
بزووتنەوەی خوێندکاریی بە هۆی بەردەوامی 
و مانەوەی لە کاتدا ، بۆتە بەشێک لە هزری 
گشتی، دامەزراوەیەکی سیمبۆلیک و نادیار، 
کە تەنانــەت لە باردۆخی زۆر ســەخت دا 
و نەبوونــی ڕێکخــراوەی خوێندکاریی، لە 
وەچەیەک بۆ وەچەیەکی تر گوازراوەتەوە و 
هیچ دەســەاڵتێک لە نیو سەدی ڕابردوودا 
نەیتوانیــوە ڕۆح و ماهییەتــی بزووتنەوەی 

خوێندکاریی لە بەین بەرێ.
ئەوەی ئەمڕۆش لــە زانکۆ و کۆمەڵگای 
ئێران و کوردستان دەگوزەرێت، دەرخەری 
ئاڵوگۆرێکی هزری و کۆمەڵناســانەیە کە لە 

گەڵ ڕابردووی خۆی زۆر جیاوازە.
بزووتنــەوی خوێندکاریــی لە شــکڵی 
ســەرەتایی خۆیدا لە کوردستان لە نێو ئەو 
الوانەی کە بۆ زانســت چونە زانکۆ بێچمی  
گرت و دەســتە خوێندکارییەکان سەرەڕای 
ڕێژەی کەمیان، بەاڵم بەشــێکی گرینگ لە 
ئاڵوگۆری بەستێنی فەرهەنگی و سیاسی ئەو 
کاتی جڤاتی کوردستان بوون و کۆمەڵگای پڕ 
لە کڵپەکڵپی سەردەمی دەسەاڵتی پاشایەتی 
و ڕۆڵــی بزووتنەوەی خوێندکاریی لە ئێران 
دەرخەری ئەم ڕاســتییەیە کە کاریگەریی 
بزووتنــەوەی خوێندکاریــی و بزووتنەوەی 
سیاســی و کۆمەالیەتییــەکان لــە ناخی 
کۆمەڵگا زۆر بەرجەستەیە و تاکوو ئێستاشی 
لــە گەڵ بێت،  بزووتنــەوەی خوێندکاریی 
لــە کوردســتان یەکێــک لــەو بزووتنەوە 
چاالک، خۆبەش  و شووناسخوازانەیە کە بە 
هاودەنگیی لە گەڵ بزووتنەوەکانی سیاسیی 
کوردســتان )ئەحــزاب( بــە زێهنییەت و 
کارکردێکــی ڕۆژهەاڵت تەوەرانە دەیهەوێت 
مــاف و ئازادییــەکان بــەدی بێنێــت و 
کۆمەڵگایەکی سێکۆالر، ئازاد و دێموکراتیک 

دابمەزرێنیت.
دەســتپێکی  هەتاوی  دەیەی ١٣4٠ی 
قۆناغێکی نوێ بۆ بزووتنەوەی خوێندکاریی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بوو، بزووتنەوەی 

خوێندکاریی ئەم دەورەیە بە هاوپەیوەندی و 
هاوفکرییان لە گەڵ بزووتنەوی خوێندکاریی 
جیهانــی و بە کوردســتانی کردنی ئایدیا و 
ئەندێشــەی ڕزگاریخوازیــی جیهانی، بوونە 
پێشــەنگانی خەبــات دژی دیکتاتۆریزمی 
ڕێژیمــی پاشــایاتی ئێــران کە بــە حەق 
سمایل شەریفزادە و هاورێیانی، پێشڕەوانی 
ئەم هزر و تێکۆشــانە پڕ لە ســەروەرییەی 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بوون، کە بۆ یەکەم 
جار بە هۆی زەبروزەنگ و مڵهوریی ڕڕژیمی 
پاشــایاتی و داخراو بوونی کەشــی گشتیی 
ناوەکــی ســەرەکیی چاالکیی  کۆمەڵــگا، 
)خەباتی چەکدارانە(  گرووپە سیاسییەکانی 
بۆ ناو زانکــۆ دەگوازرێتەوە و لە ئاکامی ئەم 
بەڕپرسیاریەتییەدا بزووتنەوەی خوێندکاریی 
کوردســتان حەماســەی  شۆرشی 47-46 

دەئافرێنیت.

بنەمایهزریلێکۆلینەوەکەمان
وەک  کۆمەاڵیەتیەکانــی  بزووتنــەوە 
بنەڕەتدا  لــە  خوێنــدکاران  بزووتنــەوەی 

دیاردەیەکی کۆمەڵگای سەردەمن .
 لــە کۆمەڵــگای کەونــارادا، بزووتنەوە 
کۆمەالیەتیەکان یان بوونیان نەبووە یان زۆر 
کــەم بوونە، هەر چەند لە کۆمەڵێک جڤاتی 
وەرزێڕیی، ســەرهەڵدان و ڕاپەرین ڕوویداوە 
بەاڵم کاتیــی و خێرا بوونــە، هەرچەند لە 
کۆمەڵگــەی شارنشــینی و پیشەســازیدا، 
بزووتنەوە کۆمەالیەتیەکان بە سەرنجدان بە 
ڕێژە و جۆراوجۆرییان بەشێک لە ڕێکخراوەی 
کۆمەاڵیەتین و لەم کۆمەڵگا ســەردەمیانەدا 
بزووتنەوەی کۆمەالیەتی هەم هۆکار و هەم 

ئاکامی تۆمار کردنی مێژوون .
بەکار هێنانــی چەمکی “بزووتنەوەکانی 
کۆمەالیەتی” لە سەرەتای سەدەی نۆزدەیەم 
،لە ئورووپــای ڕۆژاوا ، جێکەوت و یەکێک 
لە ســەرەتاییترین باســە ڕێک و پێکەکانی 
ئــەم هزرە دەتوانین لــە کتێبی “ لۆرێنس  

بزووتنەوەی خوێندکاریی   

شاهۆمەتین

بزووتنەوی خوێندکاریی لە شکڵی سەرەتایی خۆیدا لە کوردستان لە نێو ئەو الوانەی کە بۆ زانست 
چونە زانکۆ بێچمی  گرت و دەستە خوێندکارییەکان سەرەڕای ڕێژەی کەمیان، بەاڵم بەشێکی گرینگ 

لە ئاڵوگۆری بەستێنی فەرهەنگی و سیاسی ئەو کاتی جڤاتی کوردستان بوون و کۆمەڵگای پڕ لە 
کڵپەکڵپی سەردەمی دەسەاڵتی پاشایەتی و ڕۆڵی بزووتنەوەی خوێندکاریی لە ئێران دەرخەری ئەم 

ڕاستییەیە کە کاریگەریی بزووتنەوەی خوێندکاریی و بزووتنەوەی سیاسی و کۆمەالیەتییەکان لە ناخی 
کۆمەڵگا زۆر بەرجەستەیە و تاکوو ئێستاشی لە گەڵ بێت،  بزووتنەوەی خوێندکاریی لە کوردستان 
یەکێک لەو بزووتنەوە چاالک، خۆبەش  و شووناسخوازانەیە کە بە هاودەنگیی لە گەڵ بزووتنەوەکانی 

سیاسیی کوردستان )ئەحزاب( بە زێهنییەت و کارکردێکی ڕۆژهەاڵت تەوەرانە دەیهەوێت ماف و 
ئازادییەکان بەدی بێنێت و کۆمەڵگایەکی سێکۆالر، ئازاد و دێموکراتیک دابمەزرێنیت.

۱6۹گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 64  ساڵی بیست و چوارەم  هاوینی 2722



کۆنترۆڵی پرسی هاوچەشــن دێتە ئاراوە و 
تێکهەلچوونی لێدەکەویتەوە.

“مایــر زاڵد و مەک کارتــی” بزووتنەوە 
کۆمەالیەتییەکانیــان بە “ کۆمەڵێک لە بڕوا 
و بایەخ، کە ڕەنگدانەوەی ئاوات بۆ ئاڵوگۆری 
کۆمەلێک لە بەشی پێکهاتەی کۆمەالیەتی 
یا دابــەش کردنی هەڤیازی کۆمەالیەتین “ 

پێناسە کردووە.
4 ئەکتــەران و چــااڵکان لــە بزووتنەوە 
کۆمەالیەتییەکان لە ناڕەزایەتی، بە تایبەت 
ناڕەزایەتــی گشــتی بۆ بەرەو پێشــبردنی 

ئامانجەکانی خۆیان کەڵک وەردەگرن.
5 بزووتنــەوە کۆمەالیەتییــەکان هەڵگری 
ئایدۆڵۆژی تایبەت بــە خۆیانن کە بایەخ و 
ئامانــج دیاری دەکــەن و جۆرێک چەمکی 
یەکگرتــوو بــۆ ڕاڤــەی ئەزموونــەکان و 

پێشهاتەکان دابین دەکات.
6 لە بزووتنەوە کۆمەالیەتییەکاندا بەڵێنی و 
ڕاکێشانی تاک بۆ ناو بزووتنەوە، مەبەست و 

ئایدۆڵۆژی بزووتنەوە لە ڕێگەی چااڵکییەکان 
یا ئەزموونەکان وەدەست دێت و بەمجۆرەیە 
کە شوێنی تاک لە ڕێکخراو دیاری دەکرێت 
و ئــەوان بــە بایەخــەکان، بەڵێنییەکان و 

کرداری نوێ ئاشنا دەبن.
7 نەیارانــی یەک بزووتنەوە ئیمکانی هەیە 
ڕاستەقینە یان دەستکرد بن کە بۆ بانگەشە 
و گەشەی بزووتنەوە پێویستن. ڕکابەرەکان 
هــۆکاری یەکگرتوویی و یەکدەنگی و هەت 
بە بەرپرســیاریی و گەشە کردنی بزووتنەوە 

دەبن .
8 لە شێوەی ماکرۆدا، جوواڵنەوەی گشتیی 
سیاســی بزووتنەوە کۆمەالیەتییەکان، یان 
ئــارام و ڕێفۆرمخوازانــەن یــان ڕادیکاڵ و 

شۆڕشگێرانە.
لە ئاکامــدا دەتوانیــن وای دانێین کە 
ســااڵنێکی  کۆمەالیەتییەکان،  بزووتنــەوە 
زۆر بە شــێوەی ڕێفۆرمخوازانــە بەردەوام 
دەبن و هیچ کات حاڵەتی شۆرشــگێریی بە 

ڤۆن شــتاین” بە نێوی “مێــژووی بزووتنە 
کۆمەالیەتیــەکان لــە فەرانســەی ١7٨٩ 
تاکــوو ئەمــڕۆ” ببینین کە تێیدا شــۆڕش 
زۆرتری  ســەربەخۆیی  وەدەســتهێنانی  بۆ 
کۆمەالیەتی،  شڕۆڤە و لێکدانەوەی بۆ کراوە.
بە گشتی بزووتنەوەکانی کۆمەالیەتی بە 
شێوەی گشــتی، هەوڵدانی گشتی بۆ بەڕەو 
پێشبردن یا بەربەرەکانی کردن لە بەرانبەر 
ئالۆگــۆرەکان لە ناو جفاتدایــە کە خۆیان 

بەشێک لەم ئالوگۆرە لە ئەژمار دێن .
لــە ڕەهەنــدی بنەمایــی و هــزری، 
بزووتنــەوەی خوێندکاریی ســەنتێزێک لە 
ســێ کۆچەمکی بزووتنەوەی کۆمەالیەتی، 
ڕەوتی ڕۆشنبیریی و ڕەوتی ڕابوو لە چینی 
مامناوەندی نوێیە ، کە لە خوارەوە ئاماژەیان 

پێدەکەین.

وەکوو خوێندکاریی بزووتنــەوەی .1
جۆرێکلــەبزووتنەوەیکۆمەالیەتی

نوێ
لە باســی زانستی ســەبارەت بە بزووتنەوە 
کۆمەالیەتیــەکان، بــە تایبــەت بزووتنەوە 
نموونە  یەکــەم  نوێیەکان،  کۆمەالیەتییــە 
و ڕاســتەقینە کــە بــۆ ئــەم بزووتنــەوە 
کۆمەالیەتییانە دەکرێ ئاماژەی پێ بکەین ، 

بزووتنەوەی خوێندکارانە . 
بــە خوێندنەیەکــی تــر لــە زنجیرە 
بزووتنەوە کۆمەالیەتییــە نوێیەکان، کە لە 
دەیەی ١٩6٠ دەســتی پێکرد، بزووتنەوەی 
کۆمەالیەتــی خوێنــدکاران یەکەم ئەڵقەی 
دامەزراوەی ئەم خەباتە بوو و بە شێوەیەکی 
دیاریکراوتر لــە مانگی مەی ١٩6٨ بەوالوە 
کــە بزووتنەوەی خوێندکاریــی لە ئوورووپا 
و بــە تایبەت لــە فەرانســە، برووتنەوەی 
کۆمەالیەتی نوێ دەســت پێــدەکات و بە 
بزووتنەوەکانی تری وەک بزووتنەوی ژنان، 
ژینگەپارێزیــی، ئاشــتی، ڕاستیســتی تاد. 

بەردەوامی پێدەدرێت .

چاالکیی و هەوڵدانی گشتی بۆ ئالۆگۆر لە 
تایبەتمەندی  کۆمەالیەتییەکاندا،  بزووتنەوە 
زۆری هەن کە لە جوواڵنەوەکانی دیکە،  بۆ 

ئاڵوگۆر، جیاوازی دەکات .
1 ئــەم جوواڵنەوە گشــتییە، لــە ڕایەڵە 
گەڵێکی پەیوەندی نافەرمی نێوان تاکەکان، 
گرووپەکان یان ڕێکخراوە جۆربەجۆرەکانەوە 

شکڵ دەگریت .
ئەم ڕایەڵەیانە بە دانانی  پێشمەرجەکانی 
پێویســت بــۆ ئامادەکاریــی گشــتی یان 
کۆمەالیەتی، یارمەتی دەکەن کە “ســیدنی 
تارو” ڕاڤەی کــردووە و دەلێ؛ “ بزووتنەوە 
کۆمەالیەتییــەکان بە شــێوەی تاکیی ڕوو 
نــادەن، بەڵکوو بەشــێک لە شــەپۆلێکی 
گشــتیی ناڕەزایەتی کۆمەالیەتین کە تێکرا 
بە هــۆی کۆمەڵێک  ڕووداوی پێشــبینی 
نەکــراو خێرایــی وەردەگــرن و لە رێگەی 
ئاڵوگۆر لە پێکهاتە،  دەرفەتە سیاســییەکان 

هاسان دەکەن “ 
2 لــە ســەر کۆمەڵێــک هاوبەشــیی لە 

باوەڕمەندی و ئینتیماکان بنیات نراون.
ئــەو بابەتــە هــۆکاری شــکڵ گرتنی 
شووناســی گشــتی بۆ یاریکەرانی گشتییە 
و ســەرجەم پێکهێنەرانــی ئــەم یارییــە 
گشتییەش لە درێژماوەدا بە بزووتنەوەیەکی 

تەواو یەکدەست دگۆڕدرێت .
بە بــڕوای “چارلز تیلــی” بزووتنەوەی 
کۆمەالیەتــی، کردارێکی ژێرمەندانە، ئامانج 

خوازانە و ڕێکخراوە”
3 کرداری هەرەوەزیی لــە بزووتنەوەکانی 
کۆمەالیەتییەکانــدا لە ســەر کێشــەکانی 
سیاسی ، کومەالیەتی یا فەرهەنگی پێداگری 
دەکات  کە ئەم هەڵوێستە بەو هۆکارەیە کە 
یاریکەرانی بزووتنــەوە لە هەوڵی ئاڵوگۆری 
کۆمەالیەتیدا، چ لە ئاســتی ڕێکخراوەیی و 

چ لە ئاستی ناڕێکخراوەیی دا بێت، هەن .
لێرەدایە کە پەیوەندی نەیارانە لە نێوان 
ئــەوان و ئەوانیتر کە ئەوانیــش لە هەوڵی 
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5 ڕۆشــنبیر بە ناوی داهاتوو و نوێگەرایی، 
دژی نەریتە و نەریت شکێنە .

خوێندکاریی  بزووتنــەوەی  بەمجــۆرە 
بەشــێک لە بزووتنەوەی ڕۆشــنبیرییە کە 
ڕەوتی خوێندەواریی بەرزی وەدەست هێناوە 
و زۆر یــەک لــە تایبەتمەندییەکانی ئاماژە 
بزووتنــەوەی خوێندکاریی  پێکراوی هەیە. 
بۆ نەهێشــتنی الیەنــە ناڕێکەکانی دۆخی 
هەنووکەیــی زۆر گونجــاوە، بــەاڵم هێزی 
پێویستی بۆ وەدیهێنانی ئامانجە بەرزەکانی 
نییە، هەر بەم هۆکارە ئەوان زۆرتر دەکەونە 
ژێــر کاریگەریــی ڕەوتەکانــی ســەرەکی 
ڕۆشنبیریی و باڵوکەرەوان و بانگەشەکارانی 
ئاکامــدا  لــە  و  ڕۆشــنبیری  هزرەکانــی 
تەنیا  بەگشتی  خوێندکاریی  بزووتنەوەکانی 
بزووتنەوەیەکی سەرانسەرییە کە بە گشتی 

ڕۆشنبیران تێیدا پالندارێژ و ئاراستەدەرن.

3.بزووتنــەوەیخوێندکارییوەک
ڕەوتیڕابوولەچینیمامناوەندینوێ

خاوەن ڕایانی نوێگەریی وەک :
 پ، جان جانســۆن، موور بێرگێر، مانفرێد 
هالپێــرن، چارلز عیســەوی، جیمیز بێل و 
ســامۆئێل هانتینگتۆن، چینی مامناوەندی 
نوێ لە واڵتانی لە دۆخی گەشەسەندوویی بە 
جۆرێک داینامۆی ســەرەکی و ستراتێژیکی 
گەشەســەندن و نوێگەرایین و لە ئاکامدا بە 
ئاڵوگۆڕخواز، گۆڕانخواز و تەنانەت شۆڕشگێڕ 

دەزانن .
بە بۆچوونی ئــەوان، چینی مامناوەندی 
وەگەڕخســتنی  و  ڕێبەریــی  بــۆ  نــوێ، 
بزووتنەوەکانــی سیاســی و کۆمەالیەتی لە 
کۆمەڵگای گەشــە ئەســتێندا، کاریگەر و 

چارەنووس سازن.
مانفرێــد هاڵپێرن چینــی مامناوەندی 
نوێ بە هــۆکاری ئاڵوگۆری کۆمەالیەتی لە 
واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و بە تایبەت ئێران 
دەزانێ و چین/کاســت-ی لە سەر بنەمای 

کاریگەرییــەک کە لە کۆمەڵــگادا هەیەتی 
پێناسە کردووە و دەلێ : هەر چینێک دەبێ 
لە بەســتێنی ڕۆڵی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی و 
ئابووری کە لە پڕۆسەی گۆڕانی کۆمەاڵیەتی 

بەرێوەی دەبات، پێناسە بکەین.
تاکوو  مەراکــش  ناوچــەی  هاڵپێــرن 
پاکستان لە ناو شۆڕشــێکی قووڵدا دەبینێ 
و بــڕوای وایە کــە هەوڵــی داوە هۆکار و 
تایبەتمەندییەکانــی ئەم شۆڕشــە شــیی 
بکاتــەوە، کە چینی مامناوەندی نوێ وەکوو 
هێزێکی شۆڕشگێڕی سەقامگیر دەزانێ کە 
ئەو چینــە بەڕێوەبەر، مامۆســتا، ئەندازیار، 

ڕۆژنامەوان و خوێندکاران دەگرێتەوە.
بە بۆچوونی هاڵپێرن ، ڕێبەریی لە هەموو 
ڕۆژهەاڵتی ناڤین بە شــێوەیەکی بەرچاو لە 

دەستی چینی مامناوەندی نوێ دایە.
بــە بڕوای جەیمز بیل، یەکێک لە هێزە 
کۆمەاڵیەتییــە نوێیــەکان کــە پێکهاتەی 
نەریتیــی واڵتانی گەشــە ئەســتێن بەرەو 
شــۆرش دەگوازیتەوە، چینــی مامناوەندی 
نوێیە و ئەندامانی ئەم چینە بە ســەر چوار 
گرووپــی: شــوێنکەوتوان، داکۆکی کارانی 
سیســتەم ، تێکنۆکراتەکان و ڕادیکاڵ یان 

دژبەران دابەش کردووە.
لە ڕاڤەی جەیمز بیل دا، ڕادیکاڵەکان لە 

ڕاستیدا هەر ڕۆشنبیرەکانن .
ڕۆشــنبیران بە مانــای تایبەت نە تەنیا 
کاربەدەســتانی دامەزرێنەر یــا ڕاگوێزەری 
بەرهەمی فەرهەنگینە، بەڵکوو کەســانێکن 
کە لە بەرانبەر سیستەم دەوەستنەوە و دژی 
ئەو شــۆڕش دەکەن . بە بڕوای ســامۆئێل 
هانتینگتۆنیش لە نێو ئەو چینەدا، ڕۆشنبیران 
و خوێنــدکاران زۆرتر لە هەموو الیەنەکانی 
تــر هەوڵی شــۆڕش و توندوتیژیی بەرانبەر 
دەســەاڵت دەدەن. لە بنەرەتەوە ڕۆشنبیری 
شۆڕشــگێر دیاردەیەکی تەواو سەرتاسەری 
لە کۆمەڵــگای تووشــیاری نوێگەری دێتە 
ئەژمار. لە بۆچوونی شۆرشــی هانتینگتۆندا، 

خۆیــان ناگرن یان بــە پێچەوانە، دەتوانین 
بزووتنــەوەی کۆمەالیەتی دیکە وێنا بکەین 
کە لە مــاوەی ژیانی خۆیدا ڕادیکال بێت و 

حاڵەتی شۆرشگێریی هەبێ.
لــە هــەر دوو حاڵەتــدا، بزووتنەوەی 
کۆمەالیەتی لە هەوڵی ئاڵوگۆردایە، بەاڵم لە 
یەکیان بە شێوەی ڕێفۆرم و لەوی تریان بە 

شێوەی ڕادیکاڵ و شۆرشگێرانە.

2.بزووتنــەوەیکۆمەاڵیەتــیوەک
ڕۆشــەنگەری/ ڕەوتی لە بەشــێک

ڕۆشنبیری
ئەگەر ڕۆشنبیریی وەک پێگەی کۆمەالیەتی 
و شکۆ ببینین کە لە ناو خۆیدا ،  گرووپەکان؛ 
کۆمەالیەتییەکانــی  توێــژە  و  چینــەکان 
جۆراوجۆر لە خــۆ دەگــرێ، بەدڵنیاییەوە 
بزووتنەوەی خوێندکاریی یەکێک لە گرووپە 
کۆمەالیەتییــەکان دەبێ؛ لــە ئاکامی وەها 
گریمانەیەکدا، یاســای زاڵ بە سەر کرداری 
ڕۆشــنبیریی و ڕۆشــنبیران لــە کرداری 
تــاک یا چاالکیی گشــتیی خوێنــدکاران 
گشــتگیر دەبێ،  لەم دۆخەدا بزووتنەوەی 
خوێندکاریــی وەک بەشــەکۆمەڵەیەک لە 

بزووتنەوەی ڕۆشنبیریی سەیر دەکرێ .
“ژێس پانســکی” شەســت پێناســەی 
جۆراوجۆری لە ڕۆشــنبیریی ڕاڤە کردووە، 
ئەم پێناسانە دەتوانین بە سەر سێ دەستەی 

سەرەکی دابەش بکەین.
دەســتەی یەکەم ؛ بە شــێوەی گشتی 
بەو ڕۆشــنبیرانە دەوترێت کە لە داهێنانی 
بایەخ گەڵی تاهەتایی و نەگۆڕ لە بەستێنی  
ڕاســتی، جوانی و دادپەروەری دا جێگایان 

دەبێتەوە.
ڕۆشــنبیران  دووهــەم؛   دەســتەی 
،بانگەشەکارانی بڕوا و عەقیدە ، دامەزرێنەرانی  
ئایدۆلۆژییــەکان و ڕەخنەگرانــی دۆخــی 

هەنووکەیی لە ئەژمار دێن .
لە پێناســەی دەســتەی ســێهەم؛ بە 

ڕوانگەی کۆمەڵناسیی، ڕۆشنبیران چینێکی 
کۆمەالیەتی لە چینی مامناوەندی نوێ دێنە 
ئەژمار  کە لە پەرەپێدان و بەڕەوپێشبردنی 

کولتوری کۆمەڵگادا ڕۆلیان هەیە .
ڕۆشنبیران بە شێوەی گشتی لە شوێنی 
“ هــزری “ کۆمەڵگا بیانهەوێــت یان نا لە 
گەڵ چوارچێوەی هێزی سیاســی ڕووبەڕوو 
دەبــن و زۆر جــار لە نێوان ئــەم دووانەدا 

ناکۆکی دێتە ئاراوە.
هزر و ئەندێشــە لە گەڵ هێزی سیاسی 
زۆر بــە کەمی دەگونجێ، چۆن هێز ناتوانێ 
لە درێژماوەدا زۆر ڕێکخەری ئەندێشەی ئازاد 
بێ و هزر و ئەندێشەش کاتێک فەرمانبەری 
هێزی سیاســی بن، مانای ڕاســتەقینەی 

خۆیان لە کیس دەدەن.
ڕۆشنبیر کەســێکە کە “ بۆ ئەندێشە و 
فکر ژیــان دەکات، هۆگریی ئــەو بۆ ژیانی 
هزریی، وێکچوویــی زۆری لەگەڵ هۆگریی 

مەزهەبی هەیە” .
لە نەریتی ڕۆشــنبیرییدا، ئەم ڕێسایانە 

دەبینرێن:
1 ڕۆشنبیری سیاسی زۆر جار لە دەرەوەی 
سیاســەت و دامەزراوەی هێزی سیاســی 
بااڵدستە و، ڕۆشنبیریی خۆی بە برپرسیاریی 
ڕەخنە گرتن، هەڵوێست نواندن و الیەنگریی 
دەزانێ، بەاڵم نەک الیەنگریی لە حیزب یان 

هێزێکی تایبەت .
2 ڕۆشنبیر بەردەوام لە دۆخی گوماناوی و 
بە دەربڕینێکــی ڕوونتر لە نێوان هیوا و بێ 

متمانەیی و دوودڵی دایە.
3 ڕۆشــنبیریی خەباتێکــە کــە لە گەڵ 
دواکەوتوویــی، خورافات و نەزانیی دژایەتی 
دەکات و بــۆ گەشــە، بەرەوپێشــبردن و 

نوێگەرایی تێدەکۆشێ.
4 ڕۆشــنبیر ڕەخنەگــرە و بــە ڕەخنە لە 
دۆخــی هەنووکەیــی، بەگشــتی دۆخــی 
سیاســی، فەرهەنگی، ئابــووری  و تاد. لە 

هوڵی ئاڵوگۆری ئەرێنی دایە.
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ئاسۆیەک ڕوو بە ئازادی، گرینگی دوو قاتی 
هەیە.

ئەم دەورە چاڕەنووس سازەی زانکۆکان، 
زیاتــر لە هەر شــتێکی دیکە، قــەرزداری 
حزووری خوێندکاران لەم ناوەندە و تواناکانی 

ئەوان دایە .
ئەوە ڕاســتییەکی حاشاهەڵنەگرە، زیاتر 
لە هەر شــتێکی تــر، ســەرچاوەگرتوو لە 
تایبەتمەندییەکانی ئەم چینە کۆمەالیەتییەیە 
و “ئارمانج خوازی و ماڤ ویســتی و دووری 
تایبەتمەندییە  بەرژەوەندی خــوازی”   لــە 
ســەرەکییەکانی نەوەی الوی خوێندکارانە 
کە لە تەنیشــت کەڵک وەرگرتن لە هەست 
و ســۆزی الوان بەرانبەر بە چینەکانی تری 
کۆمەڵگا، هۆی لێهاتوویی ئەم چینە گرینگە 

کۆمەالیەتییەیە .
بەرەوپێشــچوونی  و  بــوون  چــاالک 
بزووتنــەوەی حوێندکاریــی، لــە بــواری 
گەشــەی  بــە  پەیوەســت  ناوەڕۆکــەوە، 

سەرتاسەری ئەم چوار هۆکارەیە.
2 هەستی گشتی   1 بزواندنی کۆمەالیەتی 
4 جیایی  3 دەروەستیی و یەکگرتوویی و، 

بنیات.

دەرەنجام
بزووتنــەوەی خوێندکاریی بە بەردەوامی لە 
ناوەندی گۆرانکارییەکانی ئێران و کوردستاندا 
ئامادەگی هەبوو ، بەاڵم لە خاڵی دەستپێک 
و دروست کردنی ئاڵوگۆڕی سیاسیدا نەبوە، 
بەو مانایە کە شوێنکەوتووی کەشی گشتیی 
سیاســیی ڕەوتە سیاسییەکان لە کۆمەڵگادا 
بووە و لە هیندێک قۆناغدا بۆ کاریگەرترین 
کادرەکانی ئەم ڕەوت و الیەنە سیاســییانە 

گۆڕاوە .
لەوانەیــە ئێســتا لە هیچ شــوێنێکی 
جیهــان بزووتنــەوەی خوێندکاریی بە مانا 
ڕاســتەقینەکەی بوونی نەبێ و تاڕادەیەک 
بــە  پەیوەندیــدار  نەریتەکانــی  هەمــوو 

بزووتنــەوەی خوێندکاریی کــە تایبەت بە 
بزووتنــەوەی ١٣6٨ ی )مەبەســت ١٩6٨ 
نییــە؟( ئوورووپا بەرچاو بــوو، نەماوە، یان 
هێندێک لەم بزووتنەوانە بۆ حیزبی ڕادیکاڵ 
وەک حیزبە سەوزەکان لە واڵتانی ئورووپایی 
گــۆڕاون و بە شــێوەیەک لە سیســتەمی 

سیاسی هەبوودا جێیان گرتووە.
و  ئێــران  دەگــەڵ  پەیوەنــدی  لــە 
ئاڵوگۆڕە  ناوەندی  کوردســتانیش، زانکۆ لە 
سیاســی و کۆمەالیەتییەکاندا جێی گرتووە 
و ڕۆڵــی خوێندکاران بــە تایبەت بە هۆی 
فێرکاریی  جوگرافیای  ڕێژەیی  پەرەسەندنی 
بااڵ ، هەڤیازی و گرینگی تایبەتی بەخۆیەوە 

گرتووە .
ئێســتا لە ئێــران زیاتر لە چــوار ملیۆن 
خوێندکار سەرقاڵی خوێندنن کە ڕێژەی سەتا 
پێنجی ) ٥٪( حەشیمەتی ئێران پێک دێنێ.
بزووتنــەوەی خوێندکاریــی لە ئێران و 
کوردســتان هەڵگری ســێ تایبەتمەندیی 

سەرەکییە:
1  جیلــی نوێــی خوێنــدکار وازی لــە 
ئارمانخــوازی و ئاڕەزوو بێ بنەماکان هێناوە 
و بــە کەتوارگەرایــی هەوڵــی وەدیهێنانی 
دێموکراسی دەدا و دێموکراسی و ئاڵوگڕری 
دێموکڕاتیک لە کۆمەڵگا، داڵغەی سەرەکیی 

جمووجۆڵی خوێندکارانە.
2 حــزوور و ڕۆلــی بــێ وێنــەی کچانی 
خوێنــدکار لــە جموجۆلــی خوێندکاریدا، 
ئــەم ڕووتێکردنە ڕەنگدانــەوەی ئاڵوگۆڕی 

فەرهەنگیی  قوول لە ناو کۆمەڵگای ئێرانە
3 سەربەخۆیی ڕۆژبەڕۆژی ئەم جوواڵنەوەیە 
گەاڵڵــەی  و  سیاســییەکان  هێــزە  لــە 
و  سیاســییەکانیان  مافە  ســەربەخۆیانەی 
بــوون بە نوێنەری داواکاریی هەموو چین و 

توێژەکانی واڵت.
ئەمــە وەرچەرخانێکــی مانــادارە لــە 
ڕوانییــن و فەرهەنگی نوێدا، کە فەرهەنگی 

خوێندکاریی و زانکۆ دەستەبەری کردووە.

“شار” ناوەندی دژایەتی لە ناو واڵت دایە و 
چینی مامناوەنــدی نوێ، ناوەندی دژایەتی 
لــە ناو شــارن و ڕۆشــنبیران، چاالکترین 
گرووپــی دژبەر لە ناو چینــی مامناوەند و 
خوێندکارانیش ڕێکخراوترین و لێهاتووترین 
شۆڕشــگێران لــە نــاو ڕۆشــنبیراندان کە 
بەمشــێوەیە خوێندکاران چاالکترین هێزی 
شۆڕشگێر لەناو ناوەکی سەرەکی و ناوەندی 
خەباتی شۆڕشــگێریی لە کۆمەڵگا گەشــە 

ئەستێنەکان دان.
بــە بۆچوونی هانتینگتــۆن توندترین ، 
ڕێکخراوتریــن و شۆرشــگێرترین دژبەران 
لە گەڵ سیســتەمی دەســەاڵتدار دەبێ لە 
زانکۆکانــەوە ببینرێت. چــۆن ئەگەر تەنیا 
کەڵێنێک لە نێو هەموو واڵتانی تووشــیاری 
نوێگەرایی بوونی هەبێ، ئەو کەلێنە هەمان 

کەڵێنی دەسەاڵت و زانکۆیە .
بەمجۆرە بزووتنــەوی خوێندکاری ، لە 

پێگەی بزووتنەوەیکی کۆمەالیەتیدا:
یەکــەم، کۆمەڵێک لــە خوێندکاران لە 
خۆ دەگــرێ کە بە شــێوەیەکی دڵخوازانە 
جموجۆڵی گشــتی بــۆ دروســت کردنی 
گــۆڕان لە زانکۆ و کۆمەڵــگا ڕێک دەخەن، 
خوێنــدکاران لــەم جموجۆڵە گشــتییەی 
خۆیاندا ڕەنگبێ بــەدوای ئاڵوگۆڕ لە جۆری 
فەرهەنگی، بایەخی، ئابووری، کۆمەالیەتی و 

سیاسییەوە بن.

بووتنــەوەی خوێندکاریــی  دووهــەم، 
چاالکییەکی گشتی بۆ گەیشتن بە مەبەست 
و ئامانجی هاوبەش دێتە ئەژمار، ئەم هەوڵە 
گشــتییە زۆرتر لە ڕایەڵکەکانی پەیوەندییە 
و  خوێنــدکاران  نێــوان  نافەرمییەکانــی 

گرووپەکان دادەمەزرێت .
لە  شووناســی گشــتیی خوێندکاریی، 
تەنیشــت بڕوا و هۆگریەکانی هاوبەشــدا، 
بە بزووتنــەوەی خوێندکاریی یەکگرتوویی 
و هاودەنگی پێویســت بۆ جوڵەی گشــتی 

سیاسی کاریگەری دەبەخشیت .
بزووتنەوەی سروشــتی و چەمــک

خوێندکاری
لــە بنەڕەتــدا بزووتنــەوەی خوێندکاریی، 
کۆمەڵــگای  لــە  تایبــەت  دیاردەیەکــی 
ئەمڕۆییدایە و بە خەباتی گشــتیی گرووپە 
زانکۆییەکان بۆ بەرەو پێشــبردنی جۆرێک 
ئاڵوگۆڕ لە کومەڵگا پێناسە دەکرێ، هەر بۆیە 
ئەم بزووتنەوەیە جووڵــە و بزووتنەوەیەکی 

کۆمەالیەتی دێتە هەژمار.
لە هەڵسەنگاندنی هۆکارە سەرەکییەکانی 
ئاڵوگۆری کۆمەالیەتی، سیاسی و فەرهەنگی 
هەر کۆمەڵگایەکدا هۆکارێک بە ناوی زانکۆ و 
خوێندکاران لە پلەی یەکەم جێ دەگرن، بە 
تایبەت لە واڵتانی گەشە ئەستێن، زانکۆ لە 
پێگەی ناوەندی دابینکردنی پێویستییەکانی 
هزری یــەک جفــات بۆ پێشــڤەچوون و 
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