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کیپێشه  

ە.فێرکاریوسیستەمیفێرکارینیشاندەریجڤاتپرسیپرسیفێرکاریئاڵۆزترینوهەستیارترین
هەرگەلوواڵتێکە.پێشڕەفتەییهزریجڤاتوئاستیزانیار)مەعریفی(  

ئامانجیناوەڕۆکوبابەتیفێرکردنبۆ،تاسیستەمیفێرکاریدێموکراتیومۆدێرننەبێت
نەبێت؛تامنداڵژینگەدۆستییەکدیقبوڵکردن،پێشڕەفتچوونیزانستو،ژیاندۆستی،مرۆڤدۆستی

بەشێوازیبیرکردنەوەیفەلسەفییانەولۆجیکییانەڕانەهێنرێت؛ئیدیهەربانگاشەوباسکردنێکی
،هیچمانایەکینییە!سەروەرییاساودێموکراتوپێشڕەفتەوکۆمەڵگەیسڤیل  

دانووسراوە:٩لەالپەڕەفێرگەیبنەڕەتی((لەکتێبی))پالنیفێرکاریهاوچەرخبۆ  
ئەرکیسیستەمیفێرکاری))  
ئامادەکردنوڕاهێنانیمندااڵنوالوانەبۆژیان،تابەهاوکاریلەگەڵیەکدابتواننڕووبەڕووی-

اتبەمنداڵ،کەتوانایهەبێتپێشهاتوگرفتببنەوە.فێرکاریدەبێتهێندەهونەروزانستبد
 ژیانیخۆیبەرێوەبەرێتوئەوجابۆجڤاتیشکارابێت.

کاتبۆئامادەکردنیکادریشارەزاوبەتوانا،بۆئەوەیفێرخوازلەداهاتوودافێرگەدەبێتکارب-
یانبکاتەوە.دەبێتپەرەبەتواناولێهاتووییمنداڵبداتوهێندەکاراجێیخۆیلەبازاڕیکاردا

 بکات،لەئاییندەدابتواننکەسانیداهێنەربن.
فێرگەدەبێتمنداڵهانبدات،گەشبینانەلەژیانوئایندەبڕواننوهەڵبژاردنیانژیرانەبێت.-

دەبێتفێریبەرپرسیارییەتییانبکات،تابیرلەکاریگەریهەڵسوکەوتیانلەسەرکەسانیدیکە
دەبێتوویژدانزیندوو،بابەتەکاندەدەن،دەربارەیکەسانیدیوبکەنەوە.کاتێکدیدوڕایخۆیان
 ئاگامەندوڕەوشتبەرزانەبێنەپێش.

ئەرکیخوێندنوفێرکردننابێتهەرئەوەبێتکەسێکیتایبەت)دیاریکراو(بۆکارێکیتایبەت
ە)دیاریکراو(ئامادەبکات.بەڵکودەبێتکەسێکیفرەتواناوفرەالیەنئامادەبکات؛چونک

گۆڕانکارییەکانیسەردەمفرەچەشنوفرەالیەنن.بەوشێوەیەشدەبێتهەردەمئامادەگی
لەئارادابێت.تازەکردنەوەیزانیار)مەعریفە(  

پاشخانیجڤاکیوئابووریوفەرهەنگی،لەدەڤەرێکەوەبۆدەڤەرێکولەکەسێکەوەبۆکەسێک،-
ێوازیبیرکردنەوەیمندااڵن.ئەرکیسیستەمیکاردەکاتەسەردیدوشجیاوازە.ئەوجیاوازییەش

((فێرکارییە،دیدوفەرهەنگێکیهاوکۆلەنێوفێرخوازانداپێکبهێنێت.  
) www.p4ckurd.net (کۆمەک،ماڵپەڕی٢١١٩،کەریممستەفا.هاوچەرخکتێبیپالنیفێرکاری  

کەلەبۆچوونودیدیپێدراوە،دەکرێ،لەبەرڕۆشناییئەوبنەمایانەیلەوکتێبەدائاماژەیان
ئایالەمڕۆدائەملەخۆمانبپرسین،پێشرەفتانەیسیستەمیفێرکاریسکەندناڤیاداهەڵهێنجراوە،

لەوپرنسیپانەفێریمنداڵچەندکەلەخواروویکوردستاندا،پیادەدەکرێت،،دەییەیڕژێمەپەروەر
فێریمنداڵتەنهامانبکەین،گەرەکاندەکات؟گەرنەتوانینبەهاگەڵێکیلەوجۆرەفێریمنداڵ
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چکەڵکێکیهەیە؟،خوێندنونووسینبکەین  
دندا،هێندەهۆشیاریلەالیفێرخوازساڵیخوێن٠٢پرۆسەیفێرکاریئێمە،گەرنەتوانێتلەماوەی

لەەیئەمڕۆکەیکوردستاندا،هەندێکگێژەنیزیادەمەسرەفیوژینگەپیسکردنلەمبخەمڵێنێت،کە
زیاترلەلەکاتێکداڕۆژیدۆالرێکمەسرەفکەمبکاتەوە،بۆنمونە،.بەکارهێنانەکانیکەمبکاتەوە

لیترێکئاووچەندواتێککارەباکەمترۆژانەیانکەمترلەدۆالرێکە.ملیاردێکمرۆڤداهاتیڕ
داگیرکەرانیملیاردمرۆڤئاویپاکیانبۆخواردنەوەدەستناکەوێتو٢لەکاتێکدابەفیڕۆبدات،

کوردستانیشهەرکاتێکبیانەوێتسەرچاوەیڕووبارەکان،وشکدەکەن،یانڕێڕەوەکەیبەخواستی
لەسەریتورکیاەانئەوبەنداوەگەورخۆیاندەگۆڕن.وەکئەوەیئێرانبەڕووباریئەڵوەندیکردو

تاارەبابێبەشە.لەمجیهانەدالەکمرۆڤیش(٥لە٠).ڕووباریدیجلەوفوڕاتدروستیکردوون
ئێرانوتورکیا،دەکڕێت.کارەبالەکوردستانەندناوچەیەکی،چئێستاش  

یهۆشیاریهزریوکۆمەاڵیەتیومێژووییونەتەوەییلەالپرۆسەیفێرکارینەتوانێتهێندەگەر
،واڵتپارێز،مرۆڤدۆستەکەسێکیبڕوایبەتواناکانیخۆیهەبێتوببێتت،کەفێرخوازدروستبکا

ئەوگشتەئەرکئیدی؛ەبێتتوانایبەرهەمهێنانوئەفراندنیهیاساوپەیڕەوکاریوەوەدۆستنەت
!بواریپەروەردەدابەکەڵکیچیدێت؟وهەرایەلە  

ڕۆژانەیخوێندنلەساڵدا،کەمیبەدڵنیاییەوە،بەمڕژێمیفێرکارییەیئێستاکەیکوردستانوبەو
یوناڕەسمییەکانلەناگاتەئاستیواڵتێکیپێشڕەفتە!گەرپشووەڕەسمئەواکوردستان،هەرگیز

سەعاتدەوامەی(٣تا٢(رۆژیخوێندنهەیە.بەو)٠١١ندندەربکەین،نزیکەی)ساڵنامەیخوێ
%(یفێرخوازێکینەرویجدەخوێنێت!٠١فێرگەش،ئەوافێرخوازێکیکوردستان،)  

 
البلطجە(، Bullying ،چەپاندنشپێکهاتووە.هاوڕێیەتی،مۆبینگ)ئەمکتێبە،لەسێبە  

بیوبەرپرسیاریەتی.ئەمسێبوارەلەپرۆسەیفێرکاریدازۆرگرنگن.هەریەکێکیانچەندینکتێ
بەدیاربخرێت.کاریگەرییانلەپرۆسەیفێرکارینەوەوێردەوێت،تاڕەهەندەکانیانشیبک  

 
بوونیئەمپەیوەندییەمرۆڤایەتییە،دەگەڕێتەوەبۆسەردەمیپێشهاوڕێیەتی.مێژوویپەیدا

شیهێندەیکەتیئۆرییمێژووەشارستانیبوون.بۆئەوسەردەمەی،کەمرۆڤتێیداڕاوچیبووە.
ماخۆسی،یانئاکارینێکۆە.کاتێکئەوهاوڕێیەتیلەکتێبیئەریستۆکۆننووسینەکانیتەمەنی
داشیکاردەکات.(٨کتێبی)  

هاوڕێیەتیپانتاییەکیفراوانلەپرۆسەیفێرکاریدالەقۆناخیبنەڕەتی،بەهەرسێبەشە
(داگیردەکات.پەیوەندیهاوڕێیەتیلەنێوانفێرخوازاندا،لە٩تا٧و٦تا٣،٠تا٠قۆناخەکان)

یە.هەالیەکولەنێوانفێرخوازوفێرکاردا)مامۆستا(کاریگەریزۆریلەسەرگەشەیفێربوون  
،یدەروونیوڕەوشتیبەکاردەهێنم(دیاردەیەکلەمکتێبەداچەمکەسکەندناڤییەکەی)مۆبینگ

بەاڵممێژووەکاتیپەیدابوونیکۆمەڵگەیمرۆڤ؛بڕوادەکرێتمێژووەکەیبگەڕێتەوەبۆمرۆڤانەیە،
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دەستپێدەکات.ونەرویج،وەلەسوید٠٩٧١تیئۆرییەکەیلەسەرەتای  
بەرپرسیارەتی،هزرێکە،کەمرۆڤلەسەرەتایمێژوویگردبوونیەوەلەدەستەوگروپدا،واتەهەرلە

سەرەتایپەیدابوونیکۆمەڵگەوە،سەرقاڵیەتیوبۆتەبەشێکیگرنگلەکردەیبیرکردنەوەی.
.پالتۆن،دیدوبۆچونیهاوڕێیەتیکۆنترەتیئۆریلەمێژوویمێژوویتیئۆریبەرپرسیاریەتی،

بۆدیالۆگیکۆماردا،لهسۆکراتمانسەبارەتبەهاوپەیوەستینێوانپەروەردەوبەرپرسیاریەتی،
.سێتونوده  
انانکتێبوهەزارسەدنمونەتەنهالەنەرویجدا،ئەمسێبابەتە،سێبواریزۆربەرفراوانن.بۆ

اڵپەڕیتایبەتبەچەندانمگووتارولێکۆڵینەوە،لەسەرهەریەکلەمبابەتانەنووسراون.
دەگمەنە!لەسەرئەمبابەتانەنووسین،دیکورەمخابن،بهەریەکێکلەوبوارانەهەیە.سەد  

 هاندەرمبۆنووسینوکۆکردنەوەیئەمسێبابەتەپێکەوەسێپاڵنەربوون:
وەک،ئاماژەمپێدا،دەستکورتیپرۆسەیفێرکاریمانلەمبوارانەدا.-٠  
ووەکفێرخوازێک،ڕووبەڕوویگرفتەکانیئەوهەرسێبوارەبوومەتەوەوخۆموەکمنداڵمن-٢

کاریگەریدەروونیزۆریلەسەرمهەبووە.  
نگەیەکینوێوەئەمابۆئەوەیبتوانین،چوەکباوان،چوەکمامۆستاوفێرکار،لەڕەهەندوڕو-٣

اکڕۆسۆمانبەسەردانەچەسپێت،نژبۆچوونەیژانیکوردستانبکەین،تائەمبوارانەفێریمندااڵ
سێت:ونوکتێبیئێمیلدادهلهکە  
ی،وباوکومامۆستایانهئهییمژهقوربانیگهتههامنداڵبونهندهخودابزانێت،چهررههگهمه))
شتێکفێریمیشهزان،ههزلیخۆبهوفێرکاریئێمهردهروههپ.مندااڵنپێژیرترهخۆیانلهکه

((.تواننفێریبنخۆیانباشتردهین،کهکهمنداڵده  
نیمۆراڵودنەوەوپێناسەیەکیکورتیچەمکەکاماوەتەوەبڵێم،کەسەرەتایکتێبەکەمبەڕوونکر

ئێتیک،سێمپاتیوئێمپاتیدەستپێکردووە؛لەوڕانگەوبۆچوونەوە،کەئەمچەمکانەلەهەرسێ
یانمبەپێویستزانی.ەبەشەکەیکتێبەکەداچەندبارەدەبنەوە،بۆیەڕوونکردنەو  

لەبارەیهاوڕێیایەتیومۆبینگ))کەلەڕاستیدا،لەکۆتاییکتێبەکەشدا،بەکورتیئەزموونێکیخۆم
ەندیخۆیودوایئەوەیڕێگەیکچەکەمەوەهەیە،بەاڵملەسەرڕەزامبەسەرهاتەکەپەیوەندیبە

نییە،بەڵکودەمەوێتڕۆڵیدایکواشتگێڕاوەتەوە.مەبەستملەوگێڕانەوەیە،نووسینییادپێدام((
فێرخوازلەوکێشانەدانیشانبدەم.-نەوەیمۆبینگوکۆمەککردنیمنداڵبابومامۆستالەکەمکرد  

 

 کەریممستەفا
٢١٠٢بەهاری  
نەرویج–ئۆسلۆ  
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وسێمپاتیئێمپاتی،ئێتیکمۆراڵو  
 
،انەچەمکئەمئەمکتێبەتایبەتنیەبەڕاڤەوشیکارکردنیڕەهەندەفەلسەفیودەروونییەکانی

چەمکوبابەتەبکرێتوتیشکنەخرێتەسەرئەمیبەاڵمهاوکاتمەحاڵەباسیپرۆسەیفێرکار
ە.انگرنگ  

 

 مۆراڵ،ڕەوشت
شەیچەمکێکیبایۆلۆجییەولەو(یالتینیەوەهاتووە،کەلەبنەڕەتدا   Moralis لەوشەی(

وەرگیراوە.مۆرێس-سیمۆراڵ  
مرۆڤو،بۆگروپ،تاکەکەسیوهەندێکجاریشیتێڕوانینبۆچوونودیدو،سیستەمێکەلەمۆراڵ

مەرجیشنییەئەودیدوبۆچوونانەیان.بەرانبەربەهاکانوخوەکان)عادەتەکان(وهەڵوێستگرتنە
پابەندبنبەدینویاساوە،بەاڵمزۆربەیجارەکان،بەتایبەتیلەمۆراڵیگروپدا،دینویاسا،

 ڕۆڵیگەورەدەبینن.
لەزمانیکوردیدا،وشەیڕەوشت،زۆربەیجاردوایوشەیخو،دێت.دەڵێن))خووڕەوشت((بەاڵم

.یانناگووترێت،بۆیەوەکیەکوشەدێتەگوێەیوەندییەکەکزبووەبۆئاسانکردنیوشەکە،واویپ  
 ))خوڕەوشت((

ئاکار،ئێتیک  
.هاتووهت(ییۆنانییهوهعاده،خو)ئێتۆس  Ethos یوشهله     

یتیۆریانەیمۆڕاڵەومۆڕالیش.ئێتیکزانستییەکهەیەجیاوازیکەمەدالەنێوانمۆڕالوئێتیک
ڕۆشنتر.دارۆژانەهەمبەرپێشهاتوڕووداوەکانیژیانیوکاردانەوەیمرۆڤە،لەهەڵسوکەوت

ئێتیکێکیلەسەربنەمای.لەفەلسەفەداهەرمۆڕاڵێکەومۆڕاڵپراکتیکیئێتیکتیۆربڵێین،
:نمانهئهکانی.ئێتیککییهرهسهپرسیاره.دامەزراوەتایبەت  

،کوێوهتی(وماف،چین؟لهرپرسیاریهرک)بهانیوناشیرینی،ئه،جوڵه،ڕاستوههوخراپهچاکه-
؟ینگهچۆنتێیاندهئێمهبن؟یدادهیانچۆنپه  

بێت؟داههمپرسانهرئهمبهههکیلهیهوهرسڤوکاردانهبێتچبهئایامرۆڤده--  
کات؟دهمپرسانهڵئهگهوتلهڵسوکهچشێوازیک،ههتوبهێڕواندهمپرسانهمرۆڤچۆنله-  
ت؟ێبڵکیههکهستهبهممهرسڤبۆئهکشێوازوبه،تاوهیهلێکههگهچارهئایاڕێگه-  
،ڕازین؟مپرسانه،بۆئهکاردانەوەکانمانرسڤوبهئایا،له-  
دا؟وپرسانهرئهمبهههکانمانین،لهنینهرپرسیدیدوبۆچوونوتێڕوابهئایا،ئێمه-  

 واتەدەبێتبەودیدوبۆچوونانەیخۆمانەوەپابەندبین؟
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داوئێتیکدەبێت((لەباسوبابەتیمۆراڵکێشەی))هەیە((و))  
 

((هەیە))سەختە،گەرنەڵێینمەحاڵە،لەباسوڕاڤەکردنیپرسیمۆراڵوئێتیکدا،خۆتلەکێشەی
ئەوەپرسەیە،کەئایا:نەدەیت.کێشەکەش))دەبێت((و  
؟ێت،هۆوبەرسڤیژیرانەمانبۆنۆرمەمۆراڵییەکان)ڕەوشتیباو(هەبێتدەش-  

بەبڕواوبۆچوونیفەلسەفیانەیسەردەم،هیچڕاڤەیەکیلۆژیکمەندانەبۆپرسیمۆراڵنییەوگشت
وونیهەرمرۆڤێکخۆیەتی!هەڵوێستێکیمۆراڵی،هەڵوێستێکیتاکەکەسیودەر  

،بەاڵموەکدەزانین،گشتبۆچوونەلۆجیکییەکانیمۆراڵ،لەسەرئەگەری))هەیە((وەبنیاتدەنرێت
خۆتەواوکردنلەپرۆژەیبۆدایەهەوڵدانهەمیشەلەومرۆڤبەوپێیەیزیندەوەرێکیبیرکەرەوەیە

بوونێکیناتەواوەولەهەوڵیتەواوکردنیبەگوێرەیڕاڤەیفەلسەفەیبوونگەرایی،مرۆڤ))بووندا
.هەمیشەهەوڵدەدات،کەمۆراڵیخۆیبەرەو))دەبێت((بەرێتبوونیخۆیدایە((  
 ))هەیە((چییە؟

،سزایمەرگئێستاولێرە((لەئارادایەوباوە.بۆنمونەومۆراڵەلۆجیکییەباوەیە،کە))هەیە،ئە
.،هەیە)ئیعدام(،یانچەوساندنەوە  

)دەبێت((چییە؟)  
کاریبۆدەکاتوهەوڵیبۆدەدات،تالەئایندەدا)ئەوئامانجەیە(،کەمرۆڤەیەڵدەبێت،ئەومۆرا

بیگاتی.بەواتایەکیدیکە،گۆڕینیداکەوتێکەلەڕێگەیهەڵوێستیمۆراڵییەوە،بەپەیڕەوکردنی
((ونەهێشتنیچەوسانەوە.مەرگبۆنەهێاڵنوالبردنیسزایڵدانوهە))بۆنمونەرێبازیئێتیکی.  

 ئێمپاتی
هەستدا((دەدات.ناو،کەڕاستەوخۆمانای))لەیۆنانییەوەوەرگیراوە((ی Empathia ))لەوشەی  

ئێمپاتیدەرککردنیهەستودیدیکەسانیدیکەیە.بەواتایەکیڕۆشنتر،تێگەیشتنەلەهۆکارو
یکەسانیدیکە.هەستکردەوە،دانوستاند،دنیابینیوپاڵنەری  
مانای))هاودەردی((دەدات.واتەخۆتبخەیتەئەوبارودۆخەیکەکەسێکیدیکەیئێمپاتی،

 تێدایە،تابەتەواوەتیهەمانهەستوبۆچوونتهەبێت.
 

سێمپاتی  
زۆرلەوشەیوسۆزی((دەدات.ها،کەمانای))وەهاتووەە((یۆنانی Sympathiea ی))لەوشە

بەکاردەهێنرێن.شجارلەبرییەکدیهەندێکنزیکەوئێمپاتی  
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مکهشییهبه


تیهاوڕێیه

نەمایخۆشویستنومتمانەهاوڕێیەتی،پەیوەندییەکەلەنێواندوو،یانچەندمرۆڤێکدا،لەسەرب
پەیوەندیو)ئێمپاتی(هاوڕێیانە،دەبێتهاوکاتپەیوەندیهاوسۆزی-ئەممرۆڤانەێت.دادەمەزر
بەهەبوونیئەوهاودەردی)سێمپاتی(لەنێوانیانداهەبێتولەگەڵیەکدیداڕاستگۆبن.-هاوخەمی

شاددەبن.ئەمهاوڕێیانە،پەیوەندییەوبەنزیکیلەیەکدییەوە،


وهفییهلسهیفهڕوانگهتیلههاوڕێیه

بێتندێدهرههبهله،کانهندیکردنینێوانمرۆڤهیوهوتوپهڵسوکهیههیکردهڕاڤه(ئاکار)ئێتیک
کییهتیکردههاوڕێیهرخانبکرێت،چونکهتیته،بۆشیکارکردنیهاوڕێیهمتێرمهشێکیگرنگیئهبه

.ئێتیکییه
تیبێت.هاوڕێێیهکانیهاوسۆزیجۆرهخودبینی،یانجورێکلهتیجۆرێکلهشێهاوڕێیهده

ڵگهلهڵکردنهکانوههتییهاڵیهکۆمهندییهیوهرککردنیپهدهبۆفێربوونوڕاهێنانهشێوازێکیخۆ
دا.سانیدیکهکه


لهیه،یانخۆبینینهکی(دیکهخودێکی)خۆیه،هاوڕێپ.م.(بڕوایوابووکه٠٧٥-٥٦٩)پیتاگۆراس
دا.سێکیدیکهکه
پێتاگۆراسمامۆستابوو،له.بینیدههارمۆنیکیریهبهراکسانیوبهتیدایهوڕێیههاولهئه

:رگرتنیخوێندکاربووبۆوهجیههرشاریکرۆتۆن،دوومهیخۆیدالهکهفێرگه
.رچوبارگرتندهکانیپێشوهاریهتاقیکلهایهوبوم،دهکهیه

ستێت.کانیداببهڵهاوپۆلهگهلهتییمانیهاوڕێیهپهایهبووم،دهدووه


ز.(پ.٢٧١-٣٠٠)رئێپیکێو
بەبڕوایئێپیکێۆر،دەرککردنیهەستەکانولەزەتبردنلەوهەستانە،شاڕێگەیبەشادیگەیشتنە.

هەرلەمڕوانگەیەشەوەلەهاوڕێیەتیدەڕوانێت.بۆیەدەڵێت:
،ئەویش))گشتمرۆڤێکحەزلەهاوڕێیەتیدەکات،چونکەهاوڕێیەتی،خۆیلەخۆیدا،ئامانجێکە

بوونیهاوڕێیە.بەاڵمئەوئامانجەوەکپێداویستییەکسەرهەڵدەدات!((
ئیستیغاللکردن(نییە،بەڵکو–لەدیدیئێپیکێۆردا،هاوڕێیەتیڕاستەقینە،یەکدی)هەڕەتاندن

.لەزەتبردنوشادبوونەبەهاوڕێیەتیکردن
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تیهاوڕێیهێنێت.گهسودمانپێدهکهیهسهوکههاوڕێئه،پ.م.(٣٠٧-٠٢٧)پالتۆنبڕوایبه
م،پالتۆن،بهوهکانییهرزاریسۆکراتوهاودیالۆگهسهلهدا(لیسیس)دیالۆگیله.کردنهچاکه
 کات:تیدهباسیهاوڕێوهاوڕێیهیهشێوه

؟سێکوایهموکه،یانبۆههخشهچاکوسودبهبۆئێمه،کهیهسهوکهئههاوڕێستتلهبهمه-))
خراپو،کهسێکیشهکهلهوڕقتخشهچاکوسودبهوێت،کهتخۆشدهسهوکهبێگومانتۆئه-

سبهزۆرکه؛بندهڵهندێکجارتوشیههههوهیهمبارهڵکیلهاڵمدڵنیامخهخشبێت.بهزیانبه
ن.کهنیدوژمندادهاسینلهشڵهمانههوانین.ههینن،کهبخشدهچاکوسودبه

ن.کهڵێوادهبه-
دوژمنیخۆیاندابنێن؟سیخراپیشبهوکههاوڕێسیچاکبهیکهوههۆیئهنابێتهمهئایائه-
تێبوخشبوسێکیشسودبهت.کهێنرهاوڕێدادهێنێت،بهسودبگهخشبێتوئێستاشسێكسودبهکه-

.وهکرێتهدوژمندهبیرلهشمجۆره.بهت،هاوڕێنییهێبخشنهوئێستاسودبه
ڵدوژمندا.((گهلهکردنیشهڵهاوڕێوخراپهگهلهکردنهچاکه،ریدادوه-


گکردنوبۆدیالۆشقێکهربوونومهبۆفێتیهۆکارێکههاوڕێیه.(پ.م٢٨٨-٣٠٠)یستۆرئهبڕوایبه
ندینێوانیوهیپهرزترتنپلهریستۆگرنگترینوبهالیئهتیلههاوڕێیهیی.بۆئاسودهکهڕێگایه
 ڵێت:ده((یخیسئاکارینیکۆما))دا(٨)هەشتکتێبیولهئه.کانهمرۆڤه


موونیههبێهاوڕێبژی،باخاوهسناتوانێتبه.کهوامیژیانهردهرجیبهتیمههاوڕێیه))

هاوڕێیخوازێتکهتادهبێت،هێشیشسکهندترینمهوڵهاڵتترینودهستهدهشتێکیشبێت.بابه
ین؟کهنهیشبهداسانیدیکهکههاوڕێیانوڵگهرلهگهچییهرانیوخۆشگوزهسامانبێت.هه
نج،کگهروهژار،پیرههکههروهند،ههمهوڵهده.بەشبکەینرواههدەبێتستوسۆزیشمانهه

((کانیانداهاوڕێبن.ڵمنداڵهگهتوانن،لههادایکوباوکدهروههاوڕێیه.ههپێویستیبه
ڵێت:ودهشادیژیان.ئهبۆکییهرهرجیسهتی،مهیه،هاوڕێریستۆوهیئهڕوانگهله

س(هاوڕێ)کهبێتوپێویستیبهاددهشرز،ئیدیکیبهیهوپایهپلههیشتکێکگهیهڵێن،کهنده))هه
هێزترینرزترینوبهنهاوبێهاوڕێ،بابهمرۆڤیتهچونکهن،ڵهههوانهبڕوایمنئه.بهنییه
واویشادنابێت.((تهبهتاشبێت،هێشیههوپایهپله

((سیمێتیریسکئه)ندی)یوهپهچێت،کهووایبۆدهتی،ئهیدابۆهاوڕێیهکهکارییهیڕاڤهدرێژهله

کیندییهیوهکپهنێوانباوانومنداڵدا،نابێتوهنێوانمامۆستاوفێرخوازداولهلهنابەرابەر



 

10 
 

یکهنهالیه.اڵتهستهودهبرهنزانیاریوزهنێکخاوهالیهکهت،نرێابر،لێیبڕوزهتۆریتی((به))ئه
مامۆستاوباوان(دیدوست)نیبااڵدهبێتالیهدهبۆیەاڵتهستهشبێزانیاریوبێدهدیکه

.پێننردابسهسهبۆچوونیخۆیانیبه
کیندییهیوهبێتپهومندااڵن،دهندینێوانباوانیوهینێوان،مامۆستاوفێرخوازوپهدنیوهپه

دابۆکهندییهیوهپهنلهویفێربوربنوپرۆسهرابههبردووالههبێت،کهوهاوڕێیانهدۆستانه
،کیدیکهواتایهبهێربن.فوهمندااڵنهلهتوانن)شت(هواتامامۆستاوباوانیشدالبێت.وردوهه

بێت.کاندادهکسانهیهتاکه،یانسهنێوانکهلهقینهتیڕاستههاوڕێیه
کات:ستنیشاندهتیمانبۆدهریستۆ،سێجۆرهاوڕێیهئه


خشتیسودبههاوڕێیه-
خشادیبهتیشهاوڕێیه-
خشبهکهچاتیهاوڕێیه-


:خشتیسودبههاوڕێیه
کدییهلهرگرتن()سودوهخشینستیسودبهبهمهبهنهابۆکانتهنهکهالیه،یهتیههاوڕێیهوجۆرهئه
.داگرنگنیهتییههاوڕێیهمجۆرهتی)کاراکتێر(لهسایهکهچاکویستیو.پرسیستنبهیده
شنامێنێت.کهتییهماکانیهاوڕێیهبنهکهمانیسودهنهبه


:خشتیشادیبهێیههاوڕ
شداجۆریندییهیوهپهمسترێت.لهبهادی)خۆشی(دهشستیبهبۆمه،کهیهتییههاوڕێیهوجۆرهئه
خش،تیسودبهیهاوڕێیهمانشێوههه.بهکدیگرنگنییهتی)کاراکتێری(هاوڕێکانبۆیهسایهکه
بێت.هقدشلهکهتییهماکانیهاوڕێیه،بنهکهتیخۆشییهمانیبابهدواینهله
تیسایهتیکهوچۆنیهوتهڕێکههبکان،سهکه-ڵبژاردنیهاوڕێکاندا،ههتییهههاوڕێیمدوجۆرهله

خشن.کدیببهیهادیبهشهاوڕێکانکهیهوهئهدا،گرنگکهندییهیوهلهپهڕۆڵێکینیههاوڕێکه


:چاکەبەخشتیهاوڕێیه
انبنیاتکهاوڕێچاکەویستیمایهربنسهولهکیقوڵهتییههاوڕێیهئەمجۆرەهاوڕێیەتییە،

یدانابینێت.زۆربههیتیهاوڕێیهمجۆرهستنیئهبهڕۆڵێکلهیننخشادیبهشسود،نهنرێت.نهده
ملهبێت.وامدهردهبهتاکۆتاییژیانیهاوڕێکانسترێتوبهدهوهمنداڵییهله،تییهمهاوڕێیهجارئه
رجی.مههاوڕێکهیپێگهوهکپل،نهگرنگهسێتیهاوڕێکهدا،خودیهاوڕێکهوکهتیههاوڕێیهجۆره
وردورازکردنیههاڵنسوهاوته،ڕاگرتنیبهمجۆرهتیلهستنیهاوڕێیهگرنگیبهرهکیوههرهسه
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.کۆویستیهترویسم((ڵئه))ستیوههخۆویستی))ئێگۆیزم((ستیهه


:خشبهکهچاتیستنیهاوڕێیهبۆبهرجیداناوهریستۆ،سێمهئه
یانچاکخوازیچاکویستی،-هاکچستیهه-
.کاتێکداوموههولهوهکهویهوڕوموههلهتبۆهاوڕێکهخوازیچاکه-
.وهتهنهاوڕێکهالیهتلهکهلماندنیچاکخوازییهسه-

ئەومەرجانەچین،،کێیە؟باش-بالەبەرڕۆشناییئەمڕاڤەیەیئەریستۆدا،بزانینهاوڕێیچاک
باشبهێنەئەژمار؟-کەدەبێتلەنێوانهاوڕێکانداهەبن،تابەهاوڕێیچاک

پەندێکهەیەدەڵێت:
هاوڕێبیت!((چاکترین-باشترینچاکتهەبێت،دەبێتخۆت-باش))گەردەتەوێتهاوڕێی


باش،بەدەردەکەون:-لەمچەندخااڵنەیخوارەوە،مەرجەکانیهاوڕێیچاک

.هاوڕێیباش،هەمیشەگوێلەیەکدیدەگرن-
هاوڕێیباش،هەمیشەهەوڵدەدەنلەهەستوسۆزوبیروبۆچوونییەکدیتێبگەن.-
هاوڕێیباش،هەمیشەهاوکارییەکدیدەکەن،تاکێشەوتەنگانەییەکدیچارەسەربکەن.-
هاوڕێیباش،هەمیشەڕێزییەکدیدەگرن.-
ەکدیناشکێننوهەستوسۆزییەکدیناڕوشێنن.هاوڕێیباش،هەرگیزی-
پەرۆشییەکدین.هاوڕێیباش،هەمیشە-
هاوڕێیباش،هەمیشەبڕوایانبەیەکدیهەیە.-
هاوڕێیباش،هەمیشەلەگەڵیەکدیداڕاستگۆن.-
هاوڕێیباش،کەڕەخنەلەیەکدیدەگرن،هەرگیزکەسایەتییەکدیناشکێنن.-
هەمیشەبۆکاریباشولەدوایئەنجامدانیکاریباش،ستایشییەکدیدەکەن.هاوڕێیباش،-
هاوڕێیباش،هەمیشەدەرفەتوهەلیگۆڕانوخۆڕاستکردنەوەبەیەکدیدەدەن.-


پ.م.(٧١-٠١٦)سیسیرۆ
ڵێت:تی((دهیهاوڕێیهربارهمێکیتیا=دهدیئهنوسراوی))له

((!یههاوڕێمنێکیدیکه))
))دیئەمێکیتیا((کتێبێکەلەسەرپەیوەندیهاوڕێیەتی،بەاڵمسیسێرۆلەوکتێبەدابەشێوەیەکی

زۆرجیاوازکانیئەریستۆیدووبارەکردۆتەوەوشتێکیزۆرئاشکرا،هەرهەمانبۆچوونەکانوبنەما
تێدانییە.لەوانەیئەریستۆ،ترینوێو
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Jhon Stuart Mill(٠٨٧٣-٠٨١٦)جۆنستیوارتمیڵ 
بڕوایوابوو،کە)خۆشی(دوومیڵ،هاوڕێیەتیلەپلەییەکەمیخۆشیئاستیبەرزدادەنێت.ئەو

ئاستیهەیە:
یئاستینزمخۆش-٠
شادی(استیبەرز)ئەمەیاندەگاتەپلەیخۆشیئ-٢


خۆشیئاستینزم-٠
میڵ،بەمخۆشییانەدەڵێت،خۆشیئاستینزم،ییەکان،یانخۆشییەئاژەڵییەکانە.جلۆۆشییەبایخ

وەک:یانکەمبایەخوکورتمەدا،
خواردن-
(خواردنەوە)بۆئاژەڵەکان،تەنهائاوە،بەاڵمبۆمرۆڤ،جگەلەئاو،خواردنەوەیدیکەشهەیە-
سێکس-

زخۆشیئاستبەر-٢
ئەمخۆشییانەدەگەنەپلەیشادی.بڕوایوابوو.کەمیڵ،ئەمانەبەخۆشیڕاستەقینەناودەباتو

وەک:
هاوڕێیەتی-
شیعر-
مۆسیقا)هونەربەگشتی(-


لەدرێژەیڕاڤەکەیدا،میڵڕوونیدەکاتەوە،کەئەگەرژیان،تەنهاگەڕانبێتبەدوایخۆشیئاست
ۆئەوەیمرۆڤ،خۆیلەبئەوتۆینییە!وبەرازێک.جیاوازییەکیکەسێک-ژیانیمرۆڤێکانزمدا،ئەو

؛لەسەرووهەمووشیانەوە،،دەبێتعەڤداڵیخۆشییەئاستبەرزەکانبێتەوەبکاتجودابەراز
}لەزمانیئینگلیزیدا،وشەی)کەس(ووشەی)بەراز(هەردووکیانبە)پ(دەستپێدەکەن،.هاوڕێیەتی

وبەرازیبەیەکدیکردووە(کەس-بۆیەمیڵ،بەراوردیمرۆڤ

وهاوئێتیکبهیشتنلهیهزروتێگهشهبۆگهوێتیدازۆرگرنگهالسااڵنیمنداڵیوتی،لهاوڕێیهه

کورتیوکۆویستی.بهندکردنسهپهوانیدیکهر)تۆڵێرانس(ئهسههابۆڕاهاتنلهروهههڕاستگۆیی.
.تیبوونیمرۆڤهاڵیهرجیکۆمهتیمههاوڕێیه


نێواندا،لهفێرگهتایژیانیرهسهلهبینیندهتی،کانیهاوڕێیهبۆجۆرهوهڕێینهبگهرگه

وهڕێتهگهشدهیهمدیارده،هۆیئهخش،زۆرباوهتیسودبهکوردستاندا،هاوڕێیهوازانیباشوریفێرخ
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واڵتدا.لههردروهپهڕژێمیبۆشێوازی
یهستهێنانینمرهدهنوبهورچونهاده،تهلەکوردستانفێرکارییکیپرۆسهرهئامانجیسهچونکه

سزاونلهومبۆڕزگاربووههوئامانجهیشتنبهمبۆگهکاندا،ئیدیفێرخواز،ههوهتاقیکردنهله
تی.نیهورچووڵیدهکههیهشێوهوموههنشت،بهرزهوسهوهلێپرسینه

تا(کانیانکهزیره)هاوڕێیهاوپۆلهن،ببنهدهوڵدهههمیشه(فێرخوازهه،)منداڵمهۆیهرئهبهله
.گرنبررزوهیبهرچن،یاننمرهکاندادهوهتاقیکردنهلهوهوانههۆیئهرگرنوبتواننبهسودیانلێوه

تازانکۆ،وهتییهڕهبنهکوردستان،لهکانیخوێندندالهگشتقۆناخه،لهتییهجۆرههاوڕێیهمئه
.یههه
دابۆیکوردستانردهروهڕژێمیپهله،کهندییهیزبهڕوستلهبهک،مهڵێنزیرهدههت،کڵبههه

بواریلهی،کهستهبهومهڵبهمبهته).ڵمبهکوتهکراون،زیرهپۆڵێنستهدهووبۆدوکراوهفێرخواز
(کاردێتفێرکاریدابه

لهکهمڕۆیئهوازهوشێاڵمئهڵنییه،بهمبهتهندا،وروودهستهجهلهمرچیهیجمنداڵێکیساخلهگه
،توتی،کارێکیوایکردوهکاتبهمنداڵدهشێوازێکهونکهچ،کرێتدهکوردستاندابۆفێرکاریپیاده

یمتوانایهئهدبکرێتومنداڵێکیش،کهناوزهکزیرهرکردنیزۆربێت،بهزبهیتوانایئهومنداڵهئه
دبکرێت.ناوزهڵهبمتهمبێت،بهکه

وتیدازۆرهرهقۆناخیبنهلهخش،تیسودبهیهاوڕێیههاوشێوه.خشتیشادیبهڕێیههاو

رسهکوردستاندا،لهڕژێمیفیرکاریلهچونکێمێنێت.ییدادهقۆناخیئامادهکیشلهیهتاڕاده
کانیمامۆستاوفێرخواز،ندییهیوه.پهنراوهماکانیدێموکراتیوئازادیتاکبنیاتنهبنه
بۆک،کهیهکبنکهچێت،نهکدهیهربازگهسهزیاترلهوفێرگهکیدسپلینیهندییهیوهپه
کاربکات.ڵدامندایتواناکانیداهێنانلهپێدانشهگه


کارهێنانیبهردنیکهغده،قهولێرههله٢١١٧ییردهروهپهیکانیکۆنگرهبڕیارهکێکلهرچییهگه
ێرخوازفئێستالێدانوتوندوتیژیدژبهاڵمتاو(بهدرابوهمبڕیار)پێشتریشئهوسزاولێدانبو

.وهنفێرخوازوخوێندکارهالیهله،انهڤتیینێگهوهکاردانهیمایهتهبێریشدهندێکجاکاردێتوههبه
:وهتهداباڵوکراوه٢٥/٠/٢١٠٠دا،لهسایتیئاوێنهلهتهمبابهئهوانهبڕونهبۆنمو

)بەناچاری،کەمێکدەستکاریڕێنووسوداڕشتنەکەییمکردووە!(

رسهچارهریشایهعهسوڵحیخوێندكارانبهبرینداركردنیوتوندوتیژییكارهێنانیبهیسیدووكه))
نهكانبگهكێشهیوهرلهبه،وهكانهراسانكراوهههخوێندكارهسوكاریكهونیورازیبهۆیوبهكرێتده
كرێن.پۆشدهردهپه،وپۆلیسردهروهپه

كییهقوتابخانهریبهڕێوهرابردوودابهیفتهههلهئاوێنهونیودواداچبهپێی:بهیئاوێنهرۆژنامه
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كانیقوتابییهكێكلهریهرانبهبهزۆریكیتوندوتیژییه،رمیانگهریڤهدهلهتییڕهبنه
سوڵحیاڵمدواتربهت،بهنێبشكێقوتابییەکەستێكیدهیوهئههۆیتهوبوهكارهێناوهبه
ررانبهبهویاساییئیداریوهیچرێوشوێنێكیهێنراوهكهكێشهبهكۆتاییرییشایهعه
.ربهتهگیراوهنه،كهرهبهڕێوهبه
وپاشڵپژاونوخوێندكارێكپێكداههرێكبهڕێوهبه،سلێمانینزیك،تربهعهیناحیهلهوەهارهه

یرسهبهیێکكوشچهبەڕێوەبەرەکە،وهكردۆتهكهرهبهڕێوهبهلهستیدهكهخوێندكارهیوهئه
(سەری)ڵقهته٠٩بهخۆشخانهنهله،ەکەوەیشكاوییزۆریهۆیوبهداداوهكهخوێندكاره

رییشایهعهسوڵحیبهكهكێشه،خۆشخانهنهله،كهخوێندكارهنیورچوپاشده.وهتهدوراوه
((.ركراوهسهچاره


،بەهەندنەگرتنوبۆخۆیەشاییریشعجگەلەتوندوتیژیوبەهیچکردنیپرۆسەیفێرکاری،سوڵحی

یە!بەهیچکردنییاسا

،وبزاوتیسنوردارکراوهکیزۆرئازادیجوڵهیهواتاڕادهدرێت،ئهیشنهستهرمنداڵئازاریجهگه
کانیزۆریفێرگهرهیههیزۆربهوهله.جگهستیکۆنترۆڵکردنیئارامیپۆلوفێرگهبهمهبه

رزدیواریبه.بهافێرگهچن،تزینداندهوزیاترلهرێکیبیناسازیتێدانیهکوردستان،هیچهونه
خرێتوکۆتاییدادهوامدایدهردنستپێکڵدهگهلهکیشرهرگایسهوردراونودهواردهچ
هاتوهاواریگشتمندااڵنبهوامدا،نزیکهنیدهوواوبوکاتیتهبینینلهده.بۆیهوهکرێتهوامدهده
ن.کهڕادهوهرهدهرکیدهورهبه
کاتیکۆتاییش،بهڵکیدیکهخهچدستاندا،چفێرخوازوخوێنکار،وری(کور)باشلهکهمڕۆئه
یزیندانییهلهوهرهدهن،بۆهاتنهوربویبهوشهیهان((.ئاشکروربوڵێن:))کاتیبهدههوامیفێرگده

رگههوئداجۆرهمکیلهیهخیفێرگهبارودۆله.فێرگهیفێرخوازلهوهرهدهکبۆهاتنه،نهزیندان
فێرخواز-منداڵ،کهئاساییهسکبێت،رتهزۆربهبێت،یانئازدیمنداڵئازادینهوهیشهماڵله
.رگرێتادیلێوهشمێککهتاڕێت،تێکبگهرفهبۆدهمیشههه


Jean-Jacques Rousseau(٠٧٧٨-٠٧٠٢)ژانژاکڕۆسۆ
سێت:ونوداده(ئێمیل)کتێبیله
کۆتوجێیگومان.منداڵلهکینادیارقوربانیداهاتویهکاته،ئێستادهیهزاڵمانهردهروهمپهئه))
کیپڕلهیداهاتویهوبیانوهش،بهڕۆژیڕهکاتهمڕۆیلێدهکات.ئهندیجۆراوجۆردادیلدهبهو
گریانوکانیمندااڵن،چۆناوچۆنبهمیخۆشییهردهکات،..........بڕوانن،سهریبۆسازدهوهختهبه
،کهوهنهناکهوهربێت،هیچبیرلهوهختهیبهوهنبۆئهدهدهجهنشکهڕێ.منداڵئهپهتێدهشهڕههه
تهنهوهامنداڵبوندهخودابزانێت،چهر(رههگهن.)مهبهرگیدهومهرهیانبهوتهڵسوکهمههبه
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.((ترهکهیرپێز)وفێرخوازان(مندااڵنخۆیانلهی،کهنهوباوکومامۆستایاییئهمژهقوربانیگه
(٢١١٨یولێر،ساڵههیهێڤی،چاپخانهسۆڵسۆڵتانی،و.ڕهاکڕۆسۆ،ژانژ،)ئێمیل

،وهنهکهسکدهرتهیبهکهیئازادییهوسنورانهترسبێتوئهاونهچمێفێرخوازێککه-رمنداڵێکگه
سێکیبێتهکهدات،دهفیڕۆببهکه،بتوانێتمامۆستاجاڕسبکات،یانکاتیوانهزێنێت.بۆنمونهببه
.یهاوڕێوێتببنهیانهده)فێرخوازەکان(انومویههویستونزیکهخشوخۆشهادیبهشومانقاره

تایرهسهتیداولههڕقۆناخیبنه،لهتیههاوڕێیهمجۆره،ئهخشتیبهسایهتیکههاوڕێیه
ڵگه.لهمهوێنێک،کهموشههڵکولهکوردستان،بهلهرکههیگشتی،نهشێوهدابهفێرگهچونه
ڕسکێت.دهتییههاوڕێیهمجۆرهندائهمهڵچونیتههه

ڕوونیدەکاتەوە،کەندینێوانهاوڕێیانداوهیتیوپهیدابۆهاوڕێیهکهکردنهیراڤهدرێژهریستۆ،لهئه
:هۆوردوبهلهبگۆڕێت،وزووی،یانهاوڕێکانیزوکهتیهالوجۆریهاوڕێیه-منداڵییهائاس

ختیوهساتهژی.واتهختدهوهوبۆساتهکانیخۆیدائاشنانیهستهڵههگههێشتالهمنداڵچونکه-٠

.شادیهێنبۆیگرنگه-خۆشیهێن
منداڵ،یهوانهویستی.لهتیوخۆشههاوڕێیهکانیندییهیوهپهکان(ستهڵکردنی)ههتێکه-٢

خشوادیبهشتی،یانهاوڕێیهوهکاتهدانهخش،لێکجوتیسودبهخشوهاوڕێیهادیبهتیشهاوڕێیه
.ڵبکاتویستیتێکهخۆشه

ووهکهڕویهوموههتلهبۆهاوڕێکهیهخوازیخش،چاکهبهکهچاتیهاوڕێیهیکانهرجمهلهکێکیه
رگهترسیدارهشمه،هێندهمهکیساغلهتییهمایهاوڕێیهۆنبنهچرجهممهئهکاتێکدا.وموههله

کردنیدابکرێت.کتیزهربڕینوپرادهڕۆییلهزیاده
یوهیسڕینهمایهبێتهبۆهاوڕێ،دهنهکالیهویهردهبهڕادهاکویستنیلههاتنوچوهنگهتهبه
گوترێتدهمجۆرهکیلهیهدیاردهرونناسیدابهنگیدهرههفهله.هیچکردنیتیهاوڕێوبهسایهکه

.رناڵیزم((ه))پات


))سۆزیکریبه،دههاتوهوهر=باوک(یالتینییهی)پاتهوشهرناڵیزم،لهپاته
ربگێڕدرێت.((وهبسۆزیبا))((یانباوکانه


کئیدیالیه)بابسۆزی(رنالیزمیپاتهپلهیشتهوڕێگههاتنوچاکویستیبۆهاوهنگهتهربهگه
کات.ستپێدههیچکردندهبه-بەشتکردنیهیچ،واتهپرۆسهبێتبهکسانده،یهکههاوکێشهله

((ەلەالیخاڵە))بەشتکردن،بەهیچکردنلەبەشیدووەم،بەشیمۆبینگدادەگەڕێمەوەسەرئەم
هەریەکلەکانتولێڤیناس.
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وهیهیبدهیئهڕوانگهتیلههاوڕێیه


سێت:ونودا،دهبی(ەنئەلکتێبی)لیلجوبرانلهرانخهبجو

نجێکگوتی:))گه
.تیمانبۆبکهباسیهاوڕێیه

میشگوتی:ئه
یچێنیتوبهڤیندهئهوبهکهیهوکێڵگهیت.ئهیدایکهبێتپهدهوکتهتپێداویستیههاوڕێکه

.وههتبوژێیگڕوتینیدهکاتوبهتتێردهیبرسێت،کهنتهاوئاگردوسفره.ئهیچنێوهسوپاسگوزاریده
تۆشکچۆنئه،وهبڵێیتناوهیتهناکهوهدرکێنێ،تۆسڵلهوبیرێکیخۆیتبۆدهکاتێکئه
توانێتگوێیرده،دڵتههنگهبێدهکه،شیوکاتانه.ئهبێژێنایت،تانهوبگرزاریئهناتوانیت

رجکان،بێپێشمهزهونوئاواتوحهوخهندێشهتیدابیروئههاوڕێیهلهڕازیدڵیبێت،چونکهله
ڕسکێن....................ده

رین؟ربهسهڵدابهگهکاریلهکاتیبێ،کهیهوهێبۆئههاوڕئایا
،کاتماننییهوهوڕێبۆئههارین.چونکهربهسهبهوهرانیپێکهلێکیپڕکامهبێتساتگهڵکودهنا،به

،باوهڵهاوڕێکانتداکۆبوویتهگهرلهگهن!کانمانتێرکهپێداویستییههیوهوبۆئهڵکفیڕۆبدات،بهبه
.((وهشێتهگهشادیهاوڕێیان،دهدڵبهوخۆشی،چونکهندهیخهاوهچرسهتیببێتهڕێیههاو

.(٢١١٦بنان،لنوفل،بیروت،لالیلجبران،خ.جبران٦٧و٦٦،صبی،لنا)

سێت:ونوداده)داستانیگلگامش(دیشاملو،لهحمهئه

کرد:بۆیخۆیکهونهنکیدۆیکردوباسیخهبانگیئه،ورابۆوهشهگلگامش،نیوه))
و.ربوڕاستیتۆقێنهیبینیمبهونهوخهخشیئه.نهونێکمبینیوهخشیخهم!مننهیهاوڕێکهئه-

یکگرمهوتوهرکهکدهیهزمهناکاودێوهلهین،کهوستابویکێووهیلوتکهووڕبهوئێمه،منوتۆ،ڕو
.................خلۆربۆوهوهبۆخوارهبروسکه

تی:ونکیدۆگوئه
((یباشه!کهوڕاڤهونیتۆشیرینهخهم،هۆهاوڕێکه-


(٢١١٠لێر،ههنج،یڕهی،چاپخانهرفهدیشاملو،و.ئیدریسشێخشحمهئه)داستانیگلگامش،

سێت:ونوویستیدادهریخۆشهملهکتێبیهونهرۆئێریکف  
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ویستیدامانایجیهانیخۆشهنهالهتههێنێت.دهمرههبهویستیخۆشهویستیهێزێکه،کهخۆشه))
ندرمههونه،بێتفێرده-ویستیخۆشه-وهخوێندکارانه،مامۆستالهرگرتنهاوواتانیهخشینووهبه
.((رماوهجهله  

سێت:ونودهوهزاریمارکسهدواترله  
......((متمانهبهومتمانهوهویستیدابگۆڕدرێتهڵخۆشهگهنهالهتهێکرویستیدهخۆشه))  
  

یئۆفسێتیژین،سلێمانی،اپخانهچنشاکر،سهو.عوسمانحهئێریکفرۆم،ویستی،ریخۆشه)هونه
(٢١١١ساڵی  

 
سێت:ونوشیهاوڕێدادهبهدا،لهشت(ردهتزهوکتێبی)ئاوهایگو،لهنیتشه  

 
یهسیواههرمان.کهدهخۆراکوبهنهایی،بهتهرباڵو،بهوایبهههبهتببه))بۆهاوڕێکه

.((کاتڕزگاردهندانهوکۆتوبهیلهکهێهاوڕێلڕزگاربکات،وهندێکچکۆتوبههیناتوانێتخۆیله  
 

(لبنان-دارالقلم،بیروت.فلیکسفارس،رجمه.تفردریکنیتشه)هکذاتکلمزرادشت،  
 

ناوگشتهولیهکیمرۆڤانهندییهیوهتیپههاوڕێیهوێت،کهکهردهدابۆماندهیهندنمونههچمله
تیماناوئامانجیهاوڕێیهکاتولهتیدههاوڕێیه،کهنهامرۆڤهندا،تهکانیجیهارهوهزینده
گات.تێده  
کدیوستوسۆزییهههرککردنینودهوتیش،لێکحاڵیبوگرنگیهاوڕێیهرهکیوههرهرجیسهمه
.کدییهییههاتنوهنگهتهوبهکدیگرتنهیهکدیخۆشویستنوڕێزلهیه  

 

یفێرکاریداپرۆسهتیلههاوڕێیه  

 
وتنیرکهبۆسهتییهڕهرجێکیگرنگوبنهنێوانمامۆستاوفێرخوازدا،مهلهندیهاوڕێیانهیوهپه

یفێرکاری.پرۆسه  
تیندیهاوڕێیهیوهندینێوانمامۆستاوفێرخواز،پهیوهیفێرکاریدا،پهتایپرۆسهرهسهله

.مامۆستالهرگرتنهنهاسودوهستی،یانئامانجیتهبهدا،فێرخوازمهمقۆناخهله.چونکهخشهسودبه
ئاستیندینێوانفێرخوازومامۆستابگاتهیوهشێتپهکانیخوێندندا،دهقۆناخهڵچونیڵههگهله
باوانیشدانێوانمنداڵولهندییوهپهمانشێوهههخش.بهبهکهچاتیندیهاوڕێیهیوهپه

خش.بهکهچاتییهاوڕێیهمانپلهههبگاته  
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الوردوههتی،کهیهاوڕێیهپلهگاتههندینێوانمامۆستاوفێرخواز،منداڵوباوان،کاتێکدیوهپه
نرکبکهدهکدیستیچاکویستییهالههوردوبێت.ههکدیههریهرانبهستیچاکویستییانبهنهاههته

.بێتکدیههیهیانبهومتمانه  
کدینییهورودهیبهتواننپهکدی،دهچاکویستی،بۆیهومتمانهکدیورککردنییهیدهڕێگهله
یفێرکردنبۆپرۆسه،کهیهکییهرهگرنگوسهرهشخاڵیههمهن،ئهکدیتێبگهناخییهرنولهبه

تی.یهکانرگاداخراوهدهوکلیلیگشتگرنگه  
فێرخواز)مرۆڤ-.منداڵخشهبهکهچاقینهوتیڕاستهوڕێیهمایهاکدی،بنهیهکردنبهمتمانه

فێربێت.وێت،هیچیشیلێوهکات،ناتوانێت،یاننایهکێکنهیهبهرمتمانهگشتی(گهبه  
بوێرێتحاڵهمهبێت،مامۆستاکانی(نهی)باوانومامۆستاکهیبهفێرخواز،متمانه-رمنداڵگه

یانیاندیالۆگیێکیڕاستگۆیانهوانبدرکێنێت.پرسیاریانلێبکات،یانرازیدڵیخۆیبۆئه
هیچ.نبهکهیفێرکاریدهشپرۆسهمڕێگرانهنێوانداسازبێت.ئهله  

وفێرگهیوهرهدهلهکانیانرچاوهسه،انهیدافێرخوازههمهردهمسهلهیوزانیارییانهیئهزۆربه
یوهگۆڕینهکان.گرنگهرهههرچاوهسهلهکێکهتییهن:هاوڕێ،یانهاوڕێیهیفێرکاریداپرۆسه

.رهرابهنێوانهاوڕێیاندابێسانسۆروبێبهزانیاریله  
کاندا.نووسسازهئاڵۆزوچارهختوسهساتهلهوتیژیرانهڵسوکهبۆههرجێکیگرنگهمهشزانیاری

یی.بۆئاسودهههۆکارێکتیشژیریهیژیرێتی،مایهبێتهده،زمونکردنینیزانیاروئهوبوهه  
کرێت.دهرمیپیادهنینافهوکیفێربویهانهاوڕێکانداپرۆسهینێویدیالۆگیدۆستانهڕێگهله

ینێوانمارکسوکهتیهکهاوڕێیهوه))یداهێنانلوتکهگاتهتدادهندێحاڵهههلهک،کهیهپرۆسه
(کانیان(شههاوبهفییهلسهوفههزرینجلسوداهێنانهئه  
نیورودنیایدهیبهتوانینپهدهکه،یهوهنجامیدیالۆگیهاوڕێیانهئهتیداولهیهاوڕێیهپرۆسهله

ندێ،یانزۆرجار()ههکاتوامانلێدهشهمهرئهین.ههبکهناخیانرکبهرینودههاوڕێیانمانبه
له)ئێمپاتی(ین،بکهوڕاڤهببینینوهوانهیدیدیئهڕوانگهدنیالهواندابنێینوبریئهخۆمانله
.)سێمپاتی(ینرونیهاوڕێکانمانبکهئازاریدهستبهساتدا،ههوکارهمهڵهوچهنگانهکاتیته

یکهوڕاڤهونیتۆشیرینهم،خه))هۆهاوڕێکهخەونەکەیگلگامشتێگەیشتیاواتلەنکیدۆئهچۆن
 باشه!((

 

(-٠٩٢٩)نێڵنۆددینگس Nel Nodding  
وانهکێکله،یهسیوهولێکینوشاکارگه،نێڵنۆددینگخاتومریکاییسوفیئهیلهپێداگۆگوفه

یفێرکاریداپرۆسهتیلهندیهاوڕێیهیوهپهلهداوکتێبه.له(یفێرکاریفهلسهفه)ناویبهکتێبێکه
فێرخوازانومامۆستاله-تینێوانمندااڵنهاوڕێیه،کهوایوایهڕبورتیخاتونێلک.بهوهکۆڵێتهده
کیان،نوهیچالیهکدیبکهیهیرکال،دهوردوههخش،کهبهکهچاکیتییههاوڕێیهگاتهکدادهیهپله
.رازهاوتهیکتیههاوڕێیهکات،واتەرامۆشنهفهویدیکهئه  
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مردههه،یفێرکاریوپرۆسهفێرگهکات،کهدهوهیداپێشنیاریئهکهکارییهیڕاڤهدرێژهلهوئه
ئامڕازوڕێبازیمووفێرخوازههک،کهیهشێوهبهوهمدانوێبکرێنهردهکانیسهانکارییهڕڵگۆگهله

یژیانیڕۆژانهبهنهووفێربونوگرێدانیئهوتبۆفێربوێمکرابراههیبۆفهمانهردهسهمۆدێرنو
فێرخوازونێوانلهخشبهکهچاتیبۆهاوڕێیهمینهزههاهێندهروههه.ڵگاوهمهخودیفێرخوازوکۆ

وله.چونکهیبنیاتنانیممتمانهایهمهببێتهک،تێمبکرراههفهمامۆستاوفێرخواز،فێرخواز،
بێت.رزتردهنیشبهویفێرکاریئاسانتروتواناییفێربوپرۆسهوهیهڕێگه  
(ئینگلیزی-پێدیاوێکهسایتی-یفێرکاری،نێڵئۆددینگسفهلسه)فه  

 
ییپێبردنستیئێرهههیوهواندنهبۆڕههاهۆکارێکیشهروه،ههتییههاوڕێیهرجێکیگرنگیمهمتمانه
ڵگهلهکانیانبیننمنداڵهدهکەپشکوێت،دهکاتێکوهنباوانهالیهسیلهستیجێڵههه.سی()جێله

هیچالیدایک،یانباوکیانچیهیچلهن،کهکهکانیخۆیانباسدهنهێنیهوموهههاوڕێکانیاندا
.یهکانیانههمنداڵهییانلهیجارباوانگلهزۆربهمهرئهبهنادرکێنن.له  

سێت:ونوتاژانژاکڕۆسۆ،دهوهخۆی.ئهباوانیبهییمنداڵه،بێمتمانهیهمدیاردههۆیئهئاشکرایه  
 

.نڵبکهگهدرۆتانلهکه،کنیهن،هیچهۆیهبکهردهروهستپهربهکانتانئازادوسهرمنداڵهگه))
یونهێنییهئه،کهکینییهویشهیچهۆوبیانویهن،ئیدیئهکهمبێینهن،تهکهینهلۆمهکهئێوه
یالیهاوڕێکهکانیخۆیلهنهێنیهوکهئه.وهیبشارێتهئێوهڵێت،لهیخۆیدههاوڕێکهبه
.((رنییهسهلهوهیههاوڕێکهنهالیکیلهترسییهومهشهڕههیچهه،یهوههرئبهدرکێنێت،لههد  

 )هەمانسەرچاوەیپێشوو(
 

:کورتیبه  
نرێتویستیبنیاتدهوخۆشهمایمتمانهربنهسهله،یهکیمرۆڤانهندییهیوهپهتی،ندیهاوڕێیهیوهپه

ێنێتهئاستیکامڵبون.گهده(کاننهالیه)هاوڕێکانودیدیمرۆڤدۆستیوژیاندۆستی  
نهاتهژیوناتوانێتبهلدهگهبه،واتهلویستهگه-کۆیستهرێکیوهسروشتیخۆیزیندهمرۆڤبه
.یهمهههاوڕیوهاودهپێویستیبهمردههه،وهرئهبهبژی،له  

ڕێزومایربنهسهلهکهیفێرکاریدا،کانیپرۆسهقۆناخهلهدامهڵختیساندیهاوڕێیهیوههپله
یفراوانکردنیمایهبێتهدهرابێت،اتنبنی(کاننهالیه)هاوڕێکانکسانییهریرابهویستیوبهخۆشه

یڕێگهڵکوله،بهکانداتوێیکتێبهودولهونههفێرگلهنهک،کهزانیارییهزانیاریهاوڕێکان.
،وێتکدییانخۆشدهویهیهکدیههیهیانبهنومتمانهررابهکانبهنهالیه،کهوهدیالۆگیهاوڕێیانه

.ستیدێنێتدهبه  
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ندیویوهپه–5یژیان،خالیربارهدهزانیشی،فرهبهرخدا،لهکتێبیپالنیفێرکاریهاوچهله
وسراوه:وندی،نتۆڕبه  

((ندیئامێزبێت.وهرژهوبهندیدۆستانهیوهندیسازکردنوڕاگرتنیپهبێتمنداڵفێریتۆڕبهده))  

(٢١١٩ک،ساڵیفا،کۆمهریممستهتی،کهڕهیبنهرخبۆفێرگهپالنیفێرکاریهاوجه)  

 
مکیچهتبهبارهرویجیسهندالووفێرخوازینهرنجوتێڕوانینیچهسهندێکهه

تیودڵسۆزیهاوڕێیانهاوڕێیه  
 

باڵوکراوەتەوە.داد.ییدێبات،سڕه(الپهیرویجیئافتنپۆستن)نهۆژنامهڕلهئەمکۆمێنتارانە  
) Aftenposten.  Debat – si. D.( 

کچێکیسااڵن)ناویخۆیناوه٠٥نمهدا،کچێکیته٢٢/٠٠/٢١٠٠ڕۆژیدالهیهوڕۆژنامهله
نووسێت:هاوڕێکانیدهتبهبارهست(سهپه–نگدڵته  

 
گرێت،یتوندملێدهخنهم،ڕهکهت،یانکارێکدهڵسوکهههچرشاخێت،ههڵده))بابمزۆرمپێداهه

کانیپشووهکێکلهکاتییه.ڕۆژێکیانلهنجامدانیهیچکارێکمنییهمنتوانایئه،منوایهئیدیبه
بوون،دانیشتبووم.سێکدهوتکهیحهیکهزکمدا،نندهاوڕێیهڵچهگه،لهکهپانهگۆڕهدا،لهفێرگه
رچیمبارین،ههدهنمااوچببوو،ئیدیهۆنهۆنفرمێسکلهڕۆژیپێشتردیسانبابملێمتووڕهچونکه
نێوانیاندارلهههکهیکاتیپشووهنیوهکانمبگرم.زیاترلهفرمێسکهربهمتوانیبهکردنه

ختهئاڵۆزوسهوبارهستیانبهههداونهرنجیمنیانسهاننهشیکێکینهایهچێتهدانیشتبووم،که
من!ێالیخۆیان،نزیکترینهاوڕکهنشیاودووانهتئهنانهیمنکرد.تهروونییهده  
تیشیانهبداوباسیهیچیتایێکبازیاندهمووبوارکردوبۆههمووشتێکیاندهموو،باسیهههه
((.کردووهنهایینهتهستمبهههوڕۆژهیئهرگیزهێندهههکرد!دهنه  

.راوردبکهکتێبی)النبی(بهلیلجوبران،لهڵدیدیجوبرانخهگه،لهسااڵنه٠٥مکچهیئهکۆمێنتار  

دڵشی،چونکهوخۆندهیخهاوهچرسهتیببێته،باهاوڕێیهوهڵهاوڕێکانتداکۆبوویتهگهرلهگه))
((.وهشێتهگهدهشادیهاوڕێیانبه  
 

سااڵن٠٠نمهدا،کچێکیته٢٦/٠١/٢١٠٠ڕۆژیدا،لهڕهپهمانالههداولهمانڕۆژنامهههدیسانله
:ڕدێڕێ))هاوڕێکانخراپتریندرۆزنن!((نووسیوهژێرسهلهناویکاتا،کۆمێنتارێکیبه  
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الیتوخۆتتلهکهموکوڕیخۆتنهکهستبهکات،تاتۆههڵدادهگهکێکدرۆتلهیه))کاتێک،که
ڵتداهگهلکهخراپتریندرۆیهوهیشتبێت،ئیدیئهتنستیدڵڕاگربه،مهسهوکهئهندبێت.باسهپه
نزیکترینهاوڕێتبێت؟!کهبێت،وهسێکهنکهالیهلهودرۆیهرئهجاگه.کاتده  
وانمنلهڵێن،کهپێمدهدرۆوهچیبه،کهرزترهمنبهکانیانلههاوڕێکانم،نمرهندێکلههه

الرترومنسهڵێن.لهیدهکهوانهچیپێچههێزتریشن،کهنگتروبهمنشۆخوشهوانلهئهکترم!زیره
رگهتکایهن.ڵدابکهگهنابێتدرۆملهزانمخۆمچیم.ئێوهمندهچیخۆیانواناڵێن.ڕێزترن،کهبه

ڵمدا،یانهیچپێویستناکات،گهڕاستگۆبنله.یانڕاشکاویپێمبڵێنرمووبهلێمبێزاربوون،فهئێوه
ن.رقاڵبکهسهوهمنهخۆتانبه  

ن.ڵدابکهگههاروهاجم.ئیدیپێویستناکاتدرۆملهوم،نهڵهقهگێلم،نهم.نهههم،کهوهمنئه
.وهمهکهمخۆمڕاستبڵبدهویههوهوڕاستپێمبڵێنبۆئهبێت،ڕاستهکمههیهڵهرههرههگه  
ڵداگههلزانمچکاتێکدرۆمکات!مندهبڵداگهکدرۆتلههاوڕێیهکهزۆرزۆرناخۆشه،وهئهزاننده
.کاتبێبڕوامدهدرۆکانیئێوهوونکهچڵمندابهێنن،گهلهودرۆکردنهموازلهکهن،جاتکادهکهده  
((سااڵن٠٠کاتا،))  

 
شێکلهکبهیفێرکاریدابگرێتووهپرۆسهیخۆیلهتیجێگهمکیهاوڕێیهچه،زۆرگرنگه

وتیسازکردنبۆهاوڕێیهمینهخۆشکردنوزهڕێگهبکریتوکاریبۆبکرێت،چونکهپێناسهکهپرۆسه
گرێت.ده((پاندنهچالبلطجە،،لینگبۆ=مۆبینگ))لهن،ڕێگهوهاوڕێبوبه  

 
.ستموهرمۆبینگدهسهدرێژیلهکبهیهدا،تاڕادهمکتێبهمیئهدووهشیبهله  
راسانکردن،روههسهرخستنهاندن،ئازاردانوسهپچه((زۆرلهمۆبینگ))یمکچهبۆچوونیمن،به

یوشهرکار)ئۆبجێکت(لهر)سابجێکت(وناویبهکرێت،ناویبکههادهروههه.وگشتگرترهفراوانتره
پێکراو.کارومۆبهمۆبه:کئاسانیدروستبکرێت،وهمۆبینگ،به  

مهوشیدوبه


 (پاندنچهBullyingالبلطجە( Mobbingمۆبینگ


؟چیهمۆبینگ

تی،ڵگایمرۆڤایهکانیکۆمهختوئاڵۆزهسهکێشهکێکلهیهدا،بۆتهمهردهمسهبینگلهۆم
ڵکولهژیانیکارکردنیشدا.دا،بهفێرگهنهالهتهبهنه
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یلهمهرجهتهسوێرنسنڤاالند،گرێته&رلینگرۆنالدسینی،ئهوپاندن،نونگارییچهرهبهکتێبیله
:راوهنووس(پاندنچه)مۆبینگبەمشێوەیەڕاڤەی٢١٠٠ک،ئۆسلۆدمدیری،کۆمهمه،محهوهنۆروێژیه


نالیهک،جاچلهیهستهیانده،سێککهربهبهنرابهروونیهپاندنئازاردانێکیفیزیکیودهچه))

دۆخیلهرازهپاندنهێزێکیناتهرجیدروستبوونیچهکبکرێت.پێشمهیهستهیانده،وهتاکه
نماتیکودرێژخایهکیسیستهیهوهشێبهپێندراو)ئازاردراو(کهر(وچهر)ئازاردهپێندهنێوانچه

دات.ڕووده
ئازاردانیفیزیکی-
راوێزخستنپه-
رسهرخستنهسه-

((.نیهمدیاردهسێجۆریزۆرباویئه


مۆبینگلەڕونگەیدەروونناسییەوە


Dan Åke Olweus(-٠٩٣٠)دانئۆڵڤێۆس


سۆکتلەندیەوەهاتووە،کەمانای(ی Mob)مۆبیسزادانیااسچەمکیمۆبینگ،لەبڕگەیەکلەی
ئەوانەینەوبۆنم)ەدەدات.بەئینگلیزیشمانایحەشاماتوئاژاوەنانەوەگردبوونەوەینایاسایی
.تۆپانێدەکەن(لەیاریگایەکداسەیری

لەالەسوید،دکتۆریدەروونناس،دانئۆلڤیۆسد٠٩٦٩لەساڵیچەمکیمۆبینگ،یەکەمجار
وتاریکدابەکاریهێنا.ئیدیلەوساڵەوەوەکچەمکێکیدەروونناسیوفێرکاریبەکاردێت.گو
سەیڵڤێۆس،ئێستاکەپرۆفیسۆریبواریمۆبینگەلەزانکۆیبێرگنلەنەرویج،بەمشێوەیەپێنائۆ

خاڵیسەرەکیدادەکات:٣مۆبینگلە

لەکانی،یانۆیانچەندکەسێکەوە)هاوپیەنکەسێکەوە،کەسێکدەبێتبەمۆبەپێکراو،کەلەال-٠

ڕووبەڕوویبەرخوردی)نێگەتیڤانە()وەرزێک،یانساڵێکیخوێندن(بۆماوەیەکمامۆستایەکەوە(
ببێتەوە.نەرێیانە


،بەمەبەست)فێرخوازێک(بەرخوردینەرێیانە)نێگەتیڤانە(ئەوبەرخوردەیە،کەکەسێک-٢

ناڕەحەتدەکات،یانئازاردەدات.بێزاروفێرخوازێکیدیکە()هاوپۆلێکی،یانهەرکەسێکیدیکە
بەرخووردێکیلەوجۆرەبکات.وهەوڵدەداتژیدەیەوێتدیان

بەرەنگاربوونەوەوایکاتێککردەیبێزارکردنوناڕەحەتکردندەبێتبەمۆبینگ،کەتوان-٣

ەوئەوکەسەی،کەئەنجامداوخووردەنێگەتیڤەکەینێوانئەوکەسەیکەبەرترازوویهێزلە
لەبەرهەرهۆیەک)جەستەیی،پێگەیکۆمەاڵیەتی،یانپیشەیی،بەرخووردەکەدژیئەنجامدراوە،
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ناهاوسەنگبێت.ودایک،مامۆستا،خاوەنکار(ناتەرازووەک،باوک


،یداولەپرۆسەیفێرکارگەرچیکاریسەرەکیئۆڵڤێۆس،لێکۆڵینەوەیدیاردەیمۆبینگەلەفێرگە
دەکات.لەیەکێکلەاریشدا)کارگەوفەرمانگە(بواریمۆبینگلەشوێنیکبەاڵمهاوکاتکارلە

لێکۆڵینەوەکانیدائاماژەبەدیاردەیمۆبینگلەنێوانکرێکارانوفەرمانبەرانییەکێتیئەوروپادا
ملیۆن،دەخەمڵێنێت.٠٢رەدابەدەکاتوژمارەیمۆبەپێکراوان،لەوئاقا

دەخەینەڕوو.لەفێرگەدااییئەمبەشەداپرۆگرامیئۆڵڤێۆسبۆبەرەنگاربوونەوەیمۆبینگلەکۆت


سەبارەتبەمۆبینگفێرخوازان)مندااڵنوگەنجان(تایبەتبە(www.ung.no) لەماڵپەڕی
نووسراوە:


زۆرشێوازیهەیە.ئەمەچەندنمونەیەکە،کەفێرخوازان)مندااڵنوگەنجان(بەمۆبینگی))مۆبینگ
دادەنێن:

ناتۆرەتلێبنێنکە
بۆماوەیکیدرێژخایەنگاڵتەتپێبکرێتکە
رێتوڕاتبکێشننپاڵتپێوەبکە
پەالماربدرێیتولێتبدرێتکە
جانتاوکتێبوکەلوپەلەکانتفڕێبدرێتوبدڕێنرێتکە
دەنگۆ)قسەوقسەڵۆک(لەبارەتەوەباڵوبکەنەوەکە

کەپەراوێزبخرێیتوفرامۆشتبکەن
کەناچارتبکەن،پارەیانشتیدیکەیانبدەیتێ
کەبەهۆیدینونەتەوەتەوەپەالماربدرێت((


دەریدەخەن،کەهۆکاریسەرەکیبزواندنیکردەیمۆبینگودرێژەپێدانییئۆڵڤێۆسلێکۆڵینەوەکان

کەسێهۆکارن:پرۆسە

ونەبوونی،یانکەمیخۆشەویستیودەربڕینیئەوخۆشەویستییە،لەالیەنباوانەوەبۆمندااڵن-٠

کەسێکگوێپێنەدانوبەهەندنەگرتنیبۆچوونوئارەزووەکانیمنداڵ،لەالیەنباوانومامۆستاوە.
ییە،ئیدیئەویشنەزانێتچ(نەبووبێت،یانوسێمپاتیئێمپاتیهاوسۆزی)هاودەردیوفێری

هیچکەسێکنییە.ئێمپاتیبۆ

ردنبۆوەستاندنیکردەیمۆبینگ،سنوردیارینەکردنبۆکەسیمۆبەکاروبەهەندنەگرتنیکارنەک-٢

وڕێگەپێدانەڕێگەخۆشکردندیاردەکە،بەشێوەیەکیگشتی،لەالیەنگەورەکانەوە)مامۆستاوباون(
بەواتایەکیدیکەقوبۆڵکرنیدیاردەکەیە.ێدانیپرۆسەکە.بەکەسیمۆبەکاربۆدرێژەپ


فیزیکیو)چارەسەرکردنیکێشەکە،بەهەڵە.لەزۆربەیجارەکانکێشەیمۆبینگتوندوتیژی-٣
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هەڵەکەلەوەدایە،کەمامۆستاوباوان،بەهەمانت.بەدوایخۆیدادێنێ(لێدانوجنێودان،ڤێرباڵ
ارەسەریدیاردەوکێشەیمۆبینگ،کاریزۆرونەفەسدرێژییوشێوازچارەیکێشەکەبکەن.چ

زانیاروشارەزاییلەبواریدەروونناسیوزانستیهەڵسکەوتیمندااڵنیدەوێت.


،مۆبەپێکراونیشبۆدوودەستە)کاتێگۆری(دابەشدەکات:دیسانئۆڵڤێۆس


دەستەییەکەم
کراویپاسیڤ)بێهەڵوێست(مۆبەپێ

ناوئەمدەستەیە،کەسانێکن،وێنەیەکینێگەتیڤونزمیانبەرانبەرخودیکەسانی)مندااڵنی(
خۆیانهەیە.خۆیانبەگێل،بڕوابەخۆنەبوو،بێهێز،ناشیرین)کەناتواننسەرنجیکەسبەالی
خۆیانداڕاکێشن(وهیچلەبارانەبوودەبینن.لەبەرئەوهۆیانە،ئەمکەسانەنەخۆیاندەتوانن

نەکەسانیدیکەش)مامۆستاوباوان(ئاگاداردەکەنەوە،سەیمۆبەکردنبوەستێنن،مۆبەکارانوپرۆ
تالەوکێشەیەدایارمەتییانبدەن.


دەستەیدووەم

مۆبەپێکراویهەڵچوو)هەستیار(
ئەمدەستەیەلەمۆبەپێکراوان،خۆیاندەبنەهۆوپاڵنەریمۆبەپێکردنیخۆیان.هۆکەشئەوەیە،کە

زووهەڵدەچن.بۆنمونەلەکاتیپشووینێوانوانەکانوهەرچاالکییەیکیدیکەیوزۆرهەستیارن
بەکۆمەڵ،وەک،وەرزش،گەشتوکۆبوونەوەیفێرگەو....


((کردەیمۆبینگ،یانهەرتاوانیبەاڵمچئۆڵڤێۆسوچشارەزایانیدیکەیبواریمۆبینگ،))

ڕۆڵیباوان،بێگومان.ئەستۆیکەسیمۆبەکاردەرئەنجامێکیدیکەیئەوپرۆسەیە،هەردەخرێتە
دنیابینیکۆمەڵگەشلەبەرچاودەگرن.مامۆستا،پرۆسەیفێرکاری،کلتورو


%یفێرخوازان،لە٠١تا٥انیدەدەن،کەلەنەرویجوسکەندناڤیادا،کان،نیشئامارولێکۆڵینەوە

بوارەدانیشاندەدەین.ەندئامارێکلەوۆبەدەکرێن.لەکۆتاییئەمبەشەداچقۆناخیبنەڕەتیدام
Ronnie Janoff-Bulman)(ڕۆنییەجانۆفبلومان


سێت:ونومریکا،دهئه-زانکۆیماساچۆسیتیخاتوڕۆنییهجانۆفبلومان،پرۆفیسۆریسایکۆلۆجی،له

 
نداورودهجیهانیش،لهخودیخۆیوبهتبهبارهتیڤیسهکیپۆزهیهسروشت،وێنه))مرۆڤبه

ربهرانبهشبینبهگه،کۆویست،هابینبهنخاوهسێکیباشوکهکخۆبهوه.بۆنمونهیههه
رخوردێکیبه(وهکهیهاتراوم)هۆیاڵمبهبهجیهانیش.ربهرانبهبهشبینگهوسانیدیکهکه

یبنووێنهبزردههتیڤانپۆزهوێنهوزۆرجارئه،وهسانیدیکهنکهالیهلهوهگهنمۆبیوتیڤانهنێگه
بێت.دهشبینهڕکهومرۆڤهیانجێگهدێنهتیڤنێگه

امیجارێک،یاننجئهرتاکێک.لهکانیهههامرۆییهربهسهخاتهیپرسیاردهنیشانهمۆبینگ

http://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=janoff%20bulman&source=web&cd=1&ved=0CHEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fjanoffbulman.socialpsychology.org%2F&ei=WZivT8W4Kaal4gS6muyICQ&usg=AFQjCNFBIxcRAYApXhj5vyLR-vWQriAWlQ
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رستیوبێتوخۆویستیوخۆپهزیکۆویستیمرۆڤالوازدهستوحه،ههوههندجارمۆبینگچه
.وهگرێتهیاندهجێگه،یشجڤاتکەسانوبەربهرانبهبهتێڕوانینیدوژمنانه

سیکهن.چونکهدهڵدهرههکۆ،سهخۆوبهریبهباوهبێ،ترس،گومان،وههنجامیمۆبینگهئله
سیدیدیکهلههیچبههووبوستداوهدهکانیخۆیلههامرۆییهکاتبهستدهههراو،کمۆبه
دواترلەبەشیمۆبینگلەڕوانگەیفەلسەفییەوە،.)پرۆسەیبەشتکردندێتەئاراوەوهرهاکمۆبه

لەدیدیکانتەوە،دەگەڕێینەوەسەرباسیئەمپرۆسەیبەشتکردنە(
جڤاتوربهرانبهخۆی،بهربهرانبهالنامێنێتوبههایخۆیلهراو،بهکسیمۆبهنجام،کهرئهسه
بێت.((شبیندهجیهانیشڕهبه

/http://people.umass.edu/janbulڕیماڵپهله)

Janoff-Bulman, R.  (1992). Shattered Assumptions: Towards a New Psychology 
of Trauma. NY:  Free Press. (  




Johari windowهاری-پەنجەرەیجۆ


 Harry Ingham   Joseoh Luft  and
 

هەوڵدەداتوێنەیەکبۆخودیکاتێکمنداڵدەگاتەئاستێکیدیاریکراولەبیرکردنەوەوخۆناسین،
خۆیوکەسایەتیخۆیبکێشێت.ڕەنگوکڵێشەیئەموێنەیەلەدەوروبەریخۆیدادەدۆزێتەوە.بە

،دایکوباوک،مامۆستا،هاوڕێ،خوشکوبرایلەخۆیبەواتایەکیدیکە،کەسانیدەوروبەریمنداڵ
هەندێکجاریش)فێگور(کەسایەتی،ەتەمەنتر،کەسانیبەناوبانگ،هونەرمەند،وەرزشوانوسەرکرد

منداڵەکەبۆخۆی،کەیەیدروستبوونیوێنەیئەوکەسایەتییەدەبنەبناخەوکەرەس،یکارتۆن
اڵەکەلەدەوروبەرییوەستەبەوهێندەزانیارییەیمنددەکێشێت.بێگومانسەرلەبەریپرۆسەکە،پە

ماڵوشوێنەکانیدیکەیدەرەوەیماڵ،وەکهاوڕێ،.بنکەیئەوزانیاریانەش،فێرگە،وەردەگرێت
.وئینتەرنێت)هەمووبەشەکانی(کۆاڵن،تیپوکلوپیوەرزشی.کلوپیچاالکیکۆمەاڵیەتیومیدیا

جۆزیفلوفتوهاریئینگهاملە)ئەمریکایی(دەروونناسئەموێنەیە،وەکهەردووزانای
:بەمشێوەیەنیشانیانداوەناوزەدکراوە،هاری–هێڵکارییەکدا،کەبەپەنجەرەیجۆ




من-٠



منوکەسانیدیکە-٢


؟-٠



کەسانیدیکە-٣

http://people.umass.edu/janbul
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Harry_Ingham_(psychologist)&action=edit&redlink=1
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مدەیزانم،کەسیخانەیمن،پڕەلەوزانیاریونهێنیانەیمن،کەتەنهاهەرخۆمدەربارەیخۆ-٠

ئەوزانیاریانەبدرکێنم،یانلەتوانامدانیەدەریانببڕمووشەودیکەنایانزانێت.مننامەوێت
ئەمەخانەیجگەلەخۆمکەسیدیکەناتوانێتبێتەئەمخانەیەوە.پەیڤمبۆدەربڕینیاننییە.

سۆزوحەزەکانموتێڕوانینیکەسیخۆمووێنایخۆمەبۆخۆم.

.زاننشلەبارەیمنەوەدەیکەسانیدیکەۆموخخانەیمنوکەسانیدیکە،ئەوزانیاریانەن،کە-٢

ئەوکەسانە،یانمنڕێگامپێداون،یانبەهۆینزیکیوتێکەاڵوییانلەگەڵمندائەوزانیاریانەلە
بارەیمنەوەدەزانن.


خانەیکەسانیدیکە،لەمخانەیەداتەنهائەوزانیاریوتێڕوانینەیکەسانیدیکەدەربارەی-٣

یانمننازانم،کەئەوانئەوزانیاریانەلەبارەیمنەوەدەزانن،یاننایانزانم.منهەیە،کەخۆم
لەبەرهەرهۆیەکیشبێت،ئەوزانیاریانەناگەنەمن.تەنهاتێڕوانینیئەوانەلەبارەیمنەوە.

نزیکەیهەمووکەسێکیشسەرقاڵیئەوەیە،کەبزانێت،کەسانیدیکەچیلەبارەیەوەدەزانن.

ایندەدادێنەپێشبۆمنولەونهێنیوڕووداوانەی،کەلەئنەزانراو.ئەمخانەیەپڕەخانەی-٠

بەاڵملەئێستادا،نەخۆمنەکەسانیدیکەنایزانین.ڕەنگەبەڕوویگشتئەگەرەکاندائاواڵەیە.
لەمخانەیەداسەرلەبەریڕێڕەویژیانمبگۆرێت.


لە،یەکێکرەکە،لەکشانوگرژاندایە.هەرکاتێکدەبێتبگووترێت،کەدیواریناوەندیپەنجە

بکشێن،ئەواخانەکانیدیکەگرژدەبن.یخانەکان
خانەیکەسانیدیکەیە.زۆرگرنگە،،٣ئەوەیلەمپەنجەرەیەدابۆباسیمۆبینگگرنگە،خانەی

ئامڕازیخۆشیکەسانیدیکە،وەککانتدەڵێت،وەکشت،یانکااڵلەمننەڕواننومننەکەنبە
وڕابواردنیخۆیان.یانوەکلێڤیناسدەڵێت،ڕووخسارمببینن.


ۆبینگلەڕوانگەیفەلسفییەوەم


بەاڵمهەوڵدەدەمگەرچیئاساننییەتێکستێکیفەلسەفیتایبەتبەدیاردەیمۆبینگپەیدابکەیت،
ەوەیدیاردەیمۆبینگ،چوونوتێڕامانیچەندفەیلەسوفێک،وەکبنەمابۆبەرەنگاربوونهەندێکبۆ

بەنمونەبهێنمەوە.


Immanuel Kant(٠٨١٠-٠٧٢٠)ئیمانۆئیلکانت
کاریگەریفەلسەفەیکانت،لەسەرکلتوریئەوروپا،زۆربەڕوونیدیارە.کەمفەیلەسوفو

لەبیرمەندیمۆدێرنەتیوپۆستمۆدێرنەتیهەیە،کاریگەریکانتیبەسەرەوەنەبێت.بەتایبەتی
ناسراوە.مرۆڤلەچەقدا(–اڵوئێتیکدا.ئێتیکیکانتبە)ئەنترۆپۆسێنتێریسکبواریمۆڕ

ووەک (Person-)پێرزۆن((کەس))بەبڕوایکانتتەنهامرۆڤلەئاستێکدا،کەپێیبگووترێت
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وکەسکانت،بەتەواوەتیجیاوازیلەنێوانڕەفتاربکات.اڵیانەمۆڕدەتوانێتبوونەوەرێکیکامڵ
))کەس((ژیریوئازادییە،ینەوەیسانیشانەیندادەکات.(Thing / Sache-زاهچ)((شت))

اڵیبێتوە))عاقاڵنە((ولەسەربنەمایمۆڕاردنەکانیژیرانبەاڵمئازادییەک،کەدەبێتهەڵبژ
دیکەپێشێلنەکات.سنورەکانیخۆیبزانێتوئازادیکەسانی

سدادەنێت.هەرئەو/کەاڵیبەبنچینەوپاڵنەریهەڵسوکەوتیمرۆڤکانت،بەربەستیمۆڕ
اڵییەشە،ناچارماندەکاتهەڵوەستەبکەینوبیربکەینەوەوبکەوینەوەهەڵبژاردنەستەمۆڕبەرب

لەنێوان،کردنونەکردنیکارێک.
نینەیکانتە،کەبەتەواویدژی)ئینسترۆمێنتاڵیزم(گرنگە،ئەوتێڕوائەوەیبۆباسەکەیئێمە

ئەوبڕوایوابوو،کەمرۆڤ)بۆهەرمەبەستێکبێت(نابێتبەشتکردن/بەکااڵکردنیمرۆڤە.
مرۆڤهەمیشەدەبێت.شت،بەکاربهێنێت-جەستەیخۆیوجەستەیکەسانیدیکە،وەککااڵ

.هۆکارئامڕاز/مەبەستبێت،نەک
مۆبینگدا،کەسیمۆبەکار،کەسیمۆبەپێکراووەککااڵیەک،یانوەکهۆکارێکبۆلەکردەی
کەسبوونیلێدادەماڵت.-دەبینێتوخەسڵەتەکانیمرۆڤبوونوخۆئاسودەکردنپێڕابواردن


Emmanuel Lévinas(٠٩٩٥–٠٩١٦)ئێمانۆئیللێڤیناس

دواتربووەبەهاوواڵتیفەرەنسا.لەدایکبووەولەخێزانێکیجولەکەدالەالتڤیا،سلێڤینا
بەبڕوایلێڤیناس،فەلسەفەوئێتیکهەریەکشتنوبەشافەیلەسوفیپۆستمۆدێرنەدادەنرێت.

ناتوانرێتلێکداببڕێن.
تراجیدیایهۆڵەکۆستکردووە.ەیریپڕبایەخیلەباگەلێکلێکۆڵینەوەوڕاڤەیفەلسەفلێڤینناس

ئەوپرسیارەگرنگەیە،کەلێڤیناسهەوڵیداوەلەەکەیئێمەدادەگونجێت،ئەوەیلەگەڵباس
ڕوانگەیئێتیکیەوەڕاڤەیبکاتوبەرسڤیبداتەوە،ئەوەیە،کە:

توندوتیژی،چییە؟زەبروهۆکاریبوونی،یانڕوودانی
ئەوەچپاڵنەرێکە،کەکارەساتیوەکهۆڵەکۆستدەخوڵقێنێت؟

لەژیان،لسەفەوئێتیکهەریەکبابەتن،چونکەهەرپرسوڕامانێکبەبڕوایلێڤیناس،بۆیەفە
ائامانجیفەلسەفەیە،هاوکاتپرسوڕامانیشەلەخودیمرۆڤ،لە))کەس((لەئەویدیکە.شکە

ەویدیکە،بەرزترینپلەیئاگامەندیمرۆڤە.ئسیبەرانبەر(کە)بینینی
ووە،فەلسەفەکەییلێگرتبەکارهێناوەوسیڕە)تەرکیز(لێڤیناس،هێندەچەمکی))ئەویدیکە((ی

))ئێتیکیڕووخسار((ناودەبرێت.بە
بەبڕوایلێڤیناس،بینینیڕووخساریئەویدیکە،مەرجیمرۆڤبوونیئەوومنیشە.ئەویدیکەبا

ئەوی،لەمنجیاوازبێت،باهیچێلەمننەچێت،بەاڵمئەیشوەکمن))کەس((ە.هەرکاتێکئەو
ەساتیدیکەیەماننەبینی،ئیدیدەرگایزەبروتوندوتیژیوااڵدەبێت.تێڕوانینێکیوەهایە،کەکار

هۆڵەکۆست)وئەنفالیش(دەخوڵقێنێت.
زۆربەیئەولێکۆڵینەوانەیلەبارەیمۆبینگەوەئەنجامدراون،دەریدەخەن،کەلەساتیمۆبەکردندا،

نئەوساتەینایەتەوەیاد)بەرچاو(،کەمۆبەیبەمۆبەکار،ڕووخساریمۆبەپێکراوینەبینیوە،یا
یەکێکیدییکەکردووە.ئەمەشسەلمێنەریئەوبۆچوونەیلێڤیناسە.

(٠٣لەنەرویج،لەلێکۆڵینەوەیەکلەگەڵ)دا٠٩٩٠))بۆزیاترسەلماندنیئەمبۆچوونە،لەساڵی
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ساریکوژراوکەیان،لەساتیکەسیانڕووخکرا،زیندانییدا،کەبەتاوانیکوشتن،سزادرابوون،
ئەنجامدانیتاوانەکەدالەیادنەمابوو،یاننەدەهاتەوەبەرچاویان.((

لەزمانیکوردیشدا)بەتایبەتیناوچەیسلێمانی(کاتێک،ناکۆکیدەکەوێتەنێواندووکەسەوە،ئیتر
شتێکیپیسە!((کدیدەڵێن))یەەبیەکدیبە))شت((ناودەبەنو


Knud Ejler Løgstrup(٠٩٨٠-٠٩١٥)کنودلۆگستروپ

کنودلۆگستروپ،فەیلەسوفوتیۆلۆگی)دینناس(دانیمارکی،داهێنەریچەمکی)ئێتیکیلێکنزیکی(
لێکنزیکیبەومانایەیەی،کەمرۆڤەکانلەزۆرڕووەوەلێکەوەنزیکن،یە.یان)ئێتیکیپەیوەندی(

ئێتیکی/ئێتیکی-بەواتایەکیدیکە،پەیوەندییەکی)بوونیوەکهەستوسۆزوئازاروشادی.
هەیە.،جیاوازیئاین،رەگەز،کلتوروواڵتیانەوەاندا،وێرایئەزەلی(لەنێوانگشتمرۆڤەک

بەپەیوەندییەکیلێکنزیکی،بەگشتیئێتیکی،یانپەیوەندیمرۆڤایەتیلۆگسترۆپ،پەیوەندی
ڵبژاردنەلەنێوانڕاستوهەڵەدا،لەوبارودۆخەداکەهەت.ئێتیک،لەکنلۆگسترۆپ،دەبینێ

ڕووبەڕووماندەبێتەوە.ئەوئەمهەڵبژاردنەبەئێتیکیڕووبەڕووبوونەوەدادەنێت.واتەئێتیک
گشتڕاڤەودۆخێکە،کەتێیداڕووبەڕوویکەسانیدیکەدەبینەوەودەکەوینەهەڵبژاردنەوە.

دنەبەدەرنییە.کبۆئێتیک،لەمهەڵبژارشیکارێ
ئەوەیپەیوەندیبەباسیمۆبینگەوەهەبێت،لەکنلۆگسترۆپ،پەیوەندینێوانمرۆڤەکانپەیوەندی
نێوان))منێک((و))تۆیەکە((واتەپەیوەندییەکنیەلەنێوانئاینونەتەوەوچینێکدا.ناتوانین

ئەمئاینوئەونەتەوەوئەمچینەکۆمەاڵیەتیە.بڵێین،ئیتیکی
گرنگەلەپرۆسەیفێرکاریولەفێرگەدا،ئەمپرنسیپەبچەسپێنرێتومنداڵفێربکرێت،کەئەو

خێزان،کەسێکیدیکەینزیکی،هەرتاکێکیدیکەیهەرسەربەخۆیەوپەیوەندیشیلەگەڵتاکێکی
هاوتەرازینێوانرابەروبەکۆمەڵگەوجیهانیشدەبێتپەیوەندییەکیپۆل،فێرگە،

بێت.یئازادوسەربەخۆداتۆیەکوئازادوسەربەخۆیمنێک


فۆرمیڕوماڵکردنیمۆبینگ


،٦،یکانهپۆل)پۆلدائاستیوهێندیمۆبینگ،لهرخستنیڕێژهکرێتبۆدهده،ڕووینهخهفۆرمێکده
ند،نهازایهناویفێرخوازنابێتبنووسرێت،تهدامفۆرمهیئهوهکردنهپڕ.لهندیاربخهبه(٧،٨،٩
بنووسرێت.ناویفێرگهبێت.دهنوئاستیپۆلگرنگهمهته

لەدوواخانەدا،نووسراوە)ئایامۆبینگبوو؟(لەمخانەیەدا،فێرخوازدەتوانێتڕایخۆیبە)بەڵێ(
یان،نە)نازانم(دەرببڕێت.بە)نەخێر(

وئهنهاالیون.تهکهستدهدهوهمفۆرمانهوئامارکردنیئهوهکۆکردنههیلنجامانهرئهودهئه
رکردنیمۆبینگسهوچارهوهمکردنهدواداچوون،کهبۆبه،کهتییهرایهبهڕێوهوبه،یانئهیهستهده

ریفێرکاریهزاولێکۆڵکشارهندیداروهیوهسانیپهنهاکهپارێزرێتوتهزرێن،دهمهداده
رکردنیسهوچارهوهستیانپێبگاتوبۆڵێکۆڵینهتوانندهروونناس،دهند(وپزیشکیدهتمه)تایبه
.کاریبهێنن،بهکهدیارده
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گونجێتدادهڵتۆگهلهدادابنێ،کهووشانهمئهردهبه(لهXی)هێما
کچ)(ر:کوڕ)(جێنده

)(ساڵ25ساڵ)(21ساڵ)(21)(ساڵ21ن:مهته
نۆ)(شت)(وت)(ههش)(حهپۆل:شه





مکانمئهپۆلهم/هاوپۆلێک،هاوساڵی)(()(مانگی)یفتهیههماوهله

نواندوه-هورمکردورانبهبهیانفتارانهڕه

 

رگیزهه  


کیه
جار


زۆر
جار






ئایا

مۆبینگ
بوو؟

یلێناومناتۆره

تیمیکردسایهستایشیکه

(مداکهخێزانه)جنێویبهمکردکهخێزانهتیبهسوکایه

،بۆکس،پاڵنان،ق،زللهڵدان،شهالماردان،تێههپهئازاریفیزیکیداوم:
گرتنئێخه



شکردمیپێشکهیگچکهکدیارییه

رامۆشیکردمفه

گرتنهندههبهکانمیرنجهبۆچونوسه

کردمیرگجلوبه-ستایشیڕوخسار

رگمداجلوبه-ڕوخسارریلهشهوتهتانه

مێیبدهفشاریبۆهێنام،تاپاره

رزدامێقهیبهمێکپارهکه

وهکیخۆشێبۆگێڕامهیهنوکته-رهاتسهبه
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شکاندمی-یپێمکردکانمدا،گاڵتهرچاویهاوپۆلهبهله

کانمدا،ستایشیکردمرچاویهاوپۆلهبهله

کردزارمشێوه)دیالێکت(تیبهسوکایه

زارمیکردستایشی)دیالێکت(شێوه

گرتندههکانمیبهرنجهبۆچونوسه

کردمیکهوهتهنه-لستایشیگه

مکردکهوهتهنه–لگهتیبهسوکایه

داهاوکاریکردمکیفێرگهرئهنجامدانیکاتیئهله

کانمیهێشتکارهدابێزاریکردمونهرکیفێرگهنجامدانیئهکاتیئهله
منجامبدهئه



 

مۆبینگکانیزۆنیدیارکردنیسنووره  
لەدانیمارک٢١١٠(لەساڵی WHO )بەگوێرەیئامارێکیڕێکخراویساخلەمیجیهانی  

.کراوهمنداڵیدانیمارکیمۆبه%(له٠١)-٠  
هێز،ن.منداڵیبهکهدهمۆبهکهردووجۆرههههێمن،واته-هێزمکههارومنداڵی-هێزمنداڵیبه-٢  
وێتهکهدهمهێز،بۆیه.منداڵیکهدیکهکردنیمندااڵنیمۆبهوێتهکهدهوهنجامیبێزاربوونهئهله

.یبازنهوهرهدهوێتهکهونهوهمیپۆلدابکاتهرههه(هێرارکی)یخۆیلهن،تاکوجێگهکردمۆبه  
مهێز،هێزوچمنداڵیکهبۆمۆبینگ،واتهچمنداڵیبهترسیدایهزۆنیمهموومنداڵێکلههه-٣
می،کانی،ساخڵههۆکارهستیهیچکاملهوابهترسییهمزۆنیمهیمۆبینگ.ئهمایهنهبشێتبده

.تیخێزان،نییهاڵیهیئابووریوکۆمهپێگهجوانیوناجوانیڕوخسار،  
کراون.کراو،یانپێشترمۆبهپێمۆبهبنهکار،خۆشیاندهمندااڵنیمۆبه%له٠٢دانیمارکله-٠
%.٠%،یان٣گاتهیدهکهرویج،ڕێژهسویدونهلهماندۆخهه  
مۆبینگڕزگاربکات؟کراولهپێسیمۆبهتوانێتکهکێده-٥  
یڕێگهشلهوهمۆبینگڕزگاربکات،ئهتوانێتخۆیلهکراوخۆیدهپێسی(مۆبهنهامنداڵی)کهته

رستا،باوان،یانههیمامۆوهدارکردنهئاگا،بهوهکارهسیمۆبهبینگوکهیمۆکردهگوزارشتله
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تی.یهیمتمانهتیوجێگهڕیپێیهمنداڵباوهک،کهێساڵورهگه  
کراون.ندقۆناخێکدامۆبههچقۆناخێکدا،یانلهێندندا،لهیسااڵنیخوماوهلهیمندااڵن٣له٠-٦  
کرێن.دهمۆبهنوکهدهانمۆبهچانوکڕکو،کهزهگهردوورههه-٧  
تاهاوڕێیکچ،یانیهیدا،زیاترهاوڕێیکوڕیههکهپۆلهلهڵێن،کهدههچوکبه،لیتتهیسه-کچ-٨

.داکیخۆیناوپۆله،تالهیههزۆرترهکانیدیکهپۆلههاوڕێیله  
دامکهوچهرئهمبهههله(رهته)یووشهاستهڕبۆکوڕانیشیهواژهستهمده،ئهمنپێموایه))
پۆلێکیدیکهولهبووههریخۆیتهکهپۆله،لهفێرخوازه-ومنداڵهئهی،کهومانایهگونجێت،بهده
((.وهتۆتهینیش  
پێویست،چاالکبێتووتوانایزۆربێتوزیادلهیوزهومنداڵهئهکار:ندێتیمنداڵیمۆبهتمهیبهتا-٩
مان،هاوزهوهوێنێتهتاڵبکاتوبڕهیبهوتواناوچاالکییهئهبێت،کهکنهیهتوهۆکاروڕێگهرفهده
نابۆپه،کهئاساییهوانابێت؛ئه)ئێمپاتی(ویشفێریهاوسۆزییبێت،ئیدیئهسی(هاوسۆزینه)که

راسانبکات.کانیهههاوپۆلهکارومۆبهببێتهمۆبینگبباتو  
یمۆبینگ،ئارێژهپێکراو،لهمۆبهچکارومۆبهچکانیان،نتامنداڵهتواننچیبکهباوانده-٠١

مڕاشیاننوههکانیانبدههاوسۆزیی)ئێمپاتی(پێشانیمنداڵهمیشهبێتههباواندهن،ڕزگاربکه
بن.سانیدیکههاوسۆزیکهبهێنن،که  

 
(.رگیراوهوه   www.dr.dk ڕیماڵپهله،مئامارهئه)  

مۆبینگتبهبارهرویجیسهندالوێکینهرنجوتێبینیچهسه  
 

Aftenposten.  Debat – si. D. د.سی-یدێباتڕهرویجی(الپه)نهیئافتنپۆستنڕۆژنامهله  
 

:کهئامارهالیخاڵیپێنجیوهڕێینهربگهگه  
یڕێگهشلهوهمۆبینگڕزگاربکات،ئهتوانێتخۆیلهپێکراوخۆیدهمۆبه(منداڵی)سیکه))

وه،((کارهسیمۆبهبینگوکهیمۆکردهگوزارشتله  
رویج،نهسااڵنله٠٠نمهخوێندکارێکیته،کچهڵکۆمێنتاریهێلینهگهلهمخاڵهبائه
ین.راوردبکهبه  

 
تاپۆلیوهخانهقۆناخیزاڕۆرله.هههێزهتیمزۆربهوایهکسانیوڕهستییهسێکمهه))منکه
وانممگۆڕی.ئهکهراسانیانکردم،فێرگهکارانزۆرههمۆبه.کهتی،مۆبینگمپێکراوههڕمیبنهچوارهه
سهمکهئهوا،نه،ئهنوێیهوفێرگهئهتهچوومایهرنهبووم،گهشبراوهاڵممنی.بهوهبردیانه

سێکیکهبوومبهبۆخۆشمدههاوڕێمونهبوونبهیانناسمدهئێستادهی،کهرزودڵسۆزانهستبههه
م!ههیئێستهوهکئههێزیوهکیبهتیهسایهنکهخۆوخاوهبهمتمانه  
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زانمکاتێکببینم،ببیستم،یانرکیخۆمیدهئهمبهکهستده.ههمهههکهی،زموونهخانوئهوپاشله
نهاملهمداتهتهڵوێسمههلهم،کهکهستدهاڵمواههنگ.بهدهکرێت،منبێمهدهکێکمۆبهبزانم،یه

نگبم،تادهموبێکهنهندهگازهندههوئهباشترهشم،پێیگووتمکهتمامۆستاکهنانهتهمدا!کهپۆله
م.بهدزۆرتوڕمدیدوبۆچوونهڕاستیبهبهکرێم!نهخۆشممۆبه  
یانونهوخهرگیزئهمبکات.ههڵبداتمۆبهەووهوهتهختیخۆیتاقیبکابهمکهزدهحه!کێئازایه

دی!تهنایه  
کیرتهچیهیچبهکرێت،کهدهمدا،زۆرترینمۆبهکهپۆلهلهیهکههێ،کچیرهسهوهالیمنهیبهوهئه
ڵکیبۆخهیره.پێمسهوهچمهگژیاندادهنگوبهده،منمدێمهکارانیرمۆبهرانبهنگهبهوبێدهنیه
نگبن؟!هابێدهکاریوهبێتلهده  
اڵم،بهتهحمهکارێکیزهوهکرێن،ئهدهیمۆبهوانهیئهجێگهیتهخۆتبخهزانم،ئاساننییهده

یت!زبکهرگیزحهمههپێکراوبیت،بڕواناکهپێشچاوت،تۆمۆبهبیهێنه  
رو.پاڵنهرخۆشیئۆتۆمبیللێبخوڕیت،هیچپاساوێکیبۆنیهسهبهوایهوهکئهروهمۆبینگهه

هیچباجکهوهداخهکارتاوانکاریت.بهکمۆبهرتۆوهسێکبێت،ههرکهکوههرچییهیههکههۆکاره
!((نراوهکاردانهکردنومۆبهکبۆمۆبهوسزایه  

 
یدێبات،سی،د(ڕه،الپه٢٦/٠١/٢١٠٠یئافتنپۆستن،)ڕۆژنامه  

 
:ینکبکهیهستهڵوههه٨رخاڵیسهباله  
تاهاوڕێیکچ،یهیدا،زیاترهاوڕێیکوڕیههکهپۆلهلهڵێن،کههدهچوکلیت،بهتهیسه-کچ-٨))

((یخۆیدا.ەکناوپۆله،تالهیهزۆرترههکانیدیکهپۆلهیانهاوڕێیله  
 

کهکچه)ین،راوردیبکهرویجیبهساڵینه٠٨نمهخوێندکارێکیتهکۆمنتاریکچهلەگەڵجا،باوئە
ڕۆژی،لهیدێباتداڕهمانالپهههلهیئافتنپۆستنوانرۆژنامهمههله(نووسیوهناویخۆینه

.وهتهداباڵوکراوه٠٥/٠٠/٢١٠٠  
 

مووختبوو،ئیدیههیسهکهخۆشییهوت،نهخۆشکهمنهکهتیبووم،خوشکهڕهیبنه٦پۆلیله))که
رامۆشکرابووم.تیفهواوهتهوبوو،منبهربۆئهبانیدایکمههسۆزومیهره  

ب(٦ماندا)پۆلیکهریبههاوتهندکچێکیپۆلههچڵگهت،لهێداخانبووبشێتلهزانمبۆچی؟دهنا
ڕاستیوانه،بهئهوت،کهرکهکبۆمدهیهرامۆشکرد.دوایماوهکانیخۆممفههاوڕێوهاوپۆلهبهبووم

سیانهاوڕێ،کهبهوهداببمهکانمڵهاوپۆلهگهناگونجێین.ویستملهوههاوڕێیمننینوپێکه
خایایاند،دووساڵیممۆبینگهپێکردنم.ئهمۆبهستیانکردبهن،ئیدیدهتیمبکهبوونهاوڕێیهازینهڕ

واوکرد.((.تیمتههڕتاقۆناخیبنهواته  



 

33 
 

 
بۆەتی)وەکلەکۆتاییبەشییەکەمدائاماژەمپێدا(ەنددێڕەدا،گرنگیهاوڕێیلەمیانەیئەمچ

 ڕێگەگرتنلەمۆبینگدەردەکەوێت.

ساڵسەبارەت٢١نووسینێکەکوڕێکیتەمەنبەشێکلەدواهەمینکۆمێنتار،سەبارەتبەمۆبینگ،
بەوئازارەدەروونییەیبەهۆیمۆبەکردنەوەچەشتوویەتیوچەندجاربۆڕزگاربوونلەوکێشەیە،

دەخەمەڕوو،بەوهیوایەیمامۆستایان،باوانوکاربەدەستانیبواری؛هەوڵیخۆکوشتنیداوە
ەوکۆمەڵگەکەمانزیاتربەئاگابن.فێرکاریلەمەترسیئەمدیاردەزۆرباوەیناوفێرگ  

 

((بۆشتێکتاننەکرد؟))  
ێندنیبنەڕەتی،منهەمووڕۆژێکمۆبەکراوم.زۆرجاربیرمدەکردەوە،کەبۆبەدرێژیسااڵنیخو

کۆتاییهێنانبەومۆبینگوئازارەدەروونییەم،واباشترەخۆمبکوژم.وامدەزانیبەوکارەکۆتاییبەو
ێنم.هەروەهاوامدەزانی،کەئەگەرئەوکارەبکەمبۆدواجارخۆمدەبمەوەگشتەسوکایەتییەدەه

خاوەنیژیانیخۆموچیدیکەکەسانیدیکەیاریبەژیانیمنناکەن.بیرۆکەیخۆکوشتنزیاتر
ودی،لەالدەهەژاندم.متمانەبەخ  

وەرینەگرمو،یانزۆربەسەختیمکەبام،کەگەورەیەکلەکێشەکەئاگاداررهەرچەندەفێردەک
کەم.بەاڵمئەوکارانەبێسودبوون.بزۆرجارمۆبەکارانفرامۆش  

واتەدەبوومنباشدەبێت.بەڕاستیئەمەسەیربوو،زۆرجارپێیاندەگووتم،باگەورەبن،گشتشتێک
دەبنوچیدیکەمۆبەمناکەن!بەکارانگەورەدەبنوکەمێکعاقڵچاوەڕێبمتامۆ  

رێکتانبکردایە.زیاتربەئاگابوونایەوهەوڵیزۆرترتانبدایەوڕێگەودەبووئێوەیگەورەساڵ،کا
 شێوازیدیکەتانبگرتایەتەبەربۆڕێگرتنلەمۆبینگیمنوڕەهاکردنملەوگشتەئازارەدەروونیە.

ساڵەوچەندجارێکسەردانیپزیشکیدەروونناسمکردووە،باشتربووموەلێئەو٢١ئێستاتەمەنم
یهێشتووە،کاریگەرییەکەیهەرماوە.بیرکردنەوەمداجێنەستومۆبینگ،لەدەروونوکەلێنەیکە

نیلەکۆڵمببێتەوە.((اباوەڕیشناکەمهەروابەئاس  
ساڵ(٢١)قوربانییەکیمۆبینگ.تەمەن  

الپەرەیدێبات،سی.د.٠/٥/٢١٠٢ڕۆژنامەیئافتنپۆستن،:سەرچاوە  
 

ساڵیشە،٢١ئەمقوربانییەیمۆبینگ،هەرچەندەتەمەنیینین،بگەرسەرنجێکیووردبدەین،دە
بەاڵمهێشتاکاریگەرییەنەرێییەکانیمۆبینگ،لەدەروونیداپەنگیانخواردۆتەوەوتاڕادەیەکی

 زۆریشڕەشبینیبەگووتەکانییەوەدیارە.
ریزۆرتروهاوکات،ئەوبەئەرکیگەورەکانی)باوانومامۆستایانی(دەزانێت،کەدەبوو،کا

کاریگەرتریانبکردایەوهەڵیزۆرتریاندابابۆڕێگەگرتنوبەرەنگاربوونەوەیمۆبینگو
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 مۆبەکاران.
لەڕاستیشدائەرکیسەرەکیوگرنگبۆکەمکردنەوەوبەرەنگاربوونەوەیمۆبینگ،دەکەوێتە

 ئەستۆیباوانومامۆستاوفێرکارانەوە.
 

رویجیداهنیمۆبینگلهکێشهگرنگیدانبه  

بەرەنگاربوونەوەی-نەیکارکردنبۆکەمکردنەوەونیارونمووەکپێش،ئەمبەشەخاڵەکانیدەکرێت
مۆبینگ،لەفێرگەکانیکوردستاندا،لەالیەنوەزارەتیفێرکاری)پەروەردە(ودەستەاڵتدارانەوە،

لێبکرێت.چاوی  
گشتیورویج،بهینهڵگهڕوویکۆمهڕووبهیورانهختوگهسهوکێشهلهکێکهیمۆبینگ،یهکێشه
کرێت.سازدهیهشهێمکتبهبارههاکۆڕوسیمینارودێبات،سهندهوه.چهیفێرکاریبۆتهپرۆسه

تنانهتیفێرکاریوتهزارهنووسرێت.وهدهربارهکاندادهوگۆڤارهڕۆژنامههاگووتاریلهندهچه
وخۆیانبۆوکاریڕاستهوهکهویکێشهناوڕێڕهدێنه-تهزیرانیش،هاتوونهوهرۆکمانوسهڕلهپه
ن.کهده-کردووهمکێشهکانیئهندهههریڕهیکاریگهوهمکردنهکه  
ی)ئافتنڕۆژنامهله،کهیانەرنجتێبینیوسهەوگوڵبژێرێکلدیساندا،شهمبهکۆتاییئهله

مرێک،ههڕێنیشاندهیببێتهونیازهمهڕوو،بهخه،دهوهتهیساڵێکداباڵوکراونهماوهلهپۆستن(دا،
دیبۆبێتکاریزۆرجدهتیکوردستانیش،کهمبۆحکومهستانیبواریفێرکاریوههدهبۆکاربه

ین،چونکهیهناکهدیارده-وکێشهبڕکردنیئهبنهداباسلهت.لێرهێیمۆبینگبکروهمکردنهکه
رهه،واتهتییهکیمرۆڤایهیهیمۆبینگدیارده!دیاردهنینییهبڕکردنیمۆبینگکاریکردهبنه
.ڵداوهریههسهیهمدیارده،ئهوهکانهیمرۆڤهوهتایگردبوونهرهسهله  

یهیانیانوئێوارانیههپیبهاچوڕۆژانههرویجینهترینڕۆژنامهورهگهیئافتنپۆستن،ڕۆژنامه
ندهچکیورهووتاریسهدا،٢٣/٠٠/٢١٠٠ڕۆژیلهکرێت(چاپدهلێیکملێۆندانهییه)نزیکه

.رخانکردووهیمۆبینگتهرکێشهسهیبۆڕووناکیخستنهوڕۆژهیئهراپۆرتیژماره  
 

((بێتتووندتربکرێتمۆبینگ،دهیوهنگاربوونهرهبه))  
شتونیویی(ههتیوئامادهڕهرویج)بنهکانینهفێرگهداله٢١٠٠ساڵییئامارێک،لهگوێرهبه))
ررابهیبه،نزیکهشیهمڕێژهوه،ئهتهڕوویمۆبینگبوونهفێرخوازانڕووبه%(له٨،٥د)سهله
.ئامارکراوهدا٢١١٧ساڵیله،کهیهمانڕێژههه  
ساڵێککاتێکدا،دهتێ.لهجیدراوهنرخوسهمتربایه،کهی(مۆبینگیدوواییدا)کێشهندساڵهچهمله
وفێرگانهیئهئێستاداژمارهستبوون،لهیوهپهوهمۆبینگهپرۆگرامیدژهبهدانفێرگهر،سهوبهمهله
کان(تییهمرۆڤایهندییهیوهبواری)پهرلهێکۆڵهتکارول،تایبهوهیهمبارهوه.لهمبۆتهواویکهتهبه
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ییکێشهبارهیلهوهیڕابووردوودا،لێکۆڵینهساڵهمدهلهوتدا،ئێرلینگڕۆناڵد،کهڵسوکههه
دا،بێماناساڵهیدهمماوهمۆبینگ،لهکه،یشتووهنجامێکگهرئهدهبه،کردووهوهمۆبینگه

.ستاوهاڕاوهرزدئاستێکیبهله  
هاته٢١١٦ساڵی،کەیوڕیفۆرمه،بۆئهیمۆبینگهڕێژهویرزبوونهمبهڕۆناڵدهۆکاریئه

،ناسراوه(میفێرکاریداسیستهیئاستیزانیارلهوهرزکردنهڕیفۆرمیبه)بهنجامدانوئه
رسهرژێتهنایانپهرقاڵنوسه،وهمڕیفۆرمهجێکردنیئهجێبهکانبهفێرگهوه.ڕێنێتهگهده

یمۆبینگ.کێشهلهوهئاوڕدانه  
تیلههفیخۆیماموومنداڵێکقابیلیقبوڵنییه.هههیچجۆرێکبهمدۆخهرچۆنێکبێت،ئههه

کردنیڕیفۆرمپیاده.نابێتببێتورهمۆبینگدابخوێنێتوگهشودۆخێکیئارامودوورلهکهژینگەو
مۆبینگ.یوهنگاربوونهرهریبهڕێگمیفێرکاریداببێتهسیستهلهێوشیوازینو  

که،یهوهئهویش،ئهنکهکیزۆرترسناکدهیهدهبۆدیارهئاماژه،کهئامارهیپاشکۆیکانەولێکۆڵینه
کار.مۆبهبێتهوخۆیدهچیئهبڕکردنی،کهبنهمۆبینگوبێت،ڕێگربێتلهیدهسهوکهئهمامۆستا،

.کهکێشهداتبهندێکینوێدهههڕهترسناکهمدیاردهئه  
بێتخرێت.دهیمۆبینگپشتگوێنهیکێشهوهڵبهێنرێتبۆئهههلهپهلێکیبهنگاوگهبێتههده

باسکردنووگوند(بهێتهچکهارۆشار،شک)یهکۆمۆنهگشتوگشتفێرگهیمۆبینگلهکێشه
توباسێکیسیاسیدیاروئاشکرا.بابهبێتبکرێتهشگرنگتر،دهمانهرکردن.لهسهچاره  

زیریفێرکاریفێرکاریوخودیوهتیزارهوه٢١١٩،ساڵیوتنگکهمێکدرهداکهمبوارهتلهحکومه
.یاندنگیانڕاگهیمۆبیوهربوونهنگارهبهویدژەمۆبینگنگجه  
،بۆنکانبکهاودێریفێرگهچووردیبه،کهدراکانیفێرکاریتییهریهبهڕێوهگشتبهرمانبهفه
باربۆفێرکاریودوورشیکیلهجێکردنییاساکانیفێرکاریودابینکردنیکهجێبهیلهوهئه
ن.کهمینهرخهمتهمۆبینگبۆفێرخوازان،کهله  

مۆبینگیواژۆکرد.زیران،مانیفێستیدژهوهکۆرئێستاش،خودیسهرلهیساڵێکبهنزیکه  
شائامانجیکرێتدهادمبوارهچاالکلهەیندڕێخراوێکیدیکتوچهحکومههاوکارینێوانبه
،اڵمکاتێکبکرێت.بهپیادهوهکرده،بهوهزهرکاغهیسهوشهله''!هیچجۆرێکقبوڵنییهمۆبینگبه''
،ئیدیردایهوبهمهیچوارساڵلههامانئاستوڕێژهمۆبینگلهبینین،کهده،کانیئامارهگوێرهبه
دانراون.مبوارهیلهنگاوانهوههوایئهموکووڕیوناتهبۆکهیهئاماژهوهئه  
(کگرتووواڵتانییهکان)کگرتووهیهوهتهینهڵههنکۆمالیهیمافیزارۆکان،لهیجاڕنامهگوێرهبه

میئهڕوانگهیه.لهتیوکولتوری،ههاڵیهڕیسیاسی،سڤیل،کۆمهلیبیروباوهمنداڵمافگه
رئاستیسهیمۆبینگ،لهوهنگاربوونهرهڵێکبۆبهگهاکاتیداڕشتنییاس،ئێستا،وهلهمافگه

رتنوڕێزگرتنهندگههیمۆبینگبهوهنگاربوونهرهبههاتووه.)جیهان(ییوهتهونێونه)واڵت(ییوهتهنه
بێتپاڵپشتیسیاسیشیودهیفێرگهرکیڕۆژانهئهبێتببێتهمۆبینگدهنگیدژهجه.لهومافگهله
بێت.((هه  
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ئێرلینگ)تکارتایبهێکیرنلێکۆڵهالیهدا.ڕاپۆرتێکلهیهوڕۆژنامهیئهمانژمارهههرلههه

ییڕێژهوهرزبوونهبهبۆ.تێدائاماژهوه،باڵوکراوتهداناویهاتووهکهرگووتارهسهلەکه(ڕۆناڵد
یمۆبینگبۆنزمترینئاستیڕێژه٢١١٠کاتێکداساڵیکات،لهیدواییدادهمچوارساڵهمۆبینگ،له
خۆیانزۆرشێلگیرانهمهردهوسهزیریفێرکاریئهزیرانووهوهکرۆیسهوهئههۆیبههزیوخۆیدابه

ویاند.لهکانداڕاگهگشتفێرگهی(لهمۆبینگیان)نزیکهمپینیدژهداوکهیمۆبینگدهکێشهقەرەیله
تبهتیشێرتی)بلوزی(تایبه،فێرخوازانمۆبینگسازکرامپینیدژههاجارکهندههچدا،نهسااڵ
کرد.ردهبه!(لهکهمهممۆبهرینووسرابوو)هاوڕێکهسهلهمۆبینگ،کهدژه  

 
یسانهوکهلهکێکهخۆییه،کهسااڵنکراوه٠٩ڵکچێکیگه،دیدارێکلهنژمارەدااەمههلرهه

داهاوکاریوکارهزیریفێرکاریشلهوهکاتومۆبینگسازدهمپینیدژهیپێکراوهوئێستاکهمۆبه
کات.ده  

 ئەومێتودەیئەمکچە،بەکاریگەریدادەنێتبۆکەمکردنەوەیمۆبینگ،بەکورتیلەدووخاڵدایە:
 
،بەهەمووشێوەیەک.پاڵپشتیکردنوهاوسۆزیکردنیکەسیمۆبەپێکراو-٠  
رزگاریبێت.دنمۆبەکرەسیمۆبەکار،تالەگرفتیمۆبینگوهاوکاریکردنیک-٢  
 

کارمۆبهبنهمامۆستایانیشده  
:وهینهبدهکهرگووتارهسهنجیرسهجارێکیدیکهرگه  
ویشئه،نکهکیزۆرترسناکدهیهدهبۆدیاره،ئاماژهکهکانیپاشکۆیئامارهەولێکۆڵینه))
چی،کهبداتبڕکردنیبنهوڵبۆههمۆبینگوبێت،ڕێگربێتلهیدهسهوکهئهمامۆستا،،کهیهوهئه
((.کهکێشهداتبهندێکینوێدهههڕهترسناکهمدیاردهکار.ئهمۆبهبێتهوخۆیدهئه  
،یبۆکراوهیترسناک((ئاماژه))دیارده،بهنمامۆستاوهالیهلهینگیمۆبدا،کردهکهرگووتارهسهله

.ناوبۆفێرخوازاچرکیبهیهنموونهبێتهدهیشهممامۆستاههچونکه  
کوورتی:.بهوهکاتهیاندهکاتودووبارهوراندهیگهوهکردهروونناسان،منداڵچاولهبڕوایدهبه

(کگووتارت.(کات،نهکردارتده))منداڵچاوله  
 

ینزیکهرخوازان.مۆبینگیمامۆستایانبۆفێبهتهسایتێکیتایبهکە( www.fvn.no )یگوێرهبه
کرێن.دهمۆبهوهامۆستاکانیانهنمالیه(فێرخوازانله٠/٠١ی)دهکلهیه  

 
وه:تهباڵوکراوهواڵێک،کهههدا٥/٩/٢١٠٠ڕۆژییئافتنپۆستن،لهڕۆژنامهله  

ینزیکه،کهریخستووهدهڕاپۆرتێکداله  ) OMOD )(سمیڕه)یتوڵهاڵواردنیدهههڕێکخراویدژه))  

http://www.fvn.no/
http://www.fvn.no/
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اڵمڕاپۆرتیکراون،بهمۆبهوهنمامۆستاکانیانهالیه(فێرخوازله٠٥١١١زار)ههپازده
((مڵێنن.خه(ده٢١١١١زار)بیستههبهیهوژمارهکانیخوێندکارانخۆیان،ئهنهنجوومهئه  
کردنتیمۆبهربابهسهتیلهرێکیتایبهوهدا،ته٢١٠٠پایزی،لهیئافتنپۆستنمانڕۆژنامههه
لێکی،.وتارگهوه((کردهکاتدهکاتێکمامۆستامۆبه))ردێڕیژێرسهوه،لهنماۆستایانهالیهله
مانکاتدابهههله،کهتارومینههدوا،دا٢٢/٠٠/٢١٠٠.لهوهمامۆستایانیباڵوکردهوێندکارانوخ

((کریستینا))ناویسااڵن،به٠٩نکچێکیالیهستنیشانکرابوو،لهشدهرهوهوتهباشترینوتاریئه
.وهنووسرابوو،باڵوکرده  

 
کانیکجارهوه،کانیخوێندنگهکانیخوێندکارانوئامارهاڵمیڕاپرسیهشوه))جارێکیدیکه

کیزۆر،یهڕێژهبهنێوخوێندکاراندا،لهکاران،یمۆبینگومۆبهبۆبوونیدیاردهئاماژهپێشوو،
لهندێههڵکۆکردنن،بهریکیمۆبهخوێندکاراننین،کهخهشێکلهربهنهاههتهوهاڵمئه.بهنکهده

ن.وکارهریکیئهخهمامۆستایانیشچاالکانه  
ن.گهڵێیتێدهندانهههبینوتاکڕه،دهێرهل،ئێستاووهیخۆیانهڕوانگهنیالهدمندااڵنوالوان،

نگاندنیانبۆڵسهوههببیننندیههڕههفر،تادنیانیهزموونیانکانئهورهکگهوان،وهئه
داوبوارهلهماسییهمکهئهکانبڕوانن.تهبابهلهوهخنهاویرهچبێتوبهکانههرهگهئه

وریانبن.ئهوروبهسااڵنیدهورهگهکلهڕێیکۆمهبنچاوهاردهچکاتونااڵتیاندهستهبێده
بێتڕۆڵیچاالکیدهشدا،مامۆستاهکارون.لهمۆبینگبکهبێتڕێگریلهدهی،کهسااڵنهورهگه
،بۆفێرخوازان،مندااڵنوالوانیشوه،ئیدیئهکارمۆبهرمامۆستاخۆیببێتهاڵمگهبێت.بههه

ساڵ(٠٩)کریستینا،((.ساتهکاره  
 
ڵن(لەنەرویج،کەبەگوێرەیڕاپۆرتیمندافێرخوازن)ئەمئامارانەبەڵگەیپێشێلکردنیمافی

باشترینواڵتیجیهانابووردوو(ڕدا)وەکپێنجساڵی٢١٠٠سااڵنەیڕێکخراوی)یوئێن(لەساڵی
اریزیاترلەوبارەیەوەبڕوانە:بووەبۆئاستیژیانوگوزەران،بۆزانی  

 
Global Human Devlopment Report , UN , 2011, GHDR www.undp.org 

 
دان.(٠٧٦)وعێراقلەپلەی(٠)واڵت،نەرویجلەپلەی٠٨٧بەگوێرەیهەمانراپۆرت،لەکۆی  

ئەگەروادابنێین،کەبارودۆخیئاماریتایبەتبەباشووریکوردستان،لەبەردەستدانییە،خۆ))
ئەوپەڕیچەندپلەیەکلەئاستعێراقدەچێتەسەرەوە!((،لەعێراق،باشترە،کوردستان  

 
نیهالنێوانفێرخوازانداوچلهچلهیه،کیزۆرئاشکرایهدادیاردهفێرگهکوردستان،مۆبینگلهله

ڕێزگرتنیسزاییاساییوبێباکلهبێباکله،کتمامۆستایهنانهرفێرخواز،تهرانبهبهتاوهسمامۆ

http://www.undp.org/
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)یوتوب(راسانکردنیمنداڵێکلههه-یڤیدیۆییمۆبینگگرته،تیمافیمنداڵتایبهمافیمرۆڤوبه
.وهکاتهخشدهداپه  

 
ئەومامۆستایەیمنداڵەکەیدەڤەرریرەواندوزدەخاتەگریان،جەختدەکاتەوە،کەبۆسوبعەتو))

:ينیشڕادەگەێنێتونپێکەنین،ئەوکارەیکردووە.پسپۆڕێکیدەر  
 "ئەوەهیچسوبعەتنییەووێنەگرتنوباڵوکردنەوەی،خۆیلەخۆیداتوندوتیژییە."

((.نەگەیشتۆتەدوابڕیارلەوبارەیەوەرەتیپەروەردەشهێشتاوەزا  
(،بەشیپەروەردە.٢٣/٥/٢١٠٠)سایتیهاواڵتی،ڕۆژی  

ئەوبەڕێوەبەرومامۆستایەیکچەخوێندکارێکیانبە)قۆپی(یەوەگرتووەکسزادانوبۆئەوەی
لەخوێندکارەکانیدیکەیپێچاوترسێنبکەن،بەگشتپۆلەکانیفێرگەکەداگەڕاندیان.کچەش

 شەرمان،ڕۆژیدواتر،خۆیکوشت.ئەوانەلەمامۆستایانیمۆبەکارن.
(ئەوکارەشکەسسزانەدرا!لەسەر)  

خوێنەرخۆیدەتوانێتلەسەرسزادانیمامۆستالەنەرویجدادەخەمەڕوو،ئیدیتەنهادوونمونە
 بەراوردیڕووداوەکانبکات.

لەفێرگەکانیلەکاتیچاالکییەکێکڤێستەرئۆڵن،لەشاریدا٠٠/٢١٠٠لەناوەڕاستیمانگی))
سااڵن،زۆرناڕەحەتیدەکاتوئارامی٠٣ئەوشارەدا،لەهۆڵیچاالکییەکلتورییەکان،فێرخوازێکی

بەگوێیناکاتواوایلێدەکاتشوێنەکەبەجێبهێڵێت.منداڵەکەمامۆستایەکدێوێنێت؛هۆڵەکەدەش
ڕقەوەمنداڵەکەدەداتبەکۆڵیداودەیباتەدەرەوەیهۆڵەکەوناڕوات.مامۆستاکەتوڕەدەبێتوبە

 ناهێڵێتبێتەوەژوورێ.
پێلەقەیەکیشیلێداوە،بەگوێرەی)ئیفادەی(فێرخوازەکە،گوایە،مامۆستاکەفڕێیداوتەسەرزەویو

 بەاڵممامۆستاکەئەوتۆمەتەیڕەتکردۆتەوە،تەنهاهەڵگرتنوکردنەدەرەوەکەیسەلماندووە.
ئەوکردەوەیەیمامۆستاکەدا،توشی:))منداڵەکە،لەئەنجامیفێرخوازەکەگووتوویەپارێزەری

پەڵەیشینومۆرلەکەللەوالملیدادەکەن.((شۆکبووەوڕاپۆرتیپزیشکیشئاماژەبۆ  
داوەریشگووتوویە:))هەرچەندەرەفتاریئەوفێرخوازەجاڕسکارانەوناپەسەندبووە،بەاڵم

مافیئەوەیتوهەیە،نەدەبووڕەفتاریوابنوێنێستا،کەڕۆڵیپێشڕەونموونەیلەفێرگەدامامۆ
بدات،((فێرخوازئازاریجەستەیینییە  
مامگزیندانوقەرەبووکردنەوەیفێرخوازەکەو٦دادگایڤیستەرئۆڵن،سزای٨/٢/٢١٠٢ڕۆژی

سەرمامۆستاکەداسەپاند.دادگاییەکەیبەگشتتێچوویکردەیهەقدەستیپارێزەرو  
مامۆستاییبکات.کاریدیبۆینییەبدرێت،ئیمامۆستایەکسزایزیندانیهەرلەنەرویجدا،   

(www.aftenbladet.no.سایتیئافتنبالدە.نۆ( 
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ئەمەسەعاتدامامۆستەیەکلەکارەکەیدەرکرا.٢٠یڕینگەساکەر،لەماوەیۆچکەلەشار))
بوو.٩/٢/٢١٠٢ڕۆژیۆنەکان،لەتەلەڤیزێیڕۆژنامەوهەواڵزۆربەیسەردێڕی  

باوانێکیفێرخوازەکان،لەیوتوبداچەندچەندفێرخوازێکوچەندبەڕێکەوت،کە،دوایئەوەی
فیلمێکیمامۆستا)شێتیلوانگن(دەبینن.مامۆستایناوبراووەکخولیا،خەریکینواندنیڕۆڵەلە

فیلمییوتوبوئەوفیلمانەیلەنێتداباڵودەکرێنەوە.لەوچەندفیلمەدا،ئەومامۆستایەڕۆڵی
انیفێرخوازەکان،ئەمکارەیئەومامۆستایەیان،بەباوکەسێکیدڕوشەڕانیوخوێنڕێژدەبینێت.

،ئەژمارد.هەرهەمانڕۆژشکاندنیپرینسیپەکانیسیستەمیفێرکاریوڕۆڵیپێشەنگیمامۆستا
لەگەڵشارەوان)قایمقام(یشارۆچکەکەکۆبوونەوەوداوایانکردئەومامۆستایەلەسەرکارالببرێت.

مامۆستاشێتیل،دەرکرا.((٠١/٢/٢١٠٢ڕۆژیشارەوان،داواکەیانیپەسەندکردولە  
 ئەومامۆستایەمافینییەهیچتانەیەکلەبڕیاریشارەوانبدات.

(سایتیڤ.گ.نۆ    www.vg.no (  
 

فێرگەولەسیستەمێکیفێرکاریمۆدیرنومنداڵپارێزدا،ڕەفتاریمامۆستا،تەنانەتلەدەرەوەیلە
بۆیمامۆستائەمەسەرباریخۆئامادەکردنیڕۆژانەکاتیئازادوخولیاشدا،هەرماڵەبەسەریەوە.

.داسەعاتکارلەفێرگە٨تا٧  
 

OLWEUS  پرۆگرامی 
یساڵلە(ڕۆژئاواینەرویجئۆڵڤیوس،دکتۆریدەروونناسلەزانکۆیبێرگن)پرۆفیسۆر،دانئۆکە

سەرقاڵێشیکاریکردنیدا٠٩٧١داپلەیدکتۆرا،لەدەروونناسیدابەدەستدەهێنێتولەساڵی٠٩٦٩
دیاردەیمۆبینگبووە،لەڕوانگەیدروونناسیانەوە.لەمبوارەداپرۆژەیەکیتایبەتی،بۆ

دالە٠٩٧٨دالەواڵتانیسکەندناڤیاولەساڵی٠٩٧٣کەمکردنەوەیمۆبینگداڕشتووە،کەلەساڵی
وەتەوە.ائەمریکاداباڵوکر  

(٠٢)هەمانساڵلەکردووەوهەردوە،وەزارەتیفێرکارینەرویجپرۆژەکەیپەسەن٠٩٨٣لەساڵی
(فێرگەداپەیڕەوکراوە.٥١١دالە)٢١٠٠ەوکراوە.لەساڵیفێرگەداپەیڕ  

تایبەتبەکەیئۆڵڤێۆس.لەبواریشارەزاییلەدیاردەیمۆبینگدا،بەپێشڕەودادەنرێت.بن
یدامەزراندووەولێکۆڵینەوەوکاریزانستیبۆکەمکردنەوەیمۆبینگلێکۆڵینەوەیدیاردەی

دیاردەکەدەکەنوبەرهەمەکانیلێکۆڵینەوەوبەدواداچوونەکانیئەوبنکانە،لەالیەنوەزارەتی
ئەهلی(فێرکاریوبەڕێوەبەرایەتیفێرکاریدەڤەرەکانوفێرگەتایبەتییەکانەوە)فێرگەی

دەکڕدرێت.  
بۆیملیۆندۆالر(٩ملیۆنکرۆن،نزیکەی٥١وەزارەتیفێرکارینەرویجبڕی)٢١٠٠بۆنمونە،ساڵی

http://www.vg.no/
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بەگوێرەیئەوئامارانەیدوای.نیکەمکردنەوەیمۆبینگ،خەرجکردووەپرۆژەکانوهەڵمەتەکا
کارهێناو،ڕێژەیئۆڵۆڤێۆسیانبەەدا،کەپرۆگرامیهەڵسەنگاندیئەمپرۆژانەلەچەندینفێرگ

%(کەمیکردووە.٧١%تا٣١مۆبینگلە)  
 

 کورتەیەکیپرۆگرامەکە:
دیاردەکانیمۆبینگلەفێرگەشائامانجیپرۆگرامەکەیئۆلۆڤێۆس،کارکردنەبۆکەمکردنەوەیگشت

خۆلەگەڵەتییەکاندا؛ئەویشبەڕێنماییکردنیزانستیانەوسازکردنیکۆرسوگفتوگۆیڕاستەوبنەڕ
نیاباووبەڕێوەبەر،مامۆستا،فێرخوازوگشتکارمەندانیدیکەیفێرگە(ێرگە)ستافیف

 فێرخوازانیش.
 ئامانجیسەرەکیوئامانجیگشتی:

ئامانجیسەرەکیهەیە٠پرۆگرامەکە  
بەئاگاهێنانەوە،هۆشیارکردنەوەوچاالککردنی،فێرخوازانومامۆستایان،لەهەمبەردیاردەی-٠

دا.مۆبینگ  
فێرگە.-ڵیمامۆستا،وەکڕابەروپێشڕەوەیپۆلدیاریکردنوبەهێزکردنیڕۆ-٢  
ڕاگرتنوکەمکردنەوەیمۆبینگ.-٣  
دۆکۆمێنتکردنیدەرئەنجامیکار)پرۆژەکە(-تۆمارکردن-٠  

 ئامانجەگشتییەکانیپرۆگرامەکە:
ستافیفێرگەبەرەنگاربوونەوەمۆبینگ،بۆڕاڤەکردنیمۆبینگوپێدانیزانیاری،ئامار،شێوازی-٠  
تێگەیشتنوتێڕوانینیدیاردەوئاریشەیمۆبینگ،بەدیدێکیڕیالستیانە،واتەنەهەوڵدانبۆ-٢

 قەبەکردنیدیاردەکەونەچاوپۆشیکردنلەدیاردەکە.
هەڵدانیردنوڕێنمایکردنیمامۆسایانوباوانیفێرخوازان،تازیاترچاودێریسەرکچاالک-٣

 دیاردەیمۆبینگبنوبەرەنگاریببنەوە؛لەکاتیڕووبەڕووبوونەوەشداڕیالستیبن.
کۆمەککردنیمنداڵ/فێرخوازیڕێنمایکردنیستافیفێرگە،بەتایبەتیمامۆستایان،بۆ-٠

.مۆبەپێکراو  
ەخشەیدژەمۆبینگ،بەبەردەوامیوبەپێینکەمپینیوپەخشکردنیزانیاروسازدانیچاالکی-٥

 کار،وەک:
هەڵواسینیپۆستەر،وێنە،لەبەرکردنی)تی.شیرت(ئەمڕستانەیلەسەرنووسرابێت:کەمپین-  
))ئێمەهیچکەسێکمۆبەناکەین!(())منهاوڕێکەممۆبەناکەم!((  
))گەرببینمتۆفێرخوازێکمۆبەدەکەیت،دەچمبەمامۆستاکەمدەڵێم!((  
.کۆمێنتیتایبەتبەمۆبینگوڕاڤەکردنیکاریگەرینەرێییمۆبینگلمودۆنمایشکردنیفی-  
وباسکردنینەرێییسازدانیکۆبوونەوەیپۆل،کۆبوونەوەیگشتیفێرگە،بۆگشتفێرخوازان-
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 دیاردەکەوکاریگەرینێگەتیڤیلەسەردەروونیکەسیمۆبەپێکراو.
باسکردنوڕاڤەکردنیدیاردەوکێشەیمۆبینگ.سازدانیکۆبوونەوەبۆباوانیفێرخوازانو-  
سازدانیکۆبوونەوەیمامۆستایانوباوانوباسکردنوڕاڤەکردنیدیاردەکە.-  
حاڵەتێکیمۆبینگدا،دەبێتمامۆستا،بەتایبەتیمامۆستایڕابەریپۆل،لەکاتیئاشکرابوونی-٦

:زۆرچاالکانەکاردانەوەیهەبێتوئەمهەنگاوانەهەڵبێنێت  
کۆمەککردنوهاوسۆزینواندنبۆکەسیمۆبەپێکراو-  
ڕاگرتنیکەسیمۆبەکار-وکارکردنبۆنەهێشتنیکردەیمۆبینگەکە،واتەوەستاندننهەوڵدا-  
سازدانیکۆبوونەوەودانیشتنلەنێوانمۆبەکارومۆبەپێکراودا،گەرکێشەکەلەوێداکۆتایی-

شبانگهێشتیکۆبوونەوەبکرێن.نەهات،ئەوادەبێتباوانیهەردووال  
 

هەڵسەنگاندیپرۆگرامەکە،لەالیەنهەرفێرگەیەکەوە،کەدەیەوێتئەمپرۆگرامەپیادەبکات؛دوای
ڤێۆس،سەرپەرشتیوڕێنماییدەکرێت.ەیەلەالیەنئۆفیسیپرۆگرامیئۆڵۆئیدیئەوفێرگ  

کۆبوونەویەکیفەرمیلەگەڵئۆڵۆڤێۆس،لەلەکۆتاییساڵیخوێندندا،ئۆفیسیپرۆگرامی
بەڕێوەبەرایەتیفێرگەکەدا،دەرئەنجامەکان،لەسەربنەمایفۆرمەکانیڕۆماڵکردنیمۆبینگو

خوازان،بۆکەمکردنەوەیەڕێوەبەرایەتیفێرگەوباوانیفێرهەوڵوچاالکیمامۆستایانوب
دنبەردەوامدەبێت.دیاردەیمۆبینگ،هەڵدەسەنگێن.بەشێوەیگشتی،پرۆژەکەدووساڵیخوێن  

ەوەلۆجیایمۆدێرنکنهیهۆکاریتهڕێگهلهمۆبینگ  

وەکلەسەرەتایئەمباسەدائاماژەمانپێدا،کەدیاردەیمۆبینگ،نزیکەیهێندەیتەمەنی
گردبوونەوەیمرۆڤ،لەکۆمەڵگەدادرێژە،بۆیەبەگوێرەیپێشڤەچوونەکانیکۆمەڵگەیمرۆڤایەتی،

بەسەرداهاتووە.ئەمدیاردەیەشگۆڕانی  
ئاستێکیمرۆڤلەچاخیتەکنۆلۆژیایدیجیتاڵدادەژی،بەپێیەشدیاردەیمۆبینگچۆتەئێستا

دیکەوە.بەکورتیلەمسەردەمەداتەکنۆلۆژیایدیجتاڵبۆمۆبینگبەکاردێت.واتەمۆبەکاران
 لەڕێگەیمۆبایل،ئیمەیل،فەیسبووکویوتوبەوە،درێژەبەکردەیمۆبینگدەدەن.

ەوەیلەمسەردەمەدادەستڕاگەیشتنبەئەمهۆکارانەزۆرئاسانبووەوزۆرینەیلەبەرئ
 بەکارهێنەرانیشیمندااڵنوالوانن،ئیدیبۆتەمەیدانێکیبەرفراوانیمۆبەکردن.

باوانوسەرپەرشتیارانیمنداالن،لەماڵەوەئاگاداریبەکارهێنانیئەمهۆکارانەبنوزۆرگرنگە
راپبەکارهێنانیبگرن.هاوکاتمامۆستاوفێرکارانیشلەفێرگەداهەمانڕۆڵبگێڕن.ڕێگریلەخ  

یلهمهرجهسوێرنسنڤاالند،تهگرێتهورلینگرۆنالدسینی،ئهوپاندن،نونگارییچهرهبهکتێبیله
:راوهنووس٢١٠٠ک،ئۆسلۆدمدیری،کۆمهمه،محهوهنۆروێژیه  

 
لۆجیایمۆدێرنکنهیهۆکاریتهڕێگهپاندنلهچه)مۆبینگ(  

یمۆبایلڕێگهپاندنلهچهیانبهنهائاماژهکانتهرهدا،نوسهپاندنچهرگریلهکتێبیبهله))
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،وهکوردستانیشهگشتجیهاندا،بهدالهمهردهمسهلهزگایهمدهئه،چونکهکردوهوهفۆنهلهته
اڵمهۆکارهدێنن.بهڵخۆیاندابۆفێرگهگهلهزگایهمدهفێرخوازان،ئه-یمندااڵنوزۆربهوهباڵوبۆته

ککانیوهکترۆنییهلهئهتگوزارییههاخزمهروهر،ههککۆمپیتهش،وهکانیدیکهنوێیهکترۆنیهلهئه
کاردێتوستبهبهمانمهر،بۆههێتهیسبوک،یوتوب،تویڵ(فهڕوئیمهرنێت)ماڵپهئینته
نهارمۆبایلفۆن،ته.گهریمۆبایلزۆرتروفراوانترهکاریگهیانزۆرلهکهرییهندێکیانکاریگههه
شجگهسانیدیکه،کهیدیکهیانهوشێوازوڕێگهوائهیبینێت،ئهیبیستێتودهپێندراودهسیچهکه
کیگشتگروبگرهیهدیاردهبێتبهدهکه،دیاردهوهمئاقارهیبینن.لهدهپێندراوسیچهکهله

رێت.گوزهیوتوبدادهیلهوهکئهکیجیهانیش.وهیهدیارده  

هویمۆبایلهڕێگهپاندنلهچه)مۆبینگ(  
وهیمۆبایلهڕێگهیدوایدالهمسااڵنهلهپاندنکهجۆریکینوێیچهینبهبکهئاماژهپێویسته

کانیرهکتهوێتئهکهردهر.وادهروبهیبێسهیناشرینپێوتنونوسینینامهکقسهکرێت،وهده
ریپێشترباسمانکرد،ههئاساییهرهپێندهوچهبنجودالهسانێکیدیکهکهپاندنهچهمجۆرهئه
.رازترهردووالتهههیانلهکهندهێندێکڕێژهچه  
وزۆروههۆیباڵوبوونهشبهمه،ئهکنوێهیهکیتاڕادهیهدیاردهوهیمۆبایلهڕێگهپاندنلهچه
ەیشێومبهههوهیمۆبایلهڕێگهپاندنله.چهیهندیڕۆژانهیوهکئامێرێکیپهکارهێنانیوهبه  

sms ەشێوەیناردنینامەیمبوههفتنهئاخا  
جفاتدایلهپاندنهوچهلهوهکاتهجیادهیخۆپاندنهچهمجۆرهتدائهردووکحاڵهههله

دات.پاندنڕوودهیچهکاتیکدیاردهروئازاردراوهبینینیئازاردهکترنهیهکهجیاوازیهباوه،
کچانئازاریکوڕانپترلهندهرچهکچان،ههلهنێوانکوڕانپترهلهوهیمۆبایلهڕێگهپاندنلهچه
پاندنیئاسایی.چاوچهلهمترهندکهمۆبایل،جیاوازیزایهدنبهدهسانیدیکهكه  

.ونزۆرنیهکهپاندنیمۆبایلدهپاندنیئاساییوچهرچهیبهوگروپانهینێوانئهجیاوازیڕێژه
یسانهوکهنجیانلهدهئازاریهاوفێرخوازاناندهوهیمۆبایلهڕێگهیلهسانهوکهاڵمئهبه
ڕوودا.پاندنیڕووبهچهشدارنلهبه  
پێبهپتربوونیئازاردانبه.کاتێکئاماژهکسانهنێوانکچوکوڕدایهلهکهیڕێژهوهرزبوونهبه
وانتررفرهنیبااڵبهکاپۆلهخێراییلهزۆربهکهین،کێشهکهکارهێنانیمۆبایلدهنوبهمهته
بێت.ده  

.هێندێککراوهنهپاندنیئاساییشرۆڤهکچهمۆبایلوهپاندنبههۆکارومێکانیزمیدۆخیچه
پاندنبهیچهمدووجۆرهپێندراولهروچهپێندهسانیچهاڵمکه،بهیهشیانههیهاوبهنیشانه

پاندنبهکانیچهندیهتمهدوایهۆکاروتایبهڕێینبهبگهستهپێویربۆیهواویجیاوازن.ههته
ووهمکردنهکاربهێنرێتبۆکهتبهیتایبهستوپێوانهربهکرێتهێندێکبهڕواندهمۆبایلدا.چاوه

هاوفێرخوازانوبهپاندنیمۆبایلگرێدراوهبینینچه.کاتێکدهیهمدیاردهکێشکردنیئهڕێشه
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بهمانستراتێژیوشێوازهرههههتاوهرهسهبێتلهدهوه،وفێرخوازهکانینێوانفێرگهندیهیوههپ
مۆبایل،هێندرێت،ئازاردانیهاوفێرخوازانبهکاردهپاندنیئاساییبهبۆچهکاربهێنینکه

نمهپێتهکپێشترباسمانکردبهشوهکهوڕێژهیهههوهئاستیپۆلهوخۆیبهکیراستهندیهیوهپه
.بێتپترده  

کهیهک/گروپێکههیهستهدهوهیمۆبایلهڕیگهپاندنلهچهملهپاندنیئاساییداوههچهملههه
نیشمهپێتهوبهمهزۆرکهیهستهمدهپاندنیئاساییدائهچهپێندراو.لهمچهوههرههپێندمچههه
م.ئهوهبێتهقتردهندازهمهڵکشانیتهڵههگهپاندنلهندیڕۆڵیچهتمهبێت.تایبهمتردهکه

روپێندهن)چهردووالیهیههداڕێژهمگروپهپاندنیمۆبایلدا،لهچهلهیهوانهپێچهیهرێچکه
بن.زۆرجارڕۆڵینیشداپتردهمهڵتههگکشنولهڵدهکئاستداههیهکلهیهتاڕادهپێندراو(ههچه

((بێت.ڵدهنزۆرترتێکهمهیتهڵکشانپێههروئازاردراوبهئازارده  

سااڵن(٠٣ەرنجیکۆڕێکی)بەدیاردەیمۆبینگلەڕێگەیتەکنۆلۆژیایدیجیتاڵەوەبەسسەبارەت
.ەمباسەدەهێنێنکۆتاییب  

 
بۆزۆرێکبۆتەکێشەیەکیسەختولەهەڵکشانیشدایە.،))مۆبینگلەڕێگەیئینتەرنێتەوە  

 ئێستا،زۆرینەیمۆبەکارانئینتەرنێتبەکاردێنن،چونکینابینرێنودەگمەنەئاشکرابن.
بەبڕوایمندەبێت،ئاستیتەمەنیئەوانەیتۆڕەکانیکۆمەاڵیەتیبەکاردێنن،بەرزتربکرێتەوەو

متەمەنانەوەبکرێت.بەتەوایشڕێگریلەبەکارهێنانیلەالیەنکە  
بڕواشموایەباوان،لەمبوارەداڕۆڵێکیگەورەوگرنگدەبینن.دەبێتچاودێریمنداڵەکەم

تەمەنەکانیانبنلەبەکارهێنانیئەمجۆرەتۆرانەوتۆڕیئینتەرنێتبەگشتی.  
ساڵ((٠٣هاڵڤارسن،  
سی.د.الپەرەیدێبات،٢٥/٥/٢١٠٢ڕۆژنامەیئافتنپۆستن،سەرچاوە:  

ساڵبێت،ئەمتۆرەبەکاربهێنێت!((٠٣))بەپێیڕێسایفەیسبووک،نابێتکەسێکتەمەنیژێر  

نجامرئهده  
نکردن،راسا،ههوهپێکردن،پێڕابواردن،الساییکردنهگاڵته-کردنکانینێوان،گاڵتهرچیسنوورهگه
ودیاردانه،گشتئهکهکردنپانتاییهاڵممۆبهزۆرکاڵوتێکچڕاوون،به،رسهرخستنهپاندن،سهچه
گرێت.خۆدهله  
گشتبوارێکداس،لهکهمافیتاکهرویج،کهکنهیوهفتهڵگاوواڵتێکیدێموکراتیوپێشڕهکۆمهله
ش،وهکردهستووروبهاساودهپێییاڵت،یاسا،ئاینوبیرورایسیاسی،بهستهده-توڵهردهرانبهبه

.رهقوکاریگهزهمۆبینگهێندهیوکێشهچیدیارده،کهپارێزراوه  
ستیئاینلهبااڵده،کەکباشووریکوردستانیوههفتکینادێموکراتوپاشڕهیهڵگهکۆمهیلهدئه

،ڕێزگرتنلەئاشکرادیاره،بهداڵگا،یاسا،گووتاریسیاسی)حیزب(کیکۆمهیهگشتبواروجومگه
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تایبەتمەندێتیتاکەکانوڕیزگرتنلەمافەکانیمرۆڤ،بەشێوەیەکیگشتی،لەئاستێکیزۆر
مدایە،دەبێتلەچئاستێکدابێت؟نز  
لەبریشایری،سوڵحیعهبینرێت،قیدهزهڵگادازۆربهناوکۆمهکانلهکیهخێڵهندییهیوههاوکاتپه

کراشئابهلەبریهەستیهاوواڵتیبوون،،وهتوناوچهشرهێڵ،عهخشانازیکردنبهسەروەییاسا.
.کرێندهبینرێنوپراکتیزهادهدژیانیڕۆژانهله  

 
مووههلهکه،مانداکهزمانهیمۆبینگلهکوشهیهگبهڵههگههادا،لهبارودۆخێکیوهله

وەک:.کردننبۆمۆبهاژهئاموهکهڕوویه  
جاڕسکردن،ریپێکردن،شمهقهراسانکردن،،ههپێکردنشقورهر،تهسهرخستنهپێڕابواردن،سه))

کارهێنانیوبهوهوگووتنه((ش.ندیدیکههچپێکردنوگاڵتهلێدان،لێنان،تانهالقرتیپێکردن،ناتۆره
نگیرههمیدیاوفهلهتنانهقاموناوبازاڕدا،تهرشهسهلە،فێرگهلەماڵ،یان،لهڕۆژانه

کاتودهشهئاسانیگه،زۆربهرهۆجمکیلهیهژینگهنگلهیمۆبیرائیدیگه.سیاسیشدا
.وهبێتهباڵوده  

ئەمدیاردەیە،یانئەمکێشەوگرفتە،دەبێتلەسەرگشتئاستەکاندابهێتەباسکردنوگوتوبێژ.
مامۆستایانوپزیشکانیدەروونیلەسەردیاردەکەوەربگیرێت.لەبیروڕایفێرخوازانودەبێت

مۆبەپێکردنەکەیبەئاشکراهەمووشیگرنگتر،هانویارمەتیکەسیمۆبەکراوبدرێت،تابوێرێت
 بدرکێنێتوکەسیمۆبەکاربناسێنێت.

 
پالنیانبۆبەرەنگاربوونەوەیمۆبینگ،دەبێتوەزارەتیفێرکاریوبەڕێوەبەرایەتییەکانیفێرکاری

هەبێت،بۆنمونە)پرۆگرامیئۆڵۆڤێۆس(وپرۆگرامیدیکەیلەوجۆرە.کاریتۆژەرەیکۆمەاڵیەتی
ەتیانلەوبوارەدابۆسازبکرێت.مێدیابەگشتیوتەلەڤیزیۆنبەدەبێتچاالکبکرێتوکۆرسیتایب

.وبەدواداچوونیلەسەرئەمدیاردەیەهەبێتتایبەتی،دەبێتبەرنامەیدۆکۆمێنتاریودێبات  
دەبێت،ئەمدیاردەیە،باسوبابەتیسەرەکیبێت،لەگشتکۆبوونەوەکانیفێرگەدا،چ

ن،چکۆبوونەوەیدایکوباوکان.اکۆبوونەوەیفێرخوازانومامۆستای  
ەڕلەمان،گرنگەکەسانیناسراودیاریکۆمەڵگە؛سیاسەتمەداران،وەزیرەکان،ئەندامانیپ

ون))بەدڵنییاوەر،یانمۆبەپێکراوبواکهونەرمەندان،وەرزشوانانونووسەران،گەرلەمنداڵیدامۆبە
((لەدیداروکۆبوونەوەگشتییەکانداباسیئەموهەندێکیشمۆبەکاربوونکراوپێمۆبەهەندێکیان

دەبنەڕەچەشکێنیباسوباسلەکاریگەرییەنەرێییەکانیبکەن.بەوکارەیاندیاردەیەبکەنو
باسنەکرێتوکاربۆکەمکردنەوەینەکرێت،دیاردەیەکیکۆمەاڵیەتیزۆرگرنگوسەخت،کەئەگەر

 زیانێکیدەروونیگەورەلەکۆمەڵگادەدات.
 
،هەڵمەتیدژەمۆبینگلەگشتفێرگەکانیواڵتدادەستپێبکات.دەبێتدەبێتوەزارەتیفێرکاری
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کان،لەکۆرسیبەرەنگاربوونەوەیمۆبینگدا،لەالیەندەروونناسانەوەمامۆستاوبەڕێوەبەرە
ەرنامەکانیڕادیۆدا،لەرۆژنامەوبتەلەڤیزێۆنەکانکەناڵەکانیزانیارییانپێبدرێت.دەبێتلە

کەمپینیدژەمۆبینگڕابگەینرێت.دەبێتلەشوێنەگشتییەکانوشەقامەسەرەکییەکانیناو
ت.دەبێتبەڕێککەوتنیوەزارەتیفێرکاریووێنەیدژەمۆبینگهەڵبواسرێستەروشارەکانداپۆ

چەندکۆمپانیاوکارگەیبەرهەمهێنان)بۆنمونەکارگەیبەرهەمهێنانیئاویبوتڵ،خواردنەوی
مۆبینگژانەبەکاردەهێنرێت(تێکستیدژەەربەرهەمێکیدیکەیخۆماڵی،کەڕۆکۆکاکۆالوه-گازی

ۆرترینخەڵکبیبینێتوبیخوێنێتەوە.بنووسرێت،تاز  
دەبێتلەوانەیمافیمرۆڤوکۆمەڵناسیدا،تیشکبخرێتەسەردیاردەیمۆبینگوببەسترێتەوە

.ئەوانەیفێرگەکانداپێیاندەگووترێت))تۆژەریبەڕێزگرتنیمرۆڤومافیتاکەکەسەوە
کرێت.وەزارەتدەبێتپسپۆڕیکۆمەاڵیەتی((کۆرسیتایبەتیانسەبارەتبەمۆبینگبۆسازب

دەروونناسلەمبوارەدابۆگشتبەڕێوەبەرایەتییەکانیئامادەبکاتولەزووترینکاتدابگاتەهەر
فێرگەیەک،کەدوایڕووماڵکردنیدیاردەیمۆبینگ،دەرکەوت،ڕێژەیمۆبینگومۆبەکاریلەو

یش.دەبێتبزانینین،کەکۆمەککردنیفێرگەیەدابەرزە؛بۆیارمەتیدانیمۆبەپێکراوانومۆبەکاران
مۆبەکاران،هێندەیکۆمەککردنیمۆبەپێکراوانگرنگە.  

بەرەنگاربوونەوەیهەنگاویبەکورتی،ئەمانەهەندێکپێشنیارورێگەچارەن،کەدەکرێتوەک
مۆبینگودژەمۆبینگ،هەڵبهێنرێنەوە.بێگومان،کەمۆبینگچووەبەرنامەیکاریوەزارەتی

یوحکومەتەوە،ئیدیدەتوانرێتدەروونناسیتایبەتمەندلەمبوراەداپەیدابێتوڕێگەچارەفێرکار
 وشێوازیگونگاوتربۆبەرەنگاربوونەوەیمۆبینگپەیدابکەن.

 

مشیسێیهبه  
تیرپرسیاریههب  

 بەرپرسیاریەتیچییە؟
دووبەرپرسیاریەتیچەمکێکیفراونەوگەلێڕەهەندیهەیە،هاوکاتبۆمەبەستیجۆراوجۆرلە

ەهەندیزۆربەرفراواندابەکاردەبرێت.ڕ  
 
ئێتیکی(-ئاکاری)مۆراڵی-یڕەهەندیڕەوشت-٠  
ڕێسایی-ڕەهەندییاسایی-٢  

تاک،بەپێیتێکستێکیەوتردەکانیدیکە،سنورەکانیدیارڕەهەندییاسایی،لەگشتڕەهەن
.نووسراو،بەرپرسیاریەتەکەیدیاریکراوە  

لەبەرانبەربەجێنەگەیاندنیئەوبەرپرسیارییەتییەی،کەبەیاساڕێکخراوەودیاریکراوە،سزا
 هەیە.لەبەرهەندێ،لەمحاڵەتەدا،بەرپرسیاریەتیدەبێتەئەرکێک.
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ەژێرڕکێفیدانوستانوسازشکردنەوە.تانیدیکەدا،بەرپرسیاریەتیدەکەوێڕەهەندەکدەنالە  
لەگفتوگۆیڕۆژانەدا،چەمکیبەرپرسیاریەتی)زۆربەیجار(ئەمڕەهەندانەیووندەکاتولە

.زەمینێکیبێسنوردابەکاردەهێنرێت،کەبەئاسانیمانایچەمکەکەنادۆزرێتەوە  
 

دەکرێت.فێرخواز-فێریمنداڵبەشێوەیەکیگشتی،بەرپرسیاریەتیلەڕێگەیپەروەردەکردنەوە  
فێرخوازهێندەیئازادیهەبێتوزەمینەیەکیبۆبڕەخسێنرێت،تا-بێگوماندەبێتدواترمنداڵ

ررههبهرئازادیمرۆڤ،لهگهئه.ئەنجامبدات)پراکتیک(بەکردەوەئەوبەرپرسیاریەتییەبتوانێت
بەواتایەکیدیکە،ستۆبگرێت.ئهتیلهرپرسیاریههناتوانێتبومرۆڤهوائهک،سنوردارکرا،ئههۆیه

.بێتمرۆڤینائازادههتیمانلهەرپرسیاریڕێیبهنابێتچاوه  
بەرپرسیاریەتی،فراژوتنیکردەیپەیوەستکردنینێوانمرۆڤەکانە.(ئێتیکی)فێرکردنیئاکاری

ئایندەییەکاندەکات.-ئێتیکیبەرپرسیاریەتیکارلەسەرپەیوەندییەمرۆڤایەتییەهەنووکەییە  
ەرئەنجامدەبێتچوارخەسڵەتیپەسەندلەمرۆڤدابڕسکێنیوبەکورتی،ئاکاریبەرپرسیاریەتیس

یشیتێدابمرێنێت.خەسڵەتەکانیشئەمانەن:دچوارخەسڵەتیناپەسەن  
نەبێت.نەوێربوێربێت،-٠  
)پیسکە(نەبێت.خۆویستبێت،)بەخشندە(کۆویست-٢  
نەبێت.(نەزانکەللەپوت)(بێت،زانا)هۆشیار-٣  
نەبێت.(ناڕەوابێداد))ڕەواخواز(بێت،دادپەروەر-٠  

:پەروەردەکردن  
 ڕاڤەکردنیچەمکیپەروەردە،کارێکیئاساننییە؛بەاڵمدەکریبەمشێوەیەڕاڤەیبکەین.

)دەوڵەتیشوەکدامەزراوەیەکیجڤاتی(فرەالیەنەیە،کەجڤاتوپرۆسەئاڵۆزوئەپەرەردەکردن،
دنیابینیوبەهاڕەوشتییەکانیوە،دیدولەڕێگەیخێزان)باوان(وسیستەمیفێرکاری)مامۆستا(

دەسەپێنێت.دەگوازێتەوە،یان)مندااڵن(نەوەینوێۆبخۆی  
ووخاڵیسەرەکیداچڕوکورتکراوەتەوە:،مانایپەروەردەلەدکورتیبە  

هەڵوێستوکەسایەتی،کەئەمانیشلەوێنەیەکیچڕوئاڵۆزداگشتئەمڕەهەندەمرۆڤانانە
.و،پەیوەندیکۆمەاڵیەتی،بەها،خودید،ڕەوشت،کەسایەتی:دەگرنەخۆ  

چەمکەکەهێندەبەرفراوانوئاڵۆزە،کەتەنانەت،بیروبڕواوتێڕوانینیکولتوریوئاینیوئاستی
بەواتایەکیدیکە،پەروەردەسۆزداریش،لەسنووریپەروەردەداجێگەیاندەبێتەوە.ڕۆشنبیریو

کیڕەوشتییئەرکی=دێۆنتۆلۆج(واتەلەگشتبابەتێخاوەن)ئاکاریمرۆڤدەکاتبەکەسێکی
 وەکئەرکدەڕوانێت.

)دێۆنتۆلۆجیچڕبوونەوەیەلەسەریەککردەیدانوستاند،بۆنمونەدرۆکردن.ئایادرۆکردنڕەوایە؟
گەردرۆکردنڕەوانەبێت،ئەوالەڕوانگەیدیۆنتۆلۆجیەوە،هەمووجۆرەدرۆیەکناڕەوایە.گەرچی
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(!یاندرۆکردنلەگەڵدوژمنیشدابێت،درۆیسپیشبێت  
تێکڕایئەمڕەهەندانە،پەیوەندییەکیچڕیانلەگەڵپرۆسەیفێرکایداهەیە،کەکاردەگاتە

،بەتایبەتیگەالنیدواکەوتوونامۆدێرن،کەدیدیئاینییتێدازۆرکەسوزۆرگەلئەوەیزۆر
.و......عێراق،زاڵە،تەواویپرۆسەیفێرکاریناودەنێنپەروەردە،بۆنموونەکوردستان،سعودییە  

 

Richard Stanley Peters (٢١٠٠-٠٩٠٩)ڕ.س.پێتەرس،  
پرۆفتسۆریفەلسەفەیفێرکاری،لە)ڕ.س.پێتەرس،یفەیلەسوفیپێداگۆگ،بەگوێرەیڕاڤە

مەرجیسەرەکیهەبن،لەهەر)کریتێریا(٠دەبێت(٠٩٨٣،تاساڵیبریتانیائامۆژگایفێرکاری
:پەروەردەکردنبهێتەئەژمارپرۆسەیپرۆسەیەکدا،تاوەک  

 
وفێردەکرێن،دنیابینیوڕاڤانەیلەپرۆسەیپەروەردەکردندادەدرێنبەمنداڵئەوزانیاریو-٠

بن.خۆیانهەڵگریمانا،مەبەست،بەهاوپەیامدەبێت  
زانیاروزانستیپرۆسەیپەروەردەکردنەوە(هێندەکەسیپەروەردەکراو،دەبێت)لەڕێگە-٢

فێربکرێت،تابتوانێتلەدەوروبەریخۆیوداکەوت)واقع(تێبگاتودەرکیبکات.)وەربگرێت(  
،بێت.پرۆسەیپەروەردەکردن،دەبێتپرۆسەیەکیمۆراڵی-٣  
وێنایبکات.رخواز،دەبێتلەپرۆسەکەتێبگاتوفێ-منداڵ-٠  

لەجۆرە،کهەبێت،کەبتوانێتپرسیاریلەمێندەیدەرەروەردەدا،دەبێتمنداڵهلەدەرئەنجامیپ
نە:و،بۆنموخۆیبکات  

ێکچییە؟تباشترینڕێگاچارەیڕەوشتیبۆکێشەوگرف-  
بپارێزێت؟زیاترئایامرۆڤدەبێتبەرژەوەندیخۆی،یانبەرژەوەندیگشتی-  
(کێشەوگرفت،یانلەپێناوبەرژەوەندیگشتیدائایادرۆیسپی)درۆیەکلەپێناوکەمکردنەوەی-

 ڕەوایە،یاندرۆکردنبەهیچشێوەیەکڕەوانیە؟
زۆرپرسیاریدیکەیلەمبابەتە.  

 

:بەکورتی  
تمنداڵبکاتبەبوونەوەرێکیجڤاتیوبیخاتەهەمبەرامانجیپرۆسەیپەروەردەکردن،دەبێدوائ

ەختوفرەالیەنەشدا،بەرپرسیاریەتیپانتاییەکیزۆرپرسەمرۆڤایەتییەکان.لەمپرۆسەچڕوس
ڕوانرێت.دەلەچواردیدگایجیاوازەوەلێیکردەیبەرپرسیاریەتیداگیردەکات.فراوان  

وەکپرۆسەیفێرکاریچۆنکردەیبەرپرسیاریەتیفێریمنداڵدەکاتولەدەالقەیئەمدیدگایەنەوە
گەورەبوو،ئەومنداڵە،کەدەچێنێت،تالەئایندەدادامنداڵئەرکێکیڕەوشتیئەوپرسەلەهزری

ێگڕێت.دابجڤاتولەجیهانیشیشیاویخۆیلەڕۆڵ  
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:چواردیدگاکانیشئەمانەن  
دیدگایترادیسۆنی)نەریتی(-٠  

.دەکاتپرسینەوەێکۆنترۆڵول)پرینسیپەمۆراڵییەکان(یبنەمائەمدیدگایە،پەیرەوی  
)ناوەکی(ئیدیالستی-٢  

دیدگایەپەیڕەویبنەمایدەروونناسیمرۆڤدۆستانە)هیومانسایکۆلۆجی(ودەروونناسیجڤاتیئەم
بەواتایەکیدیکە،پاڵنەرەناوەکییەکانیمرۆڤبەبنەماوەردگرێت.دەکات.)سۆشیالسایکۆلۆجی(  

)جڤاتدۆستی(سۆلیدارێتی-٣  
ئامانجیفێرکاریهەرجڤاتە.هۆکاروئەمدیدگایەپەیڕەویبنەمایجڤاتدۆستیدەکات.واتە

ریدەبێتلەجڤاتەوەبۆجڤاتبێتوبەرپرسیاریەتیشهەربۆخزمەتیبەواتایەکیدیکە،فێرکا
 جڤاتبێت.

)دەرەکی(ئەنالیتیکی-٠  
،بەێوازیسیستەمیفێرکاریودنیابینیناوکۆمەڵگااتەشئەمدیدگایە،پرسەدەرەکییەکان،و

تیدادەنێت.فاکتەریسەرەکیبەرپرسیاریە  

وههییفلسهیفهڕوانگهتیلهرپرسیاریهبه  
 

Jean-Paul Sartre (٠٩٨١–٠٩١٥)سارتەرجانپۆڵ  
بێت.تیههەرپرسیاریبێتبهده،واتامرۆڤیئازادتییههیرپرسیارئازادیبه،کهووبربڕوایواسارته

ک،رهۆیهرههبهرئازادیمرۆڤ،لهگهئه،کهیهاستیهڕولماندنیئه،سهجارێکیدیکهشمهئه
نابێتبەواتایەکیدیکە،ستۆبگرێت.ئهتیلهرپرسیاریهناتوانێتبهومرۆڤهوائهسنوردارکرا،ئه

بێت.مرۆڤینائازادههتیمانلهەرپرسیاریڕێیبهچاوه  
ڵەوەوتیوفێرخوازبەتایبەتی،لەماگشدەکرێتلەخۆمانبپرسین،کەئایامندااڵنیکوردستانبە

 لەفێرگە،چەندەئازادن؟
 

Plato پ.م.(٣٧٠–٠٢٧)پالتۆن  
نوسێت:دهوهزاریسۆکراتهدیالۆگیکۆماردا،لهپالتۆن،له  

.کرابێتنازانێڕاستیچییهنهردهروهیپهوه،...ئهیهرونێکداههدهوموهه))هێزیفێربونله
،بۆهوکردوواونهنیانتهوکانیفێربوکراونوقۆناخهنهردهروهتیشپهواوهتهیبهوانهئه
ن.((یبارنسینا(لهمان)ئهکهشارهواییکردنیڕهرمانفه  

(٢١١٩م،سلێمانی،ردهخشیسهزگایچاپوپهدهمال،دکهمهمحهفالتۆن،و.د.)کۆمار،ئه  
بێت،ناتوانێتوفێرکاریدروستینهردهروهیپهوهیسۆکرات،ئهکهنهویبۆچوگوێرههب
،کهوفێرکاریهردهروهشبێتپهاڵمدهستۆبگرێت.بهئهاڵت،لهبردنیشارووهڕێوهتیبهرپرسیاریهبه
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زانیاریوفاکتوهرونیفێرخوازبیمێشکودهوهرئهکههنه؛موڕاستبێتهڵکیساخیهشێوههب
((نیشانیفێرخوازبدات.تقیقهحه-ڕێگایڕاستیردهروه))پهبێتڵکوده،بئاخنرێت،بهژماره  

 

Hannah Arendt (٠٩٧٥–٠٩١٦)هاننەئارێندت  
تی.واتهرپرسیاریهمایبهبنهکاتبهدانوستاند،ده(سوفیئاڵمانییلهفه)خانمهئاریندت،ەهانن
دێته(کارورکاربهئاست)وقۆناخ،یاندوودوتیبهرپرسیاریه،بهوهیدانوستاندیپرۆسهڕێگهله

.ئاراوه  

:رکاربه  
کنیکیدانوستاند()توانایته،وتوهڕکهگهپێشتر،بهلهدانوستاندێکی،کهدانبهمانایدرێژهبه  

:کار  
(یدانوستاندفراندنریئههونه-)تواناییدانوستاندپرۆسهستپێکردنبهدهمانایتوانایبه  
لهرپسهرتاکێک،بههههاروهههمڵێت.خهتیدهرپرسیاریهدابهئاستهومدوهلبڕوایئارێندت،به
دانوستاندا.یبێتلهپرۆسهومێتۆدوڕێبازیخۆیههرمرۆڤهههگرنگهوتیخۆی،بۆیهڵسوکههه  

(٠٩٩٦،رویجزگایپاکس،ئۆسلۆ،نهڤیتائاکتیڤا،و.کریستیانیانس،دهئاریندت،ە)هانن  
 

رپسرێکیبهوهنهوبومرۆڤبهردا،روسارتهدیدی،هایدگهتیلهتایبهبهرایدا،یبونگهفهلسهفهله
یداژیانیڕۆژانهلهکهکردارێک،گشتلهرپرسهمرۆڤبه،وهیهفهلسهمفهیئهڕوانگهله.پێناسکراوه

وهیچهێزێکئازادهرێکیوهنهو،مرۆڤبووهیهفهلسهمفهیئهڕوانگهیلهوپێیهبهیکات.ده
لهرپرسهسیبدات.ئیدیمرۆڤخۆیبهونوارهرچسه،تابڕیارلهنیهوهۆڤهبیریمروروسهله

نجامیئهڕۆژانهیدانوستاندنێک،کهگشتکردهلهرپرسهمانکاتیشدابهههیخۆیولهکهئازادییه
ریەتییەکیڕەوشتی.بەواتایەکیدیکە،ئازادیدەبێتەپەرپرسیادات.ده  

 
(-2211)یۆرگن،رماسهابه  
له،کهپاونیهرداسهسهکیئاکارییبهندیهیوهنهاپهکانتهندیمرۆڤهیوهرماس،پههابهلەکن
یکانتوهکئهندبێت،وهیسهرهیگرتبێتوپهرچاوهسهوهزییخودییهت(ئاوهقاڵنیهی)عهڕێگه

بۆکێشهیهچارهیڕێگهوهویشدۆزینهکیبااڵتر،ئهیهپلهچنهکاندهندییهیوهڵکوپهبڕوایپێبوو،به
.وهیدیالۆگههڕێگکان،لهوشتیوسیاسیهتیوڕهاڵیهکۆمهوناکۆکیه  

ریانرابهکوبهکیهکدا،مافیوهیهرکێشهههکانلهنهبێتگشتالیهده،کهرماسبڕوایوایههابه
ڕاوبۆچوونودیدگاکانیان.بێتبۆداکۆکیکردنلههه  
سێئاستیجیاوازژیوبهسێجیهانیدانوساندنیجیاوازدادهرماس،مرۆڤلهبڕوایهابهبه
،کهیهتیوقبوڵکردنههوایهرجوڕێسایخۆیبۆڕهمهڵه،کۆمهجیاوازهمسێجیهانهیڤێ.ئهپهده
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:کاتویاندهیڕهکاتیدانوساندنداپهمرۆڤله  
 
تی(بابهجیهانی)ئۆبجێکتیڤی-2  
تیاڵیهجیهانی)سۆشیاڵ(کۆمه-1  

جیهانی)سۆبجێکتی(خودی--1


تی:جیهانی)ئۆبجێکتیڤی(بابه
ن.جیهانیماتریاڵیوکهیدهستهرجهکانبهکییهرهدهته،بابهیمن،جیهانێکهوهرهجیهانیده

کانڵگهوڕاستیوناڕاستیبهکانیلماندنیبۆچوونهکاتیدانوساندندابۆسه.مرۆڤلهکانهفاکته
یانبۆبکات.توانێتئاماژهکان(،دهرگومێنته)ئه

تی:اڵیهجیهانی)سۆشیال(کۆمه  
مجیهانهلهن.ئهکهیدهستهرجهکان(،بهکان)نۆرمهوشتیههاوڕێساڕهبه،جیهانێکهجیهانیئێمه

هاوبهواییدانبهم،بۆڕهردهمرۆڤهه،کهکیمرۆییپێکهاتووهندییهیوهدانوساندنوپهزنجیره
کات.یانبۆدهنۆرم،ئاماژه  

 
خود:جیهانی)سۆبجێکتیڤی(  
سیکهستوسۆزوبڕوایتاکهز،ویست،ههسی،حهکهبۆچوونیتاکهجیهانیمن،جیهانێکه

کانخودییهزموونهئهمجیهانهکان،ئهسییهکهتاکهتێڕوانینهواییدانبهکات.بۆڕهیدهستهرجهبه
ر.پێوهکاتبهده  

 

ئێتیکیمنداڵگەشەی  
یمۆراڵیوئێتیکیلەئاستێکدابێت،کەلەبەرپرس،دەبێتگەشەمرۆڤبۆئەوەیببێتەمرۆڤێکی

مۆریفاکتەرگەلێکهەن،بۆتێگەیشتنلەبەها،ە(بگات)مەبەستڕەهەندەکانیبەهایتێبەها
 خۆیانلەگەشەیئاگامەندیمنداڵدەدەن.ئەوفاکتەرگەلەبریتینلە:

خێزان-٠  
هاوڕێ-٢  
مامۆستا-٣  
(سیستەمیفێرکاریفێرگە)-٠  
(ژینگە)شوێنیژیان،ئەمیشدووبەشە-٥  

گەیبەرتەسک:کۆاڵن،گەڕەک،دێ،شارژین*  
،جیهاناوان:دەڤەر،واڵتژینگەیبەرفر*  
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جڤات)ئەمیشسێبەشە(–٦  
ئاین*  
کلتور*  
دنیابینیجڤات*  

 

دامنداڵئێتیکیگەشەی،لەقۆناخەکانیئاگامەندی  
شەیمۆراڵیمنداڵ،بەچەندقۆناخێکیئاگامەندیداتێدەپەڕێت.گە،لەڕوانگەیدەروونناسییەوە

چۆنلەپرسوتاکێکیسەربەخۆ(دواتروەکلەوقۆناخانەدابەدیاردەکەوێت،کەهەرمنداڵێک)
انوستاندئەنجامدەدات.دەڕوانێتوچۆنلەئەنجامیگەشەیئەوقۆناخانەدا،دمۆراڵییەکانکردە

(دایهێناوە.٠٩٨١-٠٨٩٦ئەمڕێبازەشدەروونناسوپێداگۆگیسویسریژانپیاژێ)  

 
(٠٩٨١–٠٨٩٦)ژانپیاژێ  

بووبەبەناوبانگترینیەلێکۆڵینەوەیدەروونناسیو)پیاژێ،زانایەکیبایۆلۆژیبوو،دواترخویدا
 زانایدەروونناسیلەسویسرادا.(

بڕوایوابوو،کەفێربوونوابەستوپەیوەستیگەشەیعەقڵە)مێنتاڵ(وبەچوارقۆناخداپیاژێ
هەریەکلەمقۆناخانەشتواناوسنورداریەتیخۆیانهەیە.دەڕوات.  

ئەمقۆناخانەیگەشەسەندنە،سروشتیانەدەچنەپێشووابەستەیکولتورنینولەدەرەوەی
بەجیاوازیژینگەوکولتوریانەوەوەکیەکدەچنەپێش.مەوداکەیدان.بۆگشتمندااڵنیش،  

 قۆناخەکانئەمانەن:
قۆناخیهەستەکی)هەستیاوەری(-٠  

Lawrence Kohlberg (٠٩٨٧–٠٩٢٧)نسکۆهڵبێرگورێلە  
بەناوبانگترینزانایدەروونناسییە،کەلێکۆڵینەوەییژانپێژێبووە(شاگرد)ئەمریکیوکۆهڵبێرگ

منداڵدائەنجامداوە.وئێتیکیزۆرقوڵوپڕبایەخیلەبواریگەشەیئاگامەندیمۆراڵی  
بڕیاردان،یانڕاستتربڵێین)حکومدان(یگرتوتەبەربۆدەستنیشانکردن،یانکۆهڵبێرگ،مێتودی

ئێتیکیمنداڵ.دیاریکردنیئاستیگەشەیمۆراڵیو  
بەسەرهاتێکیچیرۆک،یاندا(بریتیبوولەوەی،کە٠٩٥١ینمێتۆدەکەیکۆهڵبێرگ)لەساڵەکا

داوایمۆراڵئامێزیبۆمندااڵن)هەندێکجارگەورەسااڵنیش(دەخوێندەوە،یانباسدەکرد.دواتر
کەکەدەرببڕن.سەرنجیخۆیانلەسەرئەوکێشەئێتیکیومۆراڵییەیناوچیرۆمنداڵەکاندەکرد

یانبهێننەوە.لەکنەانوبۆچوونوسەرنجبەاڵمهاوکاتداواشیدەکرد،کەدەبێتپاساوبۆئە
هۆڵبێرگگرنگنەبووکاموەاڵمەڕاستە،بەڵکوئەوەیلەکنئەوگرنگبووپاساویوەاڵمەکەبوو.
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(هۆکاریوەاڵمەکەیخۆیواتەدەبوومنداڵ)کەسیوەاڵمدەرتایەکیدیکەپاڵنەریوەاڵمەکەبوو.ابەو
بکاتوبڵێتلەبەرئەمهۆیە!بزانێتوڕاڤەی  

ئەمنمونەییەکێکلەچیرۆکوبەسەرهاتەکانیکۆهڵبێرگە،کەدەتوانێتدنەیبیرکردنەوەی
 منداڵبدات،تاپاساویلۆجیکانەبۆهەڵوێستەمۆراڵیوئێتیکییەکانیخۆیبهێنێتەوە.

 
.سینییەکیهێنادەیارمەتیدایکیبداتلەکاریناوماڵدایەکەمویستیکوڕیهەبوون،دووکوڕ))
یانپەرداخیلەسەربوو.بەاڵمخلیسکاوسینییەپەرداخەکەیلەدەستکەوتەخوارێوگشت(٠١)

شکان.  
ڕۆژێکیدیکە،کوڕیدووەم،لەگەڵدایکیدالەسەرشتێکناکۆکبوون،دایکەلەکوڕەتووڕەبوو.

کاتەداپەرداخێکیبەدەستەوەبوو،لەداخاندایبەزەویداوشکاندی.((کوڕە،لەو  
 

 پرسیارەکانیکۆهڵبێرگئەمانەن:
کرد؟انکاملەودووکوڕە،خراپڕەفتاری-  
بۆچی؟هۆکارەکەیچییە؟-  

:ردۆتەوە(کۆمەڵەداچڕک٣اڵمەکانیلەسێ)کۆهڵبێرگ،کۆیوە  
 
ە.و(پەرداخیشکاندوەودایکیتووڕەکردو٠١چونکەدە)کوڕییەکەمکارێکیخراپیکردوە،-٠  
وە.وکوریدووەمکارێکیخراپیکردووەودایکیتوڕەکرد-٢  

بەاڵمدایکەلەکوڕییەکەمتووڕەنەبوو،چونکەئەوکوڕێکی)ئاقڵ(میهرەبانبووە.  
شکارێکیەدات،ئەوە،چونکەئەوویستوویەتییارمەتیبوکوڕییەکەمکارێکیخراپینەکردو-٣

،کارێکیخراپە،هەرچەندەلەساتەوەختێکیتووڕەییداشتشکاندن،بەئەنقەستبەاڵمدرووستە.
،نەچێتەخانەیپرسیەڵوێستەیکوڕیدووەمهکارەیکرد،لەبەرئەوە،ڕەنگەئەووکوڕیدووەمئە

ەوە.مۆراڵ  
 

(قۆناخ٣)مۆراڵیوئێتیکیمندالبۆسێنیدکۆهڵبێرگ،گەیشتەئەوبڕوایەی،کەگەشەیئاگامە
:قۆناخ،دابەشدەکات(بەشە٢هەریەکلەمقۆناخانەشبۆدوو)دابەشدەبێت  

((پلیکانەیکۆهڵبێرگئێمەناویدەنێین))  
 

) pre conventional پریکۆنڤێنشناڵ/پێشئاسایی)باوپێشقۆناخی  
گوێڕایەڵیوسزا-٠  
بەرابەری/وەکیەکی-٢  



 

53 
 

 
 ( the conventional یی)کۆنڤێنشنەڵائاسقۆناخیباو/  

ەگیییوپەیوەستپێشبینی/چاوەرێ-٣  
ئەرکوسیستەمیکۆمەاڵیەتی-٠  
 

) post conventional )پۆستکۆنڤێنشنەڵ/پاشئاساییقۆناخیپاشباو  
مافەبنەڕەتییەکانوپەیمان)پەیمانیئەرکی(-٥  
بنەماڕەوشتییەهەمەکییەکان-٦  
 

:هێڵکاریقۆناخەکانیگەشەیئێتیکیمنداڵ،بەگوێرەیدابەشکردنەکەیکهۆڵبێرگ  

 
یانخوەباوانەیناوکۆمەڵگایە.مەبەستیکۆهڵبێرگلەچەمکی)کۆنڤێنشنەڵ(ئەوئێتیکە،  

 

 پڕۆکۆنڤێنشناڵ
قۆناخەدا،منداڵهێشتابەئیتیکوخوەکانیناوکۆمەڵگەڕانەهاتووەونەبوونەتەبەشێکلەلەم

 مۆراڵیناوەکیمنداڵ.بەواتایەکیدیکەمنداڵهێشتالەپرسوبابەتەمۆراڵییەکانتێنەگەیشتووە.
،فیزیکییەکان،ڕێڕەویهەڵسوکەوتیمنداڵئاڕاستەدەکەن.هێشتابەپاڵنەرەسروشتیەکان  

بنەما-٦
ڕەوشتییە

مافە-٥ هەمەکییەکان
بنەڕەتییەکان

 وپەیمان
)پەیمانی

 ئەرکی(

ئەرکو-٠
سیستەمی

پێشبینی-٣ کۆمەاڵیەتی
چاوەرێییو
بەرابەری-٢ پەیوەستەگی

 وەکیەکی
گوێڕایەڵی-٠    

وسزا  

III 
post conventional 

II 
 the conventional 

I 
pre conventional 
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بەشێوەیەکیهەرچەندەبۆگشتقۆناخەکان،لەمنداڵێکەوەبۆمنداڵێکیدیکەجیاوازە،بەاڵم
لەمقۆناخەتێناپەڕێت.(٣گشتی،منداڵلەزاڕۆخانەوەتاساڵەکانییەکەمیفێرگە)تاپۆلی  

گوێڕایەڵیوسزا-٠  
خۆویستی(یەوەلەداکەوتولەمبەشەقۆناخەدا،منداڵلەڕوانگەی)ئێگۆسەنتەریزم/خۆپەرستی/

 دەوروبەردەڕوانێتووادەزانێت،کەگشتکەسانیدەوروبەری،حەزوئارەزوویوەکئەویانهەیە.
وهەوڵدەداتگوێڕایەڵبێت،تالەسزاسزاوەهەڵسوکەوتدەکاتهەروەهالەڕوانگەیترسلە

ریسزاهەیە.ڕزگاریبێت.کەدەڵێینسزا،باسلەلێدانناکەین؛گەلێکجۆ  
 

بەرابەری/وەکیەکی-٢  
لەمبەشەقۆناخەدا،منداڵهەوڵدەداتداواکانوخواستەکانیخۆیوکەسانیدەوروبەریشی

ئاسودەییووبەدەستهێنایڕەزامەندیگەورەکانبهێنێتەدی.هەروەهاحسابێکیووردبۆ
حەزەکانیخۆیشیدەکات.بەواتایەکیدیکەهەمیشەلەهەڵسەنگاندنوبەراووردکردنیدەستکەوت
وزیانیهەرکردەوەوهەڵوێستیکیخۆیدایە.هاوزەمانپرینسیپی))هەقبەهەق((لەکاردەنەوەدا

ەرفەتێک(کەلەگەڵلەمبەشەقۆناخەدامنداڵبەرانبەردەستکەوت)هەرشتێک،یاندپەیڕەودەکات.
نکەنوقڵێکلەەمندااڵنیدیکەدا،یانخوشکوبراکانی،پێیدەدرێت)بۆنمونەگەرچەندد

نێوانیاندابەشبکەین،یانسواربوونیجۆالنە(چاویدەکاتەپێوەروترازویهەستیار،تابزانێتکێ
راناڕەزاییدەردەبڕێت.لەوزیاتر،یانزۆرتروەردەگرێت.هەرکاتهەستینابەرابەریبکات،خێ  

 

 کۆنڤێنشناڵ
دەچنولەهەڵسوکەوتولەمقۆناخەداووردەووردە،ئێتیکوخووەباوەکانبەرەوجێگیربوون

وئەوەەکاردانەوەیمنداڵدابەکاڵی/بەتەنکیدەبینرێن.واتا،خووەکانوئێتیکیدەوروبەر،بەر
یئەوەدەکات،کەڕێزیلێبگیرێتوچوەڕێچادەچن،کەلەکنمنداڵببنبەبەها.هەروەهامنداڵ

.پاداشتبکرێتوخۆیوەکتاکەکەسوچسەرنجوتێبینیوڕوانینەکانی،بەهەندبگیرێت  
 

یدیکەداهەڵوێستویە،کەمنداڵلەژێرکاریگەریئەوخاڵێکیزۆردیاریئەمقۆناخەئەوە
 کاردانەوەئێتیکییەکانی،وەردەگرێت،یانهەڵدەبژێرێت.

یوانچاوەڕپێشبینییو-٣  
ڕێییەیباوانوەلەمبەشەقۆناخەدامنداڵ،هەوڵیئەوەدەدات،کەئەوپێشبینی)تەوەقوع(وچاو

خوشکوبراوهاوڕێیانومامۆستاکانی،لێیانهەیەتوانیبێتیهێنابییەتەدی.هاوکاتخۆشی
نوبیبینن.بەواتایەکینبسەلمێچاوەڕییئەوەیە،کەئەوکەسانە،ئەوکردەیهێنانەدییەیبۆ
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 دیکە،منداڵلەپەژارەیئەوەدایە،کەنادیدەبگیرێت.
ەدەکات،واتەمنداڵهەوڵدەدات،لەدیدوهاوسۆزی)ئێمپاتی(منداڵگەشهەرلەمئاستەشدایە،کە

نە،وتوخۆیدەخاتەشوێنیئەوانیدیکە،بۆنموایئەویدیکەوە))شتەکان((ببینێگۆشەنیگ
سپاونییەوئێتیکێکیوتەنگوچەڵەمەدا.بەاڵمهێستادۆخەئێتیکیەکەیچەراتیئێشوئازالەک

ینییە.تایبەتبەخۆ  
 

ئەرکوسیستەمیکۆمەاڵیەتی-٠  
لەمئاستەدا،ڕەفتارکردنلەڕوانگەیکۆمەڵێکباوەڕوپرنسیپیچەسپاوەوەئەنجامدەدرێت.منداڵ

کۆمەڵلەسەرشانییەتی،جێبەجێیانبکاتوڕێزییاساویوەکتاکێکیەکانئەرهەوڵدەدات،ئەو
ەیشکێنێت،لەگەڵڕێساکانیشبگرێت.هەوڵدەداتیاساشکێنینەکات،مەگەرئەویاسایەیکەد

لەمئاستەدا،زیاترڕووەوئارامیڕووبەڕووبوەستنەوە.ەواتر،یانبەهێزتردا،یاسایەکیلەخۆیڕ
 دەچێت،تائاژاوەوگێرەشوێنی.

 

 پۆستکۆنڤێنشوناڵ
ئەمەدواقۆناخیگەشيیئێتیکیمنداڵە،هاوکاتلەمقۆناخەدامنداڵبۆتەمرۆڤێکیگەورە،واتا

بنەماییوهەڵبژاردن،لەدیدێکیسەربەخۆولەسەرهەڵوێستیئێتیکساڵوبەرەوژورە.٠٨
 پرنسیپەئێتیکییەهەمەکییەکانومافگەلەهەمەکییەکانوەردەگیرێت.

 

مافەبنەڕەتییەکانوپەیمان)پەیمانیئەرکی(-٥  
لەمئاستەدامنداڵ/الوگەیشتۆتەئاستێکیکامڵبوونیئێتیکی،کەلەمافگەلەبنەڕەتییەکان

تێبگاتوباوەڕیپێیانهەبێتوبۆگشتمرۆڤێکیان،لەهەمووشوێنێک،بەڕەواببینێت.هەرلەم
ەریپەیمانوڕێکەوتن،بەئەرکێکدەزانیتوخۆیبەشەقۆناخەشدایە،کەمرۆڤڕێزگرتنبردنەس

جێبەجێکردنیاندەکات.پابەندی  
 

بنەماڕەوشتییەهەمەکییەکان-٦  
کەیگەشەکردنیئێتیکیومۆراڵیمرۆڤە.ئیدیبنەمائێتیکییەهەمەکییەکانئەمبەشەقۆناخەلوت

نەوبەوبنەمایانەبن)بۆنموەکاندەبنەپاڵنەریڕەفتار.هەریاساوڕێسایەک،دژ)یونڤێرشاڵ(
ئێتیکی،کانتولێڤیناسولۆگستتروپ(مرۆڤبۆیهەیەپەیڕەوییاننەکاتودژیانبوەستێتەوە.

 هەرئەمەشە،کەنەوەینوێدژیئێتیکەباوەکان)ترادیسێۆنیەکان(دەوستنەوە.
 

ەبەرئەوەیباسەکەیلەڕاستیدا،ئەم))پلیکانەیەیکۆهڵبێرگ((ڕاڤەیزۆرتریدەوێت،بەاڵمل
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ئێمە،نەتایبەتەبەپرسیئێتکونەبەدەروونناسیمنداڵ،بۆیەهەوڵمدازۆربەکورتیوزۆربە
 سادەییڕاڤەیبکەم،دەناهەرئەمباسەبەتەنهاچەندکتێبێکیدەوێت،تاڕوونبکرێتەوە!

 

تیرپرسیاریهبهکانیجۆره  
نیگایگۆشهتیلهسیاریهررپش،بهوپێیه،بهمرۆڤجۆراوجۆرهیوهوازیبیرکردنهێی،شوهرئهبهله

کانمرۆڤهبێتویدانوستاندپرۆسهدەرلەک،بهتییهرپرسیاریهبهجۆرهراڵمههبهبینرێت،دهجوداوه
،ناشبێتەبەرپرسیاریەتی.ناوببرێتیدانوستاندپرۆسهن،ناکرێتبهبرنهرابهبهورازتهتێیداهاو  

 
سێت:ونوهاننائاریندت،ده  

نێتی.وهایمرۆڤبوشمانایبهمهئه.بێتیههتوانایدانوستانددۆخێکدایه،کهلهەنهامرۆڤ))ته
بێتردهههیهوپرۆسهڵکوئهوستاندبکات،بهننهاداتهمرۆڤناتوانێتبه-یهوهئهکهکێشه-اڵمبه
ات.((دبەنجامئداکانیدیکهڵمرۆڤهگهله  
(٢١١٣رویج،،نهخشیزانکۆ،ئۆسلۆهپگایز،دهرینگهینارئۆڤههاننائارندیت،و.ئه)  
 

رگرتنیوهکردنیبۆپێشترئامادهیتواناییخۆیولهگوێرهڵ،بهرتاکێکیکۆمهکاتێکهه
سپێردرێت.تیپێدهرپرسیاریهبهداڵگهکۆمه،لهوهیفێرکارییهیپرۆسهرێگهتی،لهرپرسیاریهبه

ولەرکئهبێتبهالدهاڵتیخۆیدا،لهستهندێتیودهتمهبواریتایبهلهتیسیاریهررپبهئیدیتاک
.تلەکردەیبەرپرسیاریەتەکەدەڕوانێڕوانگەیئێتیکەوە  

اللهبوونیگروپربهسهوڵگهکۆمهربهستیسهههبێتومهێنوکارادهرهه،مرۆڤبهیهوهیهمڕێگهله
.بەهێزتردەبێت  

ئەمانەن:تیرپرسیاریهکانیبهجۆرهاوجۆرشێوە  

ئافرێنێتده(معیجهستهیی)دهوهیانیپێكهژتیرپرسیاریهبه  
ڵکونهابژی.بهتهبهرخۆیناتوانێتههه،واتهی،یانپۆلیییهلهرێکیگهوه،زیندهسروشتمرۆڤبه

یورهکیگهتییهرپرسیاریهبه،یسروشتییهتهمسیفهکانیخۆیدابژی.ئهڵهاوشێوهگهبێتلهده
یبێت.ێتههبژیدهڵیاندادهگهیلهگروپهوربهرانبهبه،کهرمرۆڤێکستۆیههئهخستوته

دۆخدایه:ودولهیمرۆڤ،تیکهیهرپرسیار،بهکیدیکهتایهاوبه  

:مکهدۆخییه  
وهتهنهگروپ،رخێزان،رانبهمرۆڤبهی،کهتییهرپرسیاریهوبهئه،واتهیینوکهتیههرپرسیاریهبه
داوهپێناومانهتیلهرپرسیاریهبه،بههتیسیاریهرپریبهمدۆخهکرێتئهدهتی.یههه،پیشهوکارو

 ناوببرێت.
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:موهوددۆخی  
وکانیداهاتووهنهررانبههبمرۆڤی،کهتییهرپرسیاریهوبهئه،واتهییتیئایندهسیاریهررپهب

تی.یهههیشداسروشتوژینگەویتگشتمرۆڤایه  
ناوببرێت.ئێتیکی-تیئاکاریرپرسیاریهبه،بهیترپرسیاریهبهیدۆخهمئهکرێتده  

 

ئافرێنێتهایمرۆڤانهدهبهتیرپرسیاریهبه  
لێکهاگهبهوان.لهکێکهوردستانیشیهکیڵگهکۆمه.کان(داقلیدیهکان)تهدیسۆنیهتراڵگهکۆمهله
کردوبۆیاندههایانهوبهویئهیڕهپهوههانهندههچناسران.کاندههاپیرۆزهبههبن،کهوبوهه
.هێشتمیراتجێدهکانیدوایخۆیانبهوهنه  

.وبواڵتستهودهتیرپرسیاریهکردنیبهشنهدابهله،هاگهوبهمریئهندرێژیونهمهکیتهرههۆیسه
سپێردراویانپێدهلههاگهوبهیئهوهلماندنهسهبارهورکیدونهائهکانتهنوێیهوهنه،ێدنرههبهله
نیوچوهۆیپێشڤهدا،بهمهردهمسه.لهومبوو،یانزۆرکهوبنههاینوێیانفراندنیبهدیئهائاز
نوقبوکانلهترادیسۆنیهلههاگهیبهرنێت،ئیدیپێگهلوئینتهتیبواریبێتهتایبهلۆجیاوبهکنهته

نجامیئهولهفراندنیالوانهئههایانه،لهمبهیئه.زۆربهوهیانیگرتۆتهنوێجێگهلیهاگهوبه
داخوڵقاون.معیانهجهستهتیدهرپرسیاریههبستبههه  
 

ئافرێنێتهایماتریاڵیدهتیبهرپرسیاریهبه  
ر.گهاڵتهستهشکردنیدهدابهستلهبهمانکاتیشدامهههین،لهکهتیدهرپرسیاریهبهکاتێکباسله

ستۆبگرێتوگشتئهکلهتییهرپرسیاریهنیخۆیبهوپێیتواناوئاستیفێربووبهسهرکههه
یوڕولهووهبێتهمدهڕۆتین،کهوه،بنهرێکداخڕنهنتهسهکانلهاڵتهستهتیودهرپرسیاریهبه

.وهڕێتهگهوسامانینیشتمانیدهڵگهبۆکۆمهورهقازانجێکیگهوهتێچونه  
 

تیرپرسیاریهیبهوههئربهکوردستاندا،لهیباشوریمڕۆکهئهتیکارگێڕایهمیسیستهله)
بردنیڕێوهرنجێکیکاربهرسهنهاگهته،بهوهتهرداخڕکراوهنتهسهاڵتلهستهدهوکراوهشنهدابه
بۆوهڕێتهبێتبگهدهریفێرگهبهڕێوهبهنترینکار،ابینینبۆئاسهین،دهدکانبفێرگه

ت.زارهبۆوهوهڕێنهتبگهێبکارێکدهومووانیشبۆههوئهردهروهتیپهرایهبهڕێوهبه  
ریبهڕێوهبهسازبکرێت.نهوههتزارهوهنهالهتتهبێده،کیهکانکارێکیئاساییفێرگهیجارهزۆربه
،کهتینیهرپرسیاریهاڵتوبهستهدهیانشهێندهکهرهڤهتیفێرکاریدهرایهبهڕێوهبهونهفێرگه

دایڕۆتینیاتهیژهرپهسهبهوتنهرکهسهومووههنوپێویستبهێنڕیخۆیانڕاپهئاساییانهرهوکائه
(ێت.نیهگهییدهوهتهسامانینهزیانێکیزۆربه،کهکاتنه  

 



 

58 
 

دیکتاتۆریلهتیڕێگرهرپرسیاریهبه  
مردهبهخاتهڵدهکانیکۆمهتی،تاکهرپرسیاریهاڵتوبهستهشکردنیدهپێدرا،دابهیکئاماژهوه
سرکهڕواننوههکدیدهیهله،یهاوبەهایدیدیابهیدانوستاندپرۆسهخۆیانولهیرکیمرۆڤانهئه
مله.کراوهیدیاریکهتههیرپرسیاریاڵتوبهستهزانێتوسنوریدهرکوکاریخۆیدهئه

کانداتییهاڵیهکۆمهندییهیوهپهله،کهخسێترهتدهدیکتاتۆریهبوارێکبۆ،ئیدی،نهوهیهڕوانگه
سازبکات.ڵیندهگهمینهبۆمێنێتتازهدهیشتێکرفهدهنهخۆیبژێنێتو  

 

دارسروشتوژینگهمبهههلهرکهتیئهرپرسیاریهبه  
کانیلمرۆڤهگهلهرکیدانوستاندمئهردهبهنهامرۆڤناخاتهتهتیبهرپرسیاریهنجامیبهرئهده

دافۆرمێکیدیکهلهڵسروشتیشداگهلهیدانوستاندمانپرۆسهکاتههدهاریشیچڵکونادا،بهدیکه
مرۆڤاڵم،بهوهچیپێبداتهێنێتوناتوانێتهیسسرۆشتدهنهالهمرۆڤ،تهتهڕاسڕ.گهبخاته

.سروشتوژینگهیهسروشتداههمترپیسکردنیکهرمبهههله،مۆراڵی-ئێتیکیکیتیهرپرسیاریهبه
ژین.دهدوایئێمه،کهشهوانهونهکوئهروڕوهوههدوزینڵکوهیگشتئه،بهنیهنهاهیئێمهتهبه
رکیتیوئهرپرسیاریهبه(وییزهسارهههوموههت)وپارستنیسروشژینگهندێ،پاراستنیرههبهله
مانه.ومورهههه  

 

نوکهۆکارێکیفێربوتیوهرپرسیاریهبه  
،مرۆڤوهتیهرپرسیاریهکردنیبهیپراکتیزهمیانهن،لهوبۆفێربوکیگرنگهمایهتیبنهرپرسیاریهبه
وفراژوتنوهکانیشدائاسۆیبیرکردنهنوێیهزموونهڵئهگهستبخات.لهدهبهزموونینویتوانێتئهده

کانیزوهخولیاوئارهتیداخوێندکاربهرپرسیاریهکردنیبهڵپراکتیزهگهبێت.لهوزانینفراوانترده
ستنیشانبکات.ڕۆژیخۆیدهوکاریپاشهتوانێتپیشهبێتوئاسانتردهخۆیئاشناده  

میسیستهکلهوه))االکبێت،چنا-رگرێکیپاسیڤنهاوهدکارتهیفێرکاریدا،خوێنپرۆسهرلهگه
مامۆستابگرێتوزانیاریبێتگوێلهفێرخوازده-منداڵیباشوریکوردستاندامڕۆکهریئهفێرکا

((یخۆفێرکردنداپرۆسهبێتلهنهرشداربگرێتوبهووهزاریئهنهالهتهوهکانهتووانهڕبابهمهله
کنبکاتووهوزموتیئهرپرسیاریهبهکهمنداڵنادرێت،تبهرفهدهوهستپێکهدهرلهواههئه

کییهنپرۆسهوبڕوایژانپیاژێ،فێربوبهگرێت.برڵکیڵێوهزانی،کهمێتۆدێکبۆخۆپێشخستنوفره
بێت.ندهوفێریفێربووهنودانوستاندوزمویئهڕێگهلهفێرخواز،-ومنداڵچاالکڤانیه  

 

پالنیفێرکاریداتیلهرپرسیاریهبه  
:سراوهوتی،نورپرسیاریهرکوبهردێڕی،ئهژێرسهلهتیدارهفێرکاریبۆقۆناخیبنهکتێبیپالنیله  
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.تیرپرسایهرکوبهئه

رهاوپۆلومبهههتیانلهرپرسایهستیبهشداربنتاههبهچاالکیدابێت،لهفێرخوازانده))
زیتێداوهرهیهاوکاریوکاریههمئامادهردهبێتهههادهروههێزتربکات.هههاوڕێکانیاندابه

وهمڕۆژیفێرگهکهیهرلهبێتههشدهیهمپرۆسهرجڤاتداببینێت.ئهمبهههبێت،ڕۆڵیخۆیله
تیشیبدرێتێ.رپرسایهرکیپێبسپێدرێتوبهئهتاوهرهسهرلهبێتههتپێبکات،فێرخوازدهسده
،،بۆنموونهکارییفێرگهندێوردهڵکووهه،بهکاننیهووانهرکیفێرگهنهائهرک،تهئهستلهبهمه

خۆیردنوهاوکارییمندااڵنیلهوچاودێریکشێکیباخیفێرگهتییبهرپرسایهچاودێریپۆل،به
کانیپۆلدا.لهلوپهچاودێریکردنیکهتیلهرپرسایهبه.فێرگهدێنهیتازهوانهنتر،ئهمهمتهکه

بستێنێورهتیتێداپهرپرسایهستیبهههتاوهرهسهرلهفێرخوازههیهوهئهوڵهمههئامانجله
وتربکات.کانیپتهجڤاکیهندیهیوهتیبێتوبتوانێتپهرپرسایهرگرتنیبهیوهئاماده

تیورپرسایهلوێتبهبێت،یانبۆینهینهوهتیئهرفهکدادهڕهگه،یانلهوهماڵهیلهومنداڵهئه
تیورسایهرپکردنیبهپیادهیبدرێتێ.تهرفهودهدائهفێرگهبێتلهوادهربگرێت،ئهرکوهئه
رکودائهندهئایهکاتولهالیمنداڵدروستدهلهمتوانایهئهوهراییهنێکیبهمهتهرکلهئه
شبهمتێرمهپێدانیئهرهکات.فێرکردنوپهجێدهرجڤاتداجێبهمبهههتیبێگرفتلهرپرسایهبه
کانیپێیقۆناخهداوبهندهئایهبکرێتتاله،ئامادهبێتمنداڵده.یهرکیفێرگهمئهکهییهپله
رکومئهتیبکات.بێگومانئهرپرسایهبهستبهههی،کهپێیجۆریخوێندنهوبهنیمهته
تیدافێریرپرسایهبهوپڕلهکیئاراموئاسوودهیهشوژینگهکهبێتلهشدهتییهرپرسیارییهبه

.((بێتتیداههرپرسایهرکوبهدیاریکردنیئهنداڵخۆشیڕۆڵیلهمنداڵبکرێت،م
 (٢١١٩ک،فا،ڕێکخراویکۆمهریممستهتی،کهڕهیبنهپالنیفێرکاریبۆفێرگه)

ێکئەزموون
وەکسەرەتاشئاماژەمپێدا،مەبەستلەگێڕانەوەیئەمئەزموونە،نیشاندانیڕۆڵیدایکوباوک

،نەکهەرکەسیمۆبەپێکراو،بەلکولەبەرەنگاربوونەوەیمۆبینگوکۆمەککردنیومامۆستایە،
یارمەتیدانیمۆبەکارانیشە،تالەکێشەیمۆبەکردنڕزگاریانبێت.

هاوکاتدەمەوێتئەوەشبڵێم،کەئێمەشدەتوانینئەزموونەکانیخۆمانوەکڕێگەچارەکبۆ
انین،کەهیچڕێبازوچارەسەرێکیئایدیاڵوبێکێشەکان،باسبکەین.هەڵبەتدەبێتئەوەشبز

.خەوش،بوونینیە.ئەمەتەنهایەکێکەلەڕێگەچارەکان
سەرەتابەپێویستیدەزانمباسییەکەمڕۆژیفێرگەبکەم.


ەفێرگەیمندااڵنلەنەرویجیەکەمڕۆژیچوون

زۆرگرنگە.لەمڕۆژەداڕێزێکی،یەکەمڕۆژیدەستپێکردنیفێرگە،بۆمندااڵنیپۆلییەکیجنەرولە
مامۆستاکانیێوەبەروگشتیەکەمڕۆژیچوونەفێرگەیانە.بەڕزۆرلەومندااڵنەدەگیرێت،کە

دەبێت،.گەکەلەگۆڕەپانیفێرگەداپێشوازیلەفێرخوازەنوێیەکانودایکوباوکیاندەکەنفێر
بەڕێوەبەروکاریمنداڵەکەیە،لەوێئامادەبن.دایک،باوک،یانهەرکەسێکیدیکە،کەسەرپەرشت
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مامۆستایپۆڵیەکە،یەکەتەوقەلەگەڵمنداڵەکاندەکەنوخۆیانیانپێدەناسێننوناوی
منداڵەکاندەپرسن.



.بەڕێوەبەرێکخۆینووشتاندۆتەوەوتەوقەلەگەڵمنداڵێکیپۆلییەکدادەکاتیەکەمڕۆژیفێرگە،

ان،پۆلەکانیانبۆجیادەکەنەوە.کانیەۆربوو،ئەوابەپێیئەلفوبێیناوگەرژمارەیمنداڵەکانز
اتریهەبێت.مامۆستایەک،کەپێشتربەڕێوەبەرزی(پۆلییەک)،کەلەدوودەگمەننئەوفێرگانەی

گشتتاکۆتاییپۆلیسێهەرئەومامۆستایسەرەکیدەستنیشانیکردووە،دەبێتەمامۆستایپۆلو
لەهەندێکحاڵەتیدەگمەندامامۆستایەکیدیکەهاوکاریبکات.مەگەر،وانەکانە

زۆرگرنگەبۆئارامیودڵنیابوونیمنداڵوبنیاتنانیپردیپەیوەندیشێوازییەکمامۆستاییەئەم
مامۆستایگەرلەڕۆژێکداپێنج،یانشەشومتمانەلەنێوانمنداڵومامۆستاوفێرگەبەگشتی.

پۆلێکەوە،بۆمنداڵێکیشەشسااڵنئاساننییە،بتوانێتپەیوەندییەکیهاوڕێیانەوجیاوازبێنە
متمانەئامێزلەگەڵئەوگشتەمامۆستایەدابنیاتبنێت.

فێرگە)فادەر(کەلەوشەیباوکەوەهاتووە،یانبەڕێوەبەرایەتیهەرئەوڕۆژییەکەمە،
ریدەکات.گەرچیئەمەیاسانیەوڕێسایە،چاودێرێکبۆهەریەکلەمنداڵەکانیپۆلییەکدیا

.بەاڵمزۆربەیانخۆیانبڕیاردەدەنئازادنلەکردن،یاننەکردنیئەمکارەواتەفێرگەکان
پیادەیدەکەن.کاریفادەرئەوەیەلەکاتیپشووەکاندائاگایلەومنداڵەبێتوگەرپێویستبکات،

ەداتفادەرەکان،کەمندااڵنیپۆلیسێوچوارن،یارمەتیشیبدات.بەڕێوەبەرایەتیفێرگەهەوڵد
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هەمانکۆاڵنوبلۆکیمنداڵەکانیپۆلییەکبن.تالەکاتیهاتنوگەڕانەوەشدراوسێ،یانلە
زیاترهەستبەئارامیومتمانەمنداڵەکانیپۆلییەککارە،ەمبئاگایانلەمنداڵەکانبێت.

.دەکەن
()لەنەرویجلەڕێوڕەسمییەکەمڕۆژیفێرگەدا)سێمنداڵمانهەیە(ومن،سێجارهاوسەرەکەم

،ئاخرهەرسێخەمێکیسەخت،دەروونمیدەئاخنیهەرسێجارەکە،بەشداریمانکردووە.
.جارەکەیەکەمڕۆژیچوونەفێرگەیخۆممبیردەکەوتەوە


!((گۆشتیبۆتۆئێسقانیبۆمن))
بەتەمەنیشەشساڵی،لەدوکانیخاڵمشاگردبووم.ئەمەباوکموخاڵەکانم،قەساببوون.))

ە.داڵپێشێلکردنیمافوئازادیمنداڵە.یەکەمکارکردنەبەمنداڵودووەمزوەتکردنیمنداڵیمن
اتوساتەکانیمنداڵیخۆیەبێت،لەگەڵهاوتەمەنەکانیداگەمەبکئاخرمنداڵلەوتەمەنەداد

ڕۆژانەشەشتاهەشتسەعاتلەبەردوکانکاریپێبکرێت.ت،نەکبچەوسێنرێتەوەوتێپەڕێنێ
گوزەریقەسابەکانلەلە،دایکمهاتبۆدوکانیخاڵم٠٩٦٦ڕۆژێکیکۆتاییهاوینیچێشتهەنگاوی

یکانێسکانیدووەم)دواتربەرەوفێرگەیوپەلیگرتموبازاڕیبەربەلەدییەکەیسلێمانی
ندنگەیجەواهیرییە(بەڕێکەوتین.ناوەکەیگۆڕدرابەگۆران،ئێستاخوێ

دەخرامە،کەمانبوومیەکەممنداڵیخێزانەدەزانی،چونکەەربارەیفێرگەهیچمدمنخۆمنە
؛نەدایکیشمنەخرابووەفێرگەەندەخوشکێکیلەخۆمبەتەمەنترمهەبوو،بەاڵمئەو،هەرچفێرگە

تابۆمیباسبکات.ئەویشخۆینەخوێندەواربوو.،هیچیدەربارەدەزانی
دیمەنێکیسەرنجڕاکێشیهەبوو.لەوبەرەیئێمەپێیدادەیگەیاندینەفێرگەکە،کەی،شەقامەئەو

الیدەستەڕاستمانگشتیخانوویگەورەگەورەبوو.الیدەستەچەپمان،باخیگشتی،دەڕۆیشتین،
کاتەیشاربوو)دواترکرابەودوەرەبەناوبانگەکانیئەیانەیفەرمانبەرانوماڵییەکێکلەدا

،لەهەمانبیناداەمودووەم)کانێسکانییەک.یکانێسکانبووەڵبەندیڕۆشنبیریزانکۆ(وفێرگەم
ڕۆژەکەیزۆرگەشوئاسمانشینوبێهەوربوو!زۆربەئاسانیلەشەقامەکەپەڕینەوە،بوون(

بەدرێژاییڕێگاکە،دایکمهەرپەلیڕادەکێشام،ونکەبەدەگمەنئۆتۆمبیلیپێداتێدەپەڕی.چ
مەکتەبەکەدەرگایەکیبیریشمنایەت،لە))دەبڕۆ،دەخێراکە((زیاتر،گوێملەهیچیدیکەبووبێت!

نایەدووتاکیباریکیڕەنگخۆڵەمێشیهەبوو،تاکیالیڕاستیانلەسەرپشتبوو.هەرکەپێمان
ناودەرگاکەوە،دەبووایەبەسێپلیکانە،کەلەچێمەنتۆیەکیزۆرسافدروستکرابوو،بچینە

.بووپەیوەست،نزیکەییەکمەترپانودەمەتردرێژەوە.خوارەوە.پلیکانەکانبەپیادەڕەوێکی
ەکەوە.رگدیەناودەرکیسەرەکیبینایفێبەدووپلیکانەیبەرزوپانکۆتاییدەهات،کەدەیبر

واردەوربەگوڵیدەمەشێرومێخەک،ئەمالوئەوالیپیادەڕەوەکە،دووپانتاییبەچیمەنداپۆشراوچ
مجارمبووکەڕازاوەبوو.دەمەشێرەکانڕەنگاوڕەنگبوون،بەاڵممێخەکەکانگشتیانسووربوون.یە

ۆژە،ئێستاشگوڵیدوایچلوشەشساڵلەوڕهێندەگوڵببینم،دیمەنەکەمزۆرلەکنجوانبوو.
مێخەک،بەتایبەتیشمێخەکیسوور،لەالمجوانترینگوڵە!

بەاڵمبووم.نەمدەزانیچرکەساتیئایندەچیڕوودەدات!سەرسامیکردباخچەکە،تەواودیمەنی
لەپڕدەنگێکیگڕبەئاگایهێنامەوە.پیاوێکجلیکوردیلەبەردابوو،بەچیچکانەوەجگەرەی

منهەنگاوێکدۆستانەنەبوو!کابرا،نەنیگاینەتۆنیدەنگودەکێشاگووتی:))ها!بۆکوێ؟((
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کابراکەم((بیمەکتەبدایکمگووتی:))برامهاتوومئەمکوڕەمداخڵخۆمخستەپشتدایکمەوە.
گووتی:))حەی!خۆوامەکتەبتەواودەبێت!((منتێنەگەیشتممەبەستیچییە؛وابزانمدایکیشم

مەبەستیئەوەبووە،هەفتەیەکەدواتربۆمانڕوونبۆوە،کە)هەرلەمەبەستیکابراتێنەگەیشت!
تەنهازیکینیوەڕۆبوو،ندەستیپێکردوەوئەوڕۆژەش،کەدایکممنیتێداناونووسکرد،خوێندن

زۆرکورتیشببووە،لەسەرلێوارینابەدڵی،جگەرەکەی،هەرچەندەکەبەپیاوەیەکوانەمخوێند(
پلیکانەیدووەمداناوگووتی))دەی!وەرە((لەدەرکیسەرەکیچووینەژوورەوە.کابرابەرەوالی

دیکەیهیچوەاڵمنەبوو،جارێکیوەکەلەدەرگایەکیداڕاستڕۆیشتوئێمەشبەدوایدا.پیا
زیاترنیگەراندەبوومودایەوەوچاوەڕێیوەاڵمینەکردودەرگاکەیکردەوە.تادەهاتمنیلێ

دڵەڕاوکیوترسدایدەگرتم.
کەدەرگاکەکرایەوە،ژوورێکی،هەرچەندەزۆرفراواننەبوو،بەاڵمزۆرجوانڕازابۆوەوبەتاقمێک

،لەپشتمێزێکیگەورە،کەئەفەنی(چاکەتوپانتۆڵلەبەرۆوە.پیاوێکی)قەنەفەیجوانیشپڕکراب
خەریکینووسینبوو.پارچەشوشەیەکیالکێشەیلەسەردانرابوو،لەسەرکورسییەکدانیشتبوو

کەڕووخساریئەوها!چییە؟((بڕیوڕوویکردەکابراوگووتی))دوایچەندچرکەیەکسەریهەڵ
نادۆستانە،بەڵکوزۆربەسامیشبوو،ئیدینیگانادۆستانەکەیووخساریڕپیاوەمبینی،نەکهەر

ئەمەهاتووەربانوگووتی:))قووەاڵمیدایەوە،کابراییەکەمملەبیرچۆوە.کابرایجلکوردیلەبەر
نییەزۆربەسامبوو،بەاڵمقژیزۆرسەرنجی(گەرچیسیمایئەوئەفەئەومنداڵەداخڵبکات(

ڕاکێسام،چونکەزۆرچەوربوو،یەکپارچەڕۆنبوو،دەبریقایەوە!لەوگێژەنیدڵەڕاوکێوترسلە
ەزمدەکردلەوئەفەنیەحوە.نپرسیارێکهاتبووەمێشکمەمهەڵوێستینادۆستانەیئەمدووپیاوە،

دوگیلێداوە؟بەاڵمجورئەتمنەکردئەوپرسیارەبکەم.بپرسم،کەبەچیقژیواچەوربووە،ئایا
گوێملەقسەکانیمنهەرداڵغەملەقژیکابرادابوو؛دەکات،بەاڵمدیتمدایکمقسەبۆئەفەنییەکە

لەپڕێکدادەستیپیاوەجلکوردیلەبەرەکە،شانیڕاوەشاندموبەئاگایهێنامەوە.دایکمنەبوو.
خراپڕاوەستابم!ناشیرین،یانبیرمنایەت.کورە،جوانڕاوەستە((زۆربەتوڕەییەوەگووتی))

ئەوپیاوەدەرکیبەوەکردبوو،کەمنزۆربەسەرسامییەوەسەرنجیقژیپێدەچووبەاڵم
ئەفەنییەکەمدەدا،ئەویشبەئەرکیخۆیزانیبوو،کەبەڕێوەبەرەکەی)گەورەکەی(لەنیگای

لەباڵندەیسرکیپرسیار،هێالنەیئیدیپۆانەشانیڕاوەشاندم!گوماناویبپارێزێت،بۆیەوادڕند
.دایانلەشەقەیباڵوفڕینئەندێشەمیانجێهێشتولەپەنجەرەیژووریئەفەنییەکەوە

دیاربوولەمێژبوومنچووبوومەدنیایپرسیاروئەندێشەوە،چونکەکەکابرابەئاگایهێنامەوە،
گفتوگۆیدایکموئەفەندییەکەلەکۆتایینزیکببۆوە.وێنەیەکیگچکەیخۆممبەدەست

ی(دەینوساندبەدەفتەرێکیگەورەوە،بەدەرزمەکینەی)ئەفەنییەکەوەبینی،خەریکبووبە
یریدایکمبکات،گووتی))جائەمەڕەسمە؟!((ەوبەتۆنێکیبێزارییەوە،بێئەوەیسبۆڵەیەکە

بوو،ملمدرێژکردسەیریوێنەکەیخۆمبکەمبزانمچییەتیوائەوناتەواوەکەگوێملەمڕستە
کەتائەوچرکەساتەنیگایەکیمنینەکردبوو،زۆرنادۆستانە،ئەوئەفەنییە!پیاوەبەدڵینییە

گاوتۆنیدەنگەزۆرنادۆستانەییجەنابییرنجیداموگووتی:))بڕۆدواوە((دوایئەونسە
اوە،ڕوویکردەکابرایەترس!هەرکەبەمنیگووتبڕۆدوئەفەنی،ئیدیگومانونیگەرانییەکمبووب

رپەرۆشیزۆ.((کابرالەوەدەچوو،مامۆستا.........بیبەبۆسنفەکەی)):جلکوردیلەبەروگووتی
هابووبێت،یەکسەرهاتوشانیچەپمیگرتوگووتی:))پێشمکەوە!((ەوجێبەجێکردنیفەرمانێکی
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پێشخۆیولەژووریکابرامنیدابووەهەمانکاتڕوویکردەدایکموپێیگووت))دەیتۆشبڕۆ((
دەرگایژوورەکەبوو،ئەفەنییەکەهاتبووینەدەرێ،منئاوڕێکمبۆدایکمدایەوە،ئەوهێشتالەبەر

:))ئیترمامۆستاگیانهەروەکعەرزمکردی،گۆشتیبۆتۆوئێسقانیبۆبەکابرایئەفەنیگووت
کەگوێملەمگووتەیەبوو،هێندەیدیکەترسدایگرتم.هاوکاتگوێشملەوەاڵمیکابرایمن!((

!((:))باشەدەبڕۆدایکمئەفەنیبوو،بەبێزارییەوەدەیگووت
(فەرهەنگییلە)ڤۆکابۆلەر.ەئێسقاندەکەنەوەدوکان،هەمووڕۆژێکدەمدیت،چۆنگۆشتللە

،بەوکارەدەگووترێت،داڕوتاندن.قەسابانزمانی
بۆلەمڕۆوەتاشەشساڵیدیکە)هەرچەندەئیدیکابرایجلکوردیلەبەر،بەتەواویدڵنیابوو،کە

ەیانم،بۆیەبەگشتهێزیدەستیڕاستی،لەئاستیمیوانیبەندینخانەک(بووبەهەشتساڵمن
پشتملمدایەخەیکراسەکەیتوندگرتبووم.هێندەتوندگرتبووی،دوگمەیکراسەکەملەقوڕگمتووند

داوەکانیدەوروبەریخۆمملەمێشکمداببوو،ئازاریدەدام.ئیدیمنێکیش،کەهەمیشەڕوو
هاتەبەرچاو،کەتەواویکوتەگۆشتەکانیجەستەیبەرجەستەدەکرد،خۆمبەئێسکەپەیکەرێکدە

لەسەرشووشەیمێزیژوورەکەیئەفەندیتۆپەڵکرابوو.لەگەڵهەرهەنگاوێکیشدابەرەوپۆلەکی،
کەبۆیدەچووین؛پارچەیەکئێسکمهەڵدەوەری،پێکانم،لووالقەکانم،بڕبڕەیپشتم،شووڵی

گەیشتینەبەردەرگایپۆلە،وامهەستدەکردتەنهاپەراسووەکانم،دەفەیشانەکانم،گەردەملم.تا
سەیرێکیمنیشبەئاگاهاتمەوە،هەڵساند،کابراتەقەیلەدەرگایپۆلەکاتێک،((کەللەمماوە!

!((باشبووگشتپارچەکانیمابوون.جەستەیخۆممکرد


خێزانەکەم)هاوسەروسێویج،منو،دوایدووساڵونیوجێگیربوونلەباکورینەر٠٩٩٣ساڵی
(کۆچمانکردبۆئۆسلۆ)پایتەخت(.لەواڵتێکیگچکەوکەمحەشاماتیوەکنەرویج،بواریمنداڵ

خوێندنوکارکردن،هەرلەپایتەختدازۆرە.
ەڵمنداڵەکانیکچەگەورەکەمان،ساڵێکپێشتر.لەباکوورچووبووەفێرگەولەپۆلییەک،لەگ

لەباشگونجابوو.زۆرئاسوودەبوو.ومامۆستاکانیشدا(نەرویجیبوونگشتیاندیکەیپۆلەکەی)
دەکرد.پۆلوفێرگەشدابەشداریگشتچاالکییەکانی

ساڵی،کەوتەکۆتاییهاوینوسەرەتایپایز.کاتیدەستپێکردنیئۆسلۆکەمان،بۆکاتیکۆچە
خوێندنبەسەرچوو.ئەمدووهەفتەیهەتاماڵمانگواستەوەوخانووماندەستکەوت،خوێندن.
.زۆرگرنگەوفێرگەینوێ،،بەتایبەتیئەوانەیتازەدێنەپۆلبۆمنداڵماوەیە

سەعاتحەوتونیو،ڕێکەوتبووم،وەکپێشترلەگەڵبەڕێوەبەرەکە،بەیانیڕۆژیدووشەمە
دووربوو(وەکچەکەممبردبۆفێرگەکە)نزیکەیپێنجخولەکێکبەپێڕۆیشتن،لەماڵەکەمانە

ریکینووسیندەرگایژووریبەڕێوەبەرماندا،خەبەڕێوەبەرەکانهەمیشەزوودێنەدەوام.کەلە
)منپێشتربۆناونووسکردنیکچەکەمچووبووم(بوو،یەکسەربەڕوویەکیگەشەوەبەرەوپیرمانهات

ەخێرهاتنیکردوند.ئەوجاناویلێپرسیوزۆرباوتەوقەیلەگەڵکچەکەمکردوخۆیپێناس
سەرکورسییەکلەتەنیشتدواترلەوجانتاکەی،وجلوبەرگەکەیوتەستایشیقژەڕەشکە

خۆیەوەدایناوهەندێکپرسیاریدەربارەیباکوورینەرویجلێکردوگووتی،کەباوکیئەویش
خەڵکیباکوورە.

،ناویمامۆستاکەیتەمەنیانچەندەدواترپرسی،کەئایاخوشکوبرایدیکەیهەیە،ناویانچییە،
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یو،ئیدیپرسیاریلەمبابەتانە،تادواترگووتی،کەئێستامامۆستایپۆلدێتوکەفێرگەکۆنەلە
ارانە،چوولەگەڵخۆیدەتباتەپۆلەنوێیەکەتوبەهاوپۆلەکانتدەناسێنێت.دوایئەمپرسی

اکەتەکەگشتئەوکتێبانەیتێدابوو،کەلەیکچەکەمیلەسەرنووسرابوو.پپاکەتێکیهێنا،کەناو
پۆلیدوودادەخوێندرێن.)لەڕاستیداکتێبدابەشکردن،هەربەشێوەیەکیئاساییلەپۆلدادەبێت،

بەاڵملەبەرئەوەیکچەکەیمندووهەفتەدوواکەتبوو،بۆئەوەیهەستبەنامۆیینەکات(
.ئەویشبەهەمانشێوەخۆیگەیشتهەمانکاتلەگەڵهاتنیکتێبەکاندامامۆستایپۆلیش

یئەویپرسیوهەندێکپرسیاریهاوشێوەیپرسیارەکانیبەڕێوەبەریلێکرد.وپێناساندونا
هەرمامۆستایەککلیلیژووریپۆلیخۆیپێیە،پێشهاتنیفێرخوازەکانبەچەندخولەکێک

ەیانیباشیانپێدەڵێت.پۆلەکەدەکاتەوەوچاوەڕێیاندەکاتویەکیەکبەناویخۆیانەوەب
نوێیەکە،واتەبۆیدەچوو،لەبەرئەوەیفێرخوازەئەوڕۆژە،مامۆستایئەوپۆلەی،کەکچەکەم
لەگەڵخۆی،لەبەردەرکیپۆلەکەوەستانیویەکیەک،کچەکەم،تووشیدڵەڕاوکێوشەرمنەبێت،

بەاڵممنپێشئەوە،بەکردبوو،رچیدووهەفتەبووخوێندندەستیپێبەمنداڵەکانیناساند.گە
چەندڕۆژێک،کچەکەممناونووسکردبوو،بۆیەبەپێیپیتییەکەمیپاشناوەکەی)ناویفامیلی(

دوایئەوە،منوبەڕێوەبەرەکە،کەتائەودەمە،لەبەرجێگەیانلەپۆلەکەدابۆدیاریکردبوو.
.بەڕێوەبەرداوایلێکردم،کەدەرگایپۆلەکەداوەستابووین،بەرەووژووریبەڕێوەبەربەڕێکەوتین

تاوانەییەکتەواودەبێتلەالیبمێنمەوە،نەکووکچەکەمپێویستیبەمنبێت.هەرچەندەمن
ەمەنیدووساڵییەوە،تادەمزانیکچەکەمدەتوانێتلەگەڵبارودۆخەکەداهەڵبکات،چونکەلەت

،ئاوارەیسێواڵتببوو!ساڵیتەمەنیپێنج
ژوورەکەیخۆیوقاوەیبۆهێناموبەدەمکارکردنەوەپرسیاریلەبارەیهۆیبەڕێوەبەر،بردمیە

هاتنمانبۆنەرویج،بارودۆخیکوردستان،کیمیایبارانوجەنگوپرسیاریلەوبابەتانە.دواتر
دەیخەڵکیکوردوسیستەمیخوێندنوفێرگەیاریدەربارەیکلتوریکوردیوخووخپرسی

تەواوبوونیوانەکەداویلێکردم،کەبچێنەبەرپۆلەکە.هەرلەگەڵکوردستان،لێدەکردم.پێش
لەتەنیشتیەکسەربەڕێوەبەرچووەالیکچەکەمولێدانیزەنگیپشوودا،چوینەپۆلەکەیانو

بەچیچکانەوە،کەوتەپرسیارلێکردنی.ئایاپۆلەکەیلەالخۆشە؟مامۆستاکەیبەدڵە؟ومێزەکەیەوە
لەوبابەتە.چەندپرسیارێکیدیکەی

لەنەرویج،مامۆستایانیقۆناخیسەرەتاییهەمیشەبەجۆرێکدەوەستن،کەلەئاستمنداڵەکاندا
زاڵەبەسەریدا.بن،بۆئەوەیمنداڵهەستبەئارامیبکاتوواتێنەگات،کەمامۆستا

زاڵبوونننەکهەرا،ئەوەهەردەم،کەئەمدیمەنەدەبینممامۆستاکانیخۆممبیردەکەوێتەو)
حەیزەرانیشیانپێبوو!(ەیمنداڵدا،بەڵکووەکمیرغەزەب)سەرۆکیئەشکەنجەدەران(بەسەرئێم

کەکچەکەمهەستبەئارامیەرومامۆستایپۆلیش،لێیانپرسیودڵنیابوون،دوایئەوەیبەڕێوەب
،ئەوجاڕێگەیاندامبڕۆم.ەکەداهەڵدەکاتدەکاتولەگەڵبارودۆخ

ەاڵمینەبوو.هەفتەیەکمماندەپرسی،کەکێلەپۆلەکەدابووەبەهاوڕێی،وەکەهەرڕۆژێکلەکچ
ێیەمیش،بەهەمانشێوەبوو.ساییبوو.بەاڵمهەفتەیدووەموسیکیومن،پێمانئاتێپەڕی،دا

سوکەوتیکچەکەمانیهەڵئیدیهەستمانکرد،کەکاروەکپێویستناڕوات.ئێمەدەمانزان
هەندێکگۆڕانلەوڕێپەیدادەکات،بەاڵملەگەڵتێپەڕبوونیکاتدادۆستانەیەوزووها

هەڵسوکەتیداڕوویدا.لەگەڵخوشکوباکەیدا،نادۆستانەدەجواڵیەوە.زووتوڕەدەبوو.زوودەگریا.
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دوایئەوەیدایکیومن،زۆرلەگەڵیخەریکبووین،کەهۆکاریئەمهەڵسوکەتەنادۆستانەیەی
کەئەولەپۆلەکەیداتەنهایەوهاوڕێینییە.کەسیاریلەگەڵداناکاتولەچییە؟ئاشکرایکرد،

نداڵیدیکەمنداڵلەوپۆلەدا،تەنهائەوودووم٢٣لەکۆیهیچچاالکییەکدابەشداریپێناکەن.
.ڕەگەزپەرەستییە()ڕاسیستتیهاوسەرەکەمپێیوابوو،کەهۆیەکەینەرویجینەبوون.گەرچی

.زۆرباوە،بەتایبەتیش،خەڵکیڕۆژهەاڵتیناوین،پەناهەندەلەناوخێزانوخەڵکی،ئەمبۆچوونە)
هەرچیهەڵەیەکولێکدیتێنەگەیشتنێکلەنێواننەرویجیونانەرویجیداڕووبدات،یەکسەر

بەاڵم.منهاوڕاینەبووم.گەروابووایە،ئەدیبۆ(هۆیەکەیبەڕاسیستینەرویجییەکاندادەنێن!
سۆماڵیوئەویدیکە،تامیلیسریالنکیبوو،بۆنەبوونیەکێکیان،کەداڵنانەرویجییەئەودوومن
هۆکارەکەیئەوەبوو،ئەومندااڵنەزۆربەیان،چەندساڵێکلەباخچەیمندااڵنوبەهاوڕێی.

ساڵێکیشلە)قۆناخیپێشفێرگە(پێکەوەبوونوگشتیانخەڵکییەکگەرەکوزۆربەشیان
ساڵێکیشلەپۆلییەکپێکەوەبوون،ئیدی،چوونەناوگرۆپێکیتۆکمەیلەوبوون.دراوسێییەکدی

ئاساننەبوو.اجۆرە،بۆمنداڵێکی،کەمێکشەرمنیوەککچەکەیئێمە،هەرو
بڕیارماندابچینەالیمامۆستاکەی.تاچارەسەرێکبۆکێشەکەببینینەوە.

ەعات/دوووانەینهەیە،بەناویهەفتەدادووسەکۆتاییل،٣تا٠بنەڕەتی،پۆلیەقۆناخیل
کەڕێگەمانبدات،،انبۆمامۆستاکەیکردپێشنیارم،یانچاالکیجۆراوجۆر.وانەیخۆشبەسەربردن

کەڕوونکردەوە.ئەوڕەزامەندیدوووانەیە،ئێمەڕێکیبخەین.پالنەکەمانبۆمامۆستاەوجارێکئ
دەبوایەڕەزامەندیبەڕێوەبەروباوانیمنداڵەکانیشانداوزۆریشیلەالباشبوو،بەاڵمنیش

وەربگرین.
دوایئەوەیپالنەکەبۆبەڕێوەبەریشڕوونکرایە،نەکهەرڕازیبوو،بەڵکوسوپاسیکردین،کەلە

یڕاستەقینە،کێشەیەکیلەوجۆرە،بەکێشەیکێشەیەکیوادا،هاوکاریفێرگەدەکەین)ئاخرفێرگە
پێشنیارمانکرد،کەئەودووسەعاتە،لەکۆتاییهەفتەدانەبێت،بەڵکوخۆیدەزانێت!(ئێمە

اوەڕاستیهەفتەوە،یەک،کەئەودوووانەیەبکەوێتەنگۆڕانێکلەپالنیهەفتەدابکرێت،بەشێوە
نەک،کۆتاییهەفتە.مەبەستیشمانئەوەبوو،گەرکۆتاییهەفتەبێت،واتەهەینی،ئەوادووڕۆژ

ژیدووشەمەدەگەڕێنەوەفێرگە،ڕەنگەزۆربەیفتەیلەدوایە.منداڵەکانڕۆاییهەپشوویکۆت
چونکەئێمەدەمانویست،منداڵەکانڕاوسەرنجیڕوداوەکانوپرۆگرامەکەیانلەبیربچێتەوە!

خۆیان،سەبارەتبەوشتانەیلەپرۆگرامەکەدادەیبینن،بەگووتن،یانبەنووسینووێنە،دەرببڕن!
،لەناوڕاستیهەفتەدا،دوووانەیکۆتاییڕۆژیچوارشەمە،درابەئێمە.تمانوەکئەوەیویس

پرۆگامەکە،بەمشێوەیەبوو:
،بۆیەڕەزامەندیباوانیمنداڵەکان،پێویستبوو.مامۆستایپۆلچاالکییەکە،لەدەرەوەیفێرگەبێت

منداڵەکانیهێنایەشوێنیدیاریکراو.خۆشبەختانەڕۆژەکەیهەتاوبوو!
سەرپێی،کەقاپوکەوچکینەوێت(وەکسۆسیجوشفتەوخواردنینەرویجیوکوردی)خواردنی

بەشێوەیەکیگشتی،منداڵینەرویجی،تەنهاجارێکلەهەفتەداشیرینی،نوقڵنوقڵوشوکوالدە.
کە!گۆرانێوشوکوالدەیبۆدەکڕن،ئەویشلەڕۆژیشەمەدایە.ئێستالەناوەڕاستیهەفتەدابیخۆن،

نەخشەوئااڵیکوردستان.وکوردینیشاندانیئەلفوبێی
یچاالکیزۆربەلەاندانیهەندێکوێنەیکچەکەمان،کەلەگەڵبابەگەورەونەنکیگرتبووی.نیش

منداڵەکانلەفێرگەدا،وەکگروپیمۆسیقا،تیپیفۆتباڵوئاهەنگیکۆتاییساڵیخوێندندا،نەنک
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نازیمنداڵەکانترزۆر،زۆربەی،نەنکوباپیرە،لەباواندەبن.چونکەانبەشدارزۆربەیوپاپیری
انازیبەنەنکوباپیریانەوەدەکەن!ڵەکانزۆرشدەکێشن،مندا

لەگەڵمامۆستاکە،ڕێککەوتبووین،کەگشت،یانزۆربەیکارەکان،کچەکەمانبیکات،وەک:خورادن
یوبەراوردکردنیبەئەلفوبێینەرویجی.وشیرینیدابەشکردن،نیشاندانیئەلفوبێیکورد

مەبەستئەوەبوو،کەبۆمنداڵەکانیبسەلمێنین،ئەوکچەی،یانئەوهاوپۆلەی،کەئێوەهیچ
حسابێکیبۆناکەنونایکەنبەهاوڕێیخۆتان،زۆرشتیلەتواناداهەیە،کەئێوە،نەکهەر

ناتوانن،بەڵکو،نەشتاندیوەونەشتانبیستووە!
ابەشکردنیخۆراک،لەالیمندااڵنیسەرەتایی،لەنەرویج،بەکارێکیگرنگدادەنرێت.لەفێرگەید

سەرەتاییدا،منداالنشیروەردەگرن.بەپێیخشتەیەکهەرڕۆژێکیەکێکلەمنداڵەکانپاکەتە
بەوپێیە،لەپێنجتاشەشبەشیدەکات.بەرایەتیوەردەگرێتولەپۆلداداشیرەکان،لەبەڕێوە

ەدەکات.نزیکەیگشتمنداڵەکانکارەکەیانلەالگرنگە.لەڕاستیشدا،هەفتەجارێکئەوکار
ئەزموونکردنیبەرپرسیاریەتییە.لەڕۆژیپرۆگرامەکەدا،کچەکەماندووجار،ئەوکارەیئەنجامدا.

ەلەگەڵنەنکوباپیریدا،جارێکخواردنوجارێکشێرینیدابەشکرد.دواتروێنەکانیخۆی،ک
هاوینیهەمانساڵ،دواینزیکەیشەشساڵلەئاوارەبوون،بۆیەکەمجارسەردانیکوردستانمان

ێرگەبووە.کردن،کەبابەگەورەیبەڕێوەبەریفکرد،گرتبووی،نیشانیهاوپۆلەکانیداوباسیبۆدە
ێرگەدا،لێرەنن،لەچاالکییەکانیفئەوناتوابۆیباسدەکردن،لەبەردوورییە،کەنەنکوباپیری

اندانیئەلفوبێیکوردیوبەراوردکردنیبەئەلفوبێینەرویجی،ناویدواینیشبەشداربن.
بۆنووسین.منداڵەکان،کەهەرگیزئەلفوبێیکوردیلەسەرپەڕەکاغەزگشتهاوپۆلەکانیبە

سوڕمابوو،کەچۆنئەودەتوانێتبەوئەلفوبێی)بەگووتەیخۆیان(واسەیریاننەدیبوو،سەریان
ەیتوانیبەکوردیبنووسێتونسەیربوو،بەاڵمکچەکەماندایئەوئەلفوبێسەیرەبنووسێت!ال

بخوێنێتەوە.پێشترلەماڵەوە،دایکیفێریکردبوو؛هەرکەلەوفێرگەیەشوەرگیرا،داوایوانەی
لەسەربودجەیداڵێکیکوردبوولەفێرگەکەدا،کوردیمانبۆکرد،بەاڵملەبەرئەوەیئەوتاکەمن

فێرگەکە،دایکیبووبەمامۆستایزمانیکوردیبۆکچەکەمان.لەکوردستانهاوسەرەکەموەک
مامۆستاکاریکردبوو.لەنەرویجدا،هەرمنداڵێکینانەرویجی،مافیئەوەیهەیەفێریزمانی

کیزۆربۆئەوپرۆسەیەخەرجدەکرێت.خۆی،یان،)زمانیدایکیی(ببێت.سااڵنەبودجەیە
)لەبەشەداگیرکراوەکانیکوردستاندا،بەملیۆنەهامنداڵیکورد،لەممافەسروشتییەی،کەلە

ئاماژەیپێدراوە،بێبەشن(مافیزاڕۆکاندابۆمافیمرۆڤو-یوئێن–ڕێکخراویهەردووجاڕنامەی
ۆکچانومندااڵنەیکوردی،بەتایبەتیهەڵماقۆبگەمەیدواجاریشهەندێکگۆرانیمندااڵنەو

منداڵەکانئەویاریانەیانزۆرلەکنخۆشبوو.ئاخرماتانێ/هەڵماتێنبۆکوڕانماننیشاندان.
هەرگیزیاریلەوجۆرەیاننەدیتبوو!

مانخستەناوەڕاستیهەفتە،چونکەداوامانلەاماژەمپێدا،بەمەبەستچاالکییەکەوەکئ
یئەوەداوالەمنداڵەکانبکات،سەرنجیخۆیان،سەبارەتپۆلەکەکردبوو،کەڕۆژیدواستایمامۆ

مامۆستاکە،وانەییەکەمیڕۆژیدوایچاالکییەکەیبۆئەومەبەستەبەوچاالکییەدەرببڕن.
هەندێکگشتمنداڵەکانبەشێوەیەکلەمشێوانە،ڕاوبۆچوونیخۆیاندەربڕیبوو.تەرخانکردبوو.

ساڵ،گشت٠٩تائێستا،دوایکێشابوو،هەندێککۆمێنتارینووسیبوو،هەندێکیشبەزارەکی.وێنەی
االکییەکەیانلەکنپەسەندبوو.وبەڕێوەبەریش،چئەووێنەوکۆمێنتارانەمانپاراستووە.مامۆستا
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ەبەکورتی،کچەکەیئێمەلەالیەنهاوپۆلەکانیەوە،پەراوێزخرابوو.پەراوێزخستنیشجۆرێکەل
مۆبەکردن،واتەکچەکەیئێمەمۆبەدەکرا.بەاڵمئێمەوەکدایکوباوک،لەالیەک،هاوکاری

مامۆستاکەوبەڕێوەبەرایەتیفێرگەشلەالیەکیدیکەوە،کارێکمانکرد،کەتوانیمانبەرەنگاری
مۆبەکردنببینەوە.

ە،چڕووبەڕوو،یانبەڕۆژیدوایچاالکییەکە،گەلێکدەستخۆشیمانلەالیەنباوانیمنداڵەکانەو
نامەوبەتەلەفۆنبۆهات.هەرئەوڕۆژەش،دووانلەهاوپۆلەکانیکچەکەمان،هاتنبەمیوانی.

دەرگایهاوڕێیەتیبۆکرایەوەوپەیوەندییەکیزۆربەتینیلەگەڵپەراوێزخستننەماوئیدی
کیاندا،هەرندکەسێگەڵچەلە،ساڵ٠٩زۆربەیهاوپۆلەکانیداپەیداکرد،تەنانەتتائێستاش،دوای

هاوڕێیە.
............................
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This book 

This is a short summary of this book. 
This book consists of three parts, the first is friendship, the other is bullying, and the 
third is accountability (responsibility).   
I brought some of the main points from the best-known philosophers, educators, 
psychologists and some authors, who wrote about these three tasks. 

The goal is to put a manual in front Kurdish government and parliament, and especially 
the Department of Education to have the guidance in their future plans. And the book 
can be a means of helping teachers and parents to establish a good friendship 
between them and the students and their children. It's also a good overview of bullying 
and how to help prevent it, the last part, it's about how to teach childrens accountability 
(responsibility). 

Finally there is an event or an experience, that my wife and I help our daughter to get 
rid of bullying problemms she underwent was it, when she started at a new school. 

Friendship  
Friendship is a relationship between two people who hold mutual affection for each 
other. Friendships and acquaintanceship are thought of as spanning across the 
same continuum. The study of friendship is included in the fields of sociology, social 

http://www.fvn.no/
http://www.undp.org/
http://www.p4ckurd.net/
http://www.komak.nu/
http://en.wikipedia.org/wiki/Acquaintanceship
http://en.wiktionary.org/wiki/continuum
http://en.wikipedia.org/wiki/Sociology
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_psychology
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psychology, anthropology, philosophy, and zoology. Various academic theories of 
friendship have been proposed, including social exchange theory, equity theory, 
relational dialectics, and attachment styles. The value of friendship is often the result of 
friends consistently demonstrating the following: 
-The tendency to desire what is best for the other. 
 - Sympathy and empathy. 

- Honesty, even in situations where it may be difficult for others to speak the truth. 
-Mutual understanding and compassion; ability to go to each other for emotional 
support. 
-Enjoyment of each other's company. 
-Trust in one another. 
-Positive reciprocity - equal give-and-take between the two parties. 
-The ability to be oneself, express one's feelings and make mistakes without fear of 
judgement. 
 

Bullying (Mobbing) 
Mobbing in the contecxt of human beeings means bullyingof an individual by the group 
in any conetxt 

Bullying is a form of aggressive behavior manifested by the use of force or coercion to 
affect others particularly when the behavior is habitual and involves an imbalance of 
power. It can include verbal harassment, physical assault or coercion and may be 
directed repeatedly towards particular victims, perhaps on grounds 
of race, religion, gender, sexuality, or ability. The "imbalance of power" may be social 
power and/or physical power. The victim of bullying is sometimes referred to as a 
"target". 
Bullying consists of three basic types of abuse – emotional, verbal, and physical. It 
typically involves subtle methods of coercion such as intimidation. Bullying can be 
defined in many different ways. The UK currently has no legal definition of 
bullying, while some U.S. states have laws against it.  
Bullying ranges from simple one-on-one bullying to more complex bullying in which the 
bully may have one or more 'lieutenants' who may seem to be willing to assist the 

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_psychology
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http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy
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http://en.wikipedia.org/wiki/Honesty
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http://en.wikipedia.org/wiki/Coercion
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primary bully in his or her bullying activities. Bullying in school and the workplace is 
also referred to as peer abuse.[6] Robert W. Fuller has analyzed bullying in the context 
of rankism. 
Bullying can occur in any context in which human beings interact with each other. This 
includes school, church, family, the workplace, home, and neighborhoods. It is even a 
common push factor in migration. Bullying can exist between social groups, social 
classes, and even between countries. In fact, on an international scale, perceived or 
real imbalances of power between nations, in both economic systems and in treaty 
systems, are often cited as some of the primary causes of both World War I and World 
War II.  

Responsibility 

Diffusion of responsibility is a sociopsychological phenomenon whereby a person is 
less likely to take responsibility for an action or inaction when others are present. 
Considered a form of attribution, the individual assumes that either others are 
responsible for taking action or have already done so. The phenomenon tends to occur 
in groups of people above a certain critical size and when responsibility is not explicitly 
assigned. It rarely occurs when the person is alone and diffusion increases with 
groups.  

Diffusion of responsibility can manifest itself: 

- In a group of people who, through action or inaction, allow events to occur which they 
would never allow if they were alone. This is referred to as groupthink and groupshift. 

- In a group of people working on a task who lose motivation, feel less responsibility for 
achievement of group goals, and hide their lack of effort in the group (social loafing). 

- In hierarchical organizations, when subordinates claim to simply be following 
orders and supervisors claim that they merely issue directives and do not perform the 
actions under question. The difficulty of identifying the culpable party is often seen in 
trials regarding crimes against humanity. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bullying#cite_note-5
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_W._Fuller
http://en.wikipedia.org/wiki/Rankism
http://en.wikipedia.org/wiki/School_bullying
http://en.wikipedia.org/wiki/Workplace_bullying
http://en.wikipedia.org/wiki/Immigration
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_migration
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_group
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_class
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_class
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_psychology
http://en.wikipedia.org/wiki/Attribution
http://en.wikipedia.org/wiki/Groupthink
http://en.wikipedia.org/wiki/Groupshift
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_loafing
http://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Superior_orders
http://en.wikipedia.org/wiki/Superior_orders
http://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_humanity

