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که بر طبق قوانین مربوطه، هرگونه ساخت وساز در حریم آن ممنوع و  کوردس���تان، از سال 88 به عنوان پناهگاه حیات وحش ثبت شده است  کش���ور، بارزترین اثر طبیعی اس���تان  زریبار نگین غرب 
کاماًل غیرقانونی اقدام به ساخت یک بنای  گذش���ته ده ها خانه باغی تخریب ش���د. اما متأسفانه هنگ مرزی مریوان در خردادماه س���ال جاری در یک اقدام  غیرقانونی اس���ت. بر این مبنا در س���ال 
که متعلق به زریبار و پناهگاه حیات وحش آن است. شوربختانه ارگان های نظامی امروز بیشتر از همیشه  کرده است و این یعنی تجاوز آشکار به حریمی  چهار طبقه در حساس ترین نقطه زریبار 

کرده اند و عماًل زریبار در حال تبدیل شدن به یک منطقه نظامی است. زریبار را قرق 
گفتگو با مس���ئوالن نهادهای مختلف ازجمله فرمانداری مریوان،  کردن تاالب زریبار، در  ش���ورای هماهنگی انجمن های مردم نهاد مریوان ضمن ابراز نگرانی و اعتراض ش���دید نس���بت به نظامی 

کم بر تاالب ها از سوی نهادهای نظامی منطقه شده است. خواستار تخریب این ساختمان و رعایت قوانین حا

سیاست زبانِی 
جمهوری سنگاپور

سیاستتت زبانی سنگاپور گستترش مهارت دوزبانه 
استتت. زبان انگلیستتی و زبان مادری. در سنگاپور 
فراگیتتری زبتتان انگلیستتی اجباری استتت و متام 
دانتتش آمتتوزان ایتتن کشتتور بایتتد آن را به عنتتوان 
زبتتان اول فراگیرند. بتته باور منتقتتدان، با توجه به 
موقعیتتت جهانتتی زبان انگلیستتی، این سیاستتت 

می توانتتد جایگاه زبتتان متتادری را تضعیف مناید.                                                                             

صفحه5

چرۆی 
هیـــوا 

یەکێک لەو ناوەندە وەرزشییانەی که هەنگاوی ناوه 
بەرەو ڕاهێنانی وەرزشتتوانان، ناوەندێکی فێرکاریی 
یاری فووتباڵه به ناوی »مدرسه فوتبال ماهان چیا«. 
ئەم ناوەنده هەستاوه به درووشمی ژینگەپارێزییەوه 
ئەرکی ڕاهێنانی پر له سەد منداڵ و مێرمنداڵی وە 

ئەستۆ گرتووه                                    

الپهڕهی4

یادداشتێکی بێواتای 
غوربەتی

نازانێ بۆ لەوێیە و پرسیارێ کە بەردەوام لە خۆی 
ئەکات: من چی ئەکەم لێرا؟ نە پێکەنینی هی 

ئەوە و نە شەقام و نە تامی هیچ چرکەیەکی. 

پندارِ پوشالِی 
پناه جو!

گر  کنید. ا اهداف خود از پناهنده شدن را مرور 
اهداف روشن و قاطعی ندارید، برای رفتن عجله 
که فکر می کنید چیزی  نکنید. مگر نه این است 

برای از دست دادن ندارید؟ 

انسان ناسپاس و 
مدیریت ناشکرانە آب

طبیعی  نوسان های  و  زمین  و  هوا  بین  تعادل 
هوا از بین رفته است و منطقه و زیست بوم ما در 
کنکاش رسیدن به تعادل نوینی است  پویش و 
که قطعًا به ضرر حیات دریاچه ها و جنگل های 

آسیب پذیر منطقه تمام می شود.

تبارشناسی ترور 
درخاورمیانە

اسالمی  خالفت  بنام  که  سیاسی  سیستم  آن 
از  تابعی  را  اسالم  جهان  بقیه  شده،  نام گذاری 
که به قدرت و نیروی نظامی باید  خود می داند 
تسلیم شود و سزای مخالفان و مقاومت کنندگان 

مرگ است.

کۆڵبە رنامە...
ما همگی کولبراِن

 وضعیتی ویژه هستیم!

کنان این منطقه کولبر هستند، بدین  همه ی سا
کار  که در زیر سایه ی تعلیق و توقف قانون  معنا 
می کنند. قواعد زندگی همه ی ما طبق وضعیت 

استثنایی زندگی کولبران ساخته می شود. 

برگزاری جلسە هم 
اندیشی کارگروه ملی پرنده 
نگری  در تهران با حضور چیا

چیا  سبز  انجمن  نگری  پرنده  تیم  همکاری 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  با 
گردشگری استان کردستان در سه سال گذشته 
کارگروه استانی پرنده نگری با  منجر به تشکیل 
کل حفاظت محیط زیست استان  حضور اداره 

کوردستان گردید   

■ سخن چیا  ■

توکجـــــــانالیازاینخـــــارکهدرپایمنســــــــــت
یاچهغمداریازایندردکهبرجانتونیست

سعدی

▐ح���وادث و اتفاق���ات آن چن���ان با س���رعت 
ب���ر تن جامع���ه ف���رود می آید که رس���انه های 
مج���ازی و ش���بکه های اجتماعی نی���ز یارای 
پرداختن به تمامی آن ها را ندارد چه رسد به 
ماهنامه ای محص���ور در نگاه های متناقض 
کوچه  گر اهل  که ا و پارادوکس های ریشه ای 

علی چپ و طبل بی عاری نباشی، ریشه ات را 
خواهد کند.

داغ آف���ت جوان���ه خ���وار بل���وط ب���ر جنگل ها 
نمایان است و وعده پوشالی برخی مسئوالن 
برای ح���ل و تحلیل هیچ انگارش���ان هنوز در 
کس���تر  که س���یل آتش و خا گ���وش می پیچد 
از جای ج���ای این س���رزمین روان می ش���ود، 
ویرانگ���ر و ناامیدکنن���ده. دود درختان عریان 
کشاندن نیزارهای  از آفت، س���یاهِی به آتش 
تاالب زریبار و محو هکتارِی جنگل ها توسط 
زمین خواران و زغالگیران انگار صورت کسی را 

شرمگین نکرده است.
ما عادت کرده ایم که با خنجر بر تن جنگل ها 
کردایم که  زنده باد درخت بنویس���یم. عادت 
کبابی زغالی ل���م داده و همراه  بعد از خوردن 

با نوشیدن چای زغالی بر دشمنان طبیعت 
کنار  که از  کرده ایم  لعنت بفرستیم. ما عادت 

جنازه کولبری بگذریم و غم به ابرو نیاوریم.
تفنگ شرم نکرد، گلوله شرم نکرد تو دیگر چرا، 
هنگامی که می دانی سفره خالی یعنی چه؟ تو 
که می دانی یا باید بماند و این گونه  دیگر چرا 
کرده  کند، یا آواره شود. بی مجوز مرز را رد  کار 
کارتن���ی را جابج���ا می کرد؟  ب���ود؟ غیرقانونی 
ت���و دیگر چ���را دم از مجوز و قان���ون می زنی که 
َعَلم بی قانونی و ب���ی مجوزیت را بر فراز زریبار 
چندطبق���ه ات  س���اختمان  برافراش���ته ای. 
ک���دام مجرای قانونی  کن���ار تاالب زریبار از  در 
که در  گذش���ت؟ ش���ب و روز را به هم دوختی 
چند روز ساختمانی چندطبقه را برافرازی که 
چه بگوی���ی؟ با ت���وأم ای دالور نامهربان، ای 

مرزدار بی غم، چه جوابی ب���ا خودداری، چه 
که خودت  گریزی از قانون���ی  توجیه���ی و چه 

باشی.
س���یبی                   خ���ورد  رعی���ت  ب���اغ  ز  ���ک 

َ
َمل گ���ر 

غالمان برآرند آن درخت ز بن
ک و از نو  هرچند بارها و بارها این س���طور را پا
تایپ می کنم اما بگذار حق مطلب را ادا کرده 
که از  که باید حق را نیز گفت. هرچند  باش���م 
که  کرده ای  بازخوردت می ترسم. راستی فکر 
چرا ترس؟ چرا انتقاد کردن باید یا در هاله ای 
ک آن  گیرد یا بیمنا از ابهام و درَرو قانونی قرار 

را نوشت؟
کوردها   هر چه به هجمه ش���رمگین نمای���ِی 
در مواجهه با تروریسم بی وطن فکر می کنم، 
واقعًا این مسئله چه ارتباطی با ما می توانست 

داش���ته باش���د، به این نتیجه می رسیدم که 
بیشتِر آن از ترس بوده است. مبادا خودی ها 
بد فکر کنند و داغ ترور بی وطن را بر سر منطقه 

خالی کنند.
آیا واقع���ًا به آنچه می گویید ایم���ان ندارید، یا 
ما به اشتباه ش���نیده و دیده ایم. مگر "مراد از 
مب���ارزه با قاچاق کاال، مقابله با کولبر ضعیف 
اس���ت"؟ مگر نه اینکه حفظ محیط زیس���ت 
بر هر ساخت و س���ازی ارجحیت دارد؟ باشد 
ک تراشی کنی  که اطراف محوطه ات را باید پا
کنترل خارج شود و جنگل را  که از  اما آتش���ی 
گر این اعمال شماست که مرد  بیابان نماید؟ ا
قانونید و جان برکف، آن رانت زمین خوار و آن 
فرصت طلبان را که از رو خنجر کشیده اند چه 

بگوییم؟

آب را خش���کاندند و س���رزمین خش���کید، به 
کردن دادن���د و اینک  دش���من اجازه بیاب���ان 
گردوغب���ار آن می میری���م و دم نمی زنی���م،  از 
را  زمین هایم���ان  فروری���زش  و  فرونشس���ت 
کسی  کردن زمین را  باعث شدند و دهان باز 
نمی بیند. بیت المال را صرف سدهای گتوند 
کمه نشد! به راستی  کردید و کسی محا آس���ا 
چه می کنید و این جامعه می خواهد به کجا 

برود؟
آت���ش جنگل ه���ا نمی خواه���د تلنگر باش���د، 
ک نمی خواهد تلنگر باش���د،  فرس���ایش خ���ا
بیکاری و فقر نمی خواهد تلنگر باشد، الاقل 
خون های ریخته شده برای نان را تلنگر کنید 

که نه تابی مانده است و نه توانی.

کۆڵبە رنامە...

ما همگی کولبراِن 
وضعیتی ویژه 

هستیم!
■ دکترمسعودبیننده
کوردی:پژمانبرخورداری ■ ترجمهاز
کولب���ری در بس���تر جهان���ی ویژه  ▐روای���ت 
که  م���ورد خوان���ش ق���رار می گی���رد، جهانی 
گ���ذران زندگی و  در آن انس���ان ها ن���ه برای 
ارزش مصرفی ]استفاده[، بلکه به گونه ای 
اجب���اری و غیرخالقانه در راس���تای هدفی 
گسسته از معیشت زندگی مجبور به انجام 
کارکردن در راستای تداوم  کار می ش���وند. 
که ارتباط  حی���ات و تأمین معاش زندگ���ی 
کاالیی  گیر تبادل  مستقیمی با سیستم فرا
مس���تقل  و  زن���ده  کاری  باش���د،  نداش���ته 
محس���وب شده و توس���عه ی استعدادها و 
توانمندی ه���ای ف���ردی و جمع���ی را به بار 

می آورد. 
رابطه ی نابرابر مرکز-حاشیه

ش���ده  بیگان���ه  کاری  ام���ا  مزدبگی���ری  کار 
ک���ه  اس���ت  مصرف���ی  ارزش  از  منقط���ع  و 
به مثاب���ه ی اب���زاری برای هدف���ی متفاوت 
ش���دن  مب���دل  ب���ا  و  نم���وده  ایف���ا  نق���ش 
سیس���تم  خدم���ت  در  عری���ان،  کاری  ب���ه 
عم���ل  س���ود  و  ارزش  انحصارطلبان���ه ی 
درواق���ع،  کولب���ری  کار  نم���ود.  خواه���د 
ازخودبیگان���ه  کار  هم���ان  راس���تای  در 
ک���ه در فراین���د وارونگ���ی  عم���ل می نمای���د 

کار، ب���ر  )inversion(، نتیج���ه  و محص���ول 
خودش استیال یافته و رابطه ی اجتماعی 
کاالیی  موجود را در رابط���ه ی ابژه-ابژه ی 

ادغام و هضم می نماید.
گستری  دیالکتیک س���رمایه در روند خود 
و جهان ش���مولی، قلمروه���ای ناهمگون���ی 
را ازنظ���ر س���طح برخ���ورداری و توس���عه ی 
روابط س���رمایه-داری می آفریند و عالوه بر 
core-( ایجاد رابطه ی نابرابر مرکز-حاشیه

periphery( در س���طح جهان���ی، در درون 
دولت ها نی���ز اقلیم های نابراب���ری را ازنظر 

توسعه ی اقتصادی خلق می نماید.
کوردستان اقلیمی حاش���یه ای و منزوی 

در دام اقتصاد اختاپوسی
کوردس���تانی«، شیوه ای  »ش���یوه ی تولید 
ک���ه از ط���رف سیس���تم  اقتص���ادی اس���ت 
فروبسته و متمرکز اقتصاد دولتی- که خود 
محص���ول سیس���تم س���رمایه داری جهانی 
که  کوردس���تان تحمی���ل یافته؛  اس���ت- بر 
چ���ه ازنظر جایگاه اقتص���ادی، چه از منظر 
اقلیم���ی  ش���ناختی،  نش���انه  و  نمادی���ن 
حاش���یه ای و منزوی را به بار آورده است. 
اقتصاد سیاسی مرکز بر طبق منطق صلب 
انباشت سرمایه، حاشیه نشینان را به قعر 
رابط���ه ای نابرابر پرتاب نموده و آن ها را در 
دام وابس���تگی اقتصادی به یک سیس���تم 
گرفتار نموده اس���ت. ای���ن اقتصاد  رانت���ی 
ک���ه در رابط���ه ب���ا سرنوش���ت  اختاپوس���ی 
عم���ل  بی- اعتن���ا  به گون���ه ای  مردم���ان، 
کار آن ها را در راس���تای  می نمای���د، نیروی 
س���رمایه داری  خ ه���ای  چر به کارانداخت���ن 
مرکز اس���تثمار نموده و درعین حال نیروی 
بدن���ی و در حال���ت نهای���ی ج���ان  آن ه���ا را 

سلب می  نماید. 
از  انس���انی  پای���گاه حقوق���ی و جای���گاه 

کولبر سلب شده است
بدون تردید دیالکتیک سرمایه به تنهایی 
آفرینن���ده ی ای���ن وضعی���ت ض���د انس���انی 
که عوام���ل تاریخی  نیس���ت؛ بدین معن���ی 
دیگری همچون قدرت سیاس���ی، ساختار 

در  اجتماع���ی  هنجاره���ای  و  فرهنگ���ی 
برنه���ادن ای���ن ش���یوه ی تولید نق���ش ایفا 
کش���ورهای توس���عه یافته،  نموده ان���د. در 
کارگاه  ک���ه در یک  کارگر اس���ت  کولبر همان 
صنعت���ی و ی���ا نه���ادی خدمات���ی مش���غول 
گرچه به  کاری ا کار می باش���د. چنی���ن  ب���ه 
کار ازخودبیگانه  همان ش���یوه در دایره ی 
قرارگرفت���ه و در اعم���ال س���لطه و س���تم ب���ر 
کارگ���ران نق���ش ایف���ا می کن���د، ام���ا س���طح 
چن���ان  اجتماع���ی  و  سیاس���ی  توس���عه ی 

جامعه ای، مجموعه ای از حقوق صنفی و 
کار به  رسمیت  ش���هروندی را برای نیروی 
ک���ه ت���ا ح���دودی می تواند در  می شناس���د 
کاهش وضعیت غیرانس���انی زندگی او مؤثر 

باشد.
ب���ه  کولب���ری  کار  س���طح  در  ه���م  کولب���ر 
گش���ته و  ازخودبیگانگی و اس���تثمار دچار 

هم در س���طح حق���وق ش���هروندی، پایگاه 
حقوق���ی و جایگاه انس���انی اش از او س���لب 
شده است. تحلیل این وضعیت نامعمول 
نیازمند ابزار نظری ویژه ای است تا بتواند 
 state of( ابع���اد مختل���ف وضعی���ت آوارت���ه

کند.  کولبری را تحلیل  exception(-ی 
کش���تن این »نا انس���ان« -  کس���ی به  گر  ا
که  کند، همانند آن اس���ت  کولبر - اقدام 

کشته باشد! حشره ای را 
گامب���ن ی���ک فیگ���ور  در دس���تگاه نظ���ری آ

مق���دس  انس���ان  اس���م  ب���ه  انس���انی  ن���ا 
می گی���رد  ق���رار  مورداش���اره   )homosacer(
ک���ه در وضعیتی به غای���ت متناقض زندگی 
ک���ه به گون���ه ای از  می کن���د؛ بدی���ن معن���ی 
که در دایره ی  حقوق محروم شده اس���ت 
هی���چ قانون���ی )چ���ه قان���ون انس���انی و چه 
الوه���ی( قرار نمی گیرد و ب���ه این دلیل یک 
رق���م  برای���ش  فاجعه ب���ار  »زندگی/م���رگ« 
کس���ی ب���ه  گ���ر  می خ���ورد. برای���ن اس���اس ا
کند، همانند  کشتن این »نا انسان« اقدام 
کشته باشد و لذا  که حشره ای را  آن است 
گریبان او را به  هیچ قانون رسمی یا عرفی 
گامبن  گرفت. آ ت���اوان این عمل نخواه���د 
همچنی���ن زندانی���ان اردوگاه-ه���ای مرگ 
نازی ها را دارای چنین ش���رایطی دانس���ته 
را  اردوگاه  نام���کان  ی  )اس���تثنا(  آوارت���ه  و 
م���درن  جامع���ه ی  قاع���ده ی  س���ازنده ی 

بر می شمارد
کولبر با اندکی تفاوت، همان انسان  فیگور 
مقدس ی���ا طردش���ده  ی دوران امپراتوری 
روم و یا موزلمن اردوگاه های مرگ نازی ها 
که  در دوران جنگ جهانی دوم است. چرا
کار شناس���ایی  کارش در بس���تر قانون  ن���ه 
کش���تن او بر طب���ق قوانین  می ش���ود و ن���ه 
قضای���ی، مس���توجب دادرس���ی و پیگیری 
به مثاب���ه ی جرم خواهد ش���د. بدین معنا 
که نه بر طبق آیین و نوموس الهی قابلیت 
کس���ب  قربان���ی ش���دن دارد )نف���ی امکان 
ن���ام قربانی یا ش���هید( و ن���ه مطابق قاعده 
کردن او  کش���تن و مثله  و قان���ون )دولت(، 

سزا و عقوبتی در پی خواهد داشت.
کس���ب لذت )غیرقانونی(،  کس���ی برای  گر  ا
کولبـــرمـــرزیراســـاخینموده صدهـــا

وبکشـــد،ازطـــرفهیـــچدادگاهیمورد
تعقیبوپیگردقرارنمیگیرد

ج از دایره ی مأموریت  کسی حتی خار گر   ا
نظامی )قانونی( و فقط بر اس���اس اهداف 
کس���ب ل���ذت )غیرقانون���ی(،  ش���خصی ی���ا 
کولب���ر مرزی را  کولبر بلک���ه صدها  نه ی���ک 
س���الخی نم���وده و بکش���د، از ط���رف هیچ 
ق���رار  پیگ���رد  و  تعقی���ب  م���ورد  دادگاه���ی 
نمی گی���رد و ل���ذا هی���چ مکانیس���می ب���رای 
کولبره���ا )ح���ق حیات(  حفاظ���ت از ج���ان 
وج���ود ن���دارد. هرگون���ه ش���یوه ی تولیدی 
گره خ���ورده  ب���ا نوع���ی سیس���تم بازنمای���ی 
است؛ ازاین رو هیچ مکانیسم اقتصادی- 
اجتماع���ی ای بدون سیاس���ت بازنمایی و 
کار خود ادامه  معن���ا س���ازی نمی تواند ب���ه 
دهد. سیاست بازنمایی رسانه های مرکز، 
کولبران و به طورکلی  کش���ته ش���دن  اخبار 
کولب���ری  وج���ود وضعی���ت و ش���غلی بن���ام 
کرده و سیاس���ت  کوردس���تان را پنه���ان  در 
قضای���ی نی���ز هرگون���ه پوش���ش دادن خبر 
کولبران را عملی  کش���ته ش���دن  زخمی و یا 

مجرمانه تلقی می کند.
تولی���د  »ش���یوه ی  گف���ت  می ت���وان 
در  را  اس���تثنایی  وضعیت���ی  کوردس���تانی« 
ای���ن منطق���ه رق���م زده اس���ت؛ به گون���ه ای 
کولب���ران را در حدفاص���ل  ک���ه موجودی���ت 
»قانون/ ب���رون از قانون« به حالت تعلیق 
که در آن به قول  درآورده اس���ت. پهنه ای 
ک���م، قان���ون را دچ���ار  گامب���ن اراده ی حا آ
تعلی���ق نم���وده و هوی���ت انس���ان ها را زی���ر 
س���ایه ی مرگ و خشونت به سمت حیات 

برهنه )bare life( سوق می دهد.
ادامه در صفحه 2

تاالب زریبار، جوالنگاه ارگان های نظامی
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ادامهازصفحه1

کۆڵبە رنامە...

ما همگی کولبراِن 
وضعیتی ویژه هستیم!

کولبرزیرســـایهیتعلیقوتوقفقانون
کارمیکنند

کولبری یک وضعیت آوارته )اس���تثنایی( 
که عالوه بر آوارت���ه بودنش، قواعد  اس���ت 
کل���ی  زندگ���ی حاشیه  نش���ینان و منط���ق 
را  گرفته ش���ده  نادی���ده  جامع���ه  ی  ای���ن 
کنان این  برمی  سازد. ازاین رو همه  ی سا
که  کولب���ر هس���تند، بدی���ن معنا  منطق���ه 
کار  در زیر س���ایه  ی تعلی���ق و توقف قانون 
می  کنند و مرگش���ان را پیش���اپیش زندگی 
خ���ود تجرب���ه می نماین���د. قواع���د زندگی 
هم���ه  ی م���ا طب���ق وضعی���ت اس���تثنایی 
کولبران ساخته می  شود؛ بنابراین  زندگی 
بازشناس���ی  و  بازنمای���ی  از  جلوگی���ری 
کلیت این جامعه  کولبران، درواقع نف���ی 
)دم���وس:demos( را نیز به دنبال خواهد 

داشت.
در این وضعیت، سیاست چه نقشی ایفا 
می   کند؟ آیا گروه کولبران می توانند سخن 
را به جای���ی  بگوین���د و ص���دای خوی���ش 
کولبر  کار  برس���انند؟ در سطح اقتصادی، 
کار انتزاعی اس���تحاله  به عرصه ی نیروی 
س���رمایه  مبادل���ه  ی  فرآین���د  در  و  یافت���ه 
جذب می  ش���ود. در س���طح سیاس���ی نیز 
گر دموس »به    کولبر   تبدیل ش���ده«  حتی ا

کولب���ر به ص���ورت  به طورکل���ی و طبق���ه  ی 
بازنمای���ی  مرک���ز  نهاده���ای  در  وی���ژه، 
ش���وند، نمی  توان���د بیانگ���ر موجودی���ت و 
ص���دای واقع���ی آن���ان باش���د. همچنی���ن 
سروصداهای فضای مجازی در راستای 

گرچه  کولبری، ا کردن مسئله  ی  برجسته 
ام���ا  می  ش���ود،  انج���ام  مثب���ت  باهدف���ی 
درنهایت در راس���تای زیبا شناسانه کردن 
گام برم���ی  دارد؛ و لذا  کولب���ری  مس���ئله  ی 
کولبران  نه تنها نمی   تواند ص���دای واقعی 
را به بانگ بلند برآورد، بلکه این مس���ئله 
را بیش ازپیش طبیعی جلوه داده و عمق 
و ش���وک مرگب���ار آن را به مثاب���ه ی فاجعه 

می  زداید.
آدورن���و  چنان ک���ه  تلویح���ی  به گون���ه ای   
می  گوی���د بع���د از آش���ویتس هیچ ش���عری 
توانای���ی بازنمای���ی فاجع���ه را ن���دارد، در 

کولب���ران ب���ا  اینج���ا نی���ز وضعی���ت عین���ی 
هرگون���ه بازنمایی تبلیغات���ی و یا فرافکنی 
کنت���رل  ب���ه  معط���وف  عاطفه گرایان���ه ی 
فاجعه، به نوع���ی ابهام و ناپیدایی )نفی( 
گ���ر بر طب���ق الگوی  دچ���ار خواهد ش���د. ا

نوع���ی  جس���تجوی  در  ب���دن  سیاس���ت 
احتم���ااًل  باش���یم،  مقاوم���ت  سیاس���ت 
تنه���ا روای���ت، »بازگویی   اج���را« ی بدن از 
ک���ه بتواند  کولبران باش���د  پیش م���رده  ی 
اس���تثنایی  وضعی���ت  حقیق���ی  ص���دای 

کند. کولبران را نمایندگی 
در کولبـــران »بدنجســـد« سیاســـت

بازیمرگ
ن���ه نوش���ته  کولب���ری  ازای���ن رو تجرب���ه  ی 
ش���د  خواه���د  بازنمای���ی  ن���ه  و  می  ش���ود 
کولبری  )اشاره  ی نمادین( بلکه وضعیت 
آن ه���م  ک���رد،  زندگ���ی  می  ش���ود  تنه���ا  را 

که ب���ه نحوی پارادوکس���ی  زندگ���ی  ای 
کال پای در کوره راه مرگ و فراموشی دارد! 
کولبران از طریق زیستن کولبری تا منتهی 
درجه  ی آن، مقاومتشان را در چارچوب 
درهم شکس���ته  و  داغ خ���ورده  کالب���دی 
روای���ت می  کنند. روایتی س���یمپتوماتیک 
که هی���چ بیان و نمایش نمادینی را یارای 
گرفتن از این  ترجمان آن نیس���ت. با الگو 
سیاس���ت بدنمن���د برای سیاس���ت ورزی 
گفت  دم���وس در مفه���وم عام، می ت���وان 
کتی���س مقاومت، اق���دام به  ک���ه تنه���ا پرا
ک���ه وضعیت  ک���ردن قانون���ی اس���ت  کارآ نا
اس���تثنایی را برمی  سازد و حیات برهنه را 
بر سر همگان مستولی می سازد؛ متوقف 
که وضعیت اس���تثنایی  ک���ردن سیاس���تی 
گ���ره می  زن���د و از ای���ن طریق  را ب���ا قانون 
کار می ان���دازد. تنها زمانی  سیاس���ت را از 
ک���ه احس���اس نامتعی���ن »بدن   جس���د« و 
کتی���س  ص���دای بی  معن���ای زب���ان در پرا
ژس���ت به هم بیامیزند، خواهند توانست 
سیاس���ت فضای���ی قانون را دچ���ار تعلیق 
کارای���ی نماین���د؛ بنابراین ب���از خیزی  و نا
ام���ر سیاس���ی )the politics( به مثاب���ه ی 
که در  وسیله  ای بدون هدف، ژستی تهی 
گزیده  قدرت بالقوگی و »نه    کردن« سکنی 
کنش���ی بزرگ  اس���ت، می  تواند راه را برای 

آماده سازد.
که در  کولب���ران  سیاس���ت »بدن   جس���د« 
بازی م���رگ، بروز می   نمای���د، می  تواند در 
کار  ب���ازی زندگ���ی به ش���یوه  ای س���لبی به 
گرفتن و بی ارزش  گرفته شود؛ به س���خره 
ک���ه زندگ���ی بدنمن���د را  نم���ودن قانون���ی 
از زندگ���ی سیاس���ی منقط���ع نم���وده و راه 

سعادت و شادمانی را فروبسته است.

از ساختوســـاز گســـترش پـــی در  ▐
در مریـــوان نظامـــی ارگانهـــای ســـوی
نقـــاطحســـاستـــاالبزریبار،شـــورای
مردمنهـــاد انجمنهـــای هماهنگـــی
مریوان،بهعنواناعتراضبهاینروند،
طـــینامـــهایبـــهفرمانـــدارشهرســـتان
را خـــود نارضایتـــی مراتـــب مریـــوان،
ابـــرازداشـــتند.متـــننامهبهشـــرحزیر

میباشد:

بسمهتعالی
جناب آقای شفیعی

فرماندار محترم شهرستان مریوان
 با سالم و عرض ادب،

علی رغ���م  مس���تحضرید  ک���ه  همان ط���ور   
اهمیت حیاتی زریبار ب���رای مردم مریوان 
که  و منطق���ه و نیز حساس���یت و توجهاتی 
مس���ئولین در رس���انه ها و جلس���ات اداری 
اب���راز  مه���م  زیس���ت بوم  ای���ن  نس���بت  ب���ه 
داش���ته اند، ب���ه دلیل ضع���ف مدیریت و یا 
چن���د مدیریتی، هرروز بخش���ی از آن مورد 
هج���وم و تع���رض واق���ع می ش���ود. بر طبق 
ش���واهد و بررس���ی های به عمل آم���ده، در 
ارگان ه���ای  از  یک���ی  خردادم���اه،  اواس���ط 
نظام���ی مریوان )هنگ م���رزی(، در داخل 
مح���دوده پناه���گاه حیات وح���ش ت���االب 
زریب���ار، بر روی تپ���ه مش���رف به آن، بدون 
حت���ی درخواس���ت مجوز از محیط زیس���ت 
و منابع طبیعی قبل از س���اخت، اقدام به 
اح���داث س���اختمانی چهار طبق���ه نموده 
ک���ه نش���ان از اوج بی توجه���ی ب���ه  اس���ت، 

کوسیستم حساس  عرصه های طبیعی و ا
و باارزش زریبار را دارد.

اق���دام غیرمج���از  ای���ن   در حال���ی ش���اهد 
گذشته ده ها خانه باغی  که سال  هستیم 
مردم شهرس���تان مریوان ب���ه دلیل تجاوز 
ب���ه حریم زریبار و نداش���تن مجوز، تخریب 
شدند؛ اما متأسفانه ارگانی با قانون شکنی 
اقدام به احداث ساختمان بلند مرتبه در 

یکی از حساس ترین نقطه آن می نماید!
بدیهی اس���ت ادارات و ارگان های دولتی، 
به وی���ژه در ش���هرهای م���رزی، خ���ود بای���د 
الگ���وی قانونمن���دی ب���رای مردم باش���ند، 
کنون عکس آن عمل شدە  که متأس���فانه ا
اس���ت. واضح اس���ت این ساخت وساز، بر 
طب���ق آیین نام���ه اجرایی قان���ون حفاظت 
غیرمج���از  محیط زیس���ت،  بهس���ازی  و 

می باشد.
ک���ه متأس���فانه ورود  الزم ب���ه ذک���ر اس���ت 
ارگان ه���ای مختل���ف نظام���ی ب���ه اط���راف 
در  روزب���ه روز  زریب���ار  حس���اس  نق���اط  و 
مس���ئله  ای���ن  ک���ه  اس���ت  افزای���ش  ح���ال 
می توان���د انواع آلودگی و تخریب زیس���تگاه 
حیات وحش را به همراه داش���ته باش���د و 
گردشگری در شاخص ترین مکان  توسعه 
کوردس���تان را با چالش جدی  گردش���گری 

کند. مواجه 
انجمن ه���ای  هماهنگ���ی  ش���ورای  ل���ذا 
مردم نهاد شهرس���تان مری���وان با توجه به 
حساس���یت های مردم���ی، نگران���ی عمیق 
خود را نس���بت به تعرض جدی���د به زریبار 
ارگان ه���ای  توس���ط  ت���االب  مح���دوده  و 
نظامی ابراز داشته و از جنابعالی به عنوان 

شهرس���تان  در  دول���ت  عال���ی  نماین���ده 
می خواهیم ضم���ن انتقال مراتب اعتراض 
و نگران���ی ش���دید تش���کل های مردم نه���اد 
ب���ه مراج���ع و ارگان ه���ای درگی���ر  مری���وان 
ع وق���ت هرگونه  در ای���ن مس���ئله، در اس���ر
گش���ته و بر اس���اس  ساخت وس���از متوقف 
قوانی���ن و ضواب���ط ب���دون تبعی���ض، حکم 

گردد. تخریب آن صادر و اجرا 
شورای هماهنگی انجمن های مردم نهاد 
اع���الم  همچنی���ن  مری���وان  شهرس���تان 
م���ی دارد، درصورتی ک���ه ب���دون مج���وز ب���ه 
ارگان ها و اش���خاص اج���ازه دخل و تصرف 
در عرصه ه���ای طبیع���ی و محیط زیس���ت 
به وی���ژه در زریبار داده ش���ود، حق هرگونه 
اعت���راض را برای خ���ود محفوظ می داریم. 
در ای���ن راس���تا در ص���ورت عمل���ی نش���دن 
دریاف���ت  خواه���ان  درخواس���ت هایمان، 
مس���المت آمیز  اعتراض���ی  تجم���ع  مج���وز 

می باشیم.
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با احترام فراوان

شورایهماهنگیسازمانهای
مردمنهادشهرمریوان

١-انجمنفرهنگی-ادبیمریوان،
٢-انجمنســـبزچیا،٣-انجمننمایش
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اعتیاد-ژیانهوه

نامە ی اعتراضی انجمن های مردم نهاد در باره ی تجاوز بە حریم زریبار برگزاری چهارمین نشست 
شورای سرآمدان علم و 

تجربە مریوان

▐ ش���ورای س���رآمدان عل���م و تجرب���ه نام 
ک���ه زیر نظر بنی���اد نخبگان  نهادی اس���ت 
کوردس���تان در اس���فندماه س���ال  اس���تان 
گذش���ته تشکیل شد. هس���ته مرکزی این 
کارگ���روه تخصصی  ش���ورا با حضور دوازده 
اجتماع���ی،  فرهنگ���ی،  زمینه ه���ای  در 
اقتصادی و زیس���ت محیطی تشکیل شده 
اس���ت تا بس���تر مناس���ب جه���ت ارتباط و 
در  ادارات  و  نخب���گان  بی���ن  هم افزای���ی 
سطح شهرس���تان مریوان ایجاد و شرایط 
حمای���ت و پش���تیبانی از س���رآمدان علم و 
تجربه از طریق این ش���ورا با مس���ئولین در 

گذاشته شود. میان 
گرفته ش���ده در هس���ته  طب���ق تصمیمات 
مرک���زی هرم���اه جلس���اتی با حض���ور همه 
کارگ���روه  کارگروه ه���ا برگ���زار می ش���ود و ه���ر 
در  فرصت ه���ای  و  دغدغه ه���ا  موض���وع، 
کاری خ���ود را ب���ا حضور مس���ئوالن  ح���وزه 

گذاشت. مرتبط در میان خواهند 
میزبان���ی  ب���ه  نشس���ت  چهارمی���ن  در 
کارگروه  ش���هرداری مریوان در یکم تیرماه 
کارگروه هنر به بیان مهم ترین  کشاورزی و 
مس���ائل و فرصت ها و مش���کالت در حوزه 
کارگروه  کش���اورزی و هنری پرداختند. در 
کبیر از اساتید  کش���اورزی دکتر محمد رزم 
کش���اورزی دانش���گاه  باتجرب���ه دانش���کده 
کوردس���تان ب���ا اش���اره ب���ه اقلیم مناس���ب 
ک مناس���ب و منابع  مری���وان و وج���ود خا
آب���ی قابل توجه، ب���ه توضیح پتانس���یل ها 
دام���داری،  بخش ه���ای  در  مش���کالت  و 
تولید عسل، طیور و مرغداری ها، شیالت 
که در این  پرداختند. مس���ئوالن دیگ���ری 
بخش حض���ور داش���تند آقای���ان مهندس 
هوش���یار، صفت پناه و مهندس هاش���می 
که اقدامات اداره خود را در بخش  بودن���د 

کشاورزی در مریوان توضیح دادند.
کارگ���روه هن���ر ه���م آق���ای فات���ح بادپروا  در 
کارگ���روه به توضیح  با همراهی س���ه نفر از 
مس���ائل مه���م هن���ری پرداختن���د و یادآور 
وج���ود  دلی���ل  ب���ه  مری���وان  ک���ه  ش���دند 
و  هن���ری  سرش���ناس  ش���خصیت های 
ش���هر  متن���وع،  جش���نواره های  برگ���زاری 
نامی���ده  فس���تیوال ها  و  جش���نواره ها 
کارگ���روه  ای���ن  در  هنرمن���دان  می ش���ود. 
ضم���ن انتق���اد از وضعیت هنرمن���دان در 
شهرس���تان خواه���ان حمایت مس���ئوالن 
و پش���تیبانی از آث���ار هن���ری و برنامه ه���ای 

هنرمندان شدند.
در چهارمی���ن نشس���ت س���رآمدان عل���م و 
تجرب���ه از ش���ورای هماهنگی انجمن های 
مردم نه���اد مری���وان دع���وت به عمل آمده 
که ب���ه نمایندگی از آن���ان آقای امین  ب���ود 
عزی���زی به فعالیت ه���ا و خدمات مختلف 
انجمن ه���ای مردم نهاد در مریوان اش���اره 
که ای���ن انجمن ها  کردن���د و یادآور ش���دند 
توس���عه  موجب���ات  توانس���ته اند  کن���ون  تا
و  زیس���ت محیطی  و  هن���ری  فرهنگ���ی، 

اجتماعی را فراهم نمایند.
الزم ب���ه ذکر اس���ت آق���ای منص���ور مرادی 
نماینده شهرس���تان مریوان و سروآباد در 
مجلس شورای اسالمی، روسای دانشگاه 
آزاد و پی���ام نور مری���وان و برخی دیگری از 
مسئولین ش���هری از اعضای این نشست 
که از نزدیک با نخبگان و سرآمدان  بودند 
علم و تجربه مریوان در مدت س���ه ساعت 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نە بە جنگ، 
آری بە صلح

بمباران  حادثه  از  سال  سی  گذشت  از  بعد  که  آالم  و  درد  از  پر  شهری  ▐سردشت 
کنون دولت ها نتوانسته اند به صورت شایسته و در شان این  شیمیایی متاسفانه تا
کاستی های آنان را حتی در حد روحی و روانی جبران  کم و  مردم مقاوم و مظلوم 
کنند. در اثر بمباران شیمیایی در شهرستان سردشت بیش از 110 نفر شهید شدند 
گرامیداست  راستای  در  شدند.  شیمیایی  مصدوم  و  جانباز  نفر  هزار   8 از  بیش  و 
کمال راست خانه و آرمان روزبه به  سی مین سالگرد بمباران شیمیایی سردشت، 
را در  تا سردشت  مریوان  مریوانی مسیر  ورزشکاران  و  انجمن سبز چیا  از  نمایندگی 
روزهای  5 و  6 تیرماه با دوچرخه پیمودند تا پیام » نه به جنگ و آری برای صلح » 
را در هفتم تیرماه به مردم قهرمان سردشت در سالگرد بمباران شیمیایی این شهر 
و  استقبال مردم شهر  ورزشکار صلح دوست در طول مسیر مورد  این دو  برسانند. 
گرفتند و دوچرخه سواران دیگری هم از بوکان و بانه به این  روستاهای مختلف قرار 

تیم ملحق شدند.

برگزاری جلسە هم اندیشی کارگروه ملی 
پرنده نگری در تهران با حضور چیا

کل میراث فرهنگی، صنایع  ▐ همکاری تیم پرنده نگری انجمن سبز چیا با اداره 
کارگروه  گذشته منجر به تشکیل  کردستان در سه سال  گردشگری استان  دستی و 
کوردستان  استان  زیست  محیط  حفاظت  کل  اداره  حضور  با  نگری  پرنده  استانی 
گردید جلساتی نیز در سنندج و در دفتر انجمن سبز چیا در مریوان با سرپرستی آوات 
گردید. در راستای تکمیل این  کوردستان تشکیل  کل میراث فرهنگی  مکاری از اداره 
که  کشور  گردشگری  جلسات و نتایج مثبت آن، با دعوت از سوی معاونت محترم 
کارگروه  قرار است در 19 تیرماه در تهران با حضور تیم پرنده نگری انجمن سبز چیا و 
کارگروه ملی پرنده نگری تشکیل و ادامه این روند با الگو  کوردستان یک  پرنده نگری 
کشور هم برگزار شود. الزم به ذکر  کوردستان در سایر استان های  برداری از استان 
با روزجهانی تاالب ها در  زریبار در بهمن سال 93 همزمان  است تیم پرنده نگری 
کنون توانسته خدمات شایان و قابل  که از آن زمان تا انجمن سبز چیا تشکیل شد 

تحسینی را در حوزه پرنده نگری و حفاظت از آنها انجام دهند.

کاغذ، زبالە نیست
جمع آوری بیش از شش تن کاغذ باطلە در مریوان

کاغذ باطله از تاریخ 24 تا 31 خردادماه در پارک  کتاب و  ▐کمپین مردمی جمع آوری 
گردید. "شانو" شهر مریوان برگزار 

کاغذ باطله جهت بازیافت، تفکیک  کاغذ، زباله نیست" استفاده از  کمپین "   هدف 
کمپین صرف  از این  زباله، حفظ محیط زیست و امور خیریه بوده و درآمد حاصل 

کم بضاعت می شود. کودکان  کمک به 
این  کنندگان  برگزار  از  باسامی  آقای مهدی  با  که  گفتگویی  به ذکر است طی   الزم 
که در این  کید بر مردمی بودن این حرکت، اشاره داشتند  کمپین داشتیم، ضمن تا
که  آوری شد  باطله جمع  کاغذ  تن  از شش  بیش  و خیرانه  زیست محیطی  حرکت 
کنندگان  کاغذ باطله ها در قالب لوازم التحریر به شرکت  از  قرار است درآمد حاصل 

گردد. که در شهریور ماه برگزار میشود، اهداء  جشنواره نقاشی 

توافق انجمن والت با 
فرمانداری بوکان در 
مورد مسئلە پارک قلە

گزارش:فرهادلطفی

پارک منطقه  به  تعرض  و  تخریب   ▐
درختان  قلع وقمع  و  بوکان  “قله” 
بهداشت  شبکه  توسط  پارک  این 
ساخت  هدف  به  بوکان  درمان  و 
گسترده  اعتراض  بهداشت،  مرکز 
والت  انجمن  محیط زیست  فعاالن 
به  را  مردم نهاد  انجمن های  دیگر  و 
یک  پیگیری های  با  و  داشت  همراه 
و  بوکان  والت  انجمن  ماهه ی  ونیم 
درنهایت با درخواست اعالم وضعیت 
انجمن  توسط  عملیات،  توقیف  و 
دادستان  که  شد  سبب  والت، 
عملیات  فوری  توقیف  قرار  بوکان 
پارک  در  بهداشت  شبکه  ساختمانی 

کند. قله را صادر 
از  توقیف  قرار  این  صدور  دنبال  به 
حساس  و  بوکان  دادستان  سوی 
این  به  نسبت  عمومی  افکار  شدن 
معاون  پور”  خسرو  “لقمان  مسئله، 
فرمانداری  برنامه ریزی  و  عمرانی 
بوکان جهت حل وفصل مسئله پارک 
قله با هیئت انجمن مردم نهاد والت، 
شهردار ، فرماندار بوکان، رئیس منابع 
طبیعی، معاون اداره محیط زیست و 
نمایندگانی از شبکه بهداشت و اداره 
جلسه  تشکیل  شهرسازی  و  مسکن 
داده و خواستار رفع توقیف عملیات 
ساختمانی پارک قله شد. و از انجمن 
پس  را  خود  شکایت  خواست  والت 
را  پیشنهاد  چند  سپس  و  بگیرد 
در  زمین  مترمربع   500 خرید  شامل 
توسط  تهاتر  به صورت  قله  منطقه 
پارک  تخریب  جبران  برای  شهرداری 
و  بهداشت  شبکه  همچنین  و  قله 
در  درختکاری  به  متعهد  نیز  درمان 
محوطه بیمارستان جدید شود را به 

کرد. انجمن والت پیشنهاد 
فعاالن  جلسه  بعدازاین  روز  چند 
انجمن والت با یک بسته پیشنهادی 
جلسه مشترکی با معاون برنامه ریزی 
کردند. و عمرانی فرماندار بوکان برگزار 

انجمن  نمایندگان  جلسه  این  در 
کردند؛  اعالم  والت  محیط زیست 
موارد  شدن  محقق  صورت  در 
این  والت،  انجمن  پیشنهادی 
انجمن از دادستان بوکان درخواست 
خواهد  اقدام  قله  پارک  توقیف  رفع 

کرد.
بررسی موارد پیشنهادشده ی  از  بعد 
بر  فرمانداری،  توسط  والت  انجمن 
بازسازی  روی عملی شدن پیشنهاد 
پارک  تخریب شده ی  ناحیه  فوری 
فرمانداری  و  رسیدند  توافق  به  ملت 
تخریب  ناحیه  بازسازی  دستور 
و  کرده  صادر  را  ملت  پارک  شدە 
دیوارکشی   1396/3/22 مورخه 
پارک  جنوبی  ضلع  کشی  فنس  و 
مجدد  ک ریزی  خا و  برداشته شده 
گودبرداری شده ضلع جنوبی  ناحیه 
جهت  و  انجام  هم  ملت  پارک 
درخت کاری مجدد تسطیح شد و در 
درخواست  والت  انجمن  هم  مقابل 
دادستان  به  را  قله  پارک  توقیف  رفع 

بوکان تحویل داد.
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پندارِ پوشالِی پناه جو؟ ■ نرگسرفیعی
کارشناسارشدمطالعاتزنان
می خوانی���م،  بس���یار  ▐چ���ه 
که  ی���ا می ش���نویم  می بینی���م 
مق���ر  براب���ر  در  ایران���ی  ج���وان 
سازمان ملل متحد لب هایش 

را دوخ���ت؛ یک نف���ر پس از س���ال ها انتظار 
بی نتیج���ه ب���رای پذی���رش پناهندگی اش، 
پناهن���دگان حلق آوی���ز  اردوگاه  را در  خ���ود 
کلیسا  که از  کرد، زوج ایرانی پنج سال است 
بیرون نیامده اند. دوستم از فالن مرز قصد 
ورود به فالن کشور را داشته که ناپدیدشده 
و خبری از او نیس���ت؛ همس���ایه ام، با همه 
ک���ه داش���ته، همس���ر و فرزند را  س���رمایه ای 
کش���وری دیگر  ب���ه امید دریاف���ت اقامت در 
کرده و هرگز بازنگش���ته است؛ از دست  ترک 
دادن ش���غل و عدم امکان بازگشت مجدد 
به آن نیز مزید مش���کالت اس���ت. س���ازمان 
 30 اجس���اد  مهاج���ران  ب���ه  کمک کنن���ده 
ک���ودک را از دریای مدیترانه  پناه جو عمدتًا 
کش���ید؛ هم���کارم دو س���ال پی���ش  بی���رون 
گریز از س���ربازی  فرزند 15 س���اله اش را برای 
و اق���دام ب���ه پناهندگی به ترکیه فرس���تاده؛ 
که نه زب���ان می داند و ن���ه فرصت آموختن 
تربی���ت و آداب زندگ���ی و مراقب���ت از خود را 
داشته اس���ت. درسش، آسایش���ش، خانه 
گرمش، تختخ���واب نرمش، دوس���تانش را 
ازدست داده و زیر سایه انتظار و ناامیدی، 
بی احترام���ی و تحقی���ر، ناامن���ی و فش���ارها 
کمین���ه  و آس���یب های روح���ی و روان���ی در 

شرایط معیشتی زندگی می کند. 
خانواده هم در این سو خود را به آب وآتش 
می زنن���د پ���ول امرارمع���اش فرزن���د را ج���ور 
کنند؛ با وام، نزول، رو انداختن به این وآن، 
از دس���ت دادن پس ان���داز و س���رمایه، دعوا 
ک���ه این روند،  گفت  و زور. س���اده می توان 
خان���واده را ازنظر اقتص���ادی و اجتماعی در 
سراش���یبی ویران���ی می ان���دازد. درحالی که 
این نوجوان نه سوءس���ابقه سیاسی دارد، 
نه از دانشگاه اخراج شده، نه هم جنس گرا 
و مورد آزار و اذیت اس���ت، نه تغییر مذهب 
ک���ه تعقیب و خطر جان���ی او را تهدید  داده 
گاه���ی، بی تدبیری  کند. او تنه���ا قربانی ناآ
کجای  گزینش نادرس���ت والدین اس���ت.  و 
دنی���ای پیش���رفته آرمان ش���هرهای غرب���ی 
خواهان و هوادار این فرزند ناپخته، بی هنر 

و بی دانش وطن است؟

که ب���رای فرار یا  پناه جو ش���هروندی اس���ت 
ت���رس از آزار ن���ژادی، مذهبی یا عضویت در 
گ���روه اجتماعی ی���ا سیاس���ی، توانایی  یک 
در  ام���ن  پناهگاه���ی  آوردن  دس���ت  ب���ه 
کش���ور خود را ن���دارد. عالوه بر این، اقش���ار 
آس���یب پذیر و بی پناه بیش���تر احتمال دارد 
ک���ه ب���ه دلیل ح���وادث طبیع���ی همچ���ون 

یا فق���ر،  و  خشک سالی، زلزله، س���یل 
پناهنده شوند. بر اساس اعالم رسمی امور 
پناهن���دگان س���ازمان ملل متحد در س���ال 
2015، بیش از 17% پناه جویان از خاورمیانه 
و ش���مال آفریقا بوده اند. این نسبت در دو 

گذشته افزایش یافته است. سال 

پناهجویاِنآنتیسوشـــیال،آنارشیست،
بینظم،هیجانیوتکانشی

زندگی ش���ان  مح���ل  انتخ���اب  در  آدم ه���ا 
آزادن���د و در براب���ر هی���چ جایگاه���ی ملزم به 
پاس���خگویی ب���رای انتخاب مح���ل زندگی 
نیس���تند. لذا خانواده ها به هر دلیل جای 
دیگری را برای زندگی فرزندانشان مناسب 
کشور  بدانند، می توانند سرمایه خود را در 
خ���ود، ص���رف زبان آم���وزی و حرفه آم���وزی 
ک���ردن مقدمات مهاج���رت آن ها  و فراه���م 
کالجی  کنند و ب���ا برنامه ری���زی و مش���اوره، 
کش���وری دیگ���ر ب���رای ادام���ه تحصیل  را در 
کنند ت���ا بج���ای نگرانی و  ایش���ان انتخ���اب 
کابوس ه���ای ش���بانه، در آرام���ش و افتخار، 

روزگار بگذرانند.

روی صحب���ت موضوعی در این نوش���ته با 
که بارها و بارها، باوجود بکار  آنانی نیس���ت 
بردن ت���وان و تالش درزمینه های مختلف 
ب���ه دره���ای بس���ته خورده اند و ب���ه دالیل 
سیاس���ی، امنیت���ی و عقیدت���ی ب���ا توبی���خ و 
تعقی���ب و تهدی���د مواج���ه ش���ده اند. روی 
صحب���ت ب���ا تحصیل نکرده ه���ای بی هنر و 
بی تخصص و ی���ا تحصیل کرده های ردی و 
که اندازه کوچک  تعلیقی و مشروطی است 
دان���ش و تخصصش���ان، مان���ع دس���تیابی 
ب���ه جای���گاه رؤیای���ی و زیاده خواهی ش���ان 
نه تنه���ا در ای���ران، بلک���ه ب���ه میزان بیش���تر 
کش���ورهای پیش���رفته تر است. چنانچه  در 
کالم را ب���ا نق���ش برنامه  خواهی���م خوان���د، 
نی���ز  کش���ور  سیاس���ی  و  فرهنگ���ی  ری���زان 
خواهی���م آمیخ���ت. همی���ن زیاده خواهی، 
که  توهم، نداشتن برنامه و شناخت است 
بس���یاری از مهاجران غیرقانونی را س���ال ها 
کش���ورهایی نگه  س���رگردان در اردوگاه های 
ک���ه علی رغم تعهد مل���ی و دولتی  م���ی دارد 
برای پذیرش و حمایت از هر پناه جو، عماًل 
کنترل و تأمی���ن همه جانبه  ت���وان ایج���اد و 
گس���ترش  این ازدحام و به دنبال آن بروز و 
کشورش���ان را ندارند. چه اینکه  آس���یب در 
گر اس���تعداد، هنر و  در می���ان پناه جوی���ان ا
کش���ف شود، س���ازمان ملل متحد  دانشی 
در انتقال ایش���ان ب���ه جایگاه مناسبش���ان 
ب���ودن،  سوش���یال  آنت���ی  نمی کن���د.  تری���د 
آنارشیست بودن، بی نظم بودن، هیجانی 
و تکانشی بودن برخی هم وطنان پناه جو، 
هرچند اندک و انگشت ش���مار، مفهومی از 
بی هنجاری و بی قانون���ی از ایران و جامعه 
که  ایرانی در اندیشه غریبه ها پدید می آورد 

کشور نیست. شایسته اعتبار فرهنگی 

کنـــارمردمان چـــهچیزمردمایـــرانرادر
کشورهایبحرانزدهقرارمیدهد؟

ک���ه بگذری���م، وقت���ی می بینی���م  از این ه���ا 
پناه جوی���ان  کن���ار  در  ایران���ی  پناه ج���وی 
کش���ورهای مصیبت دیده و جن���گ زده ای 
مانند افغانستان، عراق و سوریه، در انتظار 
کارش���ناس س���ازمان ملل )که در  مالقات با 
روانشناس���ی و بازجویی و تسلط بر قوانین 
کش���ورها بس���یار خب���ره اس���ت(  و ش���رایط 
که آیا وضعیت  اس���ت، باید از خود بپرسیم 
بهداش���ت و درمان، رف���اه، امید به زندگی، 
اش���تغال،  اقتص���اد،  هن���ر، ورزش،  صل���ح، 
کاری، ملی و  امنی���ت ف���ردی، اجتماع���ی، 
کیفیت فقر، خودکشی  بین المللی، اندازه و 
که  کش���ور م���ا به اندازه ای اس���ت  و جرم در 
پناه جوی���ان  از  را  آن  تحم���ل  تاب وت���وان 
کیفی  کمی و  گر فاصله  کرده است؟ ا سلب 
شاخص هایی که عرصه زندگی را تنگ کرده 
کشور ما  و انسان را وادار به فرار می کند، در 
کشورها زیاد است، پس  در مقایس���ه با این 
کنار مردمان  چ���ه چیز مردمان ای���ران را در 
کش���ورهای بح���ران زده ق���رار می ده���د؟ آیا 
اص���واًل تم���ام پناه جوی���ان، درک و درگیری 
علمی و عملی با این ش���اخص ها دارند؟ آیا 
همه پناه جویان در حد توان، در نهادهای 
کرده،  مدن���ی و اجتماع���ی ایران مش���ارکت 
مس���ئولیت پذیر ب���وده و ب���ا برخ���ورد منفی 
روبرو ش���ده اند؟ آیا همه پناه جویان حقوق 
و وظایف خود و دیگران به عنوان ش���هروند 
را می شناس���ند؟ ب���ا این حق���وق و وظایف 
درگی���ر بوده و س���پس تحقق آن را نش���دنی 
یافته اند؟ آیا هیچ کدام از پناه جویان، برای 
نگهداری محیط زیست، تالش و مشارکت 
فعالی داش���ته اند ولی تحقق آن را نش���دنی 
دیده ان���د؟ آیا هم���ه پناه جوی���ان فرهنگ و 
ارزش ه���ای اجتماعی خود را می ش���ناخته 
و ب���ه آن احت���رام می گذاش���تند؟ آی���ا هم���ه 

پناه جوی���ان در رواب���ط اجتماع���ی خ���ود با 
س���ایر ش���هروندان رفتار صلح آمی���ز به دوراز 
خش���ونت و همراه با مدارا داش���ته اند؟ اما 
به طور مس���تمر ب���ا برخورده���ای متناقض 
و تبعیض آمیز در پاس���خ مواجه ش���ده اند؟ 
آیا هیچ ی���ک از پناه جویان پی���ش از اقدام، 
به تحقق تکامل اجتماع به دس���ت خود و 
دیگران و وجود استعدادها و توانایی های 
بالق���وه در ای���ن راس���تا اندیش���یده اند؟ آی���ا 
ایش���ان زندگ���ی را بی معن���ا یافت���ه و هی���چ 
کیفی���ت زندگی خود و  راهی ب���رای افزایش 
اطرافی���ان نمی شناس���ند؟ آیا ایش���ان برای 
همبس���تگی اجتماع���ی، ارزش و جایگاهی 
قائل بوده اند؟ آیا هیچ ک���دام از پناه جویان 
به ش���خصیت خ���ود احترام می گذاش���ته و 
که زندگی جنبه های خوب  باور داش���ته اند 
و ب���د را توأم���ان دارد. آی���ا ایش���ان دیگران را 
که هس���تند، می پذیرند؟ به خوب  آن گونه 
کنار  ب���ودن ذات انس���ان ها معتقدن���د؟ در 
س���ایر اعض���ای جامع���ه، احس���اس راحتی 
نس���بی دارن���د؟ آیا پناه ج���و پی���ش از اقدام 
که چیز باارزش���ی برای ارائه  عقیده داش���ته 
گمان می کرده یا  به جامعه نداشته است؟ 
به دنب���ال تالش های فراوان به این نتیجه 
ک���ه فعالیت های���ش ب���رای جامعه  رس���یده 
مهم نیست؟ آیا پناه جو پیش از اقدام خود 
کرده  را به عنوان بخش���ی از جامعه ارزیابی 

و در وقایع جامعه دخیل دانسته است؟

ایرانـــیهـــرجایدنیـــاباشـــد،دررعایت
کراهخواهدداشت مقرراتونظما

ما در پرسش های باال تلویحًا شاخص های 
س���المت اجتماع���ی را در زندگی و اندیش���ه 
گ���ر  ا انداختی���م.  جری���ان  ب���ه  پناه جوی���ان 
منف���ی  پرس���ش ها مضم���ون  ای���ن  پاس���خ 
داش���ته باش���د، عالوه ب���ر وجود آس���یب در 
کننده، آس���یب های جدی  ش���خص اقدام 
در جامع���ه و قالب ه���ای اجتماع���ی داریم. 
ب���ا  پناهندگ���ی،  پدی���ده  آسیب شناس���ی 

لح���اظ این ش���اخص ها می توان���د درزمینه 
گروه ها و فعاالن مدنی  برنامه ریزی، ب���رای 

مردمی و دولتی راهگشا باشد.

که  به جز موارد ذکرش���ده خود را بس���نجیم 
کدام ی���ک از وظایف و مقررات ش���هروندی 
را رعایت می کنیم؟ مقرراتی از قبیل رعایت 
گذش���ت در  ح���ق تق���دم و حف���ظ آرامش و 
کاری، مص���رف بهین���ه  رانندگ���ی، وج���دان 
و احت���رام ب���ه حری���م ش���خصی و عموم���ی. 
برخاس���ته  غیرض���روری  موضع گیری ه���ای 
کنایه آمیز،  گفتار دوپهل���و و  از غ���رور، رفتار و 
هیجانی و تکانشی بودن، دور زدن دیگران 
و توجیه ه���ای غیرمس���ئوالنه، رب���ط دادن 
کمبودها به مسئولین  بیش���تر مش���کالت و 
و مب���را دانس���تن خ���ود از هر ای���رادی تا چه 
ان���دازه در ما وج���ود دارد؟ مجموعه این ها 
نش���انگر می���زان وابس���تگی، همبس���تگی و 
ارزش گذاری های اجتماعی ماست و نشان 
می دهد م���ا چه می���زان در غیرقابل تحمل 
کردن محیط اطرافمان نقش داریم. اینکه 
چق���در برای رعایت این مق���ررات و وظایف 
گر از حدود  ارزش قائلیم هم مهم اس���ت. ا
گاه باش���یم، نیاز به  وظایف و حقوقمان ناآ
گاهی بیش���تر داری���م. هم وطن  مطالع���ه و آ
کش���ور را جای زندگ���ی نمی دانید و  گر این  ا
گسس���تگی و بیگانگی اجتماعی،  به دلیل 
به انضباط و نگهداری از محیط اجتماعی 
و حری���م اطرافی���ان اهمیت���ی نمی دهی���د، 
که هر جای دنیا باشید، در  مطمئن باشید 
کراه خواهید داشت  رعایت مقررات و نظم ا
و خ���ود را در رعای���ت آن مجب���ور خواهی���د 
یافت. غرض از به چالش کشیدن رفتارها و 
پندارهای شخصی، دعوت به توجه به این 
گر به دنب���ال جای بهتری  که ا نکته اس���ت 
ک���ردن، موقعیت دش���واری را  ب���رای زندگی 
برای خود یا فرزندانتان به وجود می آورید، 
می بایس���ت اول خودت���ان آدم ه���ای بهتر، 
سازگارتر و قابل تحمل تری باشید تا محیط 
اطرافتان هم از ش���ما رن���گ پذیرد. آخرین 
که آی���ا محدودیت های  س���ؤال این اس���ت 
که  مدنی تااندازه ای ش���مارا به تنگ آورده 
رفت���ن پرخطر را ب���ه ماندن و پافش���اری به 

درخواست هایتان ترجیح می دهید؟  

چرایکشـــهروندایرانی،آیندهایمبهم
ومتکیبرتردیدرابرمیگزیند

کشور  چنانچه مهاجرت های غیرقانونی از 
گردد، جا دارد در میان اقش���ار  مهم تلق���ی 
گروه ه���ای آس���یب پذیر  جامع���ه و به وی���ژه 
شاخص های س���المت اجتماعی سنجش 
زمینه س���از  عوام���ل  آن  دل  از  و  ش���وند 
پناهندگ���ی  ب���ه  اق���دام  تقویت کنن���ده  و 
گاه���ی از عل���ل اینکه  گردن���د. آ شناس���ایی 
چ���را یک ش���هروند ایران���ی، علی رغم وجود 
کرامتی، رفتن و س���ر  خط���ر مالی، جان���ی و 
س���پردن ب���ه آین���ده ای مبه���م و متک���ی ب���ر 

تردی���د را برمی گزین���د، می توان���د چ���راغ راه 
برنامه ری���زی نهاده���ای مردم���ی و دولت���ی 
گی ه���ای  ویژ شناس���ایی  ب���ا  بای���د  باش���د. 
گروه ه���ای در مع���رض پناهندگ���ی و تعریف 
تیپولوژی، در برنامه ریزی های پیشگیرانه 
و تقویت فرهنگی، اقتصادی و ش���خصیتی 
اس���ت  ذک���ر  ب���ه  الزم  کوش���ید.  ایش���ان 
پیاده س���ازی چنی���ن الگوی���ی از پژوهش و 
عم���ل، زمان بر و مس���تلزم تجمیع و توقف 
چندی���ن نه���اد برنامه ریز و اجرایی اس���ت. 
در ح���وزه سیاس���ت، افزای���ش آزادی ه���ای 
گ���روه، ایجاد و  گس���ترش صن���ف و  مدن���ی، 
گری اجتماعی  امن س���ازی زمینه مطالبه 
و سیاس���ی در چارچ���وب قانون، مس���ئول 
اجرای���ی  مقام���ات  بازرس���ی  و  ش���ناختن 
رف���اه و  و قضای���ی در تأمی���ن همه جانب���ه 
حقوق ش���هروندی، ب���ا رویکرد پش���تیبانی 
از ش���هروندان، ابزار مطمئن پیش���گیری از 
بسیاری از مهاجرت های غیرقانونی است.

برایرفتنعجلهنکنید

گر در فکر  به عن���وان خواننده این س���طور، ا
مهاج���رت غیرقانون���ی و ق���رار دادن خ���ود، 
گروه پناه جویان  خانواده ی���ا فرزندانتان در 
کنید  هستید، به این مسئله دقیق تر نگاه 
که کشور فعلیتان جنگ زده و بالزده نیست 
کتوره���ای بح���ران مانن���د  و بس���یاری از فا
ج، قحطی، بحران  ج و م���ر چندپارگی و هر
زدگ���ی و ورشکس���تگی را ندارد. بهتر اس���ت 
ح ش���ده در ب���اال را در  ش���اخص ه���ای مطر
خود بس���نجید و ببینید برای درگیر شدن 
گر  مثبت در هرکدام از اینها انگیزه دارید؟ ا
ن���ه درباره چرای���ی آن با خود بیاندیش���ید. 
به هزینه جان���ی و مالی و روانی پیش روی 
تصمیم خود بیندیش���ید. اه���داف خود از 
گر اهداف  کنی���د. ا پناهن���ده ش���دن را مرور 
روش���ن و قاطعی ندارید، برای رفتن عجله 
که فکر می کنید  نکنید. مگر نه این اس���ت 
کمی  چیزی برای از دس���ت دادن ندارید؟ 
کنید و دنبال دلیل )نه بهانه(  بیش���تر صبر 
بگردی���د. درحالی ک���ه همواره آن ه���ا را مرور 
و اعتب���ار س���نجی می کنی���د. ب���ه ای���ن فک���ر 
که با صرف هزین���ه در ایران و تقویت  کنید 
پایه ه���ای اجتماع���ی و اقتص���ادی خ���ود، 
می توانی���د با اطمینان اق���دام به مهاجرت 

کنید. کشوری توسعه یافته  به 

بهت���ر  ش���رایط  جس���تجوی  در  مهاج���رت 
کش���وری پیش���رفته تر ب���رای بهره گی���ری  در 
و  مفی���د  اس���تعداد،  و  ت���وان  کث���ر  حدا از 
باعث س���ربلندی و جلو زدگی اس���ت اما در 
که ش���ما توان ابراز داش���ته های  ش���رایطی 
و  حرف���ه ای  علم���ی،  هن���ری،  فرهنگ���ی، 
تخصصی خود را ندارید، به مشکالت خود 
دامن نزنید و دریای آرام زندگی تان را دچار 

تالطم نکنید.

■ خەلیل خاوەریان

قۆناغتتی  ▐مێرمنداڵتتی 
گەشتتە کردنی  جەستەیی 
و هزری منداڵە بەرەو گەورە 
بتتوون، قۆناغتتی تێپەڕاندن 

و گتتۆڕان بتتەرەو باڵتتق بوونتتی جنستتی و 
کۆمەاڵیەتی و خۆناستتین لە خۆ دەگرێت، 
لتتە زۆربتتەی لێکۆڵینتتەوە زانستتتییەکاندا 
قۆناغی مێرمنداڵی بە ستتێ قۆناغ دابەش 

ئەکرێ:
۱-  قۆناغتتی مێرمنداڵتتی ستتەرەتایی ۱۲ 

تا۱٤ سااڵن
2-  قۆناغتتی مێرمنداڵتتی ناوەندیی ۱٤ تا 

۱٦سااڵن
۳- قناغتتی کۆتایتتی مێرمنداڵی ۱٦ تا ۱۸ 

سااڵن
ئاکاری مێرمنداڵ هەندێ جار مندااڵنەیه  

و هەندێ جاریش وەکوو گەورەکانە 
لتتە  مێتتر منداڵتتی قۆناغتتی گواستتتنەوە 
و  گەورەیتتی  بتتەرەو  منداڵتتە  گرێتتداروی 
سەربەخۆیی و پەسەند کردنی ئەرکەکانی 
ژیتتان. مێتتر منتتداڵ لتتەم وەرزەی ژیانیدا 
لەگتتەڵ دوو مەستتەلەی گرنتتگ ڕووبەڕوو 

دەبێتەوە: 
نانتتەوەی  بونیتتاد  و  تێڕوانیتتن  ـ  یەکــەم 
پێوەندی لەگەڵ دایک و باوک و گەورەکان 

و کۆمەڵگاکه ی.
دووهەمـ  دووبارە خۆناسین و خۆگونجاندن 

لەگەڵ ژیان وەکوو مرۆڤێکی سەربەخۆ.
هەڵسوکەوتی و ئاکاری مێرمنداڵ هەندێ 
جار  مندااڵنەیتته  و هەندێ جاریش وەکوو 
گەورەکانتتە و لەم قۆناغەدا ئتتەو جیاوازییە 
زۆر بەرچتتاوە کتتە لەوانەیتتە بەرپرستتان و 
گەورەکانتتی مێرمنداڵ تووشتتی نیگەرانی 

بکات.
 دەست پێکردنی قۆناغی مێرمنداڵی وەکوو 
لە دایک بوونی دووبارەی مرۆڤە، سەرەتای 
دەست پێکردنی جۆش و خرۆش و  توانای 
گتتەورە بوونە بەرەو ستتەربەخۆیی و دابڕان 
لتتە گرێداروی، بۆیە پێویستتتە گتتەورەکان 
یاریتتدەر و رێنمونتتی  باشتتی مێرمندااڵن 
بن لتتە بەهێزکردنی ئەو جۆش و خرۆشتتە 
بەرەو ڕەوتێکی پۆزۆتیڤ. زۆر جار هەستی 

خۆشتتی و پێکەنین و شادی لە مێرمنداڵدا 
ئەگۆڕدرێتتت  ڕێکەوتتتی  بەشتتێوەیەکی 
بتتەرەو هەستتتی پەرێشتتانی و خەمۆکی و 
گۆشەگیری، ستتەرەڕای هەبوونی هاوڕێی 
زۆر لتتە ژیانیتتدا زۆر جار تەنیایتتە و حەز بە 
تەنیایی ئەکات. نه بوونی هه ل  و ئيمكانی 
په روه رده ی گونجاو و  نه زانينی پێويستتتی 
رۆحی  و تايبه مته ندی مێرمندااڵن له اليه ن 
بتتاوک  و دايک  و مامۆستتتاكان  و هه روه ها 
قۆناغتتی منداڵتتی پڕ لتته  كێشتته و گرفت، 
ستته ره کی ترين هۆكاره كانتتی به د یهاتنتتي 
كێشتته ی گه وره ن له قۆناغی مێرمنداڵیدا. 
به  پێی  بۆچوونی  رۆستتۆ، پتته روه رده  كردنی  
مێرمنداڵ به ر له  ته مه نتتی  باڵغ بوون نابێ  
له  ستته ر بنه مای  زۆری  وستته رنج نه دان به  

بنه مای  كۆمه اڵیه تی  بێت .
تایبەمتەندی مێرمنداڵ وەکوو خۆبەزل 
زان، بایهــەوا بــوون، پــڕ لــە وزە، بیر و 

هزری زۆر گەورە و ...
ئاشتتکرایە کە ئتتەم قۆناغە لە ژیتتان رۆڵ و 
دەورێکتتی گرنتتگ  و ستتەرەکی هەیتتە لە 
پێگەیشتتن و داهاتتتووی مرۆڤتتدا و بڕیارە 
گرنگەکانی داهاتووی ژیان و کەسایەتیی 
متترۆڤ لتتەم  قۆناغتتەدا  بنچینتتەی خۆی 
پتەو دەکا و بە شتتێوازێکی ڕێک یا چه وت  
دائەمەزرێنتتێ. بتتە گشتتتی تایبەمتەندی 
وەکوو خۆبتتەزل زان، بایهتتەوا بوون)مغرور 
شتتدن(، پڕ لە وزە، بیر و هتتزری زۆر گەورە 
وەکتتوو  خۆنیشتتاندان  پتتروازی(،  )بلنتتد 
کەستتایەتییە گەورەکان و بە گشتتتی ژیان 
لەو قۆناغەدا بە ستتەردەمێکی هه ستتتیاردا 
تێپەڕ ئەبێت تاکوو ڕاستییەکانی ژیان. هەر 
بۆیە لەم قۆناغەدا زۆربەی هەڵستتوکەوت و 
ڕەفتاری مێر منداڵ لتتە الیەن ئەو دایکان 
و باوکانتتە و  ئه وگەورانتتەی کە ئتتاگاداری 
باشیان لە سەر واقیع و دەروونی مێرمنداڵ 
نییە وەکوو تاوان ئەبیرنێت، پێویستتته ئەوە 
بزانتترێ کە مرۆڤ لە هتتەر تەمەنێکدا بێت 
ناتوانین  بۆ هتتەر هەڵەیەک وەکوو تاوانبار 
سەیری بکرێت سەرەتا دەبێ هۆکاری ئەو 
هەڵە کردنانە بنارسێن پاشان بە پێی یاسا 
و عورفی کۆمەڵگا هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێ 
پاشان بڕیار لە سەر تاوانبار کردنی بدرێ.

قۆناغــی مێرمنداڵــی؛ قۆناغی قەیرانی 

ژیانی مرۆڤ 
دروستتت بوونتتی کەستتایەتیی متترۆڤ لە 
حەوت ستتاڵی ستتەرەتایی ژیانیدا لە سەر 
بناغەی هەلستتوکەوتی بنەماڵتتە و دەور و 
بەری، لە قۆناغی مێرمنداڵیدا ستتەقامگیر 
و پتتتەو ئەبتتێ. مێرمنتتداڵ لتتەم قۆناغەی 
ژیانیتتدا هتتەوڵ ئتتەدات کتتە ختتۆی بەبێ 
یارمەتتتی کەس و کار و گتتەورەکان هەوڵ 
بۆ چارەستتەری کێشتتەکانی بتتدات و زۆر 
جار هیچ پێشتتنیارێک لە دەور و بەریشی 
پەسەند ناکات. مێرمنداڵ ئه و کاتانه ی  کە 
هەستتتی کرد  گەورەکان ئتتەوان بە بچوک 
دەبینن کە ناتوانن بە شتتێوازێکی گونجاو 
ئیتتش و کارەکانیتتان بتتە ئەنجتتام بگەینن 
تووشتتی دڵشتتکاندن و ئتتازاری رۆحتتی و 
دەروونی زیاتر ئەبن و زیاتر بەرەو گۆشەگیر 

بوون هەنگاو هەڵده گرن.
هەمتتوو مرۆڤێتتک بتتۆ ژیتتان کتتردن دوو 
یەکتتەم:  هەیتتە.  ستته ره کی  پێداویستتتی 
پێداویستتتی متتادی و جەستتتەیی کتتە بە 
پێداویستتتی ستتەرەتایی نتتارساوە و بەبێ 
دابیتتن کردنتتی ئتتەو پێداویستتتیانە ژیان 
ئاستەمە، وەکوو پێویستی بە ئاو و خۆراک 

و جل وبەرگ و خانوو و...هتد.
دووهەم: پێداویستتتی دەروونتتی و ڕۆحی 
کتتە دابین نەکردنی ئەمانتتە  دەبێت هۆی  

ستتەرهەڵدانی  و  دەروونتتی  نەخۆشتتینی 
تووندوتیتتژی و خەمۆکی لتتە مێرمنداڵدا. 
زۆربەی ناهۆمیدی و خەمۆکی  و نیگەرانی 
و ئتتازاردان و هەڵستتوکەوتی نەگونجتتاو و 
کوشن و دەستتدرێژیەکان سەرچاوەی بۆ 
دابیتتن نەکردنی ئەو پێویستتتە دەروونی و 
ڕۆحییانە ئەگرێتەوە کە بۆ مێرمنداڵ دابین 

ناکرێ.
زۆر  ڕۆحیتتەکان  و  دەروونتتی  پێداویستتتە 
الیەنی وەکوو پێویستی بە ڕێزگرتن لە مێر 
منداڵ و خواستتته  ڕه واکانی، پێویستی بە 
کەشی ئارام و گونجاو بۆ ژیان لە ناو خێزان 
و کۆمەڵتتگا، پێویستتتی بتتە ستتەربەخۆیی 
مێرمنتتداڵ وەکتتوو تتتاک و بەشتتێک لتتە 
کۆمەڵگا، پێویستی بە پەسەند کردنی مێر 
منداڵ لە الیەن گەورەکانەوە، پێویستی بە 
دەرک کردنی مێرمنداڵ له  کاتی خۆشتتی 
و ناخۆشتتیدا و پێویستتتی بتتە ئتتازادی لە 
بیروبتتاوەڕ لە خۆ دەگریت کتتە زۆر گرنگن 
بتتۆ ژیانی هەر مرۆڤێک بتتە تایبەت چینی 

مێرمنداڵ.
قۆناغتتی  کۆمەڵناستتان  و  دەروونناستتان 
مێرمنداڵی بە قۆناغی قەیرانی ژیانی مرۆڤ 
دەناسن، قەیرانێک کە هەموو گەورەسااڵن 
دەربازیتتان کتتردووە و هەنووکەیش ئەبێت 
ڕێتتگا  لتتە پێتتش مێرمندااڵنتتی ستتەردەم 

بکرێتتتەوە کە بە باشتتی ئەو قۆناغتتە پڕ لە 
قەیرانتتە تێپەرێنتتن، مەرجی ستتەرەکی بۆ 
باش تێپەڕاندنی ئەم قۆناغە خوێندنەوەی 
درووست و فراوان کردنی زانیاری پێویستە 

لە سەر ژیان و قۆناغی مێرمندااڵن.
ناســینی  بــە  ئەتوانــێ  مێرمنــداڵ 
خــۆی خاوەن بڕیــار بێت لە کــردەوە و 

ئاکارەکانیدا
پێوەندی دۆستانەی دایک و باوک لەگەڵ 
مێرمنتتداڵ بتتە پێتتی هەبوونتتی زانستتتی 
ئتتەوەی کتتە پێویستتتیەکانی چیتتن  و چ 
جۆرە هەڵستتوکەوتێک لەگتتەڵ مێرمنداڵ 
ئەرێنتتی و ره وایتته  زۆر گرنگتتە. پێوەنتتدی 
بنەماڵە  ئەندامانتتی  لەگتتەڵ  دۆستتتانەی 
ڕێگا لتتە بتتەردەم گتتەورەکان ئەکاتەوە کە 
پێویستیەکانی مێرمنداڵ بدۆزنەوە  بتوانن 
و بتوانن لە ستتەر بنەمتتای ڕا گۆڕینەوە لە 
نێوان خۆیان و ئه واندا  چارەسەری گونجاو 
بتتۆ دابین کردنتتی پێداویستتتیەکانی مێر 

منداڵ بدۆزنه وه .
مێرمنداڵ کە هەوڵی سەربەخۆیی هزری و 
بڕیاردان لە ستتەر ژیانی ختتۆی ئەدا ئەگەر 
بتتە شتتێوازێکی ڕێتتک و پێک و درووستتت 
خۆی بناستتێ و بە ستتەربەخۆیی بگات بە 
دڵنیاییتتەوە لتتە داهاتتتوودا مرۆڤێک باش 
و درووستتت ئەبتتێ و ئەتوانێ بە ناستتینی 
ختتۆی ختتاوەن بڕیتتار بێتتت لە کتتردەوە و 
ئاکارەکانیتتدا. بەاڵم ئەگەر بە شتتێوازێکی 
نادرووستتت و باش نەتوانێ  خۆی بناستتێ 
و هاریتتکاری و هاودڵتتی دایتتک و باوک و 
گەورەکانی لەگەڵ نەبێت بۆ ئەوەی بتوانێ 
ستتەربەخۆیی  خۆی بدۆزێتەوە ئەوا ناچارە 
لە خێتتزان و دەوروبتتەری دوور بکەوێتەوە 
و بتتە ڕێگاگەلێکی چەوت و نادرووستتت لە 
شتتوێنگەلێکی نەشتتیاو هەوڵی بە دەست 

خستنی سەربەخۆیی خۆی بدات.
کوڕان و کچانی مێرمنداڵ، پێویستیان 
بە پــەروەردەی جەســتەیی و جنســی 

هەیە
قۆناغتتی  لتتە  کتتە  مەستتەلە  گرنگریتتن 
میرمنداڵتتی ڕووبتتەڕووی متترۆڤ دەبێتەوە  
بوونتته ،  باڵتتق  و  جنستتی  مەستتەلەی 
مەترسیدارترین قۆناغی ژیانی تاکەکەسی 
مرۆڤتتە، چتتوون بتتەالرێ ڕۆیتتی و هەڵتتە 

کردنی لتتە بواری جنستتییەوە زۆر بەرچاوە 
کە هتتۆکاری نائتتاگادار بوونتتی مێرمنداڵە 
لەگەڵ تایبەمتەندی باڵق بوون و ناسینی 
قۆناغتتی مێرمنداڵتتی. هەر بۆیە پێویستتتە 
خوێندنەوەی پێویستتت لە سەر باڵق بوون 
و هەستی جنسی مێرمنداڵ بکرێت تاکوو 
بەر لتتە الڕێتتدان و هەڵە کردن لتتە بواری 
جنسی مێرمنداڵ بگیریت و بە پەروەردەی 
گونجاو و درووستتت مێرمنداڵ بۆ ژیانێکی 

تەندرووستی جنسی ئامادە بکرێت.
متتادام که  متترۆڤ له م قۆناغتته دا حه ز به وه  
ئتته کات که  ختتۆی کاره کانی ختتۆی بکات 
یەکەمین بەرپرستتیار لە ژیانتتی مێرمنداڵ 
و  دایتتک  ئەرکتتی  و  مێرمنداڵتتە  ختتودی 
بتتاوک و مامۆستتتاکان و بەرپرستتانە کتتە 
هاوڕێی مێرمنداڵ بن لتتە ڕێنمونی کردن 
و پتتەروەردەی درووستتت لە ستتەر بنەمای 
ڕێزگرتتتن و لتتە بەرچتتاو گرتنی خواستتت 
ئەرکتتی  و  ژیانیتتان  پێداویستتتیەکانی  و 
وەزاره تی پەروەردە و ڕاهێنانەیشتته  کە لەم 
قۆناغەدا بەشتتی پەروەردەی درووستتت لە 
سەر خۆناستتین و ڕێنموونی کردن لە سەر 
تایبەمتەنتتدی جەستتتەیی و دەروونتتی  و 
خۆناستتین و کۆمەاڵیەتی کتتوڕان و کچان 
بتتۆ مێرمندااڵن له  قوتابخانتته کان بکه نه وە 
به  ڕادەیەک کە دایکان و باوکانیش بتوانن 

بەشدار بن لەو پەروەردەیەدا.
نەبوونی پەروەردەی کۆمەاڵیەتی و گونجاو 
بۆ خۆناستتینی مێرمنتتداڵ دەبێتە هۆی لە 
دەس چوونی توانایی و لێهاتووی مێرمنداڵ 
بتتەرەوە ژیانێکتتی چتتەوت و پڕ لە کێشتتە، 
مێر منتتداڵ ئەبێ ئەوەندە بتتە پەروەردەی 
گونجاو و زانستی بە هێز بکرێ کە توانایی 
چارەستتەری کێشتتەکانی ختتۆی هەبێ و 
بتوانێ لەگەڵ کۆمەڵگادا خۆی بگونجێنێ 
تتتا ڕادەیەک کتتە یارمەتیدەریتتش بێت لە 

چارەسەری کێشە کۆمەاڵیەتیەکاندا.
NGOکانیتتش  و  مەدەنتتی  ناوەنتتدە 
ئەتوانن بەشتتی تایبەت بتتە مێرمندااڵنیان 
هەبتتێ و بەشتتداریان بکتتەن لتتە چاالکیە 
مەدەنیەکان و بەشی ڕاهێنانی تایبەت بە 
مێرمندااڵنیشیان هەبێ و یارمەتیدەرێکی 
باش بن لە  ئاراستتتە کردنتتی مێرمندااڵن 

بەرەو چاالکی مەدنی و کۆمەاڵیەتیدا.

گرنگی قۆناغی مێرمنداڵی لە  ژیاندا
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■ ئەمجەد حەیدەری
لە   ، دەیناستتم  ▐دەمێکتتە 
مێتتژە ، ستتااڵنێکی یەکجار 
ئتتامتیتتتن«  ›‹پتتوورە  زۆر. 
بتتزەی  ئێستتتاش  دەڵێتتم، 
ستتەر لێو و بۆنتتی مێخەک 

و ستتمڵی بەرۆکتتی وەک نەرمتتە بارانی 
ستتەر کوێستتتان بە نێو ڕۆحی تینوومدا 

دەگتتەڕێ. 
پێتتش،  ستتاڵ  ستتی  وەک  ئێستتتاش 
لەچکێکی ناسکی ئاورێشمی سپی داوە 
بە ستتەریا و ئەگریجەکانی بە الڕوومەتیا 
هاتوونتتە  ژاکاو  ڕێحانتتەی  چڵتتە  وەک 
وەک  ستتوورەکانی  کوڵمتتە  و  ختتوارێ 

هەناری هەورامتتان خوێنتتی تتتێ زاوە.
چتتاو لێتتک دەنێم و بتتە نێو ئەرشتتیڤی 
یادەوەرییەکامنتتا دەگەڕێم. تازە دەزانم 
ڕۆژگار چتتەن بێبەزەییانتتە گاڵتتەی پێ 
کتتردووم، لە ناهەق نییە ستتەر و ڕیشتتم 

ماش و برنجی وێستتاوە.
دەڵێتتی هەر دوێنێ بوو... ستتی ستتاڵ 
پێتتش ئەڵێم، دەنگی )ئاژیتتر(ی ئاگادار 
و  نائاستتایی  بارودۆختتی  کردنتتەوەی 
ڕژێمتتی  فڕۆکتتەی  هێرشتتی  ئەگتتەری 
بەعستتی عێتتراق لتتە ڕادیتتۆ مەریوانەوە 

ئەبیتترا.
برووستتکەی  هتتەورە  وەک  پڕێتتکا  لتتە 
بەتتتەوژم کەوتنتتە وێزەی شتتار و )زرم، 
زرم، زرم( دەنگتتی ڕەشتتاش و چەکتتە 
دژە ئاستتانییەکان و دووکتتەڵ و بۆنی 
خوێن و بارووت هەموو شاری داگرتبوو. 
بەپڕتاو لە نێو کەالوەی ماڵە داڕماوەکانا 
و ویزەویزی )ئامبواڵنتتس( و ئۆتۆمبێلی 
فریاکەوتن، لتتە دوای توێتایەکا خۆمان 
گەیانتتدە دەرەوەی شتتار، بتتۆ کتتوێ؟! 

نازانیتتن...
کاتتتێ گەیشتتتینە ئاوایی »ئتەستتتراوا«، 
پێشتتر  ئاوایتتی  خەڵکتتی  دەڵێتتی 
بەپەرۆشتتەوە چاوەڕێی ئێمەیان دەکرد. 
ژمارەیەکتتی زۆری خەڵکی شتتار لەوێ 
دەناستتییەوە.  زۆریانتتم  ئاختتر  بتتوون، 
هیالک و برستتی و ماندوو، سەروچاوی 
تتتۆز و خۆڵتتی لتتێ نیشتتتوو؛ هتتەژار و 
داماو. لە تاو تتترس و دڵەڕاوکێ، تف لە 
دەماندا وشتتک ببتتوو، زۆر بەزەییم بە 
خۆمانتتدا دەهاتەوە، لە دڵتتەوە خۆزگەم 
بە خەڵکتتی الدێ دەبرد. گریانی مناڵی 
ستتاوا و دەنگی شتتین و الوانەوەی ژنان 
بەدوای مناڵ و کەستتوکاریاندا، مەرگی 
ماڵی هاوشتتاریانم،  داروپتتەردوی  ژێتتر 
تاڵرین یادەوەرییەکانی دەستی شەڕی 
نەخوازراوە کە بۆ هەرگیز لەیادم ناچێ.

»پتوورە ئتامین« لە نێو ئاپۆرەی خەڵکی 
ئاوایتتی و ئتتاوارەکان بتتە حەپەستتاوی 
دەیڕوانیتتە  بەپەرۆشتتەوە  ڕاوەستتتابوو، 
جەمتتاوەر و جارجتتارەش بتتە ستتووچی 
لووتتتی  و  چتتاوەکان  فەقیانەکتتەی 
دەسڕی. قەدەر »پتورە ئتامین« ی کردە 
خانەخوێان و لتتە ماڵە خنجیالنەکەیدا 
گیرستتاینەوە. ئێستتتا ئەزانم دڵی »پورە 
ئامیتتن« چەنتتدە فتتراوان و گتتەورە بوو. 
خێزانێکی حەوت کەسی بۆ چەن مانگ 
لەستتەر ستتفرە و خوانی »پوورە ئامین« 

میتتوان بوویتتن.
میتتوان، نتا، نتتتا، ئێمتتەش وەک هەموو 
ئاوارەکانی دیکە بەشێک بووین لە ماڵ 
ئتاوایی.  و خێزانی دەستەبرای خەڵکی 
ماڵتتی پوورە ئامین بەشتتێکی پچڕاو لەو 
بتەهتەشتە بەرینە بوو کە باسی دەکەن، 
گوێستتەبان و ستتەربانیجە هەتا سەربان 
بە گوڵتتی الوالو و ژاڵتتە و دەیان جوری 
ڕەنگاوڕەنگ ڕازابۆوە. بەیانیان زوو هەتا 
شتتێوان پتتوورە ئامین پانتۆڵتتی پیاوانی 
لێ هەڵدەکێشتتا و بەناو حتتەوش و بان 
و دەرگا و هەیوانتتدا دەهتتات و کارژۆلە 
و بەرخەکانتتی لتتە بتتاوەش دەگتترت و 
دەیالواندنەوە و لتتە بەرخۆوە گۆرانی بۆ 

دەوتتتن.
گایتتەل  و  ڕان  ئەودەمتتەی  ئێتتواران 
جمەیتتان  ئاوایتتی  هەمتتوو  دەگتتەڕاوە 
بتتۆڕەی  و  شتتوان  فیکتتەی  دەهتتات، 
مانتتگا زەردی پوورە ئامیتتن و ڕێچکەی 
جووچکتتە و مریشتتک لە نێو حەوشتتە و 
حەستتار، ئەودیمەنانتتەن کە ئێستتتاش 

زاختتاوی دڵتتم ئەدەنتتەوە.
پوورە ئامیتتن زۆر مێهرەبان بوو، دەڵێی 
هەمتتوو جوانتتی و بتتزە و پێکەنینەکانی 
دنیا لەودا کۆببوەوە، بەیانیان باوەشتتێ 
نانتتی تیری و هێلکە و کەرە و ماستتت و 
کولێرەی پەنجەکێشتتی ئەخستتتە سەر 
سکڵەکەشتتی  ستتەماوەرە  و  نانەشتتان 

بەنەرمی ستتیاچەمانەی بۆ دەوتین.
زۆر جتتار ئەموت ختتۆزگا پتتوورە ئامین 
دایکتتم بوایەت، خۆزگە »شتتەڕ« کۆتایی 
نەئەهتتات و هەر لتتە ماڵ پتتوورە ئامین 
ئەبوویتتن! نتتتا، نتتتا، خۆزگتتە خەڵکتتی 
»ئتەستتتراوا« ئەبووین و دراوسێی بەشە 
بچکۆالنەکەی بەهەشتتتی متتتاڵ پتوورە 
ئتامیتتن ئەبوویتتن. ئاختتر پتتورە ئامیتتن 
ئەویستتت،  ختتۆش  هەمووکەستتێکی 
دەستتتە گەرمەکانی وەک ستتێحرباز پڕ 
بوو لتتە مێهرەبانی و نتتەوازش، تەنانەت 
و  مریشتتک  و  بتتەرخ  و  زەرد  مانتتگا 

کەڵەشتتێر و گوڵە کانی سەرحەستتار 
و دارتووەکتتەی ناو کۆاڵنیش خۆشتتیان 

دەویستتت.
ڕۆژگار هتتات و ڕۆی، » شتتتەڕ » چتتۆن 
دەستی پێکرد، ئاوەهاش کۆتایی هات!

پوورە ئامین وەک پەڕەستتێلکە جارجارە 
دەهاتتتە دیدارمتتان بتتۆ ناو شتتار، ئاخر 
هەرکات دەهتتات بۆنی بەهار و ستتمڵ 
و ڕێحانەی لەگەڵ ختتۆ دەهێنا. دەنگی 
پوورە ئامین خۆشتترین نۆتی مۆسیقایە 
کە لتتە گوێمتتدا دەزرنگێتتتەوە و خەم و 

ئازارەکانتتم دەڕەوێنێتتتەوە. 
و  مێهرەبتتان  دەستتتە  ئێستتتاش 
بەخشندەکەی هەر ئاوەاڵیە و چارەکەی 
بندەستتتی کولێتترە گاڵگاڵتتی و هەزبێ 
و ژەمۆڵکتتە کتتەرە و هێلکتتەی خۆماڵی 

تێدایتتە.
ماوەیەکە دوور لە گیانتتی، پوورە ئامین 
هتتاوار  و  ئەکۆکتتێ  هتتەر  ناستتازە،  زۆر 
گورچیلتتەی ئتتەکا، دەستتتەگەرمەکانی 
وەک باڵە ڕەنگینەکانی پەپوولە لەرزۆکە 
خۆرئتتاوا  زەردەی  وەک  چاوەکانتتی  و 
لەستتەر کەلی ژیتتان کز و بێهێتتزە. ئیر 
باخچەکەی پوورە ئامین بێ نازە و وەک 
جاران الوالو و هەزبێ و ڕێحانە چەکەره 
ناکا و شتتەتڵەکان بااڵناکەن. ستتااڵنێکە 
ئتتازارە باریکتتە بەربووەتە گیانتتی مانگا 
و متتەڕ و مااڵتی ئاوایی، ئیر نووشتتتەی 
ناوچاوانیشتتیان هیچ تەوفیریان پێ ناکا 

و بەدەم کەف چەرانەوە مردار ئەبنتتەوە.
ئێستتتا لەنتتاو ئاوایی دووکانتتی مارکت 
بتتاوە و شتتیر و پەنیتتر و کتتەرە و دۆی 
شتتیرکەتی وەک خۆڵ وایە. نەخۆشین 
و هەناستتەبڕکێ وەک دێوەزمتتە ختتۆی 
نتتاو ئاواییتتدا و منااڵنتتی  بتتە  کتتردووە 
گونتتد وەک ستتاقەتی گتتەاڵ ڕووتتتاو و 
زەرد هەڵدەگەڕێتتن و هەڵدەپڕووکێتتن. 
کانیاوەکانتتی  ستتەیره،  ڕۆژگارێکتتی 
ئاواییتتش وەک جاران لرفەیتتان نایەت 
خەرمتتان  ئێستتتا  گتتۆڕاوە.  تامیتتان  و 
و  بتتاخ و دەشتتت  و  بێبەرەکەتتتە و ڕەز 
مەزراش بتتێ ڕەونەقتتە و کرێی جووتی 

تەراکتتتۆرەکان دەرنایەنێتتت.
دوکتتتور ئەڵتتێ بەهتتۆی پیتتس بوونتتی 
ژینگەوە نەخۆشین لە » ئەرساوا » ڕوو لە 
زیادبوونە و دەرمانتتەکان هیچ کەڵکیان 
نییتتە. ئاخر ئەڵێن »ژیتتتتتژوان« کراوەتە 
زبڵدانی شار و هەموو ڕۆژێک دە گەاڵبە 

زبڵتتی تتتێ ئەکتتەن.
ئەمڕۆ پوورە ئامین دیستتان پانتۆڵەکەی 
لێ هەڵکێشتتا و هەروەک جاران لەچکە 
سپیە ئاورێشتتمەکەی دابەسەریا و قەف 
قتتەف پرچتتە ڕەنتتگ بەفرینەکتتەی پێ 
لەرزۆکەکانی  بتتە هەنتتگاوە  داپۆشتتی. 
ڕێگای ئەرساوا تا ژیژوانتتی تەقەڵ ئەدا 

و بەدەم ڕێگاوە خەیاڵ هەڵی دەگتترت.
و  دەفتتڕی  هتتەورەکان  باڵتتی  لەستتەر 
لەوسەرەوە دەیڕوانیە کەروێشکەی گەنم 
و جۆی متتەزرا و باختتە ڕەزەکانی گوند 
و دووکەڵتتی ستتەرتەنوورەکان بتتۆ تاقی 
ئاستتانی شتتین هەڵدەکشتتا. پۆل پۆل 
باڵندەکان بەستتەر ئاستتانی بێگەردی 
»ئتتتەرساوا«دا لە شتتەقەی باڵیتتان ئەدا 
و ڕوو لە ژیتتتژوان لەنگەریتتان دەگرت. 
ستتمۆرەکان لەناو لق و پۆپی داربەڕوار 
و متتازوار بازیتتان ئتتەدا و کیستتەڵەکان 
بەهێتتوری مێرگ و گەاڵیان دەجاویەوە. 
لتتەق لەقی دەنتتووک ستتووری دەبینی 
لەستتەر دارقەزوانتتی ژیتتژوان  هێالنتتە 
دەکا و چەمتتی کتتەف چەرێنتتی پێتتش 
ئاوایی چەشنی ڕەشتتار  بەدەشتودەرا 
دەخزێ و مۆسیقای ئاوەدانی بۆ ژیژوان 

دەچتتڕێ.
پتتوورە ئامیتتن هتتەروا لەستتەرخۆ ڕێگە 
دەبڕێ و سواری ئەستتپی خەیاڵ دەبێ 
و پتتێ لتتە ئاوزەنگتتی تونتتد ئتتەکا، تازە 
بووکی شتتەرمنە و لە دێبەری تەنیشتتت 
ئاوایتتی چەپکێ ڕێحانە دەکاتە دەستتتە 
و بۆ ئاوێنەی ناوقەد دیواری ژوورەکەی 
دەبا. ئێستتتا ئیر لتتە »چتاڵتە چتڕە« یە و 
لەناکاو پێش چاوی ڕەش بوو، گورزێکی 
قایم بەر تەپڵی سەری ئەکەوێ و جووتێ 
پۆتینی ڕەش پێلەقەی لەشتتی دەکەن. 
کاتتتێ دێتەوە ستتەرخۆ ، خوێن بە پرچە 
ستتپیەکانیا ئەتکێتە ستتەر تەوێڵی چین 
تێکەوتووی و دڵۆپ دڵۆپ بەسەر سمڵ 
و مێخەکی بەر سوخمەکەیدا دەچۆڕێ. 
کوڵمتتە  فەقیانەکتتەی  ستتووچی  بتتە 
تەزبێحەکەی  و  سوورەکانی دەسڕێتەوە 
لە مل دەردێنتتێ و بەدەم ڕێگاوە دۆعا و 

نتتزا دەکا و دەپاڕێتتتەوە...
ئاخر دونیای پوورە ئامین زۆر بێگەردە، 
و  مێهرەبانتتی  لتتە  تتتەژی  دونیایەکتتی 
لە بۆنتتی گوڵتتە مێخەک و وەنەوشتتەی 
بەیانیتتان  ڕۆژێتتک  هەمتتوو  بەربەیتتان. 
شتتاهەنگی ئاشتتق دێت و لتتە گوڵزاری 
دڵە گەورەکەی پوورە ئامین شیلە نۆش 

دەکا و بە »فیتتردەوس« ی ناگۆڕێتتتەوە.
پتتوورە گیتتان، مبانبتتوورە، دەمێکە ئەم 
برینەی شتتێخ ئۆمەر ستتاڕێژ نابێ و هەر 

دەکولێتتتەوە.
هەردەکولێتتتەوە.

مبانبتتوورە...

■محەمەد سدیق کەریمی
بوونەوەرێکی  ▐متتترۆڤ 
سەیره، له گەل ئەوەدا که 
داهێنانەکان  گەورەترین 
دەکتتتتتتتات متتتەزنتتتریتتتن 
ڕووخێنەره. له سووچێکی 

و  »نەرگس«  دەبێته  کەسێک  دنیادا 
سەر  دەخاته  سێبەر  ئاسایی  فریشته 
له  و  هیندستان  له  هتتەژار  مندااڵنی 
الیەک دەبێته »سەددام« و پێنج هەزار 

خەون هەڵدەڕێژێته داوێنی مەرگ!
زۆرێتتک لتته ختتودی مرۆڤتتەکان ئتتەم 
دژبەرییەیتتان لتتێ بووەته پرستتیار و به 
درێژایتتی مێژوو لتته ستتەری دواون. به 
ڕاستی بۆ دەبێ کەسێک هێنده الیەنی 
هزریتتی الواز بێتتت دارستتتانێک بتتەو 
هەموو ڕەنگه له ژیانەوه ئاگر تێبەربدات 
و مرۆڤێکتتی تتتر ئاستتتی بیرکردنەوەی 
گەشتتتبێته ڕادەیەک کتته گیانی خۆی 
بخاته مەترسی و ئەو ئاگره بکوژێنێتەوه؟ 
چی وادەکات ئەم دوو جەمسەره له ژین 
پێکبێن و ئەو ڕێگایانه له کوێوه دەست 
پێدەکەن کتته ئەم دوو کتتردەوه دژه له 
یه¬ک نزیک بکەنەوه و دەستیان بکەنە 

ملی یەکر؟
زۆرێتتک لتته زانایتتان، خەتتتای چەوتی 
مرۆڤیان له گەورەساڵیدا گێڕاوەتەوه بۆ 
»بارهێنان« و به ستتەدان و هەزاران وتار 
و کتێتتب و کتتۆڕ و کۆبوونتتەوه و ... لەم 
بووارەدا سازکراوه و به گشتی بارهێنان 
وەکتتوو بنەڕەتێک چتتاوی لێدەکرێ که 
بنیاتتتی مرۆڤی له ستتەر ستتاز دەکرێ. 
چۆنییەتتتی بارهێنان و ئتتەو ڕەوتەی که 
دەرونناستتەکان - له پیتتاژه و فرۆیدەوە 
بگره تا ئێستا - له ستتەری ڕۆیشتوون و 
بۆ خۆی باسێکی تێر و تەسەله و لێرەدا 

جێی نییه.
ئەوەی ڕوونتته کۆمەڵێتتک تەجروبه کار 
دەکەنه سەر مرۆڤ و دەبنه پێشینەیەک 
که لتته دواڕۆژدا ئەتوانتتن هاندەربن بۆ 

ئەوەی مرۆڤ شانسی ئەوەی ببێت ڕوو 
له ژیانێکی ستتەالمەت هەنتتگاو بنێ به 

هەموو هات و نەهاتەکانییەوه.
وەکتتوو دیتتاره کۆمەڵگای کتتوردەواری 
بتته قۆناغێکی هەستتتیاردا تێدەپەڕێ و 
هێشتا له پێشینەی ژیانی ئاژەڵداری و 
وەرزێری نەبووەتەوه، کەوتووەته دونیای 

ئاڵۆزاوی پاشمۆدێڕن و شارستانییەتێک 
که بتته پڕتاو بەرەو قۆناغگەلێک دەڕوات 
کتته ئەوستتەری نادیتتاره و ئتتەم قۆناغه 
کوتووپتتڕه وای کردووه ڕەوتی بارهێنانی 
ئاسایی تووشی شۆک ببێت و، ئەو ڕێگه 
و ئامڕازانەی دایتتک و باوکان ئەیانەوێ 
منداڵی پێ باربهێنتتن، زۆر کارا نەبن و 
شتتپرزییەک به زۆربتتەی بنەماڵەکانەوه 
کۆمەڵگایشتتی  وردەورده  کتته  دیتتاره 
گرتووەتتتەوه. ماوەیەکتته ڕووناکبیران و 
چاالکانی بواری مەدەنی هەستیان بەم 
کەلێن و شتتپرزییه کردووه و هەریەکەو 
به بۆچتتوون و بەپێتتی زانیاریی خۆیان 
هەوڵیانتتداوه بتته کتتردەوه لتته الیەنتتە 
نەخوازراوەکان کەم بکەنەوه و کۆمەڵگا 

یارمەتی بدەن بتتەرەو ژیانێکی خوازراو 
هەنتتگاو بنێت. چەندیتتن ئەنجومەن و 
دامەزراوەی جیتتاواز، هەریەکەو له ژێر 
ناوێکتتدا هەوڵیان داوه متترۆڤ له ژیان 
نزیتتک بکەنەوه. ئەدیبان ڕاستتتەوخۆ و 
ناڕاستتتەوخۆ له دەقی نوورساوەکانیاندا 
لێی دوواون، ناوەنتتده فەرهەنگییەکان 

کاردانەوەکانتتی  و  توندووتیتتژی  لتته 
کۆڵیونەتەوه، دامتتەزراوه فێرکارییەکان 
و،  دانتتاوه  خوازیتتاران  بتتۆ  وانەیتتان 
مامۆستایان خۆبەخشتتانه بەشداربوون 
و وەکتتوو ئەرکتتی سەرشتتان کاریان بۆ 
کردووه و ... . به گشتتتی هەریەک لەم 
هەواڵنه له گتتەل ئەوەیدا که بێ ڕەخنه 

نەبوون و نین، جێگەی دڵخۆشین.
یەکێتتک لتتەو ناوەنتتدە وەرزشتتییانەی 
که بتته شتتێوەیەکی چاوەڕوانکتتراو - له 
باروودۆخی هەستیی خەڵکی مەریوان 
ڕاهێنانتتی  بتتەرەو  نتتاوه  هەنتتگاوی   -
یاری  ناوەندێکی فێرکاریی  وەرزشوانان 
فووتباڵه به ناوی »مدرسه فوتبال ماهان 
چیا«. ئەم ناوەنده هەستاوه به درووشمی 

ژینگەپارێزییتتەوه ئەرکتتی ڕاهێنانی پر 
له ستتەد منداڵ و مێرمنداڵی وە ئەستۆ 
گرتووه تاوەکوو له وەرزی هاویندا پاش 
ئاشتتناکردنی ئتتەو تازەالوانتته لتته گەل 
یاری »تۆپتتی پێ« ئامادەیتتان بکات بۆ 
کێبەرکتتێ و بتتەم شتتێوەیه لتته ڕووحی 
هاریتتکاری و کاری بەکۆمتتەڵ نزیکیان 
بکاتەوه. ئتتەم کاره له خۆیتتدا کارێکی 
پیرۆزه و لتتەوەش گرنگر ئەوەیه که دوو 
بارهێنەری الو به پشتتتیوانی یەکێک له 
وەرزشتتوانه بەناوبانگ و خۆشناوەکانی 
و  ستتۆزداری  بەوپتتەڕی  شتتارەکەماندا 
هەستکردن به بەرپرسیارەتییەوه لۆگۆی 
ناوەندەکەیتتان تێکتتەڵ به درووشتتمی 
ژینگەپارێزی کردووه و هێایەکیان له، 
لەشستتاغی و خۆشەویستیی نیشتان 
پیشتتانی مندااڵن داوه کتته بێگومان له 
بارهێنانی درووستی مندااڵندا کاریگەر 
دەبێت. لتتەم هێایەدا بتته هێنانەوەی 
مەترستتی  کتته  باڵندەیتتەک،  وێنتتەی 
لەناوچوونی لەستتەره، خۆشەویستتتیی 
خۆیانیان بۆ گیانلەبەران و گرنگایەتیی 
پاراستتتنی گیانی ئه¬وان پیشان داوه. 
شتتایانی باستته که ئتتەم جۆره ستتۆنەیه 
)اردک بلوطی( پێشتتر له زەلکاوەکانی 
بەرچاو  بەزۆری  زرێباردا  دەورووپشتتتی 
دەکەوت، کەچی بەداخەوه له ئیستادا 
به بۆنەی سستی بەرپرسان و ڕاوکردنی 
لەڕادەبەدەریان هێنتتده کەم بوونەتەوه 
کتته خەریکه فتتڕەی باڵەکانیان لەبیری 

وردەشەپۆلەکانی زرێبار ده-چێتەوه.
فێرکاریتتی  ناوەنتتدی  هەوڵتتەی  ئتتەم 
»ماهان چیای مریوان« وەکوو هەوڵێکی 
پیتترۆز چتتاو لێدەکتترێ و هیواداریتتن 
بووژاندنەوەیتتەک بێت کتته بتوانین له 
داهاتتتوودا کاردانتتەوه باشتتەکانی لتته 
ئاستتتی مەریوان و هەموو کوردەواریدا 
بتتەدی بکەیتتن. تتتا ئتتەو کاتتتەی کتته 
هیواکان، چرۆیان ببێته لق و دارستانی 

ژیان چڕتر و سەوزتر بکەن.

بەهەشـتێکی پچڕاو...

■ گلریزسامی
▐یونانی���ان بن���ا ب���ر س���نتی 
کهن، آغازگاه فلس���فه را شهر 
کنونی( و  )ترکی���ه  میلت���وس 
تالس را نخس���تین فیلسوف 
ب���رای  فلس���فه  می دانن���د. 

نخس���تین ب���ار در ش���هر میلت���وس، واق���ع 
و  باش���کوه ترین  ک���ه  ایون���ی  منطق���ه  در 
قدرتمندتری���ن ش���هر یونان���ی در س���واحل 

آسیای صغیر بود، شکل پذیرفت.
تالق���ی  مح���ل  و  گ���ذرگاه  میلت���وس 
بین النهرین���ی،  یونان���ی،  فرهنگ ه���ای 
مصری و همسایه پادشاهی توانمند لیدیا 
کردن  بود. مردم میلتوس بسیار اهل سفر 
بودند، در میان آریستوکراتها، میلتوسی ها 
از اس���تقالل نظر خاصی برخ���وردار بودند و 
کوشش آنان بود برای داشتن فردیت  این 
که آن ه���ا را می پروراند ت���ا یکی از  و مزیت���ی 
س���عادتمندترین م���ردم منطق���ه باش���ند. 
تالِس میلتوسی اولین فیلسوف، دانشمند 
و ریاضی دان مشهور یونانی )از 610 � 640 تا 
کسامیاِس  حدود 548 � 545 ق م(، پس���ر ا
که نامش از تاالث  کلئوبولینا  میلتوس���ی و 
که تجس���م  کلدانی  Thallath، ای���زد بانوی 
گرفته شده است. تالس  بخش دریاس���ت، 
در جس���تجوی دانش س���فرهای بس���یاری 
کرت، مصر و فنیقیه نیز دیدن  کرده بود و از 

کرد.
و  دری���ا  در  بزرگ���ی  بازرگان���ان  میلتوس���یها 
خش���کی بودند و عالقه مندان به آموختن 
کش���تیرانی را ب���ه میلت���وس  ف���ن هدای���ت 
آوردند )مجید نصرآبادی، مجله ی فلسفی 
زیزفون، تاریخ فلس���فه یون���ان، جلد اول( 
که دربارەی عنصر  تالس اولین فیلس���وفی 
اولیه ی مادە���ی همه چیزها و پدیدەهای 
کیهانی اندیشید و آن را آب می دانست، در 
اسطوره شناسی اورفه ای ما آب و زمین را از 
کیهانی آفرینش می یابیم، احتمال  عناصر 
ک���ه تال���س را به ای���ن نتیجه  دلی���ل عقل���ی 
رس���اند اهمی���ت آب در زندگ���ی و طبیع���ت 

بودە )عبدالعلی عنایتی، ویکی پدیا(
ک���ه همه چیز از  تالس ب���ر این پن���دار بود 
وی  ازای���ن رو  اس���ت.  ساخته ش���ده  آب 
تمام���ی مادیات را صورتی از اش���کال آب 

می دانست.
 این رهیافت تالس مبین دو نکته اس���ت: 
نخس���ت آنک���ه تمام���ی اش���یا و موجودات 
واح���دی  جوه���ر  و  واح���د  منش���أ  ی���ک  از 
شکل گرفته اند. درواقع وی با این رهیافت 
برای نخستین بار اصل وحدت وجود را در 
عالم فلسفه تبیین و تحلیل نموده و توجه 
فیلسوفان و اندیشمندان را به زوایای این 
اصل معطوف س���اخت.  دوم آنکه جوهر و 
که تمامی عناصر از آن پدید  اصل واحدی 
آمده اند، آب می باش���د. وی ب���ر این انگاره 
که زمین بر روی آب ش���ناور است و در  بود 
که م���ورد تجربه اش  کثرتی را  تالش بود ت���ا 
بود را تبیین و تحلی���ل نماید. ازاین رو وی 
قائل ب���ه ثبات و وحدت طبیعت اش���یا در 

کیفی���ات متغی���ر و متکث���ر آن ها بوده  ورای 
اس���ت.)کلیات تاریخ فلسفه به زبان ساده 
دکتر ملیح صابری نجف ابادی، سرگذشت 
کامشاد( فلسفه برایان مگی ترجمه حسن 

کلم���ه ی )چه( را  که  هن���ر تالس این بود 
گذاشت کلمه )که(  به جای 

تال���س در جس���تجوی م���اده نخس���تین یا 
اصل نخس���تین و ی���ا به زب���ان یونانی ارخه 
بود، اش���یا اصلی دارند و در نظر تالس این 
اصل آب است، مراد تالس از آب چیست؟ 
بعضی مثل راسل آن را همان آب معمولی 
کس���انی مثل امیل  و متع���ارف می دانن���د و 
بری���ه می گوین���د ب���ه معن���ای آب معمول���ی 
که منظور از آب چیزی  گفت  نیس���ت. باید 
مانن���د بس���یط در دری���ا با همه آث���ار حیات 
ک���ه از آن برمی خی���زد ب���وده اس���ت«)تاریخ 

فلسفه، امیل بریه، جلد یک، ص 54(
گذشته تالسهمچونمتفکرانپیشین
کهیابهوسیلهچه کهجهاناز نپرســـید
کســـیساختهشدهاســـت؟یعنیتالس
کهنرادرباب تفسیراسطورهشـــناختی
کوشـــیدتابا کردو پیدایـــشجهـــانرها
تفکـــرعقلیبهتوصیفطبیعـــتبپردازد
گرسؤال کند،ا وپیداییجهانراتبیین
کنیمدرپاســـخ رابـــهشـــکلاولمطـــرح
کـــهجهـــانرا خـــودخدایانـــیرامیابیـــم
آفریدهانـــدایـــنجوابـــیاســـتدینـــیبر
بنیادافســـانههایآفرینشنهفلســـفی.
کهجهانازچه اماجواباینپرســـش
ساختهشـــدهجوابـــیعلمیوفلســـفی
کهجوابرابهاین کســـی استواولین

کردتالسبود. شکلمطرح
که به   از مش���خصات اف���کار او ای���ن اس���ت 
دنب���ال ی���ک اصل نخس���ت به ن���ام آرخه یا 
عنصر اولیه پیدایش جهان اس���ت، ش���اید 

ک���ه همه چیز  او ب���ر این اعتقاد بوده باش���د 
از آب پدی���د آمده و به آب مبدل می ش���ود 
چون وی در ش���هر ملطی زندگ���ی می کرده 
ک���ه ش���هر جزی���ره ش���کل ب���وده و آب ب���رای 
اه���ل آن اهمی���ت زی���ادی داش���ته و ه���م 
که در مصر به س���ر می برد یقینًا به  درزمانی 
ع بعد از طغیان و  خاطر حاصلخیزی م���زار
فرونشستن آب رودخانه نیل توجه داشته 
که چگونه بعد از هر بارندگی  و دیده اس���ت 
کرم ها پیدا می ش���ده اند، عالوه بر  بقه ها و 
این شاید تالس درباره ی تبدیل آب به یخ 
و بخار و تبدیل دوب���اره ی آن ها به آب فکر 
گروهی این تفک���ر وی را متأثر  کرده باش���د، 
از تفکر بابلی���ان می دانند زیرا آن ها معتقد 
ک���ه )آب س���و( نماین���ده ی آب های  بودن���د 
ش���یرین و )ت���ی امت( نماین���ده ی آب های 

شور است.
که بنیان گذار این گونه فلسفه است،  تالس 
مب���دأ را آب می دان���د )و همچنی���ن عقیده 
ک���ه زمین بر آب ش���ناور اس���ت.( علت  دارد 
این که او این عقی���ده را یافت احتمااًل این 
که دید همه ی اشیا مرطوب است و  است 
گرما نیز از رطوبت به وجود می آید و  حت���ی 
ب���ا رطوبت زنده می ماند. همچنین او دید 
ک���ه تخم های همه اش���یا طبیعت مرطوب 
دارن���د و آب مبدأ طبیعت اش���یاء مرطوب 
بعض���ی هم چنی���ن می پندارن���د  اس���ت... 
ک���ه حت���ی در دوره های بس���یار باس���تانی، 
مدت ه���ا پی���ش از پیدایش نس���ل انس���ان 
که برای نخس���تین بار  کس���انی هم  کنونی، 
درب���اره خدای���ان اندیش���یدند همی���ن نظر 
داشته اند.)ارس���طو،  طبیع���ت  درب���اره  را 
مابعدالطبیعه، ترجمه دکتر محمدحس���ن 

لطفی(
 آنچه برای تالس اهمیت اساس���ی داش���ت 

کائنات  مس���ئله مربوط به طبیع���ت و علل 
جو یا عوارض نجومی و زلزله و باد و باران و 
کلی  صاعقه و خسوف و همچنین مسائل 
جغرافیایی راجع به ش���کل زمین و مبادی 
حیات ب���ر روی زمی���ن بوده اس���ت.)تاریخ 

فلسفه،امیلبریه،جلدیک،ص٥١(
گرفتنآبتوســـطتالسبه دالیـــلآرخه
دودستهیاسطورهایوعقانیتقسیم

میشوند:
۱ � سرآغازهای اسطوره ای

محققی���ن دالیل اسطوره ش���ناختی تالس 
را ب���ه دو دس���ته ش���رقی و یونان���ی تقس���یم 
که با  کش���وری زیس���ت  می کنند:  تالس در 
ایده های بابلی و مصری آش���نایی داش���ت 
و ب���ر طب���ق روایتی مناقش���ه ناپذی���ر، خود 
وی مص���ر را دی���ده اس���ت، در فرهنگ این 
تمدن ها رودخانه اهمیت بس���یار داشت. 
که  روحانی���ان مصری به خ���ود می بالیدند 
که  نه تنها تالس بلکه هومر نیز از آموختند 

آب را اصل همه اشیاء بخوانند.
انوم���ا  در  ک���ه  بابل���ی  جهان شناس���ی  در 
الیش مربوط به ه���زاره دوم پیش از میالد 
بیان شده اس���ت، تصویر مشابهی از تقدم 
در  و  بابل���ی  اس���اطیر  در  دارد.  وج���ود  آب 
کئانوس، نخس���تین  س���روده های ایلیاد و ا
کئانوس  پدر خدایان و مادرش���ان تتوس  ا
ک���ه نخس���تین پدر هم���ه ی آن ها اس���ت … 
کئانوس در دوردست ترین نقطه ی زمین  ا
کن اس���ت، آن رودخانه ی بزرگی است،  سا
که در دور زمین جریان دارد…” آب نقش���ی 

بنیاد آفرین دارد«
۲ � تبیین های عقالنی:

می ت���وان  ک���ه  اس���ت  جوه���ری  تنه���ا  آب 
تغیی���ر ح���االت آن را ب���ر طب���ق ح���رارت ب���ه 
کرد،  گاز مش���اهده  حالت جام���د، مای���ع و 
جوه���ر ثابت می ماند و حاالت تغیر می کند 
)تاریخ ه���رودت ترجمه راونیلس���ن، تاریخ 

فلسفه یونان جلد اول(
بنابرای���ن در م���ورد اندیش���ه های فلس���فی 
ک���ه نخس���تین  تال���س اذع���ان داش���ته اند 
که ذهن وی را به خود معطوف  مسئله ای 
داش���ته اس���ت مداق���ه و تأم���ل درب���اره ی 
چرایی و چگونگی تش���کیل جه���ان بوده، 
که بداند منش���أ  وی هم���واره ب���ر آن ب���وده 
جهان از چیس���ت وی نخستین فیلسوفی 
که به اصل وحدت م���اده اعتقاد پیدا  ب���ود 
ک���ه تم���ام موج���ودات عال���م از جوهر  ک���رد 
ک���ه درنهایت  گش���ته اند  واحدی تش���کیل 
ب���ه آن خواهن���د پیوس���ت، وی موجودات 
عال���م و مادی���ات را ص���ور متغی���ر این جوهر 
ذاتی و ذات مطل���ق تلقی می نماید چنین 
دریافتی منبعث از اندیشه وحدت اساسی 
که این عنصر  یا اصل اولی و اساس���ی است 
را به عن���وان م���اده الم���واد و خمیرمای���ه ی 
تمام���ی اش���یا قلم���داد می نمای���د )کلی���ات 
تاریخ فلس���فه ب���ه زبان ساده()سرگذش���ت 
فلس���فه براین مگی( )سیر اندیشه فلسفی 

در غرب(

تالِس میلتوسی
)Thales of Miletus( 



5فرهنگی)فه رهه نگی(  ■ پنجشنبه 15 تیر 1396 ■ سال دوم ■ شماره21 ■

آموزش  و پرورش چنـدزبانگی  8
)این شماره: جمهوری سنگاپور(

■ امین عزیزی
:1
:2
:3

4: تدریس زبان مادری ایرانیان 
در  رسمی  به طور  و...(  عربی  آذری،  )کردی، 
کامل  اجرای  در  دانشگاه ها  و  مدارس  سطوح 

اصل 15 قانون اساسی.

…

:10
  خدمتگزار شما

 دکتر حسن روحانی
 کاندیدای دوره یازدهم ریاست جمهوری

نهم خردادماه هزار و سیصد و نودودو شمسی
پیام 10 مادەای، وعدەی رئیس جمهور، بعد 

از 4 سال 
کاندیدای دوره دوازدهم ریاست جمهوری

........
صحیح تر  یا  مادری  زبان  ▐آموزش 
مادری؛  زبان  به  آموزش  بگوییم، 
و  بشری  حقوق  انسانی،  خواستی 
قانونی، حقی شهروندی و غیرقابل انکار 
همه  برای  صرف نظر  غیرقابل  و 
حق  این  است.  زمین  روی  انسان های 
مسئوالن  گردن  بر  است  وبالی  امروز  که 
عظیم  تصمیم گیرندگان  و  واالمقام 
ضرب المثل  قول  به  کشور،  الشان 
»دیر  که  است  حقی  فارسی  شیرین 
و  ندارد«  سوخت وسوز  اما  دارد  زود  یا 

گریزی از آن نیست.
شیر  مانند  مادری،  زبان  به  آموزش 
ده ها  است.  حالل  فرزندش  برای  مادر 
به  آموزش  کشور  مسئوالن  است  سال 
کورد،  اقوام  فرزندان  از  را  مادری  زبان 
دریغ  و...  ترکمن  عرب،  بلوچ،  آذری، 
کشورهای جهان  از  بسیاری  داشته اند. 
اساس  بر  را  انسانی  حق  این  اجرای 
نه تنها  قانونی  و  برنامه ریزی های مدون 
کشور خود قلمداد  تهدید و مشکل برای 
پرارزش  فرصتی  را  آن  بلکه  نمی کنند، 
کشور  کردن  مدرن  و  پیشرفت  برای 
دانسته و لحظه ای از مثمر ثمر بودن آن 

غافل نبوده اند.
به  چیا  ماهنامه  پیشین  شماره   7 در 
به  آموزش  متفاوت  اجرای  تجارب 
گون  گونا کشورهای  در  مادری  زبان 
پرداخته ایم. در این شماره به تجربه ای 
سنگاپور  کشور  در  متمایز  کاماًل  و  دیگر 
که حق آموزش  کنیم  می پردازیم تا ثابت 
می تواند  کشوری  هر  در  مادری  زبان  به 
کشور  بر اساس شرایط منحصربه فرد آن 
نهادن  کنار  به  امکان  اما  شود،  اجرایی 

این حق انسانی وجود ندارد.
کشوریمدرنوپیشرفته سنگاپور؛

 ۷18 مساحت  با  َسنگاپور؛  جمهوری
جمعیت،  5٫5 میلیون  و  کیلومترمربع 
آسیا،  شرقی  جنوب  کشور  کوچک ترین 
به  امید  و  مدرن  و  ثروتمند  کشوری 
زندگی در آن 83 سال است. سنگاپور از 
سال 1824 تا 1963 میالدی، مستعمره 
عضو  سال   2 مدت  به  بود.  بریتانیا 
فدراسیون مالزی بودە و در سال 1965 
مستقل  و  کرد  جدا  خود  از  را  آن  مالزی 

گردانید!
اما  ندارد،  معدنی  ذخایر  سنگاپور 
خدمات  بخش  بر  متکی  آن که  اقتصاد 

شکوفایی  و  رشد  است،  صنعت  و 
چهارمین  کنون  هم ا و  داشته  فراوانی 
مرکز اقتصادی بزرگ دنیا و سومین مرکز 
شمار  به  جهان  در  نفت  پاالیش  بزرگ 

می آید.
منابع  از  یکی  نیز  گردشگری  صنعت 
تشکیل  را  سنگاپور  درآمد  عمده 
فراوان،  طبیعی  جاذبه های  می دهد. 
انگلیسی  زبان  از  استفاده  قومی،  تنوع 
و  اصلی  زبان های  از  یکی  به عنوان 
کارآمد،  و  گسترده  حمل ونقل  شبکه 
در  کشور  این  محبوبیت  دالیل  ازجمله 
فروش  واردات،  است.  جهانگردان  بین 
ممنوع  سنگاپور  در  آدامس  مصرف  و 
در  کشیدن  سیگار  هم چنین  است. 
ممنوع  سنگاپور  قسمت های  بسیاری 

است.
است.  مذهبی  چند  کشوری  سنگاپور 
و  بودائی   %44٫2 سال،   15 باالی  افراد 
تائو، 18٫3% مسیحی، 14٫۷% مسلمان 

5٫1% هندو، 1۷% نیز بی دین هستند.
سیاستزبانیسنگاپور

در  زبانی  و  فرهنگی  قومی،  تنوع 
آن  کنان  سا و  گسترده  بسیار  سنگاپور 
بر  می کنند.  تکلم  زبان   20 به  نزدیک  با 
از میان  قانون اساسی سنگاپور،  اساس 
ماالیی،  انگلیسی،  زبان   4 زبان ها، 
به عنوان  تامیل  و  ماندارین  چینی 
می شوند.  شناخته  رسمی  زبان های 
ترتیبی  به  آموزشی  رسمی  سیاست 
هم زمان  به طور  دانش آموزان  که  است 
را  خود  مادری  زبان  و  انگلیسی  زبان 
این 4  به  نیز  تابلوها  و  می آموزند. عالئم 

زبان نوشته می شوند.
ترکیب قومی در سنگاپور ازنظر آماری تا 
بدین  و  می باشد؛  روشن  زیادی  اندازە 
که در حدود 76٫8% چینی،  گونه است 
بقیه ی  و  هند   %7٫9 ماالیی،   %13٫9

کوچک تر را شامل می شود. 1٫4% اقوام 
گسترش  سنگاپور  زبانی  سیاست 
و  انگلیسی  زبان  است.  دوزبانه  مهارت 
گیری زبان  زبان مادری. در سنگاپور فرا
دانش  تمام  و  است  اجباری  انگلیسی 
به عنوان  را  آن  باید  کشور  این  آموزان 
منتقدان  باور  به  گیرند.  فرا اول  زبان 
زبان  گیری  فرا گرچه  ا سیاست  این 
مادری را نیز به همراه دارد، اما با توجه 
انگلیسی،  زبان  جهانی  موقعیت  به 
می تواند جایگاه زبان مادری را تضعیف 

نماید.
کشور٤زبانه آموزش٢زبانهدر

با  زبانی  سیاست  سنگاپور،  در 
است.  ارتباط  در  دولت  برنامه ریزی 
پایین  به  باال  از  رویکردی  دولت  رویکرد 
طریق  از  را  خود  زبانی  سیاست  و  است 
این  می گذارد.  اجرا  به  آموزش وپرورش 
گرچه زبان  که ا سیاست به گونه ای ست 
انگلیسی ازنظر قومی حالت خنثی دارد، 
ارتباط  و  اقتصادی  مزایای  دلیل  به  اما 
فناوری  علم،  پیشرفت  و  مدرنیته  با  آن 
آن  برای  ویژه  جایگاه  سرمایه داری،  و 

و  آموزش  و  است  گرفته شده  نظر  در 
گیری آن اجباری است. فرا

بااین حال دولت سنگاپور به طور رسمی 
گیری  فرا و  آموزش  تشویق  سیاست 
را  مادری(  زبان  و  )انگلیسی  دوزبانه 
آموزش وپرورش  در  و  می نماید  پیگیری 
اجرای  برای  مدون  برنامه ی  کشور  این 

است.  نموده  ارائه  سیاست  این 
و  فرهنگ  ترویج  همچنین  سنگاپور 
گروه   3 آسیایی  ارزش های  و  میراث 
تامیل  و  قومی چینی ماندارین، ماالیی 
را  آن ها  از  حفاظت  و  نموده  تشویق  را 

وظیفه خود می داند.
زبانی سنگاپور همچنین  پروژه سیاست 
و  داده  قرار  مدنظر  را  نژادی  هماهنگی 
گرامیداشت  در تقویم ساالنه یک روز به 
است.  اختصاص یافته  سیاست  این 
به  دادن  بها  پروژه  این  اصلی  سیاست 
استاندارد  زبان  به عنوان  زبان ها  همه 
و  سخنرانی ها  در  آن ها  از  استفاده  و 
آن هاست.  برای  مساوی  اعتبار  ایجاد 
زبان  که  دارند  باور  گرچه  ا سنگاپوری ها 
انگلیسی می تواند نقش زبان میانجی را 
کند، اما به پاسداری از زبان قومی  بازی 
حامل  و  حافظ  زبان  به عنوان  خود 

فرهنگ ها نیز عالقه دارند.
زبان برای انگلیسی زبان مشکات

مادریمردمسنگاپور
استفاده  راستای  در  سنگاپوری ها 
به شدت  زبانی،  سیاست  از  صحیح 
 – سنگاپوری  زبانی  اختالط  ترویج  از 
 Singlish را  آن  اختصاصًا  که  انگلیسی 
کسان  از  و  نموده  جلوگیری  می نامند، 
و  سخنرانی ها  در  که  صاحب مقام 
زبانی  روش  این  از  انتخاباتی  تبلیغات 
انتقاد  به شدت  می نمایند  استفاده 
از  استفاده  و  پاالیش  خواستار  و  کرده 
به ویژه  استانداردشده اند.  زبان های 
زبان  صحیح  یادگیری  بر  مدارس  در 
کید شده  انگلیسی و زبان های مادری تأ
استفاده  رساندن  حداقل  به  در  سعی  و 

همچنین  است.  گردیده  روش  این  از 
از  جمعی  رسانه های  توسعه  سازمان 
مصاحبه ها  در  که  است  خواسته  دولت 
حداقل  به  را   Singlish از  استفاده 
سیاست ها  باوجوداین  اما  برسانند؛ 
غیررسمی  به طور   Singlish از  استفاده 

گسترده ای دارد. زمینه نهادی 

در  سنگاپور  زبانی  سیاست  به طورکلی 
کردن و پلورالیسم  دو بخش؛ بین المللی 
انگلیسی  زبان  و  استقراریافته  زبانی 
کنار  در  غیربومی  یک زبان  به عنوان  را 
رسمی  زبان  سنگاپور،  بومی  زبان های 
پلورالیسم  و  است؛  داده  قرار  دولت 
شناختن  رسمیت  به  جهت  در  را  زبانی 
و حمایت از همزیستی زبان های متعدد 
البته  قرار داده است.  در جامعه مدنظر 
پروژه  که  معتقدند  روش  این  منتقدان 
تساوی  ایدئولوژی  با  تضاد  در  فوق 
گویشوران  چون  می باشد،  زبان ها 
ناچارند  سنگاپور  در  مختلف  زبان های 
خود،  اول  زبان  گرفتن  نظر  در  بدون 
جامعه  غالب  زبان  به  موارد  بسیاری  در 
دولت  بااین وجود  نمایند.  صحبت 
زبان  چهار  به  استقالل  از  پس  سنگاپور 
ماالیی  چینی،  ماندارین  انگلیسی، 
و  بخشیده  رسمی  جایگاه  تامیل  و 
زبان ها  تساوی  و  همزیستی  به  اعتقاد 
را در جامعه چند نژادی سنگاپور ترویج 

می نماید.
زبانانگلیسی،زبانبرتردرسنگاپور

نشان  سنگاپور  زبانی  سیاست  بررسی 
است  ممکن  سیاست  این  می دهد، 
برای اهداف خاصی و در راستای اقتدار 
برنامه ریزی شده  اجتماعی  و  سیاسی 
می تواند  همچنین  سیاست  این  باشد. 
زبانی  سیاست  گفتمان  چهارچوب  در 
مداخله  اما  باشد،  قابل درک  جامعه  و 
مسائل سیاسی در برنامه ریزی وضعیت 
بود  خواهد  خاصی  عواقب  دارای  زبان 
شخصیتی  موقعیت  بر  می تواند  ازجمله 
در  را  شخص  و  بوده  تأثیرگذار  افراد 

مقابله با زبان دیگری قرار دهد.

دولت سنگاپور ضمن رسمیت دادن به 
قومی،  چند  جامعه  در  انگلیسی  زبان 
ارتقا داده  زبان ملی  را در حد  زبان  این 
با  کشور،  این  استقالل  از  پس  و  است 
کافی  منابع  تخصیص  و  برنامه ریزی 
حوزه های  در  انگلیسی  زبان  توسعه  به 
دولت،  مانند  کاربردی  مختلف 
و  رسانه  مدیریت،  کسب وکار،  قانون، 

آموزش وپرورش پرداخته است.
جایگاه زبان انگلیسی در سنگاپور، امروز 
بلکه  استعماری،  زبانی  به عنوان  نه 
بین المللی  و  میانجی  یک زبان  به عنوان 
را  اول  نقش  جهانی  ارتباطات  در  که 
که  نموده  ترویج  را  فکر  طرز  این  دارد، 
جامعه  در  برتر  زبان  انگلیسی،  زبان 
برای  دولت  تالش  الرغم  علی  و  است 
زبان های  و  فرهنگی  نمادهای  حفظ 
و  خانواده  و  جامعه  سطح  در  مادری، 
است  القاشده  این گونه  شخصی  تفکر 
زبان محلی سنگاپور  انگلیسی،  زبان  که 

یکپارچه خواهد شد.
شکوفاییاقتصادیسنگاپور،مدیون

اجرایسیستمدوزبانگی
مهمی  نقش  انگلیسی  است  بدیهی 
دست  به  سنگاپور  زبانی  چشم انداز  در 
تنها  سنگاپور  که  به گونه ای  آورده، 
اهمیت  که  است  جهان  در  کشوری 
داده  انگلیسی  زبان  به  دوچندانی 
زبان  به عنوان  هم  را  زبان  این  و  است 
کاربردی  زبان  به عنوان  هم  و  رسمی 

مورداستفاده قرار داده است.
سنگاپور  در  دوزبانگی  سیاست 
شکوفایی  به  کمک  در  بسزایی  نقش 
ثبات  و  نموده  ایفا  کشور  اقتصادی 
که سنگاپور در چند  سیاسی و اجتماعی 
آورده است مدیون  دهه اخیر به دست 
این  بااین حال  است.  سیاست  همین 
ملی  انسجام  سبب  گرچه  ا سیاست 
گشته  سنگاپور  نژادی  چند  جامعه  در 
مشکالت  سبب  هم زمان  اما  است، 
درزمینٔه  اساسی  بالقوه  مسائل  و 
و  رسمی  زبان های  منزلت  و  قدر  افول 
گویشوران  و  است  شده  دیگر  غیررسمی 
با  می کنند  احساس  قومی  گروه های 
بیم  و  است  نشده  رفتار  منصفانه  آن ها 
انگلیسی  زبان  روند  این  آن می رود طی 
گردد.  خانواده ها  غالب  زبان  به  تبدیل 
گویشوران زبان ماندارین چینی،  به ویژه 
که دولت ارزش های فرهنگی  باور دارند 
چین باستان را در نظر نگرفته است. به 
باور آن ها پیروی از سیاست دوزبانگی در 
سنگاپور سبب جدایی نسل ها و تهدید 
ارتباط فرهنگی  روابط خانوادگی و عدم 
و  پدربزرگ ها  با  جوان تر  نسل های 
و  ادبیات  و  است  گردیده  مادربزرگ ها 
زبان  ضرب المثل های  و  اصطالحات 
زبان  به  ترجمه  هنگام  چینی  ماندارین 
کامل  مفهوم  است  ممکن  انگلیسی 

خود را از دست بدهد.
برای انگلیسی زبان بر تسلط

سنگاپوریهاحیاتیاست
دوزبانگی  سیاست  که   1966 سال  از 

آن  اجرای  طی  گردید،  اعالم  رسمًا 
انگلیسی  زبان  بود  قرار  ابتدا  به مرور 
مدارس  در  دوم  یا  اول  زبان  به عنوان 
زبان  از  استقبال  اما  شود؛  تدریس 
به  منجر  اول  زبان  به عنوان  انگلیسی 
مادری  زبان  انتخاب  سریع  کاهش 
روند  این  گردید.  اول  زبان  به عنوان 
که برخالف مدل های آموزش  سبب شد 
بایستی  کادمیک  آ محتوای  که  دوزبانه 
همه  شود،  داده  آموزش  زبان  دو  هر  به 
زبان  به  اصلی  فعالیت های  و  دروس 
انگلیسی و فقط دروس اخالقی به زبان 
مادری آموزش داده شد. در دانشگاه ها 
و مدارس عالی و آموزش حرفه ای تقریبًا 
انگلیسی  زبان  به  دروس  محتوای  تمام 

تدریس می شود.
آموزش وپرورش  وزارت  سنگاپور  در 
زبان  یادگیری  بر  سنگینی  کید  تأ
»تسلط  دارد  اعتقاد  و  داشته  انگلیسی 
آموزان  دانش  برای  انگلیسی  زبان  بر 
رابطه  این  در  است«.  حیاتی  سنگاپور 
برای  انگلیسی  زبان  گیری  فرا انتظار 
صحبت  حد  در  ابتدایی  آموزان  دانش 
ارائه  و  توصیف  و  دادن  گوش  و  کردن 
سطح  در  و  برده  باال  متون  شفاهی 
دستور  با  نوشتن  و  صحبت  دبیرستان 
در دانشجویان  و  انگلیسی  زبان صحیح 
ل و  ارائه مقاله و تجزیه وتحلیل و استدال
انتظار  را  مسائل  کردن  فرموله  و  تدوین 

دارند.
زباندرخدمتمنافعاقتصادی

انگلیسی  زبان  از  استقبال  تاریخی  ازنظر 
استعماری  سلطه  به  سنگاپور  در 
دولت  برمی گردد.  کشور  این  بر  بریتانیا 
استعماری زبان انگلیسی را زبان دولت، 
قانون و تجارت و زیرساخت ها قرار داده 
کاتالیزور در دسترسی  و این امر به مثابه 
در  انگلیسی  زبان  گسترش  و  آموزش  به 

میان سنگاپوری ها عمل نموده است.
به  جدید  دولت  نیز،  استقالل  از  بعد 
منافع  رساندن  کثر  حدا به  جهت 
نگه داشتن  به  تصمیم  اقتصادی 
توجیه  بر  عالوه  گرفت.  انگلیسی  زبان 
تجارت  زبان  به عنوان  انگلیسی  زبان 
جهانی، تکنولوژی و علم، از آن به عنوان 
فاصله  کردن  پر  برای  وسیله ای 
قومی  مختلف  گروه های  بین  اجتماعی 
به طوری که  نمودند.  استفاده  زبانی   –
نام نویسی  1980م  سال  تا  دهه   2 طی 
از  انگلیسی  مدارس  در  آموزان  دانش 
مدارس  و  یافت  افزایش   %90 به   %50
تخلیه  و  تعطیلی  به  رو  دیگر  اقوام  زبان 

نهادند.
انگلیسی در سنگاپور  زبان  بدین طریق 
در  و  یافت  ارتقا  زبان اصلی  به عنوان 
زبان  آموزش  کنار  در  مدارس  تمام 
تبدیل  آموزش  زبان اصلی  به  مادری، 
از  بیش  کنون  ا آمارها  اساس  بر  گردید. 
و  آموزان ماندارین چینی  از دانش   %60
ماالیی  آموزان  دانش  از   %35 و  هندی 
عمدتًا در خانه با زبان انگلیسی صحبت 
)2015م(،  آمارها  اساس  بر  می کنند. 
تعداد  بیشترین  سنگاپور  در  کنون  ا
انگلیسی  زبان  به  مربوط  گویشوران 

)36%( می باشد.*

در مقاله این مورداستفاده منابع *
دفترنشریهموجودمیباشد.

■ ئارام فەتحی
▐غوربەت چییە؟ واتایەکی 
ئەو  بەڵکتتوو  نا؛  ڕووکەشتتی 
تتترس و بێقەرارییتتەی کتتە 
دەچێتە وجوودتەوە؛ ئەوەی 
کە بەردەوام لتتە خەوندای. 
هەمتتوو شتتتەکان زیاتتتر لە 

خەیاڵ و ختتەون و جیهانێکی تەمومژاوی 
دەچن. ئەوەی کە قاچت بەسەر عەرزەوە 
بەن نابێت و ژێرپتتات خاڵییە. بێ ئەوەی 
کە لە دەستی خۆتا بێت لە زەینتدا جێگیر 
بووە کە هەر کاتێک بێت، تەنانەت ستتەد 
ستتاڵی تریش، هەر ئەبتتێ بگەڕیتەوە ئەو 
شتتوێنەی واتات پتتێ دەدات و ژیانەکەی 
ڕاستتتەقینە دێتە پێش چاوت. ئەگەرچی 
باسی زەمان خۆی قسەی زۆری لەسەرە؛ 
بتتەاڵم غوربتتەت ئەو شتتوێنە و ئەو ترستتە 
لێنەبڕاوەیە کە دەترستتی لێتتی مبریت و 
خۆفێکە دەست لە بینت بەر نادات. وەک 
مرۆڤێکی ستتەرگەردانر لە هەمیشە، کە 
نازانێ بتتۆ لەوێیە و پرستتیارێکە بەردەوام 
لە ختتۆی ئەکات: من چی ئەکەم لێرا؟ نە 
پێکەنینی هی ئەوە و نە شەقام و نە تامی 

هیچ چرکەیەکی. ›‹هەستی‹‹ یان بوون و 
جیهانی هەر کەستتێک بازنەیەکی هەیە. 
ئەو ترستتەی کە مرۆڤی ئاستتایی بەرانبەر 
بە متتەرگ هەیەتتتی، ئەوەیە کتتە کاتێک 
ئەو ئەمرێتتت جیهان لە جێتتی خۆیەتی، 
هەموو شتەکان و کەسەکان بەردەوامن و 
تەنها ئتتەوە کە نییە. هاوڕێکانی دەچنەوە 
دەچنتتەوە  دووکانتتدارەکان  ستتەیران، 
دووکانەکانیتتان، تاکستتییەکان هەر دێن 
و دەچن و هەموو شتتتێک دێت و دەچێ 
و تەنها ئتتەو نەبێت. ئەمە ڕاستتت هەمان 
ئەو ترستتەیە کە مرۆڤی غوربەتنشتتینیش 
هەیەتتتی. بتتەو پێیتتەی کتتە هەستتتی و 
جیهانی مرۆڤی غوربەتنشتتین بازنەیەکی 
دیاریکتتراوە لتتە زەمان، ئاکار و ڕەوشتتتی 
تاقمێک مرۆڤ، شتتوێنەکان، و ئەو بەشە 
لە ژیان کتتە جیهانی ئێمەی پێک هێناوە 
و ئێستتتا بتتە هتتەر ناوێک وەک شتتوناس 
یان مرۆڤی ڕۆژهەاڵتتتی و ڕۆژاوایی و هەر 
جتتۆرە دابەشتتکردن و دیتتاری کردنێکی 
دیکە. بتتە دابتتڕان و دوورکەوتنەوەی لەم 
شوناسە)کە دواتر هەندێکی لە شوێنێک 
بەناوی بیرەوەری دەگیرستتێتەوە( مەرگی 
ئەو مرۆڤە ڕوو دەدات و هەمان ترسی ئەو 

کەستتە دەیگرێت کە بە شێوەی فیزیکی 
ئەستتتەمییەکەی  نامێنێت.  لە جیهانتتدا 
غوربەتنشتتینی ئەوەیە کە کەسێک کە بە 
شتتێوەی فیزیکتتی دەمرێت ئیتتر مردووە 
و ئتتاگای لێ نییتتە هەتا ڕەنجتتی دیتنی 
بەردەوامیتتی جیهتتان و نەبوونتتی ختتۆی 
بکێشتتێت؛ بەاڵم ئەم مرۆڤە نەمردووە و بە 
شتتێوەی فیزیکی هەیتتە و ڕەنجی مردنی 
ختتۆی لە هەستتتییەکەیدا دەکێشتتێت و 
دەچێتتتە گیانیەوە. وەها کە ترستتی هەیە 
لەوەی لە یادی کەستتەکان بچێتەوە. یان 
بۆ ڕاکردن و خۆدزینەوە و هەڵخڵەتان لەو 
دۆخە، زەین وادار بتتکات ناوی هەندێک 
شتتوێن و کەستتی لە بیر بچێتەوە. مرۆڤی 
بەشتتەی  ئتتەو  غوربەتنشتتین هیچتتکات 
ژیانتتی غوربەتتتی لتتە حەستتاباتی ژیتتان 

کردنتتدا بە ئەژمتتار ناهێنێت و بتتە ژیانی 
نازانێتتت. بەڵکتتوو ئتتەو بتتەردەوام پەنا بۆ 
ڕابردوو و بیرەوەری دەبات و لەوێوە خۆی 
پێنتتاس دەکات و لەوێتتوە بوونتتی ختتۆی 
دەسەملێنێت. مرۆڤی غوربەتنشین تەنها 
شتتتێک کە وەک )دارایتتی( خاوەنیەتی، 
واتتتا  لەوێتتوە دەیەوێتتت  و  ڕابردوویەتتتی 
بدات بتتە ژیانی. مرۆڤێک کتتە بگێڕەوەی 

هەمیشەییە.
ئەو دەترستتێت و پتتێ  خەمنتتاک دەبێت 
ئەگەر شوێنێک یان کەسێک لە شارەکەی 
کتتەم یتتان زیتتادی کردبێتتت. ئەیتتەوێ 
هەموو شتتتەکان وەک خۆیان مابێتنەوە؛ 
ڕابردوویتتەک کتتە ئتتەم هەیەتتتی نەگتتۆڕ 
مبێنێتتت. وە ئەگەر ڕووداوێک لە نەبوونی 
ئەودا لەو شتتوێنە ڕووی دابێت، ئەستتتەم 

بتوانتتێ قەناعتتەت و بتتڕوا بهێنێتتت بتتەو 
گۆڕانە)ئەگەریش قبووڵی بکات، دیستتان 
ناتوانێت هیتتچ پێنوەندییەکتتی عاتفی و 
حستتی لەگەڵ بگرێت(. لەبەر ئەوەی ئەو 
لە زەینیایە کە هەر ڕۆژێک دەگەڕێتەوە، بە 
تەواوی نامومکینەکانیشەوە ئاواتیەتی. بە 
دیتنێکی ستتادەش بێت، وەک ڕوانین بۆ 
تابلۆیەکی نەقاشتتی. لە ڕاستیشدا مرۆڤ 
لتتە غوربەتا باشتتر ئەتوانێت خۆی ببینێ 
و خۆی بناستتێت. وەک بڵێتتی لە بانێکی 
بتتەرزەوە، بەجوانی و بەتتتەواوی، خۆی و 
هەمتتوو ژیانی ببینتتێ و لێکتتی بداتەوە. 
ئەو ئەتوانێ بە هەموو وردەکارییەکانیەوە 
ژیانتتی ختتۆی بکێشتتێتەوە. ئتتەو نایەوێ 
ناودارتریتتن مرۆڤتتی ئتتەم جیهانتتە بێت؛ 
نایتتەوێ پووڵدارترین، دەستتەاڵتدارترین، 
تەنها دەیەوێت ڕۆژێتتک لە ڕۆژان کۆتایی 

بە غوربەتی بێت. 
ئەو ڕەنگە پەنتتا بۆ هەندێک بیرۆکە ببات، 
هتتەوڵ بۆ دۆزینتتەوەی ئایدۆلۆژییەک کە 
بتوانێتتت واتتتا بداتتتە ژیانتتی هەنووکەی 
لتتە غوربەتتتدا. ڕەوتتتی غوربتتەت وەهایە 
کتتە زۆرینتتە دەکاتتتە قوربانتتی و ڕەنگتتە 
چەن تاکە کەستتێک بخولقێتتن و زیندوو 
مبێننەوە و خۆیان ڕاگرن لە ناو ئەو گێژاو 
و تۆفانە کۆتایتتی نەهاتووەدا، بۆ ئافراندن 
و گێڕانتتەوە لە شتتێوازەکانی هونتتەر یان 

جۆرێکی دیکە.
بەگشتتتی مەفهوومی غوربتتەت هەڵگری 
زۆرێتتک واتایتتە و ئەکتترێ لتتە چەندیتتن 
بدرێتتتەوە؛  لتتێ  ئتتاوڕی  ڕەهەنتتدەوە 

ئێستتتا ئتتەم غوربەتتتە چ وەک کۆچێکی 
خوازراو)مهاجرت( بێت یان وەک تاراوگە 
و نەخوازراو)تبعیتتدگاە(؛ کتتە بتتەڕای من 
غوربەتتتی ختتوازراو بوونی نییتتە و هەموو 
کۆچتتەکان نەختتوازراون و ئتتەوەش کتتە 
کتتراوە،  دەستتتەبەندی  ختتوازراو  وەک 
جۆرێتتک ناڕەزایەتتتی بە دۆختتی هەبووە. 
بتتۆ ئێمتتەی مرۆڤتتی کتتورد کتتە دۆختتی 
ژیامنتتان بتتە هتتۆی زۆرێتتک هتتۆکارەوە 
بتتەردەوام لە ئاوارەیتتی و دوورکەوتنەوە لە 
زێددا ژیامنان بەستتەر بردووە، غوربەت 
چەمکێکتتی پڕبایتتەخ و جێی ستتەرنجە. 
تەنانتتەت بەشتتێکی زۆر لتتە ئەدەبیات و 
هونەری ئێمە، هتتەر لە ئەدەبیاتی کۆن و 
کالستتیکەوە تاکوو هەنووکەش بەرهەمی 
وەک  کتتورد  هونەرمەنتتدی  غوربەتتتە. 
نوێنتتەر و بڵندگتتۆی ئەو بەشتتە لتتە ژیان 
و وەک ئتتەو تاکەکەستتانەی لتتەو دۆختتە 
بەقوربانتتی بتتووەدا بگێڕەوەن، هەمیشتتە 
دوورکەوتنەوەکانتتی بە شتتینگێڕی و ئەو 
بۆشاییە وەسف دەکات کە غوربەت بەدی 
دێنێت؛ بە جۆرێک کە شاعیر یان نووسەر 
پری شوناستتی، هەمان ئەو شتانەیە کە 
بە هۆی دوورکەوتنەوەوە لەدەستی داون 
و دەیانالوێنێتەوە. بەاڵم ئایا بە هاتنەوە بۆ 
الی شتتتە لەدەستتت چووەکان و بۆ زێد و 
شتتوناس، ئەو شتتتەی بە ناوی غوربەتەوە 
تووشتتی بتتووە و غوربتتەت لێتتی گرتتتووە 
بەدەستی دێنێتەوە یان غوربەت هەمیشە 
بەردەوامتتە و ئەبەدییتتە و تەنهتتا شتتێوە و 

جۆرەکانی گۆڕانی بەسەردا دێت؟

یادداشتێکی بێواتای غوربەتی
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هه رچتتی  پێموایتته    ▐
شتتاعێرانی  به رهه متتی 
بتته   و  زیاتتتر  ئه وستتایین 
جیاوازتتتره وه   ستته رنجی 

بێتتته  خوێندنتته وه ، زیاتتتر ئه بنتته  هتتۆی 
دڵخۆشتتی. ئەمتتەش لەبتتەر ئەوەیتتە کە 
پێگتته ی  و  بتته رز  هووشتتیاریی  ئاستتتی 
وریایتتی مرۆڤانیتتی ئتته و شتتاعێرانه  زیاتر 
لتته  حاڵێکدایه   ئه متته ش  دەرئەکەوێتتت. 
کتته  هه نتتدێ ده نگ له بتته ر بتتێ ئاگایی 
لتته  ده قتته کان، شتتێعری شتتاعێرانی ئه و 
ڕه وتتته  بتته  که مته رخه م و بتتێ ده رباییس 
لتته  قه ڵه م ئه ده ن!. بتتەاڵم تاوتوێ کردنی 
بەرهەمەکانتتی ئەو خاوەن دەقانە چەپک 
چەپک بابەت و نیشتتانەی دڵخۆشکەر و 
زەین هەژێنان بۆ دەرئەخەن کە شیاوی 

تێڕامان و ڕاوەستە لەسەر کردنن.
لێره دا و لتته  خوێندنه وه یه کی کورتدا )که  
وه ک به شتتێکه  له  پرۆژه یه کی درێژخایه ن 
و به رفراوانتتر(، دیمه یه ک له  ڕۆخستتاری 
به ته رخه میتتی شتتاعێری  و  ڕۆشتتنبیریی 
سه وداسه ری ڕواریی« مه الخدری ڕواری« 

ئه خه مه  به رسه رنجی هۆگران.
مه الختتدری ڕواریی، که  لتته  ده وروبه ری 
بتتووه ،  دایتتک  لتته   ستتاڵی1150ک.م 
کەواتتتە ژیانی ئەو پایەبەرزە بۆ ستتەدەی 
دوازدەهەم و ڕەنگە سەرەتاکانی سەدەی 
سێزدەهەمی کۆچی مانگیش بگەڕێتەوە. 
خاوه ن چه پکێ به رهه می به  نرخه  که  له م 
سااڵنه دا به  هه وڵی به ڕێز جه میل فاروقی 
په خشتتی  و  چتتاپ  ده زگای  له الیتته ن  و 
ئێحستتان له  تاران چاپ و بتتالو بوونه وه . 
ئەو بەرهەمانەش بریتین لە: دەوڵەتنامە، 
ڕۆڵەبزانی،ئێقبتتاڵ نامە،زەمانەی ئەندەن 
و پەراوێزێک لەستتەر ژیانی مەالخدر کە 
لەالیەن بەڕێتتز فاروقیەوە ئامتتادە کراوە. 
هۆگران ئەتوانن بۆ ناستتینی زیاتری ئەم 

پایەبەرزەکتێبەکانی بەسەر بکەنەوە.
لتتە رشۆڤەیەکتتی تایبەتتتدا متتن وام بتتۆ 
ڕۆحێکتتی  مەالختتدر  کتتە  دەرکتتەوت 
بتتەرز و هەستتتێکی ناستتک و بیرێکتتی 
ڕەخنەگرانتتەی هەبتتوە. بەتایبتتەت کتتە 
جاروبار خۆی لە قتتەرەی تەزنیش داوە و 
بۆ دەربڕینی ڕەخنەکانی بەکاری هێناوە.

به  ڕوومه تی به رهه مه کاندا واپێده چێت که  
مه الختتدر له چۆنیەتی  ژیتتان و گوزه رانی 
خه ڵکتتی ستته رده می ناوچه کتته  و ڕه نگه  
به رفراوانریش، چه  له  ئاستتتی گوزه رانی 
تاک و چتته  له  ڕه هه نتتدی کۆمه اڵیه تیه وه  
ناڕازی بووبێتتت. هه ربۆیتته  چاکی به الدا 
هه ڵکردوه  و تا ئه و ئاستتته ی پێی کرابێت 

خه ڵکی بۆ باشر کردنی 
ژیتتان و گتتوزه ران، هانتتداوه  و ڕێنموونی 

کردوون. لتته و ڕێگایه شتتدا جاروبار به گژ 
نه ریتەکانتتدا چووگه ستته وه  و جاروباریش 
خۆی له  باوه شی ئه و نه ریته دا دیتوه ته وه . 
لێتتره دا ئاماژه  بتته  کۆپله یه ک لتته  هۆنراوه  
ئامۆژگارییه کانتتی ئه که م که  له  ده فته ری 
»ده وڵه تنامه« دا ده سچنم کردووه  و پاشان 

به کورتی لێکیان ئه ده مه وه :
مه که ر به  عاده ت بڕیه و دره ختان

تا به زوو نه نیات ئه و سه روو ته ختان
دره ختبڕ مه بۆ که م زینده گانی

هه ژاری مارۆ نه چیره وانی
په ی کۆتایی عومر؛ زوڵمی زیاده 

سه به به ن. زاڵم مه شۆ بێواده 
ده وره ی زاڵان کۆتا مه نزڵه ن
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ڕوانگه یه کتتی  له گتته ل  ده قانتته دا  لتته م 
شارستتتانیانه  و مرۆڤانیتتی ڕووبه ڕوویتتن. 
ڕوانگه یه ک کتته  له  چه ند دێڕدا هانایه کی 
ئینستتانی بتته رز ئه کاته وه  و لتته  هه وڵدایه  
تتتا ئاپتتۆره ی جه متتاوه ر لتته  خه واڵوویتتی 
ڕاپه ڕێنێت.ئه کتترێ ئتته م ڕوانگه یه  له  دوو 

ئاراسته ی جیاوازه وه  بخرێته  به ر سه رنج:

و  ژینگه پارێــزی  ئاراســته ی  یه کــه م: 
رسۆشت ویستی

ئەگەر سااڵنێک پێسر سەعدی شیرازی 
ئەڵێت:

میازار موری کە دانەکش است
کەجان دارد و جان شیرین خوش است

ئتتەوا ماموستتتا مەالختتدری ڕواریتتش لە 
ستتەردەمی خۆیدا هەستتت بتتە گرنگی و 
بایەختتی ژینگە ئتتەکات و بوونی درختبڕ 
و زاڵم و چارەنووستتی درەختتت و مرۆڤی 

مەزڵووم پێکەوە ئەخوێنێتەوە:
مه که ر به  عاده ت بڕیه و دره ختان

تا به زوو نه نیات ئه و سه روو ته ختان
دره خت بڕ مه بۆ که م زینده گانی

هه ژاری مارۆ نه چیره وانی
هه نووکه ییتته وه   ڕوانگه یه کتتی  لتته   وه ک 
ئه کرێته وه ؛ سه رنجدان  له ستته ر  جه ختی 
به  ژینگتته  و به ته رخه م بوون لتته و بواره دا، 
ئاستتتی شارستتتانیه ت و پێگه ییشتوویی 
کۆمه اڵیه تتتی کۆمه ڵتتگا پیشتتان ئه دات. 
بتته اڵم مه الختتدر له ستته رده مێکدا وه هتتا 
بانگه شتته یه ک بتته رز ئه کاته وه  کتته  وه ها 
بیرۆکتته  و هزرێک به  خه یاڵیشتتدا نایه ت 
ئتته و ستته رده مه   نیتته  خه ڵکانتتی  دوور  و 
ئاستتتی  پێکه نینب؟!بتته اڵم  پێیشتتی 
هووشتتیاریی ئه و،هانده ری سه ره کی بووه  

بتتۆ ده ربڕینتتی وه ها بیرۆکه یتته ک. ئه وه تا 
کتته  به  زمانێکی ستتاکار و به  شتتێوازێکی 
بتتۆ  بانگه شتته   جه ماوه رپه ستته ندانه ، 
پاراستتتنی ژینگه  ئه کات و هتتاوکات دوو 
جه مسه ری ژینگه ؛ دره خت و گیانله به ری 
کێوی، به  هتته ده ف ئه گرێت و له  قه اڵچۆ 
ئه ستتڵه مێنێته وه .  خه ڵتتک  کردنیتتان 
ستتڵه ماندنه وه  که ش دوو بتتوار ئه گرێته وه  
کتته  به پێی ئاستتتی تێگه ییشتتتوویی ئه و 
بتته  کارامتته  لێتتک  ستته رده مه  له وانه یتته  

درابێتنه وه : مه رگ و هه ژاریی.
ستته رنج له وه دایتته  که  له و ستته رده مه دا و 
لتته  کولتووری ئه و خه ڵکانتته دا، ڕاو کردن 
و نه چیره وانتتی! وه ک به رزتریتتن ئاستتتی 
ڕابواردن و به که یفیتتی لێک دراونه ته وه  و 
وەک جۆرێتتک هونەر و پیشتتە مامه ڵه یان 
له گتته ل کتتردوه . له  شتتێعری شتتاعیرانی 
دیکه  و گۆرانی ئه و ده ڤه ره شدا پێگه یه کی 
به ریتتن و به رچتتاوی پێتتدراوه . به تایبه ت 
چینی بااڵده ستتتی کۆمه ڵتتگا و دیوه خان 
نشتتین، ختتووی زیاتتتری پێتتداوه . به اڵم 
چاونه ترستتی و لێهاتوویتتی و هزربه رزیی 
وه هتتای کتتردوه  کتته  مه الختتدر ڕێبازێک 
بکاتتته وه  کتته  بتته  ستته دان ستتاڵ دواتر، 
ڕۆڵه کانی له  ئه نجۆمه نی ستته وزی چیادا 

به  کردوه ی بکه ن!.
مەال ختتدر بانگەشتتەی ئەوە ئتتەکات کە 
درەختبتتڕ کتتەم عومتترە و زوو  ئەمرێتتت. 
ڕاوچیەتیتتش هتتەژاری بەدواوەیتتە. وەک 
هەنووکتتەش ئەڵێتتن: ڕاو کتتردن ڕەجاڵی 

ئەهێنێ.

ئەو نەریتەی مەالختتدر، کارێکی جێگای 
پەستتەندە. چوونکتتوو بتتە پێتتی ئاستتتی 
بتتۆ  دەستتت  تێگەییشتتتوویی جەمتتاوەر 
بابەتەکتتە ئەبتتات و مامەڵتتە کردنەکەی 
شتتێواز و میتودی گەنجاو هەڵدەبژێرێت. 
ئەمتتەش لەو پێناوەدایە تتتا هەرچی زیاتر 

خاوەن کاریگەری بێت.

و  ماڤپارێــزی  ئاراســته ی  دووهــه م: 
وه ستانه وه  دژ به  سته م

په ی کۆتایی عومر؛ زوڵمی زیاده 
سه به به ن. زاڵم مه شۆ بێ واده 
ده وره ی زاڵان کۆتا مه نزڵه ن
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ئه بینین کتته  له و دوو دێڕه دا، ڕاشتتکاوانه  
و بتته  دڵ و جه رگتتی پۆاڵیینتته وه  دژ بتته  
و  ئه وه ستتتێته وه   ستتته مکاران  و  ستتته م 
پشتتتیوانی له  عه دڵ و عه داڵه ت ئه کات. 
ئه متته ش ڕه هه نتتدی مرۆڤانیتتی و مرۆڤ 
پیشتتانده ری  و  ئه گرێتتته وه   دۆستتتی 
به رزیی ئاستتتی هووشیاریی و لێهاتوویی 
کۆمه اڵته یی مه الخدری ڕواریه . لێره شتتدا 
زۆر ستته رده میانه  و به  زمان و شتتێوازێکی 
زاڵمیتتدا  و  زۆڵتتم  به گتتژ  ستته رده میانه، 
ئه چێته وه  و بانگه شتته ی ئه رێنی بۆ عه دڵ 

و عه داڵه ت ئه کات.
کۆمتتای ئتته و دوو ئاراستتته یه  ئه وپتته ڕی 
هتتزری متترۆڤ دوستتتی و مافپتته روه ری 
دوو  ئه ختتات.  به دیتتار  بتتۆ  شتتاعێرمان 
دیتتارده ی ژینگه پارێزی و ستتته م بێزیی، 
کۆمه ڵگایه کتتی پڕ لتته  کامه رانتتی بونیاد 

ئه نێن و ژیانێکی ئاستتووده  بتتۆ تاکه کان 
ستته رنجی  ئه مه یتته   ئه هێنتتن.  پێتتک 
شاعێرێکی ئێمه ی سه دان ساڵ پێش!!!. 
لێکدانتته وه  و گه نگه شتته ی قوواڵیتتی ئه م 
هتتزره  خولیایه کتتی پڕستتۆمان بتتۆ به دیار 
ئه ختتات که  هه م جێگای شتتانازیه  و هه م 
به دواداچتتوون. جێتتگای شتتانازیه  که  له  
وه ها ستته رده مێكدا شتتاعێرێکی ده ڤه ری 
هه ورامان بانگه شتته  بتتۆ دوو به ها ئه کات 
و دوو حتته ز بتته  بنه متتا ئه گرێتتت و هه وڵ 
دوو  ئتته و  بتته ره و  ستته رنجه کان  ئتته دات 
به هایه  بخونچێنێت و ڕاکێشتتیان بکات: 
به های یه کتته م: ژینگتته  پارێزیه . ئه مه ش 
پیشتتانده ری کرانه وه ی عه قتتڵ و تێڕامان 
لتته  ستته رچاوه کانی مانتته وه  و ستتعاده ت 
و ئاستتووده یی مرۆڤتته . به هتتای دووهه م: 
مافپارێتتزی و وه ستتتانه وه  دژ بتته  زوڵتتم و 
سته م. که  ئه مه ش ڕاسته وخۆ بانگه شه ی 
هزری مرۆڤانیی و مافپارێزیه  و یه کسانی 

و سعاده تی تاکه کانی کۆمه ڵگایه .
به  باوه ڕی من زۆم کردن به ستته ر ئه و دوو 
به هایتته وه  »ژینگه پارێزی و ستتته مبێزی« 
ئه وپتته ڕێ جووڵه ی هتتزر و ئتتاوه زه  به ره و 
کامه رانی و ستتعاده تی ئینستتانی. ڕه نگه  
هه متتان بنه ما بێتتت که  وه ک ئۆمانیستتم 

پۆلێن کراوه .
بێتتت  ئێمتته  گه ره کتتان  ئه گتته ر  بتته اڵم 
گه نگه شتته ی ئه و هزره  قووڵه  بکه ین، ئه وا 
ئه کرێ له  دوو ڕه هه نده وه  باستته که  داڕێژ 
بکه یتتن: یه کتته م: هتتۆکار و بنه ماکانتتی 
وه هتتا  کردنتتی  ئاخێتتز  و  ستته رهه ڵدان 
هتتزر و ڕوانگه یتته ک له الیتته ن مه الیه کی 
ڕاستتتیدا   له   گوندێکتتی دووره که وتتته وه . 
هتته وڵ و جمه کانی متتن بۆ ئتته م بابه ته ، 
بتته و ئاکامه یان گه یاندم که  قووڵرین و به  
کاریگه رترین بنه ما بۆ ئه و هزره ، پێشتتینه  
و پاشخانی ئه و هزره ، بنه مای کولتووڕیه . 
کولتتتووره   ئتته و  بنه ستتۆکانی  ته نانتته ت 
هه نووکتته  لتته  ژیانتتی ڕۆژانتته ی خه ڵکی 
وهه نووکتته ش  ماوه تتته وه   ده ڤه ره که شتتدا 
خاوه ن کاریگتته ری و ئه کتیڤه . بۆ منوونه ؛ 
هه نووکه ش به شتتێک لتته  دار و دره ختی 
خۆڕستتک الی خه ڵکتتی ختتاوه ن پێگه  و 
پیرۆزایه تین  بڕینیان بڤه ی کولتووریه . بۆ 
منوونه  داره  وه ن)به ن، قه ستتوان، کێکف، 
...( هه روه ها بۆ که ندن و که ڵک وه رگرتن 
لتته  گژوگیاش ڕێستتای تایبتته ت هه یه  که  
بگره  لتته  لێکدانه وه ی ستته رده میانه دا له  
پێناو مانه وه دا زانستتتیش بێتتته  به رچاو. 
ئه متته ش به شتتێکه  لتته  دیارده کانتتی ئه و 

پاشتتخانه . ئه گه ر له  ڕوانگه ی فه لسه فی 
و باوه ڕێشتته وه  بکه وینتته  هه لپرژێوانتتدن 
ئتته وا ده ستتان لتته  نتتاو ده قتته  پیتترۆزه  

که ونارایه کاندا به رساو نابێت.
لێره دا پرس و داخێکیش سه وز ئه که مه وه . 
ئه ویتتش ئه وه یه  که  ئاخۆ بۆچتتی ئێمه  له  
ئاستتت ڕا و بۆچوونتتی  ختتاوه ن هزرانتتی 
خۆمتتان بتتێ منه تین و قه د بتته  بنه مایان 
ناگرین. بۆ منوونه : سه عدی ئێژێ: ئه گه ر 
ده ولتته ت بایتته دت ئاراستتته ، متته ده  کار 
موعه زه م به  نه وخاسته . به اڵم ئیدی که س 
شتتۆنگیریی بۆ ئه و بۆچوونه  نه کرد، که س 
به دواداچوونی نه کرد کتته  ئاخۆ ده وله تی 
ئاراستتته  کامه یتته؟ مه به ستتت لتته  کاری 
موعه زه م چتته  کارگه لێکه ؟ یتتان که س و 
چینی نه وخاستتته ، کامانه ن و خاوه ن چه  
تایبه مته ندیه کن؟! بگتتره  ئه گه ر ئه و کاره  
کرابایه ، ئه مڕۆ کولتتتووری ئێرانی خاوه ن 
پاشتتخانێکی مه زنی مودیریه ت ئه بوو که  
به  تیۆری و هزره وه  خۆی پڕچه ک ئه کرد.

لێتتره ش هه متتان دۆخ دووباره یتته . پتتاش 
ئه و بپچوونه  گه ورانتته ی مه الخدر، ئیدی 
که س به دواداچوونی بۆ نه کردوون. که س 
ئاوری لێنه داونه تتته وه ، هیچ حاکمێک به  

بنه مای نه گرتوون و......
ئاختتۆ که مته رخه م بوون له ئاستتت ده قی 
ئه وستتایینی  شتتاعیرانی  به جێتتاوی 
و  هووشتتیاریی  هه مانتته ی  لتته   ئێمتته ، 
بێبه شتتان  ئتته وان  تێگه ییشتتتوویی 
ناکات؟! زیتتاد له وه ش، ئاختتۆ نامانخاته  
هه ڵه یه کی کوشه نده  و جه رگبڕه وه  کاتێ 
له وپه ڕی بێئاگایی له  دووتوێی ده قه کان، 
شاعێره کان به  فیته ی هه ست و هه وه سی 
خۆمتتان تۆمه تبار ئه که یتتن و ئه یانخه ینه  

به رپرسیاری ناڕه واوه ؟!.
لێرەدایتتە کتتە من بتتەش بەحاڵتتی خۆم 
لەئاستتت بەرزیی ئەو هزرەدا ستتەری ڕێز 
دائەنەوێنم و وەک بەشتتێک لە ستتامانی 
فکریتتی و ڕۆشتتنبیریی جیهانیتتی لێکی 
ئەدەمتتەوە. دڵنیتتام ئەگەر ئەو هتتزرە لە 
نێو گەالنی تێگەییشتتتوو و پێگەییشتتتوو 
و نرخزانتتدا بوایا، ئەوا بتتە دڵێکی فراوان 
و هزرێکی بتتەرزەوە بتتە بنەمایان ئەگرت 
و بۆنەیان بۆ ڕێک ئەخستتت و فستواڵیان 

لەسەر ئەگرت.
لتتە وەهتتا ڕوانگەیەکەوە پێشتتنیاز ئەکەم 
وەک ڕەمزێکتتی ژینگەپارێتتزی و ستتتەم 
ستتتێزی، بتتۆ بتتە بنەماگرتنی ئتتەم یادە 

هەنگاو برنێت.

...................................................

کردنیجهمیل کۆکردنهوهوئاماده ١-ـدهوڵهتنامه/
فاروقی/نهشرئێحسان/١٣8٦/ل:١08

■ سامان محمودی

مدرن  گفتمان های   ▐
پارادوکس هایی  حامل 
سوژه های  به  که  هستند 
انسجام  امکان  پ��اره پ��اره 

اساس  بر  را  هویتشان  به  بخشیدن 
پرتاب  آن  در  که  موقعیت هایی  و  منافع 
بر  جامعه  یک  افراد  می دهد.  می شوند 
مناسبات  و  موجود  پتانسیل های  اساس 
هویت  به  می توانند  سیستم  آن  تولیدی 
به  اینجا  اساسی در  بپردازند. سؤال  خود 
این شکل می باشد: این معیارها و الگوهای 
به حیات یک  نامتقارن چگونه می توانند 

سیستم انسجام بخشد؟

روابطیبراساسارباب-برده

مهم تری��ن مس��ئله فراگیر ک��ردن الگوی 
توزی��ع امکانات و ثروت اجتماع اس��ت به 
ش��یوه ای ک��ه جامعه به کم��ک بازوهای 
ایدئولوژی��ک الگوه��ا را وارون��ه به عادت 
واژه هایی بدیه��ی در دل اجتماع نهادینه 
می کند. ب��رای مثال نهادهای ایدئولوژیک 
م��دل توزی��ع ث��روت را از ن��وک هرم به 
طبقات پائین نمایش می دهد درحالی که 
مس��ئله برعکس این تصور می باشد ثروت 
از م��ازاد کار طبقات پائین به س��مت باال 
می رود و قس��متی بس��یار کوچک از این 

ثروت به پائین برمی گردد.

آن چنان ک��ه والت��ر بنیامی��ن معتقد بود، 
قانع کردن، تصاحب کردن یک نفر اس��ت 
بدون آنکه عم��ل لقاحی صورت گیرد. بر 
اس��اس این سیالیت و بی بنیادی که کلیه 
انتخاب هایمان با معیاری متناقض صورت 
می گیرد افراد بر اساس روابط مستریس-

س��لیو )ارباب-برده( در برخوردهایش��ان 
محتاج به قانع کردن همدیگر می باش��ند 
تا بتوانند بخش��ی از هویت سیالشان را در 
این چیرگی بر یکدیگر به اثبات رس��انند 
ت��ا هویتش��ان در تقابل ب��ا آن »دیگری« 
مشروعیت یابد. با این روابط و تجربه های 
گسس��ته تنها واقعیتی ک��ه ذهن اجتماع 
را به خود مش��غول م��ی دارد خلط میان 
حقیق��ت و موفقیت در هرم مناس��بات و 

جای��گاه اجتماعی اس��ت. ای��ن رفتارها و 
اعمال ک��ه در اجتماع صورت می گیرد در 
راس��تای چیرگی بر یکدیگ��ر و به قناعت 
رس��اندن یکدیگر اس��ت نه در راس��تای 

رسیدن به حقیقت.

سیســـتم دروغ بزرگتریـــن موفقیـــت،
سرمایهداری

اراده و حرک��ت به س��مت حقیقت درهم 
را  شکس��تن بدیهی��ات و پیش فرض ه��ا 
می طلب��د نه توجیه کردن این مناس��بات 
به عنوان قانون های ثابت زندگی. این روند 
و معیاره��ا باع��ث پیدایش س��اختارهایی 
می ش��ود که مانن��د زب��ان در آن زندگی 
می کنیم و با ما س��خن می گوی��د و ما را 
دچ��ار این توهم می کند که م��ا آن را در 
اختیارداریم، بااراده ی ما شکل می گیرند و 
بااراده ی ما از بین می روند فارغ از این مهم 
که این س��اختارها بازنمایی روابط خیالی 

افراد با شرایط واقعی هستی آن هاست.

موفقیت، بزرگ ترین دروغ و پارادوکس��ی 
اس��ت که س��رمایه داری م��ردم را به این 
وس��یله ب��ه عرص��ه رقاب��ت و تالش های 
جان فرس��ا به نفع انباشت سرمایه ی خود 
وادار می کند، نابرابری های این سیستم با 
روکش های زیبا آمیخت��ه با اخالقیات در 
ذهن مردم توجی��ه و به واقعیتی غیرقابل 
تغییر مبدل می گردد. طبقات زیردست به 
رقابتی فرسایش��ی محکوم اند که باروکش 
زیبای موفقیت پنهان ش��ده است. در این 
رقابت هیچ بازی مس��اوی ی��ا برد-بردی 
وجود ندارد. بُ��رد من باخت دیگری و بُرد 
او باخت من اس��ت، موفقی��ت امکان پذیر 
است اما مش��روط به اینکه بتوانی تبدیل 
به ماش��ین افزایش بهره وری و س��وددهی 

باالدستان شوی.

توهمیبهنامتخصصگراییومتخصص

 

یک��ی از بیش��مار مفاهیم��ی ک��ه قدرت 
طبقات مسلط را مشروع می سازد اصطالح 
تازه ایس��ت به اس��م »تخص��ص گرایی و 

ابزاری  متخصص« ک��ه 
بسیار موفق در راستای 
و  به��ره وری  افزای��ش 
تولید است که درنهایت 
در پرتو انباشت سرمایه 
و تولی��د هرچه بیش��تر 
ب��ه موفقی��ت ف��رد نیز 
این  ترویج  می انجام��د. 
نظام ه��ای  در  توه��م 
اقتص��ادی  و  سیاس��ی 
لیبرالیس��تی دارای این 
توجیه بی پایه و اس��اس 

اس��ت ک��ه تخص��ص و فّن��اوری زیربنای 
موفقیت جوامع می باشد.)برای جلوگیری 
از س��و برداشت خوانندگان منظور متن از 
تخصص گرایی تخصصی می باش��د که در 
بازار آزاد و رقابتی به ذهنیت طبقاتی، میل 

ارضا ناپذیر و لجام گسیخته می انجامد(.

جایگاهی که به متخصصان داده می ش��ود 
با ژس��ت تالش و کوش��ش همراه اس��ت 

آنکه زندگ��ی اش را در ای��ن راه فدا کرده 
اس��ت تا به اینجا رسیده و توهم اکتسابی 
ب��ودِن این جایگاه ها را ب��ه مردم می دهد. 
این همان ش��دن با 
روندهای مرسوم در 
پیشرفته  کشورهای 
روز ب��ه روز به این 
غیرعقالن��ی  رون��د 
دام��ن میزند به این 
دلی��ل غیرعقالن��ی 
اص��ل  هی��چ  ک��ه 
دلی��ل کاف��ی برای 
ندارد  وج��ود  قبول 
تبلیغ��ات  به غی��راز 
اس��تیضاحاِت  و 
رس��انه ای که مدل های زیب��ای زندگی را 
در آن س��ر دنیا به مردم نش��ان می دهد و 
شرط رس��یدن به این مدل ها را در تالش 
و کوش��ش برای تخص��ص و تولید هرچه 

بیشتر می داند.

متخصصـــانخودراقربانـــیمیکنندتااز
شـــرباهایسیســـتمســـرمایهداریدور

بمانند

باید به نسبت آموزش های صاحبان تولید 
ش��ک کنیم. با چند س��ؤال آی��ا صاحبان 
تولی��د به جز بهره وری و س��وددهی صرفاً 
موفقی��ت هیچ فردی را در نظر می گیرند؟ 
آیا اگ��ر تخصص ما ارزش مصرف ش��دن 
درراه انباشت هرچه بیشتر سرمایه ی آن ها 
را نداشته باش��د آن ها حاضر به هیچ گونه 
هزینه ای در این راه خواهند بود؟ مطمئناً 
جواب مثبتی به این سؤاالت نداریم، پس 
ش��ک کردن و از دی��دی دیگر نگاه کردن 
به مس��ئله می تواند چهارچوبی معقول تر 
و عقالنی تر برای بررس��ی باشد، ترویج هر 
چه بیشتر این مفهوم به دست باکسرهای 
سخت کوش )باکس��ر حیوان سخت کوش 
و وف��اداری که فقط وظیف��ه خود را انجام 
می داد در کتاب قلعه حیوانات( که حاضر 
است از هرچه هس��ت و نیست بگذرند تا 
ارباب را خوش��حال و ب��ه او وفاداری خود 
را ثابت کنند، متخصصان سادومازوخیست 
هایی هستند که خود را قربانی می کنند تا 
از شر بالهای ارباب )سیستم سرمایه داری( 
دور بمانن��د و مورد لطف و مرحمت ارباب 

قرار گیرند.

 خوش��حالی و رضایت ارباب همان تجسم 
دروغینی اس��ت ک��ه ما را قادر می س��ازد 
ک��ه حقیق��ت غیرقابل تحم��ل را تحم��ل 
س��ازیم، تخصص گرای��ان ابزاری بس��یار 
موفق هس��تند که به خوبی ش��کاف میان 
حقیقت ناپدیدشده از سویی و معنا بخشی 
از س��ویی دیگر را به نف��ع ارباب بازتعریف 
می کنند. دول��وز در گفت وگویی با انتونیو 
نگری می گوید آنچه موردعالقه من است 
آفرینش های جمعی اس��ت نه بازنمایی ها. 
جایگاهش��ان  به وس��یله  متخصص��ان 
آفرینش های جمعی را حذف و به جای آن 
جامعه را به بازنمایی در قالب ژس��ت ها و 

مقام ها تشویق می کنند.

متخصصاندرتوهملیاقتوبیلیاقتی،

مشکلرابهبیکفایتیوبیارادگیمردم
ربطمیدهند

ب��ه  ن��گاه  ب��ا  تخصص ه��ا  پیکربن��دی 
زیرس��اخت هایش می توان��د به ش��یوه ای 
مثب��ت یا منفی باعث انس��جام اقلیت ها و 
طیف ه��ای گوناگون ش��ود؛ اما تخصصی 
ک��ه در جوامع مدرن بیش��ترین کاربرد را 
دارد به سمت وسوی فرهنگ و ایدئولوژی 
بورژوازی میل دارد. میل ارضا ناپذیری که 
متخصص��ان اخته و بی کن��ش آکادمیک 
را ب��ه مرجع های موفقیت بدل می س��ازد، 
مرجع هایی که جامعه را به س��متی سوق 
می ده��د که اف��رادش هویت خ��ود را بر 
اس��اس فرم های معن��ا زدوده و بی کنش 

انتخاب می کنند.

و  لیاق��ت  توه��م  در  ک��ه  متخصصان��ی 
بی لیاقتی س��یر می کنند، جای��گاه آن ها 
نه تنه��ا موفقیت آمیز نب��وده بلکه تبدیل 
ب��ه برده های��ی ش��ده اند ک��ه حقیق��ت 
ازدست رفته ش��ان را ب��ا م��ارک و برن��د 
تخصص الپوشانی می کنند. خود را قربانی 
ارب��اب و کارفرماهایی می کنن��د که تنها 
دیدشان به تخصص و متخصصان ماشینی 
درآمدزاس��ت. آن ها صرفاً به مثابه باکس��ر 
وفادارانه می کوشند تا به مردم نشان دهند 
که مشکل از سیستم و توزیع نیست بلکه 
از بی کفایت��ی و بی ارادگی مردم اس��ت. با 
این توجیه که م��ردم هم می توانید مانند 

من به موفقیت برسند.

 متخصص��ان یکی از توجی��ه گران اصلی 
س��تم های طبقاتی هس��تند که حاضرند 
برای به دس��ت آوردن کوچک ترین لطفی 
از ط��رف ارباب هایش��ان خ��ود و اعضای 
اجتماع را قربانی توحش این رقابت نابرابر 
کنند. باوجوداین مس��ئولیت پذیرها دیگر 
تناق��ض و تضادها ب��ه اراده ی اف��راد فرو 
می کاهد و سیس��تم به راحت��ی تضادها را 
توجیه و از خود س��لب مسئولیت می کند 
زی��را نمونه های موفقش را با تش��ویق به 
خاطر تالش و کوش��ش در هر ش��رایطی 
به رخ می کشاند؛ و این ها قسمی از بازوی 
سیس��تم برای ترویج نا اندیشیدن و قبول 

هر امری به عنوان بداهت تام می کند.

تخصص در دام ابتذال

که در توهم لیاقت  متخصصانی 
و بی لیاقتی سیر می کنند، جایگاه 

آن ها نه تنها موفقیت آمیز نبوده بلکه 
که  تبدیل به برده هایی شده اند 

حقیقت ازدست رفته شان را با مارک 
و برند تخصص الپوشانی می کنند. 
کارفرماهایی  خود را قربانی ارباب و 

که تنها دیدشان به تخصص  می کنند 
و متخصصان ماشینی درآمدزاست.
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■ دکترافراسیابجمالی

ی���ک  به مثاب���ه  ▐تروریس���م 
کنترل،  اب���زار عقالنی س���لطه و 
در  و  اس���ت  اروپای���ی  ابداع���ی 
برای مردمان غیراروپایی  آغاز 

گرفته ش���د. موفقی���ت آن در دنیای  کار  ب���ه 
اس���تعماری متکی بر یک واقعیت اساس���ی 
ب���ود همانا تف���وق عظیم نظام���ی اروپاییان 
که ب���ا بومیان مس���تعمره ها با ضعف  هر جا 
و ش���کنندگی پی���ش می رف���ت عم���ل و رویه 

تروریستی قاعده استعمارگران بود.

تس���لط و چیرگ���ی امپریالیس���تی در س���ایه 
ترور سازمان یافته

عص���ر  در  اروپایی ه���ا  به خص���وص  و  غ���رب 
اس���تعماری متکی ب���ر نظریه برت���ری نژادی 
ب���ود و درواق���ع س���لطه و هژمون���ی غ���رب در 
گرفته شده بر آموزه های  دنیای به استعمار 
تف���وق و برتری آن ها بر بومیان وابس���ته بود 
و اروپ���ا خ���ود را همچ���ون نقط���ه ثق���ل عالم 
و در محاص���ره مردم���ان برب���ر و عقب مان���ده 
می دی���د و از زم���ان ه���گل ب���ه بعد فالس���فه 

ق���رن هجدهم به تبیین چرای���ی و چگونگی 
این برتری و یکتایی تمدن غ���رب پرداختند و تئوری های 
علمی و فلس���فی را برای روحی امپریالیستی تدارک دیدند 
و ب���ا توس���عه و عل���وم و دانش ه���ای مختل���ف در دنی���ای 
عقب مانده و ابداع علومی چون شرق شناس���ی به بس���ط و 
که باوجود نقاط  گسترش این نظریه پرداختند. مطالعاتی 
ق���وت و رویکردهای مثبت به ذات نژادپرس���تانه و مملو از 

کاپیتالیستی و توسعه طلبی استعماری بود. حرص و آز 

ب���رای غ���رب مأموری���ت توس���عه فرهن���گ برت���ر و متم���دن 
نمودن مردم���ان غیر و بیگانه در قالبی س���اخته وپرداخته 
که ب���ا برقراری نظم و س���امانی محقق می گردید  ش���ده بود 
که تس���لط و چیرگ���ی امپریالیس���تی را رقم م���ی زد و در برابر 
مقاومت و مخالفت با این تفوق نسبت دادن خشونت به 
فرهنگ های عقب مانده آسان و توجیه پذیر بود. توجیهی 
ک���ه غ���رب را مح���ق می دانس���ت برای فرونش���انی آش���وب و 
خش���ونت ها دست به س���الح برده و منافع خود را به پیش 

ببرد.

تفاوت های ن���ژادی، قومی، عقیدتی و مذهبی بس���تری 
مستعد برای ترور و خشونت

ه���ر  مش���روع  ه���دف  تروریس���ت  به عن���وان  زده  اس���تعمار 
ن���وع خش���ونتی می ش���د و ت���رور عقالن���ی به ط���ور قانون���ی و 
سیس���تماتیک در ط���ول دوره ه���ای زمان���ی طوالنی بدون 
کار می رفت.  گیرد به  اینکه در مرکز مورد پرسش جدی قرار 
در الجزای���ر، لیب���ی، مص���ر، فلس���طین اجتماع���ات به ط���ور 
دس���ته جمعی سزا داده می ش���دند و به نام برقراری نظم و 
صلح هدف مش���روع اس���تعمار زده بنام توح���ش، بربریت، 
که اس���تعمار  خش���ونت و ت���رور به یغم���ا می برد و ت���ا جایی 
زده ت���وان دف���اع منطقی و عقالنی از وی س���لب می ش���د و 
در محیطی متش���نج و خش���ونت بار دس���ت به ترور می زد و 
غرب هم از این راه به اثبات برتری نژادی خود و اس���تمرار 

استثمار و غارت می پرداخت.

ت���رور اس���تعماری نس���ل های مختل���ف در خاورمیان���ه را به 
کارب���رد و بعده���ا در انقالبات و قیام ه���ا همچون  خ���ود ب���ه 
اب���زاری در دس���ت م���ردم خاورمیان���ه مش���روعیت یاف���ت و 
کمیته ه���ای ارعاب و ت���رور و مجازات رس���میت یافتند و به 
نام عدم مشروعیت دیگری و حقانیت و برتری خود ترور و 
که در  گرفت و تا جایی  حذف فیزیکی افراد موردتوجه قرار 
ساده ترین شکل برای حل نزاع ها و دشمنی ها ترور بخشی 
جدایی ناپذیر از اقدامات سیاس���ی ش���د درحالی که دنیای 
سیاس���ت ن���ه در تئوری و ن���ه در عمل چنین مس���ئله ای را 
رسمًا نپذیرفته است اما روان زخمی نسل های متوالی در 
گفتگو و پذیرش  خاورمیانه سنتی را بنیان نهاد تا به جای 
گفتگو روش  همدیگ���ر و ایم���ان به ح���ل مس���ئله از طری���ق 
گسترده  گیرد و بعدها به ش���کل مس���ری و  ترور مدنظر قرار 
که اینک  ت���رور برای اثب���ات قدرت و حقانیت و برتری ش���د 
در ایدئولوژی های متنوع در این س���رزمین قد علم نموده 

بودن���د، تفاوت های ن���ژادی، قوم���ی، عقیدت���ی و مذهبی 
که اینک بس���تری مس���تعد ب���رای ترور و  مس���ئله ای اس���ت 

خشونت تبدیل شده است.

و  مخالف���ان  س���زای  اس���المی،  خالف���ت  نظ���ام  در 
مقاومت کنندگان مرگ است

در مقابل این رویه اس���تعماری و استثمار جهان اسالم به 
کنش عمده را به دنبال داشت؛  کلی سه پاس���خ و وا شکل 
که  م���دل اول سکوالریس���م و دولت ه���ای ملی گ���را بودن���د 
عص���ری را بن���ام ناسیونالیس���م و نظام ه���ای غیردینی رقم 
زدن���د درواق���ع پذیرش فرهن���گ غرب و تقلی���د از آن، مدل 
که بعدها نهضت بازگش���ت به دوران  دوم بنیادگرای���ی بود 
س���لف صالح و پاالیش دین از اضافات و افزوده های غرب 
که  و ط���رد فرهنگ و تمدن و تکنولوژی غرب برآیند آن بود 
اینک ب���ه نحوی می���راث بربرتری طلبی و خش���ونت و ترور 
کنش و روش ها  است و به نحوی با ذهنیتی متأثر از این وا
کس���ب  و ابزارهای خش���ونت و ترور به دنبال خودنمایی و 
که به دنبال راه  قدرت اس���ت، مدل سوم اصالح طلبی بود 
میان���ه ای می گش���ت تا بتوان���د در دنیای م���درن جایگاهی 
ب���رای خ���ود بیابد و ه���م در حفظ و تقویت دین بکوش���د و 
بعده���ا در آث���ار روش���نفکران دین���ی و نواندیش���ان دینی در 
جهان اس���الم به حیات خ���ود ادامه دادن���د و اینک نیز در 

حال بسط و توسعه این مدل هستند.

گفتمان س���نتی و واپ���س نگر در آن  که  آن نظ���ام معرفت���ی 
زمینه دارد در قدم اول، خود را برتر از هر تفکر و ایدئولوژی 
کل جهان می داند، تنها قدرت مشروع  در جهان اس���الم و 
که در سیس���تم سیاس���ی وی  را متعل���ق به نظامی می داند 
بنام خالفت اس���المی نام گذاری شده و بقیه جهان اسالم 
که به ق���درت و نی���روی نظامی  را تابع���ی از خ���ود می دان���د 
باید تس���لیم ش���ود و س���زای مخالف���ان و مقاومت کنندگان 
گفتمان های مش���ابه و برتری  گفتمان و  مرگ اس���ت، این 
طلبان���ه برای تضمی���ن برتری چش���م انداز مذهبی، به طور 
اتوماتی���ک برای س���لب مش���روعیت از مواض���ع متفاوت یا 
که در وهله و قدم  مخالف طراحی ش���ده است. طراحی ای 
اول نف���وذ غ���رب و تفکرات س���لطه طلبان���ه را در هر مرحله 
می توان دید، اما بسترها و جریانات مذهبی در خاورمیانه 

به شدت مستعد چنین وضعیتی هستند.

ترور در هاله ای از تقدس

مناقش���ات قرن ه���ا ادعای حقانی���ت و برت���ری و رد و تکفیر 
ک���ه منافع  دیگ���ر این���ک در وضعیت���ی پیچی���ده اجتماع���ی 
اقتصادی و سیاسی جوامع خاورمیانه و تعامالت پیچیده 
منطقه ای و جهانی به شکلی مرگبار و خشونت آمیز فوران 
کرده اس���ت. تفکرات بنیادگرا و تمامیت خواه مذهبی برای 
کید  کار بر یک ش���یوه ارائه و عرض���ه مطالب تأ انج���ام ای���ن 
که ب���رای آن فقط ن���وع خاص���ی از دانش ممکن  می کنن���د 

است و در آن همه نوع دیگر دفع و طرد می شوند.

اش���کال معین���ی از تناقض ه���ای معرفت���ی 
و قالب ه���ای مرب���وط به جه���ل اجتماعی 
ش���کل  ب���ه  بخش���ی  و  می ش���وند  تروی���ج 
سانس���ور و ب���ا تقلی���ل دادن پرس���ش های 
مهاجم به هس���ته هویتی با تقدس نمایی 
و سرانجام اساس���ی ترین راه اقدام به ترور و 
خشونت برای نش���ان دادن برتری خود به 
که ترور هاله ای از تقدس  دیگری به شکلی 
گرفت���ه و ب���ا اقدام���ات انتحاری  را ب���ه خ���ود 
ک���ه ه���م ایجاد  سیس���تمی ب���ه راه می افت���د 
رع���ب و وحش���ت می نماید و ه���م حقانیت 
خود را در انتحار و مرگ برای هدف نمایش 
می ده���د و فرایند بهره ب���رداری غرب از این 
وضعیت به سادگی محقق می شود و نمونه 
عین���ی آن را در جنگ اف���روزی ترام���پ برای 
ط���رد قط���ر توس���ط جهان ع���رب ب���ه خاطر 
حمایت از تروریسم و درعین حال هم زمان 
فروش اس���لحه و جنگ افزار و مانور نظامی 
غ���رب با قطر اس���ت، اس���تعمار ن���و در قالبی 
کهن���ه اما با رویه های جدید منفعت خود را 
در خاورمیانه تأمین نموده و توجیه برتری 
خ���ود و مس���ئولیت حف���ظ نظ���م را بر دوش 
می گیرد و در هر سر آشوب و ناامنی و جنگ 
و درگی���ری دخالت خ���ود را به عنوان قدرت 

مشروع و برتر توجیه می نماید.

عمل انتحاری مشروعیت شرعی می یابد و تروریست به 
درجه شهادت نائل می آید

م���دل بنیادگ���رای مذهبی از س���ویی برتری جوی���ی خود را 
در این ش���کل از آشفتگی سیاس���ی متأثر از خشونت و ترور 
که دیرزمانی اس���تعمارگر برای توجیه حضور خود  می بیند 
س���ازمان یافته ب���ه راه انداخته بود و از س���وی دیگر در یک 
پروس���ه طوالنی م���دت همچون ابزار تأمی���ن منافع دنیای 
کلی  غ���رب در منطقه عم���ل می کند و فضای ش���کل گرفته 
به صورت آش���وب و ناامن���ی توجیه گر حضور اس���تعمارگر در 
عراق، افغانستان و صدها نقطه دیگر خاورمیانه می شود.

کم نیستند  کنونی در خاورمیانه   هویت های ش���کل گرفته 
آن ها در س���ایه نژاد، زبان، قومیت، مرام سیاسی و دین و 
مذهب و باورها و تفسیرهای خاص پدید آمده اند و در هر 
عص���ری یکی از این هویت ها برای فرد و جامعه ای اولویت 
ک���ه یک���ی از ابعاد  و ارجحی���ت دارن���د و معم���واًل درجای���ی 
کنش نش���ان  وجودی مورد تهدید واقع ش���ود فرد بدان وا

می دهد و تقویت و توسعه آن را مدنظر قرار می دهد.

که هویت ها   اما مس���ئله جایی به بحران تبدیل می ش���ود 
گرفته و برتری و مش���روعیت مطلق  ش���کلی مرگبار به خود 
می طلبن���د و ترور در این میان نق���ش اصلی را برای حذف 
و تف���وق بر دیگران بر عه���ده دارد مرگ در این حلقه مرگبار 
ام���ا ازنظ���ر آن ها رس���یدن به س���عادت اخروی به حس���اب 
کش���ته ش���دن صدها انس���ان  گر به قیمت  می آی���د حت���ی ا
بی گناه باشد و آنچه مهم است نه عمل و رفتار آن ها بلکه 
که موردقبول تروریست نیست و برای  باورها و نیاتی است 
عمل انتحاری خود نیز مش���روعیت شرعی می یابد و آن را 
مش���روع جلوه می دهد و فرد تروریس���ت به درجه شهادت 
نائ���ل می آید و با تراش���یدن توجیه و نام گ���ذاری آن به ترور 

خوب و بد به رفتار خود مشروعیت می بخشد.

گیر گاهی و آزادی فرا نابودی آفت ترور تنها با آ

گروهی ب���رای خود معی���ار خوب بودن  اص���واًل هر دس���ته و 
دارن���د حاال چه در مبانی و مدعیات باش���د و چه در عرصه 
که تجویز ترور بنام خوب و یا  عمل و به همین خاطر است 
که سرانجام به خشونت  رد آن به نام بد دور باطلی اس���ت 
ج و قربانی ش���دن انس���ان های بی گناه می شود  ج ومر و هر
که تنها و تنها مرگ و خشونت را به ارمغان  ترور آفتی است 
کند ش���دن س���یر مدرن ش���دن  م���ی آورد و موجب توقف و 
جوام���ع خاورمیانه ش���د و حتی موجب عقب گ���رد و واپس 
روی می گردد، تس���لیم شدن به ترور با فقدان تفکر صورت 
گاهی و آزادی همچون دو مؤلفه  که آ می پذی���رد و تا زمانی 
گیر نش���ود امیدی به  واقع���ی نه ش���عاری در این جوامع فرا
بهب���ود اوض���اع وج���ود نخواهد داش���ت. چون ت���رور در هر 

حالت عملی نامشروع و غیرانسانی است.

تبارشناسی ترور در خاورمیانە
■ طالبحیدری

■ مدیرکلهواشناسی
کوردستان استان
▐برهم کنش متقابل هوا 
و زمین به ایجاد آب وهوا 

و اقلیم در یک ناحیه منتهی می گردد. 
ک��ه س��ی��اره زم��ی��ن ب��ا سرعت  م��ی��دان��ی��م 
سمت  از  خ��ود  دور  ب��ه  ثابتی  زاوی����ه ای 
غرب به شرق می چرخد. جو زمین هم 
نه با سرعت زمین بلکه با حرکت سیالی 
به  شرق  به  غرب  سمت  از  عمومًا  خود 
جو  چرخش  این  می چرخد.  زمین  دور 
به دور زمین بسیار پیچیده بوده و علت 
تمام تغییرات هوا در نحوه این چرخش 

نهفته است.
مدیریت ناشکرانه آب در خاورمیانه، 
تبعات  و  اس���ت  نعمت  ک��ف��ر  م��ص��داق 
گریبانگیر مردم منطقه شده  منفی آن 

است.
ث��ب��ت  م����ی����الدی  ش���ان���زده���م  ق�����رن  از   
فراسنج های هوا شروع شده است. البته 
و  گسسته  و  منفصل  به صورت  آغ��از  در 
جوی  عوامل  ثبت  رون��د   1850 س��ال  از 
باد، میزان  دما، فشار، سمت و سرعت 
رطوبت موجود در هوا و ... به تدریج در 
قالب همکاری های منطقه ای و از 1945 
جهانی  همکاری  یک  قالب  در  بعد  به 
گرفت. یعنی انسان تنها در نیمه  شکل 
که به تدریج با زوایا  دوم قرن بیستم بود 
گردش  گوشه هایی از قانونمندی های  و 

جو زمین آشنا شد. 
عمومی  گ����ردش  ب��ه  ن��خ��س��ت  ن��گ��اه  در 
ک��ه برخی  ات��م��س��ف��ر م���ی ت���وان دری���اف���ت 
زیست محیطی  و  محیطی  ع���وارض  از 
ک��������الن و  آب وه�������������وا پ������دی������ده ه������ای 
از  ع��م��اًل  ک��ه  هستند  اجتناب ناپذیری 
کاری ساخته نیست. مثاًل  دست انسان 
شمال  در  گسترده  بیابان های  ای��ج��اد 
قوم  ق��ره  در  و  ای���ران  ف��الت  در  و  افریقا 
ن��وادای  و  چین  گوبی  در  و  ترکمنستان 
گردش عمومی  امریکا به دلیل عملکرد 
ب��ه ص��ورت  آن  ب��ا  ع��م��اًل  و  اس��ت  اتمسفر 
همچنان  ک��رد.  مقابله  نمی توان  ک��الن 
ک���م وزی���اد  ک���ه ه��ی��چ ق���درت���ی ق�����ادر ب���ه 
زم��ی��ن نیست.  گ���ردش  ک���ردن س��رع��ت 
و  ح���اره ای  ان��ب��وه  جنگل های  تشکیل 
هم  امریکا  و  اروپا  شمال  عرض های  نیز 
گ��ردش  ه��وای��ی  و  آب  تبعات  دل��ی��ل  ب��ه 
اس��ت.  ن��واح��ی  آن  در  اتمسفر  عمومی 
است  الزم  نظر  ای��ن  از  توضیحات  ای��ن 
توان  از  صحبت  محافلی  در  ام��روزه  که 
گردش  انسان برای دست کاری در روند 
موجود  تجربه  به  بنا  می شود.  طبیعی 
هر جا انسان دخالت های میان مقیاس 
نتیجه ای  است  نموده  بزرگ مقیاس  و 
نیاورده  بار  به  ویرانی  و  خانه خرابی  جز 
م��دی��ری��ت  آن  آش���ک���ار  ن��م��ون��ه  و  اس����ت 
که  اس��ت  خاورمیانه  در  آب  ناشکرانه 
حال  و  ب��وده  نعمت  کفر  مصداق  واقعا 
گریبانگیر مردم منطقه  تبعات منفی آن 

شده است.
اتفاق  بیشتر  خاورمیانه  در  بارندگی 

است نه قاعده 
که  خاورمیانه یا خاور نزدیک نامی است 
اروپاییان به غرب آسیا داده اند و آن هم 
به دلیل نزدیکی آن به اروپا بوده است. 
افریقا  از ش��م��ال  ع��م��اًل  ک��ه  ن��اح��ی��ه  ای���ن 
روی  ب��ر  برمی گیرد  در  را  افغانستان  ت��ا 
کمربند پرفشار جنب حاره قرار می گیرد. 
ک��ه در اط����راف 25  ک��م��رب��ن��دی خ��ش��ک 
درجه شمال و جنوب زمین است و به 
sub tropi- یا حاره  جنب  دلیل   ممین 
س��ازوک��ار  اس���ت.  نام گرفته   cal region
بین  از  ن��اح��ی��ه  ای���ن  ه���وا در  دی��ن��ام��ی��ک 
بردن ابر است یعنی هوا عمدتًا در حال 
و  پایدار است  و اصطالحًا  بوده  نشست 
که بارندگی در  گفت  بدون باران و باید 
این نواحی بیشتر اتفاق است نه قاعده. 
البته در داخل این منطقه وسیع دریای 
ال��ب��رز در جنوب  دی�����واره  ب��ا  م���ازن���دران 
آسیا  س��وی  غ��رب  ب��اده��ای  با  تقابل  در 
در  ب��اران��ی  و  مرطوب  اقلیمی  ایجاد  به 
گیالن و مازندران  به  گستره ای محدود 
به  ترکمنستان  در  اس���ت.  ان��ج��ام��ی��ده 
اوروگرافیک  شرایط  ای��ن  فقدان  دلیل 
باران و جنگل نه تنها خبری نیست،  از 
قوم  ق��ره  روان  ری��گ ه��ای  دام��ن��ه  بلکه 
و  اس��ت  به دری��ا چسبیده  )ری��گ سیاه( 
سواحل  ح��اره  جنب  عمومی  عملکرد 
مازندران  دریای  شرقی  شمال  و  شرقی 
نموده  تبدیل  بیابان  و  خشکی  ب��ه  را 

است.
و  اتمسفر  عمومی  گ��ردش  نامهربانی 
کردستان وحشت از خشک سالی در 

گ��رس در غ��رب ف��الت ای��ران هم جزو   زا
بر تغییر عملکرد  عوامل منطقه ای مؤثر 
اتمسفر  عمومی  گ��ردش  جنب حاره ای 
ش��ده اس��ت. ام��واج ج��وی پس از فصل 
به  غ��رب  سمت  از  درح��رک��ت  تابستان 
قطبی  سرد  ه��وای  با  تعامل  در  و  شرق 
کم ارتفاع عراق در  پس از عبور از دشت 

گرس و فالت ایران ناچار به  برخورد با زا
صعود می گردند. این صعود دمای هوا 
ارتفاع یک درجه  را به ازای هر صد متر 
سردتر می کند یعنی در 2000 متر صعود 
حال  در  هوای  دمای  کاهش  درجه   20
بنابراین رطوبت  اتفاق می افتد.  صعود 
لبه  روی  ب��ر  ه��وا  در  م��وج��ود  آب  بخار  و 
غربی فالت ایران تبدیل به ابر می گردد 
ورود  بدو  همان  از  معمواًل  ابرها  این  و 
می شود.  ش��روع  بارششان  منطقه  ب��ه 
که بارش مریوان  به همین دلیل است 
از  ب����ارش س��رپ��ل ذه����اب  و  از س��ن��ن��دج 
کامیاران بیشتر  کرمانشاه و بارش پاوه از 

است.
گرس  گرفتن زا البته جهت مناسب قرار 
که عمدتًا شمالی – جنوبی است تعامل 
و ه��وای در ح��ال صعود  ب��اد غالب  بین 
کرده و می توان  را بیشتر  امواج جوی  و 
که  گ��رف��ت  ک��ل��ی را ن��ت��ی��ج��ه  ای���ن ح��ک��م 
ب��ه وی��ژه  و  منطقه  مهم  رودخ��ان��ه ه��ای 
کارون ماحصل  کرخه و  دجله و فرات و 
گر  ا یعنی  غیر.  ال  و  هستند  فرایند  این 
ایران  ع��راق و غرب  نبود دشت  گ��رس  زا
رودخانه  و بدون  بود خشک  سرزمینی 
بیابان های مرکزی  گستره وسیع  مانند 
که ما در  گفت  ایران. بنابراین می توان 
عمومی  گ��ردش  که  هستیم  منطقه ای 
اتمسفر با ما مهربان نیست و بنا براین 
گرس  زا آرایش  نحوه  اما  ندارد.  بارندگی 
و البرز درواقع ابرها را وادار به تشکیل و 
بارندگی می نمایند و البته خود بارش ها 
ناحیه  ای���ن  در  ات��م��س��ف��ر  ک��ل��ی  رون����د  و 

نامطمئن و به شدت نوسانی است. 
در  تاریخی  متعدد  خشک سالی های 
اس��ت.  داده  خ  ر ه��م��واره  ن��واح��ی  ای���ن 
ت��اری��خ��ی م���ردم  ب��ط��وری��ک��ه در ح��اف��ظ��ه 
خشک سالی  از  را  وح��ش��ت  بیشترین 
را  ک��ردس��ت��ان خ��ش��ک س��ال��ی  دارن����د در 
ی��ا در شعر  م��ی گ��وی��ن��د  س��ی��اه س��ال ه��م 
اس��ت:  آم��ده  ه��م  علیه الرحمه  سعدی 
اندردمشق چنانخشکسالیشد

کردندعشق. کهیارانفراموش -
علت  ب��ه  دی��گ��ری  مضمون  در  س��ع��دی 
وج����ودی دج��ل��ه ب��ه خ��وب��ی اش���اره ک���رده 
نبارد  کوهستان  به  ب��اران  گر  ا که  است 
گ����ردد خ��ش��ک رودی  ب��ه س��ال��ی دج��ل��ه 
را  گ���رس  زا ق��دی��م  ادب��ی��ات  در  میدانیم 
که سعدی فارسی آن را  گفته اند  جبال 

کرده است. کوهستان باشد ذکر  که 
و  دریاچه  شدن  خشک  و  ک  گردوخا
است،  َسَحر  نتایج  از  تنها  تاالب ها، 

باید نگران دمیدن صبح دولت بود
و اما نتیجه این بحث برای ما این است 
که طی میلیون ها سال تعادلی بین هوا 
که  ایجادشده است  و زمین در منطقه 
است  انجامیده  فعلی  شرایط  ایجاد  به 
بلوط  فعلی  ج��ن��گ��ل ه��ای  ش��اه��د  م��ا  و 
محدود  دری��اچ��ه ه��ای  و  گ���رس  زا ون  و 
س��راب ه��ای  و  زری���وار  مانند  کوچکی  و 
شگفتی مانند روانسر و نیلوفر و پالنگان 
و  ط��راوت  این ها مظاهر  َزلم هستیم.  و 
که  آبادانی در داخل منطقه ای هستند 
بارندگی  با  سازگاری  سر  طبیعت  اصواًل 

ندارد. 
ک����ه ان����س����ان ظ��رف��ی��ت  ق�����دی�����م االی�����ام 
و  ن��ب��ود  ماشینی  و  داش���ت  م��ح��دودی 
کشیدن آب از چاه نداشت  موتور برای 
گاو شخم می زد و با داس درو انسان  و با 
اما  ایجادشده.  تعادل  از  بود  هم جزئی 
که می تواند جلو  انسان ناسپاس فعلی 
50 میلیارد مترمکعب آب را بگیرد یعنی 
با  آتاتورک( و  آب شش سال فرات )سد 
کند و کمباین درو  کتور مراتع را زیرورو  ترا
کند و با موتور آب را از چاه های عمیق و 
نیمه عمیق به دسترس آورد تعادل بین 
هوا و زمین و نوسان های طبیعی هوا از 
بین رفته و بنابراین منطقه و زیست بوم 
کنکاش رسیدن به تعادل  ما در پویش و 
حیات  ض��رر  ب��ه  قطعًا  ک��ه  اس��ت  نوینی 
آسیب پذیر  جنگل های  و  دری��اچ��ه ه��ا 

منطقه تمام می شود.
ک ع���راق���ی و خ��ش��ک ش��دن  گ����ردوخ����ا  
دریاچه ارومیه و تقریبًا همه تاالب های 
گرس تنها از نتایج سحر است.  مرکزی زا
باید نگران دمیدن صبح دولت بود باید 
و  شناخت  را  تعادل  ای��ن  نشده  دی��ر  تا 
نکرد.  حرکت  آن  زدن  برهم  جهت  در 
انسان  دخالت  که  فعالیت هایی  تمام 
منع  مقیاس  بلند  و  میان مقیاس  در  را 
می کند در راستای این امر قرار می گیرد.
بوته ای،  دریاچه ای،  گر  ا ما  منطقه  در   
از  ج��ان��وران  از  نوعی  یا  و  گلی  یا  گیاهی 
ن��خ��واه��د شد  ب���رود، دوب����اره اح��ی��ا  بین 
کشوری  ریزان  برنامه  و  ما  وظیفه همه 
حرکت  و  پیچیده  معادله  این  شناخت 
کفران  ت��ا  ب��اش��د  اس��ت  آن  راس��ت��ای  در 
ما  ن��وه ه��ای  و  ف��رزن��دان  و  نشود  نعمت 
ببینند  را  اورام��ان  بیلوهای  ف��واران  هم 
و  انواع ماهی ها  بازی  و  و شاهد حرکت 
و  شکوفایی  و  سیروان  آب  در  جانوران 
کوهستان باشند. له برمه  دلربایی هه ال

انسان ناسپاس و مدیریت ناشکرانە آب

ناوی ئاژەاڵن لە پەندی 
پێشینییان و کولتووری 

کوردەواریدا
)بەشی پێنجەم(

■ ئەحمەدموسەنەفی

پیتی ))ک((
کەمای بۆ چییە؟ کاتێ کەر تۆپی، 

کاتێ وتیان کەر، ئەبڕیەتەوە
کەرەشەل هەر  کاروان هات و حەس���اوە،

ها لە دواوە
کاروان ڕاوەستا، کەرەشەل ئازا ئەبێ

کرد، کەر و باریان برد کاروانی 
کای ڕزیو، بەشی کەری بارکێشە

کەر و خوردەی یابوو کردەی 
کەر بە دەسماڵ ئەگرێ کلکی

کلکی کەر، داردەسیەتی
کلکی کەری تیا ئەچڕا

کەر بە خەیاڵ، ئەلەوەڕێ لە مێرغوزار
کۆپان ئەدوورین، کەر ونی ئەکا

کۆپانی ئەتڵەس بدوورە بۆ کەر، هەر کەرە
کۆپان���ی  کۆپان���ی ت���ازە، ب���ۆ کەـــری س���ازە، 

گەڕۆڵ کەری  شڕۆڵ، بۆ
کەر ئاخوڕی خۆی ئەناسێ

کرێ وەرئەگرێ کەر بار ئەبا و خاوەنی 
کە لە پەند، هەر کەرە کەر بار 

کەر بتڕێ ماڵی وێران ئەبێ

کەر بسەڕێنێ، ئەبێ باریش ببا
کەر بسەڕێنێ، پشتی سەگ دێتە ئێش

کلک هەڵی ئەسێنن کەر بکەوێ، بە 
کەر بۆ قوربانی ناشێ

کەر بێ نەقیزە، ڕێگە ناپێکێ
کەر بە بارۆ قووت ئەدا

کەر بە بارۆ ناڵ ئەکا
کەر بە بارۆ ون ئەبێ

کەـــر بە س���ەڕین و تڕی���ن، ڕ���زگاری نابێ لە 
گورگ

کۆپانۆ دەرئەچێ کەر بە 
کەر بەالیەوە پسپۆڕە

کەربەستە و خاوەن ڕەستە
کەر بە مەنێ جۆ تێر نابێ

کەرتا ئەتۆپێ هەر جووتە ئەخا
کەر ئەتۆپێ، ناڵی ئەکێشنەوە

کەر تێری خوارد، جووتە ئەوەشێنێ
کەر تیا بکەوێ، دیانی ئەشکێ

کا ناخوا کەر جۆ ببینێ، ئیتر 
کەر چاو بگرێ لە هێستر، ملی ئەشکێ

گاتۆ بە هەوار کەرچوو بە البار، نا
کەر بچێ بۆ میسر، نابێ بە هێسر

کەر خەتای خۆیەتی ئەیبەسنەوە

کەردڵی خۆشە، بەسراوە بە دارگوڵەوە
کەر زۆرە ئێمە پیادەین

کەرسوار و ئەسپسوار، نابن بە ڕەفێق
کرێ گیر نا کەرسوار، ڕەوەئەسپیبۆ دا
گۆشتی بۆ ناخورێ کەر قەڵەویش بێ، 

کوڕی بووە، مزگێنیت ئەوێ؟ کەر 
کوڵ و بار سووک کەر 

گەیی بە کەر، تەمەرێز هەی تەمەرێز کەر 
گیرفان، ئیتر ئیشەاڵ و  کەر لە بازاڕ و پارە لە 

میشەاڵی ناوێ
کەر بۆ خواردن، فەرمووی ناوێ
کەر لە جووتەی کەر، عاجز نابێ

گل ئەداتەوە کاروانی  کەرلە 
کاروانی تێر ناخوا کەر بە 

کەر ماندوو و مردوو، خێوی ناڕازی
کەر نرخی نوقڵ و نەبات نازانێ

کەر و بار بەخێر بێنەوە
گا نابەن بۆ مەیدانی شەڕ کەرو

کاتەوە گا لەیەک نا کەرو
کەر باری بێ، نەک غاری بێ

کەر باری سووک بێ، نەخۆشە
کەر بۆ باردبردن، خەرجی ئەوێ

کەر بە تاریف نابێ بە ئەسپ

کەر بە جۆ بمرێ ئەوجا شەهیدە
کەر بە هەودایەک نابەسنەوە
کەر بەکۆپانەوە هەڵئەلووشێ

کاتەوە کەر، خورما و بەڕوو جیا نا
کەمە کۆپان  کەر زۆرە و 

کەری بێکۆپان زۆرن
کەرەکەوە نۆی برد، دەیش ئەبا

کەر سەڕانی، گورگی بۆ خۆی هانی
کۆپان ئەبەخشێ کەر عارەق بخوا، 

کەر قەدری زێڕ نازانێ
کەر چووزانێ هەڵوا چییە

گوێی زلە و مێشکی پووچەڵە کەر 
کەـــر لە پلەکانیش س���ەر بکە���وێ، بووک و 

خەسوو یەکیان ناوێ
کلکی ئەبڕن کاروان جێ بمێنێ،  کەر لە 

کەر لە کەر حاڵی ئەبێ
کەر مەبەنە سەر ئاخوڕی ئەسپ

گەوڕ، بە زۆر ئەیبەن کەر نایەتە 
کەر ڕێنمای وشترە

کەربە مشتێ جۆ سەڕەی دێ
کەر لە الیەک و بزن لە الیەک

کەر بەخاڵی باش ئەڕوات
کەرت بردە سەر، بیشیهێنە خوار

کە کەر لە پلە ڕزگار 
کەر و خۆڵەمێشن

کەری برسیش پێی ڕازی نابێ
کەری بێساحەب گورگئەیخوا

گوێیە کەری بێکلک و 
کەری بێگاری، سوودی سواری

کەری بەدەماخ، هەوسار ئەچڕێنێ
کەری بەستەزمان، بارکێشی هەموان



          خەیلێوەن خەریک زاکەی زەحــمەتم

           بەڵکوو وەڕا بۆ وەرشی عوســـــــرەتم

           فەلەک جە بەخـتم مەگەس مەکیانۆ

           وەڕاکەی ڕەحمەت هەمدیس مەڕیانۆ

                                     »مامۆستا مەولەوی«

کجای دنیا زندگی می کنید اما من  ▐نمی دونم ش���ما 
گذشته،  که چون سال های دور  جایی زندگی می کنم 
سم پاش���ی، تخریب���ات و فرافکنی علیه م���ا آن قدر زیاد 
که سال هاست قس���مت اعظمی از انرژی  بوده اس���ت 
کنیم ما  خ���ود را ص���رف می کنیم تا ب���ه دیگران اثب���ات 
ک،  ک، دامن پا مردمانی مهمان نواز، صادق، دست پا
صب���ور، باایم���ان و صلح طلبی هس���تیم. سال هاس���ت 
ت���الش می کنیم ت���ا خصوصیات خوب رفت���اری خود را 
کنیم و به مردمان دیگر بالد نشان دهیم تا  برجس���ته 
ش���اید مرا به عنوان ش���هروند چند رده پایین تر از خود 
کنند اما ص���د حیف، هر چه بکاری���م درد و رنج  قب���ول 
ک���م ب���ر اجتم���اع، فرهنگ،  درو می کنی���م. ش���رایط حا
اقتصاد، سیاس���ت و طبیع���ت این س���رزمین تا حدی 
ک���ه برخالف میل  غبارآلود، س���خت و جان فرساس���ت 
که در  کارهای���ی می کن���د  باطن���ی م���را وادار ب���ه انج���ام 
کم،  قاموس م���ا معنا نداش���ته و ندارد. مس���ئولین حا
سال هاست نه تنها به فرهنگ و اجتماع و طبیعت ما 
خدمتی درخ���ور توجه نکرده اند بلکه تمام ارزش های 

گرفت���ه و ب���ا تمام  فرهنگ���ی و اجتماع���ی م���ا را نادی���ده 
کوه و  ت���وان دس���ت ب���ه تخری���ب طبیع���ت زده اند. ب���ه 
جن���گل و دریا و بلندی و داخل روس���تا و داخل ش���هر 
قناعت نکردند حاال چهارس���وی تاالب زریبار را هم به 
کرده اند  پاس���گاه و پایگاه و دیده بانی و برجک تبدیل 
البته ش���اید بندگان خدا، نیروهای نظامی و انتظامی 
گرفته در اطراف  کارهای صورت  مقصر نباش���ند و این 
تاالب از دل جلسات ستاد نجات بخشی تاالب زریبار 
بیرون آمده و چون این جلس���ات در استانداری برگزار 
می شود البد مصوبات این نشست ها باید اجرا شوند. 
خیلی وقته داد می زنیم یا ایها المسئولین، مرا به خیر 
گوش شنوا،  کو  ش���ما امیدی نیست ش���ر مرس���ان، اما 
که  کولبر نیست  که تنها پس���ر تحصیل کرده ش���ون  اونا 
گفته های ما رو  کشته بشه تا این  گلوله تک تیرانداز  با 
که حاال  کنند یا در شهرشون تاالب زریبار ندارند  درک 
ب���ه منطقه نظامی تبدیل ش���ده چقدر س���خت اس���ت 

برای همین نمی تونن احساس مارو بفهمند.

آنکهخودراباوردارد،آنکهموانعرا
طیمیکند،

آنکـــهدرتواناییوعزمشتســـلیم
شدنوجودندارد،

آنکهاعتمادبهنفســـشازتجربهها
نشاءتمیگیرد،

گـــرزمیـــنبخـــورد،میتواند آنکـــها
کندوادامهبدهد... خودرابلند

▐ شصت وش���ش س���ال پی���ش از دامان 
کوردستان، دختری  ش���یر زنی از عش���ایر 
گش���ود و ن���ور چش���م  چش���م ب���ه جه���ان 
کوتاهی از  خانواده ش���د اما مدت زم���ان 
که پدرش به دیار  تولدش نگذش���ته بود 
باقی شتافت و همین امر سر آغازی شد 
برای رویارویی مادر با موانع و مشکالت 
پی���ش روی ناخواس���ته ی زن���ی همس���ر 
ازدس���ت داده در شرایط و اوضاع واحوال 

کم بر جامعه ی آن زمان. حا
ورود فرخلقامعتمدوزیری به اجتماع 
زندگ���ی  رون���د  و  روش  تأثی���ر  تح���ت  را 
ک���ه تلفیقی از  خانوادگی ش���ان می دان���د 
که  زندگی ش���هری و روس���تایی بود، چرا
مادرش ش���یر زنی ب���ود از تبار عش���ایر به 
کوردس���تان و پ���درش بزرگ م���ردی  ن���ام 
بود از خاندان اصیل س���نندجی. حضور 

که س���ال ها مب���ارزه و پایداری را  م���ادری 
کودکانش  گرفت���ن حقوق خود و  در ازای 
کث���ر  ک���ه ا ب���ه ج���ان خری���د و در روزگاری 
زنان در پس���توی خانه ها و اندرونی های 
روزگار  مردس���االر  س���نتی  جامع���ه ی 
می گذرانیدن���د، ای���ن ش���یر زن از مب���ارزه 
و دف���اع جه���ت احق���اق حق���وق خ���ود و 
کوت���اه نیام���د و الگویی ش���د  فرزندان���ش 
ص���ورت  در  توانس���تن  و  خودب���اوری  از 
ه���م دوره ی  زن���ان  می���ان  در  خواس���تن 

خود...
فرخلقا از دو ش���خصیت تأثیرگذار دیگر 
در انتخ���اب راه زندگی اش ب���ه نیکی یاد 
می کن���د و می گوی���د: »اخ���الق ای���ن دو و 
ک���ه از مردم  رفت���ار آن ها ب���ه من آموخت 
که در  و جامعه فاصل���ه نگیرم و تا جایی 
توانم باش���د از ه���ر راه ممکن در خدمت 
گام بردارم. مادرب���زرگ مادریم  اجتم���اع 
که زندگ���ی خوی���ش را وقف نگه���داری و 
ک���رد و درعین حال  تربی���ت من و ب���رادرم 
کردن به انس���ان های  کمک  در ی���اری و 
نیازمند همواره آماده ی خدمت رس���انی 
که ج���ای خال���ی پدر را  ب���ود. ناپ���دری ام 
ک���رد و از او آزادگ���ی، حرم���ت و  برای���م پ���ر 

اعتالی جایگاه زنان را آموختم. »
که فرخلقـــا در صحبت هایش  نکته ای 
کی���د دارد و معتقد اس���ت این  روی آن تأ
بخ���ش از زندگی اش تأثیر مس���تقیمی بر 

گروه���ی او در  کار  روی ارتب���اط و تمری���ن 
س���ال های بعد داش���ته اس���ت، سکونت 
در روس���تا به مدت 6 ماه در طول س���ال 
که  کالس  و نشس���تن بر سر نیمکت های 
 از پس���ران روس���تا بودند و به ندرت 

ً
کثرا ا

حاض���ر  درس  کالس ه���ای  در  دخت���ران 
می شدند و همین هم نشینی ها و حضور 
ع  کار در مزار کنار آن بچه ها به هنگام  در 
بازی ه���ای دس���ته جمعی؛  و  کش���اورزی 
صداق���ت، همدل���ی و دوس���ت داش���تن 

یکدیگر را به وی آموخت.
آغ���از  هم���ان  از  فعالیت های���م  »ش���روع 
س���ال های ورودم به مدرسه با عضویت 
بعده���ا  و  پیش���اهنگی  س���ازمان  در 
در  مس���تمر  حض���ور  ب���ا  دبیرس���تان  در 
فعالیت ه���ای فرهنگ���ی و هن���ری ادام���ه 
ک���رد ت���ا س���رانجام در اولی���ن دوره  پی���دا 
کاندید  انتخابات شورای شهر س���نندج 
کوردس���تان وارد  و به عنوان اولین زن در 

شورای شهر سنندج شدم.«
خانمفرخلقامعتمدوزیری، سال های 
کوتاه���ی را به عل���ت ازدواج، بچه داری و 
خانه داری از اجتماع فاصله گرفت، البته 
کاماًل ناخواسته و خالف باورهایش. این 
کند و  روند نتوانس���ت زی���اد ادامه پی���دا 
ب���ار دیگ���ر مصمم ت���ر و باپش���تکار بیش���تر 
ک���ه به چند مورد  کرد  ش���روع به فعالیت 

از فعالیت ها اشاره می نماییم:

■ مدیرعام���ل تش���کل زیس���ت محیطی 
فرهنگ���ی،  فع���ال  و  س���بز  کوردس���تان 

اجتماعی و سیاسی
■ نماینده تش���کل های زیست محیطی 

در شورای مشورتی
موسس���ه  هیئت مدی���ره  رئی���س   ■

فرهنگی، ادبی، هنری مستوره اردالن
کانون فرهنگ���ی اجتماعی مرکز  ■ عض���و 
و  )کان���ون آب  اس���تانداری  هم اندیش���ی 

محیط زیست(
■ عضو هیئت مؤسس انجمن حمایت 

از زنان )ژنو(
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کوردستانی ▐  ابراهیم ادواییکاوه 

■ ب���رای به دس���ت آوردن آب بیش���تر یک 
ک���ردن با  لیم���وی ت���ازه، آن را قب���ل از قاچ 
ک���ردن روی س���طح می���ز  کم���ی فش���ار وارد 

بغلتانی���د.
■ ب���رای تازه نگه داش���تن نان یک ش���ب 
کرفس را همراه با نان در  کامل، یک ساقه 
کیسه پالستیکی قرار دهید تا نان رطوبت 

و طع���م ت���ازه خ���ود را حف���ظ کن���د. 
ک���ردن طع���م ش���ور خ���ورش  ک���م  ■ ب���رای 
ی���ا س���وپ، تک���ه ای س���یب زمین���ی در آن 
بیندازید تا همانند اس���فنج، نمک اضافه 

را ب���ه خ���ود ج���ذب کن���د.
■ برای پیش���گیری از فاسد شدن سبزی 
کش���وی ویژه س���بزیجات یخچال،  ها، در 
کردن  کاغذی قرار دهید تا با جذب  حوله 
آب اضافه، مانع از پوسیدگی آن ها شود.

کردن ظروف چدن به جای  ■ ب���رای تمیز 

دس���تمال  و  نم���ک  از  ظرفش���ویی  مای���ع 
کاغذی خش���ک اس���تفاده کنید.

■ ب���رای از بی���ن ب���ردن لک قه���وه و چای 
ج���وش  از  مخلوط���ی  چین���ی،  ظ���روف  از 
ش���یرین، آب لیم���و و پودر تارت���ار روی آن 

بکش���ید.
کردن  گوجه فرنگی برای تمیز  کچاپ  ■ از 

ظروف مس اس���تفاده کنید.

......................................

فرازی از
کنوانسيون مربوط بە

 امور پناهندگان
٢8 جوالي١٩٥١ ژنو

بشر،  حقوق  جهاني  اعالمیه  اینکه  به  ▐نظر  
کلیه  ک��ه  داده  ق���رار  کید  تأ م���ورد  را  اص��ل  ای��ن 
افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشري و 
گردند و با توجه به  آزادی های اساسي برخوردار 
این که کمیسر عالي ملل متحد براي پناهندگان 
کنوانسیون های  اج���راي  ب��ر  ن��ظ��ارت  ع��ه��ده دار 
پناهندگان  از  حمایت  به  مربوط  بین المللی 
اصطالح  حاضر  کنوانسیون  ازلحاظ  می باشد؛ 

که: "پناهنده" به شخصي اطالق می گردد 
بهعلتترسموجهازاینکهبهعللمربوط
نـــژادیــامــذهــبیــاملیتیــاعضویتدر بــه
یاداشتنعقاید اجتماعي گروههای بعضي
خارج در گیرد، قــرار تحتشکنجه سیاسي
بــهسر خــود عــادي کشورمحلسکونت از

میبرد.
که  کنوانسیون در مورد اشخاصي  مقررات این 
زیر  مراتب  بر  دال  محکمي  دالی��ل  آن ه��ا  علیه 

وجود داشته باشد، مجري نخواهد بود:
الف- مرتکب جنایات علیه صلح یا بشریت یا 

جنایت جنگي شده باشد
کشور پناه دهنده به عنوان  ب- قبل از آن که در 
کشور  آن  از  ج  خ��ار در  ش��ود،  پذیرفته  پناهنده 
که مشمول مجازات  مرتکب جنایات عمده ای 

عمومي می باشد شده باشند.
عدم تبعیض: دول متعاهد مقررات کنوانسیون 
یا  م��ذه��ب  ی��ا  ن���ژاد  ازل��ح��اظ  ب���دون تبعیض  را 
سرزمین اصلي درباره پناهندگان اجرا خواهند 

نمود.
منقول  ام��وال  تحصیل  م��ورد  در  متعاهد  دول 
صنعتي،  و  معنوي  مالکیت  و  غیرمنقول  و 
و  ط��رح ه��ا  اخ��ت��راع��ات،  از  حمایت  بخصوص 
م��دل ه��ا، ع��الئ��م ت��ج��ارت��ي و اس��ام��ي ت��ج��ارت��ي و 
هنري  و  ادب��ي  مالکیت  از  حمایت  همچنین 
در  ع��ض��وی��ت  م����ورد  در  و  پ��ن��اه��ن��ده  ع��ل��م��ي  و 
و  غ��ی��ران��ت��ف��اع��ي  و  غیرسیاسي  جمعیت های 
س��ن��دی��ک��اه��ای ح���رف���ه ای م��س��اع��دت��ری��ن رف��ت��ار 

معمول خواهند داشت.
پناهنده  ه���ر  ب���ه دادگ����اه ه����ا:  م��راج��ع��ه  ح���ق 
به  آزادان���ه  متعاهد  دول  سرزمین  در  می تواند 

کم قضایي مراجعه نماید. محا
 اشتغال با دستمزد: در مورد حق اشتغال به 
ک��ش��اورزي،  درزمینه  دستمزد،  دری��اف��ت  با  ک��ار 
تأسیس  و  تجارت  و  دستي  ک��اره��اي  صنعت، 
مطلوب ترین  صنعتي  و  تجارتي  شرکت های 

رفتار به عمل خواهد آورد.
 جیره بندی: درصورتی که سیستم جیره بندی 
کمیاب  وجود داشته باشد و توزیع محصوالت 
ص��ورت  سهمیه  طبق  م���ردم  ع��م��وم  م��ی��ان  در 
گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور 

رفتار خواهد شد.
امربر  این  که  آنجا  تا  م��ورد مسکن  در  مسکن: 
گردیده یا تحت  طبق قوانین و مقررات تنظیم 
متعاهد  دول  اس��ت،  دول��ت��ي  مقامات  ن��ظ��ارت 
معمول  مناسب  رفتاري  پناهندگان  به  نسبت 

خواهند داشت.
تعلیمات عمومي: در مورد تحصیالت ابتدایي 
رفتاري  پناهندگان  به  نسبت  ابتدایي  غیر  و 
امکان  سرحد  ت��ا  ک��ه  داش��ت  خواهند  معمول 

مساعد باشد.
امور خیریه دولتي: در مورد تعاون و کمک های 
که  عمومي دول متعاهد نسبت به پناهندگاني 
می برند  بسر  آن ه��ا  سرزمین  در  قانون  مطابق 

کرد. مانند اتباع خود رفتار خواهند 
ک���ار و ب��ی��م��ه ه��ای اج��ت��م��اع��ي: دول  ق��وان��ی��ن 
متعاهد نسبت به پناهندگاني که مطابق قانون 
در سرزمین آن ها بسر می برند مانند اتباع خود 

کرد. رفتار خواهند 
بیماري  ی��ا  ح��ادث��ه  اث���ر  ب��ه  پ��ن��اه��ن��ده  چنانچه 
این  به  باید  که  حقي  نماید  فوت  کار  از  ناشي 
مناسبت پرداخت گردد به علت این که اقامتگاه 
ج از سرزمین  استفاده کننده از این حق در خار

دولت متعاهد است، زایل نخواهد شد.
آزادي رفت وآمد: پناهندگان حق خواهند داد 
که محل سکونت خود را انتخاب نماید و آزادانه 
کنند،  رفت وآمد  آن دول��ت  در داخ��ل سرزمین 

مشروط به رعایت مقررات درباره خارجیان.
ب���راي  م��ت��ع��اه��د  دول����ت ه����ای  ه���وی���ت:  اوراق 
و  که در سرزمین آن ها بسر می برند  پناهندگي 
اوراق  می باشند  مسافرت  معتبر  اسناد  فاقد 

کرد. هویت صادر خواهند 

اسناد مسافرت: دول متعاهد براي پناهندگان 
اینکه  کرد؛ مگر  اسناد مسافرت صادر خواهند 
و نظم  امنیت ملي  ب��ه  م��رب��وط  آم��ران��ه  دالی���ل 

عمومي مغایر با این امر باشد.
مالیات و عوارض: دولت های متعاهد هیچ نوع 
حقوق و عوارض یا مالیات غیر از آنچه در موارد 
مشابه از اتباع خود اخذ می نماید بر پناهندگان 

تحمیل نخواهند کرد.
طبق  متعاهد  دول  از  هریک  دارای���ي:  انتقال 
که  داد  خواهند  اج��ازه  خود  مقررات  و  قوانین 
که وارد سرزمین آن  را  پناهندگان دارایي خود 
که  دولت نموده اند به سرزمین دولت دیگري 
به آن ها اجازه استقرار مجدد داده است، انتقال 

دهند.
کشور پناه  که برخالف قانون در  پناهندگاني 

دهنده بسر می برند
که مستقیمًا  دولت های متعاهد پناهندگاني را 
که در آنجا زندگي و آزادی ش��ان به  از سرزمیني 
مفهوم ماده )1( در معرض تهدید بوده و بدون 
اجازه به سرزمین آن ها واردشده یا در آنجا بسر 
وارد  قانون  برخالف  این که  خاطر  به  می برند؛ 
می برند،  بسر  آن  در  یا  شده اند  آن ها  سرزمین 
ک���رد؛ م��ش��روط ب��ر ای��ن ک��ه  م��ج��ازات ن��خ��واه��ن��د 
معرفي  مربوطه  مقامات  به  را  خ��ود  ب��الدرن��گ 
کرده، دالیل قانع کننده ای براي ورود یا حضور 

غیرقانوني خود ارائه دهند.
که  را  پناهنده هایی  متعاهد  دول  اخ����راج: 
به طور منظم در سرزمین آنان بسر بردند اخراج 
کرد، مگر به دالیل حفظ امنیت ملي  نخواهند 

یا نظم عمومي.
منع اخراج یا اعاده: هیچ یک از دول متعاهد 
که  به هیچ نحو پناهنده ای را به سرزمین هایی 
مذهب،  ن��ژاد،  به  مربوط  علل  به  دارد،  امکان 
ملیت،  عضویت در دسته اجتماعي به خصوص 
با دارا بودن عقاید سیاسي، زندگي یا آزادي او در 
کرد یا  معرض تهدید واقع شود، تبعید نخواهند 

بازنخواهند گردانید.
کافي وجودش  که طبق دالیل  اما پناهنده ای 
می برد  بسر  آن  در  ک��ه  ک��ش��وري  امنیت  ب���راي 
دادگ���اه  قطعي  رأي  طبق  ی��ا  ب���وده  ک  خ��ط��رن��ا
محکوم به ارتکاب جرم یا جنایات مهمي شده و  
مضر به حال جامعه کشور تشخیص داده شود، 
از مقررات مذکور در  نمی تواند دعوي استفاده 

این ماده را بکند.
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