تەمی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ،ل��ە پەیوەندی لەگەڵ کار
بۆ مافو ئازادییەکانی مرۆڤدا ،بە سیس��تەمێکی ئاڵۆز دادەنرێ .ئەو سیس��تەمە بۆ گەیش��تن بە
مەبەستەکانی کەڵک لە میکانیزمە قەزاییو حقووقیو سیاسیو دیپڵۆماسییەکان و تەنانەت رێکار
و شێوازی دیکەش وەردەگرێ.
میکانیزمە قانوونییەکان
پێشتر باسمان کرد کە کاتێک دەوڵەتەکان کۆنڤانسیۆنەکانی مافەکانی مرۆڤ ئیمزاو قبووڵ دەکەن،
بەپێی قانوون ئەرکی ئەوەش دەگرنە ئەستۆ کە ناوبەناو راپۆرت سەبارەت بە چۆنیەتیی پیادە کردنی
ئەو کۆنڤانس��یۆنانە لە واڵتەکانیاندا بە رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان ب��دەن .ئەو راپۆرتانە لەو
ئۆرگانە تایبەتییانەدا کە ل��ە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا بۆ تاوتوێ کردنی ئەو راپۆرتانە پێک
هاتوون ،دەخرێنە بەرب��اس و لێکۆڵینەوە .ئەو دامەزراوانە پێیان دەوترێ ئۆرگانەکانی پەیماننامە یا
کۆنڤانسیۆنەکان.
ئەو ئۆرگانانە بە جۆرێکی دیکەش وەک کۆمیتەی دژی ئەش��کەنجە ،کۆمیتەی مافەکانی منداڵ
و هتد ناو دەبردرێن .ئەو کۆمیتانە لە کەسانی پسپۆڕو سەربەخۆ پێک هاتوون کە راپۆرتەکان شی
دەکەنەوە .الیەنە بە هێز و الوازەکانیان دەست نیشان دەکەن .قامک دەخەنە سەر ئەو الیەنانەی کە
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لە راپۆرتەکەدا جێی رەخنەن .هەروەها ئەو الیەنو مەسەالنەش کە پێویستە کاری زۆرتریان لەسەر
ێ و باش بکرێن یان چاکسازیان تێدا پێک بێ ،بە دەوڵەتەکان رادەسپێردرێن.
بکر 
دیارە ئەو کۆمیتە و ئۆرگانانە ،رووی کار و قس��ەیان تەنیا لەو دەوڵەتانەیە کە کۆنڤانس��یۆنەکان
واتە پەیماننامەکانیان قبووڵو ئیمزا کردوون .بەاڵم بەشێکی بەرچاو لە کۆنڤانسیۆنەکان ڕێگا دەدەن
کە رێکخراوە مرۆڤدۆستە غەیرە دەوڵەتییەکانیش لە پەیوەندی لەگەڵ وەزعی مافەکانی مرۆڤدا لە
گۆش��ەنیگای خۆیانەوە راپۆرتیان بۆ رەوانە بکەن .لەوەش زیاتر ئەو رێکخراوە نادەوڵەتییانە دەتوانن
ل��ە کۆبوونەوەی کۆمیتەکانی رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا کە راپۆرت��ەکان تاوتوێ دەکرێن،
ن و ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆیان لەسەر مەسەلەکان بێننە بەرباس .لەو ڕێگایەوە رێکخراوی
ئامادە ب 
نەتەوەیەکگرتووەکان دەتوانێ وێنەیەکی باش��ترو هەمەالیەنەتری لە سەرجەمی وەزعەکە وەدەست
بک��ەوێ .دەبێ بگوترێ کە ئ��ەو کۆمیتانە بە جۆرێک کار دەکەن کە لەگ��ەڵ دەوڵەتەکان نەکەونە
حاڵەتی دەستەویەخە بوون .ئەوان تێدەکۆشن ”دیالۆگێکی خەلالق”یان لەگەڵ دەوڵەتەکاندا هەبێ.
دیارە لە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا کە دواتر باسی دەکەین ،میکانیزمو دامەزراوەی سیاسیی
ئەوتۆش هەن کە کاریان ئەوەیە لەو پەیوەندییەدا ئەگەر پێویست بێ ”دیالۆگێکی رەخنەگرانە”یان
لەگ��ەڵ دەوڵەت��ەکاندا هەبێ .ئەو دیالۆگە خەلالقە ،بە الیەنی هەر گرن��گو ئهرێنیی کار بۆ دابین
و دەس��تەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ دادەنرێ کە رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەڕێوە دەبات.
بەاڵم بەهۆی ئەو هەموو کێش��ەو ئاڵوزییانەی لە ئاس��تی دنیادا هەنو لە راگەیەنە گشتییەکاندا
ب��اسو گفتوگۆیان لەس��ەر دەکرێ ،ئەو کارە گرن��گو پڕبایەخە زۆر بەکەم��ی دەبینرێ .هەر بۆیە
زۆر گرنگ��ە بزانین لە هەموو دەوڵەتەکاندا ،کەس��ان و دامودەزگای تایبەت هەن کە بەش��ێوەیەکی
هەمیشەییو کۆنکرێت کار لەسەر ئامادە کردنی ئەو راپۆرتانە دەکەن .لە هەمان کاتدا زۆر کەسو
الیەنی پسپۆڕو شارەزاش لە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا هەن کە راپۆرتەکان شی دەکەنەوەو
هەڵیاندەسەنگێننو الیەنە ئهرێنیو نەرێنی دەردەخەن .بەو جۆرە کار بۆ باشتر کردنی وەزعی مافی
م��رۆڤ لە هەموو واڵت��اندا دەڕواتە پێش .لەوەش زیاتر ئیمکانو ڕێگا و دەرفەتی ئەوەش هەیە کە
تاکەکەس یا بە واتایەکی دیکە هاوواڵتی یان گروپێک لە هاوواڵتیان کە پێیان وایە مافیان پێش��ێل
نو
کراوە ،س��کااڵ بەرنە بەر ئ��ەو کۆمیتانەی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانو داوای پێڕاگەیش��ت 
لێپرسینەوە بکەن .لەو بارەوە کۆمیتەی پەیوەندیدار یان کۆمیتەیەکی تایبەتی بەو کارە ،بە سکااڵکە
ڕادەگاو بڕیاری پێویس��تی لەسەر دەدا .دەبێ بگوترێ کە بەگوێرەی یاسا ،دەوڵەتەکان ئەرکی سەر
شانیانە ،ئەو بڕیارانەی لە ئاکامی ئەو جۆرە سکااڵیانە دادەدرێن ،وەبەرچاو بگرن.
نموونەیەک بۆ ڕوون بوونەوەی ئەو مەسەلەیە دێنینەوە .چوارکەس لە دایکو باوکان سکااڵیەکیان
بە دژی دەوڵەتی نۆروێژ س��ەبارەت بە ماددەی دەرس��ی مەس��یحییەت ،دینو ڕوانگەکانی ژیان،
وات��ە  KRLب��ۆ رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەرز کردەوە .ئەو س��کااڵیە لە س��اڵی ٢٠٠٤دا لە
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کۆمیتەیەک��ی تایبەتی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا تاوت��وێ کراو دەرکەوت کە وتنەوەی ئەو
دەرسە لە قوتابخانەکاندا بەپێچەوانەی بەندی ١٨ی کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و سیاسییەکانە کە
دەوڵەتی نۆروێژ ئیمزای کردوە .لە ئاکامدا نۆروێژ بڕیارو ڕاس��پاردەکانی ئەو کۆمیتەیەی رێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکانی لەس��ەر ئەو بابەتە قبووڵ کردنو ئاڵوگۆڕی پێویس��تی لە نێوەرۆکو شێوەی
وتنەوەی ئەو ماددە دەرس��ییەدا پێک هێنا .بەجۆرێک کە ئیتر ناتەبایی لەگەڵ کۆنڤانس��یۆنەکانی
رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤدا نەبێ.
زەخت و گوشاری سیاسی
ئەمڕۆ لە ئاس��تی دنیادا گیروگرفتی زۆر گەورە لە پەیوەندی لەگەڵ رەوش��ی مافەکانی مرۆڤدا لە
گۆڕێ دان .ئەمەش لە ئاکامی سیاسەتی ئەو واڵتانە سەرچاوە دەگرێ کە بە وشیارییەوە مافەکانی
مرۆڤ پێش��ێل دەکەنو ناش��یانەوێ ئاڵوگۆڕ بەسەر ئەو سیاس��ەتانەی خۆیان دابێنن .هەندێک لەو
دەوڵەتانە ئەو ڕێژیمە دیکتاتۆڕو س��ەرەڕۆیانەن کە جیاوازیدانانو هەاڵواردن بە دژی گەالنو گروپە
نەتەوەییو زمانیو ئیتنیکیو مەزهەبییەکان بەڕێوە دەبەن .یان ش��ەڕو س��ەرکوتو زەبروزەنگ بۆ
سەرکوت کردنو بێدەنگ کردنو لەنێوبردنی ئەوان بەکار دەبەن .خەڵک شکەنجە دەکەن ،چاالکانی
سیاس��یو مەدەنیو تێکۆشەرانی ڕێگای مافەکانی مرۆڤ بێ سەروش��وێن دەکەن ،دەیانکووژن یان
بەش��ێوەی دیکە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ دەخەنە ژێر پێ .ب��ەم جۆرە ئەوە وەزعێکی زۆر دژوارو
سەخت بۆ کاری رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان پێک دێنێ.
زۆر ل��ەو واڵتانەی کە بەو جۆرە بە پێش��ێلکەری مافەکانی مرۆڤ دادەنرێن ،کۆنڤانس��یۆنەکانی
مافی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانی��ان ئیمزاو قبووڵ نەکردوون .واتە نەبوونەتە الیەنێکی
هاوپەیمانی ئەو پەیماننامە نێونەتەوەیییانە .زۆریشن ئەو دەوڵەتانەی کە ئەو کۆنڤانسیۆنانەیان ئیمزاو
قبووڵ کردوون ،ب��ەاڵم لە کردەوەدا بەڕێوەیان نابەنو وەبەرچاویان ناگرن لەو حاڵەتانەدا رێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان تێدەکۆشێ فش��ارو پاڵەپەستۆی سیاسی بخاتە سەر ئەو دەوڵەتانە تا ناچاریان
بکا ئاڵوگۆڕ بەسەر پراکسیسی خۆیان دا بێنن.
گرینگترین��ی ئەو ئۆرگانانەی کە لە رێکخراوی نەتەوەیەکگرت��ووەکاندا دەتوانن لەو حاڵەتانەدا،
فشارو پاڵەپەستۆ بخەنە سەر دەوڵەتەکان ،بریتیین لە کۆڕی گشتی ،ئەنجوومەنی ئاسایشو شووڕای
مافی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان .خاڵی هاوبەش��ی نێوان هەرسێک لەو ئۆرگانانە ئەوەیە
کە ئەوان سەاڵحییەتو دەسەاڵتی ئەوەیان هەیە بڕیارنامە واتە  Resolutionدەر بکەن .ئەو بڕیارنامانە
بە وتەو ڕوانگەو بۆچوونی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بەحیساب دێن .ئەو بڕیارنامانە زانیاریی پێویستیان
س��ەبارەت بەو وەزع��ە تێدایە کە بڕیارنامەکەی لەس��ەر دەەرچووە .هەروەها ل��ە بڕیارنامەکەدا ئەو
راس��پاردەو پێش��نیارانەش کە دەوڵەتی پەیوەندیدار لەگەڵ دەوڵەتانی دیکەو ئەکتەرەکانی دیکەی
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پەیوەندیدار بە مەس��ەلەکەوە بۆ چارەس��ەری وەزعەکە ،پێویس��تە وەبەرچاویان بگرن ،دەستنیشان
کراوە .بەو جۆرە ئەو بریارنامانە نەک هەر بۆ ئەو دەوڵەتە دەنێرن کە بە پێشێلکاری مافەکانی مرۆڤ
دادەنرێ ،بەڵکوو روو ل ه کۆمهڵگای نێونهتهوهیش دەکەن کە دەبێ لەو بارەوە بەرپرسایەتی وەئەستۆ
بگرێ .مەبەس��ت لەو کارەش ئەوەیە کە ڕووناکایی بخرێتە سەر کێشەکەوزەخت و گوشارێکی زۆرو
بەرباڵو ،لە ئاستی نێونەتەوەییدا بۆ گۆڕینی دۆخەکەو چاک کردنی بە الی باشیدا بێنێتە کایەوە.
کۆڕی گشتیی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
کۆڕی گش��تی بە بەرزترین ئۆرگانی بەڕێوەبەر لە رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا دادەنرێ .لەو
ئۆرگان��ەدا هەموو واڵتانی ئەندام نوێنەری خۆیان هەیە ک��ە خاوەنی دەنگی وەک یەکن .بەگوێرەی
ماددەی دەیەمی مەنشووری رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ،کۆڕی گشتی دەسەاڵتو سەاڵحییەتی
هەیە کە هەموو ئەو باسو کێش��ەو بابەتو مەسەالنە کە دەکەونە چوارچێوەی ئەرکو بەرنامەکانی،
تاوتوێ بکاو لە پەیوەندی لەگەڵ ئەواندا راسپاردەو پێشنیارو بڕیارنامە پەسند بکاو بە دەوڵەتەکانی
بس��پێرێ بۆ جێبەجێ کردن .کۆڕی گش��تی دەتوانێ بڕیار لەس��ەر دەس��ت پێکردنی لێکۆڵینەوەو
توێژینهوه لەس��ەر مەسەلەیەک دەر بکا ،دەتوانێ راسپاردەو پێش��نیار گەاڵڵەو پڕۆگرامی جۆراوجۆر
س��ەبارەت بە چۆنیەتیی کارو تێکۆش��ان بۆ دابین کردنو دەستەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ پەسند
بکا .لەوەش زیاتر کۆڕی گش��تی س��ەاڵحییەتو دەسەاڵتی هەیە کە مافی تازە بە سەرجەمی مافو
ئازادییەکان��ی مرۆڤەوە زیاد بکات .وات��ە دەتوانێ لە پەیوەندی لەگەڵ الیەنە جۆراوجۆرەکانی مافو
ئازادییەکانی مرۆڤدا ،بەیاننامەو پەیماننامەو کۆنڤانسیۆنی تازەش پەسند بکا.
دەبێ بگوترێ کە بڕیارنامەکانی کۆڕی گشتیی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ئەرکی حقووقیو
یاس��ایی ناخەنە س��ەر دەوڵەتەکانی ئەندام .بەاڵم کاتێک بڕیارنامەیەک بە تێکڕای دەنگ لە کۆڕی
گشتیدا پەس��ند دەکرێ بەتایبەتی ئەگەر دەنگی موخالیفی لە بەرامبەردا نەبووبێ مانای سیاسیو
ئەخالقیو دیپلۆماسیی زۆر گەورەی هەیە.
ئەنجوومەنی ئاسایش
ئەنجوومەنی ئاسایش لە پێنج دەوڵەت کە ئەندامی هەمیشەیین لەگەڵ دە دەوڵەتی دیکە کە هەر
دوو ساڵ جارێک هەڵدەبژێردرێن ،پێک دێ .ئەندامانی هەمیشەیی ئەنجوومەنی ئاسایش بریتیین لە
فەڕانس��ە ،بریتانیا ،ئەمریکا ،رووسیەو چین .بەگوێرەی مەنشووری نەتەوەیەکگرتووەکان ئەرکی هەرە
س��ەرەکیی ئەنجوومەنی ئاس��ایش بریتییە لە پاراستنو سەقامگیر کردنو بەرەوپێش بردنی ئاشتیو
ئاس��ایشو ئەمنییەت لە جیهاندا .بۆیە ئەنجوومەنی ئاسایش واتە شووڕای ئەمنییەت ،سەالحییەتو
دەسەاڵتی هەیە کە هەموو جۆرە کێشەو ملمالنێو ناتەبایییەک کە مەترسیی ئەوەی تێدا بێ ببێتە
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هۆی سەرهەڵدانی شەڕو کێشەو ناسەقامگیریی نێونەتەوەیی تاوتوێ بکات.
زۆرتر وایە کە پێش��ێلکرانی زەقو بەرچاوی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ لە جێیەک دەبێتە هۆی
س��ەرهەڵدانی کێشەی نێونەتەوەیی .هەروەها زۆر جار ئەنجوومەنی ئاسایش بڕیارنامەی ئەوتۆ پەسند
دەکات کە ئاکامی راس��تەوخۆیان بۆ س��ەر وەزعی مافی مرۆڤ بەدواوەیە .بەتایبەتی لەو کاتانەدا کە
ئەنجوومەنی ئاس��ایش بۆ جێگیرکردنو پاراستنی ئاشتی لە واڵتێک یا ناوچەیەکدا دەستپێشخەری
دەکا ،ئەو راس��تییە باش��تر خۆی نیش��ان دەدا .لەو بارەوە دەتوانین ئۆپەراس��یۆنەکانی رێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ پاراس��تنو جێگیر کردنی ئاشتی لە کۆنگۆ ،لیبریا ،تیمووری رۆژهەاڵتو زۆر
ش��وێنی دیکە ،بەنموونە بێنینەوە .لەوەش زیاتر ئەنجوومەنی ئاسایش تێدەکۆشێ تا پەیماننامەکانی
ئاشتی لەنێوان واڵتەکاندا جێبەجێ بکرێن .لە هەموو ئەو هەلومەرجانەدا هیزەکانی پاریزەری ئاشتی
دەتوان��ن وێڕای چاوەدێری کردنی وەزعی مافەکانی مرۆڤ ،راپۆرتیش��یان س��ەبارەت بە چۆنیەتیی
وەزعی مافی مرۆڤو رادەی پێشێل کرانی ئەوان لەو ناوچانەدا کە کاری تێدا دەکەن ،بۆ رێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان ئامادە بکەن.
هەروەها ش��ووڕای ئەمنییەت تواناو سەاڵحییەتی ئەوەی هەیە کە دادگا یا مەحکەمەی تایبەت
بۆ سزادانی تاوانباران لەو واڵتو ناوچانەدا دامەزرێنێ کە گیرۆدەی دەستی شەڕو کێشەنو ئەکتەرە
خۆجێیەکانی��ان بۆخۆیان لەو بارەوە ناتوانن کارێکی لەو چەش��نە بکەن .وەک دیتمان کاتی خۆی
ئەنجوومەنی ئاس��ایش دادگای تایبەتی بۆ سزادانی ئەو کەسانە کە لە روانداو یوگوسالڤیای پێشوودا
تاوانیان بە دژی خەڵک ئەنجام دابوو ،دامەزراند .هەروەها ئەنجوومەنی ئاس��ایش دەس��ەاڵتو توانای
ئەوەی هەیە کە تاوانباران یائەو کەس��انەی قەتڵوعامو ژینوسایدیان ئەنجام داوە ،یا بە پێشێل کرانی
مافەکانی مرۆڤ تاوانبارن ،بە دادگای نێونەتەوەیی س��زادان ،وەک ئەوەی کە لە س��اڵی ١٩٤٨ی
زایینیدا دامەزرا ،بناسێنێ .ئەو جۆرە دادگایانە رەنگە وەک پێویست نەبنە هۆی باشتر بوونی وەزعی
مافەکانی مرۆڤ ،بەاڵم هەرچۆنێک بێ بە ئامرازێکی باشو کاریگەر بۆ پێش��گرتن لە پێش��ێل کرانی
مافەکانی مرۆڤ بەحیس��اب دێن .راکێشانی تاوانبارانو پێش��ێلکەرانی مافەکانی مرۆڤ بۆ بەردەمی
ئەو دادگایانەو مەحکەمەو س��زادانیان بۆ بردنە پێش��ی پرۆسەی ئاش��تی لەو واڵتانەدا کە ئەو جۆرە
تاوانانەیان تێدا ئەنجام دراوە ،خۆی لە خۆیدا کارێکی گرنگە .لەوەش زیاتر دادگایی کردنو سزادانی
تاوانباران وەک ئامرازێک بۆ پێشگیری لە پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ ،لە درێژخایەندا کاریگەریی
خۆی دەبێ.
شووڕای مافەکانی مرۆڤ
ئەگەر مافەکانی مرۆڤ تەنیا یەکێک لەو بوارانەیە کە کۆڕی گشتیو ئەنجوومەنی ئاسایشی رێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان کاری لەس��ەر دەکەن ،ئەرکی هەرە سەرەکیی شووڕای مافەکانی مرۆڤ بریتیە
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لەوەی کە بە وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتانی دنیادا رابگا .ئەو ش��ووڕایە س��اڵی ٢٠٠٦ی زایینی
دامەزرا و جێگای کۆمیس��یۆنی مافەکانی مرۆڤی لەو رێکخراوەدا گرتەوە .ش��ووڕای مافەکانی مرۆڤ
ل��ە چلو حەوت ئەندام پێک دێ کە لە هەموو ناوچ��ە جۆراوجۆرەکانی دنیاوە دیاری دەکرێن .ئەو
شووڕایە بەشێوەیەکی ئاسایی هەر ساڵەی سێ جار کۆ دەبێتەوە ،بەاڵم ئەگەر پێویست بێو قەیرانێک
بێتە پێشەوە دەتوانێ کۆبوونەوەی نائاسایی پێک بێنێ .هەر بۆیە شووڕای مافەکانی مرۆڤی رێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان بە ئەکتەرێکی گرنگی نێونەتەوەیی بۆ پێشگیری کردن لە پەرەسەندنی کێشەو
پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە ئاستی نێونەتەوەییدا بەحیساب دێ .ئەو شووڕایە دەتوانێ لەگەڵ
سەرهەڵدانی کێش��ەکاندا زوو بێتە مەیدانەکەو وەزعەکە هەڵسەنگێنێو بە نوێنەرایەتیی کۆمەڵگای
جیهانی بڕیاری پێویست دەرکاو نەیەڵێ کێشەکان بەرەو ئاڵۆزیی زیاترو بەئاقارێکدا بڕۆنە پێش کە
ئاکامی خراپو نالەباریان لێ بکەوێتەوە.
بڕیار وایە ئەم ش��ووڕایە سیس��تەمێکی جیهانیی کاریگەر بۆ هەڵس��ەنگاندنی ناوبەناوی وەزعی
مافەکان��ی مرۆڤ لە واڵت��ە جۆاروجۆرەکانی دنی��ادا پێک بێنێ .بەگوێرەی ئەو سیس��تەمە وەزعی
مافەکانی مرۆڤو سیاس��ەتەکانی واڵتانی ئەندام لە رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاندا ،لە پەیوەندی
لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ لەو ش��ووڕایەدا دەخرێنە بەرباس .ئەگەر ئەو سیس��تەمە جێ بگرێو بتوانێ
بە ئامانجەکانی بگاو بەگوێرەی مەبەس��ت کار بکا ،دەتوانێ گیروگرفتی واڵتانی ئەندام لە پەیوەندی
لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا بدۆزێتەوەو ڕێگا چارەش بۆ باشتر کردنی وەزعەکە بە وان نیشان بدات.
ش��ووڕای مافەکانی مرۆڤ دەتوانێ ئەو پرۆس��ەدیرە تایبەتییانەی ک��ە بۆ کۆکردنەوەی زانیاری
سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ لە واڵتە جۆراوجۆرەکانو لەسەر مەسەلە جیاجیاکان پێویستن ،وەگەڕ
بخات .لە دۆخی ئێستادا رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان کەڵک لە پتر لە چل پرۆسەدیری لەم چەشنە
وەردەگرێ .یەکێک لە گرینگترینی ئەو رێکار یا پرۆسەدیرو میکانیزمانە کە شووڕای مافەکانی مرۆڤ
کەڵک��ی لێ وەردەگرێ ،بریتیە لە دیاریکردنی راپۆرتێری تایبەت بۆ لێکۆڵینەوە لە وەزعی مافەکانی
مرۆڤ لە واڵتیک یان لە پێوەندیی لەگەڵ بابەتێکدا .زۆر جار ئەو راپۆرتێرە تایبەتییانە کەس��ێکی
دیاریکراونو جاری واشە لە گرووپێکی شارەزای ئەو بوارە پێک هاتوون .هەندێک لەو راپۆرتێرانە یان
گروپانە لێکۆڵینەوە لەس��ەر وەزعی مافی مرۆڤ لە واڵتێک ی��ان ناوچەیەکی جوغرافیایی تایبەتیدا
دەکەن .یان لەس��ەر بابەتێکی تایبەتی بۆ نموونە وەک کاری مندااڵن یان ئەشکەنجە کار دەکەن .تا
ئێس��تا گروپی تایبەت بۆ ئامادە کردنی راپۆرت لەسەر وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە ئەفریقای باشوور،
ش��یلی ،ئەفغانستان ،یوگسالڤیای پێش��وو ،عێراق ،ئێران ،بورما ،ناوچە فەلەس��تینییەکان ،رواندا،
س��وودان ،سوریا ،کۆنگۆو هەندێک ش��وێنی دیکەش پێک هاتوون .زۆر جاری واشە ئەو گروپانە یان
راپۆرتێرە تایبەتییانە لەس��ەر مەسەلەیەک یان بابەتێکی دیاریکراو کارو لێکۆڵینەوە دەکەن .ئەوەش
مەس��ەلەیەک یان بابەتێک کە ژمارەیەکی زۆر ل��ە مرۆڤەکان بێ وەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە لە کام
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واڵت دان ،دەگرێتەوە .لەو دە ساڵەی دواییدا ،ئەو بابەتو مەسەالنەی گروپو رێپۆرتێری تایبەتیان
بۆ دیاری کراوەو لێکۆڵینەوەی پێویستیان لەسەر ئەنجام دراوە ،برێتیین لە:
* لەشفرۆشیی مندااڵن.
* فرۆشتنو پۆرنۆگرافیی مندااڵن.
* ئاوارەکانی نێوخۆ.
* مافی دەستوێڕاگەیشتن بە خواردەمەنی.
* مافی گەشەکردن.
* تێکۆشەرانی ڕێگای مافەکانی مرۆڤ.
* مافی هەبوونی خانووبەرەو شوێنی ژیان.
* مافو ئازادییە سەرەتایییەکانی مرۆڤ.
* ئازادیی بەیانو ڕادەربڕین.
راپۆرتێ��رە تایبەتیی��ەکانو ئەو گروپ��ە تایبەتییان��ەی لەو بواران��ەدا کارو لێکۆڵین��ەوە دەکەن،
زانیارییەکانیان دەدەنە ش��ووڕای مافەکانی مرۆڤو لەس��ەر بناخەی ئەو زانیارییانەی کە شووڕای
مافەکانی مرۆڤ لەو ڕێگایانەوە پێی دەگەن ،شووڕای مافەکانی مرۆڤ پێشنیارو راسپاردەی پێویست
بۆ واڵتە پەیوەندیدارەکان دەردەکا ،یان رەخنەو گازەندەی خۆیانیان لەس��ەر پێشێل کرانی مافەکانی
مرۆڤ ئاراس��تە دەکا .لێرەشدا ئامانجی س��ەرەکی هەر ئەوەیە کە لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا فشارو
پاڵەپەس��تۆ بکەوێتە سەر دەوڵەتەکان تا پراکسیسی خۆیانو سیاس��ەتەکانیان لە پەیوەندی لەگەڵ
مافەکانی مرۆڤدا بگۆڕنو بۆ چاک کردنی ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ هەنگاو باوێژن.
ئامرازو میکانیزمەکانی دیکە
لە ساڵەکانی ١٩٩٠ی زایینیدا کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان کە ئێستا
بۆتە ش��ووڕای مافەکانی مرۆڤ ،رێوش��وێنو میکانیزمی تازەی بۆ کار کردن لەسەر مافەکانی مرۆڤ
گرتنە پێش .بۆ پاراس��تنو باش��تر کردنی وەزعی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ ،ئەو شووڕایە قورسایی
خستە سەر ئەوە کە بە شێوەیەکی کاریگەر رێنوێنیو هاوکاریی تکنیکی بە واڵتەکانی ئەندام بدات.
بۆ نموونە رەنگە هەندێک واڵت پێویس��تیان بە هاوکاریو شارەزایی لە پەیوەندی لەگەڵ چۆنیەتیی
گونجاندنی مافەکانی مرۆڤ لەگەڵ یاس��او رێس��اکانی واڵتەکانیاندا هەبێ ،بەاڵم رەنگە واڵتی دیکە
هەبن کە پێویس��تیان بەوە هەبێ لە پەیوەندی لەگەڵ م��افو ئازادییەکانی مرۆڤدا بۆ کردنەوەی
ک��ۆرسو خولی جۆراوجۆر ،بۆ قازیو دادوەرو موحامیو پۆلیسو کاربەدەس��تانی زیندانو دامودەزگا
دەوڵەتییەکانی دیکە یارمەتییان بدرێ.
لە ساڵی ١٩٨٣ی زایینییەوە ناوەندی ژێنێڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤ،
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بە گرینگترین ئۆفیسی ئەو رێکخراوە لە پەیوەندی لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا بەحیساب دێ .لە ساڵی
١٩٩٣ی زایینیدا کۆڕی گش��تی بڕیاریدا کە هەوڵو تێکۆش��انی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
ب��ۆ باش��تر کردنی وەزعی مافی مرۆڤ زیاتر ب��کا .هەر بۆیە کۆمیس��اریایەکی تایبەتی بۆ مافەکانی
مرۆڤ دامەزراند .ئەو کۆمیس��اریایە کارو چاالکییەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانی سەبارەت
ب��ە مافەکانی مرۆڤی پێ ئەس��پێردراوە .هەر بۆیە بەڕێوەبردنی ئ��ەو ناوەندەش لە ژێنێڤدا کە کارو
چاالکییەکانی نەتەوەیەکگرتووەکان سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ رێک دەخا ،کەوتە سەر شانی ئەو
کۆمیساریایە.
کۆمیس��اریای رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤ ،دەتوانێ س��ەربەخۆ ،تەنانەت
بەب��ێ لەگۆرێ دابوونی بڕیارنامەی ئەنجوومەنی ئاسایش��یش ئەگەر لە جێگایەک پێویس��ت بێ لە
پەیوەندی لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا دەستپێش��خەری بکاو کارو چاالکی ئەنجام بدات .تا ئێستا ئەو
کۆمیساریایە لە زۆر ناوچەو شوێنی دنیادا ئۆفیسو ناوەندی تایبەتی خۆی کردوونەتەوە .ئەو ناوەندانە
ئەرکیان ئەوەیە کە لە الیەک چاوەدێریی چۆنیەتیی ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ لەو ناوچانەدا بکەنو لە
الیەکی دیکەشەوە یارمەتیو هاوکاریی تکنیکی بۆ باشتر کردنی وەزعی مافەکانی مرۆڤ بە واڵتەکان
بدەن کە پێویستیان پێی هەیە .بۆ نموونە کۆمیساریای ناوبراو ئەو جۆرە ئۆفیسانەی لە واڵتانی وەک
یوگسالویای پێشوو ،ئەفریقای باشوور ،کۆلۆمبیاو کامبۆجدا کردوونەتەوە.
کەندو کۆسپەکانی سەر ڕێ
سیستەمی مافی مرۆڤی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان گەلێک گیروگرفتو ناتەبایی لەنێو هەناوی
خ��ۆیدا هەڵگرتوون .لەالیەک ناوەندی رێکخراوە نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤ ئەرکێکی
زۆرو بەرینو گرنگی لەسەر شانە ،لەالیەکی دیکەشەوە ئیمکاناتێکی کەمی بۆ راپەڕاندنی ئەرکەکانی لە
بەر دەست دایە .هەر بۆیە ژمارەی کارمەندەکانی ئەو ناوەندە لە چاو ئەو ئەرکانەی کە دەبێ ئەو ناوەندە
بەڕێوەیان بەرێ ،زۆر کەمە .گیرو گرفتێکی دیکە کە سیستەمی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ
مافەکانی مرۆڤ بەدەس��تیەوە دەناڵێنێ ،بریتییە لە ناتەبایی نێوان پڕاگماتیزمی سیاسی لەالیەکو
پرنسیپە ئەخالقییەکانو بایەخە ئینسانییەکانی مافی مرۆڤ لەالیەکی دیکەوە .ئاخر نابێ لەبیرمان
بچێ کە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ڕێکخراوێکە کە تا ڕادەیەکی زۆر قازانجو بەرژەوەندییەکانی
دەوڵەتان��ی ئەندام��ی خۆی وەبەرچاو دەگرێ .ه��ەر بۆیە ئەو جیاوازیو ناتەباییانەی لە سیاس��ەتی
نێونەتەوەییدا ،لەس��ەر مەس��ەلە جۆراوجۆرەکان لەگۆڕێ دان ،لەو رێکخ��راوەشدا رەنگ دەدەنەوە
لێرەشدا دەوڵەتەکان لەس��ەر بنەمای قازانجو بەرژەوەندییە سیاسیو ئیدەئۆلۆژییە هاوبەشەکانیان
لە یەکتر نزیک دەبنەوە ،هاوکاریی یەکتر دەکەنو بەسەر دەستەو تاقمو گروپی جۆراوجۆرو تەنانەت
ناتەباو نالێک لەگەڵ یەکتردا دابەش دەبن.
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یەکێ��ک لەو هێاڵنەی کە واڵتەکانی ئەندامی رێکخراوەک��ە لێک جیا دەکاتەوە بریتییە لەوەی
ک��ە هەندێک لەو واڵتانە بە واڵت��ە دەوڵەمەندەکان دادەنرێنو هەندێکیش��یان بە واڵتانی لە حاڵی
گەشەکردنو پەرەسەندن لەقەلەم دەدرێن .ئەو واڵتانەی لە حاڵی پەرەسەندن دان ،ویستو ئیرادەی
خۆیان بۆ باش��تر کردنی رەوش��ی مافەکانی مرۆڤ لە چوارچێوەی سنوورەکانیاندا دەردەبڕن ،بەاڵم
رەخنە لە واڵتە دەوڵەمەندەکان دەگرن کە لەو بارەوە بە ئەندازەی پێویس��ت هاوکاریو یارمەتییان
نادەن .لەوالش��ەوە واڵتە دەوڵەمەندەکان وەدوای قازانجو بەرژەوەندییەکانی خۆیان دەکەونو ئەگەر
گەیش��تنە جێگایەک ک��ە بەرژەوەندیی ئەوانی تێدا نەبێ ،هەمووی��ان وەک یەک ئامادەیی ئەوەیان
تێدا نیە کە یارمەتیو هاوکاریی واڵتە تازە پێگەیشتووەکان بکەن .هەر بۆیە لە کاتی باسو وتووێژو
دیال��ۆگو بیروڕا گۆڕینەوەکاندا ،زۆرتر بە زمانی رێئاڵپۆلیتیکو بازاڕو مامەلە لەگەڵ یەکتر دەدوێن
تا بە زمانو ئەدەبیاتی ئیدەئالە بەرزو پڕبایەخەکانی قازانجو بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی مرۆڤایەتی.
لەالیەکی دیکەش��ەوە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ل��ەو دەوڵەتانە پێک هاتووە کە ئەندامی
ئەو رێکخراوەن .ڕوونە هەندێک لەو دەوڵەتانە نفووزو تواناو هێزو دەس��ەاڵتی زۆرتریان لەوانی دیکە
هەی��ە .هەر بۆیە زۆر جار ڕوودەدا کە رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ تێکنەدانو ئاڵۆزنەکردنی
پەیوەندییەکانی خۆی لەگەڵ کاربەدەس��تانی هەندێک لە دەوڵەتەکان ،ناچار دەبێ لە کاتی رەخنە
گرتندا لێیان سەبارەت بە پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ تۆنی دەنگی زۆر بێنێتە خوارێ.
یەکێک لەو مەس��ەالنەی کە بوو بە هۆی گۆڕینی کۆمیس��یۆنی مافەکانی مرۆڤ بە ش��ووڕای
مافەکان��ی مرۆڤ ئەوە ب��وو کە لە کۆمیس��یۆنی مافەکانی مرۆڤدا ف��ەزای ریئالپۆلیتیک زاڵ بوو.
واتە ل��ە پراکتیکدا زۆرتر قازانجو بەرژەوەندییە سیاس��ییەکانی دەوڵەت��ان وەبەرچاو دەگیران تا
م��افو ئازادییەکانی مرۆڤ .هەر بۆیە کۆمیس��یۆنی مافەکانی مرۆڤ رەخنەی ئەوەی لەس��ەر بوو
کە دەگوترا پراگماتیزمی سیاس��ی بەس��ەریدا زاڵە .بۆ نموونە ئەو کۆمیس��یۆنە هەرگیز نەیتوانی بۆ
لێکۆڵین��ەوە لە وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە چینو بەتایبەتی لە تەب��ەتدا ،کە بێگومان گیروگرفتی
زۆر گەورە لە پەیوەندی لەگەڵ پێش��ێل کرانی مافەکانی مرۆڤ لەوێدا لەگۆڕێ دایە ،گروپێک یان
رێپۆرتێرێکی تایبەتی دیاری بکات .بە دامەزراندنی ش��ووڕای مافەکانی مرۆڤ لە جیاتی کۆمیسیۆنی
ناوبراو ،رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لێبڕاوە لەمەوبەدوا زیاتر قورس��ایی کاری خۆی بخاتە س��ەر
مەسەلەی بردنە پێشی مافەکانی مرۆڤ ،تا وەبەرچاوگرتنی تێبینییە سیاسییەکان .تێپەڕینی زەمان
دەریدەخات کە ئایا شووڕای مافەکانی مرۆڤ لەو ئەرکەی خۆیدا سەرکەوتوو دەبێ یا نا.
سیستەمە ناوچەیییەکانی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ
جگە لە سیس��تەمی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ،گەلێک سیس��تەمی ناوچەیی بۆ پاراس��تنی
مافەکان��ی مرۆڤ هەن .لە ئۆرووپادا زۆرن ئەو رێکخ��راوە نێودەوڵەتییانەی کە بۆ بەرەوپێش بردنو
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دابینو دەس��تەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ کار دەکەن .بە مەبەستی باشتر کردنی هەرچی زۆرتری
پاراستنی مافەکانی مرۆڤ ،واڵتە ئۆرووپایییەکان لە ساڵی ١٩٥٠ی زایینیدا کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی
مافەکان��ی مرۆڤیان لەنێو خۆیاندا پەس��ند کرد .هەر بەو جۆرە بە مەبەس��تی بایەخدانی زۆرتر بە
جێبەجێو دەس��تەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ ،ئەو واڵتانە دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤیش��یان
دامەزراند .دامەزراندنی ئەم دادگایە وەک دامەزراوەیەکی نێونەتەوەیی بۆ پێراگەیەش��تن بە پێش��ێل
کران��ی مافەکان��ی مرۆڤ بە هەنگاوێکی گرنگی جیهانی بۆ پاراس��تنی مافەکانی مرۆڤ دادەنرێ .بە
دامەزرانی ئەم دادگایە هەر هاوواڵتییەکی نیش��تەجێ لە یەکێک لە واڵتەکانی ئەندامی ش��ووڕای
ئۆرووپادا دەرفەتی ئەوەی بۆ ڕەخسا کە راستەوخۆ بە دژی دەوڵەتەکەی خۆی کە پێی وابێ مافەکانی
پێش��ێل دەکا ،س��کااڵ بەرێتە بەر دادگاکە .دیارە بۆ ئەوەی س��کااڵیەک لە دادگای ئۆرووپادا بێتە
بەر لێکۆڵینەوە ،پێویس��تە لە پێشدا هەموو پرۆس��ەی خۆی لە سیستەمی دادوەریی واڵتی ناوبراودا
تێپەڕێن��ێ .ئەگەر هاوواڵتییەکە بە ئاکامەکانی ئەو پڕۆس��ەیە رازی نەب��ێو پێی وابێ کە مافەکانی
پێشێل کراون ،ئەو جار دەتوانێ سکااڵکە بۆ دادگای ئۆرووپا بەرز کاتەوە .بڕیارەکانی دادگای ئۆرووپا
بۆ مافەکانی مرۆڤ ،بۆ هەموو واڵتانی ئۆرووپا کە ئەندامی شووڕای ئۆرووپان حوکمی قانوونیان هەیەو
دەبێ بەڕێوە بچن .
ئەگەر شووڕای ئۆرووپا بە مەبەستی بەرەوپێش بردنی وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتانی ئۆرووپاییدا
کەڵک لە ئامرازو میکانیزمە یاساییو دادوەریەکان وەردەگرێ ،رێکخراوی ئاسایشو هاوکاریی ئۆرووپا
بۆ بردنە پێشی مەبەستێکی لەو چەشنە میکانیزمو میتۆدو سیاسەتە جۆراوجۆرەکان بەکار دێنێ .واتە
رێکخراوی ئاسایشو هاوکاریی ئۆرووپا لە ڕێگای بەکارهێنانی دیپڵۆماسی ،دامەزراندنی ئەنیستیتۆی
تایبەتیو ناوبژی کردنو ئامرازو میتۆدی دیکەی لەو چەش��نە ،بۆ بردنە پێشو دەس��تەبەر کردنی
مافەکانی مرۆڤ تێدەکۆش��ێ .ب��ە پێچەوانەی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانو ش��ووڕای ئۆرووپا،
رێکخراوی ئاس��ایشو هاوکاری��ی ئۆرووپا ،لە پەیوەندی لەگەڵ ئ��ەرکو بەرنامەکانیدا تەنیا بڕیاری
سیاس��ی دەرکا .واتە ئەو راس��پاردانە بە دەوڵەتەکانی ئەندام ڕادەگەیەنێ کە لە یاساو قانوونو ڕێسا
جۆراوجۆرەکاندا نەهاتوون.
” ”EUوات��ە یەکیەتی��ی ئۆرووپاش رۆڵێکی زۆر گرینگ لە س��ەقامگیرکردنو بەرەوپێش بردنی
ئەمنیەتی قەزاییو حقووقی ،دێمۆکڕاسیو مافەکانی مرۆڤدا دەگێڕێ .بۆنموونە ئەو واڵتانەی بیانەوێ
ببنە ئەندام��ی یەکیەتیی ئۆرووپا ،مەرجی ئەوەیان بۆ دادەنرێ کە مافەکانی مرۆڤ ،دێمۆکڕاس��یو
ئەمنییەتی حقووقیو قەزایی هاوواڵتیان دەستەبەر بکەن.
ل��ە دەرەوەی ئۆرووپاشدا دەتوانین رێکخراوی دەوڵەتەکانی ئەمری��کاو یەکیەتیی ئەفریقا وەک
دوو رێکخراوی گرنگ کە کار بۆ بەرەوپێش بردنی مافەکانی مرۆڤ دەکەن ،ناو بەرین .سیس��تەمی
ئەمریکایی بۆ پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لە ساڵی ١٩٤٨ی زایینی دا ،لەالیەن رێکخراوی دەوڵەتەکانی
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ئەمریکاوە دامەزرا .دواتر کە کۆنڤانس��یۆنی ئەمریکایی مافەکانی مرۆڤ ،لە ساڵی ١٩٧٨ی زایینیدا
پەسند کراو کەوتە قۆناخی جێبەجێ کردنەوە ،لە ئەمریکاش لەسەر شێوەی مۆدێلی شووڕای ئۆرووپا
سیس��تەمێک بۆ ڕاگەیش��تن بە س��کااڵی هاوواڵتیان بە دژی دەوڵەتەکان دامەزرا .لەو سیستەمەدا
دادگای مافەکان��ی مرۆڤ کە بڕیارەکانی ب��ۆ هەموو ئەندامانی رێکخراوی واڵت��ە ئەمریکایییەکان
حوکمی قانوونییان هەیە ،بە بەرزترین ئۆرگانی قەزاییو قانوونی دادەنرێ.
لە ساڵی ١٩٨١ی زایینیدا رێکخراوی یەکیەتی لە پێناو ئەفریقادا بەیاننامەی مافەکانی مرۆڤو
گەالنی پەس��ند کرد .ئەو بەیاننامەیە لە س��اڵی ١٩٨٦ی زایینیدا حاڵەتی قانوونیی بەخۆیەوە گرت.
لەو رێکخراوەدا کۆمیس��یۆنی مافەکانی مرۆڤ ب��ە بەرزترین ئۆرگان دادەنرا کە ئەرکی بریتی بوو لە
چاوەدێری بەس��ەر جێبەجێ کردنی بەندەکانی بەیاننامەکەدا لە الیەن واڵتانی ئەندامەوە .لە س��اڵی
٢٠٠٢ی زایینیدا ئەو رێکخراوە هەڵوەش��او رێکخراوی یەکیەتیی ئەفریقا جێگای گرتەوە .یەکیەتیی
ئەفریقاش خاوەنی دادگایەکی بەرزە کە س��ەاڵحییەتی هەیە لە پەیوەندی لەگەڵ پێش��ێل کردنی
مافو ئازادییەکانی مرۆڤدا حوکم دەربکاو بڕیاری قەزایی بدات.
دادگای نێونەتەوەیی سزادان ()ICC
دەوڵەتەکان بۆ گرتنو دادگایی کردنی ئەو کەسانەی لە کاتی شەڕو کێشەکان دا ،بەشێوەیەکی زەقو
سیس��تەماتیک مافەکانی مرۆڤ پێشێل دەکەن ،وەک پێویستە بەرپرس��ایەتی وەئەستۆ ناگرن یان
جاری وایە تەنانەت خۆش لە کارێکی لەو چەشنە دەبوێرن .ئەمەش بەنۆرەی خۆی شەڕو کێشەکان
بەرینترو قووڵترو تەنانەت درێژتریش دەکاتەوە .لەوەش زیاتر وەزعێک پێک دێنێ کە کار بۆ دروست
کردنی ئاشتیو تەباییو سەقامگیر کردنی رێککەوتنەکان سەختو دژوار بکات.
بە مەبەستی لێکۆڵینەوەو گرتنو سزادانی ئەو کەسانەی لە کاتی شەڕو کێشەکاندا بەشێوەیەکی
بەرین مافەکانی مرۆڤ پێشێل دەکەن ،قەتڵوعام بەڕێوە دەبەنو تاوانی جۆراوجۆر ئەنجام دەدەن ،لە
س��اڵی ١٩٩٨ی زایینیدا دادگایەکی نێونەتەوەیی دامەزرا .بارەگای ئەو دادگایە لە شاری  Haagلە
واڵتی هولەندایە.
دادگای ه��اگ تەنیا دەتوانێ بەو تاوانانە ڕابگا کە لەس��ەر خاک ،ی��ان لەالیەن هاوواڵتیانی ئەو
دەوڵەتانەوە ئەنجام دراون کە بەڕەسمی رایانگەیاندوە پەیڕەوی لە یاساو بڕیارو قانوونو حوکمەکانی
دادگاکە دەکەن .بەو پێیە دەتوانین بڵێین کە ئەو دادگایە بە جۆرێک بە تەواوکەری دادگاکانی واڵتە
جۆراوجۆرەکان دادەنرێ .واتە ئێستاشی لەگەڵ بێ ئەوە دەوڵەتەکانن کە بەرپرسایەتیی سەرەکییان
بۆ گرتنو س��زادانی ئەو کەس��انە لەسەر ش��انە کە تاوانی وەک قەتڵوعامو پێشێل کردنی بەرباڵوی
مافەکانی مرۆڤ ئەنجام دەدەن .تەنیا لە حاڵێکدا کە کاربەدەس��تانی دەوڵەتەکان نەیانەوێ یان تواناو
ئیمکاناتو دەس��ەاڵتو س��ەاڵحییەتی بەڕێوە بردنی دادگاو مەحکەمەیەکی یاس��اییو دادپەروەرانە
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ودوور لە گەندەلییان نەبێ ،پێویستە دادگای نێونەتەوەیی سزادان ،بە کێشەو کەیسەکانی ئەو جۆرە
تاوانانە ڕابگا.
رێکخراوە غەیرەدەوڵەتییەکان
هەروەه��ا دەبێ بگوت��رێ کە زۆر رێکخ��راوی غەیرەدەوڵەتیش لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا چاالکو
هەڵس��ووڕن کە ڕۆڵێکی زۆر گرنگ لە پەیوەندی لەگ��ەڵ بەرەوپێش بردنو دابین کردنی مافەکانی
مرۆڤدا دەگێڕن .گرینگترینو بەناوباگترینی ئەو رێکخراوانە بریتیین لە ئامنیس��تی ئەنتەرناش��نال،
وات��ە رێکخراوی لیبوردن��ی نێونەتەوەیی ،رێکخ��راوی ماددەی  ،١٩چاوەدێ��ری مافەکانی مرۆڤو
رێکخراوی هێلس��ینکفۆرس بۆ مافەکانی مرۆڤ .جیا لەوە س��ەندیکا جۆراوجۆرەکان ،کلیساو ناوەندە
ئایینیو مەزهەبییەکان ،ڕێکخراوە بەشەردۆستەکان کە کۆمەگو یارمەتیی جۆراوجۆر بە لێقەوماوان
دەگەیەنن هەمیشە بەجۆرێک لە بواری کارو تێکۆشان بۆ مافەکانی مرۆڤیشدا چاالکو هەڵسووڕن.
ئەو ڕێکخراوان��ە لە کۆبوونەوەکانی ئۆرگانە جۆراوجۆرەکانی ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتوووەکانو
ڕێکخراوە نێونەتەوەیییەکانی دیکە لە پەیوەندی لەگەڵ مافی مرۆڤدا ،بە مەبەس��تی ش��وێندانانو
باش��تر کردن��ی کار بۆ پاراس��تنی مافەکانی مرۆڤ بەش��داری دەکەن .ئەوان ل��ەو کۆبوونەوانەدا
نوێنەرایەتی��ی رایەڵکەیەک��ی بەرینی نێونەتەوەیی دەکەن کە بۆ پاراس��تنی مافەکانی مرۆڤ هەوڵ
دەدەن .ئەو ڕێکخراوانە زانیاری س��ەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ باڵو دەکەنەوە ،راس��پاردەو پێشنیاری
جۆراوجۆر بۆ وەبەرچاو گرتنو دەس��تەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ بە دەوڵەتەکانو کاربەدەس��تانو
الیەنە پەیوەندیدارەکان دەدەن ،زەخت و گوش��ار دەخەنە س��ەر کاربەدەستانی دەوڵەتەکان ،پێشێل
کران��ی مافەکان��ی مرۆڤ لێرەولەوێ لەق��او دەدەن .بەم ج��ۆرە لەو ڕێگایەوە کار ب��ۆ کارا کردنی
سیس��تەمی پاراس��تنی مافەکانی مرۆڤ دەکەن .زۆر جاری وایە لە پەیوەندی لەگەڵ بابەت ،کەیس
یا مەسەلەیەکدا چەندین رێکخراوی غەیرەدەوڵەتیش هاوکاریو هاوئاهەنگی لەگەڵ یەکتر دەکەن.
لەو ڕێگایەوە دەتوانن هێزێکی گەورەو کاریگەر بۆ راوەستان لە بەرامبەر دەوڵەتەکاندا دروست کەنو
توانای خۆیان بۆ دیفاع لە مافەکانی مرۆڤ نیشان بدەن .ئەم دیاردەیە زۆرتر پێی دەوترێ کۆمەڵگای
مەدەن��ی نێونەتەوەیی .بە واتایەک��ی تر هاوپێوەندیی کۆمەڵگای مەدەنی لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا
لەگەڵ یەکتر بەم شێوەیە خۆی نیشان دەدا.
دەستتێوەردانی ئینسانی لە کاروباری نێوخۆی واڵتاندا
هەندێک جاران هەلومەرجێک دێتە پێش کە کاربەدەستانی دەوڵەتێک راستەوخۆ بە بەرپرسی پێشێل
کرانی مافەکانی مرۆڤ ،یان هەوڵ دان بۆ پێش��گیری لە پێش��ێل کرانی مافەکانی مرۆڤ دادەنرێن.
شەڕەکانی کرواتیاو بۆسنیاهەرزەگوڤینا لە سەرەتاکانی دەیەی ١٩٩٠ی زایینیدا ،قەتڵوعامی بەرینی
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خەڵک لە ڕواندا لە س��اڵی ١٩٩٤ی زایینیدا ،ش��ەڕی کۆس��ۆڤۆ لە ماوەی نێوان ساڵەکانی -١٩٩٩
١٩٩٨ی زایینیو هەروەها ش��ەڕی نێوخۆ لە س��وودانو س��وریەو یەمەن و زۆر ش��وێنی دیکە لەو
سااڵنەی دواییدا دەکرێ وەک نموونەیەک لەو هەلومەرجانە لە قەڵەم بدرێن کە بەشێوەیەکی بەرین
مافەکانی مرۆڤیان تێدا پێش��ێل کراوەو لە ئاکامدا بوونە هۆی لەدەست دانی گیانی هەزاران کەس
لە خەڵکی س��ڤیلو لە مەترس��ی کەوتنی گیانی دەیان هەزار کەسی دیکەش .زۆرن ئەو کەسانەی
لەو بڕوایە دان کە لە حاڵەتی سەرهەڵدانی وەزعێکی لەو چەشنەدا کۆمەڵگای نێونەتەوەیی پێویستەو
ئەرکی س��ەر ش��انیەتی بەش��ێوەیەکی نیزامی بۆ ڕاوەس��تاندنی ئەو جۆرە قەتڵوعامو تاوانە بەرینانە
دەستپێشخەری بکاو هەنگاوی پێویست هەڵگرێ.
مەبەست لە دەست تێوەردانی ئینسانی ئەوەیە کە ژمارەیەک دەوڵەت تا پێش بە قەتڵوعامو پێشێل
کرانی بەرینی مافەکانی مرۆڤ بگرن ،بەش��ێوەی عەس��کەری دەست لە کاروباری نێوخۆی واڵتێک
یا چەند واڵت وەردەن .دەس��ت تێوەردانی ئینس��انی لە کاروباری نێوخۆی واڵتێکدا مەسەلەیەکی
جێگای باسو موناقەش��ەیە .چونکە ئەو کارە پرنس��یپێکی گرنگی یاسای نێودەوڵەتی کە کۆمەڵگای
نێونەتەوەیی لەس��ەری ڕێک کەوتووە ،واتە مافی حاکمییەتی نیش��تمانیی دەوڵەتەکان دەخاتە ژێر
پرسیار.
الیەنگرانی تێزی دەس��ت تێوەردانی ئینس��انی دەڵێن لە کاتێکدا کە کاربەدەستانی دەوڵەتێک
خەڵکی س��ڤیل دەدەنە بەر پەالمارو قەتڵوعامیان دەکەن یان نایانەوێو ناتوانن لە بەرامبەر کوشتارو
پەالم��اردا ،پارێزگارییان لێ بکەن ،ناکرێ کۆمەڵگای نێونەتەوەیی هەڵوێس��تێکی پاس��یڤی هەبێ.
ئەوان لەس��ەر ئەو بڕوایەن کە لە وەزعێکی ئاوادا کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بەرپرس��ایەتیی ئەخالقی
بۆ پێش��گیری کردن لە ڕوودانی کارەساتی ئینسانی دەکەوێتە سەرشان .لەوەش زیاتر ئەوان دەڵێن
ئەگەر لە کاتی پێویست دا ،هێزو دەسەاڵت نەخەینە پشتی سەری مافەکانی مرۆڤ بۆ پیادە کردنو
جێبەجێ کردنیان ،ئەوە کە دەگوترێ ئەو مافانە خسڵەتێکی نێونەتەوەییان هەیە ،وەک دروشمێکی
بێ نێوەرۆک دێتە بەرچاو .زۆر کەس��یش لە ش��ارەزایان لەسەر ئەو بڕوایەن کە بەکارهێنانی دەست
تێوەردانی ئینس��انی ب��ە مانای هاتنە کایەی قۆناخێکی پڕمەترس��ی لە سیاس��ەتی نێونەتەوەییدا
دەژمێردرێ .ئەو کارە ئەس��ڵی حەقی حاکمییەتی نیشتمانیی واڵتان دەخاتە ژێر پێو لەوەش زیاتر
رەنگە وەک ئامرازێک بۆ بردنە پێش��ی رێئاڵپۆلیتیکو قازانجو بەرژەوەندییە سیاسییەکان ،کەڵکی
لێوەرگرێ .کێ بڕیار دەدا کە دەس��تتێوەردانی ئینسانی پێویس��تە؟ ئاخر لە وەزعی ئێستای دنیادا
لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا هیچ ئۆرگانێکی بێالیەنو س��ەربەخۆو س��ەاڵحییەتدار کە بتوانێ بڕیارو
هەڵس��ەنگانێکی لەو چەش��نە بکا نابینرێ .ئەنجوومەنی ئاسایش��ی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
خۆی لەخۆیدا ئۆرگانێکی سیاسییە .لەوەش زیاتر ئەو ئەنجوومەنە هەندێک واڵتی تێدان کە حەقی
ڤیتۆیان هەیە .بەم جۆرە دەبینین ئەمڕۆ پرەنسیپی حەقی حاکمییەتی نیشتمانی بۆتە جێگای باسو
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گفتوگۆیەکی زۆر.
چەند س��اڵ لەمەوب��ەر هەیئەتێکی نێونەتەوەیی بۆ هەڵس��ەنگاندنو دەستنیش��ان کردنی ئەو
هەلومەرج��ە کە دەوڵەتەکان تێیدا بە ش��ێوەیەکی بەری��ن مافەکانی مرۆڤ پێش��ێل دەکەن یان
ویس��تو توانا بۆ پارێزگاری لەو مافانە لە خۆیان نیشان دەدەن دیاری کرا .سەرئەنجام ئەو هەیئەتە
نێونەتەوەیییە لە دوا ڕاپۆرتی خۆیدا گەیش��تە ئەو ئاکامە کە دەوڵەتان بەرپرس��ایەتیی پاراس��تنی
هاوواڵتیانیان لەس��ەر شانە .ئەوە کە پێی دەگوترێ ” .”The responsibility to protectبەو مانایە کە
جەوهەری پرەنس��یپی حەقی حاکمییەتی نیشتمانی بەرپرسایەتی دەخاتە سەر شانی دەوڵەت .لەو
بارەوە گرنگترین بەرپرس��ایەتیش کە دەکەوێتە سەر ش��انی هەر دەوڵەتێک ئەوەیە کە ئەمنییەتو
ئاسایش بۆ هاوواڵتیانی خۆی دەستەبەر بکات .بەم جۆرە ئەو هەیئەتە نێونەتەوەیییە سەرەنجام بەو
ئاکامە گەیش��ت کە لە هەلومەرجێکدا کە خەڵکی مەدەنیو بێدیفاع دەکەونە بەر پەالمارو تووشی
قاتوقڕیو بێپەنایی دەبنو هیچ کەسو الیەنێک نیە بیانپارێزێ ،پێویستە پرەنسیپی دەستتێوەرنەدان
لە کاروباری نێوخۆی واڵتاندا بخرێتە الوە .جا ئەوە چ ئەو دەوڵەتە بۆخۆی بەرپرس��ی هاتنە کایەی
وەزعێکی لەو چەش��نە بێت ،یان تواناو ئیرادە بۆ پاراس��تنی خەڵکەکە لە پەالمارو قاتوقڕی لەخۆی
نیش��ان نەدا ،هیچ لە مەس��ەلەکە ناگۆڕێ .واتە لە هەر دوو حاڵدا ،کۆمەڵگای نێونەتەوەیی پێویستە
بەشێوەیەکی چاالکو کاریگەر هەڵوێست بگرێ .مەبەست ئەوەیە کە بەرپرسایەتیی پاراستنی خەڵکی
بێدیفاعو مەدەنی بگرێتە ئەس��تۆ .کوفی ئەننان سکرتێری پێشووی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
ئەو مەسەلەیە بەم جۆرە بەیان دەکات:
”ئەگەر دەست تێوەردانی ئینسانی بە هێرشو پەالمارێکی ناڕەوا بۆ سەر پرەنسیپی دەستێوەرنەدان
ل��ە کاروباری نێوخۆی دەوڵەتان بزانی��ن ،چۆن دەتوانین واڵمی روانداو س��ریالنکا بدەینەوە؟ چۆن
دەتوانین وەاڵمی ئەو پێشێلکارییە بەرینەی مافەکانی مرۆڤ کە بەشێوەیەکی سیستەماتیک هەموو
ئەو بایەخو پرەنسیپانە دەخاتە ژێر پێ کە مرۆڤایەتیی هاوبەشمانی لەسەر دامەزراوە ،بدەینەوە؟”
مافەکانی مرۆڤ لە گەشە سەندنو چوونە پێش دان
مافەکانی مرۆڤ شتێک نین کە ئاڵوگۆڕیان بەسەردا نەیە .ئەو مافو ئازادییانە لە ئاکامی پرۆسەیەکی
مێژووی��ی درێژخایەندا وەدەس��ت هاتوونو بەردەوامیش لە حاڵی پەرەس��ەندنو چوونە پێش دان.
راس��تە هێش��تاش زۆریان ماوە بە شێوەی ش��یاو پیادەو جێبەجێ بکرێن ،بەاڵم بەردەوام جێگای
داکۆکی و پارێزگاری لێ کردنن .تا ئێستا توانیومانە لە پەیوەندی لەگەڵ پێناسەو دەسنیشان کردنی
مافو ئازادییەکاندا ،هەنگاوێکی گەورە هەڵێنینەوە .جگە لەوە هەروەک باس��مان کرد ،تا ئێس��تا
زۆربەی هەرە زۆری دەوڵەتانی دنیاش ئەو مافو ئازادییانەیان پەس��ندو واژۆو قبووڵ کردوون و
بۆ جێبەجێ کردنو دابین کردنیان بەرپرسایەتییان وەئەستۆ گرتووە.
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ئێستا زۆرتر قسە لەسەر ئەوە دەکرێ کە لە چ ڕێگایەکەوەو بە چ میکانیزمێک ئەو مافو ئازادییانە
پێویس��تە پیادەو جێبەجێ بکرێن .میکانیزمە قەزاییو حقووقییەکان ،میکانیزمە سیاس��ییەکان یا
میکانیزمە ئابووریو نیزامیو عەسکەرییەکان یان هەموویان؟
سەرەڕای ئەوەی کە دەبینین مێژووی پەرەسەندنی مافەکانی مرۆڤ لەسەر یەک ئهرێنی و روو لە
گەشە بووە ،بەاڵم بەو حاڵەش هێشتاش گهورهترین گرفتی مافی مرۆڤ له ئاستی جیهانیدا ک ه مرۆڤ
لهگهڵی روبهروویه ،برس��ێتیی خەڵکە .هەرچەند لە سەرتاس��ەری مێژوودا خەڵکی دنیا بە ئەندازەی
ئەمڕۆ سەروەتو س��امانو عیلمو زانستو زانیارییان لەبەر دەست دانەبووە ،کەچی هێشتاش یەک
ملیاردو نیو ئینس��ان زۆر بە کەمی دەس��تیان بە خواردن ڕادەگا .بۆیە ئەرکی سەرش��انمانە کار بۆ
بنبڕکردنو لەنێوبردنی ئەو برسێتییە بکەین کە بۆتە هۆی ئەوەی بەشێکی زۆر لە خەڵکی دنیا لە
ژیانێکی شایانی مرۆڤی ئەم سەردەمە بێبەش بن  .لە هەمان کاتدا کە پێویستە بۆ دابینو دەستەبەر
کردنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ بۆ هەموو مرۆڤەکانی سەر ڕووی زەوی کارو خەبات بکەین ،دەبێ
نێوەرۆکی ئەو مافو ئازادییانەش بخەینە بەر باسو تاوتوێ کردنی هەمێشەییو بەردەوام.
ئەو مافو ئازادییانە ئەمڕۆ بوونەتە بەش��ێک ل��ە واقعییەتی ژیانی مرۆڤایەتی .هەربۆیە لە حاڵی
گەشەو پەرەسەندنیش دان .ئەوەش هەندێک پرسیارو دیلیما دروست دەکەن کە پێویستە وەاڵمیان
بدرێتەوە .یەکێک لەو دیلیماو پرسیارانە بریتییە لە ناتەبایی نێوان مافە جۆراوجۆرەکان لەگەڵ یەکتر.
ب��ۆ نموونە هەموو کەس مافی ئەوەی هەیە بە ئازادی بیروڕای خۆی دەربڕێ .بەاڵم هەر لەو کاتەدا
هەموو کەس��ێکیش ئەو مافەی هەیە کە نەکەوێتە بەر قسەو پلالرو توانجو هەڵسوکەوتی ڕاسیستی.
بۆی��ە دەبینین لەنێوان ئ��ەو دوو مافەدا ناتەبای��یو دڕدۆنگی هەیە .کامیان دروس��تە؟ چاپو باڵو
کردنەوەی کاریکاتێر لە حەزرەتی محەممەد پێغەمبەری موس��وڵمانان لە ساڵی ٢٠٠٦دا بوو بەهۆی
سەرهەڵدانی باسوخواسێکی گەرم کە ئاخۆ لە پەیوەندی لەگەڵ دیندا ،سنوورەکانی ئازادیی بەیانو
دەربڕینی بیروڕا تا کوێ دەچن؟ ئاخۆ وا باش��ە ڕێز گرتن لە ئایینی کەس��انی دیکە ئازادیی بەیانو
دەربڕینی بیروڕا س��نووردار بکات؟ یا دەبێ ڕێگا بدرێ کە هەرچی پێت خۆش��ە بیڵێیو دەریبڕی؟
لەالیەکی دیکەوە ئەمڕۆ زۆربەی کۆمەڵگا جۆراوجۆرە ئینسانییەکان ،کۆمەڵگای فرەکولتوورین .باشە
ئەگەر مافەکانی مرۆڤ ناتەبای��یو ناکۆکییان لەگەڵ دینو کولتوورەکاندا لێ پەیدا بوو چی؟ ئاخۆ
دروس��تە کە ڕێگا نەدرێ نیقاب لە مەدرەس��ەدا بەکار ببرێ؟ سەبارەت بە حیجاب چی؟ ئیتر ئێستا
کاربەدەستانی فەڕانسە لە قوتابخانەکاندا ڕیگای بەکارهێنانی نادەن؟ ئەوە کە دایکو باوکو کەسو
کار هاوس��ەر بۆ کوڕو کچەکانیان بدۆزنەوەو دەستنیش��انی بکەن چی؟ ئەدی ڕوانیمان بۆ ژن دەبێ
چۆن بێ؟
هەر بەو جۆرە خەبات بە دژی تیرۆریزمیش مافەکانی مرۆڤی خستۆتە ژێر فشارو قورسایی خۆی.
ئەوەتا لە زۆر واڵت دا دەبینین دەوڵەت کۆنترۆڵو چاوەدێریی خۆی بەسەر هاوواڵتیاندا توندتر دەکا.
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ئازادیی هاتووچۆ بەرتەس��ک دەبێتەوە .دامودەزگا ئەمنییەتییەکانی دەوڵەت کاری خۆیان بهرباڵوترو
توندتر دەکەن .ئێستا زۆر کهس لەسەر ئەو بڕوایەن کە ئێمە لە ژێر ناوی خەبات بە دژی تیرۆریزمدا
ئەو نرخو بایەخە بنەڕەتییانە دەخەینە ژێر پێ کە پێویس��تە لەسەرمان بیانپارێزین .کامیان راستە؟
س��نوورەکانی ئەم کارە تا کوێ دەڕۆن؟ ئەو پرس��یارانەی سەرەوە تەنیا بەشێک لەو پرسیارانەن کە
وەاڵمێکی ڕوونو ئاش��کرامان النی کهم ل ه ئێس��تادا بۆ ئەوان پێ نییە .رەنگە باشترین ڕێگا ئەوە بێ
کە بەردەوام سەبارەت بەو دیلیماو ناتەبایییانە قسە بکەین؟ ئایا کۆمەڵگای ئێمە سبەینێ چ وەاڵمو
ئاکامێک لەو باسو پرس��یارانەی ئەمڕۆی ئێمە وەردەگرێ؟ باسو موناقەشەو لێدوانی ئازادو زیندوو
نیش��انەی لەگۆڕێدابوونی فەزایەکی پلۆرالیس��تییە کە خۆی لە خۆیدا یارمەتی بە بەرەپێش چوونی
مافەکانی مرۆڤ دەکا.
لەالیەکی دیکەشەوە باسو گفتوگۆی بەردەوام لەسەر مافو ئازادییەکان ،دەبێتە هۆی ئەوەی
کە مافەکانی مرۆڤ نەبنە حەقیقەتێکی عیلمیی موتڵەقو ئیدەئۆلۆژییەکی تایبەتی .جیا لەوە دەبێ
بڵێی��ن کە مافەکانی مرۆڤ وەک بوارێکی عیلمیش بۆخۆی لە حاڵی گەش��ەو بەرەوپێش چوونو
پەرەس��ەندن دایە ،گەشەو پەرەس��ەندنێک کە ئەویش بە نۆرەی خۆی کاریگەریی بیر کردنەوەی
ئەخالقیو قەزایی لە سەرە .رەنگە ئێمە لە باسو لێدوان لەسەر ئەو دێلیمایانەدا ،نەتوانین بگەینە
ئاکامێکی ڕوون .بەاڵم ئەوە بەو مانایەش نیە کە هەرگیز وەاڵممان دەست ناکەوێو ناتوانین لەسەر
ئەو بابەتو مەسەالنە بە تەوافوق بگەین .هەر ئێستا بۆ هەر کام لەو پرسیارانە زۆر وەاڵم هەنو تا
دێ وەاڵمی زۆرتریش پەیدا دەبن .دووس��ەد ساڵ لەمەوبەر باسو خواسێکی گەرموگۆڕ سەبارەت
بەوە لەگۆڕێ دابوو کە ئاخۆ کۆیلەتی کارێکی دروس��تە یان نا؟ کە چی ئەوەتا ئەمڕۆ دەبینین کە
قەدەغەبوونی کۆیالیەتی لەسەرتاس��ەری دنیادا پشتیوانیی لێ دەکرێو هیچ کەس نیە بە کارێکی
نادروستی لەقەڵەم نەدا .سەد ساڵ لەمەوبەر کاتێک مەسەلەی مافی ژنان بۆ دەنگ دان هاتە گۆڕ،
باسو خواسو لێدوانێکی بەرینی لەنێو کۆمەڵدا لێکەوتەوەو حەساس��یەتێکی زۆریشی پێک هێنا.
بەاڵم ئەمڕۆ وەزعێک هاتۆتە پێش کە ئیتر مافی ژنان بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنو بۆ دەنگ دانو
خۆکاندید کردن بە ش��تێکی زۆر ئاسایی دەزانرێ .یا خەتەنە کردنی کچان چی؟ راستە هێشتاش
ئەو دیاردەیە لە هەندێک کولتووردا بەڕێوە دەچێ ،بەاڵم بە شێوەیەکی بەرین وەک پێشێل کرانی
مافی مرۆڤ بەحیس��اب دێو لە سەرتاس��ەری دنیاشدا لەالیەن بیروڕای گش��تییەوە مەحکووم
دەکرێ.
هەر ئێس��تا هەندێک کەیسو بابەت هەن ڕوونی دەکەنەوە کە پەرەسەندنی مافەکانی مرۆڤ بە
ئاقارێک��ی دڵخوازدا دەڕواتە پێش .بۆ نموونە هاودەنگ��یو تەوافوقێکی بەرین النیکەم لە ئۆرووپا دا،
سەبارەت بە قەدەغە بوونی حوکمی ئیعدام لەگۆڕێ دایە .هەموو ئەندامانی یەکیەتیی ئۆرووپا لەسەر
ئەوە کۆدەنگن کە س��زای ئیعدام قەدەغە بکرێو بەڕێوە نەچێ .هەر بەو جۆرە مافو ئازادییەکانی
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هۆمۆفیلەکانیش خەریکە بەرەبەرە لەنێو کۆمەڵگاکاندا جێی خۆیان دەکەنەوە .هەر بۆیە دەبێ دڵنیا
بین کە بەشێکی زۆری ئەو پرسیارو دیلیمایانەی ئەمڕۆ لە پەیوەندی لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا لەگۆڕێ
دان ،ڕۆژێک دێ چارەس��ەر بنو وەاڵمی خۆیان وەرگرنەوە .ئێس��تا ئەرک��ی ئێمە ئەوەیە بە ئازادی
س��ەبارەت بە هەموو ئەو کێشەو بابەتانە قسەو لێکدانەوەو باسو گفتوگۆ پێکەوە بکەین .هەر کاتێک
گەیشتینە ئەو ئاکامە کە باسو گفتوگۆیەکی لەو چەشنە ،بۆمان دژوارو سەختە ،پێویستە بگەڕێینەوە
س��ەر نێوەرۆکو جەوهەری مافەکانی مرۆڤ .واتە جەوهەری ئینس��انیی مرۆڤەکانو هاوبایەخ بوونی
ئینس��انەکان لەگەڵ یەکتر .ئەوە کە دەگوترێ لە هەموو مرۆڤەکاندا بایەخێکی ئینس��انی هەیە کە
دەبێ بپارێزرێو نەخرێتە ژێر پێ .هەروەها ئەوەش کە دەگوترێ مرۆڤەکان هەموویان هاوبایەخن .لە
هەر جێیەک کە هەست دەکەین هەندێک کەس یان کۆمەڵە کەسێک بەجۆرێک ڕەفتاریان دەگەڵ
دەکرێ کە بایەخی ئینسانیی ئەوان بەهێند ناگیرێ ،ئەوە دەبێ بزانین لەو جێیە مافی مرۆڤ پێشێل
دەکرێو لەسەرمانە بەرامبەری بێدەنگ نەبین.
گرینگترینی ئەو خااڵنەی پێویس��تە بۆ دەرس وتنەوە لەسەر مافەکانی مرۆڤ لەبەرچاو
بگیردرێن:
* بناخەی ئەخالقیی مافو ئازادییە ئینسانییەکان بریتیە لە بایەخی ئینسانیی مرۆڤەکان .هاوبایەخ
بوونی ئەوان لەگەڵ یەکتر.
* مافەکان��ی م��رۆڤ ئەو مافو ئازادییانەن کە پێویس��تە بۆ هەر هاوواڵتیی��ەک لەو دەوڵەتەدا کە
دەژی وەبەرچ��او بگیردرێنو دابینو دەس��تەبەر بکرێن .وەک مافی ژی��ان ،بەرانبەری لە بەرامبەر
قان��وون ،ئازادیی بەیانو دەربڕینی بی��روڕا ،ئازادیی دینو مەزهەب ،مافی خوێندنو فێر بوون ،مافی
دەستڕاگەیش��تن بە کەرەسەو ئیمکاناتی رەفاهی ،ئەمنییەت ،ئاسایشو هتد .لەو نێوەدا شتێک هەیە
کە بە جەوهەری مەسەلەکە لە قەڵەم دەدرێ .ئەویش بریتیە لە پرەنسیپی قەدەغەبوونی هەاڵواردنو
جیاوازیدانان .بەومانایە کە هەموو مرۆڤەکان ،بێ وەبەرچاو گرتنی هەر چەش��نە جیاوازییەکی وەک
رەگەزو رەنگی پێس��ت ،زمان ،مەوقعییەتی کۆمەاڵیەتی ،خاوەنداریەتی ،پێش��ینە ،دینو مەزهەب،
ئیتنیک ،نەتەوە ،تەمەن ،قەدوبااڵو کەمئەندام بوون یان س��اخو س�ڵامەت بوونو هتد ...مافی وەک
یەکیان هەیە.
* بیرۆکەی مافەکانی مرۆڤ مێژوویەکی کۆنی هەیە .هەر لە زۆر قەدیمەوە داوا کراوە کە کاربەدەستان
ماف��ی ئەوەیان نەبێ بە کەیفی خۆیان لە دەس��ەاڵت کەڵک وەرگرن .واتە داوایان لیکراوە کە مافو
ئازادییە بنەڕەتییەکانی هاوواڵتیان وەبەرچاو بگرن .بەاڵم بۆ یەکەم جار جاڕنامەکانی مافی مرۆڤ
وەک ئەرکێکی قانوونی لە شۆڕش��ی فەڕانس��ە لە ساڵی ١٧٨٩و لە شۆڕشی ئەمریکا لە ساڵی ١٧٧٦
دا ،جێبەجێ کردنیان بە دەوڵەت ئەس��پێردرا .بەو جۆرە دواتر بەرەبەرە مافەکانی مرۆڤ لە یاس��ای
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بنچینەیی زۆربەی دەوڵەتەکان دا ،جێگایان بۆ کرایەوە.
* ئەو کوش��تو کوش��تارو تاوانو جینایەتانەی لە کاتی ش��ەڕی دووهەمی جیهان��یدا ڕوویان دا،
بوون بە هۆی دامەزرانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان .کوش��تو کوش��تاری خەڵکی بێدیفاع لە
ئۆردووگاکانی نازی دا ،کوش��تنو هەاڵواردنو جیاوازیدانانی سیس��تەماتیک بە دژی جوولەکەکان،
قەرەجەکان ،هۆمۆفیلەکانو هەندێک دەس��تەو گروپی دیکە لەالیەن نازییەکانەوە بەگرینگترین هۆ
دادەنرێ��ن کە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانی هان دا تا پاراس��تنی مافەکانی مرۆڤ بە یەکێک لە
ئەرکە بنەڕەتییەکانی خۆی بزانێ.
* کۆمیس��یۆنی مافی مرۆڤی رێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتوەکان کە لە هەژدە ئەندام کە نوێنەرایەتیی
هەموو ناوچەکانی دنیایان دەکرد پێک هاتبوو .لە ماوەی دوو س��اڵ کاری چڕوپڕو بەردەوامدا توانی
جاڕنامهی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ ئامادە بکا .ئەو جاڕنامهیه لە ١٠ی دیس��امبری ١٩٤٨ی زایینی
لەالیەن کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە پەسند کرا.
ئ��ەو جاڕنامهیه ل��ە  ٣٠ماددە پێک هاتووە کە بەس��ەر دوو کاتەگۆریدا داب��ەش دەکرێن .یەکەم
مافە مەدەنیو سیاس��ییەکان ،دووه��ەم مافە ئابووریو کۆمەاڵیەتیو فەرهەنگییەکان .بە پەس��ند
ک��رانو راگەیاندنی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ لەالیەن ڕێکخروای نەتەوەیەکگرتووەکانەوە
مافەکانی مرۆڤ تایبەتمەندییەکی جیهانییان بەخۆوە گرت .بەو مانایە کە وەک چەترێکی هاوبەش
بێ وەبەرچاوگرتنی هەر چەشنە جیاوازییەک ،پارێزگاری لە هەموو مرۆڤەکان بکەن.
* لە س��اڵی ١٩٦٦ی زایینیدا کۆنڤانسیۆنی مافە سیاس��یو مەدەنیو کۆنڤانسیۆنی مافە ئابووریو
کۆمەاڵیەت��یو فەرهەنگییەکان��ی ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە الیەن کۆڕی گش��تیی ئەو
ڕێکخراوەوە پەسند کران .کۆنڤانس��یۆن ،پەیماننامەیەکی نێودەوڵەتییە کە حوکمی قانوونی هەیەو
ئەرکی قەزایی وقانوونوونی دەخاتە سەر شانی ئەو دەوڵەتانەی کە قبووڵو ئیمزایان کردوە .ئەمڕۆ پتر
لە س��ەد کۆنڤانسیۆنو بەڵگەنامەو دۆکیۆمێنتی نێونەتەوەیی هەن کە لە پەیوەندی لەگەڵ مافەکانی
مرۆڤ لە ئاستی نێونەتەوەییدا کاریان پێ دەکرێ.
* کار بۆ مافەکانی مرۆڤ بە سێ قۆناخدا تێدەپەڕێ:
١ـ ئامادە کردنی دۆکیۆمێنتو بەڵگەنامەکان.
٢ـ ئیمزاو قبووڵ کردنی ئەو بەڵگەنامانە لەالیەن دەوڵەتەکانەوە.
٣ـ جێبەجێ کردنو پیادەکردنی پەیماننامەو بەڵگەنامەو دۆکیۆمێنتە جۆراوجۆرەکان.
بەشێوەیەکی گشتی دەتوانین بڵێین کە ئەمڕۆ گیروگرفتەکانی مرۆڤ لە پەیوندی لەگەڵ مافەکانی
مرۆڤدا ئەو گیروگرفتانەن کە پەیوەندییان بە قۆناخی جێبەجێ کردنو پیادە کردنی ئەو مافانەوە
هەیە.
* دەوڵەتەکان بە بەرپرس��ی س��ەرەکی بۆ ڕێزگرتنو وەبەرچاوگرتنیو پاراستنو بەرەوپێش بردنی
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مافەکانی مرۆڤ دادەنرێن .ئەو میتۆدو ئامرازو ش��ێوازانەی بۆ دەستەبەر کردنی ئەو مافو ئازادییانە
ب��ەکار دێن ،بریتیین لە هاوئاهەنگ کردنی یاس��او قانوونەکانی واڵت��ان لەگەڵ مافو ئازادییەکانی
مرۆڤو کۆنڤانس��یۆنەکانی مافی مرۆڤ ،دەس��تەبەر کردنی ئەمنییەتی قەزاییو س��ەروەریی یاس��ا،
بەدواداچوونو لێکۆڵینەوەی دەزگای دادوەری س��ەبارەت بە پێش��ێل کران��ی مافەکانی مرۆڤو ئەو
پەالمارو تاوانانەی کە لەو پێوەندییەدا روو دەدەن ،دامەزراندنی سیستەمی جۆراوجۆر بۆ چاوەدێری
کردن بەس��ەر بەڕێوە چوونو جێبەجێ کردنی ئەو مافو ئازادییانەدا .بەتایبەتی گرتنە پێش��ی ئەو
میکانیزمان��ەی کە دەس��تەو تاقمو گروپ��ە الوازو بێهێزەکان ،لە بەرامبەر پەالمارو پێش��ێل کرانی
مافەکانی مرۆڤدا دەپارێزن .دەبێ بگوترێ کە باڵو کردنەوەی زانس��تو زانیاریو هوشیاریو ئاگاهی
س��ەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ بەنۆرەی خۆی بە کارێکی گەورەو گرنگ بۆ دابینو بەرەوپیش بردنی
مافەکانی مرۆڤ دەژمێردرێن.
* جیا لە دەوڵەت ،زۆر ئەکتەری دیکەش لە نێو کۆمەڵدا دەتوانن کار بۆ دابینو دەستەبەر کردنی
مافەکان��ی مرۆڤ بک��ەن .گرینگترینی ئەو ئەکتەرانە بریتیین لە ڕێکخ��راوە غەیرە دەوڵەوتییەکان،
ڕاگەیەنە گش��تییەکان ،کەرت��ی تایبەتیو بازرگانو دووکانو کارگ��ەو کارخانەو یەکەکانی بەرهەم
هێنانو لەوەش زیاتر تەنانەت تاکەکەسەکانیش.
* هەروەها لە ئاس��تی نێونەتەوەیی��شدا زۆر میکانیزمی جۆراوجۆرمان هەن کە کار بۆ پاراس��تنی
مافەکانی مرۆڤ دەکەن .بۆ نموونە لە باری یاس��اییو قانوونییەوە ئۆرگانە تایبەتییەکانی ڕێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان ،پەیماننامەو کۆنڤانس��یۆنی جۆراوجۆر س��ەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ پەس��ند
دەکەن .هەر بەو جۆرە دەوڵەتەکانی ئەندام ئەرکیان لەس��ەر شانە کە لە پەیوەندی لەگەڵ جێبەجێ
کردنی کۆنڤانسیۆنەکاندا ڕاپۆرت بدەنەوە کۆمیتە تایبەتییەکانی ڕێکخراوی نەتەوەییەکگرتووەکان.
هەروەها کۆڕی گش��تیی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانیش دەتوانێ بڕیارنامەی سیاسی سەبارەت
ب��ە وەزعی مافەکانی مرۆڤ ل��ە جێیەک دەر بکا .هەر بەو پێیە ئەنجوومەنی ئاسایش��ی ڕێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان ،ش��ووڕای مافی مرۆڤی ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکانو گەلێک ڕێکخراوی
نێونەتەوەیی دیکە دەتوانن بڕیارنامەو لێدوانو بەیاننامەو س��ەنەدو بەڵگەنامە سەبارەت بە مافەکانی
مرۆڤ دەرکەن یان باڵو بکەن��ەوە .لەوەش زیاتر ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دەتوانێ لە ڕێگای
یارمەتییە فەننیو تکنیکیو زانس��تییەکانەوە  ،لە ڕێگای ئۆپەراس��یۆنەکانی پاراس��تنو سەقامگیر
کردنی ئاش��تییەوەو لە ڕێگای بەکارهێنانی پرەنسیپی دەست تێوەردانی نێونەتەوەیییەوە بۆ بردنە
پێشی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ کار بکەن.
* جگە لەوە لە ئاس��تی ناوچە جیاجیاکانی دنیاشدا گەلێک سیستەم بۆ پاراستنی مافەکانی مرۆڤ
دامەزراون .گرینگترینی ئەوان بریتییە لە سیس��تەمی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ .ش��ایانی باسە
ش��ووڕای ئۆرووپا لەو بارەوە کۆنڤانسیۆنێکی تایبەتی بۆ مافو ئازادییەکانی مرۆڤ پەسند کردوە کە
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ل��ە هەموو واڵتانی ئەندامدا کاری پێدەکرێو دادگایەکیش��ی بە ن��اوی دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی
م��رۆڤ لەو پێوەندییەدا دامەزراندوە کە بڕیارەکان��ی لەالیەن هەموو ئەندامانی یەکیەتیی ئۆرووپاوە
جێبەجێ دەکرێن.
* مافەکان��ی مرۆڤ گرنگن .ل��ە ڕێگای ئەوانەوە دەتوانین هەم داوای م��افو ئازادییەکانی خۆمان
بکەینو هەم پارێزگارییش لە مافو ئازادیی خەڵکانی دیکە بکەین .بۆیە دەبێ دیفاعیان لێ بکرێ.

مەشقو ڕاهێنانەکانی پێوەندیدار بە فێربوونی مافەکانی مرۆڤەوە
بایەخی ئینسانی
راهێنانی ٥٢ـ٥٠
بابەت :مەبەست لە بایەخی ئینسانیو جیهانی بوونی مافەکانی مرۆڤ چیە؟
ئامانج :فیربوونو وەرگرتنی زانیاریو ئاگاهی سەبارەت بەوە کە بایەخی ئینسانی بە بناخەو جەوهەری
م��افو ئازادییەکانی مرۆڤ دادەنرێ .ئایا تا ئیس��تا بیرت لەوە کردۆتەوە کە مەبەس��ت لە بایەخی
ئینسانی چیە؟
کاتێک بە ش��ێوەیەکی ناعاداڵنە ڕەفتارمان لەگەڵ دەکرێ ،یان کاتێک دەبینین یا دەبیسین کە
کەس��انی دیکە بە شێوەیەکی ناعاداڵنە هەڵسوکەوتیان لەگەڵ دەکرێ ،هەستێکی تایبەتی سەبارەت
بەو بێعەداڵەتییە لە ناخو ویژدانماندا دروس��ت دەبێ .ئەوە ئەو بایەخە ئینس��انییەیە کە ویژدانمان
دەرکی دەکاو بە هەموو وجوودمانەوە هەستی پێدەکەین.
لە بارودۆخێکی ئاوادا هەستی هاودەردیو سیمپاتی لەگەڵ ئەو کەسەی کە بێعەداڵەتیی لەگەڵ
کراوە سەرتاس��ەری لەش��مان دادەگرێو هانمان دەدا تا هاوپێوەندیو پشتیوانیی خۆمانی بۆ نیشان
دەین .بەم ش��ێوەیە خۆمان لەو کەس��ەدا دەبینینەوە .هەر بەو جۆرە کاتێک دەبینین کەس��ێک لە
مەینەتبەش��یو وەزعێکی زۆر س��ەختو دژواردا کە بە ژیانێکی ش��یاوی مرۆڤ نازانرێ دەژی ،کە
بایەخێکی نیە ،هەست دەکەین ئەو بایەخە ئینسانییە پێشێل کراوە .لە ئاکامدا هەستو هاودەردیو
هاوپێوەندیمان سەبارەت بەو کەسە لەال دروست دەبێ .ئەو بایەخە ئینسانیە بە بنچینەی مافەکانی
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مرۆڤ دادەنرێ .لەبەر ئەوەی هەموو مرۆڤەکانیش ئەو بایەخە ئینسانییەیان تێدایە ،مافەکانی مرۆڤ
بە شتێکی جیهانی بەحیساب دێنو هەموو مرۆڤەکان دەگرنەوە .واتە سەرەڕای ئەوە کە ئێمە لە باری
کولتووری ،رەگەز ،نەتەوە ،پێگەی کۆمەاڵیەتی ،رەنگی پێس��ت ،تەمەن ،شوێنی ژیانو شتی دیکەوە
لێ��ک جیاوازین ،خاوەنی مافی ئینس��انی وەک یەکین .دەتوانین بڵێی��ن جەوهەر مافەکانی مرۆڤ
بەجۆرێ��ک لە هەموو دینو کولتوورەکاندا بەرچاو دەک��ەوێ .بە واتایەکی دیکە نێۆرۆکی مافەکانی
مرۆڤ بە باشترین شێوە لەو یاسایەدا خۆی نیشان دەدا کە وەک پێوانەیەک بۆ هەڵسوکەوت کردنی
مرۆڤ��ەکان لەگەڵ یەکتر بەکار دێ .بەو جۆرەی کە پێت خۆش��ە خەڵ��ک رەفتارت لەگەڵ بکەن،
ه��ەر ئاواش رەفتار لەگەڵ ئەوان بکە .ئەو پرەنس��یپە ئەخالقییە ل��ە جارنامهی جیهانیی مافەکانی
مرۆڤیشدا گونجێنراوە .با بزانین دەتوانین پێناسەی بایەخی ئینسانی بکەین؟
ڕاهێنان
ئ��ەم ڕاهێنانە تێکەاڵوێکە لە باسو گفتوگۆ ،کاری گروپ��ی ،بیرکردنەوەی بەکۆمەڵ ،تاوتوێ کردنی
بەکۆمەڵ بە شکڵی پلینۆمو پاشان دەرس وتنەوە لەسەر بابەتەکە .ئەم ڕاهێنانە کاری زۆری دەوێو
دەتوانرێ لەسەرەتا یان لە نێوەڕاست یان لە کۆتایی کۆڕسەکەدا ئەنجام بدرێ.
کاتی پێویست ١ :تا  ٣کاتژمێر.
چیمان بۆ جێبەجێکردنی ڕاهێنانەکە پێویستە؟
ژوورێکی گەورە کە ئیمکانی ئەوەمان هەبێ لەوێدا کاری گروپی بکەین ،وەرەقی گەورەی نووسینو
قەڵەمی تایبەتی دەوێ کە بتوانین بە خەتی گەورە مەبەس��تەکان لەسەر کاغەز بنووسین .هەروەها
قەڵەمو کاغەزی ئاساییش��مان پێویستە .کۆپیەکمان بۆ هەر کام لە بەشدارانی کۆڕسەکە لە بەیاننامە
جیهانیی مافەکانی مرۆڤ دەوێ.
ئامادەکاری :خۆ ئامادە کردنی مامۆس��تا بۆ باس��ێکی تێروتەسەل لەس��ەر بەیاننامەی جیهانیی
مافەکانی مرۆڤو بەتایبەت مەس��ەلەی بایەخە ئینس��انیو جهیانی بوونی مافەکانی مرۆڤ .هەر لەو
پێوەندییەدا زۆر باش دەبێ کە بەشدارانی کۆڕسەکەش لەو بارەوە خۆیان ئامادە کردبێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ ڕاهێنانەکە دەکرێ بەوە دەس��ت پێ بکا کە مامۆس��تا یان ڕێبەری کۆڕسەکە بە کورتی باسێکو
پێناس��ەیەک لە مافەکانی مرۆڤ بکا .وەک ئەوە کە مافەکانی مرۆڤ ئەو مافو ئازادییانەن کە ئێمە
هەموو مرۆڤەکان بێجیاوازی ،بەهۆی ئەوە کە ئینسانین دەگرنەوە .بۆنموونە :هەموومان مافی ئەوەمان
هەی��ە کە بە ئازادی عەقیدەو بیروڕای خۆمان دەربڕی��ن .هەموومان مافی ئەوەمان هەیە ئازادانە لە
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کاروباری سیاسیدا بەشداری بکەین ،هەموومان مافی ئەوەمان هەیە کە خواردنو جلوبەرگو دەواو
دەرمانی پێویستو خوێندنو مەدرەسەمان بۆ دابین بکرێ ،هەموومان مافی ئەوەمان هەیە بەئازادی
دینو مەزهەبی خۆمان هەڵبژێرینو ڕێوڕەسمە ئایینیو مەزهەبییەکانمان بەڕێوە بەرین ...هەر بەو
ج��ۆرە دەکرێ بەکورتی باس لە مافەکانی دیک��ەش بکەین .وەختێک دەڵێین کە هەموو مرۆڤەکان
مافی وەک یەکیان هەیە مەبەستمان ئەوەیە کە نابێ کەس جیاوازیدانانو هەاڵواردنی لەگەڵ بکرێ.
بناخەی ئەخالقیو ئیتیکیی مافی مرۆڤ ،لەو ڕوانگە ئینسانییەوە سەرچاوە دەگرێ کە دەڵێ هەموو
مرۆڤەکان هاوبایەخو هەموویان لە باری ئینسانیەوە نرخی وەک یەکیان هەیە.
لە درێژەی ڕاهێنانەکەدا پتر مەسەلەی بایەخی ئینسانی کە بە جەوهەری مافی مرۆڤ بەحیساب
دێ ،شی دەکەینەوە.
٢ـ داوا دەکەین هەرکام لە بەش��دارانی کۆرس��ەکە بیر بکەنەوەو تایبەتمەندییەک لە خۆیاندا
بدۆزنەوە کە پێیان وایە باش��ترین خەس��ڵەت و تایبەتمەندییە کە لە کەس��ایەتیی ئەواندا هەیە.
دڵفراوانی ،هاوڕێی باش ،کارکەرێکی باش ،یارمەتیدەر ،دەستگرتنی کەسانیترو زۆر خووخدهی دیکە.
پاش��ان داوا بکەین هەر کام لە بەش��دارانی کۆرس��ەکە لەو تایبەتمەندییە بدوێن کە بۆ خۆیان بە
باش��ترین تایبەتمەندیی خۆیانی دادەنێن .پاشان مامۆستا کۆمەڵە پرسیارێکی وەک ئەو پرسیارانەی
خوارەوە ئاراستەی بەشداربووان دەکات.
ـ ئ��ەو تایبەتمەندیی��ەی کە ئێوە پێتان وایە تایبەتمەندییەکی زۆر زۆر باش��ە ،لە کەس��انی
دیکەشدا بۆی دەگەڕێنو ئەگەر لە کەسانێکی دیکەدا هەبێت بایەخو نرخو ڕیزی بۆ دادەنێن؟
ـ مەبەستمان چیە کاتێک دەڵێین ئێمە ڕێز لە خۆمانو لە کەسانی دیکە دەگرین؟
ـ ئایا ئەگەر کەسانێک پەیدا بنو تایبەتمەندیی باشیان هەبێ کە جیاواز بن لە تایبەتمەندییەکانی
ئێمە دیس��انیش پێویستە ڕیزیان لێبگرین؟ واتە ئەگەر هات و کەسانێک تایبەتمەندیی باش ،بەاڵم
جیاواز لە تایبەتمەندیی ئێمەیان هەبوو ،شیاوی ڕێز لیگرتنن یان نا؟
ـ ئایا هەموو مرۆڤەکان جیگای ڕێزو حورمەتن؟ بۆ؟
[دەکرێ بەش��دارانی کالسەکە لەس��ەر ئەو مەس��ەالنە ڕوانگەو بیروڕای جیاوازیان هەبێ .بۆیە
مامۆس��تا لە پێش��دا دەبێ ئەوە ڕوون کاتەوە کە لەو پێوەندییەدا پێویستە ڕێز لە هەموو ڕوانگەکان
بگیردرێ .زۆر جار هەندێک کەس ڕەفتارو کردەوەی خراپو ناپەس��ندو نەش��یاو لە خۆیان نیش��ان
دەدەن .پێویس��تە مامۆستا ئەو مەس��ەلەیە ڕوون بکاتەوە کە بۆ هەندێک کەس کردەوەی ناپەسند
ئەنجام دەدەن .وا باش��ە مامۆس��تا ئەوە ڕوون کاتەوە کە بەش��ێوەیەکی سروش��تی ئێمە مرۆڤەکان
زەمینەو تواناو زەرفییەتو پۆتانس��یەلی ئەوەمان تێ دایە کە هەم کارو کردەوەی باشو ش��یاو ،هەم
کارو کردەوەی ناپەسندو نەشیاو لە خۆمان نیشان بدەین.
ئەو هەلومەرجو ژینگەیەی کە دەوری ئێمەی داوە وامان لێ دەکەن کە هەندێک کەس ،تاوانو
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جینایەت ئەنجام دەنو ببنە تاوانبارو هەندێک کەسیش تووشی وەزعێکی لەو چەشنە نەبن .چونکە
بەپێی سروشتی خۆمان هەموومان زەمینەو زەرفییەتی ئەوەمان تێدایە کە خراپە یان چاکە بکەین.
دەتوانین بڵێین کە هیچ مرۆڤێکمان پێ شک نایا کە هەموو وجوودی هەر خراپە بێت .بە واتایەکی
دیکە هیچ ئینس��انێک نیە کە بەپێی سروش��ت تەنیا هەر خراپ بێو ب��ەس .بۆیە زۆر گرنگە ئێمە
فێر بین تا جیاوازی لەنێوان ئینس��انەکانو رەفتارو کارو کردەوەکانیاندا دانێین .وەختێک دەڵێین
کە کەس��ێک خراپە ،مانای وایە کە ئەو کەس��ە هەموو وجوودی ئاوێتەیەکە لە خراپەو ئیتر ناتوانرێ
ئاڵوگۆڕی بەسەر دابێ .بەاڵم وەختێک دەڵێین کە ناوبراو کردەوەو ڕەفتاری نەشیاو و خراپو ناپەسند
لە خۆی نیشان دەدا ،مانای وایە دەکرێ ئاڵوگۆڕی بەسەر دابێو رەفتارو هەڵسوکەوتەکانی بگۆڕدرێن.
لە مێژوودا زۆر ئەو کەسانەی کە کارو کردەوەی زۆر خراپو ناپەسندیان کردوە واتە دەرکەوتووە کە
ئاڵوگۆڕی زۆریان بەسەردا هاتوەو بوون بە کەسانی باشو سەرچاوەی خێرو چاکە .ئەگەر ئێمە لەسەر
ئەو مەسەلەیە بە کۆدەنگی گەیشتین دواتر هەموومانو گشت بەشدارانی کۆرسەکەش بەو قەناعەتە
دەگەی��ن کە بە ڕێزەوە ڕەفتار لەگەڵ تەنانەت ئەو کەس��انەش بکەین کە کارو کردەوەی نەش��یاو
و ناپەس��ندیان ئەنجام داوە .هەڵوێستێکی لەو چەش��نە لە ڕوانگەی ئەخالقییەوە بە هەڵوێستێکی
دروست بەحیساب دێ .ئەگەر بەم جۆرە بڕوانینە مەسەلەکە دەرفەت ،شانسو هەلومەرجی ئەوەش
زۆرتر پێک دێ کە مرۆڤەکان بە ئاڕاستەی چاکەو کردەوەی دروستو خێردا بڕۆنە پێش].
٣ـ دواتر مامۆس��تا کالس��ەکە بەس��ەر چەند گروپی بچکۆڵەدا دابەش دەکا .داوایان لێدەکا هەر
گروپە بە گوێرەی ئەزموونو بیرو بۆچوونەکانی خۆیان پێناس��ەی ”بایەخی ئینسانی” بکەنو ئەوەش
ڕوون بکەنەوە کە مەبەست لەو دەستەواژەیە چیە کە دەڵێ ”پێویستە ڕێز لە بایەخی ئینسانیی مرۆڤ
بگیردرێ” ( ١٥تا  ٢٠خولەک).
٤ـ گروپەکان کۆدەبنەوەو بە ش��ێوەی پلینۆم دەس��ت دەکەن بە پێش��کەش کردنی تێبینیو
ڕوانگەکانی خۆیان س��ەبارەت بەو پرسیارەی کە داوایان لێکرا بوو وەاڵمی دەنەوە .بۆ نموونە دەکرێ
وەاڵمەکان بەم شێوەیە داڕێژرابن.
[مەبەست لە بایەخی ئینسانی ئەوەیە کە هەموو مرۆڤەکان بە هۆی ئەوەی کە مرۆڤن ،خاوەنی
نرخو بایەخن .مەبەس��ت لەوەش کە دەڵێین پێویستە بایەخی ئینسانیی مرۆڤەکان بپارێزرێو ڕێزی
لێ بگیردرێ بریتیە لەوە کە ڕێز بۆ الیەنە جەس��تەیی ،فیزیکی ،ماددی ،مەعنەوی ،س��ایکۆلۆژی،
کۆمەاڵیەت��یو رووحیو ئەخالقییەکانی مرۆڤ دابنێین .لەس��ەر ئەو بناخەیە مامۆس��تا دەتوانێ بۆ
گەرمتر بوونی باس��ەکان ،پرس��یاری جۆراوجۆر لە قوتابیان بکات .بۆ نموونە دەتوانێ بپرسێ کە ئایا
بایەخی ئینس��انی شتێکە کە ئێمە وەک تاک ،دەتوانین لەس��ەر ئەوە بڕیار بدەین کە کەسێکی تر
خاوەنی ئەو بایەخەیە یان نا؟ واتە ئایا ئێمە سەاڵحییەتی ئەوەمان هەیە بڕیار لەسەر ئەوە بدەین کە
فاڵنە یان فیسارە کەس خاوەنی بایەخی ئینسانی نیە؟]
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٥ـ دیس��ان بەشدارانی کۆرس��ەکە بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەبنەوە .ئەوجار ئەو گروپانە
بەشێوەی دەستەجەمعی دەکەونە کار کردن لەسەر دۆزینەوەی ئەو ئیدەئۆلۆژیو کولتوورو ڕوانگانەی
ک��ە ئەو بایەخە ئینس��انییە لە هەندێک کەس بەگوێرەی بۆچوونی خۆی��ان وەردەگرنەوە .واتە ئەو
ئیدەئۆلۆژیو کولتوورو بۆچوونە سیاس��ییانە دەدۆزنەوە کە بەگوێرەی ئەوان هەندێک لە مرۆڤەکان
بایەخی ئینس��انییان نیە .دوایە ئەوە تاوتوێ دەکەین کە ئەو جۆرە بۆچوونانە چ ئاکامێکیان بەدواوە
بووە؟ هەر کام لە گروپەکان وەاڵمەکانیان لەسەر کاغەزی گەورە بە خەتی گەورە دەنووسن٤٥( .ـ٣٠
دەقیقە).
٦ـ دیسان هەموو گروپەکان پێکەوە کۆ دەبنەوەو بە شکڵی پلێنۆم تێبینیو ڕوانگەو بۆچوونەکانیان
لەگەڵ یەکتر دەخەنە بەر باسو لێکۆڵینەوە.
٧ـ پاش ئەمە مامۆس��تا دەتوانێ دەرسێکی چڕوپڕ س��ەبارەت بە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی
مرۆڤ پێشکەش بە کۆڕسەکە بکات .دواتر ئەوەش ڕوون دەکاتەوە کە ئامانجی ئەم بەیاننامەیە ئەوەیە
کە وەک چەترێکی هاوبەش ئەو مافو ئازادییانە بۆ هەموو مرۆڤەکانی سەر ڕووی زەوی بەڕەسمی
بناسرێنو لەالیەن دەوڵەتەکانەوە دابینو دەستەبەر بکرێن٤٥( .ـ 3٠خولەک)
لێرەدا زۆر گرنگە مامۆس��تا بەوردی نێوەرۆکی بەندەکانی بەیاننامەکە بۆ بەش��دارانی کۆڕسەکە
شی بکاتەوە.
٨ـ دواتر هەر کام لە گروپەکان ئەرکیان پێ دەسپێردرێ کە لە بەیاننامەکەدا ئەو بەندو خااڵنەی
کە بەجۆرێک باس لە بایەخی ئینسانی دەکەن لە بەیاننامەکەدا بدۆزنەوە ١٥( .خولەک).
ئەو ش��تەی لەم ڕاهێنانەدا فێری بووینو تێدەکۆش��ین لەبیری نەکەین بریتیە لە :پاراس��تنو
بەرەوپێش بردنی بایەخی ئینسانیی مرۆڤەکان لە ڕێگای دابین کردنی مافو ئازادییە ئینسانییەکان
ب��ۆ هەمووان .مێژووی دوورو درێژی مرۆڤ لەس��ەر ڕووی زەوی فێری ئەوەی کردووین کە ئەرکی
س��ەر شانمانە کەڕامەت وبایەخی ئینس��انیی مرۆڤەکان بپارێزینو دەس��تەبەری بکەین .پێویستە
بزانین کە لە هەر جێیەک جیاوازیو هەاڵواردن بەرامبەر کەس��ێک یان هەندێک گروپو دەس��تەو
تاقم بەڕێوە دەچێو مافو ئازادییە ئینس��انییەکانیان وەبەرچاو ناگیردرێن ،ئەوە لەو جێیە بایەخی
ئینسانی پێشێل دەکرێ .جیا لەوە هەژاریو برسیەتیو قاتیو قڕییش دەبنە هۆی ئەوە کە مرۆڤەکان
نەتوانن ژیانێکی شیاوی پڕبایەخیان هەبێ .دەبێ ئەوەش بزانین کە هەمیشە پێشێل کرانی مافەکانی
مرۆڤ لە س��ەرەتادا لە ئاس��تێکی بچ��ووکدا ڕوو دەداو دوایە بەرەبەرە پەرە دەس��تێنێو دەچێتە
ئاستێکی گەورەو کارەسات خوڵقێن .بۆیە ئەرکی سەر شانمانە کە هەر کات دەبینین یان دەبیسین
کە ئینس��انەکان چ وەک تاکو چ بە کۆمەڵ دەکەونە بەر پەالمار ،ئەش��کەنجە دەکرێن ،جیاوازیو
هەاڵواردنیان لەگەڵ دەکرێ ،یا بەشێوەیەکی پڕ لە سووکایەتی ڕەفتاریان لەگەڵ دەکرێ ،بێدەنگ
نەبین .ئەوە ئێمەو دەوڵەتین کە دەتوانین ڕێز لە بایەخی ئینسانیی مرۆڤەکان بگرین .بەداخەوە دەبێ
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بگوترێ بەوالی دیکەشدا ،ئەوە هەر ئێمە مرۆڤەکانو دەوڵەتین کە دەتوانین ئەو بایەخە ئینسانییە
بخەینە ژێر پێ .پێوەندیی بەوەوە هەیە کامیان هەڵدەبژێرین.
بەشێوەیەکی ئهرێنی بیر بکەوە.
بە شێوەیەکی ئهرێنی قسە بکە.
بە شێوەیەکی ئهرێنی ڕەفتار بکە.
دەبینی ژینگەی دەوروبەرت دەگۆڕێو دەوروبەرت ئهرێنی دەبێ.
بیر لە بایەخی ئینسانی بکەوە .هاوبایەخ بوونی مرۆڤەکان بە باشترین شێوە لەو پێوانە ئەخالقییەدا
خۆی دەنوێنێ کە لە زۆربەی دینو کولتوورەکاندا بەکار دێو دەڵێ بەو جۆرە کە دەتەوێ ڕەفتارت
لەگەڵ بکرێ ،تۆش ئاوا ڕەفتار لەگەڵ کەس��انی دیکە بکە .ئەگەر ش��تێکت بۆ خۆت پی خۆش نیە،
بۆ کەس��انی دیکەش��ت نەوێو ئەگەر پێت خۆش نیە بێعەداڵەتیو ڕەفتاری ناڕەوات لەگەڵ بکرێ
تۆش ئەوە لەگەڵ کەس��انی دیکە مەکە .ئەو بیرۆکە ئەخالقییە بە بنچینەو سەرچاوەی بەیاننامەی
جیهانیی مافەکانی مرۆڤ کە لە  ١٠دیس��امبری ١٩٤٨ی زاییندا لەالیەن نەتەوەیەکگرتووەکانەوە
پەسند کرا ،دادەنرێ.
* ماددەی یەکی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ دەڵێ:
”هەموو مرۆڤەکان بە ئازادی لەدایک بوونو لە باری ئابڕووو کەرامەتو مافەکانیانەوە لەگەڵ یەک
بەراب��ەرن .هەموویان خاوەنی عەقڵو ویژداننو دەب��ێ بەگیانێکی برایانە لەگەڵ یەکتر بجووڵێنەوە”.
(پەسندکراوی کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان).
هیندویزم :ئەمە س��ەرجەمی هەستی هاوبەشە! ئەگەر بێعەداڵەتیو توندوتیژیان بەرانبەرت بەکار
هێنا تۆ ئەو کارە لەگەڵ کەسانی دیکە مەکە .مرۆڤ نابێ بۆخۆی بە جۆرێک ڕەفتار لەگەڵ خەڵکی
دیک��ە بکات ک��ە بۆخۆی پێی خۆش نی��ە ڕەفتارێکی لەو جۆرەی لەگەڵ بک��رێ .ئەوە جەوهەری
ئەخالقە)Mahabharata Xlll-114.8( .
تاویزم :قازانجو بەرژەوەندییەکانی درواس��ێکەت وەک قازانجو بەرژەوەندییەکانی خۆت تەماشا
کە .زیانو زەرەری دراوسێکەشت بە زیانو زەرەری خۆت بزانە)Tai Shang Ying Pien( .
کۆنفسیۆس :شتێک کە خۆت حەزت لێ نیە خەڵک بەرامبەر تۆ بیکەن ،تۆش بەرامبەر خەڵکی
دیکە مەیکە( .وتوێژەکان ٢٣و )١٥
یەهوودیەت :ئەو ش��تەی کە تۆ پێت ناخۆشو ناڕەوایە ،خۆت بەرامبەر خەڵکانی دیکە ئەنجامی
مەدە .ئەوە قانوونی هەرە سەرەکییە ،باقیی شتەکانی دیکە شی کردنەوەی ئەو ئەسڵەن.

(Talmud,

)Shabbat 3id
مەس��یحییەت :هەر چی ئەو شتەی کە پێتان خۆشە خەڵکانی تر بەرامبەر ئێوە بیکەن ،ئێوەش
بەرامبەر کەس��انی دیکە جێبەجێی بکەن .چونکە ئەو ئەس��ڵە لە یەک کاتدا قانوونو پێغەمبەرانی
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پێکەوە ئاوێتە کردوون)Matteus 7:12( .
ئیس�لام :هیچ کەس لە ئێوە ئیماندار نیە تا ئەو کاتەی کە ئەو ش��تەی بۆخۆی پێ خۆش��ە بۆ
براکەی خۆشی ئارەزووی نەکات)Sunna 40 ahadith of Al-nawawi 13( .
ئەفالتوون” :پێویستە بە جۆرێک لەگەڵ خەڵک هەڵسوکەوت بکەم کە خۆم پێم خۆشە خەڵکیش
ئاوا لەگەڵ من بجووڵێنەوە”.
ئیمانۆئێل کانت :هەمیشە بەجۆرێک ڕەفتار بکە کە ئەو پرەنسیپەی بۆ ڕەفتار کردن پەیڕەوی لێ
دەکەی بتوانرێ ببێتە بناخە بۆ قانوونێکی گشتی.
باسی جۆراوجۆر
هەرچەند بەگوێرەی کۆنڤانس��یۆنو پەیماننامە نێونەتەوەیییەکانی ماف��ی مرۆڤ هەموو مرۆڤەکان
خاوەنی مافو ئازادیی وەک یەکن ،ئایا لە کردەوەدا ئەو شتە جێبەجێ کراوە؟ هەوڵ دەن تێکۆشن
کەس��انێک یان هەندێک دەستەو تاقمو گروپ بدۆزنەوە کە بە پڕبایەختر لەوانی تر تەماشا بکرێن.
هەوڵ��دەدەن نموونە بۆ ئەوە بێننەوە کە چۆن دەوڵەت یا کەس��انی دیکە ،تەنانەت خۆمان بایەخی
ئینسانیی کەسانی دیکە پێشێل دەکەین.
بۆ فرەڕەنگیی باسەکان:
هەمیشە ئێمە خۆمانو کەسانی دیکە بەجۆرێک دابەش دەکەین .ئایا خۆت لەالیەن کەسانی دیکەوە
بەس��ەر چ دەستەیەکدا دابەش دەکرێیت؟ ئەوە وامان لێ دەکا کە وەک تاکە کەس ڕەفتار لەگەڵ
کەس��انی دیکە نەکەین .بەڵکوو وەک کەسێکی سەر بە گروپو دەستەو تاقمێکی دیاریکراو سەیری
ئەو کەسە بکەین .ئایا قەت هەستت کردوە یان خۆت دیتووتە کە بایەخی ئینسانیی خۆت یان هی
کەسانی تر لە ماڵەوە لە قوتابخانە یان لە گەڕەک یان لە جێگایەکی دیکەدا پێشێل کرابێت؟
پێشەکیی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ
ی ههموو ئهندامانی كۆمهڵگهی مرۆڤایهتیو،
ی ناسینی ئابڕوو و كهرامهتی زاتی 
بهم هۆیهوه ك ه بهڕهسم 
ی ئازادی ،دادپهروهریو ئاش��تی ل ه جیهاندا
ی ئهوان ،بناغ��ه 
لێ نهكراو 
ماف��ی وهك یهكو حاش��ا 
پێكدێنێ،
ی
ی دڕندان ه 
بهم هۆیهوه كه وهبهرچاونهگرتنو س��ووكایهتی كردن ب�� ه مافهكانی مرۆڤ ،كردهوه 
ی جیهانێك ك ه تیایدا مرۆڤ
ی مرۆڤایهتییان ئازارداوه و ،پێكهێنان 
ئهوتۆی��ان بهدواوه بووه كه ویژدان�� 
ی به دوور بن ،وهك بهرزترین ئارهزووی مرۆڤ
ل ه بیروڕا دهربڕیندا سهربهس��تو ،ل ه ترسو ههژار 
راگهیهندراوه،
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ی قانوونهوه پش��تیوانییان
ی مرۆڤ له الیهن دهس��هاڵتدارهتی 
بهم هۆیهوه كه پێویس��ت ه مافهكان 
ی وهك دواچاره پهنا ببات ه بهر یاخیبوون،
ی ستهمو بێداد 
ێ تا مرۆڤ ناچار نهبێ له دژ 
لێبكر 
ی بگیرێ،
ێ پشت 
ی نێوان نهتهوهكان دهب 
ی دۆستانه 
ی پێوهندی 
بهم هۆیهوه ك ه پهرهگرتن 
ی
ی نهتهوهیهكگرتووهكان جارێكی دیكه بڕوای خۆیان به ماف ه بنهڕهتییهكان 
بهم هۆیهوه ك ه گهالن 
ی
ی ژنانو پیاوان ،ل ه پهیمان 
ی تاكهكانی مرۆڤو ،بهرابهریی مافهكان 
مرۆڤو ئابڕوو و كهرامهتو بایهخ 
ی بدهنو ،ل ه
ی كۆمهاڵیهت 
ی پێش��كهوتن 
نهتهوهیهكگرتووهكاندا راگهیاندۆتهوهو ،بڕیاریان داوه یارمهتی 
ی رۆژ ب ه رۆژ زیاتردا باشترین ههلومهرج بۆ ژیان پێك بێنن،
ی ئازادی 
بهر ڕووناكای 
ی ئهندام بهڵینیان بهخۆ داوه ب ه هاوكاریی نهتهوهیهكگرتووهكان كار بۆ
بهم هۆیهوه ك�� ه دهوڵهتان 
ی ههمهالیهن ه و چاودێریی مافهكانی مرۆڤو ئازادیی ه بنچینهییهكان بكهن،
رێزگرتن 
ی
ی هاوبهش له بارهی ئهم م��افو ئازادییان ه بۆ ئ��هوهی به تهواو 
ب��هم هۆی��هوه ك ه تێگهیش��تن 
ی ههیه،
بهڕێوهبچن ،گرنگییهكی تایبهت 
ی ههموو خهڵكانو
ی مرۆڤ وهك ئامانجی هاوبهش�� 
ی ماف 
ی گش��تی ئهم جاڕنام ه جیهانییه 
كۆڕ 
ی بنیاتو ئۆرگانهكانی كۆمهڵگه ،ههموو دهم ئهم
ێ تا ههموو تاكهكانو س��هرجهم 
میللهتان رادهگهیهن 
ی
ی فێركردنو راهێنانهوه ،رهچاوكردنو بهڕێوهبردن 
ڵ بدهن به هۆ 
جاڕنامهیهی��ان ل ه بهرچاو بێو ههو 
ی نهتهوهییو نێونهتهوهیی رۆژ به رۆژ
ی رێوش��وێن 
ێ بدهنو ،به دیاریكردن 
ئهم مافو ئازادییان ه پهره پ 
ی ئهندامو چ ل ه نێو
ی ناسرانو باش��تر بهڕێوهچوونیان چ له نێو خهڵكی واڵتان 
زیاتر ڕێگا بۆ بهرهس��م 
ی ئهوان دان ،دابین بكهن.
ی ئهو سهرزهوییانهدا كه ل ه ژێر دهسهاڵت 
خهڵك 
پێداویستییە سەرەتایییەکانمان
ڕاهێنانەکانی ٧٥ـ٥٠
بابەت :مافەکانی مرۆڤ
ئامانج :مەبەست لەو ڕاهێنانانە بریتیە لەوە کە تێبگەین کە هەموو مرۆڤەکان هەندێک پێداویستیی
هاوبەشیان هەن کە بەبێ ئەوان ناتوانن بەشێوەیەکی شیاو بژینو ژیانێکی باشیان هەبێ .یەکێک لە
ئامانجەکانی مافی مرۆڤ ئەوەیە کە مرۆڤەکان لە سەرتاسەری دنیادا بتوانن دەستیان بە پێداویستیە
بنەڕەتییەکانیان ڕابگا.
ئێمە مرۆڤەکان لە بوارەکانی زمان ،نەتەوە ،ئیتنیسیتە ،دین ،رەنگی پێست ،شوێنی لەدایک بوونو
فەرهەنگو کولتوورو دابو نەریتەوە جیاوازیمان لە نێوان دایە .ئێستا ئەگەر بە جۆرێکی دیکە باسی
کەینو بڵێین ئێمە مرۆڤەکان لە چیدا پێکەوە هاوبەش��ین ،واتە پێداویستیە هاوبەشەکانمان چین؟
دەبینین کە جیاوازییەکانمان ت��ا ڕادەیەکی زۆر کەمڕەنگ دەبنەوە .چونکە هەموومان بێوەبەرچاو
گرتنی ئەو جیاوازییانەی کە لە س��ەرەوە باسمان کردن ،بۆ ئەوەی ژیانێکی باشو شیاوی مرۆڤمان
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هەب��ێ ،وەک یەک پێویس��تیمان بە خواردن ،جلو بەرگ ،خانووو ش��وێنی ژیانو حەوانەوە هەیە.
لەوەش زیاتر هەموومان پێویستمان بەوەیە کە هەست بە ئازادی ،ئەمنییەتو ئاسایش بکەین.
جگە لەوانە هەمووشمان پێویستیمان بەوەیە تا دەرفەتو مەیدانو شانسی ئەوەمان بۆ دابین بکرێ
تا بتوانین خۆمان گەش��ە پێ بدەینو بڕوینە پێش .ئەگەر لە کۆمەڵگایەکدا خەڵک ،هەلومەرجێکی
ئەوتۆیان بۆ دابین بکرێ کە دەستیان بە پێداویستییەکانیان ڕابگا ،ئەوە ئەو کۆمەڵگایە کۆمەڵگایەکی
باش��ە .بەپێچەوانەکەش��یەوە هەر ڕاس��تە .ئەگەر لە کۆمەڵگەیەکدا مرۆڤەکان بە راددهی پێویست
دەس��تیان بە خواردەمەنی ،ئاوی خواردنەوەی خاوێن ،جلوبەرگو پێداویس��تیە تەندروس��تییەکان
ڕانەگاو هەس��ت بە ئازادیو ئەمنیەتو ئاس��ایش نەکەنو دەرفەتو شانس��ی خوێندنو فێر بوونو
هەڵدانو گەش��ە کردنیان بۆ پێک نەیە ،ئەوە ئیمکانی گەورە لە گۆڕێ دایە تا ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو
شەڕو کێشەو ئاژاوەو ملمالنێ بڕوا.
ڕاهێنانو چاالکی
ئەم چاالکییە پێش هەر ش��تێک کارێکی گروپییە .بابەتەکە بەش��ێوەی باسو گفتوگۆو دیالۆگ لە
پلێنۆمێکی هاوبەشدا دەڕواتە پێش .سەرەنجام دەتوانرێ بە موحازرەیەک یان باسێکی تێرو تەسەل
سەبارەت بە نێوەرۆکی بابەتەکە لەالیەن مامۆستاوە کۆتایی پێ بێت.
کات :یەکونیو تا سێ کاتژمێر.
ئەو شتانەی بۆ ڕاهێنانەکە پێویستن :کاغەزی گەورەی لەسەر نووسین .تووش یان قەڵەم بۆ نووسین
بەخەتی گەورە ،کۆپیەک لە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ بۆ هەرکام لە بەش��داران .باسێکی
تێروتەسەلو ئامادەکراو سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤو مێژووی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤو
چۆنیەتیی ئامادەو پەسند کردنی ئەو بەیاننامەیە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ بەش��دارانی کۆرسەکە بە س��ەر چەند گروپدا دابەش دەکرێن .دواتر هەرکام لەو گروپانە
تێدەکۆشن ئەو پێداویستییە بنەڕەتیانە کە بۆ ژیانێکی باش بۆ ئینسانەکان پێویستن ،دەستنیشان
بکەن .ئەوان ئەو پێداویس��تییانە بە خەتی گەورە لەس��ەر کاغەزێکی گەورە دەنووسنەوە٢٠( .
تا  ٣٠خولەک).
مامۆستا دەتوانێ داوا بکا کە ئەم کارە لە وەختێکی زۆر کەمتریشدا جێبەجێ بکرێ .بەاڵم
دەبێ لەپێشدا ئەو مەسەلەیەی لەگەڵ قوتابیەکان هێنابێتە بەرباس.
٢ـ پاشان مامۆستا داوا لە هەر کام لە گروپەکان دەکا کە ئەو پێداویستییە بنەڕەتییانە باس
کەن کە ئەوان دۆزیویانەتەوە .مامۆس��تا هەمووان لەسەر تەختەڕەش دەنووسێتو دواتر هەموو
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پێداویستییە هاوبەشەکانی مرۆڤ بەسەر سێ دەستەدا دابەش دەکا:
١ـ پێداویستییە ماددییەکان.
٢ـ پێداویستییە مەعنەویو غەیرە ماددییەکان.
٣ـ ئەو پێداویستییانەی پێوەندییان بە کۆمەڵگاوە هەیە( .لەو بارەوە تەماشای هێلکارییەکە
بکە).
دوای ئەوەی هەموو پێداویستییەکان ڕێکخران ،گروپەکان باسو گفتوگۆیان لەسەر دەکەن.
مامۆس��تا لەو قۆناخەدا زۆرتر کاری ئەوە دەبێ کە ئەو ئاکامانە دەست نیشان کات یان لەسەر
تەختە بنووسێتەوە کە گروپەکان بەدەستیەوە دەدەن.
* ئاکامەکانی دابینو دەستەبەر کرانی پێداویستییە ماددییەکانی مرۆڤ چن؟
وەاڵم ئەوەیە کە ئەگەر پێداویستییە ماددییەکانی مرۆڤ لە جێیەک دابین بکرێن مانای
ئەوەیە کە لەو کۆمەڵگەیەدا ڕەفاهـ هەیە.
ئێس��تا پرسیار ئەوەیە کە چ ڕوو دەدا ئەگەر پێداویس��تیە ماددییەکانی مرۆڤ دەستەبەر
نەکرێ��ن؟ وەاڵم ئەوەیە کە لە هەر جێیەک پێداویس��تیە ماددییەکانی مرۆڤ دابین نەکران،
بەو مانایەیە کە لەو شوێنەدا هەژاری هەیەو برسیەتیو قاتوقڕی هەیە.
* چ روو دەدا ئەگەر پێداویستییە غەیرە ماددییەکانی مرۆڤ لە جێگایەک دابین نەکرێن؟
وەاڵم ئەوەیە لە هەر جێگایەک پێداویس��تییە غەیرە ماددییەکانی مرۆڤ دابینو دەس��تەبەر
نەک��ران ،مانای ئەوەیە کە لەو کۆمەڵگەیەدا ئازادی نیەو مەیدان بۆ هەڵدانو گەشەس��ەندنو
پیشکەوتنی تاکەکەسو دەستەو تاقمو گروپە جۆراوجۆرەکان لە گۆڕێدا نیە.
* چ روودەدا ئەگ��ەر ئ��ەو پێداویس��تییە جۆراوجۆرانەی مرۆڤ دەس��تەبەر نەکرێن کە
پێوەندیی��ان ب��ە کۆمەڵو ژیانی مرۆڤ ل��ە کۆمەڵدا هەیە؟ وەاڵم ئەوەی��ە کە هەر کات ئەو
پێداویس��تییانە دابین نەکران ،مانای وایە کە لەو کۆمەڵگایەدا ئەمنییەتو ئاسایشو سەباتو
سەقامگیری نییە.
٣ـ پاشان مامۆستا ئاکامی باسهکان ئهوا لێکدهداتهوه:
ئەگەر لە کۆمەڵگەیەکدا پێداویس��تییەکانی مرۆڤ دابین بکرێن ،ئیمکانێکی زۆر بۆ ئەوە
هەی��ە کە ژیان لەو کۆمەڵگایەدا ژیانێکی باش بێت .هەر بۆیە تا ڕادەیەکی زۆر ئەو کۆمەڵگایە
ئاش��تیو ئارامیی تێدا جێگیرە .ئەگەر لە جێگایەک پێداویس��تییەکانی مرۆڤ دابین نەکرێن،
دەبێ بزانین کە ئیمکانی زۆر بۆ ئەوە لەگۆڕێ دایە کە ئەو کۆمەڵگایە بەرەو نائارامی ،کێش��ەو
ملمالنێ ،ئاژاوەو ناس��ەقامگیریو تەنانەت شەڕو توندوتیژی بڕواتە پێش .بۆیە دەبێ بزانین کە
هەم پێداویس��تییە ماددییەکان ،هەم پێداویس��تییە غەیرە ماددییەکانو هەم پێداویستییە
کۆمەاڵیەتییەکانی مرۆڤ بایەخو گرنگیان هەیە .هەرکام لەوان الیەنێکی پێداویس��تییەکانی
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مرۆڤ دابین دەکەن .هەر کات یەکێک لەوان دابین نەکران ،زەمینەی س��ەرهەڵدانی نائارامی،
توندوتیژی ،کێشەو ملمالنێو تەنانەت ش��ەڕو ئاژاوە پێک دێ .بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی
م��رۆڤ بەجۆرێک داڕێژراوە کە کاتەگۆریەکانی مافەکان��ی مرۆڤ لەخۆ بگرێ .واتە هەموو ئەو
پێداویس��تییانەی کە لە سەرەوە وەک پێداویس��تی بۆ ژیانێکی ئینسانی باسمان لێکردن ،لە
بەیاننامەکەدا جێگایان بۆ کراوەتەوە.
٤ـ لێرەدا مامۆس��تا باس��ێکی تێروتەس��ەل س��ەبارەت بە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی
مرۆڤ پێش��کەش دەکا .لەو باسەدا مامۆستا ڕووناکی دەخاتە سەر ئەو پێداویستییانەی کە بە
پێداوسیتییە بنەڕەتیو س��هرهکییهکان دەژمێردرێنو بێ ئەوان مرۆڤ ناتوانێ ژیانێکی باشو
شیاوی مرۆڤی هەبێ ١٠( .تا  ٣٠خولەک)
٥ـ ئ��ەو گروپانەی پێش��تر پێک هاتبوون دیس��ان لە دەوری یەک کۆ دەبنەوە .پاش��ان
هەموو گروپەکان کار لەس��ەر بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ دەکەنو ئەو بەندو ماددانە
دەدۆزنەوە کە باس��ی ئەو پێداویستییە جۆراوجۆرانە دەکەن کە پێشتر گروپەکە دەستنیشانی
کردبوون .پێداویس��تییەکانی مرۆڤو ئ��ەو ماددانە لە بەیاننام��ەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ
کە ئەو پێداویس��تییانە دەگرنەوە ،پێکەوە بە خەتی گەورە لەس��ەر هەمان کاغەز دەنووسرێن.
دەکرێ ڕەنگی نووسینەکانیان جیاواز بێ .واتە پێداویستییەکانو ماددە جۆراوجۆرەکان کە ئەو
پێداویستییانە دابین دەکەن وا باشە بە ڕەنگی جیاواز بنووسرێن تا باشتر بێنە بەرچاو.
* س��ەرەنجام لە کۆتاییدا هەموو گروپەکان پێکەوە لە دەوری یەک کۆدەبنەوەو بەشێوەی
پلینۆم ئەو ئاکامانە پێشکەش دەکەن کە هەرکامیان لە گروپی خۆیاندا پێی گەیشتوون .لێرەدا
مامۆستا دەرفەتی ئەوەی بۆ دێتە پێش کە بە وردی بەندەکانی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی
مرۆڤ بخوێنێتەوەو یەک یەک باسیان لەسەر بکات .بەجۆرێک کە بەشداران لەگەڵ نێوەرۆکی
بەیاننامەکە ئاشنا بکرێن.
چی لەو ڕاهێنانە فێر بووین؟
هەموو مرۆڤەکان هەندێک پێداویستیی بنەڕەتییان هەن کە بۆ هەموویان هاوبەشن .بۆ ئەوەی
وەک مرۆڤ ژیانێکی باش��مان هەبێ ،پێویس��تە پێداویس��تییە ماددییەکانی وەک خواردنو
خواردنەوە ،جلوبەرگ ،ش��وێنی ژیانو حەوانەوەو پێداویس��تییە غەی��رە ماددییەکانی وەک
ئازادیو ئەمنییەتو ئاس��ایشو ئەو پێداویستییانەشمان کە پێوەندییان بە ژیان لە کۆمەڵدا
هەیە وەک ئارامیو سەباتو سەقامگیریو ئاشتیو ...بۆ دابین بکرێن .مافەکانی مرۆڤ بەجۆرێک
داڕێژراون کە هەموو ئەو مافو ئازادییە جۆراوجۆرانە بۆ مرۆڤەکان ،بێ وەبەرچاو گرتنی هیچ
جیاوازییەک بەفەرمی بناسن.
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ڕاهێنانێکی تر
بزنە کوێرە
بابەت :فێر بوونو ڕاهێنان لەس��ەر ئەوەی کە ئێمە مرۆڤ��ەکان جیاوازین ،بەاڵم هاوبایەخینو مافی
وەک یەکمان هەیە.
ئامان��ج :فێر بین کە هەبوونی جیاوازی نەک هەر جێگای مەترس��ی نیە بەڵکوو ش��تێکی ئهرێنیو
تەنانەت پێویستیشە.
کات ٣٠ :خولەک.
١ـ داوا لە هەموو بەش��دارانی کۆرس��ەکە بکە لە دەوری یەک کۆبنەوەو بازنەیەک پێک بێنن.
پاش��ان داوا بکە کە ئاخ��ۆ کامیان حەز دەکا ببێت��ە بزنە کوێرە .پەڕۆیەک لە چاوی ببەس��تێ بە
چەشنێک کە نەتوانێ ببینێ.
٢ـ ئەو کەسەی کە چاوی بەستراوە ،لە نێوەڕاستی بازنەکەی دابنێ و داوای لێ کە چەند جار بە
دەوری خۆیدا بس��ووڕێتەوە .دوایە بیبە الی یەکێک لە بەشدارەکانو ڕێگا بدە بە هۆی دەست دان
لە قژو رووخساریو جلوبەرگیان بیانناسێتەوەو ناویان بڵێ .وا باشە ئەو کەسانەی کە ناوبراو دەستیان
لێدەدا لەگەڵ ئەو دۆس��تو هاوڕێیەکی نزیک نەبن ،بۆ ئەوەی چاالکییەکە باشتر مەبەستی خۆی
بپێکێ.
٣ـ درێژە بە چاالکییەکە بدەن هەتا هەرکام لە بەشدارانی کۆڕسەکە جارێک دەبنە بزنە کوێرەکە.
باسو گوتوبێژ سەبارەت بەم چاالکییە.
* بۆچی ئەم چاالکییەمان بەڕێوە برد؟
* چۆن دەتانزانی کە کێ کێیە؟ واتە چۆن یەکترتان بەچاوبەستراوی دەناسیەوە؟
* چ دەبوو ئەگەر هەندێک لە ئێوە ڕەنگی پێست یان ڕەنگی چاوی جیاواز بوایە؟
* چ دەبوو ئەگەر هەمووی ئێوە یەک جۆرە لووت ،گوێ ،چاو ،روخسار ،قەدو بااڵتان هەبوایە؟
* بۆچی سەرەڕای ئەو جیاوازییانەشمان پێویستە مافی وەک یەکمان هەبێ؟
لە دنیای ئەمڕۆدا بە ئەندازەی پێویس��ت سەرچاوەی ماددیو مەعنەویمان لەبەر دەست دان کە
بتوانن هەموو پێداویس��تییەکانی مرۆڤەکان دابینو دەستەبەر بکەن .بەاڵم چاوچنۆکیو تەماعی زۆر
لێ ناگەڕێ ئەو کارە جێبەجێ بێت.

Mahathma Ghandi

لە واڵتانی تازەپێگەیشتوودا زۆرن ئەو مندااڵنەی لە هەلومەرجێکی سەختو دژواردا دەژین..
هەسارەیەکی تازە
ڕاهێنانی  ٥٠تا ٥٧
بابەت :کورتەیەک لەسەر مافەکانی مرۆڤ.
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ئامانج :ڕوونکردنەوەی ئەوە کە بۆ دابین کردنی مافەکانی مرۆڤو دروست کردنی کۆمەڵگایەکی باش
چ یاساو ڕێسایەک پێویستە؟
دەرخستنی ئەوە کە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ بەو یاساو ڕێسایە دادەنرێ کە لە ڕیگای ئەوانەوە
دەمانەوێ کۆمەڵگایەکی باشو پێشکەوتوو دروست کەین .هەمیشە پێمان وایە کە یاساو ڕێساو ڕێو
شوێنەکان شتێکن کە مەیدانی کارو چاالکیو ڕەفتارو کردەوەمان بەرتەسک دەکەنەوە .بەاڵم کاتێک
کە بە وردی لەو مەس��ەلەیە دەکۆڵینەوە بۆمان دەردەکەوێ کە لە ڕاس��تیدا هەبوونی ڕێوش��وێنو
یاساوڕێس��او قانوون ،بۆ پاراس��تنی مرۆڤەکانو دابین بوونی عەداڵەتو دادپەروەری زۆر پێویس��تن.
لە سەرتاس��ەری مێ��ژووی مرۆڤایەتیدا لە هەموو قۆناغەکانی پەرەس��ەندنداو ل��ە هەموو کۆمەڵگا
جۆراوجۆرەکاندا یاس��او ڕێساو ڕێوشوێنی جۆراوجۆر سەبارەت بە چۆنیەتیی هەڵسوکەوتی خەڵک لە
کۆمەڵدا هەبوون ،ئاخر ئەگەر ڕێگا بدرێ خەڵک هەر چیەک بکەن کە خۆیان ئارەزوویانەو حەزیان
لێیە ،ئەودەم ئەو کەسانە زۆرتر قازانج دەکەن کە خاوەن دەسەاڵتو ئیمتیازاتن .لە هەلومەرجێکی
ئاوادا ئەو ش��تەی بە قازانجی دەس��ەاڵتدارانە ،نەک ئەو ش��تەی کە لە قازانجو بەرژەوەندیی کۆمەڵ
دایە ،جێبەجێ دەبێ.
بۆیە یاس��او ڕێس��او قانوونو ڕێوش��وێنە جۆراوجۆرەکان بۆ دابینو دەستەبەر کردنی عەداڵەت،
ئاشتیو هێمنیو خێروخۆشی بۆ کۆمەڵ پێویستن .هەندێک فەیلەسووف بەو جۆرە یاساو ڕێسایانە کە
کۆمەڵیان لەسەر بەڕێوە دەچێ دەڵێن ”ڕێککەوتننامەی کۆمەاڵیەتی” .بەگوێرەی ئەو رێککەوتننامەیە
تاکەکانی نێو کۆمەڵ بە دەست هەڵگرتن لە بەشێکی کەم لە ئازادیی خۆیان ،هەلومەرجێک دروست
دەکەن کە کۆمەڵ ئاسایشو ئەمنییەتیان بۆ دابین بکاتو پارێزگارییان لێ بکا .ئێستا پرسیار ئەوەیە
کە ئایا ئێمە چ یاساو ڕێسایەکمان دەوێ؟
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە.
چاالکییەکە بە کاری گروپی دەست پێ دەکاتو پاشان ئاکامی کاری گروپەکان لە کۆبوونەوەیەکدا
کە بە ش��ێوەی پلێنۆم پێک دێ پێشکەش دەکرێ .دواتر مامۆستا لەو بارەوە وانەیەکی تێروتەسەل
وەک باس پێش��کەش بە بەش��داران دەکا .لە کۆتاییدا س��ەرلەنوێ هەرکام لە گروپەکان بۆ کاری
گروپی کۆ دەبنەوە .ڕێگای ئەوەش هەیە کە هەر گروپە بۆخۆی بەتەنیا کار بکا .بەاڵم وا باشە پێکەوە
چاالکییەکە بەڕێوە بەرن.
کات ٣ :کاتژمێر.
چیمان بۆ جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە پێویستە :ژوورێکی گەورە کە دەرفەتی ئەوەمان بۆ بڕەخسێنێ
لەوێدا بتوانین کاری گروپی بکەین .کاغەزی گەورە بۆ لەسەر نووسین .تووش یان قەڵەمی ئەستووری
ڕەنگاوڕەنگ بۆ نووسین .قەڵەمو کاغەزی ئاسایی بۆ لەسەر نووسین .کۆپیەک لە بەیاننامەی جیهانیی
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مافەکانی مرۆڤ بۆ هەر یەک لە بەشدارانی کۆڕسەکە.
ئامادەکاری :باس��ێک س��ەبارەت بە مێژووی مافەکانی مرۆڤو چۆنیەتیی ئامادە کردنو پەسند
کرانی مافەکانی مرۆڤو نێوەرۆکی بەیاننامەکە ٢٠( .تا  ٤٠خولەک)
جێبەجێ کردن:
١ـ مامۆس��تا بەشدارەکانی کۆرسەکە بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەکاو ئەرکیان بۆ دیاری دەکاو
ئەوەیان بۆ ڕوون دەکاتەوە کە پێویستە چ بکەن :کارەساتێک بەسەر دنیادا دێو لە ئاکامدا هەرچی
ئاسەواری ژیانە نامێنێ .ئێوە لەنێو هەموو ئەو خەڵکەدا کە لەسەر ڕووی زەوی بوونەو شانسی ئەوەتان
هەبووە کە لەو کارەس��اتە قوتار و بێو بە س��واری مووشەکێک بۆ هەس��ارەیەکی دیکە بڕۆن .ئەو
هەس��ارەیەش تا ڕادەیەکی زۆر وە زەوی دەچێو هەمان هەلومەرجی بەس��ەردا زاڵە .پڕە لە شاخو
داخ ،چۆمو ڕووبار ،دەریاو ئۆقیانووسو دەریاچە ،دەشتو چۆڵو بیابانو لێڕەوار .هەمان ئەتمۆسفێری
کە لە س��ەر زەوی ئیمکانی هەناس��ەدانمان پێ دەدا لەو هەسارە تازەشدا هەیە .سروشتێکی جوان،
گی��او گوڵو جەنگەڵو ب��اغو باغاتو میوەو میوەجات��ی زۆری لێیەو پڕە ل��ە دارودرەختو ئاژەڵو
زیندەوەری جۆراوجۆر .تەنیا شتێک کە لەوێدا وەبەرچاو ناکەوێ ئینسانە .واتە مرۆڤ تا ئێستا لەوێ
نەژیاوە .بۆیە ئێوە هەوەڵین کەس��ن کە لەسەر ئەو هەس��ارەیە دەنیشنەوەو دەست بە ژیان دەکەن.
ئێوە دەس��ت دەکەن بە دروس��ت کردنو ڕێکخستنی کۆمەڵگایەکی ئینس��انی کە لەو هەسارەیەدا
دەب��ێ بژیو بڕواتە پێ��ش .ئەرکی ئێوە ئەوەیە کە ب��ۆ بەڕێوەبردنو چوونە پێشو پاراس��تنی ئەم
کۆمەلگا تازەیە لەس��ەر دە یاساو ڕێساو ڕێوشوێن ڕێککەون .ئەو دە یاساو ڕێسایە پێویستە بۆ هەموو
مرۆڤەکانی سەر ئەو هەسارەیە وەک یەک بن .واتە هەمووان بگرنەوە .بەجۆرێک کە ژیانێکی باش بۆ
هەموو دانیشتووانی سەر هەسارەکە دابین بکرێن .زۆر گرنگە کە بەشدارانی گروپەکان لەسەر یاساو
ڕێوشوێنە هاوبەش��ەکان بەکۆدەنگی بگەن .پاشان پێویستە ئەو یاسایانەی لەسەریان ڕێک دەکەون
لەس��ەر وەرەقەیەکی گەورە بە خەتی گەورە بیاننووس��نەوە .هەرگروپەش دەتوانێ بۆخۆی ناوێک بۆ
ئەو هەسارەیە دابنێ کە لە سەری دەنیشنەوە ٣٠( .خولەک)
٢ـ هەم��وو گروپ��ەکان ل��ە دەوری یەک کۆ دەبنەوەو بە ش��ێوەی پلێنۆم ئەو یاس��او قانوونو
ڕێوشوێنانەی دایانناون تاوتوێ دەکەن .لەوەش زیاتر هەر گروپە ئەوەش ڕوون دەکاتەوە کە بۆچیو
لەس��ەر چ بناخەیەک ئەو ڕێساو یاس��ایانەی داناون .وا باشە مامۆستا لە کاتی باسەکاندا کراوە بێ،
پرسیار بکا ،ئەگەر پێویست بێ زانیاریو ڕێنوێنیی زۆرتر بدات .وێدەچێ گروپەکان هەندێک خاڵیان
هەڵبژاردبن کە ئەوانی دیکەش بەجۆرێک باس��یان لێ کردبن .بۆ ئەوەی کاتەکە بە ش��تی الوەکیو
دووپات بوونەوە لەدەس��ت نەچێ ،واباش��ە مامۆس��تا داوا لە گروپەکان بکات تا تەنیا باس لەو یاساو
ڕێس��ایانە بکەن کە زۆریان بۆ گرنگن یان گروپەکانی دیکە باس��یان لێ نەکردوون .زۆر گرنگە ڕێگا
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بدرێ گروپەکان ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆیان سەبارەت بەو ڕێساو یاسایانە کە خۆیان هەڵیانبژاردوون
دەربڕن .هەر بەو جۆرە پێویستە کاتی ئەوەشیان بدرێتێ کە ڕوانگەکانی خۆیان سەبارەت بەو یاساو
ڕێسایانە کە گروپەکانی تر بە گرنگیان دەزانن بێننە بەرباس.
٣ـ مامۆس��تا بەدرێژی باسێکی تێرو تەسەل س��ەبارەت بە مێژووی مافەکانی مرۆڤو چۆنیەتیی
پەس��ندکردنی بەیاننامەی جیهانی لەالیەن ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە پێشکەش دەکا .هەر
لەو کاتەدا کۆپیەک لە بەیاننامەکە بەس��ەر هەرکام لە بەشداربووەکاندا دابەش دەکات ٢٠( .تا ٤٥
خولەک)
٤ـ بەشدارانی کۆرسەکە سەرلەنوێ کارەکەیان بەشێوەی گروپ وەک پێشتر درێژە دەدەن .ئەم
جار گروپەکان پێویستە بگەڕێن تا وێکچوون لە نێوان بەندەکانی بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤو
ئەویاساو ڕێسایانەدا بدۆزنەوە کە هەر کام لە وان بۆ هەسارەکەی خۆیانیان داناون.
کام لە بەندەکانی بەیاننامەکە وەاڵمی ئەو یاساوڕێس��ایانە دەدەنەوە کە ئەوان بۆ هەس��ارەکەی
خۆیان وەبەرچاویان گرتوون؟
دواتر هەر گروپە ژمارەی ئەو ماددانەی بەیاننامەکە لە تەنیش��ت ئەو یاساو ڕێسایانە بە خەتێکی
گەورەو جوان دەنووسن کە ئەوان بۆ هەسارەکەی خۆیانیان داناون ٣٠( .خولەک)
٥ـ کاتێک هەموو گروپەکان کاری خۆیان تەواو کرد ،س��ەرلەنوێ لە دەوری یەک کۆ دەبنەوەو
ئاکامی کارەکانیان بە ش��ێوەی پلینۆم پێش��کەش دەکەن .گومانی تێدا نیە کە بەشێکی زۆری ئەو
یاس��او ڕێس��ایانەی کە گروپەکان بۆ هەس��ارەکەی خۆیانیان داناون ،لەگەڵ بەندەکانی بەیاننامەی
جهیانی��ی مافەکانی مرۆڤ یەک دەگرن��ەوە .لێرەدا دەرفەتێکی باش دێتە پێش��ەوە کە بەندەکانی
بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ بخوێنرێنەوەو بکەونە بەرباس .مەبەست لەو کارەش ئەوەیە کە
بەشدارانی کۆڕسەکە هەرچی باشتر لەگەڵ بەندەکانی بەیاننامەکە ئاشنایەتی پەیدا بکەن.
چی فێر بووین؟
مافەکانی مرۆڤ ئەو بایەخو نۆرمانەن کە بۆ هەموو کۆمەڵگا ئینسانییەکانی سەر ڕووی زەوی هاوبەشن.
بەشدارانی ئەم کۆرسەش بۆ ئیدارەو بەڕێوە بردنی کۆمەڵگا ئینسانییەکانی سەر هەسارەکەی خۆیان
بەش��ێکی زۆر لەو بایەخو نۆرمە هاوبەشانەیان هەڵبژاردبوون کە بەجۆرێک لە بەندەکانی بەیاننامەی
جیهانیی مافەکانی مرۆڤدا رەنگ دەدەنەوە .کاتێک لە ١٠ی دیس��امبری س��اڵی ١٩٤٨ی زایینی
دا بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ لەالیەن کۆڕی گش��تیی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەوکانەوە
پەس��ند کرا ،بۆ یەکەم جار مافەکانی مرۆڤ وەک بایەخێک��ی جیهانی دەرکەوتن .واتە وەک نۆڕمو
بایەخی هاوبەش��ی هەموو کۆمەڵگا ئینسانیەکانی سەر رووی زەوی جێبەجێ کردنو پیادە کردنیان
بە ئەرکی دەوڵەتەکان دانرا.
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بەپەس��ند کردنو راگەیاندنی ئەم بەیاننامەیە ،ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ئەرکی خس��تە
سەر ش��انی هەموو دەوڵەتەکانی ئەندامی ڕێکخراوەکە تا کار بۆ جێبەجێ کردنو بەرەوپێش بردنو
پاراس��تنی ئەم مافو ئازادییانە بکەن ک��ە لە بەیاننامەکەدا هاتوون .لەوەش زیاتر پەس��ند کرانی
ئەم بەیاننامەیە لەالیەن نەتەوەیەکگرتووەکانەوە خەس��ڵەتێکی جیهان��یو نێونەتەوەیی بە مافەکانی
مرۆڤ بەخش��ی .جگە لەوە بەیاننامەکە بوو بە بناخەیەک ب��ۆ هەموو ئەو مافو ئازادییانەی مرۆڤ
کە لەودەمەوە تا ئێس��تا لە چوارچێوەی پەیماننامەو کۆنڤانس��یۆنە جۆراوجۆرەکان دا ،بە پەس��ندی
کۆمەڵگای نێونەتەوەیی گەیونو پەرەیان سەندوە.
مافەکانی مرۆڤ بە بەردی بناخەی مەوجوودییەتی ئینس��ان دادەنرێن .هەروەها مافەکانی مرۆڤ
ئەو شتەن کە ئێمەیان کردۆتە ئینسان« .کوفی ئەننان ،سکرتێری گشتیی پێشووی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان».
بۆ تێگەیشتنی زیاتر لە باسەکە:
مافەکانی مرۆڤ دەتوانن ببنە س��ەرچاوەی ئیلهام بۆ دروس��ت کردنی ئیتیکی مافەکانی مرۆڤ .واتە
دەتوانن وەک پێوانەیەک بۆ راس��تیو دروس��تیی ڕەفتارو کارو کردەوەو چۆنیەتیی هەڵسوکەوتمان
لەگەڵ یەکتر ،ڕێنوێنیمان بکەن .هەر بەو جۆرە کە یاساوڕێسای تایبەتیمان بۆ ژیانو گوزەران لەسەر
هەس��ارە تازەکە ڕێکخستن ،دەتوانین یاس��او ڕێساو ڕێوشوێنی گونجاویش بۆ هەڵسوکەوتی دروست
لەگەڵ یەکتری دانێین.
لێرەدا وا باش��ە مامۆس��تا داوا لە بەشدارانی کۆڕس��ەکە بکا تا ببنە چەند گروپو هەر گروپە بە
نۆرەی خۆی ،هەر بەو جۆرە کە یاس��او ڕێس��ا یان بۆ ژیانو گوزەران لەس��ەر هەسارە تازەکە دانان
ئاواش لیس��تەیەک لەو ئەرکانە بگرن کە مرۆڤەکان بەرامبەر بە یەکتر دەکەوێتە س��ەر ش��انیان .وا
باش��ە مامۆستا داوا لە بەشدارانی کۆڕسەکە بکا کە ”بەیاننامەی جیهانیی ئەرکەکان” ئامادەو پەسند
بک��ەن .بەجۆرێک کە لەگەڵ بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی م��رۆڤدا بێتەوە .بۆ نموونە مافی ژیان
ئەرکی ئەوەمان دەخاتە سەر شان کە ڕێز لە ژیانی کەسانی دیکە بگرین .چونکە بەیاننامەی جیهانیی
مافەکانی مرۆڤ لە  ٣٠ماددە پێک هاتووە وا باشە هەرکام لە گروپەکانیش لەسەر پێنج تا دە ماددە
کار بکەن .بەجۆرێک کە بۆ هەر ماددەیەک ئەرکێک دەستنیشان بکەن.
بەرینتر کردنەوەی باسەکە
هەندێک ڕێسا بۆ پاراستنی عەداڵەت
١ـ وەک مامۆستا داوا لە بەشدارانی کۆڕسەکە بکە کە ئەوە ڕوون کەنەوە بۆ چی مرۆڤ پێویستی بە
دانانی ڕێس��او قانوونو ڕێوش��وێن هەیە .مەبەست لە یاساکانو ئامانج لە دانانی ئەوان چیە؟ ئێمە بۆ
ڕێکخستنی ژیان لە نێو بنەماڵەدا بۆ ژیانو گوزەران لە گەڕەکێکدا ،هەروەها بۆ ئیدارەکردنی تیپێکی
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یارییش ،پێوسیتیمان بەوە هەیە کە لەسەر هەندێک یاساو ڕێوشوێن ڕێک کەوین .وا باشە مامۆستا
ڕێگا بدا کە هەموو بەش��دارەکانی دەورەکە ڕوانگەو نەزەرو بیرو بۆچوونەکانی خۆیان س��ەبارەت بەو
مەس��ەلەیە بێننە بەرباس .پاش ئەوە مامۆستا وەاڵمی قوتابیەکان لەسەر کاغەزێکی گەورە بەڕوونیو
بە خەتێکی جوان دەنووس��ێتەوە .س��ەرەنجام پێویستە وەاڵمەکان لەژێر دوو ناو نیشانی سەرەکیدا،
واتە ”عەداڵەت”و ”پاراستن”دا کۆ بکرێنەوەو داڕێژرێن.
٢ـ مامۆستا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە هەموو ئەو شتانەی قوتابیەکان باسیان کردوون .پێوەندییان
ب��ە دوو بیرۆکەی گەورەوە هەیە بە ناوی عەداڵەتو پاراس��تن .ب��ۆ نموونە بۆ یاری کردن هەندێک
ڕێوشوێن دادەنێین تا عەداڵەت بۆ هەموو الیەک دەستەبەر بکرێ .مەبەست لەو یاساو ڕێوشوێنانەش
ک��ە لە ماڵەوە بەڕێوەیان دەبەین ئەوەیە کە ماڵ پاکو خاوێنو ڕێکوپێک بێو ژینگەیەکی ش��یاوی
ژیانو گوزەران بێ .لەو ڕێگایەوە تەندروس��تیو رەفاهی بنەماڵە دەپارێزینو دەستەبەری دەکەین .لە
کاتی قوتابخانە ،یاساو ڕێساو ڕێوشوێنە جۆراوجۆرە گشتییەکانی زاڵ بەسەر مەدرەسەو پۆلەکەماندا
یارمەتیمان دەدەن کە فێر بین ئەو ڕێوش��وێنو یاس��او ڕێس��ایانەش کە لە گەڕەک دا ،پهیڕهویان
لێدەکەین ،دەبنە هۆی ئەوەی گەڕەکەکەمان خاوێن راگیرێو لە بەرامبەر تاوانو جنایەتو کردەوەی
نەخوازراودا بیپارێزێن .لە گۆڕێدا بوونی یاس��او ڕێس��او ڕێوشوێنی باش ،یارمەتیمان دەدەن تا باشتر
لەگەڵ یەک بژین ،س��نوورو چوارچێوەکانی خۆمانو مەیدانی کردارو ڕەفتارمان بناس��ین .هەبوونی
یاساو ڕێوشوێنی باش بۆ ڕێکخستنی پێوەندیییەکانی نێوان مرۆڤەکان زۆر پێویستنو هانمان دەدەن
تا ئەرکو بەرپرسایەتییەکانمان بەرامبەر یەکتر بەجیددی بگرین.
وا باشە مامۆستا داوا لە قوتابیەکان بکا تا چەند نموونەیەک لەو یاساو ڕێسایانە باس کەن کە لە
بەرامبەر کارەساتو ڕووداوی دڵتەزێندا دەمانپارێزن .دەکرێ قوتابیەکان باس لەو ڕێوشوێنو یاسایانە
بکەن کە ئەوان لە ماڵی خۆیاندا ڕۆژانە پەیڕەویان لێ دەکەن .هەر بنەماڵەیەک هەندێک ڕێوشوێنی
ه��ەن کە منداڵەکانیان دەبێ پەیڕەویان لێ بکەن .دەکرێ بپرس��ین کە چۆن پەیڕەوی کردنی ئەو
ڕێوشوێنانە دەبێتە هۆی پاراستنی منداڵەکان؟ منداڵەکان لە پێوەندی دەگەڵ ئەو یاساو ڕێوشوێنانەدا
کە دەبێ پەیڕەویان لێ بکەن پێویس��تیان بە چی هەیە؟ پێویس��تە لە جەوهەرو فەلسەفەی بوونی
ئەوان تێ بگەن.
٣ـ مامۆستا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە مافەکانی مرۆڤ بۆ پاراستنی مرۆڤو دابین کردنی عەداڵەت
هاتوونە کایەوە .پاشان بەشدارەکانی کۆڕسەکە بەسەر چەند گروپی بچکۆڵەدا دابەش دەکات .داوایان
ل��ێ دەکات کە بەندەکانی بەیاننامەکە بخوێننەوە ،ئ��ەو ماددانە کە جێبەجێ کردنیان دەبێتە هۆی
وەبەرچاوگرتنی عەداڵەتو ئەو ماددانەش کە دابین کردنیان دەبێتە مایەی پاراس��تنی مرۆڤ دەست
نیشان بکەن ١٠( .تا  ٢٠خولەک).
٤ـ سەرەنجام بەشدارەکانی کۆرسەکە ،هەموو گروپەکان لە دەوری یەک کۆدەبنەوەو ئاکامی کارو
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لێکۆڵینەوەکانیان بە شکڵی پلێنۆم لەگەڵ یەکتر باس دەکەن .هەر گروپە بە نۆرە ئاکامی کارەکەی
خۆی پێشکەش دەکاتو دوایەش دەکرێ هەموو پێکەوە نێوەرۆکی باسەکان تاوتوێ بکەن.
دۆزینەوەی داوەکان
بابەت :عەداڵەتو بێعەداڵەتی
ئامانج :بەکردەوە عەداڵەتو بێعەداڵەتی تاقی کەوە.
قەت وا هەیە ناوبەناو بەقووڵی بیرمان کردبێتەوە کە :ئەوە بێعەدالەتییە؟
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەکی خۆشو س��رنج ڕاکێشەو دەتوانرێ لە ژوورەوەو لە دەرەوە ئەنجام بدرێ .بەشداران
دەبنە سێ گروپو بە دوای چەند غەڕغەڕەی شاردراودا دەگەڕێن تا بیاندۆزنەوە .پاشان کۆ دەبنەوەو
بەشێوەی پلینۆم پێکەوە باسو گفتوگۆ لەسەر بابەتە پێوەندیدارەکان دەکەن.
کات ٣٠ :خولەک
پێداویس��تی :سێ غەڕغەڕەی ڕەنگاوڕەنگ ،یەکێک لە غەڕغەڕەکان لە ڕەنگی ژینگەی دەوروبەر
بێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا س��ێ غەڕغەڕە واتە بەکرەی داوەدەزووی ڕەنگاوڕەنگی هەن .لە هەرکام لەوان بیست
تا سی داوەدەزوو دەقرتێنێو لە دەوروبەردا دەیانشارێتەوە .ئەگەر بکرێ باشترە داوەکان لە دەرەوە
بش��ارێتەوە .دوو جۆر لەو داوە دەزووانە وا باش��ە لە ڕەنگێک بن کە زۆر زەقو دیارو بەرچا بن .بۆ
نموونە س��وور یا زەرد بن ،بەاڵم ڕەنگی ئەوەی تریان پێویستە زۆر وەک ڕەنگی ژینگەی دەوروبەر
بێ.
٢ـ مامۆس��تا بەشدار بووەکان دەکاتە س��ێ گروپ .هەر گروپە بە دوای دۆزینەوەی یەکێک لە
ڕەنگەکاندا دەگەڕێن.
٣ـ وەختێکی دیاریکراو دەدرێتە گروپەکان تا ئەرکەکەی خۆیان لەو ماوە دیاریکراوەدا بەڕێوەبەرنو
س��ەری وەخت بگەڕێنەوە الی مامۆستا ٥( .خولەک باشە) نابێ هێندەیان وەخت بدرێتێ کە بتوانن
هەموو داوە دەزووەکان بدۆزنەوە.
٤ـ پاش هاتنەوەی هەموو گروپەکان مامۆستا داوا دەکا کە بزانێ هەر گروپەو چەند داوە دەزووی
دۆزیوەت��ەوە .دی��ارە ئەو گروپە کێبەرکێک��ە دەباتەوە کە ژمارەیەکی هەرچ��ی زۆرتر داوە دەزووی
دۆزیونەتەوە .شانس��ی ئەوە زۆرە کە ئەو گروپە بیباتەوە کە بە دوای ئەو داوە دەزووانەدا گەڕاوە کە
ڕەنگێکی زەقو بەرچاویان هەیەو بە ئاسانیو لە دوور ڕا دەکەوێتە بەرچاوان.
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باسو گفتوگۆ لەسەر چاالکییەکە:
* ئەو گروپەی کە بردوویانەتەوە ،چ هەس��تێکیان هەیە؟ چ هەستێکت دەبێ ئەگەر سەر بەو گروپە
بی کە بردووتەوە؟
* گروپەکانی تر چ هەستێکیان هەیە؟ ئەتۆ چ هەستێکت دەبێ ئەگەر سەر بە یەکێک لە گروپەکانی
تر بیت؟
* کام گروپ زۆرترین داوە دەزووی دۆزیوەتەوە؟ بۆچی؟
* ئەگەر سەرلەنوێ یارییەکە بکەینەوە تۆ حەزت لێیە لەگەڵ کام گروپ بی؟ بۆچی؟
* ئایا ئەو یارییە بێعەداڵەتییەکی تێدایە؟ چی؟
* بیر لە هەموو ئەو یارییانە بکەنەوە کە ئێوە دەیانزانن .چ ش��تێک دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەوان
یارییەک��ی عاداڵن��ە بن؟ ”بۆ نموونە فووتب��اڵو تۆپی پێ .هەموو تیپەکان ژم��ارەی یاریزانەکانیان
بەقەدەر یەکە .یاساو ڕێساکانیش بۆ هەمووان وەک یەکن ...وانیە؟”
* ئایا ئامادەی لە یارییەک کە یاساکانی بۆ هەموو الیەک وەک یەک نین بەشداری بکەی؟
تۆ چی فێر بووی؟
عەداڵەت ئەوە دەگرێتە خۆ کە مرۆڤەکان ئیمتیازو حەقی نابەجێو ناڕەوایان بەس��ەر یەکتردا نەبێو
بەش��ێوەیەکی ناڕەوا هەڵس��وکەوتیان لەگەڵ نەکرێ .واتە بێ هۆیەکی پاکانە بۆکراو ،پشتیوانیان لێ
نەکرێ.
با زۆرتر سەبارەت بە عەداڵەت بدوێین
بابەت :بناخەی مافەکانی مرۆڤ بریتیە لە عەداڵەت.
ئامانج :دانی زانیاریو وش��یاری سەبارەت بەوە کە پێویستە وەبەرچاوگرتنی عەداڵەت ،پێوانەی هەر
چەشنە ڕەفتارو هەڵسوکەوتێکی مرۆڤەکان لەگەڵ یەکتر بێ .ڕوونکردنەوەی ئەو ڕاستییە کە بناخەو
فەلسەفەی مافەکانی مرۆڤ لەسەر پیادە کردنی عەداڵەت دامەزراوە.
کەس نیە لە ژیانیدا هەست بە عەداڵەتو بێعەداڵەتی نەکردبێ .زۆر جار شتێکمان بەسەر هاتوە
یا دیتوە کە زانیومانە ئەوە بێعەداڵەتییە ،هەر بەهەمان شێوە ڕەنگە زۆر جار شتی دیکەشمان دیتبێ
یان بیس��تبێ یان بەس��ەر خۆمان هاتبێ کە بە عەداڵەتمان لە قەڵەم دابێ .بەتایبەتی ئەومەسەلەیە
لە تەمەنی منداڵیدا زۆر گرنگە .منداڵ ڕادارێکی زۆر ههس��تیاری س��ەبارەت بە بێعەداڵەتی هەیە.
لەبەر ئەوەی بۆخۆی بێهێزەو لەگەڵ گەورەکانیش س��ەروکاری هەیەو ناچارە بەقس��ەیان بکاو ئەو
یاس��او ڕێس��ایانە بەڕێوە بەرێ کە ئەوان دایانناون ،هەندێک جار زوو هەست بە بێعەداڵەتی دەکات.
هەموومان تەمەنی مناڵیی خۆمان لەبیرە کە بچکۆڵەو بێدەسەاڵت بووینو ناچار بووین زۆر شت کە لە
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ناخەوە دەمانزانی بێعەداڵەتییە ،قبووڵ بکەین .بۆیە زۆر گرنگە لە کاتی هەڵسوکەوتو ڕەفتار لەگەڵ
مندااڵندا پرەنسیپی وەبەرچاوگرتنی عەداڵەت ڕەچاو بکەین .پاش روودانی ئەو کارە دڵتەزێنانەی لە
ش��ەڕی دووهەمی جیهانیدا ڕوویان دا ،کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ،بەیاننامەی
جیهانیی مافەکانی مرۆڤی پەس��ند کرد .گرنگترین پرنس��یپ کە لە کاتی پەسند کرانی بەندەکانی
بەیاننامەکەدا ڕەچاو کراوە ،بریتییە لە عەداڵەت .چونکە هەموو مرۆڤەکان بایەخی ئینسانییان هەیەو
هاوبایەخن ،بۆیە پێویس��تە بەش��ێوەیەکی عادالنە ڕەفتاریان لەگەڵ بک��رێ .بۆیە نابێ هەاڵواردنو
جیاوازیدانانیان لەگەڵ بکرێ .هەموویان خاوەن مافی وەک یەکن .بەداخەوە س��ەرەڕای ئەوەش کە
هەموومان دەزانین بێعەداڵەتی دروست نیە ،بەوحاڵەش هێشتاش چ لە واڵتی خۆمان ،چ لە واڵتانی
دیکەو چ لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا ،دەبینین کە لە ڕادەیەک��ی بەریندا بێعەداڵەتیو جیاوازیدانانو
هااڵواردنو ئاپارتاید بەڕێوە دەچێ .بەداخەوە لەو بوارەدا مەودایەکی بەرینو گەورە لە نێوان قس��ەو
کردەوەدا بەرچاو دەکەوێ .هەر بۆیە زۆر گرنگە کە نەوەکانی ئێستاو دواڕۆژ فێر بن داوای عەداڵەتو
کارو خەبات بۆ سەقامگیر کردنی عەداڵەت بکەن.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەکە بە بیرکردنەوەی قووڵو هەمە الیەنە س��ەبارەت بە بابەتەکە دەس��ت پێدەکا .پاش��ان
قوتابیەکان کاری گروپی لەس��ەر بابەتەکە دەکەنو دواتر ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بە ش��ێوەی
پلێن��ۆم لەگەڵ یەکتر دەخەنە بەرباس .دەتوانین لە ڕێگای ئەم ڕاهێنانەوە واتە بەم مێتۆدی کارەوە،
زاراوەکانی وەک ئازادی ،ئاشتی ،وێک هەڵکردنو تۆڵێڕانس ،پێکەوە ژیانو باقیی ئەو زاراوانەی تر کە
پێوەندییان بە مافی مرۆڤەوە هەیە ،شرۆڤە بکەین .وەک پڕۆژەیەکی درێژخایەنتر گروپەکان دەتوانن
لە ڕیگای ئەم ڕاهێنانەوە بەم ش��ێوازی کارەوە ،زۆر زاراوەی دیکەش پێکەوە شرۆڤەو تاوتوێ بکەن.
دواتر دەتوانن هەموو ئەو وش��ەو زاراوانە لە قامووس��ێکی تایبەت بە مافی مرۆڤدا لەالی خۆیان کۆ
کەنەوە .کات :یەکو نیو کاتژمێر.
پێداویس��تی :پارچە کاغەزی گەورەی لەسەر نووسین لەگەڵ قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ واتە تووش بۆ
نووسین.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ لە پێش��دا مامۆس��تا داوا لە قوتابیەکان دەکا کە س��ەبارەت بە چهمکی عەداڵەتو بێعەداڵەتی
بیربکەنەوە .پرس��یاریان لێ دەکا عەداڵەت چی��ە؟ بێعەداڵەتی چیە؟ وەاڵمەکان بە کورتیو بەجوانی
لەس��ەر تەختەڕەش دەنووس��ێتەوە .دەتوانرێ وەاڵمەکان لەسەر کاغەزی گەورەش بنووسرێتەوەو بە
دیوارەکانی پۆلەکەدا هەڵواسرێن ٥( .تا  ١٠خولەک)
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٢ـ دواتر مامۆس��تا داوا لە قوتابیەکان دەکا تا چەن��د گروپی بچکۆڵە پێک بێنن .هەر گروپە بە
جیا بۆخۆی پێناس��ەیەکی عەداڵەت دەکاو پێناسەکەی لەسەر کاغەزێکی گەورە بە خەتێکی جوانو
ڕێکوپێک دەنووسێتەوە ٥( .خولەک)
٣ـ هەموو پێناسەکان بە دیواری ژووری پۆلەکەوە هەڵدەواسرێن .دواتر مامۆستا داوا لە قوتابیەکان
دەکا تا لەنێو هەموو پێناس��ە جۆراوجۆرەکاندا پێناس��ەیەک هەڵبژێرن کە هەموویان کۆدەنگییان
لەس��ەری هەیە .پێناس��ەیەک کە بەجۆرێ تێکەاڵوێک بێ لە ئیدەو بۆچوونو ڕوانگە دروستەکانی
هەموو گروپەکان.
٤ـ دوات��ر جارێکی دیکەش پێناس��ە هاوبەش��ەکەو پێناس��ەکانی دیکە بە دی��واری پۆلەکەوە
هەڵدەواسینەوە.
تاوتوێ کردنو گفتوگۆ
* ئایا عەداڵەت گرنگە؟
* ئایا لە ژیانی خۆتدا هەلومەرجێکت لەبیرە کە هەس��تت بە عەداڵەت کردبێ بەرامبەر بە خۆت؟
ئایا نموونەیەکت پێ شک دێ کە لە ژیانت جارێک بێعەداڵەتییت لەگەڵ کرابێ؟
* چ شتێک بێعەداڵەتی پێک دێنێ؟
* هۆکارەکانی سەرهەڵدانی بێعەداڵەتی چن؟
* چۆن بێعەداڵەتی هەست پێدەکرێ؟ مرۆڤ کە بێعەداڵەتیی لەگەڵ کرا چ هەستێک دایدەگرێ؟
* ئایا ئیمکانی هەیە کە بتوانرێ هەمیشە عەداڵەت دەستەبەر بکرێ؟
* چ��ۆن دەتوانی بۆ جێبەجێ کردنی عەدالەت لە قوتابخانەدا ،لە گەڕەکدا ،لە واڵتدا ،لە ئاس��تی
دنیادا تێبکۆشین؟
٥ـ پاش��ان مامۆس��تا ماددەی دووهەمی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی م��رۆڤ بۆ قوتابیەکان
دەخوێنێت��ەوە .لەو بەندەدا هاتووە ک��ە مافەکانی مرۆڤ بۆ هەموو مرۆڤ��ەکان بێوەبەرچاو گرتنی
هەر چەش��نە جیاوازییەکی وەک رەنگی پێس��ت ،زمان ،ڕەگەز ،نەتەوە ،مەوقعییەتی کۆمەاڵیەتی،
ش��وێنی ژیان ،پێشینەو هتد وەک یەکن .مافەکانی مرۆڤ ئەو پرەنسیپە بنەڕەتییانەن کە دەوڵەتو
کۆمەڵگای نێونەتەوەیی لەسەریان ڕێک کەوتوون تا کۆمەڵگایەکی هاوچەرخو پێشکەوتووی ئینسانی
لەسەر بنیات بنێین .واتە بە پێوانەی لەگۆڕێدا بوونی کۆمەڵگایەک دادەنرێن کە شیاوی مرۆڤ بێ.
ئەو شتەی کە فێری بووین بریتییە لە:
هەم��وو مرۆڤ��ەکان دەزانن مان��ای عەداڵەت چیە .بەتایبەت��ی مندااڵن رادارێکی ههس��تیاریان بۆ
خویندنەوەی ئەو باس��ە هەیە .عەداڵەت لەوەڕا س��ەرچاوە دەگرێ کە هەموو مرۆڤەکان هاوبایەخنو
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هەر بۆیە پێویستە بێ جیاوازی رەفتارو هەڵسوکەوتیان لەگەڵ بکرێ ،ڕێزیان لێ بگیردرێو شانسو
دەرفەتی وەک یەکیان بدرێتێ .کەس نابێ ئیمتیازی زیاتری هەبێ .ئەرکی س��ەر ش��انی هەموومانە
کە لە کردارو هەڵس��انو دانیش��تنو ڕەفتارماندا عەداڵەت ڕەچاو کەینو تێکۆش��ین تا عەداڵەتو
دادپەروەری لە کۆمەڵگادا جێبەجێ بێ.
ئەو فەلس��ەفەیەی مافەکانی مرۆڤی لەسەر راوەستاوە بریتیە لە عەداڵەتو نێوەرۆکی بەیاننامەی
جیهانی��ی مافەکان��ی مرۆڤ کە دەوڵەتەکان��ی ئەندامی ڕیکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لەس��ەری
ڕێککەوت��وون ،بریتییە لە هەوڵ دان بۆ پیادە کردنی عەداڵەتو دادپەروەری لە ئاس��تی دنیا دا .کە
واتە هەوێنی بەیاننامەی جهیانیی مافەکانی مرۆڤ بریتیە لە عەداڵەت.
بازرگانیی عادالنە
ئەمڕۆ بازرگانیی عاداڵنە بابەتێکە کە خەڵکێکی زۆر لە دنیادا قسەو باسی لەسەر دەکەن .مەبەست
ئەوەیە کە دەبێ واڵتە دەوڵەمەندو سەنعەتییەکان بە نرخێکی شیاو ،بەرهەمە کشتوکاڵییەکانو
کەرەس��ەی خاوی واڵتانی دنیای سێهەم بکڕن ،تا خەڵکی ئەو واڵتانە واتە ئەوانەی ئەم کااڵیانە
بەرهەم دێنن خۆیانو بنەماڵەکانیان لەس��ەر بەرهەمی زەحمەتو ماندووبوونیان بژین .بەداخەوە
لە زۆر ش��وێنی دنیادا ئەمڕۆ وەزعەک��ە وا نیە .واڵتە س��ەنعەتییە دەوڵەمەندەکان بە نرخێکی
هەرزان کەرەسەی خاو لەو واڵتانە دەکڕنو کەلوپەلو کااڵ سەنعەتییەکانی خۆشیان بە نرخێکی
زۆر گرن بەوان دەفرۆشن .هەربۆیە دەبێ لەبیرمان بێ بازرگانیی عاداڵنە دەبێتە هۆی بەرەوپێش
چوونی مافەکانی م��رۆڤو هاوپێوەندی لە نێوان گەالنو میللەتانو واڵتە جۆراوجۆرەکاندا پێک
دێنێ.
زانیارییەکانی پێشوومان سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ
بابەت :مافەکانی مرۆڤ
ئامانج :مەبەس��ت لەو ڕاهێنانە ئەوەیە کە باس��ێکی تێرو تەسەل لەس��ەر مافەکانی مرۆڤ بکەینو
قوتابیەکان وش��یار کەینەوە کە هەرکاممان کەمو زۆر کەمێک زانیاریمان لەس��ەر مافەکانی مرۆڤ
هەیە.
زۆر کەس لەس��ەر ئەو بڕوایەن کە مافەکانی مرۆڤو باس لەس��ەر ئەوان ،شتێکی ئاڵۆزو قورسە
کە تەنیا سیاس��ەتمەدارەکان ،خەڵکانی ئەکادیمیو لێکۆڵەرەکان دەتوانن باسیان لەسەر بکەن .بەاڵم
وەختێ��ک کەمێ��ک وردتر بیر بکەینەوە دەبینین کە مافەکانی مرۆڤ ش��تێکن ک��ە پێوەندیان بە
واقعییەتەکانی ژیانی ڕۆژانەمانەوە هەیەو تا ڕادەیەکی زۆر سەبارەت بەوان زانیاریو ئاگاهیمان هەیە،
تۆ چ سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ دەزانی؟
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چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لەم چاالکییەدا بەش��داربووەکان وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەدەنەوە کە ئاراستەیان دەکرێن .پاشان لە
پلێنۆمێکدا پێکەوە کۆ دەبنەوەو سەبارەت بە باسەکان گفتوگۆو وتووێژ لەگەڵ یەک دەکەنو ئاکامی
کارو لێکۆڵینەوەکان پێشکەشی پلێنۆمەکەیان دەکەن.
ئامانج ئەوەیە کە بەش��داربووەکان لە ڕێگای ئەم چاالکییانەوە بتوانن زانیاری لەس��ەر مافەکانی
مرۆڤ پەیدا بکەن.
کات :یەک کاتژمێر.
پێداویستی :تەختەڕەش یان کاغەزی گەورەی لەسەر نووسین ،تووش واتە قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ
بۆ نووس��ین لەسەر پارچە کاغەزە گەورەکان .قەڵەمو کاغەزی ئاس��ایی بۆ بەشداربووەکان .هەروەها
واباشە کۆمەڵێک پرسیاریش لە پێشدا سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ ئامادە بکەینو لە کاتی خۆیدا
بەسەر بەشداربووەکانیدا دابەش کەین تا وەاڵمیان بدەنەوە یا کاریان لەسەر بکەن.
ئامادەکاریی پێشوەخت:
زۆر گرنگە پرس��یارەکان لەپێشدا ئامادە بکەینو بە ئەندازەی ژمارەی بەش��داربووەکانی کۆرسەکە
کۆپیمان لەوان لەبەردەست دابێ.
جێبەجێ کردن:
١ـ مامۆس��تا پرسیارەکان ئاراستەی بەشداربووەکان دەکات .دەکرێ پرسیارەکان لەسەر تەختەڕەش
بنووسێتەوە ،یان بەدەنگی بەرز بیانخوێنێتەوە یان بە نووسراوە بەسەر قوتابیەکانیاندا دابەش بکات.
٢ـ بەش��داربووەکانی کۆرس��ەکە بە ژوورەکەدا دەسووڕێنەوەو پرس��یارەکان لە یەکتری دەکەن.
ئەوانەی کە پرسیارەکان وەاڵم دەدەنەوە ،دەتوانن ئیمزای خۆیان لە ژێر وەاڵمەکان بدەن .بەو جۆرە
بەش��داربووەکان زانیارییەکانیان س��ەبارەت بە بابەتەکە لەگەڵ یەکتر بەش دەکەنو لە یەکتر فێر
دەبن .ئەڵترناتیڤی دیکەش ئەوەیە کە هەریەکەیان بەتەنیا بۆخۆی وەاڵم بداتەوەو پاشان وەاڵمەکانیان
لەگەڵ یەکتر دابەش کەن ،یان بەدەنگی بەرز بۆ یەکتریان بخوێننەوە ٢٠( .خولەک)
٣ـ لەم قۆناخەدا هەموو بەشداربووەکانی کۆڕسەکە بەشێوەی پلینۆم لە دەوری یەک کۆدەبنەوە.
مامۆستا پرسیارەکان ئاراستەی بەشداربووەکان دەکاو ئەوانیش تێدەکۆشن وەاڵمیان دەنەوە .مامۆستا
وەاڵمی پرس��یارەکان زۆر بەکورتی ،بەشێوەیەک لەس��ەر تەختە ڕەشە یان لەسەر کاغەزێکی گەورە
شرۆڤه بکەن .گومانی تێدا

دەنووس��ێتەوە .پاشان داوا لە بەش��داربووەکان دەکا تا وەاڵمەکانی یەکتر
نی��ە کە هەموو قوتابیەکان وەک یەک وەاڵمی پرس��یارەکان نادەنەوە .هەندێکیان ڕەنگە زانیارییان
لەوانی دیکە زۆرتر بێت .بۆیە ڕەنگە بۆ هەر پرسیارێک وەاڵمی جۆراوجۆر هەبن .لەوەش زیاتر ڕەنگە
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بۆ هەندێک لە پرسیارەکان وەاڵمێکی ڕاستو دروستمان دەست نەکەوێ.
ئەوەی لێرەدا فێری بووین بریتیە لە:
کاتێک بەوردی بیردەکەینەوە دەزانین کە زانیارییەکی زۆرمان لەس��ەر مافەکانی مرۆڤ هەیە .ئاخر
مافەکانی مرۆڤ هەموو الیەنەکانی ژیانی ئێمە دەگرنەوە ،مافەکانی مرۆڤ پێوەندییان بە ڕاستییەکانی
ژیانو واقعییەتەکانی نێۆ کۆمەڵگای مرۆڤایەتییەوە هەیە .ئێمەش خۆمان بەشێکین لەو واقعییەتانە.
پرسیارەکان:
* مافەکانی مرۆڤ چنە؟
* ناوی واڵتێک بڵێ کە لەوێدا مافی مرۆڤ پێشێل بکرێ؟
* بەڵگەنامە یان دوکۆمێنتێک ناو بەرە کە پارێزگاری لە مافەکانی مرۆڤ بکات.
* ناوی گروپێک مرۆڤ بەرە کە بۆ لەنێوبردنیان کار کرابێ.
* ئای��ا دەتوان��ی ناوی گەلێ��ک یا کۆمەڵە خەڵکێک ب��ەری کە لە واڵتەکەی��اندا بەهۆی ئەوە کە
ئیتنیسیتەی جیاوازیان هەیە ،مافەکانیان پێشێل دەکرێن؟
* ئایا دەتوانی ناوی واڵتێک بەری کە لەوێدا گروپێک لە خەڵک بە هۆی دینو مەزهەبی جیاوازەوە
لە مافەکانیان بێبەش کرابن؟
* ناوی واڵتێک بەرە کە لەوێدا گەالنو گروپە ئینسانیە جۆراوجۆرەکان لەگەڵ یەک لە کێشە دان؟
* ناوی ڕێکخراوێک بەرە کە بۆ مافەکانی مرۆڤ کار دەکا.
* ناوی فیلمێک یان کتێبێک بەرە کە سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ بدوێ.
* لە چ واڵتێکدا مرۆڤ ئەشکەنجە دەکرێ؟
* ناوی واڵتێک بێنە کە لەوێدا وەزعی مافەکانی مرۆڤ بەرەو باشی چووبێ.
* ناوی واڵتێک بێنە کە خەڵک مافی کۆچ کردنیان بۆ دەرەوە نیە.
* ناوی مافێکی مرۆڤ بەرە کە تۆ لە ماڵێ یان لە قوتابخانە لێت زەوت کرابێ.
* ناوی مافێکی مرۆڤ بەرە کە جار جار ژنان لێی بێبەش دەکرێن.
* کەس دەناسی کە خەبات بۆ مافەکانی مرۆڤ بکا؟ یا بە هۆیەوە ناوبانگی دەرکردبێ؟
* چ مافێکی مرۆڤت پێ شک دێ کە دەبوایە بۆ هەموو مندااڵنی سەر ڕووی دنیا دابینو دەستەبەر
کرابا؟
* ئایا دەتوانی ناوی گەل یا میللەتێک بەری کە ڕێگای نادرێ دەوڵەتی خۆی پێک بێنێ؟
* ئایا دەتوانی ناوی واڵتێک بەری کە لەوێدا هەاڵواردنو جیاوازی لەگەڵ بەش��ێک یان گروپێک
لە خەڵک بکرێ؟
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* دەتوانی ناوی مافێکی مرۆڤ بەری کە دایکو باوکت هەیانە بەاڵم تۆ ئەو مافەت نیە؟
* ناوی مافێکی مرۆڤ بەرە کە هەمیشە بۆت لەبەرچاو گیراوە.
* کام مافی مرۆڤ بۆ تۆ زۆر گرنگە؟ لەژێر پێنانی کام مافی مرۆڤ دژکردەوەی تۆی بەدوادا دێ؟
* کام لە مافو ئازادییەکان پێشێل کراوە؟
بابەت :مافو ئازادییە جۆراوجۆرەکانی مرۆڤ.
ئامانج :تێگەیشتنی باشتر لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ لە گۆشەنیگایەکی ترەوە.
هیچ رۆژێک نیە زانیاریمان لە ڕێگای ڕادیۆ ،رۆژنامەو تەلەفزیۆنو ڕاگەیەنە گشتییەکانی دیکەوە
س��ەبارەت بە پێش��ێل کرانی مافەکانی مرۆڤ پێ نەگا .بۆ نموونە هەواڵم��ان پێ دەگا کە مندااڵن
لە ئەفریقا گیرۆدەی دەس��تی برس��یەتین .دەبینین کە لێرەولەوێی دنیادا خەڵک دەگەڵ ڕاس��یزمو
هەاڵواردنو جیاوازیدانان بەرەوڕوون .گوێمان لێ دەبێ کە لە فاڵنە واڵتدا خەڵک شکەنجە دەکرێن
ی��ان دەبیس��تین خەڵک لە واڵتی خۆیان ئاوارە دەبنو لە واڵتانی دیک��ەدا داوای پەنابەری دەکەن،
کەچی مافی پەنابەرییان نادرێتێ .بەم جۆرە دەبینین کە پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ لە ئاستێکی
بەرین لە واڵتی خۆمانو لە واڵتانی دیکەدا لەگۆڕێ دایە.
کامانەن ئەو مافو ئازادییانەی پێشێل دەکرێن؟
شێوەی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لەو چاالکیەدا بەش��دارانی کۆرس��ەکە بەش��ێوەی گروپ پێکەوە کار دەکەن .ئەو گروپانە داستانو
حیکایەتی جۆراوجۆر سەبارەت بە پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ دروست دەکەنو دواتر لە پلێنۆمدا
کە هەموویان لە دەوری یەک کۆدەبنەوە ،ئەو داستانانە پێشکەش یەکتر دەکەن.
کات ٤٥ :خولەک.
پێداویس��تی :ژوورێکی گەورە کە بۆ کاری گروپی دەس��ت بدا .کۆپیەک لە بەیاننامەی جیهانیی
مافەکانی مرۆڤ بۆ هەر کارم لە بەشداربووەکان.
زانیاریی پێشوەخت:
بۆ بەڕێوەبردنی ئەو ڕاهێنانە وا باش��ە بەشداربووەکانی کۆڕسەکە پێشتر لەگەڵ بەیاننامەی جیهانیی
مافەکانی مرۆڤ ئاشنایەتیان پەیدا کردبێت.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا مەبەس��تی ئەو ڕاهێنان��ە بۆ قوتابی��ەکان ڕوون دەکاتەوە کە بریتیە لە ئاش��نا بوونی
باش��تر لەگەڵ بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤو نێوەرۆکی بەندەکانی .بۆیە واباش��ە هەرکام لە
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بەش��داران کۆپیەکی بەیاننامەکەیان لەبەردەست دابێ .پاشان مامۆستا داستان یا حیکایەتێک باس
دەکاو داوا لە بەش��داران دەکات کە ڕوونی کەنەوە لەو داس��تانەدا کام مافی مرۆڤ پێش��ێل کراوە.
دیارە ئەو داس��تانە پێشتر لەالیەن خودی مامۆستاوە ئامادە کراوە .دەکرێ حیکایەتەکە بەم جۆرەی
خ��وارەوە بێ :ماریا رۆژنامەنووس��ە .وتارێکی لە رۆژنامەیەکدا نووس��یوە کە بۆتە هۆی تووڕە بوونی
کاربەدەستێکی نەناسراو ،بەاڵم خاوەن دەسەاڵت .رۆژی دوایە ماریا لەالیەن چەند کەسی نەناسراوەوە
دەڕفێندرێ .ناوبراو لێی دەدەنو لە شوێنێکی نادیار زیندانی دەکرێو کەس نازانێ لە چ جێگایەکە.
دواتر ش��کەنجەش دەکرێو بۆ چەند مانگ ئاوا بێ سەروشوێن دەمێنێتەوە .قوتابیەکان دەست بەرز
دەکەنەوەو وەاڵم دەدەنەوە کە لەم حکایەتەدا کام بەندی بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ پێش��ێل
کراوە .لێرەدا ڕێگا بە قوتابیەکە دەدرێ کە بەدەنگی بەرز ئەو بەندەی بەیاننامەکە بخوێندرێتەوە کە
ناوبراو پێی وایە لێرەدا خراوەتە ژێرپێ .بە جۆرێک کە بەشداربووەکان لەگەڵ نێوەرۆکی ئەو بەندەی
بەیاننامەکە باشتر ئاشنا بن.
٢ـ دواتر مامۆس��تا بەش��داربووەکانی کۆرس��ەکە دەکاتە چەند گروپو داوایان لێ دەکا کە بڕۆن
حکایەت یان داستانی لەو جۆرە لە گروپی خۆیاندا دروست کەن کە لەواندا مافەکانی مرۆڤ پێشێل
کرا بن .ئەگەر ژمارەی بەش��داربووەکان کەم بوو دەک��رێ هەر قوتابیە بۆخۆی حکایەتێک لەو بارەوە
دروست کات .وا باشە قوتابیەکان حکایەتو داستانی وا باس کەن کە زۆر لە واقعییەتەوە نزیک بن.
شتێک کە پێوەندیی بە ژینگەو کۆمەڵگای خودی خۆیانەوە هەبێ باشترە ١٥( .تا  ٣٠خولەک)
٣ـ هەموو گروپەکان کۆ دەبنەوەو داس��تانەکانی خۆیان بەش��ێوەی پلێنۆم بۆ یەکتر دەگێڕنەوە.
گروپێ��ک حکایەتەک��ەی دەگێڕێتەوەو گروپێکی دیکە ئەوە ڕوون دەکات��ەوە کە لەو حیکایەتەدا چ
مافێک پێشێل کراوە.
چی فێر بووین:
لێ��رەدا لەگەڵ ماف و ئازادیی��ە جۆراوجۆرەکانی مرۆڤ لە ڕوانگەیەکی نزیکترو واقعیترەوە ئاش��نا
بووین .ئەگەر ئێمە وشیاری یا زانیاریمان سەبارەت بە پێشێل کرانی ئەو مافانە ،یا لەسەر مافەکان
هەبێ ،دەتوانین بۆ پاراس��تنو دەستەبەر کردنیشیان باشتر کار بکەین .واتە هەبوونی زانیاری لەسەر
مافو ئازادییەکانی مرۆڤو چۆنیەتیی پێشێل کرانی ئەوان یارمەتیمان دەدات کە باشتر بتوانین بۆ
پاراستنو دابین کردنی ئەو مافو ئازادییانە کارو خەبات بکەین.
پانتۆمیم لەسەر مافەکانی مرۆڤ
بابەت :مافەکانی مرۆڤ.
ئامانج :ئاشنایەتی پەیدا کردن لەگەڵ مافەکانی مرۆڤو تێپەڕاندنی کاتێکی خۆش.

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 153

چۆن چوار الو ،بێ بەکارهێنانی هیچ جۆرە دەنگێک بەش��وودانی زۆرملی نمایش دەکەن؟ چۆن
پەنابەرێک لە نمایش��ێکی بێدەنگدا وەزعی پەنابەرێک کە پەنای نادرێتێ نیش��ان دەدا؟ لەو بارەوە
دەکرێ زۆر کورتەش��انۆی جۆراوجۆر دروس��ت بکرێن کە هەرکامیان گۆش��ەیەکی پێش��ێل کرانی
مافەکانی مرۆڤ نیش��ان دەن .جارجار پاش ئەو هەموو تیئۆریو باسە جیددییانەی لە کۆرسێکدا
دەکرێن ،خۆشە دەرفەتیش بە کەمێک پێکەنین بدەین .بەکارهێنانی لەشو جووڵەی لەش دەتوانێ
کاناڵێک بێ بۆ دربڕینو بەیان کردنی مەبەستەکان.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی راهێنانەکە:
ئەو چاالکییە دەبێتە مایەی خۆش��حاڵیی بەشداربووەکانی کۆرسەکەو زۆریان پی خۆش دەبێ .لەو
ڕاهێنانەدا قوتابیەکان ناچارن کە خەلالقییەت لە خۆیان نیشان دەنو چاالکیی بەدەنی ئەنجام دەن.
بۆیە وا باشە ئەو جۆرە چاالکییە پاش دەرسە تیئۆرییەکانو ماندووبوونی قوتابییەکان بەڕێوە بچن.
لێرەدا دەکرێ لەجیاتی بەکارهێنانی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ ،کۆنڤانس��یۆنی مافەکانی
منداڵ یان دوکیۆمێنتی دیکەی مافەکانی مرۆڤ بەکار بەرین .کات ٤٥ :خولەک
پێداویس��تی :پێش ئەنجامدانی ئەم چاالکییە پێویستە بەشدارانی کۆرسەکە زانیارییان لەسەر
بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ هەبێ .واتە وا باش��ە لە پێ��شدا لەگەڵ بەیاننامەی جیهانیی
مافەکانی مرۆڤ ئاشنا بووبن.
ئامادەکاریی پێشوەخت:
لیس��تەیەک لە ماددە جیاجیاکانی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ ئامادە دەکرێ تا گروپەکان
کاری لەس��ەر بکەن .ماددەکان��ی  ٢،١٢،١٤،١٦،١٧،١٨،١٩،٢٠،٢٤و٢٥ی بەیاننامەکە لەگەڵ ئەم
جۆرە چاالکیەدا دێنەوە.
جێبەجێ کردن:
بەشدارانی کۆرسەکە دەبنە چەند گروپ .هەر گروپە کار لەسەر ماددەیەک لە ماددەکانی بەیاننامەکە
دەکەن .هەر گروپە نمایش��ێکی بچووک بەبێ بەکارهێانی دەنگ لەس��ەر نێوەرۆکی ئەو ماددەیەی
بەیاننامەکە ئامادە دەکا کە بۆی دانراوە .لەو نمایشەدا وەزعێک نیشان دەدرێ کە مافی مرۆڤ پێشێل
دەکرێ .نابێ گروپەکان لە نێوەرۆکی ئەو ماددانەی بەیاننامەکە ئاگادار بن کە بۆ هەرکامیان دیاری
کراوە .واتە هیچ گروپێک نابێ بزانێ گروپەکەی تر لەس��ەر چ ماددەیەکی بەیاننامەکە کار دەکەن.
لەوەش زیاتر ئەگەر بکرێ لە کاتی تەمرینو ڕاهێناندا هەر گروپە لە ژوورێکی تایبەتی دابێ یا النی
کەم مەودای نێوانیان زۆر بێ تا پەی بە کاری یەکتر نەبەن ١٥( .تا  ٢٥خولەک)
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٢ـ دواتر هەموو گروپەکان کۆدەبنەوەو بە شکڵی ناڵەئەسپ لە دەوری یەکتر دادەنیشن بەجۆرێک
ک��ە هەرکام لە بەش��داران بزانێ لە ژوورەکەدا چ ڕوو دەدا .پێویس��تە لێ��رەدا بەیاننامەی جیهانیی
مافەکانی مرۆڤ بە ئەندازەی پێویست کۆپی کرابێو لەبەر دەستی بەشداربووەکاندا هەبێت تا بتوانن
کەڵکی لێ وەرگرن.
٣ـ پاش��ان هەر گروپە پانتۆمیمەکەی خۆی نیش��ان دەدا .لەو کاتەدا گروپەکانی دیکە دەبێ بیر
بکەنەوەو تێکۆش��ن ئەوە بدۆزنەوە کە ئەو نمایش��ە باس لە پێشێل کرانی چ ماددەیەکی بەیاننامەی
جیهانیی مافی مرۆڤ دەکا؟ ئەوانەی کە پێیان وایە وەاڵمەکەیان دۆزیوەتەوە بە هێواشی دەست بەرز
دەکەنەوە ،بەاڵم هیچ ناڵێن .لێرەدا ئەرکی مامۆستا ئەوەیە کە پێ لەسەر ئەوە دابگرێ کە دەبێ ڕێگا
بدرێ گروپەکە نمایشەکەی تەواو کاتو کەس حەقی نیە کارەکەیان لێ تێک دا.
٤ـ سەرەنجام مامۆستا داوا لە یەکێک لە قوتابیەکانو گروپەکان کە دەستیان هەڵبڕیوە دەکا تا
ئەو بەندە لە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ بخوێنێتەوە کە پانتۆمیمەکەی لەسەر ئامادە کراوە.
ئەگەر گروپەکانی تر بە وەاڵمی ئەو ڕازی نەبوون ،گروپێکی تر یان بەشداربوویەکی تر قسە دەکا ،یا
ن��ەزەری خۆی دەڵێ .بەوج��ۆرە ڕاهێنانەکە دەڕواتە پێش .بەاڵم گرنگە کە گروپەکان لە کاتی وەاڵم
دانەوەدا ئاماژە بە ماددەیەکی بەیاننامەکە بکەنو لەسەر ڕا هەموو ماددەکە بخوێنێتەوە.
خوێندنەوەی ڕۆژنامەکان بە چاویلکەی مافەکانی مرۆڤ
بابەت :ئاشنا بوونی زۆرترو باشتر لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ
ئامانج :دانی زانیاری بە بەشداربووەکانی کۆڕسەکە سەبارەت بەوە کە ئهوه مافەکانی مرۆڤن شکڵ بە
کۆمەڵگای ئێمەو کۆمەڵگاکانی دیکە دەدەن .دەرخستنی نرخو بایەخی مافەکانی مرۆڤ لە کۆمەڵگادا.
مافەکانی مرۆڤ ش��کڵ بە ژیانی ڕۆژانەی ئێمە دەدەن .زۆربەی ئەو شتانەی ئەنجامیان دەدەین
بەجۆرێک پێوەندییان بە مافەکانی مرۆڤەوە هەیە .یا ئەو مافانەمان بۆ دەس��تەبەر کراونو کەڵکیان
لێ وەردەگرین یان مافەکان لە حاڵی دابین بوونو دەستەبەر کردن دانو خەریکە جێ دەکرێن .یان
ڕەنگە ئەو مافو ئازادییانە بەجۆرێک بخرێنە ژێر پێ .ئەگەر بە چاویلکەی مافەکانی مرۆڤەوە سەیری
دەوروبەرو کۆمەڵگاکەمان بکەین ،زۆر ش��تمان لەو بارەوە بۆ ڕوون دەبێتەوە .ئایا هەرگیز بیرت لەوە
کردۆتەوە کە ئەگەر ئێوارەیەکی زرەدەپەڕ لە بەر هەتاو لە کەناری دەریا خۆت وەبەر خۆر دەی ئەوە
کەڵک��ت لە وەختی ئازادی خۆت وەرگرتووە؟ ئاخر هەم��وو کەس مافی کەڵک وەرگرتن لە وەختی
ئازادی خۆی هەیە .هەموو کەس مافی پشوودان وحەسانەوە و ژیانی تایبهتیی خۆی هەیە .یا کاتێک
کە س��ەفەر بۆ واڵتێکی دیکە دەکەی ئەوە کەڵک لە ئازادیی هاتوچۆ کە مافی هەموو هاوواڵتییەکە
وەردەگری .ئازادیی هاتوچۆ و ئازادیی س��ەفەر بۆ واڵتانی دیکە وەک یەکێک لە مافەکانی مرۆڤ لە
قەڵەم دەدرێ.
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ب��ە چاویلکەی مافەکانی مرۆڤ تەماش��ای گۆڤارو ڕۆژنامەکان بکە تا ب��ۆت دەرکەوێ لە کوێ
مافەکانی مرۆڤ وەبەرچاو دەگیرێن؟ لەچ جێیەک دەخرێنە ژێر پێ؟ لە کوێو چۆن کارو خەبات بۆ
دابینو دەستەبەر کردنی ئەو مافو ئازادییانە بەڕێوە دەچێ؟
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی چاالکییەکە:
ڕاهێنانەکە بەش��ێوەی کاری گروپی دەست پێ دەکاو پاشان گروپەکان کۆ دەبنەوەو لە پلێنۆمێکی
هاوبەشدا ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان پێشکەش دەکەن.
کات ٤٥ :تا  ٦٠خولەک.
پێداویس��تی :کاغەزی گەورەی لەس��ەر نووس��ین ،قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ بۆ پێ نووسین ،چەند
مەقەستی چکۆڵە ،چەسپی ئاویو کۆمەڵێک رۆژنامە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە
١ـ مامۆس��تا بەشدارانی کۆڕسەکە بەسەر چەند گروپدا دابەش دەکا .هەر گروپەی تێدەکۆشێ
بە نۆرەی خۆی هەواڵو ڕێپۆرتاژو وتارو بابەت لەس��ەر مافەکانی مرۆڤ بدۆزێتەوە .ئەو وتارو هەواڵو
بابەتانە پێویستە سەبارەت بەم مەسەالنەی خوارەوە بدوێن:
ا .دابین بوونی مافەکانی مرۆڤ.
ب .پڕۆسەی باشتر کردنی مافەکانی مرۆڤ.
ج .پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ.
بەشدارانی کۆرسەکە پێویستە کەڵک لە هەموو هۆشو فانتازیی خۆیان بۆ دۆزینەوەی ئەو جۆرە
بابەتانە وەرگرن .نموونەکان ،هەواڵەکان ،بابەتو ڕێپۆرتاژەکان بە مقەست دەبڕینو بە چەسپی ئاوی
لەس��ەر کاغەزێکی گەورەیان دەچەسپێنین .زۆر باش دەبێ ئەگەر قوتابیەکان بتوانن ناوی ئەو بەندە
لە بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤیش کە لەگەڵ بابەتەکە دێتەوە بنووسن ٢٠ .تا  ٣٠خولەک
٢ـ دوات��ر هەرکام ل��ە گروپەکان ئاکامی کارو لکۆڵینەوەکانی خۆی��ان لە پلینۆمێکی هاوبەشدا
پێشکەشی یەکترو باسو گفتوگۆیەکی چڕوپڕ لەسەر بابەتەکان دەکەن.
ئەو شتەی لێرەدا فێری بووین بریتییە لە :مافەکانی مرۆڤ پێوەندییەکی قووڵو بەرینو هەموو
الیەنەی��ان لەگەڵ کۆمەڵگای ئێمە هەیە .هەر بۆیە پێوەندییەکی نزیکیش لەگەڵ ژیانی ئێمە پەیدا
دەکەن .بەش��ێکی زۆری ئەو کارو ڕووداوە ئهرێنیانەی لە کۆمەڵدا دەیانبینین بە ئاکامی جێبەجێ
بوونو دابین کرانی مافەکانی مرۆڤ دادەنرێن .هەموو ئەو شتە نیگەتیڤانەش کە لە کۆمەڵگادا دێنە
پێش ،یان بەرچاو دەکەون ،ئاکامی ڕاس��تەوخۆی وەبەرچ��او نەگیرانو جێبەجێ نەکرانی مافەکانی
مرۆڤ��ن .لەوەش زیاتر هەموو ئەو پڕۆژەو کارو گەاڵڵەو بەرنامانەی بەجۆرێک لە کۆمەڵدا دەبینرێن،
هەوڵو کۆششی ئێمەن بۆ باشتر بوونی وەزعی مافەکانی مرۆڤ.
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دەتوانین بڵێین کە ئەوە مافەکانی مرۆڤ حەقیقەتو ڕاس��تییەکانی ژیانی ئێمە دیاری دەکەن.
چ پیادە بوونو جێبەجێ بوونیانو چ پێشێل کرانیان ئاکامی ڕاستەوخۆی لەسەر ژیانو چارەنووسی
ئێمە وەک تاکو لەسەر ئەو کۆمەڵگایە هەیە کە تێیدا دەژین.
مافەکانی مرۆڤ لە واڵتی مندا
بابەت :مێژووی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتی مندا
ئامانج :ئاش��نا ب��وون لەگەڵ چۆنیەتیی بهرهو پێش��چوونی مافەکانی مرۆڤو کەس��انێک کە بۆ
جێبەجێ کردنی ئەو مافو ئازادییانە لە واڵتەکەماندا کارو خەباتیان کردوە.
ئای��ا لەو واڵتەدا ک��ە ئێمەی تێدا دەژین هەموو مندااڵن مافی ئەوەی��ان هەیە بچنه قوتابخانە؟
بخوێنن؟ دەستیان بێبەرامبەر وەخزمەتگوزارییە پزشکیو تەندروستیو لەش ساخییەکان رادهگا؟
ئایا الوان پاش ئەوەی تەمەنیان گەیشتە  ١٨ساڵ دەتوانن لە هەڵبژاردندا بە ئازادی بەشداری بکەنو
تەنانەت خۆشیان بۆ نوێنەرایەتیی پارلەمان کاندید بکەن؟
ئایا کرێکاران هەلومەرجێکی باش��یان بۆ ژیانو کار کردن لە ش��وێنی کاردا بۆ دابین کراوە؟ ئایا
کرێ��کاران لە کاتی بێکاریدا بیمەی بێکاری وەردەگرن؟ ئای��ا کرێکاران ،کارمەندانو خەڵکی دیکە
لە کاتی نەخۆش��یدا بیمەی نەخۆش��ی وەردەگرن؟ ئایا خەڵک دەتوانن ب��ۆ ناڕەزایەتی دەربڕین بە
دژی سیاس��ەت یان بەرنامەیەکی دەوڵ��ەت ،ئازادانە بۆ ڕاگەیەنە گش��تییەکان ڕوانگەکانی خۆیان
دەربڕن؟ ئایا خەڵک لە کاتی ناڕەزایەتی بەرامبەر سیاسەتێکی حکوومەتدا دەتوانن ئازادانە مانگرتنو
خۆپێشاندان بەڕێوە بەرن؟ ئایا خەڵک ئازادن کارو چاالکیی سیاسیو مەدەنی بەڕێوە بەرنو لە هەر
حیزبو ڕێکخراوێکی سیاسیو سینفیدا کە بیانەوێ ،کارو چاالکی بکەن؟ وەاڵمی ئەو پرسیارانە زۆر
الیەنی ژیانی کۆمەڵگامان بۆ ڕوون دەکەنەوە .ڕەنگە بەشێکی زۆر لەو مافو ئازادیە جۆراوجۆرانەمان
بۆ دەس��تەبەر کرابن .ئەوە لە ئاکامی کارو خەباتی خەڵکێکی زۆر دایە کە ئێمە ئێس��تا کەڵک لەو
مافو ئازادییانە وەردەگرین .چ لە ئاستی واڵتی خۆمانو چ لە ئاستی دنیادا هەوڵو کۆششێکی زۆر
ئەنجام دراوە تا ئەو مافو ئازادییانە جێیان گرتووە .زۆرن ئەو کەسانەی لە مێژوودا بە خاتری کارو
خەبات بۆ مافو ئازادییەکانی مرۆڤ ناوبانگیان دەرکردوە .مێژووی کوردس��تان پڕیەتی لەو کەس��ە
گ��ەورەو خەباتکارانە کە لە پێناو ئازادیو مافە نەتەوایەتیو ئینس��انییەکانی ئێمە خەباتیان کردوە.
ئێمە نەوەی ئێس��تا قەرزداری کارو خەباتی نەوەکانی پێش��ووین .لەو بارەوە زۆرن ئەو کەسانەی لەو
ڕێگایەدا تەنانەت گیانی خۆش��یان فیدا کردوە .ڕاس��تییەکەی ئەوەیە کە لە ئاکامی کارو خەباتو
تێکۆشانی ئەو خەڵکانە دایە کە مافی مرۆڤ لە مێژوودا چۆتە پێشو پەرەی سەندوەو ئەوەتا هەر وا
لە حاڵی گەشەسەندنی ڕۆژلەڕۆژ زیاتریش دایە.
ڕاستە لە ڕوانگەیەکی مێژووییەوە چوونەپێشی مافەکانی مرۆڤ ئهرێنی دێتە بەرچاو ،بەاڵم وەک
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دەبینین هێشتاش لە زۆر واڵتدا ،کارێکی بەرچاو بۆ ڕێز گرتن لە مافەکانی مرۆڤو دابین کردنیان
نەکراوە .لەو بارەوە چ لە ئاس��تی دنیاو چ لە ئاس��تی واڵتی خۆماندا ڕێگایەکی زۆر لەپێش��ە .بەاڵم
نابێ ماندوو بین .کارو خەبات بۆ دابین کردنو بردنە پێشی مافەکانی مرۆڤ ،مانا بە ژیانمان دەدات.
خەباتێکی ئەوتۆ ژیانی خۆمانو کۆمەڵگاکەمانو نەوەکانی داهاتووش خۆش دەکا.
چۆنیەتیی جێبەجێ کرانی چاالکییەکە:
چاالکییەکە بەش��ێوەی کاری گروپی دەڕواتە پێش .قوتابیەکان دەبنە چەند گروپو دەچن لەسەر
ئەو بابەتە کار دەکەن .دەکرێ بەش��ێوەی کاری پڕۆژەیهش ئەنجام بدرێ .یانی بەش��داران بڕۆن لەو
ب��ارەوە تەحقیقو لێکۆڵینەوە بکەن .دیارە کاری پڕۆژەی��ی وەختێکی زۆرتری دەوێو بۆ ئەوە ڕەنگە
قوتابخانەیەک کە لەس��ەر ئەم مەس��ەلەیە کار دەکا باشتر بێ تا بۆ کۆرسێک کە دەبێ لە ماوەیەکی
ک��ەمدا تەواو بێت .جیا ل��ەوە کاری پڕۆژەیی کارو ماندوو بوونی زۆرتر دەخوازێو قوتابی ناچار دەکا
کە بڕوات بۆخۆی لەسەر پڕۆژەکەی کارو لێکۆڵینەوە بکات.
کات :لە یەک کاتژمێرەوە تا یەک حەوتوو.
پێداویس��تی :کاغ��ەزو قەڵەم ،کاغەزی گەورەو قەڵەمی تووش بۆ نووس��ین .هەندێک س��ەرچاوە تا
قوتابی��ەکان بۆ دۆزینەوەی زانیاری کەڵکیان لێ وەرگرن وەک کتێ��بو گۆڤارو ڕۆژنامە ،کتێبخانە،
ئینتەرنێت.
ئامادەیی پێش��وەخت :بەشدارانی کۆرسەکە پێویستە لە پێشدا هەندێک زانیارییان لەسەر مافو
ئازادییەکانی مرۆڤو بەتایبەتی ئاش��نایەتییان لەگەڵ بەندەکان��ی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی
مرۆڤدا هەبێت.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا بەشدارانی کۆرسەکە بە سەر چەند گروپی بچکۆڵەدا دابەش دەکات .ئەو گروپانە ئەرکیان
ئەوەیە کە تەحقیقو لێکۆڵینەوە لەس��ەر چۆنیەتیی پەرەس��ەندنی مافەکانی م��رۆڤ ،بەتایبەتی لە
واڵتانی خۆیاندا بکەن .دەکرێ گروپێک لەوان لەسەر ئەو مەبەستە ،لە ئاستی دنیادا کار بکات .ئەوە
بەس��تراوەتەوە بە ڕادەی ژمارەی بەشداربووەکانی کۆڕسەکەو ئاستی تواناو شارەزایی ئەوان .هەروەها
مامۆستا دەکرێ داوا بکا کە قوتابیەکان لەسەر یەک بابەت ،یەک الیەنی مافەکانی مرۆڤو بۆ نموونە
مافەکانی من��دااڵن ،کەمئەندامان ،یان ئازادیی بەی��ان ،کارو لێکۆڵینەوە بکەن .بەجۆرێکی دیکەش
دەکرێ مامۆستا داوا لە گروپەکان بکات کە هەر یەکەیان سەبارەت بە بابەتێک یان الیەنێکی مافو
ئازادییەکان کارو لێکۆڵینەوە بکەن .بۆ نموونە گروپی یەکەم کار لەسەر مافە ئابوورییەکان ،گروپی
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دووهەم کار لەس��ەر مافەکانی ژنان ،گروپی سێهەم لەسەر قەدەغەبوونی ئەشکەنجە ،کاری مندااڵن،
ئاوارەکان ،مافەکانی گەلو نەتەوە بندەستەکان ،ئازادییە سیاسیو مەدەنییەکان بکەن .یان دەتوانن
کار لەسەر چۆنیەتیی دروست بوونو شکڵ گرتنی دامەزراوە جیاجیاکان لە واڵتی خۆیان یان واڵتانی
دیکەدا بکەن .وەک چۆنیەتیی دروست بوونی پارلەمان ،سیستەمی خوێندنو پەروەردە ،نەخۆشخانەو
دامەزراوە تەندروستییەکان ،ڕادیۆو تەلەفزیۆنو ڕۆژنامەکان ،دەتوانن کار لەسەر هەموو ئەو ڕووداوانە
بکەن کە بوونەتە هۆی باشتر بوونی وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتەکانیاندا ،شۆڕشەکان ،ڕاپەڕینەکان،
ئاڵوگۆڕە سیاس��ییەکان ،شەڕو کێش��ە ناوچەییو نێوخۆیییەکانو زۆر ڕووداوی دیکەش هەموویان
دەتوانن ببنە کەرەسەو سووژەی کار لەسەر کردن .قوتابیەکان دەتوانن ئاکامی باسو لێکۆڵینەوەکانی
خۆیان بە قس��ە ،بە وتار بە وێنەو فیلمو بەش��ێوەی چیرۆکو حکایەت ،نامیلکەی بچووک ،گۆرانیو
شیعر ،یان تێکەاڵوێک لەوانە لە پلێنۆمێکدا پێشکەش بکەن.
٢ـ ل��ە کۆتایی ڕاهێنانەکەدا وەک وتمان قوتابی��ەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانی
خۆیان بە شێوەی پلینۆم لەگەڵ یەکتر باس دەکەن.
لێرەدا ئێمە فێر بووین کە:
ئەگ��ەر لە واڵتێ��ک وەزعی مافەکانی مرۆڤ باش��ە ،ئەوە هەروا ئاس��ان لەخۆڕا پێ��ک نەهاتووە.
بەپێچەوانەوە ئاکامی زەحمەتو ماندوو بوونی ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکە کە س��ااڵنێکی دوورودرێژ
کارو خەباتیان بۆ کردووە .چونکە کۆمەڵ لە حاڵی پێش��کەوتنو پەرەس��ەندن دایە ،لەس��ەر یەک
مافەکانی مرۆڤیش لە حاڵی پێشکەوتنو پەرەسەندنی بەردەوام دان .هەمیشە وایە کاتێک کۆمەڵ
گەیشتە قۆناخێکو بەو مافو ئازادیو داخوازییانە گەیشت کە ماوەیەک کارو خەباتی بۆ کردوون،
سەرلەنوێ پێداویستیی دیکە دێنە کایەو خەڵک داخوازی دیکە دێننە گۆڕو بۆ وەدەست هێنانیان
تێدەکۆش��ن .بەم جۆرە پێشکەوتن ڕوو دەداو مافەکانی مرۆڤیش گەشە دەکەن .بۆ ئەوەی لەوەش
بگەین کە ئەمڕۆ بۆچی وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتەکەماندا کەمێک باشترە وا باشە سەفەرێک
بە مێژوودا ب��ۆ دواوە بگەڕێینەوەو الپەڕەکانی مێژووی ئەو چەند دەیەی واڵتەکەمان هەڵدەینەوە،
جا ئەو دەم بۆمان دەردەکەوێ کە بۆ پێک هاتنی ئەو وەزعەی ئەمڕۆ نەوەکانی پێشووتر چەندەیان
خەباتو فیداکاری کردوە .ئەوە لە ئاس��تی دنیاشدا هەر ڕاس��تە .ئەگ��ەر مێژووی ئەم یەک دوو
چەرخەی مرۆڤایەتی تەماشا کەین بۆمان دەردەکەوێ لە هەموو واڵتەکاندا خەباتو تێکۆشانێکی
زۆر ل��ە گ��ۆڕێدا بووە بۆ مافو ئازادییەکانی مرۆڤو ئەو پێش��کەوتنەی ئەمڕۆ بە پڕۆس��ەیەکی
درێژخایەندا تێپەڕێوە .هەر بەو جۆرە ئێس��تاش هەر وایە ،چ لە ئاستی دنیا داو چ لە ئاستی هەر
واڵتێکدا زۆرن ئەوانەی بێوچان بۆ بردنە پێش��ی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ تێدەکۆش��ن .کەسو
دەس��تەو تاقمو گروپی وا هەن هەموو تەمەمنیان بۆ کارو تێکۆش��ان لە پێناوی ئازادیو مافەکانی
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مرۆڤدا تەرخان دەکەن.
زۆر جار دەبینین کە هەندێک کەس ،بەهۆی کارو چاالکییەکانیان بۆ دابین کردنی مافەکانی
م��رۆڤ ،بە هۆی ئەوە کە ڕەخنە لە کاربەدەس��تانی واڵتەکانیان س��ەبارەت ب��ە مافەکانی مرۆڤ
دەگرن ،یان زوڵمو س��تەمو بێعەداڵەتیی کاربەدەس��تان لەقاو دەدەن ناچ��ار دەبن واڵتی خۆیان
بەجێ بێڵنو داوای پەنابەری لە واڵتانی دیکە دەکەن .بەڕاستی هەندێک لەو کەسانە بە قارەمانی
ڕێگای خەبات بۆ مافەکانی مرۆڤ دێنەئەژمار .ئەو جۆرە کەس��انە ژیانی خۆیان دەکەنە دەسمایەی
خەباتو بەربەرەکانی بە دژی س��تەمو چەوس��انەوەو بێعەداڵەتی .هەر بۆیە دەکەونە بەر پەالمارو
س��ەرکوتو زەبروزەنگو شااڵوی پۆلیسو کاربەدەس��تان .هەندێک لەو کەسانە لە واڵتانی دیکەدا
پەنای��ان دەدرێتێو پارێزگاریان لێ دەکرێ .ئەو کەس��انە جێگای ڕێ��زن .هەر لە واڵتی خۆماندا
ڕەنگە زۆر کەس بژین کە بەو هۆیەوە ناچار بوون واڵتی خۆیان بەجێ هێشتبێ .بۆیە زۆر بەجێیە
کە لە ش��وێنەکانی کارو ژیانو خوێندندا تووش��یان دەبین ،وەبیرمان بێتەوە کە ئەوانە بەجۆرێک
تێکۆشەری ڕێگای مافو ئازادییەکاننو هەر بۆیە ناچار بوون واڵتو زێدو نیشتمانی خۆیان بەجێ
بێڵن.
ڕاهێنانی دیکە بۆ وردبوونەوەی زیادتر لەم بابەتەدا:
سەفەرێکی درێژ لە پێوەندی لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا.
١ـ مامۆس��تا باس لەوە دەکا ک��ە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ ()١٩٤٨و کۆنڤانس��یۆنی
مافەکانی منداڵ ( )١٩٨٩لە ڕوانگەیەکی مێژوویییەوە بە دوکۆمێنتێکی تازە دادەنرێن.
٢ـ مامۆستا داوا لە قوتابیان دەکا لیستەیەک لەو کەسانە کە زانیارییان سەبارەت بە چۆنیەتیی
مافەکانی مندااڵن هەیە ،ئامادە بکەن .قوتابییەکان دەچن هەتا چۆنیەتیی باری ژیانی مندااڵن بۆ
نموونە لە سەد ساڵ لەمەوبەردا لەو کەسانە بپرسن .دەکرێ ئەو پرسیارە لەدایکو باوکیان ،داپیرەو
باپیرە یا تەنانەت ئەم دراوسێیانەیان کە تەمەنیان بەرەو ژوور چووە ،بکەن .وا باشە پێشوەخت لەو
بارەوە هەندێک پرسیار ئامادە بکرێن تا قوتابیەکان بۆ پرسیار کردن بەکاریان بێنن.
٣ـ باش��تر وایە ئەو کەسانەی کە وتووێژیان لەگەڵ کراوە ،دەعوەت بکرێن بێنە کالسەکە یان
کۆڕسەکەو لە نزیکەوە ئەزموونو تاقیکردنەوەو زانیارییەکانیان بۆ بەشداربووەکان بگێڕنەوە .یان لە
بەر دەمی بەش��داربووەکاندا پرسیارەکانیان لێ بکرێ تا باقیی بەشداربووەکان گوێیان لە وەاڵمی
ئەوان بێت .ئەگەر لەیەک کاتدا چەند کەس لەوانەی کە پرس��یاریان لێدەکرێ لە کالس��ەکەدا
ئامادە بوون ،وا باش��ە بۆ وەاڵمدانەوەی پرس��یارەکان پێش��تر لە نێو خۆیاندا هاوئاهەنگی دەگەڵ
یەکتر بکەن.
٤ـ پاش ئەوەی وتووێژەکان تەواو بوون ،مامۆستا داوا لە قوتابیان دەکا تا وەاڵمی پرسیارەکان
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لەگەڵ نێوەرۆکی بەندەکانی کۆنڤانسیۆنی مافەکانی مندااڵن بەراورد بکەن.
بۆ لێدوان:
* ئایا پێشتر ڕێز لە مافەکانی مندااڵن دەگیرا؟
* لە زەمانی پێشوودا کام لە مافەکانی مندااڵن پشت گوێ خرابوون ؟
* ئایا حەزت لێ بوو لەو سەردەمەدا ژیابای کە باسی لێکرا؟
* ئایا لەودەمەوە تا ئێستا زۆر شت بە قازانجی مندااڵن ،الوان ئاڵوگۆڕیان بەسەردا هاتووە؟ ئایا
وەزع باشتر بووە یان خراپتر بووە؟
* ئایا ش��وێنێک هەیە ئەمڕۆ لە دنیادا کە وەزعی ژیانو گوزەرانی مندااڵن لەوێدا وەک ئەو
سەردەمە قەدیمییانە بێ کە باسیان لێکرا؟
پیادەکردنی یاساو قانوونە نێونەتەوەیییەکان ئەرکی سەر شانی دەوڵەتە)٥٨-٦٣( .
بابەت :چۆن بەیاننامە نێونەتەوەیییەکانی مافی مرۆڤ ،ئاڵوگۆڕ لە دەوڵەتەکاندا پێک دێنن؟
ئامانج :وەدەست هێنانی زانیاری سەبارەت بەوە کە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانو ڕێکخراوە
نێونەتەوەیییەکان��ی دیکە بەیاننام��ەو ڕێککەوتننامە جۆراوجۆرەکانی پەیوەندی��دار بە مافەکانی
مرۆڤ ئامادەو پەس��ند دەکەنو بەرپرس��ایەتیی دەوڵەتەکانیش بریتیین ل��ەوە کە ئەو بەڵگەنامە
نێونەتەوەیییانە جێبەجێو پیادە بکەن.
کاتێ��ک باس لە ماف��ی مرۆڤ دەکرێ ،زۆرتر باس لە پێش��ێل کران��ی مافەکانی مرۆڤ دێنە
پێشەوە .وا باوە کە ڕاگەیەنە گشتییەکان پتر هەواڵو باسوخواسی کێشەو هەراو شەڕو ئاژاوە باڵو
دەکەنەوە .بەو حاڵەش دەبێ بزانین کە هەمو ڕۆژێ کارو تێکۆش��انێکی بەرچاو بۆ باش��تر کردنی
ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ بەڕێوە دەچێ .ئەمەش بۆخۆی مافەکانی مرۆڤ دەباتە پێشەوە .یەکێک لە
گرینگترینی ئەو ئەکتەرانەی کە لە ئاس��تی دنیادا لە پشتی ئەو کارو تێکۆشانەوە بووە کە بۆ مافی
مرۆڤ ئەنجام دەدرێ ،ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانە .پەیماننامە نێونەتەوەیییەکانی مافی مرۆڤ،
لەو ڕێکخراوەدا پەسند دەکرێن .دواتر دەوڵەتەکان پاش ئیمزا کردنو قبووڵ کردنیان ،بەرپرسایەتیی
جێبەجێ کردنو پیادە کردنی ئەوان وەئەستۆ دەگرن .پرسیار ئەوەیە کە ئەو پڕۆسەیە چۆن دەڕواتە
پێ��ش؟ وەختێک دەوڵەتێک پەیماننامەیەک��ی نێونەتەوەیی مافەکانی مرۆڤ واژۆ و قبووڵ دەکا ،چ
دەگەیەن��ێ؟ ئەو کارە لە کردەوەدا چ بەرپرس��ایەتییەک دەخاتە س��ەر دەوڵەت؟ جیاوازیی نێوان
بەیاننامەو ڕاگەیەنراوەکان لەگەڵ پەیماننامەو کۆنڤانس��یۆنەکان لەچ��ی دایە؟ چۆن ئەو بەڵگەنامە
نێونەتەوەیییانە کاریگهری لە سەر ژیانی ڕۆژانەو واقعییەتەکانی ژیانی کۆمەڵ دادەنێن؟
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم چاالکییە بەش��ێوەی باسو گفتوگۆ لە نێوان مامۆس��تاو بەشداربووەکانی کۆرسەکەدا دەڕواتە
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پێش .مامۆس��تا لە پێشدا کورتە باسێک سەبارەت بە بابەتەکە پێشکەش دەکا .پاشان گرنگترین
چهمکه پێوەندیدارەکان بەو باس��ە ش��ی دەکاتەوە .زۆر گرنگە کە مامۆستا ئەو مەسەلەیە کە چۆن
پەیماننام��ە نێونەتەوەیییەکانی ڕێکخراوەی نەتەوەیەکگرتووەکان دەبنە هۆی پێکهاتنی ئاڵوگۆڕ لە
دەوڵەتەکاندا ،ڕوون کاتەوە.
کات ٤٥ :تا  ٦٠خولەک
پێداویستی :تەختەڕەشەو گەچ یا کاغەزی گەورەو قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ بۆ نووسین.
ئامادەکاریی پێش��وەخت :مامۆستا دەبێ زانیاریی تێروتەسەل س��ەبارەت بە چۆنیەتیی شوێن
دانانی پەیماننامە نێونەتەوەیییەکانی مافی مرۆڤ لەس��ەر دەوڵەتەکان هەبێ .وا باش��ە لەو بارەوە
لەپێشدا خۆی حازر کردبێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا پرسیار دەکا کە ئایا لە دنیای ئەمڕۆدا ئیمکانی هەیە منداڵێک لە دەرەوەی دەوڵەتێکدا
لەدای��ک بێ؟ واتە ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە دنیای ئەمڕۆ لە دەوڵەتەکان پێک هاتووەو یاساوڕێس��ا
نێونەتەوەیییەکانیش لەس��ەر بنچینەی ئەو ڕاس��تییە دامەزراون( .زۆر باشە کەڵک لە نەخشەی
سیاسیی دنیا وەرگرێ) .دەزانین پتر لە حەوت ملیار کەس لەسەر ڕووی زەوی دەژین .هەموو ئەو
خەڵکان��ە لە چوارچێوەی دەولەتەکاندا لەدایک بوون .دەوڵەتەکان لەالیەن کاربەدەس��تانیان واتە
پارلەمانو حکوومەتەوە بەڕێوە دەبردرێن .حکوومەتەکان لەڕێگای بەڕێوەبردنی هەندێک سیاسەتو
ڕێساو یاسا هاوواڵتیان ئیدارە دەکەن.
٢ـ مامۆستا درێژە بەباسەکەی دەدا:
کاتێک کاربەدەس��تانی دەوڵەتێ��ک پەیماننامەیەک��ی نێونەتەوەیی مافەکان��ی مرۆڤ ئیمزاو
قب��ووڵ دەکەن ،مانای ئەوەیە کە ئەوان بەرپرس��ایەتەیی ڕێز لێ گرت��ن ،وەبەرچاو گرتنو پیادە
کردنی بەندەکانی پەیماننامەکەش دەگرنە ئەس��تۆ .پاش��ان مامۆستا دەپرسێ کە چۆن ڕێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان کۆنڤانسیۆنێک ،پەیماننامەیەکی نێونەتەوەیی مافەکانی مرۆڤ ئامادەو پەسند
دەکا؟ وەاڵمی پرسیارەکەش بەو جۆرە دەداتەوە:
دەوڵەت��ەکان لە ئاکام��ی باسو دیالۆگو وتووێژێک��ی هەمەالیەنەدا کە هەم��وو دەوڵەتەکان
بەش��داریی تێدا دەکەن ،کۆنڤانس��یۆنەکە ئامادە دەکەن .پاشان دوای کارو تاوتوێ کردنێکی زۆرو
بنەڕەتی ،بەجۆرێک کە ڕوانگەو بۆچوونەکانی هەموویانی تێدا جێ کرابێتەوە لەسەر فۆرمو نێوەرۆکی
بەندەکان��ی پەیماننامەکە بە کۆدەنگی دەگەن .کاتێک پەیماننامەکە ئیمزا دەکەن ،بەو مانایەیە کە
لەس��ەر فۆرمو نێوەرۆکی پەیماننامەکە بە کۆدەنگی گەیش��توون .بۆی��ە پەیماننامەکە بە ئاکامی
کۆمپرۆمیسی نێوانیانو گەورەترین کۆلهکەی هاوبەشی نێوانیان لەقەڵەم دەدرێ.
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بەڵگەنامە نێونەتەوەیییەکانی مافەکانی مرۆڤ بەسەر دوو جۆری سەرەکیدا دابەش
دەکرێن :بەیاننامەکانو کۆنڤانسیۆنەکان یا پەیماننامەکان.
بەیاننامەیەک��ی ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان لەس��ەر مافەکانی مرۆڤ ،تەنی��او تەنیا حوکمی
سیاسیو ئەخالقیی هەیەو بەس ،بەاڵم ئیمزاو قبووڵ کردنی هەرکام لە کۆنڤانسیۆنەکانی ڕیکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان ئەرکی قانوونیو بەرپرس��ایەتیی قەزاییش دەخاتە سەر دەوڵەت .بەجۆرێک کە
دەبێ بەندەکانی ئەو کۆنڤانسیۆنە جێبەجێو پیادە بکات .هەر بۆیە لە زۆر حاڵەتدا بەپێی یاسایەک
کە لە پارلەمانی واڵتەکەوە دەردەچێ ،کۆنڤانس��یۆنەکان دەبنە بەش��ێک لە سیستەمی قانوونیی ئەو
واڵتە.
کاتێک دەوڵەتێک کۆنڤانس��یۆنێکی مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ئیمزاو قبووڵ
دەکا ،دەبێ هەموو یاس��او ڕێساکانی واڵت بەجۆرێک داڕێژنەوە کە ناتەباییان لەگەڵ بەندەکانی ئەو
کۆنڤانسیۆنەدا نەبێ .بە واتەیەکی دیکە جەوهەرو نێوەرۆکی بەیاننامەو کۆنڤانسیۆنەکان سەبارەت بە
مافەکانی مرۆڤ لە یاساوڕێس��او سیس��تەمی دادوەریو قەزایی دەوڵەتەکە دا ڕەنگ دەدەنەوە ،پاش
ئ��ەوەش دیالۆگێکی ب��ەردەوام لە نێوان ئەو دەوڵەتەو ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا س��ەبارەت
بە چۆنیەتیی بردنە پێشو پیادە کردنی کۆنڤانس��یۆنەکە هەر درێژەی دەبێ .دەوڵەتەکە پێویس��تە
ناوبەن��او ڕاپۆرتێکی تێروتەس��ەل لەمەڕ چۆنیەتی��ی کار کردن بۆ پیادە ک��ردنو جێبەجێ کردنی
کۆنڤانسیۆنەکە بە ئۆرگانە چاوەدێرەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بدا .هەر چوار ساڵ جارێک
کاربەدەس��تانی دەوڵەتەکان ڕاپۆرتی خۆیان س��ەبارەت بە هەوڵو کۆششەکانیان بۆ جێبەجێکردنی
کۆنڤانسیۆنەکە پێشکەش بە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دەکەن .ئۆرگانە پسپۆڕو چاوەدێرەکانی
نەتەوەیەکگرتووەکانی��ش بەن��ۆرەی خۆی��ان بەوردی بە ڕاپۆرت��ەکاندا دەچن��ەوەو الیەنە بەهێزو
الوازەکانیان دەستنیشان دەکەنو لە هەر کوێ پێویست بێ ،بۆ باشتر بوونی چۆنیەتیی چوونە پێشی
پڕۆس��ەی کارەکە ڕوانگەو ڕەخنەو بۆچوونەکانی خۆیان دەردەبڕن .لەوەش زیاتر ئەگەر پێویست بێ
یارمەتی��ی جۆراوجۆر ،بەتایبەتی لە باری تکنیکیو ش��ارەزایییەوە بە دەوڵەتەکان دەکەن تا بتوانن
باشتر کۆنڤانسیۆنەکان پیادەو جێبەجێ بکەن.
ئەو شتەی لێرەدا فێری بووین بریتییە لە:
لە پێوەندی لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا زۆرتر باس لە پێشێل کرانی ئەوان دەکرێ .زۆر بە کەمی باسێک
لەو کارو چاالکیو پڕۆژەو بەرنامە جۆراوجۆرانە دەکرێ کە لە زۆربەی واڵتانی دنیادا بۆ بردنە پێشی
م��افو ئازادییەکانی مرۆڤ بەڕێوە دەچن .بۆیە زۆر گرنگ��ە کە باس لەوەش بکەین ئەمڕۆ زۆربەی
دەوڵەتەکانی دنیا کۆنڤانس��یۆنە جۆراوجۆرەکانی مافەکانی مرۆڤیان پەسندو ئیمزا کردوون .ئەمە بەو
مانایەیە کە ئەوان بەرپرس��ایەتیی دابینو جێبەجێ کردنی بەندەکانی ئەو کۆنڤانسیۆنانەیان وەئەستۆ
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گرتووە .ئەوە مانایەکی دیکەش دەبەخشێ .ئەویش بریتیە لەوە کە دەوڵەتەکان ئەوەیان قبووڵ کردوە
کە تێدەکۆش��ن یاساوڕێسا نەتەوەیییەکانیان واتە سیستەمی قەزاییو دادوەریی واڵتەکانیان لەگەڵ
کۆنڤانس��یۆنە نێونەتەوەیییەکانی مافی مرۆڤ هاوئاهەنگ بکەن .لەوەش زیاتر کارێکی لەو جۆرە ئەو
مانایەش��ی هەیە کە هەموو ئەو کەس��انەی وەک کاربەدەس��تی دەوڵەت کار دەکەن ،وەک پۆلیس،
کاربەدەستانی نێو زیندانەکان ،دادگاکان ،وەزارەتخانە جۆراوجۆررەکانو هتد ،دەبێ لە کردەوەدا ڕێز
لەو مافو ئازادییانە بگرن کە لە کۆنڤانسیۆنەکاندا هاتوونو دەستەبەریان بکەن .هەر بۆیە دەوڵەت
لەس��ەریەتی بە ش��ێوەی جۆراوجۆر زانیاری لەس��ەر مافەکانی مرۆڤو بەندەکانی کۆنڤانسیۆنەکان
بداتە کاربەدەس��تانی خۆی تا لە بەڕێوەبردنی ئەرکەکانی��اندا بەجۆرێک کار نەکەن کە ببێتە هۆی
پێش��ێل کرانی مافەکانی م��رۆڤ .ئەمەش بۆخۆی هەنگاوێگی گەورەیە بۆ پێش��ەوە .هەر بەو جۆرە
دەوڵەت ئەرکی ئەوەش��ی لەسەر شانە کە بەردەوام سەبارەت بە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ زانیاری
بە هاوواڵتیان بدا.
لە ماوەی شەس��ت حەفتا س��اڵی رابردوودا مافەکانی مرۆڤ پەرەیان سەندووە ،ئەو پێشکەوتنو
پەرەسەندنە بە سێ قۆناخدا تێپەڕیوە:
١ـ قۆناخ��ی دانانی یاساوڕێس��اکان (ئام��ادە کردنو پەس��ند کردنی بەیاننامەو کۆنڤانس��یۆنە
نێونەتەوەیییەکانی مافەکانی مرۆڤ.
٢ـ قۆناخی قبووڵ کردنو ئیمزا کرانی پەیماننامەو بەیاننامە جۆراوجۆرەکانی مافی مرۆڤ لەالیەن
دەوڵەتەکانەوە.
٣ـ قۆناخی پیادەکردنو جێبەجێ کردنی کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیییەکان لەالیەن دەوڵەتەکانەوە.
هەندێک زانیاری سەبارەت بە بەیاننامەو کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیییەکانی مافی مرۆڤ
هەر ڕاگەیەن��راو یان بەیاننامەیەکی ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان لەس��ەر مافەکانی مرۆڤ بە
بەڵگەنامەیەکی سیاس��یو ئەخالقیی زۆر گرنگ دادەنرێو دەوڵەتەکان ناچارن لە سیاس��ەتو کارو
هەڵوێس��تەکانیاندا سەرنجی بدەنێو حیس��ابی بۆ بکەن .کاتێک دەوڵەتێک بەفەرمی لە ڕێکخراوی
نەتەوەیەکگرت��ووەکاندا دەن��گ بە بەیاننامە ی��ا ڕاگەیەنراوێک دەدا ،بەو جۆرە س��یگناڵ بۆ هەموو
دەوڵەتەکانی دیکە دەنێرێ کە پشتیوانی لە جەوهەرو نێوەرۆکی بەیاننامەکە دەکات .چۆن لە ژیانی
شەخس��یو پێوەندیی نێوان مرۆڤ��ەکاندا زۆر گرنگە کە مرۆڤ خاوەنی قس��ەی خۆی بێو قەولو
بەڵێنییەکانی جێبەجێ بکا ،لە ئاس��تی نێونەتەوەییو پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانیشدا هەر وایە.
ئەگەر مرۆڤ قس��ەیەک بکاو بەپێچەوانەی ئەو قس��ەیەش ڕەفتار بکا ،پرس��تیژو ئیعتیباری خۆی
لەدەس��ت دەدا .هەر بەو جۆرە بۆ دەوڵەتەکانیش ڕاس��تە .ئەگەر دەوڵەتێک لە ئاستی نێونەتەوەییدا
دەنگ بە بەیاننامەی��ەک یان ڕاگەیەنراوێکی نەتەوەیەکگرتووەکان لەس��ەر مافەکانی مرۆڤ بداو لە
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ک��ردەوەشدا بەپێچەوانەوە ڕەفتار بکا ،ئیعتیباری خۆی لەدەس��ت دەداو لە ئ��اکامدا واڵتانی دیکە
پێوەن��دیو هاوکارییەکان��ی خۆیانی لەگەڵ ک��ەم دەکەنەوە یان دەپچڕێنن ،ب��ەاڵم بەپێچەوانەی
ڕاگەیەنراوەکان ،کۆنڤانسیۆنەکانی مافی مرۆڤ ،حوکمی یاساو قانوونیان هەیەو بەرپرسایەتیی قانوونی
دەخەنە س��ەر شانی دەوڵەت .واتە ئەگەر دەوڵەتێک ئەو کۆنڤانسیۆنانەی ئیمزاو قبووڵ کرد ،لە باری
قەزایییەوە ،لە باری قانوونی نێودەوڵەتییەوە بەرپرس��ە تا بەندەکانی کۆنڤانس��یۆنەکەش جێبەجێ
بکات .دیارە ئەو کارە بە پڕۆسەیەکی تایبەتی دا دەڕوا .بۆ نموونە لەپێشدا پارلەمانی ئەو واڵتە دەبێ
کۆنڤانس��یۆنەکە پەسند بکات تا بکەوێتە حاڵی جێبەجێ کردنەوە .کاتێک دەوڵەت کۆنڤانسیۆنەکەی
ئیمزاو پەسندو قبووڵ کرد ئیتر ئەرکی دەکەوێتە سەر شان کە:
١ـ پەیڕەوی لە کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیییەکانی مافی مرۆڤ بکات .بە شێوەیەکی ئاسایی ئەوەش
بەوە جێبەجێ دەبێ کە کۆنڤانسیۆنەکان لە یاساو قانوونەکانی واڵتەکەدا جێگایان بۆ بکرێتەوە.
٢ـ ناوبەناو هەر چوار ساڵ جارێک سەبارەت بە چۆنیەتیی کار بۆ جێبەجێ کردنی کۆنڤانسیۆنەکە،
ڕاپۆرتی تەواو پێشکەشی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بکا.
ج��ار جار دەوڵەتەکان ئەوەش قب��ووڵ دەکەن کە نوێنەرانی ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان
ی��ان ڕێکخراوە نێونەتەوەیییەکانی دیکە بۆ لێکۆڵینەوەو ڕاپۆرت ئامادە کردن س��ەبارەت بە وەزعی
مافەکانی مرۆڤ سەردانی واڵتەکانیان بکەن .شایانی باسە دەوڵەتەکان لە کاتی قبووڵ کردنو ئیمزا
کردنی کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیییەکانی مافی مرۆڤدا ،حەقی ئەوەیان پێدەدرێ کە لە هەلومەرجی
تایبەتیدا وەک هاتنە گۆڕی ش��ەڕو کێش��ە خۆی��ان لە جێبەجێ کردنی بەند ی��ان چەند بەندی
کۆنڤانس��یۆنەکە ببوێرن .بەمە دەوترێ  .Derogationهەر بەو جۆرە مافی ئەوش��یان هەیە لە کاتی
ئیمزاو قبووڵ کردنی کۆنڤانس��یۆنەکەدا ڕاگەیەنن کە بەرپرسایەتیی بەڕێوەبردنی بەندێک یان چەند
بەند لە پەیماننامەکە وەئەستۆ ناگرن.
چۆن پەیماننامە نێونەتەوەیییەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لەسەر
دەوڵەتەکان کاریگەر دەبن؟
بەڵگەنامەکان��ی نەتەوەیەکگرتووەکان مەش��رووعییەتی نێونەتەوەیییان هەیە .هەر بۆیە دەوڵەتەکان
ناچارن س��ەرنجیان بدەنێ .ئەو بەڵگەنامانە یان بەش��ێوەی بەیاننامە یا بە ش��ێوەی کۆنڤانس��یۆن
ئامادەو پەس��ند دەکرێ��ن .دواتر لەالیەن پەرلەمانی واڵتەکانەوە پەس��ند دەکرێنو کاربەدەس��تان
لەس��ەریانە وەبەرچاویان بگرن .بەاڵم پەس��ند کردن ،ئیمزاو قبووڵ کردنی کۆنڤانسیۆنەکان ئەرکی
قانوونیو قەزایی دەخاتە س��ەر ش��انی دەوڵەت کە ئەو پەیماننامانە بەڕێوە بەرێ .بۆ ئەوەش دەوڵەت
کۆنڤانس��یۆنەکان لە یاس��اکانی واڵتدا جێ دەکاتەوەو پاش��ان هەر چوار س��اڵ جارێک سەبارەت
ب��ە چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی کۆنڤانس��یۆنەکە ڕاپۆرت بە ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان دەدا.
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ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانیش بە نۆرەی خۆی ئەگەر پێویس��ت بێ ڕێوش��وێنو ڕاسپاردەکانی
خۆی بۆ باشتر بەڕێوە چوونی کۆنڤانسیۆنەکە لە ئیختیاری دەوڵەتی ناوبراو دادەنێ.
پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لە ئاستی میللی یان دەوڵەتدا.
دەوڵەتو ئەکتەرەکانی دیکەی چاالک لەو بوارەدا
بابەت :چۆن ئەکتەرە نەتەوەیییەکان مافەکانی مرۆڤ بەڕێوە دەبەن؟ ()٦٠-٦٧
ئامانج :فێربوون لەسەر ئەوە کە جێبەجێو پیادەکردنی مافەکانی مرۆڤ پێش هەموو شتێک ئەرکی
س��ەر شانی کاربەدەستانی دەوڵەتە .پاشان ئەکتەرەکانی دیکەش لەو بارەوە ئەرکیان دەکەوێتە سەر
شان.
پێش هەر کەسێکی تر ئەوە کاربەدەستانی دەوڵەتن کە بۆ پیادە کردنی مافەکانی مرۆڤ ئەرکیان
دەکەوێتە سەر شان .بەاڵم ئەوە بەو مانایە نیە کە ئەکتەرەکانی دیکە لەو بارەوە بەرپرسایەتییەکیان
نیە .ڕاگەیەنە گش��تییەکان ،ڕێکخراوە غەیرە دەوڵەتیی��ەکان ،کارگەو کارخانەو دامەزراوە ئابووریو
بازرگانییەکانو تەنانەت تەک تەکی ئینس��انەکانیش ل��ە پێوەندی لەگەڵ ڕێز گرتن ،دابین کردنو
بەرەوپێش بردنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤدا بەرپرسیارنو دەتوانن ڕۆڵی کاریگەر بگێڕن.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم چاالکییە بەش��ێوەی باسو دیالۆگێکی کراوە لە نێوان مامۆستاو بەشدارانی کۆڕسەکەدا بەڕێوە
دەچێ .دەکرێ فێرخوازەکان بەس��ەر چەند گروپدا دابەش بنو ئەو گروپانەو مامۆستاکەیان پێکەوە
لەسەر بابەتەکە باسو دیالۆگ بکەن .زۆر گرنگە گفتوگۆکان ئاوااڵو کراوە بن.
کات ٤٥ :خولەک تا سێ کاتژمێر.
پێداویستییەکان :تەختەڕەشو گەچ یا کاغەزی گەورەو قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ بۆ نووسین.
ئامادەکاریی پێشوەخت :وا باشە مامۆستا خۆی بۆ باسێکی چڕوپڕو تێروتەسەل لەسەر چۆنیەتیی
پاراستنی مافەکانی مرۆڤ لەالیەن کاربەدەستانی دەوڵەتەوە ئامادە کردبێت.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا باسەکەی بەو پرسیارە دەست پێ دەکا کە کێ بەرامبەر پاراستنو پەرەپێدانی مافەکانی
مرۆڤ لە هەر واڵتێکدا بەرپرس��یارە؟ دواتر وەاڵمی ئەو پرسیارە بەم جۆرە دەداتەوە کە :پێش هەر
کەس دەوڵەت لەو بارەوە ئەرکی دەکەوێتە س��ەر ش��ان .مافەکانی مرۆڤ ئەو مافو ئازادییانەن کە
بەگوێرەی قانوون پێویستە دەستەبەر بکرێن .هەر بۆیە ئەرکی دەوڵەتە کە ئەو بەرپرسایەتییە بەڕێوە
بەرێ .پاشان مامۆستا بەوردی باس لەو ڕێگاو شێوازو مێتۆدانە دەکا کە دەوڵەت لە ڕێگای ئەوانەوە
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دەتوانێ مافو ئازادییەکانی هاوواڵتیان دابینو دەستەبەر بکات بۆ نموونە:
یاس��او قانوون :ئەرکی س��ەر ش��انی پارلمان ئەوەیە کە لە یاس��او قانوونەکانی واڵتدا جێگا بۆ
کۆنڤانس��یۆنە نێونەتەوەیییەکان��ی مافی مرۆڤ بکاتەوە .یان یاس��او قانوونەکان��ی واڵت بەجۆرێک
داڕێژرێ کە لەگەڵ کۆنڤانس��یۆنە نێونەتەوەیییەکان هاوئاهەنگ بن .دەسەاڵتی بەڕێوەبەرییش واتە
حکوومەتیش بە هەموو دامودەزگاکانیەوە پێویس��تە تێکۆش��ێ گیان وەبەر یاساکان بنێو بەکردەوە
جێبەجێیان بکات.
دەس��ەاڵتی قەزاییو دادوەری :لە هەر جێیەک و لە ه��ەر کاتێکدا مافو ئازادییەکانی خەڵک
بە گش��تی یان کۆمەڵە خەڵکێک یان تاکەکەسێک بکەونە بەر پەالمارو پێشێل کران ،کاربەدەستانی
دەزگای قەزاییو دادوەری پێویس��تە لێکۆڵینەوەی لەس��ەر بکەنو بەدواداچوونی بۆ بکەن .پۆلیس
پێویس��تە لەو بارەوە لێکۆڵینەوە بکات ،پەروەندەک��ەی ڕەوانەی دادگا بکاتو دادگاش بڕیاری خۆی
لەسەر بدات .هەر چەش��نە پەالمارو پێشێل کرانی مافو ئازادییەکانی تاکەکەس ،یان گروپێک لە
خەڵک دەبێ مەحکووم بکرێ.
* دامەزراندنی ئەو بنیاتو دامودەزگا جۆراوجۆرانەی کە چاوەدێری پاراس��تنو وەبەرچاو گرتنی
م��افو ئازادییەکانی مرۆڤ دەکەن .بۆ نموونە ئیدارەی پارێزگاری لە مافەکانی مندااڵن ،ئیدارەی
پارێزگاری لە مافەکانی ژنان ،ئیدارەی خەبات بە دژی جیاوازیدانانو هەاڵواردنو هتد.
* ب�ڵاو کردنەوەی زانیاریو وش��یاری لەس��ەر م��افو ئازادییەکانی م��رۆڤ .بەتایبەتی دانی
زانیاریی پێویس��ت لەسەر مافو ئازادییەکانی مرۆڤ بە دامودەزگاو بنیاتە جۆراوجۆرەکانی دەوڵەتو
کاربەدەستانی حکوومەت .زۆر گرنگە لە قوتابخانەکانیشدا مافەکانی مرۆڤ وەک دەرس بگوترێتەوە.
* دەوڵەت پێویس��تە خۆش��ی ڕێز لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ بگرێ .بەومانایە کە دامودەزگا
دەوڵەتییەکان ،پێویس��تە بەگوێرەی س��تانداردەکانی مافی مرۆڤ لەگەڵ هاوواڵتیان هەڵسوکەوتو
ڕەفتار بکەن .لەوەش زیاتر لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆشیاندا پێویستە ڕێز لە مافو ئازادییەکانی
مرۆڤ بگرنو بەگوێرەی ئەوان بجووڵێنەوە.
٢ـ مامۆس��تا درێژە بە پرسیارەکانی دەداو دەڵێ :بێجگە لە دەوڵەت کامانەن ئەو ئەکتەرانەی دیکە
کە دەتوانن کار بۆ پێشخستنی مافەکانی مرۆڤ بکەن؟ چۆن دەتوانن کارێکی لەو چەشنە بەڕێوە بەرن؟
* مێدیاکان :ئەوان دەتوانن پارێزەری سەرەکی مافو ئازادییەکانی هاوواڵتیان بن .مافەکان بخەنە
بەر باسو لێدوان ،پێش��ێل کرانی مافو ئازادییەکان لەق��او دەن ،گیروگرفتو کەموکووڕییەکانی
ژیانی هاوواڵتیان لە ڕیگای هەواڵو وتارو ڕێپۆرتاژەوە نیش��ان دەن .بیروڕای گشتی لەسەر مەسەلەو
کێشەکان ئاگادار کەنو هتد.
* ڕێکخ��راوە غەیرە دەوڵەتیی��ەکان :بنیاتی پارێزگاری لە مندااڵن ،خاچی س��وور ،ڕێکخراوی
لێبووردنی نێونەتەوەی��ی ،یەکیەتیی کرێکاران ،یەکیەتیی مامۆس��تایان ،ڕێکخراوەکانی داکۆکی لە
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مافەکانی ژنانو هتد .لەو بارەوە چ دەکەن؟ دەتوانن چ بکەن؟
* کارگەو کارخانەکان و ناوەندە ئابووریو بازرگانییەکانیش ،بە ڕێز گرتن لە مافو ئازادییەکانی
م��رۆڤو دابین کردنی م��افو ئازادییەکانی کرێکارانو کارمەندەکانی��ان دەتوانن کار بۆ بەرەوپێش
بردنی مافەکانی مرۆڤ بکەن.
* تاکە کەس��ەکان :ئێمەش وەک تاکەکەس دەتوانین کارێکی زۆر بۆ پێشخس��تنی مافی مرۆڤ
بکەی��ن .بۆ نموونە لە ڕێ��گای ڕێز گرتن لە مافو ئازادییەکانی خەڵکان��ی تر ،لە ڕێگای لەقاودانی
پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ ،لە ڕێگای نووسینی وتارو بابەتی جۆراوجۆر بۆ ڕاگەیەنە گشتییەکانو
بە تایبەتی ڕۆژنامەکان لە س��ەر کێش��ەو کەموکووڕییەکانی نێو کۆمەڵ ،لە ڕێگای بەشداری کردن
لە مانگرتن ،ڕێپێوانو خۆنیشاندانو میتینگو کۆبوونەوە جەماوەرییە بەرینەکان لە پێوەندی لەگەڵ
ناڕەزایەتی دەربڕین سەبارەت بە پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ داو هتد.
بۆ لێدوانی زۆرتر:
بۆچ��ی کاربەدەس��تانی دەوڵەت لە پێوەندی لەگ��ەڵ مافەکانی مرۆڤدا ب��ە گرنگترین ئەکتەر
دادەنرێن؟
ئایا دەتوانین بڵێین کە ئەکتەرە جۆراوجۆرەکان ،تەواوکەری کاری یەکترن؟ چۆن؟
لێرەدا فێر بووین کە:
کاربەدەس��تانی دەوڵەت لە کۆمەڵدا دەس��ەاڵتی سیاسییان بەدەس��تەوەیە ئەوان لە ڕێگای دانانو
پەس��ند کردنی یاسا جۆراوجۆرەکانەوە شوێنەوار لەسەر ژیانو چارەنووسی خەڵک دادەنێن .هەروەها
ئەوە کاربەدەس��تانی دەوڵەتن کە کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیییەکانی مافی مرۆڤ پەسند ،ئیمزاو قبووڵ
دەک��ەنو لەو ڕێگایەوە بەرپرس��ایەتیی پیادە کردنو جێبەجێ کردنی ئەوان دەگرنە ئەس��تۆ .هەر
بۆیەش خەڵک و بیروڕای گش��تیو قانوونو کۆمەڵگای جیهانییش ،دەوڵەتەکان بە بەرپرسی دابینو
دەستەبەر کردنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ دەزانن .بەاڵم جگە لە دەوڵەت ئەکتەری دیکەش هەن
کە لەو مەیدانەدا ڕۆڵ دەگێڕن .وەک ڕاگەیەنە گشتییەکان ،ڕێکخراوە غەیرە دەوڵەتییەکان ،کارگەو
بنیاتە ئابووریو بازرگانییەکان .هەر کام لەوانەش ڕۆڵو دەس��ەاڵتی جۆراوجۆریان لەو پێوەندییەدا
هەیە .هەر کام لەوان دەتوانن لە ڕیگای خۆیانەوەو بە ش��ێوازی خۆیان شوێن لەسەر کۆمەڵ دانێنو
بۆ بردنە پێش��ی مافەکانی مرۆڤ هەوڵ بدەن .پێویس��تە ئەوەش بزانین کە ئێمەش مرۆڤەکان وەک
تاک لە زۆر بوارەوە دەتوانین کار بۆ بەرەوپێش بردنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ بکەین.
چاالکیی زیاتر:
بەش��دارانی کۆرسەکە دەتوانن بەسەر چەند گروپدا دابەش بن .هەر گروپە دەتوانێ لەسەر یەکێک
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ل��ەو ئەکتەرانەی کە باس��مان ک��ردن ،کارو لێکۆڵینەوە بکا .بۆ نمونە ئ��ەو ئەکتەرە چ دەکا؟ چۆن
کار دەکا؟ ل��ە کام بواردا ڕۆڵی زۆرتر دیارە؟ بۆ نموونە گروپێ��ک دەتوانێ دامەزراوێکی حکوومەتی
هەڵبژێ��رێو بزانێ دامەزراوی ناوب��راو چۆن کار بۆ پەرەپێدانی مافەکانی م��رۆڤ دەکا؟ یا دەتوانن
ڕێکخراوێک��ی پارێزگاری لە مافەکانی مرۆڤ دیاری کەنو ناوبراو بە چ ش��ێوەیەک دیفاع لە مافو
ئازادییەکانی مرۆڤ دەکات؟ بۆ نموونە ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی ،خاچی س��ووری جیهانی،
مانگی سوور .دەکرێ یەکێک لە گروپەکانیش تاکەکەس بۆ کار لەسەر کردن هەڵبژێرن .سەرەنجام
دەتوانن هەموو گروپەکان لە پلێنۆمێکدا ئاکامی باسو لێکۆڵینەوەکانیان پێش��کەش یەکتر بکەنو
زانیارییەکانیان لەگەڵ یەکتر بەش کەن.
دیسانیش چاالکیی زۆرتر:
دەکرێ بەشدارانی کۆرسەکە بە سەر چەند گروپدا دابەش بکرێنو هەر گروپە سەبارەت بە یەکێک
ل��ە گیروگرفتەکانی پێوەندی��دار بە مافەکانی مرۆڤەوە کارو لێکۆڵینەوە ب��کات؟ بۆ نموونە گروپێک
دەتوانێ مەس��ەلەی ئاوارەو پەنابەران هەڵبژێرێو یان مەسەلەی مافەکانی مندااڵن ،ژنان ،کرێکاران
یان مافەکانی کەمئەندامان هەڵبژێرێو کاریان لەس��ەر بکات .قوتابیەکان دەتوانن لەس��ەر ئەوە کار
بکەن کە چۆن دەوڵەت یا ئەکتەرەکانی تر ،بۆ دابینو جێبەجێ کردنی مافی ئەو دەس��تەو گروپانە
کار دەکەن .دەتوانن بەدوای وەاڵمی ئەو پرسیارانەدا بگەڕێن:
* یاساکان لەو بارەوە چ دەڵێن؟
* ئایا ئێستا بۆ پاراستنی ئەو مافانە یان مافی ئەو بەشە لە هاوواڵتیان دامودەزگایەکی دەوڵەتی
دروست کراوە؟
* ئایا ڕێکخراوی تایبەت بۆ کارو
تێکۆش��ان لەو ب��وارەدا دامەزراون؟
ئەگەر ه��ەن چ��ۆن کارو چاالکی
دەکەن؟
* ڕاگەیەن��ە گش��تییەکان لەو
بوارانەدا چ دەک��ەن؟ چۆن ئەرکی
خۆیان بەڕێوە دەبەن؟
ئەرک��ی س��ەرەکی ب��ۆ دابین
کردنی مافەکان��ی مرۆڤ دەکەوێتە
سەر شانی دەوڵەت.
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بە تەنیا لە بەرامبەر دەوڵەتدا
٧٣ـ٧٢
بابەت :دادگای ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤ لە ستراسبورگ
ئامانج :دانی زانیاریو وشیاری لەسەر دادگای ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ لە ستراسبورگ .نیشاندانی
ئەوە کە تاکەکەس��یش دەتوانێ لەو دادگایەدا س��کااڵ لە دژی دەوڵەت بەرز کاتەوە .نیش��اندانی ئەو
دەرفەتە لە دادگای ئۆرووپایی مافی م��رۆڤدا کە هاوواڵتی دەتوانێ بەگوێرەی قانوون دەوڵەتەکەی
خۆی ڕاکێشێتە دادگا.
کات��ی خۆی واڵت��ە ئۆرووپایییەکان ڕۆڵێکی چاالکیان لە ئامادەو پەس��ند کردن��ی بەیاننامەی
جیهانی��ی مافەکانی مرۆڤ لە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا بینی .بەاڵم ئامادەو پەس��ند کردنی
کۆنڤانس��یۆنەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤ وەختێکی زۆری کێش��ا .هەر
بۆیە واڵتانی ئۆرووپای ڕۆژئاوا نەیاندەویس��ت هیچی دیکە لەو بارەوە چاوەڕوان بمێننەوە .س��ەرەنجام
ئ��ەو واڵتانە کە لە چوارچێوەی ش��ووڕای ئۆرووپادا لەگەڵ یەکت��ر هاوکارییان دەکرد کەوتنە بیری
ئەوەی کە کۆنڤانس��یۆنێکی تایبەت بەخۆیان س��ەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ ئامادەو پەس��ند بکەن.
سەرەنجام کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ لە رۆژی ٤ی نۆڤەمبری ساڵی ١٩٥٠ی زایینیدا
لەالیەن واڵتانی ئەندامی ش��ووڕای ئۆرووپاوە پەس��ند کرا .بەو جۆرە هەموو واڵتانی ئەندامی شووڕای
ئۆرووپا ئەرکی ئەوەیان خستە سەر شان کە کۆنڤانسیۆنەکە قبووڵ بکەنو بەرپرسایەتیی پیادە کرانی
وەئەستۆ بگرن .بەو پێیە ئەوان دەبوایە هەوڵ بدەن یاساوڕێساو قانوونەکانی واڵتەکانی خۆیان لەگەڵ
نێوەرۆکی بەندەکانی کۆنڤانس��یۆنەکە هاوئاهەنگ بکەن .بە مەبەس��تی دەس��تەبەر کردنو جێبەجێ
کرانو پیادە کردنی کۆنڤانسیۆنەکە لەالیەن واڵتانی ئەندامەوە ،شووڕای ئۆرووپا ،دادگای ئۆرووپای بۆ
مافەکانی مرۆڤی دامەزراند .بەگوێرەی ئەس��ڵە پەسند کراوەکانی شوڕای ئۆرووپا ئەگەر هاوواڵتیەکی
یەکێک لە واڵتانی ئەندامی ش��ووڕای ئۆرووپا پێی وابێ کە مافو ئازادییەکانی لەالیەن دەوڵەتەکەی
خۆیەوە پێشێل کراون ،دەتوانێ سکااڵ بەرێتە بەر دادگای ستراسبورگ .تەنیا یەک مەرج بۆ ئەو کارە
لەگۆڕێ دایە .ئەویش ئەوەیە کە ناوبراو پێویستە لەپێشدا سکااڵکەی بەرێتە بەر سیستەمی دادوەریی
واڵتەکەی خۆی .پاش تێپەڕاندنی هەموو پرۆسە پێویستەکان ،ئەگەر بە ئاکامی بڕیاری دادگای بەرزی
واڵتەکەی خۆی ڕازی نەبوو ،دەتوانێ س��کااڵکەی بۆ دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ بەرز کاتەوە.
جا ئەگەر لە ئاکامی دادگادا دەوڵەتەکە دۆڕاندنی دەبێ ئاڵوگۆڕ بەسەر یاساو قانوونو پراکسیسی خۆی
دابێنێ .واتە پێویستە قانوونەکانی خۆی لەگەڵ بڕیارەکانی دادگاکە هاوئاهەنگ بکات.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی چاالکییەکە:
لەس��ەرەتادا مامۆستا باسێکی تێروتەسەل س��ەبارەت بە بابەتەکە پێشکەش بە بەشدارانی کۆڕسەکە
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دەکات .پاش��ان بەشداران بەشێوەی گروپی کارو لێکۆڵینەوە لەس��ەر بابەتەکە دەکەن .لە کۆتاییدا
گروپەکانواتە فێرخوازەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بەش��ێوەی پلێنۆم پێشکەش
بەیەکتری دەکەن .ئەگەر مامۆستا بیهەوێ قوتابییەکان کارێکی قووڵو هەمهالیەنە لەسەر مەسەلەکە
بکەن ،وا باش��ە چەند ڕۆژ پێش��تر باسەکەی پێشکەشی بەش��داربووەکان بکاتو وەختیان بداتێ تا
بڕۆن لەس��ەر بابەتەکە کارو لێکۆڵینەوە بکەن .بەوجۆرە گروپەکان دەتوانن ماوەیەکی زۆرتر بەدوای
لێکۆڵینەوەکانیاندا بگەڕێن .لەو ڕێگایەوە زانیارییەکی زۆر کۆ دەکەنەوەو دواتر دەتوانن لە پلینۆمە
هاوبەشەکەیاندا ئەو زانیارییانە لەگەڵ یەک دابەش بکەن.
کات :دوو کاتژمێر
پێداویس��تی :ژوورێکی گەورە کە ئیمکان��ی ئەوەمان بداتێ کاری گروپی ت��ێدا بەڕێوە بەرین.
کۆپیەک لە کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ بۆ هەر کام لە بەشداران.
ئامادەکاریی پێش��وەخت :وا باشە مامۆس��تا خۆی بۆ پێشکەش کردنی باسێکی تێرو تەسەلو پڕ
لە زانیاری س��ەبارەت بە کۆنڤانس��یۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ ئامادە بکات .شایانی باسە کە لە
باس��ەکەدا پێویستە مامۆستا ئاوڕێکی باشیش لە دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ بداتەوەو قسەی
لەس��ەر بکات .ئەگەر بکرێ بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر لەس��ەر نەخش��ی دادگای ستراس��بورگ چەند
نموونەیەک باس بکرێن .واتە چەند کەیس کە لە دادگای ستراسبورگدا خراونەتە بەرباسو بڕیاریان
لەسەر دراوە ،وەک نموونە باس بکرێن.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا باسێکی تێروتەسەل لەسەر کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤو دادگای ئۆرووپا
بۆ مافەکانی مرۆڤ پێشکەش بە بەشدارانی کۆرسەکە دەکات.
٢ـ بەش��دارنی کۆڕس��ەکە دەبنە چەند گ��روپو هەر گروپە لەس��ەر کەیس��ێک کە لەالیەن
هاوواڵتییەک��ی یەکێک لە واڵتانی ئۆرووپایییەوە ،وەک س��کااڵ ب��ە دژی دەوڵەتێکی ئۆرووپایی بۆ
دادگای ئۆرووپا بەرز کراوەتەوە کار دەکەن .وا باشە کەیسەکانو واڵتەکانیش جۆاروجۆر بن .مامۆستا
دەتوانێ یارمەتیی قوتابیان بدا تا زانیاریی پێویست لەو بارەوە بدۆزنەوە .دەکرێ کەڵک لە ئینتەرنێت
وەرگیرێ.
گروپەکان وەاڵمی ئەم پرسیارانەی خوارەوە دەدەنەوە:
* الیەنەکانی ئەم کەیسە کێن؟
* سکااڵکە لەسەر چییەو ڕووی لەکام دەوڵەتە؟
* بڕیاری دادگا چیە؟
* ئایا دەوڵەت بەوە تاوانبار کراوە کە پەیماننامەی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤی پێشێل کردوە؟
* بڕیاری دادگا چ ئاکامێکی بۆ دەوڵەتی ناوبراو بەدواوەیە؟
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*بڕیاری دادگا چ ئاکامێکی بە قازانجی ئەو کەسە بەدواوەیە کە سکااڵی کردوە؟
٤ـ س��ەرەنجام گروپەکان لە دەوری یەک کۆ دەبنەوەو ئاکامی لێکۆڵینەوەکانیان لە پلێنۆمێکی
هاوبەشدا پێشکەش دەکەن.
بۆ باسو لێدوان:
* بۆچی پەیماننامەی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ بۆ واڵتانی ئۆرووپایی بایەخو گرنگییەکی زۆری
هەیە؟
* پێوەندیی نێوان کۆنڤانس��یۆنی ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤو دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ
چییە؟
* ئایا بڕیاری دادگای ستراس��بورگ بۆ واڵتانی ئۆرووپایی حوکمی قانوونیان هەیە؟ ئەوە مانای
چیە؟
* ئایا الوازییەک لە کاروباری دادگای ستراسبورگدا بەرچاو دەکەوێ؟
* چ لەو باسانە فێر بووین کە گروپەکان لە پلێنۆمدا پێشکەشی یەکتریان کرد؟
* ئایا هیچ دادگای نێونەتەوەیی دیکەمان بۆ ڕاگەیشتن بە پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ هەن؟
تۆ زانیارییەکت لەسەر ئەوان هەیە؟
لێرەدا فێر بووین کە:
کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی مافەکانی مرۆڤ ،مافو ئازادییە بنەڕەتییەکانی مرۆڤ بەڕەسمی دەناسێ .ئەو
مافو ئازادییانەی لەو کۆنڤانسیۆنەدا هاتوون ،بەرپرسایەتیی قانوونی دەخەنە سەر شانی دەوڵەتەکانی
ئەندامی شووڕای ئۆرووپا .واتە دەوڵەتەکانی ئەندام لە شووڕای ئۆرووپادا لەسەریانە ئەو مافو ئازادییە
بنەڕەتییان��ەی کە ل��ەو پەیماننامەیەدا هاتوون ،بۆ هەموو هاوواڵتیانی خۆیان دەس��تەبەر بکەن .بۆ
جێبەجێ کردنی ئەو مەبەستەش دادگای ئۆرووپا بۆ مافەکانی مرۆڤ دامەزراوە .هەموو ئەو کەسانەی
لە واڵتانی ئەندامی ش��ووڕای ئۆرووپادا دەژین ،دەتوانن ئەگەر مافو ئازادییەکانیان پێشێل بکرێن،
بەدژی دەوڵەتی خۆیان ،سکااڵ بەرنە بەردەم دادگای ستراسبورگ .جیا لەوە تاکەکەسەکان ،دەستەو
تاقمو گروپە جۆراوجۆرو ڕێکخراوەکانیش دەتوانن ش��کایەتێکی لەو چەش��نە بە دژی دەوڵەتەکانیان
بەرز کەنەوە.
دادگای ستراس��بورگ ی��ەک مەرجی بۆ لێکۆڵینەوە لە س��کااڵ هەیە .ئەوی��ش ئەوەیە کە لە
پێشدا پێویستە ئەو س��کااڵیە ،هەموو پرۆسە یاسایییەکانی خۆی لە دادگاکانی ئەو دەوڵەتەدا کە
ش��کایەتەکە ڕووی لەوە تێپەڕاندبێ .بۆ نموونە ئەگەر کەس��ێک بیەوێ لە نۆروێژ شکایەتی خۆی
بەرێتە بەردەم ئەو دادگایە ،پێویس��تە س��کااڵکەی لە دادگای بەرزی واڵتی نۆروێژدا ،خرابێتە بەر
لێکۆڵینەوەو س��ەرەنجام دۆڕاندبی .جا ئەو دەم س��کااڵکەی لە دادگای ستراسبورگ دەکەوێتە بەر
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لێکۆڵین��ەوە .دەبێ بگوترێ ک��ە بڕیارەکانی دادگای ئۆرووپا بۆ واڵتانی ئەندامی ش��ووڕای ئۆرووپا
حوکمی قانوونییان هەیەو دەبێ بەڕێوەی بەرن .ئەو مافو ئازادییانەی لە کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی
مافەکان��ی م��رۆڤدا هاتوون ،هەموو هاوواڵتیان��ی واڵتانی ئەندامی ش��ووڕای ئۆرووپا بێجیاوازی
دەگرنەوە.
شیکردنەوەو هەڵسەنگاندنی وەزعی مافەکانی مرۆڤ.
بابەت :مافەکانی مرۆڤ
ئامانج :هەڵسەنگاندنی وەزعی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتی خۆمان لە ژێر ڕۆشنایی بەندەکانی بەیاننامەی
جیهانیی مافەکانی مرۆڤدا.
هەرچەند بەش��ێکی زۆر لە خەڵکی واڵتەکەمان لە وەزعێکی باشدا بەس��ەر دەبەن ،بەاڵم ئەگەر
بەوردی بڕوانینە مەس��ەلەکە دەبینین کە هێشتاش زۆرن ئەو کەسانەی لە هەلومەرجێکی نالەباردا
دەژین .زۆر کەس دەبینین لە ش��ەقامەکاندا سواڵ دەکەن .زۆرن ئەوانەی گیرۆدەی دەستی ماددە
س��ڕکەرەکان بوون .زۆر جار لە ڕاگەیەنە گشتییەکاندا گوێمان لێ دەبێ کە نەخۆشەکان لە بنکەو
بنیاتە تەندروستییەکاندا خزمەتگوزاریی پێویستیان بۆ دابین ناکرێ .زۆر جار دەبینین کە کەسانی
پیرو بەس��ااڵچوو خزمەت ناکرێن .زۆر بنەماڵە هەن کە خاوەن منداڵنو کاسبکاری ماڵیان لەدەست
داوە ،یان دایکیان بە تەنیا سەرپەرس��تییان دەکاتو ناتوانێ پێداویستییەکانیان بۆ دابین بکات .زۆر
ج��ار دەبینینو گوێمان لێ دەبێ کە کەس��انی وا هەن بێ دادگایی کران ل��ە زینداندا ڕاگیراونو
چارەنووسیان ڕوون نیە .لەوەش زیاتر جاری وایە دەبینین کە بەداخەوە لە زیندانەکاندا شکەنجەش
بەڕێ��وە دەچێ .زۆر دەبینین کە ژن��ان توندوتیژییان لەگەڵ دەکرێو تەنانەت دەکوژرێن .بە چاوی
خۆم��ان دەبینین کە مندااڵن لەس��ەر جادەکان ناچار کار بکهن .دەبینی��ن کە چاالکانی مافەکانی
م��رۆڤو ڕۆژنامەنووس��ەکان ،لە هەلومەرجێکی دژواردا کارو چاالکیەکانی��ان بەڕێوە دەبەن .باس لە
هەبوونی گەندەڵی دەکرێو زۆر ش��تی دیکەش .جا ئەگەر وەزعەکە لە واڵتی خۆماندا وابێ ،ئەدی
هەلوم��ەرج لە واڵتانی دیکەدا دەبێ چۆن ب��ێ؟ با بێین هەلومەرجی مافی مرۆڤ بخەینە بەر باسو
لێکۆڵینەوە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی چاالکییەکە:
ڕاهێنانەکە بەوە دەس��ت پێدەکات کە بەش��داربوانی کۆڕس��ەکە دەبنە چەند گ��روپ .هەر گروپە
تێدەکۆش��ێ کار لەس��ەر الیەنێکی ئەو مافو ئازادییانە بکات کە لە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی
م��رۆڤدا هاتوون .واتە هەر گروپێک بابەتێک ب��ۆ کارو لێکۆڵینەوە هەڵدەبژێرێ ،بۆ نموونە مافەکانی
ژنان ،وەزعی تەندروس��تیی خەڵک ،پەروەردەو فێرکردن ،کاری مندااڵن ،هەژاری ،ش��کەنجەو هتد.
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پاشان گروپەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بە شێوەی پلێنۆم پێشکەشی یەکتر دەکەن.
پێداویس��تی :ژوورێکی گەورە کە بۆ کاری گروپی دەست بدا ،قەڵەمو کاغەز بۆ لەسەر نووسین،
کاغەزی گەورەو قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ بۆ نووسینەوەی ئاکامی لێکۆڵینەوەکان بە خەتی جوانو گەورە
لەسەر کاغەزە گەورەکان بەجۆرێک کە دواتر بتوانین بە دیوارەکانی ژوورەکەدا هەڵیانواسین.
زانیاریی پێشوەخت :وا باشە بەشدارانی کۆڕسەکە پێشتر لەگەڵ بەندە جۆراوجۆرەکانی بەیاننامەی
جیهانیی مافەکانی مرۆڤ ئاشنا بووبن .هەروەها دەبێ ئەوەش بزانن کە کام ئەکتەر بەرپرسی دابینو
دەستەبەر کردنی ئەو مافانەیە کە لە بەیاننامەکەدا هاتوون.
ئامادەکاری :لەالی راس��تی کاغەزێکی گەورە خەتێکی ئەس��توونی دەکێش��ینەوە کە دێتە سەر
خەتێکی دیکەی ئاس��ۆیی .هەردوو خەتەکە بەس��ەر  ١تا  ٥خاڵدا بە مەودای وەک یەکەوە دابەش
دەکەین .لەالی خوارەوەی خەتە ئاسۆیییەکە بەندەکانی بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ دەنووسینو
لە سەر خەتە ئەستوونییەکەش نمرە بەو مافو ئازادییانە دەدەین کە باسیان لێدەکەین.
بەو جۆرە ڕادەی وەبەرچاوگیرانی ئەو مافو ئازادییانە هەڵدەسەنگێنین .بۆ کارێکی لەو چەشنە
وا باش��ە ل��ە بەندەکان��ی ٢٦ ،٢٤ ،٢٢ ،٢٠ ،١٩ ،١٨ ،١٧ ،١٦ ،١٤ ،١٢ ،٥ی بەیاننام��ە جیهانیی
مافەکانی مرۆڤ کەڵک وەرگرین.
چۆنیەتیی وەزعی مافی مرۆڤ لە نمرەی پێویست
بەندەکانی بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ
دەبێ بگوترێ کە بە ئەندازەی ژمارەی گروپەکان هێلکارییەکی لەو جۆرە دەکێشینەوە تا هەر گروپە
بتوانێ بەشێوەی سەربەخۆ کار لەسەر بابەتەکە بکات.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەکە دەکرێ بە چەند ش��ێوە جێبەجێ بکرێ .بەگوێرەی ژمارەی بەش��دارانی کۆڕس��ەکە،
مامۆستا فێرخوازەکان بەسەر چەند گروپدا دابەش دەکا .دەکرێ هەر گروپە کار لەسەر چەند بەند
لە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ بکا .گروپەکان بەگوێرەی ڕادەی دابین کرانی ئەو بەندانەی
کە کاریان لەسەر دەکەن نمرەیان پێدە دەن .باشترین نمرە بریتییە لە پێنج.
دەبێ قوتابیان زۆرتر س��ەرنج بدەنە ڕادەی پیادە کرانی ئ��ەو مافو ئازادییانە نەک ئەوە کە لە
یاس��او قانوونەکاندا تا چەند جێگایان بۆ کراوەتەوە .لێرەدا گرنگ ئەوەیە بە کردەوە تا چ ڕادەیەک
پیادە دەکرێن .لەسەر ئەو بناخەیەی خوارەوە نمرەو وەزعەکەشی دەکەینەوە:
نمرەی  :٥هەموو ئەندامانی کۆمەڵ لەم مافە کەڵک وەردەگرن.
نمرەی  :٤زۆربەی ئەندامانی کۆمەڵ کەڵک لەو مافە وەردەگرن.
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نمرەی  :٣نزیکەی نیوەی ئەندامانی کۆمەڵ لەو مافە کەڵک وەردەگرن.
نمرەی  :٢تەنیا بەشێکی کەم لە ئەندامانی کۆمەڵ لەم مافە کەڵک وەردەگرن.
نمرەی  :١تەنیا دەسەاڵتداران لەم مافە کەڵک وردەگرن.
٢ـ دواتر گروپەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بەشێوەی پلێنۆم پێشکەش یەکتر دەکەن .زۆر
گرنگە گروپەکان کاتی پێویستیان بدرێتێ تا ئەوە ڕوون کەنەوە کە لەسەر چ بناخەیەک ئەو نمرەیان
داوە .دوای ئەوە هەرکام لە گروپەکان یان هەرکام لە بەشدارانی پلێنۆمەکە دەتوانێ پرسیارو ڕوانگەو
لێکدانهوهکانی خۆی بێنێتە گۆڕێ .مامۆس��تا دەتوانێ بە دانی زانیاریو ڕێنوێنیی پێویست ،یارمەتی
بە چوونە پێشی باسەکان بکات .ئەگەر هاتو لە ئاکامی باسو لێدوانەکاندا ،زۆر الیەنی مەسەلەیەک
ڕوون بوونەوەو لە ئاکامدا ئەو گروپە دەس��کاریی ئەو نمرەیەی کرد کە پێشتر لەسەری بە کۆدەنگی
گەیشتبوون ،پێویستە ڕێگای لێ نەگیرێ.
لێرەدا فێربووین کە:
مافەکانی مرۆڤ دەکرێ وەک پێوانەیەک بۆ دەرخس��تنی چۆنیەتیی ژیان لە کۆمەڵگایەکدا بەکار
ببرێن .بۆ نموونە ئایا تا چ ڕادەیەک مافو ئازادییەکان بۆ چینو توێژە جۆراوجۆرەکانی نێو کۆمەڵ
دابین کراون؟ ئەگەر بە چاویلکەی مافی مرۆڤ بڕوانینە کۆمەڵگاکەمان ،بەشی زۆری ئەو گیروگرفتانە
باش��تر دەبینین کە واڵتەکەمانو کۆمەڵگاکەمان بە دەستیانەوە گیرۆدەن .کام الیەنی ژیانی کۆمەڵ
جێگای ڕەزامەندییە؟ بۆ ژیان لە هەندێک واڵتدا خۆشترو باشترە؟ بۆ کەیفیەتی ژیان لە هەندێک
واڵتدا لەس��ەرێترە؟ بۆ خەڵ��ک لە هەندێک واڵتدا ناچار دەبن زێ��دو واڵتی خۆیان بەجێ بێڵنو
سەری خۆیان بۆ واڵتانی دیکە هەڵگرن؟ دەتوانین بە پێوانەی مافەکانی مرۆڤ وەاڵمی ئەو پرسیارانە
بدەین��ەوە .واتە لە ڕیگای ڕادەی وەبەرچاوگیرانی مافو ئازادییەکانی مرۆڤەوە دەتوانین کەیفیەتو
ئاستی ژیان لە هەر کۆمەڵگایەکدا دەسنیشان بکەین.
کێبەڕكێی ڕێبووس( ) Rebusلەسەر ئازادیی بەیان
بابەت :ئازادیی بەیان
ئامانج :وەرگرتنی زانیاری س��ەبارەت بە چۆنیەتیی پاراستنی ئازادیی بەیان .ڕوونکردنەوەی ئەوە کە
جەوهەری ئازادیی بەیان بریتیە لە ئازادیی کۆمیونیکاش��ۆن وباسو لێدوانو دیالۆگ .دەرخس��تنی
بایەخی ئازادیی بەیان لە ژیانی مرۆڤ وکۆمەڵگایەکی باشو پێشکەوتوودا.
ئایا تا ئێس��تا قەت بی��رت لەوە کردۆتەوە کە چۆن زانیاری وەدەس��ت دێنی؟ چۆن فێر دەبی؟
ک��ە گ��وێ دەگرین فێر دەبین .کاتێک قس��ەش دەکەین خەڵکی دیکە لێمان فێ��ر دەبن .ئەوە بە
نێ��وەرۆکو کاکڵ��ی ئازادیی بەیانو ئازادی��ی ڕادەربڕین لەقەڵەم دەدرێ .کە وات��ە ئەوە کە ڕێگات
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هەب��ێ لە دیالۆگێکی ئازادو کراوەدا بەش��دار بی ،بە جەوهەری ئازادی��ی بەیان دادەنرێ .جگە لەوە
بەش��ێوەیەکی سروشتی مرۆڤ کە دێتە سەر ڕووی دنیا بۆ ژیانو بەرەپێش چوونی خۆی پێویستی
بە کۆمونیکاشۆنو پێوەندی گرتن لەگەڵ دنیای دەوروبەری خۆی هەیە .تەنیا لەو ڕێگایەوە دەتوانێ
زانیارییەکی تێروتەسەلی لەسەر ژینگەو واقعییەتەکانی دەوروبەری خۆی هەبێ.
پێشکەوتنی زانستی لە ئاکامی لێکۆڵینەوەو شیکردنەوەی تیئۆریک و دیاردە جۆراجۆرو ناتەباکاندا
ڕوو دەدات .ئاخر تەنیا کاتێک کە ڕەخنەمان لێ دەگیرێو یەکێک پێمان دەڵێ کە فالنە کارەو فیسارە
ئیش��ەمان کەموکووڕیی تێدایە ،دەرفەتمان بۆ ڕاس��ت کردنەوەی ئەو هەڵەیە بۆ دروست دەبێ .ئەوە
لە ئاکامی خوێندنەوە ،لێکۆڵینەوە ،کۆکردنەوە ،وەرگرتنو ناردنو تاقیکردنەوەو دیسان تاقیکردنەوەی
زانیاری دایە کە مرۆڤایەتی بۆی دەرکەوتووە تەمەنی گەردوون نزیکەی چواردە میلیارد س��اڵە .هەر
ب��ەو جۆرەو لەو ڕێگایەوە بۆمان دەرکەوتووە کە ئەو ژیانەی ئەمڕۆ ئێمە لەس��ەر زەوی دەیبینین لە
ئاکامی پڕۆس��ەیەکی گەشە سەندنو تەکامولێکی دوورو درێژدا ،گەیوەتە ئەم پلەیە .لە هەر کارێکی
زانس��تیدا پاش لێکۆڵینەوەیەکی زۆرو ئەزموونو تاقیکردنەوەی چەندین جارە دەگەینە حەقیقەتو
ڕاستیی مەسەکەمان بۆ دەردەکەوێ .بۆیە دیالۆگو بەڵگە هێنانەوەی لۆژیکیو ژیرانە ،بە دژی بڕوا و
بیرۆکەیەک یان بە الیەنگری لەو بیرۆکە ،بە بەردی بناخەی کاری زانستیو لێکۆڵینەوەی ئەکادمیک
لەقەڵ��ەم دەدرێ .بەبێ هەبوون��ی ئازادیی بەیانو ئازادیی ڕادەربڕین ،مەیدانی ژیانو پەرەس��ەندنی
مرۆڤو کۆمەڵگای مرۆڤایەتی بەرتەس��ک دەبێتەوە .دەتوانین بڵێین هەموو ئەو تێکنۆلۆژیە مۆدێڕنو
پێش��کەوتووەی ئەمڕۆ لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەکاریان دێنین وەک موبایل تەلەفۆن ،ڕادیۆ ،تلفزیۆن،
ڕۆژنامە ،ئینتەرنێت ،ئۆتۆمۆبیل ،شەمەندەفەر ،فڕۆکە وکەشتی بە بەرهەمی ئازادیی بەیانو ڕادەبڕین
دادەنرێن .هەر بەو جۆرە ئازادیی بەیان پێشمەرجی پێشکەوتنو پەرەسەندنی زانستیشه .پێشکەوتنی
زانس��تییش بە هێزی پاڵنهری پێش��کەوتنی مرۆڤو کۆمەڵگای مرۆڤایەتی دەژمێردرێو ئەوەش بە
نۆرەی خۆی ئامرازی دروست کردنی کۆمەڵگایەکی باشترو ئینسانیترە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم چاالکییە خۆشو سرنجڕاکێش��ە قوتابیەکان بەش��ێوەی گروپی کار دەکەن .هەر گروپە چەند
Rebus

دروست دەکا .دوایە وشەکان بە جۆرێک تێک دەکرێنەوە کە ببنە ڕستەیەکی مانادار.

کات ٤٥ :تا  ٦٠خولەک.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە بۆ کاری گروپیو قەڵەمو کاغەزی ئاسایی.
ئامادەکاریی پێش��وەخت :واباشە مامۆستا چەند کۆمەڵە وشەی ئامادە کردبن کە پێکەوە بکرێنە
رستەیەکی مانادار .باشترە وشەکان پێوەندییان بە ئازادیی بەیانو ڕادەربڕینەوە هەبێت.
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جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ بەشدارانی کۆڕسەکە بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەکرێن .گروپەکان ئەرکیان ئەوە دەبێ کە
ڕێبووس��ێک دروست بکەن کە س��ەرەنجام وەاڵمدانەوە بەو وشانە بێت کە مامۆستا مەبەستیەتی .وا
باشە وشەکان بە ئەندازەی ژمارەی گروپەکان بنو هیچ کام لە گروپەکانیش زانیارییان لەسەر ئەو
وش��ەیە نەبێ کە لەالی گروپەکانی دیکەیە .دواتر هەموو ئەو وش��انە بەجۆرێک دەخرێنە پاڵ یەک
کە ڕس��تەیەکی مەنتقیو پڕ مانایان لێ دروس��ت بێ .وا باشە ئەو رس��تەیە بەجۆرێک پێوەندیی بە
ئازادیی بەیانەوە هەبێ .وەک ئەم ڕس��تەیە :بۆ دروس��ت کردنی کۆمەڵگایەکی باش ،پێویستیمان بە
ئازادیی بەیانە.
٢ـ پ��اش ئەوەی کە هەر کام لە گروپەکان ڕێبووس��ەکەی خۆیان تەواو کرد ،لەگەڵ گروپێکی
دیکە دەیگۆڕینەوە .دواتر هەرکام لە گروپەکان وەاڵم بەو ڕێبووس��ە دەداتەوە کە لە گروپەکەی تری
وەرگرتووە .واتە تێدەکۆشێ وەاڵمی بۆ پەیدا کا ٥( .تا  ١٥خولەک)
٣ـ کاتێک هەموو گروپەکان وەاڵمی پرسیارەکانیان دایەوەو توانیان وەاڵمی ڕێبووسەکەی خۆیان
پەیدا بکەن ،وشەکان لەسەر تەختەڕەشەکە دەنووسنەوە .دواتر تێدەکۆشن پێکەوە بە ڕاوێژو گفتوگۆ
کردن لەگەڵ یەک لەو وشانە ،رستەیەکی مانادار دروست کەن.
بۆ لێدوان:
* گروپ��ەکان چۆن توانیان کاری خۆیان بەرنە پێش؟ چۆن توانیان ڕێبووس دروس��ت کەن .چەند
کەس لە بەش��دارانی گروپەکە لە باسو کارەکاندا چاالکانە بەش��داریان ک��رد؟ ئایا لە کاتی کاردا
بەش��دارانی گروپەک��ە دیالۆگیان پێکەوە هەبوو؟ چۆن بەڵگەیان بۆ داکۆک��ی لە ڕوانگەکانی خۆیان
دەهێنایەوە؟
* ئاخۆ واهەبووە بیروبۆچوونی کەسێک ڕەدبکرێتەوە؟ بۆچی؟
* چۆن گروپەکان توانیان وەاڵم بۆ ڕێبووسەکانی گروپەکانی دیکە بدۆزنەوە؟
چەند کەس لە بەش��داربووەکان پێش��نیاریان هەبوو؟ چەند کەس لەوان چاالکانە بەشداربوون؟ ئایا
دیالۆگێکی کراوەو زیندوویان لەگەڵ یەکتر هەبوو؟ چ کۆمیۆنیکاشیۆنێکیان پێکەوە هەبوو؟ داخوا را
و ڕوانگەکانی هیچ کەس ڕەد کرانەوە؟ بۆ؟
* چۆن توانیتان رس��تەکە دروس��ت کەن؟ ئایا دیالۆگو گفتوگۆتان پێکەوە دەکرد؟ ئایا پێشنیاری
دیکە هەبوو کە رستەکە بە جۆرێکی دیکە بنووسرێ؟ چۆن سەرەنجام بە کۆدەنگی گەیشتن؟
* ئایا لە ژیانی ڕۆژانە لە کۆمەڵدا مرۆڤ دەبێ هەر بەو جۆرە بۆ چارەس��ەری کێش��ەو مەس��ەلەو
کەمووکووڕییەکان کەڵک ل��ە دیالۆگو باسو وتووێژی ئازادو کراوە وەرگرێ؟ ئایا دەکرێ هەر بەو
جۆرەش لە ژیانی ڕۆژانەدا پاکانە بۆ نەزرەو ڕوانگەکانمان بکەین؟
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* ئایا بە لە گۆڕێدا بوونی ڕوانگەو بیروبۆچوونی جۆراوجۆرەوە باشتر دەتوانین بە چارەسەرێکی ڕاستو
دروس��ت بگەین؟ ئایا بۆ چارەسەری کێشەيەک باشترە پێش��نیارو گەاڵڵەو بەرنامەی جۆراوجۆرمان
لەبەر دەست دابن یان تەنیا هەر یەک ڕێگاچارە؟ بۆچی؟
* بۆچی گرینگە کە هەموو الیەنەکانی بەش��داری مەس��ەلەکە ڕوانگەو بیروبۆچوونی خۆیان لەسەر
بابەتەکە دەرببڕن؟ گرنگیی ئازادیی بەیان لەچی دایە؟
* پێشێل کرانی ئازادیی بەیان چ ئاکامێکی بەدواوە دەبێ؟
لێرەدا فێر بووین کە تەنانەت بۆ بەڕێوە بردنی کارێکی گروپی بە مەبەس��تی دۆزینەوەی وەاڵمی
پرس��یارێک ،پێویس��تیمان بەوەیە کە لەگەڵ یەکتر هاوکاریو دیالۆگو گفتوگۆو کۆمیونیکاش��ۆن
بکەین .جا ئەگەر بۆ کارێکی سادەی لەو چەشنە هەبوونی دیالۆگ هێندە گرنگو پێویست بێ ،ڕوونە
بۆ چارەس��ەری گیرو گرفتە کۆمەاڵیەتیو سیاس��یو فەرهەنگیو ئابوورییەکان زۆر زۆر پێویستترە.
لەوەش زیاتر دەبێ بزانین کە لە کاتی چارەس��ەری کێشەیەکدا ،زۆر گرنگە ڕوانگە جۆراوجۆرەکان،
بیروبۆچوون��ی دژبەیەک یا ه��اوڕا بێنە گۆڕو هەر الیەک باس لەس��ەر بەڵگەکانی خۆی بکا .بۆیە
دیالۆگو گفتوگ��ۆ زۆر پڕ بایەخە .هەروەها دەبێ لەبیرمان بێ کە بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک یان
وەاڵمێکی دروس��ت یان گەیشتن بە ڕاس��تییەک ،ڕەنگە پێوسیت بێ زۆر ڕێگاو شێوەو میتۆد تاقی
کەینەوەو زۆر جار تووش��ی شکس��تو ناکامی بینو تێهەڵچینەوە .زۆر ج��ار هەڵە بکەینوبە کاری
گەلەکۆمە وبە گفتوگۆو دیالۆگ دەتوانین ڕێگاچارەی باشترو ئەڵتەرناتیڤی چاکتر بدۆزینەوە .چونکە
زۆر ڕوونە کە کۆمەڵە کەسێک دەتوانن باشتر لە یەک کەس بیر بکەنەوە .هەر بۆیە زۆر گرنگە ڕێگا
بدرێ هەموو قس��ان بکەن و تێگڕا ڕاوو بۆچوونەکانی خۆیان بێننە بەرباس .لەوەش گرنگتر ئەوەیە
کە هەموو مافی ئەوەیان هەبێ گوێیان لێ بگیردرێ .ئەگەر ئەڵتەرناتیڤی جۆراجۆر لە گۆڕێ دابن،
مرۆڤ دەتوانێ لێکدانەوەی باش��ترو قووڵترو هەمەالیەنەتری هەبێ .لە حاڵتێکی ئاوادا مرۆڤ دەتوانێ
دوای لێکدانەوە ،باشترین ڕێگاچارە هەڵبژێرێو ئەوانی تر بخاتە الوە.
سەرەڕای هەموو ئەوانەش هەبوونی ئازادیی بەیان بە مەرجی سەرەکی بۆ گەشە کردنی مرۆڤو
پەرەس��ەندنی کەس��ایەتیی ئینس��ان لە قەڵەم دەدرێ .کەس��ێک کە بتوانێ بە ئازادی راو و بیرو
باوەڕەکانی دەرببڕێو لەو ڕێگایەوە ش��وێن لەس��ەر ژیانی خۆیو کۆمەڵگا دابنێ ،هەس��تێکی بەرزو
متمانەیەکی زۆرتری بەخۆی تێدا دروست دەبێ.
ئازادیی بەیان چییە؟ (٦٧ـ)٦٥
To speak is not an easy thing, to remain silent is dangerous… can cki ca, kalilu Tera & abidasan: Edition Edilis 2002.

بابەت :ئازادیی بەیان.
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ئامانج :شارەزابوون لەسەر گرنگترین الیەنەکانی ئازادیی بەیان.
ئازادی��ی بەی��انو دەربڕین یەکێک ل��ە گرنگترینی مافەکانی مرۆڤە .چونک��ە تەنیا لە ڕێگای باسو
لێ��دوانو گفتوگۆو دیالۆگێکی ک��راوەو ئازاد ،لە ڕێگای هێنانە گۆڕی ڕوانگ��ەو بیروبۆچوونو بەڵگە
جۆراوجۆرو ناتەباکان لەگەڵ یەکتر لەسەر بابەتێک باشتر دەتوانین گیروگرفتەکان چارەسەر کەینو
کۆمەڵگای خۆمان ڕێک خەین .هەرچەند ڕاس��تییە سیاسیو کۆمەاڵیەتییەکان ئاڵوگۆڕیان بەسەردا
دێ ،بەاڵم بەو حاڵەشەوە ئەوانیش وەک حەقیقەتو ڕاستییە عیلمیو زانستییەکان لە ڕێگای باسو
دیالۆگو لێدوانی ئازادو کراوەوە باشتر دەردەکەون .بەو مانەیە کە بە بیر کردنەوەی دەستەجەمعیو
قسەو باسو لێدوانی هەمە الیەنە لەسەر کێشە سیاسیو کۆمەاڵیەتییەکان ،باشتر دەتوانین ڕێگاچارە
بۆ کێش��ەکان بدۆزینەوە .ئەوەش دەزانین کە هەموو مرۆڤ��ەکان خاوەن مافو ئازادیی وەک یەکن.
هەر بۆیە هەموو کەس مافی ئەوەی هەیە لەس��ەر ئەو مەس��ەلەو کێش��انەی کە بەجۆرێک کۆمەڵ
لەگەڵیان بەرەوڕوویە نەزەرو بیرو بۆچوونی خۆی دەربڕێ .بەاڵم مەبەست لە ئازادیی بەیان هەر ئەوە
نیە کە بتوانین وەک تاک لە الی خۆمانەوە نەزەرو بیرو بۆچوونەکانمان دەربڕین .ئازادیی بەیان مافی
ئەوەمان پێدەدا کە ئازادیو دەرفەتی ئەوەمان بدرێتێ لە ڕێگای ڕاگەیەنە گشتییەکانی وەک ڕادیۆ،
ڕۆژنام��ە ،تەلەفزیۆن ،ئینتەرنێتو هی دیکەوە زانی��اریو ڕوانگەو بیرو بۆچوونەکانمان باڵو کەینەوەو
زانیارییش لەسەر زانستو دیاردەو بوارە جۆراوجۆرەکانی ژیان وەرگرین.
الیەنێک��ی دیکەی ئازادیی بەیان بریتیە ل��ەوە کە ئێمە مافی ئەوەمان هەبێو دەرفەتی ئەوەمان
بۆ دابین بکرێ کە بەئازادی س��ەبارەت بەو مەس��ەالنەی پێوەندییان بە ژیانو گوزەرانو چۆنیەتیی
بەڕێوەچوونی کاروباری کۆمەڵەکەوە هەیە،داوای زانیاری لە کاربەدەستان بکەین.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لەو چاالکییەدا بەش��داربووەکان لەسەرەتادا ڕوانگەو بیروبۆچوونی خۆیان لەسەر بابەتەکە دەردەبڕن.
پاشان بەسەر چەند گروپدا دابەش دەبن .دواتر گروپەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان
بەشێوەی پلێنۆم پێشکەشی یەکتر دەکەن.
کات :کاتژمێرونێوێک.
پێداویستی :کاغەزی گەورەو قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ لە س��ەرەتادا مامۆس��تا داوا لە قوتابیەکان دەکات کە بیر بکەنەوە ئەگەر ڕێگایان نەدرێ لەسەر
مەسەلەو کێشەیەک کە زۆر بۆیان گرنگە قسە بکەن چ هەستێکیان تێدا دروست دەبێ؟
پ��اش ماوەیەکی زۆر کورت لە یەک خولەکدا داوا لە قوتابی��ەکان دەکەین هەرکامیان زۆر بە
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کورتیو بەشێوەیەکی کۆنکرێت وەاڵمی خۆی پێشکەش بە بەشداربووەکانی دیکە بکات.
٢ـ مامۆس��تا باسێکی کورتو پوخت لەس��ەر ئەوە دەکا کە ئازادیی بەیان ،یەکێک لە ئازادییە
ه��ەرە گرنگو بنەڕەتییەکان��ی مرۆڤە .دواتر ماددەی ١٩ی بەیاننام��ەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ
بۆ بەش��داربووەکان دەخوێنێت��ەوە .لەو ماددەیەدا هاتووە کە هەموو کەس��ێک مافی دەربڕینی بیرو
بۆچوونەکانی خۆیو ئازادیی بەیانی هەیە .ئەو مافە ئەوە دەگرێتەوە کە هەموو کەسێک حەقی هەیە
بە ئازادیو بێ دەس��ت تێوەردانی کەسو الیەنەکانی دیکە بۆچوونەکانی خۆی بێنێتە گۆڕ ،زانیاری
وەرگ��رێو بنێرێو لە ڕێگای ئامرازەکانی پێوەندی گرتن��ەوە ،ئیدەو بیرو بۆچوونەکانی ،تەنانەت بێ
وەربەرچاوگرتنی سنوورەکانیش باڵو بکاتەوە” .کە واتە گرنگترین الیەنەکانی ئازادیی بەیان بریتیین
لەوە کە:
* هەموو کەس ئازادانە بتوانێ بیرو بۆچوونەکانی خۆی دەربڕێ( .ئازادیی بیروڕا)
* هەم��وو کەس مافی ئەوەی هەبێ ک��ە بتوانێ بە ئازادی زانی��اریو بیرۆکەکانی بنێرێ ،یان
زانی��اریو بیرۆک��ە جۆراوجۆرەکان وەربگ��رێ (ئازادیی بەیانو ئازادیی ئاڵوگ��ۆڕێ زانیاری .ئەمەش
دەکرێ لە ڕێگای نووس��ین یان فۆرمو دەربڕینە هونەرییەکانەوە جێبەجێ بکرێ .دیارە دەزانین کە
باڵوکردن��ەوەی زانیاری ،وەرگرتنو ناردنی زانی��اری تەنیا لە ڕێگای ئامرازەکانی چاپو باڵوکردنەوەو
ڕاگەیەنە گش��تییەکانەوە ئیمکانی هەیە .هەر بۆیە لێرەدا ئازادی��ی ڕاگەیاندن بایەخێکی زۆر پەیدا
دەکا .واتە ئەوە کە ڕاگەیەنە گش��تییەکان لە ناردنو باڵوکردنەوەی زانیارییەکاندا ئازادو سەربەخۆ
ب��نو خەڵکیش بەئازادی بتوانێ کەڵکیان لێ وەربگرێ .ئەمە ئازادی��ی چاپو باڵوکردنەوەو ئازادیی
ڕۆژنامەگەریو قەدەغەبوونی سانسۆڕیش دەگرێتەوە.
الیەنێکی دیکەی ئازادیی بەی��ان بەگوێرەی بەندی ١٩ی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ
بریتیە لەوە کە:
بۆ ئاڵوگۆڕی زانستو زانیاری هیچ سنوورێک لەگۆڕێدا نیە .ئەمەش مانای وایە کە بێ وەبەرچاو
گرتنی س��نووری دەوڵەتەکان دەکرێ لە ڕێگای کەناڵە جۆراوجۆرەکان��ی پەیوەندیو ڕاگەیاندنەوە،
زانیاری وەرگرێو بنێرێ.
٤ـ دواتر مامۆس��تا بەش��داربووەکان بە س��ەر چەند گروپدا دابەش دەکا ،یەکێک لەو گروپانە
تێدەکۆشی کار لەسەر ئازادیی بەیان لە کۆمەڵدا بکا .ئەوی تریان لەسەر ئازادیی بەیان لە قوتابخانەداو
هەر بەو جۆرە گروپێکی تریش بۆ نموونە لەس��ەر ئازادیی بەیان لە واڵتێکی دیاریکراودا کار دەکەن.
گروپ��ەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بە خەتێکی جوانو ڕێکوپێک بە کورتی لەس��ەر کاغەزی
گەورە دەنووسن .واباشە گروپەکان تێکۆشنو لەسەر ئەو مەسەالنە کار بکەن.
* بەش��ێوەیەکی کۆنکرێ��ت ئازادیی بەیان چۆن لە تەلەفزیۆندا ،ل��ە رۆژنامەو گۆڤارەکاندا ،لە
ڕادیۆدا ،لە ش��انۆو تیئاتردا ،لەش��ێوەی پۆشینی جلوبەرگدا خۆی نیش��ان دەدا؟ لەو بارەوە وەزعی
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دڵخواز چیە؟ ئایا وەزعی ئازادیی بەیان لە سێبەری حکوومەتێکی دیکتاتۆرو سەرەڕۆدا چۆنە؟
* مەبەس��ت لە چهمک��ی ”کۆمەڵگای کراوە” چیە؟ ئایا ئەو چهمک��ه پێوەندییەکی بەوە هەیە
ک��ە ئێمە ئازادانە بتوانین زانیاری وەربگری��ن؟ لێرەدا ڕۆڵی دابین بوونی ئاڵوگۆڕی ئازادانەی زانیاری
چی��ە؟ بۆ ناردنو وەرگرتنی زانیاری پێویس��تیمان بە چ ئامرازێک هەیە؟ ب��ۆ نموونە لە قوتابخانەدا
لە ڕێگای کۆبوونەوەکانی ش��ووڕای قوتابیان ،ڕۆژنامە دیوارییەکان ،کۆبوونەوەی هاوبەشی پۆلەکانو
هت��د ،دەتوانین زانی��اری لەگەڵ یەکتر بگۆڕێنەوە .لە ئاس��تی کۆمەڵدا ئەو پێداویس��تییەمان لە
ڕیگای رۆژنامەو گۆڤارو راگەیەنە گش��تییەکان ،هەواڵدەرو ڕۆژنامەنووس��ەکان ،لە ڕێگای کۆنفرانسە
چاپەمەنییەکانی کاربەدەس��تانو باڵبوونەوەی باسو خواس��ەکانی نێو پارلەمانو شووڕای وەزیرانو
دامودەزگا حکوومەتییەکانی دیکەوە بۆ دابین دەبێت.
* بۆچی مافی وەرگرتنو ناردنی ئازادانەی زانیاری بایەخێکی زۆری هەیە؟
* دەتوانن ناوی هەندێک دەوڵەت بێنن کە لە ئێس��تادا یان لە ڕابردوودا ئازادیی بەیانیان تێدا
پێشێل کرابێ؟
* چۆن دەکرێ ئازادیی بەیان لە کۆمەڵدا سنوورار بکرێ؟ ( ٣٠خولەک)
٥ـ سەرەنجام گروپەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی باسو لێکۆڵینەوەکانیان بە شێوەی پلێنۆم پێشکەش
دەکەن.
لێدوانی زۆرتر:
* چۆن دەکرێ بیرو بۆچوونە جۆراوجۆرەکان لە کۆمەڵدا ،لە قوتابخانەدا ،خۆیان نیشان بدەنو بێنە
گۆڕێ؟
* بۆچی مافی ناردنو وەرگرتنی زانیاری بە یەکێک لە الیەنە گرنگەکانی ئازادیی بەیان دەژمێردرێ؟
* زۆر ج��ار گوێمان لێ دەبێ کە ف�ڵان کۆمەڵگا کراوەیە یان فاڵنە کۆمەڵگا کۆمەڵگایەکی داخراوە.
مەبەست لەو دوو چەمکە چییە؟ دەتوانی بۆ هەرکامیان نموونەیەک باس کەی؟
* لەو واڵتانەدا کە دێمۆکڕاس��ی نیە ،تاقمێکی کەم ،دەس��ەاڵتی بڕیاردانیان بەدەستەوەیەو ئازادیی
بەیانیش لەگۆڕێدا نیە .بۆچی دیکتاتۆرەکان لە ئازادیی بەیان دەترسن؟
فێر بووین کە:
ئازادی��ی بەیان یەکێک لە ئازادیی��ە بنەڕەتییەکانی مرۆڤە .تەنیا لە کاتێکدا هەس��ت بە ئازادی
دەکەی��ن ک��ە بتوانین بە ئازادانە نەزەرو بیرو بۆچوونەکانی خۆمان س��ەبارەت بەو بابەتو کێش��ەو
مەس��ەالنە بەیان بکەین کە لە کۆمەڵدا لە گۆڕێدانو پێوندییان بە ژیانو گوزەرانو چارەنووس��ی
ئێمەوە هەیە.
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ئازادی��ی بەیان هەم ماف��ی دەربڕینی ئازادانەی بیروبۆچوونەکانم��ان دەپارێزێ ،هەم پارێزگاری
لە نێوەرۆکی دەربڕینەکانیش��مان دەکات .بۆ ئەوەی لە کۆمەڵدا ئازادیی بەیان دابینو دەس��تەبەر
بکرێن ،دەوڵەت دەبێ هەلومەرجێک پێک بێنێ کە هەم تاکەکەسەکانو هەم دامودەزگاو دامەزراوە
جۆراوجۆرەکان ،بە ئازادانە بتوانن بیرو بۆچوونەکانیان دەربڕن.
ئازادیی بەیان هەر ئەوە نیە کە بتوانین ئازادانە لە ڕێگای قس��ە کردنو نووس��ینەوە بیرو
ئیدەکانمان دەربڕین ،بەڵکو لە ڕێگای کەڵک وەرگرتن لە هەر چەشنە ئامرازو ئامێرو شێوازێکی
ت��ر کە ئیمکانی هەبێ ،دەکرێ خۆمان و ئیدەکانمان بەیان بکەین .دەتوانین لە ڕێگای تیئاتر،
فیلم ،شیعر ،گۆرانیو مۆسیقا ،وتار ،چیرۆک ،داستان ،ڕۆمان ،لە ڕێگای ڕۆژنامە ،ڕادیۆ ،تەلەفزیۆن.
یوتیب ،فەیسبووک ،تەنانەت لە ڕێگای شێوەی پۆشینی جلوبەرگو چۆنیەتیی حەرەکەتەکانی
لەشو ئەنجامدانی کارو کردەوەی جۆراوجۆریشەوە ئیدەو بیرۆکەو عەقیدەکانمان دەربڕین .لەو
پێوەندییەدا مەس��ەلەیەکی دیکەش گرنگە .ئەویش ئەوەیە کە ئازادیی بەیان مافی وەرگرتنو
ناردنو باڵوکردنەوەی زانیارییش دەگرێت��ەوە .لەو واڵتانەدا کە ئازادیی ئاڵوگۆڕی زانیاری نیە،
جێگاو دەرفەتێک بۆ ڕەخنەو دەربڕینی ناڕەزایەتی نیشاندانیش نیە .هەر بۆیە لەو کۆمەڵگایانەدا
وەزع��ی م��افو ئازادییەکانی مرۆڤ بە گش��تی زۆر خراپە .ئاخر مرۆڤ ب��ە تەنیا وەک تاک
ناتوانێ زانیاریی بەسەر هەموو شتێکدا هەبێ .بۆیە پێویستە زانیاریو ئاگاهی بە شێوەی ئازاد
دەستاودەس��ت بکرێن .ه��ەر بۆیە دەتوانین بڵێین کە ڕادەی هەبوون��ی ئازادیی بەیان لە هەر
واڵتێکدا ،پێوانەیەکە بۆ چەندایەتی و چۆنییەتی دۆخی مافەکانی مرۆڤ بە گشتی لەو واڵتەدا.
لەخۆڕا نی��ە دەگوترێ کە کۆمەڵگایەکی دێمۆکڕاتی��ک کۆمەڵگایەکی کراوەیەو کۆمەڵگایەکی
نادێمۆکڕاتی��کو دیکتاتۆر لێدراویش ،کۆمەڵگایەکی داخراوە .ب��ە مانایەکی تر ،ئازادیی بەیان
جەوهەری دێمۆکڕاسیە.
باسو لێدوانی زۆرتر
دەتوانن بەش��دارانی کۆرسەکە پێکەوە زانیاری لەس��ەر هەندێک لەو واڵتانە کۆ کەنەوە کە لە
ڕابردوودا یان هەر ئێستا ئازادیی بەیانیان تێدا پێشێل دەکرێ .بۆ نموونە ئاخۆ لەو واڵتانەدا چ
کتێبێک قەدەغەیە؟ نیش��اندانی کام فیلم قەدەغەیە؟ بۆچی؟ ئایا لە کام واڵتدا رۆژنامەنووسی
کارێکی پڕمەترسییە؟
لە کۆتایی ئەم ڕاهێنانەدا پێویستە ئەوەش ڕوونکەینەوەکە:
هەموو کەس مافی وەدەست هێنانو ناردنی زانیاریی هەیە .بەاڵم لە هەندێک بوارو هەلومەرجی
تایبەتیدا ناکرێ هەموو جۆرە زانیارییەک باڵو بێتەوە .بۆیە لە وەزعێکی ئاوادا مافی وەدەست
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هێنانی زانیاری بەرتەس��ک دەبێتەوە .ئەگەر باڵو بوونەوەی زانیارییەک ئەمنییەتو ئاسایشی
نەتەوەیی بخاتە مەترس��ییەوە ،یان تەواویەتیی خاکی واڵت لە مەترسی بخا ،یان ببێتە هۆی
س��ەرهەڵدانی ئاژاوەو جورمو جنایەت ،یان زیان بە تەندروستیو ئەخالقیاتی کۆمەڵ بگەیەنێ
یان مافو ئازادییەکانی کەس��انی تر بخاتە ژێر پێ دەکرێ خۆ لە باڵوکردنەوەی ئەو زانیاریە
ببوێرین.
دێو بێتە بەر تاوێ لێک هەڵدەوەشێ (٦٧ـ)٦٥
بابەت :ئازادیی بەیان
ئامانج :ڕوون کردنەوەی ئەو ڕاس��تییە کە ئازادیی بەیان جەوهەری دێمۆکڕاس��یو مافەکانی مرۆڤ
پێک دێنێ.
لە ئەفسانەکاندا دێو هەمیشە رۆڵێکی سەرەکیی هەیە .گیانلەبەرێکی گەورە ،دزێو ،بەدفەڕو شەیتانسفەتە.
زۆر ج��ار مرۆڤی گەورەو تەنانەت مندااڵنیش دەخوات .لە تاریکایی جەنگەڵو دارس��تانەکاندا دەژیو
تووش��ی هەر کەسێک بێ پەالماری دەدا .جگە لە یەک شت لە هیچ شتێک ناترسێ ،ئەویش تیشکی
خۆر واتە هەتاو نەبێ .هەر کاتێ ڕووناکایی و هەتاوی وێکەوێ لێک باڵو دەبێ .ئەو داستانە بچکۆڵە،
بەباشترین شێوە ڕۆڵی ئازادی بەیانمان لە کۆمەڵگادا پێ نیشان دەدا .تەنیا لە کاتێکدا کە گیروگرفتو
کەموکووڕیو س��ەختیو دژوارییەکان ،زوڵمو بێعەداڵەتییەکان بکەونە بەر ڕەخنەو باسو لێکۆڵینەوەو
هەڵس��ەنگاندنی هەموو الیەنە ،ڕێگاچارەیان بۆ پەیدا دەبێو مەترسییەکانیان کەم دەبنەوە .هەر بۆیە
ڕۆژنامەنووسەکان ،ژۆرنالیستەکان ڕۆڵێکی زۆر گرنگیان لە کۆمەڵدا هەیە .ڕۆڵی ئەوان وەک ڕۆڵی خۆر
لەو داستانەی سەرەوە دایە .ئەوان لە ڕێگای وتارو هەواڵو ڕێپۆرتاژو نووسینەکانیانەوە تیشک دەخەنە
س��ەر الیەنە نێگەتیڤەکانی وەزعی کۆمەڵگاو زوڵمو ستەمو بێعەداڵەتییەکان لەقاو دەدەنو لە ئاکامدا
سرنجی بیروڕای گش��تیو تەنانەت کاربەدەستانیش بۆ الی مەسەلەکان ڕادەکێشنو بەم جۆرە بواری
هەنگاو هەڵێنانەوە بۆ گۆڕینو باشتر کردنی دۆخهک ه دەخوڵقێنن .ئەوە کارێکە ئێمەش ،وەک هاوواڵتیو
وەک تاکەکەس دەتوانین لە ڕێگای نووسینی وتارو بابەتی جۆراوجۆر بۆ ڕۆژنامەکان ئەنجامی بدەین.
چونیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە بەشێوەی کاری گروپی ئەنجام دەدرێ .پاشان گروپەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان
بەش��ێوەی پلێنۆم پێش��کەش دەکەن .لە کۆتایی ڕاهێنانەکەدا بەش��داربووەکان دەبێ چاالکانە لە
باس��ەکاندا بەشدار بن .هەربۆیە پێویس��تە فێرخوازەکان لێکۆڵینەوەیەکی زۆریان لەسەر بابەتەکان
کردبێ .ئەگەر ئەم ڕاهێنانە لە ماوەیەکی بەردرێژدا بۆ نموونە لە ماوەی هەفتەیەکدا کاری لەس��ەر
بکرێ ئاکامی باشتری دەبێ.
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وەخت :یەکونیو تا سێ کاتژمێر.
پێداویستی :کاغەزو قەڵەم ،تووش ،مەقەست ،چەسپی ئاوی ،ڕۆژنامەو گۆڤارو ئینتەرنێت.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا فێرخوازەکان بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەکات .هەرکام لە گروپەکان تێدەکۆشن
یەکێ��ک لەو باسو بابەتە گرنگانە هەڵبژێرن کە لە کۆمەڵدا جێگای باسو لێدوانن .وەک گەندەڵی،
بێکاری ،هەژاری ،پێشێل کرانی مافەکانی ژنان ،گیروگرفتەکانی کەمئەندامان ،کاری مندااڵن لەسەر
شەقامەکانو هتد..
گروپەکان تێدەکۆش��ن لە ڕێگای جۆراجۆرەوە زانیاری وەدەست بخەنو ئەو بابەتە پێناسە بکەن
کە کاری لەس��ەر دەکەن .پاش��ان ئەو هۆکارانە دەدۆزنەوە کە بوون بە هۆی ئەوەی باسو گفتوگۆ
لەس��ەر ئەو مەس��ەلەیە لەنێو کۆمەڵدا س��ەرهەڵبدا .لەو پێوەندییەدا پێویس��تە بەڵگە بۆ ڕوانگەو
بیروبۆچوونەکانیان بێننەوە .واتە چ بە موخالیف یان بە موافق لەس��ەر بابەتەکە قسە بکەن ،پێویستە
فاکتو بەڵگەی بەهێز بێننەوە .یانی تێکۆشن لە ڕێگای بەڵگەهێنانەوەی دروست ڕوانگەکانیان بەرنە
پێش بۆ نمونە دەتوانن ئاوا دەست پێ بکەن:
کەی ئەو باسە هاتۆتە گۆڕ؟ کێو لەالیەن چ کهسێکهوه هێنراوەتە بەرباس؟ مەبەست لە هێنانە
گۆڕی ئەو باس��ە لە نێو کۆمەڵدا چیە؟ ئایا ڕۆژنامەنووس��ەکان زۆرتر قس��ەی لەس��ەر دەکەن یان
کەس��انی تر؟ پێشینەی ئەم مەس��ەلەیە لە کوێوە سەرچاوە دەگرێ؟ ئایا باسو گفتوگۆ لەسەر ئەم
مەس��ەلەیە بۆتە هۆی ڕوون بوونەوەی خەڵک لەس��ەر بابەتەکە؟ ئایا ئەو باسە بۆتە هۆی ئەوەی کە
سەرنجی بیروڕای گشتیی خەڵک بۆ الی مەسەلەکە ڕاکێشرێ؟ ئایا تا ئێستا لە ژێر فشاری بیروڕای
گشتیداو لە ئاکامی هاتنە بەر باسی ئەم مەسەلەیەدا ،کاربەدەستان هەنگاوێکیان بۆ چارەسەریی ئەم
گیروگرفتە هەڵگرتووە؟ گروپەکان بۆ کار لەس��ەر ئەم پرسیارانە دەتوانن لە کتێبو ڕۆژنامەو گۆڤارو
ڕاگەیەنە گشتییەکانو بەتایبەت ئینتێرنێت کەڵک وەرگرن ٦٠( .تا  ٩٠خولەک)
٢ـ س��ەرەنجام هەموو گروپەکان ل��ە دەوری یەک کۆدەبنەوەو ئاکام��ی کارو لێکۆڵینەوەکانیان
بەش��ێوەی پلێنۆم پێشکەشی یەکتر دەکەن .وا باش��ە لە پلێنۆمەکەشدا ئاکامی لێکۆڵینەوەکانیان
لەگەڵ یەکتر بخەنە بەرباسو گفتوگۆیەکی ڕێکوپێک.
بۆ باسو لێدوان:
* ڕاهێنانەکە چۆن بوو؟
* بۆچی ئازادیی بەیان گرنگیی بۆ کۆمەڵ هەیە؟
* ئایا لە ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکەدا زانیارییەکی تازەت وەدەست هێنا کە پێشتر نەتدەزانی؟
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* بایەخی ئەوە کە خاوەن نەزەرو بۆچوونە جیاکان ڕوانگەکانی خۆیان دەربڕن ،چییە؟
* بۆ خاوەن بیروڕاکان تەنیا بەوە ڕازی نابن لە کهش��ی خۆمانهدا ڕوانگەکانیان باس بکەن؟ واتە بۆ
پێیان خۆشە ڕوانگەکانیان باڵو ببنەوە؟
* ئایا نموونەیەکتان پێ شک دێ کە هاتنە گۆڕی باسێک لە میدیاکاندا ،لە کۆمەڵدا بووبێتە هۆی
دروست بوونی ئاڵوگۆڕ لەو پێوەندییەدا؟
* لە هەندێک واڵتدا ڕۆنامەنووس��ان ڕاو دەنرێن ،دەگیرێنو دەکووژرێن .بۆچی کاربەدەستانی ئەم
واڵتانە ئاوا هەڵسەکەوت لەگەڵ ئەوان دەکەن؟
لێرەدا فێر بووین کە:
ئازادی��ی بەیانو دەربڕین یەکێک لە الیەنە هەرە گرنگو جەوهەرییەکانی مافەکانی مرۆڤە .چونکە
تەنی��او تەنیا لە هەلومەرجێکدا کە خەڵک بتوانن بە ئازادی نەزەرو بیروڕاکانیان دەربڕن ،بە ئازادی
زانی��اری وەرگرن ،بە ئازادی بەدوای وەدەس��ت هێنانی زانیاریدا بگەڕێ��ن ،دەتوانن بە ئازادانەش
ڕەخنە لە کاربەدەس��تانو سیاسەتەکانیان بگرن .تا کەموکووڕیو گیروگرفتەکان نەبینرێنو نەکەونە
بەر ڕەخنەو ڕێگاچارەیان بۆ دەس��ت نیش��ان نەکرێ ،ئاڵوگۆڕی باش لە کۆمەڵدا ڕوو نادا .هەر بۆیە
زۆربەی ڕۆژنامەنووس��ەکان کارێکی زۆر گرنگو پڕ بایەخ بە قازانجی کۆمەڵ دەکەن .ئەوان تیشکی
ڕووناکی دەخەنە سەر گیروگرفتەکانو کەمو کووڕییەکان .بێعەداڵەتی و زووڵمو ستەمو چەوسانەوەو
جیاوازیدانانو هەاڵواردن لەقاو دەدەن .هەر بۆیە زۆر کەس لەوان گیانیان دەکەوێتە مەترس��ییەوە.
ئەوان بۆ ئاش��کرا کردنی نابەرابەریو زوڵم وبێعەداڵەتی ،مایە لە گیانو ژیانیان دادەنێن .س��اڵ نیە
ب��ە دەیان ڕۆژنامەنووس ،هەواڵنێرو ڕێپۆرتێر لێرەولەوێی ئ��ەم دنیا پانو بەرینەدا بە هۆی ئەو کارە
پڕبایەخەوە کە بۆ مرۆڤایەتی دەیکەن ،گیانیان تێدا نەچێ .دەگیردرێن ،زیندانی دەکرێن ،دەکووژرێن،
بێسەرو شوێن دەکرێن .تاوانی ئەوان ئەوەیە کە زوڵمو ستەمو بێعەداڵەتیو جیاوازیدانانو هەاڵواردنو
پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ لەقاو دەدەن.
س��اڵی ٢٠٠٦ی زایینی ٨١ ،ژۆرنالیستو  ٥میدیاکار کوژراونو  ١٤٠٠کەس لەوان کەوتوونەتە
بەر پەالمار .تازە دەتوانین بڵێین کە ئەوە تەنیا گۆشەیەکی وێنەکە دەردەخا.
بۆ فێر بوونی زیاتر:
* وتارێک سەبارەت بە بابەتێک کە بۆخۆت بۆت گرنگە بنووسەو بۆ یەکێک لە ڕۆژنامەکانی بنێرە.
* ڕۆژنامەیەک��ی دیواری کە ل��ەوێدا قوتابیەکان ڕوانگەو بیرو بۆچوونەکانیان س��ەبارەت بە ژیانی
ڕۆژانەیان لە قوتابخانەدا بخەنە بەرباس ،دروست کەن .کام الیەنی ژیانو خوێندن لە قوتابخانەکەماندا
باشە؟ کام الیەنی باش نیەو دەبێ باشتر بکرێ؟
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بۆ فێربوونی زیاتر:
هەوڵ دەن ناوی ڕۆژنامە نووسێک کە وتار ،ڕێپۆرتاژ یان بابەتێکی نووسی بێ کە کاربەدەستان پێیان
خۆش نەبووبێو لەئاکامدا ڕاویان نابێ ،یان گرتبێتیان یان زیندانیان کردبێ ،پەیدا بکەن .لەو بارەوە
دەتوانن زانیاری لە ماڵپەڕی ڕێکخراوە مرۆڤدۆس��تەکانی وەک ئامنێستیو هیومەن رایتسۆچ ،خاچی
سوورو کۆڕو کۆمەڵە چاالکەکانی دیکەی بواری مافی مرۆڤدا وەدەست بێنن.
سانسۆڕ چیە؟ ئایا تا ئێستا بیستووتە کەسێک یان شتێک سانسۆڕ بکرێ؟
ئایا دەبێ ئیزنی ئەوە بدرێ کە هەرچی بمانەوێ بتوانین بەیانی بکەین یان دەری
بڕین؟
بابەت :سنوورەکانی ئازادیی بەیانو دەربڕین
(٦٧ـ ٧٦ ٢ ٦٥ـ)٧٥
ئامان��ج :ڕوونکردن��ەوەی ئەو مەس��ەلە کە لە پێوەندی لەگ��ەڵ ئازادیی بەی��اندا هەندێک دێلیما،
گرێوگ��ۆڵو ناتەبایی لەگۆڕێ دان .باڵوبوونەوەی چەند کاریکاتێر ل��ە حەزرەتی موحەممەد (د.خ)
لە بەهاری س��اڵی ٢٠٠٦ی زایینیدا باسو گفتوگۆیەکی گەرمی س��ەبارەت بە سنوورەکانی ئازادیی
بەیانو بەرپرسایەتییەک کە لەو پێوەندییەدا هەیە ،لێ ساز بوو.
هەندێک کەس دەڵێن” :هەموو شەڕێک لە سەرەتاوە بە قسە دەست پیدەکا” .بۆیە قسەکان چ لە
ڕێگای ڕاگەیەنەکانەوە ،یان چاالکانی سیاسی ،یان لەالیەن کەسایەتیەکی ئەکادیمیکەوە باڵوببنەوە،
پێویستە سنوورێکیان بۆ دیاری بکرێ .لەوەڕایە کە دەڵێن ناکرێ هیچ سنوورێک بۆ ئازادیی بەیان
نەبێت .لەوەش زیاتر دەڵێن ئازادیی بەیان بەرپرسایەتیی لەگەڵ دایەو بەرپرسایەتیشی بەدواوەیە.
هەرچۆنێ��ک بێ نابێ بێ ئەوەی پێویس��ت بێ ،ببین��ە مایەی تەحریک ک��ردنو تووڕە بوونی
خەڵک .زۆر کەس��یش لەس��ەر ئەو بڕوایەن کە سنووەردار کردنی ئازادیی بەیان دەبێتە هۆی ئەوەی
کە ناعەداڵەتییەکان ،چوارچێوە نەخوازراوە کۆمەاڵیەتییەکانو گیروگرفتە جۆراوجۆرەکان بەدەست
لێنەدراوی بمێننەوەو چارەسەر نەکرێن .ئازادیی بەیان بە گرنگترینی ئەو مافو ئازادییانە دادەنرێ
کە بۆ دامهزراندنی کۆمەڵگایەکی کراوەو ئازاد پێویستن .واتە کۆمەڵگایەک کە لەسەر بناخەی دابینو
دەس��تەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ دامەزرابێ .بەاڵم بەو حاڵەش��ەوە ئایا ئهو ئیزنهمان هەیە هەموو
شتێک بڵێین؟ هەموو قسەیەک بکەین؟ ئایا نابێ هیچ سنوورێک بۆ ئازادیی بەیانو ڕادەربڕین هەبێ؟
ئایا سنووردار بوونی ئازادیی بەیان ،ئاکامی نهرێنی لێ ناکەوێتەوە؟
چۆنیەتیی جێبەجێ بوونی ڕاهێنانەکە:
بەشداربووەکانی کۆڕسەکە لەسەرەتادا بەشێوەی کاری گروپی پێکەوە کار دەکەن .دواتر ئاکامی کارو
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لێکۆڵینەوەکانیان بەشێوەی پلێنۆم لەگەڵ یەکتر باس دەکەن.
کات ٤٥ :خولەک.
پێداویستی :قەڵەمو کاغەزی ئاسایی.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ لەپێشدا مامۆستا پێناسەیەکی ئازادیی بەیان دەکات .لەوەش زیاتر پێویستە دڵنیا بێت کە هەموو
بەش��دارانی کۆرس��ەکە لە ماناو نێوەرۆکی ئازادیی بەیان تێگەیش��تبن .دواتر بەشدارانی کۆرسەکە
دەبن��ە چەند گروپ .یەک یان چەند گروپ لە وان ،وێڕای پێناس��ەکردنی ئازادیی بەیان ،دیفاع لە
هەبوون��ی ئازادیی بەیان ،بێ هیچ قەیدو مەرجێک دەکەن .واتە بەڵگە بۆ پێویس��تیی ئازادیی بەیان
بەشێوەیەکی بێسنوور ،دێننەوە .یەک یان چەند گروپی دیکەش بەڵگە بۆ سنووردار کردنی ئازادیی
بەیان دێننەوە.
زۆر گرنگە هەر کام لە گروپەکان بۆ بردنە پێش��ی ڕوانگەکانی خۆیان کەڵک لە بەڵگەو دەلیلی
کۆنکرێت وەرگرن .باشتر وایە نموونەی ڕوون بێننەوە ١٥( .تا  ٣٠خولەک).
٢ـ دوات��ر گروپ��ەکان لە دەوری یەکتر کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بە ش��ێوەی
پلێنۆم پێش��کەش دەکەن .گروپ��ەکان جارێ تەنیا گوێ لە یەکتر دەگرنو ئیجازەیان نیە ،قس��ەو
گفتوگۆ لەس��ەر ڕوانگەو بۆچوونەکان��ی یەکتر بکەن .واتە لێرەدا گرن��گ ئەوەیە کە ئەوان گوێ لە
قسەکانی یەکتر بگرن.
٣ـ لە کۆتاییدا گروپەکان ،نەتیجەگیری لە ئیشەکانیان دەکەن .لێرەدا مامۆستا بەشداربووەکانی
کۆڕسەکە ،ئازاد دەکا تا ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆیان سەبارەت بە کارو لێکۆڵینەوەکانی یەکتر ،بێننە
بەرباس .لەو قۆناخەدا هەموو بەش��داربووەکان وەک تاک لە باسەکاندا بەشداری دەکەن نەک وەک
گروپ .پێویستە هەموو الیەک بۆ بەشداری لە باسەکاندا هان بدرێن.
بۆ لێدوان:
* بۆچی ئازادیی بەیان بە جەوهەری دێمۆکڕاسی لە قەڵەم دەدرێ؟
* الیەنە نهرێنییهکانی بەرتەسک کردنەوەی سنوورەکانی ئازادیی بەیان چین؟
* الیەنە ئهرێنییهکانی ئازادیی بەیان بە شێوەیەکی بێسنوور چین؟
* ئایا ئازادیی بەیان لە واڵتەکەی ئێمەدا سنووردارە؟
لێرەدا فێر بووین کە:
ئازادیی بەیان بە جەوهەری کۆمەڵگایەکی ئازادو دێمۆکڕاتیک دادەنرێو لە ڕێگای یاس��او قانوونەوە
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پارێزگاری لێ دەکرێ .بەو حاڵەش لە زۆر واڵتدا ،سنوور بۆ ئازادیی بەیان دادەنرێ .قسەو بەیانێک
کە ڕاسیس��زمو ڕەگەزپەرەس��تی پەرە پێ ب��دەن ،ڕێگایان پێ نادرێ .دی��ارە کۆدەنگییەکی تەواو
سەبارەت بە سنووردار کردنی ئازادیی بەیان لەگۆڕێدا نیە .بۆیە باشترین ڕێگا ئەوەیە کە مەسەلەی
ئازدیی بەیان لە کۆمەڵدا هەمیش��ە قس��ەو باسی لەس��ەر بکرێ .واتە ئەو دیلیمایە بەوە چارەسەر
دەکرێ کە بەش��ێوەیەکی بەردەوام الیەنە ئهرێنی و نەرێنی ئازادیی بەیانو بەرتەس��ک کردنەوەی
چوارچێوەی ئازادیی بەیان ،باسو وتووێژیان لەسەر بکرێ.
ئازادیی بەیانو ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
لە ماددەی نۆزدەهەمی کۆنڤانسیۆنی مافە سیاسیو مەدەنییەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا
باس لە س��نووردار کردنی ئازادی��ی بەیان کراوە .لەو ماددەیەدا هاتووە ک��ە :ئازادیی بەیان گەلێک
ئەرکمان دەخاتە س��ەر ش��ان بۆیە پێویستە پارس��ەنگی ئازادیی بەیان بە بەرپرسایەتییەک کە لەو
بارەوە دەکەوێتە س��ەر ش��انمان ڕابگرین .ئەوەش بەوە جێبەجێ دەبێ کە لە هەندێک حاڵەتدا ،لە
پێوەندی لەگەڵ هەندێک مەسەلەدا ئازادیی بەیان سنووردار بکرێ .دیارە ئەوە قانوونە کە دەبێ ئەو
حاڵەتو بوارانە دەست نیشان کات کە بەجۆرێک ئازادیی بەیان بەرتەسک دەکەنەوە وەک:
* ڕێز گرتنو لەوەبەرچاوگرتنی مافو ئازادییەکانی کەسانی دیکە.
* پاراستنی ئەمنییەتو ئاسایشی نەتەوەیی ،نەزمی گشتیی کۆمەڵ ،وەبەرچاو گرتنی تەندروستیی
گشتیو بایەخە ئەخالقییەکانی نێو کۆمەڵ.
هەندێک زانیاری سەبارەت بە ئازادیی بەیان.
دەس��تووری نۆروێژ ئازادیی بەیان دەپاریزێ .بەاڵم قانوونە جەزایییەکانی ئەو واڵتە ئازادیی بەیان
س��نووردار دەکەن .واتە ه��ەر کردەوەیەک ”کە ببێت��ە هۆی باڵوبوون��ەوەی ڕقو تووڕەیی ،ڕاونان
وس��وکایەتی بە دژی کەسێک یان کۆمەڵە کەسێک بەهۆی ڕەگەزو بیرو باوەڕی ئایییو مەزهەبی و
ڕەنگی پێست ،یان بنەچینەی نەتەوەییو ئیتنیکییەوە” قەدەغەیە .ئەم قانوونە لە بەندی چوارەمی
کۆنڤانس��یۆنی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ قەدەغە کردنی هەر چەش��نە هەاڵواردنو جیاوازیدانانێکەوە،
س��ەرچاوە دەگرێ .بەگوێرەی یاس��اکان ،ه��ەر دەوڵەتێک ئەو کۆنڤانس��یۆنە ئیمزا بکا ،پێویس��تە
بەرپرس��ایەتیی جێبەجێ کردنیشی بە ئەس��تۆوە بگرێ .واتە دەبێ ڕابگەیەنێ کە هەرچەشنە کارو
کردەوەیەک کە ببێتە هۆی باڵوبوونەوەی ڕەگەزپەرەس��تی ی��ا ڕقو بێزاریی لە کۆمەڵە خەڵکێکی
تایبەت ،یا باڵوبوونەوەی توندوتیژی بە دژی کەس��ێک یان کۆمەڵە کەس��ێکی دیکە بە هۆی دینو
مەزهەبو زمانو ئیتنیستیەوە ،قەدەغەیە .جگە لەوە دەوڵەت پێویستە هیچ چەشنە پشتیوانییەکی
سیاسیو ئابووری لەو کەسو تاقمو دەستەو گروپانە کە کارو کردەوەی لەو جۆرە بەڕێوە دەبەن نەکا.
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ب��ۆ فێر بوونی زۆرتر :پاییزی س��اڵی ٢٠٠٥ی زایینی یەکێک ل��ە رۆژنامەکانی دانمارک چەند
کاریکاتێرێکی حەزرەتی محەممەد (د.خ) باڵو کردنەوە .ساڵێک دواتریش گۆڤارێکی نۆروێژی هەمان
کاری دووپات کردەوە .بەپێی بیروڕاو عەقیدەی موسوڵمانان کێشانەوەی وێنەی پێغهمبەر بە کارێکی
نادروست دادەنرێ .بۆیە باڵوکرانەوەی وێنەکانی حەزرەتی محەممەد بوو بە هۆی هەڵخرانی تووڕەیی
بەش��ێکی زۆر لە موسوڵمانان لە سەرتاس��ەری دنیای ئیسالمدا .لەو پێوەندییەدا بە دەیانو سەدان
هەزار کەس لێرەو لەوێ دەستیان کرد بە خۆپیشاندانو ڕێپێوانو ناڕەزایەتی دەربڕین .پتر لە دووسەد
کە س کووژرانو لە زۆر شوێن سەفارەتخانەکانی نۆروێژو دانمارک کەوتنە بەر پەالمارو ئاگریان تێبەر
درا .ئەم کارە باسو خواسێکی گەرمو بەتینی لە سەرتاسەری دنیادا سەبارەت بە ئازادی بەیان هێنایە
گۆڕ .تۆ لەو پێوەندییەدا چ دەڵێی؟ ئایا ڕێزگرتن لە دینو مەزهەبی کەس��انو خەڵکانیتر ،پێویستە
ببێتە هۆی بەرتەسک بوونەوەی ئازادیی بەیان؟ ئایا دەکرێ لە هەندێک حاڵەتدا تەنانەت ڕەخنە لە
دینو مەزهەبو پیاوانی ئایینیش بگرین؟
سانسۆڕ چیە؟
خۆسانسۆری چیە؟
 Lars Guleسەرۆکی پێشووی

Human- etisk forbund

لە نۆروێژ دەڵێ:

”داوا کردنی ڕێزگرتن لە حەقی هەبوونی هەر چەشنە عەقیدەو مەزهەبێک داخوازێکی ڕەواو جێگای
ڕێزە ،بەاڵم ئەوە بەو مانایە نیە کە هەر عەقیدەو مەزهەبێک جێگای ڕێز بێ”.
تۆ لەو بارەوە دەڵێی چی؟
منیش دەمەوێ لە بڕیارداندا بەشدار بم
٦٦-٧٦
بابەت :بەشداری لە پڕۆسەی سیاسیدا.
ئامانج :لێکدانەوەی گرنگیو بایەخی بەشداری کردن لە پڕۆسەی کاروباری سیاسیدا.
هەندێک کەس دەڵێن کە ”خەڵک شیاوی ئەو سیاسەتمەدارانەن کە هەیانن” .واتە ئاستی وشیاریو
ئاگاهی��ی هەر میللەتێک لەو کەسو حاکمانەڕا دەردەکەوێ کە بە س��ەر ئەو میللەتەدا حکوومەت
دەک��ەن .ئەو قس��ەیە حەقیقەتێکی تێدایە .لە کۆمەڵگایەکی دێمۆکڕاتیکدا ئەوە خەڵکی ئاس��ایین
ک��ە دیاری دەکەن کێ کۆمەڵگا بەڕێوە بەرێ؟ کێ حکوومەت بەدەس��تەوە بگرێ؟ چۆن کاروباری
حکوومەت بەڕێوە بچێ؟ ئەرکی ئێمە هاوواڵتیان ئەوەیە دەنگ بەو سیاس��ەتمەدارانە بدەین کە ڕێز
ل��ە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ دەگرنو بۆ دابینو دەس��تەبەر کردنیان تێدەکۆش��ن .نەک ئەوە کە
دەنگ بە کەس��انێک بدەین کە دەس��ەاڵت بە قازانجی خۆیانو هەندێک دەس��تەو تاقمی دیکە لە
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کۆمەڵدا بەکار بێنن .یەک ش��ت ڕوونە :ئەگەر کەڵک لە حەق��ی دەنگدانی خۆت وەرنەگری ،هیچ
شانس��ێکت بۆ شوێن دانان لەس��ەر پرۆسەی سیاس��ی نیە .ئەگەر بۆخۆمان لە پڕۆسەی سیاسیدا
بەشداری نەکەینو ڕەخنە نەگرینو تێنەکۆشین لە هەموو کاناڵەکانی گۆڕەپانەکە بە قازانجی چوونە
پێش��ی بیرو بۆچوونەکانمان کەڵک وەرگرین ،ناشتوانین گلەیی ئەوە بکەین کە بۆ فاڵن یان فیسارە
سیاسەتمەدار یان کاربەدەستی حکوومەتی وا دەکاو وا دەڕوا .ئەگەر دەمانەوێ کۆمەڵ بگۆڕین دەبێ
بەشداری لە پڕۆسەی سیاس��یدا بکەین .چونکە بەبێ بەشداری کردن لە پرۆسەکەدا ناتوانین هیچ
کاریگەرییهکمان هەبێ.
گەورەترین هەڵە ئەوەیە کە دانیش��ینو دەست لەس��ەر دەست دانێین .ئەوە هەڵەیەکی قەرەبوو
نەکراوەیە .ئاخر بە بەشداری کردنمان لە پڕۆسەی سیاسیدا النیکەم دەتوانین تۆزێک با زۆر کەمیش
بێ ،وەزعەکە بەرەو باشی بەرین.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی چاالکییەکە:
ئەو چاالکییە بەش��ێوەی کاری گروپی جێبەجێ دەکرێ .پاش��ان گروپ��ەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی
کارەکانیان بەشێوەی پلێنۆم پێشکەش دەکەن.
وەخت ٤٥ :خولەک.
پێداویستی :قەڵەمو کاغەز.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا بەشدارنی کۆرسەکە بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەکاو داوایان لێدەکا کە وەاڵمی
ئەم پرس��یارە بدەنەوە :چۆنو لە چ ڕێگایەوە ئێمە مرۆڤەکان وەک تاک دەتوانین تەئس��یر لەس��ەر
کۆمەڵگاکەمان دانێین؟
هەرکام لە گروپەکان لەنێو خۆیاندا پێکەوە باسو موناقەش��ە لەس��ەر ئەم بابەتە دەکەن .دواتر
وەاڵمەکانیان لەس��ەر کاغەزێکی گەورە دەنووسنەوە .بۆ وەاڵم دانەوە بەو پرسیارە دەتوانن بۆ نموونە
ئەم باسو بابەتانە بۆ کارو لێکۆڵینەوە لەسەر کردن هەڵبژێرین .چۆن کاریگەریمان لەسەر بنەماڵەکان
هەبێ؟ چۆن شوێن لەسەر قوتابخانەکەمان دابنێین؟ چۆن کاریگەریمان لەسەر ژینگەی دەوروبەرمان
هەبێ؟ چۆن شوێن لەسەر پڕۆسەی سیاسی دابنێین؟
بۆ بەش��داری کردن لە پڕۆس��ەی سیاس��یدا زۆر ڕێگا هەن کە قوتابیەکان دەتوانن باسیان لێ
بکەن وەک :نووسین بۆ ڕۆژنامەکان .بەشداری کردن لە کۆڕو کۆبوونەوە سیاسییەکاندا ،کار کردن
لە ڕێکخراوە پیشەییو جەماوەرییەکاندا ،ناڕەزایەتی دەربڕین لە ڕێگای خۆپێشاندانو بەڕێوەبردنی
مانگرتنو دەس��ت لەکارکێش��انەوە ،کەڵک وەرگرتن لە حەقی دەنگدانو بەشداری لە هەڵبژاردن دا،
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کار کردن لە حیزبێکی سیاسیداو هتد( .کات  ١٥تا  ٢٠خولەک)
٢ـ گروپ��ەکان ئاکام��ی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بە ش��ێوەی پلێنۆم پێش��کەش دەکەن .ئەگەر
دەرکەوت کە لە کاتی پێش��کەش کردنی باس��ەکانیاندا نەیانتوانی هەموو الیەنەکانی باسەکە ڕوون
کەنەوە ،پێویستە مامۆستا کەموکووڕییەکانیان بۆ قەرەبوو بکاتەوە.
٣ـ مامۆس��تا دیسان داوا لە بەشدارەکانی کۆرس��ەکە دەکا کە سەرلەنوێ بەسەر چەند گروپدا
داب��ەش بنەوە .ئەو جار ئەرکی گروپەکان ئەوەیە کە تێبکۆش��ن ل��ە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی
مرۆڤدا ئەو بەندو ماددانە بدۆزنەوە کە پارێزگاری لە مافی بەشداری کردنی هاوواڵتیان لە پڕۆسەی
سیاس��یو بەڕێوەبردنی کاروباری واڵتو کۆمەڵدا دەک��ەن .ماددەکانی ١٩،٢٠و  ٢٧بە گرینگترینی
ئەو ماددانە دەزانرێن کە لە بەیاننامەی جیهانیی مافەکان مرۆڤدا پارێزگاری لە حەقی بەش��داریی
هاوواڵتیان لە پڕۆسەی سیاسیو بەڕێوەبردنی کاروباری واڵتدا دەکەن.
باسو لێدوانی زیاتر
* لەبەرچ��ی دەربڕین��ی نەزەرو بیروڕا س��ەبارەت بە گیروگرفتەکانی نێو کۆم��ەڵ کارێکی گرنگو
پڕبایەخە؟
* بۆچی وا باش��ە تا ئەو جێیەی دەکرێ ژمارەیەکی هەرچی زیاتر خەڵک تێبکۆش��ن شوێن لەسەر
کاروباری کۆمەڵ دانێن و بەشداریی تێدا بکەن؟
* ئایا بڕیار دانی بەکۆمەڵ باشتر نیە لەوە کە کاربەدەستان بە تەنیا لەسەر مەسەلە جۆراوجۆرەکان
بڕیار بدەن؟ بۆچی؟
* کام گروپو دەس��تەو تاقم لە کۆمەڵدا پێویس��تیان بە یارمەتیو هاندانو پش��تیوانییە تا بتوانن
لە پڕۆس��ەی سیاس��یو بەڕێوەبردنی کارو بارو ئیدارە کردنی کۆمەڵدا بەش��داری بکەن؟ تا نەزەرو
بیروڕاکانیان دەربڕن؟ (مندااڵن ،بەس��ااڵچووەکان ،کەمئەندامان ،ئ��اوارەکانو هتد) چۆن دەتوانرێ
یارمەتی بەوان بکەین تا ڕوانگەو بیرو بۆچوونەکانیان بگاتە کاربەدەستان ،تا بتوانن سەرنجی بیروڕای
گش��تی بۆ الی خۆیان راکێش��ن؟ ئایا نموونەیەکت هەیە کە ئ��ەوان بەجۆرێک لەو بارەوە یارمەتی
درابن؟
لێرەدا فێر بووین کە:
هەریەک لە ئێمە وەک تاک ،وەک هاوواڵتی دەرفەتی ئەوەمان هەیە ش��وێن لەسەر کۆمەڵگاکەمان
دانێین .لە س��ەرەتاشدا مرۆڤ بە ش��ێوەی تاکەکەس کەوتە بیرکردنەوە لەسەر ئازادیو مافەکانی
مرۆڤ .دواتر ئەو بیرو بۆچوونو فەلس��ەفانە لە وتارو کتێبو تێکس��تی جۆراوجۆردا داڕێژرانو باڵو
بوونەوە .بەدرێژایی مێژوو تاکە کەسەکانو گروپو دەستەو تاقمە جۆراوجۆرەکان لە ڕێگای خەباتو
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بەربەرەکانیو تێکۆشانی بەردەوام بەشێوەی جۆراوجۆر بە دژی زوڵمو ستەمو بێعەداڵەتیو سەرەڕۆیی
توانیویان��ە مافەکانی مرۆڤ بەرنە پێش .بەجۆرێک کە ئەمڕۆ ئەوەت��ا دەبینین ئەم مافو ئازادییانە
وەک قانوون ئەرکو بەرپرس��ایەتی دەخەنە س��ەر ش��انی دەوڵەتو کاربەدەس��تان تا بۆ وەبەرچاو
گرتنو دەس��تەبەر کردنیان هەنگاو هەڵگرن .ئەگەر ئەو خەب��اتو بەربەرەکانییە مێژوویییە نەبوایە
نە کۆمەڵگای مرۆڤایەتی دەگەیش��تە ئێرەو نە بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤیش پەسندو باڵو
دەکرایەوە .بەو حاڵەشەوە ئێستاش مرۆڤایەتی ڕێگایەکی دوورو درێژی بۆ بردنە سەری ئاستی دابین
کردنو دەستەبەربوونی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ لەپێش دایە.
گرینگترین کار کە بۆ باشتر کردنی وەزعی کۆمەڵ بەڕێوە دەچێ ،ئەو کارانەن کە بە شێوەیەکی
ئاس��ایی خەڵکی ئاس��ایی رۆژانە لە ڕێگای بیر کردنەوەو کارو چاالکییە ئاسایییەکانیان ،لە شوێنی
کارو ژیانی ئاسایی خۆیاندا ،بە بەشداری کردنیان لە کاروباری ئاسایی کۆمەڵدا ،بەڕێوەیان دەبەن.
دێمۆکڕاس��ی بێ کەموکووڕی نیە .بەاڵم بە باشترین سیستەم بۆ بەڕێوەبردنی کۆمەڵ دادەنرێ.
مێژووی مرۆڤایەتی تا ئێستا سیستەمێکی لەوە باشتری بۆ ئیدارە کردنی کۆمەڵ دانەهێناوە.
کۆمەڵگای مەدەنی
٦٧ـ٦٤ .٦٦
بابەت :کۆمەڵگای مەدەنی
ئامانج :دانی زانیاری س��ەبارەت بە کۆمەڵگای مەدەن��یو ڕوونکردنەوەی ڕۆڵی کۆمەڵگای مەدەنی لە
ئاستی نەتەوەییو نێونەتەوەییدا.
کاتێک لەس��ەر دێمۆکڕاس��یو مافەکانی مرۆڤ قس��ە دەکەین ،زۆر گوێمان لە چهمکی کۆمەڵگای
مەدەنی دەبێ .زۆر دەبیسین کە کۆمەڵگای مەدەنی لە بەرامبەر کاربەدەستانی دەوڵەتدا ،بە پارێزەری
سەرەکی مافو ئازادییەکانی هاونیشتمانان دەژمێردرێ .ئەوە بە مانای ئەوەیە کە کۆمەڵگای مەدەنی
کاربەدەس��تانی دەوڵەت لە پێوەندی لەگەڵ مافو ئازادییەکانی مرۆڤدا دەخاتە ژێر زەڕەبینو لە
هەر کوێ پێویست بێ ڕەخنەیان لێ دەگرێ .واتە هەر چەشنە پێشێل کردنێکی مافو ئازادییەکانی
هاوواڵتیان لەقاو دەداو لەم ڕێگایەوە ڕۆڵێکی داهێنەرانە و ئهرێنیو کاریگەر لە پاراستنو بردنە پێشی
کۆمەڵ��گادا دەبینێ .لەوەش زیاتر کۆمەڵگای مەدەنی دەتوانێ هەموو چینو توێژو الیەنو دەس��تەو
تاقمو گروپە جۆراوجۆرەکان بۆ بەش��داریو ش��وێن دانان لە کارو باری کۆمەڵدا وەگەڕ بخا .ئێستا
پرسیار ئەوەیە کە کۆمەڵگای مەدەنی چیە؟
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە خۆشو سەرنجڕاکێشە .بەشدارانی کۆڕسەکە بە گوێرەی هەندێک کاتاگۆری دیاریکراو،
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دەبنە گروپی جۆراوجۆر .پاش��ان هەرکام لە گروپەکان بە کورتی پێناسەیەکی خۆیان دەکەنو دواتر
پێکەوە لەمەڕ کۆمەڵگای مەدەنی باسو گفتوگۆ دەکەن.
کات ٤٥ :خولەک.
ژوور :ژوورێکی گەورە کە بۆ هەندێک چاالکیی فیزیکی دەست بدا.
ئامادەکاریی پێش��وەخت :وا باش��ە هەندێک کوتە کاغەز لەپێشدا ئامادە کرابن کە ناوی هەویەتو
ناسنامە جۆراوجۆرەکانی لەسەر نووسرابێ .جگە لەوە زۆر گرینگە باسێکی تێرو تەسەلیش سەبارەت
بە ڕۆڵی هەویەتو نەخشی ناسنامە لە ژیانی مرۆڤدا ئامادە کرابێ تا لە کاتی پێویست دا پێشکەش
بە بەشدارانی کۆڕسەکە بکرێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا نێوەرۆکی چهمکی کۆمەڵگای مەدەنیو ماناو مەبەس��ت لە ڕێکخراوە غەیرە دەوڵەتیو
کۆڕو کۆمەڵە غەیرە دەوڵەتییەکان ڕوون دەکاتەوە .پاش��ان بەشدارانی کۆڕسەکە پێناسهیهکی نوێ
وەردەگرنو ناوی ئەو پێناس��هیەی کە هەڵیانبژاردوە لەس��ەر س��نگی خۆیان هەڵدەواس��ن .وا باشە
قوتابیەکان بەس��ەر پێناس�� ه جۆراوجۆرەکاندا دابەش بکرێن .دیارە ئەگەر کەسێک حەزی لێ نەبێ
بچێتە ژێر ناونیش��انی پێناس��ەیەکی دیارک��راوەوە ،نابێ زۆری لێ بکرێ .واتە ناکرێ شوناس��ێکی
نەخوازراو بە سەر کەسدا بسەپێنین.
٢ـ قوتابیەکان بەگوێرەی ئەو پێناسەیەی کە وەریانگرتووە ،گروپ گروپ دەبن.
 ٥تا  ٦خولەک.
پاش دروست بوونی گروپەکان مامۆستا چاو دەگێڕێ تا کۆنترۆڵێک بکاو بزانێ چەند گروپ پێک
هاتوون .بەشێوەیەکی ئاسایی وا باشە چوار گروپی جیاجیا پێک هاتبن.
١ـ دەس��ەاڵتی سیاس��ی ـ ”ئەو کەسو الیەنو هەویەتە جۆراوجۆرانەی بەجۆرێک نوێنەرایەتیی
دەوڵەتو حکوومەتو کاربەدەستانی واڵت دەکەن.
٢ـ دەسەاڵتی ئابووریـ ئەو شوناس و کەسو الیەنانەی کە نوێنەرایەتیی دەسەاڵتداریەتیی ئابووریی
واڵت دەک��ەن وەک خاوەن کارگەو کارخان��ەو کۆمپانیاکان ،بەڕێوەبەرانی بانک��ەکان ،بازرگانەکان،
خاوەن مڵکە گەورەکان ،بەڕێوەبەرایەتیی پڕۆژە ئابووریو پیشەیییەکان”.
٣ـ دەس��ەاڵتداریەتیی ئایینیـ ئەو کەس��انەی نوێنەرایەتیی دەس��ەاڵتداریەتیی ئایینو مەزهەبە
جۆراوجۆرەکان دەکەن وەک ئاخوندەکان ،مامۆستا ئایینییەکان ،ڕێبەرانی ئایینی و دینو مەزهەبو
تەریقەتە جۆراوجۆرەکان.
٤ـ بێدەس��ەاڵتەکانـ ئ��ەو کەسو الیەنو دەس��تەو تاقمانە کە نوێنەرایەتی��ی ئەوانە دەکەن ،لە
کۆمەڵدا هیچ دەس��ەاڵتێکیان بەدەستەوە نیە .دیارە دەکرێ جێگا بۆ هەویەتو گروپی دیکەش لە
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چاالکیەکەدا وەبەرچاو بگرین .بەاڵم مەبەس��تی ئێمە ئەوەیە کە ڕۆڵی سەرەکیی ئەو چوار هەویەتە
بنەڕەتییە لە کۆمەڵدا نیش��ان بدەین .مامۆس��تا دەبێ نەیەڵێ قوتابیەکان هەویەتێک هەڵبژێرن کە
لە ژێر ئەم چوار هەویەتە ئەس��ڵییەدا جێگای نەبێتەوە .دوایە مامۆس��تا لە هەرکام لە بەشدارەکانی
کۆڕس��ەکە دەپرس��ێ لەبەر چی ئەو گروپەیان هەڵبژراد کە چوونە پاڵیەوە؟ چ ش��تێکی هاوبەشیان
لەگەڵ یەکتر هەیە؟ چ پێوەندییەکیان لەگەڵ گروپەکانی دیکەدا هەیە؟ چ نەخشێک لە کۆمەڵدا
داگێڕن؟ دواتر مامۆستا نەخشی ئەو گروپە کە لە کۆمەڵدا دەسەاڵتی سیاسیی بەدەستەوەیە ڕوون
دەکاتەوە .مەیدانی کارو بەرپرسایەتییەکانی دەست نیشان دەکاو باسی ئەو کاناڵو ئامرازانەش وەک
پۆلیسو سوپا کە بۆ بردنە پێشی دەسەاڵتی خۆی بەکاریان دێنێ دەکات.
دواتر مامۆس��تا داوا لە بەشدارانی گروپی دووهەم دەکا کە سەبارەت بە ڕۆڵو نەخشی خۆیان لە
کۆمەڵدا قسە بکەن .بۆ زانیاریو ڕوون بوونەوەی زیاتر مامۆستا قسە لەسەر ئەوە دەکا کە ئەم گروپە
کااڵو خزمەتگوزارییە جۆراوجۆرەکان ،س��ەروەتو س��امانو قازانج بەرهەم دێنن ،هەر بۆیە بەشی
دەسەاڵتی ئابووری واڵتیان بەدەستەوەیە.
پاش��ان گروپی س��ێهەم خۆی دەناس��ێنێ .ئەوانە ڕێبەرانی دینو مەزهەبە جۆاروجۆرەکانن کە
دەس��ەاڵتی ڕووحیو مەعنەویان بەسەر خەڵکدا هەیە .سەرەنجام مامۆستا داوا لە بەشدارانی گروپی
چوارەم دەکا کە خۆیان بناسێننو ئەوە ڕوون کەنەوە کە بۆچی ئەو هەویەتەیان هەڵبژاردوە؟ وا باشە
مامۆستا بەدرێژی رۆڵو دەوری ئەو گروپە لە کۆمەڵدا ڕوون کاتەوە .ئەوانە ئەو دەستەو تاقمو چینو
توێژانەن کە نە دەس��ەاڵتی سیاسی ،نە دەسەاڵتی ئابووریو نە دەس��ەاڵتی ئایینییان لە کۆمەڵدا
بەدەستەوە نیە .بە واتایەکی تر ئەوانە ئەو چینو توێژو دەستەو تاقمانەن کە لە کۆمەڵدا لە وەزعێکی
س��ەختو دژواردا دەژین .هەر بۆیەش پێویستیان بە یارمەتیو هاوکاریو پشتێوانیی کۆمەڵگا هەیە.
هەرکات ئەو دەس��تەو تاقمە جۆراوجۆرە بێدەس��ەاڵتانەی نێو کۆمەڵ خۆیان ڕێکخستو ڕێکخراوو
کۆڕکۆمەڵی س��ەربەخۆو غەیرەدەوڵەتییان بۆ بەرگری ل��ە قازانجو بەرژەوەندییەکانی خۆیان پێک
هێنا ،پێیان دەوترێ ”کۆمەڵگای مەدەنی”.
٣ـ پاش��ان مامۆستا لەس��ەر تەختە ڕەش وێنەی بازنەیەکی گەورە دەکێشێتەوە بەجۆرێک کە
کۆمەڵگا نیش��ان بدات .بازنەک��ە دەکاتە چوار بەش .لە هەرکام لەو بەش��انەدا جێگای ئەم گروپو
دەستەو تاقمانە دەکاتەوە.
* ئەو دامودەزگا جۆراوجۆرانەی نوێنەرایەتیی دەسەاڵتی سیاسی دەکەن.
* ئەو دامودەزگاو کارگەو کۆمپانیایانەی نوێنەرایەتیی دەسەاڵتی ئابووری دەکەن.
* ئەو دامەزراوە جۆراوجۆرانەی نوێنەرایەتیی دەسەاڵتی ئایینی دەکەن.
* ئەو الی��ەنو دامودەزگاو ڕێکخراوان��ەی نوێنەرایەتیی کۆمەڵگای مەدەنی دەکەن .پێویس��تە
مامۆس��تا ئەوە ڕوون کاتەوە کە کۆمەڵگای مەدەنی بۆ بردنە پێش��ی مەبەستەکانی خۆی پێویستی
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بە هاوکاریی دەس��ەاڵتەکانی دیکەی نێو کۆمەڵ هەیە .بەاڵم یەک ش��ت ڕوونە .ئەویش ئەوەیە کە
کۆمەڵگای مەدەنی ئەگەر بیەوێ ش��وێن لەس��ەر کۆمەڵگاو دەسەاڵتەکانی دیکەی نێو کۆمەڵ دانێ،
پێویس��تە خۆی ڕێک بخات .تەنیا لەو ڕێگایەوە کۆمەڵگای مەدەنی دەتوانێ داواکارییەکانی بێنێتە
گۆڕو بۆ باش��تر کردنی وەزعی مافی مرۆڤ تێکۆشێ .ئەوە پێی دەوترێ ئاکتیڤیزم .واتە کارو هەوڵو
خەباتو تێکۆش��انو چاالکی نواندن بۆ دەس��تەبەر کردنی م��افو ئازادییەکانی مرۆڤو پێکهێنانی
ئاڵوگۆڕ لە کۆمەڵدا.
بۆ باسو لێدوانی زۆرتر:
* ناوی چەند ڕێکخراو بەرە کە نوێنەرایەتیی کۆمەڵگای مەدەنی دەکەن.
* بۆچ��ی خەڵ��ک ڕێکخرا وو کۆڕوکۆمەڵی جۆراوج��ۆر بۆ بەرگری لە م��افو ئازادییەکان خۆیان
دادەمەزرێنن؟
* ن��اوی چەن��د ڕێکخراو بەرە کە کار بۆ مافەکانی مرۆڤ دەکەن؟ لە ئاس��تی دنیادا لەو بارەوە کام
ڕێکخراو چاالکن؟ لە ئاستی واڵتەکەی خۆماندا چەند ڕێکخراوی لەو جۆرەمان هەن؟
* هەندێک کۆڕو کۆمەڵ کە کار بۆ مافەکانی مرۆڤ دەکەن ،ئاماد نین هیچ چەش��نە یارمەتییەکی
ماڵ��ی لە دەوڵ��ەتو بنکەو بنیاتە ئابوورییەکان وەرگرن .بۆ چ��ی وا دەکەن؟ نەزەری تۆ لەو بارەوە
چییە؟
* ئایا پێت با شە ئێمە وەک تاک ببینە ئەندامی کۆروکۆمەڵە جۆراوجۆرەکانی الیەنگری مافی مرۆڤو
لەنێویاندا کار بکەین؟ یان پشتیوانیان لێ بکەین؟ بۆ؟
* بایەخ��ی هەبوونی کۆمەڵگای مەدەنیی چ��االک بۆ دەوڵەت لە چی دایە؟ واتە لەو بارەوە دەوڵەت
چ قازانجێک دەکا؟
* بۆچی لەو سەردەمەدا پێویستیمان بە کۆمەڵگایەکی مەدەنیی جیهانی هەیە کە سەرتاسەری دنیا
بە مەیدانی کارو چاالکییەکانی خۆی بزانێ؟
لێرەدا فێر بووین کە:
لە ئاخرو ئۆخری س��ەدەی هەژدەوە تا ئەمڕۆ بەش��ێک لە کۆمەڵگادا پەرەی س��ەندوەو پێگەیوە کە
پێی دەگوترێ کۆمەڵگای مەدەنی .ئەو بەش��ە هەر وا لە گەش��ەکردنی بەردەوام دایە .ئەمانجی ئەو
بەش��ە لە کۆمەڵ ئەوەیە کە بەشێوەی جۆراوجۆر ش��وێن لەسەر دەسەاڵتداریەتی سیاسیو ئابووری
دانێ .کۆمەڵ��گای مەدەنی بۆ خۆی لە رایەڵکەیەکی بەرینی ڕێکخراو و کۆڕو کۆمەڵی جۆراوجۆر کە
هەر کامیان بەش��ێوەی خۆیو لە بوارێکدا کار بۆ مافەکانی مرۆڤ دەکەن ،پێک دێ .هەندێک لەو
گروپانە خۆیان بۆ کار لە بوارێکدا تەرخان کردوە .واتە کارو چاالکییەکانیان لە بوارێکی تایبەتیدا
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بەڕێوە دەبەن .لەبەر ئەوەی ئەو ڕێکخراوانە لە دەوڵەت س��ەربەخۆن ،پێیان دەوترێ ڕێکخراوە غەیرە
دەوڵەتیی��ەکان .ی��ان NGOکانNon( .ـ )Governmental Organizationsئەو ڕێکخراوانە بە ئازادی
کارو چاالکییەکانیان بەڕێوە دەبەن .ڕەخنە لە سیاسەتو کارو کردەوەکانی دەوڵەتو کاربەدەستانی
دەوڵەت دەگرن .لە سەردەمی ئێستادا کۆڕوکۆمەڵەجۆراوجۆرەکانی الیەنگرو پارێزەری مافەکانی مرۆڤ
لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بێ وەبەرچاوگرتنی سنوورەکان ڕایەڵکەی پشتیوانیو هاوپێوەندی نیشان دان
لەگەڵ یەکتر پێک دێنن .بەو جۆرە مەیدانێکی باش��ترو بەرینترو گەورەتر بۆ کارو چاالکییەکانیان
لە ئاستی نێونەتەوەییدا دروست دەکەن .ئەمەش بۆتە هۆی دروست بوونی کۆمەڵگایەکی مەدەنیی
گەورەو بەرین کە سەرتاسەری دنیای هاوچەرخی گرتۆتەوەو وەک فاکتۆرێکی کاریگەر لە سیاسەتی
نێونەتەوەییدا ش��وێن دادەن��ێ .فاکتۆرێک کە ئیتر وای لێ هاتووە دەوڵەت��ەکان ناتوانن نەیبیننو
حیسابی بۆ نەکەن.
مەبەس��ت لە ئازادیی تێکۆش��انی ڕێکخراوەی��ی بریتییە لە حەقی پێک هێنانو تێکۆش��ان لە
ڕێکخراوە سیاس��یو مەدەنیو پیش��ەییو جەماوەرییەکاندا بۆ دیفاع لە مافو ئازادییەکانو بردنە
پێشی قازانجو بەرژەوەندییە ڕەواکانمان.
شوناسو ناسنامە جۆراوجۆرەکان:
ـ ئەندامان��ی پارلەمان ،س��ەرۆک وەزیر ،وەزیرەکان ،قازییەکان ،ژەنەڕاڵو ئەفس��ەرەکان ،پۆلیس��ـ
خ��اوەن کارخانە ،خاوەن کۆمپانیاو ش��یرکەتەکان ،بازرگانەک ،س��ەرۆک بانکەکان ،خاوەن هۆتێلو
ڕێستۆارنە گەورە ،خاوەن ئەکش ،جووتیار ،مەال ،ئاخوند ،پرێست ،شێخو قەشە ،ئیمام ،منداڵ ،ژنان،
خانەنش��ین،هاوڕەگەزخواز ،ئاوارە ،پەنابەر ،جندە ،کەمئەند ،چاالک��ی مەدەنی ،چاالکی مافی مرۆڤـ
ڕۆژنامەنووس ،شانۆگەر ،نووسەر ،مێدیاکار ،فێمێنیست ،دووکاندار ،کرێکار ،مامۆستا ،شوفیر
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کۆڕو کۆمەڵو ڕێکخراوە مرۆڤدۆستەکان
بابەت :کۆڕو کۆمەڵو ڕێکخراوە جۆراجۆرەکانی داکۆکیکار لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ.
ئامانج :ئاشنا بوونی زیاتر لەگەڵ کۆڕو کۆمەڵە مرۆڤدۆستهکانو چۆنیەتیی کارو تێکۆشانی ئەوان.
هەر چەند دابینو دەستەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤو ڕێز گرتن لێیان پێش هەر کەسو الیەنێکی
تر ،ئەرکی س��ەر ش��انی دەوڵەتە ،زۆر ڕێکخراوی غەیرە دەوڵەتییش هەن ک��ە لەو بوارەدا ڕۆڵێکی
زۆر چ��االکو گەورە دەگێڕن .ئەو کۆڕو کۆمەڵە غەیرە دەوڵەتییان��ە لە زۆر بواری جۆراوجۆردا کار
دەک��ەن .بۆ نموونە هەواڵو ڕێپۆرتاژ بۆ لە قاودانی پێش��ێل کردنی مافەکانی مرۆڤ لێرەولەوێ باڵو
دەکەنەوە ،جلوبەرگو خواردەمەنیو دەواو دەرمان بۆ خەڵکی ئاوارەو شەڕلێدراو یان کارەسات لێدراو
ک��ۆ دەکەنەوە ،یارمەتی بە ه��ەژارانو خەڵکی موحتاجو دەس��تکورت دەدەن ،بە دژی هەاڵواردنو
جیاوازیدانان ڕادەوەس��تن ،ل��ە کۆبوونەوە ئیعترازییە جۆراوجۆرەکاندا ،لە خۆپێش��اندانو مانگرتنە
جەماوەرییەکاندا بەشدارای دەکەن .نموونەی ئەو جۆرە ڕێکخراوانە لە هەموو واڵتاندا زۆرن .وەک
ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی ،خاچی سووری جیهانی ،ئەو کۆڕوکۆمەاڵنەی بەرگری لە مافەکانی
کرێکاران ،مندااڵن ،ژنان ،ئاوارەکانو هتد دەکەن.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
کات ١٠ :خولەک یان زیاتر
پێداویس��تییەکان :دەستڕاگەیشتن بە کتێبخانە ،ئینتەرنێت ،یان سەردانی یەک یان چەند ڕێکخراو
کە کار بۆ مافەی مرۆڤ دەکەن.
١ـ داوا ل��ە قوتابی��ان دەکەین کە ئەو ڕێگایانەی ب��ۆ پێک هێنانی ئاڵوگۆڕ ل��ە کۆمەڵدا کەڵکیان
لێوەردەگری��ن ،بژمێ��رن .ڕوونە هەندێک لەوان ل��ەو پێوەندییەدا باس لە ڕۆڵ��ی ڕێکخراوە غەیرە
دەوڵەتییەکان دەکەن .لە حاڵەتێکی ئاوادا پێویس��تە داوا لە قوتابیەکان بکەین کە ئەگەر ناوی هەر
ڕێکخراوێک��ی تایبەتی کە کار بۆ مافی مرۆڤ دەکا بێنن ،پێویس��تە ئ��ەوەش ڕوون کەنەوە کە ئەو
ڕێکخراوە چ دەکاو چۆن کار دەکا .ئەگەر هیچ کام لە قوتابیەکان باس��ێکی لەوچەش��نەی نەهێنا
گۆڕ ،مامۆس��تا بۆخۆی دەپرسێ کە ئایا مەبەس��ت لە ڕێکخراوێکی غەیرە دەوڵەتی چیە؟ NGOکان
چن؟ چ ڕۆڵێک دەگێڕن؟ مامۆس��تا الیەنە جۆراوجۆرەکانی وەاڵمی قوتابییەکان لەسەر تەختەڕەش
ب��ە خەتێکی جوان دەنووس��ێ .وات��ە تایبەتمەندییەکانی ڕێکخراوە غەیرە دەوڵەتییەکان لەس��ەر
تەختەڕەش دەنووسێ .بۆ نموونە بەو جۆرەی خوارەوە:
ـ ئەو ڕێکخراوانە سەربەخۆن ،حکوومی نین.
ـ ئەو ڕێکخراوانە خۆبەخشانە کار دەکەن.
ـ ئەو ڕێکخراوانە ئەندامو الیەنگرو پشتیوانیان هەن.
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ـ ئەو ڕێکخراوانە بەشێوەی جۆراوجۆر بۆ بەڕێوەبردنی چاالکییەکانیان پارە کۆدەکەنەوە (حەقی
ئەندامەتی وەردەگرن ،یارمەتی لە دەوڵەت یا لە خەڵک وەردەگرن ،پووڵ کۆ دەکەنەوەو هتد)
٢ـ مامۆستا باسی ئەوە دەکا کە زۆرن ئەو ڕێکخراوە غەیرە دەوڵەتییانەی کار بۆ مافەکانی مرۆڤ
دەک��ەن .هەر بۆیە ئەرکەکانیش��یان جۆراوجۆرن ،بەاڵم دەتوانین ئەو ئەرکان��ە کە ئەوان بەڕێوەیان
دەبەن ،لەو خااڵنەدا پوختە کەینەوە:
* چاوەدێری ڕەوشی مافی مرۆڤ لە نێوخۆو دەروەی واڵتدا دەکەنو لەو بارەوە ڕاپۆرتو هەواڵ
ئامادەو باڵو دەکەنەوە.
* ڕێنوێنی ،پش��تیوانی ،کۆم��ەگو هاوکاری قەزاییو حقووقیو قانوونی بۆ هەژارانو کەس��انی
فەقیرو بێ ئیمکانات دابین دەکەن.
* هەندێکیان لەسەر گیروگرفتێک یان لە بوارێکی تایبەتیدا کار دەکەن .وەک مافەکانی منااڵن،
ژنان ،کەمئەندامان ،پەنابەران ،شکەنجە ،ئازادیی بەیان ،زیندانیانو هتد.
* زۆرتر لە نێو خەڵکو لەس��ەر شەقامو شوێنە گش��تییەکاندا ،کارو چاالکییەکانیان ئەنجام
دەدەن.
* لە رایەڵکە نێونەتەوەیییەکاندا ئەندامن.
* زانیاریو وش��یاری س��ەبارەت بەمافەکانی مرۆڤ یان لەسەر بوارێکی تایبەتی ئەو مەیدانە دا،
باڵو دەکەنەوە.
* هەندێک جار پڕۆژەی تایبەتی کورت خایەن یان درێژخایەن لەمەڕ گروپێک یان مەس��ەلەو
بابەتێک وەڕێدەخەن وەک :ئەشکەنجە ،ئاوارەکان ،لەشفرۆشی ،پۆرنۆگرافیی منااڵنو هتد.
* کارو پڕۆژەو چاالکی تایبەتی ڕوو لە کاربەدەس��تانی دەوڵەتو بۆ ش��وێن دانان لەسەر ئەوانو
بڕیارو سیاسەتەکانیان ئەنجام دەدەن.
لێرەدا وا باشە مامۆستا داوا لە بەشدار بووەکان بکا کە ئەوانیش نموونەی دیکە لەو بارەوە بێننەوە.
دەکرێ پرس��یاریان لێ ب��کا ئایا هیچ کەس لەوان ئەزموونو تاقیکردن��ەوەی لەو جۆرەی هەیە کە
بۆخۆی لە یەکێک لەو ڕێکخراوانەدا کاری کردبێ؟ ئەگەر ئەزموونی لەو چەشنەی هەیە ،بیگێڕێتەوە.
دەکرێ مامۆستا بۆ گەرمتر بوونی باسەکە هەندێک پرسیاری دیکەش بێنێتە گۆڕێ وەک:
* بە چ ش��ێوەیەک ڕێکخراوە غەی��رە دەوڵەتییەکان دەبنە هۆی بەهێزبوونی دێمۆکڕاس��ی لە
کۆمەڵدا؟
٣ـ داوا لە قوتابییەکان بکە لەس��ەر یەکێک ل��ەو گیروگرفتانەی کە پێوەندیی بەمافی مرۆڤەوە
هەیەو لە کۆمەڵدا زۆر زەقو بەرچاوەو پێویس��تە کاری لەس��ەر بکرێ ،رێکخراوێک پێک بێنن .بۆ
نموونە ئەوینداری ،هەژاری ،بێکاری ،نەبوونی خزمەتگوزارییە تەندروستییەکان ،مافەکانی مندااڵن،
گەندەڵ��یو هت��د .دواتر قوتابیەکان بکە ب��ە چەند گروپ .هەر گروپە بە نۆرەی خۆی تێدەکۆش��ێ
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ڕێکخراوێکی غەیرە دەوڵەتی بۆ کار کردن لەس��ەر یەک لەو مەس��ەالنە دامەزرێنێ .پێویس��تە ئەو
ڕێکخراوە ناوێکی هەبێ ،پالنو بەرنامەی کاریی سااڵنەو چەند سااڵنەی هەبێو ئەو ڕێگاو مێتۆدانەش
دەستنیشان کات کە دەیەوێ کاریان پێ بکا ٣٠ .تا  ٤٥خولەک.
٤ـ س��ەرئەنجام گروپەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بەشێوەی پلێنۆم لەگەڵ
یەکتر باسو پێشکەش دەکەن.
فێر بووین کە:
ڕێکخراوە غەیرە دەوڵەتیو خێرخوازو مرۆڤدۆس��تەکان کارێکی گرنگو پڕبایەخ لە کۆمەڵدا دەبەنە
پێ��ش .ڕەخنە لە دەوڵەتو سیاس��ەتو کاربەدەس��تانی دەوڵەت دەگرنو لەو ڕێگایەوە وش��یاریان
دەکەنەوەو کەمووکووڕیو کەمتەرخەمییەکانیان دەستنیشان دەکەن .هاوارو ناڵەو بێزاریو تووڕەییو
ئیعترازی خەڵک دەگەیەننە کاربەدەس��تان .لەوەش زیاتر ئەو ڕێکخراوانە مەیدانو کاناڵو دەرفەتی
جۆراوجۆر بۆ تاکەکەسەکان دەخوڵقێنن تا کار بۆ مافەکانی مرۆڤ بکەن .دەبێ بگوترێ کە لە واڵتە
دێمۆکڕاتیکەکاندا کاربەدەستانی دەوڵەت س��رنج دەدەنە قسەو بیرو بۆچوونەکانی ڕێکخراوە غەیرە
دەوڵەتییەکانو لە کاتی سیاس��ەتگوزاریو بەرنامەڕێژیدا ،نەزەری ئەوان لە بوارە جۆاروجۆرەکاندا
ب��ە گرنگو پڕبایەخ لەقەڵەم دەدەن .کە چی لە ڕێژیمە دیکتاتۆر س��ەرەڕۆکاندا بەتوندی دەخرێنە
ژێر فشارو پاڵەپەستۆو تەنانەت کارو چاالکییەکانیان بەرتەسکو بگرە قەدەغەش دەکرێن .کەم نین
ئەو ئینس��انە تێکۆشەرانەی سااڵنە لە واڵتە دیکتاتۆر لێدراوەکاندا لەسەر تێکۆشان بۆ دابین کردنی
مافەکانی هاوواڵتیانیان زیندانیو ئەش��کەنجە دەکرێن ،یان لەگەڵ ئێعدامو سێدارەو قەنارە بەرەوڕوو
دەبن.
بۆ لێدوانو فێر بوونی زۆرتر:
* مامۆس��تا بەش��دارنی کۆڕس��ەکە بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەکات ،هەرکام لە گروپەکان
ڕێکخراوێک��ی غەیرە دەوڵەتی هەڵدەبژێرنو کاری لەس��ەر دەکەن .ئەوان تێدەکۆش��ن وەاڵمی ئەم
پرسیارانە بدەنەوە.
* ئامانجەکانی ئەو ڕێکخراوە چین؟
* چۆن ڕێکخراوەکە کار دەکا؟
* ئەندامەکانی لە کێ پێک دێن؟
* ڕێکخراوەکە پووڵو یارمەتی لەکوێ وەردەگرێ؟
* ئایا ڕێکخراوی لەو جۆرە هەن کە لە شار یان شارۆچکەکەی ئێوەدا بەو جۆرە کار بکەن؟
* ئایا ئەوان تا ئێستا توانیویانە کەمێک لە ئامانجەکانیان نزیک بنەوە؟ چیان کردوە؟
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هەندێک زانیاری
ڕێکخراوە غەیرە دەوڵەتییەکان لەالیەن کەسانی خەباتکارو الیەنگری مافەکانی مرۆڤەوە دادەمەزرێنو
بەڕێوە دەچن .ئەو جۆرە ڕێکخراوانە لە کۆمەڵدا وەک دەنگو پارێزەری س��ەرەکی دەس��تەو تاقمە
الوازو بێدەسەاڵتەکان وەک مندااڵن ،کەمئەندامان ،زیندانیان هتد کار دەکەن .ئەو جۆرە ڕێکخراوانە
پێوەندییەک��ی ب��اشو زیندوویان لەگەڵ کەس��انو خەڵکی ئاس��اییدا هەیە .زۆر ل��ەوان ئەندامو
الیەنگرو پش��تیوانیان لەنێو جەماوەری خەڵکدا هەن .زۆربەی ئەو ڕێکخراوانە لە کارو تێکۆش��انی
خۆیاندا ش��ارەزاو لێوەش��اوەن .هەر بۆیە لەالیەن بیرو ڕای گشتی ،ڕاگەیەنە گشتییەکانو تەنانەت
کاربەدەستانیشەوە قسەو هەڵوێستو ڕاگەیانراوەکانیان بەجیددی وەردەگیرێن .ئێستا کارو خەبات بۆ
دابینو دەستەبەرکردنی مافەکانی مرۆڤ تەنیا هەر بە ئەرکو کاری هەندێک کەسو الیەنو دەستەو
تاقم دانانرێ .بەڵکوو هەموو کەسێک لە هەر شوێنو مەوقعییەتێکی کۆمەاڵیەتیو جوغرافیایی دابێ،
دەتوان��ێ بۆ دابینو بردنە پێش��ی م��افو ئازادییەکانی مرۆڤ کار بکاتو ل��ە یەکێک لەو ڕێکخراوە
مرۆڤدۆستە غەیرە دەوڵەتییانەدا تێکۆشانی خۆی دەست پێ بکا.
تێکۆشەری ڕێگای مافو ئازادییەکانی مرۆڤ
بابەت :چاالکانو تێکۆشەرانی ڕێگای دابین کردنی مافەکانی مرۆڤ
ئامانج :ئاش��نا کردنی بەش��دارانی کۆڕس��ەکە لەگەڵ ئەو ڕۆڵە گرنگو پڕبایەخ��ەی کە چاالکانو
تێکۆشەرانی ڕێگای مافو ئازادییەکانی مرۆڤ لە کۆمەڵدا دەیگێڕن.
چۆنەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لەسەرەتادا قوتابیەکان لەس��ەر بابەتەکە بە قووڵی بیر دەکەنەوە .دواتر کارەکانیان بەشێوەی گروپی
دەبەنە پێشو س��ەرەنجام لە پلێنۆمێکدا ئاکامی لێکۆڵینەوەکانیان پێش��کەش دەکەن .پێویس��تە
وەختێکی باش بدرێتە بەش��دارانی کۆڕس��ەکە تا بتوانن بەشێوەی گروپ پێکەوە کار بکەن .دەکرێ
ئ��ەو چاالکییە بەش��ێوەی کاری پڕۆژەیی بۆ ماوەیەکی درێژخایەنیش بەڕێ��وە بچێ .ئامانج ئەوەیە
قوتابیەکان لەو بارەوە لێکۆڵینەوەیەکی باشو پوختو پڕنێوەرۆک بەدەستەوە بدەن.
کات ٤٥ :خولەک.
پێدوایستەکان :کاغەزو قەڵەم ،تووشو کاغەزی گەورە ،مەقەستو چەسپی ئاوی ،دەست ڕاگەیشتن
بە زانیاری ،ڕۆژنامەو گۆڤارو ئەنتەرنێتو کتێبخانە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ لە سەرەتادا مامۆستا هەندێک پرسیار لە قوتابیەکان دەکا تا ناچار بن لەسەر بابەتەکە بیر بکەنەوە.
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* چاالکی مافەکانی مرۆڤ کێیە؟
* تێکۆشەری ڕێگای مافەکانی مرۆڤ کێیە؟
”کەس��ێک کە کار بۆ دابینو دەس��تەبەر کردنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ بە گشتی دەکا ،بە
چاالکی مافی مرۆڤ دەناس��رێ  .کەس��ێک کە ژیانو ش��ارەزاییو تواناکانی خۆی بۆ بردنە پێشی
مافەکانی کەس��انو دەس��تەو تاقمە الوازو چەوس��اوەکانی نێو کۆمەڵ وەک مندااڵن ،کەمئەندامان،
ئاوارەکان ،زیندانیانو هتد تەرخان دەکا ،بە تێکۆشەری مافەکانی مرۆڤ دادەنرێ».
زۆرن ئەو کەسانەی لە واڵتانو کۆمەڵگا جۆراوجۆرەکاندا لە پێوەندی لەگەڵ کارو خەبات بۆ مافو
ئازادییەکان��ی مرۆڤدا ناوبانگیان دەرکردوە ،وەک :هێنری دوونات ،مارتین لۆتەر کینگ ،نێلس��ۆن
ماندێلال ،دایە تەرێسا ،فلۆرێنس نایتینگڵ ،داو ئاونگ سان سوشی ،شیرین عیبادی ،مهاتمان گاندی،
ڤاس�ڵاڤ هافێل ،بۆب گیڵدۆڤ ،وانگاری ماتایو زۆر کەس��ی دیکەش بۆ نموونە وەک ئەو کەسانەی
کە ڕێکخراوە غەیرە دەوڵەتییە بەناوبانگەکانیان بۆ داکۆکی لە مافی مرۆڤ دامەزراندوون .بۆ ناسینی
کەس��انی دیکەی لەو چەش��نە دەتوانین زانیاری لە ڕێکخراوی نێونەتەوەیی لێبوردن وەرگرین .هەر
ئێس��تاش لە ئاستی دنیا لە هەموو واڵتاندا ،زۆرن ئەو کەس��انەی کە لە پێناو مافو ئازادییەکانی
مرۆڤدا خەبات دەکەنو لەو ڕێگایەدا تووشی زیندان ،یان دەستبەسەریو ئاوارەیی بوون.
٢ـ ئێستا بەشدارەکان بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەبنو هەرکام لەوان یەکێک لەو کەسانە
هەڵدەبژێرنو کاریان لەسەر دەکەن .بەشێوەیەکی کورت بیۆگرافیی ئەوان پەیدا دەکەن .وا باشە لە
پێوەندی لەگەڵ ئەواندا وەاڵمی ئەم پرسیارانە بدەنەوە :کەی لەدایک بووە؟ کەی بۆتە چاالکی مافی
مرۆڤ؟ بۆ چ ئامانجێک کارو خەباتی کردوە؟ بۆ کام ئامانجو مەبەستی سیاسی تێکۆشاوە؟ گەورەترین
کاری چیە؟ بەچی زۆر بەناوبانگە؟ گەورەترین سەرکەوتنو دەسکەوتی لە خەباتکەیدا چ بووە؟
٣ـ س��ەرەنجام هەموو گروپەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بەش��ێوەی پلێنۆم
پێشکەش دەکەن.
لێرەدا فێر بووین کە:
زۆرن ئەو کەسانەی ژیانی خۆیان بۆ خەباتو تێکۆشان لە پێناوی ئازادیو مافە ڕەواکانی هاوواڵتیانو
هاونەوعەکانی خۆیاندا تەرخان کردوە .هەندێک لەو کەسانە بەهۆی کارو خەباتو زەحمەتو ماندوو
بوونەکانیان لەو ڕێگایەدا ناوبانگی نێونەتەوەیییان وەدەست هێناوە .ئەوانە ئێستا بوونەتە سەرمەشقو
ئی��دهو س��ەرچاوەی ئیلهام بۆ هەموو مرۆڤایەتیو بۆ خەڵکانی دیکە ک��ە لە پێناو ئازادیو مافەکانی
مرۆڤدا خەبات دەکەن .شایانی باسە کە لە هەموو کۆمەڵگاکاندا  ،لە هەمو شارو شارۆچکەو تەنانەت
گوندەکانی��شدا ،زۆر کەس هەن کە وەک قارەمان��ی رۆژانەی خەبات بۆ مافو ئازادییەکانی مرۆڤ
دەناس��رێن .ئەوانە ڕۆژانە بە کارو خەباتیان ش��وێنەوارێکی زۆر لەسەر بردنە پێشی مافەکانی مرۆڤ
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دادەنێنو چرای هیواو هومێد بە ئایندەیەکی گەش لەنێو خەڵکدا دادەگیرس��ێنن .دیارە هەمیش��ە
ناوی ئەوانە ناکەوێتە س��ەر زارو زمانان یان ناویان لە ڕۆژنامەو گۆڤارەکاندا باڵو نابێتەوە ،بەاڵم ئەوە
هیچ لەو ڕاس��تییە ناگۆڕێ کە ئەوان لە شوێنی خۆیاندا س��ەبارەت بەو کارو خەباتەی بۆ ئازادیو
مافەکان��ی مرۆڤ بەڕێوەی دەبەن ،بۆخۆی��ان قارەمانێکن کە لەنێو دڵ��ی میللەتی خۆیانو خەڵکی
دەوروبەری خۆیاندا ،جێگای شایستەی خۆیان کردۆتەوە.
بۆ لێدوانی زیاتر:
* ئایا کەس��ێک دەناس��ن کە هەر چەند لەو بارەوە زۆر نەناسراوە بەاڵم لەو شوێنەی کە ئێوەی تێ
دان بە خاتری کارو خەبات بۆ مافەکانی مرۆڤ خەڵک بیناسنو ڕێزی لێ بگرن؟
ئای��ا لە واڵتەکەی خۆم��اندا و لە کۆمەڵگاکەی خۆماندا کەس��انی ئەوتۆ ه��ەن کە خەڵک وەک
تێکۆشەری ڕێگای خەبات بۆ دابین کردنی مافەکانی مرۆڤ ناوی بەرن؟
بۆ چی بەوانە دەڵیین قارەمانانی ژیانی ڕۆژانە؟ مەبەست لەو زاراوەیە چییە؟
* جیاوازیو وێکچوونەکانی نێوان تێکۆش��ەرانی ڕێگای مافەکانی مرۆڤو ئەوانەی کە پێیان دەوترێ
قارەمانانی رۆژانەی ڕێگای مافەکانی مرۆڤ کامانەن؟
بۆ زانیاری:
لە ساڵی ١٩٩٨ی زایینیدا ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بەیاننامەیەکی تایبەتی لەسەر مافەکانی
تێکۆش��ەرانی مافەکانی مرۆڤ پەس��ندو باڵو ک��ردەوە .ئەو بەیاننامەی��ەی دەریدەخا کە کۆمەڵگای
نێونەتەوەیی کارو خەباتی ئەو کەسانەی کە لێرەو لەوێ لە پێناو مافەکانی مرۆڤدا تێدەکۆشن ،بەرزو
پڕبایەخ دەنرخێنێ .هەر بۆیە دەیهەوێ بیانخاتە ژێر چەتری پارێزگاریی خۆیەوە.
مێشوولەیەک لە ژووری نوستندا بە هازوهوز دەتوانێ گرفت و سەرئێشەیەکی زۆر بنێتەوە.
مافەکانی مندااڵن
بابەت :مافەکانی مندااڵن
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ ئەو ڕاس��تییە کە مندااڵن لە کۆمەڵدا گروپێکی الوازنو پێویستیان بە
پارێزگاریی تایبەتی هەیە.
دەکرێ منداڵی قۆناخێکی خۆش��ی تەمەنی مرۆڤ بێ .منداڵێک کە لە ئەمنییەتو ئاس��ایشدا،
لە س��ێبەری خۆشەوس��یتیو موحیببەتی دایکو باوکیدا دەژی ،منداڵێک کە هەلو دەرفەتی
باش��ی بۆ دەڕەخس��ێو دەتوانێ بێ هیچ نیگەرانییەک لەگەڵ هاواڵەکانی یاری بکاو کەڵک لە
منداڵیی خۆی وەرگرێ ،بە ش��ێوەیەکی سروشتیش مەیدانی گەش��ەو هەڵدانو گەورەبوونی بۆ
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پێک دێ .منداڵێک کە لە پڕۆسەیەکی ئاوادا گەشە دەکا ،کە گەورەش بوو بەهێزو پتەوو ساخ
دێتە دەر .زۆر واڵت هەن هەلومەرجێکی لەو چەش��نەیان بۆ گەش��ەو خوێندنو پەروەردەو فێر
کردن��ی مندااڵن پێک هێناوە .نۆروێژ یەکێک لەوانە .بەو حاڵ��ەش لە زۆر واڵتاندا ،تەنانەت لە
واڵتە دەوڵەمەندو پێش��کەتووەکانیشدا زۆرن ئەو مندااڵنەی لە هەلومەرجێکی سەختو دژواردا
بەسەر دەبەن .دەچەوسێنەوە ،لە مەینەتبەشیو مەحروومییەتو بێبەشیدا گەورە دەبن ،دایکو
باوکیان هەژارو بێپەنان ،یان لە ئاکامی ش��ەڕو ئاوارەی��یو گیرو گرفتە جۆراوجۆرەکانی دیکەدا،
بنەماڵەکانیان هەڵدەوەشێنو بەم جۆرە ژیانیان لێ دەشێوێ .لە زۆر شوێن مندااڵن ناتوانن بڕۆنە
قوتابخانە ،لە سێبەری توندوتیژیو شەڕو ماڵوێرانیدا دەژین ،دەستدرێژیی جینسییان دەکرێتە
س��ەر ،لە بەر بێماڵو حاڵی لەسەر ش��ەقامەکان بەس��ەر دەبەن یان ناچارن لە هەلومەرجێکی
س��ەختو بە حەقدەستێکی زۆرکەم کار بکەن .بەکورتی چونکە مندااڵن بێهێزترینو الوازترین
گروپی نێو کۆمەڵن ،پێویستە لەسەرمان بۆ پاراستنی ئەوانو دابینو دەستەبەر کردنی مافەکانیان
تێکۆش��ین ،لە بەرامبەر پەالمارو توندوتیژیو چەوس��انەوەو مەینەتبەش��یدا ،ئاگادارییان لێ
بکەینو بیانپاریزین .س��ەرمایەگوزاری لەسەر منااڵن ،بەسەرمایەگوزاری لەسەر ئایندەی کۆمەڵ
بە حیساب دێ!
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە بەش��ێوەی کاری گروپی دەڕواتە پێشو سەرەنجام بە پلێنۆم کۆتایی دێ .لە کۆتاییدا
مامۆس��تا بە شێوەیەکی تێروتەسەل باسێکی پڕ لە زانیاری لەسەر بابەتەکە پێشکەش بە بەشدارانی
کۆرسەکە دەکا.
کات ٤٥ :تا  ٩٠خولەک.
پێداویس��تی :قەڵەمو کاغەز ،کاغەزی گەورەو قەڵەمی تووش ،کۆپیەک لە کۆنڤانس��یۆنی ڕێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مندااڵن.
ئامادەکاریی پێشوەخت :ئامادەکردنی باسێکی تێروتەسەلو پڕ لە زانیاری لەسەر مافەکانی مندااڵن.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ بەش��دارانی کۆرسەکە بەس��ەر چەند گروپی بچووکدا دابەش دەکرێن .هەر گروپە تێدەکۆشێ
نموونەیەک ل��ە هەلومەرجێک بێنێتەوە کە لەوێدا مندااڵن دەچەوس��ێنەوە ،یان کەڵکی خراپیان
لێ وەردەگیردرێ ،یان دەس��تدرێژیو پەالماریان دەکرێتە سەر .دەکرێ ئەو نموونانە هی سەردەمە
کۆنەکان یان هی س��ەردەمی ت��ازە بن .دەکرێ نموونەکان لە واڵتی خۆم��ان یان لە واڵتانی دیکە
بێنینەوە .مامۆس��تا قوتابیەکان هان دەدا کە لە باس��ەکانیاندا س��رنج بدەنە ئەو مندااڵنەی کە لە
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هەلومەرجێکی سەختتریشدا بەسەر دەبەن ،وەک منااڵنی کەمئەندام ،یا ئەو مندااڵنەی ناچارن کار
بکەن ،یا ئەو مندااڵنەی لەس��ەر جادەکان دەژین ،یا مندااڵنی ئاوارە ،یا مندااڵنی شەڕلێدراو .هەموو
ئەو جۆرە نموونانە بە خەتێکی جوانو گەورە لەس��ەر کاغەزێکی گەورە دەنووسرێنو هەڵدەواسرێن.
 ٢٠تا  ٣٠خولەک.
٢ـ گروپ��ەکان لە دەوری یەک کۆدەبنەوەو ئاکامی کارەکانیان بە ش��ێوەی پلێنۆم پێش��کەش
دەکەن .پێویس��تە مامۆس��تا قوتابیەکان هان بدا بە گەرمی لە باس��ەکاندا بەشدار بنو هۆیەکانی
ئ��ەوە ڕوون کەنەوە کە بۆچی مندااڵن لە وەزعێکی س��ەختو دژواردا دەژین .یانی کاتێک باس لە
نموونەیەک دەکەن کە مندااڵن لەوێدا لە هەلومەرجێکی دژوار دان ،دەبێ هۆیەکانی ئەو وەزعەش
ڕوون کەنەوە .دواتر مامۆس��تا دەپرس��ێ ئایا پێشنیاری بەش��دارەکان بۆ باشتر کردنی وەزعی ژیانی
مندااڵن چیە؟
٣ـ لە کۆتاییدا مامۆس��تا باسێکی پڕنێوەرۆک سەبارەت بە مافەکانی مندااڵن پێشکەش دەکات.
بەتایبەتی زۆر گرنگە بەندەکانی کۆنڤانسیۆنی مافەکانی منداڵ شی کاتەوەو ئەرکەکانی دەوڵەت لەو
بارەوە دەستنیشان بکا.
فێر بووین کە:
مندااڵن لە نێو کۆمەڵدا گروپێکن کە بە الوازو بێهێز دادەنرێن .ئەوەش لەبەر ئەوەیە کە بۆ خۆیان
ناتوانن هیچ شتێک بکەنو لەو بارەوە چاو لەدەستی گەورەکانن .هەم لە ڕابردووو هەم لە سەردەمی
ئێستادا ،زۆرن ئەو مندااڵنەی لە ژیانێکی سەختدا ژیاونو دەژین .هەندێک لەوان لە پێداویستییە
هەرە س��ەرەتایییەکانی ژیان وەک خواردن ،دەواو دەرمانو جلوبەرگو جێگایەک بۆ ژیان بێبەشن.
زۆر لەوان دەکەونە بەر پەالمارو دەس��تدرێژیو چەوسانەوە .زۆریشن ئەو مندااڵنەی لە ئاکامی شەڕو
کێش��ەکاندا ،زێدو تەنانەت کەسو کاریش لەدەست دەدەن .ئاوارەو پەڕیوە دەبن .ئێستاشی لەگەڵ
بێ لە زۆر شوێن مندااڵن لە خوێندنو ئیمکاناتی پەروەردەو فێر بوون بێبەشن.
بە مەبەستی پاراستنی مندااڵن ،ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ساڵی ١٩٨٩دا ،پەیماننامەی
مافەکانی مندااڵنی پەس��ند کرد .ئەو پەیماننامەیە ئەو ڕێوش��وێنو پرنسیپانەی دیاری کردوون کە
دەوڵەت��ەکان دەبێ بەگوێرەی ئەوان هەڵس��وکەوت لەگەڵ مندااڵن بکەن .ئەو کۆنڤانس��یۆنە ئەرک
دەخاتە س��ەر دەوڵەت کە پێویس��تە هەموو هەنگاوێکی پێویس��ت بۆ پاراستنی مندااڵنو دەستەبەر
کردنی مافەکانیان هەڵگرێ.
یەکێک لە بەندەکانی ئەو کۆنڤانس��یۆنە دەڵێ :لەو کارو مەس��ەالنەدا کە پێوەندییان بە ژیانو
چارەنووس��ی منداڵەوە هەیە لە کات��ی بڕیارداندا دەبێ ڕوانگەو نەزەرو بی��ر بۆچوونی منداڵەکەش
وەبەرچاو بگیردرێ.
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بۆ فێربوونی زۆرتر:
لە زۆر ڕێگاوە دەتوانین کار لەس��ەر مافەکانی منااڵن بکەین .بۆ نموونە دەتوانین بڕۆین لێکۆڵینەوە
لەسەر ئەوە بکەین کە چۆنو کەیو لە سەر چ بنچینەیەک پەیماننامەی مافەکانی مندااڵن پەسند
کرا .یان دەتوانین لەس��ەر هەندێک بواری دیکەی تایبەت��ی کارو لێکۆڵینەوە بکەین کە لێرەولەوێ
مندااڵن بەدەس��تیانەوە گی��رۆدەن وەک :برس��یەتی ،کەمخۆراکیو بەدخۆراک��ی ،کاری مندااڵن،
پۆرنۆگرافیی مندااڵن ،کەڵکی جینس��ی وەرگرتن لە مندااڵن ،مندااڵنی سەر شەقامەکانو مندااڵنی
ئاوارەو شەڕلێدراوو هتد.
دەکرێ باس��ێکی تایبەتیش لەسەر پێداویستییە سەرەتایییەکانی منداڵ بکەین .واتە باس لەو
فاکتۆرە بنەڕەتییانە بکەین کە بۆ گەشەو هەڵدانو پەروەردەبوونی مندااڵن پێویستن.
وا باش��ە باسێک لەس��ەر باشتر بوونی وەزعی مندااڵن لەچاو ڕابردوو بکرێ .لێرەدا پێویستە ئەوە
ڕوون بکەین��ەوە ک��ە بۆچی بە بەراورد لەگەڵ ڕابردوو ،ئێس��تا وەزعی ژیانو گ��وزەرانو بارودۆخی
مندااڵن باش��ترە .ئەم ئاڵوگۆڕانە لە ئاکامی چیدا پێک هاتوون” کام لە ئەکتەرەکانی نێو کۆمەڵ بۆ
باشتر کرانی وەزعی مندااڵن کاریان کردوە؟ ئەوان لە کارو خەباتی خۆیاندا ،کەڵکیان لە چ ئامرازێک
وەرگرتوە؟
دەکرێ بۆ نموونە باس لە بارودۆخی مندااڵنی کەمئەندام بکەین .وەزعی ئەوان لە کۆمەڵدا چۆنە؟
چ ئیمکاناتێکی تایبەتیان بۆ تەرخان کراوە؟ کۆمەڵ چ ئاسانکارییەکی بۆ ژیانو پەرەوردەبوونو باشتر
کردنی گوزەرانیان دابین کردوە؟ یا بۆ نموونە دەکرێ باسی ئەو مندااڵنە بکەین کە دایکو باوکیان
لەدەس��ت داون .گیروگرفتەکانی ئەوان چن؟ چۆن دەتوانین کار بۆ کەم کردنەوەی گیروگرفتەکانی
ئەوان بکەین؟ هەر بەو جۆرە دەتوانین باسەکە درێژە بدەین.
بۆ فێر بوونی زیاتر:
بەشدارانی کۆرسەکە دەتوانن لەسەر چیرۆکی ژیانی

Eglantyne Jebb

ئەو خاتوونە بەریتانیایییە کە

ب��ۆ یەکەم جار بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مندااڵنی ئامادە کردو دواتریش ڕێکخراوی پارێزگاری
لە مندااڵنی لە بەریتانیا دامەزراند کارو لێکۆڵینەوە بکەن.
بۆ فێر بوونی زۆرتر:
زانیاری لەس��ەر ڕێکخراوی پارێ��زگاری لە مندااڵن کۆکەنەوە .ئامانجی ئ��ەو ڕێکخراوە چیە؟ چۆن
کار دەکات؟ ئای��ا ڕێکخراوی دیکەی لەو جۆرە هەن کە بەتایبەتی بۆ مافەکانی مندااڵن کار بکەن؟
دەک��رێ نوێنەری یەکێک لە ڕێکخراوەکانی چاالک لە بواری مافی مندااڵندا بۆ پێش��کەش کردنی
باسێکی تایبەت لەسەر کارو چاالکییەکانی خۆیان بانگهێشن بکرێ.
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گرینگترین��ی ئ��ەو دۆکیۆمێنتانەی لە ئاس��تی نێونەتەوەیی دا لە پەیوەن��دی لەگەڵ مافەکانی
مندااڵندا پەس��ند کراون بریتیین لە :بەیاننامەی مافەکان��ی مندااڵن ١٩٢٤ـ ،١٩٢٣ڕاگەیەندراوی
ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان س��ەبارەت بە مافەکانی من��دااڵن  ،١٩٥٩پەیماننامەی مافەکانی
مندااڵن (پەسند کراوی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان) .١٩٨٩
لێکۆڵینەوەیەکی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دەریدەخا کە ئێستاش��ی لەگەڵ بێ لە زێدەتر
لە ٩٥واڵتدا مندااڵن بەشێوەی جەسەتەیی لە قوتابخانەدا سزا دەدرێن .ئەمە زیاتر لە نیوەی مندااڵنی
سەر ڕووی دنیا دەگرێتەوە .واتە النی کەم یەک ملیاردونیو منداڵ لە سەرانسەری دنیادا بە شێوەی
جەستەیی لە قوتابخانەدا ئازار دەدرێن.
لە  ٣٦واڵتی دنیادا ،بە مەبەستی سزادانی مندااڵنو تەمبێ کردنیان ،قامچیکاریو شەلالقکاری،
وەک بەش��ێک لە سیس��تەمی قەزایی بەکار دێت .لە  ٤٣واڵتی دنیا مندااڵن لە زینداندا بەشێوەی
جەستەیی سزا دەدرێن .زۆربەی ئەو مندااڵنە لەگەڵ یاسادا لە کێشە دان ،تەنیا لەبەر ئەوە دەگیرێن
یان گیراون کە تاوانێکی بچکۆڵەیان کردوەو ئەگەر سیس��تەمێکی دروست بۆ پەروەردە کردنەوەیان
لە ئارا دابێ ،زوو دەکەونەوە س��ەر ڕێگای ئاس��ایی هەڵدانو گەشە کردن .لە هەر پێنج منداڵ کە لە
زیندان دان چوار کەس��یان تەنیا یەک جار لە ژیانیاندا قانوونیان ش��کاندوە .ئەوە بەو مانایەیە کە
ئەگەر بارودۆخی کۆمەڵگاو ژینگەکەیان دروستو لەبار بێ ،تووشی ئەم وەزعە نابن.
خۆزگە توانیبام لەو بارەوە لەگەڵ کەسێک قسەو دەردی دڵم کردبا.
بابەت :پاراستنی منداڵ لە بەرامبەر توندوتیژیو ملهوڕیدا.
ئامانج :وەرگرتنی وشیاریو زانیاری لەسەر هۆیەکانی زۆرهملیو ئاکامەکانیو هاودەردی کردن لەگەڵ
قوربانیانی ملهوڕی وزۆرەملیو چۆنیەتیی نیشاندانی ئێمپاتی لەگەڵیان.
هەموو مندااڵن دەزانن مەبەست لە ملهوڕیو زۆرهملی چییە .زۆربەی مندااڵنو مێرمندااڵن لەو
بارەوە ئەزموونیان هەیەو دەتوانن داستانی جۆراوجۆر سەبارەت بەو بابەتە بگێڕنەوە .جا ئەوە چ بەسەر
خۆیان هاتبێ یان لە قوتابخانەو لە گەڕەکو لە شوێنە گشتییەکانی دیکەدا شاهیدی ڕووداوی لەو
جۆرە بووبن ،هیچ لە مەسەلەکە ناگۆڕێ.
زۆرهمل��ی دەکرێ راس��تەوخۆ بێو دەکرێ ناڕاس��تەوخۆش ب��ێ .زۆرهملی راس��تەوخۆ لێدان،
پاڵپێوەنان ،ش��ان لە ش��ان دان ،جوێنو قسەی ناش��یرین ،هەڵگرتنی کەلوپەلو شمەک بە زۆری،
لێس��تاندنی شتەکان ،پەالمار ،هەڕەشە ،خۆ سوور کردنەوە ،مۆڕەو ئەزیەت کردنو هەڵسوکەوتی لەو
ی ناڕاس��تەوخۆش ناوزڕاندن ،بوختان بۆهەلبەس��تن ،دوورەپەرێز
جۆرە دەگرێتەوە .زۆرهملیو ملهوڕ 
خس��تنەوەی کەس��ێک ،وەخۆنەکردنو دووری لێکردنو کردەوەی لەو ج��ۆرە دەگرێتەوە .زۆر جار
زۆرهملی بەهۆی جیاوازیدانانو هەاڵواردنی ڕەگەزی ،مەزهەبی ،ئیتنیکی ،ئایینی ،کۆمەاڵیەتیو شتی
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دیکەی لەو جۆرەوە ڕوو دەدات .جیاوازییە فەرهەنگییەکان ،عاداتو ڕێوشوێنە کۆمەاڵیەتییەکانو
جاری واش��ە کەمئەندام بوون دەبنە مایەی ئ��ەوە کە ملهوڕیو زۆروێژیت دەرحەق بکرێ .زۆروێژی
چ ڕاس��تەوخۆبێ یا نا بە کارێکی ناڕەوا بەحیس��اب دێ .بە تایبەت ئەگەر ئاگاهانەو بە وشیارییەوە
بەڕێوە بچێ .دەبێ بزانین کە ئەگەر زوو لە کاتی خۆیدا پێش بە زۆروێژیی س��یتەماتیک نەگیرێ،
ئاکامی زۆر خراپی بۆ قوربانییەکە بەدواوە دەبێ.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ڕاهێنانەکە بەشێوەی شانۆو تیئاتر بەڕێوە دەچێو دواتر باسو گفتوگۆ لەسەر بابەتەکە دەکرێ .دەبێ
بگوترێ کە شانۆکە پێویستە بەجۆرێک ئامادە بکرێ کە لەگەڵ وەزعی تایبەتی بەشدارانی کۆرسەکەو
گروپەکانو بارودۆخی ئەواندا بگونجێ .مامۆس��تا دەبێ بزانێ کە هەندێک لە مندااڵنو مێرمندااڵن
بۆخۆیان ئەزموونی تایبەتیان لە زۆروێژی هەیە .وا باش��ە لە کاتی ئامادەکارییەکاندا ئەو مەسەلەیە
لەبەرچاو بگیرێ.
کات ٦٠ :خولەک.
پێداویس��تی :ژوورێکی گەورە کە بکرێ ش��انۆی ت��ێدا بەڕێوە بچێ .کۆپی ئامادەک��راو لە هەموو
بەشەکانی شانۆکەو نێوەرۆکەکەیان ئەگەر بکرێ هەر گروپەی یەکێک لە پەردەکانی شانۆکە بەڕێوە
بەرێ .ئەگەر ئیمکانی هەبێ شانۆکان لەسەر بناخەی ئەو چیرۆکانە ئامادە بکرێن کە لە حەقیقەتدا
ڕوویان داوە.
١ـ لەپێشدا بەش��داربووەکان دەست بە بەڕێوەبردنی ش��انۆکە بکەن ،وا باشە هەموویان لەگەڵ
زۆرهملیو ملهوڕی ئاشنا بووبنو لەو بارەوە زانیاریی پێویستیان هەبێ .دەبێ بزانن کە زۆروێژی ڕەنگە
لە هەموو قوتابخانەیەکدا لە قوتابخانەی س��ەرەتایی ،ناوەندیو تەنانەت لە قوتابخانەی ئامادەییشدا
ڕوو ب��دات .لەوەش زیاتر ملهوڕی لە ش��وێنی کار ،لە زانکۆ لە کلوبەکان��ی الوان ،لە نێو تیمەکانی
وەرزشو مەیدانە جۆراوجۆرەکانی ژینگەی نزیکو گەڕەکو هتددا دەش��ێ ڕوو بدات .بۆیە وا باش��ە
مامۆس��تا لەس��ەرەتادا داوا لە قوتابیەکان بکات کە لەو بارەوە بیر بکەنەوەو لە خۆیان بپرس��ن کە
زۆروێژی چییە؟ تێکۆشن خۆشیان وەاڵمی ئەو پرسیارە بدۆزنەوە.
پاش��ان قوتابییەکان دەبنە س��ێ گروپ کە هەر گروپەی پەردەیەک لە شانۆکە ئامادەو بەڕێوە
دەبەن ( ١٥خولەک).
٢ـ هەرکام لە گروپەکان نمایش��ێک دەکەن .لەو حاڵەتەدا کەس قسە ناکا ،تەنیا تەماشا دەکەن.
تا هەموو گروپەکان نمایشەکانیان تەواو نەکەن ،هیچ چەشنە باسێک سەبارەت بە بابەتەکان ناکرێ.
پاش��ان هەموو گروپەکان بەشێوەی پلێنۆم دادەنیشنو ش��انۆکان هەڵدەسەنگێنن .مامۆستا جڵەوی
باسەکان دەگرێتە دەستو گفتوگۆکان دەباتە پێش .وا باشە ئەم پرسیارانە بێنێتە گۆڕێ:
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* نمایشەکان چۆن بەڕێوە چوون؟
* نێوەرۆکی شانۆکان لە کوێڕا هاتبوون؟
ئایا لە فیلم یان ڕۆمان یان لە حەقیقەتەکانی ژیانی ڕۆژانەوە وەرگیراون؟ ئایا لە واقع نزیک بوون؟
* ئای��ا لە پەردەی یەکەمدا ش��تێک گوترا کە کۆمەک بە باش��تر بوون��ی وەزعەکە بکات؟ ئایا
قسەیەک یان شتێکی وا گوترا کە وەزعەکەی بەرەو خراپیو گرژیی زۆرتر بردبێ؟
* لە پەردەی دووهەمدا ئاسانە مرۆڤ لەگەڵ هاوڕێیەکی خۆی قسە بکا کە زۆرەملیو ملهوڕی
دەگەڵ کەس��انی دیکە دەکا؟ چۆن دەتوانین کەسێکی ئاوا لەو کارە بگێڕینەوە؟ چ جۆرە تکنیکێک
باشترە بەکاری بەرین بۆ گێڕانەوەی کەسێکی ئاوا بۆ سەر ڕێگای دروست؟
* لە پەردەی س��ێهەمدا ئایا قس��ە کردن لەگەڵ کەسێک کە بۆتە قوربانیی قولدوریو زۆروێژی
ڕاحەتە؟ چۆن دەتوانین قس��ە لەگەڵ کەسێکی ئاوا بکەینو یارمەتیی بدەین؟ چ تکنیکێک باشە بۆ
ئەوەی ناوبراو قسەمان لەگەڵ بکاو دەردی دڵی خۆیمان بۆ هەڵڕێژێ.
٣ـ دوای ئەم گفتوگۆیانە مامۆستا داوا لە سێ کەس لە بەشداربووەکان دەکا کە سێ داستان یان
کورتە چیرۆکی ڕاس��تەقینە بهێننەوە کە لەوێدا کەسێک زۆروێژیی لێ دەکرێ یان زۆروێژی دەکا.
دیارە مامۆستا خۆشی دەتوانێ ئەو کارە بکات.
دوایە مامۆس��تا داوا لە هەموو بەشداربووەکان دەکا کە بە گشتی لەسەر شانۆکانو ئەو داستانانە
قس��ەو باس بکەن .وا باشە چەقی قورسایی باس��ەکان بخەنە سەر ئەوە کە مرۆڤ چۆن دەتوانێ لە
حاڵەتی هاتنە پێشی وەزعێکی ئاوادا گیروگرفتەکە چارەسەر بکات.
بۆ لێدوانی زیاتر:
* ئەو کەسەی زۆرەملی لەگەڵ دەکرێ چ هەستێکی لەال دروست دەبێ؟
* ئایا ئەو کەسانەی زۆرەملییان لەگەڵ دەکرێ خۆشیان لەو بارەوە تاوانبارن؟
* ئایا ئەوانەی زۆرەملیو ملهوڕی دەکەن دەیانەوێ لەو ڕێگایەوە چ نیشان دەن؟ چ مەبەستێکیان
لەو کارە هەیە؟
* ئایا زۆرەملی بۆخۆی جۆرێک توندوتیژێیە؟
* ئایا دەکرێ کەسێک نائاگاهانەو بێ مەبەست ملهوڕی بکات؟
*ئایا زۆرەملی پەیوەندییەکی بە دەسەاڵتەوە هەیە؟
* ئایا زۆرەملی شتێکی ئاسایییەو دەبێ قبووڵی بکەین؟
* ئای��ا ئەگەر هاوڕێکەت زۆروێ��ژی لەگەڵ دەکرێو لەبەر ئەوەی متمانەی بە تۆ بووە بە تۆی وتوە،
دروستە کە تۆش کەسێکی گەورە لەو مەسەلەیە ئاگادار کەی؟
* چ شتێک دەبێتە هۆی ئەوەی کەسانێک زۆرەملییان لەگەڵ بکرێ؟
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* کێ بەرپرس��ایەتیی ئەوەی لەسەر شانە کە لە حاڵەتی ڕوودانی ملهوڕیو زۆرەملەیدا لە قوتابخانە
بۆ چارەسەر کردنی هەنگاو هەڵگرێ؟
فێر بووین کە:
زۆرەملیو ملهوڕی بریتییە لە پەالمار دانی بایەخی ئینس��انیو کەرامەتی مرۆڤ .زۆرەملی ش��تێکی
ئاس��ایی نی��ەو نابێ قبووڵ بک��رێ .دەتوانین بە باس ک��ردنو لێدوانو گفتوگۆ کردن لەس��ەر ئەو
دیاردەیە لەنێوی بەرین یان کەمی کەینەوە .ئەگەر خۆمان دەکەوینە بەر زۆرەملیو ملهوڕی پێویستە
لە بەرامبەریدا ڕاوەس��تینو قبووڵی نەکەین .یا کاتێک کەس��ێک دەبینین یان ش��اهیدی ئەوەین
کە یەکێک زۆرەملیو ملهوڕی لە کەس��ێکی دیکە دەکات ،پێویس��تە هەڵوێس��ت بگرین .بچین بە
مامۆستاکەمان یان بە کەسێکی گەورە بڵیین .زۆرەملی لە ژێرپێنانی مافەکانی مرۆڤە .بەندی یەکەمی
بەیاننام��ەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ دەڵێ مرۆڤەکان لەس��ەریانە بە گیانێکی برایانە لەگەڵ یەکتر
رەفتارو هەڵسوکەوت بکەن.
بۆ فێربوونی زۆرتر:
* ئەگەر چەند کەس لە قوتابییەکان بیانەوێ شانۆیەک لەسەر زۆرەملی بنووسنو نمایشی کەن ،وا
باشە مامۆستا پشتیوانییان لێ بکات.
* بەش��دارانی کۆڕسەکە دەتوانن بە هێنانە گۆڕی مەسەلەی زۆرەملی لە قوتابخانە یان لە کلوبێکی
الواندا باسەکە گەرمتر کەن.
* قوتابییەکان دەتوانن ڕێکخراوێک دروس��ت کەن کە یارمەتی بە قوربانیانی زۆرەملی لە مەدرەسە
یان لە گەڕەکدا بکات .ئەرکو کارەکانی ئەو ڕێکخراوە چ دەبن؟
* ئای��ا لە قوتابخانە یان لە گەڕەکەماندا هیچ جۆرە پڕۆژەو بەرنامەیەک بۆ ڕاهێنانی الوان لەس��ەر
چۆنیەتیی چارەس��ەری کێش��ەکان هەیە؟ ئایا بەش��دارانی کۆرس��ەکە ناتوان��ن پڕۆژەیەکی ئاوا لە
گەڕەکەکەیاندا بۆ یارمەتی دانی الوانو ڕاهێنانیان لەسەر چارەسەر کردنی کێشەکان وەڕێ بخەن؟
* ئای��ا ل��ە قوتابخانەدا ،لە ش��وێنی کارو لە ژینگ��ەی نزیکماندا ،لە گەڕەکەکەم��اندا کەس یان
ڕێکخراوێک هەیە کە کار بۆ پێش��گیری لە زۆرەملی و ملهوڕی بکا ،یان یارمەتی بە قوربانیانی ئەو
دیاردەیە بکات؟
چەند شانۆیەک بۆ نمایش کردن
پەردەی یەکەم:
قوتابیی��ەک دەچێتە الی یەکێک لە کاربەدەس��تانی قوتابخانەو پێ��ی ڕادەگەیەنێ کە یەکێک لە
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هاوڕێکانی زۆرەملی لەگەڵ دەکرێ .مامۆس��تاکە لەو کەس��انەیە کە زۆر بڕوا بە قس��ەی قوتابیەکان
ن��اکاتو گوێ ناداتە ڕەفت��اری قوتابیان .قوتابیەکە دەچێتە الی مامۆس��تای پۆلو مەس��ەلەکەی
پێڕادەگەیەنێ .ئەویش لەو بارەوە هیچ بەرپرس��ایەتییەک قبووڵ ناکاو شتەکە بەجیددی وەرناگرێ.
هەندێک مامۆس��تای دیکەش شتەکە بەجیددی ناگرنو گوێی نادەنێ .هەر لە ڕاستیدا مامۆستاکان
هیچ س��ەر لە دیاردەی زۆرەملی دەرناکەن .ئەمە دەبێتە هۆی نیگەران بوونی کاربەدەس��تانی بەشی
تەندروس��تی لەو ناوچەیەدا .ئەوان لە گرنگیی مەس��ەلەکە تێدەگەن ،ب��ەاڵم لەبەر ئەوەی وەختو
ئیمکاناتیان نیە ،ناتوانن بۆ چارەسەر کردنی ئەو دیاردەیە هەنگاو باوێن.
پەردەی دوهەم:
کۆمەڵێک قوتابی دێنو ڕاستەوخۆ دەچنە پێش قوتابییەکی دیکە کە زۆرەملی لەگەڵ قوتابییەکی
هاوڕێیان دەکات .داوای لێ دەکەن دەست لەو کارە هەڵگرێ.
پەردەی سێهەم:
چەند قوتابی پێکەوە لەسەر هاوڕێیەکیان قسە دەکەن کە بۆتە قوربانیی زۆروێژی .ئەوان دەیانەوێ
بەجۆرێک یارمەتیی ناوبراو بدەن .لەو بارەوە دەگەڵ یەکتر قسە دەکەن کە لە چ ڕێگایەکەوە دەکرێ
یارمەتی بەو هاوڕێیە بکەن؟ چ ئیمکاناتێکیان لەبەردەست دایە .دەتوانن چ یارمەتییەکی پێ بکەن.
هەندێک کورتە چیرۆک:
چیرۆکی یەکەم:
من تەمەنم  ١٤س��اڵە .هەمیشە زۆرەملیم لەگەڵ کراوە .هەمیش��ە بەتەنیامو بە تەنیاش دادەنیشم.
کەس لە هاوپۆلەکانم حەز ناکەن لەالی من دانیشن یان لەگەڵم بن .هاوڕێکانم زۆر کەمن .ئەوانیش
زۆرتر لەگەڵ کەس��انی ترن .ئەگەر بیشیانەوێ لە الم بن ،ناوێرن چونکە لەوە دەترسن کە ئەوانیش
بکەونە بەر زۆروێژیو وەک من هەاڵواردرێن .تکایە یارمەتییم بدەن .من زۆر دەترسم .خەریکە دڵم
ش��ەق دەبا لەو وەزعە .هەندێک جار پێمخۆش��ە کۆتایی بەژیانی خۆم بێن��م ،ئاخر مردن لەو ژیانە
خۆشترە .لەو دواییانەدا ناچار بووم سەردانی دوکتۆر بکەم.
چیرۆکی دووهەم:
من قوتابیی قۆناخی ناوەندییم .پێنج ساڵە زۆرەملیم لەگەڵ دەکرێ .من هەرگیز بیرم لەوە نەکردۆتەوە
کە ڕۆژێک بێو ئازاری خەڵک بدەم .بەاڵم لەبەر ئەوەی کە زۆرم زۆرەملی لەگەڵ کراوە ،بۆ دژکردەوە
لەم دواییانەدا خۆشم دەستم کردوە بە ملهوڕی کردن .ئەودەم کە زۆرەملیم لەگەڵ دەکرا ،حەزم لێ
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بوو کەسێک هەبایە لەو بارەوە قسەم لەگەڵ کردبا .بەاڵم هێندە شەرمن بووم لە ڕووم هەڵنەدەهات
لەگەڵ کەس لەو بارەوە قسە بکەم .من پێم وابوو ئەوە کە زۆرەملیم لێ دەکەن ،تاوانی خۆمە .لەبەر
ئەوەیە کە من بەڕاستی گێلۆکەمو حەقیانە وام لێ بکەن .ئێستاش هەر لەسەر ئەو بڕوایەم .پێموایە
ئەوە کە زۆرەملیم لێ دەکرێ بەشێکی زۆر لەبەر ئەوەیە کە شایانی ئەوەم.
کورتە چێرۆکی سێهەم:
لە قوتابخانەی ئێمەدا هەندێک کە زۆرەملی س دەکەن .یەکێک لەوان ملهوڕی بە دژی دۆس��تێکی
من دەکات .من بەزەییم بەو هاوڕێیەم دا دێتەوە .ئەو لەڕووی هەڵنایە لەو بارەوە لەگەڵ کەس قسە
بکات .ئەو کەس��انەی زۆرەملی لەگەڵ دەکەن پارەکانی لێ دەدزن ،ناچاری دەکەن بگری .جارێک
چاویلکەکانیان لێستاند ،لێیان ش��کاندو فڕێیان دایە توالێتەوە .چۆن دەتوانم یارمەتیی ئەو دۆستەم
بکەم؟ لەبیرتان بێ من نامەوێ بەهەمان شێوەی ئەوان ڕەفتارو هەڵسوکەوت بکەم .واتە نامەوێ بەو
مێتۆدە بچمە مەیدان کە ملهوڕەکان زۆرەملی پێ دەکەن.
بۆ فێر بوونی زیاتر:
مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکا کە لەسەر ئەوە بیر بکەنەوە کە چۆن دەتوانن بەجۆرێک زۆرەملی
لە کەس��ێک بکەین کە خەڵکانی تر هەس��تی پێ نەکەن .دەکرێ بەش��دارانی کۆرسەکە ئەم بابەتە
بەش��ێوەی ش��انۆ یان تیئاتر نمایش بکەن .بەجۆرێک بجووڵێنەوە بە دژی کەس��ێکی تر کە زۆر بە
زەحمەت بزانرێ مەبەست لەو کارە چیە.
بۆ باسو گفتوگۆ:
چۆن دەتوانین کەس��ێک ئەزیەت کەی��ن بەبێئەوەی کەس پێ بزانێ؟ ل��ە وەزعێکی ئاوادا مرۆڤ
دەتوانێ چ بکا؟ چۆن دەزانین کە ئەو کارە ئەزیەت کردنی ناڕاستەوخۆیە؟
بۆ فێربوونی زۆرتر:
مامۆس��تا ڕووداوێکی ژیانی خۆی دەگێڕێتەوە کە کاتی خۆی ل��ە تەمەنی گەنجیدا ئەزیەت کراوە.
دەکرێ بەش��دارانی کۆرس��ەکە لەگەڵ یەکێک لە ئەندامانی بنەماڵەیەک قسە بکەن کە یەکێک لە
منداڵەکانی��ان زۆروێژی لەگەڵ کراوە یان لەگەڵی دەکرێ .مەبەس��ت لەوە ئەوەیە کە وەزعی ناوبراو
زۆرت��ر ڕوون بێتەوە کە چی بەرس��ەر هاتووەو چ��ۆن ژیانی منداڵیی لێ کراوەت��ە دۆزەخ .دەکرێ
کەس��ێکی بەتەمەن بانگهێشتن بکەن تا بێتو لەو بارەوە قسە بۆ بەشدارانی کۆرسەکە بکات .لەسەر
ئەوە بدوێ کە چۆن بە منداڵی زۆروێژیی لێکراوەو چی بەسەر هاتوەو ئەزمونەکانی خۆی لەو بارەوە
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بگێڕێتەوە.
بۆ گفتوگۆ:
چۆن خەڵک ئەزیەت دەکرێ؟ لە ڕابردوودا خەڵک چۆن ئەزیەت دەکرا؟ جیاوازیی ئەمڕۆ لەو بارەوە
لەگەڵ سااڵنی پێشوودا لە چ دایە؟ ئایا مندااڵنی ئەم سەردەمە لە مندااڵنی سەردەمەکانی پێشووتر
لەگەڵ یەک نامێهرەبانترن؟ جاران ئەگەر کەسێک ئەزیەت کرابا چیی دەکرد؟ ئێستا ئەگەر کەسێک
ئەزیەت بکرێ ،زۆروێژی لەگەڵ بکرێ چ دەکا؟ ئایا جیاوازییەک لە نێوان ئەزیەت کرانو قوڵدوریدا
هەیە؟
بۆ فێر بوونی زۆرتر:
بەش��داربووەکانی کۆرس��ەکە لە ڕێگای ئینتەرنێتەوە زانیاری لەسەر ملهوڕی زۆرەملی کۆ دەکەنەوە.
هەر بەو پێیە زانیارییش لەسەر توندوتیژی وەدەست دەخەن .دەکرێ بەدوای ئەوەدا بگەڕێن کە ئایا
ئیمکانی هەیە قوتابیان زۆرەملیو ملهوڕی بە دژی مامۆس��تاکانیان بکەن؟ ئایا کەس لە بەش��دارانی
کۆرسەکە بۆخۆی زۆرەملیو ملهوڕی لەگەڵ کراوە ،چۆن؟ دەکرێ لەو بارەوە بۆ ئەوانی تر قسە بکات.
چۆن دەتوانین بۆ کەم کردنەوەو بنەبڕ کردنی ئەو دیاردەیە کار بکەین؟
کچێکی  ١٣ساڵە:
هەرکات دەبینین کە کەس��ێک زۆرەملی لەگەڵ دەکرێ بڕۆ ڕابگەیەن��ە .ئاخر لەقاودانی زۆرەملیو
ملهوڕی بە فزوولیو دووزمانیو قسەگێڕانەوە لەقەڵەم نادرێ.
مافەکانی ژنان
بابەت :مافەکانی ژنان
ئامانج :زانیاری پەیدا کردن لەسەر ئەوە کە ژنان جیاوازییان لەگەڵ دەکرێو هەر بۆیە پێویستە لە
بەرامبەر جیاوازیدانانو هەاڵواردندا پارێزگارییان لێ بکرێت.
ژنان وەک پیاوان ئینس��انن ،با بەش��ێوەیەکی گش��تییش لە باری فیزیکییەوە کەمێک الوازتر بن.
هەر بۆیە ئەوە بێعەدالەتییە ئەگەر ئیمکاناتو شانسو دەرفەتی وەک ئەوانیان بۆ دەستەبەر نەکرێ.
بەداخ��ەوە وای��ە .لە هەموو بوارەکاندا و ل��ە زۆربەی دنیادا ژنان لەگ��ەڵ جیاوازیدانان بەرەوڕوون.
لەیەک وش��ەدا دەتوانین بڵێین کە بەشێوەیەکی گش��تی ژنان لەگەڵ جیاوازیدانانو هەاڵواردنێکی
سیس��تەماتیکدا بەرەوڕوون .ژنان %٧٠ی خەڵکی هەژاری دنیا%٦٠ ،ی خەڵکی نەخوێندەواری دنیا
پێک دێنن .تەنیا خاوەنی %١ی سەرجەمی موڵکەکانی دنیان .کەمتر لە %١٥ی سەرجەمی داهاتی
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دنیا دەڕژێتە گیرفانی ئەوانەوە .تەنانەت لە دێمۆکڕاس��ییە مۆدێڕنەکانیشدا ڕادەی حەقدەستی ژنان
لە چاو پیاوان کەمترە .ڕادەی حزووری ژنان لە پۆستەکانی ڕێبەرایەتیی کارگەو کارخانەکاندا لە چاو
هی پیاوان زۆر لە خوارترە .لەوەش زیاتر ژنان لە سەرتاسەری دنیا دا لەگەڵ توندوتیژیی بنەماڵەیی
بەرەوڕوون .س��ەرەڕای ئەوە کە ژنان لە هەموو جێیەکو لە سەرتاس��ەری مێژوودا جیاوازییان پێ
ڕەوا دیتراوە ،وەزعی ژنان لەو س��ەد س��اڵەی دواییدا لەس��ەر یەک بەرەو باش��ی ڕۆیشتوەو مافو
ئازادییەکان��ی ژن��ان پەرەیان گرتوە .ئەوە ب��ەو مانایەیە کە بەرەب��ەرە ئاکامەکانی خەبات بۆ مافو
ئازادییەکانی ژنان دەردەکەون.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
بەش��دارانی کۆرسەکە لە س��ەرەتادا کاری گروپی دەکەن .دواتر لە پلێنۆمدا باسەکە شی دەکەنەوەو
لە ئاکامدا مامۆستا بابەتێکی پڕ زانیاری لەسەر مافەکانی ژنان پێشکەش بە بەشداربووەکان دەکا.
کات ٤٥ :تا  ٩٠خولەک.
پێداویس��تی :قەڵەمو کاغەزی ئاسایی ،کاغەزی گەورە بۆ لەسەر نووس��ینو هەڵواسین بە دیوارەوە.
تووش ،کۆپییەک لە کۆنڤانس��یۆنی ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافەکانی ژنان بۆ هەر کام
لە بەش��دارنی کۆرسەکە .ئامادە کردنی باسێکی پڕ زانیاری لەسەر مافەکانی ژنان کە مامۆستا دوایە
پێشکەشی قوتابیانی بکات.
جێبەجێ کردن:
١ـ مامۆستا قوتابییەکان بە سەر چەند گروپدا دابەش دەکا .هەرکام لە گروپەکان ،نموونەیەک لە
پێش��ێل کرانی مافەکانی ژنان باس دەکەن .تێدەکۆش��ن ئەو جیاوازیو بێعەداڵەتییانە بدۆزنەوە کە
بە ژنانو کچان ڕەوا دەبینرێن .ئەو زوڵمو زۆرو س��تەمە دەستنیشان دەکەن کە لەسەر ژنانو کچان
هەیە .دەکرێ ئەو نموونانە لە مێژوودا ،لە کۆمەڵگا ئینسانییەکانی قەدیم ،یان لە کۆمەڵگا ئینسانییە
هاوچەرخەکاندا بدۆزنەوە .ئایا لەو نێوەدا ژنانو کچانێک هەن کە لە وەزعێکی س��ەختو دژوارتردا
بژین؟ (ژنانی ئاوارە ،کەمئەندام ،هەژار ،کەمایەتییەکان ،شەڕلێدراوەکان) .ئەو نموونانەی کە گروپەکان
ئیشارەیان پێ دەکەن لە سەر کاغەزی گەورە بە خەتێکی جوان دەنووسینو هەڵیانداوەسین.
٢ـ پاش��ان گروپەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان لە پلینۆمدا پێش��کەش دەکەن .مامۆس��تا
پێویستە باسەکان ڕێبەری بکاتو داوا لە بەشداربووەکان بکات کە زەمینەو هۆیەکانی ئەو جیاوازیدانانە
کە بەرانبەر ژنانو کچان دەکرێ دەسنیشان کەن .پاشان وا باشە مامۆستا داوایان لێ بکات کە بیرو
بۆچوونەکانی خۆیان سەبارەت بە چۆنیەتیی باشتر کردنی وەزعی ژنانو کچان لە کۆمەڵدا دەرببڕن.
٣ـ س��ەرەنجام مامۆستا باسێکی تێروتەسەل لە پەیوەندی لەگەڵ مافەکانی ژناندا پێشکەش بە
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بەشداربووەکانی کۆرسەکە دەکا .وا باشە مامۆستا لە باسەکەیدا ئیشارە بەو ڕاستییە بکا کە وەزعی
مافو ئازادییەکانی ژنان ڕۆژبەڕۆژ بەرەو باشی دەڕوات.
فێر بووین کە:
ل��ە زۆر واڵت��ی دنیادا ئەمڕۆ کچانو ژنان هەمان ئەو مافو ئازادییانەیان هەن کە بۆ کوڕانو پیاوان
لەبەرچ��او گیراون .هەر چەند ژنان ئەمڕۆ بە بەراورد لەگەڵ ڕابردوو لە هەلومەرجێکی باش��تر دان،
بەاڵم سەرتاسەری مێژوو شاهیدە کە ئەوان هەمیشە لە هەموو کۆمەڵگاکاندا لەگەڵ جیاوازیدانانو
هەاڵواردندا بەرەوڕوو بوون .دەتوانین بڵێین کە ژنان بە ش��ێوەیەکی سیس��تەماتیک بێعەداڵەتییان
لەگەڵ کراوە .هەمیش��ە دەس��ەاڵت لە کۆمەڵدا بەدەست پیاوانەوە بووە .س��ترەکتوری کۆمەڵگا بە
جۆرێک بووەو هەیە کە دەس��ەاڵت بەدەس��ت پیاوانەوەیە .بەداخەوە ئێستاشی لەگەڵ بێ هەر وایە.
بەتایبەتی ئەو ڕاس��تییە لە واڵتانی لە حاڵی گەش��ە کردن دا زۆر زەقو بەرچاوە .دەبێ بگوترێ کە
ل��ە هەموو دنیادا خەباتێکی بەرین بە دژی جیاوازیدانان لەگەڵ ژنان لەگۆڕێ دایە .ئەو خەباتە کەم
کەم ئاکامەکانی وەدەر دەکەون .لە هەموو ش��وێنێک کۆمەڵگا لەو بارەوە بە قازانجی ژنانو مافەکانی
ئەوان دەڕواتە پێش .ئەوە بۆخۆی گەش��ە س��ەندنێکی ئهرێنیە .قەت لەمێژوودا بە ئەندازەی ئێس��تا
کچان نەچوونەتە قوتابخانە ،قەت بە ئەندازەی ئێستا ژنان لە بازاڕی کاردا نەبوون .قەت بە ئەندازەی
ئێستا ژنان لە کاروباری سیاسیدا بەشداریان نەکردوە .هیچ وەخت وەک ئێستا ژنان لە مافی دەنگ
دانی خۆیان کەڵکیان وەرنەگرتووە .ئەو خەباتە دەبێ بڕواتە پێش .کارو تێکۆش��انی ئێمە بۆ دابینو
دەستەبەر کردنی مافو ئازادییەکانی کچانو ژنان پێویستە بەردەوام بێ.
گرینگترین بەڵگەنامە نێونەتەوەیییەکان سەبارەت بە مافەکانی ژنان:
 ١٩٧٨ڕاگەیەنراوی مافەکانی ژنانو ژنانی هاوواڵتی ( لەالیەن )Olympe Gouges
 ١٩٥٣کۆنڤانسیۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لەسەر مافە سیاسییەکانی ژنان.
 ١٩٦٧ڕاگەیەنراوی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان س��ەبارەت بە ڕیشەکێش کردنی هەموو جۆرە
شکڵو شێوەکانی جیاوازیدانان بەرامبەر بە ژنان.
 ١٩٧٩کۆنڤانس��یۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان س��ەبارەت بە لەنێوبردنو ڕیشەکێش کردنی
هەموو جۆرە فۆرمو شکڵو شێوەکانی جیاوازیدانان بەرامبەر بە ژنان.
هەندێک زانیاری:
لەو س��ااڵنەی دواییدا وەزعی ژیانی کچانو ژنان لە سەرتاس��ەری دنیادا بەرەو باشی چووە .تا دێ
ژم��ارەی ئەو کچان��ەی قوتابخانە تەواو دەکەن زۆرت��ر دەبێ .لە هەموو واڵتان��ی دنیادا ژنان مافی
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دەنگدانیان هەیەو تا ڕادەیەکی بەرچاو لە کاروباری سیاس��یدا بەش��داری دەکەن ،کەچی سەرەڕای
هەموو ئەو پێش��کەوتنە ئهرێنیانە ،هێش��تاش بەداخەوە ئامارەکان ئەوە دەردەخەن کە ژنان لەچاو
پیاوان لە هەموو بوارەکانی ژیاندا لەسەریەک لەدواترن.
* پتر لە یەک ملیارد مرۆڤ لەس��ەر ڕووی زەوی لە هەژاریدا دەژین .بەش��ی هەرەزۆری ئەوان
ژنانن.
* %١٦ی ئەندامانی پارلەمانەکانی دنیا ژنن .جیا لەوە لە هەمو پۆستە ئیداریو حکوومەتییەکانی
دیکەدا ڕادەی نوێنەرانی ژن زۆر زۆر لە خوارێیە.
* سااڵنە بەملیۆن ژنو کچ دەبنە قوربانیی بازرگانی بەمرۆڤەوەو دەبنە سووتەمەنیی هەڵسووڕانی
چەرخەکانی سەنعەتی سێکس.
* %٨٠ی ئاوارەکان��ی دنی��ا لە ژنانو کچان پێک دێن .ئەو کچو ژن��ە ئاوارانە بەتایبەتی لەگەڵ
توندوتیژیو مەینەتبەشیو ستەمو چەوسانەوەی جۆراوجۆر بەرەوڕوو دەبن.
* ل��ە هەر دەقیقەی��ەکدا ژنێک بەهۆی دووگیانی ،منداڵ بوونو من��داڵ لەبارخۆ بردن گیانی
لەدەست دەدا .ئەگەر ئیمکاناتێکی لەشساخیی دروست هەبێ دەتوانین پێشگیری لە ڕوودانی بەشی
زۆری ئەومەرگ و مردنانە بکەین.
ژنو پیاو
بابەت :بەرابەریو یەکسانیی نێوان ژنان وپیاوان
ئامانج :دەرخستنی وێکچوونەکانی نێوان ژنانو پیاوان .ڕەنگە وێکچوونەکانی نێوان ژنانو پیاوان زۆر
لەوە زۆرتر بێ کە ئێمە بیری لێ دەکەینەوە.
چونیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لەس��ەرەتادا بەشدارانی کۆرسەکە دوو دوو پێکەوە لەسەر ئەو بابەتە قسە دەکەن .پاشان لە شێوەی
پلێنۆم دا باسەکان درێژە دەدرێنو قوتابییەکان لەو بارەوە پێکەوە گفتوگۆو دیالۆگ دەکەن.
کات ٢٠ :تا  ٣٠خولەک.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ بەش��دارانی کۆرس��ەکە پێکەوە دوو دوو ڕێک دەکەونو قسە لەسەر تایبەتمەندییەکانی خۆیان
دەکەن .واباشە هەر کچێکو کوڕێک پێکەوە لەو بارەوە قسە بکەنو ئەوان لەسەر تایبەتمەندییەکانی
خۆیان وەک کوڕ ،وەک کچ بۆ یەک بدوێن .حەزیان لە چییە؟ بەتایبەتی باس��ی ئەو شتانە دەکەن
کە وەک کچو ژن یان وەک کوڕو پیاو حەزیان لێ دەکەن یان س��ەروکاریان لەگەڵیان هەیەو هتد
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( ٥خولەک).
٢ـ هەموو کۆ دەبنەوەو بەش��ێوەی پلێنۆم لەدەوری یەک دادەنیشن وباس لەو تایبەتمەندییانە
دەکەن کە ژنو پیاو هەیانە .ئەو تایبەتمەندییانە کە لێکیان جیا دەکاتەوە .هەموو بەش��داران هان
دەدرێن کە چاالکانە لە باس��ەکاندا بەش��داری بکەن .مامۆس��تا لێرەدا تەنیا کالسەکە بەڕێوە دەباو
بۆخۆی جارێ بەقووڵی ناچێتە نێو باسەکەوە .واتە لە پێشدا پێویستە قوتابییەکان هەموو قسەکانی
خۆیانیان کردبێ ،پاشان مامۆستا باسەکە قووڵ کاتەوە.
٣ـ بەشدارانی کۆرسەکە باسەکانیان پوختە دەکەنەوەو ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بەشێوەیەکی
سیستەماتیک ڕێکوپێک دەکەن .ئایا جیاوازییەکانی نێوان ژنانو پیاوان زۆرن؟ ئایا خاڵە هاوبەشەکانو
تایبەتمەندییو سیفاتە هاوبەشەکانیان لەگەڵ یەکتر زۆرترن لەو شتانەی کە لێکیان جیا دەکاتەوە؟
ئایا ئەوە نیش��انەی ئەوە نیە کە ئێمە کچو کوڕو ژنو پیاو تایبەتمەندییە هاوبەش��ەکانمان زۆر زۆر
زۆرترن لەوەی کە بیری لێ دەکەینەوە؟
فێر بووین:
مرۆڤ��ەکان وەکوو یەک نین .هەموو مرۆڤەکانی س��ەرڕووی زەوی لێک جیاوازن .هەر بەو جۆرە کە
هەم��وو پی��اوان وەک یەک نین ،هەموو ژنانیش وەک یەک نین .ئ��ەوە کە پێمان وایە هەموو ژنان
ی��ان هەموو پیاوان وەک یەکن ،لەوەڕا دێ کە جنس��یەتی جیاوازمان هەیە .واتە پیاوین یان ژنین.
کچی��ن یان کوڕین .بەاڵم هەموو کچان وەک یەک نین .زۆرن ئەو کچانەی حەزیان لێ نیە لەگەڵ
بووکە شووش��ە یاری بکەن .بەاڵم حەزیان لێیە فووتباڵ بکەن یان بەسەر داراندا هەڵگەڕێن .ئەوە
سەبارەت بە پیاوانیش هەر ڕاستە .زۆرن ئەو کوڕانەو ئەو پیاوانەی پێیان وایە تەماشا کردنی فوتباڵ
لە تەلەفزیۆندا وەخت بەفیڕۆدانە .کەچی حەزیان لێیە لەسەر بەفر خلیسکێن بکەن.
بابەت جێندەر
ئامانج :زانیاری وەدەست هێنان سەبارەت بە جێندەر.
هەر کاتێک جنس��یەتی کۆرپ��ە ڕوون بۆوە ،جا چ لە زگی دایکی دابێ ی��ان دوای لە دایک بوون،
بەگوێ��رەی ئەوە کە کچ یان کوڕە ئێمە چاوەڕوانیی تایبەتیمان بە پێی جنس��یەتەکەی لێی دەبێو
هەر بەو جۆرەش سیفاتە تایبەتییەکانی بۆ دیاری دەکەین .ئەگەر منداڵە ساواکە کچێکەو دێتە سەر
ڕووی دنیا ،جلوبەرگی گوڵگوڵیو س��ووری بۆ هەڵدەبژێرین .ئەگەر کوڕە ،جلوبەرگی شینی بۆ حازر
دەکەین .بەمجۆرە هەر لە س��ەرەتاوە مندااڵن بەگوێرەی ئ��ەو کولتوورەی کە تێیدا لەدایک دەبنو
لە نێویدا گەش��ە دەکەن ،سیفاتو چوارچێوەکانیان تا ڕادەیەک بۆ دیاری دەکرێ .ئەمەش دەبێتە
هۆی ئەوەی کە بەجۆرێکی جیاواز ژیانو دەوروبەر تاقی کەنەوە .هەموو ڕۆژێ لە ڕێگای فەرهەنگو
کولتوورو دابو نەریتە جۆراوجۆرەکانەوە ،کۆمەڵگا درێژە بە پتەو کردنی ئەو سیفەتو چاوەڕاونیانە لە
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ئێمەدا دەدا کە بە گوێرەی ڕەگەزو بیۆلۆژیکیەکەمان بۆی دیاری کردووین .بەمە دەڵێن جێندەر .واتە
جنس��یەتی کۆمەاڵیەتی ،جنس��یەتێک کە کۆمەڵ ئێمەی پێ پێناسە دەکا .جنسیەیتی بیۆلۆژیکی
ئێمە س��ەرچاوەکەی سروشتە .واتە شتێکی سروشتییە .بەاڵم جێندەر ئەو جنسیەتەیە کە کولتوورو
کۆمەڵو فەرهەنگ ،دابو نەریتەکانی نێو کۆمەڵ لە ئێمەیاندا خەڵق کردوە.
دەچینە دووکانێکو دەمانەوێ دیارییەک بۆ منداڵێک بکڕین دەس��ت بەجێ کابرای دووکاندار
دەپرس��ێ ئەوەی دیارییەکەی بۆ دەکڕی کوڕە یان کچ؟ ئەو لەوە ناپرسێ کە ئەو منداڵە حەزی لە
چیە؟ چ یارییەکی پێ خۆشە؟ ئارەزووی چی دەکات؟ یان چیی داوا کردوە؟ بەم جۆرە جنسیەتی
کۆمەاڵیەتەیی جێندەر ،ش��وێنەواری خۆی لەس��ەر ژیان ،بیرکردنەوە ،فەرهەنگ ،رەفتارو هەستانو
دانیش��تنمانو چۆنیەتیی تێگەیشتنمان دادەنێ .چۆن وەک پیاو یا وەک ژن ڕەفتار دەکەین؟ چۆن
دەڕۆین؟ چۆن قس��ە دەکەین؟ چ��ی لەبەر دەکەین؟ چۆن پێدەکەنین؟ چ��ۆن پێوەندی دەگرین؟
ت��ا ڕادەیەکی زۆر بەگوێ��رەی ئەو کولتوورە دی��اری دەکرێ کە تێیدا گەورە دەبین .جنس��یەتی
کۆمەاڵیەت��ی یەکێ��ک لەو ڕێگایانەیە کە کۆمەڵگای پێ ڕێک دەخ��رێ .دەتوانین بڵێین یەکێک لە
گرنگترین ڕێگاکانی خۆڕێکخس��تنی کۆمەڵ بەحیس��اب دێو لە نەوەیەکەوە ب��ۆ نەوەیەکی دیکە
دەگوێزرێتەوە .جنس��یەتی کۆمەاڵیت��ی ،واتە جێندەر ،تا ڕادەیەکی زۆر س��نوورەکانی ئازادیی تاک
دیاری دەکا .هەر بۆیە نیگەتیڤە .ئەو جیاوازیو هەاڵواردنەی کە لە کۆمەڵدا ژنان لەگەڵی بەرەوڕوون
لەو جنسیەتە کۆمەاڵیەتییەوە سەرچاوە دەگرن کە باسمان کرد .هەر بۆیەشە پێویستە بە دژی ئەو
جیاوازیدانانە خەبات بکەین .لە سەرتاس��ەری مێژوودا ئەو جیاوازیدانانەی کە پیاوان بە ژنانیان ڕەوا
دیتوە ،سەرچاوەکەی لێرەڕا دەست پێدەکا.
جێندەر:
جێندەر ئاکامو بەرهەمی کولتوورو دابو نەریتە کۆمەاڵیەتییەکانە .بە س��ەرجەمی ئەو چاوەڕوانیو
عاداتو ڕەفتارو کاروکردەوانەی کە لە پێوەندی لەگەڵ جنسیەتی بیۆلۆژیکی مرۆڤەکان لە کۆمەڵدا
لەگۆڕێ دان ،دەوترێ جێندەر یان جنسیەتی کۆمەاڵیەتی.
”مرۆڤ وەک ژن نایەتە س��ەرڕووی دنیا ،بەاڵم دواتر فۆرمو شکڵی ژنی پێ
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چۆنیەتی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لە سەرەتادا بۆ ماوەی  ١٠خولەک قوتابییەکان لەسەر ئەو بابەتە قسە دەکەن .واتە هەر قوتابییەک
ب��ە نۆرەی خۆی کەمێک لەو بارەوە دەدوێ .پاش��ان هەموویان بە ش��ێوەی پلێن��ۆم کۆ دەبنەوەو
باسەکەیان درێژە دەدەن .پلێنۆمەکە بە نەتیجەگیری لە باسەکان تەواو دەبێ .هەوڵ دەن بە ئارامیو
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لەس��ەرەخۆیی ڕاهێنانەکە ئەنجام دەن .پەل��ە مەکەن .لە کاتی نەتیجەگی��ریو پوختە کردنەوەی
باس��ەکەشدا زۆر گرینگە لە جەوهەری بابەتەکە تێبگەن .مەبەس��ت لەو ڕاهێنانە ئەوەیە کە بایەخو
ڕۆڵ��ی جێندەر لە ژیانو کۆمەڵدا ڕوون کەینەوە .دیارە مەبەس��ت ئ��ەوە نیە بکەوینە کێبەرکێ کە
کامیان ژن یان پیاو گرنگتر یان جوانترە؟
هەت��ا مرۆڤ جیاوازیو هەاڵواردنی لەگەڵ نەکرێ ،نازانێ مانای جیاوازیدانان چیە .وا باش��ە لە
کاتی باسو گفتوگۆکاندا ڕێز لە هەموو ڕوانگەکان بگرین .جا چ ڕوانگەی پیاوانە بن یان هی ژنانە.
کات ١ :تا  ٣کتژمێر.
پێداویستی :هەر کام لە بەشدارانی کۆڕسەکە دەبێ کاغەزو قەڵەمیان پێ بێ تا شتەکانیان بنووسن.
جێبەجێ کردن:
١ـ مامۆستا لەسەرەتادا باسێکی کورت سەبارەت بە جیاوازیی نێوان جنسیەتی بیۆلۆژیکیو جنسیەتی
کۆمەاڵیەتی پێشکەش دەکاو جیاوازییەکانیان دەردەخات.
٢ـ مامۆس��تا داوا لە قوتابییەکان دەکات لەس��ەر کورس��ییەکانیان دانیشن  ،ئارامو لەسەرەخۆ
هەناسە بدەن ،لەشیان بخەنە پشوودانەوەو چاوەکانیان لێک نێن .دواتر مامۆستا داوا لە قوتابییەکان
دەکا ک��ە هەرکامیان خۆی لەم وەزعەدا بدۆزێت��ەوە کە بۆیان باس دەکات” :ڕۆژێکی بەیانی زوو لە
خەو هەڵدەستیو بۆت دەردەکەوێ کە جنسیەتی بیۆلۆژیکیی تۆ گۆڕاوە .جگە لەوە هەموو شتەکانی
دیکەی دەوروبەرت وەک جاران ماونو هیچ ئاڵوگۆڕیان بەسەردا نەهاتوە”.
* پێنج شت بنووسە کە پێویستە لە ژیانتدا ئاڵوگۆڕیان تێدا پێک بێنی.
* بیر لەوە بکەوە کە بنەماڵەو دۆستو ڕەفیقو هاوااڵنت چ دژ کردەوەیەک نیشان دەدەن.
* ئایا ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی کە پێگەو نفووزو مەوقعییەتی تۆ ئاڵوگۆڕی بەسەر دابێ؟
* بە وش��ە یان بە وێنە نیش��ان دە کە چ هەس��تێکت هەبوو .ئەوە چ هەس��تێکی تێدا پێک
هێنابووی؟
(١٥خولەک)
وا باشە کاتی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکەدا بەشداربووەکانی کۆڕسەکە لەگەڵ یەک قسە نەکەن.
٣ـ مامۆس��تا لە قوتابییەکان دەپرس��ێ کە کێ لە پیاوەکان کە جنس��یەتەکەی گۆڕابوو بۆ ژن
پێ��ی خۆش��ە ئەزموونی خۆی بۆ ئەوانی دیکە باس بکا؟ چ هەس��تێکی تێ��دا پەیدا بوو؟ دەبوایە چ
بگۆڕێو چ ئاڵوگۆڕێک بەسەر ژیانو ڕەفتاری خۆیدا بێنێ؟ دەبێ بگوترێ لە کاتی قسە کردنی ئەو
کەسەدا ،ئەوانی تر نابێ قسە بکەنو دەبێ تەنیا گوێی لێ بگرن .پاشان پێویستە هەموو ئەو پیاوانەی
جنسیەتیان گۆڕابوو ،ئەزموونی خۆیان بۆ بەشداربووەکان باس کەن .دوای تەواو بوونی پیاوەکان ،ئەو
جار نۆرەی ژنەکانە کە جنسیەتیان بۆتە جنسیەتی پیاو .ئەوانیش بەو جۆرە هەموویان چیرۆکەکەی
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خۆیان باس دەکەنو وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەدەنەوە کە چ هەستێکیان تێدا پێک هاتبوو .پێویستە
لەسەرەخۆو بە ڕێزەوە گوێ لە قسەکانی هەمووان بگرین .پێویستە بەشدارەکان وەختی تەواویان بۆ
قس��ەکانیان پێ بدرێ (٣٠خولەک یان بەگوێرەی ژمارەی ئەو کەس��انەی لە کۆڕسەکەدا بەشدارن.
ئەگەر ژمارەیان زۆر بێ دەکرێ وەختی کەمتریان بدرێتێ).
بۆ لێدوان:
* بەشداربووەکانی کۆرسەکە لەسەر ئەم ڕاهێنانە دەڵێن چی؟
* ئایا شتێک هەبوو کە سرنجڕاکێش بێ؟
* ئایا بیرۆکەی تازەتان بۆ هاتنە پێش کە پێشتر بیرتان لێ نەکردبوونەوە؟
*چۆن جێندەر شوێن لەسەر ژیانی ئێمە دادەنێ؟
* پیاوەکان چۆن توانیان باسەکانی خۆیان بگێڕنەوە کە ببوونە ژن؟
* ژنەکان کە بوونە پیاو چۆن داستانی خۆیان گێڕایەوە؟
* جێندەر چۆن دەمانخاتە ژێر فشارو پاڵەپەستۆ؟ چۆن دەبێتە هۆی ئەوەی ئێمە ژنان جیاوازیمان
لەگەڵ بکرێ؟
* جێندەر چۆن ئێمە پیاوان دەخاتە ژێر فشار تا جیاوازیدانان لەگەڵ ژنان بکەین؟
فێر بووین کە:
بەگوێرەی جنس��یەتی کۆمەاڵیەتیم��ان ،کۆمەڵ چاوڕوانیی لە ئێمە هەیەو س��نوورو چوارچێوەمان
ب��ۆ دیاری دەکا .کە واتە جنس��یەتی کۆمەاڵیەتی��ی ئێمە بەپێچەوانەی جنس��یەتی بیۆلۆژیکیمان،
نەک لەالیەن سروش��ت بەڵکوو لەالیەن کولتوورو دابو نەریتەکانەوە دیاری دەکرێ .واتە فیزیکیو
سروش��تی نیە ،بەڵکوو شتێکی کولتووریو کۆمەاڵیەتییە .جنسیەتی کۆمەاڵیەتی لە نەوەیەکەوە بۆ
نەوەیەک��ی تر دەگۆێزرێتەوە .ئەو گوێزرانەوەیە ل��ە ڕێگای جۆراوجۆرەوە وەک بە کۆمەاڵیەتی بوون،
فەرهەنگو کولتوور ،دابو نەریت ،دینو مەزهەبو ئەو کۆدانەوە کە بەگوێرەی ئەوان ژنو پیاو یان
کوڕو کچ دەبێ هەڵسوکەوت بکەن ،جێبەجێ دەبێ .لەبەر ئەوەی جێندەر یا جنسیەتی کۆمەاڵیەتی
یانی لە ڕابردوودا ،لە ئێستاو لە داهاتووشدا لە کۆمەڵگادا ڕیشەی داکوتاوە ،بەزەحمەت گۆڕانی تێدا
پێک دێ .بەاڵم ئەوە بەو مانایە نیە کە نەتوانین ئاڵوگۆڕی تێدا دروس��ت کەین .خەبات بۆ ئازادیو
یەکس��انیی ژنان لەو سەد س��اڵەی دواییدا نیش��انی داوە کە دەکرێ ئاڵوگۆڕ بەسەر ئەو ڕوانگانەدا
بێنینو پەیوەندییەکانی نێوان ژنو پیاو ئینس��انیترو عاداڵنەت��ر بکەین .لە بەر ئەوەی کە جێندەر
چوارچێوەی ڕەفتارو هەڵسوکەوتمان بۆ دیاری دەکا ،دەبێتە هۆی سنووردار کردنی ئازادییەکانمان.
هەر بۆیەش��ە دەبێتە ئامرازو وەس��یلە بۆ جیاوازیدانان بە دژی ژنان یان کەس��انی دیکە .لێرەدایە
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ک��ە گرنگیو بایەخ��ی کارو خەباتی ئێمە بۆ کەم کردنەوەو ڕیش��ەکێش کردن��ی جیاوازیدانان لە
کۆمەڵدا دەردەکەوێ .ڕاس��تییەکەی ئەوەیە کە یەکێک لە سەرچاوە گرنگەکانی ئەو جیاوازیدانانە
ک��ە لە کۆمەڵدا کوڕانو پیاوان بە دژی کچانو ژن��ان بەڕێوەی دەبەن ،بریتییە لە جێندەر ،یا ئەو
چاوەڕوانییانەی کە کۆمەڵ بە گوێرەی جێندەر لێمانی هەیە.
بۆ فێر بوونی زۆرتر:
بەش��دارانی کۆرسەکە بەس��ەر چەند گروپی بچکۆلەدا دابەش دەبن .مامۆستا تێدەکۆشی هەندێک
رۆژنامەو گۆڤاری تایبەت بە مۆدو جلوبەرگی پیاوانەو ژنانەیان بخاتە بەر دەست .ئەرکی قوتابییەکان
ئەوەیە کە نیش��ان بدەن چۆن ”پیاوەتی”و ”ژنایەتی” لە ڕێکالمەکاندا بەرجەستە کراوە .قوتابیەکان
ئ��ەو وێنە جۆراوجۆرانە بە مەقەس��ت دەقرتێننو هەڵیاندەبژێرن .پاش��ان تێدەکۆش��ن الیەنە زەقو
بەرچاوەکانی ژن بوونو پیاو بوون لە ڕێکالمەکاندا بدۆزنەوە.
١ـ ئایا جیاوازی لە نێوان لەشوالری ژنو پیاواندا هەیە لە کاتی وەستانو دانیشتنو نووستن دا؟
٢ـ ئایا جیاوازی هەیە کە چۆن ژنانو پیاوان س��ەری خۆیان ڕادەگرن؟ دەموچاویو ڕوخساریان
چۆنە؟
٣ـ چۆن جلوبەرگ لەبەر دەکەن؟
٤ـ لە وێنەکاندا پەیوەندییەکانی نێوان ژنانو پیاوان بە چ جۆرێکە؟
٥ـ چۆن ژنو پیاوەکە وەک ئامرزاێک بۆ ڕێکالمەکە بەکار هاتوون؟ ئایا چاک بەکار هێنراون؟
واباشە هەر گروپە وەاڵمی پرسیارێک لەو پرسیارانە بداتەوە ١٥( .خولەک)
دواتر هەموو بەش��دارەکان کۆ دەبنەوەو باس��ەکانیان و وەاڵمی پرس��یارەکان بە شکڵی پلێنۆم
پێشکەش بە یەکتر دەکەن.
چیمان بۆ ڕوون بۆوە؟ ئەو چاالکییە چیمان بۆ دەردەخات؟
بۆ فێر بوونی زۆرتر:
مامۆستا باسێکی کورت سەبارەت بە جێندەر پێشکەش بە قوتابیان دەکا .جیاوازیی نێوان جنسیەتی
بیۆلۆژیکیو جنس��یەتی کۆمەاڵیەتی ڕوون دەکاتەوە .دواتر مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکا بیر لە
ژیانی ڕابردووی خۆیان بکەنەوە .پێویس��تە قوتابییەکان بە ئارامیو لەس��ەرخۆیی دانیشینو بکەونە
بیرکردنەوە.
١ـ یەکەم جار کە وەبیرمان دێ کە منداڵ بووین چ جلێکمان لەبەر دابوو؟ ئایا ش��ین ،بۆر یان
گوڵگوڵیو سوور بوو؟
٢ـ لە جەژنی لەدایک بوونماندا دیاریمان بۆ دەهاتن .ئایا ئەو دیارییانە بە گوێرەی جنسیەتەکەمان

 220با پرد دروست کەین نەک دیوار

هەڵدەبژێردران یان بەگوێرەی ئارەزووکانمان؟
* حەزت لێیە چ بخوێنی یان چ کارێک بکەی؟ ئایا جنسیەتی بیۆلۆژیکت لەو بارەوە بڕیار دەدا
یان جێندەرەکەت؟ یا هیچ کامیان لەو بارەوە ڕۆڵێک ناگێڕن؟
* چ وەختێ��ک هەس��تت کرد کە وەک ژن ی��ان وەک پیاو بیر بکەیەوە؟ بۆ؟ ئایا جنس��یەتی
بیۆلۆژییت لەو بارەوە بڕیاردەر بوو یان جنسیەتی کۆمەاڵیەتیت؟
ژیانی تایبەتیو خسووسی
بابەت :مافەکانی ژنان
ئامانج :وەدەس��ت هێنانی زانیاری لەس��ەر توندوتیژی لە ماڵەوە .یانی ئاساییترین توندوتیژی کە لە
ئاستێکی بەریندا بەڕێوە دەچێو زۆر بەکەمی باس دەکرێ.
زۆرترینی ئەو توندوتیژییەی کە بە دژی ژنان لە ئارا دایە ،ئەوەیە کە لە چوارچێوەی دیوارەکانی
ماڵەوە واتە لە ژیانی خسووس��یو تایبەتیی ئەواندا بەڕێوە دەچ��ێ .هەموومان کەمو زۆر لەو جۆرە
توندوتیژییە ئاگادارین .ئاس��اییترین الیەنی ئەو توندوتیژییەش کە لە ماڵەوە بە دژی ژنان بەڕێوە
دەچێ ،توندوتیژیی فیزیکییە .راپۆرتی ئەو ش��اهیدانەی ل��ەو چاالکییەدا بەکار دەبرێن هەموویان
حەقیقەتیان هەیەو لە کەسانێک وەرگیراون کە شاهیدی زیندووی ئەو ڕووداوانە بوونە.
”توندوتیژی بە دژی ژنان بە گەورەترین پێش��ێل کاریی مافەکانی مرۆڤ دادەنرێ .تا ئەو کاتەی
ئەو چەش��نە توندوتیژییە لەگۆڕێ دایە ،ناتوانین ئیددیعا بکەین کە هەنگاومان بەرەو پەرەسەندنو
بەرامبەریو ئاشتی هەڵێناوەتەوە”.
کوفی ئەننان ،سکرتێکری پێشووتری ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان.
چونیەتی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەکە لەس��ەرەتا بەوە دەس��ت پێ دەکا کە بەشدارانی کۆرسەکە بەش��ێوەی گروپی لەسەر
توندوتیژی لە نێو خێزان و بنەماڵەدا قس��ەو باس دەکەن .پاش��ان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بە
شێوەی پلێنۆم لەگەڵ یەکتر باس دەکەن .دەبێ لەبیرمان بێ کە توندوتیژی بنەماڵەیی دیاردەیەکی
بەرباڵوەو ڕەنگ��ە هەموو کەس ئەزموونی کردبێ .بۆیە دەبێ بەش��داربووەکان ئازادانەو بە دڵخوازی
خۆیان قسە بکەنو ئەو شتە بڵێن کە پێیان خۆشە بیڵێن .هێندێک شت کە ڕەنگە بڕواتە نێو ژیانی
خسووس��یو بنەماڵەیی ئەوان ،پێویستە خۆی لێ دوور بگرین .ئەزموونەکان ئەوە دەردەخەن کە لە
کاتی ئەو جۆرە قسەو باسانەدا ،ئەو بەشدارانەی کە کوڕ یا پیاون تۆزێک دژکردەوەی هەڵنەسەنگێراو
لە خۆیان نیش��ان دەدەن .بۆیە لەکاتی بەڕێوە بردنی ڕاهێنانەکەدا نابێ بە جۆرێک کار بکەین کە وا
نیشان دەین کە ئەوە پیاوانن لەو بارەوە هەموو جۆرە بەرپرسایەتییەکیان دەکەوێتە سەر شان .یانی
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نابێ ئەو کوڕ یا پیاوانەی لەو کالسەدا بەشدارن ،بە بەرپرسی هەموو ئەو کارو کردەوانە دانرێن کە لە
کۆمەڵدا پیاوانی دیکە ئەنجامیان دەدەن .بەاڵم دەبێ بە شێوەیەکی شیاوو مەنتقی ئەوە باس بکرێ
کە پیاوان بەش��ێک لەو سیستەمە کۆمەاڵیەتیەن کە بەو جۆرە توندوتیژی لە چوارچێوەی بنەماڵەدا
بەسەر ژناندا دەسەپێنێ .واتە دەبێ بزانرێ کە لەو بوارەدا ئەوە پیاوانن کە ئەو توندوتیژییە بەڕێوە
دەبەنو پێویستە بەجیددی بەخۆیاندا بێنەوە.
کات :یەکونیو تا دوو کاتژمێر
پێداویستی :کاغەزی گەورەو تووش ،چەند بەڵگەنامەی شاهیدان ،راپۆرتی شاهیدی دان ،کە پێشتر
ئامادە کرابێ .دیارە قوتابیەکان دەشتوانن کە خۆیان بیاننووسن .جیا لەوە دەبێ هەرکام لە گروپەکان
نوسخەیەکی ئەو ڕێنوێنییانەشیان لەال بێ کە بۆ بردنە پێشی ئەو باسو لێداونو موناقەشانە ئامادە
کراون.
ئامادەکاریی پێش��وەخت :چەند نوس��خەیەک لە ڕاپۆرتەکانی ش��اهیدانو ڕێنمایی سەبارەت بە
چۆنیەتیی بردنە پێشی باسو گفتوگۆکان.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا داوا لە قوتابیان دەکا کە بیر لەو ش��کڵو شێوە ئاسایییانەی توندوتیژی بکەنەوە کە لە
گەڕەکی خۆیاندا لە گۆڕێ دایە .دوایە مامۆستا ئەو شتانەی قوتابییەکان باسی لێوە دەکەن لەسەر
تەختەڕەش یان وەرەقی گەورە دەنووس��ێ .لەو قوناخەدا بەشداربووەکان وشەو تێبینییەکانی یەکتر
تەفسیر ناکەن ١٥( .خولەک).
٢ـ مامۆستا بەشداربووەکان دەکاتە چەند گروپ .بە هەر کام لە گروپەکان ڕاپۆرتێک لەو ڕاپۆرتانە
دەدا کە پێش��تر لە پەیوەندی لەگەڵ توندوتیژی نواندن بە دژی ژنان ئامادە کراون .قوتابییەکان لە
گروپەکانیاندا ئەو ڕاپۆرتانە دەخوێننەوەو دواتر باسو موناقەشەیان لەسەر دەکەن .واتە ئەو ڕاپۆرتانە
وەک زەمینەی قس��ەو باسو گفتوگۆ لەسەر توندوتیژیی بنەماڵەیی بەکار دێنن .سێ راپۆرت ئامادە
ک��راون کە هەرکامیان ئاوێنەی وەزعێکی تایبەتین .بەاڵم دەکرێ هەر س��ێ جۆری ڕاپۆرتەکان بە
مەبەستی گەرمتر بوونی باسەکان بدەینە هەموو گروپەکان .هەرگروپەش نوسخەیەک لەو ڕێنمایییە
وەردەگرێ کە لە پەیوەندی لەگەڵ چۆنیەتیی بردنە پێش��ی باس��ەکاندا ئامادە کراون .کەس نابێ
زۆری لێ بکرێ کە قسە بکات ،یان شتێک بڵێ کە پێی خۆش نیە.
٣ـ ه��ەرکام لە گروپەکان دەس��ت بەکاری خۆیان دەکەن .لەپێ��شدا ڕاپۆرتەکە یا ڕاپۆرتەکان
دەخوێننەوە .پاشان قسەیان لەسەر دەکەن .شییان دەکەنەوە .هەرکامیان نەزەرو بیرو بۆچوونەکانی
خۆیان سەبارەت بەو ڕووداوانە دەردەبڕن( .باسەکان بە گوێرەی ڕێنماییەکە دەڕۆنە پێش) ١ .کاتژمێر.
٤ـ س��ەرەنجام هەم��وو گروپەکان کۆ دەبنەەو بە ش��کڵی پلێن��ۆم باس��ەکانیان ،ئاکامی کارو
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لێکۆڵینەوەکانیان پێشکەش��ی یەکتر دەکەن .پاش��ان مامۆس��تا نەتیجەگیرییەک لە س��ەرجەمی
باسەکان دەکات.
بۆ باس لێدوان:
* کارە گروپییەکە چۆن بەڕێوە چوو؟ ئایا ئەو ڕاپۆرتانەی لەبەر دەس��تتان دابوون ،لە ڕاس��تییەوە
نزیک بوون؟ ئایا ئەو جۆرە ڕووداوانەتان پێشتر دیتوون یان بیستوون؟ ئایا دەتوانن رووداوی دیکەی
لەو جۆرە باس بکەن کە لە ژیانی واقعییەوە نزیک بن؟
* ئایا ئەو جۆرە رووداوانەتان پێشتر دیتوون یان بیستوون؟ ئایا دەتوانن ڕووداوی دیکەی لەو جۆرە
باس بکەن کە لە ژیانی واقعییەوە نزیک بن؟
* ئایا لە کۆمەڵگای ئێوەدا توندوتیژیی بنەماڵەیی تا چ ڕادەیەک بە شتێکی ئاسایی دادەنرێ؟
* توندوتیژیی بنەماڵەیی کام مافو ئازادیی مرۆڤ دەخاتە ژێر پێ؟
* هۆیەکانی سەرهەڵدانو ڕوودانی توندوتیژیی بنەماڵەیی چین؟
* ئایا بۆ چی زۆرتر پیاوان توندوتیژی بە دژی ژنان بەڕێوە دەبەن؟ واتە بۆ ئەو توندوتیژییە کە ژنان
بە دژی پیاوانی بەڕێوە دەبەن کەمترە؟
* چۆن دەکرێ پێش بە توندوتیژیی بنەماڵەیی بگرین؟
ـ ئایا دەبێ دەوڵەت ئەو کارە بکا؟
ـ ئایا دەبێ کاربەدەستانی دەوڵەت لە شارو لە گەڕەکدا ئەو کارە بکەن؟
ن دەبێ تێکۆشن بە خۆیان دا بێنەوە؟
ـ ئایا ئەوانەی کە بۆخۆیان بەجۆرێک بەشێک لە قەزیەکە 
ـ ئایا دراوسێکانو دۆستو هاوااڵن دەتوانن لەو بوارەدا بەکەڵک بن؟
* ئایا لە کاتی باسو گفتوگۆ لەسەر توندوتیژیی بنەماڵەییدا ،قوتابییەکان باسی جۆرێکی دیکە لە
ی کە لە گەڕەکو لە ناوچەو شارو گوندەکانیاندا هەیە ،کردوە؟
توندوتیژ 
فێر بووین کە:
توندوتی��ژی ب��ە دژی ژنان یەکێک لە باوترین گیروگرفتەکانی کۆم��ەڵ لە دنیای ئەمڕۆ دایە .لەبەر
ئ��ەوەی ئەو توندوتیژیی��ەی لە چوارچێوەی دیوارەکان��ی بنەماڵ��ەدا ڕوو دەدا ،کۆمەڵگا لە ڕادەی
چەندیو چۆنیو قەبارەکەی بەڕوونی ئاگادار نیە .ئامارەکان بە زمانی خۆیان گۆشەیەکی ئەو ڕاستییە
دەردەخەن کە لەو پەیوەندییەدا لەگۆڕێ دایە .لەس��ەریەک یەک لەس��ەر چواری ژنان لە ماڵەوەدا
لەگەڵ توندوتیژی بەرەوڕوو دەبن .توندوتیژی لە ماڵەوە وەک ش��تێکی بنەماڵەییو تایبەتی تەماشا
دەکرێ .بەاڵم بەگوێرەی کۆنڤانس��یۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان کە لە س��اڵی ١٩٧٩داو لە
پەیوەن��دی لەگەڵ مافەکانی ژناندا پەس��ندا کرا ،توندوتیژیی بنەماڵەیی بە پێش��ێلکرانی مافەکانی
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مرۆڤ بەحیساب دێو بە کردەوەیەکی جینایەتکارانە لە قەڵەم دەدرێ کە کۆمەڵگا دەبێ بەرامبەری
ڕاوەستێو دژکردەوە لە خۆی نیشان بدات.
کۆنڤانس��یۆنی لەنێو بردنو خاشەبڕ کردنی هەر چەشنە توندوتیژییەک بەرامبەر بە ژنان کە لە
ساڵی ١٩٩٣دا لەالیەن کۆڕی گشتیی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە پەسند کرا ،توندوتیژی بە
دژی ژنان بەم جۆرە پێناسە دەکا:
”مەبەس��ەت لە دەس��تەواژەی (توندوتیژی دژی ژنان) هەر توندوتیژییەک دەگرێتەوە کە کە لە
س��ەر بناخەی جنس��یەت ببێتە هۆی ئازاردانو زیان گەیاندنی جەستەیی ،جینسی یان دەروونیی
بە ژنان  .هەڕەش��ە یان کردەوەی هاوشێوە ،زۆری کردن لە ژنان ،بێبەش کردنی زۆردارانەی ئەوان
ل��ە ئازادی کە لە بەرچ��اوی خەڵک یان لە چوارچێوەی ژیانی تایبەت��یدا ڕوو دەدەن ،هەر دەچنە
چوارچێوەی ئەو پێناسەوە”.
لێکدانەوەی توندوتیژی دژی ژنان ئەم خااڵنەی خوارەوە دەگرێتەوە ،بەاڵم هەر بەم نموونانەشەوە
نابەس��ترێتەوە .ئەلفـ توندوتیژیی جەس��تەیی ،جینس��یو دەڕوونی کە لە بنەماڵەدا ڕوو دەدەن ،بۆ
وێنە لێدان ،ئازاردانی جینس��ی کچانی مێرمنداڵ لە ماڵدا ،دەس��تدرێژی لەالیەن مێردەوە ،خەتەنە
کردن��ی ژنانو ئەو دابونەریتانەی زیان بە ژنان دەگەیەن��ن ،توندوتیژی لە پێوەندی بەدەر لە ژنو
مێردایەتیداو توندوتیژی تایبەت بە ژنان .بـ توندوتیژیی جەس��تەیی ،جینس��ی ،ئازادرانی جینسیو
ترس��اندن لە شوێنی کار ،لە ناوەندە فێرکارییەکانو ش��وێنەکانی دیکەدا ،کڕینو فرۆشتنی ژنانو
لەشفرۆشی بە زۆرەملی .پـ توندوتیژیی جەستەیی ،جینسیو دەروونی کە بە هۆی دەوڵەتەوە ئەنجام
دەدرێ یان لەالیەن دەوڵەتەوە پشتگوێ دەخرێ”.
چەند زانیارییەک سەبارەت بە توندوتیژی دژی ژنان.
* %١٩ی ئەو ژنانەی لە واڵتانی پیشەسازیدا بە دەست گیروگرفتی تەندروسیتییەوە گیرۆدەن،
لە ئاکامی توندوتیژیی پیاوانەوە ئەو گیروگرفتانەیان تووش بوون.
* توندوتیژیی بنەماڵەیی ،یەکێک لە هۆیە هەرە سەرەکییەکانی مردنو زیان پێگەیشتنی ژنانە
لە سەرتاسەری دنیادا.
* س��ااڵنە  ٥٠٠٠ژنو کچ لەالیەن نزیکترین کەس��انی بنەماڵەکەیانەوە لەگەڵ قەتڵی نامووسی
بەرەوڕوو دەبنەوە.
* س��ااڵنە چوار ملیۆن کچو ژن لە سەرتاس��ەری دنیادا کڕینو فرۆشتنیان پێ دەکرێ .جا ئەوە
چ بەش��ێوەی بەشوودان بێ یان بەشێوەی ناچار کردنیان بە کۆیلەتیو لەشفرۆشییەوە بێ ،هیچ لە
مەسەلەکە ناگۆڕێ.
* سااڵنە  ٧٠٠٠٠٠کچو ژن لە بازاڕەکانی سەنعەتی سێکسی ئۆرووپادا دەفرۆشرێن.
* بە کەمی ڕاپۆرتی دەس��تدرێژیی جینسی بۆ س��ەر ژنان باڵو دەبێتەوە .ئاماری راستەقینە لەو
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بارەوە پەنجا بەرامبەری ئەو ئامارەیە کە باڵو دەکرێتەوە .تەنیا لە نۆروێژ سااڵنە  ٨٠٠٠تا  ٩٠٠٠ژنو
کچ دەکەونە بەر پەالمارو دستدرێژیی جینسی.
* ئەزموون��ەکان ئ��ەوە دەردەخەن کە ژنانو کچان��ی کەمئەندام زۆرتر دەکەون��ە بەر پەالمارو
دەستدرێژیی جینسی.
ڕاپۆرتی Ester ١
لە نۆڤەمبەری ساڵی ١٩٩٥دا مێردی

Ester

گەڕایەوە ماڵێ .کەمێک سەرخۆش بوو .بۆی دەرکەوت

کە ئێستەرو کچەکەیان لە ماڵی دراوسێکەیانن .داوای لێکردن دەستبەجێ بگەڕێنەوە ماڵەوە .کاتێک
گەیش��تنەوە دەرگای داخس��تو بە کچەکەی وت” :ئێس��تا کەمێک لەگەڵ دایکت قسان دەکەم”.
تەپشۆیەک ،گەسێکی درێژو چەقۆیەکیشی هەڵگرتن .دەستی بە شەڕ کردن لەگەڵ ژنەکەی کرد .بە
سەری دادەینەڕاند کە ماڵەکەی پاک نەکردۆتەوە ،خواردنی حازر نەکردوە ،کاروباری نێو ماڵی بەڕێوە
نەبردوە .لەو ماوەیەدا کە ئەو قسانەی دەکردن ،بێوچان لێشی دەدا .بە سەریدا دەدا ،بە کۆڵەمستە
لە دەموچاوی دەدا ،س��ەروپرچی دەکێش��او ،هەموو جارێ موویەکی زۆری سەری ژنەکەی لەگەڵ
دەس��ت هەڵدەقەند .دوات��ر جلوبەرگەکانی لەبەر داکەندنو فڕێی دایە س��ەر قەرەوێڵەکە بۆ ئەوەی
زۆرتری لێ دا .هەموو ئەوە لەبەرچاوی کچە هەش��ت س��ااڵنەکەیان ڕووی دا .سەرەنجام کچەکەی
دەچێتە سەرچۆکانو داوا لە باوکی دەکاو لەبەری دەپاڕێتەوە کە بەسە هیچی دیکە لە دایکی نەدا.
س��ەرەنجام دەست ڕادەگرێ .ژنەکەی لەسەر قەرەوێڵەکە فڕێ دەداتە دەرەوەو بۆخۆی دەچێتە سەر
تەختەکەو خەوی لێدەکەوێ .هەمان شەو ئیستەر دەمرێ.
راپۆرتی Kati :٢
 Katiهەوڵی دەدا لەدەس��ت دەزگیرانەکەی کە بەرەبەرە دەس��تی کردبوو بە توندوتیژی نواندن بە
دژی وی ڕابکا .توانی ئاپارتمانێک لە شارێکی دیکە بدۆزێتەوە .بەاڵم دەزگیرانەکەی ئەوی دۆزیەوەو
ب��ەردەوام زەنگی بۆ لێ دەداو ئەزیەتی دەکرد .ئەمە بوو بە هۆی تێکچوونی وەزعی ڕەوانیو ڕوحیی
کەتی .رۆژێک کاتێک کەتی لە کار دەهاتەوە ماڵ ،لەسەر ڕێگا تووشی دەزگیرانەکەی دەبێو داوای
ل��ێ دەکا لەگەڵی بگەڕێتەوە بۆ ماڵی ئ��ەو .دەیگرێو دەیباتە نزیکتری��ن جەنگەڵی ئەو دەوروبەرە.
بڵوزەکەی خۆی دەردێنێو دەیخاتە ملیو دەیەوێ بیخنکێنێ .ڕۆژی دوایی کەتی لەس��ەر کارێ بە
هاوکارەکانی دەڵێ کە ئەو زۆر لەوە دەترس��ێ .ڕۆژێک دەزگیرانەکەی تۆزێک مەس��تی بکاو دیسان
بیتەوە س��ەر ڕێگای کەتی .ئاخر ئەو هەر کە کەتی دەبینێ دەس��بەجێ دەست دەکا بە توندوتیژی
نواندن بە دژی ئەو .ئێوارەکەی داوا دەکا کە پێکەوە با سەری خزمو کەسو کاریان بدەن .لە ڕێگادا
چەند جار ماش��ێنەکەیان ڕادەگرن .کەتی کە هەستی بە خراپیی وەزعەکەی کردبوو ،بەوە ڕازی بوو
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کە ڕێگای بدات سێکسی لەگەڵ بکات ،بەاڵم ئەو زۆر مەست بوو توانای شتێکی ئاوای نەبوو .کەتی
بە دەزگیرانەکەی وت کە ئەو ئیدی حەز ناکا لەگەڵ ئەو بژی .ئەمە بوو بە هۆی ڕق هەستانی کابرا.
قایشێکی درێژی کردە ملیو خنکاندی .تەرمەکەی لەتوپەت کردو شاردیەوە.
ڕاپۆرتی Sara :٣
سارا ژنێکی جیرانی تۆیە .مێردی کردوەو دوو منداڵی بچکۆڵەی هەن .جارجار مێردەکەی زۆر تووڕە
دەبێو لێی دەدا .بە مستو پێالقە لێی دەدا .لەم دوایییانەدا بە قایشی پشتێنو گۆپاڵ لێی دەدا .دوو
مانگ لەمەوبەر بوترییەکی لەسەریدا شکاند .سارا دەیەوێ ئەو ماڵە بەجێ بێڵێ .بەاڵم مێردەکەی
دەڵێ ئەگەر ئەو کارە بکات دەیکووژێ .لەو الش��ەوە دوو کوڕی چکۆڵەی هەن کە لەوە دەترسێ کە
چیان بەسەر دێ .زۆریان بیر لێ دەکاتەوە .دڵی نایە بەجێیان بێڵێ .دوێنێ بۆ دەرمان کردنی لووتی
کە لە ئاکامی لێداندا شکابوو ،سەردانی نەخۆشخانەکەی کرد .خوێن لە لووتی وشک نەدەبوو .لەوێ
نەیگوت مێردەکەم لێی داوم ،وتی لە پلیکانەکان بەسەر لووتم داکەوتمو وام بەسەر هاتووە.
ڕێنمایی سەبارەت بە چۆنیەتیی بردنە پێشی باسو گفتوگۆکان
١ـ شی کردنەوەی پەالماری جینایەتکاران:
* بیروبۆچوونی تۆ لەسەر ئەو جینایەتانە چیە کە ڕاپۆرتیان لەسەر ئامادە کراوە؟
* جینایەتی لەو چەشنە چۆن ڕوو دەدەن؟
* ئایا ئیمکانی هەیە لە گەڕەکی ئێوەش ئەوە ڕوو بدا؟
* بۆچی ئەو پەالمارانە ڕوویان دا؟
* ئایا شتێک هەیە کە پاکانە بۆ ئەو جۆرە کردەوە جینایەتکارانەیە بکات؟
* قوربانییەکە چۆن دەیتوانی بەرگری لە خۆی بکات؟ دەبوایە چی کردبا؟
٢ـ گواستنەوەی ئەو ڕووداوانە بۆ مەیدانی حەقیقەتی ژیانی کۆمەاڵیەتی ڕۆژانەمان.
* ئایا دەزانی کەسانی وا هەن لە ماڵی خۆیاندا توندوتیژییان لەگەڵ کراوە؟
* چ جۆرە توندوتیژییەک لە ماڵێ ،لە کۆمەڵگای ئێمەدا زۆرتر باوە؟
* ئایا قوربانییەکان دەتوانن پەنا بۆ کوێ بەرن؟ ئەگەر هەست بکەن کە پێویستییان بە یارمەتیو
هاوکاری هەیە دەبێ چی بکەن؟
* پێت وایە پۆلیس پێویستە لە حاڵەتی لەو چەشنەدا ئەگەر بزانێ توندوتیژی بە دژی کەسێک لە
گۆڕێ دایە تەنانەت ئەگەر لە ماڵەوەش بێ بۆ پێشگیری کردنی هەنگاو هەڵگرێ؟
* ئایا لە وەزعێکی ئاوادا هەوڵی پۆلیس بۆ پێش��گیری کردن لە کردەوەی لەو چەش��نە نابێتە هۆی
لە ژێرپێنانی مافی ژیانی تایبەتیو بنەماڵەیی هاوواڵتیان؟
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* لە وەزعێکی ئاوادا ژن چ دەسەاڵتێکی هەیە؟ پیاو چ دەسەاڵتێکی هەیە؟
* ئایا پێت شک دێ کە لە ماڵەوە توندوتیژی بە دژی پیاوێک ڕووی دابێ؟
* وا هەیە پیاو ببێتە قوربانیی توندوتیژیی بنەماڵەکەی؟
* چۆن پێش بە توندوتیژی لە ماڵەوە ،لەنێو خێزانو بنەماڵە دەگرین؟
* دەبێ چی بکەین؟
* کاربەدەستان ئەرکیان چیە؟
* خەڵکی گەڕەک ،ژینگەی نزیک ئەرکیان چیەو دەبێ چ بکەن؟
* دۆستو رەفیقو هاوسێکان پێویستە لەو بارەوە چی بکەن؟
بۆ فێربوونی زۆرتر:
* بگەڕێن زانیاری لەس��ەر ئەو ناوەندو ڕێکخراوانە پەیدا کەن کە یارمەتی بەو کەس��انە دەکەن کە
دەبن��ە قوربانیی توندوتیژی لە ماڵەوەی خۆیان .ئایا ئەو ناوەندانە لە گەڕەکی ئێوە یان لە کۆمەڵگای
ئێوەدا گرینگترین ئەرکیان چیە؟
* مامۆستاو قوتابییەکان لە کاتی پرسیار کردندا دەبێ زۆر لەسەرخۆ بنو وریا بن قسەیەک نەکەن
کە کەس��انی دیکەو بەشدارانی دیکەی کۆرس��ەکە بریندار بکەن .هەندێک لە بەشدارنی کۆرسەکان
ئەزموونی تاڵیان لە ژیانی خۆیان هەیە ،بۆیە نابێ کارێک بکەین برینیان بکولێنینەوە.
* داوا لە بەش��داربووەکان بکەن کە ئایا کەس��ێک لەوان حەزی لێیە زۆرتر لەسەر ئەو مەسەلە کارو
لێکۆڵینەوە بکات .بۆ نموونە لەسەر ئەوە قسە بکا کە چۆن دەتوانین پێش بە توندوتیژی لە بنەماڵەدا
بگرین.
* دەتوانن داوا لە پۆلیس بکەن کە باس��ێکی تێروتەس��ەل لە سەر چۆنیەتیی کار کردنی خۆیان بۆ
پێش��گیری کردن لە توندوتیژی لە نێو بنەماڵەکاندا پێشکەشی کۆرسەکە بکا .یان دەتوانن لەگەڵ
یەکێک لە ناوەندەکانی پەن��ادان بە قوربانیانی توندوتیژی پێوەندی بگرنو دەعوەتیان کەن کە بێن
قسەتان بۆ بکەن.
* دەتوانن س��ەردانی ماڵپەڕەکانی ئامنس��تی بکەن .ئەوان ناوبەناو پڕۆژەی گەورەو بەرین بۆ بنەبڕ
کردنی توندوتیژی��ی بنەماڵەیی بەڕێوە دەبەن .دەتوانن داوایان لێ بک��ەن نوێنەرێکیان بێتە التانو
لەسەر کارەکانی خۆیان قسەتان بۆ بکات.
مافی هێمۆفیلییەکان
بابەت :مافەکانی هێمۆفیلییەکان.
ئامانج :ئاشنا بووون لەگەڵ هێمۆفیلییەکانو هاوپەیوەندیی نیشان دان لەگەڵیان.
بەخۆشییەوە تا دێ پتر چاومان بە کەسانی هێمۆفیلی دەکەوێ کە شادو سەری حاڵن .ئەوان وەک
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هەر کەس��ێکی دیکە شانازی بە سروشتو شوناس��ی خۆیان دەکەن .ئەوە کە لە هەندێک واڵتدا،
وەزع��ی ژیانو گوزەرانی هۆمۆفیلەکان باش ب��ووە ،ئاکامی کارو خەباتێکی درێژخایەنە .هەرچەند لە
چاوخشاندنێکی گشتیدا ،باری گوزەرانی ئەو بەشە لە کۆمەڵگادا لە چاو ڕابردوو لە زۆر واڵتان باش
بووە ،بەاڵم هێش��تاش لە زۆربەی واڵتانی دنیاداو تەنانەت لە واڵت��ە ڕۆژئاوایییەکانیشدا زۆرن ئەو
هۆمۆفیالنەی کەندو کۆس��پو گیروگرفتی جۆراوجۆریان لەس��ەر ڕێیە .شەرمێ دەکەن یان ناوێرن
هەویەتی جینس��یی خۆیان ئاش��کرا بکەن .دەترس��ن کە بە چاوێکی دیکەوە تەماشایان بکرێ ،یان
وەرنەگیردرێن یا لە شوێنی کارو خوێندنو چاالکییەکانی وەختی ئازاددا جیاوازییان لەگەڵ بکرێ.
چونکە هێشتا بەشێکی هەرە زۆری کۆمەڵگا وەک تاوان سەیری هۆمۆفیلی دەکات.
چۆنیەتیی جێبەجێ چاالکییەکە:
ئەم چاالکییە بەش��ێوەی گفتوگۆ جێبەجێ دەکرێ .پێویستە مامۆستا لەکاتی جێبەجێ کردنی ئەم
ڕاهێنانەدا زۆر وریا بێ .زۆر قوتابی هەن بە ش��کو گومانەوە دەڕواننە مەس��ەلەکەو هەندێک لەوان
بۆخۆیان هێشتاش لەسەر شوناسی جنسیی خۆیان شارەزاییەکی تەواویان نیە.
کات ٤٥ :خولەک
پێداویستی :تووشو کاغەزی گەورە.
ئامادەکاریی پێش��وەخت :پێویستە مامۆستا باسێکی تێروتەسەلی لەس��ەر هۆمۆفیلەکانو مافەکانی
ئەوان ئامادە کردبێ لە کاتی خۆیدا پێشکەشی بکات.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا دەرس��ەکە بەوە دەس��ت پێدەکا کە الی زۆربەی خەڵک ،واتە بۆ زۆربەی مرۆڤەکان،
هەویەتی جینس��یو سیکس��والیتی ش��تێکی خسووس��یو تایبەتییە .ئەوە کە بەه��ۆی هەویەتی
جنسییەوە جیاوازیو هەاڵواردن لەگەڵ مرۆڤەکان نەکرێ بە یەکێک لە مافە بنەڕەتییەکانی مرۆڤ
بەحیساب دێ .ئێستا لە زۆر واڵتاندا هومۆسیکسۆلەکان لەالیەن قانوونەوە پارێزگارییان لێ دەکرێ.
ب��ەو حاڵەش لە زۆر واڵتی دنیادا ئ��ەوان جیاوازییان لەگەڵ دەکرێو تەنان��ەت ناچارن هەویەتی
ڕاستەقینەی خۆشیان بشارنەوە.
٢ـ مامۆس��تا قوتابییەکان بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەکا .ئەرکی گروپەکان ئەوەیە کە لە
ڕێگای ئینتەرنێتو سەرچاوە جۆراوجۆرەکانی دیکەوە زانیاری لەسەر هۆمۆفیلەکانو وەزعی ئەوان لە
ناوچە جۆراوجۆرەکانی دنیادا پەیدا بکەن.
٣ـ دواتر گروپەکان زانیارییەکانیان بە ش��ێوەی پلێنۆم لەگەڵ یەکتر باس دەکەن .لە کۆتاییدا
مامۆستاش لەو بارەوە باسێکی تێروتەسەل پێشکەش دەکات.
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بۆ لێدوان:
* بۆچی هێشتاش لە زۆر شوێن هۆمۆفیلەکان ناتوانن هەویەتی خۆیان ئاشکرا بکەن؟
* ئای��ا لە کولتوورە مۆدێرنەکاندا` هۆمۆفیلی وەک ش��تێکی سروش��تی وەردەگیرێ؟ لە کولتوورە
سوننەتییەکاندا چی؟ بۆ وایە؟
* زۆرتر کەس��انی بەسااڵچوون کە دژایەتی هۆمۆفیلەکان دەکەن تا الوانو گەنجان .ئەوە لەبەر چی
وایە؟
* ب��ۆ لە ناوەندە مەزهەب��یو ئایینییەکاندا زۆرتر دژایەتی هۆمۆفیلی دەکرێ؟ بۆ نموونە لە واڵتانی
ئیسالمیدا هۆمۆفیلەکان ناوێرن هەویەتی خۆیان ئاشکرا بکەن؟
* هۆمۆفیلەکان چۆن بۆ مافو ئازادییەکانی خۆیان خەبات بکەن؟ لە چ ڕێگایەک پێویستە کەڵک
وەرگرن؟ ئێمە لەو بارەوە چ ئەرکێکمان لەسەر شانە؟
* ئەگەر دیتان هۆمۆفیلەکان جیاوازیو هەاڵواردنیان لەگەڵ دەکرێ دەبێ چ بکەین؟
فێربووین کە:
زۆرن ئەوانەی دەڵێن گرنگترین ش��ت لە ژیانی مرۆڤدا عیش��قو خۆشەویستییە .هەر بۆیە توانای
خۆشەویس��تی کردن ،عاش��ق بوون ،دڵداری کردنو خۆشەویستی لەگەڵ کەسانی دیکە بە یەکێک
لەگەورەترین خەس��ڵەتو گرنگترین تایبەتمەندییەکانی مرۆڤ دادەنرێ .زۆربەی مرۆڤەکانی س��ەر
ڕووی دنیا هێترۆفیلن .واتە هەستی عیشقو خۆشەوسیتیو جینسییان بۆ الی کەسانێک دەجووڵێ
کە لە جنس��ی بەرامبەرن .بەاڵم س��ێ لەس��ەدی خەڵک هۆمۆفیلن .واتە هەس��تی خۆشەویستیو
جنیس��ییان بۆ الی کەسانێک تێدایە کە لە هەمان جنسی خۆیانن .پێویستە بزانین کە هۆمۆفیلی
نەخۆش��ی نیە .الدانیش نیە .بەڵک��وو یەکێکی دیکە لە وەزعە هەرە سروش��تییەکانی مرۆڤە .واتە
ش��تێکی سروشتییە .هەر بۆیە جیاوازیدانانو هەاڵواردنی هۆمۆفیلەمان ،لەگەڵ پرەنسیپەکانی مافی
مرۆڤ نایەتەوە .بۆیە پێویستە نەک هەر خۆمان جیاوازیدانانو هەاڵواردنیان لەگەڵ نەکەین ،بەڵکوو
لە هەرکوێ کە دەبینین ئەوان جیاوازییان لەگەڵ دەکرێ ،بەرگرییان لێ بکەین.
هێش��تاش ل��ە زۆر واڵت دا ،هۆمۆفیلەکان ناوێرن هەویەتی خۆیان ئاش��کرا بک��ەن .بۆ نموونە
هۆمۆفیلەکان لە ئێران ،یەمەن ،سعودیە ،سوودان ،ئەفغانستانو پاکستانو زۆر شوێنی دیکەدا لەگەڵ
سزای ئیعدام بەروڕوو دەبن.
ڕێگام دەدەن بێمە ژوور؟
بابەت :ئاوارەکان.
ئامانج :ش��ارەزایی پەیدا کردن لەسەر وەزعی خەڵکی ئاوارەو پەنابەرو ئاشنا بوون لەگەڵ مافەکانیان.
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تێگەیشتن لە ڕەوشی پەنابەرانو خوڵقاندنی هاوپێوەندیو هاوسۆزیی لەگەڵیان.
بە گوێرەی کۆنڤانس��یۆنی ئاوارەکان کە لە الیەن ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە پەس��ند کراوە،
ئاوارە کەس��ێکە کە بە ناچاری زێدو ماڵو حاڵو نیش��تمانی خۆی بەجێ هێش��تووە .واتە بە هۆی
ڕەگ��ەز ،نەتەوە ،دی��نو مەزهەب ،بیروباوەڕێکی سیاس��ی یان بەهۆی ئەوە کە س��ەر بە گروپێکی
تایبەتییە لە کۆمەڵدا کەوتۆتە بەر ڕاونانو لە ترس��ی لەدەس��تدانی گیانی ڕای کردوە .بەگوێرەی
کۆنڤانسیۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ئاوارە ،کەسێک کە بە ئاوارە دەناسرێ ،هەندێک مافی
بۆ لەبەرچاو دەگیردرێن کە لە هیچ هەلومەرجێکدا نابێ بخرێنە پش��ت گوێ .وەک مافی س��ەفەر
ک��ردن بە ئازادیو یەکگرتنەوە لەگەڵ بنەماڵەی خۆی .ئەمڕۆ پت��ر لە دوازدە ملیۆن خەڵکی ئاوارە
لە دنیادا دەژین .ئەوانە ئەو کەس��انەن کە لە ئاکامی ڕاونانو ش��ەڕو کێش��ەکاندا ناچار بوون واڵتی
خۆی��ان بەجێ بێڵن .زۆربەی هەر زۆری ئەو حەش��یمەتە ژنو منداڵن .جگە لەوە  ٢٤ملیۆن کەس
خەڵکی دیکە هەن کە لە چوارچێوەی واڵتەکەی خۆیاندا ماڵو حاڵو شوێنی ژیانی خۆیان لەدەست
داوەو پەڕی��وەی جێگایەکی دیکە بوون ،بەاڵم هەر لە واڵتەکەی خۆیان دان .مەوقعییەتی قەزاییو
قانوونیی ئەوانە زۆر الوازە .چونکە بەگوێرەی یاسا نێونەتەوەیییەکان ئەو بەشە لەو ئاوارانە کە هەر لە
چوارچێوەی واڵتی خۆیاندا ئاوارەن ،وەک ئەوانە کە لە دەروەی واڵتی خۆیانن ،ناکەونە ژێر چەتری
پاراستی کۆمەڵگای نێونەتەوەیییەوە.
ئاوارە پێی خۆشە بڕواتەوە ماڵی خۆی بەاڵم ناتوانێ
ئەگەر ترس لە ڕاوکەری بەدفەڕ نەبێ ،باڵدار هێالنەی خۆی بەجێ ناهێڵێ.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
بەش��دارانی کۆرس��ەکە بە س��ەر چەند گروپدا دابەش دەبن کە چاالکییەکە بەش��ێوەی شانۆ نمایش
دەکەن .مامۆس��تا وا باشە بپرسێ کە ئایا لە نێو بەش��داربووەکاندا کەسانێک هەن کە ئاوارە بن .ئەگەر
کەس��انی وا هەبن ،ڕەنگە ئازارو ژانەکان��ی خۆیانو ئەزموونەکانی خۆیان بی��ر کەوێتەوە .بۆیە دەبێ بە
وریایییەوە هەڵس��وکەوت بکرێ .دەکرێ س��ێ گروپ دروست بکرێن .پێویس��تیش نیە کە گروپەکان
قەبارەیان بە ئەندازەی یەک بن .جاری وایە تەماشاکەرەکان زۆر کەمترن لە وانەی شانۆکە بەڕێوە دەبەن.
وەخت ٦٠ :خولەک.
پێداویستی :قەڵەمو کاغەز ،شانۆنامەکان... ،
ئامادەکاریی پێشوەخت :کۆپیەک لە شانۆنامەکە بۆ هەرکام لە بەشداران .ژوورێکی گەورەو ئامادە بۆ
نمایش ،کێش��انەوەی خەتێک لە ژوورەکەدا بە نیشانەی سنوور .کورسیو مێزێک هەبێ بەنیشانەی
ئۆفیس��ی پەنابەران .وا باشە مامۆستا ئاش��نایەتیی تەواوی لەگەڵ کۆنڤانسیۆنی مافەکانی پەنابەران
هەبێو لە کاتی بەڕێوەبردنی چاالکییەکەدا کەڵکی لێ وەرگرێ.
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جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا ل��ە پێشدا داوا لە قوتابییەکان دەکا کە بی��ر بکەنەوە کە ئاوارە کێیە؟ بە کێ دەڵێن
ئاوارە؟ بۆ ئاوارەیی ڕوودەدا؟ مامۆس��تا وەاڵمی پرس��یارەکان لە س��ەر کاغەز یان کارتۆنێکی گەورە
دەنووسێنەوەو دواتر لە باسو گفتوگۆکانی داهاتوودا کەڵکیان لێ وەردەگرێ.
٢ـ مامۆس��تا باس لەوە دەکا کە قوتابییەکان ش��انۆیەک نمایش دەکەن لەو شانۆیەدا بەشێک
لە بەش��داربووەکان دەبنە ئاوارە کە ناچارن بە هۆی ش��ەڕو کێشەی خوێناوییەوە واڵتی Xبەجێ
بێڵنو ڕوو لە واڵتی Yبکەن .ئەو ئاوارانە دەیانەوێ لە س��نوور بپەڕنەوەو لە واڵتێکی دیکەدا پەنایان
بدرێتێ .وا باش��ە بەشداربووەکان بکرێنە سێ گروپی بە ئەندازەی یەک .گروپێک لە بەشداربووەکان
ڕۆڵی ئاوارەکانی  Xلە واڵتدا دەبینن .گروپی دووهەم ڕۆڵی ئۆفیس��ی ئاوارەو پەنابەران لە واڵتیY

دەبینین .گروپی سێهەمیش تەماشاچین.
٣ـ مامۆس��تا ئەم تایتلە دەخوێنێتەوە :ئێوارەیەکی ساردو بارانیو تاریکە .لە سەر سنووری واڵتی
 Yخەڵکێکی زۆری ئاوارە کۆبوونەتەوە .ئەوانە لە وەزعێکی زۆر دژوار دانو برسیو تینوو ،نەخۆش ،لە
ئاکامی ش��ەڕ لە واڵتی  Xدا ،ئاوارەو پەڕیوەی ئەو سنوورە بوونەو دەیانەوێ بێنە نێو سنووری واڵتی
 .Yپووڵو پارەیەکی زۆر کەمیشیان پێیە .جگە لە پاسپۆرت بەڵگەیەکی دیکەی ئەوتۆیان پێ نیە کە
نیشانی دەن .بەرپرسانی کاروباری پەنابەرانی واڵتی  Yبۆچوونی جۆراوجۆریان لەسەر وەزعەکە هەیە.
هەندێکیان لەس��ەر ئەو بڕوایەن کە ئیجازە بدرێ ئەو ئاوارانە بێنە ژوور ،بەاڵم بەشێکی دیکەیان بەو
کارە ڕازی نی��ن .ئاوارەکانیش ناڕەحەتو ت��ووڕەو بێزار ،داوای هاتنە ژوورەوە دەکەنو بەڵگە بۆ ئەوە
دێننەوە کە ناچار بوون هەڵێنو ڕێگای گەڕانەوەیان نیە .لەو ڕێگایەوە دەیانەوێ کاربەدەستانی واڵتی
 Yڕازی بکەن کە ڕێگای چوونە ژووریان بدەنێ.
لێرەدا مامۆس��تا داوا لە گروپەکان دەکا کە خۆیان بۆ نمای��ش کردنی ئەو حاڵەتە ئامادە بکەن.
وا باش��ە ش��انۆنامەکەیان لە پێشدا حازر کردبێ .هەر کام لە گروپەکان بەڵگە بۆ قسەو باسەکانیان
دێننەوە ١٥( .خولەک).
٤ـ ش��انۆکە دەس��ت پێ دەکەن .قوتابیەکان ١٥ـ ١٠خولەکیان دەدرێتێ کە شانۆکەیان بەڕێوە
بەرن .دیارە مامۆستا ئەگەر بیهەوێ دەتوانێ داوایان لێ بکات زووتریش تەواوی کەن.
٥ـ مامۆس��تا داوا لە تەماش��اچییەکان دەکات کە ئەوانیش لە ماوەی  ٥خولەکدا ڕوانگەو بیرو
بۆچوونەکانی خۆیان لەسەر شانۆکە دەرببڕن.
بۆ لێدوان:
* ئایا بە شێوەیەکی عاداڵنە ڕەفتار لەگەڵ ئاوارەکان کرا؟
* بەگوێ��رەی بەن��دی ١٤ی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤو هەروەها بەپێی کۆنڤانس��یۆنی
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ئاوارەکان ،ئەو ئاوارانە حەقی ئەوەیان هەیە بپارێزرێنو پشتیوانیو هاوکاری بکرێن؟ ئایا ئەو مافەیان
بۆ دابین کرا؟ بۆ؟ بۆ نا؟
* ئایا دەکرێ واڵتێک ڕێگا نەدا کە خەڵکی ئاوارە بچنە ناو سنوورەکانییەوە؟
* ئەگەر ئەت ۆ کارمەندی ئیدارەی کۆچو کۆچبەران بی چۆن هەڵسوکەوت لەگەڵ ئاوارەکان دەکەی؟
* پێت وایە ئەو ئاوارانە دوای ئەوەی کە دەچنە نێو س��نوورەکانی واڵتی  Yکێش��ەکانیان چارەسەر
دەبن؟ لەو واڵتەدا کام گیروگرفتیان بۆ دێتە پێش؟
* دەتوانی��ن بۆ چارەس��ەر کردنی کەمێک لەو گیروگرفتانەی ئ��اوارەکان لەگەڵیان بەرەوڕوون چی
بکەین؟
* دەتوانین چ بکەین تا پێش بە ئاوارەو پەڕیوە بوونی خەڵک بگرین؟ چۆن دەتوانین کارێک بکەین
کە خەڵک ناچار نەبن واڵتی خۆیان بەجێ بێڵن؟
فێربووین کە:
ئەمڕۆ خەڵکێکی زۆر لە دنیادا ئاوارەن .ئەوانە بەهۆی ش��ەڕو کێش��ەی جۆراوجۆرەوە واڵتی خۆیان
جێ هێش��تووە .زۆر کەس لەوانەی کە ئاوارەو پەنابەرن ،لە ڕاستیدا قارەمانانی ڕێگای دابین کردنی
مافەکانی مرۆڤ لە واڵتەکانی خۆیان دان .هەر بەو هۆیەوەش��ەوە کەوتوونەتە ژێر فشارو پاڵەپەستۆو
ناچار کراون هەڵێن .هەموو ئەوانەی واڵتی خۆیان بەجێ دێڵن ،لە بارودۆخێکی س��ەختدا دەژین.
بۆیە حەقە ڕێزیان لێ بگیردرێو لەالیەن خەڵکو کاربەدەستانی ئەو واڵتانەوە کە پەنایان بۆ بردوون،
هاوکاریو یارمەتی بکرێن.
شانۆنامەی ئاوارەکان
ئەو بەش��ە لە بەشدارانی کۆڕس��ەکە کە ڕۆڵی ئاوارەکان دەبینن ،ئەم ش��انۆیە نمایش دەکەن .لەو
ش��انۆیەدا زۆرتر لەس��ەر ئەوە قسە دەکرێ کە کاربەدەس��تانی ئەو واڵتەی تر ڕازی کەن کە ڕێگای
چوونە ژوورەوەیان بدرێتێ .دەتوانن وەک گروپ هەرکەس بۆخۆی قسەو باسەکانی بکات.
دەتوانن بۆ ڕازی کردنی کاربەدەس��تانی ئیدارەی کۆچو کۆچبەرانی واڵتی  Yلەم قس��ەو باسانە
کەڵک وەرگرن تا ڕێگای چوونە ژوورتان بۆ بکەنەوە .دیارە بەش��داربووەکان دەتوانن قسەی دیکەش
بکەن .ئەگەر لەو بارەوە نەزەرو بیرو بۆچوونێکی دیکەشیان هەیە باشتر.
* مافی خۆمانە بێینە ژوور.
* مندالەکانمان برسین ،لەسەرمان ڕەق هەڵدێن ،ئێوە بەرپرسایەتیی ئەخالقیتان بۆ یارمەتیدانی
ئێمە لەسەر شانە.
* ئەگەر ڕێگامان نەدەن بێینە ئەو دیوی سنوور گیانمان لەدەست دەدەین ،دەمانکووژن.
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* هیچ پووڵو پارەیەکمان نیە .ناتوانین ئاوا لێرە بژین.
* من لە شاری خۆمان دوکتور بووم ،ئەگەر ناچار نەبام چۆن هەڵدەهاتم؟
* ئێم��ە تەنیا دەمانەوێ بەش��ێوەیەکی کات��ی پارێزگاریمـان لێ بکەن .ئەگەر ش��ەڕ تەواو بێ
دەچینەوە سەر مڵکو ماڵی خۆمان.
* خ��ۆ هەر ئێمە ئاوارە نەبووین ،پێش ئێمەش خەڵک ئاوارە بوونەو هاتوونو ڕێگاتان داون بێنە
ژوورێ .بۆ ڕێگای ئێمە نادەن؟
پێش نمایش کردنی شانۆکە لەسەر ئەو مەسەالنەی خوارەوە بیر بکەنەوە:
* ئایا ئەگەر بیانەوێ بتاننێرنەوەو زۆریتان لێ بکەن دەگەڕێنەوە؟ یان ئایا کەسانێک هەن ئەگەر
ڕێگایان نەدان بڕۆنە ژوور ،واز بێننو بگەڕێنەوە؟
* ئایا ئیمکانی ئەوە هەیە ببنە دوو دەستە؟ دەستەیەک بچنە ژوورێ ،دەستەیەکیش بگەڕێنەوە
یان هەر لەسەر سنوور بمێننەوە؟ وا باشە ئەو گروپەی کە ڕۆڵی ئاوارەکان دەبینن لە پێشدا هەموو
بەرنامەڕێژییەکی��ان کردبێت .بۆ نموون��ە با تێکەاڵوێک بن لە ژنو پیاوو منداڵ ،تەمەنی جۆراوجۆر
هەبێت .لە باری کارو پێش��ینەی پیشەیییەوە جیاوازییان هەبێ .چ پەیوەندییەکیان لەگەڵ یەک
هەیە ،خزمن یا هاوشاریینو هتد .ئەگەر ئەو شتانە لەپێشدا ڕوون کرابنەوە شانۆکە باشتر جێبەجێ
دەبێ.
ش��انۆنامەی کاربەدەستانی ئیدارەی کۆچبەران :ئەفسەرەکان بەم جۆرەی خوارەوە قسە دەکەنو
لەبەر ڕووناکایی ئەم قسانەشدا ڕەفتار دەکەن.
دەکرێ وەک گروپ قس��ە بکەنو یەکیان نوێنەرایەتیی هەموویان بکات .دەکرێ هەر کامەشیان
لەالی خۆیەوە قسە بکاتو تێکۆشێ ئاوارەکان بدوێنێ.
* ناتوانین بیانگێڕینەوە؟
* ئەگ��ەر بیانگێڕینەوەو لە ئاکامدا بگیرێن ،ش��کەنجە بدرێن ی��ان بکووژرێن ئێمە بە بەرپرس
دەناسرێین؟
* ئەرکێکی قانوونیو ئینسانیمان لەسەر شانە کە ئەو ئاوارانە وەرگرینو یارمەتییان بدەین.
* ئاخ��ر هیچ پووڵو پارەیەکیان پێ نیە .پێویس��تە دەوڵ��ەت یارمەتییان بدات .واڵتی ئێمەش
توانای کارێکی ئەوتۆی نیە.
* چۆن بڕوا بکەین کە ئەوانە بەڕاستی ئاوارەن؟ ڕەنگە ئەوانە تەنیا بەدوای باشتر کردنی وەزعی
ژیانو گوزەرانی خۆیانەوە بن .کێ دەڵێ لەبەر بێکاریو گیروگرفتی ئابووری ڕایان نەکردوە؟
* واڵتی ئێمە لەگەڵ واڵتی ئێوە لە باری ئابووریو لەشکرییەوە هاوکاری دەکات .بۆیە ناتوانین
ڕێگاتان بدەین بێنە واڵتی ئێمەوە .ناتوانین پارێزگاریتان لێ بکەین.
*هەر ئێس��تا ژمارەی ئاوارەکان لە واڵتی ئێمە زۆر چۆتە س��ەر .ناتوانین هیچی دیکە وەرگرین
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جێگاوڕێگامان نیە .ئاخر ئێمەش دەبێ بە خەڵکی خۆمان ڕابگەین .ئەرکی ئێمە لە پێشدا ئەوەیە بە
هاوواڵتیانی خۆمان ڕابگەین .بۆ ئێوە باشترە بڕۆنە واڵتە دەوڵەمەندەکان.
* ئاخ��ر ئەگەر ڕێگا بە ئێوە بدەین بێنە ژوورەوە لەگەڵ الفاوی ئاواران بەرەوڕوو دەبین .خەڵکی
دیکەش بەدوای ئێوەدا دێو داوای پەنا دەکەن.
* ئەوان��ە زمانیان جیاوازە ،دینو مەزهەبیان جیاوازە ،کولتوورو فەرهەنگیان جیاواز .بۆیە ناتوانن
لە واڵتی ئێمەدا خۆیان بگونجێننو گیروگرفت دروست دەکەن.
* ئاخر ئەوانە ئەگەر بێنە ژوورەوە کێشەی سیاسی بۆ ئێمەش دروست دەکەن.
* ڕەنگە ئەوانە تێرۆریس��ت ب��ن .رەنگە جینایەتکاری جەنگی بنو بیانەوێ لە دەس��تی حەقو
عەداڵەت رابکەنو خۆ بشارنەوە.
بۆ ئەوەی ش��انۆکە بەباشی بەڕێوە بەرن وا باشە لەس��ەر ئەم خااڵنەی خوارەوە پێکەوە ڕاوێژتان
کردبێ:
* ئای��ا ڕێگا دەدەن هەموو ئاوارەکان بڕۆنە ژوور ،یا تەنیا ب��ە هەندێکیان ئیجازەی پەڕینەوە لە
سنوور دەدەن؟
* ئای��ا بەگوێرەی ڕەگەزو تەمەن لێکیان جیا دەکەنەوە؟ ئایا تەنیا ژنو منداڵەکان ڕێگا دەدەنو
نایەڵن پیاوەکان بێنە ژوورێ؟
شانۆنامەی تەماشاچییەکان:
کاری تەماش��اچییەکان ئەوەی��ە تەماش��اچی بن .لە کۆتای��یدا داوایان لێ دەکرێ کە س��ەرنجو
تێبینییەکانی خۆیان س��ەبارەت بە هەر دوو کورتە شانۆکەی دیکە ڕوون کەنەوە .کاتێک تەماشای
کورتە شانۆکان دەکەن وا باشە سرنج بدەن کە:
* چۆن ئاوارەکانو کاربەدەستانی ئۆفیسی کۆچو کۆچبەران ڕۆڵی خۆیان دەگێڕن؟
* چ بەڵگەو پاکانەیەک بۆ قسەو بڕیارو هەڵوێستەکانیان دێننەوە.
* بەوردی سرنج بدەن کە قسە لە کام مافی مرۆڤ یان مافەکانی پەنابەران دەکرێ.
بۆ فێر بوونی زیاتر
* جارێکی دیکەش کورتەشانۆکان نمایش بکەنەوە ،بەاڵم با بەشداربووەکان ڕۆڵەکانیان بگۆڕنەوە.
تەماش��اچییەکان دەتوانن ئەو جیاوازییانە دەست نیشان کەن کە لە نێوان نمایشی جاری یەکەمو
نمایشی جاری دووهەمدا هەن.
* دەتوانن داوا بکەن کە ئەفسەر یان تیمێکی کۆمیساریای بەرزی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
ب��ۆ کاروباری ئاوارەکان بێو س��ەبارەت بە چۆنیەتی��ی ئەرکەکانی ئەو ڕێکخراوەیە لە واڵتە ش��ەڕ
لێدراوەکاندا قسەتان بۆ بکات.
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* تیمێک لە بەشداربووەکانی کالسەکە دەتوانن سەردانی ماڵپەڕی ( )www.unhcr.orgبکەنو
زانیاریی جۆراوجۆر لەس��ەر مافەکانی پەنابەران کۆ کەنەوەو پاش��ان ئەو زانیارییانە پێشکەش بە بە
شدارانی کۆرسەکە بکەن.
یەکێک یان گروپێک لە بەشدارانی کۆرسەکە دەتوانن ڕاپۆرتێک سەبارەت بەوەی ڕوویدا ئامادە
بکەن .زۆر گرنگە ئەو مەسەالنە لە ڕاپۆرتەکەدا باسیان لێ کرابێ.
* قسەو باس��ەکانی ئاوارەکان .بۆچی هەاڵتوون؟ بۆ ناوێرن بگەڕێنەوە؟ حاڵو گوزەرانیان چۆنە؟
چۆن بەرگرییان لە مافەکانی خۆیان دەکرد؟
* هەڵویس��تو رەفتاری کاربەدەستانی ئیدارەی کۆچبەران لەسەر سنوور لەگەڵ پەنابەران چۆن
بوو؟ ئایا ڕەفتارێکی نەش��یاو ،ناپەس��ندو نابەجێیان لە خۆیان نیشان دا؟ ئایا کەمتەرخەم بوون؟ ئایا
هەستی هاودەردییان بەرامبەر بە ئاوارەکان تێدا بوو؟
* لە کۆتایی ڕاپۆرتەکەدا ئەو پێشنیارانە بنووسن کە پێتان وایە کاربەدەستان دەبێ لە پەیوەندی
لەگەڵ ئەو پەنابەرانەدا یان ئەو جۆرە حاڵەتانەدا وەبەرچاویان بگرن.
بۆ فێربوونی زۆرتر:
* ئایا لە واڵتەکەماندا ئاوارە هەن؟ ئەو ئاوارانە لەگەڵ چ گیروگرفتێک بەرەوڕوون؟ وەزعی ژیانو
گوزەرانی ڕۆژانەیان چۆنە؟ زۆر باش دەبێ کە چەند کەس لە بەش��داربووەکانی کۆرس��ەکە وتووێژ
لەگ��ەڵ چەند کەس لەو ئاوارانە بکەن .تا لەگەڵ گیروگرف��تو کەموکووڕییەکانی ژیانی ڕۆژانەیان
ئاشنا بن.
* بۆ ئاشنا بوونی زۆرتر لەگەڵ ئاوارەکان ،گیروگرفتەکانیانو چۆنیەتیی ژیانو گوزەرانیان وا باشە
یەک یان چەند کەس لە بەشدارانی کۆرسەکە بەوردی کۆنڤانسیۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
بۆ مافەکانی پەنابەران بخوێنێتەوەو جەوهەرو پوختەی کۆنڤانسیۆنەکە پێشکەشی بەشدارانی دیکەی
کۆرسەکە بکەن.
لەو بارەوە وا باش��ە چەقی قورس��ایی کارەکەیان بخەنە سەر ئەو مەس��ەلەیە کە بەگوێرەی ئەو
پەیماننامە نێونەتەوەیییە ،ئاوارەکان چ مافێکیان هەیە.
* بەشدارانی کۆرسەکە دەتوانن زانیاری لەسەر ئەو ڕێکخراوانەش کۆ کەنەوە کە لە ئاستی دنیاو
ناوچ��ەو واڵتەکەی��اندا کار بۆ ئاوارەکان دەکەن .ناوی ئەو ڕێکخراوان��ە چیە؟ چ پڕۆژەو پڕۆگرامێک
بەڕێوە دەبەن؟ چۆن کار دەکەن؟
هەندێک بیرۆکەی تر بۆ کار لەسەر کردن:
* لەو شوێنەی کە ئێوەی لێ دەژین ،ڕەنگە خەڵکی ئاوارە هەبن .هەر بەو جۆرە حەتمەن هەندێک
ڕێکخراوی جۆراوجۆریش هەن کە یارمەتی بەو ئاورانە دەکەن .بۆ نموونە مانگی س��وور ،یان دەزگا
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خێرخوازییەکانی دیکە .گومانی تێدا نیە کە ئەوان پێویس��تیان بە خەڵک هەیە کە لە کارەکانیاندا
هاوکارییان بکەن .ئێوەش دەتوانن پەیوەندی بەو ڕێکخراوانەوە بکەنو بەشێوەی جۆراوجۆر دڵخوازانە،
بەش��ێک لە وەختو تواناکانتان بۆ خزمەت بەو ئاوارانە تەرخان کەن کە لەو مەڵبەندەدا دەژین کە
ئێوەی تێدان .یارمەتی بە ئاوارەکان ئەرکی سەرش��انی هەموو کەسێکە .هەر مرۆڤێک وەک تاکیش
دەتوانێ لەو ب��ارەوە کاری چاکو خێرخوازانە بکات .ئاخر ئاوارەکان هەزاران گیروگرفتیان هەیە .تۆ
دەتوانی النیکەم کەمێک لە باری قورسی ئاوارەیییان سووک کەی.
کاتێک ئایینو دابو نەریتەکان لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ دەکەونە ناتەبایی
بابەت :پەیوەندیی نێوان مافەکانی مرۆڤ ،دینو کولتوورو فەرهەنگو دابو نەریتەکان
ئامانج :ڕوونکردنەوەی ئەو ڕاس��تییە کە هەندێ��ک جار دین ،کولتوورو فەرهەنگو دابو نەرتیەکان
لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ دەکەونە ناتەبایییەوە.
دی��نو فەرهەنگو دابو نەریتەکان مێژوویەک��ی دوورو درێژیان هەیە .هەندێک الیەنی فەرهەنگو
دینو دابو نەریتەکان بە س��ەدان س��اڵە وەک خۆیاننو هیچ ئاڵوگۆڕێکیان بەسەردا نەهاتووە .بەاڵم
ئەگەر تەماش��ای ماف��ە نێونەتەوەیییەکانی مرۆڤ بکەین ،دەبینین ت��ا ڕادەیەکی زۆر لە چاو دینو
فەرهەنگ لە باری مێژوویییەوە دیاردەیەکی تازەن .هەر بۆیە لە س��ەردەمی ئێستادا هەندێک جار،
لێرەول��ەوێ هەندێک توخم��ی مافەکانی مرۆڤ لەگەڵ دینو کولت��وورو دابو نەریتەکان دەکەونە
ناتەبای��ی .زۆر جاری وا هەیە لە ڕێگای دی��نو مەزهەبەوە پاکانە بۆ دابو نەریتە کۆنەکان دەکەین.
ئ��ەوە لە حاڵێ��ک دایە ئەو جۆرە دابو نەریتان��ە هیچ پەیوەندییەکیان بە دی��نو مەزهەبەوە نیە.
ڕاستییەکەی ئەوەیە کە هەندێک جار هەندێک الیەنی مافەکانی مرۆڤ لەگەڵ تێکستە ئایینییەکان
نایەنەوە .لەو تێکس��تانەدا هەندێک ش��تی وا هەن کە لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ لەم سەردەمەدا یەک
ناگرنەوە .مێژوو ش��اهیدە کە بەدرێژایی مێژووی مرۆڤایەتی لە زۆر ش��وێنو لە زۆر کاتدا ،دوگمی
ئایینیی��ەکان بوونەتە ه��ۆی کوژرانی بەملیۆن مرۆڤ .ئازادی ژنانو بەش��داریی ئەوان لە کاروباری
نێوکۆمەڵ ،خەتەنە کردنی کچان ،بەشوودانی زۆرەملی ،هۆمۆفیلی ،کۆرپە لەبارخۆبردن ،لەو پرسانەن
کە ئەمڕۆ لە پەیوەندیی نێوان دینو کولتوورو فەرهەنگو مافەکانی مرۆڤدا کێشەیان لەسەرە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ڕاهێنانەکە بە کاری گروپی دەست پێ دەکا .دواتر بەشدارانی گروپەکان بە شێوەی پلێنۆم لە دەوری
یەک کۆ دەبنەوەو باسەکانیان پێشکەش دەکەن .سەرەنجام هەموویان پێکەوە لەسەر بابەتەکە باسو
گفتوگۆ دەکەن .ئەم ڕاهێنانە دەتوانرێ لە قوتابخانە ئاسایییەکاندا کاری لەسەر بکرێ.
کات ٢ :کاتژمێر
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پێداویستییەکان :قەڵەمو کاغەز.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا لە پێشدا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە ئەم ڕاهێنانە ،تیشک دەخاتە سەر پەیوەندیی نێوان
ئایی��ن ،کولتوور ،دابونەریتو مافەکانی مرۆڤ .ئەرکی ئ��ەم ڕاهێنانە ئەوەیە کە قوتابی لەگەڵ ئەو
ڕاس��تییە کە هەندێک توخمی مافەکانی مرۆڤ لەگەڵ ئایینو کولتوورو دابو نەریتەکان ناتەباییان
هەیە ،ئاشنا بکات .پێویستە مامۆستا پێ لەسەر ئەوە داگرێ کە زۆر جار بەهۆی بەڕێوە بردنی دابو
نەریتو کولتوورو فەرهەنگەوەیە کە مافەکانی مرۆڤ پێش��ێل دەکرێن .ئەوە دابو نەریتو کولتوورە
لەگ��ەڵ بیرو باوەڕو عەقیدە ئایینییەکان تێکەاڵو ک��راوە .بۆیە لە ڕێگای دینو مەزهەبەوە پاکانە بۆ
ئەو پێش��ێلکارییەی مافەکانی مرۆڤ دەکرێ .ئەوە لە کاتێک دایە کە لە زۆربەی حاڵەتاکاندا هیچ
تێکستێکی دینیو مەزهەبی یان هیچ دەستوورێکی ئایینی نیە کە بە شێوەیەکی ڕاستەخۆ پشتیوانی
ل��ەو جۆرە کردەوان��ە بکات .بۆیە زۆرن ئەوانەی پێیان وایە ئەوە دین نیە کە دەبێتە هۆی پێش��ێل
کرانی مافەکانی مرۆڤ ،بەڵکوو کەڵکی خراپ وەرگرتن لە دین ،یان تێنەگەیش��تن لە دینە کە بۆتە
هۆی ئەو کارەساتە.
مامۆستا بەشداربووەکان بەسەر چەند گروپدا دابەش دەکات .وا باشە هەر گروپەی نوێنەرایەتیی
ئایینێک بکەن( .ئەگەر یەکێک لە قوتابییەکان پێی خۆش نەبوو ،لە هیچ کام لە گروپەکاندا بەشدار
بێ ،نابێ بێڕەزامەندیی خۆی لە گروپێکدا دابنرێ) ئەرکی گروپەکان بەم جۆرەی خوارەوەیە:
* گ��ەڕان بە دوای دۆزینەوەی هەندێک الیەن لە دی��نو مەزهەبو کولتوورو دابو نەریتەکان
کە ناتەبایییان لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا هەیە .؟ ئەو دژایەتییە لە کوێوە سەرچاوە دەگرێو چۆن
پاکان��ەی بۆ دەکرێ؟ ئایا دەتوانن نموونەیەک��ی کۆنکرێت لەو بارەوە بهێننەوە؟ ئەگەر لە واڵتەکەی
خۆش��تان نموونەی لەو جۆرەتان پێ ش��ک نایە ،دەتوانن لە واڵتانی دیکە نموونەی لەو چەش��نە
بهێننەوە.
* لێرەدا چ بەندێکی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ پێشێل کراوە؟ واتە ئەو دابو نەریتو
کولتوورو فەرهەنگە ،ئەوجۆرە تێگەیشتنە لە دین و مەزهەب لەگەڵ کام بەندی بەیاننامەی جیهانیی
مافەکانی مرۆڤدا ناتەبایە؟ ( ٣٠خولەک).
٢ـ گروپەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بە ش��ێوەی پلێنۆم پش��کەش دەکەن.
دوایە باسو گفتوگۆ دەکەن.
بۆ باسو لێدوان:
* ئای��ا بەزەحمەت دەتوانین هەندێک الیەن ل��ە دابو نەریتە ئایینییەکاندا بدۆزینەوە کە لەگەڵ
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مافەکانی مرۆڤ ناتەبا بن؟
* ئایا نموونەی لەو جۆرە لە سەردەمە کۆنەکاندا زۆرتر بوون؟ یان ئەو جۆرە نموونانە لە سەردەمی
ئێس��تاش لە کۆمەڵدا بەرچاو دەکەون؟ ئایا ئاڵوگۆڕ بۆ پێشەوە ڕووی داوە؟ هۆیەکانی ئەو ئاڵوگۆڕانە
بەرە پێشەوە لە چدا کورت دەبنەوە؟
* ئ��ەو توخمو الیەنانەی کە لە دینو کولتوورو دابو نەریت��ەکاندا ،ناتەبایییان لەگەڵ مافەکانی
مرۆڤدا هەبووە ،چۆن خەباتیان بە دژ کراوە؟ دەکرێ لەو بارەوە نموونەیەک باس بکەن؟
* ئایا ش��تی وا هەیە کە لە بوارێکدا هەموو ئایینەکان لە س��ەر مەسەلەیەک بە هاوبەشی لەگەڵ
مافەکان��ی مرۆڤ ناتەباو ناکۆک بێنەوە( .ب��ۆ نموونە لە پەیوەندی لەگەڵ هۆمۆفیلیو جیاوازی دانان
بە دژی ژنان دا).
* ئەگەر لە جێگایەک لە بوارێکدا لەس��ەر مەس��ەلەیەک ناتەبایی لە نێوان دابو نەریت ،کولتورو
فەرهەنگو بایەخە ئایینییەکان لەالیەکو مافەکانی مرۆڤ لەالیەکی دیکەوە هاتە پێش ،پێویس��تە
کامیان وەپێش بخەین؟ بۆ؟
فێر بووین کە:
تێکستە ئایینییەکان بەشێوەی جۆراوجۆر لێک دەدرێنەوە .زۆرن ئەوانەی پێیان وایە تێکستە ئایینیو
کتێبە ئاس��مانییەکان پێویستە سەر لەنوێ بەگوێرەی پێداویستییەکانی کۆمەڵگای هاوچەرخو ئەو
کۆنتێکس��تە نوێیەی کە مرۆڤی تێدا دەژی ،لێک بدرێنەوە .هی واش هەن کە دەڵێن ئایینەکان
موحافزەکارو زۆر کۆنس��ێرڤاتیڤن ،هەر بۆیە ناتوانن لەگەڵ پەرەس��ەندنی کۆمەڵدا بڕۆنە پێشو لە
ئ��اکامدا وەدوا دەک��ەون .لە هەندێک واڵتی وەک نۆروێژدا ئێس��تا لە زۆر ش��وێن ڕێبەرانی ئایینی
ژنن .ئەوە نیش��انەی ئەوەیە کە ئایین لەو بارەوە ئاڵوگۆڕی بەس��ەر ڕوانگەکانی خۆیدا هێناوە .بەو
حاڵەش لە زۆربەی کۆمەڵگاکاندا هێش��تاش مەس��ەلەی ئازادیی ژنان ،بەرانبەریی نێوان ژنو پیاو،
بەش��داریی ژنان لە کاروباری کۆمەاڵیەتیو سیاسیو ئابووریو مەسەلەی هۆمۆفیلەکان لەو کێشانەن
کە دین ،مەزه��ەبو کولتوور ،لە پەیوەندی لەگەڵ ئ��ەواندا ناتەبایییان لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا
هەیە .بەدرێژایی هەزاران س��اڵ دینو مەزهەبو کولتوورو دابو نەریتەکان تێکەاڵوی یەکتر بوون.
ئەمە لەالیەکو لەالیەکی دیکەش��ەوە بەهۆی نەبوونی زانیاریی پێویس��ت زۆر جار ڕوون نیە کە کام
مەسەلە پەیوەندیی بە دینەوە هەیەو کام مەسەلەش تەنیا هەر دابو نەریتو فەرهەنگەو بەس.
لە س��ەردەمی ئێمەدا مافەکانی مرۆڤ بریتیین لەو بایەخە جیهانییە بنەڕەتییانەو لەو یاس��او
قانوونە حقووقیو قەزایییانەی کە بوونو مەوجودیەتی مرۆڤەکانیان لەسەر ڕاوەستاوە.
راس��تە خەڵک مەزهەبی��ن ،بەاڵم ت��ا دێ ژمارەیەکی زۆر ل��ە دەوڵەتەکان ب��ۆ بەڕێوە بردنی
کاروباری واڵتەکانیان سیس��تەمی س��یکۆالرو الئیک هەڵدەبژێرن .مەبەست لەو سیستەمە ئەوە نیە
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دین لە کۆمەڵگادا وەدەرنێین .مەبەس��ت ئەوەیە دەوڵەتو پەیوەندییە سیاس��یو قانوونیو قەزاییو
حقووقییەکان کە کاروباری ڕۆژانەی خەڵکیان پێ بەڕێوە دەچێ ،لە ڕاس��تییەکانی ژیانی ڕۆژانەی
خەڵکەوە س��ەرچاوە بگرن .جەوهەری سیکۆالریزم بریتییە لە ئازادیی دینو مەزهەب ،بەاڵم دینو
مەزهەب ،شتێکی خسووسیو ئەخالقیو ویژدانیەو نابێ بۆ بردنی پێشی مەبەستە سیاسییەکان یان
بۆ بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵتی سیاسی بەکار بهێنرێن.
ئەوە بەو مانایەیە کە دەوڵەتەکان دەبێ لە دینو مەزهەب سەربەخۆ بن .ئەمە ڕێگا خۆش دەکات
ک��ە مافەکانی مرۆڤ جێگەو پێگەیەکی قورس��تر لە یاس��او قانوونو ئی��دارە کردنی ژیانی رۆژانەی
کۆمەڵدا لە چاو ئایینو مەزهەب پەیدا بکەن .بۆ ئیدارە کردنی کۆمەڵگای هاوچەرخ پێویس��تیمان
بە یاس��او ڕێس��ای هاوچەرخ هەیە کە لە پێداویستییەکانی ژیانی رۆژانەی ئەو کۆمەڵگا مۆدێڕنانەوە
س��ەرچاوە بگرن .بۆیە لە هەر کوێ ناتەبایی دەکەوێتە نێوان کولتوورو دابو نەریتو ڕێو ش��وێنە
ئایینییەکانو مافەکانی مرۆڤ ،پێویستە مافەکانی مرۆڤ وەپێش بخرێن.
کەیسی ئامینە الوال
ئامینە الواڵ لە مانگی مارس��ی  ٢٠٠١لە دادگایەکی ش��ەرعی لە نێجیریادا بە سەنگس��ار تا مردن
مەحک��ووم ک��را .تاوانی ئامینە ئەوە بوو کە لە دەرەوەی ژیانی هاوبەش��ی ژنو مێردایەتیدا منداڵی
ببوو .هەواڵی ئەو مەسەلەیە بە خێرایی لە سەرتاسەری دنیادا باڵو کرایەوە ،ئامنێستی ئینتەرناشناڵ
دەستپێش��خەری ک��ردو کامپانیەکی بەرینی بۆ بەرگ��ری کردن لە ئامینە لە سەرتاس��ەری دنیادا
وەڕێخست .ئەوە بوو بە هۆی ڕاکێشانی سرنجی بیروڕای گشتیی دنیا بۆ الی مەسەلەکە .لە ئاکامدا
لە ساڵی  ٢٠٠٣ئامینە لە دادگایەکی بەرزی شەرعیدا بەبێتاوان ناسرا.
 Petter Eideسەرۆکی ئەودەمی ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی لە نۆروێژ لەو بارەوە وتی :ئامینە
ه��ەر نەدەبوایە دادگایی کرابایە .بەگوێرەی بەندەکانی مافە نێونەتەوەیییەکانی مرۆڤ ،هەرچەش��نە
پەیوەندییەکی جینس��ی لە نێ��وان دوو مرۆڤی ئاقڵو باڵغو گەورەدا ب��ەو مەرجەی دڵخوازانە بێو
بەزۆریو لەڕووی ناچارییەوە نەبێ ،دەچێتە چوارچێوەی ژیانی خسووسیو تایبەتییەوە ،بۆیە گرتنو
دادگایی کردنی ژنێک بە تاوانی ئەوە کە پەیوەندیی جینس��ی لەگەڵ کەس��ێکدا هەبووە ،بریتییە
لە جیاوازیدانانو پەالمار بۆ س��ەر ئەو ژنەو لەژێر پێنانی مافی ئازادیی بەیانو پەیوەندییە تایبەتیو
خسووسییەکانی ئەو کەسە.
دەربارەی بەجیهانی بوون ()Globalization
بابەت :بەجیهانی بوون.
ئامانج :دانی زانیاری لەس��ەر بەجیهانیبوون ،س��ەرچاوەکانی ،هۆکارەکان ،فۆڕمو شکڵو شێوەکانی،
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خۆنیشان دانی.
ئەمڕۆ پتر لە هەر کاتێکی دیکە مرۆڤەکان س��ەفەر دەکەن .ل��ەوەش زیاتر زۆر پتر لە ڕابردوو کۆچ
دەکەنو لە جێگایەکی جیا لەو جێگایەی کە لێی لەدایک بوون ،ژیان دەبەنە س��ەر .سنووری نێوان
واڵتانی یەکیەتی��ی ئۆرووپا لە کردەوەدا هەڵگیراوە .لەنێوان ئەو واڵتانەدا پاس��پۆرتو گومرکێک لە
گۆڕێدا نیە .خەڵک لە سەرتاس��ەری دنیادا کەڵک لە کااڵ مەس��رەفییە جۆراوجۆرەکان وەردەگرنو
تەماش��ای پڕۆگرامە جۆراوجۆرە تەلەفزیۆنییەکان دەکەن .ش��ارو گوندەکان ،واڵتەکان ،مرۆڤەکان،
دینو کولت��وورو دابونەریتەکان ،بە هەزارویەک داوی دیارو نادی��ارەوە لێک گرێ دراونو پێکەوە
ل��ە حاڵی کار لێک کردن دان .بەمە دەڵێ��ن بەجیهانی بوون .بەجیهانی بوون بۆتە هۆی ئەوەی کە
خەڵک بە پێش��ینەی جۆراوجۆری کولتوورییەوە زۆر نزیکتر ل��ە ڕابردوو پێکەوە بژین .پووڵ ،پارە،
س��ەرمایەو کااڵکان خێراتر لە ڕابردوو دەگوێزرێنەوە .خێراتر دەستاودەس��ت دەکەنو لە نێوان بازاڕو
ناوچە جۆراوجۆرەکانی دنیادا دێنو دەڕۆن .ئەکتەرە دەوڵەتیو کۆمپانیا فرەنەتەوەیییە گەورەکان لە
زۆربەی واڵتاندا کارو چاالکییان هەیە .ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە زۆر واڵت لە باری ئابوورییەوە
بەوانەوە ببەس��ترێنەوە .بەم ج��ۆرە بەجیهانی بوون بۆتە هۆی پێک هاتن��ی هەندێک هەلومەرجی
س��ەختو دژوار .هەر چەش��نە ڕووداوێک ،ئاڵوگۆڕێک ،پەرەس��ەندنێک لە جێیەک ،دەست بەجێ
ش��وێنەواری خۆی لەس��ەر ناوچەو شوێنەکانی دیکەش دادەنێ .ئەو کراس��ەی کە تۆ لێرە لەبەرت
کردوە ،ڕەنگە کچێکی چینی دروس��تی کردبێ .کچێ��ک کە بەهۆی هەژارییەوە ناچارە کار بکاتو
نەچێت��ە مەکتەب .هەر بۆیە بەجیهانی ب��وون وەزعێکی پێک هێناوە کە دەوڵەتەکان ڕێکخراوەکانو
تەنانەت تاکەکەسەکانیش بەرپرسایەتییەکی گەورەیان کەوتۆتە سەر شان.
”دۆس��تانی خۆشەویست :مەسەلەکە زۆر س��ادەیە .ئەگەر بەجیهانی بوون بە قازانجی هەمووان
نەڕوات��ە پێش حەتمەن تاقمێکی کەمیش قازانجی لێ ناکەن” .کوفی ئەننان س��کرتێری گش��تیی
پێش��ووی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە کاتی قس��ە کردنی
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چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەکە بەوە دەس��ت پێ دەکا کە بەشداربووەکان لەپێشدا لەسەر بابەتەکە دەست دەکەن بە
بیرکردنەوە .دواتر گروپەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان لە پلێنۆمدا پێشکەش دەکەنو سەرەنجام
لەگەڵ یەکتر دەکەونە باسو گفتوگۆ بۆ دەوڵەمەندتر کردنی هەرچی باشتری باسەکە .لێرەدا ئەوەی
گرنگە بریتییە لەوە کە بەشداربووەکان چۆن پێکەوە کار دەکەن؟ چۆن زانیاری پەیدا دەکەن؟ چۆن
پێکەوە دەدوێن؟ چۆن هاوکاری لەگەڵ یەکتر دەکەن؟ چۆن موناقەشە دەکەن؟ واتە گرنگ پرۆسەی
چوونە پێش��ی ڕاهێنانەکەیە نەک ئاکامی ڕاهێنانەکە .بەشداربووەکان دەبێ فێر بن کە چۆن بەدوای
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زانیاریدا بگەڕێن ،چۆن زانیاری بدۆزنەوە ،چۆن ئەو زانیارییە ش��ی کەنەوەو چۆن بۆ مەبەستەکانی
خۆیان بەکاری بێنن؟
کات :یەک کاتژمێرو نیو.
پێداویس��تی :ژوورێکی گەورە ،قەڵەمو کاغەز ،کاغەزی گەورەو تووش ،مقەس��ت ،چەس��پی ئاوی،
ڕۆژنامە ،گۆڤار وێنە نامیلکە ،کتێب ،ئینتەرنێتو کتێبخانە.
ئامادەکاریی پێش��وەخت :پێوستە ماتریالێکی زۆرمان س��ەبارەت بە بەجیهانی بوونو گلۆبالیزاسیۆن
لەبەردەست دابێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا ئ��ەوە ڕوون دەکات��ەوە کە مەبەس��ت ل��ەم ڕاهێنان��ە ئەوەیە ک��ە نامیلکەیەک یان
فەرهەنگۆکەیەک س��ەبارەت بە بەجیهانی بوون ئامادە بکەین .لەو فەرهەنگۆکەدا ئەو دەس��تەواژانە،
باسو بابەت و ئامرازو تیکنۆلۆژییانە ،سەرمایەو سەرچاوانە ،پێناسەو وشەو تێڕامانانە کۆ دەکەینەوە
ک��ە بەجۆرێک پەیوەندییان بە گلۆبالیزاس��یۆن یان��ی بەجیهانی بوونەوە هەیە .بۆ داگیرس��اندنی
باس��ەکە مامۆستا داوا لە یەک یەکی بەشداربووەکان دەکات کە بە بیستنی وشەی بەجیهانی بوون
دەس��تبەجێ چیان بەبیردا دێ؟ وەاڵمی هەموو قوتابیەکان دەنووس��ێ .داوایان لێ دەکا بەجیهانی
بوونو ئەو وشانەی کە بەجۆرێک پەیوەندییان بەوەوە هەیە پێناسە بکەنو شییان کەنەوە .مامۆستا
پێناس��ەکان یان وشەکان لەس��ەر تەختەڕەشە یان لەس��ەر کاغەزێکی گەورە دەنووسێتەوەو دوایە
بەدیواری پۆلەکەدا،هەڵیانداوەسێ.
٢ـ مامۆس��تا دیسان داوا لە بەش��داربووەکان دەکا کە بیر کەنەوە ئەو وشەو دەستەواژەو تێرمو
تیئۆریو باس��انە ک��ە بەجۆرێک پەیوەندییان ب��ە بەجیهانی بوونەوە هەیە ،بدۆزن��ەوە .بۆ نموونە:
دۆزینەوەی پێناس��ەی هەندێک وشەو دەستەواژە وەک:

ATTAc, WTO, IMF, Cocacola company,

 Cو هتد.
 CC, Nike
* گرنگترینی ئەو پرسیارو بابەتانەی کە لە پەیوەندی لەگەڵ بەجیهانی بووندا لە گۆڕێ دان.
* ئەو کەسانەی بەجۆرێک پەیوەندییان بە بەجیهانی بوونەوە هەیە.
* ئەو کەسانەی بەجۆرێک بە دژی گلۆبالیزاسیۆن ڕاوەستاون.
* کۆمپانیا فرەنەتەوەیی.
* ڕێکخراوە سیاسیو ئابوورییە جیهانییەکان.
* ئەو وێنەو سەمبوالنەی بە جۆرێک پەیوەندییان بە بەجیهانی بوونەوە هەیە.
* ئەو قسانەی لە پەیوەندی لەگەڵ بەجیهانی بووندا وتراون.
٣ـ بەش��داربووەکانی کۆڕسەکە بەسەر چەند گروپدا دابەش دەکرێن .هەر گروپە لەو ماتریالەی
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کە پێش��تر ئامادە کراوە بەش��ی خ��ۆی هەڵدەگرێ .هەر گروپە بەگوێرەی ئ��ەوە کە بەدوای چیدا
دەگەڕێو چی بۆ گرنگە لە ماتریالەکە کەڵک وەردەگرێ .بەو حاڵەش هەم بەشدارەکان وەک تاکو
هەم وەک گروپ مافی ئەوەیان هەیە بە بیرو بۆچوونی خۆشیان کار بکەنو ئیدەو ڕوانگەکانی خۆیان
بەکار بەرن .وا باشە مامۆستا تەشویقیان کات کە بچنە کتێبخانە یان کەڵک لە ئینتەرنێت وەرگرن.
پێویس��تە گروپەکانو بەشداربووەکان ڕێگایان بدرێتێ خەلالقییەتی خۆیان بۆ دۆزینەوەو پوختە
کردنو ڕێکوپێک کردنی زانیارییەکان نیشان بدەن .ئەگەر کرا وا باشە وەختی پێویستیان بدرێتێ.
ئ��ەوان دەتوانن لەو ماوەدا زانیارییەکانیان وەک نامیلکە یان وەک پالکات ئامادە کەن ٣٠( .تا ٦٠
خولەک)
ه��ەر کات گروپەکان کارەکەی خۆیان تەواو کرد ،کۆدەبنەوەو بەش��ێوەی پلێنۆم پێشکەش��ی
دەکەن.
بۆ باسو لێدوان:
* ئایا ڕاهێنانەکە خۆش بوو؟ چی فێر بووی؟
* چ زانیارییەکی سەرنجڕاکێشتان دۆزیەوە؟ بۆ سرنجڕاکیش بوو؟
* ئایا هەموو ئەو زانیارییانەی دەتاندۆزینەوە بەکەڵک دەهاتن؟ ئایا زانیاری وا هەبوو هەڵە بێ؟
* الیەنە باشو خراپەکانی بەجیهانی بوون چین؟
* ئاکامەکانی ڕەوتی گلۆبالیزاسیۆن چن؟
* ئایا باشە یان دەکرێ پێش بە بەجیهانی بوون بگیردرێ؟
* ئایا ئاکامەکانی بەجیهانی بوون لەس��ەر ژیانی ڕۆژانەی خۆتان هەست پێ دەکەی ؟ ئاکامەکانی
ئەو دیاردەیە لەسەر ژیانی ئێوە ئهرێنی یان نیگەتیڤە؟
* چۆن بەجیهانی بوون دەبێتە هۆی بەرەوپێش بردنی مافەکانی مرۆڤ؟
* الوانو ڕێکخراوەکانی الوان دەتوانن لەسەردەمی بەجیهانی بووندا چ نەخشێکیان هەبێ؟
٤ـ لە کۆتاییدا داوا لە قوتابییەکان دەکەین کە س��ەر لەنوێ بیر بکەنەوە .ئایا گلۆبالیزاسیۆن چیە؟
الیەنە چاکو خراپەکانی چین؟ ئەو وش��ەو دەستەواژانەی پەیوەندییان بەو باسەوە هەیە کامانەن؟
ئێمە لەو ڕاهێنانەدا چ فێر بووین؟ دواتر مامۆس��تا بۆخۆش��ی باس��ێکی کورتو پوخت سەبارەت بە
گلۆبالیزاسیۆن پێشکەش دەکات .لەو باسەدا وا باشە مامۆستا الیەنە گرنگەکانی ئەو دیاردە جیهانییە
ڕوون کاتەوە.
فێر بووین کە:
ئێمە لە دنیایەکدا دەژین کە تا دێ پتر لێک گرێ دەدرێ .ئەمەش هەندێک ئاڵوگۆڕی تازەو دژواری
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لەگەڵ دایە .ئەمڕۆ ئێمە مرۆڤەکان لە هەر کاتێکی تر پتر ش��وێن لەس��ەر یەک دادەنێینو پێکەوە
بەستراوینەوە .ئەو شتەی کە لێرە ،لە جێگایەک ڕوو دەدا ،ئاکامەکانی لە شوێنی دیکەوە دەردەکەون.
ئەمەش هەلومەرجێکی پێک هێناوە کە بەرپرس��ایەتیی زۆری خس��تۆتە س��ەر ش��انی دەوڵەتەکان،
ڕێکخراوەکانو تەنانەت مرۆڤەکانیش وەک تاک .نابێ هەر بیر لەوە بکەینەوە کە لە دەوروبەری نزیکی
خۆماندا ڕوو دەدات .پێویس��تە بزانین کە ئاکارو کارو کردەوەو ڕەفتارەکانمان ڕەنگە شوێنەوار لەسەر
ناوچە دووردەس��ەتەکانیش دانێن .قس��ەیەکی جوان هەیە دەڵێ” :جیهانی بیر بکەوە ،بەاڵم ناوچەیی
عەم��ەل بکە!” ئەگەر ئ��ەو جار چویتە بازاڕ بۆ جل کڕین لەبیرت بێ ئ��ەو جالنە مەکڕە کە بەکاری
منااڵن س��از کراون ،بزانە لە کوێو لە الیەن کام کۆمپانیاوە دورواون .ڕاس��تە گلوبالیزاس��یۆن ڕەنگە
هەندێ��ک ئاکامی نەخوازراوی بەدواوە بێ ،بەاڵم نابێ لەبیرمان بچێ کە گلوبالیزاس��یۆن زۆر الیەنی
باشو ئهرێنیی هەن .یەکێ لەو الیەنە باشانەی گلۆبالیزاسیۆن بریتییە لەوە کە دەبێتە مایەی گەشە
س��ەندنو بەرەوپێش چوونی مافەکانی مرۆڤ .هەر ئێستا لە سەرتاسەری دنیادا ڕایەڵکەیەکی بەرینو
گەورە بۆ بەرگری کردن لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ دروس��ت بووە کە سەرتاسەری دنیای کردۆتە
مەیدان��ی کارو خەبات .ئەوە پێی دەگوت��رێ بزووتنەوەی جیهانیی خەبات بۆ دابین کردنی مافەکانی
مرۆڤ .بێگومان بەجیهانی بوون لەگەڵ چوونە پێشی خۆیدا ئەم بزووتنەوەیەش دەباتە پێش.
دنیا لە گوندێکی بچکۆڵەدا
٥١ـ٥٠
بابەت :مافە ئابووری ،کۆمەاڵیەتیو فەرهەنگییەکان.
ئامانج :دەرخستنی جیاوازییەکان لە پەیوەندی لەگەڵ چۆنیەتیی دابەش کردنی سەرەوتو سامانو
سەرچاوە ئابوورییەکان لە سەردەمی بەجیهانی بووندا.
یەکێک لە گەورەترین پارادۆکس��ەکانی دنیای مۆدێڕنی سەردەم ئەوەیە کە هێشتاش لە زۆر شوێن
خەڵک برس��ین .هەرچەند مرۆڤایەتی لە سەرتاسەری مێژووی خۆیدا بە ئەندازەی ئێستا سەروەتو
سامانی لەبەر دەست دانەبووە ،کەچی ئێستاش پتر لە  ٨٠٠ملیۆن کەس لەسەر ڕووی ئەم زەوییە
ل��ە بێ خۆراکیو بەدخۆراکیدا ژیان بەس��ەر دەبەن .پتر ل��ە  ١،١ملیارد کەس لە خەڵک ڕۆژانە بە
کەمتر لە یەک دۆالر دەژین.
” :Mathama Gandhiسەروەتو سامانی دنیا بەشی پێداویستییەکانی هەموان دەکا ،بەاڵم بەشی
چاچنۆکیی هەموان ناکات”.
چونیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ڕاهێنانەک��ە لە ڕوانگەی مافەکانی م��رۆڤو بەجیهانی بوونەوە باس لە وەزع��ی هەژارانی دنیاو ئەو
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بێعەداڵەتییانە دەکا کە ئەمڕۆ لە دنیادا هەن.
کات ١.٥ :کاتژمێر.
پێداویس��تی :قەڵەمو کاغەز ،قەڵەم��ی ڕەنگیو تووش .کۆپیی وێنە پێویس��تەکان بۆ ڕاهێنانەکە بە
ئەندازەی هەموو بەشداران.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا بەسەر هەرکام لە بەشداربووەکاندا کۆپیەک لەو وەرەقەیە دابەش دەکات کە پێشتر بۆ
ئەو مەبەستە ئامادە کراوە .دواتر داوا لە بەشداربووەکان دەکا کە هەرچی ئەو پێیان دەڵێ جێبەجێی
بکەن.
* داوا ل��ە قوتابی��ەکان دەکا وایدانێن کە هەموو دنیا بەو حەش��یمەتە زۆرەوە کە هەیەتی بۆتە
گوندێکی بچکۆڵەو تەنیا  ١٠کەس��ی تێدان .لە س��توونی یەکەمی وێنەک��ەدا دە مرۆڤ دەبینرێن.
دەوڵەمەندترین کەس لە س��ەری س��ەرەوەیەو هەژارترینیش لە خواری خوارەوەیە .مامۆستا داوا لە
قوتابی��ەکان دەکات هەر کەس یەکێک ل��ەو وێنانە هەڵبژێرێ کە لەگەڵ وەزعی خۆی دێتەوە .واتە
بازنەیەک بەدەوری ئەو وێنەیەدا بکێشێ کە پێی وایە وەزعی خۆی نیشان دەدا.
* پێنج کەس لە دانیش��توانی گوندەکەیان دەس��تیان وەخواردن ڕان��اگا یان لە کەم خۆراکیو
بەدخۆراک��یدا دەژین%٥( .ی خەڵکی دنیا) پێنج لەو قاپانەی کە لە س��توونی دووهەم دان لە الی
خوارەوە ڕا بۆ سەرەوە دەیخەینە نێو بازنەوە.
* هەش��ت کەس لەوان لە خانوویەک��ی زۆر خراپدا دەژین .یان��ی %٨٠ی خەڵکی دنیا .ئەوە
خەڵکی ئاوارە ،پەنابەر ،بێماڵو حاڵو زاخەنیش��ین دەگرێتەوە .لە خوارەوەڕا بۆ سەرەوە بازنە بەسەر
هەشت خانوودا بکێشە لە وێنەکەدا.
* حەوت کەس لەوان ناتوانن بخوێننەوە .یانی %٧٠ی خەڵکی دنیا .لە خوارەوەڕا بۆ سەرێ بازنە
بە دەوری حەوت کتێبدا بکێشە.
* یەک کەس %٦٠ی هەموو سەروەتو ئاسوودەیی دنیای هەیە .واتە خەتێک لە یەکەم نەفەری
س��توونی یەکەم ڕابکێشە بۆ شەش بەستە پووڵی ستوونی پێنجەم .واتە یەک کەس لە خەڵکی ئەو
دێیە شەش دانە لەو بەستە پوواڵنەی لەالیە .باقییەکەی بۆ خەڵکەکەی تر دەمێنێتەوە.
* %١ی خەڵکی دنیا خاوەنی کامپیۆتێرن .خەت بەسەر  ٩کامپیۆتێردا بکێشەو لەو کامپیۆتێرەش
کە ماوە  ١لە ١٥ی دەست نیشان بکە.
* %١ی خەڵکی دنیا دەس��تیان وەخوێندنی بەرز ڕادەگا .خەت بەسەر نۆ دانە لە سیمبولەکانی
خوێندکاریدا بکێشەو لەوەش کە ماوەتەوە  ١لە ١٥ی دەست نیشان بکە.
* جارێکی دیکە تەماش��ای کاغەزەکە بکەوەو ش��وێنی خۆت دەست نیشان کەوە .دوو بازنە بە

 244با پرد دروست کەین نەک دیوار

دەوری ئەو مەوقعیەتەدا بکێشە کە بۆخۆت دەست نیشانت کردوە لە جاری دووهەمدا.
٢ـ داوا لە قوتابیەکان دەکرێ کە گوێ لەم قسانە بگرن.
* ئەگەر ئەتۆ بۆ ژەمی داهاتوو خواردنت هەبێ ،جلوبەرگو کەوشو پێاڵوت هەبێو شوێنێکیشت
هەبێ لێی بخەوی ،دەچیە ڕیزی ئەو سێ کەسەی کە لە گوندەکەدا لە هەموو کەس دەوڵەمەندترن.
* ئەگەر تۆ یان دایکو باوکت ،پوڵتان لە بانکدا هەبێو هەندێکیش پووڵتان لە گیرفاندا هەبێ
ئەوە دێنە ڕێزی یەکەمین دەوڵەمەندی گوندەکە.
٣ـ بۆ وەدەست هێنانی زانیاریی زۆرتر لەسەر بارودۆخی ژیانی خەڵکی دنیا قوتابییەکان دەتوانن
سەردانی ماڵپەڕەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بکەن.
 Uو راپۆرتەکانی بانکی
لەو بارەوە تازەترین ڕاپۆرتەکان��ی  NDP, Hyman Development Report
جیهان��ی ( )World Development Reportدەتوانن یارمەتیی زۆر بکەن .لەو ڕاپۆرتانەدا بە ش��ێوەی
ئام��ار وەزعی هەموو واڵتەکان لە باری چۆنیەتیی دەستڕاگەیش��تنی خەڵک بە ئاو ،خواردن ،دەواو
دەرم��ان ،ژینگە ،پەروەردەو فێرکردن ،کولتوورو فەرهەنگو هتد دەس��ت نیش��ان کراوە .ئەگەر بە
ئەندازەی پێویس��ت کامپیۆتێر لە بەردەستی بەش��دار بووەکاندا بێ بۆ دۆزینەوەی ئەو زانیارییانە
 ٤٠خولەک بەس��ە .دوایە هەرکام لە گروپەکان دەتوانن ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان پێشکەش بە
یەکتری بکەن.
٤ـ ئێس��تا قوتابییەکان دەست دەکەن بە گفتوگۆ کردن لەسەر ئەو زانیارییانەی لەو ئامارانەدا
وەدەس��تیان هێناون .باس لەو جی��اوازیو بێعەداڵەتییانە دەکەن کە ل��ە ئامارەکاندا دەردەکەوێ.
س��ەیری ئەو جیاوازییە دەکەن کە لە باری ئاستی ژیانەوە لە نێوان خەڵکی واڵتە جۆراوجۆرەکاندا
هەیە .تێدەکۆشن لەو بارەوە پێکەوە قسە بکەن.
* دۆزینەوەی ئەو ناتەبایییانەی ئامارەکان نیشانی دەدەن.
* وەزعی ژیانی بەشداربووەکان تا چەندە لەگەڵ ڕاستییەکانی نێو ئامارەکان دێتەوە؟
* پەیوەندیی نێوان هەژاریو مافەکانی مرۆڤ لە کوێ دایە؟ هەژاری تا چەند کۆس��پی س��ەر
ڕێگای دابین بوونی مافەکانی مرۆڤە؟
* بەش��داربووەکان چ ئاکامێک بۆ رزگاربوونو هاتن��ە دەری واڵتە هەژارەکان لەو وەزعە دیاری
دەکەن؟ واتە کام ڕێگاچارەو پێش��نیاریان پێ ش��ک دێ بۆ هاتنە دەری ئەو واڵتانە لەو بارودۆخە
نالەبارە.؟
مامۆس��تا پێویس��تە ڕێگا بدات کە قوتابییەکان لەو بارەوە بیر بکەنەوە و پێکەوە گفتوگۆ بکەن.
پاشان دەکرێ داوایان لێ بکرێ بێن نەزەرو بۆچوونەکانی خۆیان پێشکەش بکەن.
وات��ە پاش ئ��ەوەی کە هەر کام لە گروپەکان کارو لێکۆڵینەوەی خۆیان لەس��ەر مەس��ەلەکان
ئەنجام دا ،هەموو بەشدارانی کۆرسەکە کۆ دەبنەوەو بەشێوەی پلێنۆم ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان
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پێشکەش دەکەن .دەکرێ بەشداربووەکان بە سەر هەمان گروپەکانی جاری یەکەمدا دابەش بنەوە.
فێر بووین کە:
س��ەروەتو س��امانو س��ەرچاوە ماددییەکان وەک یەک لە دنیادا دابەش نەکراون .لەوەش زیاتر
ت��ا دێ ئەو جیاوازییانە زۆرو زۆرت��ر دەبن ،تا دێ دەوڵەمەندەکان دەوڵەمەندتر دەبن .س��ەروەتی
دەوڵەمەندەکان زۆرتر دەبێ .سەروەتی دەوڵەمەندە هەرە گەورەکانی دنیا پتر لە  ١٨٤٠ملیارد کڕۆنە.
ئەوە بە ئەندازەی داهاتی س��ااڵنەی یەک ملیارد کەس��ی فەقیرە .بەگوێرەی ڕاپۆرتەکانی ڕێکخراوی
نەتەوەیەکگرتووەکان ئەو س��ەروەتە بە تەنیا بەس��ە بۆ هێنانە دەری هەم��وو خەڵکی هەژاری دنیا
ل��ەو هەژارییە کە بەدەس��تیەوە گیرۆدەن .ئەوە بەو مەرجەیە کە ئەو پ��ارەو پوواڵنە لە پڕۆژەکانی
پەرەسەندنو پەرەپێداندا سەرمایەگوزاری بکرێن.
 ١،١ملیارد کەس لە خەڵکی دنیا داهاتی س��ااڵنەیان لە  ١٩٠٠کڕۆن تێناپەڕێ .واتە  ٥کڕۆن
لە ڕۆژێک دا .ئەوە شتێکە کە ئاماری رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان باسی دەکا .ئەو بێعەداڵەتییە
گەوەرەیە لە بواری چۆنیەتیی دابەش بوونی س��ەروەتو س��اماندا دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی شەڕو
کێشەو نائەمنی.
بۆ فێر بوونی زیاتر:
ئامانجەکانی هەزارەی تازە:
لە ساڵی ٢٠٠٠دا ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان هەندێک ئامانجو مێتۆدی بۆ خەباتو بەربەرەکانی
لەگەڵ هەژاری دیاری کردن کە پێیان دەگوترێ ئامانجەکانی هەزارەی تازە .هەشت ئامانجی هاوبەش
لەبەرچاو گیراون کە پێویس��تە تا س��اڵی  ٢٠١٥وەدیبێنن .ئێستا ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان،
هەموو ڕێکخراوەکانی دنیاو دەوڵەتەکان بۆ جێبەجێ کردنی ئەو نەخشەیە کار دەکەن.
گرینگترینی ئەو ئامانجانە ئەمانەن .ئایا دەتوانین پێیان بگەین؟
١ـ کەم کردنەوەی ڕادەی هەژاری تا نیوەی ئەوەی کە ئێستا لەگۆڕێ دایە؟
٢ـ خوێندن بۆ هەمووان.
٣ـ دابین کردنی بەرانبەریو یەکسانیی نێوان ژنو پیاو.
٤ـ کەم کردنەوەی ڕادەی مەرگو مردنی مندااڵن.
٥ـ کەم کردنەوەی ژمارەی ئەو مندااڵنەی لە کاتی لەدایک بووندا دەمرن.
٦ـ ڕیشەکێش کردنی مەالریاو ئەیدز.
٧ـ پەرەسەندنێکی هاوسەنگ.
٨ـ هاوپەیوەندیی جیهانی لە نێوان واڵتەکانو دەوڵەتەکاندا.
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دەستوێڕاگەیشتن بە دەواو دەرمان
بابەت :تەندروستی ،بەجیهانی بوونو جیاوازیدانانو هەاڵواردن ،قەزاوەتی بێجێو پێشوەخت.
ئامانج :دانی زانیاری لەس��ەر نەخۆش��ی HIV/AIDSو چۆنیەتیی دەستڕاگەیشتن بە دەواودەرمانو
ناتەبایی نێوان مافەکان.
ئەگەر نەخۆشییەکی کوشندەو پڕمەترسیت هەبێو توانای چارەسەریو کڕینی دەرمانیشت نەبێ چ
دەکەی؟ ئەوە نێوەرۆکی کەیسێکە کە ساڵی  ٢٠٠١لە یەکێک لە دادگاکانی ئەفریقای باشووردا هاتە
بەر باس .بڕیاری دادگا ئاکامی ڕاس��تەوخۆی لەسەر ژیانو تەندروستیو داهاتووی بە سەدان هەزار
مرۆڤی نەخۆشەوە هەبوو.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەو چاالکییە لە دوو بەش پێک دێ .بەشی یەکەم پوختەو کورتکراوەی مەحکەمەیەکە کە لە ساڵی
٢٠٠١دا لە یەکێک لە دادگاکانی ئەفریقای باشووردا هاتۆتە بەر باس .بەشی دووهەم لەسەر بناخەی
بەشی یەکەم بۆ فێربوونو دەرس وتنەوە دانراوە.
کات :سێ کاتژمێر.
پێداویستی :کاغەزی گەورە ،تووش ،کورتە نمایشنامەکانی دادگا ،ڕێنوێنی بۆ کاری گروپە بچکۆڵەکانو
وەاڵمی ئامادەکراو بۆ هەرکام لە بەشداربووەکان .ژوورێکی گەورە کە هەم بتوانن کاری گروپیو هەم
پلێنۆمی گشتیی تێدا بەڕێوە بەرین.
ئامادەکاریی پێشوەخت :بەشی یەکەم :ئامادە کردنی کۆپی واتە نوسخە لە کورتە نمایشنامەکانی نێو
دادگا .هەر بەشدارێکو نمایشێک بەگوێرەی ئەو ڕۆڵەی کە هەیەتی.
بەش��ی دووهەم :ئامادە کردنی نوسخەی پێویس��ت لەو ڕێنوێنییانەی کە بۆ گروپە بچکۆڵەکان
ئامادە کراون .هەر بەشدارێکو یەک ڕێنوێنی .بۆ هەر بەشدارێک کارتێکی ڕەش ،کارتێکی پڕتەقاڵی
ئامادە کە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە ١( :کاتژمێر)
١ـ ئامادە کردنی زەمینەی شانۆکە:
”ئەیدز نەخۆش��ییەکی مەترس��یداره .ئەو ئیپێدیمیە زۆرتر بەرۆکی ئەفریقای گرتووە .لەو قاڕەیەدا
بەمیلۆن کەسی هەژار بەدەست ئەم نەخۆشییەوە گیرۆدەن .ئەمەش بۆتە جێگای قسەو باسێکی زۆر.
ئەو خەڵکە لەالیەک هەژارنو لە الیەکی دیکەش دەرمانی پێویست بۆ ئەو نەخۆشییە زۆر گرانە .ئەو
خەڵکە نەخۆشە بەبێ ئەو دەرمانانە ناتوانن ژیانێکی کەمێک باش بەرنە سەرو لەگەڵ نەخۆشییەکە
بژین .تەنیا ئەلتڕناتیڤێک کە لە بەرامبەریان دایە بریتییە لەوە کە ئەو دەرمانانە بکڕن کە هەرزانترن.
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لەبەر ئەوەی کۆپی دەرمانە ئەس��ڵییەکانن .ئەمەش بۆتە هۆی ئەوەی کە کۆمپانیا دەرمانس��ازەکان،
بە دژی ئەوە ڕاوەستن .ئەوان دەڵێن ئێمە مافی خاوەنداریەتیمان بەسەر ئەو دەرمانانەوە هەیە .ئێمە
کارو زەحمەتمان کێش��اوە .س��ەرمایەگوزاریمان کردوە تا ئەو دەرمانانەم��ان دۆزیونەتەوەو پەرەمان
پێداون .بەو جۆرە ئەو کۆمپانیا دەرمانس��ازانە هێزو تواناکانی خۆیانیان کۆ کردۆتەوەو تێدەکۆش��ن
پێ��ش بەوە بگرن کە دەوڵەت کۆپیی ئەو دەرمانانەی ئەوان دروس��ت کاتو بە قیمەتێکی هەرزانتر
بیانفرۆشێ .هەر بۆیە شکایەتیان لە دەوڵەتی ئەفریقای باشوور کردو لەسەر ئەوە کە ئەو دەرمانانەی
ئەوان کۆپی دەکاو بە قیمەتێکی هەرزان بەس��ەر نەخۆشەکانیاندا دابەش دەکا .مەسەلەکە گەیشتە
دادگاو توانیان حکوومەت ڕاکێشنە مەحکەمە”.
مامۆس��تا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە بەش��داربووەکانی کۆرس��ەکە کورتە ش��انۆیەک لەسەر ئەم
مەسەلەیەو ڕووداوەکانی نێو دادگا ،نمایش کەن .پرسیار ئەوەیە کە :ئایا پێویستە مافی خاوەنداریەتی
وەپێ��ش مافی ژیانو ژیانێکی پڕبایەخ بۆ مرۆڤ��ەکان بکەوێ؟ کام لەو مافانە لەپێشدا دێ؟ کامیان
گرنگترن؟ ئایا دەکرێ مافی خاوەنداریەتی ببێتە هۆی دروست بوونی کۆسپو تەگەرە لەسەر ڕێگای
ژیان یان لەسەر ڕێگای ژیانێکی بێ دەردو ئازار بۆ کەسانی دیکە؟
٢ـ مامۆس��تا بەش��داربووەکانی کۆرسەکە بەس��ەر چوار گروپی وەک یەکدا دابەش دەکا .هەر
گروپەی نوێنەرایەتیی الیەنێک دەکا .حکوومەت ،کۆمپانیاکان ،دەواو دەرمان بۆ ئەندامانی ڕێکخراوێک
کە پڕۆژەیەکیان بۆ خەبات لە پێناو وەدەست هێنانی دەواو دەرمان بۆ نەخۆشە هەژارەکان وەدەست
خستوە)Treatment Action Campain, TAC( .و سەرەنجام قازییەکانی دادگا.
٣ـ پاشان مامۆستا ئەو کارتانە دابەش دەکا کە کورتە شانۆکانیان لەسەر نووسراون.
٤ـ  ٤٥خولەک وەخت بە هەرکام لە گرپەوکان دەدەین تا ش��انۆنامەکان بخوێننەوەو خۆیان بۆ
نمایش کردنیان ئامادە بکەن .هەر گروپە پێویس��تە وتەبێژێک بۆخ��ۆی هەڵبژێرێ .جگە لەوە هەر
گروپە دوو کەس��یش وەک ه��اوکارو یارمەتیدەری وتەبێژەکەیان دیاری دەک��ەن تا لە کارەکانیدا
هاوکاریو پش��تیوانی لێ بکەن .ئەو دوو کەس��ە یارمەتیی وتەبێژەکە دەدەن تا لە دادگادا بەباش��ی
وەاڵمی پرسیارەکان بداتەوە.
٥ـ کاتێ��ک هەموو گروپەکان خۆیان ئامادە کرد ،دێن لە دەوری یەکتر کۆ دەبنەوەو بەش��ێوی
پلێنۆم دادەنیش��ن .پێویس��تە ئەندامانی هەرکام لە گروپەکان بەدەوری یەکەوە دانیش��ن .واتە هەر
گروپەی پێکەوە لە نزیک یەکتری بن.
٦ـ ئێستا هەر کام لەوانە پێنج خولەکیان وەخت دەدرێتێ تا ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆیان لەسەر
مەسەلەکە باس کەن .قازییەکانی دادگا جڵەوی کاروباریان بەدەستەوەیەو بە نۆرە هەموو الیەنەکان
دەناسێنن .وەک باسمان کرد ،گروپەکان نوێنەریان هەیەو ئەو نوێنەرە قسەو باسەکان دێننە بەرباس.
٧ـ پ��اش ئەوەی کە گروپ��ەکان ،ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆیانیان ب��اس کردن ،قازییەکان ١٥
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خولەکیان وەخت دەدرێتێ تا وەاڵمی پرس��یارەکان بدەنەوە ،قسەو بۆچوونی هەر کام لە گروپەکان
پوختەو هەڵوێستو ئەرگیومێنتەکانیان شی کەنەوە.
بەشی دووهەم ١( :کاتژمێرو  ٤٥خولەک)
مامۆس��تا داوا لە بەشداربووەکان دەکا کە ببنە چوار گروپو هەر گروپەی لە چوار کەس پێک دێ.
هەر گروپەی یەکێک لە نوێنەرانی ئەو گروپانەی تێدا دەبێ کە لە بەشی یەکەمدا شانۆکەیان بەڕێوە
برد .واتە دەوڵەت ،گروپی کۆمپانیەکان ،ڕێکخراوی پشتیوانی لە نەخۆشەکانو قازییەکان.
١ـ ڕێنوێنییە ئامادەکراوەکان بەسەر گروپەکاندا دابەش دەکرێن .پێویستە هەموو بەشداربووەکانو
هەرکام لە گروپەکان بزانن کە دەبێ چ بکەنو چۆن لە کارتە سەوزو سوورەکان کەڵک وەرگرن٣٠ .
خولەک وەخت دەدرێتە گروپەکان تا لەسەر ئەو شتە بە تەوافوق بگەن کە داوایان لێکراوە.
٢ـ مامۆس��تا داوا ل��ە گروپ��ەکان دەکات بێن بەش��ێوەی پلێنۆم لە دەوری ی��ەک کۆ بنەوەو
مەسەلەکانیان بێننە بەرباس .هەرگروپە  ٥خولەک وەختی هەیە قسەو ڕاپۆرتەکانی خۆی پێشکەش
بکات .مامۆس��تا پێشنیارو ڕێگاچارەکانی هەموو گروپەکان بە خەتێکی جوان دەنووسێتەوەو نیشانی
دەدا یان هەڵیداوەسێ بە جۆرێک کە لە هەمووانەوە دیار بێ.
٣ـ هەر کات هەموو گروپەکان ڕێگا چارەکانی خۆیانیان باس کرد ،بەرەبەرە بەرەو دیالۆگو قسە
کردن لەس��ەر بابەتەکان دەڕۆن .وا باشە مامۆستا باس��ەکان هیدایەت بکا .بەجۆرێک کە سەرەنجام
بتوانن بڕیارێک بدەن.
مامۆستا دەتوانێ ئەم پرسیارانە بکات:
* ئایا ئاسانە لەسەر مەسەلەیەکی ئاوا بە کۆدەنگی بگەین؟
* خاڵە الوازو بەهێزەکانی ئەم شێوە کارە چن؟
* ئایا ناتەبایەک لە نێوان هەوڵدان بۆ بە تەوافوق گەیشتن لەالیەکو هاندانی بەشداربووەکان بۆ
قسەو دیالۆگ لەالیەکی دیکەوە هەیە؟
* الیەنە هەرە سەختەکان ،پرسیارە هەرە دژوارەکان لەو بوارەدا چن؟ چ شتێک زۆر ناخۆش بوو؟
٣ـ س��ەرەنجام مامۆستا دەتوانێ ئەم بەشە لە چاالکییەکە پوختە کاتەوە و بە خوێندنەوەی ئەم
چەند ڕس��تەیە کۆتایی پێ بێنێ .ئەم قس��انە بەش��ێکن لەو بڕیارە کە دادگای ئەفریقای باشوور لە
پەیوەندی لەگەڵ مەس��ەلەیەکی لەو چەشنەدا لە ١٩ی ئاپریلی ٢٠٠١دا دەریکرد” .ئامانج لەوە کە
دەوڵەت تێدەکۆش��ێ ئەم دەرمانانە بە هەرزانی بگەیەنێتە دەس��تی ئەو خەڵکەی کە تووشی ئەیدز
ب��وون ،کارێکی پڕبایەخە .ئێپیدێمی ئیدز بەرۆکی بەملیۆن کەس��ی گرتوە .دەوڵەت بە پێی قانوون
ئەرکی لەس��ەر ش��انە کە ڕێز لە مافە بنەڕەتییەکانی مرۆڤ بگرێ ،بیانپارێزێو بۆ دابینو دەستەبەر
کردنیان هەنگاو هەڵگرێ .دابین کردنی مافی ژیانو هەروەها دەس��تەبەر کردنی ژیانێکی بێ ئێشو
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ئازارو پڕبایەخ بەشێک لەو مافانەی مرۆڤن کە ئەرکی سەر شانی دەوڵەتە بیانپارێزێو دەستەبەریان
بکات .پێویستە ئەوەش بزانین کە مافی ژیان بناخەو بنچینەی هەموو مافەکانی دیکەیە .مافی ژیان
سەرەکیترین مافی مرۆڤە .هەر بۆیە لە حاڵەتێکی ئاوا سکااڵو شکایەتی ئەو کۆمپانیایانە لە دەوڵەتی
ئەفریقای باشوور ،شتێکی بێبایەخە”.

Compass. Amannal on. Human Rights Educatuion

شانۆنامەی گروپی کۆمپانیا درەمانسازەکان بۆ قسە کردن لە دادگاPharma Inc .
ـ ئێوە گروپێکن لە بەڕێوەبەرانی کۆمپانیای  ،Pharma Incکە یەکێک لە سەرەکیترین کۆمپانیاکانی
دەرمانسازییە لە دنیادا .ئەو کۆمپانیایە مافی بازرگانی کردنو فرۆشتنی هەموو ئەو دەواو دەرمانانەی
کە بە دژی ئەیدز بەکار دێن ،کڕیوە .واتە پارەی داوە بۆ قۆرخ کردنی مافی فرۆشتنی ئەم دەرمانانە.
ئێوە وەک بەڕێوەبەرانی ئەم کۆمپانیایە دەبێ تێکۆشن کۆمپانیاکە توانای کێبەرکێو ملمالنێ لە بازاڕدا
لە دەست نەدا .خاوەن پشکەکانی کۆمپانیاکە دڵخۆش بنو پارەکانیان وەدەرنەخەن .لەوالشەوە دەبێ
بتوانن لەگەڵ کەسانی دیکە کە ئەم دەرمانانە بەرهەم دێنن کێبەرکێ بکەن .هەر بۆیە ئێوە لەسەرتانە
داکۆکی لە مافی کۆمپانیاکەتان بکەن .دەبێ بزانن ئێوە لە دیاریکردنی ئەو شرۆڤانەدا پێویستە تێچوو،
بیمەو مووچەی کرێکارو کارمەندانی کۆمپانیاکەتان لەبەرچاو بێ .واتە خەرجی کڕینو گواس��تنەوەو
بەرهەمهێانی کەرەس��ە خاوەکانو گواس��تنەوەیان بۆ بازاڕیش پێویستە وەبەرچاو بگرن .ئەگەر ڕێگا
بدرێ کەس��انی دیکە بێنو کۆپی ئەو دواودەرمانانە کە ئێوە س��ازتان کردوون ،دروس��ت کەنو بە
قیمەتێکی هەرزان بیانبەنە بازاڕو بیانفرۆشن ئەوە جێ پێی کۆمپانیاکەی خۆتان لێژ دەکەنو لە ناوی
دەبەن .چونکە ئیمکانی قازانج کردنی نامێنێو لە ئاکامدا مایەپووچ دێنە دەر .لەڕاس��تیدا شانسێکی
ب��ۆ درێژدان بە کارو مانەوە لە بازاڕدا نامێنێ .بۆ دیفاع لە قازانجو بەرژەوەندییەکانی خۆتان لەگەڵ
چەندین کۆمپانیای دیک��ەش هاوپەویوەندییەکی بەهێزو ڕایەڵکەیەکی بەرینتان دروس��ت کردوە
ت��ا نەیەڵ��ن دەوڵەتێک بێو بەرهەمو کااڵکانی ئێوە کۆپی بکاتو بە هەرزان بیانفرۆش��ێتەوە .ئەگەر
دەوڵەتێک کاری وا بکات ش��کایەتی لێ دەکەنو ڕایدەکێش��نە دادگا .لەسەر ئەو ئەساسەیە کە ئێوە
ئێستا دەوڵەتی ئەفریقای باشوورتان پەلکێشی دادگا کردوە.
پێویستە بەوردی قسەو باسەکانتان تەنزیم کەنو بەڵگەکانتان بێننەوە .زۆر گرنگە ئەرگیۆمێنتی بەهێزو
دادگاپەس��ند باس کەن .پێویس��تە ئامادەیی ئەوەتان تێدا بێ کە چاک دیفاع لە حەقو هەڵوێستەکانی
خۆتان بکەن ٥ .خولەکتان کات هەیە لە دادگادا ،قسەو نەزەرو بۆچوونەکانتان بێننە بەر باس.
شانۆنامەی ئەو قسانەی کە دەوڵەتی ئەفریقای باشوور دەبێ لە دادگادا پێیان لەسەر داگرێ:
ئێوە کاربەدەس��تو نوێنەری حکومەتی ئەفریقای باشوورن .حکوومەت لەالیەن هەندێک کۆمپانیای
دەرمانس��ازییەوە ش��کایەتی لێ کراوەو ئێوەش دەبێ دیفاع لە هەڵوێس��تەکانی حکوومەت بکەن.
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کۆمپانی��ای  Pharma Incدەیەوێ پێش ب��ەوە بگرێ کە دەوڵەتەکان بتوان��ن کۆپیی ئەو دەرمانانە
بەره��ەم بێننو بە قیمەتێکی هەرزان بیانفرۆش��ن کە ئەوان دۆزیویانەت��ەوەو پەرەیان پێداون .واتە
نایان��ەوێ دەوڵەت ئەو دەرمانانە بە قیمەتێکی هەرزانتر بفرۆش��ێ .لەو قیمەتەی کە ئەوان لەس��ەر
دەرمانەکانیان داناوە .ئێوە وەک پرنسیپ لەگەڵ داخوازییەکەی کۆمپانیای ناوبرا هاوڕا نین.
لەو الشەوە ئێوە لەگەڵ بزووتنەوەیەکی بەرینی جەماوەری بەرەوڕوون کە ڕێکخراوی

(Treatment

 )Action Compainواتە  ،TACسەرپەرەستیی دەکاتو دەڵێ بەپێی قانوون دەوڵەت ئەرکی لەسەرشانە
کە ڕێز لە ژیانی خەڵک بگرێ ،ژیانی خەڵک بپارێزێو بۆ دابینو دەستەبەر کردنی ئەو ژیانە لە هیچ
هەنگاوێک س��ڵ نەکاتەوە .لە کاتێکدا کە خەڵکێکی زۆر گیرۆدەی دەستی ئەیدزن ،دەوڵەت دەبێ
دەرمانو ئیمکاناتی پێویستی دیکە بە نرخێکی هەرزان بۆ ئەو نەخۆشانە دابین بکات .چونکە ئەیدز
نەخۆشییەکی کوشندەیەو خەڵکێکی زۆر بەدەستییەوە دەناڵێنن.
ئێوە وەک دەوڵەت لە ژێر فش��اری بیروڕای گشتیدا ڕێگاتان داوە کە کۆپیی ئەو دەواودەرمانانە
بە هەرزانی لە ئیندۆنسیا بکڕنو بیهێننە نێو خۆی واڵتو دابەشی کەن .وا باشە بەڕێکوپێکی قسەو
باس��ەکانتان بکەن .بەڵگەو ئەرگۆمێنتەکانتان بەشێوەیەکی سیستەماتیک بخەنە ڕوو .گرنگە شێلگیر
بن لەس��ەر هەڵوێستی خۆتان ٥ .خولەک کاتتان هەیە کە قس��ەو باسو هەڵوێستەکانتان لە دادگا
بخەنە بەر باس.
شانۆ نامەی رێکخراوی ( )Treatment Action Compainبۆ نمایش کردن لە دادگادا:
ئێوە گروپێک کەسی چاالکن کە نوێنەرایەتیی ڕێکخراوی  Treatment Action Compainلە باشووری
ئەفریق��ادا دەک��ەن .ئێوە ڕادەگەیەننو بە توندی پێ لەس��ەر ئەوە دادەگرن ک��ە دەوڵەت بەرامبەر
پاراس��تنو دەس��تەبەر کردنی ژیانی هاوواڵتیان بەرپرسایەتیی لەسەر ش��انە .بەو پێیە ئەوە ئەرکی
سەرش��انی دەوڵەتە کە دەواو دەرمانی هەرزان بۆ ئەو کەسانەی تووشی نەخۆشی ئەیدز بوون دابین
بکات .دەوڵەت بۆ جێبەجێ کردنی ئەو بەرپرسایەتییەی کە لەو بارەوە دەکەوێتە سەر شانی ،ڕێگای
داوە دەواو دەرمان��ی هەرزان ل��ە واڵتانی دەرەوەڕا بهێنرێتە ژوورەوە ،بە جۆرێک کە نەخۆش��ەکان
دەس��تیان پێ ڕابگا .لەوەش زیاتر ئێوە پێویستە پێ لەس��ەر ئەوە داگرن کە دەوڵەت بەرپرسایەتیی
ئەوەی لەس��ەر ش��انە کە یارمەتیو پش��تیوانیی ماددیو ئۆکۆنۆمی لەو نەخۆشانە بکات کە تووشی
نەخۆشیی ئەیدز بوون .هەر بەو پێیە ئەوە ئەرکی سەر شانی دەوڵەتە یارمەتیو کۆمەگی هەموو ئەو
کەسو ڕێکخراوانەش بکات کە بەدژی نەخۆشیی ئەیدز کارو خەبات دەکەن.
ئێستا وەک دەبینن کە حکوومەتی ئەفریقای باشوور بەهۆی جێبەجێ کردنی ئەو بەرپرسایەتییەی
کە لەو بارەوە لەسەر شانیەتی لەالیەن هەندێک کۆمپانیای دەرمانسازییەوە ڕاکێشراوەتە دادگا .ئەو
کۆمپانیایانە دەیانەوێ پێش بە حکوومەت بگرن کە هیچی تر نەتوانێ ئەو دەواو دەرمانانە بە هەرزانی
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بێنێتە نێوخۆی واڵت .دیارە ئەو دەرمانانە ،کۆپیی ئەو دەواو دەرمانانەن کە ئەو کۆمپانیایانە سازیان
کردوون یان پەرەیان پێ داون.
کاری گروپی ئێوە لە دادگادا پشتیوانی کردن لە کردهوهو سیاسەتەکانی حکوومەت لەو بوارەدایە.
ئێوە ش��ێلگیرانە بەرگری لەوە دەکەن کە دەوڵەت بەردەوام ب��ێ لە کڕینو هێنانە ژوورەوەی دەواو
دەرمانی هەرزان بۆ ئەو کەسانەی کە پێویستیان پێیەتی .وا باشە توندو قایم لەسەر هەڵوێستەکانتان
سوور بن .بەڵگەو دۆکیۆمێنتو قسەو ئەرگوۆمێنتەکانتان بە ڕێکوپێکی لە ماوەی  ٥خولەکدا بێننە
بەر باس.
کارتی ڕەش ،کارتی پرتەقاڵی ،کارتی ڕەش ،کارتی پرتەقاڵی
شانۆنامەی قازییەکان کە لە دادگادا دەبێ بە کاری بێنن:
ئێوە کۆمەڵە قازییەکن کە دەبێ لە دادگادا سەبارەت بە شکایەتێک کە لە الیەن چەند کۆمپانیای
دەرمانسازییەوە لە دەوڵەتی ئەفریقای باشوور کراوە .بڕیار بدەن .نێوەرۆکی کەیسەکە ئەوەیە کە ئەو
کۆمپانیایانە دەڵێن دەوڵەتی ئەفریقای باشوور حەقی نیە کۆپیی ئەو دەواو دەرمانانە کە ئەوان سازیان
کردووون ،بکڕێو لە نێوخۆی واڵتدا بە نرخێکی هەرزان بەسەر نەخۆشەکانیدا باڵو کاتەوە .پێویستە
بگوترێ کە بیروڕای گش��تیی خەڵکو ئەو ڕێکخراوانەی دیفاع لە مافەکانی نەخۆش��ەکان دەکەن،
ب��ە تایبەتی ڕێکخراوی  Treatment Action Compainش��ێلگیرانە دیفاع لە هەڵوێس��تی حکوومەت
سەبارەت بەو کارە دەکەن.
ئێوە وەک قازی لە دادگا کارتان ئەوەیە کە داوا لە هەر سێ الیەن بکەن کە بەڕوونی مەسەلەو
قسەو باسەکانیان باس بکەن .دوای ئەوەی ئەوان هەڵوێستەکانی خۆیانیان دەربڕی ئێوە جارێ بڕیار
ن��ادەن یا جارێ نەتیجەگیری ناک��ەن .کاری ئێوە ئەوەیە بەڵگەو دۆکیۆمێنتو ئەرگۆمێنتەکانی هەر
کام لەو الیەنانە لە پەیوەندی لەگەڵ کێشەکەدا ڕوون کەنەوە.
جەوهەری ئەو کەیس��ە لەوە دایە کە دادگا چۆن دەتوانێ لەس��ەر کەیسێک بڕیار بدا کە لەوێدا دوو
حەق کە هەر دووکیان دەکەونە چوارچێوەی مافەکانی مرۆڤەوە بەرامبەر یەکتر ڕاوەستان .دەوڵەتو
ڕێکخراوی TACو حکوومەت دیفاع لە مافی ژیانێکی پڕبایەخ بۆ ئەو خەڵکە دەکەن کە نەخۆش��ن.
لەوالش��ەوە ئەو کۆمپانیایانە داوای مافی خاوەنداریەتیی خۆیان بەسەر ئەو دەواو دەرمانانەدا دەکەن
کە خۆیان س��ازیان کردوون یان پەرەیان پێداون .بەگوێرەی مافەکانی مرۆڤ حەقی خاوەنداریەتی،
یەکێک لە مافە بنەڕەتییەکانی مرۆڤە.
سەرەنجام سەرۆکی دادگا بەو جۆرە قسە دەکات:
”ماف��ی ژیانو مافی ژیانێکی پڕ بایەخ ،بە گرینگترین مافی م��رۆڤ دادەنرێو هەموو مافەکانی
دیک��ەی مرۆڤ دەکەونە دوای ئەو مافەوە چونکە ماف��ی ژیان بنچینەو بناخەی مانونەمانی مرۆڤەو
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مافەکانی تر لە س��ەر ئەو بناخەیەوە دەڕۆنە پێش .ئەگەر دەمانەوێ کۆمەڵگایەک دروست کەین کە
لەسەر بناخەی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ هەڵسووڕێ ،پێویستە مافی ژیانو مافی ژیانێکی پڕبایەخ،
بۆ هەمووان بخەینە پێش هەر مافو ئیتعتبارێکی دیکەوە .ئەوە ش��تێکە کە حکوومەت پێویستە لە
کردەوەدا بەڕێوەی بەرێو جێبەجێی بکات”.
بەگوێرەی بەندی بیس��توپێنجەمی قانوونی ئەساس��یی ئەفریقای باش��وور ،دەوڵەت دەبێ مافی
خاوەنداریەتیی هاوواڵتیان بپارێزێ .لەو بەندەدا هاتووە کە مافی خاوەنداریەتیی هیچ کەس پێش��ێل
ناکرێ ،مەگەر بۆ ئەوە کە بەش��ێوەیەکی گش��تی بڕیارێکی ئاوا درابێت .هیچ قانوونێک ڕێگا نادا کە
بەش��ێوەیەکی غەیرە قانوونی دەست بەسەر مڵکو ماڵی کەسانی دیکەدا بگیردرێ .ئێوە وەک قازی
دەبێ پرسیار لە هەر سێ الیەنی کێشەکە بکەن .دە خولەک وەختتان هەیە تا پرسیاریان لێ بکەنو
گوێش بدەنە وەاڵمەکانی ئەوان.
ڕێنوێنی بۆ گروپە بچکۆڵەکان
ئێ��وە چوار گروپی بچکۆڵەنو ه��ەر کامتان لە چوارکەس پێک هات��وون .هەریەکەتان یەکێک لەو
الیەنانە نوێنەرایەتی دەکەن.
* کۆمپانیای Pharam Inc
* ئەفریقای باشوور.
* ڕێکخراوی Treatment Action Compain
* قازییەکان ،دادگا.
ڕێنوێنییەکان
١ـ لەس��ەرەتادا هەرکام لە ئێوە خۆی دەناس��ێنێو باس��ی ئەوە دەکا کە نوێنەرایەتیی کێ دەکاتو
دەیەوێ چ ڕۆڵێک بگێڕێ.
٢ـ ه��ەرکام لە ئێوە لە پەیوەندی لەگەڵ کاری دادگادا هەس��تەکانتان دەردەبڕن .ئەگەر پێتان
وایە دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک ئاسانە ،کارتێکی پڕتەقاڵی نیشان دەدەن .ئەگەر پێتان وایە کێشەکە
دژوارە کارتێکی ڕەش نیشان دەدەن.
٣ـ ئەرکی ئێوە ئەوەیە کە بگەنە تەوافوقو کۆدەنگییەک کە هەر چوار ال بە ڕەزامەندی بگەیەنن.
ئێوە پێویستە کاتێک بڕیار بدەن کە گوێتان لە هەموو شانۆکان گرتبێو قسەو باسی هەموو الیەکتان
گوێ لێ بووبێ .واباش��ە بەڕێوەبەری کۆبوونەوەکە جڵەوی باس��ەکانی بەدەس��تەو بێو خۆی دوای
هەمووان نەزەرو بیرو بۆچوونەکانی بڵێ.
خولی ١ـ رۆڵی خۆت بڵێ! خۆت بناسێنە!
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خولی ٢ـ بیروڕاو ڕێگاچارەکانت بێژە.
خولی ٣ـ لەسەر ڕێگاچارە جۆراوجۆرەکان قسەو دیالۆگ پێکەوە بکەن.
٤ـ گوێ لە یەکتر بگرن .پاشان ئەندامانی گروپەکان ،لە سەر ئیمکانی گەیشتن بە ڕێگاچارەیەکی
هاوبەش ،هەستەکانیان دەردەبڕنو لە ڕێگای کارتەکانەوە بۆچوونەکانیان نیشان دەدەن .ئەگەر پێیان
وایە ئیمکانی گەیشتنە چارەسەرێکی هاوبەش هەیە ،کارتی پرتەقاڵی بەرز دەکەنەوە .ئەگەر نا کارتی
ڕەش نیشان دەدەن.
٥ـ لە کۆتایی پڕۆس��ەکەدا پاش ئەوە کە گروپەکە بە کۆدەنگی گەییشت ،کەسێک بە نوێنەری
خۆتان هەڵدەبژێرن کە لە پلێنۆمدا ڕاپۆرتێک لەسەر کارەکەیان پێشکەش بە هەموان بکات.
ئاشنایەتی لەگەڵ ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
بابەت :نەتەوەیەکگرتووەکان.
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان و ئەرکو چوارچێوەو دەس��ەاڵتو
لێهاتوویی و تواناییەکانی.
لە بەن��دی ٢٦ی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤدا هاتوە کە خوێندنو پەروەردەو فێر کردنی
مرۆڤەکان دەبێ ببێتە هۆی چوونە سەری پشتیوانی لە کارو باری ڕێکخراوی نەتەویەکگرتووەکان بۆ
س��ەقامگیر کردنی ئاشتی .دروست کردنی مۆدێلێک لە سیستەمی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
کە بەش��داربووەکان لەوێدا نوێنەرایەتیی واڵتە جۆراوجۆرەکان بکەن ،بۆ ئاش��نا بوونی ئەوان لەگەڵ
ڕێکخراوەکە ڕاهێنانێکی پێداگۆگی بەکەڵک دەبێ.
چۆنیەتیی جێبەجێ بوونی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەک��ە بەجۆرێک س��ادە کردنەوەی مۆدێلی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانە کە بەش��ێوەی
شانۆیەک بەڕێوە دەچێ .ئەو چاالکییە بە سێ قۆناخدا دەڕواتە پێش.
١ـ قۆناخی تەحقیقو لێکۆڵینەوە .لەو قۆناخەدا بەشداربوەکان لەسەر سێ بابەت کارو لێکۆڵینەوە
دەکەن.
اـ ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانو کاری ئەو ڕێکخراوە.
ب��ـ دەوڵەتێکی ئەندامی ڕێکخراوەک��ە ،حکوومەتو قازانجو بەرژەوەندییە سیاس��ییەکانی ئەو
دەوڵەتە.
جـ گیروگرفتە جیهانییە هاوچەرخەکان.
٢ـ قۆناخی دووهەم پیادە کردنی سیناریۆکە.
لەم قۆناخەدا بەشداربووەکان نوێنەرایەتیی واڵتە جۆراوجۆرەکان دەکەن .وەک سەفیری واڵتەکان،
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لە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا قس��ەو ڕفتارو هەڵس��وکەوت دەکەن .گوێ لە ڕوانگەو نەزەری
یەکتر دەگرن .پێش��نیارو گەاڵڵەکانی خۆیان لەس��ەر پرس��ە کاریگەرەکان دەخەن��ە بەر باس .ئەو
بڕیارنامەو ڕاگەیەنراوانەی کە قسەیان لەسەر دەکرێ ،هەڵدەسەنگێنن .وا باشە بە سەرنجێکی زۆرەوە
کەڵک لەو کاتە وەرگرن کە لەبەر دەستیان دایە.
٣ـ هەڵسەنگاندن:
ل��ە کۆتاییدا الیەنەکان کارەکانیان پوختە دەکەنەوەو ئاکامی پێویس��تیان لێوەردەگرن .هەرکام
لە قۆناخەکان دەکرێ بۆ مەبەس��تی فێر بوونی زۆرتر ،لێکۆڵینەوەی زۆرتر ،بەرین بکرێتەوە .مامۆستا
نابێ وا نیشان بدا کە ئەو هەموو شتێک لەو بارەوە دەزانێ .پێویستە ڕێگا بدا قوتابییەکان لە ڕێگای
ئیشو لێکۆڵینەوەکانی خۆیانەوە زانیاری وەدەس��ت بخەن .نابێ رۆڵی یارمەتیدەر ببینێ .لێگەڕێ با
قوتابیەکان بۆخۆیان لەسەر بابەتەکە ئیش بکەن.
کات :دوو کاتژمێر.
ئامادەکاریی پێشوەخت :مامۆستا پێویستە ماتریالی پێویستی بۆ کارو لێکۆڵینەوە لەسەر گیروگرفتە
هاوچەرخەکانی بەر دەم دنیاو مرۆڤایەتی ئامادە کردبێ تا بتوانن کاری پێویستی لەسەر بکەن.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە
١ـ هەندێ��ک گیروگرفت��ی جیهانی هەڵبژێرێ کە بەڕۆک��ی مرۆڤایەتیان گرتووە ت��ا قوتابییەکان
کاریان لەس��ەر بکەن وەک ئەیدز ،پیس بوونی ژینگە ،برسێتی ،هەژاری ،نەخوێندەواری ،ئاوارەکان،
چەک��ی کۆمەڵکوژ ،گەرم بوونی ئاوو هەوا ،لەنێوچوونی جەنگەڵ��ەکان ،پیس بوونی ئاوو هەوا ،هتد.
هەندێک لە قوتابییەکان دەس��ت نیش��ان بکە کە نوێنەرایەتیی واڵتە جۆراجۆرەکان لە ڕێکخراوی
نەتەوەیەکگرت��ووەکاندا بکەن .ئەرکی بەش��داربووەکان ئەوەیە ک��ە نوێنەرایەتیی واڵتەکانی خۆیان
ل��ە ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووکاندا بکەنو ڕوانگەو بۆچوونەکانی ئ��ەوان ،بەرنە پێش .زۆر گرنگە
قوتابیەکان شارەزای ئەرکەکانیان بنو لەو بارەوە ئاگاداریی تەواویان لەسەر هەڵوێستەکانی ئەو واڵتانە
هەبێ کە خۆیان بە نوێنەری ئەوان دەزانن.
٢ـ پ��اش ئەوەی کە هەموو واڵتەکان ،ڕوانگەکانی خۆیانیان لەمەڕ مەس��ەلەکە باس کردن ،داوا
ل��ە هەرکام لە س��ەفیرەکان بکەن تا لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو مەس��ەلەدا کە باس��یان لێ دەکرد،
بڕیارنامەیەک بۆ کۆڕی گش��تیی ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان ئامادە بک��ەن .لە بڕیارنامەکەدا
ب��ەوردی هەموو الیەنەکانی گیروگرفتەکە باس دەکرێن .پاش��ان ئ��ەوەش ڕوون دەکرێتەوە کە لەو
بارەوە ڕێکخراوی نەتەوەکان دەتوانێ چ ڕۆڵێک بگێڕێ .هەرکام لە بەشدارەکان تێدەکۆشن قەناعەت
بە ئەوانی تر بێنن کە ئەو بڕیارنامەی ئەوان ئامادەیان کردوە ،قازانجو بەرژەوەندییە گش��تییەکانی
هەم��وو الیەکی لەبەر چاو گرتوونو وا باش��ە بەجیدیی بگیرێو دەنگی پ��ێ بدرێ .هەرکام لەوان
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تێدەکۆشێ پشتیوانیی ئەوانی تر بۆ بڕیارنامەکەی خۆیان ڕاکیشن .بەشداربووەکان پێویستە ئامادەیی
ئەوەیان تێدا بێ کە بتوانن ئاڵوگۆڕ بەسەر بڕیارنامەکانیاندا بێنن تا بە پەسندی زۆربەی ئەنداماکانی
ڕێکخراوەکە بگات.
٣ـ کۆبوونەوەیەک��ی ڕێکخراوی نەتەیەکگرتووەکان پێک بێنن .بەش��ێوەی بازنە لە دەوری یەک
کۆ ببنەوە .هەر کەس��ە نوێنەرایەتیی کام واڵت دەکا ناوی ئەو واڵتە لە پێش خۆی دابنێ تا بزانرێ
س��ەفیری کام واڵتە .مامۆستا یان یەکێک لە بەش��داربووەکان ڕۆڵی سکرتێری گشتیی ڕێکخراوی
نەتەیەکگرتووەکان دەگێڕێ .وا باشە لەسەر هەندێک ڕێوشوێن بۆ بەڕێوەچوونی کارەکان بەکۆدەنگی
بگەنو بەڕێوەیان بەرن .بۆ نموونە کەس مافی ئەوەی نیە بێ ئیزنی س��کرتێری گش��تی قسە بکات.
پێویستە بە ناوی جەنابی سەفیری واڵتی  ...ناوی یەکتر بەرنو بەوجۆرە.
٤ـ س��کرتێری گش��تی داوا دەکا کە بڕیارنامەکە بخوێندرێتەوە و لە سەری بدوێن ،پاشان هاوڕا
و بەرهەڵس��تکارەکان قسەی لەس��ەر بکەن .پرسیارە پێویس��تەکان بکرێن .دوایە ئەگەر وشە ،یان
دەس��تەواژە ،یان رستەیەک هەیە کە پێویس��تە بگۆڕدرێ دەستنیشان بکرێ .سەرەنجام هەرکام لە
واڵتەکان دەتوانن داوا بکەن کە بڕیارنامەکە بخرێتە دەنگدانەوە .بەاڵم بۆ ئەوەی پێش��نیاری واڵتێک
بۆ خستنە دەنگدانی بڕیارنامەکە قبووڵ بکرێ پێویستە ئەو واڵتە لەالیەن واڵتێکی دیکەوە پشتیوانیی
لێ بکرێ .دەبێ بگوترێ لەو جۆرە کۆبوونەوانەدا بەدەنگی زۆربە بڕیارنامەکان پەسند دەکرێن.
٥ـ چاالکییەکە بە کۆبوونەوەیەکی بەرین لە دەوری یەکو باسێکی تێروتەسەل لەسەر بابەتەکە
کۆتای��ی پ��ێ دێ .زۆر گرنگە چۆنیەتیی کار کردنی هەر کام لە بەش��داربووەکان باس بکرێ .چۆن
کاری��ان ک��ردوە ،ڕازی بوون ل��ە کار کردنی خۆیان؟ چ��ی فێر بوون؟ چەندەیان زانیاری لەس��ەر
باس��ەکە وەدەست هێناوە؟ چ لەس��ەر ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان فێر بوون؟ ئایا ئەو ڕێکخراوە
چۆن دەتوانێ لە چارەس��ەری گیروگرفتە جیهانییەکاندا رۆڵ ببینێ؟ گرینگترین گیروگرفتەکانی
بەردەم مرۆڤایەتیی ئەمڕۆ چییە؟ ئەو گیروگرفتانە چۆن چارەس��ەر دەکرێن؟ کۆمەڵگای جیهانی چ
هەنگاوێکی بۆ چارەسەری ئەو گیروگرفتانە هەڵگرتووە؟
فێربووین کە:
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان سیس��تەمێکی ئاڵۆزە .لەو سیس��تەمەدا هەم��وو دەوڵەتەکانی دنیا
نوێنەری��ان هەیە .دەوڵەتەکان نەتەوەکانی خۆیان نوێنەرایەتی دەکەن .ئەوان لەو ڕێکخراوەدا قازانجو
بەرژەوەندییە میللییەکان��ی خۆیان لە ڕێگای باسو وتووێژو دیالۆگی چەند الیەنەوە دەبەنە پێش.
لە کۆبوونەوەکانی ڕێکخراوەکەدا دەوڵەتەکان لەس��ەر بوارو کێش��ە جۆراوجۆرەکان وتووێژ دەکەن تا
بە کۆدەنگیو تەوافوق بگەن .ش��ێوەی کار بریتییە لە باسو دیالۆگ ،بەڵگە هێنانەوە ،ئەرگیومێنت
ک��ردن ،وتووێژ لەگەڵ یەکتر ،گوێگرتن ،هەڵوێس��ت گرتن ،دژایەتی ک��ردن ،موافەقەت کردنو بە
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کۆدەنگی گەیشتن .بڕیارنامەو پەس��ندکراوە جۆراوجۆرەکانی ڕێکخراوی نەتەویەکگرتووەکان لەسەر
کێشەو مەسەلە جۆراوجۆرەکان وەک ڕێنوێنو ڕێنیشاندەری واڵتەکان لە کاروباری سیاسەتگوزاریدا
کەڵکی��ان لێ وەردەگیرێ .لەوەش زیاتر دەوڵەتەکانی دیکەی نێو گۆڕەپانی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی،
لەو بڕیارنامەو پەس��ندکراوانە کە نەتەوەیەکگرتووەکان پەس��ندیان دەکەن ،بۆ داڕشتنی سیاسەتو
هەڵویستەکانیان بەهرە وەردەگرن.
هەندێک زانیاری لەسەر ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان
بڕیارنامەی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان تێکستێکە کە لەالیەن یەکێک لە ئۆرگانە سەاڵحییەتدارو
بڕیاردەرەکان��ی ئەو ڕێکخراوەوە پەس��ند کراوە .ه��ەر ئۆرگانێکی ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان
دەسەاڵتو س��ەاڵحییەتی پەس��ند کردنو دەرکردنی بڕیارنامەی هەیە .بەاڵم لە کردەوەدا زۆربەی
بڕیارنامەو پەسندکراوەکانی ئەو ڕێکخراوە لەالیەن ئەنجوومەنی ئاسایش یان لەالیەن کۆڕی گشتییەوە
پەسند دەکرێن .پێگەو شوێنی قەزاییو قانوونی بڕیارنامەکانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ،زۆری
باس لەس��ەر کراوە ،زۆر لە شارەزایان لەسەر ئەو بڕوایەن کە ئەو بڕیارنامانەی کە لە کۆڕی گشتیدا
پەس��ند دەکرێن ،ئەرکی قانوونی ناخەنە سەر ئەستۆی دەوڵەتەکان .واتە هێزو قودرەتی قانوونی یان
نیە  .بەو حاڵەش ئەو بڕیارنامانە بایەخێکی گرنگو سیاس��ی زۆریان هەیە .چونکە بە ڕوانگەو دەنگی
هاوبەش��ی کۆمەڵگای جیهانی لەسەر مەسەلەیەک یا لەسەر کێشەیەک دەزانرێن .واتە وەک ڕوانگەو
بۆچوونی زۆربەی کۆمەڵگای جیهانی لە پەیوەندی لەگەڵ مەسەلە جۆراوجۆرەکان بەحیساب دێن.
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شەڕی عاداڵنە
٧٥ـ٧٤
بابەت :مافەکانی مرۆڤ ،شەڕ ،دەستتێوەردانی ئینسانی.
ئامانج :زانیاریو وش��یاری س��ەبارەت بە چۆنیەتیی پاراس��تنی مافەکانی مرۆڤ ل��ە کاتی ڕوودانی
کارەساتە سروشتیو ئینسانییەکانی وەک قەتڵوعام ،ژینۆسایدو ,بەکارهێنانی هێزو دەسەاڵتی نیزامی
بۆ پێشگیری کردن لە کارەساتی زۆرترو بۆ پارێزگاری لە خەڵکی مەدەنی و بێتاوان.
لەم سااڵنەی دواییدا شاهیدی ئەوە بووین کە بۆ پێشگیری کردن لە ڕوودانی کارەساتی گەورەی
ئینس��انی و بۆ پێشگیری کردن لە پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ ،کۆمەڵگای جیهانی ناچار بووە لە
چەکو بەکارهێنانی هێزی نیزامی کەڵک وەرگرێو بچێتە ش��ەڕەوە .بەو دیاردە تازەیە لە سیاسەتی
نێونەتەوەییدا دەوترێ دەست تێوەردانی ئینسانی.
الیەنگرانی دەس��ت تێوەردانی ئینس��انی لە کاروباری نێوخۆیی واڵتانی دیکەدا دەڵێن هەندێک
جار ش��ەڕ لە باری ئەخالقییەوە پێویس��تە .واتە پاکانەی ئەخالقی بۆ بردنە پێشی شەڕ دەکەن .بۆ
نموونە ئەوان دەڵێن وەختێک لە جێیەک بەش��ێوەیەکی بەرین مافەکانی مرۆڤ دەکەونە ژێر پێو
خەڵکی س��ڤیل دەکەونە بەر پەالمارو قەتڵوعام دەکرێنو کۆمەڵکوژی روو دەدات ،ئەرکی سەرشانی
کۆمەڵ��گای نێونەتەوەیییە کە بۆ پارێزگاری لەو خەڵکە بێتاوان��ە لە هێزی نیزامی کەڵک وەرگرێ.
ئاخر چۆن دەکرێ کۆمەڵگای نێونەتەوەیی دانیش��ێو دەست لەسەر دەست دانێو هیچ کردەوەیەک
لە خۆی نیش��ان نەدا ،لە کاتێکدا کە دەبینێ دەوڵەتەکان نایانەوێ یان توانایان نیە پارێزگاری لە
هاوواڵتیانی خۆیان بکەن .ئێمە لە دنیایەکی هاوچەرخو مۆدێڕندا دەژین .لەو دنیایەدا ئێمە هەموومان
بەرپرس��ایەتیمان بەرامبەر یەکتر لەسەر شانە .لەجێیەک کاربەدەس��تانی واڵتێک یان ناوچەیەک
ناتوانن یان نایانەوێ ئەرکەکانیان بەڕێوە بەرن ،کۆمەڵگای جیهانی پێوستە بێتە مەیدانەکە.
زۆر کەس��یش دەخاڵەتی ئینس��انی لە کاروباری نێوخۆیی واڵتانی دیکەدا ،بە س��ەرەتای هاتنە
کایەی ئاڵوگۆڕێکی پڕمەترس��ی لە سیاسەتی نێونەتەوەییدا ،لە قەڵەم دەدەن .چونکە بەگوێرەی ئەو
ئەسڵە یەکێک لە پرەنسیپە سەرەکییەکانی سیاسەتی جیهانیو قانوونی نێونەتەوەیی دەکەوێتە ژێر
پرس��یار .ئەویش بریتییە لە حەقی حاکمییەتی دەوڵەتان بەس��ەر خەڵکو خاکو ئاوو سنوورەکانی
واڵتەکەیاندا .پرنس��یپێک کە ڕێگا نادات هیچ کەسو هیچ الیەنێک دەس��ت لە کاروباری نێوخۆیی
دەوڵەتەکانی ئەندامی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان وەر بدات .الیەنگرانی ئەم بۆچوونە دەڵێن لێرەدا
مافەکانی مرۆڤ وەک بەهانە بۆ شاردنەوەی مەبەستو نیەتە سیاسییە جۆراوجۆرەکانی دیکە بەکار
دەبرێن .واتە ئەوان دەڵێن دەوڵەتەکان بۆ بردنە پێش��ی قازانجو بەرژەوەندییە سیاسییەکانی خۆیان
کەڵکی خراپ لەم ئەس��ڵە وەردەگرن .لەوەش زیاتر ئەوان باس��ی دێلێمایەک دەکەن کە کێ دەبێ
سەبارەت بە پێویستیی دەست تێوەردانی ئینسانی بڕیار بدات .یانی ئەوان بە شکو گومانەوە دەڕواننە
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ئەو دەوڵەتو دامەزراوە جۆراوجۆرانەی کە لەو بارەوە سەاڵحییەتی بڕیاردانێکی لەو چەشنە بەخۆیان
دەدەن .هەر لەو پەیوەندییەدا کەس��انی واش هەن دەڵێن لە هیچ هەلومەرجێکدا پاکانە بۆ ش��ەڕ
ناکرێ .چونکە شەڕ دەبێتە هۆی لەدەستچوونی گیانی خەڵکی دیکە  .واتە لە هیچ هەلومەرجێکدا
ش��ەڕ شتێکی ئەخالقی نیە .هەروەک گوتمان دەس��تتێوەردانی ئینسانی گێرەوکێشەی خۆی هەیە.
پاس��یڤ بوونو دەس��ت لەس��ەریەک دانانو چاوچووقاندن لە بەرامبەر قەتڵوعامو ژینۆس��ایدیشدا
گیروگرفت��ی تایبەتی خۆی بەدواوەیە .لەو بارەوە کوفی ئەننان س��کرتێری گش��تیی پێش��ووتری
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان دەڵێ” :ئەگەر دەست تێوەردانی ئینسانی بە لەژێر پێنانی پرەنسیپی
مافی دەس��ەاڵتدارەتی دەوڵەتان ،بە لەژێر پێنانی ئەس��ڵی خۆتێهەڵنەقوتاندن لە کاروباری نێوخۆیی
دەوڵەتەکان لە قەڵەم بدرێ ،چۆن دەتوانین وەاڵمی ئەو کارەس��اتە ئینس��انیو ئەو پەالمارە بەرینانە
بدەینەوە کە بۆ نموونە لە ڕواندا ،بۆسنیا ،کۆسۆڤۆو سووداندا شاهیدیان بووین؟”
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی راهێنانەکە:
ئ��ەم ڕاهێنان��ە بەش��ێوەی کاری گروپی دەڕوات��ە پێشو پاش��ان بەش��داربووەکان ئاکامی ئیشو
لێکۆڵینەوەکانی��ان لە پلێنۆمدا پێش��کەش دەکەن .بۆ بەڕێوە چوونی ئەم ڕاهێنانە بەش��داربووەکان
پێویستییان بە هەندێک زانیاری لەسەر سیاسەتی نێونەتەوەیی هەیە.
کات ١ :تا  ٢کاتژمێر.
پێداویستی:كاغەزی گەورە ،تووش ،دەستڕاگەیشتن بە زانیاریو بۆ نموونە ئینتەرنێت یان کتێبخانە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە بە باس��ێکی کورت لەس��ەر ش��ی کردنەوەی دەستەواژەی ”دەخالەتی
ئینسانی” دەست پێ دەکات .لەو بارەوە دەبێ بڵێین کە ئەو دەستەواژەیە لە سیاسەتی نێونەتەوەییدا،
زاراوەیەکی تازەیە .مەبەس��ت لەو زاراوەیە ئەوەیە کە لە هەندێک وەزعی تایبەتیدا یەک یان چەند
دەوڵەت بۆ پێشگیری کردن لە پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤو پاراستنی خەڵکی مەدەنیو بێدیفاع
دەست لە کاروباری نێوخۆیی واڵتێکی دیکە وەردەدەن .بەم جۆرە دەخاڵەتی ئینسانی سەرەکیترین
پرەنسیپی سیاسەتی نێونەتەوەیی واتە ڕێزگرتن لە حەقی حاکمییەتی دەوڵەتانو دەخاڵەت نەکردن
لە کاروباری نێوخۆیی ئەواندا دەخاتە ژێر پێ .بەگوێرەی یاسای نێونەتەوەیی دەوڵەتەکان ئەکتەری
سەربەخۆنو دەسەاڵتو سەاڵحییەتی ئەوەیان هەیە حاکم بەسەر واڵتو خەڵکی خۆیاندا بکەن.
٢ـ قوتابیی��ەکان دەبنە چەند گروپ .هەرکام لە گروپ��ەکان ئەرکیان ئەوەیە ئیشو لێکۆڵینەوە
لەس��ەر ئەوە بکەن کە لە کوێو چ��ۆن کۆمەڵگای نێونەتەوەییو ئەکتەرەکانی سیاس��ەتی جیهانی
وەک ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووکانو ناتۆ ناچار بوون بۆ پێشگیری کردنی لە پێشێل کرانی بەرینی
مافەکانی مرۆڤو بۆ پاراس��تنی خەڵکی س��ڤیل ،دەس��ت لە کاروباری نێوخۆی واڵتان وەردەن .بۆ
نموونە ئەوان دەتوانن کارو لێکۆڵینەوە لەس��ەر وەزعی ڕواندا لە س��اڵی ١٩٩٥دا ،س��رێبرێنیکا لە
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بۆس��نیاهەرزەگۆڤینا لە س��اڵی ١٩٩٥دا ،کۆسۆڤۆ لە سێربیا لە س��اڵی ١٩٩٩دا ،لە سودان لە ساڵی
٢٠٠٦دا بکەن .یان دەست تێوەردانی ئەمریکاو هاوپەیمانەکانی لە کاروباری نێوخۆیی عێراقدا بکەنە
سووژەی کارو لێکۆڵینەوەکانیان .لەو بارەوە دەکرێ لەسەر ئەم خااڵنە کار بکەن.
* پێناسەی ئەو وەزعە بکەن لە ئەودەم لەو واڵتانەدا هەبوو.
* پێشینەی ڕوودانی ئەم کارەساتو وەزعە چی بوو؟ بۆ ئەم ڕەوشە هاتە پێش؟
* کۆمەڵگای نێونەتەوەیی چۆن توانی کێشەکە کۆنترۆل یان ئیدارە بکات؟
* ئەو ئەکتەرانەی بە نوێنەرایەتیی کۆمەڵگای نێونەتەوەیی هاتنە مەیدانەکە کێ بوون؟
* ئاکامی ئەو دەست تێوەردانە لەسەر ڕوەشی ژیانی خەڵکی بێدیفاعو مەدەنی چی بوو؟
* ئایا دەکرا بەجۆرێکی تر ڕەفتار بکرێ؟
* ئایا ئەو واڵتانەی کە دەخالەتیان کرد لە ئاکامی کاری خۆیان ڕازی بوون؟
٣ـ بەم جۆرە هەرکام لە گروپەکان لە س��ەر یەکێک لەو نموونانەی سەرەوە کار دەکەنو پاشان
ئاکامی باسو لێکۆڵینەوەکانیان بەشێوەیەکی ڕێکوپێک لە پلێنۆمدا پێشکەش دەکەن.
بۆ لێدوان:
* الیەنە ئهرێنییەکانی دەست تێوەردانی ئینسانی چن؟
* الیەنە نیگەتیڤەکانی ژێر پێ نانی حەقی حاکمییەتی واڵتانی دیکە چن؟
* جیاوازیی نێوان ش��ەڕێکی بهرگریکاران ه کە لە قانوونی نێونەتەوەییدا بە ش��تێکی ڕەوا دەزانرێ
لەگەڵ دەست تێوەردانی ئینسانی چیە؟ ئایا هیچ وێک چوونێکیان هەیە؟
* ئایا پێویستە تەنیا ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ئەو سەاڵحییەتو دەسەاڵتەی هەبێ کە لەسەر
پێویس��تی دەستتێوەردانی ئینس��انی لە کاروباری نێوخۆی واڵتێکدا بڕیا بدا؟ قازانجی ئەمە لە چی
دایە؟ الیەنە خراپەکانی ئەم کارە چن؟
فێر بووین کە:
لەم س��ەد س��اڵەی دواییدا زۆر ئاڵوگۆڕی گەورە لە دنیادا پێک هاتوون .رۆژ نیە لە ڕێگای ڕاگەیەنە
گشتییەکانەوە ئاگاداری ڕوودانی شەڕو کارەساتی سروشتیو ئینسانیو کێشەی جۆراوجۆر لێرەولەوێی
ئەم دنیایەدا نەبین .وەزعێک دروس��ت بووە کە جگە ل��ە دەوڵەتەکان ،زۆر هێزو ئەکتەری دیکەش
لە گۆڕەپانی سیاس��ەتی نێونەتەوەییدا چاالکنو تێدەکۆش��ن ش��وێنەواری خۆیان لەسەر ڕەوشەکە
دانێن .هەموو دنی��ا بەجۆرێک پێکەوە گرێ دراوە کە گەلێک ڕێکخراوی غەیرە دەوڵەتی ،ناوچەیی،
نێونەتەوەی��ی ڕۆڵ��ی تێدا دەگێڕن .لە نێو ئ��ەو ڕێکخراوانەدا ،ڕێکخ��راوی نەتەوەیەکگرتووەکان بە
گرینگترین��ی ئەوان لە قەڵەم دەدرێ .هەر بەو جۆرە لە ئاکامی بەجیهانی بووندا خەریکە بەرەبەرە
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هەندێک بایەخو نرخو پرەنس��یپو ڕێوشوێنی هاوبەشیش پێک دێن .پەرەسەندنی مافەکانی مرۆڤو
یاس��اکانی کاتی شەڕ ،جۆرێک لەو بایەخو پرەنسیپە هاوبەشانەن کە هەروا دێو باشتر جێی خۆیان
دەکەنەوە.
بەهۆی لێک گرێدرانی دنیاو ش��وێنەواری ئاڵوگۆڕو ڕووداوەکان لەس��ەر یەکترو لەس��ەر ناوچە
جۆراوجۆرەکان��ی دنیا ،ئیدی هەلومەرجێک هاتۆتە کایە کە کەس ناتوانێ بڵێ ئەو ش��تەی لە جێی
ت��ر ڕوو دەدات ،هیچ پەیوەندییەکی بە منەوە نیە .لەوەش زیاتر زۆرن ئەوانەی دەڵێن لەم دنیایەدا
ک��ە هەموومان بە هەزارویەک داوی دیارو نادیارەوە لێک گرێ دراوین ،بەرپرس��ایەتیمان بەرامبەر
یەکتر لەس��ەر شانە .بۆیە ئەرکی سەرشانمانە سەبارەت بە ڕووداوەکانی دەوروبەرمان لەسەر هەست
بینو دژکردەوە نیشان دەینو هەڵوێستمان هەبێ .بەتایبەتی لە جێیەک لە شوێنێک کە کارەساتی
ئینسانی لە حاڵی ڕوودان دان ،ئەگەر بتوانینو یارمەتی نەکەین ،کارێکی زۆر خراپمان کردوە .ئاخر
ئێمە هەموومان بەرپرسایەتیمان لەسەر شانە .بەم جۆرە دەتوانین بڵێین کە هاتنە کایەی پرەنسیپی
دەس��ت تێوەردانی ئینسانی لە سیاسەتی نێونەتەوەییدا بە جێگیر بوونی ئەم بیرۆکەیە دادەنرێ کە
لەس��ەرێ باسمان کرد .ئیتر ئێستا پێشێل کرانی بەرینی مافەکانی مرۆڤ لە جێیەک ،یا پاکسازیی
ئیتنیکی��ی گەلێک یان کۆمەڵ��ە خەڵکێک لە جێیەکی دیکە هیچی دیکە بە کێش��ەی نێوخۆیی
واڵتێک بەحیس��اب نایە .یەكێک لە ئاکامەکانی ئەم وەزعە تازەیە لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا ئەوەیە
کە هیچی دیکە پرەنس��یپی مافی دەس��ەاڵتدارەتی دەوڵەتان ناتوانن ببنە پەردەیەک بۆ داپۆشینی
جینایەتەکانی حکوومەتە زۆردارو دژی گەلییەکان.
بۆ زانیاریی زیاتر:
مافی دەس��ەاڵتدارەتی نیش��تمانی ئێستاش��ی لەگەڵ بێ ،بە یەکێک لە گرنگترین پرەنس��یپەکانی
سیاسەتی نێودەوڵەتی بەحیساب دێ .چونکە تەنیا لە کاتێکدا ئاشتیو ئارامیو هێمنی جێگیر دەبێ
کە دەوڵەتان ڕێز لە س��نووری یەکتر بگرن .ئەمە بەو مانایەیە کە کاربەدەس��تانی واڵتانو دەوڵەتە
جیاجیاکان سەربەخۆنو دەسەاڵتو سەاڵحییەتی تەواویان لە چوارچێوەی سنوورەکانی خاکی واڵتی
خۆیاندا هەیە .بەاڵم کاتێک ئەو دەوڵەتانە پارێزگاری لە خەڵکی خۆیان ناکەن ،یان لەوەش خراپتر
خۆیان بەشێوەیکی بەرینو سیس��تەماتیک مافو ئازادییەکانی خەڵک پێشێل دەکەن ،گیروگرفت
دروس��ت دەبێ .لە بارودۆخێکی ئاوادا تەنیا ڕێگا بۆ پارێزگاری لە ژیانی خەڵکی س��ڤیل ئەوەیە کە
کۆمەڵ��گای نێونەتەوەیی دەخاڵەت بکاتو بێتە مەیدانەکە .دی��ارە ئەوەش دەبێتە هۆی لەژێرپێنانی
پرەنس��یپی مافی دەسەاڵتدارەتی نیشتمانیی ئەو واڵتە .یانی دەبێتە هۆی پەڕاندنی سنوورەکانی ئەم
واڵتە.
ئەمڕۆ مافی دەس��ەاڵتدارەتی نیش��تمانی بۆتە جێگای باسو گفتوگۆیەکی زۆر .س��اڵی ٢٠٠٤
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گروپێکی نێونەتەوەیی کە بۆ ئامادە کردنی ڕاپۆرتێک لەو بارەوە ڕاسپێردرا بوو ،گەیشتە ئەو قەناعەتە
کە یەکێک لە الیەنە گرنگەکانی مافی دەس��ەاڵتدارەتی نیش��تمانی بریتییە لەوە کە دەوڵەت دەبێ
بەرپرس��ایەتی قبووڵ بکات .الیەنێکی گرنگی ئەو بەرپرس��ایەتییەش بریتییە لە بەرپرس��ایەتی بۆ
پاراس��تنی هاوواڵتی��ان ( )The responsibility to protectکێ دەبێ ئەو بەرپرس��ایەتییە جێبەجێ
بکات؟ پێش هەموو کەس ئەوە ئەرکی سەر شانی کاربەدەستانی دەوڵەتە ئەو کارە بکەن .ئەم گروپە
س��ەرەنجام بەو ئاکامە گەیشتن کە لە هەرجێیەک کە بەشێوەیەکی بەرین مافەکانی مرۆڤ پێشێل
دەکرێ ،کارەس��اتی سروش��تیو ئینس��انیی گەورە لەگۆڕێ دانو دەوڵەتیش ناتوانێ یان نایەوێ بۆ
پاراس��تنی خەڵکەکە هەنگاو هەڵگرێ ،کۆمەڵگای نێونەتەوەیی ئەرکی دەکەوێتە س��ەر شان کە لەو
بارەوە کارێک بکات .لە حاڵێکی ئاوادا کە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بەرپرسایەتیی گەورەی بۆ پاراستنی
خەڵکی بێدیفاع دەکەوێتە س��ەر ش��انو ناکرێ هیچی دیکە تەماشاچی کارەساتەکە بێ ،پرەنسیپی
حەق��ی حاکمییەتی میللیو ئەس��ڵی دەخاڵەت نەکردن لە کاروب��اری نێوخۆیی واڵتاندا کەمڕەنگ
دەبێتەوەو بەم جۆرە ڕێگا بۆ دەس��ت تێوەردانی ئینس��انی لە کاروباری نێوخۆیی ئەو واڵتانەدا خۆش
دەبێ.
ئەم باسە زۆر الیەنی دیکەشی هەنو دیارە ئاکامی جۆراوجۆری دیکەشی بەدوادا دێن کە دەبنە
هۆی ئاڵوگۆڕ لە سیاسەتی نێونەتەوەییدا کە دەبێ باسو گفتوگۆیان لەسەر بکرێ.
هەندێک زانیاریی زیاتر:
 دەگوترێ کە ئەنارش��یزم بەسەر سیس��تەمی نێونەتەوەییدا زاڵە .ئەنارشی وشەیەکی یۆنانییە کەڕێشەکەی لە ” ”anarkhosس��ەرچاوە دەگرێو بە مانای ”بێڕێبەر” دێت .مەبەست ئەوەیە کە هیچ
دەوڵەتێک یان کۆمەڵە دەوڵەتێک کۆنترۆڵ یان دەسەاڵتی تەواوی بەسەر ئەو سیستەمەدا نیە .هیچ
حکوومەتێکی ناوەندی نیە ،هیچ دەس��ەاڵتێکی ناوەندی نیە کە کاروبارەکان هاوئاهەنگ بکات .هیچ
دادگایەکی نێونەتەوەیی کە دەس��ەاڵتی تەواوی بەس��ەر دەوڵەتەکاندا هەبێ نیە .پۆلیسێک نیە کە
بتوانێ دەس��ەاڵتی تەواوی خۆی بەسەر هەموو الیەکدا پیادە بکات .بە پێچەوانەوە لەو سیستەمەدا
ئاغاو کوێخا بریتین لەو ئەکتەرانەی کە پێیان دەگوترێ ”دەوڵەت” کە لە چوارچێوەی سنوورو خاکی
واڵتەکانی خۆیاندا ئۆتۆنۆمی واتە خودموختارییان هەیە .بەو مانایەی کە ئەوان لە پەیوەندی لەگەڵ
کاروباری نێوخۆیی خۆیاندا ئامادە نین وەاڵمی هیچ دەسەاڵتێکی بەرزتر یان دەرەوەی سنوورەکانی
خۆیان بدەنەوە.
مافی دەسەاڵتدارەتی نەتەوەیی یان مافی دەسەاڵتدارەتی نیشتمانی مانای ئەوەیە کە دەسەاڵتێکی
ناوەندی لە هەر واڵتێکدا هەیە کە لەالیەن دەوڵەتەکانی دیکەوە بەفەرمی دەناسرێ ،ئەو دەسەاڵتە
ناوەندییە دەس��ەاڵتی خۆی بەسەر هەموو خەڵکی واڵتدا بەڕێوە دەباو لەالیەن خەڵکەوە بەفەرمی
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وەردەگیرێ .بەاڵم ئەوە کە دەوڵەتەکان ئەو دەسەاڵتە ناوەندییە لە باری قانوونییەوە بەفەرمی دەناسن،
بە مانای دانپێداهێنانی کارو سیاس��ەتەکانی کاربەدەس��تانی ئەو دەوڵەتە لەقەڵەم نادرێ .لەالیەکی
دیکەوە لە سیستەمێکی لەو چەشنەدا حکوومەتە دیکتاتۆرو دژی گەلیو نەوسیتراوەکانیش بەهەمان
ئەندازەی حکوومەتە هەڵبژێراوو دێمۆکڕاتیکەکان ڕەسمییەتیان هەیە .ئەمەش گیروگرفتێکە .بۆیە
بەڕەسمی ناسین بەو مانەیەیە کە دەوڵەتەکان ،دەسەاڵتی کاربەدەستانی ئەو واڵتانە ،بە دەسەاڵتێکی
رەس��می دەزانن .بەاڵم ئەوە بە مانای تەییدو بەڕەوا زانینی کارو کردەوەی کاربەدەس��تانی ئەو واڵتە
لێک نادرێتەوە.
مافی دەسەاڵتدارەتی نیش��تمانی هیچ کات ناتوانێ ئازاد و رەها بێ .کاتێک دەوڵەتەکان دەچنە
چوارچێوەی پەیماننامە نێونەتەوەیییەکانەوەو قبووڵو ئیمزایان دەکەن ،کەمێک لەو سەربەخۆیییەی
خۆیان لەدەس��ت دەدەن .چونکە کاتێک کۆنڤانس��یۆن ،یان پەیماننامەی��ەک ئیمزا دەکەن ،ئەرکو
بەرپرسایەتییان بەرامبەر بەو پەیماننامەو بەرامبەر بە الیەنەکانی دیکەی ئەو پەیماننامەیە دەکەوێتە
سەر شان.
لە هەلومەرجێکی ئاوادا الیەنە ئهرێنییەکانی چوونە نێو پەیماننامەکان لە الیەنە نیگەتیڤەکانی
ئ��ەو کارە پڕبایەخت��رن .کۆمەڵ��گای نێونەتەوەی��ی” بەو کۆمەڵ��ە دەوڵەتە دەوترێ ک��ە قازانجو
بەرژەوەندیی هاوبەشیان هەیەو پێکەوە بۆ بردنە پێشی قازانجە هاوبەشەکانیان لە ڕێکخراوێک یان
چەن��د ڕێکخراوی نێونەتەوەییدا لە دەوری یەک ک��ۆ دەبنەوەو هاوکاری دەکەن .ئەمە بەجۆرێک
پەیوەندییەکان��ی نێوان دەوڵەتەکان ڕێکوپێک دەکات .وات��ە لێرەدا لەو ڕێکخراوانەدا دەوڵەتەکان
ئەرکو بەرپرس��ایەتیو مافیان بۆ پەیدا دەبن .بەو مانایە کە ئیتر ئەوە هەر دەس��ەاڵت نیە ،بەڵکوو
مافو دەسەاڵتیش لەو هاوکێشەدا دەبنە فاکتۆرێکی جیددی .هەر بۆیە هەمیشە جۆرێک ناتەبایی
لە نێوان مافی دەس��ەاڵتدارەتی نیش��تمانیی دەوڵەت��ەکان لەالیەکو بەڕێوەبردن��ی ئەو ئەرکو
بەرپرس��ایەتییانەی بەهۆی پەیماننامە نێونەتەوەیییەکانەوە کە لەالیەکی دیکەوە دەکەوێتە سەر
شانیان ،هەیە.
ئای��ا کاتێک دەوڵەتەکان مافەکانی مرۆڤ پێش��ێل دەک��ەن ،دەبێ لەو ئیمتیازانە کە یاس��ای
نێونەتەوەیی دەیانداتێ کەڵک وەرگرن؟ بۆ نموونە ئەندام بوون لە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکاندا
ئیمتی��از دەدات��ە دەوڵەتەکان .بەاڵم دەوڵەتێک ک��ە مافەکانی مرۆڤ پێش��ێل دەکا ،ئایا دەبێ لەو
ئیمتیازاتە کە بەهۆی ئەندام بوونی لە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە دەیدرێتێ کەڵک وەرگرێ؟
کاتێ��ک دەوڵەتێک ئامادە نیە بەرپرس��ایەتییەکانی بەڕێوە بەرێ ،ئای��ا کۆمەڵگای نێونەتەوەیی
وات��ە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان یان ڕێکخراوێکی دیکە حەقی نیە بۆ پێش��گیری لە روودانی
کارەساتی گەورەی ئینسانی لە هێزی نیزامی کەڵک وەرگرێ؟ ئەوەیە کە پاکانە بۆ دەست تێوەردانی
ئینسانی لە کاروباری نێوخۆیی دەوڵەتەکاندا دەکات.
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تێرمۆمێتری مافەکانی مرۆڤ لە قوتابخانەکاماندا
بابەت :مافەکانی مرۆڤ لە ژیانی ڕۆژانەمان دا.
ئامانج :زانیاریو هۆش��یاری پەیدا کردن س��ەبارەت بە وەزعی مافەکان��ی مرۆڤ لە ژینگەی نزیکو
دەوربەری خۆماندا.
مافەکانی مرۆڤ ش��تێک نین کە تەنیا ئەو کەسانە بگرنەوە کە لە شوێنە جۆراوجۆرە دوورەکانی ئەو
دنی��ا پانو بەرینە دان .بەڵکوو ئێمەش دەگرنەوە ئێمەش لە ژیانی ڕۆژانەی خۆماندا لە هەڵس��انو
دانیش��تنمان لەگەڵ کەس��انی دیکەدا ،لە ش��وێنی کارو ژیانو بەڕێچوونماندا پێویستە ڕێزیان لێ
بگرین ،وەبەرچاویان بگرینو لە ژێر پێیان نەنێین.
ڕێزگرتن لە مافو ئازادییەکانی کەس��انی دیکەو وەبەرچاو گرتنیان ،ئەرکێکی بنەڕەتیی ئێمەیە.
پرس��یار ئەوەیە چۆن لە قوتابخانەکەماندا ڕێز لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ دەگرین؟ چۆن ژیانیان
وەبەر دنێین؟
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە بەشێوەی تەحقیقو لێکۆڵینەوە دەچێتە پێش .هەر بۆیە پێویستە بەڕێوەبەری قوتابخانەو
مامۆس��تایان هەموو ئەوانەی بەجۆرێک لە قوتابخانەدا کار دەکەن کەمو زۆر هاوکاریی قوتابییەکان
بکەن .ئامانج ئەوەیە کە پێکەوە ئەو ش��وێنانە لە ژینگەی قوتابخانەدا بدۆزینەوە کە دەکرێ وەزعی
مافی مرۆڤ لەوێدا بەرەو باش��تر بەرین .واتە ئەو الیەنانەی ژیانی قوتابخانە دەس��ت نیشان کەین
کە لە ڕوانگەی مافی مرۆڤەوە کەموکووڕییان تێدایەو پاش��ان بۆ باش��تر کردنی ڕەوش��ەکە هەنگاو
هەڵگرین.
کات ١ :تا  ٣کاتژمێر.
پێداویستی :کاغەزو تووشی گەورە ،دەستڕاگەیشتن بە ئینتەرنێتو کتێبخانە.
جێبەجێ کردن:
١ـ مامۆستا قوتابییەکان هان دەدات تا لە ڕێگای وەاڵمدانەوەی فۆرمێکی پڕ لە پرسیارەوە چۆنیەتیی
وەزعی مافی مرۆڤ لە قوتابخانەکەیاندا هەڵسەنگێنن .هەموویان پێویستە بە دیقەتەوە پرسیارەکان
بخوێنن��ەوە ،تێیان بگەنو بزانن کە چەندە لەگەڵ وەزع��ی ژینگەی قوتابخانەکەی ئەواندا دێتەوە.
بۆ وەاڵمدانەوەی پرس��یارەکان لە  ١تا  ٤دادەنێین ١ .خراپترینو چوار باشترین نمرەیە ٢٠( .تا ٣٠
خولەک).
٢ـ بەش��ێوەی پلێنۆم لە دەوری یەکتر دانیش��ن .یان لەس��ەر کاغەزێکی گەورە یان لەس��ەر
تەختەڕەش ،خش��تەیەک بکێش��نەوە کە لەیەکەوە تا چوار بگرێتەخۆ .دوات��ر داوا لە قوتابییەکان
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بکە پرس��یارەکان بخوێننەوەو بەگوێرەی بۆچ��وونو ئەزموونو زانیاریی خۆیان نمرەی بدەنێ .رەنگە
هەندێک لە قوتابییەکان ئامادە نەبن لە بەردەم خەڵکی تر لەو بارەوە وەاڵم دەنەوە .پێویستە زۆریان
ل��ێ نەکەینو هەر وەاڵم دانەوەیەک لەو بارەوە دەبێ دڵخوازانە بێ .دەش��کرێ داوا لە قوتابییەکان
بکەین کە لەسەر کاغەز وەاڵمی پرسیارەکان بدەنەوەو کەسیش ناوی خۆی نەنووسێ .بەم جۆرە هەم
وەاڵمەکان دراونەتەوەو کەسیش نازانێ کێ چی وەاڵم داوەتەوە.
٣ـ پاشان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکەو دەرەنجامی پرسیارەکان پێکەوە شی کەنەوەو لەوەش زیاتر
لە بەر ڕۆش��نایی ئەم زانیارییانەی کە لەو لێکۆڵینەوەدا وەدەس��تمان کەوتوون ،بەرنامەیەک بۆ کار
دادەنێین تا الیەنە الوازو خراپەکانی دۆخەکە بەرەو باشی بەرین.
دەکرێ لەسەر ئەو مەسەالنە کار بکەین:
ن و واقعییەتی ژیانی ڕۆژانەم��ان لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ یەکتر
* ل��ە کام بواردا قوتابخانەکەما 
دەگرنەوە؟
* لە کوێدا گیروگرفتی مافی مرۆڤمان لە قوتابخانەدا هەیە؟
* ئایا تۆ یان هاوڕێکانت تا ئێس��تا بۆ باش��تر کردنی ئەم وەزعە هەنگاوتان ناوە؟ بۆ نموونە ئایا
تا ئێس��تا لەو بارەوە پێکەوە قسەتان کردوە؟ مامۆستاتان ئاگادار کردوە؟ شووڕای قوتابیانتان ئاگادار
کردوە؟ ئایا قەت لەو بارەوە ڕاپۆرتێکتان نووسیوە؟
* ئایا ئەو پرس��یارانەی کە وەاڵمتان دانەوە ،دەتوانن وێنەیەکی ڕوون لە ڕەوشی قوتابخانەکەتان
دەرخەن؟
* دەتوانین بۆ باش��تر بوونی دەرەنجامی مافی مرۆڤ لە قوتابخانەکەماندا چ بکەین؟ تۆ دەتوانی
چی بکەی؟ هاوڕێکانت دەتوانن چی بکەن؟ پێکەوە بۆ کارێکی لەو چەشنە چیتان پێ دەکرێ؟
* چی بکەین تا لە قوتابخانەکەماندا ڕێز لە مافەکانی مرۆڤ بگیردرێ؟
٤ـ بگەڕێنەوە سەر پرسیاری ژمارە  ١ئەو پرسیارە پەیوەندیی بەوە هەیە کە چۆن بەرپرسایەتی
قبووڵ بکەینو چۆن بە بەرپرس��ایەتییەوە هەڵسوکەوتو ڕەفتار بکەین .وەک گروپێک ئێوە دەتوانن
بۆ باشتر بوونی وەزعی مافی مرۆڤ لە قوتابخانەدا چ بکەن؟
* وا باش��ە هەر گروپەکە لیس��تەیەک لەو هەنگاوانە بگرێ کە بۆ باش��تر کردنی وەزعی مافی
مرۆڤ پێویس��تە هەڵگیرێن .واتە ئەو کارانەی کە لەو بوارەدا پێویس��تە بکرێن چن؟ ئیدەو بیرۆکە
جۆراوج��ۆرەکان پێکەوە باس بکەن .پاش��ان وەک گ��روپ بڕیارنامەیەک س��ەبارەت بەو کارانە کە
دەتانەوێ بۆ باشتر کردنی مافەکانی مرۆڤ بیانکەن ،ئامادە بکەنو بەشێوەی پلێنۆم پێشکەش بکەن.
فێربووین:
قوتابخانەش کۆمەڵگایەکی بچکۆاڵنەیە .لەوێشدا ئیمکانی ئەوە هەیە کە مافەکانی مرۆڤ ڕێزیان
لێ بگیردرێ یان بخرێنە ژێر پێ .زۆر گرنگە لە قوتابخانەکەماندا دێمۆکڕاسی پیادە بکەینو ڕێز لە
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مافەکانی م��رۆڤ بگرین .ئەگەر لە ژینگەی قوتابخانەدا وەزعێکی باش بۆ مافەکانی مرۆڤ لە گۆڕێ
دابێ ،واتە مافەکانی مرۆڤ ڕەچاو بکرێنو ڕێزیان لێ بگیردرێ ،هەلومەرجێکی چاکیش بۆ فێربوونو
هاوکاریو گەشە کردنو هەڵدانو پەرەسەندن پێک دێ .بۆیە لەسەرمانە مافەکانی مرۆڤ فێر دەبین
کە نەک لە داهاتوودا بەڵکوو هەر ئێستاو لێرەدا ڕیزیان لێ بگرینو ڕەچاویان بکەین.
خشتەی پرسیارەکان:
ئەم پرس��یارانە لەبەر ڕووناکایی کۆنڤانسیۆنی ئۆرووپایی بۆ مافەکانی مرۆڤو ئەو پڕۆتۆکۆلە زیادییانە
کە وەک پاش��کۆی کۆنڤانسیۆنەکە دادەنرێ ،ئامادە کراون .پرسیارەکان بە وردی بخوێننەوە .ئایا ئەو
پرسیارانە لەگەڵ ڕەوشی قوتابخانەی ئێوە دێنەوە؟
نەخێر  ،هەرگیز = ١
بەدەگمەن = ٢
زۆرجار = ٣
بەڵێ ،هەمیشە = ٤
پرسیارەکان:
١ـ قوتابخانەی ئێمە جێگایەکە کە لەوێدا قوتابییەکان لە ئەمنییەتو ئاس��ایش دانو پارێزگارییان
لێ دەکرێ (بەندەکانی )٣.٢
٢ـ لە قوتابخانەی ئێمەدا قوتابییەکان بەهۆی ش��ێوازی ژیانیان بۆ نموونە بە هۆی ئەو جالنەی
کە لە بەری دەکەن ،یان بەهۆی ئەو کەس��انەی کە لەگەڵی��ان دەگەڕێن یان ئەو چاالکییانەی لە
کات��ی ئازاددا ل��ە دەرەوەی قوتابخانە ئەنجامیان دەدەن ،جیاوازییان لەگ��ەڵ ناکرێ( .بەندی :١٤
پرۆتۆکۆلی )١٦
٣ـ لە قوتابخانەی ئێمەدا ئیمکاناتو شانسو دەرفەتی وەک یەک بۆ هەمووان هەیە .هەموو وەک
یەک دەتوانن لەسەرچاوە ماددیو ئینس��انیو تێکۆنۆلۆژییەکانی قوتابخانە کەڵک وەرگرن( .بەندی
١٤و پرۆتۆکۆلی )١٢
٤ـ لە قوتابخانەی ئێمەدا هەر چەشنە کارو کردەوەیەک کە ببێتە مایەی جیاوازیدانانو هەاڵواردن
ل��ە نێوان قوتابییەکانو مامۆس��تاکاندا ،بە توندی دەکەوێتە بەر ڕەخن��ە( .ماددەکان  ١٤ .٩ .٢لە
پرۆتۆکۆڵی ژمارە .)١٢
٥ـ کاتێک کێش��ەو گیروگرفتمان بۆ س��از دەبن ،تێدەکۆشین بەش��ێوەیەکی هێمنانەو دوور لە
توندوتیژیی چارەسەریان کەین( .ماددەکانی )٣ ،٢
٦ـ ئەگەر پێویست بێ بەهۆی لەژێرپێنانی نەزمو دیسپلینی قوتابخانەوە کەسێک سزا بدرێ ،ئەوە

دەبێ ئەو سزایە بە پرۆسەیەکی دروستو یاساییو عاداڵنەو بێالیەندا تێپەڕێو لەو بارەوە نابێ هیچ
چەشنە جیاوازیدانانێک هەبێ( .بەندی )٦
٧ـ کەس��ێک کە گومانی ئەوەی لێ دەکرێ کارێکی خراپی کردبێ ،تا ئەو مەسەلەیە لە ڕێگای
پرۆسەیەکی قانوونیو عاداڵنەوە ڕوون نەبێتەوە ،بە تاوانبار ناناسرێت.
٨ـ ژیانی خسوسی و تایبەتی کەسەکان ،ڕێزیان لێدەگیرێ( .بەندی  ٨پرۆتۆکۆلی یەک).
٩ـ لە قوتابخانەی مندا خەڵک ،قوتابیو مامۆس��تایان بە هەرچەش��نە کولتوورو پێش��ینەیەکی
فەرهەنگییەوە ،جێگایان هەیە.
١٠ـ قوتابیانو مامۆستایان لە قوتابخانەی ئێمە دەتوانن بە شێوەیەکی دێمۆکڕاتیک لە پڕۆسەی
بڕیاردان دا بەش��داری بکەنو شوێن لەسەر سیاسەتگوزاری و بەرنامەکانی قوتابخانە دانێن( .بەندی
٣و  ١١پرۆتۆکۆلی )١
١١ـ ل��ە قوتابخان��ەی ئێم��ەدا ،قوتابیان وەختی پێویس��تیان بۆ کارو لێکۆڵین��ەوەو فێربوونو
ئەنجامدانی دەرس��ەکانیان لە ئیختیار دایە .ژینگەی کارو خوێندنو فێربوونیان ،ژینگەیەکی جیگای
ڕەزامەندییە( .بەندی )٤
١٢ـ لە قوتابخانەکەم دا ،بەرپرس��ایەتیی ئەوەم گرتۆتە ئەستۆ بەجۆرێک هەڵسوکەوت بکەم کە
نەبمە مایەی پێش��ێل کرانی مافو ئازادییەکانی کەس��انی دیکە .لەوەش زیاتربۆ دروس��ت کردنی
ژینگەیەکی باشو پڕ لە ئەمنییەتو ئاسایش ،بە بەرپرسایەتییەوە ڕەفتار دەکەم( .بەندی ١و )٢٩
ئەگەر وەاڵمی هەموو پرسیارەکان  ٤بێت ،سەرجەمی نمرەکان دەبێتە  ٤٨کە بە باشترین نمرە دەزانرێ.

()5
لێک تێگەیشتنی فرەفەرهەنگی و کولتووری
خەڵکانی س��ەربە کولتوورە س��وننەتییەکان دەتوان��ن لە بەڕێوەبەرێکی نۆروێ��ژی فێر بن کە لەپڕ
کۆبوونەوە بەجێ دێڵێ ،چونکە دەبێ بەوەخت بگاتە باخچەی ساوایانو منداڵەکانی بێنێتەوە.
کۆمەڵگای فرەکولتووری ئهرێنییە ،چونکە سەرچاوەیەکی دەوڵەمەندە بۆ فێربوونو گەشە کردن.
چونکە ئوقیانووس��ێکە لە دابو نەری��تو ڕوانگەو بیرو باوەڕو عەقیدەو ڕێگا چ��ارەو کااڵو بەرهەمو
ئیمکانات��ی جۆراوجۆر کە دەتوانین لەنێویاندا هەڵبژێرین .کۆمەڵگای فرەکولتووری ،پوختەو کامڵمان
دەکات ،بەجۆرێک کە بتوانین باش��تر گیروگرفتەکان چارەس��ەر کەین .ب��ە جۆرێک کە بتوانین لە
دەرەوەو لە نێوەوەڕا تەماشای کۆمەڵگاکەمان بکەین.
زۆر گرنگە جارجار لە دەرەوەڕا تەماشای خۆمان بکەین .بەو مانایە کە لە گۆشەنیگایەکی دیکەڕا
خۆمان بدەینە بەر ڕووناکایی کامێرا .ئەگەر ئێمە لە جێگای کەسانی دیکە بوایەین ،چۆن خۆمانمان
هەڵدەس��ەنگاند؟ چ��ۆن خۆمانمان دەدی؟ ئێم��ە بڕوامان وایە کە ئەو ج��ۆرە بیرکردنەوەیە ژیرترو
وریاترمان دەکا .رەنگە ئەو کارە وامان لێ بکات کە خۆمان باش��تر بناس��ینو زانیارییەکی دروستتر
لەس��ەر خۆمان پەیدا بکەین .ئەو جۆرە بیرکردنەوەیە دەکرێ ببێتە بناخەی تێگەیش��تنی زیاتر لە
خۆمانو دەرکێکی باش��تر لەوە کە بۆچی ئەوە نین کە هەین؟ ئەگەر لە دەرەوەوڕا س��ەیری خۆمان
بکەین ،باش��تر لەو هۆکارو هەلومەرجانە کە ش��وێنەواریان لەسەرمان هەیە تێدەگەین .لە وەزعێکی
ئ��اوا دا ،رەنگە وێنەیەکی ڕوونترو تەواوترمان لە خۆمان وەدەس��ت کەوێ کە جیاواز بێ لەگەڵ ئەو
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وێنەی کە پێش��تر لە خۆمانمان هەبووە؟ ڕەنگە بۆمان دەرکەوێ کە ئێمە هێندەش ئازاد نین وەک
ئەوەی بیرمان لێ دەکردەوە؟ لەوەش زیاتر ئەگەر لە گۆش��ەنیگایەکی دیکەوە ،لە دەرەوەڕا سەیری
خۆمان بکەین ،بۆمان دەردەکەوێ کە ئێمە ش��وێنەواری ئەو بنەماڵە ،گەڕەک ،شار ،واڵتو کولتوور
دینو فەرهەنگمان لەسەرە کە تێیدا دەژین ،یا تێیدا گەورە دەبین .ئەگەر بەو جۆرە بیر بکەینەوە،
دەگەینە ئەو ئاکامە کە :ئەگەر ئەمن لە جێگایەکی دیکەدا گەورە بووبام ،ئەوە نەدەبووم کە ئێس��تا
هەم .ئەودەم لەگەڵ گەڕەکێکی تردا ،ش��ارێکی تر دا ،واڵتێکی تر دا ،فەرهەنگو دینو کولتوورێکی
دیکەدا س��ەرو کارم دەبوو ،کە هەموو ئەوانە وایان لێ دەکردم ببمە کەس��ێکی دیکەی جیاواز لەوە
کە ئێس��تا هەم .چونکە ئەودەم هۆکاری دیکە دەبوون کە شوێنەوارو کاریگەرییان لەسەر من دەبوو.
بەاڵم خۆ مەس��ەلەکە هەر بەوەندە تەواو نابێ کە باس��مان کرد .ئەو تێگەیش��تنە نوێیە لە خۆمان،
تواناو ئیمکانی ئەوەمان دەداتێ کە بەجۆرێکی تریش تەماشای کەسانو خەڵکانی دیکە بکەین .واتە
زەمینەی ئەوەمان بۆ پێک دێنێ باشتر لە کەسانی دیکەو خەڵکانی دیکە تێ بگەین .لە بارودۆخێکی
ئ��اوادا وێنەیەکی ڕوونترو باشتریش��مان لەوانی تر وەدەس��ت دەکەوێ کە جی��اوازە لەو وێنەی کە
پێش��تر لە زەینی خۆماندا لەوانی ترمان هەبوو .چونکە ئەوانیش شوێنەوارو کاریگەریی ئەو بنەماڵە،
گەڕەک ،ش��ار ،واڵت ،کولتورو فەرهەنگو مەزهەبو ئایینو خەڵکەیان بەس��ەرەوەیە کە لەنێویاندا
ژیاونو گەورە بوون .شوێنەواری ئەو ژینگە ،خواردن ،مووزیک ،هونەر ،ئەدەبو فۆلکلۆرو زمانو دابو
نەریتانەیان بەس��ەرەوەیە کە لەگەڵیان گەورە بوونەو بەش��ێک بوون لە ژیانی ڕۆژانەیان .بەو جۆرە
دەگەینە ئاکامێکی ترو ئەویش ئەوەیە کە ئێمە مرۆڤەکان هەموومان بەرهەمی ئەو ژینگە سروشتیو
فەرهەنگی کۆمەاڵیەتین کە لە نێویدا دەژینو گەورە دەبین .ئەو ژینگەی کە دەورەی داوین.
ئەم جۆرە بیرکردنەوەیە جەوهەری لێک تێگەیشتنی فرە کولتووری پێک دێنێو زانیارییەکی زۆر
گرنگو بەکەڵکە .ئاخر ئێمە لەس��ەر بناخەی ئەو زانیاریو زانستەوە کە هەمانە ،ڕەفتارو هەڵسوکەوت
دەکەین .واتە هەر کارو کردەوەیەکی کە دەیکەین ،بەجۆرێک ڕەنگدانەوەی ئەو زانیاریو دابو نەریتو
فەرهەنگو کولتوورەیە کە ش��کڵیان بە ئێمەو کەس��ایەتیی ئێمە داوە .مەبەست لە لێک تێگەیشتنی
فرەفەرهەنگ��ی ئەوەی��ە کە مەیدانی مانۆڕو هەڵس��وکەوتو ڕەفتارمان بەرینو گ��ەورە کەینەوە .ئەو
زانیارییە ئامرازێکە توانای ئەوەمان دەداتێ کە باشتر بتوانین خۆمانو دەوروبەرمانو هەلومەرجەکان
باش��تر بناسینو لە ئاکامدا باش��ترو گونجاوتر کارو ڕەفتارو هەڵسەوکەوت بکەین .ڕاستە ئێمە لە ژێر
شوێنەواری کولتوورو ژینگەی کۆمەاڵیەتی داین ،بەاڵم لە هەر حاڵدا وەک مرۆڤ ئیمکانی ئەوەشمان
هەیە هەلومەرجەکان لێک دەینەوەو ئەڵتەرناتیڤەکان بدۆزینەوەو باش��ترین ئەڵتەرناتیڤ هەڵبژێرین.
واتە هەبوونی زانیاریو وشیاریی پێویست لەمەڕ خۆمانو ژینگەو کولتووری خۆمانو ژینگەو کولتووری
کەس��انی دیکە ،ئازادیی ئەوەمان دەداتێ کە لەنێو ئەڵتەرناتیڤە جۆراوجۆرەکاندا ئەوەیان هەڵبژێرین
کە بە دروس��تترو گونجاوت��رو مەعقووڵتری دەزانین .ئاخر ئێمەش هەمیش��ە ئەکتەرێکی کاریگەری
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مەیدانەکەینو توانای ئەوەمان هەیە شوێن دانێینو کاریگەرییمان لەسەر ژینگەو دەوروبەرمان هەبێ.
مەبەست لە تێگەیشتنی فرەکولتووری چیە؟
مەبەست لە تێگەیشتنی فرەکولتووری بریتییە لە توانای دەرک کردنو حاڵی بوون لەو پڕۆسیسانەی
کە لە کۆمەڵگایەکی فرە فەرهەنگیدا لەگۆڕێ دان .وەدەست هێنانو فێربوونی لێوەشاوەیییەکی لەو
چەش��نەو توانایەکی لەو جۆرە دەبێتە هۆی گەشەس��ەندنی هەموو الیەنەی ئێمە وەک مرۆڤ .ئاخر
کاتێک زانیاریو لێوەش��اوەیییەکی لەو جۆرە لە خۆماندا پەرە پ��ێ دەدەین ،توانامان بۆ پێوەندی
گرتنو هەڵس��ووڕانو ڕەفتار کردن لە کۆمەڵگایەکی فرەفەرهەنگیدا دەچێتە س��ەر .لە س��ەرەتای
ئەو بەش��ەدا کۆمەڵگای فرەکولتووری پێناس��ە دەکەین .پاش��ان زاراوەکانی کولتوورو ناسنامە لێک
دەدەینەوە .ئەوانە هەندێک دیاردەی ئاڵۆزن کە شوێنەوارێکی زۆریان لەسەر ئێمە هەیە.
هەموو مرۆڤەکان خاوەنی تایبەتمەندیی خۆیانن .خەس��ڵەتی تایب��ەت بەخۆیان هەنو خاوەنی
ئەزم��وونو تاقیکردنەوەی تایبەتین .لەوەش زیاتر هەموو مرۆڤەکان بەجۆرێک بە هەندێک ش��وێنو
ژینگەو کۆمەڵگاوە گرێ دراون کە جۆرێک پێگەو هەوییەتیان پێ دەبەخش��ێ .بەوحاڵەش زۆر جار
وا ڕێک دەکەوێ کەس��انێک کە یەک پێشینەی کولتوریو فەرهەنگییان هەیە ،زۆر لێک جیاوازن.
لە هەمان کاتدا جاری واشە کەسانێک لە دوو کولتووری جیاوازن ،بەاڵم زۆر شتی هاوبەش کۆیان
دەکاتەوە .واتە زۆر وێک دەچن .ئەوە کە خەڵکانێک بە کولتوورو فەرهەنگی جیاوازەوە لە پەنای یەک
دەژین ،زۆر جار وەک کێشە دەبینرێ .بەاڵم ڕاستییەکەی ئەوەیە کە جیاوازییەکان ،ژیان جوانترو
دەوڵەمەندتر دەکەن .بۆی��ە زۆر گرنگە بزانین جیاوازییە کولتوورییەکان چن؟ لە چی پێک دێنو
چۆن کار دەکەنو چۆن شوێن لەسەر ئێمە دادەنێن؟ ڕاستە جاری وایە ئەو جیاوازییانە چ بۆ تاکو
چ بۆ کۆمەڵ وەک گیروگرفت دێنە بەر چاو ،بەاڵم ئەوە لە ئەس��ڵی کولتوورەکانو جیاوازییەکانی
نێوانیانەوە سەرچاوە ناگرێ ،بەڵکوو لەو وێنەو تێگەیشتنانەوە کە ئێمە لە پێشدا لە زەینی خۆماندا
لە وانو پەیڕەوانی کولتوورەکانی دیکەوە س��ازمان کردوون ،س��ەرچاوە دەگ��رێ .ئەو گیروگرفتانە
لەوەوە س��ەرچاوە دەگرن کە ناتوانین بە ش��ێوەیەکی دروس��ت کار تێکردنی کولتوورەکان لەگەڵ
یەکتر تێبگەین ،جیاوازیەکانیان ببینن و وەک خۆیان تەماش��ایان کەینو هەڵس��وکوتی گونجاویان
لەگەڵ بکەین .پرس��یار ئەوەیە کە چۆن دەتوانین بەش��ێوەیەکی باش ل��ە جیاوازییە کولتووریو
فەرهەنگییەکان تێبگەینو ئیدارەیان بکەین؟
کۆمەڵگای فرەکولتووری
پەرەس��ەندنی مرۆڤایەتی لەو فرەکولتووری ،فرە ئایینیو دابو نەریتە جۆراوجۆرانەدا خۆی نیش��ان
دەدا کە کۆمەڵگای هاوچەرخیان پێ دەناس��رێتەوە .جوغرافیا ،سەرچاوە سروشتییەکان ،ئاوو هەوا،
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کۆچ کردنی خەڵک ،دەس��ەاڵتی سیاس��ی ،ئایینو زۆر فاکتۆری دیکە لەسەر پەرەسەندنی کولتوورو
فەرهەنگەکان شوێنەواری کاریگەرو چارەنووسسازیان هەیە .زۆر زەحمەتە بزانین کە چەند کولتوور
لەس��ەر ڕووی ئ��ەم زەوییە هەن .چونکە ئەوە پەیوەندیی بەوەوە هەی��ە کە چۆن زاراوەی کولتوور
پێناس��ە دەکەین ،ئەگەر زمان بکەینە بناخەی تێگەیشتنی خۆمان لە کولتوورو فەرهەنگ ،دەتوانین
بڵێین کە نزیکەی  ٥٠٠٠کولتووری جۆاروجۆرمان هەن .
جا ئەگەر ئەو کولتوورانە بەس��ەر سەرجەمی دەوڵەتەکانی ئەمڕۆی دنیادا دابەش دەکەین ،بۆمان
دەردەکەوێ کە زۆربەی واڵتەکان فرەکولتووریین.
تایبەتمەندییەکان��ی کۆمەڵگایەکی فرەکولتووری چن؟ گرینگتری��ن تایبەتمەندیی کۆمەڵگای
فرەکولت��ووری بریتییە لەوەی کە کولتوورو فەرەهەنگە جۆراوجۆرەکان لەوێدا پێکەوە دەژین .واتە
پەیڕەوان��ی کولتوورو فەرهەنگە جۆراوجۆرەکان پێکەوەو ل��ە پەنای یەکدا لەگەڵ یەکتر دەژین .لە
کۆمەڵگایەکی لەو چەشنەدا بارودۆخێکی فرەفەرهەنگی پێک دێ .بەو مانایە کە خەڵک بە کولتوورو
فەرهەنگێ جیاجیاوە ،پێکەوە ژیان بەس��ەر دەبەن .کە واتە ئەگەر بمانەوێ کۆمەڵگای فرەکولتووری
پێناسە بکەین دەبێ بڵێین :کۆمەڵگای فرەکولتووری کۆمەڵگایەکە کە لەوێدا کولتووری جۆراوجۆر،
هەلومەرجو بارودۆخی فرەکولتووریو خەڵکانی فرەکولتوورو فرەفەرهەنگ هەن.
ئێستا لە چاو ڕابردوو زۆربەی هەرە زۆری کۆمەڵگاکانی جیهان فرەکولتوورین .ئەمەش بە یەکێک
لە ئاکامەکانی بەجیهانی بوونو ئەو ئاڵوگۆڕە خێرایانە دادەنرێ کە لەم سااڵنەی دواییدا ڕوویان داوە.
دەگوترێ کە دنیای دەوروبەرمان لە چاو جاران زۆر زۆر نزیک بۆتەوە .پەرە گرتنی تێکنۆلۆژییەکانی
پەیوەندی گرتنو ئاڵوگۆڕی زانیاری ،سیمایەکی تازەیان بە کۆمەڵگا بەخشیوەو شوێنەوارێکی بەرچاویان
لەس��ەر ژیان داناوە .دنیا بۆتە گوندێکی بچکۆڵە .واقعییەتەکان بەخێرایی دەگۆڕدرێن .رۆژانە هەواڵی
ڕووداوە دوورو نزیکەکانمان پێدەگەنو ش��وێنەوارمان لەسەر دادەنێن .لەوەش زیاتر وەزعێک پێک
هاتوە کە بە ئاسانیو زۆر بە خێرایی ئیدەو بیرو باوەڕو کارلێکەرییە فەرهەنگیو کولتوورییەکان ،کااڵو
پووڵ ،هێزی کارو بەرهەمە جۆراجۆرە سەنعەتیو پیشەسازییەکان ،لەنێوان واڵتەکاندا دێنو دڕۆنو
دەستاودەست دەکرێن .خەڵک زۆر لە ڕابردوو زیاتر سەفەر دەکەن ،دەگەڕێنو شوێنی ژیانو کاریان
دەگۆڕن .سەد ساڵ لەمەوبەر خەڵکێکی زۆر کەم دەیانتوانی لە شاری خۆیان بچنە دەرەوە .سەفەرو
س��ەردانی واڵتانی دیکە شتێک بوو کە تەنیاو تەنیا دەوڵەمەندەکانو دەستڕۆیشتووەکان لەدەستیان
دەهات .کەچی ئەمڕۆ ئێمە زۆر سەفەر دەکەین .زۆر دەگەڕێینو زیاتریش بۆ شوێنە دوورەکانی سەر
ڕووی زەوی دەڕۆین .هۆیەکەی ئەوەیە کە بەدوای کاردا دەگەڕێین .تێدەکۆش��ین ژیانێکی باش��تر
بۆ خۆمان وەدەس��ت بێنین .ب��ەاڵم الیەنێکی دیکەی ئەوەش ئەوەیە ک��ە دەمانەوەێ دنیا ببینین
ش��تی تازە تاقی کەینەوە ،بەسەرهاتی جۆراوجۆر ئەزموون بکەینو شارەزایی لەسەر ژیانو گوزەرانو
کولتوورو فەرهەنگی خەڵکانی دیکە وەدەس��ت بێنین .هەر کاتێک سەفەر دەکەین ،بە تاقیکردنەوەو
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ئەزموونی زۆرترو شارەزایی باشترەوە دەگەڕێینەوە .زۆر کەسی واش هەن ناچارن کۆچ بکەن .بڕۆنو
ش��وێنی ژیانو زێدی بابو باپیرانیان بەجێ بێڵن .ئەوانە لەدەس��ت شەڕو کێشەو ئاژاوەو کارەساتە
نەخوازراوەکان ڕادەکەن .یان بە هۆی هەژاریو وەک وتمان بە ئومیدی باشتر کردنی وەزعی ژیانو
گوزەرانیان دەچنە ش��وێنی دیکە .ئەوە بۆتە هۆی ئەوەی کە کۆمەڵگا جۆراوجۆرەکان لەچاو ڕابردوو
پتر فرەکولتووریو فرەفەرهەنگی بێنە بەرچاو .وەزعێک هاتۆتە پێش کە لە زۆربەی کۆمەڵگاکان دا،
ئێستا خەڵک بە پێشینەی جیاوازەوە ،بە زمانو فەرهەنگی جیاوازەوە ،بە ئیتنیسیتەی جیاوازەوە ،بە
هەوییەت��ی میللیی جیاوازەوە لە پەنا یەکدا دەژین .ئەمەش بۆتە هۆی ئەوە کە فرەکولتووری ببێتە
بابەتێکی گرنگی جێگای باسو لێدوان.
ئەم��ە ک��ەمو زۆر لە هەموو واڵتە جۆراوجۆرەکاندا ڕاس��تە .بەو پێی��ە دەتوانین بڵێین کە ئیتر
ئێس��تا فرەکولتووری لە زۆربەی هەرە زۆری دنیادا بۆتە ڕاس��تییەکی جێکەوتووو حاش��اهەڵنەگر.
ڕاستییەکەشی ئەوەیە کە فرەکولتووریو فرەفەرهەنگی دەبێتە مایەی دەوڵەمەندیو گەشەسەندنی
باش��ترو خێراتر .دیتنو کار کردنو ڕەفتارو هەڵس��انو دانیش��تن لەگەڵ خەڵکانێک بە پێش��ینەی
کولتووری جیاوازەوە ،دەبێتە هۆی بەرینتر بوونەوەی گۆشەنیگاو دنیای ڕوانینمان.
کاتێ��ک خەڵکانێک بە کولت��ووری جیاوازەوە پێکەوە کار دەکەنو ل��ە پەنا یەک دەژین ،ئیدەو
بیروبۆچوون��ە جیاجیاکانی��ان لەگەڵ یەک دەگۆڕنەوە ،ئیلهام لە یەکتر وەردەگرنو باش��تر دەتوانن
گیروگرفتەکان چارەس��ەر کەن .ئەمەش دەبێتە هۆی پەرەس��ەندنی ئابووری ،فەرهەنگی ،فەلسەفی،
سیاس��یو هون��ەریو تێکنۆلۆژیی زیات��رو خێراتر .ل��ە کۆمەڵگایەکی فرەکولتووریدا ئێمە باش��تر
دەکرێینەوە ،لەگەڵ دابو نەریتی خەڵکانی تر ئاش��نا دەبین ،لە گۆش��ەنیگای دیکەوە دنیاو دیاردەو
مەسەلەکان دەبینین ،دەس��تمان بە خواردنو خواردنەوەی جۆراوجۆر ،جلوبەرگی جۆراوجۆر ،فیلمو
کاس��ێتو ش��ێوازی جۆراوجۆری ژیان ڕادەگا .هەروەها هەبوونی ڕوانگ��ەو دینو مەزهەبو عەقیدە
جۆراوجۆرەکان لە پەنا یەک ،جۆرێک پلۆرالیزمی فەرهەنگی پێک دێننو دەبنە مایەی ڕەنگاوڕەنگیی
زۆرتر لە کۆمەڵدا .زۆر نموونەی زیندوومان هەن کە ئەوە نیشان دەدەن .پێکەوە بوونی کولتوورەکان،
تێکەاڵوبوونی فەرهەنگەکان ،دەبێتە هۆی پێش��کەوتنی خێراتری ئابووریو کۆمەاڵیەتیو تکنۆلۆژیو
ژیانێک��ی دەوڵەمەندت��ری فەرهەنگی مان بۆ پێک دێنێ .ڕاس��تییەکەی ئەوەی��ە کە ئەو دنیایەی
ئەم��ڕۆ دەیبینین ،ئاکامی پەرەس��ەندنی فرەکولتوورییە .ئەگەر فرەکولت��ووری نەبوایە ،ئاوا جوانو
دەوڵەمەند نەدەب��وو .بەاڵم کۆمەڵگایەکی فرە کولتووری گیروگرفتی تایبەت بە خۆش��ی هەن .زۆر
ج��ار ئاڵوگۆڕەکان هێندە خێراتر ڕوو دەدەن کە بەزەحمەت دەکرێ تێیان بگەین یان س��ەریان لێ
دەرکەین .هەندێک کەس ئەو ئاڵوگۆڕە خێرایانە بە هەڕەشە لەسەر خۆیان ،کۆمەڵگای خۆیانو تەنانەت
لەس��ەر واڵتەکەیان دەزانن .نەبوونی زانیاریی پێویست لەسەر کولتوورە جیاجیاکان ،تێنەگەیشتن لە
ڕووداوەکانو ئاڵوگ��ۆڕە خێ��راکان ،حاڵی نەبوون لە هۆکارەکانی کۆچ کردن��ی خەڵکو گیروگرفتی
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جۆراوجۆر لەسەر ڕێگای پڕۆسەی چوونە پێشی خەڵکانی تازە هاتوو بۆ واڵتێک دەبنە هۆی ئەوە کە
ش��وێنکەوتوانی ئەو کولتوورە جیاوازانە بەزەحمەت بتوانن پێکەوە پەیوەندی بگرنو قس��ە بکەن .لە
بارودۆخێکی ئاوادا خەڵک بە گومانەوە تەماشای ”ئەوانی تر” دەکەن .بەدبینیو ترسو خۆف لە یەکتر
لەنێویاندا دەکەوێتەوە .بەاڵم پێویستە بزانین کە ئەو ئاڵوگۆڕو کێشانە لە هەر ڕادەو قەبارەیەک دابن،
دەبێ بە باش��ترین شێوە ئیدارە بکرێن .یەک ش��ت ڕوونە :ڕەوتی ئاڵوگۆڕەکان ،ڕەوتی پێشکەوتنی
کۆمەڵ ،ڕەوتی چوونە پێش��ی مرۆڤایەتی ئەوەمان بۆ دەردەخ��ەن کە فرەکولتووریو فرەفەرهەنگی
بۆتە دیاردەیەکی هاوچەرخو تا دێ پتر پەرە دەگرێو گەڕانەوەش��ی بۆ نیە .بۆیە نە جینۆس��اید ،نە
قەتڵوعام ،نە پاکسازیو پاکتاو کردنی نەتەوەییو قەومیو ئایینیو مەزهەبی ،نە کۆچی زۆرەملی ،نە
کیمیابارانو ئەنفالو سووتاندنی ڕەزو باغو بێستانو وێران کردنی گوندو شارو شارۆچکەکان ،ناتوانن
پێش بەو ڕەوتە بگرن .مێژوو نیشانی داوە کە ئەو سیاسەتو ستراتیژیانە کە دەوڵەتەکان بۆ سەرکوتی
خەڵکانو فەرهەنگەکانی دیکە کەڵکیان لێ وەردەگرن ،س��ەرەنجام تێکدەش��کێن .کەواتە بۆ پێکەوە
ژیانێکی بە ئاش��تییانەو بۆ دابین کردنی ژیانێکی باش��ترو عاداڵنەتر بۆ پەیڕەوانی هەموو کولتوورو
فەرهەنگە جۆراوجۆرەکان پێویستە ڕێگاچارە ئهرێنیو باشەکان هەڵبژێرینو لەگەڵ ئەو ڕێگاچارانەش
کە س��ەرکوتو زەبروزەنگ بەکار دەبەن ،خەبات بکەین .بۆ مەبەس��تێکی لەو چەشنە پێویستیمان
بە زانیاری ،هۆش��یاریو دیالۆگو هونەرەکانی وتووێژو ئیدارە کردنی کێشەکان هەیە .ئەوە زانیاریو
وشیاریییە کە بۆ هەموومان بەکەڵکەو یارمەتیمان دەدا لە کۆمەڵگای خۆمانو لەو دنیا پانو بەرینەدا
کە ئێستا بۆتە گوندێکی چکۆڵە باشتر هەڵسووڕێینو چاکتر بژین.
کولتوور
ئێمە لە ڕێگای چەمکەکانەوە دیاردەو ڕووداوەکان وەس��فو پێناس��ە دەکەین .کولتوور یەکێک لەو
کۆنسێپتانەیە کە بەزەحمەت دەتوانین مانایەکی ڕوونو دیاریکراوی بۆ دەست نیشان کەین .چونکە
کولت��وورو فەرهەنگ نێوەرۆکێکی زۆر دەگرێتەخۆو زۆر ش��تو زۆر الیەنی ژیان دەگرێتەوە .ئەگەر
بمانەوێ بە ش��ێوەیەکی زۆر س��ادە کولتوور پیناس��ە بکەین ،دەبێ بڵێین کە” :کولتوور ئەو ش��تە
هاوبەشانەن کە کۆمەڵە کەسێک لەگەڵ یەک کۆ دەکەنەوەو لە هەمان کاتدا ئەو کۆمەڵە کەسانەش
لە کۆمەڵە کەسانێکی دیکە جیا دەکەنەوە”٣١ .
ئەو پێناس��ەیە هیچ شتێک سەبارەت بە نێوەرۆکی وش��ەی کولتوور بەدەستەوە نادات .هەروەها
ئەوەش ڕوون ناکاتەوە کە ئەو ش��تە هاوبەش��انە کە ئەو کۆمەڵە خەڵکەیان پێکەوە کۆ کردوونەتەوە،
چۆن پەیدا بوون .هەر بۆیە بە مەبەس��تی تێگەیشتنی باشتر لە نێوەرۆکی ئەو زاراوەیە ،تێدەکۆشین
لە گۆش��ەنیگای جۆراوجۆرەوە وتەی کولت��وور بخەینە بەر باسو لێکۆڵینەوە .هەندێک کەس دەڵێن
کولتوور بریتیە لە ش��تێک کە هی خەڵکێکی تایبەتییەو س��نووری فیزیکی هەنو لە ڕابردووداو لە
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پڕۆسەیەکی درێژخایەندا دروست بووە٣٢ .
ئەگەر بمانەوێ نموونەیەک بۆ ڕوونکردنەوەی ئەو پێناس��ەیە لە کولتوور بێنینەوە ،ئەو ش��تەی
کە پێ��ی دەگوترێ کولتووری نەتەوەی��ی ،یارمەتیمان دەدا وەک کولتووری س��وئێدی ،کولتووری
نۆروێژی ،کولتووری س��ۆمالی ،کولتووری ئەمریکاییو هت��د .نۆروێژییەکان لەبەر ئەوەی پێکەوە لە
ژینگەو شوێنێکی تایبەتیدا دەژینو مێژوویەکی هاوبەشی زۆریان لەسەر ئەو خاکە هەیە و خاوەنی
فەرهەنگو دابو نەریتو کولتوورێکی هاوبەشن کە لە پرۆسەیەکی دوورودرێژدا بۆیان پێک هاتووە.
بەگوێ��رەی ئ��ەو بۆچوونە ،کولتوور جۆرە مۆدێلێکە کە ئێمە وەک تاک لە نێو زەین وبیری خۆماندا
هەمان��ە کە لە ڕێگای ئ��ەوەوە چۆنیەتیی پێش��هاتەکانی دەوروبەر و حەقیقەت��ەکان دەبینین .ئەو
مۆدێلە بریتییە لە هەندێک ڕێس��او یاساو ڕێوشوێنی نەنووسراو کە بە هۆی ئەوانەوە هەڵسوکەوتو
ڕەفتارەکانمان ڕێک دەخەین ،هەڵس��انو دانیش��تنەکانمان دیاری دەکەینو چاکو خراپ لێک جیا
دەکەینەوە .ئەو ڕێووش��وێنو یاساو ڕێس��ایانە کە نێوەرۆکی ئەو مۆدێلە پێک دێنن ،هەروا ئاسان لە
زەینو بیری ئێمەدا جێ ناگرن .مرۆڤ تەنیا ئەو کاتە دەتوانێ ئەو یاساو ڕێسایانە فێر بێو وەدەستیان
بێنێو لەگەڵیان ئاشنا بێ کە وەک ئەندام لە کۆمەڵگایەکی دیاریکراودا بژی .هەربۆیە
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کە یەکێک لە بەناوبانگترین ش��ارەزاکانی بواری کولتوورە دەڵێ” :کولتوور بریتییە لەو کۆدو ڕەمزە
جۆراوجۆرانەی کە ئێمە لە پشتی سەری خۆماندا هەڵمان گرتوون”٣٣.
ب��ۆ نموون��ە دەکرێ باس لە کۆدو ڕەم��زە نۆروێژییەکان بکەین .ئەوە ئ��ەو کۆدو ڕەمزانەن کە
نۆروێژیی��ەکان لە ڕێگای ئەوانەوە ش��ێوە ژیانو هەڵس��انو دانیش��تن وچۆنیەتی��ی دابو نەریتە
نۆروێژییەکان��ی لەگ��ەڵ یەکتر پێ بەیان دەکەنو هەمووش��یان لێیان حاڵ��ی دەبن .بەاڵم ئەگەر
کەس��ێک لە دەرەوەڕا بێتە نێویان س��ەر لەو کۆدو ڕەمزانە دەرناکاتو ه��ەر بۆیەش لە فەرهەنگو
کولت��ووری نۆرێژی تێ ناگا .ئاخر ئەو کەس��ە تازە هاتووە ئ��ەو کلیلەی پێ نیە کە بتوانێ ئەو کۆدو
ڕەمزانە بکاتەوە کە نۆروێژییەکان بۆ پێکەوە ژیان بەکاریان دێنن .هەر بەو جۆرە کە نۆروێژییەکان
ک��ۆدو ڕەمزی تایبەت ب��ە خۆیان بۆ پێکەوە ژی��ان هەن ،گەالنو خەڵ��کانو نەتەوەکانی دیکەش
ک��ۆدو ڕەمزو کلیلی کولتووری تایب��ەت بەخۆیان هەن .بەگوێرەی ئەو بۆچوون��ە ،کولتوورەکان لە
نەتەوەیەک��ەوە بۆ نەتەوەیەکی دیک��ە ،لە واڵتێکەوە بۆ واڵتێکی تر ،جی��اوازن .بۆ نموونە لە نۆروێژ
ت��ەاڵق وەرگرتنو جیابوونەوەو لەگ��ەڵ یەکتر ژیانی ژنو پیاو بێ ئەوەی بەڕەس��می زەماوەندیان
کردبێ ،ش��تێکی زۆر سروشتین .کەچی ئەو دیاردەیە لە سۆماڵی ،ڤیتنامو زۆر شوێنی دیکەدا وەک
دیاردەیەکی ناسروش��تی دێت��ە بەرچاو .کە واتە لەنێوان کولتوورەکاندا ل��ە نێوان ”ئێمەو ئەوان”دا
هەمیشە تا ڕادەیەک جیاوازیی فەرهەنگی هەیە.
ئ��ەوە کە دەگوت��رێ کولتوور بریتییە ل��ەو کۆدو ڕەمزانەی کە لە پش��تی س��ەری خۆماندا
هەڵمانگرت��وون ،ئەوە دەگەیەنێ کە ئێمە وەک تاک ئەو ک��ۆدو ڕەمزانەمان هەنو بەکاریان دێنین.
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واتە خاوەنی ڕێفێرانس��ەیەکی فەرهەنگ��یو کولتووری تایبەتین .لەبەر ڕووناکایی ئەو پێناس��ەیەی
س��ەرەوەدا دەتوانین بڵێین کاتێک مرۆڤەکان بەیەکتر دەگەن ،ئەوە کولتوورەکانن کە پێک دەگەن.
دەشزانین کە کولتوور بریتییە لەو کۆدو ڕەمزو ڕێساو یاساو ڕێوشوێنە جۆراوجۆرانەی کە لە زەینو
پش��تی س��ەری خۆماندا هەڵمان گرتوون .کە واتە کاتێک کە مرۆڤەکان بەیەک دەگەن ،ئەوە ئەو
کۆدو ڕەمزو ڕێوش��وێنە جۆراوجۆرانەن کە پێک دەگەن .کاتێک نۆرێژییەکان بۆ پشووی هاوینی یا
زستانی لە نۆروێژ دەڕۆنە دەر ،ئەوە ئەو کۆدو ڕەمزانە لەگەڵ خۆیان دەبەن کە لە پشتی سەریانەوەو
ل��ە زەینیاندا جێگیر بوون .واتە ک��ۆدو ڕەمزە نۆروێژییەکان دەگەڵ خۆی��ان دەبەنە دەرەوە .هەر
بۆیە کاتێک تووش��ی خەڵکی دیکەی غەیرە نۆروێژی دەبن ،لەجیاتی سێ جار ڕوومەتی یەکتر ماچ
دەکەن ،بەدەست ساڵویان لێ دەکەن .ئەو قسەیە بۆ خەڵکانی دیکەش هەر ڕاستە .ئێمە هەموومان
بارگەی کولتووریمان لەسەرەو بەرهەمی ئەو فەرهەنگو کولتوورەین کە لەنێویدا گەورە بووین .هەر
بۆیە کاتێک تووشی کەسانی دیکەی سەر بە کولتوورەکانی دیکە دەبین ،ئاگاهانە یان نائاگاهانە لەو
کۆدو ڕەمزانە کەڵک وردەگرین کە پێمانن .بەکورتی ئێمە هەموومان ،هەڵگری کولتوورو فەرهەنگین.
ئەو جۆرە تێگەیش��تنە لە زاراوەی کولتوور ،مانای زاراوەی وردەکولتووریش��مان بۆ ڕوون دەکاتەوە.
وردە کولتوور بریتییە لەو ڕێس��او یاس��او ڕێوش��وێنو بایەخو نرخە جۆراوجۆران��ەی کە بۆ کۆمەڵە
خەڵکێکی تایبەتی تر هاوبەش��ن .واتە وردە کولت��وورەکان لەنێو کولتورە گەورەکاندا خاوەنی کۆدو
ڕەمزو کلیلی تایبەتیتر بەخۆیانن کە لە ڕێگای ئەوانەوە باش��ترو چاکتر لێک تێک دەگەنو ئاس��انتر
پێک��ەوە دەحاوێن��ەوە .ئەگەر بمانەوێ نموونەیەک بۆ وردە کولت��وورەکان بێنینەوە دەکرێ باس لە
کولتووری الوان ،یا کولت��ووری ناوچەیەکی تایبەتی وەک خەڵکی کەنار دەریا ،یان خەڵکانی ناوچە
ش��اخاوییەکان یان خەڵکانی گوندنش��ین بکەین .کە واتە مەبەس��ت لە وردە کولتوور بریتییە لە
گروپێکی بچکۆڵەتر لە نێو گروپێکی گەورەدا ،یان بریتییە لەو کولتورەی کە سنوورەکانی ئاشکراترو
ڕوونتر دیارنو خاوەنی تایبەتمەندییەکی زەقو بەرچاوە کە پێی دەناس��رێتەوە .لەبەر ڕۆشنایی ئەو
باس��انەی س��ەرەوەدا دەتوانین بڵێین کە مرۆڤ دەتوانێ لە یەک کاتدا س��ەر بە چەند کولتووری
جیاواز بێ .ئێمە وەک هاوواڵتی لە هەر واڵتێکدا بژین ،پەیڕەوی کولتووری نەتەوەیی ئەو واڵتەین.
لەهەمان کاتیشدا بەگوێرەی ژیانو پێگەی کۆمەاڵیەتیو ش��وێنی ژیانو کارو ئیش��مان س��ەر بە
کولتوورە ناوچەییەکان جۆراوجۆرەکانیش��ین .بەاڵم لە هەندێک هەلومەرجی تایبەتیدا یەکێک لەو
کولتوورانەمان چاالکترو زەقتر خۆی نیش��ان دەدا ،یان دەبێتە فەرهەنگی سەرەکیو ئەوانی دیکەش
دەکەونە دواترەوە .وەک کەسێک کە حەزت لە فوتباڵە ،تۆ بە الیەنگری تیپێکی تایبەتی دەناسرێیت.
بەاڵم ڕۆژی دواتر لەسەر کار ،لە قوتابخانەدا مامۆستایت .جاری وایە لە ڕێگای ئەو کولتوورانەوە خۆت
پیناسە دەکەی ،یا خۆت دەناسێنی .جاری واشە ئەو کولتوورانە پێگەو مەوقعییەتت دیاری دەکەن .بۆ
نموونە دەکرێ ”کورد”” ،موسوڵمان” ”،مامۆستا”” ،دهۆکی”و هتد بیت .دابەش کردنی مرۆڤەکان بە
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سەر تایبەتمەندییە هاوبەشەکاندا ،شێوەو مێتۆدێکە بۆ تێگەیشتنی زیاتر لە دنیاو لێک تێگەیشتنی
باشتری مرۆڤەکان لە یەکتری .کە واتە مرۆڤەکان لە یەک کاتدا دەتوانن سەر بە چەند کولتووری
جۆراوج��ۆر بن .پێش��تر وتمان کە کولتوور بریتییە لەو کۆدو ڕەم��زو کلیالنەی کە لە زەینو بیری
خۆماندا هەڵمانگرتوونو لە ڕێگای ئەوانەوە دەوروبەری خۆمان دەخوێنینەوە .بەاڵم دەبێ بزانین ئەو
کۆدو ڕەمزانە هەمیشەییو نەگۆڕ نین .ئەوان لە هەڵسانو دانیشتن لەگەڵ کەسانی دیکەی سەر بە
کولتوورە جۆراوج��ۆرەکاندا دەگۆڕێنو جیگای خۆیان بە کۆدو ڕەمزی تازەتر دەدەن .پێکەوە ژیان،
پێکەوە کار کردن ،پێکەوە هەس��تانو دانیش��تنو ژیان لە پەنا یەکو قسەو گفتوگۆ لەگەڵ یەکتر،
دەبنە س��ەرچاوەی فێر بوونو ئاڵوگۆڕ پێک هاتن لەو کۆدو ڕەمزانەدا .کە واتە کولتوور دیاردەیەکی
دینامیکییەو هەمیشە لە حاڵی ئاڵوگۆڕ دایە.
دینامیکی بوونی کولتوور
ت��ا ڕادەیەک��ی زۆر دەگوت��رێ کە کولت��وور بەو ش��تە دەڵێن کە مرۆڤ��ەکان هەیان��ە .بەاڵم ئەو
ئاڵوگ��ۆڕە خێرایانەی کە ل��ە ئاکامی بەجیهانی بووندا هاتوونەتە کای��ەوە ،بوونەتە هۆی خێرابوونی
گۆڕانکارییەکانو پێکهاتنی ئاڵوگۆڕ لە هەمو ش��تێکدا ،ئەوە کولتووریش دەگرێتەوە .ئیدی کولتوور
بە ش��تێکی سنووردارو نەگۆڕو دەقگرتوو دانانرێ .بەپێچەوانەوە دەگوترێ کە کولتوورەکان لە حاڵی
گ��ۆڕانو ئاڵوگۆڕی بەردەوامو خێرا دان .ئەو ش��تەی کە ئێمە بە کولت��ووری نۆروێژی یان کوردیی
دەزانین بەردەوام ش��تی تازەی پێوە زیاد دەبێ .ش��تی تازە لە کولتوورو فەرهەنگە جۆراوجۆرەکانی
دیکەی دنیاو دەوروبەری خۆیان وەردەگرنو بەم جۆرە ئاڵوگۆڕیان بەس��ەردا دێ .ئەو کولتوورانەش
وەک هەر کولتوورێکی دیکە لەژێر شوێنەواری میدیا ،زانستو تکنۆلۆژی ،بازرگانی ،بازاڕ ،خوێندنو
پەروەردەو فێربوون ،گڵۆبالیزاس��یۆن ،ئەدەبو هونەر ،فیلمو س��ینەما ،ئەنتەرنێت ،مۆدو ...دا لەحاڵی
ئاڵوگ��ۆڕ دان .بەو جۆرە ئەو پێناس��ەی ک��ە  Thomas Hylland Ereksenبۆ کولت��ووری دەکات ،تا
ڕادەیەک��ی زۆر مان��او نێوەرۆکی کولتوورمان ب��ۆ ڕوون دەکاتەوە ،ناوبراو دەڵ��ێ” :کولتوور بەو ماناو
تێگەیشتنە هاوبەشانە دەگوترێ کە لە نێوان مرۆڤەکاندا هەنو لە ئاکامی کارو هەڵسوکەوت کردنی
ئەوان لەگەڵ یەکتریدا ،جار لەگەڵ جار جێگیر دەبنو هەر بە هۆی ئەو ش��وێنەوار لەسەر یەکتری
دانانەشەوە ،ئاڵوگۆڕیان تێدا پێک دێ”٣٤.
ک��ە واتە ئێمە ناتوانین مرۆڤەکان بخەینە نێو چوارچێوەیەکی کولتووری دیاریکراوو پێمان وابێ
ک��ە ئەوان تەنیا دەبێ هەر لەو چوارچێوەی��ەدا ببینرێن .چونکە کولتوور دیاردەیەکی دینامیکییە و
هەمیش��ە لە ئاکامی هەڵس��وکەوتو شوێنەواردانانی مرۆڤەکان لەس��ەر یەکتر ،ئاڵوگۆڕی تێدا پێک
دێ .لە ڕێگای پەیوەندی گرتنو یەکتر دیتنو هەڵس��انو دانیش��تن لەگەڵ یەکتر ،ئەزموونی تازەو
تاقیکردنەوەی تازەمان دەس��ت دەکەوێو بارگەو ڕەمزو کۆدی کولتووریی دیکە وەدەست دەخەین.
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کە واتە کولتوور بریتییە لە هەموو ئەو ش��تانەی کە پێکەوە پەیوەندی بگرنو هەڵسوکەوت لەگەڵ
یەکتر بکەن .ئەو جۆرە تێگەیش��تنە لە زاراوەی کولتوور تواناو زەرفییەتی ئەوەمان دەداتێ کە باشتر
لە دیاردەکانو ڕووداوەکانی دەوروبەرمان تێبگەین.
ناسنامەو شوناس و چۆنیەتیی دروست بوونی
کاتێک کار لەس��ەر تێگەیش��تنی فرەکولتوری دەکەین ،دەبێ ناس��نامەو چۆنیەتیی دروست بوونی
ناس��نامە بخەینە بەر باسو لێکۆڵینەوە .ئەگەر زانیاریو وش��یارییەکی باش��مان لەس��ەر خۆمانو
سەبارەت بە خۆمان هەبێ ،باشتریش دەتوانین لە کەسانو خەڵکانی دیکە تێ بگەین .ئاخر کەسێک
خۆی نەناسێ ناتوانێ خەڵکی دیکەش بناسێ .من کێم؟ ژنم ،تەمەنم  ٣٥ساڵە ،دایکی سێ منداڵم،
زۆر مەزهەبی نیم .مۆسیقارم ،لە دەنگداندا دەنگ بە چەپەکان دەدەم .کوردو زۆر شتی تریش .ئەگەر
لە کەس��انی دیکەش دەپرس��ی کە من کێم ،ڕەنگە ئەوان من بەجۆرێک��ی دیکە ببینن .بەو جۆرە
ناسنامەو شوناس و بریتییە لەوەی کە یەکێک چۆن خۆی پێناسە دەکاو چۆن خۆی دەبینێ .بەاڵم
لەوەش زیاتر ئەوەش گرنگە کە داخوا کەسانی دیکەش ئەتۆ ئاوا وەردەگرن یان نا؟ ئایا ئەوانیش تۆ
بەو ش��ێوەیە دەبینن کە بۆخۆت خۆتی پێ پێناس��ە دەکەی .کە واتە دەتوانین بڵێین کە هەوییەت
یان ناسنامە ئەو شتەیە کە پێناسە دەدات بە مرۆڤەکانو دەبێتە هۆی دروستبونی جیاوازی لە نێوان
ئەوانو کەسانی دیکەدا.
ناسنامەی ئێمە زۆر الیەنی هەنو لە ئاکامی کار لێک کردنی زۆر فاکتوردا دروست دەبێ .لێرەدا
تەنیا باس لە گرینگترینی ئەو فاکتۆرانە دەکەین کە لە شکڵ پێدانی هەوییەتی ئێمەدا ڕۆلێان هەیە.
لە کام دایکو باوک لەدایک بووین؟ لە چ هەلومەرجو بارودۆخێکدا گەورە بووینە؟ جینەکانو بۆماوە
ویراسییەکان کە لەدایکو باوکمانەوە بۆمان هاتوون ،تایبەتمەندییە فیزیکییەکانی ئێمە وەک ئەوە
کە ڕەنگی چاومان شینە یان قاوەیی ،کوڕین یان کچ ،دەستنیشان دەکەن .ئایا حەزمان لە وەرزشە
یان لە باسو بابەتە تیئۆرییەکان؟ ئەوەش بەجۆرێک هەر پەیوەندیی بە هەوییەتی ئێمەوە هەیە.
پێویستە بگوترێ کە کولتوور لە شکڵ پێدانو دروست کردنی ناسنامەی ئێمەدا ڕۆڵێکی گرینگ
دەبینێ .ئەوە کە دەگوترێ مرۆڤەکان خاوەنی هەندێک کۆدو ڕەمزن کە لە پش��تی س��ەری خۆیانو
لە نێو زەینیاندا هەڵیانگرتوون ،مانای ئەوەیە کە ئێمە لە ژێر ش��وێنەوارو کاریگەریی ئەو کولتوورە
داین کە لە نێویدا دەژین .ئەو زمانەی قسەی پێ دەکەین ،لە ڕێگای دایکو باوک ،قوتابخانەو ئەو
کۆمەڵگا گەورەیەوە فێری بووین کە دەورەی داوین .ئایا لە ئەمریکا لەدایک بووم یان لە کوردستان؟
لە سوودان دەژیم یان لە چین؟ سەر بە بنەماڵەیەکی دەوڵەمەندم یان هەژار؟ ئایا لە کۆمەڵدا سەر
بە زۆرایەتییم یان بە کەمایەتی؟ ئایا لەو کۆمەڵگایە کە من دەژیم یەک یان چەند ئایینی سەرەکی
تێدان؟ ئایا بنەماڵەکەی من مەزهەبین یان نا؟ ئەوانە هەموو کاریگەرییان لەس��ەر دروس��ت بوونی
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ناس��نامەی من هەیە .ئەفریقاییەکان دەڵێن تۆ چۆن لەس��ەر منو س��ەبارەت بە من بیر دەکەیەوە،
چۆنم دەبینی ،چۆن هەڵسوکەوتو ڕەفتارم لەگەڵ دەکەی ،چۆن گوێم لێ دەگری ،من دەبمە ئەوە.
لە مێژە زاناکان لەس��ەر ئەوە کارو لێکۆڵینەوە دەکەن کە ئێمە وەک مرۆڤ تا چ ڕادەیەک بەرهەمی
ئ��ەو ژینگەیەین کە تێیدا گ��ەورە بووین؟ تا چە ڕادەیەک بەرهەمی ئ��ەو بۆماوانەین کە لەدایکو
باوکمانەوە بۆمان هاتوون؟ تا چ ڕادەیەک بەرهەمی ئەو ئەزموونو تاقیکردنەوەو هەوڵو کۆششانەین
کە بۆخۆمان هەڵمان بژاردوون؟ تا چ ڕادەیەک بەرهەمی کارو کردەوەکانی خۆمانین؟ ئەوە بابەتێکی
گرن��گو پڕبایەخە کە دەبێ کارو لێکۆڵینەوەی زۆرتری لەس��ەر بک��رێ” .من” لە کوێ کۆتاییم پێ
دێو ”ئێمە” لە کوێ دەس��ت پێ دەکا؟ بەهۆی پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەس��انی دیکەوە شکڵ بە
کەس��ایەتیی یەکتر دەدەین .زۆرن کە دەڵێن ناتوانین بە تەنیا باس لە ”من” بکەین کە س��ەربەخۆ
ب��ێو هیچ پەیوەندییەک��ی بە ئەوانی دیکەوە نەبێ .چونکە مرۆڤ وەک ت��اک تەنیا لە نێو کۆمەڵ
داو لە پەیوەندی لەگەڵ کەس��انی دیکە دروس��ت دەبێو پێ دەگا .لەخۆڕا نیە کە

Martin Buber

ی فەیلەس��ووف دەڵێ” :هەموو ش��تێک لە پەیوەندیی نێوان مرۆڤەکانەوە دەس��تی پێ کردوە” .کە
واتە دەتوانین بڵێین کە ناس��نامەو هەوییەتی مرۆڤەکان بریتییە لە بەرهەمی ئەو بۆماوەو جینانەی
ک��ە لەدای��کو باوکمانەوە بۆمان هاتوون ،ئەو ژینگەی تێیدا دەژینو ئ��ەو کارو کردەوەو ئەزموونو
تاقیکردنەوانەی کە خۆمان لە پرۆس��ەی ژیانو کارو هەڵدانو گەشە کردندا وەدەستیان دێنین .لەو
هاوکێش��ەدا زۆر فاکتۆر هەن کە ئێمە کۆنترۆڵمان بەس��ەریاندا نیە ،بەاڵم مەیدانێکی زۆریشمان بۆ
بڕیاردانو هەڵبژاردن هەیە.
ئای��ا لە گروپێکی ش��انۆییدا کار دەکەم یان تۆپێن دەکەم؟ ئای��ا دەبمە میکانیک یان دوکتۆر؟
دەچم��ە نێو پارتی ی��ان یەکیەتی و ...دەچمە نێو چ پارتێکەوە؟ ئایا شوناس��ی رەگەزی خۆم وەک
هۆمۆسیکسۆل ئاشکرا دەکەم یان بۆ تەریک نەکەوتنەوە دەیشارمەوە؟ ئایا شکو گومانەکانم سەبارەت
بە دینو مەزهەبم دەڕەوێنمەوە یان نا؟ لە شاری دەژیم یان لە گوندی؟ لەگەڵ ئەحمەدی زەماوەند
دەکەم یان لەگەڵ کنووت؟ لە هەموو ئەو مەس��ەالنەدا ئێمە بەگوێرەی ئەو نرخانە بڕیار دەدەین کە
بۆ ئێمە گرنگو پڕبایەخن.
لە کۆمەڵگادا زۆر جار کەس��انێک دەبینین کە بە پێچەوانەی ڕووبارەکە مەلە دەکەن .واتە ڕێگاو
مێتۆدو ش��ێوە نائاس��اییو ناباوەکان دەگرنە بەر .بۆیە زۆر لەوان لەالی��ەن بنەماڵەو لەالیەن ژینگەو
ناوەندە مەزهەبییەکانەوە لەگەڵ کەندو کۆس��پو بەرهەڵس��ت ب��ەرەوڕوو دەبن .بەاڵم بەو حاڵەش
ئازایەتیو دلێری لە خۆیان نیشان دەدەنو بەو ڕێگایەدا دەڕۆنە پێش کە خۆیان هەڵیانبژاردوە .ئەگەر
تۆ کێشەیەکی جیددیت لەگەڵ دایکو باوکتدا بۆ بێتە پێش ،ناتوانی پەیوەندیی بیۆلۆژیکیی خۆت
لەگەڵ وان ببچڕی .بەاڵم دەتوانی ئەوە هەڵبژێری کە لە باری کۆمەاڵیەتییەوە سەروکارت لەگەڵیان
نەبێو خۆتیان دوور لێ بگری.
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لە کاتی بڕیاردانو هەڵبژاردندا یەک شت زۆر گرنگە ئەویش ئەوەیە کە دەبێ بەرانبەر ئەو بڕیارو
هەڵبژاردنو کارو کردەوانەی کە ئەنجامیان دەدەین بەرپرس��ایەتی قبووڵ بکەین .ناس��نامەی ئێمە
وەک مرۆڤ بەرهەم��ی بۆماوەکان ،ژینگەو ئەو کارو کردەوانەیە کە خۆمان ئەنجامیان دەدەین .هەر
بۆیە زۆر گرنگە باس لەو فاکتۆرانە بکەین کە لە دروس��ت کردنی ئەو ناسنامەیەدا کاریگەرن .گرنگ
نیە کە لەس��ەر ئەوە بە کۆدەنگی بگەین کە کام فاکتۆر لەوانە دەوری س��ەرەکیی لە دروست بوونی
شوناس و ناسنامەی ئێمەدا هەیە .گرنگ ئەوەیە کە بزانینو بۆمان دەرکەوێ چ فاکتۆرگەلێک لەسەر
گەشەو دروست بوونو هەڵدانی ئێمە وەک مرۆڤ کاریگەرنو چۆن دەبینە مرۆڤو بۆچی جیاوازیمان
لەگەڵ یەکتردا هەیە .وەک وتمان لەو پرۆس��ەیەدا ،گەلێک فاکتۆرو هۆکار ڕۆڵ دەگیڕن.
Hylland Eriksen

Thomas

باس لە گرینگترینی ئەو فاکتۆرانە کە لە دروست بوونو شکڵ پێدانی ناسنامەی

مرۆڤدا کارتێکەری دەکاتو بەم جۆرە ناویان دەبا .جنسیەت ،زمان ،زێدو شوێنی ژیان ،پەیوەندییە
خزمایەتییەکان ،نەتەوە ،ئیتنیس��یتە ،بنەماڵ��ە ،تەمەن ،خوێندن ،فەردی��ەتو ئیندیڤیدیۆلیتەت،
سیاس��ەت ،شێوازی ژیان ،دینو مەزهەبو چینی کۆمەاڵیەتی .س��ەرەڕای هەموو ئەوانە ئەزموونو
بەسەرهاتو تاقیکردنەوەکانی خۆمان لە پرۆسەی ژیانو هەڵدانو گەشە کردندا نەخشێکی کاریگەر
لەو بوارەدا دەبینن .لەبەر ئەوەی ئەو هەموو فاکتۆرو هۆکارانە لە شکڵ پێدانی ناسنامەی ئێمەدا وەک
مرۆڤ نەخش��یان هەیە ،ئێمە لە یەکتر جیاوازین .تەنانەت ناتوانین دوو کەس��یش پەیدا کەین کە
س��یفاتو تایبەتمەندیو ئەزموونو تاقیکردنەوەی وەک یەکیان هەبێ .هەر بۆیە لە ڕاستیدا هەرکام
لە ئێمە وەک مرۆڤ تاکێکی ئاڵۆزو بێوێنەو تاقانەینو هیچ کەسێک ناتوانێ جێگامان بگرێتەوە .لەبەر
ڕووناکایی ئەو باس��ەی سەرەوەدا دەگەینە ئەو ئاکامە کە ئەگەر بێینو تەنیا تەکیە لەسەر الیەنێکی
کەس��ایەتیو ناسنامەی کەس��ێک پێ داگرینو الیەنەکانی دیکەی وەبەرچاو نەگرین ،تووشی هەڵە
دەبین .بۆیە کاتێک کە خەڵک دەس��تە دەستەو کاتەگۆریزە دەکەین ،ڕەنگە تووشی هەڵەیەکی لەو
چەش��نە بین .دابەش کردنی خەڵک بەسەر دەس��تەو تاقمی جۆراوجۆردا بەگوێرەی تایبەتمەندییە
هاوبەش��ەکانیان ،خۆی لە خۆیدا هەڵە نیە .بەپێچەوانەوە ئەو کارە شتێکی سروشتیەو لەو ڕێگایەوە
دەکرێ باش��تر خەڵ��ک لەگەڵ دنیای دەوروبەری خۆیان س��ەروکاریان هەبێ .بەاڵم پێویس��تە بە
زانیاریو وش��یارییەکی تەواوەوە خەڵک بەو جۆرە دابەش کەی��ن .چونکە ڕەنگە دابەش کردنێکی
ئاوا بێ وش��یاریو زانیاری پێویست ،ئاکامی زۆر نیگەتیڤی بۆ تاکو بۆ کۆمەڵگا لێ بکەوێتەوە .وەک
وتمان ش��وناسو ناس��نامەی مرۆڤ زۆر الیەنی جۆراوجۆری هەن .بۆیە دروست نیە تەنیا الیەنێکی
ئەو ناسنامەیەی زەق کەینەوەو باقی خەسڵەتو تایبەتمەندییەکانی ئەو کەسە بخەینە پشت گوێ.
ئەوەش گیروگرفت دروس��ت دەکات کە بمانەوێ تایبەتمەندییەک لە کەسێکدا زەق کەینەوە کە
پەیوەندییەکی بەو مەس��ەلەیەوە نیە کە ئێمە بەدوایدا دەگەڕێین .بۆ نموونە کەس��ێکی ئەندازیار
داوای کار لە کۆمپانیایەک دەکا ،هیچ پێویس��ت نیە لەوە بپرس��ین کە چ دینو مەزهەبێکی هەیەو
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ڕەنگی پێس��تو قژی چۆنە .لە هەندێک هەلومەرجی تایبەتیدا زەق کردەنەوەو پێداگرتن لەس��ەر
هەندێک تایبەتمەندی لە مرۆڤەکان دەبێتە هۆی جیاوازیدانانو هەاڵواردن” .س��ەرڕەش”” ،پەنابەر”،
”هۆمۆس��یکۆئێل”” ،موسوڵمان”” ،جوولەکە”” ،مەس��یحی”،و زۆر تایبەتمەندیی دیکە ،ئەگەر بێجێ
زەق بکرێتەوەو لە شوێنو پەیوەندییەکی نەگونجاودا پێیان لەسەر داگیرێ ،ئاکامی نیگەتیڤیان لێ
دەکەوێتەوە .بۆ نموونە کاتێک میدیاکان لە ئۆرووپا هەواڵی جینایەتێک باڵو دەکەنەوەو ڕادەگەیەنن
کە کابرای قاتڵ موسوڵمانە ،بەجۆرێک هەموو موسوڵمانەکان دەکەنە شەریکی ئەو جینایەتە .گومانی
تێ��دا نیە کە ئ��ەوەش دەبێتە هۆی خوڵقاندنی هەس��تێکی ناخۆش لەالی ئەو موس��وڵمانانەی کە
گوێیان لەو هەواڵە دەبێ .لەوەش زیاتر باڵو کردنەوەی ئەو هەواڵە بەو جۆرە رقو بێزاریی خەڵکیش
بە دژی هەموو موس��وڵمانان پێک دێنێ .ئەوە لە کاتێک دای��ە میدیاکان دەتوانن بەجۆرێکی دیکە
قاتڵەکە بناس��ێنن کە تەنیا وەک خۆی بکەوێتە بەر ڕووناکایی بیروڕاوی گش��تی .بۆیە جاری وایە
دان��انو دابەش کردنی مرۆڤەکان لە گروپو دەس��تەو تاقمە جۆراوجۆرەکاندا دەبێتە هۆی ونبوونی
تاکەکان وەک مرۆڤ .وەک کەس��ایەتییەکی س��ەربەخۆو خاوەن خدسڵەت و شوناسی تایبەتی .جا
ئەگەر بەش��ێوەیەکی کراوەتر ڕەفتار بکەینو مرۆڤەکان وەک خۆیانو بە ناسنامەو هەویەتی تایبەت
بە خۆیانەوە ببینینو هەڵس��وکەوتیان لەگ��ەڵ بکەین ،وێنەیەکی ڕوونت��رو تەواوترو جوانترمان لە
حەقیقەتو ڕاستییەکان دەست دەکەوێ .بۆیە نابێ الیەنێکی کەسایەتیو ناسنامەی کەسێک لەسەر
حیسابی الیەنەکانی دیکەی کەسایەتەییو هەویەتی ئەو کەسە بەشێوەیەکی نیگەتیڤ زەق کەینەوە.
ئەو کارە هەڵەیە .وێنەیەکی دروستمان لە ڕاستییەکان ناداتێو تووشی هەڵوێستێکی هەڵەمان دەکا.
ناسنامەو ژینگەی کۆمەاڵیەتی
بەگوێرەی ئەو وەزعو ب��ارودۆخو ژینگەیە کە مرۆڤەکان تێی دان ،یان بەنێویدا تێدەپەڕن الیەنێک
لە الیەنەکانی ناس��نامەی ئەوان زەق دەبێتەوەو رۆڵی سەرەکی بەخۆوە دەگرێو چاالک دەبێ .واتە
ئەو ژینگە کۆمەاڵیەتییەی کە تێی داین بڕیار لەس��ەر ئەوە دەدا کە کام الیەنی ناس��نامەی ئێمە
لەو هەلومەرجەدا دەبێتە الیەنی سەرەکی .ئاخر بەپێی ئەو هەلومەرجە کە تێی داین ،ئەو الیەنە لە
هەوییەت��ی ئێمە چاالک دەبێ کە لەگەڵ ئ��ەو هەلومەرجە دێتەوە .لە ماڵەوە دایکین یان باوک ،لە
س��ەر کار مامۆستاین ،پەرس��تارین ،کرێکارین ،بەڕێوەبەرین ،وەزیرین ،پۆلیسین ،قازیین ،هاوکارین.
دوای تەواوبوون��ی ئیش لە کات��ی تێپەڕاندنی وەختی ئازادماندا وەرزش��کار یان هاوڕێ یان خزمو
دۆستین .بە واتایەکی تر ئەو پێگەیەی کە تێی داین الیەنی سەرەکیی ناسنامەی ئێمە دەستنیشان
دەکات .لە الیەکی دیکەش��ەوە هەندێک الیەنی ناسنامەو ش��وناس مرۆڤ لە هیچ هەلومەرجێکدا
ناگۆڕدرێن .ژن لە هەر بارودۆخێکی کۆمەاڵیەتیو لە هەر هەلومەرجێکێدا بێ هەر ژنە .پیاویش هەر
بەو چەش��نە.هەر بەو جۆرە تەمەن ،لە هەر بارودۆخێکدا بین ،تەمەنمان هەر ئەوەیە کە هەیە ،کە
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چی الیەنەکانی دیکەی ناسنامەی ئێمە بەگوێرەی ئەو کۆنتێکستە کۆمەاڵیەتییە دەگۆڕدرێن کە لە
نێوی داین .ئەگەر منداڵێک لە دایکو باوکێکی کورد لە نۆروێژ لەدایک بێ ،ئەوە بەبێ ئەوەی بۆخۆی
بیهەوێ س��ەر بە کەمایەتییە .هەر بەو جۆرە ئەگەر منداڵێک لە دایکو باوکێکی نۆروێژی لەدایک
بێ بێ ئەوەی بۆخۆی هەڵیبژاردبێ سەر بە زۆرایەتییە ،ژیانی ڕۆژانەی ئەو دوو منداڵە لە نۆروێژ ،ئەو
ناسنامەیەی ئەوان تەئیدو بەهێز دەکات .بێ وەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئەو منداڵە کوردە چەندە لە
نۆروێژ ژیاوە ،لە هەر هەلومەرجێکدا هەر وەک کەس��ێکی سەر بە کەمایەتی سەیری دەکرێ .بەاڵم
تەنانەت ئەو واقعییەتەش بەگوێرەی ئەو ژینگەیەی کە ئەو مندااڵنە تێی دان دەگۆڕدرێ .ئەگەر ئەو
منداڵە کوردە بە سەفەر لەگەڵ بنەماڵەکەی بچێتەوە کوردستان ،لەوێ لە ژینگەیەکدا کە هەمووی
کوردن ،دەبێتە کەس��ێکی س��ەر بە زۆرایەتی .هەر بەو جۆرە ئەو منداڵ��ەش کە لەدایکو باوکێکی
نۆروێ��ژی لە دایک بووە ،ئەگەر لەگەڵ دایکو باوکی بۆ پش��ووی هاوینی بچێتە واڵتێکی دیکە کە
ژمارەی نۆورێژییەکان لەوێ کەمە ،دەبێتە کەس��ێکی سەر بە کەمایەتی .کە واتە هەندێک الیەنی
ناسنامەی ئێمە بەگوێرەی ئەو هەلومەرجە کۆمەاڵیەتییانەی کە تێیان داین ئاڵوگۆڕیان بەسەردا دێ.
جاری وایە ک��ە دەچینە نێو هەلومەرجێکی تازەی کۆمەاڵیەتی ،یان ژینگەیەکی نوێی کۆمەاڵیەتی،
هەندێک الیەنی ناس��نامەی ئێمە زەق دەبنەوە کە پێش��تر بۆخۆشمان ئاگادارییەکی زۆر کەممان
لەس��ەر ئەوان هەبووە .چەند س��اڵ لەمەوبەر دووژنی نۆروێژی دەچنە چینو لەوێ سەردانی چەند
گون��دی دوورەپەرێز دەکەن .خەڵکی ئەو گوندانە ئەو ژنانە بە لووتدرێژ ناو دەبەن .ئاخر ئەو خەڵکانە
بۆخۆیان هەموویان لوت کورتن .بۆیە کاتێک دەچینە نێو کەس��انێک کە زۆر جیاوازن ،ئەو الیەنەی
ناسنامەی ئێمە کە پێچەوانەی ئەو ژینگە کۆمەاڵیەتییە زەق دێتە بەرچاو .جاری وایە ئەوە شتێکی
ئهرێنیە .بەاڵم جاری واش��ە ئەوە ئاکامی نیگەتیڤی بەدواوەیە .بەاڵم ئێمە دەکرێ بچینە ئەو ژینگە
کۆمەاڵیەتیانە کە لەگەڵ ئێمە باش��تر دێنەوەو هەس��تی ناخۆشمان تێدا دروست ناکەن .ڕوونە کە
ئ��ەو دوو ژنە نۆروێژییە بەو ئەزموونەوە کە لەو گوندانە هەیانە ،جارێکی تر ڕوو لەوێ ناکەنەوە .بەو
حاڵەش جاری واشە ناتوانین خۆ لە هەندێک ژینگەی کۆمەاڵیەتی نەدەینو نەچینە نێویان ،تەنانەت
ئەگەر هەس��تی ناخۆشیشمان تێدا دروست کەنو ئاکامی نیگەتیڤیش��یان بۆ ئێمە لێ بکەوێتەوە.
بۆ نموونە ئەگەر لە ش��وێنی کار یان لە قوتابخانەدا ،ئەزیەتیش بکرێین ،ناتوانین واز لە کار یان لە
قوتابخان��ە بێنین ،بەاڵم کاتێک دەبینین کە ئەو ئەزی��ەتو ئازارە زۆرەو ناتوانین تەحەموولی کەین،
دەکرێ شوێنی کارو قوتابخانەکەمان بگۆڕین.
کەس��ێکی ئاوارەش ئاوارەیی هەڵنەبژاردوە .ئەو بەهۆی ئەو هەلومەرجە س��ەختو دژوارە کە لە
واڵتەکەیدا هەیە ،ناچار بووە ئاوارە بێ هەر بۆیە کە دێتە نۆروێژ ئاوارەیی تەنانەت ئەگەر نەشیهەوێ،
دەبێتە الیەنی هەرە زەقی ناس��نامەی ئەو .چونکە زۆرایەتیی کۆمەڵ بەو جۆرە تەماش��ای دەکەن.
جارێک قوتابییەکی خەڵکی بۆس��نی لە قوتابخانەدا لێی دەپرسن کە چەند ساڵە ئاوارەیە .ئەو دەڵێ
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نیوەی تەواوی تەمەنی خۆمم لە نۆروێژ بردۆتە سەر مەگەر چەند ساڵ دەبێ لێرە بم تا ئاوارە سەیر
نەکرێم؟ ئەگەر ئەو کوڕە بگەڕێتەوە بۆسنیاش لەوێش وەک بۆسنییەکی ئەسڵ سەیر ناکرێ ،چونکە
بەش��ێک لە ناس��نامەی ناوبراو نۆروێژییە .جاری وایە هەندێک س��یفاتو تایبەتمەندیت لە الیەن
کەس��انی دیک��ەوە دەدرێتێ کە تەنانەت ئەگەر ئهرێنییش بن ،بۆ ت��ۆ دڵخواز نین .بۆ نموونە ئەگەر
خەڵک بە”کچە زیرەکەکە” ناوت بەرن یان وەک کەس��ێک کە ”هیچ هەڵەو کەموکووڕییەکی تێدا
نەبێ” پێناسەت بکەن ،هێشتاش هەر بۆت ناخۆشە .ئەو تایبەتمەندییانە تەنانەت ئەگەر ئهرێنییش
بن ،چوارچێوەو مەیدانت بۆ دیاری دەکەن .ئەوەش بۆخۆی جۆرێک سنووردار کردنی تۆیە.
بەو جۆرە بۆمان دەردەکەوێ کە لە کۆمەڵگا فرەکولتوورییە هاوچەرخەکانی ئەمڕۆدا مەس��ەلەی
هەوییەتو ناس��نامە ،بەشێکی زۆر گرنگ بەحیس��اب دێ .هەبوونی زانیاری لەسەر ناسنامەو ئاگادار
بوون لەسەر چۆنیەتیی کارکردنی ناسنامە لە هەلومەرجە جۆراوجۆرەکاندا ،نەک هەر بۆ دۆزینەوەو
ناسینی خۆمان لە هەلومەرجە جۆراوجۆرەکاندا ،بەڵکوو بۆ تێگەیشتن لە کەسانی سەر بە کولتوورو
فەرهەنگەکانی دیکەش زۆر پێویستە .هەر کاتێک تووشی کەسانێک دەبین کە بە شێوەیەکی جیا لە
ئێمە هەڵسوکەوتو ڕەفتار دەکەن ،یان بەجۆرێکی جیا لە ئێمە بیر دەکەنەوە ،پێویستە تێبگەین کە
ئەوان کولتوورێکی دیکەیان هەیە .واتە بۆ تێگەیشتن لەو جیاوازیانە ،پێویستە پەنا بۆ کولتوور بەرین.
لە پەیوەندی لەگەڵ ناسنامەشدا ،وتمان کە ناسنامە الیەنی جۆراوجۆری هەنو زۆر فاکتۆر لە شکڵ
پێدانو دروس��ت بوونیدا ڕۆلێان هەیە .بەاڵم ئەو کارو کردەوەو ئەزموونو تاقیکردنەوانەی کە مرۆڤ
لە پرۆس��ەی ژیانیدا ئەنجامیان دەدا ،لە دروست کردنی ناسنامەی ئەودا ڕۆڵێکی کاریگەر دەگێڕن.
لەگەڵە ئەوەش کە مرۆڤەکان خاوەنی ئەزموونو تاقیکردنەوەو ژینگەو پرۆسەی جۆراوجۆری هەڵدانو
گەشە کردنن ،تەنانەت ئەگەر یەک پێشینەی کولتووریشمان هەبێ ،لە یەکتر جیاوازین .جاری واشە
کەس��انی سەر بە یەک کولتوور ،زۆر لێک جیاوازنو کەسانی سەر بە دوو کولتووری جیاوازیش زۆر
ش��تی هاوبەش پێکەوە کۆیان دەکەنەوە .چاالکێکی مافی مرۆڤ لە نۆروێژ ،خاڵی هاوبەش��ی لەگەڵ
چاالکێکی مافی مرۆڤ لە کوردستاندا زۆرترن تا لەگەڵ کەسێکی ماسیگر لە نۆروێژ .بۆیە پێویستە
بزانی��ن کە کاتێک مرۆڤ��ەکان دەگەنە یەک ئەوە ئەوان وەک تاک دەگەنە یەک نەک وەک کولتور.
واتە هەمیشە مرۆڤەکانن پێک دەگەن نەک کولتوورەکان.
ئاوارەکانو چۆنیەتیی دروست بوونی ناسنامە
بە هەزاران نۆروێژی پێش��ینەی دیکەی��ان هەیەو لە دەرەوەڕا کۆچیان بۆ ئ��ەو واڵتە کردوە .لەبەر
ئەوەی ئەوان پێش��ینەی دیکەیان هەیەو ڕەگیان لە هەندێ��ک کولتووری دیکە دایە ،دەگوترێ کە
ناسنامەی ئەوان شتێکی تێکەاڵوە .ئەو خەڵکە کە لە سەرتاسەری دنیاڕا هاتوونەتە نۆروێژ ،هەربۆیەش
جۆراوج��ۆرن .هەندێک لەوان نەخوێندەوارن .هەندێکیان لە گوندەکانڕا هاتوون .هەندێکیان خەڵکی
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ش��ارنو هەڵگری بڕوانامەی خوێندی بەرزن .کەس��انی وایان تێدایە لە واڵتەکانی خۆیاندا لە پلەی
هەرە بەرزی کارو پێگەی کۆمەاڵیەتیدا بوون.
ئەوە کە مرۆڤ س��ەروکاری لەگەڵ چەند کولتووری جیا جیادا هەبێ ،ش��تێکی باشو پڕبایەخە.
لە حاڵەتێکی ئاوادا ،دنیای ڕوانینی مرۆڤ مەزنترە ،مەیدانی بیرکردنەوەی زۆرترەو گۆش��ەنیگایەکی
ڕوونترو بەرینتری هەیە .هەندێک لەوانە لەو فرەکولتوورییە کەڵکی زۆر باش وەردەگرنو تێکەاڵوێک
دروس��ت دەکەن کە یارمتیان دەدا بەباشی لە نێوان ژینگە جیاوازە کولتووریو کۆمەاڵیەتییەکاندا
هاتوچۆ بکەنو هیچ گیروگرفتێکیشیان نەیەتە سەر ڕێ .بەاڵم ڕەنگە ئەوە بۆ هەموو کەس وا نەبێ.
هەندێک کەس هەن ژیانێکی لەو چەشنە بۆیان دەبێتە مایەی گیروگرفت .واتە ئەو پێشینەیەی کە
وەک خەڵکی غەیرە نۆروێژیو کۆچ کردوو هەیانە ،وەک بەش��ێک لە ناس��نامەکەیان دەبێتە مایەی
دەردە سەری بۆیان.
زۆرن ئەو ئاوارەو پەنابەرانەی کە هەست دەکەن ناسنامەیان لەو واڵتە تازەدا کە تێیدا نیشتەجێ
بوون ،تووش��ی کەمڕەنگ بوونەوە دەبێ .ئەوان هەس��ت دەکەن لە واڵتەکانی خۆیاندا باشتر بەسەر
ژی��انو کاروباری ڕۆژانەدا زاڵ بوون .بەو مانایە کە لەوێ باش��تر دەیانتوانی هەڵس��ووڕێنو خۆیانو
بنەماڵەکانی��ان بەڕێوە ب��ەرن .مەوقعییەتی ئەوان لەوێ لە پەیوەندی لەگەڵ ماڵ ،هاوس��ەر ،خزمو
کەسو کار ،دۆس��تو هاوڕێ ،کارو هتددا بەهێز بوو ،کە چی لێرە وا نیە .ئیتر ئەو پێگەیە نامێنێ.
ئێس��تا لێرە لە دنیایەکی تەواو بێگانە دایە کە دەبێ س��ەر لەنوێ کەش��ف بکرێتەوە .پێویستە سەر
لەنوێ جارێکی دیکە فێربیەوەو لەگەڵ دەوروبەرت ئاشنا بی .زۆر لەو غروورو شانازییەی کە مرۆڤ
هەیەتی ،جاری وایە ون دەبێ .کەس��ێک کە هەموو تەمەنی کاری کردوەو بە ئارەقی ڕەنجی ش��انی
خۆی ژیانی خۆیو بنەماڵەکەی دابین کردوە ،ئیستا ناچارە دەبێ بۆ وەرگرتنی یارمەتیو دابین بوونی
پێداویستییە س��ەرەتایییەکانی ژیان بچێتە بەر دەرگای ئۆرگانە دەوڵەتییە پەیوەندیدارەکان .زۆر
کەس هەست دەکەن کە لەم واڵتە تازەدا تواناو لێوەشاوەییو شارەزاییەکانیان بۆ ژیانو هەڵسووڕان
ل��ە کۆمەڵدا تا ڕادەیەکی زۆر ،ک��ەم بوونەتەوە .ئاخر ئەو کۆدو ڕەمزە جۆراوجۆرانەی کە بۆ ژیان لە
کۆم��ەڵدا لە کۆمەڵگاکەی پێش��وویاندا فێریان ببوون لێرە ئیتر بەکەڵ��ک نایەن .واتە ڕەمزو کۆدە
کۆمەاڵیەتییەکانی ڕابردوو لەو کۆمەڵگا تازەیەدا کاریان پێ ناکرێ .ئاخر سەختو دژوارە سەرلەنوێ
دەس��ت پێ بکەیەوە بۆ ئەوەی ببیەوە بە بەشێک لە کۆمەڵگا .زۆر شت دەبێ سەر لەنوێ فێر بیەوە.
هەر چەند مرۆڤ هەموو تواناکانی خۆشی بۆ فێربوونی زمانی ئەو کۆمەڵگا تازە دەکار بکا ،هێشتاش
ئەگەر تەمەنی لەس��ەرێ بێ ،یان فێری نابێ یان وەک پێویست فێری نابێ .بەاڵم یەک شت ڕوونە
ئەگەر کەس��ێک بتوانێ لەو کۆمەڵگا تازەدا زمان بەباش��ی فێر بێ ئەوە هیچ گیروگرفتێکی دیکەی
گەورەی بۆ ژیانو کار کردن لەبەر دەمدا نامێنێ .واتە زمان کلیلی چوونە نێو ئەو کۆمەڵگا تازەیەیە.
هەروەها پەنابەر یا ئاوارە دێلێمای دیکەشی لەسەر ڕێ دان .لەسەر بناخەی کام نرخو بایەخ؟ بە

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 285

کام پێوانە هەڵوێستو ڕەفتارو هەڵسانو دانیشتنەکانی خۆی لە پەیوەندی لەگەڵ دەوروبەریدا ڕێک
بخ��ات؟ ئایا نرخو بایەخەکانی رابردووی خۆی بکاتە پێوان��ە؟ یان ئەو نرخو بایەخانەی لەو کۆمەڵگا
تازەدا هەن؟ جاری وایە ئەو دوانە ڕاس��ت لە بەرامبەر یەکتردا دەوەستن .بۆیە بریاردانو هەڵبژاردن
لە هەلومەرجێکی ئاوادا زۆر سەختو دژوارەو تەنانەت ئازاری لەگەڵە.
ئەوەی لە سومالی ڕێزو ئیحترامو نرخو بایەخ دەدا بە کچێکی الو ،بریتییە لەوە کە گوێڕایەڵ بێ،
ئاگای لە خوش��کو برا چووکەکانی بێ ،لە کاروباری ماڵێدا یارمەتیی دایکی بدا ،پەردەی کچێنیی
لەدەست نەدا ،خەتەنە کرابێو ڕێز لە دایک وباوکو نەنکو باپیرو خزمو کەسو کار بگرێ .کە چێ
لێ��رە ئەوانە هیچیان نرخو بایەخ نینو نابنە هۆی ڕێ��زو حورمەت .تەنانەت بەپێچەوانەوە ،ئەو نرخو
بایەخانە کە ش��کڵیان بە ناسنامەی ئەو کچە س��ۆمالیە الوە داوە ،لەو کۆمەڵگا تازەیەدا دژە بایەخو
بێنرخیشن.
گەشەو پەرەئەستاندن لە کۆمەڵگایەکی فرەکولتووریدا
کاتێ��ک باس ل��ە کۆمەڵگایەک��ی فرەکولتووری دەکەین دەس��بەجێ بیرمان ب��ۆ الی جیاوازییە
کولتوورییەکان دەچێ .بەاڵم لە ڕاس��تیدا تیئۆرییەکە ئەوەیە کە لە کۆمەڵگایەکی فرەکولتووردا
خەڵکانێ��ک بە پێش��ینەی کولتووری جیاوازەوە پێک��ەوەو لە پەنا یەکدا دەژی��ن .هەوڵ دەدەین
جیاوازیی��ە فەرهەنگ��یو کولتوورییەکان بخەینە بەرب��اسو ئەوە ڕوون کەین��ەوە کە بۆچی ئەو
جیاوازیی��ە فەرهەنگ��یو کولتوورییانە دەبنە مایەی هەڵدانو چوونە پێ��ش .لە پیشدا باس لەوە
دەکەین کە چۆن کولتورە جۆراوجۆرەکان پێک دەگەن .چونکە هەموو ش��تێک لێرەوە دەس��ت پێ
دەکا .کاتێ��ک کولت��وورەکان پێک دەگەن ،لێک وەردەگرنو لێک فێر دەبنو س��ەرەنجام ئەو پێک
گەیشتنو لێک وەرگرتنە ،دەبێتە مایەی چوونە پێشو گەشە کردنیان.
پێکگەیشتنی کولتوورەکان
خ��ۆی لەخۆیدا هەموو مرۆڤێک هەڵگری کولت��ورە .بەو پێیە دەتوانین بڵێین هەر کات دوو کەس
پێک دەگەن ،ئەوە دوو کولتوور پێک دەگەن .ئێمە لە شوێنی کار ،لە قوتابخانە ،لە زانکۆ ،لە ئیدارەو
لە ش��وێنە جۆراوجۆرەکاندا پێک دەگەینو بە کورتی لە هەموو شوێنێکدا ئێمە لە هەلومەرجێکی
فرەکولت��ووری داین .جا ئەگەر لەگەڵ خەڵکانێک پێک بگەین کە پێش��ینەی کولتووریی جیاواز لە
ئێمەیان هەبێ ،زۆر بەکەڵکترو سرنجڕاکیشتریشە .چونکە ئەوە دەبێتە هۆی فێربوونو گەشەکردنمان،
دەبێتە مایەی بەرین بوونەوەی گۆش��ەنیگاو ڕوانگەکانمان .بەاڵم جاری واشە چونکە ئێمە لە پێشدا
پێوانەو چوارچێوەیەکی دیاریکراومان بۆ دەست نیشان کردنی ئەو شتانە هەیە ”ئاسایی” دێنە بەرچاو،
پێکگەیش��تن لەگەڵ کەسانی دیکە بە پێش��ینەی کولتووریی جیاوازەوە ،بە شتێکی سەختو دژوار
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دادەنێین .ئەوە لە بەر ئەوەیە کە خەڵکانی دیکە کە سەر بە کولتوورو فەرهەنگەکانی دیکەن ،پێوانەو
چوارچێ��وەی جیا لە هی ئێمەیان بۆ ڕەفتارو هەڵس��وکەوت هەیەو خاوەنی دابونەریتی تایبەت بە
خۆیانن کە لەگەڵ ڕەفتارو هەڵسوکەوتو دابو نەریتو چوارچێوەی نرخو بایەخەکانی ئێمە نایەنەوە.
بۆیە تووش��ی وەزعێکی لەو جۆرە دەبین .بە کورتی لە ڕەوش��ێکی ئاوادا ئێمە تووشی هەلومەرجێک
دەبی��ن کە لەگەڵ چاوەڕوانییەکانی ئێمە نایەنەوە .جا تا جیاوازییە کولتوورییەکانی نێوانی ئێمەو
ئەو کەس��انەی کە پێیان دەگەین زۆرتر بن ،ئەو پێکگەیش��تنانە دژوارتر دەبن .جاری وایە سەر لە
هەلومەرجەک��ە دەرناکەین .جاری وایە هیچ لە وەزعەکە حاڵی نابین ،جاری وایە ش��کو گومانمان
بۆ دروس��ت دەبێ کە ئایا بڵێی ئەوە بێ یان ئەمە .جاری واش��ە تووش��ی تووڕە بوونو ناڕەحەتیی
جۆراوج��ۆری دیکە دەبین .زۆر جاریش چونکە پێش��تر هەندێک زانیاریی ک��رچو کاڵ یان ناتەواو
یان هەڵەمان لەس��ەر الیەنی بەرانبەرمان هەیە ،دەس��تبەجێ کە تووشی دەبین لەسەر بناخەی ئەو
زنیارییە ناتەواو و کرچو کااڵنە لەسەر ناوبراو قەزاوەت دەکەینو هەڵوێست دەگرین .ئەوە هەڵەیەکی
گەورەیە .لە حاڵەتێکی ئاوادا پێویس��تە دان بەخۆمان دابگرینو بەسەر هەستو سۆزی خۆماندا زاڵ
بینو ڕاوەستینو کارێک نەکەین کە ئەو دەرفەتەی بۆ فێربوونو گەشە کردنو دیالۆگ بۆمان هاتۆتە
پێش ،تێکی دەینو خراپی بکەین .چونکە وەک باسمان کرد پێک گەیشتنی کولتوورەکان دەرفەتێکە
بۆ گەش��ە کردنو هەڵدانو چوونە پێش .کاتێ��ک خەڵکانێک بە کولتووری جیاوازەوە دەگەنە یەک،
لێک وەردەگرنو لە یەکتر فێر دەبن .بۆیە دەبێ پێکگەیش��تنێکی لەو چەش��نە بە شتێکی پڕبایەخ
لە قەڵەم بدەین .چونکە هەمیش��ە بەشێکی زۆری ئەو کولتوورەی ئێمە هەڵمانگرتووە ،نابینرێ .تەنیا
لە حاڵەتی بەیەکگەیش��تنو دیدارو کار لێککردندا ،هەموو الیەنەکانی ئەو کولتوورە دەردەکەون کە
وەک کۆڵەپش��تی بە کۆڵیانەوەیە .دەتوانین بە هێنانەوەی نموونەیەک ئەوە باشتر ڕوون کەینەوە لە
دەریا گەورەکاندا ،کێوە س��ەهۆڵینەکان تەنیا بەشی س��ەرەوەو لووتکە هەرە بەرزەکانیان دێتە بەر
چاوان .بەاڵم لە ڕاستیدا ئەو کێوانە هەر ئەوە نین .ئەو کێوە سەهۆلێنانە ،بەشی هەرە زۆریان لەنێو
ئاوی دەریاکە دایە کە ئێمە نایبینین .کولتووریش هەر بەو جۆرەیە .تەنیا بەش��ێکی کەم لە کولتور
دیارە ،بەش��ی هەرە زۆری نایەتە بەرچاو .خواردنو خواردنەوە ،ئەدەبو گۆرانیو مۆسیقا ،جلوبەرگ،
خانووبەرەو کەرەس��ەکانی بیناس��ازی ،فیلمو کتێبو گۆڤارو ڕۆژنامە ،هونەری وێنەکێش��ان ،شیعرو
پەخش��ان ،زمانو دیالێکتەکانی ،ش��اییو زەماوەندو دابونەریتە جۆراوج��ۆرەکان ،ئەوانە هەموویان
بەش��ێکن لە کولتوور کە دەکرێ ببینرێن ،بەاڵم ئەو بەش��ە نەدیتراوەی کولتوور زۆر لەوانەش پتر
دەگرێتەوە .مێژووی پەرەسەندنی ئەو کۆمەڵگایە ،دینو مەزهەب ،گۆشەنیگاو ڕوانگەکان ،بایەخو نرخو
نۆرمەکان چۆنیەتیی هەڵس��وکەوت لەگەڵ زەمانو مەکان .چۆنیەتیی کەڵک وەرگرتن لە سروشتی
دەوروبەرو ژینگەو هتد.
وەک باس��مان کرد ئێمە بۆخۆمان خاوەن هەندێک نرخو پێوانەی دیاری کراوین کە بەگوێرەی
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ئەوان ش��تو دیاردە ئاسایییەکان دەست نیش��ان دەکەین .لەالیەکی دیکەشەوە بۆمان دەرکەوت
کە بەش��ێکی زۆری کولتوور ش��اراوەیەو نابینرێ .هەر بۆیە لە کاتی پێکگەیشتنی خەڵکانی سەر بە
کولتوورە جیاوازەکان ،جاری وایە لێک تێنەگەیش��تن یان خراپ تێکگەیشتن دروست دەبێ .کاتێک
خانمێکی ئۆرووپایی بەڕیزەوە بە مەبەس��تی س�ڵاو کردن دەس��ت بۆ الی پیاوێکی موسوڵمان درێژ
دەکاو دەیەوێ دەس��تی لە نێودەست بنێ ،بەاڵم کابرا ئامادە نیەو خۆی دەکێشێتەوە دوایە ،تووشی
سەرس��وڕمان دەبێ .لەوەش زیاتر ڕەنگە هەس��تێکی زۆر ناخۆش��ی تێدا پێک بێ .بەاڵم ئەگەر ئەو
خانمە لە پێشدا بزانێ کە لە نێو هەندێک لە موسوڵماناندا ژنو پیاو بۆ ساڵو کردن دەست لە نێو
دەس��تی یەکتر نانێن ،باشتر دەتوانێ لە وەزعێکی ئاوادا هەڵوێست بگرێ .یان باشتر لە بارودۆخەکە
تێ��دەگاو بەگوێرەی ئەو بارودۆخە چاوەڕوانی لە دەوروبەرەکەی دەب��ێ .ئەگەر ئەو خانمە ئاگاداری
لەسەر ئەو ڕێوشوێنە فەرهەنگیو کولتوورییە نەدیتراوانە هەبوایە ،کاتێک کابرا دەستی دەکێشایەوە
دواوە ،ئەو کارەی وەک بێحورمەتییەک بەخۆی لەقەڵەم دەدا.
جاری واش��ە مرۆڤ��ەکان بەگوێرەی ئەو ژینگەو ئەو کولتوورەی تێ��یدا گەورە بوونە ،نێوەرۆکی
وش��ەو زاراوە جۆراوجۆرەکان ش��کڵ پێ دەدەن .زۆر الیەنی فەرهەنگو کولتوور لەو وش��ەو ڕستەو
دەس��تەواژە جۆراوجۆرانەدا حەش��ار دراون کە بەگوێرەی مەوقعییەتی زەمانیو مەکانی دەردەکەون
یان مانای جیاجیایان هەیە .بۆ نموونە وشەکانی بنەماڵە ،شەڕەف ،وەفاداری ،شەرمو حەیا لە هەموو
کولت��وورەکاندا ماناو نێوەرۆکی وەک یەک نابەخش��ن .لە نۆروێژ دوو ژن ک��ە پێکەوەو هاوژیاننو
کیسەلێکیشیان هەیە وەک بنەماڵە لە قەڵەم دەدرێن.
ک��ە واتە کاتێ��ک ئێمە لێک تێناگەین ،یان خراپ لێک تێدەگەین لەب��ەر ئەوە نیە کە ڕوانگەو
بۆچوونی جیاوازمان هەن ،بەڵکوو لەبەر ئەوەیە کە بەشێک لە کولتووری ئێمە ”شاراوە”یەو نایبینین
ت��ا بە گوێرەی ئەو خۆمان ئاراس��تە بکەین .جا ئەگەر بۆ ماوەیەک��ی زۆر لە پەنا یەک بینو لە پەنا
یەک بژین ،وردە وردە ئەو الیەنە ش��اراوانەی کولتووری یەکترمان بۆ دەردەکەوێ تا زۆرترو پتر لە
یەکترو لەس��ەر یەکترو لەسەر کولتوورو فەرهەنگی یەکتر فێر بین ،لێک تێنەگەیشتنو خراپ لێک
تێگەیشتنی ئێمە لە یەکتر کەمتر دەبێتەوە.
ئیتنۆسێنتریزمو نیسبیەتی فەرهەنگیو کولتووری
کاتێک لەگەڵ کەس��ێک پێک دەگەین کە پێشینەیەکی کولتووری جیا لەوەی ئێمەی هەیە ،یا بە
چاویلکەی نس��بیەتی فەرهەنگیو کولتووری یا بە پێوانە نژادیو ئیتنیکییەکانی خۆمان تەماش��ای
دەکەین.
Øyvind Dahl

بەم جۆرەی خوارەوە مانای ئەو دوو زاراوەیە لێک دەداتەوە:

ئێمە بە کەس��ێکی ئیتنۆسێنتریس��ت لە قەڵ��ەم دەدرێین ئەگەر پێمان واب��ێ نرخەکانی ئێمە

 288با پرد دروست کەین نەک دیوار

بایەخەکانی ئێمە ،پێوانەکانی ئێمە ،کولتوورو فەرهەنگی ئێمە ،ڕەفتارو ڕوانگەو بۆچوونەکانی ئێمە بۆ
ژیانو دیاردە جۆراوجۆرەکان ،لە هی هەموو کەس��انی دیکە باشترن .لەوەش زیاتر الیەنێکی دیکەی
ئیتنۆسێنتریس��ت ب��وون ئەوەیە کە کاتێک خەڵکانی س��ەر بە کولت��وورو فەرهەنگەکانی دیکە ئەو
ش��تەمان لێ قبووڵ ناکەن ،یان ئاوا وەرمان ناگرن ،س��ەرمان سووڕ دەمێنێ کە بۆچی ئەوان لێمان
تێناگەنو بە پێوانەو ڕێوشوێنو نۆڕمەکانی ئێمە ڕەفتارو هەڵسوکەوت ناکەن.
بەاڵم بە وتەی  Dahlنیس��بەتی کولتووری راس��ت بەپێچەوانەوەیە .لەو پێرس��پێکتیڤەدا هەموو
شتێک نیسبیە .واتە هیچ شتێک موتڵەق نیە .ئەوە بەو مانایەیە کە کاتێک دەگەینە خەڵکانی دیکەی
بە پێش��ینەی کولتووریو فەرهەنگیی جیا لە هی خۆمان یان کەس��انی نائاشنا پێویست ناکات بەو
پێوانەو چوارچێوەو نرخو بایەخە دیاریکراوانەوە س��ەیریان بکەین کە خۆمان بە ش��ێوەیەکی ئاسایی
بەکاریان دێنین .بەگوێرەی ئەو تیئۆرییە هەموو شتەکان ،دیاردەکان ،قسەو ڕەفتارو هەڵسوکەوتو
هەڵوێس��تەکان ،پێویستە لەو بارودۆخەدا هەڵس��ەنگرێن ،لەو کۆنتێکستەدا ببیسرێنو لە پەیوەندی
لەگەڵ ئەو بارودۆخەدا شی بکرێنەوە کە تێی دان .بەاڵم ئەگەر تەنیا بەو گۆشەنیگایەوە سەیری دنیاو
دەوروبەرو دیاردەکان بکەین ،یانی ئەگەر بەشێوەیەکی لەسەداسەد موتڵەق تەنیا ئەو تیئۆرییە بکەینە
بناخەی تێگەیشتنو حاڵی بوونمان لە دیاردەو لە شتە جۆاروجۆرەکان ،ئەو دەم ڕوانگەکەمان دەبێتە
ڕوانگەیەکی لیبرالیو ناتوانین لە شی کردنەوەو هەڵسەنگاندنی کولتوورو فەرهەنگە جۆراوجۆرەکاندا
چۆنایەتی ئەخالقو ڕادەی پەرەس��ەندووییو گەش��ە سەندوویی ئەوان وەک پێویست دەست نیشان
کەین٣٦ .
 Dahlل��ە درێژەی باس��ەکەیدا ب��ەو ئاکامە دەگات کە بۆ تێگەیش��تنو هەڵس��ەنگانی دیاردەو
ڕووداوەکان ،نابێ تەنیا بە یەکێک لەو پێرس��پێکتیڤانەی س��ەرەوە ڕازی بین .بەکارهێنانی هەرکام
ل��ەوان وەک پێوانەیەکی موتڵەقو نەگۆڕ لە کردەوەدا بە س��تراتیژییەکی دروس��ت نازانرێ .ئەوە
ش��تێکە کە بۆ هەموو الیەک ڕوون بۆتەوە .بۆیە وەک لە س��ەرەتای ئەم فەس��ڵەدا وتمان کەسێکی
ئیتنۆسێنتریس��ت وا باشە جارجار لە دەرەوەشڕا سەیری خۆی بکات .ئەوە ستراتیژییەکی عاقاڵنەو
بەجێیە .ئاخر ئێمە هەموومان لە ژێر شوێنەوارو کاریگەرییەکانی ژینگەی دەوروبەری خۆمان داین.
هەر بۆیە پێویستە بە چاوێکی ئاواڵەوە ،بە سینگێکی فرەوانەوە سەیری کەسانی دیکە بکەینو تا ئەو
جێیەی دەکرێ بێ تەعەسوبو دەمارگرژی لە مەوقعییەتێکی بێالیەنانەوە ،بەڕێزەوە هەڵسوکەوتیان
لەگەڵ بکەین٣٧.
لەو بارەوە ش��تێکی دیکەش گرینگە ئەویش نیشان دانی ئێمپاتیو هاودەردیو هاوپەیووندییە.
کاتێ��ک لەگەل کەس��انو خەڵکانی نوێو نائاش��نا پێکدەگەی��ن ،زۆر گرنگە هاودڵ��ی و ئیمپاتیان
لەگەڵ نیش��ان دەین .واتە تێکۆش��ین خۆمان لە جێگای ئەوان دانێینو دەرکیان بکەین .پەروەردە
کردنی تواناو زەرفیەتێکی لەو چەش��نە لە خۆماندا بۆ ژیانو کارو چاالکی نواندن لە کۆمەڵگایەکی
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فرەکولتووریدا زۆر پێویس��تە .ئەوە بەو مانایەیە کە بتوانین لە دەرەوەی چوارچێوەی بیرو ئەندێشە
دیاریکراوەکانماندا بیر بکەینەوە ،بتوانین لەو ئەشکەوتانە بڕۆینە دەر کە لەنێویان داین .واتە بتوانین
بێجگە لەو سەرزەوییەی کە لەگەڵی ئاشناین لە سەر خاکو زەویی دیکەشدا یاری بکەینو هەنگاو
باوێین .لێرەدایە کە گەشە دەکەینو وەک مرۆڤ گەورە دەبین ،هەڵدەدەینو دەڕۆینە پێش .تێپەڕین
بەو پڕۆس��ەیەدا کام��ڵو پوختەمان دەکات .ئەگەر بتوانین خۆمان لە جێی کەس��انی دیکە دانێین،
باشتر لێیان تێدەگەین .لە حاڵەتێکی ئاوادا ئەو شتەی کە پێشتر بۆمان بێگانەو نائاشنا بوو ،لەگەڵی
ئاش��نا دەبینو دەتوانین تێی بگەین .بەم جۆرە جیاوازیەکان کەمڕەنگو تەنانەت وێدەچێ بێڕەنگو
کاڵیش بنەوە.
لە وەزعێکی ئاوادا ڕوانگەکانمان ،عەقیدەو بیرو باوەڕەکانمان ،نرخو بایەخو پێوانەکانمان ،ڕوانگەو
پێرس��پێکتیڤەکانمان دەکەونە بەردەم تاقیکردنەوەیەکی س��ەختو دژوار .ئەگەر لەو تاقیکردنەوانە
دەرچین ،ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی پوختەتر بین ،باش��تر خۆمان بناسین ،جێیەکی بەهێزتر پەیدا
کەی��ن ،لە خۆم��ان دڵنیاتر بینو بڕواو متمان��ەی زۆرترمان بە خۆمان تێدا پەی��دا بێ .ئەگەر لەو
تاقیکردنەوانەش دەرنەچووین ،ئەوە مانای وایە دەبێ ئاڵوگۆڕ بەس��ەر ڕوانگەو بۆچوونو هەڵوێس��تو
پێوانەو نرخو بایەخەکانی خۆمان دابێنین .واتە دەبێ ئامادەیی لەخۆماندا دروست کەین کە جێگای
ئ��ەوان ل��ە زەینو بیرو ناس��نامەی خۆماندا بە ڕوانگ��ەو بیرو بۆچوونو ن��رخو بایەخی تازەو نوێ
پ��ڕ بکەینەوە .ئ��ەو جۆرە ئاڵوگۆر پێکهاتنو فێربوونە لە پڕۆس��ەیەکی درێژخای��ەنو بەردەوامدا ،لە
هەلومەرجێکی فرەکولتووریدا پێک دێ.
ئ��ەوە کە دەڵێین پێویس��تە کراوەو س��ینگفرەوان بین ،بەو مانایە نیە کە ئێمە بە ش��ێوەیەکی
ئۆتۆماتیکی هەموو ڕەفتارو هەڵس��انو دانیش��تنو ڕوانگەو بیرو بۆچوونو پێوانەو نرخو بایەخەکانی
خەڵکان��ی دیکەو هەموو الیەنەکانی کولتورەکانی دیکە وەربگری��نو قبووڵیان بکەین یان ڕێزیان بۆ
دانێین .ئاخر کارێکی لەو چەش��نەش بە ستراتیژییەکی دروستو حیسابی لەقەڵەم نادرێ .چونکە
هەڵوێس��تێکی لەو چەش��نە دەبێتە هۆی ئەوەی کە هەموو شتێک هەموو دیاردەیەک ،هەموو نرخو
بایەخو پێوانەیەک ،هەموو بیرو عەقیدەو ڕوانگەیەک بەش��تێکی نۆڕماڵو ئاس��ایی تێبگەین .ئەوەش
دەبێتە هۆی ئەوەی کە لە جیاتی ئەوە کە جیاوازییەکان ببینینو دەرکیان بکەینو تێیان بگەینو
بایەخیان بۆ دانێین ،راست بێ سێودوو قبووڵیان بکەین .ئەمە ئاکامی زۆر نالەباری لێ دەکەوێتەوە.
بە تایبەتی ئەو جۆرە تێگەیش��تنە ئاکامی زۆر خراپی لە پەیوەندی لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا بەدوادا
دێ .ئاخر لە هەندێک ش��وێنو لە هەندێک کولتوورو فەرهەنگ بۆ نموونە مافەکانی مندااڵنو ژنان
ب��ە هێند ناگیرێن .ئایا ئێمە دەبێ ڕاس��ت ئەوە قبووڵ بکەینو بەرامبەری بێهەڵوێس��ت بین؟ کە
وایە پێویس��تە تێکۆش��ین تا ئەو جێگایەی دەلوێ لە جیاوازییە کولت��وورەکان ،لە فەرهەنگەکان
تێبگەی��ن ،بەاڵم نابێ بە ش��ێوەیەکی ئۆتۆماتیکی وەریان بگرین .لێرەدا مافەکانی مرۆڤ باش��ترین
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پێوانەو ڕێنیش��اندەرن کە بەرچاومان ڕووناک دەکەنەوە کە چ قبووڵ بکەینو چ قبووڵ نەکەین .ڕێز
لە کام نرخو بایەخ دانێینو لەگەڵ کام بیرو عەقیدەو بۆچوونو ڕوانگە خەباتو بەربەرەکانی بکەین.
بۆ نموونە شکەنجە ،خەتەنەی ژنان ،جیاوازیدانانو هەاڵواردن ،بەشوودانی زۆرەملی ،قەتڵی نامووسی،
پەالمار ،بەکارهێنانی زەبروزەنگو توندوتیژی لەو ش��تانەن کە نابێ لە ژێر هیچ بیانوویەکدا لە ژێر
هیچ عینوانێکی کولتووریو فەرهەنگیو سیاس��یو ئیدەئۆلۆژیکیدا قبووڵ بکرێن .کە واتە پێویستە
ه��ەوڵ دەین لە جیاوازییە کولتووریو فەرهەنگی یەکان تێبگەین ،بەاڵم نابێ هەموو ش��تێک لە
خۆوە قبووڵ بکەین .هەر نرخو بایەخو پێوانەو ڕەفتارو ڕوانگەو هەڵس��وکەوتێک کە لەگەڵ مافەکانی
مرۆڤو بایەخە ئینس��انییەکانو بایەخەکانی نێو کۆمەڵگای دێمۆکڕاتیک ناتەبا بێ ،نابێ تەحەممول
بکرێ و تۆڵێڕانسەمان بۆی هەبێت.
وێکچوونە کولتوورییەکان
زۆرتر وایە کە پێ لەس��ەر جیاوازییەکانی نێوان کولتوورو فەرهەنگەکان دادەگرین .ئەوە ش��تێکی
سروش��تییە .چونکە هەمیش��ە جیاوازییەکان باش��تر دەردەکەونو زەقترو ڕوونتر خۆیان نیش��ان
دەدەن .بەاڵم ئەگەر هەر لەو گۆشەنیگایەوە سەیری کولتوورەکانو پەیوەندییەکانی نێوانیان بکەین،
الیەنێکی گرنگی ڕاس��تییەکانمان بۆ دەرناکەوێ .چونکە ڕاستییەکەی ئەوەیە کە وێکچوونی زۆر لە
نێ��وان کولتوورو فەرهەنگە جۆراوجۆرەکاندا هەیە .هەر بۆیە ئەگەر دەمانەوێ جیاوازییەکانی نێوان
کولتوورەکان لە ئەندازە بەدەر گەورەو زەق نەکەینەوە ،پێویستە خاڵە هاوبەشەکانیان دەست نیشان
بکەین .لە ڕاستیدا هەموو کولتوورو فەرهەنگو دابونەریتەکان زەمینەو خاکێکی هاوبەشیان هەیەو
هەرکامی��ان بەجۆرێک ڕەنگدانەوەیەکن لەو بناخە هاوبەش��ە .ئەویش بریتییە لە ئینس��انی بوونی
هاوبەش.
جلوبەرگ��ی کوردی لەگەڵ جلوبەرگی میللیی نۆروێژ یان فیلیپین یان تایلەند یان میس��ر ،یان
ئیس��پانیا جیاوازیی هەیە .بەاڵم هەموو ئەو نەتەوانە لەو بارەوە خاڵێکی هاوبەش��یان هەیە .ئەویش
ئەوەیە کە هەموویان خاوەنی جلوبەرگی میللیی تایبەت بەخۆیانن .ڕاس��تە هەر واڵتەو هەر ناوچەیە
خاوەنی گۆرانیو مۆسیقاو دابونەریتو سەماو هەڵپەڕکێی تایبەت بەخۆیانن ،بەاڵم هەموویان لەوەدا
هاوبەشن کە هەر کام لە واڵتەکانو ناوچە جۆراجۆرەکان ،خاوەنی گۆرانیو مۆسیقاو سەماو هەڵپەڕکێو
دابونەریتن .ئەو دیاردە کولتووریو فەرهەنگیانە بە هەموو جیاوازییەکانیانەوە پێداویستییەکی ژیانی
کۆمەاڵیەتینو هەموو مرۆڤەکان بۆ بەیان کردنی هەس��تو س��ۆزو خۆشیو ناخۆشیو خەمو پەژارەو
هەڵوێس��تو ڕوانگەکانیان ،بەکاریان دێنن .ئەوە لە هەموو کۆمەڵگا ئینس��انییەکاندا هەر وایە .هەر
گەلو نەتەوەیەک هونەری تایبەت بە خۆی بۆ بیناس��ازیو خانووبەرە دروست کردن هەیە .بەاڵم لە
ئەسڵدا هەموو گەلو میللەتانی دنیا بە مەبەستی پاراستنی خۆیان لە باو بارانو ئاو وهەوای ناخۆش
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خانوو دروست دەکەنو لە نێویدا دەژین .هەر بەو جۆرە هەموو گەالنو میللەتان ،دینو مەزهەبیان
هەن ،بەاڵم ئەو دینو مەزهەبانە جۆراوجۆرن .کە چی مەبەست لە دینو مەزهەب لە هەموو ناوچەو
واڵت��ە جۆراوجۆرەکانی دنیادا ،ئەوەیە کە خەڵک هەندێک نرخو بایەخو پێوانەی هاوبەش��یان هەبن.
هەروەها دینو مەزهەب الیەنێکی دیکەی ژیانی مرۆڤەکانو کۆمەڵگاش دەگرێتەوە .ئەویش بریتییە
لە دابین کردنی پێداویستییە مەعنەوییەکانی ئەوانو لێکدانەوەی دیاردە ئاڵۆزەکان بۆیان .بەو جۆرە
دەتوانین بڵێین کە فەرهەنگو کولتوورە جۆراوجۆرەکان لە هەر ناوچەو واڵتێکدا شکڵو نێوەرۆکێکی
تایبەتی بەخۆوە دەگرن ،بەاڵم لە بنەڕەتڕا هەموویان پێداویس��تییە ئینس��انییەکان دابین دەکەن.
ئەوەش بناخەو گەورەترین کۆڵەکەی هاوبەشی نێوان هەموو فەرهەنگو کولتوورەکانە.
جیاوازییە کولتوورییەکانو ئاکامەکانیان
هەر چەند جیاوازییە کولتوورییەکان فۆرمو بێچمێکی تایبەتی بۆ دهربڕینی ئەو ش��تە هاوبەشەی
ک��ە هەموومان وەک مرۆڤ هەمانە نیش��اندەدەن ،بەو حاڵەش ئەوە ئ��ەو جیاوازییانەن بوونە هۆی
ئەوەی ئێمە وێک بچینو سفاتو تایبەتمەندیی تایبەت بەخۆمان بۆ پەیدا بن.
زۆر جار جیاوازییە کولتوورییە زەقەکان ئەوانەن کە دەبینرێنو دەبیس��رێن یان بۆن دەکرێن.
خەڵکانی س��ەر بە کولتوورەکانی دیکە ،بەجۆرێکی جیا لە ئێمە جلوبەرگ دەپۆش��ن ،دانسو سەما
ن و لە کاتی پشووداندا یاری جیاواز لە یاری
دەکەن ،خواردمەنی دەخۆن ،گوێ لە مۆسیقایتر دەگر 
ئێمە دەکەن .بەاڵم هەندێک جیاوازی دیکەی نێوان ئێمەو ئەوان بە ش��ێوەیەکی ناڕاس��تەوخۆ خۆیا
دەبن.
ژنو مێردێک��ی نۆروێژی دەچنە گامبیا .لەگەڵ دوو پیاوی خەڵکی ئەو واڵتە س��اخ دەبنەوە کە
یەکتر ببیننو پێکەوە بڕۆنە قەراخ دەریا .هەموو ساخ دەبنەوە کە سەعاتی دوو لە فاڵن جێگا ئامادە
بن .س��ەری س��ەعاتی دیاریکراو ژنو مێردە نۆروێژییەکە لەو ش��وێنە حازر دەبن .کەچی دەبینن
ک��ە ئەو دوو کەس��ەی دیکە کە قەرار بوو لەوێ ئامادە بن ،دیار نی��ن .تا وەخت پتر دەڕوات ئەوان
تووڕەت��رو ناڕەحەتتر دەبن .کاتێک پاش ماوەیەکی زۆر لە وەختی دیاریکراو ئەو پیاوانە دەگەنە جێ،
ژن ومێردە نۆروێژیی��ەکان بە تووڕەیییەوە ڕوویان تێدەکەنو دەڵێن :بۆچی وا درەنگ هاتن؟ ئێوە
کاتێکی زۆری ئێمەتان بەفیڕۆ دا .کە چی ئەوان بە هێواشیو لەسەرخۆیی وەاڵم دەدەنەوە کە ئێمە
هی��چ وەختێکی ئێوەمان بەفیڕۆ نەداوە .وەختی خۆتان بۆخۆتانەو ئێوە خۆتان ئازادو موختارن چۆن
کەڵکی لێوەردەگرن.
ئەوە کە مرۆڤەکان هەڵوێس��تی جیاو ڕەفتاری جیاوازی��ان لە پەیوەندی لەگەڵ کاتدا هەیە ،بە
یەکێک لە جیاوازییە کولتوورییەکان لە قەڵەم دەدرێ .ئەو حکایەتەی س��ەرەوە ئەوەمان بەباشی
ب��ۆ دەردەخا کە کاتێک چاوەڕوانییەکەمان جێبەجێ نابێو ئەوەی ئێمە پێمان ش��تێکی ئاس��اییو
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نۆڕماڵە ،بۆ خەڵکێکی دیکە ڕەنگە وانەبێ ،هەست بە ناڕەحەتیو تووڕەیی دەکەین .هەر ئەو نموونەیە
ئەوەش��مان بۆ دەردەخا کە پێك گەیش��تنو دیداری نێوان کەسانی س��ەر بە کولتووە جیاوازەکان
پێرسپێکتیڤی تازەمان دەداتێو دەبێتە هۆی فێربوونو گەشەو پەرەسەندن .هەر بەو جۆرە کولتوورە
جۆراوجۆرەکان ،لە پەیوەندی لەگەڵ کاتدا هەڵس��وکەوتێکی دیکەی جیایان لەوە هەیە کە وشەکە
مانای دەداتێ .بۆ هەندێک گروپو دەس��تەو تاقمو گەل ،مێژوو فاکتۆرێکی گرنگی دروس��ت بوونو
شکڵ پێدانی ناسنامەیە.
الوان��ی نۆروێژی ڕەنگە جگە لە دای��کو باوکیان زانیارییەکی دیکەی ئەوتۆیان س��ەبارەت بە
شەجەرەنامەی بنەماڵەیان نەبێ .بەاڵم الوێکی سۆماڵی تا چەند پشتی دوور ،زانیاریی لەسەر بنەماڵەو
هۆزو عەش��یرەتەکەی خۆی هەیە .بۆ هەندێک کەس ئەو پێشینەیە زۆر گرینگەو ڕەنگو هەوییەتی
دەداتێ کەچی بۆ هەندێک کەسی دیکەو لە هەندێک کولتووردا ئەوە هیچ بایەخێکی نیە.
مەس��ەلەیەکی دیکە کە هەر لەو پەیوەندییەدا دەبێ باس��ی بکەین بریتی��ە لە کۆلیکتیڤیزمو
ئیندیڤیدوالی��زم .واتە فەردییەتو فەردگەرایی لە الیەکو ژیان��ی بە کۆمەڵو بایەخ دان بە پێکەوە
بوونی دەس��تەجەمعی لە الیەکی دیکەوە .کولتوورەکان لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو دوو دیاردەیەشدا
لێک جیاوازن .ئایا مرۆڤەکان زۆرتر بایەخ بە دابینکردنو دەستەبەر بوونی پێداویستییەکانی خۆیان
دەدەن؟ یا ئەوەیکە بۆ ئەوان گرینگە بریتیە لە وەفادار بوون بەرانبەر بە بایەخو نرخە گش��تییەکان
و جێبەجێ کردنی چاوەڕوانییەکانی کۆمەڵگای دەوروبەریان؟
لەالیەکی دیکەشەوە مەسەلەی پەیوەندیی نێوان ژنو پیاو لە کولتورە جۆروجۆرەکاندا گرنگەو تا
ڕادەیەکی زۆر شوێنەوار لەسەر کولتوورەکان دادەنێ .ئایا ڕۆڵی ژنانو پیاوان جیاوازە؟ ئایا ڕۆڵەکانیان
بەتەواوی دەستنیش��ان کراون؟ ئایا لەو کۆمەڵگایەدا ژنانو پیاوان ش��انسو دەرفەتو ئیمکانی وەک
یەکی��ان بۆ بەش��داری کردن لە کارباری کۆمەڵدا هەیە یان ن��ا؟ ئەوانە هەموو لە کولتوورێکەوە بۆ
کولتوورێکی دیکە تا ڕادەیەکی زۆر جیاوازن .جیا لەو جیاوازییە کولتوورییانەی کە لێرەدا باسمان
کردن ،جیاوازیی کولتووریو فەرهەنگیی دیکەش هەن.
خەڵک چ هەڵوێس��تو ڕەفتارو هەڵوس��کەوتێکیان بەرامبەر بە دین هەیە؟ ئایا یاس��او ڕێس��او
ڕێوشوێنە ئایینییەکان بەسەر کۆمەڵدا زاڵن یان نا؟ ئایا لەو کۆمەڵگایەدا خەڵک ئەوە قبووڵ دەکەن
کە دەسەاڵت دابەش بکرێ؟ یا ئایا خەڵک بە ئاسانی دەسەاڵتێکی تۆتالیتارو سەرەڕۆ قبووڵ دەکەنو
دەگەڵی دەحاوێنەوە؟ ئایا تا چ ڕادەیەک لەو کۆمەڵگایەدا ،لەو کولتوورەدا خەڵک بە توندی هەستو
سۆزو ئیحساسەکانیان دەردەبڕن؟ ئایا وەک تاک لەو کۆمەڵگایەدا مرۆڤ دەتوانێ ببێتە خاوەن پێگەو
ڕێوش��وێن؟ ئایا چ ش��تێک پێگەو مەوقعییەتمان لەو کۆمەڵگایەدا پێ دەبەخشێ؟ داهات ،بڕوانامەی
خوێندن ،خانووو ماش��ێن ،فرەژنی ،منداڵی زۆر ،بنەماڵەی گەورە ،بەش��داری لە کاروباری هونەریو
وەرزشیو هتد یا شتی دیکە؟ کاتێک مرۆڤەکان دەگەنە یەک هەموو ئەو شتانەی باسمان لێ کردن
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چاالک دەبنو مەوزووعییەت پەیدا دەکەن.
ئەوە کە چۆن مرۆڤەکان بەرامبەر بەو جیاوازییانە دژکردەوە لەخۆیان نیشان دەدەن پەیوەندی
بەوەوە هەیە کە ئەوان چەندە عادەتیان بەوە گرتووە کە لەگەڵ خەڵکانی جیا لە خۆیان هەڵسوکەوتو
ڕەفتار بکەن .لێرەدا مەسەلەیەکی دیکەش گرنگە ،ئەویش ئەوەیە کە دەوڵەتەکان چۆن ئەو جیاوازییە
فەرهەنگ��یو کولتوورییان��ە ئیدارە دەکەنو چ بەرنامەیەکیان بۆ ئی��دارە کردنی ئەوان هەیەو چۆن
شوێن لەسەر ڕەفتاری خەڵکیش دادەنێن .هەروەها ڕادەی پێشکەوتنی ئابووریو کۆمەاڵیەتیو ئاستی
خوێندەواریو پەروەردەی خەڵکیش فاکتۆرێکی دیکەن کە لەو بارەوە دەوری خۆیان هەیە.
کۆمەڵگایەکی دەوڵەمەندتر
کۆمەڵگایەکی فرەکولتوور زەمینەو ئیمکانی ئەوەمان بۆ دەڕەخسێنێ کە دەستمان بە گەلێک ئیدەو
عەقی��دەو ڕوانگەو بۆچوونو ڕێگاچارەی جۆراوجۆر ڕابگا .بۆ نموونە لەو جۆرە کۆمەڵگایانەدا دەتوانین
هەڵبژێرین کە ئەم ئێوارەیە بۆ نان خواردن بچینە ڕێستۆرانێکی ژاپۆنی ،چینی ،هیندی یان تورکی.
هەر بەو جۆر دەتوانین گوێمان لە مۆس��یقاو گۆرانیی گ��ەالنو میللەتانی جۆراوجۆر بێ .ئەوە تەنیا
نموونەیەکە لەو ئیمکاناتە بەرینو جۆراوجۆرەی کە کۆمەڵگایەکی فرەکولتووری دەتوانێ بۆمان دابین
بکا .ژیانی ڕۆژانەی ئێمە ڕەنگدانەوەیەکە لەو فرەکولتوورییە کە جاری وایە بەدەگمەن هەستی پێ
دەکەین.
بەیانی کە هەڵدەس��تم تەماشای ڕۆژژمێر دەکەم تا بەرنامەی ئەو ڕۆژەم بزانم .ڕۆژژمێر لە ڕۆمی
قەدی��مدا دۆزراوەتەوە .ژمارەکانمان لە عەرەبەکان وەرگرتوون .ئەو پانتۆڵە جینەی کە لەبەرم دایە لە
واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دروست کراوە .بڵووزەکەی بەرم هی ڕووسیەیە .ئەو شاڵەی لە گەردنم
دایە لە هیندوس��تان ڕا هاتووە .لە ماڵێ دانیش��تووم لە ڕێگای رادی��ۆوە گوێم لە پارچە موزیکێکی
ئەفریقایی راگرتووە .لەس��ەر مێزی نان خواردنمو خەریک��ی بەرچاییم .ئەو چایەی دەیخۆمەوە هی
چین��ە .ئەو پەنیرەی دەیخۆم هی فەڕانس��ەیە .ئ��ەو ڕۆژنامەیەی بەو بەیانییە لە ڕێگای پۆس��تەوە
ب��ۆم هاتووەو هەم��وو هەواڵەکانی دەرەوەو ناوەوەی تێدایە ،لە چاپخان��ەدا چاپ کراوە کە لە الیەن
گۆتەنبۆرگ��ی ئاڵمانییەوە دۆزراوەتەوە .لەو ڕۆژنامەیەدا وتارێک دەخوێنمەوە کە ڕۆژنامەنووس��ێکی
فەلەس��تینی نووس��یویەتی .ئەمڕۆ بڕیار وایە دایکو باوکی قوتابییەکەم ببینم کە خەڵکی چیچانن.
ئەو کۆبوونەوەیە چۆن دەڕواتە پێش؟ نابێ لەبیرم بچێ ،یانی نێوەڕۆش کە هاتمەوە دەبێ بلیتەکانی
چوونە سەفەر بۆ پشووی هاوینی بۆخۆمو بنەماڵەکەم لە تورکیە بکڕم .ئەوە کە خەڵک جۆراوجۆرن،
بەگوێرەی پرنس��یپ هیچ گیروگرفتێک دروس��ت ناکات .ئێستا ئەوە ئیدی بۆتە شتێکی ئاسایی کە
خەڵک جلی جۆراوجۆر لەبەر کەن ،گوێ لە گۆرانیو مۆسیقای جۆراوجۆر بگرن ،کاتی ئازادیی خۆیان
ب��ە چاالکیی جۆراوجۆر تێپەڕ کەن .واتە ئەو جیاوازییانە وەک ش��تێکی نیگەتیڤ لەقەڵەم نادرێن.
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لەوەش زیاتر ئەو جیاوازییەنا نابنە کۆس��پ لەس��ەر ڕێگای پێکەوە بوونو لەپەنا یەک ژیان .کاتێک
کۆمەڵە کیژێکی هاوڕێ دەیانەوێ بڕۆنە دەرێ پیتزا پێکەوە بخۆن ،یەکێک لەوان بەهۆی پێشینەی
کولتووریی خۆی دەڵێ لەبیرتان بێ ئەوەی من نابێ گۆشتی بەرازی تێدا بێ .دەستەخوشکەکان ئەوە
وەک شتێکی ئاس��ایی وەردەگرن .وەک ئەو کێشەو ناکۆکییانەی ڕۆژانە لە نێوان مرۆڤەکاندا هەن
کە ئیمکانی چارەس��ەر کردنیان هەیە .ئەو کچانەش ئەو مەس��ەلەیە چارەسەر دەکەن .هیچ گومانی
تێدا نیە کە ئەو کۆمەڵە دەستەخۆش��کە بەرنامەکانیان لەس��ەر ئەوە تێک نادەنو دەڕۆن باشترین
ئەڵتەرناتیڤ بدۆزنەوەو ئەو گیروگرفتە چارەسەر دەکەن.
ئەگەر مرۆڤەکان بەش��ێوەیەکی کراوەو بە ڕێزو حورمەتەوە هەڵس��وکەوتو ڕەفتار لەگەڵ یەکتر
بکەن ،پێکگەیشتنی کەوانی سەر بە کولتوورە جیاجیاکان شتێکی زۆر باشو ئهرێنیە .خەڵکی واڵتانی
ڕۆژئاوا کە هەمیش��ە لە ژێر سترێس دانو س��ەعات هەڵیاندەسووڕێنێ ،کاتێک کەسێکی ئەفریقایی
دەبینین کە بە ش��ێوەیەکی زۆر هێدیو لەس��ەرەخۆ لەگەڵ کات هەڵسوکەوت دەکا ،دەتوانن مانای
کەیفییەت��ی ژیانی لێ فێر بن .زۆرن ئەو دایکو باوکانەی دڵیان بەوە خۆش��ە کە کوڕو کچەکانیان
دەبنە دۆستو هاواڵی کوڕو کچانی سەر بەو بنەمااڵنەی کە وەک ئاوارەو پەنابەر هاتوونەتە ئەم واڵتە.
چونکە ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی کە کەمتر ئەلکهول سەرف بکەن٣٨ .
کاتێک کولتوورەکان له بهرامبەریهک دهوهستنهوه
ج��اری وایە جیاوازییەکانی نێوان کولت��وورە جۆراوجۆرەکان چ بۆ تاکو چ بۆ کۆمەڵ دەبنە مایەی
کێش��ە ،بەاڵم لە زۆربەی حاڵەتەکاندا ئەو کێشانە ،بە تێگەیشتن لە هۆکاری کێشەکانو جیاوازییە
فەرهەنگییەکان ،بە ئاسانی چارەسەر دەکرێن .ئەگەر لە هۆکاری کێشەکانو چۆنیەتیی کار کردنی
ئ��ەوانو ئ��ەو جیاوازییە فەرهەنگیانە تێبگەی��ن کە دەبنە مایەی س��ەرهەڵدانیان ،ئەوە ڕێگاش بۆ
دۆزینەوەی چارەس��ەری بۆیان پەی��دا دەبێ .هەندێک قوتابخانە لە نۆروێ��ژ ئەوەیان بە گیروگرفت
دەزانی کە بەشێک لە قوتابییەکانی ئەوان ئامادە نەبوون پاش تەواو بوونی دەرسی وەرزش ،لەگەڵ
هاوپۆلەکانیان دووش بگرن و خۆیان بەڕووتی بەوان نیش��ان بدەن .بەاڵم دواتر لە ڕێگای دیالۆگو
وتووێژەوە توانیان ئەم گیروگرفتە بەجۆرێکی زۆر دروس��ت چارەسەر بکەن .ئەوە بەو مانایەیە ئەگەر
ل��ە جیاوازیی��ە فەرهەنگییەکان حاڵی بین ،دەک��رێ ئیدارەیان بکەین .هەر ب��ەو جۆرە داخوازی
موس��وڵمانە نۆروێژییەکان بۆ دیاریکردنی جیگایەک بۆ نوێژ کردن لە ش��وێنی کاردا قسەو لێدوانو
دیالۆگێکی زۆری لە ئاستی سەراسەری نۆروێژدا لێکەوتەوە .لە سەرەتا خەڵکێکی زۆر بە شێوەیەکی
نیگەتیڤ بەرامبەر ئەو داخوازە هەڵوێس��تیان گرت .ئەوان دەیانگوت نۆیژو تاعەت شتێکی مەزهەبیو
ئایینییە ،مەزهەبو ئایینیش مەسەلەیەکی تەواو شەخسییە ،هەر بۆیە داخوازێکی لەو چەشنە هیچ
پەیوەندییەک��ی بە کۆمپانیاو کارگە و کارخان�� ە و ئیدارەکانەوە نییە .واتە دەیانگوت ئەو داخوازییە
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تاکەکەس��ی و تایبەتییە نابێ لەس��ەر حیس��ابی دەوڵەت ،یان کارگەو کارخانەکان دابین بکرێو
دەس��تەبەر بێ .بەاڵم دواتر لە ئاکامی باسو لێدوانێکی زۆردا ،پ��اش ڕوون بوونەوەی هەموو الیەنە
جۆراوجۆرەکانی ئەو مەس��ەلەیە ،بیروڕای گشتی بەو ئاکامە گەیش��ت کە داخوازیەکی لەو چەشنە
دەکەوێتە چوارچێوەی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ .ئێستا لە زۆربەی کارگەو کارخانەو ئیدارەو شوێنە
جۆراوجۆرەکانی کاردا ،ئەو مەسەلەیە وەبەرچاو گیراوە.
ه��ەر ل��ەو پەیوەندییەدا کاتێک هەندێک ل��ە مزگەوتەکان داوایان کرد ک��ە دەیانەوێ ڕۆژانی
هەینی لەس��ەر بڵنگۆی مزگەوتەکان بانگ بدرێ ،لە س��ەرەتادا ئەو داوایە کێشەی لێکەوتەوە .بەاڵم
دواتر کاتێک ئەو مەس��ەلەیە لەگەڵ زەنگی کلیس��اکان بەراورد کرا ،ب��ە داخوازییەکی نامەعقووڵ
لەقەڵەم نەدراو ڕێگا چارەیەکی بۆ دۆزرایەوە کە هەموو الیەک پەس��ندی بکەن .س��ەرەنجام ڕێگا بە
مزگەوتەکان درا کە بانگی نوێژی هەینی لەسەر بڵنگۆکان بدەن .بەاڵم ڕادەیەک بۆ دەنگی بڵنگۆکان
دیاری کرا بە جۆرێک کە نەبێتە هۆی بێزار بوونی خەڵکی دەوروبەر.
ئەزموونی کۆمەڵگای نۆروێژ وەک کۆمەڵگایەکی فرە فەرهەنگی ئەوە دەردەخا کە ئەو گیروگرفتانە
کە لە س��ەرەتادا لە ئاکامی جیاوازییە کولتوورییەکاندا سەختو دژوار دێنە بەرچاو ،سەرەنجام بە
ش��ێوەیەکی زۆر دروست چارەسەر دەکرێن .ئەمڕۆ ئێمە لە نۆروێژ زۆر سەربازمان هەن کە توربانیان
لەس��ەرە .هەر بەوجۆرە لە زۆر فرۆش��گاو دووکانو بازاڕیشدا ژنانێک دەبینین کە حیجابیان هەیەو
کاریش دەکەن .هیچ گومانی تێدا نیە ئەو شتانەش کە ئەمڕۆ وەک جیاوازیی کولتووری دەبینرێنو
بوونەتە مایەی کێشە ،لە داهاتوودا ڕێگاچارەیان بۆ دەدۆزرێتەوە.
کۆمەڵگای مۆدێڕنو کۆمەڵگای سوننەتی
زۆر جار ئەو کێشانەی لە ئاکامی جیاوازییە کولتورییەکاندا سەرهەڵدەدەن ،بەوە لێک دەدرێنەوە
کە خەڵکانێکی س��ەر بە کۆمەڵگا مۆدێڕنەکانو خەڵکانێکی سەر بە کۆمەڵگا سوننەتییەکان لە پەنا
یەک پێکەوە دەژین بۆیە ئەم کێشانە سەر هەڵدەدەن .نێوەرۆکی ئەو قسەیە ئەوەیە کە کولتوورەکان
لەگەڵ یەکتر ناتەبان.
مەبەس��ت لە مۆدێڕنیزاسیۆن بریتییە لەو پەرەسەندنەی کە لە ئاکامی پێشکەوتنە پیشەسازیو
تکنۆلۆژییەکانەوە بەس��ەر کۆمەڵدا دێت .یەکێک لە ئاکامەکانی ئەو مۆدێرنیزایس��یۆنە ئەوەیە کە
کۆمەڵگای سوننەتیو کش��توکاڵی ،جێگای خۆی دەدا بە کۆمەڵگایەکی پیشەسازیو سەنعەتی .لەو
کۆمەڵگای��ەدا هێزی کاری مرۆڤەکانو پووڵ کە ئیدی ئێس��تا خس��ڵەتێکی نێونەتەوەیییان هەیە،
دەورێکی کاریگەر دەگێڕن .لە ئاکامی ئەو پەرەس��ەندنانەشدا ،شێوەی ژیانی مرۆڤەکانیش ئاڵوگۆڕی
تێدا پێک دێ .گرینگترینی ئەو ئاڵوگۆڕانەی کە لە ژیانی خەڵکدا پێک دێن ،بریتین لە پەرەگرتنی
فەردگەرایی ،دوورکەوتنەوەی وردە وردە لە کۆلیکتیڤیزمو ڕۆیش��تن بەرەو ئیندڤیدوالیزم .هەروەها
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ژنانو پیاوان ڕۆڵە قەدیمییە س��وننەتییەکانیان لەدەس��ت دەدەنو بەرانبەری��ی ژنو پیاو دەبێتە
پێش��هاتێکی حاش��اهەڵنەگرو ماف و ئازادییەکانی ژنان تا ڕادەیەکی زۆر دابین دەبن .یاس��او ڕێسا
ناوچەییو ناوچەیییەکان ،کە لە زۆربەی حاڵەتەکاندا پیاوس��االریو عەش��یرەتین ،جێگای خۆیان
دەدەن بە سیس��تەمو یاس��او قانوونە نەتەوەی��یو نێونەتەوەییەکان .بەرەب��ەرە بنەماڵە ڕۆڵو ئەرکە
س��وننەتییەکانی لەدەس��ت دەدا .وەک ئەوە کە ئ��اگای لە مندااڵن ب��ێ ،پەروەردەیان بکات ،یان
چاوەدێری پیرو پەککەوتووەکان بکات .یان لە قوناخانەکانی س��ەرەتاییدا ،دەستی الوەکان بگرێ بۆ
زەماوەندو کڕینی خانووو شتی دیکەی لەو جۆرە .لە کۆمەڵگای مۆدێرندا هەموو ئەو ئەرکانە لە بنەماڵە
وەردەگیردرێنەوەو دەدرێنە ئۆرگانە دەوڵەتیو حکوومەتیو دامودەزگا کۆمەاڵیەتییە جۆراوجۆرەکانو
شیرکەتە خسووسیو کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەتی .عورفگەرایی واتە سێکۆالریزمیش یەکێکی دیکە
لە ئاکامەکانی مۆدێرنیزاسیۆنە .مەبەست لە سیکۆالریزاسیۆن بریتییە لەوە کە ڕۆڵی دینو مەزهەب
لە کۆمەڵدا کەمڕەنگتر دەبێتەوە .دینو مەزهەب زۆرتر وەک ش��تێکی تاکەکەسی لەقەڵەم دەدرێ
و پەیوەندیی��ە سیاس��یو حقووقیو قانوونییەکان س��کۆالریزە دەبن واتە دەبن��ە نەریتێکی باو لە
کۆمەڵگادا.
جیاوازی��ی زۆر گەورە لە نێوان واڵتو کۆمەڵگا جۆراوجۆرەکاندا لە پەیوەندی لەگەڵ چۆنیەتیی
تێپەڕینی ئەوان بە پرۆس��ەی مۆدێرنیزاس��یۆندا هەیە .لە هەندێک شوێن ئەو پڕۆسەیە لە سەرەخۆ
دەڕواتە پێش .لە هەندێک ش��وێن خێراترو بە بازی گەورە گەورە ،لە هەندێک ش��وێن بە ش��ێوەی
هارمۆنی��کو لە هەندێک جێگاش کێش��ەو ملمالنێی زۆری لەگەڵە .ج��اری وایە ئەو جۆراوجۆریو
ڕەنگاوڕەنگیی��ە لە چوارچێ��وەی تەنانەت یەک واڵتیشدا خۆی نیش��ان دەدات .لە زۆر کۆمەڵگادا
دابونەریتە سوننەتییەکان ،شان بەشانی دامودەزگا مۆدێڕنو هاوچەرخەکان دەبینرێن.
ئەو پێرس��پێکتڤەی کە بە چاویلکەی مۆدێڕنیتەو س��وننەت دەڕوانێتە دی��اردەکان تاڕادەیەکی
زۆر جێگای ڕەخنەیە .ئەو ڕوانگەیە کۆمەڵگای مۆدێڕن بە پێش��کەوتووترو باشتر لەقەڵەم دەداو پێی
وای��ە کۆمەڵگایەکی مۆدێڕن بە بەراورد لەگەڵ کۆمەڵگایەکی س��وننەتی زۆرتر پەرەی س��ەندوە .لە
ئاکامدا بەش��ێوەیەکی نیگەتیڤ تەماشای دابو نەریتە سوننەتییەکانو پەیڕەوانی ئەوان دەکا .ئێمە
بەشێوەیەکی ئەتوماتیک ئەو بۆچوونە پەسند ناکەین .واتە لەگەڵ ئەوەدا نین کە دابونەریتە کۆنو
س��وننەتییەکان هەموویان هەر دواکەوتووانەو نیگەتیڤن ،ئاخر هەمیش��ەش مۆدێرنیزاسیۆن نەبۆتە
مایەی پێش��کەوتنو پەرەسەندن .زۆر الیەنی ئهرێنیو باش��ی فەرهەنگو کولتوورە جۆراوجۆرەکان
لە پڕۆس��ەی چوونە پێشی مۆدێرنیزاس��یۆندا لە بەین دەچن .لەو الش��ەوە ئەوەش ڕاست نیە کە
هەموو الیەنەکانی فەرهەنگو کولتوورو دابونەریتە س��وننەتییەکان باش��نو پێویستە بیانپارێزین.
هەرچەند جاری وایە ڕوانینێکی لەو چەشنە بۆ دیاردەو ڕووداوە کۆمەاڵیەتییەکان رەنگە زیادەڕۆیی
لەگەڵدا بێ ،بەاڵم ئەو جۆرە تێگەیش��تنە یارمەتیمان دەدات کە باش��تر بتوانین لە کێشەو ملمالنێ
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جۆراوجۆرەکان ،بەتایبەت ئەوانەی لە ئاکامی جیاوازیە کولتوورییەکانەوە س��ەر هەڵدەدەن ،باش��تر
حاڵی بین.
بۆ کەس��انێک کە هەڵگری دابونەریتو کولتوورە س��وننەتییەکانن ،ژی��ان لە کۆمەڵگایەکی
مۆدێ��ڕندا پ��ڕ لە کێش��ەو ئاڵۆزییە .زۆرن ئەو ژنانەی ک��ە لە وەزعێکی ئاوادا ل��ە هەر دوو الوە
دەکەونە بەر فشارو پاڵەپەستۆ .واتە لەالیەک لە قەیدو بەندی دابونەریتە سوننەتییەکانی خۆیانو
بنەماڵەکەیان دان ،لەالیەکی دیکەش��ەوە کۆمەڵگای مۆدێڕن چاوەڕوانییەکی دیکەی لێیان هەیەو
ژیانی هاوچەرخ هەڵس��انو دانیش��تنو ڕەفتاری دیکەی لێی��ان دەوێ .ئاخر کاتێک ئەوان دەبینن
ک��ە ئ��ەو نرخو بایەخو پێوانانەی کە ئەوان لەگەڵیان گەورەو پەروەردە بوونەو بوون بە بەش��ێک لە
کەسایەتیو ناس��نامەی ئەوان ،ئێستا لەالیەن کۆمەڵگاوە بە شتێکی باش دانانرێن ،تووشی کێشەو
گیروگرف��ت دەبن .ئاخر لە کۆمەڵگای مۆدێڕندا ،چاوەدێری کردنی منداڵ لە ماڵەوە ،نەچوونە دەر
ل��ە ماڵەوەو کارنەکردن لە دەرەوە ،هیچ پێگەو مەوقعییەتێک بە ژن نادات .لەالیەکی دیکەش��ەوە
زۆرن ئەو ژنانەی کە ئەو ئازادیو بایەخە نوێیانەی کە کۆمەڵگای مۆدێرنی هاوچەرخ لەگەڵ خۆی
هێناون ،بە ش��تێکی باش دەزاننو حەزیان لێیە ئەوانیش وەک کەس��انی سەربەخۆ بڕۆنە دەرەوەو
ل��ەو پاوان و کۆتوبەندانە رزگاریان ب��ێ .کە دابونەریتە س��وننەتییەکان بۆیان دیاری کردوون.
ج��ا لە حاڵەتێکی ئاوادا ،ئ��ەو داخوازییەی ژنان لەگەڵ بەربەرەکانی س��ەختی بنەماڵەکانیان کە
لە ژێرهێژمۆنیی پیاوس��االری دان ،بەرەوڕوو دەبێ .پیاوانی کەسو کاری ئەو ژنانە لەوە دەترس��ن
ک��ە ئ��ەو ڕەوتە ببێتە هۆی ئەوە کە ژنان بەرەو فەرهەنگی ڕۆژاوای��ی بڕۆنو لە ئاکامدا ببێتە هۆی
لەدەس��تچوونی خۆیانو لێکهەڵوەش��انی بنەماڵەکانیان .هەروەها پیاوان هەست بەوە دەکەن کە لە
کۆمەڵگای مۆدێڕندا بەجێ گرتنی نرخو بایەخو پێوانە تازەکان ڕۆڵی س��وننەتیی ئەوان لە بنەماڵەو
لە کۆمەڵگدا دەکەوێتە بەر هەڕەشە.
هەر بەو جۆرە ئەوە بۆ مندااڵنو الوانیش هەر ڕاس��تە .ئەوان دەکەونە نێوان دوو دنیای جیاواز.
ئەو منداڵو الوانەی لە کۆمەڵگا مۆدێڕنەکاندا س��ەر بە کەمایەتییەکانن یان س��ەر بەو بنەمااڵنەن
کە پێش��ینەی کولتووری دیکەیان هەیەو پەیڕەوی لە دابونەریتە س��وننەتییەکان دەکەن ،دەبێ
بەردەوام لە نێوان هەر دوو کولتووردا لە هاتوچۆدا بن.
لەالیەک ئەوان لە قوتابخانەدا فێری ئەوە دەکرێن کە پێویس��تە کەس��ێکی ئازادو س��ەربەخۆ
بنو تێکۆش��ن لەسەر پێی خۆیان ڕاوەس��تن ،لەالیەکی دیکەش��ەوە بەگوێرەی نرخو بایەخەکانی
دابونەریتی بنەماڵەکانیان پێویس��تە لەس��ەریان گوێڕایەڵ بن ،لە ئیتاعەتی دایکو باوکیاندا بنو
ڕێزیان لێ بگرنو هەموو شتێکیان لێ قبووڵ بکەن .ئەمە گیروگرفتی لێ پەیدا دەبێ .ئەو الوانەش
پێیان خۆش��ە وەک هاوڕێو هاپۆلەکانی دیکەیان ،عیش��قو خۆشەویستی ئەزموونو تاقی کەنەوە،
کەچی لەوالوە لەگەڵ هەندێک ڕێوشوێنو دابونەریتو چاوەڕوانی بەرەوڕوون کە ڕێگای ئەوەیان
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پی نادات .جاری وایە قوتابخانە بەرنامەی هەیە هەموو پۆلەکە بۆ ماوەی هەفتەیەک بڕۆنە سەفەرو
گەڕان ،کەچی لەوالوە دایکو باوکی بەش��ێک لەو مندااڵنە بە شکو گومانەوەسەیری بەرنامەیەکی
لەو چەش��نە دەکەن .جاری وایە ئەو الوانە دەچنە جەژنو فێستیواڵو کۆڕو کۆبوونەوەکانی دیکەی
تایبەت بە الوان .لەوێ دۆس��تو هاواڵەکانیان چاوەڕوانیان لێی��ان هەیە کە وەکو ئەوان بخۆنەوەو
دانسو س��ەماو هەڵپەڕکێ بکەن .کەچی لە هەمان کاتدا ئەوان لە ژێر زەخت وپاڵەپەستۆی دینو
فەرهەن��گو کولتووری بنەماڵەکانیان دان کە چاوەڕوانی ئەوەیان لێیان هەیە خۆ لەو ش��تانە دوور
بگرن.
ل��ەو کولتوورو فەرهەنگانەدا بەش��وودانی زۆرەملی باوە ،ئەو الوانە توش��ی کێش��ەی زۆر لەوە
ئاڵۆزتریش دەبن .ئایا ئەوان دەبێ بەو کەس��ە ڕازی بن کە دایکو باوکیان بۆیان دەس��ت نیش��ان
کردوون؟ یان دەبێ لە بەرامبەر ئەو داوایەی ئەواندا ڕاوەستنو لەگەڵیان بکەونە کێشەو ملمالنێوە؟
ئەوە دێلیمایەکە کە چارەسەر کردنەکەی زۆر سەختو دژوارە .کام شت دروستە؟ کامیان هەڵەیە؟
ئایا وەدوای ئاواتو ئارەزووەکانی خۆت کەوی باشترە یان بە قسەی بنەماڵەکەت بکەی؟ ئەو الوانە
لە قوتابخانەدا فێر دەبن کە قەت نەچنە ژێر هیچ ش��تێکی زۆرەملیو نامەعقووڵو غەیرە مەنتقی.
کەچی لەو الوە دایکو باوکیان بڕیار لەسەر ژیانو داهاتوو و چارەنووسیان دەدەن .ئەمە کێشەیەکی
ئاڵۆزە بۆ ئەوان.
ئەو نموونانەی باسمان کردن ،تەنیا گۆشەیەکی ژیانی ئەو کەسانەمان نیشان دەدا کە لە نێوان
دوو کولت��ووردا دەژین .بەم جۆرە دەتوانین بڵێین کە بەکارهێنانی دەس��تەواژەکانی ”س��وننەت”و
”مۆدێرنیزم” بۆ لێکدانەوەی ئەو دیاردە جۆراوجۆرانە تا ڕادەیەکی زۆر جێگای ڕەخنەیە .چونکە ئەو
جۆرە لێکدانەوەیە حەقیقەتو ڕاستییەکان زۆر سادەو ساکار دەکاتەوە.
ئەو جۆرە لێکدانەوەیە هەمیش��ە هەموو الیەنەکانی ڕاستییەکان نیشان نادات .جاری وایە ئەو
جۆرە لێکدانەوە ڕاس��ت دەرنایەت .زۆر کەس هەن کە س��ەر بە کولتوورو دابونەریتو فەرهەنگە
سوننەتییەکاننو هیچ کێشەیەکیشیان لەگەڵ ئازادیی ژنو مافو ئازادییەکانی ژنان نیە .لەوالشەوە
زۆر کەس هەن کە بە جۆرێک سەر بە کولتوورو فەرهەنگی مۆدێرنو هاوچەرخن کەچی لە پەیوەندی
لەگەڵ مەسەلەکانی وەک دینو هۆمۆفیلیو مافو ئازادییەکانی ژناندا زۆر موحافەزەکارن.
بۆیە لە کۆمەڵگایەکی فرە کولتووریدا پێویستە بەچاوێکی ئاوااڵوە بڕوانین ،کراوە بینو لەپێشدا
لە پەیوەندی لەگەڵ خەڵکو هەڵس��انو دانیشتنو ڕەفتاریاندا قەزاوەت نەکەین .نابێ لە خۆمانەوە
بێ زانیاریی پێویس��ت خەڵک بەس��ەر ئەم یان ئەو دەس��تەو تاقمو گروپدا دابەش کەین .دەبێ
لەبیرمان بێ کە هەمیش��ە کارلێککردنێکی بەردەوام لە نێوان مرۆڤو کۆمەڵگادا هەیە .هەردوکیان
کاریگەرییان لەس��ەر یەک هەیەو یەکتربەرەوپێش و پەرە پێدەدەن .بەاڵم نابێ ئەوەمان لەبیر بچێ
کە کاتێک مرۆڤەکان دەگەنە یەک ،ئەوە مرۆڤەکانن دەگەنە یەک نەک کولتوورە جیاوازەکان.
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ڕێزگرتن لە جیاوازییەکان
لە کۆمەڵگا فرەکولتوورییەکاندا دیاردە فەرهەنگیو کولتوورییەکان بە ش��کڵو شێوەی جۆراوجۆر
خۆیان نیشان دەدەن .جاری وایە هەندێک لەو دیاردە کولتوورییانە ،یان شێوەی بەیانو خۆنیشان
دانیان ،بۆ ئێمە س��ەیر دێنە بەرچاو .واتە لەگەڵیان موافق نین .بەو حاڵەش بەش��ێوەیەکی ئاشتیانە
لەگەڵیان دەژینو تەحەممولیان دەکەین .بۆ نموونە لە نۆروێژ زۆرن ئەو نۆروێژییانەی کە هەر چەند
بەچاوێکی نیگەتیڤەوە دەڕواننە ئەوەی کە پیاوانی موسوڵمان بۆ ساڵو دەست لە دەستی ژنان نانێن،
یان ژنانی موس��وڵمان حیجاب بەکار دێنن ،ب��ەاڵم وەک دیاردەیەکی کولتووری وەریدەگرنو هیچ
دژایەتییەکیان لەگەڵ ئەوە دا نیە .هەر بەو جۆر هەندێک شێوەو فۆرمی پیاوساالریو دەسەاڵتدارێتیی
پیاو لە ماڵەوە ،ڕێو ش��وێنە ئایینیو مەزهەبییە توندەکان ،هاوس��ەرگیری لە ڕێگای دەسنیش��ان
کردنی دایکو باوکەوە ،لەالیەن بەشێکی زۆر لە خەڵکی نۆروێژەوە بە گومانەوە سەیریان دەکرێ .کە
چی بەوحاڵەش وەک دیاردەیەکی فەرهەنگی دەبینرێنو وەردەگیرێن .لەنێو کەمایەتییە کولتووریو
فەرهەنگییەکان��ی دیکەی ئەو واڵتەشدا ئەوە هەر ڕاس��تە .زۆر دی��اردەی فەرهەنگیو کولتووری
نۆروێژی هەن کە خەڵکانی س��ەر بە کەمایەتییەکان ،بە ش��کو گومانەوە سەیریان دەکەن .بەاڵم
تەحەممولیان دەکەنو لەگەڵیان دەژین .بۆ نموونە ئەوان بە چاوێکی نێگەتیڤەوە دەڕواننە ئەو هەموو
تەاڵقو جیابوونەوەیەی لەو کۆمەڵگایەدا ڕوو دەدا ،بەش��کەوە دەڕواننە ئەو ڕادە زۆرەی خواردنەوەی
ئاڵکۆڵ لەو کۆمەڵگایەدا ،بە گومانەوە دەڕواننە س��یکۆالریزمو عورفگەرایی کە لە کۆمەڵگای نۆروێژدا
دیاردەیەکی زاڵە ،بە ش��کەوە دەڕواننە ش��ێوەی جلوبەرگ لەبەر کردنی الوانی نۆروێژی کەچی بەو
حاڵ��ەش لەگەڵیان دەحاوێنەوەو وەک دیاردەیەکی کولتووریو فەرهەنگی س��ەیریان دەکەن .بەاڵم
ئەو جیاوازییە کولتوورییانە شتێک نین کە تەنیا هەر لە نێوان نۆروێژییەکانو ئەو خەڵکانەدا کە
وەک ئاوارەو پەنابەر لە دەرەوەڕا بە پێش��ینەی کولتووریی جیاوازەوە هاتوونەتە نۆروێژ ،هەبن .زۆرن
ئ��ەو ژینگەو بنەماڵ��ە نۆروێژییانەی کە بەهۆی پەیڕەو کردنی دی��نو مەزهەبەوە تا ڕادەیەکی زۆر
موحافەزەکارانە هەڵس��وکەوت دەکەن .بۆ نموونە نایەڵن کچەکانیان پانتۆڵ یان شاڵوار بکەنە بەریان،
لە کۆڕو کۆبوونەوە جۆراوجۆرەکاندا قسە بکەن ،یا سێکس لە پێش شووکردنو ژن هێناندا لەالی
ئ��ەوان قەدەغەیە .هەر بەو ج��ۆرە لەنێو هەندێک لە ژینگە نۆروێژیی��ەکاندا بەکارهێنانی ئاڵکۆڵو
پراکتیزە کردنی هۆمۆفیلی قەدەغەیە.
جگ��ە لەوە ل��ە نێو الوەکان دا ،زۆر دەس��تەو تاقمو گروپی جۆراوجۆر ه��ەن کە هەر یەکەیان
بە جۆرێک کە زۆریش س��ەیرو س��ەمەرەن ،قژیان دادێنن ،یان جلی س��ەیرو سەمەرە دەکەنە بەر،
یان خۆیان دەکوتن ،یان هەڵس��وکەوتی س��ەیر لە خۆیان نیش��ان دەدەن .کەچی خەڵک لەگەڵیان
دەحاوێنەوەو وەریشیان دەگرن.
دیارە واش نیە کە هەموو شتێک لەو پەڕی باشی دابێ و ئەو کۆمەڵگایە بێ کێشەو کەموکووڕی
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بێت .لەو کۆمەڵگایەشدا جیاوازیدانانو هەاڵواردن هەس��تی پێ دەکرێ .هەر چەند ئەوە بەو مانایە
نیە کە بڵێین نۆروێژ کۆمەڵگایەکی ڕاسیس��تییە .کەچی بەو حاڵەش یەک لە پێنجی ئەو کەسانەی
لێیان دەپرسن کە ئایا نۆروێژ کۆمەڵگایەکی راسیستییە وەاڵمی ئەرێ بەو پرسیارە دەدەنەوە٤١.
دی��ارە لە وەزعێکی ئاوادا ئەو کەس��انەی وەک ئاوارەو پەنابەر ل��ە دەرەوەڕا هاتوونەتە ئەو واڵتە،
زۆرتر لە کەسانی بە ئەسڵ نۆروێژی لەسەر ئەو بڕوایەن کە نۆروێژ کۆمەڵگایەکی ڕاسیستییە .یەک
لە س��ێی ئەو کەسانەی پێشینەی کولتووریی جیایان هەیەو لە دەرەوەڕا هاتوونەتە نۆروێژ دەڵێن لە
ش��وێنی کاری خۆیاندا هەس��تیان بە جیاوازیدانانو هەاڵواردن کردوە .هەر بۆیە هەوڵدان بۆ کەم
کردنەوەو هێنانە خواری ئاس��تی ئەم گیروگرفتە هەم ب��ە قازانجی ئەو خەڵکەیە کە وەک موهاجیر
دەناسرێنو هەم بەشێوەیەکی گشتی لە بەرژەوەندیی کۆمەڵگای نۆروێژیش دایە.
ل��ەو پەیوەندییەدا پێویس��تە بەرنامەکانی دەوڵ��ەت تەنیا بەرەو الیەک ئاراس��تە نەکرێن .ئەو
سیاس��ەتو بەرنامەو پڕۆگرامانەی دەوڵەت کە بە مەبەستی چارەسەری ئەم گیروگرفتە دادەڕێژرێن
پێویس��تە هەم موهاجیرەکانو هەم نۆروێژییەکان بگرنەوە .چونکە مەسەلەکە یەکالیەنە نیە .جاری
وایە هەردوکیان ڕەفتاری ڕاسیستی لەخۆیان نیشان دەدەن.
بەخۆش��ییەوە زۆربەی هەرە زۆری خەڵک نەزەریان وایە کە کۆمەڵ��گای نۆروێژ کۆمەڵگایەکی
ڕاسیس��تی نیە .یا النیکەم ڕاسیسزمو هەاڵواردن لەو کۆمەڵگایەدا گیروگرفتێکی زۆر گەورەو بەرچاو
نیە  .٤٣ڕاس��تە لەو بارەوە زۆر لە ڕاگەیەنە گشتییەکاندا قسەو باس دەکرێ ،بەاڵم لە کردەوەو لە
ژیانی ڕۆژانەدا زۆربەی هەرە زۆری خەڵک بە هەر پێش��ینەیەکی کولتوورییەوە کە هەیانە ،بە ڕێزو
حورمەتەوە ڕەفتار لەگەڵ یەکتر دەکەن .مرۆڤەکان جیاوازن .ئەوە ش��تێکی زۆر سروشتییە خەڵک
ئازادن کە نرخو بایەخو پێوانەو ش��ێوازی ژیانیان هەڵبژێرن تا ئەو جێیەی ئەو هەڵبژاردنەی ئەوان
نابێتە هۆی پێش��ێل کردنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ پێویس��تە ڕێزی لێ بگیرێ .هەر بۆیە زۆر
بەجێیە ڕێگا بدەین خەڵک ش��ێوە ژیانێکی دیک��ە هەڵبژێرن کە لەگەڵ هی ئێمە جیاوازیی هەبێ.
ئەوە مافێکی سروشتیی هەموو مرۆڤێکە.
لەو شوێنەی لەسەر ئەو مەسەلەو بابەتانە کێشەو ناتەباییمان بۆ دێتە پێش ،پێویستە بەشێوەیەکی
ئ��ازادو کراوە ل��ە پەیوەندی لەگەڵ ئەواندا لەگ��ەڵ یەکتر دیالۆگو باسو گفتوگ��ۆ بکەین .ئێمە
حەق��ی ئەوەمان هەیە بە ئازادی ڕوانگەو بیرو بۆچوونو عەقیدەکانمان دەربڕین ،حەقی بەش��داریو
موش��ارەکەتمان لە بەڕێوەچوونی کاری کۆمەڵدا هەیە ،حەق��ی ئەوەمان هەیە لە بڕیارداندا ،ڕۆڵو
نەخش��مان هەبێ .کە واتە پێویستە لە پەیوەندی لەگەڵ چارەس��ەری کێشەو ناتەبایییەکاندا لەو
مافانەی خۆمان بە باش��ترین شێوە کەڵک وەرگرین .دێمۆکڕاسی لەسەر بناخەی ئەوە دامەزراوە کە
هاوواڵتیان ئەکتەرێکی ئاگاو وش��یارنو دەتوانن هەڵوێستی دروست بگرنو بڕیاری بەجێو مەعقووڵ
بدەن .بۆ مەبەس��تێکی لەو چەش��نەش پێویستە دەس��تمان وەزانیاری ڕابگاو وشیارو ئاگا بین .هەر
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بۆیە نابێ لە باسو گفتوگۆو دەمەتەقەو وتووێژو کۆمیونیکاس��یۆنی سەختو دژوارو تەنانەت توندیش
بترس��ین .ڕاس��تە ئاش��کرا کردنی کێش��ەو ناتەباییو ناکۆکییەکان جاری وایە ئازاری لەگەڵەو زۆر
ناخۆشە ،بەاڵم تەنیا ئەو کاتە دەتوانین گیروگرفتەکانو کەموکووڕییەکان چارەسەر کەینو ئاڵوگۆڕی
ئهرێنیو پێویس��ت دروست کەین کە ڕاس��تییەکان وەک خۆیان ببینینو باسو گفتوگۆیان لەسەر
بکەین .لەو جێیەش کە ناتوانین لەس��ەر مەس��ەلەیەک قەناعەت بە یەکتر بێنین وا باشە فێر بین
کە بزانین خەڵک جیاوازنو بە شێوەی جۆراوجۆر بیر دەکەنەوەو دەبێ قبووڵ بکەین کە مەسەلەکە
ئاوایە .واتە ئەگەر لە جێیەک نەمانتوانی لەس��ەر بابەتێک بە کۆدەنگی بگەین ،دەبێ لەس��ەر ئەوە
تەواف��وق بکەین کە ناتوانین ب��ە تەوافوق بگەین .ئەوەش بۆخۆی جۆرێک ب��ە کۆدەنگیو تەوافوق
گەیش��تنە .مەگەر جەوهەری دێمۆکڕاسی بریتی نیە لە تەحەممولو قبووڵ کردنی جیاوازییەکان؟
بەڵێ راس��ت وایە .جەوهەری دێمۆکڕاس��ی بریتییە لە ڕێزگرتن لە ئەو ش��تانەی کە جیاوازن ،ڕێز
گرتنە لە جیاوازییەکان.
دابونەریتە کولتووریو ئایینییەکانو پێشێل کردنی مافەکانی مرۆڤ
ئاڵوگۆڕە فەرهەنگیو کولتوورییەکان بەشێکن لەو پەرەسەندنە مێژوویییە کە لە ئاکامی کار تێکردنی
فاکت��ۆرە جیاوازەکانی وەک تکنۆلۆژیو گەلێک هۆکاری دیک��ەدا ڕوو دەدەن .دنیا لە حاڵی گۆڕانی
بەردەوام دایە .هەر بەو پێیە مرۆڤیش لە ئاڵوگۆڕو پێشکەوتنی بەردەوام دایە .ئەو شتانەی کە هەزار
ساڵ یا تەنانەت سەد ساڵ لەمەوبەر بە دابونەریتێکی ئاسایی دادەنران ئێدی ئەمڕۆ شوێنەوارێکیان
لێ نەماوە.
جیاوازیدانان بەرانبەر ژنانو هەاڵواردنی هۆمۆفیلەکان ،بەشوودانی زۆرەملی ،قەتڵو توندو تیژیی
نامووس��ی ،دیاردەگەلێک بوون لە هەموو کولتوورە جۆراوجۆرەکان دا ،لە رابردوودا بە ش��ێوەیەکی
بەرب�ڵاو هەبوون .بۆ نموونە لەو نۆروێژەدا تا س��اڵی ١٨٦٨ی زایینی ،پی��او بەگوێرەی قانوون مافی
ئەوەی هەبوو کە لە ژنەکەی بدات یان توندوتیژیی لەگەڵ بکات.٤٤
هەر بەو جۆرە بەش��وودانی زۆرەملییش ش��تێکی نائاسایی نەبوو .ئێس��تا وەزعەکە گۆڕاوە .ئەم
دابونەریتانە نەماونو جێگای خۆیان داوە بە هەندێک نۆرمو نرخو بایەخ کە لە ئاس��تی نەتەوەییو
نێونەتەوەییدا پەس��ند کراون .بۆ نموونە مافەکانی مرۆڤ .ئەمڕۆ ئیتر کۆدەنگیی نێونەتەوەیی لەسەر
ئەوە هەیە کە خەتەنە کردنی ژنان ،قەتڵی نامووس��ی ،توندوتیژیی نامووس��ی ،بەشوودانی زۆرە ملی،
هەمووی��ان بە پێش��ێل کردنی مافەکانی مرۆڤ لەقەڵەم دەدرێن .ب��ەاڵم چونکە دیاردە فەرهەنگیو
کولتوورییەکان درەنگ ئاڵوگۆڕیان بەس��ەردا دێ ،دەبینین کە هێشتاش لە زۆر واڵتو ناوچەدا ئەو
دیاردە ناحەزو کۆنو دواکەوتووانە هەر ماون .راس��تە ئێس��تا ئەو دی��اردەو دابونەریتانە قەدەغەن،
بەاڵم وەختی دەوێ تا لە هەموو جێگایەک ڕێشەکێشو بنەبڕ دەکرێنو نۆرمو نرخو بایەخە تازەکان
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جێگایان دەگرنەوە .هێشتاش لە پاکستان ،ئەفغانستانو گەلێک واڵتی دیکەدا ،توندوتیژیی نامووسی
بە ژنان ڕەوا دەبینرێ.٤٥
کاتێ��ک خەڵک لەو واڵتانەوە دەچنە نۆروێژ یان واڵتانی دیکە ،ئ��ەو دابونەریتو نرخو بایەخە
کولتوورییانە لەگەڵیان دێننە ئەو واڵتانەش .ئاکامی ئەوەش دەبێتە ئەوە کە تەنانەت لەو واڵتانەشدا
ئەو بنەمااڵنە ،ڕێوش��وێنو قەیدو بەندی جۆراوجۆری توند بەس��ەر ژنو کچانی خۆیاندا بسەپێنن.
بۆ نموونە ڕیگا بە کچەکانیان نادەن کە پێش ش��وو کردن حەز لێکردنو خۆشەویس��تی بکەن .یان
ناچاریان دەکەن بە بەش��وودانی زۆرەملی .دیارە لە زۆربەی هەرە زۆری حاڵەتەکاندا قوربانیانی ئەم
دابونەریت��ە ناحەزانە کچان��ن .بەاڵم زۆر جار تەنانەت پیاوانیش دەکەون��ە بەر ئەو زولمو زۆرییە.
کاتێک کچو کوڕە الوەکان دەیانەوێ بەرانبەر ئەو دابونەریتانەو ئەو ئۆتۆریتە پیاوس��االرییەی نێو
بنەماڵەکانیان ڕاوەس��تن ،لەگەڵ هەڕەشەو مەترس��یی جۆراوجۆر بەرەوڕوو دەبن .ئەگەر ماڵێ بەجێ
بێڵن بۆ هەتاهەتایە لە پش��تیوانیو کۆمەگو یارمەتیی بنەماڵەکانیان بێبەش دەبن .بەو حاڵەش زۆر
جار دێتە پێش ئەو ژنو کچانەی کە لە الیەن بنەماڵەکەیانەوە توندوتیژییان لەگەڵ دەکرێ ناچارن
ماڵ��ێ بەجێ بێڵنو بڕۆنە دەرەوە .لەو پەیوەندییەدا جارج��ار کچانو ژنانێک هەن کە دەکووژرێن.
بەوە دەوترێ قەتڵی نامووسی.
زۆربەی هەرە زۆری خەڵک لەسەر ئەوە کۆکن کە ئەو دابونەریتانەی لەسەرەوە باسمان کردن،
ک��ۆنو دواکەوتووانەن .یا وەک نوعمان موبەش��یر نووس��ەری بەناوبانگی نۆروێژیـ پاکس��تانی دەڵێ
بێفەرهەنگین .٤٦هەربۆیەشە نابێ قبووڵ بکرێن .دیارە بەخۆشییەوە ئێستا زۆر کەمن ئەو بنەمااڵنەی
ئەو جۆرە دابونەریتە دواکەوتووانە بەڕێوە دەبەن .هەر بۆیە زۆر بەدەگمەن بەرچاو دەکەون.
لەالیەک ئ��ەو دابونەریتانە ڕەگو ڕیش��ەیان لە فەرهەنگو کولت��وورەکاندا هەیەو لەالیەکی
دیکەش��ەوە پەیڕەوی لێکردنو بەڕێوەبردنیان سزای قانوونیو یاسایی بەدواوەیە .بۆیە تەنانەت ئەگەر
لە جێیەک ئەو دابونەریتانە بەڕێوەش بچن ،بە هەزار جۆر پەردەپۆش دەکرێن تا ئاشکرا نەبن.
زۆرن ئەو دامودەزگا جۆراوجۆرانەی لە پەیوەندی لەگەڵ خەبات بە دژی ئەو جۆرە پێشێلکارییانەی
مافەکانی مرۆڤدا ئەرکیان لەس��ەر شانە .لەپێش هەر کەسو الیەنێکدا ئەوە ئەرکی کاربەدەستانی
دەوڵەتە کە س��ەبارەت بەو جۆرە پێش��ێلکارییانە تەحقیقو لێکۆڵینەوە بکەنو تاوانباران بە سزای
خۆیان بگەیەنن .دادگایی کردنو س��زادانی تاوانباران زۆر گرنگە .چونکە لەالیەک س��یگناڵ بۆ ئەو
کەس��انە دەنێرێ کە بواری ئەوەیان هەیە ئەو پێش��ێلکارییانە بکەن .لەو ڕێگایەوە حاڵی دەبن کە
ئەگەر کارو کردەوەیەکی لەو چەش��نە بکەن لەگەڵ س��زای پێویس��ت ب��ەرەوڕوو دەبن .لەالیەکی
دیکەش��ەوە دادگایی کرانو سزادانی تاوانباران دەبێتە هۆی ئەوەی کە کەسانی دیکە تەشویق بن تا
لە حاڵەتی ڕوودانی ئەو جۆرە تاوانانەدا پۆلیسو دامودەزگا پەیوەندیدارەکان ئاگادار کەنەوە .لەالیەکی
دیکەش��ەوە پێویستە وشیاریو ئاگایی پێویست س��ەبارەت بەو بابەتە لەنێو خەڵکدا ،بەتایبەتی لە
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نێو ئەو دەس��تەو تاقمانە کە زەمینەی ئەوەیان تێدایە ،باڵو کرێتەوە .هەر بەو جۆرە پێویس��تە کاری
پەروەردەیی جۆراجۆریش لەس��ەر ئەو خەڵکانە بکرێ تا لەگەڵ نرخو بایەخە هاوچەرخو مۆدێڕنەکان
ئاش��نا بنو بتوانن ئاس��انتر لە داوی ئەو دابونەریتە دواکەوتووانە ڕزگار بن .لەو بارەوە دەوڵەتەکان
ڕەخنەی ئەوەیان لەسەرە کە ئیمکانێکی زۆر کەمیان بۆ کار کردن لەسەر ئەو بابەتانە تەرخان کردوە.
هەروەها ڕەخنەی ئەوەیان لێ دەگیرێ کە ئەوان بەش��ێوەیەکی خراپ لە دەس��تەواژەی نیسبەتی
کولتووری تێدەگەن .جاری واشە بەوە تاوانبار دەکرێن کە چاو لەو جۆرە پێشێلکارییانەی مافەکانی
مرۆڤ دەپۆشنو خۆیانی لێ گێل دەکەن .شایانی باسە لەو چەند ساڵەی دواییدا زۆر جار لە نۆروێژ،
دانمارکو س��وئێد و زۆر واڵتی دیکەدا دۆس��یەکانی پەیوەندیدار بە قەتڵو توندوتیژیی نامووس��ی
دروانەتە دادگاو بڕیاری پێویستیان لەسەر دراوە.
ش��ایانی باسە کە زۆر گرنگە کەمایەتییەکان خۆش��یان تێبکۆشن لەو دابونەریتە دواکەوتووانە
دوور کەون��ەوە .ئەگەر ژینگ��ە جۆراوجۆرەکانی کەمایەتییەکان ،ئ��ەو دابونەریتە دواکەوتوانەو ئەو
پێشێلکارییانەی مافەکانی مرۆڤ مەحکووم کەن ،سیگناڵێکی ڕوونو ئاشکرا بۆ ئەو کەسانە دەنێرن
کە ئەو کارو کردەوانە ئەنجام دەدەنو پێیان دەڵێن کە ئەوان لێیان بێبەرین .واتە هیچ پشتیوانییەکیان
لێ ناکەن .ئەوە قازانجێکی دیکەشی هەیە ،ئەویش ئەوەیە کە کاتێک پێشێلکارییەکی لەو چەشنە
ڕوو دەدا ،بیروڕای گش��تی یان خەڵک پەنجەی تاوان بۆ هەموو خەڵکانی س��ەر بە کەمایەتییەکان
ڕاناکێش��ن بەڵکوو تەنیا ئەو کەس��ە بە تاوانبار دەزانن کە ئەو کارە دزێوەی کردوە .٤٦دەبێ بگوترێ
کە ڕاگەیەنە گش��تییەکانیش ئەرکێکی زۆر گرنگیان لەو بارەوە دەکەوێتە ئەس��تۆ .ئەوان پێویستە
ئەو پێش��ێلکارییانەی مافەکان��ی مرۆڤ ،بەڕێوەچوونی ئەو دابو نەریت��ە دواکەوتووانە لەقاو دەنو
ڕووناکایییان بخەنە س��ەر .ئەگەر بەش��ێوەیەکی ئازادو کراوە لە کۆمەڵدا باس لەس��ەر ئەو جۆرە
گیروگرفتانە بکەین ،ئەو کەسانەی لە تەنگانەدان ،ڕەنگە ئەگەر بزانن کۆمەڵگا پشتیوانیو کۆمەگیان
دەکا باشتر ڕاوەستنو لە ئاکامدا بڕیاری دروست بدەن .لەالیەکی دیکەشەوە ڕاگەیەنە گشتییەکان،
ناب��ێ کارێک��ی وا بکەن کە وێنەیەکی ناڕوونو نادروس��ت ل��ە حەقیقەتەکە نیش��ان دەن .ئەگەر
ڕاگەیەنە گش��تییەکان بەشێوەیەکی زۆرو بێجێ لەسەر بابەتەکە قسە بکەنو لە ئەندازەی پێویست
زیاتر گەورەی کەنەوە ،ئەوە س��رنجی بیروڕای گش��تی بەش��ێوەیەکی نیگەتیڤ دەکەوێتە سەر ئەو
کەمایەتییەی کە ئەو ڕووداوە بەجۆرێک دەیگرێتەوە تا خودی کەیسەکە یان ئەو کەسە کە ئەو کارە
ناحەزو بێجێیەی ئەنجام داوە.
هەر بەو جۆرە جاری وایە دابونەریتو ڕێوشوێنە مەزهەبیو ئایینییەکانیش دەبنە مایەی پێشێل
کرانی مافەکانی مرۆڤ .لە مێژوودا گەلێک نموونەی ئەوتۆ هەن کە بەگوێرەی ڕێوشوێنە ئایینییەکان
جیاوازیو هەاڵواردن لەگەڵ ژنانو کەس��انی هۆمۆفیل کراوە .دەبێ بگوترێ کە ڕێوش��وێنە ئایینیو
مەزهەبییەکان ناتوانن بەش��ێوەیەکی سەربەخۆو جیا لە ئاڵوگۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ،خوێندنەوەیان
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بۆ بکرێ .ئێستا لە نۆروێژو لە زۆر واڵتی دیکەدا خەبات بۆ مافەکانی ژنانو مافەکانی هۆمۆفیلەکان،
تا ڕادەیەکی زۆر چۆتە پێشو تەنگی بەکلێس��ا هەڵچنیوە .هەر بەو جۆرە لە ئاکامی ئەو پێشکەوتنە
کۆمەاڵیەت��یو فەرهەنگیو ئاڵوگۆڕە جۆراوجۆرانەدا ،دۆخێک هاتۆتە ئاراوە کە کۆمەڵگا پتر لە ڕابردوو
توانا و تاقەتی ڕەخنەی لە کلیس��او لە ڕێوش��وێنە ئایینییەکان هەیە .ئەمڕۆ لە کلیس��اکاندا ژنان
وەک ڕێبەری ئایینی ،وەک پرێس��تو قەش��ە کار دەکەن .ش��تێک کە چل ساڵ لەمەوبەر تەنانەت
ب��ە خەیاڵیشدا نەدەهات .لەوەش زیاتر ئەمڕۆ تەنانەت کەس��انێک لە کلیس��اکاندا کار دەکەن کە
هۆمۆفیلن .یانی ئیتر ئەوەش بە ش��تێکی نائاس��ایی لەقەڵەم نادرێ کە هۆمۆفیلەکان وەک ڕێبەرانی
کلیسا کار بکەن .هەموو ئەو ئاڵوگۆڕانە لەخۆڕا پێک نەهاتوون .خەڵکێکی زۆر بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ
کارو خەباتیان کردوە تا بەرانبەریی نێوان ژنو پیاوان لەم واڵتەدا جێی گرتووە .بەو حاڵەش هێشتاش
لە هەندێک ژینگەی مەس��یحی لە نۆروێژو زۆر واڵتی دیکەدا جیاوازی لەگەڵ ژنانو هۆمۆفیلەکان
دەکرێ .بەاڵم ئاڵوگۆڕێکی لەو چەش��نە لە پەیوەندی لەگ��ەڵ مافەکانی ژنانو هۆمۆفیلەکاندا لەنێو
ژینگە ئیس�لامیو هەندێک لە ژینگە ئایینییەکانی دیکەدا نەهاتۆتە پێش .لە زۆر ش��وێن ڕێوشوێنە
ئایین��یو مەزهەبییەکان لەگەڵ بایەخو دابونەریت��ە فەرهەنگیو کولتوورییەکان وا پێکەوە ئاوێتە
بوون کە هێش��تاش دینو مەزهەب وەک ئامرازێک بۆ پاکانە کردن بۆ جیاوازیدانان بەرانبەر ژنانو
هۆمۆفیل��ەکان کەڵکی لێ وەردەگیرێ .ئاکامی ئەو وەزعە ئەوەیە کە لە کۆمەڵگا ئیس�لامییەکاندا
ژنان چ لە نێو بنەماڵەو چ لە دەرەوەی بنەماڵەدا ئازادییەکی کەمتریان لە چاو پیاوان هەیە .لەوەش
زیات��ر تەنانەت لەو کۆمەڵگایانەدا هۆمۆفیلەکان نەک هەر جی��اوازیو هەاڵواردنیان لەگەڵ دەکرێ،
تەنانەت ئەگەر ناس��نامەی خۆیان ئاش��کرا بکەن ،دەکەونە بەر هەڕەشەو ڕەنگە گیانیشیان لەدەست
ب��دەن .لێکۆڵینەوەکان ئ��ەوە دەردەخەن کە هۆمۆفیل��ەکان چ لە ژینگە مەس��یحیو چ لە ژینگە
ئیس�لامییەکاندا لە وەزعێکی زۆر دژواردا بەسەر دەبەن .لە ترسی ئەوە کە سووکایەتیان پێ بکرێ
یان جیاوازیو هەاڵواردنیان لەگەڵ بکرێ ،یان وەال بنرێن ،ناوێرن ناس��نامەی خۆیان ئاشکرا بکەن.
کەس��ێک کە نەتوانێ ناس��نامەو هەوییەتی خۆی ئاشکرا بکاو ناچار بێ بیشارێتەوە هەست بەوە ناکا
کە لەگەڵ کەس��انی دیکە هاوبایەخە .زۆر الوی هۆمۆفیل دەڵێن ئەو وەزعە هێندە سەختو دژوارە
کە ئەوان زۆر جار بیریان لەوە کردۆتەوە کە کۆتایی بە ژیانی خۆیان بێنن.
بۆ بەشێکی زۆر لە خەڵک ئایین بەشێکە لە ناسنامە .لە یەکێک لە کۆرسەکانی ئێمەدا کوڕێکی
 ١٧ساڵە بە ناوی عەلی گوتی ”هەموو مافەکانی مرۆڤ لە دینەکەی مندا هەن ،تەنیا ئەوەی دەوێ
ک��ە وەبەرچاوی��ان بگرینو پەیڕەویان لێ بکەین” .بێ وەبەرچاو گرتن��ی ئەوە کە مرۆڤ چ دینێکی
هەیە ،زۆرن ئەوانەی وەک عەلی بیر دەکەنەوە هێزو تواناو ئیلهام لە ئایینەکەیانو ڕێوش��وێنو نۆرمە
ئایینیی��ەکان وەردەگرن .بەاڵم ئ��ەوە بەو مانایە نیە کە ئایینو مەزهەب��ەکان جێگای ڕەخنە نین.
ڕەفتارو کارو کردەوەی کەس��انی مەزهەبییش وەک ڕەفتارو کارو کردەوەی کەسانی دیکە پێویستە
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بخرێتە بەر ڕەخنەو هەڵس��ەنگاندن .هەر بۆیە هەرچەشنە پراکسیسێکی ئایینیو مەزهەبی کە ببێتە
مایەو هۆکاری پێشێل کردنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ پێویستە بەربەرەکانیی لەگەڵ بکرێ ،لەقاو
بدرێو قبووڵ نەکرێ .جاری وایە دینو مەزهەب وەک پاکانە بۆ پێشێل کرانی مافو ئازادییەکانی
مرۆڤ کەڵکیان لێ وەردەگیرێ .بەاڵم ڕاس��تییەکەی ئەوەیە کە پێش��ێل کرانی مافەکانی مرۆڤ لە
ژێر هیچ بیانوویەکدا نابێ تەحەموولو قبووڵ بکرێ.
کاتێک ناتەبایییە کولتورییەکانو پێش��ێلکارییەکانی مافی مرۆڤ ،وەک جیاوازیی کولتووری
لێک دەدرێنەوە ،ئەو کێشەو ناکۆکییانەش لە ئاستی کۆمەڵو لەنێو دەستەو تاقمە جۆراوجۆرەکاندا
ڕەنگ دەدەنەوە .بۆ نموونە کاتێک پراکسیس��ێکی پڕ لە ه��ەاڵواردنو جیاوازیدانان بە دژی ژنان لە
جێگایەک بەڕێوە دەچێ ،دەبێتە هۆی قووڵ بوونەوەی ناکۆکیو ناتەبایی لە نێوان ئەو کەسو گروپانە
کە ئەو پراکسیس��ە بەڕێوە دەب��ەن .لەگەڵ ئەو ناوەندو ژینگە س��یکۆالرانەی کە بەرگری لە مافو
ئازادییەکانی ژنانو مندااڵنو هۆمۆفیلەکان دەکەنو ئااڵی خەبات بۆ یەکس��انیی نێوان مرۆڤەکانیان
بەرزو ش��ەکاوە ڕاگرتووە .پرس��یار ئەوەیە کە کاربەدەس��تانی دەوڵەت چۆن دەبێ ئەو جۆرە کێشەو
ناتەبایییانە ئیدارە بکەن؟
کاتێک مەس��ەلەکە بریتییە لە پێش��ێل کرانی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ وەاڵمەکە زۆر ڕوونە.
پێش��ێل کردنو پەالماردانی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ لە ژێر هیچ بیانوویەک داو لە هیچ کە س
والیەنێک نابێ قبووڵ بکرێ .لە هەر جێیەک مافو ئازادییەکانی مرۆڤ دەکەونە بەر پەالمارو پێشێل
دەکرێن ،دەبێ سیستەمی قەزاییو حقووقیی کۆمەڵگا چاالکانە ئەرکی خۆی بەڕێوە بەرێ .جگە لەوە
دەبێ گەلێک ڕێکارو میکانیزمی جۆراوجۆر بۆ باڵوکردنەوەی زانیاریو هوش��یاری سەبارەت بە مافو
ئازادییەکانی مرۆڤو ڕوونکردنەوەی خەڵک لە پەیوەندی لەگەڵ دابونەریتە دواکەوتوووەکاندا پیادە
بکرێ��ن .دێلیماو گیروگرفتی گەورە ئەو کاتە ڕوو دەدا کە کێش��ە کولتوورییەکان لە ئاکامی ناتەبا
کەوتنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ لەگەڵ یەکتر سەر هەڵدەدەن .ئەو کێشەی کە لە ساڵی ٢٠٠٦دا،
لە ئاکامی چاپو باڵوکردنەوەی کاریکاتێرەکانی حەزرەتی محەممەد (د.خ) سەری هەڵدا ،لەو بارەوە
نموونەیەکی زۆر باش��ە .لەالیەک ئەو مەسەلەیە پەیوەندیی بە ئازادیی بەیانەوە هەبوو .ئازادیی بەیان
الیەنێک��ی گرنگی مافو ئازادییەکانی مرۆڤە .هەر بۆیە ناوەندە جۆراوجۆرەکانی ڕۆژئاوا لەس��ەر ئەو
بڕوایە بوون کە چاپو باڵوکردنەوەی ئەو کاریکاتێرانە شتێکی ڕەوا بووە .لەوالشەوە موسوڵمانان ئەوە
بە حەقی خۆیان دەزانن کە ڕێز لە پێغەمبەری ئەوانو بنەما ئایینییەکانی ئەوان بگیردرێ .ئەوەش
بۆ خۆی دەچێتە چوارچێوەی مافەکانی مرۆڤەوەو بە داخوازییەکی ڕەوا دەزانرێ .هەر بۆیە دیتمان
ئەو مەس��ەلەیە بوو بە مایەی کێش��ەو هەرایەکی گەورە ،لەوەڕا بۆمان دەردەکەوێ کە جیاوازییە
فەرهەنگیو کولتوورییەکان زۆر مەس��ەلەیەکی گرنگنو پێویس��تە بەجیدی بگیردرێن .ئەوەی لەو
بارەوە زۆر گرنگەو نابێ فەرامۆشی بکەین ئەوەیە کە لەو جۆرە بارودۆخانەدا ،پێویستە بە ئازادیو بە
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شێوەیەکی کراوە لەسەر مەسەلەکان دیالۆگو گفتوگۆ بکرێو کۆمیونیکاسیۆنێکی باش وەڕێ بخرێ.
لەوەش گرنگتر ئەوەیە کە پێویستە هەموو الیەک تێبکۆشن تا زانیاریو هوشیاری لەسەر مافەکانی
مرۆڤو تێگەیش��تنی فرەکولتووریو پێکەوە ژیان��ی دێمۆکڕاتیکو بایەخو نرخە دێمۆکڕاتیکەکان لە
کۆمەڵدا لە هەموو ئاستەکاندا باڵو بێتەوە.
قەزاوەتی پێشوەختو بیرکردنەوەی کلێشەیی
ه��ەر چەند جیاوازییە کولتووریی��ەکان قووڵو جیددین ،بەاڵم دەتوانین ئەوە نیش��ان بدەین کە
بەشێکی زۆری ئەو کێشانەی لەوانەوە سەرچاوە دەگرن هیچ پەیوەندییەکیان بەو جیاوازییانەوە نیەو
لەو قەزاوەتە پێشوەختو بیرکردنەوە کلێشەیییانەوە دروست دەبن کە ئێمە خۆمان سەرچاوەیانین.
ئەو بابەتە کەمێک س��ەختو دژوارە .بەاڵم ئەگ��ەر فێری بینو تێی بگەین ،دەبێتە هۆی ئەوەی کە
بتوانین لە خاڵە الوازو کەموکووڕییەکانی خۆمان باش��تر حاڵی بین .ئەوە لێوەش��اوەییمان دەداتێ
هەلومەرجەکان باش��تر بناس��ینو لە پێش��ەوە خۆمان بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵیان ئامادە بکەین.
هەمیش��ەش وایە کە ئەگەر بە ئاگاهیو وشیاریو زانیاریی پێویستەوە بەرەو شتێک بچین ،ئامادەیی
پێویستمان بۆ ئەو کارە تێدا پێک دێ ،کە ئەوە بۆخۆی زۆر گرنگە.
مەبەس��ت لە  Stereotyperیا بیر کردنەوەی کلیش��ەیی ئەوەیە کە ئێم��ە تایبەتمەندییەک یا
س��یفەتێکی تایبەتی بەسەر کۆمەڵە کەس��ێک ،یان گروپێک لە خەڵکدا ببڕین .واتە بەشێوەیەکی
گش��تی قەزاوەت لەس��ەر کۆمەڵە خەڵکێک بکەین .وەک ئەوە کە دەڵێین :نۆروێژییەکان دەچن بۆ
خلیس��کێنی سەر بەفر ،فەڕانسەیییەکان حەزیان لە ش��ەڕابە ،ئەفریقایییەکان زۆر سێکس دەکەن
ی��ا ئەوە کە دەگوترێ پیاوان��ی هۆمۆفیل ڕەگی مێیینەیییان زۆرتر تێدایە .کە واتە مەبەس��ت لە
بیرکردنەوەی کلێش��ەیی ئەوەیە کە ئێمە س��یفاتێکی تایبەتی بە شێوەیەکی گشتی بەسەر کۆمەڵە
خەڵکێكدا ببڕینو هەموو ئەو خەڵکە بەو پیوانەیە هەڵس��ەنگێنین .ئێمە پێش��تر باس��ی ئەوەمان
کرد کە کولتوور بریتییە لەو ڕەمزو کۆدانەی کە لەپش��تی س��ەرو زەینی خۆماندا هەڵمانگرتوون.
 Walter Lippmannکە لە باری کۆمەڵناس��ییەوە ئەو زاراوەیەی هەڵسەنگاندوە دەڵێ بیر کردنەوەی
کلێش��ەیی بریتییە لەو وێنانەی سەبارەت بە مەس��ەلەو بابەتەکان لە پشتی سەرو زەینی خۆماندا
هەڵمانگرتوون .ئەو دەڵێ ئێمە بە دەگمەن زانیاری لەس��ەر شتەکانو دەستەو تاقمە جۆراوجۆرەکان
ڕاس��تەوخۆ لە ڕێگای تاقیکردنەوەکانی خۆمانەوە وەدەس��ت دێنین .زۆرتر ئ��ەو زانیارییانەمان لە
کەسانو س��ەرچاوەکانی دیکەوە وەردەگرین .ئەو جۆرە زانیارییانە لە زەینو بیری ئێمەدا جێگایان
گرتووەو هەرکات تەماش��ایان دەکەین ،لەچوارچێوەی ئەو وێنەو کلێش��ەیەدا دەیانبینین کە پێشتر
ل��ە وانمان هەیە .واتە ئەو ش��تەمان بەرچاو دەکەوێ کە خۆمان بۆ دیتن��ی ئامادە کردوە .ئەوەش
وێنەیەکی درووستمان لە حەقیقەتەکە ناداتێ .چونکە تەنانەت ئەگەر ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەو دیاردەیە
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بەرەوڕووش دەبین بە هۆی ئەو وێنەی پێش��تر س��ەبارەت بەو لە زەینی ئێم��ەدا هەیە ناتوانین بە
جۆرێکی دیکە بیبینین .٤٨
ئەو جۆرە بیرکردنەوەیە هەم بیرکردنەوەی کلێشەیی بەشێوەی ئهرێنی لەسەر دەستەو تاقمێکو
هەم بیرکردنەوەی کلێشەیی بەشێوەی نیگەتیڤ لەسەر دەستەو تاقمێکی دیکە دەگرێتەوە .دەگوترێ
”هەموو دایەگەورەکان مێهرەبانن” یا ”ڤێتنامییەکان چاک کار دەکەن”و هتد.
ئەوە کە مرۆڤەکان بەس��ەر گروپو دەستەو تاقمی جۆراوجۆردا دابەش کەین ،شتێکی نۆرماڵو
سروشتییە .هەموومان ئەو کارە دەکەین .ئەوە بۆخۆی ڕێگایەکە بۆ سادە کردنەوەو ڕێکوپێک کردنی
واقعییەت یان ئەو حەقیقەتەی کە لەگۆڕێ دایە .کە واتە مەبەس��تی ئێمە لەو باس��ە ئەوە نیە کە
دەبێ واز لە دابەش کردنی مرۆڤەکانو دیاردەکان بەسەر گروپو دەستەو تاقمی جۆراوجۆردا بێنین.
چونکە کارێکی ئەوتۆ نەک هەر مومکین نیە بەڵکوو ئێمە بێ ئەو جۆرە ڕێکوپێک کردنو کاتەگۆری
کردنەی ش��تەکان ،ناتوانین س��ەر لە واقعییەتەکان دەرکەین .مەبەست ئەوەیە کە بزانین ئەو جۆرە
دابەش کردنە جارجار ئاکامی نێگەتیڤیشی هەیە .بۆیە پێویستە لەپێشدا لەسەر ئەو الیەنە نێگەتیڤە
ئاگادار بین ،بۆ ئەوەی تووشی هەڵوێستی بێجێو نامەعقووڵ نەبین .بەم جۆرە ئەگەر سرنج نەدەینە
مرۆڤەکانو تایبەتمەندییەکانیان وەک تاک ،بیرکردنەوەی کلێش��ەیی دەبێتە مایەی کێشەو زیانی
زۆرمان لێ دەدات.
هەرچەند ئ��ەو بیرکردنەوە کلێش��ەیییانە بەهێزیش بن ،ئەگەر وەک ت��اک لەگەڵ مرۆڤەکان
بەرەوڕوو بینو سیفاتو تایبەتمەندییە شەخسییەکانیان ببینین ،بەرەبەرە ئەو وێنەی کە لەو بارەوە
لە پشتی سەری خۆماندا هەڵمانگرتووە کاڵ دەبێتەوەو ئاڵوگۆڕی تێدا پێک دێ.
مەبەس��ت لە قەزاوەتی پێشوەخت ئەوەیە کە ئێمە لە پێشدا لەسەر کۆمەڵە کەسێک قەزاوەتی
س و نەگۆڕمان ل��ەوان لەزەین دایە .لە حاڵێکی ئاوادا تەنانەت
خۆم��ان کردووە .واتە وێنەیەکی فیک 
ئەگەر تووش��ی کەسێکی سەر بەو گروپە بین ،ئەگەر بەوجۆرە نەبێ کە بیرمان لێ کردۆتەوە ئامادە
نین بۆچوونی خۆمان بگۆڕین .س��ەرۆکی ڕێکخراوی ڕووس��ی بۆ مافەکانی م��رۆڤ دەگێڕێتەوە کە
جارێکیان ئەو چاوی بە الوێکی ڕووس��ی کەوتووە ئەو پیاوە ڕووسییە پێی وابووە کە چیچانییەکان
خەڵکانێکی زۆر خراپن .هەر بۆیە دەبێ ئەو چیچانییانەی لە دەرەوە دەژین دەربکرێنو بنێردرێنەوە
چیچ��ان .ل��ەوەش زیاتر ئەو پێی وابووە کە لە چیچانیشدا دەبێ ش��وورەیەکی بەرزو ئەس��توریان
بەدەوردا دروس��ت بکرێ تا لە خەڵکی دیکە جیا بکرێنەوە .ناوبراو دەڵێ کە لێم پرس��ی ئەتۆ قەت
چیچانیت دیتوون؟ لە وەاڵمدا وتی بەڵێ .ئەودەم کە لە سەربازی بووم ،ڕەفیقێکی چیچانییم هەبوو.
لێم پرسی ئایا ئەو ڕەفیقە چیچانییەت چ جۆرە کەسێک بوو؟ لە وەاڵمدا دەڵێ وەاڵ کوڕێکی زۆر زۆر
باش بوو .ئەو جار پێی دەڵێ باشە ئەدی ئەتۆ لە کوێڕا دەزانی کە چیچانییەکان خەڵکانێکی خراپن؟
لە وەاڵمدا دەڵێ ئەوە شتێکە کە من بۆخۆم دەیزانم .شتێکە کە هەر لەمێژە دەیزانم.
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بەم جۆرە بیرکردنەوە کلێش��ەیییەکانو قەزاوەتە نابەجێیەکان لەالیەن ئێمەوە دروست دەبنو
پاشان لە ڕێگای جۆراوجۆرەوە دەگوێزرێنەوە بۆ نەوەکانی دیکە .لەبەر ئەوەی ئەو جۆرە بیرکردنەوانە
کاریگەرییان لەسەر ژیانی ئێمە هەیە ،پێویستە وشیاریو زانیاریمان لەسەر ئەوان هەبێو ئەو جۆرە
بیرکردنەوانە کاریگەرییان لەس��ەر چۆنیەتیی بیرکردنەوەو ڕەفتاری ئێمە هەیە .بۆیە پێویس��تە بە
وشیارییەوە هەڵسوکەوتیان لەگەڵ بکەین .قەزاوەتە بێجێو بیرکردنەوە کلێشەیییە نیگەتیڤەکان،
دەبن��ە هۆی لێک دوورکەوتنەوەی خەڵکو دەس��تەو تاقمە جۆراوجۆرەکانی نێو کۆمەڵ .جا کاتێک
خەڵک ناتوانن س��ەبارەت بەو مەس��ەالنە پێکەوە ڕاوێژو گفتوگۆو دیالۆگ بکەن ،ئیمکانی ئەوە پێک
نایە کە ئەو بیرکردنەوە چەوتانە ڕاست بکرێنەوە .لە بارودۆخێکی ئاوادا ئیمکانی ئەوە کە ئەو قەزاوەتە
نابەجێیەو ئەو بیرکردنەوە کلێشەیییە ببێتە دوژمنایەتی ،زۆرە.
ئێمەو ئەوان
کاتێک خەڵکانی دیکە بەس��ەر گروپو دەس��تەو تاقمی جۆراوجۆردا دابەش دەکەین ،خۆشمان لە
گروپێکدا ڕێک دەخەین .یەکێک لە سروش��تیترین جۆرەکانی ئەو جۆرە دابەشکردنە بریتییە لەوە
کە گروپی ”ئێمە”و ”ئەوان” پێک دێنین .ئەوە ئێمەین بەو جۆرە خەڵکانی تر لە گروپی لەو جۆرەدا
ڕێ��ک دەخەینو دەیانکەینە ”ئ��ەوان” نەک خۆیان .ئاخر ئەوان نازانن کێنو ئێمە بە تێگەیش��تنی
خۆمان لەوان سیفاتو تایبەتمەندییەکانیان دەسنیشان دەکەین .بەم جۆرە بە دابەش کردنی ئەوان
بەس��ەر تاقمێکی لەو چەشنەدا خۆشمان لە تاقمێکی دیکەی بەرانبەری ئەواندا دادەنێین .لەڕێگای
باسو قسەکردن لەسەر ئەوانی ترو تایبەتمەندیو سیفاتەکانیان شکڵ بە فۆرمو نێوەرۆکی خۆشمان
دەدەین.
ئەگەر س��ەیری مێژوو بکەین گەلێک نموونەی لەو چەشنەمان دێنە بەرچاو کە خەڵکان خۆیان
بەس��ەر ”ئێمە”و ”ئەوان”دا دابەش کردوە .ئەو جۆرە دابەش��کردنە لە هەموو کۆمەڵگاکاندا بەرچاو
دەکەوێو هەمیش��ەش نیگەتیڤ نیە .هەر جۆرە کێبەرکێیەکی وەرزشی جۆرێک لە دابەش کردنی
خەڵکە بەس��ەر ”ئێمەو ”ئەوان”داو بە کارێکی ئهرێنییش لەقەڵەم دەدرێ .بۆ نموونە لە کاتی یاریی
فوتب��اڵدا کاتێک چەپڵە بۆ تیپی میللیی نۆروێژ لە بەرامبەر ئیتالیادا لێدەدەین ئەوە ”ئێمە”ین .لەو
ج��ۆرە حاڵەتانەدا ”ئێمە”و ”ئەوان” بەش��ێوەیەکی زۆر زەقو بەرچاو خۆیان نیش��ان دەدەن .چونکە
دەبێتە هۆی ئازاد بوونی وزهیهکی گەورەو پێک هاتنی تینو گوڕێکی زۆر .بەاڵم پێویستە سەبارەت
بە الیەنە سیکۆلۆژیە نێگەتیڤەکانی ئەو جۆرە دابەشکردنەی خەڵک وشیارو ئاگادار بین .دابەشکردنی
خەڵک بەس��ەر ”ئێمە”و ”ئێوە”دا ،زۆر جار بە مەبەس��تو بە ئاگاهییەوە لەالیەن سیاس��ییەکان،
ڕاگەیەنە گش��تییەکانو هەندێک کەسو الیەنی دیکەوە ،بۆ ج��اڕدانو هاندانی خەڵک بۆ پەالمارو
هێرش کردنە سەر دەستەو تاقمەکانی دیکە بەکار دێ .مێژوو زۆر نموونەی لەو جۆرەی لەبیرن کە
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چۆن جوولەکەکان ،سامەکان ،کوردەکان ،تاتەرەکان ،قەرەجەکان ،تونسییەکان ،بۆسنییەکانو زۆر
دەس��تەو تاقمی دیکە وەک ”ئەوان” پێناس��ە کراونو بوونەتە قوربانیی هێرشو پەالمارو قەتڵوعامو
جینۆساید.
ئەمڕۆ لە نۆروێژو لە زۆر واڵتی دیکەی ئۆرووپاییدا موس��وڵمانەکان وەک ”ئەوانی تر” لە قەڵەم
دەدرێن .بۆ نموونە دەگوترێ کە ئەوان کەس��انێکن کە لە دایکو باوکێکی غەیرە نۆروێژی لەدایک
ب��وون ،دینێک��ی دیکەیان هەیە ،بە زمانێکی دیکە قس��ە دەکەنو لە ئێمە جی��اوازن .هەرچەند لە
نۆروێژو لە هەموو واڵتە ئۆرووپایییەکاندا موس��وڵمانەکان دەس��تەو تاق��مو گروپی جۆراوجۆرن ،بە
زمانی جۆراوجۆر قس��ە دەکەن و پێشینەی کولتووریو فەرهەنگی جۆراوجۆریان هەیە ،پەیڕەوی لە
مەزهەبی جۆراوجۆر دەکەن ،هەموویان هەر بە ”ئەوان” دادەنرێن.
کاتێک هەڵس��وکەوتی تاکەکەس��ێک وەک نموونە بەکار دەبەینو ئەو هەڵس��وکەوتە بەس��ەر
گروپێ��کدا دادەبڕین ،ئەوە بە ش��ێوەی کلێش��ەیی بیر دەکەینەوە .چونکە ئ��ەو ڕەفتارە تایبەتییە
دەکەینە پێوانەیەک بۆ پێناس��ەکردنی هەموو گروپەکە بە گش��تی .ئەوە پێی دەوترێ بیرکردنەوەی
کڵێش��ەیی .کاتێک پیاوێکی ئالبانی لە ژنەکەی دەدا ،دەس��تبەجێ دەگوترێ کە ”ئەوە بەش��ێک لە
کولت��وورەی ئ��ەوە” یان دەگوترێ کە ”توندوتیژی نیش��ان دان لەگەڵ ژنان نائاس��ایی نیە” .بەاڵم
کاتێک پیاوێکی نۆروێژی هەمان کار دەکات ،ئەوە بە هەڵس��وکەوتو ڕەفتاری شەخس��یی خۆی لە
قەڵەم دەدەین .دەڵێین ناوبراو بۆیە لە ژنەکەی دەدات چونکە ”سروشتێکی ناهاوسەنگی هەیە” .لەو
ڕێگایەوە دەمانەوێ ئەو لە نۆروێژییەکانی دیکە کە ”ئێمە”نو هەموو ش��تێکیان هەر ئهرێنیە ،جیا
کەینەوە.
ب��ەو جۆرە ئەو پی��اوە نۆروێژییە ه��ەر نوێنەرایەتیی خ��ۆی دەکات .کەچی کاب��رای ئالبانی،
نوێنەرایەتیی گروپێک دەکا کە سەرتاس��ەر نیگەتیڤن .لێرەدا کولت��وور دەبێتە ئامرازێک لە ڕێگای
ئەوەوە خەڵک بەسەر دەستەو تاقمی جۆراوجۆرادا دابەش دەکەین .وەک ئەو نموونەی باسمان لێکرد.
”ئێمە”ی نۆروێژی ئهرێنیو ”ئەوان”ی دیکەی نیگەیتیڤ.
هەروەه��ا کەمایەتییەکانیش بە ن��ۆرەی خۆیان قەزاوەتی پێش��وەختو نابەخێو بیرکردنەوەی
کلێشەیییان هەیە .ئەوان لە ڕێگای ئەو نموونانەی کە لە تەلەفزیۆنو فیلمو هەندێک شتی دیکەی
لەو چەش��نەدا دەیانبینن بەئاس��انی دەگەنە ئەو بڕیارە کە ئوروپایی��ەکان و نۆروێژییەکان هەموو
ئەلکهول مەسرەف دەکەن یا مۆڕاڵیان الوازە .قسە ئەوەیە کە ئەگەر هەمیشە بەو جۆرە شتی نیگەتیڤ
لەسەر یەکتر ببیستینو ڕێگا نەدەین ئەو بیر کردنەوە کلێشەیییانەو ئەو قەازوەتە نابەجێیانە ڕاست
بکرێنەوە ،شوێنەوارێکی زۆرمان لەسەر دادەنێنو وێنەیەکی تەواو ناڕاستمان لە حەقیقەتی یەکتر پێ
نیشان دەدەن .لە بارودۆخێکی ئاوادا ئەو قەزاوەتە بێجێو بیرکردنەوە کلێشەیییانە فۆرمو نێوەرۆکی
دنیای ئێمە دروس��ت دەکەن .کۆمیونیکاش��ون ،پەیوەندیو دیالۆگو ب��اسو گفتوگۆ لەگەڵ یەکتر

 310با پرد دروست کەین نەک دیوار

دەبێتە هۆی ڕاستکردنەوەی ئەو بۆچوونە چەوتانەی کە لەسەر یەکترمان هەن .هاتوچۆو پەیوەندیی
کۆمەاڵیەتی زۆر گرنگە .پەیوەندی��ی کۆمەاڵیەتیو هاتوچۆی یەکتر کردن ئەو دیوارانە دەڕووخێنێ.
ئ��ەو نۆروێژییانەی پەیوەندییان لەگەڵ خەڵکی دیکەی بەپێش��ینەی کولتووریی جیاوازەوە زۆرترە،
بۆچوونیشیان لەسەر ئەوان دروستترە .تا پەیوەندیمان لەگەڵ خەڵکی سەر بە کەمایەتییەکان زیاتر
بێ ،تا لە بوارو مەیدانی زۆرترو بەرینتردا پێکەوە کارو تێکەاڵویمان هەبێ  ،زۆرتر ئەزموونی ئهرێنی
لەسەر یەکتر پەیدا دەکەینو باشتر لەسەر یەکتر قەزاوەت دەکەین .٤٩
بۆیە زۆر گرنگە هەر کاتێک خۆمان یان کەسانی دیکە و خەڵک بەسەر کاتەگۆریی جۆراوجۆردا
داب��ەش دەکەی��ن ،پیویس��تە گفتوگۆیەکی هەموو الیەنەم��ان لەگەڵ یەکتردا هەب��ێ .لەو جۆرە
دابەش��کردنەدا مرۆڤەکان دەخەینە قوتوویەکی گەورەو لەئاکامدا شتێک بە ناوی فەردییەت نامێنێ.
ئاخر هەندێک لە مرۆڤەکان ڕەنگە لە شتێکدا هاوبەش بن  ،بۆ نموونە موسوڵمان ،نۆروێژی ،جوولەکە،
مەس��یحی ،موهاجیر ،قەرەج ...بن ،بەاڵم هەر ئینس��انە بۆخۆی خاوەنی کاراکت��ەرو تایبەتمەندیی
تایبەت بەخۆیەتی کە لە هی کەس��انی دیکەی جیا دەکاتەوە .هیچ کەس وەک کەس��ێکی تر نیە.
زۆر نۆروێژی هەن حەز لەوە ناکەن بچنە خلیس��کێن ،زۆر موس��وڵمانیش هەن کە سیکۆالرن وهەر
لە بنەڕەتڕا مەزهەبی نین .بەو جۆرە ئەم ش��ێوە دابەشکردنە ڕاستییەکانمان لێ دەشارێتەوە .وامان
لێدەکا دنیا تەنیا بە ڕەشو س��پی ببینین .بۆیە دەب��ێ بزانین کە هەر کاتێک پێک دەگەین ،وەک
مرۆڤ پێک دەگەین نەک وەک دو کولتوور Loveelen Brennas .دەڵێ هەوڵ مەدە ئەوی تر پێناسە
بکەی ،لێگەڕێ با خۆی بناسێنێ.
جیاوازیدانان
بیرکردنەوەی کلیش��ەییو قەزاوەتی بێجێو پێش��وەخت دەبنە مایەی ه��ەاڵواردنو جیاوازیدانان.
مەبەس��ت لە جیاوازیدانان بریتییە لە هەڵسوکەوتو ڕەفتاری ناڕەواو ناعاداڵنەو بێئینسافانە لەگەڵ
کەس��ێک ،گروپێک ،گەلێک ،تاقمێک یان کەمایەتییەک لەسەر بناخەی ڕەگەز ،ئیتنیسیتە ،دین،
ڕەنگی پێس��ت ،نەتەوە ،تەمەن ،حەزی سیکسی یا بەهۆی کەمئەندام بوونی فیزیکی یا ڕەوانییەوە.
جیاوازیدانانێک کە لە ڕەنگی پێستو ڕەگەزەوە سەرچاوە بگرێ ،پێی دەوترێ ڕاسیزم.٥٠
مەبەس��ت لە جیاوازیدانان ئەوەیە کە ڕەفتارو هەڵس��وکەوتی جیاواز لەگەڵ کەس��انێک بکەی
بەجۆرێ��ک ک��ە کەمتر لە خەڵکانی تر حیس��ابیان بۆ بک��ەی .جیاوازیدانان ئاکامی ڕاس��تەوخۆی
بەڕێوەبردنی سیاسەتێکی ئاگاهانەیە ،بەاڵم ئەوە بەو مانایە نیە کە هەمیشە هەروا بێ.٥١
ل��ە نۆروێژو لە زۆر واڵتی ت��ردا ،جیاوازیدانەنان لە نێوان خەڵ��کدا ،وەک ئیدەئالێکی زۆر بەرز
تەماش��ا دەکرێو بەگوێرەی قانون جیاوازیدان��ان قەدەغەیە .جاری واش��ە جیاوازیدانان لە ئاکامی
چۆنیەتیی ڕێکخس��تنی کۆمەڵگاوە ،یان لە ئاکامی ڕاستییە حاشا هەڵنەگرەکانی نێو کۆمەڵگاوە ڕوو
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دەدا .هەندێک جار ،جۆرە ڕێکخستنێک ئاکامەکەی دەبێتە جیاوازیدانان لەنێوان خەڵکدا هەر چەند
ڕەنگە لە بنەڕەتڕا مەبەستیش ئەوە نەبووبێ.
س��اڵی  ١٩٩٨ڕۆژنامەی داگبالدەی نۆروێژی نووسیبووی کە کوڕێکی سەرڕەش تەنیا لە ماوەی
یەک هەفتەدا حەڤدە جار لە ئۆس��لۆ لەالیەن پۆلیس��ەوە ڕاگیرابوو .هۆیەکەی ئەوە بوو کە ئەو کوڕە
پایسکیلێکی زۆر جوانو بەنرخی لێدەخوڕی .پۆلیس پێی وابوو حەتمەن ئەو پاسکیلەی دزیوە .ئاخر
چۆن دەبێ کوڕێکی سەرڕەش دووچەرخەیەکی ئاوا جوانو بەنرخی هەبێ؟ هەرچەندە ڕەنگە پۆلیس
هەموو جارەکان بە مەبەس��تی ڕاسیس��تی ئەو کارەی نەکردبێ ،بەاڵم ئاکامی ش��تەکە هەر یەکەو
دەکرێ بە ڕەفتارێکی ڕاسیستی لێک بدرێتەوە.
ئەگەر ئەو کەسو الیەنو دەستەو تاقمانەی دەسەاڵتی زۆرتریان هەیە ،هەاڵواردنو جیاوازیدانان
بە دژی خەڵکانی دیکەی کەم دەسەاڵت یان بێدەسەاڵت بەڕێوە بەرن ،ئەوە ئاکامی ئەو جیاوازیدانانو
هەاڵواردنە زۆر زەقو کاریگەر دەبێ .واتە جیاوازیدانانەکە شکڵێکی جیددی بەخۆوە دەگرێو ئاکامی
زۆر نالەباری لێدەکەونەوە .سیاس��ەتمەدارەکان ،ڕۆژنامەنووسەکان ،ڕێبەرانی سیاسی ،کاربەدەستانی
دام��ودەزگا دەوڵەتییەکان وەک پۆلیس ،ی��ان بەڕێوەبەرانو کارمەندانی دام��ەزاراوە پەروەردەییو
تەندروستیو خزمەتگوزارییەکانی دیکە وەک ئیدارەی کار ،زیندانەکانو هتد ،دەتوانن لە دەسەاڵتو
مەوقعییەتی خۆیان کەڵکی خراپ وەرگرنو جیاوازیدانان لەگەڵ خەڵک بکەن .لەوەش زیاتر کەسێکی
ئاس��اییش لەسەر ش��ەقام دەتوانێ جیاوازیدانان بەرامبەر بە خەڵک بەڕێوە بەرێ .جیاوازیدانان بە لە
ژێرپێنانی مافەکانی مرۆڤو پێش��ێل کردنی بایەخە ئینس��انییەکان دادەن��رێ .ئەگەر گروپێک لە
کۆمەڵدا بەش��ێوەیەکی سیستەماتیک جیاوازیدانانی لەگەڵ بکرێ ،ئاکامەکەی دەبێتە سەرهەڵدانی
کێش��ەو نائارامی .کاتێک کەمایەتییەکان لە نێو کۆم��ەڵدا ،بەبەراورد کردن لەگەڵ زۆرایەتیش ،لە
بوارەکانی خوێندنو کارو نیش��تەجێ بوونو الیەنەکانی دیکەی ژی��اندا ،خۆیان لە هەلومەرجێکی
نالەبارو خراپدا دەبینن ،هەس��ت بە ناڕەحەتییەکی زۆر دەکەنو ئەوەش سەرەنجام دەبێتە مایەی
س��ەرهەڵدانی ناڕەزایەتیو کێشە .ئەگەر هەمیشەو بەردەوام ئەوان وەک ”ئەوانی تر” قسەیان لەسەر
کراو بە چاوێکی لەو چەشنە تەماشا کران ،سەرەنجام ئەوانیش هەر بەو جۆرە خۆیان پێناسە دەکەن.
ئاکامی ئەوەش دەبێتە هۆی دوورکەوتنەوەی زۆرتری ئەوان .واتە کردەوەیەکی لەو چەش��نە دەبێتە
هۆی لێ��ک دوورکەوتنەوەی گروپ��ە جۆراوجۆرەکانی نێو کۆمەڵ .یا ب��ە واتایەکی تر دەبێتە لێک
دوورکەوتنەوەی زۆرتری زۆرایەتیو کەمایەتی.
ج��اری وایە ڕەفتارێ��ک ئەگەرچی واش نیە ،ب��ە جیاوازیدانان تێدەگەی��ن .کاتێک چاالکێکی
سیاس��ی نابینا لە هەڵبژاردنی ش��ارەوانیدا بۆ دەس��تەی بەڕێوەبەری دەنگ ناهێنێتەوە ،وای لێک
دەداتەوە کە ئەوە جیاوازیدانانی لەگەڵ کراوە .بەاڵم ڕاستییەکی وا نیە .لێرەدا زۆر هۆکاری دیکەش
ه��ەن کە ڕۆڵیان هەیە .لەو جۆرە هەلومەرجانەدا ه��ەر جۆرە دیاردەیەکی ئاوا بە جیاوازیدانان لێک

 312با پرد دروست کەین نەک دیوار

دەدرێت��ەوە .واتە جیاوازدانان وەک ئامرازێک بۆ لێکدانەوەیەکی س��ادەی ئ��اوا بەکار دێ .ئەمەش
تواناو لێوەش��اوەیییەکانی ئێمە بۆ ش��کڵ پێدانی ژیانی خۆمان کەم دەکاتەوە .چونکە هەوڵنەدانو
کارو کۆش��ش نەکردن بۆ چوونە پێشو پەرەسەندن بەوە پاکانە دەکەین کە جیاوازیدانانمان لەگەڵ
دەک��رێ .بۆیە زۆر گرنگە ل��ەو جۆرە هەلومەرجانەدا بە دیققەتێکی زۆرەوە هۆیەکانی ئەو جۆرە کارو
ڕەفتارانە شی کەینەوە تا بزانین ئایا بەڕاستی ئەوە لە جیاوازیدانانو ڕاسیزمەوە سەرچاوە دەگرن یان
هۆکاری دیکەیان لە پشتە.
ب��ۆ خ��ۆ ڕزگار کردن لە داوی بیرکردنەوە کلێش��ەییو قەزاوەتە بێج��ێکان نابێ تەنیا هەر بە
ئەزموونو تاقیکردنەوەکانی خۆمان ڕازی بین .وەدەست هێنانی زانستو زانیاریو هوشیاری شتێکەو
بەکارهێنانی ئەو زانس��تو هۆشیاریو ش��ارەزاییەش ش��تێکی دیکەیە .لە زۆرترین کاتەکاندا ئەو
فێربوونو چوونە پێشو ئاڵوگۆڕ پێک هاتنە پڕۆسەیەکی درێژخایەنە.
ئاوێتە بوون
بۆ دامهزراندن��ی کۆمەڵگایەکی فرەفەرهەنگی ،ئاوێتە بوون ،میتۆدێکی گرنگو بەکەڵکە .مەبەس��ت
ل��ە ئاوێتە بوون بریتییە ل��ە پێکهێنانی زەمین��ەو هەلومەرجێکی لەبار بۆ تێک��ەاڵو بوونو ئاوێتە
بوونی کەمایەتییەکان ل��ە نێو دامودەزگاو دامەزراوە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگادا .بەجۆرێک کە هەم
بتوانن ئاوێتەی کۆمەڵگا بنو هەم هەوییەتو ناسنامەو تایبەتمەندییە فەرهەنگیو کولتوورییەکانی
خۆش��یان بپارێزنو بەرەو پیش��یان بەرن .زۆربەی دەوڵەتەکان بەتایبەتی لە ئۆرووپا ،ئاوێتەبوون بە
ئامانج دەزاننو تەنانەت کەمایەتییەکان خۆشیان وەک ئامانج تەماشای ئاوێتەبوون دەکەن.
پرس��یاری س��ەرەکی ئەوەیە کە تا چ ڕادەیەک چاوەڕوانی ئەوە دەکرێ کە کەمایەتییەکە وەک
زۆرایەتی بێتو تا چ ڕادەیەکیش ڕێگای ئەوەی پێ دەدرێ کە جیاواز بێ؟ لە کوێدا دەوڵەت داوا دەکا
کە کەمایەتی بە هەمان ئاراستەی زۆرایەتیدا بڕواو لە کوێدا ڕێگای پێ دەدا کە جیاواز بمێنێتەوە؟
پێشتر باسمان کرد کە لەو بوارەدا پرنسیپو پەسند کراوەکانی مافی مرۆڤ ،پێوانەو ڕێنیشاندەرێکی
زۆر باشن .هەر جۆرە کارو کردەوەو ڕەفتارێک کە دەبێتە مایەی پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ یان
دەکەوێت��ە دەرەوەی چوارچێوەی ئەو مافو ئازادییانە ،یان ب��ە پێچەوانەی ئەوانەیە ،نابێ دەگەڵی
هەڵبک��رێو قب��ووڵ بکرێ .لەبنەڕەتڕا پێویس��تە مەیدانێکی بەرین بۆ جۆراوج��ۆریو ڕەنگاوڕەنگ
بوونی کۆمەڵگا ئینس��انییەکان دەس��تەبەر بکرێ .واتە تا ئەو جێیەی دەکرێ پێویس��تە مەیدان بە
ڕەنگاوڕەنگیو جۆراوجۆری کۆمەڵگای ئینس��انی بدرێ .ئەوە ئەسڵێکی بنەڕەتییە .بەاڵم جاری وایە
دێلیم��او وەزعێک��ی تایبەتی دێتە پێش کە مافەکانی مرۆڤ ناتوان��ن وەاڵمدەر بن ،یان جاری وایە
کێش��ەیەک لە ئاکامی ناتەبا کەوتنی مافەکانی مرۆڤ لەگەڵ یەکتردا س��ەر هەڵدەدا .لە حاڵەتێکی
ئاوادا پێویستە لە ڕێگای دیالۆگو باسو گفتوگۆو وتووێژو بەڵگەهێنانەوەی مەنتقییەوە ڕێگاچارەیەک
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بۆ گیروگرفتەکە بدۆزرێتەوە .لەوەش زیاتر پێویس��تە هەموو الیەنەکانی کێشەکە لەو باسو گفتوگۆو
دیالۆگو وتووێژانەدا بەش��داری بکەن .دەوڵەتە ئۆرووپایییەکان ڕەوشو مێتۆدی جیاواز وەک ڕێگاو
ئام��راز بۆ ئاوێتە بوون بەکار دێنن .لە کاتێکدا لە نۆروێژ کەمایەتییەکان مافی ئەوەیان هەیە کە لە
قوتابخانەدا کەڵک لە س��یمبولە ئایینییەکانی وەک حیجابو توربان وەرگرن لە فەڕانس��ەدا ڕێگای
ئەوەیان پێ نادرێ .٥٢
کاتێک لە س��اڵی ٢٠٠٦دا پاش باڵوبوونەوەی کاریکاتێری وێنەکانی حەزرەتی محەممەد (د.خ)،
کاربەدەستانی دانمارک ڕایانگەیاند کە ئەوان بەرگری لە ئازادیی بەیان دەکەن کەچی کاربەدەستانی
نۆروێژ تا ڕادەیەکی زۆر هەڵوێستیان ئەوە بوو کە پێویستە ڕێزو حورمەتی دینو مەزهەب وەبەرچاو
بگیردرێ.
ئەوە کە چ ش��تێک دەبێ وەک ”جیاوازی” دەگەڵی هەڵبکرێو قبووڵ بکرێ ،هەمیش��ە مایەی
قسەو باسو لێدوانە .جاری وایە ئەو باسو گفتوگۆیانە تەنانەت کێشەو ناخۆشیشیان لێ دەکەوێتەوە.
ئەگەر دەمانەوێ ش��تێک جێ بگرێو قبووڵ بک��رێو وەرگیرێ دەبێ کاری بۆ بکەینو هەر کاتێک
هەبوونی جیاوازییەک بوو بە هۆی ئەوەی کە لەگەڵ ملمالنێ بەرەوڕوومان کات ،پێویستە ئازایەتیو
دلێری��ی ئەوەمان تێدا بێ کە تەحەممول��ی کەین .ئەو ئازایەتیو دلێریی��ە بۆ تەحەممول کردنی
جیاوازیی��ەکان پێویس��تە لەنێو هەموو الی��ەنو گروپەکانی نێو کۆمەڵگادا واتە ل��ە نێو زۆرایەتیو
کەمایەتیدا هەبێ .واتە دەبێ هەر دوو ال ئامادەی تەحەممول کردنی ئەو جیاوازییانە بن.
هەم��وو کۆمەڵگاکان ،کولتوورەکان دینو مەزهەبەکانو تەنانەت مرۆڤەکانیش بەردەوام لە حاڵی
گەش��ەو هەڵ��دانو چوونە پێش دان .هەر بەو جۆرە ش��ێوەی چۆنیەتیی بیرکردن��ەوەو لێکدانەوەو
تێگەیشتن لە دنیاش لە هەموو جێیەک لە حاڵی ئاڵوگۆڕ دایە .ئەمڕۆ زۆربەی کۆمەڵگا ئینسانییەکان،
فرەکولتووریو فرەئایینیو فرەمەزهەبیین.
لە ساڵی ١٩٦٠ی زایینیدا تەنیا یەکو نیو لەسەدی خەڵکی نۆروێژ پێشینەی کولتووریی جیا لە
نۆروێژیان هەبوو ،کەچی ئێس��تا ئەو ڕێژەیە پتر لە هەشت لەسەد دایە  .٥٣زۆرتر باس لەوە دەکرێ
کە ئەو خەڵکەی لە دەرەوەڕا هاتوونەتە نۆروێژ پێوس��یتە تێکۆشن لەو کۆمەڵگایەدا ئاوێتە بن .بەاڵم
هەر ئەوە بەس نیە .نۆروێژییەکانیش دەبێ تێکۆش��ن خۆیان لەگەڵ ئەو وەزعە تازەیە بگونجێننو
لەو کۆمەڵگا نوێیە فرەفەرهەنگییەدا ئاوێتە بن .بۆ ئەو مەبەس��تە پێویس��تە ئەوە قبووڵ بکەین کە
واقعییەتێکی تازە هاتۆتە کایەو هەلومەرجەکە گۆڕانی بەسەردا هاتووە .زۆر لەو وێنەو ڕەمزو کۆدانەی
کە لە پشتی س��ەرو زەینی خۆماندا هەڵمان گرتوون ،پێویستە نوێ بکرێنەوە .لێکۆڵینەوەکان ئەوە
دەردەخ��ەن کە زۆربەی ه��ەر زۆری خەڵک لە واڵتانی دیکەڕا بۆ ئەو واڵت��ە ،بە مایەی دەوڵەمەند
بوونی فەرهەنگو کولتوورو وەزعی کۆمەاڵیەتیو ئابووری واڵتەکەیان دەزانن .هەشتاوپێنج لەسەدی
خەڵک ئەوەیان پێ باش��ە کە لەو کۆمەڵگایەدا خەڵکانی سەر بە کولتوورو فەرهەنگە جۆراوجۆرەکان
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پێکەوەن .سێ لە چواری خەڵکی نۆروێژ لەسەر ئەو بڕوایەن کە ئەو خەڵکەی لە دەرەوەڕا هاتوونەتە
نۆروێ��ژ ڕۆڵێکی بەرچاویان لە بازاڕی کارو ژیانی ئابووریی نۆروێژدا هەیەو زۆر چاک کار دەکەن.٥٤
هەر بۆیە سەرەڕای ئەوەی کە ڕەنگە گیروگرفتو چالێنجمان لەو پەیوەندییەدا لەپێش دابن ،بەاڵم
نابێ کێشەکان لە ڕادەبەدەر گەورەو سەختو دژوار نیشان دەین.
خەڵکانی موهاجیرو کۆچبەریش ،ئەوانەش کە لە دەرەوەشڕا هاتوونەتە ئەم واڵتە دەبێ تێکۆشن
خۆیان لەگەڵ ئەو هەلومەرجە نوێیە بسازێنن .لە کۆمەڵگا فرەکولتووریو فرەفەرهەنگییەکاندا ئەو
خەڵکانەی پێش��ینەی کولتووری وەک یەکیان هەیە هەوڵ دەدەن بۆ ژیانو نیش��تەجێ بوون یان
بۆ بەس��ەر بردنی کاتو بەڕێوەبردنی ڕێوڕەس��مە کۆمەاڵیەتییەکان لە دەوری یەک کۆبنەوە .ئەوە
ش��تێکی تەواو سروشتییە .مرۆڤ بەپێی سروش��تی خۆی حەزی لێیە لە جێگایەک بێ کە وەک
غەری��بو بێگانە نەیەتە بەرچاو .گیروگرفت ئەو کاتە دەس��ت پێ دەکات کە ئەوە ببێتە کۆس��پو
تەگەرە لەسەر ڕێگای بەشداری کردن لە کاروباری کۆمەڵدا .ئەوە گیروگرفتە کە کەمایەتییەکان لە
بەش��داری لە کاروباری کۆمەڵو لە چاالکی نواندن لە ئیدارەی کاروباری واڵتدا خۆیان دوورەپەرێز
بگ��رن .واتە خۆی��ان بۆ فێربوونی زمان مان��دوو نەکەن ،لە هەڵبژاردنەکاندا بەش��داری نەکەن ،لە
کۆبوونەوەو ڕێوڕەسمە جۆراوجۆرەکانی قوتابخانەو باخچەی ساوایاندا ئامادە نەبن ،یان نەتوانن ژیانو
کاروباری ڕۆژانەی خۆیان بەڕێوەبەرن .٥٥دەبێ بگوترێ کە هەندێک دابونەریت هەن لەسەر ڕێگای
ئاوێتەبوونو تێکەڵ بوونی کەمایەتییەکان لەنێو کۆمەڵگای گەورەدا کۆسپ دروست دەکەن .یەکێک
لەو دابونەریتانەی کە لەو پەیوەندییەدا زۆری باس لێ کراوە ،بریتییە لە هێنانی ژن لە دەرەوەی
واڵتڕا .لە پێش هەموو شتێکدا دەبێ لەوە بترسین کە ڕەنگە ئەو کچە بە زۆرەملی لەالیەن کەسو
کارییەوە ناچار بە ش��ووکردن کرابێ .لەالیەکی دیکەش��ەوە هەندێک کەس لەسەر ئەو بڕوایەن کە
پێش��ینەی کولتووری سوننەتی دەبێتە مایەی س��ەرهەڵدانی کێشە .بۆیە بە شکو گومانو ترسەوە
دەڕواننە کارێکی لەو چەش��نە .٥٦لێکۆڵینەوەکان ئەوە نیش��ان دەدەن کە زۆربەی الوانی سەر بەو
کەمایەتییان��ە کە لە دەرەوەڕا هاتوونەتە ئەو واڵتانە ،حەز بەوە دەکەن لەگەڵ کۆمەڵگای تازە ئاوێتە
بن .ئەوان پێیان خۆشە ببنە بەشێک لەو کۆمەڵگایە .پێیان خۆشە زمانو فەرهەنگو کولتووری ئەو
واڵتە فێر بنو دۆستو هاواڵەکانیان لە خەڵکی ئەو واڵتانە بن .لە هەمان کاتدا حەزیان لەوەشە کە
ناسنامەو هەوییەتی کولتووری تایبەت بەخۆشیان بپارێزنو پەرەی پێ بدەن .لەو ڕێگایەوە ناسنامەی
ئ��ەوان بەهێز دەبێ .ڕاس��تییەکەش ئەوەیە کە لە نێو ئەواندا ئەو کەس��انە زۆرتر س��ەرکەوتوون
ک��ە تێکەاڵوێکن لە هەر دوو کولتوور .هەم ئەونو هەم ئەم .ئەوانە لێوەش��اوەیییەکیان وەدەس��ت
هێناوە کە دەتوانن لە هەر دوو کولتووردا هەڵس��ووڕێن .باشترین الیەنەکانی ئەم کولتوورو باشترین
الیەنەکانی ئەم کولتوورەی تر وەردەگرنو بەگوێرەی ئەو هەلومەرجەی کە بۆیان دێتە پێش کەڵکی
لێ وەردەگرن .ئەوانە هەر لەو کاتەدا کە تا ڕادەیەکی زۆر بەرز ڕێز لە دایکو باوکیان دەگرن ،بڕواو
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متمانەیەکی زۆریشیان بە خۆیان هەیەو کەسانێکی سەربەخۆنو توانای چارەسەری گیروگرفتەکانی
خۆش��یان هەیە .ئەوان چاک دەتوانن خۆیان بگونجێننو چۆنیەتیی ئاستی ژیانیان بەرنە سەرێ.٥٧
کە واتە س��ەرکەوتووترین س��تراتێژی بۆ ئاوێتە بوون ئەوەیە کە بتوانی لە کۆمەڵگای گەورەدا ئاوێتە
بیو ناس��نامەو تایبەتمەندییە کولتووریو فەرهەنگییەکانی خۆشت بپارێزیو بەرەو پێشیان بەری.
زۆر ب��ە کەمی هەڵدەکەوێ کە نۆرێژییەک بیەوێ واز ل��ە دابونەریتەکانی خۆی بێنێ .هەر بەو
جۆرە پێویستیش بەوە ناکا کەسانی سەر بە کەمایەتییەکان دەست لە دابونەریتە کولتوورییەکانی
خۆیان هەڵگرن .راس��ت بە پێچەوانەوە ،پاراس��تنو ڕاگرتنی نرخو بایەخە کولتوورییەکانی خۆمان،
هێزو تواناو زەمینەیەکی باشمان دەداتێ تا بتوانین لە باری ڕووحیو کۆمەاڵیەتییەوە بەسەر وەزعی
تازەدا زاڵ بینو خۆمان بسازێنینو زووترو باشتر لەو کۆمەڵگا تازەدا جێ بگرین .لەوەش زیاتر ئەمە
دەبێت��ە هۆی ئەوەی کە پێگەو جێگەمان لە کۆمەڵگادا بەهێزترو قایمتر بێ .بەاڵم دەبێ ئەوە بزانین
کە هەر چەند ڕاگرتنو پاراس��تنی نرخو بایەخە کولتوورییەکانی خۆمان سەرچاوەو دەسمایەیەکی
گەورەن بۆ س��ەرکەوتنی پرۆس��ەی ئاوێتە بوونمان لە کۆمەڵگای تازەدا ،نابێ ئەو چوارچێوە گشتیو
یاساو ڕێسایانەی کە کۆمەڵگا بەشێوەیەکی گشتی لە سەریان بەڕێوە دەچێ ،نادیدە بگیردرێن.
دەبێ ئەوەش بزانین کە ڕەنگە کەسانی سەر بە کەمایەتییەکان جارجار لە بوارە جۆراوجۆرەکانی
ژی��انو کارو خوێن��دندا هەلومەرجو دەرفەتی وەک کەس��انی س��ەر بە زۆرایەتی��ی کۆمەڵیان بۆ
هەڵنەکەوێ .ئەو کچو کوڕە الوانەی کە پێش��ینەی کولتووری دیکەیان هەیەو لە ڕێگای تەلەفۆنەوە
ش��ت بۆ کۆمپانیاکان دەفرۆش��ن ،دەڵێن ئەوان ئەگەر خۆیان وەک ئولە یا وەک ئۆڵس بناس��ێنن،
باش��تریان گوێ لێ دەگیردرێ .وەزعەکە بە جۆرێکە کە لە بازاری کارو لە ش��وێنەکانی دیکەشدا
ئەوان هەمیش��ە لە دواوەی ریزەکەوەن .دیارە ئەوەش ئاکام��ی زۆر خراپی بەدواوەیە .چونکە ئەوان
وەک خۆی��ان وەرناگیردرێن .وەک خۆیان ڕێزیان بۆ دانانرێ .لە ئاکامدا هەس��ت بەوە ناکەن کە لە
ماڵی خۆیانن ،واتە هەست بە غەریبیو بێگانە بوون دەکەن.
لە کۆمەڵگایەکی فرەکولتووریدا پێویس��تە هەموومان ئامادەیی ئەوەمان تێدابێ کە بە چاوێکی
کراوەو بە س��ینگێکی فراوانەوە لەگەڵ دیاردەو ڕووداوەکان بەرەوڕوو بین .پێویستە تێکۆشین یەکتر
بناس��ینو زانیاری لەسەر یەکترو کولتوورو فەرهەنگی یەکتر وەرگرینو لەگەڵ دنیای یەکتر شارەزا
بی��ن .ئەوە بەو مانایەش نیە کە ئێمە بە بازاڕدا ڕاکەینو هەر کەس تووش بووین ئامێزی لێ دەینو
باوەش��ی پێداکەین .مرۆڤەکان جیاوازو جۆراوجۆرن .مرۆڤ حەز ناکا پەیوەندیو هەڵسانو دانیشتنی
لەگەڵ هەموو کەس هەبێ .گرنگ ئەوەیە کە کراوە بینو توانای دیالۆگو باسو گفتوگۆمان لەس��ەر
مەس��ەلەو بابەتە جۆراوجۆرە پەیوەندیدارەکان تێدا بێو نابێ بیرکردن��ەوەی چەندپاتەکراوو بڕیارە
پێش��وەخت و بێجێکان ببنە کۆس��پی سەر ڕێگای تێکەاڵو بوونو ئاوێتە بوونو پێک گەیشتنمان
لەگەڵ کەسانی دیکەو ڕێگای پەرەسەندنو پێشکەوتنمان لێ بەربەست بکەن.
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کاتێک فرەکولتووری دەبێتە پێشهاتێکی حاشاهەڵنەگر
ئێس��تا کۆمەڵگا فرەکولتوورییەکان بوون بە هەقیقەتێکی حاشاهەڵنەگر .لەو کۆمەڵگایانەدا خەڵکانی
جۆراوجۆر بە پێش��ینەی جیاوازی کولتورییەوە لە پەنا یەک دەژین .بەجیهانی بوون ئەم دیاردەیە
پەرە پێدەداو ڕۆژبەڕۆژ خێراتریش دەبێ.
ژیان ل��ە کۆمەڵگایەکی فرەکولتووریدا گەلێک ئیمتیازو دەرفەتم��ان دەداتێ .بەاڵم بۆ ئەوەی
بتوانین لەو تیمتیازو ش��انسو دەرفەتو ئیمکاناتە ک��ە لە کۆمەڵگایەکی فرەکولتووریدا هەن کەڵک
وەرگرین ،پێویس��تە تواناو لێوەش��اوەیی ئەوەمان هەبێ کە پێکەوە بە ئاش��تی بژین .واتە مەرجی
س��ەرەکی بۆ کەڵ��ک وەرگرتن لەو ش��انسو دەرفەتانە ئەوەیە ک��ە بتوانین بە ئاش��تی بەیەکەوە
هەڵبکەینو بژین .بۆ ئەو مەبەستەش پێویستە ئەو ئامرازو ڕەوشو شێوازو مێتۆدانە بەکار بەرین کە
لە ئیدارەکردنی کێش��ەو ناتەباییو جیاوازیی��ە کولتوورییەکاندا یارمەتیو کۆمەگمان دەکەن .ئەو
کێش��ەو جیاوازییانەی کە لە کۆمەڵگایەکی فرەکولتووریدا بەش��ێوەی سروشتی هەن ،جاری وایە
ئێم��ە دەخەنە بەر تاقیکردنەوەیەکی گەورە .لەو جۆرە هەلومەرجانەدا مافەکانی مرۆڤ ،لەبەر ئەوەی
جێ متمانەی نێونەتەوەییو جیهانییانە ،باش��ترین پێوانەو ڕێنیش��اندەرن بۆ ئەوەی کە بزانین چی
دەبێ تا کوێ تەحەممول بکرێ .پێشێل کرانی مافەکانی مرۆڤ نابێ لە ژێر هیچ بیانوویەکو بەهیچ
پاساوێک تەنانەت ئەگەر پاکانەی کولتووریو ئایینیو مەزهەبییشی بۆ بکرێ ،قبووڵ بکرێ .مافەکانی
مرۆڤ ئەرکی ئەوەمان دەخەنە سەرشان کە لە پەیوەندی لەگەڵ پێشێل کرانی مافو ئازادییەکانی
مرۆڤدا ،بێهەڵوێس��ت نەبین .هەر بۆیە کاتێک دەبینین کە مافو ئازادییەکانی کەسێک دەکەونە
ب��ەر پەالمار یان هەاڵواردنو جیاوازیی پێ ڕەوا دەبینرێ ،تەنانەت ئەگەر پێش��ینەیەکی کولتووریی
دیکەشی هەبێ ،پێویستە وەدەنگ بێین.
”ت��ۆ نابێ زوڵمو بێعەداڵەتی تەنانەت ئەگەر ڕووش��ی لە خۆت نەبێ تەحەممول بکەی”.

Arunlf

Øverland

پێویس��تە مەیدانێکی بەرین بۆ پلۆڕالیزمی فەرهەنگی وجۆراوجۆریو ڕەنگاوڕەنگی لە کۆمەڵدا
ل��ە گۆڕێ دابێ .مرۆڤ��ەکان جۆراوجۆرن هەر بۆی��ە دەبێ ڕێگا بدرێ لە کۆمەڵ��گاشدا جۆراوجۆر
بمێننەوە .ئەگەر دەمانەوێ خەڵکانی دی ڕێز لە خۆمانو ئەو نرخو بایەخو ڕێگاچارانە بگرن کە ئێمە
هەڵیاندەبژێرین ،پێویس��تە خۆش��مان ڕێز لە خەڵکی ترو ئەو نرخو بایەخو ئەڵتەرناتیڤانە بگرین کە
ئەوان هەڵیاندەبژێرن .یەکێک لە گرنگترین ئەو ڕێگاو مێتۆدانەی کە بەهۆیەوە دەتوانین کۆمەڵگایەکی
فرەکولتووریی باشو دەوڵەمەندو سەرکەوتوو بنیات بنێین ،بریتییە لەوە کە جیاوازیییەکان ببینینو
تەحەممولو قبووڵیان بکەین .پاش��ان دیالۆگ بۆ خس��تنە بەر باس��ی جیاوازیو کێشەو ناتەباییو
ناکۆکیو الیەنە ناڕوونەکانی مەسەلەکان زۆر گرنگە .دیالۆگێکی سەرکەوتوو ئەوەیە کە هەموو الیەک
بتوانن تێیدا بەش��دار بنو بۆ هەمووش��یان یەک جۆرە ڕێساو یاس��او چوارچێوە هەبێ کە لەسەری
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ڕێککەوتبنو بەڕێوەشی بەرن .ئەگەر الیەنە پەیوەندیدارەکان نەتوانن لەگەڵ یەک پەیوەندی بگرنو
کۆمیونیکاشیۆن بکەن ،ئەوە زەمینە بۆ گەشەسەندنی بیرکردنەوە چەندپاتەکراوەکانو بڕیارە بێجێو
پێشوەختەکان پێک دێ .دەرفەتو ئیمکانی دیالۆگ کردن لە هەمووی ئێمەدا هەیە ،واتە هەموومان
بەپێی سروش��ت توانای وتووێژو دیالۆگمان تێدای��ە ،بەاڵم ئەو ئیمکانو دەرفەتە کاتێک گوڵ دەکاو
خ��ۆی نیش��ان دەدا کە بڕوامان بە یەکتر هەبێو لە نیەت پاکی��ی یەکتر دڵنیا بین .ئەوە کە ئەمڕۆ
چۆن کێشە جۆراوجۆرەکانمان چارەسەر دەکەین ،فۆڕمو نێوەرۆکی سبەینێو کۆمەڵگای داهاتوومان
دەستنیشان دەکەن.
چەن��دە جۆراوج��ۆریو ڕەنگاوڕەنگی��ی بیۆلۆژیکی لە سرۆش��تدا گرنگو پێویس��تە ،هەر بەو
ئەندازەیەش جۆراوجۆریو ڕەنگاوڕەنگی لە کۆمەڵگای ئینس��انیدا ،بۆ پێش��کەوتنو پەرەس��ەندنی
مرۆڤایەتیش پێویس��تە .بۆیە دەب��ێ جیاوازییە فەرهەنگیو کولتوورییەکان بە میراتو س��ەروەتو
س��امانی هاوبەش��ی هەموو مرۆڤایەتی بزانین .هەر بۆیەش پێویس��تە ئەو جیاوازیو ڕەنگاوڕەنگییە
بپارێزی��نو ڕایبگرینو ڕێ��زی بۆدانێینو بەرەوپێش تری بەرین .کاتێ��ک دەبینین لە کۆمەڵگایەکی
فرەکولتووریدا خەڵک بەشێوەی جۆراوجۆرو بە میتۆدو ڕەوشی جۆراوجۆرە ،بەستایلی جۆراوجۆرەوە،
بەش��ێوەی بیرکردن��ەوەو ڕێگاچارەی جۆراوجۆرەوە دەژین ،دەرفەت��ی ئەوەش بۆ ئێمە پێک دێ تا
بتوانی��ن هەڵبژێرین .ئەو جیاوازییە فەرهەنگیو کولتوورییانە ش��انسو دەرفەتی ئەوەمان بۆ پێک
دێنن کە لە نێو ئەواندا باش��ترینیان هەڵبژێرینو ئەڵتەرناتیڤە هەرە باش��ەکان بۆ پێشکەوتنی تازەو
بنیاتنانی زۆرتر بەکار بێنین.
ئەو خااڵنەی کە لە کاتی وانە گوتنەوە لەسەر بابەتی فرەکولتووری و تێگەیشتنی
فرەفەرهەنگیدا پێویستە پشتگوێ نەخرێن:
* ت��ا ڕادەیەکی ه��ەرە زۆر ،ئەمڕۆ هەموو واڵتان��ی دنیا فرەکولتووریین .وات��ە ئەمڕۆ فرەکولتووری
دیاردەیەکە لە هەموو واڵتەکانی دنیادا بەرچاو دەکەوێ.
* نۆروێژ زۆر لەمێژە کۆمەڵگایەکی فرەکولتوورییە .لەو واڵتەدا ،تەنانەت پێش ئەو دەورانە مۆدێڕنەی
ئێس��تاش کە خەڵکی دیکە لە واڵتانی جۆراوج��ۆرەوە هاتوونەتە ئێرە ،هەمیش��ە لەو کۆمەڵگایەدا،
نۆروێژیی��ەکان ،جوولەک��ەکان ،س��امەکان ،قەرەجەکان ،تاتێ��رەکان ،کڤێ��ەرەکانو فینالندییە
جەنگەڵنشینەکان پێکەوە ژیاون.
* مەبەست لە تێگەیشتنی فرەکولتووری ئەوەیە کە بتوانین لەو پڕۆسە جۆراوجۆرانە کە لە کۆمەڵگا
فرەکولتوورییەکاندا لە گۆڕێ دان تێبگەینو ئیدارەیان بکەین.
* ئێم��ە مرۆڤەکان هەموومان هەڵگری کولتوورین .وات��ە زادەی ئەو فەرهەنگو کولتوورەین کە لە
نێویدا گەورە بووینە.
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* کولتوورە ناوچەییەکان ،ئ��ەو کولتوورەیە کە لە کۆمەڵگای گەورەدا گروپێکی بچکۆڵەتری خەڵک
ل��ە دەوری یەکتر کۆ دەکاتەوە .ئێمە مرۆڤەکان دەتوانین لە یەک کاتدا س��ەر بە چەند کولتووری
جیاواز بین.
گ و تێکچندراوە .ئەو ناسنامەیە لە ئاکامی کار لێککردنی گەلێک
* ناسنامەو شوناسی ئێمە ڕەنگاوڕەن 
فاکت��ۆری جیاجیادا ،وەک ژینگە ،بۆم��اوە ژێنێتیکییەکانو ئەزم��وونو تاقیکردنەوەکانی خۆماندا
دروست بووە.
* ئێم��ە وەک مرۆڤ هەمووم��ان تێکچندراو و بێوێنەو تاقانەینو کەس ناتوانێ جێمان بگرێتەوە.
وات��ە هەموو مرۆڤەکان لێک جیاوازنو هەر کامەیان خاوەن خەس��ڵەتو تایبەتمەندیی خۆیەتی و
وەهیچ کەسێکیتر ناچێ .هەر بۆیە دروست نیە مرۆڤەکان لە ڕێگای یەک سیفاتو تایبەتمەندییەوە
پێناسە بکەین چونکە ئەوە ئاکامی نیگەتیڤی لێ دەکەوێتەوە .مرۆڤەکان لە هەر حاڵدا مرۆڤنو وەک
مرۆڤیش پێک دەگەنو ڕەفتار لەگەڵ یەکتر دەکەن ،نەک وەک کولتوور.
* لەبەر ئەوەی وەک باس��مان کرد مرۆڤەکان هەڵگری کولتوورن ،هەموو جۆرە پێک گەیش��تنێکی
مرۆڤەکان لەگەڵ یەکتر پێویس��تە بە پێکگەیشتنێکی فرەکولتووری دابنرێ .بەاڵم لەبەر ئەوەی کە
ئێمە پێوانەی خۆمان بۆ دەست نیشان کردنی شتە ئاساییو نۆڕماڵەکان هەیەو هەروەها لەبەر ئەوەش
کە زۆر الیەنی کولتوورو فەرهەنگ ش��اراوەن ،ڕەنگە ئەو پێکگەیشتنانەمان لەگەڵ یەکتر ملمالنێو
کێشەو گرفتیان لێ بکەوێتەوە .جاری وایە چاوەڕوانی مەنفیمان هەیە .واتە لەپێشدا چاوەڕوانییەکی
نیگەتیڤمان لە بارودۆخەکە هەیە.
* ئیتنۆستێنتریسمو نیسبەتی فەرهەنگی دوو میتیۆدن کە ئێمە لە کاتی دیتنو پێکگەیشتن لەگەڵ
کەسانی سەر بە کولتوورەکانی دیکەدا بەکاریان دێنین .ئەو دوو مێتۆدە تەواو پێچەوانەی یەکترن.
لەکاتی پێکگەیشتن لەگەڵ کەسانی سەر بە کولتوورەکانی دیکەدا ،پێویستە ئامادەیی ئەوەمان تێدا
بێ بە س��نگێکی فراوانەوەو بە چاوێکی ئاوااڵوە لەگەڵیان بەرەوڕوو بینو ئەوان لەو گۆش��ەنیگاو لەو
جێگایەوە ببینین کە ئەوانی تێدان .دیارە ئەوە بەو مانایە نیە کە هەموو شتێک قبووڵ بکەین .هەر
شتێک دەکەوێتە دەرەوەی مافەکانی مرۆڤ بەهیچ جۆر نابێ قبووڵ بکرێ.
* جیاوازییە کولت��وریو فەرهەنگییەکان دەبنە مایەی دەوڵەمەندیو ڕەنگاوڕەنگیی کۆمەڵ ،بەاڵم
ڕەنگە لە نێوان هەندێک لە مرۆڤەکاندا ببنە مایەی سەرهەڵدانی کێشەش.
* زۆرج��ار ل��ە مێژوودا جیاوازیی��ە کولتووریو فەرهەنگ��یو دابونەریتە مەزهەبیو س��وننەتیو
ئایینیی��ەکان ،بوونەتە مایەی هەاڵواردنو جیاوازیدانان بەرامبەر هەندێک کەسو دەس��تەو تاقمی
جۆراوجۆر .ئەمڕۆش لە زۆر ش��وێن دەبینین کە کولتوورو دابونەریتو سوننەت بۆ پاکانە کردن بۆ
ئەو پراکسیسانە بەکار دێ کە لەگەڵ مافو ئازادییەکانی مرۆڤدا ناتەبایییان هەیە.
* مرۆڤەکانو کولتوورەکان جیاوازن .چۆن دەمانەوێ خەڵک ڕێز لە ئێمەو ئەو نرخو بایەخو ڕێگاچارانە
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بگ��رێ کە هەڵیان دەبژێرین ،پێویس��تە ئێمەش ئاوا ڕێز بۆ ئەو ن��رخو بایەخو ڕێگاچارانە دانێین کە
خەڵکانی دیکە هەڵیاندەبژێرن .ڕێزگرتن لە جیاوازییەکان جەوهەری دێمۆکڕاسییە.
* مەبەست لە قەزاوەتی پێشوەختو بیرکردنەوەی کڵێشەیی ئەوەیە کە خەڵک بەگوێرەی هەندێک
س��یفاتو تایبەتمەندیی هاوبەش ،گروپ گروپ بکەین .دابەشکردنی خەڵک بەسەر دەستەو تاقمی
جۆراوجۆردا بۆ سادە کردنەوەی حەقیقەتە .بەاڵم ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی کە تاکەکەس بەو هەموو
ئاڵ��ۆزیو تایبەتمەندیی��ە جۆراوجۆرانەی خۆیەوە ،لە گروپدا ون بێ .ئاکامی دابەش��کردنێکی لەو
چەش��نەی خەڵک دەبێتە هۆی لێک دوورکەوتنەوەی زیاتری گروپ��ەکان ،کەمبوونەوەی دیالۆگو
گفتوگۆ ،پەیدا بوونی هەاڵواردنو جیاوازیدانانو سەرهەڵدانی کێشەو ناتەبایی لە بەینی ئەواندا.
* ل��ە ڕێ��گای دیالۆگو کۆمیونیکاس��یۆنەوە دەتوانی��ن بیرکردنەوە کڵێش��ەییو قەزاوەتە بێجێو
پێشوەختەکان ڕاست کەینەوە .هەر بۆیە دەبێ کار لەسەر خۆمان بکەین تا هوشیاریو زانیاریی زۆرتر
وەدەست خەین .تا باشترو چاکتر لە خەڵکانی دیکەو کولتوورو دینو مەزهەبو ئایینە جۆراوجۆرەکان
تێبگەین .پێویس��تە کراوەو چاوئاوەاڵو سنگ فراوان بین ،بڕواو متمانە بە خۆمانو بە کەسانی دیکە
لە خۆماندا پەروەردە کەین ،ڕێز لە جیاوازییەکان بگرینو تێکۆش��ین تێیان بگەین .لەوەش گرنگتر
ئەوەیە کە پێویس��تە وەک هاواڵتییەکی چاالک لە کاروباری کۆمەڵدا بەش��دار بینو تێکۆشین لە
ڕێگای جۆراوجۆری قانوونییەوە ش��وێنەواری لەس��ەر کۆمەڵگا دانێینو قازانجو بەرژەوەندییەکانی
خۆمان لە چوارچێوەی قازانجو بەرژەوەندییە گشتییەکاندا بەرینە پێش.

ڕاهێنانەکانی بەشی پێنجەم
تێگەیشتنی فرەکولتووری
کۆمەڵگای فرەکولتووری
بابەت :کۆمەڵگای فرەکولتووری
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ زاراوەی کۆمەڵگای فرەکولتووریو ش��ارەزا بوون لەگەڵ فۆڕمو ش��کڵە
جۆراوجۆرەکانی خۆنیشاندانی فرەکولتووری لە کۆمەڵگاو واڵتە جۆراوجۆرەکاندا .بە هەزاران گروپو
دەس��تەو تاقمی ئیتنیکی لە دنیادا هەن کە بەس��ەر دووس��ەد دەوڵەتدا دابەش کراون .زۆر جار
ئێم��ە دەڵێین کە فرەکولتووری ئەمڕۆ بۆتە واقعییەتێکی حاش��اهەڵنەگر .زۆر کەمن ئەو دەوڵەتانەی
دەتوانن بڵێن تەنیا یەک کولتوورین .بەاڵم مەبەس��ت لە فرەکولتووری چیە؟ مەبەست لە کۆمەڵگای
فرەکولت��ووری ئەوەیە کە لەوێ چەند کولتووری جی��اواز پێکەوە هەن .واتە خەڵک لە واقعییەتێکی
فرەفەرهەنگ��یدا دەژین .مانایەکی دیکەی ئەو چهمک ه ئەوەیە کە خەڵک بە پێش��ینەی کولتووری
جیاجیاوە پێک دەگەنو لە پەنا یەک بەس��ەر دەبەن .مانای س��ێهەمی ئەو چهمکەیەش ئەوەیە کە
خەڵک لە کۆمەڵگایەکدا دەژین کە لەوێدا دەستیان وە کولتوورو فەرهەنگی جۆراوجۆر ڕادەگا .واتە
خەڵکانێ��ک هەن کە فرەفەرهەنگی��ن .ئەم فرە فەرەهەنگییە چ بۆ مرۆڤەکان ،چ بۆ کۆمەڵگاکانو چ
ی ئەوەیە کە توانای ئەوەمان
بۆ دنیا ملمالنەیەکی بەرفراوانە .مەبەس��ت لە تێگەیش��تنی فرەفەرهەنگ 
هەبێ لەو پڕۆسیسە جۆراوجۆرانە کە لە کۆمەڵگایەکی فرەکولتووریدا کارکردیان هەیە تێبگەین.
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چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لەس��ەرەتادا مامۆس��تا بە پێش��کەش کردنی باس��ێکی کورت دەرسەکە دەس��ت پێ دەکا .پاشان
قوتابییەکان بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەبنو بەش��ێوەی گروپی کار لەسەر بابەتەکە دەکەن.
ئەوان تێدەکۆش��ن زانیاریی پێویست لە ڕێگای جۆراوجۆرەوە لەسەر مەسەلەکە پەیدا کەنو خۆیان
بۆ پێش��کەش کردنی باسێکی پڕنێوەرۆک لەس��ەر بابەتەکە ئامادە کەن .ڕاهێنانەکە بە قسەو باسو
لێدوانو گفتوگۆ لەسەر بابەتەکە لە پلێنۆمدا کۆتایی پێ دێ.
کات :یەکو نیو تا دوو و نیو کاتژمێر.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە کە بۆ کاری گروپی بشێ .دەستڕاگەیشتن بە کتێبخانە یان ئینتەرنێت.
ئەتڵەس ،کاغەزی گەورە ،مەقەست ،چەسپی ئاوی ،قەڵەمی تووشی ڕەنگاوڕەنگ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا زۆر بەکورتی نێوەرۆکی وشەی فرەکولتووری لێک دەداتەوە .بەوە دەست پێ دەکا کە
زۆربەی واڵتانو کۆمەڵگاکانی ئەمڕۆی دنیا فرەکولتوورین .واتە لەو واڵتانەدا خەڵکانێک بە کولتووری
جۆراوجۆرەوە لە پەنا یەک دەژینو خەڵکەکەیان فرەکولتووریین.
٢ـ دوات��ر قوتابییەکان بەس��ەر چەند گروپدا داب��ەش دەکرێن .هەر گروپ��ە واڵتێک بۆ کار
هەڵدەبژێرێو لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکا .گروپەکان تێدەکۆشن وەاڵمی ئەم پرسیارانە پەیدا بکەن:
چەند گەلو نەتەوە لەو واڵتەدا دەژین؟ خەڵک بە چەند زمان لەوێدا قس��ە دەکەن؟ پەیڕەوانی
چ��ەن دینو مەزهەب ل��ەو واڵتەدا هەن؟ خەڵکی ئ��ەو واڵتە چ جۆرە جلوبەرگێک دەپۆش��ن؟ چ
جۆرە خواردنێک دەخۆن؟ چ خواردنەوەیەک زۆر مەس��رەف دەکەن؟ چ جۆرە ئاوازو گۆرانیو سەماو
مۆسیقایەکیان هەیە؟ چ هونەرو شێعرو ئەدەبیاتێکیان هەیە؟و هتد.
ه��ەر کام لە گروپەکان لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو واڵتەدا کە هەڵیانبژاردوە ،ڕۆژنامەیەکی دیواری
ئامادە دەکەن ( ١تا  ١،٥سەعات)
٣ـ پاش��ان گروپەکان بەش��ێوەی پلێنۆم لە دەوری یەک کۆ دەبنەوەو ئاکامی لێکۆڵینەوەکانیان
پێشکەشی یەکتر دەکەن .دوای ئەوەی کە هەر گروپێک باسەکەی خۆی پێشکەش کرد ،گروپەکانی
دیکە ڕێگایان پێدەدرێ لە پەیوەندی لەگەڵ بابەتەکەدا پرسیار لەو گروپە بکەن.
بۆ باسو لێدوان:
* مەبەست لە کۆمەڵگای فرەکولتووری چیە؟
* ئایا ئەو واڵتەی ئێمەی لێ دەژین واڵتێکی فرەفەرهەنگییە؟ ئایا واڵتێک هەیە لە سەداس��ەد
یەک کولتووری بێ؟
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* ئایا گروپەکەی ئێوە فرەکولتووری بوو؟ چۆن ئەو فرەکولتوورییە لە گروپەکەی ئێوەدا ڕەنگی
دەدایەوە؟
* ئایا بۆ س��از کردنی کۆمەڵگایەکی فرەکولتووری پێویس��تە خەڵک لە واڵتەکەی خۆیانەوە بۆ
واڵتانی دیکە ،یا لە ناوچەکەی خۆیانەوە بۆ ناوچەیەکی دیکە کۆچ بکەن؟
* چ��ۆن کولت��وورەکان ل��ە واڵتێکەوە ب��ۆ واڵتێکی ت��ر کۆچ دەک��ەن؟ (ش��ەڕ ،گیروگرفتە
ئابوورییەکان،گەش��تیاری و توری��زم ،هون��ەرو ئەدەبو گۆرانیو مۆس��یقا ،ئینتێرنێ��تو ڕاگەیەنە
گشتییەکانو هتد)
* بۆچی جارجار کێشە لە نێوان کولتوورە جۆراوجۆرەکان سەر هەڵدەدا؟
* ئایا کولتووری باشو خراپ هەن؟ یا لە هەر کولتوورێکدا الیەنی باشو خراپ هەن؟
* الیەنە ئهرێنیەکانی کۆمەڵگایەکی فرەکولتووری چین؟
* ئایا مرۆڤێک دەتوانێ ببێتە کەسێکی فرەکولتووری؟ چۆن؟
* ئایا ئێوە خۆتان فرەکولتوورن؟ ئایا دایکو باوکو باپیرانتان ڕیشەیان لە چ کولتوورێک دایە؟
فێربووین کە:
کۆمەڵ��گای فرەکولتووری کۆمەڵگایەکە لەوێدا خەڵک بەپێش��ینەی کولتووری جۆراوجۆرەوە لە پەنا
ی��ەک دەژین .ئەو جۆراوجۆریو ڕەنگاوڕەنگی فەرهەنگ��یو کولتوورییە لە زۆر بارەوە دەبێتە هۆی
دەوڵەمەندت��ر بوونی کۆمەڵگا .بەاڵم ڕەنگە جار جار ببێتە مایەی کێش��ەش .لە س��ەردەمی ئێمەدا،
زۆربەی کۆمەڵگاکانی جیهان فرەکولتوورین .لەو کۆمەڵگایانەدا خەڵک بە کولتوورو فەرهەنگو دینو
مەزهەبو دابونەریتی جۆراوجۆرەوە لە پەنا یەک دەژین .پێویس��تە فێر بین بەش��ێوەیەکی ئهرێنی
ژیانی ڕۆژانەی خۆمان لەو کۆمەڵگا فرەکولتوورییانەدا ئیدارە بکەین.
بۆ فێربوونی زۆرتر:
دەتوانین ئەو ڕاهێنانە لە پەیوەندی لەگەڵ ناوچەیەکی جوغرافیایی دیاریکراو یان لەگەڵ ناوچەیەکی
محەلل��ی کەم ڕووبەرتردا بەڕێوە بەرین .یان دەتوانی��ن ئەو ڕاهێنانە لە پەیوەندی لەگەڵ واڵتەکەی
خۆماندا بەڕێوە بەرین.
نۆروێژ وەک کۆمەڵگایەکی فرەکولتووری
بابەت :کۆمەڵگای فرەکولتووریی نۆروێژ (٢٠٩ـ)٢٠٧
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ نۆروێژ وەک واڵتێک کە نەک هەر ئێس��تا بەڵکوو هەمیشە فرەکولتووری
بووە.
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هەرچەن��د هەندێک کەس لە خەڵک��ی نۆروێژ پێیان وایە کە ئەم واڵتە پێش��تر واڵتێکی یەک
کولتووری بووە ،بەاڵم ڕاست نیە .ئەو کۆمەڵگایە هەمیشە جگە لە نۆروێژییەکان خەڵکانی دیکەشی
تێدا ژیاون .لەوەش زیاتر کولتووری نۆروێژی لە دەرەوەش��ڕا کاریگەریی لەس��ەر بووە .ئێس��تا ئێمە
خواردنی جۆراوجۆری وەک س��پاگێتی ،تاکو ،پیت��زا ،کەبابو هتد دەخۆین کە لە بنەڕەتڕا نۆروێژی
نین .زۆربەی ئەو فیلمانەی کە تەماش��ایان دەکەین لە دەرەوە دروس��ت دەکرێن .هەرچەند ئێمە لە
زۆر بوارەوە لە ژێر کاریگەریو ش��وێنەواری دنی��ای دەرەوە داین ،کەچی کە باس لە فرەکولتووری
دەکەین ،زۆر کەس لە ئێمە دەست بەجێ بیری بۆ الی ئەو خەڵکە دەچێ کە لە دەرەوەڕا بە هۆی
جۆراوجۆرەوە هاتوونەتە ئەم واڵتە .ئایا ئەمە ڕاس��تە؟ بۆ وای��ە؟ کۆمەڵگای نۆروێژی لە حاڵی گەورە
بوونو پەرەس��ەندنی بەردەوام دایە .هەموو خەڵکی ئەم واڵتە لە پرۆسەی پەرەسەندنو پێشکەوتنی
نۆروێژدا بەشدارن.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
مامۆس��تا دەرسەکە بە باسێکی کورت سەبارەت بە بابەتەکە دەست پێ دەکات .پاشان قوتابییەکان
بەش��ێوەی گروپی کارو لێکۆڵینەوە لەس��ەر بابەتەکە دەکەن .ئەوان زانیاریی پێویس��ت دەدۆزنەوەو
پاشان باسەکەیان بەشێوەی پلێنۆم پێشکەش دەکەن .شایانی باسە لە پلێنۆمەکەدا ڕێگایان پێدەدرێ
لەسەر بابەتەکە پێکەوە باسو گفتوگۆ لەگەڵ یەکتر بکەن.
کات :یەکونیو تا دوو کاتژمێر.
ئ��ەو ش��تانەی ک��ە پێویس��تمانن :ژوورێک��ی گ��ەورە ب��ۆ کاری گروپ��ی ،دەستڕاگەیەش��تن
ب��ە ئیتێرنێ��ت ،کتێبخان��ە ،ئەتڵ��ەس ،ڕۆژنام��ەو گۆڤ��اری جۆراوج��ۆر ،کاغ��ەزی گ��ەورە،
مقەس��ت ،چەس��پی ئ��اوی ،قەڵەم��ی ڕەنگاوڕەن��گ ب��ۆ نووس��ین لەس��ەر کاغ��ەزی گ��ەورە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا بە باسێکی کورت لەس��ەر بابەتەکە ،دەرسەکە دەست پێ دەکات .پاشان قوتابییەکان
بە سەر چەند گروپدا دابەش دەکا .هەر گروپە تێدەکۆشێ زانیاری لەسەر یەکێ لەو گەلو خەڵکە
جیاجیایانە پەیدا بکا کە لە نۆروێژ دەژین .هەر گروپە یەک یان چەند گەل یان کۆمەڵە خەڵک بۆ کار
لەس��ەر کردن هەڵدبژێرن .وەک سامەکان ،کڤێنەرەکان ،قەرەجەکان ،تاتەرەکان ،خەڵکانی هاتوو لە
واڵتانی رۆژاواییو غەیرە رۆژئاواییو ئەوانەی کە لە باری ئیتنیکییەوە نۆروێژین .قوتابییەکان بەدوای
ئەو زانیارییانەدا دەگەڕێن .ژمارەی خەڵکانی س��ەر بەو گروپە یان گروپانە چەندە؟ کام س��یفاتو
تایبەتمەندی��ی کولتووریان هەیە؟ چ دابونەریتێکی تایبەت بەخۆیان هەیە؟ چ دینو مەزهەبێکیان
هەیە؟ چ جۆرە جلوبەرگێک لەبەر دەکەن؟ کام گۆرانیو مۆس��یقایان هەیە؟ چ خواردنێک دەخۆنو
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هتد.
مامۆس��تا قوتابییەکان هان دەدا کە تێکۆشن باس��ێکی زۆر بەنێوەۆرک لەسەر بابەتەکە ئامادەو
پێشکەش کەن ( ٩٠خولەک).
٢ـ لە کۆتاییدا قوتابییەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بەشێوەی پلێنۆم پێشکەش دەکەن.
بۆ باسو لێدوان:
* ئایا نۆروێژ هەمیشە واڵتێکی فرەکولتووری بووە؟
* بە چ شێوەیەک نۆروێژ بۆتە واڵتێکی فرەکولتووری؟
* ئایا هەندێک کولتوور هەن کە ئێمە ،ئەوان لە خۆمان بەنزیکتر بزانین لەوانی دیکە؟ لەبەرچی؟
ژم��ارەی ئەمریکاییی��ەکان لە نۆروێژ زۆر کەم��ە ،کەچی دەگوترێ نۆروێژ ب��ووە بەئەمریکا ؟
مەبەست لەو قسەیە چیە؟
* بە چ ش��ێوەیەک کولتوورەکانی نێوکۆمەڵگای نۆروێژ ش��وێنەوارو کاریگەرییان لەس��ەر ئەو
خەڵکان��ە هەیە کە لە دەرەوەڕا هاتوونەت��ە ئەم واڵتە؟ ئایا دەتوانین بڵێین کە ئەوان لە یەکتری فێر
دەبنو شوێن لەسەر یەکتر دادەنێن؟ دەتوانی نموونەیەک بێنیەوە؟
* الیەنە ئهرێنیو نیگەتیڤەکانی فرەکولتووری لە نۆروێژ لەچی دان؟
* بە چ شێوەیەک ئەو فرەکولتوورییە دەبێتە مایەی دەوڵەمەندیو پەرەسەندنی واڵتی نۆروێژ؟
فێر بووین کە:
نۆروێژ کۆمەڵگایەکی فرەکولتوورییە .لەو کۆمەڵگایەدا کولتوورە جۆراوجۆرەکان شوێن لەسەر یەکتر
دادەنێ��ن .ژیان ل��ە کۆمەڵگایەکی فرەکولتووریدا زۆر الیەنی ئهرێنیو باش��ی هەن .بەاڵم هەر لەو
کاتەشدا جاری وایە فرەکولتووری ،کێش��ەو گیروگرفتی ل��ێ پەیدا دەبێ .هەموو ئەو خەڵکانەی لە
نۆروێژ دەژین ،لە پەرەسەندنو پێشکەوتنی نۆروێژدا بەشدارو کاریگەرن.
بۆ فێربوونی زیاتر:
ئەگ��ەر لە نێو گروپەکاندا کەس��انێکی تێدان کە پێش��ینەی کولتووریی جیا ل��ە نۆروێژیان هەیە،
دەکرێ لەس��ەر کولتوورو پێش��ینەی خۆیان بابەتێک ئامادە کەن .دەتوانن لەسەر مێژووی خۆیان،
زمانو دینو مەزهەبی خۆیان ،جلوبەرگو خواردنی خۆیان ،گۆرانیو فەرهەنگو مۆس��یقای خۆیان،
تایبەتمەندییەکانی خۆیانو هتد ،کارو لێکۆڵینەوە بکەن؟ دەتوانن لە کۆڕس��ەکەدا نوێنەرانی گەلو
خەڵکە جۆراوجۆرەکانی دانیشتووی ئەو واڵتەش بۆ کۆڕسەکەتان بانگهێشتن بکەن تا لەسەر کولتوورو
فەرهەنگی خۆیان قسەتان بۆ بکەن .زۆر رێکخراوی فەرهەنگیو کولتووری هەن کە دەتوانن لەوبارەوە
یارمەتیتان ب��دەن .هەموو خەڵکو کولتوورە جیاوازەکان لەم واڵت��ەدا ڕێکخراوی تایبەت بەخۆیان
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هەن ،دەتوانن بانگیان کەن تا س��ەبارەت بە کولت��ووری خۆیانو چۆنیەتیی ژیانوگوزەرانی خۆیانو
ئەزموونو تاقیکردنەوەیان لە نۆروێژ قس��ەتان بۆ بکەن .زۆر سرنجڕاکێشە گوێت لە کەسێک بێ کە
ئەزموونی خۆی لە پرۆس��ەی ئاوێتەبوون لە کۆمەڵگای نۆروێژدا بگێڕێتەوە .کەندوکۆس��پەکان چن؟
الیەنە ئهرێنیەکانی ئەو پڕۆسەیە چن؟ چ شتێک سەیرو تازەیە بۆ کەسێک کە لە دەرەوەڕا دێتە ئەم
واڵتە؟ جیاوازییەکانی نێوان کولتووری نۆروێژو کولتووری ئەو واڵتە کە لێیەوە هاتووی لەچی دایە؟
هەندێک زانیاری سەبارەت بەو خەڵکانەی لە دەرەوەڕا هاتوونەتە نۆروێژ
لە سەرەتای ساڵی ٢٠٠٥ی زایینیدا  ٣٠١٠٠٠کەس لە نۆروێژ هەبوون کە لە دەرەوەڕا ڕاستەوخۆ
کۆچی��ان بۆ ئەو واڵتە کردوە .هەروەها  ٦٤٠٠٠کەس��یش لەو واڵت��ەدا هەبوون کە دایکو باوکیان
لە دەرەوەی نۆروێژ لەدایک ببوون .ئەو خەڵکە هەش��ت لە س��ەدی سەرجەمی حەشیمەتەی نۆروێژ
پێک دێننو لە دووس��ەد واڵتی جۆراوجۆرەوە هاتوون .زۆرترین ئەو کۆمەڵە خەڵکانەی لە دەرەوەڕا
هاتوونەت��ە نۆروێژ بەپێی ژمارەیان بریتیین لە پاکس��تانییەکان ،س��وئێدییەکان ،دانمارکییەکان،
عێراقییەکان ،ڤێتنامییەکان ،س��ۆمالییەکان ،بۆس��نییەکان ،ئێرانییەکان ،تورکەکان ،سێربەکانو
مۆنتێنێگ��رۆکان .دەبێ بگوترێ کە ژمارەیەکی زۆریش کورد لە هەموو پارچەکانی کورس��تانەوە بۆ
نۆروێژ هاتوونو لەو واڵتەدا نیشتەجێ بوون.
دەکرێ ئەو ڕاهێنانە بەکەمێک ئاڵووگۆڕەوە ،لەگەڵ وەزعی واڵتانی وەک ئێران ،عێراق و تورکیەو
س��وریەدا ،سازگار بکرێ .واتە قوتابیەکان دەکرێ لەسەر واڵتێکی وەک ئێران یا عێڕاق کاربکەن کە
یایا ئەو واڵتانە تا چ رادەیەک فرەکولتوری و فرەفەرهەنگن.
کولتوور چییە؟
٢١٩ـ٢٠٩
بابەت :کولتوور چیە ،فرەکولتووری چیە؟
ئامانج :ڕوونکردنەوەی نێوەرۆکی وش��ەی کولتوور ،وەک دیاردەیەکی ئاڵۆزو پڕنێوەرۆک کە لە حاڵی
ئاڵوگۆڕی بەردەوام دایە.
وش��ەی کولتور زۆر دەکاردەکرێ .گوێمان لە دەستەواژەکانی کولتووری نۆروێژی ،کولتووری چینی،
کولتووری ئەفریقاییو هتد دەبێت .بەو پێیە کولتوور دەس��تەواژەیەکە شێوە ژیانی کۆمەڵە خەڵکێک
لە چوارچێوەیەکی جوغرافیایی دیاریکراودا دەس��ت نیشان دەکا .بەاڵم وشەی کولتوور لە زۆر بواری
دیک��ەش دا ،ب��ە زۆر مانای دیکەش بەکار دێ .ب��ۆ نموونە کولت��ووری الوان ،کولتووری خواردن،
کولتووری موهاجیرەکان ،کولتووری فوتباڵ ،کولتووری ش��ەڕاب خواردنەوەو هتد .کە واتە دەتوانین
بپرسین بەڕاستی مەبەست لە کولتوور چیە؟
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چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لەس��ەرەتادا بەشداربووەکانی کۆرس��ەکە هەرکامیان بەتەنیا بۆخۆیان کار دەکەن .دواتر ئاکامی کارو
لێکۆڵینەوەکانیان بەش��ێوەی پلێنۆم لەگەڵ یەکتر باس دەکەن .ئەگەر کەسانێک لەنێو بەشداراندا
هەن کە سەر بە کەمایەتییەکانن وا باشە ڕێگاو دەرفەتی ئەوەیان بدرێتێ لەسەر کولتووری خۆیان
قسە بکەن.
وەخت :یەکوو نیو تا دوو کاتژمێر.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە ،قەڵەمو کاغەز.
ئامادەکاریی پێش��وەخت :پێویس��تە مامۆستا لەپێشدا باس��ێکی کورت ،بەاڵم پڕنێوەرۆکو زانیاری
لەسەر وشەی کولتوور ئامادە بکا تا دواتر کەڵکی لێ وەرگرێ.
چۆنیەتیی جێبەجێ بوونی ڕاهێنانەکە:
١ـ کاغەزێکی گەورە کە لە نێوەڕاستیدا وشەی کولتوور نووسراوەو دە خەت بە هەر چوار دەوریدا
درێژ کراونەتەوە ،بەسەر هەرکام لە بەشداربووەکانی کۆرسەکەدا دابەش دەکرێ .قوتابی تێدەکۆشێ
لەس��ەر هەر کام لە خەتەکان وش��ەیەک بنووس��ێ کە بەجۆرێک پەیوەندیی بە کولتوورەوە هەبێ.
واتە قوتابی دە زاراوە یان وش��ە دەدۆزێتەوە کە لە ڕێگای ئەوانەوە مانای کولتوور بەیان بکاتو لە
دەوری زاراوەی کولتوور کۆیان دەکاتەوە ١٠( .خولەک) .پاشان هەرکام لە بەشداربووەکان کارەکەی
خۆیان لەگەڵ هاوڕێکەی تەنیش��تیان بەراورد دەکەن .دواتر مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکا لەو
بارەوە بیروبۆچوونەکانیان س��ەبارەت بە کولتوور لەگەڵ یەکتر باس بکەن .س��ەرەنجام مامۆستا ئەو
وتانە لەس��ەر تەختەڕەش دەنووسێتەوە کە قوتابییەکان لە پەیوەندی لەگەڵ کولتووردا بە بیریاندا
هاتوون.
٢ـ لە قوناخی دووهەمدا مامۆس��تا باس��ێکی کورت بەاڵم پڕزانیاریو نێوەرۆک لەسەر کولتوور
پێشکەش دەکات .لەو باسەدا مامۆستا باس لە ئاڵۆز بوونی وشە کولتورر دەکاو تێدەکۆشێ پێناسەی
ب��کات .زۆربەی خەڵک پێیان وایە کولتوور بریتییە لەو ڕەمزو کۆدانەی کە لە زەینی ئێمەدا هەن.
پاش��ان پێویستە باس لەوە بکرێ کە کولتوور هەمیشە لە حاڵی ئاڵوگۆڕ دایەو بەگوێرەی تێپەڕینی
زەمان فۆڕمو نێوەرۆکی دەگۆڕدرێ .دەکرێ مامۆستا بەم شێوەیە وشەی کولتوور پێناسە بکات:
”کولتوور ئەو کۆدو ڕەمزانەن کە ئێمە لە زەینو پش��تی س��ەری خۆم��اندا هەماننو کەمو زۆر
سابیتنو لەڕێگای ئەوانەوە دنیای دەوروبەرمان بە شێوەیەکی تایبەتی لێک دەدەینەوە .بەاڵم پیویستە
ئەوەش بزانین کە کولتوور دیاردەیەکە بە تێپەڕینی زەمان فۆرمو نێوەرۆکەکەی دەگۆڕدرێ.
٣ـ دواتر مامۆستا وشەی وردەکولتوور شی دەکاتەوە .پاشان گروپەکان پێکەوە لەسەر وردەکولتوورە
جیاجیاکان قسە دەکەن .تایبەتمەندییەکانی وردەکولتوورەکان چن؟ ( ١٥خولەک).

 328با پرد دروست کەین نەک دیوار

بۆ باسو لێدوان
* ئایا باسو گفتوگۆ لەسەر وشەی کولتوور زەحمەت بوو؟ بۆ؟
* دەگوترێ مرۆڤەکان هەڵگری کولتوورن .مەبەست لەو قسەیە چیە؟
* ئایا مرۆڤ دەتوانێ لە یەک کاتدا سەر بە چەند کولتوور بێ؟
* ئایا کەسانێک لە کۆرسەکەدا هەن کە سەر بە وردە کولتوورەکان بن؟
* ئایا دەتوانن نموونەیەک لەوە باس بکەن کە نیشان بدا کولتوور لە حاڵی گۆڕان دایە؟
* ئای��ا دەتوانن باس لە کولتوورێ��ک بکەن کە توانیویەتی هەندێک توخم��ی کولتوورەکانی دیکە
وەربگرێ؟
فێر بووین کە:
یەکێک لەو پێناسە ئاسایییانەی کولتوور ئەوەیە کە دەڵێ کولتوور شتێکە هی کۆمەڵە خەڵکێکن کە
س��نووری فیزیکیی تایبەت بەخۆیان هەیەو لە مێژووداو بە تێپەڕینی زەمان دروست بووە .بۆ نموونە
کولتووری نەتەوەیی ش��تێکە لەگەڵ ئەم پێناس��ەیە دێتەوە .بەو جۆرە دەتوانین بڵێین کە کولتوور
ئ��ەو میراتە جۆراوجۆرانەن کە لە دایکو باوکو ب��ابو باپیرانەوە بۆمان بەجێ دەمێننو ئێمەش بە
کەمێ��ک ئاڵوگۆڕەوە بۆ منداڵەکانمانی بەجێ دێڵین .دەبێ بگوترێ کە جگە لە کولتووری نەتەوەیی
یان کولتوری س��ەرەکی ،وردە کولتووریش لە نێو کۆمەڵدا بەرچاو دەکەون .وردە کولتوورەکان ئەو
تایبەتمەندیو خاڵە هاوبەشانەن کە کۆمەڵە خەڵکێکی بچکۆڵەتر لە دەوری یەکتر کۆ دەکەنەوە وەک
کولتووری الوان ،کلوبەکانی ماتۆڕسواریو هتد.
جی��ا لەوە پێویس��تە بگوترێ ک��ە مرۆڤ دەتوانێ لە یەک کاتدا س��ەر بە چەن��د کولتور بی.
تێگەیش��تنێکی دیکە لە کولتوور ئەوەیە ک��ە کولتوور لە ئاکامی پێکگەیش��تنی مرۆڤەکان لەگەڵ
یەکت��ریدا ب��ەردەوام لە حاڵی ئاڵوگۆڕ دایە .ک��ە کاتێک مرۆڤەکان پێک دەگەن ،کولتووریش��یان
پێی��ە .ئێمە هەموومان هەڵگری کولتوورین .بۆیە ه��ەر کاتێک پێک دەگەین ،چ بزانینو چ نەزانین
کولتوورمان لەگەڵ خۆمان هەڵگرتووە.
پێناسەکان
کولتوور چیە؟
 Øyvind Dahlلە کتێبی پێکگەیش��تنی مرۆڤەکاندا ( )٢٠٠٤بەم ش��ێوەیە وش��ەی کولتوور ش��ی
دەکاتەوە ()Johansen 1999: 9F
١ـکولتوور بەرهەمی ژیانی عەقاڵنیو چاالکیە جۆراوجۆرەکانی مرۆڤە کە هەم ”کولتووری بەرزو هەم
فەرهەنگیش” دەگرێتەوە .ئەدەبیات ،هونەری وێنەکێشان ،موزیک ،تیئاترو شانۆ ،تەلەفزیۆنو مێدیاو
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هتد بەشێکن لەو چاالکییە عەقاڵنییە.
٢ـ ئەگەر کولتوور بەو چاالکییانە بزانین کە مرۆڤ بەڕێوەیان دەبا ،ئەوە مانای کولتوور بەرینتریش
دەبێتەوەو الیەنە فەرهەنگییەکانی هەموو ئەو ش��تانە دەگرێتەوە کە مرۆڤ ئەنجامیان دەدات وەک
وەرزش ،کاری کۆمەاڵیەتی ،چاالکییەکانی وەختی ئازاد ،دەرس وتنەوە ،فێربوون ،خواردن جلوبەرگ
لەبەر کردنو هتد.
٣ـ کولتوور ئەو سەروەتو سامانە جۆراوجۆرەش دەگرێتەوە کە وەک میرات لە بابو باپیرانمانەوە
بۆم��ان ماوەتەوە وەک :دابونەریتەکان ،کەلوپەلو ئامرازو ئامێ��رە جۆراوجۆرەکانی ژیان ،فەرهەنگە
جۆراوجۆرەکان ،دیاردەو ڕێوش��وێنە کولتوورییەکان ،ڕێوڕەسمەکان ،ش��تومەکە جۆراوجۆرەکان،
هەروەها ئەو ش��تانەی پەیوەندییان بە ناس��نامەی دەس��تەجەمعییەوە هەیە وەک زمان ،ناسنامە،
دینو مەزهەب ،چیرۆکو داس��تانو ئەفس��انە فۆلکلۆرییەکان ،گۆرانیو مۆس��یقاو س��ەما ،وشەی
نەستەقو پەندی پێشینیان ،عیلمو زانست ،کلێساو مزگەوتو ناوەندو شوێنە موقەدەسو پیرۆزەکان،
جلوبەرگو هتد.
٤ـ کولتوور بە س��تایلو ش��ێوەی ژیانیش دەگوترێ .وەک کولتووری چاخی بەردین ،کولتووری
هیندیە س��وورەکان ،کولتووری ژاپۆنی ،کولتووری بازرگانیو بازاڕ ،کولتووری کلوبە جۆراوجۆرەکانی
ماتۆڕ سواری و. ...
٥ـ کولتوور بە ش��ێوە بیرکردنەوەو مانا هاوبەش��ەکانی وەک نۆڕمە هاوبەش��ەکان ،کۆدو ڕەمزە
هاوبەشەکان ،نرخو بایەخە هاوبەشەکان ،ماناو ئیدەو بیرو عەقیدە هاوبەشەکان ،هەویەتو ناسنامەش
دەگوترێ.
وردە کولتوور بریتییە لەو تایبەتمەندییە هاوبەشانەی کە لە نێو کۆمەڵگایەکی گەورەدا گروپێکی
بچوکتر لە خەڵک لە دەوری یەکتر کۆ دەکاتەوەو ئەوان لە خەڵکانی تر جیا دەکاتەوە .بۆ زۆر کەس
وردە کولتوورەکەیان لە پەیوەندی لەگەڵ ناس��نامەو هەویەتیاندا زۆر لە کولتوورە سەرەکییەکەیان
گرنگت��رو پڕبایەخترە .چونکە کولتوورە تایبەتییەکەی خۆی��ان هەوییەتو چوارچێوەیەکی ڕوونترو
تۆختریان دەداتێ کە خۆیانی پێ دەناسنەوە.
تۆ زۆر گەورەو بەنرخی
٢١٦ـ٢١٢
بابەت :ناسنامەو شوناس
ئامان��ج :ڕوونکردنەوەی ئەوە کە ناس��نامەی هەر کەس لە ئاکامی باندۆری زۆر فاکتۆردا دروس��ت
دەبێ .هەر بۆیە ناس��نامە نێوەرۆکێکی تێکچندراوی هەیەو زۆر الیەنی جۆراوجۆر دەگرێتەوە .لە زۆر
تایبەتمەندیی فیزیکی ،ڕووحیو ڕەوانیو هەس��تی هۆگری جۆراوجۆرەوە دروس��ت دەبێ .مرۆڤەکان
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کەسایەتیی تایبەت بە خۆیان هەیە کە ئالۆزو هەمە الیەنەیە .هەڵەیەکی گەورەیە مرۆڤێک تەنیا لە
ڕێگای یەک تایبەتمەندییەوە پێناسە بکەین.
ئای��ا دەزان��ی هۆگریت بە چەند ش��وێنەوە هەیە؟ لە پێش��دا کوڕ یا کچی دای��کو باوکتی .لە
قوتابخانەدا دۆس��تو هاواڵی هاوپۆلەکانتیو قوتابی مامۆس��تاکەتی .بۆ خۆشەویستەکەت دڵبەر یان
دڵداری .لە الیەکی دیکەش��ەوە چینی ،نۆروێژی یا سوئێدیت .دەش��توانی فوتبالیست ،گیتاریست،
س��ەماکار ،پەیکەرتاش بی��ت .بۆیە دەڵێین کە ئەتۆ گەورەی هەڵە نیە .ه��ەرکام لەو تایبەتمەندیو
الیەنی هۆگریەکانت لە هەلومەرجێکی تایبەتیدا زەقو چاالک دەبن .تۆش وەک هەموو مرۆڤەکانی
ئەم سەر زەوییە کەسایەتییەکی هەمەالیەنەو تێکچندراوت هەیە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە خۆشو سرنج ڕاکێشەو هەموو قوتابییەکان بەشداریی تێدا دەکەن.
کات ٣٥ :خولەک
پێداویستی :ژوورێکی گەورە کە بۆ هاتوچۆو چاالکیی فیزیکی بەکەڵک بێ.
ئامادەکاریی پێش��وەخت :مامۆس��تا پێویس��تە لەپێشدا لیس��تەیەکی لەو هۆگریە جۆراوجۆرانە کە
مرۆڤێک پێناسە دەکەن ،ئامادە کردبێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ قوتابییەکان بە دەوری مامۆستاکەیاندا لە نێوەڕاستی ژوورەکەدا بەشێوەی بازنە ڕادەوەستن.
٢ـ مامۆس��تا ناوی تایبەتمەندییەک ،خەس��ڵەتێک ،یان ئاوەڵناوێک کە بەش��ێک لە ناسنامەو
شوناس��ی مرۆڤ پێک دێنن دەڵێ .ئ��ەو تایبەتمەندیو ئاوەڵناوانە دەک��رێ بوارەکانی وەک ڕەگەز،
نەت��ەوە ،دینو مەزهەب ،ئ��ارەزوو ،پێگەو جێگ��ەی کۆمەاڵیەتی ،کارو پس��پۆڕی ،تایبەتمەندییە
فیزیکییەکانو هتد بگرنەوە .بۆ نموونە کاتێک مامۆستا دەڵێ ”کچ!” هەموو کچەکان لە ڕیزەکە دێنە
دەرەوە بەرەو چەقی بازنەکە دەچن .کاتێک هەموو بەش��دارانی دیکە ،چاویان بەوان کەوتو زانیان
کێن ،دەگەڕێنەوە ش��وێنی خۆیان .چاالکییەکە بەم جۆرە دەڕواتە پێش .پێویستە مامۆستا گەلێک
سیفاتو تایبەتمەندیی جۆراوجۆر هەڵبدا تا قوتابییەکان بە باشی لە فەلسەفەی وانەکە تێبگەن .بۆ
نموونە دەکرێ ئەم سیفاتو تایبەتمەندییانە بانگ بکا .وەرزشکار ،برا ،خوشک ،چاوشین ،قژڕەش ،قژ
زەرد ،فوتبالیست ،دوو کولتوور ،چاالکی سیاسی ،چاالکی ژینگە ،چاالکی مەدەنی ،عەینەک لەچاو،
گوێ بەگوارە ،بااڵ بەرز ،عاشقو هتد .هەر کاتێک مامۆستا ناوی یەکێک لەو تایبەتمەندییانە دێنێ،
ئەوان��ەی کە پێیان وایە ئەو تایبەتمەندییە دەیانگرێتەوە ،دێت��ە نێو بازنەکەو دوای ئەوەی خۆیان
نیشاندا دەچنەوە جێگای خۆیان.
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بۆ باسو لێدوان:
* ڕاهێنانەکەتان پێ چۆن بوو؟ بۆ ئەو ڕاهێنانەمان ئەنجام دا؟
* ئایا لە ئاکامی ئەو ڕاهێنانەدا شتێکی تازە لە یەکتر فێر بوون؟
* ئایا تۆ خۆت شتێکی تازە فێر بووی؟
* ئایا هەندێک ناس��نامەو ش��وناس ه��ەن کە بایەخ��ی زۆرتریان بۆ ئێمە هەب��ێ؟ ئەو هۆگری و
تایبەتمەندییانەی ئێمە لە چ کاتێکدا تۆخ دەبنو باش��ترو زەقتر خۆیان نیش��ان دەدەن؟ بۆ وایە؟
ئاکامی ئەوە چیە؟ ئایا عاداڵنەیە کەسێک تەنیا بە یەک تایبەتمەندییەوە بناسین؟
* ئاخۆ هۆگریێکت هەیە کە حەزت دەکرد نەتبا؟
فێربووین کە:
مرۆڤەکان کەس��انێکی بێوێنەو تێکچن��دراوو فرەرەهەندن .لە یەک کاتدا چەند هۆگرییان هەیەو
خاوەنی زۆر سیفاتی ڕووحیو ڕەوانیو فیزیکیو تایبەتمەندیی دیکەن .ئەوانە هەموو لەسەر ناسنامەو
شوناسی ئێمەدا کاریگەرییان هەیەو ناسنامەی ئێمە دیاری دەکەن .هەر یەک لەو الیەنو هۆگرییە
جۆراوجۆرانەی ناس��نامەی ئێمە لە هەلومەرجێکی دیاریکراودا زەق دبنەوەو تۆختر خۆیان نیش��ان
دەدەن .ج��اری وایە ڕەنگە تایبەتمەندی یان س��یفاتێکی ئێمە زەق بێت��ەوە کە حەزی لێ ناکەین.
جاری واشە ئێمە خۆمان سیفاتو تایبەتمەندیی کەسێک زەقو بەرچاو دەبینین کە ڕەنگە ئەو کەسە
خۆی حەزی لێ نەکات .ئەو س��یفاتو تایبەتمەندیو تەعەللوقاتە جۆراوجۆرەی ئێمە ،کەس��ایەتیی
ئێمەیان بەجۆرێک دروست کردوە کە کەسایەتییەکی تاقانە بێ .واتە مرۆڤەکان هەموویان لە یەکتر
جیاوازنو کەس ناتوانێ جێگای ئێمە خۆمان بگرێتەوە.
بۆ فێر بوونی زۆرتر:
شانۆ :دەتوانن قوتابییەکان بە شێوەی شانۆ ئەو سیفاتو هەویەتو تایبەتمەندییانە نیشان دەن کە
حەزیان لێ ناکەن.
ش��انۆ :قوتابییەکان دەتوانن بەشێوەی تیئاتر حاڵەتێک نمایش بکەن کە لەوێدا یەکێک لەوانی تر
جیاوازەو هەموویان حەز لەو جیاوازییە واتە لەو تایبەتمەندییە جیاوازە دەکەن.
کوڕێکی الو کە باس��ی دەورانی منداڵیی خۆی لە قوتابخانەدا دەگێڕێتەوە دەڵێ” :لە هەر کوێ بامو
هەر چیەکم کردبا خەڵک تەنیا سرنجیان بەوە دەدا کەمن قەڵەوم”.
ئایا تۆ تەنیا خۆت هەوییەتو ناسنامەی خۆت دیاری دەکەی؟
بابەت :شوناسو ناسنامە

 332با پرد دروست کەین نەک دیوار

ئامانج :نیش��اندانی ئەو ڕاستییەی کە گەلێک فاکتۆر پێکەوە لە دروست کردنی ناسنامەی مرۆڤدا
ڕۆڵ دەگێڕن.
مرۆڤەکان ئەزموونو تاقیکردنەوەی جیاوازیان هەیە ،هەر بۆیە بە ش��ێوەی جۆراوجۆریش لە ژیانو
دنی��ای دەوروبەریان تێدەگ��ەن .ئێمە لێک جیاوازین چونکە لە ش��وێنی جیاجیادا لەدایک بووین،
پێش��ینەی کۆمەاڵیەتیو ئۆکۆنۆمیی جیاجیامان هەیە ،پەیرەوی دینو مەزهەبی جیاجیاین ،ڕوانگەو
بۆچوون��ی جیاوازم��ان هەیە .هەروەها ئێم��ە لێک جیاوازین چونکە بۆ ش��وێنو جێگای جۆراوجۆر
چووی��نو ئەزموونی تازەمان وەدەس��ت هێن��اون .هەموو ئەوانە وەک ئەو ڕەگ��ەزەی کە هەمانە ،یا
ئەو زمانە کە قس��ەی پێ دەکەین ،شوێنەواریان لە س��ەرمان هەیە .هەر کەس لە ئێمە بە دەورانی
منداڵیدا تێپەڕیوە کە بۆ هەر کاممان دەورانێکی تایبەت بەخۆیەتی .لە هەر کامماندا منداڵی هەیە
ئەگەر تێکۆش��ین لەس��ەر چۆنیەتیی قۆناخی منداڵیی کەس��انی دیکە فێر بین ،باشتر دەیانناسینو
چاکتر دەتوانین ڕێز لەو جیاوازییانە بگرین کە لە نێوانماندا هەن.
چۆنەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئ��ەم ڕاهێنانە بەش��ێوەی دیالۆگ لە گروپی بچ��ووک بچووکدا پیادە دەکرێ .ئەگەر بەش��دارانی
کۆڕس��ەکە پێشتر یەکتریان ناسیبێ ،زۆر باش��تر .واتە ئەگەر قوتابییەکان لە پێشدا یەکتر بناسنو
بڕواو متمانەیان بە یەکتر هەبێ ،ڕاهێنانەکە باشتر جێبەجێ دەبێ .مەبەست لەو ڕاهێنانە ئەوەیە کە
لێکدانەوەو شیکردنەوەیەکی سایکۆلۆژی ئەنجام دەین .زۆر گرنگە ڕێز بۆ کەسایەتیی یەکترو سیفاتو
تایبەتمەندییەکانی یەکتردا بێنین .پێویست نیە قوتابییەکان وەاڵمی هەموو پرسیارێک بدەنەوە.
کات ٤٥ :خولەک.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە کە قوتابییەکان بتوانن کاری گروپیی تێدا بەڕێوە بەرن.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا بەش��دارانی کۆرس��ەکە بەس��ەر چەند گروپی بچووکدا دابەش دەکات .هەرکام لە
قوتابییەکان لە گروپی خۆیاندا باس��ی دەورانی منداڵیی خۆیان دەکەن .ئەگەر قوتابییەکان بۆیان
سەخت بێو نەزانن لەکوێوە دەست بە قسە بکەن ،دەکرێ بەم جۆرەی خوارەوە پرسیاریان لێ بکرێ:
* ئێوە لە بنەماڵەی خۆتاندا چەند کەس بوون؟
* کاتێک منداڵ بووی حەزت لە چ یارییەک بوو؟ وەختی ئازادی خۆت چۆن بەسەر دەبرد؟
* چ جۆرە یارییەکت دەکرد؟ حەزت لە چ جۆرە یارییەک بوو؟
* ئایا دایکو باوکت لەگەڵت توند بوون؟ مەبەست ئەوەیە کە زۆر کۆنترۆڵیان دەکردی؟
ئەگەر هەڵەت دەکرد ،چ ڕووی دەدا؟
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* ئایا هاوڕێو دۆستو ڕەفیقت لە گەڕەکی خۆتاندا زۆر بوون؟
* چ خواردنێکت پێ خۆش بوو؟
* چەند ساڵە بووی کە چویتە قوتابخانە؟ قوتابخانەت پێ خۆش بوو؟
* ئای��ا ڕۆژانی ش��ەممەو یان هەین��ی دەچوویتە قوتابخانەی دینی ،مزگەوت یان کلێس��ا؟ ئایا
بەمنداڵی هیچ جۆرە پەروەردەیەکی ئایینیو مەزهەبییت هەبووە؟ واتە چویەتە قوتابخانەیەکی دینی؟
* ئایا بە منداڵی کارت دەکرد؟
* ئایا ناچار بووی ئاگات لە خوشکو براکانت بێ؟
* ئایا ئەو ش��تانەت هەبوون کە پێویس��تت پێیان بوو؟ ئایا شتێک هەبوو کە پێویستت پێ بوو
بەاڵم نەتبوو؟
* لە پەیوەندی لەگەڵ هەس��تو سۆزو حاڵەتە ناخۆشەکانی ژیانتدا لەگەڵ کێ قسەت دەکرد؟
دردی دڵت لەگەڵ کێ دەکرد؟
* گەورەترین جەژنو ڕێوڕەس��مە ئایینیو نیشتمانیو نەتەوەیییەکانتان چی بوون؟ چۆن ئەو
جەژنانەتان دەکرد؟
* ئای��ا لەو جێیەی تۆی تێدا دەژیای خەڵکی بە پێش��ینەی کولت��ووریو فەرهەنگیو ئایینیو
ئیتنیکی جۆراوجۆرەوە دەژیان؟ پەیوەندیت لەگەڵ ئەوان هەبوو؟
* ئایا لە گەڕەکی ئێوە خەڵکی ئاوارەو پەنابەر هەبوون؟ وەزعیان چۆن بوو؟
* چ سیس��تەمێکی سیاس��ی واڵتی بەڕێوە دەبرد؟ ئەوە چ ش��وێنەوارێکی لەسەر ژیانی خۆتو
بنەماڵەکەت هەبوو؟
بۆ باسو لێدوان
* ڕاهێنانەکەت پێ چۆن بوو؟
* ئای��ا دەوران��ی منداڵیی ئێ��وە زۆر وێک دەچوو ی��ان لێک جیاواز بوو؟ لێکچوون��ەکان چ بوون؟
جیاوازییەکان چن؟
* ئایا وا هەبوو کە کەس��انێک خەڵکی یەک ش��وێن ب��ن ،بەو حاڵەش ئەزم��وونو تاقیکردنەوەی
جیاوازیان هەبێ؟ ئەوە چۆن لێک دەدەنەوە؟
* ئای��ا پێت وای��ە مندااڵنی گەڕەکێک یەک جۆرە ئەزم��وونو تاقیکردنەوەیان لە دەورانی منداڵیی
خۆیان هەیە؟
فێر بووین کە:
مرۆڤ��ەکان لە بارودۆخ��ی جیاجیادا لەدایک دەبن ،گەش��ە دەکەنو گەورە دەب��ن .جگە لە دینو

 334با پرد دروست کەین نەک دیوار

مەزهەب ،ڕەگەز ،بنەماڵە ،ڕەنگی پێس��تو ناسنامە ،گەلێک هۆکاری دیکەش هەن کە شوێنەواریان
لەسەر ئێمە هەیەو دەبنە هۆی ئەوەی لێک جیاواز بین .کەسانێک کە خەڵکی یەک شوێنن دەکرێ
ئەزموونو تاقیکردنەوەی جیاوازیان هەبێ .جاری وایە خەڵک لە هەندێک ش��وێن ،شانسو دەرفەتو
ئیمکانات��ی وەک یەکیان بۆ هەڵدەکەوێ ،بەاڵم هەرکامیان بەش��ێوەی خۆیو بەگوێرەی ویس��تو
بەرژەوەندییەکانی خۆی ،لەو شانسو دەرفەتانە کەڵک وەردەگرێ کە بۆی دێنە پێش ،واتە خەڵک
بە شێوەی جۆراوجۆرە کەڵکیان لێ وەردەگرن.
ئەو ش��تە هەرە گرنگانەی کە کەس��مان ناتوانێ هەڵیانبژێرێ بریتیین لەوە کە لەکوێ لەدایک
دەبی��ن؟ ل��ە کام دایکو باوک لەدایک دەبی��ن ،کوڕین یان کچ؟ ئێمە خۆمان ل��ەو بوارانەدا هیچ
دەسەاڵتێکمان نیە.
وێکچوون یا وێکنەچوون
بابەت :وێکچوونەکانو جیاوازییەکان٢١٦( .ـ)٢١٢
ئامانج :دەرخستنی وێکچوونو جیاوازییەکانی نێوان مرۆڤەکان.
تۆ بااڵبەرزیو من بچکۆڵە .بەاڵم هەردوکمان لەسەر زەوین .تۆ کەسێکی مەزهەبیو منیش بڕوام بە
هیچ دینو مەزهەبێک نیە .تۆ کوردی قس��ە دەکەیو من نۆروێژی .بەاڵم هەردوکیشمان ئینگلیسی
دەزانین .تۆ حەزت لە فوتباڵەو من حەزم لە هۆندباڵە ،بەاڵم هەردوکیش��مان حەز لە مەلە دەکەین.
ئێم��ە هەموومان بێوێنەینو کەس ناتوانێ جێگامان بگرێتەوە .هەموو مرۆڤەکان وان .جاری وایە لە
هەندێک هەلومەرجدا شانازی بە خۆمانو بەوەوە دەکەین کە هەین ،کەچی جاری واشە هەلومەرجی
وامان بۆ دێتە پێش پێمان خۆشە عەرز قووتمان دا .ئەوە بۆ هەموو کەس ڕاستە.
کات ٣٠ :خولەک
پێداویستی :ژوورێکی گەورە ،کورسی بۆ هەموو قوتابییەکان بۆ لەسەر دانیشتن.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ قوتابییەکان لە دەوری یەک بەشێوەی بازنە لەسەر کورسی دادەنیشن .هەرکام لەوان لە ماوەی
نیوخولەکدا سیفاتو تایبەتمەندییەک لەخۆیاندا دەدۆزنەوە کە پێیان وایە هەر ئەوان هەیانەو لە
هاوپۆلەکانی دیکەیاندا نیە .دەکرێ ئەوە شتێک بێ کە مرۆڤ بەسەری هاتبێ یان سیفاتێکی فیزیکی
یان کارێک بێ کە پێشتر ئەنجامی دابێ.
٢ـ لە جێگایەکڕا واتە لە یەکێک لە قوتابییەکان ڕا دەس��ت پێ دەکەین .ئەو س��یفەتێک یان
تایبەتمەندییەک��ی خۆی بە دەنگی بەرز دەڵێ کە پێی وای��ە ئەوانی تر نیانە .بۆ نموونە ڕەنگە بڵێ
”من س��ێ جار چوومەتە تورکیە” ئەگەر کەس ئەو تایبەتمەندییەی نەبێ ،نۆرەی ئەو کەس��ە دێ
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کە لە تەنیش��تی ئەو دانیش��توە ،هەر کاتێک یەكێک لە بەش��داربووەکان پێی وابێ کە ئەویش ئەو
تایبەتمەندییەی هەیە کە گوێی لێ دەبێ دەس��بەجێ هاوار دەکا ”منیش هەروەها”و دەچێتە الی
ئەو کەس��ە کە هەمان ئەزموونو تاقیکردنەوەی وەکوو ئەوی هەیە .ئەگەر ژمارەی ئەو کەس��انە لە
چەند کەس تێپەڕی کە یەک ئەزموون یان تایبەتمەندیی هاوبەشیان هەیە ،دەکرێ وەک گروپێکی
بچووک لە دەوری یەک دانیش��ن .کاتێک هەموو قوتابییەکان نۆرەی خۆیان تەواو کرد ،سەرلەنوێ
دەچنەوە سەر کورسییەکانیانو لە جێگای خۆیان دادەنیشنەوە .هەر کات هەموو قوتابییەکان تەواو
بوون ،ئاخر کەس کە نۆرەی هاتبوو ئەم جار دەبێتە یەکەم کەسو سەرلەنوێ دەست پێ دەکەنەوە.
ئەویش س��یفەتێک دەڵێ کە پێی وایە تەنیا ئەو هەیەتیو ئەوانی تر لە گروپەکەدا نیانە .بەم جۆرە
س��یفاتو ئاوەڵناوی جۆراوجۆری زۆر هەڵدەدا .ه��ەر کاتێک توانی تایبەتمەندییەک بڵێ کە لەوانی
تردا نیە ،ن��ۆرەی تەواو دەبێو نۆرەی قوتابییەکەی تەنیش��تی دێ .هەر کات هەموو قوتابییەکان
توانیان سیفەتێک ناو بەرن کە تەنیا لە خۆیاندا هەیە ،ئەوە خولی یەکەمی ڕاهێنانەکە تەواو دەبێ.
بەم جۆرە بۆمان دەردەکەوێ کە هەموویان لێک جیاوازن.
٣ـ ئێستا مامۆستا خولی دووهەمی ئەم ڕاهێنانە دەست پێ دەکا .لەو خولەدا ،مەبەست ئەوەیە کە تا
دەکرێ سیفاتو تایبەتمەندیو ئەزموونو تاقیکردنەوەی هاوبەش لە نێوان قوتابییەکاندا بدۆزینەوە.
مامۆستا کورس��ییەک دەباو داوا لە یەکێک لە قوتابییەکان دەکا ،لە نێوەڕاستی هەموان ڕاوەستێ.
ئەو سیفەتێک ،تایبەتمەندییەک ،ئەزموونێک ناو دەبا کە لە بەشدارانی دیکەی کۆرسەکەشدا هەیە.
بۆ نموونە دەڵێ ”من حەزم لە موزیکە” .هەموو ئەوانەی حەزیان لە موزیکە ،پێویس��تە هەڵنەس��تنە
س��ەر پێو لەس��ەر کورسییەکی تر دانیش��ن .ئەو کەسەی لە نێوەڕاس��تی بازنەکەدا دەمێنێتەوەو
کورس��یی نیە لەسەری دانیش��ێ ،نۆرەی دەگاتێ .بەو جۆرە ئەویش ناوی تایبەتمەندییەک دەبا کە
پێی وایە لە خۆیو لەوانی دیکەدا هاوبەشە .تا ئەو کاتەی هەموو قوتابییەکان بۆیان دەردەکەوێ کە
زۆر شتی هاوبەشیان پێکەوە هەیە ،درێژە دەکێشێ.
بۆ باسو لێدوان:
* چ شتێک ئاسان بوو بیدۆزینەوە ،ئەو شتانەی کە هاوبەش بوون؟ یا ئەو شتانەی کە لێکمان جیا
دەکاتەوە؟
* شتە هاوبەشەکانی نێوانمان چۆن دەناسینەوە؟
* ڕەنگە ئەو ش��تانەی کە لەو گروپەدا تۆی لەوانی تر جیا دەکردەوە لە گروپێکی تر ببێتە ش��تێکی
هاوبەش؟ ئایا وایە؟
* ئایا دەکرێ هەندێک لەو تایبەتمەندیو س��یفاتانەی لەنێوان ئێوەدا هاوبەش بوون ،لەگەڵ هەموو
مرۆڤەکانی سەر زەویدا هاوبەش بن؟
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* ئای��ا ئێمە دەبێ جیاوازییەکانی نێوانمان لەبەین بەرین یان تەحەممولو قبووڵیان بکەینو وەک
خۆیان سەیریان بکەین؟
* چۆن دەتوانین بەشێوەیەکی ئهرێنی کەڵک لە جیاوازییەکان وەرگرینو بەکاریان بێنین؟
* ئای��ا لە کۆمەڵدا ئێمە پێویس��تیمان بە وێکچوونو لێکچوونی زۆرتر هەی��ە؟ یا بە هاوبایەخیو
هاونرخیی زۆرتر لە نێوان مرۆڤەکان دا؟
فێربووین کە:
لەم دنیا پانو بەرینەدا بە هەزاران فەرهەنگو کولتووری جۆراوجۆر هەن .تەنانەت لەنێوان خەڵکانی
س��ەر بە یەک فەرهەنگو کولتووریشدا مرۆڤەکان لێک جیاوازن .هیچ مرۆڤێک لە سەداسەد وەک
مرۆڤێکی تر ناچێ .تا زانیاریمان لەس��ەر یەکترو ش��ێوەی ژیانو ڕەفتاری یەکتر زۆرتر بێ ،باش��تر
تێدەگەین کە خاڵی هاوبەشی زۆرترمان پێکەوە هەنو پتر وێک دەچین .هەموو ئێمە وەک ئینسان
هەندێک پێداویس��تیی سەرەتاییمان هەن وەک پێویستی بە خواردن ،خەو ،پارێزگاریو ئەمنییەت،
عیش��قو موحیببەتو خۆشەویستیو هتد .س��ەرەڕای هەموو ئەو جیاوازیییانەی لە نێوانمان دان،
زۆر خاڵو س��یفاتو کاراکتەرو تایبەتمەندیی هاوبەش��مان لەگەڵ یەکتردا هەن .تا ئەو جێیەی ئەو
جیاوازییان��ەی نێوانمان ناتەبای��ی لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ پەیدا ناک��ەنو نابنە هۆی لەژێر پێنانی
مافەکانی مرۆڤ ،پێویس��تە تەحەممولیان بکەینو قبووڵیان بکەینو ڕێزیان لێ بگرینو بەرانبەریان
ڕانەوەستین .دنیا بەو جۆراوجۆریو ڕەنگاوڕەنگییانەوە جوانە .ئەو جۆراوجۆریو ڕەنگاوڕەنگییە ژیانو
دنیای دەوڵەمەندتر کردوەو کردوویەتە جێگایەکی باش��تر بۆ ژی��ان .ئێمە هەموومان لەگەڵ یەکتر
جیاوازین .یەک ش��ت ڕوونە ،ئەویش ئەوەیە کە ئێمە هەموومان وەک مرۆڤ کەسێکی ئاڵۆزو جیاواز
لەوانی دیکەینو هیچ کەس ناتوانێ ببێتە ئێمەو ئێمەش ناتوانین ببینە کەسێکی تر.
بایەخەکان
بابەت :نرخو بایەخەکان (٢٣٧ـ)٢٣٦
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ بەهاو نرخە ئەخالقی وئیتیک��ی یە جۆراوجۆرەکان کە بناخەی ڕەفتارو
کردارەکانمان پێک دێنن .شارەزا بوون لەسەر ئەو ڕاستییەی کە پەیڕەوانی کولتوورە جۆراوجۆرەکان
بەشێوەی جۆراوجۆرە بەهاو نرخەکان لێک دەدەنەوە.
ئێمە لەس��ەر ئەساس��ی بەهاو نرخە ئیتیکیو ئەخالقییەکانمان کردارو ڕەفتارو هەڵسوکەوتەکانمان
ڕێک دەخەین .بەهاو بایەخە ئەخالقییەکان ،شێوەیەک لەخۆ بەیان کردنو خۆنیشاندانی هەوییەتو
ناسنامەی ئێمەنو ئەوە دەردەخەن کە ئێمە چۆن دنیاو دەوروبەری خۆمانو دیاردە جۆراوجۆرەکان
دەبینین .لە ڕێگای ئەوانەوە پاکانە بۆ ڕەفتارو هەڵوێستەکانمان دەکەین .ئەو نرخو بایەخە ئەخالقییانە
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الیەنێکی گرنگی کولتووری هاوبەشی ئێمەن .واتە نرخو بەها ئەخالقییەکان ،رەنگدانەوەی کولتووری
ئێمەن .باسی ئەوەمان کرد کە نرخو بەها ئەخالقییەکانو ڕەفتارو کردەوەکانی ئێمە دیاری دەکەن،
بەاڵم دەبێ بزانین کە ئەو قس��ەیە هەمیش��ە ڕاس��ت نیە جاری وایە لە نێوان نرخو بایەخو ڕەفتارو
ک��ردەوە جۆراوجۆرەکانام��اندا مەودایەکی زۆر هەیە .با هەر بڵێین ک��ە ڕێز لە جیاوازییەکانو ئەو
کەسانە کە پێشینەی کولتووریی جیا لە ئێمەیان هەیە دەگرین .ئەگەر ئەوە لە کردەوەداو لە ژیانی
ڕۆژانەماندا نیش��ان نەدەین ،تەنیا قسەیەکی بێ نێوەرۆکەو بەس .لەالیەکی دیکەشەوە ئەوە بۆخۆی
ش��تێکی باش��ە کە بیرو بۆچوونە نێگەتیڤەکان نەبنە کردەوە .چونکە ئ��ەودەم ئاکامی زۆر خراپیان
بەدوادا دێ.
چەند پێناسەیەک
مۆڕاڵ” لە ئەسڵدا وشەیەکی التینییە .لە ””Moralisەوە هاتووەو بووە بە  .Mosجەمعەکەی دەبێتە
 Moresبە مانای دابونەریت دێ .مۆڕاڵ بریتییە لە سیستەمێک یان کۆمەڵە سیستەمێک لە نۆرمو
ڕێوش��وێنو یاس��او ڕێس��اکە وەک پێوانە بۆ دیاریکردنی چاکو خراپ لە کۆمەڵگایەکدا یان لە نێو
گروپێک لە کۆمەڵگادا بەکار دەبرێن .لەو کۆمەڵگایانەدا خەڵک ئەو نۆرمو ڕێوش��وێنانە بۆ ڕاس��تیو
دروستیی کارو کردەوەو هەڵسانو دانیشتنی خۆیان دەکەنە پێوانە.
ئیتیک :لە ئەس��ڵدا وش��ێەیەکی یونانییەو لە  ethosەوە دێت .ئیتیک ئەو زانستەیە کە لەو نۆرمو
ڕێوش��وێنو یاس��او ڕێس��ایانە دەدوێ کە وەک پێوانە بۆ دەرخستنی باش��یو خراپیی ڕەفتارو کارو
کردەوەکانم��ان بەکاریان دەبەی��ن .کاتێک دەڵێین کە ئەو کردەوەی��ە کردەوەیەکی ئیتیکییە واتە
کردەوەیەکە لەگەڵ پێوانەو ڕێو شوێنە ئەخالقییەکان دێتەوە.
مرۆڤ��ەکان بەهایەک��ی زۆر بۆ ئەو نرخو بایەخانە دادەنێن کە بڕوای��ان پێیان هەیە .لەوەش زیاتر بە
هەم��وو توان��اوە پاڕێزگارییان لێ دەکەنو لە پێناو پیادە ک��ردنو جێبەجێ بوونیاندا کارو خەبات
دەکەن.
چونیەتیی جێبەجێ بوونی ڕاهێنانەکە:
لەسەرەتادا بەشدارانی کۆڕسەکە دوو دوو دابەش دەکەین .ئەوان پێکەوە لەسەر بابەتەکە کار دەکەن.
دواتر دوو لەو گروپانە تێکەڵ دەبنو گروپێکی چوار کەس��ی دروس��ت دەکەنو پێکەوە کار دەکەن.
یا س��ەرەنجام هەموو گروپەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان ل��ە پلێنۆمدا لەگەڵ یەکتر دەخەنە
بەرباس.
کات ١ :تا یەکونێو کاتژمێر
پێداویس��تی :ژوورێک��ی گەورە کە ئیمکانی ئەوەمان بداتێ بەش��ێوەی گروپ��ی کار بکەین .کاغەز،
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چەسپی ئاوی ،قەڵەم ،گۆڤارو ڕۆژنامە .زۆر باش دەبێ بەشدارەکانی کۆرسەکە دەستیان وەئینتێرنێتو
کتێبخانە ڕابگا.
ئامادەکاریی پێشوەخت :لیستەیەک لەو بایەخو بەها جۆراوجۆرانەی کە بەشدارانی کۆڕسەکە نرخیان
بۆ دادەنێن.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە.
١ـ مامۆس��تا لە س��ەرەتادا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە لەم ڕاهێنانەدا کار لەسەر نرخو بایەخە
ئیتیکییەکان دەکەین .دواتر ئیتیک پێناس��ە دەکات .پاش��ان لیس��تەیەک لەو نرخو بەها
ئیتیکیانە بەسەر قوتابییەکاندا دابەش دەکرێ کە بیست دانە لەو نرخو بەها جۆراوجۆرانەی
گرتوونەتە خۆ کە بۆ قوتابییەکان گرنگن .وەک لێک تێگەیشتنی فرەکولتووری ،خۆشەویستی،
ئابڕوو ،نەزمو دیس��یپلینو ڕێکوپێکی ،هاوکاری ،بیروڕاو عەقیدە ،خواپەرس��تی ،سەرکەوتن،
ڕێکوپێک ب��وون ،بەڕێزو خاوێنی ،ئازادیی بەیان ،ئازادیی عەقی��دەو بیروڕا ،ڕێزو حورمەت،
بەرابەریو یەکسانی ،عەداڵەت ،بایەخی ئینسانی ،کێبەرکێ ،نیشتمانپەرستی ،ئازادیخوازی،
دێمۆکڕاس��ی ،س��ەروەتو س��امان ،خوێندنو هتد .قوتابییەکان لەو قۆناغەدا دوو دوو کار
دەکەن .هەر گروپە دە نرخو بایەخ لەو لیستەدا هەڵدەبژێرن .پێنج نرخو بایەخ کە بۆ ئەوان
ل��ە پلەی یەکەمدا دێنو پێنج ن��رخو بایەخیش کە لە الی ئەوان دەچنە پلەی دووهەمەوە.
( ١٠خولەک).
٢ـ پاش��ان دوو گروپ تێکەاڵوی یەکتر دەبنو گروپێکی چوار کەس��ی پێک دێنن .ئەو گروپە
چوار کەس��ییانە ،یەکێک لە بایەخەکان هەڵدەبژێرنو کاری لەسەر دەکەن .وا باشە ئەو نرخەی کە
هەڵیدەبژێرن بۆ هەموو گروپەکە گرنگو پڕبایەخ بێ .مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکا کە لە کاتی
باس لەسەر ئەو نرخەدا کە هەڵیانبژاردوە لە ئەزموونەکانی خۆیان بدوێن .هەر گروپە کارو لێکۆڵینەوە
لەس��ەر ئەو نرخەی کە هەڵیانبژاردوە درێژە دەدا .بۆ قووڵبوونەوە لە باس��ەکەدا دەکرێ وەاڵمی ئەو
پرسیارانە بدەنەوە:
اـ بۆچی ئەو نرخەتان هەڵبژاردوە؟
بـ ئەو نرخەی هەڵتان بژاردوە چ مانایەکی بۆ ئێوە هەیە؟
جـ ئەم نرخە لە ژیانی ڕۆژانەدا لە نێو کۆمەڵگادا چۆن خۆی نیشان دەدا؟ چۆن لە هەڵسوکەوتی
ڕۆژانەدا دەردەکەوێ؟
دـ ئەگەر ئەو بایەخە وەبەرچاو بگیرێ چ شتێک دابین دەبێ؟
هــ چ شتێک دەبێتە کۆسپ لەسەر ڕێگای پیادە بوونی ئەم بایەخە؟
٣ـ پاش��ان هەموو گروپەکان کۆ دەبنەوەو بە ش��ێوەی پلێنۆم ئاکام��ی کارو لێکۆڵینەوەکانیان
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پێشکەش دەکەن.
بۆ باسو لێدوان:
ـ باسو گفتوگۆ لەس��ەر نرخو بایەخەکان چون بوو؟ ئایا س��ەخت بوو لە نێوان ئەو هەموو بایەخە
گرنگانەدا پێنج دانە هەڵبژێرن؟ لەبەرچی؟
ـ هەر کولتوورێک هەندێک نرخو بایەخی تایبەت بەخۆی هەن ،هەر مرۆڤێکیش هەندێک نرخو
بایەخی تایبەت بە خۆی هەن .ئایا جیاوازییەک لە نێوان ئەواندا نیە؟
ـ ل��ە نێوان کولتوورەکاندا جیاوازی هەیە .ئایا ن��رخو بایەخەکانیش لە نێوان ئەواندا جیاوازن؟
ئایا پێتان وایە کە الوان لە چین ،ئەمریکا یا پاکس��تاندا هەمان ئەو نرخو بایەخانە هەڵدەبژێرن کە
ئێوە هەڵتانبژاردوون؟
ـ ئایا دەتوانین نرخو بایەخەکان بەس��ەر دوو دەس��تەدا دابەش کەین؟ ئەو نرخانەی دەبنە هۆی
پێش��کەوتن و ڕەف��اه لە کۆمەڵ دا؟ ئەو نرخو بایەخانەش کە تەنیا ل��ە قازانجو بەرژەوەندیی خودی
خۆمان دان؟ ئایا دەتوانن لەو بارەوە چەند نموونە بێننەوە؟
ـ بۆ گرنگە بە وشیاریو دڵنیایییەوە نرخو بایەخەکانمان هەڵبژێرین؟
ـ ئای��ا هەر بەو ئەندازە کە ڕێزمان بۆ ن��رخ وبایەخەکانی خۆمان هەیە ،ڕێز لە نرخو بایەخەکانی
خەڵکانی دیکەش دەگرین؟
ـ ئایا نموونەیەکتان لەو بارەوە هەیە کە نیش��ان بدا نرخو بایەخە جۆراوجۆرەکان لە کۆمەڵدا بە
تێپەڕینی زەمان ئاڵوگۆڕیان بەسەردا دێ؟
ـ چۆن ئەو نرخو بایەخانە هەڵدەبژێرین کە دەبنە بەشێک لە ناسنامەی ئێمە؟
ـ ئایا ڕەفتارو کارو کردەوەکانمان لەو نرخو بایەخانەوە سەرچاوە دەگرن کە بڕوامان پێیان هەیە؟
ـ ئایا پیادە کردنی ئەو نرخو بایەخانەی کە بەگرنگیان دەزانین سەختو دژوارە؟
ـ ئای��ا نرخو بایەخێک هەیە کە پێش��تر ب��ۆت گرنگ بووبێت بەاڵم دواتر ک��ە زانیاریی تازەت
وەرگرتووە ،وەالت نابێ؟
فێربووین کە:
ئێمە بەگوێرەی ئەو نرخو بایەخانە ڕەفتار دەکەین کە بۆمان گرنگن .بەو حاڵەش مرۆڤەکان بە هۆی
ئەوەی کە لێک جیاوازن ،بەش��ێوەی جیاوازیش لە ن��رخو بایەخەکان تێدەگەنو لێکیان دەدەنەوە.
جاری وایە تەنانەت لە نێو خەڵکانی سەر بە یەک کولتووریشدا خەڵک تێگەیشتنی جۆراوجۆریان بۆ
نرخێکی دیاریکراو هەیە .ئەوەش زۆر جار کۆمەڵگای فرەکولتووری لەگەڵ ملمالنێ بەرەوڕوو دەکات.
ی دان ،دەپارێزن.
مافەکانی مرۆڤ ئەو نرخو بایەخانەی کە لە قازانجو بەرژەوەندیی هەموو مرۆڤایەت 
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بۆ فێربوونی زیاتر:
پۆنێری بایەخەکان
ئامانج لەو ڕاهێنانە ئەوەیە کە نیش��ان بدرێ ن��رخو بایەخە ئیتنیکییەکان بناخەی مافەکانی مرۆڤ
پێک دێنن .مامۆس��تا بەشدارانی کۆڕس��ەکە بەچەند گروپدا دابەش دەکا .هەر گروپە لەسەر نرخو
بایەخێکی دیاریکراو کار دەکەنو پۆنێرێکی بۆ دروست دەکەن.
ـ وا باشە پۆنتێرەکە ئەم خااڵنە لەخۆی بگرێ:
* پێناسەیەکی کورت لەو نرخەی کە گروپەکە هەڵیبژاردوە.
* وێنە یان سیمبولێک کە ئەو نرخو بایەخە نیشان بدات.
* یەک یان چەند بەند لە بەندەکانی بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ کە ئەم نرخو بایەخە
دەستەبەر دەکەن.
* شیکردنەوەیەکی کورت لەو ماف یان مافانەی مرۆڤ کە بەجۆرێک ئەم بایەخە بەیان دەکەن.
ئەو مافە چ دەگرێتەوە؟ کێ ئەو مافەی هەیە؟ چۆن دابینو دەستەبەر دەکرێ؟
* چەند نموونەیەک لە پێشێلکرانی ئەم مافە لە ئاستی دنیاو واڵتەکەی خۆماندا.
پاشان گروپەکان کۆ دەبنەوەو پۆنێرەکانی خۆیان بە شێوەی پلێنوم پێشکەش یەکتر دەکەن.
من دەتوانم هەڵبژێرم
بابەت :ناسنامەو ئازایەتی
ئامانج :دەرخس��تنی ئەو ڕاستییە کە خۆمان دەتوانین ئەوە هەڵبژێرین کە ببینە چی .پەیدا کردنی
هوشیاری لەسەر ئەوە کە ئێمە دەبێ بەرپرسایەتیی کارو کردەوەکانی خۆمان بگرینە ئەستۆ.
هەرچەند زۆر فاکتۆر هەن کە ش��وێنەوارمان لەس��ەر دادەنێن ،هەرچەند ئێمە لە ژێر ش��وێنەواری
کەسانی دیکەی دەوروبەرمان داین ،بەاڵم هەمیشە ئیمکانی ئەوەمان هەیە کە هەڵبژێرینو ئەوە ئێمە
خۆمانین کە دەتوانین ببینە ئەوە کە خۆمان دەمانەوێ .بۆ هەندێک کەس ئەوە زۆر ئاس��انە .چونکە
ئەوان بەئاگاهیو وش��یارییەکی تەواوەوە هەڵوێس��تو هەڵس��وکەوتو ڕەفتارەکانیان هەڵدەبژێرنو
خەڵک��ی دیکەش بەو جۆرە کە هەن وەریاندەگرن .ب��ەاڵم بۆ هەندێک کەس زۆر زەحمەتو دژوارە
ک��ە ڕێگای خۆیان هەڵبژێرن .ئەوە لەبەر ئەوەیە کە ئەو کەس��انە لەوە دڵنیا نین چیان دەوێ؟ یان
لەب��ەر ئەوەیە کە خەڵک هەڵبژاردنەکانی ئەوان پەس��ند ناکەنو قب��ووڵ ناکەن .لە حاڵەتێکی ئاوادا
دروست کردنو شکڵ پێدانی شوناسو ناسنامە بۆ ئەو کەسانە دەبێتە پڕۆسەیەکی سەختو دژوار.
ئەوە بەتایبەتی لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو الوانەدا ڕاستە کە لە قۆناخەکانی سەرەتایی خوێندنو شکڵ
پێدانی ناسنامەی خۆیان دان .تەواوی هەڵسوکەوتو ڕەفتارو هەڵسانو دانیشتنی ئێمە ،هەموو کارو
کردەوەکانمان چ بچووکو چ گەورە ئەوە نیشان دەدەن کە ئێمە کێینو دەمانەوێ ببین بە چی؟
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ئێمە زۆرتر ئەو کارانە دەکەین کە ئەو کەسانەی ئۆتۆریتەیان لەسەرمان هەیە داوامان لێ دەکەن
ئەنجامیان بدەین:
ـ چیت پێ خۆشە بیکە ،بەاڵم لەبیرت نەچێ کە تۆ کوڕی منی .دەزانی ئەوە مانای چیە؟ کابرا
لە کوڕەکەی پرسی.
ـمەبەس��ت ئەوەیە کە هەرچی تۆ دەیکەی ،نایەتەوە س��ەر تۆ .ک��ەس ناڵێ کە تۆ ئەو کارەت
کردوە .هەموو خەڵک دەڵێن کوڕی من ئەو کارەی کردوە .تۆ بەشێک لە شوناسو ناسنامەی منی.
لە

کتێبیDjulaha av Lovelen Kumar

کە لە ساڵی ٢٠٠١دا چاپ کراوە ،وەرگیراوە.

چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە
لەم ڕاهێنانەدا بەش��دارانی کۆڕسەکە لە س��ەرەتادا هەرکامیان بە تەنیا بۆخۆیان لەسەر بابەتەکە بیر
دەکەنەوە .پاشان لە پلێنۆمدا پێکەوە نەتیجەگیری لە باسو کارو لێکۆڵینەوەکانیان دەکەن.
پاش بەڕێوەچوونی خولی یەکەمی ڕاهێنانەکە ،قوتابییەکان بەسەر چەند گروپدا دابەش دەبن .لەو
گروپانەدا قوتابییەکان پێکەوە باسو گفتوگۆ لەس��ەر بابەتەکە دەکەن .مەبەست ئەوەیە کە زانیاریی
پێویس��ت لەسەر مەس��ەلەکە بدۆزنەوەو ئەو زانیارییانە ڕێکوپێک کەن بەجۆرێک کە دواتر بتوانن
پێشکەشیان بکەن .دەتوانن وێنەو تێکستو کورتەوتارو بابەتی جۆراوجۆر لەسەر نێوەرۆکی دەرسەکە
حازر بکەن.
کات ٤٠ :خولەک یان زۆرتر.
پێداویس��تی :ئەگەر ئەو ڕاهێنانە بەشێوەیەکی سادە بەڕێوە بەرین ،پێویستیمان بە هیچ شتێک نیە.
بەاڵم ئەگەر دەمانەوێ بەش��ێوەیەکی بەرین کاری گروپی لەس��ەر بابەتەک��ە بکەینو دواتر ئاکامی
کارەکان پێشکەش کەین ،پێویس��تیمان بە قەڵەمو کاغەزو سەرچاوەی جۆراوجۆری وەدەستهێنانی
زانیاری وەک ڕۆژنامە ،کتێبخانەو ئینتێرنێت هەیە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا دەرسەکە دەست پێ دەکا .داوا لە قوتابییەکان دەکات بیر لەوە بکەنەوە کە ئایا قەت
وابووە جارێک بابەتێکی بە نرخو بایەخ هەڵبژێرنو لەو بارەوە لەگەڵ کەسانی دیکەدا تووشی ناکۆکیو
ناتەبایی بووبن .واتە خەڵکانی دیکە هاوڕا ئەو هەڵبژاردنەی ئێوە نەبووبن؟ چۆن لەو حاڵەتەدا بەرامبەر
ئەو کەس��انە ڕاوەس��تای کە هاوڕات نەبوون؟ ئایا قەت وابووە ش��تێک یان بابەتێکی بە نرخو بایەخ
هەڵبژێریو خەڵکانی دیکە لەگەڵت هاودەنگ بووبن؟ کامیان ئاسانترە ٥( .تا  ١٠خولەک).
مامۆستاو قوتابییەکان کۆ دەبنەوەو بەشێوەی پلینۆم ئاکامی قسەو باسەکانیان هەڵدەسەنگێنن.
٢ـ ئێس��تا مامۆستا بەشدارانی کۆڕسەکە بەسەر چەند گروپی سێ تا چوارکەسیدا دابەش دەکا
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ک��ە قووڵبوونەوەی زیات��ر لە بابەتەکەدا پێک بێ .مرۆڤەکان بە خات��ری هەڵبژاردنی هەندێک نرخو
بایەخو پێداگرتن لەسەریان لەگەڵ دەوروبەر ،بنەماڵە یا کۆمەڵگا یان لەگەڵ کولتوورەکەیاندا تووشی
گیروگرفت بوونە.
نیوەیەکی دیکەی گروپەکان کار لەس��ەر ئەوە دەکەن کە چ��ۆن نرخو بایەخە جۆراوجۆرەکان
لە کۆمەڵدا بە تێپەڕبوونی زەمان ئاڵوگۆڕیان بەس��ەردا دێ .ئەوان تێدەکۆشن لەو بارەوە نموونەی
زین��دوو بێننەوە .بۆ نموونە دەتوانن باس��ی ئەو ئاڵوگۆڕانە بکەن کە ل��ە پەیوەندی لەگەڵ ژنان لە
کۆمەڵدا پێک هاتوونو بوونەتە مایەی پێش��کەوتنو سەعادەتی زیاتر بۆ کۆمەڵگا .یا دەتوانن باسی
ئەو ئاڵوگۆڕانە بکەن کە لەپەیوەندی لەگەڵ کەمایەتییەکان ،کەمئەندامان ،خەڵکانی بیانیو هت د لە
کۆمەڵدا ڕوویان داوە .وا باش��ە قوتابییەکان تێکۆشن ناوی ئەو کەسانە بدۆزنەوە کە لە پەیوەندی
لەگەڵ ئەو ئاڵوگۆڕانەدا کارو خەباتێکی بەرچاویان کردوەو شوێنەواریان لەسەر ئەو ئاڵوگۆڕانە داناوە.
ئایا خەباتو تێکۆش��ان لە پێناوی ئەو مەس��ەالنەدا بە قیمەتێکی گران بۆ ئ��ەوان تەواو بووە؟ ئایا
خەبات لە پێناوی مەس��ەلەیەکدا پێویس��تیی بە لەخۆبردووییو فیداکارییەکی زۆرە؟ هەر گروپە
ئاکامی باسو لێکۆڵینەوەی خۆی بە نووسراو یان بە شێوەی شەفاهی ئامادەو ڕێکوپێک دەکا٤٥( .
ولەک یا زۆرتر)
٣ـ گروپەکان لە دەوری یەک کۆ دەبنەوەو بە شێوەی پلینۆم باسەکانیان پێشکەش دەکەن.
بۆ باسو لێدوان
* ئایا س��ەختو دژارە لە پەیوەندی لەگەڵ هەڵبژاردنی نرخو بایەخەکاندا خۆت هەڵسەنگێنی؟ ئەو
داس��تانەی باسمان کردن چمان لەس��ەر خۆمان پێ دەڵێ؟ چمان لەسەر کەسانی دیکە پێ دەڵێ؟
چمان لەسەر ئەو کەسانە پێ دەڵێ کە موافقمان بوون یا دژایەتییان لەگەڵ دەکردین؟
* لەسەر چ پێوانەیەک ئەو نرخو بایەخانە هەڵدەبژێرین کە بۆمان گرنگن؟
* کاتێک نرخو بایەخێک هەڵدەبژێرین کە دەوروبەرمان لەگەڵمان موافق نین ،چ ڕوودەدا؟ لەو بارەوە
لە چ دەترس��ین؟ ئایا لەوە دەترسین کە بەو هۆیەوە خەڵک وەرمان نەگرن؟ یان لەوە دەترسین کە
بەو هۆیەوە دوورەپەرێز بکەوینەوە؟ یان لە شتێکی تر نیگەرانین؟
* چ ڕوو دەدا کە پێ لەس��ەر عەقیدەو بیروڕاکانی خۆمان داگرینو بەپێچەوانەی ئاراس��تەی ڕووبار
مەلە بکەین؟
* کاتێک توانای کارێکی ئەوتۆمان نیەو لەالیەکی دیکەش��ەوە پێمان خۆشە ئەنجامی بدەین ،چمان
بەسەر دێ؟
* دەگوترێ کە ئێمە بەرهەمی ئەو کارو هەڵبژاردنانەین کە ئەنجامیان دەدەین .مەبەست لەو قسەیە
چیە؟
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فێربووین کە:
ئێمە هەموو ڕۆژی لەماڵێ ،لە قوتابخانە ،لە شوێنی کارو لە هەر جێیەک کە هەین ،بڕیاری گەورەو
بچ��ووک دەدەینو لە نێوان زۆر ئەلترناتیڤدا هەڵدەبژێرین .زۆر زەحمەتە نرخو بایەخێک هەڵبژێری
کە دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی ناتەبایی لەگەڵ دەوروبەرتو ئەو کەسانەی لەگەڵ ئەو هەڵبژاردنەی تۆ
موافق نین .ئەگەر ئەو کارەی تۆ بەدڵی کەس��انی نزیکت نەبێ ،زۆر سەختترو دژوارتریشە .هەندێک
جار زۆر گرنگە لەس��ەر هەڵوێستو ڕوانگەو هەڵبژاردنەکانی خۆت ڕاوەستیو تەنانەت ئەگەر تووشی
زەحمەتو کێش��ەش بی ،پاشەکشە نەکەی .لە هەلومەرجێکی ئەو جۆرەدا ئەو ڕاوەستانو پاشەکشە
نەکردن��ە دەبێتە مایەی بەهێز بوون ،پوختەبوونو پەرەس��ەندنی مرۆڤ .زۆربەی ئەو کەس��انەی لە
مێژوودا بوونەتە مایەی پێک هێنانی ئاڵوگۆڕ ،چ لە باری عیلمیو چ لە پەیوەندی لەگەڵ عەداڵەتدا،
ئەوانەن کە توانیویانە بەپێچەوانەی ئاڕاس��تەی ڕووبار مەلە بکەن .واتە ئەو کەس��انە بوون کە لەسەر
ئەو نرخو بایەخو هەڵوێستو هەڵبژاردنانە پێیان داگرتووە کە بڕوایان پێیان هەبووە .ئێمە هەموومان
بەرانبەر هەڵس��وکەوتەکانمان ،قس��ەو ڕەفتارو کارو کردەوەکانمان ،هەڵوێس��تو هەڵبژاردنەکانمانو
ئاکامەکانیان بەرپرسین .واتە دەبێ لە بەرامبەر ئاکامی کارو کردەوەکانی خۆمان بەرپرسایەتی بگرینە
ئەستۆ.
جگە لە خۆم کەس ناتوانێ بەرپرسایەتیی ئەو کارو کردەوەو هەڵبژاردنانە وەئەستۆ بگرێ کە من
ئەنجامیان دەم.
بۆ فێر بوونی زۆرتر:
چەند کورتەشانۆ
* حاڵەتی کەس��ێک ک��ە بەهۆی هەڵبژاردنی بایەخێک لەگەڵ دەوروبەری خۆی کەوتۆتە کێش��ەو
ناتەبایییەوە ،بە شانۆ نیشان بدەن.
* حاڵەتی کەس��ێک نیشان بدەن کە لەبەر ئەوەی ”جیاواز”ە ،کەسانی دەوروبەری خۆشیان دەوێ.
واتە خەڵک حەز لە جیاوازییەکە دەکەن.
بۆ فێربوونی زۆررتر
فرشتەو شەیتان
مامۆستا قوتابییەکان هان دەدا کە یەک یان چەند کەس لەوان داستانی حاڵەتێک لە ژیانی خۆیان
بگێڕنەوە کە فرشتەئاسا یان شەیتانسفەت جواڵونەتەوە .دەتوانن ئەو حاڵەتانە بە وێنە بکێشنەوە یان
لە ڕێگای وشەو بەشێوەیەکی شەفاهی نیشانیان بدەن.
قوتابییەکان دەتوانن داستانەکانیان بەوە دەست پێ بکەن کە بۆ نموونە جارێک لە بارودۆخێکدا
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زۆر زیرەک ،میهرەبان یان یارمەتیدەری کەس��انی لێقەوماو بووە .دواتریش چیرۆکێک بگێڕنەوە کە
لەوێدا حاڵەتێکی پێچەوانەی پێشوو نیشان بدات کە کردەوەیەکی ناحەزو نابەجێیان ئەنجام داوە.
پێویستە قوتابییەکان لەو بارەوە سەرپشک بن کە داستانەکانیان لە پەیوەندی لەگەڵ ئاژەاڵندا،
یان ل��ە پەیوەندی لەگەڵ مرۆڤەکانی دەوروبەریاندا بگێڕنەوە .گرنگ ئەوەیە نیش��ان بدرێ هەموو
مرۆڤەکان س��یفاتو تایبەتمەندییە جۆراوجۆرو تەنانەت ناتەب��ا لەگەڵ یەکتریان هەن .جاری وایە
هەس��تو ڕەفتاری جۆراوجۆرو ناتەبا لەگەڵ یەک لە خۆیان نیشان دەدەن .ئێمە لە پڕۆسەی گەشە
کردنو پەروەردەبوونی خۆماندا فێر دەبین کە هەس��تو س��ۆزو سیفاتو تایبەتمەندییەکانمان بە
شێوەو ڕێگای جۆراوجۆر ئیدارە بکەین .واتە لە ڕێگای ئەو کارو کردەوەو هەڵبژاردنانەوە کە ئەنجامیان
دەدەین مەیدانی ئەوەمان هەیە ببینە ئەو شتە کە خۆمان حەزمان لێیە.
بۆ فێربوونی زۆرتر
بەشدار بووەکانی کۆڕسەکە دەتوانن هەندێک کورتەشانۆ نمایش بکەن کە لەواندا ئەو حاڵەتە نیشان
بدرێ کە مرۆڤەکان لە هەندێک ش��وێن ڕێگایەکی جی��اواز لە ڕێگای زۆربەی خەڵکی دەوروبەریان
گرتۆتە پێشو س��ەرەنجام ئەوە بۆتە هۆی پێکهاتنی ئاڵوگۆڕو ژیانێکی باش��تر بۆ ئەوانو تەنانەت بۆ
کۆمەڵگاش بەگشتی .بۆ نموونە کەسانی چەوساوە بۆ ڕزگار بوونی خۆیان خەباتو بەربەرەکانی دژی
زۆرایەتی دەکەنو س��ەرەنجام لەو ڕێگایەوە ژیانی خۆیانو پەیوەندییە سیاسیو کۆمەاڵیەتییەکان
لە کۆمەڵدا بەرەو گۆڕان دەبەن.
بۆ فێر بوونی زۆرتر
دادگای نۆرێنبەرگ لە ئاڵمان لە س��اڵی ١٩٤٥ی زایینیدا ،بۆ دادگایی کردنو سزادانی ئەو کەسانە
کە لە س��ەردەمی شەڕی دووهەمی جیهانیدا تاوانیان بەرامبەر مرۆڤایەتی ئەنجام دابوو ،پێک هات.
زۆر ک��ەس لەوانەی لەو دادگایەدا موحاکەمە کران ،دانیان بەو جینایەتو کوش��تارە جۆراوجۆرانەدا
هێنا کە ئەنجامیان دابوون وەک قەتڵو ش��کەنجەو هتد .ب��ەاڵم دەیانگوت ئەوان لەو بارەوە تاوانبار
نین چونکە تەنیا دەس��توورو فەرمانی کەسانی سەرەوەی خۆیانیان بەڕێوە بردوون .بەاڵم دادگا هیچ
کام ل��ەو بڕوبیانووان��ەی قبووڵ نەک��رد .واتە دادگا ڕێگای نەدا ئەو تاوانباران��ە لە ڕێگای ئەوەی کە
ئەوان دەس��تووری کەسانی سەرەوەی خۆیانیان ئەنجام داوه ،پاکانە بۆخۆیانو کارو کردەوە نابەجێو
نادروستەکانیان بەکهن.
 Tore Forstکە فەیلەس��وفێکی بەناوبانگە دەڵێ مرۆڤ بەو ش��کڵو فۆرمەی کە هەیە پێویس��تە
گوێڕایەڵ��ی ئەو ئۆتۆریتە ئیتیکیو ئەخالقییە بێ کە بەپێی سروش��تی خۆی وەک مرۆڤ هەیەتی.
لەو حاڵەتەدا لە کاتی ئەنجامدانی کارو کردوەکانیدا ئیرادەو هەڵبژاردەنەکانی خۆمانن کە بڕیاردەرن
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نەک فاکتۆرەکانی دیکە .بەو پێیە سەربازە ئاڵمانییەکان دەبوایە دەستوری فەرماندەکانیان بۆ قەتڵو
کوش��تارو ش��کەنجەی خەڵک بەڕێوە نەبەن .هەر بۆیە دادگا ئەوانی بە بەرپرسیار دانا Forst .دەڵێ
هەموو مرۆڤەکان لە نێوخۆیاندا بە پێی سروش��ت ،هێزێکی گ��ەورەی ئیتیکیو ئەخالقییان تێدایە
ک��ە دەتوانن وەک پێوانە بۆ جیاکردن��ەوەی چاکەو خراپەو هەڵبژاردنی کاری دروس��تو بەجێ لە
کاری نابەج��ێ کەڵکی لێوەرگرن .کە واتە مرۆڤ پێویس��تە بۆخۆی ل��ە کاتی ئەنجامدانی هەر کارو
کردەوەیەکدا وەزعەکەو ئاکامەکانی هەڵسەنگێنێو بەپێی ئەخالقو ئیتیک بڕیار بدا.
هەندێک فیلم
*  American History Xفێلمێکە لەوێدا بەڕوونی نیش��ان دەدرێ کە چ هۆکارو فاکتۆرێک لەس��ەر
شکڵ پێدانی مرۆڤ شوێنەواریان هەیە .بەاڵم فیلمەکە ئەوەش نیشان دەدا کە لە هەر هەلومەرجێکدا
مرۆڤ توانای هەڵبژاردنی هەیە.
*  Tre historier fra Helveteفیلمێکی نۆروێژییە داستانو بەسەرهاتی نۆروێژییەکان ،جوولەکەکانو
خەباتکارانی ڕێگای ئازادیی واڵت لە ئۆردووگاکانی ئاڵمانی نازیدا دەگێڕێتەوە .ئەو دوو فیلمانە باشتر
قوتابییەکان لەگەڵ ئەو جینایەتانە ئاش��نا دەکەن کە لە س��ەردەمی ش��ەڕی دووهەمی جیهانیدا
ڕوویان دا.
دیالۆگ
بابەت :دیالۆگ ،بەڵگەهێنانەوەو چۆنیەتیی دروست کردنی مانا.
ئامانج :ش��ارەزا بوون لەگەڵ ئەو راستییەی کە ئێمە لە کاتی دیالۆگو قسەو باسو گفتوگۆ لەگەڵ
کەسانی دیکەدا ،بیرو بۆچوونو ڕوانگەو عەقیدەکانی خۆمان شکڵ پێدەدەین .کۆمیونیکاشۆن لەگەڵ
کەسانی دیکەدا ،دەبێتە هۆی پەرەسەندنو پێشکەوتن.
بیرو عەقیدەکانمان ڕەفتارو کارو کردەوەکانمان دیاری دەکەن .ئێمە لە ڕێگای فێربوون ،خوێندنەوە،
ئەزموونو تاقیکردنەوەو بەس��ەرهات ،هەروەه��ا لە ڕێگای باسو گفتوگۆ لەگەڵ کەس��انی دیکەدا
ش��کڵ بە بیرو ئەندێش��ەو عەقیدەکانمان دەدەین .ئێمە دەتوانین لە هەموو ئەو کەس��انەی کە لە
دەوروبەرمانن فێر بین .بەاڵم کاتێک دەگەینە کەس��انێک کە لە بوارێکدا ش��ارەزاییو لێوەشاوەییو
زانیارییان زۆرە ،دەرفەتێکی باش بۆ فێربوون دەڕەخس��ێ .هەر بەو جۆرە کاتێک لەگەڵ کەسانێک
کە بیرو باوەڕو عەقیدەو ڕوانگەی جیا لە ئێمەیان هەیە ،پێک دەگەین شانسێکی باشمان بۆ فێربوونو
گەشەکردن بۆ هەڵدەکەوێ .چونکە لە وەزعێکی ئاوادا ناچار دەبین کە قووڵتر بیر کەینەوەو بە بیرو
بۆچوونەکانماندا بچینەوەو تەنانەت ڕەنگە ناچار بین ئاڵوگۆڕیشیان تێدا پێک بێنین .کاتێک ئاڵوگۆڕ
بەسەر بیرو بۆچوونو ڕوانگەکانماندا دێنین مانای ئەوەیە شتی تازە فێر بووین .واتە چووینەتە پێشو
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کەمێک ژیرتر بووین .ئەگەر گوێم لە بەڵگەو ئەرگیۆمێنتەکانی تۆ نەبووبێ ،چۆن بزانم ئەمن لەس��ەر
حەق��م .دیالۆگ لە نێ��وان دوو کەسدا بچووکترین کولکەکەی هاوبەش��ی کۆمەڵگایەکە کە لەوێدا
کولتوورەکان لێک فێر دەبن.
چونیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ل��ەم ڕاهێنانەدا قوتابییەکان بەڵگەو ئەرگیومێنت بۆ بەرگری لە هەندێک ئیددیعا دێننەوە .لە کاتی
باسو گفتوگۆکاندا دەرفەتی ئەوەیان پێ دەدرێ کە ڕوانگەو بۆچوونو هەڵوێستەکانیان بگۆڕن .ئەم
ڕاهێنانە کاتێک سەرکەوتووتر جێبەجێ دەبێ کە قوتابییەکان لەپێشدا کەمێک یەکتر بناسنو بڕواو
متمانەیان بە یەکتر هەبێ .کات ٤٥ :خولەک.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە ،سێ کاغەزی گەورەی لەسەر نووسین (لە وەرەقەی یەکەم دەنووسرێ
بەڵێ .لە وەرەقەی دووهەم دەنووسرێ نەخێر .لە وەرەقەی سێهەم دەنووسرێ نازانم).
ئامادەکاریی پێش��وەخت :مامۆستا لە پێشدا پێویستە لیستەیەکی لە کۆمەڵێک ڕوانگەو هەڵوێستو
ئیددیعای جۆراوجۆر ئامادە کردبێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا هەرکام لە وەرەق��ە گەورەکان بە یەکێک لە ال دیوارەکانی ژوورەکەوە هەڵدەواس��ێ.
وات��ە هەر وەرەقەی��ەو لەالیەک ،بەجۆرێک کە ئەو وەرەقەی لەس��ەری نووس��راوە نازانم بکەوێتە
نێوەڕاستی دوو وەرەقەکەی دیکە .مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکا بێنە پێشەوەو لەسەر ئەرزەکە
دانیشن .پاشان مامۆستا لەو لیستەیە کە بەدەستەوەیەتی هەندێک داخوازی و قسەو بیرو بۆچوون
دەخوێنێتەوەو داوا لە قوتابییەکان دەکا لە پەیوەندی لەگەڵ ئەوانەدا بیروبۆچوون و هەڵوێستەکانی
خۆیان دەرببڕن .ئەو کەسانەی لهگهڵ ئەو داخوازیانەن دەچنە بن ئەو دیوارەی کە ئەو وەرەقەی ’’
بەڵێ’’ ی پێهەڵواسراوە .ئەوانەش کە لهگهڵ ئەو قسەیە نین ،دەچنە بن ئەو دیوارەی کە وەرەقەی
’’ نەخێر’’ی پێهەڵواسراوە .هەر بەو جۆرە ئەوانەش کە زۆر دڵنیا نین دەچنە الی ئەو وەرەقەی کە:
نازانم”ی لەسەر نووسراوە .بەم جۆرە قوتابییەکان بەگوێرەی هەڵوێستو بیرو ڕاکانیان دەبنە چەند
گروپ .پاشان مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکا کە لەسەر بابەتەکان پێکەوە باسو موناقەشە بکەن.
بەم جۆرە ئەو قوتابییانەی لهگهڵ فاڵنە قس��ە یان داخوزییەن ،دەس��ت دەکەن بە بەڵگە هێنانەوە
بۆ قس��ەو هەڵوێس��تەکانی خۆیان .پێویس��تە ڕێگا بە الیەنی بەرانبەریش بدرێ کە ئەویش بەڵگەو
ئەرگیومێنتەکانی خۆی بۆ دژایهتی کردن لەگەڵ ئەو قسەیە ،بەیان بکا .هەموو الیەنەکانی کێشەکە
پێویس��تە ڕێگای ئەوەیان پی بدرێ ڕوانگەکانی خۆیان لەس��ەر مەس��ەلەکە دەرببڕن .تەنانەت ئەو
کەس��انەش کە دەڵێن نازانین پێویستە ئەوانیش لەو بارەوە قسەکانی خۆیان بێننە بەرباس .کاتێک

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 347

لە ئاکامی ئەو باسو گفتوگۆیانەدا کەس��انێک ئاڵوگۆڕ بەس��ەر هەڵوێستو ڕوانگەکانیاندا دێنن ،وا
باشە مامۆستا داوای ڕوونکردنەوەیان لێ بکات کە لەبەرچی نەزەری خۆیان دەگۆڕن؟ بەم جۆرە ئەم
ڕاهێنانە ئاوا دەڕواتە پێش ٥( .تا  ١٥خولەک).
وا باش��ە کار لەس��ەر  ٥ت��ا  ٦ئیددیعا زیاتر نەکرێ .هەر کات مامۆس��تا ب��ۆی دەرکەوت کە
قوتابییەکان دەیانەوێ لەو بارەوە زۆر قسەو گفتوگۆ بکەن ،وا باشە بڵێ لێرەدا کۆتایی بەم ڕاهێنانە
دێنین.
بۆ لێدوان:
* ڕاهێنانەکەتان چۆن بوو؟
* ئایا بۆتان سەخت بوو یەکێک لە الیەنەکان هەڵبژێرن :بۆچی؟
* ئایا دەتانتوانی ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆتان ڕێکوپێک بکەن؟
* ئایا کەس��انێک لە ئێوە هەبون چونکە لەو الیە بە تەنی��ا بوون لە بەر ئەوەی ژمارەیان کەم بوو،
چوونە الیەکی تر؟
* ئایا توانیتان بە قس��ەو دیالۆگو باسو گفتوگۆ کارێک بکەن کە هەندێک کەس هەڵوێستەکانی
خۆیان بگۆڕنو بێنە سەر هەڵوێستی ئێوە؟
* بۆچی پێمان خۆشە خەڵکی دیکە بێنینە سەر نەزەرو بیروبۆچوونی خۆمان؟
* ئایا ئێمە لە ڕێگای دیالۆگو گفتوگۆوە دەتوانین شوێنەوار لەسەر یەکتر دانێین؟
* ئایا دەتوانین بڵێین کە دیالۆگ باشترین ڕێگاو مێتۆدە بۆ چارەسەر کردنی کێشەو ناکۆکییەکان؟
فێر بووین کە:
ل��ە ڕێگای دیالۆگو گفتوگۆوە دەتوانین لە یەکتر فێر بین لەس��ەر یەکت��ر زانیاری پەیدا کەینو
تەنانەت خۆش��مان باش��تر بناس��ین .ئێمە هەموومان کاریگەریمان لەس��ەر یەکتر هەیە .هەر بەو
ئەندازەیەی کە قس��ەو ڕوانگەو بۆچوونەکانی خەڵکی تر شوێن لەسەر ئێمە دادەنێن ،قسەو ڕوانگەو
بیروبۆچوونەکانی ئێمەش باندۆریان لەس��ەر کەسانی دیکەدا دەبێ .دیالۆگو گفتوگۆ ئەو ئامرازەیە
ک��ە لە ژیانی ڕۆژانەماندا بۆ گۆڕینەوەی بیرو ڕوانگ��ەو ئەزموونو تاقیکردنەوەی کولتووری خۆمان
لەگەڵ یەکتر کەڵکی لێوەردەگرین .دیالۆگ باش��ترین ش��ێوازو ڕێگایە بۆ چارەسەر کردنی کێشەو
ناکۆکییەکان.
ئەو قسەو ئیددیعایانەی کە دەکرێ لە ڕاهێنانەکەدا کاریان لەسەر بکەین:
١ـ وا باشە کەسانێک کە لە دوو کولتووری جیاوازن بە یەکەوە ژیانی هاوبەش پێک نەهێنن.
٢ـ بەختەوەریو سەعادەتی تاک لە بەختەوەریو سەعادەتی بنەماڵە گرنگترە.
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٣ـ دایکان پێویستە دوای منداڵبوون تا سێ سااڵن لە ماڵێ بنو ئاگایان لە منداڵەکەیان بێ.
٤ـ هۆمۆفیلەکان پێویس��تە مافی ئەوەیان هەبێ پێکەوە بچنە پرۆس��ەی هاوس��ەرگیرییەوەو
مندااڵنی کەسانی تر بە منداڵی خۆیان وەربگرن.
٥ـ کاتێک شەڕ تەواو بوو ،پێویستە ئاوارەکان بگەڕێنەوە سەر جێگاو ڕێگای خۆیان.
٦ـ نابێ هیچ سنوورێک بۆ ئازادیی بەیان هەبێ؟
٧ـ ئیسالمو دێمۆکڕاسی لەگەڵ یەک نایەنەوە.
٨ـ دەکرێ ڕێگا بدرێ تێرۆریستەکان ئەشکەنجە بکرێن.
٩ـ پێویستە سزای ئیعدام لە کۆمەڵدا بەڕێوە بچێ.
١٠ـ ژنان دەبێ مافی ئەوەیان هەبێ کە سەبارەت بە منداڵ لەبەرخۆبردن خۆیان بڕیار بدەن.
قۆناخی دووهەم
ئەگەر هەموو قوتابییەکان لەس��ەر ئەوە کۆکن کە دیالۆگ باشترین ڕێگای چارەسەری کێشەکانە،
دەتوانن بۆ قووڵ بوونەوەی زیاتر لە بابەتەکەدا ،پاش پشوویەکی پازدە دەقیقەیی ،قۆناخی دووهەمی
ڕاهێنانەکە جێبەجێ بکەن .مەبەس��ت لە بەشی دووهەمی ڕاهێنانەکە ئەوەیە کە فێر بین ئەو نرخو
بای��ەخو ڕوانگەو بۆچوونانەی کە بۆمان گرنگ��ن ،ئەگەر پیادەیان نەکەینو ل��ە ژیانی ڕۆژانەماندا
بەڕێوەیان نەبەین ،دەبنە قسەو ئیدیعایەکی بێ نێوەرۆک.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ هەموو قوتابییەکان بەسەر دوو گروپدا دابەش دەبن .بەشدارانی هەر کام لە گروپەکان بەدوای
یەکتردا ڕیز دەبن .هەر دوو ڕیزەکەش ڕووبەڕووی یەکتر دەوەس��تن .مەودای نێوانمان پێویس��تە
میترێک بێ .پاش��ان مامۆس��تا داوا لە قوتابیی��ەکان دەکا کە بەرەو الی ئەو دی��وارەی کەوتۆتە
پش��تیانەوە ،یەکتر پاڵ دەن .کاتێک مامۆس��تا لە یەکەوە تا س��ێ دەژمێرێ قوتابییەکان دەست
پێدەکەن .یەک ،دوو ،سێ ،ئەگەر هەموو شتێک وەک خۆی بڕواتە پێش ،زۆری ناخایەنێ کە ئاڵۆزی
و بێس��ەرەوبەرەیی پەیدا دەبێ .چونکە هەموو بەش��دارانی گرووپەکان هەوڵدەدەن بە هەموو تین و
تاقەتەوە پاڵ بە یەکترەوەنین بۆ بن دیوارەکە و لە ئاکامدا ڕیزەکان تێکدەچن و ئاڵۆزی پەیدا دەبێ.
٢ـ پاش ماوەیەکی کورت مامۆس��تا داوا لە قوتابییەکان دەکا کە بوەس��تن .واتە واز لە پاڵدانی
یەکت��ر بێنن .کاتێک وەزعەکە تۆزێک ئارام بۆوە ،مامۆس��تا یەکێک ل��ە قوتابییەکان دێنێتە دەرو
لەگەڵ ئەو دا ،جارێک بەرەو ئەم ال دیوارو جارێکی تر بەرەو ئەو الی دیوار بە سەما کردنەوە دەڕۆنە
پێش.
٣ـ پاش��ان قوتابییەکان لە دەوری یەک کۆ دەبنەوەو بەش��ێوەی پلێنۆم لەگەڵ یەک پێکەوە
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قسەو گفتوگۆ دەکەن .بۆچی لەو ڕاهێنانەی دووهەمدا لە جیاتی بەکاربردنی دیالۆگ بۆ چارەسەری
کێش��ەکە بەشداربووەکان هەوڵیان دەدا کەڵک لە هێزو قودرەت وەرگرن .ئێمە دەتوانین کێشەکان
لە ڕێگای دیالۆگەوە چارەسەر کەین نەک توندوتیژی .باشە ئەی بۆچی وامان نەکرد .خۆ پێشتریش
ئەوە فێر ببووین ،کەواتە لەبەرچی کەڵکمان لەو زانیارییەی خۆمان ورنەگرت؟
فێربووین کە:
ئێم��ە بەگوێرەی ئەو عادەتانە ڕەفتار دەکەین ک��ە لەگەڵیان ڕاهاتووینو خوومان پێوەگرتوون .بۆیە
زۆر جار بێ بیرکردنەوە ،بە قس��ەی ئەو کەس��انە دەکەین کە ئۆتۆریتەیان بەسەرماندا هەیە .واتە
هیچ قس��ەو داواو ڕەفتارو داخوازەکانیان ناخەینە ژێر نیشانەی پرسیار .قەت ناپرسین بۆ دەبێ ئەو
فەرمان یان ئەو دەس��توورەی ئەوان جێبەجێ بکەین .ئێمە تا ڕادەیەکی زۆر گوێڕایەڵ ڕاهاتووینو
ئەو کارو کردەوەیە ئەنجام دەدەین کە داوامان لێ دەکرێ بیکەین .بەبێ ئەوەی بپرس��ین بۆ؟ ئەو
دوو راهێنان��ە ئەوە دەردەخەن کە مهودایهکی زۆر لە نێوان زانی��اریو ڕەفتارکردن بەگوێرەی ئەو
زانیارییانە هەیە .بەش��ێک لە کەس��ایەتیی ئێمە ئەوەیە کە بەپێی ئەو عادەتانە ڕەفتار دەکەین کە
خوومان پێوە گرتووە .کە واتە پێویستە بۆ پیادەکردنی ئەو نرخو بایەخانەی بڕوامان پێیانە لە ژیانی
ڕۆژانەماندا بەردەوام کار بکەین.
بۆ فێربوونی زۆرتر
دەتوانین بۆ کار کردن لەس��ەر هەندێک بابەت بەش��ێوەیەکی قووڵو بنەڕەتی لەو دوو ڕاهێنانەی
س��ەرێ کەڵک وەرگرین .پێویستە مامۆستا لەپێشدا لیس��تەیەکی لەو ئیددیعاو هەڵوێستانە ئامادە
کردبێ کە قوتابییەکان دەبێ باسو گفتوگۆیان لەس��ەر بکەن .لەخوارەوە لیستەیەکمان لەو باسو
بابەتانە ئامادە کردوە کە دەکرێ مامۆس��تاکان لە کۆرس��ەکاندا کاریان لەسەر بکەن .ڕوانگەو بیرو
ڕاکانی من لەسەر گیروگرفتەکانی پێکەوە ژیانێکی فرەکولتووری چن؟
* پێویس��تە کەمایەتییەکان ڕێگایان پێب��درێ کولتوورو فەرهەنگی خۆی��ان بپارێزنو بەرەو
پێشەوەی بەرن.
* لە کاتی کار پێداندا پێویستە ژنانی سەر بە کەمایەتییەکان بخرێنە پێشەوە.
* میدیاکان بەشێوەیەکی ناعاداڵنە قسە لەسەر کەمایەتییەکان دەکەن.
* دابونەریتو کولتووری موهاجیرەکان دەبێتە هۆی دەوڵەمەندتر بوونی کۆمەڵگاکەمان.
* دینو مەزهەب دەبێتە هۆی ئاس��انتر بوونی پێکگەیش��تنی خەڵکانێک کە کولتووری جیا لە
یەکتریان هەیە.
* دەوڵەتو دین پێویستە لێک جیا بن.
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* پێویستە ڕێوشوێنە مەزهەبیو ئایینییەکان بخرێنە پێش یاساو قانوونەکانی دەوڵەتەوە.
هەڵوێست گرتن.
٢١٩ـ ٢١٦
٢٢٦ـ٢٢٢
بابەت :هەڵوێست گرتن
ئامانج :هاندانو تەشویق کردنی بەشدارانی کۆرسەکە تا فێر بنو بتوانن لە پەیوەندی لەگەڵ مەسەلە
فرەکولتوورییەکاندا هەڵوێست بگرنو بڕیاری خۆیان بدەن.
لە نۆروێژ زۆر کەس بە پیشینەی ئیتنیکیی غەیرە نۆروێژی دەژین .هەندێک لە وان بەهۆی ئەوە کە
جیاوازن ،تووشی کەندو کۆسپو گیروگرفت دەبن .عەلیو ئیدا نموونەیەکن لەو کەسانە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە بەش��ێوەی باسو گفتوگۆ درێژەی دەبێ ،بەش��دارانی کۆرس��ەکە ڕێگایان پێ دەدرێ
لەس��ەر ئەو گیروگرفتانە کە عەلیو ئیدا لەگەڵیان بەرەوڕوون ،بۆچوون و ڕوانگەی خۆیان دەربڕن و
هەڵوێست بگرن.
کات :یەک کاتژمێر.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە کە ئیمکانی ئەوەمان بداتێ لەوێدا بتوانین باش هەڵسووڕێین.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
مامۆستا باسی ئەو گیروگرفتانە دەکا کە ئیدا لە پەیوەندی لەگەڵ لێچکەی سەری کە لە قوتابخانەدا
لەگەڵ��ی بەرەڕوویە .پاش��ان چوار کاغەزە گەورەکە ب��ە چوار ئەلترناتیڤی جی��اوە ،هەر یەکەی لە
گۆش��ەیەکی ژوورەکە هەڵداوەس��رێن .مامۆس��تا داوا لە قوتابییەکان دەکا کە ل��ەو پەیوەندییەدا
هەڵوێس��ت بگرن .هەر کەس بەگوێرەی بۆچوونی خۆی یەکێک لەو چوار ئەڵترناتیڤە هەڵبژێرێ کە
پێی وایە لەوانیتر باشترەو بەرەو الی ئەو بچێ.
٢ـ کاتێک هەموو قوتابییەکان توانیان لەس��ەر ئەو ئەڵتەرناتیڤە س��اخ بنەوە کە پێیان لەوانی
تر باش��ترە ،مامۆس��تا بە نۆرە داوایان ل��ێ دەکا ئەوە ڕوون کەنەوە لەبەر چی ئ��ەو ئەڵتەرناتیڤەیان
هەڵبژاردوە .واتە داوایان لێ دەکا ئەرگیومێنت بۆ هەڵوێس��تەکەی خۆیان بێننەوە .پێویستە ڕێگا بە
قوتابییەکان بدرێ هەر کات ویستیان شوێنی خۆیان واتە هەڵوێستەکەیان بگۆڕن.
٣ـ ئەگ��ەر وەخت هەبێ قوتابییەکان لە پەیوەندی لەگەڵ داس��تانو بەس��ەرهاتی عەلیشدا
دەتوانن هەمان کار بکەن.

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 351

گیروگرفتی ئیدا:
قوتابخانە
ئیدا س��ێ س��اڵ لەمەوبەر لە چینەوە هاتۆتە نۆروێژ .ئیدا سەر بە بنەماڵەیەکی موسوڵمانی چینییە
کە لە واڵتەکەی خۆیان ڕێگایان پێ نادرێ ڕێوڕەسمە ئایینیو مەزهەبییەکانی خۆیان بەڕێوە بەرن.
ئیدا ئەوە دەزانێ کە لە واڵتی دیکەشدا موس��وڵمانان لەگەڵ جیاوازیدانانو گرتنو ڕاونانو تەنانەت
شەڕو کوشتو کوشتاریش بەرەوڕوون ،بەاڵم ئیدا دەزانێ کە نۆروێژ واڵتێکی دێمۆکڕاتیکە کە لەوێدا
خەڵک ڕێز لە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ دەگرن .ئیدا بەپێی نەریتی خۆیان سەری دادەپۆشێ .ئەم
دەسماڵە کە ئیدا سەری پێ دادەپۆشێ ،سیمبولێکە ناسنامەو هەوییەتی ئەو نیشان دەدا .جگە لەوە
ئیدا ئەو دەسماڵە بەکار دێنێ بۆ ئەوەی هاودەردیو هاوپەیوەندیی خۆی لەگەڵ ئەو موسوڵمانانە کە
لە واڵتانی دیکەدا لە ژێر ستەمو چەوسانەوەو سەرەڕۆییدا بەسەر دەبەن ،نیشان بدا.
کەچێ ئیدا س��ەبارەت بە بەکارهێنانی ئەم ڕووسەرییە لە قوتابخانەکەیدا لەگەڵ دژکردەوەی
نیگەتیڤ بەرەوڕوو دەبێ .زۆرن ئەو قوتابیو مامۆستاو دایکو باوکی قوتابییانەی کە پێیان وایە ئیدا
بە زۆری ناچار کراوە ئەو ڕووسەرییە بکاتە سەری.
ه��ەر بۆیە وا بیر دەکەنەوە کە ئیدا قوربانیی ئ��ەو تەبعیزو جیاوازیدانانو هەاڵواردنەیە کە ئەوان
پێیان وایە لە کولتووری ئیسالمیدا بە ژنان ڕەوا دەبینرێ .ئەو تیئۆرییەی ئەوان لەسەر ئەو بناخەیە
دانراوە کە دەبینن ئیدا لە جەژنو س��ەفەرو گەش��تو س��ەیرانەکانی قوتابخانەدا لەگەڵ هاوڕێکانی
بەش��داری ناکا .لەوەش زیاتر ئەوان لەو بڕوایەدان لە کاتی وەرزشو مەلە کردندا ئەو ڕووس��ەرییە
کۆسپ بۆ ئیدا ساز دەکا .مامۆستاش ئەم گیرو گرفتەی لەگەڵ بەڕێوەبەری قوتابخانە هێناوەتە گۆڕ.
بەڕێوەبەر ئەم ڕێگاچارانەی خوارەوەی بۆ چارەسەری کێشەکە پێشنیار کردوون:
١ـ ئیداو کچە موسوڵمانەکانی دیکە ڕێگایان پێدەدرێ ڕووسەری بەکار بێنن.
٢ـ ئیداو کچە موسوڵمانەکانی دیکە ڕێگایان پێدەدرێ ڕووسەرییان هەبێ ،بەاڵم نەک لە کاتی
وەرزشو مەلەکردن دا.
٣ـ هەوڵ دەین بە ش��ێوەیەکی نەرمو دۆس��تانە قەناعەت بە ئیدا بێنین کە ڕووسەرییەکەی لە
قوتابخانە بەکار نەیەنێ.
٤ـ بەکارهێنانی ڕووسەری لە قوتابخانە قەدەغەیە.
گیروگرفتی عەلی
تۆو عەلی پێکەوە لە زانکۆ هەندەس��ەتان دەخوێند .عەلی کوڕێکە لە سومالیڕا هاتۆتە ئەو واڵتەو
زۆر زیرەکەو هەمیش��ە ل��ە تاقیکردنەوەکاندا نمرەی زۆر باش��ی وەردەگرت .عەلی وەک بولبول
ب��ە نۆروێژی قس��ە دەکاو لەمێژە لێرە دەژی .بەوحاڵەش عەلی بەش��ێکی زۆر ل��ە دابونەریتە
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س��ۆمالییەکانی خۆی پاراستوون .عەلی بۆخۆی دەڵێ ئەو مەس��ەلەیە بۆ ئەو زۆر گرنگە .چونکە
ڕەگی ئەو لە کولتووری س��ومالی دایەو ئەو کولتوورە بەشێکی گرنگی ناسنامەی وی پێک دێنێ.
ئەو موس��وڵمانێکی ئیمان��دارە .عەلی داوای ژمارەیەکی زۆر کاری کردوە ،کەچی تا ئێس��تا هیچ
کات بۆ وتووێژو موس��احەبە بانگ نەکراوە .بەپێچەوان��ەی عەلییەوە ،تۆ پاش تەواو کردنی زانکۆ
دەسبەجێ کارت وەدەست کەوت .ئەوە لە کاتێک دایە کە ئەو نمرەی زۆرتری لە تۆ هەیە .عەلی
زۆر لەو وەزعە ناڕەحەتە .هەر بۆیە خەریکە ناوی خۆی بگۆڕێ بۆ بیۆرن ئۆڵس��ن .ئەگەر ئەتۆ لە
جێگای عەلی بوایەی چیت دەکرد؟
١ـ بە بێکاری دەمامەوە ،بەاڵم قەت ئامادە نەدەبووم ناوی خۆم بگۆڕم .ناوگۆڕێن هەس��تێکی
نیگەتیڤ لە مندا دروست دەکا چونکە ناو بەشێک لە کەسایەتیی منە.
٢ـ من لە جێگای عەلی بوایەم ناوی خۆم دەگۆڕی.
٣ـ بەشێوەیەکی کاتی ناوی خۆم دەگۆڕیو پاشان کە کارم پەیدا کرد ،ناوەکەی پێشووم سەر
لەنوێ بەکار دێنمەوە.
٤ـ دەچمەوە واڵتی پێشوومو لەوێ کارم بۆخۆم پەیدا دەکرد.
بۆ لێدوان:
* ڕاهێنانەکەتان پێ چۆن بوو؟
* ئایا لە بارودۆخێکی ئاوادا سەختە مرۆڤ هەڵوێست بگرێ؟
* ئایا توانیت ڕوانگەو هەڵوێس��تەکەی خۆت بەش��ێوەیەکی جوانو ڕێکوپێک فۆرمۆڵەو بەیان
بکەی؟
* ئایا کەسێک لە ئێوە هەبوو چونکە لە هەڵوێستەکەیدا بە تەنیا بوو پێی خۆش بوو بیگۆڕێ؟
* ئایا پێتان وایە ئێمە لە ڕێگای باسو دیالۆگەوە دەتوانین شوێنەوار لەسەر یەکتر دانێین؟
* ئایا ئەو ئەلترناتیڤە جۆراوجۆرانەی وەک ڕێگاچارە پێش��نیار کراون ،لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ
دێنەوە.
فێربووین کە:
بۆ دۆزینەوەی باش��ترین ئەڵترناتیڤو ڕێگاچارەکانو بۆ چارەس��ەرکردنی دێلێماکان ،پێویس��تە
بەش��ێوەیەکی بنچینەییو قووڵو هەم��وو الیەنە بیر بکەینەوە .لەوەش زیاتر پێویس��تە گوێ لە
ڕاوبۆچوونی کەسانی دیکەش بگرین .قسەو باسو دیالۆگیان دەگەڵ بکەین .ئەوە بەو مانایەشە کە
ئامادەیی ئەوەمان تێدا بێ بەرگری لە ڕاوبۆچوونەکانی خۆمان بکەین .پێویس��تە بزانین هەڵوێست
گرتنو س��اخ بوونەوەو هەڵبژاردنی الیەک بەو مانایە نیە کە مرۆڤ دەس��تی خۆی بۆ هەمیش��ە
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ببەس��تێ .واتە قس��ەی پیاوان هەر یەک نیە .ڕاس��ت بە پێچەوانەوە ئەوە دروستترە کە لە کاتی
ڕوونبوونەوەی الیەنە تاریکو نادیارەکانی مەسەلەکەدا ،ڕوانگەو هەڵوێستی خۆمان بگۆڕین .دەبێ
لەبیرمان بێ ئێمە بەردەوام دەتوانین لە هەلومەرجی جۆراوجۆردا ش��وێن لەسەر کەسانی دیکە
دانێین .ئەوەش بەرپرسایەتییەکی گەورەمان دەخاتە سەر شان .یەک شت لێرەدا گرنگە ئەویش
ئەوەی��ە کە ئەو ڕێگاو مێتۆدو ئەڵترناتیڤان��ەی هەڵیان دەبژێرین ،نابێ ناتەباییان لەگەڵ مافەکانی
مرۆڤدا هەبێ.
پرسیارو وهاڵم سەبارەت بە کۆمەڵگای سوننەتیو کۆمەڵگای مۆدێڕن.
بابەت :ئاشنا بوون لەگەڵ جیاوازییەکانی نێوان کۆمەڵگای سوننەتیو کۆمەڵگای مۆدێڕن.
لە کۆمەڵگایەکی فرەکولتووریی وەک نۆروێژدا خەڵکانێک لە پەنا یەک دەژین کە هەندێکیان سەر
بە کولتوورە س��وننەتییەکانو هەندێکیشیان سەر بە کولتووری هاوچەرخو مۆدێڕنن .مەبەست لە
مۆدێڕنیزاس��یۆن ئەو ئاڵوگۆڕانەن کە لە ئاکامی پێشکەوتنە تێکنۆلۆژییەکان بە تایبەت لە بواری
تێکنۆلۆژیی ڕاگەیاندندا هەروەها لە ئاکامی سیکۆالریزە بوونی کۆمەڵو زۆر هۆکاری دیکەدا ،ڕوو
دەدەن .لە کۆمەڵگایەکی مۆدێڕندا کولتوورو فەرهەنگە س��وننەتییەکانیش بەشێوەی جۆراوجۆر
خۆیان نیشان دەدەن .هەر بەو جۆرە لە کۆمەڵگایەکی سوننەتیشدا مۆدێرنیتە بە زۆر شێوە خۆی
نیشان دەدا .لە کۆمەڵگایەکدا هەموو مرۆڤەکان بە یەک شێوە ناژین .پرسیار ئەوەیە کە کولتوورە
مۆدێڕنو کولتوورە سوننەتییەکان چۆن خۆیان نیشان دەدەن؟
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئ��ەو ڕاهێنانە کاتێک باش��تر بەڕێوە دەچێ کە بەش��ێک لە بەش��دارانی کۆڕس��ەکە س��ەر بە
کەمایەتیی��ەکان یان ئ��ەو کولتوورانە بن کە ل��ە واڵتانی دیکەوە هاتوونەتە ئ��ەم واڵتە .هەموو
بەشدارەکان لەپێشدا فۆرمێک پڕ دەکەنەوە .پاشان بە شێوەی پلێنۆم بیرو بۆچوونەکانیان لەسەر
بابەتەکە لەگەڵ یەکتر باس دەکەن .نابێ ڕاهێنانەکە ببێتە جۆرێک کێبەرکێو ملمالنێ لە نێوان
پەیڕەوانی کولتوورەکان دا.
کات ١ :تا  ١.٥کاتژمێر.
پێداویس��تی :ژوورێکی گەورە ،پرس��یارنامەیەک کە هەموو بەشداران دەبێ پڕی بکەنەوە ،قەڵەمو
کاغەزو تەختەڕەش.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا پرس��یارنامەکە بەس��ەر قوتابیی��ەکاندا دابەش دەکا .لەو پرس��یارنامەدا بەش��ێک لە
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تایبەتمەندییەکانی کولتوورە س��وننەتیو مۆدێڕنەکان دەسنیشان کراون .هەر قوتابییەی بەگوێرەی
بیروبۆچوونو تواناکانی خۆی تێدەکۆشێ پرسیارەکان وەاڵم داتەوە .وەاڵمی هیچ کەس لە هی کەسێکی
تر ڕاستو دروستتر نیە .کەس ئیجازەی نیە لە کاتی پڕ کردنەوەی پرسیارنامەکەدا قسە بکات.
٢ـ دواتر قوتابییەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بەشێوەی پلێنۆم پێشکەش
دەکەن.
بۆ لێدوان:
* وەاڵمدان��ەوە بە پرس��یارەکان چۆن بوو؟ ئایا هەندێک لەو پرس��یارانە ئاس��ان بوون؟ واتە
وەاڵمدانەوە بەوان ئاسان بوو؟ بۆ؟
* ئایا ئەوانەی پێش��ینەی کولتووری هاوبەش��یان هەیە ،وەک یەک وەاڵمی پرس��یارەکانیان
داوەتەوە؟ چ ش��تێک ئەوە نیش��ان دەدا؟ ”ج��اری وایە هەر چەند مرۆڤەکان یەک پێش��ینەی
کولتوورییان هەیە ،بەاڵم ڕوانگەو بۆچوونی جیاوازیان لەسەر مەسەلەکان هەیە”.
* الیەنە ئهرێنیو نەرێنییەکانی کولتوورە سوننەتییەکان چن؟ لەبەرچی؟
* الیەنە ئهرێنیونەرێنییەکانی کولتوورە مۆدێڕنەکان کامانەن؟ بۆچی؟
* ئەوە کە لە کۆمەڵگای نۆرێژدا هەم کولتووری سوننەتیو هەم کولتووری مۆدێڕن بەشێوەی
جۆراوجۆر خۆیان نیش��ان دەدەن ،چ شوێنەوارێکی لەس��ەر ئێمە هەیە؟ لە قوتابخانە ،لە شوێنی
کار ،لە فڕۆکەخانەو هتد.
* ئایا هیچ الیەنی کولتوورە س��وننەتییەکان لە س��ەردەمی پێشوودا ،لە کۆمەڵگای نۆروێژدا
هەبوون؟ بۆ نموونە پەنجا تا سەد ساڵ لەمەوبەر؟
* ئەمە چیمان بۆ دەردەخا؟
فێربووین کە:
جیاوازییەک��ی زۆر لە نێوان کولت��وورەکاندا بەتایبەت��ی کولتوورە س��وننەتیو مۆدێڕنەکاندا
هەیە .لەوەش زیاتر پێویس��تە بزانین کە تەنانەت ل��ە نێو یەک جۆرە کولتووریش ،جۆراوجۆریو
ڕەنگاوڕەنگییەکی زۆر بەرچاو دەکەوێ .ل��ە نۆروێژو زۆربەی واڵتە ئۆرووپایییەکاندا خەڵکانێک
دەژی��ن کە لە واڵتانی جۆراوجۆرڕا کۆچیان ک��ردوە بۆ ئەم واڵتانە .ئەو خەڵکانە زۆر نرخو بایەخو
کولت��وورو دابونەریتی��ان هەن کە لە هی خەڵکی ئەم واڵتانە جی��اوازن .ئەو خەڵکانە لەنێو دوو
کولت��ووردا دەژین .کولتووری خۆیانو کولتووری کۆمەڵگای گەورەکە .ڕاس��تییەکەی ئەوەیە کە
هەموو کولتوورە ئینس��انییەکان الیەنی جوانو باشو چاکی��ان تێدایە .هەر بەو جۆرە لە هەموو
کولتوورێکدا ڕەنگە الیەنی نیگەتیڤ هەبن.
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نموونەیەکی پێشنیاری بۆ پرسیارنامەکە:
لە کولتووری واڵتی مندا
مەبەست لە خێزان بریتییە
لە

دایکو باوکو منداڵەکان

وەک الوێک کە کەسێکی
بێگانە یا نائاشنا دەبینم بانگی
دەکەم بە

دۆستو هاوڕێ

لە ماڵی ئێمە برا گەورە
بەرپرسایەتیی زۆرتر لە
خوشکو براکانی تر لەسەر
شانە

نەخێر

بەڵێ

لە کولتووری ئێمەدا ئەگەر
لەگەڵ کەسێکی گەورەتر لە
خۆت موافق نەبی

شتێکی ئاسایییە

بە بێڕێزی لەقەڵەم دەدرێ

ئەگەر کەسێک نەتوانێ بگاتە
کۆبوونەوەیەک کە پێشتر بۆی
دیاریکراوە

زوو زەنگ لێدەداو خەڵکەکە ئاگادار
دەکاتەوە

زەنگ لێ ناداو مەسەلەکەی زۆر ال
ئاسایییە.

ئەگەر کەسێک بیەوێ خانوو
دروست کات

قەرز لە بانک وەردەگرێ

پووڵ لە بنەماڵەو دۆستو ڕەفیقان
قەرز دەکا.

کاتێک کەسێک نەخۆش
دەکەوێ یارمەتی وەردەگرێ
لە

ئیدارەی بیمە کۆمەاڵیەتییەکان

بنەماڵە

کاتێک دایکو باوکەکان پیر
دەبن لە  ...دەژین

خانەی ساڵمەندان یا نەخۆشخانە

الی بنەماڵە

لە واڵتی من دا

تاکەکەس گرنگە

بنەماڵە گرنگە

لە واڵتی من دا

یەکسانی لە نێوان الوانو گەورەکاندا
هەیە

گەورەکان ڕێزی زۆرتریان لێ دەگیرێ

لە واڵتی من دا

الوەکان دەتوانن خۆیان لەسەر
کاروباری خۆیان بڕیار بدەن

الوانو مێرمندااڵن دەبێ گوێڕایەڵی
گەورەکان بن.

لە واڵتی مندا کچان

لەگەڵ کوڕان بەرانبەرن

لەگەڵ کوڕان بەرانبەر نینو ناتوانن بە
ئازادی بڕیار بدەن

دایکو باوک منداڵەکان ،داپیرە ،مامو
خاڵو پوورو ئامۆزاو پوورزاو خاڵۆزاکان

خاڵە ،مامە یا پوورێ

لە واڵتی مندا کوڕو کچ
پێکەوە

وەرزش دەکەن

ناتوانن پێکەوە وەرزش بکەن

باوکو دایکو خاڵو پوور

بڕیار لەسەر ئەوە نادەن ئەمن
لەگەڵ کێ هاوڕێ بم

ئەو کەسە یان کەسانە دیاری دەکەن
کە من لەگەڵیان بم
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هۆمۆفیلی لە واڵتی من دا

قبووڵ دەکرێو ڕێزی لێ
دەگیرێ

قبووڵ ناکرێ

کچان دەتوانن

پێش شووکردن سێکس بکەن

پێش شوو کردن سێکس ناکەن

کوڕان دەتوانن

پێش ژن هێنان سێکس بکەن

پێش ژن هێنان سێکس ناکەن

کاری ماڵێ

لەالیەن ژنو پیاوەوە ئەنجام
دەدرێ

تەنیا لەالیەن ژنانەوە ئەنجام دەدرێ

کاتێ بوومە حەڤدە ساڵ

کوێم پێ خۆش بێ دەتوانم بچمو
شەوانەش تا درەنگ دەتوانم نەیەمەوە

ئەگەر ژنم هێنا یا شووم
کردو تووشی گیروگرفت بووم

دەچینە الی دامودەزگا
پسپۆڕەکان بۆ ڕێنوێنی وەرگرتن

کاتێک گەورە دەبم

هیچ بەرپرسایەتییەکم بەرامبەر
دایکو باوکم نیە

پێویستە بۆ هەرکوێ دەچم ئیزن لە
دایکو باوکم وەرگرمو شەوانە زوو بێمەوە
ماڵێ
دەچینە الی بنەماڵەکەمان بۆ
ڕێنوێنیو یارمەتی وەرگرتن
بەرپرسایەتیم بەرامبەر دایکو باوکم
لەسەر شانە

ئەم یا ئەو یا هەر دووکیان
بابەت :سەبارەت بە دووکولتووری بوون٢٢٤ .ـ٢١٢
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ ئەو ڕاستییەی کە زۆر کەس هەن هەوییەتو ناسنامەکەیان ئاوێتەیەکە
لە کولتووری نەتەوەییو هەندێک وردەکولتووری دیکە .جاری وایە ئەوە دەبێتە مایەی کێشە ،بەاڵم
دووکولتووری یان فرەکولتووری بوون خۆی لە خۆیدا سەرچاوەیە ومایەی هێزە.
زۆر کەس لەم واڵتە بە پێش��ینەی کولتووری دیکەوە دەژین .ئەو کەس��انە شوناسو ناسنامەیەکی
تێکەاڵویان هەیە .بۆ ئەوەی لەو قسەیە تێبگەین ،پێویستە وا بیر بکەینەوە کە ئەوانە خەڵکانێکی دوو
کولتوورین واتە دوو فەرهەنگین .بۆ نموونە نۆروێژیو س��ۆمالین ،بەاڵم هەر بەوە تەواو نابێ .ئەو دوو
کولتووریەی ئەوان لە ژیانی ڕۆژانەیان لە نۆروێژ تێکەاڵو دەبنو الیەنی س��ێهەمی ناس��نامەی ئەوان
پێ��ک دێنن کە بریتییە لە ژیان کردن ل��ە واقعییەتی فرەکولتووریی نۆروێژدا .دوو کولتووری بوون
ش��تێکی باشو ئهرێنیە کە بابەتییەو ناس��نامەی مرۆڤ پوختەترو بەهێزترو کامڵتر دەکا .مەیدانی
مانۆڕدانی م��رۆڤ گەورەترو بەرینتر دەکاتەوە .هەندێک کەس دەتوان��ن تێکەاڵوێکی کولتووری لە
خۆیان دروست بکەن .بەجۆرێک کە بۆیان سەختە سنووری نێوان ئەو دوو کولتوورەی لێی دروست
ب��وون دی��اری بکەن .واتە ه��ەر دوو کولتوورەکەیان پێکەوە ئاوێتە بوونو لێ��ک جیا ناکرێنەوە .بۆ
هەندێک کەس��یش فرەکولتووری بوون جاری وایە دەبێتە مایەی کێشەو جێگیر نەبوون .بەتایبەتی
لەو هەلومەرجانەدا ک��ە ئەو دوو کەلتوورانە دەکەونە خاڵی بەرانبەری یەکترو پێچەوانەی یەک .ئەو
کەس��انە لە بارودۆخێکی ئاوادا توش��ی گومانو دڵەڕاوکێ دەبنو نازانن س��ەر بە کام یەک لەو دوو
کولتوورەن.
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دیارە ئەوە هەر تەنیا خەڵکانی ئاوارەو پەنابەر نین کە هەست بەوە دەکەن لەنێوان دوو کولتووردا
ماونەتەوە .هەموو ئەو کەس��انەی س��ەر بە دوو ژینگەی جیاوازو جۆراوجۆرن ،هەستێکی وایان لەال
دروس��ت دەبێ .ئێمە لە س��ەردەمێکدا دەژین کە ئاڵوگۆڕو پێشکەوتنەکان بەخێرایی با و بەرق ڕوو
دەدەن .ه��ەر بۆیە هەموومان کەمو زۆر دەکەوین��ە هەلومەرجی جۆراوجۆری دژوارەوە کە ناچارمان
دەکەن لە نێو ئەو هەموو نرخو بایەخە جۆراوجۆرانەدا کە دێنە گۆڕێ هەڵبژێرینو ناسنامەو شوناسی
خۆمان شکڵ پێ بدەین.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
قوتابییەکان لە س��ەرەتادا بەش��ێوەی گروپ کار دەکەن .پاش��ان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان لە
پلێنۆمدا پێش��کەش دەکەن .ڕاهێنانەکە زۆر س��ەرکەوتووتر دەبێ ئەگەر بەشدارەکانی کۆڕسەکە لە
کولتوورو فەرهەنگی جۆراوجۆر بن.
کات ٤٥ :تا  ١،٥کاتژمێر.
پێداویستی :قەڵەمو کاغەز.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا بابەتەکە دەست پێ دەکاو قوتابییەکان بەسەر چەند گروپدا دابەش دەکا .گروپەکان
هەوڵ دەدەن کەس��ێک پەیدا بکەن کە س��ەر بە دوو کولتوور بێ .گرنگ نیە ئەو کەس��ە ناس��راوە
ی��ان نا ،نۆروێژییە یان لە دەرەوەی واڵتە .بەاڵم پێویس��تە دوو فەرهەنگی بێ .ئەگەر لە نۆروێژ بێ
پێویس��تە پێشینەیەکی دیکەی کولتووریی هەبێ .بۆ نموونە هی ئەو واڵتەی کە لێیەوە هاتووە .یان
دەکرێ کەس��ێکی نۆروێژی بێ کە وێڕای نۆروێژی بوون ،س��ەر بە وردە کولتوورێکی دیکەش بێ.
پرسیار ئەوەیە بە چ شێوەیەک فرەکولتووری بوون بۆ ئەوان بەشتێکی ئهرێنی لە قەڵەم دەدرێ؟ بە
چ ش��ێوەیەک ئەو فرەکولتووری بوونە بۆ کۆمەڵگا بە شتێکی ئهرێنی دادەنرێ؟ الیەنە نەرێنییەکانی
فرەکولتووری بوون چن؟ بەش��دارانی کۆڕس��ەکە چۆن لەس��ەر ئەو خەڵکە دوو کولتوورییانە بیر
دەکەنەوە؟ ئایا ئەوان لە ناس��نامەی خۆیان دڵنیان؟ خەڵک لە ئاستی کۆمەڵگای گەورەو لە ئاستی
کۆمەڵگای ناوچەییدا چۆن سەبارەت بەو خەڵکە دوو کولتوورییانە بیر دەکەنەوە؟ ( ٣٠خولەک)
٢ـ سەرەنجام گرووپەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکەیان بەشێوەی پلێنۆم پێشکەش دەکەن.
بۆ لێدوان:
* دووفەرهەنگی بوون چۆنە؟ چۆن لە دووکولتوری بوون تێدەگەن؟ ئایا دەبێتە مایەی دەوڵەمەندیو
پوختەبوون یان دەبێتە گیروگرفت؟
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* بە چ شێوەیەک فرەکولتووری بوون دەبێتە سەرچاوەو مایەی پوختەبوونو کامڵ بوونی زۆرتر؟
چۆن بەش��ێوەیەکی ئهرێنی کەڵک لە فرەکولتووری بوون وەردەگرین؟ ئایا فرەکولتووری بوون هێزو
توانای زۆرمان دەداتێ؟
* ئای��ا چاوەڕوانییەکی تایبەتیمان لە الوانی س��ەر بە کەمایەتییەکان هەیە کە چۆن لە نۆروێژ
پێویس��تە هەڵسوکەوت بکەن؟ ئەگەر وەاڵم بەڵێیە ئەو چاوەڕوانییانە چن؟ ئایا نۆروێژی بوون تەنیا
یەک شێوەیە؟ یا بە گەلێک شێوە دەتوانین نۆروێژی بین؟ بە گەلێک شێوە دەتوانین عێراقی بین؟
بەگەلێک شێوە دەتوانین پاکستانی بین؟ ئایا ناتوانین تێکەاڵوێک بین لە دوو کولتوور؟ ئایا ناتوانین
شوناسێک بۆخۆمان دروست کەین کە ئاوێتەیەک بێ لە هەر دوو کولتوور؟
* چی لەسەر خۆمان فێر بووین؟
فێر بووین کە:
فرەفەرهەنگ��ی بوون ،فرەکولت��ووری بوون چ بۆ تاکو چ بۆ کۆمەڵ مایەی دەوڵەمەندیو گەش��ەو
پەرەسەندنە .کە چی ڕەنگە جارجار ببێتە مایەی کێشەو گیروگرفتیش .زۆرن ئەو الوانەی کە سەر بە
کەمایەتییەکاننو ڕۆژانە لە نێوان دوو کولتووردا لە هاتوچۆ دان .کولتوورێکی سوننەتیو کولتوورێکی
مۆدێڕن .ئەمەش وەک کۆسپێک لەسەر ڕێگای شکڵ گرتنی شوناسی ئەوان دەژمێردرێ .بۆ هەندێک
کەس لەوان ئەوە پڕۆسەیەکە تەواو نابێ .دەبێ بزانن کە مرۆڤ هەمیشە لە حاڵی پەرەسەندنو گەشە
کردنو هەڵدانو پوختەبوونی زیاترو زۆرتر دایە ههتا ژیان هەیە ،چوونە پێشو گۆڕانو پەرەسەندنیش
هەیە.
کۆمەڵگای مۆدێڕن هەلومەرجی تازە بۆ کولتوورو ناس��نامە پێک دێنێ .کۆمەڵگای س��وننەتی تا
دێ کەمتر دەتوانێ وەاڵمی ئەو پرسیارە بداتەوە کە ئێمە کێینو چۆن دەمانەوێ بژین .بەرپرسایەتی
س��ەبارەت بە شوناسو ناسنامەی خۆمان ،مەسەلەیەکی تاکەکەس��یو تایبەتییە .ئێمە خۆمان لە
بەرانبەر بە شکڵ گرتنی ژیانو ناسنامەی خۆمان بەرپرسین.
الوانی ئاوارەو پەرنابەر
٢٢٩ـ٢١٦
بابەت :ناسنامەو کولتوور ،جیاوازییە کولتوورییەکان
ئامانج :شی کردنەوەی جیاوازییە کولتوورییەکانو ئاشنا بوون لەگەڵ ئەو بارودۆخەی الوانی ئاوارەو
پەنابەر لەنێویدا دەژین.
زۆربەی الوانی ئاوارەو پەناب��ەر ڕۆژانە لە هەلومەرجێکی دووکولتووریدا دەژین ،کولتووری بنەماڵەو
دایکو باوکیان ،واتە ئەو واڵتەی کە لێیەوە هاتوون .جاری وایە کولتووری بنەماڵەکانیان ،کولتوورێکی
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سوننەتییەو هەر بۆیە زۆر جار الوانو مندااڵنی ئاوارەو پەنابەر بە سەختیو دژواری دەتوانن بااڵنسێک
لە نێوان ئەو دوو واقعییەتەی ژیانی ڕۆژانەیاندا دروست کەن .واتە بەزەحمەت دەتوانن هارمۆنی لە
نێوان ژیان لە کولتووری بنەماڵەو ژیان لە کولتووری سەرەکیی کۆمەڵگادا ،دروست بکەن.
چۆنیەتیی جێبەجێ بوونی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە لە بنەڕەتڕا بۆ ئەو قوتابییانە باشە کە پێشینەی کولتووری جیایان هەیەو بنەماڵەکانیان
لە واڵتێکی دیکەڕا هاتوونەتە ئەم واڵتە .بەاڵم دەکرێ الوانو خەڵکانی دیکەش کە لە نێو کولتوورێکی
س��ەرەکیدا سەر بە وردە کولتوورە مەزهەبیو فەرهەنگیو زمانییەکانی دیکەن کەڵکی لێ وەرگرن.
باش��ترە بەش��داربووەکان س��ەر بە کولتوورو وردە کولتووری جۆراوجۆر بن .لە هەلومەرجێکی ئاوادا
دەکرێ قوتابییەکان بەگوێرەی پێش��ینەی کولتووری جیاجیا ،بەسەر چەند گروپدا دابەش بکرێن.
مامۆستا پێویستە بەردەوام حزووری هەبێو ئەگەر پێویستە بوو ڕێنوێنیی قوتابییەکان بکات.
کات ١ :تا  ١،٥کاتژمێر.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە بۆ کاری گروپی ،قەڵەمو کاغەز.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ قوتابییەکان بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەکرێن .هەرکام لە گروپەکان کاغەزێکی گەورەیان
دەدرێتێ کە بەش��ێوەی ستوونی کراوەتەوە دووبەش .مەبەس��ت لە ڕاهێنانەکە ئەوەیە قوتابییەکان
لەگەڵ ئ��ەو جیاوازییانەی کە لە نێ��وان کولتووری ماڵەوەو کولت��ووری قوتابخانە واتە کۆمەڵگای
سەرەکیدا هەیە ئاشنا بن .الوانو مندااڵنی ئاوارەو پەنابەر لە الیەک لە ماڵەوە لە کولتووری بنەماڵەدا
فێری هەندێک ش��ت دەبێو لە الیەکی دیکەش��ەوە لە دەروەی ماڵ ل��ە قوتابخانەو لە کۆمەڵگای
گەورەدا فێری زۆر شتی تر دەبن.
پێویس��تە ش��تە ئهرێنیو نەرێنیەکانی دەس��ت نیش��ان بکرێن .لەالیەکی کاغەزەکە ئەو شتانە
دەنووس��ین کە لە قوتابخانەو لە کولتووری سەرەکیی کۆمەڵدا فێریان دەبین .لە الکەی دیکەشەوە
ئەو شتانە دەنووسین کە لە ماڵێو لەنێو کولتووری بنەماڵەماندا فێریان دەبین ٢٠( .تا  ٣٠خولەک)
بۆ لێدوان:
* ڕاهێنانەکەتان پێ چۆن بوو؟ چ هەستێکتان هەبوو؟ ئایا پێشتر بیرتان لەم گیروگرفتانە کردبۆوە،
بۆ ،بۆچی نا؟
* ئایا شتێکی باشە سەر بە دوو کولتوور بی؟ ئایا دووفەرهەنگی دیاردەیەکی ئهرێنیە؟
* ئایا دەتوانن نموونەیەک لە باشییەکانی دوو فەرهەنگی بوون باس بکەن؟

 360با پرد دروست کەین نەک دیوار

* ئەگەر دووکولتووری بوون س��ەرچاوەیەو شتێکی ئهرێنیە چۆن لە ژیانی ڕۆژانەماندا دەتوانین
کەڵکی لێ وەرگرین؟
* ئایا جاری وایە ناخۆشە ڕەگت لە چەند کولتووردا هەبێ؟
* لە چ وەزعێکدا دوو کولتووری بوون ناخۆشە؟
* بۆ جاری وایە ئەو ش��تەی لە ماڵێ فێری دەبین جیاوازە لەو ش��تەی کە لە قوتابخانە فێری
دەبین؟ ئایا ئەوە هەستی ناخۆشمان لەال دروست ناکات؟
* مافی ئەوەم هەیە هەڵبژێرم چۆن لەو بارەوە لەو مافەی خۆم کەڵک وەردەگرم؟
فێر بووین کە:
زۆرن ئ��ەو من��داڵ و الوانەی ڕۆژان��ە لە نێوان دووکولت��ووردا لە هاتوچ��ۆ دان .کاتێک جیاوازیو
ناتەبایییەک��ی زۆر لە نێوان ئ��ەو کولتوورانەدا هەبێ ،گیرو گرفت بۆ ئ��ەوان دەخوڵقێ .جاری وایە
ه��ەر کام لەو کولتوورانە چاوەڕوانی پێچەوانەو ناتەبا لەگەڵ یەکتریان لەو کەس��انە هەیە .هەر بۆیە
جارجار ئەوان ناچار دەبن لە نێوان ئەو دوو کولتوورانەدا هەڵبژێرن .ئەمەش زۆر جار سەختو دژوارە.
یا کارێکی هێندە ئاس��ان نیە .چونکە هەندێک جار ئەو هەڵبژاردنانە ،ناتەبا لەگەڵ مافەکانی مرۆڤ
دەکەون .ئەگەر بە وش��یارییەوە سەیری ئەو واقعییەتە بکەین کە خەڵکانی دووکولتووری لەنێویدا
دەژین ڕەنگە باش��تر لەوان تێبگەین .ئەوە یارمەتیمان دەدا کە لە خۆش��مان باش��تر تێبگەین واتە
باشتریش خۆمان بناسین.
ڕوانگەی الوێکی کە هەست دەکا نیوە نۆروێژیو نیوە ئێرانییە.
ئ��ەو نامەیە ل��ە الپەڕەی تایبەتی الوان ،لە ڕۆژنامەی ٢١ ،Aftenpostenی مانگی مارس��ی س��اڵی
٢٠٠٦دا باڵو کراوەتەوە:
ه��ەر چەند ژمارەی موهاجیرەکان لەم واڵتەدا زۆر ب��ووە ،بەاڵم مرۆڤ دەبێ لە نێوان دوو
دابونەریت ،دوو کولتوورو زماندا هاتوچۆ بکات .ئەزموونی من ئەوە نیش��ان دەدا چونکە من
خۆم کەسێکی دوو فەرهەنگیم .تۆزێک ئێرانیو تۆزێک نۆروێژی .دیارە تۆزێکیش ئەمریکاییم.
چونک��ە لە ڕێ��گای میدیاکانەوە زۆر دەکەوم��ە ژێر کاریگەریی فەرهەنگ��ی ئەمریکایی .بەاڵم
لێرەدا باسی ئەو مەسەلەی ناکەم .زۆرم گوێ لێ بووە کە نۆروێژییەکان لە پەیوەندی لەگەڵ
کەس��انی وەک مندا دەڵێن” :پێویس��تە زمان فێر بنو کارێک بۆخۆیان پەیدا کەن” .یا ”بەبێ
کارو بەب��ێ بڕوانامەو خوێندن ،توانای خواردنی کەبابیان هەیە ،س��واری ماش��ێنی مۆدێل بااڵ
دەبنو لە تازەترین مۆبیل تەلەفۆن کەڵک وەردەگرن” .ڕاستییەکەی چۆن مرۆڤ دەتوانێ ئاوا
بەرچاوتەنگ بێ؟ زۆرن ئەو نۆروێژییانەی زانیارییان لەس��ەر پێشینەی ئێمەی موهاجیر نیە.
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ئەوان لە توندوتیژی ،شەڕو هەژاریو قاتو قڕیو بۆمباران تێناگەن .ئاخر ئەوان ئەزموونی ئەو
ش��تانەیان نیە .بازاڕی کار لەم واڵتەدا جەنگەڵێکی چڕوپڕە کە کەسێکی تازەهاتوو بەزەحمەت
س��ەری لێ دەردەکا .زۆرن ئ��ەو ئاوارەو پەنابەرانەی کە لە واڵتی خۆی��اندا خاوەنی بڕوانامەو
خوێندنی بەرز بوونو لێرە ناچار بوون س��ەر لەنوێ بخوێننەوە .من کەس��انێک دەناس��م کە
بڕوانامەی بەرزیان هەیە ،کەچی لەم واڵتە خەریکی خاوێن کردنەوەی شوێنە جۆراوجۆرەکانو
تەوالیتی هۆتیل و ناوەندەکانی دیکەی لەو چەش��نەن .بەڕاستی کار پەیدا کردن لەم واڵتە بۆ
کەس��ێک کە ناوی محەممەدعەبدوولعەزیز بێ زۆر زەحمەت��ە .نامەوێ هەموو نۆروێژییەکان
بە ڕاسیس��ت تاوانبار بکەم .مەبەستیش��م ئەوە نی��ە بڵێم نۆروێژ واڵتێکی ناخۆش��ە بۆ ژیان.
مەبەستم ئەوەیە کە پێویستە ئەو جیاوازییە کولتوورییانە کەمڕەنگ بنەوە .لە جیاتی ئەوەی
پاکس��تانییەکان بەوە تاوانبار بکەین کە زۆر پیواز لەگەڵ خواردن دەخۆن ،با بچین میوانیان
بینو نەهاریان لەگەڵ بخۆین.
من بە دایکو باوکی خۆمەوە شانازی دەکەم .ئەوان خوێندنی بەرزیان هەیەو ئەو پووڵەی لێرە
پەیدای دەکەن بەرهەمی کارو زەحمەتی خۆیانە .من حەز ناکەم خەڵک بڵێ ”ئەو ماش��ێنەیان
بەچی کڕیوە؟ پووڵیان لە کوێ بووە خانووی پێ بکڕن؟” ئەو جۆر پرسیارانە هەستو شعووری
ئێمە بریندار دەکەن .خەڵک زۆر کەم لەسەر کولتووری یەکتر دەزانن .ئێمە هەموومان پێکەوە
لەسەر ڕووی زەوی دەژین .ئەوە چاوچنۆکیو خۆپەرەستییە ئێمەی وا دابەش دابەش کردوەو
بۆتە هۆی ئەوەی لە یەکتر بترس��ین .ئەگەر ئەوە نەبوایە ڕەنگە ئێمە گیرۆدەی ش��ەڕ ،ڕاسیزم،
فاش��یزمو ش��ێوە جۆراوجۆرەکانی دیکەی تەبعیزو هەاڵواردن نەدەبووین .ئەگەر ئاوا جیاوازیی
ڕەگەزپەرس��تانە لەگەڵ یەکتر نەکەین ،دنیا بەخێرایییەکی زۆرترەوە دەڕواتە پێشو ئاس��تی
هاوکاریی نێوان خەڵک لەگەڵ یەکتر دەڕواتە سەرتر.
ئەیدا سولەیمانپوور
وەزعی تایبەتی کچانی سەر بە بنەماڵە موهاجیرو ئاوارەو پەنابەرەکان
بابەت:
٢٢٩ـ٢١٦
ئامانج :ش��ارەزابوون لەگەڵ ئەوەی کە پێش��ێل کردنی مافەکانی مرۆڤ لەژێر هەر بیانوویەكه دابێ،
قبووڵ ناکرێ.
کولتوورە جۆراوجۆرەکان چاوەڕوانی��ی جۆراوجۆریان لە کچانو کوڕان هەیە .لە هەندێک کولتووردا
کچ��ان حەقی ب��اسو گفتوگۆو ئەرگویمێنت هێنانەوەیان لە پەیوەن��دی لەگەڵ کاروباری کۆمەڵدا
نی��ە .چاوەڕوانیی ئەوەیان لێ دەکرێ کاریان ب��ە کاروباری دەرەوەی ماڵێ نەبێ .چاوەڕوانی ئەوەیان
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لێ دەکرێ لەس��ەر ئەزم��وونو تاقیکردنەوەکانی خۆیان وەک ک��چ ،بەتایبەتی لە پەیوەندی لەگەڵ
دینو مەزهەبدا باس��ی هیچ نەکەن لەو جۆرە کولتوورانەدا ،هەموو ئەو باسو بابەتو موناقەش��ەو
گفتوگۆیانەی کە جیددی بەحیس��اب دێن لە پاوانو دەس��ەاڵتی پیاوان دان .ئەو جۆر کولتوورانە،
سوننەتیین .کاتێک کچان لەو جۆرە کولتوورانەوە دێنە نێو کولتوورە مۆدێڕنەکان ،دایکو باوکیان بە
پێوانەی دابونەرتیەکانی خۆیان تێدەکۆش��ن سنووریان بۆ بکێشنو لەسەر ڕێگای بەشداریی ئەوان
لە کاروباری کۆمەڵدا کۆس��پ دروس��ت کەن .لەالیەکی دیکەش��ەوە ئەو کچانە لە قوتابخانەدا فێر
دەبن کە ئەوانیش وەک هەر کەس��ێکی دیک��ەو وەک پیاوانو کوڕان مافی ئەوەیان هەیەو دەبێ لە
بەڕێوەبردنی کاروباری کۆمەڵدا بەش��داری بکەن .بەو جۆرە هەرکام لەو دوو کولتوورانە چاوەڕوانیی
تایبەتی بەخۆیان لەو کچانە هەیە کە تا ڕادەیەکی زۆر لەگەڵ یەکتر جیاوازیو تەنانەت ناتەباش��ن.
دیارە ئەمەش زۆر جار ئەو کچانە تووشی کێشەو وەزعێکی سەختو دژوار دەکا.
”کچان��ی موهاجیرو پەنابەر لەو کۆمەڵگایەدا وەک وەرەقەیەکی س��پی وان .هەر کات هەڵەیەک
بکا دەس��بەجێ خاڵێکی ڕەش لەس��ەر ئەو وەرەقە س��پییە دەردەکەوێ .خەڵکیش تەنیا ئەو خاڵە
ڕەش��ە دەبینن نەک هەموو وەرەقە س��پییەکە .ئەگەر تووش��ی هەڵەیەک بم ،باوکم داوام لێ دەکا
کە س��ەر لەبەر خۆم نێمو لەو ڕێگایەوە حورمەتی خۆم بۆ ئەو نیش��ان دەم! کەچی مامۆستاکەم لە
هەلومەرجێک��ی ئاوادا ،چاوەڕوانی ئەوەی لێمە چاو ببڕمە چاوەکانیو بەو جۆرە ڕێزو حورمەتی خۆی
بۆ نیشان دەم”٥٩.
چۆنیەتیی جێبەجێ بوونی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە لە بنەڕەتڕا بۆ ئەو الوانەیە کە پێشینەی کولتووری دیکەیان هەیە .واتە وەک موهاجیرو
ئ��اوارەو پەنابەر دێن��ە ئەم واڵتە .بەاڵم دەکرێ بە جۆرێکی دیک��ەش کەڵکی لێ وەرگیرێ .لە هەر
کولتوورێکدا ،کولتووری سەرەکیو وردەکولتووری جۆراوجۆری دیکە هەن.
مامۆس��تا دەتوانێ ڕاهێنانەکە بەجۆرێکی دیکە داڕێژێو کەڵکی لێ وەرگرێ .وا باشە بەشدارانی
کۆڕس��ەکە پێش��ینەی کولتووری جیاجیایان هەبێ .مامۆستا پێویس��تە لە کاتی جێبەجێ کردنی
ڕاهێنانەکەدا زۆر وش��یارو لەسەر هەس��ت بێ .نابێ کارێک بکرێ کە شعوورو ئێحساساتی کەسێک
بریندار بکرێ .ڕەنگە لەنێو بەشدارانی کۆڕسەکەدا کەسانی وا هەبن لەگەڵ ئەو جۆرە گیروگرفتانەدا
دەستەویەخە بن .مامۆستا پێویستە بەردەوام حزووری هەبێو لە کاتێکدا کە قوتابییەکان بەشێوەی
گروپی کار دەکەن ،زوو زوو سەریان بداو ئەگەر پێویست بێ یارمەتیو ڕێنوێنییان بکات.
کات ١ :تا  ١،٥کاتژمێر.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە بۆ کاری گروپی ،قەڵەمو کاغەز.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
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* قوتابییەکان بەش��ێوەی پلێنۆم لە دەوری یەکتر دادەنیشن .مامۆستا باسەکە بەو پرسیارە دەست
پ��ێ دەکا کە پەنابەر ،ئاوارەو موهاجیر بوون ،یان س��ەر بە کولت��ووری کەمایەتی بوون لە واڵتێکی
وەک نۆروێژدا چ گیرو گرفتێکی بەدواوەیە؟ چ س��ەختیو دژوارییەکی لەگەڵە؟ ئایا دەتوانن باس��ی
نموونەیەک بکەن کە تووش��ی کێش��ەو سەختی بووبن؟ ئایا دەتوانن باس��ی نموونەیەک بکەن کە
کەوتبنە نێوان بەرداشی هەر دووک کولتورەکە؟ واتە کەوتبنە هەلومەرجێک کە هەرکام لە کولتووری
س��ەرەکیو کولتووری بنەماڵەکەتان چاوەڕوانیی تایبەت بەخۆیانی��ان لێتان هەبووبێ؟ ئایا لە ژیانی
ڕۆژانەتاندا شتی واتان بۆ هاتۆتە پێش؟ ئایا لە هەلومەرجی ئاوادا کچان دەبێ چ بکەن؟
٢ـ مامۆستا بەش��دارانی کۆڕسەکە بەسەر چەند گروپدا دابەش دەکا .ئەرکی گروپەکان ئەوەیە
س��ەبارەت بەو مەس��لەیە کە لە سەرێ باس��مان کرد ،کارو لێکۆڵینەوە بکەنو نموونەی جۆراوجۆر
بدۆزنەوە .گروپەکان تێدەکۆش��ن زانیاری لەسەر وەزعی ژنانو کچان لە ژینگەی پەنابەرو موهاجیرو
ئاوارەکاندا یا لە ژینگە جۆراوجۆرە ئایینیو مەزهەبیو ئیتنیکییەکانی دیکەدا پەیدا بکەن .بۆ نموونە
لەسەر ئەو پرسیارانە کار دەکەن:
١ـ ئایا لەو ژینگانەدا خەتەنەی کچان یان بەشوودانی زۆرەملی هەیە؟
٢ـ ئایا لەو ژینگانەدا کچان حەقی ئەوەیان نیە لە سەفەرو سەیرانو جەژنەکانی قوتابخانەدا یان
جەژنی لەدایک بوونی هاوڕێکانیاندا بەشدار بن؟
٣ـ ئایا حەقیان نیە کە وەرزش بکەن؟
٤ـ مافی ئەوەیان نیە لە کارو باری کۆمەڵدا بەشدا بن ،یان لە دەرەوەی ماڵەوە کارو چاالکییان
هەبێ؟ ئایا ئەمە لە ماڵی ئێوە گیروگرفتێکە؟ ئایا لەو بارەوە ش��تێک دەزانی؟ ئایا ئامارێک هەیە کە
بەڕوونی ئەو گیروگرفتە لە کۆمەڵدا نیشان بدا؟ ئایا نموونەیەکی زیندووتان لەو بارەوە هەیە؟ هەوڵ
دەن بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارانە لە ئینتێرنێت ،لە گۆڤارو ڕۆژنامەکاندا بگەڕێن.
٣ـ س��ەرەنجام گروپەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بە شێوەی پلێنۆم لەگەڵ
یەکتر باس دەکەن.
بۆ لێدوان:
* ئایا مافەکانی مرۆڤ س��ەبارەت بەو جۆرە گیروگرفتانە چ دەڵێن؟ بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی
مرۆڤ بخوێننەوەو تێکۆشن ئەو بەندانەی بەیاننامەکە بدۆزنەوە کە پەیوەندییان بەم گیروگرفتانەوە
هەیە.
* ئایا کاربەدەستانی دەوڵەت لە پەیوەندی لەگەڵ ئەم مەسەالنەدا بەرپرسایەتییان لەسەر شانە؟ ئایا
دەبێ بۆ خاشەبڕ کردنی ئەم گیروگرفتانە دەوڵەت بەرنامەی تایبەتی هەبێ؟
* دەوڵ��ەت دەتوانێ چ بکا؟ دەبێ چ مێتۆدو ئامرازو ش��ێوازێک بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ ئەم دیاردانە
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کەڵک وەرگرێ؟ پۆلیس ،بەڕێوەبردنی یاس��او ڕێساکان ،قەدەغە کردنی ئەو دیاردانە ،دانی زانیاریو
شارەزایی ،سزادانی ئەو کەسانەی ئەو جۆرە کارانە دەکەن ،پەروەردەکردنی خەڵک ،فێر کردنو شارەزا
کردن��ی ژنان لەگەڵ مافو ئازادییەکانی خۆی��ان ،بەهێز کردنو ڕاهێنانی ژنان بۆ بڕوا بەخۆهێنانو
هتد.
پەنابەرانو ئاوارەکان خۆیان لەو بارەوە دەتوانن چ بکەن؟ ژنان لەو جۆرە ژینگانەدا دەبێ چ بکەن؟
فێربووین کە:
بەرانبەریی نێوان ژنو پیاو تەنانەت لە کۆمەڵگا دێمۆکڕاتو مۆدێڕنو پێش��کەوتووەکانیشدا هێشتا
بەتەواوی جێگیر نەبووە .پێش��ێل کرانی مافەکانی ژنان ،زۆرتر لە دابونەریتو کولتوورو ڕێوش��وێنە
ئایینیو مەزهەبییەکانەوە سەرچاوە دەگرێ .ئەوانەی مافو ئازادیی ژنان پێشێل دەکەن ،لە زۆرترین
حاڵەتدا کەس��انی هەرە نزیکی ئەو ژنانەن .وەک باوکو براو دۆس��تو ڕەفیق ،خزمو کەسو کارو
هاوسەر .پێویستە هەموو ئەوانەی مافو ئازادییەکانی ژنان پێشێل دەکەن ،بخرێنە ژێر لێپرسینەوە.
ئەوە دەبێتە هۆی ئەوەی خەڵک فێر بن کە پێشێل کردنی مافو ئازادییەکانی ژنان بەرپرسایەتییان
دەخاتە س��ەر شانو لە ئاکامدا تووشی سزاو لێپرس��ینەوە دەبن .لەوەش زیاتر دەبێ لە کۆمەڵدا لە
هەموو ئاس��تە جۆراوجۆرەکاندا کار بۆ ئەوە بکرێ کە خەڵک تێبگەن ژنو پیاو مافی وەک یەکیان
هەیەو لە هەموو بوارەکانی ژیاندا لەگەڵ یەک بەرانبەرن .ئەرکی سەر شانی دەوڵەتو هەموو کۆڕو
کۆمەڵە جۆراوجۆرە فەرهەنگیو سیاسیو مەدەنییەکانە لەو بارەوە چاالکو هەڵسووڕ بن.
من هەڵگری کولتوورم
بابەت :کولتوورو ناسنامە
ئامانج :ئاشنا بوون لەگەڵ چۆنیەتیی خۆنیشان دانو خۆ دهرخستنی جیاوازییە کولتوورییەکان .فێر
بوونی ئەو ڕاستییە کە لە هەرکوێ بینو بچینە هەر کوێ کولتوورمان هەڵگرتووە.
هەموومان گوێمان لە دەستەواژەی ”تیپیک نۆروێژی” بووە .ئەگەر بەوردی بیری لێ بکەینەوە مانای
ئەو قسەیە ئەوەیە کە هەموو نۆروێژییەکان تا ڕادەیەکی زۆر لە هەندێک شتدا هاوبەشن .ئەوە شتێک
نی��ە تایبەت بێ بە نۆروێژییەکان ،بەڵکوو بۆ هەموو کولتوورەکان ڕاس��تە .زۆرن ئەو خەڵکانەی لەو
بڕوایە دان هەندێک شتی تایبەتی لە کولتووری واندا هەن کە بێ وێنەنو لە کولتوورەکانی دیکەدا
نابینرێن .ڕەنگە بۆیەش بێ کە دەبینین چینییەکان ،عێراقییەکان ،هیندییەکان ،ئەمریکایییەکان،
ئیتالیاییی��ەکان ،هەندێک ڕەفتارو هەڵسوکەوتی تایبەت بەخۆیان هەن؟ چ بمانەوێو چ نەمانەوێ
ئێمە لە ژێر کاریگەریو باندۆری ئەو کۆمەڵگایە داین کە تێیدا دەژین .بۆیە چ دەکەینو دەچینە هەر
کوێ ،چ زۆر چ کەم کولتوورمان پێیە .هەر بۆیەشە دەگوترێ ئێمە مرۆڤەکان هەڵگری کولتوورین.
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بێ وەبەرچاو گرتنی ئەوەی کە لە کوێینو دەچینە کوێ ،پێ بزانین یان نا ،هەڵگری کولتوورین.
کاتێک بۆ سەفەرو سیاحەت دەچینە دەرەوەی واڵت ،کولتووری خۆمان لەگەڵ خۆمان دەبەینە ئەو
جێیەی ڕووی تێ دەکەین .هەر بەو جۆرە ئەو گەشتیارو توریستانەی دێنە ئەم واڵتەش ،کولتووری
خۆیان لەگەڵ خۆیان دێننە ئێرە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ڕاهێنانەکە بە کاری گروپی دەس��ت پێ دەکا .پاش��ان بەش��دارانی کۆرس��ەکە لە پلێنۆمدا ئاکامی
کارو لێکۆڵینەوەکانیان پێش��کەش دەکەنو لەمەڕ بابەتەکان پێکەوە قس��ەو گفتوگۆ دەکەن .ئەگەر
بەشداربووەکانی کۆرسەکە فرەکولتووریین ،ڕاهێنانەکە باشتر جێبەجێ دەبێ.
کات ١ :تا  ١،٥کاتژمێر.
پێداویستی :کاغەزی گەورەو قەڵەمی تووش بۆ جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ داوا لە بەش��داربووەکانی کۆڕس��ەکە دەکەین بەگوێرەی پێشینەی کولتووری خۆیان بەسەر
چەند گروپدا دابەش بن( .کولتووری سەرەکی ،ناوچەیی ،زمانی ،ئتنیکی ،ئایینی ،مەزهەبیو هتد)
پاش��ان گروپەکان هەوڵ دەدەن الیەنە ئاش��کراو ش��اراوەکانی کولتووری خۆیان بدۆزنەوە .واتە
ئەو خاڵە هاوبەش��انە بدۆزنەوە کە ئەوان لێک کۆ دەکەتەوە .لەوەش زیاتر پێویس��تە ئەوەش دەست
نیش��ان کەن کە ئەو تایبەتمەندییە کولتوورییانەی ئەوان بە چ ش��ێوەیەک خۆیان نیشان دەدەن.
مەبەست لە تایبەتمەندییە دیارەکان بریتییە لە :خواردنو خواردنەوە ،جلوبەرگ ،بیناسازی ،جەژنو
ڕێوڕەس��مەکان ،زمانو دیالێکتیکو هەموو ئەو شتانەی دەکرێ ببینرێن .مەبەست لە تایبەتمەندییە
نادیارەکان بریتین لە :نرخو بەهاکان ،دابونەریتەکان ،چ ش��تێک بە باش دادەنرێ ،چ ش��تێک بە
خراپ دەزانرێ ،کولتووری بنەماڵەی��ی ،پەیوەندیی نێوان الوانو گەورەکان ،پەیوەندیی نێوان ژنانو
پیاوان ،چۆنیەتیی بیرکردنەوە س��ەبارەت بە وەخت ،ئادابی س��ەر مێزو س��فرەی نان خواردن ،کێ
دەس��ەاڵتی هەیەو چۆنیان دەسەاڵت وەدەست هێناوە ،دینو مەزهەب چ ڕۆڵێکی هەیەو هتد٣٠( .
تا  ٤٥خولەک)
٢ـ سەرەنجام بەشدارانی کۆڕسەکە ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان لە پلێنۆمدا پێشکەش دەکەن.
( ٣٠تا  ٤٥خولەک).
بۆ لێدوان:
* چی زۆر دژوار بوو؟ دۆزینەوەی تایبەتمەندییە دیارو ئاشکراکان یا تایبەتمەندییە نادیارەکان؟
* مەبەست لەو وشەیە چیە کە دەڵێ ئێمە هەڵگری کولتوورین؟
* کاتێک دەچینە واڵتێکی تر باشتر لە کولتووری خۆمان تێدەگەین ،بۆچی وایە؟
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* کاتێک لە دەروەی واڵتی خۆمانین پێمان خۆش��ە چ ش��تێکی کولتووری خۆمان بە خەڵکی تر
بناسێنین؟
* دەڵێ��ن هەندێ��ک کەس بەتایبەتی کەس��انی زۆر بەناوبانگ زۆرتر لە خەڵکی ئاس��ایی هەڵگری
کولتوورن ،ئایا کەس��ێکتان پێ ش��ک دێ کە لەو بارەوە وەک نموونە بۆ کولتووری خۆتان باسی لێ
بکەن؟ ئایا کەس��ێک دەناس��ن کە سەر بە کولتوورێکی تر بێو لە ناساندنی کولتووری واڵتەکەی بە
خەڵکانی دیکەدا جێ پەنجەی دیار بێ؟ بۆ چی ئەو کەسانە دەتوانن ڕۆڵێکی ئاوا ببینن؟
* ئایا تایبەتمەندییە بەرچاوەکانی کولتوورێک بۆ زۆربەی خەڵکانی س��ەر بەو کولتوورە هاوبەشن؟
ئایا نموونەیەکتان پێ شک دێ کە وانەبێ؟
* ئایا کەسانێک هەن کە لەو تایبەتمەندییە سەرەکییانەدا لەگەڵ زۆربەری خەڵکەکە نەیەتەوە؟
* ئایا شتی وا هەیە لە کولتوورەکانی دیکەدا ببێتە مایەی تووڕەیی ئێمە؟
* ئایا شتی وا لە کولتووری ئێمەدا هەیە کە ببێتە مایەی تووڕەیی خەڵکانی دیکە؟
* بۆچی هەندێک لەو کەس��انەی الیەنە دی��ار یا نادیارەکانی کولتووری خۆی��ان وەبەرچاو ناگرن،
گیروگرفتیان بۆ دروست دەبێ؟
فێربووین کە:
کولت��وورەکان بەش��ێوەی جۆراوجۆر خۆیان نیش��ان دەدەن .ئێمە هەمووم��ان چ بزانین چ نەزانین
هەڵگ��ری کولتوورین .هەر کاتێک لەگەڵ کەس��انی دیکە بە پێش��ینەی کولت��ووری دیکەوە پێک
دەگەین ،پێویس��تە بزانین کە ئێمەش کولتووری خۆمانمان لەگەڵ دایە .ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی
کە دیدارو پێکگەیشتنی فرەکولتووری دەوڵەمەند بکا .بەاڵم ڕەنگە ببێتە مایەی لێک تێنەگەیشتنو
خراپ لێک تێگەیشتنیش .هەر بۆیە ڕەنگە تووشی ملمالنێمان بکا .ڕاستە زۆرن ئەو تایبەتمەندییە
هاوبەش��انەی کە لە کولتوورێکدا ه��ەن .بەاڵم ئەوە بەو مانایە نیە کە هەموو تاکەکانی س��ەر بەو
کولتوورە ئەو تایبەتمەندیانەیان تێدا بن .پێویس��تە بزانین کە ڕەنگە لە کولتووری ئێمەدا ش��تی وا
هەبێ کە بۆ خەڵکی تر مایەی تووڕەییو ناڕەحەتی بێ .هەر بەو جۆرە لە کولتوورەکانی دیکەش��دا،
ڕەنگە شتی وا هەبن کە ببێتە مایەی تووڕەییو ناڕەحەتیی ئێمە.
ئاوارەکان
بابەت :پەنابەرانو ئەو مندااڵنەی بەتەنیا لە ئاوارەییدا دەژین.
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ واقعییەتی ژیانی ئاوارەو پەنابەران ،گیروگرفتو کەندو کۆسپەکانی سەر
ڕێگایان بۆ تێکەڵ بوون لەگەڵ ئەو کۆمەڵگا تازەیەی هاتوونەتە نێوی.
زۆرب��ەی ئ��اوارەو پەنابەرەکان بە دەس��ت گیروگرفتی جۆراوجۆرەوە دەناڵێن��ن .ئایا ئێمە بە رادەی
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پێویس��ت ئاگاداریمان لەس��ەر ئەوانو گیروگرفتەکانیان هەیە؟ ئایا دەزانین ئەوان چ کارەساتێکیان
بەس��ەر هاتووەو لەبەرچی ناچار بوون زێدو واڵتو نیش��تمانی باوکو باپیرانی��ان بەجێ بێڵن؟ ئایا
تێگەیش��تنێکی دروستمان لەو هۆکارانە کە بوونە هۆی ئەوەی ئەوان دارونەداری خۆیان وێڵ کەنو
بێنە واڵتێک کە بەشێک لە خەڵکەکەی پێیان ناخۆشە ،هەیە؟
چەند پێناسەیەک:
پەنابەر :کەسێکە لە ڕووی ناچارییەوە داوای پەنا لە واڵتێکی دیکە دەکا .هەرکات ئەو کەسە ڕێگای
پێ درا لەو واڵتە کە داوای پەنابەریی کردوە بمێنێتەوە ،ئەوە ئیتر بە پەنابەر دانانرێ .ئەگەر کەسێک
لەالیەن کاربەدەستانی ئەو واڵتەوە کە داوای پەنای لێکردوە ،ئیقامەی بدرێتێ ،مانای وایە وەک ئاوارە
ناسراوە ،یا لەبەر تێبینییە ئینسانییەکان ،ڕێگای ژیانو مانەوەی لەو واڵتەدا پێ دراوە.
ئاوارە :بە کەسێک دەگوترێ کە بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ کاروباری
ئاوارەکان ،وەک ئاوارە دەناسرێ.
ئەو خەڵکەی لەم واڵتەدا پێش��ینەی غەیرە نۆروێژییان هەیە ،ئەوانەن کە ڕاس��تەوخۆ لە دەروەرڕا
بەه��ۆی جۆراوجۆر هاتوونەتە نۆروێژ ،یا لەدای��کو باوکێک بوون کە هەر دووکیان لە دەرەوەی ئەم
واڵتە هاتوونەتە سەر دنیا.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە بۆ ئەو کەس��انە لەبەرچاو گی��راوە کە فرەکولتووریینو لە ی��ەک ناوچەی دیاریکراودا
دەژین .ڕاهێنانەکە بەش��دارانی کۆڕس��ەکە بۆ پەیوەندی گرتن پێکەوە ،بۆ هاوپەیوەندی نیشان دان
لەگەڵ یەکترو بۆ یارمەتیو هاوکاری کردنی یەکتر هان دەدات .پێویستە مامۆستا ئامادەو وشیار بێو
حزووری بەردەوامی لە پۆلەکەدا هەبێ.
کات ١ :تا  ١،٥کاتژمێر.
پێداویس��تی :ژوورێک��ی گەورە ک��ە ئیمکانی چاالکی��ی فیزیکیمان پێ بدا .قەڵەمو تەختەڕەش��ەو
ئامرازەکانی نیشان دان.
ئامادەیی پێشوەخت :مامۆستا وا باشە باسێکی سەبارەت بە بارودۆخی ئەو مێرمندااڵنە ئامادە کردبێ
کە بەتەنیاو بێ دایکو باوک هاتوونەتە ئەم واڵتە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا دەرسەکە بە باسێکی کورت لەسەر ئەو هۆیانە دەست پێ دەکا کە دەبنە مایەی ئەوەی
خەڵک وەک پەنابەر یا ئاوارە یان بە ش��ێوەی دیکە ڕوو بکەنە ئەم واڵتە .پاش��ان مامۆس��تا باس��ی
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ئاکامەکانی ئەو ئاوارەیییە لەسەر ژیانی ئەو کەسانە دەکات کە ئەو ئاوارانە چ لەدەست دەدەنو لەم
واڵتەدا تووشی چ گیروگرفتێک دەبن.
٢ـ پاشان مامۆستا چیرۆکی مێرمنداڵێکی ئاوارە بۆ بەشدارانی کۆڕسەکە دەخوێنێتەوە .وەک ئەم
نموونەیە ”ڕەئووف یەکێک لەو ئاوارانەیە لە ش��اری ئێمەدا دەژی .حەڤدە ساڵەیەو لە ئەفغانستانەوە
هاتووە .ئەوە بۆ دوو ساڵ دەچێ لە کەمپی پەنابەران دەژی .لەوەتەی رەئوف وەبیری دێ لە واڵتەکەی
ئەوان ش��ەڕە .باوکی کوژراوە ،دایکی خانووەکەی خۆیانی فرۆشتوەو داویەتە ئەو کەسانەی ڕەئوفیان
بە قاچاغی بۆ گەیاندۆتە ئێرە .ئەودەم کە ڕەئووف لە ئەفغانس��تان بوو ،لەوە دەترس��ا کە بیبەنە شەڕ.
ش��تێک کە بۆ بەشێکی زۆر لە دۆستو هاواڵەکانی ئێس��تا بۆتە چارەنووس .ئەو بێ ئەوەی بیهەوێ
ش��اهیدی زۆر کارەس��اتی دڵتەزێن بوو ،کە گێڕانەوەیان لەرزە وەگیانی مرۆڤ دەخەن .ڕەئووف کەم
چۆتە قوتابخانە ،بۆیە زۆر خۆشحاڵە کە لێرە شانسی ئەوەی بۆ ڕەخساوە بچێتە مەدرەسەو بخوێنێ.
٣ـ بەش��دارانی کۆڕسەکە بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەبن .هەر گروپە بە جیا لەسەر ژیانو
گوزەرانی ڕەئوف قسەو گفتوگۆ دەکەن .باس لەوە دەکەن کە ناوبراو لە ئەفغانستان لە چ وەزعێکدا
بووە؟ چۆنو لەبەرچی ناچار بووە ئەفغانستان بەجێ بێڵێو چۆن گەیشتۆتە ئەم واڵتە؟
بەشداربووەکان دەتوانن لەسەر ئەو بابەتانە بیر بکەنەوە:
* چۆن ڕەئوف گەیشتۆتە ئەم واڵتە؟
* بە هاتنی بۆ ئێرە چ شتێکی لەدەست داوە؟
* ئایا پەیوەندیی لەگەڵ دایکی هەیە؟
* ژیانی ڕەئووف لێرە چۆنە؟
* لێرە لەگەڵ چ گیروگرفتێک بەرەوڕوویە؟
* ئای��ا زمان��ی ئێرە فێر بووە؟ ئەودەم ک��ە زمانی نەدەزانی چۆن گیروگرفتەکانی خۆی چارەس��ەر
دەکردن؟
* ئایا دەچێتە مەدرەسە؟
* ئەو هێشتاش منداڵە .ئایا هەمان ئەو مافانەی هەن کە مندااڵنی ئەم واڵتە هەیانن؟
ڕەئوف موسوڵمانە .ئایا لەو بارەوە هەست دەکا کە ڕێزی لێ دەگیرێ؟
* ئایا ئاسانە بۆ ئەویش وەک زۆر لە هاوتەمەنەکانی هەندێک کاری سادە بکا؟
* ئەو دوو ساڵە لە کەمپی ئاواراندا دەژی .ئایا دۆستو هاواڵی خەڵکی ئێرەی پەیدا کردوون؟
* رەئووف هیچ ش��تێکی ڕوون س��ەبارەت بە داهاتووی خۆی نازانێ .ئەوە چۆن شوێن لەسەر ژیانی
ڕۆژانەو کەس��ایەتیو ئ��ەو وێنەیە دادەنێ کە ناوب��راو لەخۆی هەیەتی؟ پێگەو ش��وێنی خۆی لەم
کۆمەڵگایەدا چۆن دەبینێ؟
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* داهاتووی ئەو لەم واڵتەدا چۆنە؟
* ئایا وا باشە ڕەئووف واز لە کولتووری خۆی بێنێ؟
٤ـ س��ەرەنجام مامۆستا داوا لە گروپەکان دەکا ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان لە پلێنۆمدا پێشکەش
بکەن.
بۆ لێدوان:
* ئایا وشەی ئاوارە مانایەکی نیگەتیڤ دەبەخشێ یان بارێکی ئهرێنیی هەیە؟
* ئایا کەسێک دەناسن کارەساتی وەک ڕەئووفی هەبێ؟
* ئایا قەت بیرت لەوە کردۆتەوە کە تۆش شتێکی ئاوات بەسەربێ؟
* ئایا خەڵکی ئەم واڵتە قەت شتی وایان بەسەر هاتووە؟
مامۆس��تا دەرس��ەکە بەوە کۆتایی پێ دێنێ کە بەشداربووەکان تەش��ویق دەکا هەرکەس لە ئاستی
خۆیەوە بەو جۆرە کە دەتوانێ یارمەتیی خەڵکانی ئاوارەو پەنابەر بدا.
فێربووین کە:
خەڵکێک��ی زۆر وەک ئاوارەو پەنابەر لەم واڵتەدا دەژین .ئەوانە بە هۆکاری جۆراوجۆرەوە ناچار بوون
زێدو واڵتی خۆیان بەجێ بێڵنو ڕوو لێرە بکەن .ئەو خەڵکە ئاوارەو پەنابەرە کارەساتی زۆر دڵتەزێنیان
بەسەر هاتوون .هەر بۆیە تەنانەت لێرەش زۆر جار لەگەڵ ئاکامی ئەو کارەساتانەی بەسەریان هاتوون،
دەستەویەخە دەبن .لێرەش هەست دەکەن کە لە بارودۆخێکی سەختو دژوار دان .هەندێک لەوان
هەست دەکەن کە تەبعیزو جیاوازییان لەگەڵ دەکرێ.
بۆ فێربوونی زۆرتر
بەشداربووەکان بەسەرهاتی رەئوف بەشێوەی کورتەشانۆ ئامادەو پێشکەش بکەن.
بۆ فێربوونی زۆرتر:
دەتوانن مێرمنداڵێکی پەنابەر یان ئاوارە کە بە تەنیا ڕووی کردۆتە ئەم واڵتە بانگهێشتن کەن کە بێتە
کالسەکەتانو سەردانتان بکات .دەتوانن داوای لێ بکەن کە داستانی خۆیتان بۆ بگێڕێتەوەو وەاڵمی
ئەو پرس��یارانەتان بداتەوە کە لەو بارەوە ئاراس��تەی دەکەن .چۆن هاتۆتە ئێرە؟ وەزعی واڵتەکەیان
چۆنە؟ لە ڕێگا چی بەسەر هاتووە؟ لێرە چۆن دەژی؟ چ گیروگرفتێکی لەسەر ڕێیە؟ چ بەرنامەیەکی
بۆ داهاتووی خۆی هەیە؟

 370با پرد دروست کەین نەک دیوار

بە هۆی ئاوارەیییەوە چی لەدەست دەدەین
بابەت :ئاشنا بوون لەگەڵ گیروگرفتەکانی ئاوارەیی (.)٢١٦
ئامانج :تێگەیشتنی باشترو زیاتر لە بارودۆخی ئاوارەو پەنابەران.
ئەو ئاوارانەی دێنە ئەم واڵتە لەگەڵ زۆر ملمالنێ و گیروگرفت بەرەوڕوو دەبن .ئەوان ناچارن لە نێوان
ڕابردووی خۆیانو ئێس��تاو داهاتوودا پردان دروس��ت کەن .لە واڵتەکەی خۆیان سەر بە زۆرایەتیی
کۆم��ەڵ بوون .کەچی لێرە بوونەتە کەمایەتی .ئاوارەیی دەبێتە هۆی ئەوەی مرۆڤ هەموو ئەو کۆدو
رەمزو وێنە کولتووریو فەرهەنگییانە لەدەست بدا کە بۆ ژیان لە کۆمەڵدا فێریان بووەو سەرلەنوێ
دەبێ ئەو کۆدو ڕەمزو وێنانە فێر بێ کە لەگەڵ کۆمەڵگای ئێرە دێنەوە بەاڵم پێویستە بزانین کە هەر
چەند ئاوارەیی دەبێتە هۆی لەدەس��ت دانی زۆر ش��ت ،بەاڵم دەرگای زۆر شانسو دەرفەتی تازەش
دەکاتەوە .ئەوە بەتایبەتی بۆ کەسانی منداڵو مێرمنداڵ زۆر ڕاستە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
بەش��داربووەکانی کۆڕسەکە بەشێوەی بازنە لەدەوری یەک دادەنیشن .چاالکییەکە بەوە دەست پێ
دەکا کە هەر کام لە قوتابییەکان لەس��ەرەتادا تەنیا بۆخۆی کار لەس��ەر بابەتەکە دەکا ،بەاڵم دواتر
لەسەر باسەکە پێکەوە گفتوگۆ دەکەن.
کات ١ :تا  ١،٥کاتژمێر.
پێداویس��تی :ژوورێکی گەورە ،کاغەز ،قەڵەم ،هەندێک پارچە وەرەقە کە بکرێ تێبینییان لەس��ەر
بنووسرێو دواتر چەسپ بکرێن ()Post-itnotes
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە
١ـ مامۆستا پێنج ( )Post-itnotesبەسەر هەر کام لە بەشدارانی کۆرسەکەدا دابەش دەکا .ئەوان پێنج
ش��ت کە حەزیان لێیانە ،لەسەر وەرەقەکان دەنووس��ن هەروەرەقەو شتێک .ئەوان لەسەر ئەوە ساغ
دەبنەوە کە تەنانەت ئەگەر رۆژێک ئاوارەش بن ،ئەو پێنج شتانە لەگەڵ خۆیان هەڵدەگرنو دەیانبەن
بۆ ئەو واڵتەی کە بۆی دەچن ٢( .تا  ١٠خولەک)
٢ـ مامۆس��تا داوا لە قوتابییەکان دەکا لە پلێنۆمدا ناوی ئەو شتانە بڵێن کە هەڵیانبژاردوون تا
لەگەڵ خۆیانی بەرن .هەروەها ئەوەش ڕوون بکەنەوە کە بۆچی ئەو ش��تانەیان هێندە لەال ئازیزن؟
لەو ش��تانەڕا دەست پێ دەکەن کە بۆیان گرنگترینەو بەم جۆرە بەرەو خوارتر دەڕۆن تا دەگەنە ئەو
شتەی کە کەمترین گرنگی بۆیان هەیە .زۆر گرنگە ئەو شتە وەبەرچاو بگیردرێ.
٣ـ دوای ئەوەی هەموویان تەواو بوون ،وەرەقەکانی نێو دەس��تیان بەجۆرێک دەنووشتێننەوە کە
کەس نەزانێ چیان لەس��ەر نووسراوە .دواتر ،بەبێ ئەوەی بزانرێ کامیانە ،یەکێک لەوان ڕادەکێشن.
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ئەوانی تریش فڕێی دەدەینە سەر زەوی .هەموو قوتابییەکان بەم جۆرە ،یەک لەدوای یەک ،ئەم کارە
دەکەن .دواتر هەموویان ئەو وەرەقانە دەخوێننەوە کە هەڵیانبژاردوون واتە ڕایانکێشاون.
٤ـ مامۆستا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە خەڵکانی ئاوارەو پەنابەریش ناچارن لەنێو ئەو هەموو شتانەی
کە بۆیان ئازیزن تەنیا هێندێک شت لەگەڵ خۆیان هەڵگرنو باقیی شتەکانی دیکە فڕێ بدەن یان
بەجێیان بێڵن.
بۆ لێدوان:
* ئەم چاالکییەتان پێ چۆن بوو؟ ئایا هەڵبژاردنی پێنج شتەکە زەحمەت بوو؟
* ئایا س��ەخت نیە کە س��ەرەنجام مرۆڤ لە نێو ئەو هەموو ش��تانەدا تەنیا یەک شت لەگەڵ خۆی
هەڵگرێ؟
* کاتێک مرۆڤ ئاوارە دەبێ چ لەدەست دەدا؟
* کەس��ێکی ئ��اوارە لە واڵتەکەی خۆیدا س��ەر ب��ە زۆرایەتیی کۆمەڵەو هەموو ئ��ەو کۆدو ڕەمزە
کولتوورییانە دەزانێ کە بۆ ژیان لە کۆمەڵگادا پێویستی پێیان هەیە .لێرە دەبێتە کەسێکی سەر بە
کەمایەتی ،لەحاڵەتێکی ئاوادا مرۆڤ چ هەستێکی بۆ دێتە پێش؟
* ئایا لە کۆمەڵگایەکدا کە مرۆڤ زمان نەزانێ دەتوانێ خۆی وەک مرۆڤێکی تەواو لەو کۆمەڵگایەدا
لەقەڵەم بدا؟ ئایا کەسێک کە زمانی ئەو کۆمەڵگایە نازانێ خەڵک چۆنی تەماشا دەکەن؟
* ئەو دۆس��تو هاوااڵنەی کە مرۆڤ یاریی لەگەڵ دەکردن چیان بەس��ەر دێ؟ خاڵو مامو پوورو
ئامۆزاو پوورزاو خاڵۆزاو خزمو کەسو کار چی؟ ئەوانە دڵنیاییو س��ەبات بە مرۆڤ دەبەخش��ن .ئایا
کاتێک مرۆڤ ئەوانە لە دەوروبەری خۆی نابینێ ،تووشی بێ ئۆقرەییو گومان نابێ؟
* ئایا خەڵکانی ئاوارەو پەنابەر کۆنترۆڵیان بەسەر واقعییەتی ژیانی خۆیاندا هەیە؟ بە سەر چشتێکدا
کۆنترۆڵیان هەیەو بەسەر چشتێکدا کۆنترۆڵیان نیە؟
فێربووین کە:
ئاوارەییو دەربەدەری دەبێتە هۆی ئەوەی مرۆڤ بەش��ێکی بەرچاو لە هەوییەت ،ناس��نامەو پێگەو
شوێنی خۆی لەدەست بدا .بەشێکی زۆری لێوەشاوەییو شارەزایییە کولتووریو کۆمەاڵیەتییەکانی
مرۆڤ��ی ئاوارە ل��ەو واڵتە تازەیەدا کە بۆی هات��وە کەڵکیان لێ وەرناگیرێ .ئ��اوارەکان ئەو ڕایەڵکە
کۆمەاڵیەتییە کە لە واڵتی خۆیاندا بە دەوروبەریانەوەیە ،لەو واڵتە تازەدا لەدەستی دەدەن .ئەمەش
دەبێتە هۆی ئەوەی هەس��تی ئەوەیان ال دروس��ت بێ کە ناتوانن کۆنترۆڵیان بەسەر ژیانی خۆیاندا
هەب��ێ .هیچ ئاوارەیەک نیە داس��تانو حیکایەتی پڕکارەس��اتی لە ژیانی خ��ۆیدا نەبێ .ئاوارەکان
پێ��ش ئەوەی لەو واڵتە تازەدا کە بۆی هاتوون ،زمانو ک��ۆدە کولتووریو فەرهەنگییەکان فێر بن،
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لەگەڵ زۆر گیروگرفتو سەختیو دژواری بەرەوڕوو دەبن .لەو قۆناخەدا ناتوانن هەستو سۆزو داواو
پێداویستییەکانیان وەک پێویست دەربڕن .ئەمەش بۆ ئەوانو کەسانی دەوروبەریان زۆر جار دەبێتە
گیروگرفت.

سەردانی کەمپێکی پەنابەران
بابەت :ئاشنا بوون لەگەڵ پەنابەرانو گیروگرفتەکانیان ()٢١٦
ئامانج :ئاشنا بوون لەگەڵ پەنابەرانو ژیانو گیروگرفتەکانیان
کەمپی پەنابەران ئەو ش��وێنەیە کە پەناب��ەران لەوێدا تا هاتنەوەی وەاڵم��ی داخوازییەکەیان بۆ
وەرگرتنی ئیقامەت دەمێننەوە .دەتوانین بڵێین کە ئێستگەکەیە لە نێوان ڕابردووو ژیانی تازەیان لەم
واڵتەدا .زۆر خەڵکی ئاوارە لەگەڵ بنەماڵەکانیان لەو کەمپانەدا دەژین .بەاڵم زۆریش��ن ئەو کەسانەی
ک��ە بەتەنیانو کەسو کارو بنەماڵەیان لەگەڵ نیە .هەندێک لەوان خەریکی فێربوونی زمانن .کەچی
هی واش��یان تێدایە دەرفەتی کارێکی ئەوتۆی پێ نادرێ .هەندێک لەو ئاوارەو پەنابەرانە تەنیا چەند
مانگ لەو کەمپانەدا دەژین .کەچی کەسانو بنەماڵەی وا هەن بۆ سااڵنێکی زۆر لەواندا دەمێننەوە.
بەڕاستی دەزانی ژیان لە کەمپی پەنابەراندا چۆنە؟
هەندێک زانیاری سەبارەت بە پڕۆسەی چوونە پێشی داخوازیی پەنابەریو مافەکانی
پەنابەران لە نۆروێژ:
پڕۆسەی پەناخوازی بە تۆمارکردنی داخوازینامەی پەناخواز لەالیەن پۆلیس لە شاری ئۆسلۆ دەست
پێ دەکا .پاشان لە کەمپێکی پەنابەراندا قسەو وتووێژ لەگەڵ پەنابەر دەکرێ .لەو قۆناغەدا ڕێکخراوی
نۆروێژی بۆ بەرگری لە مافەکانی ئاوارەو پەنابەران ” ”NOASزانیاریو ڕێنوێنیی پێویس��ت سەبارەت
بە پڕۆس��ەی پەناخوازیو مافەکانی ئاوارەو پەنابەرانو چۆنیەتیی داوای پارێزگاری بە پەنابەران دەدا.

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 373

دواتر پەناخواز کەیس��ەکەی خۆی فۆڕمۆلە دەکاو پێشکەشی ئیدارەی موهاجەرەت واتە  UDIدەکا.
لە کاتی وتووێژ لەگەڵ کاربەدەس��تانی UDIدا ،هەمیش��ە وەرگێڕ ئامادەیە .ئەو پەنابەرانەی ش��کو
گومانێک لەسەر شوناسیان نیە ،دەستبەجێ بەشێوەیەکی کاتی ئیجازەی کاریان دەدرێتێ .بەو جۆرە
ت��ا وەاڵمی داخوازییەکەی��ان بۆ وەرگرتنی پەنا دێتەوە ،دەتوانن ب��ە قانوونی بۆخۆیان ئیش بکەن.
شایانی باسە لە ڕۆژەکانی سەرەتای پڕۆسەکەدا هەموو پەنابەرێک لە باری تەندروستییەوە کۆنترۆڵ
دەکرێ .لەوەش زیاتر پەنابەر مافی ئەوەیە هەیە لە ئیمکاناتی پزشکیو دەرمانیو لەشساغی کەڵک
وەربگ��رێ .ئەگەر وەاڵم��ی نیگەتیڤی وەرگرت ،مافی ئەوەی هەیە س��کااڵو داوای پێداچوونەوە بەو
بڕیارەدا کە س��ەبارەت بە کەیس��ەکەی دەرچووە بکا .لەو پەیوەندیی��ەدا دەوڵەت خەرجی گرتنی
پارێ��زهر واتە موحامیی بۆ دابی��ن دەکا .ئەگەر ئەو جاریش وەاڵم��ی نیگەتیڤی وەرگرت بەگوێرەی
قان��وون دەبێ ناوبراو ئەم واڵتە بەجێ بێڵێ .ئەگەر کەس��ێک بی��ەوێ دڵخوازانە بگەڕێتەوە دەتوانێ
بچێت��ە الی  IOMوات��ە ( )International organization for Migrationئ��ەوان لە پەیوەندی لەگەڵ
س��ەفەرو گەڕانەوەکەیدا یارمەتیی پێویس��تی دەدەن .ئەگەر نا پۆلیس زۆری دەینێرێتەوە ،ئەودەم
خەرجی س��ەفەرەکەش دەبێ بۆخۆی بیدات .ئەگەر وەاڵمی ئهرێنی وەرگرێ ،پەنابەر بۆ نیش��تەجێ
بوون دەدرێتە یەکێک لە کۆمۆنەکان .ئەو مندااڵنەی لە سەرەوەی حەوت ساڵن حەقی ئەوەیان هەیە
 UDIگوێیان لێ بگیرێ ،بەو مەرجەی دایکو باوکیان ڕازی بن ،ئەو الوانەی لە ژێر تەمەنی قانوونی
دانو بەتەنیا دێنە ئەم واڵتە هەندێک مافو ئیمتیازاتی تایبەتییان هەن .ئەوانە ئەو کەس��انەن کە
تەمەنیان لە نێوان  ١٦تا  ١٨س��اڵ دایە .ئەوان لە کەمپێکی تایبەتیدا نیشتەجێ دەکرێن .ئەوانەی
ل��ە تەمەنێکی کەمتر لەوە دان لەالیەن ئیدارەی پارێ��زگاری لە مندااڵنەوە چاوەدێری دەکرێن .ئەو
کەسانە دەسبەجێ هەموو یارمەتییەکی قانوونییان دەدرێتێو پارێزەری تایبەتیان بۆ دیاری دەکرێ.
لەوەش زیاتر کەس��ێک وەک سەرپەرس��ت بەرپرسایەتیی سەرپەرس��تی کردنی ئەوان بە درێژایی
پرۆس��ەی پەنابەری دەگرێتە ئەس��تۆ .مندااڵنو الوان مافی ئەوەیان هەیە بچنە قوتابخانە تا وەاڵمی
داخوازییەکەیان دەدرێتەوە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە لە س��ێ قۆناخدا جێبەجێ دەبێ .لە پێشدا لە پەیوەندی لەگەڵ س��ەردانی کەمپێکی
پەنابەراندا ئامادەکاریی پێویست دەکرێ .قۆناخی دووهەم بریتییە لە سەردانی کەمپەکەو سەرەنجام
قۆناخی س��ێهەم بریتییە لە هەڵس��ەنگاندنو باسو لێدوانو وتووێژ لەسەر سەردانەکەو ئەو شتانەی
کە بەشدارانی کۆڕسەکە بۆیان پرسیارە یان دیتوویانە.
کات :بەرنامەڕێ��ژیو ئام��ادەکاری یەک تا دوو س��ەعات .چوونە کەمپەکە ڕۆژێک ،ش��ی کردنەوەو
هەڵسەنگاندنی باسو بابەتەکان دوو تا سێ سەعات.
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پێداویستی :قەڵەمو کاغەز ،چەند کامێرای وێنەگرتن.
ئامادەکاریی پێشوەخت :ئامادەکاری سەبارەت بە چۆنیەتیی سەردانی کەمپێکی پەنابەران .ئامادەکردنی
باسێکی پڕ لە زانیاری سەبارەت بە مافەکانی پەنابەران.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا باسێکی کورت سەبارەت بە وەزعی پەنابەرانو مافەکانیان پێشکەش دەکا.
٢ـ قۆناخی پالندانان .مامۆس��تا پێویس��تە لە پێشدا لەگەڵ سەرۆکی کەمپەکە قسە بکاتو لەسەر
کاتێکی دیاریکراو بۆ سەردانی کەمپەکە ساخ بنەوە .چونکە بەشێک لە پەنابەرەکان هێشتا زمانی ئەم
واڵتە فێر نەبوون ،وا باشە وەرگێڕێکیش بۆ ڕۆژی دیاریکراو لە کەمپەکە ئامادە بێ.
دواتر مامۆس��تا بەش��دارانی کۆرس��ەکە بەس��ەر پێنج گروپدا دابەش دەکا ک��ە وتووێژ لەگەڵ
پەنابەرەکان دەکەن .گروپێک لەوان وتووێژ لەگەڵ یەک یا دوو کەس لە پەنابەرە گەورەس��اڵەکان
دەک��ەن .گروپێکی تری��ان وتووێژ لەگەڵ یەک یا دوو کەس لەو ژنان��ە کە لە کەمپەکەدا دەژین
دەکەن .گروپێکی تریان وتووێژ لەگەڵ کارمەندانی کەمپەکەدا دەکەن .گروپێکی تر وتووێژ لەگەڵ
خەڵکی هاوس��ێو دەوروبەری کەمپەکە دەکەن .گروپی ئاخری��ش وتووێژ لەگەڵ چەند کەس لە
الوەکانی نێو کەمپەکە دەکەن .پرس��یارەکان پێویستە بە شێوەیەکی باش ئامادەو فۆرمۆلە کرابن.
( ٤٥خولەک) .پێویستە پرسیارەکان وا فۆرمۆڵە بکەین کە نەبنە مایەی ناڕەحەتیو بریندار بوونی
هەس��تی پەنابەران .گرنگترینی ئەو الیەنانەی کە پێویس��تە لە پرسیارەکانمان ڕووناکییان بخەینە
سەر بریتیین لە:
* چەند پەنابەر لێرەدا دەژین؟
* ستانداری ژیان لەم کەمپەدا چۆنە؟
* ژیانی رۆژانەی خەڵکەکە چۆنە؟ ڕۆژانە بە چییەوە خەریکن؟
* ل��ە کات��ی چاوەڕوانی کردنی وەاڵمی داخوازییەکەتان بۆ وەرگی��ران لەم واڵتەدا بیر لە چی
دەکەنەوە؟
* چ چاوەڕوانییەکتان لەو واڵتە هەیە؟
* وەزعی منداڵەکان چۆنە؟ ئایا گیروگرفتی تایبەت بە خۆیان هەن؟
* ئایا ئیمکانی فێر بوونی زمانتان بۆ تەرخان کراوە؟
* دەچنە مەدرەسە؟
* ئایا لە دەروەی کەمپەکە کەسانێک دەناسن هاتووچۆیان بکەن؟
* بۆ ناچار بوونە بێنە ئەو واڵتە؟
* ئایا پەیوەندیتان لەگەڵ واڵتی خۆتانو کەسو کارتان هەیە؟
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* کار کردن لە کەمپی پەنابەران چۆنە؟ الیەنە ئهرێنیو نیگەتیڤەکانی چن؟
* هاوسێ بوون لەگەڵ کەمپێکی پەنابەران چۆنە؟
٢ـ سەردانی کەمپەکە:
زۆربەی ئاوارەو پەنابەرەکان بەهۆی ئەو بەس��ەرهاتە ناخۆشانەی بەسەریان هاتووە بەهۆی شەڕو
کێش��ەی جۆراوجۆرو بەهۆی تاقیکردنەوە تاڵەکانی خۆیانەوە ،زۆر جار بڕواو متمانە بەخەڵک ناکەن
کە قسەی دڵی خۆیانی بۆ بکەن .بۆیە زۆر گرنگە بۆیان ڕوون کەنەوە کە مەبەستی ئێوە لە سەردانی
ئەوانو باسو وتووێژ لەگەڵ ئەوان چیە؟ ئەگەر دەتانەوێ وێنەی کەس��ێک یان کەسانێک بگرن ،لە
بیرتان بێ پرسیان پێ بکەن.
٣ـ هەڵسەنگاندنی سەردانەکە:
پاش ئەوەی بەش��دارانی کۆڕسەکە لە س��ەردانی کەمپەکە دەگەڕێنەوە ،پێویستە کاتی ئەوەیان
پ��ێ بدرێ ئەو زانیارییانەی لەم س��ەردانە وەدەس��تیان کەوتوون ،فۆرمۆڵ��ەو ڕێکوپێک بکەن .بۆ
نموونە دەکرێ لە ماڵەوە ئەو کارە بکەن .س��ەرەنجام هەر گروپە ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانی خۆی
بەش��ێوەی پلێنۆم پێشکەش دەکا .دەکرێ وتووێژەکان بە ش��ێوەی نووسراوە ئامادە بکرێنو پاشان
بەسەر بەش��داربووەکاندا دابەش بکرێن تا بیانخوێننەوە .یا دەتوانن بە شێوەی شەفاهی پێشکەشی
یەکتریان بکەن.
پێویستە مامۆستا ڕێگا بە بەشداربووەکانی کۆرسەکە بدا تا پرسیارو تێبینییەکانی خۆیان لەسەر
بابەتەکەو باسەکانی پلێنۆم لەگەڵ یەکتر بێننە گۆڕێ ٢( .تا  ٣کاتژمێر)
بۆ لێدوان:
* سەردانی کەمپەکەتان پێ چۆن بوو؟
* سەبارەت بە بەسەرهاتی پەنابەرەکان دەڵین چی؟
* پێداویستییەکانی ئەوان لە کەمپەکەدا چیە؟
* ئایا پەنابەرەکان ئەو مافانەیان بۆ دابین دەکرێن کە بەگوێرەی قانوون بۆیان لەبەرچاو گیراوە؟ کێ
بەرامبەر بە مافەکانی ئەوان بەرپرسە؟
* ئایا سەردانەکەی ئێوە لە کەمپەکە لەگەڵ ئەو زانیارییانە دێنەوە کە پێشتر سەبارەت بە پەنابەران
لە ڕاگەیەنەکانەوە پێتان درابوو؟
* چی لەو پەنابەرانە فێر بووین؟
* چی لەسەر کۆمەڵگای خۆمان فێر بووین؟
* ئایا هیچ سەبارەت بە خۆمان فێر بووین؟
* دەتوانین بۆ باشتر کردنی وەزعی پەنابەران چی بکەین؟
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فێر بووین کە:
ژیان��ی ڕۆژانەی پەنابەران زۆر ناڕوونە .ئەوان لە دڵەڕاوکێو گوماندا دەژین ،ئاخر هێش��تاش نازانن
کە ڕێگای مانەوەیان لەم واڵتە پێدەدرێ یان نا؟ ئەوان لە حاڵەتی چاوەڕوانیدا بەس��ەردەبەن .جگە
لەوە ئاوارەییو پەنابەرییش بۆتە هۆی ئەوەی زۆر شتی خۆیان لەدەست بدەن .نەبوونی ڕایەڵکەیەکی
کۆمەاڵیەت��ی بەدەوریانەوەو نەزانینی زم��ان وەزعەکەی بۆ ئەوان هێن��دەی دیکەش دژوار کردوە.
بەو حاڵەش ئومێدیان بە پاش��ەڕۆژو ژیانێکی باش��تر هەیە .بۆ زۆربەی پەنابەران ژیان لە کەمپێکی
پەنابەراندا زۆر ناخۆش��ە .لەوەش خراپتر ئەوەیە کە هەندێک لە پەنابەرەکان وەک پێویس��تو بەو
جۆرە کە دەبێ یارمەتیان بدرێ ،لەالیەن کاربەدەس��تانی ئەم واڵتەوە یارمەتی نادرێنو پارێزگاریان
لێ ناکرێ.
بۆ فێر بوونی زۆرتر:
بەش��دارانی کۆرس��ەکە بۆ فێربوونی زیاتر لەس��ەر پەنابەرانو مافەکانی ئەوان دەتوانن ڕۆژنامەیەکی
دیواری ئامادە بکەنو لە پۆلەکەیاندا هەڵیواس��ن .دەتوانن لەو وتووێژانەو لەو وێنانە کەڵک وەرگرن
کە لە کاتی س��ەردانی کەمپەکەدا ئامادەیان کردوون .زۆر گرنگە ڕووناکی زۆرتر بخەنە سەر وەزعی
تایبەتی ئەو الوە پەنابەرانەی کە لە خوار تەمەنی  ١٨س��اڵییەوەن .لە الیەکی دیکەش��ەوە دەتوانن
چەند پەنابەر بۆ کالسەکەتان بانگهێشتن بکەن تا بێنو سەبارەت بە وەزعی خۆیان ،ژیانو گوزەرانیان،
هۆیەکانی ئاوارەبوونیان ،چاوەڕوانییەکانیان ،گیروگرفتەکانیانو هتد قسەو باستان بۆ بکەن.
نامەیەکی تایبەتی
دوای ئەوەی بەش��دارانی کۆڕس��ەکە لە س��ەردانی کەمپەکە دەگەڕێنەوە وا باش��ە تەشویق بکرێن
تا نامەیەک س��ەبارەت بە وەزعی پەنابەرەکان بۆ دۆس��تو هاوااڵن ،کاربەدەس��تان ،ڕێکخراوەکانی
کۆمەڵگای مەدەنی ،ڕێبەرانی ئایینیو مەزهەبی ،یان ڕۆژنامەو ڕاگەیەنە گش��تییەکان بنووسن .لەو
نامەی��ەدا دەتوانن ئەو ش��تانە کە لە کەمپەکەدا چاویان پێکەوت ،وەزع��ی ژیانی خەڵکەکە ،وەزعی
ژنانو مندااڵنی نێو کەمپەکە ،پێدوایس��تییە دەرمانیو تەندروس��تیو کۆمەاڵیەتییەکانی پەنابەران،
ئەو داستانو چیرۆکانەی بەسەر پەنابەرەکان هاتوون باس بکەن .لەم ڕێگایەوە قوتابییەکان بۆخۆیان
زۆرتر فێر دەبن هەستو سۆزی خۆیان باشتر فۆرمۆڵە دەکەنو لەوەش زیاتر ئەو کارەی ئەوان دەبێتە
هۆی ئاگادار کردنەوەی بیروڕای گش��تیی خەڵک لەس��ەر وەزعی ئ��ەو پەنابەرانەو لە ئاکامدا ڕەنگە
کاربەدەس��تان ناچار بن بۆ باش��تر کردنی وەزعی ئەوان هەنگاو هەڵگرن .زۆر گرنگە ئەو جۆرە نامانە
لە ڕوانگەیەکی ڕەخنەگرانەوە بنووس��رێن .هەروەه��ا دەتوانن دوای گەڕانەوەیان نامە بۆ هەندێک لە
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پەنابەرەکان ،بەڕێوەبەرانو کارمەندانی کەمپەکە بنووس��نو ڕوانگەو نەزەری خۆیانیان لەسەر وەزعی
نێ��و کەمپەکە لەگەڵ بخەنە بەرباس .ئەوەش بەنۆرەی خۆی ڕەنگە یارمەتی بە باش��تر بوونی ژیانی
پەنابەرەکان بکات.
بارنگە (پێنج٢١٨ )...ـ٢١٦
بابەت :ئاخافتنێکی جیا لە هی خۆمان
ئامانج :ئاشنا بوون لەگەڵ هەلومەرجێک کە لەوێدا کۆدو ڕەمزو نۆڕمو بایەخەکان جیاواز لەوانەن
کە تۆ پێشتر لەگەڵیان ڕاهاتووی.
ئای��ا بیرت لەوە کردۆتەوە کە لە ژیانی ڕۆژانەتدا زۆر ش��ت دەکەی بێ ئەوەی بیریان لێ بکەیەوە.
چ ش��تێک یارمەتیت دەدا لە کۆمەڵگادا هەڵس��ووڕو چاالک بیو ئەو کارانە ئەنجام بدەی بێ ئەوەی
پێش��تر بیرت لێ کردبنەوە؟ ئەتۆ ل��ەو کۆمەڵگایەدا ئاوا بێ گیروگرفت هەڵدەس��ووڕێیو کارەکانی
خۆت جێبەجێ دەکەی چونکە لێرە لەدایک بوویو لێرە گەورە بووی .چ ڕوو دەدا ئەگەر لەپڕ بچیە
ش��وێنێک کە لەوێدا نرخو بایەخو نۆڕمو کۆدو ڕەمزو س��یمبولی دیکەی جیا لەوانەی تۆ لەگەڵیان
ڕاهاتووی ،حوکم بکەن؟ واتە شارەزاییو لێوەشاوەیییەکی دیکە بۆ ژیانو هەڵسووڕان پێویست بێ؟ لە
جێیەک کە ئەو شارەزاییو لێوەشاوەیییانە ئیتر بە کەڵک نایەنو کار ناکەن؟ زۆربەی ئەو کەسانەی
ئاواە دەبنو لە واڵتی خۆیانەوە دەچنە واڵتێکی دیکە ،ئاوایان لێ بەس��ەر دێ ،تووشی بارودۆخێکی
ئاوا دەبن .ئێمە خۆشمان کاتێک بۆ سەفەر دەچینە واڵتانی دیکە تا ڕادەیەک وەزعێکی ئاوا بە تاقی
دەکەینەوە ،زۆر ناخۆش��ە .بچینە نێو کۆمەڵگایەک کە هەموو ئەو لێوەشاوەیییە کۆمەاڵیەتییەی تۆ
لە سەرتاسەری تەمەنتدا وەدەستت هێناوە ،ئیتر بەکەڵک نەیات .زۆر کەس بە زەحمەت ئەوەی بۆ
قبووڵ دەکرێ ،چونکە ئەو هەست بەوە دەکا ئیتر کەس ئەوەی بۆ گرنگ نیە کە ئەو کێیەو چییە.
لەوەش زیاتر زۆر دژوارە س��ەرلەنوێ ئەو کۆدو ڕەمزو وێنەو نۆڕمو بایەخانە فێر بیو لێکیان دەیەوە
کە لەو کۆمەڵگا نوێیەدا باون .یا خۆت لەگەڵ ئەو چاوەڕوانییانە س��ازگار کەی کە کۆمەڵگای تازە
لێی هەیە .وەختێکی زۆری دەوێ تا حاڵی دەبیو تێدەگەی کە ئەو ش��تەی بۆتۆ ”سروش��تی”یە ،بۆ
هەموو خەڵک سروشتی نیە ،بەسەرهاتو مێژووی تۆ بەسەرهاتو مێژووی هەموو کەس نیە ،قارەمان
مۆدێ��لو ئیدۆلەکانی تۆ ،قارەمانو ئیدۆل��ی هەموو کەس نینو تەنانەت ئەو خوایەش کە لە الی تۆ
”سروشتییترین” شتە ،بۆ هەموو خەڵک خوا نیە)Leo Eitinger 1981( .
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە بە شێوەی یاری وەرەق جێبەجێ دەبێ .بەشدارانی کۆرسەکە بێ ئەوەی بۆخۆیان ئاگادار
بن ،هەر کامیان بە یاس��او ڕێس��ایەکی تایبەتی ،یارییەکە دەکەن .واتە هەرکەس بە ڕێوش��وێنو
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یاس��ای تایبەت بە خۆی یارییەکە دەکا .ئەم ڕێوش��وێنە جۆراوجۆرانە لە یارییەکەدا بە جیاوازیی
نێوان کولتوورەکان لێک دەدرێتەوە .پاش��ان کە یارییەکە دەڕوات��ە پێشو قوتابییەکان ماوەیەک
پێکەوە خەریکی یاری کردن دەبن ،هەندێک لە بەش��داربووەکان لەوە حاڵی دەبن کە لەو یارییەدا
ئەوان یاس��او ڕێسای جیا بەکار دێنن .واتە لە یەک ڕێس��او یاسا بۆ چوونە پێشی یارییەکە کەڵک
وەرناگرن .پێویس��تە بگوترێ کە ئەوان لە کاتی یارییەکەدا ،حەقی ئەوەیان نیە پێکەوە قسە بکەن.
بۆیە دەبینین پاش ماوەیەک کێش��ەو ناحاڵی بوون لێک تێنەگەیشتنیان بۆ دروست دەبێ .مامۆستا
پێویس��تە ئامادەی��ی ئەوەی تێدا بێ کە ڕەنگ��ە ئەم وەزعە ببێتە هۆی ت��ووڕە بوونی هەندێک لەو
کەس��انەی پێکەوە یاری دەکەن .بۆیە پێویستە هەمیشە حزووری بەردەوامی لە نێو پۆلەکەدا هەبێ.
دوای ئەوەی بەش��دارنی کۆڕسەکە ماوەیەک یارییان کرد ،پش��وویەک دەدەن .پاشان کۆ دەبنەوە
پێکەوە ئاکامگیری لە ڕاهێنانەکە دەکەن.
کات :یەک کاتژمێر
پێداویس��تی :مێزێکی گەورە بۆ هەر کام لە گروپەکان کە یاری دەکەن .وەرەقەکان  ٢تا  ٧بەس��تە،
لەگەڵ تاس لە هەموو ڕەنگەکان (خاچ ،خش��ت ،دڵو پیک) هەروەها قەڵەمو کاغەزو کۆپییەک لەو
ڕێنوێنییەی کە پێشتر بۆ ئەوانەی یاری دەکەن ،ئامادە کراوە .دەبێ هەر گروپەی هی خۆی بدرێتێ.
ئامادەکاریی پێشوەخت
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە
١ـ بەش��داربووەکان دەبنە چەند گروپو هەر گروپە لە دەوری مێزێک دادەنیش��ن .هەرکام لەوان
ی یارییەکەی دەدرێتێ.
بەستەیەک وەرەقو کۆپییەکی ڕێنوێنی سەبارەت بە چۆنیەتیی بردنە پێش 
بەش��داربووەکان چەند خولەکێک کاتیان دەدرێتێ تا تەماش��ای شێوەی یاساو ڕێساکانی یارییەکە
بکەن .پاش ئەوە مامۆستا ئەو وەرقانەیان لێ وەردەگرێتەوە کە ڕێساکانی یارییەکەیان تێدا نوسراوەو
داوایان لێ دەکا دەس��ت پێ بکەن .لێرەدا مامۆس��تا بە قوتابییەکان دەڵێ کە کەس��یان مافی قسە
ک��ردن و بە نووس��ین یەکتر حاڵی کردنیان نی��ە .واتە هیچ کۆمیونیکاس��یۆنێک نابێ بە دەمو بە
نووسراوە لە نێوان ئەوان هەبێ.
٢ـ مامۆستا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە ئەم ڕاهێنانە بەشێوەی تورنێرینگ بەڕێوە دەچێ .هەرکام لە
گروپەکان پاش ماوەیەک دەبێ مێزەکەیان جێ بێڵنو بڕۆنە سەر مێزێکی دیکە .هەر گروپەی پێنج
دەقیقە لەسەر هەر مێزێک یاری دەکا.
٣ـ کاتێ��ک خول��ی یەکەمی یارییەکە تەواو دەب��ێ ،بەرەبەرە نائارامی لە نێ��و قوتابییەکاندا
دەردەکەوێ .ئەوان بەرەبەرە حاڵی دەبن کە گیروگرفتێک هەیە .دواتر دەزانن ئەو گیروگرفتە ئەوەیە
کە ئەوان لە ڕێس��او یاس��ای وەک یەک بۆ یارییەکە کەڵک وەرناگرن .بەاڵم چونکە ناتوانن قس��ە
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بکەن یان پێکەوە بدوێن ،ناتوانن کێشەکەشیان چارەسەر کەن .ئەو وەزعە بۆ هەموو گروپەکان هەر
ڕاستە .فەلسەفەی ڕاهێنانەکەش ئەوەیە کە قوتابییەکان ئەوە فێر بن کە بەهۆی لەگۆڕێدا نەبوونی
کۆمیۆنیکاسیۆن گیروگرفتەکان چارەسەر ناکرێن.
٤ـ مامۆس��تا لە کاتی پێویستدا پاش ئەوەی قوتابییەکان ماوەیەک یارییان کرد ،دەتوانێ داوا
بکا یارییەکە تەواو بکەن.
بۆ لێدوان:
* یارییەکەتان پێ چۆن بوو؟ چۆن پەێڕەویتان لە یاساکانی یارییەکە دەکرد؟
* ئایا ئەم یارییە دەتوانێ هیچ وێنەیەک لە حەقیقەتمان بداتێ؟
* ئایا دەتوانێ نموونەیەک بێنیەوەو باسی بکەی؟
* هۆکاری سەرهەڵدانو درێژەکێشانی ئەو گیروگرفتانە چی بوو کە لە یارییەکەدا هاتنە کایەوە؟
* چۆن دەتانتوانی بەو گیروگرفتانەشەوە یارییەکە درێژە بدەن؟
* چ شتێکی ئهرێنیت لە یارییەکەدا لەخۆت نیشان دا؟
* کاتێ��ک بۆت دەرکەوت کە بە هۆی جیاوازیی ڕێس��اکانی یارییەک��ە ئیدامەدانی یارییەکە
مومکی��ن نی��ە چیت کرد؟ ئایا بێ ئومێد ب��ووی؟ ئایا ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەشدا وا هەیە توووش��ی
نائومێدی بین؟
فێر بووین کە:
زۆر س��ەختو دژوارە بچیتە نێو کۆمەڵگایەک کە لەوێدا هەرچی ئەو ش��ارەزاییو لێوەش��اوەیییە
بەدرێژایی تەمەنت وەدەس��تت هێناوە بەکەڵک نەیەت .جێگایەک کە بۆ ژیانو هەڵسووڕانو چوونە
پێش پێویس��تی بە کۆدو ڕەمزو سیمبولو لێوەشاوەییو ش��ارەزایی جیا لەوانە بێ کە تۆ لەگەڵیان
ڕاهات��ووی .ڕوونە لە بارودۆخێکی ئاوا لەگەڵ ملمالنێی گەورەو کەندو کۆس��پ بەرەوڕوو دەبین .بۆ
ئەوەی بتوانین بمێنینەوەو لەو کۆمەڵگایەدا هەڵبکەین ،دەبێ ئامادەیی ئەوەمان تێدا بێ کە فێر بین
بەسەبرو حەوسەلەیەکی زۆرەوە تێکۆشین لە واقعییەتەکە تێبگەینو خۆمانی لەگەڵ بگونجێنین.
ڕێساکانی یارییەکە:
”هەر گروپە جۆرە یاس��ا وڕێسایەک بۆ بردنە پێشی یارییەکە وەردەگرێ .گروپەکان نابێ بزانن
کە یاساو ڕێساکانیان لەگەڵ یەکتر جیاوازن”
١ـ ”ئاس” نزمترینو ”س��پار” براوەیە” ،ترومف” تەنیا کاتێک بەکار دێ کە ئەو ڕەنگەت نەمابێ
کە یاریی پێدەکەی.
٢ـ ئاس نزمترینە ،هیچ ترومفێک نیە.
٣ـ ئ��اس بەرزترین ،س��پار ترومفە ،ترومف تەنیا کاتێک ب��ەکار دێ کە ئەو ڕەنگەت نەمابێ کە
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یاریی پێدەکەی.
٤ـ تاس بەرزترین ،سپار ترومفەو هەر کات بتەوێ دەتوانی ترومف بەکار بەری.
٥ـ ئاس نزمترینە ،سپار ترومفەو هەرکات بتهەوێ دەتوانی ترومف بەکار بێنی.
٦ـ ئاس نزمترینە ،ڕووتەر ترومفە ،ترومف چۆنت بوێ ئاوا دەتوانی لە ترومف کەڵک وەرگری.
٧ـ ئاس نزمترینە ،ڕوتەر ترومفە ،دەتوانی بە کەیفی خۆت ترومف بەکار بێنی.
٨ـ ئ��اس بەرزترینە ،ڕووتەر ترومف��ە ،ترومف تەنیا ئەو کاتە بەکار دێ کە ئەو ڕەنگەت نەبێ کە
یاریی پێ دەکەی.
٩ـ ئاس بەرزترینە ،هیچ ترومف نیە.
١٠ـ ئ��اس نزمترینە ،ڕووتەر ترومفە ،ترومف تەنیا کاتێک بەکار دەبەی کە ئەو ڕەنگەت نەمێنێ
کە یاریی پێ دەکەی.
ڕێنوێنی کێبەرکێکە:
* هەرکەس حەقی هەیە پێنج دەققەی وەخت بدرێتێ تا س��ەیری ڕێس��اکانی یارییەکە بکاو
بەتاقییان کاتەوە.
* دواتر ئەو یاساو ڕێسایانە لە قوتابییەکان وەردەگیردرێتەوەو لە کاتی بەڕێوەچوونی یارییەکەدا
قوتابییەکان حەقی ئەوەیان نیە بە هیچ جۆرێک پێکەوە قسە بکەن.
* کێبەرکێیەکە دەست پێدەکا .چەند دەقیقە لەسەر مێزەکەی خۆت یاری دەکەی.
* ئەو کەس��ە یارییەکە دەباتەوە کە زۆرترین نیش وەدەس��ت دێنێ .هەرکات یارییەکە پێش
تەواو بوونی هەڵوەشێتەوە ،ئەو کەسە براوەیە کە زۆرترین نیشی هەن.
* هەر خولەی نزیکەی  ٥دەقیقەیە .لەو بارەوە مامۆستا ئاگادارتان دەکاتەوە.
* قوتابیی��ەکان بەو جۆرە لە مێزێکەوە دەچنە مێزێکیتر .کەس��ی براوە لە مێزی یەکەمەوە بۆ
دووهەم دەڕواو دواتر س��ێهەمو هەر بەو جۆرە ...دەچێتە پێش .دۆڕاوەکان (ئەوانەی کەمترین نیش
وردەگرن) بەپێچەوانەی براوەکانەوە دەڕۆنە پێش .بۆ نموونە لە مێزی ژمارە پێنج بۆ چوارو سێو بەو
جۆرە .ئەو کەسەی دۆڕاندوویەتیو لەسەر مێزی خوارترین ژمارەیە ،لەگەڵ ئەو کەسەی بردوویەتەوەو
لەسەر میزی بەرزترین ژمارەیە لە جێگای خۆیان دەمێننەوە.
* ئاکامی بڕیار لەسەرنەدراوەکان بەشێوەی ئەلفو بێ چارەسەر دەکرێن.
من بەرپرسایەتی وەئەستۆ دەگرم
بابەت :الوانی ئاوارەو گیروگرفتەکانیان (٢٢٩ـ٢٢٢ـ.)٢١٦
ئامانج :ئاش��نا کردنی الوانی ئاوارەو پەنابەر بە گیروگرفتەکانی س��ەر ڕێگای تێکەاڵو بوونیان لەگەڵ
کۆمەڵگای خانەخوێ.

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 381

ئاوارەو پەنابەران کە دێنە واڵتێکی نوێ ،تووش��ی گەلێک کەندو کۆسپ دەبن .ئەوان بۆ یەکەم جار
لەگ��ەڵ ئەزموونێکی لەو جۆرە ب��ەرەڕوو دەبن .ئەو وەزعە بۆ الوانی ئ��اوارە زۆر دژوارتر نیە .ئەوان
س��ەرەڕای ئەوەی کە دەبێ لەگ��ەڵ ئەو گیروگرفتانە ههڵکەن کە بۆ هەم��وو الوێکو مێرمناڵێک
لەگۆڕێ دان ،لەگەڵ ئەو ناخۆشیو کەمووکووڕیو گیروگرفتانەش دەستەویەخە دەبن کە لە ئاکامی
ئاوارەی��یدا بۆیان دێنە پێش .چەند س��ەختە زمان نەزانیو بچیە مەدرەس��ەش .ئایا ئەوە توش��ی
گیروگرفت ناکا؟
ئایا ئەوە نابێتە کۆس��پی س��ەر ڕێگای فێرب��وونو بە کۆمەاڵیەتی بوون؟ ئاخ��ر لە بارودۆخێکی
ئاوادا چۆن مرۆڤ دەتوانێ هاوڕێو دۆس��تی تازە پەیدا کات؟ لەخۆڕا نیە الوانو مندااڵنی ئاوارە لە
قوتابخانەشدا زۆرتر لەگەڵ مندااڵنو الوانی سەر بە کەمایەتییەکانن .ئاخر پەیوەندی گرتن بۆ ئەوان
لەگەڵ مندااڵنی سەر بە الیهنی زۆرینهی کۆمەڵگا بە هۆی نەزانینی زمانەوە زۆر زۆر سەختو دژوارە.
ئەدی وەزعی دایکو باوکی ئەو مندااڵنە چۆنە؟ ئایا دایکو باوکیان کاریان هەیە؟ ئایا تێدەکۆش��ن
ئ��ازادی بدەنە منداڵەکانیان یا ه��ەوڵ دەدەن کۆنترۆڵیان بکەن؟ ئایا مندااڵنی س��ەر بەو بنەمااڵنە
هەس��ت ناکەن کە لە نێوان دوو کولتووردا گیریان کردوە .کولتووری ماڵەوەو کولتووری قوتابخانەو
کۆمەڵ��گای گەورە؟ دوو کولتوور کە هەر یەکەی��ان چاوەڕوانی تایبەتی بەخۆیان لەو مندااڵنە هەیە.
لەوەش زیاتر هەر یەکەیان جاری وایە چاوەڕوانی ناتەباو پێچەوانەی یەکتریان لەو مندااڵنە هەیە.
پێناسە:
ئاوێتەبوون :بریتییە لە تێکەاڵوبوون لەگەڵ گشت یان لەگەڵ یەکەیەک .لێرەدا مەبەست تێکەاڵوبوونو
ئاوێتەبوون��ی کەمایەتییەکان لەگەڵ کۆمەڵ��گای گەورەیە .پێچەوانەک��ەی دەبێتە هەاڵواردن واتە
()Segregasjon
هەر لەو کاتەدا کە ئاوارە لەگەڵ کۆمەڵگای نوێدا خۆی دەگونجێنێ ،سەرلەنوێ دەبێ خۆی لەگەڵ
ئ��ەو وەزعە تازەیەی کە تێی کەوتووە بگونجێنێ .دەتوانین ئەو پرۆس��ە ن��او بێنین خۆ بنیات نانەوەی
س��ەرلەنوێ .ئاخر ئاوارە دەبێ س��ەر لەنوێ لەگەڵ ناسنامەی تازەی خۆی لەو واڵتەدا خۆی بگونجێنێ.
پێویس��تە ئەوەش بزانین کە ئەوە هەر ئاوارەکان نین کە دەبێ تێکۆشن خۆیان لەگەڵ کۆمەڵگای نوێ
بگونجێنن .خەڵکانی تریشو خانەخوێش پێویستە تێکۆشن خۆیان لەگەڵ ئەو پێشهاتە نوێیە بگونجێنن
کە بەهۆی ئاڵوگۆڕە هاوچەرخەکان هاتونەتە ئاراوە .پێشهاتێک کە هەموومان لە ناخیدا دەژین.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەو چاالکییە بەتایبەت بۆ الوانی پەنابەر دەشێ .پێویستە مامۆستا وریا بێ .الوانی ئاوارەو پەنابەر زۆر
دڵ ناسکن .نابێ کارێکی وا بکەین هەستو شعووریان بریندار بێ .بۆیە پێویست ناکا ناچاریان کەین
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قسەیەک بکەن یا شتێک لەسەر ژیانی خۆیان بڵێن کە حەز ناکەن باسی لێ بکەن .ڕاهێنانەکە دوو
قۆناخە .قۆناخی یەکەم بریتییە لەوە کە قوتابییەکان فۆڕمێک واتە پرس��یار نامەیەک پڕ دەکەنەوە.
پاشان لە پلینۆمدا بەیەکەوە باسو گفتوگۆ دەکەن .دەشتوانن هەرکام لەو دوو قۆناخە وەک ڕاهێنانی
سەربەخۆو جیا لە یەکتر جێبەجێ بکەین.
کات :دوو کاتژمێر
پێداویستی :ژوورێکی گەورە ،قەڵەمو کاغەزو وێنە.
ئامادەیی پێشوەخت :باسێکی کورت لەسەر الوانی پەنابەرو گیرو گرفتەکانیان ( ١٥تا  ٢٠خولەک)
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا دەرسەکە بە باسێکی کورت لەس��ەر الوانی ئاوارەو گیروگرفتەکانیان پێشکەش دەکا.
پاشان بەشدارانی کۆرسەکە بەسەر چەند گروپی بچووکدا دابەش دەکا .بەشدارانی کۆرسەکە هەوڵ
دەدەن ئەو کەندوکۆس��پو گیروگرفتانە کە لەس��ەر ڕێی الوانی ئاوارەو پەنابەر دان دەس��ت نیشان
بکەن .باسی ئەو چاوەڕوانییانە بکەن کە کۆمەڵگای تازە لەوانی هەیە .دەتوانن بۆ نموونە باسی ئەوە
بکەن کە الوانی ئاوارە چۆن زمان فێر دەبن .چۆن ناسنامەی تازە بۆخۆیان دروست دەکەن؟ چۆن
پرد لە نێوان ڕابردووی خۆیانو ئێستاو داهاتوویاندا ساز دەکەن؟ چۆن دەتوانن ئەو شتانە فەرامۆش
بکەن کە بەهۆی ئاوارەیییەوە لەدەس��تیان داون؟ چۆن لە قوتابخانەدا دەڕۆنە پێش؟ چۆن دۆستو
هەڤاڵ پەیدا دەکەن؟ چۆن خۆیان لەگەڵ کۆمەڵگای مۆدێڕن سازگار دەکەنو چۆن لەگەڵ ڕاسیزمو
جیاوازیدانانو هەاڵواردن بەرەوڕوو دەبن؟ بەشدارانی کۆرسەکە ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان لەسەر
کاغەزێکی گەورە بە خەتێکی جوان دەنووس��نو دواتر پێویس��تە لە پلێنۆمدا پێشکەشی بکەن (٣٠
خولەک).
٢ـ س��ەرەنجام هەموو گروپەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانی خۆیان لە پلێنۆمدا
پێش��کەش دەکەن .پێویستە هەموو بەشدارانو هەموو گروپەکان چاالکانە بەشداریی ڕاهێنانەکە بن.
مامۆستا دەبێ تێکۆشێ بزانێ ئایا بابەتی وا هەیە کە لەنێوان هەموو گروپەکاندا هاوبەش بێ .ئەگەر
گروپەکان ویس��تیان شتی تازە بە نووس��راوەکەی خۆیانەوە زیاد کەن ،پێویستە ڕێگایان پێ بدرێ.
کاتێک هەموو گروپەکان ،باس��ەکانی خۆیان پێشکەش کردو لەسەر هەرکام لەوان باسو گفتوگۆی
پێویست کرا ،مامۆستا کۆتایی ڕاهێنانەکە ڕادەگەیەنێ.
بۆ لێدوان:
* ئەو ڕاهێنانەتان پێ چۆن بوو؟
* ئایا لە نێوان گروپەکاندا ناکۆکیی گەورە س��ەبارەت ب��ەو گیروگرفتانە کە بۆ ئاوارەکان لە گۆڕێ
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دان ،هەبوو؟ ئەو مەسەلەیە چۆن لێک دەدەنەوە؟
* ئایا هیچ ش��تێک لە کولتووری ئاوارەکاندا هەیە کە ببێتە کۆس��پی س��ەر ڕێگای خۆ رێکخستن
لەگەڵ کۆمەڵگای تازە؟
* ژیان لە نێوان دوو کولتووری جۆراوجۆردا چ دەگەیەنێ؟ مانای چیە؟
ک و باوکتان حەز بکەن کۆنترۆڵی زۆریان لەسەرتان بێ چ دەکەن؟
* ئەگەر دای 
* ڕەنگە جارجار الوانی ئاوارە بگەنە جێگایەک کە بەشێوەیەکی نیگەتیڤ بڕواننە کۆمەڵگای تازەو بە
شێوەیەکی ئهرێنی بیر لە کۆمەڵگای ڕابردووی خۆیان بکەنەوە؟ ئەوە لەبەرچێ ڕوو دەدا؟
* ئایا لەو کۆمەڵگا تازیەەدا باش وەرگیراوین؟
* ئێمە چ چاوەڕوانییەکمان لە خەڵکی ئەم واڵتە هەیە؟ ئەوان دەتوانن چ بۆ ئێمە بکەن؟
* ئایا باشترە ئاوارەکان لێرەش هەر زۆرتر پێکەوە بن؟
* ئێمە وەک ئاوارە دەتوانین بۆ باشتر بوونی وەزعی خۆمان چ بکەین؟
جێبەجێ کردنی بەشی دووهەمی ڕاهێنانەکە:
مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکا کە هەرکام لەوانە پرسیارنامەیەک پڕ بکەنەوە .ئەو پرسیارنامەیە بە
جۆرێک ئامادە کراوە کە قوتابییەکان بتوانن الیەنە جۆراوجۆرەکانی گیروگرفتی خۆیان وەک ئاوارەو
پەنابەر دەس��ت نیش��ان کەنو دواتریش باسو گفتوگۆیان لەسەر بکەن .قوتابییەکان یەک سەعات
وەختیان بۆ بیرکردنەوە وپڕکردنەوەی پرسیارنامەکە دەدرێتێ .پێویستە مامۆستا داوا لە قوتابییەکان
بکا تا ئەو جێیەی دەکرێ بەشێوەیەکی ڕاستو دروستو ژیرانە وەاڵم دەنەوە.
پرسیارنامەکە:
* ئاوارەیی چی لەدەست داوم؟
* لەو واڵتە تازەدا چ دەرفەتێکم بۆ ڕەخساوە؟
* دەتوانم چی بکەم بۆ ئەوەی وەزعی ژیانو داهاتووی خۆم باشتر کەم؟
* چۆن دەتوانم لە هێزو تواناکانم بۆ پێشکەوتنی خۆم کەڵک وەرگرم؟
* چ چاوەڕوانییەکم لە خۆم هەیە؟ تا پێنج ساڵی تر دەبێ بگەمە کوێ؟
* چۆن دەگەمە ئەو جێیەی دەمەوێ؟
بۆ لێدوان:
مامۆستا لەگەڵ قوتابییەکان پرسیارەکان تاوتۆی دەکات .هانیان دەدا چاالکانە بۆ وەاڵم دانەوەی پرسیارەکان
هەوڵ بدەن .شایانی باسە نابێ کەس ناچار بکرێ قسە بکات یان شتێک بڵێ کە بۆخۆی حەزی لێ نیە.
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فێربووین کە:
الوانی ئاوارە لەگەڵ زۆر کەندو کۆس��پ بەرەوڕوون .ئەوان دەبێ لەگەڵ ئەو س��ەختییانە هەڵکەن.
هەرچەند زۆر شتیان لەدەست داوە ،بەاڵم دەبێ بسازێن .ناچارن لە نێوان دوو کولتووردا لە هاتوچۆی
ب��ەردەوام دابن .ئەوان چاوەڕوانی جۆراوجۆریان لێ دەکرێ .لە ماڵەوە دایکو باوکو بنەماڵەو خزمو
کەسو کار چاوەڕوانییەکی تایبەتیان لەوان هەیە .لەوالش��ەوە قوتابخانەو کۆمەڵگا چاوەڕوانییەکی
دیکەی لێیان هەیە.
فێر بوونو خۆگونجاندن لە کۆمەڵگای تازەدا پێویس��تی بە شارەزاییو لێوەشاوەیییەکی زۆرە کە
زۆر جار هێزو وزهیهکی زۆری ئەو الوانە بەخۆیەوە خەریک دەکا .یەک ش��ت گرنگە ئەویش ئەوەیە
کە ئەو الوانە خۆیان دەبێ بەرپرسایەتی بۆ فێربوونو چوونە پێشو پەرەسەندنو ئاوێتەبوونی خۆیان
لەو کۆمەڵگا نوێیانەدا بگرنە ئەستۆ.
پێویستە تێکۆشن ژیانو چارەنووسی خۆیان دیاری بکەنو بە هەوڵو خوێندنو کارو زەحمەتو
تێکۆشان ،ئێستاو داهاتوویەکی باشتر بۆخۆیان دابینو دەستەبەر بکەن.
بۆ فێر بوونی زیاتر:
زۆر ک��ەس لە الوانی ئ��اوارە لەم واڵتانەدا کە ب��ۆی هاتوون ،تاڕادەیەکی زۆر ب��اش چوونە پێشو
س��ەرکەوتوو بوونە .دەکرێ فیلمێک سەبارەت بە یەکێک لەوان پێشانی بەشدارانی کۆرسەکە بدرێ
تا ببێتە س��ەرچاوەی ئیلهام بۆ ئەوان .یا دەتوانن یەکێک لەو الوە س��ەرکەوتوانە بانگ کەن بێ لە
کالسەکە قسە بۆ قوتابییەکان بکا.
ئیدۆلی من
بابەت :ڕۆڵی ئیدۆلو قارەمان لە ژیانی مرۆڤەکاندا.
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ ڕۆڵی ئیدۆلو سەرمەش��قەکانی ژیانو ئەو نرخو بایەخانەی لە کۆمەڵگادا
جێگایەکی بەرزو بلندیان هەیە.
ئێمە هەموومان ئیدۆلو سەرمەشقمان هەن کە تێدەکۆشین لە ژیانماندا ئیلهام لەوان وەرگرین .بەڕاستی
بۆ چی ئێمە ئەو سەرمەشقو قارەمانو ئیدۆالنەمان هەن؟ چ نەخشێکیان لە ژیانی ئێمەدا هەیە؟
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لەس��ەرەتادا بەشدارانی کۆڕس��ەکە هەر کامیان بە تەنیا بۆخۆیان لەسەر بابەتەکە کار دەکەن .دواتر
بە ش��ێوەی پلێنۆم لە دەوری یەک کۆ دەبنەوەو پێکەوە باسو گفتوگۆ دەکەن .چاالکییەکە زۆرتر
سرنج ڕاکێشتر دەبێ ئەگەر قوتابییەکان لە پێشدا خۆیانی بۆ ئامادە بکەن .واتە وێنە یان بابەت یان
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وتارێک لەسەر ئەو کەسە لەگەڵ خۆیان بێنن کە بە سەرمەشقو ئیدۆلی دەزانن .کات ٤٥ :خولەک
پێداویستی :قەڵەمو کاغەز ،ژوورێکی گەورە.
ئامادەکاریی پێشوەخت :کاغەز یان وەرەقەیەکی گەورە کە کرابێتە دوو بەش .لەالیەک نووسرابێ
”زۆرترین حەزم لێیەتی” ،لە الیهکەی تریش نووسرابێ ”کەمترین حەزم لێیەتی”.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکا پێش ئەوەی ئیدۆلی خۆیان هەڵبژێرن ،چاک بیری لێ بکەنەوە.
ئەو کەسەی کە ئەوان وەک قارەمان ،ئیدۆلو سەرمەشقو سەرچاوەی ئیلهام هەڵیدەبژێرن ،دەکرێ
کەس��ایەتییەکی مێژووی بێ ،دەکرێ کەسێکیش بێ کە ئێس��تا لە حاڵی ژیان دایە .پێویست ناکا
ئەو کەسە حەتمەن بەناوبانگو ناسراو بێ .گرنگ ئەوەیە کەسێک بێ قوتابییەکان وەک سەرمەشق
تەماش��ای بکەن .بەشدارانی کۆرسەکە ناوی ئیدۆلەکەیان وەک س��ەردێڕی بابەتەکە لە وەرقەیەک
دەنووس��نو پاش��ان بە کورتی ئەوە ڕوون دەکەن��ەوە کە چ تایبەتمەندییەکیان ل��ەو قارەمانەدا ال
پەسندە .قوتابییەکان ناوی خۆیان لەسەر کاغەزەکە نانووسن .دواتر هەموو وەرەقەکان بە دیوارەکانی
پۆلەکەدا هەڵدەواسرێن ١٠( .خولەک).
٢ـ دوای هەڵواس��رانی کاغەزەکان بە دیواری پۆلەکەوە ،قوتابییەکان دەچن دەیانخوێننەوە١٠( .
تا  ١٥خولەک).
ه��ەر قوتابیی��ەک بۆخۆی بێ ئەوەی بە کەس بڵێ ناوی ئەو ئیدۆلە کە لە هەموان زیاتر حەزی
لێیەتیو ناوی ئەو ئیدۆلەش کە کەمترین حەزی لێ دەکا لەس��ەر وەرەقەیەکی بچکۆڵە الی خۆی
دەنووسێ ،کە تەواو بوون دەچن ئەو ناوانە لەسەر ئەو وەرەقە گەورە تۆمار دەکەن کە پێشتر مامۆستا
لە پۆلەکەدا هەڵیواسیوە .ناوی ئەو کەسەی کە زۆریان ال پەسندە لەو ستوونەدا کە بۆ ئەو مەبەستە
دانراوەو ناوی ئەوشتە کە کەمتر پەسندی دەکەن لە ستوونەکەی دیکەدا دەنووسن.
بۆ لێدوان:
* حەزت لەو ڕاهێنانە بوو؟ بۆچی پێت خۆش بوو؟
* ئایا پاش ئاش��نا بوون لەگەڵ ئیدۆلەکانی قوتابییەکانی تر ،کەس��انی وا هەبوون ئیدۆلی خۆیان
بگۆڕن؟
* کام ل��ەو ئیدۆالنە لەوانی تر کەمتر جێگای پەس��ند بوو؟ ئەو کەس��انەی ئەویان هەڵبژاردبوو چ
هەستێکیان هەیە؟
* کام ئیدۆل لەوانی تر زیاتر جێگای پەسندە؟ ئەوانەی ئەویان هەڵبژاردوە چ هەستێکیان هەیە؟
* ئایا ئیدۆلو سەرمەشقی وا هەبوون کە پێشتر ناوتان نەبیستبن؟ چ هەستێکت هەبوو کە دەتدی
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کەس ناوی قارەمانەکەی تۆی نەبیستوە؟
* ئای��ا خاڵی هاوبەش لە نێوان ئەو کەس��انەدا هەبوو کە وەک مۆدێلو قارەمان دەس��ت نیش��ان
کرابوون؟ ئایا ئیدۆل��ەکان زۆرتر پیاو بوون یا ژن؟ ئایا ئەو ئیدۆالنە نوێنەرایەتیی کەمایەتییەکانیان
یان نوێنەرایەتی زۆرایەتییان لە کۆمەڵدا دەکرد؟
* ئایا لە نێو ئەو ئیدۆالنە کەس��انێک هەبوون کە ئیدۆلی هاوچەرخ بوون؟ یا کەسانێک بوون کە لە
ڕابردوودا ژیابوون؟ ئایا ئەو ئیدۆالنە بەجۆرێک ئاڵوگۆڕەکانی نێو کۆمەڵ نیشان دەدەن؟
* ئایا هەڵبژاردنی ئەو ئیدۆالنە لە ژێر کاریگەریی ئەو نۆرمو بایەخانە دایە کە کۆمەڵگای س��ەرەکی
برەوی��ان پێ دەدا یان لە ژێر کاریگەریی ئەو نۆرمانە دایە کە کەمایەتییەکان لە کۆمەڵدا بایەخیان
بۆ دادەنێن؟
* ئایا قوتابخانەو مێدیاکان لە هەڵبژاردنی ئیدۆلو قارەمانەکاندا شوێنەواریان لەسەر ئێمە هەیە؟
* ئایا ئیدۆلو قارەمانەکانی سەربە بەکەمایەتی پێویستە لە کۆمەڵدا دەرکەونو بدرەوشێنەوە؟ چۆن
کارێکی ئاوا دەکرێ؟
فێربووین کە:
گرنگ��ە باس لە ئی��دۆلو قارەمانو سەرمەش��قەکانی خۆمان بکەین .لەوەش زیاتر پێویس��تە باس
لەوەش بکەین کە بۆچی ئەوان بۆ ئێمە گرنگو پڕبایەخن .قارەمانەکان ،سەرمەشقەکان ،ئیدۆلەکان
ئەو کەس��انەن کە نوێنەرایەتیی ئ��ەو نرخو بایەخانە دەکەن کە بۆ ئێم��ە گرنگن .ئەو نرخو بایەخو
س��یمبوالنەی لە ڕێگای قوتابخان��ەو کۆمەڵگاو لە ڕێگای مێدیاکانەوە ل��ە زەینو بیری ئێمەدا جێ
دەگرن.
ئەو کەس��ەی بۆ منو تۆ سەرمەش��قو ئیدۆلە ڕەنگە بۆ کەس��ێکی دیکە ئەوە نەبێ .هەر گەلو
نەتەوەیەک ئیدۆلو قارەمانی خۆی هەن کە لە ڕێگای قوتابخانەو بە کۆمەاڵیەتی بوونەوەو لە ڕێگای
مێدیاکانەوە لەگەڵیان ئاش��نا دەبین .هەندێک جار ئەوان بۆ ئێمە دەبنە سەرمەش��قو مۆدێلو ئەو
ن��رخو بایەخە کولتوورییانە بەیان دەکەن کە بۆ ئێمە گرن��گو پڕبایەخن .کە واتە قارەمانەکانمان،
ئیدۆلەکانم��ان ،مۆدێلەکانم��ان بە جۆرێک نوێنەرایەتیی نۆرمو پرسو بەه��ا کولتوورییەکانی ئێمە
دەکەن .هەر بۆیە چاوەڕوانیمان وایە کە قارەمانەکانی ئێمە لەالیەن خەڵکانی دیکەش��ەوە ڕیزیان لێ
بگیردرێ .خۆت لە جێگای قوتابییەک دابنێ کە پێشینەی کولتوورێکی دیکەی هەیەو لەو واڵتەدا
ل��ە هیچ جێیەک باس��ێک لەو قارەمانانە ناکرێ کە لە واڵت��ی ئەو بۆ ئەو و بۆ خەڵک قارەمانن .ئایا
ناخ��ۆش نیە کەس ڕێزو نرخێک ب��ۆ قارەمانەکانی تۆ ،ئیدۆلەکانی تۆ ،سەرمەش��قەکانی تۆ دانانێ؟
لەالیەکی دیکەش��ەوە پێوس��یتە بزانن کە لە ڕێگای ناسینو ئاش��نا بوون لەگەڵ ئیدۆلو قارەمانی
کەسانو گەالنی تر ،لەگەڵ کولتوورو بایەخو نۆرمو بەهاکانی ئەوان ئاشنا دەبین.

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 387

بۆ فێربوونی زیاتر:
بەش��دارانی کۆرسەکە بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەکەین .هەر گروپەی کەسێک وەک مۆدێلو
قارەمان دەناس��ێنن کە کەمتر ناس��راوە .ئەوان وەختێکی زۆریان دەدرێتێ تا زانیاری لەس��ەر ئەو
کەسە کۆکەنەوەو پاشان بەش��ێوەیەکی زۆر جوانو سرنجڕاکیش بە بەشدارانی دیکەی کۆرسەکەی
دەناسێنن.
کاریگەریی ڕاگەیەنەگشتییەکان لەسەر ڕەفتارو هەڵسوکەوتی خەڵک
بابەت :ڕۆڵی مێدیاکان لە دروست کردنی بیرکردنەوەی چەندپاتەکراوو بڕیاردانی بێجێو پێشوەخت
لە نێو خەڵکدا.
ئامانج :ڕوونکردنەوەی نەخش��ی مێدیا لە دروست کردنی بیرکردنەوەی چەندپاتەکراو لە نێو خەڵکو
شوێن دانان لەسەر ڕەفتارو کارو کردەوەکانیان.
زۆرب��ەی خەڵک لە ڕێگای مێدیاکانەوە زانیارییان لەس��ەر دنیاو ڕووداوەکانی دەوروبەری خۆیان پێ
دەگات .وات��ە ئەوە رۆژنامەکان ،ڕادیۆکان ،تەلەفزیۆنەکان ،ڕۆژنامەنووسو هەواڵدەرو وێنەگرەکانن کە
واقعییەتەکانمان بۆ وێنا دەکەن .لەبەر ئەوە ئەوانەی کە ئەو بابەتانە هەڵدەبژێرن کە دەبنە ئەجیندای
ڕۆژ ،نفووزو دەس��ەاڵتیان لەسەر ئێمەش هەیە .ئەو ش��تانەی دەیانبینین ،گوێمان لێیان دەبێ یان
دەیانخوێنینەوە ،شکڵ بە دنیای ڕوانینو تێگەیشتنی ئێمە لە واقعییەتەکان دەدەن .یانی کاریگەریو
شوێنەوار لەسەر هەڵسوکەوتو ڕەفتارو کارو کردەوەکانمان دادەنێن.
فەروخ یەلماز ،ڕۆژنامەنووسی دانمارکیـتورکی لە ساڵی ١٩٩٦دا لەگەڵ هاوکارێکی خۆی دەچنە
تورکیە .ئەوان دەچنە شارێکی توریستی ،دەچنە نێو شارو سەردانی بازاڕێک دەکەن کە لەوێدا ژنان
بە جلوبەرگی س��وننەتییەوە خەریکی فرۆشتنی کەلوپەلن .ئەو وێنەگرە دەست دەکا بە وێنەگرتنی
ئەو ژنانە کە بە جلی س��وننەتییەوە لە بازاڕەکەدا ش��ت دەفرۆش��ن .یەک وێنەش لەو ژنانە کە بە
جلوبەرگ��ی مۆدێڕنەوە لەو بازاڕەدا دێنو دەچن هەڵناگ��رێ .ئەوە لە کاتێک دایە کە ژمارەی ئەوان
لەو ژنانە کەمترە کە بە جلوبەرگی س��وننەتییەوە لە بازاڕەکە دان .دواتر کە یەلماز لە هاوکارەکەی
دەپرسێ بۆ چی تەنیا وێنەی ئەو ژنانەت هەڵگرتووە کە بە جلوبەرگی سوننەتییەوە لە بازاڕەکەدان؟
ل��ە وەاڵمدا هاوکارەکەی پێی دەڵێ :بۆ ئەوەی بزانرێ کە وێنەکان لە تورکیە گیراون .ئەمە ئەوەمان
بۆ دەردەخا کە چۆن مێدیاکانو ڕاگەیەنە گش��تییەکان دەتوانن باندۆڕیان لەس��ەر ش��کڵ پێدانی
حەقیقەتەکاندا هەبێ٦٢ .
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە کارێکی زۆری دەوێ ،بەش��دارانی کۆرس��ەکە پێویس��تە بۆ ماوەی هەفتەیەک لەسەر
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بابەتەکە کارو لێکۆڵینەوەیەکی جیددی بکەنو پاش��ان بەش��ێوەی پلێنۆم پێشکەشی بکەن .لێرەدا
ڕووناکایی زۆرتر خراوەتە س��ەر کەس��انی ئاوارەو پەنابەرو موهاجیر .بۆیە ڕەنگە لە پەیوەندی لەگەڵ
گروپەکانی دیکەدا وەک ژنان ،هۆمۆفیلەکان ،موس��وڵمانەکان ،بەهایییەکان ،مەسیحییەکانو هتد
زۆر گونجاو نەبێ.
کات :بەشی یەکەم یەک حەوتوو .بەشی دووهەم ٢.٥ :کاتژمێر.
پێداویستی :بەشی یەکەم :قەڵەمو کاغەزی گەورەو تووش بۆ نووسین ،ماترێالی پێویست بۆ وەرگرتنی
زانیاری وەک ڕۆژنامە ،گۆڤار ،تەلەفزیۆن ،ئیتەرنێتو هتد .دەکرێ تەنیا لە ڕۆژنامەو گۆڤارەکان کەڵک
وەرگرین.
چۆنیەتیی پیادە کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ کۆکردن��ەوەی زانیاری .قوتابییەکان بەس��ەر چەند گروپدا داب��ەش دەبن .هەرکام لەو گروپانە
تێدەکۆش��ن زانیاری سەبارەت بە چۆنیەتیی نیش��اندانی ئاوارەو پەنابەرو موهاجیرەکان لە ڕاگەیەنە
گش��تییەکانی کۆ کەنەوە .مامۆس��تا دەتوانێ خۆی بڕیار بدا کە قوتابییەکان لە کاری خۆیاندا لە
یەک مێدیا یان چەند مێدیا کەڵک وەرگرن .بۆ نموونە یەک ڕۆژنامە یان یەک تەلەفزیۆن یا زۆرتر.
هەروەها وا باشە لە هەموو ڕۆژنامەکان بە ڕوانگەی سیاسیی جۆراوجۆریانەوە کەڵک وەرگرن .ڕاست،
چەپ ،لیبراڵو هتد.
ئەو پرسیارانەی دەکرێ کاریان لەسەر بکرێ ئەمانەن:
* چ زمانێک بەکار دەبەن؟
* چۆن قسە لەسەر ئاوارەو پەنابەرەکان دەکەن؟
* ئایا بۆ وێنا کردنی ئەوانو خەڵکانی نۆروێژی لە یەک زمانو شێواز کەڵک وەردەگرن؟
* لە پەیوەندی لەگەڵ چ باسو بابەتێک ناوی ئاوارەو پەنابەران دەبەن؟
* ئایا ئەو مەسەالنەی لە پەیوەندی لەگەڵ ئاوارەو پەنابەراندا باسیان دەکەن ئهرێنین یان نیگەتیڤن؟
* چ��ۆن ئەو بابەتانە ڕووماڵ دەکرێنو بەدواچاوونیان بۆ دەکرێ؟ لە چ وێنەیەک کەڵک وەردەگرن؟
لە چ شوێنێکی ڕۆژنامەکاندا لە کام الپەڕەدا ئەو بابەتانە باڵو دەکەنەوە کە پەیوەندییان بە ئاوارەو
پەنابەرانەوە هەیە؟
* ئایا مێدیاکان بە شێوەیەکی گشتی ئاوارەکانو پەنابەرانو موهاجیرەکان وێنا دەکەن؟
* چۆن لە مێدیاکاندا باسی دینو مەزهەبی ئاوارەو پەنابەرو موهاجیرەکان دەکرێ؟
* ئایا نموونەی وا لە مێدیاکاندا هەیە کە تەبعیزو هەاڵواردن لەگەڵ ئاوارەو پەنابەرەکان بکرێ ؟
* ئاخ��ۆ نموونەی وا هەی��ە کە مێدیاکان بڕیاری بێجێ بدەن و بیری کلیش��ەیی لەس��ەر ئاوارەو
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پەنابەرەکان لە نێو خەڵکدا باڵو بکەنەوە؟
قۆناخی دووهەم:
قوتابییەکان بە شێوەی پلێنۆم ئاکامی باسو لێکۆڵینەوەکانیان پێشکەش دەکەن ٢٠( .خولەک).
٢ـ کاتێک هەموو گروپەکان باس��ەکانی خۆیان پێش��کەش کرد ،مامۆس��تا ب��ە کورتی دەرەنجامی
باس��ەکان رادەگەیەنێ .مامۆستا لە سەرەتادا ئەو ش��تانەی کە لەنێوان هەموو گروپەکاندا هاوبەشن
باس دەکا  ،پاشان ئەو شتانەی جیاوازن دەخاتە بەر باس و لێکۆڵینەوە.
بۆ لێدوان:
* ئایا دەتوانین بڵێین کە مێدیاکانی ئەم واڵتە بە ش��ێوەیەکی گش��تی چۆن باس��ی خەڵکی ئاوارەو
پەنابەرو موهاجیر دەکەن؟
* ئایا ڕۆژنامەنووسەکان لە باسەکانی خۆیاندا لەسەر ئاوارەکان ،پشت بە فاکتو زانیاریی واقعی
یان بە قسەو باسو بڕیاردان و بیرکردنەوە کلیشەیییەکان دەبەستن؟
* ئای��ا چۆنیەتی ئەو زانیارییانە چۆنە کە ئێوە لە لێکۆڵینەوەکەتاندا دەس��تتان کەوتووە؟ ئایا
نموونەی وات��ان دۆزیەوە کە لەواندا رۆژنامەکان بایەخی ئینس��انیو کەرامەتی ئینس��انیی ئاوارەو
پەناب��ەرو موهاجیرەکانی��ان بە هێند گرتبێ؟ یان بە جۆرێک باس��یان کردبن کە لەگەڵ بێالیەنیو
ئەخالقی ڕۆژنامەوانی یەک نەگرێتەوە؟
* ئایا نموونەی واتان دۆزیەوە کە ڕۆژنامەنووس��ەکان لە باسو بابەتەکانی خۆیاندا کەڵکیان لە
بریاردانی بێبەڵگەو بیرکردنەوەی کلیشەییو ئیدیعای بێجێ وەرگرتبێ؟
* ئایا لە ڕۆژنامەکاندا مەیلێکی ئاوا دەبینرێ کە لە پەیوەندی لەگەڵ کێش��ە جۆراوجۆرەکاندا
گروپێکی تایبەتی بە تاوانبار بناسرێ؟ ئایا نموونەیەکمان لە ”تاوان”ێکی لەو چەشنە هەیە؟
* زۆرب��ەی ئ��اوارەو پەنابەرو موهاجی��رەکان دەڵێن ئەوان ڕۆژ نیە بەجۆرێک لەس��ەرخۆیان لە
رۆژنامەکاندا بابەتو مەتڵەبی جۆراوجۆر نەخوێننەوە .لەو بارەوە بۆخۆت نموونەیەکت پێ شک دێ؟
میدیاکانی ئەم واڵتە کاتێک هەواڵی کردەوەیەکی ناحەز یان جینایەتکارانە باڵو دەکەنەوە ،ئەگەر
لە الیەن کەسێکی غەیرە نۆروێژییەوە ئەنجام درابێ پێشینەی کولتووری ئەو کەسەش بەبێ ئەوەی
کە هیچ پەیوەندییەکی بە باسەکەوە هەبێ ،دەسنیشان دەکەن .کە چی ئەگەر هەمان کاری ناحەزو
ناڕەوا لە هەمان هەلومەرجدا لەالیەن کەس��ێکی نۆروێژییەوە ئەنجام بدرێ ،باس��ێک لە پێشینەی
ئیتنیکی ئەو کەس��ە ناکەن .ئایا پێت وا نیە ئەو جۆرە ڕووماڵ کردنەی هەواڵەکان ،وێنەیەکی تەواو
نادروست لە ئاوارەکانو موهاجیرەکان لە بیرو ڕای گشتیی نۆروێژدا دروست دەکا؟
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فێربووین کە:
ڕاستەوخۆو ناڕاستەوخۆ پێ بزانین یان نا ،بمانەوێ یان نا ،مێدیاکان کاریگەرییان لەسەر ئێمە هەیە.
ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە مێدیاکان بتوانن بریاردانی بێجێو بیرکردنەوە کلیشەییەكان لە نێو
کۆمەڵ دروس��ت بکەنو پەرەیان پێ بدەن .هەر بۆیە کاتێک ڕۆژنامەکان دەخوێنینەوە ،یان گوێ لە
ڕادیۆو تەلەفزیۆن دەگرین ،نابێ بڕوا بە هەموو ش��تێک بکەین .لەوەش زیاتر پێویس��تە بە چاوێکی
ڕەخنەگرانەوە ئەو باسو بابەتو ڕێپۆرتاژو وتارانە هەڵس��ەنگێنین ک��ە لە مێدیاکاندا باڵو دەبنەوە.
چونکە ڕۆژنامەکان هەموو بابەتێک بە شێوەیەکی سەربەخۆو بێالیەن باس ناکەن .زۆر جار الیەنگری
دەکەنو لە ڕوانگەو پێرسپێکتیڤی ڕۆژنامەنووسەکانەوە دیاردەو ڕووداوەکان دەبینن .هەر بۆیە وا باشە
بۆ وەرگرتنی زانیاریو هەواڵو ڕێپۆرتاژ لەسەر دنیاو ڕووداوەکانی دەوروبەرمان لە کاناڵی جۆراوجۆرو
ناتەبا لەگەڵ یەکتر کەڵک وەرگرین .تەنیا لەم ڕێگایەوە دەتوانین وێنەیەکی تا ڕادەیەک دروستمان
لە حەقیقەتەکان وەدەست کەوێ.
بۆ فێر بوونی زۆرتر:
قوتابییەکان دەتوانن گروپێک بۆ چاوەدێری کردنی مێدیاکان دروست کەن کە کاریان ئەوە بێ مێدیا
جۆراوجۆرەکان بخەنە ژێر چاوەدێری تا بزانن چۆنو بە چ ش��ێوەیەک هەواڵو ڕاپۆرت لەسەر ئاوارەو
موهاجی��رەکان یا هەر گروپێکی دیکە لە کۆمەڵدا باڵو دەکەنەوە .بۆ ئەوەی بزانن کە ئاخۆ مێدیاکان
ل��ە باسو بابەتەکانی خۆیاندا پش��ت بە زانیاریی واقعیو بەڵگ��ەو دۆکۆمێنت یا بە بریاردانی بێجێو
بیرکردنەوە کلیشەیییەکان دەبەستن .ئایا جیاوازیدانانو هەاڵواردن لەگەڵ پەنابەرو ئاوارەکان دەکەن.
دوای ماوەی��ەک دەتوان��ن ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان بە ش��ێوەی وتارێ��ک لە یەکێک لە
ڕۆژنام��ەکاندا باڵو کەنەوە ی��ا دەکرێ بۆ ماوەیەک ڕۆژنامەیەکی ناوچەی��ی بخرێتە ژێر چاوەدێری
ک��ە ئاخۆ لە پەیوەندی لەگ��ەڵ ئاوارەو موهاجیرەکاندا چی باڵو دەکات��ەوە؟ ئایا تەنیا باسو بابەتە
نیگەتیڤەکان ڕووماڵ دەکا یان ڕووداوە ئهرێنیەکانیش نیش��ان دەدا؟ کاتێک قوتابییەکان لەو بارەوە
بە ئاکامێکی دیاریکراو دەگەن ،دەتوانن پەیوەندی بە سەرنووس��ەری رۆژنامەکەوە بگرنو لەو بارەوە
ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆیانی لەگەڵ باس کەن.
بۆ فێربوونی زۆرتر:
پێت��ان وایە خاوەن ئیمتیازو سەرنووس��ەری ڕۆژنامەیەک تا چ ڕادەیەک دەتوانێ ش��وێن لەس��ەر
نێوەرۆک��ی ئەو باسو بابەتانە دانێ ک��ە لە ڕۆژنامەیەکدا باڵو دەکرێن��ەوە؟ ئایا پێوەندیو نزیکیی
ڕۆژنامەیەک لە حیزبێکی سیاس��ی چەندە کاریگەریی لەس��ەر نێوەرۆک��ی بابەتە باڵوکراوەکانی نێو
الپەڕەکانی ڕۆژنامەیەک هەیە؟ لەو بارەوە یاساو ڕێساکانی ڕۆژنامەوانی دەڵێن چی؟ بنچینە ئەخالقیو
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ئیتیکییەکانی کاری ڕۆژنامەوانی چن؟ پرنس��یپە نێونەتەوەییەکانی ڕۆژنامەگەرییەکی پرۆفیشیناڵو
بێالیەنو سەربەخۆ کامانەن؟ مامۆستا دەتوانێ بە هاوکاریی قوتابییەکان کار لەسەر دۆزینەوەی ئەم
پرسیارانە بکات.
گوێگرتن لە بەسەرهاتی خەڵکانی تر
بابەت :تێگەیشتن لە کەسانی دیکەو هاودەردی نیشان دان لەگەڵیان.
ئامانج :فێربوونی ئەوەی کە مرۆڤەکان بە ش��ێوەی جۆراوجۆر دیاردەکان دەبیننو لێکیان دەدەنەوە.
کولتوورو ناس��نامەو قازانجو بەرژەوەندیو ئەو ژینگەی کە تێیدا دەژین ،ش��وێنەواریان لەسەر ئەوە
هەی��ە کە چۆن حەقیقەتی مەس��ەلەکان دەبینن .کاتێک مناڵێ��کو جووتیارێک پێکەوە چاویان بە
کوژرانو بەربوونەوەی باڵدارێک لەالیەن ڕاوکەرێکەوە لە باخچەی جووتیارەکەدا دەکەوێ ڕووداوەکە
وەک یەک نابینن .حەقیقیەت زۆر سیماو روخساری هەنو بە زۆر شێوە لێک دەدرێنەوە ،هەر بۆیە
تێگەیشتنی جۆراوجۆریش لە حەقیقەت هەیە.
چۆنیەتی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
مامۆس��تا حکایەتێک ،داس��تانێک ،ئەفس��انەیەک بۆ قوتابیەکان دەخوێنێتەوە .ئەو داس��تانە وەک
س��ەرچاوەیەک بۆ باسو گفتوگۆی دواتر بە ش��ێوەی تێبگەین ی پلێنۆم کەڵکی لێوەردەگیرێ .واتە
مامۆستا داستانەکە دەخوێنێتەوەو قوتابییەکانیش لە پلێنۆمدا باسو گفتوگۆی لەسەر دەکەن.
کات :یەک کاتژمێر.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە .داستانی گورگو کراسی سوور.
جێبەجێ کردنی داستانەکە؟
١ـ مامۆستا داستانەکە دەخوێنێتەوەو دواتر قوتابییەکان لە پلێنۆمدا باسو گفتوگۆی لەسەر دەکەن.
بۆ لێدوان:
* داستانەکەتان پێ چۆنە؟
* ئایا بیرۆکەی تازەتان بۆ هاتنە پێش کە پێشتر لەو بارەوە بەبیرتان دا ناهاتبوو؟ بۆ چی؟
* ئەگەر هەوڵدەین الیەنە جۆراوجۆرەکانی وەزعێک یا مەسەلەیەک ببینین چ قازانجێکی هەیە؟
* ل��ەو بارودۆخانەدا کە خەڵکانی جۆراوجۆر دەبیننو تەنیا جۆرێک تێگەیش��تنی یەکالیەنەمان لە
بارودۆخەکان هەیە ،تووشی کێشە دەبین؟ لەبەرچی؟
* ئایا ئەگەر خۆمان لە جێی کەس��انی دیکە دانێین ،لە گۆش��ەنیگای کەس��انی دیکەوە س��ەیری
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مەسەلەکان بکەین؟ حەقیقیەتی شتەکان باشتر نابینین؟ ئایا ئەوە کە لە گۆشەنیگای جۆراوجۆرەوە
مەسەلەکان تەماشا کەین ،زیرەکترمان ناکات؟
فێربووین کە:
مرۆڤ��ەکان ڕووداوەکانو هەلومەرجەکان بە ش��ێوەی جۆراوجۆر دەبینن .ئەمەش جاری وایە دەبێتە
هۆی س��ەرهەڵدانی کێشەو گیروگرفتو لێکتێنەگەیشتن ،یان خراپ لێکتێگەیشتن .ئەوە شتێکە کە
پێویستە بیزانینو ئاگاداری بین .هەر بۆیە وا باشە هەوڵ بدەین ڕووداوەکانو دیاردەکان لە ڕوانگەی
کەس��انی دیکەش��ەوە س��ەیر بکەین .تەنیا لە وەزعێکی ئاوا دایە کە دەتوانین باشتر لە مەسەلەکان
حاڵی بین.
داستانی گورگو کراسی سوور.
ئەم جارە گورگەکە داستانەکە دەگێڕێتەوە
ـ من لە جەنگەڵدا دەژیام .لەبەر ئەوەی جەنگەڵ زێدو ماڵی منە هەمیشە هەوڵم دەدا کە سروشتی
شوێنی ژیانم جوانو خاوێن ڕاگرم .ڕۆژێکی زۆر خۆش کاتێک خەریک بووم زبڵو پاشماوەکانی ئەو
ئینسانانەم کۆ دەکردەوە کە بۆ سەیران هاتبوونە ئەوێو ئەو ناوەیان پیس کردبوو ،گوێم لە دەنگێکی
س��ەیر بوو .خۆم لە پش��تی دارێکدا حەش��ار داو دەنگو هەس��تم لە خۆم بڕینو چاوەڕێ مامەوە.
کچێکی چکۆلە بوو کە سەبەتەیەکی بەدەستەوە بووو بەرەو الی من دەهات .ئەو جلوبەگرێکی سوورو
س��ەیری لەبەردابوو .هەر بۆیە من دەس��بەجێ لێی وەگومان کەوتم .کاڵوێکی سووری لەسەرنابوو،
دەموچاویشی بە پەڕۆیەک داپۆشیبوو .دەتگوت بۆیە وای لەخۆ کردوە کە خەڵک نەیناسنەوە .ئەمن
دەزان��م کە مرۆڤ نابێ تەنیا دەموچاو بکاتە پێوانەی قەزاوەت کردن لەس��ەر خەڵک ،بەاڵم چونکە
ئەو لەو جەنگەڵەدا کە ماڵی من بوو میوان بوو ،هەس��تم بەوە کرد کە ئەوە مافی خۆمە لەس��ەر وی
زۆرتر بزانم .بۆیە لە حەشارگەکەم هاتمە دەرو بەرەوالی چوومو لەسەر بەردێک ڕامگرت .لێم پرسی
ئەتۆ کێی؟ لە کوێوە هاتووی؟ هەندێک پرس��یاری دیکەش لەو جۆرە پرسیارانەی کە مرۆڤ کاتێک
بۆ یەکەم جار یەکتر دەبینێ دەیانپرس��ێ .بە ش��ێوەیەکی زۆر ناحەز وەاڵمی دامەوە کە ”من حەقم
نیە قس��ە لەگەڵ کەسانی نائاشناو بێگانان بکەم! تەماش��ای چۆن قسە دەکات! ئەویش لەگەڵ من.
ئاخر ئەگەر ئێرە زێدی بابو باپیرانی با دیس��ان قس��ەیەک بوو .دوایە بەرەبەرە بە ڕێزو حورمەتێکی
زۆرترەوە قسەی لەسەر خۆی کرد .دایە گەورەی نەخۆش بوو ،ئەو دەچووە الی نەنکی تا خواردنی بۆ
بەرێ .پاش کەمێک بڕوام پێکرد کە ئەو ڕاست دەڵێ ،بەاڵم بەو حاڵەش پێم وابوو کە ئەو دەبێ فێر
بێ ئاگای لەدەمی خۆی بێو جوانو بەڕێزەوە قس��ان بکاتو بەو شێوە و بەو جۆرە جالنەوە بەڕێگادا
ن��ەڕوا .ڕێگامدا بڕوا .پاش ماوەیەک بیرکردنەوە بڕیارمدا کە بە ڕێگایەکی کورتدا بڕۆمە س��ەردانی
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نەنکی .کە چووم ژنێکی دەم بە پێکەنینو بەسااڵچووم بینی .بەسەرهاتەکەم بۆ گێڕایەوە .ئەو لەگەڵ
من هاوڕابوو کە نەوەکەی دەبوایە بە شێوەیەکی جوانو ژیرانە و بە حوڕمەتەوە هەڵسوکەوتی کردبا.
بەتایب��ەت نەدەبا لەگەڵ خەڵکی نائاش��نا بێ ئەدەبانە بجووڵێتەوە .بۆیە س��اخ بووینەوە کە پەندی
دادەین .داوام لە پیرێژن کرد کە ئەمن بچمە س��ەر جێگاکەیو لەس��ەر تەختەکەی وی ڕاکش��ێم.
ئەویش خۆی لە ژێرەوە بشارێتەوەو تا بانگی نەکەم نەیەتە دەرەوە.
کاتێ��ک کچەکە لە دەرگایدا داوام لێکرد کە بێتە ژوورەوە بۆ ش��وێنی نووس��تنی دایەگەورە.
م��ن جلوبەرگی دای��ە گەورەم لەبەر کردب��وون ،چوومە نێو جێگاکەو وام خۆ نیش��اندا کە نەنکی
ئەوم .بەاڵم پێش ئەوەی دەرفەتی قس��ە کردنم بداتێ ،دەس��تی کرد بە قسەی سووکو جوێن پێم.
باس��ی گوێچکەکان��ی منی دەکردنو پرس��ی کە بۆچی هێندە گەورەن! م��ن زۆر تووڕە بووم .ئاخر
ئەو پێش��تریش جارێک زۆری تووڕە کردبوومو جوێنی پێ دابووم .بەو حاڵەش هەوڵمدا کە وەاڵمی
بدەمەوە .پێم وت گوێچکەکانم یارمەتییم دەدەن تا باشتر ببیستم .دەزانن مەبەستم لەو قسە چ بوو؟
دەمەویست حاڵیی کەم کە پێویستە گوێ لە ئامۆژگارییەکانم بگرێ .واتە پێویستە بەئەدەبو ڕێزەوە
لەگەڵ کەسانی دیکە ڕەفتار بکا .لە هەڵسوکەوت کردن لەگەڵ خەڵکانی دیکەدا پێویستە ئاگای لە
قسەکانی بێ .پێتان وایە ئەو بە قسەی کردم؟ گوێی دایە ئامۆژگارییەکانم؟ نەخێر .ئەو درێژەی بە
ڕەفتاری خۆی دا .پاشان دەستی کرد بە باس کردنی چاوە گەورەکانم .باسی چاو منی دەکرد .ئێوە
خۆت��ان لە جێی من دانێن بزانن لەو کاتەدا من چ هەس��تێکم هەبووە .بەو حاڵەش دانم بەجەرگی
خۆم داگرتو نەمهێش��ت ئەو قس��ەو ڕەفتارە ناحەزەی ئەو تووڕەم بکات .سەیر بوو هیچ سنوورێکی
نەدەناسی .هەرچی بەسەر زاریدا دەهات دەیگوتو پێم گوت ئەو چاوە گەورانەم یارتمەتییم دەدەن
کە ئەو باش��تر ببینم .پێتان وایە ئەو وازی هێنا؟ نەخێر درێژەی بە ڕەفتاری خۆیداو قس��ەی زۆر
ناحەزی کردن .ئاخر ئێوە دەزانن کە من ددانی زۆر گەورەشم هەن .ئەو وەزعە بۆ من زۆر سەختو
دژوار بوو .ئەو کچە ئەو جار پرسیاری سەبارەت بە ددانە گەورەکانی من دەکرد .دەتگوت هیچ کاری
دیک��ەی نیە .ئەمن دەزانم کە دەبوایە دان بەخ��ۆم دابگرم ،بەاڵم لەپڕ لە جێیەکەی خۆم ڕاپەڕیمو
ڕووم تێکرد کە ددانە گەورەکانم یارمەتیم دەدەن کە بە ئاسانی ئەتۆ بکەمە یەک پاروو.
لەو ش��وێنە لە بەس��ەرهاتەکەدا پێم لەس��ەر ئەوە داگرت کە هیچ گورگێک حەز ناکا کچێکی
بچکۆڵە بخوات .کاتێک کچەکە منی دیت بە ژوورەکەدا دەس��تی بە ڕاکردنو هاتوهاوار کرد .منیش
وەدوای کەوت��م ت��ا ئارامی کەمەوە .بەاڵم لەو لەحزەدا گوێم لێ بوو دەرگا کرایەوە ،پیاوێکی بااڵبەرز
هاتە ژوورێ کە تەورێکی تیژی بەدەستەوە بوو .ئەو پاسەوانی جەنگەڵ بوو .زانیم لە هەلومەرجێکی
پڕمەترسی دام .پەنجەرەیەک لە پشتەوە بوو دەسبەجێ لە پەنجەرەکەوە خۆم فڕێدا دەرەوە .دەزانم
دایە پیرە قس��ەو داستانی من ناگێڕێتەوە .بەپێچەوانەشەوە من بە کەسێک دەناسێ کە بۆ ئەوە نابێ
بڕواو متمانەی پێ بکرێ .ناشزانم دواتر کچە کراس سوورەکە پاش ئەو ڕۆژە چی بەسەر هات .بەاڵم
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یەک ش��ت دەزانم :من لەو ڕۆژەوە تا ئێس��تا ئۆقرەو ئارامیم بەخۆمەوە نەدیوەو ژیانێکی زۆر ناخۆش
بەسەر دەبەم.
چۆن لە کولتوورەکانی تر تێدەگەین؟
بابەت :کولتوور رێلەتیفیزمو ئیتنۆسێنتریزم.
ئامانج :ئاشنا بوون لەگەڵ کولتوور رێلەتیفیزمو ئیتنۆسێنتریزم.
کاتێ��ک پێمان وایە ڕوانگەو بۆچوون ڕێگاچارەو ش��ێوە ژیانی ئێمە ،پێوان��ەی بۆ ڕوانگەو بۆچوونو
ڕێگاچارەو ش��ێوە ژیانێکی نۆڕماڵو ئاس��ایی ،ئەوە دەبینە ئیتنۆسێنتریست .واتە خۆمان هێندە پێ
بەرحەقە کە دەچینە س��ەر لووتکەی کێوی خۆ بە حەق زانی .واتە کولتووری خۆمان بە باش��ترین
کولتوور دەزانین .لەوەش زیاتر کەس��ێکی ئیتنوسێنتریست زۆریشی پێ سەیرە کە بۆچی خەڵکانی
دیکە ئەو ڕاس��تییە قبووڵ ناکەن کە کولتووری وی باش��ترین کولتوورە .نیسبیەتی فەرهەنگی واتە
کولتوور ریلەتیڤیزم ڕاس��ت بە پێچەوانەی ئیتنۆس��ێنتریزمە .لەو پێرسپێکتیڤەوە هەموو شتێک بە
جۆرێکی نس��بی دەبینرێت .ئەمە ب��ەو مانایەیە کە نابێ کولتووری خۆمان وەک پێوانەی ڕاس��تیو
دروس��تی کولتووری خەڵکانی تر تەماش��ا بکەین .بەڵکوو دەبێ هەر کولتوورە لە جێگای خۆیو لەو
کۆنتێکس��تەدا ببینین کە تێێ دایە .بەو مانایە کە هیچ ش��تێک موتڵەق نیە .لەالیەکی دیکەشەوە
ئەگەر لەسەداس��ەد بە چاویلکەی نیس��بەتی کولتوری بڕوانینە دیاردەو شتەکانی دەوروبەرمان ،ئەو
دەم تووش��ی بێتەفاوەتی دەبین .واتە وەک کەس��ێکی بێهەڵوێس��تو بێتەفاوەت سەیری شتەکان
دەکەین .لە حاڵەتێکی ئاوادا توانای هەڵس��ەنگاندنی کولت��وورەکان ،بەگوێرەی چۆنیەتی ،ئەخالقو
ڕادەی پێشکەوتنی ئەوان ،لەدەست دەدەین.
لە خۆڕا نیە

Øyvind Dahl

دەڵێ:

”لە کردەوەدا ناتوانینو ئیمکانی ئەوەمان نیە کە لەسەداس��ەد ئیتنۆسێنتریس��ت یان لەسەداسە
کولتوور ریلەتیڤیست بین”)Møte mellom Kulturer, 2004, s29( .
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەکە بە شێوەی کاری گروپی دەست پێ دەکا سەرەنجام بە پلێنۆم کۆتایی دێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا قوتابییەکان بەسەر چەند گروپ دا دابەش دەکا .هەر گروپە بە جیا تێدەکۆشن هەندێک
ش��ت دابو نەریت ،نرخو بەها ،خواردنو  ...لە کولت��وورە جۆراوجۆرەکاندا بدۆزنەوە کە الی ئەوان
ن و پیاو لە کاتی ساڵوکردندا
س��ەیرو سەمەرەو نائاش��ناو نائاسایی دێنە بەرچاو .بۆ نموونە وەک :ژ 
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تۆقە ناکەن ،بە دەستی نانی دەخۆن ،قاچی بۆق و گوشتی بەراز دەخۆن .ژنان شاڵوار دەبەر ناکەن،
کاتێک کەس��انی بەتەمەن دێنە ژوور بۆ حورمەت نیش��ان دان دەبێ لەبەریان هەستن .ژنان پەچە
دەبەستنو چارشێوە بەخۆدادەدەن .پیاو هاوکات دەتوانێ چەند ژنی هەبێ ،ژنان بەتەنێ ناگەڕێن و
لە کۆڕو کۆبوونەوەو جەژنو ڕێوڕەسمەکانیش��ددا دەبێ خزمەت بکەن و پیاوانیش دانیشن .هەرکام
لە گرووپەکان هەوڵدەدەن لێکدانەوەی خۆیان بۆ ئەو چەشنە داب و نەریتانە هەبێ ،بەو جۆرەی کە
هەنە ٣٠( .خولەک)
٢ـ دواتر گروپەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان لە پلێنۆمدا پێشکەش دەکەن .بەشداربووەکان
دەرفەت��ی ئەوەیان پ��ێ دەدرێ کە بە باسو گفتوگۆو پرس��یارو تێبینییەکانی خۆیان دەرس��ەکە
دەوڵەمەندتر کەن.
٣ـ ل��ە کۆتاییدا مامۆس��تا بەکورتی هەر دوو زاراوەی کولتوور رێلەتیڤیزمو ئیتنۆس��ێنتریزم بۆ
قوتابیەکان شی دەکاتەوە.
بۆ لێدوان:
* بۆچی بۆ هەندێک کەس هەندێک دابونەریت نۆرماڵو بۆ هەندێک کەسی تریش نۆرماڵ نین؟
* ئایا ئێمە بەگوێرەی پێش��ینەی کولتووریی خۆمانەوە دیاردەکان هەڵدەسەنگێنین؟ دەتوانین چی
لەمە فێر بین؟
* ئایا قبووڵ کردنی هەندێک دابونەریت لە هەندێک دابونەریتی دیکە دژوارترە؟
* ئایا دروستە بە پێوانەی کولتووری خۆمان خەڵکانو کولتوورەکانی دیکە هەڵسەنگێنین؟
* چی لە کولتوری ئێمەدا هەیە کە بۆ خەڵکانی دیکە سەیرو نائاسایی بێتە بەرچاو؟
* دەبێ تا چ ڕادەیەک هەوڵ بدەین کە لە دابونەریتەکانی خەڵکانو کولتوورەکانی دیکە تێبگەین؟
* ئایا دەتوانین دیاردەیەکی کولتووری کە بەپێچەوانەی مافەکانی مرۆڤ بێ قبووڵ بکەین؟
فێربووین کە:
ئێمە خەڵ��کانو کولتورەکانی دیکە بەگوێرەی ئەو پێوانە کولتووریانە هەڵدەس��ەنگێنین کە خۆمان
بۆ دەس��ت نیش��ان کردنی چاکو خراپو جیاکردنەوەی شتی ئاس��اییو نائاسایی بەکاریان دێنین.
پێویستە بزانین کە ئەو شتەی بۆ ئێمە وەک شتێکی غەیرە نۆڕماڵ دێتە بەرچاو ،ڕەنگە لە پێشهاتە
مێژوویی ،جوغرافیایی ،کولتووریو سروشتییەکانەوە سەرچاوە بگرێ .دەبێ ئەوەش بزانین شتێک کە
بۆ ئێمە زۆر نۆرماڵو ئاس��اییە ،رەنگە بۆ خەڵکانی دیکە نائاساییو سەیرو غەیرە نۆڕماڵ بێتە بەرچاو.
تا ش��ارەزایی لەسەر کولتوورو دابونەریتە جۆراوجۆرەکان زیاتر پەیدا بکەین ،پتر ڕێزو حورمەت بۆ
کولتووری یەکت ر دادەنێین .هەر بۆیە پێویس��تە لەس��ەرمان ،جیاوازییە کولتووریو فەرهەنگییەکان
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س��ەرەڕای ئەوەی کە ڕەنگە هەندێک نائاشنا بێنە بەرچاو ،قبووڵ بکەین .پێویستە جارێکی دیکەش
پێ لەس��ەر ئەوە داگرین کە هەر دیاردەیەکی کولتووری کە پێچەوانەی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ
بێ نابێ قبووڵ بکرێ.
چ وێنەیەکمان هەیە؟
کاتێک پیاوێکی ڕۆژئاوایی کە لە کولتووری شارستانیەتی ڕۆژئاوادا گەورە بووە ،کاتێک ژنێکی موسوڵمان
دەبینێ کە حیجابی هەیەو هەموو گیانی خۆی داپۆشێوە ،دەست بەجێ بیری بۆ ئەوە دەچێ کە ئەو ژنە
دەچەوسێتەوە ،سەر بەخۆ نیە ،لە ترسو خۆفدا دەژی .بەاڵم پیاوێکی تر کە لە کولتووری ڕۆژهەاڵتیدا
گەورە بووە .کاتێک ژنی ناوبراو دەبینێ دەسبەجێ پێی وایە کە ئەو کەسێکی بەڕێزو حورمەتەو ئابڕووی
خۆیو بنەماڵەکەی دەپارێزێ .هەر بەو جۆرە پیاوێکی ڕۆژئاوایی کاتێک ژنێک دەبینێ کە بە ش��ێوەی
ڕۆژئاوایی جلوبەرگ لەبەر دەکا ،بە کەسێکی ئازادو سەربەخۆو بە هێزی تەماشا دەکا .کەچی ئەو پیاوە
ڕۆژهەالتییە کە لە کولتوورێکی سوننەتیدا گەورە بووە ،پێی وایە ژنی ناوبراو خۆویستە ،زۆرتر خۆی بۆ
گرنگە تا بنەماڵەکەیو لەو الشەوە لە دەستان خۆشو ئاسانە و دڵی کەس ناشکێنێ.
ئەستێرە دەبێتە هەڤاڵی ئەستێرە
بابەت :دروست بوونی گروپ ٢٢٢ـ٢٢٩
ئامانج :ئاشنا بوون لەگەڵ ئەو ڕاستییە کە مرۆڤەکان بە شێوەی جۆراوجۆر گروپ دروست دەکەن.
هەندێک لەو گروپانە ئاسانتر خەڵک دەگرنەخۆ ،هی واشیان تێدایە خەڵک هەڵداوێرن.
مرۆڤ بوونەوەرێکی کۆمەاڵیەتییە .منداڵ بە تەنیاییو بەبێ پێ ڕاگەیش��تنی گەورەکان ،ناتوانێ
ب��ژی .ژیانی کۆمەاڵیەتی هاوپەیوەندیی لە نێوان مرۆڤەکاندا دروس��ت دەکا .ئەمەش دەبێتە هۆی
دروس��ت بوونی گروپ��ی جۆراوجۆر لە هەموو کولت��وورەکان دا .ئەم گروپس��ازییە واقعییەتەکانی
دەوروبەرمان بەشێوەیەکی س��ادەتر وێنا دەکا .چونکە لە ڕێگای هەندێک تایبەتمەندیی هاوبەشەوە
کۆمەڵ��ە خەڵکێک لێک کۆ دەکەنەوە .بەاڵم ئەو گروپانە هەر لەو کاتەدا کە هەندێک کەس دەگرنە
خۆ ،هەندێک کەس��ی تریش هەڵداوێرن .بۆیە ئەگەر ئەو پڕۆس��ەیە لەالیەک دەبێتە هۆی دروست
بوونی هاوپەیوەندیی کۆمەاڵیەتی ،لەالیەکی دیکەوە دەبێتە هۆی جیاوازیدانانو لێک جیاکردنەوەی
خەڵک .ئێمە گروپی جۆراوجۆرو سنووران بە دەوری خۆماندا دروست دەکەین .ئەمە دەتوانێ لە یەک
کاتدا هەم ئهرێنی بێو هەم نیگەتیڤ ،هەم چاک بەحیساب بێو هەم بە خراپ لە قەڵەم بدرێ.
چۆنیەتیی جێبەجێ بوونی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە بەش��ێوەیەکی سرنجڕاکیش دەڕواتە پێش .بەش��دارانی کۆڕسەکە بەبێ ئەوەی خۆیان
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بزانن لەنێو خۆیاندا بەرەبەرە گروپ دروست دەکەن.
کات ٤٥ :خولەک
پێداویس��تی :ژوورێکی گەورە ،هەندێک سیمبولو ئەس��تێرەی ڕەنگاوڕەنگ کە بکرێ بەنێوچاوانی
بەشداربووەکانیەوە بچەسپێنین.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ بەش��داربووانی کۆرسەکە لە نێوەڕاستی ژوورەکە ڕادەوەس��تن .مامۆستا داوایان لێ دەکا کە
ل��ە کاتی بەڕێوەبردنی چاالکییەکەدا حەقیان نیە بەیەکەوە قس��ە بکەن .مامۆس��تا ئەس��تێرەیەک
لەنێوچاوانی هەرکام لە بەش��داربووەکاندا دەچەسپێنێ ،بەبێ ئەوەی خۆیان بزانن کە ئەستێرەکە چ
جۆرو چ ڕەنگە .ئەس��تێرەکان چوار تا پینج ڕەنگی جۆراوجۆرن ،هەندێک لە بەشداربووەکان ڕەنگی
وەک یەک وەردەگرن .بەاڵم یەک دوو کەس��یان ئەستێرەکانیان بێوێنەن واتە تایبەت بە خۆیاننو
ئەوانی تر ئەو ڕەنگانەیان نین.
٢ـ پاش ئەوەی هەموویان ئەس��تێرەی خۆیان وەرگرت مامۆس��تا داوایان لێ دەکا پێکەوە ببنە
گروپ گروپ .مامۆستا نابێ پێیان بڵێ کە چۆن ئەو کارە بکەن .بە شێوەیەکی ئاسایی پاش ماوەیەک
بۆمان دەردەکەوێ کە بەشداربووەکانی کۆرسەکە بەگوێرەی ڕەنگی ئەستێرەکانی خۆیان ،بەرەبەرە لە
دەوری یەک کۆ دەبنەوەو گروپ دروست دەکەن .هەر چەند ئەوان ڕەنگی ئەو ئەستێرانە نازانن کە
خۆیان هەیانە ،بەاڵم سەرەنجام یەکتر حاڵی دەکەن کە ئەوان دەتوانن ببنە یەک چونکە ئەستێرەی
وەک یەکیان هەیە .ئەوانەی ئەس��تێرەکەیان ش��ینە دەچنە الی یەک ،ئەوانی ئەستێرەی سووریان
هەن لە دەوری یەکتر کۆدەبنەوەو ئەوانی تریش هەر بەو جۆرە .ئەوانەش کە ڕەنگی ئەستێرەکەیان
بێوێنەیەو تەنیا ئەوان هەیانە ،لە زۆربەی حاڵەتەکاندا بەتەنیاو لە دەرەوەی گروپ دەمێننەوە.
بۆ لێدوان:
* ئایا راهێنانەکە دژوار بوو؟
* بۆچی ئێوە بەم ش��ێوەیە گروپ گروپ بوون؟ ئایا لەبەر ئەوە بوو کە ڕەنگی ئەس��تێرەکانتان وەک
یەک بوو کە وەک تایبەتمەندییەکی هاوبەش لە نێوانتاندا کۆی دەکردنەوە؟
* ئایا یارمەتیی یەکترتان کرد؟
* کاتێک گروپەکانتان دروست دەکردن بیرتان لەچی دەکردەوە؟
* کاتێک زانیتان ئێوە سەر بە گروپێکی دڵخوازن ،هەستێکی خۆشو ئهرێنیتان بۆ دروست بوو؟
* ئایا لە گروپەکەتاندا هەستتان بە هاوپێوەندیو هاودەردیو هاوچارەنووسی لەگەڵ یەکتر دەکرد؟
بۆچی لە گروپێک دابوون ،ئاسایشو سەباتمان دەداتێ؟
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* ئایا ڕەنگەکان ئێوەیان لێک جیا دەکردەوە؟ ئایا شانازیتان بە ڕەنگەکانی خۆتانەوە دەکرد؟
* ئەوان��ەی ڕەنگەکەیان تاقان��ە بوو چۆن بوون؟ ئایا ئەوان بوونە چەن��د گروپی تەنیا؟ واتە بەتەنیا
مانەوە؟ ئەگەر مرۆڤ بە تەنیا بێ چۆنە؟ بۆچی کاتێک بەتەنیایو لەگەڵ هیچ گروپێک نی ،هەست
بەتەنیایی دەکەی؟
* ئایا لە مەدرەسەی ئێمەدا هیچ گروپ هەن؟ پێمان خۆشە کە گروپی جۆراوجۆر هەن؟
* کەس دەچێتە نێو گروپێک؟ کەس واز لە گروپێک دێنێ؟ ئایا بەڕاس��تی پێویس��تیمان بە گروپ
هەیە؟ بۆچی؟
* بۆچی جاری وایە کاتێک لە گروپێک داین ،ناتوانین ڕوانگەو بیرو بۆچوونی خۆمان بڵێین؟ ئایا ئەوە
شتێکی نیگەتیڤ نیە؟ دەبێ چ بکەین تا تووشی حاڵەتێکی لەو جۆرە نەبین؟
* ئایا مانەوە لە گروپدا وامان لێ دەکا بەشێک لە کەسایەتیی خۆمان لەدەست بدەین؟ چۆن؟
* ئایا ئەوانەی سەر بە هیچ گروپێک نین باشترە لە گروپەکاندا جێیان بۆ بکرێتەوە؟
فێر بووین کە:
مرۆڤەکان بەش��ێوەی ئاگاهانە یان نائاگاهانە گرووپ دروس��ت دەکەن .ئەو گرووپانە لەسەر بنەڕەتی
تایبەتمەندییە هاوبەش��ە ئاشکراو نائاش��کراکان پێک دێن .کاتێک ئێمە گرووپ دروست دەکەینو
هەندێ��ک کەس دەخەین��ە چوارچێوەی هاوپێوەندی��ی کۆمەاڵیەتیو ئاس��وودەییو هۆگریان پێ
دەبەخیش��ین ،هەندێک کەس��یش دەخەینە دەرەوەی ئ��ەو چوارچێوەیە ،ئ��ەوەش هەندێک جار
هەستێکی نیگەتیڤ لەو کەسانەدا دروست دەکا کە وەخۆمانیان ناکەین .ئایا ئەگەر خەڵکی تر بێنینە
ناو ئەو بازنەیە بۆ ئێمەش باش��تر نییە؟ کاتێک دەچینە نێو گرووپێک ،یان لە گرووپێک داینو جار
جار ناچار دەبین هەڵس��وکەوتو ڕەفتارو بیرو ڕوانگەکانمان لەگەڵ ئەو گرووپە سازگار بکەین کە لە
نێوی داین ،ئەوەش زۆر جار ئاکامی نیگەتیڤی بەدواوەیە .چونکە لە هەندێک حاڵەتدا بەش��ێک لە
کەسایەتیی خۆمان لەدەست دەدەین.
یەکەم خوێندنەوە (خوێندنەوەیەکی سەرپێیی)
بابەت :تەعەسووب و دەمارگرژی ،بریاردانی پێشوەخت.
ئامانج :لەس��ەر چ بناخەیەک لە یەکەم ڕوانینماندا قەزاوەت لەسەر شتێک دەکەین؟ گفتوگۆ کردن
لەسەر تەعەسووبو دەمارگرژی و زەینکوێری.
یەکەمین بەرداشت و خوێندنەوەی ئێمە لەسەر مرۆڤەکان لەو ڕوانگەو بۆچوونانەوە سەرچاوە دەگرێ
کە س��ەبارەت بە یەکتر هەمانە .بەاڵم ئایا ئەوە دروس��تە؟ ئایا قەزاوەتێکی لەو چەش��نە وێنەیەکی
دروستمان لە واقعیەتەکە دەداتێ؟ وا باشە بە پەلە هەڵوێست نەگرین و هەر وا لە خۆمانەوە قەزاوەت
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نەکەین .پێویستە ڕابوەستین تا زۆرتر لەگەڵ یەکتر و الیەنە جۆراوجۆرەکانی کەسێک ئاشنا دەبین.
ڕەنگە ئەو زانیارییەی پێش��تر لەس��ەر کەسێک هەمانە دروس��ت نەبێ .رەنگە ئەو کەسە کەمێک
ئاڵوگۆڕی بەس��ەردا هاتبێ .باش��تر وایە بە زانیاریو ئاش��نایەتییەکی تەواوەوەو لەس��ەر مرۆڤەکان
قەزاوەت بکەین .مرۆڤەکان ئاڵۆزن .نە شەیتانن نە فرشتە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
بەش��دارانی کۆرسەکە دوو دوو پێکەوە سەبارەت بە بابەتەکە قسە دەکەن .لە گفتوکاندا لەسەر ئەوە
دەدوێن کە ئێمە لەس��ەر بناخەی زانیاریی پێشوەخت ،سیما و ڕوخسارو جلوبەرگ قەزاوەت لەسەر
یەکتر دەکەین.
کات ٤٥ :خولەک.
ئامادەیی :لە پێشدا پرسیارەکان ئامادە دەکەین.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ هەر کەس لە قوتابییەکان هەڤاڵێک لەنێو بەش��دارانی کۆرسەکەدا بۆخۆی دەدۆزێتەوە .مامۆستا
پرس��یارێک دەکا ب��ۆ نموونە «هەرکام لەو دوو کەس��ە ک��ە پێکەوەن ،بیر ل��ەوە دەکەنەوە کە ئایا
هەڤاڵەکەیان حەزی لە پیاس��ەیە یا نا؟ پاشان لەو بارەوە نەزەری خۆیان دەردەبڕن .سەرەنجام ئەوە
ڕوون دەکەنەوە کە ئایا بۆچوونی هەڤاڵەکەیان سەبارەت بەو مەسەلەیە ڕاستە یا نا .ئەوەش بۆ یەکتر
ڕوون دەکەنەوە کە بۆ چی لەسەر یەکتر بەو جۆرە بیریان دەکردەوە.
٢ـ هەموو بەش��دارەکان ،پارتنەر واتە هەڤاڵەکەیان دەگۆڕن .مامۆس��تا پرسیارێکی تر دەکا .بەم
جۆرە ئەم پرۆس��ەیە زۆر جاری تریش دووبارە دەبێتەوە .هەر جارەی پرس��یارێکیتر و پارتنەرێکیتر.
دەکرێ پرسیارەکان مەسەلە خسووسییەکانیش بگرنەوە .وەک ئەوە کە هەڤاڵەکەت سیگار دەکێشێ
یان نا؟ الیەنگری لە کام حیزبی سیاس��ی دەکا؟ حەزی زۆر لە چیە؟ دۆس��تی هەیە یان نا؟ حەزی
لە چ موزیكێکە؟  ١٠تا  ٢٠خولەک.
٣ـ پاش ماوەیەک هەموو گروپەکان بە شێوەی پلێنۆم دادەنیشن و لەسەر بابەتەکە و ڕاهێنانەکە
پێکەوە قسە و باس دەکەن .مامۆستا داوا لە قوتابیەکان دەکا کە بیر لەوە بکەنەوە کە نەزەرەکەیان
لەس��ەر هەڤاڵەکەیان چەند جار ڕاس��ت و چەند جار هەڵە دەرچووە؟ چۆن و لەس��ەر چ بناخەو
پێوانەیەک دەگەیشتنە بڕیاردان و قەزاوەت کردن؟ چ سیفات یا تایبەتمەندیەکی رواڵهتی و کردهیی
ل��ە بریاردانی ئێوەدا کاریگەر بووە؟ ئایا تایبەتمەندیە رواڵهتی و کردهییهکان پێوانەیەکی باش بوون
بۆ ئەوەی بریارەکەتان وەڕاست گەڕێ؟
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بۆ لێدوان:
* یەکەم خوێندنەوەمان بۆ مرۆڤەکان لە چیەوە سەرچاوە دەگرێ؟
* ئەگەر یەکەم خوێندنەوەمان لەس��ەر کەس��انی تر لەس��ەر بناخ��ەی تایبەتمەندییە فیزیکییە
ئاش��کراکانی وەک دەموچ��او ،تەمەن ،ڕەگەز ،قەدوبااڵ ،جلوبەرگ ،پێش��ینەی کولتووری بێ ،نابێتە
بریاردانێکی پێشوەخت و بیرکردنەوەیەکی کلیشەیی؟
فێربووین کە:
وا نیە کە خوێندنەوەی یەکەمی ئێمە لەس��ەر کەس��انی تر هەمیشە ڕاست دەرچێ .واتە ئەو جۆرە
ڕاونینە وێنەیەکی تەواومان لە ڕاس��تی و دروس��تیی مەس��ەلەکە ناداتێ .ل��ەوەش زیاتر ئەو جۆرە
خوێندنەوەیە زۆرتر لە بریاردانی پێش��وەخت و بیرکردنەوە کلیش��ەیییەکانمانەوە سەرچاوە دەگرێ.
بۆیە وا باش��ە بەش��ێوەیەکی هەموو الیەنی لەگەڵ خەڵکان ئاشنا بین جا قەزوەتیان لەسەر بکەین.
واتە نابێ زاهیربین بین .بەڵکوو لە هەڵسەنگاندنی خەڵکانی دیکە و بڕیاردانو قەزاوەت کردن لەسەر
ئەواندا ،دەبێ زۆر وردبین و لەسەرەخۆ و بە تێبینییەوە بجووڵێینەوە.
بیرکردنەوە کلێشەیییەکان یا ئەو وێنانەی لە زەینمان دان.
بابەت :بریاری پێشوەخت و بێجێ ،بیرکردنەوە و وێنە چەندپاتەکراوەکان.
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ ئەوە کە بریاری بێجێ و بیرکردنەوەی س��واو چۆن دروس��ت دەبن و لە
کۆمەڵدا بەکار دەبرێن؟
بیر کردنەوەی کلیش��ەیی بریتییە لەدابەش وبە کاتەگۆری کردنی مرۆڤەکان یان کۆمەڵە خەڵکێک
لەوان لەس��ەر بناخەی تایبەتمەندیەکی هاوبەش .ڕۆژنامەنووس��ی بەناوبانگ��ی ئەمریکایی

Walter

 Lippamnnدەڵێ :مەبەس��ت لە بیرکردنەوەی کلیشەیی ئەو وێنانەن کە لە زەینی ئێمەدا هەن .ئەو
دەڵێ بۆچوونەکانی ئێمە لەس��ەر خەڵکانی تر نەک لە ئەزموونی راس��تەوخۆ بەڵکوو لەو زانیاریانەوە
کە لە شوێنەکانی ترەوە پێمان دەگەن سەرچاوە دەگرن .لەوەش زیاتر تەنانەت کاتێک کە بۆخۆمان
ڕاس��تەوخۆش لەگ��ەڵ ئەوان پێوەندی دەگرێن و ئەزموونی تر تاق��ی دەکەینەوە کە بە پێچەوانەی
خوێندنەوەی پێشووی ئێمەیە لەسەر ئەوان ،ڕا و بڕیاری خۆمان ناگۆڕین .چونکە پێشتر وێنایەکیتر
لەوان لە زەینی ئێمەدا نەخش��اوە .هەر بۆیەیە کە دەگوترێ (بڕیاری پێش��وەختە) .ئەو قەزاوەتە بێ
جێیەیە کە کەسێک لەخۆڕا و بێ زانیاری و بێ لێکدانەوەی هەموو الیەنی مەسەلەکە ،سەبارەت بە
کەسێک هەیەتی” .زۆر جاری وایە ئەو قەزاوەتە پێشوەختو نابەجێیانە گرووپێک خەڵک دەگرێتەوە.
قەزاوەتی پێش��وەخت دەکرێ ئاڵوگۆڕی تێدا پێک بێ ،بەاڵم بیرکردنەوە کلیش��ەیییەکان دەرگای
کرانەوەیان بەسەر خۆیاندا داخستووە”٦٤.

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 401

”جاران پێم وابوو هەموو ئەو کەسانەی قژیان درێژە موعتادن ،کەچی ئێستا خۆشم قژم درێژە”.
Dino

چۆنیەتی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەکە بە کاری گروپی دەست پیدەکا .دواتر ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکان لە پلینۆمدا پێشکەش
دەکرێو دەخرێتە بەر باسو لێکۆڵینەوە .دواتریش بەش��دارانی کۆڕس��ەکە لەسەر گیروگرفتی دیکە
کارو لێکۆڵینەوە دەکەن.
کات ٢ :تا  ٤کاتژمێر.
پێدوایس��تی :ژوورێکی گ��ەورە .وەرەقی گەورەو قەڵەمی تووش بۆ لەسەرنووس��ین .قەڵەمو کاغەزی
ئاسایی.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە بەشی ١
١ـ مامۆس��تا قوتابیەکان بەسەر چنەد گروپدا دابەش دەکا .هەر گروپەی لەسەر کۆمەڵە خەڵکێکی
تایبەت��ی وجیاواز بۆ نموونە ئەمریکایی ،کورد ،هیندی ،موس��وڵمان ،مەس��یحی ،جوولەکە ،عەرەب،
تورک ،فارس ،پەنابەر ،ئاوارە ،ژنان ،بەسااڵچووان و هتد دا کار دەکا .ئەوان پێویستە  ٥تایبەتمەندیی
ئهرێن��ی و  ٥تایبەتمەندیی نیگەتیڤ لەو خەڵکەدا بدۆزنەوە کە کاریان لەس��ەر دەکەن .پێویس��تە
هەموو ئەندامانی گرووپەکە لەسەر ئەو تایبەتمەندییانە بە کۆدەنگی بگەن .تایبەتمەندییەکان لەسەر
کاغەزێکی گەورە لە دوو ستوونی جیاوازدا دەنووسرێن ٢٥( .خولەک).
٢ـ هەرکام لە گروپەکان ئاکامی لێکۆڵینەوەکانی خۆیان لە پلێنۆمدا پێشکەش دەکەن .لەوەش زیاتر
ئەم��ەش ڕوون دەکەنەوە کە چۆن بەو ئاکامە گەیش��توون کە ئەو تایبەتمەندییانە لەو خەڵکانە دان
کە ئەوان هەڵیانبژاردوون .لە کاتی پێشکەش کردنی باسو لێکۆڵینەوەکاندا ،هەموو بەشداران مافی
ئەوەیان هەیە قس��ەو گفتوگۆ لەس��ەر ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانی یەکتر بکەنو باس��ەکانی یەکتر
دەوڵەمەندتر بکەن.
بۆ لێدوان:
* چۆن لەس��ەر ئەو تایبەتمەندییانە بە کۆدەنگی گەیش��تن؟ چ شتێک ئاسان بوو کە بدۆزرێتەوە؟
چ ش��تێک بەزەحمەت دەدۆزرایەوە؟ ئایا الیەنە ئهرێنیەکان ئاس��انتر دەستنیشان دەکران یا الیەنە
نیگەتیڤەکان؟
* ئایا بەشدارانی گروپەکان بە ئاسانی بە کۆدەنگی دەگەیشتن؟
* چۆن دەتانزانی ئەو تایبەتمەندییانە لەو خەڵکە دا هەن؟ ئایا قەت کەسێکی سەر بەو خەڵکەتان
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دیتوە؟ ئەگەر نا ،چۆن پێتان وایە ئەوان ئەو تایبەتمەندیانەیان تێدان؟
* پێتان وایە کە هەموو کەس��ێکی س��ەر بەو خەڵکە ئەو س��یفاتانەیان تێدایە کە ئێوە باستان
کردوون؟
* ئایا هیچ کام لەو خەسڵەتانە بە بیرکردنەوەی کلیشەیی دانانرێن؟
* ئایا وێنە کلێش��ەیییەکان نابنە هۆی ئەوەی کە خەڵک لەس��ەر ئەساسی هەندێک زانیاریی
ناتەواو بەسەر دەستەو تاقمی جۆراوجۆردا بەش بکەین؟
* ئایا قەت وا هەبوە کەسانی تر لە سەر بناخەی زانیاریی ناتەواو هەڵسوکەوتت لەگەڵ بکەن؟
* قەزاوەت��ی پێش��وەختو بێجێ چیە؟ بۆ چی ئێمە عادەتمانە قەزاوەتی پێش��وەخت لەس��ەر
مرۆڤەکان و خەڵکانی دیکە بکەین؟
* دەتوان��ی چەن��د نموونەیەک��ی نیگەتیڤ لە ق��ەزاوەت کردنی پێش��وەختو نابەجێ و وێنە
کلێشەیییەکان باس بکەی؟
* دەتوان��ی چەن��د نموونەیەک��ی ئهرێنی س��ەبارەت بە قەزاوەت��ی پێش��وەختو بیرکردنەوە
کلێشەیییەکان بێنیەوە؟
* ئایا دروستە لە خۆمانەوە بێ ئەوەی کەسێک یان خەڵکانێکمان دیتبێ ،هەندێک ناووناتۆرە و
خەسڵەتی جۆراوجۆری لێ هەڵدەین؟
* ئایا قەت وا هەبووە کەس��انێک خەس��ڵەتی نەرێنی وات بدەنەپاڵ کە ئەو قس��ەی ئەوان لە
بنەڕەتڕا ڕاست نەبووبێ؟ چ هەستێکت هەبوو؟
* ئایا قەت وا بووە کە کەسانێک تایبەتمەندییەکی ئهرێنی لە تۆدا باس بکەنو تۆ بۆخۆت پێت
وانەبووبێ کە ئەو سیفەتەت تێدایە؟ چ هەستێکت هەبوو؟
دواتر لە کۆتایی ئەم باسو لێدوانانەدا مامۆس��تا باس��ێکی چڕوپڕ بەاڵم بەکورتی لەس��ەر وێنە
کڵێشەیییەکانو قەزاوەتی پێشوەختو تەعەس��وبو دەمارگرژیو زەین کوێری بۆ قوتابیەکان باس
دەکا.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە بەشی ٢
١ـ ئەندامانی گروپەکان سەرلەنوێ لە یەک کۆ دەبنەوە .ئەم جار کار لەسەر ئەوە دەکەن کە بڕیارە
پێش��وەختو بیرکردنەوە کلیشەیییەکان لە چیەوە س��ەرچاوە دەگرن .واتە تێدەکۆشن وەاڵمی ئەم
پرس��یارە بدەنەوە .بۆ نموونە زانیاری پێش��ووتر ،ئەزموونو تاقیکردنەوەی شەخس��ی ،راگەیەنەکان،
دایکو باوکو بنەماڵە ،مەدرەس��ە ،سیاسەتمەدارەکان ،کەس��انی بەناوبانگ ،هونەرو شێعرو مۆسیقا
وئەدەب و هتد .باش��تر دەبێ لە قسەکانیاندا نموونەی زیندوویان بۆ سەلماندنی ئیدعاکانیان هەبێ.
( ١٥خولەک).
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٢ـ هەموو بەش��دارانی کۆرس��ەکە بۆ جارێکی دیکەش بەش��ێوەی پلێنۆم کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو
لێکۆڵینەوەکانیان بە ش��ێوەی پلێنۆم پێش��ەکەش دەکەن .مامۆس��تا گرینگترین ئەو ش��تانەی کە
قوتابیەکان لە قسەکانیان دا باسی دەکەن ،لەسەر کاغەزێکی گەورە دەنووسێت بە چەشنێک کە لە
هەموانەوە دیار بێ.
بۆ باسو لێدوان:
* بڕیاری پێشوەخت و وێنە کلیشەییەکانی نێو زەینی ئێمە لەسەر کەسانو خەڵکانی دیکە لە کوێوە
سەرچاوە دەگرن؟
* ئایا دەتوانن چەند نموونەیەک بێننەوە کە بنەماڵەو مەدرەس��ە ،ڕاگەیەنە گشتییەکان ،کتێبەکان
بووبن بە س��ەرچاوەی قەزاوەتێکی بێجێو دروست بوونی وێنەیەکی کڵێشەیی لەسەر کەسانێک یان
خەڵکانێک لە زەینی ئێوە یان لە زەینی کەسانی تردا؟
* ئایا تەنانەت کاتێک کە مرۆڤ بۆخۆی ئەزموونو تاقیکردنەوەی ڕاستەوخۆش��ی لەس��ەر کەسێک
یان کۆمەڵە کەسێک هەیە ،پێویستە هەر وا لەسەر ئەو قەزاوەتە بێجێو پێشوەختە بڕواتە پێش کە
پێشتر لەو خەڵکەی هەبووە؟
* بۆچی سیاسییەکان حەز دەکەن لە کۆمەڵدا پەرە بە قەزاوەتی پێشوەختو بێجێو باڵوکردنەوەی
بۆچوونو ڕوانگە کلیشەیییەکان بدەن؟
* ئای��ا دەتوانی نموونەیەک بێنیەوە کە حیزبێک یا سیاس��ەتمەدارەکان یا دەوڵەتەکان لە مێژوودا
یان لە س��ەردەمی نوێدا لەس��ەر بناخەی قەزاوەتی بێجێو پێش��وەخت هەروەها لەسەر ئەساسی
وێنە کڵێشەیییەکان سیاسەتێکی تایبەتیان بەرانبەر خەڵکێک گرتبێتە بەر؟ ئایا لە واڵتی خۆماندا
ئەزموونێکی لەو چەشنە هەیە؟
* ئایا قەزاوەتە پێشوەختەکانو بیرکردنەوە کڵێشەیییەکان دەتوانن جێگای ترسو نیگەرانی بن؟
* ئایا قەزاوەتە بێجێو بیرکردنەوە کڵێش��یییەکان دەتوانن ببنە کۆس��پی سەر ڕێگای ئاوێتە بوونو
پەرەسەندنی کۆمەڵ؟
جێبەجێ کردنی بەشی ٣
١ـ ئێستا هەر هەمان ئەو گروپانە کار لەسەر ئەوە دەکەن کە چۆن دەتوانرێ دژی بڕیارە پێشوەختەکان،
تەعەسوبو دەمارگرژیو وێنە کلیشەییەکان خەباتو بەربەرەکانی بکەین ( ١٥خولەک).
٢ـ گروپەکان کۆ دەبنەوەو ئاکامی کارو قسەو باسەکانیان لە پلێنۆمدا پێشکەش دەکەن.
بۆ باسو لێدوان:
* دیتمان کە قەزاوەتە بێجێکانو دەمارگرژیو وێنە کڵێش��ەیییەکان لە کۆمەڵدا کەڵکی خراپیان
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لێوەردەگیرێ .لەو بارەوە چی فێر بووین؟
* بۆچی زەحمەتە قەزاوەتە بێجێو وێنە کڵێشەیییەکان لە کۆمەڵگادا بنەبڕ بکەین؟
* ئەگەر لە داهاتوودا لەگەڵ وێنەی کلیشەیی ،دەمارگرژیو تەعەسووبو بڕیاری پێشوەخت بەرەوڕوو
بووین چی دەکەین؟
* چۆن دەتوانین بە دژی دەمارگرژی ،تەعەس��وب ،قەزاوەتی بێجێو پێش��وەخت لە کۆمەڵدا کارو
خەب��ات بکەین؟ لە ماڵەوە ل��ە قوتابخانە ،لە گەڕەک ،لە کۆمەڵدا چۆن دەتوانین ئەو دژایەتییەمان
نیش��ان بدەین؟ چۆن دەتوانین بە دژی جیاوازیدانانو ه��ەاڵواردن کار بکەین؟ ئەی ئەگەر خۆمان
جیاوازیدانانو هەاڵواردنمان لەگەڵ کرا دەبێ چ بکەین؟
* ئای��ا بۆ کارو خەبات بە دژی قەزاوەتی بێجێ ،تەعەس��وب ،دەمارگرژی ،جیاوازیدانانو هەاڵواردن
چیمان پێویس��تە؟ ئازایەتی ،دلێری ،نەترسی ،وش��یاری ،زانیاری و ئەخالقیاتی ئینسانیو جورئەتی
مەدەنیانە؟
* ئەگەر هەوڵ نەدەین بە دژی تەعەسوب و دەمارگرژی و قەزاوەتی بێجێو کارو خەبات بکەین چی
ڕوو دەدا؟ ئایا دەبێ بەرانبەر ئەو دیاردە ناپەسندانە بێتەفاوەت بینو دەست لەسەر دەست دانێین؟
فێربووین کە:
تەعەس��وبو دەمارگرژیو قەزاوەتی نابەجێو وێنەکڵێش��ەیییەکانی نێو زەینی ئێمە س��ەبارەت بە
خەڵکانی تر ،لەوەوە سەرچاوە دەگرن کە ئێمە حەز دەکەین خەڵک بەسەر کاتەگۆریی جۆراوجۆردا
لەسەر ئەساسی تایبەتمەندییەکی هاوبەش دابەش بکەین .لە ڕێگای دانانو دروست کردنی گروپ،
مرۆڤ وەک تاک زۆر الیەنی خۆی ون دەکا .ئێمە تاک نابینینو زۆرتر وەک بەش��ێک لە گروپەکە
سەیری دەکەین.
تەعەس��وبو قەزاوەتی بێجێو بیرکردنەوەی کڵێشەیی دەتوانێ ببێتە سەرچاوەی جیاوازیدانانو
هەاڵواردنو ڕاسیس��زمو ڕەگەزپەرس��تی .لەوەش خراپتر ئەگەر حیزبو ڕێبەرانی سیاس��ی کەڵکی
خراپ لەو تەعەس��وبو قەزاوەتە بێجێو بیرکردنەوە کڵێشەیییانە وەرگرنو بۆ بردنە پێشی ئامانجە
سیاسییەکانیان دەکاریان کەن ،ئەوە گیروگرفتو کێشەی گەوەیان لێ دەکەوێتەوە .وەک قەتڵوعام،
ش��ەڕ ،جینۆس��اید و کۆمەڵکوژی .پێویس��تە بزانین کە هەموو مرۆڤەکان  ،تەنانەت ئێمە خۆشمان،
ئەو تەعەس��وبو دەمارگرژیو قەزاوەتە پێشوەختو بیر کردنەوە کڵێشەیییانەمان لە زەین دان .هەر
بۆیە پێویس��تە فێر بین کە بە ش��ێوەیەکی باش بەس��ەریان دا زاڵ بینو نەیەڵین بۆ ئێمە خۆمان و
دەوروبەرمان ببنە مایەی کێش��ەو هەرا .لە زۆر رێگاوە دەتوانین بە دژی دەمارگرژی ،تەعەس��وب،
قەزاوەت��ی بێجێو بیرکردنەوە کلیش��ەیییەکان کار و خەبات بکەین .پێویس��تە بزانین کە لە هەر
دەرفەتێکدا کە هەلمان بۆ هەڵدەکەوێ وا باشە بە دژی تەعەسووبو دەمارگرژیو قەزاوەتی بێجێو
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بیر کردنەوە کڵێشەیییەکان خەبات بکەین.
خەون بە دنیایەکەوە ببینە کە لەوێدا کەس بێگانەو نائاشنا نەبێ .بەو مانایە ناڵێم کە لەوێدا هیچ
چەشنە جیاوازییەک نەبێ .ڕاست بە پێچەوانەوە مەرجی دروست بوونی دنیایەیکی ئەوتۆ ئەوەیە کە
ئێمە فێر بین ڕێ��زو حورمەت بۆ ئەو جیاوازییانە دانێین کە لەنێو مرۆڤەکانو خەڵکانی جۆراوجۆردا
هەن .فێر بین بەسەر ئەو دژکردەوە پڕ لە ڕق ودوژمنایەتیەدا زاڵ بین کە بەرانبەر بەو جیاواییانەی
لە نێو خەڵکو مرۆڤەکاندا هەن ،لە خۆمانیان نیشان دەدەین.
Julia Kristeva: Framlingar for oss sjælva, 1991. 64

خالیدو بیۆرن
بابەت :قەزاوەتی بێجێ ،دەمارگرژی ،تەعەسووب ،بیرکردنەوەی کلێشەیی٢٣٢ .ـ٢٢٩
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ ئەو ڕاستیەی کە چاوەڕوانیی ئێمە لە مرۆڤەکانو خەڵکانی دیکەی سەر
بە کولتووری جیاجیا لەو قەزاوەتە بێجێو تەعەس��وبو بیرکردنەوە کڵێش��ەییانە وە سەرچاو دەگرن
کە لەوانمان هەیە.
س��اڵی ١٩٩٦ی زایینی کوڕێک��ی الو کاری هاوینی لە یەکێک لە رۆژنام��ە ناوچەییەکانی نۆروێژدا
وەردەگرێ .ئەو دەچێتە نووسینگەی ڕۆژنامەکەو لەوێ لەگەڵ پێشوازییەکی گەرمی خانمێک کە لە
پرسگەی رۆژنامەکەدا کار دەکا ،بەرەوڕوو دەبێ .پێش ئەوەی ئەو خۆی بناسێنێ کە رۆژنامەنووسەو
هات��وە ل��ەو ڕۆژنامەیەدا ئەم هاوینە کار بکات ،ئەو خانمە بەدەس��ت ئیش��ارە ب��ەو جێیە دەکا کە
ڕۆژنامەکان لەوێ بۆ باڵوکردنەوە دادەنرێن .چونکە ئەو کوڕە مووی س��ەری ڕەش دەبن ،ئەو خانمە
دەستبەجێ ئاکام وەردەگرێ کە ئەوە کەسێکی تازەیە کە رۆژنامە باڵو دەکاتەوە٦٥.
”موخت��ار دۆمبۆی��ا ،لە یەک هەفتەدا  ١٧جار لەالیەن پۆلیس��ەوە لە ئۆس��لۆ پایتەختی نۆروێژ
س��ەبارەت بە پاس��کیلە نوێو بەنرخو جوانەکەی ڕادەگیرێ .ئەو ئێس��تا هیچی دیکە ئەو قەزاوەتە
بێجێیەی پۆلیسی پێ قبووڵ ناکرێ .پۆلیس لە خۆوە پێی وایە ئەو پاسکیلە هی موختار نیە .موختار
داوا دەکا پۆلیس وازی لێ بێنێ”.

Dagbladet. 1 september 1998

چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
هەموو بەش��دارانی کۆرس��ەکە چاالکانە لە ڕاهێنانەکەدا بەش��دار دەبن .ئەو ڕاهێنانە داستانی ژیانی
بیۆرن لە نۆروێژو خالید لە فەلەستینە .ڕاهێنانەکە بەوە کۆتایی دێ کە هەموو قوتابیەکان بە گەرمی
لە پلێنۆمدا بەشداری دەکەنو ڕوانگەو نەزەری خۆیان سەبارەت بە بابەتەکە دەردەبڕن .ئەم چاالکییە
بۆ ڕوونکردنەوەی ئەو دەرسانە باشە کە پەیوەندییان بە جیاوازیدانانو هەاڵواردنەوە هەیە .بۆ نموونە
ئاپارتاید ،جیاوازیدانانی جنس��ی لە نێوان ژنو پیاوو کچو کوڕ ،کەم ئەندامو هتد .کاتێک مامۆس��تا
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چیرۆکەکە لەس��ەر نەفەری دووهەم دەست پێ دەکا ،بە جۆرێک ئەو گروپە دەست نیشان دەکا کە
بەراورد دەکرێ .بۆ نموونە ”ئەو داستانە لەسەر ئارلیدە کە کوڕێکی هۆمۆفیلە” .یا دەڵێ :ئەم داستانە
لەسەر ماریایە ،کە کچێکی کەمئەندام واتە خاوەن پێداویستیی تایبەتییە.
کات ٤٥ :خولەک
پێداویس��تی :ژوورێکی گەورە ،کاغ��ەزی گەورە ،تووشو قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ بۆ نووس��ین .قەڵەمو
کاغەزو تۆپێکی بچکۆڵە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
قوتابییەکان بە ش��ێوەی بازنە دادەنیش��ن ،مامۆستا دەڵێ داستانێک لەس��ەر کوڕێکی نۆروێژی
دروس��ت دەکەین .بەش��دارانی کۆرس��ەکە یەک یەک هەرکامیان ڕس��تەیەک یان دوو ڕستە بە
داس��تانەکەوە زیاد دەکەن .داس��تانەکە پەیوەندیی بە ژیانی ڕۆژانەی بیۆرنەوە دەبێ .مامۆستا بەم
جۆرە دەست پێ دەکا:
”ئەمە داس��تانێکە لەسەر بیۆڕن کە کوڕێکی حەڤدە ساڵەیەو لە ئۆسلۆ دەژی” .پاشان تۆپەکە بۆ
کەسی دواتر لە نێو قوتابییەکان دەهاوێ .ئەویش یەک یا دوو ڕستەی تر بە داستانەکەوە زیاد دەکا.
ی
دواتر ئەو کەسەش تۆپەکە بۆ کەسێکی تر داوێو ئەویش ڕستەیەکی تر زیاد دەکا .بەم جۆرە دوا 
 ٢تا  ٤خولەک وێنەیەک لە بیۆرن لەالی قوتابییەکان دروس��ت دەبێ .ئەو جار مامۆس��تا تۆپەکە
وەردەگرێتەوە .مامۆستا داستانەکە بەم جۆرە درێژە دەدا:
”بیۆرن کوڕێکی فەلەس��تینی دەناس��ێ بە ناوی خالید .ئەویش داستانێکی خۆی هەیە کە پێی
خۆش��ە بیگێڕێتەوە” .مامۆستا تۆپەکە بۆ یەکێک لە قوتابییەکان داوێ کە تێدەکۆشێ یەک یا دوو
ڕستە لەسەر خالید قسە بکا .دواتر ئەویش تۆپەکە بۆ یەکێکی تر داوێو ئەویش رستەیەک یان دوو
ڕستە بە داستانەکەوە زیاد دەکا .ئەم چاالکییە  ١٠تا  ١٥خولەک دەکێشێت.
٢ـ قوتابییەکان لە دەوری یەک کۆ دەبنەوەو بە ش��ێوەی پلێنۆم گفتوگۆ لەگەڵ یەکتر دەکەن.
مامۆستا دەپرسێ ئایا داستانی بیۆرنو خالید چیمان پێ دەڵێ؟ چیمان بۆ ڕوون دەکاتەوە؟
* ئایا ئەو بۆچوونانەی ئێمە لەس��ەر بیۆڕنو خالید لەو زانیارییانەوە س��ەرچاوەیان دەگرت کە
پێش��تر لەس��ەر الوانی نۆروێژیو فەلەس��تینی هەمانبوو؟ گرینگترینی ئەو ڕستانەی قوتابیەکان لە
پێوەندی لەگەڵ خالیدو بیۆڕندا باسیان کردن ،مامۆستا لەسەر تەختەڕەش دەیاننووسێتەوە.
* ئەو ڕوانگەو بۆچوونانە لە کوێوە سەرچاوە دەگرن؟ بنچینەیان چیە؟ ئایا لە ئەزموونی خسووسیی
خۆتانەوە دێن یا لەو زانیارییانەوە کە لە ڕێگاکانی دیکەوە وەدەستتان کەوتوون؟
فێربووین کە:
کاتێک دەگەینە خەڵکانی نائاش��نا ،دەستبەجێ لەو سندووقانەیان دەخەین کە لە زەینی خۆماندا
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بۆ بە کاتەگۆری کردنی خەڵک هەمانن .واتە دەس��تە دەستەیان دەکەین .ئێمە بۆچوونو ڕوانگەو
بیرۆکەی خۆمان س��ەبارەت بە وانو س��یفاتو تایبەتمەندییەکانی ئ��ەوان هەیە .هەر بە گوێرەی
ئ��ەوەش چاوەڕوانیمان لێیان هەیە .دیارە دەکرێ ئەو بۆچوونو ڕوانگەو بیرۆکانەی ئێمە لەس��ەر
ئ��ەوان نیگەتیڤ یا ئهرێنی بن .هەر بەو جۆرە چاوەڕوانیەکانیش��مان لەوان دەتوانرێ ئهرێنی یان
نیگەتیڤ بن.
قەزاوەتە پێش��وەختەکانو وێنەو بیرۆکە کلێش��ەییەکانمان لەس��ەر خەڵکانی تر لەو زانیاریو
مەعلوومات��ەوە س��ەرچاوە ناگرن کە بۆخۆمان ل��ە ئاکامی ئەزموونی ڕاس��تەخۆمان لەگەڵ واندا
وەدەستمان هێنابن .بەڵکوو لەسەر بناخەی ئەو شکو گومانو حەدسەوە بنیات نراون کە بۆخۆمان
پێمان وایە لەواندا هەن .بۆیە زۆر گرنگە ئاگاداری ئەو مەسەلەیە بینو بتوانین بە شێوەیەکی ڕاستو
دروست ڕەفتار بکەین .ڕەفتاری دروست ئەوەیە کە ڕامێنین ،لێکدانەوەمان هەبێ ،هەڵسەنگاندنمان
هەبێو هەموو کەسێک وەک تاک هەڵسەنگێنین ،نەک تەنیا لەسەر بناخەی ئەو کولتوورو گروپەی
کە ئەو کەس��ە یەکێکە لە وان .پێویس��تە بزانین کە مرۆڤەکان هەموویان جیاوازن ،تەنانەت لەنێو
یەک کولتووریشدا مرۆڤەکان جیاوازیی زۆریان لەگەڵ یەکتر هەیە .بۆیە هەڵوێس��تێکی دروست
ئەوەیە لەسەر کەس لە خۆمانەوە بێزانیاریو مەعلووماتی پێویست ،بێ هەڵسەنگاندنو لێکدانەوەو
بێ شیکردنەوەی هەموو الیەنەکانی ئەو کەسە قەزاوەت نەکەین.
ئێمەو ئەوان
بابەت :دروس��ت کردنی گروپ ،س��ەر بە گروپ بوون ،ژیان لە نێو گروپدا .ئێمەو ئەوان ،خۆمانو
ئەوانی تر.
(٢١٦ـ٢٣٢ ،٢١٤ـ)٢٢٩
ئامانج :ڕوونکردنەوەی ئەو ڕاستییە کە ئێمە هەموومان مەیلی ئەوەمان تێدایە مرۆڤەکانی دەوروبەرمان
بەسەر کاتەگۆرییەکانی خۆمانو ئەوانی تر ،یان ئێمەو ئەوانی تردا دابەش بکەین.
فێر بین مرۆڤەکان زۆرتر وەک خۆیان واتە وەک تاک ببینین نەک تەنیا لە گروپ داو بەس.
ئێمە مرۆڤەکان بەس��ەر کاتەگۆریی جۆراوجۆردا داب��ەش دەکەین تا دنیای کۆمەاڵیەتی دەوروبەری
خۆم��ان ڕێ��ک بخەین .ئەمە بە جۆرێکە کە هەمیش��ە بەهاو نرخو بایەخێک��ی زۆرتر بۆ گروپ یان
گروپەکانی خۆمان لەوانی تر دادەنێن .ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی بیرکردنەوەیەکمان لەال دروس��ت
بێ کە لەس��ەر بناخەی ئەو پێوانەیەوە دامەزرابێ .پێوانەیەک کە هەرچی هی «ئێمە»یە باش��ترە لە
هی «ئەوان»ی تر.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە بە شێوهی باسو وتووێژ دەڕواتە پێش .بەشدارانی کۆڕسەکە لەسەر ڕوانگەو بۆچوونەکانی
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خۆیان س��ەبارەت بە ”ئێمە”و ”ئەوان” قس��ە دەکەن ،تێگەیش��تنی خۆیان لەو ج��ۆرە دنیابینییە
لەگەڵ یەک دەخەنە بەرباس .پێویس��تە بگوترێ کە ئەگەر بەش��دارانی کۆڕس��ەکە بڕواو متمانەیان
بە یەکتر هەبێ ،چاالکییەکە باش��تر دەڕواتە پێشو چاکتریش لێک فێر دەبن .لەو ڕاهێنانەدا ئێمە
”نۆروێژی”ی��ەکانو ”موهاجیر”ەکان وەک نموونە دێنینەوە .بەاڵم ئەو ڕاهێنانە دەکرێ بۆ گروپەکانی
دیکەش کەڵکی لێ وەرگیرێ .لەو حاڵەتەدا تەنیا جێگای ”نۆروێژ”و ”موهاجیر”ەکان دەگۆڕێ ،ئەگینا
میتۆدی کارەکە وەک خۆی دەمێنێتەوە.
کات ٤٥ :خولەک
پێداویستییەکان :قەڵەمو کاغەز.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا بەشدارانی کۆڕس��ەکە بەس��ەر چەند گروپدا دابەش دەکا کە وەاڵمی ئەم پرسیارانە
دەدەنەوە ٣٠( .خولە)
* ئایا دەتوانن نموونەیەک لە کاتەگۆریەکانی ”ئێمە”و ”ئەوان” لەم واڵتە بدۆزیەوە؟ لە مەدرەسە؟
لە شارەکەتان؟ لە گەڕەکەکەتان؟ بۆچی ئەو شێوە دابەش کردنە لە کۆمەڵدا هەیە؟
* دەگوترێ کە کولتووری موهاجیرەکان ،شوێنەواری خراپ لەسەر کولتووری نۆروێژی دادەنێ.
لەوبارەوە ئێوە دەڵین چی؟
* ئایا کەمایەتەییەکانیش ،موهاجیرەکانیش هەر بەو جۆرە بیر لە کولتووری نۆروێژی دەکەنەوە؟
ئەوانی��ش پێیان وایە کە کولتووری نۆروێژی کاریگەریی نیگەتیڤی لەس��ەر فەرهەنگی ئەوان دەبێ؟
لەو بارەوە قسە بکەنو نموونەش بێننەوە!
٢ـ س��ەرەنجام هەموو گروپەکان لە دەوری یەک کۆ دەبنەوەو بەش��ێوەی پلێنۆم باس��ەکانیان
پێشکەش دەکەن.
بۆ لێدوان:
* ئای��ا ئێوە خۆتان بیرت��ان لەوە کردۆتەوە کە خەڵکانی دەوروبەرتان بەس��ەر «ئێمە»و «ئەوان» یان
«خۆمان»و ئەوان»ی تردا دابەش بکەن؟ لە چ پێوەندییەکدا ئەوەتان کردوە؟
* مەبەست لە زاراوەکانی «کۆمەڵگای زۆرایەتی»و «کۆمەڵەگای کەمایەتی» چیە؟
* ئایا دەتوانی نموونەیەک لەو خەڵکانە بێنیەوە کە لە کاتەگۆری ”کۆمەڵگای زۆرایەتی”دا جێگایان
دەبێتەوە؟ کوڕ یان کچێکی س��ەر بە زۆرایەتیی کۆمەڵگا چۆن کاتەگۆری دەکرێ؟ چۆنی پێناس��ە
دەکەین؟ ئەو جۆرە ڕوانگەیە چ شوێنەوارێکی لەسەر ئەوان دەبێ؟
* زۆرایەتی چۆن کەمایەتی کاتەگۆری دەکا؟ کامانەن ئەو تایبەتمەندیانەی زۆرایەتی کەمایەتیەکانی
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پێ پێناس��ە دەکا؟ دەتوان��ی نموونەیەک لەو بارەوە بێنیەوە؟ ئایا دەبێ مرۆڤەکان لەس��ەر بناخەی
کەسایەتیو شەخسییەتی خۆیان وەک تاکی ئینسانی هەڵسەنگێنین یان لەسەر بناخەی ئەو گروپە
کە ئەوان لە نێوی دان؟
* ئایا وش��یار بوونەوەمان لەس��ەر ئەو مەس��ەلەیە دەبێتە هۆی ئەوەی فێر بین باشتر لە کۆمەڵگادا
ڕەفتارو هەڵس��وکەوت بکەین؟ ئایا پێویست نیە جارجار خۆمانو هەڵسانو دانیشتنمان لە دەرەوەڕا
تەماشا بکەین؟ ئایا نابێ لە بڕیاردانو هەڵوێستەگرتنو قەزاوەت کردن لەسەر مرۆڤەکاندا وردبینیەکی
بەرفراوان و هەمە الیەنەمان هەبێ؟ دەتوانین بە چ پێوانەیەک سەبارەت بە خەڵک قەزاوەت بکەین؟
فێربووین کە:
ئێم��ە مرۆڤەکان مەیلی ئەوەمان تێ دایە ک��ە هێندێک کەس لە کۆمەڵگادا بە «جیاواز» ببینینو هەر
بەو جۆرەش کاتەگۆریان بکەین .ئەوە کە خەڵک بەس��ەر گروپو دەس��تەو تاقمی جۆراوجۆردا دابەش
بکەین ،ش��تێکی سروشتییە .بەاڵم ئەوە کە پێمان وابێ هەموو ئەو تاکەکەسانەی سەر بەو گروپانەن،
بەشێوەیەکی ئەتۆماتیکی ئەو سیفەتو تایبەتمەندیانەیان هەن کە گروپەکەی پێ دەناسرێتەوە ،ئاکامی
زۆر نالەباری لێ دەکەوێتەوە .ئاخر ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەو کەس��ە بەش��ێک لە کەسایەتی،
ئەزموونو تاقیکردنەوەو لێوەشاوەییو شارەزاییەکانی خۆی لەدەست دەداو لە نێو گروپدا ون دەبێ.
تا ئەو جێیەی کە ئەو «جیاواز»یە زیان بە ئازادیو جیاوازبوونی کەسانی دیکە ناگەیەنێو دژایەتی
مافەکانی مرۆڤ ناکات ،دەبێ هەوڵ دەین قبووڵی کەینو لێی حاڵی بینو تەحەممولی بکەین .بەاڵم
هەر کاتێک ئەو جیاوازییە سنووری خۆی ببەزێنێو هەڕەشە لە مافو ئازادییەکانی خەڵکانی دیکە
بکاتو بە پێچەوانەی پەس��ند کراوە نێونەتەوەییەکانی مافی مرۆڤ بێ ،دەبێ بە دژی ڕاوەس��تینو
خەباتی لەگەڵ بکەین .پێویس��تە ئەوەش بزانین کە مرۆڤەکان دەبێ وەک تاک ببینین نەک تەنیا
وەک بەشێک لەو گروپە کە تێیدان.
ل��ە مێژوودا زۆر نموونەی جۆراوجۆرمان هەن کە ڕێبەرانی سیاس��ی کەڵکی خراپیان لەو جۆرە
کاتەگۆری کردنەی خەڵک وەرگرتووە .ئەوان...................................لەو ج��ۆرە دابەش��کردنەی خەڵک
بە «ئێمە»و «ئەوان» بۆ بردنە پێشی ئامانجە سیاسییەکانی خۆیانو جیاوازیدانانو ڕاسیزمو هەاڵواردن
کەڵکیان وەرگرتوە .بۆ نمونە هیتلەر ،پۆلپۆت ،سەدام ،ستالین ،مائۆ ،میلۆسۆڤیچوخومەینی هتد .ئەو
جۆرە سیاسەتانە بوونەتە هۆی شەڕو کێشەو قەتڵوعامو کوشتو کوشتاری بەملیۆن کەس لە خەڵکی
بێتاوانو سڤیل .ئەو سیاسەتمەدارانە بۆ بردنە پێشی سیاسەتەکانیان بۆ بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵتی
سیاسی بۆ جاڕدانو هاندانی الیەنگرانیان «ئەوان»ی تریان بە پیس ،نەحس ،کافر ،نەخۆش ،بێنرخ،
بێموراڵ ،گێلو گەلحۆ ،دواکەوتوو ،نانەجیب ،بێئەس��ڵو نەسەبو هتد پێناسە کردوون .بە جۆرێک
کە لە کۆمەڵگای پەس��ندی ئەواندا جێگایەک بۆ ئەو خەڵکە نەبێتەوە .ئەو جۆرە بۆچوونو قەزاوەتە
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نابەجێیان��ە بەوە کەم دەبنەوەو کاریگەریی خۆیان لەدەس��ت دەدەن کە فێر بین زۆرتر ڕووناکایی
بخەینە سەر سیفاتو تایبەتمەندییە هاوبەشەکانی نێوان مرۆڤەکان تا جیاوازییەکانی نێوانیان .ئەمە
دەبێت��ە هۆی ئەوەی لە نێوان کولتوورو کۆمەڵگاو دی��نو مەزهەبو خەڵکە جۆراوجۆرەکاندا پردان
دروست کەینو دیوارەکان خشت خشتو چین بە چین نەوی بکەین.
جیاوازیدانانو هەاڵواردن
بابەت :جیاوازیدانان
ئامانج :ئاشنابوون لەگەڵ جیاوازیدانانو هەاڵواردن
س��اڵی ٢٠٠٠ی زایینی کلوبی  ،Torggate Bar og nattklub ASلە ئۆسلۆی پایتەختی نۆروێژ بەهۆی
کردەوەی ڕاسیسیتی بەپێی بڕیاری دادگا  ٣٠٠٠٠کڕۆن جەریمە کرا .ئەوە یەکەم بڕیاری لەو جۆرە
بوو کە لەالیەن دادگایەکەوە سەبارەت بە کردەوەیەکی ڕاسیستی لە نۆروێژدا ،دەرکرا .ئەو کلوبە بۆ
ماوەیەکی زۆر لەس��ەر بناخەی ڕەنگی قژو پێشینەی ئیتنیکییەوە نەیدەهێشت هەندێک لە خەڵک
بچنە ژوورەوە .ئەو کەس��انەی پێش��ینەی کولتووریی خاریجییان هەبوو دەبوایە پێناسە یان کارتی
ئەندامەتیی خۆیان لەو کلوبەدا نیشان دابا ،کەچی بۆ کەسانی دیکە مەرجێکی ئاوا لە گۆڕێ دانەبوو.
پێناسەی جیاوازیدانان:
جیاوازیدانان ی��ا  ،Discriminationوش��ەیەکی التینییە بە مانای جیاوازیدان��انو هەاڵواردن دێ.
مەبەست ئەوەیە کە جیاوازی لەگەڵ هەندێک کەس بکەیو بە چاوێکی کەمتر لەوانی تر تەماشای
کەی ،یا نرخو بەهایەکی کەمتری بۆ حیساب بکەی.
لە ئەدەبیاتی سیاسیدا ،جیاوازیدانان ئەو جۆرە ڕەفتارانە دەگرێتەوە کە بێ ئەوەی هیچ پاکانەیەکی
بەجێو مەعقوولی لە پش��ت بێ ،کەسێک یان کۆمەڵە کەس��ێک لەوانی تر کەمتر بەحیساب دێو
هەڵسوکەوتێکی نابەجێی لەگەڵ دەکرێ .کەمایەتییە نەتەوەییەکان ،کەمایەتییە ئیتنیکی ،مەزهەبی،
ئایینیو زمانیو جنس��ییەکان لەو دەس��تەو تاقمانەن کە تا ڕادەیەکی زۆر لە هەموو واڵتانی دنیادا
جیاوازیو هەاڵواردنیان پێ ڕەوا دەبینرێ.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم ڕاهێنانە بەشێوەی باسو گفتوگۆ بەڕێوە دەچێ .وا باشە لە سەرەتادا کورتە فیلمێک سەبارەت بە
جیاوازیدانانو هەاڵواردنە جۆراوجۆرەکان نیش��ان بدەین کە لە مێژوودا بە دژی گەالنو کەمایەتییە
جۆراوج��ۆرەکان لەالیەن دیکتاتۆرەکانەوە ئەنجام دراون .یا دەک��رێ لەو بارەوە لەو وێنەو ڕێپۆرتاژە
جۆراوجۆران��ە کەڵک وەرگرین کە ل��ە ڕۆژنامەو گۆڤارەکاندا چاپو ب�ڵاو کراونەتەوە .دواتر داوا لە
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قوتابیی��ەکان دەکەی��ن لەو بارەوە ئەزموونەکان��ی ژیانی خۆیان یا ئەو زانیارییانەی س��ەبارەت بە
جیاوازیدان��ان لەگەڵ ک��ۆڕو کۆمەڵە جۆراوجۆراوەکان هەیانە لەگ��ەڵ یەکتر باس بکەن .دیارە نابێ
کەس بخرێتە ژێر فشار تا ناچار بێ قسەو باسێک بکا کە بۆخۆی حەزی لێ نیە.
کات ٢ :کاتژمێر.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە ،تەختەڕەش ،کاغەزی گەورەو تووش ،قەڵەمو کاغەز.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا داوا لە قوتابیەکان دەکا کە بیر بکەنەوە کە ئایا بۆخۆیان قەت جیاوازییان لەگەڵ کراوە،
یا شاهیدی ئەوە بوون کە کەسێک جیاوازیی لەگەڵ بکرێ؟ یا بیستوویانە کەسێک یان گروپێک لە
خەڵک هااڵواردنیان لەگەڵ کرابێ؟ ( ٣تا  ٥خولەک)
مامۆستا ئەو وشە کلیلییانە لەسەر تەختەڕەش دەنووسێتەوە کە قوتابییەکان باسیان لێ دەکەن.
واتە خاڵە گرنگەکانی قس��ەو باس��ی قوتابییەکان لەس��ەر تەختەڕەش دەنووس��ێ .پاش ئەوەی کە
هەموو بەش��داربووەکان قسەکانیان تەواو کردن ،مامۆستا داوا دەکا وەزعێکی تایبەتی هەڵبژێرن کە
بە ش��ێوەیەکی قووڵتر کاری لەس��ەر بکەین .پاش ئەوەی کە قوتابییەکان ئەو نموونەیان هەڵبژارد،
مامۆستا داوایان لێ دەکا بە وردی قسەو باس لەسەر بابەتەکە بکەن .قوتابیەکان لەسەر ئەو پرسیارانە
کار دەکەنو تێدەکۆشن وەاڵمیان دەنەوە:
* ئەم کارەساتە ،ئەم وەزعە چۆن ڕووی دا؟ کەی ڕووی دا؟
* ئایا بەڕاستی ئەوە جیاوازیدانان بوو؟ یا شتێکی تر؟
* ئەو کەس��ەی جیاوازیی پێ ڕەوا بینراوە ،چ دژکردەوەیەکی لە خۆی نیشان دا؟ چ هەستێکی
هەبوو؟
* ئەگەر ئەوە بەسەر تۆ هاتبا ئاوا جیاوازییت لەگەڵ کرابا چت دەکرد؟ ئاکامەکەی بە جۆرێکی
تر بوایە؟
* ئایا ئەگەر ئێمە شاهیدی ئەو ڕووداوە بوایەین ،چیمان دەکرد تا نەیەڵین ئەو وەزعە بێتە پێش؟
ئایا ئەوە کارێکی ئاسان دەبوو ،یا دژوارو سەخت؟ ئایا پێت وا نیە کە لە سەرمانە لە هەر کوێ هەین
دژی جیاوازیدانانو هەاڵواردن کارو خەبات بکەین؟
بۆ باسو لێدوان:
* ئایا جیاوازی هەیە لە نێوان هەاڵواردنو جیاوازیدانانو لە ژێر پێنانی کەرامەتی مرۆڤو بایەخی
ئینسانی؟
* ئ��ەو هۆکاران��ە چن کە دەبنە هۆی ئەوەی مرۆڤەکان جیاوازیی��ان لەگەڵ بکرێ یان بایەخی
ئینسانییان بخرێتە ژێر پێ؟

 412با پرد دروست کەین نەک دیوار

* بۆچی زۆرتر وایە ئەو کەس��انەی کە کەمایەتین یا جیاوازن ،هەاڵواردنو جیاوازیدانیان لەگەڵ
دەکرێ؟
* دەگوت��رێ ک��ە مرۆڤ��ەکان جیاوازیان لەگەڵ دەک��رێ چونکە ئەوە لە قازانج��ی ئەوانە .ئایا
نموونەیەکی لەو چەشنە هەیە؟ بۆ چی وایە؟
* مرۆڤەکان لە کوێ فێر بوون کە جیاوازیو هەاڵواردن لەگەڵ کەسانی تر بکەن؟ چۆن؟ بۆچی؟
* لە واڵتانی رۆژئاوادا موهاجیرەکانو ئەو کەسانەی لە کولتوورەکانی دیکەڕا هاتوون تا ڕادەیەکی
زۆر ئەوان��ەن ک��ە جیاوازییان لەگەڵ دەکرێ .کەچی بەو حاڵ��ەش خەڵکی ئەو واڵتانە زۆر حەز لەو
شتانە دەکەن کە ئەو خارجییانە لەگەڵ خۆیان هێناویانن .وەک خواردنی چینی ،خواردنی هیندی،
خواردنی گەالنی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاس��ت ،مۆس��یقاو هەڵپەڕکێ و س��ەماو دانس ،جلوبەرگ ،هونەرو
لەوەش زیاتر خەڵکی رۆژئاوا زۆر حەز دەکەن بۆ خۆیان وەک توریست بچنە ئەو واڵتانەو سەردانیان
بکەن .ئایا ئەوە شتێکی پێچەوانە نیە؟ ئەمە چۆن لێک دەدرێتەوە؟
* کاتێک کەس��ێک بەش��ێوەیەکی خراپ هەڵس��وکەوتی لەگەڵ دەکرێو بە کەمتر بەحیساب
دێ ،دەگوترێ بە ش��ێوەیەکی نیگەتی��ڤ جیاوازی لەگەڵ کراوە .ئەی مەبەس��ت لە جیاوازیدانانی
ئهرێنی چیە؟ ئایا ئەوە ش��تێکی باشە؟ کاتێک س��ەهمییەی پێویست بۆ ژنان یان کەمایەتییەکان،
لە بازاڕی کار ،یان لە پۆستەکانی ئیداریو سیاسیدا یان لە زانکۆکاندا وەبەرچاو دەگیرێ ،جۆرێک
جیاوازیدانانی ئهرێنیە .ئایا الیەنگری ئەوەیت؟
* بۆچ��ی گرنگە بە هەر جۆرێک کە بۆمان دەکرێ دژی جیاوازیدانانو هەاڵواردن کارو خەبات
بکەین؟
فێربووین کە:
جیاوازیدان��ان بریتی��ە لە هەڵس��ووکەوتو ڕەفت��اری نادادپەروەرانەو نابەجێ لەگ��ەڵ مرۆڤەکان.
جیاوازیدان��ان کارێک��ە بەپێچەوانەی مافەکانی مرۆڤو کەرامەتی ئینس��ان .هەر بۆیە دەبێتە مایەی
کێشەو هەرا لە کۆمەڵدا.
بۆ فێربوونی زۆرتر:
مامۆس��تا داوا لە قوتابییەکان دەکا کە کورتەشانۆیەک لەسەر حاڵەتێکی جیاوازیدانان بەڕێوە بەرن.
دوو کەس لەوان وەزعێکی لەو چەش��نە نمایش دەکەنو ئەوانی تریش تەماش��ایان دەکەن .دوای
ئەوەی ش��انۆکە تەواو بوو ،بەش��داربووەکان پێکەوە ش��انۆکەو ڕووداوەکانی دەخەنە بەر باسو لەوە
دەدوێن کە ئایا دەکرا کارێک کرابا کە ئەوە ڕووی نەدابا؟ واتە ئەو جیاوازیدانانە ڕووی نەدابا؟
ئەو جار بۆ جاری دووهەم شانۆکە نمایش دەکەینەوە بەجۆرێک ڕەفتار دەکەین کە نەبێتە هۆی
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ئەوە کە جیاوازیدانانی لێ بکەوێتەوە.
ت��ا س��اڵی  ٢٠٠٠پێکهێنانی ژیانی هاوبەش لە نێوان سپیپێس��تەکانو ڕەشپێس��تەکاندا لە
 ،Albamaیەکێک ل��ە ویالیەتەکانی ئەمریکادا قەدەغە بوو%٤١ .ی دەنگدەران بە دژی البردنی ئەو
قانوونە دەنگیان دا.
یاسای جۆراوجۆر()Diffrnet rules
بابەت :زۆرایەتیو کەمایەتی ٢٣٣٤ـ٢٢٣
ئامانج :ڕوونکردنەوەی ئەو ڕاستییەی کە لەو شوێنەی هەندێک کەس دەسەاڵتدارن ،کەسانی دیکە
هەست بەبێدەسەاڵتی دەکەن.
هەر کۆمەڵە خەڵکێک بگرین یاس��او ڕێس��ای تایبەت بە خۆیان هەن کە پەیڕەویان لێ دەکەنو بۆ
ئەوان جێگای بڕواو متمانەن .بەاڵم ئایا هەمیش��ە ئەو یاس��او ڕێسایانە بۆ هەمووان عاداڵنەن؟ ئایا بۆ
ئەوانەی زۆرایەتینو بۆ ئەوانەش کە «جیاواز»ن یاس��اکان وەک یەکن؟ مەبەس��ت لە کەمایەتی لەو
کۆمەڵگای��ەدا بریتییە لەو خەڵکانەی کە لە زۆرایەتی��ی نێو کۆمەڵگا کە جیاوازن .وەک کەمایەتییە
ئایینیی��ەکان ،کەمایەتییە ئیتنیکییەکان ،کەمایەتییە زمانییەکان ،کەمایەتییە جنس��ییەکانو
کەمایەتییە سیاسییەکانو هتد.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئ��ەم چاالکییە هاوتەریب لەگەڵ هەندێک چاالکیی دیکە لە ماوەی چەند س��ەعات یان ڕۆژێکدا
بەڕێوە دەچێ .مەبەس��ت لە ڕاهێنانەکە ئەوەیە قوتابییەکان لەگەڵ جیاوازیدانانو هەاڵواردن ئاشنا
بن .قوتابییەکان لە هەندێک هەلومەرجی جۆراوجۆردا یاس��او ڕێساو ڕێوشوێنی جیاواز بەکار دێنن.
لە ڕێگای بەکارهێنانی ئەو یاس��او ڕێس��ایانەوە دەس��تیان وە هەندێک خزمەتەگوزاریو ئیمکاناتی
جۆراوجۆر ڕادەگا .دواتر بە کردەوە بۆیان دەردەکەوێ کە ئەوان وەک یەک مامەڵەیان لەگەڵ ناکرێو
بەم جۆرە بە ئێس��کو پێستەوە هەست دەکەن کە جیاوازییان لەگەڵ دەکرێ .ئەمەش دەبێتە هۆی
ئەوەی هەست بە بێعەداڵەتیو هەاڵواردنو زووڵمو ستەم بکەن .بۆیە پێویستە لە کاتی بەڕێوەچوونی
ڕاهێنانەکە مامۆستا حزوورو کۆنترۆڵی تەواوی بەسەر وەزعەکەدا هەبێ .وا باشە لە جێبەجێ کردنی
ئەم ڕاهێنانەدا ،کەڵک لە کەس��انو قوتابیانی بەتەمەنو پوختەو ئەو کەسانەی پێوەندییەکی باشیان
پێکەوە هەیە ،کەڵک وەرگیرێ.
کات ٢ :تا  ٣کاتژمێر تا یەک ڕۆژی تەواو.
چیم��ان دەوێ :ژورێکی گەورە ب��ۆ کاری گروپی ،قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ ،چەس��پ ،کاغەزی گەورە،
قەڵەمو کاغەزی ئاسایی بۆ چاوەدێرەکان ،هەروەها هەندێک الپ کە بکرێ بە شتی دیکەوە چەسپ
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بکرێن کە لە سێ ڕەنگی جیاواز بن)Po stift lapper( .
ئامادەکاریی پێشوەخت :مامۆستا دەبێ لە سەر وەرەقەیەکی گەورە ئەو یاساو ڕێسایانەی نووسیبن کە
بۆ هەرکام لە گروپەکان لەبەرچاو گیراون .گروپەکان جۆراوجۆرن ،هەر بۆیە ئەو یاس��او ڕێسایانەش
جۆراوجۆرن .هەر گروپە لەس��ەر کاغەزێکی تایبەت ،ئەو یاس��ایانەی بۆ دەس��ت نیشان دەکرێن کە
دەبێ پەیڕەویان لێ بکات.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا ئەوە بۆ قوتابییەکان ڕوون دەکاتەوە کە پاش ماوەیەکی کورت هەموویان بەسەر چەند
گروپی جیاجیادا دابەش دەبن .گروپێکی س��وور ،گروپێکی س��ەوزو گروپێکی زەرد .ئەو ڕەنگانە بە
کوتەکاغەزێک بەسەر گروپەکاندا دابەش دەکاو داوایان لێ دەکا کە هەمیشە ڕەنگەکەی خۆیان پێ
بێ .پاشان هەر گروپە ئەو یاسایانەش وەردەگرێ ،کە پێویست ناکا یاساکان زۆر بن .دەبێ بەجۆرێک
ڕێکخرابن کە قوتابییەکان بتوانن وەبیریان بن وبەکاریان بەرن .مامۆس��تا ئەو یاس��او ڕێسایانە ،هی
هەرکام لە گروپەکان ،لەسەر کاغەزێکی گەورە دەنووسێتەوەو بە دیواری پۆلەکەدا هەڵیانداوەسێ.
گروپی سەوزەکە:
مافی ئەوەیان هەیە هەرچی پێیان خۆش بێ بیکەن.
* دەستیان بە هەر چەشنە ئیمکاناتو تەداروکاتێکی پێویستو داتاو ئینتێرنێت ڕادەگا.
* دەتوانن بخۆنو بخۆنەوە.
گروپە سوورەکە:
* مافی ئەوەیان نیە لەسەر کورسی دانیشن.
* حەقیان هەیە تەنیا بە ئینگلیسی قسە بکەن.
* هەر جارێک قسەیان کرد دەبێ بڵێن سوپاس ،واتە بڵێن (.)Thank you
* ئیجازەیان نیە لەگەڵ س��ەوزەکان قس��ە بکەن مەگەر ئەو کاتە نەبێ کە سەوزەکان خۆیان لە
پێشدا بۆ پێوەندی گرتن لەگەڵ وان هەنگاویان نابێ.
* هەمیش��ە دەبێ بۆ کەڵ��ک وەرگرتن لە کامپیۆتێر ،گوێگرتن لە موزی��ک ،ئینتەرنێت ،میزی
تێنسو هتد پرس بە سەوزەکان بکەنو ئیجازەیان لێ وەرگرن.
* ئیجازەیان نیە مۆبیل تەلەفۆن بەکار بێنن.
* حەقی خواردنو خواردنەوەیان نیە.
گروپە زەردەکە:
(  ٢تا  ٤کەس کە ئۆبزێرڤاتۆرن ،واتە ڕۆڵی چاوەدێریان هەیە)
* تێدەکۆشن هەموان ناچار کەن کە یاساو ڕێساکان وەبەرچاو بگرنو بەڕێوەیان بەرن.
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* چاودێری وەزعەکە دەکەن تا بزانن ڕووداوەکان چۆن دەچنە پێشو چ ڕوودەدا.
* ئەو قسەو کردارو ڕەفتارانە تۆمار دەکەن کە دەگوترێن یان ئەنجام دەدرێن.
* بیروبۆچوونەکانی خۆیان لەسەر وەزعەکە فۆرمۆلەو بەیان دەکەن.
دەبێ بگوت��رێ لەو ڕاهێنانەدا گروپە س��ەوزەکە ئەوانەن کە ئیمتیازی��ان هەیە .بەگوێرەی ئەو
وەزعە کە مامۆس��تا دەیەوێ بەرجەستەی بکا ،دەتوانێ ژمارەی ئەندامەکانی گروپەکان دیاری بکات.
سەوزەکان هەمیشە نوێنەرایەتیی زۆرایەتی لە کۆمەڵدا دەکەن.
٢ـ پاشان مامۆستا خەریکی چاالکییەکی تر دەبێ.
٣ـ کاتێک ئەو وەختە دیاریکراوە کە بۆ جێبەجێ کردنی چاالکییەکە درابوو بە گروپەکان ،تەواو
بوو ،هەموویان لە دەوری یەک کۆ دەبنەوەو بەش��ێوەی پلێنۆم باسو گفتوگۆ دەکەن .لێرەدا کاتێک
لە پلێنۆمدا قوتابییەکان پێکەوە گفتوگۆ دەکەن ،پێویستە لەو ڕۆڵە بێنە دەرەوە کە لە ڕاهێنانەکەدا
هەیانبوو.
لە س��ەرەتادا مامۆس��تا داوا لە گروپی زەرد واتە چاوەدێرکان دەکا تا ڕاپۆرتی خۆیان پێشکەش
بک��ەن .ڕاپۆرتەکە ئەوە دەگرێتە خۆ کە ئایا بەش��دارەکان یاس��او ڕێس��اکانیان بەڕێوە بردوون؟ چ
دژکردەوەیەکیان نیش��ان داوە؟ س��ەوزەکان چۆنیان ڕەفتار کردوە؟ ئایا کەسانێک لەوان هەبوون کە
لە دەس��ەاڵتی خۆیان کەڵکی خراپ وەرگرن؟ س��وورەکان چۆن دەجوواڵنەوە؟ چ دژ کردەوەیەکیان
هەبوو؟ ئایا کەسانێک هەبوون کە تووڕە بنو لەو وەزعە بێزار بن؟
بۆ باسو لێدوان:
* پەێڕەوی کردن لە یاساکان چۆن بوو؟ چۆن جێبەجێ دەبوو؟ بە چ شێوەیەکی یاساکان جێبەجێ
دەکران؟
* بەش��داربووەکان چ هەستێکیان هەبوو؟ لە کاتی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکەدا چ هەستێکیان بۆ
دەهاتە پێش؟
* ئایا کەسیان هەستی بە جیاوازیدانان دەکرد؟
* ئایا کەسانێک هەبوون کە پێیان خۆش بوو ڕەنگەکەیان بگۆڕن یا فڕێی دەن؟
* لە ژیانی ڕۆژانەدا چ جۆرە جیاوازیدانانێک ڕوو دەدا؟
* ئایا دەتوانن نموونەیەک لە وەزعێک ،هەلومەرجێک باس بکەن کە لەوێدا زۆرایەتی بڕیار بەسەر
کەمایەتیدا دەدا؟
* کێ دەسەاڵتی دانانی ڕێشوێنو قانوونەکانی هەیە؟
* ئایا مەدرەسەکەی ئێوە یان ڕێکخراوەکەی ئێوە بەشێوەیەکی دێمۆکڕاتیک بەڕێوە دەچێ؟
* چۆن دەتوانین یارمەتی بە کەمایەتی بکەین کە بتوانن پێداویستییەکانی خۆیان دابینو دەستەبەر
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بکاتو لەگەڵ زۆرایەتی بەرانبەرواتە یەکسان بێ؟
فێربووین کە:
ل��ە کۆمەڵدا هەموو خەڵک وەک یەک دەس��تیان ب��ە ئیمکانات ڕاناگا .هەندێک خەڵک بە ش��ێوەیەکی
سیس��تەماتیک جیاوازیو هااڵواردنیان لەگ��ەڵ دەکرێ .ئەمەش لەبەر ئەوەیە کە کەس��انی دیکەی جیا
لەوان یاس��او ڕێس��او قانوونەکان دیاری دەکەنو لێکیان دەدەنەوە .واتە کەس��انی دیکەی دەس��ەاڵتدار
بۆخۆیان یاس��اکان دادەڕێژنو هەر بۆ خۆش��یان لێکدانەوە وو خوێندنەوەیان بۆ دەکەن .کاتێک مرۆڤ لە
کۆمەڵگایەکدا وەک خەڵکانی تر دەس��تی بە ئیمکاناتو خزمەتگوزارییە جۆراوجۆرەکان ڕاناگا ،هەست بە
بێعەداڵەتیی گەورە دەکاو ئەمەش دەبێتە مایەی ڕقو تووڕەییو بێزاری .هەربۆیە پێویستە کۆمەڵ دەرفەتو
شانسو هەلومەرجی وەک یەک بۆ هەموان دابین بکاو مەیدانی گەشەو هەڵدانی هەموان دەستەبەر بکات.
بۆ فێربوونی زۆرتر:
ن
قوتابییەکان پێکەوە باسی یاساو ڕێساکانی کۆمەڵگاو گرووپە جۆراوجۆرەکان دەکەن .لە حیزبەکا 
ن و یاساو ڕێسا هەن؟ ئایا ئەو یاساو
و ڕێکخراوەکان و کلووپەکان و تیپە وەرزش��ییەکاندا ،ڕێوشوێ 
ڕێس��ایانە بۆ هەموان وەک یەکن؟ ئایا دادپەروەرانەن؟ کێ یاس��او ڕێس��اکان دادەنێ؟ چۆن یاساو
ڕێساکان لە کۆمەڵدا دادەنرێنو پەسند دەکرێن؟ کۆمەڵگایەکی عاداڵنە چۆناوچۆن دادەمەزرێ؟
Puzzles about reality
تێگەیشتنی شتەکان
بابەت :جیاوازیدانانو هەاڵواردن.
ئامانج :تێگەیش��تن لە دادپەروەریو جیاوازیدانان ،تێگەیشتن لەو ڕاستییە کە هاوپێوەندیی نێوان
مرۆڤەکان و خەبات دژی زوڵمو نادادپەروەریو جیاوازیدانان بەهێز دەکا.
ئایا لە ژیانتدا لە دۆخێکی وادابوویە کە پێویست بێ شتێک بکەی کە بۆت سەختو ناخۆشو دژوار بووبێ؟
لە حاڵێکدا کەسانی دیکە لەوپەڕی ڕاحەتیو خۆشگوزەرانیدا بن؟ ئایا ئەوە نادادپەروەری نییە؟ وا نییە؟
چۆنیەتیی جێبەجێ بوونی ڕاهێنانەکە:
قوتابییەکان بەس��ەر چەند گروپی بچکۆڵەدا دابەش دەبن .ئەوان لەو گروپانەدا پێکەوە لەس��ەر ئەو
بابەتە کار دەکەن .دواتر کۆ دەبنەوەو بە شێوەی پلێنۆم لەگەڵ یەک باسو گفتوگۆ دەکەن.
کات :کاتژمێرو نیوێك.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە بۆ کاری گروپی ،وەرەقی گەورە بۆ لەسەر نووسین ،تووشی تەختەڕەش،
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قەڵەمو کاغەز ،کۆپی هەندێک وێنەو هەندێک زەرف واتە پاکەتی نامە.
ئامادەکاریی پێشوەخت :هەندێک وێنەی گەورە پەیدا بکەین کە لەوێدا جیاوازیدانان دەرکەوێ ،یان وێنەکان
حکایەت لە هەاڵواردنو تەبعیزو ئاپارتاید بکەن .دەکرێ قەبارەی وێنەکان لەسەر فۆرماتی  A3بن.
دوایە هەرکام لەو وێنانە دەکرێنە پارچە پارچەی بچووک ( ٢٠پارچەی بچووک) بۆ ئەوەی بۆ یاریی
Puzzles

یا

Puslespill

دەست بدەن.

جیبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا قوتابییەکان دەکاتە چەند گرووپ .هەر گرووپ��ە زەرف یا پاکەتێکی نامەی دەدرێتێ
ک��ە ئەو پارچە وەرەقانەی تێدان کە لە وێنەکان بۆ

Puzzles

بڕدراون .یەکێک لە گروپەکان هەموو

پارچەکان��ی وێنەیەک لە پاکەت یا زەرفێکدا وەردەگ��رێ .دوو گروپەکەی تر ،لە پاکەت نامەکەی
خۆیاندا ئەو پارچە وەرەقانە وەردەگرن کە هی دوو وێنەکەی ترن .واتە تێکەاڵوێکن لە دوو وێنەکەی
ت��ر .نی��وە لەم وێنەو نیوەش لەو وێن��ە .گروپەکانی تر لە پاکەتە نامەکانیاندا ئ��ەو پارچە وەرەقانە
وەردەگرن کە تێکەاڵوێکن لە هەموو وێنەکانی تر.
٢ـ پێش ئەوەی گروپەکان دەس��ت پێ بکەن کە پارچە وێن��ەکان تێک کەنەوەو بیانخەنە پاڵ
یەک ،مامۆس��تا ڕێوشوێنو ڕێساکانی ئەو یارییەیان بۆ ڕوون دەکاتەوە .گروپی یەکەم یەک دەقیقە
پێش لەوانی تر دەس��ت پێ دەکا .گروپی دووهەم تەنیا مافی ئەوەیان هەیە کە دەس��تی چەپ بۆ
وەس��ەریەک خس��تنەوەی پارچە وێنەکان بەکار بێنن .گروپەکانی تر چیان پێ خۆش بێ دەیکەن.
واتە ئازادن چۆنیان پێ خۆش بێ کارەکەیان بکەن.
ڕاهێنانەکە ئەوەیە کە هەر گروپە هەرچی زووتر بتوانێ وێنەکەی خۆی بخاتەوە سەریەک.
٣ـ جیا لە گروپی یەکەم ،گروپەکانی تر دەس��بەجێ هەس��ت دەکەن کە ئەوان پارچە وەرەقەی
پێویس��تیان بۆ تەواو کردنی وێنەکەو خستنەوە سەریەکی نیە .بۆیە هەندێکیان تێدەگەن کە ئەگەر
دەس��ت بکەن بە هاوکاری لەگەڵ گروپەکانی تر ،دەتوانن ڕاهێنانەکە تەواو کەنو وێنەکەی خۆیان
بخەنەوە س��ەریەک .بۆیە ئەگەر گروپێک داوای کرد کە دەیەوێ ڕێگای پێ بدرێ لەگەڵ ئەوانی تر
هاوکاری بکا ،پێویستە پێشنیارەکەی وەبەرچاو بگیردرێ .هەر کاتێک گروپەکان وێنەکانی خۆیانیان
وەس��ەر یەک خس��تنەوە ،ڕاهێنانەکە تەواو دەبێ .یا کاتێک کە بەش��دارانی کۆڕسەکە تووڕەو بێزار
بوونو بە هۆی هەست کردن بە بێعەداڵەتی ناڕەزایەتییان لێکەوتەوە ،ڕاهێنانەکەش تەواو دەبێ.
بۆ لێدوان:
* ڕاهێنانەکەتان پێ چۆن بوو؟ بۆچی ئەو ڕاهێنانەمان ئەنجام دا؟
* چ هەس��تێکتان هەب��وو کاتێک دەتاندی گروپ��ەکان لەگەڵ گیروگرفت��ی وەک یەک بەرەوڕوو
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نەدەبوون؟
* ئایا ئەو جۆرە شتانە لە ژیانی ڕۆژانەدا ڕوو دەدەن؟
* ئایا بۆخۆتان قەت لەگەڵ نادادپەروەری بەرەوڕوو بوونە؟ ئایا هەلومەرجێکتان وەبیر دێ کە لەوێدا
خۆتان یان کەسانێک کە دەیانناسن بێعەداڵەتیی لەگەڵ کرابێ؟
* ئایا بیس��تووتانە یان دیتووتانە کەس��ێک یان کۆمەڵە کەس��ێک جیاوازیی لەگەڵ بکرێو وەک
ئەاونی تر دەس��تی ب��ە ئیمکاناتی وەک قوتابخانە ،ئاوی خواردن��ەوە ،دەواو دەرمان ،خزمەتگوزارییە
تەندروستییەکان ،کار ،پەروەردەو فێر بوون ،یەکەی نیشتەجێ بوونو هتد ڕانەگا؟
* ئایا وەزعی کەمئەندامانو ئەو کەسانەی کە خاوەن پێداویستیی تایبەتین لە کۆمەڵدا چۆنە؟ ئایا
بەڕاستی وەک خەڵکی تر دەستیان بە خزمەتگوزارییەکان ڕادەگا؟
* ئایا ئەوە تاوانی کۆمەڵگایە کە لەوێدا هەندێک کەس جیاوازیدانانیان لەگەڵ دەکرێ؟
* کۆمەڵگاو کاربەدەستان چۆن دەتوانن خەڵک لە بەرامبەر جیاوازیدانانو هەاڵواردندا بپارێزن؟
* چۆن ئەو کۆمەڵگایە هەڵدەسەنگێنن کە لەوێدا تەبعیزو جیاوازیدانان بەڕێوە دەچێ؟
* جیاوازیدانانو هەاڵواردن چ ئاکامێکی بۆ تاکەکانو بۆ کۆمەڵگا لێ دەکەوێتەوە؟
* ئایا وا هەبووە تۆ خۆت هەندێک جار جیاوازیدانان بە کەسانی دیکە ڕەوا ببینی یان هەڵیانئاوێریو
بە شێوەیەکی نادادپەوەری ڕەفتاریان لەگەڵ بکەی؟
فێربووین کە:
لە کۆمەڵگادا هەموو مرۆڤەکان شانسو دەرفەتی وەک یەکیان نیە .ئەمە تا ڕادەیەکی زۆر لە هەموو دنیادا
هەر ڕاس��تە .هەندێک کەس باشترو ئاس��انتر لە کەسانی دیکە دەستیان بە ئیمکاناتو شانسو دەرفەتو
سەرچاوە جۆراوجۆرەکان ڕادەگا .هەاڵواردنو جیاوازیدانانو تەبعیز ڕەوا دیتن بە مرۆڤەکانو دەستەو تاقمە
جۆراوجۆرەکان پێی دەگوترێ جیاوازیدانان واتە  .Discriminationجیاوازیدانان بە پێشێل کردنی مافەکانی
مرۆڤو کەرامەتی ئینسانی لەقەڵەم دەدرێ .ئەرکی دەوڵەتە کە هاوواڵتیان ،بێ هیچ جیاوازیدانانێک وەک
یەک لە بەرامبەر تەبعیزو هەاڵواردنو ڕەفتارو هەڵس��وکەوتی ناعاداڵن��ەدا بپارێزێ .لەوەش زیاتر ئەرکی
دەوڵەت ئەوەیە کە دەرفەتو ش��انسو هەلومەرجی گەشە کردن بۆ هەموو هاوواڵتیان وەک یەک دابینو
دەستەبەر بکات .پێویستە بزانین کە ئێمەش وەک تاک جاری وایە جیاوازیو تەبعیزو هەاڵواردن لەگەڵ
خەڵکانی تر دەکەین .بۆیە دەبێ بزانین کە بۆ بنیات نانی کۆمەڵگایەکی پێش��کەوتووو عاداڵنە کە لەوێدا
هیچ کەس بێعەداڵەتیو جیاوازیی لەگەڵ نەکرێ هەموومان بەرپرسایەتیمان لەسەر شانە.
ناوی ئەو کەسانە بزانین کە بۆ نانخواردنی ئێوارە بانگهێشتن کراون
بابەت :جیاوازیدانانو باڵوکردنەوەی بیرۆکە کلیشەییەکان ٢٣٤ـ٢٢٩
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ئامان��ج :ڕوونکردن��ەوەی ئەو ڕاس��تییە کە ئێمە لە قەزاوەت کردن لە س��ەر خەڵک��ی تردا لە ژێر
شوێنەواری بیروبۆچوونو هەڵوێستەکانی بنەماڵەو خزمو کەسوکارو دۆستو ئاشناو نزیکانی خۆمان
داین.
پێ بزانین یان نا ،وێنەو بیرۆکەی کلیش��ەییو چوارچێوەی دیاریکراومان سەبارەت بە کەسانی دیکە
لە زەین دان .واتە ئاگاهانە یا نائاگاهانە لە پێوەندی لەگەڵ خەڵکانی تردا چاویلکەی دیاریکراو بەکار
دەبەی��نو بەو جۆرە دەیانبینین کە ئەوچاویلکە دیاریکراوانەمان ،ئەوانمان نیش��ان دەدەن .هەر بۆیە
بیرۆکە کلیشەییەکان ،وێنەو سەمبولو ڕوانگەو هەڵوێستە کلیشەییو بڕیارە بێجێکان زۆرتر لەالیەن
بنەماڵەو دۆستو ئاشناو قوتابخانەو کۆمەڵگاوە بۆ ئێمە دەگوازرێنەوە.
بە تێپەڕینی زەمان جاری وایە قەزاوەتە بێجێو وێنەو بیرۆکە کلێشەییەکان ئاڵوگۆڕیان بەسەردا
دێ .ڕۆژگارێک خەڵکی ئۆس��لۆ وێنەیەکی زۆر خراپیان لە خەڵکی ش��یمالی نۆروێژ لە زەین دابوو.
هەر بۆیە ئامادە نەبوون خانوو بەوان بەکرێ بدەن .ئەوان لە ئۆس��لۆ ناچار بوون دیالێکتو ناسنامەی
ڕاستەقینەی خۆیان بشارنەوە تا خانوویان بەکرێ دەست کەوێ .بەاڵم ئێستا ئەم وەزعە گۆڕاوە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ڕاهێنانەکە بەش��ێوەی کورتەشانۆ بەڕێوە دەچێو سەرەنجام بەشدارانی کۆرسەکە لە پلێنۆمدا پێکەوە
لە سەر بابەتەکە گفتوگۆ لەگەڵ یەکتر دەکەن.
مامۆستا دەتوانێ بەگوێرەی قوتابییەکانو بارودۆخەکە ڕۆڵەکان بگۆڕێ .دیارە ئەگەر خۆی بیهەوێ.
کات :یەک کاتژمێر.
پێداویس��تی :ژوورێکی گەورە بۆ کاری فیزیکیو نمایش��ی شانۆ .قەڵەمو کاغەز بۆ چاوەدێرەکان واتە
ئۆبزەرڤاتۆرەکان.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا ڕوونی دەکاتەوە کە ڕاهێنانەکە بریتییە لە کورتەشانۆیەک .مەبەست ئەوەیە کە ڕۆڵی
بنەماڵە لە گواس��تنەوەی نرخو بایەخو بەها جۆراوجۆرەکانو وێنە کلێش��ەییو قەزاوەتە بێجێکاندا
لە پێوەندی لەگەڵ مرۆڤەکانی دیکەو خەڵکانی دیکەی س��ەر بە گروپو کولتوورە جۆراوجۆرەکانی
دیکەدا نیشان بدەین.
٢ـ مامۆس��تا چوار کەس لە بەش��داربووەکانی کۆرس��ەکە هەڵدەبژێرێ بۆ ئەوەی کورتە شانۆکە
نمایش بکەن( .دیارە دەبێ خۆیان ئامادە بنو پێیان خۆش بێ) .چوار کەسیش لە قوتابییەکان وەک
چاوەدێر دیاری دەکرێن تا ئەو چوار کەس��ەی تر کە شانۆکە نمایش دەکەن بخەنە ژێر چاوەدێریو
هەموو ئەو بەڵگەو هەڵوێستو ئەرگیومێنتەکانی ئەوان بەوردی یادداشت بکەن .ئەوانی تر تەماشاچی
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دەبن.
٣ـ ئەو کارتانە بەس��ەر چوار کەسەکە دابەش دەکرێن کە ڕۆڵی هەرکام لەوانیان تێدا نووسراوە.
واتە هەر کەس��ێک لەوان ئەو کارتە وەردەگرێ کە چۆنیەتیی ڕۆڵی ئەوی تێدا نووس��راوە .مامۆستا
داوا ل��ەوان دەکا بۆ ماوەی پێنج دەقیقە کارت��ەکان بخوێننەوەو خۆیان بەرنە نێو دنیای ئەو ڕۆڵەی
کە دەبێ بیگێڕن.
٤ـ مامۆس��تا لەگەڵ قوتابیەکانی دیک ە س��ێنەکە ئامادە دەکەن .سێنەکە بریتییە لە دیوەخانی
ماڵێکی ئاس��ایی .پاشان مامۆس��تا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە ئەوەی ئێستا نمایش دەکرێ بریتییە لە
گفتوگۆ لە نێوان ئەندامانی بنەماڵەیەکدا.
٥ـ کورتەش��انۆکە دەس��ت پێ دەکا .قوتابیەکان بۆ ماوەی  ١٠تا  ١٥خولەک خەریکی نمایش
کردن دەبن.
بۆ لێدوان:
پرسیار لەو کەسانە کە شانۆکەیان نمایش کرد :چۆن ڕۆڵەکانی خۆتانتان گێڕا؟ چۆن ئەو دەورانەتان
نمایش کرد کە بۆتان دانرابوو؟
پرس��یار لە چاوەدێرەکان :ئەوان چ ئەرگیومێنتێکیان لە قس��ەکانیاندا ب��ەکار دەهێنا؟ واتە ئەو
کەسانەی شانۆکەیان نمایش دەکرد چۆن بەڵگەیان دەهێنایەوە؟ چۆن ئیستداللیان دەکرد؟
پرسیار لە هەمووبەشدارانی کۆرسەکە:
* ئایا ئەرگیۆمێنتی لەو جۆرەتان پێشتر لە نێو بنەماڵەی خۆتان یان لە کەسانی تر بێستوون؟
* ئایا ئەوە ڕووی دەدا ئەگەر ئاستی کوڕەکەش هەمان ئاستی کچەکە بوایە؟
* ئایا وەزعەکە جۆرێکی تر دەبوو ئەگەر لەجیاتی کچەکە کوڕێک بوایەو ویستبای لە ماڵ بچێتە
دەرو بڕوا لەگەڵ خۆشەویستەکەی بژی؟
* چ ڕووی دەدا ئەگەر کچەکە وتبای دۆستەکەی کچێکەو دەیهەوێ بڕواو لەگەڵی بژی؟
* چ ڕووی دەدا ئەگەر کوڕێک بوایەو بە بنەماڵەکەی گوتبا دەیەوێ بڕواتە دەرو لەگەڵ دۆس��تە
کوڕەکەی بژی؟
* ئایا ئەگەر ئەوە لە بنەماڵەیەکی موس��وڵماندا هاتبوایە پێش چ دەقەوما؟ ئایا موس��وڵمانێک
دەتوانێ دۆستە نۆروێژییەکەی لەگەڵ خۆی بەرێتەوە ماڵێ؟
* ئایا لەم واڵتەدا گیروگرفتی وامان ڕۆژانە بۆ دێتە پێش؟
فێربووین کە:
قەزاوەت��ی بێجێو بیرۆکە کلێش��ەییەکان لە ڕێگای بە کۆمەاڵیەتی بوون��ەوە ،لە ڕێگای پەروەردەو
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فێ��ر کردنەوە ،لە ڕێگای ئەزموونی ژیان��ی ڕۆژانەوە دەگوێزرێنەوە .هەر بۆیە مرۆڤ کاتێک قس��ەو
باس��ی خەڵکی لەسەر خەڵکانو کەسانی دیکەی س��ەر بە گروپە ئیتنیکیەکانی دیکەو چینو توێژە
کۆمەاڵیەتییەکانی تر گوێ لێ دەبێ ،پێویس��تە بە چاوێکی ڕەخنەگرانەوە هەڵیانس��ەنگێنێو لێیان
ورد بێتەوە .واتە نابێ لە خۆڕا ئەو قس��ەو ئیدیعایانە قبووڵ بکەین .پێویس��تە ئەوەش بزانین کە بە
تێپەڕینی زەمان هەندێک لەو قەزاوەتە بێجێو بیرۆکە کلێشەییانەی کە لەسەر خەڵکانی تر هەمانن
ئاڵوگۆڕیان بەسەردا دێن.
کارتەکان ( ئەو کارتانەی ڕۆڵەکانیان تێدا نوسراوەتەوە ،واتە نمایشنامەکەیان لەسەر نووسراوە)
کچ
تۆ بڕیارت داوە بنەماڵەکەت لەوە ئاگادار کەی کە کوڕێکی موس��وڵمانت خۆش دەوێو دەتەوێ
بڕۆیە دەرو بچیە ماڵی ئەوانو لەگەڵی بژی.
گفتوگۆ :ڕۆڵەکەت بەوە دەست پێدەکەی کە بە بنەماڵەکەت دەڵێی دۆستێکی موسوڵمانت گرتووە
کە دەتەوێ بڕۆیە دەرو لەگەڵی بژی .هەوڵ بدە تا ئەو جێیەی بۆت دەکرێ لەسەر بڕیارەکەت سوور
بەو بەڵگەو ئەرگۆمێنت بێنەوە بۆ ڕازی کردنی بنەماڵەکەت .ئەوەش بڵێ کە دەتەوێ ڕێکخراوێک بۆ
بەربەرەکانی لەگەڵ قەزاوەتی بێجێو بیرۆکە کڵێشەییەکان دامەزرێنی.
دایک
کچەکەی تۆ کوڕێکی موسوڵمانی بە دۆستی خۆی هەڵبژاردوە واتە حەزی لێ دەکا.
گفتوگ��ۆ :تۆ کچەکەی خۆتت خۆش دەوێ ،بەاڵم س��ەر لەوە دەر ناکەی کە ئەو چۆن کوڕێکی
موس��وڵمانی خۆش دەوێ .تۆ بۆخۆت لە ئیس�لام بە ش��کو گومانیو پێت وایە کە ئیسالم دینێکە
دوژمنی ژنانە .ئەتۆ پێت وایە موس��وڵمانەکان س��ەروکاریان لەگەڵ تیرۆریزم هەیە .لەوە دەترس��ی
کە کوڕێکی موس��وڵمان بێو ئەو دەرفەتو ئیمکاناتە کە لە پێش کچەکەت دان س��نوورداریان بکاو
مەیدان��ی لێ تەنگەبەر کاتەوە .بیکاتە کابانی ماڵێو ژیانی لێ س��ەختو دژوار بکا .تۆ لە پەیوەندی
لەگەڵ مەسەلە بنەماڵەییەکاندا هەمیشە الیەنگری لە مێردەکەت دەکەی .لە قسەکانتدا تێدەکۆشی
کچەکەت حاڵی بکەی کە بەو بڕیارەی کە داویەتی دەردەسەریو گیروگرفتو ئەزیەتو ئازارێکی زۆر
بۆ دایکو باوکی دەخولقێنێ.
برا گەورە
خوشکەکەت حەز لە کوڕێکی موسوڵمان دەکا.
گفتوگۆ :تۆ هیچ دژایەتییەکت لەگەڵ ئەوە نیە کە خوش��کەکەت حەز لە کوڕێکی موس��وڵمان
دەکا یا دۆس��تی موس��وڵمانی هەیە .لەوەش زیاتر ئەتۆ پێت وایە کە مرۆڤەکان دەبێ مافی ئەوەیان
هەبێ بۆخۆیان ش��ەریکی ژیانی خۆیان هەڵبژێرن .کەچی کاتێک گوێت لە قس��ەکانی دایکت دەبێ
بەرەبەرە ش��کو گومانت بۆ پەیدا دەبێو دێیە س��ەر ئەو قەناعەتە کە ئەو کوڕە موسوڵمانە ڕەنگە لە
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خۆشەویس��تییەکەیدا لەگەڵ خوشکت ڕاس��تگۆ نەبێو بیەوێ دەستخەرۆی بکاتو ژیانی لێ تاڵ
کات .لە قس��ەکانی خۆتدا نیگەرانیی خۆت دەردەبڕی ،بەاڵم بەو حاڵەش پش��تیوانی لە خوشکت
دەکەی.
باوک
کچەکەت حەز لە کوڕێکی مەسوڵمان دەکات.
گفتوگ��ۆ :تۆ بە هیچ جۆر قب��ووڵ ناکەی کچەکەت پێوەندیی خۆشەویس��تیی لەگەڵ کوڕێکی
موس��وڵمان هەبێ .بۆ ت��ۆ بنەماڵەکەت گرنگەو لەوە دەترس��ی خەڵکی گەڕەکو خزمو ئاش��نایانی
بنەماڵەک��ەت بەو مەس��ەلەیە بزاننو خراپی وەرگرن .ئەتۆ خۆت بە ڕاسیس��ت نازانی ،بەاڵم کاتێک
بی��ر لە پێوەندیی کچەکەت لەگەڵ کوڕێکی موس��وڵمانو زەماوەندی ئەوان لە داهاتوودا دەکەیەوە،
تێدەکۆش��ی کچەکەت لەو بڕیارە پەش��یمان کەیەوە .ئەتۆ وەک باوکێکی توند ڕەفتارو هەڵسوکەوت
دەک��ەی .ئەرگۆمێنتەکانت ئەوە نیش��ان دەدەن .هەر بەو جۆرە ئەتۆ دژی ئەوەش ڕادەوەس��تی کە
کچەک��ەت ئۆرگانێکی تایبەتی بۆ خەب��اتو بەربەرەکانی لەگەڵ بیرۆکە کلێش��ەییەکانو قەزاوەتە
بێجێکان دامەزرێنێ.
ستاتوس ()Statusیا پێگەی کۆمەاڵیەتی
بابەت :پێگەی کۆمەاڵیەتی
ئامانج :تێگەیش��تن لەو ڕاستییە کە س��تاتوس یا پێگەی کۆمەاڵیەتی دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتییەو
کاریگەریی لەسەر ڕەفتارو هەڵوێستی مرۆڤ هەیە.
 ،Thandi Rankoeس��ەفیری ئەفریقای جنووبی بەس��ەرهاتێکی خۆی کە چەندین س��اڵ لەمەوبەر
ل��ە Botswanaدا بەس��ەری هاتووە دەگێڕێتەوە .ناوبراو دەڵێ ئەودەم��ە کە بە هۆی خەبات بە دژی
ئاپارتاید هەاڵتبوو بۆ دەرەوەو وەک پەنابەرێکی سیاسی لە  Botswanaکارم دەکرد ،ڕۆژێک لە شوێنی
کارەکەمدا لە  ،NORADکابرایەکی نۆروێژی لە پڕ هاتە ژوورێو چاوێکی بە ژوورەکە داگێڕاو پرسی
(? )is nobody hereواتە ئایا کەس لێرەیە؟ ئەوە لە کاتێک دابوو کە من لە ژوورەکە دابوومو لەسەر
کورسییەک دانیشتبوومو کارم دەکرد ٦٧.بەو جۆر کابرای نۆروێژی ئەو نابینێ ،یان ئەگەر بیشیبینێ
وەک ”کەس” تەماشای ناکات .بەو جۆرە ڕەفتارە دەگوترێ ”نەدیتن” یان حیساب بۆ نەکردن .ئێمە
هەمووم��ان ڕەنگە لە ژیانی خۆماندا ئاوا لە جێگایەک کەوتبینە هەلومەرجێکی لەو چەش��نەوە کە
یەکێک یان کەسانێک حیسابمان بۆ نەکەنو نەیانەوێ بمانبینن.
چۆنیەتیی جێبەجێ بوونی ڕاهێنانەکە:
لە سەرەتادا قوتابییەکان یارییەک دەکەن کە لە ڕێگای ئەوە دەیانەوێ هەندێک لێکۆڵینەوە لەسەر
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بابەتەکە بکەن .پاشان دەست دەکەن بە بیرکردنەوەیەکی قووڵو هەموو الیەنەو دواتر پێکەوە دەست
دەکەن بە باسو گفتوگۆ.
کات ٤٥ :خولەک
پێداویس��تی :ژوورێک��ی گەورە ،قەڵەمو کاغ��ەزو الپی جۆراوجۆرو ڕەنگاوڕەن��گ واتە کوتە کاغەزی
ڕەنگاوڕەنگ کە چەسپ بکرێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ بەش��دارانی کۆرس��ەکە بەش��ێوەی بازنە لە دەوری یەک ڕادەوەس��تن ،بەاڵم پشتیان لە چەقی
بازنەکە دەبێو چاویش��یان دەنووقێنن .پاش��ان مامۆستا کوته کاغەزێکی زەرد کە ژمارەیەکی لەسەر
نووس��راوە بە نێوچاوانی هەر یەک لە بەش��داربووەکانەوە دەنووس��ێنێ .ژمارەکان لە یەکەوە دەست
پێدەکەنو لە پێنج تەواو دەبن .پێویس��تە قوتابیەکان بۆخۆیان نەزانن کە چ ژمارەیەکیان دراوەتێ.
دوای ئ��ەوەی هەموو قوتابییەکان ژمارەی خۆیان وەرگرت ،مامۆس��تا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە هەر
کام لەوان ژمارەیەکیان لەس��ەر نێوچاوانی خۆیان هەیە کە پلە وپێگەو ئەوان نیشان دەدا .ژمارەکان
لەنێوان یەک تا پێنج دان .تا ژمارەکە لە س��ەرتر بێ ،پێگەی ئەو کەس��ە بەرزترە .دەبێ بگوترێ کە
قوتابییەکان هێشتاش نابێ چاویان بکەنەوە .ڕاهێنانەکە ئەوەیە کە هەر یەک لەوان بەگوێرەی ئەوە
کە چەند کەس دێنە الیو حەزیان لێیە لەگەڵی بن ،پێگەو ستاتوس��ی خۆی دەستنیش��ان دەکا.
بەاڵم مافی ئەوەیان نیە کە لە کاتی ڕاهێنانەکەدا پێکەوە قس��ان بکەن .ئێستا قوتابییەکان چاویان
دەکەنەوە .دەبێ بە ئیش��ارەی چاو و لە ڕێگای ئاماژه واتە زمانی لەش��ەوە سیگناڵ بۆ یەکتر بنێرن
کە چ ژمارەیەکیان هەیە .واتە دەبێ س��یگناڵ وەرگرنو س��یگناڵ بۆ یەک بنێرن بۆ دەست نیشان
کردنی پێگەی خۆیانو یەکتر .پاش  ٤تا ش��ەش خولەک دوای ئەوەی کە بیرۆکەیەکیان سەبارەت
بە پێگەی خۆیانو یەکتر لەال دروست بوو یارییەکە تەواو دەبێ.
مامۆس��تا داوا لە بەشداربووەکان دەکا کە ئەوانەی پێیان وایە سەر بە گرووپی ژمارە یەکن بچنە
الیەکەوە .پاشان هەر بەو جۆرە گروپەکانی تریش لە دەوری یەکتر کۆ دەبنەوە .دواتر کوتەکاغەزەکان
لە نێوچاوانیان دەکەنەوە تەماش��ا دەکەن کە ئایا بۆچوونەکەیان لەسەر پێگەی خۆیان وەڕاستگەراوە
یان نا.
* ئایا دژوار بوو کە بزانن چ ستاتوس یا پێگەیەکتان هەیە؟
* ئەوانەی کە پێگەیەکی بەرزیان هەبوو چ سیگناڵێکیان لەوانی ترەوە بۆ دەهات؟
* ئەوانەی پێگەیەکی خوارتریان هەبوو چ سینگاڵێکیان بۆ دەهات؟
* ئایا لە ژیانی واقعیی رۆژانەماندا هەر وایە؟ ئایا بەگوێرەی پێگەی خۆمان لە کۆمەڵدا سیگناڵی
جۆراوجۆرە وەردەگرین؟
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* کەی مرۆڤ س��ەبارەت بەو کەس��انەی پێگەیەکی بەرزیان هەیە سیگناڵ دەنێرێ؟ ئایا خۆت
وات کردوە؟
* چۆن سیگناڵ سەبارەت بەو پێگەیانە دەنێرن کە پێمان وایە نزمن؟
٢ـ مامۆستا داوا لە قوتابیەکان دەکا دوو دوو پێکەوە سەبارەت بەو پێگەو ستاتوسانە قسە بکەن
کە لە کۆمەڵگادا هەن .پێویستە لە کاتی هێنانەوەی نموونەدا هەم باس لەو نموونانە بکەن کە پێگەی
بەرز نیشان دەدەن ،هەم ناوی ئەو نموونانە بەرن کە پێگەی نزم نیشان دەدەن .کار ،سەروەت ،خانوو،
ماشێن ،بڕوانامە ،کولتوور ،بنەماڵە ،جوانی ،بااڵبەرزی ،زیرەکی ،پلەو پێگەی ئایینی ،دینداری ،سیفاتە
شەخسیو جەستەییەکان ،بەهێزیو هتد ( ١٠تا  ١٥خولەک).
٣ـ پاش��ان مامۆس��تا ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەی قوتابییەکان لەسەر تەختەڕەش دەنووسێ .یا ئەو
شتانەی قوتابییەکان ناویان دەبەن لەسەر کاغەزی گەورە دەنووسێو بە دیواری پۆلەکەدا هەڵیانداوەسێ.
بۆ لێدوان
* لە ژیانی رۆژانەدا چۆن ڕەفتار لەگەڵ ئەو کەسانە دەکەی کە ستاتوسێکی بەرزیان هەیە؟
* ئایا سرنجو بایەخێکی کەمتر بەو کەسانە دەدەین کە ستاتوسێکی نزمتریان هەیە؟ بۆچی؟
* ک��ێ ل��ە کۆمەڵدا پێگەو پلەی بەرزی هەیە؟ کێ پێگەی نزمی هەیە؟ بۆ وایە؟ ئایا لە کۆمەڵگای
ئێمەدا ئەو گروپانە ستاتوس��ی بەرزی��ان هەیە یا نزم :پەنابەران ،خ��اوەن کارگەکان ،کەمئەندامان،
هۆمۆفیلەکان ،کەسانی سەر بە کەمایەتییەکان.
* ئایا هەمیش��ە پێگەو پلەی بەرز ئاکامی کارو زەحمەتی ئەو کەس��ەیە کە ئەو پلەی هەیە؟ ئایا
دەتوانی نموونە بێنیەوە؟
* ئایا ئێمە پێویس��تە مرۆڤەکان لەسەر بناخەی پێگەو پایەی کۆمەاڵتییان هەڵسەنگێنین یا لەسەر
بناخەی ڕەفتارو کارو کردەوەکانیان؟
* ئایا ئێمە پێویستە وەک یەک ڕێزو حورمەت بۆ هەموو مرۆڤەکان نیشان دەین؟
هەر کولتوورەی پێوانەی خۆی بۆ دانی پێگەو پلەو پایە هەیە .شتی جیاواز لە کولتوورە جیاوازەکاندا
پل��ەو پایەی جیاوازیان هەیە .ژنان ،مندااڵنو بەس��ااڵچوان دەتوانن لە کولتوورە جیاوازەکاندا پلەو
پێگەی جیاوازیان هەبێ .کەس��انێک کە لە واڵتێکدا ستاتوسو پێگەیەکەی زۆر بەرزیان هەبووبێ،
ڕەنگە لە واڵتێکی دیکەو لە کۆمەڵگایەکی دیکە ئەو پێگەو ڕێوشوێنەیان نەبێ.
فێربووین کە:
زۆر گرنگ��ە هەوڵ دەین مرۆڤ��ەکان وەک مرۆڤ ببینینو وەک مرۆڤیش هەڵس��وکەوتیان لەگەڵ
بکەین .پلەو پایەی کۆمەاڵیەتی ئەوە دەس��ت نیش��ان ناکات کە ئێمە چ جۆرە کەس��ێکینو چۆن
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ڕەفتارو هەڵسوکەوت دەکەین .ئێنسانێکی باشین یان خراپ .بۆیە پێویستە لە ژیانی ڕۆژانەماندا ڕێزو
حورمەت بۆ هەموو کەس دانێینو کەس وەال نەنێین.
بۆ فێربوونی زیاتر:
سەفەری چینایەتی چهمکێکی تازەیە لە کۆمەڵناسیدا .دەتوانی ئەوە ڕوون بکەیەوە کە ئەم چەمکە
چ پێوەندییەکی بە پلەو پایەی کۆمەاڵیەتییەوە هەیە؟
تێبینی :مەبەست لە سەفەری چینایەتی ئەوەیە کە کەسێک بەپێی کار یان داهات یا خوێندن،
پێگەیو پلەو پایەی لە کۆمەڵدا دەگۆڕێو دەچێتە چینێکی دیکەوە.
بۆ فێربوونی زۆرتر:
بەش��دارانی کۆڕس��ەکە دەتوانن وتار ،وێنە ،بابەت ،فیلم ،ڤیدیۆ ،شیعر ،چیرۆکو  ...بدۆزنەوە کە
نیش��ان بدەن هیچ پێوەندییەک لە نێوان س��تاتووسو پلەو پایەی کۆمەاڵیەت��یو چاکیو خراپیی
مرۆڤێکدا نیە .کەس��انی وا هەنو هەب��وون کە لە پلەو پایەیەکی زۆر ب��ەرز دابوون بەاڵم ڕەفتارو
کارو کردەوەی زۆر نابەجێیان لە خۆیان نیش��ان داوە .بەپێچەوانەش��ەوە جاری وایە کەسانێک پلەو
پایەیەکی زۆر نزمیان بەڕواڵەت هەیە ،بەاڵم ئینسانی زۆر باشو شایستەو لێوەشاوەن.
وێکهەڵکردن Tolerance
بابەت :وێکهەڵکردن:
ئامانج :شیکردنەوەی نێوەرۆکو سنوورەکانی هاوسهنگی.
لە بەیاننامەی ڕێکخرای نەتەوەیەکگرتووەکان س��ەبارەت بە وێکهەڵکردندا هاتووە کە :وێکهەڵكردن
بریتیی��ە لە ڕێزگرتنو قەبووڵکردنی جۆراوجۆریی کولتوورەکانی جیهانی ئێمەو جۆرەکانی دەربڕینو
ش��ێوە جیاوازەکانی مرۆڤ بوونی ئێمە .گەش��ە کردنی وێکهەڵکردن لە ڕێگای ئاگایی ،ڕاش��کاوی،
پێوەندی ،ئازادیی بیروڕاو ویژدانو دەربڕینەوە مەیسەر دەبێ .وێکهەڵکردن بریتییە لە هاوئاهەنگی لە
ناکۆکیدا .ئەمە هەر تەنیا ئەرکێکی ئەخالقی نیە ،بەڵکوو هەروەها پێویستییەکی سیاسیو قانوونیشە.
وێکهەڵکردن ئەو تایبەتمەندییەیە کە ئاشتی مسۆگەر دەکا ،دەبێتە هۆی جێنشین کردنی کولتووری
ئاش��تی لە جیاتی کولتووری ش��ەڕ ( )...وێکهەڵکردن بەرپرسایەتیەکە کە ددان بە مافەکانی مرۆڤ،
پلۆرالیزم��ی کولتووری ،دێمۆکڕاس��یو ڕۆلی قانوون دادەنێ .ئەمەش ب��ە مانای پەیڕەوی کردن لە
ستانداردە دیاریکراوەکانی نێو بەڵگەنامە نێونەتەوەییەکانی مافی مرۆڤە دادەنرێ”.
پێناسە:
تۆلێرانسە بە مانای وێکهەڵکردن ،پێکەوە حەوانەوە ،تەحەممولو دەرک کردن ،نیشاندانی تێگەیشتن
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لە ش��تێک یا دیاردەیەک لێک دەدرێتەوە .ڕیش��ەی ئەم وش��ەیە التینییەو بریتییە لە .Tolerance
کەس��ێک کە تۆلێرانسەی نیە ،توانای وێکهەكردنو تەحەممولی نیە ،کەسێکە کە ئازاد نیەو لەوەش
زیاتر دەتوانین بڵێین کە زانیاریشی نیە.
چۆنیەتیی جێبەجی کردنی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەکە بەوە دەس��ت پێ دەکا کە قوتابیەکان دوو دوو پێکەوە لەس��ەر بابەتەکە قسە دەکەن.
پاشان هەموو گروپەکان کۆ دەبنەوەو بەشێوەی پلێنۆم لەگەڵ یەکتر باسو گفتوگۆ دەکەن.
کات ٢ :کاتژمێر.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە ،کاغەزی گەورەو قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ بۆ نووسین.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ قوتابییەکان دوو دوو دابەش دەبنو پێکەوە لەسەر ماناو نێوەرۆکی تۆلێرانسە قسە دەکەن .دەتوانن
بیر لەوەش بکەنەوە کە بزانن خەڵکانی تر چیان لەس��ەر تۆلێرانسە وتووە ٥( .تا  ١٠خولەک) .دوایە
قوتابییەکان کۆ دەبنەوەو لە پلێنۆمدا باس��ەکانیان لەگەڵ یەک باس دەکەن .مامۆستا نەتیجەگیری
دەکا .قسەو باسەکانی قوتابیەکان لەسەر کاغەزێکی گەورە بەشێوەی کلیلەوشە دەنووسێو بە دیواردا
هەڵیانداوەسێ .دەشتوانێ لەسەر تەختەڕەش بیاننووسێتەوە.
٢ـ دواتر مامۆستا وەرەقەیەکی گەورە هەڵداوەسێ کە بەسەر دوو کەرتدا دابەش کراوە .وێکهەڵکردنو
وێکهەڵنەکردن .واتە تۆڵیرانسو ناتۆلێرانس .داوا لە بەش��دارانی کۆرس��ەکە دەکا نموونە بۆ هەر کام
لەوان بێننەوە .مامۆس��تا هەموو ئەو قس��ەو باس��انە بەش��ێوەی کلیلەوش��ە لە ژێر ئەو دوو باسەدا
دەنووسێو پاشان بەسەر دیوارەکانی پۆلەکەوە هەڵیانداوەسێ.
بۆ لێدوان:
* ئێمە بەرامبەر کێو چی تۆلێرانسمان هەیە؟
* کاتێک لەگەڵ کەس��ێک یا شتێک هەڵدەکەین ،چ هەستێکمان تێدا دروست دەبێ؟ واتە کاتێک
تۆلێرانس لە خۆمان نیشان دەدەین چ هەستێک داماندەگرێ؟
* کاتێک هەست بە تۆلێرانس دەکەین ،چ هەستێکمان بۆ پێک دێ؟
* ئایا جیاوازی لە نێوان ڕێز لێگرتنو تۆلێرانسەدا هەیە؟
* ئێمە دەکرێ بەرانبەر بە چیو کێ تۆلێرانسەمان نەبێ؟ بۆچی جاری وایە تۆلیرانسەمان تێدا نیە؟
* کاتێک ناتوانین کەس��ێک یا ش��تێک تەحەممول بکەی��نو تۆلێرانس��ەمان بەرانبەری هەبێ چ
هەستێکمان لەال پێک دێ؟
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* لە چ وەختێکدا گرنگە تۆلێرانس لە خۆماندا نیشان بدەین؟
* ئایا گرنگە تۆلێرانست تێدا نەبێت؟
* ئایا مرۆڤ دەتوانێ فێر بێ کە تۆلێرانسی هەبێ و تاقەتی هەڵکردنو وێکهەڵکردن لە خۆیدا پەرە
پێ بدا؟
فێربووین کە:
بێتەحەممولی ،ناتۆلێرانسەو وێکهەڵنەکردن کاتێک سەرهەڵدەدا کە مرۆڤ زانستو زانیاریی لەسەر
خەڵکانی تر ،کەس��انی تر ،کولتوورو فەرهەنگو ش��ێوە ژیانەکانی تر نەبێ .لەو جۆرە هەلومەرجانەدا
نەبوونی تۆڵیرانس بە شتێکی نیگەتیڤ حیساب دەکرێ .چونکە بێ ئەوەی هیچ پێویست بێ دەبێتە
هۆی لێک دوور کەوتنەوەو سەرهەڵدانی ناکۆکیو دوژمنایەتی لە نێوان خەڵکە جۆراوجۆرەکاندا .بۆ
ئەوەی بتوانین لە ئاشتیو هێمنیو سەباتو ئیستقراردا بژین ،تا ئەو جێیەی دەکرێ دەبێ تۆلێرانسە
لە نێوان مرۆڤەکانو خەڵکو کولتوورو دینو مەزهەبە جیاجیاکان ،سەرەڕای هەموو جیاوازییەکانیان،
پەرە پێ بدەینو بەهێزی بکەین .لێرەدا پێویس��تە پێ لەس��ەر ئەوە دابگرین کە تۆلێرانسە بە مانای
ئەوەش نیە کە مرۆڤ دەبێ هەموو شتێک تەحەممولو قەبووڵ بکا.
تەحەممول نەکردنی هەندێک ش��تو کەسو دیاردە جاری وایە کارێکی باشو ئهرێنیە .چونکە
دەبێت��ە مایەی ئاڵوگۆڕی بەکەڵک .بۆیە ڕاوەس��تان بەرامبەر پێش��ێلکارییەکانی مافو ئازادییەکانی
مرۆڤ ئەرکی س��ەر ش��انمانە .کە واتە سنووری تۆڵێرانس��ەو تەحەممول لەو جێیە تەواو دەبێ کە
دەبینین مافو ئازادییەکانی مرۆڤو کەرامەتو بایەخە ئینسانییەکان دەخرێنە ژێر پێ یان وەبەرچاو
ناگیردرێ.
بۆ فێربوونی زیاتر:
مامۆس��تا قوتابیەکان بەس��ەر چەند گ��روپدا دابەش دەکا .ه��ەرکام لەو گروپان��ە نوێنەرایەتیی
کەمایەتییەکی ئایینی ،مەزهەبی یا نەتەوەیی یا سیاسی لە کۆمەڵگادا دەکەن کە لە ژیانی رۆژانەیاندا
لەگەڵ ناتۆلێرانس��ە ( )Intoleranceبەرەوڕوو دەبن .قوتابیەکان پێویستە تێکۆشن کە تا ئەو جێیەی
بۆیان دەکرێ ئەو ڕەفتارو کارو کردەوانە دەستنیش��ان کەن کە ئەو کەمایەتییانە لە خۆیانی نیشان
دەدەن .بۆ نموونە هۆمۆفیلەکان ،گروپە توندڕەوە مەزهەبییەکان ،نیۆنازیس��تەکان ،فێمێنیستەکان،
موسوڵمانەکان ،بەهایییەکان .بۆ نیشان دانی ڕەفتاری ئەوان دەتوانن لە کورتە شانۆو شانۆی بێدەنگ
کەڵک وەرگرن .یان وێنەی جۆراوجۆر لە ژیانو هەڵسانو دانیشتنی ئەوان نیشان دەن ٤٥ .خولەک.
٢ـ قوتابیەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکەیان بە شێوەی پلێنۆم دەخەنە بەر باسو لێکۆڵینەوە.
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بۆ لێدوان:
* چ ڕەفتارێکی ئەو کەمایەتییانەتان حەز لێ بوو؟ چیتان حەز لێ نەبوو؟
* ئەودەم ئاس��انتر دەتوانین دەگەڵ کەمایەتیەکان هەڵکەین ،کە زانیاریمان لەسەر ئەوان وەدەست
هێنا بێو باشتریان بناسین .ئەوە هیچ ڕاستییەکی تێدایە؟ بۆچی؟
* ئایا گرنگە جارجار تۆڵیرانس��ە بەرامبەر هەندێک ش��تو دیاردەو کەس نیش��ان نەدەی؟ بۆچی؟
هەڵوێستێکی ئاوا بەچی پاکانەی بۆ دەکرێ؟
دیالۆگو گفتوگۆ لەسەر:
جیاوازیەکان تا کوێ دەکرێ تەحەممول بکرێن؟ سنووری تۆڵیڕانسە لە کوێ تەواو
دەبێ؟
بابەت :تۆڵیرانسەو سنوورەکانی ،تا کوێ جیاوازی تەحەممول دەکرێ؟
٢٢٩ـ٢٣٧ ،٢٢٤ـ٢٣٦
مێژوو شاهیدە کە زۆر جاران پێشێلکرانی مافەکانی مرۆڤ بەهۆی هەبوونی جیاوازی لە نێو خەڵکە
جۆراوجۆرەکاندا ،ڕووی داوە .بە واتایەکی دیکە زۆر جار جیاوازی بۆتە هۆی پێش��ێلکرانی مافەکانی
مرۆڤو کارەس��اتی گەورەی لێکەوتۆتەوە .هەر بۆیە بە مەبەس��تی پاراس��تنی ئاشتی لە دنیاو لە نێو
کۆمەڵدا پێویس��تە تا ئ��ەو جێگایەی دەکرێ جیاوازییەکان تەحەمم��ول بکەینو لە بەرامبەریاندا
تۆلێرانسە لە خۆمان نیشان بدەین.
نووس��ەری بەناوبانگی فەرانس��ەوی  Voltaireدەڵێ” :هەرچەند هاوڕای بیروباوەڕت نیم ،بەاڵم تا
مردن داکۆکی لە مافی تۆ بۆ دەربڕینی بیرو باوەڕت دەکەم”.
دەتوانی��ن ئەو بیرۆکەیە بەرفراوانتر کەینەوەو بڵێین« :لە جیاوازبوونی تۆ تێناگەم ،بەاڵم تا مردن
داکۆکی لە مافی تۆ بۆ «جیاواز» بوون دەکەم».
بەاڵم ئایا ئەو قس��ەیە بەو مانایەیە کە دەبێ هەموو ش��تێک قەبووڵ بکەین .ئایا دەبێ تٶلێرانسە
بەرامبەر هەموو شتێک نیشان بدەین؟ یا تۆلێرانسەو تەحەممولیش سنوورێکی هەیە؟
ئەگەر ش��ێوە ژیانی ئێمە دەبێتە هۆی دەوڵەمەندیو پش��تیوانییەک بۆ کەس��انی تر ،ئایا نابێ
تەحەممول بکرێ؟ ئایا دەبێ جیاوازییەکان لە گۆشەنیگای نیسبیەتی فەرهەنگییەوە ببینین؟ یا ئەوە
کە تۆلێرانسەو تەحەمولیش سنوورێکی دیاریکراوی هەیە؟
کاتێک جیاوازییەکان دەبنە مایەی ژانو ئازار ،هاوکات دەبنە ملمالنێو مایەی گەشەو پەرەسەندنیش.
چۆنیەتیی جێبەجێ بوونی ڕاهێنانەکە:
ئەم چاالکییە بەشێوەی پانێل بەڕێوە دەچێ .بۆ ئەوەی گفتوگۆکان دەوڵەمەند بن ،وا باشە قوتابییەکان
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چەند ڕۆژ لەگەڵ مافەکانی مرۆڤو لێکتێگەیش��تنی فەرهەنگی کاریان کردبێو زانیاریان لەسەریان
هەبێ .ئەوە یارمەتییان دەدا کە زانیاری لەس��ەر بابەتەکە کۆ کەنەوە ،پرس��یار بکەن ،ئەرگۆمێنت
بێنن ،بەڵگەو فاکت پەیدا کەنو لە یەک قس��ەدا خۆیان بۆ باس��ەکان ئامادە بکەن .دەبێ بگوترێ
چونکە مامۆستاش باسەکانو کۆبوونەوەکان بەڕێوە دەبا ،دەبێ زۆر باش خۆی ئامادە کردبێ .دەکرێ
خەڵکی تریش بۆ پانێلەکەو گوێگرتن بانگهێشتن بکرێن.
کات :یەکونیو تا دوو کاتژمێر.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە کە بۆ پانێلو باسو سیمینارگرتن بشێ.
جێبەجێ کردنی بەشی ١
١ـ قۆناخی خۆئامادەکردن ( ١،٥تا  ٢کاتژمێر)
ا -هەڵبژاردنی بابەتێک بۆ باسو گفتوگۆ لەسەر کردن:
مامۆس��تا داوا لە قوتابیەکان دەکا کە پێویستە خۆیان بۆ باسو گفتوگ ۆ لەسەر بابەتێک ئامادە بکەن
کە پێوەندیی بە «جیاوازی»و جیاوازی هەبوونەوە هەبێ.
قوتابیەکان خۆیان بابەتەکەو ئەو جۆرە «جیاوازی»یە هەڵدەبژێرن کە دەیانەوێ باس��ی لەسەر بکەن.
دەکرێ دوو بابەتیش هەڵبژێرن .واتە دەتوانن دوو تهوهرە بۆ باسو گفتوگۆ لەسەر کردن دیاری کەن.
ئایا پێویس��تە لە مەدرەس��ەکاندا ژوورێک بۆ نوێژ کردن جیا بکرێتەوە؟ ئایا پێویستە کەمئەندامان
شوێنی تایبەتیان بۆ پارک کردنی ئۆتۆمبیلەکانیان بۆ دیاری بکرێ؟ یا بابەتێکیتر.
ب -جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
چوار کەس بۆ باسو گفتوگۆو بەش��داری لە پانێلەکەدا هەڵدەبژێردرێن .کەسێک وەک بەڕێوەبەری
پانێلەکە هەڵدەبژێرین .بەش��دارانی پانێلەکە پێکەوە مەش��ۆرەت دەکەن کە چ الیەنێکی مەسەلەکە
باس بکەنو هەرکامیان کام الیەنی بابەتەکە بۆخۆی هەڵبژێرێ .واتە ئەرکەکان لە نێو خۆیاندا بەش
دەکەنو بەو جۆرە خۆیان بۆ باس��ەکە ئامادە دەکەن .بەڕێوەبەری پانێلەکەش تێدەکۆش��ێ خۆی بۆ
بەڕێوەبردنی گفتوگۆکانو هیدایەت کردنیان ئامادە بکات .یەک ش��ت گرنگە :بەش��دارانی پانێلەکە
دەبێ وەختی تەواویان بۆ خۆ ئامادە کردن بدرێتێ.
ج -ئەو کەس��انەی بانگهێش��تن دەکرێن بەتایبەتی ئەگەر دایکو باوکی قوتابییەکان بن دەبێ
لەپێشدا ئاگادار بکرێن .دەتوانن قوتابیانی پۆلەکانی دیکەش بۆ بەشداریو گوێگرتن بانگهێشتن بکەن.
بۆیە دەبێ زوو ئاگادار بکرێن تا مامۆستاکانیان بتوانن بەرنامەڕێزی بکەن ،وا باشە دەعوەتنامەکان بە
نووسراو بن .لەوێدا هەموو شتێک ڕوون کرابێتەوە.
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بەشی ٢
بەڕێوەبردنی پانێلەکە:
بەڕێوەب��ەری پانێلەکە بەخێرهاتنی میوان��ەکان دەکا .بەکورتی پڕۆگرامی ڕۆژەکەو چۆنیەتیی چوونە
پێش��ی بەرنامەکە بە ئاگاداریی هەموو بەش��داربووەکان دەگەیەنێ .یەکێک لە بەش��دارانی پانێلەکە
مەوزووعەکە دەکاتەوە .الیەنە جۆراوجۆرەکانی کێش��ەکە بۆ ماوەی  ٥تا  ١٠خولەک شی دەکاتەوە.
پاشان بەڕێوەبەری کۆبوونەوەکە داوا لە خەڵکەکە دەکا کە ئەگەر نەزەرو تێبینییەکیان هەیە بیڵێن.
ت��ا ئەو جێی��ەی دەکرێ دەبێ ڕێگا بدرێ کە خەڵکەکە بەش��داری لە باس��ەکاندا بکەنو ڕوانگەو
بیروبۆچوونەکانی��ان بخەنە بەر باس .لەو بارەوە وا باش��ە بەڕێوەبەری کۆبوونەوەکە لیس��تەیەک لەو
کەسانە بنووسێ کە دەیانەوێ قسە بکەنو وەختیان بەسەردا دابەش بکات .پاش ئەوەی هەموو ئەو
کەس��انەی قسەیان هەیە ،تەواو بوون نۆرە دەگاتە یەکێکی تر لە بەشداربووانی پانێلەکە .ئەویش لە
ماوەی  ٥تا  ٨دەقیقەدا نەزەرو ڕوانگەکانی خۆی س��ەبارەت بە مەسەلەکە دەردەبڕێ .دوایە دیسان
بەڕێوەب��ەری کۆبوونەوەکە داوا لە خەڵکەکە دەکا ئەگەر قس��ەو تێبینیو لێکدانەوەیەکیان لەس��ەر
قسەکانی ناوبراو هەیە باسی کەن .بەم جۆرە لیستەیەکی تر ئامادە دەکاو وەختیان دەداتێ .پانێلەکە
بەو جۆرە دەڕواتە پێش .وا باشە لە کاتی باسەکاندا ئەم الیەنە جۆراجۆرانەی تۆلێرانسەو جیاوازبوون
بخرێنە بەر ڕووناکایی:
* مێژوو ش��اهیدی ئەوەیە کە کەس��انێکو دەس��تەو تاقمی جۆراوجۆر لە ڕابردوودا مافەکانیان
پێش��ێل دەکرانو بەهۆی جیاوازبوونیان دەچەوس��انەوە ،بەاڵم ئاکامی پەرەسەندنی زانیاری لەسەر
ئ��ەوانو خەبات بۆ مافو ئازادییەکانیان ئەمڕۆ مافی بەرانبەریان لەگەڵ خەڵکانی تر هەیە .بۆ نموونە
ژنان...
* ئەگ��ەر خۆمان یان یەکێک لە کەس��انی نزیکی خۆمان جی��اواز بوایە ،چیمان دەکرد؟ چۆن
رەفتارمان دەکرد؟
* باش��ترین پێوانە بۆ قەبووڵ کردنی جیاوازییەکانو نیشاندانی تۆلێرانسەو دەستنیشان کردنی
تۆلێرانس��ە بریتی��ە لە مافەکانی مرۆڤ .ه��ەر جیاوازییەک کە دژایەتەیی لەگ��ەڵ مافەکانی مرۆڤ
نەبێ ،دەتوانرێ تەحەممول بکرێو تۆلێرانس��ەی بەرانبەر نیشان بدەین .هەر شتێکی بە پێچەوانەی
مافەکانی مرۆڤ بێ ،دەبێ نەک هەر تەحەممول نەکرێ ،بەڵکوو خەباتو بەربەرەکانیی لەگەڵ بکرێ.
فێر بووین کە:
س��نووری تۆلێرانسە دیاری نەکراوە .بۆیە تۆلێرانس��ەو نێوەرۆکو سنوورەکانی پێویستە هەمیشە
بخرێن��ە بەرباسو گفتوگۆو دیالۆگ .پێویس��تە لە کۆمەڵدا بەش��ێوەیەکی کراوەو ئازاد باس��ی لێ
بکرێ .پێویس��تە هەموو ئەو ش��تو دیاردەو جیاوازییانەی دژایەتییان لەگەڵ مافەکانی مرۆڤدا نیە
تەحەموول بکرێنو تۆلێرانس��ەیان بەرانبەر نیشان بدەین .ڕەنگە خەڵک بایەخ بۆ ئەوە پتر دانێن کە
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وەک خۆیان قبووڵ بکرێن لەوەی کە تەنیا هەر تەحەممول بکرێن.
ئیدی بەیاننامەی تایبەتی خۆمان بۆ لێک تێگەیشتنی فرەکولتووری ئامادەو پەسند
دەکەین.
بابەت :لێکتێگەیشتنی فرەکولتووری
ئامانج :گفتوگۆ لەسەر ئەو پرەنسیپو ڕێوشوێنانەی بۆ لێک تێگەیشتنی فرەکولتووری پێویستن.
ئەو دنیا فرە فەرهەنگیو فرەکولتووریەی ئێمە تێیدا دەژین ،لە کۆمەڵگای خۆشماندا خۆی نیشان
دەدا .یان��ی کۆمەڵگای خۆم��ان ئاوێنەیەکە فرەفەرهەنگیو فرەکولتووریی دنیای هاوچەرخ نیش��ان
دەدا .ژیان��ی ڕۆژانەم��ان فرەکولتوورییە .لەوەش زیاتر هەموو فاکتۆرەکان ئەوە نیش��ان دەدەن کە
ل��ە داهاتوودا کۆمەڵگای ئێمەش پترو پتر ب��رەو فرەکولتووری بوونو فرەفەرهەنگی بوون دەچێ .لە
س��اڵی ١٩٤٨ی زایینی ،ئەندامانی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرت��ووەکان بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی
مرۆڤیان پەسند کرد .ئەو بەیاننامەیە هەموو ئەو مافو ئازادییانەی کە بۆ مرۆڤێک لەبەرچاو گیراونو
دەوڵەتەکان وەک ئەرکی س��ەر ش��انیان دەبێ وەبەرچاویان بگرنو دابینو دەستەبەریان بکەن ،تێدا
گونجاون .ئەو بەیاننامەیە بە گش��تی مافەکانی ت��اکو ئەرکەکانی دەوڵەت لە بەرامبەر هاوواڵتیاندا
ڕوون دەکاتەوە .بەاڵم ئێمە مرۆڤەکان چۆن لەگەڵ یەکتر ڕەفتار بکەین؟ چۆن هەڵسوکەوت لەگەڵ
جیاوازیی��ە فەرهەنگیو کولتووریو ئایین��یو مەزهەبیو زمانیو فیزیکیو سیاس��یو ئیدەئۆلۆژیو
کۆمەاڵیەتییەکانی یەکتر بکەین؟ وا باش��ە لەس��ەر مۆدێلی بەیاننام��ەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ
بەیاننامەیەک بۆ لێک تێگەیشتنی فرەکولتووری ئامادەو پەسند بکەین.
تێبینی :بەیاننامە چیە؟ بەیاننامەیەک چۆن ئامادەو پەس��ند دەکرێ؟ ئایا دەبی پێش��ەکییەکی
ڵ و بەند پۆلێنبهندی بکرێن؟
هەبێو دواتریش مەبەستەکانی بە شێوەی ماددەو بڕگەو خا 
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئ��ەم ڕاهێنانە کاتێک س��ەرکەوتوو دەبێ ک��ە قوتابییەکان بۆ ماوەیەکی ب��اش لە پێوەندی لەگەڵ
فرەکولتووریدا کاریان کردبێو زانیاریو ش��ارەزاییان لەس��ەر ئەو بابەت��ەو مافەکانی مرۆڤ هەبێ.
بۆیە وا باش��ە ئەو ڕاهێنانە دوا ڕاهێنانی کۆڕس��ەکە بێ .واتە ئەگەر کۆرسێکمان سەبارەت بە مافی
مرۆڤو فرەفەرهەنگیو چۆنیەتیی ئیدارەی کێش��ەکان بەڕێوەب��رد ،ئەم ڕاهێنانە دوا ڕاهێنان بێ کە
قوتابییەکان کاری لەسەر دەکەن.
کات ٣ :خولەک
پێداویستی :ژوورێکی گەورەو قەڵەمو کاغەز
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
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١ـ مامۆس��تا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە بەیاننامە چیەو چۆن دێتە بەر چاو .لەچیو چی پێک دێ .بۆ
نموونە دەبێ پێش��ەکیی هەبێ ،مەبەسەتەکەی ڕوون کاتەوەو دواتر نێوەرۆکەکەی بە شکڵی ماددەو
بڕگەو خاڵ داڕێژرا بێ .پاش��ان داوا لە قوتابیەکان دەکرێ کە بەیاننامەیەک بۆ لێک تێگەیش��تنی
فرەکولتووری ئامادەو پەسند بکەن.
قوتابیەکان هان دەدرێن قووڵو هەموو الیەنە سەبارەت بە نێوەرۆکو بەندەکانی بەیاننامەکە بیر
بکەنەوەو ئیدەو بیروبۆچوونو ڕوانگەو مەبەس��تەکانی خۆیان لەگەڵ باس بکەن .پاشان ڕێکوپێکیان
بکەن دایانڕێژن .ئایا مەبەس��ت لە بەیاننامەیەکی ئەوتۆ چیە؟ بۆ پێویس��تە؟ پێش��ەکییەکەی چۆن
بێ؟ چەند ماددە بێ؟ ماددەکان چ بگرنە خۆ؟ مامۆس��تا هەموو ئەو ڕوانگەو نەزەرو پێش��نیارانە کە
قوتابییەکان باسیان دەکەن ،لەس��ەر تەختەڕەش یا وەرەقەیەکی گەورە دەنووسێ .نەزەری کەسو
ڕوانگەو بیروبۆچوونی کەس بەکەم ناگیرێ ٥ .تا  ١٥خولەک.
٢ـ مامۆس��تا قوتابییەکان بەسەر دوو گروپدا دابەش دەکا .هەر یەک لەوان ئەرکێکی تایبەتی
دەبێ .گروپی یەکەم پێشەکیی بەیاننامەکە ئامادە دەکا .لە پێشەکییەکەدا مەبەست لە بەیاننامەکە
ڕوون دەکرێتەوە ،گروپی دووهەمیش ئەو ڕوانگەو بیرو بۆچوونو نەزەرو پێرسپێکتیڤانە ڕێکوپێکو
فۆرمۆلە دەکا کە قوتابیەکان لە پێشنیارەکانی خۆیاندا باسیان کردوون ٤٥ .خولەک.
٣ـ مامۆستا قوتابیەکان هان دەدا بەیاننامەکە بەشێوەی نووسراو دارێژن .پاش داڕێژران پێویستە
بخوێنرێتەوە .چاک بکرێو ئاڵوگۆڕی تێدا پێک بێو دیس��انیش داڕێژرێتەوە .رەنگە ئەو ئاڵوگۆڕ پێک
هێنانە لە بەیاننامەکەدا چەند جار بێتە پێش .س��ەرەنجام ل��ە پلێنۆمێکدا بەیاننامەکە دەخەنە بەر
باسو گفتوگۆو پەسندی دەکەن.
٤ـ لە کۆتاییدا قوتابییەکان خەڵکێکی زۆر لە خزمو کەسوکارو دایکو باوکو دۆستو هاواڵو
قوتابیانی پۆلەکانی تر بانگهێشتن دەکەنو بەیاننامەکەی خۆیان کە لەسەر تێکگەیشتنی فرەکولتووری
ئامادە کردوە ،لە ڕێوڕەسمێکی بەشکۆدا ڕادەگەیەنن .دیارە ئەوان دەڵێن کە ئەو ڕاگەیەنراوەی ئەوان
لە پێوەندی لەگەڵ قوتابخانە ،شار ،ناوچە یان واڵتەکەی خۆیان دایە.
فێربووین کە:
قوتابیی��ەکان دەکرێ ش��انازی بەوە بکەن ک��ە توانیویان��ە بۆخۆیان بەیاننامەیەک س��ەبارەت بە
لێکتێگەیش��تنی فرەکولتووری ئامادەو پەس��ند بکەن .بەاڵم دەبێ تێ بگەن کە ئەگەر ئەو ماددەو
بڕگەو خااڵنەی نێو بەیاننامەکە لە ژیانو کردەوەی ڕۆژانەدا نەبنە ڕەفتارو هەڵوێستو ڕوانگەو مێتۆدو
ش��ێوازی کارو هەڵسانو دانیشتنمان لەگەڵ یەکتر ،لە قس��ەیەکی جوان بەوالوە بایەخێکی تریان
نابێ .واتە لەسەرمانە تێکۆشین نێوەرۆکی بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤو پرنسیپە جیهانییەکانی
پێکەوە ژیانو تۆلێرانسە لە کردەوەدا وەبەرچاو بگرین .ئەگینا لەسەر کاغەز بایەخێکیان نیە.

()6
کێشەو ئیدارەی کێشەکان
رەنگە ئیمکانی ئەوە هەبێ کەس��ێک ژیانێکی بێ گێرەوکێشە بەرێتە سەر ،بەاڵم ژیانێکی لەو جۆرە
دژوار ،بێ قوواڵییو بێ مانایەو وا لە مرۆڤ دەکا ئارەزووی مردن بکا٦٨ .
لە هەر شوێنێک مرۆڤەکان هەبن ،کێشەش هەیەو کێشەکان لە هەموو فەرهەنگو کولتوورەکاندا
بەشێکی سروشتیی ژیانن .لە نێوان خوشکو براکاندا ،لە نێوان دایکو باوکەکانو منداڵەکانیان دا،
لە نێوان خزمو ئاش��ناکاندا ،لە نێوان دراوسێکاندا ،لە قوتابخانەو شوێنەکانی کاردا ،کێشەکان سەر
هەڵدەدەن .ئێمە هەموومان بەجۆرێک لەگەڵ کێش��ەکان ئاش��نایەتیمان هەیە .زۆر جار ئەو کێشانە
ژیان ناخۆش دەکەنو دەبنە هۆی دروس��ت بوونی گەلێک گیروگرفتو هاتنە پێشی نێوانناخۆشیو
وەزعی دژوار لە هەندێک دەورانی ژیاندا.
مرۆڤی مۆدێرن نەک هەر دەبێ بتوانێ لەگەڵ کێش��ەکانی نێوان مرۆڤەکان ،بەڵکوو پێویس��تە
لەگ��ەڵ ئەو کێش��انەش کە لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا دێن��ە پێش هەڵبکا .رۆژ نی��ە لە راگەیەنە
گشتییەکانەوە زانیاریمان سەبارەت بە شەڕ ،ئەشکەنجە ،توندوتیژی ،نادادپەروەری ،کوشتنو کوشتار،
خەمو پەرژارەو ناڕەحەتی ،جیاوازیدانانو هەاڵواردن ،پەالمارو سەرکوتو زەبرو زەنگ پێ نەگا .لێرەدا
گرنگ ئەوەیە لەو ڕووداوانە ورد بینەوەو حاڵی بین کە چ شوێنەوارێک لەسەر ئێمە دادەنێن .جارێک
لە کۆرسێک دا ،کاتێک سەبارەت بە گێرەو کێشە نێونەتەوەیییەکان دەدواینو باسمان لەوە دەکرد
کە ئەو کێش��انە چ ئەرکێک دەخەنە سەرشانی ئێمە ،کچێکی پازدە -شازدە ساڵە کە لە کۆرسەکەدا
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بەش��دار بوو ،وتی :هەرچی ئێمە لەو بارەوە بیکەین بێکەڵکە ،چونکە هەرچۆنێک بێ دنیا بە ڕێگای
خۆیدا دەڕواو دەبێتە دۆزەخ!
ئێمە نامانەوێ باس��ی ئەو هۆیانە بکەین کە ئەو کچە الوەیان هێناوەتە س��ەر ئەو بڕوایەو بەڵگە
بێنین��ەوە کە ئاوا بیر نەکاتەوە .باس��ی ئەوەش ناکەین کە لە دنیای س��ەردەمی گلۆبالیزاس��یۆنو
تەکنۆلۆژیی پێش��کەوتووی راگەیاندندا ،خەڵک ئاگایان لەو برسێتیو هەژاریو نادادپەروەری هەیە
کە لێرەو لەوێی جیهاندا بەرچاو دەکەوێ .بەاڵم خەڵکێکی زۆر لەس��ەر ئەو بڕوایەن کە هەرچۆنێک
بێ ئەوە ئەرکی س��ەر شانی ئێمەیە ،س��ەبارەت بەو نادادپەروەری و ناحەقییانە کە لە دنیادا هەن،
بەتایبەتی لەو ش��وێنەی مرۆڤەکان ئ��ازار دەدرێنو ژیانو ئازادیو کەرامەتی��ان دەخرێتە ژێر پێ،
دژک��ردەوە لە خۆمان نیش��ان دەین .تەنیا لە حاڵەتێکی لەو چەش��نەدا دەتوانی��ن رووبەڕووی ئەو
دژواریو تەنگو چەڵەمانە بینەوەو کارێک بۆ کەم کرانەوەیان بکەین.
کاری ئێمە ئەوەیە سەرەڕای باسکردن لە دژواریو نادادپەروەرییەکان ،پێ لەسەر ئەوە داگرینو
هیواو هومێد دروست کەین کە ئیمکانی ئاڵوگۆڕی ئهرێنی هەیەو دەکرێ کار بۆ ئەو ئاڵوگۆڕانە بکەین.
بە وتەی ئینگە ئەیدسل فۆگ «پڕ مەترسیترین شت ئەوەیە کە باسی ئەو دژواریو مەینەتبەشییانە
بکەی��ن کە لە دنیادا هەن ،بەاڵم باس لەوە نەکەین ک��ە ئیمکانی کار بۆ پێکهێنانی ئاڵوگۆڕی باش
هەیە .ئیمکانی ئەوە هەیە کە جارجار ئاس��مانی ژیانی مندااڵن بە هەوران داپۆشرێ ،بەاڵم هەمیشە
دەبێ لەبیرمان بێ هەوری واش هەن کە دەرفەتو هەلو شانسیان پێوەیە٦٩ .
ئەگەر بتوانین مندااڵنو الوان ،فێری چۆنیەتیی چارەس��ەر ک��ردن ،بەڕیوەبردنو ئیدارە کردنو
کەمکردنەوەی کێش��ەکان بکەین ،ئامرازێکی گرنگمان بۆ ش��کڵ پێدانی حەقیقەتی ژیانو بەرەوڕوو
بوونەوە لەگەڵ واقعییەتەکان داوەتە دەستیان .ئەو قسەیەی ئەو کچە الوە لەو کۆرسەدا کردی ،ئەوە
دەردەخا کە ئێمە مرۆڤەکان هەمیش��ە لە بەرامبەر رووداوەکانو کارەس��اتە نالەبارەکاندا هەست بە
بێدەسەاڵتی دەکەین.
وا دێت��ە بەرچاو کە ئێم��ە بەرامبەر بەو کارەس��اتو بێعەداڵەتییانەی کە لێ��رەو لەوێی دنیادا
روو دەدەن جگە لە تەماش��اچییەکی بێدەس��ەاڵتو نابەدڵ ش��تێکی دیکە نین .ئەگەر وش��یاری،
لێوەشاوەیی ،ئاگایی ،ئاش��نایەتیو شارەزایی سەبارەت بە چۆنیەتیی ئیدارەو چارەسەریی کێشەکانی
ژیانی رۆژانەی خۆمان پەیدا کەین ،ئەوە توانیومانە گەنجینەیەکی گەورە لە زانیاریو زانست بۆ بردنە
پێشی ژیانی خۆمان وەدەست خەین .لەو ڕێگایەوە فێر دەبین چۆن ئەو کێشانە ئیدارە بکەین کە لە
ژیانی رۆژانەدا لە وەزعی جۆراوجۆردا بۆمان دێنە پێش .لەو ڕێگایەش��ەوە بڕوامان بە خۆمانو هێزو
تواناکانی خۆمان زۆرتر دەبێو لە ئاکامدا باش��تر دەتوانین رەفتار بکەین ،کارو کردەوەکانمان جوانتر
رێک خەینو ژیرانەتر هەڵسوکەوت بکەین .وەختێک فێر دەبین کە بتوانین گیروگرفتو کێشەکانی
ژیانی خۆمان بە ش��ێوەیەکی ژیرانەو دروس��ت ئیدارەو چارەس��ەر کەین ،بڕوامان بە هێزو تواناکانی

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 435

خۆمانو کەس��انی دیکەش بۆ چارەسەری کێشەکانو رووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ ئەو گیرو گرفتانەش
کە پێوەندیی راستەوخۆیان بە ئێمەوە نیە ،زۆرتر دەبێ.
گرنگترین پەیامی پێداگۆیی چارەس��ەرکردنی کێش��ەکان ئەوەیە کە بزانین دەتوانین کێشەکان
ئیدارە بکەین .واتە بزانین دەکرێ هەموو کێشەیەک ئیدارە بکرێ .واتە ئێمە دەتوانین شوێن لەسەر
ئاکامی کێش��ەکان دانێینو کۆنترۆڵیان بکەین .ئەوە کە کێش��ەکان ئاکامی ئهرێنی ،یان نیگەتیڤیان
هەب��ێ ،پێوەندیی بەوەوە هەیە کە ئێمە چۆن ئەوان بەڕێوە دەبەین ،چۆن ئیدارەیان دەکەینو چۆن
هەڵسوکەوتیان لەگەڵ دەکەین .ئەگەر ئێمە فێر بین بە شێوەیەکی کاریگەرو دروست هەڵسوکەوت
لەگەڵ کێش��ەکان بکەین ،تێدەگەین کە سەرەڕای ئەوەی ئەوان زۆر جار هێزو ئێنێرژییەکی زۆری
ئێمە بەخۆیانەوە خەریک دەکەن ،بەاڵم سەرەڕای ئەوەش پڕمانانو ماناش بە ژیان دەبەخشن.
«کێش��ەکان دەرفەتی ئەوەمان بۆ دەڕەخس��ێنن تا لەگەڵ الیەنە ش��اراوەو دیارەکانی خۆمانو
کەس��ایەتیی خۆمان ئاشنا بین .کێش��ەکان بە گرنگترین مەیدانەکانی خەباتو تێکۆشانو رووبەڕوو
بوونەوە لەگەڵ کەندو کۆس��پو نەهامەتییەکان لەقەڵەم دەدرێنو سەرچاوەیەکی گرنگن بۆ گەشە
کردنو پەرەس��ەندنی هەمەالیەنەی ئێمەو پوختە بوونمان .کێشەکان وێککەوتنو لێکخشان دروست
دەکەن .لێکخش��انو وێککەوتنیش گەرمییان لێ پەیدا دەبێ .گەرمییش ئینێرژیو وزە دەخوڵقێنێ.
ئێنێ��رژیو وزەی��ەک کە دەبنە مایەی جووڵ��ەو بزووتن .ئەوەش دەزانین کە هیچ گەشەس��ەندنو
پێش��کەوتنو پەرەس��ەندنێک بەبێ بزووتنەوەو جووڵە روو نادات .کە واتە ژیانی بێ کێشە ژیان نیەو
ژیانیش بەبێ کێشە ئیمکانی نیە .ناتوانین بژینو خۆ لە کێشەکان بشارینەوە»٧٠
لەم بەش��ەی کتێبەکەماندا لە پێش��دا ،زاراوەی کێشە شی دەکەینەوەو دەبینین کە لە راستیدا
کێش��ە زۆر الیەنی ئهرێنیی هەیە .پاش��ان لەو هەلومەرجە دەدوێین ک��ە یارمەتی بە گەورەبوونو
پەرەس��ەندنی کێشەکان دەکەن واتە لەو فاکتۆرانە دەدوێین کە یارمەتی بە پەرەسەندنی کێشەیەک
دەکەن .هەر لە درێژەی ئەو باسەدا بە وردی دوو دانە لەو فاکتۆرانە باسو شی دەکەینەوە کە دەبنە
هۆی چوونە س��ەری ئاستی کێشەکان .واتە کۆمیونیکاشیۆنی خراپو هەستو ئیحساسە تووندەکان.
ئەگ��ەر زیرەک بینو بتوانین بە ش��ێوەیەکی جوانو باش پێکەوە بدوێینو قس��ە بکەین ،هەروەها
بتوانین هەستو سۆزو ئیحساساتی خۆمان کۆنترۆڵ کەینو بە شێوەیەکی دروست ئیدارەو بەیانیان
کەین ،ئەوە دەتوانین دڵنیا بین کە کێشەکان با ئاقارێکی باشدا دەڕۆنە پێش .پاشان باسی پرۆسەی
هەڵسوکەوت کردن لەگەڵ کێشەکان دەکەین .مەبەست لە هەمووی ئەوەش بریتییە لەوەی کە فێر
بین کێشەکان کۆنترۆڵو ئیدارە بکەین.
کێشە چیە؟
وش��ەی کێش��ە یان کۆنفلیکت  ،Conflictس��ەرچاوەکەی بریتییە لە  ،Conflictusکە زاراوەیەکی
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التینیەو بە مانای وێککەوتن دێ .بۆ ئەوەی وێککەوتن روو بدا ،پێویستە جۆرێک پێکەوە کارکردنو
ل��ە پەن��ا یەک کار کردنی دڵخوازانە ی��ان بە نابەدڵی ،بە گوێرەی بەرنامە ی��ان هەر وا بە رێکەوت
لەگۆڕێدا بێ .بە واتایەکی تر ،کاتێک کێش��ە س��ەر هەڵدەدا کە ئینسانەکان پێوەندیو سەروکاریان
پێکەوە هەبێ .لەوەش زیاتر لە هەر جێیەک مرۆڤەکان ناچارن پێکەوە کار لەسەر پڕۆژەو بەرنامەیەک
لەگەڵ یەک هاوکاری بکەن ،زەمینەی دروس��ت بوونی کێش��ە پێک دێ .بۆیە تەنیا ئەو کەس��انە
تووشیان بە تووشی کێشەوە نابێ ،کەخۆ لە خەڵک نادەن ،دوورەپەرێز دەوەستنو لە کارو هاوکاری
لەگەڵ کەس��انی دیکە خۆ دەبوێرن یان خۆ دوور دەگرن .بەاڵم ئەو جۆرە کەس��انە دەبێ نرخێکی
زۆر بۆ ئەو جۆرە ژیانە بدەن .ئاخر ژیانی بێ کێشە ،ژیانێکە کە بێ پێوەندییە .ئەو کەسەی کێشەی
نی��ە ،یان��ی پێوەندیی بە دەوروبەری خۆیەوە نی��ە .یانی لە کۆمەڵدا دوورەپەرێ��ز کەوتۆتەوە .یانی
رۆڵێکی ئەوتۆی نیەو کاریگەری لەسەر رەوتی بەرەو پێش چوونی کۆمەڵ نیە .راستییەکەی ئەوەیە
کە پێناس��ەیەکی ئەوتۆ بۆ کێش��ە نیە کە هەموو الیەنەکانی مەبەس��تەکە بگرێتەوەو هەموو الیەک
کۆدەنگییان لەسەری هەبێ .لەو بارەوە پێناسەی جۆراوجۆر هەنو هەر کام لەو پێناسانەش الیەنێکی
دیاردەکە زەقتر دەخەنە بەر باس.
«کێشە بریتییە لە وێککەوتنی قازانجو بەرژەوەندییە جیاجیاکان ،هەڵسەنگاندنە جیاجیاکان ،کارو
کردەوەو هەڵوێستە جۆراوجۆرەکان» ()De Bono 1986
”لە هەر کێش��ەیەکدا النیک��ەم دوو ئامانج هەن .یەکێک لەو ئامانجانە ،ڕێگا لە چوونە پێش��ی
ئامانجەکەی دیکە دەگرێ .لە ئاکامدا هەلومەرجی پێوەندیدار بەو ئامانجەوە کە بۆتە کۆس��پی سەر
ڕێگای چوونە پێش��ی ئامانجەکەی دیکە ،ش��وێنەوار لەسەر ئەو کەس��ەش دادەنێ کە خاوەنی ئەو
ئامانجەیەو سەرەڕای ئەوەی کە بۆتە کۆسپی سەر ڕێگای چوونە پێشی ئامانجی الیەنەکەی تر ،هەر
پێی لەسەر دادەگرێ” ()Galtung 2003
«کاتێ��ک ناکۆکیو ناتەبایی لە نێوان مرۆڤ��ەکاندا بێتە پێشو ئەو ناکۆکیو ناتەباییانەش لەگەڵ
هەستو سۆزو ئیحساساتی توند ئاوێتە بن ،ئەوە کێشە دروست دەبێ»)Hotvedt 1997( .
«کێشە کاتێک دروس��ت دەبێ کە ئەو کەسانەی پێکەوەن ،پێکەوە کار دەکەن ،یان پێوەندییان
پێک��ەوە هەیە ،هەس��ت بەوە بکەن کە ناکۆکیو ناتەباییەکی زۆری��ان لەگەڵ یەک هەیەو هەر کام
لەوان بەو ئاکامە بگا کە قازانجو بەرژەوەندیو پێداویس��تییەکانی لەالیەن ئەوی ترەوە کەوتۆتە بەر
هەڕەش��ە .ئەمەش دەبێتە هۆی دروست بوونی هەستو س��ۆزو ئیحساساتی توند لەالیەن هەر دوو
الو لە ئاکامدا جۆرێک کەڵەوەکێش��ی لە نێوانیاندا سەر هەڵدەدا .هەر کام لە الیەنەکان پێیان وایە
الیەنی بەرامبەر دەیەوێ دەس��ەاڵت بەکار بێنێ تا بە قازانجی خۆی ش��وێن لەسەر هەلومەرجەکە
دابنێ».

(2004

)Ekeland

”کێش��ە بە ش��ێوەیەکی گش��تی بریتییە لە پرۆس��ەیەک کە لەوێدا ڕێزو حورمەت بۆ مرۆڤو
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بایەخی ئینس��انیی مرۆڤ وردە وردە کەم دەبێتەوەو دەگاتە جێگایەک کە الیەنەکانی کێش��ەکە لە
جیاتی ئەوەی وەک ئینس��ان یەکتر ببینن ،وەک شت تەماشای یەکتر دەکەنو لە ئاکامدا هەرواش
هەڵس��وکەوت لەگەڵ یەکتر دەکەن .هەتا کێشەکە گەورەترو ناتەبایییەکە زۆرتر بێ ،الیەنەکان پتر
ڕێگا بە خۆیان دەدەن وەک ش��ت هەڵس��وکەوت لەگەڵ یەکتر بکەن”.

(Hans Brodal/Lif Nilsson

)1999
هەروەک دەبینین لەو پێناس��انەیەدا زۆر خاڵی هاوبەش هەن .لە پێش��دا باس لەوە دەکرێ کە
لە کێش��ەیەکدا چەند الیەن هەن کە ئامانجو قازانجو بەرژەوەندیو هەڵوێستی ناتەباو جیاواز لەگەڵ
یەکتریان هەیە٧١ .
جی��ا لەوە زیاتر واش��ە کە الیەنەکانی کێش��ە ،پێوەندییان پێکەوە هەیەو ب��ە جۆرێک پێکەوە
بەستراون .س��ەرەڕای هەموو ئەوانە لە کێشەدا کانیی هەستو سۆزو ئیحساساتی توند دەتەقێتەوەو
ل ه ئاکامدا کەڵەوەکێشیو الساریو دڕدۆنگیو نەبانیو ڕوو لێک وەرگێڕان دروست دەبن .لە یەکێک
لەو پێناس��انەدا باس لەوە دەکرێ کە الیەنێک لە الیەنەکانی کێش��ەکە ،هەس��ت بەوە دەکا یان لە
راستیدا بە هەموو وجوودیەوە ئەوە ئەزموون دەکا الیەنەکەی دیکە ،هێزو دەسەاڵت بۆ بردنە پێشی
بەرژەوەندییەکانی خۆی بەکار دێنێ .مەس��ەلەیەکی دیکەش لەو پێناس��انەدا هاتووە کە پێویس��تە
س��ەرنجی بدرێتێ .ئەویش ئەوەیە کە کێشەکان دینامیکینو گەشە دەکەن ،پەرەدەستێننو گەورە
دەبنو دەچنە ئاس��تێکی بەرزترەوە .وەک باسمان کرد ،هەتا کێشەکە گەورەترو ناتەبایییەکە زۆرتر
بێ ،الیەنەکانی کێش��ەکە پتر وەک ش��ت هەڵس��وکەوت لەگەڵ یەکتر دەکەنو بایەخی ئینسانیی
یەکتریان لە ال کەمترو کەمتر دەبێتەوە .بەو پێیە بۆمان دەردەکەوێ کە زاراوەی کێشە زۆر الیەنو
نێ��وەرۆکو چوارچێوەیەکی بەرینی هەیە .تا پتر ئەو الیەنە جۆراوجۆرانەی دیاردەی کێش��ە ش��ی
کەینەوەو باسیان لی بکەین ،باشتر دەتوانین لە کێشەو ڕەوتی پەرەسەندنو چۆنیەتیی هەڵسوکەوت
لەگەڵ کێشەکان تێبگەین.
کێش��ەکان لە نێوان تاکەکەسەکان دا ،لە نێوان گروپو دەستەو تاقمە جۆراوجۆرەکانو لە نێوان
دەوڵەتەکاندا سەر هەڵدەدەن .جاری وایە کێشەکان دیارو ئاشکرانو الیەنەکانی کێشەکە بە شێوەی
جۆراوجۆر ئەوە نیش��ان دەدەن کە ناتەباییو کێشەیان پێکەوە هەیە .جاری واشە کێشەکان شاراوەو
لە ژێر بەڕە دان .واتە زەمینەو فاکتۆرەکانی دروس��ت بوونی کێشە ئامادەن ،بەاڵم هێشتا مەسەلەکە
هێندە نەچۆتە پێش کە ببێتە کێشە.
هێندێک کێشە زوو دروست دەبنو زۆر زووش دەتەقنەوەو گەشە دەکەن .بەاڵم کێشەی دیکەی
وا هەن کە وەختێکی زۆریان دەوێ تا گەشە بکەنو بگەنە حاڵەتێکی ئەوتۆ کە بتەقنەوە .زۆر هۆکار
بۆ س��ەرهەڵدانو دروست بوونی کێشەکان هەن .هەندێک لەو هۆیانە ئەوەن کە مرۆڤەکانو گروپو
دەس��تەو تاقمە جۆراوجۆرەکان ،ڕوانگەو بۆچوونو هەڵوێس��تو بیروڕاو بایەخو شێوە بیرکردنەوەی
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جۆراوجۆریان هەن .زۆر جاری دیکەش کێش��ەکان لەوەڕا س��ەرچاوە دەگرن کە تاکەکەسەکان یان
دەس��تەو تاقمو گروپە جۆراوجۆرەکان ناتوانن لەس��ەر دابەشکرانی س��ەرچاوە سروشتیو سەرچاوە
ماددییەکانو چۆنیەتیی کەڵک وەرگرتن لەوان ،پێک بگەن.
بە واتایەکی دیکە لەو جۆرە حاڵەتانەدا ،کێش��ەکان بۆیە ڕوو دەدەن چونکە مرۆڤەکان دەس��تەو
تاقمەکان ،بۆ تێر کردنی پێداویستییەکانیان وەک پێویست دەستیان بە سەرچاوە ماددییەکان ڕاناگاو
لە ئاکامدا لەس��ەر ئەوان لەگەڵ یەکتر دەکەونە ملمالنێوە .جاری وایە کێشەکان شکڵیکی توندوتیژ
بەخۆوە دەگرنو جاری واشە بە شێوەیەکی ئارامو دوور لە توندوتیژی دەڕۆنە پێش.
لە س��ەرەتای ئەم باسەدا وتمان دوو جۆرە کێش��ەمان هەن .ئەو کێشانەی هەموومان لە ژیانی
ڕۆژانەمان لەگەڵیان بەرەوڕوو دەبینو ئەو کێش��انەش کە بە کێشە گەورەکان دەناسرێنو لە ئاستی
نێونەتەوەی��یدا ل��ە گۆڕێ دان .لێرەدا ئێمە باس��ی ئەو کێش��انە دەکەین کە ل��ە پێوەندیی نێوان
ئینس��انەکانو لە ژیانی رۆژانەماندا بۆمان دێنە پێش��ێ .بەاڵم چونکە کێشە جۆراوجۆرەکانی رۆژانە
خاڵی هاوبەش��ی زۆریان لەگەڵ کێش��ە گەورەکانی دیکە هەیە ،بەرە بەرە س��ەبارەت بەوانیش فێر
دەبین .هەندێک کەس دەڵێن تا فێر نەبینو توانای ئەوە لە خۆماندا دروست نەکەین کە کێشەکانی
ژیانی رۆژانەی خۆمان چارەس��ەر کەین ،ناتوانین ڕێگاچارە بۆ کێش��ە گەورەو گیرو گرفتەکانی دنیا
بدۆزینەوە.
ئایا کێشەکان تەنیا هەر الیەنی نەرێنییان هەیە؟
کاتێک لە خەڵک دەپرس��ین كە کێش��ە چ ش��تێکیان خاتەوە بیر ،زۆربەیان وەاڵم دەدەنەوە کە
ئەم وش��ەیە تووڕەیی ،پێکهەڵپڕژان ،دەنگ لێک گۆڕین ،نێوان ناخۆش��ی ،نادۆس��تایەتی ،نائارامیو
ترسو نیگەرانییان وەبیر دێنێتەوە .ئەوەش شتێکی سروشتییە چونکە کێشە هەستە نەرێنییەکانمان
وەخەبەر دێنێ .هەر کاتێک تووش��ی کێش��ە دەبین ،هەس��ت بە ناخۆش��ی دەکەی��ن ،نیگەرانیو
بێئۆقرەی��ی داماندەگرێو جاری وایە گیرو گرفتی ئەوەمان بۆ پەیدا دەبێ کە خەومان لێ ناکەوێ.
زۆریش��ن ئەوانەی کە بە بیستنی وشەی کێش��ە ،ملمالنێی چەکدارانە ،شەڕ ،توندوتیژی ،کوشتو
کوشتار ،چەوسانەوەو سەرکوتو زەبروزەنگیان دێتەوە بیر .راستییەکەشی ئەوەیە هەر کاتێک کێشەو
ناکۆکیی��ە نەتەوەییو نێونەتەوەیییە جیددییەکان ڕێگاچارەیەکی��ان بۆ نەدۆزرێتەوە ،دەبنە مایەی
س��ەرهەڵدانی شەڕو توندوتیژی ،کوشتو کوش��تار ئاوارەییو دەربەدەری .دیارە ئەوەش لە ڕاگەیەنە
گش��تییەکاندا ڕەنگ دەداتەوەو لە ئاکامدا شوێنەواری خۆی لەسەر ئێمە دادەنێ .کەچی سەرەڕای
هەموو ئەو الیەنە مەنفییانە کە کێش��ەکان هەیانە ،کاتێک بە وردیو قووڵی تەماش��ای مەسەلەکە
دەکەین ،بۆمان دەردەکەوێ کە زۆر الیەنی ئەرێنیشیان هەیە.
راس��تییەکەی ئەوەی��ە کە ئەو کێش��انەی لە ژیان��ی رۆژانەماندا دێنە پێش ،زۆر پێویس��تنو
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بەبێ هەبوونی ئەوان ناتوانین وەک مرۆڤ گەش��ە بکەین .ئەگەر بتوانین بە ش��ێوەیەکی دروس��ت
هەڵس��وکەوتیان لەگەڵ بکەین ،دەتوانن ببنە فاکتۆرێکی ئهرێنیو س��ەرچاوەیەکی گەورە بۆ گەشە
کردنی تاکەکەسو کۆمەڵ بە گشتی .لێرەدا ئێمە باسی الیەنە ئەرێنییەکانی کێشەکان دەکەین.
الیەنی ئهرێنیی کێشەکان
ئێمە بەشێوەی کۆو بە کۆمەڵ دەژین .بۆیە مرۆڤەکانی دەوروبەرمان دژکردەوە سەبارەت بە چۆنیەتیی
قسەو رەفتارو کردارو هەڵسوکەوتی ئێمە نیشان دەدەن .جاری وایە کێشەکان لەوەڕا سەر هەڵدەدەن
کە قسەو کردەوەو هەڵویستو ڕوانگەکانی کەسێک دەبنە هۆی ئەوەی کەسانی دیکەی دەوروبەری
بەشێوەیەکی نەرێنی دژکردەوە لە خۆیان نیشان بدەن .مەبەست لەو قسەیە ئەوە نیە کە مرۆڤ نابێ
ڕوانگەو بیرو بۆچوونەکانی خۆی بەیان بکا تا تووش��ی کێشە نەبێ .راست بەپێچەوانەیەوە زۆر گرنگە
کە مرۆڤ ڕوانگەو بیروبۆچوونەکانی خۆی س��ەبارەت بە مەس��ەلەو ڕووداوەکان دەربڕێ ،بۆ ئەوەی
شوێن دانێو کەمێک لە کەسانی تر جیاواز بێ.
من��دااڵن لە پڕۆس��ەی هەڵدانو گەورە بوونی��اندا بەوە کە لەگەڵ دایکو باوکیان ،خوش��کو
براکانیان ،درواس��ێو هاوڕێو دۆس��تەکانیان دەکەونە ناکۆکیو ناتەبایییەوە ،ناسنامەی تایبەت بە
خۆیان بۆ دروست دەبێو بەم جۆرە بەرە بەرە کەسایەتیان شکڵ دەگرێ« .ئەم خواردنە ناخۆم» یان
«یاری بە بووکەشووشە ناکەم -دەمەوێ فووتباڵ بکەم» .ئەمە لەو جۆرە قسانەن کە زۆر جار مندااڵن
لە ژیانی رۆژانەیاندا بەکاریان دەهێننو لەو ڕێگایەوە هەڵوێستی خۆیان دەردەبڕن .ئەوان لە ڕێگای
ئەم قس��انەو لە ڕێگای لەشیانەوە هەڵوێستەکانیان نیش��ان دەدەن ،یان داخوازیەکانیان دێننە گۆڕ،
یان ناڕەزایەتی س��ەبارەت بەش��تی تر دەردەبڕنو بەم جۆرە زۆر جار لەگەڵ کەس��انی دەوروبەریان
دەکەونە کێشەوە .راستە ئەو جۆرە هەڵوێستو ناڕەزایەتی دەربڕینانە ناخۆشن ،بەاڵم زۆر پێویستنو
دەربڕینیان باشترە لەوەی کە خۆ بخۆینەوەو ڕوانگەو هەڵوێستەکانمان بشارینەوە .ئاخر لەو ڕێگایەوە
بە کەس��انی تر نیش��ان دەدەین کە ئێمە کێینو کەس��ایەتیی تایبەت بە خۆمان بنیات دەنێینو
دەوروبەریشمان حیسابمان بۆ دەکا .بەم جۆرە ناسنامەو هەویەتی تایبەتی خۆمان بۆ دروست دەبێ.
ڕێبەرانو ئەو کەس��انەی تواناو لێوەش��اوەیییەکی باش��یان بۆ ئیدارە کردن هەیە ،هەمیشە ئەو
کەس��انەن کە بە ڕاشکاوی و بە ڕوونی ڕوانگەو نەزەری خۆیان سەبارەت بە مەسەلە جۆراوجۆرەکان
دەردەبڕن .کەس��انێک کە هەڵوێستیان نیەو ڕوانگەی خۆیان سەبارەت بە مەسەلەکان دەرنابڕن ،بەو
کارەیان ڕێگا بۆ کەس��انی دیکە خۆش دەکەن تا بڕیاریان بۆ بدەن .ئەو جۆرە کەس��انە مەترس��یی
ئەوەیان لەسەرە کە بە کەسانێکی ئەوتۆ بناسرێن کە بە هەر الیەکدا بای بێ بەو الدا دەشەکێنەوەو
ل��ە ئاکامدا دەوروبەری��ان کەمتر متمانەیان پێدەکەنو ناتوانن جی��گای خۆیان بدۆزنەوە .بەم جۆرە
دەتوانین بڵێین کە کێشەکان ،شوناسو ناسنامەی مرۆڤەکان دروست دەکەن.
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کاتێ��ک خەڵک ڕوانگەو بی��رو بۆچوونی جیاوازیان پێکەوە هەیە ،کێشەش��یان لەگەڵ یەکتر بۆ
پەیدا دەبێ .زۆر جار ئەو باسو موناقەش��ە جۆراوجۆرانە دەکێش��رێنە جێگایەکی ناس��کو باریک،
بەاڵم س��ەرەنجام ئاکامی باشیان لێ وەردەگیرێ .ئاخر لە کاتێکدا کە خەڵک ڕوانگەو بیرو بۆچوونی
جی��اواز لە یەکتریان هەیەو لەگەڵ یەکتر دەکەونە باسو ڕاوێژەوە ،ڕوانگە جیاوازەکان دەردەکەونو
دەرفەت بۆ فێربوونی شتی تازەو دەرکەوتنی ڕوانگەو بیرە تازەکان پێک دێو ڕێگا بۆ ئاڵوگۆڕو چوونە
پێش دروس��ت دەبێ .راس��تییەکەی ئەوەیە کە بەبێ جیاوازیو ناکۆکیو بیرو بۆچوونەکانو باسو
وتوویژی نێوان ڕوانگە جۆراوجۆرەکان ،نە پەرەسەندنو نە چوونە پێش ڕوو نادەن .کە واتە ناکۆکیو
ناتەبایییەکان ،شتێکی سروشتیین ،بە قازانجن ،بنیاتنەر و کارسازو پێویستن .لە باسو وتووێژ لەگەڵ
کەسانی دیکەدا ،لە کاتی هێنانە گۆڕی ڕوانگەو بۆچوونە تایبەتییەکانی خۆماندا ،لە پێوەندی لەگەڵ
مەسەلە جۆرراوجۆرەکان دا ،لە کۆڕو کۆبوونەوەکاندا گەشە دەکەین ،دەڕۆینە پێشو پێدەگەین .لەو
ڕێگایەوە کەسایەتیی خۆمان دروست دەکەینو گەنجینەی فەرهەنگیو کولتووریی خۆمان دەوڵەمەند
دەکەین .بەو شێوەیە بێ ئەوەی پێ بزانین ،لە پڕۆسەی ژیانی گەلەکۆمەو تێکەاڵوی لەگەڵ کەسانی
دیکەداو لە ئاکامی باسو موناقەش��ەی جۆراوجۆردا ،گەشە دەکەین .ئەوە کە دەگوترێ «وەک مرۆڤ
گەش��ە بکەین» لەو راستییەوە سەرچاوە دەگرێ کە مرۆڤ مەوجوودێکی کۆمەالیەتییەو لە ئاکامی
ژیانو کارکردن لەگەڵ کەسانی دیکەدا پوختە دەبێ .ژیانو کار کردن لەگەڵ کەسانی دیکە ،هەلی
ئەوەمان بۆ دەڕەخسێنێ تا بایەخەکانی ژیان بناسینو بتوانین کەڵکی لێ وەرگرین.
 Reiulf Steenدەڵ��ێ ” ...گرنگترین ش��ت ل��ە ژیاندا ئەوەیە کە توانای ئەوەت هەبێ بە ش��تە
جۆراوجۆرەکانی ژیان وەک منداڵ ،سروشت ،باسو موناقەشە لەگەڵ کەسانی دیکە ،کە مانا بە ژیان
دەبەخشن ،دڵ خۆش کەیو لەززەتیان لێ بەری٧٣”.
ئ��ەوە کە بتوانین ل��ە ئاکامی باسو موناقەش��ە دا ،ڕوانگەو رەفتارو هەڵوێس��تەکانمان بگۆڕین،
نیش��انەی ئەوەیە کە گەش��ەمان کردوەو پوختەتر بووین .کە واتە کێشەکان دەبنە سەرچاوەیەک بۆ
وەرگرتنی زانیاریی تازەو پوختەبوونو گەشەسەندن.
بەش��ێوەیەکی ئاس��ایی وایە کە مرۆڤ زۆرتر لەگەڵ ئەو کەس��انە دەکەوێتە کێشەوە کە زۆرتر
خۆش��ی دەوێنو لێیەوە نزیکن .هەر بۆیە دەکرێ کێش��ەکان بە هەوڵو دەرفەتێکی لەبار بۆ نیشان
دانی نزیکایەتیو دۆس��تایەتیو پێکەوە بوون ،بزانین .ئاخ��ر ئێمە وەک مرۆڤ ئاوڕ لێک دەدەینەوە،
هاودەردی لەگەڵ یەک دەکەین ،هاوخەمی بۆ یەک دەردەبڕین .جاری وایە خەفەت داماندەگرێ کە
دەبینین کەسێکی نزیکمان روومان لێوەردەگێڕی و لە کارو ڕوانگەو هەڵوێستەکانی خۆی سەبارەت
بە مەس��ەلەکان ئاگادارمان ناکاتەوە .خۆ لە خۆڕا نیە کە هەمیش��ە کێش��ە توندەکان لە نێوان ئەو
کەسانەدا ڕوو دەدەن کە زۆر لێک نزیکو دۆستن .وەک دۆستو ئاشنا ،یان ژنو مێردەکان ،دڵداران،
دایکو باوکو منداڵەکانیان .بە واتایەکی دیکە کێش��ەکان دەتوانن توندترین پێوەندییەکانی نێوان
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مرۆڤەکان بەیەکەوە نیشان بدەن.
الیەنێکی دیکەی ئهرێنیی کێشەکان ئەوەیە کە دەستەو تاقمو تاکەکەسەکان ،لە ڕێگای ئەوانەوە
هەڵوێس��تو ڕوانگەکانی خۆیان نیش��ان دەدەن .کەس��انێک کە تەواو بۆ یەکتر نائاشنان ،لە ڕێگای
کێشەکانەوە دەتوانن یەکتر بدۆزنەوەو بۆیان دەرکەوێ کە ڕوانگەو بۆچوونی وەک یەکیان هەیەو بەم
جۆرە دەبنە ئاش��نا .لە الیەکی دیکەش��ەوە بە هۆی کێشەکانەوە جیاوازییەکان دەردەکەونو دەبنە
هۆی بەهێزکردنی ناسنامەو شوناس تاکەکەسەکانو دەستەو تاقمو گروپە جیاجیاکان .دیارە ئەوەش
هەر چەند ڕەنگە الیەنی نەرێنیش��ی هەبێ ،بەاڵم بە ش��تێکی ب��اشو ئهرێنی دەژمێردرێ .کە واتە
”کێشەکان دەتوانن ببنە هۆی دروست بوونی پێوەندیی تازەو پێکهاتنی دۆستایەتی”.
الیەنێکی دیکەی ئهرێنیی کێشەکان ئەوەیە کە لە پێوەندییەکانی نێوان مرۆڤەکانو پێوەندییەکانی
نێ��وان میللەتانو واڵت��ەکاندا دەتوانن ببنە بنچینەیەک بۆ پێش��کەوتنو پەرەس��ەندنی ئهرێنیانە.
کێش��ەکان لە هەلومەرجی سەختو دژوارو پڕ لە ناتەباییو گرژیدا سەر هەڵدەدەنو وەک شتێکی
پێویس��ت بۆ ڕێگاچارەو کاناڵێک بۆ چارەس��ەری گیرو گرفتەکان خۆ نیشان دەدەن .بۆیە زۆر گرنگە
پێش ئەوەی سەبارەت بە وان کارێک بکەین دەبێ زانیاریی تەواومان لەسەریان هەبێت .کاتێک کوڕە
چکۆڵەی ماڵێ ،س��ەبارەت بەوە کە دادپەروەرانە هەڵس��ووکەوتی دەگەڵ ناکرێو بە رادەی خوشکو
براکانی دیکەی خەرجی رۆژانەی نادرێتی ،هاواری لێ بەرز دەبێتەوە ،دایکو باوکی دەس��ت دەکەن
بە چارەس��ەر کردنی وەزعەکەو خەرجی رۆژانەی ئەویش دەبڕنەوە .بۆیە کێش��ەکان هەمیشە دەبنە
مایەی دروس��ت بوونو پەرەس��ەندنو چوونە پێشو گۆڕانکاری .بەشێکی زۆری ئەو ئاڵوگۆڕو دیاردە
تازانەی کە لە ئاس��تی نێونەتەوەی��یو نەتەوەییدا دەیانبینین ،لە ئاکامی کێش��ەو ناتەبایییەکاندا
هاتوونەتە پێش .بۆ نموونە ئەو س��ەندیکاو رێکخراوە پێشەیییانەی بۆ خەبات لە پێناو باشتر کردنی
ژیانی کرێکاراندا پێک هاتوون ،لە ئاکامی کێش��ەی نێوان کرێکارانو خاوەن کارگەو کارخانەکاندا
دروست بوون .بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤیش لە ئاکامی پێشێل کرانی بەرینی مافەکانی مرۆڤ
لە یەکێک لە قۆناغەکانی مێژوو ،واتە ش��ەڕی جیهانیی دووهەمەوە هاتە کایەوە .بەم جۆرە دەبینین
کێشەکان راستەوخۆو ناڕاستەوخۆ وەک کاتالیزاتۆر بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارەو ئامرازی تازەی چارەسەر
کردنو چوونە پێش بەکار دەبرێن.
کە واتە کێشەکان دەبنە هۆی ئاڵوگۆڕی ئهرێنیو بەرەوپێش چوونی کۆمەڵ.
ئای��ا هەرگی��ز بیرت لەوە کردۆتەوە کە دێمۆکڕاس��ی بە گەورەترین پڕۆژەی ئیدارە کردنی کێش��ە
دەژمێردرێ؟ دێمۆکڕاس��ی سیس��تەمێکە بۆ ئیدارە کردن ،بەڕێوەبردنو چارەس��ەر کردنی کێشەو
ناتەباییو دژوارییەکانی نێو کۆمەڵ بە شێوەیەکی هێمنانەو بە ڕێگایەکی ئاشتیخوازانە .لەو سیستەمەدا
هەموو تاکەکەسەکانو دەستەو گروپە جۆراوجۆرەکان نەزەرو بیروڕاکانی خۆیان دەردەبڕنو مەیدانیان

 442با پرد دروست کەین نەک دیوار

دەدرێتێ تا بە شێوەیەکی هێمنانە قازانجو بەرژەوەندییەکانی خۆیان بەرنە پێش.
ب��ەم پێیە بۆمان دەردەکەوێ کە کێش��ەکان زۆر الیەنی ئەرێنییان ه��ەن .ئەوان دەبنە مایەی
شکڵگرتنو دروست بوونی ناس��نامەو هەویەتی مرۆڤو دەستەو تاقمە جۆراوجۆرەکان ،دەبنە مایەی
پێش��کەوتنو پەرەسەندنی تاکەکەسەکان ،دەبنە هۆی دروس��ت بوونی دۆستایەتیو پێوەندیی تازەو
دەبنە ماتۆڕی چوونە پێشو گەشەس��ەندنو پێکهانت��ی ئاڵوگۆڕ لە کۆمەڵ دا .هەر بۆیە نابێ زۆر لە
کێش��ەکانو لە گۆڕێ دابوونی کێشە بترسێین .ئەگەر بتوانین بە شێوەیەکی ڕاستو دروست ئەوان
ئیدارە کەینو هەڵس��وکەوتیان لەگەڵ بکەین ،دەتوانین الیەنە ئهرێنیەکانیان بەهێزترو زۆرتر کەینو
الیەنە نیگەتیڤەکانیشیان کەم کەینەوە.
”کێشە هەمیشە الیەنەکانی کێشەکە فێری شتی تازە دەکات”٧٦.
دەتوانین هەڵبژێرین
من هیچ ڕێگای دیکەم نەبوو دەبوایە لەو کچە حەڤدە سااڵنەیەم دابایە.
زۆر جار لە پێوەندی لەگەڵ کێش��ەی توندی نێوان دوو کەسدا دەبیستین کە ”یەکەمیان بەرۆکی
ئ��ەوی دیکەی گرتو یەکتریان دایە بەر ش��ەقو زلل��ە بە جۆرێک کە لێککردن��ەوەو راگرتنیان
ئیمکان��ی نەبوو” .زۆر جار ئیدارە کردنی کێش��ەکان لە س��ەرەتای کار دا ،دژوار دێتە بەرچاو .هەر
کام لە الیەنەکانی کێش��ەکە تێدەکۆش��ێ بە ڕێگای خۆیدا بڕواتە پێش .ئیدارە کردنی کێشەکە لە
حاڵەتێکی ئاوادا زەحمەتە ،بەاڵم واش نیە کە ئیمکانی ئیدارەکردنی نەبێت .هەر بۆیە گرنگترین شت
لە پێوەندی لەگەڵ چۆنیەتیی هەڵس��وکەوت کردنو ئیدارە کردنی کێش��ەکاندا ئەوەیە بڕوات بەوە
هەب��ێ کە ئیمکانی ئەوەمان هەیە لە نێ��وان چەند ڕێگاچارەو ئاڵترناتیڤدا یەکیان هەڵبژێرین .چ بۆ
مندااڵن ،چ بۆ الوانو چ بۆ گەورەکان لە هەر هەلومەرجو وەزعێکدا ،ئیمکانی ئەوە هەیە کە بتوانین
هەڵبژێرین .واتە وا نیە کە تەنیا یەک ڕێگامان بۆ ڕەفتارو هەڵوێس��ت گرتنو دژکردەوەو چارەسەری
گیروگرفتەکان هەبێ .هەر واشە لە ڕەوتی چوونە پێشی ژیانی ڕۆژانەمان دا ،ئێمە هەمیشە لە نێوان
ڕێگاچارەو ش��ێوەو مێتۆدی جۆراوجۆردا ،بێوچان خەریکی هەڵبژرادنین .ئەمەش بۆتە هۆی ئەوە کە
وەک مرۆڤ گەشە بکەینو پێشکەوینو بەرپرسایەتی بگرینە ئەستۆ .هەر بۆیە واباشە جۆرێک ڕەفتار
بکەین لە جیاتی ئەوەی کێشەکە ئێمە هیدایەت و ئیدارە بکا ،ئێمە بیخەینە ژێر کۆنترۆڵی خۆمانو
ئیدارەی بکەین.
لە ڕەوتی پەرەسەندنو چوونە پێشی هەر کێشەیەکدا ئەم ئاڵترناتیڤانە وەک ڕێگاچارە لە گۆڕێ
دان کە دەکرێ کەڵکیان لێوەرگرین:
* دەتوانی تێکۆشی نەبیتە الیەنێکی کێشەکە.
* دەتوانی هەوڵ بدەی خۆ لە کێشەکە الدەی.
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* دەتوانی ڕێگا بدەی کێشەکە بە ڕێگای ئاسایی خۆیدا بڕواتە پێش.
* دەتوانی دەسەاڵتی فیزیکیو سایکۆلۆژی ،ئاوێتە لەگەڵ هەستو سۆزی نیگەتیڤ بەکار بێنی.
* دەتوانی لە ڕێگای بەکارهێنانی توندو تیژییەوە دژکردەوە لە خۆت نیشان دەی.
* دەتوانی تێبکۆش��ی کێشەکە ئیدارەو کۆنترۆڵ کەیو بە شێوەیەکی راستو دروست مامەڵەی
لەگەڵدا بکەی.
بەش��ێوەیەکی ئاس��ایی تەنیا خاڵی ئاخر دەتوان��ێ ئەڵترناتیڤێک بێ کە کێش��ەکە بە ئاقارێکی
دروستدا بەرێو ئاکامی ئەرێنی بەدەستەوە بداو ببێتە هۆی پەرەسەندنو پێشکەوتن.
واتە ئێمە دەرفەتی هەڵبژاردنمان هەیەو دەتوانین خۆمان بڕیار بدەین چۆن لەگەڵ کێش��ەیەک
مامەڵەو هەڵسوکەوت بکەین.
ئاست یا مەیدانو چوارچێوەی گەشەسەندنی کێشەکەن
جاری وایە چارەسەری کێشەیەک زۆر سەختو دژوارە .ئەوە لەبەر ئەوەیە کە ئەو گیروگرفتەی بۆتە
س��ەرچاوەی کێش��ەکە ،بۆ ئێمە زۆر گرنگە .لە بارودۆخێکی ئاواشدا هەستو سۆزو ئیحساساتمان
تێکەاڵوی مەسەلەکە دەبێو شوێنەواری خۆی لەسەر دادەنێ .ئەگەر نەتوانین کێشەیەک لە قۆناخە
س��ەرەتایییەکانی خۆیدا چارەس��ەر کەین ،بەرەبەرە پەرەدەس��تێنێو بە ئاقاری نێگەتیڤدا دەڕواتە
پێش .بەم جۆرە لەگەڵ کێشەیەک بەرەوڕوو دەبین کە چۆتە ئاستێکی دژوارەوە.
ئەگەر بزانینو لەوەش بگەین کە کێشەکان قۆناخی جۆراوجۆریان هەیەو لە حاڵی چوونە پێشو
پەرەسەندن دان ،دەتوانین لە کاتی خۆیدا لە قۆناخە سەرەتایییەکانیاندا پێش ئەوەی بگەنە حاڵەتی
تەقینەوەو کۆنترۆڵو ئیدارەیان کەینو بۆ چارەس��ەرکردنیان بەرپرسایەتی وەئەستۆ بگرین .دەتوانین
فێر بین کە پێش��بینیی الیەنە نەرێنیو خراپەکانی کێش��ەکان بکەینو ب��ۆ کەمکردنەوەو پووچەڵ
کردنەوەیان هەنگاو هەڵگرین.
کێش��ەکان دەتوانن وەک زەنگی سەعات ئاگادارمان کەنەوە کە پێش ئەوەی ئاکامە خراپەکانیان
بمانخەنە ژێر ش��وێنەواری خۆی��ان ،بەجۆرێک رەفتار بکەین کە النی کەم��ی زیانو زەرەرمان پێ
بگەیەن��ن .لە هەلومەرجێکی ئاوادا ،ئەوە ئێمەین کە کێش��ەکان کۆنترۆڵو ئیدارە دەکەین نەک بە
پێچەوانەوە.
قۆناخەکانی پەرەسەندنی کێشەکان
ناکۆکی
کاتێ��ک دوو کەس ،یان چەندین کەسو دەس��تەو تاقمو گروپ لەگەڵ یەکت��ر دەکەونە ناتەباییو
ناکۆکییەوە ،کێشە سەرهەڵدەدا .سەرچاوەی ئەو جۆر ناکۆکییانە جۆراوجۆرن .رەنگە ناکۆکی لەسەر
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س��ەرچاوە ماددییەکان بێت .واتە ڕەنگە ناکۆکی لەس��ەر دەستڕاگەیشتن بە شتێک یان شتگەلێکی
ماددی بێ کە بۆ ژیانو بەڕێچوون پێویس��تن .ڕەنگە ناکۆکییەکە لەس��ەر بەهاو بایەخە جۆراوجۆرە
فەرهەنگی ،ئایینیو مەزهەبییە جۆراوجۆرەکان بێ .رەنگە لەبەر ئەوە بێ کە هەر کام لە الیەنەکانی
کێشەکە ڕوانگەو هەڵوێستو بیرو بۆچوونی جیاوازیان سەبارەت بە مەسەلەیەک هەبێ.
لێکدانەوەو بڕیاری یەکالیەنە
لە قۆناخی دووهەمی کێش��ەکەدا ،هەرکام لە الیەنەکان ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆیان باس دەکەنو
پاکانە بۆ هەڵوێس��تەکانیان دەکەنو خۆیان بە حەقدارو الیەنی بەرامبەر بە ناحەق دادەنێن .هەرکام
لە الیەنەکان تێدەکۆش��ێ ڕوانگەو هەڵوێستو بەرژەوەندییەکانی خۆی بەرێتە پێشو بەسەر ئەوی
تریدا بس��ەپێنێ .ئەوەش لەبەر ئەوەیە کە الیەنەکانی کێش��ەکە گوێ لە یەکتر ناگرنو دیالۆگێکی
راس��تەقینەیان لە نێواندا نیە .بەم جۆرە هەر دووال هەس��ت دەکەن کە لە هەلومەرجێکی سەختو
دژواردانو کێش��ەکەیان لەگەڵ یەکتر کەوتۆتە بنبەست .ئەمەش هەردووال ناڕەحەتو تووڕەو بێزار
دەکا.
هەستو ئیحساساتی توند دروست دەبن
لە بارودۆخێکدا کە الیەنەکانی کێش��ەکە گوێ لە یەکتر ناگرنو دیالۆگێکی ڕاس��تەقینەیان لەگەڵ
یەکتردا نیە ،هەرکامیان پێ لەس��ەر قسەو بۆچوونو بەرژەوەندیو هەڵوێستەکانی خۆیان دادەگرنو
هەس��تو ئیحساسی توندیش لەگەڵ هەڵوێس��تو ڕوانگەکانیان تێکەاڵو دەکەن .بەمجۆرە هەر دوو
الیەنی کێش��ەکە لەم قۆناخەدا دەکەونە دژایەتییەکی زۆر توندو لە یەکتر تووڕە دەبنو هەر کام لە
الیەنەکان دەگەنە ئەو قەناعەتە کە ڕوانگەو بۆچوونو هەڵوێستو بەرژەوەندییەکانی لەالیەن الیەنی
بەرامبەرەوە بە هێند ناگیرێو بە شێوەیەکی ناعاداڵنەو بێئینسافانە مامەڵەی لەگەڵ دەکرێ .لێرەدا:
مەس��ەلەو ش��تە الوەکییەکان کە هی��چ پێوەندییەکیان بەیەکەوە نیە ،تێکەاڵوی کێش��ەکە
دەکرێن.
لەو قۆناغەدا ،زۆر جار ش��ەڕو کێشەکانی رابردوو ،رووداوەکانی پێشووتر ،ناکۆکیو نالێکییەکانی
ک��ۆن زیندوو دەکرێنەوەو تێکەاڵوی کێش��ەکە دەکرێن .ئەوە لە حاڵێک دای��ە کە هیچ کام لەوان
پێوەندییەکان بە کێش��ەکەوە نیەو بە حەوت پشتیان ناگەنەوە یەکتر .هەر لەو قۆناغەدا الیەنەکانی
کێشەکە لە جیاتی ئەوەی لەسەر ئەسڵی کێشەکە پێکەوە باسو موناقەشە بکەن .لەسەر تایبەتمەندییە
شەخسیو خسووس��ییەکانی یەکتر قس��ە دەکەن .بەم جۆرە الیەنە نەرێنیو نیگەتیڤەکانی یەکتر
شەنوکەو دەکەن.
«ئەتۆ وای»« ،ئەتۆ ئەو ش��تەی»« ،ئەتۆ هەمیش��ە ئاوا ناماقوواڵنە قسە دەکەی»و شتی دیکەی لەو
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جۆرە ش��تانە بە یەکتر دەڵێن .بەم ش��ێوەیە ئەم جۆرە شتانە کێش��ەکە بەرینترو مەسەلەکە ئاڵۆزتر
دەکەن .بەم جۆرە کەندوکۆسپی زۆرتر لەسەر ڕێگای چارەسەر کردنی کێشەکە دروست دەبێ.
پچڕانی دیالۆگ
زۆر جار کێشەیەک ،دەگاتە قۆناخێکی هێندە دژوار کە الیەنەکانی کێشەکە ئیتر ناتوانن پێکەوە قسە
بکەن .لە ئاکامدا ڕوو لێک وەردەگێڕنو پش��ت لە یەکتر دەکەن .لە وەزعێکی ئاوادا کە الیەنەکانی
کێش��ەکە ناتوانن پێکەوە قس��ە بکەن ،هیواو هومێدێک بە دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک بۆ کێش��ەکە
نامێنێو لە ئاکامدا بنبەستو تەنگەژەیەکی گەورە پێک دێ.
تێبینی:
زۆر گرنگە لە حاڵەتێکی ئاوادا هەندێک جار مرۆڤ پاشەکش��ە بکاو ڕێگا نەدا کێشەکە بگاتە حاڵەتی
پێکهەڵپڕژانی فیزیکیو لێکدانو دەس��تەویەخە بوون لەگ��ەڵ یەکتر .دەکرێ بیر لەوە بکەینەوە کە
دەتوانین لە دەرفەتێکی دیک��ەدا پێکەوە دیالۆگ بکەینو جارێکی دیکە هەلو زەمینەی کارکردنی
هاوبەش بۆ چارەسەری کێشەکە بدۆزینەوە.
پچڕانو نەمانی دیالۆگ گەورەترین دوژمنی مامەڵەکردنی دروستو مەعقووالنە لەگەڵ کێشەکانە.
واتە نەمانی دیالۆگ لە پرۆسەی ئیدارە کردنی کێشەکان دا ،گەورەترین مەترسییەو وەک دوژمنی
هەوڵو تێکۆشان بۆ چارەسەری کێشەکە بەحیساب دێ.
پێکهەڵپڕژانی فیزیکیو دەستەویەخە بوون لەگەڵ یەکتر
جاری وایە کێش��ەیەک دەکێشرێتە حاڵەتی شەڕو لێکدانی فیزیکی واتە الیەنەکانی کێشەکە لەگەڵ
یەک دەس��تەویەخە دەبنو بەردەبن��ە گیانی یەکترو توندوتیژی بە دژی یەکتر لە خۆیان نیش��ان
دەدەن .شەڕو لێکدانی فیزیکیو توندوتیژی نیشاندان لەگەڵ یەکتر دەبنە هۆی ئاڵۆزبوونی زۆرتری
کێشەکەو ئومێدی دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک بۆ کێشەکە دەخەنە بنبەستی راستەقینەوە.
قۆناخەکانی گەشەسەندنی کێشەیەک بەم جۆرەن:
ناکۆکی.
قەزاوەتی یەکالیەنە.
تێکەاڵوبوونی هەستو سۆز لەگەڵ کێشەکە ،مەسەلە الوەکییەکان دێنە نێو کێشەکەوە.
پچڕانی دیالۆگ
لیکدانو پێکهەڵپڕژانی فیزیکیی
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ئەم قۆناخە جۆراوجۆرانەی پەرەسەندنی کێشەکە بۆمان دەردەخەن کە تادێ کێشەکان ئاڵۆزتر
دەبن .تا ڕێگا بدەین پتر پەرە بگرنو بڕۆنە پێش ،چارەسەرییان قورسترو زەحمەتتر دەبێ .هەر بەو
جۆرە تا زووتر بۆ چارەسەر کردنیان هەوڵ بدەین ،ئاسانتر چارەسەر دەکرێن .هەمیشە دوو شت ،دوو
فاکتۆر ،دوو هۆکار هەن کە دەبنە مایەو سەرچاوەی ئاڵۆزتر بوونی کێشەکانو دژوار بوونیان .یەکەم
ئەوەی کە ئێمە زیرەکیو لێوەش��اوەیی تەواومان نیە تا بتوانین بە شێوەیەکی دروست بدوێین .واتە
نازانین قس��ەو باسی دروس��ت لەگەڵ یەک بکەین .لە ئاکامدا کۆمیۆنیکاسیۆنێکی خراپمان لەگەڵ
الیەنی بەرامبەر هەیە .هۆکاری دووهەم بریتییە لەوە کە هەس��تو س��ۆزو ئیحساس��ەکان سواری
سەرمان دەبن ،ئیدارەمان دەکەن ،بەری چاومان دەگرنو نایەڵن بە شێوەیەکی دروست بیر کەینەوە.
کە واتە بۆ ئەوەی بتوانین بە شێوەیەکی راستو دروست کێشەیەک چارەسەر کەین ،دەبێ فێر بین
جوانو رێکوپێک پێکەوە بدوێینو بە ش��ێوەیەکی دروس��تو جوان پێکەوە گفتوگۆ بکەین .لەوەش
زیاتر دەبێ بتوانین بەسەر هەستو سۆزو ئیحساساتەکانماندا زاڵ بینو کۆنترۆڵیان کەین .سەرەڕای
هەموو ئەوانە پێویستە ڕێزو ئیحترامی خۆمانو الیەنی بەرامبەر بپارێزین ،خەلالقییەتو لێوەشاوەییو
پوختەییو کامڵ بوون لە خۆمان نیش��ان دەینو ئەوەش نیش��ان دەین کە خوازیاری چارەس��ەری
کێشەکەینو حەزمان لەوەیە کە ناکۆکیو ناتەبایییەکەمان لەگەڵ الیەنی بەرامبەر تەواو بێ.
گفتوگۆ یان پێکەوە قسەکردن Comunocation
گرینگترین ،بەاڵم لە هەمان کاتدا پڕزەحمەت ترین شت لە پرۆسەی ئیدارە کردنی کێشەیەکدا
بریتییە لە گفتوگۆو پێکەوە دوان ( .)Comunocationتا باش��تر هونەرەکانی گفتوگۆو قس��ەکردنو
پێکەوە دوان فێر بین ،باشتر دەتوانین کێشەکان چارەسەر بکەین.
لەو بەش��ەی ئەم کتێبەدا کە تایبەتە بە مێتۆدەکانی پێداگۆگی ،باسی جیاوازیی نێوان دیالۆگو
باسو موناقەش��ەمان کرد .کاتێک لەس��ەر بابەتێک لەگەڵ کەس��ێک یان الیەنێک باسو موناقەشە
دەکەین ،مەبەس��تمان ئەوەیە کە ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆمان بەرینە پێشو بەرامبەرەکەمان وا لێ
بکەین قەناعەت بە قس��ەکانمان بێنێ .واتە مەبەس��ت ئەوەیە کە کەسانی دیکەش هان دەین ،ڕازی
بکەین کە وەک ئێمە بیر بکەنەوە.
زۆرب��ەی مرۆڤەکان کاتێک دەچنە نێو باسو موناقەش��ەیەکەوە ،لەوە دڵنیان کە ئەوان حەقنو
قسەی حەق لە الی ئەوانە! ئاخر ئێمە ئاوا فێر بووینو پەروەردە کراوین .جا ئەگەر الیەنی بەرامبەر
ڕوانگەو بۆچوونەکانی وەک ڕوانگەو بۆچوونەکانی ئێمە نەبوون ،ئەوە دەسبەجێ بڕیاری ئەوە دەدەین
کە ناوبراو تێناگا .بۆیە جارێکی دیکە س��ەرلەنوێ هەر ئەو قسانە دەکەینەوە کە پێشتر کردبوومانن.
واتە دیسان پێ لەسەر قسەو بۆچوونەکانی خۆمان دادەگرینەوە٧٦ .
دەبێ بڵێین کە زۆر جار لە ئاکامی باسو موناقەش��ەدا ،کێش��ە دروست دەبێ .ئێمە پێمان وایە
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ئەوە تەنیا ئێمە حەقینو ئێمە دروست بیر دەکەینەوە ،بۆیە ئەوانی تر دەبێ بێنە سەر قسەی ئێمە.
جا ئەگەر لەوبەریش��ەوە الیەنەکەی دیکە هەر بە هەمان شێوە بیری کردەوەو تەنیا خۆی پێ حەق
بوو ،واتە تەنیا قس��ەی خۆی پێ دروس��ت بوو ،ئەوە بە ئاس��انی کێشە دروست دەبێ .بەپێچەوانەی
باسو موناقەشە ،مەبەست لە دیالۆگ ئەوەیە کە پێکەوە وتووێژو گفتوگۆ بکەین ،قسە پێکەوە بکەین،
گوێ لە یەکتر بگرینو لە یەکتر فێر بین .کە واتە بۆ ئەوەی بتوانین کێشەکان باشتر ئیدارە بکەین،
بۆ ئەوەی بتوانین باش��تر مامەڵە لەگەڵ کێش��ەکان بکەین ،وا باشە فێری هونەری دیالۆگو گفتگۆ
پێکەوە کردن بین.
مەرجی س��ەرەکی بۆ دیالۆگێکی س��ەرکەوتوو ئەوەیە کە لە پێشدا بزانین مەرج نیە کە الیەنی
بەرانبەر وەک ئێمە بیر کاتەوەو نەزرەو ڕوانگەکانی ئێمەی قبووڵ بێت .مرۆڤەکان جیاوازن .پێشینەی
جیاوازی��ان هەیە ،لە هەلومەرجو بارودۆخی جی��اوازدا گەورە بوون ،تەمەنیان جیاوازە ،بەش��ێوەی
جی��اوازو لە ژینگەی جۆراوجۆردا پەروەردە کراون .هەر بۆیە بیرو بۆچوونو ڕوانگەی جیاوازیش��یان
لەس��ەر مەس��ەلەکان هەیەو سیس��تەمی بەهاو بایەخەکانیش��یان جیاوازە .واتە ش��تگەلێک کە بۆ
یەکێکی��ان پڕ بایەخو بەهای��ە ،رەنگە بۆ ئەوەی تریان وا نەیەتە بەرچاو .ج��ا ئەگەر بەو قەناعەتەوە
بڕوانینە مەس��ەلەکانو بەو جۆرە بیر کەینەوە کە مرۆڤ��ەکان جیاوازنو لە ئاکامدا ڕوانگەو بۆچوونی
جیاوازیش��یان هەیە ،بەشێوەیەکی ئاسانتر لە مرۆڤەکانو پێشینەو سیستەمی بایەخەکانیان ودنیای
روانینی��ان حاڵی دەبین .ه��ەر بۆیە لە دیالۆگدا ،هەر دووال ،بە رێزەوە هەڵس��وکەوت لەگەڵ یەکتر
دەکەنو نیش��ان دەدەن کە خوازیاری ئەوەن لێک تێبگەن .ئەگەر ڕێزو حورمەت بۆ الیەنی بەرانبەر
دانێینو پێداویستیو نیازەکانی دەرک بکەینو نیشان دەین کە کێین ،تێدەگەین لە بەرانبەر ئەوەدا
ئەویش هەر ئاوا هەڵسوکەوت دەکاو بە ڕێزو حورمەتو تێگەیشتنەوە ڕەفتارمان لەگەڵ دەکا.
دیارە جاری وایە بەزەحمەت دەتوانین کە لە الیەنی بەرانبەرمان تێبگەین .چونکە بە شێوەیەکی
تەواو جیاواز لەوە کە ئێمە عادەتمان پێکردوە ،دژکردەوە نیش��ان دەدا .لە وەزعێکی ئاوادا ،لە پێشدا
دەبێ تێبکۆش��ین کە هەستو سۆزو ش��عووری ناوبراو بریندار نەکەین ،هەستو سۆزو ئیحساساتی
ناوبراو بەکەم نەگرینو حوکمی بەس��ەردا نەدەین وەک ئەوە کە ”تۆ ناتوانی وا هەس��ت بکەی” یا
”بەو ش��ێوە بیر مەکەوە” .چونکە ئەو جۆرە ڕەفتارە مانای ئەوەیە کە تۆ هەس��تو سۆزو ئیحساساتی
ناوبراو بەکەم دەگری .راس��تە ئێمە لە نیەتی باش��ەوە رەنگە ئەو قسەیە بکەین .بەاڵم ناوبراو ،الیەنی
بەرانبەر ئەوە بە س��ووکایەتی بەخۆی دەزانێ .بۆیە ئەگەر تێکۆش��ین پێوەندییەکی باشمان لەگەڵ
هەستو س��ۆزو ئیحساس��اتەکانی خۆمان هەبێو جڵەویان کەینو لە هەمان کاتیشدا تێبگەین کە
مەرج نیە کەس��انی دیکەش هەر هەمان هەس��تو سۆزو ئیحساساتیان هەبێ کە ئێمە هەمانە ،ئەوە
لێوەش��اوەیییەکی زۆرو توانایەکی گەورەمان بۆ ئیدارەکردنو چارەسەر کردنی کێشەکان لە خۆماندا
پەروەردە کردوە.
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ئەوە کە بتوانی کەسانی دیکە دەرک بکەی ،تێیان بگەیو تەحەممولی بیروبۆچوونەکانیان بکەی،
نیش��انەی ئەوەیە بڕوات بەخۆیەو هەویەتو ناسنامەیەکی بەهێزو چەسپاوت هەیە .کەسانێک کە لە
خۆیانو هەویەتو کەسایەتیی خۆیان دڵنیانو لە نێو خۆیان دا ،کامڵو پوختە بوون ،باشترو ئاسانتر
دەتوانن جیاوازیو ناهەموارییەکان تەحەمول کەن .بەپێچەوانەوە کەسێک کە بڕوای بەخۆی نیەو لە
خۆیو هەویەتو ناسنامەو بیرو بۆچوونو سیستەمی بایەخەکانی خۆی دڵنیا نیە ،بە ئاسانی دەتوانێ
جیاوازییەکان بەرەو کێشەو شەڕو هەڵاڵ بەرێ.
ئەو مندااڵنەی بڕوایان بەخۆیەو لە خۆیانو هەستو سۆزو ڕوانگەو بۆچوونەکانیان دڵنیان ،ئەگەر
کەسێک وەریشیان نەگرێ ،ئەوە بە هەڕەشەو مەترسی لەسەر خۆیانی دانانێن .ئاخر ئەوان لە خۆیانو
چۆنیەتیی پێوەندییان لەگەڵ دەوروبەری خۆیان دڵنیانو هەر بۆیەش لە ڕوانگەو بیرو بۆچوونەکانی
خەڵکی دیکە تێدەگەن .ئەوان ئارامو لەس��ەرخۆ بێ ئەوەی هەس��ت بەوە بکەن کە ئەوە هەڕەشەیە
لەسەر خۆیان یان بیرو بۆچوونەکانیان ،گوێ لە کەسانی دیکەو ڕوانگەو بیرو بۆچوونە جیاوازەکانیان
دەگرن”٧٧ .
کە واتە هەوڵدان بۆ تێگەیشتن لە الیەنی بەرانبەر ،بە مەرجێکی گرنگی دیالۆگی باش دادەنرێ.
ئەوەش بۆخۆی لە پرۆس��ەی چارەسەری کێش��ەکاندا پێویستییەکی حاش��اهەڵنەگرە .واتە بەبێ
دیالۆگێکی باش ،ناتوانین بەشێوەیەکی راستو دروست کێشەیەک ئیدارە بکەین.
لە کاتی لەگۆڕێ دابوونی هەر کێش��ەیەکدا ،زۆر گرنگە کە گوێیەکی باشمان بۆ بیستن هەبێو
توانایەکی زۆریش بۆ گوێگرتن لە خۆمان نیش��ان دەین .ئەوە بەو مانایەیە کە نەک هەر دەبێ باش
گوێ لە قس��ەو راوێژو باس��ەکانی الیەنی بەرانبەر بگرین ،بەڵکوو دەبێ توانای خوێندنەوەی هەموو
ئەو س��یگناڵو هێماو ئیشارانەش��مان هەبێ کە الیەنی بەرانبەر بە قسە یان لە ڕێگای زمانی لەشو
سەرو سیماو رووخساریەوە دەیاننێرێ .ئاخر زۆر جاری وایە نێوچاوانێکی نیگەرانو تێکنراو ،شێوەی
قسەکردنو گفتوگۆ ،هاتوچۆی چاوەکانو جموجۆڵو حەرەکەتی لەش دەتوانن بە ئەندازەی هەزاران
وشە مانا ببەخشن .ئەوە کە دەڵێین دەبێ بە شێوەیەکی چاالک گوێ بگرین ،بەو مانایەیە کە دەبێ
تواناو لێوەش��اوەیی خوێندنەوەو دەرک کردنو ش��یکردنەوەی هەموو ئەم پەیامو ئیشارەو سیگناڵو
رەمزانەمان هەبێ کە الیەنی بەرامبەر بە ش��ێوەی جۆراوجۆر بۆمان دەنێرێ .گوێگرێکی باش سرنج
دەداتە س��یماو روخس��اری ئەو کەسەی کە قس��ەی بۆ دەکاو لە هەمان کاتدا تەماشای چۆنیەتیی
حەرەکەتی لەشو دەموچاویش��ی دەکاو چاو دەبڕێتە چاوەکانیەوە .ئەگەر لە شتێکیشی حاڵی نەبوو،
یان باش تێنەگەیشت ،پرسیار دەکاو داوای ڕوونکردنەوەی زۆرتر دەکا.
هەر بۆیە زۆر گرنگە ئەگەر لە کاتی باسو گفتوگۆدا لە ش��تێک باش تێنەگەیش��تین ،پرس��یار
بکەینو داوای ڕوونکردنەوەی زۆرتر بکەین.
بەپێچەوانەی ئەوە ،گوێگرێکی خراپ کەس��ێکە ڕووی لەو کەسە نیە کە قسەی بۆ دەکاو چاوی
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بڕیوەت��ە جێگایەکی دیکە .ئەمەش پرۆس��ەی گفتوگۆکە بەرەو جێگایەک دەب��ا کە زوو تەواو بێو
ئاکامێکی دڵخواز بەدەستەوە نەدا .هەر بۆیە دەتوانین خۆمان لەسەر ئەوە ڕابێنین کە ببینە گوێگرێکی
زۆر باش .ئەگەر لە قوتابخانە ،یان لە زانکۆ فێر بی کە س��رنج بدەیە مامۆس��تاکەتو لە کاتی دەرس
گوتنەوەدا چاو ببڕیە چاوەکانی ،زۆر زوو تێدەگەی کە تۆش دەکەویە بەر س��رنجی مامۆس��تاکەتو
ئەوی��ش حاڵ��ی دەبێ کە تۆ بە تامو چێژێکی تایبەتیی��ەوە گوێی لێ دەگری .هەر بۆیە ئەوە کە لە
کاتی لەگۆڕێدا بوونی کێشەیەکدا بتوانین گوێ لە یەکتر بگرین ،زۆر گرنگەو بەبێ ئەوە ناتوانین بە
شێوەیەکی دروست کێشەکە چارەسەر کەین.
ل��ە دیالۆگێکی راس��تەقینەدا چەندە گرنگە کە بتوانی باش گوێ بگ��ری ،هەر بەو ئەندازەیەش
گرنگ��ە کە بتوانی پەیامەکەت بەجۆرێک بنێری کە الیەن��ی بەرانبەر بتوانێ لێت تێبگا .واتە دەبێ
ڕوونو بێ پێچو پەنا قس��ە بکەیو مەبەس��ەکانت دەربڕی .کە واتە گرنگ ئەوە نیە کە تۆ چ دەڵێی،
گرنگترین شت ئەوەیە کە الیەنی بەرانبەر چۆن لە قسەکانت حاڵی دەبێو چۆن تێیان دەگا .لە هەر
گفتوگۆی��ەکدا کە لە نێوان مرۆڤەکان لە گۆڕێ دایە ،گرنگترین ش��ت ئەوەیە کە الیەنی بەرامبەر
چۆن لە قس��ەکانت تێدەگاو چۆن لێکیان دەداتەوە .کە واتە زۆر گرینگە بە ش��ێوەیەکی ڕەوان قسە
بکەین ،وش��ەو ڕس��تەو دەس��تەواژەکان بەڕوونیو بێ کەموکووڕی دەربڕین .لەوەش گرنگتر ئەوەیە
کە لە کاتی قس��ە کردندا لەشو س��یماو ڕوخسارو جووڵەی لەش��مان بەجۆرێک بێ کە لەگەڵ ئەو
پەیامو قسەیە بێتەوە کە بۆ بەرامبەرمانی دەنێرین .هەر کاتێک وەک گوێگر بۆمان دەرکەوێ کە ئەو
کەسەی قسەمان بۆ دەکا ،پەیامەکەی لەگەڵ ئەو سیگنااڵنە نایەتەوە کە بە زمانی لەشو بە شێوەی
روخساریدا دەیاننێرێ ،ئەوە پەیامەکەشی وەرناگیرێ.
لە کاتی لەگۆڕێدا بوونی کێش��ەدا ،زۆر گرنگە کە توانای گوێگرتنمان هەبێ .بەاڵم دەبێ بزانین
کە ئەوە زۆریش س��ەختو دژوارە .ئاخر هەموومان پێمان خۆش��ە بەڵگە بۆ نەزەراتو بیروبۆچوونو
هەڵوێس��تەکانی خۆمان بێنینەوەو بە قازانجی خۆمان مەسەلەکە بەرینە پێش .بۆیە زۆر ناخۆشە کە
گ��وێ لە نەزەرو بۆچوونی الیەنی بەرانبەر بگری کە تەواو بەپێچەوانەی هی تۆیە .بەاڵم هونەر لەوە
دایە کە بتوانین ئەم س��ەختیو دژوارییە قب��ووڵ کەینو تەحەممولی وەزعێکی ئەوتۆ بکەین .زۆر
جار هەست دەکەین کە الیەنی بەرامبەر حیساب بۆ ئێمەو ڕوانگەو بۆچوونەکانمان ناکا ،هەر بۆیە لەو
جۆرە بارودۆخانەدا رەنگە کانیی هەس��تو سۆزەکانمان بتەقێتەوەو کۆنتۆڵی خۆمان لەدەست دەینو
تووڕە بین .بەاڵم هونەر لەوە دایە کە راست لەو جۆرە حاڵەتانەدا دان بەخۆمان دابگرینو لەسەرەخۆ
بینو کۆنترۆڵی خۆمان لەدەس��ت نەدەینو نەیەڵین ئەسپی ئیحساسات هەڵمانگرێ .ئەگەر بتوانین
لەو جۆرە هەلومەرجانەدا وەزعەکە کۆنترۆڵ کەینو بە خۆمان بوەس��تین ،ئەوە لە راستیدا دەتوانین
ئومیدەوار بین کە بتوانین کێشەکە بە شێوەیەکی باش ئیدارە کەینو گرەوەکەش بەرینەوە.
ئەگەر بتوانین بەسەر هەستو سۆزەکانی خۆماندا زاڵ بین ،ئەگەر بتوانین بە خۆمان بوەستینو
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نەیەڵین فاکتۆری الوەکیی دیکە بێتە نێو کێشەو قسەو باسەکانمان ،ئەگەر لێبوردەییو دڵگەورەییو
س��نگفراوانیو پوختەیی لە خۆمان نیشان دەین ،دەتوانین دیالۆگێکی باش لەگەڵ الیەنی بەرامبەر
بەرینە پێشو زۆریش ئومیدەوار بین کە گرەوەکە بەرینەوە.
توندوتی��ژی بریتیی��ە لە دیالۆگێک کە هەرگی��ز دەرفەتی ئەوەی پێنەدراوە دەس��ت پێبکا ،بە
واتایەکی دیکە توندوتیژی دیالۆگێکە کە پێش دەستپێکردن ،پچڕاوەو کۆتایی پێهاتووە.
ئەگەر یەکێک لە الیەنەکانی کێش��ەکە تواناو لێوەش��اوەیی بۆ گوێگرتن ل��ە الیەنی بەرانبەر لە
خۆی نیش��ان بداو ئەوەش نیشان بدا کە خوازیاری گفتوگۆو دۆزینەوەی ڕێگاچارەیە ،شوێن لەسەر
الیەنەکەی دیکەش دادەنێو زەمینەی ئەوە پێک دێنێ کە ئەویش هەر بە هەمان شێوە بجووڵێتەوە.
ئەگەر کەس��ێک لە کاتی قس��ە کردنو گفتوگۆدا هەست بکا کە الیەنی بەرانبەر گوێی لێ دەگرێ،
بەحورمەتەوە س��ەرنج دەداتە قسەو باسەکانی ،بۆخۆش��ی هەر وا دەکاو قسە بە خەڵک یان الیەنی
بەرانبەر نابڕێو بەڕێزەوە گوێی لێدەگرێ.
ب��ەو پێیە دەگەینە ئەو ئاکامە کە لە کاتی لەگۆڕێدا بوونی هەر کێش��ەیەکدا ،ئەگەر الیەنەکان
ب��ە ڕێزو حورمەتەوە مامەڵە لەگەڵ یەک بکەن ،گوێ بۆ یەکتر ڕاگرن ،نیش��ان دەن کە خوازیاری
چارەس��ەری کێشەکەنو دەیانەوێ لە یەکتر تێبگەن ،ئیمکانو دەرفەتی ئەوە هەیە کە هەر لەجێوە
بتوانن کێشەکە چارەسەر کەن .بەم جۆرە لە ڕێگای دیالۆگێکی دروستو راستەقینەوە هەردوو الیەنی
کێش��ەکە دەتوانن بەڵگەو س��ەنەدو فاکتی بەهێز بۆ بردنە پێشو چەسپاندنی ڕوانگەو بۆچوونەکانی
خۆیان بێننەوەو سەرەنجام پێکەوە لە خاڵێکدا پێک بگەنو ڕێگا چارەیەک بدۆزنەوە کە هەر دوو ال
قبووڵی کەنو بتوانن لەگەڵیدا بژین.
بۆ ئەوەی بتوانین لێوەش��اوەییو توانای باش��مان بۆ دیالۆگو گفتوگۆو کۆمیونیکاشیون لەگەڵ
خەڵکانی دیکەدا هەبێ ،پێویستە مەشقو راهێنان لەسەر ئەو مەسەالنەی خوارەوە بکەین:
* بزانین کە مرۆڤەکان جیاوازن ،وەک یەک نینو هەر بۆیەش وەک ئێمە بیر ناکەنەوە.
* پێوەندیمان لەگەڵ هەس��تو سۆزو ئیحساساتی خۆماندا هەبێو کۆنترڵیان کەین .لە هەمان
کاتدا تێکۆشین لە هەستو سۆزی کەسانی دیکەش تێبگەینو بایەخ بۆ ئیحساساتی ئەوان دانێین.
* توان��ای گوێگرتنم��ان لەالیەنی بەرانبەر هەبێو هەوڵدەین لێ��ی تێبگەین تا بزانین چ دەڵێو
چیی دەوێ.
* بەجۆرێک قس��ە بکەین کە کەس��انی دیکە لێمان تێبگەنو بزانن چ دەڵێینو مەبەستمان لەو
قسانەمان چیە.
* لە گرنگیو بایەخی زمانی لەشو ئەو سیگناڵو هێماو ئیشارانە تێبگەین کە مرۆڤەکان لە کاتی
قسەو باسو دیالۆگو کێشەکان دا ،لە ڕێگای لەشو سیماو روخساریانەوە دەیاننێرن.
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بایەخو گرنگیی هەستەکان
لە کاتی لە گۆڕێ دابوونی هەر چەش��نە کێش��ەیەکدا ،ئەگەر نەتوانین دیالۆگێکی دروستو کارساز
پێکەوە بەرینە پێش ،هەس��تو س��ۆزو ئیحساس��اتەکانمان بەهێز دەبنو بەم جۆرە کێش��ەکە پەرە
دەگرێو ئاڵۆزتر دەبێ.
ش��تێکی زۆر سروش��تییە کە مرۆڤ تووڕە بێ .زۆر جار گوێمان لێ دەبێ کە ئەو کەس��انەی
زۆر ت��ووڕە دەبن دەڵێن نازانن چی دەکەن .ئەوە راس��تە چونکە کێش��ەکان دەبنە هۆی پێکهاتنی
ئاڵوگۆڕی فیس��یۆلۆژی لە نێو لەش��ی مرۆڤ داو ب��ەم جۆرە دژکردەوەی توند دروس��ت دەبێ .لە
کاتی تووڕەبوونماندا لەش��مان لە حاڵی ئاس��ایی دێتە دەرو خەریکی تێپەڕینە بۆ حاڵەتی نائاسایی.
ماس��وولکەکانمان گرژ دەبنو ئامادەی نیش��اندانی دژکردەوەن .دڵمان خێراتر لێدەداو س��یەکانمان
توندتر هەناس��ە دەدەن .بەم جۆرە ئەم ئامادەیییە فیس��یۆلۆژیە ،بەرەب��ەرە هانمان دەدا بۆ ئەوەی
کردەوە لە خۆمان نیشان دەین .جا ئەو کردەوەیە رەنگە بە شێوەی هاوارو قیژەیەکی کۆنترۆڵ نەکراو
ب��ێ ،یا رەنگە حەرەکەتو جووڵەیەکی ئەوتۆ لە خۆمان نیش��ان دەین کە بیرمان لێ نەکردبێتەوە،
رەنگە قسەیەکمان لە دەم بێتە دەرەوە کە بیرمان لێ نەکردبێتەوە ،یا رەنگە راستو رەوان بکەوینە
حاڵەتی توندوتیژی لەخۆ نیشاندان ،وەک ئەوە کە لەگەڵ بەرانبەرەکەمان دەستەویەخە بین ،پەالمار
بەرین ،لێی دەینو بیخەینە بەر شەقو مستەکۆڵە.
تا کێشەکە سەختترو دژوارترو توندتر بێ ،ئیمکانی ئەوە هەیە کە ئەو ئاڵوگۆڕە فیزیۆلۆژییەی نێو
لەش��مان خێراترو توندتر بڕواتە پێش .بەاڵم راستییەکەی ئەوەیە ئەگەر ئەو تووڕەیییە لە ئاستێکی
باش و گونجاو واتە مام ناوەندی دا بمێنێتەوەو نەیەڵین لە کۆنترۆڵ دەرچێ ،ش��وێنەواری ئهرێنیی
هەیەو بە ش��تێکی باش دادەنرێ ،چونکە دەبێتە هۆی ئەوەی کێشەکە زەق بێتەوەو الیەنی بەرانبەر
مەسەلەکە بەجیددی بگرێ .بەاڵم ئەگەر ئەو گرژیو ئاڵۆزیو تووڕەیییە لە حەددی نێوەنجیی خۆی
دەرچێو بڕواتە پلەیەکی سەروتر ،مەترسیی ئەوەی لێدەکرێ لە کۆنترۆڵ بڕواتە دەرو بکێشرێتە شتی
زۆر ناخۆشو نەویستراوو سەرجەمی کێشەکە ئاڵۆزترو دژوارتریش بکا .ئەزموونەکان ئەوە دەردەخەن
ک��ە تووڕەییو گرژییەکی کۆنترۆڵ نەکراو ،هەرگیز ئاکامی ب��اشو دڵخوازی چ بۆ تاکەکەسو چ بۆ
ژینگەو دەوروبەر لێ ناکەوێتەوە.
ڕۆژ نیە لە ڕۆژنامەو ڕاگەیەنە گش��تییەکاندا چاومان بە ئاکامی ئەو جۆرە تووڕەبوونانە نەکەوێ
کە لە کۆنترۆڵ چوونە دەرو ئاس��ەواری زۆر خراپیان لێ کەوتۆتەوە .هەموو ئەو ڕووداوانە لە ئاکامی
ئەوەدا ڕوو دەدەن کە مرۆڤەکان ناتوانن بەس��ەر هەس��تو س��ۆزو ئیحساساتی خۆیاندا زاڵ بنو لە
ئاکامدا ئەوان بەسەریاندا زاڵ دەبنو سەرەنجامەکەشی دەبێتە ئەوە کە دەیبینین.
بەم جۆرە بۆمان دەردەکەوێ کە لە کاتی س��ەرهەڵدانی کێشەکاندا زۆر گرنگە بەسەر هەستو
سۆزو ئیحساساتی توندی خۆماندا زاڵ بینو جڵەویان کەین .زۆر گرنگە بتوانین بە خۆمان بوێرین،
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خۆمان کۆنترۆڵ کەینو نەیەڵین ئەس��پی ئیحساسات سواری پشتی خۆیمان کاتو هەڵمانگرێ .زۆر
گرنگە تووڕەی��یو گرژییەکانی خۆمان کۆنترۆڵ کەین .بەجۆرێک ک��ە تووڕەیی نەتوانێ داگیرمان
بکا ،بەری چاومان تاریک بکا ،ڕێگا نەدا بە ش��ێوەیەکی دروس��ت بیر بکەینەوەو دەوروبەری خۆمان
ببینین .دیارە زۆر س��ەختە کە مرۆڤ لە کاتی کێش��ەکاندا بتوانێ پێش��بینیی هەموو شتێک بکاو
خۆی بۆ ئەوە ئامادە بکا کە هەس��تەکانی کۆنترۆڵ بکا ،بەاڵم باش��تر وایە زوو بیر لەوە بکەینەوە کە
ئەگەر کێش��ەکە گەیشتە جێگایەکی توند چی بکەین .هەموومان لەسەر ئەوە کۆکین کە کێشەکان
لە ڕێگای هێمنیو ئاش��تیو ئارامیو بێ بەکارهێنانی توندوتیژی ،باش��تر چارەس��ەر دەبن .بیر لەو
ئاڵتەرناتیڤو ستراتیژییانە بکەینەوە کە دوورن لە توندوتیژی ،واتە وا باشە ڕێگاچارەیەک هەڵبژێرین
کە بەکارهێنانی توندوتیژیی تێدا نیە.
چۆنیەتیی مامەڵەو هەڵسوکەوت لەگەڵ کێشەکان
مرۆڤەکان لە کێشەو هاوکاری لەگەڵ کەسانی دیکەداو بە هۆی ژیان لە کۆمەڵدا کەسایەتیی خۆیان
گەش��ە پێدەدەن .کێش��ەکان بەشێکی سروشتیی ئەو پرۆسەیەن .مەس��ەلە ئەوەیە کە چۆن ئێمە
دەتوانین کێش��ەکان بکەینە هەلو دەرفەتێکی لەب��ار بۆ کەڵک لێوەرگرتن .بە واتایەکی دیکە چۆن
دەتوانین جۆرێک لەگەڵ کێشەکان مامەڵە بکەین کە دەرفەتی ئهرێنیمان بۆ بڕەخسێنن.
زۆرب��ەی مرۆڤەکان ئەزموونێکی باش��یان لە چۆنیەتیی هەڵس��وکەوتو مامەڵ��ە کردن لەگەڵ
کێش��ەکاندا هەیە .ژیانی ڕۆژانەمان پڕە لە کێش��ەو هەر بۆیە ڕۆژانە بەردەوام کێش��ەکان چارەسەر
دەکەین .لە ڕێگای دوانو وتووێژ لەگەڵ کەسانی دەوروبەر ،لە ڕێگای مامەڵەو هەڵسوکەوتو سازان
لەگەڵ خەڵکی دەوروبەرمان ،لە ڕێگای پێوەندی گرتنو دانوس��تانەوە بەردەوام لە حاڵی چارەسەری
کێش��ەکان داین .بەمجۆرە زۆربەی ئێمە بەهۆی ئەوە کە دەتوانین کێش��ەو مەس��ەلەکانی ژیانی
ڕۆژانەی خۆمان چارەس��ەر کەین ،بەشێوەیەکی ئاس��ایی ژیانیش تێپەڕ دەکەین .چونکە فێر بووین
هەر زوو لە قۆناخە س��ەرەتایییەکانی کێشەکاندا بۆ چارەسەرکردنیان تێکۆشین ،خۆمان لە ئاکامە
نالەبارەکانی کێش��ەکان ال دەدەین .زۆر جاری وایە هێندە چوستو چاالک لەو بارەوە دەچینە پێش
و هەڵدەدەین کە خۆش��مان نازانین لە کێش��ەدا بووین .چونکە هەمیش��ە وایە ئەگەر کێشەکان لە
قۆناخە س��ەرەتایییەکانیاندا چارەسەر بکرێن ،ئاسانترو بێزیانتر تێدەپەڕن .بۆیە وا باشە پاش ئەوەی
لە کێش��ەیەک دێین��ە دەر ،بیری لێ بکەینەوەو جارێکی دیکە ب��ەوەدا بچینەوە کە چۆن توانیمان
ڕێگاچارەیەکی دروس��تی بۆ بدۆزینەوە .بپرس��ین ک��ە چی بوو بە هۆی ئەوەی بتوانین کێش��ەکە
چارەسەر کەین؟ ئایا ئەوە شێوە هەڵسوکەوتو مامەڵەی ئێمە بوو یان هی کەسانی تر کە بووە هۆی
چارەس��ەر کرانی کێشەکە؟ بەکورتی ژیانی مرۆڤ هەمووی کێشەو ملمالنێیەو ئێمە رۆژانە بێوچان
لە حاڵی چارەسەر کردنی کێشەکانمان داین.
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لێرەدا باس��ی ئەو قۆناخانە دەکەین کە بە شێوەیەکی ئاسایی پرۆسەی ئیدارەو چارەسەر کردنی
کێش��ەکانیان پێدا تێدەپەڕێ .راستە کێشەکان جۆراوجۆرن ،بەاڵم زۆربەی هەرە زۆری ئەوان پێش
ئەوەی چارەس��ەر بکرێن ،بەم قۆناخانەدا تێدەپ��ەڕن کە لێرەدا لێیان دەدوێین .تەنانەت ئەوە بۆ ئەو
کێشانەی کە لە ئاستی نێونەتەوەییشدا لە گۆڕێ دان هەر راستە.
دان بەوە دابنێین کە کێشەمان هەیە
یەکێک لە هەنگاوە بنەڕەتییەکان هەوڵدان بۆ ئیدارە کردنو چارەس��ەر کردنی کێش��ەیەک ئەوەیە
ک��ە دان بەوە دابنێین کە لە کێش��ە دای��ن .واتە قبووڵ بکەین کە کێش��ەمان هەیە .ئاخر کاتێک
قب��ووڵ بکەین کە گیروگرفتێ��ک یا کەموکووڕییەک لە گۆڕێ دایە ،ئ��ەوەش قبووڵ دەکەین کە
پێویستە چارەسەری بۆ بدۆزینەوەو لەوەش زیاتر ویستی خۆمان بۆ گەڕانو کار کردن بۆ دۆزینەوەی
ڕێگاچارەیەک نیشان دەدەین .لەو ڕێگایەوە زەمینەی کار بۆ هەوڵدان بۆ چارەسەری کێشەکە پێک
دێو ئێمەش ئامادەیی پێویس��تمان بۆ کارێکی لەو چەش��نە لە ال دروس��ت دەبێ .ئەو کەسەی بۆ
مەبەستێکی لەو چەشنە دەستپێشخەری دەکاو دێتە پێشەوەو هەنگاوی یەکەم داوێو ئیرادەی خۆی
نیش��ان دەدا ،نەک هەر بۆی بە نیش��انەی الوازی دانانرێ ،بەڵکوو راست بەپێچەوانەوە ،بە نیشانەی
بەهێزیو بڕوابەخۆ بوونی ناوبراو لە قەڵەم دەدرێ.
پێناسە کردنو ڕوون کردنەوەی گیروگرفتەکە
زۆر گرنگە ئەوە ڕوون بکرێتەوە کە کێش��ەکە لەس��ەر چیە .زۆر جار ئ��ەوە کارێکی زەحمەت نیە.
بەاڵم جاری واش��ە ڕوونکردنەوەی ئەوە کە کێش��ەکە لەسەر چییە زۆر دژوارە .الیەنەکانی کێشەکە
گیروگرفتو کێش��ەی ش��اراوەی زۆریان پێک��ەوە هەیە کە هێزو وزەی ئ��ەوان بەخۆیەوە خەریک
دەکاو لە ئاکامدا ویس��تی ئەوان بۆ تێکۆش��ان بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک کەم دەکاتەوە .بۆ ڕوون
بوونەوەی ئەو حاڵەتە دەتوانین کێوی سەهۆڵین وەک نموونە بێنینەوە .لە هەندێک دەریاو ئۆقیانووسە
گەورەکاندا جار جار لوتکە کێوی سەهۆڵین دەبینین کە لە نێو ئاوەکەوە سەریان بەرز کردۆتەوە بۆ
ئاس��مان .ئەوەی ئێمە بە چاو دەیبینین تەنیا ئەو بەش��ەی کێوە سەهۆڵینەکەیە کە لەسەر ئاوەکەوە
دیارەو لە راستیدا بەشی ژێرەوەو پایەو بنچینەکانی کێوە سەهۆڵینەکەمان لێ دیار نیە .ئەوەی دیارە
تەنیا بەشێکی زۆر بچووکی کێوەکەیە .لەڕاستیدا ئەو لوتکەی کە لە سەر ئاوەکەوە دیارە ،لەسەر ئەو
بناخەو چوارچێوە ئەسڵییە راوەستاوە کە ئێمە لێمانەوە دیار نیە.
ئەوە لە پێوەندی لەگەڵ کێشەکانیشدا هەر راستە .زۆر جار ئەو گیروگرفتو ناتەباییو ناکۆکیو
گرژیو ئاڵۆزییانەی لە نێوان دوو کەس ،دوو گروپ ،یان دوو الیەندا هەن ،هێندە زۆرو تێکهااڵونو
بە چەشنێک لێک گرێ دراون کە ئێمە ناتوانین بەڕوونی کاکڵی کێشەکە بدۆزینەوە .یان لە ڕاستیدا
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ئەس��ڵی کێشەکە لە نێو تەمومژو ش��تی دیکەی الوەکیدا ش��اردراوەتەوە کە تێگەیشتنی ئێمە لە
کێشەکە سەختو دژوار دەکا.
بۆ ئەوەی بتوانین کێش��ەکە چارەس��ەر کەین ،دەبێ هەردوو الیەنی ناکۆکییەکە ،ئەو قس��ەو
قس��ەڵۆکانەی لە پش��تمەلە گوتراون ،ئەو جنێوو بوختانانەی لەوالوال بۆ یەکتریان هەڵبەس��توون،
ئەو داس��تانو حکایەتانەی بۆ پاکانە کردنی هەڵوێس��تی خۆیان دروس��تیان کردوون ،بخەنە پشت
گوێو وازیان لێ بێننو لەس��ەر ئەس��ڵی کێشەکەو کاکڵی مەسەلەکە قس��ەو باسو گفتوگۆ بکەن.
لێرەدا یاس��ایەکی زۆر ب��اش هەیە کە دەتوانین ب��ەکاری بێنین .ئەویش ئەوەی��ە کە جیاوازی لە
نێوان کەس��ەکەو گیروگرفتو کێش��ەکە دانێین .واتە دەبێ کارمان بە گیروگرفتو کێش��ەکەوە بێ
نەک بە کەس��ەکەوە .بەو مانایەی کە ئەس��ڵی کێشەکە بخەینە ژێر زەڕڕەبینو کارمان بە کەسەکەو
تایبەتمەندیو کاراکتێری تایبەتی ئەوەوە نەبێت.
دیالۆگ:
نیشاندانی رێز بۆ الیەنی بەرانبەرو تێگەیشتن لەو بارودۆخە کە ئەوی تێدایە.
کاتێک دوو الیەنی کێش��ەیەک دان بەوە دادێنن کە لەگەڵ یەکتر لە کێشە دان ،هەنگاوی دووهەم
ئەوەیە کە تێبکۆش��ن پێکەوە س��ەبارەت بە مەسەلەکە قس��ە بکەن .لێرە دایە کە بایەخی دیالۆگو
تایبەتمەندییەکانیو گرینگیی ڕەچاو کردنی ڕێوش��وێنەکانی دیالۆگێکی دروس��ت خۆی نیش��ان
دەدا .نیش��اندانی ڕێزو حورمەت بۆ الیەنی بەرامبەرو نیش��اندانی ویستو رەغبەت بۆ پێکگەیشتنو
دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک بۆ کێش��ەکە ،بە گرنگترین کۆڵەکەکانی دیالۆگ بەحیساب دێن .لەوەش
زیاتر پێویس��تە تێکۆش��ین بچینە دنیای تێگەیش��تنی الیەنی بەرانبەر لە کێشەکەدا .واتە پێویستە
لە الیەنی بەرانبەرمانو ئەو وەزعە کە ئەو تێی دایە حاڵی بینو جارجار لە گۆش��ەنیگای ئەویش��ەوە
تەماشای کێشەکە بکەین .ئەوە یارمەتیمان دەدا پێکەوە بسازێینو بتوانین ویستو داخوازو ڕوانگەکانی
یەکتر قبووڵ بکەین .دەبێ چاک بزانین کە ئەو بایەخو مەس��ەلەو بەها جۆراوجۆرانەی کە بۆ ئێمە
گرنگن ،رەنگە بۆ کەسانی دیکە ئەو گرنگییەیان نەبێ .ئەوە کە بتوانین لە کاتی لە گۆڕێ دا بوونی
کێش��ەیەکدا ،دەست بکەین بە دیالۆگ ،کارێکی هێندەش ئاسان نیە .ئەو کارە زۆر سەختو دژوارە
.هەر بۆیە وەڕێخس��تنی پڕۆسەی دیالۆگێکی باش ،پێویستیی بە ئازایەتیو لەخۆبردووییو جورئەتو
ئیرادەی بەهێزو پوختەییو وشیاریی پێویست هەیە.
ل��ە هەلومەرجێکی ئاوادا ،ویدەچێ کە دانەواندن بۆ الیەن��ی بەرانبەر زۆر ناخۆش بێو تەنانەت
ئازارو ژانیش��ی لەگەڵ بێ ،بەاڵم دیس��ان زۆر گرنگە لەو حاڵەتانەدا جڵەوی ئەسپی غرووری خۆمان
توند کەی��نو لە لوتکەی کێوی خۆبەزلزانیی��ەوە بێینە خوار .ئەوەی لێ��رەدا یارمەتیمان دەکاتو
کۆمەک بە چارەس��ەری کێشەکە دەکا ،پێداگرتن لەسەر خۆبەحەق زانین نیە .راست بە پێچەوانەوە
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جاری وایە داوای لێبوردنێک یارمەتییەکی زۆر بە چارەس��ەری کێش��ەکە دەکاو هەم لەو کاتەشدا
ب��ەرز کردنەوەی ئەو چڵە زەیتوونە دەتوانێ لە تیژایی زۆر ش��یرو خەنجەر ک��ەم کاتەوەو تەنانەت
بیانگێڕێتەوە نێو کاالنیش.
لەسەر ئەو خااڵنەی کەپێکەوە کۆکین؟
بە شێوەیەکی گشتی هەمیشە وایە کە ئێمە مرۆڤەکان ئەو خااڵنەی کە لەسەریان کۆکین زۆر زرۆترن
لەو خااڵنەی کە ناکۆکیمان لەس��ەریان هەیە .واتە هەمیش��ە خاڵە هاوبەشو بەها هاوبەش��ەکانمان
زۆرترن لەو ش��تانەی کە ناکۆکیمان لەسەریان هەیە .بۆیە ئەم بەها هاوبەشانە ،لە پرۆسەی ئیدارەو
چارەس��ەر کردنی کێش��ەکاندا ،دەتوانن یارمەتیدەرێکی زۆر باش بن .ک��ە واتە زۆر گرنگە لە کاتی
لەگۆڕێدا بوونی هەر کێش��ەیەکدا ،ئەو خاڵە هاوبەشانە ،ئەو بەها هاوبەشانە بدۆزینەوەو دەسنیشانی
کەین کە ئێمە هەردوو الی کێشەکە پێکەوە دەبەستێتەوە.
بە واتایەکی تر ،پێویستە ئەو شتە هاوبەشە دەستنیشان کەین کە هەردووکمان لەسەری کۆکین.
ب��ۆ نموونە ئ��ەوە کە ئێمە وەبیر خۆمانی بێنینەوە کە نزیکایەت��یو پێوەندییەکی زۆر گەرموگوڕمان
پێکەوە هەیەو نابێ کێش��ەی نێوانمان بە ئاقارێکدا بڕوا کە هیندە وزەی نیگەتیڤ دروس��ت بکا کە
بتوانێ ئەو نزیکایەتیو دۆس��تایەتییەمان تێک دا .ئەوە نموونەیەکە بۆ چۆنیەتیی بەکارهێنانی خاڵە
هاوبەش��ەکانی نێوان الیەنەکانی کێش��ەیەک .ئەگەر بتوانین لەو بەهاو بایەخە هاوبەش��انەی کە لە
نێوانمان دا هەن وەک پرد کەڵک وەرگرین ،یارمەتیو کۆمەگێکی زۆرمان دەکەن.
دیارە زۆر جار بۆ ئێمە مرۆڤەکان ،کارێکی لەو چەشنە زەحمەت دێتە بەرچاو .بەاڵم ئەگەر بتوانین
ئازایەتیی ئەوە لە خۆماندا پەروەردە کەین کە قازانجو بەرژەوەندیو بەهاو بایەخە هاوبەش��ەکانمان
زیاتر زەق کەینەوەو لە جیاتی بیر کردنەوە لە بەرژەوەندییە کاتیو بچوکەکان ،بەرژەوەندیو بایەخە
درێژخای��ەنو گەورەکان ببینین ،ئەوە ڕێگامان بۆ ئەوە خۆش کردوە تا کێش��ەکە بە پرۆس��ەیەکی
ئهرێنیو هاوسەنگدا بڕواتە پێشو زەمینەی دیالۆگێکی کاریگەرو کارسازمان پێک هێناوە.
چارەسەرییەکان:
دەتوانم چ قبووڵ بکەم؟ لەگەڵ چی دەتوانم هەڵبکەم؟ تا کوێ دەتوانم بڕۆمە پێش؟
بۆ ئەوەی هەر دوو الی کێشەیەک پێکەوە بتوانن ڕێگاچارەیەکی باش بدۆزنەوە ،دەبێ هەردوو ال لە
ویس��تو داخوازییەکانی یەکتر تێبگەن .واتە پێویستە هەردووال لە پێداویستییەکانی یەکتر حاڵی
بن .لەوەش زیاتر وا باش��ە هەر دوو الی کێش��ەکە تێبگەن کە ناتوانن لەو دانوس��تانەدا بە هەموو
ویستو داخوازییەکانیان بگەن .هەر بۆیە زۆر گرنگە لە کاتی باسو دیالۆگی نێوان خۆیاندا مەسەلە
گرنگو کەمتر گرنگەکان ڕوون کەنەوەو دەسنیشانیان کەن.
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شتێکی ئاسایییە رێز لەوە بگرین کە الیەنی بەرانبەریش هەندێک ویستو داخوازی ڕەوای هەن.
زۆر جار ئەوە کردەوەیەکی ژیرانەو ئاقالنەیە کە واز لە هەندێک داخوازی خۆت بێنی تا بتوانی بگەیە
الیەنی بەرانبەرو هەلومەرجێک دروست کەن کە بتوانن یەکتر ببینن یان لەگەڵ یەکتر قسە بکەن.
زۆر گرنگە لە کاتی باسو وتووێژدا ،هەردووال ئەوە بۆ یەکتر ڕوون کەنەوە کە گرنگترین مەس��ەلەو
داخوازی ئەوان لە یەکتر چییە؟ چ چاوەڕوانیەکیان لە یەکتر هەیە؟ زۆر گرنگە ئامادەیی دانوستان
لە خۆیاندا پێک بێنن .زۆر گرنگە جوان گوێ لە یەکتر بگرنو تێکۆشن لە یەکتر تێبگەنو ئەوەش
نیش��ان دەن کە لە وەزعی یەکت��ر تێدەگەن .لە هەمووی ئەو پرۆس��ەیەدا نابێ لەبیرمان بچێ کە
ڕاگرتنو پاراستنی ڕێزو حورمەتی یەکتر پرەنسیپێکی نەگۆڕەو پێویستە هەردووال توند خۆیانی پێوە
ببەستنەوەو بە هیچ جۆر لەبیری نەکەن.
لە پرۆسەی چوونە پێشی ئیدارەو چارەسەرکردنی کێشەکان دا ،زۆر گرنگە بە شێوەیەکی ڕوونو
ڕاش��کاوانە قسە بکەی ،بۆچوونو نەزەراتەکانی خۆت دەربڕی ،لە هەمان کاتدا بە چاکیش گوێ لە
نەزەرو ڕوانگەکانی الیەنی بەرانبەر بگریو هەوڵ دەی لێی تێ بگەی.
ئەگ��ەر م��رۆڤ بەڕوونیو بەبێ پێچوپەنا قس��ەو داخوازیو نەزەرەکانی خ��ۆی نەخاتە بەرباس،
الیەنی بەرانبەر بە ئاسانی تووشی ناحاڵی بوون یان خراپ حاڵی بوون دەبێو لە جەوهەری داخوازو
ویس��تەکانی ت��ۆش تێناگا .ئاکامی ئەم وەزعە ڕەنگە ئەوە بێ کە م��رۆڤ وا تێبگا کە ئێمە هەردوو
الیەنی کێشەکە پێک گەیشتووینو سازاوین .بەاڵم لەڕاستیدا مەسەلەکە بە هیچ جۆر وا نیە .زۆر جار
ئەوە هەر دیزە بە دەرخۆنە کردنی کێشەکەیە .یان بە شێوەیەکی تر بڵێین کارێکی لەو چەشنە تەنیا
هەر خۆ فریودانەو بەس .چونکە چارەس��ەرییەکی لەو چەش��نە ریشەیی نیەو هەر لەحزە ئیمکانی
ئەوە هەیە جارێکی تر کێش��ەکە سەر هەڵداتەوەو پش��کۆیەکە هەر پشووە بایەک دەتوانێ جارێکی
دیکە بیگەش��ێنێتەوەو ببێتە مایەی ئاگرکەوتنەوەیەکی گەورە .چارەسەرییەک کە ویستو داخوازە
ڕەواکانی هەر دوو ال دابین بکا ،وەک ئەس��ڵ ،باشترین چارەس��ەرەو دەتوانێ درێژخایەنیش بێ .بۆ
دۆزینەوەی چارەس��ەری باش ،پێویس��تیمان بەوە هەیە هەر دوو المان خەلالقییەتو لێوەشاوەییو
پوختەییو ئازایەتی لە خۆمان نیشان دەین .ئەگەر بە ئەندازەی پێویست پوختەییو خەلالقییەت لە
خۆمان نیشان دەین ،هەردوو الی کێشەکە دەبنە براوەو هیچ الیەک خۆی بە دۆڕاو نازانێ.
با ئەوەش بڵێین کە هەڵبژاردنی ڕێگا چارەی هێمنانەو ئاش��تیخوازانە ،هەمیشە چارەسەرییەکی
باش نیە .لە الیەکی دیکەش��ەوە ،ئەگەر یەکێک لە ژێر فشارو پاڵەپەستۆو لە بێدەسەاڵتیدا ناچار بە
سازان بێ ،ئەوەش هەر بە ڕێگا چارەیەکی باش لە قەڵەم نادرێ .چونکە لە وەزعێکی ئاوادا ،الیەنێک
کە دەس��ەاڵتی هەیە ،لە دەس��ەاڵتی خۆی کەڵک وەردەگرێو ڕوانگەو بۆچوونەکانی بەسەر الیەنی
دیکەدا کە بە ئەندازەی ئەو دەس��ەاڵتی نیە ،دەس��ەپێنێ .بەمە دەوترێت کەڵکی خراپ وەرگرتن لە
دەس��ەاڵت .ئەگەر الیەنێک لەبەر بێدەس��ەاڵتیو لە ئاکامی زوڵمو زۆی الیەنەکەی دیکەدا ناچار بە
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سازان بکرێت ،ئەو هۆکارانەی کێشەکەیان پێک هێناوە هەر لە جێگای خۆیان دەمێننو بە واتایەکی
دیکە کێشەکە لە راستیدا بە چارەسەر نەکراوی ماوەتەوەو ئیمکانی ئەوە هەیە لە داهاتوودا ،جارێکی
دیکە س��ەر هەڵداوتەوە .هەر بۆیە زۆر گرنگو ژیرانەیە کە تێکۆش��ین ڕێگاچارەیەک بۆ کێش��ەکە
بدۆزینەوە کە عاداڵنە بێو هەردوو الی کێشەکە پێی ڕازی بنو بشتوانێ دەوام بێنێ .واتە دەبێ بیر
لەوە بکەینەوە ڕێگا چارەیەک بدۆزینەوە کە عاداڵنەو درێژخایەن بێو هەردوو الی کێش��ەکە رازی
بکا.
کە واتە گرنگترین قۆناخەکانی پرۆسەی ئیدارەو چارەسەرکردنی کێشەکان بریتیین لە:
* دان نان بە هەبوونی کێشەدا.
* پێناسە کردنو ڕوونکردنەوەی کێشەکە.
* دەس��تپێکردنی دیالۆگو ڕێزگرتن لە الیەنی بەرانبەرو هەوڵدان بۆ تێگەیش��تن لە ویس��تو
داخوازەکانی.
* دۆزینەوەی خاڵو بەها هاوبەشەکان.
* دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک کە بۆ هەر دوو ال قبووڵ بێو رازییان بکا و دەوامی هەبێت
کێشەو پەالمار
کاتێک لە پێوەندی لەگەڵ کێشەکاندا ،دەرس بە مندااڵنو الوان دەڵێینەوە ،وا باشە جیاوازیی نێوان
کێشەو پەالماریان بۆ ڕوون کەینەوە .دەتوانین پەالمار وەک هێرش بۆ سەر مافەکانی کەسانی دیکە
پێناسە بکەین .بە واتایەکی دیکە پەالمار بریتییە لەوە کە مافو ئازادییەکانی کەسانی دیکە بخەینە
ژێر پێ.
کەڵک��ی خراپ وەرگرتن لە دەس��ەاڵتیش بە جۆرێک هەر بە پەالمارو هێرش بۆ س��ەر الیەنی
دیکە دادەنرێ .لە حاڵەتی پەالماردا الیەنێک دەس��ەاڵتو هێزی لە الیەنەکەی دیکە زۆرترە .ئەگەر
بااڵنس��ی هێزو دەس��ەاڵت لە گۆڕێدا بێ ،زۆر کەم ڕێ دەکەوێ یەکێک ل��ە الیەنەکان ،پەالماری
ئەوی دیکە بدا .جاری وایە بێ ئەوەی هیچ کێش��ەیەک لە گۆڕێدا بێ ،الیەنێک پەالماری الیەنێکی
دیکە دەدا .بەم جۆرە کێش��ەیەک سەر هەڵدەدا کە لە پەالمارێکەوە سەرچاوەی گرتوە کە خۆی لە
ئاکامی گەشەس��ەندنی کێشەیەکدا رووی نەداوە ،لەبەر ئەوەی زۆر جار لە کاتی هەبوونی کێشەدا،
ناکۆکیو ناتەبایییەکانی نێوان دوو الیەنی کێش��ەکە زۆر زەق دەبنەوەو لەوەش زیاتر هەستو سۆزو
ئیحساساتی توندیش لەگەڵیان تێکەڵ دەبێ ،یەکێک لە الیەنەکان پەالماری ئەوی دیکە دەداو بەم
چەشنە کێشەکە دەچێتە قۆناخێکی ئاڵۆزترو دژوارترەوە.
کاتێک کێش��ەیەک هێندە گەورە دەبێتەوە کە پەرە دەگ��رێو لە ئاکامدا یەکێک لە الیەنەکان
پەالماری ئەوی دیکە دەدا ،مانای وایە ئەوان لەوە کە لەسەر مەسەلەیەک ناکۆکییان لەگەڵ یەکتر
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هەبێ ،تێپەڕیونو ئیتر ئێس��تا پێوەندیی نێوانیان بریتی��ە لە پێوەندیی نێوان دوو الیەن کە یەکیان
پەالماردەرەو ئەوی تریش بۆتە قوربانی .بۆیە لە کاتی هەبوونی کێش��ەدا ،هەردوو ال ئەرکیان لەسەر
شانە تێکۆشن بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەکی هاوبەش پێکەوە بدوێنو هاوکاری بکەن .شتێکی تر کە
لە پێوەندی لەگەڵ کێشەدا پێویستە باسی لێ بکەین بریتییە لە بەکارهینانی توندوتیژی.
باسی ئەوەمان کرد کە جاری وایە لە ئاکامی پەرەرسەندنی کێشەیەکدا ،الیەنێک هێرش دەباتە
س��ەر الیەنێکی دیکە .لە کاتێکی ئاوادا هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک بۆ کێش��ەکە دژوارتر
دەبێ .چونکە بە پەالمارەکە هۆکارەکانی س��ەرهەڵدانی کێش��ەکە لەنێو نەچوون .بە واتایەکی دیکە
ئەو هۆکارانەی کێش��ەو ناکۆکییەکەیان دروست کردوە ،هەر لە جێگای خۆیانن .سەرەڕای ئەوەش
پەالمارێ��ک هاتۆتە گۆڕێ کە وەک بایەکی توند ،کەش��تیی چارۆکەداری کێش��ەکە بەرەو قوواڵیی
دەری��ای پڕ لە تۆفانو گەردەلوول پاڵ پێوە دەنێ .بۆیە زۆر گرنگە کە لە پێش��دا جیاوازی لە نێوان
کێشەو پەالماردا بکەین .واتە دەبێ جیاوازیی نێوان ئەو دوانە ڕوون کەینەوە .چونکە هێرشو پەالمار
نە کارێکی دروس��تو پەس��ندەو نە کەس��یش پێی قبووڵ دەکرێ .الیەنێک کە دەسەاڵتی زۆرتری
هەیە ،دەبێ لەو دەسەاڵتە کەڵکی خراپ وەرنەگرێو هێرشو پەالماری فیزیکیو ڕەوانیو سایکۆلۆژی
نەباتە سەر الیەنەکەی دیکە.
وا باشە بۆ مندااڵنو الوانو مێرمندااڵن ئەوە ڕوون کەینەوە کە هەر کاتێک دەبینن کەسێک یان
کەسانێک پەالماری الیەنێکی دیکە دەدا ،ئەگەر نەیانتوانی پێشی پێ بگرن پێویستە دەستبەجێ بە
گەورەکان بڵێن .ئێمەش وەک گەورەکان لە هەر جێیەک ش��اهیدی ئەوە بین کە کەسێک پەالمار
دەباتە سەر کەس��ێکی دیکە ،پێویستە پێشی پێبگرین .پێشگرتن بە توندوتیژی ئەرکی سەر شانی
هەموو الیەکمانە .مەس��ەلەیەکی دیکە کە لەو بارەوە پێویستە ڕوون بکرێتەوەو هەموو الیەک بیزانن
ئەوەیە کە لە حاڵەتی پەالماری کەس��ێک بۆ س��ەر کەسێکی دیکەدا ،تەنیا پەالماردەر بە بەرپرسیار
دەزانرێ .ئەو کەس��ەی قوربانییە پێویس��تە بزانێ لە هیچ هەلومەرجێکدا ئەو لەو پێوەندییەدا کە
ێ گوناهێکی لەو بارەوە لە پێدا نیە.
الیەنەکەی دیکە هێرشی کردۆتە سەر وەک تاوانبار ناناسر 
نموونەیەک لە حەوش��ەی قوتابخانەوە :مامۆس��تایەک کە لە کاتی پش��وودا ئەرکی چاوەدێری
قوتابییەکانی لە گۆڕەپانی قوتابخانەدا بە ئەستۆوەیە ،لەپڕ چاوی بە قوتابییەک دەکەوێ کە لەسەر
ئەرز کەوتوووەو قوتابییەکی تریش س��واری سەری بووەو خستوویەتە ژێر خۆیو ژمارەیەک قوتابیی
دیکەش بە دەوروبەریانەوەن .کاتێک مامۆستا دەپرسێ بۆ وا دەکەن ،وەاڵم دەدەنەوە کە یاری پێکەوە
دەکەن .ئەوە لە حاڵێک دایە کە لەڕاس��تیدا ئەو قوتابییەی س��ەرەوە ئەوی تری لە ژێر خۆی ناوەو
دەسەاڵتی زۆرتری هەیە .ئەو وەزعەش بۆ ئەوەی تر زۆر ناخۆشەو تەواو هەست بە بێدەسەاڵتی دەکا،
بەاڵم لە ناچارییەوە قبووڵی دەکاو دەڵێ پێکەوە یاری دەکەن.
ئەگەر مامۆس��تاکە وەک کێشە س��ەیری بارودۆخەکە بکا ،داوا لە هەردوو ال دەکا کا واز بێننو

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 459

دەس��ت لەو کارە هەڵگرن .لە وەزعێکی ئاوادا مامۆستاکە بەرپرسایەتیی کێشەکە دەخاتە سەرشانی
ه��ەر دوو ال .بۆی��ە قوتابییەکەی کە لە ژێ��رەوە بوو ،زۆر نارەحەت دەبێ ،چونکە لە راس��تیدا ئەو
تەنیا قوربانیی مەس��ەلەکە بووەو تاوانێکی نیە .بەاڵم بەم هەڵوێس��تەی مامۆس��تا ڕەنگە بێتە سەر
ئەو باوەڕە کە لەو مەس��ەلەیەدا ئەویش کەموزۆر تاوانبارە .بەاڵم ئەگەر مامۆس��تاکە مەسەلەکە وەک
پەالمار ببینێ ،بە جۆرێک بجووڵێتەوە کە پەالماردەرەکە بە بەرپرس بزانێو داوای لێ بکا واز بێنێ،
پەیامێکی ڕوون بۆ ناوبراو دەنێرێ کە ئەو لە کردەوەدا تاوانبارەو الیەنەکەی دیکەش هەس��ت دەکا
کە بێگوناهە.
لەبڕی هەاڵتن ،بەرپرسایەتی وەئەستۆ بگرە.
ئەگەر بتوانین بە ش��ێوەیەکی دروس��ت لەگەڵ کێش��ەکان مامەڵە بکەین ،واتە ئەگەر کێشەکان بە
ئاقاری دیالۆگو ڕوونکردنەوەو پێکەوە دواندا بەرینە پێش ،نەک چارەس��ەر دەکرێن ،بەڵکوو دەبنە
مایەی دروس��ت بوونی پێوەندیی نوێو وەدەس��ت هێنانی زانیاریو ئەزموونی زۆرترو تێگەیش��تنی
باش��تریش .پێویس��ت نیە لەگەڵ هەموو کەس دۆس��ت بین ،بەاڵم زۆر پێویس��تە توانای ئەوە لە
خۆم��ان پەروەردە کەین کە بتوانین لەگەڵ کەس��انی دیکە کە ڕوانگ��ەو بایەخەکانیان لە هی ئێمە
جیاوازن ،ژیانو هاوکاری بکەین .ئەگەر حەزمان لەو ش��تەیە ،پێویستە بە چاوێکی ئەرێنی تەماشای
جیاوازییەکان بکەین .چونکە جیاوازییەکانی نێوانمان لە ش��وێنی کارو لە قوتابخانەو لە ماڵەوە دەبنە
تەواوکەری یەکترو مەیدانی گەشەو پەرەسەندنو فێر بوونمان بۆ دەڕەخسێنن.
ئەگەر وشیاریی ئەوەمان هەبێ کە بەو مەرجەی بە شێوەیەکی دروست مامەڵە لەگەڵ کێشەکان
بکەین ،دەتوانین زۆر شت ببەینەوە ،لە جیاتی ئەوەی خۆمانیان لێ الدەین ،بەرپرسایەتی بۆ ئیدارەو
چارەس��ەرکردنیان دەگرینە ئەس��تۆی خۆمانو بەم جۆرە قازانجێکی زۆر دەکەین .زۆر گرنگە وەک
بەش��ێکی سروشتیی ژیان ،تەماشای کێشەکان بکەین .بەاڵم هەرگیز نابێ بهێڵین بایەخی ئینسانیی
ئێمە ئینس��انەکان ،لەنێو جەرگەی کێش��ەکاندا ون بێو ببێتە قوربانی .کە واتە نابێ لە کێشەکان
بترس��ین .پێویستە بەرپرس��انە لەگەڵیان مامەڵە بکەینو بۆ ئیدارەو چارەسەر کردنیان لێوەشاوەییو
س��ەبرو حەوسەلەو وش��یاری لە خۆمان نیش��ان دەینو بیانکەینە هەلو دەرفەت بۆ چوونە پێشو
گەشەس��ەندنو فێربوونو پوختە بوونی رۆژ لە رۆژ زیاتر .ئاخر ڕێگای گەش��ە کردن ،پوختە بوونو
کامڵ بوون دوورو درێژەو لە ڕاستیدا تەواویش نابێ.
ئەو خااڵنەی پێویستە لە کاتی دەرس گوتنەوە سەبارەت بە چۆنیەتیی مامەڵەو
هەڵسوکەوت کردن لەگەڵ کێشەکاندا ،لەسەریان بدوێین بریتیین لە:
* کێشەکان بەشێکی سروشتیی ژیانن.
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* کێش��ە زۆر الیەنی جۆراوجۆری هەن ،هەر بۆیە پێناس��ەی جۆراوجۆریش بۆ کێشە هەیە .زۆرتر
ئێمە وا لە کێش��ە دەگەین کە بریتییە لە ناکۆکیی نێوان دوو ال لەس��ەر قازانجو بەرژەوەندییە دژ بە
یەکەکانیان .لە کێشەدا هەمیشە هەندێک خاڵو الیەنی هاوبەش لە نێوان هەر دوو الی کێشەکەدا
هەن کە پێکیانەوە دەبەستنەوە .هەروەها دەبێ ئەوەش بزانین کە کێشەکان زۆر جار لەگەڵ هەستو
ئیحساساتی توندی ئێمە ئاوێتە دەبن.
* زۆر جار کێش��ەکان هەستو ئیحساس��اتی نەرێنیو الیەنە نیگەتیڤەکانی کەسایەتیی ئێمە زەق
دەکەنەوە.
* کێشەکان زۆر الیەنی ئەرێنییان هەیە.
 دەبنە مایەی پەرەپێدانو شکڵ گرتنی شوناسو ناسنامەی مرۆڤەکان. دەبنە مایەی گەشەسەندنو پەرەسەندنی کەسایەتیی مرۆڤەکان. دەبنە مایەی دروست بوونی دۆستایەتیو دامەزراندنی پێوەندیی تازەو نوێ لە نێوان ئینسانەکان دا. دەبنە مایەی گەشەسەندنو چوونە پێشی پێوەندییە ئینسانییەکانی نێوان خەڵكو کۆڕو کۆمەڵەجۆراوجۆرەکان ،چ لە ئاستی میللیو چ لە ئاستی نێونەتەوەیی دا.
* دەتوانی��ن هەڵبژێرین .هەمیش��ە دەرف��ەتو ئیمکانی ئەوە هەیە کە لە کات��ی لە گۆڕێدا بوونی
کێشەکاندا بتوانین ئەلتەرناتیڤێک هەڵبژێرین.
* بێ ئەوەی بزانین رۆژانە بەردەوام خەریکی چارەسەر کردنی کێشەکانین.
* کێشە هەمیشە مایەی ئەوەی تێدایە کە بە الی نیگەتیڤدا بکشێو بەرەو خراپیو ئاڵۆزیو دژواری
بڕوا .ئەگەر شارەزاییو وشیاریمان سەبارەت بە پێچەاڵوپێچی کێشەکانو قۆناخەکانی گەشە کردنو
چوونە پێشی ئەوان هەبێ ،دەتوانین ،کۆنترۆڵو ئیدارەیان بکەینو نەیەڵین بگەنە ئاستی تەقینەوە.
* ئەگەر نەتوانین بەشێوەیەکی جوانو دروست پێکەوە قسەو باسو وتووێژ بکەین ،هەمیشە ئیمکانی
ئەوە هەیە کێش��ەکان بەرەو ئاڵۆزیو دژواری بڕۆن .ئەگەر نەتوانین هەستو ئیحساساتەکانی خۆمان
کۆنترۆڵ کەینو لە کاتی پێویستدا دان بە خۆمان دانەگرینو بە خۆمان نەوەستین ،کێشەکە سواری
سەرمان دەبێو لەگەڵ خۆی دەمانبا.
* کێشە هەمیشە بە چەند قۆناخدا تێدەپەڕێ کە گرینگترنیان ئەمانەن:
 ناکۆکی قسەو باسو لێدوانی یەکالیەنە. سەرهەڵدانو هاتنە کایەی هەستو سۆزو ئیحساساتی توند لە پێوەندی لەگەڵ مەسەلەکەدا. باسو بابەتو شتی الوەکی دێنە نێو کێشەکەوە. پچڕانی دیالۆگو ئیمکانی پێکهەڵپڕژانی فیزیکی. -بۆ ئەوەی بتوانین بە ش��ێوەیەکی دروس��ت مامەڵە لەگەڵ کێش��ەکاندا بکەین ،دەبێ فێر بین بە
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شێوازێکی جوان لەگەڵ یەک بدوێینو توانای ئەوەش لە خۆماندا پەروەردە کەین کە هەستو سۆزو
ئیحساس��اتەکانمان کۆنترۆڵ کەین .ڕێزو حورمەتی الیەنی بەرانبەر بپارێزینو تێکۆشین جار جار بە
چاویلکەی الیەنی بەرانبەریش تەماش��ای مەسەلەکە بکەینو خۆمان لە جێگای ئەو دانێین .لەوەش
گرنگتر توانای زۆرمان دەبێ بۆ گوێ گرتن لە الیەنی بەرانبەر هەبێ.
* هەرچەند کێشەکان جیاوازن ،بەاڵم پێش ئەوەی بگەنە چارەسەرکردن ،هەموویان کەمو زۆر بەم
قۆناخەدا دەڕۆن.
 دان نان بەوەدا کە کێش��ەیەک لەگۆڕێ دایە .واتە هەر دوو الیەنی کێش��ەکە دەبێ قبووڵ بکەنکە کێشەیان هەیە.
 کێشەکە پێناسە کەنو جەوهەرو کاکڵی مەسەلەکە ڕوون کەنەوە. دەس��ت بکەن بە دیالۆگو باسو وتووێژ لەگەڵ یەکترو ڕێزو حورمەتی یەکتر بپارێزنو تێکۆش��نخۆیان لە جێگای یەکتر دانێن.
 هەوڵدان بۆ دۆزینەوەی بابەتو خاڵو بناخە هاوبەشەکان. دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک کە هەردوو ال پێی رازی بنو بتوانن لەگەڵی بژین. زۆر جار کێش��ە دەکێش��رێتە پەالمار .پەالمار بریتییە لە هێرش بردنە س��ەر مافو ئازادییەکانیکەس��انی دیکە .دەبێ بزانین کەس هێرشو پەالمار قبووڵ ناکرێ .ئەگەر مرۆڤ ش��اهیدی هێرشو
پەالماری کەسو الیەنێکە بۆ سەر کەسو الیەنێکی دیکە پێویستە تێکۆشێ پێشی بگرێ .مندااڵنو
الوان ئەگەر نەیانتوانی ئەو کارە بکەن ،پێویستە زوو گەورەکان ئاگادار کەنەوە.
* ئەگەر مرۆڤ زانی کە لە حاڵی کێش��ە لەگەڵ کەس یان الیەنێک دایە ،وا باش��ە بەرپرس��ایەتی
قبووڵ بکاو بۆ ئیدارەو چارەس��ەری کێشەکە ،هەنگاو باوێ .تەنیا لەم ڕێگایەوە دەتوانین زەرفییەتو
ئاکامە نیگەتیڤەکانی کێش��ەکە کەم کەینەوەو بە ئاقارێکی ئهرێنیو دروس��تیاندا بەرین .کە واتە با
ن لە گۆڕێدانە بەرپرسایەتی وەئەستۆ بگرین.
هەوڵبدەین کاتێک کە کێشەکا 

راهێنانەکانی پێوەندیدار بە چۆنیەتیی مامەڵەو ئیدارە و
هەڵسوکەوت کردن لەگەڵ کێشەکان دا
کێشەکان بەشێکن لە ژیانی واقعیی رۆژانەمان
راهێنانی ٢٥١-٢٥٢
بابەت :کێشە چیەو واتەی کێشە چ مانایەکی هەیە؟
ئامانج :ڕوونکردنەوەی ماناو نێوەرۆکی کێشەو دانی زانیاری سەبارەت بەوە کە کێشەیە چیە؟
کێش��ەکان بەشێکن لە ژیانی رۆژانەی ئێمە .هەندێک لە کێشەکان زۆر بچوکنو زوو تێدەپەڕن.
وەک ئەوە کە ئەگەر حەزمان لە خواردنێک نەبێ تووڕەو کاتێک دایکو باوکمان خەرجی گیرفانمان
نادەنێ قەڵسو ناڕەحەت دەبین .جاری واش��ە کێش��ەکان ئاکامی هێندە نالەبارو گەورەو ناخۆشیان
بەدواوەی��ە کە دەبنە هۆی ئ��ەوەی مرۆڤەکان هیچ چەش��نە پێوەندییەکی��ان بەیەکەوە نەمێنێ.
لەوەش زیاتر کێش��ەکە پەرە دەگرێو ئاڵۆزتر دەبێو دەگاتە حاڵەتێکی تراژیدی .زۆربەی هەرەزۆری
ئ��ەو جینایەتو تاوانانەی ڕوو دەدەن ،لە الیەن کەس��انێکەوە ئەنج��ام دەدرێن کە پێوەندیەکی زۆر
نزیکیان بە قوربانیەکەوە هەیە .گێرەو کێش��ە نێونەتەوەیییەکانیش شوێنەواریان لەسەر ئێمە هەیە.
شەڕو کێش��ە نێونەتەوەیییەکان ،دەبنە هۆی ئاوارەو پەڕەوازە بوونی خەڵک .بەشێک لە ئاکامەکانی
ئەوەش بەجۆرێک بەرۆکی واڵتەکەی ئێمەش دەگرێ .جیا لەوە ش��ەڕو کێشە نێونەتەوەیییەکان لە
ڕێگای باڵوبوونەوەی هەواڵو رێپۆرتاژ سەبارەت بە توندوتیژی ،تیرۆر ،بۆمبارانو کوشتار لە ڕاگەیەنە
گش��تییەکانەوە ،شوێنەوار لەس��ەر ئێمەش دادەنێنو ژیانمان دەش��ێوێنن .کاتێک لەگەڵ کەسو
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الیەنێک لە حاڵی کێشە داین ،کێشەکە هەموو هەستو لەشو بیرو زەینی ئێمە دادەگرێ .پێویستە
بزانین کە هیچ پێویست نیە حەتمەن پێش بە ڕوودانی کێشەکان بگرین .چونکە ئەوان دەرفەتێکن
بۆ لێ فێربوونو پوختەبوونو گەش��ە کردنو پەرەسەندنمان .بەاڵم بۆ ئەوەی كێشەکان ببنە مایەی
گەش��ە کردنو پەرەس��ەندنمان ،دەبێ کۆنترۆڵیان کەینو فێر بین بە ش��ێوەیەکی ڕاستو دروست
هەڵسوکەوتو مامەڵەیان لەگەڵ بکەین .دەبێ بتوانین ئیدارەیان کەین .ئەگەر وا نەکەین کێشەکان
هێزو تواناو وزەو ئینێرژییەکی زۆری ئێمە بە فیڕۆ دەدەن .جاری وایە کۆنترۆڵی خۆمان لەدەس��ت
دەدەینو بە ش��ێوەی فیزیکی یان بە شێوەی زارەکی یان بە هەردووک شێوە توندوتیژی لە خۆمان
نیشان دەدەین.
بۆ ئەوەی بتوانین کێشەکان بە شێوەیەکی ڕاستو دروست ئیدارە کەین ،وا باشە سەبارەت بەوان
فێر بین .فێر بین کە چۆن مامەڵەیان لەگەڵ بکەین .کە واتە بەو پرس��یارە دەس��ت پێدەکەین کە:
کێشە چییە؟
راهێنانی بەکردەوە
چاالکییەکە بەوە دەس��ت پێدەکا کە هەر کام لە قوتابییەکان ،بەشدارەکان لە ڕوانگەی خۆیانەوەو
بۆخۆیان بیر لە کێش��ە دەکەنەوە .هەر کام لەوان بە تەنیا هەوڵدەدا وەاڵمی ئەو پرس��یارە بداتەوە.
پاش��ان هەموویان پێکەوە بە شێوەی پلینۆم باس لە کێشە دەکەنو ڕوانگەو بیروڕاکانیان سەبارەت
بە کێشە لەگەڵ یەکتر دێننە بەرباس.
کاتی پێویست ٣٠-٤٥ :خولەک.
پێداویس��تی :کاغ��ەز یان وەرەق��ەی گەورە بۆ نووس��ین لەگەڵ ژمارەیەک ت��ووش یا قەڵەمی
رەنگاورەنگ.
پێادەکردن ،جێبەجێ کردن
١ـ مامۆستا دوو وەرەقەی گەورەی بۆ لێ نووسین لە پێشدا ئامادە کردوون.
سەردێڕی وەرەقەی یەکەم بریتییە لە ”کێشە چییە؟” سەردێڕی وەرەقەی دووهەم بریتییە لە
”نموونەیەک لە ژیانی خۆتدا کە کێشەت بۆ هاتبێتە پێش بێنەوە”.
دواتر مامۆس��تا داوا لە بەش��دارانی کۆرس��ەکە دەکا بۆخۆیان بیر لەوە بکەنەوە کە کێشە چیەو
لەبەرخۆیانەوە باسی لێ بکەن.
نموونەیەک س��ەبارەت بە کێش��ە بێننەوە ( ١تا ٣خولەک) .دوای ئەوە مامۆس��تا داوا لە هەموو
بەشداربووەکان دەکا کە هەرکامیان بە نۆرەی خۆیان ڕوانگەو بۆچوونەکانیان زۆر بە کورتی سەبارەت
بە کێشە بێننە گۆڕێ .لە کاتێکدا کە قوتابیەکان قسە دەکەن ،مامۆستا گرنگترین وشەو رستەکانی

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 465

ئەوان لە وەرەقەکاندا دەنووسێتەوە.
٢ـ پاشان مامۆستا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە کێشە الیەنی جۆراوجۆری هەنو هەر بۆیە بە شێوەی
جۆراوجۆریش پێناسە دەکرێن .یەکێک لە پێناسەکانی کێشە دەکرێ بەم جۆرە بێ« :کێشە وەزعێکە
کە لەوێدا ناکۆکی لە نێوان چەند الیەن دا ،دێتە پێشو هەس��تو سۆزو ئیحساساتی الیەنەکانیشی
تێکەڵ دەبێ .الیەنەکانی کێش��ە هەمیش��ە بە جۆرێک پێکەوە بەستروانو شتی هاوبەشیان پێکەوە
هەیە».
دواتر مامۆس��تا داوا لە قوتابییەکان دەکا لەبەر ڕووناکایی ئەم پێناسەیەی سەرەوەدا ئەو کێشانە
لێک دەنەوە کە خۆیان وەک نموونە باسیان لێ کردنو ببینن کە تا چ ڕادەیەک نموونەکانیان لەگەڵ
نێوەرۆکی ئەم پێناسەیە دێتەوە.
دوانو گفتوگۆ
* ئای��ا بۆت زەحمەت ب��وو نموونەیەک لە ژیانی خۆتدا بێنیەوە کە جارێک کێش��ەت بۆ هاتبێتە
پێش؟ بۆ؟ بۆ نا؟
* ئایا ئەو نموونەیەی تۆ بۆ کێشەت هێنایەوە لەگەڵ ئەو پێناسەیە دێتەوە کە لێرەدا کێشەمان پێ
ناساندوە؟ ئەگەر بەڵێ ،بۆ؟ ئەگەر نا ،بۆچی؟
* ئایا ئێوە بەو پێناسەیە ڕازین کە لێرەدا کێشەمان پێ پێناسە کرد؟
* ئایا هەندێک لە کێشەکان پێویستن بۆ؟ لەبەرچی؟
* ئایا هەندێک لە کێشەکان پێویست نین؟ بۆ؟ لەبەرچی؟
* ئایا دەتوانن نموونەیەک بێننەوە کە لەس��ەر مەسەلەیەک لەگەڵ یەکیک ناکۆکیتان هەبێ ،بەاڵم
ئەوە بە کێشە نەژمێردرێ؟ بۆ چی ئەوە بە کێشە دانانرێ؟
* ئایا ئەو قسەیە ڕاستە کە دەڵێ ئێمە رۆژانە بێوچان خەریکی چارەسەر کردنی کێشەکانین؟
* بۆچی گرنگە کە لە بیرمان بێو لە کاتی لە گۆڕێدا بوونی کێشەدا وەبیر خۆمانی بێنینەوە کە لە
حاڵی چارەسەر کردنی کێشەیەک داین؟
ئەمە فێر دەبین:
کێش��ەکان بەش��ێکن لە ژیانی مرۆڤ .مرۆڤ بێ کێشە نیە .ژیانی رۆژانەمان پڕە لە کێشەی گەورەو
بچووک .جاری وایە کێش��ەکان زۆر بچووکنو ئێمە قەت بیریان لێ ناکەینەوە .چونکە بە ئاس��انی
بۆمان چارەسەر دەکرێن .ئێمە هەمیشە لە حاڵی «دانوستان» داین .لەو ڕێگایەوە کێشەکان چارەسەر
دەکەینو گیروگرفتەکانمان ڕوون دەکەینەوەو کەندو کۆس��پەکانی سەر ڕێمان تەخت دەکەین .هەر
کاتێک لە بەرامبەر چارەس��ەری ئەو کێشانەدا دەستەوەستان بووین ،هەست دەکەین کە کێشەمان
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هەیە .بەم جۆرە ناخۆش��یو نارەحەتیمان بۆ دروس��ت دەبێو تووشی دژواریو سەختی دەبین .بۆیە
ل��ەو حاڵەت��ەدا زۆر گرنگە بە جۆرێک بجووڵێینەوە ،بە جۆرێ��ک مامەڵە لەگەڵ وەزعەکە بکەین کە
ناڕەحەتیو سەختیو دژوارییەکەو ئەو کۆسپە البەرین کە هاتۆتە سەر ڕێگامان .بەم جۆرە کێشەکان
دەبنە مایەی پەرەسەندنو گەشە کردنی ئێمەی مرۆڤ.
”کێش��ە بریتییە لە وێککەوتنی قازانجو بەرژەوەندیو بەه��او کردارە ناتەباکان لەگەڵ یەکتر لە
بارودۆخێکی دیاریکراو دا” ()de Bone 1986
”کێش��ە بریتیە لە ناتەباییو ناکۆکیی نێوان مرۆڤەکان کە هەستو سۆزو ئیحساساتی توندیشی
تێکەڵ دەکرێ”.

(1997

)Hotvedt

ئایا کێشەکان تەنیا هەر الیەنی نەرێنییان هەیە؟
راهێنانی ٢٥٢-٢٥٥
بابەت :کێشەکان
ئامانج :ڕوونکردنەوەی ئەوە کە کێش��ەکان الیەنی ئەرێنیش��یان هەیەو دەرفەت بۆ گەشەس��ەندنو
پەرەگرتنی تاکەکەسو کۆمەڵ دەخوڵقێنن؟
وشەی کێشە چیمان بیر دەخاتەوە؟
زۆربەمان بە بیس��تنی وش��ەی کێشە هەستی ناخۆشمان لە ال دروس��ت دەبێو شتی نەرێنییمان
بیر دەکەوێتەوە .کێش��ە دەستبەجێ ناکۆکی ،ش��ەڕو ئاژاوەو هەلومەرجی سەختو دژوارمان وەبیر
دێنێتەوە .ئەوەش ش��تێکە کە بە شێوەیەکی ئاسایی حەزمان لێی نیەو تا ئەو جێگایەی بۆمان بلوێ
خۆمانی لێ ال دەدەین .بەاڵم ئەگەر تۆزێک بە قووڵی بیر بکەینەوە تێدەگەین کە کێشەکان الیەنی
ئهرێنیو نەرێنیشیان هەیە .هەروەک وتمان کێشەکان بەشێکی سروشتیی ژیانی ئێمەن.
ئێمە مرۆڤەکان جۆراوجۆرین .پەروەردەو ئەزموونو ژینگەو پێش��ینەی جۆراوجۆرمان هەیە .هەر
بۆیە ڕوانگەو تێگەیشتنی جۆراوجۆریشمان سەبارەت بە مەسەلەو دیاردە جیاجیاکان هەیە .بەو پێیە
کێش��ەکان دەتوانن ببنە دەرفەتێک بۆ ئەوەی لە قوتابخانە ،لە ش��وێنی کارو لە ژیانی رۆژانەماندا
ببینە تەواوکەری یەکتر .ئەگەر وشیاریی ئەوەمان هەبێ کە هەڵسوکەوتی دروست لەگەڵ کێشەکان
بکەین دا بکەین ،دەبێتە هۆی ئەوەی زۆر شت بەرینەوە و بە شێوەیەکی باشو رێکوپێک مامەڵەیان
لەگەڵدا بکەین .ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئیمتیازی زۆرمان وەدەست کەوێ.
مەشق یا راهێنانی بەکردەوە
لە س��ەرەتای چاالکییەکەدا بەش��دارەکان هەرکامیان بۆخۆیان وەاڵمی ئەو پرس��یارە دەدەنەوە کە
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کێش��ە چیان بیر دەخاتەوە .پاش��ان بە گەلەکۆمە سەبارەت بەو مەسەلەیە دەدوێنو باسو وتووێژی
لە سەر دەکەن .دواتریش بە شێوەی پلینۆم لە دەوری یەکتر کۆ دەبنەوەو لەسەر ئەو مەسەلە قسە
دەکەن و باسەکانیان کورت دەکەنەوەو دەرەنجامێک لە باسەکان وەردەگرن.
کات ٤٥-٦٠ :خولەک
پێداویستییەکان :تەختەرەش ،تەباشیر ،وەرەقەی گەورەو قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ بۆ نووسین (تووش)
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە
١ـ مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکات کە بیر بکەنەوە بە بیستنی وشەی کێشە چ هەستێکیان
لە ال دروست دەبێ؟
پ��اش ئەوەی بۆ م��اوەی دوو خولەک قوتابییەکان بیریان لەو مەس��ەلەیە ک��ردەوە ،دەبێ بە
ن باسەکانیان پوختە کەنەوەو بگەنە ئاکامێک .وا باشە هەموو
شێوەی پلینۆم لە دەوری یەکتر دانیش 
بەشداری بکەن ،هەموو قسە بکەن ،هەموو ڕوانگەو بۆچوونەکانیان دەرببڕن .لە ئاکامی وەاڵمدانەوەی
پرس��یارەکاندا بۆمان دەردەکەوێ کە وشەی کێشە بۆ زۆربەیان هەستێکی ناخۆشی لەگەڵە و باری
نیگەتیڤی هەیە.
٢ـ لە قۆناخی دووهەمدا مامۆس��تا داوا لە بەشدارانی کۆرسەکە دەکا بیر لەوە بکەنەوە کە کێشە
دەتوانێ الیەنی ئەرێنیشی هەبێ .کێشە دەتوانێ ببێتە هۆی پەرەسەندنو پێشکەوتن .کێشە دەتوانێ
ئاکامی زۆر باشی بەدواوە بێ .بەشداربووەکان دەبنە چەند گروپو هەرکام لە گروپەکان تێدەکۆشن
پێنج الیەنی ئهرێنیی کێشەکان بدۆزنەوەو لەسەر وەرەقەیەک بیاننووسن١٠( .ـ ٥خولەک)
٣ـ لە کاتێکدا کە گروپەکان بە ش��ێوەی پلێنۆم پێکەوە باسو وتووێژ دەکەن ،مامۆس��تا هەموو
ئەو الیەنە ئهرێنیانەی کێشەکان کە قوتابییەکان باسیان دەکەن ،لەسەر تەختە رەشە دەنووسێتەوە.
ئەگەر قوتابییەکان لە قسەو باسەکانیاندا باسیان لەم خااڵنەی خوارەوە نەکرد ،وا باشە مامۆستا لە
کاتی کورت کردنەوەی باسەکەدا ،باس لەم خااڵنەش بکات .کێشە دەتوانێ ئەم الیەنە ئەرێنییانەشی
هەبێ:
* هەویەتو ناسنامەمان بۆ دروست دەکەن.
کێش��ەکان دەبنە هۆی ئەوەی کە پێناسەو هەویەت بۆ مرۆڤەکان دروست کەن .مندااڵنو الوان
لە پرۆس��ەی گەورەبوونی خۆیان بە هۆی ناکۆکیو ناتەبایییەکانیان لەگەڵ خوش��کو براو دایکو
باوکیان ،بەهۆی کێشەکانیان لەگەڵ دەوروبەریاندا خۆیان دەناسنو هەویەتیان بۆ دروست دەبێ.
«نامەوێ بێمە دەرەوە» ،نامەوێ بێمە ماڵی نەنکم»« ،ئەو کراس��ە سوورەم پێ جوانە»« ،ئەو کراسە
سەوزەم ناوێ»« ،پێم خۆشە فوتباڵ بکەم».
ڕوانگەو بۆچوونە جۆراوجۆرەکان لە ڕێگای کێشەکانەوە خۆیان دەردەخەن .هەویەتو پێناسەش
بۆ مرۆڤ زۆر گرنگە .ئەو کەس��ەی پێناس��ەی هەیە ،خۆی دەناسێ ،خەڵکی تریش دەناسێو ڕێز لە
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هەویەتی کەس��انی دیکەش دەگرێ .کەسێک کە هەویەتی هەیەو خۆی دەناسێ ،لە خۆشی دڵنیایە
ڕوانگەو بیرو بۆچوونەکانی خۆشی بێپەرواو ڕاشکاوانەو بە ڕێزو حورمەتەوە دەردەبڕێ.
* کێشەکان بە سەرچاوەی گەشەکردنی کەسایەتیی مرۆڤەکان دادەنرێن .کێشەکان لەسەر ئەوە
دروس��ت دەبن کە ناتەباییو ناکۆکیمان لەس��ەر هەندێک شت لەگەڵ کەسانی دیکە بۆ دێتە پێش.
رەنگە ڕوانگەو بۆچوونەکانی ئەوان لە هی تۆ راس��تو دروس��تتر بن؟ پێت وا نیە؟ رەنگە زانیاریو
ئەزموونەکانی ئەو زۆرتر بن؟ رەنگە الیەنی بەرانبەرت پتر س��اردو گەرمیی رۆژگاری دیتبێ؟ ئەگەر
کراوە بین ،گوێ بگرینو بە نەرمیو حەوس��ەلەو س��ەبرو س��نگ فراوانییەوە گوێ بدەینە الیەنی
بەرانبەر ،دەتوانین زۆر شت فێر بینو لە ئاکامدا گەشە بکەینو بڕۆینە پێش.
* کێشەکان دەتوانن ببنە دەرفەت بۆ نیشاندانی پێوەندیی توندی نێوان مرۆڤەکان.
هەمیش��ە وایە مرۆڤ زۆرت��ر لەوانە تووڕە دەبێ کە زۆری خۆش دەوێن .ئەگەر راس��تو ڕەوان
قس��ە لەگەڵ یەکتر بکەینو ڕوانگەو بۆچوونەکانمان بێنینە بەرباسو نیشان دەین کە لەگەڵ الیەنی
بەرانبەر جیاوازیمان هەیە ،دەرفەتی ئەوەمان بۆ دەڕەخسێ پێوەندیی توندوتۆڵ دروست کەین .بۆیە
زۆر گرنگە کراوەو راستگۆ بینو قسەکانمان لەگەڵ یەکتر باس کەین.
* کێشەکان دەبنە مایەی دروست بوونی دۆستایەتیو پێوەندیی تازە لە نێوان مرۆڤەکاندا.
زۆر ج��ار مرۆڤ��ەکان وەک تاکەک��ەسو وەک گروپو دەس��تەو تاقمیش ،لە ڕێگای کێش��ەو
ناکۆکییەکانی نێوانیانەوە پێوەندیو دۆستایەتیان بۆ دروست دەبێ .پێوەندیو دۆستایەتییەک کە لە
کێش��ەی نێوانیان بەهێزترو درێژخایەنترە .کێشەکە دەبێتە هۆی ئەوەی زۆرتر یەکتر ببینن ،لەگەڵ
یەک بدوێن ،چاویان پێک بکەوێو پێوەندیی تازە درروست کەن .زۆر جار گروپەکانو تاکەکەسەکان
لە ڕێگای کێشەکانەوە خاڵە هاوبەشو بەرژەوەندییە هاوبەشەکانیان دەدۆزنەوە.
* کێش��ەکان دەبنە مایەی ئاڵوگۆڕو پێش��کەوتنی ئەرێنی لە کۆمەڵ دا .تەنیا لە ڕێگای کێشەو
گیروگرفتەکان��ەوە ڕێگاچارەو داهێنانی تازە دەدۆزینەوە .سەرتاس��ەری پرۆس��ەی دێمۆکڕاس��یو
هەڵس��ووڕانی چەرخەکانی کۆمەڵگایەک��ی دێمۆکڕاتیک بریتیە لە پرۆژەی ئیدارە کردنی کێش��ەو
گیروگرفتەکان .دەس��ەاڵتی قانوون ،پارلمان ،دەزگای دادوەری ،دادگاکان ،مێدیای ئازاد ،هەڵبژاردن،
رێکخراوە جەماوەریو غەیرە دەوڵەتییەکان ،هەموویان بەش��ێکن لە سیس��تەمی دێمۆکڕاسی .لەو
سیستەمەدا هەر ئەکتەرە ،هەر الیەنە ،دەیەوێ بەپێی یاساو قانوونە پەسندکراوەکان ،ڕوانگەو قازانجو
بەرژەوەندییەکانی خۆی بەرێتە پێش .لەو ڕێگایەوە کێش��ەو گیروگرفتەکان بەشێوەیەکی هێمنانەو
ئاشتیخوازانە چارەسەر دەکرێن.
بەم جۆرە لە دێمۆکڕاسیدا کێشەکانو گیروگرفتەکان ئیدارە دەکرێنو ڕێگاچارەی خۆیان پەیدا
دەکەن .گرنگترین الیەنی دێمۆکڕاس��ی ئەوەیە کە الیەنەکان ناچار دەکا پێکەوە بس��ازێنو لەگەڵ
یەکتر هاوکاری وهاوهەنگاوی بکەن.
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بەیاننامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ بۆخۆی بەرهەمی ئەو کێش��انەیە کە لە سەردەمی شەڕی
دووهەمی جیهانی لە ئاس��تی دنیادا هاتبوونە گۆڕ .واتە ش��ەڕ یانی گەورەترین کێش��ەی مێژووی
مرۆڤایەتی لە سەدەی رابردوودا.
پێکەوە راوێژ کردن
* ئایا دێتە بیرت کە کێشەیەک بۆ تۆ بووبێتە مایەی شتێکی ئهرێنی؟ دەتو انی باسی بکەی؟
* ئایا تا ئێس��تا هەلت بۆ رەخس��اوە لە کێشەکان فێر بی؟ ئایا وا بووە کە کێشە بووبێتە مایەی فێر
بوونو چوونە سەری ئەزموونو تاقیکردنەوەو لێوەشاوەیییەکانت؟
ئەوەی لێرەدا فێری بووینو لە ژیانی رۆژانەماندا کەڵکی لێوەردەگرین بریتییە لە:
راس��تە کێشە ناخۆشیو سەختیو دژواریی لەگەڵە ،بەاڵم زۆر الیەنی ئەرێنیو باشیشی هەن .کێشە
دەبێتە مایەی پەرەسەندنی مرۆڤو دروست بوونی دۆستایەتیو پێوەندیی تازە .لە ئاستی کۆمەڵگاشدا
کێشەکان دەبنە مایەی پێکهاتنی ئاڵوگۆڕو داهێنان .دەبنە هۆی ئەوەی یاساو قانوونی تازەو ڕێوشوێنی
ن��وێ لە کۆمەڵدا دروس��ت بن .ل��ە ڕێگای کێش��ەکانەوە خەڵک فێر دەبن بە ڕێ��گای هێمنانەدا
گیروگرفتەکانیان چارەسەر کەن .هەر کات ناکۆکیو ناتەباییو گیروگرفتو کەموکووڕییەکان خۆیان
نیشان دا ،بۆ چارەسەرکردنیان تێدەکۆشین .ئەگەر وایدانێین کە کێشەیەک نیەو تێکۆشین خۆمانیان
لێ گێل کەین ،ماوە ماوە س��ەر هەڵدەدەنەوەو خۆیان نیش��ان دەدەن .هیچ کێش��ەو گیروگرفتێک
لەخۆوە چارەسەر ناکرێ .بۆیە زۆر گرنگە بە وشیاریو شارەزاییو لێوەشاوەیییەوە لەگەڵ کێشەکان
هەڵسوکەوت بکەین.
ئەگەر بەش��ێوەیەکی دروستو حیسابی مامەڵە لەگەڵ کێش��ەکان بکەین ،دەگەینە ڕێگاچارەیەکی
باشو دەبنە مایەی گەشەس��ەندنو پێش��کەوتن .بۆیە زۆر گرنگە بە چاوێکی ئەرێنییەوە تەماشای
کێشەکان بکەینو وەک دەرفەتی چوونە پێشو ئاڵوگۆڕی ئهرێنی سەیریان بکەین.
”چینییەکان دەڵێن ئەگەر کەس��انێک هەبن کە لە ژیاندا بێ کێشەو گیروگرفت بن ،ئەوە کەسانی
بێهەڵوێس��تو بێتەفاوەت��ن .ژیان ئەگەر ئامان��جو هەدەفی تێدا بێ ،کێشەش��ی تێدایە .ژیانی بێ
کێش��ە ،ژیانێکی بێمانایە .ناتوانین پێش بە سەرهەڵدانی کێشەکان بگرین ،بەاڵم دەتوانین پێش بە
توندوتیژی بگرین .ئەوە شتێکی پڕ مانایەو بایەخێکی زۆر گرنگی هەیە)Johan Galtung( .
درەختی کێشە
بابەت :باسێکی کورت سەبارەت بە چۆنیەتیی تێگەیشتن لە کێشەکان.
ئامانج :تێگەیشتن لە سروشت و جیاوازی و هۆکارو شێوازەکانی خۆ نیشان دانی کێشەکان.
وشەی کێشە لە Conflictusەوە دێ کە وشەیەکی التینییەو بە مانای لێکدانو پێکهەڵپڕژان دێ.
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بە زمانی رۆژانە کێش��ە بریتیە لە ناکۆکی ،ناتەبای��یو دژایەتیی یەکتر .ئایا بیرت لەوە کردۆتەوە کە
کێشەکان هۆکارو ش��ێوەی جۆراوجۆریان بۆ خۆنیشاندان هەیە؟ ئەوە کە جارجار لە کاتی ناکۆکیو
ناتەبایی لەگەڵ کەس��ێکدا هاوارمان لێ بەرز دەبێتەوەو دەنگ هەڵدەبڕین ،بە هۆکاری کێش��ەکە
ناژمێ��ردرێ ،بەڵکوو بۆخۆی بە ئاکامی کێش��ەکە لە قەڵەم دەدرێ .بەاڵم ڕوون��ە ئەم جۆرە ئاکامە
نەرێنییانە بە نۆبەی خۆیان کێش��ەکان ئاڵۆزترو دژوارتر دەک��ەن .ئەگەر بتوانین جیاوازی لە نێوان
هۆکارو ئاکامەکانی کێش��ەکان دانێینو تێکەڵیان نەکەین ،باشتر دەتوانین مامەڵەیان لەگەڵ بکەینو
ئیدارەکردنیان ئاسانتر دەبێ.
ڕاهێنانی بەکردەوە
ئەمە چاالکییەکە کە پێویستە هەموو قوتابییەکان بە شێوەی پلینۆم بەشداریی تێدا بکەن .ئاکامی
چاالکییەک��ە واتە وێنەی درەختی کێش��ە ،کە ئاکامی کاری هاوبەش��ی قوتابییەکانە ،بە دیواری
پۆلەکەوە هەڵدەواس��رێ ،بە جۆرێک کە هەموو بەش��دارانی کۆرسەکە بتوانن لە کاتی راهێنانەکانی
دیکەشدا بیبیننو کەڵکی لێوەرگرن.
کات ٣٠ :خولەک
پێداویستی :وەرەقەیەکی گەورەو قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ.
ئامادەکاری :مامۆس��تا وێنەی درەختێکی گەورە دەکێشێتەوە کە گەلێک لقوپۆپی هەن .درەختەکە
گەاڵی پێوە نیەو تەنیا لقوپۆپەکانی دیارن .زۆر گرنگە لەس��ەر قەدی دارەکە بنووسین کێشە .دەبێ
لەبیرمان بێ بەشێک لە وەرەقەکە بۆ کێشانەوەی رەگی درەختەکە بێڵینەوە.
جێبەجێ کردن واتە پیادە کردنی راهێنانەکە:
١ـ مامۆستا وێنەکە پێشانی قوتابییەکان دەداو بۆیان ڕوون دەکاتەوە کە ئەم وێنەیە پێی دەگوترێ
درەختی کێشە .پاشان ڕوو دەکاتە قوتابییەکانو ئەم پرسیارانەیان لێ دەکا:
ئەمە چیە؟ ئایا وەک کێش��ە دەچێ؟ وا باش��ە مامۆس��تا بەجۆرێک پرسیار بکا کە قوتابییەکان
تێبگەن کە ئەوان بەدوای دۆزینەوەی شێوازەکانی خۆنیشاندانی کێشەکاندا دەگەڕێن نەک هۆکاری
سەرهەڵدانیان .ئەو شتانەی قوتابییەکان لە وەاڵمی پرسیارەکاندا باسیان دەکەن ،بە شکڵی گەاڵی
دارەکە دەیانکێش��نەوە .بەش��ێک لە واڵمەکان ڕەنگە بەم جۆرە بن :لێکدان ،ش��ەڕ ،جنێودان ،هاوار
کردن ،قیژە کردن ،گریان ،دەربڕینی جۆراوجۆر لە ڕێگای زمانی لەش��ەوە وەک :س��وورهەڵگەڕان،
تووڕەبوون ،گرژ بوون ،نێوچاوان تێکنان.
لێرەدا زۆر گرنگە مامۆستا جیاوازیی نێوان کێشەو سەرخستنە سەرو وقوڵدووڕی و پەالمار ڕوون
کاتەوە .ش��ارەزایان پێیان وایە کاتێک قولدووڕی و سەرخس��تنە س��ەر لەگەڵ کێشە ئاوێتە دەبێ.
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ئاکامەکەی دەبێتە پەالمار.
٢ـ لە قۆناخی دووهەمدا مامۆس��تا دەپرس��ێ :ئەم گەاڵیانە خۆراکی خۆیان لە کوێ وەردەگرن؟
ئینجا مامۆس��تا دەست دەکات بە کێشانەوەی وێنەی ڕەگەکانی درەختەکە .قوتابییەکان لێرەدا ئەو
هۆیانە دێننە بەرباس کە دەبنە هۆی س��ەرهەڵدانی کێش��ەکان .مامۆستاش پێشنیارەکانی ئەوان ،بە
شکڵی ڕەگی درەختەکە دەکێشێتەوەو دەیاننووسێتەوە.
ڕەنگە قوتابیەکان ئەم بابەتە وەک س��ەرچاوەی کێش��ەکان دەس��ت نیش��ان کەن .دەسەاڵت،
حەس��وودی ،ناتەبایی ،خۆبەزلزانی ،خۆ پێ حەق بوون ،قەزاوەت��ی یەکالیەنە ،لێک دڕدۆنگ بوون،
جیاوازیی فەرهەنگیو مەزهەبیو کولتووری ،ناکۆکی لەسەر شتێک یا ئیمکاناتی مادیی جۆراوجۆر.
٣ـ لە قۆناخی س��ێیەمدا مامۆس��تا ئەم پرسیارانە ئاراس��تەی قوتابیەکان دەکا” :پاییزان گەاڵی
دارەکان چیان بەسەر دێ؟”” ،پاییزان گەاڵکان دەوەرنە سەر زەویو بەم جۆرە خۆراکی زۆرتر دەدەنە
ڕەگو ڕیش��ەی درەختەکەو س��ەرەنجام لقوپۆپی درەختەکە زیاتر گەشە دەکەنو گەاڵی زۆرتریش
دەردەکەن”.
بەم جۆرە بە شێوەی هێڵکاری ئەوە ڕوون دەکەینەوە کە درەختی کێشەکە تا دێ بەهێزتر دەبێ.
ڕەگەکان خۆراک بۆ قەدو لقو چڵو گەاڵکان دابین دەکەن ،گەاڵکانیش دەورەنە سەر زەویو دیسان
دەبنە خۆراکو لقو چڵو گەاڵکان بەهێزترو زۆرتر دەکەن .لێرەدا وا باشە مامۆستا بەجۆرێک وێنەی
درەختەکە بکێشێتەوە کە پێوەندیی نێوان هۆکارو ئاکامەکانیان ڕوونو دیار بێ.
لە کۆتایی ئەم قۆناخەدا وا باشە مامۆستا ئەوە بۆ قوتابییەکان ڕوون کاتەوە کە باشترین ڕێگاچارە
بۆ پێشگیری لە گەورە بوونەوەی کێشەکە ئەوەیە پێش بە پەرەسەندنی ئەم سووڕە بگرینو لە قۆناخە
سەرەتایییەکاندا چارەسەری کەین یان بیخەینە ژێر کۆنترۆڵی خۆمانەوە.
ئەو ش��تەی لێ��رەدا فێری بووین بریتییە ل��ە :جیاوازیی زۆر لە نێوان هۆکارو ئاکامو ش��ێوەی
خۆنیش��اندانی کێش��ەکاندا هەیە .بەاڵم لە هەر کێش��ەیەک دا ،ئەو فاکتۆرانە شوێن لەسەر یەکتر
دادەنێنو یەکتر بەهێز دەکەن .لە ئاکامدا کێشەکە گەشە دەکاو دەڕواتە پێش و خۆی هێزو تەکانو
گوڕو تین بە خۆی دەبەخشێ .باشترین مێتۆدی مامەڵە کردن لەگەڵ کێشەکان ئەوەیە کە وشیاریو
ش��ارەزاییمان س��ەبارەت بە فاکتۆرە جیاجیاکانی کێش��ەکانو هۆکارو ئاکامەکانیان هەبێو بتوانین
پێوەندیی نێوانیان بپچڕین.
درەختی کێشەو درەختی تێهەڵپێچان و ملهوڕی
دەتوانین لەبڕی دروست کردنی وێنەی درەختی کێشەیەک ،وێنەی درەختی تێهەڵپێچان بکێشینەوە.
پرۆس��ەکە وەک یەک��ە .بەاڵم لێ��رەدا جیاوازییەکی گەورە لە پێوەندی لەگەڵ کێش��ەکەدا هەیە.
ئەگەر بە ش��ێوەیەکی دروست مامەڵەی لەگەڵدا بکرێ ،ئیمکانی ئەوەی هەیە ببێتە زەمینەیەک بۆ
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پەرەسەندنی ئهرێنی .بەاڵم تێهەڵپێچان و ملهوڕی و هێرشو پەالمار بۆ سەر کەسێکی دیکە ،دەبێ
دەس��بەجێ ڕاگیرێ .چونکە بە هیچ جۆر ئاکامی ئهرێنیی بەدوادا نایەو دەبێ چاوەڕوان بین ئاکامی
نیگەتیڤی زۆریش��ی لێ بکەوێت��ەوە .ئەگەر قوتابیەکان وێنەی درەختی مله��وڕی و تێهەڵپێچانیان
کێش��ابێتەوە ،دەکرێ مامۆس��تا داوایان لێ بکا درەختەکە رەش کەنەوە .بەاڵم لە پێوەندی لەگەڵ
وێنەی درەختی کێشەدا ،ناتوانین داوایەکی ئەوتۆ لە قوتابییەکان بکەین .چونکە کێشەکان بەشێکی
سروش��تیی ژیانی ئێمەنو ناتوانین خۆمانیان لێ الدەین .دەبێ فێر بین بە ش��ێوەیەکی دروس��تو
حەکیمانە مامەڵەیان لەگەڵ بکەین.
کێشەو پەالمار
بابەت :کێشەو پەالمار
ئامانج :تێگەیش��تن لە جیاوازیی نێوان کێش��ەو پەالمارو وەدەس��تهێنانی لێوەشاوەییو شارەزایی بۆ
هەڵسوکەوت کردن لەگەڵ کێشەکان.
جاری وایە کێشەکان لە کۆنترۆڵ دەچنە دەر .لەو جۆرە حاڵەتانەدا هەمیشە مرۆڤ کارێک دەکا کە
پاشان لیی پەشیمان دەبێتەوە.
هەندێک جار قس��ەیەک دەکەین ،یان وش��ەیەکمان لە زار دێتە دەرەوە کە لە ڕاس��تیدا
مەبەستەکەش��مان ئەوە نەبووە کە قس��ەکە دەیگەیەنێ ،یان کردەوەیەک لە خۆمان نیش��ان
دەدەین کە نەدەبوایە بیکەین وەک ئەوە کە ش��ەق داوێین یان مس��ت دەوەشێنین .هەر لەو
جۆرە حاڵەتانەدا زۆر جار ئەو الیەنەی کە دەس��ەاڵتی زۆرترە ،بۆ زیان گەیاندنو لەنێو بردنی
الیەنەک��ەی دیکە لەو دەس��ەاڵتە کەڵک وەردەگرێ .هەر کاتێک لە کێش��ەیەکدا یەکێک لە
الیەن��ەکان ،بۆ ش��کاندنو لەنێو بردن��ی الیەنەکەی دیکە کەڵکی خراپی لە هێزو دەس��ەاڵت
وەرگ��رت ئەوە بە پەالم��ار لەقەڵەم دەدرێ .هەر بۆیە زۆر گرنگە لە جیاوازیی نێوان کێش��ەو
پەالمار تێبگەین.
لە کێشەدا پێویست نیە حەتمەن وەزعەکە بگاتە حاڵەتی پەالمار .بەاڵم دیارە ئەگەر بە شێوەیەکی
دروس��ت هەڵس��وکەوتی لەگەڵ نەکەین ،مەترس��یی ئەوەی لێدەکرێ پەرە بگ��رێو بگاتە قۆناخی
تەقینەوە.
لەحاڵەتی لە گۆڕێدا بوونی پەالماردا ،دەبێ تێکۆش��ین دەستبەجێ پەالمارەکە بوەستێنین .یانی
پێویس��تە مەیدان ب��ە پەالمار نەدەینو لە یەکەمین دەرفەتدا پێش��ی پێ بگری��ن .بەاڵم ئەوە لە
پێوەندی لەگەڵ کێشەدا وانیە .پێویست نیە کێشەکان دەسبەجێ خەفە بکەین .بەڵکوو پێویستە فێر
بین ئیدارەو کۆنترۆڵیان کەین .بەو جۆرە کێشەکان ،ناکۆکیو ناتەبایییەکان دەردەخەنو رەنگە ببنە
سەرچاوەی ئاڵوگۆڕی گەورەو ئهرێنیو پەرەسەندنی زۆرتر.
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راهێنانی بە کردەوە
لە س��ەرەتای چاالکییەکەدا مامۆستا بە وردی جیاوازیی نێوان کێشەو پەالمار بۆ قوتابیەکان ڕوون
دەکاتەوە .پاشان بەشدارانی کۆرسەکە بە شێوەی کورتە شانۆ جیاوازیی نێوان کێشەو پەالمار نیشیان
دەدەن .دواتر قوتابیەکان س��ەبارەت بەو مەسەلەیە زۆرتر پێکەوە قسە دەکەنو ئەزموونەکانی خۆیان
دێننە بەرباس .وا باش��ە هەم��وو قوتابییەکان چاالکانە لە راهێنانەکەدا ،بەش��داری بکەنو ڕوانگەو
بۆچوونەکانی خۆیان لەگەڵ یەکتر بگۆڕنەوە.
کات:
بەشی یەکەم  ٣٥خولەک
بەشی دووهەم  ٣٥خولەک
پێداویستیەکان :وەرەقی گەورەو قەڵەمی ڕەنگاوڕەنگ بۆ نووسین لەسەر وەرەقەکە.
جێبەجێ کردنی راهێنانەکە:
١ـ لە س��ەرەتای ڕاهێنانەکەدا مامۆس��تا جیاوازیی نێوان کێشەو پەالمار ڕوون دەکاتەوە .لە کێشەدا
هەمیش��ە وایە کە دوو ی��ان چەند الیەن کە لەگ��ەڵ یەکتر لە ناکۆکی دان ئ��ەو الیەنانە قازانجو
بەرژەوەندیو ڕوانگەی ناتەباو دژبەیەکیان هەیە .بەو حاڵەش الیەنەکان پێکەوە بەس��تراونەتەوەو زۆر
جاری وایە مەس��ەلەی هاوبەش��ی زۆریان پێکەوە هەیە .زۆر گرنگە بزانین زۆر جار هەس��تو سۆزو
ئیحساساتی توند تێکەڵ بە کێشەکان دەبێو مەسەلەکە ئاڵۆزتر دەکا.
زۆربەی ئەو فاکتۆرو توخمانەی لە کێشەدا دەیانبینین لە پەالماریشدا هەن .بەاڵم خاڵی هەرە
زەق کە پەالمار لە کێش��ە جیا دەکاتەوە بریتییە لەوە کە لە پەالماردا الیەنێک کە دەس��ەاڵتی
هەیە ،کەڵکی خراپ لە هێزو دەسەاڵتی خۆی وەردەگرێو دەیەوێ الیەنەکەی دیکە لەبەین بەرێ
ی��ان زیانی پێ بگەیەنێ .بۆیە پەالمار بە هێرش بۆ س��ەر مافەکان��ی الیەنەکەی دیکە دادەنرێو
راس��تەوخۆ بایەخو کەرامەتی ناوبراو دەخاتە ژێر پێ .لە هەلومەرجێکدا کە پەالمار لەگۆڕێ دایە،
الیەنێک هێزو دەس��ەاڵتی لە الیەنەکەی دیکە زۆرترە .واتە هاوس��هنگی هێز لە نێوان الیەنەکانی
کێشەکە دانیە.
٢ـ پاش��ان مامۆستا هەندێک لە بەشدارانی کۆرسەکە بە سەر دوو گروپی پێنج کەسیدا دابەش
دەکا .یەکێک لە گروپەکان کار لەسەر کێشە دەکەنو گروپەکەی دیکەش کار لەسەر پەالمار دەکەن.
لێرەدا وا باشە قوتابییەکان ئیمکانی ئەوەیان بدرێتێ خۆیان ئەو گروپە هەڵبژێرن کە دەیانەوێ کاری
تێدا بکەن .وا باشە لەو بارەوە بەگوێرەی ئەزموونەکانی خۆیان دابەش بکرێن .دوای ئەوە هەرکامیان
کورتە ش��انۆ ،یان وێنەیەکی بێدەنگ ،یان بە جۆرێک کە خۆیان دەزانن کار لەس��ەر ئەو بابەتە کە
بۆیان دیاریکراوە دەکەن .کەسانێک کە بۆخۆیان ئەزموونی شەڕو پەالماریان هەیە ،نابێ ڕێگایان پێ
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بدرێ ئەوە نمایش کەنەوە.
(ئەم بەشە٢٠ـ ١٥خولەکی کات پێویستە)
٣ـ هەموو بەش��دارانی کۆرس��ەکە بەش��ێوەی پلێنۆم لە دەوری یەکتر کۆ دەبنەوە .هەر گروپە
کورتەش��انۆیەک لە کارەکەی خۆی نیشان دەداو ئەوانی تریش پێکەوە مەسەلەکان شی دەکەنەوەو
ڕوانگ��ەو بۆچوونەکانیان لە پێوەندی لەگەڵ کێش��ەو پەالماردا دەگۆڕن��ەوەو کاری گروپەکان راڤە
دەکەن.
٤ـ مامۆس��تا لە قوتابیەکان دەپرس��ێ چۆن مرۆڤ هەڵس��وکەوت لەگەڵ کێشەو پەالمار بکات؟
قوتابییەکان دەتوانن پێکەوە وەاڵمی ئەم پرسیارە بدۆزنەوە .دەشتوانن دوو دوو پێکەوە سەبارەت بەو
پرسیارە قسە بکەن ٢( .تا  ٣خولەک).
مامۆس��تا ڕێگا بە قوتابیان دەدا لە پێوەندی لەگەڵ وەاڵمی ئەم پرسیارەدا پێشنیارەکانی خۆیان
فۆرمۆڵە کەنو لە پلینۆمدا بیانهێننە گۆڕێ.
زۆر گرنگە قوتابیەکان ئەوە تێبگەن کە لە کاتی لە گۆڕێ دابوونی کێشەدا ،هەر دوو ال پێویستە
پێکەوە دیالۆگو قس��ە بک��ەنو دەرفەت بە یەکتر بدەن تا ڕوانگ��ەو بۆچوونەکانیان بێننە بەرباسو
پێکەوە تێکۆش��ن ڕێگاچارەیەک بدۆزنەوە کە هەردووکیان پێی ڕازی بن .بەاڵم لە پێوەندی لەگەڵ
پەالماردا ،مەسەلەکە بە جۆرێکی ترە .پەالمار نابێ مەیدانی پێ بدرێو دەبێ دەست بەجێ راگیرێ.
بۆ هەڵس��وکەوت لەگەڵ پەالمار ،تەنیا یەک ڕێگامان لە پێش��ە ،ئەوی��ش بریتییە لەوە کە ئەو
الیەنەی دەس��ەاڵتی زۆرترە بە بەرپرسیار دابنرێ .واتە ئەو الیەنەی دەسەاڵتی هەیەو کەڵکی خراپ
لە هێزو دەس��ەاڵت وەردەگرێ ،پێویستە بەرپرسایەتی بخرێتە سەر شان .واتە پێویستە حاڵی بکرێ
کە دەبێ بەرپرسایەتیی پەالمارەکانی خۆی بۆ سەر الیەنی بەرانبەر وەئەستۆ بگرێ.
٥ـ ئەگەر بمانەوێ وەک کێشە هەڵسوکەوت لەگەڵ پەالمار بکەین یان وەک پەالمار هەڵسوکەوت
لەگەڵ کێشە بکەین دەبێ بەم جۆرەی خوارەوە بجووڵێینەوە:
اـ دوو کورتە ش��انۆ هەڵدەبژێرین ،یەکیان بۆ نیش��اندانی کێش��ەو ئەوی تریش بۆ نیشان دانی
پەالمار .لە هەر یەک لەو دوو شانۆیەدا گروپێک قوتابی رۆڵی پێویست دەگێڕن.
بـ لەنێو بەشدارانی کۆرسەکەدا چەند کەس بە دڵخوازی خۆیان رادەگەیەنن کە ئەوان دەیانەوێ
ل��ە کاتی بەڕێوە چوونی کورتە ش��انۆکاندا بپەڕنە نێو ش��انۆکانو بەگوێ��رەی بەرنامەی دیاریکراو
هەڵسوکەوت بکەن.
جـ هەم ئەو گروپە کە کورتەشانۆکان بەڕێوە دەبەنو هەم ئەو کەسانەی کە بڕیار وایە بپەڕنە نێو
شانۆکان ،خۆیان بۆ گێڕانی ئەو ڕۆڵە ئامادە دەکەن کە پێیان ئەسپێردراوە.
ـ لە کاتی نمایش کردنی ئەو کورتەش��انۆیەدا کە س��ەبارەت بە کێشە ئامادە کراوە ،ئەو گروپەی
تر دەچێتە نێو ش��انۆکەوەو وەک پەالمار هەڵس��وکەوت لەگەڵ بابەتەک��ە دەکا .دواتر نۆرە دەگاتە
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گروپەک��ەی تر .ئەویش ئەو کورتە ش��انۆیە بەڕێوە دەبا کە بۆ نیش��اندانی پەالمار ئامادەیان کردوە.
لەوالشەوە ئەوانی تر لە کاتی نمایش کرانی شانۆکەدا دەچنە نێو شانۆکەو وەک کێشە هەڵسوکەوت
لەگەڵ بابەتەکە دەکەن.
دـ مامۆستا لە ئەکتەرەکان دەپرسێ کە چ هەستێکتان لە کاتی نمایش کردنی شانۆکەدا هەیە،
چ ئیحساس��ێکتان لە ال دروست دەبێ؟ دواتر ئەو پرسیارە لەو کەسانەش دەکا کە لەنێو بەشدارانی
کۆرسەکەدا دڵخوازانە ئامادەیی خۆیان بۆ چوونە نێو شانۆکان راگەیاندبوو .پاشان مامۆستا لە هەموو
بەش��دارانی کۆرس��ەکە دەپرس��ێ کە ئاخۆ بیروڕای ئەوان سەبارەت بە مەس��ەلەکە چیە؟ ئەوان چ
هەستێکیان هەیە؟
زۆر گرنگە کاتێکی باش بۆ باسو لێدوان لەس��ەر ئەو بابەتە تەرخان بکرێ .ئایا ئەوانەی چوونە
نێو شانۆکانەوە چیان کرد؟ بۆ ئاکامەکە بەم جۆرەی لێهات؟ ئەگەر ئاوا نەکرابا ،چ ئاکامێکی دیکەمان
دەست دەکەوت؟ بۆ وا بوو؟ بۆ ئاوا نەبوو؟
باسو لیدوان
* خاڵی هاوبەشی نێوان کورتە شانۆکان چی بوو؟
* ئایا زەحمەت بوو کە جیاوازی لە نێوان ئەم یان ئەویان بکەی؟
* ئایا دژوار بوو جیاوازی لە نێوان کێشەو پەالماردا بکەی؟
* جیاوازیدانان لە نێوان کێشەو پەالماردا دژوارە؟ بۆ بە زەحمەت بۆمان لە یەکتر جیا دەکرێنەوە؟
ئەو شتەی لێرەدا فێری بووینو پێویستە لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەکاری بەرین بریتییە لە:
جیاوازی لە نێوان کێشەو پەالماردا هەیە .دەبێ لە هەوەڵین کاتدا پێش بە پەالمار بگرین .پەالمار
نابێ مەیدانی پێ بدرێ .بەاڵم لە پێوەندی لەگەڵ کێش��ەدا مەسەلەکە جیاوازە .پێویست نیە کێشە
ڕاگیرێ .لە جیاتی ئەوەی کە هەوڵبدەین بەر بە کێشەکە بگرین یا بیشارینەوە ،پێویستە هەوڵبدەین
بە شێوەیەکی رێکوپێک ئیدارەی کەینو بە چەشنێکی مەعقوول هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکەین .واتە
پێویستە کێش��ەکە بە ئاقاری دیالۆگو وتووێژدا بەرینو لە ڕێگای پێکەوە دوانو باسو موناقەشەی
بەبەڵگەوە ،لە ڕێگای گوێ لێک گرتنو پێکەوە قسە کردنەوە ،بۆ دۆزینەوەی چارەیەک کە هەر دووال
پەسندی بکەن تێکۆشین.
دەبێ لەبیرمان بێ لە کاتی هەبوونی کێشەدا هەموو الیەنەکانی کێشەکە کەموزۆر بەرپرسایەتیان
هەیە .هەر بۆیە کێش��ە دەبێ بە جۆرێک ئیدارە بکرێ ،بەجۆرێک مامەڵەی لەگەڵ بکرێ کە هەموو
الیەنەکانی کێش��ەکە بۆ دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەک خۆیان بە بەرپرس بزانن .واتە تێکۆش��ن لەگەڵ
الیەنەکەی دیکە بۆ گەیشتن بە ڕێگاچارەیەک کە بۆ هەموان قبووڵ بێ ،هاوکاری بکەن.
ب��ەاڵم لە کات��ی لەگۆڕێ دابوونی پەالم��اردا تەنیا ئەو الیەنە بە بەرپ��رس دەزانرێ کە پەالمار
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دەب��ا .لەو حاڵەت��ەدا زۆر گرنگە ئەو الیەنەی کە دەبێتە قوربانیی پەالمارەکە ،بە تاوانبار نەناس��رێو
وەک بێ گوناح لەقەڵەم بدرێ .کێش��ە بەش��ێکی سروشتییە لە ژیانمان .ئەگەر فێر بینو بزانین بە
شێوەیەکی دروست مامەڵە لەگەڵ کێشەکان بکەینو نەیەڵین لە کۆنترۆڵمان بڕۆنە دەر ،دەتوانن ببنە
سەرچاوەی پێشکەوتنو ئاڵوگۆڕی ئهرێنی.
گوێگرتن
٢٦١ـ٢٥٨
بابەت :کۆمیونیکاشیۆنو قسە کردن پێکەوە.
ئامانج :ڕوونکردنەوەی نێوەرۆکی کۆمیونیکاش��یۆن .کۆمیونیکاش��یۆن چ دەگرێتەوە؟ گوێگرتن چیە؟
راهێنان لەسەر چۆنیەتیی پێکەوە دوانو قسە کردنو چۆنیەتیی گوێ لێکگرتن.
ئەگەر بەدڵەوە باس��ی هەس��تو ئیحساساتی خۆت بۆ کەس��ێک بکەیو چاوەڕوانی ئەوە بی ناوبراو
لێت تێبگاو هاودەردییت لەگەڵ نیش��ان دا ،بەاڵم ئەو گێرەی لە جێیەکی دیکە بگەڕێو ئاگای لە
تۆ نەبێ ،چ دژکردەوەیەکت لەال دروس��ت دەبێ؟ بۆ نموونە ئەگەر لە کاتی قس��ەکانی تۆدا ناوبراو
خەریکی خوێندن��ەوەی ئەو پەیامە بێ کە هاتۆتە سەرس��ەفحەی تەلەفۆنەکەی؟ زۆر وێدەچێ لەو
حاڵەتەدا ناڕەحەت بیو ئەو هەستەت بۆ بێتە پێش کە لە چاوی ناوبراوەوە تۆ کەسێکی بێبایەخی،
هەر بۆیە رەنگە تووڕەش بی .ئاخر کەس پێی خۆش نیە بەکەم بگیردرێ .کەس حەز ناکا حیسابی
بۆ نەکرێ .کەس حەز ناکا بە چاوی س��ووک س��ەیری بکرێو بایەخی ب��ۆ دانەنرێ .کە وایە چۆن
لەگەڵ خەڵک هەڵسوکەوت دەکەی؟ چۆن لەگەڵ خەڵک مامەڵە دەکەی؟ دەبێ چ بکەی بۆ ئەوەی
خەڵكو کەس��انی دەوروبەرت هەس��ت بکەن کە بایەخیان پێ دەدەی؟ دەبێ چ بکەی تا ئەوانەی
دەیانبینی هەس��ت بکەن کە حیس��ابیان بۆ دەکەیو دەرکیان دەک��ەی؟ دەبێ چ بکەی تا الیەنی
دیکەی گفتوگۆکەت هەست بکا کە دەیبینیو لێی تێدەگەی؟
رەنگە نەتوانی هەمیشە کراوە بیو سرنجو بایەخ بدەیتە الیەنەکەی دیکە .چۆنیەتیی گوێگرتنمان
ئ��ەوە ڕوون دەکاتەوە کە چەندە بە ڕێزەوە دەڕووانینە کەس��انی دیکە .چۆنیەتیی گوێگرتنمان لەو
کەسەی کە قسەمان بۆ دەکا ،ڕادەی ڕێزو حورمەتی ئەو لە الی ئێمە نیشان دەداو ئەوەش دەردەخا
کە ئێمە چەندە بەپەرۆشەوەین تا لە مەبەستو قسەو باسەکانی تێبگەین.
راهێنان
لەم چاالکییەدا بەشدارانی کۆرسەکە دوو دوو لەگەڵ یەکتر کار دەکەن .ئەم چاالکییە تایبەتە بەوە
کە فێر بین چۆن پێوەندی لەگەڵ یەکتر بگرین؟ چۆن پێکەوە قس��ە بکەین؟ لە کاتی قسە کردنو
باسو وتووێژ لەگەڵ یەکتر دا ،چ بکەین تا هەست بە ئەمنییەتو ئاسایشو ڕێزو حورمەت بکرێ؟
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دەکرێ ئەو چاالکییە بۆ دەست پێکردنی هەر ڕاهێنانێک بەکار بێنین کە قورسایی دەخاتە سەر
کاری زارەکیو ڕاهێنان لەسەر باسو قسەو وتووێژ کردن پێکەوە.
جێبەجێ کردن
١ـ بەش��دارانی کۆرس��ەکە دوو دوو پێکەوە رێکدەکەون” .بۆ ئاس��اییتر کردنی باسەکە یەکیان ناو
دەنیێن ”ئا”و ئەوی تریش ”ب”.
مامۆستا ڕێگا دەدا کە هەر کام لە گروپەکان ،لە پێشدا قۆناخی یەکەم ،دواتر قۆناخی دووهەمو
پاشان قۆناخی سێیەمو لە کۆتاییدا قۆناخی چوارەمی راهێنانەکە بەڕێوە بەرن.
مامۆس��تا رێنوێنیی قوتابیەکان دەکا کە چی بکەنو ناوبراو تا کۆتایی هاتنی هەموو قۆناخەکانی
راهێنانەکە ،سەبارەت بە چۆنیەتیی کاری قوتابیەکان ،هیچ تەفسیرو لێکدانەوەیەک ناکا.
قۆناخ��ی یەکەم ”ئا”و ”ب” س��ەبارەت بە بابەتێکی دیاریکراو پێکەوە قس��ە دەکەن ”بۆ نموونە
شتێک کە لەم هەفتەیەدا کردوویانە”.
”ئا”و ”ب” پێکەوە قسە دەکەنو نۆرە نادەن بە یەکترو هەر الیەکیان هەوڵ دەدا قسەکانی خۆی
بکاو بۆش��ی گرینگ نیە الیەنەکەی دیکە دەڵێ چی .ه��ەر کام لەوان لە هەوڵی ئەوە دایە ئامانجی
خۆی بەرێتە پێش کە بریتیە لەوەی قسەکانی خۆی بکا( .سێ خولەک)
قۆناخی دووهەم:
ئەو جارەش هەردووال قس��ە دەکەنو نۆرە نادەن بە یەکتر ،بەاڵم تێدەکۆشن لە قسەکانی یەکتر
تێبگەن” .ئا”و ”ب” لەسەر بابەتێکی تازە قسە دەکەن( .بۆ نموونە سەبارەت بە بەرسەهاتێکی خۆش
دەدوێن کە هەردووکیان تێیدا بەشدار بوون) ٣ .خولەک
قۆناخی سێهەم:
لەم قۆناخەدا ”ئا”و ”ب” گوێ لە یەکتر دەگرن” .ئا” دەست دەکا بە قسە کردن لەسەر بابەتێکی
دیاریکراو( .نموونە ش��تێک کە هەر دووکیان حەزی لێ دەکەن)” .ب” بەوردیو لەس��ەرەخۆ گوێ
لە ”ئا” دەگرێو جارجار بە نیش��انەی ئەوە کە گوێی لە قسەکانیەتی سەری بۆ دەلەقێنێ .پاش دوو
خولەک رۆڵەکانیان دەگۆڕن .واتە ئەمجار ”ب” قس��ە دەکاو ”ئا” گوێی لێدەگرێ .دواتر مامۆستا داوا
لە هەردووکیان دەکا س��ەبارەت بە وتەکانی یەکتر بدوێنو قس��ەکانی یەکتر بگێڕنەوە ٢( .خولەک
”ئا”و  ٢خولەک ”ب”)
قۆناخی چوارەم:
لەم قۆناخەدا «ئا»و «ب» لەس��ەر بابەتێک پێکەوە باسو موناقەشە دەکەن .ئەوان دەتوانن لە سەر
ئەم بابەتە ساخ بنەوە کە بە دژی مەسەلەکە قسە بکەن ،یان لە گەڵی هاوڕابن.
بەم جۆرە هەر دوو ال باسو موناقەش��ەکەیان لەس��ەر مەس��ەلەکە دەبەنە پێ��ش« .ئا» ڕوانگەو
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بۆچوونەکانی خۆی س��ەبارەت بە مەس��ەلەکە دەخاتە بەرباس .بەاڵم پێش ئەوەی لەو بارەوە قس��ە
بکات ،قس��ەو باس��ەکانی «ب» کورت دەکاتەوەو پوختەی بۆچوونەکانی «ب» دەست نیشان دەکات.
ئەو جار نۆرەی «ب» دێ .ئەویش بە هەمان ش��ێوە دیس��ان جەوهەری قسەکانی «ئا» دەست نیشان
دەکاتو دواتر لە پێوەندی لەگەڵ باس��ەکەدا قسەو باسە تازەکانی خۆی دێنێتە گۆڕێ( .بەشدارانی
ئەم راهێنانە وا باش��ە بابەتێک بۆ موناقەش��ە هەڵبژێرن کە مەس��ەلەی رۆژە .م��اوەی دیاریکراو بۆ
بەڕێوەچوونی ئەم راهێنانە ٥ـ ٤خولەکە).
باسو لێدوان
* راوبۆچوونی ئێوە سەبارەت بەم چاالکییە چیە؟
* ئای��ا وا هەبووە کە لە ژیان��ی رۆژانەتاندا حاڵەتەکانی وەک قۆناخەکان��ی یەکەمو دووهەمتان بۆ
هاتبێتە پێش؟
* کاتێک دەبینن لە کاتی قسە کردندا گوێمان لێ ناگیرێ ،چ هەستێک داماندەگرێ؟
* ئەگەر لە کاتی قسە کردندا گوێت لێ بگرنو قسەت پێنەبڕن چ هەستێکت لەال دروست دەبێ؟
* چۆن لە پێوەندی لەگەڵ مەسەلەیەکدا موناقەشە دەکەی؟
* ئایا پێت باش��ە کە لە کاتی باسو موناقەش��ەدا ،الیەنی بەرانبەر ڕوانگەو بۆچوونەکانی تۆ پوختە
بکاتەوە؟
* چ بکەین بۆ ئەوەی ببینە گوێگرێکی باش؟
پوختەی ئەم شتەی لەم ڕاهێنانەدا فێری بووین:
کاتێک قسە دەکەینو دەمانەوێ شتێک بڵێین بەاڵم گوێمان لێناگیرێ ،هەست بە ناخۆشییەکی زۆر
دەکەین .هەربۆیە زۆر گرنگە بۆخۆشمان لەبیرمان بێ کە کاتێک کەسانی دیکە قسە دەکەن ،گوێیان
لێبگرین .بۆ ئەوەی بتوانین بە شێویەکی باش باسو وتووێژ لەگەڵ یەک بکەینو کۆمنیوکاشیۆنێکی
باشمان پێکەوە هەبێ ،پێویستە فێر بین بەڕوونیو لەسەرخۆ قسە بکەینو توانای ئەوەش لە خۆماندا
پەروەردە بکەین کە گوێ لە کەس��انی دیکە بگرینو لە کاتی قس��ە کردنی کەس��انی دیکەدا ،بە
شێوەیەکی چاالک گوێ بگرین تا لە ڕوانگەو نەزەراتی کەسانی دیکە تێبگەین.
کاتێک کەس��انی دیکە قس��ە دەکەنو ئێمە گوێیان لێناگرین ،زانیاریی زۆر بەنرخمان لەکیس
دەچێ .رەنگە ئەمە بۆخۆی ببێتە س��ەرچاوەی هەڵدانی کێشە .ئاخر بۆ چارەسەر کردنی کێشە ،زۆر
گرنگ��ە ل��ە ڕوانگەو بیروبۆچوونەکانی الیەنی بەرانبەر حاڵی ب��ی .زۆر ڕێگاو میتۆد هەن کە دەکرێ
بەکاریان بێنین تا ببینە گوێگرێکی چاالکو باش .دەکرێ تەماش��ای ئەو کەسە بکەین کە قسەمان
بۆ دەکات .دەکرێ جارجار بە نیش��انەی ئەوە کە گوێمان کە قسەکانیەتی ،سەر بجووڵێنین .کاتێک
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یەکێک قس��ەمان بۆ دەکاو ئێمە گوێی لێدەگرین ،ئەوەش نیش��ان دەدەین کە رێزو ئیحتراممان بۆ
ناوب��روا هەیە .ئەمەش بەنۆرەی خۆی فەزایەکی پڕ لە دۆس��تایەتیو خۆشەویس��تیو متمانەمان لە
نێواندا دروست دەکا.
گوێگرتن لە کەسێک کە قسە دەکا ،هەوەڵین هەنگاوە بۆ نیشاندانی ڕێزو حورمەت لەو کەسە.
چۆن دەبیتە گوێگرێکی باش؟ ئێمە نەک هەر بە مێشک ،بەڵکوو بە هەموو لەشمان گوێدەگرین؟
* تەماشای ئەو کەسە بکە کە قسە دەکا.
* چاو ببڕە چاوەکانی ئەو کەسەی کە قسە دەکات.
* شەففافو کراوە بە.
* بەڕێزەوەو بە هەموو وجوودەوە گوێ لەو کەسە بگرە کە قسە دەکا.
* ئاسوودەو لەسەرەخۆ بە .گوێ بگرەو بزانە چ دەگوترێ.
* سرنج بدە ئەو بابەتە کە باس دەکرێ .بزانە بابەتەکە چیە؟
* بە کراوەییو سنگ فراوانییەوە گوێ بدە ئەو بابەتەی کە باسی لێدەکرێ.
* دوور بڕوانە .قووڵ بیر بکەوەو سرنج بدە قوواڵیی قسەکانی ناوبراو.
* قسەو باسەکانی ناوبراو هەڵسەنگێنەو شییان کەرەوە.
* گوێ بگرە بزانە چۆن ڕوانگەو بیروبۆچوونەکانیان دەردەبڕن.
* س��رنج بدە س��یگناڵە زارەکییەکان( .شێوەی دەربڕین بە دەم وچاو ،زمانی لەش ،چۆنیەتیی
دانیشتن یان وەستان)
* چۆنیەتیو رادەی بەرزیو نزمیی دەنگ.
زۆر گرنگە کاتێک لە قس��ەیەک یان مەبەستێک حاڵی نابین ،وانیشان نەدەین کە حاڵی بووین.
میتۆدێکی زۆر باش بۆ پرس��یار کردن ئەوەیە کە ئەگەر لە مەس��ەلەیەک حاڵی نەبووی ،بپرسی کە
ئایا مەبەس��تی بەڕێزتان بریتییە لە ...بەم جۆرە هەم رێز لە ناوبراو دەگریو هەم مەسەلەکەشت بۆ
ڕوون دەبێتەوە.
کۆمیۆنیکایشیۆنی دوو الیەنە
٢٦١ـ٢٥٨
بابەت :دیالۆگ
ئامان��ج :ڕوونکردنەوەی ئەو ڕاس��تییەی کە دەکرێ چەندە ئاس��ان خراپ لێکتێگەیش��تن ڕوو بدا.
تێگەیش��تن لە بایەخو گرنگیی چۆنیەتیی بەکارهێنانی زمانو هەڵبژاردنی وش��ەکان لە کاتی قسەو
گفتوگۆدا.
قس��ە کردنو باسو گفتوگۆ لە گەڵ یەک کردن ،وەرزش��ێکی پڕمەترسییە .واتە قسە کردن لەگەڵ
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یەکتر کارێکی هێندە ئاس��ان نیە .بەپێچەوانەوە س��ەختو دژوارو پڕمەترس��ییە .جاری وایە بەهۆی
خراپ لێک تێگەیش��تن ،دروس��ت لێک حاڵی نەبوونو بەهەڵە لێک تێگەیشتن ،کێشەی جۆراوجۆر
سەر هەڵدەدەن .لە زۆربەی هەرە زۆری حاڵەتەکاندا ئەو کێشانەی کە لەو جۆرە بارودۆخانەدا دێنە
پێش ،دەکرێ هەر لە بنەڕەتڕا ڕوو نەدەن .واتە شتێکی پێویست نین .بۆیە دەبێ فێر بینو خۆمان
لەسەر ئەوە ڕابێنین کە بە شێوەیەکی ڕوونو بێگرێوگۆڵ قسە بکەین .بە جۆرێک کە خەڵک تێمان
بگەنو بزانن چ دەڵێینو مەبەس��تمان چیە .دیارە ئەوەش پێویس��تی بە کارو خۆڕاهێنانو تەمرینو
وشیارییەکی زۆر هەیە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لەسەرەتادا بەشدارانی کۆڕسەکە دووبەدوو پێکەوە کار دەکەن پاشان هەموویان کۆ دەبنەوەو لەپلێنۆمدا
ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان لەگەڵ یەکتر دەخەنە بەر باسو ئاکامی پێویس��تی لێوەردەگرن .ئەم
ڕاهێنانە چاالکییەکە کە لەوێدا قوتابییەکان پێویستە خۆیان ئەزموونو تاقیکردنەوە لەسەر بابەتەکە
وەدەست بێنن .هەر بۆیە زۆر باشە ئەو کەسانەی لە کۆرسەکەدا بەشدارن پێوەندییەکی دۆستانەیان
لەگەڵ یەکتر هەبێ .نێوەرۆکی ڕاهێنانەکە زۆرتر قسەو باسو گفتوگۆی زارهکییە .کات  ٣٠خولەک.
پێداویستی :کاغەزو قەڵەم.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکات بەسەر چەند گروپی دوو کەسیدا بەش بنو پشت لە یەکتر
دانیشن.
کەس��ی یەکەم واتە ( )Aلەس��ەر داوای کەس��ی دووهەم واتە ( )Bوێنەیەک دەکێش��ێتەوە کە
ش��کڵەکەی لە پێش چاوی ()Bیە .واتە وێنەی ئەو ش��تەی کە کەسی یەکەم ( )Aدەیکێشتەوە لە
بەردەمی ()Bیە .هەردوکیان مافی ئەوەیان هەیە پێکەوە قس��ە بکەن .بەاڵم ئیجازەیان نیە بڵێن کە
ئەو وێنەیە چۆن دێتە بەرچاو یان چۆنە .ئەو کەس��ەی وێنەکە دەکێشێتەوە دەتوانێ بەکەیفی خۆی
هەرچی پێی خۆش بپرسێ .بەاڵم ئەوەی تر نابێ پێی بڵێ وێنەکە چۆن دێتە بەرچاو .شایانی باسە
تا کەسی یەکەم تەواو نەبێ حەقی دیتنی ئەو وێنەیەی نیە کە لەبەردەم کەسی دووهەمە.
بۆ لێدوان:
* مەبەستی ئێمە لەو چاالکییە چی بوو؟
* چۆن ئەم چاالکییە دەتوانین لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەکار بەرین؟
* ئایا خۆتان ئەوەتان بەس��ەر هاتووە کە خەڵک لێتان حاڵی نەبێ ،یان لێتان تێنەگا؟ ئەوە چی لێ
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پەیدا دەبێ؟
* بۆچی جاری وایە سەختو دژوارە ،ڕاستو ڕەوان مەبەستێک دەرببڕین؟
فێربووین کە:
جاری وایە سەختو دژوارە بە جۆرێک قسە بکەین کە خەڵک تێی بگەن یا لێی حاڵی بن .بەتایبەتی
ئەوە کاتێک ڕاس��تترە کە مرۆڤەکان س��ەر بە فەرهەنگو کولتووری جیاواز بنو یەکتر نەناس��نو
شارەزاییش��یان لەس��ەر کولتوورو نرخو بایەخە فەرهەنگییەکانی یەکتر نەبێ .هەر بۆیە لە گفتوگۆو
کۆمیونیکاسیۆنی خۆمان لەگەڵ مرۆڤەکان داو لە هەڵسوکەوتو ڕەفتارماندا لەگەڵ ئەوان ،پێویستە
هێندە بەدیققەتو لەسەرخۆو هەڵسەنگێنرا قسە بکەین کە نەیەڵین بچووکترین خراپ لێکتێگەیشتن
ڕوو بدا .بۆیە لە جیاتی ئەوەی لەوە تووڕەو عەسەبی بین کە بەرامبەرەکەمان لێمان تێناگا ،دەتوانین
بەجۆرێکی دیکە بیر بکەینەوە بپرس��ین :ئایا بە ئەندازەی پێویست مەبەستی خۆمان بەیان کردوە؟
ئایا لە مەبەستەکەم حاڵی دەبی؟ یا بۆت ڕوون کەمەوە؟ لە هەر کۆمیۆنیکاشۆنێکی نێوان مرۆڤەکاندا
الیەنی بەرامبەر زۆر گرنگەو پێویس��تە وەبەرچاو بگی��ردرێ .واتە ئەگەر بەرامبەرەکەت حاڵی نەبێو
لێ��ت تێنەگا .نەک ه��ەر پەیامەکەت ناگا ،بەڵکوو ڕەنگە نالێکحاڵ��ی بوونیش ڕوو بداو ببێتە مایەی
کێش��ەش .بۆیە زۆر گرنگە لە کاتی قسەو گفتوگۆدا بەرانبەرەکەت بە هێند بگریو بەڕوونی پەیامی
خۆتی پێ بگەیەینی.
دروست کردنی شتێک بەیەکەوە.
بابەت :کۆمیۆنیکاسیۆنو قسەو گفتوگۆ لە نێو گروپ دا ،لە نێو کۆمەڵە خەڵکێکدا.
ئامان��ج :ڕوونکردنەوەی چۆنیەتی کۆمیۆنیکاس��یۆنی نێوان گروپێک کە ب��ە یەکەوە ئەرکێک بەڕێوە
دەب��ەن .هەروەها ڕوونکردنەوەی چۆنیەتیی ڕەفتاری تاکەکەس ل��ە کاتی کار کردنی بەکۆمەڵو لە
کاتی هاوکاری کردن لەگەڵ گروپێکدا.
زۆر میت��ۆدو ش��ێوازو ڕێگا بۆ کاری بەکۆم��ەڵو چۆنیەتیی هاوکاریی مرۆڤ��ەکان لەگەڵ یەکتر بۆ
گەیش��تنە ئامانجێکی هاوب��ەش هەن .یەکێک لەوان ب��ەو مەرجەی ئەندامان��ی دیکەی گروپەکە
بڕواو متمانەی پێ بکەن ،ڕێبەرایەتی وەئەس��تۆ دەگ��رێ و ئەوانی تریش ئەرکی جۆراوجۆری دیکە
بەڕێ��وە دەبەن .ل��ە حاڵەتێکی ئاوادا تا ڕادەیەکی زۆر ش��یمانهی ئەوە دهکرێ ک��ە ئەوان لە کارو
پڕۆژەکەیاندا س��ەرکەون .جاری واشە کەس بەرپرس��ایەتی قبووڵ ناکا .ئەمەش دەبێتە هۆی دژوار
بوونی کارەکە .جاری وایە تەواو بێ س��ەرەوبەرەیی دروست دەبێ .ئەگەر بەشدارانی گروپەکە بتوانن
بە ش��ێوەیەکی باشو ڕوون پێکەوە قس��ەو وتووێژو کۆمیونیکاسیۆن بکەن ،بە ڕێبەر یان بێڕێبەری
دەتوانن کارەکانیان بەرەوپێش بەرنو بە ئامانجەکانیان بگەن .بەاڵم کار لە گروپدا کاری بەکۆمەڵ،
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دینامیزمو گیروگرفتو س��ایکۆلۆژی تایبەت بە خۆی هەن .چونکە مرۆڤەکان جۆراوجۆرن ،هەر بۆیە
پاش��خانی پەروەردەییو لێوەشاوەیی جۆراوجۆریان هەیە .هەر بۆیە لە گۆشەنیگای جۆراوجۆریشەوە
دەڕواننە دیاردەکانو ئاستی تێگەیشتنو دنیای ڕوانینیشیان جیاوازە.
ک��ە واتە کاری بەکۆمەڵ چۆن دەڕوات��ە پێش؟ کاری گروپی چۆن دەڕواتە پێش؟ گروپ چۆن
کاروباری خۆی جێبەجێ دەکا؟ چۆن هەڵدەسووڕێ؟
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
قوتابییەکان هەموو لە چاالکییەکەدا بەش��دار دەبنو دەچنە سەر عەرزەکە ڕادەوەستن .مامۆستا لە
نێوەوڕاس��تی ئەوان ڕادەسوەس��تێو س��رنج دەدا تا بزانێ چ ڕوو دەدا .مامۆستا پێویستە کارێک بکا
کە هەموو قوتابییەکان جێگایان بێتەوەو کەس لەس��ەر کورس��یو مێزەکان دانەنیش��ێ یان پاڵیان
پێوەنەدا .لەم ڕاهێنانەدا قوتابییەکان دەبێ خۆیان ئەزموونو تاقیکردنەوەی عەمەلی لەسەر بابەتەکە
وەرگرن .هەر بۆیە زۆر گرنگە لە یەکتر دڵنیا بنو پێوەندییەکی باشیان لەگەڵ یەک هەبێ .دەکرێ
ئەم ڕاهێنانە بکرێتە س��ەرەتایەک بۆ کردنەوەی باس وگفتوگۆیەکی چڕوپڕی شەفاهی سەبارەت بە
بابەتەکە.
کات ١٥ :خولەک.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا داوا لە قوتابییەکان دەکا بەش��ێوەی بازنە لە دەوری یەک کۆ بنەوەو دەس��تی یەکتر
بگرن .پێویستە چاوەکانیان داخەن .تا مامۆستا پێیان نەڵێ چاویان بکەنەوە ،کەس مافی ئەوەی نیە
چاوەکانی بکاتەوە .بەاڵم دەتوانن پێکەوە قس��ە بکەن .مامۆستا لە نێوەڕاستی ئەواندا ڕادەوەستێ تا
بتوانێ چاک چاوەدێرییان بکا تا بزانێ چ ڕوو دەدات.
٢ـ مامۆس��تا داوا لە قوتابیەکان دەکا کە چوار گۆش��ەیەک دروس��ت کەن واتە لەس��ەر شکڵی
چواگۆش��ە لەگەڵ یەک ڕیز بن .پێویس��تە مامۆس��تا س��رنج بدا کە قوتابیەکان چ دەکەن .چۆن
کۆمیۆنیکاس��یۆن لەگەڵ یەک دەکەن .ئایا کەس��ێک لەوان چاوی هەڵدێنێ؟ کاتێک قوتابییەکان
بۆخۆیان گەیشتنە ئەو قەناعەتە کە چوارگۆشەکەیان دروست کردوە ،ڕاهێنانەکە تەواو دەبێو ئەوان
دەتوانن چاوەکانیان بکەنەوە .وا باش��ە لێرەدا ڕێگا بدەین کەمێک لەگەڵ یەکتر قس��ە بکەن .ڕەنگە
قوتابیی��ەکان بیانەوێ ئ��ەوە ڕوون کەنەوە کە چۆن توانیان ئەرکەکەیان بەڕێوەبەرنو ئیش��ەکەیان
تێپەڕێنن .مامۆستا جارێ لەو بارەوە هیچ قسەیەک ناکا.
٣ـ مامۆس��تا داوا لە قوتابییەکان دەکا کە جارێکی دیکە چاوەکانیان داخەن .ئێستا سێ گۆشە
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یا شکڵێکی دیکە دروست دەکەن .کاتێک تەواو بوون چاوەکانیان دەکەنەوە.
بۆ لێدوان:
* ئەندامانی گروپەکە چۆن لەنێو خۆیاندا کۆمیۆنیکاس��یۆنیان دەکرد؟ چۆن پێکەوە قس��ەیان
دەکرد؟
* چۆن توانیان ئەرکەکەیان بەڕێوە بەرن؟ بۆ نەیانتوانی ئەرکەکەیان بەڕێوە بەرن؟
* ئایا کەس��ێک لە نێ��و ئەواندا هەبوو کە کارو بەرپرس��ایەتیی ڕێبەرایەتی وەئەس��تۆ بگرێ؟
گروپەکە چۆن ڕێبەرایەتی ئەویان قەبووڵ کرد؟
* ئایا کەسێک یان کەسانێک هەبوون کە پاسیڤ بن؟ چاالک نەبن؟ هەڵسووڕ نەبن؟ هۆیەکەی
چی بوو؟
* ئایا کە چاوتان دادەخس��ت ،چ هەس��تێکتان هەبوو؟ ناخۆش بوو؟ ئایا هەس��تتان بە نائەمنی
نەدەکرد؟
* چ هەس��تتێکتان هەبوو کاتێک لەگەڵ یەک قس��ەو باس��تان دەکرد ؟ ئایا بڕواو متمانەتان
بەیەک هەبوو؟
فێربووین کە:
هەوڵم��اندا کارێکی بەکۆمەڵ بەیەکەوە بکەین تا ئاکامێکی هاوبەش بەدەس��تەوە بدەین .لەو جۆرە
پڕۆژان��ەدا کاری هەر تاکەکەس��ێک گرنگەو ئەگەر ئەو کەس��ە کارەکەی خ��ۆی بەڕوونیو بەوەخت
جێبەجێ نەکا ،پڕۆژەکە لەنگ دەبێو ناڕواتە پێشو تەنانەت سەریش ناگرێو بە ئامانجیش ناگا .لەو
کارە هاوبەشەدا لەو ئەرکەدا بەشداربووەکان زۆر شتی هاوبەشیان هەبوو ،زۆر کێشەشیان لەگەڵ یەک
هەبوون .ئەوەی لێرەدا فێری بووین ئەوەیە کە لە کاری گروپیو بەکۆمەڵدا پێویس��تە بەش��ێوەیەکی
جوانو ڕوونو پڕ لە ڕێزەوە لەگەڵ یەکتر قس��ەو کومیونیکاس��یۆن بکەین .لەسەرەخۆو بە ڕێکوپێکی
ئەرکەکانمان بەڕێوەبەرین .تۆنی دەنگو زمانی لەشو هەڵسوکەوتەکانمان بە جۆرێک رێکوپێک کەین
کە لەگەڵ دۆخەکەو کارو ئیشو هاوکارەکانماندا بێتەوە .جاری وایە زۆر گرنگە لە پێوەندی لەگەڵ
جێبەجێ کردنی ئەرکێکی هاوبەشدا پێکەوە قسە بکەینو هەموو ڕوانگەو نەزەراتی خۆمان دەربڕین.
لەو حاڵەتەدا پێویس��تە کەسێک دیاری بکەین کە بەڕێوەبەرایەتیی کۆبوونەوەکە وەئەستۆ بگرێو بە
جۆرێک کە ڕێگا بدا هەموو الیەک قسەکانیان بکەن .دەبێ بزانین هەتا ڕوانگەو بیرو بۆچوونو ئیدەو
پێش��نیارەکان زۆرتر بن ،دەکرێ بڕیارێکی چاکتر ،هەمەالیەنەترو شیاوترو هەڵسەنگێندراوتر بدەین.
ئەگەر لەو جۆرە حاڵەتانەدا نەتوانین پێکەوە قس��ە بکەی��ن ،توانای ئەوەمان تێدا نەبێ لەگەڵ یەک
کۆمیۆنیکاس��یۆن بکەینو هەموو الیەک بەش��داری نەکەن ،حەتمەن وەزعێک دەخوڵقێ کە نایەڵێ
هەموو بە یەک ئاڕاس��تەدا بڕۆینە پێشو بەڕێگاچارەیەکی باشو جێگای پەس��ندی هەمووان بگەین.
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واتە هەاڵواردنی هەندێکان لە گروپەکەداو پش��ت گوێ خس��تنیان ،یان بە هێند نەگرتنیان کێشەی
لێ دەکەوێتەوەو لەو الش��ەوە نەبوونی کۆمیونیکاس��یۆن لەگەڵ یەکتر دیس��ان هەر دەبێتە مایەی
لێک تێنەگەیش��تنو خراپ لێک حاڵ��ی بوون لە گروپەکەدا .بۆیە لە کاری گروپدا دوو ش��ت زۆر
گرنگن ،یەکەم ئ��ەوە کە هەموو ئەندامانی گروپەکە لە کارو چاالکیو بەرنامەڕێژیو جێبەجێ کرانی
کێشەکاندا بەشدار بکرێن .دووهەمیش بریتییە لەوە کە لە هەموو قۆناخەکاندا بەشدارانی گروپەکە،
پێویستە کۆمیۆنیکاشیۆنی باشو ڕوونیان لە نێو خۆیاندا هەبێ .بتوانن گوێ لە یەکتر بگرنو نەزەرو
بۆچوونی یەکتر بە هێند وەرگرن .تا ئاستی بەشداریی ئەندامانی گروپەکە لە ڕاپەڕاندنی کارەکاندا لە
سەرێترو ڕادەی کۆمیۆنیکاشیونی نێوانیان باشترو چاکترو ڕوونتر بێ ،سەرکەوتنی پڕۆژەکەو بە ئامانج
گەیشتنی گروپەکەو دۆزینەوەی ڕێگاچارەی باشترو سەرکەوتووتر ،حەتمیترو مسۆگەرترە.
کورسیەکان
بابەت :هاوکاری
ئامانج :ڕوونکردنەوەی ئەوە کە چۆن دەتوانین پێکەوە هاوکاری بکەین؟ چۆن دەتوانین کێش��ەکان
بەڕێوە بەرین؟ چۆن بیرو هۆشو خەلالقییەتەکانمان بۆ چارەسەری کێشەکان بەکار بێنین؟
کێشەکان زۆرتر لەوەڕا سەرچاوە دەگرن کە لەالیەک ئێمە جیاوازینو ناتوانین پێکەوە وەک پێویست
کۆمیۆنیکاس��یۆنمان هەبێ .لەالیەکی دیکەش��ەوە پێداویستیی جیاوازو ش��ێوەی جیاوازیشمان بۆ
ئەنجامدانی شتەکان هەیە.
پرس��یار ئەوەیە کە چۆن بێ ئەوەی پێکەوە بەش��ەڕ بێین ،بەتوندی لەگەڵ یەک قسە بکەینو
کارێ��ک نەکەین کە بگاتە توندوتیژی��ی فیزیکی ،دەتوانین پێکەوە هاوکاری بکەین؟ زۆرتر س��رنج
ڕاکێشە کە بزانین لە کاتی هاوکاریو کارکردن لە گروپدا چۆن مرۆڤ هەڵسوکەوت دەکاو ڕەفتارو
هەڵسوکەوتی ئێمە چ شوێنەوارێکی لەسەر ڕەوتی چوونە پێشی کارەکان هەیە.
ئ��ەوە ک��ە چۆن ڕەفت��ار دەکەین ،زۆر گرنگ��ە .ئایا ڕەفت��اری ئێمە لە پێش��ینەی کولتووریو
فەرهەنگیمانەوە س��ەرچاوە دەگرێ؟ ئایا حەزمان لەوەیە کە سوکانی ڕێبەرایەتیمان بەدەستەوە بێ؟
ئایا کە دەبینین کەس��انی تر گوێمان لێ ناگرن تووڕە دەبین؟ ئایا کاتێک دەبینین کە کەس��انی تر
بەجۆرێک��ی تر کارەکان ڕادەپەڕێنن ،تووڕە دەبین؟ یەک ش��ت ڕوونە ،بێ وەبەرچاوگرتنی ئەوە کە
ئێمە چۆن ڕەفتار دەکەین ،کۆمیونیکاشۆن شەرتی بنەڕەتیی دۆزینەوەی ڕێگاچارەیەکی هاوبەش بۆ
گیروگرفتەکان بە شێوەیەکی هێمنانەیە.
چۆنیەتیی بەڕێوەبردنی ڕاهێنانەکە:
لەم ڕاهێنانەدا ڕووناکی دەخەینە س��ەر کومیۆنیکاش��ۆنو بایەخی گفتوگۆو چۆنیەتیی قس��ە کردن
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لەگەڵ یەکتر .لەوەش زیاتر باس لە الیەنە جۆراوجۆرەکانی چۆنیەتیی چارەس��ەر کردنی کێشەکان
دەکەی��ن .چاالکییەکە بە جۆرێکە ک��ە قوتابییەکان لە کردەوەدا دەبێ فێ��ر بنو بایەخی ئەو دوو
ش��تەیان بۆ دەرکەوێ .هەر بۆیە گرنگە پێوەندیەکی باش��یان لەگەڵ یەک هەبێ .چاالکیەکە وەک
سەرەتایەک بۆ باسو گفتوگۆی شەفاهی کەڵکی لێوەردەگیرێ.
کات ٣٥ :خولەک.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە کە مێزی لێ نەبێت ،بەاڵم کورسیەک یان چەند کورسیی بۆ هەر یەک
لە بەشداربووەکانی کۆرسەکە پێویستە هەبن.
پێداویس��تی :سێ ڕێنوێنی نامە کە لەواندا داوا لە قوتابیەکان کراوە کە چی بکەن .هەرکەس لە
قوتابیەکان کۆپییەکی دەدرێتێ .گروپەکە دەکرێتە س��ێ بەشو هەر بەش��ەی جۆرێکی تایبەتی لەو
ڕێنوێنی نامانەی پێ دەدرێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا داوا دەکا کە پێویستە هەرکام لە بەشدارانی کۆرسەکە کۆپیەک لەو ڕێنوێنییە وەرگرن
کە لە پێش��دا دیاریکراوە .بەاڵم هیچ کامیان نابێ پێش��انی ئەوانی تری بدەن ،واتە کەس حەقی نیە
ئەوەی خۆی نیش��انی بەشداربووەکانی تر بدا .دوایە مامۆستا بە هەریەک لە قوتابیەکان کۆپیەک لە
ڕێنوێنیی��ەکان چ  Aیا  Bی��ا  Cدەدا .بەاڵم گرنگە دەبێ لە هەرکام لە جۆرەکان بە ئەندازەی یەک
دابەش بکرێن .واتە قوتابییەکان بکرێنە س��ێ بەش��ی بە ئەندازەی یەک .دواتر مامۆستا ئەوە ڕوون
دەکاتەوە کە ڕاهێنانەکە بریتییە لە دانانی کورسی لە ژوورەکەدا.
 :Aهەموو کورس��یەکان لەسەر ش��ێوەی بازنە لە دەوری یەک دانێ .تەنیا دە دەقیقە وەختت هەیە
بۆ ئەو کارە.
 :Bهەموو کورسییەکان لە نزیکی دەرگاکە دانێ .تەنیا دە دەقیقە وەختت هەیە بۆ ئەو کارە.
 :Cهەموو کورسییەکان لە نزیک پەنجەرەکە دانێ .تەنیا دە دەقیقە وەختت هەیە بۆ ئەو کارە.
٢ـ مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکا دەست بە جێبەجێ کردنی ئەو کارە بکەن کە داوایان لێ
کراوە .قوتابیی��ەکان زوو بۆیان ڕوون دەبێتەوە ئەگەر هاوکاری لەگەڵ یەکتر نەکەن ،کارەکەیان بۆ
ناڕواتە پێشو کێش��ەو هەراو ئاژاوەیان لەنێودا پەیدا دەبێ .گەلێک جۆرە ڕێگاچارە هەن کە دەکرێ
کەڵکیان لێوەرگیرێ.
١ـ هەموو کورسییەکان لەسەر فۆرمو شکڵی بازنەیەک ڕیز کەن .بەجۆرێک کە هەم لە دەرگاکەو
هەم لە پەنجەرەکەوەش نزیک بن.
٢ـ بە نۆرە هەموو کورس��ییەکان جارێک لەس��ەر ش��کلێ بازنە ،جارێک لە نزیک پەنجەرەکەو
جارێک لە نزیکی دەرگاکە ڕیز کەن.

 486با پرد دروست کەین نەک دیوار

٣ـ هەم��وو ڕێنوێنییەک��ە وەبەرچاو نەگرێو تەنیا هەر بە ش��ێکی کورس��ییەکان ڕیز کا .واتە
کورس��ییەکان بکرێنە س��ێ بەش .بەشێک لەو سێ بەشە لەسەر شکڵی بازنە ،بەشێکی تر لە نزیکی
پەنجەرەکەو بەشی ئاخریش لە نزیکی دەرگاکەوە ڕیز بکرێن.
٤ـ ئێستا دەکرێ هەلومەرجەکە بەجۆرێکی دیکە لێک دەینەوە .هەموو کورسیەکان لەسەر شکڵی
بازنە لە دەوری یەکتر ڕیز کەین .پاش��ان لەس��ەر وەرەقەیەک بنووسین دەرگا .لەسەر وەرەقەیەکی
تریش بنووس��ین پەنجەرەو هەردووک وەرەقە لە نێوەڕاستی بازنەکەدانێین .ئەوەش بۆخۆی جۆرێک
ڕێگاچارەیە.
٥ـ ڕێگاچ��ارەی بنچینەیی��ش ئەوەیە کە هیچ کام لەو ڕێنوێنییان��ە وەبەرچاو نەگرینو خۆمان
ڕێگاچارەیەکی تر پێشنیار بکەین .یا ئەسڵەن لە بنەڕەتڕا واز لەو کارە بێنین.
ئەم ڕاهێنانە دەرفەتێکی باش��مان دەداتێ بۆ خەلالقییەت نیش��ان دان لە چۆنیەتیی چارەسەر
کردنی کێشەکان دا.
لەس��ەرەتادا قوتابییەکان بەوە دەست پێدەکەن کە هەرکەس دەیەوێ بە سەلیقەی خۆی کار
بکا .تێدەکۆش��ێ هێزو دەس��ەاڵت بەکار بەرێ .هەندێک لەوان پڕ دەدەنە کورس��یەکانی ئەوانی تر.
هەر کەس��ە دەیەوێ بۆخۆیو بە ش��ێوەی خۆی کارەکە بکا .دواتر هەندێک لە قوتابییەکان بۆیان
دەردەکەوێ کە ئەگەر هاوکاری لەگەڵ یەکتر بکەن باش��ترە .بەو جۆرە دەست دەکەن بە هاوکاری
کردن لەگەڵ یەکتری .بەاڵم هەندێکی تر لەوان هەر درێژە بە ش��ێوەکاری خۆیان دەدەن .ئەمەش
دەبێتە هۆی تووڕە بوونی ئەوانەی کە ساخ بوونەتەوە پێکەوە هاوکاری بکەن .لە کاتی بەڕێوە بردنی
چاالکییەکەدا ڕەنگە هەندێک لە قوتابییەکان زۆر چاالکو هەندێکی تر لەوان زۆر پاسیڤو ناچاالک
بن .ڕەنگە هەندێکیان نائومێد بن .ئەمەش هەموو لەبەر ئەوە ڕوو دەدا کە قوتابییەکان قسە لەگەڵ
یەک ناکەن .چونکە پێیان وایە ئیجازەیان نیە پێکەوە قسە بکەن.
٣ـ هەرکات مامۆس��تا زانی ڕاهێنانەکە کەمو زۆر ت��ەواو بووە ،داوا لە قوتابییەکان دەکا کۆتایی
پێ بێنن.
بۆ لێدوان:
* ڕاهێنانەکەتان پی چۆن بوو؟
* پێت وابوو کە کورسیەکەی خۆت هی خۆتەو چۆنت پێ خۆشە دەبێ وا بەکاری بێنی؟
* چ��ۆن لەگەڵ ئەوانە ڕەفتارت دەکرد کە دەیانەویس��ت ش��تێکی تر بکەن ن��ەک ئەوەی تۆ؟ ئایا
هاوکارییت دەکرد؟ هەوڵت دەدا ئەوانیتر ڕازی بکەی؟ ئایا بەڵگەو ئەرگیۆمێنتت دەهێناوە؟ یا زۆرتر
شەڕت دەکرد؟ دەتەوێ بە زۆری کارەکە بکەی؟
* بۆ بەش��داربووەکان پێکەوە قس��ەیان نەدەکرد؟ ئایا پێیان وا بوو کە قسە کردن قەدەغەیەو نابێ
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لەگەڵ یەک قسە بکەن؟
* ئەگەر قس��ەت لەگەڵ ئەوانیتر دەکرد ،چۆن دەدوای لەگەڵیان؟ بەتوندی؟ لەسەرەخۆ؟ بەڕێزەوە؟
یا دەتقیژاند؟
* ئای��ا ڕێنوێنییەکانت بەڕێوە بردن؟ چۆن لێیان حاڵی بووی؟ پێت وابوو کە دەبێ بێ ئەوالو ئەمال
جێبەجێیان بکەی؟ پێت وابوو دەبێ موو بەموو لێیان النەدەی؟ سەرەنجام چت کرد؟
* ئایا پێشینەی کولتووریی تۆ کاریگەریی هەبوو لەسەر چۆنیەتیی تێگەیشتنی تۆ لە ڕێنوێنییەکەو
ش��ێوەی بردنە پێشی کارەکەت؟ کولتوور چۆن شوێن لەسەر چۆنیەتیی ڕەفتاری ئێمە دادەنێ؟ ئایا
کولتوور شوێنەواری لەسەر چۆنیەتیی ڕەفتارو هەڵسوکەوتی تۆ هەبوو؟
* ئەگەر ئەوجار ئەو ڕاهێنانە بکەینەوە چۆن ڕەفتار دەکەی؟
* ئایا لە ژیانی ڕۆژانەتدا شتی وات بۆ هاتۆتە پێش وەک ئەوەی لە ڕاهێنانەکەدا هەبوو؟
* ئەم چاالکییە چ پێوەندییەکی بە چۆنیەتیی چارەسەر کردنی کێشەکانەوە هەیە؟
فێربووین کە:
زۆر جار کە پێویس��تە کێش��ەو گیروگرفتەکان چارەس��ەر کەین ،ناچارین خەلالقییەت لە خۆمان
نیش��ان دەینو بەش��ێوەیەکی قووڵو هەموو الیەنە بیر بکەیەنەوە .پێویس��ت نیە حەتمەن بەشێوەو
ڕێگا قەدیمیو ب��اوەکان ئەو کارە بکەین .دەکرێ لە قودرەتی فانتازی کەڵک وەرگرینو ڕێگاچارەی
دیکە بدۆزین��ەوە .هەر بۆیە کێش��ەکان مەیدانی تەقینەوەی خەلالقییەتی ئێم��ەو وەگەڕ کەوتنی
تواناو هەس��تو لێوەشاوەییەکانی ئێمەن .چاک دەزانین کە بۆ چارەسەریو ئیدارەکردنی کێشەکان،
کۆمیونیکاش��یۆنو باسو دوانو گفتوگۆ ش��اکلیلی مەس��ەلەکەیە .هەر بەو ج��ۆرە لە هەر کارێکی
هاوبەشو دەستەجەمعیدا ،هاوکاری کردنی یەکتر ،مەرجی سەرەکیی سەرکەوتنی پڕۆژەکەیە .بۆیە
پێویس��تە لە کاتی بەڕێوە بردنی کاری بەکۆمەڵدا هێدیو لەس��ەرخۆ ڕەفتار بکەین .ش��ێوەو تۆنی
دەنگم��ان لەگەڵ وەزعەک��ەو ئەو بارودۆخە تەنزیم بکەین کە کاری تێدا دەکەین .جاری وایە کە لە
گروپێکی گەورەدا کار دەکەین ،پێویس��تە یەکێک وەک بەڕێوەبەر دی��اری کەین .کاری بەڕێوەبەر
ئەوەی��ە کە تێکۆش��ێ هەموو لە کاروباری پڕۆژەکەدا بەش��دار بن ،چاالکو هەڵس��ووڕ بنو نەزەرو
ڕوانگەی هەموانیش بخرێتە بەرچاو یان گوێی لێ بگیردرێ .لەو جۆرە کارانەدا تا ئیدەو بیروبۆچوونو
پێشنیارەکان زۆرتر بن ،بڕیارێکی باشترو مەعقووڵتری لێ دەکەوێتەوە .وا باشە لێکدەینەوە کە ئەگەر
کارێک��ی ئێمە ئاکامی نیگەتیڤی لێ دەکەوێتەوە ،وازی لێ بێنی��نو خۆی لێ ببوێرین .جاری وایە
کاتێک کەسێک یان دەسەاڵتێک یان مەقامێک دەستوورمان پێدەدا کە کارێک بکەین ،بەاڵم ئەنجام
دان��ی ئ��ەو کارە ئاکامی نالەبارو نیگەتیڤی هەیە .ئایا ناکرێ خۆ لە ئەنجام دانی ببوێرین؟ ئایا ناکرێ
پرسیار بکەین کە بۆ دەبێ ئەو کارە بکەین؟ مەبەست لەو کارە چیە؟ ئەو جۆرە پرسیارانە بەرچاومان
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ڕوون دەکەنەوە .پوختەترمان دەکەن.
ئێم��ە عادەتمان گرتووە کە هەر بەو جۆرە بجووڵێینەوەو ڕەفتار بکەین کە لەس��ەری ڕاهاتووین
یان خوومان پێوە گرتوە .ئایا ناکرێ جارجار بیر بکەینەوە بەجۆرێکی تر ڕەفتار بکەین؟ بە جۆرێکی
تر هەڵس��وکەوت بکەین؟ بە جۆرێکی دیکە بڕوانینە مەسەلەکان؟ بەشێوەیەکی تر تەماشای دیاردەو
ڕووداوەکان بکەین؟ مرۆڤ سەرچاوەی خەڵالقییەتە .دەبێ لە تواناو فانتازیو ئەزموونو زانیارییەکانی
خۆمان بۆ چارەسەری کێشەکان کەڵک وەرگرین .یەک شتمان نابێ لەبیر بچێ ،ئەویش ئەوەیە کە
نابێ هەموو ئەو دەس��توورو فەرمانانە بەڕێوە بەرین ک��ە پێمان دەدرێن .نابێ بێ لێکدانەوە هەرچی
پێم��ان دەگوترێ یان داوامان لێدەکرێ ئەنجامی دەین .لەوەش زیاتر کارێک کە پێمان وایە ئاکامی
نالەبارو نیگەتیڤی لێ دەکەوێتەوە ،نابێ بە هیچ جۆر ئەنجامی دەین .بە کورتی هەموو ئەو دەستوورو
فەرمانانە بەڕێوە مەبە کە پێت دەدرێن.
ڕێنوێنییەکان:
 :Aهەمو کورسییەکان بە شکڵی بازنە ڕێک کە ١٠ .خولەکت وەخت هەیە.
 :Bهەموو کورسییەکان لە نزیک پەنجەرەکە ڕیز کە ١٠ .خولەکت وەخت هەیە.
 :Cهەموو کوروسییەکان لە نزیک دەرگاکە ڕیز کە ١٠ .خولەکت کات هەیە.
ئااڵسوورەکان
٢٦١ـ٢٥٨
بابەت :قسە کردن لەسەر ئەوە کە چۆن دژکردەوە لە خۆمان نیشان دەدەین.
ئامانج :لێکۆڵینەوە لەو بارودۆخو هەلومەرجانەی کە دەبنە هۆی ئەوەی بە توندی دژکردەوە لە خۆمان
نیشان دەین .چۆن لەو بارودۆخانەدا ڕەفتارو هەڵسوکەوت بکەین؟ ڕەفتاری دروست چیە؟
دژکردەوەی ئێمە لەو بارودۆخو هەلومەرجانەدا کە بۆمان دێنە پێش نەک هەر ئەوە دەردەخا کە ئێمە
کێین ،بەڵکوو ئەوەش ڕوون دەکاتەوە کە پێمان وایە چۆن خەڵک وەرمان دەگرێ .واتە دژکردەوەی
ئێمە لە هەلومەرجە جۆراوجۆرەکاندا ئاوێنەیەکە کە کەس��ایەتیی ئێمەو بۆچوونی ئێمە سەبارەت بە
پێگ��ەی خۆمان لەالی خەڵکانی تر دەردەخا .زۆر ج��ار ئێمە لەو هەلومەرجانەدا کە وێک دەچن تا
ڕادەیەکی زۆر وەک یەک هەڵسوکەوتو ڕەفتار دەکەین .هەر بۆیە قسە کردن سەبارەت بەو بارودۆخ
و پێگەیە ،لێکدانەوەو ش��ی کردنەوەی زۆر بەکەڵکە .لە هەندێک بارودۆخدا تووڕە دەبین .بۆ نموونە
کاتێک لەگەڵ بێعەداڵەتی بەرەوڕوو دەبین تووڕە دەبین .مەگەر ژنومێردێک دەکرێ بەبێ هۆ لێک
جیا بنەوە؟ جاری واشە کاتێک لە جادەدا ئۆتۆمبیل لێدەخوڕینو کەسێکی تر بێ ئەوەی سیگناڵمان
بداتێ مەس��یرەکەی خۆی دەگۆڕێ ت��ووڕە دەبین .بەهەر حاڵ نابێ ئ��ەوە لەبیر کەین کە لە هەر
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هەلومەرجێکدا بەرپرس��ی ئەو دژکردوەیەین کە لە خۆمانی نیشان دەدەین .واتە بێ وەبەرچاوگرتنی
ئەوە کە چ شتێک وامان لێدەکا بەو جۆرە دژکردەوە نیشان دەین ،دەبێ بەرپرسایەتیی کارو ڕەفتارو
هەڵس��وکەوتو دژکردەوەکانمان وەئەس��تۆ بگرین .ئایا کاتێک تووڕە دەبین لەبەر ئەوەیە کە سەری
ح��اڵ نین؟ یان لەبەر ئەوەیە کە لەگەڵ بارودۆخێک ب��ەرەوڕوو دەبین کە لەگەڵ ئەو نرخو بایەخو
پرەنسیپو ڕێوشوێنانە نایەتەوە کە ئێمە بڕوامان پێیانە؟
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لەو ڕاهێنانەدا قوتابییەکان لەپێشدا بەتەنیا بۆخۆیان لەس��ەر بابەتەکە فکر دەکەنەوە  .پاش��ان دوو
دوو یان بەشێوەی گروپی پێکەوە کار دەکەن تا وەاڵمی ئەو پرسیارانە دەدەنەوە کە لەو پێوەندییەدا
دێنە گۆڕێ .ئەگەر بمانەوێ کاتێکی کەمتر بەکار بەرین ،دەتوانین قۆناخەکانی دووهەمو س��ێهەمی
ڕاهێنانەکە بەڕێوەبەرین .واتە دەتوانین شانۆکە جێبەجێ نەکەینو ڕاستەوخۆ دەست بکەین بە باسو
قسە کردن لەسەر بابەتەکە.
کات ٣٥ :خولەک
پێداویستی :چەندین قەڵەم.
ئامادەکاریی پێویس��ت :هەرکام لە قوتابییەکان قەڵەمێکو وەرەقەیەکیان بەسەردا دابەش دەکرێ.
وەرەقەکە پێی دەگوترێ ئااڵ سوورەکان .ئەو وەرەقەیە چەند ئەڵتەرناتیڤی جۆراوجۆری لەخۆ گرتووە
کە قوتابی پێویستە پڕیان بکاتەوە .واتە وەاڵمیان داتەوە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ نوس��خەیەک لە ”ئااڵ سوورەکان” بەس��ەر هەرکام لە بەشدارانی کۆرسەکەدا دابەش کەو داوایان
لێ بکە پڕی بکەنەوە ٥( .تا  ١٠خولەک)
٢ـ دوات��ر داوا لە قوتابیەکان بکە دوو دوو پێکەوە لەس��ەر ئەوە قس��ە بک��ەن کە چ جوابێکیان
داوەت��ەوە .دی��ارە هەر کەس بۆخۆی ئازادە کە تا چ ڕادەی��ەک چۆنیەتیی وەاڵمەکانی خۆی لەگەڵ
هەڤاڵەک��ەی باس دەکات .پاش��ان داوا لە هەرکام لەو گروپە دوو کەس��یانە دەکەین حاڵەتێک لەو
حاڵەتانە هەڵبژێرنو بەشێوەی کورتەشانۆ نمایشی بکەن ١٥ .خولەک.
٣ـ س��ەرەنجام داوا لە قوتابیەکان دەکەین کە چەند گروپی دیکە دروس��ت کەنو پێکەوە چەند
حاڵەت لەو حاڵەتانە نمایش بکەن کە لەسەر وەرەقەکان واتە ئااڵسوورەکان نووسراون ١٥ .خولەک.
بۆ لێدوان:
* چی لەسەر خۆت فێر بووی؟ ئایا باشتر خۆت ناسی؟
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* چ��ۆن خۆئامادەکردنی عاتفی بۆ ڕووب��ەڕوو بوونەوە لەگ��ەڵ دۆخ و هەلومەرجە جۆراوجۆرەکان
یارمەتیمان دەدا سەرکەوتووتر لە ئەزموونەکە بێینە دەر؟
فێر بووین کە:
وا باش��ە پێش ئەوەی لەگەڵ ب��ارودۆخو هەلومەرجێک ڕووبەڕوو بین لە پێش��دا خۆمانی بۆ ئامادە
بکەین .ئەوە وامان لێدەکا ئامادەیی ئەوەمان تێدا بێ کە بەشێوەیەکی دروست هەڵسوکەوت بکەین.
ئەگەر پێش��تر بیر بکەینەوە ،باشتر خۆمان هەڵدەس��ەنگێنینو لە ئاکامدا چاکتر ڕووبەڕووی وەزعە
جۆراوجۆرەکان دەبین .ئاستی خۆمانو تواناو زەرفییەتو خاڵە الوازو خاڵە بەهێزەکانمان یارمەتیمان
دەدن ڕەفتارمان لەگەڵ هەلومەرجە جۆراوجۆرەکاندا بەشێوەیەکی گونجاو هاوئاهەنگ بکەین .جاری
وایە بیرکردنەوە لە خۆمانو ناس��ینی خۆمان ،هانمان دەدا کە بە ئاگاهییەوە تێکۆش��ین الیەنێک یا
چەند الیەنی وەزعی خۆمان بگۆڕین.
بەکورتی ئەگەر فێر بین هەڵسوکەوتو ڕەفتارو دژکردەوەکانمان لە هەلومەرجە جۆراوجۆرەکاندا
هەڵس��ەنگێنینو بیانخەینە بەر زەڕڕەبینی باسو گفتوگۆ ،ئامادەیی ئەوەمان تێدا دروس��ت دەبێ کە
ئەگەر جارێکی تر کەوتینە بارودۆخێکی لەو چەشنە ،باشترو چاکتر بجووڵێینەوە.
ئااڵ سوورەکان:
کام لە مرۆڤەکان ،شتەکان ،بارودۆخەکان وام لێ دەکەن تووڕە بم؟
چ شتێک وام لێدەکا نیگەرانو بێئۆقرەو نائارام بم؟
چ ڕەفتارێک ،قسەیەک واملێدەکا پاسیڤ بم ،بێتەفاوەت بم ،ڕاوستم.
چ شتێک ،کەسێک ،وەزعێک وام لێدەکا بترسم؟
چ شتێک ،وەزعێک رقم هەڵدەستێنێ؟
چ کەسێک ،شتێک ،هەلومەرجێک وام لێدەکا نائومێد بم؟
چوار قۆناخەکانی ڕقهەستانو توڕە بوون.
بابەت :قسە کردن لەسەر چۆنیەتیی نیشاندانی دژکردەوەو هەستو سۆزی خۆمان.
ئامانج :هاندانی قوتابیەکان تا فێر بن بیر لەو هەس��تو س��ۆزو فاکتەرانە بکەنەوە کە دەبنە مایەی
ڕقهەڵسانو تووڕە بوون.
ترسو تووڕەیی ،دوو ڕووی دراوێکن بۆیە پێویس��تە تێکۆش��ین بزانین لە پش��تی پەردەی تووڕەیی
ئێمەوە چ ش��تێک خۆی حەشار داوە .واتە وا باش��ە بەدیققەتەوە هۆیەکانی تووڕەبوونی خۆمان شی
کەینەوەو بیانناسین .لەو ڕێگایەوە دەتوانین باشتر خۆمان بناسین ،شتی تازە لەسەر خۆمان فێربین.
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ڕەنگە خەڵکی دیکەش لە کاتی توڕەبووندا هەمان هەستیان هەبێ کە لە کاتی تووڕەبووندا بۆ ئێمە
دێن��ە پێش .ئەوەش وام��ان لێدەکا لە خەڵکانی دیکەش تێبگەین .ئەم ڕاهێنانە هەندێک لەو ترسو
خۆفو پێداویس��تیو هەستە بریندار بووانەمان بۆ ئاشکرا دەکا کە لە کاتی تووڕەبوونمان دێنە پێش.
ئەگەر هەس��تو سۆزە ناس��کو برینداربووەکانی خۆمان بناسین ،ئەگەر لە سەرچاوەکانی ئەو ترسو
خۆفە بگەین کە بۆمان دێنە پێش ،دەش��توانین باش��تر کۆنترۆڵو ئیدارەیان بکەینو نەیەڵین بگەنە
حاڵەتی تەقینەوەو هەڵچوونێکی تێکەڵ لەگەڵ هەڕەشەو پەالمارو توندوتیژی.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
لەم چاالکیەدا هەرکام لە قوتابییەکان ڕس��تەیەک دەنووسن .پاشان ئەم ڕستەو قسانە دەبنە مایەی
وتووێژی باسو گفتوگۆ لە پلێنۆمدا.
کات ٣٠ :خولەک.
پێداویستی :قەڵەمو کاغەز.
ئامادەکاریی پێش��وەخت :هەرکام لە قوتابییەکان وەرەقەیەکی سپیو قەڵەمێکیان بەسەردا دابەش
دەکرێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ قۆناخی یەکەم :مامۆس��تا داوا لە بەشدارانی کۆرس��ەکە دەکا کە هەرکام لەوان لە ڕستەیەکدا
وەس��فی هەلومەرجێک بکەن کە بۆتە هۆی تووڕە بوونیانو ڕس��تەکە لەس��ەر کاغەز بنووس��ن .بۆ
نموونە” :جارێک کە لە قوتابخانەدا بەشێوەی گروپی کارمان دەکردو ئاکامی کاری منیان بەحیساب
نەهێنابوو ،تووڕە بووم” ٣( .خولەک)
قۆناخی دووهەم :مامۆس��تا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە زۆر جار هەس��تو س��ۆزە بریندار بووەکان
دەکەونە پشتی پەردەی تووڕەبوونەوە ،واتە لەژێر پەردەی تووڕە بووندا ،زۆر هەستو سۆزی بریندار
بوو هەن کە شاردراونەتەوە.
ئێستا داوا لە قوتابییەکان دەکرێ کە ڕستەیەک سەبارەت بەو هەستە برینداربووانەیان بنووسن
ک��ە لە کاتی تووڕەبوونیاندا بۆیان هاتبووە پێش .مەبەس��ت ل��ەو حاڵەتەیە کە لە قۆناخی یەکەمدا
قوتابییەکان لە ڕس��تەیەکدا باس��یان لێکردوە .بۆ نموونە” :تووڕەبووم چونکە هەستم بەوە کرد کە
ڕوانگەو بۆچووبەکانی من بە گرنگ وەرناگیردرێن” ٣ .خولەک
قۆناخی س��ێهەم :هۆیەکانی ئەوەی کە کە بەو جۆرە هەس��تمان ،شعورمان بریندار دەبێ ئەوەیە
کە هەندێک لە پێداویس��تییەکانمان جێبەجێو دابینو دەس��تەبەر ناکرێن .لێرەدا مامۆستا داوا لە
قوتابییەکان دەکا بەڕس��تەیەک ئەوە ڕوون کەنەوە کە لەو حاڵەتەدا کە باسیان لیکردو تووڕە بوون،
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چ پێویستییەکیان دابین نەکرابوو کە بوو بە هۆی بریندار بوونی هەستو شعووریان؟ بۆ نموونە” :من
پێم خۆشە لەالیەن هاوپۆلەکانم ،لەالیەن هاوکالسەکانم وەربگیرێمو نرخو بایەخی خۆم بۆ دابنرێ”.
٣خولەک.
قۆناخی چوارەم :جگە لە پێداویس��تی ،مەس��ەلەیەکی دیکەش لێ��رەدا فاکتۆرێکی زۆر گرنگە.
ئەویش بریتییە لە ترس .مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکا کە چ ترسێکیان لەو حاڵەتەی سەرەوەدا
هەب��وو کە بوو بە هۆی ت��ووڕە بوونیان ،واتە چ ت��رسو خۆفێکیان هەبوو؟ لە چی دەترس��ان؟ بە
ڕس��تەیەک ئەو ترسەی خۆیان دەنووسن .بۆ نموونە« :من لەوە دەترسام کە شایانی ئەوە نەبم بتوانم
ڕێزو حورمەتی هاوڕێ قوتابییەکانم بۆ الی خۆم ڕاکێشم .واتە لەوە دەترسام شایانی ڕێزو حورمەتی
هاوڕێكانم نەبم ٣ ».خولەک.
 -٥ئەگەر بەش��دارانی کۆرس��ەکە لێکتر دڵنیا بنو پێوەندیی دۆس��تانەیان لەگەڵ یەک هەبێ
دەتوانن ئەم چاالکییانەش بکەن .هەرکام لەوان هاوڕێیەک بۆخۆی دەبینێتەوەو ئەو ڕس��تانە لەگەڵ
یەک باس دەکەن کە نووسیویانن.
بۆ لێدوان:
* بۆچی پێویستە سەبارەت بە تووڕە بوونو هۆکارەکانی تووڕە بوونو ئەو شتانە کە دەکەونە پشتی
پەردەی تووڕەییەوە قسە بکەین؟
* ناسینی زەمینەو هۆکارەکانی تووڕەبوون لە چ هەلومەرجێکدا بەکەڵکمان دێن؟ ئایا دەتوانین وەک
شارەزاییو لێوەشاوەییەک لە کاتی چارەسەری کێشەکاندا کەڵکیان لێوەرگرین؟
فێربووین کە:
* ناس��ینو تێگەیشتنی ئەو هۆکارو هەستو ترسو پێداویس��تییانەی کە دەوکەنە پشتی پەردەی
ت��ووڕە بوونەوە ،یارمەتی ئەوەمان دەدەن کە بتوانین بەس��ەر خۆمانو هەڵس��وکەوتو ڕەفتارماندا
زاڵ بی��نو لە کاتی پێویس��تدا کۆنت��رۆڵو ئیدارەیان بکەین .کاتێک بزانین ک��ە ڕەنگە پەالمار لە
ئاکام��ی ب��ڕوا بەخۆ بوونێک��ی کەمەوە ڕوو دەدا ،یان ل��ە ترسو خۆفەوە س��ەرچاوە دەگرێ ،یا لە
ئاکامی بریندار بوونی هەس��تو ش��عوورەکانەوە ڕوو دەدا ،دەگەینە ئەو ئاکامەش کە پەالمار بردنو
دەس��تدرێژی ،تەج��اوز کارێکی هێندە باشو بەج��ێ نیە .دژکردەوەی ئێمە لە بەرانبەر ش��تێکدا
ڕەنگە نەرمترو هەڵكس��ەنگێنراوتر بێ ئەگەر بزانین ئەو دژکردەوەیەمان شوێنەواری لەسەر کەسانی
تریش هەیە .ئاخر ڕەنگە کەس��انی دیکەش وەک ئێمە ترس��یان هەبێ ،خۆفیان هەبێ ،هەس��تو
س��ۆزیان بریندار بێ ،پێداویستییەکیان هەبێ کە پێویستە دەرکی بکەین یان ترسێکیان هەبێ ،جا
ئەگەر لە کاتی دژکردەوە نیش��انداندا لەو ش��تانە حاڵی بینو وەبەرچاویان بگرین ،دژکردەوەکەمان
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نەرمترو هەڵسەنگێنراوتر دەبێ .ئێمە مرۆڤەکان هەر لەو کاتەدا کە لە یەکتر جیاوازین ،لە زۆر شتی
بنەڕەتییشدا وەک یەک دەچین .باشترین ڕێگای دژکردەوە نیشان دان بەرامبەر خەڵکانی تر ئەوەیە
کە ڕێزو حورمەت نیش��ان بدەین ،بە حەوس��ەلەوە گوێ بگرین ،بە زمانێک��ی جوانو ئەدەبیاتێکی
سەنگین بدوێین ،بایەخو ڕێزیان بۆ دانێینو وەریان بگرین .بەکارهێنانی ئەو شارەزاییانە یارمەتییەکی
زۆرمان دەدەن بۆ چارەسەر کردنی ئەو کێشانەو ئیدارە کردنیان کە لە ژیانماندا بۆمان دێنە پێش.
سەبارەت بە تووڕەبوون
بابەت :قسە کردن لەسەر هەستو سۆزو تووڕەبوونمان٢٥٦-٢٦١ .
ئامانج :ئاشنا بوون لەگەڵ ئەوەی کە کاتێک تووڕە دەبین چ ڕوودەدا.
تووڕە بوون ،بە دژکردەوەیەکی تەواو سروش��تیی ئینسانەکان لەقەڵەم دەدرێ .بەاڵم هەر لەو کاتەدا
کە تووڕەبوون بەش��ێکی سروشتی لە کەس��ایەتیی مرۆڤە ،زۆر گرنگو پێویس��تە بتوانین لە کاتی
تووڕەبووندا بەس��ەریدا زاڵ بینو نەیەڵین ئەو بەس��ەرماندا زاڵ بێ .بەو مانایە کە دەبێ بتوانین
تووڕەی��ی ئیدارە بکەین .زۆر جار دەبینین کە هەندێک کەس هێندە تووڕە دەبن کە دەگوترێ دۆو
دۆش��اوی تێکەڵ دەکەنو لە ئاکامدا نازانن چیان وتووە یان چیان کردوە .بە واتایەکی تر تووڕەیی
بەری چاویان دەگرێو ئیتر هیچ نابینن .تووڕەیی هەوسار نەکراو ،تووڕەبوونێکی کۆنترۆڵ نەکراو ،نە
بۆ ئەو کەس��ە خۆیو نە بۆ دەوروبەرەکەی ئاکامێکی باش��ی بەدواوە نابێ .هەر بۆیە زۆر گرنگە ڕقو
تووڕەیی کۆنترۆڵو ئیدارە بکرێ .کێ دەبێ ئەو کارە بکا؟ دەبێ ش��ارەزاییو تکنیکەکانی کۆنترۆڵو
ئیدارە کردنی توڕەیی فێر بین .ئێس��تا پرس��یار ئەوەیە کە بەڕاستی کاتێک تووڕە دەبین چ شتێک،
چ ئاڵوگۆڕێک��ی فیزیکیو ڕەوانی لە لەش��ماندا ڕوو دەدا؟ چۆنیەتیی جێبەج��ێ کردنی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەکە س��ەرەتا بە نمایش کردنی کورتە ش��انۆیەک دەس��ت پێ دەکا .پاش��ان قوتابییەکان
بەشێوەی پلێنۆم پێکەوە لەسەر بابەتەکە باسو گفتوگۆ دەکەن .کات  ٤٥تا  ٦٠خولەک.
پێداویستی :ژوورێکی گەورە.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا قوتابیەکان بەس��ەر چەند گروپی بچکۆڵەدا دابەش دەکا .پاش��ان داوایان لێدەکا هەر
گروپەی کورتەش��انۆیەک نمایش بکەن کە لەوێدا وەزعییەتێک ،حاڵەتێک نیش��ان بدرێ کە ببێتە
مایەی تووڕەبوونی یەک یان چەند کەس��ی بەش��داربووەکان .پێویستە جۆرێک بێ کە وەزعەکە لەو
جێگایەوە دەس��ت پێ بکاو پاشان بەرە بەرە بەرەو خراپتر بوونو بە الیەنی نیگەتیڤدا بڕواتە پێش.
بەجۆرێک کە لە ئاکامی قس��ەو باس��ەکاندا هەستو سۆزی ئەو کەسە یان ئەو کەسانە بریندار بێو
کانیی تووڕەبوونیان بتەقێتەوە .واتە تووشی هەڵچوون بن ١٠ .تا  ١٥خولەک.
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٢ـ کاتێک گروپەکان کورتەش��انۆکانیان نمایش کرد ،بەشدارانی کۆرسەکە لە دەوری یەکتر کۆ
دەبنەوەو لە پلێنۆمدا قس��ە لەسەر ش��انۆکانیان دەکەنو نەتیجەگیری دەکەن .واتە باسەکە پوختە
دەکەنەوە .وا باشە لەسەر ئەو پرسیارانە قسە بکەن:
* کورتە شانۆکان چۆن بوون؟ ئایا باش جێبەجێ کران؟
* ئەو کەس��ە یان ئەو کەس��انەی تووڕە بوون چ هەستێکیان تێدا دروس��ت بوو؟ ئەوانی تر چ
هەستێکیان هەبوو؟
* چ شتێک وامان لێدەکا لە کوورە دەرچین؟ چ شتێک دەبێتە هۆی ڕاسانو هەڵچوونمان؟
٣ـ مامۆس��تا ئەم پرس��یارە دەکا :کاتێک تووڕە دەبین چ لە نێو لەشی ئێمەدا ڕوو دەدا؟ داوا لە
قوتابیەکان دەکا لەس��ەر ئەو مەس��ەلەیە بیر بکەنەوە .ئەزم��وونو تاقیکردنەوەکانی خۆیان لە کاتی
توڕەب��ووندا لەگەڵ یەکتر باس بکەن .واتە ئەگەر یەکێک یان چەند کەس لەوان حەزیان لێیە لەو
بارەوە قس��ە بکەن دەبێ ڕێگایان پێ بدرێ .قس��ە بۆ هاوەاڵکانیان بکەن .پاش��ان مامۆستا دەڵێ :لە
کاتی تووڕەبووندا بەرەبەرە ئاڵوگۆڕی فیزیکیو ڕەوانی لە نێو لەشماندا ڕوو دەدەن .ماسوولکەکانمان
گرژ دەبنو بۆ دژکردەوە نیشان دان ئامادە دەبین .دڵمان بەهێزو خێراییەکی زۆرتر خوێن دەنێرێو
هەناس��ەدانمان خێراتر دەبێ .ئەو ئاڵوگۆڕە ئۆرگانیکە واتە فیولۆژییە لە لەش��ماندا سەرەتای ئامادە
بوونمانە بۆ ئەنجام دانی کردەوە کە ڕەنگە دەستبەجێ خۆی نیشان بدا .ئەو ئەنجامدانی کردەوەیە بە
شێوەی جۆراوجۆری خۆی نیشان دەدا ،وەک :بێ ئەوەی ئاگامان لێ بێ دەقیژێنینو هاوار دەکەینو
دەزیڕێنین ،دەست دەوەشێنینو شەق دەوەشێنین یا بەرەبەرە توندوتیژییەکی زۆر لەخۆمان نیشان
دەدەین.
ئەو ئاڵوگۆڕە فیس��یۆلۆجیەی کە لە کاتی تووڕەبوون لە لەشماندا ڕوو دەدا ،پێویستە بە جۆرێک
ئازاد بکرێ ،بۆ ئەوەی لە باری تەندروستییەوە تووشی زیانو زەرەرمان نەکا .بەاڵم وا باشە بۆخۆمان
بە وشیاریو ئاگاهییەوە ئیدارەی بکەینو بەرەو ئەو جێیە ئاراستەی بکەین کە خۆمان دەمانەوێ.
ئەگەر بڕیارمان داوە کە کێش��ەکان ،بێ بەکارهێنانی توندوتیژی چارەسەر کەین ،دەبێ لەپێشدا
بزانین چۆن تووڕەییو گرژبوونی لەش��مانو پێویستیی لەشمان بۆ دژکردەوە نیشان دان ،ئاڕاستە و
هیدایەت دەکەینو تا کوێ مەیدانی پێ دەدەین؟
٤ـ مامۆستا داوا لە قوتابییەکان دەکا جارێکی دیکە لە گروپەکانی پێشووی خۆیاندا لە دەوری
یەکتر کۆ بنەوە .هەر گروپە ئەو کورتە ش��انۆیەی پێش��ووی خۆی وەبیر دێنێتەوەو قس��ەی لەسەر
دەک��ەن .هەوڵ دەدەن مێتۆدو ش��ێوازی دیکە بدۆزنەوە کە بەجۆرێ��ک دژکردەوەکە نەگاتە ڕادەی
تەقینەوەو توندوتیژیو لە کورە دەرچوون .بۆ نموونە لە ڕێگای بەکارهێنانی زمانو باسو قسە کردن
پێک��ەوە ،دەکرا تووڕەییەکەی خۆیان دەرببڕن ،بەاڵم بەش��ێوەیەکی کۆنت��رۆڵو هیدایەت کراو١٥ .
خولەک.

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 495

لەو قۆناخە لە ڕاهێنانەکەدا ئەگەر وەخت هەبێ قوتابییەکان دەتوانن جارێکی تر کورتە شانۆکان
نمای��ش بکەنەوە .بەاڵم بە جۆرێک کە ئەو جار نەگاتە حاڵەتی توندو تیژیو تووڕەییەکی زۆر .وەک
باسمان کرد دەکرێ لە ڕێگای قسە کردن لەگەڵ یەکتر ،نەیەڵن کێشەکە بگاتە ئاستێکی مەترسیدار.
 ١٥تا  ٢٠خولەک.
 -٥هەم��وو گروپەکان کۆ دەبنەوەو لە پلێنۆمدا ئاکامی باسو گفتوگۆکانیان لەگەڵ یەکتر دێننە
بەرباس .سەرەنجام مامۆستا باسەکە پوختە دەکاتەوە.
چی فێر بووین؟
لە کاتی تووڕەبووندا ئاڵوگۆڕی فیۆلۆژیی جۆراوجۆر لە لەشماندا ڕوو دەدەن .ئەمەش دەبێتە هۆی
ئەوەی زۆر خێراتر لەوە کە لەس��ەری ڕاهاتووین دژکردەوەو کردەوە لە خۆمان نیش��ان بدەین .وەك
دەڵێ��ن« :بێ ئەوەی بیری لێ بکەینەوە کردەوەیەک ئەنجام دەدەین» .ش��تێک کە حەتمەن ئاکامی
بیگەتیڤ��ی ب��ەدوادا دێ .هەر بۆیە زۆر گرنگە ئاگامان لە خۆمان ب��ێ .ئاگامان لەو ئاڵوگۆڕانە بێ کە
لە کاتی تووڕەبووندا لە لەش��ماندا ڕوو دەدەنو شارەزاییمان لەس��ەریان هەبێ .خۆمانو هەستو
سۆزمان بناسین .هەوڵ دەینو کار بکەین بۆ کۆنترۆڵو هیدایەتو ئیدارە کردنیان ئەگەر لەو بارەوە
وش��یار بین دەتوانین میتۆدو شێوازو س��تراتێژی دیکە بدۆزینەوە کە ئەو هەستو سۆزانەمان نەبنە
مای��ەی ئەنجام دانی کارو ک��ردەوەی نابەجێ کە زیانو ئاکامی خراپیان ب��ۆ خۆمانو دەوروبەرمان
بەدواوە بێ .ئەگەر بتوانین پێکەوە بەش��ێوەیەکی نەرمو لەسەرخۆ قسە بکەین ،دەتوانین پێش بەوە
بگرین کە کێش��ەکەمان بگاتە حاڵەتێکی پڕ لە گرژی .یا دەتوانین س��تراتیژییەکی تر بەکار بەرین.
بۆ نموونە کاتێک هەس��ت دەکەین خەریکە ت��ووڕە دەبین ،لە یەکەوە تا دە بژمێرین .لەو ماوەیەدا
توورەییەکەمان دێتەوە خوار .دەتوانین پێ بە ئەرز دادەین ،دەتوانین فێر بین خۆمان کۆنترۆل کەین،
دان بە خۆمان دابگرین .یا دەتوانین تۆزێک خۆ ال دەین بڕۆینە الوە ،کەمێک لەو مەوقعییەتە دوور
کەوینەوەو دواتر کە هێمن بووینەوە بێینەوە .با لە کیس��ەڵ فێر بین .کیس��ەڵ ستراتیژییەکی هەیە
کە ئەگەر پێویس��ت بوو ،دەچێتەوە نێو قاپیلکی خۆی .واتە هەموو لەشی دەباتەوە نێو قاپیلکەکەی.
ئێمەش دەتوانین ئەو س��تراتیژییە فێر بین .ئەگەر پێویست بێ جار جار دەبێ بچینەوە نێو قاپیلکی
خۆمان .واتە بەخۆمان بوەستین .بەخۆمان بوێرین .خۆمان کۆنترۆڵ کەینو نەیەڵین تووڕەیی سوکانی
ئێمەو هەڵسوکەوتو کردارو ڕەفتارەکانمان بەدەستەوە بگرێو بەدوای خۆمان دابەرێ.
پەالمارو خۆاللێدان
بابەت :ئاشنا بوون لەگەڵ هەستو سۆزو دژکردوەکانی خۆمان٢٦١ .ـ٢٥٨
ئامانج :تێگەیشتنی باشتر لە ڕەفتاری نابەجێو زمانی لەش.
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ئەو شتەی دەیلێین ،بێ ئەوەی خۆمان پێ بزانین لە ژێر شوێنەوارو کاریگەریی زمانی لەشمان دایە.
ئەگەر بڕواو متمانەیەکی زۆرمان بەخۆمان هەبێ ،ئەوە ئەو پەیامەدا ڕەنگ دەداتەوە کە بۆ دەوروبەری
خۆمانی دەنێرینو پەیامەکە بەهێزتر دەکا .ئەگەر زمانی لەش��مان لە حاڵەتی بەرگریو دیفاع دابێ،
زۆر کەم وایە بە دڵنیاییو ئیتمینانو متمانەبەخۆبوونەوە قسە بکەین .زمانی لەش ،بە ئەندازەی ئەو
وش��ەو ڕستەو دەستەواژانە کە مرۆڤ بەکاریان دەبا ،ڕادەی بڕوا بەخۆ بوونو متمانە بەخۆ بوونی ئەو
دەردەخەن .دژکردەوەیەکی تێکەڵ لە بڕوا بەخۆ بوونو متمانە بەخۆ بوون ،ئەو دوو دژکردەوەیەیە کە
هەڵس��ەنگێنراو بێ ،ژیرانە بێ ،عەقالنی بێ ،وشیارانەو ئاگاهانە بێ .ئەگەر بااڵنسمان هەبێ دەتوانین
وەزعەکە لێکدەینەوەو س��تراتیژییەکی ئەخالقیو گونجاو هەڵبژێرین .دەبێ بتوانین خۆمان کۆنترۆڵ
کەینو نەکەوینە حاڵەتی هەڕەش��ە کردنو پەالماردان .لەوالشەوە ئەوەش زۆر گرنگە کارێک بکەین
کە نەکەوینە بەر هەڕەشەو پەالماریش .ئەم دوو شتە زۆر گرنگن.
هەرچەن��د زۆربەی ڕووبەڕوو بوونەوەکان��ی ئێمە لەگەڵ یەکتر بەش��ێوەی زارەکین ،بەاڵم زۆر
نیش��انەش هەن ئەوە دەردەخەن کە خەریکە لەشمان بۆ هێرشو پەالمار یان بۆ بەرگریو پاراستن
ئام��ادە دەبێ .زمانی لەش هەر دووکی ئەو حاڵەتانە بەش��ێوەیەکی زۆر ڕوون بەیان دەکا .دیارە ئەو
نیش��انانە زۆر بچووکن ،بەاڵم دەتوانرێ ببینرێن .هەر بۆیە پێویستە تواناو لێوەشاوەیی خوێندنەوەی
ئەو نیش��انانەمان هەبێ .پێویستە ئەنتینێکی بەهێزمان هەبێ بۆ وەرگرتنو خوێندنەوەو لێکدانەوەی
ئەو س��یگنااڵنەی کە زمانی ل��ەش دەیاننێرێ .چ هی خۆمانو چ هی الیەن��ی بەرامبەرمان .ئەگەر
لێوەش��اوەییەکی بەو جۆرە لە خۆماندا دروس��ت کەی��نو ئەگەر ئەنتینێکی ئ��اوا بۆ خۆمان پەیدا
کەین ،دەتوانین لە جیاتی ئەوەی بەش��ێوەیەکی ئەتۆماتیک دژکردەوە نیشان دەین ،بۆخۆمان پاش
بیرکردنەوەو لێکدانەوە هەڵبژێرین کە چی بکەینو چۆن دژکردەوە نیشان دەین.
هەر قس��ەیەک دەکەی��نو هەر کردەوەیەک ئەنجام دەدەین ،پێویس��تە لە پێش��دا بیرمان لێ
کردبێت��ەوەو ئاکامەکانمان لەبەرچاو گرتبێ .لەوەش زیاتر پێویس��تە بەرپرس��ایەتیی کارو کردەوەو
قسەکانی خۆشمان وەئەستۆ بگرین .لەبەر ئەوەی هەر قسەو هەر کردەوەیەکی ئێمە بەرپرسایەتیمان
دەخاتە سەر شان ،پێویستە زۆر بەوردی لە پێشدا بیریان لێ بکەینەوە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ڕاهێنانەکە بەوە دەست پێ دەکا کە قوتابییەکان لەسەرەتادا وەاڵمی هەندێک پرسیار دەدەنەوە کە
پێشتر بە شێوەی پرس��یارنامە ئامادە کراوە .پاشان قوتابیەکان بۆخۆیان بیر لە بابەتەکان دەکەنەوە،
بەش��ێوەی گروپ گروپ قسەو باس لەگەڵ یەکتر دەکەن ،کورتە شانۆ بەڕێوە دەبەنو سەرەنجام لە
پلێنۆمدا ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانیان دەخەنە بەر باس .کات  ١/٥کاتژمێر.
پێداویس��تی :پرس��یارنامەکان بەس��ەر قوتابییەکاندا دابەش دەکرێن .هەربۆیە پێویستە ئەم
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پرسیارنامانە لە پێشدا چاپو ئامادە کرابنو هەرکامیان کۆپیەکیان بدرێتێ .دوو جۆرە پرسیارنامەمان
هەیە .ئەوەی دووهەمیان بۆ قوتابیانی قۆناخەکانی خوارەوەتری پەروەردەو فێربوونە ،ئەوەی یەکەمیش
بۆ کەسانی گەورە بەکەڵک دێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا داوا لە قوتابیەکان دەکا پرسیارنامەکە پڕ کەنەوە.
٢ـ مامۆس��تا جیاوازیی نێوان ڕەفتاری پەالماردەرانەو ڕەفتاری خۆپارێزانەو خۆالدان ڕوون دەکاتەوە.
مامۆستا داوا لە قوتابیەکان دەکا کە ئایا ڕەفتاری ئەوان زۆرتر بەکام ال دایە؟ پەالمار یان خۆالدان؟
ئایا قوتابیەکان کام بەش��یان زۆرتر خەت لێداون؟ الی سەرەوەی پرسیارنامەکە یان الی خوارەوەی
پرسیارنامەکە؟
٣ـ مامۆستا داوا لە قوتابیەکان دەکا بیر لە ماناو نێوەرۆکی وشەی”هێرشو پەالمار” بکەنەوە .بیهێننە
نێو زەینی خۆیان .دواتر داوایان لێ دەکات هەر بەو جۆرە بیر لە وشەی ”خۆالدان” بکەنەوەو لە زەینی
خۆیاندا بەرجەستەی بکەن .دواتر داوا لە قوتابیەکان بکە هەرکامیان بە یەک وشە مانای پەالمار یان
مانای خۆالدان ڕوون کەنەوە .مامۆس��تا قسەو وەاڵمی هەموو قوتابییەکان لەسەر کاغەزێکی گەورە
دەنووسێتەوە .بۆ هەرکام لەو دوو زاراوەیە کاغەزێک بەکار دەبا .ئەو وشانەی قوتابیەکان کە پێوەندیان
بە پەالمارەوە هەیە لەس��ەر ئەو کاغەزە دەنووسێ کە عینوانی پەالماری لەسەرە .هەر بەو جۆرە ئەو
قسانەش کە پێوەندییان بە ”خۆالدان”ەوە هەیە لەسەر ئەو کاغەزە دەنووسێت کە پێوەندییان بەوەوە
هەیە .پێویس��تە نیوەی وەرەقەکان بهێلرێتەوە کە دوایە دیس��ان کارمان پێیان دەبێ .ئەو وشانەی
کە پێوەندییان بە پاالمارەوە هەیە وەک :ش��ێلگیری ،ڕاسان ،ڕاش��کاوی ،بەرگری .ئەو وشانەش کە
پێوەندیی��ان بە ”خ��ۆالدان”ەوە هەیە وەک :ترس ،فێڵو تەڵەکە ،خۆپاراس��تنو هتد ئەوانە تەنیا بۆ
نموونە باس دەکەین.
٤ـ ئێستا قوتابیەکان دەزانن کە مانای ئەو وشانە چینو هەرکامیان تەعبیر لە چ ڕەفتارێک دەکەن.
مامۆستا داوا لە قوتابیەکان دەکا کە بۆچی ئەوان لە ”پەالمار” یان لە ”خۆالدان” کەڵک وەردەگرن.
چ ڕوونکردنەوەیەکیان بۆ ئەو هەڵبژاردنەی خۆیان ،ئەو کردەوەیەی خۆیان هەیە؟ وەاڵمی قوتابیەکان
لەس��ەر ئەو کاغەزە بنووسە کە پێش��تر لەو بارەوە ئامادەکرابوون .ئەگەر ژمارەی قوتاییەکان زۆر بێ
پێوست ناکا هەموو وەاڵمەکان بنووسین .ئەوانەی هەڵدەبژێرین کە زۆرتر بابەتەکە ڕوون دەکەنەوە.
٥ـ داوا لە قوتابیەکان بکە کە بیر بکەنەوە چۆن ئەو ش��ێوە ڕەفتارانە دەکرێ بەیانو تەعبیر بکرێن؟
نیشان بدرێن؟ واتە بە زمانی لەش بەیان بکرێن؟ وەاڵمەکان لەسەر کاغەزە گەورەکان دەنووسرێن.
٦ـ داوا لە قوتابیەکان بکە بیر بکەنەوە کە ئەوان لە هەرکام لەو دوو حاڵەتەدا چ وشە یا ڕستەیەک
بەکار دەبەن .پێویس��تە ئەو وش��ەو ڕستانە ناو بەرن کە بەشێوەکەی ئاس��ایی لەو جۆرە حاڵەتانەدا
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بەس��ەر دەمیان دادێن .پێویس��تە بیر لەوەش کەنەوە کە چۆن ئەو وشانە دەردەبڕن؟ زمانی لەشیان
لەو حاڵەتانەدا چۆنە؟ چ ئاڵوگۆڕێکیان بەس��ەردا دێ؟ ب��ۆ نموونە کاتێک مرۆڤ دەیەوێ خۆی الدا
دەبێ ” هیچ نیە قەی ناکا”” ،گوێ مەدەرێ” لە کاتی ئەم قس��انەدا ڕوو لە الیەکی تر دەکا ،ش��انی
هەڵدەتەکێن��ێ ،هەموو ئەوانە بۆ ئەوە ئەنج��ام دەدرێن کە حاڵەتەکە بەرەو الی خراپ بوون نەڕواتە
پێش .ئەگینا لە ڕاس��تیدا مانای ئەو قس��ەیە پێچەوانەیە .واتە کە دەڵێ هیچ نیە راس��ت مانای وایە
مەسەلەیەک هەیە ،بەاڵم دەیەوێ خۆی لێ الدا.
٧ـ مامۆستا داوا لە یەک یان چەند کەس لە قوتابییەکان دەکا کە بێنو نموونەکەی خۆیان نیشان
بدەن .پێویس��تە ئەوە ڕوون کەینەوە کە ئەو شتەی بەسەر زارمان دادێ پێوەندیی زیندووی لەگەڵ
ڕەفتارو زمانی لەش��مان هەیە .هەر بەو جۆرە زمانی لەشیش��مان بە جۆرێکی زیندوو پێوەندییەکی
پتەوی لەگەڵ ئەو قسانە هەیە کە لەو حاڵەتانەدا لە دەممان دێنە دەرەوە.
٨ـ قوتابییەکان بەسەر چەند گروپی سێ کەسیدا دابەش دەبن .مامۆستا دەرفەت بە هەر کام لەوان
دەدا کە نموونەیەک لەو هەڵس��وکەوتو ڕەفتارانە نیش��ان بدەن کە لە کاتی دژکردەوەدا لەخۆیانی
نیش��ان دەدەن .لە هەر کام لە گروپەکاندا یەکێک لە قوتابیەکان ڕەفتارو دژکردەوەیەکی خۆی بۆ
ئەوانی تر نمایش دەکا ،دوو کەسەکەی تریش پێشنیاری جۆراوجۆر بەو هاواڵەیان دەکەن کە چۆن
ئاڵوگۆڕ بەسەر زمانی لەشی دابێنێ .بەجۆرێک کە زمانی لەشیان زۆرتر بڕواو متمانە بەخۆبوون نیشان
بدات تا خۆئامادە کردن بۆ حاڵەتی پەالمار یان حاڵەتی ”خۆالدان” ١٠ .خولەک.
بۆ لێدوان:
* چ نیش��انەیەک یارمەتیمان دەدا کە ڕەفتارو هەڵسوکەوتی کەسانی تر بخوێنینەوەو بیانناسینەوە
یان پێشبینی بکەین؟
* چ نیش��انەیەک لە خۆماندا دەناس��ینەوە کە پێمان دەڵێ خەریکە بە شێوەیەک دژکردەوە نیشان
دەدەین کە تەعبیر لەکەم باوەڕبەخۆبوونی ئێمە دەکا؟
* ئایا عەقاڵنیو ژیرانەیە جار جار حاڵەتێکی پەالماردەرانە بەخۆمانەوە بگرین؟ کەی؟
* چۆن دەتوانین ئەو ش��ێوەو مێتۆدانە ،کە لە ڕێگای ئەوانەوە دژکردەوە لە خۆمان نیشان دەدەین،
بۆ شێوەو میتۆدی تازەو باشترو مەعقوولترو هەڵسەنگێنراوتر بگۆڕین ؟
* ئەگەر زمانی لەشت بگۆڕی چ هەستێکت تێدا دروست دەبێ؟
فێربووین کە:
زمانی لەش��مان گرینگ��یو بایەخێکی زۆری بۆ ئ��ەو پەیامە هەیە کە دەینێرین .ب��ە واتایەکی تر
پێوەندییەک��ی زین��دوو لە نێوان زمانی ل��ەشو ئەو پەیامەدا هەیە کە دەینێری��ن  .ئەگەر بڕوامان
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بەخۆم��ان نەبێو ئەو بڕوابەخ��ۆ بوونو لە خۆدڵنیا نەبوونە لە زمانی لەش��ماندا خۆی بەیان بکات،
شوێنەوارو کاریگەریشی لەسەر ئەو پەیامە دەبێ کە دەمانەوێ بەدەم بۆ دەوروبەرمانی ڕەوانە بکەین.
ئەگەر ڕەفتارو هەڵس��وکەوتو چۆنیەتیی قسە کردنی خەڵکانی تر بناسینەوەو بتوانین بیانخوێننەوەو
تێیان بگەین ،دەتوانین پێشبینیی ئەوەش بکەین کە چ ڕوو دەدا یان چی دێتە پێش .واتە ناسینو
تێگەیش��تنی حاڵەتە فیزیکییەکانی لەشی خەڵکو شێوەی قسەکردنیان ،دەتوانن پێمان بلێین کە
چی ڕوو دەدا .هەر بەو جۆرە ئەگەر زیرەک بینو بتوانین ئەو نیش��انانە لە خۆش��ماندا بناسینەوەو
بیانخوێنینەوە ،دەتوانین بەئاگاهیو وش��یاریو لێزانینەوە دژکردەوەش لە خۆمان نیشان دەین .یانی
دەتوانین کارو ک��ردەوەو دژکردەوەکانی خۆمان کۆنترۆڵو هیدای��ەتو ئیدارە بکەین .لەوەش زیاتر
ئ��ەوە هانمان دەدا کە کار لەس��ەر خۆمان بکەین .زمانی لەش��مان بەجۆرێ��ک پەرە پێ بدەین کە
متمان��ە بەخۆب��وون و لە خۆ دڵنیا بوون و بڕوا بەخۆ بوونی زۆرتری ئێمە نیش��ان بدا .هەموو ئەوانە
یارمەتیمان دەدەن کە لە کاتی دژکردوە نیشان داندا ،لێوەشاوەییو وشیاریو توانای ئەوەمان هەبێ
ک��ە لە جیاتی هێرشو پەالمارو یا خۆالدانی بێجێ ،ئەڵتەرناتیوی باش��تر هەڵبژێرین کە تەعبیر لە
بڕوابەخۆبوون  ،نەک لە الوازییو بێ ئیرادەییمان بکات.
پرسیارنامەکان:
کاتێک دەکەومە کێشە بەکام جۆرە لەو جۆرانەی خوارەوە دژکردەوە لە خۆ نیشان دەدەم.
ڕەفتار
هاوار دەکەم
قسە بە بەرامبەرەکەم دەڵێم
لە کوورە دەردەچم
ئاگاداری دەکەمەوە ئەگەر...
قسەکانی ڕەد دەکەمەوە
پێ لەسەر قسەکانم دادەگرم
جوێنی دەدەمێ
تانەی لێدەدەم
هەڕەشەی لێ دەکەم بۆ تۆڵە کردنەوە
خۆم ال دەدەم لە کێشەکە

بەدەگمەن

جاروبار

زۆرتر
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بێدەنگ دەبم
ددان بە جەرگم دادەگرم
بەسەر کەسێکی دیکەی دادێنم
ڕادەگەیەنم کە من لە هەڵەدا بووم
ڕادەگەیەنم کە من بە شێوەیەکی ناعاداڵنە هەڵسوکەوتم
لەگەڵ کراوە.
لە پشت سەری کەسێک قسە دەکەم
هەوڵ دەدەم کێشەکە لەبیر بەرمەوە
هەست بە نەخۆشی دەکەم
دەترسم خەڵکی تر بریندار بکەم
هەست بە خەمۆگێ دەکەم
تووڕەم ،بەاڵم بە ئەدەبەوە ڕەفتار دەکەم
پرسیارنامەی دووهەم (بۆ قوتابیانی قۆناخەکانی سەرەتایی)
کاتێک دەکەومە کێشەوە ،کام لەو شێوە ڕەفتارانە بەکار دەبەم؟
ڕەفتار
شەڕدەکەم
لێ دەدەم
قسەی پێدەبڕم
هەڵدەچم
هەڕەشە دەکەم
پێ لەسەر قسەکانم دادەگرم
جوێن دەدەم
تف داوێم
هەڕەشەی تۆڵە دەکەم
بێدەنگ دەبم

بەدەگمەن

جاروبار

زۆرتر
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مات دەبم
بەسەر کەسێکی دیکەی دادێنم
خۆ لە کێشەکە ال دەدەم
دەڵێم کە من پێموایە بە شێوەیەکی ناعاداڵنە ڕەفتارم
لەگەڵ کراوە
لە پشت سەری کەسێک قسان دەکەم
کێشەکە فەرامۆش دەکەم
نەخۆش دەبم
ناڕەحەتو غەمبار دەبم
تووڕە دەبم ،بەاڵم بە ئەدەبەوە دەجووڵێمەوە

تکنیکو هونەری وتووێژ کردنو بدەوبستان
بابەت :چۆن بە شێوەیەکی شیاو پێداویستییەکانی خۆمان دابین بکەین؟
ئامانج :فێر بین هەر لەو کاتەدا کە پێداویس��تیەکانی خۆمان وەدەست دەخەین ،پێوەنییەکانیشمان
لەگەڵ خەڵکی تر ڕادەگرینو پەرەیان پێ بدەین.
جاری وایە دەگەڵ کەس��انێک دەکەوینە بەریێک کە زۆرمان خۆش دەوێن .لێرەدا تووش��ی دیلێما
(مهتهڵێکی) قورس دەبین .ئایا دەبێ بۆ پاراس��تنی پێوەندییە باش��ەکانی خۆمان لەگەڵ ئەو کەسە
دەست لە داواو بۆچوونو خواستو ویستەکانمان هەڵگرین؟ یا لەسەر داوای خۆمان سوور بینو ئەوە
قبووڵ کەین کە ڕەنگە دۆس��تایەتیی نێوانمان تێ��ک چێ؟ ئەو جۆرە هەلومەرجانە بۆ هەموو کەس
دێنە پێشو بەڕاستی بڕیاردانیش لە بارودۆخێکی ئاوادا هێندە ئاسان نیە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ئەم چاالکییە بەش��ێوەی دراما جێبەجێ دەبێو ڕەنگە ئەگەر قوتابییەکان خەلالق بن ببێتە مایەی
پێکەنینو خەندەی ئەوان .باش دەبێ ئەگەر مامۆس��تا هەندێک جار ڕابگەیەنێ کە Aو  Bدەیانەوێ
پێوەندیی نێوانیان تێک نەچێ.
کات ٤٥ :خولەک.
پێداویس��تی :ژوورێکی گەورە کە بۆ چاالکیی فیزیکی بش��ێ ،پێویس��تە بەشی هەموو قوتابییەکان
کورسی هەبێ.
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جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ قوتابیەکان بەس��ەر چەند گروپێکدا دابەش دەکرێن .هیچ گروپێک نابێ لە شەش کەس زۆرتر
بێ .مامۆس��تا ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە لەم ڕاهێنانەدا کەس��ێک لە گروپی ( )Aلەس��ەر کورسیەک
دادەنیش��ێ .کەسێکی تر لە گروپی ( )Bهەوڵ دەدا لە ڕێگای وتووێژو بدەو بستانەوە کورسییەکەی
لێوەرگرێ A .لە ڕاس��تیدا حەزی لێ نیە کورس��ییەکەی بداتێ ،بەاڵم بەهەموو تواناوە تێدەکۆش��ێ
کە نەیەڵی پێوەندیی باش��ی نێوانیان تێکچێو دۆس��تایەتیان لەدەست بچێ .هیچ چوارچێوەیەک بۆ
ئ��ەم کارە لە گۆڕێدا نیە .تەنیا یەک ش��ت بۆ هەر دوو الیان گرنگە .هەر دووکیان پێیان خۆش��ە
پێوەندییەکانیان بپارێزن .کاتو وەختو چۆنیەتیی پێوەندیی نێوانیان لەالیەن ()Bوە هەڵدەبژێردرێ.
( )Bهەموو شتێک بەکار دێنێ لە ڕێگای وتوێژەوە کە کورسیەکە وەدەست بێنێ  .ئەگەر ( )Bتوانی
ئەو کارە بکات نۆرە دەگاتە کەس��ێکی تر بۆ ئەوەی لە ڕێگای وتووێژەوە ئەویش کورسیەک وەرگرێ
لە کەس��ێکی تر لە گروپی بەرانبەر .ئەو کەس��ەی لە گروپی ()Bدا خەریکی بدەوبس��تانە ،دەتوانێ
ل��ە هاوڕێکانی گروپی خۆی داوای دۆزینەوەی ڕێگاچارەش بکا .هەر کات کەس��ێکی تازە دێتە نێو
یارییەکەو دەس��ت دەکا بە وتوێژ بۆخۆی دەشتوانێ زەمینەی دراماکەش بگۆڕێ ،بۆ نموونە دەتوانێ
چۆنیەتیی پێوەندیییەکان ،ش��وێنو زەمانی ڕووداوەکە بۆخۆی هەڵبژێرێ .ئەم ڕاهێنانە کاتێک تەواو
دەبێ کە هەر ش��ەش کەسیان لە نۆرەی خۆیاندا ئەم چاالکییەیان بەڕێوە بردو بدەوبستانیان تاقی
کردەوە.
بۆ لێدوان:
ب��ۆ نواندنی چاالکییەکە لە چ حاڵەتێ��ک کەڵک وەرگیرا؟ لە کوێ؟ کەی؟ پێوەندیی نێوان ئەوان چ
بوو؟
* چ شتێک باش جێبەجێ بوو؟ چ شتێک وەک چاوەڕوان دەکرا نەچووە پێش؟
* ئایا دوای ئەوەی کە ( )Bتوانی کورس��یەکەی لە ( )Aوەرگ��رێ ،پێوەندیی نێوانیان وەک جاران
مایەوە؟
*ل��ە ژیانی ڕۆژانەماندا ئەو کورس��یە دەتوانێ چی بێ؟ بچینە پیاس��ە ،بڕۆین��ە دەروە نان بخۆین،
پاسکیلت قەرز کەمو هتد...
فێربووین کە:
ج��اری وایە هەندێک حەزو ئارەزوومان هەن ک��ە بەزەحمەت دێنە دی .یانی بەزەحمەت جێبەجێ
دەبن .چونکە پێمان وایە کەس��انی دیکە لەس��ەر ڕێگاکە هەنو نایەڵن بەو خواس��تانەمان بگەین.
ج��اری وایە ئەو کەس��انە زۆریش لێمان نزیکنو تەنانەت خۆشیش��مان دەوێ��ن .حەزمان لێ نیە
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دۆستایەتیو هاوڕێیەتیی نێوانمان تێک چێ .لە حاڵەتی ئاوادا دەبێ ئامادەیی ئەوەمان هەبێ ،وەختو
وزهیهکی زۆر بەکار بەرینو هەموو لێوەش��اوەییەکانی خۆمان دەکار کەین تا لە ڕێگای قسە لەگەڵ
یەکتر کردنو باسو وتووێژەوە نەیەڵین کێش��ە س��ەر هەڵبدا یا کێش��ەکە چارەسەر کەین .یان بە
جۆرێک ئیدارەی کەین کە نەبێتە مایەی تێکچوونی پێوەندیی دۆستانەمان لەگەڵ یەکتر .دەتوانین
ڕێگاچارەی��ەک بدۆزینەوە کە بۆ هەر دوو ال جێ��گای ڕەزامەندی بێ .بەوە دەوترێ «لە نیوەی ڕێیە
بگەینە یەک» .ئەگەر کەمێک لە خواستی خۆمان بێینە خوارو کەمێکیش الیەنی بەرامبەرمان دەرک
کەین ،شانسێکی زۆر هەیە کە لەو الشەوە الیەنی بەرامبەریشمان هەر ئەو جۆرە ڕەفتار بکا .دۆست
ئەو کەسەیە کە لە هیچ کاتێکدا پشتت تێ نەکا.
بۆ فێربوونی زیاتر:
هونەرو تکنیکەکانی وتووێژو بدەوبستان
ئ��ەو ڕاهێنانە ،کەمێک لە ڕاهێنانەکەی پێش��تر ئاڵۆزترەو بۆ ئەو کەس��انە لەبەرچ��او گیراوە کە لە
قۆناخێکی گەورەتری تەمەن دان.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ ئەم ڕاهێنانە لەالیەن دوو کەس��ەوە پیادە دەکرێ .کەس��ی ( )Aپێوەندیی لەگەڵ کەس��ی ()B
دەگ��رێو داوای لێ دەکا بۆ چەند ڕۆژ لەالی ئەو بژی .پێوەندی نیوان

AوB

زۆر نزیکەو دۆس��تو

خزمن پێکەوە .دەزانێو بە تاقیکردنەوە بۆی دەرکەوتووە ( )Aتەنیا هەر چەند ڕۆژ نامێنێتەوە .ئەگەر
بڵێ فەرموو بۆ ماوەیەکی زۆرتریش لەوێ خۆی بە عەرزێ دادەدا .جگە لەوە

A

هیچ خەرجێکیش

ناکاو لەو ماوەیەدا کە لەوێ دەبێ  Bخەرجی بکێش��ێ .بێجگە لەوە لەو ماوەیەدا  Aهیچ کارێکیش
ناکاو دەس��ت لە ڕەشو س��پی ناداو دەبێ  Bخزمەتیش��ی بکا .بۆیە  Bدەیەوێ بەجۆرێک پێش بە
سەردانو میوان بوونی  Aبگرێ .هەروەها وەختەکەش بۆ  Bگونجاو نیەA .و  Bهەردوکیان دەیانەوێ
پێوەندی��ی نێوانیان تێک نەچێ .تێکچوونی نێوانی ئەوان ڕەنگە ببێتە هۆی پچڕانی پێوەندیی نێوان
بنەماڵەکانیشیان.
٢ـ مامۆس��تا قوتابیەکان بەس��ەر چەند گروپی سێ تا چوار کەسیدا دابەش دەکا .گروپەکان یان

A

یان  Bدەبن .هەرکام لە بەش��دارانی گروپەکان تێدەکۆشن لەس��ەر مەسەلەکە وتووێژو بدەوبستان
بکەن .ئەگەر وەخت هەبێ وا باش��ە هەرکام لە قوتابیەکان هەر دوک ڕۆڵ نمایش بکەن .بەشێکیش
لە قوتابییەکان کە نایانەوێ نمایش بکەن ،دەتوانن وەک تەماش��اچی یا چاوەدێر بن .بزانن کام لە
الیەنەکان بەش��ێوەیەکی ئهرێنی لەگەڵ کێش��ەکە بەرەوڕوو دەبنو چارەسەری دەکەن .کام لەوان
بەشێوەیەکی نیگەتیڤ هەڵسوکەوت لەگەڵ وەزعەکە دەکەن.
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بۆ لێدوان:
* شانۆکە چۆن بەڕێوە چوو؟
* چ شتێک باش نەچووە پێش؟
* ئایا پاش ئەوەی کە Aو  Bگەیش��تنە ڕێگاچارە ،پێوەندیی نێوانیان هەر وەک ڕابردوو مایەوە یان
گۆڕانی بەسەردا هات؟ بەرەو باشی چووە یان نا؟
* ئایا بەشدارانی کۆرسەکە بۆخۆیان هەلومەرجێکی لەو چەشنەیان بۆ هاتۆتە پێش؟
دۆست ئەو کەسەیە کە لە هیج کاتێکدا پشتت تێ نەکا.
دژکردەوەی زنجیرەیی
بابەت :چۆن کێشەکان گەورە دەبن.
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ قۆناخەکانی پەرەسەندنی کێش��ەکان .فێربوونی ئەوە کە تا زووتر کێشە
چارەسەر بکرێ ،ئاسانتر چارەسەر دەکرێ.
قس��ە کردن لەس��ەر هەستەکان هەمیشە س��ەختو دژوارە .بەاڵم ئەوە کاتێک زەحمەتتر دەبێ کە
لە حاڵی کێش��ە دابین .ئەگەر زوو و لە کاتی خۆیدا هەس��تو سۆزی خۆمان دەرنەبڕینو باسی ئەو
س��ەختیو دژواریانە نەکەین ،تێپەڕینی کات دەبێتە هۆی بەهێزتر بوونی ئەو هەس��تانەو بەرەبەرە
سەرتاس��ەری وجوودمان دادەگرێ .سەرەنجام دەبینین کە هیچی تر توانای ڕاگرتنو ئیدارە کردنی
ئەوانم��ان نامێنێو دەگەنە حاڵەتی تەقینو هەڵچوونو لە ک��وورە دەرچوون .ئەوە ئەو قۆناخەیە کە
دەگوترێ هەس��تەکان بەسەرماندا زاڵ دەبنو ئیدارەمان دەکەن .ئیتر خۆمان پێ ناگیرێو بەڕووی
کەسی بەرامبەرماندا کە کێشەمان لەگەڵی هەیە هەڵدەبەزینەوە.
جاری واشە بەپێچەوانەوە کەسانی تر هەر بەو جۆرە دەگەنە حاڵەتی ههڵچوونو لەڕووی ئێمەدا
هەڵدەبەزنەوە و ههڵدهچن .ئێمەش دەڵێین ”ئەمن الموانەبوو ئەوە کێش��ەیە .من نەمزانیبوو تۆ بەو
شتە ناڕەحەتو حەساس دەبی.
ئەگەر لە بارودۆخێکی ئاوادا لە حاڵەتی هەبوونی کێش��ەیەک ،زوو بتوانین هەس��تە نیگەتیڤو
ناخۆشەکانی خۆمان بەشێوەیەکی گونجاو دەرببڕین ،کێشەکە ناگاتە حاڵەتی تەقینەوەو هەڵچوون.
چونک��ە الیەنی بەرامبەریش دژکردەوەکەی لە ئاس��تێکی گونجاوتردا دەبێ .پێویس��تە بزانین لە
حاڵەتی لەگۆڕێدا بوونو هەبوونی هەر کێش��ەیەکدا ئێمە چەندین ئەلترناتیڤمان لەپیش دان کە
دەتوانی��ن لە نێو ئەواندا باش��ترو گونجاوترینیان هەڵبژێرین .ئەگەر ئەڵترناتیڤ یا س��تڕاتیژیەکی
دروس��ت هەڵبژێرینو بەشێوەیەکی دروس��ت کاری پێ بکەین ،تووشی ئاکامی خراپو نەخوازراو
نابین.
ئەمن چۆن بزانم کە تۆ لە چ حاڵێک دای کاتێک تۆ بۆخۆت لەم بارەوە هیچم پێ ناڵێی؟
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چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ڕاهێنانێکی سەرنجڕاکێشەو هەموو قوتابیەکان بەشداریی تێدا دەکەن.
کات  ٤٥خولەک
پێداویستی :ژوورێکی گەورە بۆ چاالکیی فیزیکی بشێ.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا داوا لە دوو کەس لە قوتابیەکان دەکا دڵخوازانە بێنە دەر.
٢ـ مامۆستا لەگەڵ قوتابییەکان هەلومەرجێک وەک نموونە دێننەوە کە لەوێدا کێشە لە نێوان دوو
کەسدا هەیە .پێکەوە قس��ە لەس��ەر ئەوە دەکەن کە ئەگەر ئەو کێش��ەیە پەرە بستێنێ ئاخرەکەی
دەگاتە چ قۆناغێک( ،بۆ نموونە لێدان ،شەڕ یان قسەیەکی توندو ناحەز) .پێویستە Aو  Bناوێکی جیا
لە ناوی خۆیان لێ بنرێ .ئەو ناوانە دەبێ لە ناوی بەشدارانی دیکەی کۆرسەکەش نەچن.
ئێستا مامۆستا داوا لە  Aدەکا بە شکڵی کورتە شانۆیەک قۆناخی هەرە بەرزی کێشەکە کە بۆ نموونە
”لێدان”و ...نمایش بکا .هەر لەو کاتەدا مامۆستا داواش لە  Bدەکا کە دژکردەوە لە خۆی نیشان بدا.
٣ـ مامۆستا داوا لە قوتابییەکانی تر دەکا کە تێکۆشن ئەو بیرۆکانە دەست نیشان کەن کە لە زەینی
Aدا هەبوون پێش ئەوەی ئاخر بیرۆکە واتە ”لیدان”ەکە بگاتە حاڵەتی پێگەیش��تن .مامۆستا داوا لە
قوتابییەکان دەکا ئەو هەستانە ،بیرۆکانە بە وشەیەک دەرببڕن .هەموو ئەو کەسانەی شتێک پێشنیار
دەکەن ،دەچن لە پشتی Aوە لە ڕێزێکدا ڕادەوەستنو ڕیز دەبەستن .ئینجا مامۆستا داوا لەوان دەکا
کە ئەو بیرو هەس��تانەی کە پێیان وایە  Aبەزەینیدا هاتوون تا گەیشتۆتە حاڵەتی لێدان ،بە شکڵی
وشەیەک یان رستەیەک فۆرمۆلە بکەن .ئەو بیرۆکانە بە دوای یەکتردا ڕیز دەبن .ئەگەر  Aلە ڕیزی
پێشەوە دەبێ ،نەفەری دوای ئەو دەبێتە دووهەم ،دواتر دەبێتە سێهەمو بەم جۆرە تا چوارەمو تا ئەو
کاتە کە قوتابیەکان پێش��نیاری دیکەیان نامێنێ .یان تا ئەو کاتەی هەموو ئەو بیرو هەس��تانە باس
دەکەن تا دەگەنە قۆناخی دەست پێکردنی شەڕولێدانەکە.
٤ـ دوای ئەوەی هەموو ئەو کەس��انە کە پێش��نیاریان هەبووە بە دووی یەکتردا ڕیز بوون ،مامۆستا
داوا لە ئاخرین کەس دەکا کە ئەو قسەیە یان ئەو وشەیە بڵێ کە هی خۆیەتی .دواتر بە دوای ئەودا
هەموو ئەوانەی لە ڕیزەکەدان قس��ەکانی خۆیان بە نۆرە بەدوای یەکدا دەکەن تا دەگاتە خودی .A
ئێس��تا مامۆس��تا داوا لە  Aدەکا جارێکی تر ئەو کردەوەیە کە بە چڵەپۆپەی گەشە کردنی کێشەکە
دەزانرێ نمایش بکاتەوە.
بەم جۆرە دەبینین کە هەستو بیرۆکەکان چۆن گەشە دەکەنو دوایە دەبنە کردەوە .فەلسەفەی ئەم
ڕاهێنانە ئەوەیە کە قوتابیەکان بزانن هەستەکان دەبنە بیرۆکەو بیرۆکەکانیش دەبنە کردەوە .هەموو ئەوانە
بە پڕۆسەیەکدا بە شێوەی زەنجیرەیی بە دوای یەکدا ڕیز دەبن .دەبێ بگوترێ ئەو پڕۆسەیە زۆر خێرایە.
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 -٥مامۆستا داوا لە  Aدەکا کە لە ڕێزەکە بڕواتە دەرەوە .ئێستا یەکەمین بیرۆکە ئەوەیە  Bگوێی لێ
دەبێ .مامۆستا داوا لە  Bدەکا کە وەاڵم یان دژکردەوە بەو بیرۆکەیە لە خۆی نیشان بدا .قوتابییەکان
دەتوانن پێشنیار بکەن .ئێستا ڕەوتەکە ئاوا دەڕواتە پێش تا دەگەینە ئاخرین بیرۆکە .مەبەست ئەوەیە
ک��ە قوتابیەکان تێبگەن کە دژکردەوەی  Bبەرەبەرە نەرمترو لەس��ەرەخۆتر دەبێ .بە گوێرەی ئەو
قس��انەی کە بەر گوێ دەکەون ،دەبێ دژکردەوەیان پێ نیش��ان دا .ئەگەر  Aچڵەپۆپەی دژکردەوە
نیش��اندانەکەی بریتییە ل��ە لێدان ،ئاخرین کەس کە لە ڕیزی پش��تی Aدا ڕیز بووە ،نوێنەرایەتیی
س��ەرەتاییترین قۆناخەکانی گەش��ە کردنی ئەو هەستە یان بیرۆکەیە دەکا .بۆیە ئەگەر لەو قۆناخەدا
مەسەلەکە دەرببڕینو بەیانی بکەینB ،ش بەشێوەیەکی هێواش دژکردەوە نیشان دەدا.
بۆ لێدوان:
* لە حاڵەتی هەبوونی کێشەدا ئەگەر ئەو بیرو هەستانە کە لە سەرەتاوە دروست دەبن ،بەیان بکرێن
چ ڕوو دەدا؟
* ئەگەر لە حاڵەتی هەبوونی کێش��ەدا هەس��تو بیرۆکەکان بەیان نەکرێنو ڕابگیرێن ،س��ەرەنجام
کێشەکە بەکوێ دەگا؟
فێربووین کە:
* ئەگەر کێشەمان هەیە  ،ئەگەر لە حاڵەتی کێشە داین ،تا زووتر ئەو هەستو سۆزو بیرۆکانە
کە لە زەینماندا دروس��ت دەبن بەیان بکەین باش��ترە .ئەمە یارمەتی کەس��ی بەرانبەر یانی
ئەو کەس��ەی کە کێش��ەمان لەگەڵی هەیە دەکا کە ئەویش بەشێوەیەکی نەرمترو لەسەرخۆتر
دژکردەوە نیش��ان بدا و زووتر وەاڵممان بداتەوە .بەم جۆرە هەر لەس��ەرەتادا ئیمکانی چارەسەر
بوونی کێشەکە دێتە کایەوە .تا کێشەیەک پتر بکێشێ ،ئیمکانی ئەوە زۆرترە کە دژکردەوەکان
توندترو ئاڵۆزتر بن .کاتێک کێش��ەیەک زۆر ل��ە مێژە لە گۆڕێ دایەو باس نەکراوەو الیەنەکانی
هەس��تو بیرۆکەکانی خۆیان لەگەڵ یەکتر باس نەکردوە ،سەرەنجامەکەی دەبێتە تەقینەوە ،لە
کوورە دەرچوونو هەڵچوونێکی هاوکات لەگەڵ توندوتیژی لە خۆنیش��اندان .کە واتە پێویس��تە
لە حاڵەتی هەبوونی کێش��ەدا تا دەکرێ زووتر هەس��تو س��ۆزو بیرۆکەکانمان بەیان بکەین.
ئەگەر دەبینین خەریکە ئاگر دەکەوێتەوە ،پێوس��تە هاوار بکەین .ئەو هاوارە دەبێە هۆی ئەوەی
ئاگرەک��ە زوو خەفە بکرێو بکوژێتەوە .تا زووتر بۆ چارەس��ەری کێش��ەکان هەنگاو هەڵگرین،
ئاسانتر چارەس��ەر دەبن .تا درەنگتر بۆ چارەسەری کێش��ەکان هەنگاو هەڵگرین ،بەزەحمەتتر
دەب��ن و ئاکامی خراپتریان لێ دەکەوێتەوە .ئاگر دەبێ هەرچی خووتر خەفە بکرێ ،دەنا دوایە
بەزەحمەت دەکووژێتەوە.

وەرگێڕانی ئیبراهیم ساڵحڕاد 507

پێچەاڵوپێچی گەشە کردنی کێشەکان
بابەت :ئیدارەکردنی کێشەکان ٢٥٨ـ٢٥٦
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ چۆنیەتیی گەشە کردنی کێشەکانو ئەو شارەزاییانەی کە بۆ چارەسەری
کێشەکان پێویستن.
زۆربەی مرۆڤەکان ئەو کاتە دەکەونە کێش��ەو دەمەتەقەو موناقەش��ە کە هەس��ت بە لە سەر هەق
بوون دەکەن .ئێمە هەموومان خۆمان پێ بەحەقە ،پێمان وایە لەبەر ئەوەی ئێمە زانیاریمان زۆرترەو
ئەزموون��ی زۆرترم��ان هەیە ،ئەوە ئێمەین دەزانین کە حەقو ناح��ەق لێک جیا کەینەوە .هەر بۆیە
ئەوەی ئێمە دەیڵێین بەڕاس��تی دەزانین .لەوەش زیاتر کاتێک دەبینین کە خەڵکانی تر ،کەس��انی
ت��ر ،ئەو بۆچوونەی ئێمە قبووڵ ناکەن ،دەس��بەجێ حوکمی ئەوەیان بەس��ەردا دەدەین کە ئەوان
تێناگەنو لە مەس��ەلەکە حاڵی نابن .سەیر ئەوەیە کە لەوالشەوە الیەنی بەرامبەرمان هەر بەو جۆرە
بیر دەکاتەوە .ئەویش پێی وایە کە ئەو دەزانێ حەقو ناحەق چیە .ئەو لەس��ەر حەقەو ئێمە چونکە
ڕوانگ��ەی ئەو قبووڵ ناکەین ،نەزانین یان حاڵی نابین .ئەمەش دەبێتە س��ەرەتای دروس��ت بوونی
پێچەاڵوپێچی کێشەکە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ڕاهێنانەکە بە کورتەباسێک لەس��ەر بابەتەکە لەالیەن مامۆستاوە دەست پێدەکاو پاشان قوتابیەکان
بەشێوەی گرووپ کار لەسەر بابەتەکە دەکەنو سەرەنجام ئاکامی کار و لێکۆڵینەوەکەیان لە پلێنۆمدا
پێشکەش دەکەن.
کات ٤٥ :تا  ٥٠خولەک.
پێداویستی :کاغەزێکی گەورەو تووش ،قەڵەمو کاغەزی ئاسایی.
جێبەجێ بوونی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆستا کورتەباسێک لەسەر قۆناغەکانی پەرەسەندنی کێشەکان باس دەکا .ئەو هێزو فاکتۆرانەی
کە دەبنە هۆی ئەوەی کێشەیەک بە الی نیگەتیڤدا بشکێتەوە ،شی دەکاتەوە .کێشەکان چ کێشەی
نێ��وان مرۆڤەکان بن یان کێش��ەی نێوان دەوڵەتەکان لە ئاکامی کار لێ��ک کردنی چەند فاکتۆری
جی��اوازدا پەرە دەگرن .ئەو فاکتۆرانە یەکتر بەهێز دەکەن .هێ��زو گوڕو توانا دەدەن بە یەکترو بەم
جۆرە دەکەونە سەر بازنەیەکی نیگەتیڤ کە بە تێپەڕینی زەمان بازنەکە بە دەوری خۆیدا خول دەخوا
و پێچەاڵوپێچێکی گەورە پێک دێنێ .پێچەاڵوپێچی کێش��ەیەک ڕەنگە بە شێوەی جۆراوجۆر گەشە
بکا ،بەاڵم هەمیش��ەو لە هەموو جێیەک بە هەندێک قۆناخ��ی دیاریکراودا تێدەپەڕێ ،کە بۆ هەموو
کێش��ەکان وەک یەکن .مامۆستا ئەو قۆناخانە بەم ش��ێوەی خوارەوە لەسەر تەختەڕەش یان لەسەر
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کاغەزێکی گەورە دەنووسێتەوەو کەمێک ڕوونیان دەکاتەوە.
ناکۆکی
هەر کێش��ەیەک لەو نوختەیەوە دەس��ت پێ��دەکا کە دوو یان چەند الیەنی مەس��ەلەیەک لەگەڵ
یەکتر دەکەونە ناتەباییو ناکۆکی .ناکۆکی لەس��ەر شتێک ،بایەخێک ،بەرژەوەندییەک ،قازانجێک،
سیاس��ەتێک ،هەڵوێستێک ،کاالیەکی ماددی ،پارە ،خاک ،زەمین ،سنوور ،دەسەاڵت ،دین مەزهەب
و...
باسو گفتوگۆ
الیەنەکانی کێش��ەکە لەگەڵ یەکتر دەکەونە باسو موناقەش��ە .هەر کەس تێدەکۆشێ ئەرگیومێنتی
خۆی بێنێتەوەو بە قازانجی خۆی فاکتو بەڵگە بخاتە بەر دەم .هەر دوو ال خۆیان بە حەقدار دەزانن
و ئامادە نین گوێ لە قسەو باسەکانی یەکتر بگرن .لە جیاتی ئەوەی کە تێکۆشن لە الیەنی بەرانبەر
تێبگەنو خۆیان لە جێگای ئەو دانێن تا لێی حاڵی بن ،بە هەموو تواناوە هەوڵدەدەین کە قەناعەتی
پێ بکەن کە ئەو لەسەر حەقەو پێویستە ئەوە قبووڵ بکا .هەر دوو ال وا بیر دەکەنەوە.
هەستە بەهێزەکان
لەبەر ئەوەی هەردوو الیەن لەسەر ڕوانگەو بۆچوونەکانی خۆیان پێ دادەگرنو گوێ بە قسەی یەکتر
نادەن ،بنبەس��تێک دروست دەبێ .لێرەدا هەردوو ال هەستو س��ۆزێکی زۆریان لەال پێک دێ کە
سەرتاس��ەری وجوودیان دادەگرێو دەیانخاتە س��ەر لووتکەی کێوی قافی خۆ بە حەق زانینو خۆ
بەڕاست زانین .ئەمەش وایان لێدەکا بە زمانی لەش بەشێوەیەکی چاالک ئەم هەستو سۆزە بەهێزانە
بەیان بکەنو لە ش��ێوەی س��یگناڵی جۆراوجۆردا بیاننێرن .یانی ئەو هەستو سۆزانە دەبنە جووڵەی
جۆراوجۆری بەدەن��ی بۆ قەناعەت هێنان بە بەرامبەرەکەیان .ڕەنگە ئەوە توڕەییو هەڵبەزینەوەو خۆ
لێک سوورو شین هەڵگێڕانیش بگرێتەوە.
کێشەکە بەهێزترو ئاڵۆزتر دەبێ.
ل��ەو قۆناغەدا هەندێک توخمو فاکتۆری دیکە کە هیچ پێوەندییەکیان بە کێش��ەکەوە نیە دێنە نێو
مەیدانەکەو گیروگرفتەکە ئاڵۆزتر دەکەن .ڕەنگە ئەو شتانە زۆر الوەکیو بێ بایەخیش بن ،بەاڵم لەم
جۆرە حاڵەتانەدا زەق دەبنەوەو کاریگەریی خۆیان نیش��ان دەدەنو ڕۆڵی نیگەتیڤی خۆیان دەگێڕن
وەک« :تۆ هەمیشە ئاوای ،قسە کردن لەگەڵ کەسێکی وەک تۆ بێکەڵکە»« ،من زۆر شتم پێشتریش
لەسەر تۆ بیستبوو»و  ..ئەو جۆرە قسانە خەڵکی دیکەش دێتە ناو کێشەکەوە .وەک «کاک حەسەن
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زۆر ش��تی لەس��ەر تۆ دەگوت بڕوام نەدەکرد»و «خەڵک دەیانگوت ئەتۆ کەسێکی بەو جۆرەی ،بەاڵم
من بڕوام نەدەکرد».
بەاڵم بەوەش ڕاناوەس��تێو دەگاتە هەڕەشە لێ کردنیش «ئەگەر ئەوە نەکەی کەمن پێت دەڵێم،
واو وات بەس��ەر دێنم ،خۆت دەبینیەوە ،ئەتۆ هێش��تا ئەمنت نەناس��یوە ،.پێت دەڵیم پووت چەند
کیلۆیە...و لەم جۆرە قسانە کە هەڕەشەیان لە خۆ گرتووە.
دوورکەوتنەوەی دوو الیەنی کێشەکە لە یەکتر.
بەم جۆرە فاسیلەیەکی زۆر گەورە لە نێوان هەر دوو الی کێشەکەدا پێک دێ .پێکەوە ناتوانن قسە
بکەن .دیالۆگو وتووێژ دەپچڕێو ئیتر پش��ت لە یەکتری دەکەن .کێش��ەکە بە چارەسەر نەکراوی
دەمێنێتەوە ،پێوەندیی نێوان الیەنەکان کۆتایی دێ ،یان شەڕو توندوتیژی دەست پێدەکا.
لێرەدا کێش��ەکە گەیشتۆتە قۆناخی هەرە بەرزی خۆی .الیەنەکان بڕیار دەدەن کە قسە پێکەوە
نەک��ەن .پێوەندیی��ەکان دەپچڕێن ،ئەگەر یەک یان هەر دوو ال بکەونە س��ەر ئەو قەناعەتە کە ئەو
وەزعە کە ناکرێ هەروا بمێنێتەوە ،ناتوانن هیچی دیکە قبووڵ بکەن ،کێش��ەکە دەکێش��رێتە شەڕو
پێک هەڵپڕژان.
٢ـ ئێستا مامۆس��تا داوا لە قوتابییەکان دەکا ببنە چەند گروپی بچووک بچووک .هەر گروپەی
کێشەیەک هەڵدەبژێرێو وەک کورتەشانۆ نمایشی دەکا .پێویستە لە نمایش کردنی چۆنیەتیی گەشە
کردنی کێش��ەکەدا ،ئەو قۆناخانەی س��ەرەوە هەموویان نیشان بدرێن .دەکرێ وەک وتمان ئەمە لە
ڕێگای کورتە ش��انۆوە نیش��ان بدرێ .دەکرێ قوتابییەکان بەشێوەی نووسینیش ئەمە نیشان دەن.
واتە حاڵەتی کێش��ەیەک دەستنیشان کەنو پاش��ان ئەو قۆناخانەی کە کێشەکە پێیاندا تێدەپەڕێ
لەس��ەر کاغەز بینووس��ن .وا باشە کێشەکان جۆراوجۆر بنو هەر گروپە کێشەیەکی جیا لەوی تر بۆ
کار لەس��ەر کردن هەڵبژێرن .کێشەکانی نێو بنەماڵە ،کێشەی قوتابیو قوتابخانە ،کێشەی نێوان دوو
دەوڵەت ،کێشەی نێوان دوو ناوچەی جۆراوجۆرو هتد..
٣ـ قوتابییەکان ئاکامی کارو لێکۆڵینەوەکانی خۆیان بە شێوەی پلێنۆم پێشکەش دەکەن.
بۆ لێدوان:
* ئایا پێش��تر بیرتان لەو هێزو فاکتۆرانە کردبۆوە کە لە کاتی هەبوونی کێش��ەدا ش��وێن لەس��ەر
پەرەسەندنی کێشەکە دادەنێن؟ ئایا دەتانزانی شتێکی ئاوا هەیە؟
* ئای��ا لە ژیانی خۆتاندا لەو کێش��انەدا ک��ە بۆتان هاتوونەتە پێش ،ئەو قۆناخانەی پەرەس��ەندنی
کێشەکانتان تاقی کردونەتەوە؟ چۆن؟
* گرنگترین ئەو خاڵە هاوبەشانە کامانەن کە لە نێوان پێچەاڵوپێچی کێشە جۆراوجۆرەکاندا بەرچاو
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دەکەون؟ یا گرینگترین قۆناخەکانی پەرەسەندنی کێشەکان کامانەن؟
* لە چ قۆناخێکدا کێشەیەک ئاسانتر چارەسەر دەکرێ؟ بۆ چی؟
* چۆن بە باشترین شێوە دەتوانین کێشەیەک ئیدارە بکەین؟
فێر بووین کە:
هەرچەند کێشەکان بە شێوەی جۆراوجۆر پەرە دەستێنن ،بەاڵم زۆر خاڵی هاوبەش کۆیان دەکەنەوە.
لەس��ەرەتادا ناکۆکی لەسەر ش��تێک لە نێوان دوو الیەنی مەس��ەلەکەدا دروست دەبێ .هەر دووال
دەس��ت دەک��ەن بە بەڵگەو دوکیۆمێنت هێنانەوە بە قازانجی خۆی��ان .بەاڵم هیچ کام لە الیەنەکان
ئام��ادە نین گوێ لە یەکتر بگرن .هیچ کامیان بایەخێک بۆ الیەکەی ترو قس��ەو ئەرگیۆمێنتەکانی
دانانێو یەکتر بەجیددی ناگرن .لە جیاتی ئەوەی تێکۆش��ن لێ��ک حاڵی بن ،هەموو تواناکانیان بۆ
بردنە پێش��ی مەبەس��تەکانی خۆیان بەکار دەبەن .هەر کەس خۆی پێ حەقەو دەیەوێ ئەوی تر لە
مەی��دان دەرکا .ئەمەش ماوەی نێوانیان لە یەکتر دوور دەخاتەوە .پێوەندییەکانی نێوانیان دەکەوێتە
ژێر شوێنەواری هەستو سۆزو عاتیفە یان هەستەکان سوککانی ئەوان بەدەستەوە دەگرن .خۆ لێک
سوورو ش��ین دەکەنەوە .بە زمانی لەش سیگناڵی مەنفیو خراپ بۆ یەکتر دەنێرن .بەرەبەرە تۆخمو
فاکتۆرو کەسانی تر دێنە نێو گیروگرفتەکەو ئاڵۆزتری دەکەن .ئاکامی ئەم وەزعە دەکێشرێتە پچڕانی
پێوەندیی دۆس��تانەی نێوانیان .لە ئاس��تی نێونەتەوەییدا ئاکامی وەزعێکی ئاوا دەبێتە شەڕی نێوان
دەوڵەتەکانو شەڕی چەکداری لێ دەکەوێتەوە .لە ئاستی پێوەندیی نێوان مرۆڤەکانیشدا ،ڕەنگە ببێتە
هۆی هەڕەش��ەو توندوتیژی نیش��ان دان بە دژی یەکتری .ئەگەر لەسەر قۆناخەکانی گەشە کردنی
کێشەکان شارەزاییو زانیاریمان هەبێ ،ئاسانتر دەتوانین پێش بە دژوار بوونو پەرەسەندنیان بگرین.
دەتوانی��ن نەیەڵین بگەنە حاڵەتی تەقینەوەو پڕمەترس��ی .ئەو زانیارییانە یارمەتیمان دەدەن باش��تر
وەزعەکە بخوێنینەوەو باشترو ئاسانتر کێشەکان ئیدارەو چارەسەر کەین .دەبێ بزانین کە گەورەترین
دوژمنی ئیدارە کردنی کێش��ە بریتیە لە پچڕانی وتوێژو دیالۆگ .ئەگەر زانیاریو ئاشنایەتمان لەسەر
پێچەاڵوپێچی پەرەس��ەندنی کێشەکان هەبێ ،دەتوانین لە بارودۆخی هەبوونی کێشەیەکد،ا باشترو
چاکتر مانۆڕ بدەینو هەڵسوکەوتی دروستتر بکەین.
ئێمە دەتوانین هەڵبژێرین
بابەت :چۆنیەتیی ئیدارە کردنی کێشەکان
ئامانج :ئاش��نا بوون لەگەڵ ئەو ڕاستییەی کە ئێمە هەمیش��ە دەتوانین خۆمان ئەوە هەڵبژێرین کە
چۆن لەگەڵ کێشەیەک هەڵسوکەوت بکەین.
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لە جیاتی بیر لەوە بکەیەنەوە کە چۆن کێشەکان ئیدارە دەکرێن ،زۆرتر بیر لەوە دەکەینەوە کە
بۆچی س��ەر هەڵدەدەنو لە چیەوە س��ەرچاوە دەگرن .کاتێک کێشەیەک کاریگەریو شوێنەوارێکی
نیگەتیڤی لەسەر خۆمانو کۆمەڵگا هەیە ،پێویستە هەموو هێزو توانامان بۆ دۆزینەوەی ڕێگا چارەیەک
تەرخان بکەین تا ئەوەی کە بیر لە ڕابردوو کەینەوەو بزانین سەرچاوەکەی کێشەکە چییە .ئاخر ئێمە
دەتوانین خۆمان ئەوە هەڵبژێرین کە چۆن لەگەڵ کێشەیەک ڕەفتارو هەڵسوکەوت بکەین ،ئەگەر بەو
جۆرەو لەو گۆش��ەنیگا ئهرێنیەوە تەماشای مەسەلەکە بکەین ،زۆر شانسو دەرفەتی جۆراوجۆرەمان
بۆ چارەس��ەری گیروگرفتەکە بۆ دێنە پێش کە دەتوانین باش��ترینی ئ��ەوان هەڵبژێرین .لەجیاتی
ئەوەی ڕێگا بدەین کە کێش��ەکان ئێمە ئیدارە بکەن ،پێویس��تە هەوڵبدەین ئێمە ئەوان کۆنترۆڵ و
هیدایەتو ئیدارە بکەین .پێویستە بزانین کە کێشەکان ،تەنیا هەر گیروگرفت نین ،بەڵکوو شانسو
دەرفەتو هەلی جۆراوجۆریشمان بۆ دەخوڵقێنن کە دەتوانین بە باشترین شێوە بۆ گەشەو هەڵدانو
پەرەسەندنی خۆمانو کۆمەڵگا کەڵکیان لێوەرگرین.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
ڕاهێنانەکە بە ش��ێوەی گفتوگۆ بەڕێوە دەچێ .دەکرێ سەرەتای دەرسەکە بەو چاالکییە دەست پێ
بکەینو پاشان بابەتەکە سەبارەت بە چۆنیەتیی ئیدارەی کێشەکان درێژە بدەین.
کات  ١٥خولەک.
پێداویستی :قەڵەمو کاغەزو کاغەزی گەورەو تووش.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ قوتابیەکان بە شێوەی پلێنۆم لە دەوری یەکتر دادەنیشن .مامۆستا ئەم پرسیارانە لە قوتابیەکان
دەکا .ئەگ��ەر کێش��ەیەکت بۆ بێتە پێش چۆن هەڵس��وکەوتی لەگەڵ دەکەی؟ ب��ۆ ئیدارە کردنی
کێشەیەک چەند شێوازو مێتۆدو ئەڵترناتیڤمان هەن؟ ئەگەر شاهیدی سەرهەڵدانی کێشەیەک بووی
لە نێوان دوو کەسدا چۆن ڕەفتار دەکەی؟ مامۆس��تا داوا لە قوتابیەکان دەکا بەوردی بیر بکەنەوەو
وەاڵم بدەنەوە .وا باشە هەر قوتابییەک لەگەڵ ئەو کەسەی الی تەنیشتی خۆی پێکەوە قسە بکەنو
بیروڕاکانیان بگۆڕنەوە ( ٣تا  ٥خولەک).
٢ـ مامۆستا وەالمی قوتابییەکان بەجوانی لەسەر تەختەڕەش یان کاغەزێکی گەورە دەنووسێ .دواتر
پێکەوە نەتیجەگیری لە باسەکە دەکەن .دەتوانن لەم خااڵنەی خوارەوە کەڵک وەرگرن:
بۆ ئیدارە کردنو ڕەفتار کردن لەگەڵ کێشەیەک گەلێک ئەلترناتیڤ هەن کە دەتوانین لە نێویاندا
هەڵبژێرین.
١ـ مەیەڵە ببیتە بەشێک لە کێشەکە.
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٢ـ گوێی مەدیە.
٣ـ دەتوانی ڕێگا بدەی کێش��ەکە بەش��ێوەیەکی نیگەتیڤ کارت لێ بکاو س��ەرەنجام هەستەکانت
ببزوێنێ و لە ئاکامدا کێشەکە گەورەتر بێ.
٤ـ دەتوانی توندوتیژی بەکار بێنیو لەم ڕێگایەوە دژکردەوە لە خۆت نیشان دەی.
٥ـ دەتوانی تێکۆشی ئیدارەی بکەیو چارەسەری بکەی.
بۆ لێدوان:
* لە حاڵەتی لە گۆڕێ دابوونی کێشەیەکدا کام لەو ئەڵترناتیڤانەی سەرەوە کێشەکە بەرەو ئاڵۆزبوونو
خراپتر بوون دەبەن؟ بۆچی؟
* کام لەو ئەلترنایڤانەی س��ەرێ کێشەکە بەرەو بارودۆخێکی ئهرێنی دەبەن بەجۆرێک کە بتوانین
چارەسەری بۆ بدۆزینەوە؟ بۆچی؟
فێربووین کە:
زۆر ل��ە ئێم��ە نازانین کە ب��ۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ هەر وەزعو کێش��ەیەکدا ک��ە بۆمان دێتە
پێ��ش ،گەلێ��ک ئەڵترناتیڤمان هەن کە دەتوانی��ن لە نێو ئەواندا یەکیان بۆ دژکردەوە نیش��اندان
هەڵبژێرین .ئەگەر دەمانەوێ کێش��ەکان وەک دەرفەتو شانسو هەلێک بۆ پەرەپێدانو پێشکەوتنی
خۆمان دەکار بکەین ،پێویس��تە ئەو ئەڵترناتیڤە هەڵبژێرین کە بۆ خۆمانو کۆمەڵگا ئاکامی ئهرێنیی
بەدواوەیە .ئەڵترناتیڤێک کە نیشان دەدا ئێمە وەک تاک هەست بە بەرپرسایەتی دەکەین .دەتوانین
هەڵس��وکەوتێکی پاس��یڤمان هەبێ ،ئەوەش بۆخۆی ئاکامی هەڵبژاردنی یەکێک لە ئەڵترناتیڤەکانە.
دەتوانین بە جۆرێک بجووڵێنەوەو بڕۆینە دەرەوەی کێش��ەکە .دەشتوانین وا هەڵسوکەوت بکەین کە
کێش��ەکە ئاڵۆزرترو گەورەتر بێ .یەک ش��ت ڕوونە .تەنیا ئەو ئەڵترناتیڤە ئاکامی ئهرێنیی بەدواوەیە
کە هەڵبژێرین بە ش��ێوەیەکی چاالک کێش��ەکە ئیدارە بکەینو بۆ چارەسەر کردنی تێکۆشین .یانی
باش��ترین ئەڵترناتیڤ ئەوەیە کە بڕیار بدەین کێش��ەکە ئیدارە کەینو بۆ چارەس��ەر کردنی هەنگاو
باوێین .شتێکی دیکەش زۆر گرنگە کە بزانین ئەویش ئەوەیە تا زووتر بۆ چارەسەر کردنی کێشەیەک
دەس��ت بەکار بین ،ئاس��انتر چارەس��ەر دەبێ .هەر بەو جۆرە تا لە چارەس��ەر کردنی کێشەیەکدا
کەمتەرخەمی زۆرتر لە خۆمان نیش��ان دەینو درەنگتر هەنگاو هەڵگرین ،کێش��ەکە ئاڵۆزتر دەبێو
چارەسەرەکەی دژوارترو پڕ زەحمەتتر دەبێ.
ج  -سێ ئاڵترناتیڤ
یەک هەلومەر 
بابەت :چۆنیەتیی ئیدارەکردنی کێشەکان٣٦٣ .ـ٣٥٥
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ئامانج دۆزینەوەی باشترین ئاڵترناتیڤ بۆ چارەسەر کردنی کێشەیەک.
ئایا کەس هەیە تا ئێستا ئەوەی بۆ نەهاتبێتە پێش کە لەخۆی بپرسێ :بۆچی فاڵنە قسەم بە جۆرێکی
دیک��ە نەدەکرد؟ بۆچی لە فاڵن هەلومەرجدا بە جۆرێکی دیکە رەفتارم نەدەکرد؟ ئەوە هەس��تێکی
ناخۆشە کە پاش ماوەیەک داماندەگرێو خۆزگە دەخوازین کە بە جۆرێکی تر ڕەفتارمان کردبا و بە
چەش��نێکی تر قسەمان کردبا و ئەڵترناتیڤێکی دیکەمان هەڵبژاردبا .ژیان پڕە لە کێشە .ئێمە هەموو
ڕۆژی دەکەوین��ە هەلومەرجی جۆراوجۆرەوە .بۆیە زۆر پێویس��تە فێر بین کە بتوانین بە باش��ترین
ش��ێوە خۆمان بۆ ڕووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ ئ��ەو بارودۆخاندا ئامادە بکەین کە بەرەوڕوویان دەبینەوە.
فێر بوونو ش��ارەزا بوون و ئاش��نا بوون لەگەڵ هونەرەکانی کۆنترۆڵو ئیدارەکردنی کێشەکان ،ئەو
دەرفەتەمان بۆ دەخۆڵقێنن لە داهاتوودا باشتر بتوانین ڕووبەڕووی وەزعو کێشە دژوارەکان بینەوە.
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەکە بەوە دەس��ت پێدەکا کە هەر کام لە قوتابیەکان بەتەنیا بۆ خۆی لەس��ەر بابەتەکە
بیر دەکاتەوەو پاش��ان هەموویان بەسەر چەند گروپ دا دابەش دەبنو بەشێوەی گروپی پێکەوە کار
دەکەن .کورتەش��انۆیەک بەڕێوە دەبەنو سەرەنجام بەش��ێوەی پلێنۆم لە دەوری یەک کۆ دەبنەوەو
پێکەوە بابەتەکە تاوتوێ دەکەن.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا داوا لە قوتابیەکان دەکا کە بیر لە وەزعییەتێک بکەنەوە کە لەم دواییانە بۆیان هاتۆتە
پێشو بۆخۆیان لەس��ەر ئەو بڕوایەن کە نەیانتوانیوە بە شێوەیەکی باش لەگەڵی هەڵسوکەوت بکەن.
ڕەنگە ئەو وەزعە لە مەدرەسە ڕووی دابێ ،لە ماڵەوە ڕووی دابێ یان لە جێگایەکی تر ٥ .خولەک.
٢ـ قوتابیەکان بە سەر چەند گروپ دا دابەش دەبن .هەرکام لە گروپەکان وەزعیەتێک بۆ کار لەسەر
ک��ردن هەڵدەبژێرن کە لە س��ەری بە کۆدەنگی دەگەن .لەو وەزعیەتانەی ک��ە ئەندامانی گروپەکە
بۆخۆیان لەگەڵ یەک باس��یان کردوە ،یەکێکیان هەڵدەبژێرن .ئەوان لەس��ەر ئەم ئەڵترناتیڤانە کار
دەکەن:
* لە بارودۆخێکی ئاوادا ئاسانترین ئەڵترناتیڤ بۆ دژکردەوە نیشان دان چیە؟
* کام ئەڵترناتیڤ لە هەمووان زیاتر ەزعەکە بەرەو ئاڵۆزی دەبا؟
* باش��ترین و سەرکەوتووترین میتۆد بۆ دژکردەوە نیش��ان دان لە بارودۆخێکی ئاوادا کامەیە؟
( ٢٥خولەک)
٣ـ لە کۆتایی دا هەموو بەش��دارانی کۆرس��ەکە بە شێوەی پلێنۆم لە دەوری یەکتر کۆ دەبنەوەو
چەند وەزع لەو نموونانە بۆ کارکردنی بەکۆمەڵ هەڵدەبژێرن .دەکرێ گروپەکان دوو دوو ڕێک کەون
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و گروپێکی گەورەتر دروست کەنو شانۆکان بۆ یەکتر نمایش بکەن.
بۆ لێدوان:
* ئەڵترنایتڤە جیاوازەکان چ ئاکامێکی جیاوازیان لێ کەوتەوە؟
* چ شتێک لە چاالکییەکەدا باش چووە پێش؟ لەبەرچی؟
* بە چ شێوەیەک ئەم شتانە بۆ ئێوە ئاشنا یان بێگانە بوون؟
* ئایا ئاس��انترین رێگای دژکردەوە نیش��اندان ،لە زۆرترین حاڵەتەکان دا وەزعەکە ئاڵۆزتر دەکا؟ یا
باشترین چارەسەری بەدوادا دێ؟
* چ لێوەشاوەییەک ،چ زانیاریو تاکتیکێک پێویستە تا بە جۆرێک دژکردەوە نیشان دەین کە نەبێتە
هۆی ئالۆز بوون و خراپتر بوونی وەزعەکە؟
فێر بووین کە:
دەب��ێ بزانین کە ئەو میتۆدو ش��ێواز و تاکتیکانەی بۆ ئیدارەکردنی کێش��ەکان دەکاریان دەكەین،
هەمیشە باشترینو کاریگەرترین رێگا و میتۆد نین .واتە هەمیشە باشترین ئاکام بەدەسستەوە نادەن.
بەاڵ ،ئەگەر فێر بین قس��ەو باسو گفتوگۆ لەس��ەر کێشەکانو بارودۆخە جۆراوجۆرەکانو چۆنیەتیی
دژکردەوەکانمان بەرانبەر ئەوان بکەین ،تواناو لێوەش��اوەییو ش��ارەزایی خۆم��ان بۆ ئیدارە کردنی
هەرچی باش��تری ئەوان پەرە پێ دەدەین .ئەم��ەش یارمەتیمان دەدا کە لە داهاتوودا کە دەکەوینە
ئ��ەو جۆرە هەلومەرجانەوە ،باش��ترو گورجوگۆڵتر مانۆڕ بدەینو س��ەرکەوتووتر لە مەیدانەکە بێینە
دەر .لەو بارەوە دەتوانین لە خەڵکانی تر ،لە ئەزموونو تاقیکردنەوەو ش��آرەزاییو لێوەش��اوەییەکانی
ئەوانی��ش فێر بین .لەوەش زیاتر دەتوانین ل��ە کەموکوڕییەکانی ئەوانیش فێر بین .زۆر گرینگە فێر
بین هەلومەرجەکان ،بەش��ێوەیەکی دروس��تو واقیعبینانە هەڵس��ەنگێنینو پاشان لەبەر ڕۆشنایی
ڕاستییەکانو بە وەبەرچاوگرتنی هەموو الیەنەکانی مەسەلەکە ،ئەڵترناتیڤێکی بونجاو هەڵبژێرین.
قۆناخەکانی ئیدارەکانی کێشەکان
بابەت :ئیدارەکانی کێشەکان ٣٦٣ـ٣٦١
ئامانج :فێربوونی چۆنیەتیی ئیدارە کردنی کێشەکان بە شێوەیەکی خەلالقو کارساز.
دنیا پڕە لە کێشەی جۆراوجۆرو لە ئەژمارنەهاتوو .هەندێک لەو کێشانە بچکۆلەن ،وەک ئەو کێشانەی
ڕۆژانە لە نێو بنەماڵەدا لەگەڵ دۆس��تان و هەڤااڵن ،لە ش��وێنی کارو  ...بۆمان دێنە پێش .تا کێشەو
ملمالنێ گەورەو نێونەتەوەییو جیهانییەکانی نێوان واڵتانو گەالنو میللەتان.
کێشەکان جۆراوجۆرن ،دەبێ بەشیوەی جۆراوجۆریش ئیدارە بکرێنو رێگاچارەی جۆراوجۆریشیان
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بۆ بدۆزینەوە .هەر بۆیە ئیدارە کردنی کێشەکان کارێکی گرینگو پڕ لە خەلالقییەتە .بەاڵم سەرەڕای
ئەەی کە کێش��ەکان جۆراوجۆرن ،زۆر تایبەتماندیو شتی هاوبەشیشیان پێکەوە هەیە کە بۆ ئیدارە
کردنی باش��تری ئەوان ،پێویستە بیانناس��ین .با بزانین پڕۆسەی ئیدارەکانی کێشەکان چۆن دەڕواتە
پێش؟
چۆنیەتیی جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
چاالکییەکە بەوە دەس��ت پێدەکا کە بەشدارانی کۆرسەکە خۆیان بۆ نمایش کردنی کورتەشانۆیەک
ئامادە دەکەن کە دواتر دەبێ لە پلینۆمدا بەڕێوەی بەرن .پاش��ان مامۆس��تا باس��ێکی کورت لەسەر
باسەکە پێشکەش دەکات .قوتابیەکان لەسەر کورتە شانۆکانو ئامادەکردنیان کار دەکەن .سەرەنجام
بە باسو گفتوگۆی قوتابیەکان لەسەر بابەتەکە لە پلینۆمدا کۆتایی دێ.
کات :یەکو نیو کاتژمێر.
پێداویستی :کاغەزی گەورەو تووش ،یا تەختەڕەشو گەچ.
ئامادەکاریی پێویس��ت :بابەتێکی ئامادەکراو لەسەر قۆناخەکانی ئیدارەکردنی کێشەکان کە مامۆستا
دەبێ پێشکەشی بکات.
جێبەجێ کردنی ڕاهێنانەکە:
١ـ مامۆس��تا داوا لە قوتابییەکان دەکا کە ببنە چەند گروپ .هەر گروپەی کورتەش��انۆیەک لەسەر
کێشەیەکی تایبەتی واتە حاڵەتێک کە کێشە نیشان بدا ،ئامادە دەکا( .وەک ئەو نموونانەی خوارەوە:
پێویس��تە کێش��ەکە ڕوونو ئاش��کرا بێو الیەنەکانی کێش��ەکەش دیار بن .قوتابیەکان بەجۆرێک
کورتەش��انۆکان پیادە دەکەن کە کێش��ەکان وردە وردە بەرەو خراپتربوونو ئاڵۆز بوونی زۆرتر بڕۆنو
س��ەرەنجام بگەنە بنبەس��ت و بەکارهێنانی توندوتیژی( .دیارە بە شێوەیەکی ئاسایی) یا ئەوەی کە
الیەنەکان پش��ت ل��ە یەکتر کەنو پێوەندییەکانیان بپچڕن ١٥( .خول��ەک) .قوتابیەکان دواتر ئەم
کورتەشانۆیانە لە پلینۆمدا نمایش دەکەن.
٢ـ مامۆس��تا تێدەکۆشێ کاری قوتابیەکان هەڵس��ەنگێنێو شانۆکانی ئەوان لەگەڵ ئەو کێشانەی لە
ژیانی ڕۆژانەدا دێتە پێش بەراورد بکات .واتە واقعییەتی ژیانی ڕۆژانە لەگەڵ ئەو کێشانە لێک گرێ
ب��دا تا قوتابییەکان فەلس��ەفەی بابەتەکە فێر بنو دەرسو پەندی لێەوەرگرن .بەتایبەت مامۆس��تا
پێویستە پێ لەسەر ئەوە داگرێ کە ئەگەر بەشێوەیەکی ئاگاهانەو خەلالقانە کێشەکان ئیدارە نەکەین
ئاکامەکانیان زۆر نالەبار دەبن .دواتر مامۆس��تا باس��ێکی کورت سەبارەت بە قۆناخە جۆراوجۆرەکانی
ئیدارەکردنی کێشەکان پێشکەش دەکا ( ١٠تا  ٢٠خولەک)
مامۆستا دەبێ ئەوەش ڕوون بکاتەوە کە ئەوەی ئێمە لێرەدا باسی دەکەین مۆدێلێکی سادەکراوەی
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ڕاس��تییەکانی ژیانی ڕۆژانەیە .بەاڵم پێویس��تە لە هەموو قۆناغەکانی گەشەکردنی کێشەیەکدا ،بە
وشیاریو شارەزاییو بەرپرسایەتییەوە هەڵس��وکەوت بکەین .ئەمە باشترین ڕێنوێنییە سەبارەت بە
چۆنیەتیی ئیدارەکردنی کێشەکان بە شێوەیەکی خەلالقو کاریگەر.
* ددان بەوە دابنێ کە کێش��ەیەک ،گیروگرفتێک هەیە .کاتێک دو الیەنی مەس��ەلەکە پێکەوە
ددان بەوە دادێنن کە کێش��ەیەک لە نێوانیان دا هەیە ،مانای ئەوەیە کە پێیان خۆش��ە کێشەکەیان
چارەسەر کەن.
* کێشەکە پێناسە بکە،سنوورو چوارچێوەکانی کێشەکە دیار بکە.
جاری وایە هەندێک کەسو توخمو فاکتۆری کە هیچ پێوەندییەکیان بە كیش��ەکەوە نیە ،دێنە
نێو مەس��ەلەکەو ئاڵۆزترو خراپتری دەکەن .بۆیە تێکۆشە کێشەکە پێناسە بکەی .سنوورەکانی ڕون
کەیەوە نەیەڵی ئاڵۆزتر بێو قس��ەو باسی کەسانی ترو الیەنەکانی تر خراپتری بکەن .لەو حاڵەتانەدا
زۆر گرنگە جیاوازی لە نێوان گیروگرفتەکە خۆیو ئەو کەسەی کە کێشەمان لەگەڵی هەیە دانێین.
کارم��ان بە تۆپەکە بێ نەک یاریزانەکە .لە فوتباڵدا دەبێ وەدوای تۆپەکە کەوین نەک یاریزانەکان.
ل��ەوەش گرنگتر ئەوەیە کە هەس��تە توندو بەهێزەکانی خۆمان ،ئیحساس��اتی توندی خۆمان جڵەو
بکەین .بەسەریاندا زاڵ بینو نەیەڵین خۆیان نیشان بدەن.
* تێکۆش��ە خۆت لە جێگای الیەنی بەرامبەر دانێ .مرۆڤەکان جیاوازن ،پێش��ینەی جیاوازیان
هەیە ،هەر بۆیە ڕوانگەو گۆش��ەنیگای جیاوازیشیان هەیە .ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی تێگەیشتنی
جیاوازیشیان لە شتەکانو دیاردە جۆراوجۆرەکان هەبێ .هەر بۆیە زۆر گرنگە ئەوە تێبگەین کە بۆچی
الیەنی بەرانبەرمان بەو جۆرە بیر دەکاتەوە .ئەمە یارمەتیمان دەدا باش��تر لە کێش��ەکە حاڵی بینو
هەموو الیەنەکانی مەسەلەکە ببینین.
* ئامادەی باسو وتووێژو کۆمیونیکاشۆن بە لەگەڵ الیەنی بەرانبەر.
بۆ ئەوەی فەزاو کهش��ێکی باش دروست کەی پێویس��تە بە ڕێزو حورمەتەوە بەرانبەر بە الیەنی
بەرانبەر هەڵسوکەوت بکەی .باشترین رێگاش بۆ ئەو کارە ئەوەیە کە بەشێوەیەکی چاالک گوێی لێ
بگریو بزانی چ دەڵێ .ئەمە ئەوە نیش��ان دەدا کە تۆ خوازیاری چارەس��ەری کێشەکەی .لە الیەکی
دیکەشەوە دەبێتە هۆی ئەوەی الیەنی بەرانبەریش باشتر گوێ لە تۆ بگرێ.
لەسەر چی پێکهاتنو هاودەنگیمان پێکەوە هەیە؟
لە هەر کێش��ەیەکدا زۆر ش��ت هەن کە هەموومان قەبووڵمانن .بۆ نموونە پێمان خۆش��ە کێشەکە
چارەس��ەر بکرێ .یا یەکترمان خۆش دەوێو حەز ناکەین کێشەکە ببێتە مایە تێکچوونی پێوەندیی
دۆستانەی نێوانمان ،یا حەز بەوە ناکەین ببێتە مایەی کێشەو دەردەسەریو ئێشو ئازار بۆ کەسانی
تر .جا ئەگەر لە حاڵەتی لەگۆڕێدا بوونی کێش��ەیەکدا ،بەو جۆرە بیر بکەینەوە ،لەو چوارچێوەیەدا
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بڕوانینە ش��تەکان ،فەزایەکی ئهرێنی دروس��ت دەبێ .ئەوەش بەنۆرەی خۆی یارمەتی بە دروس��ت
بوونی فەزایەکی باش��تر بۆ چارەسەریی کێش��ەکە دەدۆزێتەوە .لەو قۆناخەدا ئەگەر هەست دەکەین
کە کارێک یان قسەیەکمان کردوەو لێی پەشیمانین ،پێویستە لەو قۆناخەدا داوای لێبوردن بکەین.
پێداویستییەکەت دەست نیشان کە.
الیەنەکان��ی کێش��ەکە پێویس��تە ڕوانگ��ەو بۆچوونەکان��ی خۆیان ب��اس ک��ەنو گرینگترین
پێداویس��تییەکانی خۆیان بۆ یەکتر ڕوون کەنەوە .پێویس��تە ئەوەش بزانین ئەوە بەو مانایە نیە کە
هەموو داوا و خواستەکانیان جێبەجێ بن ،بەاڵم ئەوە پڕۆسەکەیە و مرۆڤ دەبێ ئامادەی بدەو بستان
بێ.
ه��ەوڵ دەن ڕێگاچارەیەک بدۆزنەوە کە مرۆڤ بتوانێ لەگەڵ��ی بژی واتە بۆی قبووڵ بکرێ .بۆ
چارەسەری کێشەکە ،زۆر گرنگە کۆمیونیکاسیۆنێکی باشمان هەبێ .زۆر رێگاچارەی جۆراوجۆر هەن.
پێویستە پێ لەسەر الیەنە ئهرێنیەکانی رێگاچارە جۆراوجۆرەکان داگرین .شتێک زۆر گرنگە ئەویش
ئەوەی��ە بزانی��ن هەرچەند ئیمکانی ئەوە نیە کە بە هەموو داخوازەکانمان بگەین ،بەاڵم باش��تر وایە
بگەینە ڕێگاچارەیەک.
٣ـ پاش تەواو بوونی باس��ەکەی مامۆس��تا ،قوتابیەکان دەچنەوە پاڵ گروپەکانی خۆیانو دەست
دەکەن بە ئامادەکردنی شانۆکان .وا باشە قوتابیەکان پێیان بگوترێ کە پێویستە بەجۆرێک شانۆکان
ب��ە ڕێوەبەرن ک��ە ئەو قۆناخە جۆراوجۆرانەی پرۆس��ەی ئیدارە کردنی کێش��ەکان وەبەرچاو بگنو
تێکۆشن ڕێگاچارەیەک بدۆزنەوە ( ١٥خولەک)
٤ـ سەرەنجام هەموو گروپەکان کورتەشانۆکانیان لە پلینۆمدا پێشان دەدەن.
فێربووین کە:
زۆر گرنگە بەش��ێوەیەکی خەلالق و کارساز کێشەکان ئیدارە بکەین .ئەوەش ئیمکانی هەیە .کاتێک
بە نێو پرۆس��ەی ئیدارەکردنی کێش��ەیەکدا تێدەپەڕین ،وەک مرۆڤ هەست بە گەورەبوونو کامڵ
بوونو پوختەبوون دەکەین .پێوەندییەکانی نێوانمان باش��تر و بەهێزتر دەبن .چونکە باشتر یەکتر
دەناسینو زۆرتریش لەسەر یەک فێر دەبین.
ئیدارە کردنی کێش��ەکان ،هونەرێک نیە کە تەنیا هەندێک کەس بیزاننو لە پاوانی کەس��انێکی
تایبەتی دابێ ،ش��تێکە کە هەمووم��ان دەتوانینو دەبێ فێری بین .کاتێ لە س��ەرەتاوە ددان بەوە
دادێنین کە کێش��ەیەک هەیە ،ئەوە بۆخۆی گەورەترین هەنگاوە بۆ چارەس��ەر کردنی مەسەلەکەو
پردێکە کە لە نێوان خۆمانو الیەنی بەرانبەردا دروستی دەکەین .پێویستە بزانین کە ئێمە هەمیشە
دەتوانین کە بۆخۆمان ئەوە هەڵبژێرین کە چۆن هەڵس��وکەوت لەگە کێشەکە بکەین .قبووڵ کردنی
بەرپرسایەتی ،هەست کردن بە بەرپرسایەتیو هەست کردن بە بەرپرسایەتی بەرامبەر بە ئاکامەکانی
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کێش��ەکە ،هەڵسوکەوتێکی ژیرانەو مەعقوواڵنەیە .لەبیرت بێ لەمەودوا ئەگەر کێشەت بۆ هاتە پێش
لەو ش��ارەزاییو لێوەشاوەییانە بۆ چارەسەری کێشەکە کەڵک وەرگرە کە فێریان بووی .واتە هەوڵبدە
کێشەکە بە شێوەیەکی داهێنەرانە ئیدارە بکەی.
نموونەی ئەو کورتەشانۆیانەی کە قوتابیەکان دەتوانن کاری لەسەر بکەن:
١ـ لەگەڵ چەند هاوڕێت دەچنە بازاڕو س��ەری دووکانێکی گەورە ەدەن کە CDدەفرۆشێ .لەپڕ
ب��ۆت دەردەکەوێ کە هەریەک لە هاوڕێکانت س��یدییەک هەڵدەگرنو دەیخەنە گیرفانی خۆیان.
تۆش ئەو کارەی ئەوان بە ناحەز دەزانیو داوا دەکەی سییدیەکان دانێنەوە .کەچی ئەوان بە قسەت
ناکەنو پێت پێدەکەنن .لەوەش زیاتر ئەتۆ بە کەسێکی سادەو دەستو پێ سپیلکە لە قەڵەم دەدەن.
٢ـ ک��وڕی خاڵت جێژنی لەدایک بوونی هەیە .بۆ تۆ زۆر ئازیزەو دەتەوێ لەو جەژنەدا بەش��دار
بی .بەاڵم ئامادەییت نیە .لەالیەک جلی پێویس��تت بەو پەلەپەلە بۆ پەیدا نابێ ،لەالیەکی دیکەشەوە
ناسازی .لەوەش دەترسی کە خاڵۆزاکەت دڵی لێت بڕەنجێ.
٣ـ دو کچی موسوڵمان تازە لە هۆتێلکدا دەستیان بەکار کردوە .بەپێی دابو نەریتی مەزهەبیو
ئیتنیکی خۆیان حیجابو ڕووسەری بەکار دەبەن .پاش مانگێک بەڕێوەبەری هۆتێلەکە بانگیان دەکاو
دەڵێ کە لەبەرئەوەی حیجاب لەگەڵ یونیفۆرمی هۆتێل نایەتەوە دەبێ لەس��ەر کار حیجابیان نەبێ،
دەنا کارەکەیان لەدەس��ت دەدەن .کچەکانیش پێ لەس��ەر ئەوە دادەگرن کە هەبوونی حیجاب بۆ
ئەوانو هەوییەتیان زۆر گرنگەو ناتوانن بێ حیجاب بن.
یا قوتابیەکان دەتوانن لەس��ەر بناخەی ئەو نمووننان��ە ،نموونەی دیکە لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیان
بێننەوە و کاریان لەسەر بکەن.
گرینگترین تکنیکەکانی ئیدارەکردنی کێشەکان بریتیین لە:
١ـ دان بەوە دابێنین کە کێشەیەک هەیە.
٢ـ گیروگرفتەکە پێناسە بکەین.
٣ـ هەوڵ دەین خۆمان لە جێگای الیەنی بەرانبەر دانێین.
٤ـ لەسەر چی تەوافوقمان هەیە؟
٥ـ کۆمیونیکاسیۆنێکی باش ،گوێگرتنی چاالکانە لە الیەنی بەرانبە ،بەڕوونیو بێ پێچو پەنا قسە
کردن.
٦ـ پێداویستیەکانی خۆمان بەیان بکەین.
٧ـ رێگاچارەیەک بدۆزەوە کە مرۆڤ بتوانێ لەگەڵی بژیو ئامادەی دانوستان بە.
گرینگترینی ئەو وشە کلیلییانەی کە لە کاتی ئیدارەکردنی کێشەکاندا بەکارمان دێن بریتیین
لە:
پێوەن��دی ،دیالۆگ ،ڕێزو حورمەت ،تێگەیش��تن لە ڕوانگەکانی کەس��ی بەرانبەر ،دانوس��تان،
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دۆزینەوەی ڕێگاچارە.
بۆ فێربوونی زۆرتر :داوای لێبوردن.
لە ئئیدارە کردنی کێشەکاندا زۆر گرنگە لە بایەخو کاریگەریی وشەی لێم ببوورە تێبگەین .بۆ داوای
لێب��وردن دەکەین؟ ئایا تەنیا لەبەر ئەوەیە کە دەمانەوێ بەئەدەب بین؟ یان دەمانەوێ لەو ڕێگایەوە
سیگناڵێکی تایبەتی بنێرین؟ بیر لەو هەڵومەرجانە بکەوە کە لەوێدا پیویستە داوای لێبوردن بکەین.
* کەی داوا لە کەسێک دەکەین کە لێمان ببوورێ؟
* مەبەستی ئێمە لە داوای لێبوورن چیە؟
* کاتێک داوای لێبووردن دەکەین چ هەستێکمان بۆ دێتە پێش؟
* دوای داوای لێبووردن چ هەستێکمان بۆ دێتە پێش؟
* ئەگەر خەڵکانی تر داوای لێبوردنم لێ دەکەن ،چ هەستێکم تێدا دروست دەبێ؟
کاتێک داوای لێبووردن دەکەین ،وشەی لێمببوورە ،وەک کلیل دەرگامان بەڕووی سەرگرتنەوەی
کۆمیونیکاسیۆندا بۆ دەکاتەوە .واتە پێوەندی و کۆمیونیکاسیۆن دروست دەبێتەوە .ئەوەش پێویستیی
هەرە بنەڕەتیە لە ئیدارە کردنی کێش��ەکاندا .ببوورە ،لێم ببورە وش��ەیەکی جوانو پڕ مانایە ،دەبێ
فێر بین زۆرتر بەکاری بەرین!
لێم ببورە!
!I am sorry

بمبەخشە!

بەشی حەوتەم
تیئاتر لە وانە وتنەوەدا
یەکێک لە مێتۆدە هەرە باشەکانی کار کردن لەسەر مافەکانی مرۆڤو راهێنانی مندااڵنو الوان بۆ ئاشنا
بوون لەگەڵ ئەوان ،بریتیە لە بەکارهێنانی تیئاتر لە کۆرس��ەکان دا .هەروەها شانۆ بۆ راهێنانی الوانو
مندااڵن لەسەر چۆنیەتیی چارەسەر کردنی کێشەکانو پەروەردەکردنیان لەسەر بناخەی پرەنسیپەکانی
پلۆرالیزمی فەرهەنگیو تێگەیش��تن لە بەهاو نرخە جۆراوجۆرە کولتوورییەکان ،مێتۆدێکی زۆر باشو
کارایە .ئێمە لە کارو چاالکییەکانی خۆماندا بەتایبەتی لە کاتی بەڕێوەبردنی کۆرس��ە درێژخایەنەکان
دا ،هەمیشە کەڵکمان لەو میتۆدە وەرگرتووەو ئاکامی زۆر باشیشی بەدەستەوە داوە.
لە کۆرس��ەکانی ئێمەدا هەموو جارێ لە لەکاتی پیادەکردنی دەرس��ەکاندا ،مامۆس��تایەک کە
ش��ارەزایی لە شانۆدا هەبووبێ ،بۆ ماوەی س��ەعاتونیوێک نێوەرۆکی ئەو بابەتانەی کە لە دەرسەکاندا
باس��یان لێکراوە ،لەگەڵ بەشدارانی کۆرسەکان ،بەش��ێوەی تیئاتر دەردەهێنا .ماددە دەرسییەکانیان
دەکرانە کردەوەو ئاکارو رەفتارێک کە لە ژیانی رۆژانەدا رەنگ بدەنەوە .دیارە هەمیشە دەبێ نێوەرۆکی
تیئاترەکان ئیلهام لەو بابەتانە وەرگرن کە لە کۆرسەکاندا بە شێوەی تیئۆری دەگوترێنەوە.
لە ڕێگای بەکارهێنانی دراماو تیئاتر لە کۆرسەکاندا ،زۆر بە ئاسانی دەتوانین بەشدارانی کۆرسەکان
لەس��ەر ئەوە رابێنین کە ئەو ش��تانەی فێریان دەبن ،لە کردەوەدا بەکاریان بێننو بیانکەنە بەشێک لە
ئاکارو رەفتاری رۆژانەیان و لەگەڵ کەس��ایەتیی خۆیان ئاوێتەیان بک��ەن .لەم ڕێگایەوە قوتابییەکان
هەستی باوەڕبەخۆبوونیان تێدا دروست دەبێ ،توانای نیشاندانی هاوپێوەندییو هاودەردییو هاوخەمیو
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متمانەی��ان تێدا پێک دێو بەهاو نرخە ئینس��انییەکان لەگەڵ وجوودیان تێک��ەڵ دەبن .بەم جۆرە
کەسایەتییان گەشە دەکاو بۆ پێشەوە دەچێ.
بەش��دارانی کۆرس��ەکان بە شێوەی دراماو پانتۆمیم رۆڵی کەس��انی دیکە دەگێڕنو فێر دەبن کە
”پێاڵوی کەس��انیتر” بکەنە پێ .بەو جۆرە نێوەرۆکی باس��ەکان بە شێوەیەکی زیندوو دەگوێزرێتەوە بۆ
دنیای راستی و ژیانی رۆژانە .ئەم شێوە دەرس گوتنەوەیە نەخشێکی گرینگیشی لە سۆسیالیزە بوونی
بەشدارانی کۆرسەکەو ئاشنا بوونی پتری ئەوان لەگەڵ یەکتردا هەیە.
بۆیە ئەگەر بەش��دارانی کۆڕسەکە پێشتر ،یەکتریان نەدیوەو ئاش��نایەتیان لەگەڵ یەکتریدا نیە،
باش��تر وایە لەم مێت��ۆدە زۆرتر کەڵک وەرگی��رێ .زۆرن ئەو قوتابییانەی کەمتر ل��ەوەدا زیرەکن کە
بەش��ێوەی قس��ە بتوانن زانیارییەکانی خۆیان دەربڕن .ئەو جۆرە کەس��انە بەکردەوە باشتر دەتوانن
ش��ارەزاییو لێوەشاوەیییەکانیان نیش��ان دەن .دەبێ بگوترێ ئەگەر کەسێک لە بەشدارانی کۆرسەکە
حەز ناکا لەو جۆرە چاالکییانەدا بەشداری بکا ،پێویست نیە زۆری لێبکرێ بۆ بەشدار بوون لەم جۆرە
کارانەدا .بەاڵم مامۆس��تا دەبێ لە بیری بێ کە لە جیاتی بەش��داریکردنی لەم چاالکییانەدا ،ئەرکو
راهێنانی دیکەیان پێبسپێرێو داواشیان لێ بکات کە جێبەجێیان بکەن .بۆ نموونە دەکرێ داوایان لێ
بکەین سێنەکە بڕازێننەوە یان مانوسی تێئاترەکە بە خەتی خۆیان ئامادە بکەن.
لە پرۆس��ەی چوونە پێشی کاری کۆرسەکەدا دەکرێ بەشداران زۆر پەردەی جۆراوجۆر لە شانۆکە
دروست کەنو پاشان لە دەرفەتێکدا ئەگەر بیانەوێ هەموویان بەسەریەکەوە پێشان بدەن .لەو جۆرە
کاران��ەدا چۆنیەتیی ئاکامی کار زۆر گرینگە ،بەاڵم راس��تییەکەی ئەوەیە کە پرۆس��ەکەش زۆر زۆر
گرنگە .ئەگەر پرۆسەی چوونە پێشی کار چاک نەڕواتە پێش ،دیارە ئاکامیشی زۆر باش نابێ .ئەو دوو
الیەنە پێوەندییەکی دیالیکتیکیان پێکەوە هەیە .بۆیە چۆنیەتیی بەش��داریو چاالک بوونی قوتابیان لە
کاروباری کۆرسەکەدا زۆر گرنگەو لەسەر چۆنیەتیی ئاکامی کۆرسەکان بە فاکتۆرێکی بڕیاردەر دادەنرێ.
لێرەدا کورتەیەک لە وتارێکی کریس��تین یۆرگنس��ن کە پس��پۆڕێکی بەناوبانگی تیئاترو درامایە
سەبارەت بە بایەخی بەکارهێنانی دراما لەو جۆرە کۆرسانەدا دەخەینە بەرچاو .ناوبراو باس لە ئەزموونی
خۆی لە بەکارهێنانی ش��انۆ لەو کۆرس��انەدا دەکا کە رێکخراوە مرۆڤدۆستەکانی نۆروێژی بۆ راهێنانی
الوانو مێرمندااڵن لەس��ەر مافەکانی مرۆڤو ئاشنا کردنی ئەوان بە بایەخە ئینسانییە بنەڕەتییەکان
بەکاری دێنن.
«لەو کۆرس��ەدا هەموو ش��تێک باش بوو ،بەاڵم تیئاترەکە زۆر زۆر باش بوو» .ئەمە دەقی وەاڵمی
الوێکە بەو پرسیارە کە لە کۆرسەکە چیت پێ باش بوو .ناوبراو پاش تەواو بوونی کۆرسەکە بەم جۆرە
وەاڵم دەداتەوە:
«هەموو شتێک باش بوو،بەاڵم تیئاترەکە زۆر زۆر باش بووو شوێنەوارێکی زۆری لەسەر من دانا».
لە هەلومەرجێکدا کە مامۆستا ناچارە زۆر بابەت وەک ماددەی دەرسی تێکەاڵو کاو لە ماوەی چەند
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س��ەعاتێکی دیاریکراو دا ،بیانڵێتەوە .تیئاتر ئامرازێکی زۆر باش��ە کە دەتوانێ ئەو مەبەستە وەدیبێنێ.
لەو ڕێگایەوە مامۆستا دەتوانێ مەبەستەکانی خۆی باش بپێکێ ،نێوەرۆکی وانەکان بگوێزێتەوە ،زەوقو
حەزی قوتابییەکان بۆ فێربوون وەخەبەر بێنێ .لە حاڵەتێکی لەو جۆرەدا قوتابییەکان گەشە دەکەنو
فێر دەبن .لەو مێتۆدەدا قوتابییەکان سۆس��یالیزە دەبن ،هاوکاری پێکەوە دەکەن ،لەگەڵ یەکتر ئاشنا
دەبنو پێکەوە هەندێک ئەرک بەڕێوە دەبەن کە دەبێتە هۆی بەرفراوان بوونی سنوورەکانیان.
ل��ە ڕێ��گای تیئاترو دراماوە م��ن الوەکانو مێرمنداڵ��ەکان لەگەڵ خۆم بۆ دنیای��ەک دەبەم کە
جیاوازییەکی زۆری لەگەڵ ئەو واقعیەتە هەیە کە تێیدان .دەیانبەمە دنیایەک کە لەوێدا ش��تی دیکە
روو دەدا ،مرۆڤ هەست دەکا گۆڕاوەو بۆتە کەسێکی دیکە .جاری واشە پێویستە هەر لە چوارچێوەی
واقعیەتەکاندا بس��ووڕێنەوەو خۆیان چۆنن هەرواش وەریانگرین .بەاڵم ئەوە مەترس��ییەکی تێدا نیە،
چونکە ئێمە تەنیا ش��انۆ بەڕێوە دەبەین .کاتێک لە ش��انۆیەکدا یەکێک رۆڵێک دەبینێ کە لەو رۆڵەدا
دەمرێ ،ئەوە هەر لەس��ەر س��ێنەکە شتێکی ئاوا روو دەدا ،لە راس��تیدا ئەو نامرێ .ئاخر لەسەر شانۆ
دەتوانین رۆڵی کەس��ێکی تر ببینین ،دەتوانین بە خەون بڕۆینە جێگا دوورەکان ،دەتوانین هەویەتو
ناسنامەیەکی دیکە پەیدا بکەین ،یان هەویەتو ناسنامەی کەسانێکی تر قەرز کەینو ببینە کەسێکی
تەواو جیاواز.
کاتێک مافەکانی مرۆڤ وەک دەرس دەڵێینەوەو لەگەڵ الوەکاندا پێکەوە کاریان لەسەر دەکەین،
زۆر بابەتو مەسەلە دێنە پێش کە قوتابییەکان پێویستە خۆیانیان لەگەڵ رێک خەن .ناچارین پێکەوە
باس لەو نادادپەروەریانە بکەین کە لە دنیای واقعیدا هەنو بیانخەینە بەر باسو لێدوان.
ئێمەو ئەو مامۆستایانەی کە لە قوتابخانەکانی رێکخراوی هێلسینکی بۆ فێربوونی مافەکانی مرۆڤ
کار دەکەین ،لە رەوتی کاری خۆماندا زۆرتر پێ لەس��ەر نۆرمەکان ،پێداویس��تییەکانو یاساو رێساو
رێوش��وێنە پەسندکراوەکان دادەگرین .دەبێ بگوترێ کە هەمیش��ە وا نیە هەموو الیەک ،یان هەموو
بەشدارانی کۆرس��ەکان وەک یەک لە مانای مافەکانی مرۆڤ تێبگەن .ڕوونە کە تێگەیشتنی کوڕێکی
موس��وڵمانی سۆمالی لەگەڵ هی کچێکی نۆروێژی کە مەسیحییە سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ لێک
جیاوازن .هەر بەو جۆرە دەرکی الوێک کە بیروباوەڕی کۆمۆنیس��تیی هەیە لەگەڵ کچێکی تر کە لە
دەست رێژیمێکی کۆمۆنیستی رای کردوە سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ جیاوازە.
ب��ۆم زۆر گرنگ بوو کە ل��ە کاتی کار کردن لەگەڵ ئەو الوانەدا ،پارێ��زگاری لە رۆڵەکانی خۆیان
بک��ەن .الیەنێکی زۆر گرنگی کۆرس��ەکانی ئێم��ە ئەوەیە کە بتوانی نەزەرێک ی��ان کردەوەو رەفتارو
ئاکارێک لە خۆت نیش��ان دەی کە بۆ تۆ تازە بێ .لەو ڕێگایەوە ئێمە دەمانەوێ ئەو پەیامە بگەیەنین
کە دەتوانین لە زۆر گۆش��ەنیگاوە تەماش��ای شتێک بکەین .واتە دەتوانین رۆڵی ئەوتۆ بە خۆوە بگرین
کە جیاوازە لەو رۆڵەی لە حاڵەتێکی ئاساییدا هەمانە .وەختێک ئێمە بەو جۆرە کار دەکەینو دەچینە
رۆل��ی جۆراوجۆری دیکەوە ،با لە حەقیقەتیشدا وا نەبێ لە واقعییەت نزیک دەبینەوەو بەم جۆرە فێر
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دەبین .چیرۆكو داس��تانی جۆراوجۆر دەکەینە مایەی درام��او تیئاترەکانمان ،ئەو چیرۆکانە لە ژیانی
راستەقینەی رۆژانە وەرگیراون .کاتێک ئەوان دەکەینە تیئاتر ،دەچینە رۆڵی قارەمانەکانی ئەو داستانەوە
جا با لە ئەس��ڵدا ئەو رۆاڵنە هی خۆش��مان نەبن .ئاخر چوونە رۆڵی کەس��انی دیکەوەو ئەنجامدانی
هەندێ��ک کردەوەو ئاکار کە لە ژیانی رۆژان��ەدا نەتکردوون ،بێئەندازە ئ��ازادت دەکەنو باڵی فڕینت
دەدەن��ێ .بەم جۆرە لەو قۆزاخە تەنگە کە خووت پێوەگرتووە رزگار دەبیو مەیدانی دیکەو ئاس��مانی
دیکە بۆ فڕینو چوونە پێش دەدۆزییەوە.
ئۆگۆستۆبۆڵو تیئاتری چەوساوەکان
وەک تەماش��اکەر راهاتووین کە لە ساڵۆنێکی تاریکدا دانیشینو تەماشا بکەین بزانین لەسەر شانۆ چ
روو دەدا .لە هەلومەرجێکی ئاوادا ،رۆڵی تەماشاچییەکی پاسیڤ دەبینین .دوای رووداوەکانی نێو شانۆ
دەکەوین .بە هێواشیو بە بێدەنگ دانیشتووینو ناتوانین سەبارەت بەو کارو کردەوانەی لەسەر شانۆکە
نیش��ان دەدرێن ،نەزەرو ڕوانگەکانمان دەربڕین ،یان بەکردەوە هەڵوێستێک بەرامبەر بەوان لە خۆمان
نیشان دەین.
ئۆگۆس��تۆبواڵ مۆدێلێک��ی لە تیئات��ر داهێنا کە لەوێدا تەماش��اچی ناتوانێ پاس��یڤو بێدەنگو
بێهەڵوێس��ت بێ .لەو ش��ێوە تیئاترەدا دیوارەکانی نێوان ئەکتەری چاالکی س��ەر شانۆو تەماشاچیی
پاس��یڤی نێو ساڵۆنەکە نامێنن .ئۆگۆستۆبۆداڵ پێداگۆگی پسپۆڕی شانۆو خەڵکی برازیل بوو .ئەو توانی
قوتابخانەیەکی نوێ لە ش��انۆدا دروست بکا .قوتابخانەیەک کە دواتر بە ناوی «تیئاتری چەوساوەکان»
ناس��را .ئەو بۆ داهێنانی ئەم جۆرە تیئاترە ئیلهامی ل��ە کۆمەڵگای برازیل وەرگرتبوو .کۆمەڵگایەک کە
خەڵک لەوێدا بە ش��ێوەی جۆراوجۆر دەچەوس��ێنەوە .لە س��ااڵنی دەیەی  ١٩٩٠دا ،ئۆگستۆ بۆ ئەوە
کاری دەکرد کە مۆدێلێک لە تیئاتر داهێنێ کە خەڵک بتوانن راستەوخۆ بەشداریی تێدا بکەنو بتوانن
شوێن لەسەر رووداوەکانی سەر سێنەکە دانێن .پاش ئەوەی کە ناوبراو لە ساڵی  ١٩٦١دا ،کتێبێکی با
ناوی تیئاتری چەوساوەکان باڵو کردەوە ،لەالیەن کاربەدەستانەوە گیراو تەنانەت شکەنجەش کرا .ئاخر
رێژیمی ئەو کاتی برازیل کە حکوومەتێکی نیزامی بوو ،بیرو باوەڕەکانی ئەوی وەک مەترس��ییەک بۆ
سەر دەسەاڵت لە قەڵەم دەدا.
لە رەوتی کارکردن لەس��ەر ”تیئاتری چەوساوەکان”دا ئۆگستۆ بۆوداڵ بۆی دەرکەوت کە تیئاترو
دراما ش��وێنەوارێکی زۆر گەورە لەس��ەر مرۆڤەکان دادەنێن .ئەمە بوو بە ه��ۆی ئەوە کە دواتر ناوبراو
کتێبێ��ک بە ناوی ( )Rainbow of Desireدانێ کە ژمارەیەکی زۆر راهێنانی ش��انۆیی گرتوونە خۆ بۆ
ئەو کەس��انەی دیانەوێ خۆیان بەرەوپێش بەرن ،ئاڵوگۆڕ بەس��ەر ئاکارو رەفتارو ڕوانگەکانیاندا بێننو
کەسایەتیی خۆیان پەرە پێ بدەن .لەو کتێبەدا هاتووە کە:
هەمووان دەتوانن لە تیئاتردا رۆڵ بگێڕن ،تەنانەت شانۆکارەکانیش .دەتوانرێ لە هەموو جێگایەک
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تێئاتر بەڕێوە ببردرێ ،تەنانەت لەسەر شانۆش.
یەکێک لەو میتۆدانەی کە ئەو زۆر کەڵکی لێوەردەگرت بریتی بوو لە
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بە التینی دە بێتە ”بازاڕ” .لە سەردەمی ئێستادا ئەم وشەیە بە جیگایەک دەوترێ کە مرۆڤەکان لەوێ
کۆ دەبنەوە بۆ باسو لێدوان لەسەر مەسەلە جۆراوجۆرەکان .بۆودال ئەم ئیدەیەی وەک ئامرازێک بەکار
هێنا تا لە ڕێگای ئەوەوە گیروگرفتەکانی نێو کۆمەڵ بێنێتە نێو ”بازاڕ”.
لەم جۆرە تیئاترەدا لە پێش��دا ،پرۆگرام بۆ چوونە پێش��ی کارەکان داناڕێژرێ .تیئاترەکە هەر لەو
جێیە دروست دەبێوبەڕێوە دەچێولە راستیدا ئەوە جەماوەرن کە خۆیان دروستی دەکەن ،نێوەرۆکی
پێدەدەنوبەڕێوەش��ی دەبەن .هەر بۆی��ە تیئاترێکی لەو جۆرە تەواو نەبووەو بێ کۆتایییە .هەمیش��ە
جەماوەر ،تەماشاچییەکان دەتوانن پێوەی زیاد کەنو شتی تازەتری بخەنە سەر.
گرنگترین توخمی ئەم جۆرە تیئاترە ،بریتییە لە شیکردنەوەو لێکدانەوەی گیروگرفتێک ،یا هێنانە
بەر باسی مەسەلەیەک کە بۆکۆمەڵ گرنگە بریتییە لە مەشق کردنو خۆڕاهێنانو هەڵە کردنو راست
کردنەوەی هەڵەکانو چوونە پێشو کەوتنو هەستانەوەو دیسان چوونە پێشی زۆرتر.
لەو جۆرە تیئاترەدا ش��انۆیەک س��ەبارەت بە حاڵەتێک پێش��ان دەدرێ کە پێوندیی بە مافەکانی
مرۆڤ ،پلۆرالیزمی فەرهەنگی یان چۆنیەتیی چارەس��ەر کردنی کێش��ەکانەوە هەیە .لە پێشدا شانۆکە
بە جۆرێک کە بە ش��ێوەیەکی زۆر خراپ کۆتایی پێ بێ ،پێش��انی خەڵک دەدرێ .واتە ش��انۆکە بە
رەوتێکدا دەڕواتە پێش کە دڵخواز نیەو رەوتی چوونە پێشی ئەو رووداوانە بە جۆرێک دەڕوا کە ئاکامی
خراپی بەدواوە دەبێ .پاش��ان بۆ جاری دووهەم ش��انۆکە پێشان دەدرێ .لێرەدا خەڵک یان کەسانێک
لە نێو خەڵکدا کە تەماش��اچین ،دەتوانن لە هەر جێیەکو لە هەر نوختەیەکی ش��انۆکەدا هاوار کەن
”راوەستە”و بێنە سەر س��ێنەکەو رەوتی رووداوەکان بە ئاقارێکی دیکەدا بەرنو بەجۆرێکی دیکە رۆڵ
بگێڕن کە ئاکامێکی دیکەی جیا لەوەی پێش��وو بەدەس��تەوە بدەن .ئەکتەرەکان بێوچان تیدەکۆشن
خۆیان لەگەڵ وەزعی تازە بگونجێننو ش��تی تازەتر بە نێوەرۆکی ش��انۆکەوە زیاد کەنو ڕێگاچارەی
تازە بۆ گیروگرفتەکان بدۆزنەوە .لێرەش مەسەلەی گرنگ ئەوە نیە کە مرۆڤ بتوانێ ڕێگاچارەیەک بۆ
گیروگرفتەکە بدۆزێتەوە ،گرنگ ئەوەیە کە فێر بینو هەوڵمان دابێ ڕێگاو شێوەو مێتۆدی جۆراجۆرمان
بۆ چارەسەری کێشەیەک تاقیکردبێتەوە .لەو ڕێگایەوە بەشدارانی کۆرسەکان فێر دەبن کە ئیمکاناتو
دەرفەتو مێتۆدی جۆراوجۆر بۆ چارەسەری کێشەیەک لە گۆڕێ دان .مەیدانی ئەوە هەیە کە مرۆڤ لە
نێو ئەو دەرفەتو بوارانەدا ئەوەیان هەڵبژێرێ کە باشترەو ئاکامی باشتری بەدواوەیە .بەشداران ئەوەش
فێر دەبن کە ئەگەر دەیانەوێ ئاڵوگۆڕ لە وەزعەکەدا بێتە پێش ،خۆشیان دەبێ چاالکییەک لە خۆیان
نیشان دەن .ئەگەر کەس لە تەماشاچییەکان هەڵوێستی نەگرتو نەهاتە نێو شانۆکەوە ،ئەوە رێبەری
شانۆکە دەتوانێ وەبیر جەماوەری تەماشاچی بێنێتەوە کە ئەگەر کەس لە تەماشاچییەکان نەیەتە سەر
ش��انۆو ئاڵوگۆڕ دروست نەکا ،دیس��ان رەوتی رووداوەکان هەر بە شێوەی جاری یەکەم دەڕۆنە پێش.
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بەم جۆرە هەر کام لە بەش��داران ،لە تەماش��اچییەکان حاڵی دەبن کە بەرپرسایەتییان لەسەر شانە.
ئەگەر دەیانەوێ وەزعەکە بگۆڕن ،رووداوەکان بە جۆرێکی دیکە بڕۆنە پێش ،دەبێ هەڵوێستیان هەبێ،
دەخالەت بکەن ،هاوار کەنو ش��وێنەوار لەس��ەر رووداوەکان دانێنو مۆری خۆیانیانی پێوە نێن .ئەگەر
من هەوڵ نەدەم ،تێنەکۆش��م ،کارێک نەکەم بۆ گۆڕینی دنیا هیچ ئاڵوگۆڕێک پێک نایەو رووداوەکان
هەروا بە شێوەی ئاسایی دەڕۆنە پێشو لە ئاکامدا وەزعەکە هەر ئەوە دەبێ کە هەیە.
گرنگترین رێوشوێنەکانی ئەم جۆرە تیئاترە ئەمانەن:
* گۆڕینی کەس��ی ئەس��ڵی :لە کاتی پێش��اندانی تیئاترەکەدا بۆ جاری یەکەم ،تەنیا کەس��ی یەکەم
دەگۆڕدرێ.
* پابەند بوون بە چوارچێوەی ئەس��ڵیی مەس��ەلەکە .واتە ئەو کەسانەی دێنو رۆڵ دەگێڕنو جێگای
کەسی یەکەم دەگرنەوە ،پێویستە پابەند بن بە چوارچێوە ئەسڵییەکانی بابەتەکەوە.
* رۆڵی جۆکەر .جۆکەر رێبەرایەتیی تیئاترەکە دەکا .دەشتوانێ یەکێک لە بەشدارانی تیئاترەکە بێ .ئەو
پێویستە سەرپەرستیی راهێنانەکان بکات .رێو شوێنو یاساورێساکان بۆ بەشداران ڕوون کاتەوەو جار
جار ئەگەر پێویس��ت بێ زانیاریو ئاگاداری بە جەماوەر بدا .جۆکەر دەبێ خەڵک واتە تەماشاچییەکان
هاندا کە بەشداری بکەن ،سەرنج بدەن ،چەپڵە بۆ کارە چاکەکانی ئەکتەرەکان لێدەنو ئیلهامو شوورو
شەوق لە نێو خەڵکدا بۆ تەماشا کردنو بەشداربوون دروست کا.
* س��حرئامێز بوون :تەماش��اچییەکان بڕیار دەدەن ئەو ڕێگاچارەی پێشنیار دەکرێ سەرسوڕهێنەر و
ماگیس��کە یان نا .بۆ نموونە ئەگەر مرۆڤ التاری بۆ دەرچێو دەوڵەمەند بێ ئەوە بە کارێکی ماگیسک
بەحیساب دێ.
* دۆزینەوەی ڕێگا چارە .تەماشاچییەکان دەتوانن لە دۆخێکی دژوارو تایبەتیدا بێنە نێو تیئاترەکەوەو
ڕێگاچارەیەکی دیکە پێشنیار بکەن بۆ چارەسەری ئەو گیروگرفتە کە هەیە .بەو حاڵەش ئەو چارەسەرییە
پێوندیی بەو وەزعەوە هەیە کە نێوەرۆکی ش��انۆکەی لەس��ەر بنیات نراوە .رەنگە ئەو چارەسەرییە لە
شوێنێکی دیکەو لە جێگایەکی دیکەو لە پێوەندی لەگەڵ کەسێکی دیکەدا بە جۆرێکی دیکە بێ.
تێبینی:
وا باشە پێش ئەوەی تیئاترەکە پێشان جەماوەر بدرێ ،ئەو رێساو رێوشوێنە جۆراوجۆرانە بۆ خەڵکەکە
ڕوون بکرێنەوە .هەروەها جۆکەر پێویس��تە ئەوەش بۆ خەڵکەکە ڕوون کاتەوە کە تیئاترەکە بۆ جاری
دووهەمیش پێشان دەدرێ.

بەشی هەشتەم
ئاکتڤیزم یان ئەنجام دانی چاالکیی جۆراوجۆر بۆ پارێزگاری لە ماف و ئازادیەکانی
مرۆڤ
هیچ کەس��ێک ناتوانێ هەموو ش��تێک بۆ هەمووان بکات .بەاڵم هەموو دەتوانن شتێک بۆ کەسێک
بکەن ( .یەک نەفەر ناتوانێ هەمان خەنی کات ،بەاڵم بە هەمان دەتوانن نەفەرێکی خەنی کەن)
لە دنیایەکدا دەژین کە رۆژ نیە ش��اهیدی لەژێرپێنانی مافەکانی مرۆڤ لێرەو لەوێ نەبین .رۆژ
نیە نەبینین کە لەم یا لەو گۆشەی دنیادا بەهۆی نەبوونی سنگفراوانیو بایەخ دانەنان بۆ ئینسانەکان
کارەس��اتی جۆراوجۆر دروست نەبن .هەر بۆیە هەبوونی زانیاری س��ەبارەت بە مافو ئازادییەکانی
مرۆڤ بۆ هەمووی ئێمە زۆر پێویس��تە .بەاڵم هەبوونی زانیاری بە تەنیا ناتوانێ دنیا بگۆڕێ .بۆیە زۆر
گرنگە کە ئەو زانیارییانەی س��ەبارەت بە مافو ئازادییەکانی مرۆڤ وەدەستیان دەخەین ،بەکاریان
بەرین .لێرەدا ئەوە ڕوون دەکەینەوە کە چۆن مندااڵن ،الوانو ئێمە گەورەس��اڵەکان دەتوانین کار بۆ
پەرەپێدان��ی مافەکانی مرۆڤو رێز لێگرتنیان بکەین .کاتێک بیر ،تیۆریو زانیاری دەکەینە کردەوەو
ژیان وەبەر وشەو زاراوەکان دەنێین ،هەستێکی زۆر خۆشمان لە ال دروست دەبێ ،هەستێک کە لە
دروس��ت بوونی ناس��نامەو هەویەتماندا رۆلی ئەرێنی دەبینێ .هەر چەند وا دێتە بەرچاو کە ئەوەی
ئێمە تاکەکەسەکان بۆ باشتر بوونی ژیانو وەزعی مافی مرۆڤ دەیکەین ،بە بەراورد لەگەڵ ئەو دنیا
گەورەی دەوروبەرمان ش��وێنەوارێکی زۆر کەمی هەیە ،بەاڵم کاری ئێمە تەنانەت ئەگەر بچووکیش
بێ بایەخێکی یەکجار زۆر گرنگو گەورەی هەیە.
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هەموو ئاڵوگۆڕێک ئەو دەم دەس��ت پێدەکا کە کەس��ێک کارێک بکا .وا باش��ە مرۆڤ لە شتی
بچووکەوە دەست پێ بکا .لەو شتە بچووکانەوە ئەزموون کۆ کاتەوەو پوختە بێو دواتر کاری گەورەتر،
پرسی ئاڵۆزتر چارەسەر کاو پڕۆژەی گرنگتر وەڕێ بخا.
زانیاری سەبارەت بە کێشەکە
ئەگەر دەتانەوێ کار بۆ چوونە سەری رێزگرتن لە مافەکانی مرۆڤ ،بردنە پێش و دابینو دەستەبەر
بوونیان بکەن ،یەکەمین هەنگاو ئەوەیە کە زانیاری سەبارەت بەوان وەدەست بێنن .بۆ ئەو مەبەستە
دەکرێ رووداوەکانی ئەو کۆمەڵگایە کە تێیدا دەژی ،یان کارەس��اتو رووداوەکانی ناوچەو ش��وێنە
جۆراوجۆرەکانی دیکەی دنیا بخەیە ژێر چاوەدێرییەوەو کاریان لەسەر بکەی.
لە ئاستی کۆمەڵگاکەی خۆت دا
* وەزع��ی مافەکانی مرۆڤ لە گەڕەکەکەتان ،لە ش��ارەکەتان ،ل��ە قوتابخانەکەتانو لە پۆلەکەتاندا
چۆنە؟
* گرنگترین��ی ئ��ەو باسو بابەتو ڕووداوانە چین کە رۆژنامەو گۆڤارو مێدیاکانی ش��ارو ناوچەکەی
خۆتان لەسەریان دەدوێن؟
* لەگەڵ ئەو کەس��انە قس��ە بکەو بدوێ کە گیرۆدەی دەستی گیروگرفتی جۆراوجۆرن ،یان وتوێژ
لەگەڵ ئەو کەسانە بکە کار بۆ چارەسەری ئەو کێشەو گیروگرفتانە دەکەن کە خەڵک بە دەستیانەوە
دەناڵێنن.
* لە گەڕەکەکەتان دا ،لە ش��ارەکەتان دا ،لە گوندو دێهاتەکەتان داو لە هەر کوێ دەکرێ پێوەندی
بەو رێکخراوە جۆراوجۆرانەوە بکە کە بۆ باش��تر کردنی وەزع��ی مافی مرۆڤ ،بۆ دابین بوونی مافو
ئازادییەکانی مرۆڤ کار دەکەن.
لە ئاستی واڵت دا
* واڵتەکەت کام کۆنڤانس��یۆنی مافەکانی مرۆڤی پەس��ند کردوون؟ ئەو کۆنڤانسیۆنەی واڵتەکەتان
پەسندی کردوون چی دەگرنەوە؟ باسی چی دەکەن؟ نێوەرۆکیان چییە؟
* رێکخراوە مرۆڤدۆس��تەکانی واڵتەکەتان سەبارەت بە دۆخی مافەکانی مرۆڤ لە واڵتەکاندا دەڵێن
چیو پێیان وایە لەو پێوەندییەدا گیرو گرفتی هەرە س��ەرەکی چییە؟ کامانەن ئەو گیروفتانەی لە
پێوەندی لەگەڵ دۆخی مافی مرۆڤ لە واڵتەکەتاندا لە گۆڕێ دان؟
* بۆ چارەس��ەر کردنی ئەو گیروگرفتانە کار بەدەس��تانی دەوڵەت چی��ان کردوە؟ یان دەیانەوێ چ
بکەن؟ کام پڕۆژەو پالنیان بەدەستەوەیە؟
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* رێکخراوەکانی پارێزەری مافەکانی مرۆڤ لەو بارەوە بۆ چارەسەری ئەو گیروگرفتانە چ دەکەن؟
* ئایا هیچ رێکخرای الوان لە ئاستی واڵتو شارو ناوچەکەتاندا هەن کە کار بۆ باشتر بوونی مافو
ئازادییەکانی مرۆڤ بکەن؟ ئەگەر هەن لە کام بواردا چاالکو هەڵسووڕن؟
لە ئاستی دنیا دا
* بەرامبەر بە پێشێلکرانی کام الیەنی مافو ئازادییەکانی مرۆڤ زۆر هەستیاری؟ پێشێلکرانی کام
مافو ئازادی ،سرنجی تۆ رادەکێشێ؟
* کام واڵت لە بواری پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤدا پەروەندەیەکی قورسی هەیە؟
* چاوێک بە نەخش��ەی دنیادا بگێڕەو ئەو واڵتانەمان نیش��ان دە کە س��ەبارەت بە پێش��ێلکردنی
مافەکانی مرۆڤ زۆر بە ناوبانگن؟
* پێوەندی بە رێکخراوێکی مرۆڤدۆست یان ناوەندێکی لێکۆڵینەوە بگرە تا بزانی هۆیەکانی پێشێلکرانی
مافەکانی مرۆڤ لەو واڵتانەدا کە تۆ دەتەوێ لەسەریان کار بکەی ،چییە؟
لێکۆڵینەوە بە شێوەی پرسیار کردن
پرسیار کردن لە خەڵک ،شێوەیەکی زۆر باشە بۆ وەدەستهێنانی زانیاری سەبارەت بەو مەسەلەی کە
لیکۆڵینەوەی لەس��ەر دەکەی .دیارە زۆر گرینگە کە ئەو کەسانەی پرسیاریان لێ دەکرێ سەبارەت
بە مەسەلەیەک ،بە جۆرێک پێوەندییان بەو مەسەلەیەوە هەبێ .ئەو شێوە پرسیار کردنە دەکرێ بە
نووسراوە بێ یان بە دەم .زۆر جار فۆرمێک لە پێشدا ئامادە دەکرێو دواتر ئەو کەسەی کە وتووێژی
لەگەڵ دەکرێ یان پرس��یاری لێ دەک��رێ ،فۆرمەکە پڕ دەکاتەوە .ئاکام��ی لێکۆڵینەوەکە دەکرێ
بکرێتە بەڵگەیەک بۆ دەسنیشان کردنی بارودۆخی مافی مرۆڤ لەو شوێنانەی کە مەبەست بووە .یان
دەکرێ بکرێتە بنەما بۆ لێکۆڵینەوەی زۆرترو وەڕێخستنی پڕۆژەی جۆراوجۆر ،یان ئەنجام دانی پالنو
چاالکیی دیکە لە پێوەندی لەگەڵ کار بۆ باشتر کردنی وەزعی مافی مرۆڤ دا.
لە کێ پرسیار بکرێ؟
* کەسانێک کە پێشتر دەیانناسن وەک دایکو باوکەکان ،دۆستو هاوڕێو ئاشناکان.
* هاوپۆلەکانتان ،مامۆستاکانتان لە قوتابخانەو زانکۆکان دا.
* رێبوارانی سەر شەقامو جادەو کۆاڵنەکان.
* کەسانی سەر بە گروپە کەمایەتییەکان ،یان کەسانێک کە جیاوازیو هەاڵواردنیان لەگەڵ دەکرێ.
* چاالکانی سیاسی.
* چاالکانی مافەکانی مرۆڤ.
* رۆژنامەنووسەکان.
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* کەسانی دیکە کە خۆتان پێتان باشە پرسیاریان لێ بکەن.
لەسەر چی لێکۆڵینەوە بکرێ؟
* خەڵک چ سەبارەت بە مافەکانی مرۆڤ دەزانن؟
* ئایا خەڵک یان هاوشارییەکانت لەگەڵ مافو ئازادییەکانی خۆیان ئاشنان؟
* ئای��ا خەڵک دەزانن وەزع��ی مافی مرۆڤ لە کۆمەڵگاکەی ئەواندا چۆنە؟ ئایا دەزانن وەزعی مافی
مرۆڤی هاوواڵتییەکانیان لە چ حاڵێک دایە؟
* گەورەترین گیروگرفت لە کۆمەڵگای ئێوەدا ،لە پێوەندی لەگەڵ وەزعی مافەکانی مرۆڤدا چییە؟
* ئایا خەڵک دەزانن کە ئەگەر مافو ئازادییەکانیان پێشێل کران ،دەبێ چ بکەن؟
* دەزانن یارمەتی لە کوێ وەرگرن؟
* ئایا ئەوان واتە هاوش��ارییەکانت تا ئێستا ناڕەزایەتییان بەرامبەر بە پێشێلکرانی مافەکانی مرۆڤ
دەربڕیوە؟ ئایا بە دژی پێشێلکرانی مافەکانی مرۆڤی کەسانی دیکە یان خۆیان تا ئێستا دژکردەوەیان
نیشان داوە؟
* هاوشاریو هاوواڵتییەکانتان چ سەبارەت بە دادگای مافەکانی مرۆڤ دەزانن؟
نامە نووسین
نامە نووس��ین بۆ کاربەدەستانی دەوڵەت لەو ش��وێنە کە تێیدا دەژی ،بە شێوەیەکی زۆر باشی کار
کردن بۆ باشتر کردنی وەزعی مافەکانی مرۆڤ دادەنرێ .نامە نووسین بۆ کاربەدەستانی شارەکەتان،
ناوچەکەتان ،پارێزگاکەتان ،سیاسەتمەدارەکان ،حیزبە سیاسییەکان ،ئەندامانی پارلەمان ،وەزیرەکانو
کەسانی دیکە دەتوانێ شوێنەوارێکی زۆر باش لەسەر بردنە پێشی کار بۆ زۆرتر کردنی رێزو حورمەت
بۆ مافەکانی مرۆڤ هەبێ .لە نامەکانتاندا دەتوانن ڕوانگەو بیرو بۆچوونەکانی خۆتان س��ەبارەت بەو
مەسەلەیە دەرببڕن کە نامەکەتان لەسەری نووسیوە .دەتوانن کۆپییەک لە نامەکەشتان بۆ رۆژنامەو
راگەیەنە گش��تییەکان بنێ��رن .هەر بەو جۆرە دەتوانن نامەکەتان کۆپی کەنو لە گەڕەکو ش��ارو
ناوچەکەی خۆتاندا باڵوی کەنەوە یان بیخەنە س��ندووقی پۆستی ماڵەکانەوە .مەبەست لەوە ئەوەیە
کە بیروڕای گشتی لە نێوەرۆکی نامەکانتان ئاگادار کەن تا لەو پێوەندییەدا پشتیوانیتان لێ بکەن.
وتار نووسین بۆ رۆژنامەکان
یەکێک لەو ش��ێوە گرینگانەی کە بتوانن لە ڕێگایەوە س��رنجی بیروڕای گشتی بۆ الی کێشەیەک
راکێشی ،بریتییە لە نووسینی وتار سەبارەت بە کێشەکە بۆ رۆژنامەو گۆڤارەکان .وا باشە ئەو جۆرە
وتارانە زۆر کورت داڕێژرێن .مەبەست ئەوەیە کە بتوانی کێشەکە پێناسە بکەی .بەڕوونی کورتەیەک
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س��ەبارەت بەو گیروگرفتە دەنووس��ن کە لە گۆڕێ دایە .پاشانیش ڕوانگەو بۆچوونەکانتان دێننە بەر
باسو بەڵگەیان بۆ دەهێننەوە .وا باش��ە سەرەتای وتارەکانتان بە گێڕانەوەی رووداوێک ،کارەساتێک،
چیرۆکێک دەس��ت پێ بکەن کە خۆتان یان کەس��انێکی دیکە دیتوویانە یان بەس��ەریان هاتووە.
هەروەها زۆر باش��ە لەو وتارانەدا کاربەدەس��تانو خەڵک هان درێن کە بۆ گۆڕینی وەزعەکە هەنگاو
هەڵگرن .دیارە ئەگەر ئەوەش ڕوون بکرێتەوە کە سیاس��ەتمەدارەکانو خەڵک دەتوانن لەو بارەوە چ
بکەن تا یارمەتی بە باشتر بوونی وەزعەکە بکەن ،یارمەتییەکی زۆر بە چوونە پێشی کارەکە دەکا.

بەشداری کردن لە باسو لێدوان لەسەر کێشەو مەسەلە جۆراوجۆرەکان
یەکێکی دیکە لەو مێتۆدانەی کە دەتوانین لە ڕێگایەوە شوێنەوار لەسەر کۆمەڵگا دانێین ،بریتییە لە
پێکهێنانی کۆڕو کۆبوونەوە بۆ باسو موناقەش��ە کردن لەسەر کێشە جۆراوجۆرەکان .بۆ مەبەستێکی
لەو چەشنە ،دەبێ لە پێشدا کێشەیەک ،یان مەسەلەیەک هەبێ کە پێویست بێ باسی لەسەر بکرێو
بۆ خەڵکیش گرنگ بێ .پاشان پێویستە کەسانی ئەوتۆ بانگ بکرێن بۆ باسو لیدوان لەسەر بابەتەکە
کە شارەزایییان لەسەر کێشەکە هەبێ ،یان بەجۆرێک پێوەندییان پێیەوە هەبێ ،یان کەسانێک بن
کە بە جۆرێک دەتوانن لەو بارەوە کارێک بکەن ،یان بە جۆرێک ئەو کێشەیە دەکەوێتە چوارچێوەی
بەرپرسایەتیی ئەوانەوە .وەک سیاسەتمەدارەکان ،نوێنەرانی پارلەمان ،پۆلیس ،کارمەندانی دەوڵەوت،
بەرپرس��انی حکوومەت لە بوارە جۆراوجۆرەکان دا ،مامۆس��تایانو کەس��انی دیکە .لەبیرتان بێ کە
حەتمەن رۆژنامەنووسو رێپۆرتەر بۆ ئەو جۆرە کۆبوونەوانە بانگهێشتن بکەن.
خۆپێشاندان
یەکێکی دیکە لەو مێتۆدانەی کە دەکرێ بە هۆی ئەوانەوە ش��وێن لەسەر کۆمەڵگا دانێین ،بریتییە
لە رێکخس��تنی خۆپێش��اندانو کۆڕو کۆبوونەوەی جۆراوجۆر بۆ نارەزایەتی دەربڕین یان پش��تیوانی
کردن لە مەسەلەیەکی ڕەوا .رێکخستنی ئاکسیۆن ،یان خۆنیشاندان ،یان هەر جۆرە کۆبوونەوەیەکی
نارەزایەتی دەربڕین ،دەبێتە هۆی راکێشانی سرنجی خەڵک بۆ الی مەسەلەکە .لەبیرتان بێ لە کاتی
رێکخستنی خۆنیشانداندا دەبێ بەوردی بیر لەوە بکەنەوە کە دەتانەوێ چ بکەن؟ دەتانەوێ چ بڵێن؟
کام پەیامتان پێیە بە خەڵکی رابگەیەنن؟ رووی قس��ەو دروشمو پەیامەکانتان لە کێیە؟ زۆر گرنگە
لە پێشدا بەرنامەریزیتان کردبێ .لە کوێوە دەس��ت پێدەکەن؟ بە کوێدا دەڕۆن؟ لە کوێ کۆتایی
بە خۆپێش��اندانەکە دێنن؟ چۆن بەرنامەکەتان جێبەجێ دەکەن؟ هەندێک جار پێویس��تە مۆڵەتی
قانوونی بۆ بەڕێوە بردنی خۆپێش��اندان لە پۆلیس وەرگرن .ئەوەش گرنگە کە تا بۆتان دەکرێ هەوڵ
دەن ژمارەیەکی زۆرتری خەڵک لە رێپێوانەکەدا بەش��دار بن .تا ژمارەی بەشدارانی خۆپێشاندانەکە
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زۆرتر بێ ،بایەخی سیاس��یی مەسەلەکە پتر دەبێو کێش��ەکە زۆرتر دەنگ دەداتەوە .هەر بەو پێیە
کاربەدەستانیش پتر سرنجی دەدەنێ .پێویستە ئەوەش وەبەرچاو بگرن کە وێنەو دروشمو پالکاتەکان،
تا گەورەترو ڕوونترو جوانتر ئامادە کرابن ،باشتر دەتوانن پەیامەکانتان بۆ دەوروبەر بنێرن.
یارمەتیدانی گروپو دەستەو تاقمە الوازو کەم دەسەاڵتو بێدەسەاڵتەکان
لە هەر کۆڕو کۆمەڵگایەک دا ،هەندێک گروپو دەس��تەو تاقمی جۆراوجۆر هەن کە پێویستییان بە
یارمەتیو دەستگیری هەیە .پیرو بە س��ااڵچووەکان ،کەم ئەندامەکان ،مندااڵنی نەخۆش ،پەنابەرو
ئاوارەکان ،کەسانێک کە پێویستییان بەوە هەیە سرنجی تایبەتییان بدرێتێ ،کەسانی نێو زیندانەکان،
نەخۆش��انی نێو نەخۆشخانە رەوانییەکان ،مندااڵنی بێ دایکو باوک ،کەسانی هەژارو بێداهاتو هی
دیکە .ئێوە دەتوانن زۆر کار بۆ یارمەتیدانی ئەو جۆرە کەس��انە بکەن .دەتوانن س��ەبارەت بە وەزعی
نالەباری ئەوان ،نامە بۆ کاربەدەس��تانو رۆژنامەو راگەیەنە گش��تییەکانی دیکە بنووس��ن .دەتوانن
س��ەردانیان بکەن ت��ا بزانن ئایا ئێوە خۆت��ان دەتوانن کارێکیان بۆ بکەن .ب��ۆ نموونە ئەگەر ئەوان
پێوس��یتییان بە شتێک هەبێ ،ئیوە دەتوانن پڕۆژەیەک بۆ کۆ کرانەوەی ئەو شتانە وەڕێ بخەن کە
ئەوان پێویستییان پێیان هەیەو لەو ڕێگایەوە ئەو پێداویستییانەیان دابین بکەن.
ئەگەر کەس��انێک لە کۆم��ەڵدا دوورەپەریزن ،دەتوانن یارمەتییان ب��دەن تا بێنە نێو کۆمەڵو
چاالکیی جۆرراوجۆر لە خۆ نیش��ان بدەن .دەتوانن پارەو یارمەتیی جۆراوجۆری دیکە کۆ کەنەوە بۆ
ئەو کەسانەی دەس��ت تەنگن ،یان لە هەلومەرجێکی تایبەتیو قەیرانیدا وەزعێکیان بەسەر هاتووە
کە پێویس��تییان بە یارمەتی هەیە .بۆ نموونە لە کاتی شەڕ یان سێاڵوو ئاگرکەوتنەوەو بوومەلەرزەو
کارەساتە سروشتییەکانی دیکەی لەو جۆرەدا.
پشتیوانی کردن لەو رێکخراوە جۆراوجۆرانەی کار بۆ مافەکانی مرۆڤ دەکەن
زۆر رێکخ��راوی جۆراوج��ۆر هەن کە بەرنام��ەو پرۆگرامی تایبەت بە الوانی��ان هەیە کە دەیانەوێ
دڵخوازانە لە بوارە جیاجیاکان دا ،کار بۆ دابینو دەستەبەر کردنی مافەکانی مرۆڤ بکەن .بۆ نموونە
لە زۆر ش��اراندا رێکخراوەکانی خاچی س��وور ،مانگی س��وور هەن کە پرۆژەی تایبەتییان بۆ الوان
ه��ەن تا بتوانن لە مەیدانە جۆراوجۆرەکاندا کارو چاالک��ی بکەن .بۆ نموونە یارمەتیدانی پەنابەران،
ئاوارەکان ،کردنەوەی کۆرسی تایبەت بۆ ئەو مندااڵنەی کە لە هەندێک دەرسی تایبەتدا الوازن ،تا
الوان بتوانن دەرس��یان پێ بڵێن .ئەو کۆرس��انە هەمیشە پێویستییان بە کەسانێک هەیە کە بتوانن
دەرس��یان تێدا بڵێنەوە .الوان دەتوانن دڵخوازانە لەو کۆرس��انەدا وەک مامۆستا کار بکەن .هەروەها
رێکخراوی پاراستنی منداڵیش لە لقیکی تایبەتی بۆ الوان هەیە .الوان دەتوانن لەوێ خۆیان ناونووس
ک��ەنو بۆ جێبەجێ کردنی پرۆگرامەکانی ئەو رێکخراوە هاوکاری بکەن .زۆر رێکخراو هەن بۆ بردنە
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پێش��ی کارو چاالکییەکانیان پێویس��تییان بە یارمەتیی پارەی خەڵکو کەس��انی خێرخواز هەیە.
کۆکردن��ەوەی یارمەتیو پارە بەپێی بەرنامەیەکی دیاریکراو بۆ ئ��ەو رێکخراوانە ،کارێکی زۆر باشو
بەجێیە .بەاڵم وا باش��ە هەر چەش��نە پارە کۆکردنەوەیەک بۆ ئەو رێکخراوانە بە هاوئاهەنگی لەگەڵ
ئەوان بێو ئەوان لەو جۆرە پرۆژانە ئاگادار بن .رەنگە لەو بارەوە ئەو رێکخراوانە خۆشیان رێنوێنیتان
کەن کە چۆن پارە کۆ کەنەوەو چ بکەن تا بتوانن خەڵک هان دەن تا پارەی زۆرتر بدەن .زۆر ڕێگا
هەن بۆ کۆکردنەوەی پووڵو پارە بۆ رێکخراوە مرۆڤدۆس��تەکان .ئێوە خۆتان دەتوانن ش��ت دروست
کەنو لە بازاڕو شوێنە گشتییەکاندا بیانفرۆشنەوە .دەتوانن جەژنو کۆنسێرتو کێبەرکێ رێکخەنو
بە فرۆش��تنی بلیت پووڵێکی باش وەدەس��ت خەن .دەتوانن هەندێک ئێوارەکۆڕ ،ئێوارە هەڵپەڕکێو
ئێوارەدانس بۆ کچانو کوڕانی شارەکەتان رێک خەنو بلیتی هاتنە ژوور بفرۆشنو لەو ڕێگایەوە پووڵ
بۆ رێکخراوە مرۆڤدۆستەکان کۆ کەنەوە.
دەتوان��ن کۆڕو کۆبوونەوەی فەرهەنگیو ئەدەبیو هونەریی دیکە رێک خەنو بۆ هەر کەس��ێک
کە بەش��دارییان تێدا دەکا ،کەمێک پووڵ دیاری ک��ەن .بەم جۆرە پارەیەکی بەرچاو کۆ دەبێتەوە.
دەتوانن پێوەندی لەگەڵ کۆمپانیاو ش��یرکەتو دەوڵەمەندەکانو کەسانی خێرخواز بگرن تا بۆ بردنە
پێشی پڕۆژەکانتان داوای یارمەتییان لێ بکەن .دەتوانن ساڵێ چەند جار بازاڕی کۆنەفرۆشی دانێن.
داوا ل��ە خەڵک بکەن ئەو ش��تانەی کە نایانهەوێن ،بیاندەنە ئێ��وەو ئێوەش بە نرخێکی زۆر هەرزان
بیانفرۆشنەوەو لەو ڕێگایەوە پارەیەکی چاک بۆ پرۆژەکانتان کۆ کەنەوە.
دامەزراندنی رێکخراو یان وەڕێخستنی پڕۆژەیەکی تایبەت بە خۆت
هەروەها دەش��توانی بۆ خۆت پرۆژەیەکی تایبەتی بۆ بردنە پێش��ی مافەکانی مرۆڤ وەڕێ خەی یان
رێکخراوێک��ی تایبەت بۆ کار لە یەکێک لە بوارەکان��ی خزمەت بە مافەکانی مرۆڤدا دامەزرێنی .بە
جۆرێک کە بتوانی بۆ ماوەیەکی درێژخایەن لەو بوارەدا هەڵسووڕو چاالک بی .لێرەدا زۆر گرنگە کە
لەسەر ئەوە ساخ بیەوە دەتەوێ چ بکەیو کام بوار بۆ پرۆژەکەت هەڵبژێری.
زۆر بوار هەن کە دەتوانی وەک مەیدانی کار هەڵیانبژێریو کاریان لەسەر بکەی وەک:
* مافەکانی کەمایەتییەکان ،جیاوازیدانان بە دژی کەمایەتییەکان.
* راسیزم ،جیاوازیدانانو هەاڵواردن.
* سەرخس��تنە س��ەر یا ئازاردانی سیس��تماتیکی کەسێک یان کەس��انێک لە شوێنی کار یان
قوتابخانەو هتد.
* وەزع��ی زیندانیان��ی سیاس��ی ،وەزعی نێ��و زیندانەکان ،وەزع��ی نەخۆش��خانەو دامەزراوە
تەندرووستییەکان ،وەزعی ئەو کەسانەی تووشی نەخۆشی رەوانی بوون.
* بەشوودانی زۆرەملی ،خەتەنە کردنی کچان ،مافەکانی ژنان ،مافەکانی مندااڵن.
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* ئازادیی بەیانو رادەربڕین.
* مافی بەشدار بوون لە کاروباری واڵتو کۆمەڵ دا.
* هەژاریو نادادپەروەری.
* کاری مندااڵن.
* لەشفرۆشی.
* ئیعتیادو گیرۆدەبوون بە ماددە سڕکەرەکان.
* بازرگانی کردن بە ئینسانەوە.
* ئەخالق لە بازرگانیو توجارەت دا.
* ژینگە.
زۆر گرینگ��ە پێش ئەوەی پرۆژەکەت وەڕێ خەی یان رێکخراوەکە دامەزرێنی ،تواناو ئیمکاناتو
سەرچاوە ماددیو ئینس��انییەکانی خۆت هەڵسەنگێنی .زۆر باش دەبێ کە سەبارەت بەو پرسیارانە
بیرت کردبێتەوەو لە بەرنامەڕێژیو پالنەکانی خۆتدا وەاڵمت بۆیان هەبێ.
* گروپەکەت یان رێکخراوەکەت چەند ئەندامی هەیە یان پێت وایە چەند ئەندامی دەبێ؟
* ئایا ئەندامەکان وەختی پێویستیان بۆ کار هەیەو پێیان خۆشە لەو بوارەدا کار بکەن؟
* ئایا لە نێو ئەندامەکاندا کەسانی وا هەن کە دایکو باوک ،خوشکو برا ،یان دۆستو ئاشنای
ئەوتۆیان هەن کە بتوانن لە کاتی پێویستدا وەک سەرچاوەیەک کەڵکیان لێوەرگری؟ وەک ئەوە کە
رۆژنامەنووس ،سیاسەتمەدار ،چاالکی مافەکانی مرۆڤ یان شتێکی دیکەی لەو چەشنە بن؟
* ئایا شوێنێک هەیە کە وەک بنکەو بارەگا بتوانن کەڵکی لێوەرگرن؟
* هەر کام لە ئەندامانی گروپەکە دەتوانێ چ بکاو چ بخاتە خزمەت رێکخراوەکە؟
* ئایا کامپیۆتێرو کەلوپەلی دیکەی پێویستتان هەن؟
* ئایا ئەزموونی ئەو جۆرە کارانەمان هەیە؟ ئایا پێشتر کاری لەو جۆرەمان کردووە؟
* ئایا ئێمە وەک گروپ چاک پێکەوە کار دەکەین؟ ئایا بەزەحمەت دەتوانین لەسەر مەسەلەکان
پێک بێین؟
* ئایا پێوەندییەکی باش��مان لەگەڵ ئەو کەس��انە هەیە کە کاریان بۆ دەکەین؟ یا دەمانەوێ
خزمەتیان بکەین؟
* ئایا پێوەندیمان لەگەڵ هیچ رێکخراوێک هەیە کە ئەویش هەر لەو بوارەداو بۆ هەمان مەبەست
کار دەکا؟
* ئای��ا هیچ الیەنو کەسو رێکخراوێک هەن کە بتوانن لە باری مادییەوە پش��تیوانی لە کارو
چاالکیو پرۆژەکانتان بکات؟
* ئای��ا دەکرێ لە راگەیەنە گش��تییەکان ب��ۆ باڵوکردنەوەی ه��ەواڵو چاالکییەکانتان کەڵک
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وەرگرن؟
* ئامانجی بنەڕەتیی پڕۆژەکەتان ،رێکخراوەکەتان چییە؟
* دەمانەوێ چ ئاڵوگۆڕێک پێک بێ؟ تا لەو بارەوە ڕوونتر بین ،سەرکەوتووتر دەبین.
* ئایا دەتوانین کۆمەکو یارمەتیو پش��تیوانی بۆ پڕۆژەکەمان لە رێکخراوە نێونەتەوەیییەکانی
مافەکانی مرۆڤ وەرگرین؟
* باش��ترینو گرینگترین مێتۆدی کاری ئێمە بۆ بردنە پێشی ئامانجەکانمان چییە؟ فێر کردن،
کۆرس دانان ،نووس��ینی وتارو باڵوکردنەوەی نامیلکە ،ناردنی نامەو ئیمزا کۆ کردنەوە بۆ بەرپرسان،
سازدانی کۆڕو کۆبوونەوەو هەتا شتی دیکە؟
* ئایا هیچ شتێکی دیکە هەیە کە لەو بارەوە بیری لێ بکرێتەوە؟
پاش ئەوەی هەموو ئەو مەس��ەالنەتان ش��ی کردنەوە ،ئیتر کاتی ئەوە هاتووە کە پرۆگرامەکەتان
بخەنە بواری جێبەجێ کردنەوە ،بۆیە زۆر گرینگە پالنێک بۆ وەڕیخستنی پڕۆژەکەتان داڕێژنو پاشان
دەست بە جێبەجێ کردنی بکەن .زۆر گرنگە ئەوە ڕوون بکرێتەوە چ بکرێ؟ کێ چ بکا؟ کەی دەست
پێ بکەن؟ کەی تەواوی کەن؟
لە کۆتاییدا رێنوێنیی ئێمە بۆ ئێوە ئەوەیە کە بۆ بەڕێوەبردنی پڕۆژەکەتان دەسبەکار بن.
نموونە :پالنێک بۆ وەڕێخستنی خۆپێشاندان بۆ پشتیوانی کردن لە مندااڵنی کەمئەندام:

کێ ئەو کارە بکا

چ کاتێک

ئازاد

 ٢تا ٥ی مانگی مای

ڕوونکردنەوەی ئەوە کە مندااڵنی کەمئەندام
چ مافێکیان هەیە بەگوێرەی کۆنڤانسیۆنی
مافەکانی منداڵ

شەوبۆو رزگار

 ٢تا ٥ی مانگی مای

نووسینو داڕشتنی داخوازەکانو بڕیارنامەی
خۆپێشاندانەکە

هەوشین ،ئاسۆو
هێرش

 ٢تا ٥ی مانگی مای

ئامادەکردنی ئەو بەیاننامەیەی کە لە
رێپێوانەکەدا بەنێو خەڵکدا باڵو دەکرێتەوە

کەماڵ ،دلۆڤانو هەڤاڵ

١٠ی مانگی مای

ئەرک
ڕوونکردنەوەی گرنگترینی ئەو گیرو گرفتانەی
مندااڵنی کەمئەندام لەم شارەدا لەگەڵیان
بەرەڕوون
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بانگهێشتن کردنی خەڵکو بنەماڵەکان بۆ
بەشداربوون لە خۆپێشاندانەکە دا

هەاڵڵە ،بانوو ،گواڵڵە

 ٢تا  ١٠مانگی مای

پێوەندی گرتن بە کاربەدەستانی دەوڵەت لەو
شارەدا کە خۆپێشاندانەکەی تێدا بەڕێوە دەچێ

دانا ،چنارو هەوشار

٥ی مانگی مای

گواڵنو چیا

٢ی مانگی مای

ئاگادار کردنی پۆلیس
بانگهێشتنی کەسایەتییە سیاسیو حکوومیو
ئەدەبیو هونەریو کۆمەاڵیەتییەکان
بۆ پشتیوانی کردن لە خۆپێشاندانەکەو
بەشداریکردن تێی دا

سروە ،زەنوێرو سەفین

٢ی مانگی مای

پێوەندی گرتن بە کۆڕو کۆمەڵە جۆراوجۆرە
کۆمەاڵیەتیو فەرهەنگیو مەدەنییەکانو ئاگادار
کردنەوەو داوەت کردنیان بۆ بەشدار بوون لە
خۆپێشاندانەکە.

ژیلوان ،مەهاباد،
شنروێ

٢ی مانگی مای

رێکخستنی ناوی ئەو کەسانەی وتار دەدەن یان
لە کۆبوونەوەکەدا قسە دەکەن.

میناو هیوا

٥ی مانگی مای

ئامادەکردنی وتاری دەستەی بەڕێوەبەریی
خۆپێشاندانەکە.

چاالکو ئازیزە

٥ی مانگی مای

ئامادە کردنی چاو قاوەو هەندێک بسکویت

نازەو ئاکۆ

١٢ی مانگی مای

هەموو

١٢ی مانگی مای

هەموو ئەندامان

١٢ی مانگی مای

بەڕێوەبردنی خۆپێشاندانەکە

خاوێن کردنەوەی شوێنەکانو بنکەو بارەگاکان

بەشی نۆهەم
هەلسەنگاندنی پڕۆژەکە
هەڵسەنگاندنی هەر پڕۆژەیەکی پەروەردەییو دەسنیشان کردنی ئەوە کە ئایا سەرکەوتوو بووە یان نا،
کارێکی هێندە ئاسان نیە .لە پێوەندی لەگەڵ ئەم پرۆژەیەی ئێمە دا ،ئەو کارە زۆر دژوارتریش دێتە
ب��ەر چاو .چونکە ئامانجی پرۆژەکەی ئێمە بریتییە لە پێکهێنانی ئاڵوگۆڕی ئهرێنی لە بیروبۆچوونو
هەڵس��وکەوتو رەفتاری قوتابییەکان دا .لە راس��تیدا زۆر پێویس��ت نیە کە ئ��ەوە بپێوین کە ئایا
قوتابییەکان یان بەش��دارانی کۆرس��ەکان ،چەندەیان زانیاری لەو کۆڕسانەدا وەدەست هێناوە .لەو
بارەوە دەتوانین سەبارەت بە خاڵە سەرەکیو فاکتە گرینگەکانی هەر کام لە بابەتەکان پرسیاریان لێ
بکەین .لەو ڕێگایەوە بۆمان دەردەکەوێ کە ئەوان تا کوێ باسەکانیان لەبیرن.
ب��ەاڵم کاری دژوارتر ئەوەیە کە بڵێین تا چ ئەندازە ئ��ەوان توانیویانە لەو زانیارییانە حاڵی بن.
وات��ە ئەوە ڕوون کەینەوە کە تا چ ئەندازەیەک ئەوان ئ��ەو زانیارییانەیان هەزم کردوونو چۆن بە
شکڵی بیری تازەو رەفتاری نوێ لە ژیانی رۆژانەدا بەکاریان دەهێنن .ئەو ئاڵوگۆڕە لە بیرو بۆچوونو
هەڵس��وکەوتو رەفتاردا چۆن دەست نیش��ان دەکرێن؟ چ پێوانەیەکمان بۆ دەسنیشان کردنی ئەم
ئاڵوگۆڕە هەیە؟
ئەزموونی ئێمە نیش��ان دەدا کە بەر لە هەر کەسێکی تر مامۆستاو بەشدارانی کۆرسەکە خۆیان
دەتوانن ڕادەی سەرکەوتوو بوونی پرۆژەکە هەڵسەنگێنن .ئەو هەستەی کە پاش تەواوبوونی کۆرسەکە
لە الی مامۆس��تا دروس��ت دەبێ ،زۆر گرینگە .ئایا مامۆستا هەس��ت بەوە دەکا کە بە ئامانجەکانی
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گەیوە؟ ئایا قوتابییەکان چاالکانە لە دەرس��ەکاندا بەش��دار بوون؟ ئایا بەش��دارانی کۆرسەکە هێزو
وزەی پێویس��تیان بۆ فێربوونو بەش��داری کردن لە چاالکییەکاندا بەکار دەهێنا؟ ئەگەر وەاڵمی
ئەم پرس��یارانە ئەرێیە ،ئەوە پڕۆژەکە س��ەرکەوتوو بووە .ئەگەر مامۆستا هەستێکی باشی سەبارەت
بە چۆنیەتیی کۆرس��ەکە لە ال دروست نەبووە ،ئەوە بەو مانایەیە کە دەبێ بۆ باشتر بوونی پڕۆژەکەو
چۆنیەتیی دەرس گوتنەوەو هاندانی بەش��داران بۆ فێرب��وون ،کاری زۆرتر بکرێ .بە تێپەڕینی کات
مامۆستا بۆخۆی دێتە دەستی کە بۆ ئەوەی وانەوتنەکەو پرۆژەکە شوێنەواری باشی لەسەر بەشداربووان
دانێن ،چ پێویستەو دەبێ چ بکرێ.
سەرەڕای ئەوە کە پێویستە هەستەکان بەهێند بگرین ،وا باشە بۆ هەڵسەنگاندنی ڕادەی فێربوونی
بەش��دارانی کۆڕسەکان ناوبەناو چ بە زارەکیو چ بە نووسراوە تاقیکردنەوەیان لێ وەرگرین .مەبەست
لەو تاقیکردنەوانە ئەوەیە کە بۆمان دەرکەوێ کام فاکتۆر کاریگەرەو کام ش��ت کاریگەریی کەمتری
هەیە ،بۆ ئەوەی بتوانین لە داهاتوودا کەموکووڕییەکان چارەسەر کەینو فۆڕمو نێوەرۆکی کۆرسەکان
دەوڵەمەندتر کەین.
تا کاتی بەڕێوەچوونی کۆرس��ەکە زۆرتر بێ ،قەبارەی ماددە دەرس��ییەکان ئەس��توورتر بن ،تا
ب��اسو بابەت��ەکان جۆراوجۆرترو زۆرتر بن ،ئەم جۆرە تاقیکردنەوانە پێویس��تترن .بەتایبەتی کاتێک
پرۆژەکە پێویس��تی بە یارمەتیو پش��تیوانیی ماڵی هەیەو دەبێ الیەنێک کۆمەگی بکات ،ئەو جۆرە
هەڵس��ەنگاندنە زۆر پێویس��تە .چونکە دەکرێ لە کاتی داوا کردنی یارمەت��یو کۆمەگی ماڵیدا لەو
هەڵس��ەنگاندنانەو ڕادەی بەکەڵک بوونی ئەوان س��وود وەرگرینو وەک بەڵگەیەک بۆ س��ەرکەوتنی
پرۆژەکە بەکاریان بێنین .زۆر ڕێگامان بۆ هەڵسەنگاندنی رادەی کارایی وانە وتنەوەکان هەیە .لێرەدا
ئێمە تەنیا باسی بەشێکیان دەکەین:
هەڵسەنگاندن لە کاتی دەرس گوتنەوەدا
ئەگەر ماوەی کۆرس��ەکە درێژخایەنە ،بۆ نموونە دوو یا س��ێ رۆژە ،وا باشە مامۆستا پاش ماوەیەک
بۆ نموونە پاش ڕۆژێک ،یان دوو ڕۆژ هەڵس��ەنگاندنێک بکا .مەبەس��ت لەو هەڵسەنگاندنە ئەوەیە کە
بزانێ ڕاوبۆچوونی بەش��داران س��ەبارەت بە بابەتەکانو چۆنیەتیی دەرس گوتنەوەکەو چاالکییەکان
چییە .چ باش دەڕواتە پێشو چ پێویستە باشتر بکرێ؟ چۆن لە داهاتوودا ئەو کەموکووڕییانە کەم
بکرێنەوە؟ بۆ ئەو مەبەستە دەکرێ پرسیارەکان بەدەم ئاڕاستەی قوتابییەکان بکەین ،یان بە شێوەی
پلێنۆم لە باسو بابەتەکان بدوێین .مامۆستا دەتوانێ داوای ئەوەش بکا کە قوتابییەکان بە نووسراوە
وەاڵمی پرسیارەکان بدەنەوە.
بۆ هەڵسەنگاندنێکی لەو چەشنە ئەو پرسیارانە پێشنیار دەکرێن:
لەو بابەتانەی ئەمڕۆ ،لەو چاالکییانەی ئەمڕۆ چیتان زۆر پێ خۆش بوو؟
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گرینگترین شت کە فێری بوون چیە؟
چ شتێکمان کرد کە دەمانتوانی باشتر جێبەجێمان کردبا؟
ئایا شتێک هەیە کە باش ناڕواتە پێش؟
چ شتێک خراپ دەڕواتە پێش؟
هەڵسەنگاندنی زارەکی بە شێوەی پلینۆم
یەکێک لە ڕێگاکانی هەڵس��ەنگاندنی ڕادەی کارابوونی کۆڕس��ەکان ئەوەی��ە کە پاش تەواو بوونیان
لەگەڵ بەش��دارانی ئەوان باسو گفتوگۆ بکرێ .ئەو هەڵس��ەنگاندنە زارەکییە دەکرێ بە ش��ێوەی
پلینۆم بەڕێوە بچێ .واتە هەموو بەش��داران بە دەوری یەکتردا دادەنیشنو سەبارەت بە باسو بابەتە
پێوەندیدارەکان لەگەڵ یەک دەدوێن .مامۆستا کەڵکێکی زۆر لەم جۆرە هەڵسەنگاندنە وەردەگرێو
زۆر رێنوێنیی بەنرخی دەست دەکەوێ.
ئەو پرسیارانەی لەو پلینۆمانەدا دێنە گۆڕ ،دەکرێ بەم جۆرەی خوارەوە بن:
ئایا کۆرسەکە لە ئاستی چاوەڕوانییەکانی تۆ دابوو؟ ئەگەر نا ،بۆچی؟
بیروبۆچوونی ئێوە س��ەبارەت بە وان��ەکانو چونیەتیی دەرس گوتن��ەوەو راهێنانەکان چییە؟
نەزەرتان س��ەبارەت بە باسو گفتوکۆکان چییە؟ مامۆس��تاکان چۆن ب��وون؟ ئامادەیییان هەبوو؟
شارەزای بابەتەکان بوون؟ راهێنانە گروپییەکان چۆن بوون؟
چیتان زۆرتر پێ خۆش بوو؟
چیتان کەمتر پێ خۆش بوو؟
گرینگترین شت کە فێری بوون چییە؟
ئایا شتێک فێر بوون کە لە ژیانی رۆژانەتاندا کەڵکی لێوەرگرن؟
کۆرسەکە چۆن بوو؟ قوتابییەکان چۆن لەگەڵ یەکتر هاوکارییان دەکرد؟
رۆڵی خۆتان چۆن هەڵدەس��ەنگێنن؟ تۆ بۆ خ��ۆت چۆن بووی لە کاروباری خولەکە دا؟ چەندە
چاالک بووی؟
ئایا شتێکی تازە سەبارەت بە خۆتان فێر بوون؟
رێنوێنیی ئێوە بۆ من وەک مامۆس��تا چییە تا لە داهاتوودا لە کۆرس��ەکانی دیکەدا باشتر بمو
چاکتر بتوانم دەرس بڵێمەوە؟
هەڵسەنگاندنی کۆرسەکە بە نووسراوە
هەر بەو جۆرە دەکرێ بەشدارانی کۆرسەکە ڕوانگەکانیان سەبارەت بە کۆرسەکە بنووسن .بەتایبەتی
ئەگ��ەر کۆرس��ەکە ماوەی چەند رۆژێک��ی خایاندبێ پێویس��تە قوتابییەکان بە نووس��ین وەاڵمی
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پرس��یارەکان بدەنەوە .کاتێک قوتابییەک دەزانێ کە دەبێ بە نووس��ین وەاڵمی هەندێک پرس��یار
بداتەوە ،کۆرس��ەکە بەجیددی دەگرێ .لە هەلومەرجێکی ئاوادا مامۆس��تاش باشتر دەتوانێ ئاکامی
کۆرسەکە هەڵسەنگێنێ .جا چ خاڵە الوازەکانی کۆرسەکە بێ ،یان خاڵە بەهێزەکانی ،هیچ لە شتەکە
ناگۆڕێ .مامۆس��تا دەتوان��ێ داوای ئەوەش لە قوتابییەکان بکا کە ب��ا ناوێکی دیکەی جیا لە ناوی
خۆیان وەاڵمی پرس��یارەکان بدەنەوە .ئەوە رەنگە هانی بەش��داربووەکان بدا تا باشتر بتوانن ڕوانگەو
بۆچوونەکانی خۆیان سەبارەت بە کۆرسەکە ،مامۆستاکانو نێوەرۆکی دەرسەکان دەرببڕن.
بەگوێرەی ئامانجو مەبەس��تی پرسیارەکان ،فۆرمی پرس��یارەکانیش دەگۆڕدرێن .بە بڕوای ئێمە
گرینگترین شت ئەوەیە کە ئایا کۆرسەکە لە وەدیهێنانی ئامانجەکانیدا سەرکەوتوو بووە یان نا؟ ئایا
بەشداربووان زانیارییان وەدەس��ت هێناوە یان نا؟ ئایا دەرسەکان بوونە هۆی ئەوە کە بەشداربووان
بکەون��ە بیرکردنەوە؟ ئایا بۆتە هۆی ئەوەی کە س��رنجی قوتابییەکان ب��ۆ الی کۆمەڵگاو کاروباری
کۆمەڵ راکێشرێ؟
ئایا کۆرس��ەکە بۆتە هۆی ئەوەی کە بەش��داربووان ڕوانگەی تازەیان سەبارەت بە ژیانو مرۆڤو
کۆمەڵ بۆ دروست بێ؟ لەوەش گرینگتر ئەوەیە کە ئایا کۆرسەکە بۆتە هۆی ئەوەی کە بەشداربووەکان
باشتر لە ژیان حاڵی بن؟ پتر بڕوا بە خۆیان بکەن؟ بەم جۆرە پاش تەواو بوونی کۆرسەکە وا باشە بە
نووس��راوە هەڵسەنگاندنێک لە ڕادەی سەرکەوتنی کۆرسەکە بکرێ .ئەگەر بشمانەوێ بزانین کە ئایا
کۆرسەکە بۆتە هۆی پێکهاتنی ئاڵوگۆڕ لە رەفتارو کرداری بەشداربووەکان دا ،وا باشە پاش ماوەیەک
بۆ نموونە شەش مانگ دواتر ،بەشداربووەکان تاقی کرێنەوە .دەکرێ داوا بکەین کە بەشداربووەکان
سەبارەت بەم الیەنانەی کۆڕسەکە بە نووسراوە وەاڵم دەنەوە:
 ١پرۆسەی فێر بوون چۆن چۆتە پێش؟ شێوەکانی دەرس گوتنەوە چۆن بووە؟ ژینگەی فێربوونو
ئەتمۆسفێری کۆرسەکە چۆن بوو؟
 ٢نێوەرۆکی بابەتەکان چۆن بوو؟ ئایا زانیاریی زۆری تێ دابوو؟ ئایا بەش��داربووەکان لە زانیاریو
زاراوەو باسو بابەتەکان تێدەگەیشتن؟
 ٣چەندە کۆرسەکە شوێنەواری لەسەر قوتابییەکان داناوە تا بتوانن ئاڵوگۆڕ لە خۆیانو ڕەفتاریاندا
دروست کەن؟

پاشکۆکان
بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ
ش��ووڕای ئابووری و کۆمەاڵیەتیی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لە ڕێکەوتی ٢١ی مانگی ژوئەنی
س��اڵی ١٩٤٦ی زایینی کۆمیس��یۆنێکی پێک هێنا بەنێوی کۆمیس��یۆنی مافی م��رۆڤ .کاری ئەو
کۆمیسیۆنە بریتییە لە:
 -١ئامادە کردنی بەیاننامەی مافی مرۆڤ.
 -٢ئامادە کردنی بەیاننامە و هاوپەیمانێتی سەربارەت بە ئازادی و مافی ئینسان.
 -٣پشتیوانی لە کەمایەتییەکان.
 -٤تێکۆشان بۆ البردنی جیاوازیی ڕەگەزی ،زایەندی ،زمان ،مەزهەب.
کۆڕی گش��تیی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان لەس��ەر پێشنیاری کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ لە
ڕێکەوتی ١٠ی مانگی دیسامبری ساڵی ١٩٤٨ی زایینی ،بەرانبەر بە ١٩ی مانگی سەرماوەزی ساڵی
١٣٢٨ی هەتاوی ،بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤی پەسند کرد.
ئ��ەو بەیاننامەیە بریتییە لە پێش��ەکییەک و  ٣٠ماددە کە دەکرێ لەباری نێوەرۆکەوە بە س��ێ
دەستە دابەش بکرێ:
دەس��تەی « -١مافی مەدەنی»ی تاک ل��ە خۆدەگرێت :مافی ژیان ،ئازادی ،ئاس��ایش ،ئازادیی
بیروباوەڕ و مەزهەب ،ئازادیی ڕادەربڕین ،مافی پێکهێنانی بنەماڵە و . . .
دەس��تەی  -٢ئەو خااڵنەن کە مافی سیاس��یی ت��اک لە خۆ دەگرن وەک ماف��ی تەبەعەبوون
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(تابعیت) ،مافی بەشداری لە ئیدارەکردنی واڵت ،مافی بەشداری کردن لە هەڵبژاردن و هەڵبژێردران
و...
دەستەی -٣ئەو خااڵنەن کە مافی ئابووری و کۆمەاڵیەتیی تاک لە خۆدەگرێت :مافی کار کردن،
مافی هەڵبژاردنی کار ،مافی بەشداری لە یەکیەتیی کرێکاران ،مافی کەڵک وەرگرتن لە مەرەخەسی
و بیمە و ...
دەقی بەیاننامەی جیهانیی مافی مرۆڤ
بەم هۆیەوه که بەڕەس��می ناسینی ئابڕوو و کەرامەتی زاتیی هەموو ئەندامانی کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی
لێ نەکراوی ئەوان ،بناعەی ئازادی ،دادپەروەری و ئاش��تی له جیهاندا
و ،مافی وەک یەکی و حاش��ا 
پێکدێنێ ،بەم هۆیەوه که وەبەرچاونەگرتن و سووکایەتیکردن به مافەکانی مرۆڤ ،کردەوەی دڕندانەی
ئەوتۆی��ان بەدواوه بووه که ویژدان��ی مرۆڤایەتییان ئازارداوهو ،پێکهێنانی جیهانێک که تیایدا مرۆڤ
له بیروڕا دەربڕیندا سەربەس��تو ،له ترس و هەژاری به دوور بن ،وەک بەرزترین ئارەزووی مرۆڤ
ڕاگەیەندراوە؛
بەم هۆیەوه که پێویس��ته مافەکانی مرۆڤ له الیەن دەس��ەاڵتدارەتیی قانوونەوه پشتیوانییان لێ
بکرێ تا مرۆڤ ناچار نەبێ له دژی س��تەم و بێدادی وەک دواچاره پەنا بباته بەر یاخی بوون ،بەم
هۆیەوه که پەرەگرتنی پێوەندیی دۆس��تانەی نێوان نەتەوەکان دەبێ پشتی بگیرێ ،بەم هۆیەوه که
گەالن��ی نەتەوه یەکگرتووەکان جارێکی دیکه بڕوای خۆیان ب��ه مافه بنەڕەتییەکانی مرۆڤ و ئابڕوو
و کەرام��ەت و بایەخ��ی تاکەکانی مرۆڤو ،بەرابەریی مافەکانی ژن��ان و پیاوان ،له پەیمانی نەتەوه
یەکگرتووەکان��دا ڕاگەیاندۆتەوهو ،بڕیاریان داوه یارمەتیی پێش��کەوتنی کۆمەاڵیەتی بدەنو ،له بەر
ڕووناکاییی ئازادی ،ڕۆژ به ڕۆژ زیاتردا باشترین هەلومەرج بۆ ژیان پێکبێنن؛
بەم هۆیەوه که دەوڵەتانی ئەندام بەڵینیان بهخۆیان داوه به هاوکاریی نەتەوه یەکگرتووەکان ،کار
بۆ ڕێزگرتنی هەمەالیەنه ،چاودێریی مافەکانی مرۆڤ و ئازادییه بنچینەییەکان بکەن ،بەم هۆیەوه که
تێگەیش��تنی هاوبەش له بارەی ئەم ماف و ئازادییانه بۆ ئەوەی به تەواوی بەڕێوەبچن ،گرنگییەکی
تایبەتی هەیە؛
کۆمەڵەی گشتی ئەم جاڕنامه جیهانییەی مافی مرۆڤ وەک ئامانجی هاوبەشی هەموو خەڵکان و
میللەتان ڕادەگەیەنێ تا هەموو تاکەکان و سەرجەمی بنیات و ئۆرگانەکانی کۆمەڵگە ،هەموو دەم ئەم
جاڕنامەیەیان له بەرچاو بێ و هەوڵ بدەن به هۆی فێرکردن و ڕاهێنانەوە ،ڕەچاوکردن و بەڕێوەبردنی
ئەم ماف و ئازادییانه پەره پێ بدەنو ،به دیاریکردنی ڕێوش��وێنی نەتەوەیی و نێونەتەوەیی ،ڕۆژ به
ڕۆژ زیاتر ڕێگا بۆ بەڕەسمی ناسران و باشتر بەڕێوەچوونیان چ له نێو خەڵکی واڵتانی ئەندام و چ له
نێو خەڵکی ئه و سەرزەوییانەدا که له ژێر دەسەاڵتی ئەواندان ،دابین بکەن.
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ماددەی :1
هەم��وو مرۆڤان به ئازادی له دایک بوونو له باری ئابڕوو و کەرامەت و مافەکانیانەوه لەگەڵ یەکدا
بەرابەرن .هەموویان خاوەنی عەقڵ و ویژدانن و دەبێ به گیانێکی برایانه لەگەڵ یەکدا بجوڵێنەوە.
ماددەی :2
 )١هەر کەسێک دەتوانێ بێ هیچ جیاوازیدانانێک بەتایبەتی له باری ڕەگەز ،ڕەنگ ،زایەند(جنس)،
زمان ،دین ،بیروڕای سیاسی یان هەر بیروڕایەکی دیکەوە ،هەروەها بێ وەبەرچاوگیرانی ڕەچەڵەکی
نەتەوەیی یان کۆمەاڵیەتی ،س��امان ،له دایکبوون یان هەر بارودۆخێکی دیکەوە ،هەموو ئه و ماف و
ئازادییانەی هەبێ که له و جاڕنامەیەدا هاتوون.
 )٢هەروەها نابێ هیچ چەشنه جیاوازییەک لەسەر بناغەی پایەی سیاسی ،قەزایی یان نێونەتەوەییی
واڵتێک یان س��ەرزەوییەک ک��ه مرۆڤێک پێیەوه بەس��تراوەتەوە ،ڕەچاو بک��رێ ،چ ئەو واڵته یان
سەرزەوییه سەربەخۆ بێ ،یان لهسایه و لەژێر چاوەدێریی واڵتێکی دیکەدا بێ یان خودموختار نەبێ،
یان سەروەرییەکەی به جۆرێک بەرتەسک کرابێتەوە.
ماددەی :3
ی و ئاسایش و تەناهیی تایبەتی خۆی هەیە.
هەر مرۆڤێک مافی ژیان ،ئازاد 
ماددەی :4
هی��چ مرۆڤێک نابێ بکرێته کۆیله یان بندەس��ت و ،کۆیالیەتی و کڕی��ن و فرۆتنی کۆیالن به هەر
شێوەیەک بێ ،پێشی پێ دەگیرێ.
ماددەی :5
یو،
هیچ کەس��ێک نابێ ئەشکەنجه بدرێ یان بکەوێته بەر ڕەفتار و سزای زۆردارانە و دژی ئینسان 
سووکایەتیی پێ بکرێ.
ماددەی :6
هەر مرۆڤێک مافی ئەوەی هەیه کەسایەتییه قانوونییەکەی له هەموو جێیەک بەڕەسمی بناسرێ.
ماددەی :7
هەم��ووان له بەرانبەر قانووندا یەکس��انن و مافی ئەوەیان هەیه بێ هی��چ جیاوازیدانانێک له الیەن
قانوونەوه پشتیان بگیرێ .هەمووان مافی ئەوەیان هەیه لە بەرانبەر هەر جیاوازیدانانێکدا که نێوەرۆکی
ئەم جاڕنامەیه پێش��ێل بکاو ،له دژایەتی لەگەڵ هەر هاندانێکدا که به مەبەس��تی ئەو جیاوازیدانانه
بەڕێوه بچێ ،وەک یەک له الیەن قانوونەوه پشتیوانییان لێ بکرێ.
ماددەی :8
ن و ،ئەو مافانه بەهۆی
ل��ە بەرانب��ەر ئەو کردەوانەدا که مافه بنەڕەتییەکانی مرۆڤ پێش��ێل دەک��ە 
دەس��توور یان ه��ەر قانوونێکی دیکەوه دانیان پێدانراوە ،هەر کەس��ێک مافی هان��ا بردن بۆ دادگا
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نەتەوەیییه بڕواپێکراوەکان و داواکردنی پێراگەیشتنی کاریگەر به سکااڵکەی هەیە.
ماددەی :9
هیچ کەسێک نابێ له خۆوه بگیرێ ،زیندانی بکرێ یان دوور بخرێتەوە.
ماددەی :10
هەر کەس��ێک مافی ئەوەی هەیه به ئەوپەڕی بەرابەری ،لەگەڵ کەس��انی دیک��ەدا له دادگایەکی
سەربەخۆ ،بێالیەن ،بەئینساف و ئاشکرادا به کێشه و سکااڵکەی ڕابگەنو ،دادگایەکی ئەوتۆ دەبێ
له بارەی مافەکان و پێویستییەکانی وی یان هەر تاوانێک که پێی تاوانبار کراوە ،بڕیار بدا.
ماددەی :11
 )١هەر کەسێک به هەر تاوانێک تاوانبار کرابێ ،هەتا ئه و کاتەی له دادگایەکی ئاشکرادا که هەموو
دەس��تەبەرێکی پێویس��ت بۆ داکۆکی لەخۆ کردنی بۆ دابین کرابێ ،تاوانباربوونی وی بهشێوەیەکی
قانوونی دەرنەکەوتووە ،به بێ تاوان دەژمێردرێ.
 )٢هیچ کەس��ێک س��ەبارەت به جێبەجێکردنی کارێ��ک یان ئەنجامنەدانی کارێ��ک که له کاتی
ئەنجامدانیدا به گوێرەی مافه نەتەوەیی یان نێونەتەوەیییەکان به تاوان نەناسراوە ،مەحکووم ناکرێ.
هەروەها هیچ کەس��ێک نابێ به سزایەکی توندتر لەو سزایەی که له کاتی ئەنجامدانی تاوانەکەدا بۆ
ئه و تاوانه دیاری کراوە ،مەحکووم بکرێ.
ماددەی :12
هەر چەشنه خۆتێهەڵقورتاندنی له خۆوه له ژیانی تایبەتی ،کاروباری بنەماڵەیی ،ماڵ و شوێنی مانەوه
و نامه نووسینی هیچ کەسێک ،هەروەها هەر کار و کردەوەیەک که زیان به شەرەف ،نامووس ،ئابڕوو
و ناوبانگی کەسێک بگەیەنێ ،مەحکوومە .له بەرانبەر ئەم جۆره خۆتێهەڵقورتاندن و هێرشانەدا ،مافی
هەر مرۆڤێکه که له الیەن قانوونەوه پشتی بگیرێ.
ماددەی :13
 )١هەر کەس��ێک مافی ئەوەی هەیه له نێو هەر واڵتێکدا ئازادانه هاتوچۆ بکا و به ویس��تی خۆی
شوێنی ژیان هەڵبژێرێ.
 )٢هەر کەسێک مافی ئەوەی هەیه هەر واڵتێک به واڵتەکەی خۆشییەوه بەجێ بێڵێ یان بگەڕێتەوه
واڵتی خۆی.
ماددەی :14
ێ
 )١له بەرانبەر ستەم وچەوساندنەوەدا ،هەر کەسێک مافی ئەوەی هەیه به شوێن پەناگەیەکدا بگەڕ 
و ،پەنا بباته بەر واڵتێکی دیکە.
ی و بەهۆی کردەوەی نەگونجاو و ناتەبا لەگەڵ
 )٢کەس��ێک س��ەبارەت به تاوانی گشتی و ناسیاس�� 
ئامانج و ڕێوش��وێنەکانی نەتەوه یەکگرت��ووەکان دەکەوێته بەر لێکۆڵینەوە و ڕاوەدوونان ،ناتوانێ لەم
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مافەی کەڵک وەربگرێ.
ماددەی :15
 )١هەر کەسێک مافی ئەوەی هەیه (دەوڵەتنامە -مافی هاونیشتمانەتی) پێ بدرێ.
 )٢هیچ کەس نابێ له خۆوه له ”تابعیت” یان له مافی گۆڕینی دەوڵەتنامه بێبەش بکرێ.
ماددەی :16
 )١هەر ژن و پیاوێک که گەیش��تنه تەمەنی خۆناس��ینەوە ،مافی ئەوەیان هەیه بێ وەبەرچاوگرتنی
هیچ س��نوورێک له باری ڕەگەز ،نەتەوایەتی یان ئایینەوه ،ببنه ژن و مێردو ،ژیانی هاوبەش پێک
ی و هەروەها له کاتی هەڵوەش��اندنەوەیدا ،ژن و پیاو له
بێن��ن .ل��ه تەواوی ماوەی ژن و مێردایەت�� 
کاروباری پێوەندیدار به ژیانی هاوبەش ،مافی وەک یەکیان هەیە.
 )٢پێکەوەنانی ژیانی هاوبەش دەبێ به ڕەزامەندیی تەواو و ئازادانەی ژن و پیاو بێ.
 )٣خێزان کۆڵەکەی سروش��تی و بنەڕەتی��ی کۆمەڵگەیە و دەبێ له الی��ەن کۆمەڵگە و دەوڵەتەوه
پشتیوانیی لێ بکرێ.
ماددەی :17
 )١هەر کەسێک چ به تەنێ یان به شێوەی بەکۆمەڵ مافی خاوەنەتی (موڵکدار)ی هەیە.
 )٢هیچ کەسێک نابێ له خۆوه له مافی خاوەنەتی بێبەش بکرێ.
ماددەی :18
هەر کەسێک مافی ئازادیی بیرکردنەوە ،ویژدان و دینی هەیە .ئەم مافه پێویستی به ئازادیی گۆڕینی
دین یان بیر و باوەڕو ،هەروەها ئازادیی دەربڕین و ئاش��کرا کردنی بیروڕا له چوارچێوەی فێرکردنی
ئایینی ،بەجێهێنانی ڕێوش��وێنەکانو بەرێوەبردنی ڕێورەسمه ئایینییەکاندا ،چ به شێوەی تەنیا یان
بەکۆمەڵ ،چ به شێوەی تایبەتی یان گشتیی هەیە.
ماددەی :19
هەر کەس��ێک ماف��ی ئازادیی بی��روڕا و ڕادەربڕینی هەیەو ،ئەو مافەش پێویس��تی بەوه هەیه که
هی��چ کەس لەوەی که بیروڕایەکی هەیه نەترس��ێ و نیگەران نەب��ێو ،له بەدیهێنان و وەرگرتن و
باڵوکردنەوەی زانیاری و بیروبۆچووندا ،ئازادانە و بێ وەبەرچاوگرتنی س��نوورەکان ،دەستی به هەموو
ئامرازێکی گونجاوی بیروڕا دەربڕین و باڵوکردنەوه ڕابگا.
ماددەی :20
 )١هەر کەس��ێک ماف��ی ئەوەی هەیه له پێکهێنان��ی ئەنجومەن و کۆڕ و کۆبوون��ەوە و کۆمەڵەی
ئاشتیخوازانەدا ئازاد بێ.
 )٢هیچ کەسێک نابێ به زۆر له هیچ کۆبوونەوەیەکدا بەشدار بکرێ.
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ماددەی :21
 )١هەر کەسێک مافی ئەوەی هەیه ڕاستەوخۆ یان له ڕێگای نوێنەرانێک که ئازادانه هەڵیاندەبژێرێ،
له بەڕێوەبردنی کاروباری گشتیی واڵتی خۆیدا بەشدار بێ.
 )٢هەر کەس��ێک مافی ئەوەی هەیه له هەلومەرجێکی وەک یەک لەگەڵ کەس��انی دیکەدا ،پیشه
گشتییەکانی واڵتی خۆی بەدەست بێنێ.
 )٣خواست و ویست و بڕیاری خەڵک ،بناغەی دەسەاڵتی دەوڵەتە .ئەو بڕیاره دەبێ له هەڵبژاردنی بێ
ی
فێڵدا که به شێوەیەکی دەورەیی بەڕێوەدەچن ،خۆی دەربخا .هەڵبژاردن دەبێ گشتی بێ ،بەرابەر 
و یەکس��انیی تێدا ڕەچاو بکرێ ،به دەنگدانی نهێنی بێ یان به ش��ێوەیەکی ئەوتۆ بەڕێوه بچێ که
ئازادیی دەنگدان دابین بکا.
ماددەی :22
ه��ەر کەس��ێک وەک ئەندامێکی کۆمەڵ ،ماف��ی بیمەی کۆمەاڵیەتیی هەی�� ە و ،بۆی هەیه بەهۆی
ی و هاوکارییه نەتەوەیی و نێونەتەوەییەکان ،ئه و مافه ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و کولتوورییانەی
یارمەت 
بۆ پاراس��تنی ئابڕوو و کەرامەت و گەشەکردنی ئازادیی کەسیەتیی خۆی پێویستنی ،به سەرنجدان
به ڕێکخراوە و سەرچاوەکانی واڵت ،وەدەستیان بێنێ.
ماددەی :23
 )١هەر کەسێک مافی ئەوەی هەیه کار بکا ،کاری خۆی به ئازادی هەڵبژێرێ ،هەلومەرجێکی دادپەروەرانە
و جێگای ڕەزامەندی بۆ کار تێدا کردن داوا بکا و ،له بەرانبەر بێکاریدا پشتیوانیی لێ بکرێ.
 )٢هەمووان مافی ئەوەیان هەیه بێ جیاوازیدانان له بەرانبەر کاری وەک یەکدا ،هەقدەس��تی وەک
یەک وەربگرن.
 )٣هەر کەسێک مافی ئەوەی هەیه بۆ داکۆکی له قازانج و بەرژەوەندییەکانی خۆی ،لەگەڵ کەسانی
دیکەدا سەندیکا و یەکیەتی پێک بێنێ ،یان بچێته نێویانەوە.
ماددەی :24
هەر کەس��ێک مافی حەسانەوە و پش��وودان و کەڵکوەرگرتنی له کاتی ڤاال هەیهو ،بەتایبەتی مافی
دیاریکردنی سەعاتەکانی کار و پشووی دەوریی بەمز هەیە.
ماددەی :25
 )١هەر کەس��ێک مافی ئەوەی هەیه به مەبەس��تی دابینکردنی س�ڵامەتی و ئاسوودەییی خۆی و
بنەماڵەکەی ،بەتایبەتی له باری خواردن ،جلوبەرگ ،خانووبەرە ،چاوەدێرییه پزیشکییەکان و خزمەته
کۆمەاڵیەتییه پێویس��تەکانەوە ،ئاس��تێکی باش له ژیانی هەبێ .هەروەها مافی ئەوەی هەیه له کاتی
بێکاری ،نەخۆش��ی ،نەقوستانی ،بێوەژنی یان بێوەمێردی ،پیریو ،له تەواوی ئەم حاڵەتانەدا که بێ
ئەوەی خۆی ویس��تبێتی ،کەرەسە و ئامرازەکانی ژیان و بەڕێوەچوونی له دەست دەرچوون ،له باری
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کۆمەاڵیەتییەوه ژیانی دابین بکرێ.
 )٢دایکان و مندااڵن مافی ئەوەیان هەیه یارمەتی و چاوەدێریی تایبەتیان بۆ تەرخان بکرێ .هەموو
منداڵێ��ک چ ئەوانەی بەرهەمی ژیانی ش��ەرعی بن ،چ ئەوانەی به ناش��ەرعی هاتوونەته دنیا ،مافی
ئەوەیان هەیه وەک یەک له باری کۆمەاڵیەتییەوه پشتیوانییان لێ بکرێ.
ماددەی :26
 )١هەر کەس��ێک مافی ئەوەی هەیه بخرێته بەر خوێندن و پەروەرده بکرێ .پەروەردە و فێرکردن
ی و بناغەیی ،دەبێ بەخۆڕایی بێ .خوێندنی س��ەرەتایی ئیجبارییە.
و النی کەم خوێندنی س��ەرەتای 
گشتی و ،دەستڕاگەیشتن به خوێندنی بەرز دەبێ به

ی و پیش��ەیی دەبێ بکرێته
فێرکردنی تەکنیک 
یەکس��انیی تەواوەوه بۆ هەمووان مس��ۆگەر بکرێ تا هەموو بتوانن به گوێرەی مایە و توانای خۆیان
کەڵکی لێ وەربگرن.
 )٢ئامانجی پەروەردە و فێرکردن دەبێ پێگەیاندنی هەمووالیەنەی کەسایەتیی ئینسان و بڕەودان به
ڕەچاوکردن��ی مافەکانی مرۆڤ و ئازادیی��ه بنەڕەتییەکان بێ .پەروەردە و فێرکردن دەبێ له خزمەت
پەرەپێدانی لێکتێگەیش��تنی باشتر و ،وێکهەڵکردن و دۆستایەتیی نێوان هەموو نەتەوەکان و گشت
تاق��م و گرووپه ڕەگەزی یان ئایینییەکاندا بێ و ،هەروەها یارمەتیی پەرەپێدانی تێکۆش��انی نەتەوه
یەکگرتووەکان بدا له پێناوی پاراستنی ئاشتیدا.
 )٣دایک و باب له هەڵبژاردنی جۆری پەروەدە و فێرکردن بۆ مندااڵنی خۆیان ،مافی ئەوەیان هەیه
له پێشەوەی کەسانی دیکه بن.
ماددەی :27
ێ
 )١هەر کەسێک مافی ئەوەی هەیه ئازادانه له ژیانی کولتووریی کۆمەڵدا بەشداری بکا و نەخشی هەب 
و چێژ له هونەر وەربگرێ و بەشداری له پێشکەوتنی زانستی بکا و سوود له دەسکەتەکانی وەربگرێ.
 )٢ه��ەر کەس��ێک مافی ئەوەی هەیه له پش��تیوانیی قازانجه م��اددی و مەعنەوییەکانی بەرهەمه
ی و هونەرییەکانی خۆی کەڵک وەربگرێ.
زانستی ،ئەدەب 
ماددەی :28
هەر کەس��ێک مافی ئ��ەوەی هەیه له بواری کۆمەاڵیەت��ی و نێونەتەوەیی��دا ،داواکاری پێکهێنانی
سیس��تەمێکی ئەوتۆ ب��ێ که ماف و ئازادییەکانی گونجاو لەم جاڕنامەی��ەدا به تەواوی دابین بکا و،
بەڕێوەیان ببا.
ماددەی :29
 )١ه��ەر تاکێک تەنی��ا له بەرانبەر کۆمەڵگەیەکدا که گەش��ەکردنی ئازادانە و هەمووالیەنەی ئەوی
مسۆگەر کردووە ،ئەرکی دەکەونه سەر شان.
 )٢هەر کەسێک له بەکارهێنانی مافەکان و کەڵکوەرگرتن له ئازادییەکانی خۆیدا ،تەنیا له بەرانبەر ئەو
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لەمپەره قانوونییانەدا ملکەچه که بە مەبەستی بەڕەسمی ناسین و ڕەچاوکردنی ماف و ئازادییەکانی
کەسانی دیکەو ،به نیازی لەبەرچاوگرتنی پێداویستییه ئەخالقییه دادپەروەرەکان ،به نیازی نەزمی
ی و خێر و خۆشیی هەمووان له کۆمەڵگەیەکی دێمۆکڕاتیکدا ،پەسندکراون.
گشت 
 )٣ئەم ماف و ئازادییانه نابێ بەهیچ ش��ێوەیەک لەگەڵ ئامانجەکان و ڕێوشوێن و بنەماکانی نەتەوه
یەکگرتووەکان ،له دژایەتیدا بن.
ماددەی :30
هیچ یەک له خاڵه پەسندکراوەکانی ئەم جاڕنامەیه نابێ به جۆرێک مانا بکرێنەوه که مافێکی ئەوتۆ
بدەن به دەوڵەتێک ،کۆمەڵەیەک یان کەس��ێک که به پێی ئەو ،بۆ له نێوبردنی ماف و ئازادییەکانی
گونجاو لەم جاڕنامەیەدا تێبکۆشن.
کۆنڤانسیۆنی مافەکانی منداڵ
هەندێک لە بەندەکانی پەیماننامەی نێونەتەوەیی مافەکانی منداڵ
بەندی ١
هەم��وو مندااڵن لەسەرتاس��ەری دنی��ادا ،ئەگەر تەمەنیان لەژێر  ١٨س��اڵەوەوە ،ئ��ەو مافانەی لەو
کۆنڤانسێۆنەدا بەڕەسمی ناسراون ،ئەوانیش دەگرێتەوە.
بەندی ٢
هەم��وو مندااڵن هاوبایەخن ،بەرانبەرن و مافی وەک یەکیان هەیە .هیچ کەس نابێ جیاوازی دانان
و هەاڵواردنی لەگەڵ بکرێ.
نابێ بەهۆی ڕەنگی پێس��ت ،زم��ان  ،دین و مەزهەب ،بیروباوڕ و ڕەگەز و جنس��یەتەوە ،جیاوازی
لەگەڵ کەس بکرێ.
بەندی ٣
هەموو ئەوانەی بڕیار بەدەس��تن ،کاتێک دەزانن کە بڕیارەکانی��ان لە پێوەندیی دەگەڵ مندااڵندایە،
پێویستە پێش هەر شتێكی تر ،قازانج و بەرژەوەندیەکانی منداڵەکە لەبەر چاوبگرن.
بەندی ٤
هەموو منداڵێک مافی ژیان و هەڵدان و گەشەکردنی هەیە .لەسەر دەوڵەت و کۆمەڵگایە هەلومەرجی
لەبار بۆ دابین و دەستەبەرکردنی ژیان و گەشەکردنی منداڵ دەستەبەربکات.
بەندی ٧
هەموو منداڵێک مافی ئەوەی هەیە خاوەن ناو و ناشناڵیتی بێت.
بەندی ٨
من��داڵ مافی ئەوەی هەیە لەگەڵ دایک و باوکی خ��ۆی بێ و لەگەڵ ئەوان بژی تا ئەوجێیەی ئەو
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کارە زیان بە سالمەتی و گەشە و هەڵدانی ناگرێ.
بەندەکانی  ١٢تا ١٥
هەموو مندااڵن مافی ئەوەیان هەیە ڕوانگە و نەزەر و بیروبۆچوونی خۆیان دەربڕن .پێویستە پرس و
ڕا بە منداڵ بکرێ .ڕوانگەو بۆ چونەکانی منداڵ لە کاتی بریارداندا دەبێ وەبەرچاو بگیردرێن .ئەوە چ
لە ماڵەوە بێ ،چ لە قوتابخانەدا بێ ،یا لە الیەن کاربەدەستانی دەوڵەوتەوە بێ هەر ڕاستە.
بەندی ١٨
دایک و باوک هەردووکیان بەرانبەر ژیان و گەشەکردنی منداڵ بەرپرسن و پێویستە هەمیشە قازانج
و بەرژەوەندیەکانی منداڵ وەبەرچاو بگرن.
بەندی ١٩
من��داڵ مافی ئەوەی هەیە کە بەرانبەر هەر چەش��نە تووندوتیژی��ەک پارێزگاریی لێبکرێ .هەموو
فۆڕمەکانی تووندووتیژی و پەالمار وکەڵکی خراپ وەرگرتن لە مندااڵن قەدەغەیە.
بەندەکانی ٢٠تا ٢١
منداڵ هەرگیز نابێ بە زۆر لە دایک و باوک و بنەماڵەکەی دووربخرێتەوە و پێویس��تە هەلومەرجی
ژیان و پێڕاگەیشتنی بۆ دابین بکرێ و پارێزگاری لێبکرێ.
بەندی ٢٢
ئەگ��ەر مندالێ��ک ناچار بێ واڵتەکەی خ��ۆی بەجێ بێڵی ،هەموو ئەو مافان��ەی هەن کە مندااڵنی
ئ��ەو واڵتە کە پەنای ب��ۆ هێناوە کەڵکیان لێوەردەگ��رن .ئەگەر بەتەنیای ناچ��ار بووبێ بڕواو ئاوارە
بووبێ ،ئەودەم پێویس��تە پش��تیوانی و پارێزگاریەکی زۆرتری لێبکرێ .مافی ئەوەشی هەیە دەگەڵ
بنەمالەکەی یەکبگرێتەوە.
بەندی ٢٣
هەموو منداڵێک مافی ئەوەی هەیە کە لەژیانێكی شایستەدا بژی .مندااڵنی کەم ئەندام مافی ئەوەیان
هەیە پشتیوانی و هاوکاری و پارێزگاریەکی زۆرتریان لێبکرێ و ئیماکانی تایبەت بەخۆیان بۆ دابین
بکرێ.
بەندی ٢٤
مندااڵن��ی نەخۆش مافی ئەوەیان هەیە لەهەموو ئیمکاناتی پێویس��ت بۆ دەواو دەرمان و موعالەجە
وەرگرتن کەڵک وەرگرن .لەوەش زیاتر دەبێ هەل و مەرجی پێویست بۆ چاک بوونەوە و پێڕاگەیشتنیان
بۆ دەستەبەر بکرێ.
بەندەکانی  ٢٨تا ٢٩
هەم��وو منداالن ماف��ی ئەوەیان هەیە بڕۆنە قوتابخانە .خوێن��دن و فێربوونی مافەکانی مرۆڤ و ئەو
شارەزاییانە کە بۆ ژیان و گەشە پێویستن ،دەبێ بۆ مندااڵن دابین بکرێن.
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بەندی ٣٠
دین و عەقیدە و بیروباوەڕی منداڵ پێویستە رێزی لێبگیرێ .مندااڵنی سەر بە کەمایەتیەکان حەقی
ئەوەیان هەیە لە زمان و کولتوور و دینی خۆیان کەڵکوەرگرن و بۆ مەبەستێکی لەو چەشنە دەبێ
هەموو یارمەتی و هاوکاریەکیان بۆ دابین بکرێ.
بەندی ٣١
هەموو مندااڵن مافیان هەیە ،یاری بکەن ،پێداویس��تیەکانی وەرزش و چاالکیەکانی دیکەی کاتی
ئازادیان بۆ دابین بکرێ و لەوبارەوە ژینگەیەکی لەباریان بۆ دابین بکرێ.
بەندی ٣٢
کارکردن بە مندااڵن قەدەغەیە .بە تایبەتی کارێک کە زیان بە تەندرووستیان بگەیەنێ یان پێش بە
گەشە و چوونەپێشیان لە قوتابخانەدا بگرێ.
بەندی ٣٤
منداالن دەبێ لە بەرانبەر هەموو جۆرەکانی لەشفرۆشی،س��وئی ئیس��تیفادەی جنس��ی و پەالمار و
دەس��تدرێژیی جنسی دا پارێزگارییان لێبکرێ .ئەگەر بکەونە حاڵەتێکی لەو چەشنەوە دەبێ هەموو
جۆرە هاوکاری و یارمەتیەکی پێویستیان بۆ دابین بکرێ.
بەندی ٣٥
هیچ کەس مافی ئەوەی نیە منداڵ بفرۆشی ،بدزێ و بە زۆری لەگەڵ خۆی بیباو ،یا بێسەر وشوێنێ
بکات.
بەندی ٣٧
من��داالن دەبێ لەبەرانبەر هەر چەش��نە کردەوە و هەڵس��وکەوتێكی نائینس��انی و بەکەم زانین و
سووکایەتی پێکردن ،بپارێزرێن.
بەندی ٣٨
مندااڵن نابێ لە ریزی لەشکر و سوپا ،یان رێکخراوە چەکدارەکاندا سازمان بدرێن و لە شەڕو کێشە
چەکداریەکاندا بەشدار بکرێن.
بەندی ٤٢
هەموو مندااڵن و الوان ،مافی ئەوەیان هەیە لە گەڵ بەندەکانی کۆنڤانسێۆنی مافەکانی منداڵ ،ئاشنا
بن و لەوبارەوە زانیاری وەدەست بێنن.
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