ئایا فهلسهفه بۆ مندااڵن پێویسته؟
منداڵ ئهو مرۆڤهیه ،کۆمهڵگا یاسا و ڕێساکانی خۆی بهسهردا دهسهپێنێت و له تهمهنێکدا که خۆی ناتوانێت بڕیاربدات،
دهخرێته نێو پرۆسهی خوێندن .کهواته ههڵبژاردنی ئهو پرۆسهیه بهخواستی منداڵ نیه و دید و بۆچوونی گهورهکان و
سیاسهتمهدارانه (کۆمهڵگایه)  ،بهسهریدا دهسهپێنرێت.

مندااڵنی فێرگهی ساوێن ،له سۆران ( یهکێک له پرۆژەکانی پۆلی هاوچهرخی کۆمهک) ساڵی ٠٢٠٢

ئالێرهوه گرنگی و ئاڵۆزی و ههستیاری پرۆسهی پهروهرده و فێرکردن ،بهدیار دهکهوێت .مندااڵن که توخمی سهرهکی
پرۆسهکهن ،خۆیان هیچ ڕۆڵێکیان له داڕشتنی بهرنامهی ئهو پرۆسهیهدا نیه .ئهوه گهورهکانن دهیانهوێت دید ،بهها،
ڕوداوه مێژووییهکان ،ڕهوشت و ڕوانگهی فهلسهفی خۆیان ،فێری نهوهی نوێ بکهن.
خاڵی ههره گرنگ ئهوهیه ،که منداڵ به ڕێزگرتنی سنوری جهسته و بیروبۆچوونی کهسانی دیکه ڕابهێنرێت .دهبێت
فێربکرێت که جهستهی ههرکهسیک ،تهنێکی ئازاد و سهربهخۆیه و هیچ کهسێکی دیکه بۆی نیه سنوری ئهو جهستهیه
بۆ هیچ مهبهست و ئارهزو ،یان به ناوی دین و بیروباوهڕهوه ،ببهزێنێت .دیسان دهبێت فێری ئهوه بکرێت که
ههرکهسێک ئازاده له دهربڕینی بیروبۆچووندا ،با ئهو بیروبۆچوونه ،بهدڵی ئهو نهبێت و بگره دژیشی بێت.
ئهم جۆره ڕاهێنانه دانانی بهردی بناخهی کۆمهڵگهی دێموکراته و ههستکردنی تاکه به بوونی خۆی و لهههمانکاتیشدا
ههستکردنه به لێپرسینهوه و بهرپرسیاریهتی .بهبڕوای سارتهر ،مرۆڤی ئازاد و سهربهست ،ههمیشه ههستی
بهرپرسیاریهتی لهال بهرزه.
جا کاتێک منداڵ خۆی بڕیاری ههڵبژاردنی لهدهستدا نیه ،ئهوه ئهرکی گهورهکان و دهستهاڵتدارانه ،هێنده بهویژدان و
مرۆڤدۆستبن ،که چهپهر بهدهوری باخی بیرکردنهوی مندااڵندا بهرزنهکهنهوه.

مندااڵنی فێرگهیهکی (ئاسایی !) له سۆران ،ساڵی ٠٢٠٢

هێنده ئازابن ،لهوه نهترسن منداڵهکانیان به بیرکردنهی ئازاد و جۆراوجۆر و ههمهڕهنگ ،گۆشبکهن .ئهو ئازادی و
ڕێزه به منداڵهکانیان ڕهواببینن ،که بۆیان ههبێت هێنده چاوگه و سهرچاوهی فهلسهفی و بیروبۆچوونی جۆراوجۆریان
لهبهردهستدا بێت ،تا بهخواستی خۆیان و به ئازادی تینویهتی بیرکردنهوهیان بشکێنن و باخی ههستیان به جۆگهی
بیروبۆچوونی ههمهجۆر ،پاراوبکهن .مندااڵنیش وهک گهورهکان ،مافی خۆیانه بزانن ڕێبازهکانی خۆشگوزهرانی
کامانهن و وهاڵمی ئهو پرسیاره ههمیشهییهکانیان دهستبکهوێت که دهپرسێت:
 چۆن مرۆڤ دهتوانێت مرۆڤێکی باش بێت و خۆش بژی؟ ڕاستگۆیی چیه و کێ ڕاستگۆیه؟ ڕهوایهتی و دادپهروهری چین؟ ئایا بیرکردنهوه چۆن پهیدادهبێت و لهکوێوه دێت؟ ئهوه چ هێزێکه وامان لێدهکات چاکه ،یان خراپه بکهین؟ ئهی خودی چاکه و خراپه چین و لهکوێوه سهرچاوهدهگرن؟ ئایا هێز و دهستهاڵتێک ههیه ،سیستهمی ئهم گهردوونهی ڕێکخستبێت؟ جوانی ،دزێوی ،پهسهندی ،ژیری چین و کێ بڕیاری ئهم" شتانه" دهدات؟ئیدی پرسیارگهلی دیکهی لهم بابهته.
له دهروازهی ئهم پرسیارانهوه ،دهتوانین مندااڵن به دنیای بهرینی بیرکردنهوهی فهلسهفیانه ،ئاشنابکهین ،دیدیان فراوانتر،
زانیارییان زورتر و ئاگامهندییان چاالکتر بکهین.

پرسیارگهلی فهلسهفی ،موڵکی تایبهتی هیچ کهس نیه و تهنها له دووتویی کتێبه فهلسهفیهکاندا سهرههڵنادات و تایبهتیش
نیه به کهسانی ئاکادیمی و شارهزا له فهلسهفهدا .پرسیارگهلی فهلسهفی له ئهنجامی ڕامان ،بیرکردنهوه و ههڵسوکهوتی
ژیانی ڕۆژانهماندا قوتدهبنهوه.
لهبهرئهوهی که بهتهنها تاکه وهاڵم و تاکه ڕاڤهیهک،چ بۆ پرسیارگهلی فهلسهفی ،بهگشتی و چ بۆ ژیان ،بهتایبهتی نین.
دهبێت مندااڵن ئازادبن له بیرکردنهوهدا و هێندهش سهرچاوه و ڕێبازی فهلسهفی جۆراوجۆریان لهبهردهستدا بێت ،تا به
ئارهزووی خۆیان وهاڵم بۆ ئهو پرسیارانه پهیدابکهن .ئهرکی گهورهکان( مامۆستا ،فێرکار ،باوان ،دهستهاڵتداران و
بهرپرسانی پهروهرده و فێرکردن) تهنها ئهوهبێت ،که سهرچاوهکانیان بۆ دابینبکهن و شێوازی بیرکردنهوهی
فهلسهفیانهیان فێربکهن.
نهک شیرینکردن و سهپاندنی جۆرێکی تایبهت له ڕێبازی فهلسهفی و بیرکردنهوه.
فهلسهفه خۆی له خۆیدا ،تهقهلالی ئازادانهی بیره بۆ پهیداکردنی مانای ڕاستی .بهواتایهکی دیکه ،ههوڵێکی نادۆگماییه،
بۆ ڕاڤهی ژیان.
جا لهبهرههندی ،نابێت هیچ پێشمهرج و ڕێگرێک لهبهردهم بیرکردنهوهی منداڵدا دابنرێت .نابێت بههیچ بیانویهکی دینی
و کلتورییهوه ڕێگا لهبیرکردنهوهی منداڵ بگیرێت .منداڵ دهبێت وا ڕابهێنریت ،که خۆی بیربکاتهوه ،پرسیار بکات و
ههر خۆشی وهاڵمهکان ههڵسهنگێنێت و بهراوردیان بکات و ئهو وهاڵمه ههڵبژێرێت ،که لهگهڵ بیر و ئهندێشه و
بۆچوونهکانی خۆیدا دهگونجێت .گهورهکان،مامۆستایان و باوان ،نابێت بیری مندااڵن به ئاڕاستهی بیروبۆچوونێکی
دیاریکراودا ببهن.
له دیالۆگی فهلسهفیدا ،گهورهکان دهبێت بێالیهن بن و تهنها ڕۆڵی ڕێکخهری دیالۆگهکان ببینن .خۆیان له دهربڕینی
ڕاوبۆچوون و سهرنجی تایبهتی ،دهربارهی دیالۆگ و گفتوگۆکانی مندااڵن ،بهدووربگرن.
بهکورتی ،دهکرێت گرنگی فهلسهفه( وانهی فهلسهفی) بۆ مندااڵن ،لهم چوار خاڵهدا کۆبکهینهوه.
 -1ڕامان (بیرکردنهوه)
ڕامان و بیرکردنهوه ،کارێکه که ههردهبێت خۆمان بۆ خۆمانی بکهین و کهسی دیکه ناتوانێت ئهو کارهمان بۆ بکات.

 -2خۆناسین

ئێمه دهبێت خۆمان و ڕامان و بیر و ئهندێشهکانمان بناسین .بزانین چ (شتێکمان) ال پهسهنده و چ (شتێکمان) ال پهسهند
نیه .دهبێت دهرک به شته چاکهکان و شته جوانهکان ،بکهین .تا لهژیاندا چێژیان لێوهربگرین.
 -3دیالۆگ ( گفتوگۆ)
ئێمه دهبێت فێری هونهری دیالۆگکردن ببین .هونهری دیالۆگکردنیش بهشێوهیهکی گشتی لهم چوار خاڵه پێکدێت
 گوێگرتن :گوێگرتن بۆخۆی هونهرێکه .کاتێک بهتهواوی هۆش و جهستهمانهوه گوێ بۆ کهسی بهرانبهر ڕادێرین،جگه لهوهی ڕێز بۆ ئهوکهسه نیشاندهدهین ،توشی ناحاڵیبوون و بهههڵه تێگهیشتنیش نابین.
 بیرکردنهوه له بابهته بیستراوهکه :لهگهڵ ئهوهی که بهئاگاییهوه گوێ بۆ باس و گووتهکانی کهسی بهرنبهر ڕادێرین،لهههمان کاتیشدا دهبێت بیر له گشت الیهنهکانی باسهکه بکهینهوه و ههوڵی تێگهیشتنی بدهین.
 وهاڵم :گهر هاتو وهاڵمی باس و بابهتێکمان دایهوه ،دهبێت وهاڵمهکهمان بهتهواوی پهیوهندی به بابهتی باسکراوهوهههبیت .باس و بابهتی الوهکی و جودا نههێنینه ناو گفتوگۆکه.
 ههڵبژاردنی پهیڤ (وشه) :زۆرگرنگه ،که پهیڤ ( وشه) و دهستهواژهی گونجاو و پڕمانا بۆ وهاڵمدانهوه ههڵبژێرین.له سنوری باسهکه نهچینهدهرێ و ڕێزی گفتوگۆکه کهمنهکهینهوه.

 -4دیدی ڕهخنهیی
ئێمه دهبێت ههردهم بهدیدێکی ڕهخنهییهوه ،لهو زانیاری و بۆچوونانهی خۆمان و کهسانی دیکهش بڕوانین و بهدواههمین
و ڕاستترین زانیاری و بۆچونیان نهزانین.

لهگهڵ مندااڵنی پۆلی پێنجهمی بنهڕەتی فێرگهی بازاڕگه ،له موخموور .ساڵی ٠٢٠٢
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