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خوێنەرانی هێژای گۆڤاری شیکار ،هەمیشەتان باش.
وا ژمارە  ٢٧ی گۆڤارەکەمان ،کە دەکاتە ژمارەی وەرزی هاوینی ساڵی حەوتەمی تەمەنی،
پێشکەش بە ئێوەی خۆشەویست دەکەین و هیواخوازین کە سوودی لێ وەربگرن .بە
داخەوە لەسەر بەرگی ژمارە ٢٦دا هەڵەیەک ڕوویدا و لە جیاتی ساڵی حەوتەم ،ساڵی
هەشتەم نووسراوە و بۆ ئەم مەبەستە پۆزش دەهێنینەوە بۆ ئێوەی هێژا.
لەم ژامرەیەدا شازدە بابەتی جۆراوجۆر هەن ،بریتین لە لێکۆڵینەوە لە سیاسەت،
کۆمەڵناسی ،دەروونناسی ،مێژوو ،ئەدەب و هەروەها لە ئەزموونی ژنان سەرکەوتوو
و دەرکەوتووی بوارەکان کە لە ژمارەی پێشووەوە دەستمان پێکرد و هەر ژمارەی
چەند ئافرەتێکی سەرکەوتوو باسی دەستپێک و رەوتی کارکردن و بەردەوامبوونیان و
هۆکارەکانی سەرکەوتن و دەرکەوتنی خۆیان باس دەکەن.
لەم ژمارەیەدا ئەم نووسەرانە بەشدارن :حەمەسەعید حەسەن ،د.فازڵ جاف ،مەهاباد
قەرەداغی ،د .نەزاکەت حسێن ،د .هاوژین عومەر ،د .یەوسف حەمەساڵح ،د .پاڤێ
جەمیل ،پ.ی .ئەحمەد باوەڕ ،کارۆخ خۆشناو ،رەزا شوان ،ناسک سەعید ،هێرش
شکاک ،فرمێسک مستەفا ،ئاشتی شاهباز ،هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد .هەندێ لە نووسەرانی
ئەمجارەمان بابەتەکانیان لە کۆنفرانسێکی یەکێتی ئافرەتانی کوردستاندا پێشکەش
کرد کە لە ٢٢ی نیسانی ئەمساڵ بە بۆنەی رۆژی رۆژنامەگەری کوردییەوە ساز کرا لە
ژێر ناونیشانی «وێنای ژن لە میدیادا» .لە بەشی ئەزموونی ئافرەتانی سەرکەوتووشدا
خانمی هونەرمەندی شانۆکار فرمێسک مستەفا بەشی یەکەمی بیرەوەرییەکانی خۆی
نووسیوەتەوە و خانمی رۆژنامەنووس ئاشتی شەهباز باسی لە سەختی ژیانی خۆی کردووە
لە ناو خێزان و کۆمەڵگەدا و سەرەڕای ئەوەش بەردەوامبوونی لە کاری رۆژنامەنووسی
سەرەڕای ئەو نەهامەتی و سەختییانە ،کە خۆی لە خۆیدا ئازایەتی و کۆڵنەدانە.
بە هیوای خوێندنەوەیەکی ورد و سوودبەخش بۆ ئێوەی هێژا و لەم وەرزەشدا بە وزەی
بااڵی گەردوونتان دەسپێرین و بە نیازی دیداری ژمارەی داهاتووین.
ساڵی حهوتهم

27

7

ساڵی حهوتهم

8

27

کوردستان لە نێوان
بەرداشی ئەمریکا و ئێران
کارۆخ خۆشناو
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ماوەی  ٤٠ساڵە ئەمریکا و ئێران لە ملمالنێیەکی سارد و قوڵ دان ،هەر لە سەرەتای
هەڵگیرسانی شۆڕشی ئیسالمی ئێران و لەکاتی دەست بەسەرداگرتنی باڵوێزخانەی
ئەمریکا لە تاران و بە بارمتەگرتنی دیبلۆماتەکانی ئەمریکا بۆ ماوەی (٤٤٠ڕۆژ) تاکو
ساڵی ( )٢٠١٥ملمالنێکانی ئەم دوو واڵتە قوڵ و ئاڵۆز بوون.
ساڵی ( )٢٠١٥بە نێوەندگری سەلتەنەی عومان و هەندێک وواڵتی ئەوروپی ،ئەمریکا لە
سەردەمی ئۆباما بۆ یەکەم جار لە مێژووی شۆرشی ئیسالمی ،ئێران و ئەمریکا گەیشتنە
ڕێکەوتنی ئەتومی ( ،)١+٥بە گوێرەی ئەم ڕێکەوتنە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی سزاکانی
سەر ئێرانی هەڵگرت و ( )١+٨ملیار دۆالری کاش ئیدارەی ئۆباما پارەی بڵۆککراوی
بۆ ئێران گەڕاندەوە بەمەرجێک ئێران دەستهەڵبگرێت لە هەوڵەکانی بۆ بەدەستهێنانی
چەکی ناووەکی.
لە هەڵمەتی هەڵبژاردنەکانی ئەمرێکا لە ساڵی ( )٢٠١٦دۆناڵد تڕەمپ گوتی «ئەم
ڕیکەوتنە خراپترین ڕێکەوتنە لە مێژووی ئەمریکادا» و بەڵێنیدا دوای هەڵبژاردنی لەم
ڕێکەوتنە بێتە دەرەوە ،هەر واشیکرد دوای برنەوەی کورسی سەرۆکایەتی کۆشکی سپی
لە بەرواری ()٨/٥/٢٠١٨تڕەمپ تاک الیەنە رێکەوتنی ئەتۆمی ( )١+٥هاتە دەرەوە و
ڕێکەوتنەکەی ئیفلیج کرد و دووبارە سزاکانی خستنەوە سەر ئێران.
یەکەمجارە لە مێژووی جیهاندا ئەمریکا بەو شێوەیە قورسترین سزای ئابووری بخاتە سەر
واڵتێک ،تاکو ئێستا ئەمریکا چوار قۆناغی سزاکانی خستۆتە سەر ئێران ،ئەم سزایانەش
کەرتەکانی (ووزە و بانک و کانزاکان) دەگرێتەوە ،ئامانجی ئەمریکاش لەم شەڕە
ئابووریە گۆشەگیرکردن و لە قاڵبدانی ئێرانە و دەیەوێت دەستی ئێران ببڕێت لە چوار
واڵت (عێراق،سوریا،لبنان،یەمەن) و هەژموونی ئێران کەمبکاتەوە و ئێران بخاتەوە ناو
سنورەکانی ،لە پاڵ ئەم ئامانجانە ئەمریکا مەبەستیەتی ئێران ناچار بکات بێتەوە سەر
مێزی گفتوگۆ و ڕێکەوتنێکی نوێ لەگەڵ ئەمریکا مۆر بکات بەاڵم ئەمجارە ڕێکەوتنەکە
دەبێت بە دڵی تڕەمپ بێت ،بۆ ئەم مەبەستە لە مانگی نیسانی ساڵی ( )٢٠١٨ئەمریکا
لەسەر زاری مایک پۆمپیۆ وەزیری دەرەوە ( )١٢مەرجی بۆ ئێران دیاریکرد و گوتی
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پێویستە جێبەیان بکات تاکو ئێران ڕزگاری بێت لە سزاکانی ئەمریکا ،ئێرانیش هەر لە
سەرەتاوە تاکو ئێستا ( )١٢خاڵەکەی ئەمریکای ڕەتکردونەتەوە.
میتۆدی تڕەمپ بۆ لە پەلوپۆخستنی ئێران بریتیە لە ستراتیژیەتی (ئەوپەڕی فشار) کە
تڕامپ باوەڕی وایە کە ئەوپەڕی فشار لە ڕکابەرەکەت بکە ،هەتاکو ناچاری دەکەیت ،بە
مەرجەکانت ڕازی بێت و بێتە سەر مێزی دانوستان ،دەتوانین بڵێین لە ئێستادا ئەمە
کرۆکی سیاسەتی دەرەوەی ئیدارەی ترەمپە ،ئەمەش سەرچاوەی گرتووە لە کێتبێکی
تڕەمپ کە لە ساڵی  ١٩٨٧نوسیویەتی بە ناونیشانی هونەری ڕێککەوتن (The Art
 )of the Dealبە دیدی تڕەمپ ئەو کتێبە ئەوی کردە کەسێکی پسپۆر لە بواری
دانوستاندا ،وە ئەم کتێبەی پڕفرۆشترن کتێب بووە لەو سەردەمەدا.
ئێستا دوای ئەم هەموو فشارە زۆرەی ئەمریکا بۆ سەر ئێران و کۆکردنەوەی هێزێکی
زۆر لە ناوچەکە دۆخەکە رۆر هەستیار و ئاڵۆزە ،بەتایبەت دوای بە ئامانج گرتنی
چەند کەشتیەکی نەوت هەڵگر و فڕۆکەیەکی بێفرۆکەوان ڕۆژ بەڕۆژ هەستیاری نێوان
ئەمریکا و ئێران ڕوو لە زیاد بوون دەکات ،بە تایبەت دوای پەشیمانبوونەوەی تڕامپ لە
وەشاندندنی گورزی سەربازی  ١٠خولەک بەر لە ئەنجامدانی ،ئەم ناوچەیە لە ئەگەری
تەقینەوەیەکی گەورە دایە هاوشێوەی (بوڕکان) ،بۆیە پێویسته کورد خۆی ئامادەبکات
بۆ دەرفەت و هەڕەشەکان ،چونکە دۆخی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە هەمووکات زیاتر بە
گرژی و ئاڵۆریەکی قوڵدا تێدەپەڕێت ،ڕۆژ بەڕۆژیش ملمالنێکان قوڵتر دەبنەوە ،ئەم
ملمالنێیە تەنها ملمالنێی نێوان دوو واڵت نییە ،کە یەکێکیان زلهێزێکی جیهانیە و
ئەویتریان دەیەوێت هێزێکی ناوچەیی خاوەن هەژموون بێت ،بەڵکو راستەوخۆ کاریگەری
لە سەر واڵتانی دەوروبەر هەیە ،چونکە کاتێک ئێران دەیەوێت ببێتە واڵتێکی خاوەن
هەژموون ئەوا واڵتانی دەروبەری ئێران روبەوری مەترسی دەبنەوە ،لە ئەنجامدا ئەو دۆخە
ناسەقامگیرەی بەرهەمهێناوە ،خۆشبەختانە تاکو ئێستا کورد توانیویەتی بااڵنسێکی
باش ڕابگڕێت لە نێوان ئەم دوو واڵتە نەیارەدا ،وە پێویستە بەهەمان ریتم بەردەوام بێت
لە ڕاگرتنی بااڵنسی نێوان ئەمریکا و ئێران و خۆی ئامادە بکات بۆ هەموو ئەگەرەکان،
بۆ ئەم مەبەستە پێویستە کورد هەرچی زووە کابینەی نۆهەم پێک بهێنێت و یەکڕیزی
ناوماڵی خۆی ڕابگرێت و بااڵنس لە نێوان ئەمریکا و ئێران ڕابگرێت ،ڕاگرتنی بااڵنس
وادەکات کوردستان کەمترین پڕوشکی ئەم تەقینەوەیەی بەربکەوێت.
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ئاماژەکان پێمان دەڵێن کە ئەمریکا و ئێران شەڕیان ناوێت ،چونکە تڕەمپ لە ترسی
دابەزینی کێرڤی دەنگەکانی بۆ هەڵبژادنەکانی ( )٢٠٢٠سڵ دەکاتەوە لە هەڵگیرسانی
شەڕ دژی ئێران ،ئێرانیش بەهۆی باری قورسی ئابووری بەرگەی شەڕ ناگرێت ،بەاڵم
هەر کاتێک پەالماری بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا بدرێت و قوربانی مرۆیی لێ بکەوێتەوە،
ئینجا پەالمارەکە ڕاستەوخۆ لە الیەن ئێرانەوە بێت یان ناڕاستەوخۆ لەالیەن پرۆکسی و
گروپەکانی سەر بە ئێرانەوە بێت ئەوکات تڕەمپ بەهانەی پێویستی دەست دەکەوێت بۆ
وەشاندنی گورزی سەربازی ،تەنها بۆ ماوەیەکی دیاریکراو ،چونکە تڕەمپ دەستەاڵتی
تەنها ( )٦٠ڕۆژی هەیە بەبێ ڕەزامەندی کۆنگرێس هێزەکانی ئەمریکا بەکار بێنێت،
دوای ئەو ماوەیە پێویستە کۆنگرێس ڕەزامەندی دەربڕێت و دەستی تڕەمپ ئاوەاڵ بکات
و بووجەی پێویستی بۆ فەراهەم بکات.
تاکتیکی ئێران لە ڕێگای پڕۆکسیەکانیەوە بریتیە لە شڵەژاندنی بازاری نەوتی جیهان و
بەرزکردنەوەی نرخی نەوت بۆ ئەوەی کاریگەری دروستبکات لەسەر ناوخۆی ئەمریکا و لە
ئەنجامدا تڕمپ شکست بهێنێت لە هەڵبژادنەوەی بۆ خوولی دووەم و کەسێکی دیموکرات
شوێنی تڕەمپ بگرێتەوە تاکو ئێران ڕزگاری بێت لە سزاکان و دووبارە ڕێکەوتنی ()١+٥
کارا بکرێتەوە ،بەاڵم تڕمپ زیرەکانە مامەڵە دەکات و دەزانێت هەڵگیرساندنی شەڕ
«پێش هەڵبژاردن» بە بێ ڕەزامەندی کۆنگرێس بە واتای ()Political Suicide
بۆیە تڕەمپ لە ئێستادا خۆی بە دوور دەگرێت لە بژاردەی سەربازی.
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زهوی شاژنێکه تای لێ هاتووه
حەمەسەعید حەسەن
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لە ئەزەلەوە هەتاکوو ئەبەد،
هەر وابەستەی تۆم
ئاخر ئەڤینی من سەرمەدییە،
ئەی ئافرەتی جوان!
دهقی ئهدهبی ههی ه ههم نهمریی بۆ داهێنهرهکهی دابین دهکات و ههم لهناویشی
دهبات( .تهنیا ب ه نانی ڕووت) ههر (محهممهد شوکری)ی نهمر نهکرد ،ل ه ناویشی
برد ،ئاخر دوای ئهو ڕۆمانه ،ههر چییهکی دیکەی نووسی ،دهنگدانهوهی نهبوو .تهواو
وهک چۆن (دۆنکیخۆته( )،سێرڤانتس)ی ههم کوشت و ههم نهمریشی کرد( .مهدام
بۆڤاری)یش ههمان کارهساتی بهسهر (فلوبیر)دا هێنا .شاعیرێکی سوودانی ههبوو،
ناوی (ئهلهادی ئادهم) بوو ،ئهوی شیعری (أغدا ألقاک)ی نووسیوه و ئوم کهلسووم ب ه
گۆرانی گوتوویهتی ،وهک چۆن ناوبانگی ئهو شاعیره بهو گۆرانییهوه بهنده ،ههر ئهو
گۆرانییهیش بوو کوشتی ،ئاخر ئهویش ههر چی کرد ،نهیتوانی بازنهی ئهو ناوبانگ ه
بشکێنیت و شکۆمهندییهکی دیکه ،دوای ئهوه بۆ خۆی تۆمار بکات ،تا وای لێ هات،
زۆر بهوه نیگهران دهبوو ک ه پێیان دهگوت ،فاڵن شیعر هی تۆیه .پێ دهچێت وهک
چۆن هێشتا پاوڵۆ کۆیلۆ ل ه (کیمیاگهر)ی تێنهپهڕاندووه ،ههرچهنده دوای ئهوه چهندان
ڕۆمانی دیکهی نووسیوه( ،یوستاین گاردهر)یش ئهو گرفتهی ههبێت و ههر چی بکات،
ههر گیرۆدهی دهستی ناوبانگی (دنیای سۆفیا) بێت.
(خوداوهند مامۆستای هونهری خۆحهشاردانه ،ئهوه نیی ه ئهو ههموو شت ه دهکات و
هیچ شوێنهوارێک ل ه دوای خۆیهوه جێ ناهێڵێت ).ڕۆماننووسیش پێویست ه وهها بکات،
هیچ دهستتێوهردانێکی ب ه کاره هونهرییهکهیهوه دیار نهبێت .خۆشهویستی سهفهرێکه،
دهزانین کهی دهست پێ دهکات ،بهاڵم نازانین بهرهو کوێمان دهبات و کهی دوایی دێت.
دهبێت ڕۆماننووسینیش وهک سهفهری ئهوین وابێت ،نووسهرهکهی سهرهتا نهزانێت،
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چیرۆکهکهی چۆن و کهی تهواو دهبێت .ڕۆماننووس چی توانا شک دهبات ،دهیخات ه گهڕ
بۆ ئهوهی دونیایهکی نوێ بخوڵقێنێت ،ئهوه ئهرکی ڕهخنهگره ،ئهو دونیای ه بدۆزێتهوه.
ههندێک ڕهخنهگر( ،ئهوهنده وشک ههڵسوکهوت لهگهڵ دهقدا دهکهن ،کڵپهی داهێنان
دهکوژێننهوه و باڵی مهلی خهیاڵ دهقرتێنن ).ههمهنگوای دهڵێت :ئهو ڕۆماننووسهی
بهو پاساوهی ک ه خوێنهر نایانزانێت ،ههموو وردهکارییهکان شی دهکاتهوه ،بهو کارهی
ڕۆمانهک ه دهشێوێنێت( .دهیڤید مهعلووف)یش دهڵێت :دوژمنی ڕاستهقینهی ڕۆمان،
درێژدادڕییه )١(.وا باوه دهڵێن ،چیرۆک هونهری گێرانهوهیه ،وهلێ من پێم وایه ،چیرۆک
هونهری ب ه چڕی گێڕانهوهیه .ڕۆمانهکانی گاردهر ههرچهنده درێژن ،وهلێ چونک ه ڕیتمیان
خاو نییه ،خوێنهر لێیان بێزار نابێت.
ڕۆمانهکانی یوستاین گاردهر ههرچهنده ب ه باڵی فهنتازیا دهفڕن وهلێ هێندهیش زانستیان
تێدای ه ک ه بۆ ئهوه دهست دهدهن وهک کتێبی خوێندن له قوتابخانهکاندا کهڵکیان لێ
وهربگیرێت .دنیای سۆفیا ک ه  ١٩٩١باڵو کرایهوه ،بۆ دهیان زمان تهرجوم ه کرا و بیست
میلیۆنێکی لێ فرۆشرا ،وای کرد نووسهرهکهی ههر بهو تاقه ڕۆمانه ،ببێت ه نووسهرێکی
جیهانی ک ه ئهم ه بۆ خودی گاردهریش شتێکی چاوهڕوانکراو نهبوو .ئهو ک ه ل ه نهرویژ
مامۆستای ئایین و فهلسهف ه بوو ،دوای ب ه دنیادا باڵوبوونهی (دنیای سۆفیا )،ئیدی
پێویستی بهوه نهما ،درێژه ب ه پیشهکهی بدات ،ئاخر ئهو ڕۆمان ه کارێکی کرد بتوانێت
ب ه نووسین بژی.
الیهنی گرنگ و گهشی دونیای سۆفیا ئهوهی ه ل ه فۆرمی ڕۆمانێکی تهواو هونهریدا،
مێژووی فهلسهفه ،ههر ل ه سهردهمی گریکهوه تا سهدهی بیستهم ب ه سهر دهکاتهوه .ئهو
کتێب ه ههرچهنده بۆ گهنج نووسراوه ،کهچی لهنێو گهورهسااڵنیشدا خوێنهرێکی زۆری
ههیه .ئهوانهی شتێکی وا دهربارهی فهلسهف ه نازانن ،یان دروستتر ئهوانهی هیچ ل ه مانای
(بوون) نازانن ،ههق ه هیچ نهکهن ،بچن دنیای سۆفیا بخوێننهوه ،ئهوانهشی ل ه بواری
سهرههڵدان و گهشهسهندنی (بوونهوهر)دا زانیاری شک نابهن ،ههق ه دهستبهجێ دهست
ب ه خوێندنهوهی ڕۆمانی (مایا) بکهن .مایا ههم چیرۆکێک ه و ههم کۆمهڵێک چیرۆکی ب ه
نێو یهکدیدا چووه ک ه پێکهوه ڕۆمانهکه تهواو دهکهن.
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کۆمهڵگهیهک کۆیلهی بیر و باوهڕی ئایینی یان نهتهوهیی بێت ،وهک دوژمن سهیری
ئهوی دیک ه دهکات و لهبری ئهوهی ڕێز ل ه بۆچوونی جیاواز بگرێت ،بڕوای وایه ،ئهوی
لهگهڵ خۆیدا نهبێت ،دوژمنیهتی .ئهو دهمارگیری و تۆندڕۆیییه ،الی ههر کهس یان
الیهنێک ههبیت ،زادهی دڵسۆزی بۆ ئهم ئایین یان ئهو نهتهوه نییه ،زادهی جههله .ل ه
گاردهرهوه فێر دهبین ب ه گژ توندڕۆیی و دهمارگیریدا بچینهوه .ئهو ک ه مامۆستای ئایین ه
فێرمان دهکات عهلمانییان ه بیر بکهینهوه( .عهلمانیبوون ،لهسهر سێ کۆڵهک ه بهنده،
دهوڵهت سهر ب ه هیچ ئایینێکی دیاریکراو نهبێت ،خوێندنگه بهرانبهر ئایین بێ الیهن بێت
و ڕێز ل ه ئازادیی ویژدان و بیروڕا بگیرێت )٢().دێمۆکراسی و عهلمانیبوون ،دووانهکهین،
هیچیان بێ ئهوی دیکهیان ههڵناکات ،ئهگهر دێمۆکراسی ل ه ئارادا نهبێت ،قسهکردن ل ه
ههبوونی عهلمانیبوون ،ئهفسانهی ه و بێ ههبوونی عهلمانیبوونیش ،دێمۆکراسی تارمایییه.
ئایا (ههموو مرۆڤهکانی سهر ئهم زهوین ه ل ه تاقهژنێکی دیاریکراوهوه هاتوون ک ه چهند
سهدههزار ساڵێک لهمهوبهر ل ه ئهفریکا ژیاوه؟) یان ههموویان دهگهڕێنهوه سهر دای ه
حهوا؟ خوێنهر سهرپشکه ،بڕوا ب ه کام لهو دوو چیرۆک ه دههێنێت ،یان دهشێت هیچیان
پهسهند نهکات .ک ه ههورهبروسکهیهک دهبینین ،هێنده نابات ههورهگرمهیهکیشی ب ه
دوادا دێت ،وهلێ (پازده ملیارد ساڵ بهسهر تهقینهوه مهزنهکهدا تێپهڕیبوو ،ئهوسا
گرمهکهی بهر گوێ کهوت ).گرنگترین بیرۆکهی ڕۆمانی (مایا) بریتیی ه له( :خولقاندنی
ئینسان چهند ملیارد ساڵێکی دهوێت ،کهچی مردنی ههر چهند چرکهیهکی پێ دهچێت).
نووسهر لهم ڕۆمانهدا سهرقاڵی گهشتێکی فهلسهفیی ه ب ه شوێن و ب ه وهختدا و ب ه
هۆی ئهو گهشتهوه ،تێروانینی خۆیمان دهربارهی بوون بۆ ڕۆشن دهکاتهوه و به هۆی
زنجیرهیهک ڕووداوهوه ،دیرۆکی گهشهکردنمان ههر ل ه تهقینهوه مهزنهکهوه تا ههنووک ه
ک ه چهند ملیارد ساڵێکی پێ چووه ،بۆ دهگێڕێتهوه .ژمارهی کارتهکانی یاریی کاغهز
پهنجاودوو دانهیه ،مایا ب ه مانیفێستێک دوایی دێت ک ه پهنجادوو بهش ه و ب ه زمانێکی
شیعریی که له نێوان فهلسهفه و ئاییندا هاتوچۆیهتی ،نووسراوه.
یۆستاین گاردهر ل ه ڕۆمانی (مایا)یشدا دهگهڕێتهوه بۆ پرسیاره بنهڕهتییهکان :من کێم؟
من ل ه کوێوه هاتووم؟ ئهو پرسیارانهی ل ه دهوری بوون دهسووڕێنهوه و فهلسهف ه ب ه
درێژایی مێژووی خۆی ،ب ه دوای وهاڵمهکانیاندا ل ه گهڕاندا بووه .ڕهنگ ه ئهدهب لهسهر
ئاستی دنیا ،ڕۆماننووسێکی دیک ه شک نهبات ،ل ه بواری پێکهوه گونجاندنی فاکت
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و فهنتازیادا ،هێندهی یوستاین گاردهر دهستڕهنگین بووبێت( .تۆ بهد ل ه مهبهستی
من حاڵیی بوویت ).ئهوه یهکێک ه لهو پاساوه حازربهدهستانهی سهرومڕ نووسهرهیلی
کهمتوانا هانای بۆ دهبهن .ئهوه وهرگر نیی ه ک ه توانای تێگهییشتنی نییه ،ڕاستییهکهی
ئهوه نووسهری ناحاڵیی ه ک ه توانای دهربڕینی نییه .با نووسهرهیلی کهمتوانا ،سهرنجی
یوستاین گاردهر بدهن ک ه ب ه ئاسانترین شێوه باسی قووڵترین کێش ه دهکات ،ئهوهتا ب ه
ڕوونترین زمان ک ه خوێنهران لێی تێدهگهن ،مێژووی گهشهسهندن و فهلسهف ه دهگێڕیتهوه.
ههموو شتێک ههر وههم ه و تهنیا ڕوواڵهتهکهی دهبینین ،ههر چی تاقی بکهینهوه ل ه
وههم بترازێت ،هیچی دیک ه نیی ه و ئهوهی ههستی پێ دهکهین ،ههمیش ه وههم ه و ههرگیز
شتێکی ڕاستهقین ه نییه ،ئهوه ئهو وههم و ڕوواڵهتبینینهی ه ک ه هیندییهکان ههزاران ساڵ
لهمهوبهر ناویان ناوه ،مایا .مایا هیچ نیی ه ل ه ڕۆحێکی سهفهری زیاتر ،ڕۆحێکی تیژتێپهڕ،
ئاخر تهمهنی ئینسان ب ه بهراورد لهگهڵ هی گهردووندا ،ئهوهنده خێرا تێدهپهڕێت ،ل ه
بروسکهیش تیژتر ،ئاخر ئینسان ڕۆحێک ه ل ه سهفهردا ،ڕۆحێکی تیژتێپهڕ .فرانسیسکۆ
دی گۆیا ( )١٨٢٨ - ١٧٤٦ک ه گهورههونهرمهندێکی ئیسپانیایییه ،وێنهی (مایا)ی ک ه
ل ه کن ئهو ژنێکی جوان بووه ،دوو جار کێشاوه ،یهکهم جار ب ه ڕووتی و دووهم جار ب ه
پۆشاکهوه .مایا ک ه ل ه زمانی ئیسپانیاییدا ب ه مانای کچی جوان دێت ،ناوی گوڵێکیش ه
که ل ه مانگی (مهی)دا دهپشکوێت و ل ه چهشنی ههمیشهبههاره.
(ئایین ههناسهی ساردی کهسانی چهوساوهیه ،دڵی جیهانێکی بێ دڵه ،ڕۆحی ههلومهرجێکی
بێ ڕۆح ه و ئهفیوونی گهالنه ).ئهوه دهقی قسهی کارڵ مارکسه ،نهک (ئایین ئهفیوونی
گهالنه) و هیچی تر .کهوات ه ل ه ڕوانگهی مارکسهوه ،ل ه کۆمهڵگهی سهرمایهداریدا ک ه
چهوساوهکان تروسکهی هیچ هیوایهک بهدی ناکهن ،ئایین تاق ه ئومێدیانه ،لهو کۆمهڵگ ه
بێ بهزهیییهدا ،ئایین دڵه ،ئایین ڕۆحی ئهو کۆمهڵگ ه بێ ههستهی ه و لهو کۆمهڵگ ه
ئازاربهخشهدا ،ئایین ئهفیوونه .ئهوه دوژمنانی مارکسن ک ه لێکدانهوهی خراپیان بۆ ئهو
گوت ه جوان ه کردووه ک ه تهنانهت ل ه ڕوانگهی کهسانی ئایینداری لێزانیشهوه ،یهکێک ه ل ه
پێناس ه جوانهکانی ئایین .ئاخر ئهفیوون ،ئهگهر بهد بهکاری نههێنین و خراپ سوودی
لێ وهرنهگرین ،ماددهیهکی باش ه نهک خراپ ،ماددهیهک ه بۆ شکاندنی ئازار و سڕکردنی
ناساغ ،سهروهختی نهشتهرگهری .مهبهستی مارکس ل ه ئایین ئهفیوونه ،ئهوهیه ،ئایین
(بۆ چهوساوهکان) ئازارشکێنه .ئهوهی (ئهفیوون) لهو دهربڕینهدا ،وهک ماددهیهکی
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هۆشبهر لێک دهداتهوه ،یان بهد ل ه مهبهستی مارکس حاڵیی بووه ،یان مهبهستی ئهوی
ب ه هۆشیارییهوه شێواندووه .پوختهی مهبهستی مارکس لهو گوتهی ه بریتتی ه له( :ل ه
جیهانی سهرمایهداریدا که دونیایهکی بێ دڵ و بێ ڕۆحه ،ئایین دوا نوایه)٣().
بهلزاک ههرچهنده پهنجا ساڵ ژیا ،کهچی ههشتا ڕۆمانی ل ه پاش جێ ما .ئهو هێنده
وابهستهی نووسین بوو ،جاری وا ههبوو ،دنیای نووسین و واقیعی ل ه کن تێکهڵ دهبوو.
ئهوه بۆی ه ل ه سهرهمهرگدا داوای دۆکتۆرێکی کرد ،ک ه دۆکتۆری ڕاستهقین ه نهبوو ،یهکێک
بوو ل ه قارهمانی ڕۆمانێکی خۆی .بهلزاک دهیگوت( :لهبهر ڕۆشنایی دوو مهشخهڵی
نهمردا دهنووسم :خودا و ڕژێمی پاشایهتی )،وهلێ چونک ه ناکۆکیی ه کۆمهاڵیهتییهکانی
دهخست ه ڕوو ،هیچ گومان لهوهدا نیی ه ک ه نووسهرێکی نهک ههر پێشکهوتنخواز ،وهک
جۆرج لۆکاچ بۆی چووه ،بهڵکوو شۆڕشگێڕیش بوو ،وهک هوگۆ دهڵیت( )٤(.چونک ه ئهم
جیهان ه بوونی ههیه ،ئیدی بۆچی ڕێی تێ ناچێت ،جیهانێکی دیکهیش دوای ئهم ه پهیدا
ببێت؟) ک ه چهوساوهکان لهم دنیای ه نائومێد ببن ،ئیدی ناههقیانه خهو ب ه دنیایهکی
دیکهوه ببینن و به هیوا بن ،لهو جیهانهی دیکهدا ،دهست له ملی هیواکانیان بکهن؟
ستیڤان زهڤاییگ ( )١٩٤٢ - ١٨٨١ک ه له لوتکهی نائومێدیدا خۆی کوشت ،دهڵێت:
(ئێدیۆلۆگی ،ئیدی ئایینی بێت یان سیاسی ،نهفرهتێک ه ههر دیکتاتۆریا بهرههم
دههێنیت ).ئهوه بۆ داهێنهر وهک حهرام وایه ،بانگهش ه بۆ ئێدیۆلۆگی بکات .ئێدیۆلۆگی
ئهگهر ل ه ژنێکی جوانیش بچێت ،ئهوا ژنێک ه ل ه چهشنی (فیرساویس) ک ه وهک ل ه
میسولۆژیای گریکدا هاتووه ،سهری لهبری قژ ب ه مار داپۆشراوه .فیکر ئیدی ئاسمانی
بێت یان زهمینی ،زادهی قۆناغێک ه و هێدی هێدی دهبێت ه بهشێك ل ه دیرۆک ،ئهوه بۆی ه
ناچارین ،زوو یان درهنگ ،دهستبهرداری فیکر ببین ،ئهگهر نا ،بخوازین یان نا ،دهبین ه
ههڵگری فیکری بهبهردبوو .ئهم ه هیچ لهو ڕاستیی ه ناگۆڕێت ک ه بۆ نموون ه مارکس،
بیرمهندێکی بلیمهت بوو .خۆ بهستنهوه به گرووپهوه ،ئیدی شێوهی خێڵی ههبێت یان
حیزب،سهرکوتکردنی تاکی لێ دهکهوێتهوه ،ئاخر ههمیش ه کۆمهڵ ،ئازادی له تاک زهوت
دهکات .یۆسیتاین گاردهر ههرچهنده مامۆستای ئایین و فهلسهفهیه ،کهچی ئهوه به هیچ
ڕۆمانێکییهوه دیار نییه ک ه الیهنی ئهم ئایین یان ئهو فهلسهفهی گرتبێت.
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بهشێکی گرنگی ڕووداوهکانی ڕۆمانی مایا ل ه دوورگهی (تاڤیونی) ک ه یهکێک ه ل ه دوورگهکانی
(فیجی) و دهکهوێت ه ئۆقیانووسی (هێدی)یهوه ،ڕوو دهدهن .ڕهنگ ه سهرنجڕاکێشترین
الیهنی ڕۆمانهکه ،گوتوبێژی درێژی نێوان (فرانک) و مارمێلکهک ه بێت که بهڵگهیهک ه بۆ
ئهوهی یۆستاین گاردهر ،له بواری هونهری گێڕانهوهدا سهر ل ه ههور دهسوێت .ڕهنگ ه
گاردهر یهکهمین ڕۆماننووس بێت ک ه مارمێلکهی هێنابێت ه گۆ و ڕۆڵێکی سهرهکیی پێ
بهخشیبێت و ئهوهی فێر کردبین( ،ئینسان ک ه ل ه بازنهیهکی داخراودا دهخولێتهوه ،ههر
ل ه مارمێلکهیهک دهچێت ک ه گاز ل ه کلکی خۆی بگرێت ).یۆستاین گاردهر ل ه ڕۆمانی
ت
(مایا)دا پێمان دهڵێت :چونک ه ڕهنگه مرۆڤ تهنیا زیندهوهرێکی ئهم گهردوون ه بێ 
ک ه خاوهنی هۆشیارییهکی گهردوونی بێت ،چونک ه ل ه ئهنجامی ههڵسوکهوتی ههڵهی
ئینسانهوه لهگهڵ سروشتدا ،زهوین تای لێ هاتووه ،بۆی ه پاراستنی ژینگه ،تهنیا
بهرپرسیارییهتییهکی جیهانی نییه ،گهردوونیشه.
ههرچهنده ڕۆمانهک ه ب ه شێوهیهکی گشتی جوان تهرجەم ه کراوه ،وهلێ ههندێک جار
بهخت یاوهری وهرگێڕ نهبووه .وهک نموونه( :داپۆشینی ئهو بۆنهیه .ل )٦٤مهبهستی ل ه
داپۆشین( ،تغطیة)ی عهرهبییه ،ک ه (ڕووماڵ)ی پێ دهگوترێت( .داپۆشین) شاردنهوهی ه
و (ڕووماڵ)یش ئهوهیه( ،بۆنه)یهک بدرێت ه بهر ڕووناکی ،کهوات ه داپۆشین ب ه پێچهوانهی
ڕووماڵهوه ،فهرامۆشکردنی بۆنهکهیه( .کاتی خۆی سهرۆکهۆزهکانی دوورگهکانی فیجی،
کهسێکیان ههبووه ک ه ناویان لێ ناوه :پیاوی مێشووله ،ئیشیان ئهوه بووه ،ب ه درێژایی
شهو ،ب ه ڕووتی ل ه تهنیشتیانهوه دابنیشن ،بۆ ئهوهی مێشوولهکان بهوانهوه بدهن و
سهرۆک هۆزهکان ب ه ڕاشکاوی بخهون .ل )١١٢ب ه ڕاشکاوی بۆ ئهو شوێنه ههڵهیه( ،ب ه
هێمنی) دروسته.
ئهگهر زهوین سهرۆکهۆز بووبێت ،ئهوا جوپیتهر پیاوی مێشووله بووه ،ئاخر ئهوه ئهو
ئهستێره گهڕۆک ه بووه ،وهک گهسکێکی کارهبایی ئهستێره کشاوهکانی ههڵمژیوه ک ه
ههر یهکێکیان بهس بووه بۆ ئهوهی ،نزیکهی ههموو ژیانی سهر زهوین بسڕێتهوه.
وهرگێڕ دهنووسێت( :ڕژێمێکی شێواو دهبینم ک ه ل ه مانگ و ئهستێرهی گهڕۆک و
نهیزهک پێک هاتووه .ل )١٨٨پێم وای ه ڕژێم ک ه زاراوهیهکی سیاسییه ،بۆ شێوازی
فهرمانڕهوایی دروسته ،سیستهم بۆ گهردوون شیاوتره( .بۆن و بهرامهی ڕووهک و
درهختهکان چواردهوریان تهنین،بولبول و باڵندهکانیشل ه چاالکترین وهرزدا بوون .ل)٢٥٤
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ئایا درهختیش ههر ڕووهک نییه؟ ئایا بولبولیش ههر باڵنده نییه؟ بههرۆز حهسهن
ڕۆمانهکهی ل ه دانمارکییهوه کردووه ب ه کوردی ،کهچی ب ه فۆنتێکی ورد ،ل ه الپهڕه چواردا
ناوی (کامیال کریستنسن)ی ک ه وهرگێڕه دانمارکییهکه ،نووسیوه ،وهلێ ناوی خۆی
لهسهر بهرگ به ههمان قهوارهی ناوی نووسهری ئۆرگیناڵ تۆمار کردووه!
( )١عطاهللا مهاجرانی ،السیدة من تل أبیب ٣ ،دیسمبر  ٢٠٠٩الشرق األوسط.
( )٢ئهلعهفیف ئهلئهخزهر.
( )٣ضیاء حمیو ،حقیقة کلمات مارکس  ١٦أکتوبر  ٢٠٠٩إیالف.
( )٤هاشم صالح ،بلزاک فی مرأة المثقفین الفرنسیین  ٢٦نوفمبر  ٢٠٠٩الشرق األوسط.
( )٥یۆستاین گاردهر ،مایا ،وهرگێرانی له نهرویژییهو ه بۆ دانمارکی :کامیال کریستنسن ،وهرگێڕانی
له دانمارکییهوه بۆ کوردی :بههرۆز حهسهن ،دهزگای چاپ و پهخشی سهردهم  ٢٠٠٩سلێمانی.
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پێوەندیمان بەجەستەمانەوە
د .فازڵ جاف
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مێژووی جەستەی ئادەمی بەئەندازەی مێژووی فەلسەفە کۆنە ،لە سەردەمی شارستانێتی
گریکەوە ،فەیلەسووف و بیرمەندەکانی یۆنان ،بۆ ئەوەی لە ڕوح بگەن ،بایەخیان
بەجەستە داوە .پیتاگۆرەس دەڵێت :ھێزی ڕوح ھەڵبژیرە لە بەرانبەر ھێزی جەستەدا.
دەتوانم چەند بۆچوونێکی دیکەی ،ھاوشێوەی بۆچوونەکەی پیتاگۆرەس ،بەنموونە
بھێنمەو’ە ،بەاڵم پێگەی جەستە لە فەلسەفەدا ،تا دەھات بەھێزتر دەبوو ،بەئەندازەیەک
لەالی زۆرێک لە بیرمەندان ،لە ڕوح گرینگتر بوو.
دەکرێ سەدەی بیست بە «سەدەی جەستە» ناو ببرێت ،چونکە گرینگترین
گۆڕانکارییەکانی زانستی فیزیولۆجی سایکۆلۆجی و سۆسیۆلۆجی ئەم سەدەیە ڕاستەوخۆ
پێوەستە بە جەستە و بوارەکانی پێوەست بە جەستەوە.
کە دەگوترێت سەدەی بیست سەدەی جەستەیە ،لە بەر ئەوەیە کە لەم سەدەیەدا
جەستەی مرۆڤ پێگەیەکی بەرچاوی لە بۆچوون و تێڕامانی فیکر و فەلسەفەدا داگیر
کردوە ،پێگەیەک لە پارسەنگی کاریگەرێتیی وبەھای جەستەی مرۆڤەوە کەوتۆتە ئاراوە،
چیدی فیکر و فەلسەفە لەم سەدەیدا جەستە وەکوو پاشکۆی ڕوح و دەروون «نفس»
شرۆڤە ناکات.
نەک ھەر ئەوەندە بگرە بەپێچەوانەی فەلسەفەی قۆناخەکانی بەر لەسەدەی بیست،
ھەر لەسەردەمی شارستانێتیی گریکەوە تا دەگاتە دیکارت ،کە ڕوح بااڵدەست بوو
و جەستەیش پاشکۆی ڕوح ،لێرە بەدواوە جەستەی مرۆڤ جوانترین جەستەی ناو
پێكهاتەی سروشتە ،بەواتەیەکی دی «جەستەی ئادەمی جوانترین جەستەیە لە نێو
سەرجەمی جەستەی گیانلەبەراندا».
جەستەی خۆت نزیکترین جەستەیە لە خۆتەوە ،بۆیە وتە بەناوبانگەکەی سوکرات
«خۆت بناسە» ،جەستەی «من» یان جەستەی» خود»یشی دەگرتەوە ،گومانیش
لەوەدا نییە کە مەبەستی سوکرات لە دەستەواژەی «خۆت» بە ڕادەی سەرەکی
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و بەرلە ھەموو شتێک ناخ و خودی دەگرێتەوە .سوکرات لەم ھاوکێشەیەدا جەستە
دەپێکێت ،بەاڵم ناڕاستەوخۆ و یەکسەر نا .ئەم دەربڕینەی سوکرات خۆی لە خۆیدا
گەلێک بۆچوون و لێکدانەوەی جیاجیا ھەڵدەگرێت ،ڕەنگە لە ھەموویان گرینگتر ئەو
بۆچوونە پڕ بایەخەی فەیلسووفی وجوودی دانیمارکی «سۆرین کیرکیگارد» بێت،
کە پێی وایە فەلسەفەی خود و بوونگەراێتی» وجودیەت» لە سەر ئاستی تیۆر لەو
گووتەیەی سوکراتەوە دەست پێدەکات .دیارە پێگەی جەستەیش لە یەکەم پرسیاری
خۆناسینەوە دەست پێدەکات ،لە ھاوکێشەی نێوان ڕوح و جەستە(لەش)ەوە ،یان لە
پێوەندی ئۆرگانیکی «نەفس» و «بەدەن»ەوە.
جەستە نزیکترین پێكهاتەی بوونمانە ،ئەمە ڕاستییەکی بێ پێچ و پەنا و سادەیە ،بەاڵم
ئەم ڕاستیە ھیچ لەوە ناگۆڕێت کە باسکردن لێکۆڵینەوە لە جەستەمان ،سەختترین
ئەرکی ژیانە .جەستە جەستەی خۆتە بەاڵم بەزەحمەت لێی تێدەگەیت!
لەیەکێک لە خولەکانی جەستە و کرداری فیزیۆلوجی ،داوام لە بەشداران کرد ،کە بەر
لە ڕاھێنان و مەشقکردن لەسەر جەستە و بنەماکانی جووڵە ،با ھەر کەسە و الپەڕەیەک
یان کورتەیەک دەربارەی جەستەی خۆی بنووسێت .کەس ئەم داخوازیەی بەگوڕ و
جۆشەوە وەر نەگرت ،پێیان وابوو ئەم ئەرکە ئاسان نییە ،زۆربەیان شڵەژان و ھیچیان
پێ نەدەنووسرا.
زمانی جەستەیان ئەم ھەستەی وەکو ئاوێنەیەکی بێگەرد پێشان دەدا ،کە من خۆم ئەم
مەشقەم بە یارییەکی ڕوحی و زەینیی دەھاتە بەرچاو .ئەمجا ھەوڵم دا شتەکەیان بۆ
ئاسان بکەمەوە ،پارچە مۆسیقایەکی « باخم» خستەکار ،مۆسیقایەکی خاوی کڵیسایی،
پاشان داوام لێکردن کە لە سەر نەزمی ھەناسە و نەبز و لێدانی دڵیان شتێک بنووسن،
پێم گوتن :ئەگەر بێت و ھەناسە و نەبز ولێدانی دڵتان بوەستێت ،ئەودەم بزانن
جەستەتان چی بەسەر دێت؟ کە ئەم دووانە وەستان ئیدی ژیان دەوستێت ،سەرنجم دا
تادەھات لەگەڵ مۆسیقاکە خاو دەبوونەوە و ھەستیان دەکرد ئەرکیان تۆزیک سووکترە،
ئەمجا ھەرکەسە الی خۆیەوە دەستی بە نووسین کرد .نووسین لە سەر نزیکترین شت
لە خۆیانەوە ،نووسین لەسەر جەستەیان.
ئەگەر جەستەمان ،بەدرێژایی تەمەنمان ،ھەر لەدایکبوونەوە تاکو ئەو ڕۆژەی بە جێی
دەھێڵین ،لەگەڵماندا بێت و ئاشنای بین ،ئیدی بۆ دەبێت ناسینیی جەستەمان ئەوەندە
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سەخت و دژوار بێت؟
بە بڕوای من،فەلسەفەی جەستە ھاوتەریب لەگەڵ ڕەوتی بیر و فەلسەفەدا دەڕوات،
جا بۆ ئەوەی لە جەستەی خۆت و پاشان لە چەمکی جەستەی ئادەمی بگەیت،
باشترە بیرکردنەوەمان لە چوارچێوەی ڕێباز و میتودێکدا بێت ،ئەگەر نا ،زەحمەتە لە
جەستەمان بگەین .ڕێباز و میتود وەکوو ڕێنمایکەر و بەڵەد و چاوساخ بەرچاوڕوونیمان
پێ دەبەخشێت .لەالیەکی دیکەوە تێگەیشتن لە چەمکی جەستە و فەلسەفەی جەستە،
بەدرێژایی مێژوو ،کارێکی ئاسان نەبووە ،چونکە جەستە خاوەنی کەلەپورێکی دێرین و
مێژوویەکی کۆنە ،ھەروا بەئاسانی نایەتە شرۆڤەکردن و ساخکردنەوە.
نهێنەکانی جەستەی ئادەمی ھەر لەسەرەتای بوونەوە ئاڵۆز و شاراوە بوون ،واش
پێدەچێت بەشی زۆرییان خۆیان بەدەستەوە نەدەن و ھەروا بەشارەوایی بمێننەوە .ئەمە
سەرەڕای ئەوەی کە تێڕامان و تێروانینی مرۆڤ بۆ جەستە و بەھاکانی ،بۆ ناوەوە و بۆ
دەرەوەی ،بۆ میکانیزمی بەڕێوەچوون وسیستەمی کارکردنی ،ھەر لەسەرەتای مێژووەوە،
بەردەوام گۆڕاوە و لە گۆڕاندایە ،جەستەی ئادەمی لە ئێستادا ھەمان جەستە کەونین
نییە .مرۆڤ ھەر قۆناخەو ،ھەر سەردەمەو ،دیدگەی خۆی ھەیە بۆ جەستە ،ئەم دیدگەیە
بە پێی ڕەوتی شارستانیەت و کولتوور و پەرەسەندنی شێوازی ژیان ھاتۆتە ئەنجام،
ڕۆژ پاش ڕۆژیش جەستەمان وردەکاریی و ناکۆکی نۆی و نهێنی تازەتر دەگرێتە خۆ.
جەستە وەک وینە و ئەندێشە
ئاشکرایە کە زانستە مرۆییەکان ،وەکوو سایکۆلۆجیا و ئەنترۆپۆلۆجیا و سۆسۆلیۆجیا،
بەردەوام کۆدەکانی جەستەمان بۆ شی دەکەنەوە و تادێت پتر نهێنیەکانی جەستەمان
پەی پێبردنی کارێکی
بۆ ئاشکرا دەکەن ،بەاڵم الیەنێکی تری شاراوە ھەیە ،کە
سەخت و دژوارە ،الیەنێک کە بەدرێژایی مێژووی فەلسەفە ھێشتا ھزرێکی یەکالکەرەوە و
واڵمێکی بنجبڕانەمان دەربارەی چنک نەکەوتووە ،ئەویش ئەو الیەنەیە کە پێوەستە بە
ڕوحەوە ،الیەنێک کە لە دەروەی سنووری جیهانی فیزیکە ،ئەو الیەنەیە پێوەستە بە
میتافیزیک و بەستراوەتەوە بەبۆچوون و تێڕامانەکانمان سەبارەت بە جیهان و گەردوون
و سەرلەنوێ ژیانەوە ،دیارە ئایین بەشێکی سەرەکی لەو بیرکردنەوەیەمان پێکدێنێت.
ڕاستییەکی دیکە کە تاڕادەیەک بواری دیراسەکردنی جەستەی بەرتەسک کردووە،
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ئەوەیە کە کاتێک باس لە فەلسەفەی جەستە دەکەین ،وەنەبێت ئەم فەلسەفەیە لە ناو
ڕەوتی میژووی فەلسەفەدا پێگەی سەرەکی یان پێگەیەکی زۆر گرینگی لە بیروبۆچوون
و ھزری فەیلەسووف و بیرمەندەکاندا ھەبووبێت ،ڕاستە پرسی جەستە ھەمیشە بوونی
خۆی لە ناو پرسەکانی فەلسەفەدا سەلماندووە ،بەاڵم لەو باوەڕەدا نیم کە فەیلەسوف و
بیرمەندەکان ئەوەندەی کاریان لەسەر فەلسەفەی ڕەھا و موجەرد (مجرد) و دیاردەکانی
دەروەی ناخ و دەروونی مرۆڤ کردووە ،ئەوەندە بایەخیان بە جەستە دابێت.
ھەربۆیە زۆربەی پسپۆرانی بواری جەستە کۆکن لەسەر ئەوەی کە جەستە بە درێژایی
مێژووی فەلسەفە بابەتێکی قسە لەسەر نەکراو بووە ،لە زۆر دەورانیشدا قڕوقەپ
وبێدەنگی لێ کراوە .ھۆکارەکانی ئەم بێدەنگبوونەش لە باسکردنی جەستەدا زۆرن ،دیارە
ھۆکارەکانی ئایین و بۆچوونی ڕوحیی مرۆڤ سەبارەت بەجەستە ،وەکو بە حەرامکردن
و تابوکردن و دانانی کۆت و سنوور بۆ سەرکووتکردنی جەستە ھۆکاری سەرەکین.
بەڵگەشمان ئەوەیە کە فەلسەفەی کالسیکی ،ھەر لە سەردەمی یۆنانییەکانەوە ،پانتاییکی
ئەوەندە فراوانی بۆ پێگەی جەستە تەرخان نەکردووە ،نەک ھەر ئەوەندە تەنانەت
ھەندێک لە بیرمەندان بە چاوی گومانەوە دەڕواننە ھەڵوێستی فەلسەفەی کالسیکی
بەرامبەر بە جەستە ،ئەوەتا نیتچە فەلسەفەی کالسیکی بە «بەدحاڵیبوونی فەلسەفە لە
جەستە» لە قەڵەم دەدات.
سەدەی بیست ،پاش تێڕامان و بۆچوونەکانی میرۆلۆپۆنتی و جان پۆل سارترێ
سەبارەت بە «ئازادکردنی خود» و «چەمکی جەستەی ئازاد» و «بیری ئازاد» و
گرینگی پارێزگاریکردن و رێزگرتن لە ئازادیی جەستە ،تین و تەوژمێکی باشی بە
خۆوە بینی ،سەرەڕای ئەم پێشکەوتنە بیرمەندانی ئەم سەردەمە ،پێیان وایە ڕۆڵ
و کاریگەرێتی ھێشتا پێویستی بەکاری زێدەتر ھەیە .ھەر بۆیە بیرمەندی عیراقی
دکتورسیار الجمیل دەڵێت :فەلسەفە دەبێت چەند ھەنگاوێک بەرەوە چەمک گەلێکی
نوێتر بنێت ،بەتایبەتی پاش گەشەی زانست /..../ھەنگاوێک بەمەبەستی تێگەیشتن لە
جەستە و پێكهات و گەشەکردنیدا.
ئەم بۆچوونە ئەگەرچی گەلێک لێدوان و ڕای جیاواز ھەڵدەگرێت ،بەاڵم خۆ ئەگەر پاش
دیکارت دەستپێشخەری و بۆچوونەکانی میرلۆپۆنتی بەالوە بنێین ،ئەوا ڕەنگە فەلسەفەی
ھاوچەرخ لە پرسی جەستەدا ،ئەم تین و جۆشەی ئێستای بە خۆوە نەدیتبا ،بەڵگەشمان
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بۆ ئەم بۆچوونە ،گەشەی پێگەی جەستەیە لە ناو جەرگەی رێبازی فەلسەفەی
فینۆمینولوجیا(دیاردەگەرایی)یە ،بەتایبەت لەالی ھایدگەر و ھۆسرل..
ئادەمی ھەر لەسەرەتای بوونەوە ئاڵوودەی جەستەی خۆیەتی ،سەرەتا سەرنجی
جەستەی خۆی دەدا پاشان وێنەی دەکێشا ،ئەمجا وێنەی جەستەی مرۆڤێکی
دیکەی لە سەر دیواری ئەشکەوت و لە سەر تاشە بەردەکان دەکێشا ،پاشتر وێنەی
جەستەی ئاژەڵ و گیانلەبەرەکانی دیکە ،کە وێنەی ئەم جەستانەی دەکێشا دەیویست
سەر لە نوێ جیهانی دەوروبەر بنیات بنێتەوە و لێیان تێبگات ،بەاڵم تێگەیشتن لە
ڕێگەی سەرلەنوێ بەرجەستەکردنیانەوە ،ڕەنگە مرۆڤ ویستبێتی بەدەستی خۆی وێنەی
جەستەی خۆی بکێشێت ،بە پەیکەر جەستەی خۆی وێنا بکات ،ئەمەش سەرەتاکەیە
بۆ بەرجەستەکردنی جەستە لە جیهانی لە داھێنانی ھونەرییدا ،بەر لە فیکر و فەلسەفە
و زانستە مرۆییەکانی تر.
ئەوەبوو ھەندێک جار چەند جەستەیەکی لە شێوەی یەک جەستەدا درووست دەکرد ،بۆ
نموونە جەستەی گایەک بە دوو باڵی بالدارێکەوە ،ھاوکات بە کەلەسەری مرۆڤێکەوە.
ئەگەر ئەم ئەزموون و تەقەالیانە بە ھەنگاوی یەکەمی مرۆڤ بژمێرین بۆ تێگەیشتن
لە جەستە ،جا چ لە ڕێگای ھونەری نیگارکێشانەوە بێت ،یان لە ڕێگای ھونەری
پەیکەرتاشییەوە بێت ،پاشتریش لە ڕێگەی سەما و نمایشەوە بێت ،ھەرچونێکی لێک
بدەینەوە ،ئەم نمایشە ھونەرییانە ،شێوازێکی گرینگی بەرجەستەکردنی فۆرم و ڕوخساری
جەستە بووە.
پاشتر ،پاش قۆناخێکی تر ،دەکرێت بڵێین زانستی پزیشکی ھەنگاوی کۆن و دێرینەی
لە ھەڵدڕینی جەستەدا ھەبووە ،خواستی مرۆڤ لەم سۆراخەدا ،بۆ ئەوە بووە لە نهێنە
شاراوەکانی جەستە تێبگات و بگاتە جیهانی ناوەوە ،جیهانی پێكهاتەی ژیر پێست و
کاژ و ڕواڵەتی دەرەوە .ئەمەی ئەمرۆ لە جیهانی زانستدا بەدەست ھێنراوە پوختە و
ئاکامی تاقیکردنەوەی پزیشەکەکانی سەرەتای میژووە ،کە دەیانویست بە کەرەستەی
ئەو سەردەمانە بگەن بە نهێنیەکانی ناوەوەی جەستە ،کە زمانی جەستە بە جووڵە و
ئاماژە و دەربڕینی فیزیکی گوازارەیان لێ دەکات.
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ئەرکی ئۆرگانیکی جەستە
جەستە بەپێی لێکدانەوەی پالتۆن پێكهاتووە لەسێ بەشی سەرەکی :سەر»کەللە»جێگەی
ڕوح و عەقلە ،سینگ جێگەی ئازایەتییەیە ،دڵ کە ھەناسەی گرتۆتە خۆ ،سێیەم ورگ و
گەدەیە :کە جیگەی ئارەزوو و داخوازیەکانمانە .ئەمانە بەبۆچوونی پالتۆن لەسەر نزم و
سیستمێکی سروشتی دەڕۆن و ئەرکی خۆیان بە جێدێنین ،نەخۆشی و بیماری نیشانەی
تێکچوونی سیستەم و بێ سەروبەریی جەستەیە ،کە خراپ کار دەکاتە سەر ڕوحی
ئادەمی.ئەم نەخۆشیە فیزیکانە ،کە لە جەستەوە دەستپێدەکات ،پاشتر نێگەتیڤانە کار
دەکاتە سەر ڕوح ،ئیدی دەبنە مایەی نەخۆشی و دەردەدارییەکانی ڕوح لەچەشنی
دەبەنگی و گەلۆری و خەڵەفان وگۆمڕایی.
بەالی پالتۆنەوە مرۆڤی تەندروست ئەو کەسەیە کە بتوانێت ھاوسەنگی و ھارمۆنیا لە
نێوان جەستە و روحدا بخوڵقێنیت ،وەک چۆن زاڵبوونی ڕوح بەسەر جەستەدا میکانیزمی
لەش لە کار دەخات ،بەھەمان رادەیش زاڵبوونی جەستە بە سەر ڕوحدا دەبێتە مایەی
نەزانی و کەمفامی .ئەم ھارمۆنیا و ھاوسەنگییە ،بەڕای پالتۆن بەراھێنانی جەستە لە
ڕێگەی مەشق و وەرزشەوە دێتە ئەنجام .ھەروەھا ڕاھێنانی ڕوحیش لەسەر مۆسیقا و
فەلسەفەوە .ئەم بۆچوونە بنەمای فەلسەفەی پالتۆنە ،سەبارەت بە دوالیزمی جەستە و
ڕوح لە کۆمارە بە ناوبانگەکەیدا.
لە فەلسەفەی ئەرستۆالیسدا تێڕوانینی دوالیزمانەی جەستە و روح ھەمان ڕیسای ھەیە،
بەاڵم جیاوازیی گەورەی نێوان دیدی پالتۆن و ئەرستۆتالیس لەوەدایە کە :بابەتی
جەستە لەالی ئەرستۆتالیس فیزیکیترە ،قابیلی دیراسەکردن و لێکدانەوە و شیکارییە،
چونکە دەکرێت بناماکانی بەپێی لوژیک و عەقل لێکبدرێنەوە .بۆ تێگەیشتن لە جەستە،
ئەرستۆتالیس پەنا دەباتە بەر بەشەکان و پێكهاتەکانی جەستە ،ھەر بەش و پێكهاتێک
لە قەوارەی تایبەت و سەربەخودا تەفسیر دەکرێت .تێڕوانینی ئەریستوتالیس بۆ ڕوح
تێڕوانینێکە لەسەر بناخەی وێنەی جەستە دروست بووە ،واتە ڕوح وێنەی جەستەیە،
ھەر ڕوحیش ئەرکەکانی جەستە کۆنترۆڵ دەکات و رێکی دەخات و دەیگونجێنێت .بەم
پێیە دوالیزمی جەستە و ڕوح لەالی ئەریستوتالیس ھیچ ناکۆکی و دژایەتیەک ناگریتە
خۆ..
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ئێمە خۆمان جەستەین
ئەم گوتەیەی فەیلسوفی فرەنسی میرلۆ پۆنتی( )١٩٦١-١٩٠٨بە کوگیتۆ «بۆچوونێکی
فیکری»ی جەستە ناودەبرێت ،لە ڕەوتی فەلسەفەی نوێدا جێگای کۆگیتۆ بەناوبانگەکەی
دیکارتی فەیلسووفی گرتۆتەوە ،کە دەڵێت «من بیر دەکەمەوە ،کەواتە من ھەم»
بە قەدەر ئەویش گرینگە .چونکە ھەر نەبێت بابەتی جەستەی ،کە نیمچە تابو و
تاڕادەیەک بڤە بوو ،سەر لە نوێ ھێنایە کایەوە .لە ڕوانگەی مێرلۆ پۆنتییەوە :ئێمە
لە دەرەوەی جەستەی خۆمان نین ،بەرانبەر بە جستەی خۆمان ڕانەوەستاوین ،ئێمە
خاوەن جەستەی نین ،بگرە ئێمە خۆمان جەستەین.
چۆن ئێمە جەستەین؟ پۆنتی یەکەم فەیلەسووفە کە توانی جەستە بخاتە سەنتەری
بوونەوە ،بەوەی لە دووفاقەیی و دوالیزمی بیر و بەدەن دەربازی بکات ،بەوەی کە بڕوانێتە
جەستە ھاوکات وەک :بابەت و ئامراز ،کاریگەر و کارتێکراو ،کارکەر و کارتێکراو .بەو
جۆرە جەستە ھەموو شتێکە و ھیچ لە دەروەی خۆیدا نییە.
لێرەدا ،تەنیا ئاماژە بەوە دەکەم کە ئەم دیدە فەلسەفییە ،پێگەیەکی فەلسەفی
گرینگی بۆ جەستە لە بزاڤی فیکر و بۆچوونی فەلسەفەی نوێدا دابینکرد ،بەتایبەتی
لە چوارچێوەی فیکری بونیاتگەرایی(وجودی)دا ،ھەروەھا پێگەیەکی پڕ لە بەھا لە
ناو جەرگەی فەلسەفەی گەشەی مروییدا .گەشەی مرۆیی گەیاندە ئاستێکی ئەوتۆ کە
بەفەلسەفەی نۆیی ھاوچەرخ لە قەڵەم بدرێت.
ئۆشۆی بیرمەندی دانای ھیندی دەڵێت :جەستە ڕوحێکی نەبینراوە و ڕوحیش جەستەیەکی
نەبینراوە.
ئەم بۆچوونە سەت لەسەت پێچەوانەی گوزارەشتەکەی فەیلسوفی وجودی فرەنسایی
میرلۆپۆنتیە ،کە دەڵێت ئێمە نەک خاوەن جەستەیەن ،بگرە ئێمە خۆمان جەستەین.
چونکە بەالی ئۆشۆە جەستە و ڕوح بە ھیچ شێوەیەک لە یەک دانەبڕاون وبەبێ یەکیش
بوونیان نیە.ھەردوو پێکەوە جەمسەرێک دروست دەکەن.
ئۆشۆ دەڵێت« :بکەیت جەستە ئالۆزترین مەکینەیە ،لە ڕاستیدا موعجیزەیەکە بۆ
خۆی!»
ئۆشۆ داوامان لێ دەکات فێری ئەوەبین ستایشی جەستەی خۆمان بکەین ،جەستەی
خۆمانمان پێ پەسەند بێت ،چونکە «ھەموو گەردوون و بوون خۆیان لە جەستەماندا
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دەنوێنن ،ھەروەھا دەڵێت :لە جەستەدا ئاوی دەریا ھەیە ،تیشک وئاگری ئەستێران ھەن،
ھەوا ھەیە ،ھەروەھا خوڵ و خاکی زەویش».
بەبۆچوونی ئۆشۆ ،ھەموو بوون خۆی لە جەستەدا حەشار داوە.
پێویستە لە ڕوانگەیەکی دیکەوە تەماشای جەستە بکرێت ،ئۆرگانیکی جەستە دەبێت
سەر لە نۆی تاوتۆی بکرێتەوە ،بەدیدێکی قووڵتر و ئینسانیتر مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت،
نەک تەنیا لە دیدی زانست و ئەنترۆپۆڵۆجیا و سۆسیولوجیا و ساکۆلۆجیا و زانستەکانی
دیکەوە ھەڵسەنگێنرێت ،بگرە لە دیدی خۆشەویستی و ھەڵسانگاندن و بەرز ڕاگرتنی
جەستەوە.
ئۆشۆ دەڵێت» دەبێت فێری ئەوە ببین ،چۆن گوێ لە بێدەنگیی دڵمان بگرین ،ئەمەش
دەکاتە میدیاتاسیون ،پێویستە جەستەی ھەموو کەسێک تەژی بێت لە بەزەیی و سۆز.
چونکە ئەگەر بەزەییت بەجەستەی خۆتدا نەێتەوە و ھاوسۆزیت بۆ نەبێت ،مەحاڵە
سۆز و بەزییت بۆ جەستەی کەسێکی دیکە ھەبێت .جەستە میکانیزمێکی زیندوە و
ھەرگیز ئازاری نەداویت .ئەو لەو ڕۆژەوەی کە ھەیت بەردەوام خزمەتی کردوویت ،لە
داھاتوویشدا ھەر خزمەتت دەکات ،جەستەت ھەموو شتێکت بۆ دەکات ،تەنانەت ئەوەی
کە مەحاڵە بکرێت ،ھەرگیزیش ناتوانیت لەرێگە ال بدات و سەرپێچیت بکات».
تا ئێرە قسەکانی ئۆشۆ ڕەنگە بەس بن ،بۆ ئەوەی جیاوازیی بیرکرنەوەی ڕوحیی لە
بەرانبەر بۆچوونە و جودییەکەی میرلۆپۆنتی بخەینە ڕوو.
بە بۆچوونی ئۆشۆ «زانستی پزیشکیی ڕۆژئاوایی بەردەوام مرۆڤی وەکوو سەرجەمێکی
لەیەک جوودا شرۆڤە کردووە ،ئەمەش یەکێکە لە ھەڵە کووشندەکانی زانست .مرۆڤ
بەشێکە لە سروشت و تەندروستی مرۆڤیش لە ھاوئاھەنگیدایە لەگەڵ سروشت»
چەمکی ڕۆژئاواییەکان ،بەبۆچوونی ئۆشۆ ،لە دیدیکی میکانیکیەوە سەرچاوە
دەگرێت ،ئەوەش ئەوە دەگەێنێت کە ئەگەر میکانیکەکە سەرکەوتوو بێت ،مرۆڤەکەیش
سەرکەوتووە.بەاڵم بێگومان مرۆڤ میکانیک نییە ،مرۆڤ سەرجەمێکی زیندووە ،پێویستی
بە تیمارکردنی تەنیا ئەو شوێنە نییە ،کە نەخۆشە ،بگرە پێویستی بە تیمارکردنی
سەرتاسەرییە .ئەو شوێنەی کە نەخۆشە ،نیشانەی ئەوەیە کە ھەموو میکانیزمی تووشی
کێشە بووە ،ئەو شوێنەی کە دەناڵێنێت ،لە بەرئەوەیە کە لەھەموو بەشەکانی دیکەی
جەستە الوازترە .کێشەکە لەوەدایە ،مرۆڤ بەبۆچوونی ئۆشۆ ،لەجەستەی خۆی وەکو
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جەمسەرێکی گشتگیر ناگات.
گرینگە ئەوە بزانیت کە جەستەت ھەمیشە ئامادەیە گوێت لێ بگرێت.بەاڵم تۆ نایدوێنیت،
ھەوڵت نادەیت پێوەندی لەگەڵدا دروست بکەیت .تۆ لەناو جەستەتدایت و بەکاری
دێنیت ،بەاڵم سوپاسی ناکەیت.
ئۆشۆ پێی وایە سروشت زۆر لە تۆ ژیرترە ،چونکە ھەموو ئەرکە گرینگەکانی ناو لەشت،
جەستت خۆی بە ئەنجامیان دەگەێنێت ،لەوانە :ھەناسەدان ،لێدانی دڵ ،سووڕانەوەی
خوێن ،خواردن ھەرسکردن ،تۆ ناتوانیت بڕیار لەسەر ھیچ یەک لەمانە بدەیت ،ئەگەر
ھاتبا بەبڕیاری تۆ کاریان کردبا ،دەمێک بوو کێشەی گەورەت ھاتبوو ڕێگە..
ھەر بۆ نموونە ،ئەگەر ھەناسەدان ،بەدەستی تۆ بوایە ،دەمێک بوو ،ئەودەم تاکە یەک
شانسی ژیانت لە پێشدا نەدەما ،چونکە لەھەر ساتێکدا ،ئەگەری ئەوە ھەیە لەبیرت
بچێت ھەناسە بدەیت .ئەگەر لەگەڵ کەسێکدا بەشەڕ بێیت ،ڕەنگە لە بیرت بچێت ھەناسە
بدەیت ،کە دەخەویت ڕەنگە لە بیرت چووبایە دڵت نابێت لە لێدان بکەوێت ،چۆن
ئەمانەت بیر دەکەوێتەوە؟.
جەستە ھەموو ئەمانە و گەلێ ئەرکی دیکەت ،بەدرێژایی حەفتا ،ھەشتا ،نەوت ساڵ بۆ
ئەنجام دەدات ،باشە ھێشتا پێت وا نییە ،کە جەستەت ژیرە؟
جەستە سەرەڕای ئەو ئەرکە ناوەکییە ئاڵۆزە نەبینراوانەی خۆی ،ئەرکێکی دەرکی ڕوون
و ئاشکرایشی ھەیە ،کە ئەرکێکی کرینگ و کاریگەرە ،ئەویش ئەرکی ئاخافتن و دیالۆگ
و ڕێکخستنی پێوەندیەکانمانە بەجیهان و کەسانی دەوروبەرەوە.
ئاشکرایە کە جەستە زمانی خۆی ھەیە ،بگرە بەر لەوەی بەزمان قسە بکەین و بئاخڤین
جەستەمان ڕاستگۆییانە گوزارە لە مەبەست و خواستەکانمان دەکەن ،کۆد و نهێنیەکانی
ناخمان بەزمان کونترۆڵ دەکەین،بەاڵم بێ خواستی خۆمان جەستەمان دەیان درکێنێت
و بەشێوەی جیاجیا دەریان دەبڕێت .لەم دۆخەدا دەکرێت بڵێین زمانی جەستە لە زمانی
زارمان ڕاستگۆترە ،چونکە تەنیا بەشێکی کەمی بە خۆمان کۆنترۆڵ دەکرێت ،بەشە
ھەرە گەورەکەی گوێڕایەڵی سروشتە ،ئێمەی ئادەمی ڕاستە دەتانوانین کاریگەرێتیمان بە
سەریەوە ھەبێت ،ڕاستە دەتوانین رایبھێنین و مەشقی پێ بکەین ،بەمەبەستی ئەوەی
بەزمانێکی پۆزەتیڤ و کارساز بدۆیت و پێوەندیمان بەدەوروبەر بەھێزتر و ڕوونتر بێت،
تەنانەت دەتوانین بیکەینە ئامرازێکی کاریگەری ڕۆژانە بۆ وتاربیژی و وخۆنمایشکردن
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ودانووسان و گفتوگۆ و دیالۆگ ،بەاڵم لە کرۆک و جەوھەردا ھەر سروشت بەڕێوەی
دەبات ،ئەو بەپلەی یەکەم گۆیڕایەلی سیستەمێکی ئاڵۆزە ،سیستەمێک کە ھەموو
ڕەھەندەکانی ڕوح و زەین و ھەست و نەست دەگرێتەوە.
زانانایانی بواری جەستە لەو باوەڕەدان پەیامەکانی زمانی جەستە بە ئەندازەی زمانی
ئاخاوتن و زێدەتریش مەبەست دەپێکن و لەویش کاریگەرترە ،بۆیە ئەم زانستە ھەر
لە دێر زەمانەوە جێگەی گرینگیپێدان و بایەخی مرۆڤ بووە ،ئەم بایەخپێدانە ھەموو
میدانەکانی ژیانی گرتۆتەوە ،لە مەیدانە سادەکانی ژیانی رۆژانەمانەوە تادەگاتە زانستە
مرۆییەکانی وەکو سایکۆلۆجیا و ئەنترۆپۆلۆجیا و سۆسیولۆجیا و بوارە جیاجیاکانی
ھونە و ئەدەب .ئەمە جگە لە پێگەی ناسکی زمانی جەستە لە مەیدانی سیاسەت و
رۆڵی کاریگەر بۆ سیاسەتمەداران و میدیاکاران.
کینیزکس واتە زانستی پێوەندیی نێوان زمانی جووڵەی لەش و پێوەندیکردن بە کەسانی
دیکەوە .ئەم زانستە تەمەنی گەلێک کۆن نییە ،زانایانی سایکۆلۆجیا سی چل ساڵێک
دەبێت بۆ دیراسەکردن و تێگەیشتن لە ڕەفتار و ھەڵسوکەوتی مرۆڤ پەنا دەبەنە بەر
کینیزکس .دیارە ئەم زانستە لەم سااڵنەی دواییدا لە بواری تێگەیشتن لە ھەڵسوکەوتی
مرۆڤ گەلێ ئاکامی مسۆگەر و کۆنتکریتی بەدیهێناوە .کینیزکیس بایەخێکی زۆری
بەجەستەی تاک لە چوارچێوەی کۆمەڵدا داوە ،ئەم بایەخ پێدانە بەتایبەتی لەڕووی
جووڵە و ئاماژە وپێوەندی بزاڤی لەشی تاکە کەس لەگەڵ ئەوانی دیکە(دەوروبەر)
دا ،ئەمەش تەنیا زمانی جەستە ناگرێتەوە ،بە پلەی یەکەم جووڵەکانی لەش و
ئاماژەکانی دەگرێتەوە ،بەاڵم بێگومان جووڵە وەکو کۆد وھیما وبەھا ،دەچنە خانەی
زمانی جەستەوە .بۆیە زمانی جەستە و کینیزکس دوو چەمکی نزیکن لە یەکدییەوە.
بەاڵم جیاوازییەکی تەنکیش لە نێواندا ھەیە .ھەندێک جار تەنانەت تاواوکەری یەکدین.
ئەگەر یەکەمیان بایەخ بەتاک بدات ،دووەمیان زیاتر جەخت لەسەر ئەدگار و پێوەندی
کولەکتیڤ و بەکۆمەڵ دەکات .بۆ ئەوەی ئەم جیاوازییە باشتر بەرجەستە بکەم بەم
شێوەیە بەراووردیان دەکەم :ئەگەر لە زمانی جەستەی یەک کەس بکۆڵێنەوە ،بێ
ئەوەی ڕەفتاری فیزیکی ببەستینەوە بە دەورووبەرەوە ،وەکوو ئەوە وایە شیکاری بۆ
درەختێک بکەین ،بەاڵم لە کینیزکسدا ،ھەوڵ دەدەین شیکاری بۆ دارستانێک بکەین
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پێگەی درەختەکە و پێوەندی بەوانی دیکەوە ،یارمەتیمان دەدات باشتر لێی تێبگەین.
سەرچاوەکان:
Kropp kunskap & självuppfattning Liv Duesund
Kroppens språk Jane Lyle Solna bibliotek
Den harmoniska kroppen Jacques Dropsy Spånga bibliotek
Kroppsspråket – din genväg till framgång Ken Cooper Solna bibliotek
Bodylanguage Juluis Fast
. Osho International Foudation.2003 Body- Mind- Balancing. Osho
تطور مفهوم الجسد :من التأمل الفلسفي إلى التصور العلمي ،د .يوسف تيبس ،عالم الفكر ،العدد الرابع ،ابريل-
يوليو  2009الكويت
الجسم والجسد والهوية الذاتية :د .عزالعرب لحكيم بنائي ،نفس المصدر.
فلسفة الجسد والتفكير اإلنساني ،رؤية عربية ،د .سيار الجميل .نفس المصدر.
عنف على الجسد :د .عبدالرحمان التليلي .نفس المصدر.
فن التنفس :نانسي زاي ،العبيكان ،نقله الى العربية د .ياسر العيتي ،عام  2000المملكة العربية السعودية.
تطور مفهوم الجسد :من التأمل الفلسفي إلى التصور العلمي ،د .يوسف تيبس ،عالم الفكر ،العدد الرابع ،ابريل-
يوليو  2009الكويت
الجسم والجسد والهوية الذاتية :د .عزالعرب لحكيم بنائي ،نفس المصدر.
فلسفة الجسد والتفكير اإلنساني ،رؤية عربية ،د .سيار الجميل .نفس المصدر.
عنف على الجسد :د .عبدالرحمان التليلي .نفس المصدر.
فن التنفس :نانسي زاي ،العبيكان ،نقله الى العربية د .ياسر العيتي ،عام  2000المملكة العربية السعودية
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ڤایرۆسی تووندوتیژیی و
بەكتریای تیرۆر «سۆسیۆلۆژیای
زەبروزەنگ و سایكۆلۆژیای
تیرۆریست»
مەهاباد قەرەداغی
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دەروازەیەك:
بەو پێیەی كە كوردستان كۆلۆنییە و نەتەوەی كوررد كۆلۆنیكراوە ،مرۆڤی كورد
ژێردەستە بووە و كۆیلەئاسا مامەڵەكراون و كۆمەڵگەی كورد كەرەستەئاسا لە الیەن
كۆلۆنیالیستانەوە بەكارهێنراون ،كەواتە بارودۆخی دەروونی ،کۆمەاڵیەتی ،سیاسی،
ئابووری و كلتووری نەتەوەی كورد وەك نەتەوەیەكی بندەستە ،نائاساییە .لە دۆخی
نائاساییدا رووبەرووی زۆر جۆری توندوتیژیی كراونەتەوە و زەبروزەنگ وەك نۆرمێك
و رۆتینێكی رۆژانە لەگەڵیاندا پیادە كراوە .دیاردەی توندوتیژیی یەكێكە لەو دیاردانەی
ڤایرۆسئاسا بەردەوام خۆی بەرهەم دەهێنێتەوە و گەشە دەكات ،لە دۆخی زێدەرۆییشیدا
بە پلەی خەتەرتر دەگات و ،بەكتریائاسا نائارامی تەواو دەگەیەنێتە جەستەی كۆمەڵگە.
لێرەدا من ئەم دوو دەستەواژە خوازەیەی «ڤایرۆس» و «بەكتریا»م لە زانستی
بیۆلۆژیاوە خواستووە و ،بۆ دۆخی كۆمەڵگەیەكی ناتەندروست بەكاریان دەبەم .چونكە
كۆمەڵگەش لە رووی ستركتوورەوە چوون جەستەی مرۆڤ لە كۆمەڵێك ئۆرگانی زیندوو
پێكدێ .كە ڤایرۆسێك لە جەستەی مرۆڤ دەدات و لە بزوتنەوەی ئاسایی دەخات و
دۆخی نەخۆشی بۆ دەهێنێتە ئاراوە ،كۆمەڵێك میكانیزمی خۆپارێزی بەكار دەبرێت بۆ
چارەسەركردنی ،بەاڵم كە ئەو خۆپارێزییەی نەكرد و گەیشتە قۆناغی بەكتریا ،ئیدی
ناچاری بەكارهێنانی دژەبەكتریا «ئەنتیبیۆتیكا» ی دەكات.
كە ئەم دوو خوازەیەم بۆ كۆمەڵگە بەكارهێناوە ،لەبەر ئەو لێكچوونەیە كە لە نێوان
جەستەی مرۆڤ و جەستەی كۆمەڵگەی مرۆڤدا هەیە .دەشتوانم ئاوای روون بكەمەوە
كە كاتێ تووند و تیژی لە كۆمەڵگەدا دەبێت بە نۆرم ،دەكرێ كۆمەڵێك میكانیزمی
چارەسەریی لە شێوەی ریفۆرمی کۆمەاڵیەتی ،سیاسی ،پەروەردەیی ،ئایینی و كلتووریدا
ئەنجام بدرێت و جەستەی كۆمەڵگە ئارام بكرێتەوە ،بەاڵم كە خۆپارێزی نەكرا و ئەم
دۆخی تووندوتیژییە پەرەی سەند و گەیشتە دۆخی رەشەكوژی و تیرۆر ،ئیدی جگە لە
بەرپەرچدانەوەیەكی بنبرەوە ،رێگەی چارەسەری تر سەختە .بەاڵم ئایا بەرپەرچدانەوەیەكی
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بنبرەوە ،مەرجە هەر بە ئامرازەكانی تووندوتیژی ئەنجام بدرێ وەك هەتا ئێستا ودی
توندوتیژی بۆ بنبرینەوەی توندوتیژی كراوە؟ ئایا ئەوە میكانیزمێكی تەندروستە كە بۆ
نەهێشتنی دیاردەی تیرۆریستی لەناو كۆمەڵگەدا كە جگە لە خۆبەرهەمهێنانەوە رەنگە
كاریگەرییەكی ئەوتۆی نەبێت؟ كاتێ دۆخی توندوتیژی چارەسەر نەكرا و گەیشتە دۆخی
تیرۆر ،كۆمەڵگە چ جۆرێكی بەرگری هەڵببژێرێت؟ ئەمانە پرسیاری رامان وروژێنن و،
رەنگە بۆچوونی زۆر جیاواز بهێننە بەرهەم ،من لێرەدا بە بۆچوونی خۆم و پشتبەستوو
بە راستییە کۆمەاڵیەتییەكان «سۆسیال فاكت» هەوڵی وەألمدانەوەیان دەدەم.
ئێمیل دوركهایم ،بەرهەمهێنەری دەستەواژە و پرنسیپی «سۆسیال فاكت» ە و ،جەخت
لەسەر ئەوە دەكات كە بۆ خوێندنەوەی دیاردەكانی ناو كۆمەڵگە ،پێویستە راستییە
١
کۆمەاڵیەتییەكان وەكو «شت» بێالیەنانە بخوێندرێنەوە.
بە پێی ئەنتۆنی گیدینز ،روانگەی یان فەنتازیای كۆمەڵناسیانە ،پێش هەموو شتێ
ئەوتوانایەی دەوێ كە خۆ بەدوور بگری لە رۆتینە زانراوەكانی ژیانی رۆژانەو ،بینینیانە
٢
لەبەر رووناكییەكی نوێدا.
تیشكێكی كۆمەڵناسیانەی لەم جۆرە بۆ خوێندنەوەی تووندوتیژی چ لەسەر ئاستی تاك،
یان گروپ یان ئۆرگانیزاسیۆن و كۆمەڵگە بە گشتی بۆ بینینی فاكتە کۆمەاڵیەتییەكان
پێویستە و ،یەكەمین ئامرازی پێویست بۆ خوێندنەوەی دۆخی دەروونی كۆمەڵگەیەكی
بارگاوی بە توندوتیژی و تیرۆر ،چاویلكەیەكی سۆسیۆ -سایكۆلۆژییە.
بە تایبەتی بە زەررەبینی ئەم دوو زانستە دەكرێ پێكهاتە وردەكانی ڤایرۆسی توندوتیژیی
ببینین .دەستەواژەو تیۆرییە پەیوەندیدارەكان بەم دوو زانستە مرۆییە پێوستن بۆ
مەبەستی خوێندنەوە ،روونكردنەوە ،شیكردنەوە و تێگەیشتن لە هەر دیاردەیەكی
کۆمەاڵیەتی یان دەروونی ،كە لە ئارادان ،یان لە رابردوودا لە ئارادابوون.
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بۆ خوێندنەوەی ستركتووری كۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی ناوەراست یان گروپە
فوندەمەنتالیستەكان و تیرۆریستەكانی ئەو دەڤەرە ،پێویستمان بە بەرهەمهێنانی هەندێ
دەستەواژەی كۆمەڵناسی تایبەت بەو دەڤەرە هەیەكە تایبەتمەندی هەیە و لە پێكهاتە
بناغەییەكانیدا لەگەڵ كۆمەڵگەكانی رۆژئاوادا جیاوازی هەیە ،كە رەنگە ئەو دەستەواژانە
لەم بابەتەدا خۆبەخۆ هەندێكیان بێنەبەرهەم.
زەبروزەنگ چییە؟
لە پێناسەیەكی سادەدا بۆ زەبر و زەنگ ،یان تووندوتیژی دەكرێ بڵێین ئەو ئاكار
و گفتارانەن لە دەرەوەی سنووری ئەو نۆرمە ئاساییانەدا جێدەگرن كە پارسەنگی
تەندروستی فیزیكی و دەروونی تاكەكەس رادەگرن .تووندوتیژی لە خۆرا نایەتە بەرهەم،
زەمینەیەك بۆ دروستبوون و گەشەسەندنی لە سەر ئاستی تاك ،گروپ ،ئۆرگانیزاسیۆن
و كۆمەڵگە لە ئارادا دەبێ .ئەو فاكتەرانەی لە دروستبوونیدا بەشدار دەبن دەكرێ بریتی
بن لە ناسەقامگیری سیاسی ،داتەپینی ئابووری ،گەرەالوژەی کۆمەاڵیەتی ،شێواوی
دۆخی دەروونی ئەكتوێرە سەرەكییەكان كە ئەنجامدەری ئاكار و گفتاری تووندوتیژیین.
لە ئاكامی ئەمانەشدا تاكاكەن پارسەنگی دەروونییان دەشێوێ و لەو كۆمەڵگەیەدا
نائارامی و توندوتیژیی دەبێتە نۆرم و جێگەی نۆرمی ئاسایی دەگرێتەوە.
كۆمەڵگە بریتییە لە كۆمەڵێك تاكەكەس ،تاكەكان سەر بە گروپن ،گرووپەكان خۆیان
ئۆرگانیزە دەكەن و رێكخراو پێكدەهێنن و ستروكتوورێكی دیاریكراو دەدەن بەو رێكخراوە
.لەناو ئەو ستركتوورەدا نۆرمی دیاریكراو دەستنیشان دەكرێن و لە الیەن الیەنگرانیەوە
پەیرەوی دەكرێن.
بە بەراورد لەگەڵ كۆمەڵگەی تاكگەریی «ئیندیڤیدوێل» ،كە تاك سەنتەرە تیایدا و
خۆی بریاردەری سەرەكییە ،كۆمەڵگەی كۆگەریی «كۆلێكتڤ» زیاتر زەمینەی سازە بۆ
گەشەسەندنی ئاكاری توندوتیژانە ،چونكە تاك لەوێدا وەك بوون تواوەیە لەناو گرووپ
و گرووپ تواوەی ناو رێكخراوە .دەروونی تاكی توواوە ،ئامادەی قوربانیدان دەكرێت لە
پێناوی بەرژەوەندی گروپ و رێكخراوەكەیدا.
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لەبارترین بزوێنەری ئەو فاكتەرانەی كە لە سەرەوە ناوبران و بەرهەمهێنەری جۆرە
ناباوەكانی تووندوتیژیین ،باوەر و ئایدیۆلۆژیان .ئەم دوو فاكتەرە هەڵگری ئەو خەسڵەتە
دووجەمسەرییانەن كە دەكرێ چ بۆ مەبەستی هێمنی و ئاسایشی تاك و گروپ و كۆمەڵ
بەكارببرێن ،یاخود بۆ مەبەستی توندوتیژی و شێواندنی دۆخی ئاسایشی تاك و گروپ
و كۆمەڵگە لە كاتێكدا كە كەڵكئاوەژوویان لێوەربگیرێت.
ئایین و ئایدیۆلۆژیا خەسڵەتی ماددەی بێهۆشكەریان هەیە و كاریگەریی راستەوخۆ
لەسەر سەنتەری هۆشی تاك دادەنێن .ئەو گروپ و رێكخراوانەی باوەری ئایین دەكەن
بە بناغەنامەی خۆیان و ئایین دەسیاسەتێنن ،لە پرۆگرامێكی سیاسی چوارچێوەداردا
ئەندامەكان بە بیری ئەوپەرگرانە پەروەردە دەكەن و دەروونی ئەندامەكانیان لە
پرۆسەیەكی چروپردا بەو پەیرەوانە گۆش دەكەن كە تاك لە «خود»ی رەسەنی خۆی
خاڵی دەكاتەوە و «خود»ێكی ساختەی تیا جێگیر دەكات.
لەدەستدانی «خود»ی رەسەن ،لەدەستدانی بەشی هەرە گرنگی كەسایەتییە و ،نەبوونی
«خود» بە واتەی نەبوونی «ناسنامە»یە و مرۆڤی بێناسنامەش ئەو كەسەیە كە نامۆیە
بە خۆی و بە دەوروبەری خۆی.
مرۆڤی «بێخود» و لە «خۆنامۆ» بۆ قەرەبووكردنەوەی ئەو بەشە سەرەكییەی كەسایەتی
خۆی ،وێڵی ناسنامەیەك دەبێت بۆ گروپەكەی و ئامادەی ئەوەیە لە پێناوی ناسنامەی
ئەو گروپەدا بوونی فیزیكی خۆی بەخت بكات .چونكە شووناسی گروپ و رێكخراوەكەی
بۆ ئەو دەبێتە تاقە هیوا بۆ دۆزینەوەی خودە لەدەستچووەكەی.
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەراستدا نەك تەنها گروپی تووندرەو یان رێكخراوی مافیا و تیرۆریست،
بەڵكە دەوڵەتیش بەشدارە لە نامۆكردنی تاك لە خودی خۆی و ،زەوتكردنی ناسنامەكەی،
ئەویش لە پێناوی هێشتنەوەی دەسەألتی رەها بە دەستی گروپێك و و چركردنەوەی
ناسنامەی گروپی فەرمانرەوا و تواندنەوەی ناسنامەی هەموو ئەوانی دی لە ناو ناسنامەی
خۆیدا .وەك ماكس ڤێبەر گوزارەی لێدەكات« ،زەبروزەنگ ،ئامرازی ئاساییە بە دەستی
دەوڵەتەوە ،قسە لەسەر ئەوە نییە .بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا زەبروزەنگ ئامرازی تایبەتییە
٣
بۆ دەوڵەت».
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زەمینەی توند و تیژی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەراستدا نەك ئێستا و ئەم سەدەیە ،بەڵكە
مێژووییەكی دێرینی هەیە و ،نەوە لە دوای نەوە كاری لەسەر كراوە تا تووند و تیژی
كراوە بە خەسڵەتی تاك و بە نۆرمی كۆمەڵگە .خەتەری هەرە گەورەش لەوەدایە
كە توندوتیژی ببێت بە نۆرم ،بە ئاسایی نەك تەنها وەك دیاردەیەك دەربكەوێت و
تایبەتمەندێتی قۆناغێكی پێوە دیار بێت.
یاسای «چاوێ بە چاوێ ،دانێ بە دانێ»:
لە دەڤەری ئێمەدا ،ڕۆژهەاڵتی ناوەراست وتاری تووندوتیژ و ئاكاری زەبروزەنگئامێز
دیاردەیەكی نوێ نییە ،بەڵكە رەگ و ریشەیەكی تووندی داكووتاوە و بە ناو رۆح و
جەستەی هەموو كۆمەڵگەكانی ئەو دەڤەرەدا شۆربۆتەوە .عێراق وەكو دەوڵەتێك ،لەگەڵ
دروستبوونیدا زەمینەی پەرەسەندنی پێكدادان و ناكۆكی لەگەڵدا دروست بوو .وەك چۆن
ئاولەمەیەك لە زگی دایكدا هاوەڵێكی لەگەڵدایە و بە «هاورێمنداڵ» ناسراوە و ،لەگەڵ
لەدایكبوونی منداڵەكەدا ئەویشی لەگەڵدا دێ« ،عێراق» و»زەمینەی ملمالنێ»یش
بەو جۆرە پێكەوە لەدایكبوون .پێكهاتەی دەوڵەتی عێراق چ وەك ئیتنیك ،چ وەك
ئایین ،مەزهەب ،چ وەك پێكهاتەی جوگرافیایی و مێژوویی زەمینەیەكی وا ناسازیان لێ
پێكهێنراوە كە ڤایرۆسی زەبروزەنگ حەزی پێ بكا و تیا بژی ،گەشە بكا ،گەرا دابنێ و
بەردەوام لە زۆربوون و خۆبەرهەمهێنانەوەدا بێت.
عێراق ،بە تایبەت لە سیی و پێنج ساڵی حوکمی حیزبی بەعسدا« ،حیزبی تیرۆریستان»
بەرێوەیان دەبرد ،دەكرێ ناوی «دەوڵەتی تیرۆر» ی لێ بنرێت .لە سوڕی ژیانی
ڤایرۆسی توندوتیژییدا ،سەردەمی فەرمانرەوایی بەعس قۆناغی گەرادانانی بەكتریای
تیرۆر بوو ،كە لە دواساڵەكانی تەمەنی بەعسدا ئەو گەرایانە ترەكان و سەدان تۆر و
خانەیان لە ناوخۆی عێراق و لە دەڤەری ڕۆژهەاڵتی ناوەراست و لە جیهان پێكهێنا.
ئەمرۆ بەكتریاكانی تیرۆر لە شێوەی زیانبەخشینی گەورە كۆتایی بە سوری ژیانی خۆیان
دەهێنن و ،وێرانی و نائارامی لە دووی خۆیان وەك میراتێكی ناحەز بە جێدەهێڵن.
هێرشی «خۆكوژی» ،یەكێكە لەو میتۆدە ترسناكانەی كە لەم چەند ساڵەی دواییدا لە
كیشوەرەكانی جیهان و ،لە ڕۆژهەاڵتی ناوەراستدا ،لە الیەن پیاوگەلی سەر بە ناسنامەی
دەڤەری ڕۆژهەاڵتی ناوەراست ،بەكاربراون.
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وەنەبێ ،پێش ئەمەش ئەم دەڤەرە ئارام بووبێ ،بەڵكە توندوتیژی بە شارەگی مێژووی
ئەم دەڤەرەدا شۆر بۆتەوە و ،بە بروای من یاساكانی حەمورابی سەرچاوەیەكی دێرینی
ئەو ڤایرۆسەیە« .العین بالعین،والسن بالسن» نموونەیەكی سادە و روونی ئەو میراتە
مێژووییەیە كە مرۆڤی ئەو دەڤەرەی بە رۆحی شەرانگێزی و تۆڵەسەندنەوە و تیرۆری
جەستەیی و دەروونی راهێناوە .یاساكانی حامورابی ،كە یەكەمین دەقی یاسای نووسراون
لە جیهاندا ،وەكو دەستپێشخەرییەكی شارستانی بۆ ئەو دەڤەرە لە مێژوودا تۆمار كراوە،
خۆی سەرچاوەیەكی هەرە زەقە و ئامێزێكی دێرینە بۆ ڤایرۆسی تووندوتیژیی.
رێكەوت نییە ،لەم دەڤەرەدا سێ ئایینی ئاسمانی سەرهەڵدەدەن و ،سرینەوەی بیر و
باوەر و بوونی یەكتری لەوێوە پەرەدەستێنێ و دەبێتە كلتوور .كلتووری یەكترسرینەوە،
كە ئەوپەری رادەی توندوتیژییە .لەناو دەقە پیرۆزەكاندا لە پاڵ ئەو دەقانەی كە هانی
چاكە و خێر و میهرەبانی دەدەن ،ئەو دەقانەش هەن و زۆرن كە ئەوپەری توندوتیژانە
و رێك و رەوان دنەی خاوەنبرواكان دەدەن بۆ سرینەوەی ئەوی دی «ئەوی دی كە
وەك ئەم بیر ناكاتەوە»! ،دنەی دەدات بۆ دەستهەڵگرتن لەم دنیا «كەدنیایەكی
مادییە» ،لە پێناوی ئەو دنیادا»كە دنیایەكی مەعنەوییە» .بەم جۆرە لە پرۆسەیەكی
درێژخایەندا مرۆڤێكی خاوەنبروا ئامادەی بەرەنگاربوونەوەیەكی هەمیشەیی دەكات لەگەڵ
ئەویدی»ئەوانی دی» كە دەقاودەق وەك ئەم خاوەنبروا نین ،كە بەو لۆژیكە راهێنراوە
مافی «سرینەوە» و «بێبەریكردن لە ژیان»ی ئەوانەی هەیە و ،تەنانەت ئەگەر نرخی
سرینەوەی ئەوان سرینەوەی خۆیشی بێت ،وەك ئەو نموونانەی كە «خودبۆمبا»كان
ئەنجامی دەدەن .كە دۆخێكە دەگاتە لوتكەی توندوتیژی دژی «خودی ساختە» یان
«خودی نارەسەن» و دژی «ئەوی دی -ئەوانی دی» ،لە پێناوی دۆزینەوەی «خودی
راستەقینە یان رەسەن» كە باوەرە ئایینییەكە لێی سەندۆتەوە .ئەگەر بە زەرەبینی
دەروونناسی بروانینە سایكۆلۆژیای كەسی «خۆتەقێنەرەوە» ،دەگەینە هەندێك وردەكاری
بایەخدار و بینینی هەندێك لەو فاكتەرانەی كە زەمینەی ئەوپەری توندوتیژی تەخت
دەكەن .لە رامانی مندا ئەم فاكتەرە کۆمەاڵیەتی و دەروونییانە لە سەرەكیترینەكانن:
یەكەم :كەسی خۆتەقێنەرەوە ئەندامی رێكخراوێكە لە ناویدا هەڵبژاردەیەك لە
ئەندامەكان بە پرۆسەیەكی وادا تێدەپەرێندرێن كە هەموو پێكهاتەكانی كەسایەتییان
هەڵدەوەشێندرێتەوە و سەرلەنوێ دروستدەكرێتەوە .لە دروستكردنەوە ی دووەمدا ئیدی
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ئەو مرۆڤە دەستكردە و لە هەستە سروشتییەكانی خۆی دوور خراوەتەوە .واتە ئەو
مرۆڤە «خۆی» نییە و ،كەسێكی دییە.
دووەم :كەسی خۆتەقێنەرەوە ،مەرجە كەسێكی تۆقیوو ،ترسنۆك ،رارا و نائارام
بێت ،تا بە ئاسانی و بە گەرەنتییەوە لەو پرۆسەیەدا بەندیوار بكرێت بەو پرنسیپ و
پەیرەوانەوە كە بناغەنامەی باوەری رێكخراوەكەیە .كەسی تۆقیوو لە ساباتێك دەگەرێت
بۆ خۆحەشاردان لە ژێریدا ،كەسی ترسنۆك لە پشت و پەنایەكی ئەستوور دەگەرێت
بۆ پاراستنی ،كەسی رارا بە دوای پەیرەوێكی ئامادە دەگەرێ ئاراستەی بكات و لەو
دوودڵیی و راراییە وەرسكەرەی رزگار بكات ،كەسی نائارام لە رووی رۆحییەوە بەدوای
كۆڵەكەیەكدا دەگەرێت ئارامی رۆحی لە سەر راگرێ و فەرامۆشی و سوكنایی بۆ
بگەرێنێتەوە و ،ئەو ئارامییەش لە هێزی مرۆڤ بە دەرەو هەر دەبێت خودا بێت كە
فەرامۆشی بە دەروونی نائارامی ببەخشێت .ئەو كەسە دردۆنگ دەكرێت بەوەی هەموو
ئەم پێویستییە دەروونییانەی لە ناو رێكخراوەكەدا و لە رێگەی هێزی غەیب و ئاسامانەوە
بۆ دەستەبەر دەبێت و ،تێردەكرێت.
سێیەم :كەسی خۆتەقێنەرەوە ،مەرجە كەسێكی چەپاو بێ لە رووی سێكسەوە و،
هیچ دەرفەت و دەروازەیەكیش بۆ قایلكردنی بەشێكی بچووكیش لە غەریزەی سێكسی
ئەو مرۆڤە لە ئارادا نەبێت .لە رووی پەروەردەییشەوە بەو شێوەیە گۆش كرابێت ،كە
سێكس وەك گوناهی هەرە گەورە ببینێت .تا تەوژمی خەست و بەهێزی ئەو غەریزەیە
و ،دژەتەوژمی خەست و بەهێزی ئەو پەروەردە و پەیرەوانەی فێركراوە و پێی گۆش
كراوە لە نێوان خۆیاندا لە مەنگەنەی بدەن و ،لە ئاكامدا ئەو مرۆڤە رقی لە جەستەی
خۆی ببێتەوە و ،ببێت بە دوژمنی سەرسەختی جەستەی خۆی .لەوالشەوە تاقە هیوایەك
لە بەردەمیدا بهێڵدرێتەوە بۆ دابینكردنی ئەو غەریزەیە و تەوژمی ئەو پێویستییە
جەستەییە ،ئەو هیوایەش لەو دنیادا بێت و ،لە پاداشتی بەخشینی جەستەیدا بێت.
گەورەیی ئەو پاداشتە «چل حۆریی» لەو دنیادا ،بۆ ئەمی بێئەندازە چەپاو لە رووی
سێكسییەوە لەم دنیا ،تا رادەی ئەوپەری خەمۆكی رەشبینی دەكات لەم دنیا و،
گەشبینی دەكات بەو دنیا.
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چوارەم :جگە لە غەریزەی سێكس ،لە دەروونیدا دەستكاری جێگە و رێگەی غەریزەی
مردن و غەریزەی ژیان دەكرێت .وەك ئاسایی مرۆ دژ بە غەریزەی مردن دەجەنگێت لە
پێناوی ژیاندا .لە پرۆسەیەكی دەروونیدا دەكرێ جێگۆركێ بەم دوو غەریزەیە بكرێت و،
مرۆڤ هێندە رەشبین و خەمۆك بكرێت كە باوەش بۆ مردن بكاتەوە و ،تەنها لە مردندا
و لە دنیای پاش مردندا تروسكایی ببینێت .لەم پەیوەندییەدا كەڵكئاوەژوو وەرگرتن لە
وشەی شەهید و دەستەواژەی شەهادەت بۆ جێگۆركێی حەزی مرۆڤ لە پەیوەندی بە
غەریزەكانی مردن و ژیان ،رۆڵی هەرەكارا دەبینێت.
كۆمەڵگەی كورد ،كۆمەڵگەی تۆقێنراو:
لە كوردستان بە گشتی و ،لە باشووری كوردستان بە تایبەتی بە شێوەیەكی سیستەماتیك
كار بۆ سازاندنی ئەو زەمینەیە كراوە كە تووندوتیژیی نەریتی و نانەریتی تێدا پیادە بێت
و ،بە جۆرێكیشە كە راهاتنێكی گشتی و قبوڵكردنی وەك نۆرمێك لە الیەن كۆمەڵگەوە
بسەپێندرێت .دیارە تووندوتیژی بە هەموو شێوەكانییەوە نائاساییە .مەبەستم لە
زەبروزەنگی نەریتی ،ئەو جۆرانەیە كە لە هەموو كۆمەڵگەیەكدا بە رێژەیەك روودەدات.
هیچ كۆمەڵگەیەكی ئایدیال لە جیهاندا شك نابرێت كە هیچ جۆرە تووندوتیژییەكی
تێدا روونەدات .مەبەستم لە زەبروزەنگی نانەریتی ئەو جۆرانەیە كە سەیر دەنوێنن و
ریز دەپەرێنن و ،تایبەتێتیان هەیە .بۆ نموونە ئەتككردن لە شێوەی برینی گوێ و
لووت و دەست و زمان و ئەندامەكانی لەشی مرۆڤ یان ئاژەڵ ،ئەمانە دەچنە خانەی
زەبروزەنگی لەرادەبەدەر ترسناك و تایبەتی .ئەنجامدەرانی ئەم جۆرانەی تووندوتیژی و
ئەو كۆمەڵگانەی ئەم جۆرانەی تێدا پیادەدەكرێت ،دەچنە خانەی كەسانی ناسروشتی و
كۆمەڵگەی ناسروشتییەوە.
چ وەك تاك و چ وەك گرووپ و كۆمەڵگە ،كورد لە باشووری كوردستاندا بە تایبەت،
كەرەستەی خاوی تاقیگەی ماشینی زەبروزەنگی دەوڵەتی عێراق «دەوڵەتی تیرۆر»
بووە .دەتوانین سەدان نموونە ریز بكەین و لێی بكۆڵینەوە ،بەاڵم كە دوو شانموونەی
وەك كاتاسترۆفی هەڵەبجە و ،كاتاسترۆفی ئەنفال لە ئارادا بن ،رەنگە ئیدی پێویستمان
بە بەڵگەی تر نەبێ بۆ سەلماندنی ئەو راستییەی كە دەوڵەتی تیرۆر ،كوردستانی تەنها
وەك كارگەیەكی چەكی كۆكوژیی چاو لێكردووە و ،گەلی كوردیش تەنها وەك كەرەستەی
خاوی تاقیگەی ئەم كارگەیە بووە بۆی.
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كۆكوشتن ،جینۆسایدە و بەمەبەستی بنبرینی نەژادێك دەستی دەدرێتێ ،بەاڵم دەوڵەتی
تیرۆر تەنها بۆ ئەو مەبەستە هێرشی كیمیایی هەڵەبجە و ،پەالمارەكانی ئەنفالی ئەنجام
نەدا ،چونكە ئەو دەیزانی نەژادی كورد لەو بەشەدا بە كوشتنی دووسەد هەزار و سێسەد
هەزار و ملیۆنیش نابرێتەوە ،مەبەستی سەرەكی ئەو كاریگەری قووڵیی دەروونیی ئەو
كارەساتانەیە بۆ سەر كۆمەڵگە و هۆشی گشتی كۆمەڵگەی كورد .دەوڵەتی تیرۆر بۆ كورد
كۆمەڵگەیەكی تۆقیووی دەویست ،كە مرۆڤەكانی خاوەنی كەسایەتییەكی ناسەقامگیر و
دەروونێكی نائارام بن.
ستوونی تیرۆر لەسەر بنچینەی تۆقین بەندە .تیرۆر بێ تۆقاندن مانای خۆی تەواو ناكات
و مەبەستی خۆی ناپێكێ .بۆیە دەوڵەتی تیرۆریست ،رێكخراو و گروپە تیرۆریستەكان
ئەم كۆڵەكەیە لە ستركتووری دامەزراوەكەیاندا لە یاد ناكەن و بناغەنامەی بروای
ئەوان دەبێتە ئەو پەیامە ،پەیامی تۆقاندن .لەم جۆرە حیزب و رێكخراوانەدا پلەی
باألی ئەندامێتی كاتێ دەدرێ بە كەسێ كە بتوانێ ئەركی تۆقێنەریی بە پلەی زۆرباش
بەئەنجام بگەیەنێت.
وەك لە سەرەتادا ئاماژەم پێكرد ،دیاردەی تووندوتیژی یان زەبروزەنگ لەو دیاردانەیە
كە خۆی بەرهەم دەهێنێتەوە .ئەو مێژووە ناشایستەیەی كە كورد وەك كۆیلە و
ژێردەستە هەیبووە ،ئەو نائارامیی و شەرانەی كە خاكی كوردستان ا شانۆی رووداوە
ترسناكەكانی بوون ،مرۆڤی كوردی بەو ئامرازە دەروونییانە و ئەو میكانیزی بەرگرییانە
چەكدار كردووە كە مایەی تووندوتیژیی و زەبروزەنگن.
مرۆڤی كورد چ وەك تاك ،چ لە ناو گروپدا و ،چ لە ناو رێكخراو و كۆمەڵگەدا ،بە شێوەیەك
لە شێوەكان هەمان ئەو تووندوتیژییەی لە الیەن هێزە دەرەكییەكانەوە كە لەگەڵیدا
پیادە كراوە ،دژ بە خۆی بەرهەمی هێناوەتەوە .شەری ناوخۆیی ،كە بە»براكوژیی»،
«خۆكوژی»« ،كوردكوژیی»ناوزەدكراوە ،یەكێكە لەو نموونە ئازاراوییانە .لەو شەرانەدا
تووندوتیژی بە پلەیەكی بەرز دژ بە خۆ لە الیەن كورد خۆیەوە ئەنجام دراوە .ئەوەیان
بەرەنجامێكی ئاسایی و بەرهەمهێنانەوەیەكی ئەو زەبروزەنگە نائاساییە بووە كە بە
درێژایی مێژوویەك لە الیەن داگیركەرانەوە رووبەرووی كراوەتەوە.
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میكانیزمەكانی بەرگریكردن لە توندوتیژی:
كلتووری ئەمرۆی كورد ،هی خۆی نییە و دەستكردی خۆی نییە .ئایین بەشێكی بەرفراوانی
كلتوور پێك دەهێنێ .كۆڵەكە سەرەكییەكانی ئایینی دێرینی كوردان «زەردەشتی»
بریتی بووە لە« :بیری چاك ،وتەی چاك و كرداری چاك» .بەرجەستەكردنی ئەم بەها
گرنگانە لە مرۆڤدا ،سەكۆیەك بۆ ئارامی دەروونی درووست دەكات .خۆشەویستی بۆ
تووخمی»ئاگر» و چێژبینین لە رووناكی و تیشك ،بەهای ژیاندۆستی و سروشتدۆستی
دەچەسپێنێت .كە خودی مرۆڤ خۆی یەكێكە لە پێكهاتە بەهادارەكانی ئەو سروشتە.
مرۆڤی كورد لە ئایینی خۆی بێبەریی كراوە ،بەمەش كلتووری دەستكردی خۆی لێ
سەندراوەتەوە و ،كلتوورێكی تێكەڵ و پێكەڵ لە ئایینەكانی تر ،لە دابونەریتی گەالن و
میللەتانی تر جێگەی ئەو كلتوورە رەسەن و خۆكردەیان گرتووە و ،بەمەش مرۆڤی كورد
لە خۆی ،لە كلتووری خۆی و لە بەهاخۆكردەكان نامۆ و بێبەریی كراوە.
یەكێك لەو میكانیزمانەی كە رەنگە بایەخدار و سوودمەند بن بۆ بەرگریكردن لە
تووندوتیژی ،بژاركردنی كلتوورییە .مەبەستم لەم دەستەواژەیەش ئەوەیە كە لە
روانگەیەكی كلتوورناسی»ئەنترۆپۆلۆژیی»یەوە و لە الیەن پسپۆرانی ئەم بوارەوە پێكهاتە
نامۆكانی ناوكلتووری كوردی دەستنیشان بكرێن و بە ئامراز و میكانیزمی جیاواز كار
بۆ دەرهاویشتنیان بكرێت .هەوڵی گەرانەوە بۆ سروشتی دێرین و پێكهاتەكانی كلتووری
دێرینی كورد و بەهای رووناكیدۆستی و ژیاندۆستی و سنگفراوانی .دیارە مەبەستم لەوە
نییە كە ئایینێكی دێرینی كورد زیندوو بكەینەوە بۆ پەیرەویكردن ،چونكە ئایین بۆ ئەو
سەردەمانە جێی بایەخ بوو كە هێشتا یاسای شارستانیی بۆ پاراستنی مافەكانی مرۆ
نەهاتبوونە ئاراوە .لە ئەمرۆدا یاسا و سیستەمێكی دادپەروەرانەی مرۆییانە دەتوانێ
جێگەی ئایین پر بكاتەوە و بەهێزكردنی بەها مرۆییەكانی وەك ژیاندۆستی و راستگۆیی
و چاكرەفتاریی ببێتە كۆڵەكەی رۆحی بۆ مرۆڤ و ئیدی پێویستی بەو بەڵێنی پاداشت
و سزایە نەمێنێت كە لە ئاینیندا بۆی دەستنیشان دەكرێت.
دابینكردنی پێویستییە فیزیكی و رۆحییەكانی مرۆی هەر كۆمەڵگەیەك دەبێتە سۆنگەی
بینینی خود وەك كەسێكی جێی بایەخ .بەرجەستەكردنی بایەخ و رۆڵ و كاریگەرییی
تاك لە كۆمەڵگەدا دەبێتە هۆی كەمبوونەوەی رێژەی توورەبوونی دەروونی و سیفەتی
شەرانگێزی تێیدا .ئەگەر ئەمانەی باس كران چڕوپر لە چەند خاڵێكدا كۆبكەمەوە دەبن بە:
ساڵی حهوتهم

50

27

 .1بەرجەستەكردنی رۆڵی تاك وەك ئۆبجێكت و پاراستنی بەها مرۆییەكانی.
 .2داینیكردنی پێویستییە دەروونی و فیزیكییەكانی ئەو تاكانە لە پێناوی خۆسەلماندنیان
لەناو كۆمەڵگەدا.
 .3بایەخدان بە بەها مرۆییەكانی وەكو خۆشەویستی ،ژیاندۆستی و تۆلەرانس.
 .4جێگیركردنی یاسای پشتبەستوو بەسروشتی مرۆڤانەی مرۆڤ و مافەكانی مرۆڤ.
 .5بەتایبەتێتیكردنی ئایین و دوورخستنەوەی لە دەسەاڵت و كایەپێكردنی سیاسی.
دەكرا دەیان میكانیزمی تریش بیریان لێ بكرێتەوە لە پێناوی كەمرەنگردنەوەی كاریگەرییە
نێگەتیڤەكانی توندوتیژی و لە ئاكامیشدا بنبركردنی دیاردەی تیرۆر.
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پەروەردەکردنی منـدااڵن
بە خۆشەویستی و متمانەبەخۆبوون
رەزا شـوان
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خۆشەویستی بنەمای ژیـانە ،کۆمەڵە هەستێکی سۆزداریی ئەرێنییە ،هەستێکی ناسکە
کە گوزارشت لە الیەنی مرۆڤـایەتی مـرۆڤ دەکـات ،سـۆزدارییەکە وادەکات کە مـرۆڤ
هەست بە خـۆشی و بە دەروون ئاسـوودەیی بکـات ،کارتێکـردنێکی بەهـێزیشی هـەیە.
کۆمەڵگاکانی مرۆڤایەتی ناتوانن بە بێ خۆشەویستی هەڵبکەن و دڕێژە بە پێکەوەژیان
و بە پەیوەنـدییەکـانیان و بە هـاوسەنگی بـدەن.
(ڤیکـتۆر هـۆگـۆ) دەڵێت»:ژیـان گـوڵە و خۆشـەویستـیش شـیلەی گوڵـەکـەیە»
تیۆرە دەرۆنییەکـان جەخت لەسەر گـرنگی خۆشـەویستی دەکـەنەوە ،کە چەند پێویستە
لە ژیـانی مـرۆڤ دا .خۆشەویستی رێگایەکە بۆ گەیشتن بە هـاوسەنگـییەکی دەروونی.
(فـرۆیـد) دەڵێت »:زۆر پێویستە ،کە پێویستیـیە دەروونییەکـان مەسـت بکرێن ،چونکە
هەستکردن بە بۆشایی دەروونی ،دەبێتە هۆی قووڵکردنەوەی هەستکردن بە ناتەواوی و
بە خۆبەکەمـترزانین و دڵـەڕاوکی و رەشبینی .ئەم هەسـتە نەرێنیـیانەش ئامادەیی بۆ
لە رێ دەرچوونی تاک و دووچاربوون بە رەوشتێکی دیاریکراوی ناپەسەنـدی ئـەدەبی و
کۆمـەاڵیەتی»
منـدااڵن پێویستیی دەروونی زۆریـان هەیـە ،پێویسـتە مەستـیان بکـەین ،بۆ ئـەوەی بە
شـێوەیەکی باشتر گەشـەبکەن و هـاوسەنگ دەروون بن ،لە تێکچـوونی دەروونی و لە
رەوشت و رەفتاری ناپەسەنـد بیان پارێـزین ،تا کەسایەتیی دروستـیان لێ بێنە کـایەوە.
گەورەتـرین خواسـت و بەرزتـرین هـیوای منـدااڵن ،ئـەوەیە کە سـۆز و خۆشـەویستیی
دایکـان و باوکـانیان بە دەسـت بهـێنن ،بە تایبـەتیش سـۆز و خۆشـەویستیی دایکـانیان،
چونکە خۆشەویسیی دایکان فـریاڕەسە بۆ ئـەوەی کە منداڵەکـانیان لە هەمـوو تـرس و
دڵەڕاوکێ و نائارامییەک رزگاریان بکات .خۆشەویستیی دایکان گەشبینی و هەستکردن
بە ئـارامی و دڵنیایی و ئاسوودەیی بە منـدااڵن دەبەخـشێت.
(ئیدمـۆنـد گۆڵـدن) دەڵێت »:کە دایـکم منی خۆشـبوێـت ..منیش جیـهانم خۆشـدەوێـت»
منـدااڵن هـەر لە دایکـبوونەوە پێویستیـیان بـە سـۆز و خۆشــەویستی هـەیە .دایکانیش
یەکەمین سەرچـاوەی کانیـاوی هەمیشە خـوڕی سـۆز و خۆشەویستین بۆ منداڵەکانیان.
بۆ ئەوەی منـدااڵن بگـەنە قۆنـاغی خۆشـەویستیی کۆمـەڵ و خەڵکـانی تـر ،پێویستە لە
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پێشا بە قۆنـاغی خۆشەویستیی خێزانەکانیان دا تێپەڕن .خۆشـەویستی زۆر پێویستە بۆ
ئەوەی کە مندااڵن گۆشەگیر نەبن و تێکەڵ بە کەسـانی تر ببن و هەستـیش بە هەسـتی
کەسـانی تـر بکـەن .ئەمەش هـاوسەنگیـیەک دروسـت دەکـات بەرانبـەر بـە هەڵـوێستە
جیاوازەکاـنی ژیـان .بە تایبەتیش پەیوەنـدییە کۆمەاڵیـەتییەکان.
گرنگترین شت لە پەروەردەی نوێ دا خۆشەویستی یە ،پێویستە بە شێوەیەکی راست و
دروسـت بیقـۆزنـەوە بـۆ یارمـەتـیـدان و پاڵـپشتکـردنی منـداڵەکـانتان .ئـەو خواســت و
مەبـەست و ئامانجـانەی کە بـە تونـدوتـیژی و بە چـاوسوورکردنەوە نەتان هـێنانە دی،
دەتـوانن بـە ئاسـانی بـە خۆشـەویستی بیـان هێنـنەدی.
خۆشەویستی ئەو کلیلە ئەفسووناوییەیە ،وا لە منـدااڵن دەکات کە کراوە و گەشبین بن،
دڵنـیایی و ئارمیشیان پێـدەبەخـشێت و ژیـان و داهـاتووشیان ال شـیرینـتر دەکـات.
پـەروەردەی ئەرێـنی جەخـت لەسەر رێبازە ستراتیژییەکـان دەکات ،بۆ هانـدانی مندااڵن
لـە رێی خۆشـەویستیـیەوە ،نـەک لـە رێـی تـرس و سەرکوێـرکـردن و لـۆمە و ســزا و
لەدەستدانی خۆشەویستی ..لە رێی رێـز و ئازادییەوە ،نەک لە رێی سەرکوتکـردنەوە.
ئامانجی پەروەردەی ئەرێنی ،دروستکردنی نەوەیەکی نوێی بڕوابەخـۆی لەسەرخـۆ و
هێمن و ئـارامە ،روحی هاوکـاری و رێزگـرتن و یەکـتری قبوڵکـردنیان لێ دەڕوێنێت.
پێویستە ئەوەش بزانن کە خۆشەویستی بە تەنیا بەس نییە کاتێک کە دایکان و باوکان
لە پەروەردەکردنی منداڵەکانیان دا هەڵەدەکەن ،ئەمە ئەوە ناگـەیەنێت کە منـداڵەکانیان
خۆش ناوێـن؛ بە کورتی هۆیەکەی ئەوەیە کە نابـەڵەدن لە گـرتنەبەری رێگـای باشتر.
گەر دایکـان و باوکـان لە پێویستی و پێداویستییەکانی منـداڵەکانیان تێنەگەن ،ناتـوانن
لێیان تێبگەن ،کە لە ئەمـڕۆدا چـییان دەوێت .لەوانـەیە خۆشـەویستییان پێ ببەخـشن،
بـەاڵم بە رێگـایەکی بێ سوود بـۆ گەشەکـردنی منـداڵەکـانیان.
زیـادەڕۆییش لـە خۆشــەویستیی منـدااڵن و نووقـمکـردنیان لە نـاز و ملكـەچکـردن بۆ
دابینکردنی هەموو داوا و وڕگرتنێکیان هەڵـەیە ،زیانەکـانی لە زیانەکـانی تونـدوتـیژی
کەمتر نیین .منداڵنی فره نازپێدراو و نوقمبووی خۆشەویستی ،المێژدەبن و فێری ئەوە
دەبـن کـە پشـت بـە تواناکـانی خۆیـان نەبەسـتن ،چـیش داوابکـەن بۆیـان دابیـن
بکـەن .ئـەم منـدااڵنە کە پشـت بە کەسـانی تـر دەبـەستن بـە تایبەتیش بـە دایکـان و
باوکـانیان ،ئـەو منـدااڵنەن کە منـدااڵنی تـر دەچەوسسێننەوە و ستەمیـان لێـدەکەن و
پێیان وایە کە دەبێت هەمـووان لـە خـزمەتی ئەوانـدابن ..دووریش نیـیە کـە دووچـاری
نـێرگـزی ببن.
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پێویسـتە دایکـان و باوکـان میانـڕەوبن و بەاڵنـسی خۆشـەویستیـیان بـۆ منـدالـەکـانیان
رابگرن .وا بکەن کە منداڵەکانتان لە راپەڕانـدنی کارەکانیان دا پشت بە خۆیان ببەستن.
گەر کـارێک خۆیـان بتوانن ئەنجامی بـدەن ئێوە بۆیان مەکەن ،با هەڵە بکەن یا جارێک
و دوو جـار شکـست بهـێنن ،بـا لـە هـەڵـە و لـە ئـەزموونەکـانیان وانـە و پەنـد فـێرببن.
بـەاڵم هـەردەمیش ئـەوە لەبەرچـاوبگـرن ،کـە رێگـای خـۆشـەویستی و نـەرم و نیـانی
باشـترە لـە تـووڕەیی و تونـدوتـیژی و تـرس و چـاوسوورکـردنـەوە لـە منـداڵەکـانتان.
بێ بەشبوونی منـدااڵن لە سۆز و خۆشـەویستی و نـازی دایکـان و باوکـان ،هۆکارێکە
بـۆ تێکچوونی باری دەروونی ئەو مندااڵنە ،تووشی ترس و دڵەڕاوکێ و خۆبەکەمزانین و
گۆشەگیری دەبـەن ..رەفـتاری نـادروست و رەوشـتی ناشـیرین و کـاری ناپەسەنـدیان
لێـدەوەشێـتەوە ،وەکو :درۆ ،دزی ،توندوتیژی ،شەڕانگـێزی ،رەفـتاری بـەدەر...،هتد.
گەلێ لە لێکۆڵینەوە کۆمەاڵیەتییەکـان ،گەیشـتوونەتە ئەو ئەنجـامەی کە پەیوەنـدییەکی
بەهـێز هـەیە لـە نێـوان بێ بەشـبوون لە خۆشـەویستی و لە رەوشـتی دۆژمنکـاری لە
مندااڵن دا .ئەو مندااڵنەی بێبەشن لە خۆشەویستی ،لە خوێنـدنیش دا سەرکەوتوو نین.
گەر مندااڵن لە کەشوهەوایەکی بێ سۆزداری و بێ خۆشەویستی و بێ نازی دا بژین ،لە
خێزانانی توندوتیژی ناکۆکی شەڕ و ئـاژاوەدا چاوبکەنەوە .فـێری دوژمنایەتی و ناڕێزی
و دڵـەڕاوکێ و تونـدوتیژی و سەرگـەردانی و رەفـتارخـراپی و خـووی ناپـەسەنـد دەبـن.
زووش هەڵـدەچـن و تووڕە دەبن ..چاالکییەکـانیشیان کەمن و گۆشەگیریش دەبن و نابن
بە کەسایەتییەکی کۆمەاڵیەتی و روحی هـاوکـاری و سـازان و تێکەڵـبوونیشیان الوازە.
گۆشکردن و پەروەردەکـردنی مندااڵن بە خۆشەویسی ،زۆر گرنگ و پێویستە ،هەستی
ئاسوودەیی و دلنیایی و خۆشبەختی و خۆشی و شادییان پێ دەبەخشن ..ئەمەش
هاندەر و پاڵنـەرێکی بەهـێزە بـۆ ئـەوەی کە منـدااڵن هـەردەم گەشـبین بـن و لە
خوێـندن و لە ژیانیـان دا سەرکـەوتـووبن و ئاینـدەیان گەشـبێت ..پـردێکی پەیوەندی و
خۆشەویستیی بەهـێزیشە لە نێـوان منـدااڵن و دایکـان و باوکـانیان دا.
رێگاکانی گوزارشکردن لە خۆشەویستی بۆ مندااڵن:
دەکرێت دایکـان و باوکـانی دڵسۆز لە میـانەی کۆمەڵە رێگـا و شـێوازێکەوە ،گـوزارشت
لـە سـۆزداری و خۆشەویستیان بۆ جگەرگۆشەکـانیان بکەن .گرنگترین رێگاکـانمان لەم
خـااڵنـەدا چـڕکـردوونەتـەوە ..هـیوادارم دایکـان و باوکـان سوودیـان لـێوەربگـرن:
١ـ بانگکـرنی منـداڵ بە ناوێکی خۆشـەوە :دەڵـێن منـداڵی خۆشـەویست نـاوی زۆرە.
پێویستە بە ناوێکی خۆشەوە بانگی منداڵەکانتان بکەن ،وەکو(میـنا گیان ،شیرکۆ گیان،
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پەپوولەکەم ،بەرخۆلە جوانەکەم ،کوڕە شیرنەکەم ،خونچەگوڵەکەم ،کچـۆلە نازدارەکەم،
دڵەکەم ،خۆشەویستەکەی دایە و بابە ،چرای گەشی ماڵەکەمان ،هیوای شیرینم...،هتد)
٢ـ گـێڕانەوە یا خوێنـدنەوەی چـیرۆک و هەقـایەت :خوێندنـەوە یا گـێڕانەوەی چـیرۆکی
خۆش ،بە گوزارشتە لە خۆشەویستی بۆ مندااڵن دادەنرێت .مندااڵن هەست بەوە دەکەن
کە دایکـانیان بایـەخـیان پێـدەدەن و خوشـیان دەوێـن ،بۆیـە چیرۆکـیان بـۆ دەگـێڕنەوە.
٣ـ یاریکردن لەگەڵ مندااڵن :تێکەڵ بوون و هاوبەشیکردن لە یارییەکانی منداڵەکانتان،
هۆکارێکی زۆر گرنگە بۆ گەیاندنی ئەو پەیامە بە منداڵەکانتان کە خۆشەویستن و سۆز
و خۆشـەویستییەکی زۆرتـان بۆیـان هـەیە و بەشـداری یـاری و شـادییان دەکـەن.
(جاکسۆن براون) دەڵێت »:کـاتی یاری و گەڕانی منداڵەکانتان دوامەخەن ،چونکە چۆن
کات بۆ ئێـوە گـرنگە ،ئەو کاتانەش بـۆ ئـەوان گرنگـن»
٤ـ بەرزڕوانین لە وێنەکانی منداڵەکانتان :گرنگی دان بە تابلۆکانی منداڵەکانتان و دیاری
کردنی شوێنێکی تایبەت لە ماڵەکانتان بۆ هەڵواسینیان ،بەڵگەیە بۆ زۆر خۆشەویستیتان
بۆ منداڵەکانتان و بۆ ئارەزووەکانیان .ئەم باخەپێـدانەتان بە تابلۆکانیان ،پەیامێکی ترە
بـۆ هەسـت کـردنیان بـە خۆشـەویستی و هانـدان و بـەرز هەڵسەنگانـدنی تابلۆکـانیان.
٥ـ بەرزنـرخانـدنی کـار و داهێنانەکـانیان :پێویستە ئێوەی دایکان و باوکان لە ماڵەوە،
کاری ساکار و ئاسان بە منداڵەکانتان پسپێرن ،وەک رێکخستنی ژوورەکانیان ،ئاودانی
گوڵەکان ،قاپ دان و البردن لەسەر خوانی نان خواردن ،یا هەر کارێکی گونجاو لەگەڵ
تەمەنیان دا ،کە ئەنجامیان دا ،ئافـەرین و دەستخـۆشیان لێبکەن و سوپاسـیان بکەن.
گەر کارێکی داهێنەرانەی ساکاریشیان ئەنجامدا ،پیرۆزبایی و دەستخۆشیان لێبکەن و
هانیان بـدەن کە درێـژە بەم کارە سەرکەوتوویانەیان بـدەن و هیـوای داهـێنانی تـازە و
گەورەتریان بۆ بخوازن .لە پاداشتی ئەو کارە داهـێنانەش دا خەاڵتیان پێشکەش بکەن،
گەر خەاڵتـێکی ساکـاریش بێت .ئـەم هەڵوێستانەتان پەیوەنـدی و خۆشەویستیی نێـوان
ئێوە و منداڵەکـانتان شیرنتر و بەهـێزتر دەکات ..منداڵەکانیشتان بڕوایەکی زیاتریان بە
بەهـرە و تواناکانی خۆیان دەبن .لە بارەی گرنگی هانـدانی مندااڵن (رۆدلف دریکۆرز)
دەڵێت»:مندااڵن پێویستییان بە هانـدانە ..وەکو چۆن رووەکەکان پێویستییان بە ئـاوە»
٦ـ لەبیرکـردنی هەڵەکـان :لەبیرکـردنی هەڵەکانی دوێنێ و کردنەوەی الپەڕەیـەکی تـازە
بۆ منـداڵەکـانتان ،وەکو بەڵگـەیەکی بەهـێز وایـە لە دایکـان و باوکانیانەوە ،لە سـۆز و
خۆشـەویستیـیان بۆ منـداڵەکـانیان.
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٧ـ بەسەربـردنی کـاتێکی خـۆش :پێویستە کە کـاتێکی خـۆش لەگـەڵ منـداڵەکـانتان
دا بەسەربەرن ،گەر ژەمە نان خوارنێک بێت لە دەرەوەی ماڵ ،یا ماویەک ورزش کـردن
یـا ئـارەزوویەک پێـکەوە ،یـا دەرچـوونێکـیش لەگـەڵ منـداڵەکـانتان بـۆ پیاسەکـردن لە
رێگـایەک دا ،یا لە باخچـەیەکی نـزیکی ماڵەکـانتان بێت ،بە پێکەنین و سوعـبەت و بە
قسـەی خـۆش ،ماوەیـەکی خـۆش بە سەربـەرن.
٨ـ نووسینی دەستەواژەی تۆمان خۆشـدەوێت :پێویستە دایکـان و باوکـان لەسەر پارچە
کارتۆنێکی بچکۆک دا بنـووسن «تۆمان خۆشدەوەێت» لە الی قەرەوێڵەکانئ ژوورەکانی
نووسـتنی منداڵەکـانیان هەڵـیان واسن .هەر کاتێک منداڵەکـانیان لە خـەو هەسـتن و
ئەو نووسینە ببینن ..هەست بـەوە دەکەن کە دایکان و باوکانیان خۆشـیان دەوێـن..
پێویستە جـاروباریش رووبـەڕوویـان بە زاری پێـیان بڵـێن «تۆمـان خـۆشـدەوێت»
٩ـ لە باوەشکـردن و ماچکـردنی منداڵەکـانتان :منـدااڵن هەموو کاتێک پێویستییان بە لە
باوەش کـردن و بە ماچکـردن لە الیەن دایکـان و باوکـانیانەوە ،هـەیە .باوەشی دایکان،
باوەشی سۆز و خۆشـەویستیە ،باوەشی ئـارامی و ئاسوودەیی و دڵنیاییە .ئەم لە باوەش
کـردن و ماچکردنەی منداڵەکانتان زۆر بەسوودن لە رووی دەروونییەوە ..منداڵەکـانتان
وا هەسـت دەکـەن و وا دەزانـن کـە ئـێوەی دایکـان و باوکـانیان زۆر خـۆشـتان دەوێـن.
(شکسپیر) دەڵێت »:لە جیهان دا ،سەرینـێک نییە کە لە باوەشی دایـک نەرمـتر بێت»
(سوکـرات) دەڵێت»:هەرگـیز هەسـت بە دڵـنیایی ناکـەم ،تەنیـا ئـەو کاتـانە نەبێت کـە
لە باوەشـی دایـکـم دام»
(ڤـۆڵـتێر) یش دەڵێت»:تەنیـا شـوێن کە دەتـوانم سەرم بخـەمە سـەری و بە دڵـنیایی
و ئاسـوودەیی لەسـەری بنـووم ..ئـەوە بـاوەشی دایـکـمە»
(بنیامـین ویسـت) دەڵێت»:ماچـێکی دایـکـم ،کـردمی بـە هـونەرمەنـدێکی جیـهانی»
١٠ـ بیرکردنەوە بە شێوەیەکی ئەرێنی :فێرکردنی منداڵەکانتان کە بە شێوەیەکی ئەرێنی
بیربکەنەوە ،لە میانەی گۆڕینی شێوازی لۆمەکـردنییان  .بۆ نموونە :کاتێک کە یەکێک لە
منداڵەکـانتان لە قوتابخـانە بە جلـی پيسەوە دەگەڕێتەوە بۆ مـاڵەوە ،دەبێت دایـکی بە
شـێوەیەکی ئاسـایی و لەسەخـۆ پێی بڵێت »:وا دیـارە کـە ئەمـڕۆ رۆژێـکی خۆشـتان لـە
قوتابخـانەدا بەسـەر بـردووە» نەک لێی تـووڕەبێت و لۆمـەی بکـات و پێی بڵێـت « :بە
ناخـێری گـیانـت چیت کـردووە وا جلەکـانت پیس کـردوون» ئـەم شـێوەیە راست نییە.
١١ـ رێزگرتن لە منداڵەکانتان :هەرگیز منداڵەکانتان مەشکێننەوە ،لە بەردەم هـاوڕێ و
خەڵـکی دا ،لۆمـەیان مەکـەن و قسەیـان پێ مەڵـێن و لێـیان تـووڕە مەبـن و هەسـتیان
برینـدار مەکەن .هەرگـیز جیـاوازیش لە نێوان منداڵەکانتان مەکەن وەکو یەک خۆشتان
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بوێن ..رێـزگرتن لە منـدااڵکـانتان گوزارشـتە لە خۆشـەویستیتان بۆیـان.
١٢ـ پێویستە دایکان و باوکان ببنە نموونە بۆ منداڵەکانیان :خۆشەویستی و رێزگرتنی
نێوان دایکان و باوکان و ماڵی پڕ لە ئاشتی و تەبایی ،رەنگدانەوەیەکی ئەرێنیی باشیان
لە مندااڵن دەبن ،چونکە مندااڵن چاولێکەرن و چاو لە دایکان و باوکانیان دەکەن.
١٣ـ لە یادەکانی ساڵـڕۆژی (جەژنی لەدایکبوون) و (رۆژی جیهانی مندااڵن) پێویستی و
پێـداویستیـیەکـانی ئـاهـەنگـێڕان بـۆ منـداڵەکـانتان دابیـن و ئامـادە بکـەن و بـە گـەرمی
پیـرۆزبـاییـان لـێبکەن و دیـاریی شـیاوایـان پێشـکـەش بکـەن .ئەمەش گـوزارشـتە لـە
دڵسـۆزی و لە خۆشـەویستیـتان بۆیـان.
دایکـان و باوکـانی دڵسۆز ،گـرنگ ئەوەیـە کە بـزانن ئەرکێکی زۆر پیرۆز و قورسـتان
لە ئەستۆدایە لە گۆشکردن و پەروەردەکـردنی دروستی جگەرگۆشەکانتان ،لە چـاندن و
شیرین کردنی سـۆز و خۆشـەویستی و رەوشتی بـەرز و لە بنیاتنانی کەسایەتی دروست
و سەرکەوتووی منداڵەکانتان ..کە هـیوای داهاتووی کوردستانی نیشتمانی شیرینمانن.
پەروەردەکردنی منداڵ بە متمانەبەخۆبوون
متمانە بەخـۆبوون ،گرنگـترین کلـیلی سەرکەوتنەکان و گرنگترین سیمای کەسایەتییەکی
دەروون دروسـت و رەفـتارە هـاوسەنگ و هـێزە لە ژیـانی مـرۆڤـدا .ئەمـەش بە خـشتی
بنەمـای کۆمەڵگـایەکی بەختـەوەر دادنـەرێت ،کە تـاک بـەرەو سەرکـەوتـنی ئاکـادیـمی و
زانسـتی و کـۆمـەاڵیـەتی دەبـات ،بـەرەو داهـێـنان و پێشکـەوتـن و گـۆڕانـکاری دەبـات.
متمانە بەخـۆبـوون فـاکتەرێـکی گـرنـگە لـە فـاکـتەرەکـانی کەسـایەتی و ژیـانی مـرۆڤـدا.
متمانە بەخۆبوون ،نهێنی هێزی داهێنەر و دروستکەر و بەدیهێنانی هیوا و ئامانجەکانی
مرۆڤـن ،کە بە گەشاوەبوونێکی زیاتر و بە پێشکەوتن کۆتاییان دێت .متمانە بەخۆبوون
هـاوکاری پێشڕەویی بێ وەسـتان و کـۆڵنـەدانی مـرۆڤە لە رێـڕەوی ئامانجەکـانیـدا .گـەر
داهێنەران و زاناکان و شۆڕشگـێڕان و سیاسەتمەداران و نـووسەران و هونەرمەنـدان،
بـڕوا و متمان بەخـۆبوونیـان نەبـوایە ،نـاویان لـە مـێژوودا بـە نەمـری نەدەمـانـەوە.
متمانە بەخـۆبوون ،بریتییە لە توانـای مـرۆڤ لە پشت بەستن بەو توانـا و شـارەزایی و
ئەو بەهـرانەی کە هەیـەتی ..ئـەم متمانە بەخـۆبوونەش ،لە کەسێکەوە بـۆ کەسـێکی تر
جیاوازی هەیە .هەنـدێ کەس زۆر متمانەیان بە خۆیـان هەیە ،کەسانـێکی تـر هـەن ،کە
متمانە بەخۆبوونیـان الوازە .ئەمەش بۆ کەسایەتی ئەو کەسانە و بۆ ئەو بارودۆخـانە و
ئەو هەڵوێستانە دەگەڕێتە کە رووبەڕوویان بوونەتەوە و پێیانـدا تێپەڕیون ..لە کۆتـاییدا
دەگەڕێتـەوە ،بـۆ شـێوازی دروسـتی یا نـادروسـتی پـەروەردەکـردنیـان لـە منـداڵـیدا.
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متمانە بەخۆنـەبوون بەربەستێکی سەخـتە لە رێی سەرکەوتن و کامەرانی و داهـاتوودا.
کەسسێک کە گەشبـین بێت و متمـانەی بە هـێز و بە توانـای دەروونی هـەبێت ،هەرگـیز
لە بەرامبەر کێشەکـانـدا ،کۆڵنـادات و سەری بـۆیـان نـەوی نـاکـات ..ئەسـتەم و نـابێش
لـە فەرهـەنگی کەسـانی بە توانـا و متمانە بەخـۆبـووانـدا بـوونیـان نییە.
متمانە بەخـۆبـوونیش ،کارێکی ئاسان نییە ،کە لە شـەو و رۆژێکـدا بێـتەدی ..کەسێکی
بەزیـو و ورە رووخـاو ،پێـویستیی بـە هەوڵـدانـێکی زۆرە تـا متمانەی بـۆ بگـەڕێتەوە.
کەسێکی الواز و رەشبین و متمانە بەخۆنەبوو و بە تواناکانی خۆی ،لە جیهانی ئەمڕۆدا
جێی نابێتەوە ..بۆیە پێویستە هەر لە منـداڵییەوە ،منـداڵەکـانمان بە متمانە بەخـۆبوون
و متمانە بە تواناکـانی خۆیـان پەروەردەیان بکەین ،تا لە ئەمڕۆ و داهـاتوودا ،دەربـەرن
و ببنە کەسایەتیی بەهـێز ،پشت بە تواناکانی خۆیان ببەستن و سەرکەوتـووبن لە
ژانیاندا.
زانایـانی دەروونی و پـەروەردەیی وا دەبیـنن ،کـە کلـیلی کەسایـەتیی دروسـت و رێگـای
دڵنیایی بەرەو سەررکـەوتن لە ژیـانی ئاکـادیمی و زانستـیدا ،لە متمانە بەخـۆبوون
و لە تواناکانی خود دایە .لە گەلێ لە توێـژینەوەکان و لە تێبینییەکانی زانایـانی
دەروونناسیدا ،گرنگترین هۆکاری دابەزینیی ئاستی خوێندنی قوتابیان بەوە دەزانن ،کە
ئـاستی چەمکی خۆدنەناسی و متمانە بە خۆنـەبوون و بە تواناکانی خۆیان ،لە پشتەوەی
گەلێ لە کـێشە دەروونی و رەوشـتی و رەفـتارییەکـانی منـدااڵن و گـەورەکـانەوەن.
ئەم پرسیارە دێتە پێشەوە ،ئایـە متمانە بەخـۆنـەبوون ،سروشتییە و لە دایکـبوونەوە بە
رەمەکی لەگەڵ مندااڵندا هـاتووە؟ یا دەگەڕێتەوە بۆ پەروەردەیەکی نـادروست و سەقەتی
ئەم منـدااڵنە لە الیەن دایکان و باوکانیانەوە ،کە بەم ئەنجام و بەم رۆژەیان گەیاندوون؟
زانایـانی دەروونناسی مندااڵن ،ئەو راستییەیـان بۆ ساغـکـردووینەتـەوە ،کە منـدااڵن
بە رەمەکی هەست بەوە دەکەن کە بەهـا و شکۆدارییان هەیە ..پێویستە دایکان و
باوکان و مامۆستاکان و پەروەردەییـەکان ،لـە ماڵـەوە بێـت یا لە قـوتـابخانـەدا بێـت،
گرنگـیی ئـەم هەسـتە بقـۆزنـەوە و گەشـەی پێ بـدەن ..بە بـڕوا و متمانە بەخـۆبـوون
و رێـزگـرتن لە خـود پـەروەردەیـان بکەن ..هـەمیشە پاڵـپشت و هـانـدەریان بـن،
بـۆ ئـەوەی متمـانە بـە بەخۆیان بکەن و پشت بە تواناکانی خۆیان ببەستن .ئەمەش
فاکتەرێکی ئەرێنیی بەهێزە بۆ ئەوەی کە منـدااڵن کـاری بـاش ئەنجـام بـدەن و لە
کـاری ناپەسەنـد دووربکەونەوە.
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تابەتمەندییەکانی منداڵی متمانە بەخـۆ:
منداڵی متمانە بەخۆ ،شانازی بە خۆی و بە کارە باشە ئەنجام دراوەکانی دەکات،
خـاوەن کەسایەتییەکی بەهـێزە ،خۆشی و شادی لەسەربەخۆیی خۆی وەردەگرێت،
رەفتار جـوانە و بە باشی هەڵسوکەوت لەگەڵ کەسانی تردا دەکات ،بە متمانەشەوە
بڕیار دەدات و بڕوا و متمـانەی بـە تـوانـاکـانی خـۆی هـەیـە ،کەسـێکی هـیواخـواز و
گـەشـبـینە .دەتـوانێـت بەرپرسیارێتی هەڵبگـرێت .بەرگەی شکستییەکـانی دەگرێت و
ورە بـەرزە و کۆڵـنادات و توانای راستکـردنەوەی هەلەکانی هەیە و پەنـد و وانەشـیان
لێ وەردەگرێـت .ئـازایـەتی ئەدەبیی هەیە و بە خۆیـدا رادەبینێت و بە ئاسایی گوزارشت
لە هەست و لە نـاخی خۆی و لەو بیرۆکانە دەکات کە لە ئەنـدێشەی دان ..توانـای
کارتێکردنی لە کەسانی تر هـەیە.
داهـێنەر و نوێخواز و هیواخوازە ،شەرم ناکات و کۆمەاڵتییە و تێکەڵ بە خەڵکی دەبێت.
رووحی گونجـان و پێکەوە هەڵکـردنی هـەیە .سەرکـێش و چـاونەتـرسە و دوودڵ نیـیە.
لـەم چەنـد خاڵـەدا ،بـە کـورتی بـاس لـە چەنـد خەسـڵەتـێک لـە خەسـڵەتـە دیـارییەکـانی
مـنداڵی متمـانە بەخـۆ و خۆنـاس دەکـەیـن:
١ـ شانـازی بە کـارە ئەنجـام دراوەکانییەوە دەکات ،بۆ نموونە ،دەڵێ (بـڕواننە ئەم وێنە
جـوانە ..ئەمـە مةن کـێشاومە و وا جـوان بۆیـەم کـردووە)
٢ـ خاوەنی سەربەخۆیی خۆیەتی ،دەڵێ (بێ یارمەتی بە تەنیا خۆم ئەرکەکانم تەواوکرد)
٣ـ بەرپـرسیارێتی هـەڵـدەگـرێت ،دەڵێ (ئـەم کـارە لـە جیـاتی تـۆ دەکـەم)
٤ـ بەرگەی شکستی دەگرێت ،دەڵێ (ئەم پرسیارە بیرکارییە زۆر گرانە ،بەاڵم هەوڵدەدەم
جـێبەجـێی بکەم)
٥ـ بە پەرۆشەوە شـارەزایی تـازە وەردەگـرێت ،دەڵێ (مامۆسـتا کوردی پێی وتین
بەیانی فـێری بابـەتێ جـۆرەکـانی فـرمـان دەبـین)
٦ـ کارتێکردنی لەکەسانی تـر هـەیە ،دەڵێ (رێگـام بـدەرێ با فـێری ئەم یـارییەت بکـەم
کە مـن فـێری بـووم)
٧ـ تاوتێکردنی کەسانی تریشی بە سەرەوەیە ،دەڵێ (من چـێژێکی زۆر لە خوێندنـەوەی
هـۆنراوەکـان و چـیرۆکەکـانی ـ لەتیـف هەڵمـەت ـ بـۆ منـدااڵن وەردەگـرم و بە دڵـمن)
٨ـ دەتوانێت گوزارشت لە رەهەندێکی فراونتر و لە هەڵچوونەکانی ناخی دەروونی بکات،
دەڵێ (بە گەڕانـەوەی باوکـم لە گەشتەکـانی هەسـت بە خۆشییەکی زۆر دەکـەم ..کە
لە ماڵـيش نەبێت شـوێنەکـەی دیـارە و هەسـت بـە خەمبـاری دەکـەم)
٩ـ کـراوەیە و کۆمـەاڵیەتییە و رووحی پیـاوەتی و یارمەتیـدان و چاکەخـوازیی تێـدایە.
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تایبەتمەندییەکانی منـداڵی متمانە بەخـۆنـەبوو:
ئەو منـداڵەی متمانەی بەخـۆی نەبێت ،واهەست دەکـات کەسـانی تر بە هەنـدی نازانن
و رێـزی لێناگـرن ،هۆکارەکانی شکستییەکان و هەڵەکـانی دەخـاتە ئەستۆی کەسـانێکی
تر ،شەرم دەکات و دەترسێت و گۆشەگیرە و کۆمەاڵیەتی نییە ،رەشبین و بێزارە ،وا
هەست دەکات کە توانای ئەنجامدانی نییە ..هەمیشە دوودڵە و بە گومانە و خـاوەنی
بڕیـار نییە.
ئەمانە هەندێکـن لە خەسـڵەتە نەرێنییەکانی منـداڵی متمانە بەخـۆنـەبوو و خـۆنـەنـاس:
١ـ لەو هەڵوێستانە خۆی بە دوور دەگرێت ،کە دەبنە هۆی دڵـەڕاوکێ بۆی ،بۆ نموونە
دەڵێ (ئەمـڕۆ ناچـم بـۆ قـوتـابخـانە ،تاقـیکـردنەوەیـەکی گـرانمان هـەیە)
٢ـ خۆی بە کەم دەزانێت و لە بایەخی تواناکانی خـۆشی کەم دەکـاتەوە ،دەڵێ
(وێنەکانی مـن جـوانین و کەس سەیـریـان نـاکـات)
٣ـ وا هەست دەکات ،کە کەس بە هەنـدی نازانێت و خۆشـیان ناوێت ،دەڵێ (هـاوڕێکـانم
منـیان خۆشـناوێـت ،بـاوکـیشم رقـی لـێمە)
٤ـ شکستییەکانی دەخاتە ئەستۆی کەسانێکی تر ،دەڵێ (لە تاقیکردنەوەکەدا دەرنەچووم،
چونکـە مامۆستاکەمـان بـە بـاشی تێی نەگـەیـانـدم)
٥ـ کـارە دزێوەکـانی بە کەسـانی تـرەوە دەبەستـێت و پاکـانە بـۆ خـۆی دەکـات و
پاسـاو دەهـێنێتەوە ،دەڵێ (هـاوڕێکەم فـێری ئەوەی کردم کە لە تاقیکردنەوەکانـدا
گزی بکەم)
٦ـ بـە ئاسانی دەشـەڵـەژێ و گومان دەخاتە سەر خۆی (مـن ئـەم تـۆپـەم نـەدڕانـدووە)
٧ـ بە الوازی گوزارشت لە کاردانەوەکانی دەکـات ،دەڵێ (گـرنگی بـەوە نادەم گەر باوکـم
بگـەڕێتەوە یا بـڕوات)
٨ـ هەسـت بەبێ تـوانـایی و بـێ دەسـەاڵتـیی خـۆئ دەكـات ،دەڵێ (مـن ناتـوانـم
وەاڵمـی ئـەم پـرسـیارە بـدەمـەوە)
٩ـ گۆشەگیرە و شەرم دەکات و کۆمەاڵیەتی نییە و تێکەڵ بە خەڵکی نابێت و ئازایەتیی
ئەدەبیی نییە ،رەشبینە و هیواخواز نییە ،چونکە متمانەی بە خۆی و بە تواناکانی نییە.
چۆن متمانە بەخـۆبـوون لە منداڵەکـانتانـدا دەچـێنن؟
زانایانی پەروەردە و دەروونناسیی مندااڵن بۆ چاندنی متمانە بەخۆبوون لە مندااڵندا ،بۆ
پەروەردەکردنییان بە شێوازێکی راست و دروسـت ،کۆمەڵـێک رێنمـایی و ئامۆژگارییان
دیاری کـردوون ،تا دایکان و باوکان و مامۆستاکان سوودیان لێوەربگـرن و پەیـڕەوییان
بکەن ،یارمەتیی منداڵەکانیان و قوتابییەکانیان دەدەن و دەبنە هاندەر بۆ ئەوەی کە
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بـڕوا و متمانە بە خۆیـان بکەن و پشت بە تواناکـانی خۆیـان ببەستن ..تا بشـتوانن
بەشـێکی زۆری گرفـت و کێشەکانیان ،خۆیـان چارەسەریان بکەن و سەرکـەوتووبن لە
ژیانیانـدا.
بە کـورتی تیـشک دەخـەینە سـەر ئـەو رێنمـایی و ئـامـۆژگـارییـە گـرنگـانە:
١ـ لەبەرچـاوگرتنی چەمکی جیـاوازی لە نێـوان منـدااڵنـدا :پێویستە دایکـان و باوکـان
و مامۆستاکـان ،لە راستیی جیاوازی تاک لە نێوان مندااڵندا بـزانن و پشتگوێی نەخەن،
کە هەر منـداڵێک کەسایەتیی و توانای خۆی هەیە ..بۆیە نابێت منداڵەکانتان لەگەڵ
مندااڵنی تردا بەراورد بکەن ،تاهەست بە خۆبەکەمزانین نەکەن ..هەردەم هـانیان بدەن
کە ئاستی کار و رەفـتارەکانی خۆیان لە نێوان ئێستا و پێشتردا بەراورد بکەن ..تا
جـیوازیی رادەی پێشکـەوتنی خۆیـان بـزانـن.
(د .سـبوک) دەڵێـت»:منـداڵ رقـی لـەوە دەبێـتەوە ،لـە هەمـان ئاسـتـدا لەگـەڵ
منـداڵـێکی تـردا دابنـرێت ،چونـکە بەراوردکـردن دەیخـاتـە ملمـالنێـیەکی پـڕ لـە
دڵـڕاوکی ،زۆریـش هەسـتیاری دەکـات»
٢ـ گوێ لە قسەکـانی منـداڵەکـانتان بگـرن :پێویستە دایکان و باوکان و مامۆستاکـان ،بە
جـوانی تا کۆتایی گوێ لە قسەکانی منداڵەکانیان و قوتابییەکانیان بگرن و قسەکـانیان
پێ مەبـڕن ..بواریـان بدەنێ با بە ئەوپەڕی ئـازادییەوە گـوزارشت لە نـاخی خۆیـان
بکەن و ئەوەی کە لە ئەندێشەیاندایە دەریـان ببڕن ..دوایی بە هـێمنی پێکەوە تاوتـوێی
قسەکـانی بکەن .شێوازی فـرمان و نە و وانییەش لەگەڵیاندا بەکارمەهێنن ،قسە
جوانەکانیان بەرز بنرخـێنن ،هەڵەکـانیشیان بە شێوازێکی جـوان و قەنـاعەت پێکردن
راستـیان بکـەنەوە.
٣ـ بەشداریکردنی منداڵەکـانتان لە هەنـدێ لە بڕیارەکـانتان :هەوڵبـدەن لـە منداڵەکـانتان
نزیک ببنەوە و هاوڕێتیان بە دەستبهێنن و پەیـوندیتان بەهێزبێت .دەربـارەی هەنـدێ لە
کێشەکان و بڕیارەکـانتان پرسیان پێبکەن و رایـان وەربگـرن ..تا هەست بەوە بکەن کە
پشتگـوێ و پاراوێز نەخـراون و پێگە و سەنگی خۆیـانیان لە نێو خێزانەکـانیانـدا هـەیە.
بەمـەش متمانەیـەکی زیاتـریان بە خـۆیان دەبێـت.
٤ـ هـەمیشە هـانیان بـدەن و ستاییشیان بکەن :هـاندان پاڵنەرێکی بەهـێزە بۆ ئەوەی کە
منداڵەکانتان درێژە بە کارەکانیان بـدەن و هەوڵی داهێنان بدەن ..هەردەم پێیان بڵێن
ئێوە دەتـوانن ئەم کـارە یا ئەم کـارانە ئەنجـام بـدەن ..سـتایشی کـارە جوانەکانیان
بکەن و بە رووخۆشییەوە ،ئافـەرین ودەستخـۆشییان لێبکـەن ..پێخـۆشیی خـۆتـان
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بۆیـان دەربـڕن ،تەنانەت گەر بە زەردەخـەنەیەکی ناسکی سەر لـێوەکانیشـتان بێت..
بـەاڵم زیـادەڕۆییـش لە سـتاییش و پێ هـەڵـدانیـان مەکـەن ..تـا لـە خـۆییـان بـایی
نـەبن.
٥ـ بە رەخـنە و وشەی ناشایستە منداڵەکـانتان سووک مەکەن و مەیـان ڕووخـێنن :زۆر
لە دایکـان و باوکـان و مامۆستاکان بە رەخـنەی نابـەجێ و بە وشـەی زەق و ناشـیرین،
هەستی منـداڵەکـانیان یا قوتابییەکـانیان بریندار دەکەن ،وەکوو :هەی گەمـژە ،ترسنۆک،
بێ دەسەاڵت ،گەلحـۆ ،نالەبـار ،تەمـەڵ ،هیچوپـووچ...،هـتد .ئـەم قسـانە کارتێکـردنێکی
دەروونی خـراپیان لەسەر منـدااڵن دەبێت و خۆی لەبەرچـاو دەکەوێت ،ئـەو هەسـتەی ال
دروسـت دەبێت ،کە ئـەم ئەو کەسـە نییە کە لە خـۆی تێگەیشـتووە .ئەمـەش هۆکـارێکە
بـۆ ئـەوەی کەسـایەتییەکی الواز و متمانە بەخـۆنـەبـووی لێبـێتە کـایەوە .متمانـەشی
بـە کەسانی دەوروبـەریشی نامێنـێت ..ئەو قـسە ناخۆشانەشی لەبیرناچنەوە ..وەکوو
دەڵێن :برینی خەنجـەر ساڕێـژ دەبێت و نامێنێت ،بەاڵم بـرینی قـسەی ناخـۆش ساڕێـژ
نـابێت.
٦ـ نموونەیـەکی باشـبن بـۆ منـداڵەکـانتان و قـوتابییەکـانتان :پێویسـتە ئێـوەی دایکـان
و باوکـان و مامۆستاکـان ،هـەردەم لە رەفـتار و لە هەڵسوکەوتەکـانتانـدا ،متـمانـە
بەخـۆ و راستگـۆبن لەگەڵ کەسانی دەوروبەرتانـدا ،ببن بە نموونە و پێشەنگ بۆ
منداڵەکـانتان و بۆ قوتابییەکانتان ..منداڵەکانتان چۆن بڕوا و متمانە بە قسەکانتان
بکەن ،کە پێیان دەڵێن جگەرەکـێشان زیـانێکی زۆری بـۆ تەنـدروستیی مـرۆڤ هـەیە..
کەچـی لەبـەر چـاویانـدا جگەرە دەکێشـن ..منـداڵەکـانتان بە راستان نـازانن و چـیتر
بـڕوا بە قسەکـانتان ناکـەن.
٧ـ هانی گەشەکـردنی بەهـرە و ئارەزووەکـانی منـداڵەکانتان بـدەن :پێداویستییەکانیان
بۆ دابین بکەن ..گەر بەهـرەیان لە وێنەکێشانـدا هـەیە ،بۆیە و پـەڕاوی وێنەکێشان
بخـەنە بەردەستیان ..گەر هـۆگـری خوێنـدنەوەن ،پەرتووک و گۆڤـاری ئاسانیان بۆیـان
بکـڕن.
چونـکە منـدااڵن گەر هانبـدرێن ،حـەزی دەرخستـنی بەهـرە و توانـاکـانیـان هـەیە.
٨ـ خوێنـدنەوە هۆکارێکی گرنگـە بۆ متمانە بەخۆبوون :خوێندنەوە ئاستی روشنبیری و
زانیاری و زانستیی مندااڵن بەرز دەکاتەوە ،لەوانەیە چیرۆکێکی بەسوود بخوێننەوە ،کە
پاڵەوانی چیرۆکەکە منداڵـێکی سەرکێشی متمانە بەخـۆ بێت و سەرسامی رۆڵەکەی ببن.
٩ـ بـەری ئـازادی لە منداڵەکـانتـان و لە قـوتابییەکـانتـان مەگـرن :لەو شـت و بابەتـانەی
کە پەیوەندیان بە خۆیانەوە هـەن ..سەرپشکیان بکەن با خۆیان بڕیار بدەن ..بۆ نموونە
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با خۆیـان رەنگەکـانی جلوبەرگـەکـانیان دیـاری بکـەن.
١٠ـ تونـدوتیژ و ڕەق مەبەن لەگەڵ منداڵەکـانتان و قوتابییەکـانتان :چونکە تونـدوتیـژی
چاوسوورکردنەوە هـۆکـارێکی سەرکییە بـۆ لەناوبـردنی متمـانە بەخـۆبـوونی منـدااڵن و
بـۆ الوازکـردنی کەسـایەتییان ،هـەردەم شـێـوازی نـەرم و نیـانی و هـانـدان و رێـزگـرتن
باشتـر و کاریگەرتـرن لە تـووڕەیی و تـونـدوتیـژی.
١١ـ زیادەڕۆیی لە چاودێریکردنی منـداڵەکانتان مەکەن :هەندێ لە دایکان و باوکان زیاد
لە پێویست دەتـرسن و لە رادەبـەدەر بە دوای منـداڵەکـانیانەوەن ..لە نـزیک و دوورەوە
لەژێـر چـاودێری و ئاگـادارییان دان ،ناتـوانن بەبێ پـرسی ئەوانیش هیچ بڕیارێک بدەن.
ئەمەش هۆکارێکی تری نەرێنییە بـۆ الوازبوونی متمانە بەخـۆبوون و بۆ کەسایەتییان.
١٢ـ منـداڵەکـانتان فـێری وەرزش و مەلـەوانی بکـەن :کـە هـەردووکـیان دوو فـاکـتەری
گـەورەن لە چانـدنی متمانە بەخـۆبـوون و رێـزگـرتن ..حەزیشیان لە چ یـارییەکە با ئـەو
یارییە بکەن ،بە تایبەتیش یاریی بە کۆمەڵ ..هەشیانە توانا و ئارەزووی نواندنیان هەیە
رێییان لێ مەگـرن با لە تیپی شـانۆی قوتابخانەکـانیاندا بە شـداری بکـەن ..هەمـوو ئـەم
یارییانە متمان بەخۆبوونێکی زیاتر بە مندااڵنی بەهـرەمەنـد و ئارەزوومەنـد دەبەخشن.
ناشبـێت خۆتـان لێیان هـەڵـبقـورتێـنن ،تا پێویست بەمە نەکـات.
١٣ـ هـانی منداڵەکـانتان بـدەن هـاوڕێی دڵسۆزی تازە بگرن :هاوڕێتی و پەیوەندیکردنی
منداڵەکـانتان لەگـەڵ منـدااڵنی هـاوتـەمەنی خۆیانـدا ،لە گـۆشـەگیری و شـەرم رزگـاریان
دەکەن و دەبنةە منـدااڵنی کۆمـەاڵیەتی ..متمانەشـیان بە خۆیـان زیاتر دەبێـت.
١٤ـ هەنـدێ ئـەرک و بەرپـرسـیارێتی بە منداڵەکـانتـان و بە قـوتابییەکـانتـان
بسپـێرن :پێویستە دایکـان و باوکـان لـە ماڵـەوە ،هـەنـدێ کـاری ساکـار و پـرس
بـە منـداڵەکـانیان بسپـێرن ،وەکوو :ئـاودانی رووکەکـانی باخچەکانتان یا رووەکەکـانی
ناو گوڵـدانەکـانتـان ،دانـانی قـاپ و پـەرداخ و کەوچـک و چەتـاڵ لەسەر خـوانی
نانخـواردنتـان ،سـڕینـەوەی سەر مێزەکانتان ،هەڵگرتنی پیاڵە بە تاڵەکـانتان...،هـتد.
لە قوتابخانەکانیشدا گـەلی بـوار هـەن ،کە مامۆستاکان دەتوانن چەنـدین بەرپرسیارێتی
بە قوتابییەکانیان بسپێرن ،وەکوو هەر رۆژی قـوتابییەک بکەن بە چاودێری پۆلەکەیان،
بە کۆمەڵ دەرکردنی پەخـشنامەی سەر دیوار ،دانانی بەرنامەی گەشتی قوتابخانە.
رازاندنەوەی قوتابخانەکـانیان بە بۆنەی رۆژی ئـااڵی کوردسـتانەوە... ،هتد .هەمـوو ئـەم
کـارانە ،ئـەو هەسـتە ئـەرێنـییە لە الی منـدااڵن دروست دەکـەن ،کە دایکـان و باوکـان و
مامۆستاکـانیان خۆشـیان دەوێـن و بـە پێگەیـان خۆیـان هـەیە و متمانەیـان بە متمـانە
بوونیـان و بە توانـاکـانیـان هـەیە.
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١٥ـ وا مەکـەن لە هەمـوو کـار و بڕیـارێکـدا منداڵەکـانتان پشـت بە ئێـوە ببەسـتن :ئـەو
کارانەی کە لە توانایانـدان کە بیان کەن ،سەرپشکیان بکەن با خۆیان بڕیـاربدەن ..بەاڵم
پـرسێکی ئـەرێنـییە ،گـەر پـرس بە ئێوەی دایکـان و باوکـان و مامۆسـتاکـانیان بکـەن
و رای ئێـوە بـزانن و سـوود لە تێبـینی و رێنماییەکـانتان وەربگـرن.
١٦ـ وەاڵمی هەمـوو پرسیارەکـانی منداڵەکانتان و قوتابییەکانتان بدەنەوە :منـدااڵن
بـەوە ناسراون کە زۆر دەپرسن دەربارەی ئەو شـتانەی الیان روون نیین و نایانزانن،
هەنـدێ جـار پـرسیاری سەیـریش دەکـەن ،کە بـە الی هەنـدێکمـانەوە بـە پـرسیاری
بێ مانـایان دەزانین ..بەاڵم پێویستە بە راستی و دروستی بێ خۆدزینەوە یا پێچ و
پەنـادان ،وەاڵمی هەموو پرسیارەکانیان بدەینەوە ..گەر نەمانزانین مۆڵـەتیان لێوەربگرن
تا دەیانزانن و وەاڵمی راستیان دەدەینەوە .پشتگوی خستنی پرسیارەکانیان متمانەیان
پێمان نامێنێت.
١٧ـ فـێریان بکەن کە رووبەڕووی شکستییەکانیان ببنەوە :تێیان بگەیـەنـن لە ژیـانـدا
سەرکەوتن و شکستی هـەیە ..بەاڵم پێویستە بەسەر شکستییەکانـدا زاڵبن و کۆڵنەدەن،
لە رێی متمانە بەخۆبوون و تێکۆشانـدا ،شتێک نییە کە ناوی ئەستەم بێت و نەیاتەدی.
دەتـوانن ئەو جۆرە چیرۆکانەیان بۆ بخـوێننەوە کە متمانە بەخـۆبـوونیان پێـدەبەخـشن.
١٨ـ خۆشـەویستیی خۆتـان بۆ منداڵەکـانتان دەرببڕن :زۆر گرنگە کە رووبەڕوو پێیان
بڵـێن ئێمە ئێوەمـان زۆر خۆشـدەوێت .باوەشـیان لێبدەن و ماچـیان بکەن و دەسـت بە
سەریـانـدا بهـێنن ..بە گوڵەکەم و دڵەکەم ناویان بەرن ..بەمەش متمـانە بەخۆبـوونێکی
زیـاتریـان پێـدەبەخـشن.
١٩ـ لە منداڵەکانتان بگەڕێن با ئۆخـەی لە منـداڵیی خۆیـان بکـەن :پێویسـتە ئـەوە
لەبیر نەکەن کە منداڵەکان منداڵـن ،بە چـاوی گەورەوەکـانەوە لێـیان مـەڕوانـن ..جیهانی
پاکی منـداڵییان لێ تێک مەدەن ..با یاری بکەن ..پێکەنن ..هەڵبەزنەوە ..راکان ..زاق
زورق بکەن ..هەموو ئەمانە لە خەسڵەتـە سروشتی و ئاساییەکـانی قـۆناغی منداڵـین..
ئـەوان خـاوەنی جیهانی سەیـر و سەمەرەی خۆیـانن ..جیهانێکی وەنەوشەیی پـڕ لە
هـیوا و لە خەونی شیرین لە نیازی پاک ..جیهانێکی پـڕاوپـڕ لە پاکی و لە جوانی و لە
بێ تـاوانی.
دایکـان و باوکـانی دلـۆڤـان ،مامۆسـتا دڵسۆزەکـان :ئێـوە لـە هەمـوو کەسـێک زیـاتر لە
منداڵەکـانتان و قوتابییەکـانتانەوە نزیکن  ..لە هەموو کەسێک باشتر دەیـان نـاسن..هەر
ئێوە دەتوانن باشترین شێوازی پەروەردەیی و باشترین رێگای سەرکەوتنی منداڵەکانتان
دیـاری بکـەن ..ئێـوە دەتـوانن بـڕوا و متمـانە بەخـۆبـوونێکی زیاتـریان پـێ ببەخـشن
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و زیاتر تواناکـانیان و ورەیـان بەرز بکەنەوە ..پشکی گەورەی شانـازی شایەنی ئێوەیە.
گـەلی کوردمان لە ئەمـڕۆدا ،لە هەموو کاتێک زیاتر پێویستیی بەوە هـەیە کە نەوەیەکی
پـەروەردە دروستی متمانە بەخـۆ پێ بگـەیـەنین ..چونکـە بە شـان و بـازووی منـدااڵنی
ئەمڕۆمـان داهـاتـوویـەکی گـەشـتر و شـایستەتـر بـۆ کـورد و کوردسـتان دێنـەدی ..ئـەو
داهاتووە خوازراوەش تەنها لە رێی چاندنی متمانە بەخوبوون لە منداڵەکانی ئەمڕۆماندا
دێتـەدی ..چـونکـە متمـانە بەخـۆبـوون گـرنگـترین بنەمـای هـێز و سەرکـەوتنـە.
لە (نـاپلـیۆن) یان پـرسی ،تـۆ چـۆن متمـانە بەخـۆبـوون دەخـەیتـە دڵی سەربـازەکـانت
و ورەیـان بـەرز دەکەیتەوە ؟ ناپلـیۆن بـەم شـێوازە وەاڵمـی ئەو پرسیارەی دانـەوە،
وتی:
« ئـەوەی وتی نـاتـوانـم ..پێـیم وت هـەوڵ بـدە .ئـەوەی وتی نـازانم ..پێـیم وت فـێربە.
ئـەوەی وتی ئەسـتەمـە ..پێـیم وت تـاقـیکەرەوە»
دایکـان و باوکـان و مامۆستاکـان :بـۆ ئـەوەی کـە بـزانـن کە هـانـدان و چانـدنی متمـانە
بەخۆبـوون لە مندااڵنـدا ،لە الیـەن ئێوەوەی دڵسۆزەوە ،چەنـد گـرنگ و چارەنـووسازن،
حـەزم کـرد بـە کـورتی چـیرۆکی (تـۆمـاس ئەدیسـۆن و دایکـیتان) بـۆ بگـێرمـەوە:
ئەدیسـۆن منداڵ بوو ،خـرایە قوتابخانەی بنەڕەتی ،تەنهـا پێـنج مـانگ بـوو کە لە پـۆلی
یەکەمی بنەڕەتیـدا بـوو ..قوتابییەکی هـێمن بوو ،بەاڵم گـەلێ بیـرۆکەی بـەرز لە ناخـیدا
بـوون ..مامۆستاکـانی و بەڕێـوەبەری قوتابخـانەکەی وا لـێی تێگـەیشـتن کە منـداڵـێکی
زۆر گەمـژە و تەمـەڵە پووچـە.
رۆژێـک بەڕێوەبەرێیی قوتابخانەکەیان ،نامەیەکی دایە دەستی ئەدیسدۆنی منداڵی پـۆلی
یەکەم ..بەڕێـوەبەری قوتـابخانەکەی پێی وت« :ئـەم نـامـەیـە بـدە بە دەسـتی دایکـت»
ئەدیسۆن نامەکەی بە دایکی دا ،دایکی کە نامـەکەی بینی زۆر دڵتەنگ بـوو چـاوەکـانی
پڕبوون لە ئەسرین ،بەاڵم بەسەر خۆیدا زاڵبوو و نەیهـێشت فـرمێسکەکانی بچۆڕێنەوە.
بە دەنگـێکی بەرزیـش وا نامـەکـەی بـۆ ئەدیسـۆن خـوێنـدەوە:
«کـوڕەکـەت بـلـیـمـەتـە و ..قـوتـابخـانـەکـەمـان بـۆ ئـەو و بـۆ تـوانـاکـانی بچـووکـە،
پێـویسـتە لـە مـاڵـەوە فـێری بکـەیـت»
سـاالن تێـپەڕی ،دایـکی ئـەدیـسـۆن کـۆچـی دوایـی کـرد ..ئـەدیـسـۆن بـوو بـەو کـەڵـە
داهـێنەرە لە مێـژووی ئـادەمـیزاد دا ..سەرجەم مـرۆڤ قـەرزاری داهـێنەکـانی ئەوەن.
رۆژێکـیان ئەدیسـۆن دواڵبـی شتەکـانی دایـکی دەگـەڕا ..ئەو نامـەیەی دۆزییـەوە ،کە
ئـەو نامـەیە بـوو ،کە بەڕێوەبـەری قوتابخانەکەی دایە دەستی و دای بە دەستی دایکی.
بەاڵم لە نامەکەدا ،ئەوە نووسینە نەبوو کە دایکی بۆی خوێندەوە ،بەڵکو لە نامـەکەدا
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ئـەم دەقـە نـووسرابـوو « :کـوڕەکـەت زۆر گـەمـژەیـە ..لـە بەیـانیـیەوە نـاهـێڵـیـن پێی
بـە قـوتـابخـانەکەمانـدا بکـات»
ئـەدیسـۆن زۆر گـریـا ..دوایـش لـە تێـنووسی (دەفـتەری) بیـرەوەرییەکـانیـدا نـووسی:
« ئەدیسـۆن منـداڵـێکی زۆر گەمـژەیە ..بەوای دایـکە نایـابەکـەیەوە بـوو بە بلیـمەت»
دایکـان و باوکـانی خۆشـەویست ،مامۆســتا بەڕێـزەکـان :پەنـد و وانـە لـەم چـیرۆکەی
ئەدیـسـۆن و دایکی وەربگـرن ..جگەرگۆشەکـانتان مەڕووخـێنن و ..بە هـیواخوازی و
متمـانە بەخـۆبـوون و گـەشـبیـنی پـەروەردەیـان بکـەن و پێـان بگـەیـەنـن.
زیانەکانی بەراوردکردن لە نێوان مندااڵن
پەروەردەکردنی منـدااڵن بە ئەرێنی و دروسـتی ،بەرپـرسیارێتییەکی گەورە و ئەرکـێکی
قورس و زۆر هەستیارە ،لە ئەستۆی خێزانەکان بە گشتی و دایکاندا بە تایبەتی .هەندێ
رەفتاری نادروست و هـەڵە لە الیەن دایکان و باوکانەوە ،منداڵەکـانیان تووشی فـشار و
گەلێ کێشەی دەروونیی نەخوازراو دەکەن کە لە ئەمڕۆ و داهاتووشدا رەنگـدانەوەیەکی
نەررێنـیان لە کەسـایەتی و لە ژیـانیانـدا دەبـن ..منـدااڵن باجـێکی زۆری ئـەم هـەاڵنـەی
دایکـان و باوکـانیان دەدەنەوە.
بێگومان هەموو دایکان و باوکان هیواخوازی ئەوەن ،کە منداڵەکانیان باشترین منداڵبن
و داهاتوویەکی گـەش و پایەیـەکی بەرزیـان هەبێـت و مایەی رێـز و شانـازییابن ..بەاڵم
ئەمە ئـەوە ناگەیەنێت کە پاکـانە بۆ هـەڵە پەروەردەییەکـانیان بکەین لە پەروەردکـردنی
منـداڵەکـانیاندا ،هەرچەنـد کە ئـەم هەاڵنـەشـیان بێ مەبەسـتبن و لە نەزانیـنیانـەوە بن.
یەکێک لە گەورەترین ئەو هەڵە زیان بەخشانەی باوکـان و دایکـان لە پەروەردەکردنی
منداڵەکانیانـدا تێیکەوتوون و تێیدەکەون ،بەراوردکردنی منداڵەکانیانە بە مـندااڵنی تـر.
لەوانەیە ئەم هەڵەیە بەسەر کەسانێکی وەکوو ئێوەش هاتووبێت و دەرد و زیانەکـانی
بەراوردکـردنتان بە منـدااڵنی تـر چێشـتووبێت.
بەشی زۆری دایکـان و باوکـان ،سەرەڕای ئـەوەی کە دەزانـن بەراوردکـرن لە نێوان
منـدااڵنـدا کارێـکی هـەڵـە و زیـان بەخـشە و کـاردانەوەیـەکی خـراپی لێـدەکـەوێتـەوە،
کەچی درێژە بەم رەفتارە زیان بەخشە دەدەن ،منداڵەکانیان لە گەڵ خوشک براکـانیان
و لەگەڵ منـدااڵنی کەسـوکـار و هـاوڕێ و دراوسی و ناسـیاوەکانیادا بەراورد دەکەن.
بەراوردکردن لە نێوان مندااڵنـدا ،هەر بە دایک و باوک و خـێزانەکانەوە نەوەستاوە،
بەڵکو تەشـنەی کـردووە و بەشـێک لە مامـۆسـتایانی قـوتابخـانەکانیش ئـەم هەڵـەیە
دەکەن و قوتابییەکانیان بە یەکتری بەراورد دەکەن ،لەگەڵ ئەوەی کە مامۆستاکان لە
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هەموو کەسێک باشتـر ئەم راستییە دەزان ،کە لە رووی زیـرەکی و بەهـرە و توانـا زەینی
و هـۆشییەکـانـدا ،جـیاوازی لە نێوان مندااڵنـدا هـەیە .پێویستە رەچـاوی ئـەم جیاوزیانە
بکەن و هیـچ قوتـابییەک بە قوتـابییەکی تـر بـەراورد نەکـەن.
هـاوڕێیەکم وتی :من زۆ رقـم لە بابەتی بیرکـارییە ،هۆکارەکەشی ئەوەیـە کە لە پۆلی
دووەمی قوتابخانەی ناوەنـدی بووم ..لەگەڵ ئامۆزاکەمدا لە هەمان پۆڵـدا بووین ،ئەو
بیرکاریـدا زیرەک بوو .ماموستای بیرکـاریمان هەموو جارێک پێی دەوتم :بڕوانە کە
ئامۆزاکەت چەند زیرەکە ،چەند بە خێرایی وەاڵمی پرسیار و راهێنانەکان دەنووسێت،
ئەی تۆ بۆ وەکو ئامۆزاکەت نیت و ناتوانیت بە ئاسانی وەاڵمی پرسیارەکان بدەیتەوە؟
ئەم بەرواردکـردنەی مـن بـە ئامـۆزاکەم و دووبـارەکـردنەوەی چەنـدین جـار.
تا رۆژێک خۆم پێنەگیرا و بە مامۆستاکەم وت :مامـۆسـتا ئەی تۆ بـۆ وەکو مامۆســتا
سامان دوکـتۆرات لە بیرکاریـدا وەرنەگرتووە؟ ئەم قسەیەم تەنگەی مامۆستای گرت و
لەبەرچـاوی هـاوڕێ قوتابییەکـانمـدا زلـلەیەکی مـزری لـێدام ..هەستی بـرینـدارکـردم.
لەو رۆژەوە رقـم لە بیـرکـارییە ،لەو کـاتەدا رقـیشم لە ئامـۆزاکـەشم دەبــۆوە.
لێکـۆڵینەوەیەک ئامـاژە بەوە دەکـات ،ئـەو منـدااڵنەی کە قـوربانیی بەراوردکـردنن بە
منـدااڵنی تر ،دووچاری متمانە بە خۆنەبوون بوونە .زۆر جاریش هەست بەوە دەکەن،
کە هیچیان لەباردا نییە و بە کەڵکی هیچیش نایەن ،لە شوێنی شیاویشـدا نین .ئەمەش
بە شێوەیەکی گشتی لە خوێندن و لە ژیانیاندا رەنگیداوەتەوە و کاردانەوەیەکی نەرێنی
بۆ دروست کردوون .تا رادەیەک رەشبینیشی کردوون و هەست بە بێ ئومیدی دەکەن.
بەراوردکـردن لە نێـوان منـدااڵنـدا ،ئـەم الیەنـانە دەگـرێتەوە:
١ـ بەراوردکـردن لە زیـرەکی و بلـیمەتی لە توانـا هـۆشییەکانـدا.
٢ـ بەراوردکردن لە هـێزی بازووەکان و لە بەهـرە جـووڵەییەکاندا لـە نێـوان منـدااڵندا.
بۆ نموونە :دایکێک داوا لە کوڕەکەی دەکات خۆت لە قەرەی فاڵنە منداڵ مەدە چونکە
ئەو لە تۆ بەهـێزترە ..یا ئەی تۆ بۆ وەکو براکەت وەرزش ناکەیت و کێشت داناگـریت؟
٣ـ بەراوردکـرن لە خوێندندا :بەراوردکردنی قوتابییەک بە قوتابیانی تر لە الیەن دایک
و باوک و مامۆستاکەیەوە ..وەکوو :تۆ بۆ وەکو فاڵنە قوتابی نمرەی بەرز وەرناگریت؟
تۆ بۆ بە یەکەمی پۆلـەکەت دەرناچـیت؟
٤ـ لەبارای توانای هونەریدا :وەکوو بەهرە و توانای وێنەکێشان ،گۆرانی وتن ،نواندن.
ئەوە هەڵەیە کە دوو تابلۆی وێنەکێشانی دوو قـوتابی بە یەکتری بەراورد بکەین ،با لە
تەمـەنێک و لە پۆلێکـیشدا بن ،چونکە هەر منـداڵێک بە شـێوازی خۆی گـوزارشت لـە
هـزر و لە خەون و لەو بیرۆکەیەی کە لە خەیاڵـیدایە دەکـات.
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٥ـ بەراورکردن لە جوانی و بەژن و بااڵدا :بە تایبەتیش بەراوردکردن لە نێوان کچاندا،
بۆ نموونە :کە دایکـێک بە بـەر چـاوی کچـێکی بە کچـێکی تـری دەڵـێت تـۆ جـوانیـت.
خوشکەکەی غیرەی لێدەکات و ئەو هەسـتەی ال دروست دەبـێت کە خۆشـکەکەی لـەم
جوانتر و شەنگتر و بااڵ رێکترە ،وا دیارە من ناشیرین و بااڵ ناڕێکم ،ئەگینا دایـکم بە
منیشی دەوت جوانیت .ئەمە دەبێتە گرێیەکی دەروونیی الی ئەم کچەی ،رەنگە رقی لە
خوشکەکەشی بێتە .یا لە بەردەم کچەکەیدا ،ستایشی کچی هاوڕێکەی دەکات و دەڵێت:
کچی هاوڕێکەم ،زۆر لەبلەبان و قسە قوت و خۆشە ..خۆزگە کچەکەی منیش وابوایە.
بەم خـۆزگەیەی کچی هـاوڕێکەی لە بەرچـاوی کچەکەی دەخات و رقی لـێدەبێتەوە.
زیانەکـانی بەراوردکـردن:
زیانەکانی بەراوردکردنی منداڵـێک بە منـدااڵنی تـر زۆرن ،لەوانـەش:
١ـ هەستکـردنی منـداڵ بە خۆبـەکەمـترزانین :گەر بە هەمیشەیی منداڵەکتان بخەنە ژێر
فشاری بەراوردکردن بە مندااڵنی تر .بارگرانی و بێزاری و وەرستبوون بۆ منداڵەکەتان
دروست دەکەن .کارتێکردنێکی نەرینی لە راپەڕاندنی کارەکانیدا رەنگـدەداتەوە .چونکە
ئەو منداڵەی بە هاوڕێکانی یا مندااڵنی تر بەراورد دەکرێت ،کە نەتوانێت خۆی یەکسان
و هاوتابکاتەوە لەگەڵیاندا .متمانە و بڕوای بە توانای خۆی نامێنێت .سەرەڕای ئەمەش
هەستی رق و ئیرەیی و چکوسی بەرانبەر بەو هـاوڕێ و ئەو منـدااڵنە الدروست دەبێت و
هـاوڕێتیشیان سارد و کـاڵ دەکـاتەوە.
دایـک و بـاوک لە بریتـیی ئـەوەی کە منداڵـەکەیان تـووشی دۆخـێکی نەخـوازراوی وا
بکەن ..باشـتر و دروستر وایە ،کە دەست بەسەر خاڵە الوازەکـانیدا بگـرن و لەگەڵـیدا
دابنیشن و پێکەوە چارەسەری گونجـاویان بۆ بـدۆزنەوە ..پێویستیشە سـتایشی الیـەنە
ئەرێنییەکانیشی بکـەن.
٢ـ کەبوونەوەی رێـزگـرتن لە خـود :بەراورکردنی منـداڵێک بە مندااڵنی ئاست بەرزتر ئـەو
بـڕوایە الی ئـەو منـداڵە دروست دەبێت ،کە هـاوڕێکانی لـەو زیاتـرن ،ناتـوانێت .کارێکی
باشی ئەوتۆ ئەنجـام بـدات ،کە بە دڵی دایک و باوکی بێت و لێی رازیبن .ئەم
هەستەشی زیانێکی زۆری پێدەگەیەنێت .تەنگ بە گەشەکردنی کەسێتی و پێشکەوتنی
ئاکادیمیی لە خوێنـدنـدا پێ هەڵـدەچنێت.
بۆیە پێویستە دایکـان و باوکـان بـروایان بە جـیاوازیی توانـا و بەهـڕەی تـاک هـەبێت،
بە تایبەتیش لە مندااڵنـدا ،کە خاوەنی هەستێکی ناسک و دڵێکی پاکن ..گەر گەورەکان
فـێریان نەکەن ئـەوان رق و کـینە و ئیـرەیی و چکوسی نـازانـن.
ساڵی حهوتهم

27

71

٣ـ کەمبوونەی بایەخدان بە باشکردنی کارەکانیان :گەر بێت و دایک و باوک کۆشس و
بەهـرە و کارە ئەنجـامدراوکانی منداڵەکـەیان ،پشتگوێ بخـەن و بایەخـیان پێ نـەدەن و
بە هەنـدیان نـەزانن ،دەستخـۆشی و ئافـەرینی منـداڵـەکەیان نەکـەن و بە ئەنجـامـدراوە
باشترەکانی هاوڕێکـانی بەراوردیـان بکەن و بە چـاوێکی کەمتر لە بەهـرە و تواناکانی
منداڵەکەیـان بـڕوانن ..وا لە منـداڵەکەیـان دەکەن کە ساردبێتەوە و چـیتر خۆی مانـدوو
نەکـات ..چونکە دایـک و بـاوکی لە بەهـرە و کارەکـانی نـاڕازیـن و بە هەنـدی نـازانن.
هەستیش بە شـەرم دەکـات و گۆشـەگـیر و دوورە پـەرێـز دەوستـێت ،لـەوە دەتـرسێت
کە دایـک و بـاوکی بە منـداڵی میـوانەکــانیان بـەراوردی بـکەن و بیشکـێننەوە.
٤ـ لەدەسـتدانی بەهـرەی داهـێنان :گەر بەهـرە و خـەون و توانـا تایبەتمەنـدییەکـانی
منداڵەکەتـان لەبەرچاونەگرن و هانی نەدەن بۆ درێـژەپێدان و پێشکەوتن و داهـێنانی
زیاتر و باشتر و ،پەرپێدان بە بەهـرە و ئارەزووەکانیان .بەراوردیان بکەن بە بەهـرە و
مندااڵنی بەهرەمەنتر و داهـێنەرتر ،منداڵەکەتان وا لێکیدەداتەوە کە شکستی هـێناوە
و پێویست بە درێـژەپێـدان ناکـات و حـەزی داهـێنانی تێـدا دەمـرێت.
٥ـ دابـڕانی نێوان منـداڵ و دایـک و بـاوکی زیاتـر دەبێت :بەراوردکـردنی منـداڵەکەتـان
لەگـەڵ منـداالنی خـزم و ناسـیاو و هـاوڕێ و دراوسـێ ،یا لەگـەڵ خوشـک و بـراکـانی،
هۆکارێکە بۆ دروست بوونی گـرێی دەروونی بۆ منـداڵەکەتان ،هەست بـەوە دەکـات کە
ئەو پەسەنـد نییە و خۆشـتان ناوێـت و لەبەرداڵتـان نییە و لێی رازی نین ..بۆیـە حـەز
بەوە دەکات مـاوەی دابـڕان و دوورکەوتنەوەی لێتانەوە بپارێـزێت و هـێندە بەالتـانەوە
نەیات ..ئەمەش خاڵـێکی نەرێنییە و پەیـوەنـدی و خۆشـەویستیی بۆتـان الواز دەبـێت.
٦ـ بەراوردکـردن دوژمنـایەتی دەخاتە نێـوان منـدااڵنەوە :بەراوردکـردنی منـداڵەکەتان
بە منـدااڵنی تر ،لە جـیاتی ئەوەی ستایشی ئەو منـدااڵنە بکات ،هەستی دوژمنایـەتی و
رقـلێبوونەوەیانی ال دروست دەبێت ،ئەم بەراوردە پاڵـنەریشە بۆ ئەوەی بە نادروستی
رەفتار و هەڵسوکەوت لەگەڵیاندا بکات .چونکە غیرەیان لێدەکات و ئیرەییان پێدەبات،
دووریش نییە کە دوژمنایەتی و شەڕ و ئاژاوە لە نێوانیاندا دروست بێت و ئەنجامێکی
خـراپی لێبکەوێتەوە.
٧ـ بەراوردکردن پەیامێکی نێگەتیڤە بۆ منداڵەکەتان :کاتێک دایک و باوک بەراوردی
منداڵەکەیان لەگەڵ مندااڵنی تردا دەکەن ،ئەو پەیـامەیان پێـدەگەیەنن ،تـۆ بێ توانـایت
و هیچت لەدەست نایـات ،بۆیە پێویستە خـۆت بە منـدااڵنی تر بەراوردبکـەیت و چـاو
لەوان بکەیت ..ئەم بۆچوونە هەڵەیەشتان ،وا لە منداڵەکەتان دەکات کە بەهای خۆی
لەدەست بدات و ببێت بە پاشکۆی منـدااڵنی تر ..لە خـۆشی رازی نابێت و هەست بە
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دڵـنیایی و دەروون ئاسوودەیی ناکـات.
٨ـ بەراوردکردن وا لە منداڵەکەتان دەکات ،کە رستەگەلێکی لەم جۆرە بەکاربهـێنن:
من لە فاڵن منـداڵ باشـترم ..یا من لە فاڵن منداڵ خەراپـترم ..یا من جیاوزتـرم لەگەڵ
مندااڵنی تردا»..باشترم ـ خراپترم ـ جیاوزاترم» ئەم وشانە خۆبەراوردکـردنە لەگـەڵ
مندااڵنی تردا .منداڵەکەتان وای لێدێت هەمیشە بە مندااڵنی تر خۆی بەراورد بکات.
٩ـ منـداڵ دوای خۆشەویستی دەکەوێت :هەموو منداڵـێک دەیەوێت پـاراوی سـۆز و
خۆشـەویستیی دایک و باوکی ببێت .کە منداڵەکەتـان دەیـەوێت بێ جـیاوازی وەکوو
خوشـک و براکـانی تـری خۆشـەویستیی پێ ببەخـشن و نـازی هەڵـبگرن ..بـۆ ئـەم
مەبەستەش دەیەوێت کاری لە توانـا بەدەر ئەنجام بدات ،لە چـوارچـێوەیەکـدا دەژی
کە لـە توانـای سـروشتی خـۆی زیاتـرە .هـەر بـۆ ئـەوەی کە ئـێوەی دایـک و بـاوکی
لێی رازی ببن.
١٠ـ زیـادەڕۆیی لە بەراورکـردنـدا :بێ لەبەرچـاوکـرتنی جـیاوزی لە بەهـرە و توانـا و
بـارودوخ ..هەنـدێ لـە منـدااڵنی جیاواز لەگـەڵ منـدااڵنی تـردا ،تـووشی لەخـۆبـایی و
لەخۆدەرچـوون و فـیززلی دەبـن ،لەوانـەیە ئەم خەسـڵەتە نەرێنییە ببـێتە خـوویـان.
١١ـ بەراوردکـردنی منـداڵ بە منـدااڵنی تر ،هۆکارێکە بۆ شەرمکردن و گۆشەگیری و
خۆدوورگـرتن و ناکۆمـەاڵیەتی .کەم دووە و حەزناکات تێکەاڵوی دانیشتن و کۆڕبێت.
١٢ـ منـدااڵن لە هەموو بوارەکـاندا وەکوو یەک بەهـرەمەنـد و بە توانـا و پێرفێکت نین.
منداڵ هەیە لە بیرکاریـدا زیرەکە ..هەیە لە زماندا زیرەکە ..هەیە لە وێنەکێشاندا ..هەیە
لە نوانـدا ..هەیە لە موزیک و گۆرانیـدا ،هەیە لە هۆنراوە و وتار خوێندنەوەدا...،هـتد.
دایکـان و باوکـانی خۆشـەویست ،مامۆستایانی هـێژا و دڵسۆز :بەراوردکردن لە نێوان
منـداڵەکـانتان و قوتابییەکـانتان و منـدااڵنی تر و قوتابیـانی تر ،زیـانێکی مەتـرسـیداری
نەخـوازراوی لێدەکەوێتەوە ،هۆکارێکە بۆ گەلێ کـێشە و گـرێی دەروونی و بارگـرژی.
رەنگـدانەوەیـەکی خـراپیشی لەسەر کەسـایەتی و ژیـانی ئەمـڕۆ و داهـاتووی منـدااڵن
دەبێت و هـۆکـارێکیشە بـۆ رق و دژایـەتی و دوژمنـایەتی لە نێـوان منـدااڵنـدا.
خۆ ئەگەر بەراوردکـردن لە نێوان مندااڵندا ،بە ئاراستەی پۆزەتیف بێت ،واتا ئەگەر بۆ
ئەوەبێت کـە منداڵەکـانتان چـاو لە منـدااڵنی ئاسـت بەرزتـر و زانـا و دانـاتر لـە خۆیـان
بکەن ،هەوڵبـدەن وەکوو ئەوان ئاستی خۆیـان بەرزبکەنەوە و سـوود لە زیـرەکی و لە
ئەزموونەکانی هاوڕێکانیان وەربگـرن ،بە رووحێکئ وەرزشیـیەوە ملمالنێ و کـێـبڕکێ
لەگـەڵ یەکتریـدا بکەن لە پێناوی زیاتـر فێربوون و داهێنان و پێشکەوتـن ،ئەمە مایەی
بەخـتەوەری و پێشکەوتـن و سوودبەخـشینە نەک زیـان پێگەیاندن ..پەروەردەکـردن و
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راهـێنانی منـدااڵن بە ئاراسـتە ئەرێنییەدا ،لە سایەی دایکاـن و باوکـان و مامۆسـتایانی
هـۆشـیار و هـەستیار و دووربیـن و شـارەزایـانی پـەروەردەی ئـەرێنـیـدا دێتـەدی.
(*) تێبینی :تا رادەیـەک سـوودم لـەم سەرچـاوانە وەرگـرتـوون:

١ـ
٢ـ
٣ـ
٤ـ
٥ـ

اضـرار المقارنة بین االطـفال ـ مجـلة هـي ـ یمـام سـامی.
المقـارنة بین االطـفال ـ من اکـثر اخطاء الـتربیة شیـوعا ـ هالة الشحات.
لماذا نصر علی المقـارنة بین االطـفال ـ تربیة االطـفال والصحة النفسیة.
االطـفال من الجنة ـ دکتور جـون جـرای ـ ٢٠١٨
ادوات التهـذیب االیجابي في الـتربیة ـ دکتور جـین نیلسن و ماری نیلسن ـ ٢٠١٨

رەزا شوان
نووسـەر لە بـواری ئـەدەبی منـدااڵن و پـەروەردەی منـدااڵن.
r.shwan@hotmail.com
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کاریگەرییەکانی سیستمی
فێرکاری لەسەر هزری
ناتوندوتیژی و پێکەوە ژیان
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شوناسی هەموو تاکێک لە خێزانەوە دەست پێدەکات ،لەم دیدگایەوە خێزان دەبێتە
ی
ی منداڵ بهههموو رهههندهكانیهوه ،ههربۆی ه رهفتارو كردارهكان 
ی پێگهیشتن 
یهكهم شوێن 
ی خێزانه.
رهنگدانهوه 
ی بۆ منداڵی دابی ن دهكات ل ه داهاتوودا دهبێت ه بهشێك ل ه
ی ئهو فهزایه 
خێزان بهپێ 
ی توێژینهوه
ی بۆ دهكات .خوێندنهوه 
خواست و جیهانبینییەکانی و بهردهوام كار 
ی فکری و پەروەردەیی ئهوهدهردهخهن
ی خێزانهوه لهگهشه 
ی رۆڵ 
جیاجیاكان ل ه باره 
ی
ی ل ه دهركردن 
ی سهرهك 
ی بهرپرس دادەنرێت ب ه شێوهیهك 
ی كۆمهاڵیەت 
ك ه خێزان بهیهك ه 
ی تهمهنیدا .وردە وردە ئەم ئەرک
ی داهاتوو 
ی منداڵ ل ه قۆناغهكان 
رهفتارە جیاوازەکان 
و بەرپرسیارێتیە گۆڕانکاری بەسەرداهات ،دهسهاڵتی پەروەردە و فێربوون دوای خێزان
ی راگهیاندن ل ه
ی هۆیهكان 
ی فراوان بون و كاریگهربوون 
درا ب ه کۆمەڵگە ،ئهمەش ب ه هۆ 
دارشتنهوهی عهقڵییهت و دهزگاكانی فێركردن.
قۆناغی تێکەڵبوونی منداڵ لەدوای خێزان هەر لەتەمەنی یەک ساڵیەوە دەست پێدەکات
لەداینگەو باخچەی ساوایانەوە منداڵ دەتوانێت بیری ئاشتیخوازی و یەکتر قبوڵکردن
لە هزری بچەسپێێت .دەتوانێت وەک تاکێک بەپێی ئەو تەمەن و تێگەیشتنەی هەیەتی
هەرزوو کاردانەوەی بۆ بابەتە وەرگیراوەکان دەبێت بەتایبەت ئەگەر لەکۆمەڵگەیەکدا
گەورە بێت کە ئایین و کلتوری جیاوازی تێدا بێت ،هەرچەندە منداڵ لەو تەمەنەدا درک
بە جیاوازیەکان ناکات بەاڵم ئەگەر خێزان هاندەری بن و روونکردنەوەی بدەنێ لەسەر
ئایین یاخود خێزان بیەوێت هەر زوو لە ئایینەکەی خۆیانی بگەینن ئەو کات منداڵەکەش
ناخودئاگایانە دەبێتە پەیرەکەری ئەو ئایین و فکرە بەبێ ئەوەی بزانێت کە چیەو بۆچی
ساڵی حهوتهم

27

77

دەبێت قبوڵی بکات .سەرباری ئەوەش ئەگەر لە دەرەوەی خێزان بەریەکەوتنی هەبوو لە
هاوتەمەنەکانی خۆی رەنگە جۆرێک لە شۆک و دروست بونی پرسیارگەلی بێ وەاڵمی بۆ
دروست بێت کە تا دەگاتە تەمەنێکی دیاریکراو ئەو پرسیارانە هەر لە هزریدا بمێننەوە.
راهێنانی منداڵ و هەرزەکاران لەسەر پرۆسەی یەکتر قبوڵ کردن و دروستکردنی روحی
هاوکاریکردن بە یەکێک لە میکانیزمەکانی خوڵقاندنی جیهانی پێکەوەژیانی ئاشتیانە
دائەنرێت.
پرۆسەی پهروهرده و فێرکاری الی كانت ئهوه دهگرێتهوه كاتێك منداڵ لهتهمهنێكدا
ی خێزاندا
ل ه خێزان دهردهچێت و تێكهڵ ب ه كۆمهڵگ ه دهبێت ،بهاڵم ل ه ژێر كاریگهر 
ی له خێزان .ئهگهر منداڵ لهسهرهتاوه
ی پێش دهرچون 
ی تهمهن 
ههردهمێنێتهوه ب ه تایبهت 
ی زیانن.
ی لێبهێنرێت و لهههموو شتێكدا ئازادبێت ،تهنها لهو كارانهدا نهبێت كهمایه 
واز 
ی ئهمان ه بكات و سنوریان بۆ دابنێت،
ی منداڵ رهچاو 
دایك وهك یهكهم پهروهردهكار 
ی
ی ههڵ ه یاخود درۆیهك لهگهڵ منداڵهكهیدا بكات ،وە بتوانێت پهروهردهیهك 
نابێت كارێك 
ی
ی دروست پێشكهش بهكۆمهڵگهكه 
ی بكات تا لهداهاتودا تاكێك 
ی منداڵهك ه 
راست 
ێ و
ی رادهپهرێن 
ی لهبهرچاو منداڵهكه 
بكات .زۆرجار دایك لهناخودئاگاییهوه كارهكان 
جێبهجێدهكات لهبهرامبهریشدا منداڵ دهرك ب ه كردارهكان دهكات و لهالیهن خۆیهوه ب ه
خودئاگاییهوه دووبارهیان دهكاتهوه.
ێ
ی لهگهڵ تهمهنیدا ناگونج 
ی بهردهوام ئهو كردارانه 
بێگومان دایك وهك رهچاوكهرێك 
ی
ی دوبارهی بكاتهوه ،بەاڵم منداڵ بهرپهرچدانهوهیهك 
ی لێدهگرێت و ناهێڵێت منداڵهكه 
رێگه 
ی ب ه
ی ههیهت 
ی كهخۆ 
ی لێگیراوه و ناتوانێت ئهو تواناییه 
ی دهبێت و پێیوای ه ئازاد 
توند 
ی لهدایك
ی دهریببرێت .رۆسۆی فهیلهسوف و کۆمەڵناس پێی وای ه مرۆڤ ب ه ئازاد 
ئازاد 
ی دابین
ی تهواو بۆ منداڵهكه 
دهبێت و دهبێت ههرئازادبێت ،كهوات ه دایك دهبێت ئازاد 
بكات ك ه دووربێت ل ه ههرهشهو لێدان هەتا ئەو حاڵەتانە لە هزریدا نەچەسپێت و بیەوێت
وەک تۆڵە لە داهاتوودا ئەنجامیان بدات ،ئەگەرنا دەبێتە تاکێکی شەرانگێز.
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بەپێی توێژینەوەیەک کە لەزانکۆی لیستەر لە والتی بەریتانیا ئەنجامدراوە ،دەریدەخات
نزیکەی  ٣٦ملیۆن منداڵ لە جیهاندا بەهۆی کێشەو ملمالنێکانەوە لەپرۆسەی خوێندن
بێبەشکراون ئەمەش راستەوخۆ کاریگەری لەسەر ئاستی رۆشنبیری و چۆنییەتی یەکتر
قبوڵ کردن هەیە چونکە شەر و ملمالنێکان دەبنەهۆی چەکەرەکردنی هزری توندوتیژی
و توندڕەوی ،بەپێچەوانەوە سیستمی خوێندن وفێرکاری میکانیزمێکە بۆ سەپاندنی
چەمکی خۆشەویستی و پێکەوەژیانی ئاشتیانە .لەرێگەی سیستمی فێرکاریەوە مرۆڤ
دەتوانێت ئاشنا بکرێت بە مێژوو و شارستانییەتی ئەو نەتەوە و میللەتانەی کە هیچ
رێگرییەک نییە بۆ پێکەوە ژیانیان وەک جیاوازی ئایین و نەتەوەو کلتور .سیستمی
فێرکاری دەکرێت لەرێگەی کەناڵەکانی راگەیاندنەوە بگەیەندرێتە خەڵک بەاڵم لەهەر
کۆمەڵگەیەک شەرهەبێت ئەوا ناتوانرێت نەک هەر سیستمی فێرکاری بەڵکو هیچ بەشێکی
ئەو ژیانە لە شوێنی خۆیدا بێت و مەهام و ئامانجەکانی خەڵک بێتەدی.
لە پەیامێکی پەیمانگای نێودەوڵەتی ئاشتی جیهانیدا هاتووە پەیوەندی سیستمی
فێربون و پەروەردەکردن و ئاشتی دوو چەمکی گرێدراوی یەکترین ،ئاشتی دەتوانێت
پەرەبستێنێت لەرێگەی خوێندن و مندااڵنەوە چونکە بەم رێگایە دەتوانرێت نەوەیەکی
ئاشتیخواز دروست بکرێت کە لەئەنجامدا نەک هەر کۆمەڵگەکەی خۆی بەڵکو هەموو
جیهان دوور دەبن لە شەرو کێشە نێودەوڵەتیەکان.
ئاشتی بەو مانایە دێت لە هەموو کۆمەڵگەیەکدا تاکەکانی بەبێ جیاوازی ئایین و رەگەزو
چین و نەتەوە هەست بکەن مافەکانیان لەچوارچێوەی یاسادا پارێزراوە و دڵنیاین لە
ژیان و ئاییندەیان.
لەم ڕوانگەیەوە ،ئەگەر دیقەت لەووتەیەکی «ماندیال» بدەین لەسەر چەمکی پەروەردە،
تێدەگەین گرنگترین سێکتەری کۆمەڵگە پەروەردەیە و کاریگەری لەسەر هەموو
سێکتەرەکانی دیکە دەبێت ،وە خاڵی گۆرانکاری کۆمەڵگەیە لەرووی پێشکەوتن و
شارستانییەوە.
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سیستمی فێرکاری و پەروەردەیی دەبێتە خاڵی گرێدانی لەگەڵ سێکتەرەکانی دیکە و
راستەوخۆ پەیوەندی هەیە لەگەڵ سیاسەت و ئابووری و کۆمەاڵیەتی .دەبێت ئەوە روون
بێت المان سیاسەتی پەروەردە هۆکاری دروستبونی تاک و هاواڵتی باش و چاالکە
بۆ نیشتمان بەو مانایەی لە واڵتە دیموکراسیەکاندا پەروەردە تەنها رێگەچارەیەکە بۆ
دوورکەوتنەوەی خەڵک لە کێشە و ملمالنێکان ،بەرپەرچدانەوەی بیری توندرەوی و
توندوتیژییە.
لە کۆمەڵگهی دیموکراتیدا ،گەیشتن بە بەها بااڵکان و دەستەبەرکردنی ئاشتی و
پێکەوەژیان ،پاراستنی بەرژەوەندیە گشتیەکان بە کرۆکی بەرهەمەکانی پەروەردەو
سیستمی فێرکاری هەژمار دەکرێت ،بۆیە دەبێت لە کۆمەڵگهدا بە شێوەیەکی گشتی
گرنگیەکی تایبەت بە پەروەردە بدرێت و پەروەردەی مەدەنی بکرێتە بنەمایەکی سەرەکی.
وەک دەزانین پەروەردەی مەدەنی هێمایەک دەبێت بۆ فێرکردنی تاک بە کۆمەڵێک بەها
و بنەمای مەدەنی و دیموکراسی ،کە یارمەتییان دەدات بۆ ئەوەی هاوواڵتییەکی کارا و
بەشدار بن لە ژیانی سیاسی و مەدەنیدا ،هاوکات ماف و ئازادییەکانی خۆیان بزانن و
بە شێوەیەکی ئاشتییانە لەگەڵ یەکتردا بژین و هەست بە هاوواڵتیبوون بکەن و لەژێر
چەتری کهلتوورێکی مەدەنی و دیموکراسی هاوبەشدا ژیان بەسەربەرن ،ئەمەش دەبێتە
هۆی دروستکردنی شوناس و ناسنامەیەکی نیشتیمانی و هەمووان بەشدار دەبن لەپرسە
گشتگیریە نیشتیمانییەکاندا ،لەدواجاردا فاکتەر دەبێت بۆ کەمکردنەوەی گیانی ملمالنێ
و توندوتیژی لەناو کۆمەڵگهدا.
لە روانگەی تیۆری و پڕاکتیکیەوە ،دوو رەهەندی سەرەکی دەبنە پێکهێنەری
پەروەردەیەکی تەندروست و کاریگەر ئەوانیش پاراستنی بنەمای هاوواڵتیبوون و مافە
مەدەنییەکانن بەتایبەت لە کۆمەڵگهیەک کە پڕە لە توندوتیژی و دەمارگیری و ملمالنێ.
کەواتە پەروەردەی مەدەنی لە ڕێگەی دوو ڕەهەندی سەرەکییەوە ،دەتوانێت ئاشتی
و سەقامگیریی کۆمەاڵیەتی و سیاسی دابین بکات ،ئەوانیش پارێزگاری و گەشەدان
بە بنەمای هاوواڵتیبوون کە خۆی لە پێدانی مافە سەرەتاییەکانی هاوالتی وەک
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نیشتەجێبوون و بەشداری تاک لەسەرجەم پرسە نیشتیمانییەکاندا دەردەخات ،لەالیەکی
دیکەوە هۆکار دەبێت بۆ گەشەکردنی ئینتیما و خۆشەویستی خاك ،بەمەش دەکرێت
ژیانی پێکەوەبوون و خۆشەویستی زاڵ بێت و ئاشتەوایی کۆمەاڵیەتی پەرەی پێبدرێت.
هەروەها بە پەروەردە و سیستمێکی فێرکاری مەدەنی ،هەوڵ دەدات مافە مەدەنی و بەها
دیموکراسییەکان لە کۆمەڵگهدا گەشە پێ بدات.
پرسێارێک لێرەدا دروست دەبێت ئایا سیستمی فێرکاری تا چەند کاریگەری لەسەر
جیاوازی رەگەزی هەیە لە قوتابخانە و خوێندنگەکاندا؟
دانیشتن لەهەمان پۆل و خوێندنەوەی هەمان کتێب ،هاوکات گوێگرتن لە هەمان مامۆستا
دەکرێت بە تێگەیشتن و درک پێکردنی جیاواز بگاتە الی قوتابیە کور و کچەکان،
دەرەنجام کاریگەری و دەرهاویشتەی جیاواز الیان بەرهەم دێنێت.
جیاوازی بیرکردنەوەکان لەهەر کایەیەکدا بێت توانیویەتی بۆچونی جیاوازی رەگەزی
دروست بکات یەک لەوانە الیەنی کۆمەاڵیەتی و سیستمی فێرکارییەکانە ،ئیدی ئەم
سیستمە لەخێزان پیادە بکرێت یاخود لە هەر پێگەیەکی کۆمەاڵیەتی بێت.
جیاوازی رەگەزی کاتێک لەرێگەی خوێندن و قوتابخانەکانەوە دەگاتە تاکەکانی کۆمەڵگە
دەبێتە هۆی خوڵقاندنی کۆمەڵگەیەکی پیاوساالری چونکە تەنها بۆچونەکانی رەگەزی
نێر بەهەند وەردەگێرێن و زۆر جار ئەم بۆچونانە دەبنە رێسای بیرکردنەوەی خەڵک و
ئا لێرەوە کارەسات روودەدات.
کۆمەڵگەی کوردی بە کۆمەڵگەی پیاوساالری ئەژمار دەکرێت هەتا ئەم چرکەساتەش
بیرکردنەوە و بریارەکانی پیاو زاڵە ،ئەم رەوتی بیرکردنەوەیە گەیشتتۆتە سەرجەم
رەهەندەکانی کۆمەڵگە ،یەک لەوانە ئەگەر دیقەت لە مەنهەج و پرۆگرامی قۆناغی یەکەمی
سەرەتایی بدەین دەبینین دەستپێکی ناوەکان بە ناوی نێر دەست پێدەکات ،بۆیە
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هەریەک لە ئێمە هەمیشە ئەو ناوانەمان لە یادە کە لەو قۆناغەدا لە پرگرامی خوێندن
بەرگوێمان کەوتون .بەپێی توێژینەوەکان ئاماژە بەوە دەکەن خوێندن و پێگەکانی
فێرکاری دەتوانن جیاوازی رەگەزی دروست بکەن ،بۆیە گرنگە کۆنسێپتی یەکسانی
بۆیان روون بکرێتەوە بەو مانایەی کە جێندەر هیچ کاریگەری لەسەر دروستکردنی
ئاییندە و توانا جەستەیەکانی مرۆڤ نابێت .لەزۆر کۆمەڵگەدا خوێندن و سیستمی
فێربون زیاتر بۆ رەگەزی نێربووە ،هەروەک لەکۆمەڵگەی کوردیدا هەتا ئێستاش رێژەی
نەخوێندەواری لەناو ئافرەتان زیاترە تا پیاوان ،ئەمەش لەو سۆنگەوە سەیر دەکرێت
کە چونە دەرەوەی ئافرەتان و تێکەڵبونیان بە رەگەزی دیکە وەک تاوانێک سەیرکراوە،
لەالیەکی ترەوە ئافرەتان دەبوو هەر کاری ناوماڵ بکات و کاری دەرەوە و فێربون کاری
ئەوان نەبووە.
سیستمی فیرکاری دەتوانێت چانسی یەکسانی ژیان بۆ هەموو کەس و کۆمەڵگەیەک
فەراهەم بکات ،ئەم سیستمەش دەکرێت لەزۆر بوارەوە بگاتە خەڵک وەک کەناڵەکانی
راگەیاندن کە بە خێراترین سەرچاوە و پەیوەندی خەڵک و سیستمە جیاوازەکان دادەنرێت
بەهۆی بوونی پرۆگرامی تایبەت بەو فکر و جیاوازە ئایدیانەوە.
خاڵێکی دیکە ،بەپێی توێژینەوەیەک تایبەت بە رێژەی بەشداری مێ لەناو پرۆسەی
خوێندندا ،لەساڵی  ٢٠١٠لە کۆی  ٦١ملیۆن منداڵ نزیکەی %٥٣ی لەقۆناغی سەرەتایی
لە رەگەزی مێ بوون ،بەاڵم لەساڵی  ٢٠١٢رێژەکە گۆڕا بۆ  %٤١لە کۆی  ٥٧ملیۆن
کەس .ئەم راپرسی و بەدواداچونە لە  ٣٠واڵتی ئەفەریقا و ئاسیا ئەنجامدراوە.
شارەزایان باس لە هۆکارەکانی دروستوبونی جێندەری لەو کۆمەڵگایانەدا دەگەرێنەوە
بۆ ئاستی بیرکردنەوە و رۆشنبیری ئەو کۆمەڵگانە ،هاوکات کاریگەری ئایین و کلتور
بە سەرەکیترین فاکتەر دەزانن.

ساڵی حهوتهم

82

27

بەشداریکردنی رەگەزی مێ لە پرۆسەی خوێندندا دەبێتە هۆکاری نەهێشتنی جیاوازی
رەگەزی ،و بەشداری پێکردنی ئافرەتان لەسەرجەم سێکتەرەکان وەک سیاسەت و
ئابووری ،و دیپلۆماسیەت بەمەش دەرەنجامە باشەکانی سیستمی فێرکاری دەردەکەون
و راستەوخۆ سودەکانی بۆ پێشکەوتنی کۆمەڵگا دەگەرێتەوە.
لەم روانگەوە فیمینیستەکانیش بەتایبەت شەپۆلی دووەمی فیمنیستەکان کاریان بۆ
بەشداریکردنی ئافرەتان کردووە لە ناو پرۆسەی خوێندندا بۆ ئەوەی جیاوازی رەگەزی
نەهێڵن و ئاستی رۆشنبیری و هۆشیاریان بەرزبکەنەوە .هانی ئافرەتان و ئافرەتان بدەن
چیدیکە لەناو ژوورە دخراوەکانی ماڵەکاندا نەمێننەوە و ببنە کارەکتەر و هاواڵتیەکی
سودبەخش بۆ کۆمەڵگە ،وەک پیاوان بەشداربن لە کایە و سێکتەرە جیاوازەکانی دەوڵەت،
بەم هەنگاوەش وێنایەکی نوێ و فۆرمێکی نوێ ئەدرێت بە سیستمی فێرکاری و پەروەردە
کە وەک ئامرازێک بۆ نەهێشتنی جیاوازی رەگەزی لە کۆمەڵگەدا بەرجەستەبووە.
...
· ناسک سەعید ،ماستەر لە میدیا وکلتور
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گۆى زەوى و ژیانى مرۆڤایەتى
لەبەردەم هەڕەشەى

کارەساتەکان
هێرش شکاک
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گۆى زەوى لە هەسارەیەکى داینەمیکى هاوسەنگى داخراو  ...بەرەو نا هاوسەنگى ! ...
جەنگەکان  ...لە کلتورى هەندێک لە مرۆڤەکان ! ...
کارى مرۆڤەکان  ...لە بەهەدەردانى وزەى گۆى زەوى ! ...
هەر لەو رۆژەوە کە مرۆڤـــ هاتووەتە سەر گۆى زەوى ،هەروەها هاوکات لەگەڵ بنیاتنانى
شارستانیەتەکان ملمالنێ لەنێوان مرۆڤەکاندا سەریهەڵداوە ،ملمالنێ لەسەرچى؟ لەسەر
زەوى ،لەسەر بەرکەوتنى بڕێکى زیاترو گەورەترى خۆڕاک ،لەسەر دەسەاڵتى زیاتر.
وایلێهات ئەو ملمالنێیانە بوونە جەنگ واتا هەندێک لە مرۆڤەکان فێرى دروستکردنى
جەنگ بوون ،بەاڵم لەگەڵ بنیاتنانى دەوڵەتان و شارستانیەتەکان جەنگەکان مانایەکى
گەورەترو قوڵتریان بەخۆیانەوە بینى ،شێوازو ئاڕاستەى جەنگەکان گۆڕانکارى زۆر
گەورەیان بەسەرداهات و بیرۆکەى داگیرکارى کەوتە نێو مێشکى بەشێکى دەسترۆیشتوانى
جیهانى گۆى زەوى .بەدرێژایى مێژوو ئەم حاڵەتە دژبەیەکە لەگەڵ ژینگەى زەویدا
بەردەوام بووە ،بەاڵم ئەم سەردەمەى ئێستا زۆر جیاوازە و ئێستا بەشێکى مرۆڤەکانى
جیهانى گۆى زەوى لەنێو کارەساتدا ژیانیان بەڕێدەکەن .چ کارەساتێک؟ کارەساتە
دروستکراوەکانى دەستى مرۆڤـــ ،ئەمڕۆ بەشێکى دەستڕۆیشتوانى جیهانى گۆى زەوى و
بەشێکى مرۆڤە ئاساییەکان دژ بە ژینگە لە جەنگدان ،ئەو جەنگەى کە زۆربەى جاران
بریتییە لە هەڵتەکاندنى پێکهاتەى ژینگە .ئەگەر لە قواڵیى لۆژیکدا بیر لەم بابەتە
بکەینەوە (بابەتى بەکاربردنى بێ سنوورى هێزو تواناى گۆى زەوى) بابەتەکە بریتییە
لە شتێکى زۆر بێ مانا ،کاتێ مرۆڤەکان بە دەستى خۆیان هاوسەنگى سەرچاوەکانى
ژیانى خۆیان بەرەو ئەبەدى لەناوببەن ،ئایا ئەوە هەندێک لە مرۆڤەکان خەریکى چین
 ...؟ ئەوان خەریکى دروستکردنى پیسترین جۆرى چەکن و لەسەر مرۆڤـــ و زیندەوەران
و دارو درەختەکان و پیسکردنى ئاوى سازگار تاقیدەکەنەوە ! ...گۆى زەوى (کە بۆ
ئێمەى مرۆڤـــ بریتییە لە جیهان) خاوەن سیستمێکى داینەمیکى داخراوەو تواناو وزەکەى
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دیارى کراوەو بەشێوەیەکى زۆر خێرا لە تەمەنى دروستبوونى مرۆڤەوە تا ئێستا کە
ماوەیەکى ئێجگار کورتە بەرەو ناهاوسەنگیەکى زۆر ئاڕاستە کراوە .تەمەنى دروستبوونى
مرۆڤـــ زۆر کەمە و لەم ماوە کورتەى تەمەنى مرۆڤدا بۆ هەندێک لە خودى مرۆڤەکان
ژیان لەنێو کارەساتە مرۆڤکردەکاندا بەڕێدەکرێت ،من بەشێوەیەکى گشتى ئەم سەردەمە
ناودەبەم بە سەردەمى جەنگەکان ،کە جەنگى پلە یەک ئەو جەنگەیە کە ماوەى نیو
سەدە دەبێ مرۆڤـــ لەگەڵ سروشت و ژینگەدا هەڵیگیرساندووەو پسپۆڕانى سروشت و
ژینگە باش لەم جەنگە تێگەیشتوون ،بەاڵم جەنگەکانى دیکە کۆمەڵگاى مرۆڤـــ لەنێو
خۆیدا بەرپاى کردووە ،کە جەنگەکانى تیرۆر و ئابورى لە گەورەترین جەنگەکانى ئەم
سەردەمەن ،بەاڵم لە کۆتاییدا هەموو ئەم جۆرانە هەردەم فاکتەرى گەورەى نێگەتیڤى
دژ بە هاوسەنگى گۆى زەوین.
دەپرسین ئایا سروشتى گۆى زەوى ،ئەو گۆى زەویەى کە بریتییە لە شوێنگەى ژیانمان،
هاوسەنگ ماوە یاخود مرۆڤـــ ئەم گۆى زەویەى بەرەو کارەساتەکان ئاراستەکردووە.
یاخود دەپرسین ئایا راستە سروشتى ژیانمان لەبەردەم هەڕەشەو مەترسی گەورەدایە،
بەر لە هەموو شتێک پێویست دەکات ئێمەى مرۆڤـــ لەوەتێبگەین کە توانست و قودرەتى
گۆى زەوى بە هەموو پێکهاتەکانیەوە کە بریتییە لە سیستمێکى داینامیکى داخراو
سنووردارە ،هەروەها پێویست دەکات مرۆڤەکان ئەوەش بزانن کە چاالکیە زۆرەکانى
مرۆڤەکان لە گۆى زەویدا ،واتا بەکاربردنى بڕى زۆرى وزەى ئامادەى نێو گۆى زەوى
ئاستەکەى هێندە بەرزبوەتەوە کە گەیشتۆتە رادەیەکى زۆر مەترسیدارو ئەم مەترسیەش
رۆژ دواى رۆژ لە بەرزبونەوەیەکى خێرادایە کە دواجار زۆربەى چاالکیە مرۆڤکردەکان بە
زیانێکى گەورەى سروشتى سیستمە داینامیکیەکەى گۆى زەویدا شکاوەتەوەو دەشکێتەوە،
ئەگەر وێنەیەکى بچوککراوەو خێراى حاڵەتە مەترسیدارەکە بۆ بەرچاوى خۆمان وێنا
بکەین ،ئەوا دەبێ ئاماژە بکەین بە دیمەنێکى ئەم بەکاربردنانە :رۆژانە هێنانە دەرەوەى
دەیان ملیۆن بەرمیل نەوت لەنێو چینە جیۆلۆجیەکانى گۆى زەوی ،ئەگەر تەنها ئامارى
ساڵى  2005وەربگرین رۆژانە لە هەموو جیهاندا بڕى  78.900.000بەرمیل نەوت بەرهەم
هاتووە .هەروەها رۆژانە دەرهێنانى ملیۆنان مەترسێجا گازى سروشتى لەنێو چینە
جیۆلۆجیەکانى گۆى زەویەوە .رۆژانە گۆڕینى روبەرێکى فراوانى زەوى سەوزو گژوگیا و
کشتوکاڵى بە بیناکردن و کۆنکریت کە بەردەوام ژمارەیەکى ئێجگار زۆرى هەمەجۆرى
زیندەوەران لە چەندین شوێنانى سەر گۆى زەوى لەبەردەم هەڕەشەیەکى زۆر گەورەدان
و لەناودەبردرێن .رۆژانە سوتاندنى بڕێکى ئێجگار زۆرى جۆرە جیاوازەکانى سوتەمەنى
و ئامادەبوونى هەزاران ملیۆن ئۆتۆمبێل لەسەر شەقامەکانى گۆى زەویدا ،رۆژانە بوونى
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سەتان کەشتى جەنگى و کەشتیە بارهەڵگرەکان لەنێو دەریاو زەریاکانى گۆى زەویدا،
سااڵنە دوبارەبونەوەى پیسکردنى روبەرێکى زۆرى ئاوى دەریاو زەریاکان لەرێگەى ڕژانى
نەوت و سوتەمەنیەکان بەنێو ئاوى دەریاو زەریاکاندا ،بەردەوام ڕماندن و تەقاندنەوەى
گردۆڵکە و شاخەکان بۆ کەڵک لێوەرگرتنیان بۆ مەبەستى دەستکەوتنى وزە و کەرستەى
بیناسازى ،رۆژانە پیسکردنى پانتاییەکى زۆرى رووبارەکان لەرێگەى دەرهێنانى چەوو لم
وەک کانگاکان بۆ کارى بیناسازى ،دەست حستنە ناو سروشتى ژینگەى جەمسەرەکانى
باکوور و باشوورى گۆى زەوى و بەردەوام داڕمانى بارستەو چیا بەفرینەکان ،بەردەوام
بڕینەوەى دارو درەختە زەبەلالحەکان بۆ بەکاربردنیان لە کارى بیناسازى و کەلوپەلى
ماڵەوە هەروەها لە شوێنە هەژارنشینەکان بۆ خۆ گەرم کردنەوە ،کە سااڵنە روبەرێکى
گەورەى سەوزایى بۆ وشکایى دەگۆڕدرێت و لە خاکى بەپیتەوە بۆ خاکى بێ سوود
دەگۆڕدرێت ،بەردەوام کارکردنى کۆمپانیاکانى چەک و تەقەمەنى دروستکردن و بەردەوام
دروستکردنى کاریگەرترین چەکەکانى دژ بە ژینگە و مرۆڤایەتى و گشت زیندەوەران و
تاقیکردنەوەى هەندێکیان و رۆژهەاڵتى ناوەڕاست بۆ ماوەى چەندین ساڵە لە گەورەترین
تاقیگەکانى ئەم جۆرە چەکە ترسناکانەن ،کە دەرئەنجامى ئەم هەموو نالەبارى و گرفتە
ئاڵۆزانە برسی کردنى سەتان ملیۆن مرۆڤى لێکەوتەوەو ملیۆنان مناڵ نەخوێندەوار بوون
و کەوا ئەوەش دیسان دەبێتەوە رەگى دروستبوونى چەندین کێشەى دیکەى ژینگەیى
و دژ بە سیستمە داینامیکیەکەى گۆى زەوى .ئەمانە وێنەیەکى زۆر بچوککراوەى ئەو
کارەساتانەن کە بەردەوام لە هەر چرکەیەکدا بەرەو رووى سروشتى گۆى زەوى و ژیانى
مرۆڤایەتى دەبنەوە .واتا لەالیەن بەشێک لە مرۆڤەکانەوە گۆى زەوى زۆر بەبێ بەزەییانە
بریندارکراوەو هاوسەنگیەکەى لێ تێکدراوەو ئێستا گۆى زەوى لە حاڵەتێکى ناهاوسەنگ
دایە .ئایا کەى خاوەن بڕیارەکانى واڵتانى زەبەلالح لەوە تێدەگەن ئەو گۆى زەویەى
کە ماڵى هەموومانى لەسەرە لە پێشکەوتوترین واڵتانى جیهان تا دواکەوتوترین واڵتانى
جیهان ،لە دەوڵەمەندترین مرۆڤەکان تا هەژارترینیان ،لە رۆشەنبیرترین مرۆڤەکان تا
شەڕخوازترینیان ،ماڵى هەر هەمومان لەسەر ئەم هەسارە بریندارەدا بیناکراوە .پاراستنى
ژیانى گشت گیانەوەر و زیندەوەرەکان لە ئەسۆى مرۆڤەکاندایە ،پاراستنى سروشت لە
گشت ئەگەرە ترسناکە مرۆڤکردەکان لە ئەستۆى مرۆڤایەتیدایە ،ئەوە زەمەنێکى دوورو
درێژە بەشێکى مرۆڤـــ و بەشێکى گیانلەبەر و بەشێکى زۆرى سەوزاتى و ژینگەى جیهانى
گۆى زەوى لەژێر فشارێکى ئێجگار زۆرى مەینەتى کارەسات دواى کارەسات ژیانیان
بەسەر دەبەن.
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کاریگەرێتى جەنگەکان لەسەر سامانى ئاو:
ئاو کە یەکەم سەرچاوەى ژیانە ،بەشێوەیەکى زۆر کاریگەر دوچارى گرفتەکانى بەردەم
کارەسات و جەنگە مرۆڤکردەکان بووەتەوە ،بە تایبەت لەماوەى دوو سەد ساڵى
دوایى تەمەنى گۆى زەوى ،بەجۆرێک کە ئاوى نێو چینەکانى گۆى زەوى دوچارى
کردارە پیشەسازیەکان بۆتەوەو کێشەى زۆر لەبەدەم ئاسایشى ئاو لە زۆر شوێنانى
جیهاندا بوونى هەیە .ئەو هاوسەنگیەى کە ئاو لەنێو سروشتدا پێویستیەتى ئەمڕۆ لە
زۆر شوێنى گۆى زەویدا بوونى نیە و رۆژ دواى رۆژ و بەخێرایى ئەم حاڵەتە زەقتر
دەبێتەوە .خۆ ئەگەر هەرێمى کوردستان بە نموونە بێنینەوە لەماوەى تەنها بیست
ساڵدا دابەزینى نزیکەى  80مەتر بە تێکڕایى لە ئاستى ئاوى نێو چینە جیۆلۆجیەکان
حاڵەتێکى نائاسایى باوەڕپێنەکراوە ،کە ئەوە نموونەیەکە لە حاڵەتە زۆر ترسناکەکانى
کە چاالکیەکانى مرۆڤـــ لەم هەرێمەدا بە نادروستى ئەنجامى داوە لە ئیدارەدانى ئاودا
بێ ئەوەى ستراتیژیەتى وزەى دیاریکراوى گۆى زەوى خرابێتە ژێر وردبینیى زانستیەوە.
وشککردنى ئاوى بەدەیان بیر لەماوەى تەنها چەند ساڵێکدا واتا کەمبونەوەى خێراى بە
چەندین عەمبارە ئاوى نێو جیۆلۆجیەکان ،واتا ژینگەى ژێر زەوى لەژێر هەڕەشەیەکى
حەقیقیدایە بەردەوامبوون لەسەر ئەم دەستخستنە لەڕادەبەدەرەى مرۆڤـــ بۆنێو ژینگەى
ژێر زەوى ئاراستەکەى تەنها بەرەو کارەسات بردنە.
بونى پالنێکى تۆکمەى ستراتیژى ئاو لە چوارچێوەى ئیدارەدانێکى دروستى ئاو بە
جێبەجێ کردنى سیاسەتێکى دروستى ئاو لەالیەن حکومەتى هەرێمى کوردستان دەبێ
لە چوارچێوەى ئەو گرنگى پێدانەبێ کە هەموو کارە ژینگەییەکان بەبێ هەبوونى
سیاسەتێکى دروستى ئاو کەموکوڕى زۆر گەورەى تێدایە ،بەوپێیەى کە ئاو سەرچاوەى
زیندویەتیە و بۆئەوەى ژینگەیەکى زیندومان هەبێت دەبێ ئاسایشى ئاومان هەبێت ،ئاو
سەرچاوەى خۆڕاک و کشتوکاڵ و پیشەسازى و بازرگانى و گشت کایەکانى ژیانە ،ئاو
سەرچاوەى دروستبوون و پەرەسەندن و بەردەوام بوونى شارستانیەتە گەورەکانى مێژوو
بوو .کارکردن بۆ ئیدارەدانێکى دروستى ئاو واتا ئیدارەدانێکى دروستى گرنگترین بەشى
ژینگە .ئەڕکى سەرشانمانە ئیدارەدانێکى سەرکەوتووى سەرچاوەکانى ئاو لە هەرێمى
کوردستاندا جێبەجێ بکەین ،بە تایبەت کە ئێمە لە سەردەمێکدا دەژیێین کە کێشەى
هەبوونى ئاوى خواردنەوە دوچارى ژمارەیەکى زۆرى دانیشتوانى گۆى زەوى بۆتەوە،
هەروەها ئەو فاکتەرانەى کە هۆکارن بۆ هاتنەدى کێشە لەبەردەم ئاسایشى ئاو رۆژ دواى
رۆژ روو لە زیادبوندان .کە کێشەى کەش و هەوا لە کێشە زەقەکانى ئەم سەردەمەى
ئێستایە .رۆژهەاڵتى ناوەڕاست بە دۆخێکى نا هاوسەنگى ئاودا دەڕوات و چاوەڕوان
ساڵی حهوتهم

90

27

دەکرێت لە داهاتوودا کێرڤى کێشەى ئاو لە رۆژهەاڵتى ناوەڕاستدا بەخێرایى بەرەو
بەرزبوونەوە بڕوات کە یەکێک لە کێشە سەرەکیەکان نەبوونى سیاسەتێکى دروستى
ئاوە لە چوارچێوەى ئیدارەدانێکى سەرکەوتووى ئاو .هەرێمى کوردستانیش کە بەشێکە
لە رۆژهەاڵتى ناوەڕاست بەبێ هەبوونى پالنێکى ستراتیژى ئاوو کارکردن لەسەرى لە
چوارچێوەى ئیدارەدانێکى دروستى ئاو لە داهاتوودا بەرەو رووى کێشەى گەورەى ئاو
دەبێتەوە ،کە بەشێوەیەکى تێکڕایى ( )averageلەماوەى بیست و پێنج ساڵى
رابردوودا نزیکەى  80-70مەتر ئاوى نێو چینەکانى زەوى دابەزیووە .قەرەبوکردنەوەى
لەدەستدانى ئەو یەدەگەى ئاوى ژێر زەوى زۆر ئەستەمە ،ئەمڕۆ ساسەتى ئاو بەتەواوى بە
سیاسەت و ئەجینداى بەرێوەبردنى واڵتان گرێدراوە ،کە شوێنگەى هەرێمى کوردستان لە
جیۆگرافیایەکى داخراودایە و بەشێکى زۆرى سەرچاوەکانى ئاوى سەر زەوى لە دەرەوەى
سنورەکەیەوە لە تورکیا و ئێرانەوە بۆى دێت ،کەواتە بەبێ هەبوونى پالنى ستراتیژى
سەرکەوتوى ئاو بێگومان داهاتووى ئاسایشى ئاو لە هەرێمى کوردستاندا دەکەوێتە
ژێر مەترسیەکى گەورە ،لە نموونە زەقەکان لە دوا ساڵەکانى نەوەدەکان و ساڵى
 2000و چەند ساڵێک دواتر کێشەى ژینگە و وشکەساڵى و کەمى بەفرو باران بوو بە
هۆکارى کۆچکردنى دانیشتوانى ژمارەیەک لە گوندەکانى هەرێمى کوردستان بەرەو شارو
شارۆچکەکان ،کەچى شوێنى ئەم گوندانە لە بەشى سەرەوەى هەرێمى کوردستاندان .تا
ئێستا لە هەرێمى کوردستاندا نەبوونى نەخشەى ئاوى نێو چینە جیۆلۆجیەکان بریتییە
لە کێشەیەکى گەورە لەبەردەم ئاسایشى نەتەوەیى ،بەو مانایەى کە کێشەى گەورەى
تایبەت بە ئاوى نێو چینە جیۆلۆجیەکان هەیە ،بەاڵم نازانرێت سنور و قەبارەى ئەم
کێشە ستراتیژیە چەندە.
کاریگەرێتى چاالکیەکانى مرۆڤـــ لەسەر بەرهەم هێنانى زبڵخانەکان:
لەژێر کاریگەرێتى ئەو ئیدارەدانەى کە لە کێبڕکێى ئابوریدا لەنێوان دەوڵەتانى پێشکەوتوى
جیهانى گۆى زەویدا هەیە ،رۆژ دواى رۆژ زبڵ و پاشماوەکان لە زیادبونێکى پێشبینى
نەکراودایە و هەندێک لە دەوڵەتان بەشێکى خاکەکەیان بۆ زبڵ و خاشاک تەرخان کردووە،
کە ئیدارەدانى پاشماوەکان لە جیهاندا بە گشتى کێشەیەکى زۆر گەورەى مرۆڤایەتیە
کە دوچارى گشت گیانلەبەرێک بووەتەوە ،بەمەش پانتاییەکى زۆرى زەوى لە خاکى
بەپیت و سەوزەوە گۆڕدرا بۆ ئەو خاکەى کە ناو هەناوى پڕکرا لە زبڵ و پاشماوەکان.
لەم رۆژگارەدا زۆربوون و فراوانبوونى ئاسۆیى و ئەستونى زبڵخانەکان وەک یەکێک لە
مەترسیەکان دوچارى ژیان و تەندروستى مرۆڤایەتى و ژینگە بۆتەوە ،لەو واڵتانەى کە
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تا ئێستا تەکنەلۆژیاى دوبارەبەکارهێنانەوەى زبڵ و پاشماوەکانى ()recycling
لێنیە یاخود زۆر الوازە ئەوا کێشەى زبڵ بوەتە یەکێک لە کێشە گەورەکان لەبەردەم
ئاسایشى تەندروستى .ئایا بۆ مرۆڤەکان بەم شێوە زۆرە زبڵ و پاشماوەکان بەرهەم
دێنن  ...؟ ئایا بۆ مرۆڤەکان بەم شێوە ژیانى خۆیان دەخەنە بەردەم مەترسی گەورە.
کەواتە لم سەردەمەدا لەجیاتى ئەوەى مرۆڤـــ سەرچاوەى بوژاندنەوەى ژینگە بێت،
بەڵکو مرۆڤـــ سەرچاوەى کەڵەکە کردنى زنجیرەیەک مەترسى بنەڕەتیە بۆ سەر خودى
ژینگەکەى خۆى .دەبێ ئاماژە بکەم بە جۆرى زبڵى ترسناک و زبڵى ئەلیکترۆنی و زبڵى
تەندروستى ،کەوا ئەم جۆرانەى زبڵ و پاشماوەکان مەترسى زۆر گەورەن لەبەردەم
ئاسایشى تەندروستى و ژینگەیى ،کە زۆربون و گرنگیدان بە بەرهەمى کوالیتى خراپ و
ئاست نزم کەناڵێکى زۆر گەورەو فراوانى رۆژ دواى رۆژ زیادبوونى زبڵى ترسناک وزبڵى
ئەلیکترۆنیە بە حوکمى ئەوەى بەرهەمە ئەلیکترۆنیە کوالیتیە نزمەکان زوو تێکدەچن و
دەبن بە زبڵ و ئەوەش یەکێک لە کێشە زۆر گەورەکانى هەرێمى کوردستانە ،بەرهەم
هێنانى کوالیتى ئاست نزم یەکێکە لە کێشەکانى بەردەم مرۆڤایەتى.
دواى دیراسەکردنێکى زۆر و لەماوەیەکى دوورودرێژدا لە لێکۆڵینەوەى پەیوەندى نێوان
مرۆڤـــ و ژینگەدا زاناکانى ژینگە و سروشت گەیشتنە ئەو دەرئەنجامەى کە خەسڵەتى
نەتەوە پێشکەوتووەکان بوونى ژینگەیەکى خاوێن و سەالمەتە ،بۆیە ئاستى هۆشیارى
نەتەوە بە پاکوخاوێنیى ژینگە بەستراوەتەوەو مرۆڤى ژینگە دۆست مرۆڤێکى هۆشیارو
رۆشەنبیرە.
ئەو بڕە ئێجگار زۆرەى وزە کە مرۆڤەکان لەسەر گۆى زەویدا بۆبەردەوام بوون لە
ژیانیاندا خەرجى دەکەن ،زۆر زیاترە لە ئاستى پێویست .تا ئێستا زۆربەى مرۆڤەکان
لەوە تێنەگەیشتوونە کە مرۆڤەکان لەنێو چ کارەساتێکى چاوەڕوان کراوى ناهاوسەنگى
گۆى زەویدا ژیان بەڕێدەکەن.
مرۆڤـــ زۆر لە وزەى گۆى زەوى و توانستە سروشتیە ژینگەییەکەى بەفیڕۆداوە ،ئەوە
ئەو ئەنجامەیە کە زانایانى ئەڵمانى لە پەیمانگاى بۆتسدام بۆ لێکۆڵینەوەى کەش و هەوا
کە تەئکید دەکاتەوە لە کاریگەرێتى نێگەتیڤانەى مرۆڤـــ لەسەر گۆى زەوى لە سنورى
ئاساییدا تێیپەڕاندووە .هەروەها پەیمانگاى بۆتسدام لە رێکەوتى  2014/1/16تەئکیدى
لەوە کردەوە کەوا لێکۆڵینەوە نێودەوڵەتیەکان گەیشتونەتە ئەوەى کە کاریگەرێتى
مرۆڤـــ لەسەر زەوى لە سنوورى بەرگەگرتنى زەوى تێپەڕاندووە.
هەروەها ئەو تیمە نۆ الیەنى بارودۆخى ژیانێکى هاوسەنگ و جێگیریان لەسەر زەوى دانا،
وایان دەرخست کە بەشێوەیەکى واقعى چوار لەم نۆ الیەنانە بەشێوەیەکى زۆر کاریگەر
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کەوتونەتە ژێر فشارى کارى نێگەتیڤانەى مرۆڤەکان .کە ئەوانیش گۆڕانکارى کەش و
هەوا و لەناوچونى هەمەجۆرێتى زیندەوەران ( )bio diversityکە الیەنى پڕ گرنگى
پێویستى ژیانن .کە زانایان ئەم زانیاریانەیان لە گۆڤارى «ساینس» باڵوکردەوە کە ئەم
گۆڤارە تایبەتە بە زانستە سروشتیەکان و ئەو زانیاریانە لە مونتەداى نێودەوڵەتى داڤۆس
لە سویسڕا پێشکەش کرا .کە سەرۆکى تیمە زانستیەکە وێل ستێڤن لە زانکۆى ستۆکهۆڵم
گوتى «گۆڕانکاریە کارەساتبارەکانى کە لەم دواییانەدا لەسەر زەوى رویانداوە لە ماوەى
ساڵى  1950وە رویان نەداوە .هەروەها ستیڤن گوتى «دەتوانین ماوەى دواى ساڵى
 1950ببینین کە گۆڕانکاریە گەورەکانى «رێکخراوەیى» زەوى پەیوەندى راستەوخۆى بە
گۆڕانکاریە ئابوریەکان هەیە .کە ئەم دیاردە تازەیە ئەوەمان بۆ روندەکاتەوە کە مرۆڤـــ
لەسەر ئاستى جیهاندا بەرپرسیارێتى تازەیان لەسەرە لەبەرامبەر هەسارەى زەوى.
ئەوە وتەیەکى ئێجگار گەورەو پڕ مانایە کە بڵێین ئەو هەسارەى کە جێنزرگەى ئێمەیە
هاوسەنگیە داینامیکیەکەى لەدەستداوەو مرۆڤەکان ئەوەیان بەسەر هێناوەو کەواتە
بەمانیەکى دیکە ئێمەى مرۆڤـــ و گشت گیانلەبەر و زیندەوەرەکان لەنێو دونیایەکى
ناجێگیردا ژیان بەسەر دەبەین و ئەوەش لێکدانەوەى فراوانى دەوێت بەشێوەیەک کە
بەشێوەیەکى گشتى سروشتى ژیان لەژێر مەترسی گەورەدایە .ئەوە بۆ ئەو کەسانەى
کە لەبوارى سروشت و ژینگەدا کاردەکەن زۆر باوەڕپێکراوە ،بەاڵم بۆ ئەو کەسانەى کە
بێئاگان لە بارودۆخى نالەبارى گۆى زەوى لەوانەیە بە راست لێکدانەوەى بۆ نەکرێت.
کێبڕکێى پیشەسازى چەک  ...وێرانکردنى سروشت:
سااڵنە ملیارات دۆالر لە دروستکردنى چەک و تەقەمەنیە پێشکەوتووەکاندا خەرج
دەکرێت ،بەاڵم ئایا کۆمەڵگاى مرۆڤایەتى پێویستى بە کەڵەکەکردنى ئەم هەموو چەک
و تەقەمەنیە هەیە ...؟ ئایا بۆ هەر لەدێر زەمانەوە بەشێک لە کۆمەڵگاى مرۆڤایەتی
بریتیى بووە لە کردنى بەشێک لە گۆى زەوى بە عەمبارى چەک و تەقەمەنى بەاڵم بۆ
بەکارهێنانى بەرامبەر بەیەکتر ،بەرامبەر بەو خاک و ژینگەیەى کە نان و ئاومان پێدەدات،
ئەگەر لەروانگەى فەلسەفەى مرۆڤـــ دۆستیەوە تێبڕوانین هەست دەکرێت کە حاڵەتێکى
زۆر نائاسایى لەنێو جەستەى کۆمەڵگاى مرۆڤەکاندا دەخولێتەوە کە ئەوەش جەنگانە دژ
بە سروشت و ژینگە و گۆڕاندنى بەهەشتى سەر زەوى بە دۆزەخى سەر زەوى ،گۆڕاندنى
هێمنى و ئارامى بە هەراو ژاوەژاوو ،گۆڕاندنى هیوا بۆ بەدبەختى ،بەشێوەیەک مرۆڤەکان
سروشتى ژیانیان لە گیاندارو ئاژەڵەکانیش تێکداوە ،مرۆڤەکان خۆشی و جوانیان لە
گوڵ و دارو درەخت و باڵندەکانیش تێکداوە ،گەورەبوونى بیرو هۆشى مرۆڤەکان لەگەڵ
ئەوەى خۆشى و رەفاهیەتى بێ سنوورى هێنایەدى بەاڵم لە هەمان کاتدا بەدبەختى و
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کارەساتی گەورەى هێنایەدى .بۆ ملیۆنان منداڵى بێ گوناحى سەر دونیاى گۆى زەوى
ئەم دونیایە ئەم جیهانە زۆر ترسناک و تاریکە و دۆزەخێکى تەواوەو هەموو رۆژێک هیوا
جوان و پاکەکانیان لەبار دەبرێن و برسی و بێ جێگە و رێگەن وترسیان لێ نیشتووە،
من کاتێ کە خەریکى نوسینى ئەم چەند دێڕەم کوژرانى چەند هەزارێک لە کوردە پیاوو
ژن و منداڵەکانى هەڵەبجە و شوێنەکانى دیکەى کوردستانم دێتەوەبەرچاو لەژێر هێرشى
کیمیاباراندا ،چەندین لەو دایک و داپیرە و باوک و کوڕو کچ و منداڵە بەریئەکانى کورد
کە بە کۆمەڵ و زۆر بێ بەزیى بەناوى ئەنفالەوە خرانە ژێر خاکى خاکەکەى خۆیان و
بەسەر یەکتردا خرانە نێو چاڵە ترسناکەکانى ئەم دونیایە ،ئەو خاکەى کە دەبوو بنیاتى
شارستانیەتى مرۆڤایەتى لێیەوە دروست بکرێت بەاڵم هەزاران مرۆڤى گوناحى خراناو،
هێڕشەکانى جەنگى سوریا بۆ سەر خەڵکە بێ تاوانەکان بەتایبەت منداڵە بەریئەکانم
دێتەبەرچاو کە لە ترسى دەنگى ناپاڵمە پڕ مەترسیەکان هەموو الشەیان لەلەرزین
نەدەوەستا و ترس ئەوانى بردبووە دونیاى پڕ لە گوناحى شەیتانەکان ،بەاڵم ئەم
دیمەنانە هەر بەردەوامن و هەر بەردەوامیش دەبن ،کە هەر جارەى بۆ بەشێکى کۆمەڵگا
و لە زەمەنێک و شوێنێکى جیاوازدا چەندین جارە دەبنەوە .ئەم گۆى زەویە گوناحى
زۆرى بەرامبەر کراوە ،بەشێکى کراوە بە دۆزەخى بەشێکى دانیشتوانى گۆى زەوى و
گشت بونەوەرەکان .هەریەک لە ئێمە بەبێ بەزەیى مەبەستیەتى لەپێناو بەردەوامبوون لە
ژیانیدا وزەى گۆى زەوى بکات بە قوربانى خۆى ،بەاڵم وردنین لە بەرژەوەندى لەو هەموو
خەڵکەى کە لەدواى ئێمەوە دێنە سەر شانۆى ئەم گۆى زەویە و پێویستیان بە ژیان و
بەختەوەریە .لەبەرئەوەى بێگومان لەماوەیەکى زۆر کەمى تەمەنى شۆڕشى پیشەسازیدا
وزەى زۆرى گۆى زەوى خەرجکراوە .چیا سەهۆڵینەکانى جەمسەرى باکور بەشێکە لە
وزەى زۆر بە نرخى گۆى زەوى ،بەاڵم توانەوەى بەردەوام و بچوکبوونەوەى قەبارەى ئەم
سروشتە بریتییە لە دەستدانى بەشێکى زۆر بە نرخى وزەى گۆى زەوى ،ئەم وزەبردنە لە
ئەنجامى گەرم داهاتنى گۆى زەوى و کێشە دروستکردن لەبەردەم چینى ئۆزۆن تێکدانى
هاوسەنگى ئەتمۆسفیر لە ئەنجامى چاالکیە زۆرو بى بەزەییەکانى بەشێک لە مرۆڤەکان
بریتییە لە ئاراستەکردنى دونیاى گۆى زەوى بەرەو کارەساتە یەک لەدواى یەکەکان.
دەتوانین بڵێن بەشێک لە مرۆڤەکان لەنێو گیژاوى بێشومارى نەهاکمەتیەکانى مرۆڤەکان
گیریان خواردووەو دەربازبوون لێیان پڕ زەحمەتە .کەواتە بۆ هەندێک لە مرۆڤەکان بۆ
هەندێک لە منداڵە بێ گوناح و فریشتە ئاساکان بۆ هەندێک لە دایک و باوکە بە تەمەن
و هەست ناسکەکان بۆ هەندێک لە گەنجە دڵ گەرم و پڕ هیواکان دونیاى گۆى زەوى
بریتییە لە دۆزەخ و دونیاى کارەساتەکان .بەتایبەت ئەوەى لە بەشێکى ئەم رۆژهەاڵتى
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ناوەڕاستە ژیابێت و خرابێتە نێو یاساو رێسا بێ سەروبەرەکانیەوە ،ئەوا بەباشى لەم
وتانەم تێدەگات .بێگومان ئەو کەسانەى ئەو مرۆڤانەى کە هەوڵى ئەوەدەدەن دونیاى
گۆى زەوى بەبەهشت بهێڵنەوەو گۆى زەوى بکەن بەبەهەشت بەهەشتین ،ئەو مرۆڤانەش
کە بەهەشتى گۆى زەوى دەکەن بە دۆزەخ و دۆزەخ بەرهەم دێنن دۆزەخین.
سیاسەتى دورخستنەوەى کارەساتەکان:
ئەوەى گرنگە لەم سەردەم و زەمەنە پڕ کێشە و کارەساتبارەى گۆى زەوى کە
کاریگەرێتى قولى کێشە زۆرەکانى کە بەرامبەر هاوسەنگى سروشت و ژینگە و ژیانى
مرۆڤـــ و گشت بونەوەران دەمێکە بەرباڵوبووە ،زۆر لە دەوڵەتان کە هەرچەندە
هەندێکیان کە خۆشیان رۆلیان لە بەشێک لە دروستکردنى کارەساتەکان هەبێت ،بەاڵم
ستراتیژیەتێکى دێژخایەنیان لە هەوڵدان بۆ دورخستنەوەى کاریگەرێتى زۆر لە کێشە
ژینگەییە مرۆڤکردەکاندا هەیە ،بۆیە سااڵنە لە ئەجێنداى حکومەتدا بەشێک لە بودجەى
دەوڵەت لەپێناو پاراستنى واڵت لە دۆخە نالەبارەکاندا خەرجدەکرێت ،کە داهێنان
لە ئامێرەکانى هاوڕێى ژینگە و هەوڵە زانستیە -کۆمەاڵیەتیەکانى کەمکردنەوەى زبڵى
بەرهەمهاتوو و هەوڵى بەردەوامى کەمکردنەوەى بێ کارى و هێنانەدى هەلى کار (کە
هەژارى و بێ کارى لەوانەیە بە ئاراستەى پیسبوونى ژینگە هەنگاوبنێت) هەروەها
کۆنترۆڵکردنى کارى بازرگانى لە پابەندبوون بە کوالێتى کۆنترۆڵ لە هاوردەکردنى
کوالێتیە باش و بە کەڵکەکان ،بەرزکردنەوەى هۆشیارى هاونیشتمانى بۆ وەدەستکەوتنى
ئاکارە پڕبەهاکانى مرۆڤایەتى لە پاراستنى ژینگە و سروشت و هێشتنەوەى سروشت
و ژینگە بە پاکى بۆ نەوەکانى داهاتوو ،هێنانەدى کلتورى خۆشویستنى نیشتمان بە
مانا گەورەکەى کە بریتییە لە هەرچى باشە بۆ پێشکەوتنى واڵتەکەت ئەنجامى بدەیت
و هەرچى خەراپیشە رەتى بکەیتەوە ،ئەوەى ئاماژەم پێکرد لە چەند دێڕى رابردوودا
هەوڵى بەرێوەبردنى واڵتە بە ئاڕاستەى دوورخستنەوەى واڵت لە نەهامەتیەکان لە
کارەساتەکان لە هەر هەوڵێک کە تێکدەرى بارودۆخى ناوەوەى نیشتمان بێت.
بەدارستانکردن و بەرفراوانکردنى روبەرى ئاویى لەنێو نیشتماندا لە هەوڵە بەردەوامەکانى
واڵتانى خاوەن سەروەرى و ئەجێنداى پێشکەوتنى بەردەوامە بەئاڕاستەى خۆدورخستنەوە
لە کارەساتە مرۆڤکردەکان.
دورکەوتنەوەى مرۆڤـــ لە سروشت و کەمبونەوەى هاوڕێیەتى نێوان مرۆڤـــ و سروشت،
یاخود هاوڕێیەتى نێوان مرۆڤەکان و ژینگەى دەوڵەمەند هۆکارێکى کاریگەرى دابڕانى
مرۆڤە لە سروشتى ژینگە و بەمەش لە زۆر شوێنانى دونیاى گۆى زەوى خزمەتى ژینگە
کەم گرنگى پێدەدرێ باشترین نموونە بۆ ئەم حاڵەتە ناهەموارەش هەر رۆژهەاڵتى
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ناوەڕاستە .جەنگ لە هەر شوێنێک بێت ئەوا کارەساتەکان لەو شوێنەن ،ماوەى  29ساڵە
جەنگ لە رۆژهەاڵتى ناوەڕاست بەشێوەیەکى بەردەوام و بێ پچڕان وجودى هەیە .بەاڵم
«دابڕانى مرۆڤـــ لە ژینگە و هەڕەشەى مرۆڤەکان بۆ سەر ژینگە» خۆى لە خۆیدا بریتییە
لە جەنگ لەبەر ئەوەى چاالکیە ئاساییەکانى مرۆڤــ خۆى لە خۆیدا هەندێکیان دژ بە
ژینگەن و بەرپاکردنى جەنگە دژ بە سروشت و ژینگە و مرۆڤـــ و گیانەوەران .لە هەندێک
شوێنى رۆژهەاڵتى ناوەڕاست و بۆ نموونە شوێنێکى وەک رۆژئاواى کوردستان و سوریا
و یەمەنى عەرەبى و هەندێک شوێنانى کیشوەرى ئەفریقیا و  ...هتد .بە سەربازگەکردن
باڵى بەسەر ژینگەدا کێشاوە ،سەربازگە مانایەکە لە ماناکانى شەڕو بۆنى باڕووت ،لە
ساتەکانى چاالکیەکانى سەربازگەدا ژینگە هیچ مانایەکى نامێنێت ،بەڵکو لەو کاتانەدا
بردنەوەو وەاڵمدانەوەى سەربازى و هێڕشکردن و لەوانەیە داگیرکردن و کوشتنى مرۆڤـــ
و زیندەوەران و دارو درەخت و وێرانکردنى کانیاوەکان و هەموو شتە جوانەکانى نێو
سروشت بریتیین لە سەروەریەکى ئێجگار گەورە لەپێناو سەرکەوتن بەسەر ئەوى دیکەدا.
فەلسەفەى باڵوکردنەوەى ئاشتى و پێکەوە ژیان و خۆشویستن و پاراستنى سروشت و
ژینگە لە بەرژەوەندى سەالمەتى گۆى زەویدایە ،ئەو گۆى زەویەى جێگەو رێگە و ماڵى
هەموومانە ،بۆئەوەى باڵندەیەک لەسەر لقەدارێک هێلالنە دروست بکات پێویستى بەوە
هەیە لەسەر ئەو دارەدا ئاشتى و بێ دەنگى هەبێت ،مریشک کە چەند هێلکەیەک دەکات و
کۆیان دەکاتەوە بۆئەوى ماوەى چەند رۆژێک لەسەریان کڕبکەوێت و دواى گەرمداهاتنیان
و چاالکبونیان ببن بە جوجەڵە (جوجکە) ئەم پڕۆسەیە بریتییە لە بەردەوام بوونى
ژیان بەاڵم بە ئاسانى نایەتەدى ،بەڵکو کۆى ئەم کردارە پێویستى بە ژینگەیەکى لەبار
لە سەالمەتى و ئاشتى هەیە بۆئەوەى ئەم کارەى کە مریشکەکە پێى هەڵدەستێ تەواو
بێت و بە ئەنجامى خۆى بگات کە ئەویش لەدایکبوونى چەند جوجەڵەیەکە لەنێو ئەو
ژیانەى کە خەسڵەتى داینەمیکى هەیە لەسەر رووى گۆى زەویدا .بەاڵم ئەوەى زۆر گرنگە
ئەم پرۆسەیە پێویستە لە بارودۆخێکى ئاشتیانەو لەنێو دەنگى سروشتدا رووبدات ،نەک
لەنێو دەنگ و ژاوەژاوى جەنگ ،گوڵەکان بۆئەوەى بە جوانترین شێوە خۆیان پێشانى
سروشت و مرۆڤـــ و زیندەوەر و مێشهەنگوینەکان بدەن نابێ لەژێر کۆنترۆڵى بۆنى
بارووت و لەنێو کوشتارگەدا ئەم پرۆسە سروشتیە بێتە ئەنجام ،لەدایکبوونى هەموو
شتێکى جوان پێویستى بە ئارامى و دەنگى سروشتە .گۆى زەوى سروشتێکى نایاب بوو
بەاڵم مرۆڤەکان تێکیانداو زۆر بێ بەزەیى دژى جوانیە بێ سنورەکانى وەستانەوە .ئێستا
ئەوەى هەیە گۆى زەویەکى هاوسەنگ تێکدراوو بریندارکراو بە جەنگە مرۆڤکردەکان بە
لەنێوبردنى چەندین خەونى نەوەکانى داهاتوو لەپێناو دەستکەوتنى پارەى زیاترو بەرهەم
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هێنانى چەک و تەقەمەنى کاریگەرتر ،ئەوەى بەالى باڵندەکانەوە گرنگە بوونى کەش و
هەوایەکى لەبارو بۆن خۆش و تەڕو باراناویە بۆئەوەى لە ئاسمانى گۆى زەویەوە ئەو
سروشتە جوانە ببینن کە بۆى خەڵق کراون ،جولەى ئاوى کانیاوەکانیش بۆ ئەوە خەڵق
کراون کە شۆڕببنەوە تا دەگەن بە ڕەگى چەندین گژو گیاو دارو درەخت و شکاندنى
تێنوێتى چەندین زیندەوەر ،بەاڵم بە وێرانکردنى کانیاوەکە یان نەهێشتنى گژوگیاو دارو
درەختەکان یاخود لەناوبردنى زیندەوەرەکان ئەوا رێڕەوى فەلسەفەى ژیانى سروشت
گشت ماناکانى تێکدەچێت و بە قوربانى خەونى چەندین مرۆڤى شەڕخواز دەکرێنەوە،
ئەم کارەساتانە هەر هەمویان بەبەرچاوى خۆمانەوە رویانداو بوونە بەشێک لە مێژووى
مرۆڤایەتى ،بوون بەبەشێک لە مێژووى سەپێنراو بەسەر دونیاى گۆى زەوى.
تا ئێستا بەشێک لە مرۆڤەکان لەوە تێنەگەیشتونە کە مرۆڤـــ بەبێ بوونى سروشتى
ژینگەیەکى پاک ناتوانێت بە هاوسەنگى بژیێت ،بۆیە لە واڵتانى زۆر پێشکەوتووى سستمى
تەندروستى ،ئەم سیستمە بەشێوەیەکى زۆر کاریگەر بە راهێنانى نەخۆش لەسەر دەنگى
میوزیک و دەنگى سروشت کارى بۆ دەکرێت و هەوڵى ئەوە دەدرێت بە هەموو توانایەک
کەسى نەخۆش بگەڕێندرێتەوە بۆ نێو سروشت و ئەنجامدانى وەرزشکردن (چونکە
وەرزشکردنیش زۆر گرنگە کە لە ئاوو هەوایەکى پاک ئەنجام بدرێت) بەشێوەیەک
هەندێک لە نەخۆشیەکانى شێرپەنجەش ئەوە چارەسەرەکەیەتى ،کەواتە بۆ زانایان
ئەوە روونبۆتەوە کە مرۆڤى هاوسەنگ ئەو مرۆڤەیە کە لەنێو سروشت و ژینگەیەکى
پاک و دوور لە شەڕ و ژاوەژاو ژیان بەسەرببات ،کەواتە تێکەڵبوونەوەى مرۆڤـــ لەگەلڕ
سروشت و ژینگەیەکى ئارام و دوور لە نائارامى و جەنگەکان و هەوڵدان بۆ بەشدارى
کردن لە ئاوەدانکردنەوەى ژینگە لە بەرپرسیاریەتى هەمووماندایە و با ئێمەش هەوڵى
دوورخستنەوەى هۆکارەکانى نائارامى لە هەرێمى کوردستان بدەین لەپێناو تێکەڵبونەوەى
زیاترمان بە سروشتى نیشتمانمان کە بەشێکى زۆرى پێکهاتووە لە بەهەشتى سەر گۆى
زەوى ،کە لە بنچینەدا ئەمە کلتورى رەسەنى کوردی یە .بە تێکەڵبونەوەمان لە کلتورى
رەنگاو رەنگ و دەنگى سروشتى کوردستان زۆر جیاوازتر دەردەکەوین و دەبا ببین بە
بەشێک لە ژینگەى کوردستان ،نەوەکانمان فێرى ئەوە بکەین کە ئێمە خۆمان بریتیین لە
سروشت و ژینگەى دەوڵەمەندى نیشتمان و باڵندەکان هاوڕێمانن و بەیەکەوە سیمفۆنیاى
ژیان دەڵێینەوە.
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قسە کردن لەسەر ڕاگەیاندن و ژن دەبێت لە کۆمەڵیک ڕوەوە باس لە ڕەهەندە جیاوازەکانی
بکەیت تاکو وێنایەکی گشتگیرو تێگەیشتنێکی تەواو بدەیت بە خوێنەر ،گەرچی ئەم بابەتە
بابەتێکی قوڵە و لەگەڵ گەشە کردنی ڕاگەیاندن لەڕووی ناوەڕۆک ،ئامراز و بەتایبەتیش
گەشەی تەکنەلۆجیاو سەرهەڵدانی فۆڕمە جۆراوجۆرەکانی تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان بەردەوام
شتی نوێ ترو ڕەهەندی تری دێتە سەرو قسەی زیاترهەڵدەگرێت،لەم باسەداو لە چەند
زنجیرەیەکدا لەسەر چەند تەوەرەیەک باس لە مێژوو و پرس و پێگەو وێنەی ژن لە
ڕاگەیاندن بە گشتی و ڕاگەیاندنی کوردی بەتایبەتی دەکەین لە بەشی یەکەمدا کورتەیەک
لەسەر ژن لە مێژووی ڕۆژنامەنوسی کوردی و بەربەستەکانی بەرەوپێش چوونی دەکەین
و لە بەشەکانی داهاتوودا لەچەندین ڕووی ترەوە لەسەر ئەم باسە دەڕۆین.
کورتەیەکی مێژوویی
ڕاگهیاندنی کوردی ڕاستە بە بەراورد بە مێژووی ڕۆژنامەگەری واڵتانی دەوروبەری
مێژویهکی کورتی ههی ه ک ه سالی  1898یهکهم ڕۆژنام ه ی کوردی دهردهچێت سهد
ساڵ دوای ئهوه دێت ک ه یهکهم ڕۆژنامهی عهرهبی  1799بهناوی ‹الحوادس الیومی ه ‹
دهردهچێت ،یهکهم ڕۆژنامهی تورکی  1831بهناوی ‹تقویم الوقائع› دهردهچێت1820،
یهکهم ڕۆژنامهی فارسی ب ه ناوی ‹مریت االحوال› دهردهچێت ،لهگهڵ ئهوهشدا سهد ساڵ
جیاوازین ،بەاڵم تاکە هۆکار بۆ کەمی ژن یان دواکەوتنی ژن ،الی ئهوانیش بهشداری
ژن نابینرێت کە بە سەد ساڵ لە پێش ئەوانەوەین .ئەگەر گەڕانەوەیەکی کورت بکەینلە
نوسینی ژن و قەڵەمی ژنی کورد دەبینینبهشداری ژن بۆ سهدهی  19دهگهرێتهوه‹ ما
شوکت ئهردهاڵن› ناسراو ب ه ‹مهستورهی ئهردهاڵنی›  1848-1805ب ه یهکهم ژن ه مێژوو
نوس دهناسرێت کە کتێبی مێژوی ئهردهاڵنی نوسیوه .لە ڕۆژنامەگەریشدا ڕۆژنامهی
‹ژین و ژیان› کچ نهبوون بهڵكو هاندانێک بوه چ پیرهمێردو چ نوسهرهکانی تر بابهتیان
ب ه ناوی ژن یان کچهکهی خۆیان نوسیوه وهک هاندانێک.
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ی ژن ساڵی  1926ئهویش نوسێنێک ه بهناو نیشانی ‹ژن و تهئسیراتی
یهکهم نوسین 
ل ه حهیاتی مهدهنیهتدا› ب ه قهڵهمی› ‹گوزیده عهزیز خانم›به ڕێوهبهری قوتابخانهی
سلێمانی کچان .دهتوانرێت بهیهکهم سهرهتای بهشداری قەڵەمی ژن بزانرێت ل ه
رۆژنامهگەریی کوردیدا.
ڕهوشهن بهدرخان ک ه ل ه ساڵی  1992- 1909ژیاوه دهتوانرێت بهیهکهم ڕۆژنامهنوسی
ژنی کورد بناسرێت ل ه ڕۆژنامهگەریی کوردیدا .ل ه گۆڤاری هاوار هاوکارێکی جهالدهت
بهدرخان بوو .
ڕهحم ه خان کچی پیرهمێرد دوای مردنی باوکی خاوهن ئیمتیازی رۆژنامهی ژین› ی
وهرگرتوه .ئەمانە وەک سەرەتا و یەکەم کەس دواتر دوای پهنجاکان شهستهکان ژنی
کورد چوهت ه قۆناغێکی ترهوه ههڵکشانی بینهوه .رۆئیا تلوعی :دهڵێت ‹ژنانی کورد تا
دهیهی سااڵنی شهستهکان الوازبوون دواتر ل ه شهست و حهفتاکاندا ڕویان ل ه هەڵکشان
کردوهلە کاری نوسین و ڕۆژنامەگریدا› وردە وردە دهبن ه خاوهنی باڵوکراوهی تایبهت ب ه
خۆیان؛ ژنانی ئازاد ‹ک ه ب ه کرمانجی ناوهراست و ب ه پیتی ئارامی ل ه سلێمانی دهرچوه
سهر بهلقی کوردی ژنانی شویعی عێراقی بوه .گۆڤاری ژن›ل ه بهغداد لهالیهن رابیتهی
ژنانی عێراقیهوه دهرچوه .گۆڤاری ‹دهنگی ژن› ل ه الیهن یهکێتی ئافرهتانی کوردستان ل ه
شاخ دهرچوه .ئیتر بهردهوام دهرگا کراوهتەوه بۆ دهرچوونی چهندین رۆژنامهو گۆڤاری
تری ژنان.

ژن لە پەخشی رادیۆو تەلەفزیۆن
لەگەڵ هاتنی ڕادیۆو تەلەفزیۆن ژن بوونی هەبووە گەر بە تەنها یان یان ژمارەیەکی
کەمیش بووبێت بۆ نمونە یهکهمین تهلهفزیۆنی کوردی کهرکوک  1969ژنی تێداوبوه
وهک بێژهر .ڕادیۆی کوردی ل ه بهغداد تا ساڵی  1976-1939یهک بێژهری کوردی ههبوه
مال› بووە لهسااڵنی حهفتاکان ل ه نێوان کارمهنده گرێبهستهکان 5
کە ‹نیهایهت جه 
ژن ههبوه لەو ڕادیۆیەدا.
گەرچی نامەوێت بابەتەکە بکەمە بابەتێکی مێژووی بەاڵم دەبێت ئاماژە بەوەبکرێت
کە لەدوای ڕاپەڕین دەرکەوتنی ژن لە ڕۆژنامە سەرەتاو دواتر ڕادیۆو تەلەفزیۆنەکاندا
بەردەوام لە هەڵكشان بووە ،سەبارەت بە پێگەو ڕۆڵەکەی بە جێی دەهێڵم بۆ بەشەکانی
داهاتووی نوسینەکە کە لەهەردوو ڕووی ئەرێنی و نەرێنییەوە شی دەکەمەوە .دەچمە
سەر تیشکێکی کورت لەسەر هۆکارەکانی کەمی بەشداری ژن لە کاری ڕۆژنامەنوسی
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کوردیدا لەسەرتاوە تا ئەمڕۆ کە ئەویش لە کۆمەڵیک هۆکاردا خۆی دەبینێتەوە کە ئەمانە
سەرەکیەکانییەتی:
بارودۆخی کولتوری و کۆمەاڵیەتی
دیدگاو ڕوئیای کۆمەڵگە سەرچاوەیە بۆ تێڕوانن و گرنگیپێدان و دانی پێگە بە تاکی
کۆمەڵگە چ ژن چ پیاو ،تێروانین و دیدگای کۆمەڵگەی کوردی لە پەروەردەی منداڵییەوە
تا دواتر و قۆناغەکانی ژیانی کچ و ژن هەمیشە پێشینەیی بە ڕۆڵە کۆمەاڵیەتیەکەی داوە
و نەک هێشتا دیدگای بۆ ژنی ڕۆژنامەنوس باش نییە بەڵکو لە هەندێک ناوچەو زۆربەی
خێزانەکانیشدا ژن پێوانە دەکرێت بەوەی ئەگەر لە ڕۆڵە کۆمەاڵیەتیەکی سەرکەوتو بێت
تاکە پێوەرە بۆ ئەوەی ژنێکی باشە ،کارکردنی لە هیچ کام لە بوارەکانی دەرەوە لە
دیدگای تاکی کوردی پێوەر نییە باشە یان خراپە ،واتە کچ بۆ ئەوە پەروەردە ناکڕیت،
سیاسی بێت یان ڕۆژنامەنوس یان هەر کارێكی تری دەرەوە ،بۆیە زۆر جاریش بە نامۆ
سەیری دەکرێت ئەم کارە دەکات .ئەمە یەکێکە ال فاکتەرە سەرەکیەکانی نەچوونە
پێشەوەی ژن لە کاری ڕۆژنامەنوسی.
لە الیەکی ترەوە ئەم دیدگایە بۆ کاری ژن هەندێک ڕەفتاری تری خولقاندوە کە بوەتە
هۆی ئەوەی ئەو ژن و کچانەی لە ڕاگەیاندن ئیش دەکەن زۆرترین ڕوبەڕووی بێزاری
سێكسی دەبنەوە ،ئەمە بووەتە هۆی دورکەوتنەوەو سڵەمینەوەی ژن لەو بوارە یان بە
باش سەیر نەکردنی ژن کە لەو بوارە ئیش بکات .کە بە پێ ی ڕاپۆرتێک زۆرترین بێزاری
سێكسی لە کەناڵە ڕاگەیاندنەکان بەرامبەر ژنانی ڕۆژنامەنووس دەکرێت.
لەڕووی پەروەردەەوە
سیستمی پەروەردە هۆکارێکە بۆ ئەم دواکەوتنەی ژن چ لەڕووی ئەوەی کە کاری
ڕۆژنامەنوسی بۆ ژن نەکردووەتە پیشەیەکی دروست و جوان ،چ وەک ئەوەی وەک
شۆڕبوەوەی زانستەکانی ناو زانکۆکان بۆ ئامادەیەکان بابەتی میدیا ناخوێنرێت لە
قۆناغەکانی ئامادەیی تاکو خوێندکار وەک بابەتێکی گرنگ سەیری کات و خۆی بۆ
ئامادەکات بۆ زانکۆ ،چ وەک ئەوەی خوێندنی میدیایی لە هەرێمی کوردستان مێژویەکی
کەمی هەیە بە بەراورد بەواڵتان.
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گرفتی پیشەیی:کاری ڕۆژنامەنوسی تا ئێستا وەک پیشە نەناسێنراوە لە یاسای کاری
هەرێـمی کوردستاندا ،ئەمە نەک لە گرنگی ئەم پیشەیەی الی تاکی کورد کەم کردوەتەوە
بەڵکو ماف و دەستکەوتی ئەم پیشەیەش بە یاسا ڕێک نەخراوە.
هۆکاری سیاسی
سیمۆن دی بۆڤوار دهڵێت ههرگیز›ههرگیز فهرمانڕهوایهکی ژنساالری ب ه مانای سیاسی
ل ه مێژوودا نهبوه ،دهسهاڵتی سیاسی ههمیش ه الی پیاو بوه ‹سەرباری بارودۆخی
سیاسی کە سااڵنێک ڕژێمی پێشوو فەرمان ڕەوایی ئەم کۆمەڵگایەی کردوە ،نەک ژن
کاری ڕۆژنامە نوسی بۆ پیاویش ڕێگە پی نەدراو بوە تەنها بۆ الیەنگرانی ڕژێم نەبێت
و کارکردن لەوبوارە مەترسیدار بوە ،دوای ئازاد کردنی کوردستانیش بارودۆخی ئازادی
ڕۆژنامەگەری هەنگاوی باشی بە خۆیەوە بینیووە بەاڵم هێشتا ترس و پێشیلکاری
وکوشتنی ڕۆژنامەنوس هۆکارێک بوون بۆ سڵەمینەوەی تاک بە گشتی وژن بە تایبەتی
لەم کارە.
هۆکاری خودی
ئەو دیدگایەی ژنی لەسەر پەروەردە کراوە ،ئەرکە خێزانی و کۆمەاڵیەتییەکەی ،کلتوری
کوردی و هەڵە راڤەکردنی هەندێک لە دەقە ئاینییەکان کە ڕێگری دەکات لە ژن لە
هەندێک بوار ،وای کردوە ژن خۆشی ئامادەیی نەبیت بۆ کار کردن لەو بوارەو ترسی
هەبێت یان قۆناغێک دەروات و دەوەستێت یان بەرگەی سەختیەکانی ناگرێت چونکە
کاری ڕۆژنامەنوسی سەختی زۆری لە ڕیگایە و پشوو دریژی دەوێت.
ئەمە تەنها لە کۆمەڵگەی کوردی نییە ئەگەر بە نموونە هەندێک کۆمەڵگە باس کەین:
له گەڵ ئەوەی واڵتان ل ه فهرههنگ و ل ه سیاسهت ل ه داب و نهریت جیاوازن نموونه
بهریتانیا سهرنوسهری یهک ڕۆژنامهی نهشناڵی ژن نیی ه ژنان رێژهی %20ڕاگهیاندنکار
رۆژنامهنوس ه ژنهکانن ،لهم سااڵنهدا رۆڵی بهرپرسیاریهتیان پێدراوه .ل ه ههموو ڕۆژنام ه
میللیەکاندا تهنها  2سهرنوسهر ژنن .ل ه بی بی سی ب ه درێژایی مێژوو ژنێک نهبوه
بهڕێوهبهری گشتی بێت ،بهاڵم ژمارهی بهڕێوهبهری بهشهکان ژنان زۆرن.
ل ه دانیمارک ڕێژهی ل ه  40%ئهندامانی سهندیکا ژنن ،ل ه  2005ئهو کچانهی ل ه بهشی
راگهیاندنی زانکۆکان وهرگیراون ل ه پیاوان زیاترن .ئوردن رێژهی ڕۆژنامهنوسی ژن %1
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سهندیکای ڕۆژنامهنوسانه ،دوو سهرنوسهری ژنی ڕۆژنامهو یهک سهرنوسهری ژنی گۆڤار
ههیه .لوبنان پێش جهنگ ڕۆڵی تهنها بێژهری بوبێت ئێستا لهبهشی هونهری ه به اڵم
هێشتا ههر ل ه پهراوێزدای ه ل ه ڕووی دهسهاڵتی بهڕێوهبردن واڵتەکانی تریش نموونە زۆرە
لەو بوارە ،بەاڵم ئەم باسەی ئێمە نایەوێت لەو بوارانە قوڵ بێتەوە کە بە تێکڕای واڵتان
کۆمەڵێک هۆکاری هاوشێوە هەیە لەوانە:
-1متمانهی تهواو ب ه ژنان ناکرێت
 -2دهرفهت نهدان بۆ ژن بۆ فێربوون وخول و ڕاهێنان و پێشنیار کردن ل ه %70
رۆژنامهنوس ه ژنهکانی بهریتانیا ڕایان وای ه چانسیان وهک پیاوان نی ه بۆ چوون ه پێشهوهو
خۆ پێگهیاندن
 -3ل ه زۆر بهی واڵتدا مهرجیان بۆ وهرگرتن بۆ کاری ڕۆژنامهنوسی ل ه پیاو زیاترهو
موچهشیان کهمتره
 -4تهمهن ،ژن ه رۆژنامهنوسهکانی دانیمارک پێیان وای ه ک ه کاتێک دهچن ه تهمهن ه وه پشت
گوێ دهخرێن ،له کاتێکدا بۆ پیاو پێچهوانهیه له ههمان کاتدا.
 -5رۆژنامهنوس ه ژنهکان ل ه روسیا سکااڵی ئهوه دهکهن ک ه ب ه خراپ باس دهکرێن
تهحهروشیان پێدهکرێت و وهک ئامرازێک بۆ ڕابواردن بهکار دههێنرێن نهک تهنها ب ه
قەڵهمی پیاوان بهڵکو لهالیهن ڕۆژنامهنوس ه ژنهکانیش خۆیان ب ه خراپ باس دهکرێن،
ل ه بهریتانیاش ههمان شێوه ئهو بارودۆخ ه ههی ه ب ه نیوهه رووت دههێڵرێنه بۆ ریکالم.
ئەمانە لەسەر کورتەیەکی مێژوی و هۆکاری دواکەوتن والوازی ژن لەو بوارەدا ئەگەر
لەسەر ئەو پێگەیەش قسە بکەین کە ژن ئێستا هەیەتی لە ناو کاری ڕۆژنامەنوسی و
میدییا کوردیدا دەتوانین لەم خااڵنە کورتی بکەینەوە
-1بوونی ل ه چاپکراوواتە زۆرینەی ژنانی ڕۆژنامەنوس لە رۆژنامەنوسی چاپکراو کار
دەکەن ئەمەش نیشانهی ئهوه نیی ه لهوبواره بهتوانایه ،یان ئهولهویهتی پێدراوه بهڵكو؛
 رۆژنامهی ژنان ب ه هۆی ڕێکخراوهکانی ژنان زۆرن ئهگینا ل ه ڕۆژنام ه گهورهو ههواڵی ورۆژانهکاندا کهمترین ڕێژهیان ههیه.
 نوسهری ژن رهنگ ه زۆربێت ئهگینا رۆژنامهنوسی مهیدانی و کارا نییه کهمتر دهردهکهوێت زیاتر لهبهشهکانی نوسین و چاپ.لە شوێنی ئاست نزم وەک پرسگە یان تایپێست یان کاری ئیدرای خوارەوە دانراون.کەمتر پەیامنێرن ئەگەر پەیامنێریش بن بۆ بوارە هەستیارەکان متمانەیان پێ ناکریت.ساڵی حهوتهم
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لە دەستەی بااڵو پۆستی بەڕیوەبەرو شوێنی بڕیارداندا نیین.لە ژورە هەستیارەکانی وەک هەواڵ و سیاسەت بونیان یان نییە یان زۆر کەمە.وێنەی ژن لە میدیای کوردیدا
ڕۆل مۆدیل ژنی سیاسی و ڕاگهیاندن نییه ،وێنهی ژن وێنهیهکی نهمهتییه،
قوربانییه،ناشیرینه ،ههندێک جار جهالدیشه ،پهیوهندی ه سۆزداریهکان ،تهوزیفی جنسی،
کاینێکی نێگهتیڤی ،بهکارهێنراوه ،نهک بهرههمهێن ،کائینێکی الواز .ئەم وێنەیە بەم
شیوەیە کاریگەری نەرێنی دەبێت لەسەر دیدگا و پەروەردەو تێڕوانینی کۆمەڵگە بۆ
ژنی ڕۆژنامەنوس چونکە پرۆسهیهک هەیە میدیا مرۆڤ بهرههمی دێنێت ،میدیاش بۆ
خۆی مرۆڤ و وهرگر بهرههم دێنێتهوه ،وێنهی بچووک بایەخی بچووک دروست دەکات
الی هۆشی تاک .فیمینیستهکان ڕهخن ه دهگرن ل ه میدیای عهرهبی ک ه ژن له‹  3شوێن
پیشان نادات،
یهکهمیان :ل ه ناو ههواڵی گرنگ و قۆرخی ژووری ههواڵ و ههواڵ سازی و نوسینی
ڕاپۆرتی سیاسی ،بیروڕا گرفت تهنها قۆرخ یان بهرههم هێنان نیی ه ل ه الیهن پیاوانهوه،
بهڵکو ل ه ناساندنی ههواڵ ،ڕێگهدان ب ه چی دهبێته ههواڵ چی باڵو دهبێتهوه.
دووهم :جەخت لهسهر تایبهتمهندی جنسی نهک ئایدیاکانیان.
سێیهم :نەبوونی لە شوێنی بڕیاردان گرفتهکانی بهردهم ژن ل ه گهیشتن ب ه شوێنی بڕیار
ب ه پێی ڕاپۆرتێکی یونسکۆ  2000ل ه  200دهزگای ڕاگهیاندن ل ه  30واڵتدا ژن  7پۆستی
بهڕێوهبهرو  6پۆستی جێگری یهکهمی بهڕێوهبهری ههبوه
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مێدیا و بەلەنسا جێندەری
(کوردستان وەک نمونە)
د .زبیدە سیدسالح
ساڵی حهوتهم

27

109

ساڵی حهوتهم

110

27

ھەر ژ کوتاییا سەدێ نوزدێ ودەستپێکا سەدێ بیستێ (مێدیا) ،ژ الیێ زانستێ
سوسیولوژیڤە د ھێتە نیاسین وەک (یەکەیەک یان ئەنستیتویەک) کو دشێت کاریگەریا
خو لسەر بویەران ھەبیت و ئەو ھێز یا ھەی کو گھورینێن ھزری و فەلسەفی دروست
بکەت .کە واتا رولەکێ ھاوتەریب یێ ھەی د گەل خێزانێ ،قوتابخانێ و زانکویان ژ بو
ھوشیار کرن و بە کومەالیەتیبوونا تاکان (( socializationد ناڤ کومەلگەھی دا.
د ڤی بابەتی دا مەیدانا ڤەخاندنا مە (مێدیا ،جێندەر و کوردستان)ە .چاوان کوردستانێ
ب بەراورد د گەل وەالتێن دەوروبەر تایبەتمەندیێن خو ھەنە وەسان ڤەخاندنا مێدیا و
ئامرازێن میدیایی و پرسا جێندەر و بەالنسا جێندەری ژی ل کوردستانێ تایبەتمەندییا
خو ھەیە ،لەوما من ب پێویست زانی سەرەتا پێناسەکێ بدەینە ڤان ھەر دوو تێگەھان
(مێدیا و جێندەر).
وەک سادەترین پێناسە ،رولێ مێدیایێ ،پەیوەندیکرن و گەھاندنا پەیامەکێ یە .کە واتا
پەیوەندیکرن پروسێسەکە کو پەیامەک ژ ڤرێکەری بو وەرگری دچیت.
گەھاندنا ڤێ پەیامێ برێکا ئامرازێن مێدیای ()Mass Mediaێ یە .ک چاپەمەنی،
سینەما ،رادیو ،تێلەفزیون ،رێکالم ،ساتالیت ،ئنترنێت و ...ھتد بخوڤە دگریت .ئامرازێن
مێدیای ( )Mass Mediaد قوناغێن جودا جودا و بگورەی گەشەکرنا زانست و
تکنولوژی و ب ھەر سێ رێکێن (دیتن ،گوھلێبون ،نڤیسین) ،ئەوێ پەیوەندیێ دروست
دکەن .ئەڤ پەیامە و پەیوەندیکرنە یا گرێدای وی دەم و جھی و ئەوێ کونتیکستا
مێژوویی ،سیاسی ،کولتوری و ئابووریە کو کومەلگەە تێدا دەرباس دبیت.
لدەستپێکێ ئەڤ پەیامە و ئامرازێن گەھاندنا پەیامێن سادە و ساکار بوون (بو نمونە
وەک ئامراز کوتر بوو و پەیام ژی بەس ئاگادار کرنەک بوو) .لێ د گەل گەشەکرنا
پێشەسازی وتکنولوژیێ و داھێنانا ئامرازێن نوو یێن راگەھاندنێ ژ الیەکی و د گەل
وەرار و پێشکەفتنا کومەلگەھان ژ الیێ ھزری و پرنسیپێن مروڤایەتی (مافێ تاکی،
دیموکراسی ،ئازادی ،یەکسانێن کومەالیەتی و جێندەری) ژ الیەکێ دیترڤە ،گھورین
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کەفتە ناڤەروک و شێوازێ گەھاندنا پەیامێ.
لەوما ئەگەر نها پێکڤەگرێدانەکێ لسەر ڤان ھەر دوو چەمکان (مێدیا و جێندەر) بکەین
و مێدیا ب ئامرازەکی دابنین کو شیایە بەلەنسا جێندەری ژ الیێ فیژیکی و واتایی و
ھزری د ناڤ کومەلگەھان بچەسپینیت ،دێ بینین ئەڤە ئێک ژ کێشە و ئاریشێن ئافرەتێن
مێدیاکارە ھەتا د پێشکەفتی ترین وەالتێن جیهانێ دا .واتا نە بەس کێشا ئافرەتێن
کوردستانێ یە .ھەر چەندە ئەو کونتێکستا مێژویی ،سیاسی ،کولتوری و ئابوری کو
مێدیا تێدا دەرباس دبیت ژ کومەلگەھەکی بو یێ دیتر جێوازە و کێشا جێندەری ژی دێ
یا جێواز بیت.
ب گورەیی ڤەکولینەکا (ئەنستیتویا ئەوروپا بو یەکسانی یا جێندەری) ،ل ھەمی وەالتێن
ئەوروپا رێژا ئافرەتان وەک ئامادەبوونا فیزیکی د ناڤ دەزگەھێن مێدیایی دا ژ یا زەالمان
کێمترە .ب گورەیی ڤێ ئەنستیتویێ بەرزترین رێژا ژنان د ناڤ دەزگەھێن مێدیای ل
ئوروپا ،ل وەالتێ سوێدە کو رێژا چل و پێنج ژ سەدێ یە و نزمترین ژی وەالتێ مالتایێ
یە کو رێژا ئافرەتێن مێدیاکار ل ڤی وەالتێ ئەوروپی بەس پازدە ژ سەدێ یە.
ئەڤە ژ الیێ ئامادەبوونا فیزیکی یە ،لێ ژ الیێ ھزری و واتایی ژی ھەر لگورەی
ئەنجامێن (ئەنستیتویا ئەوروپا بو یەکسانی یا جێندەری) ،مەزنترین ئاستەنگێن ل
پێشیا ئافرەتێن مێدیاکار ل ڤان وەالتان دەست درێژیێن سکسی .رەگەز پەرێسی و
ئاریشێن تەمەنی نە ،چونکی زوربەی ئامراز و دەزگەھێن مێدیایی بەس ئافرەتێن گەنج
ددەنە کاری.
لەوما ژ بەر ڤێ نایەکسانیا جێندەری کو د کارێ مێدیایی و لسەر ئاستێ جیهانی بەربەالڤە،
یونسکو پالنەکێ درێژخایەن ھەتا (Gender Sensitive Indicators for
 )Mediaلسەر ئاستێ جیهانی و ل زوربەی وەالتێن جیهانێ ھەتا ساال ()٢٠٣٠ێ
دەست پێکرییە و مەبەست ژ ڤی پروگرامی کار کرن بو یەکسانیا جێندەری ل ناڤ
پیشەیا مێدیایی و پالپشتی یا ئافرەتێن روژنامەڤان ب تایبەت ل وەالتێن ئاسیایی و
ئەفریقی یە کو ئافرەت د بارودوخێن نە گونجایتر دژیت ب بەراورد د گەل وەالتێن
ئەوروپی یان ئەمریکی.
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مێدیا و بەلەنساجێندەری ل ئاستێ کوردستانێ
ل سەر ئاستێ کوردستانێ ،ئەگەر ڤان ھەر دوو کونسێپتان( ،مێدیا و جێندەر) شروڤە
بکەین ،ژ الیێ مێژوویڤە (مێدیا ب ھەمی ئامرازێن خوڤە) ژ قوناغا پشتی سەرھەلدانێ
 ١٩٩١ێ ب شێوازەکێ عەینی ل کوردستانێ گەشە کرییە .بەریا  ١٩٩١ئەگەر بەحسێ
راگەھاندنێ بکەین بەلکو بەس چەند بەالڤوک یان گوڤار و و رادیو بووینە ،ئەو ژی یان
شورشگێری بوون و ل چیای دھاتنە بەرھەمئێنان و گوتارەکا شورەشگێری بوو .یا
یانژی دەق و بابەتێن ئەدەبی بوون کو لژێر سانسورەکا دژوارا حکومەتا بەعسی ل بەغدا
یان ب کت و مات ل ھندەک باژارێن کوردستانێ دەردچوون.
(جێندەر و پرسێن جێندەری) وەک مە ئاماژە کری ،پرسا ھەمو کومەلگەھەکی یە لێ د
ڤان سالێن داویێ د ناڤ کومەلگەھێ کوردستلنێ ژ الیێ ھندەک زانکو و ئەکادیمسیەنان
پتر ھاتە بەحس کرن ب مەرەما ھوشیار کرن و ئەکادمی کرنا پرسا ژنان ژ الیێ ھزریڤە.
پشتی  ١٩٩١ێ و بارودوخێ سیاسی یێ نوو و ئازادیا رادەربرینێ ژ الیێ پەرلەمانێ
کوردستانێ ،د ماوەیەکێ کێم دا ب سەدان روژنامە ،گوڤار ،رادیو ،تێلەفزیون و
ساتالیت....ھتد کەفتنە کاری .ئەو کەس و پارت و الیەنێن ھەتا وی دەمی نەدشیان
دەربرینێ ژ بیر و رایێن خو بکەن پشتی  ١٩٩١ێ ب ئازادانە ئەو دەلیڤە بو ھاتبوو
پێش .ئەزمونەکا نوو بو نە تەنیا بو ئافرەتان کو خو د ناڤ مێدیاێ دا ببینن بەلکو
بو ھەمی تەخ و چوینێن دیتر .نها ئەگەر وەک رێژا ئامادەبوونێ بەراوردەکێ بکەین
د ناڤبەرا ژن و زەالمێن مێدیا کار ،رێژە تا رادەیەکی دلخوشکەرن ،بو نمونە ژ کوما
( )٥٨٠ئەندامێن سەندیا روژنامەڤانان ل دھوکێ ( )١٥٢ژ وان ئافرەتن .دبیت ئەڤ رێژە
ل ھەولێرێ و سولەیمانی یێ بەرزتر ژی بیت.
بێ گومان ،رادەربرینا ئازادانە یا ڤان خانمان د مێدیایێ دا و دەرکەفتنا وان لسەر
شاشە و کەنالێن جودا ل دەڤەرەکا جیوگرافی دا کو ھێشتا یا لژێر رکێف و کارتێگرنێن
دەمارگیریا ئولی و کولتوری ،ئاماژێن لڤین و گەشە کرن و پێشکەفتنێ یە .پێدڤییە
داکوکی ل ڤێ چەندێ بھێتە کرن ،کو دام و دەزگەھێن مێدیایی ل کوردستانێ،
ئامرازەکێ یاریدەدەر بوون ،ژ بوو دیار بوون ،ئامادەبوونا و بەشداریا ئافرەتان د ناڤ
کومەلگەھی دا .لێ ئایا ئەڤ ئامادەبوونە ،بەس یا فیزیکی یی یان یا ھزری و واتایی یە؟
ئەگەر بھێن ژ الیێ ھزری ،فەلسەفی و یەکسانیا جێندەری ،بارودوخێن ئافرەتێن مێدیا
کار بێخینە ژێر شروڤەکرنێ ،دێ بینێن ئافرەت وەک سیمون دوبڤوار دبێژیت (second
 )sexرەگەزێ دوویێ یە .د گەل ریز بو ئافرەتێن خودان شیان د مێدیایا کوردی دا لێ
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د زوربەی کەنالێن مێدیایی دا ،ھوشیاریا زەالمێ مێدیاکار ل سەر ژنێ و ھەتا یا ژنێ بخو
ژی لسەر خو د ناڤا پروسێسەکێ دایە کو ژن وەک ئەکتەرەکا (پەسیڤ) و نە گەلەگ
(سەربخو) د ھێتە دیتن و زەالم ئەو ئەکتەرێ (ئەکتیف و سەربخوو) یە کو دشیان دا
ھەیە بویەران دروست بکەت و کارگیریا خو ھەبیت .
کە واتا مێدیا ل کوردستانێ ئەوان کودێن (خێزان ،قوتابخانە و کومەلگەە) پێ ئافرەتێ
پێناسە دکەن ،یا دووبارە دکەتەڤە .بو نمونە ل خێزانا کوردستانێ ،ھەمی ئەرک و
کارێن دناڤ مالێ ژ الیێ ئافرەتێ د ھێنە ئەنجامدان و ئەرکێن ژدەرڤەیی خێزانێ ،د
ھێنە راسپاردن ب زەالمی .ئەگەر تەماشای زوربەی شانو و ریکالم و پروگرامێن دیتر ل
مێدیایا کوردی بکەین ئامرازەکن بو ھندێ کو قاپ شوشتن ،چێشت لێناندن ،مال پاقژ
کرن ،پەروەردا زاروکی ،فەرمانبەری ژ مێری و برا و باب و .....ھتد وەک ئەرکێ سەر
ملێ ئافرەتێ نیشان بدەن و ئەرک کار و بارێن ژ دەرڤە ،بریار دان ،ئینانا پارەی بو
خێزانێ و  ...ھتد وەک ئەرکێ زەالمی دناڤ شانو ،دراما ،پروگرام و گوتارا مێدیایی
دھێتە بەرجەستەکرن.
ھەتا زور جاران دێ بینین ،ئەگەر ئافرەتەک ژ دەرڤە ژی کار بکەت ،دەما ڤەدگەریتە
مالێ پێدڤییە ھەمان ئەرکێن ناڤ مالێ ھەموان جێ بە جێ بکەت بێ یارمەتی وەرگرتن
ژ زەالمی .ئەڤجا ئەڤ مێدیا یا نڤیسینێ ،گوە لێبوونێ یان دیتنێ بیت ،ئەو کولتورێ
پیاوساالری یان دەمارگیریێن ئولی کو د ناڤ کومەلگەھی دا یێ زالە یا دووبارە دکەت
و مێدیا نەبوویە ئەو ھێز کو کار بکەت ژ بو رزگار کرنا ئافرەتێ ژ ڤان ھەمو چەق و
بەربەستێن کومەالیەتی.
بکارئینانا بەلەنسی جێندەری ل جیاتی یەکسانی یا جێندەری
سەرەرای دەست خوشیکرن ل ئێکەتیا ئافرەتێن کوردستانێ کو ئەوان بو کونفرانسێ
خو لرێکەفتی ( ٢٣ێ نیسانێ  ،)٢٠١٩تێگەھێ بەالنسا جێندەری بکار ئینا ،ئەگەر
ڤەگەرینە ڤە الیەنێ تیوری لسەر بابەتێ میدیا و یەکسانی یا جێندەری ((Equality
 ،Genderوەک تێگەە بابەتەکە کو ھزرا گەلگ سوسیولوگ و زانایێن کومەلناسی
بخوڤە مژوول کرییە و تیوری و را و بوچوونێن جێوار سەبارەت ئەڤی تێگەھی ھەنە.
لڤان سالێن داویی بو سوسیولوگەکێ بناڤ و دەنگ وەک (ئالن تورێن= Alain
 ،)Touraineیەکسانیەکا تەندروست د قەبول کرنا جێوازیان دا دھێتە بدەستڤە
ئینان نەک بەرجەستە کرنا جێوازیان .کە واتا ئەگەر ب تە مامی د تێگەھێ (باالنسا
جێندەری) بگەھین و شروڤە بکەین ،واتا ئێکتر قەبول کرنە ،نە کو ھەوال کێم کرن یان ژ
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ناڤبرنا الیەنێ بەرامبەر یان رەگەزێ بەرامبەر بھێتە دان .مێدیا و بەالنسا جێوازی ب
واتا ھندێ یە کە مێدیا ببیتە ئەو ئامراز ،ئەو ھێز کە گەنگەشە کرن و دان و ستاندنێن
وان ژ بو پەرەسەندنا گیانێ لێبورینێ ،ئێک و دوو قەبولکرنا رەگەزێن جێواز ،ھزرێن
جێوازو پێکڤە ژیانێ بیت د کومەلگەھەکێ فرە کولتوری دا و مافێن ھەمی تاکێن
وی کومەلگەھی وەک ئێک د پاراستی ب ئافرەت و زەالمڤە.
ژێدەر:

2006 ,Alaine Touraine, Le monde des femmes, Fayard, Paris -2016 ,La construction de l Identite nationale kurde, Harmattan, ParisGender Sensitive Indicators for Media, UNISCO program-
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وێنە جەستەیی و ھزرییەکەی ئافرەت
لە میدیای کوردیدا
د.ھاوژین عومەر
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کاتێک باس لە وێنەی ئافرەت لە میدیا دەکەین مەبەستمان تەنها وێنە شەکلی و باوەکەی
ئافرەت نییە ،بەڵکە وێنەی ھزری وجەستەییە بەیەکەوە .شرۆڤەکردنی زانستییانەی ئەم
بابەتە گرێدراوی مەسەلەی گوتار (خیتابdiscourse( -ی میدیاییە کە پەیوەندارە
بە (میتۆدی شرۆڤەکردنی گوتار) .ئەم میتۆدە وەک میتۆدی (شرۆڤەکردنی ناوەڕۆک)
تەنها لەسەر شیکردنەوەی توێکڵ و سەرخانی تێکست ناوەستێت ،بەڵکە دەچێتە ناواخن
و قواڵیی تێکستەکان وئاشکراکردنی ژفرەکانی گوتار و رۆشنایی خستنە سەر ئەو ژینگە
رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی....تاد ،کە گوتارەکەی تیادا بەرھەم ھاتووە.
ھەر بۆیە ھەوڵ دەدەم لە دوو خاڵی تێكهەڵکێش بەیەکتری تاوتوێی بابەتەکە بکەم،
ئەوانیش یەکەم :تەوزیفکردنی ئافرەت لەرووی جەستەییەوە لە مێسژە میدیاییەکان،
بەتایبەت لە بەرھەمھێنانی رێکالمدا.دووەمیان :ئەو وێنە دووبارە و کالسیکی و چەسپاوەی
لەرووی ھزریەوە دەربارەی ئافرەت چەسپاوە ،بەھۆی پێگەی لە میدیای کوردیدا.
خاڵی یەکەم کاریگەری راستەوخۆی نێگەتیڤی لەسەر نەخشاندنی تەوەری دووەم ھەیە،
بەوپێیەی وێنەی کلێشەیی -نەمەتی ئافرەت لە بابەتی رێکالم و بازرگانی میدیایی و
ئیلکترۆنی بەشێوەیەکی ناڕاستەوخۆ رەنگدانەوەی دەبێ لە عەقڵی شاراوەی تاک و
باکگراوندە ھزری و مەعریفییەکەی دەربارەی کارەکتەری ئافرەت لە کاری میدیایی و
بەرھەم ھێنانی مەعریفەدا.
لەرێکالمدا ،بەکارھێنانی ئافرەت لە رووە ژێندەری و جەستەییەکەی بەم شێوە بەرباڵوە
وەک ھۆکارێک بۆ بەبازاڕکردنی (کەلوپەلی جوانکاری ،کەلوپەلی ناوماڵ ،ئۆتۆمبیل ،جلو
بەرگ......تاد)ئیماژێکی ناڕاستەوخۆیە کە دوا خەمی ئافرەتان و بایەخەکانیان لە پرسی:
مەتبەخ خواردن وخورادنەوە ،خۆڕازاندنەوە ،کەلوپەلی ناوماڵ ،ئاھەنگ و کۆبوونەوەی
کۆمەاڵیەتی سەفەرکردن....تاد ،چڕدەبێتە .ھاوکات بەشێوەیەکیش لە شێوەکان بەسادە
و سەتحی نیشاندانی عەقڵ و ھزری ئافرەتە کە خاوەن فیکر و داھێنان نییە،و تەنها
کارەکتەرێکی بەکاربەرە ،رۆڵی نییە لە جوڵەی بەردەوامی کۆمەڵگە.
لەرووی ئابووریشەوە لەوانەیە ئاسەواری نێگەتیڤی ھەبێ ،بۆنموونە ببێتە ھۆکاری
کردنەوەی شەھیەی ئافرەتان لەکڕینی کەلەوپەلی زیاتر ،وخەرجکردن.
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سەبارەت بە خاڵی دووەم ،کە گرێدراوی کارکردنی ئافرەتە لە میدیای کوردی زۆر
بەزەقی دەبینین کە ھەمدیس بابەتەکانی (جوانی دەمووچاو ،لەش و الر) پێوەرن
لە کارپێکردنیان ،زۆر بەکەمی لە تێستی وەرگرتندا تێستی الیەنی ھزری و مەعریفی
و باکگراوندی رۆشنبیری بەھەند وەرگیراوە ،بێگومان ئەمەش پەیوەنداری ترادسیۆنە
کۆمەاڵیەتییەکان و ھزری پیاوساالرییە لە کۆمەڵگەی کوردیدا ،کە بەداخەوە میدیاکاری
پیاوی کوردی و بەرپرسانی دەزگا میدیاییەکان نەیانتوانیووە خۆیان لێی قوتاربکەن.
بۆیە زێدەڕۆیی نییە گەر بڵێین وێنەی میدیای کوردی وێنەیەکی پیاوانەیە ،کەمتر ئافرەت
رۆڵی لە نەخشاندنی رەنگەکانی ئەم وێنە ھەیە .زۆر بەدەگمەن ئامادەکردن و ئیدارەدانی
بەرنامە سیاسی و رۆشنبیرییە قوڵەکان بە ئافرەتان سپێدراوە ،ھەر لەبەر ئەوەیە
دەبینین حزوری ئافرەت وەک میدیاکار زیاتر لە پێشکەشکردنە ،بەتایبەت پێشکەشکاری
بەرنامە ھونەری ،تەرفیهی ،وەرزشی......نەک بەرنامە قورس و کاریگەرەکان.
ئەم دابەشکارییە لە پڕۆگرامەکان لەسەر ئەساسی ژێندەری نەک ناوەڕۆک ،زیانی لە
پێگەی ئافرەت و کەسایەتییەکەی داوە.
ھەر پەیوەست بەم تەوەرە ،غیابی ئافرەت لە ھەرەمی دەزگا میدیاییەکان و سێنتەری
بڕیار وبەرپرسییاریەتی ،ئاڵنگاری و ئیشکالیەتێکی دیکەی بەردەم ئافرەتی میدیاکارە،
کە رەنگدانەوەی لەسەر چەسپاندن و جێگیرکردنی وێنە کالسیکیەکەی ئافرەت ھەیە لە
میدیای کوردیدا.چەندن ژمارەی ئەو ئافرەتە میدیاکارانەی کە پۆستی یەکەمی دەزگا
میدیاییەکان (سەرنووسەر ،بەڕێوەبەری گشتی...تاد) لە ئەستۆیە؟ ئافرەت کە بتوانێ
ببێتە وەزیر و پەرلەمانتار و مامۆستای زانکۆ و بەڕێوەبەری گشتی....تاد بۆ ناتوانێ
ئیدارەی دەزگایەکی میدیایی بکات؟!
سەبارەت بە چۆنیەتی خستنە رووی ئافرەتیش لە میدیادا ،واتە لەرێگەی ناوەڕۆکی مێسژ
یان گوتارە میدییایەکان ،ھەمدیس وێنەکەی پێشوو دووبارە دەبێتەوە ،کە بایەخەکانی
بایەخی سادە و سەرپێی و گرنگ و قووڵ نین ،زیاتر وێنەی بەکاربەرێکن کە ھەڵپەی
بازاڕکردن و خواردن و خۆخەریککردنە بە درامای تەلەڤزیۆنی و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان و
ھێڵی ئینتەرنێت....تاد ،نەک وێنەی کارەکتەرێکی رۆشنبیری بایەخدەر بە پرسە جڤاکی
و کلتوری و سیاسییە گرنگ و کاریگەرەکان.
لە بەرھەمھێنانی ھونەریشدا ،بەتایبەت گۆرانی و کلیپەکان ئەوەندەی وەک کەرەستەیەکی
جوانکاری و وروژێنەری نێو ئەم بەرھەمانە بەکارھاتووە ،ئەوەندە فۆکس نەخراوەتە سەر
بەھرە و تایبەتمەندییەکانی.
لەھەمان کاتدا ،لەحاڵەتی بەراوردکردنی توخمە پێكهێنەرەکانی وێنەکە بە وێنە
واقیعییەکەی ئافرەت لە کۆمەڵگەدا ،دوو فاقییەکی دیار بەدیدەکرێت ،بەشێوەیەک
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ئەو میسالییەتەی لە وێناکردنی میدیاییدا ھەیە نایەکانگیرە لەگەڵ وێنەی راستەقینەی
ئافرەتی کورد کە خولیا و حەز و خۆزگەکانی جیاواترن لەو خولیا و ئارەزووانەی کە
ناوەڕۆکی بەرھەمە میدیاییەکان دەیگەیەنن ،لەپاڵ ئەمەشدا نابێ ئەوەمان لەبیر بچێ کە
ئەم وێنە ناواقیعییە شێوەکانی شاری بەسەردازاڵە ،واتە توخمە پێكهێنەرەکانی وێنەکە
زیاتر توخمی شارین نەک ھی شارۆچکە و الدێکان.
کۆڕا ئەوەیە کە خیتابی ئیعالمی کوردی لە پرسی وێناکردنی ئافرەتدا ھێشتا خیتابێکی
دووبارەی کالسیکی ناواقیعییە ،رۆڵی ھەبووە لە نەخشاندنی وێنەیەک کە فکر و عەقڵ
و مەعریفەی ئافرەت بە الواز یان نەبوو نیشانبدات ،لەسەر حیسابی بەدیارخستن و
قەبەکردنی چەند خولیا و بایەخێکی دیاریکراو ،لە رێگەی تەوزیفکردنی مێینەیی ئافرەت،
تەنها کەرەستەی(جەستە و وروژاندن) لە بەرھەمهێنانی وێنەکەدا.
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((وێنای ئافرەت لە ڕاگەیاندندا لە
ڕووی ھزری و جەستەوە))
پ.د.یوسف حمە صالح مصطفى
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پێش ھەموو شتێک ڕاستییەک دەربارەی ڕاگەیاندن لە کوردستان ھەیە کە میدیا
بە گشتی مۆرکێکی حیزبی و سیاسی پێوەییە ،زۆر ئاستەمە ڕاگەیاندنێکی سەربەخۆ
ببینین لە ھەردوو جۆری ڕاگەیاندن ،حیزبیی و ناحیزبی،و ھەروەھا ناپرۆفیشیناڵێتی بە
گشتی پێوە دیارە ،و کەم جاریش ببینین کەسێکی میدیاکاری پسپۆر تەنها لە بوارێکدا
بنووسێت،بەڵکو ھەندێک ناو ھەیە الری نییە کە لە زۆربەی بوارەکانی ژیان بنووسێت بە
بێ ئەوەی لە زۆربەیان شارەزاییەکی ئەوتۆی ھەبێت،بۆیە ئەم جۆرە نووسینانە ھەندێک
خەسلەتیان پێوە دیارە وەک:
 .١خۆدەرخستن :بەتایبەتی کە دەڕوانینە ھەندێک ناونیشانی سەیر و قەبە کە مافی
خۆی پێنەدراوە ،یا نووسەرەکە لە ئاستی ئەو بابەتە نییە کە خۆی ھەڵیبژاردووە .
 .٢نادیاری ئامانجەکە :جگە لە نووسینی بۆنەکان ،کەواتا لە ھەندێ نووسین لە ڕاگەیاندن
دا لە ھەڵێنجانی کۆتایی بۆمان دەردەکەوێت تەنها نووسینە لە پێناوی نووسین .
 .٣زۆر بەدەگمەن بابەتێکی پەروەردەیی مۆدێرنی بەسوود و نوێ لە ڕاگەیاند بەدیدەکرێت
لە پێناوی بەھێزکردنی تاکی کورد بە ھەردوو ڕەگەزییەوە،بەاڵم پەیامی سیاسی و
موجامەلە و پێھەڵدان و تۆمارکردنی وەالئی حیزبی لە زۆربەی نووسینەکان دەرئەکەویت.
 .٤ڕووکەشی ناوەڕۆکی بابەتەکان بە گشتی کە نا پسپۆری جۆرێک لە جۆرەکانی
نووسینی پێوە دیارە ،بۆییە دەبینن لە ڕۆژنامە پرۆفیشینالە بیانییەکان کەسێکی
دیاری کراو پسپۆرە لە نووسینی جۆرێکی دیاریکراو لە کێشەکانی خەڵک یا لە کێشە
کۆمەاڵیەتییەکان،ئەو نووسەرە خوێنەواری خۆی ھەیە چاوەروانی ستونەکەیدەکات،کە
پێشەکی دەزانێت نووسەرەکە شتی باش و بە سوودی پێیە،چ لە ڕووی زانیاری یا
لە رووی دەستنیشان کردنی کێشەکان و چۆنییەتی چارەسەریان ،و زوربەی ڕۆژنامە و
گۆڤارە بە ناوبانگەگانی جیهان بەو نووسەر و ستونانە ناسراون.
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• بۆیە وێنای ئافرەت لە ڕاگەیاندنی کوردیدا لەم چوارچێوەیە بە دوور نییە
ئەوەی دەیینن لە نووسینەکان لەم بوارەدا یان پیاو دەینووسێت یا ئافرەت
خۆی،بەاڵم پیاو کاتێک بابەتیانە و پەروەردەییانە وێنای ئافرەت دەکات ،ئەو کاتەی پڕ
لە ئەزموون و شارەزایی بێت و رزگاریبووە لە ھەموو ئەو گرێ دەروونیانە کە کۆمەڵگا
چاندوییەتی لە ناخیا دەربارە ڕەگەزی مێ یا ئافرەت و لەسەرو ھەموویانەوە گرێ
سێکسیەکەیە،بۆیە لێرەدا زیاتر بایەخ بە جەستەو جوانی ڕووکەشی ئافرەت دەدرێت
لەسەر حیسابی ھزر و ڕۆڵبینینی ئافرەت وەک و پێویست لە کۆمەڵگادا.
بەاڵم نووسەری ئافرەت زۆر کەم تیشک دەخاتە سەر درووستکردنی کەسایەتییەکی
بەھێز وەک ھزر و رۆل بۆ ئافرەت،چونکە بە زۆری ئەو نووسینانە مۆرکی بەرگرییان پێوە
دیارە ،و ئەمەش ئافرەت لە سەنگەرێکی الواز نیشاندەدات ،چونکە ئافرەت پێویستی
بە بەڕگری نییە ،بەڵکو پێویستی بە گەشەپێدانی ھۆشیاری ھەیە،کە ئەمەش خۆی لە
خۆیدا جۆرێکە لە بەھێزکردنی کەسایەتی و جۆرێکە لە ڕۆل بینینی کارا لە کۆمەڵگەدا،
ھوشیاری بە ڕۆڵە گرنگ و سروشتییەکەی خۆی دوور لە وێنا الوازە گشتییەکەی
کۆمەڵگە،ھوشیاری بەوەی چۆن ھەڵسێتەوە بە ھێز و بازوی خۆی دوور لە کۆتا و چاوی
بەزیی حیزبایەتی ،ئەم ھوشیاریەش درووستنابێت بەبێ وەرگرتنی زانیاری زانستی
دەربارەی خۆی و ئەزموونی میللەتە پێشکەوتووەکان ،وئەمەش تەنها بە خۆێندن و
خۆێنەواری فەراھەمدەبێت .
ڕاگەیاندنی کوردی الوازی و کەمتەرخەمی پێوە دیارە بەگشتی و بە تایبەتیش
لە ئەرک و لە وێناکردنی گرینگی رۆڵی ئافرەت لە درووستکردنی کەساییەتیەکی
ساغ و چااڵک چ بۆ خۆی یا بۆ کۆمەڵگەی بە گشتی ،بەڵکو کەمتەرخەمیشە لە
دیاریکردنی ئەزموون و بەھا جیهانییەکانی مرۆیی ئەو بەھا و ئەزموونانەی کە ڕۆڵدەبینن
لە گەشەپێدانی ھزر و و بیری تاکی کورد وەک ھاندەرێک بۆ بەھێزکردنی کەسایەتی
بە ھەردوو ڕەگەزەوە.
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رۆل و بەشدارپێکردنی پیاوان لە
کەمکردنەوەی ئاستی رەگەز
د .پاڤێ جمیل احمد
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پێشەکی پێش ئەوەی بچمە سەر بابەتەکەم دەمەوێت بە دەرخستنی چەند ئامارێکی
توندوتیژی دژ بە مێینە دەست پێبکەم کە بەپێی ئامارەکانی رێکخراوە جیهانیەکان
دەستم کەوتووە ،بەپێی ئامارەکانی رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ( )٨٧٠٠٠ژن لەساڵی
( )٢٠١٧کوژراون ،لە  ٥٠%ی ئەو رێژەیە ( )٥٠٠٠٠ژن کوژراون لەالیەن ھاوسەرکانیان یان
ئەندامانی خێزانەکانیان ،لە ساڵی ( )٤٨٠٠٠( )٢٠١٢ژن کوژراون لە تەواوی جیهاندا کە
کیشوەری ئاسیا لە پلەی یەکەمدا ڕێژەی ئەو ژنانەی کە تێدا کوژراوە ( )٢٠٠٠٠ژنە و
ئەوروپا ( )٣٠٠٠و ئەمریکا ( )٨٠٠٠ئەفریقا ( )١٩٠٠٠سەرجەم ( )٥٠٠٠٠ژنە لە تەواوی
جیهان .
بە پێی راپۆرتەکانی ھیومان رایت ۆچ ( )٣٠٠٠٠٠٠ژن و کچ لە ساڵی ( )٢٠١٨مەترسی
ھەرەشەیان لەسەر بووە لە جیهاندا  )٧٥٠( .ملیۆن کچ کە لەئیمرۆدا دەژین ھاوسەرگیری
پێش وەختیان پێکراوە لەالیەن خێزانەکانیانەوە ( )١٥٠٠٠٠٠٠پانزە ملیۆن کچ لە جیهاندا
بێبەشن لە خوێندنی سەرەتایی ،لە ساڵی ( )٢٠١٨بەپێی ئاماری نەتەوەیەکگرتووەکان،
ھەروەھا رۆژانە ( )٨٣٠ژن گیان لەدەست دەدەن لەکاتی دوگیانی و منداڵ بوندا
 )٢٠٠٠٠٠٠٠٠(.دووسەد ملیۆن کچ و ژن کە لە ئیمرۆدا دەژین لە تەواوی جیهاندا خەتەنە
کراون بەبێ ویستی خۆیان ( )٨٠٠٠٠٠ – ٦٠٠٠٠٠مرۆڤ سااڵنە بازرگانیان پێوە دەکرێت
لەو رێژەیەش  ٨٠ %ژن و منداڵن ،ئەم رێژانەی کە باسمانکردن تەنها ژمارە نییە ئەمە
ژیان و گوزەران و حاڵ و وەزعی مرۆڤەکانە روئیا و بیرکردنەوە و ئاستی رۆشنبیری
ئەو نەتەوانەیە ،ژیانی ئەو مرۆڤانەیە کە بونەتە قوربانی و کاریگەری گەورەی ھەیە
لەسەر تەواوی ژیان و گوزەران و تەواوی پێشکەوتنەکانی مرۆڤایەتی بۆیە گرنگە باسی
سەرەکی ترین ھۆکاری ئەم توندوتیژیانە بکەین کە بریتیە لە سیکس و جێندەر ھەروەھا
دەست بخەنینە سەر جیاوازی نێوانیان بۆیە بەو پرسیارە دەست پێدەکەین کە سیکس
و جێندەر جیاوازیان چییە؟
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جێندەر دەستەواژەیەکە بەکاردێت بۆ ناساندنی ئەوجیاوازییە کۆمەاڵیەتیانەی کە ھەیە
لەنێوان رەگەزی نێر و مێ لەکۆمەڵگەدا کە فاکتەری مێژووی و کلتوری و ئایین رۆڵیان
ھەیە تێدایە ھەروەھا دەستەواژەی جێندەر دەکرێت واتاکەی بگۆرێت بەاڵم سیکس
دەستەواژەکەیە بەکاردرێت بۆ ناساندنی جیاوازییە بایەلۆجی و فسیۆلۆجیەکانی نێوان
رەگەزی نێر و مێ ئەم دەستەواژەیە ناگۆرێت و جێگیرە بۆ ناساندن .
پرسیاری دووەممان بۆ روونکرنەوەی بابەتەکە بریتیە لە توندوتیژی لەسەر بنەمای جۆری
کۆمەاڵیەتی چییە ؟
دادەنرێت بە دیارترین و فراوانترین پێشێلکاریەکانی مرۆڤ کەبە ( ) G B Vناسراوە
رووبەروی رەگەزی کەسەکە دەبێتەوە لەسەر بنەمای رەگەز یاخود جێندەر کە دەبێتە
مایەی زیانی (جەستەیی ،سێکسی ،دەروونی) ،ئەم کردارانە مافی مرۆڤی تاک پێشێل
دەکات  ) G B V( .زیاتر لەالیەن پیاوانەوە ئەنجام دەدرێت بەرامبەر بە ژنان و کچان
و کەسانی بێدەسەالتی تر ئەنجام دەدەرێت ،بەاڵم دەکرێت پیاوانیش ھەروەھا قوربانی
توندوتیژی ڕەگەزی بن.
بۆیە ئەم باسە پرسیاری سێیەم بەدوای خۆیدا دەھێنێت توندوتیژیەکان چین ؟
دەتوانین بڵێین توندوتیژی جۆر و شێوازی زۆرە لەوانە توندوتیژی (فیزیکی -سێکسی-
گێچەڵی سێکسی-توندوتیژی خێزانی – ئابوری -ڕوحی کە جۆرێکی توندوتیژیە کە
کاریگەری دەبێت لەسەر بیروباوەڕی ئاینی و ڕوحی کەسی قوربانی -توندوتیژی دەروونی-
توندوتیژی زارەکی -گوێپێنەدان کە سەرجەم ئەو گوێپێنەدانانە دەگرێتەوە کە ئاراستەی
کەسێک دەکرێت کە دەبێتە ھۆی ئازار پێگەیاندنی دەروونی -توندوتیژی دژبە کەسانی
ھاوڕەگەز خواز)
ھەربۆیە دەرئەنجامەکانی توندوتیژی لەسەر بنەمای توندوتیژی  GBVدەکرێت چەندین
لێکەوتەی کورت خایەن و درێژخایەنی لەسەر الیەنی تەندروستی و کۆمەاڵیەتی و
ئابووری کەسی قوربانی جێبھێڵێت ،بەشێوەیەکی گشتی دەرئەنجامەکان پۆلێن دەکرێن
بۆ سێ بەش ئەوانیش:
دەرئەنجامی (تەندروستی – کۆمەاڵیەتی -ئابووری).
لەپاش ئەم ڕوونکردنەوانە دەکرێت بچینەسەر بابەتە سەرەکییەکە کە پێکدێت لە پرسیارە
گرنگەکەی (بۆچی دەبێت پیاوان بەشداربن لەم دۆزەدا؟)
دەکرێت بەوە دەستپێبکەین کە ھەندێک لە سروشتی پیاوان شرۆڤە بکەین ،پیاوان
زیاتر توندوتیژی ئەنجام دەدەن زیاتر لە ژنان ،ڕوونکردنەوەکانی پێشووترمان ئەم خاڵە
پشتڕاست دەکەنەوە ،ھەروەھا پیاوان ئازاری خۆیان دەدەن بە شاردنەوەی ھەستەکانی
خۆیان ،پیاوان دابەشبوون لەدژی یەکتر ،وە ئەوەشمان بیرنەچێت کە خاڵی ئەرێنیشیان
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ھەیە بەوەی کاریگەری ئەرێنی و خێرایان ھەیە لەکەمکردنەوەی توندوتیژیدا ،ھەروەھا
ھەبوونی ڕۆڵی کاریگەر و کارێزمای پیاوان لەکەمکردنەوەی ئەم دیاردەیە وەکوو
باوکایەتی ،کەسایەتی ئایینی ،بۆیە دەکرێت بەچەند ڕێگایەک ئەم بەشداریپێکردنە
دەستپێبکەین لەوانە:
 بەھێزکردنی زانیاری و لێھاتوویی تاکەکەسی لە کۆمەڵگەدا. پاڵپشتی کردنی پرۆگرامی پەروەردە لە کۆمەڵگەدا بۆ کەمکردنەوەی توندوتیژی. ھەروەھا بەھێزکردنی تواناکانی کەسانی کاربەدەستی کۆمەاڵیەتی و بەھێزکردنی کاریڕێکخراوەکان و گۆڕینی سیستەمی کارکردنیان دژی توندوتیژی ھەروەھا لە گرنگترین
خاڵەکانی کاریگەری خستنەسەر یاسا و دەستوورە کۆنەکان.
پرسیاری کۆتایمان ئەو بەرنامە و پرۆگرامانە کامانەن کە پیاوان بەشدار ی پێبکەین بۆ
کەمکردنەوەی توندووتیژی؟
 -١گفتوگۆی تایبەتی پیاوان دەربارەی دۆێکی تایبەت (فۆکەس گروپ دیسکەشن)
 -٢کەمپین و ھەڵمەتی داکۆکی کردن بۆ نەھێشتنی دیاردەیەکی نەخوازراو.
 -٣ئەنجامدانی کۆبوونەوە و چاالکی فەرمی.
 -٤دروستکردنی کوورتە ڤیدیۆ.
 -٥چاالکی وەرزشی دژی تووندوتیژی.
 -٦چاالکی و شانۆیی کارلێککەر.
 -٧باڵوبوونەوەی ھۆشداری لە ڕێگەی نووسین و ووتار لە تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان.
 -٨کاریگەری میدیاکان.
لە دەرئەنجامدا دەبێت بڵێین تەنها نابێت برینەکان ببینین و بێ چارە سەر بەجێی
بھێڵین ،بەڵکو دەبێت بۆ لەمەودوا دەست لەدەست بگەرێین بەدوای ڕێگە چارەسەرەکان،
وەک ھەستێکی لێپرسراوانە بڕوانینە کەیسەکانی تایبەت بە مرۆڤایاتی بەجۆرێک ھەموو
دامەزراوەکان وەک زنجیرەیەکی لێکنەپچڕاو کاربکەن بۆ کەمکردنەوە و نەھێشتنی
توندوتیژی ڕەگەزی.
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ھونەرمەندی خۆڕسک حەمید خاوەر
و سەرەتای سەرھەڵدانی مێژووی
ھونەری شێوەکاری کوردەواریی لە
ناوچەی بنکوورە و شاری خانەقین
١٩٨٣ -١٩٢٧
پ  .ی :ئەحمەد باوەڕ
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بەدەر لە ھەواداری ناوچەگەرێتیی و شارچێتی ،ئەگەر تۆزێک زێدەڕۆیی و سەرچیغ
نەچوو بێتین ،ڕەنگە زۆر کەس ،بەتایبەتی ئەوانەی ،کە ئەم نووسینە یان ناونیشانی ئەم
بابەتە کورتەمان دەخوێننەوە بڵێن :بابەتێکی وا بەسەر چوو و کالسیکی ئەبێت بایەخی
لە چیدابێت ،وا بۆتە جێی سەرنجی مامۆستایەکی زانکۆ یان حیکمەت لەوەدا چییە کە
خۆی بەمەوە خەریککردووە ،بەاڵم بەواتایەکی دی زۆر دڵنیام لەوەی ئەگەر سەربوردەو
تۆماری ژیانی زۆرێک ،لەم دەنگ و بە ھرانەو لەسەر گوزەشتەی ئەم سەربازە ونانەی
نێو کوردەواریی و کۆمەڵی کوردەواریی ،لە سەروبەندوکاتی گونجاوی خۆیدا ،تۆمار
بکرایەن و بە باشی و بەئەمانەتەوە بنووسرایانەوە .ئەوا تا ئێستا کەرەستەیەکی خاوی
زۆر باشترو زۆر دەوڵەمەند ترمان لەبەر دەستدا دەبوو  .بۆ کاری نووسین و تۆمارکردنی
الیەنە بایەخدارو ڕۆشنەکانی مێژووی ھونەری کوردەواریی ،بە ھەموو بەشەکانیەوەو لە
ھەموو شوێن و گوندو ناوچەیەکیی دوورە واڵتی دەستی کوردستاندا بێ جیاوازی ،بەاڵم
ئەمڕۆ نەگبەتی و بێ دەرەتانی و ماڵوێرانیەکەی ئێمە لەوەدایە نەک تۆمارکردن و نە
نووسینەوەی داستان و مێژووەکەی ،بەڵکو وا خەریکە ڕۆژ بە ڕۆژ و وردە ..وردە ناوی
ھەموو ئەو ئامێرو سواڵەت و کەرەستانەشمان لە بیر دەچێتەوە .کە بابوباپیرانمان
پێشتر لە ژیانی ڕۆژانەی خۆیاندا بە کاریان ھێناوە  .خۆ ئەگەر بێتوو کەرەستەیەکی
دێرینە یان ئامێرکی عەنتیکەی دێرینەی نێو کۆمەڵگای کوردەواریی ببینین ،بەالمانەوە
شتێکی زۆر غەریب و نامۆ بێت و نەزانین ئەمانە لە کۆی ھەموو ئەو ئامێر و کەرەستە
گرنگانەن ،کە پێشتر لە نێوخانەوادەو مااڵنی بابو باپیرانماندا ،ڕۆژانە بەکار ھێنراون و
ھاوکات ھەموو ئیشی ڕۆژانەی خۆیانیان بەوانە ڕایی کردووە ،بۆ نموونە :لە سااڵنی نیوەی
دووەمی سەدەی بیستەمی ڕابردوودا ،زۆر بەباشی ئەوەم دێتەوەیاد ،کە ھێشتا لە تەمەنی
مێرد منداڵی و ھەر ئەو کاتەش ،ھێشتا پرۆسەی نەگریسی تەعریب و پێش دەرکردن
و ڕاگواستنمان لە شوێنی ڕەسەنی خۆمان ،ماڵمان لە ئاوایی (غێدان) ی ناوچەی
(بنکوورە) ی سەر بە شاری خانەقین بوو ،واتە ھێشتا ژیانی ئاوارەیی و دەربەدەری و
تەعریبی ڕژێمی بەعسی لەناوچوو ،باڵی ڕەشی وێرانەیی ناوچەکەمانی سیخناخی لێڵی
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و تاریکی نەکردبوو ،ھەر ئەوکاتەو پێشتریش ھەموو ساڵێک ،کە وەرزی پاییزان دا
دەھات و نزیک دەبووەوە لەوەرزی زستان ،ئەو ژوورەی ماڵەکەمان ،کە بەردەوام وەک
مووبەقی ئێستاو بۆ چێشت لێنان بەکار دەھێنراو لە نێو دانیشتوانی ئەوسای ناوچەی
(بنکوورە)دا ،پێیان دەگوت(( :ئاگردان)) ،دایکی بە ھەشتیم لەگەڵ خوشکەکانمدا،
ھەموو ساڵێک ئەوکاتە الدیوارێکی ئەو ژوورەیان بەقوڕی زۆر ئەستوور سواخ دەدا
و ئەوجا سەلکەپیازێکی وشکی زۆریان ،زۆر بەجوانی و بەڕیز دەچەقانە قوڕی سەر
دیوارەکەداو پێوەی دەمایەوە تا ئەوکاتەی بەتەواوی کاتی پێویستی و وەرزی سەختی
زستاندا دەھات .ئەوجا ڕۆژانەو وردە...وردە بۆ چێشت لێنانی نیوەڕوان و ئێواران ،لەو
پیازە ھەڵگیراوانەیان دەکردەوەو دەیان جنی و بۆ چێشت لێنان و بۆ خواردن بەکاریان
دەھێنا ،بە جۆرێک پیازە وشکەکە وەکو خۆی دەمایەوەو ھیچی لێ نەدەھات ،تەنها ئەوە
نەبێت ،لەبەر ئەوەی تەڕایی و ئاوی لێ دەبڕا ،تابڵێی تامی زۆر تیژتر دەبوو ،ھەر زۆر
زۆر چاکیشم لەبیرە منیش بە ھەموو ھەست و عەقڵ و ئاوەزێکی ئەوکاتەو مێرد مناڵی
خۆمەوە ،بەردەوام وردە چاڵی شوێن سەلکە پیازەکانم دەژماردو کەچی زۆر جاریش
لێم تێک دەچوون و ناچار دووبارەو سێ بارە دەم ژماردنەوە ،بەڕاستی ئەم دابونەریتەم
بەالوە شتێکی زۆر جوان و زۆر عەنتیکەو سەرنج ڕاکێش بوو  .ھەرکە تەواویش دەبوون
 .دووبارە قوڕە وشکەکەی لێ دەکرایەوەو دوای تەڕاوکردنێکی شوێنەکەی دووبارە بۆ
ساڵی داھاتوو بەکار دەھێنرایەوە  .خۆ ئیتر جگە لەو ھەموو کەرەستانەی دی ،کە بە
بەردەوامی لە مااڵندا بەکار دەھێنران (.بەدڵنیاییەوە لەداھاتوودا لێکۆڵینەوەیەک یان
کتێبێکی سەر بەخۆ لەسەر دابونەریتی ئەم ناوچەیە باڵودەکەمەوە).
خۆ ڕەنگە لە ناو نەوەو توێژی ئەمڕۆی کۆمەڵگای کوردەواریی دا ،باس لە کەرەستەو
بابەتە کۆنینەکانی واڵتی کوردەواریی بکەی و ئەگەر بە گەنجێکی گەرمیانی یان ھەر
شوێنێکی تری ئەم واڵتە بڵێی :زەحمەت نەبێت ئەم کەرەستانەی ،کە باب و باپیرانمان
بە کاریانهێناون چی دەگەیەنن و بۆ چی باشن لەوانە کەرەستەکانی وەک :ھیزە ،دیزە،
دەرخۆنە ،خورج ،دەستاڕ ،قرۆمە ،کۆماج ،کونە ،مەشکە ،ھەگبە ،ھەسان ،شوقە لەت،
چاری ،جاجم ،کەنوو ،کونەاڵن و .....کورە چووزانم  ...دەیان و سەدان کەرەستەو
بەدبەختی و شتی تری لەو بابەتە  .جا وەک ئاماژەیان بۆ کرا :دووبارە نەگبەتی و
نەھاتی و ماڵوێرانیەکەی ئێمە لەوە دایە تۆ وەرە ئەمڕۆ ،بەدوای دروستکەر و وەستاو
کارخانەو ژیان و سەربوردەی ھەموو ئەو کەسایەتی و بەھرەمەندانەدا بگەڕێ و شار
بەشارو دێ بە دێ عەوداڵ بە ،کە لە کاتی خۆیدا ھەموو ئەو ئامێرو کەرەستانەیان بۆ باب
و باپیرانمان دروست دەکردو ھەر یەکەو الی خۆشیەوە ناوێکی تایبەت بە خۆیان ھەبوو،
بەداخەوە ئەمڕۆ ئێمەو مانان لەالیەک خەریکە ھەموو کەلتوورو کەرەستەو کەلەپوورێکی
کوردەواریی واڵتی خۆمانمان بیردەچێتەوەو کەچی تاقە کەسێکیش مێشێک میوانی نیە
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 .ھەروەھا لە الیەکی تریشەوە دونیای گڵۆباڵ و تەکنۆلۆجیای تاین ،وای لێ کردووین ،وا
خەریکە ھەر ھەموومان دەکاتە تەڵەپووشی دەم شەپۆلی گەردەلول و بە کەیفی خۆی
بۆ کوێی بوێ دەمان باو ھەر دەمان باو دەمان سوڕێنێتەوەو کەچی ھەر ئەوساکەش بە
خۆت نازانی لە چ کۆردەرەو لەچ بیابان و کۆریانێکدا فڕێت دەدا ،جا بۆیە ھیچ سەرتان
سووڕ نەمێنێت ڕۆژێک ،بە خوێندکارێکی زانکۆی خۆمم وت :زەحمەت نەبێت ناوی باپیرە
گەورەت چیەو بۆ لیژنەی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی ساڵ ،کە زۆر پێویست بوو ،دوای
بیرکردنەوەو منجە منجێکی زۆر ئەوجا داوای لێ بووردنی کردو زۆر بە ئاسایی وتی:
سبەی لە ماڵەوە دەپرسم و خەبەرەکەت بۆ دەگێڕمەوە ،جا قوربان خۆ ئەگەر پێی بڵێی:
(چاری) یان (بەردەھەسان) بە کەڵکی چی دێ و بۆ چی باشن ،ڕەنگە سەری خۆی
ھەڵبگرێت و بداتە کەژا ،چ جای قسە کردن لە سەر ھونەری کوردەواریی و گێڕانەوەی
سەربوردەو ژیانی ھەموو ئەو کەسایەتیانەی ،کە ھەموو تەمەن و جوانی خۆیانیان لەگەڵ
ئەمانەدا بەسەر بردو بوون بە ئاردی ناو دڕک .
کەسایەتی و ھونەرمەندێکی خۆڕسک و کۆچکردووی وەک خوالێی خۆشبێت :حەمید
خاوەری بنکوورەش لەوانەن ،کە لە شوێن و ناوچەو گوندێکدا ژیاو گەورەبوو ،ڕەنگە
تا ئێستاش چەندین جار ڕووخابێت و خەڵکەکەی ئاوارەو دەر بەدەر بوو بێتن  .بە
ھەرحاڵ ئەم ھونەرمەندە خۆڕسک و شێوەکارەی گەرمیان و ناوچەی (بنکوورە)ی سەر
بە شاری خانەقین ،حەمید ڕەشید نادر ،کە لە نێوەندی کۆمەاڵنی خەڵک و ناوچەی
بنکوورەو گەرمیان و ناوچەی خانەقین دا بە حەمید خاوەر ناسراو بووەو ھاوکات ھەموو
ژیانی بە دیار کەرەستەکانی نێو کۆمەڵگەی کوردەوارییەوە بە سەر بردو بەردەوام بە
دروستکردن و چاکردنەوەی ھەموو ئەوکەرەستانەش ژیانێکی سادەو بێ منەت ژیا .
ماوەتەوە بڵێین :ئەم کەسایەتیە ،بەپێی تۆماری سەر شوناسنامەیەی ،کە لەبەردەستایە
لە ساڵی ()١٩٢٧زایینی دا ،لە گوندی (شێرەوەند) ی ناوچەی بنکوورە ،لە دایک بووەو
ھەرلە تەمەنی مێرد مناڵیشەوە کە نزیکەی ( )١٢دوازدە سااڵن بووە ،باوکی دەچێتە بەر
دلۆڤانی خوداو ئەمیش لەگەڵ تاقە خوشکێکی دا بەناوی (ئامینە) ەوە  .بە ھەتیوی
و ھەژاری و بێ کەسی گەورە دەبن  .تا ئەوکاتەی خوالێی خۆشبێ عەبدوڵاڵ ئاغای
کوڕی عەزیز ئاغای باجەاڵن ( )١٩٦٤ - ١٨٨٤ی ناوچەی بنکوورە بۆ ماوەیەک ،دەبێتە
پشت و پەنا بۆیان و ھاوکات لەگەڵ کوڕێکی خۆیدا ،کە ناوی (عەبدولوەھاب) بووەو
دواتر بووە بە پارێزەرێکی ناسراو لە عێراق و باشووری کوردستانداو دواتریش ھەر بە
عەبدولوەھاب باجەاڵن ( )٢٠٠٨ - ١٩٣٣ناسراو بووە ،ھاوکات الی خوالێخۆشبوو مەال
ئەحمەدی زاریش لە گوندی (ئاوایی گەورە) پێکەوە دەیانخاتە حوجرەو بەر خوێندن،
بە سەریەکەوەو لەماوەی چەند ساڵێکی زۆر کەمدا ،تاڕادەیەک ،فێری خوێندەواریی و
بە تایبەتی خوێندنی قورئانی پێرۆز دەبێت ،بەاڵم دواتر بە ھۆی ھەژاری و دووبارە مێرد
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کردنەوەی دایکییەوە ،بە پیاوێک بە ناوی مەولود ئەکرەمەوە و لە ساڵی ( )١٩٤٣دا،
ھێندەی دی ئەرکی خۆی و خوشکە تاقانەکەی قورستر دەبێت و ئینجا ھەردووکیان
دەکەونە الی خاڵێکیان بە ناوی جەوھەر خەیاتەوە ،ھەروەھا شانبەشانی ئەوەو بۆ بژێوی
ژیانی ناچار دەکەوێتە کاری کشتوکاڵ کردن و پیشەی دارفرۆشی لە کە ناری (ڕووباری
سیروان) ەوەو گواستنەوەی بۆ بازاڕی شاری خانەقینی ئەوکاتە.
بەپێی گێرانەوەی بەشێک لە کەس و کارو خانەوادەکەی ئەو لەگەڵ ئەوەیدا کەسێک
بووە ،کە بەردەوام بیری لە ژیان و وردەکاریەکانی ژیان و دروستبوونی بوونەوەرو
ھەروەھا ئەو نەخۆشیانە کردۆتەوەو کە تووشی مرۆڤ دەبوون لەگەڵ ئەوەشدا بیری
لەوەش دەکردەوە ،کە چۆن چارەسەر بۆ ئەوانە بدۆزێتەوەو ئەمەش بۆ خۆی وای لێ
کردبوو ،کە جۆرێک لە دەستی پزیشکی ھەبێ و بۆ چارەسەر کردنی ئەوانەش دەواو
دەرمانی بۆ کۆمەاڵنی خەڵک و نەخۆشەکان نووسیوەتەوەو پارێزی پێویستی بۆ دادەنان
و ھاوکات پێویستیشی بکردایە ئەوا لە ڕێگەی دەرزی و لێ دانی دەرزیەوە چارەسەری
دەکردن و ھەرخۆشی لێ دانی دەرزیەکەی و بە پێی ئەزموون و تەجروبەی خۆی جێ
بەجێ دەکرد ،بەوەی (ئاوی دەرزی)ەکەی پێشتر لە پرۆسەی ھەوری ئاسمانەوە تەجروبە
کردبوو ،وەک چۆن ھەور سەرەتا لە ھەڵم دروست دەبێ و دواتر لەئاسمان ھەوای ساردی
بەر دەکەوێت و دەبێتەھۆی بارینی باران  .ئەمیش بۆ ئەو مەبەستە مەنجەڵێکی دەھێنا
و پڕی دەکرد لە ئاو پاشان دەیخستە سەر ئاگرێک  .بەاڵم سەرقاپی مەنجەڵەکەی بە
وەرگەڕاوی دادەناو لە ژێر سەر قاپەکەشەوە جامێک یان دەفرێکی تری دادەنا ،ھەرکە
لە ناو مەنجەڵەکەوە ھەڵمی دەکرد بە ھۆی ئەوەوە ،کە لە دەرەوە ئاوی دەکردە ناو
سەر قاپەکەوە ،تاوەکو لە ناو مەنجەڵەکەوە ئەو ھەڵمە دا دەبەزێت بۆ ناو جامە ئاوەکە
یان دەفرەکە واتە لە ناو دەفرەکەدا ،ئەو ئاوەی کە کۆدەبووەوە بە کرداری بوونە ھەڵم
دروستی دەکردو دواجاریش ئاوی دەرزیەکەی لەو ئاوە بەکار دەھێناو تا ماوەیەکی زۆر
زۆربەی گوندو دێھاتەکانی ناوچەی (بنکوورە) و دەورو بەری الی ئەم پیاوە دەرزیان
داوەو تەنانەت کار گەیشتۆتە ئەوەی زۆر جار پارێزو چارەسەری گونجاوی بە ئەزموونی
خۆی بۆ نەخۆش نووسیوەو ڕێنومایی تەندروستی کردوون.
ھاوکات یەکێکی دی لەو پیشانەی کە ئەم پیاوە وەک بەھرەیەک ،لە پیشەوەرە
ناسراوەکانی شاری خا نەقینی ئەوکاتەوە فێری ببوو کاری وێنەکێشان بوو  .بە تایبەتی
لەسەر ھەموو ئەو بۆفیەو سندوقی بۆراقانەی کە لە ڕۆژگارێکدا زۆر باویان ھەبووە لە
مااڵنداو بە تایبەتی لە ژووری نوستندا کە پێی وتراوە( :نیشتمان) دا دەنراو بۆ کاری
پێویست و نوێن و بە گشتی کەلوپەلی مااڵنی لە سەردا دەنرا ،حەمید خاوەریش یەکێک
بووە لەوانەی ،کە سندوقی بوراقی لەو بابەتانەی بۆ مااڵن دروست دەکرد و وێنەی
گونجاوشی بەسەلیقەی خۆی و بە ئاوەزو خەیاڵی خۆی لەسەر ھەر ھەموویان دەکێشا
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لەوانە :وێنەی (بۆراق) یان (کچی کافرۆش) و تەنانەت ھەندێک لەوحەو وێنەی سەرنج
ڕاکێشی دی ،کە ھەر ھەموویانی وەک ئاماژەمان بۆ کرد ھەر بە خەیاڵ و بیرکردنەوەی
خۆی دەکێشان ،بۆ نموونە :دەگێڕنەوە زۆر جار وێنەی ژنان و ئافرەتانی گوندەکەی
خۆیانی ،کە ناوی( :شێرەوەند) بووە کێشاوە ،بەجل و بەرگی کوردییەوە  .بە جۆرێک
ھەموو ئەوانە بوو بوونە جێی سەرنجی زۆرێک لە ھەموو ئەوانەی کە دەیانبینی ،ھەروەھا
دروستکردنی دەرگاو پەنجەرەی مااڵن بە تەختە ،یان ئاوێنە و جێگای ئەو ھەموو بابەت
و کەرەستانەی تری ناوماڵ ،کە زۆر پێویست بوون لەدەمانەدا  .بە تایبەتی ھەموو
ئەوانەی کە لە مووبەقی مااڵندا دا دەنران وەک :کەوچکدان کە بە تەختەو قەیدی پلێتی
جۆر بەجۆر دروستی دەکردن ،خوێدان ،ھەروەھا جێگای تایبەت بۆ قڵۆغە و کەوگیری
چێشت لێنان ،ھەوەھا ڕەفەی تایبەت بۆ قاپ و قاچاخ ھەر بە تەختەو بە ھەموو جۆرو
بەشەکانییەوەو ھاوکات چاکردنەوەیان لە کاتی شکان و قوپان و کون بوون و  ....تاد،
وەک دەگێڕنەوە ،جاری وا ھەبووە قاپ و قاچاخ و مەنجەڵە شکاو قوپاو و کونبووی
وای بۆ ماڵن چاک کردۆتەوە کە خاوەنەکەی دووبارە چووە بۆ وەری بگرێتەوە نەی
ناسیوەتەوە ،کە ئەوەیان کەرەستەکەی پێشوو تری خۆیان بووە .جگە لە ھەموو
ئەوانەش یەکێکی دی لەو کارانەی کە جێی بایەخ پێدانی بووە ئەویش بواری ھەڵکۆڵین
و زەخرەفە کردن بووە لە سەر شوشەی تایبەت .
لە ڕووی بۆچوون و لێکدانەوەی ئایینیی و فیکریشەوە تابڵێی :کەسایەتی و پیاوێکی
خواناس ولە خواترس بووەو بە ھیچ جۆرێک ،بڕوای بە دوعاو نزاو کەراماتی شێخان و
تەکێ نەبووە .بەڵکو ھاو واڵتیان و کۆمەاڵنی خەڵکی لەوە ئاگادار کردۆتەوەو وتویەتی
ئەگەر ئەوانە ڕاست دەکەن و خۆیان بەخاوەنی کەرامات دەزانن و دوعا بۆ ئەم و ئەو
دەکەن ،باالی خۆیانەوە ھەوڵی ئەوەبدەن کە لە ژیاندا بمێننەوەو نەمرن  .بەاڵم لە
ساڵی ( )١٩٥٤دا ،کاتێک تووشی جۆرێک لە نەخۆشی دەروونی دەبێت ،بە ناچاریەوە
کەس و کارەکەی دەیبەنە شاری بەغدا ،بۆ الی دکتۆرێکی بەڕەگەز جوولەکە عێراقی
بە ناوی :جاک عبوود شابی (١٨ – ١٩٠٨ی تەمووزی  )١٩٨٠ەوە ،دوای چاودێری و
چارەسەرکردنی ،دەچێتەوە سەرباری ئاسایی خۆیی و لەم ماوەیەش بەدواوە لە پاشماوەی
ئەو تۆپانەوەی ،کە ھێزەکانی سوپای ڕووسیای سیزاری داگیر کەر لە سااڵنی جەنگی
یەکەمی جیهانیدا ( )١٩١٨ – ١٩١٤کە لە ناوچەکەدا بە جێ مابوون ،سەر لە نوێ
باروت و کەرەستەی تەقینەوەی بۆ دروست دەکاتەوەو تاقی دەکاتەوە ،بە جۆرێک ئەم
ڕووداوەش دەبێتە مایەی گرفت و کێشەیەکی گەورە ،الی فەرمانڕەوایان و کاربەدەستانی
ئەوکاتەی حکومەتی عێراق ،بە تایبەتی لە شاری خانەقین ،دوا بە دوای ئەوەو بۆ بە
دواداچوونی ڕووداوەکە ،دەستەیەکی پۆلیس لە شاری خانەقینەوە دەگەنە ناوچەکەو
دەکەونە سۆراخکردنی بارو دۆخەکە ،بەاڵم خوالێی خۆشبێت عەبدوڵاڵ ئاغای باجەاڵن،
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کە پیاوێکی دەست ڕۆیشتوو و قسە ڕۆیشتووی ناوچەی بنکوورەو شاری خانەقین
دەبێت ،بۆ کپ کردنەوەی بارودۆخەکە خۆی تێ دەکەوێت و دوای میوانداری و خزمەت
کردنێکی باشی پۆلیسەکان و یارمەتیەکی باشیان دەداو ئاگاری ئەوەشیان دەکاتەوە،
کە شتێکی لەو بابەتە لە گوندەکەی ئەواندا نەبووەو نیەو بەوشێوەیە پەردەپۆشی
بارودۆخەکە دەکات و حەمید خاوەرییش لە ترسی سۆراخی پۆلیسەکان و بە دوادا
چوونیان ،لە گوندەکەی خۆیان ھەڵدێت و بۆ ماوەیەک لە تەپەی (ئیمام محەمەد)
کە زۆر نزیکەبووە ،لە گوندی (شێرەوەند)ەوە ،خۆی حەشار دەدات و ئەوسا دووبارە
دەگەڕێتەوە ئاوایی و نێو ماڵ و مناڵی  .دوایش عەبدوڵاڵ ئاغا باجەاڵن بانگی دەکاتە
الی خۆی و تەمێی ئەوەی دەکات ،کە شتی لەو بابەتە دووبارە نەکاتەوە ،بۆ ئەوەی
خۆی و ئەوانیش تووشی زەرەرو زیان نەبن  .بە جۆرێک نموونەی قەباغی ئەو گووللە
تۆپانە تا ئێستاش ماون و وەک ئەوەی لەگەڵ نووسینەکەماندا نموونەیمان خستۆتەڕوو .
سەرەڕای ھەموو ئەو وردەکاریانەی ،کە لە بواری ھونەری وێنەکێشان و پیشە
دەستیەکانی کوردەواریی دا ،بە بەردەوامی لە ناوچەکەدا سەرگەرمیان بووە ،ماوەیەکی
زۆریش لە ڕێگای بەکارھێنانی تاوێرو بەردی گەورە سەرگەرمی دروستکردنی دەستاڕی
مااڵن بووە ،کە زیاتر بۆ ھاڕینی گەنم و جۆو ھەموو جۆرە دانەوێڵەو بەرھەمێکی
کوردەواریی کۆمەاڵنی خەڵک لە ناوچەکەدا بە کاریان دەھێنا ،جگە لە چاککردن و
تیژکردنی بەردی مەکینەی ئاشی گوندەکان و چاککردنەوەی ھەر پارچەیەکی ،کە لە
ئاواییدا لە کار بکەوتایەو چاک نەکرایەتەوە ،بە زۆری لەو کاررو پیشانە بوون ،کە حەمید
خاوەر لەالیەک ،بۆ بژێوی ژیان و ھاوکات لە الیەکی دیشەوە وەک بە ھرەیەکی خۆڕسک
فێریان ببوو و کاروباری کۆمەاڵنی خەڵک و ھاوواڵتیانی ڕا دەپەڕان ،بە جۆرێک،
پیشەکەشی وای لێ کردبوو بۆ ماوەیەکی دورو درێژ تەنها لە گوندێکی دیاری کراودا
نەماوەتەوەو نەی توانیووە دا بنیشێت ،بەڵکو ماوەیەک ماڵی لە ئاوایی (شێرەوەند) و
ماوەیەکی دیش لە گوندەکانی :مووسا عوسمان ،مەال حەسەنی نزیک سەوزباڵخ ،پشت
پەنگ (تۆپ عەسکەر) ،ئاوایی گەورە  ..تاد ژیاوە ،بەاڵم لەگەڵ پرۆسەی تەعریبکردنی
شاری خانەقین و ناوچەی ( بنکوورە) شداو بەتایبەتی لەساڵی ( )١٩٧٥بەدواوە،
ئەمیش وەک سەدان و ھەزاران خێزانی تری ناوچەکە ئاوارەبووەو ،بەماڵەوە بۆماوەک
باری کردۆتە شاری کەالرو دواتر چووەتە ئاوایی (شێخ لەنگەری گەورە) ی ناوچەی
گەرمیان ،بێ ئەوەی دەسبەرداری کارو پیشەکەی خۆی بێت  .بۆ دوا کاتیش لە
ڕێکەوتی (١٣ی تەمووزی  )١٩٨٢دا ،ھەر لەشاری کەالر و لە تەمەنی ( )٥٥پەنجاو
پێنج ساڵیدا کۆچی دوایی کردووەو لە گۆڕستانی (شێخ عەبدولڕەحمان) نێژراوە  .تا
ئیستاش چ الی بنەماڵەکەی و لە زۆر مااڵنی تری ناوچەکەشدا ،نموونەی کاری دەستی
و پیشەیی حەمید خاوەر ،وەکو خۆی ماوەتەوەو زۆریشیان تا ئێستا خەسڵەت و تایبەت
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مەندی خۆیانیان لە دەست نەداوە ،بە جۆرێک ئەو کارو پیشەو ھونەرە خۆرسکیەی،
کە خوالێخۆشبوو حەمید خاوەر ھەیبوو تەنانەت لە ناو نەوەکانیشیدا بە ڕوونی ڕەنگی
داوەتەوە و وەک دەبینیت لە سەر ھەمان ڕەوت و پیشە بەردەوامن .
.........
پەراوێزەکانی ئەم نووسینە:

 ناوچەی بنکورە :ناوچەیەکی شوێنەواری و بەرفراوانی کشتوکاڵی بە پیتە ،ھەر لەسەردەمیفەرمانڕەوایەتی عوسمانییەوە ناوەندی ناحیە بووەو بارەگاکەشی ھەرجارەو لە شوێنێکدا بووە،
بەجۆرێک لە زۆر سەرچاوەی مێژوویی و نوسراوی فەرمی چ عوسمانی و چ پاشایەتی لە عێراقدا،
بەڕوونی ناوی ھاتووەو باسی لێوە کراوە و ،ھەر لە سەرەتای سیەکانی سەدەی ڕابردووەوە ،کە
(قۆرەتوو) کراوەتە ناوەندی ناحیە بەزۆری جێگای ناوی (بنکوورە) ی گرتۆتەوە وەک مەرکەزی ناحیە
 .ھاوکات وەک ھەڵکەوتەی جوگرافیش الی باکوری ئەم ناوچەیە بریتی یە لە گوندی (باریکە) و
الی ڕۆژھەاڵتی کلکەی کەنی زەردو تەوەری باشووریشی (ملەکونارە)  .ھەروەھا الی ڕۆژئاوای بریتی
لە گوندی (کانی ماسی) سەرڕۆخی ڕووباری سیروان  .بەسەریەکەوە تا ناوەڕاستی حەفتاکانی
سەدەی بیستەمی ڕابردوو و دەست پێکردنی پرۆسەی (تەعریب)ی چڕ و پڕ لەم ناوچەیەدا ،نزیکەی
( )٢٥ – ٢٠گوندی ئاوەدان بووە  .بەاڵم تا ئێستاش چەند گوندێکی کەمی نەبێت ،بەباشی ئاوەدان
نەکراوەتەوە  .ھەرچەندە بەشێوازێکی چڕوپڕ بەرھەمی کشتوکاڵی تیادەکرێت ،بە ھەموو بەشەکانیەوە
 .جگە لەوەش لەڕووی زمان و قسەکردن و سامانی فۆلکلۆرو داب و نەریتی کوردەۆارییەوە بەھەموو
بە شەکانیە خاوەنی خەسڵەتی زۆر تایبەتی خۆیەتی و خوا یار بێت لە داھاتوودا کتێبێکی سەر
بەخۆی لە سەر باڵودەکەینەوەو ڕۆشنایی زیاتر دەخەینە سەر ئەم ناوچە گرنگ و دەوڵەمەندەی واڵتی
کوردەواریی .
 بەردەھەسان :بەو بەردە ساف و لوسە دەوترێت ،کە جوتیارانی دروێنەکار بەکاری دەھێنن بۆ تیژکردنی داسی دروێنە یان بۆ تیژکردنی ئەوچاری (ھەورێم) یەی کە مەڕیان پێ برینە دەکرد.
 عەبدوڵاڵئاغای باجەاڵن ( ،)١٩٦٤ -١٨٨٤وەک دەگێڕنەوە ھەرچەندە کەسایەتییەکینەخوێندەواربووە ،بەاڵم وەکتر کەسایەتیەکی شارەزای بواری کۆمەاڵیەتی بووەو ڕۆڵێکی بەرچاوی
لەچارەسەرکردنی زۆرێک لەکێشەی کۆمەاڵیەتی و بەتایبەتی نێوان ھۆزەکانی ناوچەی بنکورەو شاری
خانەقینداھەبووە ،سەرەڕای ئەوەی بۆ ماوەیەکیش وەک راوێژکاری ئەنجوومەنی شارەوانی شاری
خانەقین کاری کردووە.
 مەال ئەحمەدی زاری :بەپێی گێڕانەوەی ھەریەک لە مامۆستا عەلی کوڕی مەال ئەحمەدی دەککەو کاک ئیبراھیم باجەاڵن خوالێخۆشبوو مەال ئەحمەدی زاری مەالیەتی نەکردووەو لە ھەمووژیانیدا،
کەسایەتیەتی خواناس و فەقیر حاڵی ناوچەی (بنکوورە) و دەککە بووە ،بەاڵم ھەندێک جار تەنها
دەرسی بەو منااڵنە وتۆتەوە ،کە سەرەتای دەست پێکردنیان بووە بۆ خوێندنی ئایینی و سەرەتاکانی
خوێندنی قورئانی پیرۆز ،ھەروەک وەک مامۆستا عەلی مەال ئەحمەدی دەککە دەڵێت :زۆرباش دێتەوە
بیرم ھەمیشە مەال ئەحمەدی زاری بەسواری واڵخێک ،بە دێھاتەکانی ناوچەی (بنکوورە) دا دەگەڕاو
زۆرجاریش دەھاتە الی باوکی خوالێخۆشبووم و ھەروەھا دەچووە ماڵی خوالێخۆشبوو حاجی ئیبراھیم
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بەگی جاف ( )١٩٥٢ - ١٨٨٧لە ئاوایی دەککە ،ئەوانیش و خەڵکی ناوچەکەش ھەر یەکەو بەپێی
توانا یارمەتیان دەداو ھاوکات سەردانی شاعیری ناسراوی ناوچەی بنکوورە شێخ بابا عەلی بێداری
( )١٩٤٩ - ١٨٩٤ی دەکرد لە ئاوایی گەورەو پەیوەندیان پێکەوە خۆشبوو  .پێم وابێت لە کۆتایی
پەنجاکان و سەرەتای شەستەکانی سەدەی بیستەمی ڕابردوودا ،کۆچی دوایی کردووەو تەنانەت
گۆڕەکەشی دەکەوێتە گوندی (ئاوایی گەورە)ەوە ،لە ناوچەی (بنکوورە) و ھەروەھا قسە لەسەر
ئەوەش دەکرێت ،بەوەی لە ماوەی فەرمانڕەوایەتی دەوڵەتی عوسمانیدا لە عێراق ،برایەکی ھەبووە
بەپلەی ئەفسەر لە ڕیزەکانی سوپای عوسمانی ئەوکاتەدا .
 جاران لە الدێکانی ناوچەی بنکوورەی ئێمەدا ،بە بیرم دێت ،بە ژووری میوان دەوترا (دیوەخان)،بە ژووری نووستن و بەتایبەتی ئەوەی ،کە جلوبەگ و نوێن و خەرزینی مااڵنی تیا دادەنراو ڕێکدەخرا
دەوترا (نیشتمان) و بە حەمامی خۆشتنی مااڵنیش دەوترا (سەرشۆرک) ،شوێنێکیش ھەبوو پێی
دەوترا (ئاگردان) ،ئەمەیان زیاتر شوێنی موبەقی ئێستای گرتبووەوەو زۆر جاریش کەنووی ئاردی
مااڵن و ھیزەی ڕۆن و قاپ و قاچاخ بە زۆری لێرە دادەنران ،جگە لەوانەش (تەنووربان) یش ھەبوو بۆ
شوێنی نانکردن و ھەروەھا (بەردەاڵن) یش ھەبوو ،ئەمەی دواییان الی دەرگای حەوشەوەی مااڵنەوە
بوو بەرەو دەرەوە ،جگە لەوانەش شوێنێکی دیش ھەبوو تەنها لە مااڵنی ئاغا وکوێخا وخەڵکانی
دەوڵەمەند و دەست ڕۆیشتوواندا بەناوی (حەرەم)ەوە ،کە ئەمەش تایبەت بوو بە ژنانی میوانەوە،
شان بە شانی ئەوانەش (کوڵەنان) ھەبوو ،کە زیاتر مەشکەی دۆ و کونەی ئاو خواردنەوەی لە سەر
دادەنرا بەجۆرێک یەکەمیان :لە کەوڵی خۆشەکراوی مەڕو بەران و ھەندێ جار گوێرەکە و دووەمیان:
لە کەوڵی خۆشەکراوی ئاژەڵی بچووکی وەک مەڕو بزن و گیسک کاوڕ دروست دەکران ،بەمەرجێک
لە کاتی گروونیاندا واتە (کەندنیان) دا ،کوون نەبوونایە زۆر باشترو پەسەند تر دەبوون  .بەجۆرێک
ھەموو ئەمانەی ،کە دەیڵێم :ھەر ھەمووینام ،بە واقعی و بە ڕوونی لە ماڵی خۆماندا ،لە ناوچەی
بنکوورەو ئاوایی (غێدان) دیوەو تەنانەت بەچاوی خۆم دیومن ،کە چۆن ئامادەکران و دروست دەکران
و ھەروەھا چۆن بەکار دەھێنران بۆ کاتی پێویست .
 کچی کافرۆش :چیرۆکی کچی کافرۆش یان ئەفسانەی کچی کافرۆش ،وەک گەلێک چیرۆکی دیکە،تا ئێستاش چەندین گێڕانەوەی جیاوازی بۆکراوە  .بە زۆری گێڕانەوەکانیش لە سەر یەک ھێڵ یەک
دەگرنەوە ،بەوەی کە گوایە ئەم کچی کافرۆشە ،کچێکی کورد بووەو زۆرجوان و دڵگیرو سەرنج ڕاکێش
بووە  .لە کۆتاییەکانی جەنگی یەکەمی جیهانی ( )١٩١٨ -١٩١٤دا ،کاتێک ئینگلیزەکان ھاتوونەتە
باشووری کوردستان  .حەزیان لێی کردووەو لەگەڵ خۆیاندا ڕاپێچیان کردووە ،واتە ڕفاندوویانە،
ھەروەھا ھەندێک لە چیرۆکەکانیش باس لەوە دەکەن ،کە گوایە کچی کافرۆش لەو کاتەدا ،کە لە
نێو تەیارەدا بووەو ڕفێنراوە  .خۆی فڕێ داوەتە خوارەوە بۆ ئەوەی نەبێتە ئەسیرو دیلی دەستی
چەپەڵی ئینگلیز ،ئیدی لێرەبەواوە ئەم چیرۆک و سەربوردەیە بووە بە بابەتێکی ئەفسانەیی و دەماو
دەم و پشتاوپشت دەگێڕدرێتەوە ،لە ھەمانکاتیشدا بووە بە جێی سەرنج و لێکدانەوەی زۆرێک،
لە شێوەکارو نیگار کێشانی ڕۆژھەاڵت و ڕۆژئاواو بەزۆری لە بەرھەم و کارە ھونەریەکانیاندا ڕەنگی
داوەتەوە ،ڕەنگە کاریگەریی و ھەر ئەو ڕەنگدانەوەیەش بووبێت ،کە وای لە زۆرێک لە نیگارکێش
و شاعیرو ھونەرمەندانی کوردیش کردبێت ،کە بە ھەمان ڕەوت بایەخیان بەم بوارە ئەفسانەییە یان
واقعییە دابێت و ھاوکات کردبێتیانە ھەوێنی کەڤاڵ و لەوحەو شیعرو کارە ھونەریەکانیان لە ڕابروودا،
ھەرچەندە ئەم بابەتە چ وەک ئەفسانە و چ وەک لێکدانەوەیەکی واقیعی مێژوویی لەنێو ئەفسانەی
گەالن و مللەتانی تورک و عەرەب و تاڕادەیەک نەتەوەکانی تریشدا ڕەنگی داوەتەوەو ھەر یەکەشیان
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بەجۆرێک ،خۆیان بە خاوەنی ڕاستەقینەی دەزانن  .بۆ زیاتر بڕوانە :دکتۆر فەرھاد پیرباڵ قەساب،
کورد لە دیدی ڕۆژھەاڵتناسەکانەوە ،چاپی سێیەم ،چاپخانەی شڤان( ،سلێمانی ،)٢٠٠٩ :ل - ١٩١
. ١٩٤
 دکتۆر جاک عبوودی شابی :پزیشکی پسپۆری بەڕەگەز جوولەکەی عێراقی ،جاک عبوودیشابی لە ساڵی ()١٩٠٨دا ،لە شاری بەسر ھاتۆتە د ،نیاوەو خوێندنی دوا ناوەندی لە شاری بەغدا
تەواوکردووەو لە تشرینی یەکەمی ساڵی  ١٩٢٦وەک مامۆستایەکی سەرەتایی دامەزراوە ،بۆ ساڵی
دواتر کە کۆلێژی پزیشکی دادەمەزرێت ،یەکێک دەبێت لە خوێندکارە سەرەتاییەکان کە تیایدا دەبێتە
خوێنکارو لە ساڵی ( )١٩٣٢دا کۆلێژی پزیشکی تەواودەکات و دواتریش وەک دەنرێردرێتە شاری
لەندەن بەمەبەستی بەدەستھێنانی پسپۆری تایبەت لە بواری پزیشکی بە تایبەتی (الگب العێبی)،
دوای گەڕانەوەی بۆ شاری بەغدا وەک پزیشکێک لە نەخۆشخانەی پاشایەتی عێراقی لە (ئابی )١٩٣٣
دادەمەزرێت و لەساڵی ()١٩٣٩ەوە ،وەک پرۆفیسۆری یاریدەدەر لە کۆلێژی پزیشکی دادەمەزرێت و
لە ساڵی ( )١٩٤٨ەوە دەکرێتە بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی نەخۆشیەکانی (العێبیە و العقلیە) لە شاری
بەغداو لە ساڵی ( )١٩٥٠بەدواوە ،نەخۆشخانەیەکی تایبەت دەکاتەوە بە یەکجاری واز لە وەزیفەی
حکومی ھەڵدەگرێت ،ھەروەھا لە ژیانی زانستیدا کۆمەڵێک لێکۆڵینەوەی زانستی بە ھەردوو زمانی
عەرەبی و ئینگلیزی باڵوکردۆتەوە و لە ساڵی ( )١٩٧١بەدواوە واڵتی عێراق بە جێ دێڵێ و لە لەندەن
دادەنیشێ و لە گەڵ ئەوەشدا وەک پزیشکێک لە خزمەتی بەندکراوەندا کاردەکات و لە ڕێکەوتی (١٨ی
تەمووزی  )١٩٨٠لە شاری لەندەن کۆچی دوایی کردووە  .بڕوانە :میر بێری ،ڕعالم الیهود فی العراق
الحدیپ( ،لندن ،)٢٠٠٦ :ێ . ٢٠٧ -٢٠٦
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پێشەکی:
توێژینەوەیەکە لەسەر (ناوچەی کفری و دەورووبەری لە ڕوانگەی ڕۆژھەاڵتناسانەوە)،
قۆناغی نوێی توێژینەوە و لێکۆڵینەوەی ئەوڕۆکەی ڕۆژھەاڵتناسی ،بۆتە مژاری کۆڕ
و کۆمەڵە جیهانییەکان ،چ لە سەر ئاستی سیاسی – ئابووری و چ لەسەرئاستی
فەرھەنگی – شارستانییەتیدا ،دیاردەیەکی نوێ و تێڕامانێکی نوێ لە ھەمبەر ڕۆژھەاڵتەوە
پێناسە دەکرێ بە سەرەنجدان لە گۆڕانکارییەکانی جیهان لە پانتایی نێونەتەوەییدا و
ڕووبەڕووبوونەوەی ڕۆژھەاڵتناسی لەگەڵ ڕەوتی بە جیهانیبوون یان گلوبالیزم کە وەک
پرۆسەیەکی فرە ڕەھەند و فرە چەشن ،سنوورە نەتەوەییەکان دەسڕێتەوە ئەوەی مایەی
ھەڵوێستەلەسەر کردنە ناوچەکە جێگەی سەرەنج و چاوتێبڕینی گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان
بووە ،ھەر ئەمەش وایکردووە بەدرێژای مێژوو ئەم گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسانە بەردەوام
بۆ مەبەستی بەرژەوەندی خۆیان کوردیان بەکارھێناوە ،ڕۆژھەاڵتناسەکان و بازرگانەکان
سەردانی ناوچەکە بکەن بە ھەر دوو دیوی الیەنی ئەرێنی و نەرێنی لە ناوچەکەیان
ڕوانیوە.
گرنگی توێژینەوە:
گرنگی ئەم توێژینەوەیە لەوەدایە ئاشنامان دەکات بە ناوچەی کفری و دەورووبەری
لە ڕوانگەی ڕۆژھەاڵتناسانەوە ،ئەمەش بۆدانیشتوانی ناوچەکە ،جێگەی بایەخ و
تێڕامانە،چونکە شاری کفری ھەر لە دێرزەمانەوە وەک ناوەندێکی پێکەوە بەستنی
بازرگانی وابووە لە ناوچەکەدا و ھاوکات خاڵی پێکەوە گرێدانی شاری سلێمانی و بەغداد
و کەرکوک و موسڵ بووە ،لەناوچەکەدا بەتایبەتی لە جەنگی یەکەمی جیهانی بەدواوە
کە سکەی شەمەندەفەر بەم ناوچەیەدا تێپەڕێوە.
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ئامانجی توێژینەوە:
ئامانجی سەرەکی ئەم توێژینەوەیە خستنەڕووی ناوچەی کفری و دەورووبەری لەڕوانگەی
ڕۆژھەاڵتناسانەوە بەشێوەیەکی ورد بۆ ئەوەی بایەخ و گرنگی ناوچەکە بزانرێت.
پێكهاتەی توێژینەوە:
ئەم توێژینەوەیە پێكهاتووە لە پێشەکییەک و سێ بەش و حەوت باس و ئەنجام و
لیستی سەرچاوەکان ،کە تەواوی توێژینەوەکەی لە سەر بنیادنراوە.
بەشی یەکەم باس لە کوردستان و ناوچە کوردنشینەکان لەلێکدانەوەی ڕۆژھەاڵتناسانی
بیانیدا ،وە لە بەشی یەکەمدا دەبێتە دوو تەوەری سەرەکی تەوەری یەکەم پێشینەیەکی
مێژوویی سەبارەت بەڕۆژھەاڵتناسی و زانستی ڕۆژھەاڵتناسی ،ولە تەوەری دووەمدا باسی
بایەخی باشووری کوردستان لەالیەن ڕۆژھەاڵتناسانەوە.
بەشی دووەمی توێژینەوەکەدا کەباس لە ناوچەی کفری و دەرووبەری لە ڕووی ھەڵکەوتەی
جوگرافییەوە دەکات ،وەلەم بەشەشدا کەدەکاتە سێ تەوەری سەرەکی ،تەوەری یەکەم
بەناوی سەرھەڵدانی ژیان و نیشتەجێ بوون لە ناوچەکەدا ،لەتەوەری دووەمیشدا تەوەری
دووەم :بایەخی شاری کفری لە ڕوانگەی کاری بازرگانی و ئاوەدانییەوە ،ھەرچی تەوەری
سێیەمیشە باس لە لێکدانەوەی ڕۆژھەاڵتناسان سەبارەت بەدانیشتوان و دابونەریتی
کۆمەاڵیەتی ناوچەکە .دەکات و دەبێت بە پێنج لقەوەھەریەک لەمانەی خوارەوە.
یەکەم :دانیشتوان.
دووەم :خێڵ و ھۆزەکانی ناوچەکە و ملمالنێی دەسەاڵت.
سێیەم :بارودۆخی ئابووری و گەشەکردنی بازاڕ.
چوارەم :بارودۆخی ئافرەت و ڕۆڵی لە کۆمەڵگەدا.
پێنجەم :بۆچوونە ئاینی و نەتەوەییەکان.
بەشی سێیەم باسکردنەلە دیدی ڕۆژھەاڵتناسان و کاریگەرییان لەسەر بارودۆخی ناوچەکە
لەتەوەری یەکەمی بەشی سێیەمدا باس لە نووسینەوە و تۆمارکردنی مێژوو و بارودۆخی
ناوچەکەدەکات و لە تەوەری دووەمیشدا باس لە ڕەنگدانەوەی الیەنی ئەرێنی و نەرێنی
ڕۆژھەاڵتناسان و سەبارەت بە دانیشتوان و داب و نەریتەکۆمەاڵتیەکان دەکات.
کێشەی توێژینەوەکە:
ھەموو بابەتێک لە کاتی ھەڵبژارنیدا ئەبێت ئامادەی ھەموو جۆرە ئاستەنگ و
گرفتێک بێت ،کە ئەم بابەتەی ئێمە لەوە بەدەر نییە ھەر لە نەبوونی سەرچاوەی زانستی
پێویست و نەزانی زمان وکاتی کەم ئەمانە ھەمووی گرفت دروست دەکەن ،بەاڵم پاش
خوێندنەوەیەکی باش بۆ بابەتەکە تاڕادەیەک توانیمان بە سەر کۆسپەکاندا زاڵ بین.
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بەشی یەکەم :کوردستان و ناوچە کوردنشینەکان لەلێکدانەوەی ڕۆژھەاڵتناسانی بیانیدا.
تەوەری یەکەم :پێشینەیەکی مێژوویی سەبارەت بەڕۆژھەاڵتناسی و زانستی ڕۆژھەاڵتناسی.
ڕۆژھەاڵتناسی ھەوڵ و کۆششی ڕۆژئاوایە بۆ ناسین و ئاشنابوون بەڕۆژھەاڵت و
دیاردەیەکە لە دیاردەکانی سەروکاری (بەندیواری) ڕۆژئاوا بە ڕۆژھەاڵتەوە ولە دوایشدا
بەرھەمی ھۆکاری ئەو بەندیواریە ،مێژووی ڕۆژھەاڵتناسیش مێژووی شێوازی ئەو بەندیواری
و پەیوەندییە کە ڕۆژئاوا ،ڕۆژھەاڵتناسی پێ ناسیوە و بەرەوپێشچوونی ئەو تێڕوانینە
ڕۆژئاواییە بۆ ڕۆژھەاڵت و ئەو ھۆیانەش کە لە دروست بوونی بەشداربوونە ،دیارە سەروکاری
جۆراوجۆری ڕۆژئاوا بە ڕۆژھەاڵت جۆرەھا ئامانج و مەبەست گەلی لێکەوتووەتەوە و لە
نووسینی ڕۆژھەاڵتناساندا ڕەنگی داوەتەوە ،ئیدی شێواز و جۆرەکانیشی جۆراوجۆربوون
و نووسینی ناوەڕۆک ئاینی و ئامانج میسینێری لێ کەوتەوە ،ھەرچی بەرژەوەندییە
ئابووری و سیاسییەکانن ،ئەوا شێوازی دیکەی ڕۆژھەاڵتناسی لێ بەدەر دراوە ،دامو دەزگا
ئەکادیمییەکانیش چەندین نەوەی ڕۆژھەاڵتناسیان دەرچواند و سازکرد کە دەستکەوتی
زانستی ڕەسەنیان بە دەست ھێنا(.)١
قۆناغی نوێی توێژینەوە و لێکۆڵینەوەی ئەوڕۆکەی ڕۆژھەاڵتناسی بۆتە مژاری کۆڕو
کۆمەڵە جیهانییەکان ،چ لە ئاستی سیاسی – ئابووری و چ لەئاستی فەرھەنگی –
شارستانیەتیدا دیاردەیەکی نوێ و تێڕامانێکی نوێ لەبەرامبەر ڕۆژھەاڵتەوە پێناسە
دەکرێ( .)٢ھەر بۆیە پێویستە لە بەرانبەر ئەو ھەموو توێژینەوە ڕۆژھەاڵتناسیانەدا
ھەڵوێستەدەکەین و دەپرسین ،ئاخۆ ڕوو لەو ئاکارانە وەرگێڕین ،بەبیانووی ئەمەی گوایە
بەمەبەستی ڕق و قین و ئامانجی ئیمپریالیزمیانە نووسراون؟ یاخود لە ھەمبەر کارێکی
ڕۆژئاواییە؟ لە نێو ڕۆژھەاڵتناساندا ،ڕۆژھەاڵتناسی واھەیە ئەرک و ماندووبوونێکی زۆری
لە لێکۆڵینەوە و توێژینەوە لە مێژووی گەالندا بە خەرج داوە(.)٣
ڕای جۆراوجۆر سەبارەت بە مێژووی ڕۆژھەاڵتناسی ھەیە ،بەاڵم نیمچە کۆدەنگییەک
لە نێوان توێژەران ھەیە ،کە مێژووی ڕۆژھەاڵتناسی ڕەسمی بۆ کۆمەڵگای ڤیەنای
کەنیسەیی (١٣١٢ز) دەگێڕێتەوە و تێدا بڕیاری دامەزراندنی مەڵبەندەکانی لێکۆڵینەوەی
زمانە ڕۆژھەاڵتییەکانی لە ئەوروپادا( .)٤ڕۆژھەاڵتناسی بەزانستێکی زۆر گرنگی مێژوو بە
ھەموو الیەنەکانیەوە دادەنرێت ،چ لە ئێستا و چ لە ڕابردوودا گرنگییەکی زۆری پێ دراوە
لە ناوەندە کولتورییەکانی دونیا(.)٥
( )١تاریق محەمەد عەبدولڕەحیم ،ڤالدیمیر ف ،مینۆرسکی و ڕۆژھەاڵتناسی ،و :ئازاد عوبێد ێاڵح ،چاپخانەی وەزارەتی
ڕۆشنبیری ٠،ھەولێر ،٢٠٠٨ ،ل .٢٧-٢٦
( )٢ئەفراسیاب گرامی ،ئاخێوی گفتمان ،ڕۆژھەاڵتناسی ،ب،ش،ب،س ،ل.٥
( )٣تاریق محەمەد عەبدولڕەحیم ،س،پ ،ل .٢٨
( )٤محمود حمدى زقذقه ،االستشراقه والخلفية الفكرية الصراع الحضارى ،الناشر دار المعارف ،القاهرة ،بدون سنة،
ص18؛تاريق محةمةد عةبدولرةحيم ،س،ث ،ل.26
( )٥ئامانج احمد مستەفا ،مێژووی نوێ و ھاوچەرخ ،زانکۆی سۆران ،فاکەڵتی ئاداب ،٢٠١٤ – ٢٠١٣ ،ل .٥
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زاراوەی ڕۆژھەاڵتناسی ،بەعەرەبی (الڕستشراف) و بە فارسی (خاور شناسی)
(شروشناسی) کە لە وشەی فەرانسیەوە (( )orientalismئۆریانتالیزم) وەرگیراوە،
کە لە پێناسەیەکی گشتی دا ،دەتوانین بڵێن :زانستێک بۆ لێکۆڵینەوە و شرۆڤەکردنی
ھەموو بوارەکانی کۆمەڵگای ڕۆژھەاڵتی ،پێشینەی ئەم پرۆسەیە ،پێشینەیەکی دوور
و درێژە ،تەمەنێک کەلە نێو ھەموو ڕووداوەکانی مێژووی ڕۆژئاوا و ڕۆژھەاڵت و
گۆڕانکارییەکانیان ھەڵبەزودابەزێکی زۆری کردووەو ئەو گۆڕانکارییانەیە کە لە پێڤاژۆی
مێژوویدا دەبێتە النکەی سەرھەڵدانی چەمکی ڕۆژھەاڵتناسی و پرۆسەیەک بۆ ناسینی
ڕۆژھەاڵت(.)١
ھەروەھا زانستی ڕۆژھەاڵتناسی گەشەی کرد لە زانکۆ سەرەکیەکانی ئۆکسفۆرد و پۆڵۆنیا
و کامبریچ دەستیان کرد بە وانەوتنەوەی زمانە ڕۆژھەاڵتییەکان بەتایبەت عەرەبی ،لە
فەرەنساش لە سەرەتای سەدەی شازدەھەمدا بوو ،کە بە شێوەیەکی ڕەسمی چەسپا،
ئەوە بوو لە ساڵی ( )١٥٣٠دا لە پاریس کۆلێژی شاھانە ()CollegeRoyal
لە سەردەمی فرانسوای یەکەمدا کرایەوە و لەو کۆلێژەدا دەرسی زمانی یۆنانی و
عیبری دەگوترایەوە ،ھەر لەھەمان سەردەمدا لەئەنجامی پێشکەوتنی بازرگانیی نێوان
ڕۆژھەاڵت و ڕۆژئاوا ،پەیوەندیی دپیلۆماسی و سیاسی نێوان فەرەنسا و واڵتانی ڕۆژھەاڵت
پەرەی سەند ،لە سەدەی شانزەیەم بەمالوە ،واڵتی فەرەنساش باڵوێزخانەی خۆی لە
پایتەختەکانی دەوڵەتی عوسمانی و سەفەویی ئێراندا کردەوە ،ئەمە کارێکی باشی
کردەسەر پێشکەوتنی پەیوەندیی کولتوریی نێوان ئەوروپا و ڕۆژھەاڵت ،ھێندەی پێ
نەچوو ،لەبەر بایەخی زانستەکە لە ساڵی ١٨٧٣دا یەکەمین کۆنگرەی نێونەتەوەییانەی
ڕۆژھەاڵتناسی بەسترا بەناوی (الموتمر الدولی االول لالستشراق)(.)٢
لە ناوەڕاستی سەدەی ھەژدە بەمالوە لەگەڵ پێشکەوتنی بیری سیاسی و ڕوناکبیریدا و
لەگەڵ تێکچڕژانی ڕێبازە فەلسەفی و سیاسییەکان و بەیەکترھەڵپژانی دنیای ڕۆژھەاڵت
لەگەڵ ڕۆژئاوا و قووڵبوونەوەی بەرژەوەندی و ناکۆکییەکانی نێوان ئەم دوو دنیا جیاوازە،
بابەتی ڕۆژھەاڵنتاسیش قووڵتر بووە ،دووری و الیەنێکی سیاسی وەرگرت(.)٣
ھەروەھا زانستی ڕۆژھەاڵتناسی شێوازێکی ڕۆژئاواییانەی دەسەاڵت پەیداکردنی ڕۆژئاوایە
بەسەر ڕۆژھەاڵت(.)٤
ھەر لەم نێوەندەدا چەندین کتێب و زانیاری لە سەر ڕۆژھەاڵت خرانەڕوو بە شێوەی
دیپلۆماسی بێت یان توێژینەوە ،ئەم زانیاریانەش وای کرد بایەخێکی گرنگ بدرێت بە
( )١ئةفراسياب طرامى ،س،ث ،ل .11
( )٢فەرھاد پیرباڵ ،کورد لە دیدی ڕۆژھەاڵتناسەکانەوە،چ،١ھەولێر ،٢٠٠٦ ،ل .١٢-١١
( )٣فەرھاد پیرباڵ ،کورد لە دیدی ڕۆژھەاڵتناسەکانەوە  ،ل.١٢
( )٤محمود حمدى زقذقه ،س،ث ،ل .19
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ڕۆژھەاڵت لەالیەن واڵتانی ڕۆژئاواوە ،ئەمەش وای کرد بابەتی ڕۆژھەاڵتناسی لە زانکۆ
سەرەکییەکانی ڕۆژئاوا ببێت بە مژارێکی بە ھێز لەو نێوەندا زانستیەکاندا(.)١
جگەلەوەش ڕۆژھەاڵتناسەکان بۆ دوو مەبەستی سەرەکی ھاتوونەتە ڕۆژھەاڵت ،بۆ
کۆکردنەوەی زانیاری زیاتر لە سەر گەالنی ڕۆژھەاڵت و نەتەوە جیاوازەکان ئەمەش بۆ
دوو مەبەست:
یەکەم :بە نیازی داگیرکردن :بۆ ئەوەی بتوانن بە ئاسانی زانیاری کۆ بکەنەوە بۆ
ڕێخۆشکردن بۆ داگیر کردن.
دووەم :سوود وەرگرتن لە ئەزموون و کەلتووری ڕۆژھەاڵت ،بۆ ئەمانەش گەلێک نووسین
و دەستنووسی و کتێب بە ھەموو زمانەکان ھەیە(.)٢
لە ھەمان کاتدا ،لە سەرەتای سەدەی ھەژدەھەمدا ئەنتوان گاالند توانی کتێبی (ھەزار
و یەک شەوە)بکاتە فەرەنسی و لەو ساڵەوە بایەخدانی فەرەنسیەکان بە ڕۆژھەاڵت
و وەرگێڕانی ئەدەبیاتی سیحراوی ڕۆژھەاڵت زیاتر برەوی سەندوو ،ژمارەی کتێبە
وەرگێڕاوەکان بۆ نموونە بە فەرەنسی لە کۆتایی سەدەی ھەژدەھەمدا گەیشتە ()٦٠٠
کتێب ،ئەمە لە کاتێکدا لە ماوەی نێوان ١٧٠٠ – ١٦٥٠دا تەنیا ( )٨٤کتێب بە زمانی
فەرەنسی لە بارەی ڕۆژھەاڵتەوە نووسرابوون(.)٣
بە پێی ڕای ڕۆژھەاڵتناسەکان و زانایان و مێژوونووسانی عەرەب ناوچەی میزوپۆتامیا
بە بەردەوام ناوچەیەکی زیندوو و کراوە بووە لە بەردەم گشت ئاراستەکاندا و لە ڕووی
توخمەوە چەندین سەدەیە تێکەڵەیە و زۆربەی سەاللەکانی ئاسیای ڕۆژئاوا و ڕەگەزی
()٤
ئەلبیی دەریای ناوەڕاست گرتووەتە خۆی
تەوەری دووەم :بایەخی باشووری کوردستان لەالیەن ڕۆژھەاڵتناسانەوە.
سەبارەت بە بایەخدانی ڕۆژئاوا بە واڵتی کوردەواری و گەلەکەی ،ئەوا کوردناسی
شوێنێکی فراوانی الی ڕۆژھەاڵتناسان داگرتووە ،کورد وەک گەلێکی ڕۆژھەاڵتی زیندوو ،لە
مەڵبەندێکی ستراتیژی خودان شارستانی دێرین ،توانایەکی ئابووری گەش ،ئەمە وێرای
فراژۆبوونی نەخشی سیاسیی و رۆشنبیریی ڕۆڵەکانی نەخاسما لە سەدەی بیستەمدا،
ھەموو ئەمانە بوونەتە ھۆی بایەخ پێدانی ڕۆژئاوا بە کوردستان و گەلەکەی ،ڕۆژھەاڵتناسان
ھیچ الیەنێک لە الیەنەکانی زمان و دیرۆک و باری ئابووری و کۆمەاڵیەتی و ئایینی و
ژیاری کوردیان فەرامۆش نەکردووە و بە توێژینەوە و باس و خواس و بەدواداگەڕان لە
( )١ئةفراسياب طرامى ،س،ث ،ل .12
( )٢شوکریە رەسوڵ ،کوردناسی و ڕۆژھەاڵتناسی ،ب،ش ،٢٠٠٣ ،ل .١
( )٣فەرھاد پیرباڵ ،کورد لە دیدی ڕۆژھەاڵتناسەکانەوە،ل .١٢
( )٤سەالح بەدرەدین ،بزوتنەوەی نەتەوەیەتی کورد لە سوریا ،ب،ش،ب،س ،ل .٧
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ئاستیا ھەڵوەستەیان کردووە و بە تێروتەسەلی لێی دواون،و توێژنەوەکانیان ئەوەندە
زۆر و جۆراوجۆربوون تەنانەت پێویستی بەسازکردنی پێرست و بیبلۆگرافیا کرد ،بۆ
بەسەرکردنەوەیان و ئاسان کردنی کاری توێژەران(.)١
ئەوەی نوسراوە لەسەر کورد لەالیەن ڕۆژھەاڵتناسانەوە ئەو نووسین و لێکۆڵینەوانە
دەگرێتەوە کە بە شێوەیەکی گشتی لەسەر کوردیان نووسیوەلە بوارە جیاواز و سەردەمە
جیاوازەکاندا ،دیارە نووسەر و مێژوونووسەکان ،چ ئەوانەی ڕاستەوخۆ خۆیان ھاتوونەتە
کوردستان و بە شێوەیەکی مەیدانی بە ناوچەکانی کوردستاندا گەڕاون و چییان بینیوە
و بیستووە دەربارەی کورد نووسیویانە و تۆماریان کردووە ،یاخود ھەندێکی تریان
لێکۆڵینەوە یان لەم بارەیەوەکردووە ،یان کۆمەڵێکی تریان لە واڵتەکانی خۆیانەوە
پشتیان بەسەرچاوەی گەڕێدەکان و ئەوانی تر بۆ مەبەستی جۆراوجۆر سەردانی
کودستانیان کردوووە بەستووە و دواتر لێکۆڵینەوەیان لەبارەوە کردووە و سەرجەم
الیەنەکانیان ناساندووە ،بۆیەلیرەدا پێویستە کورتەیەک لە بارەی ئەوانەی یەکەم جار
سەردانی کوردستانیان کردووە و لە سەر کوردیان نووسیوە بیخەینەڕوو(.)٢
یۆنانیەکۆنەکان یەکەم کەس بوون کە ھاتوونەتە کوردستان و بۆ یەکەم جار کتێبیان
لە بارەی کورد و واڵتی کوردە وە نووسیوە(.)٣
یەکەم گەڕێدەی یۆنانی کە ھاتبێتە کوردستان و نوسراوێکی لە بارەی کوردەوە بە
جێ ھێشتبێت ،بریتییە لە سەرۆک لەشکر و رێبەری سەربازی یۆنانی(ئیگزەنفون)*
کە لە(٤٠٠پ،ز) بەرۆژھەاڵتدا تێپەڕیوە و سەفەرنامەی ئەو گەشتانەی خۆی لە کتێبی
( )١تاریق محەمەد عەبدولڕەحیم،ڤالدیمیر ف:مێنۆرسکی،س،پ،ل٢٧؛ مەعرووف خەزنەدار ،بیبلۆگرافیای کوردی،گۆڤاری
ڕۆژی کوردستان،بەغدا ،١٩٧٢ژمارە( )٨ل .٤٥-٤٤
( )٢سەرکەوت شەریف ئیسماعیل ،کوردناسی الی ئینگلیزەکان ،گۆڤاری کۆچ،ژمارە(،٢٠٠٨)٩ل .٩٧-٩٦
()٣فەرھاد پیرباڵ ،سەرچاوەکانی کوردناسی،بنکەی ئەدەبی و رووناکبیری گەالویژ،سلێمانی،١٩٩٨،ل.١٧
* ئیگزەنفۆن :یان زەینەفۆن یۆنانی لە ساڵی (٣٥٤پ،ز) لە دایک بووە ،مێژوونووس و فەیلەسووف و سەربازێکی یۆنانی
بووە ،قوتابی سوقرات بوو ناسراوبوو بە ھۆی نووسینی مێژووی سەردەمەکەی خۆی ،ئاناباز بەرھەمە بە ناو بانگەکەیەتی
ساڵی ( ٤٣٠پ،ز) کۆچی دوایی کردووە.بڕوانە(:ب،ن  ،یۆنان و شارستانیەت ،ب،ش،س،چ،ل .)٣٧
* کاردۆخییەکان :کۆنترین سەرچاوە بۆ یەکەم جار لە مێژوودا ئاماژەی بە وەرگێڕانی زمانی کوردی بۆ زمانێکی بێگانە
کردبێت ،کتێبەکەی فەیلەسوف و مێژوونووسی یۆنانی (ئیگزەنفۆن)ە ،بە ناوی ئاناباز کە  ٤٠١ساڵ پێش لە دایکبوونی
مەسیح نوسراوە ،ئەم فەیلەسوفە ڕابەرایەتی ( )١٠ھەزار سەربازی یۆنانی دەکات ،کە لەالیەن کورشی فارسەوە بەکرێ
گیرابوون بۆ شەڕی براکەی ئەردەشێری دووەم کە پاشای ئێران بوو ،بۆ ئەوەی جڵەوی فەرمانڕەوایەتی لە براکەی
وەرگرێت و بەخۆی ببێ بە فەرمانڕەو ،لە کاتی گەڕانەوەی ئەم ( )١٠ھەزار سەربازە بە ناوچەی کاردۆخییەکان
تێپەڕدەبێ و لەگەڵیان تووشی پێکدادان دەبن ،زەینەفون کاتێک دەگاتە ناو کاردۆخییەکان ئاماژە بۆ ئەوە دەکات
کە چەکدارە یۆنانیەکان لە ڕێگای وەرگێڕێکەوە قسەیان لەگەڵ کاردۆخییەکان کردووە .بڕوانە (:ڕێکس وارنەر،
گەشتەکەی زینۆفۆن،و :محمد مسعود محمد ،چ ،٢چاپخانەی ڕۆشنبیری (،ھەولێر ،)٢٠١٢ ،ل  ٢٥٠؛ کاردۆخییەکان و
ئاناباز ،ماڵپەڕی زانکۆی سۆران٦=bih&١٣٦٦=https://www.google.iq/search?hl=ar&biw (.
D%٨٦%AF%DB%D٨%B١%D٨%A٧%D٨%ei=vt٧FXNfcJI٢QmwX٥j٧fIBw&q=%DA%A٩&٢٥
%D٨%A٧%D٨%oq=%DA%A٩&+٨٦%D٩%A٧%D٨%DA%A٩%٩٥%٨C%DB%٨C%DB%AE%DB%٨
gs_&+٨٦%D٩%A٧%D٨%DA%A٩%٩٥%٨C%DB%٨C%DB%AE%DB%D٨%٨٦%AF%DB%D٨%B١
.)gws-wiz.qVhagzih٤cc..١....٠......١-٠.٣٢٠.٣٢٠.٣..٠.٠...٨٤٧٣٧..٨٤١٨٢.٨٤١٨٢...٣.l=psy-ab
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(ئاناباز)دا بە زمانی یۆنانی کۆن نووسیوەتەوە ،ھاوکات بەشێکی سەفەرنامەکەی تەرخان
کردووە بۆ گێڕانەوەی ئەو کارەساتە ناھەموارانەی کە خۆی و لەشکرەکەی لە کوردستاندا
بەسەریاندا ھاتووە و ئەو شەڕ و شۆڕانەی لە واڵتی کوردەکاندا ڕووبەڕوویان بۆتەوە،
ئەم چەند الپەڕە دەست نیشان کراوەی (ئێگزەنفۆن) لە بارەی (کاردۆخیەکان)* لە
کتێبی (ئاناباز)دا بەیەکەمین و دێرترین سەرچاوە لە قەڵەم دەدرێت لە بارەی نەژادی
(کورد)ەوە ،کەواتە ئاناباز یەکەمین و کۆنترین دیکۆمێنتی مێژووییە کە ناوی کوردی
تێدا ھاتبێت و چیرۆکی پەیوەندی نێوان کوردمان بۆبگێڕیتەوە ،ئەم بەرھەمە کۆنترین
لێکەدانەوەی خەڵکی بێگانە و یەکەمین بینینی ڕۆژئاواییەکانە بۆ ئاکار و کەسایەتی
مرۆڤی کورد و نیشتیمانەکەی(.)١
لەپاش (ئێگزەنفۆن) چەند نووسەر و سەرۆک لە شکرێکی دیکەی یۆنانی سەردانی
کوردستانیان کردووە یاخود لەبارەی کوردانەوە کتێیان نووسیوە ،وەک (ئەسکەندەری
مەکدۆنی) ٣٥٦_٣٢٣(،پ،ز) پاشان مێژوونووسی ناوداری یۆنانی (ھیرۆدۆت))٤٢٠(،
ساڵ پ،ز و جوگرافیا ناسی ناوداری یۆنانی (سترابۆن)( ٥٨پ،ز) کە بە ()KYRTOI
ناوی کورد دەبات(.)٢
لەدوای یۆنانیەکان ،ئەرمەنەکان بەدووھەمین ئەو کەسانە دادەنرێن کە لەبارەی
نەتەوەی کوردەوە زانیاریان تۆمار کردبێت(.)٣
سەرچاوەکانی کوردناسی لە ئەوروپای سااڵنی سەدەی حەڤدەھەم و ھەژدەھەمیشدا لە
کتێبەکانیاندا تەنیا لە چەند بەشێکدا باسی کوردیان کردووە ،ھەمووی تەرخان نەکراوە بە
کوردوکوردستان،بەاڵم لەبارەی چەندێتیەوە زیاتر بوون ،چونکە لەوسەردەمانەدا بابەتی
کورد و کوردناسی ھێشتا لە ئێرانناسی جودا نەکرابووە ،چونکە لێکۆڵینەوە زانستیەکانی
ئەم بوارە زاراوەی ئێران ،واتا سیاسی و قەوارەی دەوڵەتی نەدەگەیاندن گروپی سالڤی
یان التینی یان جەرمەنی بەکاردەھێنرا ،ھیچ پەیوەندییەکی بە سیاسەت و دەوڵەت و
چارەنووسی نەتەوەییەوە نەبوو ،ھەرچۆنێک بێت لە سەدەی حەڤدەھەمدا بۆ یەکەمین
جار ناوی کوردستان لەسەر ناونیشانی بەرگی کتێبێکدا تۆمار دەکریت ،ئەمەش لەالیەن
گەڕێدەیەکی ئەڵمانی بە ناوی( )O OAPPERلە سەفەرنامەیەکدا بەناونیشانی
()ASIE ODER AUSFUHRIL CHREI BUNG DES RICHS
کەلەساڵی  ١٦٨١لە نوورمبێرگ چاپکراوە،لە سەدەکانی ھەژدە و نۆزدەدا کوردناسی
لە روسیا و ئیتالیا و ئینگلستان و ئەڵمانیا و فەرەنسا سەری ھەڵدا ،لە روسیا ناسینی
( )١فەرھاد پیرباڵ ،کورد لە دیدی ڕۆژھەاڵتناسەکانەوە،ل.١٦
( )٢فەرھاد پیرباڵ ،سەرچاوەکانی کوردناسی،ل١٩-١٨؛سەرکەوت شەریف ئیسماعیل ،س،پ،ل٩٨
( )٣سەرکەوت شەریف ئیسماعیل،س،پ،ل ٩٨؛کەمال مەزھەر ،ماتێنەدەران ،گۆڤاری بەیان ژمارە( ،)٣٠بەغدا،١٩٧٥ ،
ل.٩
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کورد و زمانەکەی بۆ یەکەم جار دەگەڕێتەوە بۆ نیوەی دووەمی سەدەی ھەژدەھەم،
واتە بۆ ئەو دەمەی کە ئەکادیمیای زانستی روسی (فەرھەنگی بەووردێتی ھەموو زمان
و شێوەکان)ی لە چاپدا ،ئەم فەرھەنگە کە لە ساڵی ١٧٨٧ز،دا باڵوکراوەتەوەبە ()٢٠٠
زمان کە زمانی کوردیش یەکێکیانە تیایدا تۆمارکراوە(.)١
ئینگلیزەکان چاویان بڕیبوە ناوچەکوردنشینەکانی ئێران ودەوڵەتی عوسمانی و لە
ناوەڕاستی سەدەی ھەژدەھەمەوە گرنگیەکی تایبەتیان بە کوردستان دەداو پیاوانی
کۆمپانیای ھیندی ڕۆژھەاڵتی ،ھەر جارەی بەناوێکەوە سەردانی ناوچەکوردیەکانیان
دەکرد ،بۆ نمونەلە ساڵی ١٨٥٧دا دکتۆرێکی سەربەم کۆمپانیایە بە ڕێگای کەرکوکدا تا
ناوچەی ماردین چووە ،دوا بەدوای ئەوەش چەند فەرمانبەرێکی دیکەی ئەم کۆمپانیایە
رووە و ناوچەیەکی کوردستان دەستیان بە گەشتو گەڕان کردووەلەوانە(د :کامپیل ھاول)
و چەندانی تریش(.)٢
داگیرکەرانی کوردستان دەستیان ھەبووە لە باڵوکردنەوەی پڕوپاگەندە دژی کورد
وناولێنانیان بە دز وجەردە ،ھەر کاتێک کورد داوای مافی خۆی کردبێ بە دز وجەردە لە
قەڵم دراوە ئەم کارە تا ئەمڕۆش بەردەوامە ،نەبوونی کەسێک یا لۆبیێک کە داکۆکی لە
مافی کورد بکات لەو سەردەمانەدا ،ھەر ھیچ نەبێ ئەو پڕوپاگەندانە بە درۆ بخاتەوە کە
لەسەر کورد وکوردستان دەنوسرا خەڵکێکی زۆر دەیانخوێندەوە ،کتێبی ئەو گەشتیارانە
وەک ئەنتەرنێت( )internetوسەتەالیت ئەو ساتە خەڵک زانیاریان تیا ھەڵدەھێنجا،ئەو
ڕوژھەاڵتناسانە خویان پەیوەندیان ھەبووە لەگەڵ کاربەدەستانی دەوڵەتی عوسمانی وەک
دیپلومات یان وەرگێڕ یان کۆنسڵ کاریان کردووە ئالێرەدا نەیانویستووە عوسمانیەکان
لە خویان بڕەنجێنن ،ئەمە لەالیەک ،ھەروەھا خۆیان ھیالک نەکردووە،بۆئەوەی لە ڕاستی
مەسەلەکان بگەن بەڵکو زورجار سەرچاوەی عوسمانیان بۆ نوسینەکانیان بەکارھێناوە
نموونەی ئەوانەش ھامەر پوورگشتاڵی نەمساوی و میلینگی ئینگلیزیەبۆ نموونە کتێبی
بارتۆڵدشیوولەرز بە ناونیشانی (ئێران لە سەرەتای ئیسالم و سەردەمی مەغۆلەکان)،
ھەروەھا کتێبی ھانس ڕۆبیرت رۆمێرس (ئێران لە سەدەی چواردە تا سەدەی ھەژدە)
کە لە ئینگلیزیەوە کراوەتە ئەڵمانی لە ساڵی  ١٩٨٩یان کتێبی مێژووی ھەرێمەکانی
ئێران کە ھێربەت بووس نووسیوویەتی ئەم کتێبانە باسی کوردیان کردووە ،چونکە کورد
یەکێک بووە لە گەالنی ئێرانی .کەواتە زۆر سەرچاوە لە سەر مێژووی کورد ھەیە ،بەاڵم
بە زمانی کوردی نییە(.)٣
()١ھــ،س،ل.١٠٠-٩٩
( )٢سەرکەوت شەریف ئیسماعیل ،س،پ،ل ١٠٧
( )٣فرسەت رۆژبەیانی ،پەیوەندی رۆژھەالتناسی ئەلمانی بە کوردناسیەوە ،بەرلین /May /١٧
٢٠٠٨؛()١٩٥٥.OVEERMAN;ANNETE(Hrg):Die Deutsche morgenlaendische gesellschaft
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ھەروەھا بەسەر ھەڵدانی جوگرافیاناسی و فراوان بوونی بەرژەوەندییەکانی ڕۆژئاوا لە
ڕۆژھەاڵت و سەرەتای سەرھەڵدانی ئیمپریالیزم ،لێرەوە میسنێرەکان ڕوویان لە ڕۆژھەاڵت
کرد ،بەمەبەستی باڵوکردنەوەی ئاینی مەسیحی لەناوچەکانی ڕۆژھەاڵتدا ،تایفەی
فەرەنسی دۆمێنی و یەسوعی پەیدابوون ،خەڵکی خۆی بۆ ناوچەکانی ڕۆژھەاڵت دەنارد،
بەمەبەستی ڕاکێشانی خەڵک بەگشتی و مەسیحییەکانیش بە تایبەتی بۆ سەر ئاینزای
کاسۆلیکی ،کوردستانیش لەو مەڵبەندە سەرەکیانە بوو ،کە نێردە میسنێرەکانی ڕۆژئاوا
ڕوویان تێدەکرد(.)١
بەشی دووەم :ناوچەی کفری و دەرووبەری لە ڕووی ھەڵکەوتەی جوگرافییەوە.
تەوەری یەکەم :سەرھەڵدانی ژیان و نیشتەجێ بوون لە ناوچەکەدا
بەپێی سەرچاوەمێژوویی و جوگرافیییەکان شاری کفری نزیکەی (١٠٠کم) دەکەوێتە
باشووری ڕۆژھەاڵتی کەرکوکەوە و کە ڕووبەرەکەی(٢٨٧٨،١٥کم)٢یە ،دەکەوێتە نێوان
ھەر دووبازنەی پانی(= ٣٤٥ ٢٥- ١٥ـ =)٣٥٥ ١٠- ٢٥پلەی باکور ،و ھێڵی درێژی (=٠٠
 ٤٤٥ ٣٠ـ = )٤٥٥ ١٥- ٦٠پلەی ڕۆژھەاڵت ،کە (٤٧کم) لە سەنتەری ئیدارەی گەرمیانەوەدوورە و (٢٣٠م) لە ئاستی ڕووی دەریاشەوە بەرزە،شوێنەکەشی دەکەوێتە دامێنی
لووتکەی چیای باوەشاسوارەوە ،باوەشاسواریش لە و زنجیرە نیوچە شاخاویەکانەوە
دەست پێ دەکات ،کە لەزنجیرە چیاکانی کەرکوکەوە درێژ دەبێتەوە تاوەکو باشووری
ڕۆژھەاڵتی شاری کفری (.)٢
شاری کفری یەکێکە لە شارە دێرینەکانی عێراق و باشووری کوردستان ،خاوەن
مێژوویەکی دێرینە ،کە دەگەڕێتەوە بۆ پتر لە ( )٢٥٠٠ساڵ ( .)٣پێش ئەوەی جێگیر ببێ
لە سەر ئەم شوێنەی ئێستای ،چەندین جار بە ھۆی شەڕ و شۆڕو ھۆکاری سروشتی و
ھۆکاری ترەوە ،شوێنەکەی گۆڕدراوە ،یەکەمین جار شوێنی ئەم شارە لە ئاسکی کفری
بووە (وشەیەکی تورکییە واتە کفری کۆن) ،کە نزیکەی (٧کم) دەکەوێتە خوارووی
ڕۆژئاوای ئێستای شارەکەوە و لەسەر (ئاسکی کفری)*دەست کردی گەورە دروست
( )١تاریق محەمەد عەبدولڕەحیم ،س،پ،ل.٣٠-٢٩
( )٢ئامانج فواد احمد،شێوازی دابەشبوونی شوێنیی نشینگە دێھاتیەکانی قەزای کفری ،گۆڤاری زانکۆی گەرمیان،
ژمارە(،٢٠١٨ )٤ل ١٥١؛ سهیل خورشید عزیز  ،ێفحات من تاریخ منگقە کفری  ،الگبعە االولی  ،للگباعە و النشر مرکز
تەما  ،السلیمانیە  ،٢٠١٢ێ ٨٦
( )٣مستەفا نەریمان  ،بیرەوەریەکانی ژیانم  ،بەغداد  ، ١٩٩٤ ،ل . ١١
* -ئاسکی کفری :لە سەر ئەم گردە ئاسەواری خانووبەرەش ھەیە  ،لە سەر تەپۆڵکەکەشیەوە بەالشانەکانیدا  ،تا
دامێنەکەی و پاشان تابەرامبەری ( کفری ) ش  ،شوێنەواری خانووبەرە ھەیە  ،کە زۆربەیان وەک ئەوانەی قەسری
شیرین و حوش کەڕوو و ژێرخان (  )Basementی چواگۆشە یان ھەیە  ،ھەر چەندە زۆریش لە زەوییەوە بەرز
نین  ،پانتایی ئەم کەالوانە نزیکەی میلێک درێژ و چارکە میلێک پان دەبن  ،لەم جێیە دەستمان بە ھەڵکۆڵین کرد،
بەاڵم ھیچمان نەدۆزییەوە  ،بەاڵم خەڵکەکە ئەو ئاسەوارانە بە شوێنەواری ( گاور ) ،یان کافر دەزانن  .بۆ زیاتر زانیاری
بڕوانە :کالودیوس جەیمس ڕیچ  ،گەشتنامەی ڕیچ بۆ کوردستان  ، ١٨٢٠و :محەمەد حەمەباقی  ،بەرگی یەکەم  ،چ١
 ،چاپخانەی شڤان  ،سلێمانی  ، ٢٠١٢ل . ٤٩
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کراوە ،کە لێکۆڵەر و شارەزایانی ئەو بوارە ھۆکاری دروست کردنی ئەو شارانە لە
بەرزایەکاندا دەگەڕێننەوە بۆ خۆپاراستن و بەرگری کردن لە خۆیان لە کاتی ھێرشی
دوژمناندا ،دوای ڕووخان و وێران بوونی شارەکە ،لە ئاسکی کفری جارێکی تر لە
ڕۆژھەاڵتی ئێستای لی نزیک (قەرەئۆغالن) دروست کرایەوەومێژووی دروست بوونی لەم
جێگایەش دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی پێش ھاتنی ئیسالم بەڵگەش بۆ سەلماندنی ئەو
ڕاستییە دۆزینەوەی سەدان گۆزە و کووپەڵەی کۆنی ئەو سەردەمە و بوونی دەیان گۆڕی
ئەشکەوتی سەردەمی زەردەشتییەکان لەو شوێنە.دوای ئەوجێگایە شارەکە (کفری)
گوێزراوەتەوە بۆ ئەم شوێنەی ئێستای ،ھەر چەندە مێژووی دروست بوونی ئەم شوێنەی
ئێستای بە تەواوەتی نەزانراوە ،بەاڵم ناوی کفری لە یاداشتی ھەموو ئەو گەشتیارە
بیانییانەدا ھاتووە ،کە بە کفریدا گوزەریان کردووە و تیایدا ماونەتەوە
بەم پێیەش ژان ئۆتەر لە کتێبەکەیدا بەناوی سەفەرنامەی ژان ئۆتەر لە سااڵنی ١٧٣٤
بۆ ١٧٤٣دا ،لە سەردەمی حکومڕانی نادرشادا کە دەڵێت لە (دوز)ەوە دوای ()٩نۆ
سەعات ڕۆیشتن ،گەیشتینە (کفری) ،کە ھیچ کەسێک شتێکی تێدا نەدەبینرا ،ئەم شارە
سەربەدەسەاڵتداریەتی والی بەغداد بوو ،پاشا (والی) کە سێکی نارد بە پیریمانەوە،
ھاوکات ئەوەشی کە پێویسمان پێی بوو ،بۆی ھێنابووین بەرنامەیەی ڕێکخستنەکەی
پاشا ،بەڕێک و پێکی بەڕێوەدەچوون ژان ئۆتەر بەردەوام دەبێت و دەڵێت ناچابووین
ئاوەقەوزەگرتووەکەی شاری کفری بخۆینەوە ،ھەر لەم بارەیەوە باسی ئاوی جۆگەلە و
بۆن پیسی ئاوەکەی دەکات ،بە ھۆی دووری ڕێگاوە ئارامم لێ ھەڵگیرابوو لە تینوێتیدا بۆ
ئەوەی بگەمە کفری لە ئاوەکەی بخۆمەوە ،بەاڵم ئاوەکەی بۆگەن بوو بەھۆی پۆلەکوللەوە،
دواتر کەسێکم نارد تاکو لە دووری دووکیلۆمتر ئاوی سازگار بھێنێ(.)١
(نیبۆر)ی گەشتیار لە ساڵی ()١٧٦٦ی زاینیدا ،کەبە کفریدا تێپەڕیوە و ناوی بە
(کرفە) ھێناوە و پێی وا بووە لە سەردەمی عەباسییەکاندا دروست کراوە(.)٢
ھەروەھا (ابی طالب خان) لە گەشتەکەی ساڵی ( )١٧٩٩زاینی دا سەردانی کفری و
قەرەتەپەی کردووە .ڕای وابووە ئەو شارانە ڕۆڵی بەرچاویان ھەبووە لە کاری پۆستە
وگەیاندنی نێوان بەغدا و ئەستەنبوڵدا ،ھەروەھا ئاماژەی بۆ ئەو مەتەرێز و سەنگەرە
زۆرانە کردووە ،کەلە ناوچەکەدا لە نێوان سوپای ئێرانی و سوپای عوسمانی دا بۆ شەڕ
و ڕووبەڕووبوونەوە دروست کراوە ،جیمس بکنغهام لە  ١٢تمموزی  ١٨١٦ز بە کفریدا
( )١ژان ئۆتەر ،سەفەرنامەی ژان ئۆتەر(  )١٧٤٣ – ١٧٣٤سەردەمی نادرشا ،و :محەمەد حەمەباقی ،چ ،١چاپخانەی
موکریانی(،ھەولیر ،)٢٠١٣،ل .٨٣ -٥٣
بۆزانیاری زیاتر دەربارەی ناوچەی کفری و دەورووبەری وەک :قزڕەبات و خانەقین و حەلوان و شارەبان.بڕوانە :ئەحمەد
باوەڕ ،مێژوویی میرایەتی باجەاڵن ،ب ،٢چاپخانەی تاران ،٢٠١٧ ،ل .٥٤
( )٢سالح لدین عبدالحمید عبداللە ،شاری کفری لە تەرازووی ڕەسەنایەتی و شارستانییەتدا ،چ،١چاپخانەی ڕەھەند ،
سلێمانی  ، ٢٠٠٩ل . ١١-١٠
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تێپەڕیووە،بابەتی لە سەر نووسیووە و نیگارێکی بۆ کێشاوە ،دەڵی :کاتێ (بەیات)مان
بە جێھێشت و بەرە و ڕۆژھەاڵت بە ڕێکەوتین ،بەم الیەدا دەڕۆیشتین بەدرێژایی زنجیرە
شاخێکی الی باشوور کە زەوییەکی بێ ڕووەک بووە بەالی ڕاستیشدا زەویەکی بیابانی
وشک بووە کە بەدرێژایی ڕێگاکە بەو شێوەیە بوو بەبێ بڕانەوە ھەتاگەیشتینە شاری
کفری(.)١
ھەروەھا لە سەرەتای سەدەی شازدەھەم کفری لە سەر دەستی (پیرنەزەر) لە
بەغدای دابڕیوە و خستیویەتی یە سەر ئیماراتی بابان ( .)٢بە زۆری لە سەرچاوەکانی
عوسمانییەکاندا ئاماژە بە شاری کفری کراوە وەک ناوەندی (قەزای ێالحیە) و کەوتووەتە
ڕۆژھەاڵتی باشووری پارێزگای کەرکوکەوە ،کە ئەو کاتە کەرکوک سەر بە ویالیەتی
موسڵ بووە و تیایدا ھاتووە ،کە لەو سەردەمەدا قەزای کفری تەنها دوو ناحییەی
ھەبووە(،دووزخورماتوو و قەرەتەپە)(.)٣
ھەروەھا لە و ماوە مێژوویانەدا چەندین دەسەاڵت فەرمانڕوایی ناوچەکەی کردووە،
سەردانی ئەو گڕێدە وگەشتیارانە بۆ ناوچەکە ئەوە دەسەلمێنی کە جگە لەوەی کە شاری
کفری شارێکی کۆنی کوردستانە شوێنێکی ستراتیجی بووە ،بۆ ھاتووچۆی ئەو کەسانەی
کە ھاتوونەتە ناوچەکە،بە دیقەتەوە سەرنج و تێبینیەکانی خۆیان لە بارەیەوە تۆمار
کردوە(. )٤
سەرەتا شاری کفری لەالیەن حکومەتی ناوەندی بەغداوە بە ڕێوە چووە ،دواتر لە
سەرەتای سەدەی شازدەھەمەوە چووتە ژێر ڕکێفی ئەمارەتی بابانیەکانەوە ،کاتێکیش
دەوڵەتی عوسمانی و سەفەوییەکان دەرکەوتوون ھەموو عێراق دەکەوێتە ژێر دەسەاڵتی
عوسمانیەکانەوە و عێراقیان دابەش کردووە بۆ پێنج ویالیەت (بەغداد ،بێرە ،موسڵ،
ئەحسا ،شارەزوور) ئەم ویالیەتانەش لە چەندین سەنجەق پێكهاتوون ،چەندین جاریش
لە قوناغە جیا جیا کانی مێژوودا گۆڕانیان بەسەردا ھاتووە،شاری کفریش سەر بە
ویالیەتی شارەزوور بووە،زۆرجاریش وەکو شارەکانی تر گۆڕانکاری بە سەردا ھاتووە،لە
ناوەڕاستی سەدەی سیازدەھەمی کۆچی کفری قەزایەک بووە سەر بە لیوای زەنگاباد
لە نێوان ساڵەکانی ( )١٨٦٧ - ١٨٦٤دەوڵەتی عوسمانی چەندین گۆڕانکاری بە سەر
ویالیەت و سەنجەقەکاندا ھێناوە و لەو گۆڕانکاریانەدا لیوای زەنگابادی ھەڵوەشاندوەتەوە
و کردوویەتی بە قەزا و کفریش بووە بە ناوەندی قەزاکە و دواتر زۆری پێی نەچووە کفری
بووە بە ناوەندی قەزای (صالحیە) لە سەردەمەی عوسمانیەکاندا تەنها دوو ناحییەی
( )١الوان ئەحمەد  ،شاری کفری لە مێژوودا  ،چ ، ١چاپخانەی کەمال  ،سلێمانی  ، ٢٠١٣ ،ل . ٩ – ٨
( )٢شەرەفخانی بەدلیسی  ،شەرەفنامە  ،و :ھەژار ،ب،ش،س،ل .٥٤
( )٣سالح الدین عبدالحمید عبداللە  ،س،پ ،ل . ١١
( )٤الوان ئەحمەد  ،س،پ ،ل . ١٠
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ھەبووە (دووزخورماتوو ،قەرەتەپە) ،ھەروەھا دوای دامەزراندنی دەوڵەتی عێراق /٢٣
ئاب١٩٢١ /دا بە ماوەیەک واتە لە سەردەمی ڕژێمی پاشایەتی ھەر دوو ناحییەکانی
(شێروانە کەلە /٨ئابی ١٩٢٧/دا بە پێی ئیدارەیەکی شاھانە ژمارە( )١١٧٥کراوەتە
ناوەندی ناحییە بەناوی ناحیەی (قەاڵی شێروانە) دەست نیشان کراوە ،ھەروەھا دواتر
(ناحیەی پێباز) واتە باوەنووری خراوەتەسەر (. )١
بە پێی پرۆسەی ڕێکخستنی سنووری نێوان ھەر دوو لیوای (سلێمانی – کەرکوک)
زنجیرە چیای قەرەداغ بوو بە سنووریان و بە پێی (ارادە ملکیە)ی ژمارە ( )٥٨لە
بەرواری  ١٩٣٧/١/٢٧ناحییەکی تازە ھاتەکایەوە بە ناوی (پێباز) ھەموو گوندەکانی
باشووری ئەو چیایەی کە پێشتر سەر بە ناحییەی (وارماوا) بوو لە خۆگرت و خرایە
سەر قەزای کفری(. )٢
ھەروەھا لە سەرەتای پەنجاکانیش ناحییەی دووزخورماتوویان لە قەزای کفری دابڕیووە
و خراوەتە سەر قەزای داقوق و بەو شێوەیە چەندین جار سنووری قەزای کفری
گۆڕانی بە سەردا ھێنراوە و چەندین جاریش جێ گۆڕکێ بە ناحییەکانی کراوە و بچوک
کراوەتەوە ،بە تایبەتی دوای ئەوەی رژێمی کۆنەپەرەستی بەعس دەسەاڵتی لە عێراقدا
گرتە دەست بە ھەموو شێوازێکی نامرۆڤانە کەوتنە پیالن گێڕان و ڕاگواستن و بە عەرەب
کردنی کەرکوک ،بەمەبەستی گۆڕینی جوگرافیا و ناسنامەی کەرکوک،یەکەمین ھەنگاو
کەالر دییەک بوو سەر بەناحییەی شێروانە لە ساڵی  ١٩٧٠بەبڕیارێکی سیاسی کردی
بە قەزا و لەگەڵ ناحییەی پێباز لە قەزای کفرییان دابڕی ،دواتر لە ساڵی  ١٩٧٦بە
بڕیارێکی تر بەمەبەستی کەم کردنەوەی ڕێژەی کورد لە کەرکوک ،کفرییان لە کەرکوک
دابڕی و خستیانە سەر پارێزگای دیالە ،پاشان جەبارە و کۆکزیان وەکو دوو ناحییەی
تازە دامەزراند و لکاندیان بە قەزای کفرییەوە بەو پێیە جەبارە و کۆکز لەگەڵ قەرەتەپە
و سەرقەاڵ ،ناحییەکانی قەزای کفرین و تائێستا بەو شێوەیە ماونەتەوە(. )٣
ھەروەھا (نیگارکێش) و گەشتیار (جمیس بیلی فریزر) لە ساڵی ١٨٣٤دا ،وەکو پیشەی
ئەوانی تر بەم دەڤەردا تێپەڕبووە و ئەمیش نیگاری کفری لە ساڵی ١٨٢٧دا کێشاوە ،چی
لە دەروازەکانی و شوورەیی شاری کفری و کۆمەڵێک دیمەنی تر ،کەلە گەشتنامەکەیدا
باڵوی کردووەتەوە ،فریزر باس لە خەسڵەتی کوردانەی خەڵکی دانیشتوانی نێوان
پایتەختی بابان و خەڵکی کفری دەکات و سەردانی ھۆزەکانی ناوچەکەی کردووە ،باس
لە سیمای خەڵکی شار دەکات کەشێواز و مۆرکی تورکی پێوە دیاربووە ،ھەروەھا لەو
( )١ئەحمەد باوەڕ ،تۆفیق ئەفەندی و یەکەمین قوتابخانەی سەرەتایی لەکەالر ،١٩٥٨-١٩٣١-ئەکادیمیای کوردی
،گۆڤار( )٣٥ھەولێر ،)٢٠١٦( ،ل  ،١٢٠-١١٩بۆزانیاری زیاتر دەربارەی والیەتەکانی( بەغداد  ،بێرە  ،موسڵ  ،ئەحسا،
شارەزوور) بڕوانە :ئەحمەد باوەڕ ،مێژووی ھاوچەرخی عێراق( )١٩٦٨-١٩١٤چ ،١چاپخانەی کارۆ ،٢٠١٨ ،ل.١٤
( )٢سهیل خورشید عزیز  ،پرۆسەکانی پاکتاوی ڕەگەزی لە ناوچەی کفری ،چاپخانەی یاد  ،سلێمانی  ، ٢٠١٣ل .٢٥
( )٣سالح الدین عبدالحمید عبداللە  ،س،پ ،ل . ٣٥
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ماوە مێژوویانەدا چەندین دەسەاڵت فەرمانڕەوایی ناوچەکەی کردووە ،سەردانی ئەو
گەڕێدە و گەشتیارانە بۆ ناوچەکە ئەوە دەسەلمێنێ کە جگە لەوەی کە شاری کفری
شارێکی کۆنی کوردستانە شوێنێکی ستراتیجی بووە بۆ ھاتووچۆی ئەو کەسانەی کە
ھاتوونەتە ناوچەکە بە دیقەتەوە سەرنج و تێبینیەکانی خۆیان تۆمارکردووە(.)١
تەوەری دووەم :بایەخی شاری کفری لە ڕوانگەی کاری بازرگانی و ئاوەدانییەوە.
ھاوردەکردنی شتوومەک وەکو پێداویستیەکانی ژیانی خەڵک کە گرنگی زۆری پێدراوە،
بەپێی وتەی مستەر ڕیچ کە لە ساڵی ()١٨٢٠دا ھاتووتە ناوچەکە دەڵێت کاری بازرگانی
زۆر بەناوبانگ نەبووە ،بەڵکو لە ڕێگەی قافڵە و کاروان قەتارچییەکانەوە لەگەڵ ئەم
شارانە ھاوردەی شتیان دەکرد ،بەتایبەتی شاری کەرکوک بەردەوام کاروانی قافڵەچییەکان
لە شاری کفرییەوە ھیزەی ڕۆن و مەڕ و مااڵتیان دەبرد لەو سەرەوە پێاڵو و قوماشیان
لەگەڵ خۆیان دەھێنایەوە(.)٢
ھەندێک جاریش بەرەو بەغدا دەچوون ،ھەروەکو مێجەرسۆن دەڵێت :لەشاری کەرکوکەوە
ڕێگاکە ( )٦٥میلە و قۆناغەکان بە ئاسانی بە تاوغ(داقوق) و دووزخورماتودا دەڕۆن،
یەکەم سەرچاوەی ئاو لە تاوغ دەبینرێت ،کە گوندێکە و گرنگی ئەوتۆی نییە و بە
حەوت تا نۆ سعات دەیگەنێ و ماوەکەش ()٢٧میلە ،ئیدی بە ھەمان شێوە ڕێکردن
بۆ دووزخورماتو ( )١٨میلە و تاوەکو شاری کفریش ( )٢٠میلە ڕێگەکە بەردەاڵنە و لە
ھەندێک شوێن خراپە و ھەموو وەرزەکانی ساڵ ،لە کەرکوکەوە بۆ بەغداد بەکفریدا ()٩
ڕۆژ دەخایەنێت ،بەاڵم بە چۆڵی قوڵفەدا شەش تا حەوت ڕۆژی پێدەچێت ،ڕێگە کاروان
چییەکان لە شاری سلێمانیەوە بۆ کفری ڕێڕەوەکە درێژ دەبێتەوە بۆ باشووری ڕۆژئاوا
و بەالی ڕووباری چەمی باخاندا دەڕوات ،دووبارە بەرز دەبێتەوە بۆ ناوچەیەکی زۆر لێژ،
کە کاتێکی زۆر دەخایەنێت(.)٣
ئەم ڕێگایەش بەردەاڵنە و کاتێک دەگەیتە لوتکە ،شۆڕبوونەوەیەک بەرەو باشووری
ڕۆژھەاڵت تاکۆتایی دەشتی بازیان ،لە سلێمانیەوە بۆ گۆپتەپە ()٢٨میلە و بۆ قەرەداغ
()٢٢میلە ،لە گۆپتەپەوە بۆ ئیبراھیم خانچی()١٨میلە و ڕۆشتنی چاکە و لێرەوە
بۆ کفری بە ناو دەشتەکاندا دەڕوات بۆ بڕینی ناوچەی نەفتخانە و لەوێشەوە چەند
سەدپێیەک دادەبەزێ بۆ کفری(.)٤
()١الوان ئەحمەد ،س،پ ،ل .١٠
( )٢پارێزگای سلێمانی ،کورتەیەک لە مێژووی بازرگانی سلێمانی ،٢٠١٨/٤/٢٩ ،بڕوانە ماڵپەڕی سلێمانیhttp://.
٨٠٨=slemani.gov.krd/mobile-so/newsDetail.php?news id
( )٣مێجەرسۆن ،سلێمانی ناوچەیەک لە کوردستان ،و :مینە ،چ ،١چاپخانەی مەڵبەندی کوردلۆجی ،سلێمانی،٢٠٠٧ ،
ل .٤٥ – ٤٤
( )٤مێجەرسۆن ،س،پ ،ل .٤٦
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ھەرێمی کفری لە دوو سەدەی ڕابردوودا چەند شەڕێکی قورسی بەخۆیەوە بینیوە،
لە سەردەمی (بەکر بەگی کوڕی میر محمد سلێمانی) برای سلێمان پاشای گەورە لە
ساڵی (١١١٥کۆچی –  ١٧٠٢ز)سنووری میرنشینی بابان ئەوەندە فراوان بوو تا سەر
زەمینی نێوان زێی بچووک و سیروانی گرتەوە ،ڕیزە شاخەکانی نێوان ئاڵتون کۆپری و
ھەرێمی کفری کەتبووە ناو واڵتی بابانەوەکفری کەوتبووە سەر شاڕێگەی کاروانی نێوان
بەغداد و سلێمانی و زۆربەی ئەو گەڕێدانەی بەرەو کوردستان ڕۆیشتوون لەم شارەوە
تێپەڕبوون و تەنانەت لە یاداشتەکانیاندا ناویان ھێناوە وەک :نیبۆر :لە ئاداری ()١٧٦٦
دا بە ڕێگە ڕاستەکەی بەغدادەوە بەرەو یەنکیجە ناحیەیەکە سەر بە قەزای خورماتوو و
بەزۆری دانیشتوانەکەی تورکمانن و نەتەوەکانی تری تێدایە ،بەاڵم بە ڕێژەیەکی کەم،
ئەم ناحییە دەکەوێتە نێوان تاوغ و دووزخورماتوو لەسەر ڕێگای داقوقەوە بۆی دەڕۆیت،
لە حەوتی ئاداردا گەیشتووەتە شاری کفری بەکرفە ناوبردووە ،یەکێک لە خەلیفەکانی
عەباسی سەردەمی سامەڕا دروستیان کردووە(.)١
ھەروەھا کفری دەکەوێتە باکووری ڕۆژھەاڵتی بەغداوە ،واتە لە خوارووی ڕۆژھەاڵتی
باشووری کوردستانەوە ،ئەم شارە یەکێکە لە شارە کوردییەکان کەوتووەتە نێوان ڕێگای
ئەستەنبوڵ و بەغداد شوێنی بەیەکگەیشتنی ڕێگای کاروانییەکان بووە(.)٢
کفری دووەم شاری سەنجەقی ناوچەی کەرکوک بووە تاکو سەرەتای سەدەی
بیستەم ،ناوەندێکی گرنگی بازرگانی بوو تاکو کردنەوەی ھێڵی شەمەندەفەری نێوان
کەرکوک و بەغداد ،لەسەردەمی عوسمانیدا ڕێگای سەرەکی کە بایەخێکی گرنگی ھەبوو
بۆ بازرگانی و ھاتووچۆ لە نێوان دەوڵەتی عوسمانی و ئێراندا ،لە سنجار و موسڵ و
ھەولێر و پردێ بەکەرکوک و داقوق بەکفری و خانەقین و مەندەلیدا دەڕۆیشت بەرە و
کرماشان و ئێران ،تەنانەت لە سااڵنی بیستەکانی سەدەی بیستەمی ڕابردوودا شاری
کفری کەوتبووە سەرھێڵی شەمەندەفەری نێوان موسڵ و ھەولێر و کەرکوک و کفری
و جەلەوال و بەغدا و خەڵکی ئەم شارانە بە ناوچەی کفریدا گوزەریان کردووە ،ئەم
ناوچەیە گرنگی ستراتیژی و ئابووری خۆی ھەبووە تاڕادەیەک ویستگەیەک بووە بۆ
پێکەوەگرێدانی کاروانە بازرگانییەکانی شارە گەورەکان ،ھەروەھا شوێنێکی گرنگ بووە
بۆ پاراستنی ڕێگاوبانەکان و گرێدانی پەیوەندیەکانی شارەگەورەکان و شوێنەکانی تر
بەیەکترەوە(.)٣
ئەمەش ئەوەمان بۆ دەسەلمێنێت کە بڵێن :شاری کفری بە شێوەیەکی گشتی جێگایەکی
گرنگ و ستراتیژی ھەبووە لە بازرگانی ناوچەکە ،چونکە تاکە شار بووە لە ناوچەکەدا
( )١مستەفانەریمان ،شۆڕشی ئیبراھیم خانی دەلۆ ،١٩٢٠چ،٢چاپخانەی ڕۆژ ،کەرکوک،٢٠٠٧،ل .٢٥
( )٢الوان ئەحمەد ،س،پ ،ل .١٢-١١
( )٣الوان ئەحمەد ،س،پ ،ل .١٢
ساڵی حهوتهم

160

27

و لەالیەکی تریشەوە دوو ھێڵی سەرەکی ھاتوچۆ بەسەر کفریدا تێپەڕیوە .یەکەم ھێڵی
(سلێمانی – بەغدا) .دوووم ھێڵی موسڵ و (کەرکوک – بەغدا) ،ھەروەھا لە بناغەدانانی
شاری سلێمانیشدا کفری کەوتبووە سەر شاڕێی نێوان قەوقاس و بەسرە،ھەر بۆیە لەو
سەردەمەدا جموجوڵێکی بازرگانی گەورە کەوتبووە ئەم شارە چەندین خانی گەورە
دروست بکەن بۆ کڕین و فرۆشتن و حەوانەوە ،بازرگان و کاروان چییەکان ،ھەشت خانی
گەورە لە کفریدا دروست کراوە ،دوو خانیان لە دەرەوەی بازاڕی کفری بوو ،یەکێکیان
خانی مەجید پاشای بابان بوو ،کە گەورەترین خانەکانی کفری بوو ،کەوتبووە باکووری
شارەوە ،لەسەرڕێگای سلێمانی(.)١
بەشێوەیەکی ئاسایی خەڵکی ناوچەکە پشتیان بە کشتوکاڵکردن و ئاژەڵداری بەستبوو
بە تایبەتی ناوچەکە پشتی بە باران دەبەست بۆ بەرووبوومی کشتوکاڵی جوتیاران
شتێکی ئەوتۆی لەسووڕی بەروبووم نەدەزانی ،بەاڵم ئەم نەزانینەی سروشت تۆڵەی بۆ
کردۆتەوە(.)٢
زۆرێک لەو گەڕێدانەی کە بەم ناوچەدا گوزەریان کردووە ،یەکێ لەو توێژینەوانە ،وەک
بەڵگە لەسەر قەوارەی گەشت و گوزار و بازرگانی ،ئاماژە بەوەدەکات ،کە سەدەکانی
چواردەھەم و پازدەھەم و شازدەھەم پتر لە حەفتا گەڕێدە و سی و ھەشت بازرگان
ھاتوونەتە قەڵەمڕەوی دەوڵەتی عوسمانی ،بەاڵم لە سەدەکانی دواتردا ژمارەیان بە
شێوەیەکی بەرچاو زیاد بووە ،ھەرچی گەشتەکەی ڤـ.ی  .کاکارای بازرگانی ڕووسە لە
نێوان سااڵنی ( )١٦٣٧ – ١٦٣٤بۆ ناوچەکە دیدەنییەکانی لەبارەی شارە کوردییەکانەوە
لە کتێبەکەیدا تۆمار کردووە ،بەاڵم دیاترین ئەو گەڕێدانەی کە بایەخێکی تایبەتی و
زۆریان بە کوردستان داوە  -ج .پ .تافرینیەی بازرگانی فەرەنسییە کە ڤالدمێر
مینۆرسکی ئاوای لە بارەوە نووسیوە :ئەو یەکەمین ئەوروپاییە سەردانی کوردستانی
کردبێت ،تافرینیە ھاتووەتە کوردستان و تێبینی وردی سەبارەت بە بارودۆخی ستراتیژی
ئەو ڕێگا بازرگانیانەی پێیدا تێدەپەڕن تۆمارکردووە ،لە ھەردوو سەدەی ھەژدەھەم و
نۆزدەھەمی زاینی ،گەشتیار و بازرگانانی ئەوروپایی بۆ کوردستان زێدەتر بووە(.)٣
شاری کفری لە دێرزەمانەوە لە سەرەتایی دروست بوونیەوە شوێنێکی ستراتیژی بووە
بۆ ئاڵوێرکردنی کااڵبازرگانیەکان ئەمە بە قوناغێکی گرنگ دەژمێردرا بۆ حەسانەوە
و کڕین و فرۆشتنی کااڵ و شمەکە بازرگانیەکان کە لە ناوچە جیاجیاکانەوە ڕوویان
دەکردە ئەو شارە ،شوێنی ئەم شارە زۆر بایەخدار بوو ،چونکە سەردەمانێک سەرەڕێی
کاروانی بازرگانی نێوان کوردستان و بەغدا و واڵتانی دەرەوە بوو ،بەاڵم ھەر کاروانێک
( )١سالح الدین عبدالحمید عبداللە  ،س،پ ،ل .٢١-٢٠
( )٢دبلیو ئار ھی  ،دوو ساڵ لە کوردستان،و :لوقمان باپیر ،چاپخانەی ڕۆژھەاڵت  ،ھەولێر ،٢٠١٦ ،ل .٩٨
( )٣تاریق محەمەد عەبدولڕەحیم  ،س،پ ،ل.٣٦ -٣٥
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باروبارخانەی قورس بوایە بە شاری کفریدا بڕۆیشتایە ئەوا شەوێک یان دوان لە کفریدا
دەمایەوە ،سەبارەت بەشاری کفری شارێکی کۆنە و خەڵکێکی زۆری تێدا دەژی بە ھۆی
گرنگییەوە بۆ ھاتوچۆ بایەخی خۆی ھەبووە لە تێڕوانین و دیدی بریتانیەکان ،بۆیە
بڕیاریاندا بە دامەزراندنی پرۆژەی بنیاتنانی ھێڵی ئاسنی نێوان دووزێ و پەیوەست
کردنی بەھێڵی ئاسنی ئەنادۆڵ و ئەروپا ،کە کۆمەڵە پرۆژەکانی بیری پیاوانی داگیرکاری
ئەوروپا بوو ،لە /١نیسانی  ١٩٢٠ /ئیدارەی پاشایەتی بریتانیا بڕیاری لەسەردا(.)١
لەناوشاری کفریدا چەند کارگەیەکی بچووکی بۆ دروست کردنی ێابون و قاڵی دروست
کردن ھەبوو ،لە دەورووپشتی شار (حەوت ئاسیاو) ئاشی ئاوی ھەبوو لە ھەر یەکە لەم
ئاسیاوانەدا سێ چوار کەس کاریان دەکرد بەسەریەکەوە کاریان تێدا دەکرد ،ئەمەش
کەشێکی بازرگانی خولقاندبوو بۆ ناوچەکە ،بوو بەھۆی ئەوە لە دەوروپشتی شارەوە
ڕووبکەنە شاری کفری بۆ تەواو کردنی پێداویستیەکانیان(.)٢
تەوەری سێیەم :لێکدانەوەی ڕۆژھەاڵتناسان سەبارەت بەدانیشتوان و دابونەریتی
کۆمەاڵیەتی ناوچەکە.
یەکەم:دانیشتوان.
دانیشتوان بەیەکێک لەبابەتە گرنگەکان دادەنرێت لەبواری لێکۆڵینەوە لە دانیشتوانی
ھەر واڵتێک یان ھەرێمێک یان شارێک ،چونکە زیادبوونی دانیشتوان ھۆکارێکی سەرەکییە
و ئاماژەیە بۆ گۆڕان لە ژمارەی دانیشتوان لە ماوەیەکی دیاریکراودا( ،)٣بە گۆڕانی ئەو
ژمارەی دانیشتوانەیش دەوترێت گەشەی دانیشتوان( ،)٤گومانی تیادا نییە کە شاری کفری
وەکو ناوەندێکی شارنشینی مێژوویەکی کۆنی ھەیە ،سەرەتای دەست پێکردنی پرۆسەی
سەرژمێری دانیشتوانی کوردستان بۆ نیوەی یەکەمی سەدەی نۆزدەیەم دەگەڕێتەوە بۆ
سەرژمێریش لە ساڵی (١٨٣١ز)دا لەالیەن فەرمانبەرانی ئیمپراتۆرییەتی عوسمانییەوە
کرا( ،)٥سەبارەت بە ژمارەی دانیشتوان (جیمس بکنغھام) کە لە ساڵی (١٨١٦ز)دا بە
کفریدا تێپەڕیوە بەم شێوەیە باسی کفری دەکات(کە ژمارەی دانیشتوانی کفری ()٣
ھەزار کەسە) ،بەاڵم (کلۆدیۆس ڕیچ) لە گەشتنامەکەیدا نووسیویەتی کە لە ساڵی

( )١حوسێن ئیسماعیل حان دەلۆ ،شاری کفری لە نێوان سااڵنی ( ،)١٩٢١ – ١٩١٨ماڵپەڕی کفری سیتی .٢٠٠٧/٦/٢٢
http//kifri.wordpress.com
( )٢مستەفا نەریمان ،بیرەوەریەکانی ژیانم ،ل .١٤
( )٣ھاوڕێ یاسین محەمەد ئەمین ،لێکۆڵینەوەیەک لە جوگرافیای ھەرێمی کوردستان ،چ ،٣چاپخانەی کارۆ ،سلێمانی،
 ،٢٠١٤ل .٢١١
()٤کامەران تاھیر سەعید ،جوگرافیای عێراق(مرۆیی و چاالکی ئابووری) ،چاپخانەی نارین ،ھەولێر ،٢٠١٤ ،ل .١٧
( )٥عەبدوڵاڵ غەفور ،جوگرافیای کوردستان ،چ ،٤چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە ،ھەولێر ،٢٠٠٥ ،ل .١٤٧
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١٨٨٤ز ژمارەی دانیشتوانی کفری ( )٢٥٠٠کەس بووە( )١بە گوێرەی دوو ساڵنامەی
عوسمانی کە زانیارییەکانیان دووبارەبووەتەوە وا باس لە کفری دەکات (قەزای ێالحیە
دەکەوێتە ڕۆژھەاڵتی ناوەندی لیوای کەرکوک لە ( ٢٤کاتژمێر) لە کەرکوکەوە دوورە،
ژمارەی دانیشتوانی قەزاکە ()٢٥٠٠کەسە)(.)٢بەاڵم دابونەریتی کۆمەاڵیەتی و ئاینی زۆر
زاڵبوو بەسەر خەڵکی ناوچەکەدا بە شێوەیەکی گشتی زۆر جار بە گوێی پاشایان دەکرد،
بۆیە جیمس فرەیزەر لە گەشتەکەیدا بۆ کوردستان و میزۆپۆتامیا لە ساڵی ١٨٣٤ز کە
سەردانی ناوچەی گەرمیان و کفری و ئیبراھیم خانچی ئەوکاتەی کردووە و ماوەیەک
لە گوندی ژاڵی سەفەری سەربەکەالری ئێستا ماوەتەوە کە باس لەوە دەکات و دەڵێت
کوردەکان خۆیان دەڵێن :ئێمەی کورد ڕۆژێک لە ڕۆژان جەنگاوەری بەھێزبووین جگە لە
سواری و ڕمبازی و ڕاو و شکار و یاری بیرمان لە ھیچ نەدەکردەوە ،ئەمەش جۆرێکە لە
دابونەریتی کوردەکان یان ناوچەکە(.)٣
دووەم :خێڵ و ھۆزەکانی ناوچەکە و ملمالنێی دەسەاڵت.
لە شاری کفری و دەورووبەریدا و بەدرێژایی مێژوو کۆمەڵێ ھۆزی کوردی نیشتەجێن،
بە شێوەیەک کە ڕەنگە ھیچ ناوچە و مەڵبەندێکی تری ئەم کوردستانە ،ھێندەی ئەم
مەڵبەندە ھۆزی جۆراوجۆر لە خۆی نەگرتبێت.مێژووی دوور و درێژی ئەم مەڵبەندە لە
ئاوەدانی وفراوانی سنووری ناوچەکە و بوونی دەشتی بە پیت و فراوانی کشتوکاڵی و
لەوەڕگای زۆر بۆ لەوەڕاندنی مەڕومااڵت ،کۆمەڵی ھۆکار بوون کەوایان کردووە ژمارەیەکی
زۆر لە ھۆزەکان لەم مەڵبەندەدا جێگایان ببێتەوە.ھۆکارێکی تر و گرنگ و کاریگەر کە
ڕۆڵی ھەبووە ،کەھەر لە کۆنەوە ناوچەکە ئاوەدان بووە(.)٤ھەر بۆیە کۆمەڵە مرۆڤەکان
بەبەردەوامی لە جێگۆڕکێدا بوون ،ناوچەی کفریش وەکو ناوچەکانی تر بەدەر نەبووە لەم
دیاردەیە ،لەناوەڕاستی سەدەی نۆزدەدا ھێدی ھێدی بەرەو جێگیربوون چوون و دوای
سەدەیەک دیاردەکە بە تەواوی کۆتایی پێی ھات ،الی خوارەوە ناو و شوێن و ھەندێ
زانیاری لە بارەی ھۆزەکانی ئەم ناوچەیە دەخەینەڕوو:
.١جاف :یەکێکە لە ھۆزە گەورەکانی کورد ،ئەم ھۆزە جاران بەزۆری کۆچەری بوون،
زستانان لە ناوچەی گەرمیان لەنێوان بانی خێاڵن و قزڕەبات بوون ،ھاوینانیش لە شارەزوور
( )١سهیل خورشیدعزیز ،مێژووی ناوچەی کفری لەکۆنەوە تاساڵی ،١٩٥٨چ،١چاپخانەی یاد ،٢٠١٣،ل .٤٢
( )٢حسین اسماعیل خان دەلۆ،ناوچەی کفری لەنێوان سااڵنی ()١٩٤٥-١٩١٤چ،٢چاپخانەی زانکۆی
سەالحەدین،ھەولێر ،٢٠١٤،ل .٢٢٤
( )٣جیمس بیللی فرەیزەر ،گەشتەکەی فرەیزەر بۆ کوردستان و میزۆپۆتامیا ،و :ئومێد ئاشنا ،چ ،١چاپخانەی تیشک،
بێ ش،١٩٩٨ ،ل .٥٨
( )٤فەرھاد عەبدولعەزیز محەمەد ئەمین ،پێکھاتەی خێڵەکی و ناخێڵەکی ناوچەی چەمچەماڵ ،گۆڤاری ئەکادیمیای
کوردی  ،ژمارە ()٢٠ساڵی  ،٢٠١١ل .٨٥
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و پێنجوێن و ڕۆژھەاڵتی کوردستان بوون ،بەاڵم ساڵ بە ساڵ ژمارەی نیشتەجێبووانی
ڕووی لە زیادبوون دەکرد ،لە ساڵی ( )١٩٢٢ژمارەی دەوارەکانی ھۆزی جاف ()٥٤٠٠
پێنج ھەزارو چوارسەد دەوار بووە ،ژمارەی نیشتەجێبووانیش لە و ژمارەیەوە نزیک
بووە ،بە واتایەکی تر ،ژمارەی خێزانی ئەم ھۆزە ( )١٠دەھەزار خێزان بووە ،ئەم ھۆزە
جێگیربوون لە سنووری نێوان ھەر دوو دەوڵەتی ئێران و عێراق ،ئەم ھۆزە لە ()٩
تیرەی سەرەکی و ( )١٣تیرەی بچوک پێكهاتووە ،ئەم ھۆزە ڕۆڵی گەورەی بینیوە لە
نیشتەجێبووون لەناوچەکە و ڕووداوە جۆراو جۆرەکانی بە شێوەیەکی گشتی(.)١
.٢دەلۆ :ھۆزێکی کوردن لە لیوای کەرکوک و قەزای خانەقین نیشتەجێن ،بەاڵم ھەموان
کۆدەنگن لەسەر ئەوەی کە زێدیان لە بناری چیایی ئەجداغی سەنگاو بووە ،یەکەم
سەرچاوە کە باسی ئەم ھۆزە بکات (مستەر ڕیچ)ە ،کاتێ باسی سەرچاوە ڕووباری ئاوە
سپی دەکات و دەڵێت :لەگوندی (عەلی دەللو)ی قەرەداغ ھەڵ دەقوڵێت و لە ئیبراھیم
خانچی تێدەپەڕێت و بەھۆی ناکۆکی لەگەڵ ھۆزەکەی دوور خرانەوە بۆ ناوچەی کفری
و دواتر بەشێکیان گوێزرانەوە بۆ ناوچەی خانەقین ئەم ھۆزە ( )٦تیرە پێكهاتووە ،لە
چەند گوندی ڕۆژھەاڵت و ڕۆژئاوای شاری کفری و چەند گوندێکی سەر چەمی نارێن،
نیشتەجێن(.)٢
.٣زەنگەنە :زێدی ئەم ھۆزە لەناوچەی کرمانشانەوە خاوەن میرنشینێک بوون ،کە ناوی
لە شەرەفنامەدا ھاتووە ،دوای تێکچوونی پەیوەندییەکانیان لەگەڵ سەفەوییەکان و
نەمانی میرنشینەکەیان ،بەشێکیان ڕوویان کردە دەوڵەتی عوسمانی و میرنشینەکەیان
لە قیتول دروست کردووە ،لەباکووری کفری (قادرکەرەم و ھەردەی زەنگەنە کەدایان
گوندی لە خۆی دەگرت) نیشتەجێ بوون ،لە نیوەی دووەمی سەدەی نۆزدەدا بەشێکیان
ڕوویان کردووەتە باشووری ڕۆژھەاڵتی کفری ،لە گوندەکانی (دوازدەئیمام ،زەرداو،
شێخ لەنگەری خواروو) نیشتەجێبوون ،لە بیستەکانی سەدەی ڕابردووشدا گوندەکانی
(خدران ،تەپەعەلی ،تەپەقەوی ،قوبە) یانئاوەدان کردووەتەوە(.)٣
.٤پااڵنی :زێدی ئەم ھۆزە لە ڕۆژھەاڵتی کوردستان بووە و ھاتنیان بۆ ئەم ناوچەیە
پێش()٢٠٠ساڵ لەمەوبەربووە و ،لە سەرەتا ناوچەی شێروانە نیشتەجێبوون ،دواتر
ڕوویان کردووەتە دەشتی زەنگاباد و لە (مەینەتاوا ،محنەت ئاباد) و چەند گوندی
دەورووبەری نیشتەجێبوونە وەک (علوەش ،کەنەسوور ،قەاڵ ،بەنەباخ ،بەیانلو ،ئەمین
حەبیب ،ئاوایی گەورە)(.)٤
( )١سهیل خورشیدعزیز ،مێژووی ناوچەی کفری  ،ل.١١١
( )٢حسین اسماعیل خان دەلۆ ،ناوچەی کفری لە نێوان سااڵنی ( ،) ١٩٤٥- ١٩١٤ل ١٨٦-١٨٥-١٨٤؛سهیل خورشیدعزیز،
مێژووی ناوچەی کفری  ،ل.١١٢-١١١
( )٣محمد عبدالرحمن زەنگەنە ،مێژووی عەشرەتی،بێ،ش.١٩٧٩ ،ل ١١؛حسین اسماعیل خان دەلۆ ،ناوچەی کفری ،
ل.١٨٨-١٨٧
( )٤سهیل خورشیدعزیز ،مێژووی ناوچەی کفری  ،ل.١١٢
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.٥داودە :دامەزرێنەری ئەم ھۆزە (حەقی بەگ)ە ،لە چەند تیرەیەک پێكهاتووە ،لەوانەش
(پیرەمەوەندی ،شێخ مەوەندی ،قەواڵی ،گۆمەیی ،دوڕاجی ،دیالنێ ،نەوجولی ،لەک
و...ھتد) ،لە گوندەکانی سەرماوغ تاخورماتوو لە ھەر دوو دیوی ڕووباری ئاوەسپی،
نەیشتەجێن .لە ناوچەی داودە لەسەر زاری خەڵک دابەش کراوە بۆ دووبەش دادەی
کوردستان و دادەی گەرمیان ھۆی ئەم دووزاراوەیە ڕوون نییە ،بەاڵم ئەمەیش دەگەڕێتەوە
بۆ دابەشبوونی خاکی دەوڵەتەکان لەسەر دەمانی جیاوازدا بۆ چەند ھەرێمێک وەک(عێراقی
عەجەم ،عێراقی عەرەب ،ئازەرباینجان ،کوردستان..ھتد) و بە گوێرەی بۆچوونی (مستەر
ڕیچ) سنووری باشوور و خۆرئاوای ھەرێمی کوردستان شاخەکانی کفری و خورماتوو
بووە(.)١
.٦زەند :پاش کۆتایی ھاتنی دەسەاڵتی زەندییەکان لە ئێران ،بەشێکیان ڕوویان کردە
دەوڵەتی عوسمانی و لە ڕۆژئاوای ڕووباری سیروان نیشتەجێبوون ،پاش چۆڵکردنی
شارۆچکەی (زەنگاباد) لە ھۆزی قەرەلووسی لەالیەن شازادەی قاجار (محەمەد عەلی
میرزا) و فشاری ھۆزی جاف ،ئەم ھۆزە لەم شارۆچکەیە و دەگوندی دەرووبەری
نیشتەجێبوون زەوی زۆربەی گوندەکانی دەشتی زەنگاباد بە ناوی (سوڵتان عەبدولحەمید)
ەوە ،تاپۆکرابوو ،دوای نەمانی دەسەاڵتی سوڵتان ،ئەم زەوییانە فەرامۆشکران و ھەندێک
لەم گوندانە چۆڵکران ،لەبری چاککردنی باری ژیان و گوزەرانی دانیشتوانی ئەو گوندانە
دەسەاڵتی ئینگلیز و حکومەتی عێراق ھەستان بە سڕینەوەی مافی زەوییەکانی ئەم
ناوچەیە و دابەشکردنی بەسەر ھەندێک دەرەبەگ و دەوڵەمەندی قەزای کفری ،کەبووەھۆی
ھاوردە کردنی ھۆزی تر ،وەک جبور بۆ خرسجلە و وەنداوی بۆ ھۆدەلی ،کە زێدی زەند
بوون ،زۆربەی دانیشتوانی گوندەکانی (لەلبن ،سێتەپان ،تەپەکزن ،قچی قرخ ،حاجیلەر،
بانسنوق) لەم ھۆزەن(.)٢
.٧گێژ :ناوی ئەم ھۆزە لە کتێبی شەرەفنامەدا ھاتووە ،لەسنووری ئێراندا و ھاتنی بۆ
ئەم ناوچەیە ڕوون نییە ،سەرەتا لە باکووری ڕۆژھەاڵتی کفری نیشتەجێبوون ،بەھۆی
فشاری ھۆزی جاف لەوێ ھەڵکەندران و لە چەند گوندێک نیشتەجێبوونەوە ،وەک :یالغوز
ئەغاج(نارین) و تل الشۆک و چەتاڵ(.)٣
.٨تیلەکۆ :تیرەیەکن لە ھۆزی گەورەی جاف پێش ھاتنی ھۆزی گەورەی جاف ناوچەی
شارەزوور و گەرمیان زێدی چەندین ھۆزی کورد بووە ،ئەم ھۆزە یەکێکە لەوانە ،ئەم ھۆزە
لە چەندین گوند نیشتەجێبوونە ،وەک( :ناساڵح ،حاجی عەواد ،تیلەکۆ)(.)٤
( )١کالودیوس جەیمس ڕیچ  ،س،پ ،ل٥٤؛سهیل خورشیدعزیز ،مێژووی ناوچەی کفری ،ل.١١٢
()٢حەسەن عەلی سەلیم و کەمال نوری معروف ،تیشکێک بۆ سەر گوندی کوڵەجۆ و شوێنەوارەکانی ،گۆڤاری (بانەڕۆژ) ژمارە(،)٢١
ھاوینی  ،٢٠١٤ل .٨٣
( )٣میجەرئی .بی.سۆن ،چەند سرنجێک دەربارەی ھۆزەکانی کوردستانی خوارو،و :نەجاتی عەبدواڵ، ،سلێمانی،٢٠٠٧ ،ل .٥٠
( )٤سی.جی .ڕدموندز ،کورد و ترک و عرب،ترجمە :جرجیس فتح اللە ،دار اراس للطباعە و النشر و منشورات الجمل ،الطبعە االولی
 ،اربیل ،٢٠١٢ ،ێ .١٤٨
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 .٩وەنداوی :کۆنترین بەڵگەی تایبەت بەم ھۆزە دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی  ١٠٤٩کۆچی،
کە باس لە پێدانی قەاڵی وەنداوی لە داودەی کوردستان بە ھیالل و ھەوڵەکانی دەکات
بەرامبەر بەشداربوونیان لە گرتنی شاری بەغدا ،چەند بۆچونێک لەسەر زێد و ناوی ئەم
ھۆزە ھەن بەمشێوەیە:
 .١دەیگەڕێنێتەوە بۆ ئەوە کە ئەم ھۆزە لە شاری (وان)ی باکووری کوردستانەوە
ھاتووە.
 .٢لەناوچەی وەندی ڕۆژھەاڵتی کوردستان.
جگە لەم ھۆزانەی سەرەوە چەندین خانەوادەی ھۆزەکانی تر ھەن ،وەک( :ھەمەوەند)
لە گوندی سالمی نزیک کفری و (باجەاڵن) لە قەرەیەتاغ و گاخۆری لە گوندی گاخۆر
و (سەرایلی) لە نزیک قەرەتەپە و کەڵھوڕ لە بەکرەشەل ،ھۆزی بەیاتی تورکمان لە
دەیان گوندی ڕۆژئاوای کفریدا ،ھەروەھا لەناو شار و چەند گوندێکی دەوروبەری کفری
نیشتجێن ،ھۆزە عەرەبەکانیش زیاتر لە دەشتی قەرەتەپە و ڕۆژئاوای ناحیەی جەبارە
نیشتەجێن وەک(:کروی ،جبور،عزە ،سنجەری...ھتد) و دەھلەگیش لە گوندی شیاڵنی
گەورە) کەرتی کۆکس(.)١
سێیەم :بارودۆخی ئابووری و گەشەکردنی بازاڕ.
کفری بە ھۆی ھاتنی کاروان چییەکانەوە ھەم باری ئابووری خەڵکەکەی و ھەم
گەشەکردنی بازاڕەکەی بە شێوەیەکی گشتی باش بوو بۆ بژێوی دانیشتوانەکەی ،چونکە
ئاستی ھاوردەکردن و مانەوەی بازرگانەکان و زۆرێک لە پیشە دەستییەکان جوڵەیەکی
فراوانی خستبووە بازاڕەوە ،لەالیەکی تریشەوە زۆری ئەو گوندانەی کە سەربە قەزای
کفری بوون و ناوەندی ئەوانیش بوو بۆ بازاڕکردن ،بەم پێیەش شاری کفری سنوورێکی
بەرفراوانی ھەبوو لە ھەموو الیەکەوە خەڵکی ڕووی تێدەکرد ،چی لە پیاوانی دەوڵەت یان
گەڕێدە ڕۆژئاواییەکان و بازرگانەکان ،ئەم شارەش ببوە کاروان سەرایەک بۆ تەواوی چین
و توێژەکان کە ڕوویان تێدەکرد ،شاری کفری بە ھۆی ناوچەفراوانەکەیەوە ڕۆڵی گەورەی
ھەبوو لە گەشەی بازاڕ و باروودۆخی ئابووری و بەدەست ھێنانی پێداویستیەکانی خەڵک،
ئەمەش وای کرد بایەخی زیاتری پێ بدرێت چی لە ڕێکخستنی بازار و ڕێگە خۆش کردنی
بۆ کاروان چییەکان و مانەوەیان لە شاری کفری ئەم جوڵەیەش ھەنگاوێکی ئەرێنی بوو
لەسەر شاری کفری(. )٢
( )١سهیل خورشیدعزیز ،مێژووی ناوچەی کفری ،ل.١١٤
( )٢پارێزگای سلێمانی ،کورتەیەک لە مێژووی بازرگانی سلێمانی ،٢٠١٨/٤/٢٩ ،بڕوانە ماڵپەڕی سلێمانیhttp://.
٨٠٨=slemani.gov.krd/mobile-so/newsDetail.php?news id
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ھەروەھا لەسەرووی ھەر خێڵێک یان تیرەیەک یان ھۆزێکدا( ،ئاغا) یان (بەگ) ھەبوو،
ئاغای سەرۆکی تیرە لە نێو دەزگا ئابووری و سیاسی تیرەکەیدا ،دەسەاڵت و حکومێکی
بێ ڕادەی ھەبوو ،چی لەبەش پێدانی لە شوێنی کاروانەکان یان باڕزار...ھتد(.)١
چوارەم :بارودۆخی ئافرەت و ڕۆڵی لە کۆمەڵگەدا.
ئافرەتی کورد لە کۆمەڵگادا ڕۆڵێکی گرنگی ھەیە و ھەمیشە پایەیەکی بەرزی
ھەیە ،ھەروەکو (مێجەرسۆن) باسی دەکات و دەڵێت :ژنەکانیان ڕووپۆشیان نییە و
ڕووخساری خۆیان ناشارنەوە ،ھەرگیز ناشڵەژێن کاتێ لەبەردەمی پیاوێکی نەناس و
بێگانەدا دەوەستن ،بەبێ نازونوزکردن کاروباری ماڵەکە ھەڵ ئەسوڕێن و دوودڵ نیە
لە قسەکردن لەگەڵ بێگانەدا ،ئەگەر پیاو گەل لە مااڵ نەبوون ھەڵئەسێ بەدەوری
خانەخوێیەکی زۆرچاک و میوانداری ڕێبواران و میوانەکان دەکات ،ئەم ڕەوشتە بەرزە
بە تایبەتی الی ڕەوەندە و دەشتەکی و ھەروەھا ژنانی خێڵە نیشتەنیە دەوڵەمەندەکان
بە ئاشکرا دەبینرێ ،کچی کوردبەگشتی بەرگی جوان ئەپۆشێ ،ئەگەر مێردەکەی ھەژار
وکەم دەرامەت نەبێت ،ئەگەر کارەکەی زۆر گران بوو یارمەتی لە ھاوماڵەکەی داوا
دەکات ،نەک ھەر ئەوەش خۆشی خاوەنی مانگا و ئاژەڵی ووردەیە و بەرھەمەکەی
تایبەتە بە خۆیەوە ،ھەروەھا چاودێری ئەو کەسانەش دەکات ،کە کاری بۆ دەکەن و
ھەندێ لە بەروبوومیان دەداتێ( .)٢لەناو خێزانە گەورە و دەوڵەمەنەکاندا ،کورد تەنیا
یەک ژنی ھەیە و بە دەگمەن ژنی دووەم دەھێنێ ،کەیبانۆی ماڵ ھەیە و کارەکەر و
خزمەتکار لە خزمەتیدایە و پیاویش ھەموو کارێکی ناوماڵی بۆ ئەو جێھێشتووە و
دەیخاتە ژێر دەستیەوە ،لە ئەنجامی ئەوانەوە بۆمان دەردەکەوێ ،کە ژنی کورد و
بەتوانایە و ھاوبەشی گیانی سەربەخۆیی لە ڕەگەزی خۆیدا بەڕادەیەکی زۆر بەرزترە
لە ژنانی عەرەب یان تورک ،ژنی کورد ئەمڕۆ ڕۆڵێکی زۆر بەھێز دەگێڕن ،ئێمە لێرەدا
ئەوەمان بۆ دەرئەکەوێت ،کە بەرەوپێشچوون و دەربڕینی بەرز لەو سیستەمەدا مەودای
داوە بە ژن ،تادیدێکی نزیک بە تێگەیشتنی ئاستی ژن لە ڕۆژئاوادا ببینرێ ،وەک لەوەی
کە لەو سیستەمەی ئابووریەکانی ھەر ڕەگەزێکی تری ڕۆژھەاڵتدا دەبینرێت(.)٣
پێنجەم :بۆچوونە ئاینی و نەتەوەییەکان.
شاری کفری وەک ناوچەیەک لە ڕووی ڕەوشی ئاینییەوە بێگومان جگە لە ئاینی
ئیسالم کۆمەڵێک ئاین و ئاینزای تری تێدایە ،وەک( :کاکەیی ،جولەکە ،زەردەشتی...
ھتد)جگە لەمەش مەزھەبی سوننە کە زۆرینەی شاری کفری پەیڕەوی دەکەن و مەزھەبی
شیعەیشی تێدایە ،ھەروەھا تەریقەتی نەقشبەندی و تەریقەتی قادریشی لە خۆی گرتووە،
( )١حسین اسماعیل خان دەلۆ ،ناوچەی کفری  ،ل.٢٠٤
( )٢مێجەرسۆن ،س،پ،ل .١٤٤-١٤٣
( )٣مێجەرسۆن ،س،پ ،ل .١٤٥-١٤٤
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بەم ھۆیەشەوە کە مزگەوتی گەورەی حەنەفی و خانەقای شافعی ئەمانە ھەموویان ڕاستی
خودی شاری کفری و ناوچەکەیەتی،ھەروەھا نەتەوەکانی شاری کفریش کە لە (کورد و
عەرەب و تورکمان) پێکدێت لە ڕێژەی جیاواز و ژمارەی جیاواز( .)١بەاڵم بە گوێرەی
(سیز.جی .ادموندز) لە کتێبەکەی (کرد و ترک و عرب) :ناوەندی کفری و دەورووبەری
( )٥٠٠٠پێنج ھەزار ،شێروانە ( )١٦٠٠٠شانزدەھەزار ،پێباز )٥٥٠٠( ،پێنج ھەزارو سەد
کەس ،قەرەتەپە( )٢١٠٠٠بیست و یەک ھەزار ،دانیشتوانی شارۆچکەی قەرەتەپە تێکەڵن
لە (تورکمان و عەرەب و کورد) و زۆربەی دانیشتوانی گوندەکانی عەرەبن ،لە ھۆزی
()٢
کروی و گوندەکانی باکوور لە ھۆزی (زند و پااڵنی) و گێژ لە نارین ،لە قەزای کفری
بەشی سێیەم :دیدی ڕۆژھەاڵتناسان و کاریگەرییان لەسەر بارودۆخی ناوچەکە.
تەوەری یەکەم :نووسینەوە و تۆمارکردنی مێژوو و بارودۆخی ناوچەکە.
فەرمانڕەوای کردن لە شاری کفریدا دیرۆکێکی دێرینی ھەیە و دەگەڕێتەوە
بۆ ھەزارەکانی پێش زاین ،لە کۆتایی ھەزارەی سێیەمی پێش زاین بنەماڵەی ئوری
سێیەمەدا کفری لە ناو ئیمپراتۆریەتی ئور حوکمێکی ئۆتۆنۆمی ھەبووە ،بەاڵم (شولکی)
پادشایان ئەو قەرارەی تێکداوە(.)٣
ھەر ئەم ناوچەیە ماوەیەک کەوتووەتە ژێر دەسەاڵتی ئەکەدییەکان پاشان لۆلۆییەکان
و گۆتیەکان ھەوڵیان داوە جارێکی تر ناوچەکە بگەڕێننەوە ژێر دەسەاڵتی خۆیان دوای
ئەمانیش میتانییەکان ماوەیەک لە ناوچەکەدا فەرمانڕەوا بوون ،پاشان ئاشوورییەکان
دەسەاڵت و سنووری قەڵەمڕەویان لە ناوچەکەدا باڵوبووەتەوە(.)٤
لەم سەرچاوەیەدا شوێنی (خارشی) بە تەواوی نازانرێ ،بەاڵم زۆردوورنیە لە کفرییەوە،
یەکێک لە فەرمانڕەواکانی ناوی (باجی رسینی) بووە ،لە سەردەمی شولکی لە زامواو لە
سەردەمی شوسن لە ساڵی ( ٢٠٤٩-٢٠٤١پ.ز)دابووە.
لە سەردەمی خاچەکۆنەکاندا شیمورۆم و کیماش (ئاڵتون کۆپری و کفری) بریتی بوون
لە شوراو قەاڵی پاراستنی ھێڵی ڕێگەوبانەکانی باکووری ڕۆژھەاڵت.
شارەکە لە سەردەمی دەسەاڵتی بنەماڵەی ئوری سێیەمدا کە لە نێوان (١٩٥٠-٢٠٥٠
پ.ز) فەرمانڕەوا بوون ،ناوی بە (کیماش) لە نووسراوە بزماریەکاندا ھاتووە ،ئەمەش
ئەوە دەردەخات کە لەو سەردەمەدا کفری شوێنی نیشتەجێبوون بووە ،بەاڵم (مستەفا
نەریمان) ( )١٩٩٤ -١٩٢٥ئاماژە بۆ سەردەمی دەوڵەتە شارەکان دەکات کە گوایە
( )١سهیل خورشیدعزیز ،مێژووی ناوچەی کفری ،ل.١٠٦ -١٠١
( )٢سی.جی .ڕدموندز ،س ،پ ،ل .٣٥٣
( )٣مستەفا نەریمان ،بیرەوەریەکانی ژیانم ،ل.١١
( )٤بەشار عادل کریم و یوسف عباس احمد ،دابەشبوونی گوندەکانی قەزای کفری لە سااڵنی  ،٢٠٠٣ – ١٩٧٧گۆڤاری
کەرکوک ساڵی ھەشتەم  ،ژمارە( )٢٩ھاوینی  ،٢٠٠٦ ،ل .١٥٢-١٥١
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دانیشتوانی ناوچەی کفری توانیویانە کیان و قەوارەیەک بۆ بەڕێوەبردنی ناوچەکە
دابمەزرێنن و پارێزگاری لێ بکەن ،ھەروەھا دەڵێت :کاتێ ناوی (گۆتی) لە سەر شانۆیی
دەسەاڵت نەما ،لە ناوچەکەدا چەند میرنشینێکی (مملکە) بەھێز سەریان ھەڵدا وەک
پاشانشینی (ئۆربلیوم) واتە ئەربیل و (خارشە) واتە دووزخورماتوو (کیماش) کفری(.)١
لە پارچەی گڵێکی دۆزراوەی سێ ھەزارەی پێش زایین لە سەردەمی (شوسن)ی
پادشای بنەماڵەی ئۆری سێیەمدا ئەوە دەگێڕێنەوە کە (شلیبوم) فەرمانڕەوا بووە لەگەڵ
فەرمانڕەواکانی ئۆردا کاغەزیان بۆ یەکتری نووسیوە و نوێنەریان لە نێواندا ھەبووە،
بەتایبەتیی لە شاری (کیماش)ەوە لە سەردەمی پادشای بنەماڵەی ئۆری سێیەم ناوی
(پیاوەکەی کیماش) ھاتووە ،لەمەوە بۆمان دەرئەکەوێ کە (کیماش – کفری) فەرمانڕوایی
خۆی بە دەستەوە بووە( ،شولکی) لە ساڵی بیست و شەشەمی فەرمانڕەوایدا ھەڵی
کوتایە سەر واڵتی (لۆلۆ) لە ساڵی چڵ و شەشەمی فەرمانڕەواییەکەیدا ،فەرمانڕەوای
(خارشە – دوز) ورچێکی بەدیاری بۆ نارد ،خارشەی ئەوسا نزیک بە کیماش بووە ،زۆر
کەس لەو باوەڕەدان کە (شیمر و کیماش) واتە (کۆپری و کفری) بریتی بوون لە دوو
قەاڵی سەر سنوور بۆ پارێزگاری کردنی رێگەی ئامشۆ کردن ،دیسانەوە ناوی (کفری) لە
الپەڕەکانی مێژوودا بەم چەشنەش ھاتووە لە ڕۆژی شەشەمی مانگی حوزەیرانی ٢٦٣ی
زاینیدا سوپای ئێران ئابڵوقەی سوپای رۆمانەکانیدا کە ھێرشی ھێنابووە سەر شوێنێک
نزیک بەشاری (ڤرجیا – کفری) لەو شەڕەدا ئیمپراتۆری رۆمان (جولیا) بریندار کرا و
بەسەر ئەو برینەوە مرد(.)٢
لەو سەردەمەدا کە ناوی (کیماش – ڤرجیا) لە ئارادا بووە شارێکی گەورە بووە ،لەسەر
ڕووبارەکەی ئێستای کفری ئاو بەستێک دروست کراوە لەوێوە جۆگە ئاو ھەڵکەندراوە تا
گەیشتوەتە شاری (ڤرجیا ،ئەسکی کفری) دەوروپشتی ئەو شارە ھەموو باخ و بێستان
بووە ،ئەو ئاوبەستە گەورە لە سەردەمێکی مێژوودا پشت گوێ خراوە الفاوێکی گەورە
تەنگی لێھەڵچنیووە و ھەرەسی پێھێناوە و ئاوەکە لە ڕووبارە دروست کراوەکەوە
وەرچەرخاوەتە سەر ڕووبارە سروشتیەکەی ئێستای لە سەردەمی ئیسالمدا ناوی کفریمان
لە ھیچ سەرچاوەیەکدا بەرچاو نەکەوتووە ،دوور نییە شارە کۆنەکەی کفری لە ئەنجامی
کارەساتێکدا نەڕووخابێت و تەنها کەالوەکەی مابێتەوە ئەویش ساڵ لە دوای ساڵی
ئەوەندە خۆڵی کەوتبێتەسەرتا بووەتە ئەو گردەی کە لەبەر چاوە(.)٣
ھەروەھا بەشێک لە گەشتیار و گەڕێدەکان ڕوویان کردووەتە ئەم ناوچەیە باسیان لە
( )١مستەفا نەریمان  ،بیرەوەریەکانی ژیانم  ،ل  ٢٠؛ حسین اسماعیل خان دەلۆ ،ناوچەی کفری  ،ل٢٦؛ الوان ئەحمد،
س،پ ،ل .٨
( )٢ھـ،س ،ل .٢٠
( )٣مستەفا نەریمان  ،بیرەوەریەکانی ژیانم  ،ل.٢٠
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شاری کفری کردووە( ،کارستن نیبور)ی گەرشتیاری دانیمارکی لە ساڵی (١٧٦٦ز)
ھاتووەتە کوردستانی سەردانی شاری کفری کردووە ناوی بە کورفە ھێناوە(.)١
(ابوطالب خان) لە گەشتەکەی ساڵی (١٧٩٩ز) سەردانی کفری و قەرەتەپەی کردووە،
ڕای وابووە ئەو شارانە ڕۆڵی بەرچاویان ھەبووە ،لەکاری پۆستە و گەیاندنی نێوان
بەغداد و ئەستەنبوڵدا ،ھەروەھا ئاماژەی بۆ ئەو مەتەرێز و سەنگەرە زۆرانە کردووە
لە ناوچەکەدا لە نێوان سوپای ئێرانی و سوپای عوسمانیدا بۆ شەڕو ڕووبەڕووبوونەوە
دروست کراوە .جیمس بنکنغهام لە  ١٢تەموزی ١٨١٦ز بە کفریدا تێپەڕیوە بابەتی
لەسەر نووسیوە و نیگارێکی بۆ کێشاوە ،دەڵێ :کاتێ (بەیات) مان بەجێھێشتوو
بەرە و ڕۆژھەاڵت بەڕێکەوتین ،بەم الیەدا دەڕۆیشتین بە درێژی زنجیرە شاخێکی الی
باشوور کە بەبێ ڕووەک بووە بەالی ڕاستدا زەوییەکی بیابانی وشک بووە ،کە بەدرێژایی
ڕێگاکە بەو شێوەیە بوو بەبێ بڕانەوە ھەتاگەیشتنە شاری (کفری) بەھەمان شێوە،
کالودیوس جەیمس ڕیچ )١٨٢١-١٧٨٧( ،موقیمێکی یاسایی بەناوبانگی بەریتانیا بوو
لە بەغداد ( )١٨٢١ – ١٨٠٨بە باشووری کوردستاندا ماوەیەک گەڕاوە لە گەشتەکەیدا
بەرەو سلێمانی لە ڕۆژی /٢٦ی نیسانی١٨٢٠ /ز بە کفریدا ڕۆیشتووە و ( )٣ڕۆژ تێیدا
ماتەوەتەوە ،زۆر بە وردی ناوچەکەی پشکنیوە و تێبنی و سەرەنجی خۆی خستوەتە
ڕوو کە شاری کفری دێرین لە باوەشی بەرزاییەکانی ڕۆژھەاڵتی ناوچەکەدا بووە(.)٢
بۆیە دەتوانین بڵێن ،ئەگەر سەفەرنامە و کتێبی گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسە ئەوروپاییەکان
نەبونایە ،مێژووی سیاسی و کۆمەاڵیەتی کورد و شارەزاییمان لەبارەی ژیانی ئەدەبی و
کلتوری نەتەوەی کوردەوە لەسەدەکانی ڕابردوودا تاڕادەیەک نادیار و تاریک دەبوو(.)٣
ئەو کتێب و سەرچاوە و تۆمارە مێژوویانە کە باس لە شاری کفری دەکەن بە
شێوەیەکی گشتی ببوون بە بنەمایەکی سەرەکی بۆ نووسینەوەی مێژووی ناوچەکە
بەگشتی و شاری کفری بە تایبەتی ،ئەوەی کە گەڕێدە و بازرگانەکان لەسەر شاری کفری
نووسیویانە ،لەبوارە جیاواز و سەردەمەجیاوازەکاندا ،دیارە نوسەر و مێژوونوسەکان،
چ ئەوانەی راستەوخۆ خۆیان ھاتونەتە ناوچەکە و بە شێوەیەکی مەیدانی بە ناوچەکەدا
گەڕاون و چییان بینیوە و بیستوە دەبارەی کورد نوسیویانە و تۆماریان کردووە ،کە
ڕەنگە ھەندێکیان وەکو گەڕێدە ھاتبن و بۆ خۆیان گەڕاون و تۆماریان کردووە ،یاخود
ھەندێکی تریان لێکۆڵینەوە یان لەم بارەیەوە کردووە ،یان کۆمەڵێکی تریان لە واڵتی
خۆیانەوە پشتیان بە سەرچاوەی گەڕێدەکان و ئەوانی تر بۆ مەبەستی جۆراوجۆر
سەردانی ناوچەکەیان کردووە ،بەستووە و دواتر لێکۆڵینەوەیان لەبارەوە کردووە و
( )١حسین اسماعیل خان دەلۆ ،ناوچەی کفری  ،ل.٢٦
( )٢کالودیوس جەیمس ڕیچ  ،س،پ ،ل٤٥؛حسین اسماعیل خان دەلۆ ،ناوچەی کفری  ،ل.٢٧
( )٣سەرکەوت شەریف اسماعیل ،س،پ ،ل .٩٦
ساڵی حهوتهم
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سەرجەم الیەنەکانیان ناساندووە ،بۆیە ئەمەش بۆ خۆی دەبێتە سەرچاوەیەکی مێژووی
گرنگ لەسەر ناوچەکە ،ئەگەر چی ئەم گەڕێدە و بازرگانانە چی ئەوانەی ماونەتەوە
یان ئەوانەی بە ڕێکەوت بەالی شاری کفریدا تێپەڕیون شتیان لەبارەی ئەم شارەوە
تۆمارکردووە یان نووسیوە(.)١
ئەم نووسینانەش ئەوەمان پێدەڵێن کە شاری کفری مێژوویەکی دێرینی ھەیە لە
ناوچەکەدا و جێگایەکی ئاوەدان بووە بۆ گەڕێدە و بازرگانەکان و تەواوی چین و
توێژەکان.ھەر بۆ خۆی ھاتنی ئەم گەڕێدە و بازرگانانە کاریگەری ئەرێنی و نەرێنی
لەسەر بارودۆخی ناوچەکە بەجێھێشتووە ،بەجۆرێک ڕەچاوی الیەنی ئەرێنی ئەمانە
بکرێت ناشکرێت لە بایەخی ئەمانە کەم بکررێتەوە کە بۆ خۆیان ھەرچۆنێک نوسرا بن
و تۆمارکرابن سەرچاوە گەلێکی گرنگن ،چونکە ئەمانە کاتێک لەسەر کورد و ناوچەکە
شتیان نووسیوە ،یەکەم ئەزموون بووە و ڕەنگە سەر دەرسەد ئامانجیان لێکۆڵینەوەیەکی
زانستی تەواو نەبووبێ(.)٢
تەوەری دووەم :ڕەنگدانەوەی الیەنی ئەرێنی و نەرێنی ڕۆژھەاڵتناسان و سەبارەت بە
دانیشتوان و داب و نەریتەکۆمەاڵتیەکان.
ڕەنگدانەوەی الیەنی کۆمەاڵیەتی و دابو نەریتەکان لە شاری کفری دەگەڕێتەوە بۆ
سەرەتا و بنیادنانی شاری کفری سەڕەڕای ئەوەی گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان چوونەتە
سەر باسکردنی پرسە کۆمەاڵیەتییە جۆربەجۆرەکان ،بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ئەو بابەتانە
سنووردار و دیاری کراون ،ئەگەر بەراورد بکرێت بەالیەنەکانی تر ژیانی خەڵکی وەک
الیەنی کۆمەاڵیەتی بوارێکی گرنگی داگیرکردووە لەو سەرچاوانەدا ،بەتایبەتی ئەگەر
ئەو بابەتە تایبەت بێت بە ناوچەیەکی وەکو شاری کفری ،کە سەرجەم چاالکییە
کۆمەاڵیەتییەکانی تێدا بەدی دەکرێت(.)٣
گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان بە چەند دەستەواژەیەک باسێکی گشتییان لەبارەی ئاستی
گرنگی پێدانی کشتوکاڵ لەالیەن دانیشتوانی شاری کفرییەوە خستووەتە ڕوو ،لەوەی ئەم
ناوچەیە بە پیت و بێستان و چەندان شتی دیکەی لێبووە(.)٤
ھەندێ لە گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان لەو باوەڕەدان کوردەکان حەز دەکەن ھەموو جۆرە
نەریتێکی خۆیان بچەسپێنن تەنانەت ئەگەر باشیش نەبێ یانی خراپ بێ ،مێجەرسۆن
لەم بارەیەوە نووسیوویەتی و ڕەخنەی لە چەشنی جل و بەرگی ئەو کاتەی پیاوان
( )١ھـ،س ،ل.٩٦
( )٢ھـ،س ،ل .٩٧
( )٣مێجەرسۆن ،س،پ ،ل .١٤٤-١٤٣
( )٤حەکیم ئەحمەد خۆشناو ،کورد و کوردستان لە دیدی گەڕێدە و واڵتناسانی موسڵمان ،و :شوکر سلێمان،چ،١
چاپخانەی ،موکری ھەولێر ،٢٠١٤ ،ل .٢٧٢
ساڵی حهوتهم
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گرتووە بە تایبەت فەقیانەکانیان کە شۆڕدەبوونەوە سەر زەوی و دەکەوتنە سەر پیسی
سەر شەقامەکان ئەم جۆرە فەقیانەیە لە تەواوی کوردستان ھەبوو بەتایبەتیش شاری
کفری ،ھەر بۆیە مێجەر سۆن لە بۆچوونەکانیدا متمانەی کردۆتە سەر ئەو گەڕێدە و
ڕۆژھەاڵتناسانەی پێش ئەو لە سەدەی شازدەھەمدا سەردانی ناوچەکەیان کردووە و
نەخشە و وێنەی ئەو جل و بەرگانەیان کێشاوە ،ھەروەھا مێجەر سۆن بۆچوونەکانی
کورت دەکاتەوە و دەڵێت :لەبەر ئەوەی بەدرێژایی ئەو ماوەیە ئەو جۆرە نەریتانەیان
پاراستووە ئەمە ئەوە دەگەیەنێ پابەندی کۆنن حەز بە ھیچ شتێکی نوێ ناکەن.چونکە
ئەگەر کوردەکان وازیان لە فەقیانە نەھێنابێ کەلە یادداشت نامەی ئەو گەڕێدانەدا
ئاماژەی بۆ کراوە لە سەدەی شازدەدا سەردانی ناوچەکەیان کردووە و ھەتا سەرەتای
سەدەی بیستەم مابێ واتە ئەو ماوەیەی مێجەر سۆن لە ناوچەکەدا بووە ئەوە ناگەیەنێ
وەک ئەو دەڵێت( :کورد نەریتی کۆن و خراپیان دەپارێزن) بەڵکو گەشەسەندنی
شارستانێتی ملکەچی کۆمەڵێک ھۆکار دەبێ پێویستە بەرپابن بۆ ئەوەی پرۆسەی
پەرەسەندن و گۆڕانکاری تەواو بێ .لەنیوەی یەکەمی سەدەی بیستەمدا گۆڕانکاری
دراماتیکی لە چەشنی ژیانی نێو شاری کورددا ڕوویان داوە لەوانەش نەمانی ھەندێ
شێوەی جل و بەرگی کۆن و سەرەتای باڵوبوونەوەی جل و بەرگی ئەوروپایی ،بێگومان
ئەو ماوە کورتەش کە ئەوگۆڕانکارییانەیان تیا ڕووی داوە گەلێک کەمترە لەو ماوە
درێژەی ئەو ڕەخنەی لێگرتووە،بەاڵم ئەمانەش نەریتانێکە کە لە دانیشتوانی ناوچەکەدا
بەدی دەکرێت ،الیەنی ئەرێنی و نەرێنی خۆی بە جێھێشتووە و بووتە جێگەی سەرەنجی
گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان و تۆماریان کردووە سەبارەت بە خەڵکی ناوچەکە و
دانیشتوانەکەی ،لەڕاستیدا سەرنجی ئەو گەڕێدانە لە شوێنی خۆیاندان و بایەخی خۆیان
ھەیە ،چونکە ھەتا ئێستاش کۆمەڵی کوردەواری بە چاوی ڕێز و پێزانینەوە دەڕوانێتە
نەوەکانی ئەو خێزانانەی لە سەدەی نۆزدەیەم و سەرەتای سەدەی بیستەمدا لە پێناو
گەلی کورددا خەباتیان کردووە ،ئەمە وێڕایی ئەوەی ئەو کەسە میرات گرانە ڕەنگبێ
ھیچیان بۆ نەتەوەکەیان نەکردبێ ،مرۆڤی ئاسایی بن حوێندەوار یان نەخوێندەوار،
پزیشک یان بەڕەوشت ،بەاڵم کۆمەڵگاوەک نەوەی مرۆڤی خەباتگێڕ تەماشایان دەکات
ئیدی ئەگەر خێزانی ئایینی بن یان سەرۆکی ھۆز یان مرۆڤی ناسراو ئەگەریش ئەمڕۆ
ئەو نەوانە ڕۆڵێکی کاریگەریان نەبێ ،ئەمە جۆرە وەفادارییەکی کۆمەڵی کوردەوارییە بۆ
سەرکردە سیاسی و ئایینی و کۆمەاڵیەتییەکان ،ئەمەش الیەنی بۆخۆی الیەنی نەرێنی
بەجێدەھێڵێت لە شاری کفری(.)١
گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان سەرنجی ئەوەشیان داوە کە وەک نەریتێکی کۆمەاڵیەتی
( )١بەدرخان سندی ،کۆمەڵگای کوردەواری لە دیدی ڕۆژھەاڵت ناسیدا؛ و :ئیسماعیل ئیبراھیم سەعید،چ ،١چاپخانەی
خانی ،دھۆک ،٢٠٠٨ ،ل.٤١- ٤٠
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لەناوچەکەدا و دانیشتوانەکەی ھۆگری ئەوەن ناو کورت بکەنەوە یان بیگۆڕن ئەمە ھەتا
ئێستاش چ لەالدێدا و چ لە ھەندێک شار و بەتایبەت شاری کفری باوە ھەرچەندە لە
ڕۆژگاری ئەمڕۆدا ھەندێ ناوی گرتووەتەوە نەک ھەموو بۆ وێنە (احمد) دەبێ بە (ئەحە)
یان (محمد) دەبێ بە (حەمە) ،جێی سەرنجیشە ھەندێک ناو بە تەواوەتی دەگۆڕێن و
ھیچ پەیوەندییەک لە نێوان ھەر دووکیاندا نابینرێت ،بۆ وێنە (محمود) دەبێ بە (خولە)
و (مستەفا) دەبێت بە (مچە)( .)١ئەمەش نەریتێکی کۆمەاڵیەتییە کە ڕەنگەدانەوەی
زۆری ھەبووە لە ناوچەکەدا بە تایبەتی شاری کفری .مستەر ڕیچ لە گەشتنامەکەیدا
دەڵێت :کورد پەیوەندییەکی کۆمەاڵیەتی و سەردانی یەکتریان الپەسەندە و ئەوەی
سەلماندووە کە تەنها کوردەکان لە نێو دانیشتووانی ڕۆژھەاڵتدا تادرەنگی شەو شەوچەرە
دەکەن ،بە زۆریش بە شەوان سەردانی یەکتر دەکەن ،بۆیە ھەر تاریک دابێ سەردانی
ماڵی یەکدی دەکەن و شەو بە قسەی خۆش و جگەرەکێشان بەسەر دەبەن ،جاری واش
ھەیە لە شەوێکدا دوو یان سێ جار سەردانی لەو چەشنە دەکەن.
ئەو وێنەیەی کە مستەر ڕیچ بۆ کۆمەڵگای کوردی کێشاویەتی زۆر نموونەییە ،ڕەنگە
ئەوەش پەیوەندی بەسروشتی سەردانەکەوە ھەبێت بۆ ناوچەکە و شاری کفری ،مستەر
ڕیچ توانیویەتی تێکەڵی خەڵک بێت و لە نزیکەوە ئاگاداری باری کۆمەاڵیەتی ئەو
سەردەمەی ناوچەکە بێت(. )٢
لێرەدا ئاماژە بۆ ھەندێ دید و بۆچوونی سەر پێی گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان دەکەین
سەبارەت بە ھەندێ ھەڵویست و نەریتی پەیوەندیدار بە الیەنی کۆمەاڵیەتییەوە .ھانسن
لە ناوەڕاستی سەدەی بیستەمدا ئەوەی بووەتە جێی سەرجی کاتێک ژن تەاڵق دەدرێت
کچەکە لە ماڵی باوکی دەمێنێتەوە ھەتا ئەو کاتەی گەورە دەبێ و شوودەکات .ھانسن
ئەوەشی باس کردووە ،کاتێک خواردن پێشکەشی میوان بکرێت منداڵ دوور دەخرێنەوە،
لە زەماوەندێکیشدا بینیویەتی پیاوان پێش ژنان نانیان خواردووە ،ھەروەھا لەو شوێنانەدا
کە ژیاوە یان پێیاندا تێپەڕیوە ،بینیویەتی خەڵک بە کەوچک یان بە دەست خواردن
دەخۆن و دەڵێت :دوورخستنەوەی مندااڵن لە کاتی نان خواردنی میواندا مەبەست
ئەوەیە ھەڵس و کەوت و وڕک گرتنی مندااڵن میوان بێزار نەکات ،پێویستە ئەوەش منداڵ
پێش گەورە خواردنی دەخرێتە پێش ،بەاڵم نەک لە کۆڕی پیاواندا(.)٣
سەردانی کردنی ئەو گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسان و بازرگانەکان بە شێوەیەکی گشتی بۆ
ناوچەکە و شاری کفری ڕەنگدانەوەی خۆی ھەبووە لەسەر ناوچەکە ،چونکە ئاستی
زانست و زانیاری خەڵکی ناوچەکە زۆرنەبووە خەڵکی بەزۆری نەخوێندەوار بوون زیاتر
( )١ە،س ،ل .٤٢
( )٢کالودیوس جەیمس ڕیچ  ،س،پ ،ل٤٥؛بەدرخان سندی ،س،پ ،ل.٤٦
( )٣بەدرخان سندی، ،س،پ ،ل.٤٧
ساڵی حهوتهم
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خەریکی کشتوکاڵ و مەڕومااڵت بوون ،بۆیە سەردانی کردنی ئەم گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسانە
کاریگەریان ھەبوو لەم بارەیەوە ،بە شێوەیەکی ئەرێنی باسی باری کۆمەاڵیەتی خەڵکیان
کردووە ،وەک مستەر ڕیچ کە بەشێوەیەکی ورد و پوخت لەسەر ھەموو بابەتەکان
وەستاوە(.)١
زۆرجار گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان بەشێوەیەکی نەرێنی باسیان لە ناوچەکە و
دانیشتوانەکەی کردووە بۆ بەرژەوەندی دەوڵەتی عوسمانی ،ئەمەش کارگەری خراپی
لەسەر ناوچەکە بەجێھێشتووە ،وەک لە نوسراوەکانیاندا دیارە وەک مێجەر سۆن
ناوچەکەی بە تورکمان زانیوە ،ئەمەش بۆخۆی ھەنگاوێکی زۆر نابەرپرسانەیە لە ھەموو
ڕوویەکەوە ،چونکە ئەم جۆرە لە نووسین دەچێتە خانەی تێکچوونی باری کۆمەاڵیەتی لە
نێوان نەتەوە جیاوازەکاندا.الیەنێکی نەرێنی دروست دەکات لە ناوچەکەدا.زۆرجار کاری
گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان کارکردن بووە بۆ حکومەتەکانیان و زانیاری بەخشین بووە
لە سەرناوچەکە بەشێوەیەکی گشتی بۆ ئەوەی بە ئاسانی دەستی واڵتەکانیان بگاتە
ئەو ناوچانەی کە گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسان بە نێویدا گەڕاون یان سەردانیان کردوون(.)٢
گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسە ئەوروپاییەکان سەرەنجی ئەوەشیان داوە کە کوردەکان خۆ ڕووت
کردنەوەیان ال پەسەند نییە ،وەک چۆن لە ئەوروپا ئاساییە بە تایبەت لە کاتی گەرمادا
یان خۆخستنە بەر ڕۆژ ،ھەروەھا سەرەنجی ئەوەشیان داوە کە کورد بە دەنگی گوللەی
تفەنگ ھەست بە خۆشی دەکەن لەم بارەیەوە ولیەم ئیکلتون دەڵێت :ھیچ ئاھەنگ و
زەماوەندێک لە نێو کۆمەڵگەی کوردشیدا تەواو نابی ئەگەر دەنگی گوللەی تفەنگی
تیانەبیسترێ ،ئەمەش بە تەواوی لە ناوچەکە ھەستی پێ دەکرێت(.)٣
یەکێکی تر لە داب و نەریتی دانیشتوانی شاری کفری ئەوەیە کە خێزانەکان پابەندن بە
نەسەبی خۆیانەوە ھەروەکو باسیل نیکیتینیش دەڵێت :خێزانە کۆنەکان گرنگییەکی زۆر
بە مێژووی خۆیان دەدەن و زنجیرەی خۆیان دەپارێزن ،ھەر بۆیە دانیشتوانی ناوچەکە
ھیچی بەالوە خۆش نییە بە شانازییەوە باسی باب و باپیرانی بکەیت و ناوی ھەندێکیان
بێنی ،ئیدی ئەو ناوی نەوە لە دوای نەوەی خۆتت بۆ باس دەکات ،لەو باوەڕەداین
ئەمە لە بناغەدا دەربڕینێکە لە پێداویستییەکی سایکۆلۆژی کۆمەاڵیەتی لە ناوچەکەدا
ڕەنگی داوەتەوە لە نێو دانیشتوانەکەیدا بەھەر دوو دیوی الیەنی ئەرێنی و نەرێنی کە
زۆرێک لە گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان باسیان کردووە ،بۆیە زۆرجار لە ڕێگەی ئەم
زانیاریانەوە ئاسان شوێنی خۆیان کردووەتەوە لە نێو خەڵکی ناوچەکەدا و زانیاری
زیاتریان دەست کەوتووە ،زۆرجار پشکنینی باشیان ئەنجامداوە لەسەر ناوچەکە و
( )١کالودیوس جەیمس ڕیچ  ،س،پ ،ل.٤٩
( )٢مێجەرسۆن ،س،پ ،ل .٨٨
( )٣بەدرخان سندی ،س،پ ،ل.٤٨
ساڵی حهوتهم

174

27

دانیشتوانەکەی بە شێوەیەکی ورد ڕەنگدانەوەی الیەنی ئەرێنی و نەرێنی ھەبوو لە سەر
نەریتە کۆمەاڵیەتییەکان و دانیشتوانی شاری کفری(.)١
دەرئەنجام
لە ھەر لێکۆڵینەوەیەکەدا دەگەینە کۆمەڵێک ئەنجام کە لە میانەی تەواو کردنی
لێکۆڵینەوەدا پێی گەیشتووین وەک لەم خااڵنەی الی خوارەوە ڕوونکراوەتەوە.
 .١زانستی ڕۆژھەاڵتناسی لە ئاکام و بەرھەمی گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکانەوە سەرچاوەی
گرتووە ،ئەمەش بوو بە دەروازەیەکی گرنگ بۆ ناسین و زانینی گەالنی ڕۆژھەاڵت ،لە
میانەی گەڕان و پشکنیندا ،لە سەر باری ژیانیان بە شێوەیەکی گشتی.
 .٢کوردناسی زانستێکی کۆنە و ھەر لەگەڵ ھاتنی سەرەتای ئەوروپییەکان بۆ کوردستان
و ناوچەکە ،ئەم زانستەش سەری ھەڵداوە ،واتە دەتوانین بڵێن کوردناسی کۆنترین
زانستە پێش زانستەکانی ڕۆژھەاڵتناسی و ئێرانناسی کەوتووە ،بەاڵم لەبەر ھۆکاری
سیاسی بەحوکمی ئەوەی کورد خاوەنی دەوڵەتی سەربەخۆی خۆی نەبووە و واڵتە
ئەوروپییەکان نەیان توانیوە بە شێوەیەکی سەربەخۆ باسی ئەم بابەتە بکەن و لە
ڕۆژھەاڵتناسی و ئێرانناسی جودای بکەنەوە ،تالەم سااڵنەی دوایدا جیاکرایەوە و وەک
بابەتێکی سەربەخۆ و جیا دەخوێنراو سەیر دەکرا.
 .٣دەتوانین بڵێن ھۆکاری ئابووری و سیاسی دوو ھۆکاری گرنگ بوون کە پاڵی بە
گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکانەوە ناوە بێنە ناوچەکە و داگیری بکەن و سااڵنێک تێدا
بمێنێتەوە و ببنە حوکمڕانی سەرەکی و چارەنوسی زۆر گەل و نەتەوەشیان یەکالیی
کردۆتەوە ،چ بەدروستکردنی دەوڵەت بوبێت وەک ئەوەی بۆ عێراق کردیان یان پشت
گوێ خستنی مافە ڕەواکانیان وەک گەلی کورد.
 .٤ھەموو ئەو نوسین و بابەت و ڕاپۆرت و یاداشتانەی کە ھەن و گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان
نوسیویانە دەربارەی کورد و ناوچەکە ،ھەموویان چوونیەک نین و جیاوازی گەورە لە
نوسینەکانیاندا بەدی دەکرێت ،ھەندێکیان دەکرێ بڵێن نوسینەکانیان تاڕادەیەکی باش
نزیکن لە ڕاستیەوە و ڕاستیەکانیان باش پێکاوە و چی یان بینیوە بەچاوی خۆیان باسیان
کردووە ،لە ژیان و گوزەران و ھەڵس و کەوتی ڕۆژانەی خەڵکی ناوچەکە ،نموونەی
ئەمانەش (مستەر ڕیچ)ە ،بەاڵم ھەندێکی تریان نوسینەوەی بابەتەکانیان ھەڵەی زانستی
و ئەکادیمی گەورەی تێدایە و تاڕادەیەکی زۆر لە باسەکانیاندا دووچاری گێرە شێوێنی
بوون و راستیەکانی ئەم میللەتەیان وەک خۆی باس نەکردووە و لە ڕاستییە مێژووی
و ئەکادیمیەکان دوورکەوتنەتەوە ،وەک (مێجەر سۆن) ،کە شاری کەرکوک و ناوچەکە
( )١بەدرخان سندی ،س،پ ،ل.٤٨
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بەشارێکی تورکمانی دەزانێ و کوردستانی بوونی ئەو شارەی سڕیوەتەوە.
 .٥شاری کفری بایەخی گەورەی ھەبووە بۆ بازرگانی و پێدا پەڕینەوەی گەڕێدە و
ڕۆژھەاڵتناسەکان بە شێوەیەکی گشتی سوودیان لەم ناوچەیە وەرگرتووە ،بۆ کارەکانیان
و وە دەستخستنی زانیارییەکانیان.
 .٦بەبۆنەی ھەڵکەوتەی جوگرافی ناوچەکە و شاری کفری بەتایبەتی خاڵی بەیەکگەیشتنی
کاروانە بازرگانییەکانی نێوان کرمانشان و ناوچەکە بووە.
 .٧داب و نەریتی کۆمەاڵیەتی ناوچەکە کارئاسانی زۆری بۆ ئەم گەڕێدە و ڕۆژھەاڵتناسەکان
و بەزرگانەکان کردووە.
لیستی سەرچاوەکان.

ڕ /کتێب:
یەکەم :کوردی
 .١ئامانج احمد مستەفا ،مێژووی نوێ و ھاوچەرخ ،زانکۆی سۆران ،فاکەڵتی ئاداب.٢٠١٤ – ٢٠١٣ ،
 .٢ئەحمەد باوەڕ ،مێژووی ھاوچەرخی عێراق( )١٩٦٨-١٩١٤چاپی یەکەم ،چاپخانەی کارۆ.٢٠١٨ ،
 .٣ئەحمەد باوەڕ ،مێژوویی میرایەتی باجەاڵن ،بەرگی دووەم ،چاپخانەی تاران.٢٠١٧ ،
 .٤ئەفراسیاب گرامی ،ئاخێوی گفتمان ،ڕۆژھەاڵتناسی ،ب،ش.
 .٥ب،ن ،یۆنان و شارستانیەت ،ب،ش،س.
 .٦بەدرخان سندی ،کۆمەڵگای کوردەواری لە دیدی ڕۆژھەاڵت ناسیدا ،و :ئیسماعیل ئیبراھیم سەعید،چاپی یەکەم ،چاپخانەی
خانی ،دھۆک.٢٠٠٨ ،
 .٧تاریق محەمەد عەبدولڕەحیم،ڤالدیمیر ف ،مینۆرسکی و ڕۆژھەاڵتناسی ،و :ئازاد عوبێد ێاڵح ،چاپخانەی وەزارەتی ڕۆشنبیری٠،
ھەولێر.٢٠٠٨ ،
 .٨جیمس بیللی فرەیزەر ،گەشتەکەی فرەیزەر بۆ کوردستان و میزۆپۆتامیا ،و :ئومێد ئاشنا ،چاپی یەکەم ،چاپخانەی تیشک،
بێ ش.١٩٩٨ ،
 .٩حەکیم ئەحمەد خۆشناو ،کورد و کوردستان لە دیدی گەڕێدە و واڵتناسانی موسڵمان ،و :شوکر سلێمان،چاپی یەکەم ،چاپخانەی
موکری ھەولێر. ٢٠١٤ ،
 .١٠دبلیو ئار ھی ،دوو ساڵ لە کوردستان،و :لوقمان باپیر ،چاپخانەی ڕۆژھەاڵت ،ھەولێر.٢٠١٦ ،
 .١١ژان ئۆتەر ،سەفەرنامەی ژان ئۆتەر( )١٧٤٣ – ١٧٣٤سەردەمی نادرشا ،و :محەمەد حەمەباقی ،چاپی یەکەم ،چاپخانەی
موکریانی،ھەولیر.٢٠١٣،
 .١٢ڕێکس وارنەر ،گەشتەکەی زینۆفۆن،و :محمد مسعود محمد ،چاپی دووەم ،چاپخانەی ڕۆشنبیری ،ھەولێر.٢٠١٢ ،
 .١٣سەالح بەدرەدین ،بزوتنەوەی نەتەوەیەتی کورد لە سوریا ،ب،ش،ب،س،چ.
 .١٤سهیل خورشید عزیز ،پرۆسەکانی پاکتاوی ڕەگەزی لە ناوچەی کفری ،چاپی یەکەم،چاپخانەی یاد ،سلێمانی . ٢٠١٣
 .١٥سهیل خورشیدعزیز ،مێژووی ناوچەی کفری لەکۆنەوە تاساڵی ،١٩٥٨چاپی یەکەم،چاپخانەی یاد.٢٠١٣،
 .١٦شەرەفخانی بەدلیسی ،شەرەفنامە ،و :ھەژار،ب،ش،س،چ.
 .١٧شوکریە رەسوڵ ،کوردناسی و ڕۆژھەاڵتناسی ،ب،ش،چ.٢٠٠٣ ،
 .١٨ێالح لدین عبدالحمید عبداللە ،شاری کفری لە تەرازووی ڕەسەنایەتی و شارستانییەتدا ،چاپی یەکەم،چاپخانەی ڕەھەند ،سلێمانی
. ٢٠٠٩
 .١٩عەبدوڵاڵ غەفور ،جوگرافیای کوردستان ،چاپی چوارەم ،چاپخانەی وەزارەتی پەروەردە ،ھەولێر.٢٠٠٥ ،
 .٢٠فەرھاد پیرباڵ ،کورد لە دیدی ڕۆژھەاڵتناسەکانەوە،چاپی یەکەم،ھەولێر.٢٠٠٦ ،
 .٢١فەرھاد پیرباڵ ،سەرچاوەکانی کوردناسی،بنکەی ئەدەبی و رووناکبیری گەالویژ،سلێمانی.١٩٩٨،
 .٢٢کامەران تاھیر سەعید ،جوگرافیای عێراق(مرۆیی و چاالکی ئابووری) ،چاپخانەی نارین ،ھەولێر.٢٠١٤ ،
 .٢٣کالودیوس جەیمس ڕیچ ،گەشتنامەی ڕیچ بۆ کوردستان  ،١٨٢٠و :محەمەد حەمەباقی ،بەرگی یەکەم ،چاپی یەکەم ،چاپخانەی
شڤان ،سلێمانی . ٢٠١٢
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 .٢٤الوان احمد ،شاری کفری لە مێژوودا ،چاپی یەکەم ،چاپخانەی کەمال ،سلێمانی.٢٠١٣ ،
 .٢٥محمد عبدالرحمن زەنگەنە ،مێژووی عەشرەتی،بێ،ش.١٩٧٩ ،
 .٢٦مستەفا نەریمان ،بیرەوەریەکانی ژیانم ،بەغداد. ١٩٩٤ ،
 .٢٧مستەفانەریمان ،شۆڕشی ئیبراھیم خانی دەلۆ ،١٩٢٠چاپی دووەم ،چاپخانەی ڕۆژ ،کەرکوک.٢٠٠٧،
 .٢٨مێجەرسۆن ،سلێمانی ناوچەیەک لە کوردستان ،و :مینە ،چاپی یەکەم ،چاپخانەی مەڵبەندی کوردلۆجی ،سلێمانی.٢٠٠٧ ،
 .٢٩میجەرئی .بی.سۆن،چەند سرنجێک دەربارەی ھۆزەکانی کوردستانی خوارو،سلێمانی.٢٠٠٧ ،
 .٣٠ھاوڕێ یاسین محەمەد ئەمین ،لێکۆڵینەوەیەک لە جوگرافیای ھەرێمی کوردستان ،چاپی سێیەم ،چاپخانەی کارۆ ،سلێمانی،
.٢٠١٤
دووەم :عەرەبی
 .١سی.جی .ڕدموندز ،کورد و ترک و عرب،ترجمە :جرجیس فتح اللە ،دار اراس للگباعە و النشر و منشورات الجمل ،الگبعە االولی،
اربیل.٢٠١٢ ،
 .٢محمود حمدی زقژقە ،االستشراقە والخلفیە الفکریە الێراع الحچاری ،الناشر دار المعارف ،القاھرە ،بدون سنە.
 .٣سهیل خورشید عزیز ،ێفحات من تاریخ منگقە کفری ،الگبعە االولی ،للگباعە و النشر مرکز تەما ،السلیمانیە .٢٠١٢
ب /گۆڤار:
 .١ئامانج فواد احمد،شێوازی دابەشبوونی شوێنیی نشینگە دێھاتیەکانی قەزای کفری ،گۆڤاری زانکۆی گەرمیان ،ژمارە(.٢٠١٨ )٤
 .٢ئەحمەد باوەڕ ،تۆفیق ئەفەندی و یەکەمین قوتابخانەی سەرەتایی لەکەالر ،١٩٥٨-١٩٣١-ئەکادیمیای کوردی،گۆڤار( )٣٥ھەولێر،
(.)٢٠١٦
 .٣سەرکەوت شەریف ئیسماعیل ،کوردناسی الی ئینگلیزەکان ،گۆڤاری کۆچ،ژمارە(،٢٠٠٨ )٩ل .٩٦
 .٤کەمال مەزھەر ،ماتێنەدەران ،گۆڤاری بەیان ژمارە( ،)٣٠بەغدا.١٩٧٥ ،
 .٥فەرھاد عەبدولعەزیز محەمەد ئەمین ،پێكهاتەی خێڵەکی و ناخێڵەکی ناوچەی چەمچەماڵ ،گۆڤاری ئەکادیمیای کوردی ،ژمارە
()٢٠ساڵی .٢٠١١
 .٦بەشار عادل کریم و یوسف عباس احمد ،دابەشبوونی گوندەکانی قەزای کفری لە سااڵنی  ،٢٠٠٣ – ١٩٧٧گۆڤاری کەرکوک
ساڵی ھەشتەم ،ژمارە( )٢٩ھاوینی.٢٠٠٦ ،
 .٧حەسەن عەلی سەلیم و کەمال نوری معروف ،تیشکێک بۆ سەر گوندی کوڵەجۆ و شوێنەوارەکانی ،گۆڤاری (بانەڕۆژ) ژمارە(،)٢١
ھاوینی .٢٠١٤
 .٨مەعرووف خەزنەدار ،بیبلۆگرافیای کوردی،گۆڤاری ڕۆژی کوردستان،بەغدا ،١٩٧٢ژمارە()٨
ج :ماڵپەڕ:
 .١پارێزگای سلێمانی ،کورتەیەک لە مێژووی بازرگانی سلێمانی ،٢٠١٨/٤/٢٩ ،بڕوانە ماڵپەڕی سلێمانیhttp://slemani..
٨٠٨=gov.krd/mobile-so/newsDetail.php?news id
 .٢حوسێن ئیسماعیل حان دەلۆ ،شاری کفری لە نێوان سااڵنی ( ،)١٩٢١ – ١٩١٨ماڵپەڕی کفری سیتی http//.٢٠٠٧/٦/٢٢
kifri.wordpress.com
 .٣فرسەت رۆژبەیانی ،پەیوەندی رۆژھەالتناسی ئەلمانی بە کوردناسیەوە ،بەرلین ،٢٠٠٨ /May /١٧بڕوانە(OVEERMAN
) ١٩٥٥.;ANNETE(Hrg):Die Deutsche morgenlaendische gesellschaft
 .٤کاردۆخییەکان و ئاناباز ،ماڵپەڕی زانکۆی سۆران١٣٦٦=https://www.google.iq/search?hl=ar&biw(.
&٨٦%AF%DB%D٨%B١%D٨%A٧%D٨%ei=vt٧FXNfcJI٢QmwX٥j٧fIBw&q=%DA%A٩&٦٢٥=bih
B%D٨%A٧%D٨%oq=%DA%A٩&+٨٦%D٩%A٧%D٨%DA%A٩%٩٥%٨C%DB%٨C%DB%AE%DB%D٨%
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لە نێو ئاژاوەکانی ژیاندا
گەڕان بە دوای خوودی ئاشتی!
ئاشتی شههباز
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لهبهیانیهوه دێمو دهچم نازانم چۆن دهست پێبكهم ،واتا چۆن لهسهرگوزشتهی خۆم
بۆخۆم بنووسم ،ئێستا دواجاره بڕیارمدا دهستپێبكهم ،نایشارمهوه دوای بهرچایی بیرم
لێدهكردهوه چۆن و چی بنووسم ،چووم ه بهر ئاوێنهكهو كهمێك دژهخۆرهكهم لهدهموچاوم
ههڵسووی وكهمێكیش لێوم نهرمكردهوه بهو رۆنانهی لێو ،كهمێك خهندهیهكم لهگهڵ
ێ
ێ بهیانی كات 
خۆم گۆڕییهوه و تابهڵكو بتوانم بهسیمایهكی جوان دهستپێبكهم .دوێن 
لهناو سهیارهكهی رۆژنام ه بهرهو دارهتوو دهچووین و تا ئهو فهرمانبهرهش ههڵگرێت و
بهرهو رۆژنام ه بمانبات ،لهپڕ لهالیهكی دهشتاییهك ه دیمهنێك دڵخۆش و ههمیش ناخۆشم
بینی ،رهنگ ه سێسهد مهترێك دووربووبێت ل ه شهقامهکە ،تا نیوهی گیانی دیار نهبوو ئهو
ژن ه تهمهن سهرووی پهنجا ساڵی ه ب ه جلی كوردهواریانهی خۆمان و رهنگ رهش ،لهنێو
ێ وهستان وهك شێوهی
چاڵێكدا زۆر بهتوندی قازمهكهی لهنێو چاڵەك ه دهچهقاند و بهب 
ئهو كرێكارانهی لهسهرشهقام و الڕێكاندا دیبوومن و نازانم خهریكی چی بوو و بۆچی
واتوڕه لهو زهویی ه و بێ پسانهوه كهتبووه گیانی ،نازانم؟ لهكاتێكدا من باوهشێكم دهدا و
لهوناوهش كهس دیار نهبوو لهم دهشتاییه ،وهك باگ فالشێك منی بردهوه هۆڵی پێشهوا
كاتێك فیلمی كوردی دهرهێنهر ئهمین م سهیر دهكردو لهسهر (دایكانی من) واتا ئهوه
ناونیشانی فیلمهكهبوو چهند ساڵ پێش ،كهباسی ل ه ژیان و ژنانی جێماوه كهسوكاری
ئهنفالكراوان و شههیدان دهكرد .ئهم دیمهنان ه رۆژان ه بهشێوازی جیاجیا ئهبینم و و دێن ه
ێو
ێ چی ب 
ێ دهسهاڵت بهسهرم تێدهپهڕن ،بۆمنێكی ژن و رۆژههاڵتی دهب 
بهرچاوم و ب 
چۆن چۆنی ئاسایی بوویهوه نازانم !؟
ێ باوكم بۆ بانگدانی بهیانیان ك ه ئهچووه مزگهوت و منیش بۆ لهپێكردنی
بیرم ه كات 
قاپقاپهكانی بهدوایدا بهم تاریك و روون ه رامدهكرد و دڵخۆش دڵخۆش ،ك ه ئهو كات
ماڵمان لهسهر قهاڵی ههولێر بوو ،لهخانووچكۆلهیهكی قوڕو سهر ب ه كاریت ه دهژیاین.
ێ ئهو كات تهمهنم
منیش هێشتا فامی ئهوهم نهبوو قوتابخان ه چیهو چۆنه ،پێمواب 
ێ جار لهسهرپلیكانهكانی مزگهوت ك ه
لهنێوان چوار بۆ پێنج ساڵی بووبێ ،ك ه ههند 
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سهروخوارم ئهكرد و ئهكهوتم لهباوكم دهشاردهوه نهبادا جارێكیتر لهگهڵ خۆی نهمبات.
ێ خۆشبوو ك ه قاپ قاپهكان دهنگیان دهدایهوه جگ ه لهوهی زۆر بۆمن گهوره
زۆرم پ 
بوون ،جگ ه لهوهش پیرهپێاوێكی ریشن ك ه لهمزگهوت ساڵو و چاكوچۆنی لهگهڵ باوكم
دهكردو منیشی ماچ دهكرد و لهبیرم ه ك ه چهند جارێكیش بهتوندی منی بهخۆیهوه
دهنووساند ،ك ه ئهوكات تێنهدهگهیشتم ئهمهچی ه و ئێستاش نازانم بۆچی باسی ئهوهم بۆ
باوكم نهدهكرد؟نازانم باوكم منی زۆر خۆشدهویست یان من ،ك ه لهگهڵ خۆی دهیبردم بۆ
زۆر شوێنان ،ههژاربووین بهاڵم تێروپڕ و پۆشته ،باوكم ئهوكات فهرمانبهرێكی ئاساییی
بوول ه شارهوانی ههولێر ،پیشهكهی پۆستهبهر بوو ،بهتایبهتی ب ه پایسكیلهكهی ك ه ل ه
نێو قهفهسهكهی دایدهنام ،ههر بهو پایسكیلهش كاری گهیاندنی پۆستهی دهكرد ،بهاڵم
ئهگهرخوشكهكهمی دههێنا ك ه ئهو ساڵێك لهمن بچووكتره ئهو دهبوای ه ل ه نێوقهفهسهك ه
ێ و منیش لهدوای باوكم و تووند ناوقهدیم دهگووشی ،ك ه تا ئیستاش جێگای
دابنیش 
برینهكانی قاچم شوێنیان ماوه ك ه ب ه زنجیرهك ه برینداردهبوون .بابهگیان زۆرم خۆشدهوێی
دڵنیاب ه ئێستاش ،تۆ زۆرب ه ئێمهوه ماندووبووی ،ئیستاش تامی ئهو كاستهرهی بۆت
دروست دهكردین لهدهمم ماوه ك ه رۆژانی پێنج شهم ه ل ه ریعای ه ئههاتینهوه و ئیوارهی
ههینی ئهبوای ه بچووینایهتهوه لهبهر قوتابخانه ،ك ه ئهوكات دركم پێنهدهكرد ،ئای باوك ه
ێ لهبانگی شێوان لهمزگهوت دهگهڕایهوه ل ه پهنا تاریكی
جارێكیان خهریكبوو بمكوژی ،كات 
دیواره رووخاوهكهی الی ماڵمان منت ل ه باوهشی ئهو كوڕه بالیسانی ه بینی و یهكترمان
ێ لهترسا
ماچ دهكرد ،ئهوكات یهكهم ههستكردنم بوو ب ه ئهوین ،سیانزه ساڵ بووم ،كات 
خهریكبوو بتۆقێم و بهڕاكردن خۆم گهیاندهوه پێشی تۆو ل ه پشت قهنهفه شكاوهك ه خۆم
شاردهوه وتۆش وهك شێرێكی برینداربهسهرمدا هاوارت دهكرد .ههر لهجێی خۆمهوه و
بهچاو نوقاوییهوه دهمگووت بهخوا بهس ئهوهنده بوو ،جا نازانم باوهڕت پێكردم یان
دڵت نههات ب ه چهكهكهی دهستتهوه بمكوژی .باوك ه ئهوكاتهشم لهبیره ك ه بهدڵگرانیهوه
ێ بهزمانی توركمانی وتی محهمهد (باڵر قزدالر) ؟ واتا
وهاڵمی ئهو پیاوهت دایهوه كات 
ئهوان ه كچن ؟ ك ه من و خوشكهكهمت ل ه گهرماوی پیاواندا دهشووشتن ،ك ه ئهو كات
پێنج و شهش سااڵن دهبووین ،وتت دایكیان نهخۆش ه چیبكهم؟ كهوابوو ،بهداخهوه
بهر لهمردنی دایكم زانیم دایكم نهخۆش ه (لهرووی دهروونی و بچوكی قهبارهی مێشكی
لهزگماكدا وهك پزیشك گووتی) توانای سهرپهرشتی ئێمهی نهبووه.
لهتهمهنی حهوت ساڵیدابووم كاتێك دایكوباوكم لێك جیابوونهوه و ئهو كات برای ه
بچووكهكهم ساڵێك نهدهبوو .شهوان ك ه دهگریا باوهشم لێیدهدا ،و مهمكی خۆم
كۆدهكردهوه و لهدهمیم دهنا ،دهمویست گیری بكهمهوه و وامدهزانی دهتوانم ئاوا
دایكایەتی بۆبكهم ،ك ه لهوكاتهوه ههستی بهرپرسیاران ه ل ه مێشكم هاتووچوویان بوو ،ب ه
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هۆی ئهوهی من نۆبهره بووم ،ههر لهو ساڵهشدا بوو باوكم ئێمهی برده ریعای ه تا سیانزه
ساڵیم ،واتا ههتیووخانه ك ه دواجار ناوی ماڵی خهندهبوو.
ێ مانگی هاوین ه واتا پشووی قوتابخان ه
ب ه پێی یاسای ئهوكات ل ه ههتیووخان ه دهبووای ه س 
ئهوهی كهسێكی ل ه ژیان مابا دهبوای ه بڕواتهوه ،ك ه بۆ ئێمهش ههر وابوو .ههر لهو
سیانزه ساڵیهمهوه كهوتم ه رووداوی ناخۆش وساڵێك دواتر هاوسەرگیرییەکی داسهپاو
ب ه پێی عورف ه كۆمهاڵیهتیه باوهكه .لهگهڵ ئهوهشدا ئهو كات ههوڵی خۆكوشتنم دا ،بهاڵم
ئهوهتا هێشتا ماوم و نهمردم و بهرگهی ئهو هاوسهرگیرییهم نهگرت دوای پێنج ساڵ
جیابوومهوه ،بهاڵم (نهك لهگهڵ كوڕه بالیسانیهك ه کە ئهو كات بههۆی دهربهدهری و
بۆمبارانكردنی بالیسان كهتبوون ه سهر قهاڵی ههولێر).
لهگهڵ كوڕه تاقانهكهم گهڕامهوه ماڵ ه باوانم ،باوك ه هێشتا من و كوڕهكهم پێویستی
زۆرمان پێت مابوو تۆ بهجێت هێشتین ،ئاخر چهند رۆژێك پێش ئێستا حەم ه دركاندی
كهوا باپیرهی ل ه بیر ماوه ك ه لهگهڵ خۆت بردبووت بۆ چایخانه ،سهرم سوڕما ،چونك ه
ێ بۆ چوار ساڵ دهبوو!
ئهو ئهوكات تهنها س 
لهدوای راپهرین كاتێك باوكم شههیدبوو كهوتم ه بیركردنهوه دیسان لهسهرپهشتكاری
دووبرایهكهم كهلهمن بچووكتر بوون و خوشكهكهشم تازه چوبووه پرۆسهی
هاوسهرگیرییهوه ،باوك ه با ئهوهش باس بكهم كهتۆ ئهو كات  ٢١بیستویهك رۆژبوو
گیانت سپاردبوو ك ه تۆم دۆزییهوه ل ه نهخۆشخانهی موسڵ (ئهمانهش ههمووی بههۆی
ئاڵۆزی وشهڕی نێوان ئێمهو حكوومهتی عێراقی بهعسی بوو) ،ئهوشهو بهدیارتهوهبووم
و قسهم لهگهڵ ئهو رۆژان ه دهكرد كهتۆ چاوهروانی من بووی و منیش نهمزانیبوو ئاخر
بیست و یهك رۆژ كهم نهبوو ،دهزانی ههر ئهوشهو كهچاوهڕێی خۆرههاڵتن بووم و
بتهێنمهوه ئهو پیاوهی راسپێردرابوو چاوساغم بێت ههوڵی پهالماردانی دام ،دهزانی ئینجا
ئهو كات فرمێسكم هاتهخوارێ؟ دهزانی باوك ه كهسمان نهبوو پرسهت بۆ دابنێ ،دهزانی
ئهوژان ه ئێستاش لهناو دڵمه ،ئایا دهزانی؟ بهاڵم ئێستا دڵخۆشم و حهزدهكهم لهگهڵ
ئهو هاوڕێیانهم بم ك ه پێدهكهنن ،نهك بمگرێنن ،چونك ه ئێستا ههرچی بكهم فرمێسكم
ێ
ێ بهههمووشت پێبكهنم .پێبكهنم بهڵێ ،دوای كۆچی تۆ س 
نایهت ه خوارێ ،ئهمهو 
مانگ گهڕان بهدوای كاركردندا ك ه یهكجار زهحمهتبوو ،چونك ه هیچ بیرۆكهیهكم نهبوو ل ه
ژیان بهگشتی ،بههۆی ئهو دابڕان ه و ئهو ژیان ه نائاساییهی پێی تێپهریبووین،دوای كار
دۆزینهوه و جێهێشتنی كوڕه تاقانهكهم بۆ ماوهیهكی درێژ لهكاركردنم و سهرگهردانی
ێ
ئهویش لهگهڵ من دهستیپێكرد .تا گهیشتین ه شهڕی ناوخۆو دیسان بێكاری و ب 
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جێگهیی وترس و نهبوونیش لهههمووی قورستربوو ،كهئهو كات بۆ ماوهیهك لهترسا
ێ ل ه بری كوڕ و براكانم و
شهوان ه ئهچوومهوه ههتیوخانهكهی خۆمان و شهوان ه لهو 
تهنیایی خۆم ئێشكگری ئهو مناڵهم دهكرد ك ه تهمهنیان لهخوار شهش ساڵییههوه بوو و
دامدهپۆشینهوه و ماچم دهكردن و ل ه ئامێزی غهریبی یهكتردا دهالواینهوه .دوای چهند
مانگێك لهوكارم بهرێوهبهری ئهوسا ك ه پێشتر توێژهری كۆمهاڵیهتیمان بوو منی بهدڵبوو
بۆ مانهوهم شهوان و ئاگاداریم ل ه مناڵهكان و ههوڵی ئهوهشی بۆدام كهوا ب ه شێوهیهكی
ێ دامبمهزرێنێ بهاڵم بێ ئهنجام بوو.
كاتی ههر لهو 
ێ
دوای كار دۆزینهوه و تێپهڕبوونی كات وخوو گرتنم به خوێندنهوه دهستیپێكرد ،ك ه دهب 
لێرهوه سوپاسی كتێبخانهی سۆالف بكهم ،ك ه بهخۆڕایی دهیهێشت رۆژنام ه و گۆڤار ببهم
و بیانخوێنمهوه ئهمهش ل ه ساڵی  ١٩٩٨بوو .ئازارو سهختییهكان ههمیش ه درێژهیان
ههبوو پێبهپێی تهمهنم ،ئهم ه جگ ه ل ه ههوڵهكانی دهوروبهر و شهڕپێفرۆشتن و دهست
ێ هێزكردنم بههۆی برسیی ودوور ل ه ئهخالقی مرۆڤان ه
ێ ئیرادهو ب 
بردنیان بۆ شكاندن و ب 
بۆ تێركردنی حهزو ئارهزووهكانیان ،ژنێكی بێوهژن وهك مناڵێكی ههتیوو ههمیش ه سهیر
دهكرێ و ههركهس و دهستی پێبگا دۆزینهوهی ه وهك فلسێكی كهوتووی سهر زهوی.
لهساڵی  ٢٠٠٤یهكهم كاری رۆژنامهوانیم ل ه باڵوكراوهی دهنگی میللهت دهستیپێكرد.
راپۆرتێكم لهسهر خێزانێكی گهرمیانی ك ه دایك ه پیرهك ه سێ گهنجی كهمئهندامی بهریژهی
ێ سهرچاوهی بژێوی لهگهڵ دوو مناڵی تری ل ه خانوویهكی
ێ باوك و ب 
 %١٠٠ههبوو ب 
ێ ئهزموونبووم ،بهاڵم
نیمچ ه كهالوهدا ل ه بنهساڵوه مهمره مهژی كرد ،ك ه سهرهتا و ب 
پڕ ل ه هاواری پهنگ خواردوو وابووم ،بهتایبهتیش دوای شههید كردنی برایهكم لهدوای
شهری ناوخۆوه و داپۆشینی جۆری تاوانهك ه و ئهو گومانان ه هانیاندام بۆ كاركردن لهسهر
ئهو تاوانان ه و بهتایبهتی كوشتنی ژنان و هۆكاری سوتاندنیان و خۆسوتاندن و ئهو
تووندو تیژیانهی رۆژان ه مندااڵن و ژنان وهك شیری حهاڵل بهبهرگیدا دووراوه ،ههم هۆكار
ههم هێز ههم دهربڕینی ئهو ئێش و ئازاره هاوبهشانهی ههمانه ئهو رێچكهیهی پێگرتم.
رێگای كاری رۆژنامهش ئاسان نهبوو ،بهتایبهتی بۆ ئهو بابهتانهی من دهستم بۆ دهبردن
و ل ه رۆژنامهیهكی حزبی زمانحاڵ و بااڵدهستی دهسهاڵت لهم ههرێمه .ناڵێم چهند جار
بهر ههڕەش ه كهتووم ،چونكه پهشیمان نیم و دهبوای ه ئهو كاره بكهم ،ك ه ئێستاش ههر
بهئهركی دهزانم  .كێشهنیی ه دهسهاڵت لێم توڕهیه یان نا ،كێشهنیی ه ئهگهر بهدهستی
ێ بهشم دهكهن لهو
ئهنقهستیش كێشهم بۆ دروست دهكهن لهرێی ههر كهسێكهوه یان ب 
ێ .ئێستا منێكم ك ه دهزانم ئهگهر باوكم زیندووش
مافانهی ك ه ههم ه و دهبووای ه ههمب 
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ێ بهپێی ئهو نهریتهباوهی كهههیه ،چونك ه یهك لهجارهكان ك ه
ببێتهوه لێم رازی ناب 
ویستم كۆمهك بۆخێزانێی قامشلووی نێو كهمپ ببهم و لهو رێگای ه تووشی دهستدریژی
بوومهوه گوێم پێی نهداو بهردهوامبووم لهچوونم ،چونك ه ههردهمویست ئهو هاوكاری ه
بگهیێنم ،كه نهگهیشت.
باوك ه ببوره ك ه ئێستا ئهو ورده راستییان ه دهڵێم ،تكای ه ئهوه منم نهك كچی تۆ ،نهكهی
ێ دایكو
ههست بهشهرمهزاری بكهی ،دهزانم تۆش زۆۆۆۆۆۆرت چێشتبوو لهتهنیایی و ب 
باوكیدا ،ئاخر ك ه گهورهبووم ئهوانم درك پێكرد باب ه گیان بۆی ه ببوره ،توخوا دیسان
ببوره ك ه جارێكیان تۆ نهخۆشبووی منیش سهری تۆم دهشووشت لهناوحهوشهكهمان
و ریشتم تاشی بەس نهمدهزانی چۆن چۆنی بیتاشم بۆی ه تۆزێك ژێر چهناگهت بهر
ێ
مووسهك ه كهوت خوێنی لێهات .دهزانم بۆ ئهوهی خهم نهخۆم دهتگوت هیچ نی ه نایەش 
وهك چۆن جارێكیش لێفهشڕودڕاوهكانمان بهرگ دهكردنهوه و دەمان دوورینهوه لێیان
ێ ههڵبڕی بهر چاوت كهوت و دیسان گوتت
ئهوكاتیش بێ ئاگا دهرزییهكهی دهستم كات 
هیچ نییه ،باوك ه ئهوكات زۆر خۆشبوو .ههردووكمان ئاگامان ل ه تهنیایی یهكتربوو ،بهس
ئێستا نا.
ههڕهشهكان
ههڕهشهكان جارێك لهسهر ئهوهی ئهو دووكچ ه چین ه ك ه رادهستی الیهنێكی ئهمنیم
نهكرد و ئاشكراكردنی چهندین تاوان و كهسانی تێوهگاڵو ل ه تاوانانه ،جارێك لهسهر
ههڵماڵینی تاوانی برینداركردنی مامۆستا بههجهت ،كهدواجار بههۆی ئهو برینهوه گیانی
سپارد.
ك ه ئهو راپۆرتهی كهلهسهر ئهوتاوان ه من و سهردار حوسین ی هاوكاری رۆژنامهم
كردمان و بووه هۆی ئاشكراكردنی تاوانباران .ههڕهشهی كوشتنم لهالیهن برای شیالن
هوه ك ه بههۆی برسیكردنییهوه گیانی سپارد ،لێکرا ،چونك ه كهمئهندامبوو ونهیدهویست
ێ و پێوهی ماندوو ببێت ،ئهوه جگ ه ل ه سكااڵی پارێزگاری ههولێریش
ل ه ژیانیدا بمێن 
ێ (كچێك لهپایتهخت ل ه برسا مرد) و چهندین
ێ ل ه رۆژنام ه بنوسر 
لهسهرم ،گوای ه ناب 
هێنان وبردن و ئازاردان ل ه رێگای بنكهكان و دادگاكان .كێشهنیی ه و چهندینی تریش ك ه
زۆربهیان بهڵگهكانیم ماون .ئهوهی لێرهوه دهمهوێ بڵێم هیچ كهس جێگای متمانهی رهها
نییه ،بهتایبهت لهشوێنی كاركردنت ،چونك ه دواجار ئهو دركاندن و راستییان ه دهبنهوه
ئهو فیشهك ه نادیاره و ل ه كهسایهتیت دهدرێت و له پهل و پۆی باڵهكانت دهخهن.
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ناوی تهواوم ئاشتی محهمهد شههباز ،لهدایكبووی  ١٩٧٠ی شاری ههولێر ،ل ه دایك و
باوكمدا ئێم ه چوار منداڵ بووین  .دووكچ و دووكوڕ ،ك ه ل ه ئێستادا تهنها من و خوشكم
برایهكم ل ه ژیان ماوین .ئاسان نهبوو ك ه من ههرسێكیانم ناشت .دایك ،باوك ،برا ،چۆن
ێ
ل ه ساڵی  ١٩٩٢جیابوومهوه تا ئێستا خهریكی كاركردن بوومه ،ئێستا ساڵێك ناب 
ێ نهبڕێ ،كا ل ه
خهریكم بیر لهخۆم بكهمهوه ،لهكاتێكدا ئهگهر حهب ه دهروونییهكهم ل 
ساڵی ٢٠٠٨هوه لهسهری دهژیم ،ئهوهی بیرم چووه لهسهروه باسی بكهم ئهوهیه ،ئهو
ێ شهش یان حهوت جار
دكتۆره دهروونیهی لهالی چارهسهر وهردهگرم تا ئێستا رهنگب 
پارهی پشكنینی لێوهرگرتبم ،وه چهندین جاریش بهخۆرایی دهرمانیشی پێداوم ،ك ه
نازانم بهچ زمانێك سوپاسی بكهم،ههڵبهت دهزانێ چۆن ه بارو گوزهرانم!
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فرمێسکێکی قەتیسماو
لە چاوی شانۆدا!
بیرەوەری
فرمێسک مستەفا
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خەتای کتێبی ناو ڕەفە ریزکراوەکانی باوکم بو ،هەرزەکاریمیان لە نێو خۆیاندا نوقم کرد.
وایان کرد بە مەیلەوە چاوبازی لەگەڵ ناونیشانە قەبەکانیاندا بکەم .دەستەکانم پێش
ئەوەی ئەشقی الوێک گەرمیان بکاتەوە ،لە ناو پەڕەکانیاندا دەلەرزین.
خەتای دایکم بوو وەک کیژۆڵەی ناو چیرۆکە ئەفسانەیەکان بۆ ئەشق پەروەردەم بکات.
ئەو دەیگوت :کچۆڵەکان بۆ ئە ڤین لە دایک دەبن .بۆپەروەردەی باخچە و گوڵزارەکان
گەورە دەبن .کچان دەبێ ئازا بن ،خوێندەواربن ،جانتاکانیان ڕەنجی خۆیانی تێدا بێت
نەک ڕەنجی پیاوێک!
خەتای باخەڵە پڕ ڕەیحانەکەی دایەخانم بوو ،هەتا چاوەکانم وەنەوزی ئەدا ،سەفەری
لە دونیای خەیاڵی چیرۆکەکانیدا پێدەکردم و وای کرد خەیاڵم ئاسۆکان تەی بکات و
بەرەو ناکۆتا بفڕێت.
ئەرکە قورسەکەی باوکم بوو کە بۆ شانۆ وا تەیاربم ببمە ئەفسەری ناو مەیدانی جەنگ.
خەتای شاخی گوێژە بوو ،ئاشقی کاتی کازیوەم بکات ،سەیری شکۆداری سنگی
دەرپەڕیووی بکەم .خەتای وشە وپیتی شیرینی زمانی کوردی بوو ،لە پێناویدا بڕژێمە
سەرشەقام و خوێنم لێبێت!!
خەتای دایە خانم بوو ،هەمیشە دوعای دەکرد ،ببمە مامۆستایەکی ناودار و دایکی
کوڕان!! بەمانە هەمووی گەیشتم .خەتا شیرینەکانیان بکەمە چرای دەستم .هەموو
فەرمانەکانیان و هەموو ئاواتەکانیانم بە چەتوونی و خەباتی تەمەنێک بۆ بەجێبهێنم..
بەڵێ لە نێوان بەهەشتی نازی منداڵی و ئاگری جەنگ و ئەشقی دۆڕا و شەونخونی بۆ
وەدیهێنانی ئاوات و ئامانجەکانم ،ژیانم هەنگاونان بوو بەسەر پشکۆی چرپەچرپی بەالما
تێپەڕیوو.
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منداڵییم بوخچەیەکی ئاوارەیی بوو ،بە کۆڵی باوکێکی کەم دەرامەت و دەربەدەر و
دڵشکاوەوە .ژیانم قاقای بێ کۆتایی بوو ،گریانی شاراوەی زۆر زۆر بوو ..ژیانم لە
نێوان سەرکەوتن و شکستدا دوو ئەسپی سەر گالیسکەیەک بوون ،هەر جارەی بە
زەبری یەکێکیان ڕێگەی سەفەریان بۆ دەستنیشان دەکردم .منداڵییەک وەک کانیاوێک
خۆشەویستی و نازم لێ خواردۆتەوە .بەشی هەموو تەمەنمیان کردە ناو پشتەکۆڵەی
گەورەبوونمەوە .دەنگە خۆشەکەی دایکم بوو هەموو بەیانییەک لە خەو خەبەری
دەکردمەوە ،ئەوەتا ئێستا منیش فێری گۆرانی چڕین بووم.
عەزیمەتەکانی باوکم بوو ،فێری سەردانەواندنی نەکردم ،هەمیشە وەک دار چنارێک
لقەکانم بەرەو ئاسمان هەڵبکات و ڕووم لە خۆر بێت .چەندین جار قاچەکانم لە لیتە
و قوڕاوی ڕۆژگاردا چەقیوە ،خۆشم نازانم چۆن توانیوومە خۆمیان لێ دەرباز بکەم..
سەختی ژیان زەردەخەنەیەکی هەمیشەییان لەسەر لێوەکانم نەخشاندووە ،هەر بەو بزە
بێ منەتەشەوە من دەمرم.
من فرمێسک مستەفام ،لە گەڕەکی شیوی قازی لە سەرشەقام لە شاری سلێمانی ،لە
ماڵی باپیرمدا ،بە بێدەنگی و بێ هیچ ژانێکی پێشوەختەی دایکم ،وەک ماسییەک لە
گەراکەی بێتە دەرەوە هەر ئاوا لە روحمی دایکم جیا دەبمەوە و دێمە ژیانەوە .کات
وبەروار ،سەعات هەشتی بەیانی ،ڕۆژی دووشەممە ،نۆی فێبروەری ساڵی *.١٩٦٦
بۆ فرمێسک؟
باوکم لەسەردانی ئارامگەی هەردوو برا شەهیدەکەیدا دەبێت ،لە گەڕانەوەیدا لەگەڵ
خۆیدا بڕیار ئەدات گەر ئەمجارە کچێکیان ببێت ئەوا ناوی دەنێت فرمێسک .ئاواتەکەی
ڕەنگە هەر هەمان ئەو ساتە بووبێت کەمنی تێدا هاتوومەتە دونیاوە .باوکم هەمیشە
بەو هەستە بااڵیەی ناسرابوو ،هەر وەک ئەو کاتەی ئەو زیندان دەبێ ،بێ ئاگایە لە
شەهیدکردنی دوو براکەی .کاتێک بانگی دەکەن پرسیاری لێدەکەن :تۆی دوو برات
شەهید بووە؟ لە وەاڵمدا دەڵێت :بەڵێ!!! لە دایک بوونی من دڵدانەوەی هەموو
فرمێسکەکانی چاوی باوکم دەبێ ،کە ئەو رۆژە لەسەر قەبران ڕشتبوونی ،حەسرەتی
باوکێک دەبم بۆ کچێک .شادی دایکم بووم ،هەمیشە ئاواتی ئەوەیان خواستبوو کە
دوای کڵپە کچکیشیان هەبێت .باوکم لە دەرگا ئەدات .پورە بەهارم دەچێت دەرگاکە
دەکاتەوە.
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بەهار :کاک مستەفا مژدەم بەرێ کچتان بوو.
باوکم :کچی چی؟ بەڕاستانە؟ بەیانی کە ڕۆیشتم بۆ سەر قەبران ڕجا هیچ ژانێکی نەبوو!!
باوکم بەرەو کەلەگیەکە دەڕوات .کچێکی قومات کراوە دەبینێت لە تەنیشت دایکمەوە
پاڵخراوە.
باوکم :ڕجا ،بەیانی کوا ژانت هەبوو؟ کوێڕا منداڵت بوو؟ ئاوڕێک لە نەنکم دەداتەوە،
دایە ئامینە خان بەڕاستی پێم رانابوێرن؟!!
دایە مەخان :نا مستەفا گیان دوای ئەوەی تۆ چویتە دەرێ ،ڕجا منداڵی دەبێ.
باوکم :ئاخر ئەمە لە منداڵی سێ مانگان دەچێت ،لەوە ناچێت پێش چەند سەعاتێک
لە دایک بووبێت!!
دایکم :دەی ڕاست دەکات هی من نییە .کوا دایە بیبەنەوە بۆ الی دایکی .باوکم لە نێوان
ئەم گاڵتەجارییەدا نازانێت چی بڵێت.
دایە مەخان :مستەفا ،ئەوە کچی خۆتانە و حەز دەکەیت ناوی چی لێبنێیت.
باوکم :فرمێسک.
دایکم :من خەندانم بۆ دەستنیشان کردبوو.
دوو ناوی زۆر جیاواز لە یەکتری دوایی باوکم باسی ئەوەیان بۆ دەکات ،بۆ ئارەزووی
ئەو ناوە دەکات!
بۆ باوکم من سیمبولی بیرەوەرییەکی جەرگبڕ بووم ،بۆ دایکم ئارەزووی چێژبینین
لە کیژۆڵەیی .دایکم وەک ئەوەی دڵی خەبەری دابێت ،ڕۆژێک دەبێ من لە دایک بوونی
خۆم بنوسمەوە ،زۆر بە وردی چیرۆکی خوڵقاندنی من و تا ئەوتەمەنەی کە ئەمەی
بۆ باس کردم« :کڵپەم زۆر بە عەزاب بوو .پێش کڵپە منداڵێکم لەبار چوو ،ئەو کاتە
من و باوکت لە ماڵی باوکی حەمەجەزای گۆرانی بێژ دەژیاین .کۆاڵنی بەرامبەر باخی
گشتی .بەهۆی لە بار چوونی یەکەم منداڵ باوکت تا مانگێکیش ڕیشی نەتاشی ،هێندە
خەمبار بوو .کە كڵپەش لە دایک بوو دوای چەند مانگێک لە ڕۆژی نۆی حوزەیران لە
ساڵی١٩٦٣،باوکت کڵپەی لە باوەشدا بوو ،لێیان سەند و بردیان بەرەو نوگرە سەلمان
لەوێ زیندانی کرا .کاتێک ئازاد بوو ،کڵپە دوو ساڵ و نیودە بوو بەم دوو گیانییەم زۆر
دڵخۆش بووین .من ئارەزووی کچێکم دەکرد ،کە بووی لە دایک پەلەم بوو قژت درێژ
بێتەوە و پرچەکانت بۆ بهۆنمەوە .قژە لولەکەت تا ناو پشتت درێژ بووەوە .ئەوسا خەوم
بەوە دەبینی تۆزێک بااڵ بکەیت و بە دڵی خۆم کراست بۆ بدرووم ،ئەوەشم کرد .کە
سەیرم دەکردی دیقەتم ئەدایت ،ئەمگوت کەی دەچێتە مەکتەب؟ کەی مەمک دەکات و
مەمکدانی بۆ بکڕم لە بازار!» دایکم گوتی« :ئەو شەوەی بۆ بەیانییەکەیدا تۆ لەدایک
بوویت ،هەردوو مامە شەهیدەکەت لە خومدا هاتنە الم و لە ژور سەرم بوون .چاوم
لێبوو ،ئەسپێکی زۆر جوان بەسەر پێپلیکانەکاندا سەر دەکەوت بۆ سەر هەیوانەکەی
ساڵی حهوتهم

27

191

سەرەوە .مەگەر خەون بینین بە ئەسپەوە بە مانای مەخسەد حاسڵ بوون نایەت؟!»
نە من نە دایکم چلەمان ناچێت ،باوکم و دایکم ،براکەم ومن دەڕۆینەوە بۆ دیانە*.
ئیدی دەبمە کچۆڵەی ناو پشتەکۆڵەی کیژە کریستیانەکانی ئەوێ و لەگەڵ قەزوان
چنینەوەدا ،سەرخەوم دەشکێنم .شەوانیش لە پاڵ بێشکەکمدا بەدەم ئاوازی کەمانەکەی
باوکمەوە دەچمە قواڵیی خەونەوە .بوکەشوشەی دەستی دایکم دەبم لەگەڵ سەختی ژیانی
ئەوێی دایکم و باوکمدا لە ئاوارەیدا ژیان بەسەر دەبەم .ئەوکات باوکم و مامۆستایەکی
دیکە دوای ئازاد بوونیان لە زیندانیدا ،نەفی دەکرێن و دوور دەخرێنەوە بۆگوندی دیانا..
بۆماوەی دوو ساڵ بە بێ موچە وانەی قوتابخانەیان پێ دەوترێتەوە ..وەک هاورێیەکی
باوکم کە ئەویش یەکێک دەبێ لە دوورخراوەکان ،بۆی گێڕامەوە ،کە باوکم کەسوکاری
دایکم و یەک دوو هاورێی هاوکاری ماددیمان دەکەن .هەر لەوێ من وکڵپە دەبینە
خاوەنی خوشکێک ،ناوی بڵێسەی لێدەنێن .کڵپە و بڵێسەی شۆڕشی کوردایەتی باوکم
دەبن .دوایی دوو ساڵەکە دەگوێزرێینەوە بۆ مەسیف .دوای سالێکیش ،لە هەولێر لە
تەیراوەدا دەگیرسێینەوە و باوکیشم وەک مامۆستا لە ئەربیل ئوال ئەرکی مامۆستایی
خۆی بەجێدێنێت.
شەش ساڵی منداڵیم لە نێو دیمەنە جوانەکانی مەسیف و باخی کورد و عەرەب و گۆرانییە
دڵڕفێنەکانی دەشتی هەولێر و فاتمێ زاڵمێ وهەڵپەڕکێ و چای سەماوەری ئەو باخچەیە
بوو .سەردانی قەرات و خۆ شوشتن لە حەمامی سیروان و تۆقینم لە تانجییەکانی
ماڵە شێخەکەی پاڵمان ،سینیە فافۆنە پڕ سەهۆڵی بەر پانکەی ماڵە دراوسێکەمان،
کە پیاوەکەیان دوای خواردنەوە ،بە مەستی دەکەوتە گیانی خێزانەکەی .بەپێچەوانەی
منەوە ،من حەزم دەکرد باوکم مەست بێ ،چونکە لە کاتی مەستبوونیدا پێچەوانەی
پیاوەکەی دراوسێمان بوو ،زۆر میهرەبانتر بوو لەگەڵماندا تا وەک لە کاتی ئاساییدا .کە
مەست دەبوو دەمانتوانی بچینە بەر دەمی و بە ئازادی خۆمان سەیری چاوەکانی بکەین.
لەوێ بە هۆی نزیکی گوندی گەاڵڵەوە خزم و کەسوکارێکی زۆر سەردانیان دەکردین،
گەاڵڵە لوغزی منی منداڵ بوو ،بۆ هەرچی کەسوکارمانە لە سلێمانییەوە کە دێن دەڕۆن
بۆ گەاڵڵە؟ ئەوێ کوێیە و چی لێیە؟ ..سەردانەکانی لە پشووی نیوەی ساڵ و هاویندا
دەمانکرد ،هەر لە تاسلوجەوە دایکم خەبەری دەکردمەوە ،لە نێوان کورسییەکەی باوکم
و شۆفێری تاکسییەکەدا ،دەستە بچکۆلەکانم لە پشتی کورسییەکانیان گیر دەکرد،
دەچوومە سەر ئەو بەرزییەی لە سەر زەوی سەیارەکەبوو ،تا سەیری جوانی گڵۆپە
داگیرساوەکانی سلێمانی بکەم ..گەر بە ڕۆژیش بگەیشتینایە ،ئەوا سەیری ئەو پانتاییە
بەرین و زنجیرە شاخە سەرسامەی سلێمانی دەکەم .لە بەرزاییەکەی تاسلوجەوە بۆ
سلێمانی و بۆ باوشی ماڵە گەرمەکەی بابە عەبدەم ،ئەو پەڕی شادی بەخش بوو،
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بەختەوەری بووین بۆ ئەوان و ئەوانیش سەرچاوی خۆشەویستی و هەڵگرتنی نازی ئێمە
بوون .کاتێک بیر لەو کاتانەی ماڵی باپیرم دەکەمەوە ،لە جیهانە ئەفسوناوییەکەی
ئەلیسا دەچێت لە گەشتە سەرسامەکەی بۆ جیهانێکی غەیرە واقع.
بە کورتی منداڵییەکی پڕ گەڕان و بەسەرهات و بیستن و دیتنی چیرۆکی جۆراوجۆرم
هەبووە .دایە ئامە خان لە دەرەوە دەگەڕایەوە دەنگی ناڵی پێی ئەسپەکان و حیلەیان،
گیتارەکەی خاڵە اللە و گۆرانییەکانی بۆی دەگوتین ،ئینجا گەلەرییەکی گەورەی هەبوو،
لەوێ لەگەڵ ڕەنگ و بۆنی زەیت و دیقەتدانی تابلۆکانی ،پەنجەرە بەشوشە ڕەنگاوڕەنگەکان
داپۆشراو ،ناو تاقی پەنجەرەکان بە مۆمەدان و کتێب ڕازاندرابۆیەوە .گێڕانەوەی ئەو
چیرۆکانەی خاڵە حەمە بۆ گۆڤاری ئەستێرەی مندااڵنی دەنوسی ،ئیدی لەسەر سنگی
یەکێکیان خەونم لێدەکەوت .تەنانەت پێگرتنەکەشم لە ماڵی باپیرمدا دەبێت .خاڵە
ئەوە دەمباتە تەنیشت قەفەزی کەوەکەیەوە تا وێنەم بگرێ ،خۆم بە قەفەزی کەوێکەوە
گرتووە .بە پێکەنینەوە دەڵێت :فرە گیان ئادەی قەفەزەکەم بۆ بهێنە! من بەرەو پیری
دەچم،تەمەنم نۆ مانگان بووە ..ئێستا لە خۆم دەپرسم ئەم هەموو پەلە پەلەم لەچی
بوو!! بۆ گەورەبوون.
ماڵی نەنک و باپیرەم لە قوڕ و دارەڕا دروست کرابوو .ماڵەکە دوو بەش بوو ،بەشێکیان
کەلەگی و ژوری پێشوازی میوان بوو ،لەسەر هەیوانێکی گەورە ،دارتوویەکی گەورەی
بەئاسمانا هەڵچوو لەبەردەممدا ڕووابوو ،لە ژێر دارتووەکەدا بەلوعەیەک و حەوزێک
هەبوو ،بە تەنیشتییەوە حەمام و توالێت هەبوو .بەشی ئەوبەری کە حەوشەیەکی گەورە
نێوانیان بوو بە پێپلیکانە بۆ سەر هەیوانێکی بەرز دەچوویتە سەرەوە ،دوو ژوری لەسەر
بوو ،یەکێکیان مەرسەمەکەی خاڵە اللە بوو .لە ژێر پلیاکانەکەدا ژورێکی گەورە هەبوو
کە دەچووە سەرژورێکی دیکە ،ژوری چێشتلێنان و نان خواردن بوو .سەکۆیەکی گەورەی
لەوبەری حەوشەکەوە بوو .ئێواران دوای ئەوەی هەموو دەهاتنەوە ماڵێ ،لەمسەری
سەکۆکە بۆ ئەو سەری سفرەی نانخواردن دادەخرا ..لەتەنیشتی سەکۆکەوە بۆ خوارەوە
سەر تەنورێکی لێ بوو ،لەوێ ژنان دەهاتن نانیان بۆ نەنکم دەکرد .سەرتەنورەکە
دەیڕوانییە سەر باخچەیەکی بچکۆالنە گوڵە نەسرینێکی زەرد رەنگی لێچێنرابوو ،تا
هەیوانەکەی سەرەوە بااڵی کردبوو .ئێستایشی لەگەڵ بێت لەسەر رێگەکانم گوڵەنەسرین
ببینم ،چاوەکانم دا دەخەم و لوتم دەنێم بە پەڕەکانییەوە تا باوەشی حەوشەکەی ماڵی
باپیرم بیربکەوێتەوە .بۆنی گوڵە نەسرین منی مەست وحەیران دەکرد.
باپیرم ناوی عەبدەی ئۆتۆمبیلچییە .یەکەم کەس دەبێت کە ئۆتۆمبیل دەهێنێتە شاری
سلێمانییەوە ،گەراجێکی دەبێت لەبەر دەرکی سەرا ،ئێستا جێگەی پاسەکانی تووی
مەلیکە .باپیرم خاوەنی بیست و یەک منداڵە ،لە چوار ژن .پیاوێکی دەستباڵو و پارەدار
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دەبێ .حەز بە سوعبەت و میوانی زۆر دەکات .شەوانە خەڵکی گەڕەک دەهێنێتە ناو
حەوشەکەیانەوە تا شەو درەنگانێک بە قسەی خۆش و گاڵتەوە دەیباتە سەر .فایەق
بێ کەس لە هۆنراوەیەکدا باسی دەکات .دەڵێت :گاه بە دەست عەبدە و گاه بەدەست
جەرجیسەوە* دوای جەنگی جیهانی دووەم هێواش هێواش سەرمایە وموڵکەکانی
نامێنن ،لە کاتی شااڵوی هەژاری جەنگدا ،ئەو مەعماری گەنم و جۆکانی دەکاتەوە تا
خەڵکی بچن و بیبەن ..دواجار تەنیا ئەو ماڵە دەمێنێتەوە کە بۆمن جیهانە ئەفسانەکەی
ئەلیسای کچۆڵەیە .نەک بۆ من بۆ نەوەی بیست و یەک منداڵ هەر وابوو .ڕۆژی هەینی
هەموو لەوێ کۆ دەبووینەوە دەتگوت جیهانی یاری مندااڵنە .دوو پورە میهرەبانەکەی
لەسەر ماڵ بوون ،بە هاتنی ئەم هەموو خوشکەزاو برازایانە شاگەش دەبوون ،بەدەم
گۆرانییەوە ماڵیان پاک دەکردەوە ،بە دەم گاڵتەو خۆشییەوە میوانداری ئێمەیان دەکرد.
شەوانەش بە درێژایی کەلەگییەکە جێگە دا دەخرا و نوێنی بۆن خۆش و بەرگی
لێفەی سیرای سەوز و سوور ،یان سورمەی گوڵ گوڵی ڕادەخرا ،ئێمە لەسەر دۆاڵبی
نوێنەکانەوە خۆمان فڕێئەدایە خوارەوە بۆ سەر لیفەکان ،دووان لە ئێمە ئەمسەر و
ئەوسەری لێفەکەیان دەگرت و بەرزیان دەکردەوە بۆ هەوا و ناوی لێفەکە واتە سیراکە
بڵقێکی گەورەی دەکرد ،ئەوەی سەرەی خۆفڕێدانی بوایە لە سەر دۆاڵبەکەوە خۆی
هەڵئەدایە سەر بڵقی بەرگەکە ..شەوێک خۆم هەڵدا و کەوتم بەسەر لوتی دیاری کوڕی
خاڵە نەجاتمدا .خوێن بە لوتیا هاتە خوارەوە ،لە ترساندا من لەو زیاتر گریام .خاڵۆژنە
فەریدە هاتە ژورەوە کە منی بینی وا دەگریم ،بەدەم پاک کردنەوەی خوێنی لوتی دیاری،
گوتی :ئەگەر لوتی دیاری سەقەت بوو ،دەبێ خۆت شووی پێبکەی ،ئەوسا بگری..
هەموو دایانە قاقای پێکەنین .خاڵە نەجات کوڕی گەورەی بابە عەبدەیە ،یەکەم کەس
دەبێ کە بە بەدەل ئەفسەری ناکات و لە سلێمانیدا وتەیەک وەک پەند باڵو دەبێتەوە کە
تا ئێستایش الی خەڵکی ئەو کاتە هەر باوە( .نەجاتم بوو وەک نەجاتی عەبدە) ئەو
کەسانەی لە تەنگانەیەک ڕزگاریان دەبوو وایان دەگوت .هەروەها خاڵە ناجات شمشاڵ
ژەنێکی بە توانا دەبێ و یەکێک دەبێت لە دامەزرێنەرانی تیپی مەولەوی سلێمانی.
ئارەزوومەندێکی شانۆ بوو ،لە گەڵ نەجات شیخ مەحوی خوشکیدا لە شانۆ نامەی
بوکی ژێر دەواری ڕەشدا ڕۆڵی بینیووە *.دایکم دەیگوت :ئەگەر کاکم بچوایەتە دەرێ،
دەبوو لە کۆاڵنەکەوە تا سەر شەقامەکە خزمەتکارەکانمان فەرشیان دابخستایە و ئاویان
پێدا بکردایە ،نەک جلوبەرگەکەی بەری کاکم تەپوتۆزاوی بێت.کە خۆشی دەشت پێش
ئەوەی بچێتە حەمامەکەوە ،دەبوو شمشاڵەکەی و کەلوپەلەکانی لە دااڵنی حەمامەکەدا
بۆ ئامادە بکرێ .ماڵی باپیرم وەک ماڵی سوڵتانەکانی ئەو سەردەمە دەبێ .ئا ،باپیرم
سەگێکی دەبێت ،ناوی بۆرەی عەبدە دەبێت.
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لە تەیراوە دەبینە پێنج منداڵ ،کوردۆ و پشتکۆی براشم لەوێ لەدایک دەبن .کوردۆی برام،
لە شەوی سەری ساڵدا لە دایک بوو ،من لەبەر دەمی دەرگای ژوری دانیشتنەکەمان ،کە
دایکم لەوێ منداڵی دەبوو ،هەڵتروشکابووم ،باوکیشم بە پێوە وەستابوو کارەبا کوژایەوە،
مامانەکە هاتە دەرەوە داوای چرایەکی کرد لە باوکم ،تا باوکم چراکەی دۆزییەوە کارەبا
هاتەوە و بوومە خاوەنی برایەکی دیکەیش .بووینە دوو کچ و دوو کوڕ .دایکم کە دەچووە
بازاڕ کڵپەی برام بە یاوەری منیش ئاگاداری بڵێسە و کوردۆ دەبوو .برایەکی بچکۆالنە
بە ڕۆبێکی پیاوانە و جوتێ نەعلی الستیکی پیاوانە ،هەر زۆر پیاوانەیش ئاگادارمان
دەبوو تا دایکم لە بازار دەگەڕایەوە ..دوای دوو ساڵ پشتکۆی برام لە دایک بوو .پشتکۆ
لە ژووری نوستنەکەمان لە دایک بوو .کڵپە بەرمیلی نەوتەکەی هێنابووە ناوەڕاستی
حەوشەکەوە ،چوو بووە سەر بەرمیلەکە ،لەگەڵ هەر هاوارێکی دایکم کڵپە دەنگی
زیاتر بەرز دەکردەوە وبانگی ئەدا .ئەو رۆژە کاک سمکۆی عەزە قامیشی هاوڕێی باوکم
لە سلێمانییەوە هات بۆالمان .بە هاتنی برایەکی ئەسمەری دەمووچاو خڕی چاو و بڕۆ
گەشی ڕەش ،هەموو دڵخۆش بووین.
هاوینی  ١٩٧١بەتەنیا دەبرێمەوە ماڵی نەنکم ،تا خێزانەکەم خۆیان کۆ دەکەنەوە و باوکم
فەرمانی گواستەنەوەکەی لە مانگی ئابدا دەردەچێت و بۆ هەتا هەتایە دەگەرێینەوە
سلێمانی .هاوینێکی سەخت بوو بۆ منداڵێکی پێنج سااڵن کە بۆ یەکەم جارە لە
خێزانەکەی بپچڕێت .بەاڵم نازی پور و خاڵەکانم گرنگی پێدانێکی زۆرم لە الیەن خێزانی
دایکمەوە سەبوری و ئاهێک بوون بۆمن .بەتایبەتی ئەو ئێوارانەی مێردی پورە نەعیمە
کە دوو کوڕی هەبوو لە تەمەنی من وکڵپەدا بوون ،دەهات بە شوێمندا و دەیبردم بۆ
سەرچنار .ئێوارەیەک خۆی کرد بە ژووردا لەگەڵ حەمە و هیوای پورزامدا ،نامەیەکی
باوکمی پێ بوو ،کە بۆ منی نوسیبوو .کاتێ کاکە محمود نامەکەی بۆ دەخوێنمەوە،
شەرمم دەکرد تێر بگریم و گریانەکەم لە قوڕگمدا هێشتبووەوە .دوای ئەوە بردیانمەوە
بۆ پیاسەیەک بە سەرچناردا ،ئەو ئێوارەیە لەوە دەچوو ئیتر حەمە و هیوا ،تەواو
بێزار بووبێتن لەو ئەرکەی دەبێت هەر ئێوارە نا ئێوارەیەک باوکیان بیانهێنێت و من
بەرن بۆ پیاسە .ئەوئێوارەیە دەستم لە دەستی هەردووکیانا بوو .بە ناو جۆگەکانی
سەرچناردا دەیانبردم ،ئەوان شتێکیان کەشف کرد ،کە من ترسنۆکم!! ئیدی ئەوەیان لە
بەرژەوەندی خۆیاندا بە کارهێنا .سەیرێکی یەکتریان کرد ،بەسەر بەردەکانا دەیانبردم ،و
بە پەنجەی پێ بەردەکەیان دەجواڵند و بەچکەماسی بە کۆمەڵ لە ژیریانا دەهاتنە دەرێ
و منیش بە هێواشی دەگریام لە ترسا ..دوای ئەو ئێوارەیە ئیترڕازی نەبووم لەگەڵیاندا
بچمە سەر چنار .میتودەکەی حەمەو هیوا باشترین ڕێگە بوو کە خۆیان لەو ئەرکە
قورسە نەجات بدەن هەر وەک نەجاتی عەبدە هاهاها.
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هەر لە گەڕەکی شیوی قازی خرامە بەرخوێندن .ماڵێکی زۆر ناخۆشمان بۆ ئەدۆزنەوە.
دەرگاکەی لەسەر شەقامێکی گشتی بوو بۆمان نەبوو لە دەرگاکەشەوە سەر بهێنینە
دەرەوە .لەچاو ماڵەکەی تەیراوە دا دڵم هیچ بەم ماڵە نەدەکرایەوە ..تاکە شتێک کە دڵم
پێی خۆش بوو ،گوڵ خەنەرانەکە بوو ،بە قاقاکانمان دەگەشایەوە و دەمی دەکردەوە!! تا
ئەم تەمەنەیشم ئەو گوڵەم نەبینی لە بری خۆر بۆ قاقا دەم بکاتەوە!! بیری گوڵە لۆکەی
حەوشەکەی تەیراوەم دەکرد .ئێواران کە تەلەفیزۆنە ڕەنگاوڕەنگەکەمان دادەگیرساند
منداڵی گەڕەک دەڕژانە حەوشەکەمانەوە و بە ئەڵقە دادەنیشتین سەیری فیلمی کارتۆنمان
دەکرد .باوکم ئیتر قەوانەکەی دەر نەدەکرد و گوێی لە خالقی نەدەگرت..بیری دار
سنەوبەرەکان ،گوڵەباخەکان ،هەردوو پشیلە سپی و ڕەشەکە ،گەرچی رۆژێک بە بەر
چاومەوە دڵڕەقانە چۆلەکەیەکیان لەتوپەت کرد ،بەاڵم هەر خۆشمدەویستن .هاوسێ و
هاوڕێکانم ،باخی گلکەند ،سەرکێشییەکانی کڵپەی برام و ژنەکانی دەهاتنە سەرمان
لەبەر فرۆشتنی لەتەشووتی و ترۆزی ناو سەالجەکە و یانسیبەکانی خۆی دروستی
دەکردن .ئەم بازاڕە بچکۆلەیە هەموو نیوەڕوانێک دوای ئەوەی دایک و باوکم و خوشک
و برا بچکۆلەکانم خەویان لێ دەکەوت ،دووبارە دەبۆیەوە .کاتێک دایکەکان خەبەریان
دەبۆوە ،بە چاوی خەواڵوەوە دەهاتنە الی دایکم و داوای پارەکەیان دەکردەوە ،سەروو
یەک کاغەزی دڕاوی بچکۆلەشیان پێبوو بە گەورەی لە سەری نوسرابوو فش .دوای ئەوە
دایکم لە نیوەڕواندا دەرگاکەی لێ کلیل دەکردین .ئێمەش تەنیا پەنجەرەی ژورەکەی
سەرەوەمان هەبوو ،لەوێوە پەیوەندیمان دەکرد بە منداڵی گەڕەکەوە ..نیوەڕۆیەکیان
کڵپە فانیلەیەکی سپی و بیجامەیەکی لەبەربوو ،بزماری دا دەکوتا بەسەر دیواری الی
سەرەوەی پێپلیکانەکەی دەچوو بۆ سەربان .گوتی :فرە ئەزانی حەز بە چی دەکەم؟
دەمەوێ وەک هەڵۆ بفڕم منداڵێکی شەش سااڵن ئاواتی فڕین دەکات ئەما بەچەشنی
هەڵۆکان!! کڵپە تا بڵێی ژیر و زیرەک و بەهرەمەند بوو .هەموو ئەم خەسڵەتانەی لە
فەنتازیاکانی هزری منداڵێکدا چڕدەبۆیەوە ،بە پەنێک بەسەر مندا کە دەیهێنا یان بەسەر
هاوڕیکانیدا ،خاڵی دەبۆیەوە .ترسنۆکی من ببووە جێگەی مەخسەرەم وبەکارهێنانی دژی
خۆم .شەوان لە ژێر لێفەکەدا بانگی دەکردم ،هەمیشە من سەرم لەژێر لێفەکەدا بوو،
خۆزگەم بەو کەسانە دەخوارد لە جێگەی خەوەکانیاندا دەتوانن سەریان لە لێفەکەوە
بە دەرەوە بێت .هەموو کەلوپەلی هەڵواسراوی عەالگەی جلەکانم لێ دەبوو بە جندۆکە و
دێو .کڵپە بەمەی دەزانی لە ژێر لێفەکەوە بانگی دەکردم کە ڕووم تێدەکرد ،دەمووچاوی
خۆی ناشرین دەکرد بە دڵەکوتێ و گریانەوە دەنوستم .دڵم نەدەهات بە دایکم و باوکم
بڵێم ،کڵپەم لەهەموو شتێکی دونیا زیاتر خۆشدەویست ،دایک و باوکیشم لەسەر ئەو
ڕەفتارانەی زۆر خراپ سزایان ئەدا ،بیریان بۆ ئەوە نەدەچوو هەموو ئەو وزە زۆرانەی
منداڵێک ،هی بەهرەمەندی خۆیەتی ..هێشتا وزەکانی لەو بەهرەیەدا بەکارنەهێناوە.
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باوکم پارەی ئەدا بەدایکم وەک ڕۆژانەی بیدایە بە ئێمە ،هەر کە پارەکەی ئەداینێ،
دەبوو هەر لە دایکیشم شت بکڕین .شیرین و پسکیت و مەساسەی لە دۆاڵبێکدا دانا
بوو .الی دایکم شیرینیمان دەکڕی .یەکەم جارم بوو لەگەڵ کڵپە دا بچمە دوکانێکی
بچکۆالنە .لەسەر سوچی گەڕەکەکەمان .ئەو رۆژە
کڵپە گوتی :فرە وەرە من ئەمڕۆ ناهێڵم شت لە دایکم بکڕی .پارەکەت بهێنە ئەتبەم
بۆ دوکانێک ،شتی شیرینی بکڕە بۆ ئاژەڵێکی ماڵی کە بۆم کڕیوویت لە ترسی دایکم
شاردوومەتەوە لە حەوشەکەی پشتەوەیە ..ڕێک بروام پێکرد!
گوتم :بەدڵی خۆت.
گرنگ ئەوە بوو ئێمە بتوانین بە ئازادی بێینە دەرێ و بۆمان هەبێ ڕۆژانەکەمان لە
دەرەوە خەرج بکەین ..ئیدی کڵپە خۆی شیرین و پسکیتەکانی دەسنیشان دەکرد،
منیش پارەم ئەدا بە دوکاندارەکە .کە دەچووینەوە ماڵێ.
بە دایکمی دەگوت :من و فرە گەورە بووین ،خۆمان ئەڕۆین بۆ شت کڕین.
دایکم رازی بوو ..ئاژەڵەکەم نەدەبینی ،لەبەر ئەوەی لە چالێکدا بوو ،دوو خشتی
خستبووە سەری .دوای چاودێرییەکی چڕی چەند رۆژەی دایکم ،بانگی کردم کە ئێمە
لەو حەوشەیەی پشتەوە چیمان شاردۆتەوە.
گوتم :ئاژەڵێکی ماڵی.
ئیدی دایکم لەبەزمەکە گەیشت .خشتەکانی البرد ،چاڵەکە یەک سیسرکیشی تیا
نەبوو!!
لە سلێمانی ئەو سەرکێشییەمان نەما ..نەماندەتوانی لەگەڵ مندااڵنی دەرەوە قسە
بکەین ،من و کڵپە بە هەولێریان قسانمان دەکرد و پێیان دەگوتین ماڵە هەولێرییەکە!
یان منداڵە هەولێرییەکان .گوێمان لە کچە ڕۆح سوکەکەی کۆاڵنە باریکەکەی تەیراوە
نەبوو ،کە دەچووە ماڵی کەلوپەی ماڵە باجێنەکەی لە ناوەراستی کۆاڵنەکەدا جێ
دەهێشت و دەیگوت :مۆرە مۆرەم لێدایە ،هەرچی دەستی لێدایە ،داک و بابی نەمایە.
کڵپە هەموو جارێک دەستی لە کەلوپەلەی یارییەکانی ئەدا ،بە قاقا و پێکەنینەوە
دەیگوت:وەرن ئێوەش دەستی بۆ بەرن بزانن داک و بابتان هیچی لێدێت !!
ماڵی شوشوی هاورێم نەمابوو ،کە ئێواران دەچوومە الیان ماڵە باجێنەم دەکرد .شوشو
وێنەیەکی خۆی بە نامەیەکدا بۆ سلێمانی بۆ ناردبووم بۆ یادگاری .کچی ماڵێکی زۆر
جیاواز بوو .باوکی زابت بوو .ئۆتۆمبیلیشیان هەبوو ،وەک ئێمە و خەڵکی گەڕەک
نەبوون ئەوان گوزەرانیان باشتر بوو .بیرم دێت ئێمە تا مانگێکیش لە تەیراوەدا کەس
نەهات بۆ بەخێرهاتنمان .دایکم خۆی یەک بەیەکی ماڵە هاوسێکانی کرد و خۆی پێیان
ناساند .دایکم هەمیشە حەزی بە گرد بوونەوەی ژنان و دانیشتن و شەوچەرە بوو ،وەک
ئەوەی لە ماڵی باوکی ڕاهاتبوو ..لە دوای خۆ ناسینی ئیدی ژوری دانیشتنەکەمان
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دیوەخانی دایکم بوو ..هەموو ئێوارانێک دایکم جلوبەرگی جوانی دەکردینە بەر و حەوشە
و باخەکەی پاکدەکردەوە و کورسی ڕیز دەکرد .ئێمەشی بە سەر پێپلیکانەکاندا
دابەش دەکرد و گۆرانی غەریب غەریبی دەگوت و دەگریا ..منداڵ لەو هەست و سۆزە
هەڵچوانەی دایک و باوک ناگەن .کە لە جێیەک لە دایک دەبن و بە زمان و کلتوری ئەو
شوێنە ڕادێن ،هەستی غەریبیان نییە .ئەو هەستە گەورەکان تێیاندا دەڕوێنن بەزۆری
زۆرداری .وابزانم هەر لەبەر ئەوەی دایکم ئیدی ئەم ڕیتوالەی دووبارە نەکاتەوە باوکم
بڕیاری دا بگەرێینەوە سلێمانی .باوکم حەزی بە گەڕانەوەی نەبوو بۆ سلێمانی ،لەهەموو
دەمە بۆڵە و شەڕێکی نیوان خۆی و دایکمدا لۆمەی دەکرد ،دەیگوت :من لەبەر تۆ
هەولێرم جێهێشت!!
ڕەنگە ئەویش ئەیدەویست جارێکی دیکە بەرکەوتەی لەگەڵ بیرەوەرییە تاڵەکانیدا لەو
شارە هەبێ .شەهید بوونی دوو برا ،زیندانی کردن .ئەمە بۆچوونی تاکە کەسی خۆمەوە.
بەداخەوە کە هیچ کاتێک ئەو هەلەم بۆ نەڕەخسا یان ئەقڵی ئەوەم پێ نەدەشکا ،ئەو
پرسیارەی لێ بکەم .دەنا ئێستا وەاڵمێکی دروستی لە سەدا سەدم پێ دەبوو.
جارێک دایکم کڵپەی نارد میوە بکڕێت منیش وەک سێبەرە هەمیشەییەکەی بە دووی
کەوتم .لە گەڵی ڕۆیشتم،
گوتمان؛ خارە کیلۆیەک گندۆرەمان بدەیێ.
کابرای دوکانداری هەر مرد هێندە پێکەنی،
گوتی :ئەوە ناوی کاڵەکە.
بۆ ئێمە کاڵەکی وی جێگەی خەنین بوو نەک گندورەکەی مە.
قوتابخانەکەم ناوی نزار بوو لە بەرامبەریدا دەشتاییەکی فراوان هەبوو ،ڕەشماڵی خێزانە
کۆچبەرەکانی لێ هەڵدرابوو.خێزانەکان وەک باڵندەکان گەرمیان و کوێستانیان دەکرد،
هاوڕێیەکی کوڕم هەبوو ،لە رەحلەکەی دوامەوە دا دەنیشت ،سەر بە کۆچبەرەکانی
ناو ڕەشماڵەکان بوو .لوقمان کوڕێکی ئەسمەری وردیلە و رۆح سوک و بێ دەنگ بوو،
منیش وەک ئەو بچکۆلە و بێ دەنگ و شەرمن بووم ،بیرم نییە یاریمان کردبێت پێکەوە
یان زۆرمان قسە کردبێت ،بەاڵم زوو بووینە هاوڕێ .نیوەڕۆیەک دوای تەواوبوونی
قوتابخانە ،لەگەڵی چوومە ناو ڕەشماڵەکەیانەوە ،تەواو سەرسامی دایگرتم بە ڕەنگی
نوێنە هەڵچنراوەکانیان ،دۆشکە داخراوەکانی بە ئەڵقە لەسەر زەوییەکە داخرابوون،
هەموو خێزانەکە لەیەک جێگە بوون ،هیچ ژورێکی دیکەیان نەبوو ،نەخێر هەر لەو
جێیەش دەنوستن .ئێستایشی لەگەڵ بێت ،بۆ من ژیانی ناو ڕەشماڵەکان جێگەیەکە
بۆ ژیانکردن .لە دوای ئەوەوە هەر کاتێک وێنەم بکێشایە ،لە سوچێکی پەڕەکەمدا وێنەی
ڕەشماڵیکم دەکێشا .تا بڵێی بێ دەنگ و شەرمن بووم ،بەاڵم وریا و عەیار ..جارێک
مامۆستاکەم بردمییە پێشی پۆلەکەوە ،گوتی :ئادەی فرمێسک بە هاورێکانت بڵێ تۆ
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چۆن لە ماڵەوە سەعی دەکەیت؟ تا ئەوانیش لەتۆە فێربن.
چوومە ناوەڕاستی پۆلەکەوە
گوتم :من هەرگیز لە ماڵەوە سەعی ناکەم!
دوای ئەوەم بیر نییە ...کاتێ لەسەر رەحلەکە دادەنیشتم قاچم نەدەگەییە سەر زەوییەکە.
رۆژێک مامۆستایەک هاتە ژورەوە تەباشیر بەرێت ،ویستی بچێتە دەرەوە من لە پێشەوە
دادەنیشتم الی دەرگاکەوە ،کە منی بینی گەڕایەوە ،بە مامۆستاکەی هاورێی
گوت :وی ئەوە چییە؟ ئەجوڵێتەوە؟ ئادەی دابەزە ،وەرە دەرەوەی رحلەکە..
دابەزیم و هاتمە دەرەوەی رەحلەکە زۆر پێکەنی بە هاوکارە مامۆستاکەی
گوت :ئەڵێی بوکە شوشەتان داناوە..
لەکاتی پشوودا مامۆستاکان دەیانبردمە ژورەکەی خۆیان و پرسیاریان لێ دەکردم ،بە
وەاڵمەکانم ئەیاندایە قاقای پێکەنین .ئێستا بیرم نییە چی بوون!! بێ لەوەی ناوەکەم
پرسیاری یەک لە دوای یەک بوون .هەر مامۆستایەک بهاتبایەتە پۆلەکەوە پرسیاری
ناوەکەی لێ بکردمایە ،کە دەمگوت فرمێسک ،دەیانگوت بۆ؟ باوکت هەیە؟ بەڵێ ئەی
دایکت؟ بەڵێ ..ئەی بۆ ناوت فرمێسکە؟ دەبوو چیرۆکەکە باس بکەم!! هەر کە دەمگوت
دوو مامم شەهید بووە ،ئیدی چیرۆکی شەهیدبوونی ئەوانیش لە شارەکەدا ناسرابوو..
دوو بازرگانی جوملە فرۆشی قەیسەری نەقیب و شۆریجەی بەغداد و کوێت بوون..
شەهید بوونی ئەوان وەک داستانێک و کۆستێکی گەورەی ئەو شارە بوو بۆمنیش لۆگۆی
ناسینم بوو .نەک هەر ئەوە سوێندێکی موقەدەسی منداڵیشم بوو.
ڕۆژی پێنج شەممان لە پاکوخاوێنیدا بانگدەکرامە ناوەڕاستی گۆرەپانەکەوە لەگەڵ
قوتابییە پاک وخاوێن و زیرەکەکاندا .کە خرامە بەر خوێندن پێش وەخت دایکم هەموو
سروودە نیشتمانییەکان و جۆرەکانی نەخش و چنینی فێر کردبووم .کە کتێبی ئەلف و
بێی کوردیم وەرگرت دایکم کتێبەکەی لێوەرگرتم و بە دەما ڕاکشا و سەیرێکی وێنەکانی
کرد و پەڕەکانی هەڵدایەوە ،گوتی :سەدرییەکانی قوتابخانەت وەک کراسی ئەم کچە بۆ
ئەدرووم ،لە هەرمۆدێلی کراسێکی سەدرییەکت بۆ ئەدرووم.
پرچەکانم هەر بەیانیەو بە جۆرێکی تر دەهۆنرایەوە ،دایکم قوردێلەکانی بە سەری
عەالدینەکە بۆ ئوتو دەکردم لەگەڵ یەخەی سەدرییەکەم .دایکم ژنێکی بەسەلیقەی
پەروەردەیی بوو .هەر لە منداڵیمانەوە تا نەچینە کۆاڵن خۆی یاری لەگەڵ دەکردین ،بۆ
نمونە کەلە تەیراوە بووین ،خۆڵی بۆ لە بێژن ئەداین و ئەیگرتەوە لەگەڵ ئاو و دواجار
لەگەڵیدا فۆرمی ئاژەڵ و پەیکەرمان دروست دەکرد ،بە پەڕۆ و دار بوکە شوشەی بۆ
من و خوشکەکەم دروست دەکرد .مورمورێنی لەگەڵ دەکردین .ئێستا لە ئەڵمانیادا،
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ئەم میتودە تەنیا لە قوتابخانەیەک هەیە ،سەر بە ئەنترۆپۆزۆڤەکانن *.دایکم باخچەی
مندااڵنی ئێمە بوو .یەک دوو مامۆستام هەبوو ،لەیەک قوتابخانەی سەرەتایی لەگەڵ
دایکمدا خوێندبوویان ،نزیکتریان لێوەی مامۆستای وانەی زانستم بوو .هەر نەگەیشتینە
نیوەی ساڵ ،ماڵمان گواستەوە بۆ گەڕەکی بڕاهیم پاشا بۆ ماڵی باپیرم ،ئەو ماڵەی
هەردوو مامەکەمی تێدا شەهید کرابوون .سێ رۆژ بەشەهیدی لە باوشی دایکیاندا دەبن.
دوو مامم و ئامۆژنێکی تازە بووک کە هاوسەری مامە عەبدواڵی شەهیدکراومە ،وە دوو
گیانە بە یەکەمین منداڵی و دوا منداڵی .هەموو بەدیار ئەم تراجیدیایەوە دەبن ،تا دوایی
لە سەربانەوە ماڵە هاوسێکان دەتوانن فریایان بکەون و لە باخەکەی خۆیاندا دەیانێژن.
ماڵێکی هەتا بڵێی جوان و گەورە .حەوزو فوارەی تێد ابوو .داخەکەم جیی ناشتنی
هەردوو مامەکەم لە باخچەکە دا ،تا ئەو کاتەش هەر خۆڵ بوو ،چیمەنی لێ نەدەروا.
تەنیا دوو سنەوبەری بااڵ بەرز نەبێت هیچی دیکەی تێدا نەبوو ..لەوبەریشەوە بەهەمان
شێوە و قەبارە باغچەیەکی تر بوو ،لەوێ لە ناوەڕاستی باخچەکەدا حەوز و نافورە
و گوڵ و گوڵزار هەبوو ..بەاڵم لەو قوتابخانەیە هەر مامەوە ،کڵپەش لە قوتابخانەی
چوارباخی کوڕان بوو ،ئێمە بەتەنیا لە دارۆغاوە بۆ سەر شەقام بە تەنیا دەچووین بۆ
قوتابخانە ،بە پاس ..ڕووداوێک من و کڵپەی ڕزگار کرد کە دایکم وباوکم بمانگوازنەوە
بۆ قوتابخانەیەکی نزیک بە ماڵی باپیرم .هەموو رۆژێک ئێمە لە پاسەکەدا لە سەری
کۆاڵنەکەی مەکتەبی چوارباخ یەکترمان دەگرتەوە .رۆژێک کڵپەی برام درەنگتر کەوت،
پاسەکە جێی هێشت .کڵپەم ئەدی دەستی را ئەوەشاند و بەرەو پاسەکە رای دەکرد
و هاواری بۆ شۆفێرەکە دەکرد ،من لە شەرمی خۆما هیچم نەوت ،بەاڵم دامە پڕمەی
گریان ..ژنێک لە تەنیشتمەوە بوو ،قسەی بە دایکم گوت :عەمری دایکی نەمێنێ چۆن
دڵی یەت کچێکی ئاوا بچکۆلە بەتەنیا ڕەوانەی مەکتەب بکات؟
ئیتر بوومە باسی ناو پاسەکە ،منیش سەرم دانەواندبوو هەر دەگریام نە دەترسام رێگەی
ماڵەوەم لێ تێکبچێت ،ئەوەندەی بەزەیم بە کڵپەدا هاتەوە کە پاسەکە جێی هێشت .تا
ئێستایش ئەو دیمەنەی کڵپەم لە یادەو بەهەمان هەستی ئەو کاتە بەزەییم پێیدا دێتەوە..
دوای ئەوە مامۆستای وانەی زانستییەکەم دەیبردمەوە بۆ ماڵەوە ،یان کڵپە دەستی
توند دەگرتم و دەیبردمە قوتابخانەکەو خۆیشی دەچوو بۆ قوتابخانەی چوارتا .باوکیشم
لەوێ مامۆستا بوو .ئێستاش نازانم بۆ نە بەیانیان دەهات لەگەڵماندا و نە نیوەڕوانیش
دەیبردینەوە! دوای ئەوە گواسترامەوە بۆ قوتابخانەی ژیان بەتەنیشت خەستەخانەی
شیرەکەوە بوو .لەوێ لە پۆلی دووی سەرەتایی بووم ،ئیدی لەو قوتابخانەیەدا فێری
ئەوە بووم مەکر و عەیارییەکانی خۆمم بۆ دەرچوون لە وانەی ماتماتیکدا بخەمە کار لە
پێناوی ئەوەی دەربچم..
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ئەمە درێژەی کێشا تا پۆلی سێی سەرەتایی ..لە تاقی کردنەوەکاندا ،مامۆستاکانم
دەیانگوت :ئادەی گۆرانییەکم بەسەردا هەڵبدە و ئینجا پرسیارت لێ دەکەم.
بە کورتییەکەی بەندبێژێکی بچکۆالنە بووم!! کە نازانم سەرچاوەکەی لە چییەوە
هاتبوو ،بەاڵم دیارە لە مەکر و عەیاری کچانەوە بووە .بڵیسەی خوشکم لە هەمان
قوتابخانە داخڵکرا ،بڵێسە دوو ناوی هەیە ،ناوەکەی تری بێخاڵە .دایە ئامەخان ناوی لێ
ناوە ،چونکە نیشانەیەک لەسەرروخسارییەتی .یان ڕەنگە بەناوی مەسیفی بێخاڵیشەوە
بووبێت ..خەسڵەتی بڵێسەی خوشکم یان بڵێم بلەی خوشکم ،بێ دەنگ و گوێگرێکی
باش بوو ،هێمن و لە سەرخۆ .زۆر یاری لەگەڵ من و کڵپە نەدەکرد ..ئەو تەنیا سەیری
دەکردین .زۆر کات دایکم لە بەردەرگا دای دەنا ،تا سەیری منداالنی بکردایە ،کاتێک لە
تەیراوا بووین ،هێندەی نەدەبرد لە دەرگاکەیان ئەداین ،دەیانگوت:ئەوە کیژی ئینگۆیە
خەوی لێکەتیە!!
حەلی نەبوو لە پۆلی یەکی سەرەتاییشدا بەهۆی کەمی تەمەنییەوە هەر وابوو هەموو وردی
و لەسەرخۆییەکەی دەگەرێتەوە بۆ بەهرەیەکی پڕ لەسەلیقە ،لە دواجاردا بووە شێوەکار
وپەیکەر تاشێک ،وردەکاری پەیکەرتاشی پێویستی بە کەسایەتییەکی وا لەسەرخۆ و
وردە کۆتایی ساڵ من بە گۆرانی و خۆخۆشەویست کردن دەرچووم ،بەاڵم رقی دونیام
لە دەرسی بیرکاری بوو ..چونکە بۆ یەکەمین جار و دواجاری ژیانی قوتابێتیمدا ،لە
پۆلی دووی سەرەتایدا جەدوەلی زەربم لەبەر نەبوو ،هاتمە ناوەراستی پۆلەوە و گۆرانی
تەمەڵی بۆ تەلەبەیان بۆ گوتم .هەر لەسەر ئەوەیش دایکم بۆ یەکەم جار قوتووی
بەفرەکەی بۆ هەڵدام و سەرم شکا!! نەمزانی ئەو دایکە میهرەبانەی هەموو بەیانییەک بە
باوەش تا ناو پۆلم دەبات .دوای ئەوە دەچووە و ماڵێ و بەهەمان شێوە خوشکەکەمی
دەهێنا بۆ مەکتەب .بۆ ئەمەی کرد؟ رۆژێک لە وانەی وەرزشدا لە گۆرەپانەکە سەرە
شکاوەکەم خوێنی لێهات .بردیانمە ژوری بەرێوەبە و لە سەر کورسییەکە پاڵیان خستم.
بەڕێوەبەرەکەم پرسیاری کرد بۆ سەرم شکاوە .منیش هەموویم بۆ باس کرد .دایکیمان
بانگ کرد بماتەوە ماڵێ ،بەاڵم زۆریش سەرزەنشتیان کرد .سەری ساڵ من دەرچووم بۆ
پۆلی سێ ،بەاڵم تا ئەم تەمەنەیش هەر جەدوەلی زەربم لەبەر نییە!! بڵێسە دەرنەچوو،
بەاڵم لەبەر تەمەنە منداڵەکەی هەستی بە دەرچوون و دەرنەچوون نەدەکرد .کە چووینەوە
ماڵێ ،دوو پورم الی ئێمە میوان بوون و کرێکاریشمان هەبوو ،بیری ئاوەکەیان بۆ پڕ
دەکردینەوە .من بە خۆشییەوە کارتەکەم دایە دەستیان ،ئەویش بەهەمان شێوە.
پورەکانم گوتیان :ئۆیی بەداخەوە دەرنەچوویت.
بڵێسە :ئەی چی بکەم تا دەربچم؟
پورە پەری :دەبێت وەک فرمێسک وەاڵمی مامۆستا بە باشی بدەیتەوە.
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بڵێسە :من وەک فرمێسک بێتەربێت نیم تا وەاڵمی مامۆستا بدەمەوە..
پورە بەهار :قەینا ساڵێکی تر سفرەکانی پڕ دەکاتەوە.
بڵێسە بەرەو الی کرێکارەکان دەچێت .کارتەکەیان ئەداتێ.
بڵێسە :ئەو سفرانەم بۆ پڕ دەکەنەوە؟
کڵپە لە ئیبراهیم پاشا فەنتازیای دۆزینەوە ڕێگەکان بۆ ترساندنی من زۆر زیادی کرد.
هەر دایکم لە ماڵەکە دەرئەچووە دەرەوە ،من دەبوو ئاگام لە پشتکۆی برام بێت .ئەو
بەرەوپیریم دەهات چەقۆیەکی دەکرد بە بەینی قۆپچەی کراسەکەیەوە ،دەموو چاوی
خۆی شین و مۆر دەکردەوە و دەیگوت :فرە ،نەمزانی یاریم دەکرد ،و چەقۆکە چوو بە
سنگمدا.
منیش بگری ،بگری و نەمدەزانی چی بکەم .شەوێکیان لە ژوری نوستنەکەوە بانگی
دەکردم.
کڵپە :فرە ..فرە گیان ..بە قوربان ..وەرە.
دایکم جلی قەد دەکرد
دایکم :ئەرێ دەبڕۆ بۆ الی مێشکی سەرم چوو.
باوکم لە هەیوانەکەی ئەو بەرەوە لە ژوری میوانەکە دانیشتووە ،گوێ لە ڕادیۆ دەگرێت
و دەخوێنێتەوە.
من :ناوێرم بڕۆم دەمترسێنێ.
باوکم لە بری من ڕۆیشت و دەرگای ژورەکەی کردەوە ،ژورەکە تاریک کرابوو ،کڵپە لە
سەر قەرە وێڵەکەوە بە پێوە وەستاوە و عەبایەکی ڕەشی داوە بەسەری خۆیدا .هەر
کە دەرگاکە دەکرێتەوە ،کڵپە هاوار دەکات و عەباکە لەسەر سەری خۆی دەکاتەوە،
دەبینێت باوکمە نەک من.
ڕۆژێکیان دایکم لە بازاڕ هاتەوە ،منی بینی بە گریان و شیوەنەوە و بەسەرهاتی
ترسناندنەکەی بیست .سەربانێکی نزممان هەبوو هی حەمام و مەتبەخ و توالێتەکەمان
بوو ،گوێسوانەی نەبوو ،دایکم لە وێوە کڵپەی شۆڕ کردەوە هەڕەشەی ئەوەی لێکرد
جارێکی تر بترسێنێت لەوێوە هەڵی ئەداتە خوارەوە ..من ئاواتم دەخواست ڕۆژی دەجار
بمترسێنێت بەاڵم دایک و باوکم وا لە کڵپە لەسەر من نەکەن.
من :برای خۆمە ،چیم لێ ئەکات با بیکات ،ئێوە هەقتان نەبێ!!
ساڵێک لە دوای ئەو قوتابخانەیەش گواستمانەوە بۆ گەرەکی ئیسکان و لەوێ لە
قوتابخانەی نزار خوێندم .قوتابخانەی ئەوێم بیر نییە ،تەنیا ئەوەم بیرە ،لە دوای پشووی
هاوین ،یەکەم رۆژی قوتابخانە لە ڕیزدا وەستا بووین ،بەڕێوەبەری قوتابخانەکەمان
بەدەنگێکی بەرز و ناقۆاڵ گوتی :ها ئەوە پێتان ئەڵێـم بۆیەی نینۆکتان بەپەنجەوە
نەمێنێ.
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دەستم کرد بە گریان لە ترساندا .ئەو مەکتەبە ئاوی خواردنەوەی نەبوو ،لە کاتی پشوودا،
کڵپەی برام بەسەر دیواری مەکتەبەکەدا خۆی هەڵئەواسی و بانگی ئەکردم ،مەتارەیەک
سەهۆالوی ئەدامێ ..لە گەڕەکئ ئیسکان ،چااڵییەک هەبوو کە ئێستاکە فولکەی الی
زانکۆی سلێمانییەوەیە .باخێکی گەورە بوو ،سەوزە و داری میوەی هەمەچەشنەی
لێڕوابوو .دایکم بە رۆژ لەگەنێکی ئەدامێ ،چی بویستایە بۆ ئەو رۆژە لێی بنێ ،ئەوەمان
لە باخچەکە دەکڕی ..بۆن و بەرامی ئەو باخچەیە لە بۆن و بەرامی بەهەشتی دەکرد.
باخەوانەکە دوای ئەوەی داخوازییەکانی بۆ دەکردمە ناو لەگەنەکەوە ،گوڵێکی گوڵەباغیشی
دەخستە سەر سەوزەو میوەکان .بەڕاکردن و نەشئەی بەختەوەرییەوە دەمبردەوە بۆ
دایکم .هەر لەو ساڵەدا دوای ئەوەی دز هاتە سەرمان و کوردۆی برام توشی زاتە سەحایە
بوو ،ماڵمان بۆ دارۆغا گواستەوە بەاڵم زۆر دوور بوو .زستانێکی زۆر سەختمان لەو ماڵ
و گەڕەکە چۆڵەوانییە بەڕێ کرد.دوای ئەو ماڵە چوینە کۆاڵنەکەی حەمامی موفتی .لەوێ
بۆ یەکەم جار دەبابەم بینی و بەچەک ئاشنا بووم و گوێم لە ڕێژنەی گولە دەبوو شەوانە،
بەاڵم دوکانەکەی سمە بولبول ترسی شەوی دەڕواندینەوە بە بولبولێکی قوڕین .دواجار
گواستمانەوە بۆ گەرەکی مامۆستایان ،بۆ ماڵی پێشمەرگەیەکی حزبی شیوعی کە هاوڕێی
دێرینی باوکم بوو .تا ئێمە ئاگاداری ماڵەکەی بین و حوکمەت دەستی بەسەردا نەگرێت،
لەهەمان کاتیشدا کرێچی بووین .ئەویش ماڵی ڕەشە هەورامی بوو .ماڵێکی هەتا بڵێی
ئەنیق و جوان .بەچواردەوری ماڵەکەدا باخچە و دارودەرەختی بەردار بوو .بۆ یەکەم جار
حەمام و توالێت و مەتبەخمان لە ناو ماڵەکەدا بێ .ئەو کات پێیان دەگوت ماڵی غەربی.
ئەوانەی پێش ئەو هەمووی ماڵی شەرقی بوون ..شەرقی یانی ماڵێک حەمام و توالیت
و مەتبەخەکەی لەسەر حەوشە بێت .لە ژورەکان جودا بن .بۆ زستان مەینەتی بوو..
لەو کاتەدا شەڕی ئەیلول هەڵگیرسا .من لە پۆلی چواری سەرەتایی بووم .شەوانە لەبەر
دەمی چرادا باوکم ڕادیۆیەکی بە گوێیەکییەوە دەنا ،گوێی لە هەواڵی شۆڕش دەگرت.
هەر ڕۆژە و ماڵی پورێکم یان خاڵێکم لە شار نامێنن .پورزاو خاڵۆزاکانم لەگەڵ دایک و
باوکیاندا رایان کردبوو .قوتابخانەکەم بە چرپە نەبێ بە دەنگی بەرز نەماندەتوانی باسی
ڕووداوەکانی شەو لە کۆاڵنەکەماندا رووی ئەدا باسی بکەین .خاڵە ئەوەم لە ماڵی ئێمە
خۆی شاردەوە و دایکم عەبایەکی داێ و لەگەڵ دایکمدا شەوێکیان ڕۆیشت ،نەمزانی بۆ
کوێ دەڕوات؟ بۆ دایکم عەبایەکی بۆ هێنا خۆ دایکم خۆی عەبا نادا بەسەریا!!! ئەم
چیرۆکە سەیر و پڕ لوغزانە بیرکردنەوەی هەموو ڕۆژێکم بوو ،بەاڵم یارییەکانی لەگەڵ
کڵپە دەمکرد شادی بوون.
ئێمە کۆترێکی زۆرمان هەبوو .لەو گەڕەکە پێیان نەدەگوتین ماڵە هەولێرییەکە،
دراوسێکانمان زۆربەیان مامۆستا بوون و دەیانناسین .لێ ماڵەکانی بەرامبەرمان تا
ماوەیەکی زۆریش وایان دەزانی دایکمان مردووە و ئەمەیش خوشکی گەورەمانە .دایکم لە
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باخچەکەدا یاری چاوشارکێ و ڕاکردنی لەگەڵ دەکردین ،بۆ ئەوەی ئێمە نەچینە کۆاڵن.
کڵپە لە پۆلی شەشی سەرەتایی بوو ،نیوەڕۆیەکیان بە دڵێکی تەنگەوە گەڕایەوە ماڵێ.
کڵپە :دایە تۆ بۆ ناهێڵیت من بـچمە کۆاڵن؟
دایکم :نابێ؟ کۆاڵن شوێنی ئێوە نییە!!
کڵپە :ئاخر هاوڕێکانم گاڵتەم پێ دەکەن ،چاویان لێبووە من لەگەڵ خوشکەکانمدا یاری
دەکەم.
دایکم :با ئەوان بێن بۆ الت بۆ ماڵەوە.
یەکەم هاوڕێی کوڕی کڵپەی برام کە هاتە المان بۆ یاری کردن لەگەڵ کڵپە دانای حەمە
نوری بوو .دوایی ئەوە پێی کڵپە کرایەوە کە بچێتە دەرەوە و هاورێکانی ژمارەیان زۆر
بوون و دەهاتن بۆ المان .تەنانەت هاورێی کچیشی بەهەمان شێوەی کورەکان هەبوو،
دەهاتن بۆ ماڵەوە و هەموو پێکەوە لە حەوشە کۆ دەبووینەوە.
کڵپە لە تەیراوەش لەگەڵ من و خوشکەکەم ماڵە باجێنە و چێشتە قولێی لەگەڵ
ئەکردین .من ماڵەکەم لەوبەری باخچەکە بوو ،بڵێسەی خوشکم لەمبەری باخچەکە .کە
بمانویستایە بچینە سەردانی یەکتری ،کڵپەی میهرەبان بەسەر پشتی خۆیدا ،کە ڕۆڵی
تاکسی دەبینی ،دەیگایاندینە الی یەکتری .من و خوشکەکەم کە تەلیفۆنمان دەکرد
پێکەوە ،لەمبەر و ئەوبەری حەوشەکەوە ،داوەتی یەکترمان دەکرد و بەیەکترمان دەگوت:
دەباشە ئێستا تاکسی بانگ دەکەین ،کڵپە ئامێری تەلیفۆنەکەی لە دوو قوتووی دۆشاوی
تەماتە بۆ دروست کردبووین و پەتی دڕێژی پێوە بوو ،قوتوویەکیمان دەنا بە گوێمانەوە،
ئەوی دیکە بە دەممانەوە و قسەکانمان بۆ ناو قوتووەکە بوو.
لە هەولێر دەچووین بۆ سینەما ،بەاڵم باوکممان لەگەڵ نەبوو ،تەنیا دایکم دەیبردین.
ئەو کاتە مۆدێلی پانتۆڵی شارلستۆن بوو دایکم ئەو پانتۆڵەی لەبەردەکرد رەنگی
سەوزێکی کاڵی هەبوو .هەنێ کات لە عەسراندا دەستەخوشکەکانی منداڵی خۆی
خاڵۆزا و پورزاکانی کۆ دەکردەوە و سینیە کەبابی داوا دەکرد ،بەسەر پاسکیلەوە سینیە
کەبابەکەمان بۆ دەهات .گوزەرانمان لە جاران باشتر بوو .باوکم بێ لە مامۆستاییەکەی
کاری تریشی دەکرد .بە کورتییەکەی ئێمە بە رووی ژیانێکی نوێدا کراینەوە ،بەاڵم من
لە ترسنۆکیەکەم ڕزگارم نەبووبوو .ئەگەر یەکێک لە ماڵەکە لە یەکێکی تر توڕە ببوایە،
من دەتۆقیم ..زۆر کات کە شەڕ رووی ئەدا لە نێوان ئەندامی خێزانەکەماندا ،هەموو
دڵیان الی من بوو ،بەالچاو سەیری منیان دەکرد ،یان سەرباری ئەمەیش کڵپە وازی لە
ترساندنی من نەدەهێنا .جۆرێک چیژی هەبوو بۆ ئەو ،سەرباری ئەو هەموو هاورێیەتی
و خۆشەویستییەی نێوانمان .جارێکیان لە یەکێک لە ژورەکاندا تەشتێکی گەورەی
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ڕەنگ پەمەییمان هەبوو ،لە شێوەی بانیۆدا بوو ،هی منداڵیی کوردۆی برام بوو .کوردۆ
حەزی بەناو ئاو دەکرد .دایکیشم لە تەیراوا ئەو ئەشتەی بۆ کڕیبوو ،پڕی دەکرد لە ئاو
و کوردۆ یاری تێدا دەکرد .تا دایکم لە کاروباری ماڵەکەی دەبوەوە .ئێستا تەشتەکە
برنجی کوردی تێدایە تا ئەسپێ نەگرێت .کڵپە وتی :فرە بچۆرە ناو تەشتە برنجەکەوە،
لە ناویدا دانیشە و کۆشت پڕبکە لە برنج ،من لە ناو دەرگاکە ئەوەستم ،گەر باوکم یان
دایکم هات ئەڵێم ئحم،ئحم  ..تۆ خێرا وەرە دەرەوە.
بەندە بە دڵسۆزانە فەرمانەکەیم بە جێهێنا ..ئەویش لە ناو دەرگاکە وەستابوو ،زوو
زوو سەیری دەکردم و سەیری دەرەوەشی دەکرد ،تا نیوەم نقومی ناو برنجەکە بوو.
هەر ئەوەندەم زانی گڵۆپی ژورەکە کوژایەوە و دەرگاکە داخرا .کاتێک چاوم کردەوە لە
باوەشی دایکمدام ئاو دەکات بە دەموو چاومدا ،کڵپەش دەگری ..ئەوە دوا ترساندنم
بوو.
دایکم وباوکم بە هۆی شۆڕشی ئەیلولەوە هەمیشە خەمبار بوون و دایکم چاو بە
فرمێسک بوو .چوار بیرەوەری زۆر کاریگەری هەیە لە ژیانمدا ئەو کاتە هەیە ،یەکەم
لە الی دڵنیایی هاورێم دەگەڕامەوە ماڵەوە ،لە ناوەراستی کۆاڵنەکەدا وەک بتم لێهات
و نەمتوانی بجوڵێم ،پیاوێک لە ناوەراستی کۆاڵنەکەماندا لە تاکسییەک دابەزیی لەوەی
دەکرد شۆفێری تاکسییەکە بێت ،ڕووی لە من بوو ،پیاوێکی دیکەیش پشتی لە من بوو
دەمانچەیەکی پێبوو ،ڕووی کردبووە پیاوەکە ،دەمەقاڵییان بوو دەیویست بیکوژێت،
دەپارایەوە نەیکوژن ،من وامدەزانی پیاوەکان ناگرین و ناشترسن.
دووەم دیمەنی پێشمەرگەکانی ئەیلول و کاتی گەڕانەوەیان لە سەر شەقامی چوارتا بەرەو
حامییە ،و چەکەکانیان لە حامیەدا دانا ،بۆ ئێوارەکەی سەر شەقامە گشتییەکە ،پڕ بوو
لە پێشمەرگە جگەرەیان بە دەمە بوو ،مەلول و ڕەنگ زەرد بوون و روخساریان خەمێکی
قورسی لەسەر نیشتبوو ،تەنانەت تاقەتیان نەبوو بوو جلەکانی پێشمەرگایەتییان
دابکەنن ،هەروا بەو خۆڵ و چڵکینییەوە هێشتا لەبەریاندا بوو .
سێهەم گریان و شیوەنی دایکم کە پێشمەرگەکانی بەو شێوەیە بینی ،لەو ڕۆژەوە
دایکم توشی شەقیقە بوو کە دکتۆر دەیگوت نەخۆشی عەسابی هەیە .چوارهەمین
ماڵی نەنکم کە مۆریان لە دەرگاکە دا بوو من و کڵپە چووین سەردانیان بکەین.
نەیانهێشت بچینە ژورەوە ،نەنکم و پورم لە ژورەوە تەنیا بوون .لەبەر ئەوەی هەموو
خاڵەکانم ببونە پێشمەرگە .دوای نسکۆ ،ئەو قوتابیانەی گەڕانەوە بۆ قوتابخانە هیچ لە
ئێمەیان نەدەکرد .ئێستا لەوە دەگەم ،هێندە ناخۆشیان لێ بەسەرهاتبوو ،ژیانی سەختی
ئاوارەیی لەسەر چیا و لەو گوندانە و برسێتی وترسی منداڵی دوای بۆردوومان و شەڕ و
خۆشاردنەوەیان پێوە دیار بوو .کاتێکی زۆریان ویست تا وەک ئێمە بە سروشتی لەگەڵ
ژیاندا هەڵبکەنەوە پێیان دەگوتن(العائدون).
ساڵی حهوتهم

27

205

ڕەشید هەورامی نامەیەکی بۆ باوکم نوسی ،کە دەیەوێ خێزانەکەی بنێرێتەوە بۆ
سلێمانی .باوکم و دایکم بڕیاریان دا لەگەڵیاندا ماڵەکە بکەینە دوو بەشەوە ،ژوری
دانیشتن و نوستنێک بۆ ئێمە ،ژوری نانخوادرن و میوانەکە ونوستنێکیش بۆ ئەوان.
چونکە تەمەنی کوڕو کچێکی هەرزەکار بوون ئەوان پێویستیان بە ژوری زیاتر بوو .ئیدی
هەموو ماڵەکە بۆ هەردووالکەمان بوو .پێنج منداڵی ئەوان و ئێمەش پێنج منداڵ بووین
و دە کۆتری من و کڵپەش لە حەوشەکە و ژورەکاندا پێکەوە بووین.
خۆشویستنی وشە و پیتی کوردی و ناوی کوردستان و شاخەکانیم لەو تەمەنە دا دەستی
پێکرد .لە سەر دەفتەرەکانم دەنوسرا تکایە کەس وەزیفەکەی بۆ نەنوسێتەوە ..دەگریام
و دەمگوت :بە قەبری هەر دوو مامەکەم خۆم وەزیفەکانم دەنووسمەوە ست پەیمان
خوشکی شەهید ئاگرین ،مامۆستای وانەی کوردیمان بوو ،زۆر کوردپەروەربوو.
دەیگوت :منداڵینە کە گەورەبوون و بوونە خاوەنی کاری سەربەخۆی خۆتان پارەکانتان
کۆ بکەنەوە و کوردستانی پێبگەرێن .بزانن خودا ،چ نیشتمانێکی بەخشیوەتە ئێوە!!
تا دەهات فزولیەتی من زیادی دەکرد بۆ دیتنی کوردستان .هەر لەو پۆلەدا دوو هاوڕێی
نزیکم هەبوو لە نێوان هەردووکیاندا دا دەنیشتم ،الوک سەالح و ڕزگار توفیق بوون.لە
پۆلەکەشماندا هەر ئەو دووکوڕەی تیا بوو.
لە کاتی تاقیکردنەوەدا ،مامۆستایەکم بەناوی ست مەهتابەوە ،کە ساڵی دواتر بووە
مامۆستای زمانی ئینگلیزی ،بە مامۆستایەکی دیکەمانی گوت کە دەسوخەتێکی جوانم
هەیە .جوانی دەسوخەتی من باشییەکەی بۆ باوکم دەگەرێتەوە .باوکم دەستوخەتێکی
زۆر جوانی هەبوو .شەوێکیان داوای دەفەتەری کوردی لێکردم سەیری بکات .دەفتەری
کوردییەکەم نزیکەی سەد پەڕەبوو .ئێمەش گەیشتبووینەوە نیوەی ساڵ ،ئیتر هەر
کەسێک لەو کاتەدا تەلەبە بێت ،دەزانێت هەر وانەیەکی نوێمان وەربگرتایە ،دەبوو سێ
بۆ چوارجارێک بمانوسیایەتەوە .پەڕەکانی هەڵدایەوە ،بێ یەک و دوو ،دەفەتەرەکەمی
لە ناوەڕاستدا کرد دبە دوو کەرتەوە وەی چەند گریام .لە ترسی سزای مامۆستاکەم.
باوکم گوتی :ئەوە دەسوخەتە پێتەوە؟ بۆ وا ورد دەنوسیت .سبەی دەفتەرێکت بۆ
دەکڕم سەرلەنوێ هەمووی بنوسەرەوە!!! سزایەکی توند ،تا ئەو تەمەنە سزای وا توندم
بەخۆمەوە نەدیبوو .دەفتەرە سەد پەرەکەم تا نیوە زیاتر نوسییەوە ..ئەوە باشترین
ڕاهێنان بوو ،ببمە خۆشنوسێکی تەمەن نۆ ساڵ .لە دوای ئەو سزایەوە ،من خۆم فێری
خۆشنوسی و زەخرەفە کرد .دیقەتی پیتەکانم ئەدا چۆن دەتوانن بە چەشنی جەستەی
سەماکارەکان ،خۆیان بجوڵێننەوە بەاڵم وەک وێنە .قەڵەمی وێنە کێشانەکانی کڵپەم
دەبرد و لە بری ئەوەی وێنە بکێشم ،یاریم بە جوانی پیتەکان دەکرد .بە قەڵەمی
ڕەنگاوڕەنگ جوانم دەکردن .کڵپە نزیک بۆیەوە لە تەمەنی هەرزەکاری ،بەهرەکانی وەک
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کانیاوێکی سازگار تەقینەوە لە ناوەوەیدا و ئێمە ڕۆژانە دەمانبینی .کڵپە کالرنێتێکی بە
پارەی ڕۆژانەکەی خۆی کڕی ،دەیتوانی زۆربەی گۆرانییە کوردییەکان بژەنێت .دوایی
هەر بە کۆکردنەوەی ڕۆژانەکەی کەمانێکی کڕی ،باوکم بە دەنگی کەمانەکە بێزار دەبوو،
کڵپە کەمانەکەی لەسەربان شاردبۆیەوە لەناو تەنەکەیەکی بەتاڵی ڕۆنی راعیدا .کە
باوکم دەچووە دەرێ ،دەیهێنایە خوارێ و دەستی دەکرد بە راهێنان ،بێ وەرگرتنی هیچ
وانەیەکی مۆسیقا کڵپە بە خۆڕسک بووە موزیک ژەنێکی بچکۆالنە .کڵپە وێنەکێشێکی
زۆر بەهرەد ار بوو ،هەر لە قوتابخانەی ئەربیل ئوالوە ،تا ئەو قۆناخەیش وێنەکانی
لە پێشبڕکێی قوتابخانەکاندا خەاڵتی یەکەمی بەدەست دەهێنا .بیرم دێ جارێک لە
پێشبڕکێ مندااڵنی هەموو ئێراق ،یەکەم بوو .زۆرێک دیاری بۆ هات ،دوایی بووە
پێشانگای جیهانی لە چین بوو ،لەوێش بەهەمان شێوە خەاڵتی یەکەمی بەدەست هێنا!
کڵپە بووە منداڵێکی بلیمەت .ژیر و وریا و تیژبیر و بەهرەمەند .گەرچی هەرواش بوو،
لە پۆلی یەکەمی سەرەتاییدا ،مامۆستایەکی پراکتیکمان دەبێ ،رۆژێک سەرپەرشتیارێکی
پەروەردە دەچێتە وانەکەیەوە ،لە کاتی نوسینی وانەکەی لەسەر تەختە ڕەشەکە ،کڵپە
بەدەنگی بەرز دەڵێت :مامۆستا تۆ وشەیەکت بیرچووە ،مامۆستاکە ساڵێکی دیکەیشی
بۆ زیاد دەکەن وەک پراکتیک واتە دانامەزرێت .باوکم هاتە ماڵەوە زۆر تورە بوو لەو
هەڵسوکەوتەی کەڵپە و بەزەیی بە مامۆستاکەدا هاتەوە .من بوومایە لە بری باوکم،
ئافەرینم لێ دەکرد ،نەک سەرزەنشت!! لێ ئێستا خۆم وەک دایک لۆمەی دایک و باوکم
دەکەم ،کە نەیانتوانی تەعبیر لەو شادییە بکەن و کڵپە هانبدەن ،دۆخی سیاسی ئەو
کاتە ،باری ئابوری خێزانەکەمان ،ڕەنگە مەودای ئەوەی نەدابێت بە باوکم کە گرنگی
بدات بە منداڵێکی وا بەهرەمەند .کڵپە خۆی خۆی پەروەردە دەکرد.
گەڕەکی مامۆستایان گەڕەکێکی زۆر تایبەت بوو ،دوای نیوەڕوان ،کچان و کوڕانی گەڕەک
خۆیان بەوپەڕی شیکپۆشییەوە دەگۆڕی و لەسەر شەقامە سەرەکییەکە پیاسەیان دەکرد،
هەرچی ژنەکانیش بوون ،بە کێک و کولیچەو وئیشی جۆراوجۆری هەویرەوە هەر ئێوارەیەو
لەبەر دەرگای ماڵێک کورسیان ڕیز دەکرد ،یان لە حەوشە پڕ گوڵ وداری میوە و چیمەنە
بەرینەکانیان دەڕازێنرایەوە بۆ کۆبوونەوەی شەوانی دراوسێکان .ئەو مااڵنەی لەو گەڕەکە
بوون ،م ،سعید مجید ،ناسراو بە مجیدی سەعە دزکوژ .ئەو فەرهەنگی زمانی ئینگلیزی و
کوردی دانابوو .یەکێک بوو لەو ماڵە نزیکانەی هاموشۆمان دەکردن ،منداڵیان لەتەمەنی
ئێمەدا نەبوو ،لە دوو نەوەی بچکۆلەتر لەمن نەبێت ،کچەکانیان لە زانکۆ دەیانخوێند،
هەتا بڵێی جوان و قەشەنگ و کەشخە بوون ،شێوازی ژیان و ڕەفتاریان هەروەها ،لە دوا
ناوەندیشدا ست هێرۆ کچە گەورەکەیان بووە مامۆستام .هەروەها ماڵی مامۆستا محمود،
مۆستا عمر ،ست زیرەک کە بەرێوەبەری قوتابخانەکەمان بوو ،مامۆستا تۆفیق هاوسەری
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ست ئەختەری مامۆستای بیرکاریم دایکی ڕزگاری هاورێم ،مامۆستا مهتاب خێزانی حسنی
عەنبەرخان .ماڵی شێخ ئاسۆی پارێزگاری سلێمانی جاران .ماڵی کاک سەالح باوکی
الوک .دایکی ناوی ست بدریە بوو ،لە ناوەندی ژینی کچان فەرمانبەری ئیداری بوو.
مامۆستا حەمە نوری ،مامۆستا ،تۆفیق .مامۆستا علی نوری .مامۆستا نجمەدین.ست
سەبیحە خێزانی مامۆستا کوردۆ ،مامۆستا ئەنوەر فەخری .زۆر مامۆستای دیکەیش..
کە لە قوتابخانە مامۆستامان بوون ،ئێوارانیش کەس و دۆست و هاوسێی دڵسۆمان
بوون .لەناو قوتابخانەدا بیرمان دەکردەوە شەو لە ماڵیان بووین ،بە ڕۆژ دەبووینەوە
مامۆستا و قوتابی.
هەر لە گەڕەکی مامۆستایان باوکم وەک مامۆستا زەوییەک لە حوکمەتەوە وەردەگرێ
و پارەی نیوەی زەوییەکە ئەدا و خانوویەکی لەسەر بۆ دروست کردین .بەاڵم پێش
ئەوە لە ماڵی ڕەشید هەورامی گواستمانەوە ،بۆ ماڵێکی هاکەزایی دیسانەوە شەرقی و
ناخۆشیش ..لەبەر ئەوەی باوکم خانوی بۆ دروست دەکردین ،دەبوو دەسبگرینەوە و زۆر
بە سادەیی بژین .لەو ماڵەدا تەمەنم دە سااڵن بوو ،سەرکێشی و بەهرەکانی ناوەوەم
هێواش هێواش سەری هەڵدا .حەزم لە سەما و نواندن بوو ،دایکم هەر قوماشێکی
بکڕیبایە من لە خۆمەوە دەمپێچا و سەمام پێوە دەکرد ،هەر لە خۆمەوە قسەم دەکرد
و خۆم با ئەدا .لەبەر دەمی مێزی توالێتەکەی دایکمدا دا دەنیشتم کەلوپەلەکانیم
بەکار دەهێنا ،وەک ئیکسسوارەکانی ،سەرپۆشی سپیم دەهێنا ،دەمکردە تارای بوک
ئەمدا بەسەرمدا .یەکێک لە سەرکێشییەکانم ،ڕۆژێک لە قوتابخانە گەڕامەوە ،لەبەر
دەمی ئاوێنەی مێزی توالێتەکەی دایکمدا دانیشتم ،پرچەکانم کردەوە .الیەکی قژم
لەسەرشانم بوو ،ئەوی دیکە تۆزێک لە خوار شانمەوە ،بە بێ هیچ دوو دڵییەک ،مقەستم
لەچەکمەچەکە دەرهێنا و ڕێک ال درێژەکەی قژم بڕی بیرم بۆ ئەوە نەدەچوو دایکم بە
تەڕی قژی بۆ هۆنیمەوە ڕەنگە هی شێوازی هۆنینەوەکە بێت کە سەریم کرد زۆرم بڕیوە
و لە ترسی دایکم ئەوالشم بڕی .تا دایکم هاتەوە قژم الی گوێچکەمەوە بوو! دایکیشم
ڕێک پەرچەمێکی خشتی بۆ کردم و زۆر توڕە بوو لێم .دوای ئەوە یەک دوو هاوڕێی
خۆم کە دراوسێمان بوون ،دایکەکانیان بە دایکمیان گوت کە قژی کچەکانیان وەک من
ببڕێت! یەکێک لەو کچانە ناوی پەخشان بوو ،حەزم دەکرد کاتێ دایکم قژی دەبڕێت ،لە
بنەوە بۆی هەڵپاچێت ،چونکە لە مەکتەب بۆ پۆلەکەی دەگێڕایەوە ،کە شەو لە سەربان
دەخەوین ،من بە دەنگی بەزر قسە دەکەم و ئەو گوێی لێیە!! ڕاستیشی دەکرد،بە ڕۆژ
چیم بکردایە ،شەوان بە نوستوویی هەموویم بە دەنگی بەرز دەگێڕایەوە بۆ گەڕەک.
دایکم هێشتا لە دایک نەبووبووم کاتێ ئارەزووی کچێکی کردووە پرچەکانی خۆش
ویستووە .لە تەیراوەدا قژە درێژەکەی بڕیم ،کردبووی بە پرچ و لە دۆاڵبێکدا داینابوو.
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بیرم دێ زۆر کات پرچەکانمی لە دۆاڵبەکە دەردەکرد و بەسەریدا دەگریا.
دەیگوت :دەستم بشکێ.
بەاڵم ئەمجارەیان ئەو بەمنی گوت :ئەک دەستت بشکێ.
ترسی منداڵیم ڕەویەوە ،قڵپ بووەوە بۆ سەرکێشی .شەوانە بە دزییەوە بە دەرنەفیز
فسفۆرم لە لۆری دەکردەوە ،ئەمدا بە کڵپە بیکات بە پاسکیلی هاوڕێکانیەوە تا
فەڕەیەکی بدەنێ لێی بخوڕێت .باوکم نەیدەهێشت کڵپە پاسکیلی هەبێت ،دەیگوت
عەیبە کوڕ پاسکیل لێبخوڕێت .کاروباری ماڵم دەکرد و هاوکاری دایکمم دەکرد ،لەگەڵ
بڵێسەی خوشکمدا زۆربەی کارەکانی ماڵەوە ئێمە دەمانکرد .وەک هەر کچێکی تەمەنی
خۆمان .بەڵکو ئێمە تۆزێک زووتریش دەسمان کرد بە هاوکاریکردنی دایکم .کاتێک لە
گەڕەکی حەمامی موفتی لە سابونکەران بووین ،دایکم دوو بەرکۆشەی بچکۆلەی دەکردە
بەری من و بڵێسە ،کورسی نانخواردنە حەیزەرانەکەی دەهێنا ،دەینا بە مەخسەلی قاپ
شتنەکەوە .کەفاوی بۆ دەگرتینەوە ،فێری قاپ شوشتنی دەکردین .ئەمە سەرسامی الی
پورەکان و دەرودراوسێ دروست کردبوو ،لۆمەی کچەکانی خۆیان دەکرد ،کە ئێمە لەو
تەمەنە بچکۆلەیەدا قاپ دەشۆین(لەو شانازییە)!
لەو ماڵەدا نهێنی نەنەی نوقڵەکەم زانی! وەی لەو نهێنییە!! بۆ من و خوشک و براکانم
چ شۆکێک بوو! کە منداڵ بووین ،دایکم دەیبردین بۆ الی ژنێکی خانومانی زۆر جوان،
لەگەڕەکی گاوران بەتەنها دەژیا .ژورەکەی لەگەڵی دا دەنیشتین فەرشێکی کاشانی
تێدا راخرابوو ،سندوقی نوێنەکان ،بەرماڵ ،دۆشەکی ڕاخراوی جوان ..کە بیانویستایە
لەگەڵ دایکم قسە بکەن ،دایکم دەیناردینە حەوشە یاری بکەین .ئەو ژنە جوانە،
هەمیشە شیرینی لە دۆاڵبەکەیدا هەبوو ،کۆشی پڕ لە نوقڵ دەکردین .ئیدی ئێمەش
ناومان نابوو نەنەی نوقڵەکە .الی نیوەڕۆ بوو ،دایکم لە تەکسییەک دابەزی لە حەوشەوە
بینیم ،چونکە دەرگای حەوشەکەمان کرابۆیەوە .سەیرم کرد ،دەستی کەسێک دەگرێ
و لە تاکسییەکە دایدەبەزێنێت ،شۆفێرەکەش ،دوو جانتای شیکی میتال لە سنوقی
ئۆتۆمبیلەکەی دادەگرێت ،ڕەنگی یەکێکیان پیرۆزەیی ئەوی دیکە ،قاوەیی بوو .کە هاتنە
ژورەوە ،بەرەو پیری چوین و باوشمان پیاداکرد ،دوای ئەوەی لەسەر هەیوانەکە دانیشت،
بە دایکمان گوت نەنەی نوقڵەکە المان میوان دەبێت؟
دایکم گوتی :ئەوە ناوی دایە خانە ،نەنکتانە ،دایکی باوکتانە .ئیتر المان ئەژیت.
هێندەی من پێمخۆش بوو ئەوە نەنکمە ،هێندە الم گرنگ نەبوو ،بۆ ئەم نهێنییە لە
ئێمە شاردرابۆیەوە .باوکم هەرگیز باسی ڕەچەڵەکی خۆی بۆ نەدەکردین .بێدەنگ بوو،
هاورێی زۆری هەبوو ،کتێب و چونە دەرەوەی زۆریش ..ئێمە تەقریبەن زۆرمان نەدەبینی.
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منداڵیش پرسیار ناکات ،ناتوانێت ناخی گەورەکان بخوێنێتەوە و بگەرێت بە دوای نهێنی
خێزان و شناسی خۆیدا .ئەوەی الی منداڵ هەیە ،تەنها ئێستا و ئێرەیە .هەر لەبەر
ئەوەیشە ئەوان لە گەورەکان ئاسودەترن .دوایی دایکم وەک سەرە مقەست چیرۆکی کورت
و کوێری بۆ گێراینەوە .نیوەڕۆ باوکم هاتەوە ماڵێ ،بەرەو هەیوانەکە هات و گەڕایەوە
دواوە ،هاواری کرد و دایکمی بانگ کرد .بێئەوەی بەخێرهاتنی نەنەی نوقڵەکە بکات.
ئێمەیش دەوری نەنەی نوقڵەکەمان داوە ،خەریکی دەسماڵ و سەرپۆش و کاڵوەکەین
چاکی دەکەین ،نەنەی نوقڵەکە ماندوو و بێهێزو بێ توانا دیار بوو ،چاوەکانی کز ببوون.
باوکم :دایکم چی ئەکات لێرە؟
دایکم :ئەوە دایکی تۆیە .بەاڵم نەنکی منداڵەکانمانە ،یەک قسە بکەیت ،لێتی قەبوڵ
ناکەم ،ئەمە ماڵی منیشە ،ڕازی نیت و پێت ناخۆشە فەرموو دەتوانی بگوێزیتەوە .من
هێناومە خزمەتی بکەم تا ئەوەی لە ژیاندا ماوە.
یەکەم جارە دایکم وا ئازا و حەدی قسە لەگەڵ باوکمدا بکات.
من زۆر زۆر نزیکی دایە خان بووم ،بڕوای تەواوی بە من بوو ،لە حەمام دەمشت،
پرسیاری ڕەنگی قوماشی کراسەکوردییەکانی لێ دەکردم کە دایکم بۆی دەکڕێت.
من :سەوزە و گوڵی ڕەنگاو ڕەنگی تێدایە.
دایە خان :بە ساقەی ڕەجەکە بم ،دەزانێت حەزم لە چ ڕەنگێکە.
ئێمە وەک منداڵ هاتنی نەنکمان زۆر پێخۆش بوو ،گەرچی تا رادەیەک گرژییەکەی نێوان
ئەو و باوکم ئێمەی دڵگران دەکرد.
باوکم هێشتا هەر لە قوتابخانەی چوارتا مامۆستایە ،ماڵێکی دراوسێمان هەبوون،
گواستبویانەوە بۆ ئەو گەڕەکە و کوڕەکانیان لە قوتابخانەی چوارتا بوون ،کە باوکم
دەفتەری تاقیکردنەوەکانی دەهێنایەوە ،مامۆستای مێژوو و جوگرافیا بوو .ئێمە دەگەڕاین
تا ناوەکانی ئەوانمان دەدۆزییەوە ،من و کڵپە هەڵەکانمان بۆ چاکدەکردنەوە هاههاها.
دوایی سەیرمان دەکرد ،چ قوتابییەک زۆری هەڵە هەیە ،دەچوین بۆشایی و سەح
و غەڵەتەکانمان بۆ چاک دەکردەوە .لەوبەری ماڵەکەمانەوە شیوێکی قووڵ هەبوو،
کەئێستا وابزانم شەقامە دوو سایدەکەی الی دایرەی کارەبای مامۆستایانە ،بۆرییەکی ئاو
بەسەر شیوەکەدا وەک پرد دریژبووبووەوە ،لە نێوان ماڵی ئێمە و شیوەکە ،دەخڵ ودان
بوو .من بەسەر ئەو بۆرییەدا دەڕۆیشم لە مبەری شیوەکەوە بۆ ئەوبەری ،سەتڵێکیشم
پێبوو ،ئاوم بۆ دایکم دەهێنا .ئێستایشی لەگەڵ بێت ئەو گەرەکەهەر بێ ئاوە!
لە چیرۆکی قسەنەکردنی دایەخان و باوکم گەیشتین ،هەر دوای ئازادکردنی باوکم و
سەردانی خێزانەکەی وپرسیار لە لەسەر چۆنییەتی شەهید بوونی کاکی و براکەی
دیکەی .بە بیروبۆچونی باوکم ئەوان چیرۆکەکە وەک خۆی ناگێڕنەوە .ئیدی باوکم دێتە
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دەرێ لە ماڵەکەو لێیان زوویر دەبێت .چ هەڵەیەک و هەڵەشەیەک هەیە لەم بڕیارانەدا.
خێزانێک کارەساتێک پوکانییەوە .سەرەوخوار بووەوە .باوکم نەفی کرا ،برازایەکی لە
دایک دەبێ و باوکی شەهیدە ،ئامۆژنی دڵشکاو ڕەش پۆشم تا مردن ئەرکی بەخێوکردنی
تاقە کوڕەکەی لە ئەستۆ دەگرێ .دوو مامی دیکەم دوکانەکانی مامەکانم دەگرنە دەست.
خانووەکە کرێچیی تێدەچێت یان دەفرۆشرێت نازانم چۆنە زۆر ئاڵۆزە تێگەیشتنی
ناتوانم تا ئێستا لەمانە بگەم! بەاڵم کڵپە بە وریایی خۆی لە منداڵییەوە لە مەسەلەکان
گەیشتبوو .ئەو هاموشۆی ئامۆزاکانی دەکرد و هاوڕێی بوون ..دایکیشم هەر وەها
سەردانی کەسوکاری باوکمی دەکرد ،بەاڵم باقی منداڵەکانی دیکە دایکم زۆر نەیدەبردینە
دەرێ .باسی هیچیشی لە بەردەمی ئێمەدا نەدەکرد .هەر دایکم حەزی بە باس و قسە
لەسەر خەڵک و گرفتی ناوخێزانەکانی نەبوو .لەو ماڵەدا باوکم چاوێکی لەدەستدا و
نەشتەرگەریان بۆ کرد ،هاوڕێکانی بە رۆژگار دەهاتن بۆالی .یەک هاورێی باوکم بینی،
کە باوکمی بینی باوەشی پێدا کرد زۆر گریا ،فرمێسکەکانی بە ریشە سورباوەکەیدا
هاتە خوارێ .ئەویش مامۆستای شانۆ ،غازی بامەڕنی بوو .من لەو کاتەوە ئەو پیاوەم
زۆر خۆشدەوێ .خاڵە اللەم بەسەردان لە ئیتالیا گەڕایەوە دوای سااڵنێکی زۆر کە بۆ
خوێندن چووبووە فلۆرانسە .دەستی دایەخانی ماچ کرد و باوەشی پێدا کرد زۆر زۆر
گریا ،کە بەو جۆرە دایەخانمی بینی .دایە ئامەیش دەستی لە ناو دەستی نەنکمدا بوو،
ئێمەش هەر پێنجمان لە خۆشیاندا دەوری خاڵە اللە و دایە ئامە و دایە خانمان دابوو.
دایەئامەخان :مناڵینە با باسی غونچە خانتان بۆ بکەم .هەمیشە خۆی و ماڵی وەک بوک
ڕازاوە بوو ،ملوانکە ئاڵتونەکەی لە مل دەکرد ،دەست و مەچەکە سپییە جوانەکەی پڕ
لە بازن بوو .لیرەکانی بە کاڵوەکەیەوە کرابوو .کراسی کوردی لە قوماشی گرانبەها ،کە
کوڕەکانی خوا لێیان خۆش بێت ،بۆیان هەڵدەبژارد و دەیانهێنا بۆی .ماڵێکی جوان…
ئێستا ئێوە وا بە پەککەوتووی سەیری مەکەن .ژنێکی زۆر شیک و بە سەلیقە بوو .دایە
خان دەستی کردە گریان .من الی خۆمەوە هەستی دڵتەنگیم نەبوو ،هێندەی خۆشی
ئاشنایەتیم بە ژیانی ڕابردووی نەنەی نوقڵەکە.
تەنانەت خەسڵەتی نوقڵ هەڵگرتنەکەی و حەز بە شیرینی کردنەکەی ،هی کاکە محمودم
بووە ،ئێواران کە گەراونەتەوە لە کار ،گیرفانەکانیان پڕ لە نوقڵ کردووە ،هەر منداڵێکیان
بینیبێت بەسەریانا دابەشیان کردووە.
دایەخان ناوی غونچە عزیز بوو ،تاقانەی چواربرایە ،خەڵکی خەمزەیە .لەوێ ڕەزی
زۆری دەبێ باوکی بۆ کچە تاقانەکەی جێدەهێڵیت و ناونوسی دەکات بە ناوی ئەوەوە،
لێ براکانی تاپۆی زەوییەکان بە ڕێگەیەک لە ڕێگەکان ئیمزای پێدەکەن و ئەوان دەبنە
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خاوەنی ڕەزەکان .هیچ دەربارەی باوکی باوکم نازانم بەداخەوە ،بەاڵم دەزانم ناوی حاجی
عبدالرحمن عبدللە ی لەتکەیە .خاوەنی پێنج کوڕدەبن ،دەڵێن کچیکیشیان هەبووە بەاڵم
بە نەخۆشی سورێژە مردووە.
سک سوتان ،سێ ڕۆژ کۆڵەکەی ماڵەکەت ،دوو کوڕ بە شەهیدی لە باوەشتا بێت و
نقومی خوێنیان بیت .کێ بەرگەی ئەو کارەساتە دەگرێ؟ نەنکم لەسەر بەرماڵ دوای
نوێژکردن بەدەنگی بەرز قسەی لەگەڵ مامە محمودم دەکرد ،بەهەموو بڕوایەکی ئەوەوە
لە سەر بەرماڵەکە دادەنیشن و لەگەڵ مامە عبدللەم قسەی لەگەڵ دەکەن.
ئێواران من و کڵپە دەچووین بۆسەر خانووە نوێکەمان .خواردنمان بۆ پاسەوانەکە
دەبرد .کە شەوانە ئاگاداری چیمەنتۆ و کەلوپەلی کرێکارەکان بێت .شەوێک من و کڵپە
کەوتینە سوتاندنی کاغەزی بەتاڵی چیمەنتۆکان ،لە سەر بناغەکەوە بەسەر ئاگرەکەدا
خۆمان هەڵئەدا .بۆ بەیانییەکەی ،باوکم ئەبوبەکری نەگبەتی دەرکردبوو ،وای زانیبوو
شەو ئەو ئاگری کردۆتەوە .ئەو نوستبوو ،ئاگای هەر لە ئێمەش نەبوو .پاسەوانی چی!
هێندە خەونەکەی قووڵ بوو ،هەموو کەلوپەلەکانی ئەو پاسەوانێتی دەکردن بدرزایە هەر
بەخۆشی نەدەزانی!!
ماڵە نوێکەمان بەرامبەر بە حامیە بوو ،پشتی باخچەی ڕازاوەی ئێستا ،بەرامبەر
مەکتەبی سەرەتایی خۆم و خوشک و براکانم .ماڵێک حەوشەیەکەی گەورە و هەیوانێکی
بەرز و مەتبەخێکی الکێشەیی درێژ و گەورە ،هۆڵێک و دوو ژوری نوستن پێکهاتبوو.
باوکم بەدەوری باخچەکەدا دارچناری ڕواند و بەدارەکانەوە گڵۆپی نوێنی ڕەنگاو ڕەنگی
پێوە کرد .ماڵێکی سادە وئێمەش دڵمان زۆر پێی خۆش بوو .دایە خانیشمان لەگەڵ
خۆماندا هێنا .بەاڵم تەواو بێ ئاگا بوو ،دایکم هەموو ئەرکێکی خستبووە سەرشانی،
پاکی دەکردەوە ،دەیشت ،نانی دەکرد بە دەمییەوە .ئەوەی دایکمی بدیبایە دەیگوت:
جێگەت بەهەشتە ..پێم سەیرە خەڵک لەبەر بەهەشت مرۆڤانە ڕەفتار بکات .دایکم
لەبەر خۆشەویستی و هەستی لێپرسراویەتی بەرامبەر نەنکی منداڵەکانی ،ئەو کارەی
دەکرد ،نەک لەبەر ئەوەی دواجار بچێتە بەهەشت .باوکم کرایە سەرپەرشتیاری هونەری
لە چاالکی قوتابخانەکانی سلێمانی ،کە لەسەرکارێز بوو لە قوتابخانەی خالیدیە ..ئەو
ساڵە لەبەر ئەوەی باوکم خانووی بۆ کردبووین.باری گوزەرانمان زۆر الواز بوو .ساڵێک
نە جلوبەرگیان بۆ کڕین نە پێاڵو .تەنها ،خواردن و کەلوپەلی قوتابخانەمان بۆ دەکڕدرا.
هەژار نەبووین .بەاڵم باری ئابوریشمان باش نەبوو ،باوکم یەک دوو کاری تری دەکرد .تا
بتوانێت بەخێومان بکات .باخچەکەمان بەهەشتی ئێمە بوو .لە هەڵەبجەوە باوکم چەندین
ساڵی حهوتهم

212

27

نەمامی دارهەناری هێنا و چاندی ،بەهەموومان خەریکی باخچەکەمان بووین .دایکم هیچ
داخوازییەکی نەبوو ،باوکم بە دڵی خۆی ناوماڵی الی دارتاش بۆ داین بەکرد و ژورەکانی
پێ پڕکردەوە .کەلوپەلی سادە و ساکار ..ئێمە جوان دەمانڕازاندنەوە ..لە پۆلی پێنجی
سەرەتایی بووم کە بابە عەبدەم کۆچی دوایی کرد .لە تەمەنی  ٧٥ساڵیدا ،بە نەخۆشی.
کاتێک لە نەخۆشخانە کەوتبوو ،داوای کردبوو ،جوانترین سستەری خەستەخانە بێت
دەرزی لێبدات .وەسیەتی کرد ،بە دەهۆڵ و زوڕنا بیبەن بۆ سەر قەبران و بەگۆرانی وتن
بیشارنەوە .داوایەکی سەختە وایە؟ لەمەکتەب زۆر گریام ،بۆ الوکم باس کرد کە باپیرم
مرد .الوک کورێکی زۆر جەنتڵ بوو ،بەو تەمەنە بچکۆلەیەی زۆر بەهەست بوو ،تاقانەی
دوو خوشک بوو .لەو پۆلەش بە تەنشتی یەکترەوە دا دەنیشتین .بەیانیانیش لە ڕیزدا
دەستە بچکۆلەکانی لەسەر شانم بوو .وەسیەتەکەی باپیرم هاتە دی ،حەوتی نیسان
باپیرم وەفاتی کرد ،ماڵیان لە کۆاڵنەکەی پارێزەری سلێمانی بوو ،کە ناوی گردەکەی
محافز بوو ،ئەو رۆژە مەسیرە دەبێ ،ڕێوڕەسمی بەخاک سپاردنی باپیرم تا گردی شێخ
محێدین ،تێکەڵ بە دەهۆڵ و زوڕنا و حەشاماتی مەسیرەکە دەبێت.
لە قوتابخانەی ئاسۆ ،سەرەتایم تەواو کرد .هەموو خوشک وبراکانیشم لەوێ قوتابی
بوون .لەو ماڵەدا نیشتەجێ بووین و لە کڕێچێتی ڕزگارمان بوو ،هەندێ ڕۆژ هەبوو
پنەی ژنە نانکەرەکەم دەهێنا ،پێاڵوی دایکم لە پێدەکرد و سەمای فالمینگۆم لەسەری
دەکرد ،بەاڵم بیرم نییە لە کوێ من ئەم سەمایەم بینیووە؟ ڕەنگە لە فیلمێکدا بووبێت.
سەرسامی ئەو سەمایە بووم .السایی گۆرانیبێژە ئۆپێراکانم دەکردەوە بەدەنگێکی بەرزی
ناقۆاڵ شیڕە شیڕم بوو ،لەهەموو ژوورەکانەوە بە دەنگی بەرز ،هاوار دەکرا کە دەمم
دابخەم .دایکم خستمیە خولی سەمای بالێتەوە ،لە وەسائیلی تەعلیمییەکەی مامۆستایان،
خاتوونێکی روسی خلێکی بۆ مندااڵن کردبوەوە ،کە بریتی بوو لە ئێکروپاتیک و سەمای
بالییە .یەک جار نمایشمان کرد و خولەکە نەما ،لەبەر ئەوەی مامۆستاکەمان گەڕایەوە
بۆ روسیا.
تا پۆلی چواری سەرەتایی چوار قوتابخانەم گۆڕیوە ،لەگەڵ شەش جار ماڵ گواستنەوە.
پۆلی شەشی سەرەتایم تەواو کرد ،چومە ناوەندی ،کاتێک ئیستمارەکەم برد خۆم داخڵی
ناوەندی بکەم ،بەڕێوەبەری ناوەندی ئاشتی.
بەرێوەبەر :بابە گیان ئێرە قوتابخانەی سەرەتایی نییە ،ناوەندییە ،بچۆ بۆ ئەوێ خۆت
داخڵ بکە ،بەدایکت بڵێ بتبات.
من :نەخێر داخڵی قوتابخانە ناکرێم ،ئەوە فایلەکە و کارتەکەمە ،من سەرەتایم تەواو
کرد.
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سەیرێکی کردم و لەگەڵ مامۆستاکانی ژورەکە دەستیان کرد بە پێکەنین.
بەرێوەبەر :تەمەنت چەندە؟ بۆ وا بچکۆالنەی؟
وەک قوتابییەکەی قۆناخی سەرەتایی پێمخۆش نەبوو ئەو پێکەنینە و باسی بچکۆلەییەکم
بکەن ،چونکە خۆم بە گەورە دەزانی.
دوای نیوەڕۆیەک دایکم و خوشکەکەم و دوو برام چون بۆماڵی پورم ،مێردی پورم لە
زیندان ئازادکرابوو .ئەو رۆژە دایەخان تەواو ماندوو بوو .هاوین بوو ،جێی نوستنەکەی
لە ژێر گەراجەکەدا بوو ،کە دەیڕوانییە سەر باخچە گەورەکە .لە هەیوانەکەوە سەیرم
کرد هەتاو لێی ئەدا ،سەرچەفێکم دا بە تەنافەکەی دایکم هەڵیخستبوو ،سێبەرم بۆ
دروست کرد .لە مەتبەخ مێزە گەورەکەی نانخواردنەکەم قەد کرد نام بە پەنجەرەکەوە،
کورسییەکانم کۆ کردەوە و هەڵم چنین ..هەستم کرد دایەخان بەجێمان دەهێڵێ تا
دایکم دێتەوە مەتبەخەکە بۆ پرسە ئامادەبکەم .شوتیم ورد ورد کرد ،بردم کردم بە
دەمییەوە ،ئەو زۆری حەز بە شوتی و کەباب و گۆشتی برژاو دەکرد .دایە خان هەموو
کات پرسیاری لێ دەکردم.
دایە خان :فرە گیان تۆ منداڵی وەک فریشتەی ،پێم بڵێ قاچەکانم چاک دەبنەوە؟ من
جارێکی دیکە بە پێکانی خۆم دەڕۆمەوە؟ منی زۆرزانیش چەند چیلکەیەکی شقارتەم
دەهێنا ،دەمگوت :ئەگەر هەموویان بەیەکەوە بسوتێن ،قاچەکانت چاک دەبنەوە .کە
دەمسوتاندان ،دەمگوت :تەواو چاک دەبنەوە ..نەنکم هەمیشە باسی باغچە و ڕەزەکانی
ماڵی باوکی خۆی بۆ دەکردم .دەیبزڕکان و هیچی لێ تێنەدەگەیشتم .جاری وابوو،
دەیگوت :فرە گیان لەو الی ئەم ماڵەتانەوە ،ڕەزێکی گەورەیە ،ئەوە سەوزە و میوەکانی
هەمووی بەدەستی باوکم چێنراوە .ناوی هەندێ خەڵکی دەهێنا ،بەهەموو تەمەنم ئەو
ناوانەم نەبیستبوو.
ئەو ئێوارەیە دایە خانم زمانی گۆی نەدەکرد تا چیرۆکە کەڵەکەبوووەکانی ژیانی
خۆیم بۆ باس بکات .دوایی دە دەقە جارێکی دیکە چوومەوە الی ئاوی بۆ بەرم،
سەیرم کرد ،دایە خان چاوەکانی کراونەتەوە و سەیرم دەکەن .شوتییەکان هەر وا بە
لەتی بچوک بچوک لە دەمیا بوون .تومەس نەنکم ،هەر ئەو کاتە گیانی سپاردبوو.
منی یازدە سااڵن چوزانم مردن وایە!! بە ئارامی چاوەکانیم بە دەستم داخست ،بە
پەنجە لەتە شوتییەکانم لەدەمی دەرهێنایەوە ،خۆی گرمۆڵە کردبوو ،قاچەکانیم راکێشا
وبەتانییەکەم دا بەسەریدا .ئەی ترسنۆکییەکەم کوا؟ کە لە سێبەری خۆم دەتۆقیم! ئەو
ئێوارەیە ژنێکی تەواو کامڵ بووم ،کە پێش وەخت چەندین مردووی وای دیبێت .لەبەر
دەگای پشتەوە کە لەمتەبەخەکەوە حەوشەیەکی بچوکمان هەبوو ،دەرگایەکی بچوکی
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لەسەر بوو ،دەیڕوانییە کۆاڵنەکانی پشتمانەوە .کڵپە الی دانای حەمە نوری بوو .لەوێ
دانیشتم ،تا کڵپە و دانا هاتن.
من :کڵپە دایە خان مرد.
کڵپە :تۆ چوزانی؟
من :با
بێ ئەوەی بگریم ،بێ ئەوەی هەستێکی خەمبارم هەبێ ..رەنگە هەستی پێشوەختەم
یارمەتی دابێتم.
کڵپەو دانا بەپەلە رایان کرد و دەستیان گرت .الی ئەوانیش وابوو کە بەڵێ نەنکم
جەستە بە ئازارەکەی ،دڵە شکاوەکەی سکە سوتاوەکەی چیرۆکەکانی کچۆڵەیی و باغچە
و ڕەزەکانی ،کۆتایی پێهات .دەتگوت هەر لەدایکیشیش نەبووە ،هەر الشمان نەژیاوە.
هەر نەنەی نوقڵەکەشـمان نەناسیووە .ئەو ئێوارەیە هەمووی تەواو بوو .نەنکم سەفەری
کرد بۆ الی کورەکانی .هاتن و بردیان بۆالی خۆیان.
ئەوانیش وەک من لەبەر دەرگا بچۆلەکەی پشتەوە دانیشتن چاوەڕێی دایکم یان باوکمان
دەکرد ،بێنەوە .دایکم لە تەکسییەک دابەزی و خوشک و براکانیشم لەگەڵیدا .کڵپە
بەرەو پیری ڕۆیشت.
کڵپە :دایە شتێکت پێ ئەڵێم ،بەس نەیکەیت بە هاوار هاور و گەڕەک بێنیتە سەرمان.
دایکم :چی بووە؟
کڵپە:دایە خان مرد.
دایکم پەالماری کڵپەی دا و لەبەردەمی خۆیدا الیبرد و بەراکردن بەرەو دەرگا بچکۆلەکە
رایکرد.
دایکم :هەمووتان ئەکەم بەساقەی ،وا نەڵێیت.
دایکم هات و سەری بەتانییەکەی البرد ،هاواری کرد بانگی کرد ،گریا زۆر گریا .ئێمەش
دەورمان دابوو ،دایکم هەر بروای نەدەکرد ،پێی دەگوتین :الچن ،ئیوە چی دەزانن؟
لەشی گەرمە ،ڕەنگە بورابێتەوە ..توند توند نوساندبووی بەخۆیەوە.
رایکرد دراوسێکەمانی بانگ کرد ،باجی حەبە .ژنێکی بەتەمەن بوو .دەستی خستە
دەستی دایە خانەوە و گوتی.
باجی حەبە :رجا خوا عافوی کات ،خونجە خان ،دیارە پێش چەند سەعاتێک وەفاتی
کردووە..
من بەدیار شتنەکەیەوە دانیشتم و جێم نەهێشت ،کفنەکەیان بۆ دروو تا بردیانە
مزگەوت من الیەوە بووم ،جێمنەهیشت .کە بردیانە دەرێ ..ئیدی ماڵەکەمان تەواو
تەواو چۆڵەوانی پێوەدیار بوو .ئەو پشووی دا ..کتێبی ژیانی داخرا ..چومە سەربان..
لەوێ ئینجا گریام ،زۆر گریام .باوکم ژێرچەنە ئاڵتونەکەی دایە خان بە دیاری دابووی
ساڵی حهوتهم

27

215

پێم لەگەڵ ئەنگوستیلە یاقوتەکەی .باوکم بۆ مەسرەفی پرسەکەی ژێرچەنەکەی لێ
سەندم .تا بتوانێت پرسەکەی بەڕێوەبەرێ .ئەوە شێوەی ژیان و مردنی شێرە ژنێک
بوو ،کە بە پێوە لە یەک چرکەدا دوو کوڕی خۆی بەبەرچاوییەوە وەک گەاڵیەکی پایز
کەوتنە خوارەوە .باوکم تاسا کە پێمان گوت دایکت خۆت خۆش .دەبێ باوکم ئاواتی
بەوە نەخواستبێت جارێکی تر دایە خان لە تەکسییەکە دابەزێت و دایکم بیهێنێتەوە؟
تەمەنم چووە قۆناخێکی ترەوە ،بوومە الو .الوک چووە ناوەندی کوڕان ،لە ناوەندیدا کوڕ
و کچ جیا دەکرانەوە ،ئیدی ئەوە ئیشارەتێک بوو بۆ گەورە بوون .گەرچی من والوک
دراوسێ بووین ،دوای ئەو جودا کردنەوەیە لە مەکتەب هەستی ئەوەیان دا پێمان ئیتر
کوڕ و کچ بڤەن .ئێمە لە کۆاڵن یەکتریشمان بدیبایە قسەمان لەگەڵ یەکتر نەدەکرد.
شەرممان دەکرد .تەنانەت دایکی و دایکیشم هاتوچۆی یەکتریان دەکرد ،ئێمە نا! خولیا
و سەرگەرمی پشکنین بەناو کتێبەکانی باوکمدا سەریهەڵدا لەالم .هەموو کتێبەکانی
ئاجاثا کرستیم خوێندەوە ،فێری ناوی زۆرێک لە نوسەرە عەرەبەکان بووم بەتایبەتی
مسرییەکان وەک تەها حسین و نجیب مەحفوز.
نوسەرە جیهانییەکان .ئەوەی سەرنجی منی ڕادەکێشا کتێبی تر بوون نەک رۆمان و
چیرۆک و دیوانی شیعر .ئەو کتێبانەی باسیان لە مرۆڤایەتی و لێکۆڵینەوە و فەلسەفە
بوو ،گەرچی کە دەمخوێندنەوە هیچیشیان لێ حاڵی نەدەبووم.
لە خێزانێکی لەو جۆرەدا بێ گومان باس و خواسەکان و جۆری ئەو کەسانەی سەردانمان
دەکەن ،زۆر جیاواز بوون .هەمیشە چەند بابەتێکی جیاواز لە ماڵی ئێمەدا بوونی هەبووە،
چەند کەسێکی تایبەت وجیاواز سەردانیان کردووین ،یان هونەرمەند بوون یاخود کەسی
نیشتمان پەروەرو ئاسایی بوون .گەر باوکم پێی بگوتینایە ئەمشەو کەسێک میوانم
دەبێ ،خێرا کڵپە پرسیاری دەکرد ،چ کارەیە و ناوی چییە! کە لە تەیراوە بووین ،باوکم
میوانی دەهات ئێوارەکەی بانگی من و کڵپەی کرد ،گوتی:
ئەمشەو میوانێکمان دێ لە سلێمانییەوە ،بەهیچ جۆرێک نامەوێت بەیانی زووکەستان
دەنگەدەنگ بکەن و خەبەری بکەنەوە.
کڵپە :چ کارەیە؟
باوکم :گۆرانی بێژە.
هەر ئەو رۆژە کڵپە بەتەختەیەکی درێژی باریکی هێنا ،تەلی عەمەلیاتی بەسەر تەختەکەوە
درێژکردەوە ،کردی بە ئامێری عود .بەیانیی زۆر زووو ،بە پەلە منی خەبەر کردەوە.
کڵپە :هەستە خێرا ،من گۆرانی دەڵێم و تۆش چەپڵەم بۆ لێدە.
بەخێرایی لە ژێر لێفەکەوە هەستام ،هەردووکمان لەبەردەمی دەرگای ژوری میوانەکەمان،
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کە گۆرانی بێژەکەی لێ نوستبوو ،ئاهەنگێکمان لەسەرشەرەفی هاتنی بۆالمان گێڕا.
کڵپە ئامێرەکەی دەژەنی و گۆرانی ڕەوشەن ،ڕەوشەن ڕەوشەنێ هەستای دەگوت،
منیش بە دەم خەوەوە چەپڵەم لێئەدا .هەر ئەوەنەم زانی باوکم بەدەستێک پشتی ملی
هەردووکمانی گرت و هەڵیداینە حەوشەکەوە.
باوکم ئاشقی کتێب بوو ،لە هۆڵی دانیشتنەکەماندا لەسەر کورسییەکان کتێبی هەڵچنراوی
باوکم هەبووە ،لە تەنیشت دۆشەکی خەوەکەیەوە کتێب هەبووە .لە هەورەبانەکەماندا لە
ناو کارتۆندا پڕ لە کتێب بووە ..ئەو کاتەی منداڵ لەگەڵ تەمەنیدا فزولیش لە ناخیدا
هەڵدەچنێت بە زۆری بەناوکەلوپەلی دایک وباوکیاندا دەگەڕێن .من بەناو کتێبەکانی
باوکمدا هەمیشە دەگەڕام ،حەزم بە بۆنیان بوو ،بەتایبەتی ئەو کتێبانەی کە دەستم
ئەدایێی پەڕەکانی ئەوەری ،هێندە ماڵیان پێکرابوو ،مشک چەندین پەڕەی خواردبوون،
وا هەستم دەکرد ،ئەو کتێبانەی لە کارتۆنەکاندان شاردراونەتەوە و نهێنیان هەیە .هەر
بۆیە هەمیشە بە دزییەوە ،لە کارتۆنەکاندا سەیری ئەو کتێبانەم دەکرد ،گەرچی زمانی
عەرەبیشم نەدەزانی بەاڵم دەمتوانی بیانخوێنمەوە و تاڕادەیەکیش لێیان بگەم ،بەاڵم
کەم .هەر لە و گەڕانەشدا بوو ،ڕۆژمێرەکەی باوکمم دۆزییەوە و رۆژی لەدایک بوونەکەی
خۆم و بەیان ویالدەکەم دۆزییەوە .کە ئەوەی لەسەر دەفتەری نفوسەکەم هەیە ،راست
نییە .راستەکە ئەوەیە کە لێردا ئاماژەم پێداوە.
لەتەمنی دوانزە بۆ سیازدە ساڵی ،هەموو چیرۆکەکانی ئاجاثا کرستیم خوێندەوە ،هەستم
دەکرد دونیا و ئەوەی لە دەورووبەرمدا هەیە ،ئەوە نییە!! دەستەکانم لە ناو کتێبدا گەرم
بووە پێش ئەوەی لەناو دەستی کوڕێکی ئاشقمدا گەرم هەڵگەڕێت.شتێکی دیکە هەیە
دەبێت بیدۆزمەوە ،نهێنییەک هەیە دەبێت پێی بگەم ،لەبەر ئەوە دەگەڕام و نەشمدەزانی
گەڕان بەدوای چیدایە! گەرانی من سەرەتا لە ناسینی دوو کەس بوون ،یەکەمیان لە
ناسینی هاوسێیەکماندا بوو ،قوتابی کۆلیج بوو ،چەپ بوو .ئێواران دەچوومە ماڵیان
باسی چینەکانی کۆمەڵی بۆ دەکردم ،ڕۆڵی ئافرەت لە کۆمەڵگە ،یەکسانی و ماف و زۆر
کتێبی ئەدامێ کەئەو کاتە گەنجان سەرقاڵی ئەو جۆرە کتێبانە بوون ،گەرچی بە نهێنی
لە نێوان خۆیاندا ئاڵوگۆڕیان پێدەکرد .کتێبی قەدەخەکراو بوون .یەکەم کتێب کە لە
نیشتمانم وەرگرت ژانی گەل بوو .دوایی دایک ی مەکسیم گۆرکی بوو ..لەو سەردەمەدا،
چۆن قۆناخەکانی خوێندنت دەبڕی ،دەبوایە ئاوایش ئەو کتێبانەت بخوێندایەتەوە،
شەرمەزاری بوو ،بکەوتیتایەتە ناو کۆمەڵێک گەنجەوە باسی یەکێک لەو کتێبانە بکرێت
و تۆ زانیاریت نەبێت .دووەم هاورێم لە قۆناخی ئامادەییدا بوو ،ئەویش هەر هەمان شێوە
هاوسێمان بوو .دوایی دێمە سەر باسی ئەویش.
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بێ لە کتێب خوێندنەوە ،سەودای گۆرانی چەند گروپێکی موزیک بووم ،وەک ئابا .بۆنی
ئێم ،ستار ،گوگوش ،بیتلس .هەڵبەتە من شانسێکی گەورەم هەبوو کە کڵپە برام بوو.
ئەو چەند ساڵێک لە من گەورەتر بوو ،هەمیشە دەستی گرتبووم و هاندەرم بووە .بێ
لەوە الوێکی خوێن گەرم و پڕبەهرەبوو .لە هەموو بوارێکدا شتێکی دەزانی ،خوێنەر بوو،
مۆسیقا ژەنێکی وریا بوو ،وێنە کیش بوو ،گۆرانی بێژ بوو .یاریزانی ئاسن و کاراتێ بوو..
نەک هەر برا بەڵکو هاورێشم بوو ،زۆربەی کاتەکان لەگەڵ ئەو بووم ..کاریگەری ئەویشم
لەسەر بووە .هەندێ کات کتێبەکانی کە دەمخوێندنەوە لە دەستی دەسەندم و دەیگوت
ئەوە جارێ بۆ تەمەنی تۆ نییە و هەر نازانی ئەوە باسی چی دەکات .ئێ راستیشی
دەکرد ،لە تەمەنی سیانزە ساڵیدا من لە کوێ لە فەلەسەفەی مارکس تێ دەگەم؟
سەرەتا رێگەی هونەرم گرتە بەر ،گۆرانیم دەگوت لە کۆرسدا بەشدار بووم ،بەشداری
فێستڤاڵی سااڵنەی چاالکی قوتابخانەکانم دەکرد .دوایی ئەوە لە ئامادەییدا چوومە
وەرزشەوە ،یارزانی تۆپی دەست بووم ،لە هەڵبژاردەی دوا ناوەندییەکاندا یارم دەکرد .لە
تەمەنی چواردە ساڵی حەزم لە نوسین کرد ،یەکەمین پەخشانم بۆخۆشویستنی نیشتمان
نوسی ،نەک نامەیەکی هەرزەکارانەی دڵداری .چ لە وانەی عەرەبیدا و چ لەوانەی کوردی
مامۆستاکانم نومرەی تەواویان ئەدامێ لە داڕشتندا .هەروەها نومرەشم بە دیاری پێ
ئەدرا بۆ ڕازاندنەوە و پاکوخاوێنی پەڕەکانی تاقی کردنەوەکەم و دەستوخەتم .خەیاڵێک
منی داگیرکردبوو ،هەمیشە لە خەیاڵی قوڵدا ئەژیام ،کە ناوی واقع نەبوو .جاروبار
سەردانی باوکمم دەکرد ،لە چاالکی قوتابخانەکان .بێگومان ئەوەیش هەربەهۆی ئەوەوە
بوو کە کڵپە لەوێ لە خولی وێنەکێشاندا بوو کە مامۆستا سمایل خەیات سەرپەرشتی
دەکرد ،هەروەها الی رەوان شاد ولیەم یوحنا فێری ئامێری گیتاربوو .رۆژێک جورئەتم
کرد ،چوومە سەر ئامێری درامزەکە ،وە هەر لەخۆمەوە دەستم کرد بە دارکێشان بە
درامزەکەدا ،مامۆستا ئەنوەر قەراخی لە دەرگاکەوە سەرێکی هێنایە ژورەوە گوتی :ئەوە
مەولووە؟ زانیم سەرکەوتوونابم .خۆم لە ئامێر ژەنین بەدوورگرت.
کەشوهەوای چاالکی قوتابخانەکانی سلێمانی هێندە گەرموگوڕ بوو لە نێوان سەرپەرشتیار
وفەرمانبەر وڕاهێنەرەکاندا ،واتدەزانی لە ماڵێکدایت کە لەوەوپێش ناسیوتە .مامۆستا و
ڕاهێنەرەکان هێندە دڵسۆزانە بەئەمەکەوە قوتابییەکانی خۆیان فێردەکرد ،لە خۆتەوە
دەتویست وەک ئەوان هونەرمەند بیت .لە کۆرسی گۆرانی گوتندا بەشدار بووم ،لە
کۆراڵ و لە فیستڤاڵی سااڵنەی چاالکی قوتابخانەکان بەشداریم کرد لەگەڵ کڵپەی برامدا.
باوکم هەستێکی دامێ کە پێی خۆش نییە ،بەاڵم خۆم دەمویست بەردەوام بم .دوای
ئەوە لە کۆرسی تۆمارکردنی بەرهەمی تیپی مۆسیقای سلێمانی بەشدار بووم .باوکم
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نەیهێشت بچم بۆ تۆمارکردنی گۆرانییەکان لە تەلەفیزیۆنی کەرکوک .بەدایکمی گوت:
هیچ نەشونمای نییە ،لەناو ئەو کچە گەورانەدا نەشاز دەبێت.
من نەچووم  .دەنگم هەبوو ،ڕەنگم نەبوو ..لە نیوەی ساڵدا هەشت سفرم تێدا بوو ،نەموێرا
کارتەکەم پێشانی دایکم و باوکم بدەم ،ئێ هەر لە وەرزش و وێنە دا دەرچووبووم .کڵپە
ئیمزای سەرکارتەکەی بۆ کردم .چەند جارێک هەوڵی دا السایی ئیمزاکەی باوکم بکاتەوە،
دەیسڕییەوە و جارێکی تر ئیمزاکەی دەکردەوە .لەسەر سەالجەکە کارتەکەم شاردەوە.
رۆژێک لە وانەی وەرزشدا بووم ،لە گۆڕەپانی قوتابخانەکەم دایکم بینی بە جلە کوردییە
سورەکانییەوە کە تازەبوو .لە دەرگای قوتابخانەکەی ئەدا ،مامۆستاکەم گوتی :فرمێسک
بڕۆ دەرگا لە دایکت بکەرەوە .ناو قەدم وشک بوو ،دەرگاکەم لێکردەوە ،دایکم سەیرێکی
کردم هەر وەک ئەوەی هەر نەشمناسێت هیچی نەوت .لە پڕ فەرمانگوزارەکەمان هات ،بە
مامۆستای وەرزشەکەم کە ست شەبۆ بەرقی بوو ،ڕێم پێبدات بەڕێوەبەر بانگم دەکات.
خۆم کرد بە ژوری بەڕێوەبەردا ،چ بەڕێوەبەرێکیش ئەوە بوو کە دەیانگوت ئەکبەر واحد
زیڕەی لێ دەکات .دایکم دانیشتبوو ،هەر کە من چوومە ژورێ دایکم بەرەو پیرم هات و
زلەیەکی لێدام .بەرێوەبەرەکە دەمووچاوی گەشایەوە ،وەک ئەوەی بەخۆی بڵێت دایکی
کارەکەی منی کرد .کارتەکەمی بەدەستەوە بوو ،پرسیاری کرد کێ ئەم هەموو ئیمزایەکی
کردووە .گوتم لە دایک و باوکم ترسام و براکەم هاوکاری کردم .ئەو زلەیە تەمێی
کچێک بوو تازە هەرزەکاربوو .دایکم لۆمەی باوکم و کڵپەی کرد ،خەتای خوودانمە بە
چاالکی قوتابخانەکان ومەکتەبەکەم فەرامۆش کردووە .سەری ساڵ ،ڕۆژی وەرگرتنەوەی
کارتی کۆتایی ساڵ ،هەموو پۆلەکان لە گۆڕەپانەکەدا وەستابووین .گەرچی ژمارەی
قوتابییەکان کەم بوون ،چونکە ئەو ساڵە لە مامۆستایان ناوەندی شیرین کرابۆیەوە،
ئێمە یەکەم وەجبە بووین ،کە پێک هاتبووین تەنیا لە چوار پۆلی یەکی ناوەندی.
بەرێوەبەر :کچینە ،پێش ئەوەی هیچ بڵێم ،پێمخۆشە ،باسی قوتابییەکتان بۆ بکەم،
کە زۆر ئازا و سەرکەوتووانە وەک موعجیزە سفرەکانی خۆی پڕدەکاتەوە ،بانگی بکەم
و هەموومان چەپڵەیەکی گەورەی بۆ لێبدەین .من بووم ئەو قوتابییە .بەاڵم ساڵی
دوای ئەوە لە ماتماتیک و کیمیادا ئیکمال بووم ،لە کیمیادا هەر دەرنەچووم و ساڵێک
مامەوە ..کە کارتەکەم هێنایەوە بۆ ماڵەوە لە هەیوانەکە بەدەم گریانەوە خەوم لێکەوت.
گوێم لێ بوو دایکم دوعای لە مامۆستاکانم دەکرد ،کە من ئاوا دڵشکاو گەڕاومەتەوە
ماڵێ و ساڵێکم لە کیس چووە .دایکم هەمیشە لە قوتابخانە بەدواداچوونی بۆ دەکردین،
هەر بۆیە بەڕێوەبەری قوتابخانەکە کردبوویە لێژنەی دایکان و باوکانەوە بۆ دوو ساڵ
ئەم ئەرکەی پێسپێردرا.
لە پۆلی سێی ناوەندیدا ،تەعریبی زمانی کوردی دەستی پێکرد .وانەکانمان بوون بە
عەرەبی ،مامۆستای عەرەبمان لە باشوری ئێراقەوە بۆهات ،یان زۆرتر لە عەرەبەکانی
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کەرکوک ،کە ئەوانیش هەر خێزانە هاوردە عەرەبەکان بوون بۆ تەعریبکردنی کەرکوک.
نە ئەوان زمانی کوردیان دەزانی ،نە ئێمە عەرەبیمان دەزانی ..من الی خۆمەوە ڕقی
دوونیام لێیان بوو ،بۆ یەکەمین جاریشمە ڕقم لە مامۆستام بێت .تەنانەت ئەوانەی لە
وانەکانیشیاندا خراپ بووم.
بەشداری خۆ پێشاندانم دەکرد بۆم گرنگ نەبوو کە بگیرێم و ئەشکەنجە بدرێم ،لە
پێناوی ئەوەی ئەو مامۆستا عەرەبانە بگەرێنەوە بۆ شاری خۆیان و لە سلێمانی نەمێنن،
وانەکانمان ببنەوە زمانی کوردی .وام دەزانی ئەوە ئەرکە دەبێت بۆ ئەم نیشتمانە شتێک
بکرێت!!هەستی لێپرسینەوەم لەتەمەنی هەرزەکاریمدا هێندە زۆر بوو ،وەک کۆڵێکی
لێهاتبوو بەسەر شانمەوە هەڵمگرتبوو .ئێستا نازانم ناوی چییە وچۆن باسی لێبکەم،
بەاڵم کەشی ژیان لە سلێمانیدا ئەوها بوو ،گەنجی ئەو سەردەمە بەو لێپرسراویەتەوە
گەورە دەبوون .لە یەکێک لە خۆپێشاندنەکاندا ،لە پۆلدا هەستام ڕابکەمە دەرێ و
بەشدار بم ،مامۆستای وانەی ئینگلیزییەکەم ناو دەرگای پۆلەکەی لێگرتم ،من لە نێوان
قاچەکانییەوە ڕامکردە دەرێ و بەدەم هاوار هاواری قوتابیانی زانکۆ و ئامادەیی و
ناوەندییەکان کەوتم ،لە مەجید بەگ پێیان گەیشتمەوە .هەواڵهات بۆ باوکم و نەیانهیشت
کالە لە پێ بکەم .بە دزییەوە دەمخستە ناو جانتای مەکتەبمەوە .بۆ دووەم جار من و
دڵنیای هاورێم بووین ،دڵنیا خوشکی دانای حەمە نوری بوو .ئەمنەکان هاتن بۆمان،
ڕامانکردە ماڵێکەوە ،دایکێکی گەنج تەشتێکی لەبەر دەمدا بوو جلی دەشت ،کە من و
دڵە خۆمان کرد بە حەوشەکەدا ،پەشؤکا و بەرەو پیرمان هات ،تکای کرد نە چینە
ژورەوە و بچینەوە دەرەوە ،ئێمە دوو ئەمنەکەمان بینی کە دوای من و دڵە کەوتبوون،
نەمانتوانی بگەرێینەوە ،خۆمان کرد بە ژوورا .بێشکەی منداڵک دانرابوو ،کۆرپەیەکی
بچکۆلە و شوشەی شیرەکەی الی بێشکەکەوە بوو .کانتۆرێکی جل لە ژورەکەدا
بوو ،لەگەڵ دۆاڵبێکی نوێن.من بەپەلە لە کانتۆرەکەدا دشداشەیەکم دۆزییەوە وبەسەر
تەنورە رەش و کراسە سپییەکەمدا لەبەرم کرد ،دەستم کرد بە بێشکە راوەشان ،هەر
کە گوێم لە دەنگی دوو پیاو بوو لە هەیوانەکە ،بەدڵەم وت خۆت بشارەوە ،ئەو فریا
نەکەوت دشداشە لەبەر بکات ،من شیرم ئەکرد بە دەمی کۆرپە نوستووەکەوە ..کە
منیان بینی هاتن بۆم ،تا توانیان قژیان گرتم و سەریان کێشام بە بێشکەکەدا .دوایی
دەستیان برد دشداشەکەم بەرز بکەنەوە من خۆم گرمۆڵە کرد ،سەرم خستە بەینی
قاچە الوازەکانمەوە ،ئەوان بۆنی ئارەق و ئەلکهولیان لێ دەهات ،لەوەی دەکرد مەست
بن یەکێیان بە کاڵشینکۆف دەیکێشا بەسەرمدا ،ئەوەی تریش دەیوست دەستبەرێ بۆ
مەمکم ودشداشەکەشم لەهەمان کاتدا هەڵبداتەوە .من نازانم چ هێزێک بوو منی کردبووە
تۆپێکی گرمۆڵە و سەریان لە بەنی ئەژنۆکانمدا بۆ بەرز نەدەکرایەوە و منیان جێهێشت
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بەسەری شکاوە و و دەرگای کانتۆرەکەیان کردەوە ،دڵەیان بینی .وەک ئەوەی مرواریان
لە مەحارەیەکدا دۆزیبێتەوە ،دڵە دوو چاوی گەشی سەوزی هەبوو ،لەگەڵ قژێکی کاڵی
خاو و پێستێکی سپی ..بە قژ دەڵەیان برد و منیان جێهێشت .من بەسەربانا چوومە
ماڵێکی ئەودیوو ئەو ماڵەی لێی بووم ،لەوێ هەر بە دشداشەکەی بەرمەوە ،کوڕێکی الو
بردیمەوە بۆ ماڵەوە .لە ماڵەوە خێرا جلەکانم گۆڕی ،سەروقژم شت و لە ترسا چوومە
ژێر لێفەکەوە .بە بڵیسەی خوشکم گوت :کە لە موزاهەرەدا وام لێهاتووە .لەوەش
ناخۆشتر ئەوە بوو ،چی بە ماڵی دڵە بڵێم ،ئەوان خوشکێکی گەورەیان لە دەستدابوو،
هێشتا برینی ئەو ساڕێژ نەبووبوو .دڵەیشی بێتە سەر .بە دایکمم گوت سکم دێشێ و
لە خولی مانگانەدام .کڵپە بینیمی بروای نەکرد ،گریام و بۆم باسکرد ،کە بە دانای برای
دڵە بڵێ چیمان لێبەسەر هاتووە .الی ئێوارە دڵە بەربوو ،زیندانی سلێمانی هێندەی
قوتابی تێدا بوو ،جێگەیان نەدەبۆیەوە .الی ئێوارەکەی بەشێکی زۆریان بەردابوو .باوکم
و دایکم زانیان ،باوکم بە دایکمی گوت بۆ ماوەیەک بمباتە ماڵی نەنکم و نەیەمەوە ماڵێ.
دایکم بۆ شەشەمین جار دوو گیان بوو ،من و خوشکەکەم ئاواتمان دەخواست خوشکێکی
بچکۆلەمان ببێت .کراسێکی پەمەی ڕەنگمان بۆ کڕی ،دایکم رۆژی هەژدەی حوزەیران،
کاتژمێر سێ و بیست دەقەی دوای نیوەڕۆ کورێکی بوو .باوکم حەزی وا بوو ناوی بنێت
مژدە یان دەرسیم .بەاڵم من ناوێکم بۆ هەڵبژارد و بە باوکم گوت :من ناوەکەم لەگەڵ
هیچ خوشک و براکانمدا ناگونجێ ،دەمەوێت خۆم ناوی بنێم ،ناوی هونەرم بۆ هەڵبژارد،
بە ناوی دیوانە مەزنەکەی گۆرانەوە (فرمێسک و هونەر) .ئیدی ناوەکانمان ئاوا بوو.
کڵپە و بڵێسە ،کوردۆ و پشتکۆ ،فرمێسک و هونەر .نەک هەر ناوم نا ،بەڵکو ئیدی
دایکە بچکۆالنەکەشی بووم .لەو سااڵنەدا ئێراق بەگشتی بەڕووی ئابوورەیەکی تۆکمەوە
کرایەوە .گۆرانی بێژە بەناوبانگەکان دەهاتن بۆ بەغداد و کۆنسێرتیان دەکرد .ئێراق
هەنگاوی بەرەوشارستانییەت و مەدەنیەت و واڵتی نەوت و کلتور بوو .سەدام بووە
سەرۆک و هەموو فەرمانبەرانی ئێراق موچەیان زیادی کرد .بەاڵم دایکم دەیگەڕاندەوە
بۆ لەدایک بوونی کۆرپەکەی .ئەو گوتی :مستەفا ئێمە هەر منداڵێکمان بووبێت ،تۆ
یان تەرفیعت کردووە ،یان موچەکەتیان بەرزکردۆتەوە ..هێندەی نەبرد جەنگێکی شووم
یەخەی گرتین .ناوی جەنگی قادسیەی سەدام بوو .یان جەنگی کەنداوی یەکەم .هونەر
و جەنگ پێکەوە گەورە دەبوون .باوکم ویستی بمخاتە پەیمانگەی بازرگانی .من رازی
نەبووم ،دەمویست درێژە بە خوێندن بدەم ،هەروەها ئەوەی کڵپە لێی بەسەر هات،
من لێم بەسەر نەیەت .کڵپە ئارەزووی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی بەغدادی دەکرد،
بەشی شێوەکاری .باوکم ڕێگر بوو ناردیە پەیمانگەی پیشەسازی .کڵپە ئەو رۆژە زۆر
گریا چووە الی خاڵەکانم ،دایکم لە حەمامەکە جلی ئەشت ،تکای لەدایکم کرد قسە
لەگەڵ باوکمدا بکات ،هیچ سودی نەبوو .ئامانجی باوکم ئەوەبوو کڵپە زوو خوێندن
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تەواو بکات و هاوکاری بکات لە خەرجی ماڵەوەدا .ئێ کڵپە هەر لەتەمەنێکی کەمەوە
کاری دەکرد و پارەی ڕۆژانەی خۆی و داخوازییەکانی خۆی دەردەهێنا .بە دزی باوکمە
کاری دەکرد ،چونکە باوکم پێیناخۆش بوو کەکڵپە کار بکات .ئەمەی لە چی و ئەوەی
لە چی!! من سوربووم لەوەی بچمە ئامادەیی ،باوکم هەر ناڕازی بوو ،کڵپە هاتە
بەردەمی باوکم و گوتی :فرمێسک دەبێت بخوێنێت ،من کرێکاری بۆ دەکەم و مەسرەفی
دەکەم تا خوێندن تەواو دەکات .چوومە ئامادەیی .باوکم وەک بڵێی نەی ئەدوانم،
بەاڵم من بۆم ئیسپات کرد ،کە دەتوانم بەئاسانی قۆناخی چواری ئامادەیی ببڕم و
هەمیشە دڵخۆش و وریا بووم ،گەرچی یەکەم ساڵی جەنگ و بۆردومان وتۆقینمان بوو.
لەگەڵ هەر بۆردوومانێکدا ،شوشەی پەنجەرەی ماڵەکەمان دەهاڕییە خوارەوە ،دەرگای
مەدخەلەکەمان لە بندا دەردەهات .خۆمان لە حەمامەکە دەشاردەوە ،یەکەمین وشە کە
هونەری برام زمانی پێپژا (حەمامە بوو) کە ئینزاری بۆردوومان لێیئەدا ،بەدەوری خۆیدا
دەسوڕایەوە و دەیگوت :حەمامە ،حەمامە .شەوانیش لە کەالوەی گەڕەکەکە دادەنیشتین
لە ترسی بۆردوومان کردن .دوو جار تەیارەم بینی کە چۆن ساروخەکان هەڵئەدات ،بیرم
دەکردەوە کێ ئێستا دەمرێ!! چ ماڵێک و جێیەک دەروخێت .هەشبوو لە خۆشی ئەوەی
زیان بە حوکمەتی سەدام بکەوێت و دوژمنە سەر سەختەکانی کورد ،کە رەفیق حزبی
و بەعسییەکان بوون بەر بۆردوومان بکەون .هەموولەکاتی تۆپباراندا دەچوونە سەربان
و تەماشای ئەو جێیانەیان دەکرد کە بەر قەسفی تەیارەکە دەکەوت .پۆلی چوارم بە
سەرکەوتوویی تەواو کرد .ئەوسا باوکم ڕووی ئەدامێ و نێوانمان باش بۆیەوە ،چوومە
بەشی ئەدەبی و ئامادەیی سلێمانی کچانم هەڵبژارد .گەرچی سەرەتا لە سانەوی فریشتە
خۆم ناونوسکرد ،لەبەر هاوڕێکانم ،گەرچی خوێندن تێیدا بە زمانی عەرەبی بوو .دوای
رام گۆڕی .باوکم هەستی کرد کە ئەم هەڵبژاردنەم پەیوەندی بە سەرکێشی ناوەوەم
هەیە .ئامادەیی سلێمانی کچان ئامادەییەکی نمونەیی بوو ،کچی شارەکە زۆربەیان لەوێ
بوون .زۆربەی ئەوانەی بەهرەمەند و چاالک و سەرکێش بوون ،سەر بە ئامادەیی سلێمانی
کچان بوون .دوو ساڵی خوێندنم لەوێ ،هەوێنی ڕۆشنبیربوونی من بوو .لەهەر وانەیەکدا
پشتم بە کتێبەکانی باوکم دەبەست ،وەک سەرچاوە بەکارم دەهێنان و تێکەڵی وانەکانم
دەکرد .وانەکانم وەک ئەرکی قوتابخانە نەدەبینی ،بەڵکو کتێبێک بۆ فێربوون لەبەرئەوە
بە چێژەوە دەمخوێندنەوە و لێیانەوە فێر دەبووم ،گۆڤارێکی ئەدەبیمان هەبوو ،جاروبار
لە وگۆڤارە بابەتی ئەدەبی یان داڕشتنم تێیدا باڵو دەکردەوە ،دڵسۆز حەمە یەکێک
بوو لە قوتابییە بەهرەمەندەکان کە لەو گۆڤارەدا چیرۆکی کورتی باڵو دەکردەوە .لە
کتێبخانەکە دا کە ست شەمام شەوقی سەرپەرشتی دەکرد ،کۆڕو سیمیناری بۆ ئاماد
ەدەکردین لە نێوان ئێمە و ئامادەییەکانی کوڕاندا .لەوێ بنکەی خۆ پەروەردەکردن بوو.
نیگاری شێخ حەسیب و چیمەن ئیسماعیلم ناسی .بووینە هاوڕێ .مەی سابوونکەرانیم
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بینیوە لەوێ .کەلە ناوەندی بووم ئەویش لەگەڵماندا لەکۆرسەکاندا بوو .زۆربەی ئەو
کچانەی لە کۆراڵ وکۆرسی گۆرانی گوتن هەیە لەوێ بەیەکتر گەیشتینەوە .رۆژێک لە
پشوودا لەپۆلەکەمدا دانیشتبووم ،کچێکی بااڵ بەرزی چاو گەش لەگەڵ دوو هاوڕێیدا
خۆیان کرد بە پۆلەکەمدا ،کچە بااڵ بەرزەکە بەڕوویەکی زۆر خۆشەوە ساڵوی پێمدا.
پرسیاری کرد :ئەڵێی نامناسیت؟
من :نەخێر.
ئەو :من ئاڤانم.
من :کام ئاڤان؟
ئەو :ئاڤانی مامە کەریمت.
تا ئەم تەمەنەم ئەو هەستەم بۆ باس ناکرێت ،لە تەریق بوونەوە ،خەمناکی ،پەشۆکاوی،
هەست کردن بە دابڕان ،دەبوو ئێمە لە باوەشی یەکتردا گەورەبوونایە .منداڵەکان لەبەر
نەگونجاندنی گەورەکان بۆ لەیەکتر بێبەش بن؟ ئەمە تاوانێکی گەورەیە ،کە بۆ هەموو
تەمەنم بۆتە وانەیەکی گەورە .ئیدی هەموو رۆژێک خۆم دەچووم بۆ پۆلەکەی لەگەڵ
ئامۆزاکەم دەبووم.
ئێوارەیەک کڵپە هاتەوە ماڵێ ،وەک هەموو جارێک باسی هەموو رۆژەکەی خۆی بۆ
کردم.
کڵپە :ئەمڕۆ لە پرۆڤە باسی ئەوە کرا ،بۆ ئێمە خوشکەکانی خۆمان نەهێنینە ناو
هونەرەوە ،بەتایبەتی شانۆ .فرە ئەزانی کچمان نییە رۆڵ ببینێت لەو شانۆگەرییەدا .ئیتر
من پێموتن ،من ئەتوانم فرمێسکی خوشکم بهێنم .بەاڵم یەک شت .ئەت بەم تۆ دوایی
دەڵێی نا من نامەوێت بەشدار بم.
من :باشە ،سبەی لە دوایی دەوامەوە دێم.
ئامادەی سلێمانی کچان نزیک بوو لە چاالکی قوتابخانەکانەوە ،هەردووکیان لەسەر
کارێزبوون و تەنیا شەقامێکیان نێوان بوو .دوایی دەوام ڕۆیشتم .خۆم کرد بە هۆڵی
چاالکی قوتابخانەکاندا ،هۆڵێکی نسرم ،پەردەیەکەی قەیفەی سوور بەمالو ئەوالی سەر
سەکۆکەوە هاتبوونە خوارێ.
کڵپە ئەو کاتانەی لەوێ خۆی فێری ژەنینی ئامێری گیتار دەکرد ،داوایان لێکردبوو،
(شانۆیی کەلە سەری نازم حکمەت ،بەرهەمی تیپی نواندنی سلێمانی ،دەرهێنانی کەریم
عوسمان) .بۆیەکەمین جار کۆمەڵێک کچ و کوڕ لە تەمەنی مندا دەبوون .کچەکان
بەچەشنی من ،کراسی سپی و تەنوورەی سێ چارەکی ڕەشیان لەبەر بوو .چەند
الوێک لەوەی دەکرد ئەوانە ئەکتەری راستەقینە بن .من پێش ئەوە هەرگیز شانۆگەریم
نەبینیبوو ،تەنیا کۆرال و ئاهەنگی کۆنسێرتم بینی بوو .دەرهێنەرەکە هەموو ئەو
کوڕوکچانەی لە تەمەنی مندا بوون ،پێی گوتین :ئادەی بچنە سەر سەکۆکە ،هەمووتان
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تەماشای ناو قەفەسەکان دەکەن ئەوێ باخچەی ئاژەاڵنە ،دوای پیاوێک دەبینن لە یەکێک
لە قەفەسەکاندا هەموو لەبەر دەمیا دەوەستن و بە سەر سوڕمانەوە تەماشای دەکەن.
نزیکی پێنج بۆ حەوت قوتابی بووین بۆ دیتنی رۆڵی کۆمبارس .ئێمە چوینە سەر
سەکۆکە و ڕێنمایی دەرهێنەرمان بەجێهێنا .کاک کەریم بانگی کردم ،وەرە خوارەوە،
هاتمە خوارەوە.
کەریم عوسمان :تۆ پێش ئەمە هیچ ڕۆڵێکت بینیوە لەسەر شانۆ؟
من :نەخێر.
کەریم عوسمان :من دەقەکەت ئەدەمێ ،ڕۆڵێکی تێدایە ناوی پاولینایە ،بەباشی
بیخوێنەرەوە.
من :بەڵێ باش.
کڵپە سەیرێکم دەکات ،منیش هەروەها.
کۆتایی بەشی یەکەم.
کاتێ بوومە حەڤدە سااڵن ،ئامانجی خۆم دەسنیشان کرد .ئامانج دەسنیشان کردن هێندە
ئاسان نییە ،گەر باگراوندێکی پڕلە ئەزموونی لە پشتەوە نەبێت ..ئەو هەموو خەیاڵ و
تاقیکردنەوانەی منداڵی و مێردمناڵیم ،لە یەک چرکە دا لەسەر سەکۆ هەڵتۆقی و هاتە
بەردەمم ..ئەویش ئەو رۆژە بوو کە چوومە سەر سەکۆ بۆ دیتنی ڕۆڵێکی کۆمبارس
لەگەڵ چەند قوتابییەکی هاوتەمەنی خۆمدا ..هەستێکم هەبوو ،هەمووکاتێک کە بیری
لێبکەمەوە رێک بنی پێکانم گەرم دادێن .نامەوێت زۆر رۆمانسیانە لێی بدوێم ،هێندەی
ئێستا لەم تەمەنەمدا دەتوانم وای ببینم ،لەهەموو ئەو چاالکیانەی پێشووتر هەمبوون،
ئاوا نەمدەتوانی خۆم نمایش بکەم ،بەتەنیا ببینرێم ،دیارە پێویستم بەوە بووە ،کە
فرمێسک دەبێت ببینرێت ،دەبێت بەتەنیا قسە بکات ،بەتەنیا پێبکەنێت بگریت ،خۆی
بسەلمێنێت ..بەڵێ خۆ سەلماندان باشترین وشەی گونجاوە .لە کۆرسەکاندا من لە
ڕیزی پشتەوە دایان ئەنام ،چونکە جورمێکی بچکۆلە و الوازم هەبوو ،چی کچە بااڵ
بەرز و لەشوالر پرەکان هەیە دەخرانە ڕیزی پێشەوە .لە یاری تۆپی دەستیشدا ،لەبەر
ئەوەی لە ڕاکردندا خێرا بووم و بچکۆالنە بووم دەمتوانی بە خێرایی تۆپەکە لەدەستی
گروپەکەی تر وەرگرم ،ئەو فرسەتەم نەبوو لە بەرگریدا بم لە پێشەوە ،یان گۆڵچی بم..
هەر نەدەبینرام ئەوە باشترین جێگە بوو ،من بەتەنیا ببینرێم ،لەخۆشمدا رامدەبینی گەر
بەتەنیا ببینرێم ،باشتر دەناسرێم!! دەتوانم بەهرەو زیرەکی خۆم نمایش بکەم .ئەوە
بوو هەر لەو رۆژەدا دەرهێنەرەکە لە کۆمبارسەوە ڕۆڵی سەرەکی پێدام .لەو تەمەنەوە
تا ئێستا من لە ناوەراستی ئەو سەکۆیەدا کە دەوەستم ،ڕۆڵی سەرەکیم هەبێت یان
نا .هەر خۆم دەبینرێم!! ئەندێشەکانم لە هونەری شانۆدا چڕبوونەوە ،پالن و نەخشەی
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ژیانم لەوێدا کێشرا .بێمەوە سەر هاوسێ باشەکەم کە ئێواران دەچوومە ماڵیان تا فێربم،
ئەمجارەیان پێویستم بە کەسێک بوو باسی شانۆم بۆ بکات ،ئەو جیهانە شیرین و قوڵە.
ئەویش دالوەر قەراخی بوو ..ژورێکی بچکۆالنەی هەبوو پەنجەرەکەی بەسەر باخچەیەکی
بچکۆالنە دا بوو ،قەرەوێڵەیەک و مێزێکی نوسین و ئامێرێکی تۆمار و دوو کورسی
الستیک ،کتێبجانەیەکی بچوک لە ژورەکەیدا هەبوو .لەوێ چەندین کاتژمێر بەدیارییەوە
دا دەنیشتم تا باسی نوسەرە شانۆکارەکانم بۆ بکات ،باسی کۆلیجی هونەرە جوانەکان،
ئەوکات قوتابی ئەوێ بوو ،بەشی شانۆ ..شەشی ناوەندیم تەواو کرد ،باوکم پێی باش
نەبوو کە بەهیچ شێوەیەک ڕێگەی هونەر بەگرمە بەر دەیگوت ئەو دنیایە خراپە و ماندووت
دەکەن ،هەروەها رێگەی سیاسەتیش بە هەمان شێوە ،هەمیشە بە ناو دۆاڵبەکانماندا
دەگەڕا و کتێب و بەیانی دەدۆزییەوە و حەوشەیەکمان هەبوو لە پشتی ماڵەکەمانەوە
لەوێ دەیسوتاندن ..چونکە زیندانی بینیبوو لە نوگرە سەلمان ئەشکەنجەیان دابوو،
نەیدەوسیت رێگەی ژیانمان وکە خۆی سەخت و یەخسیر بێت!! پێی گوتم :تۆ بەخەیاڵ
دەژیت ئەوێش خەڵکی وای تێدایە ئەتوانن شێتت بکەن .ئەو دنیایە بەکەڵکی تۆ نایەت..
هەڵبەتا ئەو خۆی ئەو ئەزموونەی کردبوو،لێ دەرچووی یەکەم خولی بەشی مۆسیقای
پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی بەغداد بوو .پێشنیازی ئەو ئەوە بوو بچمە کۆلیجێکی
دیکە و شانۆ وەک ئارەزوویەک بێت .بەاڵم پاڕانەوە و گریان و تەحەداکردنی بەردەوام و
گفتوگۆکردن باوکم رازی بوو!! لەگەڵ مندا چەند دەسەخوشکێکم لەشاری سلێمانی،چوینە
کۆلیجی هونەرە جوانەکان .بە قژێکی کورت ،کراسێکی بێ قۆڵی سور ،جوتێک پێاڵوی
پاژنە بەرزی سپی .کە بۆیەکەم جار بوو پێاڵوی پاژنە بەرز لە پێ بکەم و برۆکانم بکەم
و سوراوێکی سوور بدەم لە لێوەکانم .بەواتای گەوەر بوون دەهات .بە واتای گەیشتن
بە ئامانج و پچڕاندن لە خێزان و بەدەستهێنانی سەربەستی بوو .لە هۆڵی تاقیکردنەوە
لیژنەی تاقیکردنەوە چەند مامۆستایەک بوون ،ئەوان کوردیان نەدەزانی منیش هەروەها
عەرەبیم نەدەزانی ،نەک هەر ئەوە ،بەڵکو بۆ یەکەمجاریشم بوو شاری بەغداد ببینم ..هەر
کە خۆم کرد بە هۆڵەکەدا ،بووە غەڵبەغەڵب و پێکەنین ،شەرم دایگرتم بە خۆمم گوت:
دەبێت وەربگیرێت ..دڵم لێی نەئەدا ،خەیاڵم نەما ،بوومە کەسێک کە ئێستا لەهەموو
کاتەکانی تری ژیانی گرنگترە ،ئێستا و ئێرە هەموو ژیانت دەتوانێت بگۆڕێت .پرسیاری
ناوەکەیان لێ کردم ،یەکێکیان وتی تورکومانیت؟ گوتم نا کوردم؟ ئەی ناوەکەت بۆ لە
تورکومانی دەچێت ،نا کوردییە ..بەدەم ئەم قسانەوە پێاڵوەکەم داکەنی و بە پێی پەتی
چوومە سەر ئەو سەکۆیەی لەدواجاردا هۆڵی موحازەرەمان بوو .مۆنۆلۆگێکی ئۆڤیلیام
ئامادە کردبوو ،پێشوەخت چەند هاورێیەکم فێریان کردم وتیان :ئەگەر وتیان بەسە،
تۆ هەر بەردەوام بە ،با بزانن تۆ لەناو ڕؤڵەکەتدایت و گوێت لەوان نییە و تەقەموسی
تەواوت کردووە ،ئەمەش مەرجێکی سەرەکی ئەکتەرە لە کاتی نواندندا ،لە ڕاستیا
ساڵی حهوتهم

27

225

من گوێم لێیان بوو ،نەک هەر ئەوە بە درێژایی کاتە ئاگام لە هەناسەدانیشیان بوو،
گوێم لە چرپە چرپیشیان بوو کەسەریان دەنا بە سەری یەکترەوە وئەدوان .ئیتر لە
هەلومەرجێکی وادا تەقەموسی چی هاههاها!!!
چەند پرسیارێکیان لێ کردمەوە ،مامۆستای ڕوان شادم د .شفیق مەهدی بە زمانی
کوردی گوتی :تۆ شانۆت خۆش دەوێت؟ منیش بە عەرەبییەکەی خۆم وەاڵمم دایەوە:
وەک دایکم ..بە دوو چاوی گەورەی پڕ بریقە پێی گوتم :وەرە خوارێ .پێم گوتن:
دەتانەوێت گۆرانییەکتان بۆ بڵێم ؟ ئەمەیان ڕێک مەکر و عەیارییەکەی منداڵیم بوو ،کە
بەگۆرانییەک بەسەر مامۆستاکەماندا هەڵمئەدا ،و پرسیارە سوکەکانی لێ دەکردم و لە
ئەنجامدا دەردەچووم ،ئەوەش ڕێک لەوەی دەکرد ..سەرەتا بە کۆی دەنگ ڕازی بوون،
دوایی پرسیاریان کرد گۆرانییەکە کوردییە؟ گوتم نەخێر فارسی ئێ ناکۆکی کەوتە
نێوانیانەوە ،یەکێک دەیگوت بابیڵێ ،ئەوەی دیکە بە گرژییەوە دەیگوت ناخێر با نەیڵێت
و پێویست ناکات (لە ناوەراستی جەنگی کەنداودا بووین) ..ئەوان نەکەوتبوونە سوڵح
من گۆرانییەکی گوگوشم گوت (مەنئۆ مە دام) فارسی چیە نایزانم و وشەکانیش هەڵە
بوون و هەر میلۆدییەکەی وکە خۆی بوو هاهاهها ئەو گۆرانییە دوو جار بەکەڵکم هاتووە
لە سەر دەمی دانیشگەدا ..جارێکی دیکەش لە وانەی ریتم و چێژی مۆسیقا! دوایی
هاتمەوە خوارێ و پێالوەکەم لەپێ کرد و گوتم ئەلبومێکم پێیە وێنەی چاالکییەکانمی
تێدایە ،دەتانەوێت بیبینن؟ د .شەفیق ئەلمەهدی گوتی :هەمووت چاالکییە پێویستمان
پێی نییە ..رامکردە دەرێ بە خۆشییەکەی بێ هاوتا ،تامی ئەو خۆشییە هەتا ماوم لە
ژێر زمانمدا ناروات .لە هۆڵێکی دیکە تاقی کردنەوەی تیۆری بوو ،قۆناخێکی سەخت،
بە عەرەبی دەبێت وەاڵم بدەمەوە ،بە مامۆستاکەم گوت :من دەتوانم وەاڵمی هەموو
پرسیارەکانت بدەمەوە ،بەاڵم بە کوردی؟ گوتی :هەر هەمووی؟ گوتم بێگومان هەر
هەمووی! گوتی بە کوردی وەاڵم بدەوە ،خێزانی د .عونی کەرومی کوردە و ئەیدەین بەو
بۆمان وەربگێڕێت .لە ئەنجامیشدا هەر ئەو رۆژە کاک ئازای شیخ حەسیب لەگەڵماندا
هاتبوو ،ئەو وەاڵمەکانی ئێمەی بۆ وەرگێرابوون.
پریسارەکانم تا ئێستا لە بیرە ،پرسیاری یەکەم ،ئەگەر بەشداریت لە شانۆ گەرییەکە
کردبێت ،باسی بکە لە نوسەرەکە و رۆڵەکەت و شیکارێک بۆ کارێکی تری شانۆیی
بکە کە بینەر بووبیت ..لێی ئاسانتر نەبوو .ئەوەی دوای ئەوە شکسپیر کێیە؟ لەوەش
ئاسانتر نەبوو ،ناوی کۆمەڵێک شاعری جیهانی و ئێراقی لەوانە بەدرشاکر سەیاب ناوی
هاتبوو لەگەڵ ئەراگۆن ..دەمتوانی بە کورتی باسی ئەوانیش بکەم .بەم جۆرە ئەوەشم
بڕی .سێهەمیان تاقی کردنەوەی لیاقەی بەدەنی بوو .هەر خۆم کرد بە هۆڵەکەدا دوو
مامۆستای الو بوون ،دەمە تەقێیەکیان کرد و وتیان ساڵی چەند لە دایک بوویت؟ کە
پێم گوتن بەدەم پێکەنینەوە شتێکیان گوت ..ڕاستان دەوێ؟ لەو هۆڵە بەهەستێکی
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زۆر ناخۆشەوە هاتمە دەرێ ،هەرچەندە ئەوان داوایان کرد ،گۆزەیەک هەڵگرم بچم بۆ
کانی ئاوی تێبکەم وبێمەوە ،کێشەی ئەوەم نەبوو کە ئەوداواکارییەم خراپ بووبێت،
بەڵکو پێکەنینە زۆرەکە کێشەی من بوو یەکەم ساڵی خوێندن دوای ئەوەی کە زمانی
عەرەبییەکەم باش بوو ،لە دڵم دەرنەچووبوو ،خۆم کرد بە ژورەکەیاندا ،پرسیاری ئەوەم
لێ کردن بۆ ئەو رۆژە پێم پێکەنین؟ یەکێیان هەڵی داێی و گوتی :فرمێسک ئەوەنە
بچکۆلە بوویت ،وتمان ئەمساڵ دەبێت حەفازەش بێنین بۆ کولیە ..جورمە بچکۆالنە
الوازەکەم وای نیشان ئەدا کە هەمیشە لە خۆم مندالتر بنوێنم ،ئەوەش کێشەی دەروونی
بۆ دروست کردبووم ..بەڵکو ئەو هەستە دەورووبەر دابویان بەمن ،تەنانەت قوتابییە
کوردەکانیش لەیەکەم ڕۆژی دەواممدا وتیان وەمانزانیوە لەگەڵ خوشکەکەتدا هاتوویت،
کەچی خۆ دەوام ئەکەیت! دوو مانگ دوای تاقی کردنەوەکەم من نە شەوم هەبوو نە
رۆژ ،هێندەت نەدەزانی دەگریام لە خۆمەوە ،هەموو ژیانم بووە خوێندنی شانۆ ..ژیان
هچی تێدا نەما بۆ من تەنیا وەرگرتم نەبێت لەوێ؟ ترس و دڵە ڕاوکێ بەدوومەوە بوون..
تا ئەو رۆژەی هەواڵم بۆ هات کە لیستی ناوەکان هەڵواسراون ،یەکەم ناو فرتیسکۆ
مستەفایە نەمدەزانی دڵم خۆش بێت یان نا؟ منم یا نا؟ دەمگوت نا خۆمم!! دوایش
دەمگوت نا خۆ ناوم فرتیسکۆ نییە ..نەخێر خۆم بووم  ..من چومە کۆلیجی هونەرە
جوانەکان ،بوومە قوتابی بەشی شانۆ .تەمەنم هێشتا هەژدە سااڵنە و لە خێزانەکەم
دابڕام ،دەبوو ئاگاداری خۆم و شانۆ بم!!
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گۆڕانی كۆمهاڵیهتی و كاریگهری
لهسهر جیابونهوهی هاوسهران
هێمن ئهمین شوانی
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جیابونهوهی هاوسهران یهكێك ه ل ه دیارده كۆمهاڵیهتیهكان ،ك ه مێژوییهكی قوڵی ههیه،
بهاڵم بهپێشكهوتنی شارستانیهتی مرۆڤایهتی گۆڕانكاری بهسهردا هاتوه ،بهشێوهیهك
ل ه كۆمهڵگهیهك بۆ كۆمهڵگهیهكی دیك ه و ،تهنانهت لهناو یهك كۆمهڵگه ،بهاڵم ل ه
پهیڕهوكهرانی ئاینێك بۆ ئاینێكی دیك ه جیاوازی ههیه.
جیابونهوهی هاوسهران كۆمهڵێگ ڕهههند و هۆكاری جیایی ههیه ،ل ه ههرێمی كوردستان-
یش بههۆی ئهو گۆڕانكاری و پهرهسهندن و قهیران ه جۆراو جۆرانهی ڕوبهڕوی كۆمهڵگ ه
بۆتهوه ،ڕێژهی جیابونهوه گۆڕانكاری بهسهردا هاتوه ،بهشێوهیهك ل ه ماوهی تهنها
( )10ساڵدا دوو بهرامبهر خۆیی واتابۆ ( )%18زیادیكردوه ،ئهوهش جێگهی ههڵوهست ه
لهسهركردنی جدیه ،چونك ه ئهوهی لهو پڕۆسهیهدا بهپلهی یهكهم دهبێت ه قوربانی
مندااڵنن ،ئهوهش بههۆی ئهوهی ن ه دامهزراوهكانی حكومهت وهك واڵت ه پێشكهوتوهكان
ل ه ئاستی پێویستدان بۆ دابینكردنی مافی مندااڵن و ههندێجار لهخۆگرتنیان ،لهالیهكی
دیكهش نهریت ه كۆمهاڵیهتیهكان ،ك ه مندااڵن لهالی ههر كامێكیان بێ (دایك ،باوك)
زۆرجار ل ه نازی بهرامبهرهكهی بێ بهشی دهكات.
پهیوهندی هاوسهری بهپیرۆزترین پهیوهندی نێوان مرۆڤ دادهنرێ ،چونك ه ل ه ڕێگهی
پهیوهستیهكی یاسایی ،شهرعی و كۆمهاڵیهتیی خێزانی لێ دروست دهبێ ،ئهوهش
بناخهی سهقامگیری الیهنی دهرونی مرۆڤ و دواجار كۆمهڵگهیه ،چونك ه خێزان بچوكترین
یهكهی كۆمهڵگهیه ،بۆی ه ههر كاتێك خۆشهویستی و ڕێزگرتن و گوێگرتن ل ه یهكتر و
ڕهچاوكردنی حهز و ئارهزوهكانی ژن و پیاو ل ه یهكدی ههبوو و ،توانیان ژینگهیهكی
هاوبهش و نوێ جیاواز لهو ژینگ ه خێزانیهی پێشتر لێی پهروهرده بون دروست بكهن ئهوا
ئهندامانی خێزانهكهش ل ه ڕوی دهرونیهوه ئاسوده و سهقامگیر دهبن ،بهاڵم بهپێچهوانهوه
ژیانی خێزانی تێكدهچێ و جیابونهوه دهبێت ه دواین بژاردهیان ،جیابونهوه لە لهسهرجهم
شارستانیهتهكان و ئاین ه ئاسمانی و زهمینیهكاندا ئاماژەی بۆ كراوە و ،بایەخی زۆریان
بەو دیاردە كۆمەاڵیەتیەی نێو كۆمهڵگ ه داوە ،چونك ه كاتێك بەرۆكی ژیانی خێزانی
دهگرێ ،كۆمهڵگه بهرهو ئاقارێكی خراپ دهبات.
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بهرزبونهوه و نزمبونهوهی جیابونهوه ،چهند فاكتهرێكی كۆمەاڵیەتی ،ئابوری ،سیاسی،
تهكنهلۆجی و دهرونی ل ه پشتیهتی ،ئهوهش ڕەنگدانەوەی جیای لەسەر كەسێتی ژن
و پیاو دهبێت ،بهتایبهت ل ه كۆمەڵگهی كوردی ،ك ه بهچاوێكی دیك ه ل ه ژنی تهاڵقدراو
دهڕواندرێ ،یان پیاوێك ك ه چهند جارێك بههۆكاری جیا ل ه خێزانهكانی جیابێتهوه،
تێڕوانێنێكی دیكهی لهناو كۆمهڵگ ه بۆ دروست دهبێ.
بۆیە لهم توێژینهوهیهدا سەرباری ناساندنی چهمكهكانی گۆڕانی كۆمهاڵیهتی و هاوسهری
و جیابونهوه ،ئینجا باسی فاكتهره سهرهكیهكانی گۆڕانی كۆمهاڵیهتی و لێكهوتهكانیمان
كردوه ،ئهوه جگ ه ل ه باسكردنی كورتهیهكی مێژوی جیابونهوه بهپێی شارستانیهت ه
مرۆییهكان و ئاین ه ئاسمانیهكان ،ل ه باسی كۆتایشدا بهخستنهڕوی داتا و ئامارهكانی
ئهنجومهنی دادوهری كوردستان ل ه ماوهی ( )10ساڵی ڕابردوو ( )2018-2009و ،بهپشت
بهستن بهدهق ه ئهكادیمی و زانستیهكان ل ه ڕوی كۆمهڵناسیهوه شیكردنهوهیهكی وردهمان
بۆ هۆكارهكانی جیابونهوه لهبهر ڕۆشنایی گۆڕانكاریی ه ئابوری وكۆمهاڵیهتی و سیاسی و
تهكنهلۆجیهكانی ههرێمی كوردستان كردوه.
باسی یهكهم :چوارچێوهی گشتی توێژینهوهكه
یهكهم :ڕهههندهكانی توێژینهوهكه
 .1گرفتی توێژینەوەكە:ئهو بارودۆخ و گۆڕانكاریی ه سیاسیهی ل ه كوردستان بهتایبهت ل ه
دوای ساڵی ( )2003ڕویدا ،كۆمهڵێك گۆڕانكاری كۆمهاڵیهتی و ئابوری و..بهدوای خۆیدا
هێنا ،ئهو گۆڕانكاریان ه كاریگهری لهسهر خێزان بهجێهێشت ،یهكێك لهو كاریگهریان ه
زیادبونی ڕێژهی جیابونهوهیه ،گرفتی ئەم توێژینەوەیەش بریتیە لە دەرخستن ودیاریكردنی
هۆكارهكانی جیابونهوهی ه لەكوردستان ،ئهوهش ل ه ڕێگهی شیكردنهوهی ئامارهكانی
ئهنجومهنی بااڵی دادوهری ل ه كوردستان.
 .2گرنگی توێژینەوەكە :جیابونهوه نهك شوێنهوار و كاریگهری خراپ لهسهر خێزان
دروست دهكات و ،ئهندامهكانی پهرتهوازه دهكات ،بهڵكو كاریگهری ل ه كای ه جیاكانی
كۆمهڵگهش دهبێ و ،بههۆیهوه جۆرها گرفتی كۆمهاڵیهتی ل ه كۆمهڵگ ه سهرههڵدهدات،
بۆیە گرنگی ئهم توێژینەوەیە بە دوای پەیوەندی نێوان هۆكارهكانی سهرههڵدانی كێشهی
نێوان هاوسهران دەگەڕێ ،ئەوەش لە ڕێگەی شیكردنهوهی داتا و ئاماره فهرمیهكان ل ه
كوردستان ،بهو هۆیهشهوه سهرجهم هۆكار و بارودۆخ ه كۆمهاڵیهتیهكانی بهر ل ه گهیشتن
ب ه جیابونهوه دهخاتهڕوو ،بۆی ه ئهم تویژینهوه لە ڕوی تیۆری و پراكتیكی گرنگیهكهی
لهوهدایه ،ك ه :
• لەڕوی تیۆریەوە زیادكردن و دەوڵەمەندكردنی الیهنی زانیاری و مەعریفەی ه سەبارەت
ب ه جیابوونەوەی ژن و مێرد.
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• لەڕوی پراكتیكیەوە ئەنجام و دەرئەنجامەكانی ئەم توێژینەویە دەبێتە ڕێگە نیشاندەر
و بەرچاوڕونیهك بۆ الیەنە پەیوەندیدارەكان بۆ ئەوەی كاری لەسەر بكەن ،تا ڕێژەی
جیابونهوه بەرەو كەمبوونەوە ببردرێت.
 .3ئامانجەكانی توێژینەوەكە :هەموو توێژینەوەیەك ههوڵ بۆ بەدیهێنانی ئامانجەكانی
دەدات ،توێژەر لە ڕێگەی ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەیە دەخوازێ هەوڵی بەدیهێنانی ئەم
ئامانجانەی خوارەوە بدات:
• ئایا ڕۆڵی گۆران ه كۆمهاڵیهتیهكان لهسهر جیابونهوه لهكوردستان چیه؟.
• ئایاداتا و ئامارهكانی هاوسهر و جیابونهوه بهتایبهت ل ه كوردستان چیمان پێ دهڵێ؟
• گرنگترین ئهو هۆكاران ه چین ،ك ه كاریگهریان لهسهر جیابونهوهی هاوسهران ل ه
كوردستان ههیه؟
دووهم:چهمكهكان
 .1گۆڕانی كۆمهاڵیهتی
• پێناسهی محمد عبدالمولي الدقس (:)2005گۆڕانی كۆمهاڵیهتی بریتی ه لهههر گۆڕانێك،
ك ه ل ه ڕوی فهرمان و بهها و ڕۆڵ ه كۆمهاڵیهتیهكان ل ه ماوهیهكی دیاریكراودا بهسهر
بونیادی كۆمهاڵیهتیدا دێت ،دهكرێت گۆڕانهك ه بهرهو پێشكهوتن بێت ،دهشكرێت بهرهو
دواكهوتن بێت (الدقس.)19 :2005 ،
• پێناسهی چواس حهسهن (:)2010گۆرانی كۆمهاڵیهتی بریتی ه ل ه ژمارهیهك پڕۆسهی
یهك ل ه دوای یهك ،لهماوهیهكی دیاریكراودا ،شێواز و جیاوازی جۆراو جۆر ل ه ناو
كۆمهڵگ ه دروست دهكات ،ك ه دهبن ه هۆی گۆڕانی بونیادی كۆمهاڵیهتی و پهیوهندیی ه
كۆمهاڵیهتیهكان و الیهنی ڕۆشنبیری و كهلتوریی ه جیاجیاكانی وهك بهها و پێوهر و
باوهڕهكان (حهسهن.)12 :2010 ،
• پێناسهی فهخرهدین ئامێدیان (:)2013گۆڕانی كۆمهاڵیهتی بریتی ه ل ه گۆڕانی دامهزراوه
سهرهكیهكانی كۆمهڵگه ل ه ماوهیهكی دیاریكراودا (ئامێدیان.)474 : 2013 ،
•پێناسهی جاكسۆن جاك و ذێفلۆس ئاكۆجۆبی & JACKSON JACH
 :2017(( THEOPHLUS AKUJOBIگۆڕانی كۆمهاڵیهتی بریتی ه لهو
ئاڵوگۆڕكردنهی ك ه لهسهر ئاستێكی فراوان ل ه بونیادی كۆمهاڵیهتی و دامهزراوه
كۆمهاڵیهتیهكان و شێوازی ڕهفتاری كۆمهاڵیهتی ل ه كۆمهڵگهیهكی دیاریكراو ڕودهدات،
ی گۆڕانكاری یان دوباره ڕێكخستنهوهی دیارده كۆمهاڵیهتیهكان
ئهوهش دهبێت ه هۆ 
وبههاو نهریتهكان (جاك ،ئاكۆجۆبی.)492 :2017 ،
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لەم توێژینەوەیەدا مەبەست لە گۆڕانی كۆمەاڵیەتی :پڕۆسەیەكی كۆمەاڵیەتیی ه بەهۆیەوە
گۆڕانكاری لە بونیادی كۆمەاڵیەتی كۆمهڵگ ه لە (سیستم ،دامەزراوەكان ،پەیوەندی و
ڕێكخستنە كۆمەاڵیەتیەكان ،بەها و نەریت و ئهرك و كۆی بوارەكانی دیكەی ژیان)دەكات.
 .2جیابونهوه
• پێناسهی د.معن خهلیل ( :)1994جیابونهوه بریتی ه ل ه كۆتایهێنان یان پچڕاندنی
پهیوهندی هاوسهرگیری نێوان دوو هاوسهرهك ه (خهلیل.)214 :2007 ،
ئاماژه بۆ كۆتایپیهێنان ب ه پهیوهندی ه

•پێناسهی دكتۆره سهمیره (:)2007جیابونهوه
فهرمی و مهشروعیهكانی نێوان ژن و مێرد دهكات ،بهشێوهیهك ك ه ههریهكێكیان ل ه ڕوی
فهرمیهوه لهوی دیكهیان دادهبڕێ و بۆ جارێكی دیك ه مافی هاوسهری لهگهڵ یهكێكی
دیكهدا ههبێت (سهمیره.)90 :2007 ،
• پێناسهی ج .ك .كۆفمان  :2009((J.C.KAUFMANجیابونهوه دیاردهیهكی
كۆمهاڵیهتی ترسناك ه دهبێت ه هۆی ههڵتهكاندنی خێزان و كۆمهڵ (كۆفمان.)62 :2009 ،
• پێناسهی فهخرهدین ئامێدیان (:)2013جیابونهوه بریتی ه له ههڵوهشاندنهوهی
گرێبهستی نێوان ژن و مێرد و كۆتایهینان بهئهركهكانی خێزانی(ئامێدیان.)208 :2013 ،
•پێناسهی فهرهنگێز سوڵتانیون  :2017(( Farangis Soltanionجیابونهوه
بهمانایی جیابونهوه و وازهێنان ل ه چارهسهركردنی كێشهكان وكۆتایهێنان بهژیانی هاوسهری
نێوان هاوسهرهكان دێ ،بۆی ه جیابونهوه بهئامرازێكی ڕێكخراو بۆ ههڵوهشاندنهوهی ژیانی
هاوبهش و یهكسانی دادهنرێت(سوڵتانی.)201 :2017 ،
لەم توێژینەوەیەدا مەبەست لە جیابونهوه:ئهو دیارده كۆمەاڵیەتییه ،ك ه ل ه ئهنجامی
كهڵهكهبونی كۆمهڵێك كێشه ،یان كێشهیهك هاوسهرهكان پهنای بۆ دهبهن بۆ كۆتایهێنان
بهكێشهكانی نێوانیان ،بهوهۆیهشهوه گرێبهستی هاوسهریان ههڵدهوهشێتهوه.
 .3هاوسهری
• پێناسهی باسمة كیال (:)1981هاوسهری گرێبهستێكه ل ه نێوان ژن و مێر دهكرێت،
دهبێت ه بنهمایهكی بههێز بۆ دامهزراندنی خێزان ،چونك ه خێزان بنچینهی كۆمهڵگ ه و
سیستم و یاسا كۆمهاڵیهتیهكان ه (كیال.)1 :1981 ،
• پێناسهی د.معن خهلیل (:)1994هاوسهرێتی پێشكهوتوترین میكانزمی كۆنتڕۆڵكردنه،
ك ه ئهقڵی مرۆڤ بۆ بهمرۆییكردنی غهریزهی سێكسی الی مرۆڤ دایناوه ،چونك ه
خاوهن سیستمێكی كۆمهاڵیهتی ه و خهسڵهتی بهردهوامی و نوێنهرایهتیكردنی پێوهره
كۆمهاڵیهتیهكان ه (خهلیل.)49 :2007 ،
• گۆردۆن مارشاڵ :2000(( Gordon Marshallهاوسهری بریتی ه ل ه پهیوهندییهكی
یاسایی نێوان پیاو و ژنی پێگهیشتوو ،ك ه كۆمهڵێك ئهرك و ماف بهدوای خۆیدا دههێنێت
(مارشال.)792 :2000 ،
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• پێناسهی دكتۆره سهمیره (:)2007هاوسهری پهیوهندییهكی پێكهوه گرێدهرانهی
بڕیاردراوه ل ه ڕووی كۆمهاڵیهتی وشهرعی و ئاینیهوه ل ه نێوان پیاو و ژندا ،ئهم پێكهوه
گرێدان ه كۆمهڵێك ل ه پابهندی و مافی ئاڵوگۆركراویان بهسهردا دهسهپێنێ ،ههریهكێكیان
خاوهن ڕۆڵی دیاریكراوی خۆیهتی وهك ژن و مێرد و ،وهك دایك و باوك ( سهمیره،
.)124 :2007
• پێناسهی دكتۆر ن.ا .وێمالسینا :2016(( DR.N.A Wimalasenaهاوسهری
ل ه بنهڕهتدا برییتی ه ل ه پهیوهستبونێكی كهسی نێوان ژن و مێرد دهگوازرێتهوه بۆ
پهیوهندی بایهلۆجی و خستنهوهی وهچ ه و ،پێكهێنانی دامهزراوهیهكی كۆمهاڵیهتی،
یاسایی ،ئاینی و ئابوری ل ه كۆمهڵگهدا (وێمالسینا.)166 :2016 ،
لهم توێژینهوهیهدا مهبهست ل ه هاوسهری :بریتیه له پڕۆسهیهك ،كه ل ه نێوان ژن و
پیاوی پێگهیشتوو بهپێیی یاسا بهركارهكان و داب و نهریت ه كۆمهاڵیهتی و ئاینیهكان
بهڕێوهدهچێت بۆ پێكهێنانی خێزان ،ك ه ماف و ئهرك و ڕۆڵهكان دیاری دهكات.
باسی دوهم :هۆكارهكانی گۆڕانی كۆمهاڵیهتی
گۆڕانی كۆمەاڵیەتی لە هەر كۆمەڵگەیەك بەهۆی كۆمەڵێك هۆكاری سەرەكی و الوەكی
دێتە ئاراوە ،هۆكارە سەرەكییەكانیش لە كۆمەڵگەیەكەوە بۆ كۆمەڵگەیەكی دیكە جیاوازە،
بە هەمان شێوە لەناو یەك كۆمەڵگەشدا لە قۆناخێكەوە بۆ قۆناخێكی دیكەی مێژویی
جیاوازە ،ئەو هۆكارە سەرەكییەی لە ڕابردوو دەبووە هۆی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی ،دەشێ
لە سەردەمێكی دیكەدا ببێتە هۆكاری الوەكی و ،لە بری ئەوە هۆكارێكی الوەكی شوێنی
هۆكارە سەرەكییەكە بگرێتەوە ،بە هەمان شێوە بۆ دوو كۆمەڵگەش ،كە لەیەك كاتدا
گۆڕانی كۆمەاڵیەتی تیایاندا ڕوو دەدات دەشێ ل ه هۆكارە سەرەكیەكانیان جیاواز بن،
ڕەنگە لەوەی یەكەم ئاین بێت و لەوەی دووەم تهكنهلۆجیا ،یاخود بە پێچەوانەوە بێت.
.1هۆكاری سیاسی:یەكێكی دیكە لەو فاكتەرانەی كە توانای گۆڕانی كۆمەاڵیەتی هەیە،
بریتییە لە سیستمی سیاسی ،چونكە سیستمی سیاسی لە هەر كۆمەڵگەیەكدا پەیوەندییەكان
ڕێك دەخات و ستراتیژی گشتی بەمەبەستی بەدیهێنانی خزمەتگوزاری ،ئابووری،
پێشخستنی كۆمەاڵیەتی و بەرقەراركردنی ئاشتی و ئاسایش دادەڕێژێت(حهسهن:2010 ،
 ،)44سیستمی سیاسی ڕۆڵی گرنگی هەیە لە ئاڕاستەكردنی تاكەكان بۆ بەشداریكردن لە
پڕۆسەی سیاسی و پێگەیاندنی سیاسیدا ،لێرەشەوە هۆشیاری سیاسی و كۆمەاڵیەتی و
ملمالنێی دیموكراتی لە واڵتدا بەرقەرار دەبێت و كۆمەڵگەش بەرەو گۆڕان و نوێبوونەوەو
كرانەوە دەچێت و لە داخراوی و دواكەوتوویی رزگاری دەبێت(الغزوی.)7 :2012 ،
هەروەك سەركردە و دەسەاڵتداران ڕۆڵی زۆریان لە ئاڕاستەكردنی تاكەكانی كۆمەڵگە
و ئاسانكاریكردن بۆ پڕۆسەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی هەیە( ،مطر .)190 :1988 ،لە پاڵ
ئەوانەشدا بەرپاكردنی شۆڕش دژی سیستمی سیاسی لە واڵت و سەركەوتنی شۆڕش
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دەبێتە هۆی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی ،وەك شۆڕشی ئەیلول لە باشووری كوردستان لە ساڵی
 ،1961ڕاپەڕینی خەڵكی كوردستان لە بەهاری  ،1991بەهەمان شێوە شۆڕشی واڵتانی
عەرەبی (تونس  ،مصر  ،لیبیا...هتد) ،كە كۆتایی بە حوكمی چەندین ساڵەی سیستمی
كۆنی سیاسی لەو واڵتانە هێنا ،بوونە سەرەتایەك بۆ گۆڕانی كۆمەاڵیەتی.
.2هۆكاری زانستی و تەكنەلۆجی:زانست و تهكنهلۆجیا بە هۆكارێكی كاریگەر لە گۆڕینی
بونیادی كۆمەاڵیەتی كۆمەڵگە دادەنرێن ،چونكە شۆڕشی تهكنهلۆجیا جووڵەیەكە بەهۆی
كاریگەرییەكەی بەر لە دوو سەدە ،تاكو ئێستا گۆڕانێكی قوڵی لە ناو كۆمەڵگەی رۆژئاوا
و لە دنیا هێناوەتە كایەوە ،جووڵەی پیشەسازیبوون ،گەشەی شارنشینی ،زۆربوونی
بەرهەم ،خێرایی لە هۆیەكانی گواستنەوە و پەیوەندی ...هتد ،بەدەركەوتنی ڕووكەشی
شۆڕشی پیشەسازی هەژمار دەكرێن ،چونكە لە ڕاستیدا ژیانی كۆمەاڵیەتی و مرۆیی
كەوتە ژێر كاریگەری ئەو شۆڕشە ،ژیانی خێزان ،ژیانی ئایینی ،ئەدەبیات ،هونەر،
شێوازەكانی سیاسی ،و...هتد ،هەمووان دووچاری گۆڕانكاری بوونە(ڕوشه:2011 ،
 ،)123ئەمڕۆ كۆمەڵگەی مرۆیی لە سایەی تهكنهلۆجیای نوێ و كۆمپانیا فرە ڕەگەزەكان
و ئامێرە نوێیەكانی گەیاندن (مۆبایل ،سەتەالیت ،ئینتەرنێت )..هیچ شتێك بە شاراوەیی
نەماوەتەوە و جیهان بۆت ه بە گوندێكی بچوك ،چونكە ئەو ئامێر و تهكنهلۆجیایانە ڕۆڵی
كاریگەریان هەبووە لە سڕینەوەو تێكشكاندنی سنوربەندی كەلتوورەكانی دنیا(الغزوی،
 ،)10 :2012بەوەش گۆڕانی كۆمەاڵیەتی لە بونیادی كۆمەاڵیەتی و سیستمی كۆمەاڵیەتی
هێناوهتە ئاراوە ،كە لە زۆرێك لە كۆمەڵگەكان پڕۆسەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی خێرا
كردووە.
.3هۆكارە ئابوورییەكان:سروشتی چاالكی ئابوری دانیشتوان كاریگەری لەسەر پەیوەندییە
كۆمەاڵیەتییەكان هەیە ،كە لە نێوان تاكەكان و كۆمەڵگەكان دروست دەبێت ،چونكە
فاكتەری ئابوری تەوەری بنەڕەتیە بۆ بونیادنانی كۆمەڵگە و پەرەسەندنی ،هەروەك
شێوەی بەرهەمهێنان ئەو ڕێچكە گشتییە دیاری دەكات ،كە بۆ پڕۆسەكانی كۆمەاڵیەتی
و سیاسی و ڕوحی لە ژیانی تاكدا ڕۆڵی هەیە ،نموونەی ئەو جۆرە گۆڕانەش چوونی
لێشاوی ژنان بوو بۆ بازاڕی كار لە ئەوروپا ،كە ڕۆڵێكی گرنگیان گێڕا لە كاروباری
وەزیفەی حكومی و كار و پیشەكانی دیكەدا(حهسهن .)43 :2010 ،ههروهك پەرەسەندنی
سەرمایەداری پیشەسازی شێوازەكانی ژیانی كۆمەاڵنی خەڵكی لە بنەڕەتدا گۆڕی ،زۆربەی
خەڵك لە كۆمەڵگەكانی ئەمڕۆدا لە جیاتی ژیان بەسەربردنی لە كۆمەڵگە گوندییەكاندا،
ئەوا لە شارەكاندا دەژین و لە جیاتی ئیشكردن لەناو بەرهەمی كشتوكاڵیدا ،لەتەك
كۆمپانیا و بەڕێوەبەرایەتیەكاندا كار دەكەن(گیدنز ،)822 :2010 ،بۆیە هەر گۆڕین و
پێشكەوتنێكی باری ئابوری ،زنجیرە گۆڕان و گۆڕانكاری بەدوای خۆیدا دێنێت.
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.4هۆكاری ڕۆشنبیری و كەلتوری:پەیوەندی ڕۆشنبیری پڕۆسەیەكە بە شێوەیەكی فراوان
كار لە ڕوودانی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی دەكات ،كاریگەری ئەو پەیوەندیەش لەسەر هزر و
بیر و باوەڕی سیاسی و ئایینی بەدەر دەكەوێت لەگەڵ ئامرازەكانی ژیان و تەكنەلۆژیا.
«بەهاكانی ژیان لە كۆمەڵگەیەكەوە بۆ كۆمەڵگەیەكی دیكە جیاوازن ،چونكە بەها بە پێی
ڕۆشنبیری و باری كەلتوری هەر كۆمەڵگەیەك دروست دەبێت ،كاتێك ئەم جیاوازییانە
بەیەك دەگەن ،تێكەاڵوی لە نێوانیاندا دروستدەبێت ،زۆر لە توخم و ڕەگەزە كەلتورە
جیاوازەكان دەگوازرێنەوە و دەبنە هەوێنی گۆڕانكاری لە كۆمەڵگەكانی تردا»(حهسهن،
 .)41 :2010پەیوەندی كەلتوری و بەیەكگەیشتنی كەلتورەكان بە گەلێك هۆ ڕوو دەدات،
لەوانەش داگیركردنی سەربازی ،كۆچ ،ئاڵوگۆڕی بازرگانی ،گەشت و گوزار ،یان بە ڕێی
هۆیەكانی پەیوەندی وەك ڕاگەیاندن و ئامێرەكانی پەیوەندی نوێ و...هتد(قهرداخی،
 ،)11 :2012ئهوهش هاندەر و ڕێگە خۆشكەرن بۆ گۆڕان و كرانەوە و وەرگرتنی نوێ و
وەالنانی كۆنەكان.
.5هۆكاری پەروەردە و خوێندن:پەروەردەو خوێندن و گۆڕانی كۆمەاڵیەتی پەیوەندییەكی
دیالیكتیكیان لەگەڵ یەكتردا هەیە ،هەریەكەیان كاریگەری لەسەر ئەوەی تر هەیە،
گومانیش لەوەدا نیە شێواز و ڕێگەی تازەی پەروەردە و خوێندن پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی
كەلتوری كۆمەڵگە دەگۆڕێ بەتایبەت لە قۆناخی پەرەسەندی خۆیدا ،بۆیە گەیشتن
بەو ئامانجە هیوا لەسەر پەروەردەیەكی پێگەیەنەر هەڵدەچێنرێ (الهاشمی و االخرون،
 ،)87 :1983بۆی ه قوتابخانەو دامەزراوە پەروەردەییەكان و زانكۆ و ناوهنده ئهكادیمیهكان
ڕۆڵی كاریگەر دەگێڕن لە ئاڕاستەكردنی گۆڕانكارییە كۆمەاڵیەتیەكان و باڵوكردنەوەو
سەرنجڕاكێشانی خەڵك و ئامادەكردنی ژیری بۆیان (عهبدوڵال .)66 :2010 ،لێرەدا بۆمان
ڕوندەبێتەوە كە پەروەردە و خوێندنی زانكۆیی ڕۆڵی گەورە دەگێڕین لەهێنانە ئارای
گۆڕانی كۆمەاڵیەتی ،وهك شۆڕشی فهرهنسا ك ه لهالیهن خوێندكارانی زانكۆ بهرپاكرا و
بههۆیهوه گۆڕانكاری ل بونیادی فهرهنسا بهدیهێنا.
.6هۆكاری دیموگرافی:گەلێك لە فەیلەسوف و بیرمەندان ،وەك ئەرستۆ ،مۆنتسكیۆ و
ڕۆسۆ ،هەر لە كۆنەوە پێیانوابوو ،كە پەیوەندییەكی پتەو لە نێوان ژمارەی دانیشتوان
و ژیانی كۆمەاڵیەتیدا هەیە»(حهسهن ،)33 :2010 ،توێژینەوەكان ئەوەیان سەلماندووە،
كە زۆری و كەمی لە ڕادەبەدەری ژمارەی دانیشتوان دەبێتە مایەی تێكچوونی ژیانی
كۆمەاڵیەتی .ئەو گەالنەی ،كە ناهاوسەنگییان لە نێوان ژمارەی دانیشتوان و كەمی دەرامەت
و پێداویستی ڕۆژانەدا هەیە ،دۆخی كۆمەاڵیەتیان ناجێگیر و دواكەوتووە ،بۆیە گۆڕان لەو
جۆرە كۆمەڵگایانە زۆر سست و لەسەرخۆیە (الغزوی ،)18 :2012 ،بە بۆچوونی ماڵتۆس
زۆر بوونی دانیشتوان مەترسییەكی گەورە لە بەردەم ئایندەی مرۆڤایەتیدا دادەنێت ،لە
ماوەیەكی كەمدا لە نێوان مرۆڤەكاندا شەڕ و ناكۆكی و ئاژاوە لەسەر خۆراك ڕوو دەدات،
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لە ئەنجامی ئەم جەنگەشدا ئەوەی هەژارە و نەدارە لەناو دەچێت ،لە ئەنجامی گۆڕانی
دانیشتوان ،گۆڕانی ڕیشەیی بەسەر بونیادی كۆمەڵگەكاندا دێت (سمحة و سهاونة،
 ،)75 :2009لەگەڵ ئەوەشدا پێكگەیشتنی دانیشتوان مەرجێكی پێویستی پەرەسەندن و
پێشكەوتنی باری كۆمەاڵیەتیە ،چونكە مرۆڤ هێزی بەرهەمهێنەری كۆمەڵگەیە ،لێرەوە
بۆمان ڕوون بوەوە ،كە دانیشتوان ڕۆڵێكی گرنگ دەگێڕن لە پڕۆسەی گۆڕانی كۆمەاڵیەتی
لە كۆمەڵگە جیاكاندا.
باسی سێیهم :مێژوی جیابونهوه بهپێی جیاوازی شارستانیهت و ئاینه ئاسمانیهكان
كۆمەڵ و خێلە سەرەتاییەكان لهگهڵ ئهوهی ل ه ڕەوتی ژیانی كۆمەاڵیەتی و ئابوریان
سادە و ساكارن ،ههر ل ه زوهوه جیابوونەوەیان ناسیوە و ڕێوشوێنیان بۆ جێبەجێكردنی
داناوە ،بۆی ه لهم باسهدا تیشك دهخهین ه سهر جیابونهوه بهپێی قۆناخهكانی مێژوی
مرۆڤایهتی.
یەكەم :جیابونەوە لە شارستانیهت ه كۆنهكان
.4شارستانیهتی میزۆپۆتامیا:ههر ل ه زوهوه عێراقیە كۆنەكان جیابونەوەیان ناسیوە ،بۆی ه
یاسا كۆنەكانی عێراق پێش دەركەوتنی یاساكانی حاموڕابی ڕێگەیان بە جیابوونەوە داوە،
جەختیان بهتهنها لەسەر مافی ئابووری ژن كرۆدتهوه بەبێ ئەوەی مافی جیابونەوەیان
پێبدات ،دیارترین هۆكارەكانی جیابونەوە الی عێراقیە كۆنەكان بەشێوەیەكی گشتی
بریتیبون ل ه (نەزۆكی ژن ،زیناكردن لەگەڵ كەسێكی تر ،ڕێكنەكەوتن لەگەڵ پیاو و
خراپی ڕێكخستنی ناو ماڵ) (الجنائی.)20 :1983 ،
.5شارستانیهتی نیل:شارستانی دێرینی میسر وەك شارستانیەتێكی پێشكەوتوی
ئەو سەردەمە بهههمان شێوه جیابونەوەیان ناسیوە و جێبەجێیان كردوە ،هۆیەكانی
جیابونەوەشیان گهڕاندۆتهوه بۆ (نەزۆكی ،داوێن پیسی ،كەم ئەندامبون) (الجنائی،
.)139 :1983
.6شارستانیهتی چینی كۆن:لەو شارستانیەتهدا پیاو بەم حەوت هۆكارە توانیویهتی ل ه
ژنهكهی جیاببێتهوه (نەزۆكی ،زۆر بڵێیی ،دوچاربون بە نەخۆشی گران ،ڕێزنەگرتنی
خەزور و خەسو ،دەست پیسی ،ناپاكی و دڵپیسی لە مێرد) ،هەروەها دەبو ژن وەك
نەریت كڕنوش بۆ مێردەكەی ببات ،لەگەڵ ئەوەشدا پیاو نەیدەتوانی بەبێ هۆ ل ه ژنەكەی
جیاببێتهوه ،ئەگەر بهبێ هۆ ل ه ژنهكهی جیاببوایهتهوه ،ئەوا سەد جەڵدهی لێ دەدرا
(الجنائی.)18520 :1983 ،
.7شارستانیهتی یۆنانی:جیابونەوە لهالی یۆنانیەكانیش هەبوە ،بهاڵم مافی جیابونهوه
تەنها بە پیاو دراوە ،جا بەهەر هۆیەك بێت و لە هەر كاتێك بێت ،بهاڵم ژن ئەو
مافەی نەبوە ،كە لە مێردی جیابێتەوە تەنانەت ئەگەر مێردەكەی نەزۆكیش بوایە،
ل ه شارستانیهتی یۆنانی لە چەند حاڵەتێك جیابونهوه ڕویدهدا ،بۆ نمونە ئهگهر پیاو
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بۆی دەركەوت ژنەكەی ناپاكی لەگەڵ كردوە ،بهاڵم ئەگەر پیاو ناپاكی لەگەڵ ژنەكەی
بكردبای ه ئەوا سزای مردنی بهسهردا دهسپێندرا (طاهر.)27 :2010 ،
.8شارستانیهتی فارسی:لهم شارستانیهتهدا مێرد دەیتوانی ل ه ژنەكەی بۆ برایەكی
هەژاری جیابێتهوه ،ئەم جیابونهوهی ه بەگرێبەستێكی یاسایی ڕێك دهخرا ،بەاڵم
ژنەكە نەیدەتوانی ڕازی نەبێت و مێرد نەكات بە پیاوە هەژارەكه ،بهاڵم ئەگەر پاش
جێبەجێكردنی كارهكانی مێردی دوەم ،مێردی یهكهم دهیتوانی ژنهكهی بباتەوە و هیچ
ڕێگری ه نەبوه ،هەركاتێكیش پیاو بە ژنەكەی بگوتبا بڕۆ ئازاد بە هەرچی دەكەی بیكە
و لێت جیابومهوه ،لهو كاتهدا ژنهك ه هیچ پلەو پایەكی نەدەما ،بەڵكو دەبوە كارەكەری
ژنێكی تر (محمود.)222 :2009 ،
.9شارستانیهتی ڕۆمانی:الی ڕۆمانیەكانیش جیابونەوە هەبوە ،بەاڵم زەحمەت بوه،
بەپێی هەندێك هەلومەرج ئازادی بە ژن و پیاو دراوە لە یەكتر جیاببنەوە ،بهاڵم ڕای
گشتی كۆمەڵگهی ڕۆمانی جیابونهوهیان بەكارێكی نا پەسەند زانیوه ،هاوكات وەك هەمو
كۆمەڵگهیەكی تر بەهۆی نەزۆكی ل ه ژن جیابونهتهوه ،چونكە بهالی ڕۆمانەكان ئامانجی
زەماوەندكردن خستنهوهی منداڵ بوه ،بهاڵم پیاو بهر لهوهی ل ه ژنهكهی جیابێتهوه
دهبوای ه پرسی بەخزم و كەسوكاری بكردایە (محمد.)135 :2008 ،
دوەم  :جیابونەوە بهپێی ئاینە ئاسمانیەكان
.1ئاینی یەهودی :لە ئاینی یەهودیدا پیاو مافی جیابوونەوەی لە هاوسەرەكەی هەیە،
جگ ه ل ه دوو حاڵهت نهبێ ك ه ناتوانێ ل ه ژنكهی جیابێتهوه ،یەكەم ئەگەر هاتو پیاو
ژنەكەی تۆمەتبار كرد بەوەی كچ نیە و ژنە پاشان درۆو بوختانی پیاوەكە ئاشكرابوو
كە وانیە ،دوەم ئەگەر پیاوەكە دەستدرێژی بەزۆر خستە سەركچێك پێویستە بیكات
هاوسەری خۆی ،ههروهك پێویستە باجی ئەم كارە خراپەی بدات بە باوكی كچەكە
(الترمانینی.)285 :1996 ،
.2ئاینی مەسیحی :ل ه ئاینی مەسیحیدا سێ مەزهەبی جیاواز ههیه ،لە هەر مەزهەبێكدا
پڕۆسەی جیابونەوە جیاوازە ،بۆ نمونە لە مەزهەبی كاثۆلیكی جیابونەوە بەپێی
دادگای كڵێسا بەڕێوەدەچێت ،ئهوهش ل ه دو حاڵهتدا دهكرێ ،یەكەم لە كاتی ناپاكی
هاوسەرێیهتی ،دوەم پەككەوتنی سێكسی لەسەرەتای پرۆسەی هاوسەریدا ،بەاڵم
ل ه مەزهەبی پڕۆتستانتی لە دوو حاڵەتی دیكهدا ڕێگهی بهجیابونەوە داوه ،یهكهم
ناپاكی هاوسەری ،دوهم هەڵگەڕانەوە لە ئایین ،ههرچی مەزهەبی ئەرثهدۆكسە ڕێگە
بەجیابونەوە دەدات ،بهاڵم لە حاڵهتی ناپاكی هاوسەری ،نەزۆكی بۆ ماوەی سێ ساڵ،
نەخۆشی درێژخایان لەگەڵ ئەو ناكۆكیانەی ڕێگە بە بەردەوامبونی ژیانی هاوسەری
نادەن( .بوادی .)107-106 :2005 ،جیابونەوە الی مەسیحیەكان لەڕێی دەسەاڵتی
(ئایین)هوه ئەنجام دەدێ ،وهك چۆن هاوسهری لەڕێی ئایین ئەنجام دهدرێ و ،دەبێ
كڵێسا ئاگاداربێ و بڕیاری لە سەر بدات (محمود.)229 :2009 ،
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.3ئاینی ئیسالم :لە ئیسالمدا جیابونەوە لە دەستی پیاودایه ،بەاڵم لەكاتی جیابونەوەدا
پیاو لەسەریەتی مارەیی تەواو بە ژنەكەی بدات(بابای ،)75 :2005 ،شەریعەتی ئیسالمی
جیابونهوهی ب ه چەند شێوەیەك دیاریكردوه ،كە ئەمانەن :
یهكهم :جیابونهوهی ڕون و ئاشكرا:ئەم جۆرە مارەیی هەڵدەگرێ ،بەو مەرجانەی شەرع
دایناوە ،ئەوەش دەبێتە دوو جۆر :
.1ئاشكرا بە ئاشكراییهكی گەورە:كە ژنهك ه جارێكی دیكە بۆ ئەو پیاوە وەك هاوسەر
حەاڵڵ نابێتەوە ،تەنها لەو كاتهدا نەبێ كە دهبێ ژنهك ه شویهكی دیك ه بكاتەوە و ،لهگهڵ
پیاوی دوهم جوت بێت ،پاشان لێی جیابێتهوه ،دوای تهواوبونی ماوهی چاوهڕوانی ئینجا
پیاوهكهی یهكهمی دهتوانێ ژنهكهی بۆ جاری دوەم بگەڕێنێتەوە الی خۆی ،بهوهش
دهوترێ تەاڵقی (سێ بە سێ).
 .2ئاشكرا بەئاشكراییەكی بچوك:لە پاش ئەو جیابونهوهی ه ژنهك ه بۆ پیاوەكە حەاڵڵ
ێ نەبێ .
نابێ ،تەنها بەمارەییەكی نوێ و گواستنەوەیەكی نو 
ێ ژنەكەی
دوهم :جیابونهوه و تەاڵقی گەڕانەوە (رجعی) :لهو جۆرەیان پیاو دەتوان 
بگەڕێنێتەوە بەبێ مارەییەكی نوێ ،ئەوهش لە حاڵەتەكانی چاوەڕوانی كاتی جیابونهوهك ه
واتا خوار (سێ بە سێ) (سلمان و ،سطحی.)82 :2003 ،
بەشێوەیەكی گشتی ئیسالم ڕەزامەندی زۆر لەسەر جیابونهوه نیە ،بهڵكو بەقێزەوەنترین
حەاڵڵ وهسفی دهكات ،ئەوهش بۆ پاراستنی ئابڕو و ڕەچەڵەك ه لە پیسبوون ،چونك ه
كاتێك خێزان لە نێو ژینگەیەكی دور لە خۆشەویستی بژی ،یان هەردو هاوسەر بەچاوی
ڕق و كینە و سوكایەتی سەیری یەكتری بكەن هیچ سودێكی نابێ ،بۆیە جیابونهوهی
حەاڵڵ كردوه ،ئەو جیابونەوەیەش هیچ خۆشیەك بۆ هیچ الیەك گل ناداتەوە (شلبی،
.)50 :1972
باسی چوارهم :هۆكارهكانی جیابونهوه ل ه كوردستان (شیكردنهوهی ناوهڕۆكی ئاماری
دادگاكان)
گۆڕانی كۆمهاڵیهتی وهك چۆن كاریگهری لهسهر بونیاد و سیستمی كۆمهاڵیهتی كۆمهڵگ ه
دروست دهكات ،بهههمان شێوه وهك داتا و ئامارهكانی ئهنجومهنی دادوهری ل ه ههرێمی
كوردستان پیشانمان دهدات ،كاریگهری لهسهر ژیانی خێزانی و ڕێژهی جیابونهوه و
پێكهێنانی ژیانی هاوسهریش ههیه ،بهپێی داتاكانی ماوهی ( )10ساڵی ڕابردو (2009
تا  )2018ڕێژهی پێكهێنانی ژیانی هاوسهری (مارهكردن ل ه دادگاكان ،پهسندكردنی
مارهكردنی دهرهكی و ڕێگهپێدان بههێنانی ژنی دوهم) ،بهپێی گۆڕانكاره سیاسی و
ئابوری و كۆمهاڵیهتی ..ل ه كوردستان گۆڕانكاری بهسهردا هاتوه ،بهشێوهیهكی گشتی
لهو ماوهیهدا ( )466862حاڵهتی پێكهێنانی ژیانی هاوسهری تۆماركراوه ،ك ه دهكات ه
ڕێژهی ( ،)%88ههر ل ه ماوهی ئهو ( )10ساڵهدا ( )66031حاڵهتی جیابونهوه ل ه
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دادگاكانی كوردستان تۆماركراوه ،ك ه دهكات ه ڕێژهی ( ،)%12بهشێوهیهك كهمترین
ڕێژهی جیابونهوه ل ه ساڵی ( )2010تۆمار كراوه ،ك ه ( )%8بوه ،بهاڵم ل ه ساڵی ()2018
یه دوو بهرامبهر زیاتر بهرز بۆتهوه و گهیشتۆت ه (.)*( )%18
ئهو ڕێژه 
وێنهی ڕاڤهیی ()1
ڕێژهی هاوسهری و جیابونهوه ل ه ههرێمی كوردستان ل ه ماوهی ( 2009تا )2018
ڕوندهكاتهوه

سهرچاوه :ئهنجومهنی دادوهری ههرێمی كوردستان2019 .
ههڵبهت ل ه ماوهی نێوان ئهو ( )10ساڵهدا ،گۆڕانكارییهكان ك ه ل ه كوردستان ڕویانداوه
كاریگهریان لهسهر زیادبون و كهمبونهوهی ڕێژهی جیابونهوهی هاوسهران ههبوه ،چونك ه
ئهو گۆڕانكاریان ه كۆمهڵێك دیاردهی تازهی لهگهڵ خۆی هێناوهت ه نێو كۆمهڵگهی
كوردیهوه ،سهرباری مانهوهی ههندێ كهلتوری كۆن ل ه كۆمهڵگهی كوردی ك ه ل ه خوارهوه
ئاماژهیان پێ دهدهین بونهت ه هۆكاری بهرزبونهوهی ڕێژهی جیابونهوه ل ه كوردستان.
وێنهی ڕاڤهیی ()2
ژماره و ڕێژهی خێزان ه جیابوهكا ن بهپێی ساڵهكانی نێوان ( 2009تا  )2018ڕوندهكاتهوه
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وهك چۆن ڕێژهی جیابونهوه ل ه كۆمهڵگهیهك بۆ كۆمهڵگهیهكی دیك ه جیاوازه ،بهشێوهیهك
بهپێیی نوێترین ئامار ك ه لهسهرانسهری جیهان بۆ جیابونهوه ل ه ساڵی ( )2018تۆمار
كراوه ،كهمترین ڕێژهی جیابونهوه ل ه (هیندستان)ه ك ه تهنها ( )%1بوه،هۆكارهكهشی
بۆ ئهوه دهگهڕێتهوه خێزان بهیهكهیهكی پیرۆز و گرنگ ل ه كۆمهڵگهی هندی دادهنرێ،
جیابونهوهش تهنها جیابونهوه نی ه ل ه نیوان ژن و پیاو ،بهڵكو جیابونهوه دهبێته هۆی
لێكترازانی پهیوهندی نێوان دوو بنهماڵه و ،ل ه ڕوی ئاینی و كهلتور و بنهماڵهیی و
ڕهفتار و پێگهی تاك ڕهنگدانهوهی خراپی دهبێ،ل ه كاتێكدای ه زۆرترین ڕێژهی جیابونهوه
ل ه لۆكسمبۆرگ تۆماركراوه ك ه ڕێژهكهی گهیشتۆت ه ( ،)%88ئهوه لهكاتێكدای ه ك ه
خاوهن ئابوریهكی بههێزهو گهشهی دانیشتوانی ل ه ئاستێكی بهرزدایه:2018 ,Joy(،
 .)4ل ه ههرێمی كوردستانیش هۆكارهكانی جیابونهوه ڕهنگدانهوهی كێشه و دیاردهكانی
كۆمهڵگهیه ،كه ئهمانهن:
وێنهی ڕاڤهیی ()3
هۆكارهكانی جیابونهوه له ههرێمی كوردستان ڕوندهكاتهوه
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.1نهگونجان لهگهڵ یهكتر :كاتێك ك ه ژن و مێرد ناكۆكی و ناتهبایی ل ه نێوانیان سهرههڵدات
و پهرهدهسێنێ ،پهیوهندی ب ه كۆمهڵێك هۆكار ههیه ،بۆ نمون ه كاتێك ههر یهك ل ه
هاوسهرهكان «باس ل ه خود و خواست و پێداویستیهكانی خۆی دهكات ،بهچاوپۆشی
ل ه خواست و پێداویستی ئهویتر»(خهلیل ،)222 :2007 ،ههروهك «ناتهبایی حهزی
سێكسی یان ڕادهی تێربوون ،فاكتهرێكی زۆر گرنگ ه ل ه ناتهبایی هاوسهران ،ناتهبایی
سێكسی پلهی ههیه ،توندترینیان بریتی ه ل ه پهككهوتهیی پیاو و ساردی سێكسی ژن،
ئهوهش دهبێت ه هۆی زیاتربونی ناكۆكیهكان و گهیشتن بهشوێنێك ك ه ئهستهم بێ
پێكهوه ههڵبكهن» (مهحموود ،)248 :2014 ،لهالیهكی دیكهوه بهپێی توێژینهوهیهك
دهركهوتوه «نهخوێندهواری و نزمی ئاستی هۆشیاری فاكتهرێكی سهرهكی و كاریگهره ل ه
دروستبونی ناكۆكی نێوان هاوسهرهكان ل ه كوردستان ،ههربۆیه ڕێژهی ( )%70ئهوانهی
ناكۆكیان ههی ه پهیوهندی ب ه نهخوێندهواری و كهمخوێندهواری ههیه«(قهرهداغی:2015 ،
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 .)45بهههمان شێوه ئامادهنهبونی یهكێك ل ه هاوسهران لهماڵ و سهرقاڵبون ب ه كاری زۆر
دهبێت ه هۆكارێكی دیكهی ناكۆكی نێوان هاوسهران ،ئهوه جگ ه ل ه ههبونی بۆچونی جیاواز
سهبارهت بهپهروهردهكردنی منداڵ و ،بواره جیاوازهكانی دیكهی ژیانیان ،لهههمان كاتدا
دڵپیسی و مامهڵهكردن لهگهڵ ڕهگهزی بهرامبهر و ،درۆكردن ڕۆڵیان ل ه فراوانبونی
ناكۆكیهكانی نێوان هاوسهرهكان ههیه.
.2كێشهی نیشتهجێبون :كاتێك ك ه كچ و كوڕێك ژیانی هاوسهری پێكهوه دهنێین ئارهزوی
ئهوه دهكهن ماڵی جیایان ههبێ ،بهتایبهت كچان ،ئهوهش یهكێك له ڕواڵهتهكانی گۆڕانی
كۆمهاڵیهتی ل ه كۆمهڵگهی كوردیدا ،چونك ه پێشتر كوڕ ك ه ژیانی هاوسهری پێكدههێنا
بۆ سااڵنێكی زۆر ل ه ماڵی باوكی دهمایهوه ،زۆر جار بههۆی ئهوهی ڕوبهری خانوی
جاران بهبهراورد به ئێستا فروانتر بوو ،پێداویستیهكانیش كهمتر بوو ،بۆی ه چهند
خێزانێك دهیانتوانی ل ه ماڵێكدا بژین ،بهاڵم ئێستا دۆخهك ه گۆڕاوه و كچان ههر زوو
داوای ماڵی جیا دهكهن ،چونكه «شوێنی نیشتهجێبونی گونجاو زهرورهتێكی حهتمی ه
بۆ بهردهوامی و جێگیری پهیوهندی نێوان هاوسهرهكان ،بههۆی ئهوهیل ه ماڵه غهزوران
ناتوانن تایبهتمهندییهكانی خۆیان بپارێزن ،چونك ه كهسانی تر دهست ل ه كاروبارهكانیان
وهردهدهن ،بهم پێیهش فهزایهكی ئارام و سهربهخۆیان دهستناكهوێ تا ل ه چوارچێوهیهدا
مومارهسهری ژیانی ئاسایی خۆیان بكهن» (میران و ،جبار،)25 :2017 ،بهاڵم ئهم
هۆكاری جیابونهوهی ه ل ه زۆربهی واڵت ه پێشكهوتوهكا ن بهدی ناكرێ ،چونك ه كێشهی
نیشتهجێبون لهبنهڕهتدا بونی نیه.
.3خیانهتی هاوسهری :ئهم كێشهی ه یهكێك ه ل ه كێش ه زۆر بهردهوامهكانی نێوان هاوسهران،
بهتایبهت ئهو هاوسهرانهی ك ه كهمتر بهماڵ دهكهونهوه ،یان ئهو هاوسهرانهی بهزۆر لهگهڵ
یهكێك ژیانی هاوسهری پێكهێناوه ،ك ه ل ه بنهڕهتدا خۆشی ناوێ ،ههندێجاریش هاوسهر
ك ه گومان دهكات هاوسهرهكهی خیانهتی لێ دهكات ئهوهش وهك كاردانهوهیهك خیانهت
دهكات ،هاوكات «الوازی الیهنی سێكسی یهكێك ه لهو هۆكارانهی ك ه بههۆیانهوه یهكێك
ل ه هاوسهرهكان پهنا دهبات ه بهر ناپاكی هاوسهری ،چونك ه غهریزهی سێكسی یهكێك ه لهو
غهریزه گرنگانهی ك ه نابێ ل ه ژیانی هاوسهریدا پشتگوێ بخرێت ،بهڵكو پێویست ه گرنگی
زۆری پێ بدرێت ،ئهگهر كێشهیهكیش ههبوو دهبێ ههوڵی چارهسهركردنی بدرێ»(نامق،
 ،)69 :2014جگ ه لهوهش لهم سهردهمهدا و بههۆی كرانهوهی كوردستان بهڕوی دونیا
«ئامرازهكانی ڕاگهیاندن ڕۆڵێكی زۆر دهگێڕن ل ه زۆربونی ناپاكی هاوسهری ،ئهوهش
بههۆی پیشاندانی فیلم ه سێكسی و وروژێنهرهكان» (نامق.)71 :2014 ،
.4هۆكاری ئابوری :بهشێك لهو كهسانهی ژیانی هاوسهری پێكدههێنن ،له ڕوی تهمهنهوه
بهتهواوهتی پێ نهگهیشتون ،ههندێ جاریش ل ه قۆناخهكانی خوێندنن و ،سهرچاوهیهكی
دارایی جێگیریان نیه ،ئهوهش دهبێت ه هۆی ئهوهی ئهو ژیان ه خێزانیهی پێكی دههێنن
ل ه ڕوی دارایهوه سهقامگیر نهبێ ،بهوهش كێش ه و ناكۆكی و دهمهقاڵی ل ه نێوان
هاوسهرهكان دروست دهكات ،جگ ه لهوهش سهرههڵدانی قهیرانی دارایی ل ه ساڵی ()2014
كاریگهری زۆر لهسهر ژیانی هاوسهرهكان دروست كرد ،بهشێوهیهك وهك چۆن ڕێژهی
پێكهێنانی ژیانی هاوسهری كهمی كرد ،ل ه بهرامبهردا ڕێژهی جیابونهوه بهشێوهیهكی
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بهرچاو زیادی كرد ،چونك ه سهرههڵدانی قهیرانی دارایی ل ه پاڵ جێبهجێكردنی سیستمی
پاشكهوتی موچهی فهرمانبهران ،ل ه ههمانكاتدا بوه هۆی مایهپوچبونی ژمارهیهكی زۆری
كۆمپانیا و كارگهكان ،بهوهش ڕێژهی بێكاری ل ه كوردستان بهرز بوهوه ،بێگومان ئهوهش
دهرهاویشتهی كۆمهاڵیهتی جۆراو جۆری بهدوای خۆیدا هێنا ،وهك كۆچكردن و تاوان و
ئاڵودهبون بهمادده هۆشبهرهكان و ...لێكجیابونهوه.
.5هۆكاری كۆمهاڵیهتی:پاڵنهره كۆمهاڵیهتیهكانی جیابونهوهی هاوسهری ل ه كوردستان،
جۆراو جۆره ،بهشێكیان ڕهگێكی مێژوی قوڵی ههی ه و پهیوهندی بهكهلتوری كۆمهڵگهكهوه
ههیه ،بهشێكیشیان بههۆی دركهوتهی ئاڵوگۆڕه كۆمهاڵیهتیهكانه ،بۆی ه گرنگترین هۆكاره
كۆمهاڵیهتیهكان دهتوانین لهم خااڵنهدا بخهینهڕو:
·هاوسهرێتی پێش وهخته:یهكێك ل ه كێشهكانی هاوسهرێتی ،كه زۆربهیان بهجیابونهوه
كۆتایی دێ ،پێكهینانی ئهو ژیانهی ه ل ه تهمهنێكی زودا ،چونك ه «هاوسهڕێتی ل ه تهمهنی
( )19-15ساڵی مانای كهم ئهزمونی پهیوهندی و ناكامڵی فیكری و كۆمهاڵیهتی ههردوو
هاوسهرهكهیه ،ئهوهش بهربهستێك ه لهبهردهم چارهسهركردنی گرفتهكانیان ك ه ڕوبهڕوی
پهیوهندی هاوسهرێتیان دهبێتهوه ،بۆی ه له كۆتایدا ههوڵدهدهن بهپل ه و بێ بیركردنهوه
كۆتایی بهپهیوهندییهكانی نیوانیان بهێنن»(خهلیل ،)224 :2007 ،هۆكارهكانی پێكهینانی
ئهم جۆره هاوسهرێتی ه ل ه كۆمهڵگهیهكهوه بۆ كۆمهڵگهیهكی دیك ه جیاوازه ،ل ه كوردستان
هۆكارهكانی دهگهڕێتهوه بۆ «ترسی كچان ل ه داهاتو و قسهی كۆمهڵگه ،نهبونی
ئابورییهكی سهربهخۆی كچان ،كاریگهری ئینتهرنێت و مۆبایل بۆ یهكتر ناسین» (والی
و ،مستهفا و ،خودیده ،)31 :2016 ،ههربۆی ه دوای ئهوهی دهچن ه ژیانی هاوسهرێتیهوه
ل ه ڕوی هزری و جهستهیهوه ناتوانن ئهركهكانی خیزانداری ڕابپهرێنن ،بۆی ه « ڕێژهی
 %68ئهوانهی ل ه كوردستان ل ه تهمنێكی زوهوه چونهت ه نێو ژیانی هاوسهرییهوه دهڵێن
پهشیمانین« (والی و ،مستهفا و ،خودیده ،)27 :2016 ،ههر ب ه پێیی داتاكان ڕێژهی
( )%31ئهوانهی هاوسهری پێكدههێنن تهمهنیان له نێوان ( )20-15ساڵیدایه.
وێنهی ڕاڤهیی ()3
ڕێژهی تهمهنی هاوسهری له ههرێمی كوردستان ڕوندهكاتهوه

سهرچاوه :ئهنجومهنی دادوهری ههرێمی كوردستان2019 .
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·ژنهێنان یان شوكردنی بە زۆرە ملێ :زۆرجار پێكهێنانی ژیانی هاوسهری بە ویستی
كوڕ و كچ نیە ،بەتایبەت لەناو هۆز و عەشیرەتەكاندا ،ك ه كەسانی وەك (دایك ،باوك،
خاڵ ،مام یان گهورهی بنهماڵه) چارەنوسی كوڕ و كچ دیار دەكەن ،ئهوهش گرفتی زۆری
لێدەكەوێتەوە.
·كهلتوری نوێ :بههۆی كرانهوهی كوردستان بهڕوی دونیا بوه هۆی هێنان ه ئارایی
گۆڕانكاری ل ه ژێرخانی كۆمهڵگهی كوردی ،بهاڵم هاوشانی پێشكهوتنی سهرخانی كۆمهڵگ ه
نهبوو ،چونك ه تێكهاڵوبون لهگهڵ كهلتوری دیك ه ئینجا بهشێوهی راستهوخۆ و هاتوچۆ
بێ ،یان ل ه ڕێگهی كهناڵهكانی تهلهفزیۆن و بهتایبهت دراماكان بێ گۆڕانكاری نهرێنی
لهگهڵ خۆیدا هێنا ،یهكێك لهو دیارده نهرێنان ه جیابونهوهی هاوسهران بهشێوهیهكی
ئاسان و دوپاتكردنهوهی خۆشهویستی بۆ یهكێكی دیكه بهشێوهیهكی ئاسانتر.
·دهستوهردانی دهرهكی :پێگهی خێزان تا ئهو كات ه بههێزه ،ك ه هیچ یهكێك ل ه هاوسهرهكان
كێشهكانیان نهبن ه دهرهوه و،بهڵكو ههوڵدهن ل ه نێوان خۆیاندا چارهسهری بكهن ،بهاڵم
كۆمهڵگهی كوردی بههۆی ئهوهی كۆمهڵگهیهكی نهریتی ه تا ئێستا دهستبهرداری ئهو
نهریت ه نهبوه و زۆر پرسیاری تایبهتی دهربارهی ژیانی تاكهكان دهكات و بهبێ مۆڵهت
وهرگرتن و داخوازی بۆچونی خۆی لهبارهی كێشهیهكی خێزانی دهخاتهڕو ،جاری واش
ههی ه یهكێك ل ه هاوسهرهكان بههۆی بێ ئهزمونی و زانینی ئهركهكانی خێزان كێشهكانی
لهالی كهسانی نزیكی باس دهكات ،ئهوانیش ل ه بری هێوركردنهوهی هانی گهورهكردنی
كێشهكان دهدهن.
·هۆشیاری كۆمهاڵیهتی :ژنانی ئێستا بهبهراورد بهسااڵنی زوتر ل ه ههوڵی بهردهوامدان
بۆ بهدیهێنانی مافهكانیان و پهیڕهوكردنی بنهمای ئازادی ل ه ڕاپهڕاندنی كارهكانیان و
چون ه بازار و دهرهوه لهگهڵ هاوڕێیانیان ،بهاڵم هێشتا ئهم باس ه لهالی زۆرێك ل ه پیاوان
پهسندكراو نیه ،بۆی ه ئهوهش زۆرجار بۆت ه سهرچاوهی كێشهی نێوان ژنان و پیاوان و،
دواتر بهجیابونهوه كۆتایی پێهاتوه.
.6تهكنهلۆجیا (مۆبایل و ئینتهرنێت) :بهردهستبونی مۆبایل و هێڵهكانی ئینتهرنێت
بهشێوهیهكی ئاسان و باڵوبونهوهی ل ه كوردستان بهشێوهیهكی خێرا بۆت ه هۆكارێكی
گرنگ بۆ فراوانكردنی بازنهی پهیوهندیهكانی تاك لهگهڵ كهسانی دیكه ،ههر ئهوهش بۆت ه
هۆكاری ئهوهی ك ه تاك ڕۆژان ه ل ه كۆمهڵگهی كوردستانیدا كاتێكی زۆر بهخۆسهرقاڵكردن
ب ه مۆبایل و ئینتهرنێت بهسهر بهرێت ،بهشێوهیهك ل ه ههندێ كاتدا هاوسهران ناتوانن
ئهركه خێزانیهكانیان وهك پێویست ڕابپهڕێنن ،یان بههۆی خراپ بهكارهێنانی مۆبایل و
ئینتهرنێت پهیوهندی ڕێگهپێنهدراو ل ه ڕوی كۆمهاڵیهتیهوه لهگهڵ كهسانی دیك ه دروست
دهكهن و بایهخدانی جارانیان بههاوسهرهكانیان نامێنێ ،بۆیه كاتێكیش ئهو پهیوهندیان ه
ئاشكرا دهبن كێش ه و دهمهقاڵی ل ه نێوانیان سهرههڵدهدات و بهجیابونهوه كۆتایی دێ،
ك ه ڕێژهی ( )%5جیابونهوه پهیوهسته بهم هۆكاره.
.7جیاوازی تهمهن:ئهزمونی و شارهزایی تاك ڕۆڵی گرنگی ههی ه لهسهرخستنی ژیانی
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هاوسهری ،چونك ه پشت ئهستوره ب ه ئهزمونی كهڵهكهبوی كۆمهڵگهكهی ،بهاڵم جیاوازی
تهمهن دهبێت ه هۆی جیاوازی خواست و ئارهزو بۆ بوارهكانی ژیان ،زۆر جاریش كوڕێك
بههۆی جوانیهكهی ،ئارهزوی دهچێت ه كچێكی منداڵی كهم ئهزمون ،یان كچێكی منداڵ
ل ه پێناو دهوڵهمهندییهكهی ،ژیانی هاوسهری لهگهڵ پیاوێكی بهتهمهن پێكدههێنێ ،ل ه
ئاكامیشدا خێزانێكی ناتهبا دروست دهكهن ،بۆی ه دوای ماوهیهك لهیهكتری جیا دهبنهوه.
.8نهزۆكی ونهخۆشی و ژنهێنانی دوهم:ئهمانهش سێ فاكتهری كاریگهری جیابونهوهن،
چونك ه یهكێك ل ه ئامانج ه بنهڕهتیهكانی پێكهێنانی ژیانی هاوسهری پهیوهندی بهوهچ ه
خستنهوه ههیه ،بهههمان شێوه نهخۆشی ه درێژخایانهكان و نهخۆشی ه دهرونیهكانی
وهك (شیزۆفرینیا ،خهمۆكی ،گرێی دهرونی ،دڵهڕاوكێی بهردهوام )..هۆكارگهلێك ن بۆ
ئهوهی یهكێك ل ه هاوسهرهكان نهتوانێ ئهرك ه خێزانیهكان ڕابپهڕێنێ ،بۆی ه ڕێگهی
جیابونهوه دهگرنهبهر ،لهالیهكی دیكهوه هێنانی ژنی دوهم لهگهڵ ئهوهی ل ه كوردستان
مهرجداركراوه ،بهاڵم پیاوان بۆ گهیشتن بهو ئامانج ه پهنا دهبن ه بهر دادگاكانی (كهركوك،
مهخمور ،موصڵ ،خانهقی و) ناوچهكانی دیكه ،بهپێی»ئامارێكی دادگای كهركوك ل ه
ساڵی ( )2013ژمارهی ئهو پیاوانهی ل ه شارهكانی دیكهی كوردستانهوه چونهت ه كهركوك
بۆ مارهكردنی ژنی دوهم گهیشتۆت ه ( )450كهس ،ك ه زۆرهبهیان جگه ل ه ڕێگری یاسایی
ل ه ههرێمی كوردستان ،كێشهی كۆمهاڵیهتی و خێزانیشیان ل ه هێنانی ژنی دوهمدا
ههبوه»(سیامهند ،)86 :2018 ،بۆی ه كاتێكیش پێكهینانی ئهو هاوسهریی ه ئاشكرا بوه،
هاوسهری یهكهمی پهنای بردۆت ه بهر دادگا و داوای جیابونهوهی كردوه ،یاخود پیاو بهر
لهوهی هاوسهری دوهمی ماره بكات ،له هاوسهری یهكهمی جیابۆتهوه.
ئهنجامهكان
 .1گۆڕان ه كۆمهاڵیهتی و سیاسی و ئابوری و ڕوناكبیرییهكان كاریگهری زۆری لهسهر
ههڵكشان و داكشانی ڕێژهی جیابونهوه ل ه كوردستان كردوه ،بهشێوهیهك ل ه كاتی
سهرھهڵدانی قهیرانی دارایی ڕێژهی جیابونهوه بهرهو زیادبون ڕۆیشتوه ،ههروهك چۆن
ڕێژهی پێكهێنانی ژیانی هاوسهری كهمی كردوه.
.2كرانهوهی كوردستان بهڕوی جیهان كۆمهڵێك بهها و كهلتوری نوێی لهگهڵ خۆیدا هێناوهت ه
كوردستان ،ئهوهش كاریگهری لهسهر ڕێژهی جیابونهوه ل ه كوردستان دروستكردوه ،بۆ
نمون ه پێشتر جیابونهوه كارێكی ئهستهم و نهنگی بوو ،بهاڵم كهناڵهكانی ڕاگهیاندن و
دراما بیانیهكان بۆت ه پاڵنهرێك تا هاوسهرهكان بهئاسانی بڕیاری جیابونهوه بدهن.
.3هاتنی ئامێره تهكنهلۆجیهكان (مۆبایل و ئینتهرنێت) بهو شهپۆل ه فراوان و خێرای ه و،
كهمی ئاستی هۆشیاری خێزانهكان بۆ چۆنیهتی مامهڵهكردن لهگهڵ ئهو ئامێران ه بۆت ه
فاكتهڕێكی دیكهی جیابونهوه ل ه كوردستان ،ك ه پێشتر ئهم فاكتهره ل ه جیابونهوهی
هاوسهرهكان بوونی نهبوه.
.4پێكهێنانی ژیانی هاوسهری بۆ ئهوانهی تهمهنیان ل ه نێوان ( )20كهمتره ،ك ه زۆرجار
بههۆی چاولێكهری باوان بڕیاری لهسهر دهدهن بهتایبهت بۆ كچان ،هاوشێوهی واڵت ه
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دواكهوتوهكان بۆته كێشهیهكی گهوره و بهرزبونهوهی ڕێژهی جیابونهوه له كوردستان.
.5نهبونی دامهزراوهیهك ،یان ڕێكخراوێكی پهیوهست بههۆشیاری ئهركهكانی خێزان بهر
ل ه چون ه نێو پڕۆسهی ژیانی هاوسهری هۆكارێكی دیكهی جیابونهوهی ه ل ه كوردستان،
چونك ه زۆربهی ئهوانهی ل ه تهمهنی نێوان ( )20-15ژیانی هاوسهریان پێكهێناوه،
پهشیمان بونهتهوه.
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