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فهلسهفه و منداڵ

مستةفا كةريم

خوندنگهدا، و فرگـــه لـــه وانه ی فه لســـهفه
لهگهڵ فهلســـهفی دیالۆگی مندان، فه لســـهفه بۆ
بابهت و وانه ئهم ئایا چین؟ بابهتانه ئهم منداـــدا.
ئایا گرنگـــن؟ و منداڵ پویســـت و باســـانه، بـــۆ
و ھهیه کاتیان ھنده و مامۆســـتایان، خوندکاران
و بابهتهکانی لـــه وانه زیاتر وانه کی ده یانپهرژـــت
ڕه نگه گرنگتر، ئهمانه ش ھهموو له بخونن؟ خۆیان

بت.. پرسیاره دوو ئهم
ئاســـتهنگانهی وان ھه موو ئهو ئایا ســـه رباری
باشـــووری له فرکاری ڕگهی پرۆســـهی له ســـه ر
دهشـــ مرۆیی)، چ کوردســـتاندا(چ ماتریاـــی،

پیادهبکرت؟ جۆره لهو پرۆگرامکی

بیت پیاده کـــرا، پرۆگرامـــه ئایـــا گه ر ئـــه م
بهدهستبھنت؟ سهرکهوتن

وهک ترادیسۆنی(تهقلیدی) خوندنی شـــوازی
فرکاری سیســـتهمی ئهمۆکه له ئـــه و شـــوازه ی
منداڵ/ پهیهودهکرت، کوردســـتاندا له  باشووری
تهنھا سستدهکات و تهواوی پاسیڤ و خوندکار، به
ئهم دیاریدهکات. بۆ پرسیاری ب وهرگرکی ڕۆی
ھهر توانای منداڵ/ خوندکار، بهکو شوازه نهک
مامۆســـتاش لهالی گۆڕانکاری و داھنان توانـــای
ب توانایی مامۆستا، و دهکوژت. (گهرچی توانایی
کهسهکه ھۆشیاریی به ئاستی پهیوهندیی ڕاستهوخۆ
له کاتی که ھهیه، زانیارییهوه و زانست به و و خۆی
پگهیاندنی ئامـــۆژگای یـــان کۆلیژ، خونـــدن له
بۆیه فریدهبـــت) و مامۆســـتایاندا وهریدهگرـــت
نابینیت مامۆســـتایهک نهبت، بهدهگمهن ئه مۆکه
و شـــواز په یداکردنی یان نوێ، داھنانکی نـــه ک
و پهروهرده بواری و له سیســـتهم نوی ڕبازکی
له سادهشـــی بهکو ڕهخنه ی کردبت، فرکردنـــدا

سیستهمهکه ھهبت.

پویسته؟ مندان بۆ فهلسهفه ئایا
ڕساکانی و یاسا کۆمهگه مرۆڤه یه ئهو منداڵ
که تهمهنکدا؛ له و دهســـهپنت خۆی بهسهردا
پرۆســـهی نو دهخرته بیاربدات، خۆی ناتوانت
به ئهو پرۆســـه یه کهواته ھهبژاردنی خونـــدن.
گهورهکان و دیدو بۆچوونی  منداڵ نییه  خواســـتی
بهســـهریدا (کۆمهگهیـــه)، و سیاســـهتمهدارانه

دهسهپنرت.
ھه ســـتیاریی و ئاۆزی و گرنگـــی ئـــا لرهوه
دهکهوت. فرکردن، بهدیار پهروهرده و پرۆسهی
پرۆســـهکهن، ســـهرهکیی توخمی منـــدان کـــه
بهرنامهی ئهو داڕشـــتنی له ڕۆکیان ھیچ خۆیان
دید، دهیانهوت گهورهکانن ئهوه نییه. پرۆسه یهدا
ڕوانگهی و ڕهوشـــت مژووییهکان، ڕووداوه  به ھا،

بکهن. نوێ نه وهی فری خۆیان، فهلسهفیی
فرکردنی و له  سیســـتهمکی پهروهردهیـــی
پداگۆگی فهلســـهفهی بهگوره ی و دیموکراتیانه 
به منداڵ که ئهوه یه، گرنگ ھهره خای مۆدـــرن،
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بیروبۆچوونی کهسانی و جهسته  ڕزگرتنی سنووری
جهســـتهی که فربکرت ڕابھنرت. دهبت دیکه
ھیچ و و سهربهخۆیه تهنکی ئازاد ھه رکهســـیک،
جهستهیه ئه و سنوری نییه  بۆی دیکه که ســـکی
دین ناوی به یـــان ئارهزوو، و بۆ ھیچ مهبهســـت
فری دهبت دیســـان ببه زنت. و بیروباوهڕهوه،
دهربینی له ئازاده کهســـک ھهر که بکرت ئه وه
ئهو دی بیروبۆچوونه به با ئـــهو بیروبۆچوونـــدا،

بت. دژیشی بگره و نهبت
بناغهی بـــهردی دانانی ڕاھنانـــه  ئه مجـــۆره
به ھه ســـتکردنی تاکه و کۆمه گـــهی دیموکراتـــه
به ھهســـتکردنه  لهھهمانکاتیشـــدا و بوونی خۆی

بهرپرسیاریهتی. و لپرسینهوه
سهربهست، و ئازاد مرۆڤی ســـارتهر به  بوای

لهال بهرزه. بهرپرسیاریهتیی ھهستی ھهمیشه 
ھهبژاردنی بیـــاری خۆی منداڵ جا کاتـــک
و گـــه ورهکان ئهرکی ئـــهوه  نییـــه، له ده ســـتدا
مرۆڤدۆستبن، و ویژدان به ھنده ده ســـهتدارانه،
منداندا بیرکردنهوهی باخی بهدهوری چهپهر کـــه
نهترســـن لهوه ئازابـــن ھنـــده به رزنه که نـــهوه.
بیروڕای و ئـــازاد بیرکردنهوهی منداه کانیـــان به
ئازادی ئهو گۆشـــبکهن. و ھهمهڕهنگ، جۆراوجۆر
بۆیان که  منداهکانیان ڕهواببینـــن، بـــه و ڕـــزه 
و فهلسهفی ســـه رچاوهی و چاوگه ھنده ھه بت
بت، جۆراوجۆریان لهبهردهســـتدا بیروبۆچوونـــی
تینوویهتیی ئازادی، به  و خۆیان خواســـتی تا به
به ھهســـتیان باخی و بشـــکنن بیرکردنه وهیـــان
بکهن؛ پـــاراو ھهمهجۆر، بیروبۆچوونی جۆگـــهی
بزانن مافـــی خۆیانه گه ورهکان، مندانیـــش وهک
وهمی و کامانـــه ن خۆشـــگوزهرانی ڕبازه کانـــی
که دهســـتبکهوت؛ ھهمیشـــهییهکانیان پرسیاره

دهپرست:
و بت مرۆڤکی باش مرۆڤ دهتوانت چۆن -

بژی؟ خۆش
ک ڕاستگۆیه ؟ و ڕاستگۆیی چییه  -

چین؟ دادپهروهری و ڕه وایهتی -
له کووه و پهیدادهبت چۆن بیرکردنهوه ئایا -

دت؟

یان چاکه، لدهکات وامان ھزکـــه چ - ئهوه 
بکهین؟ خراپه

لهکووه  و چین خراپه  و چاکه  خودی - ئـــهی
سهرچاوه دهگرن؟

ئهم سیستهمی ھهیه، دهسهتک و ھز ئایا -
گهردوونهی ڕکخستبت؟

ک و چین ژیری پهسهندی، دزوی، جوانی، -
دهدات؟ “شتانه“ ئهم بیاری

لهمجۆره. دیکهی پرسیارگهلی ئیدی
دهتوانین پرســـیارانه وه ئـــهم لـــه  ده روازهی
فه لسه فیانه بیرکردنهوهی بهرینی دنیای به مندان
و زۆرتر دیدیان فراوانتر، زانیارییان ئاشـــنابکه ین،

بکهین. چاالکتر ئاگامه ندییان
تایبهتیی موکـــی فهلســـهفی پرســـیارگهلی
کتبه دووتوـــی له تهنھـــا و ھیـــچ که س نییـــه 
نییه تایبهتیش و ســـهرھهنادات فه لسهفییهکاندا
فه لسهفهدا. له شـــارهزا و ئاکادیمی به  که ســـانی
ڕامان، ئهنجامـــی لـــه فهلســـهفی پرســـیارگه لی
ڕۆژانهماندا ژیانـــی ھهســـوکهوتی و بیرکردنهوه
وهم تاکه که بهتهنھا لهبهر ئهوهی قوتدهبنـــهوه .
فهلســـهفی پرســـیارگهلی بۆ چ ڕاڤهیهک، و تاکه 
بۆ ژیان بهتایبهتی نین. ده بت مندان چ بهگشتی و
و ســـهرچاوه ھندهش و بیرکردنهوه دا له ئازادبن
بت، له بهردهستدا جۆراوجۆریان فهلسهفیی ڕبازی
پرســـیارانه ئه و وهم بۆ خۆیان ئارهزووی تـــا به
فرکار، گهورهکان(مامۆســـتا، ئهرکی په یدابکهن.
و پهروهرده بهرپرســـانی و دهســـهتداران باوان،
بۆ سهرچاوهکانیان که بت، ئهوه تهنھا فرکردن)
فهلسهفیانهیان بیرکردنهوهی شوازی و بکهن دابین
جۆرکی سه پاندنی و شـــیرینکردن نهک فربکهن.

بیرکردنهوه. و فهلسهفی ڕبازی له تایبهت
ئازادانهی ته قهلالی خۆیدا له فه لســـهفه خۆی
بهواتایهکی ڕاســـتی. مانای پهیداکردنی بیره  بـــۆ
ڕاڤهی ژیان. بـــۆ نادۆگماییه، دیکـــه ، ھهوکـــی
ڕگرک و پشـــمهرج ھیچ نابت جا لهبهر ئهوه،
نابت دابنرت. منداـــدا بیرکردنهوهی له بـــهرده م
ڕگا کولتوورییهوه و دینـــی بیانوویهکی بـــه  ھیچ
وا دهبت منداڵ بگیرت. منداڵ له  بیرکردنـــهوهی
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و بکات پرســـیار بیربکاتهوه، خۆی ڕابھنریت، که
به راوردیان و ھهسهنگنت وه مهکان خۆشی ھهر
لهگه ڵ بیر کـــه ھهبژرت، وه مه  ئـــهو بکات و
خۆیـــدا دهگونجت. بۆچوونهکانی و و ئه ندشـــه
بیری نابت بـــاوان، مامۆســـتایان و گـــه و رهکان،
دیاریکراودا بیروبۆچوونکی ئاڕاســـتهی به مندان

ببهن.
دهبت گـــهوره کان فهلســـهفیدا، له  دیالۆگی
دیالۆگهکان ڕکخهری ڕۆـــی تهنھا و بن بالیـــهن
سهرنجی و ڕاوبۆچوون دهربینی له خۆیان ببینن.
مندان گفتوگۆکانی و دیالۆگ دهربارهی تایبهتی
دهکرـــت گرنگیی کورتـــی، بـــه دوور بگـــرن. به
چوار لهم بۆ مندان فه لســـهفه (وانهی فه لسهفی)

کۆبکهینهوه. خاهدا
بیرکردنهوه، و (بیرکردنه وه): ڕامان 1.ڕامان
و بکهین خۆمانی بۆ خۆمان ھهردهبت که کارکه

بۆ بکات. کارهمان ئهو ناتوانت کهسی دیکه
و ڕامان و خۆمان دهبت ئمه 2.خۆناســـین:
شتکمان چ بزانین بناسین. ئه ندشهکانمان و بیر
دهبت نییه. پهسه ند شتکمان ال چ پهسهنده و ال
بکهین؛ جوانهکان چاکهکان و شته شته به  دهرک

وهربگرین. ژیان لژیاندا چ له تا
فـــری ھونهری 3.دیالـــۆگ: ئمـــه دهبـــت
ھونـــهری دیالۆگکردنیـــش ببیـــن؛ دیالۆگکـــردن

پکدت.. بهشوهیهکی گشتی لهم چوار خاه
کاتک ھونهرکه؛ بۆخۆی گوگرتن ا.گوگرتن:
کهسی بۆ گوێ و جهســـتهمانهوه  ھۆش به تهواوی
ئهو کهســـه بۆ ڕز لهوه ی جگه به رانبهر ڕادرین،
بهھهه و ناحایبـــوون تووشـــی نیشـــاندهدهین،

نابین. تگهیشتنیش
لهگهڵ بیســـتراوهکه: بابهته له ب.بیرکردنهوه
و گووتهکانی باس بۆ گوێ که بهئاگاییهوه ئهوهی
دهبت لهھهمانکاتیشدا ڕادرین، بهرانبهر که ســـی
و بکهینهوه  باســـهکه الیه نهکانی گشـــت بیـــر له 

بدهین. تگهیشتنی ھهوی
بابهتکمان باس و وهمی ھاتوو گهر ج.وهم:
په یوهندیی بهتهواوی وهمهکهمان دهبت دایهوه،
بابه تی و بـــاس ھهبیت؛ باســـکراوهوه به  بابهتی

ناو دیالۆگهکهوه. جودا نهھنینه و الوهکی
- پهیڤ که زۆر گرنگه، پهیڤ:  د.ھهبژاردنی
وهمدانهوه بۆ پمانا گونجاو و دهستهواژه ی و وشه
و دهرێ نه چینه باسهکه ســـنووری له ھه بژرین.

نهکهینهوه. کهم دیالۆگهکه ڕزی و بهھا
به ھهرده م ده بت ئمـــه ڕهخنهیی: 4.دیدی
بۆچوونانهی و زانیاری لـــهو ڕهخنهییهوه  دیدکی
دواھهمین به و بوانین دیکهش کهسانی و خۆمان
نه زانین. بۆچوونیان و زانیاری ڕاستترین تاکه و

فهلسهفه.. وانهی لهخوندنی ئامانج
(جۆن بۆچوونی به مۆدرن، پداگۆگی فهلسهفهی
به  “منـــداڵ -1859 1952) ده بـــت: دـــوی
تاکهکانی گشـــت له ڕز که ڕابھنت؛ وا دیدکی
کۆمه گهی گشـــت و  کۆمهگهکهی خۆی دیکهی
ناخی خۆشـــیدا لهھهمبهر و بگرـــت مرۆڤایه تـــی
ھهردهم و ڕهخنهگربـــت و فرخـــواز که ســـکی
بت. کهسک عه ڤداڵ زانســـتدا زانیاری و به دوای
بتوانت ھهبت و به رپرســـیاریهتیی بت ھهستی
جهوبکات“. خۆی ھهستهکانی و توڕه یی و حهز

پهروهردهکردنی فهلسهفه ی ئامانجی ئهمه گهر
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گۆشکردنی ئامانجه، ئهم ترۆپکی دهبت بت، نوێ
دیموکراتییانه. توانینـــی دیدگاو به منداڵ بـــت
حکومهتی دهوـــهت و سیســـتهمی له باســـکردن
بهب ســـڤیل(مهده نی)، کۆمهگهی دیموکراتـــی و
فرکردنی و پـــهروهرده سیســـته مکی ھه بوونـــی

بتامه! ھهقایه تکی دیموکراتیانه
(سیســـتهمی کتبی له دـــوی دیســـان جۆن
1916دا ســـای له  که دیموکراتی)دا، و فرکاری
لهڕگای دهکات، ئهوه  لهسه ر جهخت نووسیویهتی،
دیدی به گهشه دیموکراتییانهوه فرکاریی سیسته می
ھهستی بدرت و منداڵ کۆویســـتی و مرۆڤدۆستی
ڕهخنهگریی و به رپرســـیاریهتی و بهتهنگهوهھاتـــن

بخوقنرت. تدا
کۆمهڵ تاکهکانی لـــه وا سیســـتهمه ئیدی ئهم
و دیموکراتخوازبن که سانی خۆیان ھهم که ده کات،
ھهم بگرن و دیکه  که سانی بیروڕای و له ھهست ڕز
و بهھایانه، دید ئـــهو کۆشـــش بکه ن، و ھه وبدهن
پشـــڤهچوونی و گۆڕانکارییهکانی کۆمهڵ له گـــهڵ
بیگهننه و بدهن تهکنۆلۆجیادا پهره پ و زانســـت

داھاتوو. نهوهکانی
فرگهكانی لـــه فهلســـهفه خوندنی ئامانجی
مامۆســـتایان که ئهوهیه، قۆناغـــی ســـهرهتاییدا
مندان بگرنه بـــهر تا شـــوازکی وا و فركاران
و بكه ن فه لســـهفیانه ئاخاوتنی فری دیالـــۆگ و
بابهته له و بكهن دیالـــۆگ لۆژیكییانه ڕایانبھنـــن
مهبهست نابت بكۆنهوه . و بوانن و كشـــهكان
بكه ن مندان بت ئه وه ته نھا فهلســـه فه له وانه ی
زانیارییان و فاكت له  بارک و زانیاری ماشنی به
فهلســـهفه له ئامانج دهبـــت بكهن. پـــ ڕه وان
توانینی منـــدان فـــری بت، ئهوه خونـــدن
و ئاكاری ڕوانگه دیدگایان له بكه ین و فه لسهفییانه
فری بكه ین. فراوان ژیانناسییه كانهوه و ڕهوشتی
وهمی وهمک، تاکه  تهنھا کـــه ئهوهیان بکهین،
چارهسهرکیش، تاکه و نییه گشت پرســـیارهکان
فری ئهوهیان نییه. کشـــهکان گشت ڕگاچارهی
وهم و بیروبۆچونکیش بهدی گهرچـــی بکهین،
و بهرســـڤ وه ک دهشـــ ئـــه وان نهبـــت، بهم
بت. قبویان کشـــهیهک و پرس  بۆ ڕگه چـــاره

(شوازی كردووه پیادهی سوكرات شـــوازهی ئه و
وتنهوهی بۆ له باره زۆر شـــوازكی دیالكتكـــی)
شوازه ئهم مندان. ھونهری به  فهلســـهفه وانهی
بهرانبهری دهبزواند كهسی مشكی ئهوهیه، سوكرات
نادیار الیهنه دۆزینهوهی ھهوی له ناچاریدهكرد و
بت، پرسیارهكاندا و بابهتهكان و شـــاردراوهكانی
له وهدایه، (دیالۆگ) دیالكتك ھونـــهری ھه روهھا
بۆ دهبن ھاوكاریی خونـــدکاران كه  مامۆســـتایان
پرســـیارهكان. وهمی پهیداكردنـــی و دۆزینـــهوه
١٩٧٠دا ســـانی (USA) له له كه ڕبازهی؛ ئهو
 Mathew -ماتھیۆ لیپمهن) پۆفیســـۆر لهالیهن
 Philosophy ناوی لهژر داھنراوه؛ (Lipman

For Children (P4C )دا.
باشترین به لیپمهن،  پفیســـۆر شوازهی ئه م
لهقههم مندان بۆ فهلســـهفه فركردنی شوازی
حهزو ھهودهدات ئهم شـــوازه بهكورتی ده درت.
لهالی دیالۆگ ھونهری و ئارهزووی پرســـیاركردن
پرسیاری له ھهمانكاتیشدا و پهرهپدهدات مندان
بكات، كه له ئاراسته  فهلسهفیانهیان ساده و ئاسایی
گهمهی  (چیرۆك، وهک ئاسان، تكستی فهلسه فیی
پرۆفیسۆر ھهھنجرابن. ڕووداوک) ونه، تایبهت،
و مامۆســـتایان ڕنمایی بۆ كتب و گهل لیپمه ن

چاپگهیاندووه. به بواره دا لهم فركاران

زمان و فهلسه فه
بابهتی فهلســـهفه بابهتهکانی ئـــهوهی له بـــه ر
ئهو لهمهڕ پرسیارکردن و گفتوگۆکردن زمانه وانین،
ڕاھنانی بهھزکردن_ بۆ ھۆکارک دهبنه بابهتانه،

زمان.
دهکهوت، زمان پش بیرکردنهوه ئاشکرایه وهک
دهربینی بهتابت، زمان ھهگبه ی کاتکیش بهم
کارکی دهبته گوتاردا له فۆرمـــی بیرکردنهوهکه
فهلســـه فهدا وانهی له گرنگه بۆیـــه ســـه خت. جا
ھهر چهمک ڕاڤهی مامۆســـتا_فرکار، ھه میشـــه
که  بکه ن، مندان بۆ دهســـتهواژهیهک و و وشـــه
منداڵ کۆمهکی وانهکهدا دت؛ ئهو کارهش لهبابهتی
دهبت خۆی دهربیت. بتوانت مهبهستی تا دهکات
ھانبدهن مندان ڕاھنانی زمان، بۆ مامۆســـتایان
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بهگه و وه مکیـــان، و ڕادهربین تا بۆ گشـــت
له ھهردهم مامۆستا بۆنموونه، ھهبت، پاســـاویان

مندان بپرست:
وابت، “شـــته“ ئهم دهبت دهیت، -کاتک

چییه؟ مه بهستت وانهبت، یان
ســـهلماندنی بـــۆ ھهیـــه به گه یه کـــت -چ 

بۆچوونهکهت؟
بۆچوونه یان ئهم وهمه، تۆ ئهم به بوای -گهر
وهمکی ڕاســـتمان دهتوانیت تۆ ئایا ھه ه بـــت،

بدهیتهوه؟
و وهم خونـــدکاران، یـــان له کاتکـــدا کـــه
و نهبت بهدڵ ھاوپۆلهکانیان لـــه یهک بۆچوونی
بدات تا ئهوه ھهوی مامۆســـتا دژی بوهستنه وه،
بکات دیموکراتخوازی و سنگفراوانی فری مندان

بت: پیان و

وهمه ئهم یان ناکرت ئهم بۆچوونـــه، -ئایـــا
وهربگرین؟ ئهگهری وهمکی (ئه گهرک) وهک،

پاراودهکات، منداڵ زمانی ھه ر نهک کارهش ئهم
دهکات. فراوان بیرکردنهوهشی ئاسۆی بهکو

نهفهسدرژیی و زانیاری و ھۆشیاری پاشخانی
پرسیارکردنی ویستی ترکردنی بۆ فرکار و مامۆستا
دهتوانت ھهرچی مامۆســـتا گرنگه. زۆر منـــدان
پرسیارهکه بهم بیگه نته منداڵ، دهیزانت خۆی
زانیارییهک له چی خوندکار منداڵ_ ئایا ئهوهیه،
خۆیدا ڕۆژانـــهی ژیانی له نه توانیـــت بـــکات، که
پهیوهندییـــه پتهوکردنـــی بـــۆ و به کاریبھنـــت

لوهربگرت؟ کهکی مرۆییهکان
که وایه، بوای (دانیمارکی) ڕاسموســـن یه نس
توانای (بوا فهلسه فی، دیالۆگی و وانهی فهلسه فه
و لهھه مانکاتیشدا منداڵ بهھزدهکات بهخۆبوون)ی
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زۆر (Communicative)ڕووکراوه یـــی توانای
و ھهرهگرنگ مهرجکی ڕووکراوهییه ئـــهم ده بت.
دیموکراته. و سڤیل و مۆدرن کۆمه گهی سهرهکیی
ڕۆی لیپمهن، ماتھۆ بۆچوونـــی بهپی ھه روه ھـــا
و سهرپهرشـــتیکردن پرۆگرامه دا لـــهم مامۆســـتا
و پۆل ناو فهلســـهفییهکانی به ڕوهبردنی دیالۆگه
بالیهن (نوتراڵ) تهواو دهبت و مندانـــه نوان

دیالۆگهکه. الیه نکی به نهکات خۆی و بت
پر یهسپهرسن(دانیمارکی) بۆچوونی بهگورهی
بۆ فهلســـهفه بواری له تایبهتکار و فه لســـه فهکار
که دیالۆگ، بهڕوه بردنی و ســـازکردن مندانـــدا،
بنیاتنرابت، ســـهلماندن و بهگه بنهمای له ســـهر
فهلسهفه وانهی له مامۆســـتایه کاری ســـهرهکیی
نوان جیاوازیی دهبـــت مامۆســـتا بـــۆ منداندا.
بکات. دیالۆگی فهلسهفی) (دیالۆگی (گفتوگۆ) و
منداندا لهگهڵ له زهبر دوور و ئازاد فه لســـهفیی
که دهسهتهیه، و زهبر لهو (مهبهست ســـاز بکات

مامۆستا). به داویهتی فرکاری پرۆسهی
(ئه مریکایی) ســـانکی مهرییا ھارتمانس ئان
(نونه) وهک ناوهڕاســـت و التین ئه مریکای زۆر له
خوندنگهی و کاریکردووه کاتۆلیکـــی) (ڕاھیبهی
لهو بهڕوه بردووه. گواتیماال له کیسای پاشـــکۆی
بۆ پرۆگرامی فهلســـهفه ڕگه ی که له بوایه دایه،
بکات مندان ڕنمایی دهتوانت مندان مامۆســـتا
وایه بهم بوای بیربکهنهوه ، ئازاد و سه ربهخۆ تا
ھهم واته، ھهیه، جهمســـهری پرۆگرامه دوو ئـــه م
بۆ “مهترســـیداره“ ھه م و (تهحهدایه) چه لنجـــه

مامۆستا.
ئهم میانهی لـــه مامۆســـتا چه له نجه، چونکه
دهکات فری خوندکاران شتکی نوێ پرۆگرامهوه

شتی نوێ فردهبت. خۆشی و
مامۆســـتایان زۆرینهی  چونکه  مه ترســـیداره، 
له گواتیماالیـــه) مامۆســـتایانی لـــه (مه به ســـتی
(وهک بۆ نهلـــواوه ده رفهتـــی ئه وهیان  مندایـــدا
به ڕاشکاوی که کوردستان)، مامۆستایانی زۆرینهی
و مامۆســـتاکانیان لهبهرانبهر ڕاو بۆچوونهکانیـــان
گهر بوایهدابن، لـــهو ڕهنگه دهرببن. گه وره کانـــدا
ئهوا بـــه خوندکاره کانیان، بـــدهن وا ده رفه تکی

فرکاری سیســـتهمی که زهبرهی و ئه و دهســـه ت
پۆل کۆنترۆی و نهمنـــت پیـــداون و کۆمه گه 
ڕهنگه که بترسن لهوه دهش دیسان لهدهستبدهن.
بدهنهوه؛ منـــدان وهمی پرســـیارهکانی نه توانن
بشکنت، ترسه ئهم تهوقی مامۆستا دهبت بهم
و مندان پشڤهچوونی ڕگری ترســـه ئهم چونکه

مامۆستایانیشه.
که سه ئهو بۆچوونی و سهرنج نیشـــاندانی دوای
له مامۆستا ڕۆی کورتی به ھهودهده م شاره زایانه،
چهند خاهدا مندان، لهم بۆ فهلســـهفه  پرۆگرامی

کۆبکهمهوه:
بده ڕامان و بیرکردنهوه بابهتی له مهڕ 1.زانیاری
به دهســـتهواژهکانیان و چهمک ڕاڤهی و به مندان

بکه. بۆ ساده و ئاسان شوه یه کی
به چ و به زارهکی چ بتوانـــن، تا 2.ڕایانبھنن

دهرببن. بیربۆچوونه کانیان و سهرنج نووسین
(ئازادانه بیربکه نه وه، قوی به تا بکه  3.فریان
ساده  و ھهبت ڕامانیان بیربکهنهوه ) و خۆیان بۆ و
نهڕوانن ژیانی ڕۆژانه و بابهتهکانی پرس له ساکار و

نهبن). (پاسیڤ
بوا نییه، یان دین فه لسهفه، که  4.فریان بکه،
دین، یان بوا، کاتککه ده ش بۆچوونه. بهکو دید و
پانتاییهکانی بیرکردنهوه بت!) ھهر ھۆیهک (لهبهر
و فهلسهفه بهرتهســـکدهکهن، و ســـنوردار و ڕامان
ئارام). (پهناگایهکی ببته فهلسهفی بیرکردنهوهی

بچن ناخی خۆیاندا بـــه تا قوتر 5.ڕایانبھنه
که  ئهوکاتهی تبگهن، خۆیان خودی له و باشـــتر
دهتوانت له و خۆی بناست تبگات خۆی مرۆڤ له

بکات. قبویان و تبکات دیکهش کهسانی

سهردهمهدا فهلسهفه لهم گرنگیی
و فهلســـهفه  ئســـتا ھندهی ھیـــچ کاتـــک
باشـــووری مندانی بۆ بیرکردنهوهی فهلســـهفیانه

نهبووه. گرنگ و پویست کوردستان
لهو ئارامی باش تاڕادهیه کی خۆشبه ختانه گهرچی
کوردستاندا دهسهتی حکومهتی لهژر وان ناوچانهی
باشووری و گشتی به کوردســـتان به رقهراره، بهم 
چهقـــی بازنهی کهوتۆته بهتایبهتـــی، کوردســـتان
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دراوســـی کوردستان وتانی جیھانهوه . نائارامیی
نائارامترین وتانی سوریا) و تورکیا (ئران، عراق،
واته وتانی دووهمیـــش، بازنهی وتانی جیھانـــن.
پاکستان، (ئهفغانستان، وتانهش ئهو دراوســـی
ئیسرایل- ئهردهن، لوبنان، ئازهربایجان، ئهرمینیا،
کوهیتیش) و ته نانـــهت ســـعودیه  و فه له ســـتین،
نائارامه؛ قهیرانه بارودۆخه ئه م کاتک نائارامن. جا
(قهیرانه سهر دته ئابووریهکانیشی و کۆمهیهتی
نزمیی نهخونـــدهواری، وهک، کۆمه یهتییـــهکان
گهندهی. و خهکی پهیوه ندیی ھۆشیاری، ئاستی
ئابوورییهکی ھهژاری، وهک، ئابوورییـــهکان قه یرانه
یان بهکاربـــه ر، نهبوون، و پالن ب و بـــ بهرھهم
شارستانی) ئیدی و خزمهتگوزای خراپیی  کهمی و

دهبن. مرۆڤ له بیرکردنهوهی بستی بهجارک
خۆویســـتی- قهیراندا، پ و نائارام له  بارودۆخی
کۆویستی جگهی (ئیگۆســـهنتهری)، خۆپهرستی
زۆرینهی الی دهگرتهوه. مرۆڤدۆستی و (کۆلکتیڤی)
کش ئاکارییهکان) و مرۆیی (به ھا بهھاکان خهک
بهھای ھهندێ و لهدهســـتدهدهن خۆیان و سهنگی
دهگرتهوه. کاتی جگه یان و ســـهرپی و ســـاده
و بیر و غهریزهییـــهکان حه زی ترکردنی ویســـته
جهوکردنی و نپهره دهست توندڕهو، ئایدیۆلۆجیای
((Anger Management ھههشهیی توڕهیی-

لهدهستدهچت.
مۆراییانه قه یرانـــه و دیـــارده ئهم ســـه ره ڕای
ئینتهرنتیش)، و کۆمپیوته ر یاریی فلیم، (تهلهفزیۆن،
دهکهن. ئاۆزتر و سهختتر قهیرانهکان دیکه ھندهی
له دوور دنیایهکی (ئهم شـــتانه )، زۆربهی کاته کان
مرۆییهکان بهھا گشت له دامااو و واقیع و ڕاســـتی
ئهو مندان زهحمهته، زۆربهی بـــۆ که ده خهنهڕوو،
ڕاستهقینه که و دنیا واقیع ساختهیه، له و قهب دنیا

جیابکهنهوه.
ڕاھنان و مۆرای ئاوادا، فکـــری له  بهتاییهکی
فهلسهفییانه  شوازکی به که مندان، فرکردنی و
و پشـــھاتهکان ڕووداو له  و لۆژیکانه  بیربکه نـــهوه
کشـــهکان پهیڤ و دیالۆگهوه لهڕگهی و بوانـــن
فهلسهفی وانهی خوندنی به تهنھا بکهن. چارهسهر
دهبت. سه رهتاییهوه قۆناغی خوندنی پۆله کانی له

کهم الیهنی (P4C)نمندا بۆ فهلسهفه پرۆگرامی
ده کات: مندان به کۆمهک گرنگانه دا خاه لهم

پرۆگرامی لهگهڵ کاتک مندان 1.حهزلبوون:
دهبزوت..  حهزانهیان ئـــهم P4C دا خهریکدهبن،
خۆناســـین؛ حهزی حه زی (حه زی ئهندشـــهکردن؛
ڕه خنهییان) و لکۆینهوه و ڕامـــان و گفتوگۆکردن

زیاددهکات. و دهبزوت
پرۆگرامـــی لهڕـــگای ڕه خنهیـــی: 2.دیـــدی 
پهرهدهســـتنت منداڵ ڕهخنه یی دیدی P4Cیه وه،

زیاددهکات. و
بهتهنھا  ھهر  P4C پرۆگرامی 3.ھه ســـتیاری:
به کو دروســـتناکات، لهالی مندان ڕهخنهیی دیدی

بهرزدهکاته وه. ھهستیاریشیان ڕادهی و ئاست
پهی مندان پرۆگرامهوه، ئهم لهرگای 4.بهھا:
فراوانتر چونک دهکهن، د رکیان و ده بهن بهھاکان به
و بهھاکان ھهسهنگاندنی و دهرککردن بیردهکهنه وه،
دهکات، ڕهھه ندی سهرقایان پرسانهی کشه و ئهو

وهردهگرت. فراوانتر
بهرینیی بیرکردنهوه و 5.ئهفراندن: فرهڕهھهندیی
کاتک تکهڵ به چیرۆکی فهلسهفیئامز ئه ندشـــه،
زیاددهکات. منداڵ ئهفراندنی توانای ئیدی دهکرت،
کـــردهی فهلســـهفیانه، 6.جڤاتـــی: دیالۆگـــی
تاکهکانی و منداڵ به ئهوه دهرفهتی لکحایبوونـــه .
بهواتایهکی لکحایبن. باشـــتر تا دهدات، کۆمهگه
سازده کات. ڕامانی فهلسهفی، جڤاتی دیالۆگی دیکه،
ئیدی بن، ڕامانی جڤاتـــی گه ر گشـــت کۆمهگهکان
ئاسنتر له جیھاندا لکحایبوون قبوکردن و یهکدی

دهبت. ڕهوایانهتر مامههکردنیش و
باشـــووری  P4C  له پرۆگرامی دهکرت ئایـــا

پیادهبکرت؟ کوردستاندا
پرۆســـهی وان لهبهردهم زۆر ئاســـتهنگگهلکی
لهگهڵ وهل کوردستاندا) (له باشووری فرکردندا
ده توانرت ھشـــتا ئاستهنگانهشـــدا گشـــت ئه و

پیادهبکرت. مندان، بۆ فه لسهفه پرۆگرامی
ھۆیانه.. ئهم لهبهر

1.بودجه و خهرجی:
ھهرزانه. و ناوت بودجه ی ھنده پرۆگرامه  ئهم
ده کهوته دۆالرک ھهزار چهند به کارهکه سهرهتای
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له بهشـــداربوون بۆ کهســـک چهند گـــه ڕ. ناردنی
مه شـــقکردن بۆ جیھانی (مهبهندی کۆرســـهکانی
ویالیه تی له مندھـــام، له P4Cدا) پرۆگرامی لـــه
زمانی دهبت کهسانه، ئهم ئهمهریکا. له نیوجرسی
دوای خوندبت، فهلســـهفهیان و ئینگلیـــزی بزانن
دهبن و وت بۆ دنهوه  کۆرسانه دا، لهم بهشداربوون

بواره دا. لهم ڕاھنهر به
مرۆیی: 2.توانای

ھهر ناوت. زۆری توانایی مرۆییشهوه، لهالیهنی
نوێ ھهنگاوکی که ڕاببینت، لهخۆی مامۆستایهک
چهلهنج ویستی یان ھهبھنتهوه، فرکردندا لهبواری
ڕاھنهرانه ئهو له الی مه شقی و تدابت (تهحهدی)ی
ئهم فهلســـهفه بتهوه و وانهی ده توانت کردبت،

پیادهبکات. پرۆگرامه
ماتریاڵ: و کهرهسه  و 3.سهرچاوه 

ماتریایشهوه، و کهرهسه  و ســـهرچاوه  له ڕووی
به دهتوانرت ســـهرهتا ناوت. زۆری ئهرککی کار و
فهلسه فیان مهغزای و مهبهست که چیرۆکک، چهند
مندان، لهالی ڕامان مایه ی پرسیار و ببنه  تدابت و
بهسهرھات و چیرۆک داھاتوودا له و ده ســـتپبکرت
وهربگدرت مهبهسته ئهو بۆ جۆراوجۆر، بابهتی و

بنووسرت. و
یانبهڕوهبهرایهتییهک، 4.ئاواکردنهوهیسهنتهر،
کوردستان باشـــووری زانکۆکانی به  ھاوکاریی نوان
و فهلســـهفهکاران لهالیهن و پهروهرده و وه زارهتـــی
سهرپهرشـــتیی بهڕوهببرت. تواناوه به پداگۆگی
که بهتایبهت و تکستانه ی، بابهت ئهو پرۆگرامهکه و
وتدا بکات و ده نووســـرت، لـــه بۆ ئه م بهرنامهیه 
 Chidren Institute for the لهگهڵ پهیوهندیش
بکه ن Advancement of Philosophy forدا
و کۆرس سازکردنی بۆ بواره دا لهم شارهزا کهسانی و
بکهن. بانگھشت مامۆستایان، ڕاھنانی و سیمینار
بهدهستدهھنت؟ سهرکهوتن پرۆگرامه ئهم ئایا
پیادهکرابـــت، شـــونک و وت لـــه  ھـــهر
گواتیماال، له  نموونه بۆ به دهستھناوه، سهرکهوتنی
نیوزالند، نهرویج. که نهدا، سوید، دانیمارک، بهرازیل،
بکرت پیاده پرۆگرامه کـــه گهر له  کوردســـتانیش،
باشـــی کاریگهریی کارپکردنهوه، بواری و بخرتـــه 

گۆڕانکاری بۆ دهبت پۆزهتیڤ ھهنگاوکی و دهبت
فرکاریدا. پرۆسهی له

ھهندێ تبینی
و ئـــاگادارم لهنزیکهوه خـــۆم 1.لـــه  نه رویـــج،
بۆرگ)دا خوندنگـــهی (ئۆرانیهن په یوهندیم لهگهڵ
زۆر خوندنگهیانهی لهو یهککه که  ھهیه، ئۆسلۆ له
ئهو دهکهن. پهیهو پرۆژهیه ئهم به  ســـهرکهوتوویی
پرۆژهیه ئهم که دهربارهی گوتوبژانـــهش، و ڕاپۆرت

دادهنن. به پۆزهتیڤی گشتیان دهکرن،
له گهڵ و فهلسهفه وانهی چوومهته  جارک چهند
ناوهندی دووی ھهشـــت - پۆلـــی پۆلی خوندکارانی
4 سهعات  / وانه (چوار کردووه. وانه کهم به شداریی
گووتنهوهی وانهکه و شـــوازی ئامادهبووم) له  پۆلدا
ئهو مامۆستای پرســـیارکردنی و دیالۆگ و سازدانی
ھهرجارهی دووجار، جگه لـــهوهش دیتووه، وانه یـــهم
دهربارهی مامۆستادا ھه مان لهگهڵ سهعاتک، نزیکهی
باسمان پرۆژهیه و گرنگیی ئهم پیادهکردن چۆنیهتیی

.داومهت بهکه کی تبینیی گه لک و کردووه
تایبهتکار مامۆستای لهگهڵ گفتوگۆ و وانانه  ئهم
الپهڕه، له ھهزار زیاتر کۆکردنه وهی پرۆژهیهدا و لـــهو
شـــوازه و پرۆگرام ئهم دهربارهی جۆراوجۆر بابهتی
پرۆگرام ھهمان لهسهر ئینتهرنتهوه له ســـایته کانی
نهرویجی و و دانمارکـــی بـــه  زمانهکانـــی ئینگلیزی،
کتبهکانی له (2 (بهرگی وهرگانی به خهریکبوونم

ئینگلیزییهوه. بهھه نگاو) له زمانی (ھهنگاو
کتبانه  لهCFC،  Comity For Childre ئهم
چدرن_ی  فۆر کۆمیتی ڕکخراوی بهرگن لهالیهن 7
له کیشـــوهری پرۆگرامه ئه م  ئه مریکاوه ئامادهکراوه .
مافی کۆمه ک ڕکخراوی ھهیه. ژاپۆن له تهنھا ئاسیادا
کوردستان، باشووری له پرۆگرامهی ئهم بهکارھنانی
5 ســـاڵ،  ماوهی بۆ پرۆجکـــت) وه ک (پایلـــۆت
 2 که کۆمهکیان پکردم، گشتیان وهرگرتووه. ئهمانه

بنووسم. مندان)دا بۆ (فهلسهفه بواری له کتب
(52 پرســـیار) 52 پرســـیاری  یهکهم کتبی
ئهم مندان. بۆ کۆمهیهتی، و لۆژیکی فهلســـهفی،
قۆناغی بۆ مهشـــقکردنه و کتبکی ڕاھنان کتبـــه
ھهیه  52 ھهفته  له سادا 5 و 6). (پۆلی سهرهتایی
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پرسیارک. ھه فتهی ھهر و
بۆ  ئهمیان (7 وانهی فهلســـهفی) دووهم کتبی
 7 کتبه ئه م ناوهندی نووســـراوه. قۆناغی پۆلهکانی
(چیرۆکوبابهتی) فهلسهفی وکۆمه پرسیاردهربارهی
چیرۆکه ئه و بهســـتنهوهی و وانهیهک و چیرۆک ھه ر
فهیله ســـوفکهوه. چهند بیروبۆچوونی و به  توانین
وانهکان گووتنهوهی شوازی کتبهکه دا له ســـهرهتای
باسکراوه. بهدرژی فرکار، مامۆســـتا- بۆ و ڕنمایی
ڕکخراوی کۆمهک ئهرکی لهســـهر کتبهکه، ھه ردوو
کهرکوک، له  خوندنگه یهک چهند به سهر و چاپکراون
سه رقای ئستاش دابهشکراون، کهندهکهوه، و ڕانیه
بهدرژی کتبهدا لهم بۆ مندان). (فهلسهفه کتبکم
بۆ فه لسهفه  پیادهکردنی پرۆگرامی شـــوازی باسی
بواره، ئهم تایبهتکارکی چهند ڕاوبۆچوونی و مندان
ڕۆی و لیپمهن) (ماتھۆ ڕبازهکه داھنهری بهتایبهتی
وهک که و بابهتکیش، چهند تکست کراوه. مامۆستا

بهکاربھنرت. فهلسهفه وانهی بۆ کهرهسه
قوتابخانهدا) (فهلســـهفه له بهناوی 2.بابهتکم
ژماره ئاینده، گۆڤاری له وهرگاوهو نهرویجییهوه له
بابهته  (ئهو بوکرایهوه. 2005دا 59، شـــوباتی 
ئامۆژگای خوندکارانی بۆ که کتبک، له به شـــکه
دوای ماوه یهک نووســـراوه). نهرویج له مامۆســـتایان
(ڕبوار نووســـرابوو خونـــدهوه، ھهواکم ئـــه وه ،
بۆ پشنیاری ھهولر، سیمینارکدا له له  ســـیوهیلی،
له فهلسهفه پویسته که کردووه، پهروهرده وهزارهتی

خوندنگهکاندابخونرت).
وهرگدراوهو پرســـیاره، نه بابهته مایهی ئه وهی
باس سهرهڕای گرنگیی پشـــنیارهکه، و نه  سیمینار
کوردســـتاندا له بوو جاریش یه کهم و ناوهڕۆکهکه یان،
نه کهچی بکرتهوه ، ئهو باســـه لهســـهر ده القهیه ک
به تهنانهت و نـــه ڕهخنه  نه تبینی، به دواداچـــوون،
بابهتهدا ئه و بهالی کهس و دژهوه ستانیش، ڕهتکردنهوه
زۆر ڕهخنهی که کهســـانه ی ئهو نه چـــوو. بهتایبه تی
کوردستاندا ھهیه. له فرکاری سیستهمی توندیان له
وهزارهتی بۆ منیشپشنیار دهرفهتهدا لهم 3.ھهر
وهک فهلســـهفه وانه ی دهبت که دهکهم، په روهرده
پنســـۆمی بهرنامه_ بخرته ســـهربهخۆ بابه تکی

خوندنهوه.

و مۆدـــرن کۆمهگـــهی  لـــه 4.باســـکردن 
مرۆڤی بوابهخۆبوو، دیموکرات،بهب پهروهردهکردنی
بۆدی جه سته_ (سنوری جهسته ڕزی که مرۆڤک
بگرت، دیکه مرۆڤکی ھهموو بۆچوونی بیرو و زۆن)
ژیان، شـــوازی بیروباوهڕ، جیاوازیی کـــه مرۆڤک،
مرۆڤه کانی نوان جیاوازییهکانی دیکهی گشت و دین
له نایهته دی. ھهرگیز خهونکه و تراویلکه قبوبت،
چاپی  ، 97 ژماره، مهبهند) (گۆڤاری له گوتارکدا
(ئاستهنگهکانی  ناونیشانی 41 تا 53 به ل له ندهن،
نوان له باشووری کوردستاندا فرکردن له و پهروه رده 
و ئاستهنگهکان باسی درژی به میتافیزقدا) و فه نتازیا

کردووه. ڕگاچارهم
په یهوکی و ڕباز فهلســـه فه، له 5.مه به ســـت
ئه وهیه مهبهست نییه. تایبهت فهیلهسوفکی و تایبهت
فه لســـهفیانه بیرکردنه وهی شـــوازی به که  مندان
تا بیربکهنهوه. فرهڕهھهنـــدی بتوانن تا ڕابھنرـــن،
ڕگه چارهیهک تاکه وهم و تهنھا تاکـــه  که فربـــن،
ڕگهچاره گهل بهکو نییه، کشهکان چارهسهری بۆ
و لھاتوویی ئهوه بـــهم ھه ن، جۆراوجۆر و وه مـــی
و باشـــترین بتوانین تا ده وت توانای و شـــارهزایی

ڕاستترینیان ھهبژرین.
(گۆدۆ)ی قارهمان چاوهڕی چیدی فربن، که تا
ھۆشـــی و توانا به و بت تـــا و فریـــادڕهس نهبن،
کشهکانیان گشـــت چارهسهری (ســـوپهرمانانهی)
ئهمۆ و بۆ کار لـــره و ئســـتا ئا بۆ بکات. خۆیان

بکهن. داھاتوویان
ھهر نهک منـــدان) بۆ 6.پرۆگرامی(فهلســـهفه
بناغهشهوه له بهکو دهگۆڕت، فرکاری سیستهمی
بیرکردنهوهی شوازیبیرکردنهوهیمنداڵو لهداھاتوودا

ده گۆڕیت. کۆمهگهش
دهت: (دانیمارکـــی) ڕاسموســـن وه ک یهنس
بوا توانای فه لسهفی، دیالۆگی و فهلســـهفه (وانهی
لهھهمانکاتیشـــدا، بهھز دهکات و منداڵ به خۆبوونی
ڕووکراوهییه ئـــهم دهبت. زۆر ڕووکراوهیی توانـــای
مۆدرن کۆمهگهی سهرهکیی و ھهرهگرنگ مهرجکی

دیموکراته). و سڤیل و


