
 

  ؟ بۆ مندااڵن پێویسته  فه لسه ئایا فه

 

خۆی ناتوانێت بڕیاربدات،   نێکدا که مه ته  پێنێت و له سه ردا ده سه ڵگا یاسا و ڕێساکانی خۆی به یه، کۆمه و مرۆڤه منداڵ ئه

کان و  وره گه  بۆچوونی و دید و  خواستی منداڵ نیه  به  یه و پرۆسه ڵبژاردنی ئه هه  واته ی خوێندن. که خرێته نێو پرۆسه ده

پێنرێت. سه ریدا ده سه ، به ڵگایه(  دارانه )کۆمه تمه سیاسه  

 

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

 

کی  ره توخمی سه  وێت. مندااڵن که که دیار ده و فێرکردن، به  رده روه ی په ستیاری پرۆسه گرنگی و ئاڵۆزی و هه  وه ئالێره

ها،  وێت دید، به یانه کانن ده وره گه  وه . ئه دا نیه یه رۆسهو پ ی ئه رنامه داڕشتنی به  ن، خۆیان هیچ ڕۆڵێکیان له که پرۆسه

ن.  ی نوێ بکه وه فی خۆیان، فێری نه لسه ی فه وشت و ڕوانگه کان، ڕه مێژووییه  ڕوداوه  

بێت  ده سانی دیکه ڕابهێنرێت.  و بیروبۆچوونی که  سته ڕێزگرتنی سنوری جه  منداڵ به  ، که یه وه گرنگ ئه  ره خاڵی هه

  یه سته و جه سنوری ئه  بۆی نیه  سێکی دیکه و هیچ که  خۆیه ربه نێکی ئازاد و سه سیک، ته رکه ی هه سته جه  ربکرێت کهفێ

  بکرێت که  وه بێت فێری ئه زێنێت. دیسان ده وه، ببه ڕه ناوی دین و بیروباوه  زو، یان به ست و ئاره به بۆ هیچ مه

دژیشی بێت.  بێت و بگره و نه دڵی ئه ، به و بیروبۆچوونه وبۆچووندا، با ئهربڕینی بیر ده  له  سێک ئازاده رکه هه  

مانکاتیشدا  هه بوونی خۆی و له  به  ستکردنی تاکه و هه  ی دێموکراته ڵگه ی کۆمه ردی بناخه دانانی به  ڕاهێنانه  م جۆره ئه

ستی  هه  میشه ست، هه ربه ۆڤی ئازاد و سهر، مر بڕوای سارته تی. به رپرسیاریه و به  وه لێپرسینه  به  ستکردنه هه

. رزه ال به تی له رپرسیاریه به  

ویژدان و  به  ، هێنده اڵتدارانه سته کان و ده وره رکی گه ئه  وه ، ئه ستدا نیه ده ڵبژاردنی له جا کاتێک منداڵ خۆی بڕیاری هه

وه. نه که هرزن وی مندااڵندا به بیرکردنه وری باخی ده ر به په مرۆڤدۆستبن، که چه  



  

٠٢٠٢له سۆران، ساڵی  (! ئاسایی)مندااڵنی فێرگهیهکی   

 

و ئازادی و  ئه  ن. نگ، گۆشبکه ڕه مه ی ئازاد و جۆراوجۆر و هه کانیان به بیرکردنه ترسن منداڵه نه وه  ، له ئازابن  هێنده

فی و بیروبۆچوونی جۆراوجۆریان  لسه ی فه رچاوه و سه  چاوگه  بێت هێنده بۆیان هه  واببینن، که کانیان ڕه منداڵه  به  ڕێزه

ی  جۆگه  ستیان به یان بشکێنن و باخی هه وه تی بیرکردنه ئازادی تینویه  خواستی خۆیان و به دا بێت، تا بهست رده به له

رانی  کانی خۆشگوزه بزانن ڕێبازه  کان، مافی خۆیانه وره ک گه ن. مندااڵنیش وه جۆر، پاراوبکه مه بیروبۆچوونی هه

پرسێت: ده  وێت که ستبکه ن دهکانیا ییه میشه هه  و پرسیاره اڵمی ئه ن و وه کامانه  

توانێت مرۆڤێکی باش بێت و خۆش بژی؟ چۆن مرۆڤ ده -  

؟ و کێ ڕاستگۆیه  ڕاستگۆیی چیه -  

ری چین؟ روه تی و دادپه وایه ڕه -  

کوێوه دێت؟ بێت و له یداده چۆن په  وه ئایا بیرکردنه -  

ین؟ بکه  ، یان خراپه کات چاکه وامان لێده  چ هێزێکه  وه ئه -  

گرن؟ ده رچاوه سه  کوێوه چین و له  و خراپه  ی خودی چاکه ئه -  

  ی ڕێکخستبێت؟ ردوونه م گه می ئه ، سیسته یه اڵتێک هه سته ئایا هێز و ده -

دات؟ " ده م" شتانه ندی، ژیری چین و کێ بڕیاری ئه سه جوانی، دزێوی، په -  

. ته م بابه ی له لی دیکه ئیدی پرسیارگه  

  

ین، دیدیان فراوانتر،  ، ئاشنابکه فیانه لسه ی فه وه رینی بیرکردنه دنیای به  توانین مندااڵن به وه، ده  م پرسیارانه هی ئ روازه ده  له

  ین. ندییان چاالکتر بکه زانیارییان زورتر و ئاگامه



 

 

تیش  و تایبه  ڵنادات رهه ندا سهکا فیه لسه فه  دووتویی کتێبه  نها له و ته  س نیه تی هیچ که فی، موڵکی تایبه لسه لی فه پرسیارگه

وتی  ڵسوکه هه  و  وه نجامی ڕامان، بیرکردنه فی له ئه لسه لی فه دا. پرسیارگه فه لسه فه  زا له سانی ئاکادیمی و شاره که  به  نیه

. وه بنه ماندا قوتده ژیانی ڕۆژانه  

تی نین.  تایبه گشتی و چ بۆ ژیان، به فی، به لسه لی فه سیارگهک،چ بۆ پر یه ڕاڤه  اڵم و تاکه وه  نها تاکه ته به  ی که وه رئه به له

  ستدا بێت، تا به رده به فی جۆراوجۆریان له لسه و ڕێبازی فه  رچاوه ش سه دا و هێنده وه بیرکردنه  بێت مندااڵن ئازادبن له ده

اڵتداران و  سته ۆستا، فێرکار، باوان، دهکان) مام وره رکی گه ن. ئه یدابکه په  و پرسیارانه اڵم بۆ ئه زووی خۆیان وه ئاره

ی  وه ن و شێوازی بیرکردنه کانیان بۆ دابینبکه رچاوه سه  بێت، که وه نها ئه و فێرکردن( ته  رده روه رپرسانی په به

ن. یان فێربکه فیانه لسه فه  

  وه. بیرکردنه  فی و لسه ت له ڕێبازی فه پاندنی جۆرێکی تایبه ک شیرینکردن و سه نه

،  وڵێکی نادۆگماییه ، هه کی دیکه واتایه یداکردنی مانای ڕاستی. به بۆ په  ی بیره لالی ئازادانه قه خۆیدا، ته  خۆی له  فه لسه فه

ی ژیان. بۆ ڕاڤه  

کی دینی  هیچ بیانویه ی منداڵدا دابنرێت. نابێت به وه م بیرکردنه رده به رج و ڕێگرێک له ندی، نابێت هیچ پێشمه رهه به جا له

، پرسیار بکات و  وه خۆی بیربکاته  بێت وا ڕابهێنریت، که ی منداڵ بگیرێت. منداڵ ده وه بیرکردنه ڕێگا له  وه و کلتورییه

و   ندێشه ڵ بیر و ئه گه له  ڵبژێرێت، که هه  اڵمه و وه راوردیان بکات و ئه به نگێنێت و  ڵسه کان هه اڵمه ر خۆشی وه هه

ی بیروبۆچوونێکی  ئاڕاسته  کان،مامۆستایان و باوان، نابێت بیری مندااڵن به ره و . گهگونجێت کانی خۆیدا ده بۆچوونه

ن. دیاریکراودا ببه  

ربڕینی  ده  کان ببینن. خۆیان له ری دیالۆگه نها ڕۆڵی ڕێکخه ن بن و ته بێت بێالیه کان ده وره فیدا، گه لسه دیالۆگی فه  له

دووربگرن. ی دیالۆگ و گفتوگۆکانی مندااڵن، به رباره تی، ده رنجی تایبه ڕاوبۆچوون و سه  

. وه ینه دا کۆبکه م چوار خاڵه فی( بۆ مندااڵن، له لسه ی فه ) وانه فه لسه کرێت گرنگی فه کورتی، ده به  

  (وه ڕامان )بیرکردنه -1

مان بۆ بکات. و کاره ت ئهناتوانێ  سی دیکه ین و که بێت خۆمان بۆ خۆمانی بکه رده هه  که  ، کارێکه وه ڕامان و بیرکردنه  

خۆناسین -2  



ند  سه و چ )شتێکمان( ال په  نده سه کانمان بناسین. بزانین چ )شتێکمان( ال په ندێشه  بێت خۆمان و ڕامان و بیر و ئه ده  ئێمه

ربگرین. ژیاندا چێژیان لێوه ین. تا له کان، بکه جوانه  کان و شته چاکه  شته  رک به بێت ده . ده نیه  

(دیالۆگ ) گفتوگۆ -3  

م چوار خاڵه پێکدێت کی گشتی له یه شێوه ری دیالۆگکردنیش به ری دیالۆگکردن ببین. هونه بێت فێری هونه ده  ئێمه  

ر ڕادێرین،  رانبه سی به گوێ بۆ که  وه مانه سته واوی هۆش و جه ته . کاتێک به رێکه گوێگرتن بۆخۆی هونه  گوێگرتن: -

یشتنیش نابین. تێگه  ڵه هه ین، توشی ناحاڵیبوون و به ده نیشانده  سه کهو ی ڕێز بۆ ئه وه له  جگه  

ر ڕادێرین،  رنبه سی به کانی که گوێ بۆ باس و گووته  وه ئاگاییه به  ی که وه ڵ ئه گه : له که بیستراوه  ته بابه  له  وه بیرکردنه -

ین. یشتنی بده وڵی تێگه و هه  وه ینه کهب  که کانی باسه نه گشت الیه   بێت بیر له مان کاتیشدا ده هه له  

  وه تی باسکراوه بابه  ندی به یوه واوی په ته مان به که اڵمه بێت وه ، ده وه تێکمان دایه اڵمی باس و بابه ر هاتو وه اڵم: گه وه -

. ناو گفتوگۆکه  هێنینه کی و جودا نه تی الوه بیت. باس و بابه هه  

ڵبژێرین.  هه  وه اڵمدانه ی گونجاو و پڕمانا بۆ وه واژه سته یڤ ) وشه( و ده په  ، که زۆرگرنگه :  ( یڤ )وشه ڵبژاردنی په هه -

. وه ینه که منه که  و ڕێزی گفتوگۆکه  رێ ده چینه که نه سنوری باسه  له  

یی خنه دیدی ڕه -4  

مین  دواهه ش بڕوانین و به سانی دیکه ن و کهی خۆما و زانیاری و بۆچوونانه وه، له ییه خنه دیدێکی ڕه م به رده بێت هه ده  ئێمه

.زانین و ڕاستترین زانیاری و بۆچونیان نه  

 

 

  

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