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Pajî yekem
Çarey nakokî û erikî fêrge - Ilse Hakvoort

Lem de saley raburdûda xulyay nakokî û çarey nakokî, le herdû buwarî tojînewe û fêrkarîda,
firewantir bûwe. Zanist derbarey nakokî û çarey nakokî dawakarîyekî zorî lesere. Beşêk le hokarekanî
em firajûtine behêze lewaneye bigerêtewe bo helkişanî jimarey nakokîye berçawekan.
Dag Hareide y norwêjî salî 1998 destpêşxerî kird bo damezirandinî Sekoy bakûrî1 bo bijîwan û çarey
nakokî (Nordiskt forum för medling och konflikthantering). Hareider nûsîwyetî: fêrge le welatanî
bakûrda le mawey yek dû weçeda hate gorîn le salarperistewe2 bo sîstemêkî fêrkarîy pitir dêmokrat.
Nakokî, le sîstemî salarperistda, wek kêşeyekî cilewgîrî bo mamosta dêne raniwandin û serpoş
dekirên, keçî fêrgey dêmokrat zemîne ferahem dekat bo serheldanî nakokîy pitir diyar û aşkira. Le
fêrgey pitir dêmokratda hunerekanî serbe kêşey cilewgîrî çarey nakokî bêsûdin.
Wêray gorankarîy berçaw, hêşta regûrîşey salarperistî le sîstemî fêrkarîda her mawe, hêşta çendîn
cor siza/sizadan le fêrgey emroda bûnyan heye. (Hareide 2006). Be boçûnî Hareider metirsîy gewre
heye ke sîstem bedem gorankarîyewe derfet xoş bikat bo ziyadbûnî nakokî û tundûtîjî.
Le fêrgeda, cige le gorankarîy sîstem, hemerengî -yş firewan bûwe. Swêd civakêkî fireferhenge û le
fêrgeda firerengîy mirovayetîy reng dedenewe. Leber ewe girînge twanay têkbestiniman hebêt letek
kesanî xawen beha, ezimûn û xulyay corawcorda.
Kesanî xawen xulyay nakokî û çarey nakokî, le nêw tojer û mamostayanî riştey mamostayetîda, lem
salaney dûwayîda baştir lêyan rûn botewe, mamosta le pîşekey xoyda, pêwîstî be çi core zanist û
destawêjêk heye. Belam ger biryare ew zanist û peybirdine karîgerîy başî hebêt pêwîste
bişgiwêzirênewe bo hawkar û biryarderan.

Dakewt û helûmerc
Mamosta debêt peyrewîy Karnamey fêrkarî bikat ke têyanda şarê fermîyekan bo erikî fêrge rûn
kirawinetewe. Wate mamosta aşnayan bêt, bitwanêt lêkiyan bidatewe, agadar bêt lew
gorankarîyaney dêne seryan û herweha twanay berhestandinî3 ew şarêyaney le karûbarî fêrgeda
hebêt.
Le barûdoxî here başda katî terxan heye bo giftûgoy fermanekan le grûpî karda. Karnamey fêrkarî
nûsyarêkî firewane, salî 2011 bûwe salî rêformî fêrge û nêzîkey gişt ew karnamane destkarî kiran.
Beweş çendîn laperey niwê peyda bûn ke mamosta deba şarezayan bin. Tenanet ger hemû dêrêkîş
destkarî nekiraba, mamosta her naçar bû gişt laperekan bixwênêtewe bo ewey bizanît

1

Mebest welatanî bakûrî ewrûpaye: Danmark, Fînland, Island, Norwêj, Swêd û herweha herême xofermanekanî
Åland (ser be Fînland), durgekanî Faroe Islands û Greenland (-î serbe Danmark).
2

Salarperist: Authoritarian.

3

Berhest: berceste, konkirêt. Berhestandin: Concretization. Bo pêçewanekey birwane “derhest”.
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gorankarîyekan çîn. Le 1/7-2011 -we Destûrî fêrkarî y niwê (2010:800) le zorbey xwêndinekanda
karaye. Çend xwêndinêkî kem heye, carê ta maweyekî dîke, her be destûrî kon kar deken.
Destûrî fêrgey bineretî y Swêd (SFS 1994:1194) wela dira û (SFS 2011:185) cêy girtewe. Lpo 944 êsta
be rênamey fêrkarîy pêşû amajey pê dekirêt û her yek lew rêformaney fêrkarî, Planî fêrkarî xoy peyda
kird: fêrgey bineretî (Lgr 11), fêrgey cuday bineretî (Lgrsä 11),5 fêrgey taybetî bineretî (Lspec 11),
fêrgey bineretîy samî (Lsam 11).6 Be pêçewaney Planî fêrkarî y zûtir, emane planî kors û mercî zanistî
-yşyan têdaye. Em Planî fêrkarî -ye tazane fêrgekanî hem serbe dewlet û şarewanî degirnewe, hem
fêrgey xoferman (ehlî).7 beşî yekem û dûhemî em çiwar Planî fêrkarî -ye hawbabetin û bas le erik,
binebehay hawko,8 herweha amanc û şarêy bala y fêrge deken. Fêrgeyekî amadeyî niwê be
nimrekarîyekî niwêwe hate dameziran. Lpf 94 la dira û SKOLFS 2011:144 cêy girtewe. Lpfö 94 paş
destkarî nawnira Lpfö 98 (Lpfö 94 destkarî kira). Yasay helawêrdin î salî 2009 her karaye.
Bo piştîwanî le hewilî têgeyiştin lew hemû gorankarîye, Fermangey fêrkarî nûsyar û kurtefîlmî taybetî
amade kird. Beharî 2012 amojgarîy giştîy niwê derçû bo berengarbûnewey helawêrdin û sûkayetî
(Skolverket, 2012). Cige lewe gelparêz9 î helawêrdinîş têdekoşêt bo nojenkirdinewey nûsyarî xoy.
Dûwa gorankarî ke pêwîste basî lê bikeyn birîtîye le piyadekirdinî çiwar bernamey niwê bo riştey
mamostayetî le salî 2011 da: bernamey mamostayetîy zaroxane, mamostayetîy fêrgey bineretî,
mamostayetîy babet, mamostayetîy pîşe. Herweha piyadekirdinî nasnamey mamosta.
Ewca pirsiyarî hawbabet bo her mamostayek lêreda birîtîye le çonetîy fermanekanî ser be nakokî û
çarey nakokî le karnamekanî fêrgeda û ta çi radeyek em base gorankarî beserda hatûwe.

Nakokî û çarey nakokî le karnamekanî fêrgeda
Çemikî nakokî û çarey nakokî, her çon le destûrî pêşûy fêrkarî (SFS 1985:1100) û karnamey fêrgey
bineretî (SFS 1994:1194) - da nawyan nebû, ne le laperekanî destûrî niwêy fêrkarî (2010:800) û ne le
karnamey niwêy fêrgey bineretî (SFS 2011:185) - da nawyan nehat. Heman bas beşî yekem û dûhemîş
degirêtewe le Planî fêrkarî y fêrgey bineretî, zaroxane û xaney lafêrge10 (beşî yekem: Erik û binemay
hawkoy binema. Beşî dûhem: Amanc û şarêy bala). Em dû beşe wêkiçûnyan zore letek têkstî jêr
seredêrî “Erik û binebehay hawkoy fêrge” û herweha “Amanc û şarê” î nêw Planî fêrkarî y Lpo 94.

4

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94. [Planî fêrkarî bo
xwêndinî naçarekî, zaroxane û xaney lafêrge (xaney katî azad)].
5

Fêrgey cuday bineretî “Särskola” fêrgey taybete bo ew fêrxwazey behrey fêrbûnî xawtire û pêwîstî be katî
ziyatire.
6

Fêrgey bineretî samî “Sameskolan” bo fêrxwazanî serbe samekanin - mîlletêkî taybetin le bakûrî Ewrûpa, le
Fînland, Swêd û Norwêj dejîn.
7

Fêrgey xoferman: fêrgey ehlî.

8

Binebeha: Behay bineretî. Binebeha lêreda wek çemik beranber Värdegrund î swêdî û value-system yan
common principles î înglîzî danirawe, mebest lêy koy ew behageleye le civakêkda be binema degîrên.
9

Gelparêz: Ombudsman karmendêkî dewletîye erkî eweye dakokî le hawzêdan bikat beranber bêdadîyekî dête
pêş betaybetî le dewletewe.
10

Lafêrge: xaney katî azad, be swêdî: fritidshem.
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Basî niwê le destûrî niwêda (2010:800) birîtîye le pajî11 pêncem be seredêrî: “Xwêndinî asûde û
aram”. Lew pajeda cexit dekirêt leser desteberkirdinî keşêkî aram û asûde bo fêrxwaz. Deselatêkî
firewantir derdirête mamosta û berêweber bo ewey destûbird çarey cilewgîrane bigirne ber bo çarey
fêrxwazêkî çend carêk reftarî ajawegêraney niwandbêt.
Hîçkam lem karnamane rûnî nakenewe le doxî nakokîda çi şarêyek bigirîne ber û fêrî çî bibîn. Ême
naçarîn bigerênewe bo Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) bo dozînewey têkstêk bilêt: fêrge debêt
bikoşêt çarey sazende û aştewa bo nakokî bidozêtewe. Karnamey êsta cexit dekat leser zemîne
xoşkirdin bo peybirdin û rêzgirtin le kesanî dîke û herweha rêbestin lew derhawîşte nayetîyaney
peyda debin le lêkkewtinî nacorî civakîda. Cige lewe, xuyabûnî nakokî le şêwey tundûtîjîy cesteyî yan
derûnî, be nakokîy bas nakirên.
Le Lgr 11 da em ragiwasteye dexwênîtewe:
Fêrge debêt zemîne ferahem bikat bo derikkirdinî kesanî dîke û bo serxistinî twanay
peybirdin be dewrûber. Debêt peroşîy bo xoşguzeranî û firajûtinî takekes le karûbarî
fêrgeda rengdaneweyan hebêt. Nabêt hîç kes le fêrgeda be hoy zayend, reçelek, dîn
yan bawerî dîke, nasname û derbirînî “zayendbezên”,12 meylî zayendekî, temen yan
griftdarî, tûşî helawêrdin û sûkayetî bêt. Meylî lew babetane debêt çalakane berbest
bikirên. Dujminayetîy biyanyan û berçawteskî debêt be zanist, be giftûgoy vekirî û be
koşanî çalak berengarî bikirên. (Lgr 11:7)

Fêrge debêt kirawe bêt bo dîdî ciyawaz, debêt handeryan bêt bo xuyabûn. Fêrge debêt
cexit bikat leser helwêstî kesekî û derfetyan bo xoş bikat. (Lgr 11:8)

Çendîn tojînewe hen pêşanî deden ke mamosta razî nîn lewey deyxwênin derbarey çarey nakokî û
çawenorî zanistî ziyadtir deken. Bo nimûne, sendîkay mamostayan mangî mart-apirîlî 2005 rapirsîyekî
encam da derbarey çarey nakokî û aramîy xwêndin le fêrgeda (Lärarförbundet 2005). Lew rapirsîyeda
1291 le mamostayanî fêrgey bineretî û amadeyî endam le sendîkakeda welamî çend pirsiyarêkiyan
dayewe derbarey çarey nakokî le fêrgeda. Rapirsîyeke pêşanî da ke 48 lesedî fêrkaranî beşdar core
xulêkiyan derbarey çarey nakokî dîwe. Belam tenha 16 lesedî ew fêrkarane le riştey mamostayetîda
çarey nakokîyan xwêndûwe. 78 lesedî beşdarbûwan daway zanistî ziyadtiryan kirdûwe.
Le seretay 2006 da sendîkay mamostayan û sendîkay seranserîy mamostayan rapirsîyekiyan pêşkeş
kird derbarey boçûnî ferîkemamosta13 leser xwêndinî rişetekey xoyan. Em raporteş wêneyekî wêkiçûy
serewe pêşan dedat. 56 lesedî ferîkemamostay beşdar delên çi core xwêndinêkiyan le çarey nakokîda
nedîwe. Emeş leçaw salî pêşûtirda ke 48 lesed bûwe, dakewtine.

11

Paj: beş, parçe.

12

Zayend: sêks. Meylî zayendekî: meylî sêksî. Nasname yan derbirînî “zayendbezên” dekatewe hêmagelêk
pêşanî biden ke mirov ew sinûr û normane debezênî ke le nêw civakda bo jinane û piyawane bawe.
13

Ferîkemamosta: fêrxwazî riştey mamostayetî le zanko.
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Rojî 9 y marsî 2005 parlemanî swêdî biryarî da çarey nakokî le gişt riştey mamostayetîda bête
xwêndin (UbU4 2005). Raportî Lîjney fêrkarî14 y parleman UbU4 delêt:
Çepandin15 reftarêkî retkiraweye belam be endazeyekî tirsinak le fêrgeda berbilawe. Bo
rastandinî16 mebestekanî nêw destûrî fêrkarî û Planî fêrkarî debêt derfet û destawêjî
baştir bidirête mamosta bo geşedan be twanayan le buwarî çarey nakokîda.

Têkstî raporteke bem ragiwasteye degate kota:
Weha başe zanyar derbarey çepandin û çarey nakokî le “rêsagelî birwaname” da, wek
yekêk le amancekanî riştey mamostayetî, nawzed bikirêt.

Paş biryarekey parleman derbirînêkî sinûdar le “rêsagelî birwaname” da cêy kirayewe:
Debêt [ferîkemamosta] twanayan hebêt bo geyandin, çespandin û piyadekirdinî ew
rêsageley heye bo rêbestin le helawêrdin û mameletî dîkey sûkayetîkirdin be mindal û
fêrxwaz.

Lem derbirîne sinûrdareda çemikî çarey nakokî bizir bû. Goya çarey nakokî le têkstekeda nêwtoje.17
belam paşan rûn bowe ke ew derbirîne şaştire lewey dest bidat bibête binemayek bo geşedan be
zanistî çarey nakokî lew riştey mamostayetîyeda ke 2001 çerxa.
Le konferensekanî “Torî çarey nakokî le riştey mamostayetîda” (Härnösand 2008, Stockholm 2009)
niwêneranî yazde riştey mamostayetî rûnyan kirdewe ew xuley çarey nakokî ke arastey gişt riştekanî
mamostayetîy 2001 kirawe, zor pert û teskimewdaye. Tenha dû riştey mamostayetî cêgeyan bo
xulêkî naçarekîy18 dû ta pênç hefetîyan kirdibowe. Riştekanî dîke takuteray wane û semînaryan le
riştey salî 2001 û korsî berbijêr19 da hebûwe.
Le pêşniyazêkî niwêda bo riştey mamostayetîy nawzed be HUT07 (SOU 2008:109) ke rojî 3/12-2008
pêşkeş kira û herweha le pêşniyazî paş wîda be nawî “Yekemî pol - xwêndinêkî niwê bo riştey
mamostayetî” (Bäst i klassen - en ny lärarutbildning. prop. 2009/10:89, 11 februari 2010) - çarey
nakokî cêge û pêgey baştirî pê dira. Lewêda degutirêt weha başe çarey nakokî bikirête beşêkî
naçarekî le nêweroke zanistîyekey riştey mamostayetîy dahatûda.

14

Utbildningsutskottet.

15

Çepandin: serkirdineser, kelegayetî Bullying. Birwane kitêbî “berengarîy çepandin”, nûsînî: Erling Ronald &
Grete Sørensen Vaaland, tercemey le norwêjîyewe: Ako Mudîrî. Berengariy_Chepandin_B21.pdf (komak.nu).
16

Rastandin: Realization.

17

Nêwtwêj: Implicit. Babetêkî negutirêt belam diyarîş bêt, pêçewaney patewpat: Explicit.

18

Naçarekî: îcbarî, xulî naçarekî ew xuleye ke fêrxwaz naçare bîxwênêt. Pêçewaney “berbijêr” bo îxtiyarî.

19

Berbijêr: îxtiyarî, xulî berbijêr ew xuleye ke fêrxwaz detwanêt helîbijêrêt belam naçar nîye. Pêçewaney
“naçarekî” bo îcbarî.
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Rojî 28/4-2010 parleman biryarî da xwêndinî riştey mamostayetî be giwêrey ew pêşniyaze destkarî
bikirêt. Le rêsagelî birwaname y riştekanî mamostayetîda (birwanamey mamostay zaroxane,
birwanamey fêrgey bineretî, birwanamey mamostay babet û birwanamey mamostay pîşeyî) ke
Fermangey xwêndinî bala leser daway mîrî (hukûmet) hênawyete berhem, çemikî çarey nakokî
xirawete dariştinî amancewe. Firajûtinî zanyar derbarey hevbendîy20 civakî, çarey nakokî û rêberayetî
wek babet le amancî xwêndin î birwanamey mamostayetîy her çiwar programekeda cêyan girtûwe.
Çend rişteyekî mamostayetî her le payîzî 2011 ewe yekem korsîyan çerxand û têyda babetî çarey
nakokî bo fêrxwazanî beşdar lew çiwar programey mamostayetîda cêy girt. Riştey dîke heye
bernamerêjîyan kirdûwe babeteke le beşêkî dîkey xwêndinekeda cêy bikirêtewe, bo nimûne le
terimînî dûhemî programekeda.
Eme hengawêkî gewreye, gişt ferîkemamostay Swêd le her çiwar programî riştey mamostayetîda:
zaroxane, fêrgey bineretî, mamostay babet û pîşeyî, debêt fêrî çarey nakokî bibin. Bo desteberkirdinî
amadeyî mamosta bo berengarbûnewey nakokî le pîşekey xoyanda pêwîstiman be rûnkirdinewey
nawerokî çarey nakokî heye û herweha pêwîstiman be fêrkarî karame heye le buwarî çarey nakokîda
bibine mamosta le riştey mamostayetîda. Kewate çarey nakokî le buwarî fêrgeda pêwîstî be
tojînewey ziyadtir heye hem bo geyiştin be rêkarêkî zanistîy guncaw, hem bo serxistinî twanay
fêrkarîy mamostayan.
Le nêwan 1/1-2009 û 1/7-2011 karî “Yeksanî le fêrgeda” le birî “Destûrî parastinî mindal û fêrxwaz” î
2006, be dû rêsa hate dariştin, yekiyan Destûrî helawêrdin û ewey dîke pajêkî niwêye le Destûrî
fêrkarî da (kap. 14a). Le pena Destûrî helawêrdin da, destûrî niwêy fêrkarî nêwerokî têkstî pajî 14a
degirête dest. Hem le destûrî helawêrdin û hem lem destûre tazeyey fêrkarîda dariştinêk heye nêzîk
lewey karnamekanî dîke pêşanî deden. Cexit le nûsyarekeda leser xalî qedexe ye. Fermangey fêrkarî
le nûsyarî piştîwanîda, denûsêt (2012):
Bepêy destûrî helawêrdin, pajî sêhem, birgey pazdehem, debêt xawenkar hengawî
pêwîst binêt bo pêşgîrî û rêbestin lewey zarok yan fêrxwazêkî beşdar yan dawakarî
beşdarîy lew binge fêrkarîyeda tûşî sinûrbezênîy zayendekî bêt yan tûşî sinûrbezênî bêt
be hoy zayend, reçelek, dîn yan bawerî dîke, griftdarî yan meylî zayendekî.
Bepêy destûrî fêrkarî, pajî şeşem, birgey heftem, xawenkar berpirse le helnanî hengawî
pêwîst bo pêşgîrî û rêbestin lewey zarok yan fêrxwaz tûşî sûkayetî pêkirdin bin.
(Skolverket 2012:22)
Em base pena debate ber dariştinêkî nayetî (nêgetîv), delêt ême diyardey qedexe rêbest dekeyn. Dûr
nîye le lêkdaneweda sinûrbezênî û sûkayetî pêkirdin le fêrgeda be kêşe dabinrên. Fermangey fêrkarî
le nûsyarî piştîwanîda bas lew xalaneş dekat ke debêt han bidirên:
Handan le bingey fêrkarîda bo rahêzanî pêşmercekanî yeksanîye lew bingeyeda û merc
nîye kêşey diyarîkirawî nêw bingeke bikate deraw.21 Karî rêbestin, diyarîkirdinî hokarî
metirsî dekate serşar22 û nîgay lewe gîr dekat metirsîy rûdanî sûkayetî kem bikatewe.
(Skolverket 2012:10)

20

Hevbendî: Relation.

21

Deraw: serşar, xal û hêlî destpêk.

22

Serşar: deraw, xal û hêlî destpêk.
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Belam çonetîy rêgey handan, pêşgîrî û rêbestin nayene berbas. Fermangey fêrkarî le nûsyarî
piştîwanîy pêşûyda (Skolverket 2009a) bas le çemikî nakokî û çarey nakokî nakat. Belam le têkste
tazekeda (2012) wişey nakokî le sê cêda ser heldedat.
Lewaneye guncaw bêt rêber, serokî zaroxane yan kesêk lew astey rêberayetîyeda
berpirsayetîy peycorîyeke bigirête esto. Girînge wiryay kêşey “hogirî” (layengirî) y bîn,
neka kesî berpirsiyar le peycorîyeke hogir û layengir bêt le kesî berguman be
sinûrbezênî û sûkayetî pêkirdinî zarok yan fêrxwaz. (Skolverket 2012:16)

Car heye rû dedat û amajeş dekirêt bewey kesî pelamardiraw reftarêkî rîzperî hebûwe
yan nakokî le arada bûwe. Girînge karmendan geldest şirovekarîy biken, aye kêşey
nadyarî lew core le bingekeda heye. (Skolverket 2012:20)

Tenanet serincî karmendan xoyişyan dekirêt bibête binemayek bo ew rûmalkirdine.
Karmendanî zaroxane, bo nimûne, detwanin serinc bidene ewey le doxî taybetda, wek
perînewe le nêwan dû çalakîda, fire car nakokî peyda dekat. (Skolverket 2012:20)

Le ragiwastey yekemda amaje heye be nakokîyekî lewaneye bête rêy peycoran. Herçî dû
ragiwastekey dîkeye bas le nakokîyek deken le nêwan layenî ciyawazî fêrgeda.
Emro çemikî nakokî le dû karnamey dîkeşda dête ber bas. Her çon zûtir le Planî fêrkarî y amadeyî û
zaroxane hebû, nakokî wek çemik le Planî fêrkarî y niwêy amadeyî (SKOLFS 2011:144) û Planî fêrkarî y
hemwarkirawî zaroxane (Lpfö 98 - reviderad 2010) da mawe.

Mamosta debêt
Binebehay dêmokrataney civakî Swêd û “Mafgelî mirovayetî”23 rûn bikatewe û
herweha letek fêrxwazanda giftûgo bikat derbarey nakokîy nêwan ew binebeha û
mafgele le layek û dakewtî rastî le layek. (SKOLFS 2011:144:12)

Destey kar debêt
Zarokan dine bidat rûwew hawsema, sazan û rêzgirtinî yekdî, rûwew çarey nakokîy
xoyan û rîşedozîy lêk tênegeyiştin. (Lpfö 98 - reviderad 2010:9)

23

Mafgelî mirovayetî: Carnamey mafî mirov î UN.
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Zaroxane debêt têbikoşêt bo ewey gişt mindalêk
Geşe bidat be twanay xoy bo helkirdin hem be tenya û hem le grûpda, bo çarey nakokî
û bo têgeyiştin le maf û erik û herweha leestogirtinî berpirsayetî le rêsagelî hawko.
(Lpfö 98 - reviderad 2010:9)
Xulyay xo pêgeyandin le çarey nakokîda lay mamosta û ferîkemamosta zore, leber ewey hest deken
nakokî rojane heta dê ziyad dekat.

Tundûtîjî le fêrgeda
Rageyandinî giştî û gutûbêjî24 siyasî lem çend saley raburdûda delên tundûtîjî le civakî Swêdda rûy le
helkişane û beşêk le raportekan bas le rûdawî tundûtîjî nêw fêrge deken. Bo nimûne raportî
rojnamenûsan heye le janwarîy 2007 bas lewe dekat fêrgeyek, leber zorîy sinûrbezênîy zarekî, naçar
zimanî dayikzay qedexe kirdûwe û rêy tenha be zimanî swêdî dawe; heşt le de fêrgey rojaway Swêd
twana û zanistyan nebû bo çarey tundûtîjî û hereşey tirsinak; fêrgeyekiyan, leber rûdawî tundûtîj, dû
roj ber le pişûy hawîne, derwazey daxistûwe. Paş çend hefteyek raport dêt û delêt şeş xêzan mindalî
xoyan gildawetewe leber ewey pêyan waye fêrge asûde nîye. Septemberî 2009 rojnamey GöteborgsPosten nûsîwyetî jimarey sikalay tundûtîjî ke arastey Fermangey jîngey kar kirawe le mawey dû salda
ziyadtir le dû hênde helkişawe û encamgîrîşî delêt tundûtîjî le fêrgekanî welatda ziyadî kirdûwe.
Encumenî tawanbest (Brottsförebyggande rådet - BRÅ) (birwane Brottsförebyggande rådet 2009a) be
fermanî wezaretî fêrkarî, rûmalî tundûtîjîye here sextekanî nêw fêrgey swêdî kirdûwe. Raportekeyan
delêt çi amajeyek nîye pêşanî bidat ke lem çend saley raburdûda tundtutîjîy sext le fêrgeda firewantir
bûbêt. Tojîneweke birîtî bû le çendîn rîşedozî. Yek lewan şirovekarîy biryarî dadge bû leser lêdanî sext
û hewilî kuştin le nêw cewanî pazde - hevde salanda. Şirovekarîyeke pêşanî dedat ke rûdawe here
tirsinakekanî tundûtîjî le derewey cê û katî fêrgeda rûyan dawe. Belam fêrge tewaw beder nîye le
tundûtîjî.
Yek le tojînewekanî dîke, “Tojînewey fêrge derbarey tawan”, pêşanî dedat ke nêzîkey dû hezar
fêrxwazî polî nohem (dû lesed) salane le fêrgeda tûşî tundûtîjîy hênde sext debin naçar bin serdanî
core tîmarxaneyek biken.
Be dîdî BRÅ hokarî tundûtîjî zor û alozin, êmeş pêwîstiman be çarey ciyawazî têkele. BRÅ çarekan
dekate sê pol:25 (birwane BRÅ 2009a:52)
-

Rêbestî yekem yan giştgîr
Rêbestî dûhem yan destbijêr
Rêbestî sêhem.

24

Gutûbêj: dîbeyt, dêbat, Debate.

25

Em sê çemike û beranberekeyan be înglîzî:
-

Rêbestî yekem: Primary prevention.
Rêbestî dûhem: Secondary prevention.
Rêbestî sêhem: Tertiary prevention.
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Derbarey rêbestî yekem delêt:
Mebest lêy kemkirdinewey radey selmandinî tundûtîjîye le fêrgeda û rahêzanî twanay
gişt fêrxwazane bo ewey hasantir, bê penabirdin bo tundûtîjî, çarey barûdoxî corawcor
biken.

Wate rêbestin le tundûtîjî pêş ewey rû bidat. Wek nimûne le berbestî yekem bas lem babetane
dekirêt: rahênanî hunerî civakî, bernamey piştîwanîy heval, çareserî kêşe, çarey nakokî, bernamey
bijîwanîy hevalan, kar bo ziyadkirdinî katî xwêndin, çarekirdinî diyardey neşiyaw le polda, bernamey
dijeçepandin û herweha çarey weha ke cexit leser jîngey fîzîkî dekat (bo nimûne jimarey fêrxwaz le
dalanî berteskda).
Rêbestî dûhem birîtîye le rêgeçare be arastey “grûpî ew kesaney radeyekî beriz le meylî tundûtîjî
pêşan deden”. Lêreşda rahênanî hunerî civakî û rahênanî cilewgirtinî tûreyî û herweha bijîwanîy
hevalan dête ber bas.
Rêbestî sêhem birîtîye lew çaregeley pêwîstin paş rûdanî tundûtîjî û reftarî şerengêz.
Çendîn raportî tojînewe pêşanî deden ke şêwazî corawcor le reftarî kemtir sext le tundûtîjîy leşekî û
derûnî, wek helawêrdin, sinûrbezênî, sûkayetî pêkirdin û çepandin le fêrgey swêdîda peyda debin (bo
nimûne: BRÅ 2009a, 2009b, Skolverket 2009c, Skolverket 2011). Bepêy pirsiyarî nêw tojînewekan û
çonetîy pênasekirdinî çepandin, rêjey rûdanî çepandin serûjêr dekat.
Le tojîneweyekda, Fermangey fêrkarî dawayekî arastey dû kes kird: Åsa Bartholdsson î mirovnas26 û
mamosta le zankoy Dalarna û nawdar be tojînewe le buwarî “Asayîbûn27 û deselatsepênî28 le fêrgeda”
û herweha Sverker Hyltén-Cavallius î gelnas29 û mamosta le zankoy Stockholm, dawakeş birîtî bû le
sazkirdinî dîdar letek mindal û fêrxwaz bo baskirdinî derik û ezimûnî xoyan le helawêrdin, sinûrbezênî
û sûkayetî pêkirdin le fêrgeda (Skolverket 2009b). Tojînewekeyan pêşanî dedat ke beşêk le
beşdarbûwan be hoy sinûrbezênî û sûkayetî pêkirdin barî leşekî û derûnyan nadiruste. Serdestî û
jêrdestî diyareyekî asayîye le fêrgeda; gişt zarok û fêrxwaz xoyan be hawşanî hemwan nazanin,
beşêkiyan xoy be kemtir dezanêt le zarok û fêrxwazî dîke.
Binemay helawêrdin, sinûrbezênî û sûkayetî pêkirdin debestirêtewe bew normaney lew binge
fêrkarîyeda bawe (Skolverket 2009b). Be boçûnî Åsa Bartholdsson û Sverker Hyltén-Cavallius le rêy
polandinî diyarde, reftar û rûxsar be asayî û nasayî,30 sinûr û pilebendî heldenrên. Ew normaney
serdestin bayexêkî ziyadtir deden bew kesaney serbe destey asayî-n û bayexî kemtir deden bewaney
serbe destey nasayî-n. Asayîbûn û rîzperî mewda ferahem dekat bo serdestbûn û jêrdestbûnî mirov.
Emeş sîstemêke Pat Patfoort be Sîstemêkî nirixandinî tundûtîj nawzedî dekat. (Patfoort 2006, 2001...)

26

Mirovnas: Anthropologist. Mirovnasî: antropolojî, Anthropology.

27

Asayîbûn: Normalcy.

28

Deselatsepênî: Exercise of power.

29

Gelnas: Ethnologist. Gelnasî: Ethnology.

30

Nasayî: naasayî.
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Erikî fêrge
Fêrgey emro erikêkî fêrkarîy tewaw cuday heye lewey duwênê heybû. Ingrid Carlgren profîsorî fêrkarî
be arastey ferhengî zanyar û bîrdozey Planî fêrkarî le zankoy Stockholm û Ference Marton î profîsorî
fêrkarî le zankoy Göteborg le kitêbî Lärare av imorgon (2001) da pêşanî deden serincgorkê peyda
bûwe le “zanyarî amirazekî”31 -yewe bo firajûtinî twana û destawêj bo nirixandin û karkirdin letek birî
zor gewrey agadarî.32
Raste ew rêforme berînane serincyan le serxistinî zanistî fêrxwaz gîr kirdûwe, belam erikî
pêgeyandinîşan wêl nekirdûwe:
Fêrkarî û perwerde le watay qûlda dekenewe geşedan û giwastinewey mîratî ferhengî beha, nerêt, ziman, zanyar - le neweyekewe bo neweyek. Fêrge debêt yarîderî xêzan
bêt lew berpirsayetîyey heyane bo perwerde û firajûtinî zarok. (Lgr 11:9)
Erikî fêrge giwastinewey binebeha û handanî fêrbûnî fêrxwaze bo ewey bew şêwaze
amade bikirên bo jiyan û xebat le civakda. (Lgr 11:9)

Le erikî fêrkarîda, helwêstî fêrxwaz letek peydakirdinî zanyarda xamoşe, belam erikî pêgeyandin delêt
debêt hem mamosta û hem fêrxwaz, nek tenha mamosta, çalak bin le prosey zanînda.
Be boçûnî Bernt Gustavsson î profîsorî “fêrkarî û dêmokratî” le zankoy Örebro, amancî erikî
pêgeyandin birîtîye le awêzanî herdû layenî xoyekî33 û babetekî34 î zanyar. Mêtaforêkî lebar heye
delêt: “Le mal dabirê û rû bike cîhan” (Gustavsson 1996:39). Mirov dunyay aşna û zaniraw dekate
serşar, degerê be dûy namo û nezanirawda, lew geşteda ezimûnî niwê peyda dekat û paşan dêtewe
mal - bo malêkî wek xoy mawe belam gorawîşe. Gustavsson amaje dekat be dastan û geştekey
Odysse (Odêse) y Yonan. Fêrxwaz detwanin le serşarî ew zanyarey emro heyane, lewey heta emro
fêrî bûn û layan ezimûne, zanyarî niwê peyda biken.
Zanyar, nerêt, norm û nirixandin hen le ferhengî xomanda degiwêzirênewe û çêwe daderêjin bo
lêkdanewey xoyekîy gişt takêk û bo hawsemay nêwan mirovgel. Hawkat letek giwastinewey mîratî
ferhengî, zanyarî niwêş dête afirandin. Mirov be karlêk letek kesanî dîke degate dîdarî dunyay namo,
ke lewaneye birîtî bêt le lêkdanewey xoyekîy kesî beranber bo cîhan. Binemay ew lêkdanewe
xoyekîyey kesî beranber deşêt hem ezimûnî xoyan bêt, hem mîratî ferhengî. Kewate ême pêwîstiman
be zimanêk heye bo peydozîy ew zanyarey heye lay kesanî dîke û le ferhengda. Le derawî ew zanyar û
ezimûney hemane detwanîn aşnayetî peyda bikeyn letek lêkdanewey xoyekîy kesanî dîke ke êsta
laman namoye. Be aşnabûn letek ferhengî dîkeda, fêrî peybirdin debîn be ferhengî xoman.
Zanyar, cige le layenî xoyekîy kesekî, layenêkî dîkey babetekîşî heye - ke bas le dakewtî derekî dekat.
Paş aşnabûn bem layeneş, degerêynewe bo ew zanyarey xoman pêy aşna bûyn û lêkdanewey niwêy
lê dekeyn. Gustavsson (1996) cexit dekat leser ewey pêgeyandin wate pêkhênanî şitêkî pêştir

31

Zanyarî amirazekî: Instrumental knowledge, mebest lew dîdeye ke delêt hoş wek amirazêk bekar dehênrêt bo
kirdar û çareserî kêşe. Mirov çemik û babetî nêw hoşî xoy wek amiraz dexate kar bo peydakirdinî zanyarî niwê.
32

Lêreda çemikî “agadarî” beranber Information bekarhatûwe.

33

Xoyekî: subjektîv, Subjective.

34

Babetekî: objektîv, Objective.
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nebûbêt. Mirov katêk nazanêt berew kiwê rew dekat berokî degîrêt û debêt helbetbeder35 rê
derbikat. Pêvajo rûwew zanyarî niwê, hêndey derencameke girînge - babilêyn deşêt ew pêvajoye be
derencam bibînîn. Le erikî pêgeyandinda dîyalog pêkhateyekî girînge.
Pêkhateyekî dîkey girîng mîratî ferhengîye. Wêkiçûnî zor aşkira heye le nêwan basî erikî pêgeyandin
lay Gustavsson û bîrokekanî serbe çarey sazendey nakokî. Le çarey sazendey nakokîda cexit dekirêt
leser derencamî nezanirawî nakokîyeke, hestandinî36 corawcorî dakewt, lêkdanewey xoyekîy
corawcorî layenekanî nakok û herweha sengî ew pêvajoye.

Çemikî girîng
Zor car le nûsyar, dengûbas û rojgarî fêrgeda, çemikî wek nakokî, çepandin, tundûtîjî û binebeha
bêbakane dêne bekarhênan. Degmen nîn ew caraney dû yan sê lew çemikane hawkat dêne
bekarhênan bê ewey be wirdî mebest lêyan diyarî kirabêt. Dekirêt her yek lem çiwar çemike
lêkdanewe û derikkirdinî zor corawcor helbigirin. Gerçî derikkirdinî hevbendîy nêwanyan karêkî sext
nîye, belam bê ramanî qûltir lêyan be hasanî debine boçûnî giştkar. Nakirêt em çemikane cêgorkê
letek yekdî biken. Car heye bas le kêşey çepandin dekirêt û le giftûgoda çemikî çepandin û nakokî wek
dû çemik cêgorkêyan pê dekirêt.
Belam tojeran rêk nîn leser ewey ta çi radeyek çepandin be nakokîyekî coşxwardûy rimêner dabinrêt.
Dû boçûnî tewaw ciyawaz le yek lay Linda Marklund û Dan Olweus dexwênîtewe. Be boçûnî Linda
Marklund (2007) î tojer û berêweberî “Projey bijîwanîy fêrge” le herêmî Norrbotten î Swêd,
helawêrdin, mameletî cudakaraney sûkayetî pêkirdin û çepandin corêkî cîddîn le nakokî.
Tojînewekanî Marklund besterêkî yasanasîyan heye. Be boçûnî Dan Olweus î profîsorî derûnnasî û
xawen ezimûnî sîwpênc salî letek çepandinî nêw fêrgeda, nakokîy nêwan dû kesî nêzîke hawşan le rûy
hêzî leş û derûnewe nabête çepandin (Olweus - Thors 2007). Em çepandin û nakokî berawird dekat û
mebestîşî “nakokîy lêknor” -e.37 Belam boçûnî Olweus derbarey ciyawazîy nêwan çepandinêk deselatî
lêknenorî têda bêt letek nakokîyekî lêknenor çone, aşkira nîye. Nêwerokî nakokîy lêknor û lêknenor le
pajî dahatûda dête ber bas.
Herweha Ingela Thylefors î derûnnas û dosêntî38 derûnnasîy kirdekî39 le zankoy Göteborg û xawen
ezimûnêkî çendîn saley buwarî çarey nakokî, boçûnî heye derbarey çemikî çepandin, sûkayetî
pêkirdin, diyardey “berxî qurbanî” û nakokî (Lennéer Axelson & Thylefors 1996). Le ezimûnî xoyewe
delêt:
Birwam hênawe bewey zorbey ew mijaraney be çepandinî gewresalan û be sûkayetî
pêkirdin nawzed dekirên destpêkiyan le yek yan çend nakokîyekî wêlkirawda heye.
(heman serçawe, lapere 193).

35

Helbetbeder: doxêkî têyda şitî aşkira û rûnî nebê, netwanît bilêt helbet wehaye yan corêkî dîkeye.

36

Hestandin: derikkirdinî hestekî, peybirdinî hestekî.
Lêknorîn: sîmîtrîk, Symmetric, pêçewaney lêknenor: Asymmetric. Birwane Celîzade M.M. “Zarawesazîy
pêwane”, saytî mamosta.net.
37

38

Dosênt: Docent, mamostay zanko, ke tojerêkî berçaw bêt.

39

Derûnnasîy kirdekî: Applied psychology.
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Boçûnî ciyawaz lem buwareda dawaman lê dekat le bekarhênanî çemikekanda rûn û peroş bîn.
Tenanet le rojgarî fêrgeşda katêk dête ser doxî nakokî, têkelî le bekarhênanî çemikekanda bedî
dekirêt. Car heye çarey nakokî debête beşêk le karî buwarî binebeha, car heye dekewête nêw babetî
jînnasîyewe, carîş heye debête beşêkî prosey rêbestin le nêw bernamey dijeçepandinda. Hokarêkî em
têkelîye lewaneye bigerêtewe bo nebûnî rêniwênî le karnamey fêrkarîda derbarey kar letek nakokî û
çarey nakokîda. Hokarêkî dîke lewaneye nebûnî giftûgoy qûl bêt derbarey nêwerokî em çemikane û
karî em buware dirawete xwastî rêberayetî yan takuteray mamosta.
Le fêrgeda çendîn bernamey corawcor deçerxên û mebest lêyan karî hemecore letek nakokî û çarey
nakokî. Belam nawlênanî bernamekan rûn nîye û beweş peydakirdinî banwêneyekî rûn lêyan sext
demênêt. Bername hen deçine xanekanî wek: waney binebeha, rêbest le tundûtîjî, dijeçepandin, xul
bo hawzêdan, xulî aştî û rahênanî sozekî- civakî. Kewate tenha çarey nakokî û bijîwanîy nakokî serdêr
nîn.
Em bekarhênane berfirewaney çemikî nakokî debête kêşe bo mamosta, gewresalî nêw fêrge û bo
ferîkemamosta serederî biken le buwarî çarey nakokîda. Xwastî mamosta û rêberayetîy fêrge her ewe
nîye xalî destpêk bidozinewe, eman deyanewêt helbijardinêkî agayane encam biden. Leber ewe
pêwîstîyekî zor heye bo serederîy hasan.
Serderîy ême be giftûgoy sê şaçemikî girîng dest pê dekat: nakokî, tundûtîjî û çarey nakokî. Paşan be
yarmetîy “heremî nakokî” le basekda qûl debînewe. Herem -eke modêlêkî çiwar nihomîy zor
xoşkare40 bo rêkxistinî karî serbe çarey nakokî le fêrgeda.
Belam lêreda çemikî çepandin nakeyne babetî kêşekarî û giftûgo. Çepandin babetêkî dîkey xizime be
nakokî û ewey mebestêtî ziyadtirî lê bizanêt detwanêt bigerêtewe bo raportî dîke (bo nimûne:
Skolverket 2009c, Skolverket 2011, Ttofi, Farrington & Baldry 2008, Thors 2007, Frånberg &
Wrethander 2011).41 Belam cexitîş dekeyn leser ewey çepandin be giwêrey destûr qedexeye (gerçî
çemikî çepandin le têkstî yasakeda nîye û le birî wî çemikî sûkatî pêkirdin hatûwe), belam nakokî
qedexe nîye. Tundtîjîy wek helawêrdin, sinûrbezênî û mameletî sûkayetî pêkirdin qedexen û têkstî
yasayî heye derbareyan. Em tundûtîjîyane peyda debin katêk kenalekanî giftûgo, beşdarî û sazûsewda
le doxî nakokîda berbest dekirên.

Çemikî nakokî
Gişt ewaney hewilyan dawe pênase bo em çemike darêjin yan bekarî bihênin dezanin ke çemikêkî
firedîwe nek roşin. Le ferhengî Webster î nêw înternêtda dexwênîtewe ke wajey nakokî le seretada
be watay xebat û şer - berengarîy fîzîkî - hatûwe. Wek watay dîke, nûsirawe nakokî dekatewe bîroke,
berjewend yan mirovî rikaber û dijwestaw, herweha xebatêkî hizirîy weha wîst, xwast, twana, mercî
derekî û nawekîy nakok û dijwestawî le dû bêt.

40

Xoşkar: Usable. Xoşkarî: Usability. Birwane: Celîzade M.M. “Zarawesazîy pêwane”, Lîstî zarawekanî korî
zanyarî kurd,, saytî mamosta.net.
41

Bo serçawe be zimanî kurdî, birwane kitêbî “Berengarîy çepandin”, nûsînî: Erling Ronald & Grete Sørensen
Vaaland, tercemey le norwêjîyewe: Ako Mudîrî. Berengariy_Chepandin_B21.pdf (komak.nu)
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Ferhengî akadêmyay swêdî (Svenska Akademiens ordbok - SAOB) ke le înternêtda berdeste, delêt:
nakokî birîtîye le: hevbendîy dijwestaw; şerî nêwan mirov, nêwan dewletan, nêwan dîd, berjewend,
boçûn, çemik; birîtîye le milmilanê, siwan, lêkkewtin, berkewtin, xebatî şeramêz; betaybetî le buwarî
dijwestanî berjewendda le nêwan xawen kar û karger.
Yek lew tojeraney bas le pênase corawcorekanî nakokî deken tojerî birîtanî Lynn Davies î profîsore le
fêrkarîy nêwdewletî da. Em rîşedozîy kirdûwe le hevbendîy nêwan fêrkarî û nakokîy civakîda û
herweha berhemhênanewey nakokî le rêy fêrgewe. Le kitêbekey xoyda: Conflict and Education:
Complexity and Chaos lîsteyekî çiwar xalî pêşan dedat le pênasey nakokî (Davies 2004:9):
1.
2.
3.
4.

Nesazîy rastîne yan riwaletî le berjewend yan amanc
Birwahênan bewey nakirêt dawakarîy gişt layenekanî nakok hawkat bêne dabînkirdin
Xebate derbarey beha û daway pêge, deselat û deramede
Qonaxêkî xebate be tawdan rûxênertir debêt

Em çiwar pênaseye rehendî corawcorî nakokî pêşan deden.
Le xulî fêrkarîy xomanda, ême fire car pênasey Thomas Jordan bekar dehênîn. Jordan hem tojînewey
heye û hem kar dekat le buwarî çarey nakokî le karda û herweha lay Bingey civaknasî û karnasî y
zankoy Göteborg karaye.
Nakokî karlêke le nêwan her nebêt dû layenda ke têda lanîkem yek layen: (1) awatî
wehay hebêt hênde girîngin naşêt wêlyan bikat û (2) pêy wabêt ew derfetaney heyetî
bo geyiştin bew awatane le layen beranberekeyewe rêbest kirawin.
(Jordan 2006:10)

Em pênaseyey Jordan xoşkare çunke têyda debêt lanîkem yek lewaney nakokin le xwastêkî
rêbestkirawewe tekan bidat bo ewey doxeke be doxêkî nakok bête nasîn. Bûnî dîd, bîroke, berjewend
û pêwîstîy ciyawaz be tenha beş naken. Be boçûnî Jordan mirov bem pênaseye detwanêt bas le
nakokî bikat gerçî layenêkîş hebêt nikûlî le bûnî nakokîyeke bikat. Her ewende bese yek layen pêy
wabêt derfetî xwastekanî rêbest kirawin.
Roger Ellmin î derûnnas, le weşane tazekey 2008 î kitêbekey xoy derbarey çarey nakokî le fêrgeda,
destewajey “çalakîy nateba” le pênasekeda bekar dehênêt:
Nakokî be peydabûnî çalakîy natebawe ser heldedat. Çalakîyekî nateba letek yekêkî
dîkeda eweye debête mayey rêbestin, rêgirtin, herasanî, azardan yan be her corêkî dîke
teskandinî şîmaney karabûn û karîgerbûnî çalakîyekî dîke. (Ellmin 2008:11)

Em dû pênaseye bas le nakokî deken le nêwan dû layen yan ziyadtir, le doxêkî têyda layenêk xwastêkî
heye beranberekey lêy naselmênêt. Xalî hawko le nêwan em dû pênaseyeda bûnî dijwestan û
nesazanî xwastî layenekanî nakoke. Cige lewe beşêk le pênasekan agadarîyan têdaye derbarey hokar
- encam û prosekarî.
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Boçûnêkî serincrakêş lay Linda Marklund heye le berhemekeyda derbarey bijîwanîy fêrge deyxate ber
bas (Marklund 2007:61) û delêt pênaseyekî babetekî bo çemikî nakokî nîye. Be dîdî em, kar leser
nakokî le rêy bijîwanîy fêrgewe debêt serçawe lew doxanewe bigirêt ke kesêk, zaro yan gewre, be
nakokîy bizanêt. Çunke lem doxaneda lanîkem nakokî bo yek layen peydaye. Marklund denûsêt le
şêwazî karî xoyda derbarey nakokî le rêy bijîwanîy fêrgewe, têhelkêşkirdinî “bijîwanîy saxtarbend”42 û
“bijîwanîy bargoz43”44 dekate serşar.
Le bijîwanîy saxtarbend da nakokî be derhawîştey xulya û berjewendîy têrnekiraw radeniwênrêt.
Belam bijîwanîy bargoz delêt nakokî dakişane le karlêkî mirovgelda, sextange45 le hevbendîy civakîda.
Bem core bijîwanîy bargoz goşenîgayekî tewaw niwê dedate çemikî nakokî.
Dahêneranî bijîwanîy bargoz: Robert A Baruch Bush û Joseph P Folger (2010) wêkra bingey Institute
for the Study of Conflict Transformation -yan damezirand. Eman delên ewey le doxî nakokîda pitir
karîgerîy leser mirov heye birîtîye lewey ew nakokîye mirov dexate ser çi hest û reftarêk.
Le antolojîyekda46 derbarey nakokî le firajûtinî zarok û herzekarda (Shantz & Hartup 1992) nûseran:
Jean Valsiner profîsorî derûnnasî le Clark University û Robert B. Cairns profîsorî derûnnasî le
University of North Carolina at Chapel Hill dû riwangey bîrdozekî cuda dekenewe derbarey nakokîy
civakî le peyam (dîskors) î zanistîda ke le nûsyarî civaknasî û derûnnasîda dêne ber bas: yekiyan
“Riwangey hawahengî”47 yan hawrayîye ewey dîke “Riwangey nakokî” -ye.
Riwangey hawahengî û hawrayî cexit leser pawatay48 nayetî dekat û nakokîy civakî be diyardey rîzper
dadenêt ke debêt rîşekêş bikirên. Herçî tojeranî serbe riwangey nakokîye delên nakokîy diyardeyekî
xoriske û mîkanîzmêkî amadeye bo firajûtin.
Riwangey hawahengî pêy waye pergalî49 civakî û “doxî cêkewtû”50 be pêkhatinî mirovgel leser beha,
norm û dakewtbînî dête dameziran. Riwangey nakokî, nakokî bekar dehênêt bo xoşkirdinî zemîney
gorankarî, firajûtin û çaksazî le şîrazey cêkewtûy civakîda.
Cudakirdinewey em dû rêbaze lay Kjell Ekstam î derûnnas û derûnsarêj51 le kitêbî Handbok i
konflikthantering da peydaye (Ekstam 2000:27). Cudakirdineweke guncawe çunke nakokî lay zor kes

42

Bijîwanîy saxtarbend: Structured Mediation, be hengawî diyarîkiraw deçerxêt bo geyiştin be peymannamey
cêkewtû. Em bijîwanîye cexit dekate ser aşkirakirdinî pêwîstîy rastîney layenekanî nakok û herweha
rûmalkirdinî rêbazî çareser bo dozînewey derfetî pêkhatin.
43

Bargozîn: le “bar” î barûdox û “goz” î goztin, giwastinewe, gozyanewe... pêkhênirawe bo Transformation.

44

Bijîwanîy bargoz: Transformative mediation - nakokî be sextangêkî danûstan dezanêt û têdekoşêt bo
giwastinewey barî layenekanî nakok berew rahêzanî kesekî, hawsozî, harîkarîy sazende, xonorînî niwê û
doxnorînî niwê... htd.
45

Sextang: qeyran, tengije, buhran, kirîs.

46

Antolojî: gulçin Anthology.

47

Riwangey hawahengî yan riwangey hawrayî: Consensus perspective. Riwangey nakokî: Conflict perspective.

48

Pawata: Connotation, dekatewe watay lawekîy wişe, beranber şawata: Denotation ke dekatewe watay
rastîney wişe.
49

Pergal: şîraze, rêkûpêkî, Order.

50

Doxî cêkewtû: Status quo.

51

Derûnsarêj: saykoterapîst, Psychotherapist. Derûnsarêjî: saykuterapî, Psychotherapy.
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watayekî naxoşî heye. Temaşakirdinî nakokî wek derfetêk bo firajûtin û gorankarî herweha berbeyar
nayete kayewe, basêke pêwîstiman be bîstin û fêrbûnî heye.
Richard Cohen (birwane 1995 û dûwatir 2005) û Morton Deutsch (birwane 2006) dûwanin lewaney
niwênerayetîy riwangey nakokî deken û delên nakokî beşêkî xoriskî jiyane û beweş debête beşêkî
xoriskî guzeranî fêrgeş. Richard Cohen damezirêner û berêweberî School Mediation Associates e.
Morton Deutsch tojerêkî payedare le buwarî çarey nakokîda, profîsorî fêrkarîye le buwarî fêrkarî û
derûnnasî û damezirênerî International Center for Cooperation and Conflict Resolution (ICCCR) e le
Teachers College, Columbia University. Deutsch geşey be çemikî nakokî dawe bewey dabeşî kird
beser dû çemikda: “nakokîy rûxêner” û “nakokî sazende”. Nakokî le makî xoyanda ne rûxênerin ne
sazende belam debine emyan yan ewyan bepêy twanay ême bo mameletyan. Nakokî bo xoy
diyardeyekî “bêlayen” -e.
Ger pirsiyar le tojeranî “derûnnasîy firajûtin”52 bikeyt karîgerîy nakokî çîye leser firajûtinî takekes, be
rûnî delên nakokî girînge bo dinedanî gorankarî (Hakvoort 2002; Shantz & Hartup 1992). Be dîdî
Shantz û Hartup - birwane (1992:2) derûnnasanî firajûtin hatûnete ser pejrandinî nakokî wek şahêzêkî
hem başkar û hem bedkar le firajûtinda. Zorbey bîrdozekanî firajûtinîş diyalektîkîn, wate gorankarîyek
zadey nakokî bêt lewaneye jan û pejareyan bedemewe bêt û bibine hoy nakokîy niwê. Em core
ramane bîrdozekîye debine piştîwan bo ew boçûney delêt zarok û herzekar le nakokîda dekewine
proseyekî fêrbûn û firajûtin. Hewildan bo labirdin yan cilewgirtinî nakokîyekanî zarok û herzekar
debête hewildan bo rêbestin le derfetî riskan û fêrbûnyan.
Katêk dête ser hevbendîy nêwan nakokî û geşey grûp, tojeranî derûnnasîy civakî53 bas le sengî nakokî
deken. Lêreda tojeranî derûnnasî civakîy wek David W. Johnson, Roger W. Johnson û herweha Frank
P. Johnson î amerîkayî girîngin. Emane tojînewe û xwêndinî hem mîllî û hem nêwdewletîyan heye
derbarey gorankarî le saxtarî pol û fêrgeda; amancyan pêkhênanî jîngeyeke pitir rûy le harîkarî bêt.
Emane be corî ciyawaz nûsyaryan heye le kitêb û gutaranda. Le derawî modêlî Tukman ewe Johnson
û Johnson delên nakokî le qonaxî tewjim da ser heldedat ke têyda “endaman zor car berengarî
cudawazîyekanî yekdî debinewe û çarey nakokî debête mayey serinc” (Johnson & Johnson 2006a:28).
Raniwandinî lew core le nûsyarî swêdîşda heye derbarey grûp û prosey grûpkarî - bo nimûne
birwane: (Nilsson 2005:119; Thornberg 2006:45) - qonaxêkî nakokî pêwîste bo ewey grûp wek grûp
geşe bikat.

Çemikî tundûtîjî
Johan Galtung î yek le pêşrewan û here nawdaran le buwarî nakokî û aştîda û damezirênî Bingey
tojînewey aştî salî 1959, polênêkî heye bo tundûtîjî, lem serdemeda be firewanî peyrewî dekirêt. Lem
polêneda tundûtîjî dekirête sê cor: (Galtung 1996)
-

Tundûtîjîy rastexo

52

Derûnnasîy firajûtin: Developmental psychology, zanist û tojîneweye derbarey gorankarî le reftar, şêwazî
bertek, taybetmendîy derûnî û ...htd le mawey jiyanî takekesda yan le mawey firajûtinî corda. Em corey dûhemî
“derûnnasîy firajûtin” pêy degutirêt “derûnnasîy berawirdkar” Comparative psychology. Serçawe
www.psykologiguiden.se.
53

Derûnnasîy civakî: Social psychology, rişteyeke le derûnnasî û civaknasî rêşedozî dekat derbarey reftar û
şêwazî bertek le nêw grûp, aporey gel û sazimanda, mirov wek takekes çon bertawî diyardey grûpe û
pêçewanekeşî: mirov wek takekes çi karîgerîyekî heye leser rewtî nêw grûp û saziman. Serçawe
www.psykologiguiden.se.
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-

Tundûtîjîy saxtarekî (tiyan)54
Tundûtîjîy ferhengî

Mirov tûşî tundûtîjîy hem fîzîkî û hem derûnî debêt. Tundûtîjîy rastewxoy fîzîkî û derûnî birîtîye le
azardanî kesî dîke, zarekî bêt yan be kirdar. Galtung delêt ewey pena debate ber tundûtîjîy rastewxo
mebestî azardan yan kuştine. Tundûtîjîy rastewxoy fîzîkî berçawtirîn corî tundûtîjîye, tundûtîjîy
rastewxoy derûnî paş maweyek le nadyarbûn berdaştî le, bo nimûne, xemokîda aşkira debêt.
Tundûtîjîy saxtarekî yan tiyan pitir nadyare çunke tundûtîjîyeke pêçirawetewe le nêw saxtar û bingey
civakîda. Lêreda tundûtîjîyekî rastewxo nîye le kesêk yan layenêkewe bo kesêk yan layenêkî dîke,
belkû tundûtîjîyeke tiyane le bêdadîyewe dêt, bo nimûne le rêy helawêrdin, stem û dadoşînewe.
Derhawîştekanî tundûtîjîy saxtarekî le civakda le şêwey bo nimûne hejarî û naberaberîy civakîda, xuya
debin. Le lay takekes be nexoşî û mirdin diyar dekewin.
Tundûtîjîy ferhengî tundûtîjîyeke rewayetî dedate tundûtîjîy hem rastewxo û hem saxtarekî. Norm û
behay ferhengî û aydiyolojî wek biyanû dexirêne kar bo dirustandinî tundûtîjî. Gutarî rûşikênane,
wêne û dîdî nacor derbarey mirovgelêk nimûney em babeten.
Tundûtîjî yeksan nîye be nakokî. Deşêt tundûtîjî bibête rêgeyek bo yan şêwazêk le derbirînî nakokî,
belam merc nîye take derfet bêt bo çarey nakokî.

Çemikî çarey nakokî
Çemikî çarey nakokî dû çemikî dîkey le nêw xoyda pena dawe: hem nakokî û hem çare. Basman le
çemikî nakokî kird belam çemikî çare mawe. Destpêk debêt rûnî bikeynewe ke çare cudaye le
çareser.55 Hemû nakokîyek çareser nakirêt, belam hemû nakokîyek çare dekirêt. Pênaseman bo
çemikî nakokî karîgerîy heye leser çonetîy helwêstiman le çarekirdineke. Ger boçûniman weha bêt ke
nakokî diyardeyekî bed û rûxênere, çare corêkî dîke debêt cuda lewey pêy wehaye nakokî diyardeyekî
sazende, bizwên û berhemhêne.
Thomas Jordan sê cor helmetî baw bo çarey nakokî cuda dekatewe (Jordan 2006): 56
-

Helmetî binedeselat
Helmetî binemaf
Helmetî binepêwîstî

Helmetî binedeselat, deselat dedate rêber yan deselatdarêk şêwazî çarey nakokîyeke biryar bidat.
Kesî biryarder deselatî sepênerî heye. Le helmetî binemafda, rêsa, maf û prînsîp dêne dariştin bo
54

Tiyan: narastewxo.

55

Çare: xerîkbûn be basêkewe, mameletkirdin legel basêkda. Çareser: dozînewey rêgeyek bo geyiştine encam.

56

Hewilî binedeselat, hewilî binemaf û hewilî binepêwîstî: hewildanêk deselat, maf yan pêwîstî dekate binema.
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rêsabendîy nakokî. Emane debine parêzerî layenî jêrdeste û ewaney deyanewêt xoyan biparêzin le
xosepênîy layenî dîke. Ger rêsa, maf û prînsîpe darêjrawekan rûn bin îdî her peyrewîkirdinyan bese.
Belam dariştinî rêsa, maf û prînsîbêk berjewendîy hemwan biparêzêt, karêkî hasan nîye. Helmetî
sêhemîş be dîdî Jordan birîtîye le helmetî binepêwîstî û dekatewe corêk le dîyalog bo peycorîy
pêwîstî, berjewend, lêkdanewey xoyekî û xwastî layenekanî nakok.
Ew sê helmete lay Robert A Baruch Bush û Joseph P Folger îş dêne ber bas û bîrdozey bargoz
(Transformative theory) - yişyan deçête pal:
Bepêy bîrdozey bargoz, layenî here girîngî nakokî bo mirov ewe nîye debête rêbestî
berjewend û koşan, ba zorîş girîng bin, belkû eweye nakokî mirov naçar dekat reftarî
xoy beranber hem xoy û hem kesanî dîke bigorêt, deyxate ser barêk ke lêy xoş nayet.
Wirdtir bilêyn, em doxe mirov tere dekat le hestkirdin be hêzî xoy û hevbendîy xoy legel
kesanî dîke, emeş debête mayey şêwandin û binkolkirdinî karlêkî mirovane. (Bush &
Folger 2010:59)

Le birî ewey nakokî be kêşeyek raniwênrêt ke pêwîstî be çaresere, eman cexit deken leser peydozîy
ew ciyawazîyaney le hevbendîda hen û çareyan lewaneye sext bêt.
Bush û Folger be piley yekem kar letek gewresalan deken, Lisa Hershman le riwangey bîrdozey bargoz
-ewe kar leser çarey nakokî dekat letek zarokanda.
Çareserî nakokî, zor car dabeş dekirêt be dû cor: Çareserî nerêtkarî nakokî57 (TDR - Traditional Dispute
Resolution) û Çareserî bijarekarî nakokî58 (ADR - Alternative Dispute Resolution). Corî TDR riwangey
hawahengî dekate serşar beweş watakêşekêy59 nayetîyane dekate binema:
-

Tenha yek rastî/dakewt heye
Mirov bûnewerêkî rûxênere
Debêt xoparêz bîn le nakokî û gişt ciyawazîyek rêşekêş bikeyn
Mirov debêt cilewî bigîrêt
Layenekanî nakok şer leser heman babet
Nakokî gemeyekî sifirencame têda yek biraweye û yek doraw
Herweha sazanîş çareserêkî başe

Le çareserî bijarekarî nakokî ADR da layenêkî sêhem biryar dedat çî dirust û çî nadiruste û deşbêt em
layenî sêheme deselatî sepandinî hebêt. Herdû corî helmetî binedeselat û helmetî binemaf şêwazin le
TDR û car heye be dadperwerîy sizader60 nawzed dekirêt. (Marklund 2007; Skolverket 2009c:168f;
Utas Carlsson 2001:106)
Herçî ADR ye riwangey nakokî dekate serşar û deyselmênêt ke herdû layen (çi takeks bin, çi deste û
binge) xawen çîrok, berjewend û pêwîstîy xoyanin û emaneş pêwîstyan be giwêradêran heye. ADR ke
57

Çareserî nerêtkarî nakokî: Traditional Dispute Resolution (TDR).

58

Çareserî bijarekarî nakokî: Alternative Dispute Resolution (ADR).

59

Watakêşekê: Association.

60

Dadperwerîy sizader: Retributive justice.
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carûbar be dadperwerîy çaksaz61 îş nawzed dekirêt, dekoşêt bo gîrsanewey danusatin û harîkarîy
nêwan layene neyarekan. (Marklund 2007; Skolverket 2009c:168; Utas Carlsson 2001:106).
Çareserî bijarekarî nakokî ADR watakêşekêy ayetîyane dekate binema:
-

Çendîn rastî/dakewt hen, nek yek
Mirov detwanêt berpirsayetî bigirête esto, geşe bikat û biriskêt
Herweha xwaneke gewretire [beşî hemwan heye]
Dekirêt pêwîstîy çendîn layen hawkat dabîn bikirên
Sazan fire car ziyanî herdû layenî têdaye
Dekatewe ziyanî herdû la
Layenekanî nakok xoyan xawenî nakokîyeken
Kes naçar nîye layen helbijêrêt

Cexit le ADR leser prosekeye. Katî çerxandinî proseke, derencam pêşkat diyarî nakirêt, belkû be
rêweye rûwew şitêkî nadyar. Layenekanî nakok derfetyan debêt hem bo baskirdinî lêkdanewey
xoyekîy xoyan û hem bo aşnabûn be dîdî beranber. Ger, le riwangey ferhengîy herdû layenewe,
rastîyekî babetekî hebêt ewa girînge le prosekeda xuya bikirên. ADR be endazeyekî firewan rêk dêt
letek ew mebestey diyarîkirawe le erikî pêgeyandinî fêrgeda.
Lynn Davies le rêy amajedan be ezimûnî kirdekîy Christopher Mitchell & Michael Banks le buwarî
çarey nakokî le fêrgeda, çend bîrdaneweyekî rexnegiraney serincrakêş dexate ber bas (Davies
2004:184). Be boçûnî eman beşêk le nakokî xebate le pênaw dadperwerîda. Bijîwan û çarey nakokî
piştîwanîy herdû layen dekat bê reçawgirtinî hêzyan û bê reçawgirtinî kame layen bêdadî beranber
kirawe. Rexneyekî dîkey dête ber bas delêt çarey nakokî sengêkî ziyad le pêwîst dedate dîdî xoyekî.
Beweş metirsî heye lewey pêkdadanî resen û naçarekî nêw hevbendîy mirovkar tûşî rêbest bêt û
herweha fakt62 (fact) î babetekî tûşî xamoşandin bêt.
Mitchell û Banks bersivî rexnekanî xoyan dedenewe bewey mirov pêwîstî be peroşî û be wîstêkî
gewre heye bo ewey be rûnî behakan derik bikat: peroşîyekî yekcar gewre pêwîste hebêt lay ew
layene sêhemey noreyekî heye na-fermander û herweha hestyarîyekî mezin lay layenekanî nakok
derbarey babetî nakoyîyeke.

Giştenorî63
Twanay rexsandinî derfet bo helûmercêk têyda çarey nakokî be şêweyekî sazende lebar bêt, le
fêrgeyekewe bo fêrgeyek ciyawaze. Fêrge zorin sîstemêkî nerêtekîy cilewgîrane layan standarde. Kod
(rêsagel) -êkî cilewgîraneyan heye biryar dedat reftarî rewa çîye û narewa kameye. Fêrge hen le
tundûtîjîy leşekîyewe, bo nimûne, qedexe deken heta degate nardinî kurte peyam bo hawpolan. Le
fêrgey wehada lacilewîy (lasarî) derencamî nayetî debêt û mebest lêyan tirsandinî fêrxwaze neka
pena berête ber reftarî narewa. Belam em sîsteme cilewgîre ciyawazîy nakat le nêwan lacilewîy û
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Dadperwerîy çaksaz: Restorative justice.
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Fakt: fact, rastî.
Gişte beranber yekeye, bo gişt û serleberî babet. Giştenorî wate bînîn û derikkirdinî serleberî babetêk.
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nakokî le hevbendîy civakîda. Gişt nakokîyekîş le fêrgeda birîtî nîye le rêsaşikênî û sinûrbezênîy fêrge.
Leber ewe sîstemî nerêtekîy cilewgîrane letek zorbey corekanî dîkey nakokî kurt dehênêt.
Bijarey dîke zorin bo kar letek nakokîda û heta dêt jimarey fêrge ziyad debin ke degerên le rêbaz û
bernamey niwê bo çarey nakokî. Belam bo ewey derfet hebêt bo helbijardinî agayane debêt mirov be
wirdî serederîyan lê bikat û pey be giştey babet berêt. Bo peydakirdinî giştenorî pêwîstiman be
sîstemêk debêt bo rûnkirdinewe û derikkirdinî bester le nêwan çalakîy corawcorî çarey nakokî û
bernamekanî çarey nakokî û herweha rûnkirdinewey çonetîy ew hevbendîye le nêwan çalakî û
bernamekanda.
Lem laperaney dahatû sîstemêkî lew babete dexirête ber bas û giftûgo. Lêreda heremî nakokî y
Cohen ke xawen hem giştenorîye û hem bîroke derbarey bester, dekeyne serşar. Ême (nûserî em paje
letek hawkaranda) geşeman dawe bew heremî nakoyîyewe û beweş bote amirazêkî xoşkar bo
giştenorî. Em hereme firajûwe aloze belam be rûnkirdinewe û giftûgoy hengaw be hengawî
parçekanî, baştir debête amirazêkî berderik.64 Ger le kotay em pajeda gişt parçekan cêy xoyan bigirin
ewsa zemîne saz debêt bo bekarhênan û dariştinî giştenorîn. Beşî dahatû bas le sîsteme serşareke
dekat.

Heremî nakokî y Cohen
Cohen (1995, 2005:35) be heremêkî çiwar nihomî sîstemêkî nimûneyî bo karkirdin letek çarey nakokî
le fêrgeda, xiste berçaw. Richard Cohen, wek zûtir basî hat, damezirêner û berêweberî yekêke le
kontirîn sazimanî cîhanî terxan bo bijîwanîy nêw fêrge. Cohen karî letek sedan fêrgey Amerîka û
dewletanî dîkeda kirdûwe. Bo helçinînî wêneyekî giştenor, şaprînsîpekanî sîstemeke girîngin.
Yek lew şaprînsîpane, be dîdî Cohen, birîtîye lewey fêrge debêt hawkat her çiwar nihomekanî
heremeke reçaw bigirêt. Nabêt baz beser hîç nihomêkda binrêt, nabêt hîçyan wêl bikirêt. Şaprînsîpî
dûhem delêt şêwey heremeke girînge: nihomî yekem gewre û berîne debêt zortirîn serinc rakêşêt,
paşan nihomî dûhem kemêk biçûktire û kemtir serinc radekêşêt, ewca nihomî sêhem biçûktire û
paşan nihomî çiwarem dêt ke dekatewe dundinî herem û beweş le hemwan biçûktire.
Cohen em heremî nakokîye be bîrdoze nawzed nakat, belam lebere ewey riwangeyekî giştgîraney
heye beser karkirdinda letek nakokî û çarey nakokî, zor çak debête modêlêkî bîrdozekî bo kar.

Nihomî yekem
Yekem nihom bineretî heremekeye û nawzed kirawe be “ew nakokîyaney hergîz ser helnaden çunke
jîngey fêrge piştîwane” (be kurtîş debête nihomî karsazî yan rêbestin). Lem yekem nihomeda gişt
têkoşanêk debînît bo dabînkirdinî jîngeyekî piştîwanetî le fêrgeda. Bo nimûne:
-
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Rêberayetîy çust le polda
Sazimanêkî dêmokrataney fêrge
Karkirdin leser binebeha
Giftûgo derbarey akar, rewişt û bîrûray rîşedar

Berderik: dekirê derik bikirêt, Comprehensible.
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-

Karkirdin leser xohest û bizozî65 y grûp, hawsozî
Derikî civakî
Rahênanî danûstan
Prosey grûpkarî
Giwêradêran
Riwangegirtin
Korî giftûgo

Lem nihomeda geşedan be hevbendîy karay civakî û be twanay civakî şamebestin.

Bese!
Nakokîy dabirênraw
Arbitrated conflicts

Yarmetî
Ew nakokîyaney bijîwanîyan têda dekrêt
Conflicts that are mediated

Sazûsewda
Ew nakokîyaney be bênewberey nêwxo çareser dekrên
Conflicts resolved by negotiating with each other

Rêbestin
Damezirandinî jîngeyekî hawkarane le fêrgeda
Building a supportive school environment

Conflict pyramid. Richard Cohen.
Students Resolving Conflict (1995, 2005)
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Bizozî: dînamîk, Dynamic.
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Nihomî dûhem
Le nihomî dûhemda “ew nakokîyaney be bênewbere çareser dekirên” (be kurtî sazûsewda) pêşkeş
dekirêt. Tenanet le jîngey piştîwan û hevbendîy karay civakîda nakokî hem peyda debin û hem deşbêt
peyda bin. Nakokî beşêkî xoriskî guzerane û beweş debête beşêkî xoriskî rojgarî fêrge.
Zor girînge layenekanî nakok xoyan nakokîy xoyan çare biken be şêwazêk derawêkî sazende le
nakokîyeke bikatewe. Eme debête yarîder bo firajûtinî kes, grûp û binge. Derawî rûxêner çi firajûtin û
fêrbûnêkî lê nazêt. Jîngeyekî piştîwanî xawen hevbendîy karay civakî le fêrgeda (nihomî yekemî
heremeke) helûmerc ferahem dekat bo layenekanî nakok, nakokîy xoyan be şêwazêkî sazende çare
yan çareser biken. Hem fêrxwaz û hem gewresalanî fêrge debêt zanyar û destawêjiyan pê bidirêt bo
çarey kêşe.

Nihomî sêhem
Dakewtî pol û fêrge pêşanî dedat ke gişt nakokîyek lew core nîn layenekanî nakok xoyan be
sazûsewda û gutûbêj çarey biken. Car heye, ger nakokî le nêwan fêrxwazanda bêt, pêwîstyan be
yarmetîy layenêkî sêhem debêt. Tenanet mamosta û kesanî dîkey gewresalîş lewaneye pêwîstyan be
yarmetî bêt bo çarey nakokîy nêwanyan yan letek fêrxwazda. Cohen em nihomî sêhemey naw nawe:
“ew nakokîyaney bijîwanîyan têda dekirêt”. Bê sepandinî çareser, layenêkî sêhemî bêlayen detwanêt
yarmetîy layenekanî nakok bidat bo bûjandinewey danûstanî nêw xoyan.
Mebest ewe nîye layenêkî sêhem dest beser nakokîyekeda bigirêt, bigire cexit dexirête ser prose û
rêge le doxêkewe danûstan têyda xamoşe bo doxêk danûstan têyda geş û kara bêt. Danûstan
pêşmerce bo dozînewey çare yan çareserî xowîstane bo ew nakokîye. Belam le doxî bêçareda
pêwîstiman be bijîwan debêt û em bijîwane deşêt kesêkî gewresal yan hevalêk bêt.

Nihomî çiwarem
Nihomî çiwaremî heremeke derbarey “nakokîy dabirênraw” (“nihomî Bese!”). Lêreda ew nakokîyane
çare nakirên, meger be derhawîştey nacor û qedexe, radegîrên û layenekanî nakok leyek cuda
dekirênewe. Nihomî çiwaremî heremeke geraneweye bo ew rêsageley pêşkat pêkhatûyn leseryan:
çarey reftarî narewa û nacor be sepandinî sizaye, ragirtinî reftarî qedexe û naşiyawe û herweha
destêwerdane.
Nihomî çiwarem bo ragirtinî nakokî nîye, çunke nakokî qedexe nîn. Cexit leser reftare, diruste yan
nadirust. Reftarî tundûtîj û dirayetîy pergîr debêt ragîrên, çunke debine rêbest le peydabûnî derfet bo
karlêkî sazendey civakî û rêbest le gutûbêj, fêrbûnîş pek dexen.
Kameye reftarî napesend? Kameye ew sinûrey nakokîy lê debête tundûtîjî û debêt mamosta
raybigirêt? Çon rabigîrêt? Key derhawîştin66 rewayetî peyda dekat? Mamosta boy heye çî bikat?
Mamosta debêt bizanêt çi deselatîkî pê dirawe derbarey bo nimûne zewtkirdinî kelûpel, derhawîştin
û cudakirdinewey fêrxwazî tundûtîj, bê ewey ber metirsîy sikala lêkirdin bikewêt. Yasa çi fermanêkî
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Derhawîştin: derikirdin le pol, fêrge, cêykar.
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heye? Mamosta û gewresalanî dîke le fêrge û dewrûber, herweha fêrxwazanîş, pêwîstyan be zanyar û
destawêje bo çarekirdinî doxî weha.
Gewresalanî fêrge debêt twanayan hebêt le qedexe û rêgepêdiraw bidwên û bo fêrxwazî rûn
bikenewe. Bîryan bixenewe pêkhatinyan leser çî bûwe, le fêrgeda sinûr le kiwêdaye, kamanen şarêy
akar û rewişt. Car heye pêwîst dekat sinûrî nêwan rêsagelî fermî û nafermî rûn bikirênewe: sikala lay
polîs tomar dekat, berêweber fêrxwaz derdehawêjêt... htd. Belam girînge lebîrman bêt eme nihomî
çiwarem û kotaye le heremekeda, leber eweş debêt zor berteng bêt.

Hevbendîy nêwan nihomekanî heremeke
Bo ewey heremî nakokî wek modêlêkî bîrdozekî kar bo giştenorî bikat, debêt mirov serinc bidate
bizozîy nêwan nihome ciyawazekanî. Sinûrî nêwan ew çiwar nihome awnegez67 nîn. Çalakîş heye bo
nimûne bo herdû nihomî rêbest û sazûsewda deguncên. Wêray eweş cudakirdinewe çiwar nihom
girînge çunke mebest eweye mirov bizanêt le her nihomêkda cexit leser çî dekirêt.
Têbînî: ême le mawey çend salêkda xerîkî geşedan bûyn be bizozîy em hereme, ewîş bedem
xwêndinewey çendîn bernamey çarey nakokî û nûsyarî tojerane, be sûd wergirtin le serincî
beşdarbûwanî xulekaniman û le encamî giftûgoy bîrdozekî û harîkarîy hawkaran le buwarî çarey
nakokî nêw fêrgeda.

Nimûney yekem - doxêkî nakokî rêgeçare têda le nihomî çiwaremdan
Berêweber lay polîs sikala leser fêrxwazêk tomar dekat û dû hefteş ew fêrxwaze
derdehawêjrêt. Fêrxwazeke be çeqo hereşey le fêrxwazî dîke kirdibû.

Paş derhawîştin bo maweyekî diyarîkiraw, fêrxwaz dêtewe fêrge. Rêgeçarekanî nihomî çiwarem
reftarekey ragirt belam nakokîyekey çare nekird. Şaprînsîpî yekem ke delêt: “her çiwar nihomeke
hawkat reçaw bigire” yekser xoy repêş dexat. Bo rêbestin le dûpatbûnewey em doxe debêt
nakokîyeke çare bikirêt û demûdest rêgeçare le nihomî sêhem, dûhem û yekemda bigîrête ber.
Begiştî girînge heta zûwe rêgeçare le nihomî nizimtirda bigîrête ber. Bo nimûne lewaneye
giwêradêran bo gutey xoyekîy layenekanî nakok derbarey beserhateke, rêgeçareyekî zor lebar bêt.
Debêt hest, pêwîstî û boçûnyan çon bêt beranber xoyan û layenî dîke? Lewaneye neşêt demûdest
axaftinî rûberûyan hebêt belam axaftin letek kesêkî sêhemda ber le axaftinî rûberû, lewaneye
bijareyekî baş bêt. Kewate çarey nakokîyeke hate nihomî sêhem û rêgeçarekan hatine nihomî dûhem
û yekem. Aye şitêk heye le nihomekanî dîkeda ême wêliman kirdibêt? Aye detwanîn xulî taybetî çarey
nakokî bo fêrxwazan damezirênîn? Hevbendîy civakî le polekanda basyan çîye? Aye fêrxwazan le
fêrgekeda asûden?

67

Awnegez: kalayekî aw neybirêt, Waterproof. Le pêwaney “xornegez” bo şiwênêkî xor neygirêtewe. Lewaneye
“agirnegez” îş bo Fireproof xirap nebêt.
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Nimûney dûhem - doxêkî nakokî, rêgeçare têyda le nihomî sêhemdaye
Nermîn mamostaye le fêrgeyekî F-6 da û emsalî xwêndin polî sêhemî heye. Kajaw yek
le fêrxwazane û Nermîn pêy waye Kajaw mindalêkî nesrewte, le polda beser
hawpolekanîda degerêt û deyandûwênêt. Mamosta dû car heta êsta letek dayikî
Kajaw-da basî lewe kirdûwe çon wêkra hewil biden bo baştirkirdinî rewtî Kajaw çunke
hawpolekanî kewtûnete sikala le reftarî Kajaw. Belam axaftin legel dayikekeda çi
sûdêkî nebûwe û Nermîn geyiştote ew bawerey kêşeke lay dayikûbabekeye. Dayikeke
deyewêt dewame be axaftinekey xoy bidat letek Nermînda belam em nayewêt çîdî
letek dayikeke bidûwêt. Her carêk dayikeke dête fêrge Nermîn yan xoy lê deşarêtewe
yan karêkî girîng dekate biyanûy nebûnî derfetî giftûgo. Nermîn xoy le dayikeke
dedizêtewe.

Lem nimûney dûhemeda Kajaw-î fêrxwaz pêwîstî be harîkarîy hem mamosta û hem dayikûbabe bo
baştirkirdinî rewtî xoy le polda. Belam nakokîy nêwan Nermîn û dayikeke geyiştote pley kêşey
danûstan. Danûstanyan deba leser Kajaw bêt belam êsta leser xoyane, derbarey yekdî dedûwên nek
letek yekdî. Herdû layenîş pê waye kêşeke lay kesî beranbere. Hest û boçûn derbarey ewey dîke bote
bas. Herdûkiyan pêyan waye tenha yek dastanî dirust heye û ewîş dastanekey xoyetî.
Le hengawî yekemda em dûwane pêwîstyan be layenêkî sêheme rêniwênyan bikat rûwew
giwêradêran bo lêkdanewey xoyekîy beranber le doxeke û yarmetîyan bidat bo bûjandinewey
danûstanî nêwanyan. Pêşekî debêt Nermîn û dayikeke kêşey danûstanî xoyan çareser biken ewca
dekirêt serinc bixirête ser rêgeçarekanî ser be nihomî dûhem û yekem. Serinc le nihomî dûhemda
deşêt, bo nimûne, serxistinî twanay Nermîn bêt le buwarî çarey kêşeda bo wedesthênanî destawêjî
pêwîst bo çarey nakokî letek dakubab le dahatûda. Le nihomî yekemîşda dekirêt rêgeçareyek
wirdbûnewe bêt le hevbendîy nêwan fêrge û xêzan.

Nimûney sêhem - doxêkî nakokî, rêgeçare têyda le nihomî dûhemdaye
Hana û Meryem heşt salanin û zor car le mal wêkra geman deken belam le fêrge şer
zor deken. Herdûkiyan deyanewêt katî wiçan geme letek Tewar biken. Leber her hoyek
bêt tenha dû kîj detwanin hawkat beyekewe geme biken, yekiyan herdem kenar
dexirêt. Her car mamosta biyandûwênêt delên hersêkiman beyekewe geman dekeyn,
belam dîsan yekiyan kenar dexirêt û hest be nakamî dekat.

Em kîjane debêt fêr bikirên nakokîy xoyan çare biken û herweha debêt serinc bidirête hevbendîy
civakî wek rêgeçareyekî rêbest. Nimûneke pêşanî dedat ke ewan dezanin debêt hersêkiyan beyekewe
geman biken, belam ew zanîne lêreda kara nîye. Fermanî mamosta be hewawe demênêt û katî wiçan
derfetî namênêt.
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Endazey nihomekan
Şaprînsîpî girîngî dûhem şêwey heremekeye - nihomêkî berînî yekem, nihomêkî kemtir berînî dûhem,
dîsan kemtir berînî sêhem û ewca here berteskî çiwarem debête dundî heremeke. Dag Hareide le
kitêbekey xoyda Konfliktmedling (bijîwanîy nakokî) da heremî nakokî y Cohen dexate ber bas (Hareide
2006:123) û le wanekanî xoyda karî pê dekat (Hareide 2004a, 2004b). Hareide delêt le fêrgeda şêwey
nimûneyî em hereme bûnî nîye û le rojgarî fêrgeda endazey nihomekan nabine diyardeyekî reha. Be
dîdî ew, le zor fêrgeda em hereme serûjêr kirawetewe. Wate cexit leser dundî heremeke dekirêt nihomî “Bese!” - nek leser nihomî binge.
Zor kes le beşdaranî xulekanî êmeda letek Hareide da hawran lewey nihomî çiwaremî heremeke le
fêrgey êstada wek pêwîst biçûk nîye, bigire gewreye. Le fêrgeda katêkî zor terxan dekirêt bo
cêbecêkirdinî rêgeçarey serbe nihomî Bese!, wate: ragirtinî reftarî napesend û nacor û şer,
serzeniştkirdinî fêrxwazî rêsabezên û herweha bo nakokîy ruxênerî nêwan fêrxwazan, nêwan
gewresal û fêrxwaz û nêwan gewresalan.
Belam giftûgo letek beşdaranî xulekaniman, xwêndinewey tojînewey hawbabet û ew agadarîyey
mêdya deydat, wêneyekî berewaj nadat lew hereme. Ew serçawane delên jimarey rêgeçarey serbe
nihomî yekem (rêbestin) zorin, belam hêşta rêgeçarey serbe nihomî dûhem (sazûsewda) û sêhem
(yarmetî) leçaw ewaney dîkeda kemin û fire carîş deçine xaney nebûnewe. Beweş herem şêwey
degorêt û debête “katpêwî limkar”.68
Endazey nihomekan deşêt firewan yan tesk bibinewe. Nihomêk ger karî zorî leser bikirêt debête
mayey serinc û heldekişêt. Ger bo nimûne kat û hêzêkî zor bo sizadan terxan bikirêt ewa nihomî
çiwarem gewretir debêt. Belam ger nihomêk tesk bêtewe ewa karî zor kirawe le nihomî jêreweyda.
Xebatêkî dekirêt le nihomî jêreweda debête hokar bo çarey nakokî lew nihomeda û rêgirtin le

Bese!

Rêbest

Heremî nakokî û dakewt
68

Katpêwî limkar: Hourglass, sandglass, sand timer.
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helkişanî nakokîyeke bo nihomî beriztir. Kewate nihomî yekemî rêbest le hemwan ziyadtir pêwîstî be
serincdan û kare.
Serinc le nihomî yekemda leser dinedan û geşedane be hevbendîy karay civakî û herweha firajûtinî
twanay danûstan. Hevbendîy karay nêwan fêrxwazan û nêwan fêrxwaz û mamosta, herweha
danûstanî xas karasanî dekat bo çarekirdin û kotahênan be nakokî. Paşan pêwîstiman be terxankirdinî
kat û hêze bo nihomekanî dîke û be endazey dirust. Hîç nihomêk nabêt wêl bikirêt!
Wêray terxankirdinî twanayekî zor bo nihomî rêbest, nakokîy her peyda debin. Mebestîş ewe nîye
fêrge gişt nakokîyek rêbest bikat çunke karî weha debête rêbestin le derfetî fêrbûn ke beşêke le
nakokî. Selmandinî nakokî wek beşêkî xorisk le jîngey fêrge, dekatewe selmandinî dewamedan be
serheldanî nakokî. Katêkîş ser heldeden debêt fêrxwaz û gewresalan zanyar û twanayan hebêt bo
çarekirdinyan. Nakokî debête derfetêk bo fêrbûn. Nakokî be wêlkirdin çare nakirêt, bigire gurctir
debêt, şêwe degorêt û car dûway car ser heldedatewe û le kotada degate astêkî bêçare.
Nakokî bedem tawdanewe hem rûxêntir debin û hem berçawtir. Nakokîy bêçare çirin, daxirawin,
tundûtîjin, dijkar û sextin. Efsaneyekî berfirewan heye delêt besterêkî pitew heye le nêwan karî
rêbestin û nakokîy çaredijwarda. Wate karî rêbestin debête hoy kembûnewey jimarey nakokîy
çaredijwar. Tenanet ger karî rêbestin bibête hoy kembûnewey nakokî, hêşta şaamanc le karî rêbestin
her dozînewey çarey sazendeye bo ew nakokîyaney ser heldeden.
Ew karey le nihomî yekemda dekirêt lewaneye bibête hokar bo ziyadbûnî ew nakokîyaney layene
nakokekan xoyan çarey deken. Ger heremî nakokî bikeyne serşar debînîn ke tenha yek besterî tiyan
(narastewxo) heye le nêwan nihomî yekem û çiwaremda: nihomî yekemî rêbestin le rêy nihomî
dûhemî sazûsewda û nihomî sêhemî yarmetî -yewe bestirawetewe be nihomî çiwaremî Bese! -we.

Bernamey çarey kêşe
Lewetey bername berayîyekanî çarey nakokî le salanî şêst û heftakanî sedey bîstemda hatine dariştin
birewyan yekcar berîn bûwe. Hemerengîyeke zor bûwe belam rêbazêkî sîstembend nîye bo
helbijardinî bernamey guncaw le fêrgeda. Le astî nêwdewletîda çendîn puxtenamey rûnkerewe û
helsengên derbarey bernamey corawcorî çarey nakokî pexş kirawin. Çendîn nûser û tojer berhemî
sengînyan heye derbarey kar leser bernamekanî çarey nakokî le fêrgeda (bo nimûne Bodine &
Crawford 1998; Johnson & Johnson 1996; Jones 2004; Sandy & Cochran 2000). Belam em
puxtenamane ne giştpoşin û ne besterekanî nêwan bernamey corawcor (wêkiçûn û ciyawazî) pêşan
deden. Le Swêd çend puxtenameyek heye têyda çend babetêk têkel kirawin, wek: bernamey çarey
nakokî, bernamey dijeçepandin, bernamey rêbestin le tundûtîjî û rahênanî civakî - sozekî (bo nimûne
Myndigheten för skolutveckling 2003; Skolverket 2009c). Tojînewey zanistî, hem le Swêd û hem
nêwdewletî, cexitî pitir leser bernamey dijeçepandin bûwe (bo nimûne Ttofi, Farrington & Baldry
2009; puxteyekî swêdî heye le Brå 2009b; Skolverket 2011).

Çarey nakokî yarîdere bo pêşxistinî jîngey pol û fêrge
Helsengandinî sîstembend bo karîgerîy bernamekanî çarey nakokî taradeyek kemjimarin. Belam ew
puxtenamaney tojînewey hen encamî geş pêşan deden. Be boçûnî Richard J. Bodine & Donna K.
Crawford tojînewekan pêşanî deden ke xwêndinî bernamey çarey nakokî le fêrgeda sûdbexşe (Bodine
& Crawford 1998:103-114). Bodine berêweberî bernamey fêrkarîye le Illinois Institute for Dispute
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Resolution û xawen çendîn birwanameye, yek lewan master le fêrkarîy taybetda, û Crawford î birîkarî
berêweberî heman bername belam be birwanamey fêrkarîy taybet, bijîwanî, derûnsarêj û rahênerî
çareserî nakokî, le kitêbekeyanda ke rênameye bo xwêndinî çarey nakokî, pêşanî deden çon derikî
nakokî lay fêrxwaz geşe dekat û çon zanyaryan derbarey çarey sazende heldekişêt. Twanay ew
fêrxwazaney weha helkişabû beşdarbin le bernameyekî çarey nakokîda ke leser binemay bîrdozey
bijîwanî damezirawe. Cige leweş aşkira debêt ke tundûtîjî, dirîy fîzîkî û sûkayetî pêkirdinîş kem
debêtewe û herweha ew kateş kurt debêtewe ke pêwîste bo nasînî nakokî û cilewgîrî. (Bodine &
Crawford 1998)
Johnson & Johnson (1996) rîşedozîyan kirdûwe derbarey helsengandinî bijîwanîy fêrge û çarey nakokî
le bestênêkî fêrkarîy harîkarda. Eman delên zanistî fêrxwazan derbarey nakokî, reftarî civakdostane
(rêzgirtin, peroşdarî û berpirsasyetî le yarmetîdanî kesanî dîke) û twanay sazûsewda helkişawin û
jîngey pol baştir bûwe. Herweha Jones (2004) bas le karîgerîy geş dekat. Em delêt xwêndinî çarey
nakokî bote mayey helkişanî encamekanî fêrxwaz, dîdyan le fêrge, dîdyan le pêwîstîy xoçespandin,69
harîkarî û twanay danûstan. Hevbendîy nêwan takekesan û le nêwan destekanda jîranetir bûwe,
çarey nakokî hem le mal û hem le fêrge sazendetir bûwe, herweha twanay xogirî lay fêrxwazan
helkişawe. (heman serçawe: 239). Deşilêt belgey rûn heye pêşanî dedat ke xwêndinî çarey nakokî
debête hoy pêşxistinî jîngey pol û fêrge (heman serçawe: 240). Le derawî em tojînewane dezanîn ke
karî sîstembend letek nakokî û çarey nakokî debête afirênerî helûmercî baş bo pêşxistinî jîngey pol û
fêrge.
Cige le helsengandinî weha ke be pêwanekarîy pêş û paş piyadekirdinî bernamekan, le karîgerîyan
dexwênêtewe, çendîn bername hen be yarmetîy “tojînewey tek”70 helnirawin. Le tojînewey tek da
tojer û karmend wêkra projeyek piyade deken bo ewey be şêweyekî sîstembend gorankarîyek
berhem bênin ke emîş dekewêtewe ber helsengandin. Projey nêwdewletîy DRACON - (dramaconflict)71 - nimûneyeke le “tojînewey tek” têyda layenî swêdî bo mawey çiwar sal harîkarîy çendîn
fêrgey kird bo ewey geşedan be bernamey Dracon û helsengandinî bernamekeş hawkat bêt (Malm &
Löfgren 2007; Friberg, Grünbaum, Lepp, Löfgren & Malm 2005). Lem bernameyeda rolwazî (drama)
bekar dehênrêt bo aşnakirdinî fêrxwaz be binemakanî nakokî û çarey nakokî.
Mebestî bala le projey Dracon le Swêd birîtîye lewey bizanîn herzekaran çî fêr debin
derbarey nakokî û çarey nakokî ger fêrkarîy rolwazî72 û bîrdozey nakokî le bernameyekî
sîstembendda têhelkêş bikirên. (Grünbaum & Lepp 2005:9)

Bernameke birîtî bû le dûwazde planrêjîy wane û dîdar, emane le Grünbaum & Lepp (2005) da bas
kirawin. Dûwa wêney bernameke le dû fêrgeda hate piyade kirdin û helsengandin. Friberg (2005) û
kesanî dîkeş nûsîyan ke fêrxwazî fêrge hebûn twanayan le çarey nakokîda helkişa, belam fêrxwazîş
hebûn le fêrgey dîke gorankarîy wehayan lê der nekewt.
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Xoçespandin: dakokîkirdin le xo û bîrûra û helwêstî xo, Self-assertion.

70

Tojînewey tek: Action research - tojîneweye bê ewe mirov dûreperêz bêt lew buwarey tojîneweke
deygirêtewe. Mebest lêy dirustkirdinî karîgerîy demûdest û rastewxoye leser buwarî tojîneweke. Derûnnasî
civakî Kurt Zadek Lewin (1890-1947) be damezirênerî em rêbaze dadenrêt.
71

DRACON lêreda lêkdanî dû nîwe wişey Drama û Conflict e - be watay “drama - rolwazî” û “nakokî”.

72

Fêrkarîy rolwazî: dramapêdagogîk, Drama Pedagogy, Theatre pedagogy.
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Xwêndinî çarey nakokî, key, çon û bo kê?
Xwêndinî çarey nakokî dekirêt be çendîn corî ciyawaz piyade bikirêt. Dekirêt wek bername bêne
dariştin, bikirête basêkî serbexoy demdem le derewey katî pol, bibine beşêk le babete serekîyekan
yan xwêndinêk bo serleberî fêrgeke. Cige le katî xwêndineke, beşdarbûwanîş dekirê coracor bin. Car
heye arastey jimareyekî kemî fêrxwaz yan mamosta dekirêt, carîş heye fêrge biryar dedat
xwêndineke arastey gişt mamosta yan gişt fêrxwazan û beşêk le mamostayan bikirêt. Corîş heye bo
gişt fêrxwaz û gişt mamostaye.
Helbet pêşmercekanî em xwêndine le zaroxane cudaye le hî fêrgey bineretî û herdûkiyan cudan le hî
fêrgey amadeyî. Wek takekes, astî riskanî mindalî zaroxane û mindalî fêrgey bineretî le nêw xoyanda
le rûy firajûtinî hestekî, akarekî, civakî û hizirîyewe ciyawazîy heye. Le fêrgey amadeyîş ke zor car
saxtaryan aloztire û karîgerîyan heye leser piyadekirdinî xwêndineke, rêkxistinî kar debête kospêkî
gewretir.

Hevbendîy bername corawcorekanî çarey nakokî letek heremî nakokî
Ewca bo sazkirdinî giştenorînêk derbarey bernamekanî çarey nakokî le fêrgeda dêm destebendîyan
dekem le nêw çiwar nihomî heremekeda. Bernamey dîke zorin le fêrge dêne piyadekirdin û em
baskirdine giştpoş nîye. Mebestî yekem eweye toy xwêner be yarmetîy heremeke bitwanît amirazêk
saz bikeyt bo diyarîkirdinî ew serincey serdeste lew bernameyey fêrgekey to piyadey dekat (ger
hebêt).
Le fêrgeda fire car serincêkî kemtir dedirête nihomî dûhem (sazûsewda) û nihomî sêhem (yarmetî).
Leber eweş em basey xwarewe ziyadtir cexit leser ew dû nihome dekat, wate agadarî û bîrdanewey
ziyadtir dedat derbarey bernamekanî ew dû nihome.

Bernamey serbe nihomî yekem - rêbestin
Rîzêk bername hen cexityan leser binebeha û twanay sozekî û civakîye, bo nimûne:
-

Stegvis (Skolverket 2009c176:186; Skolverket 2011:98-195, http://www.cfchildren.org) –
“Hengaw be hengaw”.73
EQ (Emotional Quotient, Emotional intelligence - EI) (Myndigheten för skolutveckling
2003:53–54)
Circle Time (Mosley 2005)
Social och Emotionell Träning - SET (Kimber 2006; Skolverket 2009c:151-161; Skolverket
2011:78-86; Berg 2007 bo riwangey cêndernasî)
Tillsammans - Lions Quest (Myndigheten för skolutveckling 2003:55; Skolverket 2011:66–72;
http://www.lions-quest.se)

73

Bernamey “Hengaw be hengaw” tercemey kurdî kirawe, birwane:
https://www.komak.nu/Kurdi/Proje/HbH/HbH.htm
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Cige lemane rêzêk çalakî hen debine beşêk le bernamey rêbestin, şêlanî nêw pol, hevalî yarîder (letek
yan beder le Friends), sîstemî piştîwanetî, sinûrkêşanî ayetî, axaftin w... htd. Zorbey em çalakîyane
beşêkin le bernamekanî serewe belam fêrgeş heye bê geranewe bo bernameyekî taybet, piyadeyan
dekat.

Bernamey serbe nihomî dûhem - sazûsewda
Bername zorin ke be rûnî cexityan leser hunere bineretîyekanî çarey nakokîyewe, wek bênewebere,
gutûbêj û çareserî kêşe be şêwazêkî harîkarane. Zorbey bernamekanî em aste çalakîyan têydaye ke
be rûnî le nihomî yekemîşda (rêbestin) cêyan debêtewe. Belam mebestî yekem fêrkirdinî fêrxwaz û
gewresalanî fêrgeye be hunerî çare û çareserî nakokî.
Derawî bîrdozekîy bernamekan ciyawazîy heye. Zoryan serbe “bîrdozey pêwîstî” -yn, bo nimûne:
-

Nonviolent Communication (Rosenberg 2003a; Weisøe 2004)
Nonviolence Education (Patfoort 1995, 2001, 2006)

Bodine & Crawford (1998) amaje be bîrdozey Glasser deken ke pêwîstîye bineretîyekanî mirov dekate
serşar, heyişe degerêtewe bo “Peyjey Pêwîstî” y Maslow.
Be boçûnî Glasser ke sereta bîrdozekey xoy be “Bîrdozey Cilewgîrî” (Control Theory) û paşan be
“Bîrdozey Helbijardin” (Choice Theory) nawzed kird, reftar zadey wîstî mirove le katêkî diyarîkirawda,
nek zadey bertek74 le dinederêkî derekî. Serleberî reftarî mirov bo têrkirdinî yek lem pênc
pêwîstîyeye:
1.
2.
3.
4.
5.

Berdewambûnî jiyan
Hogirî, dostayetî û xoşewîstî
Deselat û seng
Azadî û serxobûn
Xoşî

Peyjey pêwîstî y Maslow salî 1943 hate kayewe wek modêlêk bo pêşandanî pêşemîy pêwîstîyekanî
mirov. Bîrokey bineretîşî deygut pêwîstîy serbe pilepeyjey jêrewe debêt têr bikirêt ber lewey amancî
beriztir bibine mayey serincî mirov. Gişt bîrmendanî serbe bîrdozey pêwîstî le paş Maslow -we
birwayan heye bewey fermanî reftar bedest dinederî naxekîye û mebest le reftareke têrkirdinî
pêwîstîy bineretîye. Diyarîkirdinî ew pêwîstîye bineretîyane bîrî ciyawazî lesere û zorbey bîrmendanî
pêwîstîy êsta hawra nîn letek Maslow derbarey peyjebendîy pêwîstîyekan.
Gerçî bîrokey pêwîstî le zorbey bernamekanda heye belam bername heye be taybetî rûnî dekenewe
ke binemay bernameke bîrdozey pêwîstîye. Le bernamey Nonviolence Education î Patfoort da deselat
û lasengîy deselatîş sengî gewreyan heye.

74

Tek: kar, Action. Bertek: kardanewe, Reaction.
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Em bernamaney çarey nakokî rîşeyan degerêtewe bo bîrdozey Piaget derbarey derûnnasî firajûtinî
hizir Cognitive development:
-

Den Isländska modellen (Nemert 1997) – “Modêlî îslendî”
Kompissamtal (Edling 1999; Johansson & Johansson 2003:99-110) – “Axaftinî hevalane”

Jean Piaget (Piyajê) tojînewey heye leser firajûtinî hizirîy takekesîy zarok û birway waye em firajûtine
qonaxbende. Bernamekanî çarey nakokî ke serbe bîrdozekey Piaget -n be piley yekem cexit leser
bîrokey “riwangegîrî”75 y xoy û Robert Selman -î hawray wî deken.
Le projey Interpersonal Negotiation Strategies (INS) da Robert Selman û hawkaranî be wirdî
tojîneweyan leser riwangegîrîy zarok û cewanan dekird le dîlêmmay76 xeyalkird (çend daneyek le
têstekanî riwangegîrîy Selman le kitêbekey Hakvoort (1996) da baskirawin). Qonaxekanî riwangegîrîy
pêy waye zarokî biçûk (salanî yekemî temen) natwanêt ciyawazîy bikat le nêwan riwangey xoy û hî
kesanî dîke. Le dunyay wênay zarokî biçûkda riwangey ciyawaz bûnî nîye û leber eweş bem bîrdozeye
bêt nakokîş layan nîye. Twanay cudakirdinewey riwangey ciyawaz bedem temenewe dête firajûtin.
Cewanan çawerêyan lê dekirêt twanay peybirdinyan hebêt be çonetîy karîgerîy goşenîgay ciyawaz
leser yekdî.
Modêlî îslendî (Den Isländska modellen) bîrdozey qonaxekanî firajûtinî Piaget ke derbarey
“riwangegîrî” -yn letek bîrokey “Fêrbûn le rêy kirdinewe” (Learning by doing) y Dewey têhelkêşî yekdî
dekirên. Le bernamey “Axaftinî hevalane” (Kompissamtal) da riwangegîrî debête binemay çarey
nakokî. Mebestî bernamekan dinedanî firajûtinî zaroke le buwarî peybirdin be goşenîgay ciyawaz û
twanay wergirtinî riwangey beranber.
Cige lemane bername hen rolwazî têhelkêşî çarey nakokî deken, bo nimûne:
-

Dracon (Grünbaum & Lepp 2005; Friberg 2005; Malm & Löfgren 2007)
Forumteater (Boal 2000; Byréus 2000) – em rolwazîye lewaneye pitir rêbazî kar bêt wek le
bername - em hunere le zor bernamey dîkey çarey nakokîda dête bekarhênan.

Le pênasekirdinî bernamey Dracon da amaje dekirêt hem be “bîrdozey pêwîstî” û hem be “fêrbûn le
rêy kirdinewe” (Learning by doing) y Dewey, belam rolwazîyekey Forumteater binaxeyekî
rexnegiraney aşkiray heye, bo nimûne derbarey hevbendîy deselat. Bekarhênanî bîrdozey Dewey
wate cexitkirdin leser “ezimûn le rêy kirdinewe”. Le çarey nakokîda fêrxwaz han dedirên xoyan yekla
bikenewe û biryar biden nakokîyeke leser çîye û herweha çend çareserêkîşî bo diyarî biken.
Fêrxwazan bedem koşanewe degen be çareserî guncawî here baş.
Bernameyekî çarey nakokî heye le layen derûnnasanî civakî - y amerîkayîyewe David W. Johnson û
Roger W. Johnson darêjrawe be nawî: Teaching Students to Be Peacemakers (Colnerud & Thornberg
2003:166-186; Johnson & Johnson 1995).
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Bîrdozey riwangegîrî: Role-taking theory, social perspective taking theory.
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Dîlêmma: Dilemma, kêşe û dox ke têyda çend çareserêk hen wek yek nacor nexwaziraw.
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Gunnel Colnerud î profîsorî fêrkarî le zankoy Linköping le buwarî “Nakokîy akarî pîşeyî” da tojînewey
heye û Robert Thornberg î mamosta le heman zanko û kara le buwarî “fêrkarîy beha”,77 bernamey
Teaching Students to Be Peacemakers be bernameyekî “fêrkarîy beha” polên deken (Colnerud &
Thornberg 2003). Pênasey amancî bernameke pêşanî dedat ke bernameyekî serbe çarey nakokîye:
Amanc hem fêrkirdinî fêrxwaze çon nakokî çareser deken be yarmetîy sazûsewday
sazende, harîkarane û têkbestane, hem rahênanî fêrxwaze bijîwanî bikat le nakokîy
fêrxwazî dîkeda (bijîwanî hevalan). (Colnerud & Thornberg 2003).

Em bernameye rîşey heye le dû bîrdozey serbe derûnnasîy civakî:
1. Bîrdozey cût rehend yan cût peroş (Two-dimensional approach) yan (Dual Concern Theory).
2. Bîrdozey hawbestebûnî78 civakî (Social Interdependence Theory).

Bîrdozey yekem delêt le çarey nakokîda hemîşe dû mijarî serekî heye mirov peroşyan bêt, yekem:
pêkanî amancî xo, dûhem: ragirtinî hevbendîy letek layenî beranberda ke dekatewe pêkanî amancî
layenî beranber.
Herdû peroşîyeke le zor girîngewe heta tewaw bêbayexyan heye. Ger bo nimûne amancî xo zor girîng
bêt û hevbendîyeke nagirîng bêt ewa mirov stratîjêk heldebijêrêt bo pêkanî amancî xoy. Belam ger
hevbendîyeke zor girîngtir bêt le amancekey xo, mirov stratîjêk heldebijêrêt amancî layenî beranber
bête pêkan. Em bîrdozeye pênc cor stratîj diyarî dekat. Hem bîrdozeke û hem ew pênc stratîje le pajî
“Binezanyar derbarey nakokî” da rûn dekirênewe.
Begiştî, mirov le gişt doxêkî nakokîda, be her pênc stratîjekeda radegat, belam le doxî taybetî
civakîda, beşêk lew stratîjane wela denêt. “Bîrdozey hawbestebûnî civakî” yarîdere bo wirdbûnewe le
hevbendîyeke. Lêreda Johnson & Johnson boçûnekanî Kurt Lewin û Morton Deutsch dekene serşar û
paşan firewantiryan deken bo buwarî fêrkarî. Be pêy em bîrdozeye hevbendîy hem wabeste heye û
hem serferaz. Le hevbendîy wabesteda mirov bertawî helsûkewtî layenî beranbere, le hevbendîy
serferazda mirov bertawî layenî dîke nîye. Werzişî tênsî cûtdest nimûneye le hevbendîy wabeste,
mirov têyda wabestey hunerkarîy hawkarekeyetî. Fêrxwaz le twanadozîy79 fêrgeda serferaze,
nakewête bertawî nimrey fêrxwazî dîke. Le hawsemay civakîda, mirovî nêw hevbendîyekî civakî,
amancî hawkoyan heye û encamî her kesêk karîgerîy debêt leser helsûkewtî kesanî dîke (hevbendîy
wabeste).
Dû cor “hawbestebûnî civakî” hen: ayetî (pozetîv) û nayetî (nêgetîv). Le yarîy tênsî cûtdestda
hawbestebûnî ayetî peydaye. Bo geyiştin be serkewtin, lay herdû werzişwaneke girînge ewey dîke
serkewtû bêt le berhemkarî xoyda. Ger yekiyan yan herdûkiyan xirap wazî biken ewa herdûkiyan
dedorên. Yekiyan birawe bêt ewey dîkeş biraweye, yekiyan bidorêt ewey dîkeş dorawe. Belam
hevbendîyeke letek cûtekey ewdîw torekewe corêkî dîkeye. Letek ewanda peywestbûnêkî nayetî
heye. Lêreda tenha yek cût boy heye birawe bêt û yek cût boy heye doraw bêt. Ger cûte werzişwanî
77

Fêrkarîy beha: Values education, proseyekî fêrkarîy bo aşnakirdinî fêrxwaz be akar û binebeha û herweha
piyadekirdinî ew norm û behageleye be şêweyekî jîrane le jiyanda.
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Hawbestebûn: le haw-wabestebûn kurtkirawetewe bo Interdependence be watay wabestebûnî hemelayene.

79

Twanadozî: taqîkirdinewe, îmtîhan.
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beranber birawe bin ewa be şêweyekî otomatîkî to û yawereket dorawin, pêçewanekeşî diruste.
Harîkarî corêke le wabestebûnî ayetî û kêberkê corêke le wabestebûnî nayetî.
Ewca demewêt terceme swêdîyekey Resolving Conflicts Creatively Program (RCCP) le layen Karin
Utas Carlsson ewe lêreda tomar bikem: Resolving Conflicts Creatively Program (RCCP) (Lantieri &
Roderick 1988, 1990; Utas Carlsson 1999, 2002).

Karin Utas Carlsson pizîşkî mindale û doktoray heye le fêrkarîda, doktoranamekey derbarey Violence
Prevention and Conflict Resolution: A Study of Peace Education in Grades 4-6 le Malmö högskolan
pêşkeş kirdûwe. Binemay bîrdozekîy bernameke rûn nîye, ne le pênasey bernamekeda le layen
Lantieri û Roderick ewe rûne û ne le tojînewekey Utas Carlsson da.
Zorbey bernamekanî le serewe basyan hat, rehendêkî bijîwanîşyan lê darêjrawe, bo nimûne: Dracon,
Nonviolent Communication, Nonviolence Education û TCP.

Bernamey serbe nihomî sêhem - yarmetî
Bernamey çarey nakokîy serbe nihomî sêhem cexit deken leser destêwerdan î layenî sêhem, bo
nimûne:
-

Kamratmedling (Cohen 1995, 2005; Kolfjord 2009; Lind 2001; Marklund 2003, 2007)
Medling och vuxna som medlare (Bush & Folger 2010; Hareide 2006; Norman 1999)
Mythodrama (Güggenbuhel 1996, tercemey swêdî salî dûhezar)
Fighterrelationen (Jørgensen & Schreiner 2001)

Hemû nakokîyek be layenekanî nakok çare nakirên, car heye layenêkî sêhem pêwîste. Le nakokîy
tawdirawda herdû layenî nakokî, be hestî behêz, be binebeha û be pêwîstîy dabîn nekirawî le derbirîn
nehatû, rêbest kirawin. Le doxî wehada yarmetîy layenî sêhem pêwîste.
Bijîwanî şêwey zore û êmeş be corî ciyawaz polênyan dekeyn. Polênêk heye bijîwan dekate serşar,
gewresale yan heval. Le nakokîy nêw fêrxwazanda zor car hevalî hawpole debête yekem kesî bêlayenî
agadar le nakokîyeke. Cige leweş stratîjîy zorbey mamostayanîş her eweye fêrxwaz le nêw xoda
nakokîy xoyan çare biken (Cohen 2005:36). Tojînewe hen pêşanî deden ke bijîwanîy hevalane encamî
ayetîy heye (Marklund 2007; Friberg 2005). Dengî rexnegirîş hen delên pêwîstiman be bîrdanewey
dewamedar heye derbarey ew berpirsayetîyey êmey gewresal deyxeyne estoy fêrxwazan.
Corêkî dîkey bijîwanî, buwarî piyadekirdineke dekate serşar: dad û bêdadîy civakî (fire car dozî serbe
deselat û sepandin degirêtewe), dadperwerî, hawsêyetî û fêrge.
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Le nasandinî bernamey bijîwanîda patewpat80 bas le rîşey bîrdozekîy bernameke nakirêt. Belam weha
pê deçêt zorbey bernamekanî bijîwanî hevalane boçûnî serbe “bîrdozey pêwîstî” bikene binaxe.
Güggenbuhel le nerêtêkî jungiyanetî81 da kar leser Mythodrama dekat.
Gişt bernamekanî bijîwanî, çi hevalane bêt û çi gewresalan, zanyare bineretîyekanî çarey nakokîyan
têdaye, wate ew çalakîyaney deçine xaney nihomî dûhemî heremekewe. Le nihomî yarmetî da, fêrge
debête yarîder bo nimûne le rêy “destey piştîwanîy fêrxwazan” -ewe yan le rêy serperiştîy
berêweberewe (merc nîye her car berêweber bijîwan bêt wek beşêkî nûsyarekan pêşanî deden).
Bijîwanî be kirdewe berokgîrîyekî mezine û kat xayene. Biryardan le nakokîda le rêy dadwerîyekewe
mamosta têda dadwer bêt hem bawtire û hem gurctir (le hendê barûdoxda pêwîstîşe, belam nek
hemû car).
Xalî hawbeş le bernamekanî nihomî yekem, dûhem û sêhemda cexitkirdine leser çarey ciyawaz bo lêk
alan nek çarey baw. Çarey ciyawazî nakokî le riwangey çarey nakokîyewe kar dekat û deyselmênêt ke
herdû layen xawen çîrok, birwa û pêwîstîy xoyanin û ew pêwîstîyane debêt mayey giwêradêran bin.
Mebest lem rêbaze damezirandinewey danûstan û harîkarîye le nêwan layenî nakokda. Car heye em
rêbaze be dadperwerîy çaksaz nawzed dekirêt bo cudakirdinewey le dadperwerîy sizader. (Kolfjord
2009; Marklund 2007; Skolverket 2009c:169)

Bernamey serbe nihomî çiwarem - “Bese!”
Gişt bernameyekî dijeçepandin û gişt karêkî dij be reftarî sûkayetî pêkirdin û helawêrdin, çalakîyan
têdaye serbe nihomî çiwarem. Mebestîş le bernamey dijeçepandin bernameyeke patewpat
raygeyenêt amancekey berengarîy çepandine, bo nimûne: Farstametoden; Olweusprogrammet
(Olweus Program) û Friends. Zor bernamey dijeçepandin cexit dekat leser gorînî reftarî neşiyaw,
herweha morkî “riwangey hizirî-reftarekî” - Cognitive-behavioral perspective - yan pêweye. Begiştî
em bernamegele, cige le hengawî nakaw, rêgeçarey rêbestinî têdaye bo çakkirdinî hevbendîy civakî û
keşî fêrge.
Bernamey ART (Aggression Replacement Training) be hasanî le heremekeda cêgîr nabêt. ART rîşey le
“sarêjî hizirî-reftarekî” - Cognitive-behavioral therapy - daye û amanc lêy gorînî reftarî rûxênere be
reftarî nexşî civakîy kara. Rêbazî “bernamey dij be tundûtîjî” têkoşane bo têçênî reftar û hunerî weha
bibine cêgirî dirayetî (Berg 2007; Larsdotter 2009; Goldsten, Glick & Gibbs 2000).
Larsdotter rahênanî twanay civakî, cilewgirtinî hest/çarey nakokî û rahênanî akarekî be şaxalî
bernameke dadenêt. Em bernameye deşêt hem be bernameyekî rêbestin (nihomî yekem) dabinrêt û
hem be helmetî “Bese!” (nihomî çiwarem) çunke cexitî leser reftare.
Le çend şiwênêkî Swêd, polîs û fermangey civakî harîkarîyan heye bo bekarhênanî rêbazî “axaftinî
nîgeranî”82 - Bekymringssamtal birwane (Skolledaren 2007:2).
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Patewpat: Explicit, derbirînî aşkira, rûn û rewan. Beranber binlêw yan bintoj bo Implicit. Negutiraw, nehatote
derbirîn.
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Jungiyanetî: nerêt yan boçûnî serbe derûnnasî nawdar Carl Gustav Jung (1875-1961).

82

Axaftinî nîgeranî: (be swêdî: Bekymringssamtal) dîdare bo baskirdin le nîgeranîy dayikûbab ger hest biken
mindalekanyan xerîkî yasabezênî û reftarî nexwazirawin.
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Yasabezênîy cewanan dekirêt be şêweyekî cîddîy dabinrêt le nakokî, ke têyda nakokîyeke tawdirawe
û sinûrî yasay bezandûwe. Rêbazeke delêt cewan katêk yasabezênî dekat, amadetire bo gorankarî.
Demûdest zincîreyek dîdar letek cewaneke û dayikûbab saz dekirêt derbarey derencamekanî ew
yasabezênîye. Mebest lem berteke xêraye kemkirdinewey yasabezênîy cewanane.

Proseyekî bîrdanewe
Bo diyarîkirdin û şirovekirdinî nakokî be şêweyekî sîstembend û bineretî pêwîstiman be proseyekî
bîrdanewe debêt ke rê bidat be lêpirsînewe û giftûgo (destawêjî guncaw le pajî dahatûda dêne ber
bas). Diyarîkirdinî doxêk be nakokîy leser berjewend, bîrûra, amanc... htd girêdirawî lêkdanewey
layenekanî nakoke bo rûdaweke. Lêkdanewey ciyawazî xoyekî bo doxêk debine kilîlî girîng bo
dozînewey rêgey guncaw rûwew çarey ew nakokîye. Kewate layenekanî nakok debêt derfetyan hebêt
dîdî xoyan le rûdaweke rûn bikenewe.

Biryardan leser piley dijwarîy nakokîyek
Nakokî piley ciyawazî heye le dijwarî, Ellmin (2008:66) yek lewaneye em babete rûn dekatewe. Ellmin
bas le hengaw dekat bo çarekirdinî “şipirzeyî demdemî dewamedar” ke serbe nihomî yekemî
heremekeye, ewca hengaw bo “pêkdadanî tewaw” ke serbe nihomî dûheme, ewca bo sextangî serbe
nihomî sêhem û le kotada nakokîy weha ke pêwîstî be “deselatsepênî - çarey yasayî” heye, wate
nakokîyekanî serbe nihomî çiwarem.
Le fêrgeda emane pirsiyarî guncawin:
-

Aya pêman waye nakokîy zorin ke pêwîstyan be çareye le nihomêkî taybetda?
Kam le nihomekan nakokî têda hênde zore pêwîstî be serincî taybet bêt?
Aya eme basêke ême bimanewêt bîgorîn?

Paş diyarîkirdinî nakokî ewca debêt bigerêyn bo stratîjêkî guncaw bo çarekirdin. Bedaxewe, fêrge zor
car, beder le dijwarîy nakokîyeke, pena bo çarey rêsakarane (nihomî çiwarem) debat. Mamosta bo
fêrxwaz û bo hawkaranî rûn dekatewe rêsagelî fêrge çîn û deşbêt peyrewî bikirên. Hokarêkî em bare,
bêagayî mamostaye le bûnî derfetî çarey dîke, hokarêkî dîke eweye mamosta pêy waye rîşedozîy
nakokî katxayene û emanîş katyan keme.
Le zaroxanekeda sê kîjole gemey “malebacêne” deken. Bane çiwar salane, Hana û
Nazê pênc salanin. Hana deyewêt Nazê bibête dayik û xoyişê bibête xuşkegewre û Bane
bibête xuşkebiçûk. Nazê raydegeyenêt ke nayewêt bibête dayik. Hana welamî
dedatewe: “to debêt bibîte dayik”. Nazê delêt: “xom biryar dedem bibime çî!”. Hana
delêt: “na, nabêt, wa nîye Bane, ger detewêt wazîman letek bikeyt debêt bibîte dayik”.
Nazê deykate giryan û mamostayekî zaroxane peyda debêt. Mamosta rêsagelî
zaroxane bo kîjolekan rûn dekatewe û delêt: “lem zaroxaneyeda katî geme debêt hemû
kes beşdar bin” û berdewam debêt “lem zaroxaneyeda debêt mîhreban bîn letek
yekdî”.
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Mamosta lêreda bo çarekirdinî nakokîyeke stratîjêkî serbe nihomî çiwarem bekar dehênêt. Belam
kîjolekan aşnay rêsakanin, pêwîstyan be yarmetî nîye bo aşnayetîyan. Em webîrxistineweyey rêsa
lewaneye weha le kîjolekan bikat xoyan be bedkar bizanin çunke peyrewîy rêsayan nekirdûwe. Eman
pêwîstyan be yarmetîye bo çarey nakokîyeke, wate hengawî serbe nihomî dûhem yan lewaneye
sêhem.
Katêk pirsiyar le Nazê dekem “bo natewêt bibîte dayik?” welam dedatewe: “lem gemeyeda dayik
debêt gişt karekan bikat û min duwênê dayik bûm”. Eme bûwe destpêk lay kîjolekan bo dozînewey
derfetî çarekirdinî doxeke.
Rewend çiwar salane û Merîwan pênc salane û herdûkiyan xerîkî nîgarkêşîn. Her
yekeyan be çirî xerîkî nîgarkêşîy xoyetî. Paş de xulek Rewend deçête lay mamostay
zaroxane bo sikala lewey Merîwan xame keskekey bekarhênawe û neyxistotewe
paketekey xoy, xameke her le ser mêzeke kewtûwe. Mamostakeş pêxoşe be Merîwan
bilêt ke debêt xameke bixatewe paketekey xoy paş her carêkî bekarî dehênêt, hawkat
Rewend-îş agadar bikatewe lewey sikalay paşemile le hawpol karêkî ciwan nîye.

Herdû bertek bas le rêsa deken, ke Rewend û Merîwan pêwîstyan nîye bo çarey nakokîyeke û bo
peydakirdinî zanyar derbarey çarey nakokî. Çî debû ger mamosta pirsiyarî le Rewend kirdiba “aya
dezanît boçî Merîwan xameke naxatewe paketekey xoy?”. Rewend destbecê ray dekirdewe bo lay
Merîwan û ew pirsiyarey araste dekird. Ewsa Merîwan-îş rûnî dekirdewe ke beniyaze sê dirextî wek
yek bikêşêt û hersêkiyan keskî hawrengin. Dirextêkiyanî kêşawe û xame keskekey lay xoy danawe bo
ewey lêy têk neçêt kam renge keske bûwe. Rewend bew rûnkirdineweye dabîn debêt û deçêtewe ser
nîgarkêşîyekey xoy.
Kurekanî polî sêhem pêyan xoşe katî wiçan bîkene fûtbolên. Fêrxwazekan maweyek
topekeyan laye, şad û razîn. Şeq le top heldeden, xerîkî peyvîn û danûstanin, be leş û
rûxsar amaje deken, doxeke baş derwat heta le nakaw şitêk rû dedat û çiwar kur têk
dealên, dekewine zoranbazî, palnan, şeqweşandin, hawarkirdin û cinêwdan. Kurekan
pirin le hestî dirî, xem û birîndarî. Fêrkarekan, her zû ke çawyan bem bezime dekewêt,
ra deken bo ragirtinyan. Fêrxwazekan leyek dekirênewe bo ewe azarî yekdî neden. Le
miyaney em kareda, yek le fêrxwazan hawar dekat: “ewe, ew şêteye, nazanê wazî
bikat, her pal denêt û pas dedate ewaney dîke naydate min”. Paşan fêrxwazekan bo
waney dahatû deçine polewe.

Fêrkarekan stratîjêkî serbe nihomî çiwarem bekar dehênin û beşdarbûwanî nakokîyeke lêk
dekenewe. Paşan hîçî be dûwada nayet. Rîşedozî le nakokîyeke nakirêt û çareş nakirêt. Bo peybirdin
be nakokîyeke debêt derfet bidirête kurekan hem lêkdanewey xoyekîy xoyan le rûdaweke bas biken
hem giwêbîstî lêkdanewey yekdî bin. Hokar û rewtî nakokîyeke çon bû? Çon detwanin ew doxe be
corêkî dîke çare biken?
Fêrxwazan le polda danîştûn û xerîkî matematîkin. Mamosta lay mêzekey xoy
danîştûwe xerîkî rastdozîye83 Avan le pişt Soma û Serbest ewe danîştûwe. Le nakaw
Avan deçemêtewe û pelamarî telefonekey Soma dedat, ke le cantakey xoydaye û leser
zewîye. Soma hawarî lê heldestê: “waz bêne! Bîdewe destim!” Avan: “na, eme hî mine”
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Rastdozî: mamosta berhemî fêrxwaz rastdoz dekat, wate rastî û çewtî degirêt.
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wehayişî girtûwe Soma destî pê negat. Soma: “xot gewc meke - hî mine” û Soma
pelamarî pirçî Avan dedat. Emîş hawar dekat: “ayî, berîde!”. Mamosta lêyan dête
deng: “how, Bese! Ew telefonem bideye, êsta nabêt telefon be kestan bêt. Êsta debêt
xerîkî matematîk bin”. Mamosta telefoneke le Avan destênêt û deyxate ser mêzekey
xoy. Avan be Soma delêt: “ewe xetay toye mamosta telefonekey bird, nedeba pirçim
rakîşêt”. Soma: “ger to pelamarî telefonî min nedeyt êsta lay xom debû”.

Mamosta dest beser nakokîyekeda degirêt û lebirî Avan û Soma boyan çare dekat. Bepêy yasa
mamosta detwanêt daway kelûpel le fêrxwaz bikat û agadaryan bikatewe lewe paş waneke detwanin
werî bigirnewe. Mamosta deytwanî be corêkî dîke reftar bikat: “how giwê bigirin, pol cêy şer nîye!
Were Avan, lêreda, rêk le derewey poleke danîşe û xerîkî matematîkî xot be. Toyiş Soma le cêy xot
danîşe û karî xot encam bide”. Bem welameş mamosta detwanêt ferman bigirête dest, belam dîsan
Avan û Soma fêrî hîçî niwê nabin derbarey çarey nakokî. Lêkkirdinewey fêrxwazî pêk berbû stratîjêkî
bawe. Belam metirsîy zore Avan û Soma le dîdarî dahatûda, ger mamosta diyar nebêt, berdewam bin
leser şerî xoyan çunke nakokîyeke çare nekirawe.
Avan û Soma pêwîstyan be bijîwanêke lêyan pirsêt şer leser çî deken û derfet bidat herdûkiyan çîrokî
xoyan rûn bikenewe. Bîstinî lêkdanewey xoyekîy kesî beranber le doxeke, dekatewe hengawêk dûr
kewtinewe le warî lêkdanewey aşna, berew warêkî niwêy naaşna, agadarîy niwê, lêkdanewey û
goşenîgay niwê. Proseke detwanêt bibête hoy peybirdin bewey nakokîyeke derbarey hest, berjewend
û pêwîstîye lay kesî beranber, beweş zemîne ferahem debêt bo dozînewey çareser.
Hestî mamosta bewey kat beş nakat bo çarekirdinî nakokî le polda (nakokîy fêrxwaz-fêrxwaz yan
fêrxwaz-mamosta) pirsiyarî zor dewrûjînêt. Aye mamostaye debêt gişt nakokîyekî fêrxwaz-fêrxwaz
çare bikat? Edî erikî mamosta nîye fêrxwaz fêr bikat nakokîy xoyan çare biken? Be boçûnî Hareide
(2004b) girînge mamosta xoy nekate xawen î nakokîyeke eger nakokîy xoy nebêt. Diyardeyekî bawe
le fêrgeda giwêbîstî mamosta bît bas le rewa û narewa bikat lebirî ewey derfet bidate fêrxwaz dîdî
xoyan le rûdawekan bas biken û destawêjiyan bidenê xoyan nakokîyeke çare û çareser biken.
Hawkat girînge berpirsayetîy nakokîyek nexirête estoy fêrxwazêk ke nakokîy wî nebêt. Wek nakokîy
sazimanî fêrge û nakokîy nêwan mamostayan, bo nimûne fêrxwaz paş waney werziş direng dêne jûr
bo waney matematîk leber ewey xiştey wanekan hênde berteske fêrxwaz firya nakewêt paş werziş
dûşêk bigirêt û şitêk bixwat û le katîşda bête waney paş werziş. Le barî wehada mamosta yan
berêweberayetîy fêrge xawenî nakokîyeken.

Wêneyek le fêrgekey xot darêje
Diyarîkirdinî bername, çalakî û rêbazî serbe çarey nakokî ke le fêrgekey xotda piyade dekirên, ewca
polênkirdinyan bepêy nihomekanî heremî nakokî, lewaneye rêgeyekî baş bêt bo karî rûwew
dabînkirdinî pergal û dariştinî wêneyek le fêrgekey xot. Lewaneye lewêda bot rûn bêtewe ke heremî
nakokî le fêrgey toda herem nîye, çunke nihom heye zalin û nihom heye bizirin. Lewaneye serincî
fêrge leser rêbest û sazûsewda bêt, belam çi bîroke û hengawî patewpat nîye bo nihomî sêhem “ew
nakokîyaney bijîwanîyan têda dekirêt”. Lewaneyişe hengawekanî serbe nihomî çiwarem zalbin.
Peycorî le hewilekanî fêrgeda welamî em pirsiyarane dedatewe: aya çarey nakokî lem fêrgeyeda
şêwey heremî heye? Yan nihom heye ziyad gewre yan ziyad biçûk?
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Serencam
Şaamancî karî fêrge derbarey nakokî û çarey nakokî birîtîye le rahêzanî zanyar, peybirdin û twanay
tekî aşteway laşer, wate çarey nakokî be şêwazêkî sazende û kemkirdinewey tundûtîjîy berdîd (fîzîkî)
û naberdîd (zarekî û nazarekî).
Tojînewe hen delên belgey tewaw heye pêşanî deden ke bûnî bernamey çarey nakokî le xwêndinda
karîgerîy geşî heye. Emeş yarmetîy mamosta û gewresalanî dîkey nêw fêrge û dereweşî dedat bo
ewey bawer bihênin be sûdî piyadekirdinî çarey nakokî.
Mebest lem paje yarmetî bû bo serederî le nakokî û çarey nakokîy nêw fêrge. Serşarî em kareş birîtî
bû le: hem berêwebirdin û dakewtî fêrge, hem şaçemikekanî babet û heremî nakokî be herçiwar
nihomekeyewe. Peyamêkî girîng lêreda delêt kar letek nakokî û çarey nakokî zor baş rêk dên letek
erikî fêrgeda. Peyamêkî dîkey girîng delêt nakokî deşêt sazende bin, deşêt bibine derfet bo fêrbûn û
gorankarî. Raste, beşêkî zorî kar letek çarey nakokîda her deçerxêt bê ewey mamosta lêy beaga bin,
belam fire car rêbazêkî giştpoş nîye pêşanî mamostay bidat çon kar letek çarey nakokîda bikat. Emeş
pêwîste bo ewey mamosta bitwanêt geşe be karî xoy bidat. Paş xwêndinewey em paje debêt em
peşêwîye rûy le rewînewe bêt û giştenorîman rûntir bêt.
Cige le pirsiyarî “be çî dest pêbikeyn?” hem mamosta û hem ferîkemamosta depirsin “katêk nakokî
ser heldedat çî bikeyn?”. Mirov, bo geşedan be destawêjî kar, pêwîstî be derikkirdinî paşxan û rewtî
nakokî heye, ewîş be rîşedozî le bîrdoze û modêlî corawcorî babeteke. Pajî dahatû em base rûn
dekatewe.
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Pajî dûhem
Binezanyar derbarey nakokî - Birgitta Friberg

Çemikî nakokî gelêk car bîr û hestî corawcor dewrûjênêt. Giftûgo derbarey watakêşekê û hawatay
wişey nakokî zor car ser denêt be komelêk wişe û derbirîn ke le seretada kemtazor nayetî û tirsinakin:
tundûtîjî, şer, lêk sirîwandin, destdirêjî... htd. Hêdî hêdî wişey ayetîş ser heldeden: bergîrî, firajûtin,
gorankarî, bizozîy û htd. Belam hêşta nakokî lay zor kes çemikêkî tenha nayetîye.
Katêk mirov waney çarey nakokî delêtewe lewaneye weha baş bêt sereta rûmalêkî watakêşekêy
wişey nakokî bikat bo ewey rûnî bikatewe hem çend dîdî ciyawaz heye le wişeke û hem nakokî çend
têhelkêşî guzeranî rojanemane - çi baş çi bed. Zor car mirov pey nabat bewey nakokî beşêkî xoriske le
hawjînî, pey nabat be sengî nakokî bo firajûtin, gorankarî û fêrbûn hem le civakda û hem bo xo.
Şêwazî çarey nakokî bertawî dîdî mirove bo nakokî.
Le doxî nakokîy nêw fêrgeda merce mamosta helwêstî hebêt. Wehayiş başe mamosta doxî
nakokîyeke bikate serşar bo axaftin û fêrbûn. Helbet dijwarîy nakokî le kesêkewe bo kesêk ciyawaze,
çi beşdarî bêt çi çaresaz. Belam le rêy rîşedozîy nakokîyekewe, hokarî çî bûwe, destpêkî çon bûwe,
çon coşdirawe... seredawêkî rûn peyda dekeyn bo çarekirdin - (Galtung 1996; Glasl 2002; Jordan
2006). Mirov detwanêt, le rêy rûmalkirdinî hem nakokîyeke û hem gişt kesanî be corêk têyda
beşdarin, çizûy nakokîyeke derkêşêt û ewca kemêk mewday lê werbigirêt bo ewey rûntir norey xoy
lew nakokîyeda bibînêt (Cornelius & Faire 2006).
Bedaxewe yek rêbazî here baş nîye bo çarey gişt core nakokîyek, her nakokîyek pêwîstî heye hem be
rêbazî taybetî çarekirdin û hem be çaresazî taybet. Leber ewe nabêt fêrge û mamosta le yek take
rêbazda gîr bixon, debêt xoyan be zanyarî pêwîst weha teyar biken bitwanin bo her core nakokîyek
rêbazî guncawî xoy bo helbijêrin.
Mebest lem paje firewandinî derikî xwênere bo nakokî, emeş le rêy rûnkirdinewey çend bîrdozeyek
derbarey nakokîy begiştî, le rêy baskirdinî hokarekanî nakokî, destpêkiyan û ewca bedem katewe
gerimbûnyan.

Bannorî bo peybirdin be nakokî
Le doxî nakokîda hasane mirov biryarî pele bidat û bikewête tawanbarkirdinî yek yan çend kesêkî
têda beşdar, emeş be hîç corêk nabête mayey karasanî bo çarey nakokî. Le birî ewe girînge mirov
heta dekirêt wird û babetî serinc bidate rûdaweke, ke dekatewe mewdagirtin le nakokîyeke û beweş
wêneke rûntir debêt.
Le serincdanî wehada pirsiyarî babetekî dête pêş, rewtî nakokîyeke, layenekanî nakok kên - zor car
ziyadtirin lewey berçawe - hevbendîy nêwanyan û herweha helwêstyan le yekdî û le babeteke.
Serincdanî weha rîşedoz wêney nakokîyeke rûntir dekatewe û hasantir hokarî jêrewey ew nakokîye,
wate kirokî dozeke, aşkira debêt ke zor car birîtîye le pêwîstî û tirs (Brodal & Nilsson 1996).

39

Reftarî mirov deşêt be hêlî here derewey lûlpêç raniwênît, ke lewaneye be hasanî lêkdanewey xirapî
lê bikirêt ger agadarî xanekanî jêr ew reftare û nêzîk le nawendî lûlpêçeke nebîn. Eman birîtîn le hest,
wîst, xwast û xewinî mirov. Qûltir biroyn tûşî tirs debîn, tirs le bêkelkî, le kurthênan, le dabîn nebûnî
pêwîstîyekan.
Le naxî here jûrî lûlpêçeke rêk ew pêwîstîye bineretîyaney mirov hen ke zor car ême laman sexte
diyarî û nawdêryan bikeynê. Çunke ême zor beseyrî tewaw derikiyan nakeyn û rêk leber eweşe debêt
lewêda bigerêyn bo towî nakokîyeke.
Car heye debîstît tojeranî nakokî delên: “le rastîda hîç nakokîyek bûnî nîye, ewane tenha pêwîstîy
nadabînin”. Ger ew pêwîstîyane bidozînewe ke bûnete hokar bo kirdewey layenekanî nakok, baştir
derikiyan dekeyn û beweş pêşwazî le pêwîstî yekdî hasantir debêt.
Jordan (2006:15) pêwîstîy hawkoy mirov, beder le temen û dox, destinîşan dekat. Raste le kesêkewe
bo kesêk ciyawazîy hêzî xuyabûnyan heye, belam em pêwîstîyane babetî bawin le nakokîy hem lay
mindal û cewanan hem lay gewresalan:

Reftar

Hest, Wîst, Xuwast, Tirs

Pêwîstî

Lûlpêçî Nakokî
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-

Twanay hebêt mitmane be kesanî dike bikat
Hest bikat bewey rêzî lê degîrêt
Hest be bûnî dadperwerî bikat
Mayey bînîn û pejrandin bêt wek mirovêkî bayexdar
Azadîy biryardanî hebêt beser guzeranî xoyda
Derfetî dine û firajûtinî hebêt
Hest be hogirî bikat
Hest bikat be sûdbexşîy ew karey deykat
Twanay hebêt kesanî dîke le metirsî biparêzêt
Asûde bêt
Erkêkî guncawî leser şan bêt
Hest bikat bewey detwanêt karî xoy be rêkûpêkî encam bidat
Hest be rêzlexonan bikat

Ger bizanîn kame pêwîstî xoy le pişt nakokîyekewe melas dawe, hasantir detwanîn mezendey ew
tirseş bikeyn ke bote bizwênî reftar le herdû la. Girînge hem agayîman ziyad bikeyn derbarey hokarî
herasanîy xoman û hem derikman bo hokare qûl û bineretîyekanî beranber.
Le rûmalkirdinî nakokîda Cornelius û Faire -îş cexit leser tirs û pêwîstî deken (le beşêkî dîkey em
pajeda basî dêt). Eman delên mirov ger lîstêkî bo tirs û pêwîstîy her kesêkî beşdar le nakokîyekeda
bigirêt, ewa bannorî yan helîkopternorî peyda dekat, banwêneyek debête hasankar bo helkişanî derik
û dozînewey rêgey çareser. Tenanet NVC îş û herweha modêlekanî dîkey em kitêbe cexitî zor dekene
ser derbirînî hest û pêwîstî.

Nimûne - derik, be rûnbûnewey pêwîstî, heldekişêt
Mestane mamostay amadeyîye le fêrgeyek kurekey xoyişî Aran têda fêrxwaze. Zor car
rêk dekewêt beyanyan herdûkiyan be gerok (otomobîl) biçin bo fêrge. Belam Aran zor
car direng dête gerokekewe û Mestane debêt çawerêy bikat û bedem katewe tûrebûnî
heldekşêt û naştwanêt bîşarêtewe. Her zû deykate bole û Aran giwêy lê dadexat.
Beyanîyek Mestane bo Aran-î rûn dekatewe boçî girînge em beyanyan zû le fêrge bêt:
pêwîste rêkûpêkîy nêw pol desteber bikat, pêwîstî be kate ber le dîdarî fêrxwazan, be
aramî bîr bikatewe û xoy amade bikat. Aran be çawêkî kemêk sersurmawewe gutî:
“başe bo heta êsta emet bas nekirdûwe?”.

Lewe deçêt pêwîstîy Aran têrxewbûnî beyanyan bêt, belam ke dayikî weha be rûnî doxekey bo bas
kird, twanî derikî bikat û xêraş biryar bidat pêwîstîy kamyan lem doxeda girîngtire.
Nakokî warêkî berîn û aloze. Cige le agayî derbarey pêwîstî xo û beranber, zanyar derbarey core
ciyawazekanî nakokî û çonetîy helkişanyan le dijwestanî taradeyek kembayexewe bo sextangî gewre
be kîne û reftarî rûxênerewe, girînge bo kesêk le karî xoyda rûberûy kesanî ciyawazî xawen temen,
ezimûn, ferheng, xwêndin... î ciyawaz bibêtewe.
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Modêlî ABC î lêreda basî dêt wêneyekiman dedatê derbarey ew xalaney mirov debêt reçawyan
bigirêt bo peybirdin be naxî nakokîyeke. Modêleke pêşanîşî dedat metirsîy geşekirdinî nakokîy bedem
katewe çone û herweha çon le piley ciyawazî geşekirdinekeyda berengarî bibînewe.

Modêlî ABC
Her nakokîyekî maweyek berdewam bûbêt, sê hokarî pile ciyawazî heye:
1. Hokarî yekem “Dijwestan” (Contradiction), dozî berhest, mak (Content) î nakokîyeke zor car
be take dozî girîng dête raniwandin keçî debînîn emyan rengdanewey basêkî dîkeye, le jêrtire
û sîxnaxe be sozî zor behêz, ewîş
2. Hokarî dûwem: “Helwêst” (Attitudes) e. Emyan fire car agabeder yan retkirawe boye le rewtî
rûdawekeda zor fermandare.
3. Hokarî sêhem “Reftar” (Behavior) e, ke zor car biyanûwekey birîtîye lewey mirov be reftarî
rûxênerî layenî beranber dadenêt.

Johan Galtung salî 1967 le tojîneweyekî bilawnekiraweda (birwane Galtung 1967 û paşan weşanî
tazetir Galtung 1996) “sêgoşey nakokî” y pêşkeş kird bo rûnkirdinewey corî ciyawazî nakokî û rewtî
geşekirdinyan begiştî. Be boçûnî Galtung ew sê sûçey sêgoşeke le gişt nakokîyekda diyarin belam
şêwe û sengiyan be giwêrey nakokî dêne goran çunke her nakokîyek degmene.
“Sêgoşey nakokî” y Galtung modêle û detwanêt seretayek, dîdêk yan banwêneyekî xêra bidat
derbarey nakokîyeke, derfet ferahem bikat bo şirovekarîy rûkare84 ciyawazekan û derikkirdinî
nakokîyeke hasantir bikat. Bemeş çarey nakokîyeke xêratir û serkewtûtir debêt. Modêleke heta êsta
le layen çendîn tojerewe û le çendîn nûsyarda hatote bekarhênan, bo nimûne: Friberg, Grünbaum û
Lepp le Löfgrn & Malm (2005) da û herweha Glasl (2002) û Jordan (2005). Le Google da bigerê bo
”Johan Galtungs ABC” debînît em sêgoşeye be zor ziman bekar dehênrêt.
-

Goşey A: bo Attitudes “Helwêst” e, hest, tirs lewîşewe wêney neyarane û weberdanî85 weha
ke çarey ew nakokîye dealoskênin. Kêşey sîxnax be sozî behêz em goşeyey têda dekate
“cergey seng”, belam bo kesêkî derekî penhane, zor car bo layenî beranberîş her penhane.

-

Goşey B: bo Behavior “Reftar” e, gutey rastewxoy nêwan layenekanî nakok, çonetîy reftar
letek yekda - her le belgekarîy petîyewe heta wişey rûşikên, kenarxistin û paşan tundûtîjî - ger
geyişte em pileyeş ewa debête goşey reftarî tundûtîj (Violent Behavior - Bv). Nakokîy
cewanan zor car xêra dêne raniwandin, eweş debête hokar bo wêlkirdinî soze behêzekanî
paşxanyan (Jordan 2006).

-

Goşey C: bo Contradiction “Dijwestan” e, mak (Content) î nakokîyeke, dozî berhest, herweha
ewey be înglîzî pêy degutirê Incompatibility “neguncan”, sextîy helkirdin be hoy ciyawazîy
boçûnewe. Deşêt raniwandinî ciyawazîy boçûn lem goşeyeda wek nakokî cêy miştûmir bêt nakokî lay zor kes diyardeyekî tundtire û dûr nîye wişey natebayî lêreda guncawtir bêt.

84

Rûkar: Aspect.

85

Weberdan: Projection.
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Behavior - Reftar

Attitudes
Helwêst

Contradiction
Dijwestan
Sêgoşey Nakokî
The conflict triangle
Johan Galtung, 1969

Cergey seng î nakokî ger bikewête goşey C û/yan A, ewa be nakokîy penhan (latent), wate nadyar,
dadenrêt - gerçî lewêda dijwestan û helwêstî neyarane peydaye. Nakokîy zor car ber lewey reftar
(wate goşey B) têyda xuya bêt, nakokîyekî penhane, belam tenanet nakokîyekî rûnî patewpatîş
dekirêt xawen adgarî penhan bin, bo nimûne helwêst û rojevî penhan (Friberg 2003).
Lem pajeda Sêgoşey ABC demdem dêtewe ber bas çunke le çêwey em polêney xwareweda, wêneyekî
fire rûn dedat le rewtî nakokî, ba le rûy dîkewe ciyawazîşyan hebêt, gerim bin yan sard, şêwebend bin
yan şêwepert... htd.
Corêkî baw le tawdanî nakokî deşêt rewtî C→A→B û carûbar lewîşewe bo Bv (reftarî tundûtîj) bêt.
Deşêt her sê goşekan hawkat beşdar bin belam cergey seng dekewête yek goşewe û çarey serkewtûy
nakokî be giwêrey cergey seng dête goran.
Lêreda basêkî wirdtir le goşekan dekirêt û goşey C-î dekeme serşar çunke zor car nakokî lewêwe ser
heldedat.

Goşey C - Bîrûray nateba
Nakokî gelêk car leser dozî berhest ser heldedat, layenekanî nakok boçûn û nirixandinî ciyawazyan
heye, destpêk aram û kizdeng, paşan bedem miştûmirî gerimtirewe degen bewey layenekanî nakok
hest deken beranber rêbestyan dekat. Wîst, wêna û xewinî mirov be hoy layenî beranberewe nayene
pêkan. Lem asteda, layenekanî nakok doxeke be nakokî nabînin belkû be natebayî, deştwanin be
axaftin bigene warêkî hawkok yan “pêk bên leser ewey hawra nîn” û beweş miştûmiryan bixene lawe.
Xo merc nîye mirov herdem hawra bêt. Belam nakokîy mirov le nêw xoyanda “zyadtir be hoy
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ciyawazîy nirixandine wek lewey leser dozî berhest nateba bin” (Engquist 1994:138). Leber ewe, le
miştûmirî rûberûda leser dozî berhest, giftûgoy nirixandin girînge.
Nakokî, ger cergey seng -î C bêt, çend corêkî heye:
-

Nakokîy dabeşîn, bo nimûne derbarey dabeşînî kar le projekarî û grûpkarîda, destiresî be
komputer yan be kitêb bo waney xwêndinewe - helbet dekirêt mamosta nakokîy weha be
peydakirdinî komputer û kitêbî ziyadtir çare bikat. Le nakokîy dabeşînda, layenekan
kêberkêyaney leser babetêkî bo dabeşîn terxane. Nakokîş le nêwan mamostayanda leser
dabeşînî xul, pol û kerestey xwêndin degmen nîye.

-

Nakokîy pêge, lêreda kêberkê leser babetî naberbeşe,86 yan her nebêt weha hest dekirêt ke
dabeşînî twanabeder bêt, bo nimûne: kê cerbezetirîn kiçî pole, kê debête “dost” î şakurî pol,
kam mamosta paş prosey “raguşînî xercî”87 le fêrge demênêtewe. Çareserî nakokîy pêge
gelêk dijwartire le çareserî nakokîy dabeşîn - ger nelêm twanabedere. Bo ewey nekewîne
doxî-birawe-doraw ewe pêwîstiman be birêkî baş twanay afirandin heye.

-

Nakokîy şîraze, rêsa û pergal, kame rêsa biryardere bo, be nimûne mobayel le polda,
bekarhênanî ferheng katî twanadozî le layen fêrxwazî serbe zimanî dîkewe - karêke fêrxwazî
dîke be gizî dadenrêt û debête mayey şêwandinî serleberî sîstemî nirixandinyan.

Nimûne le nakokîy C
Rewend û Sîrwan le polî şeşemin û giftûgoyane leser yanekanî fûtbolên. Rewend be
xohelnanewe bas lewe dekat yanekeyan geştî heye bo şiwênêkî dîke bo temaşakirdinî
şêwazî gemey tîmêkî dîke û yanekeyan leber ewey parey başyan heye detwanin geştî
weha saz biken. Her be galte pêkirdinewe eweşî xiste ser: “êweş meger be
girdkirdinewey şûşey betal biçerxên”. Sîrwan tûre debêt, Rewend şîrebaran dekat û
nakokî cêgîr debêt.
Leber ewey nakokîy serbe goşey C ke têyda hevbendîy kesekî hênde bertaw nîye, zor car taradeyek
be hasanî le rêy axaftinêkî aramewe çare dekirêt, ger pêwîstîş bêt hevalêk yan gewresalêk detwanêt
le axaftinekeda bibête yarîder.

Nimûne le ciyawazîy boçûn (goşey C) ke derbaz debêt bo helwêstî nayetî (goşey A)
Projeyekî grûpkaraney firewan rûy le tewawbûne û ewca katî xawênkarîye. Perî
besteyek kitêbî pêye û be Ala delêt: “em kitêbane to hênawtin. De ha biyanbewe”. Ala
peleyetî, katî girtûwe lay doktorî didan, be pele welamî dedatewe: “na, hî min nîn”. Perî
hest dekat an erikeke dexate şanî em û tûre debêt, an be pele boy derdeçêt û Perî
hawar dekat “xatûn, min herdem kelûpelî xom gird dekemewe”.

86

Berbeş: bo dabeşîn dest bidat, bikirê dabeş bikirêt.

87

Raguşînî xercî: kemkirdinewey xercîy şiwênî kar le rêy bo nimûne ragirtinî proje, derkinarkirdinî kirêkar û
karmendan û... htd.
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Kêşeke lêreda eweye Ala le pelepelîy xoyda welamî tenha yekem ristey Perî y dayewe, belam Perî pêy
wa bû welameke bo ristey dûheme, wate Alla nayewêt harîkar bêt - heleyekî danûstane û lewaney
rastkirdinewey, herçend sakar diyare, dijwar bêt. Derhawîştekey lewaneye helwêstî nayetîy
dûrmewda bêt le layen Perî yewe. Emîş be hasanî debête mayey dirustbûnî helwêstî nayetî lay Ala
ger Perî pasawekanî em neselmênêt.

Goşey A - Helwêst
Katêk goşey A debête cergey seng baseke dête ser nakokîy hevbendî. Xoyeketî88 zal debêt, layenekanî
nakokî heta dê ziyadtir newîstane seyrî yekdî deken, bîroke û dîdî nayetî le layan dirust debêt
beranber yekdî, bîroke û dîdî weha ke çi hevbendîyekî be doze berhestekewe nîye. Debête
cemsergîrîyekî aşkira be cawînewey hest, kîne û tirs, bîroke derbarey rewa û narewa herweha wêney
zêderoy ayetî derbarey kesayetî yan grûpî xo û zêderoy nayetî derbarey layenî beranber. Ew helwêste
nayetîyane dêne rahêzan û degene weberdan û wêney neyarane.
Wêney neyarane û weberdan amirazî behêzin. Sam Keen nûserî nawdarî amerîkayî û profîsorî felsefe
û dîn, le kitêbekey xoyda Face of the Enemy (1986) be wêne le ceng û nakokîy corawcor pêşanî dedat
çon be dirêjayî mêjû dujmin le şêwey namirovaneda wênekêş kirawe, bo nimûne: giyanewerî dizêw
(mişk, mêşumegez, meymûn) yan wek dêw û dirinc.
Wêney tawankaranî sovyet le fîlmî amerîkayîda, bo nimûne fîlmekanî James Bond le serdemî ber le
Glasnost, herweha wêney têrorîstan be rûxsarî arebî û asyarengewe le fîlmî hawçerxda wêney
neyarane lay temaşaçîyan daderêjêt. Axir dujminêk be namirov bête raniwandin kuştinî hasantire.
Herweha dijewêneş hen. Le kitêbî Xeyalbazîy piyaw89 (Klaus Theweleit 1995) wêney nimûneyî bo
mirovî arîy almanî le serdemî cengî dûhemî cîhanîda dête dariştin. Be ragirtinî emane beranber
wêney ziremirovî kitêbekey Keen têdegeyn hêzî pagendey weha çende. Lew serdemeda kitêbî fêrgeş
le Almanya babetî weha û bigire wirdekartirîşî pêşkeş dekird.
Penabirdin bo weberdan her zû le Tewcîlda90 be wêney “pûşke” û “koleke” amajey pê kirawe, le Încîlî
Mettî da hatûwe: “Bo pûşke le çawî biraketda debînît keçî hest be kolekey nêw çawî xot nakeyt?”.
Kewate zanyar derbarey meylî mirov bo weberdan zor kone, herçend neşimanewêt derikî bikeyn.
Belam tenanet zarokî biçûkîş agayan le diyardeke heye û bo bergirî le meydanî gemanda le şêwey
baloreda delên “herçî bilêyt xot degirêtewe”.
Mirov lay sexte çemikî weberdan wek diyardeyekî mirovkar biselmênêt, weha pê deçêt zor kes bilên:
lewaneye em base kesanî dîke bigirêtewe belam min na. Profîsorî norwêjî le buwarî derûnnasîy
sazimanda Paul Moxnes delêt ême katî weberdan “babetî naxekîy xoman le çake û xirape dekeyne
ferman beser dewrûberda, encamekeşî eweye le çawî xomanda hendê kes be bêçare dêne
raniwandin û beşêkîş be mirovî nimûne”. Moxnes amaje be Carl Jung dekat ke delêt be degmen
88

Xoyekî: Subjective, xoyeketî (xoyekîyetî - têbirdinî “î” y kotay “xoyekî” bo hemwarkirdinî derbirîne)
Subjectivity.
89

Klaus Theweleit:
-

90

Männerphantasien (1977-1978) be almananî.
Male Fantasies (1987) be înglîzî.
Mansfantasier (1995) be swêdî.

Tewcîl: Bible, bo kokirdinewey cûte wişey “Tewrat” / “Peymanî kon” û “Încîl” / “Peymanî niwê” darêjrawe.
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nebêt mirovî weberder91 lêt naselmênêt ke karekey ew weberdane, ba zorîş aşkira bêt lay çawdêrî
bêlayen. “Belam ewaney ber weberdan dekewin zor xêra pêşanî deden ke dewrûber rastîney eman
derik nakat” (Moxnes 1995:113).
Helmut Hark î dînnas92 û derûnişîkar93 -î almanî le kitêbî Jungianska grundbegrepp från A till Ö
(1993)94 (“Wşedanî jungiyanetî”) rûnkirdineweyekî taradeyek wirdî têdaye bo çemikî weberdan û
denûsêt:
Mebest le weberdan proseyeke mirov têyda nêwerokî derûnî xoy weha radeniwênêt
serbe kesêk yan şitêkî derewey xoy bêt. Begiştî çend kesêk yan babetêkî diyarîkiraw
hen debine dinederî weberdan û çingalêk pêşkeş deken bo pêda helwasîn. /--/ Be
hasanî diyare ke weberdan debête mayey kêşey here bed le nêwan mirovgel, grûp û
dewletanêkda helwêstî neyaraneyan le yekdî hebêt. Hoşandinî weberdan, girtinewey û
têhelkêşkirdinî le kesayetîy xoda, proseyekî dûrmewda û sexte, belam piyadekirdinî em
proseye helkirdinî mirovgel gelêk hasantir dekat. Bem corey êsta heye, zor kes
çawerêye kesanî dîke, nek xoyan, xerîkî sarêj û çaksazî bin, bo ewey xoyan berdewam
bin leser wêjengî95 goya xoyan baş û asayîn. (Hark 1993:183)

Mirov xesletî hem ayetî û hem nayetî dekate weberdanî dewrûber, belam ewey zor dête ber bas
weberdanî nayetîye. Xesletî ayetîy weha ke ême nawêrîn birwa bihênîn bewey dirust le xomanda
hen, deyanbarênîn beser îdol,96 ustad, mamosta, pizîşk... da, emeş debête rûnkirdinewey beşêk le
diyarde nadirustekanî nêw sêkt97 î wek Knytby, Jonestown, Moon û Waco. Weberdanî here mezinîş
helbet lay şeyday sergerdane, tewjimêkî heste ciyawazîyekî ewtoy nîye letek çingî sêktda. Aye em
berawirde debête yarîder bo peybirdin be şeydabûnî herzekaran, tewjimî tundî û badanewekanî le
nêwan dundî şadî û qûltirîn xem, ke car heye kuştin û xokuştinyan lê dezêt?
Nakokîyek, sûçî A cergey seng -î bêt be bargey sozekîy behêzewe, lewaneye çarey, be bê yarmetî,
dijwar bêt. Emyan pêwîstî be bijîwanêkî bêlayen heye, kesêk bitwanêt yarmetîy layenekanî nakok
bidat be dirustî le gutar û bertekî yekdî bigen.
Car heye weberdan û wêney neyarane karî weha derikşêwên deken, layenekanî nakok layan sext
debêt be dirustî le gutar û kirdarî yekdî bigen. Ême ewe debîstîn ke çawenorîn bîbîstîn, eweş debînîn
ke çawenorîn bîbînîn. Goşey A be tundî kewtote jêr sayey hestî ciyawazewe, ber le giştyan tirsî
şikestxwardin, tirs le negeyiştin be amancî xo - babilên beranber pol rût bîtewe û şermezar bît. Mirov
ger le doxî wehada yarîderî nebêt bo rizgarbûn lew aloskane, lewaneye çarey nemênêt meger mil
binêt bo goşey B.

91

Weberder: ew kesey xerîkî “weberdan” -e.

92

Dînnasî: Theology. Dînnas: Theologist. Dekira xudanasî û yezdannasî bêt belam letek çemike dînîyekeda têk
degîrsên.
93

Derûnişîkar: be înglîzî Psychoanalyst (saykoenelîst).

94

Lexikon Jungscher Grundbegriffe (1988).

95

Wêjeng: wehim, Illusion.

96

Îdol: aydil (kesanî nimûneyî xoşewîst, but), Idol.

97

Sêkt: Sect desteyekî dînî yan siyasî. Sêkt begiştî desteyekî daxirawî kemjimarin, xoyan be niwênerî rastîy reha
dezanin. Milkeçî salarperistî û serokî balan.
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Nimûne le nakokîy A - nakokîy hevbendî ke taw dedirêt û degate tundûtîjî (A→B→Bv)
Nesrîn û Leyla le polî çiwaremda hawpolin. Nesrîn taradeyek xosepêne û le lay kiçekanî
dîkey polewe be keybanûy pol danirawe. Eman hem be gewrey dezanin û hem lêşî
detirsên. Kiçekan piştîwanîy Nesrîn deken bo ewey xoşyan direwişawe bin. Leyla em
direwişaney ber nakewêt, belkû be kenarxistin û carûbarîş be cinêw sinûrbezênî letek
dekirêt. Bedem katewe Leyla hate ser ew birwayey Nesrîn cadûgerêkî têkdere. Rojêk
Leyla xoy pê nagîrêt, pelamarî Nesrîn dedat û deydate zewî. Kiçanî dîkey hawpol be
dewryanewe pêdekenin.

Dekira bijîwanêk bitwanêt le Nesrîn î bigeyenêt dewrûber çon derwanêtewe reftarî ew? Aye dekira
Leyla bitwanêt giwê radêrêt bo ew pêwîstî û tirsaney lewaneye le pişt reftarekey Nesrîn-we bin?

Goşey B - Reftar
Nebûnî yarmetî bo peybirdin be girêy sozekîy pişt nakokîyekî goşey A metirsîy zore nakokîyeke taw
bidat. Reftar heta dêt pitir nayetî debêt û tekî rûxênerî lê dezêt. Destpêk gizîkarîye, buxtan û
kenarxistine, ewca têkdanî karûbarî layenî beranbere, bo nimûne agadarîy nadirust derbarey
twanadozî bideyte hawpoleket, paşan têkdanî karûbarî beranber degate astêk mirov ziyanî xoyişî
belawe girîng nebêt. Îdî tundûtîjîy leşekî (Bv) zor nêzîke.
Lem asteda nakokîyeke hênde helkişawe naçarîn layenekanî nakokî leyek dabirîn. Lewaneye naçar bîn
sikala bideyne polîs û rû bikeyne pêvajoy dadge. Zorîş aşkiraye ke doxeke le heremî nakokîda
geyiştote nihomî çiwarem: “Bese!” (birwane pajî pêşû).
Gerçî her nakokîyek bo xoy degmene, belam rûkarî zal le nakokîda: dijwestan, helwêst yan reftar,
debine destawêjî lebar bo şirovekarîy nakokîyeke, amajey rûn û xêra deden derbarey kame nihomî
heremekeyan girtûwe (birwane pajî pêşû) û kame rêbaz başe bo çarekirdinyan:
-

Nihomî yekem: Rêbestin - le rêy bo nimûne rahênanî hemecorî grûpkarî û danûstan, jîngey
pol weha darêjrêt têyda endaman le astî ciyawazîy boçûnda, çi penhan bin çi xuya, ke zor car
le guzeranî asayîda ser heldeden (wate dozî berhest - goşey C), hem singfirewan bin, hem
amade bo çarekirdin.

-

Nihomî dûhem: Sazûsewda - ger goşey A cexitî leser ziyadtir bûbêt be helwêstî nayetî û
cemsergîrîy aşkiratir dekirêt pena berîne ber yek lew modêlaney le nihomî dûhemda nawyan
dehênrêt, bo nimûne: rahênanî rolwazîy corawcor, danûstanî laşer (Nonviolent
Communication - NVC) û fêrkarîy laşer (Nonviolence Education).

-

Nihomî sêhem: Yarmetî - ger helwêstî nayetî û derdedarî behêz, goşey A, bêne kayewe yan
ger goşey B be helwêstî nayetîyewe bikewête zalbûn, dekirêt pena berîne ber daway
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yarmetîy derekî, bo nimûne bijîwanî bêlayen û “şanoy çewsawan” 98 yan “şanoy seko”.
-

Nihomî çiwarem: “Bese!” - ger reftarî rûxêner le goşey B da geşe bikat û metirsîy xirapî lê
bikirêt (Bv) bo beşdarbûwan yan kesanî derekî debêt pena berîne ber dest têwerdanî
rastewxo û ragirtinî layenekanî nakok be corêk le “fermanî helpesarde”99 Moratorium, bo
nimûne sikalay polîs.

Nimûne le nakokîy B - bilawkirdinewey dengo (B)
Janêt le polî noheme. Poleke le pişûy hefteda ahengiyan le malî yek le hawpolan girt.
Robert xeyalî dawete Janêt belam em rûy nadatê. Paş pişûy hefte dengoyek le fêrge
bilawbowe goya Janêt letek çend kurêkda cût bûwe. Dengoke dirust nîye. Janêt weha
hest be şikan dekat nayewêt carêkî dîke ser be fêrgeda bikatewe.

Nimûne le nakokîy B - tundûtîjîy têdaye (Bv)
Las le polî dûheme. Zor zîreke, zû fêr debêt û be rûxsarîş le firîşteyekî biçûk deçêt belam
car heye dewrûber be ehrîmenî têdegen. Las zor hestyare, be hasanî tûre debêt û
nêwanî letek hem mamosta û hem fêrxwazan narêke. Zû zû heldeçêt û deydate wişey
nacor û hatuhawar, poleke tewaw deşêwêt. Fêrxwazîş heye em bezimeyan la xoşe û
Las dewrûjênin bo nanewey hera. Le dû derfetî em maweyeda herake ziyad helkişa tundûtîjî û zamdarîy lê peyda bû.

Kê lêreda dest bixate ew dû nakokîyewe û çî bikat başe? Bijîwanêkî bêlayen lewaneye le nimûney
yekemda encamêk bedest bênêt, lewaneyişe şanoy seko û rolwazîy seko100 be mamostay
rolwazîyewe sûdyan hebêt. Belam le nimûneyey dûhemda çî?
Zanîman nakokî zor car be rewtî C→A→B coş dexwat û dijerewtîş B→A→C ke dekatewe dahêzan,
şêwazêkî berhemdare bo çarey kêşe - lêreda dîsanewe amaje dekeynewe be heremî nakokî (birwane
pajî pêşû):
-

Ger cergey seng î nakokîyeke B (Reftar) bêt - ew fêrxwazaney beranber yekdî rûxênerane
debizwên debêt cuda bikirênewe le yekdî û dûrîş nîye daway yarmetî le polîs zor pêwîst bêt
bo derbazbûn berew çare. Diyardeyekî asayîye polîs bêt bo fêrge û le polda agadarî bidat
derbarey karî xoy. Zûtirîş basman le axaftinî nîgeranî kird, ewanîş deşêt yarîderêk bin bo
cexitkirdin leser hestyarîy doxeke. (nihomî çiwarem: “Bese!”)

-

Ger cergey seng î nakokîyeke A (Helwêst) bêt - katêk şer xamoş debêt, layenekanî nakok
aram debinewe û axaftin koyan dekatewe - bijîwanî bêlayen detwanêt wek yarîderî axaftin

98

Şanoy çewsawan: Theater of the oppressed, şêwazêkî şanogerîye bîneran beşdarî rolwazîyeke dekat. Le layen
nûser, siyasetimedar û rêjîsorî birazîlî Augusto Boal (1931-2009) hate damezirandin bo xizmetî gelî çewsawe.
99

Fermanî helpesarde: Moratorium. Fermanêk bo maweyek helpesêrdraw bêt.
Rolwazîy seko: corêke le “şanoy seko” (birwane perawêzî “şanoy çewasawan”) rahênanî nirixandin û
rolwazîy serbe şirovekarîy civakîy têyda girîngin.
100
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bête kayewe û herweha wek yarîder bo derikkirdinî dakewtî pişt weberdan û helwêste
nayetîyekan. (nihomî sêhem: “Yarmetî”).
-

Ger cergey seng î nakokîyeke C (Dijwestan) bêt - paş bijîwanîyekî serkewtû, yan her çareyekî
dîkey nakokî, deşêt mirov bigate peybirdin bewey merc nîye ciyawazîy boçûn nakokîy lê bizêt
- umêd heye bewey mirov fêr bûwe baştir giwê radêrêt û bîselmênêt ke merc nîye hemîşe
hemûman hawra bîn. Emeş debête hasankarî bo çarekirdinî nakokîy ayende. (nihomî dûhem:
“Sazûsewda” û nihomî sêhem “Rêbestin”).

“Modêlî ABC” le herdû kitêbî Friberg (2003) û Jordan (2006) da wirdtir bas kirawe. Cige leweş saytî
“bingey zanistî kar” Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap le şarî Göteborg rûnkirdinewey
başî [be zimanî swêdî] têdaye: http://socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt.
Sêgoşey ABC, wêray sakarîy xoy, yarîderêkî gewreye le zor nakokîy hem nêw fêrge û hem nêw civak.
Be piley yekem her zû banwêneyekî rûn pêşan dedat. Rûkarî dîkey nakokî le beşekanî dahatûda dêne
ber bas. Her yekeyan be tenya yan be têhelkêşî modêlî ABC, deşêt bibine berçawrûnîy ziyadtir.

Nakokîy gerim û sard
Friedrich Glasl abûrînasî nawdarî nemsayî (utirîşî/awistiryayî), şarezay buwarî sazimangerîye û sî sal
ziyadtire kar leser çarey nakokî dekat le kompanya, fêrge û sazimanî corawcorda. Glasl bîrdozekanî
xoy le çend kitêbêkda rûn kirdotewe, bedaxewe hîçyan tercemey swêdî nekirawin, tenha be almanî û
taradeyekîş be înglîzî hen (Glasl 2002). Hans Brodal û Leif Nilsson le kitêbî Konflikter: vad vill de lära
oss? -da bîrdozekanî Glasl dekene serşar.
Glasl delêt reftarî mirov le nakokîda nexşî corawcorî heye. Emeş basêke Kilmann & Thomas (1975) -îş
le tojîneweda derbarey stratîjî çarey nakokî lêy wirdbûnetewe (paşan her lem pajeda basî dêt).
Boçûnêkî giştî heye delêt mirovî swêdî taradeyek le nakokî detirsin, katî nakokî bêdeng û
dûreperêzin, keçî danîştwanî başûrî Ewrûpa reftarî nakokîyan ziyadtir helçûwe. Belam nakokîxwaz û
nakokînexwaz le gişt ferhengêkda bûnyan heye. Heye berengarîy rastewxoy gerimî pê xoşe, heyişe
reftarî wehay la dizêwe, rûxsarêkî aram û xoragirane pêşan dedat û be hîç corêk ew heste behêzaney
jêrxan aşkira nakat.
Glasl be rûnî ciyawazîy nêwan nakokîy gerim û sard pêşan dedat û hawkat cexitîş dekat leser ewey
tenanet: “Nakokîy sardîş herdem le seretawe be qonaxî gerimda têperîwe. Paşan çend rûdawêk
wehay kirdûwe layenekanî nakok biryar biden çi şêwazêk bo çarekirdin helbijêrin, gerim yan sard”.
(Glasl 2002)
Kurte basêk le bawerî Glasl le derawî doxî fêrgewe wêneyekî lem babetey lê derdeçêt:
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Nakokîy gerim
Layenekan zor sergerimî amancekanî xoyanin û zor dilsozî bawerî xoyanin. Le nêw cewananda
çalakwanî nêw grûpî pergîr, çi rastirew bin çi çepirew, nimûney em coren. Emane baweryan hênawe
bewey mebestekey xoyan çakeye û dekoşin bo rakêşanî gişt kes bo bawerhênan be rastîyekanî eman
- emane hest be naçarîyek deken bo rastandinî bawerî xoyan û tewawîş baweryan hênawe be
guncawîy em boçûneyan. Emeş debête zêderoyî le xonorîy ayetîda û zêderoyî le beranbernorîy
nayetî. Wêray ew xonorîne ayetîye, mirov pena bo tundûtîjî û têkdan debat, lemeşewe hest be
serzîndeyî û sermestîy serkewtin dekat, nek azarî wîjdan.
Nakokîy gerim begiştî katêk peyda debêt ger layenekanî nakok “rûleder”101 bin û birwaşyan be sûdî
berengarbûnewe hebêt. Le terazûy lasengî deselatda, ger mirov têyda xoy be layenî behêz bizanêt, rê
bo em core nakokîye xoş debêt. (Glasl 2002)

Nakokîy sard
Nakokîy sard bawtirin ger layenekanî nakok “rûlenax”102 bin, tirsyan le nakokîy hebêt û le ast
beranberda xoyan be lawaztir bizanin.
Lêreda layenekanî nakok baweryan be sûdî bîrûra nîye, bigire pitir nakamin û amancyan ziyadtir
rêbestininî layenî beranbere, heta bikirêt le rêy tews, twanc û rûdarîyewe bo çizû derhênanî beranber
deçin.
Şêwazêkî dîkey pekxistinî beranber birîtîye le xo şardinewey pişt rêsa û rutîn. Mirov heta boy bilwêt
xoy le hevbendîy rastewxoy layenî beranber dedizêtewe, eger pelamarîş bidat ewa firîwderaneye,
bosedanane, bo ewey derfetî hebêt nikûlî bikat le basî nakokî. Encamekeşî debête doxêkî dawestaw,
girjî têyda, bê ewey derfetî derbirînî hebêt, çînçîn debêt, emîş ser denêt be hestî bêdeselatî û
dizandinî qûlewe:
Hestî bêdeselatîy xo, lewaneye bibête hoy bexşînî deselatêkî zîde gewre be layenî
beranber û leweşewe berpirsayetîy doxekeşî beserda bidirêt. Ewca leber ewey
layenekanî nakok pey naben bewey reftarî xoyan hokarî ew doxe rûxênereye, zor sext
debêt bo layenêkî sêhem le rêy şirovey “hokar û encam” -ewe be layengelî nakok
rabigat. Betaybetî ger bête ser norey layeneke xoy lew nakokîyeda. (Jordan 2006:17)

Peyjey Tawdan î Glasl
Glasl, be dîdarî kesanî nêw doxî hemecorî nakokî, twanî xalî werçerxan û rûdawî girîngî weha diyarî
bikat ke bûnete nîşaney rûn bo derçûn le normî asayî û beweş bûnete hokar bo tawdanî nakokîyeke.
Glasl rewteke be peyje radeniwênêt û pilekanî rewteke dekate pilepeyjey rûn: destpêk dozî

101

Rûleder: Extraversive. Rûlederbûn: Extraversion. Mirovêk serinc û xulyay le dewrûber gîre, xoşbêje. Bo
beranberekey birwane Rûlenax: Introversive.
102

Rûlenax: Introversive. Rûlenaxbûn: Introversion. Mirovêk serinc û xulyay le bîroke û çemikî naxekî gîre,
kemdûwe. Bo beranberekey birwaney Rûleder: Extroversive.
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berhest/natebayî û le kotada degate doxî rîşekêşkirdin. Em Peyjey Tawdanî Nakokî -yey Glasl,
firewandinî Sêgoşey ABC -êye, le sê sûçewe bo no pilepeyje. (Glasl 2002)
Em raniwandey xwarewe pêşanî dedat ke deşêt destpêkî nakokî taradeyek bêgerd bêt û paşan
pilepile rû le xirapî bikat. Layenekanîş, heta nakokîyeke be cîddî ser helnedat, zor car agadar nîn ke
bûnî heye û lewaneye nakokîyeke her penhan bêt heta le goşey B, yan le piley 6-7 î peyjey nakokîda
xuya debêt.
Glasl delêt nasînî pilekan û sinûrî nêwanyan girînge. Nasînî pilekanî peyje û serincdanyan yarmetîman
dedat hasantir bizanîn ger nakokîyeke rûy le rûxêner, piley 5-6, binêt û deştwanîn çalakane kar
bikeyn bo rêgirtin le tawdanî nakokîyeke. Çarey serkewtû bo nakokî hasantir debêt ger layenekanî
nakok negeyiştibine pilekanî 4-5, boçûnekanî xoyan bizmarrêj nekirdibêt û firyay azardanî yekdî
nekewtbin be kirdar û derbirîn. Bo helsengandin û çarekirdinî nakokî be baştirîn şêwaz, girînge heta
zûwe ew mîkanîzme rûn bikirênewe ke debine hoy bedrewtîy nakokîyeke û hewil bidirêt bo
dozînewey bijarey dîke.
Le dakewtda pilekanî peyjey nakokî reha nîn û deşêt nakokî hawkat beser çend pileyekda hewraz û
nişêw bikat - wate deşêt hokar le piley corawcorewe hawkat le yek nakokîda gird bibinewe. Tenanet
katêk dû grûp berengarî yek debinewe, merc nîye gişt endamanî grûp leser heman pilepeyje bin.
Mirov detwanêt ew rûdawane diyarî bikat ke karîgerîyan heye leser perînewe le pileyekewe bo
pileyek - wate xalî werçerxan yan “Pilebezên”. Pilekanî yekem ta şeşem le giwêrey sardî û gerimîy
nakokîyeke, şêwaz degorin, belam le pile rûxênerekanda ciyawazîyekî rûn diyar nîye.
Ger ew qonaxe corawcorane tercemey jîngey fêrge bikeyn wêneyekî weha dedat:
Piley sifir - destpêk le barî asayîda be miştûmir û ciyawazîy boçûnewe belam be nakokîy nayete ber
hest û raniwandin, lewaneye neşgate astî natebayî. Danûstan deçerxêt û pêkhatin bê kêşe dête
arawe.
-

Pilebezên - katêk mirov dekewête belgekarî derbarey pêge.

Piley yekem - miştûmir le gorepanî fêrge, pol ya le rêy malewe derbarey yarî û geme, bo nimûne
rêsagelî fûtbol yan her yarîyekî dîke, derbarey destey kiçan û destey kuran... htd, ke têyanda helwêst
rû le tundbûn dekat. Mirov belgekanî xoy derbarey rewa û narewa çendbare dekatewe, le
miştûmirda kesî beranber feramoş dekat û bedem katewe boçûnekanî wêl dekat çunke pêy waye
dezanêt welam çîn. Herasanîy heldekişêt û degate xalî rêbest.
-

Nakokîy gerim - herasanîy be miştûmirî çir û rastewxo dête derbirîn.
Nakokîy sard - ger ciyawazîy boçûn aşkira bêt, mirov paşekişe dekat, bêdeng debêt yan
babeteke degorêt.
Pilebezên - mirov le gutûbêjda pena bo firîwdan debat.
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1. Ciyawazîy boçûn

Rêberî axaftin giwêradêran

2. Cemsergîrî
Bijîwanî –
çarekirdinî wênay
nayetî derbarey
beranber

Goşey C
Boçûnî yeklayene

3. Wêlkirdin
4. Weberdan

Goşey A
Layenî beranber
kêşeye

5. Guman

Bijîwanî – layenî
sêhem danûstan
asantir dekat

6. Hereşey stratîjî

Dadwerî – layenî
sêhem biryar dedat
çî rewaye û çî

7. Tek
8. Rimandin

Sepandinî deselat

Goşey B
Azardan û
lenawbirdin

9. Rîşekêşkirdin

Peyjey Tawdan î Nakokî y Glasl

Piley dûhem - mirov hewil dedat pêgey xoy behêz bikat, taktîk bekar dehênêt û beranber dedate ber
tews û twanc. Mirov belgey xoy be fakt dezanêt û dekewête sinûrbezênî û tundûtîjîy zarekî.
Cemsergîrî degat bewey boçûnekan bedem katewe pergîrtir bin.
-

Nakokîy gerim - gutûbêj çirtir debêt û şêwazî kêberkê degirêt xo, têyda girîng serkewtine nek
pêkanî amanc. Mirov çî be nîşaney zalbûnî xoy dezanêt ewe pêşan dedat.
Nakokîy sard - lobbîkarî103 pesendtire le miştûmir, dengdanî perdepoş pesendtire le derbirînî
raşikawy bîrûra.
Pilebezên - tak karî serbexo dekat bê ewey pêkhatinî hawko le arada bêt.

Piley sêhem - layenekanî nakok berdewam le yekdî be gumanin û lêkdaneweyan le yekdî çewte,
carûbarîş agayane. Mirov dekewête bîrkirdineweyekî “reş-û-spî” -yewe bo rahêzanî grûpî xo, beweş
hestî hogirîy û hawkarîy nêw grûpekey xo heldekişêt.
-

103

Nakokîy gerim - weha hest dekirêt axaftin letek beranberda çi sûdêkî nemawe, hereşe û
berokgirtin be faktî reha başe - çi bijareyek le arada nîye.
Nakokîy sard - girîng rêbestine le beranber bigate amanc, nek pêkanî amancî xo.

Lobbî: Lobby, grûpî hevbendsazîy bo pestan (fişar) berew mebestî diyarîkiraw.
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-

Pilebezên - amajekan hênde temawîn layenî beranber natwanêt berperçyan bidatewe bê
ewey xoy şermezar bikat.

Piley çiwarem - weberdan, wêney neyarane degat bewey mirov lay beranber tenha rûy nayetî
bibînêt û lay xoyişî tenha rûy geş. Sûdî xoperistane, dengo û buxtan nakokîyeke xiraptir deken. Mirov
hewil dedat layengir rakêşêt belam ewaneş derkinar dekat pêy waye cêy mitmane nîn.
-

Nakokîy gerim - hawberey cengawerane ziyad dekat, cexit leser xonorîy singderperên û
beranbernorî dizêwe.
Nakokîy sard - encumenî nihênîy ceng û dizêwkirdinî beranber.
Pilebezên - mirov hest be abrûçûn dekat.

Piley pêncem - mirov hewilî şermandinî rikaber dedat bewey naçarî bikat rûy xoy helimalêt. Diyardey
berxî qurbanî lêreda aşkiraye û rikaber, be berçawî kesanî dîkewe, dedirête ber hêrişî rastewxoy
zarekî. Watewatî paşemile û buxtan bilaw dekirêtewe derbarey xeslete dizêwe helbestirawekanî
beranber, bo nimûne twancî gizîkarî.
-

Nakokîy gerim - tomet helbestin û repêşxistinî belge derbarey reftare nacorekanî beranber.
Nakokîy sard - lebirî tawanbarkirdinî rûberûy aşikra, mirov pena debate ber rêkxistinî lîst û
“reşetomar” û pexşankirdinyan le katî lebarda.
Pilebezên - hereşe û dûwamerc104 rast dekirênewe.

Piley şeşem - hereşe û dûwamerc dekirêne amirazî pestan. Mirov pena bo piştîwanîy kesanî balatir
debat, bo nimûne mamosta û dayikûbab bo nehêştinî beranber.
-

Pilebezên - hereşekan piyade dekirên.

Piley heftem - mirov hewil dedat beranberekey azar bidat, fîzîkî bo nimûne şeremist, yan be corî
dîkey wek firîwdan, bo nimûne şardinewey agadarîy girîng ber le destpêkî twanadozîyek. Pena
debirête ber “babetandin”105 î yekdî bo xo ladan le tawanbarbûn be reftarî nacor - rikaber ziremirove,
bûnewerêkî kemtire le mirov yan her nebêt corêkî newîtire. Mirov lêreda bo ziyatir azardanî rikaber
amadeye ziyan be xoyişî bigeyenêt.
-

Pilebezên - hêriş dekirête ser binemay bûnî rikaber.

104

Dûwamerc û dûwapêşniyaz, eltîmatum: Ultimatum.

105

Babetandin: Objectify. Raniwandin yan mameletkirdin letek kes û diyardeda wek ewey babet bin.

53

Piley heştem - mirov hewil dedat rikaber sinûrbest bikat, bo nimûne le rêy pertandinî piştîwanekanî
ew layene. Hêriş dekirête ser xuşkûbira yan kelûpelî rikaber - pelamardanî gerok (otomobîl) î
dayikûbabî rikaber debête kirdeweyekî rewa.
-

Pilebezên - cengî serleberî rîşekêşkirdin berpaye.

Piley nohem - çi rêgeyekî paşekişe nîye - rîşekêşkirdinî reha take çareye, tenanet ger hemwanîş têda
biçin. Gerçî ême pêman xoşe bilêyn em qonaxe le jîngey fêrgeda derfetbedere, belam ew hemû
gullebaraney nêw fêrgekan wêneyekî dîke pêşan deden. Çendîn car le Swêd hereşey kuştarî nêw
fêrge le rêy înternêtewe pexşan kirawe. “Ewe sexitgîrîy yasay moletî çeke, heta êsta êmey le Swêd
parastûwe le gullebaranî weha kuşinde” (http://skolvarlden.se/artiklar)
Ger Sêgoşey ABC wek amirazêkî şirovekarî bekar bihênîn bo peybirdinêkî seretayî be hokar û rewtî
nakokîyeke, ewsa Peyjey Tawdan yarmetîman dedat bo rîşedozîy lew şirovekarîyeda. Ger bitwanîn
nakokîyeke le peyjekeda cê bikeynewe, ewa dest têwerdanî pêwîst laman baştir rûn debêtewe,
lewaneye weha baş bêt daway yarmetî bikeyn.
Zûtir le basî peyjekey Glasl da, dîkotomî106 y gerim û sard nawyan hat, dû dîkotomîy girîngî dîkeş hen
le çarey nakokîda debêt reçawyan bigirîn: yekem nakokîy şêwebend û şêwepert107 û dûhem nakokîy
lêknor û lêknenor.108

Nakokîy şêwebend û şêwepert
Begiştî wehay debînîn nakokîy şêwebend le nêw gewresalan û betaybetî le buwarî karda baw bêt.
Belam le fêrgeşda birêk nakokîy rêsa û sinûr û herweha rêsay rûn bo çarekirdinyan hen. Bo nimûne
fêrxwaze û sikalay heye derbarey nimre, hoşdarîy nimrey derneçûn le twanadozîda çon çare bikirêt,
fêrge bertekî çî bêt le ast direnghatinî firepat û xodizînewey fêrxwaz le fêrge, herweha sinûrî deselatî
mamosta.
Kewate natebayî peyda debêt derbarey dozî berhest, têyda nexşî cêkewtû hen bo şêwazî çarekirdinî
kêşekan. Beşêkî natebayî, be rêsa û peymanname rêsabend kirawin. Zor car rêsagelî weha sûdyan
heye bo çarekirdinî nakokî, çunke birêk pêşbînyan têdaye. Le fêrgeda begiştî rêsa heye zadey
pêkhatine, pêkhatinî mamosta û fêrxwaz yan pêkhatinî nêw encumenî fêrxwazan. Lew rêsageleda
modêl heye bo şêwazî çarekirdinî nakokî, belam zorbey nakokîy nêw fêrge û nakokîy cewanan deçine
106

Dîkotomî: Dichotomy, dabeşînî gişteyeke beser dû parçey tewaw leyek cuda. Em dû parçeye dû
taybetmendîyan heye:
1.

Wêkra serleberin - wate herçî le giştekeda heye debêt serbe yek lem dû parçeye bêt, nek herdûkiyan û
nek hîçyan.

2.

Le yek dabirawin - wate hîç şitêk nîye hawbeşî herdû parçe bêt.

107

Nakokîy şêwebend û şêwepert: Form-bound and formless conflicts.

108

Nakokîy lêknor û lêknenor: Symmetric and asymmetric conflicts.
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xaney nakokîy şêwepert -ewe. Lemanda rêsay patewpat nîye bo çarekirdin, nakokîyekanîş zorbeyan
lew coranen cergey seng -yan sûçî A (Helwêst) degirêt nek sûçî C (Dijwestan). Kewate lêreda nakokîy
hevbendî bawe, gerçî layenekanî nakok pêyan xoşe dozî serbe goşey C bikene biyanû. Be boçûnî zor le
tojeran, kem car heye kêşey pêşkeşkiraw nakokîye dirusteke bêt.
Le nakokîy şêwepertda mewdayekî berîn heye bo xeyalbazî derbarey kirdewey kesanî
dîke. Emeş fire car debête hander bo tawdanî nakokî, çunke layenekanî nakok
destpêşxerî deken bo rêgirtin le pêşkewtinî layenî beranber. (Jordan 2006:14)

Lêreşda cêy xoyetî berawirdêk bikeyn letek Peyjey Tawdan î Glasl. Cergey seng î nakokîy şêwepert
dekewête sûçî A û beweş piley sê-bo-çiwar degirêt le peyjekeda, belam heta nakokîyeke be naxda ro
biçêt, şêwepertîyekey ziyad dekat.

Nakokîy lêknor û lêknenor
Nakokîy lêknor û lêknenor nakokîy deselate. Zor car ke bas dête ser nakokî, rehendî deselat lebîr
dekirêt, be taybetî ger derbarey zarok bêt. Ême weha bas le nakokî dekeyn wek ewey herdem lêknor
bin, wate layenekanî nakok hawhêz bin, belam begiştî pêçewanekey diruste.
Nakokîy nêw fêrxwazan leser kaxez lewaneye tewaw lêknor bin, belam terazûy deselat le dakewtda
deşêt tewaw laseng bêt - cige le deselatî rastî (bo nimûne mamosta - fêrxwaz), detwanêt hêzî leş,
paşxanî civakî, temen, twanay zarekî, zîrekî, xorapermûn, rûxsar, bêbakî, dirî, piştîwanîy kesanî
gewresal w... htd bigirêtewe.
Layenî behêz, ca le her barêkewe bêt, mebestî nîye nakokîyeke çare bikat çunke dilnyaye lewey be
hêzî xoy her birawe derdeçêt. Belam layenî kemhêz nawêrêt pena bo hêzî xoy berêt bo çarey
nakokîyeke be şêwey dirust leber ewe, bo derwest hatinî beranber, pena debat yan bo kesanî balatir
piştîwanî biken yan bo şêwazî nacorî perdepoş.
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Mêtaforî kêwesehol109

Rojevî
şarawe

Kêşey
pêşkeşkiraw

Jêraw

Jêraw

Agabeder

Mêtaforî Kêwesehol

Bo ewey baştir alozîy nakokî pêşan bideyn pena debeyne ber mêtafore nawdarekey kêwesehol.
Dundî kêwesehol parçe berçawekeyetî, ew beşeye ke mirov pêy kêşe nîye pêşanî dewrûberî bidat û
her ew beşeyişe ke lay dewrûber diyare û birîtîye le stratîjî, hest û boçûn.
Berejêrî dundî kêwesehol amajeye bo rojevî penhan, wate ew beşey mirov deyzanêt belam naxwazêt
pêşanî bidat, ca leber hokarî taktîkî bêt yan leber ewey mirov agadare le layenî kemtir rewiştkaraney
amancekey xoy ke handerî reftarekeyetî û nayewêt aşkiray bikat.
Ewca beşî jêrawî kêwesehol dêt ke gewretirîn beşe. Emyan nadyare û begiştîş lay gişt layenekanî
nakok agabedere. Belam birîtîye le handerî here girîng û leber eweş, bo dozînewey çare, zor girînge
pêy bigeyn. (Jordan 2006:14)
Le doxî nêw fêrgeda, ew rojeve penhane, bo nimûne le nakokîy nêw herzekaran deşêt dildarî bêt û
mirov bîyewêt xoy lay dilber şîrîn bikat, yan derfetî rikaberan bişêwênêt, keçî hokarî pêşkeşkirawî
nakokîyeke şitêkî tewaw cudaye. Beşî agabeder deşêt tirsî mirov bêt le kenarxistin, le hestkirdin be
bêkelkî, tirs lewey mayey evîndarîy nebêt.

109

Beşî here gewrey kêwî sehol le zeryada dekewête jêraw, tenha dundî kêweke beder dekewêt û beweş bote
mêtafor bo diyardeyek tenha beşêkî biçûkî aşkira bêt.
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Le nêw korî mamostayanda, dundî kêwesehol deşêt wirde buxtan bêt le hawkarêkewe perdepoş be
bergî yarmetîdan. Rojevî penhan deşêt helgeran bêt be dîwarî pêgeda. Beşî agabederîşî dekirêt tirs
bêt le giwênedan be xizmetêkî encamdiraw.
Hengawêk paşekişe karêkî başe bo bînînî rûkare penhan û jêrkewtekanî nakokî le derewe û le
serewe: dernorî110 û bannorî.111 rûmalkirdinî nakokî lewaneye şêwazêkî guncaw bêt lew
mewdagirtine. Rêbazî MmE112 y Pat Patfoort rêbazêkî dîkey guncawî em babeteye.

Rûmalkirdinî nakokî
Helena Cornelius û Shoshana Faire kar deken leser çarey nakokî, bijîwanî, rêniwênî, tîmsazî û ...htd le
salî 1986 -ewe rêbazêkiyan dariştûwe bo rûmalkirdinî nakokî û lew demewe hem xoyan û hem zor
kesî dîkeş karyan pê kirdûwe (Cornelius & Faire 2003).
Be boçûnî eman rûmalkirdinî nakokî tîşk dexate ser hokarî handerî nakokîyeke. Ewca rêbazêkîş bekar
dehênin bo dariştinî wênayekî hawko. Ger kesanî nakok geldest wênayekî hawbeş le rûmaleke
darêjin, derbaz debin lewey dijebere bin û dekewine harîkarî rûwew dozînewey çareserêk le saxtarêkî
sîstembendda xoy bigirêt. Bo geyiştin bem doxey birawe-birawe, debêt yek le erikekanî layenekanî
nakok birîtî bêt le rîşedozîy yekneway113 tirs û pêwîstî.
Cornelius & Faire cexit deken leser ewey rûmalkirdin debêt her zû ew kate dest pêbikat ke mirov hest
be peşêwî dekat û pêy waye gîrî xwardûwe bedest zorbûnî hokar le nakokîyekeda (lapere 160 û
bedûwawe le serçawekey serû). Beşdarbûnî kesanî girîngî nakokîyeke le rûmalkirdinekeda karêkî
başe, çunke rûmalkirdineke debête hoy peydabûnî goşenîgay niwê, mirov dête ser barêk tirs û
pêwîstîy beranber be corêk debînêt zûtir aşnay nebûwe.
Nexşey nakokî çiwar pêkhatey heye:
-

Henawî nakokî
Layenekanî nakok
Pêwîstî
Tirs

110

Dernorî: norîn le babetêk le riwangeyekî derekîyewe.

111

Bannorî: norîn le babetêk le riwangeyekî berzewe, le banewe.

112

Major-minor-Equivalent model (MmE): Rêbazêke le berhemî Patfoort bo rûmalkirdinî nakokî. MmE birîtîye le
dû sîstem:
-

Yekem: Modêlî gewre-biçûk (Major-minor-model) e û Belge (Arguments) têda amiraze bo zalbûn,
pêselmandin û biçûkdadanî beranber.
Sîstemî dûhem: Modêlî yeksanî (Equivalency-model) ye û destawêjî Binema (Foundations) heye nek
Belge. Binema bersive beranber pirsiyarêkî delêt “hokarî ew boçûne çîye?”, wate binemaye bo gişt
boçûnekaniman, bo nimûne pêwîstî, hest, xulya, amanc... htd.

Lay Patfoort girînge em binemaye be nirixandin bar nekirêt, dena le binemawe degorêt be belge. Lem rêbazî
yeksanîyeda, prosey dozînewey çareser girîngtire le xudî çareser. Serçawe: http://www.patpatfoort.be.
113

Yeknewa: Consistent.
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Babî Las
reftarî
tunde

Berêweber
Tirs: fêrge
nawbangî xirap bêt

Bawegewrey Las
û bîrokey salanî
heftay perwerdey
sînefirewan

Mamostay
dîke

Dayikî Las
Pêwîstî: kurêkî
lêselmêniraw
Tirs: kurekey tûşî
gêçel bêt

Hawserî mamosta
Pêwîstî: hawserêkî
aram û bextewer

Naxî nakokîyeke:
Peşêwîy nêw pol

Mamosta
Pêwîstî: aramîy nêw
pol
Tirs: be
mamostayekî xirap
seyr bikirêt
Hawpolan
Pêwîstî: aramî
Tirs: Las pelamaryan
bidat
Hawpolan
Pêwîstî: alugor
Tirs: le katî şerda
bibine amanc

Dayikûbabî
zaroy dîke

Hêlkarîy Rûmalkirdinî Nakokî
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Rêniwênî derbarey rûmalkirdin
1- Destpêk “buwarî babeteke” be çemikî kurt, nakesekî, giştî, bêlayen û nasozekî nawezed bike.
Agadar be lewey nekewîte wirdekarîyewe, dozeke weha damerêje be “erê û na” yan be “yan
em yan ew” welam bidirêtewe. Pênasey kêşeke debêt heta bilwêt raşikaw bêt.
Ger nakokîyekey “Las -î bizêw” î zûtir basî hat, lêreda bikeyne nimûne, babetî dozeke debête:
“Peşêwî nêw pol”.
2- Ewca layenekanî têwegilaw diyarî bike. Lêreda dekirêt lîst bo yekbeyekî kesekan bigîrêt yan le
grûp û sazimanda destbend bikirên. Bo destebendîş çemikî pêwîstî bekar dêt, ew kesaney
heman pêwîstîyan heye le dozî nakokîyekeda dexirêne yek grûpewe. Kokirdinewey tak û
deste le yek grûpda zor asayîye.
Ême lem dozey Las-da agadarî wirdekarî nîn, belam diyare debêt Las -î têda bêt, lewaneyişe
mamostakey Las, dayikûbab (be tak yan be ko), lewaneye berêweber, hawpolî herasankiraw,
hawpolî wirûjênerî Las û lewaneyişe dayikûbabî fêrxwazî hawpol.
3- Paşan bo her yek lew kes û grûpane pêwîstî û tirs î lebar be baseke dête tomarkirdin, bo
ewey hokar û bizwên î nakokîyeke rûn bikirênewe. Pirsiyarêkî guncaw lêreda delêt: “katêk
xerîkî em kêşeyeyn, kamen ew pêwîstîyane dabîn nekirawin?”.
Pêwîstîy Las lewaneye cûley zor bêt, lewaneye aferîn bêt le çend hawpolêkî taybetewe,
lewaneye rizgarbûn bêt le erikî bêzarker ke tênagat sûdyan çîye. Tirsî Las lewaneye pejrandinî
tênegeyiştinî xoy bêt - hem lay xoy û hem lay kesanî dîke. Lewaneye neselmandin bêt le layen
çetûnekanî polewe.
Pêwîstîy mamosta helbet aramî pole, derfete bo cêbecêkirdinî karî baş, pêkanî amancî
wanekanî xoyetî. Tirsîş lewaneye lewe bêt hawkaran û berêweber pêyan wa bêt em
natwanêt doxeke çare bikat.
4- Be heman şêwaz kar letek kes û grûpekanî dîke bike. Belam wirya be lebirî peydozîy pêwîstî
nekewîte ser xulyay dozînewey çareser. Wiryaş be dariştinî pêwîstî be derbirînî zor giştî
nebêt, wek: “mamosta pêwîstî heye bewey rêzî lêbigîrêt”, pêwîstî debêt be destawêjî wird
bête derbirîn. Girîngîşe agadarbîn lewey karekeman birîtîye le mezende derbarey kesanêk
xoyan le karî rûmalekeda penamin114 û ême hergîz natwanîn pêwîstîyekanyan be wirdî
bizanîn.
5- Cornelius û Faire delên: “Yek le sûde here gewrekanî rûmalkirdin birîtîye le derfetî derbirîn û
pejrandinî hestekanî nahoşekî” û lîstêkîş be tirsekan tomar deken:
- tirsî şikesthênan
- tirsî helekirdin
- tirsî tirokirdin, newîstin, xoşnewîstin
- tirsî nasûdeyî le hevbendîda
- tirsî ledestdanî cilew (kontrol)
- tirsî strês (pele û şilejan)
- tirsî tenyayî
- tirsî kewtine ber dawerî û rexne
- tirsî kewtine ber sûkayetî pêkirdin
114

Penam: xayib.
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-

tirsî naçarî le xerîkbûn be babetî bêzarkerewe

Sûdî em core rûmalkirdine zorin, cige le rêkxistinî axaftin, boçûnekanî xot û ewaney dîkeş rûn
debinewe. Helwêstî layenekanî nakokî dête goran le berengarbûnewe bo peydozîyekî hawbeş û emîş
debête hokar bo helkişanî hawsozîy nêwanyan.
Jimarey kesanî beşdar le nakokîyekeda begiştî zor ziyadtire lewey ême bîryan lê dekeynewe, girîngîşe
agadar bîn lewey tenanet kesanî mirdûş lewaneye karîger bin. Johan Galtung le waneyekî xoyda delêt
“Ger pêman weha bêt tenha dû kes beşdarî em nakokîyen ewa başî bo neçûyn”. Bo nimûne, dûr nîye
bîrokey perwerdey sînefirewanî salanî heftakan le lay babegewrey Las bertekî behêzî lay babî Las
peyda kirdibêt û bûbête hoy meylî babeke bo perwerdeyekî tund û emeş rengdanewey leser Las
hebêt.
Ême giştiman, hem zor wêkiçûy yekdîn û hem tewawîş degmen, le zor babetî dîkeş, beder le pêwîstî û
tirs, le yek cudayn. Leber ewe şarezayî le stratîjîy corawcorî nakokî debête yarîder bo peybirdinî
hasantir bew kesaney tûşyan debîn. Hîç daneyekîş lem stratîjaney nakokî ke lêreda dêne ber bas
nabête take şêwazî here baş bo gişt nakokîyek. Kewate sûdî zorî heye mirov her pênc stratîjîyeke baş
binasêt bo ewey twanay hebêt le her doxêkda baştirîn stratîj bixate kar.

Stratîjî nakokî
Cûte profîsorî zankoy Pittsburgh le buwarî saziman û kargêrîda Ralph H. Kilmann û Kenneth W.
Thomas le tojînewekanî xoyanda şêwazî coracorî tek (kirdewe)-î mirovyan diyarî kirdûwe ke le
nakokîda deyangirête ber. Pêwerîş lêreda birîtîye le pêwanî radey amadeyî mirov bo dabînkirdinî
pêwîstîyekanî xoy be berawird letek amadeyî bo dabînkirdinî pêwîstîyekanî layenî beranber - bekurtî
peroşîy bo berjewendîy xot yan bo berjewendîy beranber. Be têhelkêşkirdinî ew dû destpêke, tojeran
twanîyan pênc stratîjî rûn û cuday nakokî diyarî biken:
-

Kêberkê
Guncan
Xoladan
Hawkarî
Sazan

Peybirdin bew şêwazane gelêk sûdbexşe bo têgeyiştinî nakokîy çi sazimanekî bin û çi nêwan mirovgel,
tojîneweş derbareyan zorin, le Amerîka, le Swêd û le welatanî dîkeş. Cige leweş sûdyan bo karûbarî
nakokîy nêw fêrgeş aşkiraye (bo nimûne birwane projey Dracon û Friberg 2005). Leber eweşe ême
lêreda cexit leser em dabeşîney stratîjekanî nakokî dekeyn.
Hîç kam lem stratîjaney Kilmann û Thomas tojîneweyan leser kirdûn, stratîjêk bin hemîşe baş yan
hemîşe bed. Her yek lew pênc stratîje kemtazor le doxî corawcorda sûdbexşin. Boye zanyar
derbareyan debête yarîder bo têgeyiştinî dewrûber û bo helbijardinî agayane le doxî nakokîda.
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Begiştî ew stratîjey mirov penay bo debat le temenêkî zûda fêrî bûwe û bê bîrdanewe bekarî
dehênêt, belam be şarezabûn lêyan agayîman derbarey nexş û nasnamey nakokîy xoman heldekişêt.
Beweş mewday helbijardinî corî reftar bo ême berîntir debêt. (Kilmann & Thomas 1975)

Assertiveness – Xoçespandin, pêwîstîy xoy pêş dexat

Her bo ewey hasantir bitwanîn ew pênc şêwazey nakokî leyek cuda bikeynewe heryekeyan
giyanewerêkî wek hêma pê dirawe, giyanewerekeş bepêy ew wênaney efsane û çîrokan
nexşandûyane, taradeyek rêk dên letek xesletekanî stratîjekeda. (Friberg 2003)

Kund
Harîkarî
Birawe - Birawe

Şêr
Kêberkê
Birawe - Doraw

Rêwî
Sazan

Kîsel
Xoladan
Doraw - Doraw

Wiştir
Xoguncandin
Doraw - Birawe

Cooperativeness
Harîkarî û Xoguncandin, pêwîstîy beranber pêş dexat
Kilmann & Thomas Conflict Mode Instrument
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Şêrî rikaber
Şêrî xosepên hemay kêberkêye, şêwazî birawe-doraw e û şikestî xoy mayey selmandin nîye.
Xoçespandin lay şêr astî berze û le encamî em xesletewe xwastî harîkarîy lay kize. Şêr pitir hereşe
dekat, rêzşikên û xosepêne. Lay şêr amanc girîngtire le hevbendî, serkewtin girîngtire le sûd.
Belam merc nîye şêr hemîşe xoperist bêt, belkû zor çak detwanêt layengirî kesanî dîkeş bêt, bo
nimûne le encumenî fêrxwazan û nakokîy destebendîy fêrge yan wek wirûjêner bo serxistinî dozêk ta
le rojevda cêgîr bêt. Şêr, ger parêzerî grûp bêt, hasantir le çareserî harîkarane nêzîk debêtewe wek
lewey parêzerî berjewendîy xoy bêt.
Barûdox zorin têyda wizey şêrane bo gişt layen sûdbexşe û bigire pêwîstîşe, bo nimûne le doxî
sextang û tenganeda ke pêwîstiman be biryarî xêray nexwazirawî giftûgobedere, yan katêk behay
girîng berhereşen. Katî kêberkê, katî sazûsewday biryarî mûçe û herweha katêk metirsî hereşe dekat
wizey şêrane le nirixandin nayet.
Belam şêr metirsîy ewey lê dekirêt lanîkem yek car ziyad le pêwîst kesanî dîke bikat be jêr zalêtî
xoyewe û leber eweş twanay kize bo sazkirdinî hevbendîy dirust, çunke kes çarey mirovêkî nawêt
kesanî dîke wejêr binêt, beweş harîkarîy nêwanyan gerd degirêt. Betaybetî ger amanc le gişt doxêkda
serkewtin bêt her bo serkewtin xoy, ewsa şêr tewaw êskgiran demênêt.

Wiştirî xoguncên
Wiştir dijewêney şêre, xoçespên nîye, harîkar û sernerme, bê kêşe xoy letek ew doxeda deguncênî ke
kesanî dîke biryaryan dawe. Wiştir zor car hevbendîyekey be lawe girîngtire le dozî berhest, pêşî
waye nakokî lewaneye bibête hereşe leser hevbendî, leber ewe wiştir bê bîrdanewey zor,
xoşselmêne.
Em kare le mewday dûrda kara nîye, pêşemîdanî hemîşe be xwast û pêwîstîy kesanî dîke debête
mayey birîndarbûnî xorêzîy (hestî rêzgirtin le xo). Belam ger helbijardinekey wiştir agayane bêt bo
yarmetî kesêkî dîke ewsa hem lay xoy hestî sûdbexş dirust dekat hem lay dewrûber be sûd dadenrêt.
Wiştir, gerçî xoguncên û xizmetguzarî kesanî dîkeye berjewendî xoyan dabîn biken, belam zor car
birawe debêt, çunke em reftare...
...Debête hîwabexş û peymanî harîkarîy ayende. Zor carîş em teknîke kara debêt ger
layenî serdest le seretada “bexşende” bêt, bo nimûne gewresalan beranber zarok yan
serkirde beranber karmendan. Deşkirêt em teknîke bixirête kar bo hêwrkirdinewey
katîy û bangeşey hêminayetî û bîrkirdinewe. (Thylefors 1996:103)

Wiştirî peroş bo dabînkirdinî pêwîstîy dewrûber pitir le hî xoy detwanêt bibête xalî hevgirtinî grûp.
Em bê xemxwardin qurbanî dedat û çawpoşî dekat, grûpîş wek gişte bem helwêste sûdmend debêt.
Betaybetî bo rêbestin le metirsîy dûberekî, stratîjî wiştir behay zore.
Belam kesêkî herdem çawpoşî bikat natwanêt be zanyar û karzanîy xoy xizmet be firajûtinî grûp bikat.
Leber eweye wiştir her zû destiroyî xoy dedorênêt û lewîşewe rêzî lay dewrûber namênêt. Katêk
behay girîng dekewine ber hereşe wiştirîş debêt dakokîyan lê bikat.
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Kîselî hemîşe xoperêz
Kîsel le nakokî be perêze û zor carîş dewrûber pêyan waye tirsî le nakokî heye, belam merc nîye
hemîşe weha bêt. Helwêstî xamoş lewaneye şêwazêkî karîger bêt bo xoladan le gorankarîyekî kesanî
dîke pêwîstyane kîsel têyda beşdar bêt. Lewaneyişe şêwazêk bêt bo cêhêştinî biryarî naxoş bo kesanî
dîke.
Xoxizandine nêw metalî115 xo û perêzgîrî le kirdar lewaneye baştirîn rêbaz bêt katî hereşey tundûtîjî kîsel be temay katî lebartir, xoy mat dedat. Em şêwazî çarey nakokîye bijareyekî zor başe le nakokîy
bêbayexda, yan barî weha ke serçawey nakokîyeke paş maweyek lexowe birewêtewe. Çi pêwîst
dekat wize û katyan bo xerc bikirêt?
Doxî dîkey têyda wizey kîselkar bijarey here başe eweye kesêkî dîke xawen nakokîyekeye û her xoyişî
çarey bikat başe, yan nakokîyek gerim bûwe û debêt sard bikirêtewe bo rexsandinî derfetî
bîrkirdinewe, yan le helûmercêkda gorankarîy têyda basêkî twanabeder bêt û berdewambûnî
têkoşan tenha nehametîy lê bizêt.
Kemasîy em stratîje lewedaye kîsel be hîç corêk xoçespên nîye, emeş debête mayey derfet nedan be
xuyabûnî nakokîyeke û beweş rêy çarekirdinî nabêt. Ewca kîsel amadey harîkarîş nîye, bigire bêbak û
xodizeweye116 û beweş metirsîy heye hevbendîy girîng ledest biçin. Kîsel zor car xoy dedizêtewe le
derikirdinî biryarî girîng, gerçî nêzîkey hemîşe baştire pelî nakokîyeke bigirît ber lewey firyay helkişan
bikewêt, emeş metirsî rûdanî heye ger mirov herdem xoy bixizênête metalî xoyewe.

Kundî harîkar
Şêwazî kund117 harîkaraneye û le doxî nakokîda gişt layenêk birawe derdeçêt. Bo pêkanî em amance
berze pêwîstiman be peydozîyekî baş heye derbarey hokarekanî paşxan, wate tirs û ber le hemûy
pêwîstî debêt be rûnî rageyen bin. Danûstan girînge, herweha rêz û mitmane.
Kund be radeyekî beriz xoçespên û carûbarîş zor cerbezeye, hawkat harîkare û dekoşêt bo pêkanî
amancêk gişt layen lêy sûdmend bin.
Nakokî lêreda be kêşey hawko debînrên û leber ewe debêt karî hawbeş bikirêt bo çarekirdinyan.
Biryarî geldestîş begiştî mayey rêzgirtine.
Kund le kêşeda çaresaze, le nêw grûpda têkbeste, le nakokîşda bijîwanêkî başe, amancî hem xo û
hem beranber heldesengênêt. Em stratîje harîkare pêwîste bo geyiştin be biryarî girîngî dûrmewda û
herweha bo dariştinî hevbendîy baş letek layenî beranber bo rojgarî dahatû.
Kund le hokarî pêşkeşkirawda gîr naxwat, belkû dekewête peydozîy çendûçonî ew pêwîstîyaney
bûnete jêrxanî nakokîyeke û şêwazî pêkhatin bo çarekirdinyan.

115

Metal: ew berge sextey be pişt kîseleweye. Qelxan.

116

Xodizewe: Rengdêr (awelnaw) e bo kesêkî xoy bidizêtewe.

117

Kund: kundebû, kundebebû, kundepepû.
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Belam geran be dûway pêwîstîyekanî paşxan karêkî katxayene, leber ewe bo çarey nakokîy bêbayex
nabête şêwazêkî karîger. Le sextangî nakawda lewaneye stratîjî kund pêwîst bêt belam metirsî heye
kara nebêt çunke weha katxayene.

Rêwî sazişkar
Rêwî westay sazane. Gişt layenekanî nakok destberdarî beşêk debin û ewey heye dabeşî hemwan
dekirêt. Rêwî rêgeyekî nawend heldebijêrêt, kesî têda doraw nabêt, belam kesîş birawe nîye. Şêwe
nayetîyekey rêwî peroşî keme çi bo amanc bêt û çi bo hevbendî. Sazan birîtîye le destberdarbûn,
sazan be kemtirîn rencî pêwîst.
Sazan zor başe bo nakokîy gerim ke pêwîste sard bikirêtewe ber le çûne nêw giftûgoy qûltir bo
dozînewey çare. Begiştîş take stratîje bo çarey nakokîy leser samanî sinûrdar. Sazan take rêgeyişe ger
mirov naçar bêt encamêkî xêra bedest bihênêt. Lewaneyişe baştirîn rêge bêt ger hîç stratîjêkî birawe
- birawe kara nebêt.
Kemasîy sazişe lewedaye xwastî hîç layenêk dabîn nabêt û hîç layenêkiş tewaw dilasûde nabêt, emeş
hokare bo serheldanewey nakokîyeke. Karêkî guncawîş nîye herdem pena berîne ber sazan bo çarey
nakokî leber ewey pêman waye baştirîn rêgeçareye. Keçî diyardeyekî bawîşe.
Bo rûnkirdinewey ew stratîjane çend nimûneyek pêşan dedeyn.

Nimûney “nakokîy pêge” û stratîjî corawcorî çare
Pêşrew î mamostay rolwazî (drama) hole gewrekey girtûwe bo dûwaprovey bîstupênc
fêrxwazî amadeyî (hevde-hejde salan) bo paşinîweroy pêncşem le nêwan kajêrî şazde
heta nozde (çiwar heta heftî êware). Şanogerîyeke biryar dirawe bo rojî heynî û
fêrxwazanî rolwazî berhemî xoyan pêşkeş be gişt fêrxwazanî fêrgeke û xêzanyan û
kesanî dîkey hevbend deken.
Rojî pêncşem kajêrî pazde û pencawpênc xulek mamostay rolwazî dête holekewe û
debînêt xatû Seyran î berêweber le sekoy axaftinewe bo çiwarsed tazefêrxwazî astî
nawendî dedûwêt. Emane paş pişûy hawîne bo xwêndinî amadeyî dêne em fêrgeye û
êsta agadarî werdegirin.

Mamostay rolwazî lem doxeda çî bikat başe? Kam stratîjî nakokî baştirîn encam dedat?
-

Şêr - deçêt, bigire be heledawan deçêt, bo lay fayelî katgirtin bo ewey bizanêt kê holekey bo
em kate girtûwe û mafî lêy heye.
Wiştir - degerêt be dûway holêkî dîkeda, mamosta gerekî nîye hera letek berêweberda saz
bikat û pêy waye asayîye ew le holeke bêt, axir fêrxwazanî nawendî jimareyan zore.
Kîsel - wirdebas derbarey babetî dîke, nek holeke, letek berêweberda dekatewe.
Rêwî - letek berêweber pêk dên leser ewey heta kajêr hevdewinîw (pêncunîwî paşnîwero) bo
berêweber bêt û paşan bo mamostay rolwazî.
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-

Kund - letek berêweber deaxfêt û rêk dekewin leser ewey fêrxwazanî rolwazî le penawe
xoyan amade biken û dûwaprovey xoyan pêşkeş bem çiwarsed fêrxwazey nawendî biken.
Fêrxwazanî hunerkar aporeyek le bînerî rastîyan debêt û fêrxwazanî nawendîyş dîmenêkî naxî
fêrgeke debînin.

Nimûneyekî dîkey “nakokîy pêge” û stratîjî corawcorî çare
Êwarey dûşemeye û to be pele xot dekeyt be nêzîktirîn dûkanda bo kirînî pirteqalêk. Le
pişt towe hawsêkeşt dête dûkanekewe û ewîş bo kirînî pirteqal hatûwe. Belam
dûkaneke tenha yek pirteqalî mawe.

To lem doxe çî dekeyt? Kame hemay giyanewer dekeyte poşakî xot?
-

-

Şêr - be hawsêket delêyt: min zûtir hatûmete dûkaneke û leber ewe pirteqaleke dekirim.
Hawsêkeşt stratîjî şêrane degirête ber, denerênêt û delêt: min le pêştir bûm belam to le
derwazekeda kirdûte palepesto.
Wiştir - to hawsêkey xotit xoş dewêt û dostayetîy ewt la zor girînge. To agadarî dekeyt lewey
pêt xoşe pirteqaleke bo ew bêt.
Kîsel - supasî hawsêket dekeyt bo dûwacar ke mîwandarîy kirdibûyt û delêt hîwadarît bem
ziwane çayek beyekewe bixonewe.
Rêwî - pêşniyaz dedeyte hawsêket pirteqalek dûkert biken.
Kund - le hawsêket depirsît pirteqalî boçîye. Ewîş delêt kurekey nexoşe û daway şerbetî
pirteqal dekat. Ewca hawsê lêt depirsêt to pirteqalit boçîye. Toyiş delêyt xerîkî sazkirdinî kêkît
û pêwîstit be twêkilepirteqalî riniraw heye.

Ingela Thylefors (Lennéer Axelson & Thylefors 1996:90) şêwazî tojeranî dîke bo diyarîkirdinî stratîjî
jiyan û nakokî rûn dekatewe. Cige leweş Dual Concern Model î Johnson & Johnson rûn dekatewe ke
şêwazêke le modêlî Kilmann & Thomas. Herweha Ellmin (2008) îş bas le stratîjî corawcorî nakokî
dekat.
Zorêk lew tojeraney Thylefors basyan lê dekat, cige le rûnkirdinewey reftarî giştîy corawcorî nakokî,
amajeş deden be ciyawazîy helbijardey jin û piyaw le buwarî stratîjî nakokîda (Galtung & Galtung
2007). Be boçûnî Kohen ew diyardeye pitir le nêw kîjolanî kemtemenda der dekewêt û amajeş dedat
be tojîneweyekî gewre têyda 2400 fêrgey USA beşdarbûwe. Puxtey boçûnî em tojerane delêt kîj her
zû le temenêkî mindalîyewe, be berawird letek kurda, hem pitir daway peywendî118 deken letek
kesanî dîke û hem dirîy kemtir deniwênin. (Kohn 1990; Lennéer Axelson & Thylefors 1996:97-102)
Ke dête ser giwêrayelî bo merc û rêniwênîy gewresalan, kîj, lanîkem le salanî zûy
temenda giwêrayeltirin le kur. Wehayiş pêdeçêt kîj pitir le kur harîkarîy pê baştir bêt le
kêberkê. /.../ Tojînewey hem xomalî û hem nêwdewletî delên le doxî nakokîda jin pitir
rûwew hevbendîye û piyaw pitir bîrokrate... (Lennéer Axelson & Thylefors 1996:98)

118

Peywendî: contact.
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Belam dozî zayend begiştî cêy miştûmire û leber ewe pêwîstiman be nûsyarî firwantir heye bo
çarekirdinî be şêweyekî serleber. Kesêk be dûy em basewe bêt detwanêt birwanête em dû
serçaweyey le înternêtda [be zimanî swêdî] berdestin:
-

-

Agneta Lundström (2008). Lärare och konflikthantering. En undersökande studie ur ett
könsperspektiv. Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och
vägledning. Licentiatsavhandling i Pedagogiskt arbete nr 6. Framlagd vid fakulteten för
lärarutbildning, Umeå universitet, 2008.
Lena Berg (2007). Nordisk forskning om prevention mot våld bland unga - en betraktelse från
en genusorienterad horisont. Fou-rapport 2007:10.

Zor kes, beder le stratîjî serdestî nakokî, hewil deden yan lêy be perêz bin yan zû xoyanî lê derbaz
biken. Bo em mebesteş êmey mirov pena debeyne ber mîkanîzmî bergirî119 y hemecor û zor carîş
taradeyek agabederane ew kare dekeyn.

Mîkanîzmî bergirî - reftarî corawcorî nakokî
Ger le Google yan le nûsyarî derûnnasîda bigerêyn bo mîkanîzmî bergirî welamêkî hênde firewan
dêtewe hem tirsinak û hem serşêwên. Belam girîngîşe bas le çend şêwazêkî bawyan bikeyn bo
peybirdinêkî xêra be rûdawekanî nêw pol, xaney kar û jûrî karmendan. Ew mîkanîzmaney bergirî ke
mirov, çi cewan çi gewresal, çi tak çi deste û grûpî lêy endame, carûbar penay bo debat debête kosp
le rêy çarekirdinî nakokîda û dahêzanî çustîy lê dezêt. Emîş hestî dabîn nebûn ser dexat û ewca bo
dozînewey hokarî dabîn nebûn û dahêzanî çustî, dekewîne geran be dûy berxî qurbanî da.
Le nakokîy nêw grûp û nêwan grûpanda, zor car firajûtinêk debînîn rûwew bîrokey “ême-u-ewan”.
Emeş diyardeyeke pêm waye zorbey mamostayan, le pol, jûrî mamostayan yan le nêwan fêrgekanda,
hestyan pêy şikawe.
Peter M. Senge y xawen birwanamey Ph. D û serokî Center for Organizational Learning le MIT
[Massachusetts î Amerîka] le kitêbî The Fifth Discipline: The Art & Practice of the Learning
Organization (1990) da bas le mîkanîzmî corawcorî bergirî dekat ke hen le nêw destey kar û sazimanî
fêrkarda û nîşanen bo pek kewtinî hawsemay civakî. Senge delêt keşî kar debêt hênde kirawe bêt rê
bidat be serheldan û pejrandinî nakokî:
Be pêçewaney dîdî zor kes, tîmî xoşrewt ewanen nakokîyan têdaye. Nîşaneyekî rastgo
bo tîmî fêrkar, bûnî nakokîy awaleye leser bîrûra. (Senge 1990:27)

Derûnnasî înglîzî nawdar û pisporî bizozîy grûp Wilfred Bion le kitêbî Gruppterapi - teorier och
erfarenheter (1974)120 rûnî dekatewe mirov çon le doxî tirsinakda be şêwazî corawcor bergirî le xoy
dekat. Ber lewîş, derûnişîkarîy zarokan Anna Freud em babetey le kitêbî Jaget och dess

119

Mîkanîzmî bergirî: Defence Mechanism.

120

Wilfred Bion. Experiences in groups and other papers. London: Tavistock, 1961.

66

försvarsmekanismer (1953)121 xistote ber bas. Le Swêd Johan Cullberg be kitêbekey xoy Kris och
utveckling (1980) em çemikey cêgîr kird.
Zor lew mîkanîzmaney bergirî, gerçî mirov begiştî bîr lewe nakatewe reftareke nawnîşanî
derûnnasaney heye, be hasanî denasirênewe. Nawzedkirdinî ew reftarane yarmetîman dedat
hasantir û xêratir serinc bideyne rûdaweke û hewil bideyn çarey bikeyn. Deşbêt bizanîn ke hîç
reftarêkî tak yan grûp nîye tewaw rêk bêt letek em modêlaney lêreda basyan dêt, belam modêl bo
peybirdine be radey çirî û girîngîy hokarekanî ew reftarane. Lewaneyişe pêwîstiman be yarmetî bêt
bo derikkirdinî nexş û mîkanîzmekanyan û herweha pêwîstiman be gorînî riwange bêt - bo bînînî
kêşeke le goşenîgay kes yan grûpî dîkewe.

Helatin - zor car her le nakokîy biçûkî rojaneda bas le xebat û helatin dekirêt. Le rastîda deşêt zor le
mîkanîzmekanî bergirî le jêr serdêrî helatinda polên bikirên. Helatin, le nêw hem fêrxwaz û hem
mamostayanda, zor car rû dekate karêkî rêkxirawî zêdero û degate kenarxistinî hawpol û hawkaran û
beweş sazkirdinî hestêk le asûdeyî û çustî. Belam dahêzanî twanay afirandinî bedemeweye, hawjînîy
civakî û harîkarîy ziyan dexon.

Taybetkarî - emîş corêke le mîkanîzmî helatin: berpirsayetî û nore le karda weha dabeş dekirên kes
ber kes nekewêt - her kes le buwarî xoyda debête taybetkar. Em diyardeye dijwêneşî heye, wate
nikûlîkirdin le bûnî pisporî û karzanîy kesanî dîke û nepejrandinî layenî behêz têyanda. Metirsî lêreda
eweye gişt kesêk debête berpirsiyarî gişt basêk û derencam kes xoy nakate berpirsî hîç.

Gîrodeyî - hem le fêrgeda û hem le guzeranî gewresalanda, mirov bo helatin le berpirsayetîy xoy,
biryar cêy dehêlêt bo kesêkî dîkey nêzîk, kesêkî amade bêt bo ew erike sexte, kesêkî cêbawerî weha
twanay hebêt ger doxeke şêwa çarey bikat - mirov pêwîstî heye be rêberî behêz û cêbawer. Em hêz,
zanyar û dilêrîye le derewey pol û grûp peyda debin, takîş debête peyrew û serfirûy rêberî bala.
Metirsîy dirustbûnî kêberkê leser dilkêşanî rêber zore û emeş debête hereşe leser hevbûnî grûp û
herweha çustî û şadimanîy kar. Ewca deşbête hereşe leser rêberîş ke paş maweyek le mestîy deselat
hest dekat mercekanî serşanî dijwarin û derwestyan nayet. Ewsa çarekirdinî nakamîy peyrewan zor
sext debêt, çunke kes hêndey rêberî kewtû, rêberî derwest nehatûy çawenorîyekan, dizêw nîye.

Paşekişe - paşekişe lêreda be watay geraneweye bo qonaxekanî zûtirî temen, helatine le hestî
berpirsayetî rûwew reftarî pitir sakar û neriskaw. Begiştî geraneweye bo derbirînî gemey kolanan,
hawarhawar, giryan û hêzî rûxêner.
Şêwazêkî dîkey paşekişe eweye mirov xoy zor kesastir radeniwênêt lewey heye, degerêtewe bo
reftarekanî pênc, de yan bîst salî raburdû bo ewey kesêkî dîke berpirsayetîyeke bigirête esto, bo
nimûne delêt: “to westay em kareyt” yan “min zor destupê spîm lem kareda”.
Qerebûy zêdero - kem kes heye serederî le gişt babetêk bikat, leber ewe diyardeyekî siruştîye ger
mirov wize le dîwe behêzekanî xoyda xerc bikat, belam zêderoyî lem kareda bo dapoşênî layenî lawaz
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debête qerebûy zêdero (Overcompensation). Bo nimûne le rêy xohelkêşan be xebat û çalakîy
bêbakanewe, rast bin yan helbestiraw, be mebestî zêde qerebûkirdinewey kemasîyekanî xoy. Zor car
wizey şêrane bemebestî qerebûy zêdero dexirête kar.

Weberdan - weberdan eweye mirov hasantir derik be lawazîy kesanî dîke bikat le hî xoy - gerçî merc
nîye kesanî beranber lew xesleteda bêgerd bin. Wirdekarîyekî ziyadtir derbarey weberdan le destpêkî
em pajeda hatûwe. Belam nawhênanîşî lem lîstî mîkanîzmî bergirîda bêho nîye. Giştiman, helbet zor
car agabederane, pena bo weberdan debeyn û beweş hemû tawan, berpirsayetî û gişt pêwîstbûnî
gorankarî dexeyne estoy kesanî dîke. Emîş her corêkî helatine le berpirsayetîy xo.

Rûpoşîn û arayiş - wek kîsel, gişt kêşeyek leber çawan deşarêtewe, goya bûnyan nîye. Mebestî yekem
eweye kesî dîke pêyan nezanêt belam zor car mirov kêşeke le xoyişî deşarêtewe.
“Ême be yekdî şadîn, her delêt yek xêzanî gewreyn”, “min, hawpolekanî xom xoş dewên - giştyan zor
rûxoşin”... Helbet deşêt em gutane rast bin, belam metirsî zore hevbendî û beriz ragirtinî ew riwalete
pêgey girîngtirî berkewêt le erikî diyarîkiraw. Mirov, serinc û pêşniyazî girîngî gorankarî be şoxî û
gutey xoş derbaz dekat çunke deşêt doxêkî hereşekar peyda biken. Mebest dabînkirdinî dilgîrî û
aramîye, erê başe, belam lewaneye bibête hoy xefekirdin û dawestan.122

Cêgorkê - em mîkanîzmî bergirîye zorî şoxî lesere, belam deşêt zor cîddî bêt û bigate azardanî derûnî
û leşekî. Ew hestaney mirov natwanêt beranber dayikûbabî tûre, mamostay tundirew yan hawpolêkî
behêztir deryan bibirêt, arastey kesêk dekirên tewaw beder le baseke. Mamosta katêk dekewête ber
rexney berêweber lewaneye naçar bêt be supasewe noşî bikat belam paşan tûreyî xoy be fêrxwazêk
yan serleberî polêk helrêjêt. Ger mindalêk le layen dayikûbab yan mamostawe serzenişt bikirêt
lewaneye paşan em be xuşk û biray biçûktirî der bikat. Mirov zor car be şoxîyewe delêt: “deçime mal
û pişîleke dedeme ber şeq” belam barêke çi xoşîyekî têda nîye bo kesî berkewte.

Hoşandin - biyanûhênanewe - mirovî hoşekî dekatewe mirovî xawen bîrkirdinewey dirust û
babetyane belam katêk mirov dekewête hoşandin (Rationalization) be wata derûnnasîyekey mebest
lêy mirov “wehay radeniwênêt” xawen bîrkirdinewey dirust û babetyaneye. Em hunere zor car bo
biyanûpoşîy şikest û berhemkarîy xirap dexirête kar be mebestî şardinewey beşî xo lew
kurthênaneda. Emîş dîsan helatine le berpirsayetî xo. Nimrey xirap le babetêkda bo nimûne, xirapîy
mamosta dekate biyanû, ke dûr nîye rast bêt belam nek hemû car.

Xo-nasandin - emyan le fêrgeda mîkanîzmêkî bawî bergirîye - û zorîş saminake. Mirov wek “gişt
ewaney dîke” dekat bo ewey rîzper nebêt, bo ewey be endam werbigîrêt, emeş hestêkî asûdebûn
debexşêt - ba saxteş bêt. Lewaneye mirov pêşî xoş nebêt belam beşdarîy çepandin dekat bo ewey xoy
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nekewête ber çepandin. Fêrxwaz xwêndinekey xoy wêl dekat bo ewey zor helkewtû derneçêt le nêw
hawpolanda.

Şanogerî - pol arezûyan le şadîye çunke rojgarî fêrge bêtamin. Erê başe, belam metirsîy heye em
şadimanîye hênde wizekêş bêt, hewildan bo çarekirdinî kêşe û xoştirkirdinî karûbarî fêrge, ziyan
bixon.

Sengerbazî - poleke, yan grûpêkî poleke, hevbendîyekî behêzî weha heldebestin her delêyt şûreyan le
dewr heldekişêt. Hevbendîy behêz başe, belam katêk kesanî dîke yan fêrxwazî niwê netwanin têda
beşdar bin ewsa nebaşe. Lewaneye derçûnîş lew grûpe her dijwar bêt çunke derçûn be peymanşikênî
bizanrêt û bibête hoy dujminayetî, çepandin û azardan. Doxî pergîrîyş le nêw destey tawankaranda
aşkiraye, car heye derçûn le desteke mergî bedemeweye.

Nawzedkirdin girînge. Katêk ême naw le reftar yan diyardeyek denêyn û rûnî dekeynewe, twanaman
bo nasînewe û derikî rûdaweke û dozînewey stratîjî çarekar, dête helkişan. Be heman şêwe,
bergegirtinî helbezudabezî demdemî nêw pol û grûpan hasantir debêt ger mirov aşnay ew astane bêt
pol û grûpekan zor pêyda têdeperin û firebare debinewe. Bîrdozey FIRO (FIRO theory) lem buwareda
yarîder û rêniwêne.
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Bîrdozey Firo

Kê em beleme
dehajwê?

Mîwaninewazî

Control
Cilewgîrî
Deselat - Nore
Aramî

Inclusion
Endametî
Beşdar - Derkinar

Openness
Hawbendî
Awaleyî - Nêzîkayetî

Cê bo minîş
heye?

Min le kêwe
nêzîktirim?
Çerxî FIRO
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Fêrxwaz bedem salanî fêrgewe le heman grûp û bo mawey çend salêk letek û beranber yekdî dêne
helşêlan. Em grûpe zor car lanîkem sê sal, car heye no sal û dûrîş nîye bo dûwazde salanîş pêkewe
bin. Mamosta begiştî sê sal letek fêrxwazî xoyetî û bew core emîş debête endamî ew grûpe. Fêrxwaz
bedem sûrî salanewe grûp cê dehêlin û fêrxwazî dîke dêne nêw. Grûpîş nîye bem doxe nekewête
bertawî gorankarî.
Kesanêk bo maweyekî dirêj hawkar bin û bilên hîç nakokîyman nîye, yan diro deken yan eweta
grûpêkî dirustkar nîn. Guzeran letek mirovî dîkeda xoşe - pêwîstîyekî mirovkarîşe. Hawkarî le grûpda
xoşe - belam dûrîş nîye tirsinak û naxoşîş bêt: “aye min kelkim heye?”, “cêm debêtewe?”, “her berast
pêwîstyan be min heye?”... Nîgeranîyekin berokî zor kes degirnewe katêk deçine nêw têkbesteyekî
tazey dostan, kar û polewe. Tenanet mamostaş le dîdarî polî niwêda heman nîgeranîy heye.
FIRO (kurtkirawey Fundamental Interpersonal Relations Orientation) modêlêke le here bawekan bo
rûnkirdinewey rewtî firajûtinî grûp bedem katewe. Bîrdozeke le layen William Schutz î derûnnas û
tojerî amerîkayîyewe hate dariştin. Tojînewekanî Schutz leser çustîy grûpî corawcor bû ke le cengî
Korya da le keştîy cengîda dexebitîn. Tojînewekan nexşêkî rûnyan pêşan da le hevgirtinî nêw grûp û
bûwe destawêjêk bo lêkdanewey berhemî baş û xirapiyan. (Schutz 1997)
Raste em bîrdozeye bo lêkdanewey beserhatî grûpî taradeyek takzayendî123 ser rûberî bertesk û jêr
helûmercî dijwar hate dariştin, belam detwanêt sûdbexş bêt bo derikkirdinî rûdawî nêw pol û nêw
tîmî mamostayan. Polî em serdemey Swêd takzayend nîn, belam fêrxwaz begiştî xizênirawinete nêw
grûpêk hawpolî eman destyan nebûwe le helbijardinyanda û le jûrî taradeyek berteskda xerîkî
erikêkin bo zoryan taradeyek sexte. Wek paşxanêk bo stratîj û mîkanîzmekanî bergirîy ke zûtir basyan
hat, herweha wek yarîderêk bo peybirdin be rûdawî nêw grûp le katî gorankarîda, be kurte basêk
lêreda bîrdozey FIRO rûn dekirêtewe.
Be dîdî Schutz gişt grûpêk/polêk/tîmêkî mamostayan... htd le rewtî firajûtinî xoyda rûwew
pêkhateyekî têkbeste û çust, be sê qonaxda têdeperêt. Le nêwan ew sê qonaxeşda mawey kurtîş
heye arame, wate maweyek têyda endamanî grûpeke şarezay helûmercî grûpeke debin û
deşîselmênin. Belam merc nîye gişt grûpêk bigate qonaxî çust û kota. Em negeyiştine bû be qonaxî
çustî le layen grûpekanî Schutz le salanî 1950 akanda xerîkiyan bû, serî na be dariştinî bîrdozey Firo.

1. Qonaxî endametî
Qonaxî yekem her zû yekem rojî fêrge dest pêdekat û deşêt destpêkî salî xwêndin bêt le fêrgey
bineretî û amadeyî yan yekem rojî korî mamostayan bêt. Pirsiyarî nîgeran zorin: aya bom heye
beşdarbim yan rêgirîm lê dekirêt, wate: bekelk dêm? Edî min be rastî demewêt beşdar bim?
Le polî niwêda mirov kunçkawî yekdîn û hewil deden yekdî be corêk polên biken. Mirov peydozîy
yekdî dekat bo dozînewey ewaney dekirêt lêyan nêzîk bêtewe, belam hawkat danûstanî nêwanyan
taradeyek serawîye û beperêze le babetî kesekî. Hevbendî be hasanî heldebestirên belam her be
hasanîş dêne gorîn yan heldeweşênewe. Heye xêra hewil dedat peywendî le tek mamosta yan
fêrxwaze çetûn-ekan î pol saz bikat, heyişe be perêzewe le perawêzda xerîkî rêgedozîye.
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Paş maweyek, katêk mirov xoy debînêtewe û degate ew birwayey dewrûber denasêt, ba le astêkî
rûkaraneşda bêt, wiçanêkî kurt dête pêş, derfetêkî dostane-ye mirov têda detwanêt xerîkî ew erike
bêt le estoyetî. Karî fêrge mewdayekî berîntir degirêt, xoştir û serincrakêştir debêt.

2. Qonaxî cilewgîrî û noredozî
Bedem katewe wiçane dostaneke derbaz debêt. Mirov hest be xorapermûnêkî weha dekat bûwêrêt
bikewête berokgîrî124 û gumangîrîy dewrûber be şêweyekî taradeyek awale. Emeş natebayî rûn,
destebendî û nakokîy dirust dekat. Xebatêkî aşkira yan penhan leser rêberayetî nîşaneyekî em
qonaxeye û debête hokar bo sazkirdinî lagrûpî rikaber. Weha başe mamosta hoşyar bêt lewey lem
bareda çend corêk le mîkanîzmî kenarxistin be penhanî geşe deken. Çarekirdinî em qonaxe karêkî zor
hasan nîye.
Ewca bedem katewe grûpeke leser norm, nore û rêberayetî dêne pêkhatin û dîsan wiçanêk, derfetêkî
aram dête kayewe çunke endaman le dijwestan û milmilanêy deselat derbaz debin û taradeyekîş
norey xoyan le grûpekeda deselmênin.

3. Qonaxî hawbendî
Endamanî grûpî çust, le doxî nimûneyîda, mitmaneyan heye be yekdî û peroşî hevbendîyekanî
xoyanin. Endam lem qonaxey grûpda hest be asûdeyî dekat, dewêrêt hest û lawazîyekanî xoy pêşanî
hawkaran bidat. Lêreda harîkarîy zor baş deçerxêt.
Belam grûp hen hergîz nagene qonaxî hawbendî, be nimûne ger rikaberî han bidirêt. Le fêrgeda car
heye mirov tûşî polî weha debêt têyda fêrxwaz zor rijdane yarmetîy yekdî deden be mebestî
wedesthênanî “nimrey têkra” y here beriz - bo nimûne le kêberkêy polî dîke. Eme debête hoy
rahêzanî hevbendîy poleke - çi baş û çi bed. Polî dîkeş hen, rikaberîy kesekî hênde behêze fêrxwaz
yadaştî rojaney xoy deşarêtewe, yarmetîy hawpolêk nadat leber nexoşî yan hokarêkî dîke
damalrabêt.
Ewca ger pol geyiştîşe qonaxî hawbendî, merc nîye bo hemîşe weha berdewam bêt. Le ast gişt
gorankarîyekda, bo nimûne fêrxwazêk le pol û grûp derçêt yan fêrxwazî niwê bête naw, grûpeke
degerêtewe bo qonaxî yekem. Ewca pol ger xoşçerx bêt, her zû be gişt hengawekanî bazinekeda
desûrêt û degatewe qonaxî hawbendî.
Kewate le qonaxî dûhem, le cilewgîrî û noredozîdaye nakokî le pol û grûpanda ser heldeden. Her
lewêşdaye stratîjekanî nakokî, ke zûtir basyan hat, debînrên û her lêreşda mîkanîzmekanî bergirî
dêne dest bo xoladan le berengarbûnewe. Noregorîy û heray peywestî ew basewe debête mayey
nîgeranî bo zor mamosta û zortirîş bo dayikûbab. (Schutz 1997; UGL-2006)
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Serencam
Nakokî beşêke le guzeran û beşêkî çarey nakokîş birîtîye le çarey guzeran - be piley yekem jiyanî
mirov xoy belam hî kesanî dîkeş, ewaney le dewrûberda hevbendin. Mirov hergîz nagate piley fêrbûnî
reha - Tomas Tranströmer î honer (şaîr) le honrawey Romanska bågar da delêt: “To hergîz nageyte
kota, her deşbêt weha bêt”.
Mirov be xwêndewey ziyadtir û fêrbûnî ziyadtir, derikî baştir debêt û hasantir detwanêt sextang çare
bikat, belam deşbêt lêy rûn bêt ke zanyar le dakewtda deçespêt. Raman le doxî kêşedar, le çonetîy
serkewtin yan şikesthênan le dozînewey çareserda, letek girêdanî ew ramane be nêwerokî em
kitêbewe, debête şêwazêkî karîger bo geşedanî twanay xo bo çarey nakokî.
Lem pajeda çend bîrdoze, modêl û şêwazêkî peydozîy nakokî, çonetîy serheldanyan, rewtyan û
tawdanyan, hatine pêşkeşkirdin. Pêşanîşiman da grûp çi rewtêkî be nêw qonaxanda heye bedem
katewe, mirov çon pena debate ber mîkanîzmî coracorî bergirî bo çawpoşîn û helatin le kêşe û
nakokî. Em babetane, be hoy naçarîyewe, be şêweyekî giştî hatine ber bas.
Belam xoşbextane kitêb hen taybet bew babetane, lewanda derfetî xwêndinewey wirdtir heye
derbarey yekbeyekî ew bîrdoze û modêlane û herweha be nimûney ziyatirîşewe - eweş
berdewambûnî xwêndineweyeke ême zorman pê başe.
Binezanyar be bîrdoze û modêlewe, debête mayey asûdeyî le karda letek mirovgelî temen ciyawaz.
Mirov detwanêt dilnya bêt lewey carûbar karî weha aloze û be hîç corêk sakar nîye belam dîsan
zorbey car dilkêşe û debête mayey geşekirdin - ger mirov dilnya bêt le zanyar û norey xoy.
Leber ewey kemasîy danûstan zor car debête mayey peydabûnî nakokî, yek le basekanî pajî dahatû
derbarey danûstan debêt, danûstanî xas çîye, têgeyiştinî çewt le danûstan, çend zû zû ême
lêkdanewey çewtiman debêt bo peyamî rageyen, şêwazî danûstanî corawcorman çonin.
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Pajî sêhem
Şahuner - Birgitta Friberg

Le pajekanî pêşûda bas le makî nakokî û şêwazî firajûtinyan kira, ewca cêy xoyetî wirdtir bas lew
hunerane bikeyn ke êmey mamosta pêwîste zalbîn beseryanda bo çarey ew nakokîyaney le fêrge û
guzeranî kesekîda, naçarekî, her dêne rê. Zorêk lew hunerane deçine xaney ewey ême be riskan
nawzedî dekeyn û nakirêt çawenor bîn herweha berbeyar lay fêrxwazan peyda bibin. Be rahênanî
coracor, giftûgo û herweha fîlmî weha nêwerokiyan be hasanî diyarî bikirêt, derik û huner heldekişên.
Ber le hemwanîş hunerî:
-

Twanay danûstan
Xoderik
Hunerî hawsozî
Peybirdinî mirov be çonetîy bîrkirdinewey xoy û ciyawazîy ew bîrkirdineweye letek
bîrkirdinewey kesanî dîke, peyweste be çendîn hokarî wek: temen, zayend, helûmercî
helkişanî temen, mîratî ferhengî... htd.

Mebest le gişt em bîrdoze, derik û twanageley lem pajeda dexirêne ber bas, hasandin û pêşxistinî
danûstane. Danûstanî xoşrewtîş debête mayey handan û hasandinî çarey nakokî. Bîrdozekanî lêreda
pêşkeş dekirên cexit dexene ser ew hokaraney agayane yan agabederane, ayetyane yan nayetyane
karîgerîyan debêt leser nakokî.
Nakokî le boşayîda peyda nabin; le berkewtî mirovaneda peyda debin ke danûstan têyanda xirap yan
narêk, xaw yan nacor bêt. Zor carîş danûstan bekar dehênrên bo serxistinî nakokî. Hem dîdarî
mirovane û hem danûstanî mirovane berdewam hen û zor car wişebeder, gerçî zorbeman pêy waye
danûstan wişebende.
Hem nakokî û hem çarey nakokî besterî tokimeyan be danûstanewe heye le piçiran nayet. Leber ewe
twanay danûstan pêwîste bo berengarbûnewe û çarey natebayî, nakokî, helwêstî nayetî û tenanet
pelamardanîş, ke mexabin beşêkin le rojgarî mamosta. Cige lewe, twanay danûstan, beşêkî girîngîşin
lew huneraney serbe derûnnasî ke paşan lem pajeda dêne ber bas. Leber ewe weha başe aloskanî
danûstan û çonetîy peydabûnî lêk tênegeyişin, gerçî begiştî mirov pêy waye danûstanekey xoşrewte,
bikeyne destpêkî babet.

Beşêk le pêkhatekanî danûstan birîtîyn le:
-

Giwêradêranî çalak û herweha zanyar derbarey kospî rêbest le giwêradêranî çalak
Şêwazî corawcorî danûstan, ke debine hokar bo lêk tênegeyiştinî berdewam û lawazîy
mitmane be kesanî dîke
Peybirdin be çonetîy bekarhênanî danûstan wek amirazêk bo şêwandin, deselatbazî û
xosepênî. Ewca şêwazî berengarbûnewey reftarî lew babete.
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Lew demeşda ke ême pêman waye danûstan nakeyn, wate katêk têbînî le babetêk nagirîn, katî
nedûwandinî beranber, naxuyakirdinî125 mirov, danûstan bûnî her heye. Her rêk naxuyakirdinî mirov,
amirazêkî deselatbazîye û zor car xirap dête bekarhênan û yekêke le hunere bawekanî xosepandin.
Danûstan bote corêk le wişey baw, belam merc nîye watay wişeke herdem rûn bêt, çunke zorbey
guzeran deçête xaney danûstanewe. Ew şêwe danûstaney ême berdewam pêwey xerîkîn, şêwazêke
le prosey civakî, amirazêke bo peywendî û destawêjêke bo dariştinî xowêneyek126 bo berçawî xoman
û berçawî kesanî dîke - amiraze bo pêkhênanî “nasname”.
Martin Buber î feylesûfî dîn û yek le gewre bîrmendanî sedey bîstem, cexit dekat leser: «“to” nebît
“ez” bûnî nîye». Buber nuxşaney127 rêbazî bûngerayî (Existentialism) dedat û le yek le kitêbe here
pirxwênirawekanî xoy “min û to” Ich und Du (1923) (tercemey înglîzî I and Thou (1937) û tercemey
swêdî Jag och du (1962)) girîngîy berkewtî kesekî pêşan dedat. Buber delêt: “hemû jînêkî rastî,
dîdare” û amajeyekî rûne bo sengî danûstanî nêwan mirovgel. Nawî yekêkî dîke le kitêbe here
pirxwênirawekanî birîtîye le: “nêwan mirovgel” Elemente des Zwischenmenschlichen (1954)
(tercemey swêdî Det mellanmänskliga 1995).

Danûstan le modêlî xiştekarda
Bo bînînî serleberî ew sîsteme alozey debête pêkhatey danûstan pena debeyne ber modêlîkî
hêlkarane. Em modêle xişteyekî hêlkaraney sakare bo rûnkirdinewey ew dîdare mirovkarey rastewxo yan tiyan, rûberû yan le rêy destawêjî teknîkî û elektronîyewe - giştiman têyda beşdarîn.
Mirov be hasanî û bê ewey hestî pê bikat dekewête telewe, belam dewrûber encamekey debînêt û
beweş nakokîyeke cêgîr debêt. Lewaneye lêk tênegeyiştin yeknewayane rû bidat belam ême pêman
wa bêt peyamekeman dirust û rageyene. Aye geyandinî peyam bo kesanî beranber her le bineretewe
basêke derfetî hebêt yan eme tenha wêjenge?
Hêlkarîy “Modêlêkî sakarî danûstan” şêwazêkî danûstan pêşan dedat goya bo rûnkirdinewey karî
têlegraf darêjrawe, zorbeman le kitêbêkî fêrgeda – be her zimanîk bêt - dîwêtî. Paşan çendîn tojer
xerîkî em modêle bûn, lewan tojeran Shannon û Weavers ke le mawey cengî dûhemî cîhanîda koşan
bo dariştinî bîrdozeyek derbarey bekarhênanî here çustî kenale hemecorekanî teknîk bo danûstan,
beweş wek pêşkeşkar û sirûşbexşî tojînewey danûstan abrûmend bûn. (Fiske 1997)
Le gişt danûstanêkda lanîkem dû bere hen - dû kes, dû deste, dû deng. Tenanet le danûstanî naxekîy
wek raman, xewin û xeyal, mirov hest be bûnî layenêkî beranber dekat, ba ew beranbere xeyalkirde
pitir wergir û hawdem bêt. Çemikî şander128 û wergir129 zor çak cê degirin ger danûstan nûsiraw bêt,
“çat” (wirde qse û bas) yan her core danûstanêkî radyokar bêt, ke têyanda fîdbak (feedback, bersiv,
serinc û têbînî) peyda nabin ber lewey wergir peyamî şander wer bigirêt. Ewsayiş bas le peyamî zarekî
yan nûsirawe, be rîz û le dûyek, germawgerim, le rêy destawêjêkî teknîkî yan elektronî bêne nardin.

125

Xuya: diyar, bîniraw. Xuyakirdin: derxistin, diyarkirdin, xistine berçaw. Naxuyakirdin: wêlkirdin, xamoşkirdin,
dapoşînî kes yan babetêk be corêk ke nebînrêt û le çawan bizir bêt.
126

Xowêne: wêneyekî xo.

127

Nuxşane: Forebode, nuxşanedan: agadarîdan, amajedan, wiryakirdinewe.

128

Şander: Transmitter, amêr yan kesêkî sîgnal û peyam bişênêt, binêrêt, pexş bikat.

129

Wergir: Receiver, amêr yan kesêkî sîgnal û peyam wer bigirêt.
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Kenal

Peyam

Şander

Wergir

Bersiv / Fîdbak
Modêlêkî sakarî danûstan

Belam ew modêle hênd xiştekî û teknîkîye bo rûnkirdinewey şêwaze bawekanî danûstan kurtî
dehênêt. Danûstan wek yarîyekî pîngpong dête baskirdin û modêlekeş be modêlî pîngpong nawzed
kirawe, çunke bênewberey peyam wek hatûçoy topî pîngpong le nêw layenekanda dête raniwandin.
Le fêrge û herweha le nêw xêzanîşda car heye nexşêkî dîkey danûstan dête pêş be modêlî çekuşkut
nawzed dekirêt. Lêreda mamosta yan dayikûbab heman gute car dûway car bedem denghelbirînewe
dûpat dekatewe, her delêyt têhelkêşkirdinî hêzî deng û dûpatkirdinewe debête hoy geyandinî peyam,
her wek çon çekuş bizmar dekutêt (Nilsson & Waldemarson 1990:17).
Mirovî swêdî le danûstanîda letek naswêdîda heman modêlî çekuşkut degirête ber, her delêt bîstin
kêşeye nek wişe têgeyiştin. Belam rêgeçarey firepat yan “fire le heman babet” (more of the same), bo
nimûne modêlî çekuşkut (heta ziyadtir çekuşkutî bikeyt bizmar baştir deçespêt), kêşe çareser nakat.
Bem rêbaze degutirêt çareserî “şîrazey yekem”, belam çareserî “şîrazey dûhem” pêwste bo giftûgoy
nakokî û kêşe; mebestîş çareserkirdinî kêşeye le astêkî derhestandinî130 beriztir le astî serheldanî
kêşeke. Mêtadanûstan131 girînge û bo geyiştine encam debêt le giftogoda hevbendî û nirixandin rûn
bikirênewe (Watzlawick 1984).
Danûstanî rastewxoyiş, le şêwey axaftinî asayîda, letek modêlî pîngpongda yek nagirnewe. Le
axaftinda çendîn top hawkat be hewawen û leber eweşe ême be hasanî topêk û dûwaniman le dest
deçin. Layenekan debine şander û wergirî berdewam. Katêk emyan deaxfêt ewey dîke beşêkî zorî
bertekî xoy be amaje, be derbirînî rûxsar û be wîtewît radegeyenêt. Wate layenî wergirîş peyamî xoy
denêrêt û layenî şanderîş le nêw axaftinî xoyda ew peyamey beranber werdegirêt. Kewate le
danûstanî zarekîda gişt layenekan hawkat û be kenalî corawcor, peyam hem pexş deken û hem
werdegirin. Hîç seyr nîye ême “le zarî yekdîda depeyvîn”132 ger hemîşe zarekîş nebêt, ewa be dengî
dîke. Wêray eweş ême her bo asankarî lem nûsîneda cûte çemikî “şander” û “wergir” bekar dehênîn
gerçî lêl û bergumanîşin.

130

Derhest: Abstract, mecaz. Derhestandin: Abstraction. Bo pêçewanekey birwane berhest.

131

Mêtadanûstan: Meta-communication wate danûstan derbarey pêkhatekanî danûstan, bo nimûne derbarey
reftar, rastîne, sose, nirixandin, peywendî... Ke dekatewe: “danûstan-derbarey-danûstan”.
132

“Le zarî yekdîda depeyvîn”: derbirînêkî swêdîye mebest lêy peyvînî hawkatî layenî ciyawaze beranber yek.
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Ew modêle wehay radeniwênêt ke danûstanî zarekî rastewxo le zarda peyda debêt, eweş tewaw
dirust nîye. Peyam, wek birîskey bîroke, le şiwênêkî mêşikda dezêt û ewca be şêweyekî zarekî
degiwêzirêtewe bo layenî beranber, wate layenî şander ew peyame be wişey guncaw derêsêt, paşan
wergir lêkî dedatewe û têy degat. Bem core birîskey bîrokey nêw mêşikî şander le mêşikî wergirîşda
debête birîskey bîroke, belam nabête rêk heman bîroke, çunke giwastinewey kutumtî bîroke karêke
twanabeder.
Jiyanî ême hergîz rêk kutûmit nîye, ême xawen ezimûnî ciyawaz û barî ciyawazîn, lêreşda debêt
bîselmênîn ke jiyan zor dadperwer nîye. Mirov, ba fire nêzîkîş leyek bijîn, cîhanbînîy corawcoryan
heye. Emeş rûn debêtewe bewey, bo nimûne xuşkûbira bas le jîngey riskanî xoyan biken. Ewey
emyan be beheştî dezanêt, le doxî pergîrda, lay ewey dîkeyan debête dozex. Ewca le barî wehada
ciyawazîyekan hênde rûnin ême le danûstanda agayane behendyan degirîn. Belam le doxî dîkey
kemtir pergîrda metirsîy ziyadtire ême pêman weha bêt wişekanî bekaryan dehênîn heman watayan
heye lay kesanî beranber. Ême pêman waye têgeyiştûyn le mebestî kesî beranber - belam naagayn
lewey ême lêkdanewey xoman kirdûwe, çunke ranehatûyn wird giwêradêrîn û kontrolî bikeynewe
aye ême berastî dirust têgeyiştûyn.

Lêk negeyiştin herdem rû dedat
Hokar zorin bo hestandinî hênde ciyawaziman le heman wişe. Xalî girîng le doxî danûstanda lewaneye
peybirdin bêt bewey ême lêkdanewey ciyawaziman heye le wişe, nek hewildan bo wedesthênanî
hawçûnî tewaw kutûmit. Lewaneye weha baş bêt dawa le kesanî beranber bikeyn gutey xoyan
pênase biken bo xoladan le lêk tênegeyiştin, belam em kareş dîsan debête mayey pitir aloskanî
danûstan. Kewate ême naçarîn pena berîne ber wişe û derbirînî şil û giştgîr û mitmaneşiman hebêt
bewey ew kesaney giftûgoyan letek dekeyn xawen cîhannorîy taradeyek nêzîkin lewey xoman. Dena
berdewam le mercî bêhudey pênasekirdinda gîr dexoyn.

Nimûne - wişe lay mirovî ciyawaz watay ciyawazî heye
Rêwan û Leyla danîştûn û bedem şîruqawe xwardinewewe dedûwên. Leyla, kemêk
beperêzewe bo Rêwan î rûn dekatewe ke pêy xoşe ger Rêwan kemêk ziyadtir raşikaw
bêt.
Rêwan: Min - bem hemû raşikawîyewe!
Leyla: Axir to key raşikawît?
Rêwan: De to le gişt dostanim bipirse, ewan pêt delên min le hemwan pitir raşikawim.

Giftûgo xerîk bû bigate astî demebole belam herdû la têgeyiştin lewey lêkdaneweyan bo wişeyekî
weha sakar û bawî wek raşikaw cudaye. Pênasey Leyla birîtîye le pêşandanî hest û boçûnî xo, wate
raşikaw bît rûwewder. Belam raşikaw lay Rêwan dekatewe raşikawbûn bo wergirtinî pêşniyaz, bîr û
boçûn, wate raşikaw rûwewinax. Dû pênasey ciyawaz belam herdûkiyan tewaw dirust.

77

Êmey mirov be degmen nebêt rêk heman watakêşekê -man le wişe nîye, gerçî pêman waye heman
mebestiman le wişeke heye û le rûy ferhengîy rûtewe watay wişeke her ewe bêt, ke dekatewe
şawata133 y wişeke. Be kemêk çawpoşîyewe dekirê emyan be biçûktirîn kolkey hawbeş yan be watay
ferhengî nawzed bikeyn.
Kêşeke birîtîye le lawata134 y wişeke. Ger ême bo nimûne bîr le wişey “qenefe” bikeynewe ewa
giştiman dezanîn bas le nawaxinêkî taradeyek nerme ke dekatewe şawata y wişeke. Belam corî
watakêşekê le demî bîstinî wişeke, dekatewe lawata yan xaney watakêşekê y wişeke. Katêk
herzekarêk xeyal dekatewe le rakişan leser qenefe dilpesendekey xoy û giwêradêran le hunermendî
here dilpesendî xoy be dengî here beriz le rêy bîstokewe, emeye debête xaney watakêşekê y wişey
qenefe lay em herzekare, keçî dapîrey em herzekare watakêşekê/lawata y tewaw ciyawazî le heman
wişe heye.
Ger bas le babetî berhest bêt, wek kursî û mêz, lêk tênegeyiştin le lawata y wişe, nabête kêşe - gerçî
wişey berhest heye, wek dayikûbab yan poşakî ciwan, be pêwerî temen û cîhannorî, xaney
watakêşekêyan hem berîne û hem firecor. Katêk dête ser wişey xawen nêwerokî pitir derhest
lewaneye lêk tênegeyiştinî lawata zor sext bikewêt. Her bo nimûne: berpirsayetî û dadperwerî peyvî
wehan mamosta û fêrxwaz lawata y tewaw ciyawazyan lêyan hebêt. Heman kêşe ser heldedat katêk
êmey mamosta bas le erikî malewe yan le nûsyarêkî nayab dekeyn û delêyn baş cêbecê kirawe.
Nêwerokî ew berhemane le rastîda derhest nîn, berhestin, belam gutekey ême nirixandinêkî têdaye
berbeyar nabête mayey selmandin û têgeyiştinî hemwan.

Kenal

Peyam

Bersiv / Fîdbak

Hêlkarîy danûstanî kutûmit karêkî twanabedere

133

Şawata: dênotasyon, Denotation - wata û amajey patewpat û rastewxoy wişe, riste û destewaje. Birwane:
“Lawata”: konnotasyon, Connotation.
134

Lawata: koninotasyon Connotation - wata û amajey lawekîy wişe, riste û destewaje. Birwane: “Şawata”:
dênotasyon Denotation.
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Kewate bo danûstanêkî qûltir debêt ême le axaftinda têbigeyn le sengî hem şawata û hem lawata belam xalî girîng agayîye lewey deşêt ew têgeyiştine kêşedar bêt. Çêwey jêdarane û lawatay ciyawaz
boy heye bibête hokarî lêk tênegeyiştin le nêw kesanî taradeyek hawtemen û hawzayendî xawen
paşxanî taradeyek wêkiçûy ferhengî û civakî. Kospekan çendîn car ziyad deken ger danûstan le nêw
zayend û temenî ciyawazda bêt, le nêw kesanî xawen paşxanî civakî, reçelek (êtinî) û ferhengîy
ciyawaz bêt - kospî zimanekîy corawcor le lawe bûwestêt.
Êmey kara le buwarêkda dîdarî mirovaney temen, zayendî ciyawaz û paşaxanî tewaw ciyawazî têda
zore, debêt hem agadar bîn le kospekanî danûstan û hem biyan selmênîn, xo ême natwanîn ew
pêşmercane bigorîn. Ewey ême lêreda detwanîn bîgorîn handan twanay danûstanî xomane.

Teşwîşî danûstan
Ezimûn û cîhannorîy corawcorî ême detwanin bibine hokarî teşwîş û karîgerîyan hebêt leser çonetîy
derikî ême bo peyamî corawcor. Şêwezar debine hoy peydabûnî wîstin û newîstin, herweha deng û
derbirînî rûxsar. Le zor beşî Swêdda, xelkî Stockholm û Skåne be hoy şêwezaryanewe be kesanî
lûtberiz û fîzin dadenrên, keçî çend şêwezarêkî Norrland be mitmanebexş dadenrên. Swêdîy rojaway
Swêd be rûxoş û şad dadenrên çunke tonêkî meylew berzerew dedene kotay riste. Core
şikestekarîyekî biyanyan heye le zimanî swêdîda lay zor kes pesend û taradeyekîş şîrîne, keçî eksêntî
dîke heye debête mayey nîgeranî û guman.
Teşwîş le gişt hêlekanî danûstanda buwaryan heye. Teşwîşî nawekî û derekî hen, teşwîş hen berhest û
hen derûnkar, bo nimûne: dengî tirafîk bo yekemyan û newîstinî hevbendîy bo dûhemyan. Le doxêkî
asayî danûstanda deşêt teşwîşî hêlî yekem birîtî bêt le teşwîşî ber lewey peyameke bête dariştin.
Şander, bo nimûne fêrxwazyêkî amadeyî, rojî raburdû beşdarî ahengî pol bûwe, kem xewtûwe û
twanay bîrkirdinewey tewawî nîye. Le hêlî dûhemda lewaneye şander tûşî awsanêkî xirapî gerû
bûbêt, lay doktorî didan bûwe û dermanêkî behêzî bencî dirabêtê yan leber her hoyekî dîke bêt
twanay derbirînî zarekîy lawaz bûbêt. Le hêlî sêhemda deşêt teşwîş peywest bêt be lawazîy
zimanizanî yan wişezanîyewe û beweş peyam narûn demênêt. Ewca ke degeyne lay wergir lewaneye
emyan kêşey bîstinî hebêt, dengedeng le dewrûberî zor bêt, lewaneye le doxêkî yekcar strêsda bêt,
yan dizandêkî le dilda bêt bo bîstinî ew peyam û ew şandere. Belam wergir debêt agadar bêt lewey
“na-danûstan” bûnî nîye, tenanet bêdengbûn û nabertek şêwazêke le danûstan û be danûstan lêk
dedirêtewe, gerçî dirustîy lêkdanewekeş mayey guman bêt - wek lêkdanewey gişt danûstanî dîke.

Karkirdî danûstan
Hokarêkî dîkey peşêwî le danûstanda birîtîye lewey karkirdî135 wişe û riste be pêy dox dêne gorîn.
Destewajeyekî sakarî wek “baran debarêt” deşêt tenha agadarî bêt derbarey keşuhewa, belam
lewaneyişe:
-

135

Handan bêt bo poşînî baranpoş
Xodizînewe bêt le derçûn
Derbirînêk bêt le “hestî nayetî” - le mêje debarêt û zorîş debarêt
Derbirînêk bêt le “hestî ayetî” - le mêje hewa zor wişk û germe

Karkird: Function.
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-

Şêwazêk bêt bo xodizînewe le peywendîy nêzîktir - paş rojêkî pirkar berêwem berew mal û
namewêt kesî tenîştim le pasekeda bidûwênim
Şêwazêk bêt bo damezirandinî peywendî - maweyeke le wêstgey pas westawît û çawerêy
pasêkît ke nayet û tenha yek kesî dîkeş lewêda çawerêye. Ewca naçarît guteyekî “zîrekane”
derbirît bo ewey zor nacor nebêt.

Zor kes pêy wehaye axaftinî sakar derbarey keşuhewa nizimtire lew rêzey be şayenî xoyanî dezanin,
belam mirov pêwîstî be derwazey naaloz heye bo destpêkî axaftin, hem bo damezirandinî peywendî
letek kesanî biyanî û hem bo axaftin derbarey babetî hestyar letek endamanî xêzan. Her nebêt le
Swêd axaftin derbarey keşuhewa begiştî debête ew destpêkey peywendî.

Nimûne - pirsiyarî zor asayî lewaneye karkirdî dîkeyan hebêt, bo nimûne debine handanî rûpoşiraw
-

“Ewe keçup-man nemawe”136 - zor car katî şîw, dekatewe: “detwanît keçup-eke bihênît?”.
“Kemêk bestenî xoş nîye?” - le nêw qenefekeda danîştûyt û seyrî tîvî dekeyt, dekatewe:
“debiço kemêk bestenîman le firîzeke bo bihêne”.
“Ay lew bone xoşe!” - le zimanî mindalêkî çiwar salanewe, le kafêtêryaye û seyrî şûşey
xoşaweke dekat leser mêzekey hawsêy.

Gutey lew corane hênde bawin şanderî guteke le danûstanda be degmen nebêt agay lewe nîye raje
(xizmet) yek arastey kesî beranber dekat, herweha wergir beaga nîye le amadeyî rajekarîy xoy - ger
hebêt. Belam ger le nakaw derik kira be “handane rûpoşkiraweke” y ew destewaje sakarey derbarey
bestenî yan keçupe ewsa dûr nîye wirde nakokîyek ser hel bidat. Lewaneyişe kesî beranber tenha be
“aha” welamî gutey “baran debarêt” bidatewe, keçî şander le hoşî xoyda zor lay rûne ke daway
çetirêk dekat.
Car heye wişe betaybetî bo dijwata dête bekarhênan. Gutey be riwalet neyarane hen le beşêkî welatî
Swêd bo pêşandanî peroşî û serincdan dêne gutin, wate bo pêşandanî ewey kesêk peroşî kesêkî
dîkeye û zorî xoş dewêt. Begiştîş tonî deng em wataye cuda dekatewe le wata laderekey destewajey
weha. Le barî wehada debêt mirov şarezayîyekî hebêt le bekarhênan û lêkdanewey em core
tonkarîye.

Nimûne - beheledaçûn le karkirdda

136

-

Ger bedem giftûgoyekî gerim belam şadewe bigutirêt “hênde gewcît birwa be şitî weha
bikeyt?” demûdest debête hoy lêk tirazanî dû dost. Derbirîneke taradeyek dirişte belam dîsan
diyarîkirdinêkî geşî têdaye, pêkhatinêkî bêdenge û delêt giftûgoman xoş bû. Lewaneye her dû
lay em giftûgoye pêwîstan be rahênanî twanay danûstan bêt.

-

Mamosta ber le twanadozî be Goran delêt to yekêkît le fêrxwaze here zîrekekanî em
amadeyîye, belam “pêm waye hergîz lem twanadozîye dernaçît”. Helebet mebestî mamosta

Keçup: corêke le doşawî xoşekirawî temate dexirête ber xwan.
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şoxîyekî dostaneye û nîşaneyekîşe bo lêk geyiştinêkî dostane. Baş bû Goran -î fêrxwaz paş
çend rojêk mamostay agadar kirdewe lewey xefetbar bûwe lew guteyey mamosta. Beweş
derfet diraye mamosta rûnî bikatewe ke ew hergîz gutey wehay dernedebirî ger dilnya neba
lewey Goran zor baş lew twanadozîye derbaz debêt. Goran bem rûnkirdineweye dilasûde bû,
mamostayiş peymanî da lemewla wiryatir bêt - rûntir bêt - le axaftinda.

Bestên - dox
Zor xal hen karîgerîyan leser danûstan heye û girînge lebîrman bêt ke danûstan bertawî bestêne.
Deşêt wişe, destewaje, riste û koy gêranewe bepêy dox û bestên watay tewaw ciyawaz bibexşin. Ger
ême şad bîn yan xembar, nîgeran bîn yan westya, karîgerî heye leser nêwerok û şêwazî danûstaniman
letek yekdî. Xorêkî geş bêt yan rêjiney baran, le twanadozîda kewtû yan zor baş serkewtû, dîsan
karîgerîy heye.
Begiştî mirov pêy wehaye boçûnî xoy derbarey ew dakewtey le dewrûberda heye tewaw babetekîye,
wêneyekî tewaw bedere le xoy û hîç rengdaneweyekî kesayetîy xoy têda nîye. Ger bişilêyn ewe
wêjenge be hasanî nayete selmandin, belam peybirdin bewey xonorîym137 karîgerîy behêzî heye leser
dunyanorîm138 her le xoyda karîgerîy berhestî heye leser dîdî xom bo dunya. Leber eweyişe dû kes
hergîz wêneyekî rêk kutûmityan le heman babet nîye.
Mirov le rêy hestewer û ezimûnî xoyewe dewrûber lêk dedatewe û ewca em wêne derikkirawe
xoyekîye be dakewtêkî babetekî lêk dedatewe. Wêney em dakewte babetekîye hawbeşe lay kesêkî
dîke lewaneye wêkiçû bêt - belam nek kutûmit - û deşkirêt zor ciyawaz bêt (Moxnes 1995:111). Em
diyardeye zor rûne katêk siyastemedaran le rojgarî helbijardinda bas le firajûtinî civak deken. Êmey
mamostayiş tûşî ew ciyawazîy wêney dakewt û derikî dakewte debîn, bo nimûne katî nakokîy
fêrxwazan yan katêk ême le nêw xomanda bas le pol yan fêrxwazêk dekeyn. Metirsî lêreda eweye
mirov wêne ciyawazekey kesî beranber be diroy petî bizanêt. Le dîdarî kesanî dîkey xawen paşxanî
tewaw ciyawaz le paşxanî xoman û lewîşewe xawen derikî tewaw ciyawaz bo dakewt le derikî xoman,
be hasanî nakokî ser heldedat.
Ellmin kar dekat leser boçûn derbarey ciyawazîy derikî mirov bo dewrûber, em derike bertawî çîye û
lêkdanewey mirov bo dewrûberî xoy le rastîda çend berguman derdeçêt. Kolovsaky û Taylor delên
xonorîniman karîgerî heye leser dîkenorîniman,139 ezimûnî pêşûtirman û nirixandinekaniman
karîgerîyan heye leser ewey çî debînîn û çî fêr debîn, hestekaniman dên û ezimûnekaniman le fîlter
deden û şêwerêjiyan deken. Mirov dekewête sakarandin yan aloskandinî ewey têy nagat, ger le
destpêkewe agadarîy tewawîşî nebêt, bo xoy - begiştîş agabederane – sereniya140 y dekat. (Ellmin
2008:101).

137

Xonorîn: norîn le xo.

138

Dunyanorîn: norîn le dunya.

139

Dîkenorîn: norînî mirov le kes û layenî beranber.

140

Sereniya, sereniyakirdin: Complement. Xistneser, pirkirdinewe, tekmîlkirdin. Bo sereniya, naweniya, binenya,
tenîşteniya û roxeniya birwane Celîzade M.M. “Zarawesazîy pêwane”, saytî: mamosta.net.
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Danûstanî nazarekî - cûtpeyam
Derbirînî rûxsar, zimanî ceste û danûstanî dîkey lazimanekî141 y wek xêrayî gutin, ast û tonî deng
debine mayey rahêzan yan şêwandin û dahêzanî danûstan. Em şêwazaney rahêzan û şêwandinî
danûstan teşwîşêkî cîddîn ger bibine hokar bo rageyandinî lêkdanewey dijwestaw bo peyame
zarekîyeke û lay wergir bibine hoy serlêşêwan û dûdilî, emeş nakokîy lê dezêt. Bem diyardeye
degutirêt cûtpeyam, destawêjêkî karîgere bo destitêwerdan û deselatbazî (Bateson 1972).
Lazimanekî wate serleberî leş, nek tenha derbirînî rûxsar û bizawtî leş, beşdare le axaftinda, beweş
danûstanî nazarekî dekirêt zor rûntir yan şêwawtir bêt le peyve gutirawekan. Mirov le rêy leş û
derbirînî rûxsarewe, hem agayane û hem agabeder, hest û helwêst radegeyenêt. Helbet lêkdanewey
beranberîş deşêt agayane yan agabeder bêt belam leweş bitirazêt lêkdanewe boy heye tewaw çewt
bêt.

Danûstanî xas
Bo kemkirdinewey derfetî nakokîy peywest be kemasîy danûstanewe êmey mirov pêwîstiman be
rahênan û hunerî niwêye. Danûstanî nêwan newey ciyawaz betaybetî û herweha nêwan dû zayend
mercî giran dexate ser twanay danûstan. Mamostayekî agayane têbikoşêt, çon axêwerêkî başe,
hêndeş bîserêkî baş bêt, lay fêrxwazan debête nimûneyekî zor baş û hewilîş deden şiwênpêy ew
mamostaye helbigirnewe ke reftar û gutarî wêkiçûn.
Mamosta, wek axêwerêkî baş, mirovêkî kiraweye, kesayetî heye bê ewey xoyekî bêt, derik, boçûn,
hest û ezimûnî xoy bo fêrxwazan rûn dekatewe. Deşbêt mamosta lêreda be heman kiraweyî û bê
pêşdawerî amadey giwêradêran û behendgirtinî derik, boçûn, hest û ezimûnî beranber bêt. Emeşyan
dijwartire le mercî yekem. Zor car rû dedat kesî beranber dil dekatewe û nîgeranî yan şadimanîy xoy
bo ême bas dekat keçî ême dekewîne ser bîrkirdinewe le xem û şadîy xoman. Her zû hest dekeyn
pêwîste norebirî bikeyn û ezimûn û hestî hawcorî xoman rûn bikeynewe, yan demanewêt
lêkdanewey xoman lewey gutira bixeyne ber bas û herweha amojgarîman hebêt bo çarey kêşeyekî
baskiraw. Danûstanî xas babetêke daway rahênan dekat bo ewey têyda twana bîn. Êmey mirov
ranehatûyn bewey derfetiman hebêt gutey xoman tewaw bikeyn, herweha fêrîş nebûyn berastî
giwêradêr bîn heta kesî beranber gutey xoy tewaw dekat.
Bo ewey le nakokîda derfetî gutûbêj birexsêt debêt min umêdêkim hebêt bewey to
detewêt giwê radêrît bo basî barûdoxî min, bê ewey hestandinî min ret bikeytewe. Min
debêt umêdim hebêt bewey to hênde rêz û xulyat heye bo çonetîy hestandinî min le
dewrûber ke to be astêkî guncawî rêzewe peyamekey min wer bigirît. Minîş debêt
amadey giwêradêran û behendgirtinî peyamî to bim derbarey ezimûnî xoyekîy xot.
(Jordan http://blog.perspectus.se)

Eva Grundelius î rawêjkarî sazimangerî le kitêbekey xoyda: Helt överens! Handbok i hållbar
kommunikation (2009) û be sirûş le mamostay rêniwênî xoy Warrner Ziegler profîsor le University of
Syracuse, destawêjêkî bo danûstanî çust dariştwe. Em destawêje hem daway behrey sozekî142 dekat û
141

Lazimanekî Paralanguage, paralinguistics - Paralîngvîstîk - wate derbirînî latenîşt, bo nimûne derbirînî leş û
rûxsar û ... htd.
142

Behrey sozekî: Emotional intelligence.
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hem deşbête hokarî firajûtinî ew behreye. Mirov, bo geyiştin be danûstanêkî cêgîr, pêwîstî be
rahênanî em çiwar şabehreye debêt:
1. Giwêradêranî qûl bo kesanî beranber û amadeyî wergirtinî peyamyan bo ewey be dirustîy
lêyan bigeyn, ba hawraş nebîn letek ewey degutirêt.
2. Pirsiyarî qûl le xoman, wate ger hestiman kird şitêk nacore rexnegir bîn, babetî narûn bixeyne
jêr pirsiyarewe nek bikewîne hera leser ewey boçûnî kamman diruste.
3. Giwêradêranî qûl bo naxî xo bo dozînewey bersiv û rêgeçarey jîranetir ke berastî sûdî hebêt
bo hemwanî berkewtiyan debêt û herweha encamgîrî lew kare - ger mirov tenya bêt û
encamgîrîyekey binûsêtewe fire baştir.
4. Dûwa hengawîş axaftinî qûl, wate rastgoyane bas lewe bikeyn ke le giwêradêranî qûlewe pêy
geyiştîn, bûwêrîn rast û rewan gumanêkî heye derîbibirîn û dakokî lê bikeyn nek ziyad le
pêwîst ciwanreftar bîn.

Be dîdî Grundelius gişt ew çiwar twanayane debêt bixirêne kar çunke her yekeyan karkirdî xoy heye û
cexit dekat leser ewey danûstaniman nagate ew rijdîyey pêwîste. Emeş kemasîyeke debête hoy
neçerxanî civak: “Leçaw serdemanî zûtirda, danûstanî êsteman hem zêdetire, hem letek jimareyekî
zêdetirî kesandaye û hem xêratirîşe, belam hêşta be şêweyekî zor firewan danûstaniman
napîşeweraneye”, em napîşewerîyeş be hasanî hem nakokîy lê dezêt û hem dostayetî. (Grundelius
2009:17)
Giwêradêranî qûl wate mirov ez î xoy tewaw xamoş bikat, xoy wela binêt û cexitî tewaw bixate ser
wergirtin û têgeyiştinî kesî beranber. Mebest ewe nîye helwêst werbigirêt le peyvî gutiraw belkû
çûne nêw basekey kesî beranbere be hest û hoşewe. Mirov derbirînêkî taradeyek sade dekate
destpêkî geştêk “be kewişî kesî beranberewe” û biryar dedat derfet bidate kesî hawdem gişt gutey
xoy tewaw bilêt.
Grundelius mebestyetî mirov bîrdanewey hebêt lewey degutirêt, rexnegir bêt, belam peley lê nekat û
çawerê bêt heta tewaw dilnya debêt le têgeyiştinî kesî beranber. Pêkhatinêkî nêwtoj leser ewey her
dû la derfetyan hebêt bê norebirîn heta dûwa xal gutey xoyan rûn bikenewe, debête mayey
dabînbûnî keşêkî asûdetir û aramtirî axaftin û herweha helkişanî astî rawêj. Grundelius cexitîş dekat
leser ewey mirov lêreda mewdayekî başî birîwe berew çarey sazende bo nakokî.
Mirov, ger bizanêt kesî beranber be qûlî giwêradêre û çi pêwîstî be hunerî xosepandin143 û fendî dîkey
destitêwerdan nîye, ewsa detwanêt xoriskane bas le wîst û hestî xoy bikat. Le axaftinî wehada baş
eweye be tenîşt yekewe danîşin yan piyaderewî biken, nek beranber yektir danîşin û bîrî kesî axêwer
be derbirînî rûxsar û leş herasan biken.
Danûstanî berastî xas dû layenî heye û lewaneye mirov pêy wa bêt dijwestawî yekdîn.
Layenêk birîtîye le giwêradêran û amadeyî wergirtin, derikkirdin û hawamêzandinî144
peyamî kesî beranber. Layenî dûhemî danûstanî berastî xas birîtîye le twanay wergirtinî
helwêstêkî rexnegirane lewey deybîstîn, bûwêrîn ew babete bixeyne jêr pirsiyarewe ke
hest dekeyn nadiruste, twanaman hebêt bo diyarîkirdinî serencamî xomane - ger
berhelstîş kirayn - amade bîn dakokî le boçûnî xoman bikeyn. (Grundelius 2009:18)
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Hunerî xosepandin: Master suppression techniques.

144

Hawamêzaindin: inclusion, helsûkewtêk bo le amêzgirtinî beranber. Cêkirdinewe û leserkirdin. Pêçewaney
deramêzandin: exclusion.
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Grundelius hêlkarîyek bekar dehênêt û be Nexşey danûstan nawzedî dekat têyda “bas lew keşe
corawcoraney axaftin dekirêt ke ême dirustyan dekeyn”. Lem hêlkarîyeda beşêk le hengawekanî
danûstanî xirapî nêw Peyjey Nakokî y Glasl denasînewe. Ewca pêgey pêçewane serincrakêştir debêt,
wate: çon degeyn be danûstanî xas, ke Grundelius be heşt pile deynexşênêt: le bêlayenî û bêbakîy
rehawe bigire heta pêkhatinî tewaw. (serçawey pêşû, lapere 22 û dûwatir).
Mirov, be dîdî Grundelius, debêt bûwêrêt, lanîkem letek yek kesî dîkeda, kesekî bêt ewca degate
danûstanî xas, wate nihomî heftem le plîkanekeda. Belam mirov deselatî tenha karî xoy heye.
Grundelius zorîş wird cexit dekat leser ewey mebest le danûstanî kesekî ewe nîye xoyekî bîn.
(serçawey pêşû, lapere 123).
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7- Lêk têgeyiştinî dûlayene, danûstanî
baş, derikî rastîne le nêwerokda,
pêkhatinî tewaw leser babet

Hevbendîy kesekî

6- Danûstanî cêgîr, mebest giwêradêran
û fêrbûne, rexnegir û gutarî rastgoyane,
helsengandewey babet

5- Amadey sazan, vekirî, pêşniyaz û
sazûsewda, çareşî sazişkarane

4- Dehênêt xebatî bo bikeyt, nirixênere, helwêstî
serferazane, xosepênî

2- Nasyarîy riwaletî, kunçkawî, gutey beedeb û riwaletî,
pesendkarî

Çi hevbendî nîye

1- Nimûnandin, helwêstî ayetî, berzinirixandin û çawenorîy geş

0 - Hîç boçûnêk nîye, çi xulyayek nîye, na danûstan

Hêlkarîy Plîkaney danûstanî ayetî - Grundelius (2009)
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Nasyarî

3- Axaftinî asayî, xwastî fêrbûnî ziyadtir, axaftin û gutûbêj,
têbînîy rûnkerewe

Hunere sextekey giwêradêran
Xwêndinî riştey mamostayetî deba pitir cexitî leser fêrkirdinî hunerî giwêradêran ba bo ewey paşan
tazemamosta em zanyare be nêw polda pexşan kirdiba. Ême be hasanî wehay radeniwênîn ke
giwêradêran twanayekî xamoşe û bo xoy bûnêkî heye, belam bo ewey mirov bibête giwêradêrêkî baş
debêt hunerî giwêradêran bête xwêndin.

[...
Lêreda le têkste swêdîyekeda beranber “xwêndinî giwêradêran” wişey
Lyssundervisning hatûwe û nûser em têkstey bo wişeke be perawêz tomar kirdûwe:
Wişey Lyssundervisning berhemî nûser: Kent Adelmann e, Adelmann zor car wişey lyss
bekar dehênêt bo bûjanewey wişekey nêw dêre nawdarekanî Carl Gustaf Verner von
Heidenstam (1859-1940) ke delêt:
Det är skönare lyss till den sträng, som brast,
Än att aldrig spänna en båge.
Giwêradêran bo jêyekî helçû xoştire,
Lewey hergîz kewaneyek girij nekeyetewe.
...]

Kent Adelmann î xawen birwanamey doktora le swêdîda, le kitêbekey xoyda: Konsten att lyssna.
Didaktiskt lyssnande i skola och utbildning (2009) “Hunerî giwêradêran. Giwêradêranêkî
dîdaktîkane145 le fêrge û fêrkarîda” delêt: “Her çon twanay giwêradêran wek proseyekî siruştî geşe
nakat, xûy giwêradêranî ayetîş le xora geşe nakat”.
Hokar bo nexwêndinî giwêradêranî qûl be boçûnî min degerêtewe bo ewey ême xawen
ferhengêkî salarfermanîn, ke têyda giwêradêran babetêkî hawbeş nebûwe.
Berpirsayetîy giwêradêran begiştî le estoy layenî jêrdest bûwe. giwêradêranîş hawata
bûwe bo mercî giwêrayelî. (Adelmann 2009:123)

Deysa mebest le giwêradêranî xas çîye? giwêradêran bewey proseyekî siruştî nîye le bîstin cuda
debêtewe, Adelmann delêt giwêradêran behreyeke deşêt û debêt mirov geşey pê bidat wek hemû
rûkarekanî dîkey ziman. Bo ewey mirov bibête giwêradêrêkî xas debêt peyrewî em şeş xale bikat ke
taradeyekî berîn letek boçûnekanî Grundelius rêk dên:
1. Agadarî cîhanî giwêradêranî xoy bêt
2. Le cîhanî giwêradêranî xoy derbaz bêt
3. Biçête nêw cîhanî giwêradêranî kesî beranber

145

Dîdaktîk: zanistî hokarekanî karîger leser fêrkarî û nêwerokî fêrkarî, Didactic method.
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4. Amade bêt bo wergirtinî hest û bîrî qûlî kesî beranber û herweha zengînkirdinî cîhanî
giwêradêranî xo
5. Bigerêtewe bo cîhanî giwêradêranî xo û rageyandinî bersivêkî guncaw bo kesî beranber
6. Agadar bêt le cîhane gorawekey giwêradêranî xo

Mirov natwanêt herwa be hasanî hest û bîrkirdinewey naxekî xoy xamoş bikat, eme çîye çalakane
giwêradêrî kesêkî dîkeye - çunke layenî naxekî xoy repêş dexat û giwêradêraneke herasan dekat.
Kewate hengawî yekem arastekirdinî serince rûwew xot bo ewey paşan çalakane ew serince arastey
beranber bikeyt, ba bilêyn be tenîştîyewe biro û dil bo bîr û hestî ew bikewe. Ewca bo ewey bersivêkî
rastgoyane bideytewe be kesî beranber debêt dîsan bigerêytewe bo naxî xot, bo hest û bîrî xot.
Adelmann delêt em prosey awalebûne rûwew hem nax û hem der, be çemikî Buber-yane: rûwew
hem ez-êke û hem to-yek, rûwew babetêkî aşnaye û yekêkî namo. Em proseye her wek giwêradêranî
çalak debête mayey firajûtin û goranî dunyay naxekîy xo.
Giwêradêranî çalak daway arastebûnî rûwew têgeyiştin dekat nek “giwêradêranî nîwegiwê”.146
kewate ême debêt hem xoman û hem fêrxwaz rabihênîn be giwêradêranî xas. Le pena fêrbûnî ew
hunereşda lewaneye bişbîne hawdengêkî xas.
Nilsson û Waldemarson le kitêbî: Kommunikation. Samspel mellan människor (1990/1994) da delên
giwêradêranî çalak yan qûl wate serincgîrî le çendîn kenalî ciyawazewe:
Sereta giwê bo peyve gutirawekan radêre, wate ew peyvaney le rastîda dêne derbirîn,
em peyvane bike serçawe bo dariştinî wêneyk le mebestî axêwer. Ewca giwêradêre bo
negutirawîş, ewey nagutirêt, wate ewey axêwer agayane yan agabeder xoy le gutinyan
dedizêtewe. Dîsan debêt giwêradêrît bo “gutey nêwtoj”, watey ewey dekewête jêr
lêwanewe, emîş be serincgîrî le tonî deng, le cexitî wişe, le wiçan û zengî deng.

Mirov katî giwêradêran, cige le giwê, debêt çawîş bixate kar (tenanet katî axaftinîş).
Reftarî kesî hawdem çone? Derbirînî leş û rûxsarî çonin? Nîgagîrîyman çone? Kesî
hawdem nîga wêl dekat? Aye min lam sexte nîga beriz bikemewe? Mirov debêt pey be
hewa û keşî hevbendîyekeş berêt - xawe, arame, gerim û awaleye yan girij, daxiraw,
mewdagir û neyare? Leweş bewlawe, mirov debêt giwêradêrî nax bêt - katî axaftinî
kesî hawdem çî le naxî toda deguzerêt, wate bertekî to çone beranber tekî kesî dîke?
Hoşit pert debêt, jan be siktda dêt, wirde herasanî peyda debêt yan dekewîte
bawêşkdan?. (Nilsson & Waldemarson 1994:60)

Kewate hawdemî erikêkî hasan nîye ême leestoy degirîn û Adelmann gutenî: deçîne nêw cîhanî
giwêradêranî kesêkî dîkewe û hewil dedeyn peyamekey têbigeyn wek ewey le çawî ew kesewe
birwanîne goşenîga û kêşe. Adelmann em babete naw denêt: giwêradêranî hawsozane û geştêk be
nêw cîhanî giwêradêranî ewey dîkeda.
Qonaxêkî dîkey danûstan birîtîye le geranewe bo cîhanî giwêradêranî xo û berawirdkirdine be hî
ewey dîke. Adelmann emeyan zor honerane (şaîrane) bas dekat: mirov bîrokekanî ewey dîke letek
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giwêradêranî nîwegiwê: derbirînêkî swêdîye dekate giwêradêranî lawekî, nebîst, nabedil, behend negirtin.
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xoy debat wek ewey melî namo bin û bew riwangegorîye, rûwew cîhanî giwêradêranî xo, çîdî namo
nemênin, bigire karêk deken melî xomalî namo raniwênin le “hawsemay nêwan nasyarî û
biyanîbûnda, nêwan aşnayetî û namoyîda”. (Adelmann 2009:109)
Helbet giwêradêran le doxî nakokîda dijwartir û girîngtire, çunke mirov meylêkî heye bo lêkdanewey
peyam be corêkî biguncêt letek ew wêne nayetîyey rêk lew doxeda hemane derbarey şander - mirov
ewe debînêt û debîstêt ke çawenoryetî ba rêkîş neyet letek dakewtî babetekîda - ger emyan bûnî her
hebêt.
Tenanet le Amerîkayiş babetî “xûy herasên û bigire xirapî giwêradêran” dexirête ber bas. Emeş
lewaneye seyr bêt bo welatêk speech “gutar” têda - be berawird letek Swêdda - babetêkî hênde
mezin û nerêtêkî hênde rîşedar bêt - yan to bilêy her eweş hokar bêt? Be pêy zor lew tojeraney
lêreda nawyan hatûwe, le Amerîka gutin fire girîngtir bûwe le giwêradêran. Le Swêd, babetî
rewanbêjî pêgeyekî hênde berçawî nîye, letek eweşda twanay giwêradêran, giwêradêranî be rastî qûl
û hawsozane, hêşta tewaw baş nîye. Adelmann amaje dekat be tojeranî amerîkayî Larry Barker û
Kittie Watson û amojgarîyekî hemwarkirawî ewan derbarey “agayî wergirane le riwangeyekî
giwêradêranewe” - ke bo fêrge lebare - pêşkeş dekat:

De xûy geşî giwêradêran
1. Derfet bide axêwer peyamî xoy tewaw derbirêt - wate le hîçe norebirîy meke - gutebirînî
pêwîst deşêt ewane bin le bestênî civînda pêyan degutirêt “pirsyarî şîrazebendî”147 yan
rûnkirdinewey babet.
2. Temaşay axêwer bike - nîgagîrîyekî aram dabimezirêne, ne çawî têbire be corêk axêwer
şipirze bêt, ne berdewam temaşay layekî dîke bike, çunke emeyan nîşaneyekî rûne bo
giwênedan.
3. Karêk bike axêwer hest be girîngîy xoy bikat - bîser norey heye le bexşînî hestî asûdeyî be
axêwer, eweş be pêşandanî girîngîdan, bo nimûne carûbar serleqandinêk yan xendeyekî
selmandin, le birî çawbirînî aşkira le katjimêr.
4. Piştîwanî le dariştinekey axêwer bike – çawerê be rûnkirdinewe paşan bedem basewe bêne
pêş. Ewe karêkî xas nîye axêwer, her leber ewey bîserî xoranegir fêrî xoragirî nebûwe, naçar
bêt zû zû bilêt: “kemêkî dîke degeme ew base”. Hewilîş bide xot ladeyt le herasanbûn û
serincpertî be hoy poşak, rûxsar yan raçenînî axêwer.
5. Xeyalgîr be lewey degutirêt - xot lade le pertbûnî xeyal berew basî dîke. Ger mirov le rûy
hizirîyewe xoy amade kirdibêt, serincgîrî le gutar hasantir debêt.
6. Pele le encamgîrîda meke - dena lewaneye xalî girîng ledest biçin.
7. Wiryay sûredaw148 be - carîş heye mirov debêt têbikoşêt bo dozînewey sûredaw.
8. Serinc tomar bike - katî giwêradêran ger xamet le dest bêt û katî pêwîst serinc tomar bikeyt
debête yarîder bo hem dozînewe û hem ragirtinî sûredaw. Yarîderîşe bo beriz ragirtinî
serincgîrî.
9. Le katî lebar da, wate katêkî axêwer amaje dedat, pirsiyarî guncaw bixe ber bas - mebestîş
eweye mirov pirsiyar bikat nek girîmaney xoy le poşakî pirsiyarîda darêjêt be mebestî
derbirînî boçûnî xoy. Lêreşda derfet heye bo sûd wergirtin lew sûredawey deşêt zûtir
dozînewey sext bûbêt.
147

Pirsyarî şîrazebendî: wate derbirînî pirsiyar yan serinc derbarey ragirtinî şîrazey civîn û derneçûn le babet û
kat w... htd.
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Sûredaw: amajeye be şarê, be çira û dawî aşkiray rênîşander bo bestinewey basekan be tewerêkî taybetî
diyarîkirawewe.
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10. Belam le pêşda hewil bide têbigeyt - dena metirsîy heye be girîmaney çewtewe bikewîte
gumankarî.
(Adelmann 2009:124ff)

Fêrxwazî kemdû
Le gişt polêkda fêrxwaz hen kemdû, fêrxwaz hen xoşbêj û helbet fêrxwazîş hen le nêwan herdû lada.
Le nêw destey kemdûda çend kesêkî giwêradêrî xas peyda debin, belam bêdengî nabête pêwerêkî
dilnya bo giwêradêranî çalak, ba yarîderîş bêt. Ewe erikî êmey mamostaye hawsengîy gutar û
giwêradêran le polda ragirîn - ke dekatewe handanî fêrxwazî kemdû bête go bo derbirînî boçûn û
pirsiyarî xo û herweha kemêk aramkirdinewey fêrxwazî xoşbêj. Karî hasan eweye pêt weha bêt
fêrxwazî kemdû dilasûdeye be norey xoy û ew derkewtiney nawêt ke gutarbêjî deyrexsênêt. Belam
zor car derfet nedirawete em fêrxwazane le danûstanda bêne pêş, çunke kes amade nebûwe lêyan
bibîstêt - xo emane hergîz napeyvin. Noreyekî le maweyekî dirêjimewdada bizmarrêj bikirêt lê
derçûnî hasan nîye. Begiştî mirov bo rizgarbûn lew diyardeye naçare grûp bigorêt. (Moxnes 1995)
Ger derfetî axaftin be şêweyekî nayeksan dabeş kirabêt û mirov çalakane berengarî
nebêtewe ewa dekatewe selmandinêkî bêdengane bo mafî layenî behêz, xoy bikate
xawen gutar û dagîrîşî bikat. Mamostayiş bew kare fêrxwazî goya kemdûn
detirincênête nêw ferhengêkî mend û nexwazirawî bêdengîyewe. Bew kare ême debîne
hokar bo civakandinî beşêk le fêrxwazan le bêdengîda. (Adelmann 2009:122)

Şîlan - fêrxwazêke kemdû
Şîlan - wek fêrxwazêkî kemdû, zîrek û selar destî be xwêndin kird. Her zû Şîlan xiraye
xaney “kemdûwan”-ewe, ke deykirdewe ewey kes çawenor nebêt Şîlan şitêk bilêt, gerçî
zor kes deyanizanî Şîlan zîreke û dilnyaş bûn lewey detwanêt basî jîraney hebêt. Şîlan
bo xoy katêk geyişte astî nawendî ewca hestî kird em doxe kêşeye. Lew asteda
mamostay babet zorin, taradeyek, kemtir şarezay polin. Le doxî wehada katî dewêt
heta mamosta şarezay fêrxwazan debêt, çi dezanin û betaybetîş kemyan fêrxwazî
kemdûwe. Şîlan geyişte polî nohem û beşdarî grûpî şano bû ewca mamosta be
sersurmanewe zanî Şîlan zor çak detwanêt peyamî xoy rageyenêt.
Şîlan ger geyişte amadeyî zor şadiman bû bewey le hawpolanî kon kesyan hawpolî
niwê nîn - çunke emca derfertî bo rexsa nasname bigorêt piştew norey “kemdûwan”.

Mamosta stratîjî corawcoryan heye bo hênane goy fêrxwazî kemdû, belam emeyan zor car deçête
xaney mercewe û le birî yarmetî, pitir zimangîrîy lê dezêt. Helbet mirovî kemdû tenha le fêrgeda nîn,
belkû le gişt desteyekda hen - cêy kar, sendîka, grûpî siyasî... htd, zorbey emaneş, be dîdî (Adelmann
2009) û (Moxnes 1995) le rêgey fêrge xizênirawinete bêdengîyewe.
Raste gişt kesanî bêdeng, bêdengîy xoyan be kêşe nazanin, bigire pêy rahatûn û lêşî asûden, belam
em diyardeye serçaweye bo ledestdanî bîrokey xas le zor grûpda, kewate hokar zorin bo dozînewey
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çareyekî em doxe. Ewca ger bêdengî girêdirawî nakokîş bêt ewa metirsîy zore nakokîy penhan, ber
lewey bibête mayey serinc, helamsêt, gewre bêt û le kotada biteqêtewe.
Rutînî149 afirande hen bo rexsandinî derfet û bo têgeyiştin le hemecorîy twanay danûstanî mirov, le
cêyekîşda ew rutîngele bûnî nebêt girînge be zûtirîn kat bête fêrbûn û çerxandin. Baskirdinî kêşeke
seretayekî başe. Axêwerî gurcî rûleder begiştî derik bem kêşeye naken û zorîş dilasûden bew
meydane firewaney boyan dabîn debêt le encamî bêdengbûnî kesanî dîke. Dawakarîyekî sakar ke
carûbar teypêk (çespêk) biden le demî xoyan, lewaney bêsûd nebêt. Paşan giwêt le bertekiyan debêt
ke danîştin be bêdengî û çawerêkirdinî kesanî dîke le gutey xoyan bibinewe, çend sexte.
Sendîka û lewaneye grûpî dîkeş hebin em rêbaze sakarey xwarewe bekar bihênin bo rexsandinî derfet
bo hemwan boçûnî xoyan derbibirin le qonaxêkî zûy giftûgoda. Fêrgeş hen em rêbaze bekar dehênin,
belam nek zû zû çunke rêbazeke hem katî dewêt hem cilewgîrî.

Derfetî derbirîn bo hemwan
Kêşe yan erik debêt pêşekî le layen mamosta yan her kesêkî dîkey ew erikey le esto girtûwe, bo
nimûne yarîder, serperişt (Facilitator), bête rûnkirdinewe. Derfet be pirsiyarî rûnkerewe dedirêt,
katêk beşdarbûwan (pênc-heft beşdar) le şêwey bazineda danîştin ewca boyan heye bikewine
derbirîn û giftûgoy bîrûra, leweşeda yek lem rêbazane degirne ber:
1. Her yek le lay xoyewe bîr lew doze dekatewe ke xirawete ber bas û gişt boçûnekanî xoy le
mawey dû xulekda tomar dekat.
2. Her yek le beşdarbûwan, be rîz, nûsînekey xoy dexwênêtewe - ewaney dîke giwêradêrin bê
derbirînî serinc.
3. Mamosta bedem gutey beşdarbûwanewe xalekanyan tomar dekat, leser laperey gewrey
helwasiraw yan le komputerda belam weha bêt beşdarbûwan le rêy projekterewe bîbînin.
4. Katêk kesî beşdar nûsînî xoy dexwênêtewe, kes mafî gutebirîn û giftûgoy nîye, tenha
giwêradêran rewaye.
5. Katêk axêwer le xwêndinewey nûsînî xoy tewaw debêt, rê be pirsiyar dedirêt belam tenha
pirsiyarî rûnkerewe, nek rexne û belgekarî.
6. Katêk hemwan le xwêndinewey nûsînî xoyan tewaw debin ewca katî belgekarî û giftûgoye.
Gişt beşdarbûwan derfetyan pê dedirêt çend bîrokeyekî seretayî pêşkeş biken û beweş rêy
geşedan be boçûnî xoyan hasantir debêt û herweha bo kesanî xoşbêjîş hasantir debêt pirsiyar
arastey ew kesane biken ke zor car taradeyek kemdûn.
7. Cêy xoyetî deskelay gutar - talking stick, bo nimûne topêk yan darêk bekar bihênît belam
aşkira û diyar. Xawen deskelay gutar derfetî axaftinî debêt bê ewey gutey pê bibirin.

Şansî grûp le wedesthênanî boçûnî xas û afirande le keşî weha sînefirewanda gewretire.
Lewaneye çend rûnkirdineweyek û sûrêkî dîkey gutar pêwîst bêt bo ewey gişt beşdarbûwan hest
biken giftûgoy tewaw leser dozeke kirawe û ewca katî biryardane. Bo demî biryardanîş lewaneye
karêkî guncaw bêt amajeyekî bêdeng belam zor rûntir le dest helbirînî asayî bo dengdan leser
yekbeyekî boçûnekan, bixeyne kar: ewîş rêbazî Pênc û mişt - Five to fold e.
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Rutîn: rotîn, Routine.
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Mamosta, yan kesî serperişt, ke deşêt fêrxwazêkî şarezay babeteke bêt, bijare ciyawazekan rûn
dekatewe û maweyekî kurtîşyan dedatê bo dariştinî bîrokey xoyan (lewaneyişe be nûsîn bêt). Paşan
gişt beşdarbûwan be pencey yek dest biryarî xoyan leser bijarekan, bem core pêşan deden:
-

Pênc pence - be dil pesendî dekem û le piyadekirdinda amadey rêberîm
Çiwar pence - be dil pesendî dekem belam merc nîye le piyadekirdinda rêber bim
Sê pence - piştîwanî le pêşniyazeke dekem
Dû pence - larîm heye le pêşniyazeke belam piştîwanî lê dekem
Yek pence - tewaw larîm heye le pêşniyazeke û pêm waye letek berjewendîman nayetewe.
Belam binkol û rêgirîy nakem.
Mişt (hîç pence) - berengarî pêşniyazeke debimewe çunke tewaw dij û neyarî
berjewendîmane.

Ewey dû pence, yek pence yan mişt pêşan bidat erike leserî rastgo û rewan serincî xoy rûn bikatewe.
Ger hate biryarî biçûktir û xêra dekirê Pênc û mişt - Five to fold be şêwazî corawcor bête çerxandin.
Belam serleberî proseke debête mayey afirandinî zêdenirix, yekbûn û rûnbûnewey amanc, leber ewe
bo biryarî girîng pêwîste gişt hengawekanî proseke piyade bikirên. Bo agadarîy tewaw derbarey em
rêbaze û rêbazî dîkey afirandey danûstan, birwane www.openspaceconsulting.com.

Berbest le giwêradêranî çalak
Şarezayî û agayî le taybetmendîyekanî xûwe başekanî danûstan be tenê bes nîn, mirov debêt be wirdî
serinc lew kospaneş gîr bikat ke rê le xûy xas degirin. “Giwêradêran wate amadebûn le dîdarî
kesekîda, le xaney giwêradêranî hem afirêner û hem aferîde-da”150 (Adelmann 2009:142).
Girdkirdinewey kospekanî giwêradêran lewaneye bibête mayey berçawrûnî, leber ewe rîzkirdinî letek
lîstekanî dîkey tabiloy agadarîy hem pol û hem jûrî mamostayan, karêkî guncawe:
-
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Berawirdkarî: mirov dekewête berawirdkirdinî emyan bewyan bo diyarîkirdinî here karzan,
zîrek, sozdar û tensazîbexş... htd.
Xwêndinewey bîr: mirov birway nîye be gutey kesanî beranber û xoy ziyadtir xerîk dekat be
dozînewey bîr û hestî dirust lay ew kesane.
Dûpatkirdinewe: mirov hoşî gîr kirdûwe leser xo amadekirdin û dûpatkirdinewey gutarî xoy.
Le fîlter dan: giwêradêranî mirov helbijêraneye - giwêradêrî tenha ew beşaneye letek rojevî
xoyda deguncêt - yan be pêçewane, ger niyaz rêgirî bêt.
Dawerî: mirov biryar dedat axêwer kemtwana û gewce leber eweş mayey giwêradêran nîye.
Etekêt (nîşane) î nayetî karîgerîy zore.
Xewinbînî: giwêradêranî nîweçil - axaftinî kesî axêwer debête mayey xewin û xeyalpertîy kesî
bîser.
Watakêşekê: mirov watakêşekê le wişekanî axêwer dekat berew ezimûnekanî xoy.
Amojgarî: mirov çaresazî kêşeye û yarîdere - zorî pêxoşe bîroke û amojgarî pêşkeş bikat.
Belgekarî: mirov her zû letek kesî beranberda nateba debêt - boçûnekanî ewey dîke debine
derfetsaz bo rûnkirdinewey boçûnî xo, leber ewe gişt helêk degirête dest bo hatine go.
Xo be rast zanîn: mirov xot be rast û dirust dezanêt - xo nakirêt bo gişt axaftinêkî kembayex
boçûnî xoy bigorêt.

Afirandin: xulqandin, dirustkirdin. Afirande: xalq, dirustker, aferîde: mexluq, dirustkiraw.
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-

Babetgorîn: mirov hest dekat axaftineke bêzarkere, naxoş û dijware leber ewe dekewête
babetgorîn.
Rûxoşî: mirov pêy xoşe rûxoş bêt leber ewe wişegelî wek: “xoşe”, “fire xase”, “başe”, “dirust
wehaye” w... htd, belam le rastîda be wirdî giwê ranadêrêt.
(Cornelius & Faire 2006, Ekstam 2000)

Beşêk le kêşe û hokarekanî nakokî le danûstanda peywestin bewey mirov be mebestî yarmetîdan
dekewête serinc derbirînî weha lebirî yarmetî debine kosp le rêy axaftinekeda, bo nimûne handan,
wiryakirdinewe, rêniwênî akarane, pêşniyaz û amojgarî, bawerpêhênan, rexne, pesinkirdin, galtecarî,
şirovekarî, hawsozî û şoxî.

Danûstanî jinane û piyawane
Mamosta tawanbar dekirêt bewey pitir giwê bo kuran şil deken û kemtir bo kiçan - rojname û tîvî
carûbar em doxe dexene ber bas belam nek bew sexteîyey fêmenîstanî heftakanî sedey bîstem. Aye
ême bo serincdanî gişt fêrxwazan êste pêşkewtûtirîn - yan le ast kospekanda çokiman dawe?
Viveka Adelswärd î tojerî danûstan le kitêbî “Peyvîn, xenîn, paşemile, demebole û kirdarî dîkeman le
axaftinda” - Prat, skratt, skvaller och gräl och annat vi gör när vi samtalar (1991) da ciyawazîy ziman
û şêwazî axaftinî jin û piyaw, kîj û kur dexate ber bas. Adelswärd cexit dekat leser ewey guteyekî giştî
derbarey grûpêk merc nîye gişt takêk bigirêtewe û deşpirsêt aye eme tenha “pêşdawerîye ke delêt jin
baştir pey be hevbendîy mirovane û be alozîyekanî axaftin debat, herçî piyawe yeknewa dest le makî
baseke gîr dekat?”. Nûser letek eweşda bas le tojînewe dekat bo nimûne le Amerîkawe derbarey
gemey kîj û kur le grûpî yekizayendda, ke delên hem şêwazî geme û hem bekarhênanî zimanyan
ciyawaze.
Kuran xoyan le grûpda rêk dexen û her yekeyan cêy taybetî xoy heye, fermanî rastewxo der deken û
be aşkira milmilanê deken leser ewey kê biryarder bêt. Şîrazey pilebendî dête sepandin û sîstemî rêsa
rûne û raşikawe.
Kîjan le grûpî biçûktirda geman deken, raste lewêşda nakokî ser heldeden belam be heman şêwazî
kirawe û rageye nayene çarekirdin. Kîjan hênde firedem ferman arastey yekdî naken belkû pêşniyaz
repêş dexen derbarey hengawî dahatû. Peroşdarane hevbendîy radegirin, dekoşin bo xoguncandin
letek hemwan û fermandarî be pêşniyaz û xoguncandin piyade deken. Boçûn û hestî ewaney dîke
behend degîrêt. (Adelswärd 1991:114)
Tojînewe heye pêşanî dedat ke em ciyawazîyane lay jin û piyawîş dewamedare. Ciyawazîy dîkeş hen
Adelswärd belgeyan le tojîneweda debînêt, bo nimûne jinan pitir xocoşin,151 ferhengî gutûbêjiyan
ciyawaze û jin giwêradêranî le piyaw baştire. Deyca em wêneyey Adelswärd ta çi radeyek letek
fêrxwazî em rojgarey Swêd, wate fêrxwazî paş 25-30 sal, le zaroxanewe heta amadeyî, rêk dêt?
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Xocoş: Spontaneous.
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Be dîdî Moxnes (1995) ciyawazîyekanî serbe zayend le nêwan kuran û kîjanda zor biçûkin ger le grûpî
yekizayendda geman biken, belam ciyawazîyekan ziyadtir xuya debin ger gemanî kîj û kur beyekewe
bêt.
Le grûpî kuranda norebirîn, fermandarî, hereşe û xosepênî bawe. Kîjan pitir meylî hevbendîyan heye
û “kemêk xogirîyan heye bo ewey derfet bidene kesî dîke peyamî xoy rageyenêt”. Moxnes amajeş
dedat bewey kur: “danûstan bo amancî xoperistane bekar dehênin, bo xosepandin beser kesanî
dîkeda [belam] danûstan lay kîj debête destawêjêkî civakî, şêwazêke bo afirandinî hevbûn”.
Moxnes delêt zarok reftarî ser be destey kîjane û kurane bedem helkişanewe debate temenî jinane û
piyawane û ew reftaraney geşey sendûwe le nêw grûpî mindalaney kîjanda paşan be hasanî lêyan
debête lawazîy ke le temenî cewanîda deçine grûpî dûzayendewe. “Xoçemandinewe û reftarî
bêdeselataney kiçan, ke letek kuranda debin, diyardeyekî degmen nîye”. Ke dête lay firajûtinî kuranîş
wêneke zor geştir nîye:
Kuranî herzekar le seranserî cîhanda le gişt grûpêkî dîkey mirovane pitir meylî
tundûtîjîyan heye. /.../ Çi gumanêk nîye leweda ke piyaw dirtire le jin û leweda ke jin
hasantir mil dedat bo karîgerî, rêberî û xwastî kesî dîke wek le piyaw.

Kuran dirî xoyan arastey derewe deken belam kiçan arastey naxî xoyanî deken û eweş reftarî
xorûxêneraney lê dezêt. Belam bo mamosta û karmendî dîkey fêrge, tenanet bo dayikûbabîş,
peybirdin be reftarî xorûxêneraney kiçan sextitire le bînînî peşêwîy kuran, boye metirsî heye lewey
kiçan perawêz bixirên. (Moxnes 1995:41-43)
Şêwazî bekarhênanî ziman le karlêkda lay jin û piyaw (lewaneyişe lay kîj û kurîş her weha bêt)
xirawete ber şirovekarî û beşêkî berînî stêryotayp152 (Stereotype) î nerêtî xirawinete ber peycorî û
aşkirabûwe ke nadirustin.
Pêkhatinêkî behêz le civakda heye delêt kiçan ziyadtir le kuran deaxfin (çenebazî deken), belam
tojînewe pêşanî dawe eme dirust nîye.
“Pirsiyarî kotahên”153 î wek “wa nîye?”, “na?”, “diruste?” lewaneye pitir le zimanî jinanewe bêne pêş
belam tojînewe delêt hokar ewe nîye jinan pitir raran belkû ziyadtir bo hasankarîye le axaftinekeda.
Jin her begiştî pitir le piyaw pena bo pirsiyar deben, hokarîş ewe nîye jin layenêkî lawaze le axaftinda,
jin pirsiyar bekar dehênêt bo çerxandinî axaftin.
“Piyawan meylyan heye bo bekarhênanî ferman û rêniwênî be şêwazêkî tewaw ciyawaz le şêwazî
jinan ke zimanêkiyan heye pitir şêwazî naheremî û beşdaraneye”, boçûnêkî giştîş heye delêt piyawan
zor ziyadtir le jinan pena bo wişey narewa û bo cinêw deben, belam emeş hîç belgeyekî nîye cêy
bawer bêt. (Dimbleby & Burton 1995:127)

152

Stêryotayp: Stereotype: wêne û boçûnî bawî fire sakar.

153

Pirsiyarî kotahên: pirsiyargelêkin le kotay risteda bo kokirdinewey bas repêş dexirên.
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Mêdyay civakî - şêwazêkî niwêy danûstan
Mêdyay civakî, ke dekatewe têkbestinî teknolojî, karlêkî civakî û berhemî bekarhêneran (pênasey
Wikipedia) le layen cewananewe zor dête bekarhênan. Bepêy peycorîyekî “Sendîkay Mamostayanî
Swêd - Lärarnas Riksförbund” ke hezar û pêncsed fêrxwaz, mamosta û dayikûbabî girtewe û le raportî
“fêrxwaz û mamosta serhêl (online) - sinûrî kameye? - Elever och lärare online – var går gränsen?” da
pêşkeş kira 87 lesedî fêrxwaz û pitir le nîwey mamostayan delên profayelêkiyan heye le nêw ew
tewne civakîyaney hen (bo nimûne Facebook û Stay friends û ... htd).
Zor le mamostayan dûdilin le selmandinî dostayetîy fêrxwaz le mêdyay wehada, belam fêrxwaz zorin
hevbendîy wehayan pê xoşe, gerçî em rêbazî danûstaneş zor sakar nîye çunke rîşalî serbe têhelkêşanî
tê dekewêt.
Mamosta agadar debêt le basî nêwxoy fêrxwazan, fêrxwaz dezanin mamostakan le
pişûy hefteda çî deken. Bem kareş hevbendîy nêwan mamosta û fêrxwaz rehendêkî
niwê peyda dekat.
(Lärarnas Riksförbund, Medlemsnytt nr 4, 30 september 2010) .
Belam em babete pêwîstî be tojînewey ziyatire.

Danûstanî bedrewt - hunerî xosepandin
Delên hunerî xosepandin babetêke sereta piyaw dij be jin piyadey kirdûwe. Belam emeş rastîy reha
nîye, piyaw hen dij be piyawî dîke bekarî dehênin û jinîş hen dij be jinî dîke deyxene ger. Piyawîş
dekewête bertawî hêrişî jinaney wirdekarewe. Kewate weha başe bîselmênîn ke giştiman lem
danûstane nayetîyeda hem karayn û hem qurbanî - car heye agayane û carîş heye agabeder - ger
agabederîş bêt wate bote xû, emîş be endazey reftarî agayane bede. Rêk em agabederbûne daway
serincgîrî dekat le diyardeke û le temenêkî mindalîy zûşewe.

Pênc “hunerî xosepandin” î Ås
Derûnnasî norwêjî Berit Ås le heştakanî sedey bîstemda bas lew rêbazane dekat ke tûşyan bûwe le
encumenêkî şarewanîda paş ewey bizavî jinan le Norwêj be destpêşxerî Ås twanî be “kodeta” y
reşkirdinewey nawî piyawan le lîstî helbijardinda çendîn jin bênête encumenewe. Le Swêd îş
deselatdar hen tawanabar kirawin be penabirdine ber hunerî xosepandin, kewate diyardeke tenha
norwêjî nîye. Lew fîlmeda Berit Ås be şêweyekî hem rûn û hem şoxîreng154 ezimûnî xoy pêşan dedat
derbarey em diyarde berîne. Ew pênc hunerî xosepandiney basyan dekat birîtîn le:
1.
2.
3.
4.
5.

154

Naxuyakirdin - Making invisible
Sûkkirdin - Ridicule
Tarîkandinî agadarî - Withhold information
Cûtsiza - Double bind
Tawanbarkirdin û şermandin - Heap blame/put to shame

Şoxîreng: Humorous, Humoristic.
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Hunerî yekemî xosepandin birîtîye le Naxuyakirdin û Ås rûnî dekatewe çon mirov carûbar hest dekat
naxuya debêt. Zor car natwanît ew heste nalebare nawzed bikeyt heta kesêkî dîke serincî dedatê û
nawî dehênêt: “agadarî nît lewey filanekes çon naxuyat dekat?”. Em diyardeye le pol, destey kar,
civînî karmendan û jûrî pişûda berçawe. Nimûneş le naxuyakirdin eweye pêşniyaz pêşkeş bikirêt û kes
serincî leser nedat, yan bixirête ber bas bê ewey amaje be xawen pêşniyazeke bikirêt, zimanî ceste ke
berdewam rûy le cêyekî dîke bêt... htd.
Stratîjêkî dij be naxuyakirdin eweye mirov xoy û fêrxwazanîş fêr bikat cê bigirin, pêgîrî biken leser
retkirdinewey reftarî weha. Teknîkî danûstanî laşer155 - Nonviolent Communication (NVC) - delêt

155

Danûstanî laşer: Nonviolent Communication (NVC) - berhemî: Marshall Rosenberg (1934–2015). Lêreda
pirsiyar eweye: êmey mirov, ke hênde dostayetî û peroşîman be lawe girînge, bo, tûşî nakokî û tundûtîjî debîn?
Katêk mirov natwanêt bas le pêwîstî û xwastî xoy bikat, tenha hest û nirixandin helderêjêt...

Çiwar pêkhatey danûstan
-

Norîn - Observation - çî debînim?

-

Hest - Feelings - Hest be çî dekem?

-

Pêwîstî - Needs - Pêwîstîyekanim çîn?

-

Xwast - Request - Daway çî dekem? Berceste û geş!

Dû riwange û helwêstî ciyawaz:
Yekem: riwangey gurg
-

Dirust, her eweye lay min diruste

-

Kesanî dîke debêt letek min hawra bin

-

Kesanî dîke debêt letek min hawdîd bin

-

Ezimûnî kesanî dîke nadirustin ger legel ezimûnî minda rêk neyen

-

Naxoşîy min tawanî kesanî dîkeye

-

Kesanî dîken serçawey helen

Dûhem: riwangey zerafe
-

Xo pêşandanî azayane û rastgoyane binemay gişt danûstanêkî diruste

-

Wergirtin û bexşîn beşêkin le siruştî mirov, weha çake be xwastî xoman bêt

-

Demî nakokî, mirov meylî heye: hest, bîr û nirixandin têkel bikat. Em têkelkirdine baş nîye.

-

Le paş gişt reftarêkî retkar û rexneyekî direwe mirov heye hest û xwastî têr nekirawe. Min heldebijêrim
cexit leser çî bikem: reftar û rexney neyarane yan hest û xwastî xom.

-

To natwanît kesêkî dîke, pest, şad yan tûre bikeyt. Mirov xoy helwêst werdegirêt û hest daderêjêt - le
riwangey bîr, hest, ezimûn, nirixandin... î xomanewe.

-

Danûstanî dirust mercî heye: min debêt le her çirkeyekda amade bim helwêstî xom bigorim. Ger
mebest eweye kesî beranber bigorim ewa dij be prînsîpî modîleke kar dekem.

-

Pêşmercêk bo dozînewey çareser birîtîye le pêşwazîyekî hawsozane le hest û pêwîstî têrnekirawiman.
To natwanît kêşey kesî beranber çareser bikeyt - detwanît be giwêgirtin le hest û pêwîstîy wî, yarîder
bît bo ewey kesî beranber hêz û twanay xoy bidozêtewe...
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rêzgirtinî dûlayene deba hem le pol û hem le jûrî mamostayan diyardeyekî belgenewîst ba. Mirov be
xuyakirdinî156 kesanî dîke, xoyişî xuya û roşin dekatewe.
Hunerî dûhemî xosepandin Sûkkirdin e û tûşî fêrxwazan debêt hem le yekdî û hem le mamostawe.
Mamostaş tûşî debêt hem le fêrxwaz û hem le kesanî dîkewe. Cige leweş emeyan hunerêkî
xosepandine ke ber le hemwan arastey jin û kîjan dekirêt. Metirsîyekîş heye lêreda em biçûkandine ke mebestî hunerekeye - lay kesî berkewte hestî dilgîrî û rezamendî dirust bikat çunke xoy be cêy
serinc dezanêt ke kesî xosepên pêy delêt: “xanimolekem”... Belam le rastîda fendêkî deselatbazaneye
û corêke le zarokandin157 û debêt wiryay bîn. Stratîjî dij bem hunere birîtîye le gumankarî û
berengarbûnewey gutey weha be şêwazêkî cîddî, piştîwanî le yekdî û ber le her şitêk nexenîn
bedemyewe.
Tarîkandinî agadarî lay Ås hunerî sêhemî xosepandine. Emyan amirazêkî deselatbazîye çarekirdinî
sexte çunke hasan nîye mirov pey berêt be babetêk û boçûnî hebêt derbarey ew babete ger hîçî lê
nezanêt. Helbet ewe rastîyekî belgenewîste ke nakirêt gişt kesêk gişt basêk bizanêt. Belam rêgirtin le
zanînî ew basaney girêdirawî guzeranî mirovin, girêdirawî karûbar û beşdarîy corawcorin, yan rêgirtin
le bexşînî agadarî bo fêrxwaz û dayikûbab derbarey rewtî kar le fêrge û le polda debête kosp û
betaybetîş debête hoy peydabûnî nîgeranî. Kesanêk hen mafî giftûgo û biryardanî piştperde beser
kesanî dîkeda, bo xoyan pawan deken, hawkat wehay radeniwênin goya peyrewî le rêsagelî
dêmokrasî deken. Eme karêkî zor nacore.
Rûntirîn dijestratîj lêreda birîtîye le daxwazîy agadarîy tewaw, dawakirdinî katêkî diyarîkirawe bo
civînêkî niwê têyda gişt ew agadarîyane bixirêne ber bas ke zûtir kesanî dîke weryan girtûwe û
herweha gişt kartekan bixirêne ser mêz.158 Dîsanewe gumankarî karêkî pêwîste û herweha amajedan
bewey agadarî dête tarîkandin. Bîke merc ke agadarî bidirête gişt kesanî peywest û beşdarîyan pê
bikirêt. Dawaş bike katî pêwîst terxan bikirêt bo xwêndinewe û bo giftogo.
Cûtsiza ke hunerî çiwaremî xosepandine, Ås le Robert Mertonî xwastûwe: Damn if you do, damn if
you don't yan be gutey Ås xoy ke delêt “ême karêk dekeyn to her rêyek bigirît her çewt derçêt”. Mirov
wirdekar bêt be wirdegîr û biyanûgir nawzed dekirêt, pêdagir bêt be dir û neselmên radeniwênrêt,
kesêk giwêradêrî xas bêt pêy delên lawaz, jinêk le karî xoyda zîrek û gurc bêt pêy delên mindalî xoy
feramoş kirdûwe.

Derbirînî rastgoyane - nimûne: debînim to defireket leser mêz cêhêştûwe (norîn), minîş bewe herasan debim
(hest), to dezanît ême pêwîste harîkarîy yekdî bikeyn (pêwîstî). Leber ewe dawat lê dekem defireket la bideyt
(xwast). Lay debeyt?

Giwêradêranî hawsozane - nimûne: ke to defireket leser mêz cêhêşt (norîn), leber eweye to dilgerimît (hest) û
detewêt zû bigeyte ewaney dîke û geman bikeyt (xwast).
… kotay perawêzî NVC …

156

Xuyakirdin: birwane perawêzî “xuya”.

157

Zarokandin: kesêk be mindal bizanît, Infantilization.

158

“Gişt kartekan bixe ser mêz” derbirînêkî swêdîye be watay awalekirdinî gişt nihênîyekan.
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Edî çî rû dedat ger mamosta, bo nimûne, wirdekar û pêdagir nebêt - ewsa be kemterxem nawî
derwat. Ew jiney be rûnî pêşemî dedate zaroy xoy agadar dekirêtewe lewey bayî pêwîst xerîkî
karûbarî fêrge nîye. Têbînî derbarey feramoşkirdinî mindal estoy piyaw nagirêtewe.
Lêreda girînge mirov zor agadarî pêşemîyekanî xoy bêt û aşkiraşyan bikat. Belam deşbêt mirov wirya
bêt lewey peroşîy xoy bo erik û kar nebête derfet bo kesanî dîke xirap sûdî lê werbigirin. Ger mirov
dilnya bêt lewey kesanî dîkeş be pêy twanay xoyan lew demeda gişt twanay xoyan dexene ger, derfet
saz debêt kesanî dîkeş weha bîr bikenewe - lewaneyeşe bigat be xelatî dûberaber.
Pêncem û dûwa hunerî xosepandin birîtîye le Tawan û Şermandin, ke layenêk be corêk le estomanî
dealênêt, ême henawçênî bikeyn.159 Ger firya nekewîn ew erike cêbecê bikeyn ke lêman çawenore,
hestî hem tawankarî û hem şermezarî berokiman degirin. Kîjêk yan jinêkî tûşî eşkence û destdirêjî
bûwe, poşak û reftarî dexirêne jêr pirsiyar. Mindalêkî deçepênrêt weha radeniwênêt xoy hokarî
çepandinî xoy bûwe û tawanbar dekirêt bewey rûdare, dizêwe, xoladere... htd.
Mirov le doxî wehada girînge banriwange160 bigirêt û pey berêt bewey em tawanbarî û şermezarîye le
kesêkî dîkewe dêt û le ewstoy em dealêt. Ew mamostayey firya nakewêt le katî xoyda rastdozîyekan
tewaw bikat û ew fêrxwazey firya nakewêt le katî xoyda nûsyarî xoy pêşkeş bikat, herdûkiyan, hem
xoyan hestî tawanbarî û şermezarî deyangirêt û hem le kesanî dîkeşewe ew hesteyan le mil gîr
dekirêt.

Hunerî xosepandin firen
Desteyek jinetojerî doktora le zankoy Stockholm hestyan dekird xamoş dekirên le layen piyawanî
serdest le nêw grûpî tojeranî doktoray siruştnasî (zanist) î seretakanî sedey bîstuyekemda. Em bare
bûwe handerî em jinane wêkra kar leser hunerekanî xosepandin biken, derbarey beserhatî xoyan û
rêgey berengarbûneweyan binûsin. “Torî rahêzanî jinan le zankoy Stockholm” Empowerment
Nätverket vid Stockholms Universitet (ENSU) hate damezirandin, nûsînekanyan derbarey hunerî
xosepandin bilaw bowe û dawa arastey endamanî toreke kira bo sazdanî semînar le seranserî
welatda. Bew karaneş aşkira bû ke hunerî xosepandin babetêkî nalebar nîye û basî niwê lew
buwareda mayey xoşamedî bû.
Grûpekey Ulrika Folk pênc xalekey hunerî xosepandinî Berit Ås yan kirde serşar ke paşan her xoy dû
hunerî dîkey xiste ser:
6. Babetandin - Objectifying
7. tundûtîjî û hereşey tundûtîjî - Force/threat of force

Beranber her hunerêkîş dijestratîj û hunerî selmandyan diyarî kird.
Elaine Bergqvist î rawêjkarî rewanbêjî le kitêbî Härskarteknik (2007) da wirdekarî letek çemikekeda
dekat û paş rûnkirdinewey hunerekanî xosepandin, rêniwênî dedat derbarey berengarbûneweyan.
159

Henawçandin: Internalization. Le henawî deçênîn, deykeyne xû.

160

Banriwange: le riwangeyekî berzewe seyrî babet bikeyt, wek ewey be çawî helo yan le dîdî helîkopterewe
birwanîte babet.
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Cige leweş nûser pêşanî dedat mirov çon detwanêt be perêz bêt le hunerekanî xosepandin, çi
beranber kesanî dîke û çi beranber xoy, wate: “şikandinî nexşêkî dirêjimewda le hunerî xosepandinî
xokird (lapere 189)” - be xo çemandinewe û xo şikandinewe.
Bergqvist bas le çend rêbazêk dekat, bo nimûne:
-

Rêbazî weberdan
Rêbazî pesinkirdin
Rêbazî stêryotayp
Rêbazî derhawîştin
Rêbazî heremî
Rêbazî kat

Ewca çend rêbazêkî dîkeş rîz dekat bo serxistinî hêz û twanay xo be mebestî berengarbûnewey ew
huneraney xosepandin ke mirov tûşyan dêt.

Mirovî xoçespên - berpirsayetîy guzeranî xo
Xoçespên (assertive) dijwatay çemikî giwêrayel, selar, serkizele (submissive) e. Mirovî xoçespên
berpirsayetîy guzeranî xoy degirête esto û bo dabînkirdinî berjewendîy xoyişî têdekoşêt, dewêrêt
dakokî le xoy û mafî xoy bikat bê ewey bo ew mebeste mafî kesanî dîke pêşêl bikat. Ew kesey geş le
xoy binorêt, geşîş le kesanî dîke û le dewrûber denorêt. Leber ewe xo rahênan be danûstanî xoçespên
yekêke le rêge başekan bo berengarbûnewey hem nakokî û hem hunerî xosepandinî dewrûber.
Giştiman carûbar tûşî azarî wîjdan debîn û serçaweşî firen: reftar, hest, kemasî, xamoşî... htd. Car
heye azarî wîjdan le cêy xoyetî belam zor carîş napêwîst û tewaw nadiruste. Car heye mirov nawêrêt
xoçespên bêt çunke hunerî xosepandinî dewrûber têyda henawçêne û leber ewey zor kesîş reftarî
xoçespênane be dirî lêk dedenewe. Hawkat metirsîş heye lewey mirov le tirsî ewey zor serkizele bêt,
bîdate barî dirî.
Be kurtî, mirovî xoçespên kesêke berjewendî xoy dekate serşarî reftar, dewêrêt dakokî le boçûnî xoy
bikat, detwanêt hestî xoy derbirêt û detwanêt mafekanî xoy piyade bikat - bê ewey sûkayetî be kes
bikat. Mak le reftarî xoçespênda birîtîye le rêzgirtin, hem le xo û hem le kesanî dîke, rêzêk binemakey
nirixandinî geş bêt hem bo xo û hem bo beranber.
Ewey be “zimanî zerafe” nawzed kirawe û le basî Nonviolent Communication (NVC)161 da rûn
kirawetewe nimûneyekî nayabe le reftarî xoçespên.
Torben Hanson î derûnnas le kitêbî Företagets starka kvinna. Den asertiva sekreteraren (1987) - “Jine
behêzekey kompanyake. Sekretêre xoçespêneke” - da binaxekarî le babetekeda dekat û çendîn
amojgarî weha denûsêt çon bo karî sekertêrî başin, wehayiş bo mamosta û fêrxwaz karan.

161

Birwane perawêzî NVC.

98

Kewate binemay gutûbêj derbarey xoçespandin birîtîye le hawbehabûnî mirov. Hawbehabûnîş delêt
giştiman xawen çend mafêkî bineretîyn. Mirov mafî heye xoy bêt, dîdî xoy derbirêt bê ewey hest be
azarî wîjdan bikat madam lew derbirîneda sûkayetî be kesî dîke nakat. (Hanson 1987:83)
Pê deçêt bûbête destûrêkî gerdûnî...
... Ger to beranber xot rexnegir bît ewa fire car beranber kesanî dîkeş rexnegir debît
... Ger to beranber xot sînefirewan bît ewa beranber kesanî dîkeş pitir sînefirewan debît
... Ger xotit xoş bûwêt lat hasantire kesanî dîkeşt xoş bûwêt
... Ger bitwanît be rûnî bilêt “na” deştwanît be rûnî bilêt “erê”, dena metirsî heye beşê
zorî bibête “nîya”.162

Transaction Analysis (TA) rêbazêke bo şirove û çarey hawsemay danûstanî nêwan mirov, berhemî Eric
Berne ye û le kitêbî Games people play (1964) pêşkeş kirawe. Beşêk le TA birîtîye le bîrdozeyek
derbarey pênc palner yan bernamokey çewsêner ke wek hunerî xosepandin mirov naçar deken hest
be bêkelkî y xoy bikat:
1.
2.
3.
4.
5.

Bêgerd be!
Hawkar be!
Xêra bike!
Pitir têbikoşe!
Behêz be!

Êmey mirov xerîkî koşanîn bo welamdanewey ew palnere çewsênerane, belam koşanekeman debête
xebatêkî nakam û bêçare. TA dijestratîjî xoşkarî wehaman pêşan dedat, tenanet ger hunerî
xosepandin şîreçorîşî kirdibîn, her dêne firyaman. Girînge ew bernamokeye diyarî bikeyn ke derfet
dênêt û peleman lê dekat, ewca girîng derbazbûne bo entîtês (dijegirîmane) y rêpêder (allowers) û
bilêyt “min xasim û to xasît”, emeş yekêke le şagirîmanekanî kitêbekey Berne:
-

karêkî xas dekeyt ger layengirî xot bît. Berpirsayetîy hestekanî xot bigire esto
karêkî xas dekeyt ger be piley yekem piştîwanî le xot bikeyt
karêkî xas dekeyt ger kat bideyte karûbar. Jînî em katet ledest mede!
karêkî xas dekeyt ger karî xot tewaw bikeyt.
karêkî xas dekeyt ger serkewtin be amanc bigirît, nek her hewildan. Be corêkî dîke têbikoşe!
karêkî xas dekeyt ger raşikaw bît. Mirovkar be!
(Jansen 1995:237…)

162

“Nîya” - njaa - derbirînêkî swêdîye bo doxêkî nêwan “na - nej” û “a/erê - ja” - wate ne naye û ne aye, yan
hem naye û hem aye. Welamêkî narûn.
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Nasname û xoderik
Rêjeyekî kemî danûstanî rojaneman bo rageyandinî fakte. Le birî ewe, beşî zorî em
hawsemaye terxane bo diyarîkirdinî kesayetî, pêşandanî wêneyek le kesayetî xoman ke
pêman xoşe beranber bîbînêt, yan şêwazî dariştinî hevbendîman letek kesî beranber û
herweha corî ew doxe civakîyey têyda heyn.
(Nilsson & Waldemarson 1990:8)

Herçî ême le dewrî xomanî gird dekeynewe xerîkî danûstanin, wêneyek le ême pêşan deden. Mal,
mobîlya, kitêb, arayiş û pêstajinîn163 çî radegeyenin? Giştî ber lêkdanewe û çewt lêkdanewe dekewêt,
ewîş peyweste be cîhanbînîy wergirewe.
Clarence Carefoord (1994) î derûnsarêj (saykotêrapêst) cexit dekat leser ewey zor girînge ême pey
berîn bewey gişt kesêk xawen dastanî xoyetî. Kewate le dîdarî mirovkaraneda çendîn dastanî ciyawaz
berengarî yek debinewe. Ba hemîşe neşkewine ber bas, her nebêt serleber neyene berbas. Çon û boçî
ême lem cêgeyen, em cêgeyey rêk emro êmey lêyn? Çon geyiştîne êre û be niyazîn em dastane çon
berdewam bikeyn? Çi wêneyek derbarey min le dastanekey xomewe, gutira bêt yan na, peyda debêt,
çi bo xom û çi bo kesanî dîke?
Michelangelo nîgarî Pythia y “hemezan”164 î şarî Delphi y le binbanî Sistine Chapel165 nexşandûwe.
Pythia le salanî heftsedî ber le zayînewe û heta çendîn sedeş berdewam amojgarîy temawî dawe be
yonanekan. Berêwe bo xaney em “hemezan” e tûşî kêlerêyek debûyt girîngtirîn amojgarîy Apollo y
leser bû: “Gnothi seauton!” – “Xot binase!”. Em dawayey Apollo wek sûredaw bem pajeda degerêt,
çunke xoderik rîşalêkî girînge bo peybirdin be kesanî dîke û leweşewe bo danûstanî xas. Eme erikêkî
hasan nîye Apollo deyxate estoy mirov, wêray eweş tojeranî em zemane boyan derkewtûwe ke
twanay xoderik le mirovêkewe bo mirovêk ciyawaze û lewaneyişe hokarî jînewerî (bayolojî) şî hebêt.
Xoderik, xobîrdanewe, xoraman166 - çemikî ciyawazin bo twanay ramanî mirov letek xoyda derbarey
hest û bîrî xoy. Em twanaye berpêwan167 û berkêşan168 nîye (le pêwan û kêşan nayet), belam
berberawirde169 û encamî berawirdekeş delêt ciyawazîy berîn heye lew twanayeda û tojeranî
hawbwarîş delên ew ciyawazîy twanaye rêk dêt letek encamî tojînewey dîkey derbarey mêşik
(Science 2010, nr 17).
Dîdar û berkewt letek kesanî dîke rêgeyeke bo peybirdin bewey kesanî dîke çon ême debînin û
rêbazêke bo helbestinî wêneyek derbarey xoman, nasnameyek. Bebê hevbendîy letek kesanî dîkeda,

163

Pêstajinîn: pêst-ajinîn, Piercing.

164

Hemezan: Oracle, falgirewe.

165

Kapêlî sîstinî yan sîkstînî: Sistine Chapel, be latînî Sacellum Sixtinum. Kapêl: kilêsey biçûkî taybet.

166

Xoraman: Introspection, wirdbûnewe le hest, derik û bîrkirdinewey xo.

167

Berpêwan: dekirêt bîpêwît, le pêwan dêt.

168

Berkêşan: dekirêt be corêk terazû bîkêşît, le kêşan dêt.

169

Berberawird: dekirêt berawirdî bikeyt, le berawirdkirdin dêt.
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ême natwanîn awênebînî170 xoman bîn, dekewîne nêw boşayî û arastewêl171 debîn. Darûxanî mirov le
encamî dabiranî rehada, rûntirîn nîşaneye bo em diyardeye. Belam danûstane, zarekî bêt yan
nazarekî, be mebest bêt yan mebestbeder, debête binaxe û pêkhênerî hevbendîy ême û lewîşewe
nasnamey ême.
Dîdarî sazende le nakokîda, beşdarbûn le şêwazî corawcorî çarey nakokîda, bo nimûne bijîwanî,
MmE172 û NVC173 daway xoderik deken - hem bo direkkirdinî bertekî xo û hem bo helbijardinêkî
jîraney corî tek (kar, reftar). Belam xalî here girîng birîtîye lewey mirov be xoderikî başewe hasantir
detwanêt pey be kesanî dîkeş bibat, mirov detwanêt hengawêk paşekişe bikat û le riwangeyekî
berzewe banwêne le reftarî hem xo û hem kesanî dîke peyda bikat.
Çend xûlekêk raman yan tomarkirdin le kotay rojî kar yan heftey kar lewaneye bibête hoy helkişanî
twanay xobîrdanewe lay fêrxwaz. Xoderik proseyekî riskane dekirêt û debêt han bidirêt - lay hemwan
nek tenê lay cewan.
Cêy serince lem bestêneda amaje be “Berojgey Johari” bikeyn ke, modêlêkî derûnnasaneye le
peybirdinî mirov be xoy û be kesanî dîke. Lem xanûweda jûrî ciyawaz heye bo pêşandanî zanîn û
nezanînî ême derbarey xoman, zanînî kesanî dîke derbarey ême ke le xoman şaraweye û herweha
ewey le hemwan penhane û le doxî pergîrda nebêt xuya nabêt. Wêneyekî ême pêşanî dedeyn, ta çi
radeyek wêkiçûy wêney nêw dîdey kesanî beranbere? Lem Xanûy-Ez ey xwareweda jêrzemîn û
hewreban xirawinete ser Berojgey Johari.
Xanû le bîrdozey derûnnasîda zor car debête hêma bo kesayetî, boye Xanûy-Ez lêreda debête
hêmayekî guncaw. (Nilsson & Waldemarson 1994:55).
Em xanûwe hêmaye bo kesayetîy Ez -êk, belam wêneyekî mend174 le kesayetîyeke pêşan dedat,
mirovîş weha mend û çêwedar nîye, meger degmen. Endazey jûr û hewrebanîş bedem katewe û be
hoy dox û dewrûberewe dêne gorîn. Belam jêrzemîn ew beşeye ke nêzîke hemîşe tewaw mende
çunke birîtîye lew keristeyey dekewête naxî agabederewe û ême be degmen tûşî dêyn, wêray eweş,
her wek keristey dîkey agabederî pitir katî, fermanî reftarî êmey be deste û xoman natwanîn cilewyan
bigirîn.
Mirov pêyxoşe “ez-wêne” y xoy biparêzêt, leber eweye mebest le beşêkî firewanî
danûstan selmandine bo beranber ke ême her be rast ew keseyn xoman pêman waye
ewîn. Rêkhatinî ez-wênekan debine mayey hawahengî û xorêzîy175 baş û emanîş debine
mayey danûstanî raşikaw. (Nilsson & Waldemarson 1994:59)

170

Awênebîn: wênedanewe le awêneda, wêney kes yan babetêk le awêneda.

171

Arastewêl: wêlkirdinî araste, ledestdanî araste.

172

Birwane perawêzî taybet be MmE.

173

Birwane perawêzî taybet be NVC.

174

Mend: statîk, Static.

175

Xorêzî: Self-esteem.
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Hewreban
Katîye = rûkarî pitir riwaletî ,
mask, nore, poşakî civakîy katekî

Em çiwar jûrey xwarewe, leçaw Hewreban-da, hêman bo «Ez» -êkî pitir
rastîne û resen, nihomî bala taradeyek berdeste.

Tarîk = ewey kesanî dîke derbarey
ême deyzanin û serincî dedenê
belam ême xoman têy nageyn û bîrî
lê nakeynewe.

Hoşyar = fermîye.
Gişt zanyar, reftar, helwêst, hest û
pêwîstîyekanî agadaryan heyn û
hîçî penhan nakeyn.

Kilîldiraw = kilîl bizire, ezimûnî
weha ne xoman û ne kesî dîke
şarezay nîn, weha deken xoman le
xoman tênegeyn - le xewin,
sextang, mestî û derûnsarêjîda
awale debin.

Daxiraw = xomalî.
Gişt ewey ême derbarey xoman
deyzanîn belam namanewêt pêşanî
kesî dîkey bideyn, çi girîng û çi
nagirîng, çi ayetî û çi nayetî.

Nihomî xwarewe begiştî rêbeste

Jêrzemîn
Nezaniraw - cêy parastinî babetî zor qûl û agabederin ke degmen nebêt ser
helnaden. Zor car hemû temen penhanin, hem le xoman û hem le beranber.

Xanûy Ez
Nilsson & Waldemarson 1994
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Xowêney mirov bertawî hevbendîyetî be dewrûberewe, ta çi radeyek gîrode yan serferazî dewrûbere.
Nina Karin Monsen î feylesûfî norwêjî kitêbêkî serbe felsefey jîn nûsîwe derbarey watay mirovbûn:
Den älskande människan (1987). Lêreda Monsen bas le firajûtinî akarnasaney mirov dekat: geştêkî
firajûtin le Apore-mirov (Mass-man) ewe be gîrodeyîyekî gewrewe, berew goran bo “tak” û ewca
wirdewirde goran bo ewey Monsen pêy delêt “kes“. Destpêkî em geşte birîtîye le pêwîstîy zaro be
xêzan bo zîndûmanî xoy, wek beşêkî grûp nek takî serbexo. Wirdewirde em grûpe dête firewandin û
hevalanî gemekirdin, hawpolan û ... htd dêne nêw. Wate mindaleke le maweyekî dirêjda serferaz nîye
û leber eweş nawêrêt, bê ewey bigerêtewe bo kesanî dîke, boçûn û reftarî xoy hebêt. Kewate
mindaleke eweye Monsen be aporemirov î nawzed dekat.
Herzekar le hewildanîda bo serferazî rû le apore-yekî dîke denêt, destey herzekaran, ke dîsan
dekatewe wabestebûnêkî gewre be grûpewe. Aporemirov sergerdanî hêmaye, bo nimûne corî poşak,
pirçbirîn, xşil û tatû, ke wek hêz radeniwênrên belam hawkat debine mayey sirînewey takayetî. Mirov
heye lêreda geştî firajûtinekey radegirêt û dademezirêt, îdî bê selmandinî grûp hîç karêkî pê nakirêt.
Beşêk lewaney pêyan degutirêt destey MC (destey motorsaykil) lewanen ke lewêda gîryan xwardûwe
gerçî be temen helkişaw yan pîrtirîşin.
Firajûtinî “tak” debête bertekî zîndanîbûnî mirov ke nayewêt wek ewaney dîke bikat, deyewêt bo xoy
biryar bidat, rêgey xoy bigirête ber, carîş heye be şanazîyewe xoy be “lader”176 nawzed dekat.
Metirsîy lêreda gîrxwardinî mirove le helwêstêkda herdem pêçewaney kesanî dîke bêt û beweş dîsan,
bê ewey agay le xoy bêt, fermanî xoy dedate dest grûp û beweş nabête mirovêkî serferaz. Metirsîyekî
dîkey qonaxî takayetî hestkirdine be pêwîstîy xuyabûn (derkewtin), ewca “herçî bibête hoy xuyabûnî
tak debête akarêkî pesend”. Pêwerî guncawîş debête “her leber pîrozbûn, pîroz be” (“to be holy for
the very purpose of being holy”).
“Kes” ew mirove riskawe serferaze xawen xoderike reseneye ke katî pêwîst peyrewî le boçûnî xoy
dekat belam ger girîngîş bêt û hokarî xoy hebêt detwanêt xoy letek kesanî dîkeda biguncênêt. Kewate
em mirove hênde serferaze detwanêt le barûdoxî taybetda rêk ew kare bikat ke dewrûber daway
deken, ba girîmanekeş dijwestaw raniwênêt. Em mirove xawen bawer û behay balaye, ke girêdirawî
pêgey civakî, abûrî yan amancî kirdekî nîye. Em mirove hênde serferaz û riskawe pêwîstî nîye bewey
her bo dakokî, dakokî le xoy bikat, yan wek mamostayek be fêrxwazanî gut: “ewca tewaw serferaz bin
û ew kare biken ke min pêtan delêm”. (Monsen 1987:26)
Deşêt baskirdinî beşêk lew gelebîrdozeyey hewil deden ciyawazîyekaniman rûn bikenewe, betaybetîy
ewaney cexityan le ser ciyawazîy danûstane û lêreda le beşî “Derûnnasîy danûstan” da pêşkeş
dekirên, şêwazêkî baş bin bo karî mamosta leser rahêzanî xoderikî fêrxwaz.
Bekarhênanî çend bîrdozeyek debête rêgir lewey yek take bîrdoze bikirête rastîy reha û mirov xêra
xoy û kesanî dîke le xaney corawcorda gîr bikat. Huner lewedaye mirov le berawirdda pey berêt
bewey ciyawazî diyardeyekî hem xoriske û hem sûdbexşe bo giştibînî, beweş debête yarîder bo
berengarbûnewey ew nîgeranîyey zor car cewanan têy dekewin katêk hest deken le grûpda kenar
kewtûn.
Belam Moxnes delêt pêwîstîy asûdebûnîş detwanêt rêgirî bikat le geran be dûway nasnamey xoda,
çunke prosey firajûtinî kesekî zorcar dilerawkêy bedemeweye. “Her berast min kêm?” pirsiyarêke
serincî zor cewan û herweha mirovî riskawîş radekêşin, belam têkoşîn bo wedesthênanî welam
lewaneye pitir dilerawkêy bedemewe bêt wek le xoşî. Moxnes bas le ezimûnî xoy dekat katêk wek
herzeyekî dûwazdesalan tûşî yekem têstî kesayetî hat û zor pêy sersam bû, çunke boy derkewt
176

Lader: Nonconformist, Non-conformist, kesêk agayane le norm û rêsay cêkewtûy civakî la bidat. Kesî ladîn,
neselmên. Le sedey hevdeda bo neyaranî kilêsey înglîz bekar dehênira.
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têsteke “be endazeyekî seyr” rêk hat hem letek xoyda û hem letek heval û kesanî riskawda ke em
paşan heman têstî lêkirdin (Moxnes 2007:72). Pêm waye zor kes le ême ew kunçkawîyey seretakanî
herzekarî denasinewe û têdegen lewey fêrxwazan lew temene şilkeda serinc gîr deken lew
ciyawazîyaney kesayetî ke têste corawcorekan pêşanyan deden.
Ême le fêrgeda ne boman heye û ne deştwanîn têstî lew babete bixeyne kar, çunke têstî weha ber le
çerxandin pêwîstî be xwêndin û birwaname heye. Belam begiştî dekirêt peyamî bîrdozekan derbarey
şêwazî coracorî danûstanî mirov le, bo nimûne, rolwazîda piyade bikeyn. Lewêda fêrxwaz detwanêt
norey mirovî corawcor wer bigirin: rûleder (Extroversive) yan rûlenax (Introversive), sozemirov yan
hoşemirovî dakewtbîn le doxî corawcorda (birwane beşî MBTI y em paje).

Derûnnasîy danûstan - peybirdin be xo û be kesanî dîke
Le derûnnasîda çendîn bîrdoze hen derbarey hem wêkiçûn û hem ciyawazîy êmey mirov, her kesêk
be kesayetî xoy degmene, rêk wek ewey mirov xawen cêpence û DNA y degmene. Belam hawkat
xawen cînbendî177 -yekî nêzîke bilêm kutûmit wêkiçûwe. Letek eweşda pêdeçêt weha bernamerêj
kirabîn be piley yekem serinc le ciyawazîy gîr bikeyn, çunke ewey biyanî û namoye deşya bibine
serçawey metirsî. Le serdemanî beremêjûda,178 ew grûpaney beranber layenî namo zor gumankar
bûn, derfetî zîndûmanyan baştir bûwe, belam le dunyay cîhangîrî emroda lewe deçêt sînefirewanî
beranber ewey ciyawaze bibête mayey serkewtin û bigate bîrî afirande û rêçkeşikên.
Ayandinî179 ciyawazîy û geran be dûway goşenîgay ciyawazda û harîkarîy letek ewdîwî em sinûraney
ême zûtir û bê bîrkirdinewey wird helman bestûn, pêşmercêkî girînge bo fêrbûn û firajûtin. (Vygotsky
1995)
Bîrdozey derûnnasane dên naw le ciyawazîyekanî ême denên û şiroveyan deken. Tojeran dekoşin ew
ciyawazîye ferhegîyaney ême rûn bikenewe ke debine hoy dijwarbûnî harîkarîy nêwan sinûre
ciyawazekanî derûnnasî, mîllî û ferhengî, bo nimûne le bîrdozekanî wek: TA, NLP, Human Dynamics,
MBTI û bîrdozey Moxnes derbarey “nore qûlekan-î grûp”180 (birwane Moxnes 1995) û herweha
Hofstede (2005) û Lewis (1996) derbarey ciyawazîy ferhengî û nêwferhengayetî.181 Hîç kam lemane
bîrdoze û hîç kam lemane tojer pêt nalên fêrxwazî polekey to çone - çunke ewan be piley yekem
rûyan le mirovî gewresale, ewca leber eweşe ke sexte mirov rêk bêt letek bîrdozeda. Rexne le
bîrdozekanî kesayetî degîrêt bewey bîrokey corbendîy kesayetî le derûnnasîy hawçerxda bawî
nemawe - mirov têkeley çendîn corî ciyawaze û nakirêt tenha le çend corêkî taybetda polbendî
bikirêt. Belam em gelebîrdozeye nehatûn mirov le baştir û xiraptirda xanebendî biken, belkû bo ewen
mirov hem baştir derik be xoy bikat û hem danûstanî hasantir bêt letek ew kesaney dekewine
derewey xaney çawenorîman le mirov - çawenorîyekî zor car girêdirawî xonorîy xomane. (Jansen
1995)

177

Cînbendî: pêkhatey cînekanî leş.

178

Beremêjû: serdemanî ber le tomarkirdinî mêjû.

179

Ayandin: selmandin, razîbûn, gutinî “a”...

180

Nore qûlekan: Deep-roles, çemikêke Moxnes dayhênawe bo ew şanore (norey serekî) yaney le saziman
debînrên û rîşalyan le xêzanda heye: bawik, dayik, kur, kîj û ewca yarîder (ke deşêt: amojgarî jîr, xizmetkar...
Bêt). Be dîdî Moxnes xêzan yekey bineretî sazimane û birîtîye le sê kolekey serekî: resîn, cender û herem
evaluation, gender, hierarchy.
181

Nêwferhengayetî: Interculturality, karlêkî ferhengî.
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Ew wêneney mirov deynexşênêt le kesî beranber sengî gewrey heye leser ew hestaney
le naxî xoyda dêne wirûjandin. Zor car peybirdinî baştir be paşxanî reftarî kesî beranber
debête hoy goranî hest û lewîşewe sînefirewanîy baştir. Begiştîş mirov bem doxe şadtir
debêt. (Jordan 2002)

Rûnkirdinewey bîrdozekan benaçarî riwaletî debin û cexit be piley yekem leser şêwazî corawcorî
danûstane. Giştiman dezanîn mirov heye xoşbêje û heye kemdû, heye be xurdem182 û modêlî “ahengî
kokitêl” degeşêtewe, heyişe emane be herasanker, riwaletî û tenanet dizêw dezanêt. Wêray eweş
tojînewe pêşanî dawe ke grûpî kar ger fireferhengî bin - mebestîş firefehengîy hemelayen nek tenha
le rûy etinî (reçelek) yewe - bedem katewe zor baştir deçerxên. Derikkirdinî ciyawazîyekan rê hasantir
dekat bo selmandinyan dena debine mayey nakokî. (Hofstede 2005, Belbin 1994, Lewis 1997).
Fêrxwaz ger hoşyar bêt lew ciyawazîyane, le grûpkarî, projekarî û gorepanî fêrgeda hen, baştir lêy
deselmênrêt.

NLP
“Bernamerêjîy zimanewanî-demarekî”183 (Neuro-linguistic programming - NLP) modêlêkî derûnnasîy
reftare û cexitî behêzî leser danûstane. Binemay NLP tojînewey John Grinder û Richard Bandler - e
derbarey ew hokaraney weha deken beşêk le derûnnasan (bo nimûne: Milton H. Erickson, Fritz Pearls
û Virginia Satir) encamî baş wedest bihênin û tojeranî dîke na, keçî be gutey xoyan heman rêbazî
hawkaranyan girtote ber.
Ême zor car hewil dedeyn bestênî corawcor be wêney zarekî bas bikeyn û zorîş bertawî girîmaneyekîn
delêt: “yek wêne rageyentire le hezar wişe”. Emeş le zor barda diruste, belam be dîdî NLP, tenha bo
heşta lesedî mirov diruste ke “sîstemî jêderî dîdekarane”184 -yan heye.
Zorbey kitêbe fêrkarîyekan amaje deden be pêwîstîy bînîn, bîstin, kirdin bo fêrbûn. Belam ew bîst
lesedey be boçûnî NLP layan sexte wêne le dîdî naxekî xoyanda darêjin, be degmen dêne ber bas.
Eme diyardeyeke mamosta debêt serincî bidatê bo ewey têbigat bo fêrxwaz heye fêrbûnî le la
astenge. Ew bîst lesedey dîke sîstemî jêderyan ciyawaze, heye bîstekare - wate le rê wişe û bîstinewe
danûstanyan baştire - heye “derikî bizawtinî leş” (kînestîzya)185 û “derikî berkewtinî leş”186 - wate
destitêwerdan û çarey kirdekî – têda behêze.
Bîrdozeyekî dîkey serincrakêşî NLP heye delêt ême le rêy wênedanewey bo nimûne bizawtî leş,
amajey leş, şêwey rawestan, şêwey danîştin, detwanîn hevbendîyekî zor baştir letek kesî hawdemda
saz bikeyn. Emyan rahênanî başî dewêt.

182

Xurdem: qerebalxî.

183

Bernamerêjîy zimanewanî-demarekî: Neuro-linguistic programming (NLP).

184

Sîstemî jêderî dîdekarane: Visual Reference System.

185

Derikî bizawtinî leş: kînestîzya, Kinesthesia, Kinesthetics - Proprioception. Derikî qûlî mirove be cê û bizawtinî
beşekanî leşî xoy, bo nimûne masûlke.
186

Derikî berkewtinî leş: Tactile. Derikkirdin le rêy hestewerekanewe, bo nimûne xwêndewe lay mirovî nabîna.
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Bizozîy Mirovkar - Human Dynamics
“Bizozîy mirovkar” (Human Dynamics) bîrdozeyeke le berhemî derûnnasî jungiyan187 Sandra Seagal ke
le tojînewekeyda cexit leser şêwaze coracorekanî danûstanî mirov dekat, wate: hem ême çon
danûstan dekeyn û hem demanewêt agadarî be çi corêk pêşkeş be ême bikirêt bo ewey be baştirîn
şêwe sûd le peyameke werbigirîn. Em bîrdozeye le kompanyada bo pêkhênanî grûpî proje dexirête
kar û herweha le fêrkarîda bo dabînkirdinî baştirîn pêşwazî le yekbeyekî fêrxwazan. Şabîroke lêreda
delêt êmey mirov bertawî bizozîy ciyawazîn û bizozîy zal le nêwyanda karîgerîy heye leser reftarî
danûstaniman. Sandra Seagal û tojeranî hawkarî ew le şêwazî danûstanî jimareyek kesanêkî zor
wirdbûnetewe û twanîwyane grûpî taybetî xawen ciyawazîy gewre le nexşî danûstanda, diyarî biken.
Belam zalbûnêkî berçawî kîj û jin beranber kur û piyaw lem grûpaneda beder nekewtûwe.
Qûlbûne le bîrdozey Human Dynamics karêkî serincrakêşe belam tenha xwêndinewey kurtey
serencamekanîş debine yarîderman bo derikkirdinî ciyawazîyekanî nêw pol.
Human Dynamics, mirov be giwêrey şêwazî danûstan destebend dekat. Lêk tênegeyiştin astengî bo
danûstan saz dekat û debête mayey nakokî:
-

-

-

Heye herasan debêt bewey kesanî dîke berdewam daway welamî lê deken, em hêşta amadey
bersiv nîye - pêwîstî be kate.
Heye herasan debêt bewey kesanî dîke kemdûn, hîç zanînêk nadene kesî dîke, bêferin.
Bêdengî tirsinake!
Heye mirovî kêberkêye, amancbîne, û deyewêt xêra bigate berhem û herasan debêt bewaney
bo peydakirdinî zanistî ziyadtir dekewine sinûrbezênî - ew babete ziyadane hem kat degirin û
hem babetbederin.
Heye debine mayey herasanî çunke bo çareserî kêşe pêwîstyan be kate û ber le hengawnan
bênewbereyan zore - emeş kat zor debat belam em kesane deyanewêt kêşeke le gişt
rûyekewe beser bikenewe.
Heye herasan debêt be kemîy derfet bo rûmalkirdin û giftûgoy têr leser dozeke le gişt rûkar û
şîmaneyekewe, ke pêyan waye pêwîste - emane hest be kenarxistin deken.
Heye hest dekat amade nîye bo biryardan heta hengaw be hengaw paşxanî baseke dezanêt û
wêneyekî rûnî gişt layenekanî derik dekat, emeş kat zor debat. Kesanî dîke hen bem helwêste
herasan debin çunke pêyan waye mirovî lew babete hergîz nagene biryar - belam paş
rîşedozîy gişt paşxanî dozeke ewca mirovî lem babete debête xawen wêneyekî giştgîr û
debête serçaweyekî xêray agadarî.

Her yek lew adgaraney kesayetî ke le serewe basyan hat kelkiyan zore bo pêkhatey giştî, be mercêk
beşdarbûwanî tîm têyan bigen, rêzyan bigirin û lêyan sûdmend bin. Mirov hêzî nêw gişt core
bizozîyek derik bikat baştir detwanêt beranber ciyawazîyekanîş sînefirewan bêt.
Berit Bergström î zûtir mamostay taybet (mamostay fêrxwazanî xawen pêdawîstîy taybet) û
berêweber û êsta karzanî firajûtinî twanaye le buwarî fêrge û kompanyada, salanêkî zor karî letek
Human Dynamics da kirdûwe û kitêbîşî nûsîwe derbarey sûdekanî Human Dynamics bo afirandinî
keşêkî harîkar le fêrgeda: Alla barn har särskilda behov (2001) û herweha Pedagoigns tango (2004).
Yek lew xalaney nûser cexitî leser dekat birîtîye le:

187

Jungiyan: mirovî serbe rêbazî derûnnasî swîsî (swîsirayî) Carl Gustav Jung (1875-1961).
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Xonasînî baş û selmandinî “ez” î xo, debête mayey asûdeyî bo koşanî geldest rûwew
firajûtinî fêrge. Ger arastey kar rûy le nasîn û selmandinî hem xo û hem beranber bêt,
ger mirov agayane têbikoşêt bo firajûtinî layene feramoşekanî kesayetîy xoy, ew dem
mirov xowêneyekî baş peyda dekat. Ewsa twanay mirov bo rastandinî amancekanî xoy
heldekişên. (Bergström 2004:25)

Corkilêşey Jung (Jung Typology – MBTI)
C.G. Jung î doktorî derûnî,188 mirov le çend cor û “profayelî hevyaz”189 da xanebend dekat û em
corkilêşeye190 wek modêlêk daderêjêt bo peybirdin be mirov û be prosey firajûtinî mirov. Myers–
Briggs Type Indicator (MBTI) modêlêke bo têstkirdin leser binemay tojînewey Jung derbarey
corbendîy mirov helçinirawe. Em modêley MBTI be baştirîn modêlî derûnnasîy cîhan dadenrêt bo
peycorî derbarey profayelî hevyazî mirov. Em têste le layen derûnnasan, bingey têstkirdinî corawcor,
bingey peycorîy karmendan... htd bekar debirêt bo rûnkirdinewey taybetmendî û şêwazî reftarî
corawcor. Ezimûn pêşanî dawe em têste le dîdarî pîşebijêrî191 (damezirandinî karmendan) û herweha
le pêkhênanî grûpî kar û projey corawcorda, sûdî zore.
Raste êmey mamosta natwanîn fêrxwazan be heman şêwaz têst bikeyn, belam kurtebasêkî ew
paramêter (parameter) – ane bikeyn ke binemay em têsten wêneyekiman dedenê le ciyawazîyekanî
danûstan û reftarî dêne rêman, çi le pol bêt û çi le dunyay dewrûber. Em ciyawazîyane nakokîyan lê
dezên û leber ewe basêkî serincrakêşe mirov bizanêt helwêst û karkirdî coracor çon dêne
morkandin,192 berawirdyan bikat letek xoyda û hewil bidat profayelî derûnnasîy xoy derik kat –
herweha ciyawazîyekanîş letek fêrxwaz û hawkaranda bibînêt.
Mayey sersurman nîye ke êmey mirov zor car kesanêkiman la pesende wêkiçûy xoman bin. Belam le
polda ême debêt lem barewe bêlayen bîn û helsûkewtiman letek fêrxwazan dadperwerane bêt.
Lêreşda nasînî ew corkilêşe hemecorane debête yarîderêkî mezin.
Tojînewe hen pêşanî deden çon mirovî xawen profayelî hevyazî corawcorî serbe MBTI le destey kar û
le nakokîda hel deken. Margareta Lycken î derûnnas û rawêjkarî buwarî MBTI û NLP amaje dekat bew
giyaney Isabel Briggs Myers û Katharine Cook Briggs î cûte xanimî dahênerî MBI pêşengîyan dekird:
“Sinûrbestî meke belkû, le rêy peybirdinî firewantirewe, azadî bike” (Lycken 2005:116). Nasînî
corkilêşe hemecorekan, hem corkilêşey xo û hem hî kesanî dîkeş, hokare bo peybirdinî baştir û
harîkarîy baştir. Eme boçûnêke be nêw kitêbekey Lycken-da, daçorawe. Nûser her lewêşda
tojînewekey xoy rûn dekatewe ke têyda fêrxwazan xwastî xoyan derdebirin derbarey dariştinî
bernamey xwêndin, keş û pergalî nêw pol, emaneş xalgelêkin tewaw gîrodey corkilêşey fêrxwazan.

188

Doktorî derûnî Psychiatrist.

189

Hevyaz: Preference, here baş, here nêzîk, here pesend. Profayelî hevyaz: wêney here baş û here nêzîk ke
debête ravekarî reftar û rewiştî kesêk. Bo hevyaz birwane bradost.net/ferheng.
190
Corkilêşe: Typology.
191

Pîşebijêrî: Vocational preference. Têst û dîdar bo helbijardin û damezirandnî karmend. “Lîstî zarawekanî
felsefe û jîrbêjî”, Govarî korî zanyarî kurdî, jimare 4 salî 1974 - Celîzade M.M. “Zarawesazîy pêwane”. Saytî
mamosta.net.
192
Morkandin: Characterizing - bûn be mork Characterise, be xeslet û adgar.
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Rûlederbûn - Rûlenaxbûn (Extroversion - Introversion) E-I
Rehendî yekem bas le helwêstî bineretîy mirov dekat beranber dewrûber, serinc be piley yekem
arastey kiwê dekat, arastey dunyay derewe yan dunyay naxekîy xoy. Pirsiyarekanî em têste derbarey
radey rûlederbûn-î mirove, aye em mirove kesêkî kirdeye, xurdemî pêxoşe yan pitir rûlenaxe,
kenargîre, raman û nûsîn be dineder dezanêt nek giftûgoy nêw apore.
Le civakî emroda çemikî rûlederbûn û rûlenaxbûn wişey gerimin. Mirovî kemdû, sereta û ta
mewdayekî berînîş le sedey bîstem, be sengîn dadenira. Pendî “gutin zîwe û bêdengî zêre” lem
rojgareda bawêkî wehay nemawe. Le fêrgeda kesî kemdû dexirête xaney kêşewe û le karmenddozîda
daway kesî rûleder dekirêt. Eweta rûlenaxbûn be “tirsî civakî”193 nawzed dekirêt û bo çarekirdinî pena
debirête ber derûnnasan. Carîş heye kesanî rûlenax be mirovî hestsard dêne raniwandin, çunke be
rûnî hestî xoyan pêşan naden, keçî lêkdanewey derûnnasane delêt hestekan lay em core kesane
lewaneye hênde gerim bin mirov naçar bêt pêşekî le nêw xoyda çareyan bikat ber lewey bo
dewrûberyan aşkira bikat.
Fêrxwazî rûleder pêy xoşe têr bidûwêt derbarey ew babetey biryare bîxwênêt. “destey
giftûgo” bo em fêrxwaze sekoyekî karaye. Fêrxwazî rûlenax pêy xoşe letek xoyda têr bîr
le agadarîy taze bikatewe. Emyan pêwîstî be jîngeyekî arame bo ewey herasan nekirêt.
/.../ Fêrxwazî bilîmet, katêk nimre maminawendîyekanî nêw birwanamekey berawird
dekirên be encame berzekanî le twanadozîy nûsirawda, pêy degutirêt: “ger le polda
pitir bidûwêt, nimrey beriztir wedest dehênêt”. (Lycken 2005:116)
Mirovî rûlenax pêwstî be diney derekîy zor nîye bo ewey hêndey kesî rûleder bête coş.
Begiştî çalakîy nêw laskî mêşik194 lay mirovî rûlenax gerimtire, boye hasantir le kesanî
rûleder hem ture debin û hem dêne coş /.../ Nêzîkey hefta-heşta lesedî fêrxwazekanim
rûlederin. Begiştî jimarey mirovî rûleder le nêw piyawanda ziyadtirin wek le nêw
jinanda, le nêw rêberanda ziyadtirin wek le nêw peyrewanda, le nêw amerîkayîda
zortirin wek le nêw norwêjiyanda.
Belam rûlederbûn û rûlenaxbûn “hevyaz”-in, wate rîşalêkî helbijardinyan têdaye û
dekirêt mirov layenî rûlederbûnî xoy rahêzêt ger pitir rûlenaxe. (Moxnes 2005:82)

Hestewerî - Sose (Sensing - Intuition) S-N
Em rehende bas le çonetîy wedesthênanî agadarî dekat, ke deşêt le rêy pênc hestewerekewe bêt,
ewey be derikêkî dakewtbîn195 nawzed dekirêt, yan le rêy sosewe,196 wate diyardeyekî nêzîk le hestî
şeşem û pênasekeşî debête peybirdinêk le rêy nest (agabeder) ewe. (lêreda pîtî N lebirî I le wişey
intuition wergîrawe bo xo ladan le dûbarebûnewey pîtî I, belam heyişe delêt em N e sereta bo
Numinous danirawe, be watay banhestewer).197

193

Tirsî civakî, fobya-y civakî, Social phobia.

194

Laskî mêşik: Brainstem.

195

Dakewtbîn: Realist.

196

Sose: Intuition twanay peybirdin û pêşbînîy xêra bê şarezabûn le rastîy gişt wirdekarîyekan. Kesêkîş twanay
sosey behêz bêt pêy degutirêt: “sosewar” - birwane Celîzade M.M. “Zarawesazîy pêwane”, saytî mamosta.net.
197

Banhestewer: Numinous.

108

Kewate mirovî hestewar198 kesêkî dakewtbîn û kirdekîye, cîhan bew corey êsta û lêreda heye,
deselmênêt. Em mirove hesteware ezimûy le nezimû pê baştire û detwanêt kar letek faktî zorda
bikat. Herçî mirovî sosewar199 e kesêkî xeyalbaz û afirandeye, derfetî niwê debînêt û derencamîş
goran be hevyaz dezanêt nek berdewamî (goranxwaze nek dewamexwaz). Le zimanî rojaneda kesanî
hestewar be dakewtbîn nawzed dekirên û kesanî sosewar be xeyalbaz.
Mirovî hestewar (S) fêrbûnî babetî kirdekî200 û karkirdekî201 be hander dezanêt. /.../ mirovî sosewar
(N) pêwîstî be sirûşe,202 bîrokey coşênî pêxoşe letek boçûnî xoyda rêk bên. (Lycken 2005:101)

Hoşmendî - Wîjdan (Thinking – Feeling) T-F
Mirov le rûy ew şêwazî biryardaney lêyan debête mork, ciyawazin: heye Hoşmendîy (Thinking - T)
dekate hevyaz, derencamîş lêreda lojîkane, nakesekî, sîstembend û bawerbende. Mirovîş heye pena
debate ber Wîjdan (Feeling - F), ber nirixandin. Em kese le biryardanda pêwerî nirixandinî kesekîy xoy
be şêweyekî pitir sîstembeder dexate kar. Le zimanî rojaneda bem şêwaze degutirêt “peyrewkirdinî
hestî henaw”. Kesanêkî zorîş mitmaneyan bem hestî henawe ziyadtire nek be belgewbendî203
lojîkane, helbet emeş nakokîy zorî lê dezêt.
Wîjdan (F) û hoş (T) derikî ciyawazyan heye derbarey belge û sengî biryarder. Hoş,
gumankarî û giftûgoy la pesende. Çarey kêşe belayewe dinedere. Wîjdan gîrodey jîngey
germe le polda, gîrodey hevbendîy başe letek mamostada. Dineder lêreda birîtîye le
besterî rûn le nêwan babetî xwêndin û mirovayetîda. (Lycken 2005:102)
Wenebêt wîjdan sozî behêztir bêt le hoş. Belkû biryardan lay wîjdan girêdirawî fermanî
dil û henawe, girêdirawî xwast û dizandinî ew miroveye. Herçî hoşe le rêy bekarhênanî
mêşikewe biryar dedat. (Moxnes 2005:86)

Dawerî - Derik (Judgment - Perception) J-P
Em rehende bas le dû şêwazî dijwestawî guzeran dekat. Bas le şêwazî helsûkewtiman dekat letek
dewrûberda, wate dîwî derewey jiyan. Ew kesey dawerî dekate amiraz bo serederî le dewrûber,
guzeranî planrêj û rêkûpêkî pêy xoşe. Mirovî derikewar204 le rêy hestiragirî û sosey derûnewe serederî
le guzeran dekat û jiyanêkî pitir nermekar û xocoşî pê xoşe.

198

Hestewar: mirovêkî le rêy hestewerekanîyewe (dîtin, bîstin, bonkirdin...) Derik be dewrûber bikat.

199

Sosewar: kesêkî twanay sosey behêz bêt - birwane Celîzade M.M. “Zarawesazîy pêwane”, perawêzî “sose”,
saytî mamosta.net.
200

Kirdekî: Practical.

201

Karkirdekî: Functional.

202

Sirûş: Inspiration, îlham.

203

Belgewbend: belgey çespîwî hemîşeyî. Birwane Celîzade M.M. “Zarawesazîy pêwane”, saytî mamosta.net.

204

Derikewar: Perceptive mirovêkî le rêy derikewe serederî le guzeran bikat. Derikewar be pêwaney bînewar,
dîtewar, bîstewar, çêjewar... Darêjrawe. Birwane Celîzade M.M. “Zarawesazîy pêwane”, saytî mamosta.net.
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Daweran (J) meylî planrêjî û piyadekirdinî planyan heye. Meylî derikewaran (P) pitir bo doxî walaye
be mebestî rexsanî mewda, ca bo sosey derûn bêt yan bo serheldanî faktî niwê. Defterçey em modêle
xizimayetîyekî ayetî pêşan dedat le nêwan hevyazî sosewar û derikewar da. Wate mirovî sosewar zor
car derik dekate hevyaz û pêçewanekeşî diruste.
Le zimanî rojaneda delêyn mirovî dawer lîstî karekanî xoyan denûsinewe û paşan peyrewîy lîsteke
deken, belam mirovî derikewar ger lîsteş binûsêt, peyrewîy nakat.
Lay dawer (J) saxtar û berçawrûnî girîngin. Le destpêkî xulda daway bernameke dekat
û be ladan lew bernameye herasan debêt. Deirkewar (P) pêy xoş nîye hest be
zîndanîbûn bikat belkû ladan le xiştey biryardey pê xoşe. Derfetî karî xocoşî belawe
girînge). (Lycken 2005:102)
Ew mirovey bo serederî le guzeran pena debate ber karkirdî nahoşekî205 y xoy, karkirdî
derikewar (P), şêwazêkî xocoşî “çon-hat-ba-bêt” pêşan dedat. Belam ew mirovey bo
serederî le guzeran pena debate ber karkirdî hoşekîy xoy, karkirdî dawerane (J),
şêwazêkî bernamerêj û saxtarbend pêşan dedat. (Moxnes 2005:84)

Serheldanî nakokî le nêwan kesanêk mitmaneyan be hestî henaw hebêt û kesanêk fakt be take
belgey rastî repêş bixen, diyardeyekî seyr nîye û têgeyiştinî hasane. Lewîş hasantir têgeyiştine le
tûrebûnî kesanêkî rahatûn be peyrewkirdinî xal be xalî rêsay dameziraw keçî debînin kesanî dîke
peyrewî lew rêsagele naken meger be guncawî bizanin, dena ger babetêkî dîkey serincrakêş yan
girîngtir hate rê, rêsabezênî deken.
Mirovî rûleder meylî zalbûnyanyan heye beser gişt axaftinêkda, kesanî rûlenax hest deken buwarî
gutaryan tewaw berteske. Emîş boçûnêke kesanî rûleder pêyan seyre, eman delên her ewendeye
mirov xoy bihawête nêw axaftinekewe, belam baseke herwa hasan nîye (birwane basî “Fêrxwazî
kemdû” le beşî zûtirda).
Lycken delêt ger beşêkî zorî grûpeke taradeyek wêkiçû bin ewa harîkarî xoşrewt û keşî nêw grûpeke
aram debêt. Pêkhatin lewêda hasane û harîkarîş le projey kurtimewdada nayab deçerxêt. Belam
lewaneyişe layenî lawazî endamanîş taradeyek wêkiçû bêt, ke dekatewe ewey biryarî girîng dekewête
bertawî rêk ew lawazîye, emeş baş nîye çunke projey dirêjimewda pêwstîy be boçûn û be hêzî zor û
hemereng heye.
Le grûpêkda, ciyawazîy kesayetî têda gewre bêt, agayî derbarey ciyawazîyekan pêwîste
bo sûdmendbûn lew ciyawazîyane. Deşêt grûpeke pêwîstî be katî ziyadtir bêt bo
geyiştene biryar, çunke riwangey hemecor yektir debirin. Belam katêk degene biryarêkî
hemwan bigirêtewe, biryareke giştpoş debêt. (Lycken 2005:105)

Lycken be piştîwanî bersivî jimareyekî zor le beşdarbûwanî xulekanî xoy, delêt: begiştî mirov hasantir
le kesêk degat şêwazî bîrkirdinewey wêkiçûy şêwazî xoy bêt. Wate mirov tênagat le sengî
behendgirtinî şêwazî cuda. Bo pêşandanî çonetîy tewawkirdinî yekdî le rêy goşenîgay hemecorî
endamanewe, Lycken dawa le endaman dekat dabeş bin beser destey ciyawazda bo giftûgoy, bo

205

Hoşekî: Rational. Nahoşekî: Irrational.
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nimûne: xalî girîng bo serkewtinî projeke çîye? Welamekan be radeyekî xendehên nimûneyîn, ke
debine mayey sersurmanî behêz lay endaman:
-

Kesanî dakewtbînî babetekî, destey S-T, peroşî corayetîn. Berhemî baş projey serkewtûyan lê
dezêt.
Kesanî kirdekî xizmetguzar, destey S-F, peroşî karmendanin, çunke karmendî asûde proje be
çustî deçerxênêt.
Aydyalîstekan, destey I-F, cexityan leser firajûtinî giranbeha û dirustî karameyîye, zanistî niwê
girîngtirîn hokare bo serxistinî proje.
Stratêjekan, destey I-T, karî zor wird deken bo dozînewey modêl û sîstem bo projekarî xalî
here girînge.

Le giftûgoy wehada aşkira debêt ke gişt goşenîgayek girînge û rûnîş debêtewe ke ewane yektir tewaw
deken.
Mirov natwanêt berastî pey berêt bewey çon deşêt kesanî dîke şêwazêkî xoriskî
cudayan hebêt lewey xoy. Leber ewe modêlêkî cêkewtû bo pêşandanî ciyawazîy mirov,
debête mayey peydabûnî agayîyekî derfet dedat be xawkirdinewey beşêk le corekanî
nakokî û lew rêgeyewe karêkî pitir sazende dekat letek ew ciyawazîyaney hen. Nexşey
serûberkirdinî cîhan yek dane nîye, zorin. (Lycken 2002)

Hawsozî - xo xistine cêy kesî beranber
Xonasîn cimiraney hawsozîye û be dîdî Johan Gullberg (1980), profîsorî nexoşîy derûnî Psychiatry, xalî
biryardere bo twanay geşedan be hawsozî - emîş wişeyeke le karûbarî em serdemey serbe mirov, bo
nimûne le mamostayetîda, zor dête bekarhênan. Hem mamostayetî û hem pîşey zêde taybetî
tendirustî, mercî zanist, xonasîn û hawsozî têda debine beşêk le mercî pîşewerane - hawsozîyş lêreda
hem derike û hem helwêst.
Mercî xonasînîş dekatewe agayî lewey pêwîstî û hestî xo çon fermandarîy reftar deken. Agayî weha
debête yarîder bo rêbestin le zalbûnî hest, gerna zalbûnî le nakokîyda hasane.
Rîşey wişey hawsozî (Empathy) şor debêtewe bo wişey empatheia y yonanî, lewîşewe wişey wek:
patos, passion, patient, patience helçinirawin. Kewate hawsozî birîtîye le hestî behêz û peroşî belam
nabêt têkel bikirêt letek sozyarî (Sympathy) da - deşêt mirov hawsozî kesêk bêt belam sozyarî ew
kese nebêt.
Ulla Holm î xawen birwanamey doktora, derûnnas û derûnsarêj, le Swêd ew tojereye zortirîn
ragiwastey lê wergîrawe derbarey hawsozî. Holm delêt hunerî hawsozî wate mirov bitwanêt dîdêkî
babetekî hebêt le xoy (xonorîyekî babetekî), dîdegorkê bikat le nêwan hestî xoy û dawerîy bîrkarane,
wate ewey pêy degutirêt: riwangey derekî.206 Holm pêy waye pêşmercî girîng bo xwêndinewe û
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Riwangey derekî: Outside perspective, çemikî beranberîşî heye: “riwangey nawekî” Inside perspective.
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peybirdin be hestî kesanî dîke birîtîye le xwêndinewe û singfirewanîy mirov beranber hestî lew
babete lay xoy.
Holm be hawahengî letek Cullberg da delêt hawsozî twanayeke mirov le xoyda dirustî dekat, zigmak
nîye. Emeş debête piştîwanîy ew bîrokeyey delêt deşêt hawsozî le fêrgeda bête rahênan. Baştirîn
hokarêkî yarîder bêt bo geşey hawsozî lay fêrxwaz birîtîye le mamosta wek modêlêkî baş, herweha
hevbendîy başî nêwan fêrxwaz û mamosta. Leweş bitirazêt, rolwazî (temsîl) û rahênanî dîkey serbe
berokgîrîy nirixandin û meylî fêrxwaz, be têkbestinî letek giftûgoy geldest, karî guncawin.
Be dîdî Holm, hunerî hawsozî hokare bo serkewtin le hevbendîy civakîda, emîş lay xoyewe hokare bo
xorêzîy baş û dîdêkî geş beranber helkirdinî civakî. Em xaleş hokare bo kembûnewey nakokîy gerim.
Leber eweşe êmey mamosta demanewêt ew hunere lay fêrxwazaniman geşe bikat. (Holm 2001:76)
Hawsozî birîtîye le hunerî hawsengkirdinî hest û hoş, birîtîye le pêşandanî xwastêkî rûn bo sazkirdinî
hevbendî letek kesanî dîke. Danûstanî xas be şêweyekî berhest lêreda cêy debêtewe. Mirov be
serincewe giwê radedêrêt û pirsiyarî lebar dekat.

Hunerî lêburdin
Burdin le narewayîyekî mirov tûşî hatibêt, karêkî hasan nîye. Le rûy derûnnasîyewe karêkî sûdbexşe û
leber ewe deba beşêk bêt le şahunerekanî serbe çarey nakokî. Mebest le lêburdin xo gewzandin nîye,
çemînewe û paranewe nîye, zor û kem rastgoyane pejrandinî hele nîye. Lêburdin birîtîye le welananî
çalakaney hem hestî rikûkîne û hem ristinewey xerekî ew narewayey mirov tûşî hatûwe.
Car heye rikûkîne hênde gewreye mirov naçare beşêweyekî fîzîkî beşe here xirapekey birewênêtewe,
bo nimûne be şikandinî defirêkî kon - belam debêt wirya bîn ziyan le kes nedat. Hest debêt derfetî
derbirînî hebêt ewca serey lêburdin dêt, belam ew derbirîne fîzîkîye çi sûdêkî nabêt ger ziyan le
kesêkî dîke bidat.
Ewca mirov raydegeyenêt ke deyewêt ew doxe piştgiwê bixat, beweş prosey lêburdin dest pê dekat.
Mirov detwanêt em biryarey xoy binûsêtewe yan bo kesêkî cêmitmaney xoy bas bikat. Lew
bestêneşda girînge mirov be wirdî û be rûnî bas lew hestane bikat ke doxeke daygîrsandûn û paşan
wêray eweş rastgoyane bîselmênêt ke layenî beranber ke bûne hokari wirûjandinî ew heste, lew
doxeda, le barêkda nebûn reftarêkî dîke biniwênin.
Mebest ewe nîye mirov ew reftarey beranber biselmênêt, mebest eweye mirov hênde riskaw bêt
bitwanêt rik û bîrî tawgîr û tawder wela binêt (lêburdin rêk be watay welanane). Eme sûdî heye, gerçî
car heye mirov naçare em bezime çend carêk dûbare bikatewe. Lêburdin le xo bo reftarêkî kirdûyetî
yan rêy dawe bikirêt, zor dijwartire, belam bezimeke lem doxeşda her karaye (Stauffer 1984).
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Serencam
Danûstanîş wek nakokî beşêkin le jiyan, ême bimanewêt û nemanewêt, berdewam xerîkî danûstanîn.
Seyr lewedaye ême pêman waye danûstaniman hemîşe degate cêy mebest, belam ger bîrêk
bikeynewe le alozîy nexşî danûstanî xoman û lew hemû kenale corawcoraney bekaryan dehênîn bo
danûstan, pêman seyr debêt çon twanîwmane leyektir bigeyn.
Weha pê deçêt lêk tênegeyiştin zor bawtir bêt lewey ême bîrî lê dekeynewe, belam çunke zor car
kembayexin hestyan pê nakeyn. Tojerî nakokî heye delêt nêzîkey heşta lesedî nakokîy kesekîy ême
degerêtewe bo lêk tênegeyiştin û çewtîy danûstan.
Ême lem pajeda hewiliman dawe rûnî bikeynewe lêk tênegeyiştinî weha çon û bo peyda debin, gerçî
rûnkirdinewey weha giştpoş nabêt. Letek eweşda, rêzgirtin û derikkirdinî ciyawazîyekaniman, şêwazî
corawcorî derbirîn û reftarman le bestênî hemecorî civakîda, wek sûredaw be nêw em pajda debête
peyam.
Lew cêyeda mirov tûşî yek debin, lew cêyeda karlêkî civakî peyda debêt, nakokî be hasanî ser
heldedat. Derbirînî dîd, boçûn û bîrdanewe be wişey rageyen, lay zor kes karêkî dijware. Lemeş
dijwartir derbirînî pêwîstî û heste, zor car be hoy ranehatinewe, yan leber ewey hasan nîye mirov
wişey lebar bidozêtewe, carîş heye ziyad le pêwîst kesekî debêt, “asteng” peyda dekat. Le doxî
hestyarîşda car heye mirov hîç agay hest û pêwîstîy xoy nîye, ew pey pirdine paşan peyda debêt,
ewsaş çi derfetêk bo rûnkirdinewe nemawe.
Em paje be firewanî hêle corawcorekanî danûstan rûmal dekat, ewîş le rêy şîkarîy modêlekanî
danûstan, nexşekanî danûstan û teşwîşî danûstanewe. Bem coreş zorêk le kêşe û kospekanî
danûstanî xas rûn dekatewe. Berhemêkî zor derbarey danûstan wek gutin, nûsîn û xwêndinewe, le
fêrge û riştey mamostayetîda dêne bekarhênan, leber ewe beşêkî berînî em paje terxane bo
danûstanî giwêradêran. giwêradêrî xas kêye? Kamanen kospekanî rêy giwêradêranî xas?
Ciyawazîy nêwan danûstanî jinane û piyawaneş taradeyek dexirêne ber bas û rûn dekirête ke
tojînewe pêşanî dedat ew ciyawazîye fire biçûktire lewey bawe. Çonetîy bekarhênanî danûstan wek
amirazêk bo mebestî şêwandin û çewsandinewe - tenanet xoçewsandineweş - beşî taybetî bo
terxane. Her lew boneyeda, dijehuner û danûstanî xoçespên, be mebestî pêşandanî rêgey
berengarbûnewey helwêstî weha nayetî, giftogo dekirêt.
Pêkhatekanî hunerî danûstan birîtîn le xoderik, twanay hawsozî, derikkirdinî kesanî dîke û herweha
selmandin û rêzgirtinî taybetmendîyekanî hem xo û hem beranber ke dekatewe selmandin û
rêzgirtinî nasnamey xo.
«...»
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