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پێشگوتار
پڕۆفیســۆر ئــاالن دیالنــی ،خــۆی وەک کەســێکی پێشــەنگ لــە ناســاندنی نژیاروانــی بــۆ
خۆشــبژیوی دەرخســتووە .نژیاروانــی کــە بــە شــێوەیەکی گشــتگیرانە لــە هەمــوو ژیانــی ئێمــەدا
ئامادەیــی هەیــە ،دەتوانێــت ببێتــە ســەرچاوەیەکی نەخۆشــی یــان ئــەوەی بببێتــە هــۆی
باشــرکردنی ئاســتی ژیــان و تەندروســتیامن ،پڕۆفیســۆر دیالنــی بــژاردەی دووهــەم دەگرێتــە
بــەر.
لــە مــاوەی بیســت ســاڵدا و لــەو کاتــەوە کــە بــۆ یەکــەم جــار ئــاالن و کارەکەیــم ناســیوە،
توێژینەوەکــەی لــە هەندێــک کەیســی توێژینەوەیــی تایبــەت لــە ســویدەوە بــۆ توێژینەوەیەکــی
جیهانــی لەســەر کاریگەرییــە بەســوودەکانی دیزاینــی فــەزا لەســەر تەندروســتی لە پەرەســەندندا
بــووە .ئێســتا دەســتکەوتەکانی بــە باشــی نــارساون و لــە ئاســتی جیهانیــدا ڕێزیــان لێدگیرێــت و
لــە هــەر کات زیاتــر ســەرنجی خەڵــک بــۆ الی خۆیــان ڕادەکێشــن و کەڵکیــان لــێ وەردەگیرێــت.
ئــاالن لــە ناوچــە شــاخاوییەکانی کوردســتانی ئێــران لــە دایــک بــووە و ژیانــی منداڵــی لــەوێ
بەســەر بــردووە .توانایــی رسوشــتی بــۆ دروســتکردنی فــەزای دەوروبــەر ،لەوێــڕا ســەر هەڵــدەدا.
لــە جەنگــەی ســەرهەڵدانە سیاســییەکاندا ،واڵتەکــەی بــە جــێ دەهێڵێــت و شــوێن خولیاکانــی
دەکەوێــت تاوەکــوو ببێتــە نژیاروانێــک لــە ئاســتی جیهانــدا .بــۆ ئــەم کارەش ســەرەتا لــە ئیتالیــا
و دواتریــش بــۆ خوێندنــی بــااڵ لــە ســوید دەگیرســێتەوە .ئاالنیــش وەک هــەر کۆچبەرێکــی
دیکــە ،هەمــوو ئــەو بەربەســتانەی الدان کــە تووشــی هــەر کەســێک دێــن کــە بــۆ یەکەمجــار
دێتــە نــاوی کەلتوورێکــی نوێــوە و پاشــان گەشــتە سەرنجڕاکێشــەکەی دەســت پێکــرد .بــە
دامەزراندنــی تۆڕێکــی نێونەتەوەیــی ،هاوکارەکانــی لــە ئەکادمیــا ،بازرگانــی و حکومــەت لــە
دەوری یەکیەتییەکــی تەندروســتی و دیزایــن و حکومەتــدا کــۆ کــردەوە ،کــە ئاســتی تەندروســتی
و خۆشــبژێوی باشــر کــردووە  .چەمکێــک کــە ئێســتا پــەرەی پێــداوە تاوەکــوو کوالیتیــی ژیانــی
نەتــەوەکان لــە سەرانســەری جیهانــدا باشــر بــکات.
ســەلوتۆجێنیک 5چەمکێکــە لەســەر ئــەوەی کــە بــە چ شــێوەیەک لــە ناوەرۆکــی ئــەو فەزایــە
تێدەگەیــن کــە دەوری ئێمــەی مرۆڤــی داگرتــووە .بــۆ وێنــە ،هــەر ئێســتا بــۆ چەند چرکە ســەرنجی
ئــەو ژوورە بــدەن کــە ئــەم وشــانەی تێــدا دەخوێننــەوە ،ئــەو فەزایــە چــۆن لەســەر ژیانــی ئێــوە
کاریگــەری دادەنێــت؟ کام هــۆکارە سوودبەخشــانە دەتوانــن لــەو ژوورەدا دەستنیشــان بکــەن؟
ئــەم بیرۆکەیــە ســەرەتا لــە الیــەن ئــا ،ئانتۆنۆڤســکی (نــارساو بــە باوکــی تەندروســتی) و کەســانی
تــرەوە لــە توێژینــەوەی پەیوەندیــدار بــە سرتێســەوە خراوەتــە ڕوو .دەرکەوتــووە هــەروەک چــۆن
ژینگــەکان دەتوانــن ببنــە هــۆی تــرس و تۆقــان ،بــە هەمــان ئەنــدازەش دەتوانــن «فەزایەکــی
ئەمــن» دروســت بکــەن .فەزایەک کــە دەرفەتی حەســانەوە ،هانــدان ،هارمۆنــی و چێژوەرگرتنامن
بــۆ بڕەخســێنێت.
5- Salutogenic is a latin term is contrray of Pathogenic. Saltu means Health and genic means origin so
salutogenic means orgisn of Health or what make people healthy
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ئەمڕۆکــە ،لــە ڕێگــەی توێژینــەوەوە ،کاریگەرییــە ڕاســتەوخۆکانی ژینگــە لەســەر ســرێس
و هۆرمۆنــەکان دەزانیــن؛ لــە ڕێگــەی ئــەو توێژینەوانــەی کــە لەســەر مێشــک و هەڵســوکەوت
کــراون ،دەزانیــن کــە لــە ڕاســتیدا چــۆن ژینگــەکان کاریگــەری لــە ســەر ئێمــە دادەنێــن .بــۆ
کرێــکار و خاوەنــکار  ،خوێنــدکار ،نەخــۆش ،زیندانــی و دانیشــتووانی شــار ،دیزاینی شــوێنەکانی
کار ،فەزاکانــی شــار و هــەر جــۆرە بینایــەک زۆر گرینگــە.
ئێمــە لــە هێــزی بەرهەمهێــن و بەســوودی موزیــک بــۆ منــدااڵن بــە تایبــەت لــە فێربوونــدا
ئاگاداریــن .ئــەوە پێــی دەوترێــت «ئاســەواری مــۆزارت» .ئێســتا ئــەم پرســیارە ســەرهەڵدەدا:
«ئاســەواری دیالنــی» چییــە؟
لــەم دواییــەدا کتێبێکــی ڕێنامیــی ڕیســتۆرانەکان لــە ســتۆکهۆڵم بــاو کرایــەوە کــە پێــت
دەڵێــت ڕیســتۆرانێکی ئــارام لــە کوێیــە؛ شــوێنێک کــە ئاســتی دەنگــەکان لــەوێ گونجــاو بێــت،
شــوێنێک کــە هاوڕێیــان بتوانــن باسوخواســێکی ڕاســتەقینە دامبەزرێنــن .لــە ســتۆکهۆڵمدا،
شەســت و پێنــج شــوێنی ئــارام ،واتــە شــوێنی ســەلتۆجێنیک دەستنیشــان کــراون .لــە تۆکیــۆ،
توێژینــەوە لەســەر ئــەوە دەکرێــت کــە لــە نێــوان پیشەســازیی دروســتکردنی تایــە و تەگــەر
لەگــەڵ پالندانەرانــی شــاری هــاوکاری بکرێــت تاوەکــوو کێشــەی ئاســتی دەنــگ لــەو شــوێنانەدا
چارەســەر بکرێــت کــە ترافیــک هەیــە .ئێمــە چیــر لــە ســەردەمە کۆنەکانــدا ناژیــن ،کاتێــک
گژوگیایــان لەســەر شــەقامەکان و لــە هەندێــک شــوێنی تایبەتــدا هەڵدەڕشــت تاوەکــوو دەنگــی
ناڵــی ئەســپەکان و جیــڕەی کەژاوەکانیــان کــەم بکەنــەوە .کات تێدەپەڕێــت ،پێداویســتییەکانی
مــرۆڤ دەمێننــەوە و ڕێگەکانــی بەردەمــان بــۆ باشــرکردنی ژینگــەی ژیامنــان بێســنوورن.
داخــوازی بــۆ دیزاینــی ســەلتوجێنیک لــە دروســتکردنی فەزاکانــدا بــۆ مــرۆڤ ،لەوانەیــە وەک
شــتێکی ئاســایی بێتــە پێــش چــاو ،بــەاڵم تێگەیشــن لــەو پێداویســتییە تەنیــا لــەم دواییــەدا
پــەرەی ســەندووە .ســاڵی  ١٩٩٧بــوو کــە ناوەنــدی فیوچر ســکاندیا 6لــە ســتۆکهۆڵم تاقیگەیەکی
منوونەیــی بــۆ ســەرمایەی هــزری 7لــە ڕێگــەی دروســتکردنی فەزایەکــی کاریــی هاندەرانــە
کــردەوە.
پەنجــا شــوێنی منوونەیــی دیکــەی هاوشــێوە لــە ئەوروپــادا و پەنجــای دیکــەش لــە ژاپــۆن بــە
دوای ئــەودا دروســت کــراون .یەکخســتنی پێنــج هەســتەکامنان لەگــەڵ شــوێنی کار زۆر ڕوونــر 
دەبێــت :نــە تەنیــا دەنــگ و بینیــن ،بەڵکــوو بۆنکــردن ،ڕووناکــی و هەســتی ســاوین یــەک دەگــرن
تاوەکــوو هەســتێک دروســت بکــەن کــە ئێمــە پێــی دەڵێیــن «بەهێزبوونــەوەی مێشــک.»8
فەزایەکــی وا شــوێنێکە کــە وزەمــان دەداتــێ ،وزەیەکــی زیاتــر لــەوەی بــۆ ڕاپەڕاندنــی کارەکامنان
پێویســتە :فەزایــەک کــە کاتێــک دوای ڕۆژێکــی کاری بــە جێــی دەهێڵیــن ،وزەمــان زیاتــر بێــت
لــەو کاتــەی کــە ســەرلەبەیانی کارمــان تێــدا دەســت پێکــردووە .ئەزمونێــک لــە ناوەنــدی فیوچــر
ســکاندیا هانــی دام کــە بپرســم :ئــەم شــتە چــۆن بــەدی دێــت؟ دەمهەوێــت قووڵــر ئەمــە بزانــم
و لەگــەڵ کەســانی تریــش هاوبەشــی بکــەم ،ئــەو ڕازە چییــە؟
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توێژینــەوەی دوکتــور ئــاالن دیالنــی و هاوکارەکانــی لــە زانکــۆی کارۆلینســکا ئــەو ئەزموونــەی
دروســت کــردووە ،ئــەوان بــە دروســتکردنی هاوئاهەنگــی و هارمۆنــی ،فەزایەکــی دروســتکراوی
داهێنەرانەیــان خوڵقانــد .لــە توێژینــەوەی ئەمــڕۆدا ،ڕەنگــە ئــەو فەزایانــە بــە ناوەندەکانــی
هەســتەکانی داهاتــوو نــاوزەد بکەیــن ،وەک ڕێگەیــەک بۆ باســکردن لــە کاریگەریی ڕاســتەوخۆی
ژینگــەی کاری یــان کەســی لەســەر هەســتەکان.
ئــەم کتێبــە بــاس لــە گەشــتی پڕۆفیســۆر ئــاالن دیالنــی لــە پیاوێکــی گەنــج لــە کوردســتان تــا
ئەمــڕۆ دەکات ،بــاس لــە توێژینەوەکانــی لــە سەرانســەری جیهــان ،لــە جیهانــی گەشەســەندوو
و لــە و شــوێنانەدا دەکات کــە هێشــتا بــە شــوێن ئــەو ڕێگەیانــەدا دەگەڕێــن کــە تێڕوانینیــان
لەســەر بایەخــی نژیاروانــی لەســەر ژیانێکــی تەندروســترتی داهاتــوو قووڵــر بکــەن.
ئەمــە کتێبێکــی بناخەییــە .ڕەنگــە هامنــان بــدات کــە هــاوکار بیــن لــە دروســتکردنی جیهانێکــی
تایبــەت بــۆ خۆشــبژێوی و داهاتــووی پێکــەوە ژیامنــان.
لەیف ئێدڤینسۆن
پڕۆفیسۆر لە بەشی سەرمایەی هزری ،زانکۆی لۆند
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پێشەکی
بــۆ قســەکردن لەســەر ئەزموونــی کاری دوکتــور ئــاالن دیالنــی دەبێــت دوو بابەتــی دوور لــە
یەکــر واتــا  دیزاینــی نژیاروانــی و باســی گرینگــی خۆشــبژێویی مرۆڤایەتــی پێکــەوە گــرێ
بدەیــت .تەندروســتی بووەتــە مەتەڵێــک بــۆ ملیۆنەهــا کــەس لــە هەمــوو تەمەنــەکان ،بــە
هەمــوو شــێوازەکانی ژیــان لەنــاو کولتــوور و نەتەوەکانــدا .گــەڕان بــۆ تەندروســتییەکی باشــر،
بردنەســەری ئاســتی خۆشــبژێوی و هێــز و وزە بوونەتــە گەوهەرێکــی بەنــرخ لــە سەرانســەری
جیهانــدا.
کەس خەیاڵی بۆ ئەوە ناچێت کە وەاڵمی مەتەڵەکە لە ژوورەکانی خۆماندایە.
دیالنــی بێدەنــگ بــەاڵم بــە چاالکیــی بەردەوامــی لــە ســێ دەیــەی ڕابــردوودوە وەک
پێشــمەرگەیەکی نژیاروانــی (مێعــاری) نــارساوە .بــە شــوێن دروســتکردنی شــێوازێکی
بیناســازیدا دەگەڕێــت کــە ئەگــەر کەســانێک تەندروســتییان تێكچووبێــت لــەو شــوێنانەدا
هەڵســێنەوە ،ئــەو پێشــنیار دەکات کــە دامــەزراوە تەندروســتییەکان دەبێــت بۆخۆیــان لــە
ڕێگــەی بەرجەســتەکردنی هۆکارەکانــی تەندروســتی ،ببنــە بەشــێک لــە ڕێگەچارەکــە .پێویســتە
نەخۆشــخانەکان ،خانــەی بەســااڵچووان ،دامــەزراوە گشــتییەکان و بیناکانــی تــر بــە شــێوەیەک
بگۆڕێــن کــە ئــەو تواناییەیــان ببێــت تەندروســتیامن باشــر بکــەن نــەک تێکــی بــدەن.
وەک زانایــەک و توێژەرێکــی لێهاتــوو ،دیالنــی کاریگەریــی دەروونیــی گۆڕانکارییــە هــەرە
پێویســتەکانی ڕوون کردوونــەوە کــە نەخۆشــخانەیەک دەبێــت ڕەچاویــان بــکات ،و پاشــان
دەبێــت کار لەســەر چارەســەری نەخۆشــەکانی بــکات .ئــەو پێداگــرە و قســەکانی ڕازیکــەرن.
شــێوەی نەخۆشــخانەکان لــە دەرەوە و نــاوەوە کاریگــەری دادەنێــن لەســەر بەدەســتهێنانەوەی
تەندروســتی و وزە.
ئــەوە بیرۆکەیەکــی ســاکارە بــەاڵم لــە چەندیــن ڕوانگــەوە دژایەتــی بیرۆکــە داهێنەرانەکــەی
دیالنــی کــراوە .زۆر شــارەزای پیشەســازی ،کەســانی ئەکادمســیەن ،و تەنانــەت وەزیرەکانــی
حکومــەت لــە دوودڵیــدان .نەخۆشــخانەکان چەنــد دەیــە پێــش چــۆن بــوون ،هێشــتا هــەر بــەو
شــێوەیەن.
لــە بیســت و پێنــج ســاڵی ڕابــردوودا کاری زۆر لەســەر ژینگــەی چاودێریــی نۆرینگەیــی
(کلینیــکاڵ) کــراوە و بــە دیزاینــی جیهانــی ســازکراو بــەرەو ژینگەیەکــی تەندروســت چوویــن.
ئــەو پێشــکەوتنەی بــە دەســت هاتــووە هــەروا درێــژەی هەیــە.
کەواتــە ،دیالنــی بزووتنەوەیەکــی خوڵقانــدووە ،دوو بــواری زۆر مەزنــی تەندروســتی و نژیاروانــی
لێــک گــرێ داون .ئــەو لــەو شــوێنانەدا کــە فــەزای لــێ نەبــوو ،فــەزای دروســت کــرد .ئامارێــک
کــە لــە ســەمپۆزیۆمە نێونەتەوەییەکانــی و کۆنگــرە جیهانییەکانــی دیزایــن و تەندروســتی ئاماژەی
پێــدەکات بــەم شــێوەیە ٩٣،٥ :لــە ســەدی پــارەی تەرخانکــراو لــە جیهانــدا لەســەر چارەســەری
هۆکارەکانــی پاتۆجێنیــک واتــە هۆکارەکانــی نەخۆشــی خــەرج دەکرێــت .لــە کاتێکــدا کــە تەنیــا
یــازدە لــە ســەدی مــردن لــە جیهانــدا بــە هــۆی هۆکارەکانــی نەخۆشــییەوەیە .ســەیر ئەوەیــە
کــە  ٧٣لەســەدی مردنەکانــی جیهــان وەک ئــەو دەڵێــت بــە هــۆی هۆکارەکانــی ســەلوتۆجێنیکە
(هۆکارەکانــی تەندروســتی) و تەنیــا  ٢لــە ســەدی بودجــەی جیهــان لەســەر چاودێریــی
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ســەلوتۆجێنیک ســەرف دەکرێــت .هــەر بۆیــە ئــەو نەخۆشــخانانەی کــە جیــاواز بەرچــاو دەکــەون
و جیــاواز کار دەکــەن  بەشــێکی گرینگــن لــە وەاڵمــی مەتەڵەکــە.
ئــاالن خەڵکانێکــی زیاتــر و زیاتــر لــە بوارەکانــی پیشەســازی ،سیاســتدانەرانی حکومەتــی و
ئەکادیمیــا بــەرەوە کۆبوونــەوە نێونەتەوەییەکانــی ڕادەکێشــێت .دواییــن توێژینــەوە و ئەزموونــە
کردەییــەکان هاوبــەش دەکات کــە لــە ژینگەیەکــی چێژبەخــش بــەاڵم پیشــەییانە و لــە ئاســتێکی
بــەرزدا تاقــی کراونەتــەوە و زۆربــەی خەڵکــی ســەرنجیان نــەداون ،ئەمــەش وا دەکات کــە ئــەو
کەســانەش دەســت بــە کار بــن و پاڵنــەر بــن بــۆ دروســتکردنی گۆڕانــکاری.
هــەروەک پزیشــکی بەســتێنێک بۆ پیشــەکانی تەندروســتی دەخوڵقێنێــت ،نژیاروانــی بناخەیەکە
بــۆ ئــەو پیشــانەی کــە لەســەر دروســتکردنی ژینگــە جەخــت دەکەنــەوە ،پزیشــکەکان و نژیاروانان
لــەم کارەدا هــەر کامیــان لــە لوتکــەی بوارەکــەی خۆیانــدان .پســپۆڕانی تــر وەک ئەندازیــاران،
پالندانەرانــی شــاری و پاشــان پســپۆڕانی ژینگــە و ســەقامگیری زیــاد دەبــن .ســوپایەک ســەری
هەڵــداوە کــە دیالنــی وێنــای کــردووە و بــوار و مەوداکــەی هــەروا گــەورە دەبێتــەوە .بــە بۆنــەی
ئەکادیمیــای نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی ،زۆر زیاتــر لەســەر بابەتەکانــی تەندروســتیی
گشــتی جەخــت دەکرێتــەوە .ئــەوە ئێســتا بوارێکــی زانســتییە لــە بەینــی چەنــد بوارێکــی دیکــەدا
و ئامانجــە جیهانییەکــەی ئەوەیــە کــە پەیامێــک بگەیەنێــت.
پەیامەکە ئێستا خەریکە گشتگیر دەبێت.
تۆڕێکــی جیهانــی پشــتیوانی لــە گۆڕانــکاری لــەو بینایانــەدا دەکات کــە تێیانــدا دەژیــن و
ئیشــیان تێــدا دەکەیــن تــا ئــەو گۆڕانکارییــە ببێتــە هــۆی گۆڕینــی جیهــان .بیرۆکەیەکــی شــیاوی
پشــتیوانیکردنە .ڕوانگەیەکــە کــە هێزێکــی زۆری لــە شــار و واڵتــە پێشــکەوتووەکاندا و هەروەهــا
لــەو شوێنانەشــدا هەیــە کــە ئێســتا خەریکــی پێشــکەوتنن .تەندروســتی ســەرمایەی هــەر
کەســێکە ،چونکــە بەبــێ هەبوونــی تەندروســتی ژیانــی ئاڵۆزمــان بــەردەوام نابێــت.
چیرۆکــی ئــاالن دیالنــی لــە ســەرەتاوە لــە شــارێکی بچوکــی کوردســتان تاوەکــوو شــارومەندێکی
جیهانــی لەوانەیــە ببێتــە هــۆی ئــەوەی کەســانی الو و هەروەهــا بەتەمەنیــش هــان بــدات تاوەکوو
بــە شــوێن بەدیهێنانــی جیهانێکــی باشــرەوە بــن بــۆ هەمــووان.
کارۆل پرونهابێر
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دەستپێک :مانگی مەی ٢٠٠٩

هۆتێلی ڕیتز-کارڵتۆن میلێنیا لە سەنگاپوور

بەیانییــەک ،فڕۆکــەی ســیلڤری  ٧٤٧بەســەر بازنــەی جەمســەری باکــووردا بــەرز دەبــۆوە ،سەرنشــینێکی ڕەشــتاڵە
جلێکــی ڕازاوە لەبەریــدا لــە کورســییەکانی پێشــەوەی فڕۆکەکــەدا دانیشــتبوو ،پۆلێــک کاغــەزی لەبــەر دەمیــدا
بــاو کردبوونــەوە و ســەیری دەکــردن .خۆرەتــاو لــە پشــت ســێبەری هەورەکانــەوە درەوشــایەوە و ئــاالن دیالنــی بــۆ
ماوەیــەک لــە هەورەکانــی ژێــرەوە ڕامــا .بڕیــار وا بــوو کــە ئــەو هەفتــەی دادێ ،بــە بەرنامــەی نــوێ پــڕ بکرێتــەوە،
چەندیــن کەســایەتیی نێونەتەوەیــی بینێــت و لەگــەڵ کۆمەڵێــک هــاوکار بــۆ زنجیرەیــەک دیــدار و باســی نــوێ لــە
ســەنگاپوور کــۆ ببنــەوە.
ئــەو قســەکانی خــۆی لــە وتووێژێکی ئــەم دواییەی لەگــەڵ گۆڤارێک بیــر دەکەونــەوە« :نەخۆشــبوونی کۆمەڵگاکەمان
کێشــەی هــەر زانایەکــە لــە جیهانــدا .هیــچ شــتێک لــە تەندروســتی گرینگــر نییــە .ئێمــە هــەر کارێــک بکەیــن،
دەبێــت ئاگامــان لــە تەندروســتیی تاکەکەســیامن و تەندروســتی لــە سەرانســەری جیهانــدا بێــت .ئەگــەر خەڵــک
لــە جیهانــدا زانیارییــان ببوایــە زۆر بــە ســادەیی دەمانتوانــی بــەر بــە هــۆکارە دنیاداگرەکانــی تێکــدەری تەندروســتی
بگریــن .دوو دەیــەی پێدەچێــت –یــەک بــەرە یــا بیســت ســاڵ -ئەگــەر منداڵەکامنــان ڕابهێنیــن».
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شەشــەمین کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە ســەنگاپوور ،دوای چەندیــن مانــگ پالندانــان ،لــە
دوو ڕۆژی داهاتــوودا بەڕێــوە دەچێــت .بەپێــی ئــەو شــتەی پێشــر بەرنامــەی بــۆ دانرابــوو ،بڕیــار وا بــوو دیدارێکــی
ئاســایی لەگــەڵ بەڕێوبــەری تەندروســتیی ســەنگاپوور بێــت تاوەکــوو چەنــد وۆرکشــاپ و ســێمینار لەســەر پەرەدانــی
ژێرخانــی گونجــاوی تەندروســتی بــۆ حکومەتــی ســەنگاپوور پێشــکەش بــکات و لــەم ڕێگەیــەوە حکومــەت یارمەتیــی
خەڵکەکــەی بــدات .ئــەوەی دیالنــی بەرنامــەی بــۆ دانابــوو دیدارێکــی ئاســایی و ســادە بــوو لەگــەڵ بەڕێوەبــەر و
چەنــد کــەس لــە هاوکارەکانــی.
بــەاڵم کاتێــک کــە گەیشــتە نــاو شــاری ســەنگاپوور ،دووســەد کــەس لــە وەزارەتــی تەندروســتی چاوەڕێــی بــوون.
بەڕێوەبــەر ئــەوەی شــی کــردەوە کــە بــە گشــتی لــە بیناســازیدا لــە ســەنگاپوور بایــەخ بــە تەندروســتیی هاواڵتیــان
دراوە .ئــەو کەســانەی کــە دێــن لــە نەخۆشــخانە کار بکــەن دەبێــت بــۆ مــاوەی شــەش مانــگ واز لــە جگەرەکێشــان
بهێنــن دەنــا قــەت وەرناگیرێــن .بــۆ ئــەوەی وەک فەرمانبــەر وەرگیرێــن دەبێــت هەڵســوکەتیان تەندروســتانە بێــت.
ئــەو خەڵکــە ئارەزوومەنــدە پێداگــرەی ســەنگاپوور هــەم بوونــە مایــەی سەرســووڕمانی و هــەم لەســەر ئــەو ڕوانگەیــەی
پشتئەســتوورتریان کــرد کــە دەبێــت حکومەتــەکان خەمــی تەندروســتیی هاواڵتییانیــان بخــۆن و هــەر ئــەوەش وای
کــرد کــە یەکــەم نەخۆشــخانە لــەوێ دروســت کرێــت و بــە دوایــدا لــە واڵتانــی دیکــەش نەخۆشــخانەکان یــەک لــە
دوای یــەک دروســت کــران .ئامانجــی ئــەوە بــوو کــە نژیاروانــان ،ئەندازیــاران ،پالندانەرانــی شــاری و پســپۆڕانی
پزیشــکی و الیەنــی حکومــی لــە هەمــوو قــاڕەکان بانگهێشــت بــکات کــە لەگــەڵ فۆرومــە ئامانجــدارەکان و پالنــەکان
پەیوەســت بــن تاوەکــوو پارادایمــەکان بگــۆڕن ،و بینــاکان بــە شــێوەیەک دروســت بکــەن کــە تەندروســتییەکی
باشــر بــۆ میلۆنــان کــەس دابیــن بکــەن.
ئــەودەم مانگــی مــەی  ٢٠٠٩بــوو و ئــاالن دیالنــی لەســەر شــاڕێی بــوون بــە هاواڵتییەکــی نێونەتەوەیــی بــوو و ئــەم
فۆرومانــەی لــە ئەورووپــا ،ئاســیا و ئەمریــکای باکــوور بەڕێــوە دەبــرد.
لەگــەڵ نیشــتنەوەی فڕۆکەکــەی لــە فڕۆکەخانــەی چانگیی ســەنگاپوور ،دیالنی پەڕگــە و فۆلدێرە ســەریەکرناوەکانی
کــۆ کردنــەوە و خســتنییە نــاو ســاکەکەی تاوەکــوو ئامــادە بێــت بــۆ دابەزیــن و بەرەو شــوێنی پشــکنین لــە فڕۆکەخانە
بــەڕێ بکەوێــت .ئــەم کاتــە وەک ئــەو  کاتــەی کــە پاســەکە لــە شــاری مەهابــاد لــە زێدەکەیــەوە بــەرەو تــاران بــەڕێ
کــەوت ،بــۆ کــوڕە کوردەکــە گرینــگ بــوو .ئاســۆی ژیانــی بــە شــێوەیەک گــەورە بــوو کــە قــەت لــە خەیاڵــی ســەردەمی
منداڵیــدا نەدەگونجا.
لــە نــاو ســەنگاپوور چــوو بــۆ هۆتێلــی ڕیــچ کارڵتــۆن میلێنییــا ،چــاوی بــە ڕازاوەیــی ،ڕووناکیــی زۆر و ڕێــڕەوە
بەرزەکانیــدا گیــڕا ،هەســتی کــرد کــە ئــەم شــوێنە بــۆ بەڕێوەبردنــی کۆنگــرە گونجــاوە .لێــرەدا بــوو کــە بینــی ئەنــدام
پەرلەمانــی بریتانیــا ،لــۆرد نایجــڵ کریســپ لــە مێزەکــەی پێشــەوەدا خەریکــی گرتنــی ژوور لــە هۆتێلەکــەدا بــوو ،و
بەڕێــزەوە ســاوی لــە وەزیــری تەندروســتی کــرد کــە بەڕێوەبــەری کۆنگرەکــە بــوو .ئــاالن وەڕێ کــەوت و ســاوی لــە
هەردووکیــان کــرد.
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 .1ژیانی منداڵی لە کوردستان١٩٧٦-١٩٥٧ :

پاشــنیوەڕۆیەکی ســاردی مانگــی خەرمانــان بــوو کــە ڕابیعــەی دایکــی حامیــد لــە ماڵــە یــەک ژوورییەکەیانــدا ژانــی
منداڵبــوون گرتــی .مامــا –کــە لــە گونــد بــە مامــان دەوتــرا  -یارمەتــی دا .لــە دەرەوە ،باوکــی ،ڕەحیــم ،بێئۆقــرە
دەهــات و دەچــوو ،قوڵپــی لــە پیاڵــە چاییەکــەی دەدا کــە هەڵمــی لــێ هەڵدەســتا و کڵــۆ قەندەکــەی نــاو دەمــی
دەتوانــدەوە .خوشــکەکەی مەلــەک ،کــە دوو ســاڵ گەورەتــر بــوو ،بــە داوێنــی باوکییــەوە نووســابوو ،بــەاڵم ئەحمــەد،
بــرا دوازدەســاڵەکەی ،لــە دەرەوە لەگــەڵ هاوڕێکانــی یــاری دەکــرد.

ئەو دەیگێڕایەوە کە ژنان
بۆ یەکەم جار چوونە
قوتابخانە و زمانی
کوردی بۆ یەکەم جار لە
قوتابخانەدا وترایەوە.
نەخشەی کوردستان و مەهاباد

لەگــەڵ ئــەوەی تیشــکی ســوورباوی خــۆر لــە پەنجــەرەوە دەهاتــە ژوور ،حامیــد مەحمــوودی خزایــە نــاو دەســتە گەرم
و پڕســۆزەکانی پــووری .پــووری بــە القەکانــی بــەرزی کــردەوە و دەســتی بــە پشــتیدا کێشــا تــا یەکــەم گریانــی ژیانــی
لــێ ببیســتێت .حامیــد لــە ســەدراباد ،گوندێکــی بچووکــی کوێســتانەکانی کوردســتان لــە دایــک بــوو .لــەو کاتــەدا
نــە خــۆی و نــە بنەماڵەکــەی بــە خەیاڵیانــدا نەدەهــات کــە حامیــد ســااڵنێک دواتــر دوو هــەزار مایــل دوورتــر بــە
نــاوی ئــاالن دیالنییــەوە دەچێتــە ســەر کاروبــاری ژیانــی.
هــەر زوو ،بنەماڵەکــەی چــوون بــۆ شــاری مەهابــاد ،پایتەختــی کوردســتانی ئێــران ،کــە نــارساوە بــە «شــارێک کــە
غــرووری نەتەوەیــی ئێمــەی پیشــان دا» .ئەحمــەد ،بــرا گــەورەی کۆرپــە ســاواکە ،قوتابخانــەی ســەرەتایی تــەواو
کردبــوو بــەاڵم لــە ســەدراباد قوتابخانــەی ناوەنــدی لــێ نەبــوو و ڕابیعــە ویســتی کــە کــوڕە گەورەکــەی درێــژە بــە
خوێنــدن بــدات.
مەحموودییــەکان شــوێنێکیان لــە ناوەڕاســتی شــار لــە کۆاڵنــی شــەوقی لــە شــەقامی جامــی جــەم دۆزییــەوە.
ژوورێکیــان لــە ماڵێکــی گــەورە بــە کــرێ گــرت ،ئــەوەش بــۆ ئــەو ســەردەمە کــە بــاری ژیــان بــاش نەبــوو ،شــتێکی
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بــاو بــوو .ژوورەکــە پەنجەرەیەکــی زۆر بچووکــی هەبــوو و زۆریــش بچــووک بــوو ،نزیکــەی ســێ لــە پێنــج میــر دەبــوو.
لــە شــەودا ،پێخەفــی کۆکــراوە ڕادەخــرا تاوەکــوو هەمــووان لەســەری بنــوون.
ڕەحیــم زۆر بــە پەرۆشــەوە کاری دەکــرد تــا ژن و منداڵەکــەی بەخێــو بــکات .ڕابیعــە کاری مــااڵن و نانکــەری بــۆ
دەوڵەمەندەکانــی مەهابــاد دەکــرد تــا لــە پەیداکردنــی بژێویــی ژیانــدا یارمەتیــدەر بێــت .جیــا لــەوەش ،ماڵیشــی
خاوێــن و ڕێکوپێــک ڕادەگــرت.
ڕەحیــم مەحمــوودی پیاوێکــی بەڕەحــم و بەســەبر بــوو ،ئاغابانووەکــەی لــە پشــتەوە دەبەســت و ڕیشــۆڵەکانی
بــە ناوچاویــدا شــۆڕ دەبوونــەوە .ئــەو هەمیشــە قاتــە کوردییــە فشــەڵەکانی لەبــەر دەکــرد .ڕابیعــە ژنێکــی ژیــر و
کۆمەاڵیەتــی بــوو .ڕەنگــی قــژی ڕەش و چاوەکانــی قاوەیــی بــوون .هــەر کام خەڵکــی گوندێــک بــوون ،ڕەحیــم
خەڵکــی گونــدی ســەدراباد دێیەکــی نزیــک مەهابــاد و ڕابیعــە لــە مەنگوڕایەتــی لــە باشــووری ڕۆژاوای پایتەختــی
کوردســتان بــوو .ڕەحیــم  و ڕابیعــە ،لــە مەهابــاد یەکرتیــان دیــت و دواتــر چوونــە ســەدراباد ،ئــەو شــوێنەی کــە ژیانــی
هاوبەشــیان لەوێــوە دەســتی پێکــرد.
سەربردەی بنەماڵەی حامید
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ســەرهەڵدان و شــکانی مەهابــاد ،کاریگەرییەکــی
زۆری لەســەر کۆمەڵــگای کــوردی دانــا .بــووە خاڵــی
ســەرچاوەی هیوایــان بــۆ ســەربەخۆیی لــە داهاتــوودا.
حامیــد ئــەو ئاواتــەی لــە دڵــدا بــوو .هەرچەنــد ،کاتێــک
ئــەو الو بــوو ،زیاتــر حــەزی لــە چاالکیــی کوڕانــە وەک
وەرزش ،ڕابــواردن لەگــەڵ هاوڕێیــان ،و کاتبەســەربردن
لەگــەڵ بنەماڵــەی بــوو .ســەرەڕای ئــەوەی چارەنــووس
لــە ســەرەتای گەنجیــدا بــەرەو ئەورووپــا پەلکێشــی کــرد،
بــەاڵم پەیوەندییەکــی توندوتــۆڵ و واتــاداری لەگــەڵ
خەڵکەکــەی خــۆی ڕاگــرت.
کاتێــک منــداڵ بــوو ،ڕەحیــم چیرۆکەکانــی کۆمــاری
دێموکراتیکــی مەهابــادی بــۆ کوڕەکــەی دەگێڕایــەوە .ئــەو
دەیگێڕایــەوە کــە ژنــان بــۆ یەکــەم جــار چوونــە قوتابخانــە.
زمانــی کــوردی بۆ یەکەمجــار لــە قوتابخانەکانــدا وترایەوە.
ئامینــە ،خێزانــی ئەحمــەد ،کــوڕە گــەورەی ڕەحیــم کــە
دوازدە ســاڵ لــە حامیــد گەورەتــر بــوو ئــەو شانســەی
نەســیب ببــوو کــە لــە الی ســەرۆک کۆمــار ،قــازی
محەممــەد ،لــە قوتابخانەیەکــی تــازە دەســتبەکاربووی
کوردیــدا بخوێنیــت.

قازی محەمەد ،سەرۆککۆماری یەکەم کۆماری
کوردستان لە مەهاباد

ئاالن دیالنی

دایکــی بــرازای مــام ئەحمــەد ئیالهــی وەزیــری دارایــی قــازی محەممــەد بــوو .ڕابیعــە جحێــڵ بــوو کــە باوکــی مــرد.
مــام ئەحمــەد وەک باوکــی لێهــات بــۆی و زۆر چاوەدێــری دەکــرد .مەحمــوودی زۆر جــاران ســەری دەدا .مــام
ئەحمــەد ،دوکانێکــی کوتاڵفرۆشــی دانــا و پــارەی دەدایــە منداڵــەکان .ئــەوان بــە بابەگەورەیــان دەگــوت «مامــە».
مــام ئەحمــەد زۆر ژیــا و لەنــاو خەڵکیــدا پیاوێکــی زۆر بــە قــەدر بــوو.
ڕەحیمیــش لــە کۆمــاردا تێوەگالبــوو و هــەر لەوێــوە بــوو کــە خێزانــی داهاتــووی ناســی .ڕەحیــم و غەفــووری بــرای
بوونــە پێشــمەرگەی مــەال مســتەفای بارزانــی ڕێبــەری ئوســتوورەیی کوردانــی باشــوور  کــە ســەرەڕای ســەختییەکی
زۆر لــە ئێراقــەوە و لەگــەڵ پێنســەد پێشــمەرگەی جەربــەزە هاتــە پشــتیوانیی کۆمــار.

مەال مستەفا بارزانی ،ڕێبەری ئوستوورەیی کوردان

کۆمــار ڕووخــا ،و بارزانــی ڕووی لــە تاراوگــە کــرد .کاتێــک کــە ڕەحیــم ملــی نــەدا لەگــەڵ بارزانــی بچێــت بــۆ
یەکیەتیــی ســۆڤیەت ،بارزانــی ئەســپ و ڕەختەکــەی لــێ وەرگرتــەوە .ڕەحیــم پەشــیامن بــوو لــەوەی کــە لەگــەڵ
بارزانــی نەڕۆیشــتبوو .دواتــر دەیگــوت «ئەگــەر ڕۆیشــتبام ،داهاتوویەکــی ترمــان دەبــوو ،بــەاڵم ئــەوە کاری خــودا
بــوو» .لــەو کاتانــەدا ،بارزانــی خەڵکــی دەخســتە ژێــر زەختــەوە ،و وەرگرتنــەوەی ئەســپ و ڕەخــت واتــای ئــەوە بــوو
کــە ئــەو کەســە شــان و شــکۆی لــە دەســت داوە .ئــەوەش بــۆ باوکــی حامیــد زۆر خــراپ بــوو .باوکــی نەیدەتوانــی
شــوێن پیاوانــی بارزانــی بکەوێــت بــەاڵم دەیزانــی کــە ئــەوان ئەســپ و کەلوپەلــە ســەربازییەکانیان پێویســن.
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بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

کۆماری کوردستان لە مەهاباد

کاتێــک یەکــەم منداڵــی مەحمــوودی لــە دایــک بــوو ،گەڕانــەوە شــار .ئــەوان لــە شــەقامی جامــی جــەم لــە ماڵێکــی
کۆنــدا ئەوالتــر لــە گــۆڕی قــازی محەمــەد دەژیــان .شــوێنەکە نزیــک کێــوان بــوو و بەســەر دەشــتێکدا دەیڕوانــی.
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کۆمارە تەمەن کورتەکەی مەهاباد :گیانی سەربەستی
شــاری مەهابــاد لــە دۆڵێکــی تەســکدا دەکەوێتــە داوێنــی زنجیــرە چیــای سەرکەشــی زاگــرۆس و خــوارووی ئــاوی
ســوێری زەریاچــەی ورمــێ و چەنــد هــەزار میــر لــە ئاســتی زەریــاوە بــەرزە .مەهابــاد نــە تەنیــا ،ناوندێکــی کۆنــی
کشــتوکاڵی تووتــن و تــرێ بــوو ،بەڵکــوو زۆربــەی کڕیــن و فرۆشــتنی خوریــش لــەوێ دەکــرا .لــە شــەڕەکانیان بــۆ
وەدەســتهێنانی مافــە نەتەوەییەکانیــان دڵــی جوگرافیایــی و گیانــی کــوردان بــوو.
کۆتایــی شــەڕی جیهانیــی دووەم لــە ســاڵی ١٩٤٥دا و کێشمەکێشــی هێــز لــە نێــوان ســۆڤیەت و ڕۆژاوادا،
هەلومەرجــی بــۆ ڕووداوێکــی لەبیرنەکــراو لــە ژیانــی کوردەکانــدا ڕەخســاند .لــە ١٧ی دیســامربدا ،حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتان (حــدکا) کــە تــازە پێکهاتبــوو و قــازی محەمــەد کەســایەتیی بەحورمەتــی ئایینــی و سیاســی
ڕێبەبەرایەتــی دەکــرد بــە ڕاگەیاندنــی کۆمــاری دێموکراتیکــی کوردســتان کــە زیاتــر بــە کۆمــاری مەهابــاد نــارساوە،
بەرەنــگاری شــا و دەســەاڵتەکەی بــووەوە.
ســەرەڕای شــەختەبەندان و دارە ڕووتەکانــی زســتان ،شــنەیەکی گیانبەخــش لــەو کەشــەدا دەهــات .ســەدان پیــاوی
جامانەلەســەر ،لەبــەردەم بینایەکــی گومبــەزی و جوانــدا کــۆ بوونــەوە ،ئەوانــی تــر بــە پێــوە و بــە دانیشــتنەوە لەســەر
بانەکانــەوە دەیانڕوانــی .زۆر کــەس دەیانویســت بیناکــە بســووتێنن بــەاڵم خۆڕاگــری کــرا .لــە جیاتــی ئاگــر ،ئــااڵی
کوردســتان بــە بڵێســەی خۆرێکــی دەورەگیــراو بــە چەپکێــک گەنــم و نووکــی قەڵەمێــک لــە ناوەڕاســتیدا و ســێ
ڕەنگــی ســوور و ســپی و ســەوز وەک هێــای کوردســتان لەســەر بانەکــە هەڵکــرا.

ئاالن دیالنی

لــە ناوەڕاســتی مانگــی ژانویــەدا ،دەنگــۆی کۆبوونەوەیەکــی گرینــگ لــە ڕۆژی ٢٢ی مانگــدا لــە گۆڕەپانی ســەرەکیی
مەهابــاد واتــە مەیدانــی چوارچــرا بــاو بــووەوە .ئــەم هەواڵــە گەییشــتە زۆر خێڵــی تــری ناوچەکانــی دەوروبەریــش.
ڕۆژی بــەر لــە کۆبوونــەوە گرینگەکــە ،زۆر کەســی نــارساو و دیــاری کــوردی مەهابــاد لــە مزگەوتــی جامیعــە بــە نهێنی
کــۆ بوونــەوە تاوەکــوو پالنیــان بــۆ کۆمــاری کوردســتان و بەرنامەیــان بــۆ ســبەینێ بــاس بکــەن.
بنەماڵــەی حامیــد و هەمــوو دانیشــتووانی مەهابــاد بــە دەنــگ و خرمــەی ناڵــی ســەدان ئەســپی ئەندامانــی خێڵــە
کــوردەکان وە خەبــەر هاتــن کــە هاتبوونــە نــاو شــار .خەڵــک لــە سەرانســەری کوردســتانەوە دەهاتــن .شــەقامەکان
بــە ڕەنگەکانــی ئــااڵی کوردســتان ڕازابوونــەوە.
خەڵكێکــی زۆر لــە چوارچــرا کۆبوونــەوە کــە تاکــە پشــتیوانیان کێــوە ڕووتــەن و خۆڕاگــرەکان بــوون  .قــازی محەممەد،
جلوبەرگێکــی ڕۆژاوایــی لەبــەردا  و جامانەیەکــی ســپی لەســەردا بــوو و دەوری بــە ســەرۆک خێڵــەکان و ئەندامانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان گیرابــوو ،بــە ئــااڵی کوردســتانەوە چــووە ســەر مینبــەر .قــازی باســی لــە ناســنامەی
خەڵکــی کوردســتان کــرد  و لەســەر مافــی دیاریکردنــی چارەنــووس و بەڕێوەبردنــی واڵتەکەیــان لــە الیــەن خۆیانــەوە
دوا .لــە کەمــر لــە پــازدە خولەکــدا ،قــازی کۆمــاری کوردســتانی ڕاگەیانــد.
ئــەو چرکەســاتە گەیشــت کــە لەمێــژ بــوو چاوەڕەوانــی بــوون و هەمووانــی خۆشــحاڵ کــرد .پــاش ڕاگەیاندنــی کۆمــار،
قــازی ســاوی نــارد و بــە نــاوی خــودای مــەزن ،پیرۆزیــی نەتــەوەی کــورد ،و ئــااڵی پیــرۆزی کوردســتان  ســوێندی
خــوارد و بــە نــاوی بنەماڵەکەیــەوە پەیامنــی دا کــە تــا دوا هەناســە و دوا دڵۆپــی خوێــن بــۆ «ســەربەخۆیی و خزمەتــی
یەکیەتیــی نەتــەوەی کــورد ،گەلــی کۆمــاری کوردســتان و ئازەربایەجــان» تێدەکۆشــێت و وەفــادار دەمێنێــت.
لــە کۆمــاری دێموکراتیکــی کوردســتاندا ،خەڵــک لــە ئازادییەکــدا دەژیــان کــە قــەت ئــەو ناوچەیــە شــتی وای بــە
خۆیــەوە نەدیبــوو .ڕزگاری و ڕەوینــەوی ئەشــکەنجەی سیاســی لــە باڵوکــراوە نیشــتامنییەکاندا دەرکــەوت .خەڵــک
بــە ئیشــتیای خۆیــان دەهاتــن و دەچــوون و دەســتیان بــە پەخشــی ڕادیــۆ دڵخوازەکانیــان لــە دەرەوەی واڵت
ڕادەگەیشــت .بــۆ یەکــەم جــار زمانــی کــوردی لــە قوتابخانــەکان و دایــرە گشــتییەکاندا بیســرا ،ئــەم گۆڕانکارییــە
بــە فەرمــی ڕاگەیەنــدرا .بــۆ یەکــەم جــار ،ژنــان ڕێگەیــان پێــدرا کــە بێنــە کاروبــاری سیاســییەوە و لــە بەشــی ژنانــی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــدا کــە تــازە دامەزرابــوو ،چاالکــی بکــەن.
رسوودی نیشــتامنیی کوردســتان ،ئــەی ڕەقیــب ،لــە کۆمــارە دێموکراتیکــە نوێیەکــەدا دەنگــی دایــەوە کــە ناوەرۆکــی
رسوودەکــە بــاس لــە ناســنامەی کــورد دەکات« :ئــەی ڕەقیــب ،هــەر مــاوە قەمــی کــورد زمــان ،نایشــکێنێ دانەیــی
تۆپــی زەمــان .کــەس نەڵــێ کــورد مــردووە ،کــورد زینــدووە .زینــدووە قــەت نانــەوێ ئااڵکەمــان».

بۆ یەکەم جار زمانی کوردی لە قوتابخانەکان و
دایرە گشتییەکان بیسرتا ،ئەم گۆڕانکارییە بە
فەرمی ڕاگەیەنرا.
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تەسلیمبوونی مەهاباد
لــە پاییــزی ســاڵی ١٩٤٦دا ،یەکیەتیــی ســۆڤیەت بــە هــۆی گوشــاری نێونەتەوەیــی و بەڵێنــی وەرگرتنــی ئیمتیــازی
نــەوت لــە الیــەن شــاوە ،لــە ئێــران کشــایەوە .زوو دوای ئەمــە ،شــا فەرمانــی بــە هێزەکانــی دا کــە مەهابــاد داگیــر
بکــەن .شــارەکە بەبــێ شــەڕ تەســلیم کــرا و کاربەدەســتانی کۆمــار و لــە ناویشــیاندا قــازی محەممــەد دەســتگیرا
کــران.
ســێ مانــگ دواتــر لــە بەرەبەیانــی ڕۆژی ٣١ی مارســی  ،١٩٤٧ماڵەکانــی نزیــک گۆڕەپانــی چوارچــرا ،دەنگــی
لــۆری و پۆســتاڵی ســەربازەکانیان بیســت .شــەوێکی بەخــۆف بــوو .قــازی محەممــەد ،ســەدری قــازی بــرای –
وەزیــری شــەڕ -و ســەیفی قــازی ئامــۆزای بــە بێدەنگــی و بــە گرتنەبــەری ڕێوشــوێنی ئەمنــی لــە گۆڕەپانەکــەدا لــە
ســێدارە دران.
خەڵــک بەوپــەڕی دڵەڕاوکــێ و ترســەوە لــە گۆڕەپانەکــە نزیــک بوونــە .هیوابــڕاو بــوون .ســێ جەســتەی بێگیــان
هەڵوارسابــوون .خەڵــک کردیانــە شــین و شــەپۆڕ و ســینگ کوتــان.
شــا فەرمانــی دا کــە جەســتەکان بــۆ چەنــد ڕۆژ بــە هەڵــوارساوی مبێننــەوە تــا هەمــووان بیانبینــن .خەڵکــی تــووڕەی
کــورد دوکان و بازاڕەکانیــان داخســن .شــار لــە جووڵــە کــەوت و ڕێژیمــی شــا ناچــار کــرا کــە مەیتــەکان بداتــەوە
بــە خەڵــک .بەرەنــگاری و خــۆ قوربانیکردنــی قــازی بــۆ خەڵکەکــەی لــەو ڕۆژەوە تــا ئەمــڕۆ جێگــەی خــۆی لــە دڵــی
هــەر کوردێکــدا هەیــە.

شا فەرمانی دا کە مەیتەکان بۆ چەند ڕۆژ
مبێننەوە تاوەکوو هەموو خەڵک بیانبینن.
ژیانی بنەماڵە
ڕەحیــم کــە پیاوێکــی گەنــج بــوو لــە فرۆشــگایەک لــە بــازاڕی مەهابــاد کاری دەکــرد تــا خەرجــی بنەماڵەکــەی
دەربێنێــت .هەبوونــی ژنێــک و چــوار منداڵــی ورد ،ئــەوە دەردەخــات کــە ئــەو خــۆی بــۆ بنەماڵەکــەی تەرخــان
کــردووە و زۆر هەوڵــی داوە تــا پشــتیوانییان لــێ بــکات .لەگــەڵ خۆرئاوابوونیــش دەچــوو بــۆ پاســەوانیی کەلوپەلــی
فرۆشــگاکان.
چونکــە ئــەو بــۆ ماوەیەکــی درێــژ کاری دەکــرد ،قــەت هەلــی خوێنــدن و چوونــە قوتابخانەیەکــی فەرمــی نەبــوو.
بــەاڵم ڕەحیــم پێداگــر بــوو کــە هەمــوو منداڵەکانــی بنێرێتــە بــەر خوێنــدن ،ئاواتێــک کــە دووهــەم کــوڕی واتــە
حامیــد زۆر بــە باشــی هێنایــە دی.
بــەر لــە لەدایکبوونــی حامیــد لــە ســاڵی ١95٧دا ،ڕەحیــم تاقــە ژوورێکــی بــۆ هەمــوو بنەماڵەکــەی بــە کــرێ گرتبــوو
و تــا کاتێــک حامیــد چــووە قوتابخانــە هــەر لــەوێ مانــەوە .دوو کوڕەکــەی ڕەحیــم ،دنیایــان زۆر گەورەتــر لــەو شــتەی
دەبینــی کــە باوکــی دەیبینــی بــەاڵم هــاوکات ئــەو ئــەرزش و نەریتانەیــان پاراســن کــە ڕەحیــم و ڕابیعــەی خێزانــی
لەســەریان ڕایانهێنابوون.
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بنەماڵەکــە بــە لــەش و بــە گیانیــش زۆر نزیــک لــە یــەک دەژیــان .یەکــەم شــوێن کــە
دەهاتییــە ژوور ،بەرهەیوانێــک بــوو کــە کەوشــیان لێدادەنــان .زۆربــەی کاتــەکان مەهابــاد
ســارد بــوو و ئــەوان کورســییان هەبــوو .کورســی ،مێزێکــی نزمــە کــە گەرمکەرەوەیەکــی
لــە ژێــر دادەنێــن .ئــەو شــتە ئێســتاکە نەمــاوە .کاتــی زســتانان ئــەو تاقــە کورســییە
دەهاتــە ناوەڕاســتی ژوورەکــە و تاکــە شــتێک بــوو کــە بــۆ خۆگەرمکردنــەوە بوویــان ،بۆیــە
هەمــوو لــە دەوروبــەری دادەنیشــن .بــۆ چێشــت لێنــان و چایــی ســازکردن چرایەکــی
نەوتییــان هەبــوو .شــەوانە لــە دەوری کورســییەکە دۆشــەکی خەویــان ڕادەخســت و
ســەرینیان دادەنــان .لــە دەرەوە ئاودەســتێکی هاوبەشــی لــێ بــووە ،ناخــۆش تریــن
شــت کــە حامیــد لــە منداڵــی بــە بیــری دێتــەوە .لــە حەمامــی گشــتی خۆیــان دەشــت.
بنەماڵەکــە خواردنێکــی ســادەیان دەخــوارد و زۆربــەی کاتــەکان تەماتــە بــوو .مانگــی جارێــک گۆشــتیان هەبــوو و
جاربەجاریــش کەبابیــان دەخــوارد .ئەگــەر لــە عەرسانــدا شــتێکیان بخواردبایــە ،تاکــە شــت ماســت بــوو و ڕۆژانــە
قابێــک ماســتیان دەکــڕی .ئەگــەر حامیدیــان بــۆ ماســت کڕیــن بناردایــە ،زۆربــەی کاتــەکان دۆشــاوی لەگــەڵ
ماســتەکە دەهێنــا تــا پێــی شــیرین بکــەن .شــەوان نانــی وشــکی بــوو و چاییــان لەگــەڵ دەخــوراد .جاروبــار ڕەحیــم
میــوەی وەرزی وەک هەڵــووژە و ســێوی دەکــڕی ،وا بــاو بــوو کــە میــوەکان لــە بەینــی ئەندامــی بنەماڵــەدا دابــەش
بکرێــن .بــە هەڵــووژەکان مێشــێنیان دەکــرد و ئــەوەی
نزیکــر بوایــە هەڵــووژەی زۆرتــری کــۆ دەکردنــەوە .مەلــەک
و حامیــد کــە خوشــک و برایەتییــان خــۆش بــوو و زۆر هاوڕێ
بــوون دوای یارییەکــە میوەکانیــان لــە نێــوان خۆیانــدا بــەش
دەکــرد.
ڕیشەکانی کارخوڵقێنی
حامیــد هــەر لــە ســەرەتای تەمەنییــەوە زۆر ســەرنجڕاکێش
بــوو« .کاتێــک تەمەنــم حــەوت ســاڵ بــوو .کەیکێکــم
دەفرۆشــت کــە پێیــان دەگــوت غورابــی و لــە هەنگویــن و
شــەکر و ئــارد دروســت دەکــرا .هەروەهــا بــە کولێــرەی
شاپەســەندیش نارسابــوو ،واتــا شــتێک کــە خواردنــی شــایە.
ئــەو شــیرینییانە زۆر بەتــام بــوون .کاتژمێــر چــواری بەیانــی
دەچوومــە فرۆشــگا و دەمهێنــان و پاشــان دەمفرۆشــتنەوە.
بــە هــەرزان دەمکڕیــن و زۆر گرانــر دەمفرۆشــتنەوە .ئــەوە
یەکــەم کاری مــن بــووە بــۆ یارمەتیــی بنەماڵەکــەم .هەمــوو
ڕۆژ تــا نیــوەڕۆ ســەرجەم شــیرینییەکانم دەفرۆشــت».

یەکەم وێنەی حامید لە سەرەتای الویدا
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قوتابخانە
قوتابخانــە لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە خاڵێکــی وەرچەرخــان بــوو بــۆ حامیــد .چونکــە کەســێکی زیــرەک بــوو ،هــەر لــەو
تەمەنــە کەمــەدا یەکجــار حــەزی لــە قوتابخانــە بــوو« .بــەردەوام دەگریــام بــۆ ئــەوەی بچمــە قوتابخانــە .دایکــم
کارتێکــی ناســنامەی بــۆ دەرهێنــام و تەنانــەت تەمەنەکەمــی گــۆڕی تاوەکــوو بتوانــم زووتــر لــە تەمەنــی ئاســایی
بچمــە قوتابخانــە .ئــەو شــتە زۆر دڵخۆشــی کــردم.
ڕۆژی یەکــەم ،جووتێــک کەوشــی جوانــی نوێــم لــە پــێ کــردن و یەکەمجــار بــوو کەوشــی وا لــە پــێ بکــەم .زۆربــەی
کاتــەکان کەوشــی پەالســتیکامن لــە پــێ دەکــرد .بــەاڵم بــۆ ئــەو ڕۆژە دایکــم کەوشــێکی جوانــی ســپی و قاوەیــی بــۆ
کڕیــم و زۆر لــە دڵــم شــیرین بــوون .بــەاڵم جلەکانــم جــوان نەبــوون .تاکــە منداڵــی شــەش ســااڵن بــووم بــەاڵم بــەو
تەمەنەشــەوە بــااڵم بــەرز بــوو».
قوتابخانــەی ڕەزا پەهلــەوی نزیــک ئارامــگای قــازی محەممــەد بــوو .ئــەو پاییــزە زۆر گــەرم بــوو .ئــەودەم تەنیــا
بینایەکــی قوتابخانــە و زەوییەکــی گــەورەی یاریکردنــی لــێ بــوو .لــە قوتابخانــەدا خــواردن ،شــیر ،نانــی ســەنگەک
لەگــەڵ ڕۆنــی کــەرە دەدرایــە منــدااڵن.
لــە پــاش شــکانی ســمکۆی ڕێبــەری کــوردان لــە ســاڵی ١٩٣٠دا ،کــە شۆڕشــێکی چەکــداری ڕێکخســتبوو ،ڕەزا
شــای باوکــی شــا ،کوردانــی لــە خوێنــدن بــە زمانــی خۆیــان بێبــەش کــرد .لــە جیاتــی ئــەوە ،فارســی بــە ســەر
هەمــوو کەمینەکانــدا ســەپێرنا و هەمــوو زمانەکانــی دیکــە ســەرکوت کــران .بەپێــی یاســا لــە ســاڵی ١٩٣٥دا،
ڕێگــەدا نــەدەدرا بــە کــوردی بنوورسێــت .کــوردەکان ڕێگرییــان لــێ کــرا لــەوەی جلوبەرگــی خۆیــان لەبــەر بکــەن.
ڕوخســارەکان دەبــوو هەمــوو وەک یــەک بــن و وەک ئەورووپییــەکان بچــن.
بــەاڵم کــوردەکان پێداگــر بــوون کــە لــە ماڵــەوە بــە زمانــی خۆیــان قســە بکــەن و زۆربــەی کات منداڵــەکان
نەیاندەتوانــی بــە «فارســی» کــە زمانــی فەرمــی بــوو ،قســە بکــەن.
حامیدیــش لــە ســەرەتای خوێندنیــدا وەک زۆربــەی مندااڵنــی
لە سەرەتای خوێندنیدا
کــورد نەیدەتوانــی بــە فارســی قســە بــکات .بەڕێوەبەرانــی
مەدرەســە ڕایانگەیانــد کــە دەبێــت هەمــوو بــە فارســی وەک زۆربەی مندااڵنی کورد
قســە بکــەن .لــە یەکــەم ڕۆژی قوتابخانەیــدا ،مامۆســتاکەی نەیدەتوانی بە فارسی قسە
پرســیارێکی لــێ کــرد بــەاڵم حامیــد بــە تەنیــا زمانێــک کــە
دەیزانــی واتــە بــە زمانــی کــوردی وەاڵمــی دایــەوە .ئــەو بکات .بەڕێوەبەرانی قوتابخانە
دەگێڕێتــەوە کــە «چونکــە نەمدەتوانــی بــە فارســی قســە بکــەم ،ڕایانگەیاند کە دەبێت هەموو
مامۆســتاکە زللەیەکــی لــێ دام و ســەرکۆنەی کــردم ».مامۆســتا بە فارسی قسە بکەن.
وتــی «دەبێــت تەنیــا بــە فارســی قســە بکەیــت».
حامیــد نەیدەتوانــی بــەو زمانــە وەاڵم بداتــەوە چونکــە بنەماڵەکــەی قــەت بــە فارســی قســەیان نەدەکــرد و تەنیــا
کوردییــان بــە کار دەهێنــا ،هــەر بۆیــەو ئــەو ئامــادە نەبــوو بــۆ ئــەو داواکارییــەی مامۆســتاکان کــە بــە فارســی قســە
بــکات .خەڵکــی چینەکانــی ســەرووی کۆمەڵــگا فارســییان دەزانــی بــەاڵم بنەماڵــەی مەحمــوودی لــە چینی ســەرەوە
نەبــوون.
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ئازاردانەکانــی مامۆســتاکەی بــەوە کۆتایــی نەهــات« .ڕۆژێــک مامۆســتاکەمان منــی هێنــا بــەردەم پۆلەکــە و ســەیری
گیرفانــی کــردم .وەک ئــەوەی لــە شــەڕدا بیــن ،هەندێــک خــرت و پرتــەی لــە گیرفانــم دەرهێنــان کــە کاتــی بەتاڵــی
یاریــم پێدەکــردن .هەروەهــا پێنووســێکی بچووکــم هەبــوو کــە لەگــەڵ هاوڕێکانــم یاریــان پــێ دەکــرد ».ئــەو
مامۆســتایە هەمــوو شــتێکی لــە گیرفانەکانــم دەرهێنــا ،خســتنیە ســەر مێزەکــەی و ســەرکۆنەی کــردم .ترســاندمی و
زۆر شــەرمم کــرد .ســەرباری ئــەوەش ،هەمــوو ئەمانــە بــە فارســی ڕوویــان دا و تێنەدەگیشــتم چــی دەڵێــت».
حامیــد تەنیــا نەبــوو ،زۆربــەی منداڵــەکان بــە فارســی قســەیان نەدەکــرد و بــە هەمــان شــێوە بانــگ دەکــران.
ســەرەنجام ،لــە ســاڵی دووهەمــی خوێندنیــدا ،مامۆســتاکەی کــە نــاوی خەلیلــی بــوو و پیاوێکــی بەتەمــەن بــوو ،بــە
دڵڕەقــی بــە زمانــی فارســی وانــەی دەوتــەوە.
گیانێکی نەرسەوت
حامیــد وەک منداڵێــک بــەردەوام لــە جموجوڵــدا بــوو .وەرزەکان دەگــۆڕان و هەســتی  بوێــری و نەترســییان دروســت
دەکــرد .هەمــوو هاوینێــک ،دەچــووەوە ســەدراباد ،گوندەکــەی باوکــی .ئــەو حــەزی دەکــرد کاتەکــەی لەگــەڵ
جووتیــارەکان و ئامۆزاکانــی کــە لــەوێ دەژیــان بــە چنینــی خەیــار و تەماتــەوە لــە مووچــە و مــەزرا سەرســەوزەکاندا
تێپــەڕ بــکات .باوکــی حامیــد ســێ بــرا و خوشــکێکی بــوو .ئــەو کاتانــەی گونــد پڕبــوون لــە یــادەوەری.
لــە مەهابــاد وەرزەکان بــە باشــی لێــک جیــا دەکرانــەوە .زســتان ســەرمایەکی وشــک بــوو و بەهــار بەفــر دەتوایــەوە
و گــوڵ دەپشــکوتن .گژوگیــای بەهــاری هەڵدەســتا .حامیــد بــاش دەیزانــی هــەر کام لــەو گیایانــە کــەی دەگەنــێ
چونکــە بنەماڵەکــەی هــەژار بــوون و ژیانیــان وابەســتە بــوو بــەو گیایانــە ،هــەر کامــی لــە کاتێکــدا گــەورە دەبــوون.
ڕۆژانــی هاویــن شــەپۆلی گەرمایەکــی تاقەتپڕوکێــن لــە عــەرز هەڵدەســتا.
لــەو کاتانــەدا حامیــد و هاوڕێکانــی دەچــوون بــۆ چــۆم یــان بــۆ ســەر مــەزراکان .میــوەی باخــەکان دەگەیشــن.
ســەدراباد بەهەشــتێک بــوو بــۆ منــدااڵن .جووتیــارەکان مندااڵنیــان تێــر میــوە و ســەوزە دەکــرد.
مافی موڵکدارێتی
لــە ســااڵنی ١٩٥٠دا کشــتوکاڵ لــە کوردســتاندا پێشــکەوتوو نەبــوو .زەوی لــە دەســتی ژمارەیەکــی کــەم خــاوەن
موڵــک یــان ئاغاکانــدا بــوو .لــە هــەر گوندێــک ئاغایەکــی لــێ بــوو کــە خاوەنــی ئــەو گونــدە بــوو .وەرزێــرەکان وەک
نۆکــەر و خزمەتــکاری ئاغــا بــوون و بەشــێکی بەروبوومەکانیــان دەدا بــە ئاغــاکان .بەشــێکی بەرهەمــەکان دەدرا بــە
کرێــکارەکان و ڕەحیــم و کوڕەکەشــی بەشــێکیان دەبــرد.
ئــەوەی حامیــد دەیبینــی« ،باقــی خەڵکــی نۆکــەر بــوون .بــۆ وێنــە باوکــم نۆکــەری ئاغــا بــوو .هەمــوو ئاغاکانیــش
کــورد بــوون .خاوەنــی پارچەزەویــی گــەورە بــوون و خەڵــک کاری بــۆ ئــەوان دەکــرد ».جیاوازیــی چینایەتــی ڕوون
بــوو و بــە تونــدی ئــەو جیاوازییــە کۆنــرۆڵ دەکــرا« .زۆربــەی ئاغــاکان چەنــد ژن و کۆشــێک منداڵیــان بــوون .توبــای
ئامــۆزام شــووی کردبــوو بــە جەعفەراغــای ئیالخانــی زادە ،بنەماڵەکــەم تەنانــەت ســەردانیان نەدەکــرد چــون ئــەو لــە
چینــی ئاغاواتــان بــوو».
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ســەیر ئەوەیــە کــە عومــەر ئیلخانیــزادە هــاوکات
لەگــەڵ ئــەوەی کــە کوردێکــی فیۆدالــی خــاوەن
زەویــوزار بــوو ،ســەرکردەی کۆمەڵــەش بــوو کــە
حیزبێکــی مارکسیســتی لێنینیســتییە .بــۆ حامیــد
کــە الوێــک بــوو و لــە شــارەوە دەهــات و حــەزی
بــە فووتبــاڵ بــوو ،هەمــوو خەمێکــی چینایەتــی
و سیاســی وەال دەنــا و هەمــوو هاوینــان لەگــەڵ
منداڵــە ئاغایــان خەریکــی فووتبــاڵ دەبــوو.
ئایین
زۆربــەی کوردانــی ئێــران مســوڵامنی ســوننین و
ئیســام دەورێکــی گرینگــی لــە ژیانیانــدا هەیــە.
هەرچەنــد ،ئەمــە بــۆ حامیــدی الو وا نەبــوو« .باوکــم
دەچــووە مزگــەوت ،بــەاڵم قــەت منــی ناچــار نەدەکرد
کــە بچــم .باوکــم کەســێکی لەســەرخۆ بــوو و بەبۆڵــە
نەبــوو .خەڵــک خۆشــیان دەویســت .ئــەو قــەت لێــی
نــەدام .تێمدەگەیشــت .ســەرەڕای ئــەوەی کــە نــەدار
بــوو ،بنەماڵەمــان زۆر لێــک نزیــک بوویــن و منیــش
زۆر گوێڕایەڵــی بــووم.

ڕەحیم مەحموودی باوکی حامید

کاتێــک کــە حــەوت ســااڵن بــووم ،جارێــک چوومەتــە مزگــەوت .پیاوێــک لــە مزگــەت بــە تووڕەیــی و بــێ ئەدەبانــە
هەڵســوکەوتی لەگــەڵ کــردم .دوای ئــەوە قــەت حــەزم نەکــرد بچمــەوە مزگــەوت».

باقی خەڵکی نۆکەر بوون .بۆ وێنە باوکم نۆکەری ئاغا بوو.
هەموو ئاغاکانیش کورد بوون .خاوەنی پارچەزەویی گەورە
بوون و خەڵک کاری بۆ ئەوان دەکرد.
ئەحمــەد ،براگــەورەی ،زۆربــەی کاتــەکان لــە قوتابخانــە بــوو .کاتێــک لــە ماڵــەوەش دەبــوو ،ســەیری حامیــدی
دەکــرد کــە چــۆن بــە گاڵتــە و گەپــی مندااڵنــە باوکــی ئەزیــەت دەدا و هەندێــک جاریــش نوێــژی پێدەبــڕی.
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فێربوونی مەلە
ڕووبــاری مەهابــاد کــە دەڕژێتــە الی خــوارووی گۆلــی ورمێــوە ،شــوێنێکی خــۆش بوو بــۆ مەلەکــردن« .مــن نەمدەزانی
چــۆن مەلــە بکــەم  و زۆربــەی کاتــەکان خــۆم لــە چوونەنــاو ئــاو دەبــوارد .بــەاڵم ڕۆژێکــی گەرمــی هاوینــی ،١٩٦٥
ڕۆیشــتم بــەرەو چــۆم .لــە قــەراغ ئاوەکــە وێســتام و پێــم خســتنە نــاو ئــاوە فێنکەکــە .چێــژم لــەو شــنە بایــە وەردەگــرت
کــە لــە گــوێ ئاوەکــە دەهــات .لەنــاکاو بەبــێ ئــەوەی بزانــم چۆناوچــۆن بــوو ،ســەرم لەژێــر ئاوەکــە بــوو و شــەپۆلێکی
تونــد پەلکێشــی کــردم بــۆ نــاو ئاوەکــە .ترســام و قیژانــدم .وامزانــی بــەو تەمەنــە کەمــەوە ئــەوە کۆتاییمــە و خەریــک
بــوو دەمــردم».
دایکــی چووبــوو بــۆی بگەڕێــت ،دڵــی خەبــەری دابــوو کــە لەوانەیــە کوڕەکــەی تووشــی شــتێک بووبێــت .ئــەو گوێــی
لــە قیژەکانــی بــوو و بــەرەو ئــەو شــوێنە ڕایکردبــوو .ژنێکــی الواز ،بێپــەروا ڕایکردبــووە نــاو ئاوەکــە و دەســتی حامیــدی
گرتبــوو و لێــی تــووڕە بــوو :چــی ئەکــەی لێــرە؟ ئــەو وا زوو ئــەو ترســەی بیــر نەچــووەوە« .چەندیــن ســاڵ دوای ئــەو
ڕووداوە ،دەترســام لــەوەی بچمــە نــاو ئــاوەوە ،تــا کاتێــک کــە فێــری مەلەکــردن بــووم».

لە ڕاستەوە ،ڕەحیم مەحموودی باوکی ،ئامینە ،مەلەک ،ئەحمەد و کەریم ئەسعەدی ژنربای ئەحمەد
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زۆر کەســی تــر وەک ئــەو ڕۆژەی حامیــد چووبوونــە نــاو چۆمەکــە و  مەلەیــان نەزانیبــوو نوقــم ببــوون .زۆر منــداڵ
لــە چەمــی مەهابــاددا خنــکان چونکــە ســەربەخۆ دەچوونــە نــاو ئاوەکــە و خۆیــان دەدایــە دەســت چارەنــووس بــێ
ئــەوەی مەلــە بزانــن .لــەو ڕۆژە بــە دواوە ،ڕابیعــە زیاتــر ئــاگاداری چوونــەدەرەوەی کوڕەکــەی بــوو ،چونکــە وەک هــەر
کوڕێکــی تــازە پێگەیشــتووی تــر سەرکێشــی دەکــرد و
هەندێــک جــار کاری مەترســیداری دەکــردن .ئــەو بــووە "هەمیشە بە دوای دەرفەتەکاندا
پاســەوانی فریشــتەکەی خــۆی.
گەڕاوم ،چونکە لە سەختی
زســتانان بەفرێکــی زۆر دەبــاری و زۆر ســاردی دەکــرد.
و ملمالنێکاندا ،هەلەکان و
کاتــی بەفرباریــن بــە دڵــی حامیــد بــوو« .دەچوومــە هیواکان دەدۆزمەوە .ئەوە قەبوڵ
کێــو و لەســەر پارچــە ئاســنێک خلیســکێنەم
دەکــرد .دەکەم و بەردەوام ڕێگەی نوێ
چــاوەڕێ بــووم دابکاتــە بەفــر و زوو لەگــەڵ یەکــەم
کلووەکانــی ڕامدەکــردە دەرەوە .هەندێــک جــار زۆر دەدۆزمەوە بۆ ئەوەی ملمالنێیەک
درەنــگ دەهامتــەوە ،دایکــم هەمیشــە چاوەڕێــم بــوو تــا قەبوڵ بکەم .زۆر باشە ئەو کارە
بکەیت ".ئاالن دیالنی
دەگەڕامــەوە».
دنیایەکی سیاسی لە منداڵیی حامیددا سەرهەڵدەدا
پــاش ڕووخانــی کۆمــار ،شــا دەســتی کــرد بــە ئەشــکەنجەی سیســتامتیکی چاالکانــی کــورد و ئــەوەش گەیشــتە
کوژرانــی زۆربــەی ئەندامانــی حــدکا .زۆربــەی ســەرکردەکانی حــدکا ڕایانکردبــوو بــۆ عێــراق.
کاتێــک محەممــەد موســەدیق بــووە ســەرۆک وەزیــر ،ئێــران شــێوابوو و موســەدیق پیشەســازیی نەوتــی نەتەوەیــی
کــرد کــە لــە ســاڵی ١٩١٣ەوە لــە دەســتی بریتانیــادا بــوو .بــەاڵم مــاوەی دەســەاڵتدارییەکەی کورتخایــەن بــوو.
موســەدیق بــە کودەتایــەک کــە لــە الیــەن ســیا و دەزگای هەواڵگریــی بریتانیــاوە ڕێکخرابــوو ،دوور خرایــەوە.
هــاوکات لــە عێراقــدا ،مەلیــک فەیســەڵ ســەر بــە بنەماڵــەی پاشــایەتیی هاشــمی ،کــە دوای شــەڕی یەکەمــی
جیهانــی لــە الیــەن بریتانیــاوە و پــاش دیاریکرانــی ســنوورەکانی عێــراق هاتبوونــە ســەر کار ،لــە الیــەن ئەفســەرە
شــۆڤینییەکانی عەرەبــەوە لــە ســاڵی ١٩٥٨دا ڕووخــا .لــە ســاڵی ١٩٦١دا ،مــەال مەســتەفای بارزانــی شۆڕشــێکی
دژی حکومەتــی ناوەندیــی بەغــداد هەڵگیرســاند .ســەدان چەکــداری حــدکا پشــتیوانیان لــەو شۆڕشــە کــرد و بــۆ
هەشــت ســاڵی دواتــر تــا  ١٩٦٦هەوڵــی زۆریــان دا بــۆ زیندوومانــەوەی بزووتنەوەکــەی مــەال مســتەفا.
شــا بــە ڕووخانــی مەلیــک فەیســەڵ لــە عێــراق دڵگــران بــوو ،هــەر بۆیــە بڕیــاری دا ڕژیمــی تــازەی عێــراق الواز
بــکات و بــۆ ئــەو کارە هاوپەیامنــی لەگــەل بارزانــی پێکهێنــا و یارمەتیــی مــاددی کوردانــی عێراقــی دا .کاتێــک ئــەم
ســیناریۆیە ڕووی دا ،کوردانــی ئێــران بڕیاریــان دا کــە چیــر الیەنگــری مــەال مســتەفا نەکــەن .زۆربەیــان هاتنــەوە
کوردســتانی ئێــران لــە کاتێکــدا بەشــێکیان چاالکیــی سیاســیی خۆیــان لــە کوردســتانی عێراقــدا درێــژە پێــدا.
لــە مارســی ١٩٦٧دا ،گرووپێــک لــە کوردانــی ئێــران ،چەکدارانــی نەتەوەخــوازی حــدک و ئەندامانــی پێشــووی
حیزبــی تــوودەی ئێــران -کــە حیزبێکــی کۆمۆنیســتی بــوو -بەرەنگارییەکــی ســنوورداری چەکدراییــان دژی ڕژیمــی
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شــا کــرد .مــەال مســتەفا بەمــە ڕازی نەبــوو و ئــاگاداری کردنــەوە کــە ئــەو کارە نەکــەن تــا هاوپەیامنەکــەی لــە تــاران
نەڕەنجێــت .ئــەم شۆڕشــگێڕە کوردانــە هاتوچــۆی ئەومدیــو و ئەودیــوی ســنووری ئێــران و عێراقیــان دەکــرد .مســتەفا
بارزانــی لــە کوردســتانی عێــراق دەریکــردن.
نسکۆی شۆڕش
لــە بەهــاری ١٩٦٨دا ،هێــزە چەکدارەکانــی شــا هێرشــیان کــردە ســەر حــدکا لــە ئێــران کــە شۆرشــێکی چەکــداری
دەســت پێکردبــوو و هــەژدە مانــگ درێــژەی کێشــا .شــەڕی قــورس لــە نێــوان ژاندرمــە و ســوپای شــا و ئــەو
شۆڕشــگێڕانەی کــورد ڕووی دا کــە پەنایــان بردبــووە بــەر کوردســتانی عێــراق ،پیاوانــی بارزانــی زیــاد لــە چــل کــەس
لــە ئەندامانــی حدکایــان کوشــت یــان دەســتگیریان کــردن .ئەوانــەی دەســتگیر کــران درانــەوە دەســت دەســەاڵتی
ئێــران و ئەوانیــش لــە ســێدارەیان دان و دواتــر تەرمەکانیــان لــە شــوێنە گشــتییەکان پیشــان دەدان .کوردســتانی
ئێــران نوقمــی خوێــن بــوو.
شــۆڕش و هێرشــی دڕندانــەی هێزەکانــی شــا ،بەرۆکــی هەمــوو کوردانــی گرتــەوە .بنەماڵــەی مەحمــوودی کەوتنــە
ژێــر بانــدۆری ڕووداوە سیاســییەکان ،چونکــە بەشــێک لــە خزمەکانیــان پشــتیوانیی شۆڕشــیان کردبــوو .براکانــی
ڕابیعــە پشــتیوانی شــۆڕش بــوون .یەکێــک لــە براکانــی جاربەجــار خواردنــی دەهێنــا بــۆ ماڵیــان .دوو براکــەی
تریشــی تێوەگالبــوون کــە لــە گونــدی مەنگــوڕ دەژیــان و بانــگ گــران بــۆ دادگا.
هاتن بۆ ناو ڕووداوە سیاسییەکان
کاتێــک دەستبەســەرکردنی خەڵــک دەســتی پێکــرد ،حامیــد لــە باوکــی پرســی بــۆ دەســتگیر دەکرێــن.
ڕوونکردنەوەکانــی ڕەحیــم بــۆ کــوڕە الوەکــەی ســادە بــوون و لێــی وەردەگیــران .ئــەو پێــی وت کــە ئــەو کەســانەی
گیــراون قاچاخچــی بــوون و کەلوپەلیــان هێنــاون لــە بــازاڕ بیانفرۆشــن بەاڵم سیاســتەوان و چەکداریشــی لــێ بوون.
بارودۆخــی مەهابــاد لەگــەڵ دەســتپێکی لەســێدارەدانی خەباتــکاران بــەرەو گــرژی دەچــوو .ئــەوان خەباتکارانیــان
لــە ســێدارە دەدان تــا ببنــە سەرمەشــق بــۆ خەڵکــی .دوو ئەندامــی حــدکا ،ســەید فەتــاح و مــورادی شــیرێژ وەک
منوونــە لــە مەهابــاد لــە دار دران.
پاشــنیوەڕۆیەکی ســاڵی  ١٩٦٦حەمیــد کــە منداڵێکــی نــۆ ســااڵن بــوو ،دوای قوتابخانــە لــە دەرەوە لەگــەڵ منــدااڵن
یــاری دەکــرد ،گوێــی لــە دەنگێــک بــوو کــە شــتێکی ســەیر ڕووی داوە .بــە شــەقامی جامــی جەمــدا شــوێن خەڵکــی
کــەوت تــا گەیشــتە مەیدانــی «بــاب شــاه» کــە وەک ڕێــز بــۆ باوکــی شــا ناونــرا بــوو .خەڵکێکــی زۆری لــێ بــوو.

شۆڕش و هێرشی دڕندانەی هێزەکانی شا ،بەرۆکی هەموو
کوردانی گرتەوە .بنەماڵەی مەحموودی کەوتنە ژێر باندۆری
ڕووداوە سیاسییەکان چونکە بەشێک لە خزمەکانیان
پشتیوانیی شۆڕشیان کردبوو.
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حامیــد هەســتی بــە تــرس و تووڕەیــی دەوروبــەری کــرد .خەڵکێکــی زۆر لــە گۆڕەپانەکــدا دڵگــران و نارەحــەت ،کــۆ
ببوونــەوە .ئــەو وەک کوڕێکــی کــەم تەمــەن ،نەیدەزانــی کــە چــی ڕووی داوە .حامیــد بــە نــاو خەڵکەکــەدا ڕۆیشــتە
پێشــەوە و ڕاوەســتا .بــە ترســەوە ســەیری کــرد کــە پیاوێــک بــە داربەرقێکــەوە هەڵــوارساوە .نــاوی ئــەو کەســە ســەید
فەتــاح بــوو .لەوالتــرەوە دوو پیــاوی دیکــە هەڵوارسابــوون.
حامیــد کــە کەســێکی زیــرەک بــوو شــوێن گرووپێــک لــە خەڵکــە تازیەبارەکــە کــەوت  کــە بــە بێدەنگــی بــە شــەقامی
شــاپووردا دەهاتنــە خــوار .لەگــەڵ نزیکبوونەوەیــان لــە مەیدانــی چوارچــرا خــەم باڵــی بەســەر هەمووانــدا کێشــابوو.
نزیکــەی ســەد میــر بــەر لــە مەیدانەکــە ،حامیــد ســینەما ئومێــدی بینــی .لەبــەردەم ســینەماکەدا کەســێکی تــر
هەڵوارسابــوو .ئــەو پیــاوە نــاوی مــوراد شــیرێژ بــوو .ئــەو زۆر بااڵبــەرز بــوو .لــەوال مەیتەکــەی ،پەیامێکــی تۆقێنــەر
هەڵوارسابــوو« :ئەگــەر خیانەتــکار بــن ئــەوە چارەنووســتانە».
ڕابیعــە چاوەڕێــی حامیــد بــوو لــە قوتابخانــەوە بێتــەوە مــاڵ .بــەاڵم ئــەو پاشــنیوەڕۆیە زۆری پێچووبــوو و دایکــی
نگــەران بــوو .دراوســێیەکیان ئــاگاداری کــردەوە کــە ئۆتۆمبیلێکــی پــڕ لــە جەندرمــە بــە نــاو شــاردا بــەرەو چوارچــرا
ڕۆیشــتووە .دەنگــۆی ئــەوە هەبــوو کــە شــەڕێکی قورســیان لەگــەڵ چەکدارەکانــی حــدکا بــووە و ســەکردەکان
خراونەتــە زینــدان.
بــەو بزێــوی و وریاییــەی دایکــی لــە حامیــدی دیتبــوو ،خێــرا ڕۆیشــت بــۆ مەیدانەکــە بــۆی بگەڕێــت .کاتێــک
گەیشــتە ئاپــۆرەی خەڵکــە خەمبارەکــە ،بانگــی کــرد .لــە نــاکاو هەســتی کــرد پێیەکانــی ڕایناگــرن .کەســێک
باوەشــی پێداکــرد و ڕایگــرت .بەنــاو خەڵکەکــەدا ڕۆیشــت ،ڕابیعــە واقوڕمــاو ســەیری الشــە بێگیانەکانــی دەکــرد کــە
هەڵوارسابــوون تــا هەمــووان بیانبینــن.
لەنــاو پاڵەپەســتۆی خەڵکەکــەدا گــەڕا و کوڕەکــەی لــەوێ بینــی ،ڕوخســاری ســپی وەک بەفــر ،بــە چاوێکــی بــزەوە
چــاوی لــە الشــەی قوربانییــەکان نەدەتروکانــد .لــە خەیاڵیــدا وتــی «شــەرم نایانگرێــت ،ســەگی دڕنــدەن ئەوانــە».
فرمێســکی ڕق و ناڕەحەتــی خواردنــەوە .چــوو بــۆ الی حامیــد و بەنەرمــی پێــی وت« ،تــۆ نابێــت لێــرە بیــت .ئێمــە
دەبێــت بڕۆینــەوە ماڵــەوە».
لــە ماڵــەوە باوکــی پێــی وت کــە ڕژیــم بۆیــە ئــەو مەیتانــەی لــە شــوێنی گشــتی پیشــان داون تــا خەڵکــی چاوترســێن
بــکات .ڕەحیــم لەســەر خــۆ بــە کوڕەکــەی وت «تــۆ نابێــت بچیتــە ئــەوێ و ئــەوە ببینیــت »،ســااڵنێک دواتــر ،خــەم
و ناڕەحەتــی ئــەم بیرەوەرییانــە دەردەکــەون« .هەمــوو ئــەو شــتەی مــن بیــرم دێتــەوە ئەوەیــە کــە خەڵــک هەســتی
خۆیــان دەرنەدەبــڕی .هــەر بۆیــە هەســتم بــە خەمێکــی قــووڵ کــرد .کــەس پێــی نەگوتــم کــە ئــەم پیاوانــە لەبــەر چ
تاوانێــک هەڵــوارساون».
ڕژیــم دەیویســت تــرس لــە دڵــی خەڵکیــدا بچێنێــت بــەاڵم خەڵــک بــە خۆڕاگــری وەاڵمیــان دانــەوە .پیشــاندانی ئــەو
کارە دڕندانەیــان ،ئــەو کاریگەرییــەی نەبــوو کــە چاوەڕێیــان دەکــرد .ڕۆژی دواتــر ،هیچــکام لــە قوربانییــەکان لــەوێ
نەمابــوون و البرابــوون.
ئــەم وێنەیــە بــۆ هەمیشــە لــە یادەوەریــی حامیــدی منداڵــدا مایــەوە ،و شــەوانە تووشــی زیندەخــەوی دەکــرد .کاتێک
حامیــد گــەورە بــوو ،زانــی کــە ئــەو پیاوانــە بــۆ ئــازادی و مافــە کلتوورییەکانیــان شــەڕیان کــردووە.
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لە خەیاڵیدا وتی «شەرم نایانگرێت ،سەگی دڕندەن ئەوانە».
فرمێسکی ڕق و ناڕەحەتی خواردنەوە.
چوو بۆ الی حامید و بەنەرمی پێی وت،
«تۆ نابێت لێرە بیت .ئێمە دەبێت بڕۆینەوە ماڵەوە».
مردنی دایکی
کاتێــک حامیــد تەمەنــی نــۆ ســااڵن بــوو ،تراژیدییــەک ڕووی دا :دایکــی لەنــاکاو مــرد! کتوپــڕ ئــەو ئارامییــەی دایکی
پێیدەبەخشــی نەما.
ڕابیعــە ،وەک هــەر ژنێکــی دیکــەی کــورد ،بــە یارمەتیــی مەلەکــی کچــی ،بــە مــاڵ و منــدااڵن ڕادەگەیشــت ،ماڵــی
خاوێــن دەکــردەوە و چێشــتی لێدەنــا .هــەر کات کــە خەریکــی ئاردبێــژان یــان هەویــر شــێالن دەبــوو تــا لە تەنــدوورە
گڵینەکەیــان نــان بــکات ،ژانەســەری دەگــرت .نەخۆشــییەکانی نزیکــەی ســاڵێک دوای لــە دایکبوونــی ئاکــۆ بــرا
بچووکەکــەی حامیــد ســەریان هەڵــدا .ئــەو زیاتــر و زیاتــر بــە دەســت ژانەســەرەوە دەینااڵنــد .ئەحمــەد ،دوکتــور
شــافعی هێنــا بیبینێــت بــەاڵم بــۆی دەرنەکــەوت کــە نەخۆشــییەکەی چییــە .کــەس لــە بنەماڵەکەیــدا نەیدەزانــی
کــە چەنــدە نەخۆشــە .ئــەو وەک کەســێکی ئاســایی کارەکانــی ڕادەپەڕانــدن ،هیــچ نەخۆشــییەک وای لــێ نەدەکــرد
کــە لــە کاروبــاری ماڵەکــەی دابڕێــت.
بەبــێ هیــچ نیشــانەیەک ،بەیانییەکــی گەرمــی هاویــن ،هەســتی کــرد ئەوەنــدە بێهێــزە ناتوانێــت لــە جێگــەدا
هەســتێت .ئــەوە ســەرەتا بــوو .ئەحمــەد کــە بیســت و دوو ســاڵی بــوو ،دایکــی بــرد بــۆ نەخۆشــخانەی شیرۆخۆرشــید
تاوەکــوو چارەســەر بکرێــت .بــەاڵم لەوێــش دڵنیــا نەبــوون کــە چییەتــی .ئەحمــەد لــە نەخۆشــخانە چاوەدێــری دەکرد
و ئامینــەی خێزانــی کارەکانــی ماڵــەوەی ڕادەپەڕانــدن .چەنــد ڕۆژ دواتــر ،بــە ڕابیعەیــان وت کــە دەبێــت بچێــت بــۆ
ناوەندێکــی دەرمــان لــە تەورێــز تــا چارســەری پێویســت وەربگرێــت .هــەر ئــەو ڕۆژە ئەحمــەد ســاکە بچووکەکــەی
دایکــی هەڵگــرت و ڕەحیــم و خاڵــە ســەعید ،بــرای ڕابیعــە ،یارمەتییــان دا تــا لــە نەخۆشــخانە دەرکەوێــت.
لــە شــەقامدا ،کاتێــک کوڕەکــەی یارمەتــی دەدا کــە بچێتــە نــاو تاکســی تا بــڕۆن بــەرەو وێســتگەی پاســەکان ،ڕەحیم
بــە نیگایەکــی پــڕ لــە خۆشەویســتییەوە ســەیری هاوژینــە کزەکــەی کــرد .ڕابیعــەش وا ســەیری مێردەکــەی کــرد
وەک ئــەوەی مااڵوایــی لــێ بــکات .پاشــان ئــەو بــەرەو مــاڵ بــووەوە تــا بچێــت منداڵەکانــی هەڵگرێــت .نەیدەزانــی
کــە ئــەوە دواجــارە منداڵەکانــی دەبینێــت.
کاتێــک ڕەحیــم چــووە ماڵــەوە ،خــەم و ژانێکــی قــورس بەســەریدا زاڵ بــوو .بانگــی لــە مەلــەک و حامیــد کــرد کــە
تــازە لــە قوتابخانــە هاتبوونــەوە .بــە دەنگێکــی لەرزۆکــەوە فرمێســکەکانی شــاردنەوە و پێــی وتــن« ،دەبێــت زوو بڕۆیــن
تــا دایکتــان ببینــن .ئــەو دەچێــت بــۆ تەورێــز .دەبێــت بچیــن بــۆ وێســتگەی پاســەکان و مااڵوایــی لــێ بکەیــن».
ئەندامانــی بنەماڵــە بــەرەو تێرمیناڵــی گــەرم و پــڕ ژاوەژاو بــەڕێ کەوتــن .خەڵــک پەلــەی بــوو ســوار پاســەکان بێــت
و منــدااڵن داشــقەی خواردنیــان پێبــوو ،هاواریــان دەکــرد تــا خواردمەنییــەکان بفرۆشــن .کاتێــک بنەماڵــەی
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مەحمــوودی گەیشــتنە وێســتگەکە ،ڕابیعــە ســوار پاســەکە ببــوو .پاســەکە خەریــک بــوو ســەرڕێ کەوێــت .کاتێــک
ڕابیعــە ئەوانــی بینــی ،هەســتا و بــە هێواشــی بــەرەو پێشــەوەی پاســەکە چــوو .ئەحمــەد هەنــگاوی هەڵێنــا و دەســتی
گــرت تــا پشــتیوانیی دایکــی بــکات .بــە چــاوی پــڕ لــە فرمێســکەوە ڕابیعــە یــەک بــە یــەک منداڵەکانــی لــە ئامێــز
گــرت و ناوچــاوی مــاچ کــردن .ڕەحیــم خێزانــی لــە بــاوەش گــرت و بــە خۆشەویســتییەوە ماچــی مااڵوایــی لــێ کــرد.
ئەحمــەد باوەشــی بــە باوکــی و خوشــک و براکانیــدا کــرد و دایکــی بــردەوە بــۆ نــاو پاســەکە .کاتێــک کــە پاســەکە لــە
وێســتگەکە هاتــە دەر ،حامیــد دایکــی بینــی ڕوخســاری بــە پەنجەرەکــەوە نــاوە و بــە دەســت مااڵواییــان لــێ دەکات.
ئێســتا ئــەو بــە هێواشــی دەڵێــت «ئیــر قــەت دایکــم نەبینییــەوە».
دوای چــوار ســەعات ئاژووتنــی پاســەکە ،ئەحمــەد و ڕابیعــە گەیشــتنە تێرمیناڵــی تەورێــز و ڕاســتەوخۆ چوونــە
نەخۆشــخانە .ئەحمــەد دەڵێــت «دایکــم زۆر بــە ئاســتەم دەیتوانــی لەســەر الق ڕاوەســتێ و هەندێــک جــار ناچــار
دەبــووم کــە کۆڵــی بکــەم ».ڕابیعــە مانگێــک لــە تەورێــز بــوو .ئەحمــەد چەنــد جــاران هاتــە ســەردانی دایکــی.
ئەحمــەد هێشــتا نەیدەزانــی کــە دایکــی لــە ســەرەمەرگدایە .ڕەنگــە هــۆکاری ئــەوە بێــت کــە وەک الوێکــی بیســت و
دوو ســاڵەی هەســتیار ،ئــەو شــتەی بــە شــێوەی ناوشــیار ئینــکار کردبێــت.
ڕۆژێــک ئەحمــەد تەلەفۆنێکــی لــە نەخۆشــخانەوە بــۆ هــات .ڕابیعــە لــە حاڵەتێکــی قەیراناویــدا بــوو .کتوپــڕ ئــەوە
بــە دڵیــدا هــات کــە دایکــی خۆشەویســتی لەوانەیــە مبرێــت .ئــەو شــێرپەنجەی بــوو .ئەحمــەد بــە خەمبارییــەوە
دەگێڕێتــەوە کــە «کاتێــک مــن گەیشــتم بینیــم حاڵــی زۆر خراپــە .زوو دوای ئــەوە گیانــی ســپارد .لەگــەڵ کاک
حەبیبــی خاڵــم بــووم .لــەوێ چەنــد هاوڕێــی بــوون .هەندێــک پــارەی دامــێ تــا بتوانــم شــوێنی گۆڕێــک پەیــدا کــەم
و دایکمــی لــێ بنێــژم .چونکــە پــارەی ئــەوەم نەبــوو دایکــم ببەمــەوە ماڵــەوە ،ناچــار بــووم هــەر لــە تەورێــز بینێــژم.
نــاوی گۆڕســتانەکە ‹وادیــی ڕەحمــەت› بــوو کــە ئێســتا شــوێنی نیشــتەجێبوونە».
ماوەیــەک دواتــر و پاشــنیوەڕۆیەک حامیــد دەرگای ماڵــەوەی کــردەوە تــا پێشــوازی لــە ئەحمــەدی براگــەورەی و
خاڵــە ســەعیدی بــکات .ئــەوان ئــەو کاتــە لــە تەورێــز دەگەڕانــەوە بــەاڵم دایکــی لەگەڵیــان نەبــوو .نوقمــی هەســتێک
بــوو ،دەترســا بپرســێت دایکــی لــە کوێیــە .ئەحمــەد دانیشــت و ســەیری خوشــک و براکانــی کــرد و بــە خەمبارییــەوە
گوتــی« :دایکــان مــردووە».
دنیــا بەســەر حامیــددا داڕمــا و دایدایــە زوڕەی گریــان .ئــەو چیــر هەســت بــە باوەشــی گەرمــی شــیرین و پــڕ
لــە خۆشەویســتی دایکــی نــاکات .ئــەوە بــۆ کوڕێکــی وا منــداڵ ڕاســتییەکی ڕووخێنــەر بــوو .بــەاڵم دایکــی لــە
کــوێ بــوو؟ ئــەو نەیدەوێــرا بپرســێت کــە بۆچــی نەیانهێناوەتــەوە یــان بۆچــی مەیتەکەیــان لــە شــارێکی تــر و دوور
لــە خۆشەویســتەکانی بــە خــاک ســپاردووە .بیــری دەکــردەوە «دایکــم دەبێــت تەنیــا بێــت و ســەرمای بێــت ».تــا
ئەمڕۆکــەش ،بــە ڕاســتی نازانێــت کــە بۆچــی مەیتەکەیــان نەهێناوەتــەوە لــە مەهابــاد بینێــژن.
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ئەحمەد ماڵەوە جێ دەهێڵێت
هەفتەیــەک یــان دوو هەفتــە دوای مردنــی ڕابیعــە ،ئەحمــەد ســەردانی ماڵــەوەی کــرد .بــۆ حامیــد «ماوەیەکــی زۆر
پڕخــەم بــوو .بــە بیــرم دێتــەوە کــە دەچوومــە قوتابخانــە هەســتم دەکــرد شــتێک لــە ژیامنــدا ون بــووە ،بۆشــاییەکی
گــەورە هەبــوو .مامۆســتاکەمان بــە منداڵەکانــی وت کــە دایکــم مــردووە و دەبێــت ئــەوان بــە مێهرەبانی هەڵســوکەوتم
لەگــەڵ بکــەن».
ئەحمــەد دوو ســاڵ پێشــر بــۆ کار پەیداکــردن مەهابــادی جــێ هێشــتبوو و چووبــوو بــۆ تــاران .ئــەو وەک شــارەزای
ڕووپێــوی (کارتۆگرافــی) دەســتی بــە کار کــرد و ئەندازیاریــی ڕێگاوبانــی دەخوێنــد .دوای ڕۆیشــتنی ئەحمــەد بــوو
کــە ڕابیعــە نەخــۆش کــەوت و مــرد .جێگــەی
لــە ماڵەکــدا زۆر دیــار بــوو.
ئەحمــەد دوو ســاڵ دەبــوو ژنــی هێنابــوو و
لەگــەل ســەرهەڵدانی نەخۆشــیی دایکــی
لەگــەڵ خێزانــی هاتنــەوە مەهابــاد .بنەماڵــەی
ئامینــەی خێزانــی بــە جەدیدولئیســام واتــە
«تــازە مســوڵامن» نارسابــوون چونکــە جــوو بوون
و هاتبوونــە ســەر ئیســام .ئەحمــەد و ئامینــە
ژوورێکــی بچووکیــان لــە نزیــک بنەماڵەکەیــان
بــە کــرێ گرتبــوو و حامیــد زۆر جــاران ســەری
دەدان.
کاتێــک کــە هێشــتا ڕابیعــە لــە ژیانــدا
مابــوو ،دەیتوانــی وەک دایەگەورەیــەک
خۆشەویســتی ببەخشــێتە یەکــەم منداڵــی
ئەحمــەد .دەیتوانــی ئــەو دیارییــە گرانبەهایــە
بــە خۆشەویســتییەوە لــە بــاوەش بگرێــت.
براکەی ئەحمەد لەسەر ئیش
بــە داخــەوە ئــەو کۆرپەیــەش شــەش مانــگ
دوای مردنــی ڕابیعــە مــرد .دواتــر ئەحمــەد و ئامینــە منداڵێکــی دیکەیــان بــوو و ناویــان نــا شــەهاب .کاتێــک کــە
منداڵەکــە تەمەنــی گەیشــتە یــەک ســاڵ ،ئەحمــەد گەڕایــەوە تــاران و خێزانــی و منداڵەکــەی چوونــە الی مرواریــد
جەدیدولئســیالم دایکــی ئامینــە.
کاتێــک کــە ئەحمــەد چــووەوە تــاران ،بنەماڵــەی مەحموودیــش لەگــەڵ ئامینــە و شــەهاب چوونــە ماڵــی خەســووی
ئەحمــەد .ئەحمــەد بــۆ ماوەیــەک بــە تەنیــا لــە تــاران مایــەوە و کاری کــرد تــا توانــی بنەماڵەکەشــی ببــات .ئەحمــەد و
ئامینــە دواتــر منداڵێکیــان بــوو و نــاو نــرا شــەهرام کــە لــە بــۆکان لــە دایــک بــوو و کچەکەیــان شــیرین لــە تــاران لــە
دایــک بــوو .ســەرەتا ڕەحیــم لــە ماڵــەوە مایــەوە تــا چاوەدێــری ئاکــۆ بــکات کــە پاشــەبەرە بــوو و دوا منداڵــی ڕابیعــە
بــوو و تەمەنــی تەنیــا یــەک ســااڵن بــوو .مەلــەک و حامیــد هەردووکیــان دەچوونــە قوتابخانــە.
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گۆڕانەکان لە بنەماڵەدا
بــە مردنــی ڕابیعــە هەمــوو شــتێکی بنەماڵەکــە گــۆڕا .مەلــەک نەچــووەوە قوتابخانــە و لەبــەر هەســتی بەرپرســیارەتی
لــە ماڵــەوە مایــەوە تــا ئــاگاداری مــاڵ و ئاکــۆی بــرا بچووکــی بــکات .ڕەحیــم ملــی لــە کار نایــەوە تــا بنەماڵەکــەی
بژیێنێــت و ئەحمــەد چووبــوو بــۆ خوێندنــی ئەندازیاریــی ڕێگاوبــان لــە تــاران؛ ئــەو هــاوکات کاری دەکــرد و
دەرسیشــی دەخوێنــد ،فێــری زانســتی ئەندازیــاری دەبــوو و دەشــبوو بــە کەســێکی شــارەزا و کارزان لــەو بــوارەدا.
هــەر کات ڕێگایــەک دروســت بکرایــە ،ئەحمــەد بانــگ دەکــرا تــا هێڵــی جاددەکــە بکێشــێت و پاشــان خەریتــەی
ڕێــگا نوێیــە دەربهێنێــت .ئــەو ئەنجامــی توێژینەوەکانــی ڕادەســتی حکومــەت دەکــرد .ئەحمــەد زۆر کەســێکی
زیــرەک بــوو ،چەندیــن کاری ئەندازیــاری لــە ئەســتۆ گرتبــوون و بــە هەمــوو ئێرانــدا دەگــەڕا .خەڵــک ڕێزێکــی زۆریان
بــۆ شــارەزایی و لێزانیــی ئــەو لــە ئەندازیاریــدا هەبــوو.
یەکەم سەفەر بۆ تاران
حامیــد ماوەیەکــی درێــژ بــوو حــەزی دەکــرد بچێــت بــۆ تــاران .ئــەو خەونــی بــە ئاســۆ نوێیەکانــەوە دەبینــی و
خولیایەکــی زۆری ســەفەرکردن بــۆ تارانــی پایتەختــی هەبــوو .بــەاڵم ئــەوان هــەژار بــوون ،ڕەحیــم تەنانــەت پــارەی
کڕینــی بلیتــی پاســی نەبــوو .لــە ڕێگــەی بنەماڵەیەکــی ناســیاویان لــە ســاڵی ١٩٦٩دا بلیتێکــی کــڕی و پالنــی دانــا
بۆخــۆی ئــەو ســەفەرە بــکات کــە ماوەیەکــی زۆر بــوو تامــەزرۆی بــوو .ڕەحیــم کوڕەکــەی بــرد بــۆ تێرمینــاڵ .ئــەو ڕازی
نەبــوو بــەوەی حامیــدی دوازدە ســااڵن بچێــت بــۆ پایتەخــت .ئــەوە یەکــەم ســەفەری کوڕەکــەی بــە تەنیــا بــوو.
حامیــد بــە شــەو ڕێ کــەوت و لــە سەرانســەری ڕێگەکــەدا نەیدەتوانــی چــاوی ســەر یــەک بنێــت .بــۆ بەیانــی و
لەگــەڵ خۆرهەاڵتــن پاســەکە گەیشــتنە نــاو تــاران .یەکــەم بینینــی حامیــد لــە شــارەکە لوتکــەی بەفرینــی کێــوە
ڕوونەکانــی ئەلبــۆرز بــوو کــە خۆرەتــاو لێــی دابــوون و وەک زێــڕ دەدرەوشــانەوە .ســەرەڕای ئــەوەی کــە بەیانــی زوو
بــوو ،ڕێگــە پڕبــوو لــە دەنگــی ئۆتۆمبیلــەکان و پاســەکەیان دەچــووە نــاو ترافیــک و دەهاتــە دەر .پاســەکە گەیشــتە
تێرمینــاڵ غــەرب ،قەرەباڵغرتیــن وێســتگەی پاســی شــارەکە.
ترمینــاڵ پــڕ بــوو لــە ژاوەژاوی خەڵکــی ،حامیــد لــە پاســەکە دابــەزی و هــەر زوو تاکســییەکی گــرت بــۆ ماڵــی
ئەحمــەد لــە ئیــزام ئابــاد .ئــەو بێخەبــەر گەیشــتە ئــەوێ و هەمــوو پێیــان ســەیر بــوو کــە بــە تەنیــا هاتــووە .تەنانــەت
ئامینــەی خێزانــی ئەحمەدیــش ســەری ســووڕ مابــوو و خۆشــحاڵ نەبــوو بــە هاتنەکــەی.
ســاڵح ئەســەدی ،کــە ئاوەڵــزاوای ئەحمــەد بــوو ،زۆر پیاوێکــی بــاش بــوو و بردییــە دەر تــا لــە شــاردا بیگێڕێــت.
مەنافــی کــوڕی هاوتەمەنــی حامیــد بــوو .ئــەو کوڕەکــەی بــردە نــاو شــار بــۆ شــوێنێک کــە دووکانــی بــوو و بــۆ یەکــەم
جــار حامیــد ســوار پاســێکی دوونهــۆم بــوو .لەســەر پاســەکە بــا دەهــات و ئــەو هەســتی بــە ئــازادی دەکــرد.
ســەرەڕای ئــەوەی کــە ئــەو لــە فیلمــە ئێرانییەکانــەوە وێنەیەکــی لــە تــاران هەبــوو بــەاڵم ئــەو ســەفەرە پــڕ بــوو ل ـە  
یەکــەم شــتەکان کــە ڕوویــان دەدا بــۆی .بینــاکان و ناوەندەکانــی کڕیــن ســەرنجیان ڕادەکێشــا .بــۆ یەکەمجــار لــە
فرۆشــگەیەکدا پلیکانــەی کارەبایــی بینــی .زۆری پــێ ســەیر بــوو پلیکانەیــەک دەبینێــت کــە بۆخــۆی دەڕوات.
ئەحمــەد لــە شــوێنێک لــە باشــووری ئێــران ئیشــی دەکــرد و لەنــاو تــاران نەبــوو .دوای دوو هەفتــە ئامینــەی
خێزانــی ئەحمــەد وتــی کــە دەبێــت بڕواتــەوە مــاڵ .حامیــد بــە خەمبارییــەوە بوخچەکــەی هەڵگــرت کــە بــڕوات« .ئەو
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ســەفەرە ڕووداوێــک بــوو کــە چــاوی منــی کــردەوە .چــووم بــۆ ســەیری فیلــم؛ وێنــەی ئەکتــەری نــاو فیلمەکانــم کــۆ
کردنــەوە .تەنانــەت ڕۆژێــک چــووم بــۆ کارخانــەی کۆکاکــۆال .کاتێــک گەڕامــەوە بــۆ ماڵــەوە هەمــوو دەیانــوت کــە چ
سەرکێشــییەکی بوێرانــەم کــردووە ».دواتــر ئەحمــەد ئەندامانــی بنەماڵەکــەی بــۆ دیدەنــی و ســەردان هێنایــە تــاران
تاوەکــوو خێزانەکــەی و ســێ منداڵەکــەی ببینــن.
بــۆ ســااڵنێکی زۆر ئەحمــەد چاوەدێــری هەمــوو بنەماڵەکــەی دەکــرد .کارەکــەی بــاش بــوو و داهاتــی بــاش بــوو.
ئــەو بــۆ یەکــەم جــار ماڵێکــی بــۆ بنەماڵەکــەی کــڕی .کاتێــک ئەحمــەد دوای حــەوت ســااڵن لەگــەڵ خێــزان و
منداڵەکانــی هاتــەوە ،حامیــد خوێنــدکاری ســاڵی یەکەمــی دواناوەنــدی بــوو لــە مەهابــاد و ماڵێکــی دیزایــن کــرد
کــە دواتــر بــووە ماڵــی ئەحمــەد.
ئــەو ڕووداوە بــۆ حامیــد زۆر گرینــگ بــوو« .کاتێــک کــە تەمەنــم ســێزدە ســااڵن بــوو ،ئەحمــەد ماڵێکــی بــۆ
بنەماڵەکەمــان کــڕی ،یەکــەم و تاقــە ماڵێکــی ڕاســتەقینە کــە بووبێتــان .باوکــم ،بــرا بچووکەکــەم ،خوشــکم و مــن
هەمــوو لــەوێ دەژیایــن .بەپێــی پێوانەکانــی ئەمــڕۆ ماڵێکــی ســاکار بــوو .باخچەیەکــی هەبــوو و زۆر گەورەتــر بــوو لەو
تاقــە ژوورەی کــە پێشــر بــە کرێــان گرتبــوو .ماڵەکــە لــە  ســەرەتای ڕێگــەی ورمــێ ،نزیــک ئــەو شــوێنە هەڵکەوتبــوو
کــە ئیســتا ناوەنــدی مەهابــادە .لــەو کاتــەدا ،ئــەوێ شــوێنی هــەژاران بــوو و دەکەوتــە قەراغــی مەهابــاد .پێــی دەوترا
مەحمــوودکان ،کان بــە واتــای کانیــی ئــاو ،ســەرچاوەی ئــاو .ئاودەســتەکەی لــە دەرەوە بــوو بــەاڵم لــە یەکێــک لــە
ژوورەکانیــدا دووشــێک هەبــوو .دەمانتوانــی ئــاو وەرگریــن بــۆ خۆشــن .ســێ ژووری هەبــوون بــۆ خۆمــان و دوو ژوری
زیادەشــی بــوون کــە دەمانتوانــی بیاندەیــن بــە کــرێ .ســەرەڕای ئــەوەی کــە لــەم ماڵــەدا جێگــە و ڕێگەمــان زۆر
زیاتــر بــوو بــەاڵم ژیامنــان هــەروا بــە ســادەیی مایــەوە».

ئەو سەفەرە ڕووداوێک بوو کە چاوی منی کردەوە .چووم بۆ سەیری
فیلم؛ وێنەی ئەکتەری ناو فیلمەکانم کۆ کردنەوە .تەنانەت ڕۆژێک
چووم بۆ کارخانەی کۆکاکۆال .کاتێک گەڕامەوە بۆ ماڵەوە هەموو
دەیانوت کە چ سەرکێشییەکی بوێرانەم کردووە.
کاتێــک مەلــەک وەک ڕابیعــەی دایکــی ،چێشــتی لێدەنــا ،ماڵــی خاوێــن دەکــردەوە و جلــی دەشوشــت ،ڕەحیــم
لــە ماڵــەوە دەمایــەوە .مەلەکیــش وەک حامیــد ،دەســتکەوتی زیاتــری لــە ژیانــی دەویســت .شــەوانە درێــژەی بــە
خوێنــدن دا بــەاڵم ناچــار بــوو خەونەکانــی بکاتــە قوربانــی چونکــە شــار ئەمــن نەبــوو بــۆ ژنێــک کــە شــەوانە بچێتــە
دەر .حەمیــد تــا کاتــی کۆتایــی خوێندنــی دواناوەنــدی لــەوێ لەگــەڵ بنەماڵەکــەی ژیــا.
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پێشکەوتن لە قوتابخانەدا
لــە ســااڵنی ســەرەتای قوتابخانــەدا حامیــد هەمــوو کاتــە بەتاڵەکانــی هاوینــی لــە گونــدەکان بــە ڕابــواردن و
یاریکردنــەوە بەســەر دەبــرد .لــە زســتاندا کــە زۆر ســاردی دەکــرد ،کــوڕە الوەکــە گــۆرەوی بەنــی لــە پــێ دەکــرد و بــە
تۆپێکــی بچــووک یــاری دەکــرد .یارییەکــی داهێنەرانــە بــوو .چونکــە ئــەوان هــەژار بــوون و شــتێکی دیکەیــان نەبــوو
یــاری پــێ بکــەن.
لــە قوتابخانــەی سەرەتاییشــدا حامیــد چێــژی لــە شــانۆنامەکان وەردەگــرت .لــە پۆلــی پێنجەمــی ســەرەتایی
لــە تەمەنــی یــازدە ســاڵیدا ،دەوری مامۆســتایەکی لــە شــانۆییەکدا بــە ســمێڵی زل و جووتێــک چاویلکــەوە لــە
بــەردەم دایــک و باوکانــی قوتابییــەکان گێــڕا .کاتێــک لــە
قوتابخانــە لەگــەڵ هاوڕێکانــی شــانۆییان بــوو زیاتــر ئــەو
«من ئەرکەکانی ناو کۆمەڵگام
دەورەی دەگێــڕا .هــاوکات لــە چەندیــن بــواری دیکــەدا
هەست دەکردن و زۆر سەخت
پێــش کــەوت و لــە خوێنــدن و تاقیکردنەوەکانــدا یارمەتیــی
بوو بۆ من کە دەمدیت خەڵک
هاوپۆلییەکانــی دەدا.
بەو شێوە پڕچەرمەسەرییە پارە بە
«لــەو ســااڵنەدا کــە کەســایەتیی مــن دروســت دەبــوو ،دەست دەهێنن .ئەو هۆکارانە بوونە
حــەزم بــۆ وەرزش (بەســکێتباڵ) و شــانۆ زۆر زیــادی کــرد .هۆی ئەوەی کە هەندێک ئەرزش
بــە تایبــەت ئــەو کاتــە بەســکێتباڵ خولیــای ســەرەکیی و بەها لە ژیانی تاکەکەسی خۆم
مــن بــوو .بەیانیــان دەچوومــە قوتابخانــە بــەاڵم هەمــوو و کۆمەڵگاشدا بە گشتی دروست
دوانیوەڕۆیــان تــا ئێــوارە یاریــی بەســکێتباڵم دەکــرد .ئــەوە
بکەم .هەستم کرد دەبێت کار
گەورەتریــن خولیــام بــوو ».حامیــد یاریزانێکــی لێهاتــووی بکەم و تێبکۆشم .چونکە تا تەمەنی
بەســکێتباڵ بــوو و زۆربــەی هاوتیمییەکانــی بوونــە هاوڕێــی بیست سااڵن زۆرێک لەو ئەزموون
نزیکــی ،کــە دواتــر دەورێکــی گرینگیــان لــە ژیانیــدا بینــی.
و سەختییانەم چەشتبوون کە
زۆربــەی تیمەکــە دواتــر چوونــە نــاوی حیزبــی دیموکراتەوە .کەسێک لە سی ساڵیدا ئەزموونیان
ئەحمــەد شــێربەگی یەکێــک لەوانــە بــوو .ئــەو کەســێکی دەکات؛ وەک ئەزموونی کار ،زانین،
بــاش بــوو و دواتــر بــووە بێــژەری ڕادیــۆی حــدک .ئــەو ئەزموونی ژیان و ئەو سرتێسانەی
بــوو کــە هەواڵــی مەرگــی دوکتــور عەبدوڕەحامنــی
کە کۆمەڵگا دەیانخاتە سەر
قاســملوو ڕێبــەری خۆشەویســت و مرۆڤدۆســتی کــوردی
کەسێک .هەروەها هەستم بە
ڕاگەیانــد .ئەحمــەد دەنگێکــی بەهێــزی بــوو و هەمووکــەس تەنیایی دەکرد چونکە تەمەنم کەم
دەیناســێت.
بوو کە دایکم مرد " ».ئاالن دیالنی
ســەرەنجام چارەنووســی هەمــووان دەرکــەوت :هەندێــک
مــردن ،هەندێــک چــوون بــۆ تاراوگــە ،و ئەوانــی تریــش بــۆ
ســااڵنێکی زۆر لــە زیندانــدا بــوون .حامیــد دەزانێــت کــە هەموویــان چییــان لــێ بەســەر هــات و بــە کــوێ گەیشــن.
دوویــان ئێســتا لــە ســویدن .کەســێکی تریــان ئێســتا لــە ســویرسایە ،چــوارەم کــە عەزیــم ئەفســەرە لــە کانــادا دەژی.
جەعفــەر لــە ســتۆکهۆڵمە .کەســێکی تریــان ،ئەمیــر وەزیــری لــە ســتۆکهۆڵم شــۆفیری تاکســییە.

"
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حامیــد دوای ئــەوەش ویســتی بــواری نــوێ تاقــی بکاتــەوە و شــتی زیاتــر لــە ژیانیــدا ئەزمــوون بــکات .ئەحمــەد
ئــەودەم جلــی بــە ســتایڵی ئەمریکایــی لــە بــازاڕ دەکــڕی« .کاتێــک تەمەنــم دە ســااڵن بــوو ،هاویــن چــووم بــۆ الی
براکــەم .حــەزم لــە شــانۆ و لــە کەلتــوور بــوو .خەڵــک پێیــان دەگوتــم «تــۆ لــە چینــی دەوڵەمەنــدان نیــت .خەریکــی
چیــت؟»
کاتێــک گەیشــتە ســااڵنی ســەرەتای مێرمنداڵــی ،حامیــد کەمــر بایەخــی بــە قوتابخانــە دەدا« .لە پۆلی هەشــتەمدا،
دەبــوو چــوار وانــان بخوێنمــەوە ،چــوون دەرنەچووبــووم .تەنیــا دەمویســت یاریی والیبــاڵ و بەســکێتباڵ بکەم».

لەگەڵ تیمی بەسکتباڵ لە مەهاباد (حامید دووهەم کەسی دانیشتووە لە الی چەپەوە

ئەحمــەد لەســەر نومــرە کەمەکانــی حامیــد تێــر قســەی کــرد و زۆر لێــی بێهیــوا بــوو .ئــەو پێداگــر بــوو کــە دەبێــت بــرا
بچووکەکــەی شــتێک بــکات ،کارێــک بــۆ ژیانــی بــکات و لــە کاری هیــچ و پــووچ دوور بکەوێتــەوە .ئەحمەد بەســەریدا
نەڕانــدی« ،تــۆ دەبێــت لەگــەل مــن بێــی و تەرکیــز بکەیتــە ســەر خوێندنەکــەت ».بۆیــە حامیــد چــووە تەورێــز ،ئــەو
شــوێنەی کــە ئەحمــەد بەڕێوەبــەری گشــتیی ژێرخانــی ڕێگاوبــان بــوو.
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براکەی دنیای حامیدی گەورە کردەوە
ئــەوەی کــە لــە قوتابخانــەدا بــاش نەبــوو بــۆی بــوو بــە هەلێــک :حامیــد ئەوەنــدە بــە نومرەکانــی و بــەوەی کــە دەبێــت
ئــەو وانانــە بخوێنێتــەوە ناڕاحــەت بــوو کــە ئــەو شــتە بردییــە قۆناغێکــی دیکــەی ژیانــی .زۆر ســەخت بــوو بــۆ حامیــد
کــە دەیبینــی براکــەی ئــاوا ناڕاحەتــە ،برایــەک کــە بەبــێ مــەرج پشــتیوانی لێدەکــرد .بۆیــە حامیــد بڕیــاری دا کــە
بــە جیــدی بخوێنێــت .ئەحمــەد لــە هاوینانــدا دەیــرد لەگــەڵ خــۆی کاری پێدەکــرد و ئــەو شــتە بۆخــۆی بــوو بــە
ســەرچاوە بــۆ فێربوونــی زۆر شــت .حامیــد چێــژی دەبــرد لــەوەی کــە لەگــەڵ بــرا گەورەکەیەتــی و  چــاو لــەوی
دەکات.
حامیــد درێــژەی بــە پەرەدانــی تواناییەکانــی لــە بەســکتباڵ دا و هــاوکات نومــرەی زۆر بــەرزی لــە قوتابخانــە
وەردەگرتــن ،ئــەوەش وەرچەرخانێکــی تەواوەتــی بــوو .کاریگەریــی ئەحمــەد لــەو قۆناغــەدا زۆر گرینــگ بــوو .ئــەو
براکــەی هــان دا بــۆ ئــەو شــتەی کــە شــیاوی شــوێنکەوتنە تاوەکــوو شــتێک بۆخــۆی و ژیانــی بــکات.
ڕێگا سازکردن لە تەورێز وەک مێردمنداڵێک
بــە بۆنــەی کارکــردن لەگــەڵ براکــەی و بــە هــۆی ئــەو کەســانەی کــە هەڵســوکەوتی لەگــەڵ دەکــردن ،ئاســۆکانی
حامیــد زۆر گــەورە بــوون .ئەحمــەد لەبــری کارەکــەی پــارەی دەدایــە و ســەفەرەکە زۆر گــران بــۆی دەردەهــات .زۆر
دواتــر ئــاالن بیــر لــەو ســەفەرانە دەکاتــەوە کــە ئەویــان بــەرەو ئــەو شــتە بــرد کــە دواتــر پێــی گەیشــت.
«هاوینــی  ،١٩٧٣بــەم هــۆکارە زۆر بەباشــی خوێنــدم :مــن
لەو خاڵەی ژیاندا ،کار و
حــەزم لــە ئەندازیــاری بــوو .براکــەم زۆر زوو زۆر شــتی وەک
خوێندن بوونە پیشەی
حیســابەکان بــۆ پــردەکان و ڕووپێــوی فێــر کــردم و منیــش بــە
حــەزەوە وەرمدەگرتــن .زۆر شــتی کارەکــەی بــە باشــی فێــر سەرەکیی من .براکەم پێداگر
بــووم».
بوو لەسەر نەزمی زیاتر و
نازانــم چــۆن بــوو ،تەنیــا لــە ســاڵێکدا زۆر بەباشــی فێــری پێی وتم دەبێت بچمە تەورێز
ڕووپێــوی ڕێگاوبــان و وردەکارییەکانــی بــووم .ڕێگەلێــدان کاری لەگەڵ بکەم و دواتریش
لــە ناوچــە شــاخاوییەکان زۆر مەترســیدار بــوو و پیشــەی
پســپۆڕی ڕووپێــوی زۆر گرینــگ بــوو .خەڵــک لێیاندەپرســیم بچینە بانە .ئەوە دەرگای نوێی
«چــۆن دەتوانــی ئــەو کارانــە بکەیــت؟ تــۆ هیــچ خوێندنێکــی کردنەوە بۆ هەستاریی ڕوو
ئەکادیمیکــت نییــە ».بــەاڵم ئــەو شــتە بــە تەواوەتــی ڕاســت لە گەشەی من و حەزم بۆ
نەبــوو .مــن ڕاســتەوخۆ هەمــوو شــت لــە براکەمــەوە فێــر فێربوون ،ناسینی کەسانی
دەبــووم کــە کەســێکی زۆر شــارەزا و لێــزان بــوو؛ ئەحمــەد بــە
نوێ و ئەزموونی چەمکە
بەردەوامــی چەمکــەکان و ڕێگەکانــی جێبەجێکردنیانــی بــۆ ئەندازیارییەکان بە شێوەی
شــی دەکردمــەوە.

کردەیی.
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لەگەڵ براکەی ئەحمەد ،کاتی کار لە هاویندا

«بــۆ وێنــە ،مــن ئــەو حیســابە بیرکاراییانــەم دەکــردن کــە لــە چ خاڵێکــدا دەبێــت جــادە پێــچ بکاتــەوە .دیزاینــی
ڕێگەوبــان و لەبەرچاوگرتنــی ئاڕاســتەی ئۆتۆمبیلــەکان و خێراییەکەیــان بیرکارییەکــی پێشــکەوتووی دەویســت؛ ئــەم
هۆکارانــە دەســتیان دایــە دەســتی یــەک .براکــەم کەســێکی شــارەزا بــوو و منیــش خوێندکارێکــی زیرەکــی ئــەو
بــووم».
مەترسییەکانی شۆفیری
ســەرەڕای ئــەوەی کــە حامیــد تەمەنــی شــازدە ســااڵن بــوو ،هێشــتا مۆڵەتنامــەی شــؤفیری نەبــوو .ســەرەڕای
دژایەتیــی خــۆی ،ئەحمــەد هانــی دا کــە بچێــت خــۆی فێــری شــۆفیری بــکات و ئۆتۆمبیلەکــەی بهێنیتــە دەر و خــۆی
ڕابێنێــت .ئۆتۆمبیلەکــەی جیپێــک بــوو کــە سیســتمی گــوازەرەوەی (گێڕەکــەی) دەســتی بــوو؛ کاتێــک حامیــد بــۆ
یەکــەم جــار ســویچەکەی بــادا ،ئۆتۆمبیلەکــە دەرپــەڕی و لەنــاکاو کوژایــەوە ،ئەحمــەد تــووڕە بــوو.
«بــەاڵم درێــژەم  بــە خۆڕاهێنانــی شــۆفێری دا .ڕۆژێــک حســێبدارێکی بەتەمەنــی فەرمانگەکــەی براکــەم داوای
لێکــردم کــە بیبــەم بــۆ بانــک کــە تەنیــا ســەد میــر لەوالتــر بــوو .براکــەم هــەژدە کیلۆمیــر دوورتــر سەرپەرشــتی
پڕۆژەیەکــی ڕێگاوبانــی دەکــرد .ئــەوان ئاســفاڵتیان بــە کار نەدەهێنــا و سێســەد بــۆ چوارســەد کــەس لەســەر
پڕۆژەکانــی کاریــان دەکــرد .مــن زۆربــەی کاتــەکان لەگــەڵ براکــەم کارم دەکــرد بــەاڵم ئــەم جــارە لەگەڵــی نەبــووم.
«لــە ڕێگــەی گەڕانــەوەم لــە بانــک ،بــە دەرگایەکمــدا کێشــا و الیەکــی ئۆتۆمبیلــی براکەم بــە تەواوەتــی قوپــا .پیاوەکە
تــووڕە بــوو .هــاواری کــرد ‹بــۆ وات کــرد؟› خۆشــبەختانە ئۆتۆمبیلەکــە لــەالی کۆمەڵێــک کەرەســتەی خانوبــەرە
وەســتایەوە و هیــوادار بــووم کــە کــەس قوپاوییەکانــی ماشــینە بەنرخەکــەی براکــەم نەبینێــت.
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«کاتێــک کــە دوانیــوەڕۆ ئەندازیــارەکان هاتنــەوە بــۆ ئافیــس ،پرســی‹ ،کــێ ماشــینەکەی وا لــێ کــرددووە؟ کەســێک
وتــی مــن بــووم .لەبەردەمــی هەمــوو خەڵکەکــدا لێــی دام .دواتــر ئــەو شــەوە باســیان لــەوە دەکــرد کــە چەنــدە بــاش
بــووم و هیــچ کاردانەوەیەکــم بەرامبــەرم لێدانەکانــی نەبــوو و هەمــوو ســەرنجی ئــەو شــتەیان دابــوو».
حامیــد لــەو کارەدا زۆر کەســی بینیــن .هەمــوو خەریکــی دروســتکردنی ڕێگەوبــان بــوون تاوەکــوو بازرگانــی گەشــە
بــکات و نــەوت و ســەرچاوەکان لــە ناوچــەی تەورێــز پــەرە بســتێنن .جەختکردنــەوەی براکــەی لەســەر ژێرخانــە
ناوچەییــەکان بووژانەوەیەکــی ئابووریــی مەزنــی ئــەو ناوچــەی لــێ کەوتــەوە.
بــە هەمــان شــێوەش ،هەنگاوێکــی گــەورە بــوو بــۆ ئەزموونەکانــی حامیــد و وشــیاربوونەوەی« .لــە بــاری کۆمەاڵیەتــی
و کلتوورییــەوە براکــەم زیاتــر وەک باوکــم بــوو .ســێ منداڵــی لــە مەهابــاد و تەورێــز بــوون .کاتێــک هاوینــان لەگــەڵ
براکــەم کارم دەکــرد ،خوێندکارێکــی ئێرانیــم بینــی کــە لــە مۆنرتیــاڵ بــوو و لــەوێ کاری دەکــرد .بەســەربردنی کات
لەگــەڵ ئەوانــەی کــە کەلتووریــان زۆر لــە هــی ئێمــە جیــاواز بــوو ،زۆر کاریگەریــی ئەرێنــی لەســەر دانــام .هەمــوو
ئەوانــە فــارس بــوون و هیچیــان کــورد نەبــوون .ئــەم ئەزموونــە جیهانێکــی نوێــی بــۆ مــن کــردەوە».

لەگەڵ کارمەندەکان لە کاتی کاری هاوینەدا
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سیاسەت لە کاتی کردنەوەی پااڵوگەی نەوت
لــە ســەرەتاکانی ١٩٧٠دا ،شــا لــە ڕێوڕەســمی کردنــەوەی پااڵوتگەیەکــی نەوتــدا  ئامــادە بــوو کــە ڕووداوێکــی
گرینــگ بــوو .ئــەو ڕووداوە لــە ســێ ســااڵندا گەیشــتە شۆڕشــی ســپی .ئامانجــی شۆڕشــی ســپی مۆدێــرن کــردن و
ســێکۆالریزە کردنــی واڵت بــوو .ئەمــەش پێکەوەبەســتنەوەی تــاران و ناوەنــدی پارێزگاکانــی لــە ڕێگــەی جــاددەکان
و ڕێگــەی ئاســن لــێ کەوتــەوە.
«ئــەودەم ،براکــەم خەریکــی دروســتکردنی ڕێگەیەکــی دووســەد کیلۆمیــری بــوو و بەشــێکی بــۆ پااڵوتگــە بــوو.
پیاوانــی پۆلیســی مەخفــی بــە بەردەوامــی دەهاتــن چونکــە زۆر خوێنــدکاری هەڵکەوتــوو لــەوێ بوون کــە کاریگەریی
سیاســی و کۆمەاڵیەتییــان بــوو .محەمــەد شــەهرابی یەکێــک لەوانــە بــوو.
«مــن زۆربــەی کاتــەکان لــە الی براکــەم بــووم و کاتەکانــم لەگــەڵ ئــەو تێپــەڕ دەکــردن .لەگەڵ ئــەو و ئەندازیــارەکان
و کرێــکارەکان نانــم دەخــوارد و گوێــم بــۆ قســەکانیان دەگــرت .ئەندازیــار و خوێندکارێــک لــە زانکۆیەکــی مۆنرتیــاڵ
گەڕابــۆوە و ئەوانــی دیکــەش لــە زانکــۆی تەورێــزەوە دەهاتــن .ئــەوان کۆمۆنیســت بــوون و دەیانــوت ئێــرە جێدەهێڵین
چونکــە شــا دێــت بــۆ ئێــرە.
«ئــەو کەســانە چاالکیــی سیاســییان بــوو ،لــە کاتێکــدا مــن تــازە ئاشــنای سیاســەت دەبــووم؛ بــرای محەمــەد
شــەهرابی لــە زینــدان بــوو ،ئــەو چاالکــی سیاســی بــوو .لــە شــازدە ســاڵیدا ،بنەماکانــی سیاســەت فێــر بــووم .زۆر
بــۆم ســەرنجڕاکێش بــوو کــە ببمــە خوێنــدکاری زانســتە سیاســییەکان .بــە بینینــی خوێندکارانــی کانــادا و واڵتانــی
دیکــەی دەرەوەی ئێــران ئــەو حــەزەم بــۆ دروســت ببــوو .ئــارەزووی ئــەو شــتەم بــوو و حەزێکــی زۆرم بــۆ گەورەکردنــی
ئاســۆکانی ژیانــم بــە هەمــوو بارێکــدا هەبــوو».
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 .٢لە مەهابادەوە بۆ تاران :فێرخوازێکی زیرەک١٩٧٠-١٩٧٧ ،

بلیمەتییەکی خۆڕسک
کاتێــک حامیــد لــە ئۆکتۆبــری ١٩٧٤دا لــە قوتابخانــەی تەکنیکــی دەســتی بــە خوێنــدن کــرد ،یەکێــک بــوو لــە
یەکــەم کەســەکان لــە کوردســتان کــە لــەو بــوارەدا بخوێنێــت .قوتابخانەکــەی یەکــەم قوتابخانــەی تەکنیکیــی
مەهابــاد بــوو و هــەرکام لــە بوارەکانــی ئەلەکرتیــک ،مکانیــک و نژیاروانــی لــەو قوتابخانــەدا لە خولێکی ســێ ســاڵیدا
دەوترانــەوە .خوێنــدکاران لــە ســێ ســاڵی کۆتایــی خوێندنــی دواناوەندیــدا یــان دەچوونــە یەکێــک لــە بوارەکانــی
وێــژە ،زیندەوەرناســی یــان بیــرکاری ،یــان ئــەوەی کــە بــوارە تەکنیکییەکانیــان دەخوێنــد و بــەم شــێوەیە بــەرەو ئــەو
بوارانــە دەچــوون کــە حەزیــان دەکــرد ئیشــی تێــدا بکــەن .حامیــد لــە قوتابخانــە درەوشــایەوە و پلــەی یەکەمــی بــە
دەســت هێنــا ،وەک چــۆن مەلەکــردن بــۆ مراوییــەک ســادەیە،
زۆر بــە ســادەیی وەک مێعامرێــک دەســتی بــە کار کــرد.
ئــەو لــەو ســێ ســاڵەدا بــوو کــە فێــری دیزاینــی ماڵــەکان بــوو.
ئــەو ســاڵەی کــە حامیــد چــووە ئــەو قوتابخانــە ،لــە یەکــەم
کەســەکان بــوو لــە کوردســتان کــە تەنانــەت بتوانێــت لــەو
قوتابخانــە تەکنیکییەکــدا ناونووســی بــکات.
حامیــد الوێکــی بااڵبــەرزی گەشــبینی ڕووخۆشــی کۆمەاڵیەتــی
بــوو ،هــەر ئەمــەش وایکــرد خەڵکــی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــێت.
ئەحمــەدی بــرای دەڵێــت «ئــەو هەمیشــە هاوڕێکانــی
لەگــەڵ بــوون ،پێکــەوە دادەنیشــن و پێدەکەنیــن .براکــەم
دڵخۆشــییەکی زۆری بــۆ بنەماڵەمــان هێنــا .خزمەکامنــان
لەبــەر بااڵبەرزییەکــەی پێیــان دەگــوت کــوڕە بااڵبەرزەکــە،
هەروەهــا ئــەو زۆر وەرزشــی دەکــرد» ،حامیــد بــە مێشــکێکی
بەهێــزەوە هەمیشــە هەڵوێســتی دروســتی بەرامبــەر شــتەکان
دەگــرت ،تایبەمتەندییــەک کــە تــا ئێســتاش لەگــەڵ خــۆی
هەڵیگرتــووە.
لە تەمەنی  ١٥ساڵیدا
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چەنــد تایبەمتەندیــی دیکەشــی بــوون کــە یارمەتیــدەری
بــوون« .مــن ســادە و ڕاســتگۆم و بــڕوام وایــە کــە دەبێــت
بەپێچەوانــەی پێــچ و پەناکانانــی ژیــان ،کەســێکی راســتگۆ
بــم .ئەگــەر بگەڕێمــەوە بــۆ ڕابــردوو و ســەرلەنوێ دەســت
پــێ بکەمــەوە ،بــە دڵنیاییــەوە ڕێــک هەمــان ئــەو کارانــە
دەکــەم کــە کردوومــن .تــا ڕادەیــەک قــەت کەســێکی
سیاســەمتەدار نەبــووم ،و بــڕوام وا بــووە کە سیاســەمتەداری
لــە چوارچێــوەی بیرۆکەکانــدا ڕاتدەگرێــت.
قوتابخانــەی تەکنیکــی لــە بینایەکــی بچووکــدا نزیــک
«قوڵکــە کــەران» بــوو ،شــوێنەکەی نزیــک ڕووبارێــک
بــوو .هەمــوو بەیانیــان زوو ،جووتیــارەکان لــە گوندەکانــی
دەوروبــەرەوە دەهاتــن بــۆ شــار تــا بەروبوومەکانیــان
بفرۆشــن .بــاری ســەوەتەکانیان کــە زیاتــر شــیر و پەنیــری
خۆماڵــی بــوو بەتــاڵ دەکــرد و کەرەکانیــان لــە نزیــک
قوتابخانەکــە دەبەســتنەوە .هــەر بــەو هۆیــەش ئــەو شــوێنە
نــاو نــرا قوڵکــە کــەران.

بە پێچەوانەوە ،بە دوای
دەرفەتەکاندا گەڕاوم و
پێشوازیم لێ کردوون.
تەنانەت لە کاتی تەنگانەشدا،
حەزم کردووە ڕێگەیەکی نوێ و
ملمالنێی نوێ بدۆزمەوە .ئەگەر
تەسلیمی هەلومەرج ببم لە
جێی خۆمدا دەمێنمەوە .کەواتە،
بۆ چارەسەری کێشەکان،
بەردەوام بە شوێن ڕێگەی نوێدا
دەگەڕێم .زۆر باشە کە بەو
شێوەیە بیت و من لە هەموو
ژیامندا بەو بنەمایەوە ژیاوم».

بەنداوی مەهاباد ئەو شوێنەی هاوڕێکان لە هاویناندا مەلەیان تێدا دەکرد
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ئاالن دیالنی

ئــەو کات حامیــد دەیزانــی بــۆ ئــەو بــوارەی بــۆ خوێنــدن هەڵبــژاردووە .چونکــە براکــەی ئەندازیــار و کەســێکی
شــارەزابوو ،بۆیــە ئــەو بــوارەی هەڵبژاردبــوو .ئەحمــەد زۆر ڕێنوێنــی دەکــرد و لــە هــەردوو بــواری تیــۆری و زۆربــەی
الیەنــە کردەییەکانــی 5ئــەو بــوارە یارمەتــی دەدا .هــەر بۆیــە حامیــد دەیتوانــی بــە ســادەیی دیزاینــی مــاڵ و پــردەکان
بــکات .ئــەو دەیتوانــی بەشــە گرینگــەکان لــە دیزاینــی بیناکانــدا لێــک جیــا بکاتــەوە.
قــەت مامۆســتاکانی لێیــان نەدەپرســی کــە چــۆن ئــەو کارە دەکات بــەاڵم داوایــان لــێ کــرد کــە ئاســتبەرزترین
پــڕۆژەکان جێبەجــێ بــکات و ئــەو زۆر بــە ســادەیی ئــەو کارەی دەکــرد .مامۆســتاکەی داوای لێدەکــرد کــە بینایــەک
دیزایــن بــکات و حامیــد دەیتوانــی بــە ســادەیی ســتوونەکان و بیناکــە دیزایــن بــکات .لــەو کاتــەدا ،بــەو بــوارە دەوتــرا
زانســتی دروســتکردنی خانوبــەرە .حامیــد بــەو تایبەمتەندییانــەی کــە بوونــی ،بڕیــاری دا کــە لەســەر نژیاروانــی
زیاتــر کار بــکات نــەک بــە تەنیــا لەســەر بــواری ئەندازیــاری.
قوتابخانــە شــوێنی درەوشــانەوەی حامیــدی گەنــج بــوو .ئــەو چێــژی لــە بەدەســتهێنانی نومــرەی بــەرز وەردەگــرت و
شــانازی بــە لێهاتوویــی خۆیــەوە دەکــرد .ناکرێــت کاریگەریــی ئەحمــەد لەبــەر چــاو نەگیرێــت ،ئــەو کات کاریگەریی
زۆری لەســەر براکــەی هەبــوو و ئــەو کاریگەرییــە بــۆ چەندیــن دەیــە لەســەری مایــەوە .ئــەو حامیــدی هــان دا کــە
بــۆ فێربــوون و بەدەســتهێنانی شــارەزایی پێویســت لــە بوارەکــەی خۆیــدا تێبکۆشــێت .حامیــد لەنــاو هاوڕێکانیــدا
خۆشەویســت بــوو .ئــەوان خۆشــیان دەویســت چونکــە هەموویــان لێــی فێــر دەبــوون .کاتــی تاقیکردنــەوەکان لــە
دەوری دادەنیشــن و یارمەتییــان لــێ وەردەگــرت.
هەندێــک جــار ،درەنگانــی شــەو تــا کاتژمێــر دووی بەرەبەیــان حامیــد هــەر خەریکــی خوێنــدن بــوو ،باوکــی
پیاڵەیــەک ئــاوی بــۆ دەهێنــا و پێــی دەگــوت «کوڕەکــەم ،دەبێــت زووتــر بخــەوی .زۆر درەنگــە».
بەسکێتباڵ و مەلە لە بەنداوی مەهاباد
حامیــد دەیویســت لــە هــەر بوارێکــدا کــە ئیــش دەکات ببێتــە باشــرین کــەس .جگــە لــە کاروبــاری قوتابخانــە و
خوێندنەکــەی ،خولیــای دووهەمــی حامیــد بەســکێتباڵ بــوو و هــەر وەخــت کاتێکــی ئــازادی ببوایــە دەچــوو بــۆ
یاریکــردن .لــە هاوینانــدا کــە قوتابخانــە دادەخــرا ،لــە کاتژمێــر یەکــی دوانیــوەڕۆ لەگــەڵ گرووپێــک لــە هاوڕێکانــی
دەچــوون بــۆ یانــەی بەســکێتباڵ یــان لــە ئێوارانــدا دەچوون بــۆ مەلەکردن بــۆ بەنــداوی مەهابــاد .لەوبــەری بەنداوی
مەهابــاد نەخۆشــخانەیەکی تایبــەت بــە نەخۆشــیی ســیل هەبــوو کــە حەوشــە و باخچەیەکــی سەرســەوزی هەبــوو،
باخــی میکاییلــی لێبــوو کــە پــڕ بــوو لــە داری میــوە .حامیــد ئــەو شــوێنەی لــە نزیــک بەنداوەکــە لــە هــەر جێیەکــی
تــر زیاتــر بــە دڵ بــوو.
بەنــداوی مەهابــاد وەک حەوزێکــی گــەورە بــوو کــە دەوری بــە چەنــد کێــو گیرابــوو و کەوتبــوووە نێــوان زنجیرەیەکــی
بێبڕانــەوە لــە کێــوە سەرنجڕاكێشــەکان کــە ســەریان لــە ئاســانی شــین دەســوو .لــە نزیــک ئاوەکــە ،لێژایــی
کێــوەکان کەمــر بــوو و ئــاوی بەنداوەکەیــان لــە ئامێــز دەگــرت؛ ئاوێــک کــە لەژێــر تیشــکی خــۆردا دەدرەوشــایەوە.
لــە هاوینانــدا کەناراوەکانــی بەنداوەکــە ،کــە پــڕ بــوو لــە بــەرد ،بــە گژوگیــا و بێشــەاڵنەکان دادەپــۆرشا و الوەکان
دەچوونــە ئــەوێ تــا لــە ئــاوی فێنکــی بەنداوەکــەدا مەلــە بکــەن.
5- Good vibration
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بــۆ کــوڕە الوەکــە هــەم ســەخت بــوو و هــەم چێژبەخــش
کــە لــە قوواڵیــی بەنــداوی مەهابــاددا مەلــە بــکات.
حامیــد و هاوڕێکانــی شــوێنێکی تەختاییــان لــە قەراغــی
بەنداوەکــە دەدۆزییــەوە و ڕۆژانــی گەرمــی هاوینیــان لــەو
شــوێنە بــە مەلەکــردن و ڕاکشــان لەبــەر خــۆردا تێپــەڕ
دەکــرد .لــە گەرمــای تاقەتپڕوکێنــدا ،حامیــد حــەزی
دەکــرد لەنــاو ئــاوە ڕوون و پاکژەکــەدا مەلــە بــکات تــا
خــۆی فێنــک بکاتــەوە.
بــە هــۆی ئــەوەی کــە حامیــد لــە تەمەنــی پــازدە ســاڵیدا
لــە چۆمــدا فێــری مەلەکــردن ببــوو ،بەبــێ تــرس بــازی
دەدایــە نــاو ئاوەکــە و تــا دوورتریــن شــوێنی بەنداوەکــە بــە
مەلەکــردن دەڕۆیشــت .کــەس فێــری مەلــەی خۆڕاگــری
نەکردبــوو .بــەاڵم ڕۆژێــک بڕیــاری دا کــە بــە مەلەکــردن
تــا ئەوبــەری بەنداوەکــە بــڕوات کــە چەنــد کیلۆمیــر بــوو
و ئــەوەش بــە ڕاســتی کارێکــی جەســتەیی قــورس بــوو.
ئــاوی بەنداوەکــە زۆر ســارد نەبــوو .ئاســتەمرتین کار ئــەوە
بــوو کــە ڕێگەیــەک بدۆزێتــەوە کــە لــە مەلەکردنــدا زۆر
مانــدوو نەبێــت چونکــە مــاوەی ســێ بــۆ چــوار کاتژمێــری
باخی میکاییل
پێچــوو تــا لــە بەنداوەکــە بپەڕێتــەوە .کاتێــک گەیشــتە
ئەوبــەری بەنداوەکــە بــۆ الی باخــی میکاییــل ،لەنــاکاو تــووش ئاوێکــی ســاردی ســەهۆڵین بــوو کــە لــە بنــەوە
دەهاتەســەر .بۆیــە مەلەکــردن لــە ســی میــری کۆتایــی لــەو ئــاوە ســاردەدا زۆر مەترســیدار بــوو.
ئاکــۆ کــە بــرا بچووکــی حامیــدە ،ئــەو مەترســییەی بــە بیــر دێتــەوە« .ئــەوە کارێکــی مەترســیدار بــوو چونکــە
مەودایەکــی زۆر بــوو .زۆر کــەس مــردن چونکــە بــاش مەلەیــان نەدەزانــی و دوای ماوەیــەک مانــدوو و بێهێــز دەبوون.
بــەاڵم حامیــد ئــەو کارەی کــرد چونکــە ئــەو خەونــی گــەورەی هەبــوو .وەرزشــکردن هێنــدەی تــر ئــەوی کردبــووە
کەســێکی پڕجووڵــە و حــەزی دەکــرد کــە لەشــی بــە ڕێکوپێکــی ڕابگرێــت .ئــەو  هەروەهــا دەیویســت بــۆ هەمووانــی
بســەملێنێت کــە دەتوانێــت ئــەو کارە بــکات .ئــەو دەیگــوت دەتوانــم ئــەو کارە بکــەم  و بــە دڵنیاییــەوە دەیکــەم».
حامیــد چێــژی لــە مەلەکــردن لەمســەر بــۆ ئەوســەری دەریاچەکــە وەردەگــرت« .کاتێــک دەمویســت بپەڕێمــەوە،
دەترســام لــەوەی کــە بــە مەلەکــردن بچمــە ئەوبــەری بەنداوەکــە ،بــەاڵم هــاوکات بــەو کارە دڵخــۆش بــووم و چێــژم
وەردەگــرت لــەوەی کــە لەنــاو ئاوەکــە بــووم .هەمــوو هاوینــان دەمانبیســت کــە کەســێک خنــکاوە »،یەکێــک لەوانــە
هاوڕێیەکــی نزیکــی خــۆی بــوو.
«یەکەمجــار لــە هەمــوو جارەکانــی تــر تۆقێنەرتــر بــوو .گرووپێکامن دەمانویســت پێکــەوە بپەڕینــەوە و زۆرمــان پێچوو.
کاتێــک گەیشــتینە ئەوبــەر ،هەندێــک لــە هاوڕێکانــم ترســابوون لــەوەی کــە دیســانەوە بــە مەلەکــردن بگەڕێینــەوە،
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بۆیــە بڕیاریــان دا کــە بــە پــێ ســێ کیلۆمــر بــە دیــواری بەنداوەکــەدا بــڕۆن و مــن و چەنــد کەســی دیکــە لــە
هاوڕێکانــم بــە مەلەکــردن گەڕاینــەوە .تەنانــەت لەوانیــش زووتــر گەیشــتین کــە بــە پــێ هاتبوونــەوە و چاوەڕێــان
دەکــردن».
ئــەم ماراســۆنە بــۆ چەنــد ڕۆژی یەکــەم ســەخت بــوو .کاتێــک مانــدوو دەبــوو بــە پشــتدا ڕادەکشــا و پشــتەمەلەی
دەکــرد تــا دەحەســایەوە .ئــەوە وەرزشــێکی خۆڕاگــری بــوو .ئــەوان دەبــوو بپەڕنــەوە بــۆ ئەوبــەری بەنداوەکــە ،گرینــگ
نەبــوو چەندەیــان پێدەچێــت.
بەڕێوەبەری قوتابخانە کە خەڵکی مەهاباد نەبوو
کاتێــک حامیــد لــە قوتابخانــەی دواناوەنــدی بــوو ،مامۆســتایەکی بــوو کــە بەڕێوبــەری کۆمپانیایــەک بــوو .ماڵــی بــۆ
خەڵکــی ئاســایی دیزایــن دەکــرد .حامیــد لــە کاروبــاری دیزاینــدا یارمەتــی دەدا .ئــەوە شــتێکی ســەرنجڕاکێش بــوو
چونکــە زۆربــەی کات بەڕێوەبــەرەکان لــە دەرەوەی کوردســتانەوە دەهاتــن .ئــەوان ئاشــنای کەلتــوور و زمانــی ئــەو
ناوچەیــە نەبــوون .بــە گشــتی ئــەم بەڕێوەبەرانــە یــان ئەندامــی نهێنیــی پۆلیــس (ســاواک) بــوون یــان پەیوەندییــان
لەگەڵیــان هەبــوو .ئەرکیــان ئــەوە بــوو کــە خوێنــدکارەکان کۆنــرۆڵ بکــەن و ڕێگرییــان لــێ بکــەن تــا کاتێــک
دەچنــە زانکــۆ ،شــوێن کاروبــاری سیاســی نەکــەون .بــەم شــێوەیە دەوڵــەت ڕێگــری لــە چاالکیــی سیاســی لــە
شــارێکی وەک مەهابــاددا دەگــرت .دواتــر حامیــد زانــی کــە بەڕێوەبــەری قوتابخانەکەیــان لــە تــاران یــان تەورێــزەوە
هێنــاوە و ئــەو کارمەندانــە هیــچ شــتێکیان ســەبارەت بــە مەهابــاد نەدەزانــی.

ئاستەمرتین کار ئەوە بوو کە ڕێگەیەک بدۆزێتەوە کە لە مەلەکردندا
زۆر ماندوو نەبێت چونکە ماوەی سێ بۆ چوار کاتژمێری پێچوو تا لە
بەنداوەکە بپەڕێتەوە.
مردنی مامۆستایەکی خۆشەویستی قوتابخانە
ســولەیامن بلووریــان یەکێــک لــە مامۆســتاکانی حامیــد لــە مەهابــاد بــوو .ئــەو زۆر بــە جیــدی بەرپرســیارەتی
بەرامبــەر بــە قوتابییــان لــە ئەســتۆ دەگــرت .بلووریــان دوو ســاڵ وانــەی بــە قوتابییــەکان وتــەوە .بــە شــێوەیەکی
ناخــۆش و لەنــاکاو لــە ڕووداوێکــی هاتوچــۆ لــە ڕێگــەی مەهابــاد بــۆ میانــدواو مــرد .کاتێــک ئەمــە ڕووی دا ،مامــی
بلووریــان کــە ســااڵنێکی زۆر بــوو زیندانیــی سیاســی بــوو هەســتی بــە بەپرســیارەتی کــرد و گەڕایــەوە تاوەکــوو وانــە
بــە منداڵــەکان بڵێتــەوە .خوێنــدکارەکان ســێ ڕۆژ لــە مزگــەوت پرســەیان بــۆ مامۆســتاکەیان گــرت.
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هەســتی برایەتــی حامیــد و هاوڕێکانــی لــەم ڕێوڕەســمدا دەبیــرا .حامیــد نــە تەنیــا لــە وانەکانیــدا زۆر بــاش بــوو
بەڵکــوو دەتگــوت بــۆ ئــەوە دروســت کــراوە کــە ڕێوڕەســمێکی وا ڕێــک بخــات ،تایبەمتەندییــەک کــە تــا ئەمــڕۆش
هەیەتــی.
هەرچەنــد حەمیــد لــە شــارێکی دوور لــە دنیــای ڕۆژئــاوا دەژیــا ،کاتێــک دەچــووە قوتابخانــە قژێکــی زۆری بــوو کــە
بــە مۆدێلــی جــوان دەیڕازانــدەوە .یەکێــک لــە گۆرانیبێــژە ژنەکانــی ئەوســەردەمە نــاوی ڕامێــش بــوو و بەڕێوەبــەری
قوتابخانەکــە بــە نــاوی «ڕامێــش» حامیــدی بانــگ دەکــرد و هاوڕێکانــی پێدەکەنیــن.
بــەر لــەوەی بچێــت بــۆ تــاران ،مۆدێلــی قــژی زۆر کــۆن بــوو .بــەاڵم تەنانــەت لــە کوردستانیشــدا ،الوەکان الســایی
ســتایلە ڕۆژائاواییەکانیــان دەکــردەوە .تەنانــەت لــە مەهابادیشــدا خەڵــک قــژی بــە مۆدێلــی جــوان دەردەهێنــا.
عەزیــم و ئۆمیــد کــە دوو هاوڕێــی حامیــد بــوون بــە هەمــان شــێوە مۆدێلــی جوانیــان لــە قژیــان دەرهێنــا .ئــەوەش
لــەو کاتــەدا ئەوانــی وەک کەســێکی پێشــەنگ پیشــان دەدا.
هاوڕێکانــی حامیــد لــە تیمــی بەســکێتباڵدا هاوینــان بــۆ یاریکــردن دەچــوون بــۆ شــارەکانی تــر .بــەاڵم کاتێــک
گەورەتــر بــوو ،نەیدەتوانــی لەگەڵیــان بچێــت .دوو هاویــن بــۆ کارکــردن لەگــەڵ ئەحمــەدی بــرای چــووە تەورێــز و
بانــە .چونکــە براکــەی لــە هــەردوو شــوێنەکە ئیشــی دەکــرد و حامیدیــش لەگەڵــی دەچــوو.
مامۆستایەکی گەورەی شاعیر
کاتــی کارکردنــی لــە هاوینــدا ،حامیــد چەندیــن کەســی ناســی کــە لــە زۆر بوارانــدا زانیاریــی ئەویــان بــردە ســەر.
زۆرتریــن کاریگەریــی سیاســی لــە خــۆرسەو ڕەشــیدیان وەرگــرت کــە خەڵکــی ســنە بــوو .ئــەو حســێبداری ئەحمــەد
بــوو لــە بانــە .خــۆرسەو کەســێکی زۆر شۆڕشــگێر بــوو و ئــەوە کاریگەرییەکــی زۆری لەســەر ڕوانگــەی حامیــد بــۆ
سیاســەت و ژیــان دانــا.
درەنگانــی شــەو خــۆرسەو شــێعری شۆڕشــگێڕی بــۆ حامیــد دەخوێنــدەوە ،لەســەر فەرهەنگــی کوردســتان زانیــاری
دەدایــە و باســی تایبەمتەندییەکانــی زمانــی کــوردی بــۆ دەکــرد.
ئــەو زۆربــەی کاتــەکان بــە حامیــدی دەگــوت «دەبێــت بــە قســە پێــت بڵێــم چونکــە ناتوانــم بینووســم .ئــەوە
قەدەغەیــە و ئەگــەر پێــت نەڵێــم لــە بیــرم دەچێتــەوە ».لــە ڕێگــەی خــۆرسەوی هاوڕێــی و دایکییــەوە بــوو کــە حامیــد
لــەو ســەرکوتکارییە سیاســییە تێگەیشــت کــە لەســەر خەڵکەکــەی هەبــوو و ئــەوەی کــە چــۆن شــەڕکەرە کــوردەکان
ئازایانــە بەرەنــگاری ئــەو ســەرکوتکارییە بوونەتــەوە .خــۆرسەو شــێعری ژمارەیەکــی زۆری نووســەران و تەنانــەت
شــێعری خــۆی دووپــات دەکردنــەوە.
لــە ســااڵنی ١٩٨٠دا ،ئــەو پیــاوە خوێنــدەوارە كوردســتانییە -کــە بنەماڵەیەکــی دەوڵەمەنــدی لــە تــاران بــوو -لــە
الیــەن خەڵکــی ســنەوە زۆر ڕێــزی لــێ دەگیــرا .ئــەو شــەریکی ئەحمــەد بــوو لــە تــاران .خــۆرسەو لــە ســااڵنی

«دەبێت بە قسە پێت بڵێم چونکە ناتوانم بینووسم.
ئەوە قەدەغەیە و ئەگەر پێت نەڵێم لە بیرم دەچێتەوە».
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کوردستان ،ناوچەی بانە

١٩٨٠دا بــووە پێشــمەرگە و لــە یەکــەم ســەرهەڵدانی ســنە بــە دژی ڕژیمــی ئیســامی بەشــداری کــرد .ســااڵنێک
دواتــر کاتێــک حامیــد چــوو بــۆ ئیتالیــا ،هەواڵــی پێگەیشــت کــە خــۆرسەو لــە شــەڕی نێــوان پێشــمەرگە و ڕژیمــی
ئســیالمیی ئایەتووڵــا خومەینیــدا کــوژراوە .خــۆرسەو لــە شــەڕدا برینــدار بــوو و بــۆ چەندیــن هەفتــە لــە ماڵــی
خوشــکی مابــۆوە و دواتــر لــە ســنە مــرد .زۆر کــەس ئــەم هەواڵەیــان بــۆ حامیــد نــارد.
درەنگانــی شــەو کاتێــک حامیــد گوێــی بــۆ هــاوڕێ خوێندەوارەکــەی ڕاداشــتبوو ،چــاوی بەســەر دەوڵەمەنــدی و
بەرباڵویــی ئەدەبیاتــی کــوردی کرایــەوە .شــوێنکەوتنی ئــەو بابەتــە قەدەغــە بــوو و ئــەوە زیاتــر شــتەکەی بــۆ کــوڕە
گەنجەکــە ســەرنجڕاکێش کــرد.
لەگەڵ ئەحمەد بەرەو بانە
جاروبــار حامیــد بــرا بچووکەکــەی دەهێنــا بــۆ بانــە و لەوێــوە دەچوونــە دوو گونــدی دوور بــە ناوەکانــی زەرواو و
بڵەســەن کــە لــە نزیــک چەمــی چۆمــان لەســەر ســنووری ئێــران و ئێــراق بــوون .لــەوێ کاری ڕووپێوییــان دەکــرد،
چونکــە ئــەو شــوێنانە ئــەو کات هیــچ جادەیەکیــان نەبــوو .بــۆ ئــەو ســەفەرە بەنــاو نەرمایــی گیــا و کێوەکانــدا
تێدەپەڕیــن .کێــوەکان بــە گواڵڵــەی ســوور ،داربــەڕوو و داری میــوە داپــۆرشا بــوون .لــە هاوینانــدا وەک ئەوەیــە
گونــدەکان ئاوێتــەی کێــوەکان بووبێــن و لــە ڕەنگــی قاوەیــی کێوەکانــدا دیــار نامێنــن.
بیرەوەریــی خۆشــی هاویــن چنینــی تــرێ ،هەرمــێ و قەیســی بــوو لــە دارەکانــی ئــەو دەوروبــەرە .دەتگــوت کــەس
خاوەنــی ئــەو دارانــە نییــە .خەڵــک دەهاتــن و هەرکامــی چەنــدەی پێویســت بــوو لێــی دەکــردەوە .دابونەریتێکــی
جــوان ئــەوە بــوو کــە خەڵــک تەنیــا بەشــی خواردنــی بنەماڵەکانیــان لــێ دەکــردەوە نــەک بــۆ فرۆشــن.
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لەودیــو جوانــی و ســادەییەوە ،حامیــد چاوێکــی لــە کۆنرتۆڵــی ژاندارمــری و خــراپ بەکارهێنانــی دەســەاڵت بــوو
لەســەر خەڵکــی گوندەکانــی دەوروبــەر .ئەحمــەد و حامیــدی بــرای یەکــەم نێــردراوی فەرمــی بــوون کــە دەهاتنــە
ئــەو ناوچەیــە تاکــوو کارێــک بــۆ ئــەو خەڵکــە هــەژارە بکــەن .هیــچ قوتابخانەیەکــی لــێ نەبــوو و خەڵــک نەخوێنــدەوار
بــوون .ئــەوان قــەت لــە گوندەکانــی خۆیــان نەچووبوونــە دەر .بــە ڕاســتی دنیایەکــی دیکــە بــوو.
ئــەو کات ئەحمــەد یارمەتــی زۆر کەســی دا و بــەوە تاوانبــار دەکــرا کــە کەلوپــەل و ئامێراەکانــی لــە بەردەســتیدان
خــراپ بــە کار دەهێنێــت .حامیــد بــەردەوام لــە الی بــوو ،کاری دەکــرد و فێــر دەبــوو کــە چــۆن جــادەکان ســاز
دەکرێــن .ئــەوان یەکــەم کــەس بــوون کــە دەچوونــە دوورتریــن شــوێنەکان کــە قــەت پێشــر خەڵــک ئۆتۆمبیلــی
نەبینیبــوو .لــەوێ خەڵــک بــە ئۆتۆمبیلیــان دەگــوت «ژووری ئاســن».
کاتێــک کــە دوو براکــە کێوەکانیــان بــە بۆلدۆزێــر دەبــڕی ،خەڵکــی گونــدەکان دەیانگــوت «ئــەوە کاری خودایــە».
شــۆفێری بۆڵدۆزێرەکــە ئــەو ڕۆژە پیاوێکــی زلــەی یارســان بــوو و ئــەوەش ئەوەنــدەی تــر کاریگــەری لەســەر خەڵکەکــە
دانابــوو .ئــەو نــاوی کەریــم ژانــدار بــوو و لــەالی هاوکارەکانــی بــەوە نارسابــوو کــە کەســێکی ئــازا ،بەئەزمــوون و بوێــرە
چونکــە حــەز دەکات لــە ناوچــە شــاخاوییە قەدەغەکانــی کوردســتان کار بــکات .ئەحمــەد حــەزی دەکــرد کار بــدات
بــەو کوردانــەی دەیناســین و بــەو شــێوەیە یارمەتییــان بــدات .دوای تەواوبوونــی ڕووپێــوی بــە کەریمــی گــوت «تــۆ
دەبێــت لەگەڵــم بێیــت و بــەو بۆڵدۆزرێــرە ئــەو کێــوە هەڵــدڕی .ئــەو شــوینە زۆر بــەرز و مەترســیدارە».
خەڵــک ڕێزێکــی زۆریــان لــە ئەحمــەد دەگــرت و حامیدیشــیان خــۆش دەویســت .بــوون لــەو رسوشــتە نــاوازە و
کێــوە جوانانــەدا هەســتێکی تایبەتــی بــوو .خەڵکــی ناوچەکــە ،کاتــی کارکــردن شــووتیی ســارد و میــوەی خۆماڵیــی
دیکەیــان بــۆ دەهێنــان.
حامیــد بــەردەوام هەوڵــی دەدا تواناییەکانــی خــۆی پێشــان بــدات ،بــە تایبــەت ئــەو کاتــەی لەگــەڵ براکــەی بــوو؛
چونکــە دەیویســت بیســەملێنێت کــە کەســێکی بەهێــز و لێهاتــووە .بــەاڵم ڕۆژێــک لــە بانــە ،ئەحمــەد بینــی کــە
حامیــد کەوتــووە« .دیتــم کــە کاتــی کارکــردن زۆر خــراپ کــەوت و زانیــم ئەژنــۆی برینــدار بــووە .هەرچەنــد ئــەو
حــەزی نەدەکــرد کــە مــن بزانــم برینــدار بــووە .لــە کاتــی کاردا دەشــەلی ،هــەر کــە مــن ســەیرم کــرد ڕاوەســتا،
تاوەکــوو مــن پــێ نەزانــم .بــە یەکێــک لــە هاوکارەکانــم گــوت کــە بیبــات بــۆ بەشــی فریاکەوتــن ،هەرچەنــد قــەت
ئــەوەم بــە خــۆی نەگــوت».
سنوورێک بوونی نییە
ناوچــە ســنوورییەکان بــە هــۆی بازرگانیــی نایاســایی قاچاخچییەکانــەوە شــوێنێکی ئەمــن نەبــوون .بــەاڵم لــە
ڕاســتیدا بــۆ کــوردەکان ســنوورێک بوونــی نییــە .لــە ســەردەمانی زووەوە کــوردەکان ناوچــە شــاخاوییەکانیان بــۆ
بازرگانــی لەگــەڵ خەڵکــی ئەودیــوی ســنوور بڕیــوە .ســەرەڕای ئــەوەی کــە بــە قاچاخچــی دەنارسێــن ،بــە ڕێگەیەکی
ســەختدا و بــە پشــتی وەاڵخەکانیــان بــار لەمدیــو بــۆ ئەودیــو دەبــەن.
هەندێــک جــار خەڵــک لــە تارانــەوە دێــن بــۆ ئــەوەی ئــەم کارە بکــەن .بــە گشــتی کــوردەکان خەڵکێکــی
پاکوخاوێــن ،ڕێکوپێــک و تێکۆشــەر بــوون .قــەت لــەوێ بەکارهێنەرێکــی مــادەی هۆشــبەرت نەدەبینــی .جارێــک
لەنــاو کرێکارەکانــدا کەســێکی تێــدا بــوو کــە حەشیشــی دەکێشــا .ڕەنگــی ڕوخســاری زەرد هەڵگەڕابــوو و بــە شــوێن
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مــادەی هۆشــبەردا دەگــەڕا .کاتێــک ئەحمــەد پێــی زانــی کــە ئــەو کەســە مــادەی هۆشــبەر بــە کار دەهێنێــت بــە
ســەریدا قیژانــدی و گوتــی «تــۆ نابێــت لێــرە بیــت ،بــە تایبــەت لەگــەڵ ئێمــە».
حامیــد بیــری دێتــەوە کــە جارێــک لــەو کێوانــە کەســێکی بینیــوە تەمەنــی نــەوەد یــان تەنانــەت ســەد ســاڵ
بــووە .خەڵکــی ئــەو گوندانــە قــەت لەگــەڵ دوکتــور یــان حکومــەت پەیوەندییــان نەبــوو .کاتێــک ئەحمــەد لەگــەڵ
هاوکارەکانــی هــات ،ئــەوە یەکــەم جــار بــوو کــە ئــەو خەڵکــە کەســانی مۆدێرنــی خەڵکــی شــار ببینن.گوندەکانــی
ئــەو ناوچــە شــاخاوییانە بــە تەواوەتــی شــوێنێکی داخــراو بــوون.
خەڵکــی ئــەو شــوێنانە هەموویــان جووتیــار بــوون و زۆر ژیانێکــی خاوێــن و تەندروســتیان بــوو و خواردنیــان زیاتــر
ترێیەکــی بەتــام و میــوەی باخچەکانیــان بــوو .ئــەوان بە شــانازییەوە کاری کشــتوکاڵیان دەکــرد و لــەوەی بەرهەمیان
دەهێنــا بەشــی ئــەو ڕێبوارانەیــان دەدا کــە لەوێــوە تێدەپــەڕن .ئــەوان جادەیــان نەبــوو و بــە کــەر و ئەســپ ســەفەریان
دەکــرد .شــێوازی ژیانیــان بــۆ حامیــد ســەرنجڕاکێش بــوو و کاریگەرییەکــی قووڵــی لەســەر ئــەو دانــا.

ناوچە سنوورییەکان بە هۆی بازرگانی نایاسایی
قاچاخچییەکانەوە شوێنێکی ئەمن نەبوون .بەاڵم لە
ڕاستیدا بۆ کوردەکان سنوورێک بوونی نییە.
کاریگەریی فیلم
بــەر لــەوەی بچێتــە قوتابخانــەی دواناوەنــدی ،کاتێــک تەمەنــی دوازدە بــۆ شــازدە ســاڵ دەبــوو ،حامیــد لەگــەڵ
هاوڕێکانــی زۆر دەچــوو بــۆ ســەیرکردنی فیلــم .لــە مەهابــاد دوو هۆڵــی ســینەمای ئۆمیــد و ئاریــای لــێ بــوون.
لــە هەفتــەدا ســێ فیلمیــان منایــش دەکــردن و لــە کۆتایــی هەفتــەدا ئــەو ســێ فیلمەیــان بــە دوای یەکــدا  و لــە
کاتژمێــر نــۆی بەیانــی تــا نــۆی شــەو منایــش دەکــردن .ڕۆژانــی هەینــی ،ڕۆژی حامیــد و هاوڕێکانــی بــوو ،خواردنیان
لەگــەڵ خۆیــان دەبــرد و هــەر ســێ فیلمەکەیــان بــە دوای یەکــدا ســەیر دەکــردن ،پارەکانیــان پاشــەکەوت دەکــردن
تــا بتوانــن ڕۆژانــی هەینــی ئــەو کارە بکــەن و ئــەوەش دڵخۆشــی هەفتەکەیــان بــوو .فیلــم تاکــە دەالقــە بــوو کــە
دنیــای لێــوە ببینــن .جیهانــی فیلــم کرانــەوە بــوو بــەرەو دنیایەکــی تــەواو جیــاواز لــە دنیــای ئــەوان .منداڵــەکان
چێژیــان لــە بینینــی فیلمەکانــی جــان وایــن و فیلمــە فارســی و ئێرانییــەکان وەردەگــرت.
کاتێــک حامیــد چــووە تــاران ،لەگــەڵ زۆر ئەزموونــی نێونەتەوەیــی ســینەما ئاشــنا بــوو .تەنانــەت ئــەو فیلامنەشــی
دەبینــی کــە لــە نیۆیــۆرک منایــش دەکــران .حامیــد زیاتــر و زیاتــر لەگــەڵ دنیایــەک ئاشــنا بــوو کــە بــەردەوام لــە
بەرفراوانبوونــدا بــوو.
ژیــان هەمــووی ســەرگەرمی نەبــوو ،بۆیــە ئەحمــەد هەســتی کــرد کاتــی ئەوەیــە کــە حامیــد بــڕوات .ئەحمــەد
دەڵێــت «کاتێــک حامیــد لەگــەڵ هاوڕێکــەی یوســف خۆمایــزی لــە ماڵــەوە خەریکــی یاریــی تەختــە بــوو ،بانگــم
کــرد ،دەســتێکم بــە شــانیدا کێشــا ،چونکــە دەمویســت بــەردەوام بخوێنێــت .بــەاڵم ئــەو وەاڵمــی دامــەوە کــە
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هەمیشــە باشــرین خوێنــدکار بــووە .لــەوە زیاتــر چیــت لێــم دەوێــت! پێمــوت ،زۆر چاکــە ،ئەگــەر بتوانێــت لــە نێــوان
خوێندکارانــی پایتەختــدا لــە تــاران یەکــەم بێــت ،مــن شــانازی پێــوە دەکــەم».
ئەحمەد داوای لێ دەکات لە تاران بخوێنێت
لــەو دوو ســاڵەدا کــە حامیــد لــە قوتابخانــەی دواناوەندیــی تەکنیکــی بــوو ،لــە خوێندنەکەیــدا زۆر ســەرکەوتوو بــوو.
ئــەو حــەزی بــە خوێنــدن دەکــرد و بەرزتریــن نومرەکانــی بــە دەســت هێنــان؛ براکــەی زۆر شــانازی پێــوە دەکــرد.
بــەاڵم کاتــی قۆناغــی دواتــر هاتبــوو  .ســاڵی  ،١٩٧٥-١٩٧٤ئەحمــەد پێــی وت «ئێســتا دەبێــت بچیــت بــۆ تــاران
و لــەوێ بخوێنیــت؛ قوتابخانەکانــی ئــەوێ باشــرن ».ئاســتی وانەوتنــەوە لــەوێ زۆر بەرزتــر بــوو و لــەوێ حامیــد لــە
تاقیکردنەوەیەکــی نیشــتامنیدا بەشــداری دەکــرد تاوەکــوو بچێتــە زانکــۆ.
ئەحمــەد لەســەر ئــەم کارەی پێداگــر بــوو ،داوای لــە بــرا حەڤــدە ســاڵەکەی کــرد کــە بچێــت بــۆ زانکــۆ .حامیــد
چــوو بــۆ تــاران و لــە باشــرین قوتابخانــەی تەکنیکیــی تــاران واتــە لــە قوتابخانــەی «هونەرســتانی پیشــە» دەســتی
کــرد بــە خوێنــدن .قوتابخانەکــە لــە مەیدانــی فیردەوســی بــوو کــە ڕێــک دەکەوێتــە ناوەنــدی شــار لــە شــەقامی
ئەیزنهــاور .زانکــۆی تارانیــش لەســەر ئــەو شــەقامە بــوو و زۆر کــوردی دانیشــتووی تــاران لــەوێ دەژیــان و ســەردانی
نــاو بازاڕیــان دەکــرد .ئەحمــەد شــوێنێکی نیشــتەجیبوون (پانســیۆن یــان هۆتێــل)ی بــۆ حامیــد دۆزییــەوە و
پشــتیوانی مــادی لــێ کــرد کــە کرێــی شــوێنەکە بــدات« :کرێکــەی مانگــی ســێ هــەزار متــەن بــوو ،ئــەوەش بــۆ ئــەو
کاتــە پارەیەکــی زۆر بــوو کــە مــن دەمــدا ».یووســف خۆمایــزی هاوژووریــی حامیــد کــە لــە بنەماڵەیەکــی نــارساوی
مەهابــاد بــوو ،شــوێن هاوڕێکــەی کەوتبــوو بــۆ تــاران .یەکەمجــار لــەو شــوێنە بــوو کــە حامیــد خوێنــدکاری دەبینیــن
کــە چاالکیــی سیاســییان هەیــە.
کۆمپانیای ڕووپێویی ئێران
ئەحمــەد بەبــێ هیــچ چاوەڕوانییــەک پشــتیوانیی لــە براکــەی لــە تاران دەکــرد و لــە ڕێگــەی هاوڕێیەکــی ئەندازیاری
بــە نــاوی مەحمــوود نــووری کــە لــە کۆمپانیــای ڕووپێویــی ئێــران کاری دەکــرد کاری بــۆ هەردووکیــان دۆزییــەوە.
شــوێنی کارەکەیــان لــە شــەقامی ویســالی شــیرازی بــوو کــە دەکەوێتــە پشــت زانکــۆی تارانــەوە .لــە ســێپتەمربی
 ١٩٧٦تــا مــەی  ١٩٧٧حامیــد دوانیوەڕۆیــان لــەوێ کاری دەکــرد و شــارەزایی خــۆی بــردە ســەر.
هەمــوو شــت لــەوێ نــوێ و ســەرنجڕاکێش بــوو ،هــەم لــە بــاری کلتــووری و هــەم کۆمەاڵیەتیشــەوە ئــەو گــەورە بــوو و
پێگەیشــت .ژیــان لــە تــاران لــە هەمــوو ڕوویەکــەوە هانــدەری بــوو .لــە بــاری کۆمەاڵیەتییــەوە حامیــد بــۆ یەکــەم جــار
کــوڕ و کچــی گەنجــی پێکــەوە دەبینیــن .ئــەو قــەت لــە مەهابــاد شــتی وای نەدیبــوو چونکــە ژن و پیــاو بــە تەواوەتــی
لــە یەکــر جیــا دەکرانــەوە .پیــاوان لــە تــاران بــە کراوەیــی باســی ژنانیــان دەکــرد ،ئــەوە تــەواو کلتوورێکــی جیــاواز
بــوو .حامیــد دەڵێــت« :وەک کەســێکی دێهاتــی هەســتم دەکــرد لــە هەســارەیەکی دیکــەم ».ئــەو لــەوێ مایــەوە،
هاوڕێــی نوێــی دۆزینــەوە و زۆر بــە تامەزرۆیــی پێشــوازی لــە هەمــوو الیەنەکانــی ژیانــی نــوێ کــرد.
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یەکەمێکی تر :تەلەفزیۆن
لــەو گونــدەی کــە ئــەو لێــی گــەورە ببــوو ،بنەماڵەکــەی تەنیــا ڕادیۆیــان هەبــوو .حامیــد بــۆ یەکەمجــار لــە تــاران
تەلەفزیۆنــی بینــی .تەکنۆلۆژیــی مۆدێرنــی دیکــە هێشــتا نەگەیشــتبوونە مەهابــاد .کاتێــک فیلــم و بەرنامــە
تەلەفزیۆنییەکانــی بینیــن ،وشــیاریی کلتووریــی زۆر لــەو شــتە زیاتــر بــوو کــە ئــەو پێشــر لــە ژیانــی گونــددا
دیتبــووی .لــە چەنــد ســاڵی دواتــردا ،ئامێــری تەلەفزیۆنــی ڕەش و ســپی دەفــرۆرشان کــە شاشــەیەکی بچووکیــان
هەبــوو .دەوڵەمەندەکانــی ئێــران حەزیــان بــە تەکنۆلۆژیــی نــوێ بــوو و حەزیــان دەکــرد خــۆی پێــوە هەڵکێشــن.
لــە ســەردانێکی بــۆ مەهابــاد لەگــەڵ هاوڕێکــەی ،بینییــان کــە تەکنۆلۆژیــی تەلەفــۆن گەیشــتووەتە مەهابــاد .هــەر
تەلەفۆنێــک ژمارەیەکــی تایبــەت بــە خــۆی هەبــوو .ئــەوە شــتێکی نــوێ بــوو و درەنگانــی ئێــوارە ،کــوڕوکاڵ بــەو
کەســانەیان ڕادەبــوارد کــە دەیانناســین یــان بەبــێ ئــەوەی خۆیــان بناســێنن تەلەفۆنیــان دەکــرد بــۆ کەســانی
نەنارساویــش و بــە بەکارهێنانــی ئــەم تەکنۆلۆژییــە نوێیــە خۆشــحاڵ بــوون.
لــە مەهابــاد دوو یــان ســێ ڕێســتۆرانی لــێ بــوون کــە بیرەیــان لــێ دەفــرۆرشا بــەاڵم حامیــد قــەت بــۆ خواردنــەوە
نەچــوو بــۆ ئــەو شــوێنانە .ئــەو قــەت لــەوێ بیــرەی نەخــواردووە .حــەزی پــێ نەدەکــرد و دواتــر کاتێــک لــە ئیتالیــا
خوێنــدکار بــوو بــە ڕێکــەوت هەندێــک شــەرابی خواردووەتــەوە.
ژیان لە تاران و شانازیکردن بە ناسنامەی کوردبوونییەوە
لــە شــوێنی مانــەوەی لــە تــاران ،حامیــد زۆر خوێنــدکاری بینیــن .لــەوێ لــە ڕۆژنامەکانــدا ســەبارەت بــە تیرۆریســتە
ئیســامییەکان شــتی دەخوێنــدەوە .هەندێــک الیــەن وەک موجاهیدیــن و مارکسیســتە ئیســامییەکان زۆر بــە
شــوێن ئایینــەوە بــوون و ئەوانــی دیکــە ســەر بــە گرووپــە چەپــەکان بــوون .حامیــد بــە هیــچ شــێوەیەک حــەزی
بــە چاالکییــە ئایینییــەکان نەبــوو .ئــەو لــە ڕێگــەی مامۆســتاکەی و خــۆرسەو ڕەشــیدیانەوە کەوتــە ژێــر کاریگەریــی
کۆمەڵــەوە؛ هەروەهــا ڕێــزی بــوو حــدکا بــوو چونکــە زۆربــەی ئەندامەکانــی ئــەو حیزبــەی دەناســین .لــەو کاتــەدا
حــەزی بــە فەدائیانیــش بــوو .ئــەو ڕوونــی دەکاتــەوە و دەڵێــت «دەمتوانــی دوو گرووپــان لــە یــەک هەاڵوێــرم ،بــەاڵم
مــن تەنیــا حــەزم دەکــرد خزمەتــی ســەربازیم تــەواو بکــەم و واڵت بەجــێ بهێڵــم .ئــەوە تاکــە ئامانجــی مــن لــە هــەر
کارێــک بــوو کــە دەمکــرد».
لەگــەڵ باشــربوونی ئــەو ســەرچاوە فەرهەنگییانــەی حامیــد کەڵکــی لــێ وەردەگرتــن ،زانیاریــی زیاتــری لــە
ژینگــەی دەوروبــەری و لەســەر ژیــان بــە دەســت هێنــا .لەگــەڵ ڕاهاتنــی بــە ژینگــە و کلتــووری نــوێ ،حامیــد زیاتــر
حــەزی بــە خوێنــدن و چوونــە زانکــۆ کــرد .هەرچەنــد ئــەو حــەزی نەدەکــرد ببێتــە کەســێکی سیاســەتوان بــەاڵم
شــانازیکردنی بــە ناســنامەی کوردبوونــی زیاتــر گەشــەی ســەند .حامیــد لــە کۆبوونــەوە سیاســی و فەرهەنگییەکانــدا
بەشــدار دەبــوو تــا زیاتــر فێــر بێــت .کاتێــک بــە شــانازییەوە جلــی کــوردی لەبــەر دەکــرد ،خەڵــک تێــی دەئــااڵن.
ئــەو هەمیشــە جامانەیەکــی ســووری دەبەســت .زۆر جــار خەڵــک لێیــان دەپرســی« ،تــۆ بارزانیــت؟» –خێڵــی بــارزان
جامانــەی ســوور و ســپی دەبەســن و جامانــەی خێڵەکانــی تــر ڕەش و ســپییە -ئەویــش هەمیشــە وەاڵمــی دەدایــەوە.
«نــا ،تەنیــا حــەزم لــە ڕەنگــی ســوورە».
55

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

هــەر لــەو ســااڵنەدا ،حامیــد جارێــک لەســەر کوردبوونــی لــە تەورێــز لێــی درابــوو و برینەکانــی ئەوەنــدە قــووڵ بــوون
کــە خوێنێکــی زۆری لەبــەر ڕۆیشــتبوو .ســەرەڕای ئــەو ڕووداوە و زیادبوونــی زانیــاری لەســەر کلتــووری نەتەوەکــەی  
و ئــەوەی کــە دەیزانــی ئــەو لــە فارســەکان ،ئازەرییــەکان و نەتەوەکانــی دیکــە جیایــە ،بــەاڵم قــەت خــۆی وەک
هاواڵتییەکــی پلــەدوو لــە ئێــران ســەیر نەدەکــرد .ئــەو هەمیشــە خــۆی بــە کــورد دەزانــی نــەک ئێرانــی.
چەنــد دەیــە دەگەڕێتــەوە بــۆ دواوە و دەڵێــت «مــن ئــەو ئاواتــەم هەبــوو و ســەڕەڕای تەمەنــی کەمــم ،کەســانێکم
ناســی کــە دنیایــان تــەواو لــە دنیــای مــن جیــاواز بــوو .مــن کەســانێکم بینــی کــە لــە مۆنرتیاڵــەوە گەڕابوونــەوە
تاوەکــوو لەگــەڵ براکــەم کار بکــەن .هــەر لــە قۆناغــە ســەرەتاییەکانی گەشــەی کلتووریمــەوە ،مــن لەوانــەوە فێــر
دەبــووم .لــە ســەرەتاوە زۆر هەوڵــم دا لــە هەمــوو ئــەو شــتە بچوکانــە فێــر ببــم کــە منداڵیــی منیــان پێکدەهێنــا».
پالنی مەهاباد بۆ وەرگیران لە زانکۆ بەبێ تاقیکردنەوە
لــە بەهــاری ســاڵی ١٩٧٧دا ،مانگێــک بــەر لــەوەی کــە تێرمــی خوێندنەکــەی لــە دواناوەندیــی تەکنیکــی لــە تــاران
تــەواو بــکات ،بڕیــاری دا بگەڕێتــەوە بــۆ مەهابــاد .خوێندکارانــی «نــەواری مــەرزی» واتــە ئــەو دێهــات و شــارانەی
کــە لەســەر ســنوور بــوون ،بــە مەرجێــک لــە دواناوەندیــدا پلــەی یەکەمیــان بــە دەســت بهێنایــە ،دەیانتوانــی بەبــێ
تاقیکردنــەوە بچــن بــۆ زانکــۆ .یەکێــک لــە مامۆســتاکانی پێــی وت چونکــە ئــەو یەکێــک لــە باشــرین خوێنــدکارەکان
بــووە دەبێــت بگەڕێتــەوە بــۆ مەهابــاد و ئەگــەر ئــەو ساڵەشــی بــە باشــرین منرەکانــەوە ببڕێــت دەتوانێــت کەڵــک
لــەو هەلــە وەربگرێــت و بەبــێ هیــچ تاقیکردنەوەیــەک بچێــت بــۆ زانکــۆ.
حامیــد زۆر جــاران یارمەتــی ئــەو مامۆســتایەی دەدا ،مامۆســتاکە دیزاینــی پــڕۆژەی ئاســتەمی پــێ دەســپارد و
ئەویــش بــە ســەرکەوتوویی کارەکــەی ڕادەپەڕانــد .بــەم شــێوەیە حامیــد و یوســفی هاوڕێــی بڕیاریــان دا بــەر لــەوەی
ســاڵی خوێنــدن تــەواو ببێــت بگەڕێنــەوە بــۆ مەهابــاد.
ئــەوان گەڕانــەوە بــۆ مەهابــاد تــا کەڵــک لــەو هەلــە وەربگــرن کــە تەنیــا بــۆ شــارە ســنوورییەکان بــوو« .سیســتم وا
بــوو »،کاتێــک پێشــنیار بــە حامیــد درا« ،و ویســتامن کەڵــک لــەو هەلــە وەربگریــن یــان وامــان بیــر دەکــردەوە».
بــەم شــێوەیە ئــەو ڕازی بــوو بگەڕێتــەوە بــۆ مەهابــاد .لــە مەهابــاد کێبەرکــێ بــوو و چاوەڕێــی گەڕانــەوەی حامیدیــان
دەکــرد .تیمــی بەســکێتباڵەکەی پێشــووی بــە گەڕانــەوەی حامیــد و یاریکردنــی دڵخــۆش بــوون .هاوڕێکانــی
لــە دڵــەوە بــە گەڕانــەوەی دڵخــۆش بــوون .پێکــەوە تــا درەنگانــی شــەو بــۆ تاقیکردنەوەیەکــی گرینــگ دەرســیان
دەخوێنــد ،هەندێــک جــار تــا نیــوە شــەو و کاتژمێــر دووی بەربەیانــی لە مزگــەوت دادەنیشــن و دەرســیان دەخوێند.
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مزگەوت
حامیــد و دە یــان دوازدە هاوڕێــی بــۆ دەرس خوێنــدن دەچوونــە مزگەوتــی ســەیدی لــە شــەقامی فــەرەح .بــەم
کارەش نەیاندەویســت لــە ماڵــەوە مبێننــەوە یــان بنەماڵەکانیــان ئەزیــەت بــدەن .هەمــوو هاوڕێــکان دەیانزانــی کــە
دەبێــت لــە مزگــەوت یــەک بگرنــەوە .مزگــەوت فەزایەکــی گــەورە و کــراوەی هەبــوو و فەڕشــی ئێرانــی تێــدا ڕاخرابــوو.
هەمیشــە کــراوە بــوو و لــە هەمووشــی باشــر گــەرم بــوو .ئــەوان بــۆ ئــەوە نەدەچــوون لــەوێ نوێــژ بکــەن و قەتیــش
نوێژیــان نەدەکــرد .بــەاڵم چونکــە ژوورەوە زۆر بێدەنــگ بــوو ،دەیانتوانــی بــە باشــی دەرســی تێــدا بخوێنــن .هەمــوو
کــەس بــە تایبــەت لــە زســتاناندا ،دەیتوانــی بچێــت بــۆ مزگــەوت.
لــە هاوینانــدا دەچوونــە باخچــەی مزگــەوت یــان پارکەکانــی تــری شــار .بەیانیــان زۆر زوو کاتژمێــر پێنــج ،لــە
شــوێنێکی چــۆڵ لــە بــن دارەکان لــە پــارک کــۆ دەبوونــەوە .ئــەو شــوێنەی دەرســیان تێــدا دەخوێنــد خەڵــک
نەدەچــوو.
ئــەو شــوێنە تایبەتــە داری هەڵوچــە و میــوەی تــری لــێ بــوو .کــوڕە الوەکان چایــی و خواردنیــان دەهێنــا و چەندیــن
کاتژمێــر دەرســیان دەخوێنــد تــا بــۆ تاقیکردنــەوەی کۆتایــی کــە زۆر ئاســتەم بــوو خۆیــان ئامــادە بکــەن .مانگێکیــان
کات هەبــوو بــۆ خــۆ ئامادەکــردن و تەنیــا لــە ڕێگــەی خوێندنــەوە و باســکردن لەســەر بابەتــەکان فێــر دەبــوون.
خوێنــدن و کات بەســەربردن لەنــاو رسوشــتدا چێژێکــی تایبەتــی هەبــوو.
یەکێــک لــە هاوڕێکانــی حامیــد ،تەهــا کەرباســیان بــوو کــە دواتــر بــووە پێشــمەرگە .ئــەو کەســێکی نەتــرس بــوو.
کاتــی دەرس خوێنــدن ،دەچــوو بــۆ مارگرتــن لەنــاو دارەکانــدا .هــەر لــە منداڵییــەوە حامیــد لــە مــار دەترســا و کاتێک
تەهــا مارێکــی دەگــرت دەیــرد بــەرەو هاوڕێکانــی ،مارەکــەی تــێ دەهااڵنــدن و مــار دەیفیشــکاند .ئــەو تەمەنــە بــۆ
ئــەوان هەڕەتــی دڵخۆشــی بــوو و بۆیــان گرینــگ نەبــوو چ چارەنووســێکیان لەبــەر دەمدایــە.
گەڕانەوە بۆ تاران بۆ تەواوکردنی خوێندن
تەنیــا حامیــد و هاوڕێکــەی یووســف تواناییــان لــە تاقیکردنــەوەی نیشــتامنیدا ســەر بکــەون  و هەمــوو ئەوانــەی
دیکــە دەبــوو الیکەمــی لــە یــەک وانــەدا لــە مانگــی خەرمانانــدا بەشــداری تاقیکردنــەوە ببنــەوە .ئــەو دوو هاوڕێیــە
زۆر دڵخــۆش بــوون بــەوەی کــە توانیبوویــان بــە ســەرکەوتوویی لــە تاقیکردنەوەکانــی مانگــی جۆزەردانــدا دەربچــن.
حامیــد بــە یەکــەم و یوســف بــە دووهــەم دەرچــوو ،ئــەو هاوینــە حامیــد لەگــەڵ ئەحمــەد بــۆ کارکــردن چــوو بــۆ بانــە.
ئەحمــەد پێداگــر بــوو کــە حامیــد بچێتــە زانکــۆ .حامیــد بــە براکــەی وت کــە هیــچ کێشــەیەک نییــە .ئــەو دەچێــت
چونکــە بەرزتریــن منــرەی لــە تاقیکردنــەوەکان بــە دەســت هێنــاوە .ئەحمــەد بــە جدییەتــەوە ســەیری کــرد و پێــی
وت «دەبێــت دڵنیــا بیــت».
حامید دەبوو تا سێپتەمربی  ١٩٧٧چاوەڕوان بێت تا بزانێت چارەنووسی چی لێ بەسەر دێت.
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پێنەدانی ئیمتیازی چوونە زانکۆ
لــە کۆتایــی هاوینــدا ،حامیــد زانــی کــە ئیمتیــازی چوونــە زانکۆیــان پــێ نــەداوە .بەڕێوبــەری مەدرەســەکە پێــی
گــوت «ئــەم یاســایە مەهابــاد ناگرێتــەوە ».مەهابــاد وەک شــاری ســنووری لەبــەر چــاو نەگیرابــوو و خوێندکارەکانــی
وەک گرووپــی «نــەواری مــەرزی» ئەژمــار نەدەکــران.
حامیــد لــەوە ناڕەحــەت بــوو «مــن لــە تارانــەوە هامتــەوە و بەشــداریی تاقیکردنــەوەی نیشــانیم نەکــرد ،چونکــە ئێــوە
وتتــان بگەڕێمــەوە ».بــەم شــێوەیە بڕیــاری دا کــە بەشــداری تاقیکردنــەوەی تایبەتــی چوونــە زانکــۆ نــەکات کــە بــە
کونکــور نارسابــوو ،چونکــە دڵنیــا بــوو لــەوەی کــە لــە ڕێگــەی ئیمتیــازی نــەواری مــەرزی دەتوانێــت بچێتــە زانکــۆ.
یەکێــک لــە مامۆســتا کوردەکانــی داوای لێکــرد بچێتــە دەزگای ســیخوڕیی ســاواک و بۆیــان ڕوون بکاتــەوە کــە
ســەرەڕای ئــەوەی نومرەکانــی بــەرز بــوون ،ئــەو ئیمتیازیــان پــێ نــەداوە چونکــە ئــەو کــوردە .خوێندکارانــی مەهابــاد
دەیانگــوت کــە مەهابــاد نــەواری مەرزییــە .مامۆســتاکەی پێــی وت «باشــرین ڕێگــە ئەوەیــە کــە ڕاســتەوخۆ بچیــت
بۆیــان شــی بکەیتــەوە».
حامیــد بــە قســەی کــرد ،بــەاڵم دیســانەوە ڕێگەیــان نــەدا بچێتــە زانکــۆ .ئــەوە یەکــەم جــار و دواییــن جــار بــوو نزیــک
ســاواک بکەوێتــەوە .داوایــان لێکــرد کــە ڕاپۆرتێــک ســەبارەت بــە حاڵەتەکــەی بنووســێت ،ئــەو کارەی کــرد بــەاڵم
قــەت وەاڵمیــان نەدایــەوە .حامیــد زۆر بێهیــوا بــوو.
تەنانــەت لــەو قۆناغەشــدا ،ئــەو دەبــوو بڕیارێکــی چارەنووسســاز بــدات کــە ئــەو ببــات بــەرەو داهاتوویەکــی زۆر
جیــاواز لــە زۆربــەی هــاوڕێ و هاوکارەکانــی .ئــەو بڕیــاری دا بچێتــە دەرەوەی واڵت .ئێــران بــە جــێ بهێڵێــت و لــە
ئیتالیــا درێــژە بــە خوێنــدن بــدات .بــەاڵم بــۆ ئــەو کارە ناچــار بــوو بچێتــە ســەربازی تاوەکــوو پاســپۆرتی بدەنــێ.
چوونی حامید بۆ ناو سیاسەت
لــە ســاڵی ١٩٧٧دا موجاهیدیــن و فەدائییــان کــە دوو گرووپــی سیاســیی چــەپ بــوون لــە تــاران چاالکییــان دەکــرد
و ســاواک بــە تونــدی دەیوســیت هەرجــۆرە چاالکییەکــی دژبەرانــی شــا کۆنــرۆڵ بــکات.
حامیــد لــە مێرمنداڵیــدا زۆر شــت لەســەر سیاســەت لــە خــۆرسەو فێــر ببــوو .ئــەو ئێســتا هەشــت ســاڵ تەمەنــی
زیاتــر بــوو و وێــڕای ئــەوەی کــە کوردســتان زۆر ئــارام بــوو ،چاالکیــی سیاســیی حامیــد ڕوو لــە زیادبــوون بــوو.
«دەتتوانــی بچیــت بــۆ هەمــوو شــوێنێک .بــارودۆخ زۆر زۆر ئــارام بــوو .لــە هەمــوو ســنوورەکان ژاندارمــت دەبینیــن.
الوانــی کــوردی مەهابــاد و بانــە دەیانزانــی کــێ لەگــەڵ پۆلیســی نهێنیــی ســاواکە».
لــە ســااڵنی ١٩٦٠دا ،بەرهەڵســتیی مــەالکان بــە دژی شــا ڕووی لــە زیادبــوون کــرد؛ چونکــە مــەالکان پێیــان وابــوو
کــە شۆڕشــی ســپی و بــە ڕۆژئاوایــی کردنــی واڵت مەترســییە بــۆ ســەر ئیســام .هــەر زوو مەالیەکــی نەنــارساو لــە
شــاری قــۆم دەســتی کــرد بــە سەرزەنشــتی شــا بــەوەی کــە فەســادی ئــاکاری بــاو دەکاتــەوە و نۆکــەری ئەمریــکا
و ئســیرائیلە .ئــەو مەالیــە نــاوی ئایەتوڵــا خومەینــی بــوو .پەڕۆیەکــی ڕەشــی لــە دەوری ســەری دەبەســت کــە
هێــا بــوو بــۆ ئــەوەی لــە تۆرەمــەی حەزرەتــی محەممــەدە .خومەینــی پیاوێکــی ڕدێــن ســپیی چــاوڕەش بــوو و لــە
قســەکانی لــە مەدرەســەکاندا هــاواری دژی شــا دەکــرد و بــە «پیاوێکــی پەســت و لێقەومــاو» نــاوی دەبــرد.
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حامید لە مێرمنداڵیدا زۆر شت لەسەر سیاسەت لە
خۆرسەو فێر ببوو .ئەو ئێستا هەشت ساڵ تەمەنی
زیاتر بوو و وێڕای ئەوەی کە کوردستان زۆر ئارام بوو،
چاالکیی سیاسیی حامید ڕوو لە زیادبوون بوو.
لــە کۆتایــی ســاڵی ١٩٦٤دا خومەینــی دەســتگیرا کــرا و لــە واڵت دوور خرایەوە.ســاواک دەســتی کــرد بــە ســەرکوتی
سیســتامتیکی دژبەرانــی شــا .خومەینــی لــە دەرەوەی واڵتــەوە لــە ڕێگــەی کاســێتی وتارەکانییــەوە کــە بــە قاچاخــی
دەهاتنــەوە ئێــران ،دەنگــی خــۆی دەگەیانــدە خەڵــک .خەڵــک کاســێتەکانی دەستاودەســت دەکــردن .لــە ســاڵی
 ،١٩٧٧خومەینــی بــوو بــە ڕێبــەری ڕۆحیــی شۆڕشــێک دژی شــا کــە ئیســامییە ڕیفۆرمخــوازەکان و ســێکۆالرەکان
ڕێکیــان خســتبوو و زۆربــەی دژبــەران کەســانی ڕۆشــنبیر و ئەکادیمــی بــوون.
ئێرانییــەکان شــایان لەبــەر چــاوی بێزرابــوو .ســەرەڕای ئــەوەی کــە نەوتێکــی زۆری دەفرۆشــت و پارەیەکــی زۆر
دەهاتــە نــاو واڵتــەوە ،بــەاڵم پــارەکان نــەدەدران بــە خەڵــک و نایەکســانی زۆر بــوو .خوێنــدکاران و کەســانی پســپۆڕ
خۆیــان ڕێــک دەخســت بــۆ ئــەوەی خۆپیشــاندان بکــەن.
ســاواک لــە کوردســتان زۆر چــاالک بــوو چــون ئــەو ناوچەیــە هــەردەم وەک ســەنگەرێکی بەرهەڵســتکاری ســەیر
دەکــرا .کاتێــک حامیــد لــە ســاڵی ١٩٧٧دا گەڕایــەوە مەهابــاد ،ســاواک ژمارەیەکــی زۆر لــە هاوڕێکانــی دەســتگیر
کــرد .حامیــد زانــی کــە الوەکان لــە شــاردا چاالکیــی سیاســییان کــردووە بــەاڵم ئــەو کاتــە بــە هــۆی ســەرقاڵیی بــە
خوێندنــەوە تێکــەاڵوی سیاســەت نەبــوو .ئــەو تەنیــا ئامانجــی ئــەوە بــوو کــە لــە زانکــۆی تــاران وەرگیرێــت.
پێویستیی چوونەدەرەوە لە واڵت
ســەرەنجام حامیــد لــە زانکــۆی ورمــێ وەرگیــرا کــە بــە هیــچ شــێوەیەک بــە دڵــی نەبــوو .هاوڕێکــەی یوســف لــە
زانکــۆی تــاران وەرگیــرا .حامیــد ویســتی کــە بــۆ درێــژەدان بــە خوێنــدن واڵت بەجــێ بهێڵێــت.
ئــەو نەچــوو بــۆ ورمــێ« :ورمــێ ،مــن ئــەو شــتە قەبــوڵ ناکــەم!» چونکە ئــەو منرەکانــی زۆر بــەرز بــوون .مانگێــک دواتر
چــوو بــۆ ســەربازی .لــەو کاتــەوە ئیــر ڕوانگەیەکــی دیکــەی بــۆ داهاتــوو هەبــوو .ئــەو تەنیــا یــەک شــتی دەزانــی»
ئــەوەی کــە پێویســتە پاســپۆرت وەربگرێــت بــۆ ئــەوەی لــە واڵت دەرکەوێــت .حامیــد بــۆ خوێنــدن لــە دەرەوەی واڵت
ناچــار بــوو کــە ســەربازییەکەی تــەواو بــکات .ئــەوە تەنیــا ئامانجــی ئــەو بــوو.
ئــەو ئەحمــەدی بــرای لــە بڕیارەکــەی ئــاگادار کــردەوە« .دەمهەوێــت لــە ئێــران بــڕۆم ،نامەوێــت چیــر لێــرە بخوێنــم.
دەمەوێــت بچمــە دەرەوەی واڵت ».بــەاڵم ئەحمــەد داوای لــە براکــەی کــرد لــە ئێــران مبێنێتــەوە .بــۆ یەکــەم جــار
ئــەوان ڕایــان لەســەر شــتێک جیــاواز بــوو و حامیــد بــە قســەی براکــەی نەدەکــرد .ئــەو گوێــی بــۆ براکــەی و بــۆ
پێشــنیارەکانی نەدەگــرت .ئــەوە نــە تەنیــا ئەحمــەدی زۆر ناڕەحــەت کــرد بەڵکــوو زۆریشــی قســە پێگــوت.
ئەحمــەد بــە ڕاشــکاوی قســەی دەکــرد و وتــی کــە تــەواو تێکچــووە ،زۆر بــەوە ناڕەحــەت بــوو کــە براکــەی چــووە بــۆ
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ســەربازی .ئەحمــەد نەیدەزانــی کــە چ شــتێک لــە پشــت ئــەو بڕیــارە تونــد و قاییمــەی براکەیەتــی .بــۆ یەکــەم جــار،
لێــک دوور کەوتنــەوە و حامیــد بــۆ شــەش مانــگان لەگــەڵ براکــەی دەنگــی دابــڕی.
حامیــد دەیزانــی چــی دەوێــت« .مــن قەبوڵــم نەکــرد بچــم بــۆ زانکــۆی ورمــێ .براکــەم زۆر بــە دژم ڕاوەســتایەوە و
وتــی کــە دەبێــت بچمــە ورمــێ .بــەاڵم مــن بــڕوام وابــوو کــە ئــەوە بــۆ مــن بــاش نییــە .مــن ئاواتێکــی زۆر گــەورەم
هەبــوو .براکــەم زۆر دڵگــران بــوو .بــەاڵم مــن پێداگــر بــووم و بڕیــارم دابــوو کــە دەبێــت شــوێن شــتی گەورەتــر
بکــەوم .مــن بــە تەواوەتــی بڕیــارم دابــوو کــە بەرەوپێــش بچــم».
باوکیشــی نەیدەویســت کــە بــڕوات ،داوای لــە کوڕەکــەی کــرد لــەالی مبێنێتــەوە .ئــەو پێــی گــوت «تــۆ دەبێــت
لــە کوردســتان مبێنیتــەوە و وەک هاوڕێکانــت ببیــت بــە مامۆســتا  ».ئــەوە بــۆ حامیــد یەکێــک لــە ناخۆشــرین
کاتەکانــی ژیانــی بــوو  کــە دەبێــت لەنێــوان خۆشەویســتیی باوکــی و بنەماڵەکــەی لــە الیــەک و حــەز و ئاواتەکانــی
یەکیــان هەڵبژێرێــت .ئــەو نەیدەزانــی کاتێــک بــڕوات ئیــر قــەت باوکــی نابینێتــەوە.
بەخشینی پلەیەکی سەربازی بە هۆی خوێندنەکەیەوە
پــاش ناونووســی بــۆ چوونــە خزمەتــی ســەربازی لــە مەهابــاد ،حامیــد خــۆی پێچایــەوە بــۆ ئــەوەی بــڕوات .ئــەو
ڕۆژەی حامیــد مەهابــادی جێهشــێت ،کاک کەریــم خومایــزی باوکــی یوســفی هاوڕێــی ،کــە شــیرینیخانەیەکی
نــارساوی بــوو دوو کیلــۆ شــیرینی بــۆ کاتــی مااڵوایــی هێنابــوو.
حامیــد لەگــەڵ هاوڕێکانــی و لــە شــەوێکی مانگــی دیســامربی ١٩٧٧دا گەیشــتە تــاران .لەگــەڵ ئــەوەی پاســەکە
گەیشــتە نــاو شــار ،حامیــد زۆری وزە هەبــوو .ئەمجــارە بــەوە دڵخــۆش بــوو کــە هەنــگاوی بــەرەو بڕینــی ڕێگەکــەی
بــۆ خوێنــدن لــە دەرەوەی واڵت هەڵگرتــووە .هاوڕێــکان ڕاســتەوخۆ چــوون بــۆ پادگانــی ســەربازی ،شــوێنێک کــە
دەبێــت ســێ مانگــی داهاتــوو لــەوێ ڕاهێنانــی ســەربازی بکــەن.
حامیــد ڕۆژی دوایــی بەیانــی زوو لــە هەوایەکــی شــێداری بەهاریــدا بــۆ دەســتپێکردنی خزمەتــی ســەربازی لــە
خــەو هەســتا .بــە هــۆی ئــەوەی لــە تاقیکردنەوەکانــدا منــرەی بــەرزی بــە دەســت هێنابــوون ،لەگــەڵ ئــەو ســەربازانە
دانــرا کــە پێشــر زانکۆیــان تــەواو کردبــوو .بــە هــۆی ئــەوەی لــە قوتابخانــەدا بــاش بــوو ،پلــەی گرووهبانــی وەرگــرت
کــە پلەیــەک لــە ســەربازی ئاســایی بەرەوســەرترە .ئەویــان نــارد بــۆ بەشــی ئەندازیــاری .جیــا لــەوەی کــە پارەیەکــی
دەدرایــە لەگــەڵ مانــەوەی زیاتــری بەخششــێکی زیاتریشــی وەردەگــرت.
حامیــد و خوێندکارەکانــی هاوڕێــی لــە قوتابخانــەی ســەربازیدا فێــری بەکارهێنــان ،خاوێنکردنــەوە و هەڵگرتنــی
چەکوچۆڵــی ئــەو ســەردەمە بــوون .چەنــد ئەفســەری ئەمریکایی-ئێرانــی لێبــوون کــە لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی
ئەمریــکا ژیابــوون .ئــەوان لــە فارســی قســەکردندا شــێوەئاخاوتنی ئەمریکاییــان بــوو و لەگــەڵ ســەربازەکان
مێهرەبــان بــوون .هیچیــان شــەوانە نەدەمانــەوە بــەاڵم هەمــوو شــتیان بەجــێ هێشــت تاوەکــوو بگەڕێنــەوە بــۆ الی
بنەماڵەکانیــان.
«هەمــوو ڕۆژێــک کاتژمێــر شەشــی بەیانــی فەرماندە دەهــات بۆ ئــەوەی ژوورەکەمان بپشــكنێت .دەبــوو جێگەکامنان
خاوێــن بــن .پــاش نانــی بەیانــی ،دەســتامن دەکــرد بــە وەرزش .لــە ســەربازیدا زۆر وەرزشــی جیاجیامــان دەکــرد و
لــەو گەرمــا تاقەتپڕووکێنــەی هاوینــی ئێرانــدا کارێکــی ســەخت بوو».
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ئــەو ســەربازانەی کــە ماڵیــان لــە تــاران بــوو ،ڕێگەیــان پێــدەدرا شــەوانە بچنــەوە ماڵــەوە بــەاڵم ئەوانــەی کــە ژن و
منداڵیــان نەبــوو دەبــوو لــە پــادگان مبێننــەوە.
گواستنەوەی بۆ بەشی ئەندازیاری لە ئەهواز
کاتێــک ڕاهێنانــی ســەرەتایی تــەواو بــوو ،حامیــد لــە هاوینــدا گوازرایــەوە بــۆ ئەهــواز لــە باشــووری ئێــران کــە
دەکەوێتــە نزیــک ســنووری ئێــراق .ئەهــواز شــاڕێکی پــڕ لــە نەوتــە لــە پارێــزگای خوزســتانی ئێــران کــە دەکەوێتــە
ســەر ڕووبــاری کاروون .لــە ١٣ی نۆڤەمــری ١٩٧٧دا ،بــە هــۆی زانیارییەکــەی لــە بــواری ئەندازیاریــدا ،دەســتی
کــرد بــە خولێکــی تایبەتــی فێــرکاری لــە کەرتــی ئەندازیاریــدا.
حامیــد دڵخــۆش بــوو .ئــەو ناچــار نەبــوو کــە لــە بنکــەی ســەربازیدا مبێنێتــەوە .هەروەهــا ناچــار نەبــوو کــە شــەوانە
تــا بەیانــی وەک ئەحمــەد و عەزیمــی هاوڕێــی پاســەوانی بــکات یــان هــەرکام لــەو کارە قورســانەی تــر کــە دەبــوو
ســەربازەکان بیکــەن .جگــە لەمــە ،لــە جیاتــی ئــەوەی ســێ مانــگ خەریکــی ڕاهێنانێکــی زۆر ســەرەتایی بێــت کــە
زۆربــەی ســەربازەکانی دیکــە دەیانکــرد ،حامیــد تــەواوی ســێ مانگەکــە لــە خولێکــی ڕاهێنانــی ئەندازیــار بــوو کــە
فێــری دروســتکردنی پــرد و شــتی دیکــە دەبــوون.
لە هەمان کاتدا ،ئەو بڕیاری دا کە شەوانە ئینگلیزی بخوێنێت.
هەمــوو ئــەم کارانــە یارمەتیــی دانانــی بناخــەی داهاتوویەکــی دا کــە لەبــەر دەمیــدا بــوو و دەیویســت دەســتی پــێ
بــکات .حامیــد لــە ســەربازی بــووە ئەندازیارێکــی تــەواو .قــەت لــە شــەودا پاســەوانی نەکــرد .پلەکــەی لــەو ئەرکانــە
ڕزگاری کــرد.
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بارودۆخــی سیاســی بــەرەو ئاڵــۆزی دەچــوو .لــە ڕۆژی  ٦ژانویــەی  ،١٩٧٨لــە ڕۆژنامــەی ئیتالعاتــدا وتارێــک
بــاو بــووەوە کــە ئایەتوڵــا خومەینــی بــەوە تۆمەتبــار دەکــرد کــە پیــاوی بریتانیایــە و مــەالکان وەک «کەســانی
دواکەوتــووی تاریــک پەرەســت» نــاو برابــوون .ئــەو وتــارە کاردانــەوەی تونــدی بــە دواوە بــوو .ڕۆژی دواتــر چــوار هــەزار
خوێنــدکاری مەزهەبــی و پشــتیوانەکانیان لــە شــاری قــۆم بــە داخســتنی شــەقامەکان کاردانەویــان نوانــد .پۆلیــس
بــە چــەک وەاڵمــی خۆپیشــاندەرانی دایــەوە و حەفتــا کەســیان لــێ کــوژرا و ســەرووی پێنســەد کەســیش برینــدار
بــوون .ئــەو ڕووداوە بــووە هــۆی دروســتبوونی بازنەیــەک لــە دژایەتــی ،توندوتیــژی و هاندانــی خۆپیشــاندانەکان لــە
سەرانســەری واڵتــدا.
ڕاهێنانی سەربازیی ئەندازیارێک
لــە کۆتایــی ژانویــەی 1978دا ،حامیــد قۆناغــی ســەرەتایی خزمەتــی ســەربازی لــە ئەهــواز تــەواو کــرد .ئــەو
هیــچ ڕاهێنانێکــی بــە چــەک نەکردبــوو و لەجیاتــی ئــەوە فێــری کۆمەڵێــک کاری ئەندازیــاری وەک چۆنیەتیــی
دروســتکردنی پــرد لەســەر ڕووبــارەکان لــە ماوەیەکــی کەمــدا ببــوو .بوونــی لــە ئەهــواز زۆر شــتی فێــر کــرد .ئــەوە
یەکەمجــار بــوو بچێــت بــەرەو باشــوور ،شــوێنێکی وشــک ،زۆر گــەرم و ئــەو چەشــنی توریســتێک لــە دار خورمــاکان
و هەمــوو شــتێکی ئــەو شــوێنە ڕادەمــا.
دوای شــەش مانــگ ڕاهێنــان لــە تــاران و ئەهــواز ،لــە مانگــی ئەپریلــدا گوازرایــەوە بــۆ کرماشــان و زیاتــر لــە یــازدە
مانــگ لــەوێ مایــەوە و درێــژەی دا بــە خوێنــدن و بەکارهێنانــی بنەمــا ئەندازیارییــەکان لــە زۆر پــڕۆژەی ئاڵــۆزدا.
لــەوێ کاروبــاری ئیــداری وەک تایپــی نامەکانــی بــۆ فەرمانگەکانــی بەشــە ئەندازیارییەکانــی ســوپا دەکــرد.
دوای دوو ڕۆژ مانــەوە ،حامیــد بــۆ ســەفەرێکی دوو هەفتەیــی پشــووی نــەورۆز و ســەری ســاڵ گەڕایــەوە مەهابــاد  .
شــەش مانــگ دابــڕان لــە بنەماڵــە هەســتی تەنیایــی و ناڕەحەتــی بــۆ دروســت کردبــوو« .هیــچ پەیوەندییەکــم لەگەڵ
ماڵــەوە نەبــوو ،چونکــە هێشــتا ماڵــەوە تەلەفۆنیــان نەبــوو .قــەت پەیوەندیــم بــە براکەمــەوە نەکــرد چونکــە زۆر لێــم
ناڕەحــەت بــوو .بــۆ یەکــەم جــار بــوو بــە قســەم نەدەکــرد و ئــەو دەنگــی لــێ دابڕیبــووم.
«لــە کلتــووری ئێمــەدا ،ئــەو کارەی مــن بێڕێــزی بــوو .باوکــم داوای لێکردبــووم کــە ببمــە مامۆســتا چونکــە باشــرین
هاوڕێــی مــن بــە حەزێکــی زۆرەوە بــەو ڕێگەیــەدا ڕۆیشــتبوو .هەمــوو لــە مەهابــاد دەیانویســت ببنــە مامۆســتا.
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ئــەوە ڕێگەیەکــی ســادە بــوو و زۆربــەی خەڵکــی حەزیــان لــەو ڕێگەیــە بــوو .بــەاڵم مــن نــا .چارەنووســی مــن بــەرەو
ڕێگەیەکــی جیــاواز دەیــردم ».ژیانــی ســەربازی حامیــدی گــۆڕی .تەنانــەت ئاکــۆی براشــی هەمــان ڕای هەیــە« :ئەو
کزتــر و الوازتــر بــوو .بەشــێکی مووەکانــی البردبــوون بــەاڵم هێشــتا ســمێڵی بــوو .لــە هەندێــک ڕووەوە کەســێکی
نەرمــری لــێ دەرهاتبــوو بــەاڵم هێشــتا جیــدی بــوو».
کوردستان ،ناوچەی پاوە
حامیــد لــە گەڕانــەوەی بــۆ مەهابــاد دەبــوو دڵێشــاویی ئەحمــەد چــاک بکاتــەوە« .ســەرەتای بەهــار بــوو کــە بــۆ
یەکــەم جــار دوای ناخۆشــییەکەمان براکەمــم بینــی .چەنــد ڕۆژ لەگەڵــی بــووم و بەڵێنــم پێــدا کــە دوای هاتنــەوەم
لــە کرماشــان ،لــە قوتابخانەیەکــی ئەمریکاییــدا درێــژە دەدەم بــە خوێندنــی ئینگلیســی تاکــوو ئامــادە بببــم لــە
دەرەوە بخوێنــم .ئــەو بەڵێنــە ئــاوی بــە ئاگــردا ڕشــت».

کوردستان ،ناوچەی پاوە

حامیــد بــە پــاس مەهابــادی جــێ هێشــت و بڕیــاری دا کــە ناوچەکــە باشــر بناســێت« .دەســتم کــرد بــە گــەڕان
بــە ناوچــە باشــوورییەکانی کوردســتاندا .ســەردانی ســنە و پــاوەم کــرد ،ســەفەرێکی خــۆش بــوو .ئــەو ناوچــە زۆر
ســەرنجڕاکێش بــوو چونکــە کێــوی زۆر ســەرکەش و بــەرزی لــێ بــوون و گونــدەکان بــە شــیوەی پلیکانەیــی پاڵیــان
دابــوو بــە کێوەکانــەوە .ســەربانی ماڵێــک دەبــووە حەوشــەی ماڵــی ســەرترەوە .قــەت پێشــر شــتی وام نەدیتبــوو.
لــە زســتاناندا پــاوە شــارێکی ســەخت و تــووش بــوو .هــەر لــەو ســەفەرەدا چوومــە دااڵهــۆ ،دارەکانــی ئــەوێ زۆر بــەرز
بــوون .رسوشــت شــتێکی نــاوازە بــوو و تــەواو پێچەوانــەی ئــەو شــتە بــوو کــە لــە منداڵیــدا مــن بیــرم لــێ کردبــۆوە».
حامیــد لــە ڕۆژێکــی گەرمــی بەهاریــی مانگــی نــەورۆزدا گەیشــتەوە کرماشــان .شــوێنێکی دوور لــە بنکــە
ســەربازییەکەی دۆزییــەوە کــە لێــی مبێنێتــەوە« .ژوورێکــم لــە ناوەنــدی شــار هەبــوو .مــن ســەرباز بــووم بــەاڵم
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هــاوکات لــەوێ جلــی کوردیــم لەبــەر دەکــرد .چوومــە فێرگــە
تــا ئینگلیــزی فێــر ببــم .مامۆســتاکەمان ئەندازیاریــک بــوو
کــە شــەوانە وانــەی پێدەگوتیــن و مــن بــە ڕاشــکاوی باســی
حەزەکانــی خــۆم بــۆ کــرد .پێمــوت :مــن ســەربازم و دوای
ســەربازییەکەم دەچــم بــۆ ئەمریــکا».

ئەو ناوچە زۆر سەرنجڕاکێش
بوو چونکە کێوی زۆر
سەرکەش و بەرزی لێ بوون و
گوندەکان بە شێوەی پلیکانەیی
پاڵیان دابوو بە کێوەکانەوە.

سکرتێری لە کاتی سەربازیدا
هەرچەنــد حامیــد ڕاهێنانــی تــەواوی وەک ئەندازیارێــک لــە دروســتکردنی پــردەکان و پــڕۆژە ئەندازیارییەکانــی
دیکــەدا دیتبــوو ،بــەاڵم ئــەو زۆربــەی کاتەکــەی وەک ســکرتێری جەنەراڵێــک لــە ئۆفیســەکەی ئیشــی دەکــرد .لەالی
بەرزتریــن پلــەی ســەربازی ئــەو شــوێنە کاری دەکــرد و تێپەڕکردنــی کات لــەوێ خــۆش بــوو .هەمــوو ناســیاوەکانی
کــە تاقیکردنــەوەی زانکۆیــان دابــوو لــە کانــادا و ئەمریــکا گەڕانــەوە ،هەرکامیــان یــەک ئەســتێرە و حەمیــد هێــای
حەوتێکــی لەســەر شــان بــوو.
«کارەکامنــان بنەڕەتــی بــوون ،نامەمــان دەنووســی و کاری ئەندازیاریــان دەکــرد .مــن بــە هیــچ شــێوەیەک کاری
ســەربازیم نەکــرد .هەرچەنــد لــە شــوێنێکی ئەندازیاریــی تــەواو نهێنیــدا ئیشــم دەکــرد ،بــەاڵم وەک ســکرتێر قــەت
بــە تەواوەتــی زانیارییــە نهێنییەکانــم پــێ نەدەگەیشــت .جاروبــار زانیاریــی تــا ڕادەیــەک نهێنیــم دەبینــی .بــو وێنــە،
جارێکیــان ئەرکێکــی نهێنــی لەســەر ســنوور هەبــوو کــە کــەم کــەس ئــاگاداری بــوون.
«ئۆفیســەکەم لەگــەڵ هەمــوو کــەس پەیوەنــدی هەبــوو .ئێمــە فەرمــان و دەســتوورەکامنان ئامــادە دەکــرد و مــن
حــەزم بــەو کارە بــوو .لــەوێ فێربــووم کــە چــۆن ئامێــری تایــپ بــە کار بهێنــم .بەڕێوەبەرەکــەم دەستنووســەکانی
دەدامــێ و مــن بــۆم تایــپ دەکــرد .مــن لــە ئۆفیســی ســەرەکیدا کارم دەکــرد و بــەو شــێوەیە ڕۆژ و مانــگ تێپەڕبــوون
بــەاڵم هاوڕێکانــم شــەوانە ئەرکــی پاســەوانییان پــێ دەســپێردرا کــە مەترســیدار بــوو».
لــە ســەربازیدا ،لەگــەڵ زۆر کــەس پەیوەنــدی دروســت کــرد و زۆریــان خــۆش دەویســت .بەڕێوەبەرەکــەی بــەر لەوەی
ببێتــە جەنــەراڵ ،بــە بۆنــەی کارێکــی ســەربازیی ئازایانــەوە ســێ ئەســتێرەی وەرگرتبــوون .ئــەو خەڵکــی باشــووری
ئێــران بــوو .لەگــەڵ حامیــد پەیوەنــدی دروســت کــرد و ســەردانی ماڵەکــەی دەکــرد و کاتــی لەگــەڵ بەســەر دەبــرد.
ئــەو کات خەڵــک لــە سەرانســەری ئێرانــەوە دەچــوون بــۆ خزمەتــی ســەربازی.
جارێــک حامیــد لەگــەڵ مەلەکــی خوشــکی و ئاکــۆ کــە بچووکرتیــن بــرای بــوو و ئــەو کات تەمەنــی یــازدە ســاڵ بــوو،
گەڕایــەوە بــۆ کرماشــان تاوەکــوو پیشــانیان بــدات کــە چــۆن لــەوێ ژیــاوە .بەیانــی بــە پــاس گەیشــن و ڕاســتەوخۆ
چــوون بــۆ ماڵــی حامیــد .ئــەو لــە ئاپارمتانێکــی گــەورەی یــەک ژووریــدا دەژیــا کــە چێشــتخانەیەکی بچووکیشــی
هەبــوو .حامیــد لەســەر تەخــت خــەوت بــەاڵم ئاکــۆ و مەلــەک دۆشــەکیان لەســەر عــەرز ڕاخســت وخەوتــن .هەمــوو
شــت زۆر خاوێــن و ڕێکوپێــک بــوو.
لــە ســەردانەکەیاندا ،حامیــد هەمــوو ڕۆژەکــەی کاری کــرد و دوای کارەکــەی دەهاتــە ماڵــەوە تــا لەگەڵیــان بچێــت
شــوێنەکانیان نیشــان بــدات .کچــی دراوســێکەی حامیــد دەهاتــە الی مەلــەک .ئــەوان پێکــەوە چێشــتیان لێدەنــا
و کاری ناوماڵیــان دەکــرد.
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لەگەڵ هاتنی یەکەم
هەواڵەکان ،لەناکاو شۆڕش
لە هەموو شوێنەکان
سەری هەڵدا ،تەنانەت لە
مەهابادیش خۆپیشاندانی
لێ بوو.

ئاکــۆ و مەلــەک ســەردانی شــوێنی کارەکــەی حامیدیــان کــرد.
شــوێنی کارەکــەی بینایەکــی زۆر کــۆن بــوو ،بــە هــۆی ئــەوەی
کارەکــەی لــە شــوێنێکی تایبەت بــوو ،ئــەوان لــە دەرەوە چاوەڕوانی
بــوون تــا بێــت بــۆ الیــان .ئــەو ســەفەرە  بــۆ ئاکــۆ ســەرنجڕاکێش
بــوو چونکــە هەمــوو ژیانــی لــە مەهابــاد بــوو« .مــن الو بــووم ،زۆر
بیــرم لــێ نەدەکردنــەوە ،بــەاڵم شــتێکی نــوێ و ســەرنجڕاکێش بــوو
بــۆ مــن .براکــەم ئــاگای لێــان بــوو و بــە شــاردا ئێمــەی گێــڕا و
بەســتەنی بــۆ کڕیــن ».ئــەو کاتــەی حامیــد لــە کرماشــان بــوو زۆر
جــاران لــە کۆتایــی هەفتــەدا ســەردانی مەهابــادی دەکــردەوە .لــە مانگــی جــوالی ١٩٧٨دا ،بــەر لــەوەی بگەڕێتــەوە
ســەر خزمەتــی ســەربازییەکەی ،ســوار پاســێک بــوو تــا بچێــت بــۆ تــاران و مۆڵەتنامــەی لیخوڕینــی ئۆتۆمبیــل
وەبگرێــت.
ئایەتوڵاڵ
بــۆ یەکــەم جــار لــەوێ بــوو کــە حامیــد بیســتی مەالیەکــی توندئــاژۆ بــە نــاوی ئایەتوڵــا خومەینــی بەرەنــگاری شــا
بووەتــەوە .لــە هەمــوو ئــەو چــواردە ســاڵەی دوورخرانــەوەی خومەینــی بــۆ باشــووری عێــراق ،وتەکانــی خومەینــی بــە
شــێوەی کاســێتی دەنــگ و ڤیدیــۆ بــە نــاو خەڵکــی ئێرانــدا دەستاودەســتیان پــێ دەکــرا و خەڵکــی هــان دەدا دژی
ڕژیمــی ئەمپریالــی شــۆڕش بکــەن.
ئــەو هاوینــە حامیــد ئاشــکرابوونی شۆڕشــی ئێرانــی بینــی .شــەوانە ،ئــەو و هاوڕێکانــی لــە ڕێگــەی ڕادیــۆ ئیرسائیــل
یــان بی.بی.ســی لەندەنــەوە دەنگوباســەکانیان دەبیســن .لەگــەڵ هاتنــی یەکــەم هەواڵــەکان ،لەنــاکاو شــۆڕش لــە
هەمــوو شــوێنەکان ســەری هەڵــدا ،تەنانــەت لــە مەهابادیــش خۆپیشــاندانی لــێ بــوو.
نائارامــی لــەو هاوینــە گەرمــەدا لــە ئێــران بڵێســەی ســەند .بەریەککەوتــن ،خۆپیشــاندان و ســەرهەڵدانەکان بــە
ڕاســتی واڵتیــان لــە کار خســت .هێرشــەکانی چەکــدارە چەپــەکان و گرووپــە ئیســامییە توندئــاژۆکان توندوتیژتــر
دەبــوون و پۆلیــس و ســەربازەکان خەریکــی دامرکاندنــەوەی ئــەو خۆپیشــاندەرانە بــوون کــە تــا دەهــات پەرەیــان
دەســەند .لــە نــۆزدەی ئۆگۆســتدا ،ســینەمایەک لــە ئابــادان لــە باشــووری ئێــران ئاگــری تێبــەردرا .لــەو شــەوە
گەرمــەی هاوینــدا ٤٣٠ ،کــەس دانیشــتبوون ســەیری فیلمێکــی سیاســیی ئێرانییــان دەکــرد کــە نــاوی گــەوەزن
(ئاســک) بــوو .زیاتــر لــە چوارســەد کــەس پیــاو ،ژن و منــداڵ کــە لــە ســینەماکەدا گیریــان کردبــوو لــە بڵێســەی
ئاگــردا ســووتان.
هەندێــک کــەس ئیســامییە توندئاژۆکانیــان بــەو کارە تۆمەتبــار کــرد چونکــە ئــەوان دژی ســینەما بــوون و تەنانــەت
بــە بیانــووی ئــەوەی بــێ ئــاکاری لــە واڵتــدا بــاو دەکەنــەوە هێرشــیان دەکــردە ســەر ســینەماکان .هەندێــک کەســی
دیکــە ســاواکیان بــەو کارە تۆمەتبــار دەکــرد تاوەکــوو لــەو ڕێگــەوە توندئــاژۆکان وەک کەســانێکی دڵــڕەق و بێبەزەیــی
پیشــان بــدەن .لــە چەنــد مانگــی دواتــردا ،ئیســامییە تونــدڕەوەکان ســووتانی ســینەماکانیان کردبــوو بــە هێــای
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بەرەنگارییــان دژی شــا .خۆپیشــاندانەکانی دواتــر پەیامێکــی ڕوونیــان بوو»:دەبێــت شــا بــڕوات».
لــە ڕۆژی هەینــی ٩ی مانگــی ســێپتەمربدا ،ســەرەڕای ئــەوەی کــە شــا فەرمانــی بــاری نائاســایی ڕاگەیاندبــوو،
خۆپیشــاندەران شــەقامەکانیان گرتــن و لــە شــوێنە جیاجیاکانــی تــاران هێرشــیان دەکــردە ســەر ناوەندەکانــی
دەســەاڵت .ڕژیــم بــە توندوتیــژی وەاڵمــی دەدایــەوە .لــە ڕۆژهەاڵتــی تــاران ،هــەزاران کــەس لــە مەیدانــی ژاڵــە
کۆبوونــەوە .ســەربازەکان نەیاندەتوانــی بــاوە بــە خەڵکەکــە بکــەن و بــە قەســدی کوشــت فیشــەکیان دەتەقانــد.
ئــەو ڕۆژە بــە «هەینیــی ڕەش» نــارساوە و ڕێگــەی بــۆ شۆڕشــێكی توندئاژۆیانــە کــردەوە.
شۆڕش لە مەهاباد
لــە مەهابــاد ،خۆپیشــاندانەکان لــە مانگــی ســێپتەمربدا و لەگــەڵ دەســتپێکی قوتابخانــە ســەریان هەڵــدا .لــەو
نائارامییــەدا ،قوتابخانــەکان بــۆ مــاوەی ســاڵێک داخرابــوون و خوێنــدکارەکان ناچــار بــوون بەشــە گرینگەکانــی
وانــەکان و تاقیکردنەوەکانیــان لــە ماوەیەکــی زۆر کەمــدا بخوێنــن .بــەم شــێوەیە ســاڵێكی خوێندنیــان تەنیــا لــە
ســێ مانگــدا تــەواو کــرد.
ئاکــۆ ئــەو ڕۆژانــەی بــاش لــە بیــر مــاون وەک ئــەوەی دوێنــێ بووبێــت« .مــن پــازدە ســاڵ تەمەنــم بــوو و لــە قوتابخانــە
بــووم .هەمــوو باســی خۆپیشــاندانەکانیان دەکــرد کــە خەڵکێکــی زۆر بەشــدار دەبــن و تەنانــەت ژنەکانیــش دەچــن.
ئــەوان کاتژمێــر دەی ســەرلەبەیانی دەســتیان پێدەکــرد و تــا چــواری ئێــوارە درێــژەی دەکێشــا».
«لــە نــاکاو کەســێک هــاواری کــرد‹ ،دەســتی پێکــرد› و ئێمــەش لــە پۆلەکامنــان ڕامانکــردە دەرەوە .هەمــوو
دەیانویســت لــە دەرەوە بــن و ئەوەنــدە زۆر بوویــن کــە مامۆســتاکامنان نەیاندەتوانــی بەرمــان پــێ بگــرن .بــەاڵم هــەر
زوو مامۆستاکانیشــان بــە شــوێن ئێمــەدا هاتــن .هەمــوو خەڵکــی واڵت بەشــداری خۆپیشــاندان دەبــوون».
زۆربــەی کاتــەکان ئاکــۆ جلــی کــوردی لەبــەر دەکــرد ،بــەاڵم دواتــر لەالیــەن حکومەتــەوە فەرمــان دەرکــرا کــە نابێــت
بــەو جالنــەوە بچنــە قوتابخانــە .ڕۆژێــک بــەر لــە دەســتپێکی خۆپیشــاندنان ،مامۆســتاکان  خوێندکارەکانیــان
ئــاگادار کــردەوە کــە نابێــت جلــی کــوردی لەبــەر بکــەن بــەاڵم منداڵــەکان پێشــر بڕیــاری خۆیــان دابــوو.
«ڕۆژێــک لــە شــەقام بــەرەو بینــای شــارەوانی دەڕۆیشــتین .زۆر کــەس بەردیــان دەهاویشــت بــەاڵم مــن ئــەو کارەم
نەدەکرد.دۆخەکــە زۆر شــێوا بــوو .خەڵــک دروشــمیان دەدا ‹بڕووخــێ ڕژیــم!› لەنــاکاو ســەربازەکان بــە تانکــەوە لــە
بنکــە ســەربازییەکانیان هاتــن بــەرەو خەڵکەکــە و دەســتیان کــرد بــە تەقەکــردن .منیــش بــە شــوێن خەڵکەکــەدا
ڕۆیشــتم و ژیانــم خســتە مەترســییەوە .ئــەو ڕۆژە زۆر کــەس کــوژران».

خەڵک دروشمیان دەدا ‹بڕووخێ ڕژیم!›
لەناکاو سەربازەکان بە تانکەوە لە بنکە سەربازییەکانیان
هاتن بەرەو خەڵکەکە و دەستیان کرد بە تەقەکردن.
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ئایین لە بەرامبەر ئازادیدا
ئەحمــەد زۆر جــاران دەچــووە کرماشــان بــۆ ســەردانی حامیــد .ئــەو لــە هاتنــی خومەینــی نیگــەران بــوو و دەترســا
لــەوەی کــە شــەڕی نێــوان ســوننی و شــیعە خــۆش بێــت« .لــە بیرمــە براکــەم پێــی وتــم‹ ،ئــەو شــیعەیە .ئێمە ســوننین
و کێشــەمان دەبێــت لەگەڵیــان »›.ئەحمــەد لەگــەڵ زۆر کەســی ئــازەری کاری دەکــرد کــە شــیعە بــوون .ئەوانیــش
بــە نیگەرانییــەوە ســەیری شۆڕشــەکەیان دەکــرد.
لــە ڕاســتیدا ،ئەحمــەد تــەواو دژی ئــەو شۆڕشــە ئیســامییە بــوو کــە لــە ئــارادا بــوو ،ئــەو چێــژی لــە ئــازادی و لــەوە
وەردەگــرت کــە خــۆی بڕیــار بــدات چــۆن بژێیــت .وەک زۆر کــوردی تــر ،خواردنــەوەی ئەلکولــی بــە کار دەهێنــا و
بــە نگەرانییــەوە ســەیری دەکــرد کــە چــۆن خۆپیشــاندەران هێــرش دەکەنــە ســەر ناوەنــد و هێــا ڕۆژائاواییــەکان.
ئەحمــەد زۆر بــە ڕوونــی وێنــەی بارودۆخەکــەی بــۆ حامیــد کێشــا« :هەمــوو بــارەکان دادەخرێــن .هەمــوو شــوێنەکان
وەک شــاری قۆمیــان لــێ دێــت .ناچــارت دەکــەن بچیــت بــۆ مزگــەوت و نوێــژ بکەیــت لــە کاتێکــدا ئێمــە قــەت
نوێژمــان نەکــردووە .ئــەو پیــاوە لــە شــا باشــر نییــە .لــە زەمانــی شــادا ئێمــە چەنــد هــەزار زیندانــی سیاســیامن
بــوون ،بــەاڵم ئازادیــان بــوو .لەگــەڵ پەرەســەندنی زیاتــری ئایین...ئازادییەکامنــان ســنووردار دەبــن».
ئامانجــی حامیــد هیــچ گۆڕانــی بەســەردا نەهــات :خوێنــدن لــە زانکــۆ .براکــەی ئــەوەی پێخــۆش بــوو چونکــە نگەران
بــوو لــەوەی کــە حامیــد بچێتــە نــاو کاروبــاری سیاســییەوە .ڕۆژێــک ئەحمــەد بــە حامیــدی گــوت کــە هەندێــک
لــە هاوڕێکانــی دیــار نەمــاون .هــەر لــەو کاتــەدا ،پۆلێــک لــە هاوڕێکانــی حامیــد لــە مەهابــاد لــە الیــەن ســاواکەوە
دەســتگیرا کرابــوون.
ئەحمــەد تــکای لــە حامیــد کــرد« ،تکایــە تــۆ لــە قۆناغێکــی هەســتیاردای .قــەت لەگــەڵ ئەوانــە نــە پەیوەنــدی بکــە
و نــە قســەیان لەگــەڵ بکــە .حکومــەت لــە هەمــوو جێیــەک شــۆفاری هــەن .ئــەوان لــە زیندانــن و ئێمــە تەنانــەت
نازانیــن ئێســتا لــە کوێــن».
بــەم شــێوەیە ،حامیــد دەیبینــی کــە ژیانــی دەوروبــەری بــە تەواوەتــی لــە گۆڕاندایــە .وێنەکانــی خۆمەینــی
دەردەکەوتــن و هەڵســوکەوتی هــاوڕێ چەکدارەکانیشــی گۆڕانیــان بەســەردا هــات« .زۆر مســوڵامنی تونــد کــە
پێشــر قــەت نوێژیــان نەدەکــرد ،دەســتیان کردبــوو بــە نوێژکــردن .ئــەوان زۆر دیندارتــر ببــوون و دەچوونــە مزگــەوت.
خەڵــک تــا ڕادەیــەک گۆڕابــوون چــون دەترســان .ئــەوان چــون لــە سیســتمەکەدا بــوون ،ڕاســتییەکانیان دەزانیــن.
مــن نــە ئــاگاداری ئــەو شــتانە بــووم و نــە حــەزم پــێ دەکــرد .مــن موســافیرێک بــووم لــەوێ و تەنیــا ســەیرم دەکــرد
کــە چ شــتێک ڕوو دەدات».
«هەرچەنــد ڕووداوەکان گۆڕانکارییــان لــە ژیامنــان دروســت دەکــرد بــەاڵم مــن زۆر بیــرم لــەو گۆڕانکارییانــە
نەدەکــردەوە .تەنیــا ســەیرم دەکــرد بزانــم ئــەو شــتەی ڕوو دەدات بــۆ ئێمــە باشــە یــان نــا .لــە خەیاڵــی خۆمــدا ،تەنیــا
بیــرم لــە یــەک شــت دەکــردەوە .دەمهەویســت لــە زانکۆیــەک وەربگیرێــم تاوەکــوو بــڕۆم و لــە شــوێنێکی تــر درێــژە
بــە خوێنــدن بــدەم .تــەواو خــۆم بــۆ ئــەو شــتە تەرخــان کردبــوو و شــێلگیرانە خەریکــی خوێندنــی ئینگلیــزی بــووم و
پێداگر بووم لەوەی کە دەبێت واڵتەکەم بەجێ بهێڵم».
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هەمــوو ئــەو کــوڕە گەنجانــەی کــە ســەردەمێک بــوو لــە یانــەی بەســکێتباڵی مەهابــاددا پێکــەوە یاریــان دەکــرد
ئێســتا چووبــوون بــۆ ســەربازی .لــە یــەک دابڕابوویــن و تەنیــا کۆتایــی هەفتــەکان یەکرتمــان دەبینــی.
کاتێــک خۆپیشــاندانەکان لــە کرماشــان پەرەیــان ســەند ،حامــدی لە دوورەوە ســەیری دەکــردن .ئەو و ســەربازەکانی
تــر ڕێگەیــان پــێ نــەدەدرا لــە کۆتایــی هەفتــەدا بچنــە دەرەوە .ئــەو وەک ســەربازێک نەدەترســا چونکــە قــەت جلــی
ســەربازی لەبــەر نەدەکــرد .بــەاڵم نەشــیدەزانی کــە لــەو کاتــەدا چ بــکات .هاوڕێکانــی کــە جلــی ســەربازییان لەبــەر
دەکــرد بــە ترســەوە دەچوونــە شــەقام نــەوەک هێرشــیان ســەر بکــەن .چونکــە حامیــد ئەندازیــار بــوو ،جلــی ئاســایی
لەبــەر دەکــرد و دەیتوانــی ســەیری خۆپیشــاندانەکان بــکات .جارێــک تەنانــەت بــە جلــە کوردییەکانییــەوە چــووە
دەر.

لە کرماشان بە جلی کوردییەوە لەگەڵ هاوڕێیان
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بــەر لــەوەی ســەربازی تــەواو بــکات ،حامیــد لەگــەڵ هاوڕێکانــی گەڕایــەوە مەهابــاد .حامیــد هەســتی بــە هیــچ
مەترســییەک لەســەر ژیانــی نەدەکــرد بــەاڵم هاوڕێکانــی مەترســییان لەســەر بــوو .دەوروبــەر پــڕ بــوو لــە مەترســی
بــەاڵم ئــەو تاڕادەیــەک لــە مەترســی دوور بــوو .لــەو کاتــەدا لەبەرکردنــی جلــی کــوردی زۆر کاریکــی مەترســیدار بــوو
بــەاڵم حامیــد ئــەو کارەی کــرد .جارێــک لــە شــوێنی ســەربازییەکەی لێیــان پرســی «بۆچــی ئــەو جالنــەت لەبــەر
کــردوون؟» وەاڵمــی دانــەوە «ئــەوە جلــی کوردیــن .کێشــە چییــە؟»

دەوروبەر پڕ بوو لە مەترسی بەاڵم ئەو تا ڕادەیەک لە
مەترسی دوور بوو .لەو کاتەدا لەبەرکردنی جلی کوردی
زۆر کاریکی مەترسیدار بوو بەاڵم حامید ئەو کارەی کرد.
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 :١٩٧٨شۆڕش دەست پێدەکات
بەریەککەوتــن و ئاڵۆزییەکــی زۆر لــە شــەقامەکانی تارانــدا هەبــوو .لــە کۆتایــی ئۆکتۆبــری ١٩٧٨دا ،هەواڵــی
مردنــی گوماناویــی مســتەفا ،کــوڕە گــەورەی خومەینــی لــە عێــراق ،بــە واڵتــدا بــاو بــووەوە .خومەینــی لــە کاتــی
دوورخرانــەوەی بــۆ عێــراق ،بــە تونــدی درێــژەی دا بــە دژایەتــی کردنــی شــا و خەڵــک ســاواکیان لــە مردنــی
کوڕەکــەی خومەینــی بــە بەرپــرس دەزانــی .خەڵــک پرســەی مردنــی کــوڕی خومەینییــان قۆســتەوە و بــەو بۆنەیــەوە
لــە شــەقامەکاندا درێژەیــان بــە دژایەتــی شــا دا.
لــە ســەرەتای ئۆکتۆبــردا ،خومەینــی لــە عێــراق دەرکــرا .ڕووی کــردە فەڕانســە و لــە دەوروبــەری پارســی لــە نێوفــل
لــۆ شــاتۆ نیشــتەجێ بــوو .خومەینــی بــە دەستڕاگەیشــتنی بــە میدیــای نێونەتەوەیــی ،تەلەفــۆن و ســتۆدیۆی
تۆمارکردنــی دەنــگ ،پەیامــی خــۆی دەگەیانــدە سەرانســەری جیهــان .وتووێــژی ڕۆژانــە و هێرشــەکانی بــۆ ســەر شــا
دەگەیشــتنە تــاران و بــە ملیۆنــان کەســیان ڕادەپەڕانــد.
خومەینــی لــە ڕێگــەی بەکارهێنانــی زیرەکانــەی میدیاکانــی ڕۆژئــاوا ،خــۆی وەک پیاوێکــی میانــەڕەو پیشــان دەدا
کــە دەیهەوێــت کۆتایــی بــە «زۆرداری و گەندەڵــی» شــا بهێنێــت .دڵنیایــی دەدا لــەوەی کــە ئێــران ڕزگار دەکات
و یەکســانی و مــاف بــۆ هەمــوو کــەس و تەنانــەت بــۆ ژنانیــش دابیــن دەکات .ئــەو هــەم ئێرانییــەکان و هــەم
بیانییەکانیشــی خەڵەتانــد و شــتێکی بــە هەمــووان دەگــوت کــە حەزیــان دەکــرد بیبیســن.
خۆپیشــاندانە بەرفراوانەکانــی ئێــران دەگەیشــتنە توندوتیــژی و پۆلی ـس هێرشــی دەکــردە ســەر خۆپیشــاندەران و
دینــدارە تونــدڕەوەکان« .بانکــە بیانییــەکان دەســووتێرنان ،هۆتێلــە جوانــەکان و فرۆشــگا ڕازاوەکان ،ســینەماکان و
هــەر شــوێنێک کــە ســیام و کاریگەریــی ڕۆژئــاوای پێــوە دیــار بوایــە هێرشــی دەکرایــە ســەر.
خومەینــی هــەر زوو بــوو بــە هێــای خۆڕاگــری بــۆ خەڵــک .شــوێنکەوتووانی دەیانپەرەســت و پێیــان وابــوو کــە ئــەو
پێغەمبەرێکــی شــیعەیە کــە لــە ســەرەتای ئیســامەوە مــژدەی هاتنــی دراوە« .پیاوێــک لــە قۆمــەوە ســەرهەڵدەدات و
خەڵــک بــەرەو ڕێگــەی ڕاســت هیدایــەت دەکات».
لــە نۆڤەمبــەری ئــەو ســاڵەدا دەنگۆیــەک بــاو بــووەوە .شــوێنکەوتووانی دەیانگــوت کــە ڕوخســاری خومەینییــان
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لەســەر مانــگ بینیــوە و ملیۆنــان کــەس ئــەو موعجیزەیــان پشتڕاســت دەکــردەوە .کەســێکی ڕزگازیــدەر هاتبــوو کــە
پەتــی زۆرداری بپســێنێت .ئــەو بــوو بــە ڕێبــەری دژبەرانــی شــا و هاوپەیامنــە شــەیتانییەکانی.
خەڵــک بــە خــرۆش و تووڕەییــەوە بــە دەنــگ بانگەوازەکانییــەوە هاتــن .تووڕەیــی شــەقام ،بەریەککەوتنــەکان و
هێرشــەکان بــۆ ســەر باڵوێزخانەکانــی بریتانیــا و ئەمریــکا و بەرژەوەندییەکانــی ڕۆژئــاوا تەخــت و تاجــی شــای لــە
بــن هێنــا .شــا نەیدەتوانــی ئــەم شۆڕشــە کۆنــرۆڵ بــکات .دوای بانگــەوازی خومەینــی ،ســەربازەکان پشــتگیریی
هێزەکانیــان نەدەکــرد و بەرامبــەر خەڵــک تەقەیــان نەدەکــرد« .کــەم کــەم وازیــان دەهێنــا ،دانــە دانــە و دوو دوو و
ســێ ســێ» .خومەینــی دەیگــوت «ئێــوە ســەربازی خــودان .چەکەکانتــان لەگــەڵ خۆتــان ببــەن ،ئەوانــە چەکــی
خــودان».
حامیــد و شــەش کــەس لــە هاوڕێیانــی لــە مەهابــادوە گوێیــان لــە بانگەوازەکــەی خومەینــی بــوو و بڕیاریــان دا واز
لــە ســەربازی بهێنــن .چیــر بارودۆخەکــە لــە کۆنرتۆڵــدا نەمابــوو  و تــەواو مەترســیدار بــوو کــە جلــی ســەربازی لەبــەر
بکەیــت .بەیانییەکــی ســاردی مانگــی نۆڤەمــر ،حامیــد و هاوڕێکانــی ڕایانکــرد و هاتنــەوە مەهابــاد.
حامید عەبدوڕەحامن قاسملوو دەبینێت
لــەو کاتــەدا عەبدوڕەحــان قاســملوو هاتبــۆوە بــۆ مەهابــاد .ئــەو ســکرتێری گشــتیی حیزبێکــی بچووکــی
نەتەوەخــوازی کــوردی واتــا حــدکا بــوو .تــا کاتــی گەڕانەوەشــی قاســملوو لــە واڵتــی خــۆی کەســێکی نــارساو نەبــوو.
ئــەو بیســت و یــەک ســاڵ بــوو لــە دەرەوەی واڵت دەژیــا.
حیــزب لــە داڕمانــدا بــوو و زۆربــەی ئەندامەکانــی لــە دەرەوەی واڵت یــان لــە زیندانەکانــی شــادا بــوون .زۆریــان لــەو
ســااڵنەدا لــە ســێدارە درابــوون .قاســملوو و هاوڕێکانــی بــە نهێنــی حیزبیــان ڕێــک خســتەوە .ئــەوان لــە ڕووخانــی
ڕژیــم دڵنیــا بــوون و دەبــوو خۆیــان بــۆ ئــەو ڕووداوە ئامــادە بکــەن.
حــدکا دەفتەرێکــی لەپــاڵ ماڵــی ئەحمــەددا ،کــردەوە .شــەوێک کەســێک لــە دەرگای دا .حامیــد دەرگای کــردەوە
و زۆر بــۆی ســەرنجڕاکێش بــوو کــە غەنــی بلووریــان ئەندامــی پێشــووی حیزبــی تــوودە و ســەرکردەی نــارساوی
حدکایــە کــە بیســت و حــەوت ســاڵی ژیانــی لــە زیندانــی شــادا بــووە ،لــە بەردەرگایــە و عەبدوڕەحــان قاســملوو
ڕێبــەری کاریزماتیکــی حیزبــی لەگەڵــە .ئــەوان کارەبایــان نەبــوو و داوا یارمەتییــان کــرد.
حامیــد لــە مەهابــاد بــوو .هەمــوو دەترســان بــەاڵم مەهابــاد ئــارام بــوو .ســەرەڕای هەبوونــی خۆپیشــاندان حامیــد
بــە پێشــنیاری براکــەی قــەت بەشــداری نەدەکــرد« .هەمــوو جێیــەک خۆپیشــاندانی لــێ بــوو .براکــەم زۆر نیگەرانــی
مــن بــوو .مــن پێمــوت مــن تەنیــا ســەیر دەکــەم بزانــم چــی ڕوو دەدات .ئێمــە زۆربــەی کاتــەکان لــە مەهابــاد بوویــن
بــەاڵم ســەردانێکی براکــەم کــرد کــە لــە تــاران کاری دەکــرد».
هەمــوو جێیــەک شــێوابوو .خومەینــی کاریگەریــی خــۆی دانــا ،خەڵــک شــەو وڕۆژ بــە دیــار ڕادیــۆوە دادەنیشــن.
ســەرەنجام پلەدارێکــی بــەرزی ســوپا پەیامێکــی گشــتی بــاو کــردەوە .ئــەوان کاتێــک قســەیان بــۆ میدیــا دەکــرد
زۆر مێهرەبــان و ئــارام بــوون.
لــە دیســامربی ١٩٧٨دا ،پشــێوییەکانی تــاران گەیشــتبوونە لوتکــە .تەنانــەت لــە شــوێنی مانــەوەی خوێندکارانیش،
دەبووایــە حامیــد ئــاگاداری خــۆی بێــت .ڕۆژێــک لــە میانــەی ڕێوڕەســمی عاشــوورادا ،یووســفی هاوڕێــی ،کــە لــە
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تــاران دەیخوێنــد لەگەڵــی چــوو بــۆ ماڵــەوە .یوســف بــە سەرســووڕمانەوە ســەیری هاوڕێکــەی کــرد کــە کراســی ســوور
لەبــەر دەکات .وتــی «تــۆ نابێــت ئــەو ڕەنگــە لەبــەر بکەیــت .خوێنــدکاری دینــی لێــن ،کەســانی موجاهیدینیــان
تێــدان کــە زۆر توندئــاژۆن .لێــرە باســی کوردایەتــی مەکە...جلــی ســووریش لەبــەر مەکــە».
لــە ئایینــی شــیعەدا ،عاشــوورا ڕۆژی ڕێزگرتنــی حســەین کــوڕی عەلییــە کــە کچــەزای پێغەمبــەرە و لــەو ڕۆژەدا لــە
شــەڕی کەربــەالدا شــەهید بــووە .ملیۆنەهــا شــیعە ئــەو ڕۆژە بــە پرســە و لەخــۆدان یــاد دەکەنــەوە کەچی ســونییەکان
بایەخــی پێنــادەن .لــەو ڕۆژەدا خەڵــک وەک ڕێزێــک جلــی ڕەش لەبــەر دەکــەن.
لــە دیســامربی ١٩٧٨دا ،ڕێوڕەســمی عاشــوورا بــووە خۆپیشــاندانێکی سیاســیی زۆر گــەورە لــە سەرانســەری
واڵتــدا .لــە تــاران ،نزیکــەی دوو ملیــۆن کــەس کــە لــە الیــەن کەســانی ئاینییــەوە ڕێبەرایەتــی دەکــران ،بــۆ هەشــت
کاتژمێــر شــەقامەکانیان داخســن .خەڵکەکــە خۆمەینییــان وەک ڕێبــەری خۆیــان دەناســاند و داوای کۆتاییهاتنــی
سیســتمی پادشــایەتییان دەکــرد.
شا ڕووخا و خومەینی سەرکەوت
ڕۆژی ١٦ی ژانویــەی  ،١٩٧٩دوای چەنــد مانــگ خۆپیشــاندانی پــڕ توندوتیــژی ،محەممــەد ڕەزا پەهلــەوی کــە
ئــەودەم تەمەنــی  ٥٩ســاڵ بــوو لەگــەڵ هاوژینەکــەی ،فــەرەح ،ڕایانکــرد بــۆ میــر .لەگــەڵ هەســتانی فڕۆکەکــە
لــە فڕۆکەخانــەی نێونەتەوەیــی مێهرابــاد ،ڕادیــۆ تــاران ڕایگەیانــد :شــاه رفــت! شــاه رفــت! دروشــمی ،شــا ڕۆیشــت!
ئەڵاڵهــو ئەکبــەر! هەمــوو گۆشــە و کەنــاری واڵتــی گرتبــۆوە.
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خەڵــک لــە مەهابادیــش کردییانــە خۆشــی .لــە کافــەکان یەکرتیــان دەبینــی تاکــوو بــاس لــە ڕووداوەکانــی واڵت
بکــەن .هەمــوو شــەوێک خەڵــک کــۆ دەبنــەوە و هاواریــان دەکــرد «شــاه رفــت! شــا ڕۆیشــت!»
حامیــد زۆر دڵخــۆش و یەکســەر دەچــووە شــەقام« .دەمزانــی کــە گۆڕانکارییــەکان گــەورەن بــەاڵم بــە تەواوەتــی
تێنەدەگەیشــتم کــە چ کاریگەرییەکیــان لەســەر کوردســتان دەبێــت .ئــەو کات زۆر دەچــووم بــۆ تــاران بــەاڵم زیاتــر
لــە شــەقام دەمامــەوە .لــەوێ لەگــەڵ براکــەم لــە ئۆفیســەکەی کارم دەکــرد و شــەوانە دەچــووم بــۆ شــوێنی جیاجیــا.
کاتێــک شــا ڕۆیشــت مــن زۆربــەی کاتــەکان لــە تــاران بــووم .بــە بیــرم دێــت لــە هەمــوو شــوێنێک لەســەر تەلەفزیــۆن
ئــەوەم دەبینــی».
بــۆ کەســانی وەک حامیــد کــە نــە حەزیــان بــە سیاســەت و نــە حەزیــان بــە ئاییــن دەکــرد ،نەیاندەزانــی تەنانــەت
خومەینــی کێیــە .تەنیــا لێــرە و لــەوێ شــتیان لەســەری دەبیســت« .بــۆ ئێمــە زۆر ســەیر بــوو .خەڵکــی مەهابــاد هــەر
نەیاندەزانــی خومەینــی کێیــە ».بەهــەر حــاڵ ،ئــەو ڕۆژانــە پڕبــوون لــە دڵخۆشــی و جــەژن .ئێرانییــەکان توانیبوویــان
شــایەکی مــەزن و ئەمریــکا ،هاوپەیامنــە شــەیتانییەکەی ،بڕووخێنــن .ئێســتا بــە تامەزرۆییــەوە چاوەڕێــی گەڕانــەوەی
ڕێبەرەکەیــان ئایەتووڵــا ڕوحوڵــا خومەینــی بــوون.
لــە ڕۆژی یەکەمــی فێوریــەدا ،ســەدان هــەزار مــرۆڤ چاوەڕێــی کەســێک بــوون کــە خــۆی بــە «خزمەتــکاری خەڵــک»
نــاو دەبــرد .کاتێــک خومەینــی لــە فرۆکەخانــە دابــەزی ،خەڵــک ئــەم دروشــانەیان دەدا« :ڕۆحــی حوســەین
گەڕایــەوە! دەرگای بەهەشــت کرانــەوە! گیامنــان دەکەیــن بــە قوربانــی!» شــیاوی باســە کــە خومەینــی بــە فڕۆکــەی
فرانــس ئەیــر گەڕابــۆوە بــۆ واڵتەکــەی.
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گەیشتنی خومەینی
کاتێــک خومەینــی دابــەزی ،نووشــتایەوە تــا خاکــی واڵتەکــەی مــاچ کات کــە چــواردە ســاڵ پێــش جێــی هێشــتبوو.
دوای وتارێکــی کــورت بــۆ خەڵکــی نــاو فڕۆکەخانــە ،ســوار ئۆتۆمبیلێــک کــرا و ڕۆیشــت بــەرەو گۆڕســتانی بەهەشــتی
زەهــرا لــە باشــووری تــاران .هــەزاران کــەس هاتبوونــە پێشــوازی ئایەتووڵــا.
کاتێــک خومەینــی گەیشــتە ئــەو قەبرســتانەی کــە کوژراوانــی خۆپیشــاندانەکانی لــێ نێژرابــوون ،ئاپــۆرەی خەڵکەکە
ئەوەنــدە زۆر بــوو کــە بــە هێلیکۆپتــەر برایــە شــوێنی تایبەتــی قســەکردن .لــەوێ خومەینــی بــە دەســت ئامــاژەی
بــە گۆڕســتانەکان کــرد و وتــی کــە حکومەتــی شــا «لــە جیاتــی پەرەدانــی واڵت ،پــەرەی داوە بــە گۆڕســتانەکان».
لــە دەیەکانــی دواتــردا ئــەو سیســتمە سیاســییەی کــە ئــەو بنیاتــی نــا ،بــووە هــۆی مردنــی دە هێنــدەی ئــەو
کەســانەی کــە بــەر لــە ڕۆژی گەیشــتنی بــە گۆڕســتانەکە مردبــوون .شــۆڕش کــرا ،و لەگــەڵ گەیشــتنی بــە ئێــران
میانەڕەوییەکــەی نەمــا و واڵت کەوتــە گێژاوێکــی ســەیرەوە.
حامیــد و هاوڕێکانــی لــە چایخانەیــەک لــە مەهابــاد کۆبوونــەوە و باســیان لــە شــۆڕش و خۆپیشــاندانەکان دەکــرد.
کاتێــک حامیــد لــە مانگــی ژانویــەدا بــۆ خوێنــدن لــە زانکــۆی تەکنیکیــی  تــاران گەڕایــەوە تــاران ،چاالکیــی
سیاســی هەبــوو .هەمــوو شــەوێک وتارێــک هەبــوو .شــەوێک بــەر لــە زنجیرەیــەک خۆپیشــاندانی بەرفــراوان ،حامیــد
لــە زانکــۆی تەکنیکــی بــوو .ئــەو شــەوە کەســێکی دێموکراتــی لــە شــەقامی ئەیزنهــاور لەگــەڵ کەســێکی توودەیــی و
کەســێکی فەدائییــان لــە ڕێکخــراوەی گریالکانــی خەڵکــی ئێــران وتاریــان بــوو .حامیــد زۆر لــەم وتارانــە فێــر دەبــوو
و بــۆی ســەرنجڕاکێش بــوون .هەمــوو شــەوێک هــەزاران کــەس لەســەر عــەرز دادەنیشــن و گوێیــان بــۆ وتــارەکان
ڕادەگــرت .کوردانــی تــاران ســەردانی ڕێکخــراوەی جۆراوجۆریــان دەکــردن.
لــە مــاوەی هەفتەیــەک دوای گەڕانــەوەی خومەینــی تــا ٨ی فێوریــەی  ،١٩٧٩ملیۆنــان کــەس لــە خەڵکــی ئێــران
لــە سەرانســەری واڵتــدا ،لــە شــارە گــەورە و بچوکەکانــدا دەڕژانــە شــەقام تــا پشــتیوانی لــە حکومەتــە نوێیەکــەی
ئایەتوڵــا خومەینــی بکــەن کــە مەهــدی بــازەرگان ســەرۆک وەزیــری بــوو .لە چەنــد ڕۆژی مانگــی فێوریــەدا واڵت دوو
ســەرۆک وەزیــری بــوو .یەکیــان بەختیــار بــوو کــە لەالیــەن شــاوە دیــاری کرابــوو یەکیــان مەهــدی بــازەرگان بــوو کــە
خومەینــی دیــاری کردبــوو .بەختیــار لــە ڕاســتیدا وەک بووکەڵەیــەک وا بــوو بــەاڵم حکومەتەکــەی بــە ڕواڵــەت مابــوو
تــا ســەقامگیری بپارێزێــت .ســوپا خەریــک بــوو لێــک هەڵدەوەشــا و دەیــان بەشــی ســوپا تێکــەڵ بــە خۆپیشــاندەران
بــوون .خومەینــی سوپاســی هەمــوو خەڵکــی کــرد بــۆ پشــتیوانییەک کــە لــە حکومەتــی کاتــی کردوویانــە  .ئــەو وتــی
«دەبێــت هێــزە چەکــدارەکان بدرێنــەوە دەســت خەڵــک .هــەر کــەس و گرووپێــک گەڕاوەتــەوە بــە باوەشــی ئــاوەاڵوە
پێشــوازی لــێ دەکەیــن».
هــاوکات لــە نێــوان پاشــاوەی هێزەکانــی شــا و گروپــە چەکــدارەکان شــەڕ هەڵگیرســا .ســوپا بــە ڕواڵــەت لــە
لەناوچوونــدا بــوو ،لــە پارێــزگا ســنوورییەکاندا بەریەککەوتنــی تونــد لــە نێــوان خۆپیشــاندەران و پاشــاوەکانی
ســوپادا هەبــوو .ئــەم شــەڕانە لــە ڕۆژی ١ی فێوریــەدا گەیشــتنە کوردســتان و خەڵکــی ئــازا و بوێــری کوردســتان
دەســتیان گــرت بەســەر چەکوچۆڵــی پادگانێــک لــە نزیــک سەردەشــت .چەپــە توندئــاژۆکان بینــا گشــتییەکانیان
کۆنــرۆڵ دەکــردن و زیندانییــە سیاســییەکانیان ئــازاد دەکــردن و دەچوونــە نــاو ژمارەیەکــی زۆر بنکــەی
ســەربازییەوە .لــە ڕۆژی ١١ی فێوریــەدا ،لــە شــەڕێکی قورســدا  ٢٢٩کــەس مــردن و زیاتــر لــە  ٨٠٠کــەس برینــدار
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بــوون ،ســەرەنجام ســوپا پشــتیوانی لــە شــۆڕش کــرد.
کاتژمیــر ٢ی ســەرلەبەیانی ،ڕادیــۆ دەســتی بەســەردا لە ڕۆژی ١١ی فێوریەدا ،لە
گیــرا و دەنگێکــی بەســۆز بــە هەمــوو واڵتــدا بــاو شەڕێکی قورسدا  ٢٢٩کەس
بــووەوە« :ایــن صــدای انقــاب مــردم اســت!» – ‹ئێــرە مردن و زیاتر لە  ٨٠٠کەس
دەنگــی شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــە› .بێژەرەکــە بــە
دەنگێکــی پــڕ لــە گریانــەوە هەمــان شــتی دووپــات بریندار بوون ،سەرەنجام سوپا
کــردەوە .شــۆڕش ،سیســتمی پادشــایی لــە بــن هێنــا .پشتیوانی لە شۆڕش کرد.
لــە ســەردەمی شۆڕشــدا ،کــوردەکان نزیکــەی  ١٧لــە
ســەدی دانیشــتووانی ئێــران و  ٧لــە ســەدی ڕووبــەری واڵتیــان پێکدەهێنــا .ئــەوان لەگــەڵ ئــەو حکومەتــە نوێیــەی
کــە خومەینــی لــە قومــەوە ڕایگەیاندبــوو ،تووشــی کێشــە بــوون.
گرووپە چەپەکان لە تاران
حامیــد لــە تــاران ســدیق کەمانگــەری بینــی کــە باســی کوردســتانی دەکــرد .کەمانگــەر یەکێــک لــە دامەزرێنەرانــی
گرووپــی مارکســی لێنینیســتی کۆمەڵــە بــوو و ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی ئــەو حیزبــە بــوو .هەمــوو شــەوێک دوو
بــۆ ســێ هــەزار کــەس لــە دانیشــتنە سیاســییەکاندا بەشــدارییان دەکــرد .لــە تــاران چەندیــن گرووپــی چــەپ و
توندئــاژۆی خوێنــدکاران هەبــوون و ئــەو جلــە ســەربازییانەیان لەبــەر دەکــردن کــە لــە پادگانــەکان گرتبوویانــن و
لەگــەڵ یەکــر شــەڕیان دەکــرد.
حامیــد هەمــوو ئەوانــەی دەبینیــن« .موجاهیدیــن کــە گروپێکــی ئیســامی مارکسیســتی بــوو ،بینایەکــی گــەورەی
بــەو چەکانــە گــرت کــە بــە دەســتی هێنابــوون .هــەر فەرمانگەیەکــی حکومــەت بینــای تایبــەت بــە خــۆی هەبــوو.
هــەر کــەس بۆخــۆی باســی لــە شــێوازێک لــە حوکمڕانــی دەکــرد .پشــێوییەکی تــەواو بــوو .هــەر گرووپێــک ســوپای
تایبــەت بــە خــۆی هەبــوو ،و زۆر مەترســیدار بــوو شــەوانە لــە شــەقام بیــت».
دەستبەسەرداگرتنی پادگانی مەهاباد :فێوریەی ١٩٧٩
حامیــد زۆر بــاش ئــەو ڕۆژەی لــە بیــرە« .کاتێــک ڕۆژی ٩ی فێوریــەی  ١٩٧٩هێرشــیان کــردە ســەر پــادگان ،مــن لــە
مەهابــاد بــووم .زۆر زۆر بــە باشــی لــە بیرمــە .براکــەم وتــی‹ :نابێــت بچیتــە دەر .نابێــت بچیتــە دەر ›.هاوڕێکانــم بــە
چەکوچۆڵــەوە گەڕانــەوە ماڵــەوە .داوایــان لێکــردم کــە لەگەڵیــان یــەک کــەوم بــەاڵم قەبوڵــم نەکــرد.
«ئــەو ڕۆژە ئامۆزاکــەم ،عوســان ،لــە دەستبەســەرداگرتنی پادگانــدا کــوژرا .ئــەو ویســتبووی کــە هێــرش بکاتــە
ســەر ناوەنــدە ســەربازییەکە و کوشــتبوویان .زۆر کــەس مــردن .ئــەوە شــتێکی ئاســایی نەبــوو .ئێمــە هەواڵەکامنــان
بیســن و براکــەم ،ئەحمــەد ،زۆر نگــەران بــوو .دواتــر بــرای عوســان ،ســولەیامن نــازداری ،بــوو بــە پێشــمەرگەی
دێموکــرات .لــەو ســاڵە بــە دواوە ئیــر گڵکۆکەیــم نەبینییــەوە».
دوو ئامــۆزای حامیــد لــە کۆنرتۆڵــی پادگانــی مەهابــاددا چاالکانــە بەشــدارییان کردبــوو« .لــە بنەماڵــەی ئێمــەدا
تەنیــا ئەحمــەد ،مــن و ئاکــۆی بــرام نەچوویــن کــە تەمەنــی زۆر کــەم بــوو .براکــەم دەیویســت مــن بپارێزێــت.
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مــن دەمویســت بچــم چونکــە باشــرین هاوڕێــم لــەوێ بــوو .کەســێک پێــی
وتــم چەکێــک لەگــەڵ خۆیــان هەڵدەگــرن تــا خۆیــان بپارێــزن بــەاڵم مــن قــەت
چەکــم هەڵنەگــرت .ئەحمــەد ڕێگــەی پێنــەدام ».ئەحمــەد بــۆ پارێــزگاری لــە
خــۆی کاتێــک بــۆ ڕێگــەی دوور لــە بەینــی بانــە و مەهابــاد دەچــوو ،چەکــی لــە
ئۆتۆمبیلەکەیــدا هەڵدەگــرت».
ســەد وســی و هەشــت ئەفســەر و چەکــداری کــورد پادگانــی مەهابادیــان
کۆنــرۆڵ کــرد .ســەربازە فــارس و ئازەرییەکانــی نــاو بنکــە ســەربازییەکەش
دژی شــا بــوون و ڕێگەیــان پێــدرا کــە بــڕۆن .ئــەوان چــوون بــۆ تــاران تــا لەگــەڵ
هێزەکانــی خومەینــی یــەک بکــەون .مەهابــاد کــە لــە دەســتی ســەربازانی بەشــە
جیاجیاکانــی ئێرانــدا بــوو ،کەوتــە دەســت کــوردەکان .هێــزە چەکــدارەکان کــورد
بوون.کاتێــک ئامۆزاکــەی لــە مانگــی فێوریــەدا لــە شــەڕی پادگانــدا کــوژرا،
ڕاســتی و ئەنجامەکانــی ئــەو شــەڕەی کــە دواتــر گــەورە بــوو ،زیاتــر بــۆ حامیــد
ئاشــکرا بــوو.
مەهاباد بە دەستی کوردەوە
مەهابــاد ئــازاد بــوو .لــەوێ کــوردەکان وەهــا هەســتیان بــە ئــازادی دەکــرد کــە
لــە ڕوخانــی کۆمــاری مەهابــادەوە هەســتیان نەکردبــوو .شــار لــە الیــەن چەنــد
ڕێکخــراوەی سیاســییەوە بەڕێــوە دەبــرا کــە هەرکامیــان هێــزی چەکــداری خۆیــان
هەبــوو« .زۆر ســەیر بــوو ،چونکــە ســەرەڕای ئــەوەی کــە خەڵــک بــە شــەقامدا
دەڕۆیشــن و چەکیــان پــێ بــوو ،بــەاڵم ژیانــی هەمــووان یەکســان بــوو .خەڵــک
وەک کاتــی ئاســایی کاریــان دەکــرد .مەهابــاد بــە تەواوەتــی لــە دەســتی کــورددا
بــوو».
لــە هەمــوو ئەمانــەدا حامیــد تەنیــا ســەیرکەرێک بــوو« .دێموکراتییەکان کــە هێزی
چەکداریــان هەبــوو ،دوای دەستبەســەرداگرتنی پادگانــی مەهابــاد چەنــد کــەس
لــە ئەندامانــی ســاواکیان دەســتگیر کــرد .خۆداپەرســت بــەوە تۆمەتبــار کرابــوو
کــە ســاواکییە .بەرپرســی دەستبەســەرکردنی ئــەو ڕۆشــنبیرانە بــوو کــە چاالکیــی
سیاســییان هەبــوو .خەڵــک خۆداپەرەســتی دەناســی .ڕۆژێــک بیســت کــەس دیار
نەمــان .حــدکا دەســتگیری کــرد .لــەو شــوێنەی مــن یــاری بەســکێتباڵم دەکــرد
لەبــەر چــاوی خەڵکــدا دادگایــی کــرا .خۆداپەرەســت تۆمەتبــار بــوو و لــە ســێدارە
درا .مــن زۆر دژی ئــەوە بــووم .مــن پێموابــوو کــە نابێــت مرۆڤــەکان بکوژرێــن».
شــار چێــژی لــە دێموکراســییەکەی دەبینــی .شــۆڕش ڕێگــەی خۆپیشــاندانی
جەمــاوەری کــردەوە .لــە شــاری مەهابــاد ،زۆر حیزبــی سیاســی جیاجیــا بنکەیــان

کاتێک

ئامۆزاکەی لە

مانگی فێوریەدا

لە شەڕی پادگاندا
کوژرا ،ڕاستی و

ئەنجامەکانی ئەو
شەڕەی دواتر

گەورە بوو ،زیاتر

بۆ حامید ئاشکرا
بوو.
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دانــا .کــورد و فارسیشــی لــێ بــوون .کۆمەڵــە و فەدائیــان ئامادەیــی تەواویــان هەبــوو و لــە شــەقامەکان دەبیــران.
حامیــد لەگــەڵ ئەندامانــی فەدائیــان ،کۆمەڵــە و حــدکا بەریەککەوتنــی هەبــوو .پەیوەندیــی نێــوان ئــەو ســێ حیزبــە
و ئەندامەکانیــان جاروبــار گــرژی تێدەکــەوت« .هــاوکات ،مــن چەنــد کەســی زۆر خوێنــدەوارم بینیــن .پیاوێکــی
ئۆتریشــی لــێ بــوو و حیزبێکــی نوێــی دامەزارانــد .ئــەو باســی ترۆتســکی دەکــرد بــەاڵم بــە هــۆی ئــەوەی کــە زۆر
خــراپ باســی حیزبــی دێموکراتــی دەکــرد زۆر زوو کــوژرا ،ئــەو دێموکراتییەکانــی بــە بــورژوا نــاو دەبــرد .کــەس
نەیزانــی بکوژەکــەی کێیــە».
قاسملوو بۆ یەکەمجار قسە بۆ خەڵک دەکات
لــە ڕۆژی ٢ی مارســی  ،١٩٧٩حامیــد و هاوڕێکانــی لــە یەکــەم کۆبوونــەوەی سیاســیی قاســملوو لــە مەیدانــی
چوارچــرا بەشــدار بــوون .هــەزاران کــەس هاتبــوون گــوێ بگــرن .ئــەوە یەکــەم دەرکەوتنــی سیاســیی حــدکا بــوو.
ئەندامانــی حیــزب زووتــر هاتــن و لــە پشــت ئــەو ســەکۆیەوە ڕیزیــان بەســت کــە قاســملوو قســەی لــێ دەکــرد.
تەنانــەت حامیدیــش قاســملووی بینــی و دڵخــۆش بــوو بــەوەی کــە لەوێیــە .چاوەڕوانیــی خەڵــک ڕوون بــوو.
بەیانییەکــی ســارد بــوو .ئاســان شــین و ســاماڵ بــوو .قاســملوو وەک هەمیشــە بــە لێوێکــی بەبــزەوە دەســتی بــۆ
خەڵکەکــە بــەرز کــردەوە .جامانەیەکــی ســپی و ڕەشــی لەســەردا بــوو ،قــژە مــاش و برینجییەکــەی دیــار بــوو .جلــی
خاکــی پێشــمەرگەی لەبــەردا بــوو و بەســەریدا پەســتەکی لەبــەر کردبــوو .لەگــەڵ ئــەوەی چــووە پشــت میکرۆفــۆن
خەڵکەکــە بێدەنــگ بــوون و چاوەڕێــی قســەکانی بــوون.
قاســملوو بــەم قســانە دەســتی پێکــرد «لەبــەر چاوگرتنــی ئازادییــە دێموکراتیکــەکان ،بنیاتنانــی ڕێژیمێکــی
دێموکراتیکــی ڕاســتەقینە لەسەرانســەری واڵتــدا ،گارانتییە بۆ بەرەوپێشــچوونی شــۆڕش و بەدەســتهێنانی مافەکانی
گەلەکەمــان .بەبــێ ڕژیمێکــی دێموکراتیکــی ڕاســتەقینە مافەکانــی کــورد بــە تەواوەتــی دەســتەبەر نابــن و بەبــێ
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لەبەرچاوگرتنــی مافــە نەتەوەییەکانــی گەلــی کــورد ڕژیمێکــی دێموکراتیــک دروســت نابێــت .گەلــی کــورد ،وەک
هەمــوو نەتەوەکانــی ئێــران ،دەبێــت بــە شــێوەی فەرمــی لــەوە دڵنیــا بکرێتــەوە کــە ســەرکوتە سەرانســەرییەکانی
حکومەتــی پادشــایەتی نامێنــن».
«دەبێــت نوێنەرانــی کــورد لــە ئەنجوومەنــی دامەزرێنەرانــدا و نووســینی ڕەشنووســی دەســتووری ئێــران بەشــدار
بــن تــا لــەوە دڵنیــا بــن کــە مافەکانــی گەالنــی ئێــران و خەڵکــی کــورد لــە دەســتووردا ڕەچــاو کــراون .کاتــی
تۆمەتبارکردنــی گەلــی کــورد بــە جیاخــوازی بەســەرچووە .هەرچەنــد ئێمــە پێــان وایــە ئــەو تۆمەتــە پیالنــی
دوژمنانــی شۆڕشــە و بــە تەواوەتــی ڕەدی دەکەینــەوە ،ئێمــە ڕایدەگەیەنیــن کــە هیــچ حیزبێکــی سیاســیی جیاخــواز
لــە سەرانســەری کوردســتانی ئێرانــدا نییــە .خەڵــک بــە گشــتی داوای مافــە نەتەوەییەکانیــان لــە چوارچێــوەی
ئێرانــدا دەکــەن».
حامیــد بــە وردی گوێــی لــە قســەکانی گــرت و هەســتی بــە شــانازی دەکــرد« .ئــەو بــە خەڵکــی  وت کــە لــە
ســۆڤیەتەوە بەڵێنیــان  پێــدراوە کــە یارمەتیــان دەدەن بــۆ ئــەوەی ئــازادی دەســتەبەر بکەیــن .قاســملوو زۆر
کەســێکی زیــرەک بــوو .ئــەوە بەهێزتریــن خــاڵ بــوو کــە ئامــاژەی پێکــرد ،و کاتێــک ئــەوەی گــوت خەڵــک دەســتیان
کــرد بــە چەپڵەڕێــزان .ئــەو وتاربێژێکــی کاریزماتیــک بــوو .خەڵــک چەندیــن جــار ڕایانگــرت و چەپڵەیــان لێــدەدا .لــە
بیرمــە زۆر کــەس لــە پشــتەوە پارێزگارییــان لــێ دەکــرد .زۆر خــۆش بــوو ،زۆر ڕۆژێکــی خــۆش بــوو».
لــە مانگــی ئاپریلــدا ،حامیــد و هاوڕێکانــی ئــاگادار کرانــەوە کــە بــە هــۆی ئــەوەی بانگهێشــتەکەی خومەینییــان
جێبەجــێ کــردووە و ســوپای شــایان بەجــێ هێشــتووە ،ئیــام وەک کەســانی ئینقالبــی وەریگرتــوون .ئــەوان وەک
قارەمــان نــاو برابــوون و دەیانتوانــی بەڵگــەی تەواوبوونــی خزمەتــی ســەربازی وەربگــرن.
زۆربوونی حەزی حامید بۆ کۆمەڵە
حامیــد لــە بــاری سیاســییەوە بــە هــۆی جەعفــەر حەســەنپوور کــە مامۆســتایەکی خۆشەویســتی قوتابخانــە بــوو ،زۆر
حــەزی بــە کۆمەڵــە دەکــرد .ڕۆژێــک مامۆســتاکەی دیــار نەمــا .دەرکــەوت کــە گیــراوە و زۆر زوو کــە گەڕایــەوە چــووە
نــاو کۆمەڵــە .ئــەو زۆر کەســێکی ســادە بــوو و هەمیشــە لــە پشــت کرێکارانــی واڵتەکــەی بــوو ،حامیــد زۆر جــاران
ســەردانی دەکــرد .ئــەو پیــاوە زۆر کاریگــەری لەســەر ژیانــی دانــا .ســەرەڕای ئــەوەی هەمیشــە کاری بــوو ،کاتــی بــۆ
خوێنــدکارە الوەکان دادەنــا تــا شــتیان فێــر بــکات .ئــەو کاریگەرییەکــی زۆری بــوو.
دەفتــەری کۆمەڵــە لــە مەهابــاد ،لەگــەڵ ماڵــی حامیــد یــەک ماڵیــان لــە بەینــدا بــوو .حامیــد زۆر جــار دەچــووە الی
حەســەنپوور و بــە کەســێکی پێشــکەوتنخوازی دەزانــی .باســی لــە مافــی چینــی هــەژار و بەرنامەی کۆمەڵــەی دەکرد
و ئــەوە بــۆ حامیــدی هانــدەر بــوو .ســەرەڕای ئــەوەی هەمــوو بنەماڵەکــەی دێموکــرات بــوون حامیــد بــوو بــە کۆمەڵــە.
«کاتێــک هامتــەوە بــۆ مەهابــاد ،تاکــە کــەس بــووم نەچووبوومــە نــاو سیاســەتەوە .هەمــوو هاوڕێکانــم دێموکراتــی
بــوون .ئــەو کات منیــش هەســتی هاوســۆزیم لەگــەڵ حیزبــە سیاســییەکان پەیــدا کــرد و بوومــە کەســێکی چــاالک.
هەمــوو کات براکــەم نیگەرانــی ئــەو شــتە بــوو .ئــەو پێــی وتــم نابێــت بچمــە نــاو سیاســەتەوە».
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هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی شارەزایان ،ئۆگستی ١٩٧٩
چەنــد هەفتــە دواتــر ،لــە  ٣١-٣٠مارســدا ،دەوڵەتــی خومەینــی داوای بەڕێوەچوونــی گشتپرســیی دامەزراندنــی
کۆمــاری ئیســامی کــرد .ڕۆژی بــەر لــە هەڵبژاردنەکــە ،کــوردەکان ڕایانگەیانــد کــە ئــەوان بەشــداری ناکــەن چونکــە
لەســەر بەرگــەی هەڵبــژاردن ،تاکــە بــژاردە کۆمــاری ئیســامییە« :ئایــا لەگــەڵ ئەوەیــت کــە حکومەتــی پادشــایی
بــە کۆمــاری ئیســامی بگۆڕدرێــت ،بــە مەرجێــک یاســاکەی لەالیــەن خەڵکــەوە پەســەند بکرێــت؟ بەڵــێ یــان نــا».
زۆرینــەی خەڵکــی واڵت دەنگیــان بــە کۆمــاری ئیســامی دا .خومەینــی ڕۆژی دواتــر کۆمــاری ئیســامیی ئێرانــی
وەک «یەکــەم حکومەتــی خــودا» ڕاگەیانــد.
لــە کوردســتان زۆر کــەم دەنگیــان دا ،حامیدیــش دەنگــی نــەدا .هەروەهــا لــە ڕۆژی ٣ی ئۆگســتدا دەنگــی نــەدا بــۆ
هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــی شــارەزایان کــە ئەرکــی نووســینی ڕەشنووســی یاســای کۆمــاری ئیســامییان لــە ئەســتۆ
بــوو .ئــەو دواتــر دەڵێــت «مــن نــە حــەزم پێــی بــوو و لــە تارانیــش بــووم».
ئەحمــەد دواتــر پێــی گــوت کــە قاســملوو وەک کاندیــدی شــاری ورمــێ ،دەنگــی هێنــاوە و هەمــوو خەڵکــی مەهابــاد
دەنگیــان پێــداوە .لــە حەفتــا و ســێ نوێنــەری هەڵبژێــردراو تەنیــا دووکەســی ســێکۆالریان تێــدا بــوو و قاســملوو
یەکێــک لــەو دوو کەســە بــوو .هەمــوو هیــوادار بــوون کــە دێموکراســی و مافــی کەمینــەکان لــە یاســای نوێــدا لەبــەر
چــاو بگیرێــن.
کتێبە سیاسییەکان لە خیاباندا لەبەر دەستدا بوون
لــەو ماوەیــەدا ،خەڵکــی تــاران تینــووی چەشــنە جیاجیاکانــی ئەدەبیــات بــوون و کتێبفرۆشــییەکان وەاڵمــدەری ئــەو
داواکارییــە بــووون .هەمــوو جۆرەکانــی باڵوکــراوە و چاپەمەنــی لــە شــەقامەکاندا دەفــرۆرشان .کتێبفرۆشــەییەکان
کتێبــە سیاســییەکانیان دەفرۆشــن کــە لــە هەمــوو زمانەکانــەوە وەرگێڕدرابوونــە ســەر فارســی .زۆر گۆڤاریــش چــاپ
دەبــوون کــە بــە گشــتی بابەتەکانیــان سیاســی بــوون .ئــەوە بــۆ حامیــد کاتێکــی خــۆش بــوو« .مەهابــاد هەمــووی
کــورد بــوون .مــن دەمتوانــی تــا ڕادەیــەک کــوردی بخوێنمــەوە و چێــژم لــەوە وەردەگــرت .دنیایەکــی زۆر نــوێ بــوو
بــۆ مــن».
بینینی سادق وەزیری
حامیــد بــە جلوبەرگێکــی ڕۆژئاواییــەوە لــە خۆپیشــاندانێکی بــەردەم زانکــۆی تارانــدا بەشــداری کــرد .لــەوێ
بــوو کــە بــۆ یەکــەم جــار ســادق وەزیــری بینــی .وەزیــری دواتــر بــووە بەرپرســی کۆمیتــەی کوردانــی ئێــران کــە
داواکارییەکانــی ســەرجەم حیزبــە کوردییەکانیــان لــە بیســت و شــەش خاڵــدا گەیانــد بــە ڕژیمــی ئیســامی.
ئــەو یاساناســێکی شــارەزا و بەڕێــز بــوو و بەڕێوەبــەری ئەنجوومەنــی یاساناســانی ئێــران بــوو و کەســێکی زۆر بەهێــز
بــوو .لــە تــاران لــە ڕێکخــراوەی کوردانــدا ،لــە کۆبوونەوەیەکــدا کــە لــە زانکــۆ بەڕێــوە چــوو ،قســەی کــرد .وەزیــری
بــوو بــە ڕاوێــژکاری ســەرەکیی حامیــد و لــە زۆر ڕوانگــەوە کاریگــەری لەســەر ژیانــی دانــا ،لــە ســەرجەم مــاوەی
خوێندکاریــدا ڕێنوێنــی کــرد و لــە هەمــوو هەڵبژاردنەکانــی بــۆ خوێنــدن و کار  تــا کاتــی مردنیشــی ڕاوێــژی پێدەکرد.
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خومەینی دەبێتە فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان
لــە ناوەڕاســتی مانگــی ئۆگســتدا ،لــە کوردســتان هەســتی گەشــبینی و ئەگــەری گەیشــتنی ئێــران بــە دێموکراســی
و ئــازادی ڕووی لــە نەمــان کــرد .خومەینــی ڕایگەیانــد کــە ئەنجوومەنــە نوێیەکــە گــوێ بــۆ ئــەو کەســانە ناگرێــت کــە
داوای سیســتمی دێموکراتیــک دەکــەن .کاتێــک فەرمانــی دا کــە یاســای نــوێ ئیســامی دەبێــت ،هیــوای ملیۆنــان
کەســی بــەو قســانە لــە گــۆڕ نــا.
ناوچەکــە بــەرەو گــرژی و توندوتیــژی دەچــوو .دوای شــەڕێکی خوێنــاوی لەگــەڵ ســوپای ئێــران ،لەشــکرێکی
پێشــمەرگە کــە هــەزار کــەس دەبــوون ،شــاری پاوەیــان کۆنــرۆڵ کــردەوە .ئــەو شــەڕە هــەزاران قوربانــی لێکەوتنەوە.
لــە ١٧ی ئۆگســتدا ،خومەینــی کــە ببــوو بــە فەرمانــدەی گشــتیی هێــزی چەکــدار ،فەرمانــی شــەڕی بــە دژی
کــوردەکان دەرکــرد و بــە پیالنگێــڕ و کۆفــار (بێدیــن) نــاوی بــردن.
لــە ڕۆژی ١٩ی ئۆگســتدا ،خومەینــی لــە تــاران لــە ڕێوڕەســمی دەســتبەکاربوونی هەڵبژێردراوانــی ئەنجوومەنــی
شــارەزایان ئامــادە بــوو .ســەرجەم خەڵکــی ئێــران لــە ڕێگــەی تەلەفزیۆنــەوە ســەیری ئــەو ڕووداوەیــان دەکــرد.
خومەینــی بــەو پــەڕی تووڕەییــەوە داوای ئارامیــی لــە واڵتــدا کــرد و وتــی« :حیزبــی دێموکراتــی کوردســتان
گروپێکــی تێکــدەرن ،گرووپێکــی فاســدن .ئێمــە ڕێگــە نادەیــن هــەر شــتێک پێیــان خۆشــە بیکــەن .ئــەوان ئێمــە بــە
کردنــی ئــەو کارانــە تۆمەتبــار دەکــەن کــە خۆیــان دوێنــێ و چەنــد ڕۆژ لەمەوبــەر کردوویانــە ».بــە تووڕەیــی ئامــاژەی
بــە ڕووداوەکانــی پــاوە کــرد «ئــەوان پشــێوییان ناوەتــەوە و گلەیــی لــە خەڵکــی تــر دەکــەن .ئــەوان پیالنگێــڕن،
تێکدەرن....ئــەوان ئامــرازی دەســتی خیانەتــکاران و دووڕووەکانــن».
لەگــەڵ ئــەوەی پەنجــەی هەڕەشــەی درێــژ دەکــرد ،قســەکانی دووپــات کردنــەوە؛  بــە تایبــەت دوو کەســی تومەتبــار
کــرد « «عێزەدیــن و قاســملو –کــە ئێســتا لێــرە نییــە -کەســانی فاســدن ».شــێخ عێزەدینــی حوســەینی مامۆســتایەکی
ئایینــی خۆشەویســت بــوو لــە کوردســتانی ئێــران و عەبدوڕەحامنــی قاســملوو کەســێکی ســیکوالری دێموکراتیکــی
سۆسیالیســت بــوو .خومەینــی بــەم شــێوە ئەوانــی وەک املفســد فــی االرض واتــە تێکــدەری زەوی نــاو بــرد و جــەزای
ئــەو تۆمەتــە مــەرگ بــوو.
سەفەرێكی پڕمەترسی بۆ مەهاباد
حامیــد خوێندنەکــەی تــەواو کــرد و دیپلۆمــی ئینگلیــزی لــە قوتابخانــەی کۆمەڵــەی ئەمریکایــی بــە پلــەی بــەرزەوە
لــە مانگــی ئۆگســتدا وەرگــرت .ئەحمــەدی بــرای شــانازی بــە دەســتکەوتە باشــەکانییەوە دەکــرد .ئێســتا ئەحمــەد
دڵنیــا بــوو کــە براکــەی داهاتوویەکــی گــەورەی لــە پێشــدایە .ئەحمــەد بەرپرســیارەتی ئــەوەی لــە ئەســتۆ گــرت کــە
یارمەتیــی براکــەی بــدات بــۆ ئــەوەی لــە دەرەوەی واڵت خوێندنــی بــااڵ تــەواو بــکات.
ڕۆژی دووشــەممە٢٠ ،ی ئۆگدســت ،ڕۆژێکــی کارەســتبار بــوو بــۆ خەڵــک .ئایەتوڵــا خومەینــی فەرمانــی جەهــادی
بــە دژی خەڵکــی کــورد دەرکــرد .ئــەو قســەی خــۆی کــرد  ،قســەی ئەویــش قســەی خــودا بــوو .خەڵکی ئێران شــوێن
قســەکانی دەکەوتــن .بــازاڕ داخــرا و هــەزاران کــەس بــۆ پشــتیوانیی لــە فەرمانەکــەی خومەینــی ڕژانــە شــەقامەکان.
زۆر کــەس پەیامنیــان لەگــەڵ کوژراوانــی شــەڕی پــاوە نــوێ کــردەوە« ،نەمــان بــۆ قاســملوو! شــێخ عێزەدیــن لــە دار
بــدەن!» بــۆ خەڵکــی کــورد ،گرینــگ نەبــوو پیــرن یــان الو ،هاتنــە ســەر شــەقام حوکمەکــەی مــردن بــوو.
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ئــەو ڕۆژە حامیــد بــە ڕێکــەوت لــە تــاران بــوو و ئینگلیــزی دەخوێنــد تاوەکــوو ئامــادەی چوونــە دەرەوە بێــت .ئــەو لــە
نزیــک زانکــۆ لــە ماڵێكــی فــارس ،ژوورێکــی بەکــرێ گرتبــوو .حامیــد بــێ ئــاگا بــوو لــەوەی کــە لــە شــەقامدا چ باســە.
دوانیوەڕۆکــەی لەگــەڵ هاوڕێکانــی بــۆ پیاســەیەک چوونــە دەرەوە.
ئەوالتــر لــە زانکــۆ ،حەشــیمەتێکی زۆری خۆپیشــاندەرانیان بینــی« .کاتێــک گوێــم لــە دروشــمەکانیان بــە دژی
شــێخ عێزەدیــن و قاســملوو بــوو ،مــن و هاوڕێکامنــان بڕیارمــان دا لــە زووتریــن کاتــدا لــەو شــوێنە دوور بکەوینــەوە.
مــن ترســابووم .ئەگــەر ئــەو خەڵکــە بیانزایبایــە ئێمــە کوردیــن دەیاناگرتیــن و خراپیــان پێدەکردیــن .هەوڵــان دا
لەگــەڵ هاوڕێکانــی تــر و ئــەو کوردانــەی مەهابــاد کــە لــە تــاران دەژیــان پەیوەنــدی بگریــن و لــە بارودۆخەکــە
ئاگاداریــان بکەینــەوە .هاوڕێکامنــان وتیــان کــە دەبێــت لــە زووتریــن کاتــدا بڕۆیــن».
«مــن چوومــەوە ژوورەکــەم و کەلوپەلەکانــم کۆکردنــەوە و بەپەلــە ڕامکــرد بــۆ وێســتگەی پاســەکان لــە بینــای نــارس
خــۆرسەو تاوەکــوو بــە یەکــەم پاســی تی.بی.تــی بگەڕێمــەوە بــۆ مەهابــاد .وێســتگەی پاســەکە پــڕ بــوو لــە هاوڕێیان و
خەڵکــی مەهابــاد .هەمــوو دەیانویســت بــڕۆن .کــەس هەســتی بــە پارێــزراوی نەدەکــرد .شــەقام تووڕەیــی لێدەبــاری
و ئــەو خەڵکــەی کــە خۆیــان بــە مۆســتەزعەفین دەزانــی ،فریویــان خواردبــوو و بــە ئیامنێکــی زۆرەوە لــە دەوری
فەرمانــی ئایەتــوواڵ کــۆ بوونــەوە و خوێنــدکاری لــە جــۆش و خرۆشــیان تێــدا بــوون کــە قســەکانی مەالکانیــان
دووپــات دەکردنــەوە.
«ئــەوە بەهێزتریــن یادەوەریــی منــە لــەو ســەردەمە ،چونکــە باســی مــان و نەمــان بــوو .بــۆ یەکــەم جــار بــوو برتســم
کــە جلــی کــوردی لەبــەر بکــەم ».لــە کاتــی شۆڕشــدا ،ئــەو هەڵبژاردنــە ڕێــزی لێدەگیــرا .بــەاڵم ئیــر حامیــد ئــەو
هاوینــە کاتێــک لــە کوردســتان نەبــوو ،جلــی ڕۆژئاوایــی لەبــەر دەکــرد تاکــوو پارێــزراو بێــت.
«هەمــوو ڕۆژێــک پاســەکان دەهاتــن و دەچــوون و بــە دوازدە کاتژمێــر دەگەیشــتنەوە مەهابــاد .مــەودای تــاران بــۆ
مەهابــاد نۆســەد کیلۆمیــرە .دەمانزانــی کــە خەڵکێکــی زۆر لــە شــەڕی نێــوان کــورد و هێزەکانــی ڕژیمــدا کــوژراون.
دڵنیــا نەبوویــن لــەوەی ڕێگــەکان ئەمــن بــن ،بــەاڵم بــەو حاڵەشــەوە شــۆفیرەکان کــە مەهابــادی بــوون ،بــە
موســافیرەکانیان –کــە بیســت کــەس دەبوویــن -گــوت کــە تــاران بەجــێ دەهێڵیــن ،چونکــە تــاران زۆر مەترســیدار
بــوو بــۆ ئێمــە .هــەردوو شــۆفیرەکەمان بــە باشــی دەناســین .یەکیــان قــادرە ڕەش بــوو کــە لەبــەر خۆرەتــاودا پێســتی
ســووتابوو و ئــەو تریــان کــوڕی دەروێــش مەجیــد بــوو کــە کەبابخانەیەکــی نارساوەیــان لــە مەهابــاد هەبــوو و لــە
بنەماڵــەی عەبدوواڵهــی بــوو کــە کۆمپانیــای تی.بی.تــی یــان هەبــوو.
«هەرچەنــد ســەفەرکردن لــەو شــەوەدا زۆر مەترســیدار بــوو ،بــێ ئــەوەی لــە هیــچ شــارێک البدەیــن وەڕێ کەوتیــن.
کاتێــک بەیانــی زوو گەیشــتینە شــاری میانــدواو لەســەر ســنووری کوردســتان لــە پارێــزگاری ئازەربایجانــی ڕۆژاوا و
پەنجــا کیلۆمەتــر لــە مەهابــاد دوور بوویــن ،زانیــان کــە ڕێگــە بەســراوە .ســەربازەکان وتیــان کــە ناتوانــن بــڕۆن
چونکــە لــەوێ شــەڕێکی قــورس لــە نێــوان پێشــمەرگە و پاســدارەکانی خومەینــی کــە هێزێکــی جێتامنــەی خــۆی
بــوون ،هاتۆتــە ئــاراوە و زۆر کەســیش کــوژراون .ئێمــە دەمانزانــی کــە هێشــتا مەهابــاد لــە دەســتی پێشــمەرگەدایە،
بۆیــە شــۆفیرەکەمان بڕیــاری دا کــە لــە ڕێگەیەکــی دیکــەوە لــە ڕۆژهەاڵتــی میانــدواوەوە بــڕوات .ئــەو وتــی کــە
دەتوانیــن لــە ڕێگــەی بــۆکان و ســەهۆاڵنەوە بڕۆیــن کــە بیســت کیلۆمەتــر لــە مەهابــاد دوور بــوو.
«دانــی نیــوەڕۆ بــوو گەیشــتینە ســەر لوتکــەی کێوێــک و زانیــان کــە کەوتووینەتــە ناوجەرگــەی شــەڕەوە .هێزەکانــی
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حکومەتــی لــە دەســتی ڕاســتامنەوە بــوون و لــە الی چەپــەوە و بــە دوورایــی پێنــج کیلۆمیــر لــە شــوێنەکەی ئێمــەوە،
هێزەکانــی پێشــمەرگە ئاگربارانیــان دەکــرد .لــەوێ دەستەوەســتان ماینــەوە ،کاتێــک بینیــان کەوتووینەتــە نــاو
شــەڕەکە .لەنــاکاو الیەنێکیــان گوللــە خومپارەیەکــی بــەرەو پاســەکەی ئێمــە ئاراســتە کــرد و لــە پــازدە میــری ئێمەدا
تەقییــەوە .هەموومــان ترســابووین ،بــەاڵم ســەرەڕای تووڕەیــی ،دەســتم کــرد بــە پێکەنین ،لــە کاتێکدا شــۆفیرەکەمان
دەگریــا .لــەو گریــان و پێکەنینــەدا بوویــن کــە قالــە ڕەش وتــی‹ ،ئــەو خومپارەیــە لەالیــەن پێشــمەرگەوە هــات بریــا
لێــان بدرایــە!›
«ئاغــای عەبدووڵاڵهــی وتــی کــە دەبێــت بــەرەو جــادەی ســەرەکی بڕۆیــن چونکــە پێشــمەرگە بــە هەڵــە وا دەزانــن
کــە ســەربە حکومەتیــن و پشــتیوانی پاســدارەکان دەکەیــن ،کــە هێزێکــی دڕنــدەی ڕژیمــن و جــاری تریــش بــەرەو
ئێمــە گوللــە دەتەقێنــن .بڕیارمــان دا باشــرین کار ئەوەیــە کــە بــە ڕێگــەی ســەرەکیدا بگەڕێینــەوە و بــە هێــزی ســوپا
بڵێیــن کــە ئێمــە تەنیــا موســیافیرین .دواتــر ،مــن لەالیــەن حامیــد گەوهەرییــەوە ئــاگادار کــرام ،ئــەو کەســەی کــە
لــە پێشــەوەی ســەنگەردا بــوو ،ڕاســپێردرابوو کــە بەرگــری لــە هاتنــەژووری حکومــەت بــۆ نــاو مەهابــاد بــکات .ئــەوان
پاســەکەیان بینیبــوو و دواتــر زانییــان کــە موســافیری کــوردی تێــدان.
«لــە کاتــی گەڕانەوەمــان بــە جادەی ســەرەکیدا ،ئۆتۆمبیلامن دەبینــن کە مەیتیــان تێدایە و ســەربازە بریندارەکانیش
پاشەکشــێ دەکــەن .خوێنێکــی زۆری لــێ بــوو .ئێمــە لــەوێ بــە واقوڕمــاوی دانیشــتین تــا پاســدارێک هــات.
دەســتگیریان کردیــن و دەســتیان کــرد بــە پرســوجۆ لێــان .ئێمــەش ومتــان کــە لــە تــاران دەژیــن و دەمانهەوێــت
بــۆ ســەردان بگەڕێینــەوە مەهابــاد .شــۆفیرەکە بــۆی ڕوون کردنــەوە بۆیــە بــەو ڕێگەیــەدا هاتوویــن تــا نەکەوینــە نــاو
شــەڕ .ئەوانــەی جلــی کوردییــان لەبــەردا بــوو برانــە الیــەک و لێیــان دان .مــن جلــی ڕۆژئاواییــم لەبــەردا بــوو و بــۆم
ڕوون کردنــەوە کــە دەمهەوێــت بــەر لــەوەی واڵت جــێ بهێڵــم بنەماڵەکــەم ببینــم .وازیــان لــە مــن هێنــا .لەنــاکاو
یەکێــک لــە موســافیرەکان بــە نــاوی عەلــی شــەوڕەنگ بــەرەو نــاو دارســتانێک ڕای کــرد .پاســدار دەســتیان کــرد بــە
تەقەکــردن لێــی بــەاڵم توانــی دەربــاز بێــت .ئــەو کاتــە ئیــر مــن زۆر ترســابووم ،پێموابــوو کــە دەمانکــوژن.
«زۆر ئۆتۆمبیلــم بینیــن کــە بــەرەو مەهابــاد دەڕۆن و لــە یەکێکیانــدا پیاوێکــی ئازەریــم ناســییەوە کــە قەســاب بــوو و
ماوەیەکــی زۆر بــوو لــە مەهابــاد دەژیــا .ئێســتا ئەویــش یارمەتیــی پاســدارانی دەدا و دژی کــوردان شــەڕی دەکــرد!
لــە کاتــی شۆڕشــدا ،هەندێــک لــە ئازەرییــەکان لــە بــەرەی کــورددا مانــەوە ،بــەاڵم زۆربەیــان کــە شــیعە بــوون
یارمەتیــی ڕژیمیــان دا ،ئــەوان شــۆفارییان دەکــرد و شــوێنی شۆڕشــگێڕانی کوردیــان بــۆ دەستنیشــان دەکــردن.
«چەنــد کاتژمێــر دواتــر ،بڕیاریــان دا ســی کیلۆمیــر مبانگێڕنــەوە دواتــر بــۆ میانــدواو و وەک زیندانیــی شــەڕ
دەستبەســەرمان بکــەن ،لــە کاتێکــدا ئێمــە هیچــان نەکردبــوو .چەنــد کاتژمێــری خایانــد تــا گەیشــتینە ئــەوێ.
ئێمــە دەترســیان کــە تۆڵەمــان لــێ بکەنــەوە .لــە میانــدواو یــەک بــە یــەک ڕیزیــان کردیــن ،بــە نــاو شــاردا
گێڕایانیــن ،بــە خەڵکیــان نیشــان دەدایــن و بردیانیــن بــەرەو مزگەوتــی جامیعــەی شــارەکە .مــەالی مزگەوتەکــە
ئاغــای عەبدوڵاڵهــی ناســییەوە ،ئــەو دەروێــش مەجیدیشــی دەناســی .دوای ئــەوەی گوێــی بــۆ قســەکامنان گــرت
و ئێمــەش بەبــێ هیــچ تاوانێــک گیرابوویــن ،بــە نەرمــی بــە پاســدارێکی وت کــە ئێمــە میوانــی ئەویــن و دەبێــت
ئــازاد بکرێیــن .ئــەوە ئازادییەکــی گــەورە بــوو بــەاڵم ئێمــە هێشــتا نیگــەران بوویــن کــە ژمارەیەکــی زۆر پاســداری
بریندارمــان دەبینیــن دەگەڕێنــەوە .بارودۆخەکــە زۆر ســەخت بــوو.
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«ســەرجەم بارمتەکانــی شــەر لــە مەیدانــی جامیعــەدا ڕاگیــران ،بەبــێ ئــەوەی لــەو ڕۆژەدا قومێــک ئــاو یــان
خواردنێکیــان پــێ بدرێــت .ئێمــە ومتــان کــە ئایەتووڵــا نامەیەکــی داوە بــە ئێمــە و وتوویەتــی کــە ئێــوە ئــازادن،
بۆیــە دەتوانیــن کەڵــک لــەو نامەیــە وەرگریــن.
«لــە پاشــنیوەڕۆدا ،ئاغــای عەبدووڵاڵهــی وتــی کــە بچیــن بــەرەو بــۆکان کــە چــل کیلۆمیــر لێــان دوور بــوو.
خوشــکی لــەوێ بــوو و پێــی وتبــوو کــە هێزەکانــی ڕژیــم ئەوێیــان داگیــر کــردووە بــەاڵم چونکــە شــارێکی کوردســتان
بــوو هەســتامن دەکــرد لــەوێ پارێزراوتریــن.
«گەیشــتینە بــۆکان ،شــەقامەکان چــۆڵ بــوون.
هێزەکانــی حکومــەت شــەقامە چۆڵەکانیــان کۆنــرۆڵ
کردبــوون .پێشــمەرگە پاشەکشــەی کردبــوو تــا
خەڵکــی ئاســایی پارێــزراو بێــت .ئاغــای عەبدووڵاڵهــی
و خوشــکەکەی شــوێنی مانەوەیــان بــۆ هــەر پــازدە
موســافیرەکە لــە چەنــد مــااڵن دابیــن کــرد ،لــەوێ
نامنــان خــوارد و خەوتین .ڕۆژی دواتر موســافیرەکامنان
کــۆ کردنــەوە ،هەندێکیــان دیــار نەمابــوون و گیــرا
بــوون .دواتــر زانیــان کــە هەندێکیــان لــە الیــەن
پاســدارەکانەوە گیــراون و لــە ســێدارە دراون.
«نامەکــەی مەالمــان پــێ بــوو و لــە میانــدواوەوە بــەرەو
مەهابــاد بــەڕێ کەوتیــن .بــەر لــەوەی بڕۆیــن زانیــان کــە مەهابــاد لەالیــەن پاســدارەکانەوە داگیــر کــراوە و
پێشــمەرگە شــاری چــۆڵ کــردووە تــا شــارەکە و دانیشــتووانی پارێــزراو بــن .بــە هێواشــی دەڕۆیشــتین و لــە هــەر
پێنــج کیلۆمیرتێکــدا ڕادەوەســتاین ،نامەکەمــان پیشــان دەدان و لــە هەرجێیــەک ڕایاندەگرتیــن حاڵــی خۆمــان
پــێ دەوتــن تــا گەیشــتینەوە ئــەو شــوێنەی کــە ڕۆژی پێشــر لێــی دەستبەرســەر کرابوویــن .وێرانکارییەکــی زۆری
لــێ بــوو ،کەرەســتەی ســەربازیی ســووتاو و خوێــن لــە هەمــوو شــوێنان دەبیــرا .بــەم شــێوەیە وەک یەکــەم پــاس
ڕێگەمــان پێــدرا کــە دوای شــەڕەکە بچینــەوە نــاو شــار.
«لەگــەل ئــەوەی کــە لــە مەهابــاد نزیــک دەبووینــەوە ،ئاســەورای شــەڕ زیاتــر دەردەکــەوت ،کەلوپەلــی ســەربازیی
ســووتاوی زۆر لــێ بــوون و خوێــن ئاســفاڵتی داپۆشــیبوو .گەیشــتینە خاڵــی پشــکنینی هێــزە ســەربازییەکان .لــە
هــەر بیســت میرتێکــدا خاڵێکــی پشــکنینی لــێ بــوو ،بــەاڵم هیــچ کــەس و هیــچ ئۆتۆمبیلێکــی لــێ نەبــوو .بــەرەو
تێرمیناڵــی پاســەکان چوویــن کــە چــۆڵ و هــۆڵ بــوو .چەند کــەس هاتنــە دەر تــا مبانبینــن ،هەواڵی دەســتگیرکرانی
موســافیران و کوژرانیــان بــاو بــووەوە.
«تێرمیناڵــم بەجــێ هێشــت و چەنــد ســەد میــر بــە پــێ بــەرەو ماڵــی براکــەم بــە ڕێ کەوتــم .کاتێــک دەرگایــان
کــردەوە و بینییــان کــە بــە زیندوویــی گەڕاومەتــەوە هەمــوو دەســتیان کــرد بــە گریــان .پێیــان وابــوو کــوژراوم .باوکــم
هــات و دوو ڕۆژ لەالمــان مایــەوە .لــەو ڕۆژدا پاســدار گەنجەکانیــان دەگرتــن و لــە شــەودا گوێــان لــە تەقــەی شــەڕ
بــوو .دوو ڕۆژی تــەواو لــە ماڵــدا ماینــەوە.

شەقامەکان چۆڵ بوون.
هێزەکانی حکومەت شەقامە
چۆڵەکانیان کۆنرتۆڵ کردبوون.
پێشمەرگە پاشەکشەی
کردبوو تا خەڵکی ئاسایی
پارێزراو بێت.
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«لــە ڕۆژی دووهەمــدا ئەحمــەد منــی هێنایــەوە بــۆ تــاران ،چەنــد ڕۆژ لــەوێ مامــەوە و براکــەم خەریکــی ئامادەکاریــی
ســەفەرکردنم بــوو بــۆ ڕۆم .ئــەودەم ســێپتەمربی  ١٩٧٩بــوو».
ئایەتووڵاڵ و دژایەتیی کوردەکان
بــە ســێ هــۆکار خومەینــی متامنــەی بــە کــوردەکان نەدەکــرد .یەکــەم ئــەوەی کــوردەکان داوای دێموکراســییان
دەکــرد و خومەینــی ئــەو هەڵوێســتە سیاســییەی بــە مۆدێلێکــی ڕۆژئاوایــی دەزانــی و ڕەتــی دەکــردەوە؛ دووهــەم،
کــوردەکان ســەربەخۆییان دەویســت ،بــەاڵم خومەینــی مافــی نەتەوەکانــی قەبــوڵ نەدەکــرد و تەنیــا بــاوەڕی بــە
یەکیەتیــی ئۆممەتــی ئیســامی هەبــوو؛ ســێ ،زۆرینــەی کــورد ســوننی بــوون و ئایەتووڵــا ڕژیمێکــی شــیعەی
دەســەپاند .خومەینــی دەیزانــی کــە کــوردەکان تــا مــەرگ لەســەر مافەکانیــان شــەڕ دەکــەن و چەکیشــیان پێیــە.
لــەو ڕۆژەوە کــە خومەینــی فەرمانــی جەهــادی دا ،ڕژیمــی ئیســامی شــەڕی پیــرۆزی دژ بــە هەمــوو کــورد ڕاگەیانــد.
بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە یــەک دەیــە کوردســتان بــووە گۆمــی خوێــن .بــە بۆمبارانــی فڕۆکــە و چەکــی قــورس ،کوردســتان
بــە دڕاندانەتریــن شــێوە کرایــە قوربانــی .هێزەکانــی ڕژیــم کوردســتانیان داگیــر کــردەوە و دادگاییەکــی ســەرپێیی و
لــە ســێدارەدان لــە زۆربــەی شــەقام و گوندەکانــی کوردســتاندا دەبیــرا.
بەسەربازیکردنی مەهاباد
ئاکــۆ هاوینــی ســاڵی ١٩٧٩ی مەهابــادی لــە بیــر مــاوە« .هەمــوو شــەوان لــە دەرەوە بوویــن .بــە ڕۆژ گــەرم بــوو
بۆیــە چــاوەڕێ بوویــن تــا لــە ئێــوارەدا بچینــە دەر .ڕۆژێــک دەنگــی فڕۆکــە هــات ،بەربەســتی دەنگییــان شــکاند
و هۆشــدارییان دا بــە خەڵــک .دوای ماوەیــەک ،بــە هەڕەمەکــی دەســتیان بــە بۆردومانــی ســەرجەم کێوەکانــی
دەوروبــەری مەهابــاد کــرد .بەیانــی ڕۆژی دواتــر ،کاتێــک لــە خــەو هەســتیان ،هەمــوو شــوێنێک داخراوبــوو و شــار
چــۆڵ بــوو .زۆرمــان پــێ ســەیر بــوو‹ ،چــی بــووە؟› پێشــمەرگە دەوری شــاریان گرتبــوو و حکومــەت نەیدەتوانــی بێتــە
نــاو شــار .بــەاڵم هێزەکانــی حکومــەت ژمارەیــان زۆر زیاتــر بــوو و زۆر لــە هێزەکانــی پێشــمەرگە بەهێزتــر بــوون.
«مــن لــە دەرەوە بــووم و هەمــوو شــتێكم دەبینــی .بەریەککەوتنەکــە زۆری نەخایانــد ،دەوروبــەری کاتژمێــر ســێی
دوانیــوەڕۆ ســەربازە ئێرانییــەکان لــە شــار نزیکــر بوونــەوە .بــە پشــتیوانیی بۆردومانــی هێلیکۆپتــەرەوە هاتــن
و هەڕەمەکییانــە هەمــوو شــوێنێکیان بۆردومــان دەکــرد .پێشــمەرگە پاشەکشــەیان کــرد و زانییــان کــە ســەربازە
ئێرانییــەکان ڕاســپێردراون تاوەکــوو پادگانــەکان کۆنــرۆڵ بکــەن .کاتێــک گەیشــتنە ناوشــار ،خەڵــک نەیدەتوانــی
لــە دەرەوە مبێنێــت و ئێمــەش لــە ماڵــەوە ماینــەوە.
دوای ماوەیــەک شــەڕی نارنجــەک دەســتی پێکــرد و هێــزە ســەربازییەکان هێرشــیان دەکــردە ســەر ماڵەکامنــان.
خومپــارە دەهاتــن و تەنانــەت ماڵــی ئێمــەش دانەیەکــی بەرکــەوت .ســەرەنجام لــە ئێــوارەدا ،پێشــمەرگە کشــایەوە
بــە دواوە و زیاتــر هیچــی پــێ نەدەکــرا.
«هەمــوو ڕۆژێــک پێشــمەرگە لــە دەرەوەی شــار بــوو و شــەوان هێرشــی دەکــرد .مــن و خوشــکم و باوکــم لــەوێ
بوویــن ،بــرا گەورەکــەم ماڵــی جیــا بــوو .باوکــم نیگەرانــی مــن بــوو ،چونکــە هێزەکانــی حکومــەت لــە هــەر شــوێنێک
گەنجێکیــان بدیایــە بــێ سەروشــوێنیان دەکــرد .هەندێــک جــار باوکــم ڕێگــەی نــەدەدام بــە هیــچ شــێوەیەک بچمــە
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دەر .فارســەکان دەســوڕانەوە و ســەیریان دەکــرد داخــۆ گەنجێکــی گومانــاوی هەیــە .پــاش ئەوەی پێشــمەرگە شــکا،
فارســەکان هەمــوو ماڵێکیــان پشــکنی .ئەگــەر هەســتیان بکردایــە کەســێک گوماناوییــە ،کوڕەکانیــان دەســتگیر
دەکــردن .ڕایانگەیانــد ئەگــەر کــوڕی ســەرووی هــەژدە ســاڵتان هەیــە دەبێــت خــۆی بــە دەســتەوە بــدات .مــن
تەمەنــم شــازدە یــان حەڤــدە ســااڵن بــوو .شــەوێک لــە دەرگای ماڵیــان دایــن.
خوشــبەختانە ،مــن لــە مــاڵ نەبــووم بــەاڵم ماڵەوەیــان پشــکنیبوو و هۆشــدارییان دابــوو بــە باوکــم‹ .کوڕەکــەت لێــرە
دەخەوێــت .لــە کوێیــە؟› باوکــم بــە درۆ وتبــووی کــە چــووە یارمەتیی
کەســێک بــدات‹ ،نــا ،ئــەو لــە مــاڵ نییــە .ئێمــە جێگەمــان بــۆ
ڕاخســتووە بــەاڵم دیــار نییــە بگەڕێتــەوە .نازانیــن لــە کوێیــە›.
ئاکــۆ دەڵێــت «مــن بــاش ئــەو ســاڵەم بیــر نییــە ،بــەاڵم ئــەو زســتانە
بەفرێکــی زۆر بــاری و لــە سەرانســەری ســاڵەکەدا شــەڕ درێــژەی
کێشــا .ســاڵی  ١٩٨١یــان  ١٩٨٢بــوو .زســتانی مەهابــاد وەک
ســوید نییــە .لــەوێ خەڵــک بەفــری ڕادەماڵــن و منیــش لەگــەڵ
مێــردی خوشــکم ،ڕەحــان ،چــووم بــۆ ماڵــی براکــەم تاوەکــوو
بەفــری ســەربانەکەیان مباڵیــن.
«ســەرباز هاتنــەوە ،پردێکــی لــێ بــوو و لەســەر کێوەکانــەوە ئــەو پردە
دەبیــرا .هەڕەمەکییانــە ئــەو خەڵکەیــان گوللەبــاران دەکــرد کــە کاتــی گەڕانەوەیــان بــۆ ماڵــەوە بەســەر پردەکــەدا
تێدەپەڕین».
«بینیــان کــە تەنانــەت سەگێکیشــیان گوللەبــاران کــرد .وێــڕای کوشــتوبڕی ئــەو شــەوە ،ئێمــە ئــەو ڕۆژە تاوەکــوو
ئێــوارە لــەو شــوێنە ماینــەوە .ڕۆژ تاریــک داهــات .هەندێــک پێشــمەرگەی لــێ بــوون کــە دەیانهەویســت بپەڕنــەوە.
لەگــەڵ گەیشــتنیان بــە ناوەڕاســتی پردەکــە ،ســەربازەکان بــەر فیشــەکیان دان .کەســێکیان توانــی بپەڕێتــەوە و دوو
کەســیان گەڕانــەوە بــە دواوە .ئــەوەی کــە پەڕیبــۆوە گاڵتــەی بەوانــە دەکــرد کــە پاشەکشــەیان کــردووە.
«پێشــمەرگەکان جامانــەی ســەریان دانــا .لەگــەڵ ئــەوەی دواییــن کەســیان ویســتی بــڕوات ،تەقــە دەســتی پێکــرد،
بــازی دایــە قەراغــەوە تاوەکــوو ڕا بــکات .مــن دوو دانــە لــەو پێشــمەرگانەم دەناســین؛ ئێســتا هەردووکیــان مــردوون.
قــەت ئــەو شــەوەم بیــر ناچێتــەوە».
هاوڕێیەکی فارس لە تەورێز

هەڕەمەکییانە ئەو
خەڵکەیان گوللەباران
دەکرد کە کاتی
گەڕانەوەیان بۆ ماڵەوە
بەسەر پردەکەدا
تێدەپەڕین.

من دوو دانە لەو پێشمەرگانەم
دەناسین؛ ئێستا هەردووکیان
مردوون .قەت ئەو شەوەم بیر
ناچێتەوە.
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حامیــد بــەم شــێوەیە درێــژە دەدات بــە گێڕانــەوەی چێرۆکەکــەی « :چەنــد ڕۆژ لــە تــاران مامــەوە .مــن نەچوومــە
هۆتێــل .چونکــە هاوڕێیەکــی ئەحمــەد و خــۆم بــە نــاوی محەممــەد شــەهرابی ،کــە ئەندازیارێکــی فــارس بــوو
لــە تــاران ،داوای لێکــردم لــەالی مبێنمــەوە .مــن کاتــی کاری هاوینــان لــە تەورێــز ئــەوم ناســی .زۆر جــاران کــە
لــە تــاران یەکرتمــان دەبینــی ،باســی سیاســەمتان دەکــرد .محەممــەد ئەندامــی حیزبــی تــودە بــوو و حــەزی بــە
سیاســەت دەکــرد ،بۆیــە پێــی خــۆش بــوو لــەالی مبێنمــەوە .ســادق ،کــە بــرای بــوو ،ئەویــش هاوڕێیەکــی بــاش بــوو
و ســەر بــە فەدائیــان بــوو».
«ئۆگســتی  ١٩٧٩بــوو و شــەڕی نێــوان کــورد و تــاران تــا دەهــات بــەرەو خراپــر دەچــوو .ئــەو بنەماڵــە منیــان
پاراســت .ئــەوان تەنانــەت ڕێگەیــان نــەدەدام تــا دوو هەفتــە دواتــر کــە ســوار فرۆکــە بــووم ،پێــم بخەمــە دەرەوەی
مــاڵ.
«بــە شــۆخی هەمــوو شــەو کاتێــک باوکیــان دەچــوو بــۆ مزگــەوت ،دەیانــوت کــە پالنــی ســەربازییان دژ بــە کــوردەکان
هەیــە و کوردێــک کــە لــەوێ بــوو ،مــن بــووم ».باوکیــان ئیســامییەکی تونــدی ســەربە خومەینــی و محەممــەد عەلــی
ڕەجائــی بــوو ،کــە دواتــر لــە ئوگســتی ١٩٨١دا بــوو بــە ســەرۆک کۆمــار .بــاوک و کــوڕ لــە بــاری سیاســییەوە دژ بــە
یــەک بــوون ،بــەاڵم لێکدابڕانــی لــەو شــێوەیە لــە زۆر بنەماڵــەی ئێرانیــدا هەیــە .ئــەو شــتە بــۆ ئــەو کاتــە زۆر ئاســایی
بوو.
کوڕێکــی لــە زیندانــدا بــوو کوڕێکــی دیکــە توودەیــی بــوو .زۆر بنەماڵــە دابــەش دەبوونــە ســەر چەند حیزبی سیاســی
بــەاڵم هێشــتا لــە ماڵێکــدا و پێکــەوە دەژیــان چونکــە فەرهەنگــی بنەماڵــە زاڵ بــوو .محەممــەد ،هاوڕێــی حامیــد،
لەگــەڵ ئەحمــەد کاری کردبــوو ،و حامیــد زۆر شــتی لــێ فێــر ببــوو .لــە بنەماڵــە فارســەکەی تارانــدا ،دایکیــان
مێهرەبــان بــوو و لــە بــاری سیاســییەوە بێالیــەن بــوو.
لــە ڕێگــەی ســادەقەوە ،حامیــد زۆر کەســی فارســی ناســین .ئــەوان خۆشــیان دەویســت چــون کوردێکــی چــەپ بــوو
و زیاتــر حــەزی بــە حیزبــی کۆمەڵــە دەکــرد .ئــەوان کەســانی دەوڵەمەنــد بــوون و ئــەودەم شــتێکی ســەرنجڕاکێش
بــوو کــە کــورد بیــت و ئەندامــی حیزبێکــی چــەپ بیــت کــە بــۆ ئــازادی و یەکســانی تێدەکۆشــێت.
حامید دەڕوات بۆ ڕۆم
ئــەو کات زۆر ســەخت بــوو کــە وەک کوردێــک بچیــت بــۆ هــەر شــوێنک لــە تــاران .ئەگــەر بــە ئاشــکرا بتوتایــە
کــوردی ،خــۆت دەخســتە مەترســییەکی گــەورەوە .لــە تــاران ڕوانگەیــان بــە کــورد لــە گۆڕانــدا بــوو ،بــەاڵم هێشــتا
لێــرە و لــەوێ دژایەتــی دەکــران .زۆربــەی بیناکانــی تارانــی ئــی موجاهیدیــن بــوو و بەشــێکیان ئــی فەدائیــان بــوون،
و ئەوانــی تــر ئــی حیزبــە ئێرانییەکانــی دیکــە بــوون بــە چــەپ و ڕاســتیانەوە .ئــەو کات تەنانــەت بیرکردنــەوەش
لــەوەی کــە ئێــران جــێ بهێڵــی مەترســیدار بــوو .خۆشــبەختانە ،یەکێــک لــە هاوڕێکانــی ئەحمــەد کــە لــە بــازەرگان
نزیــک بــوو ،توانــی بلیتێــک بــۆ ئەحمــەد دەســتەبەر بــکات.
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لــەو کاتــەدا ،پێویســت نەبــوو کــە موســافیرانی هێڵــی هەوایــی ڤیزەیــان ببێــت و هــەروا دەیانتوانــی بچــن بــۆ
فڕۆکەخانــە .ئەحمــەد بــە حامیــدی وت «دەتنێــرم بــۆ هینــد ،چونکــە لــەوێ تێچــوو و خەرجــەکان کەمــرن ».ئاغــای
شــەهرابی خەریــک بــوو بەرنامــەی ڕۆیشــتنی بــۆ هینــد بــۆ ڕێــک دەخســت .بــەاڵم ئەحمــەد دەیزانــی کــە دەیهەوێــت
بچێــت بــۆ کــوێ؛ خەونــی بــەوە دەبینــی کــە بگاتــە ئەوروپــا« .کاتێــک ســەبارەت بــە ئامادەکارییــەکان لــە ئاغــای
شــەهرابیم پرســی »،بــە بزەیەکــەوە وتــی ئەحمــەد «پێــی وتــووم کــە براکــەم دەیهەوێــت نژیاروانــی بخوێنیــت و
دەبێــت بچێــت بــۆ ئیتالیــا .ئــەو دڵنیــا بــوو لــەوەی کــە ئــەوێ باشــرین شــوێنە بــۆ خوێندنــی ئــەو بابەتــە .تەنانــەت
خوێنــدکار لــە ئەمریــکاوە دەهاتنــە ئیتالیــا بــۆ خوێنــدن .مــن ڕازی بــووم ،بــەاڵم نەمدەتوانــی ئــەو کارە بکــەم ،بۆیــە
ناچــار بــووم ئۆتۆمبیلەکەمــی بــە چوارســەد هــەزار متــەن بــۆ بفرۆشــم و شەشســەد هــەزار پــارە بــۆ حامیــد دابیــن
بکــەم کــە لێــرەوە پێــی بــڕوات و لــە ئیتالیــا بخوێنێــت».
بــە هــۆی شــەڕەوە ،لــەو دوو هەفتــەدا ،ئەحمــەد نەیتوانــی بێــت بــۆ ئــەو ماڵــەی داڵــدەی حامیدیــان دابــوو .کاتێــک
ئەحمــەد گەیشــت هەمــوو وردەکارییەکانــی ســەفەرەکەی بــۆ جێبەجــێ کــرد .ئــەو هاتــە نــاو فرۆشــگایەک لــە تــاران
تــا پــارە بنێرێــت بــۆ براکــەی .پوڵێکــی زۆری گۆڕییــەوە بــە دۆالر کــە بەشــی ســاڵێکی دەکــرد.
لــەو ڕۆژانــەدا تــاران پــڕ بــوو لــە چاالکیــی سیاســی و خۆپیشــاندان .ئــەو ئێــوارە حامیــد و ئەحمــەد چوونــە دەرەوە بــۆ
نانخــواردن .دواتــر ،تــا درەنگانــی شــەو باســی داهاتــووی خوێنــدن لــە دەرەوەیــان دەکــرد.
حامیــد شــەوێک بــەر لــە ڕۆیشــتنی ،چــاوی لێــک نەنــا .لــە ڕۆژی ١٢ی ســێپتەمربی ١٩٧٩دا ،کاتێــک حامیــد
چەمەدانەکــەی پێچابــۆوە ،ئەحمــەد بەپەلــە هاتــە ژوورەکــەی و پاکەتێکــی دایــە کــە  ٣٥٠٠دۆالر پــارەی تێــدا بــوو و
ئــەو پــارەش بــۆ ژیانــی  ١٢مانگــی داهاتــووی بــەس بــوو .هەروەهــا ،ئەحمــەد بلیتــی فڕۆکەشــی بــۆ حامیــد هێنابــوو.
هەمــوو شــت بــە تەواوەتــی ئامــادە بــوو.
ئــەو شــەوە حامیــد داوای لــە ســادق شــەهرابی هاوڕێــی کــرد لەگەڵــی بــڕوات .بــەاڵم هاوڕێکــەی حــەزی بــەوە
نەدەکــرد و دەیگــوت کــە ئێــران کاتێکــی مێژوویــی تێپــەڕ دەکات و وەک ئەندامــی ڕێکخراوێکــی سیاســی ناچــارە
کــە درێــژە بــە چاالکییەکانــی بــدات .ماڵئاواییەکــی هاوڕێیانەیــان لــە یــەک کــرد ،نەیاندەزانــی کــە دوازدە ســاڵ
دواتــر ،جارێکــی تــر لــە ئەڵــان یــەک دەگرنــەوە.
ئەحمــەد و ســادق بەیانــی زوو بــە تاکســی ،حامیدیــان تــا فڕۆکەخانــەی نێونەتەوەیــی مێهرئابــاد بــەڕێ کــرد .وەک
هەمیشــە ،ترافیــک بــوو و ڕێگــە هــەر تــەواو نەدەبــوو .تاکســی گەیشــتە فڕۆکەخانــە .کاتێــک چوونــە نــاو تێرمینــاڵ،
یەکێــک لــە نــاکاو بــە حامیــدی گــوت کــە ئــەوە یەکــەم جاریەتــی بــە فڕۆکــە ســەفەر بــکات .ســەیری قەرەباڵغیــی
هاتوچــۆی خەڵکەکــەی دەکــرد کــە دەچــوون بــۆ ڕیگــەی دوور یــان دەهاتنــەوە و تێگەیشــت کــە لــە زووتریــن کاتــدا
خــۆی دەبێــت بــە یەکێــک لــەو موســافیرانە.
کۆنــرۆڵ لــە فڕۆکەخانــەدا زۆر توندوتــۆڵ بــوو .پیاوێکــی ڕیشــدار بــە بێدەنگییەکــی قووڵــەوە چاودێــری هاتوچــۆی
خەڵکیــان دەکــرد .بەڵگەنامــەکان چەندیــن و چەندیــن جــار ســەیر دەکــران .حامیــد نیگــەران بــوو لــەوەی کــە
ڕێگــەی نــەدەن بــڕوات.
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بەرلــەوەی کــە حامیــد بچێتــە نــاو بەشــی گومرکــەوە ،ئەحمــەد بــە تێکەڵەیــەک لــە غــروور ،دڵخۆشــی و خەمێکــی
قووڵــەوە ،براکــەی لــە ئامێــز گــرت .ئــەو دواتــر دەڵێــت« :بــرای بچوکــرم بــوو و کەســێکی تــر لــە دەوروبــەرم نەبــوو
کــە وەک ئــەو بێــت ».حامیــد هــەر بەتەنیــا بــرای بچوکــری نەبــوو ،بەڵکــوو لــە خوشــک و براکانیــدا لــە هەمــووان
پێــی نزیکــر بــوو .بــۆ مــاوەی چەندیــن ســاڵ زۆر لەگــەڵ یەکــر تێکــەڵ بــوون .بــرا گەنجەکــەی خەریــک بــوو بــەرەو
ســەفەرێک دەچــوو کــە ئەحمــەد خەونــی پێــوە دەبینــی و بــۆ ســااڵنێکی زۆر ئامــادەی دەکــرد .بەدڵنیاییــەوە تــا
ماوەیەکــی زۆر یەکــر نابیننــەوە.
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دەستپێکی ژیان لە ئەوروپا:
ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا پێک دەگەن
هەر لە تەمەنی منداڵیمەوە ،لە یەک شت دڵنیا بووم:
مــن دەمویســت لــە زانکــۆ وەرگیرێــم ،تاوەکــوو دنیــای دەرەوەی
واڵتەکــەم ببینــم .ئــەو شــتە هانــدەری مــن بــوو و مــن بیــرم لــە
هیــچ شــتێکی تــر نەدەکــردەوە .براکــەم چــاوی منــی کــردەوە و ئــەو
بیرۆکانــەی بــۆ دروســت کــردم .ئــەوە دیاریــی ئــەو بــوو بــۆ مــن.
ئاالن دیالنی

ئاالن دیالنی

 .1بەرزی و نزمیی خوێندکارێک کە لە هاتوچۆدا بوو :سێپتەمربی  -١٩٧٩جوالی ١٩٨٠

ڕۆژێکــی  ١٢ی ســێپتەمربی  ،١٩٧٩کــە حامیــد گەیشــتە فڕۆکەخانــەی فیومیچینــۆی  شــاری ڕۆم ،هــەوا گــەرم
و خۆرەتــاو بــوو .کاتێــک فڕۆکەکــە بەســەر گوندەکانــدا تێدەپــەڕی ،حامیــد پێــی ســەیر بــوو کــە بســت بــە بســتی
زەویــی ئــەو ناوچەیــە کــراوە بــە کشــتوکاڵ .کاتێــک دابــەزی ،ســەیری ئاســانی کــرد و هەســتی بــە ئازادییــەک کــرد
کــە ســااڵنێکی زۆر بــوو هەوڵــی بــۆ دەدا بــەدی بهێنێــت.
زۆر کەســی ئێرانــی لــەو ســااڵنەدا کــە بێهیوایــی باڵــی بەســەر واڵتــدا کێشــابوو بــە هــۆکاری جیاجیــا لــە واڵت
ڕایانکــرد .دوکتــور نەرسوڵــا نــووری ،بــرای هاوکارێکــی ئەحمــەد و شــارەزای ڕووپێــوی لە وێســتگەی شــەمەندەفەری
پێرۆجــا حامیــدی بینــی .ئەحمــەد یارمەتیــی ســێهەم بــرای دوکتــور نــووری دا کــە جەنەراڵێکــی ســوپای شــا بــوو  ،
تاوەکــوو لــە ڕێگــەی مەهابــادەوە ڕابــکات .تۆڕێکــی گــەورە لــە هاوڕێیــان و ئەندامانــی بنەماڵــە دەســتیان لە دەســتی
یــەک نــا تــا یارمەتیــی کەســە خۆشەویســتەکانیان بــدەن لــەو بارودۆخــە سیاســییە دڕندانــەی ئێــران ڕزگاریــان بێــت.
لــەو میانــەدا ،خەڵکێکــی زۆر کۆچیــان کــرد.
حامیــد بــە یارمەتیــی بــرا گەورەکــەی و بــۆ بەدیهێنانــی ئامانجــە دیاریکراوەکــەی ڕێگــەی ئەوروپــای گرتــە بــەر.
ئــەو شــتەی کــە ئێســتا گرینــگ بــوو ،ئــەوە بــوو کــە ســەرلەنوێ دەســت پــێ بــکات و بــەرەو ئــەو داهاتــووە هەنــگاو
هەڵبگرێــت کــە ســااڵنێک بــوو خەونــی پێــوە دەبینــی .حامیــد ســاکەکانی هەڵگرتــن و بــەرەو دەرەوە ڕۆیشــت و لــە
وێســتگەی شــەمەندەفەری تێرمینــی شــاری ڕۆمــا بــە نــاو پاســەکاندا دەگــەڕا.
لەگــەڵ ئــەو ئێرانییانــە کــە هاوســەفەری بــوون بــەڕێ کــەوت بــەرەو پێروجــا .قەتــار بــۆ مــاوەی دوو کاتژمێــر بــە
نــاو ناوچــە گوندییــە سەرســەوزەکاندا تێپــەڕی و مێعامریــی بینــا دێرینەکانــی ئــەو ناوچەیــە زۆر ســەرنجی ئەویــان
ڕاکێشــا .ئــەوە یەکــەم بینینــی ئەوروپــا بــوو .ئــەو چــوو بــەرەو پێروجــا تاوەکــوو لــە زانکۆیەکــی نــارساوی تایبــەت بــە
فێربوونــی زمــان ،ئیتالیایــی بخوێنێــت.
لەگــەڵ ئــەوەی قەتارکــەی لــە شــارەکە نزیــک بــۆوە ،حامیــد لــەو دیمەنــەی دەیبینــی چێــژی وەردەگــرت .شــار بــە
تەوژمــی بەهێــزی چەمــی تیبێــر دوو لــەت دەبــوو و بــەو ناوچــە سەرســەوزانەدا دەڕۆیشــت کــە بــە دار گوێــز ،بــی و
چنــار داپۆرشابــوون .حامیــد کــە زۆر تامــەزرۆی  نژیاروانــی بــوو ،چەندیــن ئاســەواری نژیاروانــی وەک زنجیرەیــەک
کۆاڵنــی بەردیــن ،قەیســەریی مێژوویــی ،و پلیکانــەی کەوانەیــی دەبینیــن .ڕابــردوو و ئێســتا لــەم پایتەخەتــە
بەهەیبــەت و دێرینــەدا تێکــەڵ ببــوون و هەســتی شــادی و دڵخۆشــیان دەدا بــە  دانیشــتووانی شــارەکە.
لــە وێســتگەدا حامیــد تەلەفۆنــی بــۆ دوکتــور نــووری کــرد ،کــە لــە نزیــک ناوەنــدی شــار هۆتێلێکــی بــۆ حامیــد بــە
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کــرێ گرتبــوو .تەکســییەکەی حامیــد بــە شــەقامی ڤانوچیــدا ڕۆیشــت کــە یەکێــک لــە شــەقامە ســەرەکییەکانی
شــارە و زیاتــر بــە منوونــەی ژیانــی باشــی پێروجــا نــارساوە و بــەرەو ئاپارمتانەکــەی حامیــد لــە شــارە کۆنەکــە
ڕۆیشــت .نــووری خوێنــدکاری ســاڵی کۆتایــی پزیشــکی بــوو و ئاپارمتانەکــەی لەگــەڵ ئــەوەی لــە شــوێنێکی زۆر
باشــی شــاردا هەڵکەوتبــوو ،شــوێنێکی بچــووک بــوو و هەمــوو بنەماڵەکــەی لــەوێ دەژیــان بۆیــە حامیــد ناچــار بــوو
لــە هۆتێلــدا مبێنێتــەوە .دوکتــور نــووری زانکــۆی پێــر ســرانیری« 6زانکــۆی بیانییــەکان»ی نیشــان دا کــە وەک
قوتابخانەیەکــی کلتــووری و زمانــی بــۆ خوێندکارانــی سەرانســەری جیهــان نــاوی دەرکردبــوو و یەکــەم هەنــگاوی
حامیــد بــۆ خوێندنــی بــااڵ لــە ئەوروپــا لــەو شــوێنە بــوو.

لە پێروجا ١٩٧٩

ڕۆژی دواتــر والیســی 7بینــی کــە هاوڕێیەکــی ئاشــووریی خەڵکــی مەهابــاد بــوو و لەگــەڵ حامیــد چــوو بــۆ زانکــۆ .ئەو
خەڵکــە زۆرەی لــە دەوروبــەری زانکــۆ دەهاتــن و دەچــوون ،بــۆی ســەرنجڕاکێش بــوو ،هــەزاران کەســی بیانــی لــێ
بــوون کــە زۆربەیــان ئێرانــی بــوون و یۆنانــی ،ژاپۆنــی ،ئەمریکایــی و کەســانی دیکەشــیان تێــدا بــوو.
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لێــرە ئــەو کوردەکانــی دەبینیــن ،یەکێــک لەوانــە فــازڵ بــوو کــە دواتر پێکــەوە ژوورێکیــان بە کــرێ گــرت .هاوڕێکەی،
قــادر ،دوای ماوەیەکــی کــەم گەیشــتە ئــەوێ .ئەو ســێ کەســە زۆربــەی کاتەکانیــان پێکەوە بەســەر برد.
لەگــەڵ ئــەوەی لــە مانگەکانــی دواتــردا لــەوێ دەچــووە ســەر پۆلــەکان ،حامیــد زۆر کەســی کــوردی دیکــەی بینیــن:
یەکیــان کوڕێــک بــوو بــە نــاوی کەمال کــە خەڵکــی کەرکــووک بــوو و ڕێکخــراوەی خوێندکارانی کــوردی پێ ناســاند.
ئــەو کەســە کەمــال حیلمــی بــوو ،کــە لــە لیبیــاوە هاتبــووە ئیتالیــا چونکــە ئــەوێ ئەمــن نەبــوو و ئەندامێکــی چاالکــی
یەکیەتیــی نیشــانیی کوردســتان بــوو (حیزبێکــی کوردســتانی کــە لەالیــەن جــەالل تاڵەبانییــەوە ســەرکردایەتی
دەکــرا) .حامیــد چونکــە کەســێکی ســەرنجڕاکێش و کۆمەاڵیەتــی بــوو ،زۆر زوو ژمارەیەکــی زۆر هاوڕێــی نوێــی
دۆزینــەوە.
سیاسەتی کوردان ،شێوەژیانی ئیتالیایی
دوای چەنــد ڕۆژ حامیــد هۆتێلــی جێهێشــت و چــوو بــۆ ئاپارمتانێــک لــە شــەقامی گاریبالــدی تــا لەگــەڵ خوێندکارە
کــوردەکان بژیێــت .ئــەو شــوێنە بــوو بــە «باڵوێزخانــە»  ناوەندێــک بــۆ هەمــوو چاالکییەکانــی کــوردەکان .هەرکــەس
دەچــوو بــۆ ئیتالیــا ســەردانی ئــەو شــوێنەی دەکــرد .لــە زانکــۆ نزیــک بــوو ،لــەوێ هــەزاران کەســی ئێرانیــی
تاراوگەنشــینی لــێ بــوو .چونکــە ئــەوێ پێویســتی بــە ڤیــزا نەبــوو ،الیکەمــی بیســت هــەزار کۆچبــەر لــە ئێرانــەوە
ڕوویــان تێکــرد.
8

لەگەڵ بنەماڵە نوێیەکەی لە پێروجا

8- Corso Garibaldi
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«هەمــوو ڕۆژ زمانــی ئیتالیاییــم دەخوێنــد »،حامیــد بــە بیــری دێتــەوە «لــەوێ سیاســەمتەداری لــێ بــوون ،کاتــی
نیــوەڕۆ هەواڵەکانیــان بــە هــەزاران خوێنــدکار دەگەیانــد .کەوتبوومــە ناوجەرگــەی بــاس و خواســی سیاســییەوە.
ئەندامانــی هەمــوو پارتــە سیاســییەکان
لەژێــر ســەقفێکدا کــۆ ببوونــەوە ،هەمــوو
شــەوێک کۆبوونەوەیــەک دەکــرا؛ لــە
ڕۆژدا گرووپێکــی جیــاوازی لــێ بــوو و بــۆ
پشــتیوانیی خومەینــی خۆپیشــاندانیان
دەکــرد .ئەوانــە لەگــەڵ خومەینــی بــە
دژی کــورد ڕێکەوتبــوون.
«نزیکــەی یــەک مانــگ لەگــەڵ کەمــال
وەفــا ،کــە مەهابــادی بــوو ،لــەوێ
مامــەوە .دواتــر ،زانیــم کــە دەبێــت
لەگــەڵ کەســێکی تــر ژوورێــک بۆخــۆم
بدۆزمــەوە .کەمــال لەنــاکاو بــوو بــە
توودەیــی و دژایەتیــی ئێمــەی دەکــرد،
لە ماڵەوە لە پێروجا
بــەم هۆیــە هاوڕێیەتیــان کۆتایــی
پێهــات .هاوڕێیەکــی دیکــە ،قــادر کاکیلــی ،کــە لــە تەورێــز ئەندازیــاری خوێندبــوو ،هــات و بڕیــاری دا لــە ئیتالیــا
پزیشــکی بخوێنێــت .هاڕێکــەم فــازڵ هەمــان کاری کــرد .کاتــی گۆڕانــکاری بــوو بــۆ ئێمــە و کــەس نەبــوو نەکەوێتــە
بــەر کاریگەریــی ئــەو گۆڕانکارییــە».
ژیانێکی درێژ لەگەڵ بنەماڵەیەکی نوێ
زۆر زوو ،حامیــد ژوورێکــی لــە بنەماڵەیەکــی بــاش بــە کــرێ گــرت و هەمــوو درێژایــی ژیانــی لەگــەڵ ئــەو بنەماڵەیە لە
پەیوەندیــدا مایــەوە« .دوای مانگێــک ،چــووم بــۆ ڕێگــەی کاپوچینــی 9لــە دەوروبــەری پێروجــا ناوچــەی ســان مارکــۆ
 10ژوورێکــم دۆزییــەوە کــە بەرجەوەندێکــی جوانــی هەبــوو .دراوســێکانم ،بنەماڵەیــەک بــوون کــە زۆر چاودێرییــان
دەکــردم».
فرانــکا ســکیۆکۆال 11ئــەو ڕۆژەی بــە بیــر دێتــەوە ،وەک ئــەوەی دوێنــێ بووبێت».باوکــم ماڵێکــی گــەورەی بــە زەحمەت
و هەوڵێکــی زۆر لــە پێنــج کیلۆمیرتیــی پێروجیــا دروســت کــرد .ڕۆژێــک کــە خەریکــی پەرژینــی پارچەزەوییەکــی
گــەورە بــوو ،مــن یارمەتیــم دەدا ،پیاوێکــی گەنــج کــە لــەو نزیکانــە دەژیــا لەوێــوە تێپــەڕی و بــە ئیتالیاییەکــی
لەتوپەتــەوە وتــی «ژن نابێــت ئــەو کارە بکــەن ،پیــاو دەبێــت بیکــەن.
9- Strada dei Cappuccini
10- San Marco
11- Franca Schioccola
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«دەســتی کــرد بــە یارمەتیدانــی باوکــم .باوکــم زۆر پێــێ خــۆش بــوو کــە کەســێکی نەنــارساو هاتــووە بــۆ الی یارمەتــی
بــدات .باوکــم بــۆ نانــی شــەو دەعوەتــی کــرد .کاتێــک شــەوە هاتــە ماڵــەوە ،دایکــم ،خوشــکم پائــۆال 12و مــن زۆر
دڵخــۆش بوویــن ،چونکــە مــن و باوکــم هەمیشــە حەزمــان دەکــرد کوڕێکــان ببێــت .هــەر زوو ،حامیــد وەک بــرای
لێهــات».
13
حامیــد و پاپــا زۆر زوو لێــک نزیــک کەوتنــەوە .پاپــا زانــی کــە حامیــد چــۆن ژیــاوە و لــە چــی ڕایکــردووە ،چونکــە
ئــەو بۆخــۆی لــە شــەڕدا ژیابــوو .ئــەو باســی لــە ئەزموونەکانــی خــۆی بــۆ کــوڕە کوردەکــە دەکــرد« .پاپــا وتــی کــە لــە
شــەڕی جیهانیــی دووهەمــدا ،نازییــەکان ئــەو و شــەڕکەرە ئیتالییەکانــی تریــان لــە کەمپێــک لــە کوردســتانی تورکیە
زیندانــی کــردووە .لــەو ســەردەمەدا چونکــە کــوردەکان خواردنیــان پێدابــوو ،زینــدوو مابــۆوە ،بۆیــە بــە پێزانینــەوە بــە
منــی وت‹ ،تــۆ کــوڕی منــی ›.لــەوەدوا هەمــوو شــەوێک وەک کــوڕی مــاڵ بــۆ نانــی شــەو دەچــووم بــۆ ماڵیــان.
«پاپــا لــە تەمەنــی هەشــتاد و حــەوت ســاڵیدا لــە هەمــان باخچــەدا مــرد کــە مــن بینیبــووم .هاوژینەکــەی ئێســتا
نــەوەد و چــوار ســاڵ تەمەنیەتــی .ئــەوان بوونەتــە بنەماڵــەی مــن لــە ئەورووپــا .ڕۆژانــی کریســمەس ،پاپــا ســەد
هــەزار لیــرەی دەدا بــە هــەر کام لــە منداڵەکانــی و بــە منیــش .جارێــک وتــم کــە وەریناگــرم و ئــەو لێــم تــووڕە بــوو».
پەیوەندیــان ئەوەنــدە نزیــک بــوو کــە کاتێــک باوکــی مــرد هێشــتا فرانــکا 14فرمێســکەکانی نەســڕیبوون کــە
تەلەفۆنــی بــۆ حامیــد کــرد باوکــی مــردووە ،ئــەو کات حامیــد لــە ســوید دەژیــا« .کات ســێی دوانیــوەڕۆ بــوو و ڕۆژی
دوایــی کاتژمێــر دەی بەیانــی خــۆی گەیانــدە ئــەوێ .بــۆ مــن زۆر خــۆش بــوو کــە بــەو شــێوەیە خۆشەویســتیی
خــۆی بــە ئێمــە نیشــان دەدا .هەروەهــا وەک هەمیشــە ،کاتێــک چــوو بــۆ وێســتگەی شــەمەندەفەر ،ئــاالن و هەمــوو
ئەندامانــی بنەماڵەکــەم کاتــی ڕۆیشــتنی دەســتامن کــرد بــە گریــان».
دوو کچــی ئــەو ماڵــە واتــە پائــۆال و فرانــکا کاتێکــی خۆشــیان لەگــەڵ حامیــد بەســەر دەبــرد .ئــەوان پێکــەوە دەچوونە
دەر بــۆ گــەڕان ،ئەویــان دەبــرد بــۆ نزیکــی دەریاچــە ،و ســەردانی هاوڕێکانیــان دەکــرد .پائــۆال لــە نۆرینگەیەکــی
کەرتــی تایبــەت ژمێریــار بــوو .فرانــکا لەگــەڵ ئێلێــزێ 15کاری دەکــرد ،ئێلیــزە کۆمپانییەکــی نــارساوی جلوبەگــەری
وەرزشــی و ســتایلی جلوبــەرگ  بــوو کــە ســاڵی  ١٩٥٩دامەزرابــوو .فرانــکا نوێرتیــن دیزاینــی جلوبەرگەکانــی بــۆ
حامیــد دابیــن دەکــرد .ئــەو هەمیشــە جلــی ســەردەمییانەی لەبــەر دەکــرد ،بــەاڵم کــەس نەیدەزانــی کــە چــۆن ئــەو
جلــە تایبەتــە جوانانــە پەیــدا دەکات.
ئــەو یادەورییــە هێشــتا بــزە دەخاتــە ســەر لێــوی« .لــەو کاتــەدا مــن جوانرتیــن جلوبەرگەکانــم لــە زانکــۆ لەبــەر
دەکــردن .بنەماڵەکــە کوڕیــان نەبــوو و مــن ببوومــە کوڕیــان .هەمــوو شــەوێک یارمەتییــان دەدام زمــان فێــر بــم ،بۆیــە
لــە ســێ مانگــدا شــارەزای ئیتالیایــی بــووم».

12- Paola
لە زمانی ئیتالیاییدا واتە بابە ،باوکە13- Pappa
14- Franca
15- Ellesse
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فرانــکا بــە بزیەکــی پڕخۆشەویســتییەوە دەڵێــت «هەمیشــە جلوبەرگــم بــۆ دەهێنــا .ئــەو کۆمپانیــای مــن کارم بــۆ
دەکــرد سپۆنســەری وەرزشــکارەکانی وەک بیــورن بێــرگ ،16گویلێرمــۆ ڤیــاس 17و تیمی ئیســکیی ئیتالیایــی دەکرد.
ئــەوان فرۆشــێکی  تایبەتیــان بــۆ کرێــکاران هەبــوو و مــن حامیــدم وەک بــرا بانگهێشــت دەکــرد .جلوبەرگەکانــم بــە
حامیــد پیشــان دەدا و لێــم دەپرســی کــە بەدڵیەتــی یــان نــا .ئــەو دەیگــوت نــا ،بــەاڵم مــن دەمبینــی کــە لــە ڕاســتیدا
ئــەو جلوبەرگەکانــی بــە دڵــن ،بۆیــە پێمدەگــوت کــە تاقییــان بکاتــەوە .هەندێــک جــار تاقــی دەکردنــەوە و مــن بــۆم
دەکڕی».
فرانــکا زۆر نارەحــەت بــوو کاتێــک زانــی کــە ئــەو کێشــەی ئابــووری هەیــە« .ئــەو قــەت بــە ئێمــەی نەدەگــوت کــە تــا
ئــەو ئاســتە کێشــەی پــارەی هەیــە .ئــەو ژیانێکــی ســەختی بــوو و قــەت بــە ئێمــەی نەدەگــوت .ئێمــە دەوڵەمەنــد
نەبوویــن ،بــەاڵم دەمانتوانــی یارمەتیــی مــادی بدەیــن .باوکــم چەنــدەی پــارە دەدا بــە ئێمــە ،ئەوەندەشــی دەدا بــە
حامیــد .هەمیشــە لێــان دەپرســی‹ ،پــارەت دەوێــت؟› بــەاڵم حامیــد هەمیشــە دەیگــوت ،نــا ،براکــەم لــە فەڕانســەوە
پــارەم بــۆ دەنێرێــت .دەمانزانــی کــە لــە هۆتێــل و شــوێنی دیکــە کار دەکات ،بــەاڵم ئێمــە قــەت بــە خەیاڵامنــدا
نەدەهــات کــە بــاری ئابــووری ئەوەنــدە خــراپ بێــت».
بــۆ ئــەوەی ماوەیەکــی زۆرتــر بــەو پارەیــەوە بژێیــت کــە ئەحمــەد پێــی دابــوو ،حامیــد زۆر دەســتی بــە پــارەوە دەگــرت.
«ئــەو کات ،پارەکــەم خســتە حیســابێکی بانکییــەوە و لــە رێســتۆران کارتێکــی خوێندکارییــان دامــێ .کــرێ ماڵەکــەم
لــە مانگــدا ســەد و پەنجــا دۆالر بــوو و فرانــکا جلوبەرگــی بــە دیــاری بــۆ دەکڕیــم .بــە هەمــوو ئەمانــەوە ،ئــەو پارەیــەی
کــە براکــەم پێــی دابــووم بەشــی نزیکــەی ســاڵێکی کــردم .زۆر ئــاگادار بــووم کــە چــۆن پارەکــەم خــەرج بکــەم،
چونکــە هێشــتا کارم نەدەکــرد .ئەوەنــدەم پــارە خــەرج دەکــرد کــە لــە خــۆم ڕادەدیــت  و بەردەوامیــش بــە نامــە
لەگــەڵ براکــەم ســەبارەت بــە بــاری مادیــم لــە پەیوەندیــدا بوویــن».
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ئاکسا
ئاکســا ،18ڕێکخــراوەی خویندکارانــی کــوردی دەرەوە لــە هەمــوو ســاڵەکەدا ،لــە زســتان و بەهــاردا زۆر چــاالک بــوو.
ئــەو سیاســەمتەدارانەی کــە لەگــەڵ ئــەم گرووپــە بــوون ،لــە خۆپیشــاندانەکاندا ئامــادە دەبــوون و قســەیان دەکــرد.
هــەر شــەو کۆبوونەوەیەکــی سیاســی لەالیــەن حیزبەکانــی تــرەوە دەکــرا و کەســانی نــارساو دەهاتــن قســەیان
دەکــرد.
کاتێــک حەمیــد لــە کۆمیتــەی ناوەندیــی ئاکســادا بــوو ،کۆمەڵەکــە دەســتیان کــرد بــە باڵوکردنــەوەی وێنــەی
ســەرکوتکارییەکان لــە کوردســتان .وێنەکانــی ســنە کــە لەســێدارەدانی بــە کۆمەڵــی چاالکانــی سیاســی بــە
گوللەبــەران و هەڵواســین پیشــان دەدا ،زۆر کاریگــەر بــوون.
ئــەودەم ســاڵی  ١٩٧٩بــوو کــە ماوەیەکــی زۆر ســەخت بــوو بــۆ هەمــوو کــوردان .کاتێــک حامیــد خەریکــی خوێنــدن
نەبــوو ،لــە کۆتایــی هەفتــەدا بەشــداریی خۆپیشــاندانەکانی دەکــرد و لەگــەڵ کەمینــەی کوردانــی ئیتالیــا کاری
دەکــرد.
«دەچووینــە شــارە جیاجیــاکان تاوەکــوو لەگــەڵ پارتــی کۆمۆنیســتی ئیتالیــا کــۆ ببینــەوە .گۆرانی کوردیــان دەگوت
و جلــی کوردیــان لەبــەر دەکــرد .لــە واڵتێکــی تــەواو نوێــدا چاالکیــی نەتەوەییــان دەکــرد .لەگــەڵ ئاکســادا
ناســنامەی نەتەوەییــان پێشدەخســت .گرینگرتیــن شــت بــۆ مــن ناســنامەی نەتەوەیــی بــوو نــەک سیاســی .بۆیــە
هاوڕێکانــم پێیــان دەوتــم نەتەوەخــواز».
حامیــد زیاتــر لەگــەڵ کوردانــی عێــراق کاتــی بەســەر دەبــرد« .کوردانــی عێــراق زۆریــان لــەوێ بــوون .چونکــە
ئــەودەم ،خەڵــک لــە ژێــر دەســەاڵتی ســەدام حســەیندا کاتێکــی زۆر ناخۆشــیان تێپــەر دەکــرد .ســااڵنێک پێشــر لــە
١٩٦٦دا ،حکومــەت بــە نیشــتەجێکردنی عــەرەب لــە ناوچــە نەوتییەکانــی باکــوور و بــە تایبــەت کەرکــووک ،دەســتی
بــە تەعریــب کــرد .ئــەم کارە بــە ئانقەســت و بــە پێچەوانــەی خواســتی کــوردان و کەمینەکانــی تــری ئــەو ناوچەیــە
دەکــرا .ســەدان گونــدی کــوردەکان خاپــوور کــران و هەزارانــی تــر چــۆڵ کــران .لــە کۆتاییــدا ،نزیکــەی دووســەد
هــەزار کــورد بەبــێ خواســتی خۆیــان گوازرانــەوە بــۆ ناوچەکانــی دیکــەی عێــراق».

سەدان گوندی کوردەکان خاپوور کران و
هەزارانی تر چۆڵ کران.
لە کۆتاییدا ،نزیکەی دووسەد هەزار کورد
بەبێ خواستی خۆیان گوازرانەوە.

18- AKSA
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چاالکیی کولتووری کوردی لە ئیتالیا١٩٧٩ ،

چەنــد ســاڵ دواتــر لــە ١٩٨٨دا ،ڕژیمــی عێــراق دەســتی کــرد بــە ئەنفــال و جینۆســایدی کــورد و گوندەکانــی
کوردســتان بۆمبارانــی کیمیایــی کــران کــە بــووە هــۆی مردنــی هــەزاران کــەس .بــەر لــەوە ،چەنــد دەیــە ســەرکوتی
کــوردان کاریگەریــی خــۆی دانابــوو« .بــە هــۆی ئــەو ژانــە زۆرەی کەســانی وەک کەمــال -کــە کــوردی عێــراق بــوو-
دیتبوویــان ،حەزیــان دەکــرد لــە یەکــر نزیــک بــن و هەمــوو کاتەکانیــان پێکــەوە تێپــەڕ بکــەن و تەنانــەت پێکــەوە
بچنــە ســەر پۆلەکانــی قوتابخانــە .ســەدان کــورد تەنیــا لــە فلۆرێنــس و پێروجــا دەژیــان .بــەاڵم لــە کۆبوونــەوەی
ســااڵنەماندا ،ئــەو ژمارەیــە زیــادی کــرد بــۆ دووســەد کــەس .لــەو ســەردەمانەدا ،لــە شــوێنە گشــتییەکان ســەبارەت
بــە کــوردان قســەم دەکــرد».
لــە کوردســتانی ئێــران لــە مانگەکانــی کۆتایــی  ،١٩٧٩هــەزاران کــەس مــردن ،و هێزەکانــی ڕژیــم بــە شــێویەکی
دڕندانــە ئــەو کارەیــان دەکــرد .عەبدوڕەحــان قاســملوو کــە ڕێبەرێکــی پێشــەنگی کوردانــی ئێــران بــوو ،دەســتی
کــرد بــە گــەڕان بــە ئەورووپــادا تاوەکــوو پەیوەنــدی دروســت بــکات و میدیــاکان و ڕێبــەرە سیاســییەکان لــە باردۆخــی
کــورد لــە ڕژیمــی  تازەبنیاتــراوی ئیســامی ئــاگادار بکاتــەوە .قاســملوو ســەردانی ئۆتریــش و پاشــان ســەردانی
ڕۆمــای کــرد ،حامیــد و کەســانی تــر بــۆ پشــتیوانی بــە ئامادەبوونــی میدیــاکان کۆبوونەوەیەکیــان ڕێــک خســت.
هەندێــک لــە کوردانــی فەڕەنســاش هاتــن .کەنــداڵ نــەزان یەکێــک لەوانــە بــوو کــە ئــەودەم ســەرۆکی ئەنســتیتۆی
کوردیــی پاریــس بــوو کــە تــازە دامەزرابــوو.
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هاوڕێکانــی حامیــد لــە ئاکســا ،قاســملوویان بــە میرێــا گالێتــی ،19پســپۆڕی نــارساوی توێژینــەوە کوردییــەکان لــە
ئیتالیــا ناســاند کــە بێوچــان هەوڵــی دەدا بارودۆخــی ســەختی کــوردەکان بــە جیهــان بناســێنێت.
بــۆ کــوردە گەنجەکــە و هاوڕێکانــی ،کارەکــەی قاســملوو و پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ دەســەاڵتداران و ڕۆشــنبیرانی
ئەورووپــا مایــەی شــانازی بــوو« .دوکتــور قاســملوو هــات بــۆ الی ڕۆژنامەوانــان ،بــەاڵم لــەوێ قســەی نەکــرد .لــە
فێوریــە بــۆ مارســی  ،١٩٨٠دوکتــور قاســملوو بــۆ یەکــەم جــار لەگــەڵ ئێرنیکــۆ بێرلینگوێــر ،20ســکرتێری نەتەوەیــی
پارتــی کۆمۆنیســتی ئیتالیــا ،کاریزماتیکرتیــن پارتــی کۆمۆنیســتیی ئەورووپــا ،کــۆ بــووەوە .ئەمریکاییــەکان بــە هــۆی
کۆمۆنیســتەکانی ســۆڤیەتەوە ئــاگاداری ئــەو شــتە بــوون بــەاڵم بێرلینگوێــر لــە ڕاســتیدا زیاتــر سۆســیال دێموکــرات
بــوو.
«دوکتــور قاســملوو لــە یــەک کاتــدا لەگــەڵ میدیــای ئیتالیایــی و پارتــی کۆمۆنیســت کــۆ بــووەوە .هەمــوو ڕۆژنامەکان
قســەیان لەگــەڵ کــرد .بــەاڵم بــە هــۆی بەرنامــە چڕوپڕەکانــی ئێمــە نەمانتوانــی بیبینیــن .لــەو ماوەیــەدا ،دوکتــور
قاســملوو ببــوو بــە کەســایەتییەکی نــارساوی نیشــتامنیی ئاســتبەرز».
ژیانی خوێندکاری لە پێروجا
کۆاڵنــە بەردینەکانــی پێروجــا و پیــزا نارساوەکانــی پــڕ دەبــوون لــە خوێندکارانــی زانکــۆ کــە لــە کافــەکان کــۆ
دەبوونــەوە .ژیانــی شــەوانە زۆر پڕجووڵــە بــوو و بــۆ کەســێکی گەنــج ســەرنجڕاکێش بــوو کــە دەیهەویســت لــە ژیــان
چێــژ وەرگرێــت .بــەاڵم حامیــد تەنیــا لــە بیــری ئامانجەکەیــدا بــوو .ئــەو ســەیری ڕووە نوێکانــی ژیانــی ئیتالیــای
دەکــرد و چێــژی لــە جوانــی و کەلتــووری شــارەکە وەردەگــرت.
بەیانییــەک زوو دوای گەیشــتنی ،کاتێــک حامیــد بــە شــەقامدا دەهاتــە خــوار ،تووشــی هاوڕێیەکــی  کــوردی
ســەردەمی منداڵــی بــوو کــە ئەویــش بــۆ خوێندنــی ئیتالیایــی هاتبــوو  بــۆ ئــەوێ.
بــە هــۆی ئــەوەی کــە لــە پێرۆجــا هیــچ زاراوەیەکــی ناوچەیــی لــێ نەبــوو و بــەو تایبەمتەندییــە نارسابــوو ،ئــەو شــارە
بچووکــە ئیتالییــە بووبــووە ناوەنــدی پەیوەنــدی بــۆ ئــەو کەســانەی کــە تــازە دەهاتــن ،و وەک پەنابــەر حەزیــان
دەکــرد بــە ژینگــەی کولتووریــی ئەورووپــا ڕابێــن .هەمــوو ئــەو بیانییانــەی کــە دەیانویســت ئیتالیایــی فێــر بــن،
لــەوێ بــوون؛ هــەزاران کوردیشــیان تێــدا بــوون .پێروجیــا  تەنیــا یــەک زانکــۆ و ژمارەیــەک قوتابخانــەی زۆر باشــی
هەبــوو کــە بەڵگەنامــەی زمانیــان دەدا بــە ئــەو کەســانەی دەیانویســت بچــن لــە زانکۆیەکــی ئیتالیایــی بخوێنــن.
حامیــد زۆر بەباشــی ئــاگاداری خاڵــە بــاش و خراپەکانــی ژیانــی ناوچەکــە بــوو« .بــەاڵم لــەوێ زۆر کاری نایاســایی
دەکــران و زۆربــەی دەوڵەمەنــدەکان بــە تەواوەتــی تێکــەڵ بــە مــادە بێهۆشــکەرەکان ببــوون .من ئــەو جۆرە کەســانەم
دەبینــن بــەاڵم ئــاگادار بــووم لــەوەی کــە کاتەکانــم تەنیا لەگــەڵ هــاوڕێ کوردەکانــم و ئــەو سیاســەمتەدارە ئێرانییانە
تێپــەڕ بکــەم کــە پشــتیوانییان لــە کــورد دەکــرد و جیــا لــەوە تەنیــا لــە بیــری داهاتوومــدا بــووم .ئامانجــی مــن ڕوون
بــوو :فێــری زمانــی ئیتالیایــی ببــم و لــە زانکۆیــەک ناونووســی بکــەم .لــە جــوالی ١٩٨٠دا ،وانەکانــم تــەواو کــردن
و لــە تاقیکردنــەوەی چوونــە زانکــۆدا بەشــداریم کــرد و دەبــوو مانگێــک چــاوەڕی بــم تــا بزانــم وەردەگیرێــم لــە
زانکــۆ بخوێنــم .لــەو ماوەیــەدا ،بــاری مادیــم زۆر خراپــر ببــوو .لەگــەڵ هاوڕێکــەم فازیــل ژوورێکــان پێکــەوە گــرت.
19- Mirella Galleti
20- Enrico Berlinguer
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هیچــان نەبــوو ،بۆیــە لــە ماڵــەوە بــە ئــارد و ڕۆن نامنــان دروســت دەکــرد .کاتێــک دەچوویــن بــۆ ســەر دەریــا لــە
باخــی ماڵــی فرانــکا میوەمــان دەهێنــا».
حامیــد و بنەماڵەکــەی بــە نگەرانییــەوە چاوەڕێــی ئەنجامەکانــی تاقیکردنــەوە بــوون .ئــەو لەگــەڵ بنەماڵــەی
ســکیۆکۆال لــە پرۆجیــا درێــژەی بــە ژیــان دا ،زۆربــەی شــەوەکان لەگــەڵ ئــەوان نانــی دەخــوارد .ئــەوان هیــچ
ئــاگاداری بــاری ئابووریــی خراپــی حامیــد نەبــوون چونکــە ئــەو پێــی نەدەگوتــن .ئــەو بنەماڵــە یەکجــار لەگەڵــی
مێهرەبــان بــوون و تــا ئەمــڕۆش ئــەو مێهرەبانییەیــان درێــژەی هەیــە.
دوای ئــەوەی کــە بەڵگەنامــەی زمانــی وەرگــرت ،حامیــد دەبــوو بگەڕێتــەوە بــۆ ئێــران و داوای ڤیزایەکــی پێنــج
ســاڵەی درێژمــاوە بــکات .ئــەو ڤیزایــە تەنیــا دەدرا بــە کەســانی باوڵوێــز لــە دەرەوەی ئیتالیــا« .خوێنــدن لــە زانکــۆ
ئامانجــی مــن بــوو لــە هاتنــم بــۆ ئیتالیــا ،و بەڵێنــم دابــوو کــە هەرشــتێک پێویســت بێــت بــۆ ئامانجەکــەم بیکــەم.
لەنــاکاو ڕۆژێــک لــە الیــەن حکومەتــەوە ئــاگادار کــرام کــە لــە پالێرمــۆ لــە زانکــۆ وەرگیــراوم ،ئــەوە تــەواو دڵخۆشــی
کــردم».
بــەاڵم هــەر زوو حامیــد لەگــەڵ بەربەســتێکی دیکــە ڕووبــەڕوو بــووەوە .لــە ٢٢ی ســێپتەمربی ١٩٨٠دا ،هێــزی
هەوایــی عێــراق ســەرجەم مەیدانــە نەوتییەکانــی ئێرانــی بۆردومــان کــردن .لــە  ٢٣ســێپەمتربدا ،هێرشــێکی
زەوینیــان بــۆ ســەرجەم ناوچــە ســنوورییەکانی باکــوور ،ناوەنــد و باشــووری ئێــران دەســت پێکــرد .شــەڕی نێــوان
ئێــران و عێــراق بــە تونــدی دەســتی پێکــرد و هەمــوو پەیوەندییــەکان لەگــەڵ دەرەوە پچــڕان.
حامیــد هیــچ ڕێگایەکــی نەبــوو کــە بنەماڵەکــەی لــە کوردســتان لــەوە ئــاگادار بکاتــەوە کــە پێویســتی بــە ڤیــزای
خوێنــدکاری هەیــە .بنەماڵــە خۆشەویســتەکەی ئێســتا لــە ناوخــۆی واڵت لەبــەردەم شــەڕێکی سەرانســەریدا گیریــان
کردبــوو.
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.2گەڕانەوە بۆ ڕابردوو :مەهاباد ،هاوینی ١٩٨٠

سەفەری گەڕانەوە بۆ ماڵەوە
بــە هیــچ شــێویەک شــەڕ حامیــدی لــە گەیشــن بــە ئامانجەکــەی دوور نەخســتنەوە .ئــەو دەبــوو بگەڕێتــەوە بــۆ
ئێــران ،گرینــگ نەبــوو چــۆن ،پاشــان دەبــوو بگەڕێتــەوە بــۆ ئیتالیــا .بــەاڵم ئــەوە تەنیــا شــەڕ لەگــەڵ عێــراق نەبــوو
کــە کێشــەی ســاز دەکــرد .ســەرەتای ئــەو بەهــارە ،حکومەتــی ئێــران هێرشــێکی ســەربازیی وەحشــیانەی کــردە
ســەر کوردســتان و ژمارەیەکــی زۆر گونــد و شــارۆچکەی خاپــوور کــردن .خومەینــی ،ئایەتوڵــا خەڵخاڵــی نــارد بــۆ
کوردســتان کــە کەســێکی دڕنــدە و خوێنڕێــژ بــوو و بــە دادوەری ســێدارە نارسابــوو تــا کــوردان ئەشــکەنجە بــدات.
هــەزاران ژن و پیــاو لــە دادگاییەکــی ســەرپێیدا لــە ســێدارە دران .خومەینــی لەســەر کۆنرتۆڵــی ناوچەکــە پێداگــر
بــوو.
حامیــد لــەو بارودۆخــە نالەبــارە سیاســییەی بــۆ کــوردان دروســت ببــوو ،دەبــوو ڕێگەیــەک بــۆ گەڕانــەوەی بــۆ ئێــران
بدۆزێتــەوە« .هاوڕێکــەم ،فازیــل و مــن ،هیــچ پارەیەکــان پــێ نەبــوو تــا لەگــەڵ مەهابــاد پەیوەنــدی بگریــن،
بــەاڵم دەمانزانــی ئەگــەر بــە فڕۆکــە برۆیــن ،وەک تاوانبــار ســەیر دەکرێیــن ،دەمانبــەن و ڕەنگــە زیندامنــان بکــەن،
بۆیــە بڕیارمــان دا بــە شــەمەندەفەر بڕۆیــن بــۆ تورکیــە و لەوێــوە بچیــن بــۆ ئەودیــوی ســنوور ».ئــەو دەســتی بــە
ســەفەرەکەی بــە قەتــار کــرد و بــە ڕێگــەی شــارەکانی تریســتە ،بیلگــراد ،ســۆفیا و ئەســتەمبووڵ و پاشــان لەوێــوە بــە
پــاس بــۆ ئێــران گەڕایــەوە.
لــە ١٢ی ســێپتەمربی ١٩٨٠دا ،حامیــد لــە پەنجــەرەوە ســەیری دەرەوەی دەکــرد .شــەمەندەفەر هێــواش بــۆوە و
دەنگــی ڕاگرەکانــی دەهــات ،نزیــک مەزنــە شــاری ئیســتانبۆل بوونــەوە .کاتێــگ گەیشــتە وێســتگەی ســیرکەجیی
ئەســتەمبووڵ ،21مزگەوتێکــی ســەرنجڕاکێش لەســەر تەپۆلکەیــەک لەســەر لوتکــەی شــێوە دوورگەکــە لــە نزیــک
شــاخی زێڕیــن 22لــە بەرامبــەر هەاڵتنــی خــۆردا دەدرەوشــایەوە .بــە ڕێکــەوت لــەو ڕۆژانــەدا کودەتایەکــی ســەربازی
لەالیــەن جەنــەراڵ ئەحمــەد کەنعــان ئەڤرێــن 23ڕووی دابــوو.
واڵت لــە بــاری ئاوارتــەدا بــوو؛ پەرلەمــان و حکومــەت لــە کار البرابــوون ،یاســای بنەڕەتــی ڕاگیرابــوو ،و هەمــوو حیزبــە
سیاســییەکان قەدەغــە کرابــوون .چونکــە کوردەکانــی تورکیــە پارێزگارییــان لــە مافــە کولتوورییەکانیــان دەکــرد،
21- Istanbul’s Sirkeci Station
22- Golden Horn
23- General Ahmet Kenan Evren
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بەریەککەوتنــی نێــوان هێزەکانــی حکومــەت و چەکــدارە چەپڕەوەکانــی پەکەکــە ،پارتــی کرێکارانــی کوردســتان
بــەرەو پێکدانــان و توندوتیــژی دەچــوو .وێســتگەکە پــڕ بــوو لــە هێــزی چەکــدار .حامیــد و فازیــل نیگــەران بــوون.
«بــەر لــەوەی پێروجــا جــێ بهێڵیــن ،هاوڕێیەکــم پێــی گوتــم کــە وریــا بــم و ئاشــکرای نەکــەم کــە کــوردم ،بــە تایبــەت
الی کــەس نــاوی ئاپــۆ نەهێنــم (عەبدوڵــا ئۆجــەالن ،ڕێبــەری پەکەکــە) ،چونکــە ئــەو کاتــە و تــا ئێســتاش ئاپــۆ
ڕێبەرێکــی کــوردە ».حامیــد لــەو باردۆخــەی ســەری هەڵدابــوو ،بــە ترســەوە بــەو واڵتانــەدا ســەفەری دەکــرد.
بــە ترســەوە ،پرســییان کــە چــۆن بچــن بــۆ وێســتگە و شــوێنی پاســەکانیان پیشــان دان .بــەر لــەوەی بچنــە دەر،
بیــری دێتــەوە کــە خواردنێکــی هەرزانیــان خــوارد و پاشــان زۆر زوو ســوار پــاس بــوون بــۆ ئــەوەی درێــژە بــە ســەفەرە
دوور و درێژەکەیــان بــدەن.
لــە ئەســتەمبووڵەوە ســێ ڕۆژی پێدەچــوو تــا بــە پــاس بگەنــە ســەر ســنوور .حامیــد بــە پــاس بــە ئاناتۆلیــای ناوەنــدی
و باشــووری ڕۆژهەاڵتــدا ســەفەری کــرد .بیســت کاتژمێــر بەڕێــوە بــوو ،حامیــد لــە باغاتــی سەرســەروزی  داوێنــی
ڕووبــاری تگریســی دەڕوانــی؛ لەوالتــر دیوارەکانــی شــوورەکان ،دەوری دیاربەکــری پایتەختــی کوردســتانیان دابــوو.
پاســەکە بــۆ ماوەیەکــی کــورت ڕایگــرت و پاشــان شــەش کاتژمێــری دیکــە درێــژەی بــە ســەفەرەکەی دا بــۆ وان کــە
ناوچەیەکــی بەپیتــە و گەورەتریــن دەریاچــەی تورکیــە لــەوێ هەڵکەوتــووە؛ ئــاوە قووڵــە ســوێرەکان دەکەونــە نێــوان
کێــوە بەردینــە گڕکانییــەکان .پاشــان لەوێــوە بــەرەو بــارزرگان لەســەر ســنووری ئێــران تورکیــە بــەڕێ کەوتــن.
ئاستەنگیی تێپەڕین لە سنوور
بوونــی ســەربازەکان لەســەر ســنوور حامیــد و فازیلــی نیگــەران کــرد .بیریــان لــە چارەنووســیان دەکــردەوە ،کــوڕە
گەنجەکــە نیگەرانــر بــوو لــەوەی کــە ڕێگەیــان پێنــەدەن لــە ســنوور تێپــەڕ بــن .کاتێــک لــە مــەرزی گوربــوالک
ســنوور کاپیســی 24وەســتان ،حامیــد لــە پاســەکە دابــەزی و ســەیری دەوروبــەری کــرد بزانێــت کێــی لێیــە .ئــەو خێــرا
پیاوێکــی زۆر بااڵبــەرزی لەنــاو ســێبەرەکاندا بینــی .حامیــد دڵــی خێراتــر لێــی دەدا .ئــەو بــڕوای بــەوە نەدەکــرد.
ئــەو پیــاوەی دەناســی :بــرای تاجەدیــن بــوو ،کــە لــە مەهابــاد هاوپۆلــی بــوو .حامیــد ســەیری چاوەکانــی کــرد و
سپاســگوزار بــوو لــەوەی کــە ئەســتێرەی شــانس بــە ســەریاندا دەبریســکێتەوە.
ئــەو پیــاوە بەڕێوەبــەری ســنوور دەرچــوو .دوای ســاو ،بانگــی کــردن بــۆ ژوورەکــەی« :هەمــوو کەســە ســەربازییەکانی
ئــەو شــوێنە لەژێــر فەرمانــی ئــەودا بــوون ،بۆیــە هیــچ کێشــەیەک نەبــوو و تــەواو هەســتامن بــە ئاســوودەیی کــرد».
بەڕێوەبــەر بــە تونــدی هۆشــداری بــە گەنجــە کــوردەکان دا« ،تەنیــا بــە فارســی قســەم لەگــەڵ بکــەن».
حامیــد بیــری لــەوە دەکــردەوە کــە لــە ورمێــوە بــڕوات بــۆ مەهابــاد .ئــەو هیــچ بیرۆکەیەکــی نەبــوو کــە بارودۆخــی
ناوچەکــە چۆنــە ،بــەاڵم هۆشــداریی بەڕێوەبەرەکــە بــەس بــوو بــۆ ئــەوەی نیگــەران بــن .ئــەوان دەبــوو دوای هاتنــە
نــاو ئێــران ئــاگادار بــن؛ ئــەوە ئێرانێکــی نــوێ بــوو لــە دەســتی مــەال توندئاژۆکانــدا کــە لــە کوشــتنی کــوردان تێــر
نەدەبــوون .بارودۆخەکــە زۆر مایــەی نیگەرانــی بــوو .بەڕێوەبــەر پێــی وتــن کــە لــە ورمێــوە نــەڕۆن ،بۆیــە چوونــە
تەورێــز و هەوڵیــان دا لەگــەڵ بنەماڵەکەیــان پەیوەنــدی بگــرن تاوەکــوو بێــن لەوێــوە هەڵیانگــرن.
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جارێکــی تــر حامیــد و هاوڕێکــەی پاســێکیان لــە ســنووری گوربــوالک دۆزییــەوە« .چوویــن بــۆ تەورێــز و نازانــم
چــۆن ،بــەاڵم هەرچۆنێــک بــوو لەگــەڵ براکــەم پەیوەندیــان گــرت .باوکــی هاوڕێکــەم هــات بــۆ الی کوڕەکــەی و
ئەحمەدیــش هــات بــۆ الی مــن و بردمــی بــۆ مەهابــاد»›.
مانەوەیەکی کورت لە تاران
لــە چەنــد هەفتــەی دواتــردا ،هێرشــی عێراقییــەکان ،حکومەتــی ئێرانــی ناچــار کــرد کــە پاشەکشــێ بــە هێزەکانیــان
بکــەن .ئەمــە بــووە هــۆی ئــەوەی کــە کــوردەکان ناوچەکانــی خۆیــان کۆنــرۆڵ بکەنــەوە .لــە ڕاســتیدا ،لــەو
ناوچانــەی کــە هێشــتا لــە کۆنرتۆڵیانــدا بــوون ،دەیانتوانــی حکومــەت دامەزرێنــن ،قوتابخانــە دروســت بکــەن و
خەڵکــی ناوچــەی خۆیــان بەڕێــوە ببــەن.
کاتێــک حامیــد لــە ســێپتەمربی ١٩٨٠دا گەڕایــەوە ،جارێکــی تــر شــاری مەهابــاد کەوتــەوە دەســتی پێشــمەرگە.
کاتــی هیــوا و شــادی بــوو .کــوردەکان کاروبــاری خۆیــان بەڕێــوە دەبــرد .حیزبــە جیاجیــاکان ،فەدائیــان و تــودە
پێکــەوە لــە ئارامیــدا کاریــان دەکــرد و دەژیــان .هەمــوو هاوڕێکانــی حامیــد چەکیــان هەبــوو ،بــەاڵم ئــەو قــەت
تەنانــەت پەنجــەی بــۆ نەبــرد.
هەرچەنــد حامیــد بەدواداچوونــی بــۆ ڕووداوە سیاســییەکانی واڵتەکــەی دەکــرد ،تەنیــا بیــری لــە یــەک شــت
دەکــردەوە ئەویــش ئــەوەی کــە ڤیــزا بگرێــت .ئــەو زۆربــەی کاتەکانــی لەگــەڵ بنەماڵەکــەی و هــاوڕێ کۆنەکانــی
بەســەر دەبــرد؛ دواتــر ڕۆژێــک چــووە الی  ئیســاعیل شــەرافەتی کــە پێشــر مامۆســتای وەرزشــی بــوو .حامیــد
یەکێــک لــەو تی-شــێرتانەی لەبــەر دەکــرد کــە لــە ئیتالیــاوە هێنابــووی ،و ســەری ســووڕما کاتێــک مامۆســتاکەی
داوای کــرد بیداتــێ .هــەم دیزایــن و هــەم ڕواڵەتــی جلوبەرگەکانــی لــە هــی کەســێک نەدەچــوو لــە شــارێک بێــت
کــە شــەڕ خاپــووری کــردووە« .کاتێــک جلــە وەرزشــییەکانی بینــی »،وتــی ‹جلــە وەرزشــییەکانی ئێلێــزە بــدە بــە مــن
بــۆ دوکانەکــەم ›.بــە دڵنیاییــەوە ،جلەکانــم دایــە دەســتی».
لــە بیرەوەرییەکانــی ئــەودەم ،ئــەوە بــوو کــە هەمــووان تێکــەڵ بــە حیزبــە سیاســییەکان ببــوون و شــەوانە لەنــاو
شــاردا کــۆ دەبوونــەوە« .ئــەوێ چیــر ئــەو شــارەی منداڵیــی مــن نەبــوو .لــە مەهابــاد ،بیســتم کــە چەنــد کــەس بــە
هــۆکاری جیاجیــا مــردوون و کــەس هۆکارەکــەی نەدەزانــی .بــە منیــان دەوت ‹هەندێــک کــەس بــە هەڵــە کــوژراون›،
زۆر ســەیر بــوو ،ســەردەمێکی نائــارام بــوو».
ترس و تۆقان لە تاران
دوای هەفتەیــەک ،حامیــد ســەفەری کــرد بــۆ تــاران تــا لــە باڵوێزخانــەی ئیتالیــا داوای ڤیــزای خوێندکاریــی
درێژمــاوە بــکات .ئــەو پێــی وا بــوو کــە تەنیــا یــەک هەفتــە دەمێنیتــەوە و دواتــر گەڕایــەوە بــۆ  تــاران بــۆ ئــەوەی
چاوەڕێــی داخوازیــی ڤیزاکــەی بێــت .پێــی وتــرا کــە دوو تــا ســێ هەفتــەی پێدەچێــت.
«ڕۆژێــک کــە چــووم بــۆ تــاران ،باوکــم هــات لــە وێســتگەی پاســی مەهابــاد بــۆ پێنــج خولــەک مببینێــت و پاشــان
ڕۆیشــت .مــن نەمدەزانــی کــە ئــەوە دوا جــارە باوکــی خۆشەویســتم ببینــم .لــەو هەمــوو ســااڵنەدا ئــەو بــە تەنیــا و
بەبــێ هاوژیــن ئێمــەی بەخێــو کردبــوو .بەپێچەوانــەی ئــەو وەرســووڕانە چاوەڕواننەکــراوەی لــە ژیانــی منــدا ڕووی
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دابــوو ،لــەو چەنــد ســاتەی کۆتاییــدا کــە پێکــەوە بوویــن هەســتم بــە پشــتیوانی و نیگەرانییەکانــی ســەبارەت بــە
خــۆم دەکــرد.
«لــە تــاران ،جارێکــی تــر لــە ماڵــی شــەهرابی مامــەوە .هەمــوو شــەوێک منیــان دەبــرد بــۆ ڕێســتوران .ئــەوێ
ئەمــن بــوو ،چونکــە شــوێنەکەیان نزیــک ناوەڕاســتی شــار بــوو و ئــەو ناوچەیــە شــەڕی تێدانەبــوو .خەڵکــی چینــی
مامناوەنــدی و چینــی ســەرەوە لــەوێ دەژیــان .وەکــوو کوردێــک ،هەمــوو سیاســەتوانان هاوســۆزیی خۆیــان پیشــان
دەدام چونکــە دەیانزانــی کــە ئێمــە کەمینەیــن .ئــەوان بــۆ مــاوەی دوو یــان ســێ هەفتــە کــە لــەوێ مامــەوە،
چاودێریــی منیــان کــرد .تەنانــەت لــە ڕێگــەی ناســیاوەکانی خۆیانــەوە بلیتــی فڕۆکەیــان بــۆ دابیــن کــردم کــە بــە
شــێوەی فەرمــی بتوانــم لــە واڵت بچمــە دەرەوە».
وەک هەمیشــە ،ئەحمــەد هەمــوو یارمەتییەکــی دا ،حامیــدی بــرد بــۆ باڵوێزخانــە ،ڤیــزای بــۆ وەرگــرت ،و پــارەی دا
بــە براکــەی تــا لــە خوێندنــدا پشــتیوانی  بــکات .شــەڕ لەگــەل عێــراق دەســتی پێکردبــوو و ئەحمــەد ترســا لــەوەی
براکــەی نەتوانێــت جارێکــی تــر بگەڕێتــەوە .بــە حامیــدی وت «دەبێــت زوو واڵت بــە جــێ بهێڵێــت»،
تەنانــەت ئێســتاش ،کــە بیــر لــە ڕۆیشــتنی دەکاتــەوە هەناســەیەکی حەرسەتبــار هەڵدەکێشــێت« ،ئــەوە دوا جــار بــوو
کــە ئێــران جــێ بهێڵــم .کاتێــک ســواری فڕۆکــە بــووم و پاســپۆڕت و ڤیزاکــەم لــە دەســتیدا بــوو ،لەســەر ڕێگــەی
ژیانێکــی نــوێ بــووم ،دەمزانــی کــە ناتوانــم بگەڕێمــەوە و ماڵئاوایــی لــە باوکــم و ئەوانــی تــر لــە مەهابــاد بکــەم».
ئەگــەر حامیــد دەیزانــی کــە قــەت ناتوانێــت بگەڕێتــەوە ئێــران و باوکــی ببینێتــەوە ،بــەر لــەوەی بێــت بــۆ ئــەو
ئەورووپــا زیاتــر لــەو چرکەســاتەدا لــە وێســتگەی پاســەکان لــە مەهابــاد دەمایــەوە کــە چارەنــووس پێــی بەخشــیبوو.
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.3بەردەبازەکانی داهاتوو لەسەر ڕێگەی خوێندنی بااڵ:
پالێرمۆ ،سێپەمتربی  -١٩٨٠جوالی ١٩٨١

حامیــد تامــەزرۆ بــوو بگەڕێتــەوە بــۆ ئیتالیــا .خەیاڵــی پــڕ بــوو لــە دیمەنــی ئــەو شــتانەی کــە ڕەنگــە لــە داهاتــوودا
ڕوو بــدەن بــۆی .پــاش تێپەڕکردنــی دوو هەفتــە لــە پێروجیــا ،لــە ســێپتەمربی ١٩٨٠دا ،لــە شــەودا ســوار
شــەمەندەفەرێکی پالێرمــۆ بــوو ،ئــەو شــوێنەی کــە دەبێــت وانەکانــی زانکــۆی لــەوێ لەگــەڵ هــاوڕێ کوردەکــەی،
ئیســاعیل کەرکووکــی دەســت پــێ بــکات .فرانــکا لەگــەڵ ماویریزیــۆ 25کــە بــازرگان بــوو و ئۆتۆمبیلێکــی فێــراری
ســووری پێبــوو ،پەیوەنــدی گــرت .ئــەو وتــی :زۆر کەســان لــە پالێرمــۆ دەناســم  و ئــەوان بــە باشــی چاوەدێریتــان
دەکــەن».
ماویریزیــۆ پێــی وتــن ،کاتێــک گەیشــتنە ئــەوێ لەگــەڵ دوکتــور شــەاڵبا پەیوەنــدی بگــرن .بەیانــی گەیشــتنە
ناوەنــدی شــاری پالێرمــۆ .ئــەو بەیانییــە گــەرم و شــێدارەی کــە حامیــد و هاوڕێکــەی گەیشــن ،وێســتگەکە لــە
سیســیلی جمــەی دەهــات و پــڕ بــوو لــە ژاوەژاو .لــە گۆڕەپانــی جولیــۆ ســێزار 26و باخچــە ســەوزەکانی ،دار خورمــا
بڵینــدەکان و پەیکــەری ڤیکتۆریــۆ ئیامنوئێــل دوو ،27باوکــی نیشــتامن 28ورد بوونــەوە.
حامیــد لــەو نزیکانــە تەلەفۆنێکــی پەیــدا کــرد و تەلەفۆنــی کــرد بــۆ ئــەو کەســەی کــە بڕیــار بــوو یارمەتییــان بــدات.
دوکتــور شــەاڵبا پرســیاری کــرد کــە ئێســتا لــە کوێــن .پرســی «ســەیری الی چەپتــان بکــەن ،ئــەو بینایــە دەبینــن؟»،
حامیــد وەاڵمــی دایــەوە «بەڵــێ ،ئــەو بینایــە نووســینگەی منــە .ڕاســتەوخۆ وەرن تــا مــن ببینــن».
سەرەتایەکی گوماناوی
کــوڕە گەنجەکــە لــە شــەقامەکە پەڕییــەوە کــە پــڕ بــوو لــە ئۆتۆمبیلــی خێــرا و هۆڕنیــان لێــدەدا .حامیــد ســەیری
بینــا جــوان و ڕازاوەکــەی کــرد« .کاتێــک زەنگــی نووســینگەکەیم لێــدا .خــۆم ناســاند .ئیســاعیل لەگــەڵ مــن
بــوو .لەنــاکاو دەرگایەکــی گــەورە لەبەردەممــدا کرایــەوە .چووینــە پێشــر و دەرگایەکــی دیکــە کرایــەوە .بــە چــوار
دەرگایانــدا تێپەڕیــن تــا چووینــە نــاو بیناکــە .ژوورەکانــی نووســینگەکە بــەرز بــوون و ناوماڵەکــەی داریــن بــوو.
«چووینــە نووســینگەکەی .شــوێنێکی ڕازاوە بــوو کــە مێزێکــی تێــدا بــوو بــەاڵم ســەرنجڕاکێش بــوو و هیــچ
25- Maurizio
26- Piazza Giulio Cesare
27- Vittorio Emanuele II
28- Padre della Patria
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پەنجەرەیەکــی تێــدا نەبــوو .هاوژینەکــەی داوای لێکــردم کــە خــۆم بناســێنم .بــۆم شــی کــردەوە و وتــم ‹مــن لــە
پالێرمــۆ خوێنــدکارم و هەردووکــان بــۆ شــوێنێک دەگەڕێیــن لێــی مبێنینــەوە»›.
«لــە زەنگێكــی دا ،بــە یاریدەدرەکانــی وت کــە مبانبــەن بــۆ پانســیۆنێک و وتــی کــە بەیانــی یارمەتیــان دەدەن کــە
لــە زانکــۆ ناونووســی بکەیــن .کۆپییــان لــە پاســپۆرتەکامنان گــرت .بــە شــێوەیەکی چاوەڕواننەکــراو ،لێیــان پرســین
کــە چ جــۆرە چەکێکــان بــە کار هێنــاوە .مــن تــەواو ســەرم ســووڕ مــا .ئــەوە یەکــەم هێڵــی ســووری مــن بــوو .ئەوانــە
لــە مێرسێدێســێکی  ٥٠٠ئیســی شــینی ڕازاوەدا بردیانیــن بــەرەو پانســیۆنەکە .ئیســاعیل ڕووی لــە مــن کــرد و
وتــی« ،تەنانــەت ســەدام ئۆتۆمبیلێکــی وەک ئەمــەی نییــە!»
ناونووسییەکی شاهانە لە زانکۆ
«دوکتــور شــەاڵبا گۆڤارێکــی بانگەشــەی بــاو دەکــردەوە .کاتێــک لەگــەڵ شــۆفیرەکەی گەیشــتینە زانکــۆ ،هــەزاران
کەســی لــێ بــوون کــە ئێرانــی  و یۆنانیشــیان تێــدا بــوون ،هەمــوو چــاوەڕێ بــوون کــە نانووســی بکــەن .لــەوێ
بــە نــاو خەڵکەکــەدا بــە ئۆتۆمبیــل ڕۆیشــتین .ژمارەیەکــی زۆر خەڵــک چــاوەڕێ بــوون .دەمانتوانــی بەنــاو ڕیــزی
خەڵکەکــەدا ڕێگــەی خۆمــان بکەینــەوە و ڕاســتەوخۆ
بچینــە پێشــەوە .دوکتــور شــەاڵبا بانگــی کــردن .ئــەوان
چاوەڕێــی ئێمــە بــوون .لــە زانکــۆ خەڵــک بــە ‹دوکتــور›
بانگیــان دەکــرد .کارتــی خوێندکاریــان بــۆ ڕێســتوران
وەرگــرت؛ هــەر شــتێک بــۆ نانووســی پێویســت بــوو لــە
کاتژمێرێکــدا جێبەجێــان کــرد .خوێندکارەکانــی دیکــە
هەمــوو لــە ڕیزەکــەدا وەســتابوون .ئــەو ڕۆژە لــە بیرمــە
پێــی وتیــن‹ ،ئێــوە دەتوانــن یارمەتیــان بــدەن و منیــش
لــە بەرامبــەردا پارەتــان دەدەمــێ›.
«دواتــر تەلەفۆنــم بــۆ فرانــکا کــرد .بــۆم ڕوون کــردەوە
‹مــن تۆزێــک لــەم پیــاوە نیگەرانــم ،ئێمــەی بــردە نــاو
میرسێدێســێکی شــینی تاریکــی گــەورە .فرانــکا وتــی
‹دەبێــت ئــاگادار بیــن›.
«بەیانیــی ڕۆژی دواتــر ،تەلەفۆنــی بــۆ کردیــن و داوای
لێکردیــن کــە لەگەڵیــان ئیــش بکەیــن .پێیــان وتیــن
کــە هەندێــک گۆڤــار ببەیــن بــۆ نــاو ئۆتۆمبیلەکــە و
بیانگەیەنیــن بــۆ شــوێنێک .ئــەو لێــی پرســیم کــە
دەتوانــم شــۆفیری بکــەم و مــن وەاڵمــم دایــەوە کــە
مۆڵەتــی نێونەتەوەیــی شــۆفیریم هەیــە .ئــەو ڕۆژە دە
لە پالێرمۆ
هــەزار لیــرەی پێدایــن کــە دەیکــردە نزیکــەی دە دۆالر.
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«کاتێــک کــە بــەرەو شــوێنی مەبەســت دەچوویــن ،ڕووم لــە ئیســاعیل کــرد و پێــم وت‹ ،مــن زۆر دەترســم .تــۆ پێــت
وا نییــە ئــەو ئۆتۆمبیلەکــەی دەدا بــە ئێمــە و مــادەی هۆشــبەری تێدایــە؟»
29
ئــەو ســاڵە دەســتیپێکی شــەڕی نــارساو بــە شــەڕی گــەورەی مافیــا یــان ماتانــزا بــوو« ،کوشــتارێکی» خوێنــاوی لــە
نێــوان مافیــای سیســیلیادا ڕووی دا کــە گەیشــتە تیــرۆری دادوەرەکان ،قازییــەکان و سیاســەتوانەکان« .ڕۆژێــک
بانگهێشــتی کردیــن بــۆ باخــی ئینگلیســی ،30کــە ڕێســتۆرانێکە بــەوە نــارساوە مافیــاکان ســەردانی دەکــەن.
هــاوکات مافیــاکان هەمــوو ڕۆژێــک لــە یەکرتیــان دەکوشــت .لــە کاتێکــدا کــە
بــە شــوێن ئــەو پیــاوەوە بوویــن ،بــە ئیســاعیلم وت‹ ،باشــرین شــت ئەوەیــە کــە
هەموو کەس
دوور بکەینــەوە ،پانســیۆنێکی دیکــە بدۆزینــەوە و قــەت لەگــەڵ دوکتــور شــەاڵبا
ئێمەی خۆش
پەیوەنــدی نەگرینــەوە ›.ئێمــە تەنیــا چەنــد ڕۆژ دەهاتیــن و دەچوویــن و کارمــان
دەویست ،چونکە
بــۆ دەکــرد.
ئێمەی خوێندکار لە «جارێکــی تــر تەلەفۆنــم بــۆ فرانــکا کــرد و پێمــوت کــە ئێمــە ڕێگــەی خۆمــان
کەمینەیەک بووین دەگرینــە بــەر .دوو مانــگ دواتــر بــوو کــە داوای لــێ کردیــن بگەڕێێنــەوە بــۆ
پێروجــا ،و لــە کریسمەســدا گەڕاینــەوە».
کە دژی خۆمەینی
کاتێــک وانەکانــی زانکــۆ دەســت پێکــران ،حامیــد کاتــی بــۆ هیــچ شــتێکی دیکە
شەڕمان دەکرد .جگــە لــە وانــەکان و خوێنــدن نەبــوو .کەمێکیــش لەگــەڵ ماوریزیــۆ کاری  دەکرد
بــەاڵم کــوڕەکان چیــر پەیوەندییــان بــە دوکتــور شــەاڵبا نەگــرت .دواتر بیســتیان
کــە لەگــەڵ ماوریزیــۆ قســەی کــردووە و وتوویەتــی کــە حامیــد و هاوڕێکــەی دیــار نیــن .ماوریزیــۆ دڵنیــای کردۆتــەوە
کــە هەردووکیــان کاری خۆیــان بــە باشــی دەکــەن.
گەیشنت بە ئاواتەکان
سەرەنجام حامید دەستی کرد بە خوێندنی نژیاروانی .ئەو پێنج بابەتی تیۆری و دیزاین و پالندانانی بوو.
دوای کریســمەس ،حامیــد گەڕایــەوە پالێرمــۆ بــەاڵم ئیســاعیل نەیویســت بگەڕێتــەوە« .بــە هاڕێکەمــم وت‹ ،مــن
لــە گرووپێکــدا لەگــەڵ تــۆ کارەکانــم ئامــادە دەکــەم و تــۆ چ ئامــادە بیــت یــان نــا نــاوی تۆشــیان لەســەر دەنووســم».
بــەاڵم ئیســاعیل چــوو لــە زوریــخ دۆســتە کچەکــەی ببینێــت و قــەت نەگەڕایــەوە پالێرمــۆ .هــاوکات ،حامیــد هەوڵــی
دا کــە لەگــەڵ خەڵکــی سیســیلیا ،ئێرانییــەکان و کوردێکــی تــر کــە لــە شــارێکی تــر دەژیــا ،هاوڕێیەتــی ببەســتێت.
کاتێکــی ســەخت بــوو ،لــە بنەماڵــە دابڕێیــت و پارەیەکــی وات نەبێــت« .لــەو کاتــەدا ،هیــچ پەیوەندییەکــان لەگــەڵ
مەهابــاد نەبــوو .ئــەوێ لــە ژێــر هێرشــدا بــوو و بــە هــۆی بۆردومانــی بەردەوامــەوە براکــەم ناچــار بــوو کــە شــەش
مانــگ بــە تەواوەتــی لەنــاو ماڵــدا مبێنێتــەوە ».کاتێکــی زۆر خەمگیــن بــوو بــۆ مــن .لــە پالێرمــۆ تەنیــا بــووم و هەمــوو
ڕۆژێــک دەگریــام .لــە نــاکاو زانیــم کــە پوڵــی پێویســتم پــێ نییــە؛ ئــەوەی پێــم بــوو تەنیــا بەشــی دوو یــا ســێ مانگــی
کرد .
29- Mattanza
30- Giardino Inglese
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«لــە پانســیۆنێکی یــەک ژووریــدا مامــەوە .شــوێنێکی زۆر ســادە بــوو بــۆ ژیــان ،بــەاڵم لــە کۆلێــژی مێعــاری نزیــک
بــوو .بینایەکــی کــۆن بــوو و ژوورەکــەی مــن لــە نهۆمــی هەشــتەم یــان نۆیەمــدا بــوو .تەنیــا یــەک تەختــی خــەو،
یــەک مێــز ،پەنجەرەیەکــی گــەورە و حەمامێکــی لــە دەرەوە هەبــوو .دەمتوانــی بچمــە باڵکۆنەکــەی بــۆ ئــەوەی لــە
بــاری مێشــکییەوە ئاســۆکانم گەورەتــر بکــەم.
پانســیۆنێکی هەرزانــی ئاســایی بــوو .مانگانــە پەنجــا هــەزار لیــرم دەدا و ســی دۆالریشــم بــۆ ڕیســتۆران دەدا .چونکــە
پارەکــەم کــەم بــوو ،بڕیــارم دا کــە کارێــک لــە هۆتێلێکــی ســێ ئەســتێرەی ئــەو نزیکــە لە شــەقامی ڕۆمــا پەیــدا بکەم.
لــە چــوار بــۆ هەشــتی بەیانــی ئەوێــم خاوێــن دەکــردەوە و کاتژمێــر هەشــت و نیــو ڕامدەکرد بۆســەر کەالســەکانم».
«شــەوانە دوو خواردنیــان پــێ دەدایــن ،یەکیانــم لــەوێ دەخــوارد و یەکیانــم دەبــرد بــۆ ماڵــەوە .بــۆ هاتوچــۆ پاســکیلم
هەبــوو و باشــرین جلەکانــی پێروجــام لەبــەر دەکــردن .هەمــوو نیوەڕۆیــەک ،بیســت کیلۆمەتــر دەڕۆیشــتم بــۆ کەنــار
دەریــا بــۆ مەلەکــردن ،تەنانــەت لــە زستانیشــدا دەچــووم .خوێنــدن ،خــواردن و وەرزشــکردن لــە رسوشــتدا .بــەو
شــێوەیە هەمــوو کاتەکانــم تێپــەڕ دەکــردن.
«لــە ڕاســتیدا زۆر بــە ســەختی دەمخوێنــد و لــە هۆتێلێکــی ســێ ئەســتێرەدا کارم دەکــرد .لــە کاتــی ســەرۆککۆماری
ڕەیگانــدا 31بــوو و خاوەنــی هۆتێلەکــە هەوڵــی دەدا کــە سیاســەتەکانی ئەمریکاییەکانــم بــۆ شــی بکاتــەوە .ئــەو
دەیگــوت باشــرین ڕێکخســتی سیاســی دێموکــرات و کۆماریخــوازن ،تەنیــا ئــەو دوو حیزبــە.
«ژوورەکانــی هۆتێلەکــەم خاوێــن دەکردنــەوە .دەبــوو ســەرەتا بــە ســابوون بیانشــۆم و دواتــر خاوێنیــان بکەمــەوە.
ســێ جــار لــە هەفتــەدا دەچوومــە ئــەوێ و هەمــوو ڕۆژێــک دە هــەزار لیــرە یــان شــەش دۆالری دەدامــێ .ئــەو پوڵــە،
خواردنــی هەفتەیەکــی بــۆ دابیــن دەکــردم و منیــش سوپاســگوزار بــووم.
«هەمیشــە لــە زانکــۆ بــووم .خاتوونێکــی بەتەمــەن لــە پانســیۆن منــی زۆر خــۆش دەویســت و پێــم گــوت کــە پــارەم
نییــە ،ئــەو کۆتایــی هەفتــەکان پاســتای بــۆ دەهێنــام .هەمــوو کــەس ئێمــەی خــۆش دەویســت چونکــە ئێمــەی
خوێنــدکار لــە کەمینەیــەک بوویــن کــە دژی خۆمەینــی شــەڕمان دەکــرد».
ڕاهێنان لە الیەن یاریزانێکی نارساوی تۆپی پێ
ڕۆژێــک حامیــد یاریزانێکــی نــارساوی تۆپــی پێــی بینــی ،مەســیح مەســیحنیا ،کــە لــە تیمــی تۆپــی پێــی نیشــتامنیی
ئێــران یــاری دەکــرد ،و بانگهێشــتی کــرد بــۆ ئــەوەی ببێــت بــە گۆڵپارێــز .وەرزشــکارەکە بەڵێنــی دا کــە ڕاهێنانــی پــێ
دەکات .ئــەو زۆر کەســێکی نــارساو بــوو و لەســەر ئایینــی کاتۆلیــک بــوو؛ هەروەهــا لەگــەڵ فــەرەح پەهلــەوی خێزانی
محەممــەد ڕەزا شــا پەیوەنــدی هەبــوو .ئــەو هاوڕێیــە زۆر دەوڵەمەنــد بــوو و ئەویــش نژیاروانــی دەخوێنــد.
«لــە کۆتایــی هەفتــەدا دەیــردم بــۆ یاریــی تۆپــی پــێ .لــە کاتەکانــی تــردا ،ئێمــە تەنیــا بوویــن .دواتــر ئیســاعیل
ڕۆیشــت و مــن ئــەو کــوڕەم بینــی کــە خەڵکــی سیســیلی بــوو  و نــاوی جۆڤانــی الکا 32بــوو .پیاوێکــی بــاش بــوو و
پێکــەوە بــاش دەمانخوێنــد .ئــەو هەندێــک جــار بــۆ نانــی شــەو لــە ماڵــەوە دەعوەتــی دەکــردم».
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برایەتیی کوردان
بــۆ نزیکــەی شــەش مانــگان ،حامــد هیــچ هەواڵێکــی براکــەی و خوشــکەکەی نەدەزانــی .بــەاڵم چەنــد کەســی
فارســی بینــی و بوونــە هاوڕێــی؛ یەکێــک کــە نــاوی مێهــران بــوو هەندێــک شــتی فێــر کــرد کــە چــۆن بخوێنێــت.
«هەمــوو ئێرانییــەکان ئێمەیــان خــۆش دەویســت ،لەگــەڵ ئێمــە کــوردەکان هاوســۆز بــوون ،چونکــە ئێمــە مافخــوراو
بوویــن».
لــە مــاوەدا بنەماڵــە تازەکــەی حامیــد لــە پێروجــا وەک «بنەماڵــەی ڕاســتەقینەیان» لێهــات .پاپــا تەنانــەت
بەدواداچوونــی بــۆ سیاســەتی نێونەتەوەیــی دەکــرد و دەیزانــی لــە ئێــران چــی دەگوزەرێــت ،چــۆن ڕژیمــی ئســیالمی
دژایەتیــی کــوردان دەکات و ئەوانیــش بــۆ پاراســتنی خۆیــان شــەڕ دەکــەن.
33
عەببــاس ،یەکێــک لــە هاوڕێکانــی حامیــد لــە تــاران ،پێنووســێکی نایابــی کێشــانەوەی بــە دیــاری بــۆ نــارد.
ئــەوە یەکــەم پێنووســی دیزاینــی حامیــد بــوو و ئــەو دیارییــە بــۆ ئــەو زۆر بەنــرخ بــوو .لــە مانگــی جونــدا ،هەمــوو
تاقیکارییەکانــی جگــە وانــەی مێــژووی مێعامریــی مۆدێــڕن تــەواو کــردن .هەمــوو ڕاهێنانەکانــی پێشــووی
لــە قوتابخانــەی دواناوەنــدی و کارکردنــی لەگــەڵ براکــەی ئاســتی زانســتیی ئەویــان بەرزکردبــۆوە .زۆربــەی
خوێنــدکارەکان ئــەو ئەزموونانەیــان نەبــوون ،و بــەردەوام ئــەو نومــرەی بــەرزی وەردەگرتــن.
کاری هاوینە و سەفەر
لــە هاوینــی دواتــردا لــە ســاڵی  ،١٩٨١حامیــد بڕیــاری دا کــە ســەفەر بــکات بــۆ دوورگەیــەک .ئــەو دوازدە و بگــرە
زیاتریــش هاوڕێــی سیســیلی بــوون« .خەڵکــی ئیتالیــا زۆر کــراوە و میواندۆســن .خەڵکــی باشــوور زۆر باشــن،
هاوڕێــی ڕاســتەقینەن و چاودێریــت دەکــەن».
بــە هــۆی دەســتەنگی بڕیــاری دا کــە باشــر وایــە کارێکــی هاوینــە بدۆزێتــەوە و هەندێــک پــارە پەیــدا بــکات.
ئیســاعیل هاوڕێیەکــی لــە ســویس هەبــوو کــە وتبــووی ئەگــەر حامیــد لــە هاوینــدا بچێــت بــۆ ئــەوێ یارمەتــی
دەدات کارێــک بدۆزێتــەوە.
«چــووم بــۆ باڵوێزخانــەی ســویس و وتــم دەمهەوێــت بچــم بــۆ کارکــردن .هەروەهــا پێموتــن کــە مــن کەســێکی
خۆبەخــش بــووم لــە یارمەتیدانــی قوربانیانــی بوومەلــەرزەی باشــووری ئیتالیــا .ڤیزایەکــی ســێ مانگــەی کارم
وەرگــرت و چــووم بــۆ زوریــخ کــە ئیســاعیل پێشــر لــەوێ کاری دەکــرد .زۆر زوو چەنــد کاریــان بــۆ دۆزیمــەوە.
کارێکیــان لــە ڕێســتۆران بــوو کــە دەبێــت دەفــر و حاجەتــان بشــۆم؛ کارێکــی تریشــیان لــە بیرەفرۆشــییەک لــە
ناوەنــدی شــار بــۆ دۆزیبوومــەوە .ئــەوە بــووە کاری هاوینــەی مــن».
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حامیــد بــە خۆڕاگرییــەوە بــەرەو ژیانــی داهاتــووی دەچــوو ،ســادق وەزیــری
کــە سیاســەمتەدارێکی کــوردە دەڵێــت لــەو کاتــەوە حامیــدی بینیــوە «ئــەو بــە
جۆرێــک دەژیــا کــە تەنانــەت خولەکێــک کاتــی نییــە بــە فیــڕۆی بــدات».
«حامیــد لــە ئیتالیــا درێــژەی بــە خوێندنەکــەی دا و لــە ســویس کاری دەکــرد
و قــەت کاتــی بەتاڵــی نەبــوو .ئــەم بەرنامەیــە یارمەتــی دا کــە قــەت کێشــەی
ئابــووری بــۆ دروســت نەبێــت .ئــەو بــە دەگمــەن کاتــی ئــازادی دەبــوو کــە
بــەم الوالدا بچێــت و ئەمــەش بــووە هــۆی ئــەوەی کــە لەســەر یــەک شــت چــڕ
ببێتــەوە .حامیــد هەمیشــە کاری دەکــرد بــۆ ئــەوەی پێداویســتییەکانی دابیــن
بــکات بەبــێ ئــەوەی گلەیــی لــە کەســێک بــکات .ئــەو کەســێکی جێمتامنەیــە
کــە بۆخــۆی خــۆی دروســت کــردووە »،ســادق وەزیــری بــەم شــێوەیە کۆتایــی بــە
قســەکانی دەهێنێــت .ئــەو پیــاوە دواتــر دەبێــت بــە ڕاوێــژکاری حامیــد.
حامیــدکاری دەکــرد تاوەکــوو پێداویســتییەکانی ســاڵی داهاتــووی خوێندنــی
دابیــن بــکات و بێخــەم بێــت لــەوەی کــە پوڵــی پێویســتی هەیــە.
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وردەکاریی زیاتر سەبارەت بە ڕاوێژکارەکەی
حامیــد پێشــر بیســتبووی کــە ســادق وەزیــری وەک زۆر کەســی تــر لــە ئێــران ڕایکــردووە .کاتێــک حامیــد گەیشــتە
لــۆزان ،چــوو تــا وەزیــری لــە ماڵەکــەی خــۆی ببینێــت.
وەزیــری وا لەســەری دەنووســێت کــە «زوو بــۆم دەرکــەوت کــە کەســێکی ئارەزوومەنــدە و حەزێکــی زۆری هەیــە .ئــەو
دەیویســت کــە ژیانــی تەرخــان بــکات و لــە هەمــوو ڕوانگەیەکــەوە پێــش بکەوێــت .هەســتم کــرد کــە ژیانــی خــۆش
دەوێــت و بــەرەو گەورەیــی دەچێــت».
حامیــد بــەو پەیوەندییــە دڵخــۆش بــوو« .ئــەو هاوینــە وەزیــری بــوو بــە ڕاوێــژکارم و تــا ئێســتاش هــەر بــەو شــێوەیە
مــاوە .ئــەو پێــی وتــم ‹تــۆ لێــرەی .تــۆ دەبێــت کەڵــک لــەم وزەیــە وەربگــری و بخوێنیــت ›.دوای ئــەوەی هەمــوو
هەفتەیــەک پەیوەنــدی لەگــەڵ دەگرتــم و نامــەی بــۆ دەنــاردم .هەمــوو حیزبــە سیاســییەکانی پــێ دەناســاندم و
بــەردوام لــە خوێندنــی و کاری تریشــدا ڕێنوێنــی دەکــردم .ئــەو لــە بــاری دەروونــی و هەموو بارێکــی ترەوە پشــتیوانی
لــێ کــردم».
پێداگریــی حامیــد لەســەر خوێندنەکــەی کاریگــەری لەســەر وەزیــری دانــا« .لــەو ماوەیــەدا ،الوەکان زیاتــر حەزێکــی
رسوشــتییان بــۆ چاالکیــی سیاســی پیشــان دەدا .حامیــد ئــەو هەســتەی هەبــوو کــە تەنیــا کەســێکە بــە پێچەوانــەی
ئــەو حــەزە گشــتییەیە .ئــەو ڕێگــەی بــە خــۆی نــەدەدا کــە هەســت و ســۆزێکی کاتــی بەســەریدا زاڵ بێــت .ئــەو لــە
ســەرەتاوە ڕوانگەیەکــی ڕوون و واقعــی ســەبارەت بــە بارودۆخــی خــۆی هەبــوو .ئامانجــی ئــەوە بــوو کــە بنەمایەکــی
پتــەو بــۆ ژیانــی داهاتــووی دابنێــت.
«ئــەو بڕوابەخۆییەکــی دەدا بــە مــن کــە پەیوەنــدی بــە ژیانــی تایبەتیــی خــۆی هەبــوو ،و بــە تایبــەت ئــەو کێشــانەی
کــە بــۆی دروســت بــوون .لــە الیــەن خۆمــەوە ،هەوڵــم دا کــە بەپێــی ئەزموونەکانــی خــۆم ڕێنوێنــی بکــەم .بیــرم
دەهێنایــەوە کــە کوردســتان پێویســتی بــە کادری ڕاهاتــووی لێــزان هەیــە ،ئەرکێــک کــە لەســەر شــانی ئەوییــە .مــن
پێــم وت کــە ئــەوە گەورەتریــن بۆشــایی ئێمەیــە.
«مــن پێــم وت کــە بۆشــاییەک پێویســتە پــڕ بکرێتــەوە و ئــەو پێداویســتییەش بــە دڵنیاییــەوە کەمیــی کەســانی
خوێنــدەواری پێگەیشــتوو و زانایــە کــە لــە هەمــوو بوارەکانــی زانســتدا شــارەزا بــن .حــەزی یەکجــار زۆری بــۆ
خوێندنەکــەی و تایبەمتەندییــە کەســییەکانی ئــەو بڕوایــەی لــە منــدا دروســت کــرد کــە ئــەم کــوڕە الوە لــە ژیانیــدا
زۆر پێــش دەکەوێــت».
وەزیــری تــا کاتــی مردنــی لــە ١١ی ئەپریلــی ٢٠١٨ەدا لــە تەمەنــی  ٩٨ســاڵیدا لــە لــۆزان مایــەوە .ئــاالن هەمــوو
هەفتەیــەک پەیوەنــدی لەگــەڵ دەگــرت .هەواڵــی خەمهێنــەری مردنەکــەی ،لــە الیــەن عەزیــز ماملــێ هاوڕێیەکــی
کــوردی ئێرانییــەوە بــە ئــاالن گەیشــت .کاتێــک لەگــەڵ هاوژینەکــەی ســاتو و هــاوڕێ دێرینــە ئیتالییەکــەی فرانــکا
بــەر لــەوەی  پالنــی ســەفەر بــۆ چیــن دابنێــت ،لــە دوورگــەی ئیســکییا 34لــە نزیــک شــاری ناپۆلــی لــە پشــوودا بوون.
ئــاالن خێــرا بەرنامەکــەی گــۆڕی و چــوو بــۆ ســویس بــۆ بەخاکســپاردنی وەزیــری تاوەکــوو ڕێــزی خــۆی بەرامبــەر
بــەو بــە جــێ بهێنێــت .بــە مردنــی وەزیــری ،ئــاالن یەکێــک لــە بەنرخرتیــن کەســەکانی ژیانــی لــە دەســت دا ،کــە
دەورێکــی منوونەیــی دەبینــی بــۆی و نزیــک بــە چــوار دەیــە هانــدەری بــوو .پێشــنیارە ڕوون و بەهێزەکانــی وەزیــری
34- Ischia
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یارمەتــی دا کــە لــە کێشــەکانی ژیــان تــێ بــگات .وەزیــری بــۆ ئــاالن یەکێــک لــە پراگامتیکرتیــن کەســەکانی نــاو
کــورد بــوو کــە تواناییەکــی بێوێنــەی لــە چارەســەری کێشــە و ملمالنێکانــی کۆمەڵــگای کــوردی هەبــوو.
ســاڵی  ٢٠١٤ئــاالن و عەزیــز ماملــێ ســێمینارێکی یــەک ڕۆژەیــان بــۆ ڕێزگرتــن لــە دەســتکەوتەکانی ژیانــی وەزیری
لــە فرانکفۆرتــی ئاڵــان ڕێــک خســت .ســەبارەت بــەوە قســەی کــرد کــە چــۆن وەزیــری ڕاوێــژکاری ســەرچاوەی
هاندانــی وەچەکانــی دواتــری زانســتمەندانی کــورد بــووە ،ئــاالن پێشــنیاری دا کــە خەاڵتێــک بــە نــاوی ئــەوەوە
دروســت بکرێــت تاوەکــوو هانــدەری زانایانــی کــورد بێــت کــە خزمــەت بــە کۆمەڵگەکەیــان بکــەن« :مەرگەکــەی
وەرزێکــی بەســەر بەرەیەکــدا داخســت کــە ســراتیجییەکی ڕوون بــۆ کوردســتان دابنێــن ،بــە شــێوەیەک کــە زانســت
و زانیــن دەتوانێــت نەتەوەکەمــان بــۆ ملمالنێکانــی داهاتــووی بەهێــز بــکات .مــن بەڵێــن دەدەم کــە ڕێگەکــەی بــۆ
پێشــکەوتنی و بەرەوپێشــچوونی کۆمەڵــگای کوردســتان درێــژە پێبــدەم».
حامیــد کاتێــک لــە ســویس بــوو پارەیەکــی زۆری بــە دەســت هێنــا« .کاتێــک گەڕامــەوە ،دەمتوانــی لــە پالێرمــۆەوە
بچــم بــۆ تۆرینــۆ .دواتــر گروپێــک کــوردم ناســین .لــە تۆرینــۆ ســەد و ســی بــۆ ســەد پەنجــا کــوردی لــێ بــوون کــە
زۆربەیــان کــوردی عێــراق بــوون و ســەر بــە یەکیەتــی بــوون .و قۆناغێکــی تــر لــە ژیانــی ڕەنگاوڕەنگــی مــن لــە زانکــۆ
دەســتی پێکــرد».
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 .4دابڕانێک لە ڕابردوو١٩٨٢-١٩٨١ :

لــە ڕاســتیدا ،لــەو کاتــەدا حامیــد بــە تەواوەتــی خــۆی بــۆ خوێندنەکــەی تەرخــان
کردبــوو ،بــۆ ئــەوەی لــە زیانــی چاالکییــە سیاســییەکان بــە دوور بێــت،
بەرنامەیەکــی بنەڕەتــی دانــا و گۆڕانێکــی ڕاســتەقینەی لــە ژیانیــدا پێکهێنــا .مــن
پێــم وت کــە تەنیــا پشــت بــە خــۆی ببەســتێت ،بایــەخ بــۆ کارەکــەی دابنێــت و
ســەبارەت بــە کەســانی دیکــە لــە وەهمــدا نەبێــت .ســادق وەزیــری
حامیــد لــە ناوەڕاســتی ســاڵی دووهەمــی خوێندنــی لــە زانکــۆی تۆرینــۆ ،زۆر شــێلگیرانە دژی خومەینــی چاالکــی
دەکــرد .هەمــوو ڕۆژێــک هەواڵــە سیاســییەکانی ڕووداوەکانــی ئــەو کاتە لەالیــەن هاوکارەکانییــەوە دەنــوورسان و باڵو
دەکرانــەوە .خوێنــدکارە کــوردەکان کۆبوونــەوەی بەردەوامیــان بــوو و کەســانی نارساویــان لــە یەکیەتیــی نیشــتامنیی
کوردســتان و کۆمەڵــە و حیزبــە ئێرانییەکانــی دیکــە دەبینیــن .هەمــوو ئــەم سیاســتمەدارانەیان ڕاســتەوخۆ دەبینین.
لــە ١٩٨٢دا کاتێــک مــاوەی پاســپۆرتەکەی بەســەر چــوو ،دەبــوو بچێــت بــۆ باڵوێزخانــەی ئێــران لــە ئیتالیــا ،بــەاڵم
بــە هــۆی ئــەوەی کــە بــە دژبەرێکــی خومەینــی نارسابــوو ئــەو کارە مەترســیدار بــوو ،یــان دەبــوو بگەڕێتــەوە بــۆ
واڵتەکــەی کــە نوقمــی شــەڕ بــوو.
هێشــتا یادەوەرییەکانــی ئــەو ڕۆژانــە زینــدوون« .لــە بیرمــە ســاڵی  ١٩٨٢بــۆ بەڕێوەبردنــی خۆپیشــاندان چوویــن
بــۆ چەندیــن شــاری جیاجیــا .الیەنگرانــی ڕژیــم منیــان دەناســی .هەمــوو خوێنــدکارە شــۆفارەکانی الیەنگــری
خومەینــی بــە دوای ئێمــەدا دەگــەڕان .زۆربــەی کات پێکــەوە لــە یــەک شــوێن بوویــن .هەندێــک جــار دەترســاین،
چونکــە جاروبــار لــە زانکــۆ پەالماریــان دەدایــن .هەروەهــا لــە الیــەن بەعســییەکانی ســەدام حوســەینەوە دەکراینــە
ئامانــج .لــە دەرەوە لەنــاو زانکــۆ ،دەردەکەوتــن و شــوێنامن دەکەوتــن.
«جارێــک بــۆ باڵوکردنــەوەی گۆڤــار چــووم بــۆ ڕێســتۆران و هەندێــک خوێنــدکاری سیاســیی ورووژمیــان بــۆ هێنــام.
ئەوەندەیــان لــێ دام کــە خوێــن بــە دەموچاومــدا هاتــە خــوار .دوای ئــەم ڕووداوە ،زیاتــر لــە ســەد خوێنــدکار
لەگەڵــم هاتــن بــۆ فلۆرێنــس کــە لــەوێ گۆڤــارەکان بــاو بکەینــەوە .ئێمــە کــوردەکان لــەوێ زۆر یەکگرتــوو بوویــن.
بەعســییەکان دەیانویســت کــە جارێکــی تــر لێــم بــدەن بــەاڵم خوێنــدکارە کــوردەکان هێرشــیان کــردە ســەریان.
کاتێــک کارەکەمــان تــەواو بــوو بــە پەلــە گەڕاینــەوە بــۆ تۆرینــۆ».
حامیــد لەگــەڵ ئــەوەی کــە تێکــەڵ بــە کاروبــاری سیاســی ببــوو ،لــە خوێندنەکەشــیدا نوقــم بــوو .براکــەی بــەردەوام
بیــری دەهێنایــەوە« ،هەمیشــە لــە بیــرت بێــت کــە بــۆ چــی لــە ئیتالیایــت».
حامیــد قــەت ئــەوەی لــە بیــر نەدەبــردەوە« .مــن لــە نــاو هەمــوو خوێندکارەکانــدا پلــە یــەک بــووم .چونکــە زۆر
بــاش دەمخوێنــد .هاوڕێکانــی زانکــۆم ڕۆژانــی هەینــی بــۆ ســەماکردن دەچوونــە دەر بــەاڵم مــن هەمــوو کاتــەکان
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دەمخوێنــد ».وەزیریــش بــاس لــەوە دەکات کــە حامیــد خــۆی بــۆ خوێندنەکــەی یــەکال کردبــۆوە  .وەزیــری دەڵێــت:
«ئــەو نەزمێکــی تاکەکەســی و ئــاکاری تایبــەت بــە خــۆی هەبــوو ،هەرچەنــد خــۆی نەخســتبووە تەنیاییەکــی لــە
ڕادەبــەرەوە بــەاڵم بــە پێچەوانــەی کەســانی گەنجــەوە خەریکــی ڕابواردنیــش نەبــوو ،کەســە گەنجــەکان بــە ســادەیی
فریویــان دەخــوارد و دەکەوتنــە ژێــر کاریگەریــی ڕەوتــە سیاســییەکانەوە .حامیــد ژیانێکــی ســادەی گرتبــووە بــەر و
شــوێن تاکــە ئامانجەکــەی کەوتبــوو و هەمیشــە وەک کەســێکی ســەربەخۆ دەژیــا».
حامیــد کاتێــک باســی چێــژی چڕبوونــەوەی لەســەر یەکێــک لــە پڕۆژەکانــی لــە زانکــۆی تۆرینــۆ دەکات ،حــەزی
زۆری بــۆ فێربــوون ،توێژینــەوە و ئەنجامدانــی ئامانجــە ئەکادمیکەکــەی پێــوەی دیــارە« :لــە پڕۆژەیەکــدا ،فێربــووم
کــە چــۆن ئاڵوگــۆڕ بەســەر مێعامریــی بەشــێک لــە شــاری تۆرینــۆدا بهێنــم .ئــەوە پڕۆژەیەکــی ســەرنجڕاکێش بــوو
بــۆ مــن! خــۆم بــۆ تەرخــان کردبــوو .دەمویســت بازاڕەکانــی شــارەکە دیزایــن بکەمــەوە و ئــەوە زۆر شــتی لەســەر
ئەندازیاریــی پێکهاتــەی نەگــۆڕ 35فێــر کــردم».
تاکە ڕوانگە
«ســەرچاوەی ئــەو کارەی کــە لــە داهاتــوودا دەیکــەم دواتــر هــات .بــۆ مــن ،تەنیــا ئــەوە گرینــگ بــوو کــە خوێندنەکەم
تــەواو بکــەم .ئەگــەر لــە ئیتالیــا بخوێنیــت ،دەبێــت تاقیکردنــەوەی کۆتایــی لــە دوای جون-جــوالی تــەواو بکەیــت،
بــەاڵم مــن لــە جونــدا تــەواوم دەکــردن چونکــە دەبــوو هاوینــان کار بکــەم .ئــەوە یەکێــک لــە هــۆکارەکان بــوو کــە
زەختــی زۆرم لــە خــۆم دەکــرد.
«کاتێــک خوێندنــی بــااڵم درێــژە دەدا ،بیــرم لــەوە دەکــردەوە کــە خوێندکــەم بپێچەمــەوە تــا لــەو چەنــد مانگــەدا لــە
ئەورووپــا کارێــک بدۆزمــەوە .کاتێــک مارســی  ١٩٨٢پاســپۆرتەکەم مــاوەی بەســەر چــوو ،ڕێگــەم نەبــوو کــە بچــم بــۆ
باڵوێزخانــە و داوای پاســپۆرتێکی تــر بکــەم».
ملامنێی خوێندن لە ئیتالیا وەک کوردێک
زۆربــەی کــوردەکان کــە لەگــەڵ حامیــد تێکــەڵ بــە چاالکییــە سیاســییەکان دەبــوون لــە ئەورووپــا کێشــەی
ئابوورییــان هەبــوو .بــە ڕاســتی ســەخت بــوو کــە لــە ئیتالیــا هــەم بژێــوی پەیــدا بکەیــت و هــاوکات بشــخوێنیت.
بــۆ ئــەم کارە ،خوێنــدکارە کــوردەکان دەبــوو بــە شــوێن ســەرچاوەیەکی مادیــی ســەربەخۆدا بگەڕێــن .وەک واڵتانــی
دیکــە نەبــوو کــە خوێنــدکاران پــارەی سکالرشــیپ بــۆ خوێنــدن وەربگــرن .بۆیــە ســادە نەبــوو لــەو ســااڵنەدا هــاوکات
کار بکەیــت و بشــخوێنیت.
«هاوڕێیــەک ،قــادر ،کــە ئــەودەم پزیشــکی دەخوێنــد ،وتــی کــە چیــر ناتوانێــت درێــژە بــە خوێندنەکــەی لــە ئیتالیــا
بــدات .داوای کــرد کــە بــە قــەرز پــارەی بدەمــێ و پاشــان چــوو بــۆ یۆگۆســاویا و دواتــر بــۆ ســوید .مــن لــە ســویس
پــارەم پەیــدا کردبــوو و پــارەم دایــە .فازیلیــش هەمــان کاری کــرد .ئــەو یەکســەر ئیتالیــای بەجــێ هێشــت .چــووە
پۆڵەنــدا و پاشــان چــووە ســوید ،و لــە کارخانــەی ئۆتۆمبیلســازی ڤۆڤڵــۆ کاری دەکــرد .قــادر پزیشــکی خوێنــد و
ســەرەنجام لــە ســوید نیشــتەجێ بــوو و لــەوێ وەک پزیشــک درێــژەی بــە کارکــردن دا .ئــەوان دوو هاوڕێــی نزیکــی
مەهابــادی بــوون کــە دەیانویســت لــە ئیتالیــا بخوێنــن بــەاڵم نەیانتوانــی».
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هەمــوو هاوڕێکانــی حامیــد پارەیــان لــە دایــک و باوکیــان وەردەگــرت .بــەاڵم ڕێگــەی ئــەو جیــاواز و سەرڕاســت
بــوو .هیــچ پارەیەکــی خۆڕایــی و زیــادە لــە ئــارادا نەبــوو .نەیدەتوانــی زیــاد لــە داهاتەکــەی بــە شــوێن حەزەکانیــدا
بچێــت .بــۆ وێنــە  قــەت نــە حەزێکــی زۆری بــوو و نــە بــۆی دەگونجــا کــە بیــر لــەوە بکاتــەوە ئۆتۆمبیلێکــی بچوکــی
خــۆی هەبێــت ،چــون پــارەی ئــەو شــتەی نەبــوو ،جاروبــار ئۆتۆمبیلێکــی لــە هاوڕێیەکــی بــە ئەمانــەت وەردەرگــرت.
ئــەو تایبەمتەندییانــەی حامیــد بــۆ کارکردنــی ســەخت و پێداگــری لەســەر کارەکــەی ،کاریگــەری لەســەر هاوڕێکانی
دانــا .عەزیــز ماملــێ کــە دواتــر لــە پاریــس بینــی بــەم شــێوەیە وەســفی دەکات «کوڕێکــی گەنــج کــە بــە گیرفانــی
بەتــاڵ گەیشــتە ئیتالیــا و لــە بــاری ڕۆشــنبیری و پیشــەییەوە بــە خوێندنەکــەی ،خــۆی دروســت کــردەوە ».عەزیــز
بــە شــانازییەوە قســەکانی درێــژە دەدات« :مایــەی شــانازی بــوو .ئــەو هــاوکات ســێ کاری دەکــرد .کاری دەکــرد،
دەیخوێنــد و چاالکــی سیاســی بــوو .ئــەم ڕوانگەیــە کەســێکی دروســت کــرد .کەســێک کــە لــەو بارودۆخــەدا
ســەردەکەوێت جیــاوازە لــە کەســێک دایــک و باوکــی هەمــوو شــتێکی بــۆ دابیــن دەکــەن».
ژیانی خوێندکاری لە تۆرینۆ
حامیــد بــۆ کۆتاییهێنانــی خوێندنەکــەی هیشــتا پێویســتی بــە کارکــردن بــوو ،بۆیــە دەســتی کــرد بــە کاری
ڕۆژنامەفرۆشــی.
36
«ڕۆژنامــەی ال ســتامپا م دەکــڕی ،دوای تەواوبوونــی کاروبــاری کلیســا لــە ڕۆژانــی یەکشــەممەدا ،دەمفرۆشــن و
دە هــەزار لیــرم بــە دەســت دەهێنــا .ســەرەنجام ،کاتێــک لــە الیــەن UNCHRەوە ،سکالرشــیپم وەرگــرت ،چیــر 
کێشــەی مادیــم نەمــاو و زۆر حەســامەوە .هــاوکات لــە بــاری سیاســییەوە زۆر چــاالک بــووم .هــەر کوردێــک بهاتبایــە،
دەهــات بــۆ الی ئێمــە ،بۆیــە بــەردەوام ماڵەکەمــان پــڕ بــوو لــە کــورد».
حامیــد ئاپارمتانــە بچووکــە دوو ژوورییەکــەی لــە تۆرینــۆ لەگــەڵ هاوڕێکــەی جەبــار فەتــاح دابــەش کــرد کــە ئــەو
37
کات نوێنــەری یەکیەتــی بــوو .هەرکامیــان ژوورێکیــان بۆخۆیــان بــوو .ماڵەکیــان لــە کۆرســۆ یونیــۆن ســۆڤیتیک
بــوو کــە یەکێــک بــوو لــە شــەقامە ســەرەکییەکان و ناوەنــدی شــاری بــە بەشــی باشــووریی شــارەوە دەبەســتەوە.
زۆر دواتــر ،گەڕایــەوە ئــەو شــوێنە و پێــی ســەیر بــوو کــە چــۆن لــەو شــوێنە بچووکــە پیســەدا ژیــاون .بــەاڵم ئــەوان
ڕۆژەکانیــان بــە تەواوەتــی وەک خویندکارێــک تێپــەڕ دەکــردن ،بــە ســەختی کاریــان دەکــرد ،بــەردەوام دەرســیان
دەخوێنــد.
«لــە ئیتالیــا ،بەرنامــەی خوێندنەکەمــان قــەت ســووک نەدەبــوو .دەرســان دەخوێنــد و ڕۆژانــەش دەچووین لــە پۆلدا
ئامــادە دەبوویــن .دواتــر لــە جوالیــدا ،دوای تەواوبوونــی وانــەکان ،خۆمــان بــۆ تاقیکردنــەوەکان ئامــادە دەکــرد».
ئێســتاش ئــەو یادەوەرییــە هەســتێکی ناخۆشــم پێــدەدات ».ئەگــەر لــە تاقیکردنەوەکانــدا دەرنەچووبــای ،لــە مانگــی
ســێپەمتربدا بــۆ جــاری دووهــەم یــان ئەگــەر پێویســت بوایــە دواتــر ،بەشــداریت دەکــرد.
کێشــەی مــن ئــەوە بــوو کــە دەبێــت ســەرجەم تاقیکردنــەوەکان لــە مانگــی جون-جــوالی بــە ســەرکەوتوویی تێپــەڕ
بکــەم .ســاڵێک ،نــۆ تاقیکردنــەوەم بــوون و هــەر چواریــان لــە مانگــی جوالیــدا بــوون .زۆربــەی خوێنــدکارەکان لــە
36- La Stampa
37- Corso Union Sovietic
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کاتــی جیاجیــادا بەشــداریی تاقیکردنەوەکانیــان دەکــرد .بــەاڵم ئــەو هاوینــە پێویســت بــوو ئــازاد بــم بــۆ ئــەوە ســەفەر  
بکــەم و بەبــێ هیــچ زەختێکــی زانکــۆ کار بکــەم.
ئــەوەی کــە دەبــوو لــە کۆتایــی ســاڵدا تاقیکردنەوەکانــم تــەواو بکــەم ،هانــی دام کــە تــەواوی کاتەکــەم لــە زانکــۆ بــم،
زیاتــر لــە زۆربــەی خوێنــدکارەکان زەخــت لــە خــۆم بکــەم ».ئــەو مــاوە ســەختەی خوێنــدکاری زۆر خێــرا تێپــەڕی.
سەفەر بۆ پاسپۆرت
مانگێــک دواتــر ،مــاوەی پاســپۆرتەکەی بەســەر چــوو ،حامیــد هیــچ بژاردەیەکــی نەبــوو جگــە لــەوەی بــە شــوێن
پەنابەرییــەوە بێــت« .چــووم بــۆ نووســینگەی نەتــەوە یەکگرتــووەکان  و پێــم وتــن‹ ،مــن لێــرە چاالکــی سیاســیم ›،و
ئــەوان هــەر زوو کردیانــم بــە پەنابــەر .لــە ١٩٨٢دا زۆر کــەس لەژێــر چەتــری نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا بــوون.
«نەتــەوە یەکگرتــووەکان بــۆ وتووێژێــک بانگیــان کــردم .وتیــان ئەگــەر نومــرەی بــەرزت هێنابێــت ،سکالرشــیپم
دەدەنــێ .هــەر کــە بەڵگەنامەکانیــان بینیــم ،سێســەد و پەنجــا هــەزار لیریــان دامــێ کــە مانگانــە دەیکــردە نزیکــەی
دوو ســەد دۆالر .هەروەهــا کارتێکــی ڕێســتۆرانی خوێندکارییــان دامــێ .ئــەوەش واتــە تێچــووی خواردنەکانــم
پارەیەکــی زۆر کەمــی دەکــرد .ئــەوە بــۆ مــن یەکجــار بــاش بــوو .بــەاڵم نەمدەتوانــی هاتوچــۆ بکــەم؛ نەمدەتوانــی
بچمــە هیــچ شــوێنێک لــە دەرەوەی واڵت».
ڕزگاری لە ئەرکێک
حامیــد شــەوانە بــە تەواوەتــی دەرســی دەخوێنــد ،درەنگانــی شــەو کەنــداڵ نــەزان ،بەڕێوەبــەری ئەنســتیتوی کوردی
پاریــس تەلەفۆنــی بــۆ کــرد ،ئــەو نەخەوتبــوو« :یوســف ،ســەرۆکی حیزبــی سۆسیالیســت ،دێــت بــۆ ئەورووپــا .ئایــا
دەتوانــی یارمەتیــی کوڕەکــەی بــدەی کــە بــە پارێــزراوی بچێــت بــۆ فەڕانســە؟» ئــازاد ،کــوڕی یوســف ،تەمەنــی
شــازدە ســاڵ بــوو و لــە تورکیــەوە دەهــات بــۆ ئیتالیــا .ســەرەڕای ئــەوەی کــە حامیــد پاســپۆرتی نەبــوو و نەیدەتوانــی
واڵت جــێ بهێڵێــت ،وەاڵمــی دایــەوە« ،کێشــە نییــە ،مــن چاودێریــی دەکــەم».
بــە زنجیرەیــەک پەیوەنــدی و ناوســیاو کارەکــە رێکخــرا« .مارســی  ١٩٨٢بــوو .کەشــوهەوای تۆرینــۆ زۆر خــۆش بــوو و
داوام لــە جەبــاری هاوماڵیــم کــرد ،لەگەڵــم بێــت .داوای لــە خوێندکارێکــی دەوڵەمەنــدی تورکەمەنــی هاوڕێــی  بــە
نــاوی زۆهەیــر کــرد کــە ئۆتۆمبیلــی ڕێنۆکەیــان بــە ئەمانــەت بداتــێ .جەبــار پێــی وت کــە دەمانهەوێــت بچێــن بــۆ
کــوێ.
«بــە هــۆی ئــەوەی چاالکیــی سیاســیامن بــوو ،هەمــوو کــەس ڕێــزی لــێ دەگرتیــن ،بۆیــە دەمانتوانــی ئۆتۆمبیــل بــە
ئەمانــەت وەربگریــن .هیــچ ئەزموونێکــان نەبــوو بــەاڵم لــە ڕێگــەی نەخشــەوە ڕێگەیەکی باشــان بەســەر کوێســتانە
پڕبەفرەکانــدا دۆزییــەوە .ئامــادەی بەفــر نەبوویــن؛ زنجیــری تایەمــان پــێ نەبــوو .لــە نیــوەی ڕێــگا ،ئۆتۆمبیــل گیــری
کــرد و دەبــوو پارچەیــەک ئاســن پەیــدا بکەیــن بــۆ ئــەوەی ئۆتۆمبیلەکــەی پــێ دەربهێنینــەوە .لەنــاکاو زانیــان کــە
لــە نێــوان فەڕانســە و ئیتالیــا ،لــەو کوێســتانە و لەنــاو بەفرێکــی قورســدا بــە تەنیــا کەوتووینــەوە .دەمانگــوت کــە
لــەوێ دەمریــن .هــەوا زۆر ســارد بــوو و بــاش دەهــات .هەرچۆنێــک بێــت ،دوای چەنــد کاتژمێــر توانیــان لــەو کێــوە
دەرچیــن.
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«لــەوێ پۆلیســی لــێ نەبــوو و هیــچ ئۆتۆمبیلێــک تێنەدەپــەڕی .کاتژمێــر ســێی بەرەبەیــان بــوو کــە لــە ســنوورەوە
تێپەڕیــن بــۆ نــاو فەڕانســە .ئێمــە نایاســایی هاتبوویــن چــون پاســپۆرمتان نەبــوو .شــکور بــە هــۆی بەفــری قورســەوە
بەریــان پــێ نەگرتیــن و پەڕینــەوە.
«لــە بــەری فەڕانســە ناونیشــانی ڕێســتۆرانێکامن پــێ بــوو ،کــە باوکــی کوڕەکــە لــەوێ بــە نگەرانییــەوە لــە ژوورەوە
چاوەڕێــان بــوو .هــەم ترســابوو و هــەم یەکجــار دڵخــۆش بــوو کــە کوڕەکــەی بینــی .کاتێــک کوڕەکــەی منــداڵ بــوو،
بــە هــۆی کێشــەی ســەربازییەوە تورکیــای جێهێشــتوو و لــەوە دوا کوڕەکــەی نەبینیبــوو .پێکگەیشــتنەوەیەکی جــوان
و پڕهەســت بــوو».
فێربوونی ئەوەی چۆن لە سەرەتاوە دروست بکەیت
حامیــد هاوینــان بــە شــێوەی نایاســایی دەچــوو بــۆ ســویس تــا کاڕێکــی پــڕ داهــات بدۆزێتــەوە .هاوینــی ١٩٨٢
لــە ســویس پاســپۆڕتی پــێ نەبــوو و زۆر ســەخت بــوو لــەو ڕێســتۆرانەی کــە پێشــر بــاش کاری تێــدا کردبــوو ،کاری
بدەنــێ .کرێــکارە نایاســاییە بیانییــەکان  لــە ســااڵنی ١٩٨٠کانــدا ،کــە قۆناغێکــی باشــی ئابــووری بــوو ،داواکاری
واڵتیــان بــۆ هێــزی کار پــڕ دەکــردەوە.
لــە ١٨٧٠ەوە ســویس ببــوو بــە یەکێــک لــە شــوێنە دڵخوازەکانــی کۆچبــەران بــە تایبــەت لــە ئیتالیــاوە .کۆچبــەران
بــە کۆمــەڵ دەهاتــن؛ ســەرووی پێنــج ملیــۆن ئیتالیایــی لــە ســااڵنی  ١٨٧٠تــا  ١٩٨٠هاتــن بــۆ ســویس.
ئیتالییــەکان کەســانێکی حــەز بــە گاڵتــە و  سویســییەکانیش مەغــروور بــوون ،تێکەڵبوونــی دوو کلتــوری تــەواو
جیــاواز هەلومەرجێکــی سەرنجڕاکێشــی لــە نێــوان دانیشــتووان و کۆچبەرانــدا خوڵقاندبــوو .سرتێســێکی دەروونــی
بــۆ ئــەو کەســانەی کــە تــازە گەیشــتبوون شــتێکی نائاســایی نەبــوو.
حامیــد خــۆی لــە نێــوان گرووپێــک کرێــکاری ئیتالیایــی تێکۆشــەردا بینییــەوە کــە خەریکــی کاری بیناســازی بــوون.
هــاوڕێ فارســەکەی گرێبەســتێکی کاری پالســتێری لــە پڕۆژەیەکــی بیناســازیی نیشــتەجێبووندا واژۆ کــرد کــە ئــی
کۆمپانیاییەکــی بیناســازیی پیاوێکــی دەوڵەمەنــدی سویســی بــوو و پێشــر کاری لەگــەڵ کردبــوو .هاوڕێکــەی
حامیــد داوای لــە خاوەنکارەکــەی کــرد ئەگــەر دەتوانێــت کارێکــی هاوینــەی وەک کاری خوێنــدکاری بداتــێ چونکــە
پێویســتی بــە پارەیــە .خاوەنکارەکــەی ،لــە ئۆتۆمبیلــە مێرسێدێســەکەیدا حامیــدی بینــی و ڕازی بــوو بــەوەی لەگــەڵ
گرووپێــک کرێــکاری دیکــەی باشــووری ئیتالیــا کاری بداتــێ .حامیــد ئیــر لێــرەوە هەلــی بیناســازیی ڕاســتەقینەی
بــۆ لــوا و چیــر شــتەکان تەنیــا تیــۆری نەبــوون بەڵکــوو تــەواو لــە ئاســتێکی کردەییــدا بــوون.
«هیــچ کام لــە کرێــکارە ئیتالییــەکان بڕوایــان نەدەکــرد ،کاتێــک وتــم مــن خوێنــدکارم .ئــەوان کرێــکار بــوون و
ئامانجیــان ئــەوە بــوو ئۆتۆمبیلێکــی بــاش بکــڕن .کارتــی خوێندکاریــم پیشــان دان .بارودۆخــی خــۆم بــۆ بــاس
کــردن ،و هەڵوێســتیان بەرامبــەرم گــۆڕا .تەنانــەت زۆر جــاران بانگیــان دەکــردم کــە لەگــەڵ بنەماڵەیــان نــان بخــۆم.
کاری مــن ئــەوە بــوو کیســەی بیســت تــا ســی کیلۆگرامیــی ســیامن بــە پلیکانــەدا ببەمــە ســەر و بهێنمــە خــوار
تاوەکــوو لــە دروســتکردنی دیوارەکانــی نــاوەوە یارمەتیــدەر بــم .بیناکــە ســێ قــات بــەرز بــوو و ئــەو کارەی دەمکــرد
زۆر قــورس بــوو .ئــەوە قورســرین کار بــووە لــە ئەورووپــا کردبێتــم .ڕۆژێــک داوای یارمەتیــم لــە کرێــکارەکان کــرد و
ئــەوان بــە دەنگمــەوە هاتــن.
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«چونکــە بەڵگەنامــەی یاســاییم نەبــوو ،بــە ترســەوە دەژیــام .بــە نایاســایی دەهامتــە نــاو واڵت و دەچوومــە دەر.
دەمزانــی بــەکام شــەمەندەفەر بــڕۆم کــە کەمــر کۆنرتۆڵــی بەســەرەوەیە .هــاوڕێ نوێیەکــەم ،پیەتــرۆ ئنڤێرنیتســی، 38
کــە خەڵکــی تیســینۆی ســویس بــوو ،لــە ئیتالیــاوە بردمییــەوە بــۆ بێلینزۆنــا .39زۆر مەترســیدار بــوو ،بــەاڵم ڕێگەیەکــی
ترم نەبوو .دوو یان سێ مانگ لە سویس کارم کرد و  باش بوو چونکە زۆر بە داڵواییەوە پارەیان دەدامێ».
پاریس دەرگای بەخێرهاتن دەکاتەوە
لــە هاوینــدا ،حامیــد بارودۆخــی پاســپۆرتەکەی بــۆ وەزیــری بــاس کــرد و وەزیریــش بــە کەنــداڵ نــەزان ســەرۆکی
ئەنســیتیتۆی کــوردی پاریســی گــوت.
ڕۆژی ١٢ی مارســی  ،١٩٨٣نامەیــەک لــە وەزارەتــی کاروبــاری دەرەوەی فەڕانســەوە هــات و حامیــد بانگهێشــت
کرابــوو بــۆ فەڕانســە .بانگهێشــتنامەی ئەنســتیتۆی کــوردی پارســی پــێ بــوو و بانــگ کرابــوو بــۆ ئــەوەی لــە
کۆنفرانســێک لەســەر نژیاروانیــی نەریتــی لــە پاریــس ،وتارێــک پێشــکەش بــکات .ئــەوە هــۆکاری بانگهێشــت
کردنەکــەی بــوو بــۆ فەڕانســە و ســەرەڕای ئــەوەی پاســپۆرتی نەبــوو ،بلیتەکەیــان بــۆ نــارد کــە بچێــت بــۆ فەڕانســە.
«تــا هاویــن ڕاوەســتام و پاشــان چــووم بــۆ پاریــس .بــۆ یەکــەم جــار لــە هاوینــی ١٩٨٣دا کەنداڵــم بینــی .بــە
کرانــەوەی ئەنســتیتۆی کــوردی مــن و کەنــداڵ بووینــە هــاوڕێ ».لــە ئەنســتیتۆدا ،حامیــد زۆر هاوڕێــی تــری ناســین
و کەســانی دیکــەی بینینــەوە کــە ســااڵنێک پێشــر لــە ئێــران دیتبوونــی.
دوو کــەس لەوانــە عەزیــز ماملــێ و هاوژینەکــەی ســۆهەیال قــادری بــوون .عەزیــز دەگێڕێتــەوە «مــن براگەورەکــەی
حامیــدم دەناســی کــە کۆمپانیــای ڕێگاوبــان و بیناســازی هەبــوو .ئــەو هاوڕێــی براکــەم بــوو .لــە ســەفەرێکی
پاریســدا ،حامیــد هــات بــۆ ئەنســتیتۆی کــوردی و ســۆهەیالی هاوژینمــی بینــی .ســەردانی ماڵــی ئێمــەی کــرد.
ئــەو زۆر خۆێــن شــیرین بــوو ،هەســتم کــرد ماوەیەکــی زۆرە یەکــر دەناســین .دوای ئــەوە بــە فەرمــی هاوڕێیەتیــان
دەســتی پێکــرد».
بنەماڵــەی ماملــێ لەگــەڵ وەزیریــش نێوانیــان خــۆش بــوو و پێکــەوە لەگــەڵ حامیــد و وەزیــری هاوڕێیەتییەکــی
بێوێنەیــان پێکهێنــا .عەزیــز لــە بیریەتــی «هەرجــار دەهاتــە پاریــس و هەمــوو هاوینــان ،لەگــەڵ ئێمە دەمایــەوە ،وەک
ئــەوەی لەگــەڵ خوشــک و بــرای خــۆی بێــت .مــن وەک کوردێکــی مەهابــاد ســەیرم دەکــرد .ئــەو هاوڕێیەتییەکــەی
ڕاســتەقینە بــوو و لــە ئیتالیــا زۆر بــە پرســی کــوردەوە مانــدوو بــوو .ئــەوە بــە هەیەجانــەوە لــە چاالکییەکانــی لەمــەڕ
پرســی کــورد و مافەکانــی مــرۆڤ لــە ئێــران و بــە تایبــەت لــە کوردســتان دەدوا».
لــەوە بــە دواوە ،هــەر کات حامیــد دەهــات بــۆ پاریــس ،لەگــەڵ ئێمــە دەمایــەوە .ئــەو هــەر جــار کــە دەهــات دیــاری
دەهێنــا ،جلوبەرگــی وەرزشــی لــە الیــەن فرانــکاوە بــۆ کوڕەکەیــان ئارێــز دەهێنــا کــە دوایــی بــوو بــە الیەنگــری
حامیــد .حامیــد «زۆر زۆر لەبــەرداڵن بــوو و هەندێــک جــار تەنانــەت خواردنــی ئیتالیایــی بــۆ دروســت دەکردیــن».
ماملــێ دەگێڕێتــەوە «لــەو کاتــەوە کــە دەیناســم ،هەمیشــە ئاواتــی گــەورەی ئــەوە بــووە کــە بــە ڕوانگــەی بــۆ نژیاروانی
دنیــا بگۆڕێــت».
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حامیــد لەگــەڵ عەزیــز چــوو بــۆ وەزارەتــی کاروبــاری دەرەوە تاوەکــوو داوای پاســپۆرت بــکات .لــەوێ چەنــد کارمەنــد
لێیــان پرســی ئایــا دوکتــور قاســملوو دەناســێت .قاســملوو بــاش نارسابــوو و حامیــد شــانازی بــەوە دەکــرد کــە بڵێــت
دەیناســێت و لــەو ڕێبــەرە مەزنــەی کــورد نزیــک بــووە.

لەگەڵ بنەماڵەی ماملێ لە پاریس ١٩٨٢

وەرگرتنی پاسپۆرت
تەنیــا لــە دوو هەفتــەدا ،حامیــد پاســپۆرتی پەنابــەری وەرگــرت .بــەم پاســپۆرتەوە دەیتوانــی ســەفەر بــکات؛ و بــە
حــەزی خــۆی بێــت و بچێــت .بۆیــە بڕیــاری دا کــە مبێنێتــەوە و زمانــی فەڕانســە بخوێنێــت .عەزیــز پێشــوازی لــەوە
کــرد کــە ئــەو هاوینــە لــە کاتــی خوێندنەکــەی لــە ژووری براکــەی لــە زانکــۆ مبێنێتــەوە.
سیاسەت و دنیای ڕاستەقینە پێک دەگەن :ئەندامانی کۆمەڵە چۆن لە جیهانی ڕاستەقینەدا دەژیان
حامیــد لــە پاریــس یوســف ئــەردەاڵن و خــۆرسەو داوەری بینــی کــە کۆمەڵەیــی بــوون و لەگــەڵ ئــەوان چاالکیــی
سیاســیی زۆر بــوو .تــا ئــەو کاتــە ســەرقاڵی خوێندنــی ســاڵی دووهەمــی لــە زانکــۆی تۆرینــۆ بــوو.
یادەوەرییەکــی لــە بیــری بێــت ئەوەیــە کــە جــەواد کەشــمیری ،چاالکــی سیاســیی کــورد کــە کۆمەڵەیــی بــوو،
ســەرەڕای ئــەوەی حامیــد خوێنــدکار بــوو ،داوای یارمەتــی مــادی لێکــرد .ئــەو کاتــە وا بیــر دەکرایــەوە کــە ئــەو
کەســانەی خۆیــان بــۆ سیاســەت تەرخــان دەکــەن دەبێــت لــە بــاری ئابوورییــەوە کەســانی دیکــە یارمەتییــان بــدەن.
ئــەو هەلومەرجــە هەندێــک وانــەی سەرنجڕاکێشــی تێــدا بــوون« .جــەواد ،کــە هاوڕێیەکــی کرماشــانی بــوو لەگــەڵ
ئێمــە لــە ئیتالیــا دەیخوێنــد .ئــەو بــووە سیاســتەوانێکی شــارەزا و چیــر نــە دەرســی خوێنــد و نــە کاری دەکــرد.
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ئــەو زۆر بــە باشــی دەیتوانــی لــە ‹ماڵــی ئێرانیــان› لــە تۆرینــۆ شــوێنێک کــە ئێرانییــەکان دەهاتــن بــۆ باســکردنی
سیاســەتی حیزبەکانیــان ،بیرۆکەکانــی خــۆی لــە وتــارە سیاســییەکانیدا دەربڕێــت .ئــەو هەمــوو کاتــی خــۆی بــۆ
سیاســەت و کارکــردن لەگــەڵ کۆمەڵــە تەرخــان کردبــوو».
«ویســتم هــەروەک چــۆن یارمەتــی خــۆم دراوە ،منیــش بــە هەمــان شــێوە یارمەتیــی کەشـــمیری بــدەم ئیشــێک
پەیــدا بــکات .دوای دوو هەفتــە ،کارێکــی هاوینــەم لــە ســویس بــۆ دۆزییــەوە ،بــەاڵم تەنیــا دوای یــەک ڕۆژ کارکــردن
بڕیــاری دا بگەڕێتــەوە ئیتالیــا .مــن نەمدەتوانــی کارەکــەم بەجــێ بهێڵــم چونکــە دەبــوو کار بکــەم بــۆ ئــەوەی
خوێندنەکــەم درێــژە بــدەم و زۆر لەســەر کارەکــەم پێداگــر بــووم .بــەاڵم ئــەو چــاوەڕێ بــوو ئێمــە خەرجــی ژیانــی
بــۆ دابیــن بکەیــن .لــەم ئەزموونــەوە ،بــۆم دەرکــەوت کــە هەندێــک جــار چەپبــوون هیــچ فــڕی بــە ســەر جیهانــی
ڕاســتەقینە و ئــەو کێشــانەوە نییــە کــە لــە جیهانــی ڕاســتەقینەدا ســەرهەڵدەدەن».
ئــەم شــتە حامیــدی لــە ئایدیالیــزم بێهیــوا کــرد« .ئــەوە بــۆ مــن هــاودژی بــوو .ئەگــەر ئــەوان ناتوانــن ژیانــی خۆیــان
بەڕێــوە ببــەن چــون دەتوانــن ژیانــی کەســانی دیکــە بەڕێــوە ببــەن؟ تــۆ دەبێــت ســەرەتا بتوانیــت خــۆت  و ژیانــی
خــۆت بەڕێــوە ببەیــت ،تاوەکــوو بتوانیــت یارمەتیــی کەســانی دیکــە بدەیــت ».ئــەو دواتــر دەزانێــت کــە ئــەم پیــاوە
بــووە هــۆی دروســتکردنی کێشــە بــۆ کۆمەڵــە و وەک خاوێنکــەرەوە لــە زانکۆیەکــدا لــە ســوید ئیشــی دەکــرد.
پێگەیشتنی سیاسیی حامید
حامیــد بڕیــاری دا کــە باشــرە ئەندامــی هیــچ حیزبێــک نەبێــت .لــە کۆبوونەوەکانــدا ،ئــەو دەیزانــی کــە زۆر قســە
و بــاس دەکرێــن کــە ئــەو پێــی دەگوتــن «هەڵیــت پڵیــت!» ئــەو نەیدەویســت لەالیــەن هیــچ حیزبێکــەوە بــە کار
بهێرنێــت« .هیــچ حــەزم لــەوە نەدەکــرد کــە کۆمۆنیســت بــم .لــەو کاتــەدا هەســتم بــە هیــچ دابەشــكارییەکی
چینایەتــی نەدەکــرد ...هەرچەنــد هەندێــک کــەس پێیــان وابــوو کــە دەبێــت حیزبــی کۆمۆنیســتی سۆسیالیســتی
بهێنــن بــۆ کوردســتان».
ئەحمەدیــش پێــی دەگــوت کــە چــۆن کادری کۆمەڵــە لــە بانــە لــە کوردســتان هاتــوون بــۆ نووســینگەکەی و هەمــوو
کەلوپەلەکانیــان لــێ ســتاندووە .ئــەوان بــە کەســێکی ســەرمایەدار تۆمەتباریــان دەکــرد چونکــە چوارســەد کــەس
کاریــان بــۆ دەکــرد .دێموکراتییــەکان ،حــدکا ،کەلوپەلەکانیــان بــۆ ئەحمــەد گەڕانــدەوە.
بەپێچەوانــەوە یوســف ئــەردەاڵن یەکێــک لــە دامەزرێنەرانــی کۆمەڵــە ،سیاســییەکی واقعبیــن بــوو .ئــەو لــە نێــوان
هاوڕێکانــی حامیــد لــە ئیتالیــا زۆری ڕێــز لــێ دەگیــرا .حامیــد لــە بیریەتــی «ئــەردەاڵن لــە پاریــس دەژیــا و منــی زۆر
خــۆش دەویســت .ئــەو پێــی دەوتــم» ‹تــۆ چــاک کار بکــە ،تــۆ کەســێکی بــە نەزمــی ›.جارێــک ســەد خوێنــدکارم  لــە
تۆرینــۆ  و دواتریــش لــە ڕۆم کــۆ کردنــەوە کــە گــوێ بــۆ قســەکانی بگــرن ،و بــۆ کۆبوونــەوکان بانگهێشــتم دەکــرد؛
چونکــە کەســێک بــوو کــە بــە ڕاســتی بــڕوای بــە بیرۆکەکانــی خــۆی بــوو».
حامیــد دەیزانــی کــە دەیهەوێــت ببێــت بــە کەســێکی زانــا و جێبەجێــکاری توێژینــەوەی کردەیــی و لــە ڕێگــەی
زانســتەوە نــەک سیاســەت یارمەتیــی واڵتەکــەی بــدات .دیســانەوە وەزیــری پێــی گــوت ئــەو لەوێیــە تاوەکــوو
بخوێنێــت .زۆر کەســی سیاســی لــێ بــوون بــەاڵم ئــەو شــتەی کــوردەکان پێویســتیان پێــی بــوو ،زانســت بــوو،
کەســانێک وەک حامیــد کــە بخوێنــن.
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.5دڵ دان ،بەرفراوانبوونی مێشک١٩٨٧-١٩٨٢ :

دروستکردنی داهاتوو
ئــەو چــوار ســاڵەی حامیــد لــە زانکــۆی پۆلیتەکنیکــی تۆرینــۆ بــوو ،کاریگەرییەکــی بەرچــاوی لەســەر دروســتکردنی
ژیــان و پیشــەی داهاتــووی هــەم لــە  بــاری کۆمەاڵیەتــی و هــەم لــە بــاری کلتوورییــەوە دانــا .ئــەودەم لــە ئیتالیــا
حامیــد لــە زۆر بوارانــدا کاری کــرد و ڕوانگــەی بەرامبــەر جیهــان گەورەتــر کــرد .لــە هەمــوو ڕووەکانــەوە شــت فێــر
بــوو .بــەر لــە هــەر شــتێک ،لــە بــاری کۆمەاڵیەتییــەوە لەگــەڵ خەڵکانێــک ســەر بــە کلتــوورە جیــاوازەکان پەیوەنــدی
هەبــوو .هەروەهــا ،چەنــد ســاڵ لــە چوارچێــوە و نەزمــی ژیانــی خوێندکاریــدا بــوو .ئــەو ڕاهێنــان و کاتێکەرییانــە
بوونــە هــۆی دروســتکردنی مــرۆڤ و نژیاروانێــک کــە دەبــوو ببێــت.
«ئــەو هاوڕێیەتــی و پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییانــە لــە ئیتالیــا کاریگەرییەکــی زۆریــان لەســەرم دانــا .لەگــەڵ زۆر
هاوڕێــی ئیتالیایــی و تەنانــەت لەگــەڵ زۆر کەســی کوردیــش تێکــەڵ بــووم .زۆر کەســی ئیتالیاییــم ناســین ،زۆر
زیاتــر لــە خەڵکانــی هــەر شــوێنێکی تــری دنیــا .ئیتالییــەکان بــە ڕاســتی گــەرم و گــوڕ و کۆمەاڵیەتیــن .تــا ئێســتا
خەڵکــی وا ڕوو خۆشــم نەبینیــون .ئــەوان دڵــی خۆیانــت بــۆ دەکەنــەوە .ئەڵبــەت کــە بــە ئەدەبــن و کاتێــک دەتناســن
هەمــوو کارێکــت بــۆ دەکــەن .لەگــەڵ هەمــوو ئــەو کلتوورانــەی کــە پەیوەندیــم بــووە ،ئــەوەم وەک تایبەمتەندیــی
ئیتالییــەکان هاتۆتــە بەرچــاو ،تەنانــەت زۆر زیاتریــش لــەو کوردانــەی کــە مــن ناســیومن ئــەو تایبەمتەندییەیــان
هەیــە.
«تایبەمتەندییــە کلتورییەکانــی ئیتالییــەکان تــا ئــەو ڕادەیــە کاریگەرییــان لەســەرم بــوو کــە ژیانیــان گۆڕیــم.
هاوڕێیەتــی و ڕاســتگۆییان ،کاریگەرییەکــی قووڵــی لەســەر دانــام .بــۆ مــن ،هیــچ هاوڕێیەتییــەک بەهێزتــر لــەوە
نەبــووە کــە لــە ئیتالیــا دروســتم کــردووە .بــۆ هــەر جێیەکــی ئیتالیــا چووبێتــم ،ڕاســتگۆیی و هاوڕێیەتیی ڕاســتەقینەم
لــەو کەســانەدا بینیــوە کــە ناســیومن .لــە پالێرمــۆ ،زۆر پەیوەندیــی بەهێــزم بنیــات نــان کــە تــا ئێســتاش درێژەیــان
هەیــە .هاوڕێیانــم لــەوێ دەیانویســت لــە هــەر شــتێک ئەگــەر کەمیشــیان ببوایــە ،پێــم ببەخشــن.
«ئــەوە لــە تۆرینــۆش درێــژەی هەبــوو ،بــۆ وێنــە لەگــەڵ هاوپۆلییەکــەم پائــۆال تــا ئێســتاش پەیوەندییەکــی بەهێزمــان
هەیــە .لــەو پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــە بێژمارانــەی لــەو ســااڵنەدا بوومــن ،زۆر شــت فێــر بــووم :چــۆن لەگــەڵ خەڵــک
هەڵســوکەوت بکــەم ،چــۆن مێهرەبــان بــم ،چــۆن بەئــەدەب بــم و ڕێــز لــە خەڵــک بگــرم .زۆربــەی ئــەو شــتانەی لــەو
بوارانــەوە فێــری بــووم دەگەڕێتــەوە بــۆ ســااڵنی خوێندکاریــم لــە ئیتالیــا.
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«ئــەو شــتە کۆمەاڵیەتییانــەی لــە کوردســتان فێریــان ببــووم تــەواو جیــاواز بــوو .ڕووی دەرەوەی ئــەو دوو کلتــوورە
هەچەنــد هەندێــک هاوبەشــییان بــوو وەک وەفــاداری بــە بنەماڵــە و هاوڕێیــان ،بــەاڵم لــە زۆر ڕوانگــەوە وەک
بەخشــندەیی لــە دەربڕینــی هەســتەکان ،وردەکاریــی کۆمەاڵیەتــی و هەندێــک ڕۆحیاتــی تایبەتــی ئەورووپاییــەکان
جیــاوازی بــوو ».حامیــد لــە درێــژەی ســەفەرەکەی بــە جیهانــدا ،بــۆی دەردەکەوێــت کــە ئــەو کەســەی دواتــر
لێــی دروســت دەبێــت ،بەرهەمــی ئەزموونکردنــی ژیــان لــە هــەر دوو جیهانەکەدایــە .کوردێــک کــە بــە ژیانێکــی
ئەورووپاییــدا تێپەڕیــوە و ئێســتا بۆتــە گەڕیدەیەکــی جیهانــی ،کوردێــک کــە چەندیــن توێــژی کلتوورەکانــی دیکــەی
بەســەردا کێــراون.
«یەکــەم جــار کــە براکــەم هــات ،ئەویــش زۆر لــە دڵکراوەیــی خەڵکــی ئیتالیــا ســەری ســووڕ مابــوو .ئــەو چەندیــن
جــار پێــی وتــم کــە قــەت شــتی وای نەبینیــوە و ئــەوە بــۆی ســەرنجڕاکێش بــوو .ئەحمــەد پێــی وتــم ئــەو شــتەی مــن
لەســەر ئیتالیــا بــۆم بــاس کردبــوو زۆر کاریگــەری لەســەری بــووە».
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«مــن لــەوێ زۆر کراوەتــر و دڵخۆشــر بــووم .لــە ئیتالیــا هەمــوو شــت لــە دەوری دڵخۆشــی دەســووڕێتەوە و ئــەوە
شــتێکی نــوێ بــوو بــۆ مــن .خــواردن بەشــێک لــەو دڵخۆشــییە بــوو :قــاوە ،خواردنــەوەکان ،کۆبوونــەوە لــە دەوری
مێــزی خــواردن .خواردنــی ئیتالیــا زۆر ســادە و بــە تامــە .ئــەوان زۆر بایــەخ بــە جلوبــەرگ ،دیزایــن و ڕواڵەتیــان
دەدەن .بــە هــۆی هــاوڕێ ئیتالییەکامنــەوە ،مــن تاکــە کــەس بــووم لــە زانکــۆ کــە بــەردەوام کراواتــم (بۆینبــاخ)
دەبەســت .حــەزم دەکــرد جلــی بــاش لەبــەر بکــەم و فرانــکا بــە بەخشــینی جلوبەرگــە جوانەکانــی ئێلیــزە یارمەتــی
دەدام .بــە بۆنــەی بەخشــندەیی هاوڕێکانــم و ئەندامانــی بنەماڵــە ئیتالییەکــە ،وشــیاریم لــەو ســااڵنەدا لــە زۆر ڕووەوە
گەشــەی ســەند».
کرانەوەی کۆمەاڵیەتی لەگەڵ نەزم و دیسپلین یەک دەگرن
ژیانــی زانکــۆ بــۆ حامیــد تەنیــا کرانــەوەی کۆمەاڵیەتــی لەگــەڵ خــۆی نەهێنــا ،بەڵکــوو نەزمێــک و ڕێکوپێکییەکــی
زیاتــری لــە ژیانیــدا چانــد .بــۆ ئــەوەی کــە بــەردەوام لــە خوێندنــدا باشــرین بێــت حامیــد فێــری چڕبوونــەوە و
تەرکیزکــردن لەســەر کارەکــەی بــوو .ئــەو هەروەهــا لــە هەمــوو ئەوانــەی پەیوەندیــی لەگەڵیــان بــوو و دەیناســین فێــر
دەبــوو.
«هــەروەک خوێنــدکاری ئیتالیایــی و واڵتانــی ئەورووپایــی دیکــە لــە تۆرینــۆ بــوون ،زۆر خوێنــدکاری کوردیشــی لــێ
بــوون بــەاڵم هەندێکیــان لــە ڕاســتیدا ســەرکەوتوو نەبــوون .زۆربــەی ئــی کوردســتانی عێــراق بــوون .تەنیــا دوو یــان
ســێ لەســەدیان خوێنــدکاری بــاش بــوون و بــاش هەوڵیــان دەدا .ئەوانــی تــر لــە بنەماڵــەی دەوڵەمەنــدەوە دەهاتــن
و خوێندنەکەیــان بــە جیــدی نەدەگــرت.
«هەرچەنــد ،هەموویــان لــە هــاوڕێ باشــەکانم بــوون .ئێمــە کۆمەڵێکــی زۆر نزیــک لــە یەکــری بوویــن؛ کــە
پشــتیوانیامن لــە یەکــر دەکــرد و بــەردەوام پێکــەوە نامنــان دەخــوارد .لــە کۆتایــی هەفتەکانــدا ،دەچوویــن بــۆ
یاریــی تۆپــی پــێ ،چونکــە لــە نزیــک یاریگــەی یانــەی تۆپــی پێــی تۆرینــۆ دەژیایــن .زۆربــەی کات لــە بیســت
خولەکــی کۆتایــی یارییەکــەدا ،دەرگاکان دەکرانــەوە و ئــەو الیەنگــرە الوانــەی لــە دەرەوە چــاوەڕێ بــوون دەیانتوانــی
بەبــێ پــارە خولەکەکانــی کۆتایــی یارییەکــە ببینــن .هــاوڕێ کوردەکانــم و مــن هەمیشــە لــەوێ بوویــن».
ســوار تــرام بــوون و چــوون بــۆ یاریــی تۆپــی پــێ ،بــە کات بەســەربردن لــە ڕێســتۆرانی زانکــۆ و مانــەوە لــە زانکــۆ بــۆ
چەنــد کاتژمێــر لــە ڕۆژدا ،کات بــە خێرایــی بــۆ خوێنــدکارە الوەکان تێدەپــەڕی .ئــەوان لەگــەڵ تێپەڕبوونــی کات،
فێــری نژیاروانــی دەبــوون.
چڕبوونەوەی زیاتر لەسەر نژیاروانی
حامیــد ســەرەڕای ئــەوەی کــە لەســەر بوارەکــەی تــەواو چــڕ ببــۆوە ،هێشــتا تــەواو بــۆی ڕوون نەبــوو کــە چ بوارێــک
وەک کاری ژیانــی هەڵدەبژێرێــت .تەنیــا شــتێک کــە دەیویســت ئــەوە بــوو زانکۆکــەی تــەواو بــکات .بــەاڵم لەگــەڵ
تێپەڕبوونــی کات ،زیاتــر بــۆی دەرکــەوت کــە بــەرەو نژیاروانــی هاتــووە.
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ئــەو بــوارە زیاتــر ســەرنجی ڕاکێشــا و ئاوێتــەی بــوو و بــەردەوام بیرۆکــەی نوێــی بــۆ دەهاتــن .لــە پۆلەکانــدا ،لەســەر
پــڕۆژەی نــارساو وەک وێســتگەی ڕێگــەی ئاســنی تێرمینــی لــە ڕۆم و ئەندازیاریــی پێکهاتــەکان دەیخوێنــد .بینایەکی
دیکــە کــە کاریگەرییەکــی زۆری لەســەری هەبــوو ســەنتەری جۆرجیــۆس پۆمپیــدۆی پاریــس 40بــوو کــە لــە الیــەن
ڕێنــزۆ پیانــۆ41وە دیزایــن کرابــوو.
دوای تێپەڕبوونــی چەنــد مانــگ ،حامیــد زیاتــر بــۆی ڕوون بــووەوە کــە کام بــواری نژیاروانــی زیاتــر ســەرنجی
ڕادەکێشــێت .قوتابخانــەی نژیاروانــی کۆلێژێکــی زۆر داهێنەرانــە بــوو لــە زانکــۆی پۆلیتەکنیکــی تۆرینــۆ و ئــەوە
زیاتــر پاڵنــەر بــوو بــۆ حامیــد .شــارەوانی تۆرینــۆ کاســتێلۆ دێــل ڤالێنتینــۆ ،یەکێــک لــە جوانرتیــن بینــا مێژووییــەکان
کــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەدەی شــازدە ،بەخشــی بــە کولێجــی نژیاروانیــی زانکــۆی پۆلیتەکنیــک .شــوێنەکە لەســەر
گوێــی ڕووبــاری باڵکێشــی پــۆ 42هەڵکەوتبــوو و ڕۆخــی ڕووبارەکــە بــە داربــی داپۆرشابــوو ،قەاڵکــە شــێوەی ناڵــی
ئەســپی بــوو ،چــوار بورجــی لــە هــەر گۆشــەیەکدا بــوو و حەوشــەیەکی گــەورەی لــە نــاوەوە هەبــوو کــە مەڕمــەڕکاری
کرابــوو .شــوێنەکە دەکەوتــە پارکــی ڤاڵێنتینــۆ کــە داری چنــار ،چەنــد حــەوز و فــوارە ،پەیکــەری ســەرنجڕاکێش و
ئاژەڵــی ســمۆرەی تێــدا بــوو.
حامیــد بــە ستایشــەوە ،چــوار بورجــە بازنەییەکــە و ڕێــڕەوە مەڕمەڕییەکانــی پشــکنین .مێژوویەکــی مــەزن لــە پشــت
ئــەم دیوارانــە بــوو و هێــای بنەماڵــەی ســاڤۆوی 43دەدرەوشــایەوە .لــە ســاڵی  1859دامەزرابــوو ،پۆلیتەکنیــک
یەکێــک لــە کۆنرتیــن زانکــۆ تەکنیکییەکانــی ئیتالیــا بــوو و دامەزراوەیەکــی پێشــەنگ بــوو لــە ئەندازیــاری ،نژیاروانی
و دیزاینــی پیشەســازیدا.

قوتابخانەی نژیاروانی ،کاستێلۆ دێل ڤالێنتینۆ
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40- Centre Georges Pompidou
41- Renzo Piano
42- Po
43- House of Savoy
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زانکۆکــە ژینگەیەکــی نێونەتەوەیــی بێوێنــە و جیــاوازی پێکهێنابــوو و خوێنــدکارە بیانییەکانی ڕادەکێشــا و پشــتیوانی
لــە چاالکیــی خوێنــدکاران و مامۆســتایان دەکــرد و تۆڕێکــی جیهانیــی توێژینــەوەی بــە زمانــی ئینگلیــزی پشــتیوانی
دەکــرد .ئــەم هەڵســوکەوتە پێشــکەوتنخوازانە زۆر خوێنــدکاری بیانــی بــەرەو خــۆی ڕاکێشــان و توێژینەوەیەکــی
مــەزن لــەوێ دەکــرا.
ژیــان لــە کولێــج پــڕ بــوو لــە جووڵــە .خوێندکارانــی سەرانســەری جیهــان دەچوونــە کافەتریا بۆ ئــەوەی قاوەیــەک یان
خواردنەوەیــەک بخۆنــەوە و بــاس لــەو شــتانە بکــەن کــە فێــری دەبــوون .هەندێــک جــار لەگــەڵ پڕۆفیســۆرەکانیان
دادەنیشــن تاوەکــوو باســێکی گەرموگــوڕ بکــەن .پڕۆفیســۆرێک بــە تایبــەت ،فرانکــۆ دی .ڤــاالن 44بــووە هاوڕێــی.
دواتــر لــە جونــی ١٩٨٣دا ،لەژێــر سەرپەرشــتیاری و چاودێریــی ڤاالنــدا ،حامیــد باســی تێزەکــەی دەستنیشــان
کــرد و ماســتەری نژیاروانــی دەســت پێکــرد کــە لەســەر دیزاینــی نەخۆشــخانەیەکی گشــتی بــوو بــۆ شــاری تۆرینــۆ.
لــە زانکــۆ ،خوێندکارێــک بــە نــاوی پائــۆال ماســکێرینی ،کەســێکی بلیمــەت بــوو و لەگــەڵ زۆربــەی ئــەو کوردانــەی
لــەوێ دەیانخوێنــد هــاوڕێ بــوو .ئــەو زۆربــەی کات حامیــدی بانگهێشــت دەکــرد کــە لــە شــارێکی ســەدەکانی
ناویــن بــە نــاوی  نۆڤــی لیگــور 45لــە ڕۆژهەاڵتــی توریــن ســەردانی بنەماڵەکــەی بــکات .باوکــی کەســێکی زۆر بەڕێــز
بــوو لــەو شــارە و دەیزانــی کــە حامیــد کــوردە ،زۆری ڕێــز لــێ دەگــرت.
دۆســتەکەی ،ڕێنــزۆ ،46زەوینــاس بــوو .ئــەوان پێکــەوە کەژوانییەکــی زۆریان لــە کێوەکانــی ئاڵپ کرد و حامیدیشــیان
لەگــەڵ خۆیــان دەبــرد .پائــۆال بــووە یەکێــک لــە نزیکرتیــن هاوڕێکانــی و هاوڕێیەکــی هانــدەری بــوو و زۆری لــێ
فێــر دەبــوو.

لەگەڵ  براکەی ،ئەحمەد ،لە ڕۆم

44- Franco D. Vallan
45- Novi Ligure
46- Renzo
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هاندران لە ڕێگەی دیزاینەوە
حامیــد بــە ئازادییەکــی تــەواو لــە جیهانــی بەربــاوی دیزاینــی نژیاروانیــدا درێــژەی بــە گەڕانەکــەی دا« :بیرۆکــەی
بنەڕەتــی ســەبارەت بــە نژیاروانــی بــوو .ئــەوە زۆر بــۆ  مــن هانــدەر بــوو و زۆر بیرۆکــەم هەبــوون .بــۆ وێنــە ،کاتێــک
ســەبارەت بــە بینــا بەناوبانگــەکان وانەیــان پێدەوتیــن ،دەمویســت قووڵــر ببمــەوە تاوەکــوو بزانــم چــۆن دروســت
کــراون ،چــۆن دیزایــن کــراون و هتــد .زۆر حــەزم بــە نژیاروانیــی مۆدێــڕن دەکــرد .ئــەوە دواتــر لەســەر کارەکــەم
کاریگــەری دانــا چونکــە زۆر پێکهاتەمەنــد بــوو و مــن حــەزم بــەو الیەنــەی دەکــرد.
«یەکــەم ســاڵ ســەبارەت بــە لــی کۆربۆزیێــر 47باوکــی مێعامریــی مۆدێــڕن فێــر بــووم .پێنــج بنەمــای ســەرەکیی
دیزاینەکانــی بریتــی بــوون لــە ســەربانی باخچــەکان یــان «باخچــە ســەوزەکان»؛ منایەکــی ئــازاد لــە ســنووردارییە
پێکهاتییــەکان و پالنێکــی ئــازاد لــە چوارچێــوە ســەپاوەکانی ڕاگرتنــی قورســایی دیــوارەکان ،هەبوونــی کۆمەڵێــک
ســتوون ،ئــازادی لــە هــەر شــتێک .ئــەوە شــتێکی نــوێ و ســەرنجڕاکێش بــوو بــۆ مــن ».حامیــد لــە کارەکانــی
نژیاروانێکــی دیکــە ،ماریــۆ بۆتــا ،48فێــر بــوو ،کــە ئەویــش لــە ژێــر کاریگەریــی لــی کۆربۆزیێــردا بــووە .حامیــد
ســەردانی هەمــوو بیناکانــی ماریــۆ بۆتــای کــرد و بــۆ یەکــەم جــار لــە نووســینگەکەی لــە تیســینۆ 49ســاڵی ١٩٨٣
بینــی .حامیــد بــۆ بەشــێک لــە توێژینــەوەی تێزەکــەی ،ســەفەری کــرد تــا چەندیــن شــاران ببینێــت کــە بۆتــا
دیزاینــی کردبــوون .چەنــد ســاڵ دواتــر ،ئــەو زیاتــر بۆتــای لــە قوتابخانــەی نژیاروانــی لــە ســتۆکهۆڵم بینــی و بــە
دیزاینێرەکــەی وت کــە چەنــدە لــە ژێــر کاریگەریــی کارەکانــی و چۆنیەتیــی بیرکردنەوەیــدا بــووە.
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کاتێکی چارەنووسساز
هەمــوو شــت بــۆ هاوینــی ســاڵەکانی  ١٩٨٢و  ١٩٨٣ئامــادە کرابــوو« .کاتێکــی چارەنووسســاز بــوو بــۆ مــن ،چونکــە
دەبــوو بــۆ ســاڵی داهاتــوو واتــە  ١٩٨٤ئامــادە ببــم ،کــە براکــەم بــۆ یەکــەم جــار بــۆ ســەردان دەهــات بــۆ الم ،بــە
خۆمــم گــوت‹ ،بــەر لــەوەی بێــت ،دەبێــت تــا ئــەو شــوێنەی دەکرێــت هەمــوو تاقیکردنەوەکانــم تــەواو بکــەم»›.
حامیــد قــەت کەســێک نەبــوو لــە ســەختی خــۆی بدزێتــەوە ،و زیاتــر لــە نــۆ تاقیکردنــەوەی لــە هاوینــی ١٩٨٣دا بــە
ســەرکەوتوویی تێپــەڕ کــردن ،کــە تۆمارێکــی نــوێ بــوو لــە زانکــۆدا .کــەس بــاوەڕی نەدەکــرد ،کــە ئــەم خوێنــدکارە
هەرچەندیــش جیــدی بێــت توانیبێتــی ئــەو ئەنجامــە کاریگــەرە بــە دەســت بهێنێــت .جگــە لەمــە ،حامیــد
نەتــەوە یەکگرتووەکانــی لــە ســەرکەوتنەکانی ئــاگادار کــردەوە ،و ئەوانیــش لــە نامەیەکــدا پیرۆزبایــی ســەرکەوتنە
منوونەییەکەیــان لێکــرد .تــا ئــەو کات ،مانگانــە  ٣٥٠دۆالری وەک یارمەتــی لــە نەتــەوە یەکگرتــووەکان وەردەگــرت،
کــە یارمەتییەکــی بــاش بــوو بــۆ ئــەو کات.
لــە هاوینــی ١٩٨٤دا ،حامیــد بــۆ دوو مانــگ چــوو بــۆ زوریــخ بــۆ ئــەوەی لــە دامەزراوەیەکــی نژیاروانــی وەک
خوێنــدکار ئیــش بــکات .کاتێــک ئــەم کارەی دەکــرد ،نامــەی بۆ چەندیــن کۆمپانیــای ئەورووپایــی نارد و تــا ڕادەیەک
بــە ســادەیی توانــی لــە دیزاینــی چەنــد مــاڵ و ناوندێکــی بچوکــی فرۆشــتندا یارمەتیــدەر بێــت .ئــەم دامەزراوەیــە
لەگــەڵ ناوەندەکانــی تەندروســتیش کاری دەکــرد کــە وەک بەراییــەک بــوو بــۆ پیشــە و کاری داهاتــووی.
هاوکارەکانــی زۆر جــاران دەیانگــوت کــە پێیــان وا بــووە حامیــد ئیتالیاییــە ،چــون بــە تەواوەتــی شــوێنکەوتووی ئــەو
کولتــوورە بــوو کــە خۆشــی دەویســت .یەکێــک لــە نزیکرتیــن هاوڕێکانی ،پیەتــرۆ ئنڤێرنیتســی ،کــە ئابووریناســە ،زۆر
جــاران حامیــدی بانگهێشــت دەکــرد بــۆ ماڵەکــەی و لەگــەڵ بنەماڵــەی کاتــی بەســەر دەبــرد .ئــەوە کاتێکــی بــاش
بــوو بــۆ ئــەو« .ئــەوە یەکێــک لــە باشــرین ســەردەمانی  ژیانــم بــوو .پــارەم هەبــوو ،ئــازاد بــووم و هیــچ کێشــەیەکم
نەبــوو .زۆر ئازادیبەخــش بــوو بــۆ مــن».
ئەحمەد سەردانی ئیتالیا دەکات
ئەحمــەد کــە لــە هەمــوو قۆناغەکانــی خوێندنــدا لــە مەهابــادەوە تــا تۆرینــۆ یارمەتیــی حامیــدی دابــوو .زۆر شــانازی
بــە دەســتکەوتە بێوێنەکانــی براکــەی دەکــرد .ئــەو لــە زســتانی ١٩٨٤دا ســەردانی حامیــدی کــرد.
ســەردانی براکــەی بــۆ تۆرینــۆ یەکێــک لــە خۆشــرین کاتەکانــی خوێنــدکاری بــوو بــۆ حامیــد« .بــۆ یەکــەم جــار بــوو
دوای چەندیــن ســاڵ دەمبینــی .لەگــەڵ گەیشــتنی ،پێشــنیارێکی چاوەڕواننەکراویشــی هەبــوو .ئــەو و بنەماڵەکــەم
کچێکــی جوانیــان بــۆ هەڵدابــووم .یەکێــک لــە خزمەکامنــان وتبــووی لێــم بپرســێت کــە ئایــا ژیانــی هاوبــەش
پێکدەهێنــم ».ئــەو بیرۆکــە ئــی هاوژینــی ئەحمــەد بــوو ،و براکــەی پێــی وا بــوو کــە ئــەو بابەتــە بــۆ حامیــد گرینــگ
دەبێــت و ئــەو پەیامنێــری بنەماڵەکــەی بــوو .حامیــد وتــی کــە ناتوانێــت بیــر لــەوە بکاتــەوە :ئــەو نازانێــت کــە
داهاتــووی چییــە ،چونکــە ئیــش و کارەکــەی لــە شــوێنێکی تــر بــوو.
حامیــد ئەوەنــدە لەســەر خوێنــدن و وەرگرتنــی پەنابــەری تەرکیــزی کردبــوو و نیگەرانــی داهاتــووی بــوو کــە کاتــی
نەبــوو بچێتــە پەیوەندییەکــی ڕۆمانتیکییــەوە .هەرچەنــد جاروبــار لەگــەڵ خامنێــک دەچــووە ژوان ،ســەرەنجام
کۆتایــی بــە پەیوەندییەکــە هێنــا چونکــە بــە هــۆی ســەرقاڵی بــە کاری ئەکادمیــک و چاالکیــی سیاســییەوە
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نەیدەتوانــی ژیانــی هاوبــەش پێکبهێنێــت .هەســتی دەکــرد نــە دەتوانێــت بەرپرســیارەتیی هاوژینــی داهاتــووی لــەو
کاتــەدا بگرێتــە ئەســتۆ و نــە ئــەو کارەش عاداڵنەیــە .زۆربــەی هاوڕێکانــی حامیــد دەزگیرانــدار بــوون یــان ژیانــی
هاوبەشــیان پێکهێنابــوو و زۆر کۆمەاڵیەتــی بــوون و دەچوونــە ســەماکردن .بــەاڵم ئــەم هاوڕێیانــە دەیانزانــی حامیــد
کەســێکی زۆر جدییــە و ڕێــز بــۆ خــۆی دادەنێــت .قــەت لــە سەرانســەری مــاوەی خوێندنیــدا لــە تۆرینــۆ لەگــەڵ
کــەس نەچــوو بــۆ ســەماکردن.
کاتێــک ئەحمــەد گەیشــت ،دەستخۆشــی لــە براکــەی کــرد بــۆ ئــەوەی کــە بــەو شــێوەیە خــۆی بــۆ خوێندنەکــەی
تەرخــان کــردووە« .براکــەم زۆر دڵخــۆش بــوو بــە مــن .بــەر لــە هــەر شــتێک نەیدەتوانــی بــڕوا بــکات کــە بــەو خێراییــە
تاقیکردنەوەکانــم تــەواو کــردوون و ئەمــەوێ تێــزی ماســتەرەکەم تــەواو بکــەم ».ئەحمــەد پرســی «چــۆن شــتی وا
دەبێــت؟» ئــەو یەکجــار خۆشــحاڵ بــوو بــەوەی کــە بــرا بچووکەکــەی ئەوەنــدە هــەوڵ دەدات و تێدەکۆشــێت.
لــە مــاوەی ســەردانەکەیدا ،ســەرەتا چــوون بــۆ پێروجــا ،میــان و شــارەکانی دیکــەی ئیتالیــا ،و پاشــان چــوون بــۆ
ســویس .لــە پێروجــا ،پاپــا و مامــا بــە بینینــی براکــەی حامیــد زۆر دڵخــۆش بــوون .وتیــان بــە ئاواتــەوە بــوون کــە
بیبینــن .لــە هەمــوو ڕوانگەیەکــەوە ســەردانێکی بــاش بــوو« .کاتێکــی زۆر خــۆش بــوو لەگــەڵ براکــەم .چونکــە مــن
هەمــوو تاقیکردنەوکانــم تــەواو کردبــوون و کاتــم ئــازاد بــوو .پێــی وتــم هــەر کارێکــت کــردووە باشــە ،چونکــە بــۆ
ماوەیەکــی دوور و درێــژ لەســەر خوێندنەکــەت چــڕ بوویتــەوە .و مــن ئــەو کارەم کردبــوو ،هــەر بۆیــە زۆر شــانازی پێــوە
دەکــردم».
ئەحمــەد نزیکــەی چــوار مانــگ لــە ئاپارمتانــە بچووکەکــەی براکــەی مایــەوە .هــەر دابڕانێــک کە پێشــر لــە نێوانیاندا
بــوو ،بــەو ســەفەرە ســاڕێژ بــوو .حامیــد توانیبــووی هەندێــک پــارە پاشــەکەوت کات و بڕێــک لــەو پارەیــە بداتــەوە بــە
ئەحمــەد کــە پێشــر بــە داڵواییــەوە پێــی دابــوو تاکــوو درێــژە بــە خوێندنەکــەی بــدات.

بەاڵم ئەحمەد نەیدتوانی بگەڕێتەوە ماڵەوە،
چونکە کاتی شەڕی ئێران و عێراق بوو و
فڕۆکەی دەست نەدەکەوت.
بــەاڵم ئەحمــەد نەیدتوانــی بگەڕێتــەوە ماڵــەوە ،چونکــە کاتــی شــەڕی ئێــران و عێــراق بــوو و فڕۆکــەی دەســت
نەدەکــەوت .ســەرەنجام توانییــان فڕۆکەیەکــی ئیامراتــی بدزۆنــەوە کــە لــە زوریخــەوە دەڕۆیشــت .فڕۆکەکــە دەچــوو
بــۆ دوبــەی و لەوێــوە دەچــوو بــۆ شــیراز .ئــەو گەڕانەوەیــە بۆیــان زۆر زۆر ســەخت بــوو .بــە هــۆی شــەڕەوە گەڕانەوەکــە
نزیکــەی هەفتەیەکــی خایانــد.
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تێزی ماستەر١٩٨٥ ،
دوای ســەردانەکەی ئەحمــەد لــە ســاڵی  ١٩٨٤وەرچەرخانێکــی دیکــە لــە ژیانــی حامیــد ڕووی دا ،و دەســتی
کــرد بــە ئەنجامدانــی تێــزی ماســتەرەکەی کــە هەوڵێکــی زۆری دەویســت .ئــەو توێژینەوەکانــی خــۆی لــە شــەش
ســاڵدا تــەواو کــرد .ئــەوەش ڕیکۆردێکــی دیکــە بــوو لــە ژیانــی کــوڕە کــوردە گەنجەکــەدا و کەســی تــر لــەو ماوەیــەدا
تێزەکــەی تــەواو نەکردبــوو.
بــەاڵم بــۆ حامیــد بــەو بــارە ئابوورییــەوە ،بەرەپێشــچوونی خێــرا پێویســتییەکی ئاشــکرا بــوو .تەواوکردنــی خێــرای
زانکــۆ واتــای ئــەوە بــوو کــە هەرچــی زووتــر دەچێتــە بــازاڕی کاری نژیاروانــی و بیرۆکەکانــی کــە تــازە خەریــک بــوو لــە
خەیاڵیــدا دروســت دەبــوون دەکردنــە ڕاســتی .بابەتــی تێــزی ماســتەرەکەی بــۆ چەندیــن دەیــەی دواتــر ســەرنجی
حامیــدی بــەرەو خــۆی ڕاکێشــا.
حامیــد دەڵێــت «دیزاینــی نەخۆشــخانە بابەتێکــی زۆر ســەرنجڕاکێش بــوو .زۆر کاری دیکــەم کردبــوو بــەاڵم قــەت
لەســەر نەخۆشــخانە کارم نەکردبــوو .هەندێــک لــە خوێنــدکاران و هاوڕێکانــم بــە گەوجیــان دەزانیــم کــە لەســەر
نەخۆشــخانە و ئــەو بــوارە تێزەکــەم هەڵگرتــووە .بــەاڵم کاتــی پێشکەشــكردنی تێزەکانیــان و کاتێــک تــەواو بــوون،
وردتــر ســەیری بابەتــی تێزەکانیانــم کــرد .بابەتەکانیــان بــە قــەد ئــەوەی مــن ســەرنجڕاکێش نەبــوون.
«لــەو کاتــەدا ،بیــرم دەکــردەوە کــە لــە داهاتــوودا دەتوانــم هەمــوو شــتێک دیزایــن بکــەم –مــاڵ ،ناوەنــدی فرۆشــن،
مەلەوانگــە ،بــەاڵم بــۆ نەخۆشــخانە ناتوانــم .پالندانانــی شــاری بابەتێــک بــوو کــە لــە تۆرینــۆ کارم لەســەر کردبــوو.
ئــەوە شــتێکی بــاش بــوو و لەســەر پڕۆژەیەکــی نژیاروانــی بــۆ نۆرینگەیەکــی بچووکــی نەخۆشــییە دەروونییەکانیــش
کارم کردبــوو.
«ئێســتا ئامــادە بــووم کــە یارمەتیــی خەڵــک بــدەم .ڕوانگــەم زۆر زیاتــر مرۆڤخوازانــە ببــوو .نەخۆشــخانە
سەرنجڕاکێشــرین شــوێنی کۆمەڵــگا بــوو چونکــە خەلــک لــەوێ چارەســەر دەکــران .دەتتوانــی لەگــەڵ خەڵکــی
هەژاریــش پەیوەنــدی بگــری کــە پێویســتیان بــە دەرمــان و چارەســەرە .ئــەوە بەرزتریــن ئاســتی پەیوەندیــی خەڵــک و
بیناکانــە .زانیــم کــە بــە ئەنجامدانــی ئــەو پڕۆژەیــە لــە زۆر ڕوانگــەوە دەتوانــم فێــر ببــم .ئــەوە بــۆ مــن زۆر دڵخۆشــکەر
بــوو».
حامیــد تەنیــا چــوار تاقیکردنــەوەی زانکــۆی مابــوون ،هەندێــک بابەتــی ئــەو وانانــە بەشــێک بــوون لــە تێــزی
ماســتەرەکەی .ئــەو بڕیــار بــوو کــە تێــزی ماســتەرکەەی لەگــەڵ خوێندکارێکــی دیکــە ئەنجــام بــدات ،بــەاڵم ئــەو
کەســە ئەوەنــدە تامــەزرۆ نەبــوو کــە لەســەر ئــەو بابەتــە کار بــکات .لــە کۆتاییــدا بــە تەنیــا کارەکــەی ئەنجــام دا،
هەســتی دەکــرد ئــەوە باشــرین بژاردەیــە.
کارکردن لە شارەوانی
شــارەوانی تۆرینــۆ قوتابیانــی بانگهێشــت دەکــرد بــۆ ئــەوەی لــە دیزاینــی ژمارەیــەک پــڕۆژەدا کار بکــەن کــە یەکێــک
لــەو پڕۆژانــە نەخۆشــخانەیەک بــوو .لــە دەرەوەی شــار زەوییەکیــان بــۆ نەخۆشــخانەکە دابیــن کــرد کــە شــوێنێکی
زۆر گونجــاو بــوو .حامیــد کارمەندەکانــی بینــی و پێــی وتــن کــە ئــەو دیزاینــی ئــەو نەخۆشــخانەی هەڵبــژاردووە و
وێــڕای ئاڵۆزبوونەکــەی حــەز دەکات ئیشــی لەســەر بــکات .بــە هــۆی ئــەوەی کــە بەرنامــەی تاقیکردنەوەکانــی دوا
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خســتبوو بــۆ دواتــر ،یــەک ســاڵی بــۆ کاری تیــۆری و توێژینــەوە لــە بەردەمــدا بــوو ،هەروەهــا الیکەمــی دوو ســاڵ تــا
ســێ ســاڵی دیکــەی کات بــۆ پالندانــان و دیزاینــی پڕۆژەکــە هەبــوو.
حامیــد تــەواوی ســاڵی  ١٩٨٥لەســەر ئــەم پــڕۆژەی نەخۆشــخانەیە کاری کــرد .تەنیــا لــە کریسمەســدا ســەردانی
پێروجــای کــرد .جگــە لــەوە ،بەبــێ پســانەوە لەســەر تێزەکــەی کاری کــرد ،توێژینــەوەی دەکــرد و لەســەر دیزاینــی
پڕۆژەکــە کاری دەکــرد.
سەرەتای توێژینەوە
حامیــد دەســتی کــرد بــە خوێندنەوەیەکــی زۆری کتێبــەکان و بابەتــە باڵوکراوەکانــی دیکــە و بــە شــاردا دەگــەڕا
تــا بــۆ توێژینەوەکــەی زانیاریــی زیاتــر لەســەر نەخۆشــخانەکان کــۆ بکاتــەوە .لەگــەڵ دکتــۆرەکان قســەی کــرد ،و
ســەردانی گەورەتریــن نەخۆشــخانەی تۆرینــۆی کــرد تاوەکــوو بزانێــت کــە ئــەو ناوەنــدە چــۆن کار دەکات .پاشــان
بەشــێنەیی دەســتی کــرد بــە دیزاینــی نەخۆشــخانەیەکی پێنســەد قەرەوێڵەیــی .دیزاینەکــە لەخۆگــری هەردووکــی
شــوێنە گشــتییەکان و کەرتــە دەرمانییــە تایبەتــەکان وەک بەشــی فریاکەوتــن ،بەشــی لەدایکبــوون ،و ژوورەکانــی
نەشــتەرگەری بــوو .ئــەم کارە ســەرجەم ئــەو
پرسیاری گەورەتر ئەوە بوو کە
شــتانەی کــە حامیــد تــا ئــەو کاتــە لەســەر نژیاروانــی
خوێندبوونــی لــە خــۆ دەگــرت .بابەتێکــی بەربــاو
کارەکەی من تەنیا پەرەدان و
بــوو کــە هەنــگاوی بــۆ هەڵگرتبــوو.
دروستکردنی نەخۆشخانەیەک
ئــەم پڕۆژەیــە یارمەتیــی تواناییــە ڕۆشــنبیرییەکان و
نەبوو بەڵکوو توێژینەوە بوو لەسەر گەشــەی تاکەکەســیی منــی دا .لــە نزیکــەوە و بــە
قووڵــی لەســەر ئــەم پڕۆژەیــە کارم کــرد .بــەردەوام
دەرەنجامی زیاتری دروستکردنی
دەبــوو وەاڵمــی ئــەم پرســیارانەم بدایەتــەوە؛ ‹وەک
ئەو شوێنە لەسەر سەرجەم
کەســێکی نەخــۆش ،کاتێــک دەچمــە نــاو ئــەو
بینایــە چ هەســتێکم دەبێــت؟ ئەزموونــی کەســەکان
کۆمەڵگا و ئەو گۆڕانکارییانەی
لەگــەڵ شــوێنەکە چــۆن دەبێــت؟ ئــەم فەزایــە چــۆن
کە پێویست بوو لە نژیاروانیی
کاریگــەری لەســەر کەســەکان دادەنێــت؟›
شوێنەکانی تەندروستیدا بکرێن .ئــەم پرســیارانە تــەواو کاریگەرییــان لەســەر دانــام،
چۆنیەتیــی هەڵســووڕانی خەڵــک لەنــاو وەهــا
بینایەکــدا چــۆن دەبێــت .چــۆن لەگــەڵ یەکــر پەیوەنــدی دەگــرن .ئــەوە گرینگرتیــن الیەنــی پڕۆژەیەکــی لــەو
شــێوەیە بــوو .وەک شــارێک بــوو لــە نــاو مینیاتۆرێکــدا .لــەو چرکــەوە کــە کەســەکان دەچنــە ژوورەوە پێویســتییان بــە
یارمەتــی دەبێــت .ئــەم تایبەمتەندییــە لــە سیســتمی نەخۆشــخانەدا جیــاواز نەبــوو لــەوەی کــە دەگەیتــە فڕۆکەخانــە
و پێویســتت بــە گەیتێــک دەبێــت .بــەاڵم ئــەوەی کــە لــە بیناکــەدا چــۆن لەگــەڵ خەڵــک هەڵســوکەوت دەکــەی زۆر
ئاســتەم بــوو ،ئــەوەی کــە چــۆن ناونیشــانێکی ڕوون و دروســت بــدەی بــە خەڵــک کــە شــوێنەکان بدۆزنــەوە .ئــەو
ناونیشــانپێدانە بەشــێکی گرینــگ بــوو.
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«زۆر ســەرنجڕاکێش بــوو بــۆ مــن کــە لەســەر ئــەو بیرۆکــە دەروونناســییانە توێژینــەوە بکــەم .لەنــاو هەمــوو بیناکــەدا،
ئــەوەم لەبــەر چــاو گــرت‹ ،چــۆن خەڵــک لەگــەڵ ســتوونەکان و شــێوەکان مامەڵــە دەکــەن؟› بــە تایبــەت ئــەوەم
بــۆ ســەرنجڕاکێش بــوو کــە چــۆن خەڵــک لەگــەڵ خــودی بیناکــە پەیوەنــدی دەگــرن و ئەزموونیــان چــۆن دەبێــت.
خەڵکێــک کــە دەچنــە ئــەو شــوێنانە زۆربــەی کات ترســێک یــان کێشــەیەکیان هەیــە .ئــەوە بــۆ مــن تــەواو نــوێ و
ســەرنجڕاکێش بــوو .زۆر شــت فێــر بــووم ســەبارەت بــەوەی کــە چۆن خەڵــک لەگــەڵ وەهــا شــوێنێک و باردودۆخێکدا
مامەڵــە دەکــەن.
«بــۆ وێنــە ،کاتێــک خەڵــک دەچنــە نــاو بەشــی فریاکەوتــن ،هەســتیان چــۆن دەبێــت و چــۆن ئەندامانــی ســتافەکان
بــە باشــرین شــێوە بیانبینــن؟ زۆر نزیــک بوومــەوە لــەو کەســانەی کــە کێشــەیان زۆر بــوو یــان لــە زۆر ڕووەوە لــە
هەلومەرجێکــی زۆر خراپــدا بــوون .کاتێــک ئــەوان نەخــۆش دەکــەون ،گرینــگ نییــە دەوڵەمەنــد یــان هــەژار بێــت،
پێویســتیان بــە یارمەتــی و پشــتیوانییە.
«یەکســەر پڕۆژەکــە پەیوەنــدی بــە خەڵکــەوە هەبــوو .چــۆن نەخۆشــخانەیەک بــۆ ئــەو خەڵکــە دیزایــن بکــەم کــە لــە
خەیاڵــی منــدا بــوو؟ دەســتم کــرد بــە خوێندنــەوەی کتێبەکانــی دەروونناســی لەســەر هەڵســوکەوتی مرۆڤــەکان لــەو
شــوێنانەدا .ئەمــە یارمەتــی دام کــە لــە خەڵــک تێبگــەم.
«ئــەم پڕۆژەیــە بــوو بــە کرۆکــی کاری داهاتــووی مــن .ئــەوە یەکــەم هەنــگاو بــوو بــەو ئاراســتە نوێیــەدا -کارکــردن
لەگــەڵ خەڵکــی لــە ڕێگــەی دروســتکردنی ژینگــەوە بــووە ئاراســتەی داهاتــووم و پیشــەکەم .لــە ئاکامــدا ،ســی
ســاڵ دواتــر ،چەندیــن دەیــەم بــۆ ئــەوە تەرخــان کــرد کــە چــۆن ئــەو پرســیارە ئاســتەم و واتادارانــە وەاڵم بدەمــەوە و
بــە شــوێن شــێوازێکی دیزاینــی یارمەتیدەرانــەدا بــۆ نەخۆشــخانەکانی سەرانســەری جیهانــدا بگەڕێــم».
پــڕۆژەی تێــزەی ماســتەرەکەی لــە زانکــۆی تۆرینــۆ ،ئاراســتەی پیشــەی داهاتــووی حامیــد مەحمــوودی دیــاری کــرد.
ئــەو بــە ڕوونــی بینــی کــە چــۆن پێــوەرەکان لــە دیزاینــی نژیاروانیــدا دەچنــە ســەرووی دەیزایــن لەبــەر خــودی
دیزایــن .تەنانــەت ژینگــەی نەخۆشــخانەکان ،ئەگــەر بــە وشــیارییەوە دروســت بکرێــن چــۆن دەتوانێــت لەســەر ئــەو
کەســانەی دێــن لــەوێ چارەســەر وەربگــرن ،و هەروەهــا لەســەر ئــەو کەســانەش کــە لــەوێ کار دەکــەن و دەمێننەوە،
بــە تەواوەتــی کاریگــەری دابنێــت .ئەگــەر لــە دیزاینــی ئــەو شــوێنانەدا بــە وشــیارییەوە مامەڵــەی بەکارهێنەرانــی
شــوێنەکە و بیناکــە لەبــەر چــاو بگیرێــت ،توانایــی ئەوەیــان هەیــە کــە یارمەتــی ســەرجەم کۆمەڵــگا بــدەن.
پرســیاری گەورەتــر ئــەوە بــوو کــە کارەکــەی مــن تەنیــا پــەرەدان و دروســتکردنی نەخۆشــخانەیەک نەبــوو
بەڵکــوو توێژینــەوە بــوو لەســەر دەرەنجامــی زیاتــری دروســتکردنی ئــەو شــوێنە لەســەر ســەرجەم کۆمەڵــگا و ئــەو
گۆڕانکارییانــەی کــە پێویســت بــوو لــە نژیاروانیــی شــوێنەکانی تەندروســتیدا بکرێــن.
ئــەوە بــوو بــە پاڵنــەر و ڕێنیشــاندەری ئاراســتەی لــە داهاتــوودا :ئەگــەر دۆخــی ژیانــی ئــەو کەســانە لەبــەر چــاو
بگریــن کــە ســەردانی ئــەو شــوێنانە دەکــەن ،دەکرێــت ئــەو شــوێنانە بــە شــێوازێکی تــەواو جیــاواز دیزایــن بکرێــن.
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پرسیارە گەورەترەکان
ئــەو بنەمایــە تــەواو لەســەر حامیــد ڕەنگدانــەوەی بــوو« .پرســیاری گەورەتــر ئــەوە بــوو کــە کارەکــەی مــن تەنیــا
پــەرەدان و دروســتکردنی نەخۆشــخانەیەک نەبــوو بەڵکــوو توێژینــەوە بــوو لەســەر دەرەنجامــی زیاتــری دروســتکردنی
ئــەو شــوێنە لەســەر ســەرجەم کۆمەڵــگا و ئــەو گۆڕانکارییانــەی کــە پێویســت بــوو لــە نژیاروانیــی شــوێنەکانی
تەندروســتیدا بکرێــن .لــە دەســتپێکی کارەکــەوە ئــەو شــتەم لەبــەر چــاو بــوو .بــە کارکــردن لەســەر نەخۆشــخانەکان
ڕێگــە پێویســتەکانی پەیوەندیــی مــرۆڤ لەگــەڵ شــارەکان و کۆمەڵــگام بــۆ دەرکــەوت .چەندیــن ڕووی ئاڵــۆزی
کۆمەڵناســی و ژینگەناســی لــەم پــڕۆژە نژیاروانییــە ئاڵۆزانــەدا بوونــی هەیــە .بــۆ ئــەم شــوێنانە تەنیــا ئامانــج ئــەوە
نییــە کــە بینایــەک دروســت بکەیــت جــوان و پیشــەیی بێتــە بەرچــاو .چونکــە ئــەم بینایانــە لەســەر هەمــوو کۆمەڵــگا
کاریگــەری دادەنێــن و دەبێــت زۆر شــتی تــر لەبــەر چــاو بگیرێــت.
«زانیــم ئــەو شــتەی کــە بــۆ تۆرینــۆ کاری لەســەر دەکــەم دەکرێــت بــۆ هــەر جێیەکــی دیکــەش دیزایــن بکرێــت؛
کارکردنــی شــوێنەکان وەک یەکــن و هەمــان شــێواز بــە لەبەرچاوگرتنی هەندێک خاڵــی بنەڕەتییەوە لە سەرانســەری
جیهانــدا کار دەکات .بەڵــێ ،تێزەکــەی مــن بــۆ نەخۆشــخانەیەکی گشــتی بــوو .بــەو حاڵەشــەوە دەمزانــی کــە
دەکرێــت هەمــان شــت بــۆ هــەر شــارێک لــە جیهــان و بــە تایبــەت بــۆ گەلــی خــۆم لــە کوردســتان دیزایــن بکــەم کــە
زۆر پێویســتیان بــە شــتێکی وەهایــە».
دوکتۆر و ڕاوێژکارێک
«لــە کاتــی کارکردنەکــەم زۆر دوکتــۆرم بینیــن .یەکێکیــان دوکتــۆر نــووری بــوو کــە دوکتۆرێکــی کــورد بــوو.
یەکەمجــار ئــەو کاتــە بینیــم کــە چــووم بــۆ پێروجــا .کاتــی توێژینەوەکــەم ،زۆر جــار دەمبینــی و لەســەر پرســیارەکانی
مــن باســان دەکــرد .زۆر یارمەتــی دام و پێــی دەوتــم‹ ،ئەمــە زۆر پڕۆژەیەکــی ســەختە هەڵتگرتــووە ›.زۆر باســی
لەگــەڵ دەکــردم و تەنانــەت بردمــی بــۆ نەخۆشــخانەکەی .نــووری داوای لێکــردم کــە نەخۆشــخانەکە بــە شــێوەیەک
دیزایــن بکــەم کــە هــەم دکتــۆرەکان و هــەم نەخۆشــەکان کاتێــک دەچنــە نــاو ژینگــەی نەخۆشــخانەکە هەســتێکی
باشــریان هەبێــت .ئــەو یارمەتــی دام کــە لــە زۆر بوارانــدا بــەرەو پێــش بچــم .ئــەو ئێســتا پســپۆڕی نەشــتەرگەرییە
لــە تۆرینــۆ».
«سەرپەرەشــتیاری ماســتەرەکەم ،پڕۆفیســۆر فرانکــۆ دی .ڤالێــن ،زۆر یارمەتیــدەر بــوو .ئــەو بــە تامەزرۆییــەوە لەســەر
کوردبوونــم پرســیاری دەکــرد .ئێمــە پێکــەوە زۆر چــاک کارمــان دەکــرد .ئــەو کەســێکی زۆر بــە ئــەدەب و مێهرەبــان
بــوو و هەمــوو هەفتەیــەک لــە بەرەوپێشــچوونی کارەکــەم ئــاگادارم دەکــردەوە .تــەواو هەوڵــی خــۆم چــڕ کردبــۆوە.
هاوڕێکــەم پائــۆال ،ئەویــش زۆر یارمەتیــدەرم بــوو .ئــەو دەیزانــی کــە پڕۆژەکــەم قورســە و هیــچ خوێندکارێــک بــەر لــە
مــن خــۆی لــە کاری وا نــەداوە .خوێنــدکارەکان زیاتــر بــەرەو پــڕۆژەی ســادەتر دەچــوون.
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«تەختەیەکــی وێنەکێشــانەوەی دەســتکردم لــە ژوورەکــەم دانابــوو .هەمــوو هاوڕێکانــم دەهاتــن بــۆ ئــەوێ تــا
ســەردانم بکــەن چونکــە هەمیشــە خەریکــی کارکــردن بــووم .ســەرەتا ،هیــچ بۆردێــک یــان ڕووبەرێکــی وێنەکێشــانم
نەبــوو و چوومــە الی دارتاشــێک تــا دانەیەکــم بــۆ دروســت بــکات .بیســت ســانتیمەتر بــەرز بــوو و ڕوویەکــی
لووســی جوانــی بــوو .دەمتوانــی لەســەر هــەر مێزێــک وەک تەختــەی وێنەکێشــی داینێــم .لــە کاتــی ئەنجامدانــی
تێزەکــەم بــۆ وێنەکێشــی بــە کارم دەهێنــا و زۆر یارمەتــی دام .مێــزی تایبەتــی دیزایــن تــا ڕادەیــەک گرانــن ،بۆیــە
ئەمــە ڕێگەچاریەکــی ئابــووری و کردەیــی بــوو بــۆ مــن .لــە ئاپارمتانــە بچووکەکــەم دامدەنــا .ئــەوە یەکــەم مێــزی
وێنەکێشــیی مــن بــوو».

کاتی دیزاینی پڕۆژەی تێزەکەی لە ئاپارمتانەکەی لە تۆرینۆ
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تەواوکردن
دوای نزیکــەی دوو ســاڵ ،حامیــد لــە جــوالی ١٩٨٥دا ،تێــزی ماســتەرکەی ئامــادە کــرد بــۆ ئــەوەی پێشکەشــی
بــکات .هیــچ کام لــە خوێندکارەکانــی دیکــە کارەکەیــان تــەواو نەکردبــوو و هیــچ کەســیش بــڕوای نەدەکــرد
کــە ئەویــش تــەواو بووبێــت .ئــەو ڕێگەچارەیەکــی گونجــاوی بــۆ نەخۆشــخانەی شــارەکە دۆزیبــۆوە و دەیتوانــی
داهێنانەکــەی خــۆی پێشــکەش بــکات .کۆمیتــەی داوەری ڕازی بــوون و گوێیــان بــۆ پێشکەشــکردنی تێزەکــەی
حامیــد لەســەر نەخۆشــخانەکە گــرت.
ئــەوان زۆر لــە پڕۆژەکــەی و ڕێگەچــارە پێشــنیارکراوەکانی بــۆ پێداویســتییەکانی شــارەکە ڕازی بــوون .شــارەوانی
داوای لێکــرد کــە چــۆن پێداویســتییەکانیان لەگــەڵ ئــەم پڕۆژەیــە بگونجێنــن .دواتــر ،ئــەوان بەشــێکی زۆر لــە
چەمکەکانــی دیزاینیــان لــە دروســتکردنی بیناکانــدا بــە کار هێنــا .بیرۆکــەی پێشــنیارەکەیان وەرگــرت ،هەرچەنــد
دیزاینــی کۆتایــی نەخۆشــخانەکە کەمێــک جیــاوازی هەبــوو ،حامیــد بەرزتریــن نومــرەی لــە ماســتەرەکەی وەرگــرت.
ئەو دواتر چوو بۆ پێروجا تاوەکوو لەگەڵ بنەماڵە ئیتالییەکەی و هاوڕێکانی بیکاتە جەژن و خۆشی.

پێشکەشکردنی تێزەکەی بۆ پانێلی داوەری؛ لە الی ڕاستەوە سەرەپەرشتیاریی تێزەکەی،
پڕۆفیسۆر فرانکۆ دی .ڤالێن
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جەژنگرتن لەگەڵ هاوڕێکانی لە باخچەی کۆلێژی نژیاروانی ،تۆرینۆ

قۆناغەکانی دواتر
هاویــن گەڕایــەوە زوریــخ و بــۆ مــاوەی ســاڵ و نیوێــک ،تــا ئەپریلــی  ،١٩٨٧لــەوێ مایــەوە و لــە دامەزاراوەیەکــدا
کاری دەکــرد کــە کارەکــەی دیزایــن و توێژینــەوە بــوو لەســەر نەخۆشــخانەکان ،نــاوی ئــەو ڕێکخراوەیــە ئەنســتیتۆی
نەخۆشــخانە و پالندانانــی تەندروســتی بــوو.
هۆکارێکــی ئــەم گەڕانــەوەی بــۆ ســویس ،لەبــەر ڕەوشــی پەنابەرەییەکــەی بــوو .دوای تەواوکردنــی خوێندنەکــەی لــە
تۆرینــۆ ،حامیــد گرێبەســتێکی لەگــەڵ نەتــەوە یەکگرتــووەکان هەبــوو و دەیتوانــی بۆخــۆی دیــاری بــکات کــە لــە کام
واڵت نیشــتەجێ بێــت .ئــەو دەم ،حــەزی بــە ئەمریــکا و کانــادا دەکــرد .هەرچەنــد ماوەیەکــی زۆر لــە ئیتالیــا مابــۆوە
بــەاڵم ڕەوشــی پەنابەرییەکــەی بــۆ مانــەوەی درێژمــاوە وەرنەگیــرا .تەنیــا دەیتوانــی بــە شــێوەی کاتــی لــە واڵتێــک
مبێنێتــەوە کــە مافــی پەنابــەری داوەتــێ ،بۆیــە دەبــوو لــەوێ بــڕوات.
ئێســتا ئیــر زەختــی ئــەوەی لەســەر بــوو کــە واڵتێــک بــۆ ژیــان هەڵبژێرێــت .پەنابەرانــی وەک حامیــد دەبــوو واڵتێــک
هەڵبژێــرن کــە وەریانگرێــت .حامیــد لــە لیســتی ئــەو کەســانەدا بــوو کــە بــۆ کانــادا بانگهێشــت دەکرێــن و دەعــوەت
کرابــوو کــە بچێــت بــۆ ئــەوێ؛ و لــەوێ وەرگیرابــوو.
وێــڕای ئــەوەی کــە بــەم هەواڵــە دڵخــۆش بــوو ،حامیــد وتــی کاتــی دەوێــت تــا بــەر لــە ڕۆیشــتنی ســەبارەت بــەم
بڕیــارە گرینگــە بیــر بکاتــەوە .حکومــەت دوو تــا ســێ مانــگ کاتــی پێــدا تــا بڕیــار بــدات.
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بــۆ کەســێکی وەک حامیــد ،کــە پەنابەرێــک بــوو و خوێندنــی تــەواو کردبــوو و بــە شــوێن ئیقامــەی هەمیشــەیی
لــە واڵتێکــدا بــوو کــە خوێندنــی دوکتۆراکــەی تــەواو بــکات ،ســوید واڵتێکــی ســەرنجڕاکێش بــوو .نــە تەنیــا ئــەوەی
کــە ژمارەیەکــی زۆر کۆچبــەری کــورد لــە ســاڵی  ١٩٨٧لــەوێ کــۆ ببوونــەوە ،بەڵکــوو زۆربــەی هاوڕێکانــی پێشــر 
چووبــوون بــۆ ئــەوێ .نەتــەوە ســکاندیناڤییەکان داوکاریــی پەنابەرانیــان لــە بیســت و چــوار کاتژمێــردا وەردەگــرت
چــون پێویســتییان بــە خەڵــک بــوو کاریــان بــۆ بــکات.
هەندێــک لــەو نەخۆشــخانانەی کــە لــە توێژینــەوەی ماســتەرەکەیدا لەبــەر چــاوی گرتبــوون لــە ســوید بــوون بــۆ وێنــە
نەخۆشــخانەی هودینگــێ 50لــە ســتۆکهۆڵم و نەخۆشــخانەیەکی دیکــە .ئــەو بــۆی ڕوون بــوو کــە توێژینــەوە لەســەر
ئــەم ناوەندانــەی چاودێریــی تەندروســتی بەشــێک لــە داهاتــووی دەبێــت ،بۆیــە ســەردانی هۆدینگــێ دوای ئــەوەی
بــە وردی لەســەری نووســیبوو ،ســەردانێکی بــاش دەبێــت و هەلــی ئــەوەی بــۆ دەڕەخســێت کــە زیاتــر لەســەر ئــەرک
و دیزاینــی نەخۆشــخانەکە توێژینــەوە بــکات.
هەمــوو ئــەم هۆکارانــە و بــاری تایبەتیــی ژیانــی خــۆی ،یارمەتییــان دا کــە ئــەم بڕیــارە چارەنووسســازە بــدات .ئێســتا
ئــەو دەیتوانــی بچێــت بــۆ بــارەگای نەتــەوە یەکگرتــووەکان و پێیــان ڕابگەیەنێــت کــە دەیهەوێــت لــە ســوید بژێیــت.
ئــەوەی پەیوەنــدی بــە ژیانــی تاکەکەســییەوە هەبــوو ،براکــەی ئاکــۆ بــوو .لــە جونــی ١٩٨٦دا ،حامیــد لێرەولــەوێ
هەواڵــی بــۆ دەهــات کــە بــرا بچووکەکــەی چــووە بــۆ شــەڕی ئێران-ئێــراق .لــە مانگەکانــی هاوینــی ١٩٨٦دا کــە
لــە زوریــخ بــوو و لــە ئەنســتیتۆی نەخۆشــخانەکان و پالندانانــی تەندروســتی کاری دەکــرد ،ئــەم هەواڵــە حامیــدی
بــە خۆیــەوە ســەرقاڵ کــرد .ئــەو تێگەیشــت کــە دەبێــت ڕێگەچارەیــەک بدۆزێتــەوە و براکــەی لــە ســوپادا بهێنێتــە
دەر ،چونکــە لــەوێ ســەربازە گەنجــەکان بــەردەوام لــە مەترســیدا بــوون .لــە ســاڵی ١٩٨٧دا ،ئێرانییــەکان چەندیــن
«شــەپۆلی هێرشــی دژەمرۆیی»یــان کردبــوو ،و زۆر کەســی گەنجیــان هاندابــوون کــە بچــن بــۆ نــاو ســوپا.
ئێش و ژانی ڕاستەقینەی سەربازی
ئاکــۆ چەندیــن جــار دەســتگیر کرابــوو و توانیبــووی ڕابــکات .ســاڵی   ١٩٨٦پۆلیســی ئێــران لــە مەهابــاد کاتێــک
لەگــەڵ هاوڕێیەکــی لــە شــەقام بــوو ،دەســتگیریان کردبــوو .لــەم ڕووداوەدا ئەشــکەنجەیان دابــوو ،لەگــەڵ
مەمئوورێــک دەســتەویەخە ببــوو کــە مەمئوورەکــە ســینگی برینــدار کردبــوو .ئاکــۆ دەڵێــت« ،پاڵــم پێــوە نــا،
کاڵوەکــەی کەوتــە خــوار و تــووڕە بــوو».
کاتێــک کــوڕە گەنجەکــە لــە شــەقامدا هــاواری کردبــوو و داوای یارمەتــی کردبــوو ،چــوار ئەفســەر هاتبــوون.
ئەفســەرەکان بردبوویــان بــۆ بازگــە ،و لــەوێ تۆمەتــی هێرشــیان بــۆ ســەر ئەفســەری پۆلیــس بەســەردا ســەپاند.
50- Huddinge
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هەوڵیــان دا کــە کەلەپچــەی کــەن ،و وتیــان کــە ویســتوویەتی زیــان بگەیەنێــت بــە پۆلیــس .ئاکــۆ هەوڵــی دابــوو
ڕابــکات بۆیــە نەیانتوانیبــوو قۆلبەســتی بکــەن .پۆلیســەکە پێــی وت« ،مــن نەمدەویســت ئازارت بــدەم .بــەاڵم دەتوانم
بتخەبــە شــوێنێک کــە کــەس نایهەوێــت بچێــت» –بــۆ شــوێنێک کــە ئەگــەر کەســێک بچوایــە زۆربــەی کاتــەکان
دەکــوژرا و قــەت هەواڵــی نەدەزانــرا.
زوڵم و زۆرداری هەمیشەیی لەسەر کوردان
چیرۆکــی ســەربازیی ئاکــۆ بــۆ ئــەو کاتــە شــتێکی نائاســایی نەبــوو .کــوڕە کــوردە گەنجــەکان لــە هەمــوو شــوێنێک
و لــە هەمــوو کاتێکــدا دەترســان .ئــەوە یەکــەم جــار نەبــوو کــە لــە شــەقامدا بــڕوات و پۆلیــس بێــن بەبــێ هــۆ
دەســتگیری بکــەن .بــەاڵم جارەکانــی پێشــوو هەمیشــە توانیبــووی لــە دەســتیان ڕابــکات.
کاتێــک ڕەحــان ،زاواکەیــان ،بیســتی کــە ئاکــۆ گیــراوە ،بەپەلــە چــوو بــۆ بازگــە .پۆلیــس وتــی کــە تەنیــا ویســتوومانە
داوای لێبــوردن بــکات بــەاڵم ئاکــۆ ئــەو کارەی نەکــردووە« .مــن قــەت لەبــەر کارێــک کــە نەمکــردووە داوای لێبــوردن
ناکــەم ».زاواکەیــان لــە جیاتــی ئــەو داوای لێبوردنــی کــرد و پۆلیســی ڕازی کــرد کــە ئــازادی بکــەن.
ئاکــۆ دوو ڕۆژی تــر لــە زیندانــدا مایــەوە و پاشــان نێــردرا بــۆ ناوچــەی شــەڕ .ســەربازیی زۆرەملــێ لــە ســوپادا شــتێکی
ئاســایی بــوو .ڕاهێنانــی بنەڕەتیــی ئاکــۆ لــە شــاری عەجەبشــێر لــە ئازەربایەجــان دەســتی پێکــرد و ســێ مانــگ
درێــژەی کێشــا .پاشــان گوازرایــەوە بــۆ ناوچــەی مەیمــەک لــە بەرەکانــی شــەڕ لــە باشــووری ئێــران کــە دەکەوتــە
ســەر ســنووری عێــراق و  ١١٣کیلۆمەتــر لــە بەغــداد دوور بــوو .ئــەو قــەت نەنێــردرا بــۆ بــەرەی پێشــەوەی جەبهەکانی
شــەڕ ،بــەاڵم کاتێــک خەریکــی شــۆفیری ئۆتۆمبیلێــک بــوو  
کــە خــواردن و چەکوچۆڵــی بــۆ ســەربازەکان دەگواســتەوە ،هەموو کاتێک بە تایبەت
تەقینــەوەی ئۆتۆمبیلێــک لەبەردەمیــدا تۆقانــدی .جموجوڵــی لە شەواندا ،ئەگەری ئەوە
ســەربازەکان تەنانــەت لــە نیوەشەویشــدا زۆر مەترســیدار بــوو هەبوو هەر شتێک ڕوو
و زۆر جــاران ئۆتۆمبیلــەکان لەبەردەمــی ئاکــۆدا لێیــان
دەدرا .بدات .ئاکۆ لە بیریەتی
شــەوێک ،ئــەو و چەنــد ســەربازی دیکــە فەرمانیــان پــێ کــرا کــە
«بەاڵم کوردەکان
لــە دەریاچەیــەک لــە نزیــک مەیمــەک دەفــر و کاســان بشــۆن.
نەدەترسان».
کــەس نەیزانــی لــە کوێــوە ســەرباز دەرکەوتــن و بــوو بــە تەقــە.
موشــەکەکان لــە بەردەکانی نزیکیــان دەدران و هەڵدەبەزینەوە.
هەمــوو کاتێــک بــە تایبــەت لــە شــەواندا ،ئەگــەری ئــەوە هەبــوو هــەر شــتێک ڕوو بــدات .ئاکــۆ لــە بیریەتــی «بــەاڵم
کــوردەکان نەدەترســان .ئێمــە هەمیشــە ئاگاداربوویــن ،ســەیرمان دەکــرد کــە کــێ دێــت و دەڕوات».
شــەوێک لەگــەڵ یــەک قســەمان دەکــرد و ئەفســەرێکی پلەبــااڵ دەســتی کــرد بــە گاڵتەکــردن  و شــکاندنی ورەی
فارســەکان .پیاوێــک پێــی وت« ،بــۆ گاڵتــە بــە کــوردەکان ناکــەن؟» «مــن کوردەکانــم خــۆش دەوێــن چونکــە زۆر
بوێــرن .کەســی تــر وەک کــوردەکان ناتوانێــت بــەو کێوانــە هەڵگەڕێــت».
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چۆن ئاکۆ سەربازی بەجێ هێشت
ئاکــۆ دەگێڕێتــەوە «خوشــکم بــە حامیــدی وت کــە مــن لەنــاو ســوپام و ئــەو زۆر نگــەران ببــوو .هەڵبــەت ئــەو
هەرکارێکــی کــرد کــە مــن ڕزگار بــکات ».لــە ١٩٨٧دا ڕژیمــی ئێــران شــەپۆلێکی دیکــەی هێرشــی مرۆیــی دەســت
پێکــرد .ئەندامانــی ســوپا بــە کەمرتیــن ڕاهێنــان و بەبــێ ئامادەکاریــی شــەڕ دەنێــردران بــۆ شــەڕ .ئاکامــی ئــەو کارە
تۆقێنــەر بــوو ،دەنێــردران بــۆ ســەر ســنوور بــۆ ئــەوەی هێــرش بکەنــە ســەر عێراقییــەکان و مەیدانەکانــی میــن پــاک
بکەنــەوە .الوە خوێنگەرمــەکان و بەتەمەنــەکان خۆبەخشــانە دەچــوون کــە خۆیــان بەخــت بکــەن.
ڕۆژنامەوانــی ئەمریکایــی ڕۆبیــن ڕایــت ئــەم خۆقوربانیکردنــە خەمهێنــەرە بــەم شــێوەیە وەســف دەکات« .لــە هێرشــی
فەتحــدا [فێورییــەی  ،]١٩٧٩ســەردانی جەبهــەی باشــووری ڕۆژائــاوام لــە بــەری ئێرانــەوە کــرد و لــە هەمــوو جێیەک
کــوڕی تەمــەن نــۆ بــۆ شــازدە ســاڵی دەبیــران ،زۆر بــە هەیەجانــەوە دەیانگــوت کــە خۆبەخشــانە هاتــوون تــا شــەهید
بنب».
«هێــزە ســەربازییە ئاســاییەکان ،هێــزی ســوپای پاســدارانی شۆڕشــی ئیســامی و مــەالکان هەمــوو ئــەم گەنجانەیــان
هــان دەدا ،کــە بــە بەســیج دەنــارسان ،تاوەکــوو مەترســیدارترین کارەکان بــۆ شــکاندنی هێــزە عێراقییــەکان بکــەن.
ئــەوان ڕچەیــان دەشــکاند ،بەســەر کێڵگەمینەکانــدا دەڕۆیشــن تاوەکــوو ڕێگــە بکەنــەوە بــۆ هێرشــی زەوینــی هێــزی
ئێرانییــەکان .پەڕۆیەکــی ســپییان لــە ناوچایــان دەبەســت تــا بــەرەو پیــری مەرگ بچــن و هاواریــان دەکرد «شــەهید،
شــەهید!» ،ئــەوان پێیــان وا بــوو کــە بــەم شــێوەیە دەچــن بــۆ بەهەشــت .قــەت ژمارەیــان ئاشــکرا نەکــرا .بــەاڵم بــە
ســەردانی ناوچەکانــی نیشــتەجێبوون لــە شــارە ئێرانییەکانــدا نیشــانەکانت دەبینیــن .مــاڵ بــە مــاڵ و بینــا بــە بینــا
کــە دەچوویتــە پێــش ،وێنــەی ئــەو گەنجــە مێرمنــداڵ و مندااڵنــە دەبیــران کــە وێنەکانیــان بــە ڕەنگــی ڕەش دەورە
گیرابوون».
حامید هەوڵ دەدات براکەی ڕزگار بکات
لــەو قۆناغــەوە بــۆ قۆناغــی ڕزگاریــی ئاکــۆ لــە ســوپا ،زۆر شــت ڕوویــان دا .ئۆکتۆبــری  ١٩٨٧مانگێکــی پڕمەترســیی
چاالکیــی ئاکــۆ و براکــەی بــوو لــە ســوید .حامیــد چــوو بــۆ ئۆپســاال تــا کەســێک ببینێــت کــە یارمەتــی بــرا
بچووکەکــەی بــدات .ئــەودەم ،ئــەو قاچاخچییــەی کــە لــە ئەســتەمبووڵ یارمەتــی دابــوون دیــار نەمابــوو و بــە تەنیــا
جێــی هێشــن .حامیــد دەبــوو داوا وامێکــی  ١٠،٠٠٠دۆالری خوێنــدکاری لــە حکومەتــی ســوید بــکات تــا بیــدات
بــە قاچاخچییەکــی دیکــە بــۆ ئــەوەی یارمەتییــان بــدات لــە واڵت دەربچــن .ئــەو پیــاوە پاســپۆرت و بلیتەکانــی لــێ
وەرگرتــن و ســەفەرەکەی بــۆ ڕێکخســن .بــەاڵم هێشــتا ئــەو پارەیــە بــەس نەبــوو .حامیــد ناچــار بــوو پوڵێکــی تــر لــە
هاوڕێکانــی بــە قــەرز وەربگرێــت.
چەندیــن هەوڵــی ســواربوونی فڕۆکــە لــە ئەســتەمبووڵەوە بــۆ بێلگــراد شکســتیان هێنــا تــا ئــەوەی کــە بڕیاریــان
دا ســەدان دۆالر بــدەن بــە پۆلیــس .یەکــەم جــار چــوون بــۆ یۆگۆســاویا ،شــوێنێک کــە کــەس نەدەچــوو ،لــە
فڕۆکەخانــە حەســانەوە بــەاڵم لەالیــەن پۆلیســەوە دیــاری کرابــوون .کاتێــک ناســنامە و پاســپۆرتەکانیان ســەیر
کــران ،کارمەنــدەکان زانییــان کــە بــە بەڵگەنامــەی ناڕاســت ســەفەریان کــردووە .دەســتبەجێ لەگــەڵ دوو پیــاوی
دیکــە گەڕێرنانــەوە بــۆ تورکیــە.
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تورکیە
لــە گەڕانەوەیــان بــۆ تورکیــە ،پۆلیــس لێپێچینــەوەی لەگــەڵ کــرد .ئەفەســەرەکە بەســەر کــوڕە گەنجەکــەدا قیژانــدی
«دەزانــم کــە ئێــوە لــە شــەڕ ڕاتــان کــردووە ،و دەتانگێڕمــەوە!» دواتــر لێــی پرســین کــە چەندەیــان پــارە پێیــە.
وەاڵمیــان دایــەوە «ئێمــە کەســانێکی ئاســایی هەژاریــن »،یەکێــک لــە موســافیرەکانی دیکــە کــە لــە بێلگــرادەوە
نێردرابــۆوە هەندێــک بــە تورکــی قســەی کــرد و هەســتی کــرد کــە ئەفســەرەکە داوای بەرتیــل دەکات ،داوای
کــرد «هەندێــک ســیگاری زیــادەی بــۆ بکــڕن ».لــە بەرامبــەردا ئەفســەرەکە بەریــان دەدات .کــوڕە گەنجــەکان بــە
زیادەشــەوە ســیگارەکانیان کڕیــن ،بــێ ئــەوەی کــەس بیانبینێــت و بــە دزییــەوە بەرتیلەکەیــان لەژێــر کورســیی
ئەفســەرەکە شــاردەوە.
ئاکــۆ و برازاکــەی شــەهاب تەلەفۆنیــان کــرد بــۆ دایکــی قاچاخچییەکــە .ئــەو بــۆ دوو شــەو بردنــی بــۆ هۆتێــل،
هیــوادار بــوو کــەس پــێ نەزانێــت ،چونکــە ئەگــەر خەڵــک بیانزیبایــە قاچاخچییەکــە نەیتوانیــوە بیانبــات بــۆ دەرەوە
نــاوی لەنــاو خەڵکــدا دەزڕا .ئەمجــارە لــە ڕێگــەی کۆپەنهاگنــەوە ،بلیتــی ســەفەریان بــۆ ســوید بــڕی.
پەنابــەرەکان جارێکــی تــر لــە فڕۆکەخانــە ڕاگیــران .کاتێــک ئەفســەرەکە ســەیری پاســپۆرتەکانی کــردن ،ســەری
ســووڕما «ئەمانــە تــووڕ دەدەم .ئەمانــە ســاختەن!» دوای هەندێــک قســەکردن ،برازاکــەی ئاکــۆ ڕێگــەی پێــدرا کــە
بــڕوات .پاشــان دوای چاوەڕوانییەکــی زۆر ،پاســپۆڕتەکەی ئاکــۆش مــۆر کــرا و ئەویــش ڕێگــەی پێــدرا کــە تورکیــە
بەجــێ بهێڵێــت.
سوید
لــە کۆپنهاگێــن ،پەنابــەرەکان بــە ســادەیی ســوار فڕۆکــە بــوون بــۆ ئــەوەی بچــن بــۆ ســوید .کاتێــک گەیشــتنە
ئارالنــدا ،51فڕۆکەخانــەی ســتۆکهۆڵم ،هەردووکیــان هەناســەیەکی ڕاحەتیــان کێشــا .ســەرەنجام گەیشــن.
لــەو کاتــە هەســتیارەدا ،ســوید زۆر خێــرا پەنابــەری وەردەگرتــن .پۆلیــس لێپێچینــەوەی لەگــەڵ کــردن .ئاکــۆ
و برازاکــەی شــەهاب ڕوونیــان کــردەوە کــە ئــەوان کــوردن و لــە شــەڕ ڕایــان کــردووە .پاشــان بــران بــۆ کەمپــی
پەنابــەران لــە دەرەوەی شــار .هــاوکات لــە دەرەوەی تێرمینــاڵ حامیــد بــە نیگەرانییــەوە چاوەڕێــی گەیشــتنیان بــوو.
ســەرەنجام چــوو بــۆ الی پۆلیــس و پێیــان وت کــە دەتوانێــت لــە کەمپــی پەنابــەران بیانبینێــت .دوای ئــەو هەوڵــە
درێژخایەنــە ماندووکــەرە پرسرتێســە ،دوو بــراکان لــە کەمــپ یەکیــان گرتــەوە.
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ئاکــۆ و شــەهاب دوو هەفتــە دواتــر کەمپیــان جێهێشــت .تــا کاتێــک کاروبارەکانیــان جێبەجــێ بــوون لــەالی حامیــد
مانــەوە ،هەردووکیــان چــوون بــۆ کاترینهۆڵــم شــارێکی نزیــک لــە ســتۆکهۆڵم و وەک یەکــەم هەنــگاوی ژیانــی نوێیان
دەســتیان کــرد بــە فێربوونــی زمانــی ســویدی.
بینینی کوردان لە ستۆکهۆڵم
پــاش ئــەوەی کــە لــە ســوید نیشــتەجێ بــوو ،حامیــد لــەوێ ســەردانی کوردەکانــی دەکــرد .ســەرەڕای ئــەوەی کــە
بەدواداچوونــی بــۆ ڕووداوە سیاســییەکانی واڵتەکــەی دەکــرد ،جارێکــی تــر لەســەر خوێندنــی بــااڵ چــڕ بــووەوە و
بــەرەو پیشــەکەی خــۆی چــوو.
بەداخــەوە ،کاتێــک کــە حامیــد چــوو بــۆ ســوید کەشــی سیاســیی واڵت بــۆ کــوردان زۆر تونــد و ئاســتەم بــوو .ئولــۆف
پاڵمــێ ســەرۆک وەزیــری بەڕێــز و خۆشەویســتی ســوید لــە فێوریــەی ١٩٨٦دا لەنــاو شــاری ســتۆکهۆڵم تیــرۆر
کرابوو.کاتێــک لەگــەڵ هاوژینەکــەی لــە ســینەماوە بــەرەو ماڵــەوە دەچــوو ،گومــان دەکــرا لــە الیــەن کوردێکــی
الیەنگــری پارتــی کرێکارانــی کوردســتانەوە تیــرۆر کرابێــت.
ئەمــە بــووە هــۆی ئــەوەی باردوخێکــی ناســەقامگیر بــۆ هاواڵتیانــی حامیــد لــە ســوید دروســت ببێــت .ســەرەنجام
ئاســەواری ئــەم ڕووداوە دامرکایــەوە و ئــەو گومانــەی لەســەر کوردبوونــی ناســنامەی بکوژەکــە هەبــوو بــێ ســەرەنجام
مایــەوە .دیســان لــەو کاتــەدا ،زۆر کــورد دەســتگیر کــران و بێمتانەییەکــی زۆر بــە کــوردان هەبــوو.
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هەموو شت لەژێر ناوێکدا
لــە جونــی ١٩٨٧دا ،حامیــد لەگــەڵ ئەمیــر هاشــمی ،هاوڕێیەکــی دیکــەی چــوون بــۆ ماڵی خوێنــدکاری لــە زانکۆی
ســتۆکهۆڵم .ڕاهاتــن بــە ژیانێکــی نــوێ و لەگــەڵ کەســێکی دیکــە کێشــەیەک بــوو کــە ئــەو بــاش دەیتوانــی خــۆی
لەگــەڵ بگونجێنێــت .بــەاڵم کۆچکــردن بــۆ ســوید گۆڕانێکــی زۆر بنەڕەتیــری دروســت کــرد .لــە دروســتکردنەوەی
ناســنامەیدا ،حامیــد زانــی کــە پێویســتە بــە شــێوەیەکی تایبــەت ئــاگاداری ئــەو گۆڕانکارییــە گەورانــە بێــت کــە لــە
ژیانیــدا ڕوویــان داوە.
لــەو ســااڵنەی کــە لــە دەرەوە ژیابــوو ،حامیــد مەحمــوودی بــۆی دەرکەوتبــوو کــە بێژەکردنــی ناوەکــەی بــۆ ئەوانــەی
کــورد نیــن زۆر ســەختە .خەڵــک لــە بێژەکردنــی ناوەکەیــدا کێشــەیان بــوو و تەنانــەت  لــە بیرهاتنەوەشــیدا کێشــەیان
بــوو .هەروەهــا ڕەنگــە ناوێکــی ســادەتر یارمەتــی بدایــە کــە باشــر لەگــەڵ کۆمەڵــگای ســویدی تێکــەڵ بێــت ،ئــەو
بڕیــاری دا کاتــی ئــەوە هاتــووە ناوەکــەی بگۆڕێــت .جگــە لــەوە ،هەبوونــی ناوێکــی کــوردی لــە ســوید بــە تایبــەت
لــەو کاتــەدا کــە حامیــد هاتبــوو ،بــە هــۆی پرســە سیاســی کۆمەاڵیەتییەکانــەوە لــە خۆیــدا کێشەســاز بــوو .کاتــی
دەســتپێکێکی نــوێ هاتبــوو ،کــە گۆڕینــی ناویشــی لــە خــۆ دەگــرت.
حامیــد ئــەم کێشــەی لەگــەڵ کەســە سیاســییەکان و کۆمەڵــگای کــوردی بــاس کــرد .یەکێــک لەوانــە ئەمیــر قــازی
بــوو کــە حامیــد لــە ماڵەکــەی خۆیــدا بینــی .خێزانــی ئەمیــر کچــی قــازی موحەمــەد یەکــەم ســەرۆک کۆمــاری
کوردســتان بــوو لــە ســاڵی ١٩٤٦دا .ئەمیــر نــاوی «ئــاالن»ی پێشــنیار کــرد ،کــە ناوێکــی کــوردی بــوو :دوای هێنــان
و بردنــی چەنــد نــاوی جیاجیــا ،ســاالر حەیــدەری ناســناوی  «دیــان»ی بــۆ هەڵبــژارد .حامیــد بیــری کــردەوە کــە
نــاوی «دیلــون» هەیــە کــە تۆزێــک لــە فەڕانســەیی دەچێــت.
بیســت ســاڵ دواتــر ،عەبدوڵــا حەســەنزادە ،ســکرتێری دواتــری حــدکا ،وتــی کــە نــاوی نهێنیــی ئەمیــر قــازی،
«ئــاالن» بــووە .قــازی نــاوی ئــاالن دیالنــی پێشــنیار کــرد.
حامیــد ئــەو شــتەی لەگــەڵ دەزگیرانەکــەی ،ســاتو ،و هاوڕێکانــی بــاس کــرد .دوای هێنــان و بردنــی چەنــد نــاوان،
نــاوە هەڵبژێردراوەکــەی پێشــووی واتــە «ئــاالن دیلــۆن»ی وە ال نــا بــۆ «ئــاالن دیالنــی» یــان «ئــاالن باســکی».
ســاتو ،ئــەو خاتوونــە فینالندییــەی کــە دواتــر بــووە هاوســەری دەگێڕێتــەوە کــە« ،ئــەو پێشــر داوای لــە مــن کــرد
کــە چەنــد نــاوی پــێ پێشــنیار بکــەم »،ســاتو بــە بــزەوە دەڵێــت «ئــەو نــاوە نوێیەکــەی دروســت کــرد .ئــەو لــە نێــوان
‹دیالنــی› و ‹باســکی›دا مابــۆوە ،بــەاڵم مــن پێــم وت‹ ،باســکی بــە هیــچ شــێوەیەک نابێــت› چونکــە باســکی لــە
فینالندیــدا واتــای ‹پیســایی› دەدات .ئێمــە ناوێکــان ناوێــت کــە لــە ئــەوە نزیــک بێــت».
بــەم شــێوەیە ،ئــەو کــوڕەی لــە مەهابــاد لــە دایــک بــوو ،چەندیــن ســاڵ لــە ئیتالیــا ژیــا ،ئێســتا ناوێکــی نوێــی هەیــە
کــە لەگــەڵ پێویســتی ژیانــی لــە واڵتــە ســکاندیناڤییە نوێکــەدا بگونجێــت .لــە ئێســتا بــە دواوە ،بــە ئــاالن دیالنــی
دەنارسێــت.
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مردنی باوکی
نۆڤەمــری  ١٩٨٧بــوو و ئــاالن دەســتی بــە ژیانێکــی نــوێ کــرد .هــەر ئــەودەم هەواڵێکــی دڵتەزێنــی بیســت.
«زاواکەمــان تەلەفۆنــی کــرد و پێــی وتــم کــە باوکــم شــەش مانــگ لەمەوبــەر مــردووە .بــۆ مــن ،ئــەوە ڕووخێنــەر بــوو».
بنەماڵەکــەی نەیانویســتبوو ئــاگاداری بکــەن چونکــە خەریکــی بردنــی ئاکــۆ بــوو بــۆ ســوید« .هــەر کات تەلەفۆنــم
دەکــرد و داوای باوکــم دەکــرد ،دەیانــوت لــە ماڵــەوە نییــە».
ئــاالن زانــی کــە نەیانویســتووە ڕاســتییەکەی پــێ بڵێــن چونکــە ئاکــۆ کــە شــەش مانــگ لــە تورکیــە بــوو ،ئامــادە
دەبــوو تــا بچێــت بــۆ ســوید« .ئــەوان نەیانویســتبوو ئــەو هەواڵــە دڵتەزێنەمــان پێ بــدەن چونکــە هەموومان ســەرقاڵی
بردنــی براکــەم بوویــن بــۆ ســوید».
کاتێــک ئاکــۆ گەیشــتە ماڵــی ئــاالن و هەواڵەکــەی بیســت زۆر خەمبــار بــوو« .ئاکــۆ زۆر خەمگیــن بــوو چونکــە یەکجار
گیــرۆدەی باوکــم بــوو .جیــا لــەوە ،ماوەیەکــی زۆر زیاتــر لــە مــن لەگــەڵ باوکــم بــوو .لــە بیرمــە براکــەم چــۆن بەکــوڵ
دەگریــا .هەندێــک لــە هاوڕێکامنــان هاتــن ،ئــەوە لــە دابونەریتــی کوردانــدا بــاوە کــە دەچــن بــۆ ماڵــی مــردوو.
«لــە ئەحمــەدی برامــان پرســی کــە بۆچــی ئەوەنــدە چــاوەڕێ بــوون تــا خەبەرمــان پــێ بــدەن .ئــەو وتــی دوای
هەڵســەنگاندنی هەمــوو شــتێک ،ئەوەمــان پــێ باشــرین کار بــوو .ئــەو شــتە بــۆ مــن پشــت شــکێن بــوو .مــن قــەت
باوکمــم نەبینییــەوە ،ئــەو پیــاوەی کــە بــە هەمــوو جۆرێــک لــە  منداڵیــدا و بــە تایبــەت دوای مردنــی دایکــم پشــت و
پەنــای مــن بــوو .ئــەو باوکێکــی خەمخــۆر بــوو و مــن هەســتێکی قووڵــم بــۆی هەبــوو».
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ئــاالن کــە خوێندکارێکــی ســارد بــوو و لەســەر خوێندنەکــەی چــڕ ببــۆوە ،داهاتوویــەک لەبــەر دەمیــدا بــوو .ســوید
ســنوورەکانی داهاتــووی بــۆ نژیاروانــە گەنجــە هیوابەخشــەکە کــردەوە.
دوای گەیشــتنی ،ئــاالن لەگــەڵ هاوڕێکــەی ئەمیــر لــە ماڵــی خوێنــدکاری لــە زانکــۆی ســتۆکهۆڵم دەمایــەوە .ئــاالن
لــە ڕێگــەی هاوڕێکەیــەوە دەســتی کــرد بــە ناســینی خوێندکارەکانــی دیکــە .ئــەو دەگێڕێتــەوە «کچێکــی فینالنــدی
لــەو دااڵنــەی ئێمــەدا بــوو .کاتــی نــان خــواردن یەکــان بینــی ،پێکــەوە نامنــان خــوارد .ئەمیــر وتــی کــە ئــەو
کچەکانــی دیکــە دەناســێت و وتــی کــە داوای لــێ بکەیــن هاوڕێیەکــی دیکــەی بانگهێشــت بــکات و دەتوانیــن
هەموومــان پێکــەوە بچیــن بــۆ دەرەوە».
دەستپێک
ئێــوارەی ڕۆژێکــی یەکشــەممەی ناوەڕاســتی هاویــن بوو لــە مانگی جــوالی ١٩٨٧دا .ســاتو ســاواال ،52خوێندکارێکی
گەنجــی فینالنــدی ســێ هەفتــە بــوو گەیشــتبووە ســوید .هــۆکاری ســەفەرە کــورت ماوەکــەی :باشــرکردنی زمانــی
ســویدی بــوو بــەر لــەوەی بگەڕێتــەوە .ســاتو و ئەیــە ،53هاوڕێیەکــی فینالنــدی ،لــە زانکــۆ یەکرتیــان بینــی کاتێــک
کــە خەریکــی پالندانــان بــوون کــە چــۆن ئێوارەیەکــی خــۆش پێکــەوە بەســەر ببــەن .ویســتیان بچــن بــۆ میوانــی،
بــەاڵم نەیاندەزانــی بچــن بــۆ کــوێ و لەگــەڵ کــێ بچــن .ئەیــە پێشــنیاری کــرد «مــن کوڕێــک دەناســم نــاوی ئەمیــرە.
بــا قســەی لەگــەڵ بکــەم».
کاتێــک ســاتو ،ئاالنــی بینــی ،ئــاالن بــە زمانــی ئاڵامنــی قســەی لەگــەڵ کــرد« .ســەرەتا ،وامزانــی ئــەو ئەمریکاییــە.
کاتێــک منــداڵ بــووم ،بنەماڵەیەکــان دەناســین و پیاوەکــە ئەمریکایــی بــوو .ئــەم کــوڕە گەنجــە بــە شــێوازی
جلوبەرگەکــەی زۆر لــەو دەچــوو .تەنانــەت شــێوازی قژەکانــی لــە ئەمریکایــی دەچــوو .هاوڕێکــەم بــە نــاوی پیــرۆ
ناســاندی .بــەاڵم دواتــر زانیــم کــە نــاوی خــۆی حامیــدە .ئــەو بــە پیــرۆ بانگــی دەکــرد کــە نــاوی یەکێــک لــە هــاوڕێ
سویســییەکانی بــوو .بــە دوای ئــەوەدا وتــی کــە خەڵکــی کوردســتانە .تاکــە شــتێک کــە ئــەو کاتــە مــن لەســەر
کــوردەکان لــە مێشــکمدا بــوو گرووپــی سیاســیی پەکەکــە بــوو و  ئــەو دەنگۆیانــەی کــە لەســەر تیــرۆری پاڵمــێ لــە
ئــارادا بــوو ،جەنایەتێــک کــە ئــەو کات ســتۆکهۆڵمی هەژاندبــوو و زۆر شــتێکی بــاش نەبــوو کــە بڵێــی کــوردم».

146

52- Satu Sauvala
53- Ejies

ئاالن دیالنی

ئــەو لــە بیریەتــی «ئــەو شــەوە یەکســەر لــە دەرەوە ســەمامان دەکــرد .بــە هــۆی خۆرەتــاوی نیوەشــەوی ئــەو وەرزەی
ســاڵ ،تــا کاتژمێــر ســێی بەرەبەیــان لــە دەرەوە پیاســەمان دەکــرد .چــوار خوێندکارەکــە بڕیاریــان دا بچــن بــۆ
ڕیســتۆرانێک لــە ناوەنــدی ســتۆکهۆڵم .هێشــتا خۆرەتــاو لــەو ئێــوارەی ناوەڕاســتی هاوینــدا دەدرەوشــایەوە و ئــەوان
گەنــج بــوون و بــەدوای خۆشــیدا دەگــەڕان.
یادەوەرییەکانی ئێوارە
ســاتو دەگێڕێتــەوە «ئێوارەیەکــی زۆر خــۆش بــوو .لەگــەڵ ئــەوەی کــە کات بــە خێرایی تێدەپــەڕی ،بە ڕاســتبێژییەکی
تــەواو ســەبارەت بــە هەندێــک کێشــەی بنەماڵەمــان لەگــەڵ ئەو کەســە نەناســیاوە قســەم دەکــرد .من و خوشــکەکەم
شــەڕمان بــوو و پێکــەوە نەدەســازاین .بــە هەندیــک هــۆکار مــن ئــەو شــتەم لەگــەڵ ئــاالن بــاس کــرد ،وەک ئــەوەی
زۆر لەمێــژ بێــت یەکــر بناســین .مــن خــۆم وا پیشــان نــەدا کــە بێعەیبــم .دواتــر ئەویــش زۆر بــە کراوەیــی قســەی
کــرد ،مــن پیشــانم دا کــە لــە ڕاســتیدا چ کەســێکم .ئــەو هەســتی کــرد کــە مــن کەســێکی زۆر ڕاســتگۆم.

لەگەڵ هاوژینەکەی ،ساتو ،لە ماڵی خوێندکاری لە ستۆکهۆڵم لەو
شوێنەی کە لە  ١٩٨٧یەکرتیان بینی
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ئــاالن تــەواو جیــاواز چیرۆکــی یەکــر ناســینەکەیان دەگێڕێتــەوە« :ئــەرێ ،ســاتو هــات بــۆ ســتۆکهۆڵم و لــە ڕێگــەی
هاوڕێیەکــی هاوبەشــانەوە یەکرتمــان ناســی .ئــەو کاتــە مــن لــە دنیــای خۆمــدا دەژیــام  و تــەواو ســەرقاڵ بــووم.
مــن چــووم بــۆ ئــەوەی تــا هــاوڕێ کۆنــە کوردەکانــم ببینــم ،هەندێکیــان خەڵکــی مەهابــاد بــوون و مامۆســتایەکی
پێشــووترم جەعفــەر حەســەنپوور لــەوێ بــوو .هەموویــان لــەوێ بــوون .دوای چەنــد ســاڵ تەنیایــی لــە ئیتالیــا چێــژم
لــەوە وەردەگــرت کــە کاتیــان لەگــەڵ تێپــەڕ بکــەم .پاشــان بــرا بچووکەکــەم لــە ئێــران گیــری خواردبــوو  و دەمویسـت  
ڕزگاری بکــەم.
ئــاالن دەگێڕێتــەوە «یەکــەم جــار کــە ســاتوم بینــی ،دڵــم گرتــی .ئــەو کچێکــی جــوان و ســەرنجڕاکێش و خوێنــدەوار
بــوو .مــن وەک کەســێکی زۆر ڕاســتبێژ و قســەلەڕوو هاتــە پێــش چــاوم .لــە ڕاســتیدا ،مــن لەگەڵــی چوومــە ماڵــەوە
چونکــە هیــچ شــوێنێکم نەبــوو لێــی مبێنــەوە و ئــەو شــوێنی زۆر بــوو و بــۆ ئــەوە زۆر دەستخۆشــیم لــێ کــرد .ئێمــە
دوانیوەڕۆیــان لــە بەینــی بەرنامەکانــی قوتابخانەیــدا کاتێکــی زیاترمــان پێکــەوە تێپــەڕ دەکــرد .مــن لــە ســەرەتاوە
لەگــەڵ ئــەو دەژیــام و زۆر زوو بووینــە هاوڕێــی نزیــک».
«لــەو کاتــەدا ،مــن ئەرکێکــی قورســم بــوو و ســاتو کەشــێکی هێمــن و ئارامــی بــۆ دابیــن کــردم کــە پێویســتم بــوو.
ئــەو زۆر بێدەنــگ بــوو و چاوەڕوانــی زۆر نەبــوو ،ئــەوە بــۆ مــن بــاش بــوو .ســەرەڕای دە ســاڵ جیاوازیــی تەمــەن،
دەمتوانــی باســی هــەر شــتێکی لەگــەڵ بکــەم .ئــەو کەســێکی زۆر زیــرەک بــوو و هەیــە .ســاتو لــەوەدا کــە چــۆن
یارمەتیــی مــن بــدات کێشــەکانم لێــک بدەمــەوە و پێشــنیاری بــاش و ڕێکوپێکــم پــێ بــدات ،کەســێکی زیــرەک بــوو.
لەگــەڵ ئــەوەی کــە کاتێکــی زیاترمــان پێکــەوە تێپــەڕ دەکــرد ،زیاتــر بیــرم دەکــردەوە کــە ‹ئــەو ژنــەم دۆزیوەتــەوە کــە
بتوانــم لــە ژیامنــدا لەگەڵــی بژیــم ›،ئــەو زۆر شــتی باشــی بــوون .بــۆ یەکــەم جــار ،هەســتم کــرد کــە دەتوانــم ئــەم
کەســەم  زۆر خــۆش بوێــت .کاتێکــی زۆر پڕهەیەجــان بــوو بــۆ مــن .لەگــەڵ ئــەو بــۆ یەکــەم جــار لــە ژیامنــدا ئاشــق
بــووم».
ســاتو ئــەوەش زیــاد دەکات« ،هەســتم کــرد کەســێکی زۆر بــاش و مێهرەبــان و  وریایــە ،هەروەهــا زۆر بایەخــی پــێ
دەدام .کاتێــک الی یــەک دادەنیشــتین ئــاالن گوێــی دەگــرت .ئــەو شــەوە تــا دووی بەیانــی پێکــەوە دانیشــتین و
ســەمامان کــرد .ماوەیەکــی زۆر پێکــەوە پیاســەمان کــرد ،چونکــە لــەو کاتــەدا میــرۆ نەمابــوو .هێشــتا دنیــا ڕوون بــوو
و کاتێکــم زانــی تــا نیوەشــەو پێکــەوە پیاســەمان کــردووە و بــە ئارامــی بــەرەو ماڵــی خوێنــدکاری هاتینــەوە».
ژیانی پڕ لە سەرقاڵیی ساتو
«ڕۆژی دواتــر ،چــووم بــۆ ســەر کار ،ئــەو شــەوە هیــچ نەخەوتــم ،تەنانــەت چــاوم ســەر یــەک نەنــا .کاتژمێــر چــوار
یــان پێنجــی بەیانــی گەیشــتینەوە ژوورەکــەم و دەبــوو حــەوت بچــم بــۆ ســەر ئیشــەکەم .ئیشــی مــن ،ئیشــێکی
هاوینــە بــوو لــە هۆتێــل ســیرکڵ پــازا ،54کــە لــە ڕێگــەی نــۆرد پــاز ،55رێکخراوەیەکــی نۆردیــک ئــەو کارەم دۆزیبــۆوە
و ئامانجــی ڕێکخراوەکــە ئــەوە بــوو یارمەتیــی خوێنــدکاران بــدات کاری هاوینــە بدۆزنــەوە .کاری خاوێنکردنــەوەم
دەکــرد و شــیفتەکەی مــن هەمــوو ڕۆژەکــە درێــژەی كێشــا .ڕۆژ هــەر تێنەدەپــەڕی و مــن یەکجــار مانــدوو بــووم.
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«کاتێــک هەســتام بچــم بــۆ ســەر ئیــش ،ئــاالن لــە ژوورەکــەی منــدا مایــەوە و خەوتبــوو .مــن تەنیــا یــەک ژوورم
هەبــوو ،و هەســتم کــرد کــە دەبێــت متامنــەی پێبکــەم .یــان ڕەنگــە ،لەگــەڵ ئــەوە هــاوڕا ببــووم چونکــە مــن تەنیــا
نــۆزدە ســاڵ تەمەنــم بــوو .ئــەو بڕیــاری دابــوو کــە لــەوێ مبێنێتــەوە .ئــەو وتــی ‹لــە ئێســتا بــە دواوە مــن لەگــەڵ تــۆ
دەمێنمــەوە ›.و لــە دوای ئــەو شــەوە ئــەو هــات بــۆ الی مــن .هەمــوو ئــەو شــتانە لەنــاکاو ڕوویــان دا.
«مــن هەمــوو ڕۆژەکــەی کارم کــرد و بــە ماندوویــی هامتــەوە .زۆر هەســتێکی ناخۆشــم بــوو ،مانــدوو بــووم و شــێوا
بــووم ،دوای ئــەوەی لــە میــرۆ هامتــە دەر یەکــەم کــەس کــە بینیــم ئــەو بــوو کــە لەگــەڵ هاوڕێکــەی چــاوەڕوان بــوو.
حامیــد ویســتی قســە بــکات و مــن ڕەدم کــردەوە‹ ،نــا نــا ،ســەیرم مەکــە ›.چونکــە ئــەو پێشــر هاتبــوو بــۆ ژوورەوە،
ئێمــە هاوژوورییەکامنــان دەناســین لــەوە بــە دواوە ئێمــە پێکــەوە بوویــن و پێکــەوە دەژیایــن.
«لــە ســەرەتادا ،کاتێکــی زۆرمــان لەگــەڵ یــەک تێپــەڕ کــرد .ئــەو چەنــد مانــگ لەگــەڵ مــن مایــەوە بــەاڵم هێشــتا
بڕیــاری نەدابــوو کــە ســوید شــوێنی مانــەوەی هەتاهەتایــی بێــت .ئــەو چێژی لــە هەڵســەنگاندنی هەمــوو بژاردەکانی
وەردەگــرت».
ئــاالن کەســێکی لــە دەرەوەی بنەماڵــەی دۆزییــەوە کــە دەیتوانــی بــۆ یەکــەم جــار بــە تەواوەتــی متامنــەی پــێ
بــکات ،کەســێک کــە دەیتوانــی ببێتــە هاوبەشــی ژیانــی .بــەم شــێوەیە ،بڕیــاری دا کــە کاتێکــی زیاتــر لەگــەڵ ســاتو
تێپــەڕ بــکات تاوەکــوو باشــر بیناســێت چونکــە لــە ســەرەتاەوە هەســتی کــرد کــە ئــەو دەبێتــە هاوســەری داهاتــووی
«مــن پێموابــوو ئــەوە تاکــە ڕێــگای ناســینی خــۆی و کلتوورەکەیەتــی .زۆر زو زانیــم کــە ئــەو تاکــە خۆشەویســتی منــە
و مــن ویســتم کــە درێــژەی ژیانــم لەگــەڵ ئــەو تێپــەڕ بکــەم».
دنەدان
ســاتو پیاوێکــی باشــی ناســیبوو کــە زۆر بایەخــی پێــدەدا ،بۆیــە بڕیــاری دا هەوڵێــک بــۆ پەیوەندییەکەیــان بــدات.
«پێموایــە ئەگــەر ئــەو کارەم نەکردایــە ،ڕەنگــە لــە هەمــوو ژیامنــدا حەرسەتــم بخواردایــە .مەبەســتم ئەوەیــە ئــەو
لەگــەڵ مــن هاتــە ماڵــەوە .لــە الیەکــی دیکــەوە ،پێــم ســەیر بــوو ،ئایــا تەنیــا لەبــەر ئــەوە لەگــەڵ مــن دەمێنیتــەوە
چونکــە شــوێنێکی دیکــەی نییــە؟
ئــاالن ئــەو کات هێشــتا زۆر ســەرقاڵی کێشــەی ئاکــۆ بــوو .ســاتو بــە باشــی کاریگەریــی بارودۆخــی ئاکــۆی لەســەر
پەیوەندییەکەیــان لــە بیــر مــاوە« .ئــاالن زۆربــەی کات بــۆ ماویەکــی درێــژ ،یــەک یــان دوو ســەعات لــە ســەر یــەک بە
تەلەفــۆن قســەی کــرد .هەندێــک جــار پــارەی تەلەفۆنەکەمــان دەگەیشــتە شەشســەد یــۆرۆ .ئــەوە هەمــوو داهاتــی
مانگانــەی مــن بــوو .هەمــووی دەدرا بــە پــارەی تەلەفــۆن .ئێمــە هیــچ پارەیەکــان نەبــوو .تەنیــا بــە هەندێــک پــارەی
پاشــەکەوتکراوی منداڵــی و بــە دەســتپێوەگرتنەوە ئــەو ماوەیــە دەژیایــن.
«لــە کۆتایــی جونــدا بــوو کــە یەکرتمــان بینــی .مــن دەبــوو لــە ئۆگۆســتدا بگەڕێمــەوە بــۆ فینالنــد .لــە ناوەڕاســتی
جوالیــدا ئــاالن بڕیــاری دا کــە لەگــەڵ هاوڕێکــەی فازیــل ســەردانی ئیتالیــا بکاتــەوە و بــۆ چەنــد هەفتــە ڕۆیشــت.
داوام لــێ کــرد کــە هەندێــک جگــەرەی ئیتالیایــم بــۆ بهێنێــت ،چونکــە ئــەودەم گەنــج بــووم و هەســتم دەکــرد کــە
جگەرەکێشــان کارێکــی خــۆش و باشــە .ئــەو جگەرەکانــی بــۆ هێنــام و هەروەهــا لــە ئێلێســێ ،ناوەنــدی بازرگانیــی
جلوبــەرگ کــە فرانــکا لــەوێ کاری دەکــرد ،دەســتێک جلــی جوانــی شــینی بــۆ هێنــام .کاتێــک گەنجــی ،دیاریــی
لــەم چەشــنە کاریگەرییەکــی زۆرت لەســەر دادەنێــت».
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بینینی ساتو دوای گەڕانەوەی لە ئیتالیا ،هاوینی ١٩٨٧

بینینی دایک و باوکی ساتو
ســەرەتا کــە بــە دایــک و باوکــم وت کــە پیاوێکــی کوردســتانیم ناســیوە ،لــە ڕاســتیدا تەنانــەت نەمدەزانــی کــە
کوردســتان کوێیــە! زیاتــر لەگــەڵ دایکــم قســەم کــرد نــەک باوکــم .تەنانــەت باســی ناوەکەیــم کــرد و وتــم کــە حــەز
دەکات بــە پیــرۆ بانگــی بکــەن هەرچەنــد ئــەوە نــاوی ڕاســتەقینەی خــۆی نییــە.
«لــە ناوەڕاســتی مانگــی ئۆگۆســتدا ،دایــک و باوکــم هاتــن بــۆ ســەردانم .هەســتم کــرد پێویســتە ئەوانیــش بیبینــن،
بــە تایبــەت ئەگــەر مبهەوێــت لــە ســوید مبێنمــەوە ».ســاتو تامــەزرۆ بــوو کــە دایــک و باوکــی بــەم پیــاوە بناســێنێت
کــە بــە ڕێکــەوت هاتبــووە نــاو ژیانــی .ئــاالن دوای لێکردبــوو کــە بچێــت بــۆ ســوید بــۆ ئــەوەی لەگەڵــی بژێیــت.
ئــەر بەرنامــەی وا بــوو کــە دوا ســێ مانــگ بگەڕێتــەوە بــۆ ماڵــەوە .بــۆ کچێکــی گەنــج کــە هەمیشــە لەگــەڵ دایــک
و باوکــی ژیابــوو ئــەم ڕووداوانــە ئاڵوگۆڕێکــی تەواوەتــی بــوو لــە ژیانیــدا .لــە ســێپتەمربدا ،ســاتو بــۆ تاقیکردنــەوەی
زمانــی ســویدی گەڕایــەوە فینالنــد و شــەش هەفتــە لــەوێ مایــەوە.
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کاتی گۆڕانەکان
شــتەکان بــە خێرایــی دەگــۆڕان .ئــاالن بڕیــاری دا کــە کاتــی ئەوەیــە ژیانــی هاوبەشــی پێــک بهێنێــت و
بەرپرســیارەتیی هەبوونــی کەســێک لــە ژیانیــدا لــە ئەســتۆ بگرێــت .ســاتو هاتبــووە ژیانییــەوە و  دایــک و باوکیشــی
بــە دڵ بــوون .ئــەوان بــەردەوام وەک کەســێکی بنەماڵــەی خۆیــان ســەیریان دەکــرد .ئــەوە بــۆ ئــەو زۆر واتــادار بــوو،
چونکــە بنەماڵــە لەنــاو کوردانــدا دەورێکــی بەرچــاوی هەیــە .بــە هــۆی ژیــان و دوور بــوون لــە بنەماڵەکــەی ،چەنــد
ســاڵ بــوو پەیوەنــدی لەگــەڵ بنەماڵــەی خــۆی پچڕابــوو.
لــە ئیتالیــاوە ،ئــاالن دوا مۆڵەتــی دا بــە هاوســەری داهاتــووی .ئەیزانــی کــە نایهەوێــت لــە فینالنــد بژێیــت ،و ئــەوەی
بــۆ نووســی .بــەاڵم ئەگــەر ســاتو بگەڕێتــەوە ســتۆکهۆڵم ،دەچێتــەوە بــۆ الی .ئــەو دەیزانــی کــە ســوید ،بــە هــۆی
ئــەوەی کــە ژمارەیەکــی زۆر لــە نەخۆشــخانەکانی لــە ســااڵنی شەســت و حەفتــادا دروســت کرابــوون شــوێنێکی
باشــە بــۆ کارەکــەی و لــەوێ دەتوانێــت توێژینــەوە بــکات و درێــژە بــدات بــە کارکــردن لەســەر دوکتۆراکــەی .هەمــوو
ئــەم شــتانەی لــە نامەیەکــدا نووســین ،وتبــووی کــە هــۆکاری ڕاســتەقینەی گەڕانــەوەی بــۆ ســوید ئەوەیــە کــە لەگەڵ
ئــەو بژێیــت .ئەگــەر نــا ،دەچێــت بــۆ واڵتێکــی دیکــە.
ساتو بە وەاڵمی دڵخۆشکەری «بەڵێ!» وەاڵمی ئەم نامەیەی دایەوە.
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ساتو بە وەاڵمی دڵخۆشکەری «بەڵێ!»
وەاڵمی ئەم نامەیەی دایەوە.
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لەگەڵ ساتو لە یەکەم ئاپارمتانیان لە ڕینکێبی١٩٨٨ ،

سەردانی بنەماڵەی خەزووری بۆ سوید
ئــاالن بەباشــی ســەردانی بنەماڵــەی ســاتوی لــە ئۆگۆســتی ١٩٨٧دا لەبیــرە .ئــەو بنەماڵەکــەی بانگهێشــت کــرد
و خواردنــی ئیتالیایــی بــۆ دروســت کــردن :پیــزا ،الســانیا ،و پاســتا .ئاتســۆ ســاوڤۆال ،باوکــی ســاتو ،لــە ســاڤۆنلینا
مامۆســتای زانکــۆ بــوو و وانــەی شــێوازەکانی فێــرکاری دەگوتــەوە .ئــاالن دەڵێــت «ئــەو کەســێکی بــاش بــوو و وێــڕای
ئــەوەی کــە تەنانــەت قــەت هیچــی لەســەر خەڵکــی کوردســتان نەبیســتبوو ،ویســتی مــن بناســێت ،ئــەوان لــە
ســەرەتاوە منیــان قەبــوڵ کــرد .کاتێــک بینیــم کــە ســاتو لــەو تەمەنــە کەمەیــدا کەســێکی زۆر خوێنــدەوارە ،زانیــم
کــە هاوبەشــێکی زۆر بــاش دەبێــت بــۆ ژیانــم .ئێمــە زۆر هاوبەشــیامن بــوون کــە گرینــگ بــوون.
«مــن کەســێکی وەرزشــکار بــووم؛ شــەرابم نەدەخــواردەوە و جگــەرەم نەدەکێشــا ،کەســێکی ئەکادمیــک بــووم .زۆر
شــتی هاوبەشــم لەگــەڵ باوکــی هەبــوو .ئاتســۆ زۆر پێــی خــۆش بــوو کــە مــن کەســێکی خوێنــدەوارم ».لــە ســەرووی
ئەمانــەوە ،واپــو ،دایکــی ســاتو وتــی کــە ئــاالن حــەز بــە چێشــتلێنان دەکات! لــەو ڕۆژانــەدا کێبەرکێیەکــی گــەورەی
ڕاکــردن لــە نێــوان واڵتانــی ســوید و فینالنــدا هەبــوو .ســاتو دەڵێــت «باوکــم حــەزی بــەو ڕووداوە دەکــرد؛ دوو ڕۆژ
درێــژەی کێشــا .یووهــا ،بــرا بچوکەکــەم لــەوێ بــوو و لەگــەڵ ئــاالن چوویــن بــۆ ســەردانی ئــەو یارییانــە».
لــە ســەرەتاوە دایــک و باوکــی ســاتو زۆر حەزیــان بــە خوازێبینکــەرە الوەکــە کــرد«  .بــۆ باوکــم گرینــگ بــوو کــە ئــاالن
ناخواتــەوە و جگــەرە ناکێشــێت و دەرســی دەخوێنــد .شــتێکی تــر کــە کاریگــەر بــوو لەســەریان ئــەوە بــوو کــە ئــاالن
ماســتەری نژیاروانــی بــوو .بــە هــۆی ئــەوەی کــە باوکــم مامۆســتای زانکــۆ بــوو ،بایەخــی زیاتــری دەدا بــە کەســانی
خوێنــدەوار .ئــەودەم ،دایکیشــم وتــی کــە زۆر شــتی هاوبــەش لــە نێوانیــان هەیــە .هەردووکیــان هەندێــک جــار زۆر
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سەردانی بنەماڵەی ساتو لە ساڤۆنلینا

مارەیی ساتو و ئاالن لە ناوەڕاستی هاوین ،جونی ١٩٨٨

153

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

ئەو بە پێکەنینەوە وتی «من
لەگەڵ تۆ ناژیم،
تۆ لەگەڵ کچەکەم دەژیت،
ئەگەر ئەو پێی خۆش بێت،
من زۆرم پێ خۆشە».

کەســانێکی شــێلگیر بــوون و بــە تەواوەتــی ســەریان لەســەر
کاری خۆیــان بــوو».
پــاش بینینــی بنەماڵــەی ســاتو لــە ســەرمای  ٣٧پلــەی
ژێــر ســفر لــە ڕۆژانــی کریسمەســدا ،هەردووکیــان پێکــەوە
چــوون بــۆ پێروجــا بــۆ ئــەوەی «بنەماڵــە ئیتالییەکــەی»
ئــاالن ببینــن .هەمــووان دڵخــۆش بــوون بــە هاوژینیــی ئــەو
دوو گەنجــە .هەموویــان پێکــەوە بــۆ ســەما و جەژنــی ســەری
ســاڵ لەگــەڵ پێنســەد ئیتالیایــی دیکــە چوونــە دەر و بە دەم  
خواردنــی بیــرەوە دڵخۆشــیی خۆیــان دەردەبــڕی .هەمــوو
شــت بــە باشــی بەڕێــوە دەچــوو.

داهاتوو
ئــاالن و ســاتو بــە هەیەجانــەوە دەیانڕوانییــە ژیانــی داهاتوویــان .ئــاالن کــە هەمیشــە کەســێکی پالندانــەر و
ڕێکخــەر بــووە ،ویســتی ئــەو هاوینــە هەمــوو شــتێک فەرمــی بــکات و ژیانــی هاوبــەش لەگــەڵ ســاتو پێکبهێنێــت.
ئــاالن دەگێڕێتــەوە «دەمزانــی کــە کاتــی ئەوەیــە
خۆشەویســتیی ڕاســتەقینەم بــۆ ســاتو دەربخــەم و
بچینــە قۆناغــی دەزگیراندارییــەوە .لــە ســاڵڕۆژی
یەکــەم بینیــان ،داوام لــێ کــرد کــە شــووم پــێ
بــکات».
ســاتو بــەم شــێوە شــتەکان دەگێڕێتــەوە ئــاالن
ڕۆژێــک پێــی وتــم «زۆر باشــە ،ناوەڕاســتی هاوینــی
 ،١٩٨٨دەبینــە دەزگیــران و ســاڵێک دوای ئــەوە
زەماوەنــد دەکەیــن».
ســاتو دەگێڕێتــەوە «لــە ســەرەتاوە هەمــوو شــت زۆر
ڕوون بــوو کــە چــۆن شــتەکان دەچنــە پێشــەوە و
چــی دەکەیــن .ڕاســتییەکەی ئــەوە بــوو کــە مــن زۆر
خۆشــم دەویســت .بۆیــە لــە هــەر قۆناغێکــی ژیانــدا،
بەبــێ ئــەوەی پالنێکــی ئاشــکرامان ببێــت ژیامنــان
بــەرەو پێــش دەچــوو».
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خوازبێنی
لــە مانگــی جونــی ١٩٨٨دا ،چــوون بــۆ ســەردانی بنەماڵــەی ســاتو لــە فینالنــد .ئــاالن تەمەنــی  ٣٠ســاڵ بــوو و
ســاتو بیســت ســاڵ بــوو .دوای گەیشــتنیان ،ئــاالن چــووە نزیــک باوکــی ســاتو و داوای کــرد کــە دەســتی لەگــەڵ
بداتــەوە .ئاتســۆ ســاتێک لــە ئــاالن ڕامــا بــە پێکەنینــەوە وەاڵمــی دایــەوە« ،ئەڵبــەت ،مــن کێشــەیەکم نییــە ».ئــەو بــە
پێکەنینــەوە وتــی «مــن لەگــەڵ تــۆ ناژیــم ،تــۆ لەگــەڵ کچەکــەم دەژیــت ،ئەگــەر ئــەو پێــی خــۆش بێــت ،مــن زۆرم
پــێ خۆشــە».
ئــاالن دەڵێــت «ئــەو هاوینــە ،باوکــی تــا ڕادەیــەک بــە دەســت نەخۆشــیی ئاســمەوە دەینااڵنــد؛ کەشــوهەوای فینالنــد
بــۆ ئــەو بــاش نەبــوو .هەســتم کــرد کــە ئــەو زۆر پێــی خۆشــە کــە ئێمــە زەماوەنــد بکەیــن و ماڵــی خۆمــان پێکــەوە
بنێیــن .یووهــا ،بــرای ســاتو ،تەمەنــی نــۆ ســاڵ بــوو و خوشــکەکەی ،هێلــی ،لەگــەڵ دۆســتەکەی دەژیــا.
ســاتو دەگێڕێتــەوە «لــە ڕیســتۆرانێک کــە زۆر نائاســایی بــوو لەگــەڵ بنەماڵەکــەم ڕێوڕەســمێکی مارەبڕینــان گــرت.
ئێمــە قــەت لــە فینالنــد ئــەو کارەمــان نەدەکــرد .بــە هــۆی ئــەوەی کــە ژیانێکــی زۆر باشــان نەبــوو هەمیشــە لــە
ماڵــەوە نامنــان دەخــوارد .هەرچەنــد باوکــم مامۆســتای زانکــۆ بــوو ،دایکــم زۆربــەی کات لــە ماڵــەوە بــوو و دەبــوو
دەســت پێــوە بگــرن».
ئــاالن و ســاتو بڕیاریــان دا لــە هاوینــی ســاڵی ٨٩دا زەماوەنــد بکــەن .بــەاڵم دەبــوو دەســت بکــەن بــە پالندانــان
چونکــە دەیانویســت کــە ڕێوڕەســمی زەماوەندەکەیــان لــە قەاڵیەکــی بەردینــی ســەدەی پــازدە ،قــەاڵی ئۆالڤینلینــا،
بەڕێــوە ببــەن کــە دەکەوێتــە ســاڤۆنلینا .قەاڵکــە کــە بــە قــەاڵی ئاویــش نــارساوە ،لــە دوورگەیەکــی بەردینــی
بچوکــدا ســاز کــراوە کــە دەوری بــە دەریاچــەی ســایام گیــراوە .ئــەو شــوێنە یەکێــک لــە دیارتریــن و جوانرتیــن
بینــا مێژووییەکانــی فینالنــدە .لــە ســاڵی ١٩١٢ەوە فێســتیڤاڵی ئۆپێــرای ســاڤۆنلینا لــەو شــوێنە بەڕێــوە دەچێــت.
نەدەکــرا شــوێنێکی دیکــەی ئەوەنــدە ڕازاوە و ڕۆمانتیــک بــۆ زەماوەندەکەیــان بدۆزنــەوە.
بانگهێشــتنامەیان بــۆ هاوڕێکانیــان لــە هەمــوو شــوێنێک نــارد .لــە الیــەن ئاالنــەوە ،فرانــکا و بنەماڵەکــەی یەکــەم
کــەس بــوون کــە بانگهێشــت کــران .ئەڵبــەت ،فرانــکا وەک هەمیشــە ئــاگاداری جلوبەرگەکانــی بــوو و قاتێــک جلــی
زاوایەتــی ڤالێنتینــۆی بــۆ نــارد.
ئــەودەم ،ئــاالن دەســتی کردبــوو بــە پەیوەندیگرتــن لەگــەڵ زانکــۆکان بــۆ دکتۆراکــەی .ئــەو هەروەهــا لەگــەڵ برینک
پەیوەنــدی گــرت کــە دامەزراوەیەکــی نژیاروانــی بــوو و لــە هاوینــی ١٩٨٨دا لــەوێ دەســتی بــە کار کــرد .زۆر
ئاســاییە کــە ئــەو زۆر بــە دۆزینــەوەی ئیــش دڵخــۆش بــوو؛ ئــەو کارە تــازەزاوای لــە بــاری مادییــەوە بێخــەم دەکــرد.
دەستپێکێکی قورسی ژیان بۆ هاوژینە سویدییەکان
زوو دوای گەڕانــەوەی ســاتو لــە فینالنــد ،لــە کۆتایــی ئۆکتۆبــری ١٩٨٧دا ،چــوون بــۆ ئاپارمتانیکــی دوو ژووری لــە
ڕینکێبــی ،لــە بەشــی باکووریــی ســتۆکهۆڵم کــە ئێســتا زیاتــر کەســانی بیانــی لــەوێ نیشــتەجێن و دواتــر بــووە
شــوێنێکی تــەواو داخــراو و دابــڕاو .دواتــر لــە ١٩٨٩دا ،باریــان کــرد بــۆ ئاپارمتانێکــی خوێنــدکاری لــە الپیــس،
ئــەو شــوێنەی کــە یەکرتیــان لــەوێ ناســیبوو .ئاپارمتانــە ســێ ژوورییەکەیــان لەســەر تەپۆلکەیــەک لــە نزیــک ئــاو و
دارســتانێک هەڵکەوتبــوو .شــوێنێکی جــوان و هێمــن بــوو بــۆ ژیانــی ژن و مێــردە گەنجەکــە .باڵکۆنێکــی بچووکــی
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بــوو و پەنجەرەکانــی بەســەر ڕیزەدارێکــی پارکێنگێکــدا دەیانڕوانــی و لــە زانکــۆی ســتۆکهۆڵم ،شــوێنی خوێندنــی
ســاتو نزیــک بــوو.
ســاتو بیرەوەرییەکــی نۆســتالیجیکی ئــەو کاتــەی دەگێڕێتــەوە «ئاپارمتانــی خۆمــان هەبــوو ،ڕاخەرێکــی بچووکــان
بــوو ،ســریۆکەی ئــەو ،جلەکانــی و ژمارەیەکــی زۆر زۆر کتێــب .مــن هەندێــک لــە کەلوپەلەکانــم لــە فینالنــد کڕیــن
و هــەر ئەوەندەمــان شــت هەبــوو .هێشــتا ئــەو ڕاخــەرەم مــاوە .ئێمــە تەنانــەت مێزێکــان نەبــوو.
ســاتو درێــژە دەدات «بــەو حاڵەشــەوە زۆر دڵخــۆش بوویــن ».لــە هاوینــی ١٩٨٧دا ،ئــاالن بــۆ یەکەمجــار لــە ژیانیــدا
پەیوەنــدی بــە خزمەتگوزاریــی کۆمەاڵیەتییــەوە کــرد و داوای یارمەتــی کــرد بــۆ ئــەوەی ماڵەکــەی ڕێــک بخــات« .مــن
پێــم وتــن کــە ئێمــە لێــرە دەژیــن ،پارەمــان نییــە ،و داوای یارمەتیــی مادیــم کــرد بــۆ ئــەوەی هەندێــک کەلوپــەل
بکڕیــن .دوازدە هــەزار کرۆنــی ســویدیامن وەرگــرت کــە دەیکــردە نزیــک هــەزار و سێســەد یــۆرۆ .ئــەوە پارەیەکــی زۆر
بــوو .لــە ئایکیــا ،مۆبلێــک ،مێزێــک و هەندێــک شــتی ترمــان کڕیــن».
ســاتو لــە فەرمانگــەی پۆســت دەســتی کــرد بــە ئیــش کــردن .لــەو ماوەیــەدا ،ئاالنیــش دەرماڵەیەکــی خوێنــدکاری
وەرگــرت ،و یارمەتیــی مــادی ئاکــۆی بــرای دا کــە هاتبــوو بــۆ ســوید .ســاتو دەڵێــت «لــە ســوید ،دەتوانــی بەپێــی
پێویســت دەرماڵەیەکــی خوێنــدکاری زۆر وەربگریــت و خــوا بــۆ ئێمــەی ناردبــوو ».پــارە کــەم بــوو بــەاڵم ئــەوان ژیانیان
تێپــەڕ دەکــرد «ئــاالن کەســێکی شــۆخ و لەبــەرداڵن بــوو .زۆر دەچووینــە دەر ،زیاتــر دەچوویــن بــۆ پیــزا چونکــە
هــەرزان بــوو .ئــەو کاتێکــی زۆری لەگــەڵ مــن تێپــەڕ دەکــرد .کاتێکــی یەکجــار خــۆش بــوو».
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لــە جوونــی  ،١٩٨٨ئــاالن لەگــەڵ ســاتو دەســتی بــە ئیــش لــە فەرمانگــەی پۆســت کــرد .چونکــە هەردووکیــان
خوێنــدکار بــوون ،پێویســتیان بــە داهاتێکــی زیاتــر بــوو ،لــەو کاتەشــدا ئــاالن خوێندنــی زمانــی تــەواو کردبــوو و
دەســتی کردبــوو بــە گــەڕان بــە دوای کاری نژیاروانیــدا.
هاوینــی ســاڵی دواتــر زۆر شــت یــەک کەوتــن لەوانــە زەماوەندەکەیــان .ســاتو ،ئــاالن ،فرانــکا ،و هاوڕێیەکــی
ئیتالیایــی ســەرلەبەیانی زوو لــە ســویدەوە گەیشــن .لــە ســتۆکهۆڵمەوە بــە کەشــتی چــوون بــۆ هێلســنکی ،پاشــان
ســێ کاتژمێــر بــە ئۆتۆمبیــل هاتبــوون بــۆ ســاڤۆنلینا ،ئــەو شــوێنەی ماڵــی ســاتو لێــی دەژیــان .لــە ٢٢ی جوونــدا،
ئێــوارەی رۆژی ناوەڕاســتی هاویــن و ڕۆژێــک بــەر لــە زەماوەندەکــە هەموویــان گەیشــن .لــە ئێــوارەدا ،میوانــەکان
چوونــە ماڵــی هاوڕێیــەک بــۆ ســۆنایەکی ســکاندیناڤی و مەلەیــان کــرد.
بڕیــار بــوو زەماوەنــد ســێی پاشــنیوەڕۆ دەســت پــێ بــکات ،بــەاڵم لەگــەڵ ئــەوەی کات نزیــک دەبــۆوە ،هیشــتا دە
کــەس لــە میوانــەکان نەگەیشــتبوون .لەوانــە بنەماڵــەی ئــاالن و هاوڕێکانــی لــە ســوید .ئــەوان کاتژمێــر دەی بەیانــی
بــە فڕۆکــە گەیشــتبوونە هێلســنکی و دەبــوو لەوێــوە  ٣٥٠کیلۆمەتــر بــە ئۆتۆمبیــل بێــن .بــە هــۆی بایەکــی تونــدەوە
دەبــوو بــە وریایــی و هێواشــی بێــن و ســەرەڕای ئــەوە ڕێگەکەشــیان ون کردبــوو .لەســەر ڕێگەیــان تەلەفۆنــی لــێ
نەبــوو تاوەکــوو ســەرەنجام گەیشــتبوونە وێســتگەیەکی گاز.
ســاتو لەگــەڵ نزیکبوونــەوەی دەســتپێکی ڕێوڕەســەمەکە تــا دەهــات بــێ ئۆقرەتــر دەبــوو  ،و زۆر میوانــی دیکــە
هێشــتا نەگەیشــتبوون .کاتێــک زانــی لــە ڕێگــەدان و نزیــک بوونــەوە ئــارام بــۆوە .ئــاالن لــە ژووری دایــک و باوکــی
ســاتو چاوەڕێیــان بــوو و ئەوانــی دیکــە هەمــوو چووبــوون بــۆ قەاڵکــە .ســەرەنجام هاوڕێکانــی گەیشــن و خێــرا خۆیان
گــۆڕی .ئــاالن قاتێکــی زیوینــی شــین و بۆینباخێکــی ســووری تۆخــی بەســتبوو؛ ســاتو ،جلێکــی ســپی بووکێنــی
لەبــەر کردبــوو و تــارای بــە ســەریدا دابــوو .ئەوانــەی کــە درەنــگ گەیشــتبوون ،بەپەلــە لەگــەڵ ئــاالن بــەڕێ کەوتــن
بــەرەو قــەاڵی ئۆالنڤیلینــا.
ڕۆژی زەماوەند
پاشــنیوەڕۆیەکی نــاوازەی هاویــن بــوو .ئاســان ســاماڵ و هــەوا فێنــک بــوو ،ئــاوی شــینی دەریاچــە لەبــەر
خۆرەتــاودا دەبریســکایەوە .چواردەوریــان ئــاو بــوو و بــە پردێکــدا پەڕینــەوە بۆنــاو قــەاڵ بەردینەکــە .ســاتو بــەم شــێوەیە
دەگێڕێتــەوە «لــە بیرمــە کاتێــک نزیــک بوومــەوە ،شــوێنەکە زۆر قەرەباڵــغ بــوو ،چونکــە شــوێنێکی گەشــتیاری بــوو؛
خەڵــک لــە گۆشــە و کەنــارەوە وێنەیــان دەگــرت .ئــەو ڕۆژە زۆر دڵخــۆش بــووم .هەســتێکی زۆر تایبەتــم بــوو .لــە
پلیکانــەکان چووینــە ســەر بــۆ ژوورێکــی بچــووک و چــاوەڕێ بوویــن ئــاالن بــگات».
ســەرەنجام ئــاالن لەگــەڵ هاوڕێکانــی دەرکــەوت ،لــە چاوتروکانێکــدا بــە پلیکانەکانــدا ســەرکەوت .ســاتو قۆڵــی
باوکــی گرتبــوو .ئــاالن لــە پێشــەوە الی قەشــەکە ڕاوەســتا .ڕووناکیــی خــۆر لــە کاڵڕۆژنەکانــەوە دەهاتــە نــاو دیــوارە
بەردینــە ئەســتوورەکان .دیمەنــی ئــاوە ڕوونــەکان و دارســتانەکان هــۆش و خەیاڵــی دەبــردەوە .ســاتو داوای لــە
قەشــە ئیڤانجێلیســت لوتێــران کــرد مارەیــان کات ،و ئــاالن ڕازی بــوو .قەشــە هیــوای بەختــەوەری بــۆ ســاتو و دایــک
و باوکــی خواســت .ئــەو بــە ئینگلیســی قســەی دەکــرد تاوەکــوو ئــاالن تێبــگات.
ســاتو پێدەکەنێــت «ئینگلیســییەکەی ،مەبەســتم ئــی قەشــەکەیە ،زۆر بــاش نەبــوو .لــە جێیەکــدا لێــی پرســیم ئایــا
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ڕازیــم ببمــە خێزانــی ئــاالن .مــن تەنانــەت تێنەگەیشــتبووم ،زۆر تــووڕە بــووم ،بــەاڵم هەمــووان پێکەنیــن‹ :ئــاه ،ئێســتا
تــۆ ئیــر مێــردت هەیــە!› وەاڵمــم دایــەوە ‹بەڵــێ مــن مێــردم هەیــە»›.
لــە هۆدەیەکــی گــەورە لــە خــوارەوە پێشــوازی لــە میوانــەکان دەکــرا .دایــک و باوکــی ســاتو ،هەمــوو تێچــووی
ڕێوڕەســمەکەیان لــە ئەســتۆ گرتبــوو .ئێوارەیەکــی پــڕ لــە شــادی و خۆشــی بــوو .خەڵــک ســەمایان دەکــرد و
گرووپێکــی ســێ کەســی موزیکیــان دەژەنــی کــە یەکیــان کوڕێکــی دە ســاڵەی خوێنشــیرین بــوو و درامــی لێــدەدا.
هەمــوو دەستخۆشــیان لێدەکــردن.
مانگی هەنگوین لە کۆشكی تێزارێک
بــە هــۆی ئــەوەی پــوڵ و پــارەی پێویســت بــۆ مانگــی هەنگوێنێکــی زۆر بــاش لەبــەر دەســتدا نەبــوو ،هاوژینــە
گەنجــەکان شــەوەکەی لــە هۆتێلێکــی ڕازاوەدا مانــەوە کــە ماڵــی ســاتو لــە هاوینــە هەوارێــک بۆیــان بەکــرێ
گرتبــوون کــە تێزارێکــی ڕووســی بــۆ خێزانەکــەی دروســتی کردبــوو؛ شــوێنەکە دەوری بــە دارســتان گیرابــوو .فرانــکا
و هاوڕێکەشــی لــەوێ مانــەوە .میوانەکانــی ســوید گەڕانــەوە بــۆ ســەر کارەکانیــان ،بــەاڵم زۆرێــک لــە خزمــان لەگــەڵ
دایــک و باوکــی ســاتو مانــەوە .ڕۆژی دواتــر ،هەمــوو کۆبوونــەوە بــۆ درێــژەی ڕێوڕەســمی زەماوەنــد و کردنــەوەی
دیارییەکانــی زەماوەنــد.
ئــاالن و ســاتو لەگــەڵ فرانــکا گەڕانــەوە بــۆ ســوید بــۆ ئــەوەی لەوێــوە بڕاوەتــەوە بــۆ ئیتالیــا .زۆر زوو دواتــر ،ئــاالن و
ســاتو بــە کەشــتی گەڕانــەوە بــۆ فینالنــد .ئــەوان ڕۆژانــی ســاماڵی هاوینیــان بــە چێژوەرگرتــن لــە خۆرەتاو و رسوشــتی
جــوان تێپــەڕ کــرد .کاری ســادە وەکــوو بەلەمســواری و پێکەوەبــوون بــۆ دڵخۆشــبوونیان بــەس بــوو.

کاری سادە وەکوو بەلەمسواری و
پێکەوەبوون بۆ دڵخۆشبوونیان بەس بوو.
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کارەسات
ڕۆژی ١٣ی جــوالی بــوو ،ئــاالن و ســاتو چێژیــان لــە پێکەوەبوونــی ئــەو هاوینەیــان وەردەگــرت .ئــەو شــەوە ،ئــاالن
لەگــەڵ خــەزووری دانیشــتبوو ســەیری تەلەفزیۆنیــان دەکــرد .بێژەرەکــە لەنــاکاو دەســتی کــرد بــە قســەکردن
ســەبارەت بــە کــوردان .ئــاالن هەســتایە ســەرپێ ،کاتێــک کــە خــەزووری هەواڵەکــەی بــۆ وەرگێــڕا کــە ڕێبەرێکــی
گــەورەی کــورد مــردووە ،ئــاالن وشــک بــوو .ئــەو ڕێبــەرە دوکتــور عەبدوڕەحامنــی قاســملوو بــوو.
ئــاالن بــە هەواڵەکانــدا گــەڕا ،وەک ئــەوەی کات ڕاوەســتابێت بــۆی .ئــەو دەڵێــت «هەمــوو شــت بــۆ مــن ســەراوبن
بــوو ».کاتێــک ســەردێرە ئینگلیســییەکانی خوێندنــەوە ،هەســتی بــە قوواڵیــی بێکۆتایــی ئــەو تراجیدییــە کــرد .ئــەو
قاســملووی دەناســی و زۆر جــار لــە نزیکــەوە ئــەو ڕێبــەرەی لــە شــاری خۆیــان لــە مەهابــاد بینیبــوو .قاســملوو لــە
منداڵیــدا وەک کەســێکی پێشــەنگ بــوو بــۆ ئــەو ،کەســێک کــە زۆر ستایشــی دەکــرد .یەکــەم کاری ئــەوە بــوو
کــە تەلەفــۆن بــکات بــۆ هــاوڕێ کوردەکانــی تــا زانیاریــی زیاتــر وەربگرێــت .کــەس بــە باشــی نەیدەزانــی چــی
ڕووی داوە .هەواڵــی دژ بــە یــەک دەهاتــن .یەکێــک دەیگــوت ئــەو لــە الیــەن ســەدامەوە کــوژراوە ،کەســانی دیکــە

ئاالن دیالنی

دەیانــوت لــە الیــەن کــوردەوە کــوژراوە و هەندێــک دەیانگــوت ئێرانییــەکان کوشــتوویانە ،هەواڵــەکان دژ بــە یــەک
بــوون و دەبوونــە هــۆی سەرلێشــێوان.
هاوژینەکــەی ،ســاتو ،تەنانــەت نەیدەزانــی کــە قاســملوو کــێ بــووە .تــا ئــەو کاتــە ئــاالن قــەت باســی ئــەوی بــۆ
نەکردبــوو .بــەاڵم ئــەو دەیبینــی کــە چــۆن هاوســەرەکەی بــە هــۆی ئــەم کارەســاتەوە خــەم دایگرتــووە .ئــەو ئــارام
نەدەبــۆوە ،وتــی کــە پێویســتە زوو بگەڕێتــەوە بــۆ ســتۆکهۆڵم .کاتــی گەڕانــەوە بــۆ ســتۆکهۆڵم ،ژیانــی قاســملوو
و گرینگیــی ئــەو بــۆ ملیۆنەهــا کــورد بیریــان داگیــر کردبــوو .بــە مردنــی ئــەو ڕێبــەرە هەڵکەوتەیــە ،نیگەرانــی
چارەنووســی داهاتــووی ملیۆنــان کــەس لــە خوشــک و
براکانــی بــوو.
مەرگی قاسملوو :ژانێکی جەرگبڕ
چەنــد ڕۆژ دواتــر ،کــوردەکان لــە ســتۆکهۆڵم
خۆپیشــاندانێکی گەورەیــان ڕێــک خســت .وێنــەی
گــەورەی ڕێبــەرە شــەهیدەکەیان لــە دەســتی ژنــان
و پیاوانــدا بــوو   و لەگــەڵ ڕێپێوانەکــە فرمێســکی
لەکوڵیــان بــۆ ئــەو مردنــە ناوەخەتــە دەڕشــت .ئــاالن
دەڵێــت «خەڵکێکــی یەکجــار زۆری لێبــوو .پۆلیــس
هاوڕێیەتیــی خۆپیشــاندەرانی دەکــرد و کچــی قاســملوو
بــە جلوبەرگــی ڕەشــەوە ،پێــش خەڵکەکــە کەوتبــوو و
بێدەنــگ دەگریــا».
خەمــی مردنــی قاســملوو بــۆ ئــاالن وەک هەواڵــی
جەرگبــڕی مردنــی باوکــی کــە چەنــد مانــگ پێــش
بیســتبووی ،هەژێنــەر بــوو .هەردووکیــان کاریگەرییەکــی
زۆریــان لەســەر ســەرەتای ژیانــی بــوو و لــە زۆر ڕووەوە
هانــدەری بــوون.
«کاتێــک دوکتــور قاســملووم ناســی ،ژیانــم گــۆڕا .ئــەو
هیــوای مــن بــۆ داهاتــووی کوردســتان بــوو ،هیــوای
ئێمــە بــۆ نەتەوەیــەک و ڕێبەرێــک کــە ڕێــز و حورمەتێکــی
بێبڕانەوەمــان بــۆی هەبــوو .مردنــی ئــەو بێهیــوای
کــردم چونکــە کەســێکی تــر نەبــوو جێگــەی بگرێتــەوە؛
کەســێکی تــر نەبــوو هاوشــانی ئــەو یــان ئــەو شــتەی ئــەو
لــە خــۆی نیشــان دابــوو .ئــەو مرۆڤێکــی بێوێنــە بــوو و
ڕێبەرێکــی کاریزماتیــک ،زیــرەک بــوو و چ لــە الیــەن

دوکتور قاسملوو

وێنە :کریس کۆچرا
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کــورد و چ لــە الیــەن خەڵکــی ناکوردیشــەوە
جێگــەی ڕێــز بــوو« .ئــەو چەندیــن ســاڵی
ژیانــی بــۆ کێشــەی کــورد تەرخــان کردبــوو.
ئــەو دەم ،ئــەو مایــەی شــانازیی کــوردان بــوو.
تەنانــەت ئەوانــەش کــە زۆر ناســیاوییان لــە
قاســملوو نەبــوو یــان ئەوانــەی کــە لــە حیزبــە
سیاســییەکانی دیکــە دژایەتیــی قاســملوویان
دەکــرد ،لــە مردنەکەیــدا یەکیــان گــرت».
مردنەکــەی باشــر دەریخســت کــە بە ڕاســتی
قاســملوو کــێ بــووە و چ پێگەیەکــی بــووە.
ئــەو لەنــاو هەمووانــدا جێگــەی دیــار بــوو و
تــا ئێســتاش جێگــەی بەتاڵــە .لــە ئێســتادا
هیــچ ڕێبەرێکــی کــورد نییــە کــە بــۆ مەزنــی
و لێهاتوویــی بارتەقــای ئــەو بێــت .دواتــر
ئــاالن ســەردانێکی هیلتــۆن لــە ناوەنــدی
ڤیەنــا دەکات تــا ڕێــک بــە هەمــان ڕێگــەدا
بــڕوا کــە قاســملوو لــە دوا ڕۆژی ژیانیــدا پێــدا
تێپەڕبــوو .لــە میانــەی وتووێــژی ئاشــتیدا بــوو
کــە قاســملوو بــە شــێوەیەکی دڕندانــە لــە
الیــەن نوێنــەرای ڕژێمــی ئێرانــەوە شــەهید
کرابــوو .ئــاالن و بنەماڵەکــەی ســەردانی
گۆڕســتانی پێرالشــێزیان لــە پاریــس کــرد کــە
قاســملوو لــەوێ نێــژراوە .لــەوێ ئــاالن ڕێــزی
خــۆی بــۆ قاســملوو نیشــان دا و بەڵێنــی دا
کــە درێــژەدەری ئــەرک و ڕێبــازی ئــەو بێــت
بــۆ گەلــی کوردســتان.

دوکتور عەبدوڕەحامن قاسملوو ،ڕێبەری کاریزماتێکی
کوردستان لە ئێران

«کاتێک دوکتور قاسملووم ناسی ،ژیانم گۆڕا .ئەو
هیوای من بۆ داهاتووی کوردستان بوو ،هیوای
ئێمە بۆ نەتەوەیەک و ڕێبەرێک کە ڕێز و حورمەتێکی
بێبڕانەوەمان بۆی هەبوو.
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کار
لــەو ســااڵنەدا بــۆ کەســانی بیانــی ئاســان بــوو کار بدۆزنــەوە ،گرینــگ نەبــوو کەســێکی لێهاتــووی یــان نــا .ئــاالن زۆر
خێــرا کارێکــی دۆزییــەوە .لــە کاتێکــدا کــە ئــاالن بــە شــوێن زانکۆیەکــدا دەگــەڕا کە بــە باشــرین شــێوە دوکتوراکەی
تــەواو بــکات ،لەگــەڵ دامــەزراوەی نژیاروانیــی برینــک دەســتی بــە کار کردبــوو؛ ئەمــەش وایکــرد کــە ســاتو بتوانێــت
درێــژە بــە خوێندنەکــەی بــدات .ئــەو بڕیــاری دا کــە مێــژوو بخوێنێــت ،بــەاڵم هاوژینــە پراگامتیکەکــەی هانــی دا کــە
لــە بوارێکــدا بخوێنێــت کــە زوو بتوانێــت ئامــادەی بــکات بــۆ ئــەوەی کارێکــی بــاش بدۆزێتــەوە .بۆیــە لە ســێپتەمربی
١٩٨٨دا ،ســاتو چــووە قوتابخانــەی بازرگانــی لــە بــواری ئابووریناســی لــە زانکۆی ســتۆکهۆڵم.
دروستکردنی ماڵی خۆیان
ســاڵی  ،١٩٨٩ئــاالن بڕیــاری دا کــە کاتــی هاتــووە ماڵــی خۆیــان دروســت بکــەن .ئــەو وتــی «وەکــوو مێعامرێــک،
زۆر باشــرە ماڵــی خــۆت دروســت بکەیــت و تێچووشــی کەمــرە .بۆخــۆم دەمتوانــی ماڵەکــەم دیزایــن بکــەم .ئەگــەر
لــە ســوید یەکــەم ماڵــت دروســت بکەیــت حکومــەت لــە بــاری داراییــەوە پشــتگیریت دەکات .بۆیــە داوا قەرزێکــی
دووســەد هــەزار دۆالریــان کــرد بــۆ مــاڵ ».بــەو پارەیــە و لەگــەڵ  ٣٥هــەزار دۆالر کــە لــە دایــک و باکــی ســاتو
وەریانگــرت .پــارەی کڕینــی پارچــە زەوییەکیــان دابیــن کــرد و دواتــر قەرزەکەیــان دایــەوە بــە ئاتســۆ.
ئــاالن هەرزانرتیــن ماڵــی لەپێشداســازکراوی لــە نەرویــج دۆزییــەوە و لــە بەشــی باشــووریی شــار لــە نزیــک
دەریاچــەی درێڤیکێــن ،پارچــە زەوییەکــی کــڕی .ئــاالن دەڵێــت «مــن دیزاینــم کــرد و لــە ١٩٩٠دا ماڵــی خۆمــان
بــوو و لــە ئەپریلــی ١٩٩١دا چووینــە نــاوی ».ســاتو دەڵێــت «کاتێکــی زۆر و ماندوویەکــی زۆری ویســت کــە بــۆ
خۆمــان ماڵەکەمــان دروســت کــرد .ئــاالن زۆر تامــەزرۆ بــوو بــۆ ئــەوەی لــە ماڵێکــدا بژێیــت کــە خــۆی دروســتی
کــردووە .ئــەو کــە ڕێکخــەری هەمــوو شــت بــوو ،ســەرتاپا وزە بــوو .ئێمــە زەوی ،مــاڵ ،گــەراج و بناخەکەیــان هەمــوو
جیابەجیــا کڕیــن .ئــەو هەمــوو کارێکــی کــرد و تــەواو خــۆی بــەو پڕۆژەیــەوە خەریــک بــوو».
کاتێــک ئــاالن کاری دەکــرد و زمانــی ســویدی دەخوێنــد ،ســاتوش خــۆی لــە پیشــەکەی و فێربوونــی زمانــی
ســویدیدا نوقــم کردبــوو .فێربوونــی زمانێکــی نــوێ بــۆ هەردووکیــان زۆر گرینــگ بــوو .کار و خوێنــدن بــووە بەرنامــەی
ســەرەکییان.
خوێندن
ســاتو ناچــار بــوو کــە زۆر چــاک بخوێنێــت ،بــە تایبــەت لــە دوا ســاڵدا ،کــە دەبــوو لــە زووتریــن کاتــدا دەســت بــکات
بــە کارکــردن .ســاتو بــە بیــری دێتــەوە «نیگەرانییەکــی زۆر گــەورە بــوو بــۆ ئێمــە ،چونکــە لــە ١٩٨٨دا ،کاتێــک
ئــاالن دەســتی کــرد بــە ئیــش ،مــن لــە زانکــۆ دەســتم کردبــوو بــە خوێنــدن .دەبــوو خوێندنەکــەی مــن ســێ ســاڵ و
نیــو درێــژە بکێشــێت بــەاڵم پێویســت بــوو کــە لــە ســێ ســاڵدا تــەواوی بکــەم ،چونکــە لــە ١٩٩٠دا ئــەو زەوییەمــان
کڕیبــوو.
ئــاالن دەڵێــت «مــن خوێنــدکار بــووم و وەک مێعامریــک بــە دوازدە هــەزار کرۆنــی ســویدی ئیشــم دەکــرد .ســاتو زۆر
زیرەکــە و بــاش دەیخوێنــد؛ ئــەو خوێندنــی ژمێریــاری شــەش مانــگ بــەر لــە وادەی دیاریکــراو تــەواو کــرد .شــارەزایی
ئــەو یارمەتــی دایــن کــە تێچووەکانــی ژیامنــان دابیــن بکەیــن .بــە گشــتی زۆر ماوەیەکــی ســەخت بــوو».
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لــە بەهــاری ١٩٩١دا ماڵەکــە تــەواو ببــوو و چوونــە نــاوی .ســاتو دەڵێــت «دواتــر منیــش خوێندنەکــەم تــەواو کــرد
بــەاڵم بــە هــۆی ئاســتی خوێندنەکــەم نەمدەتوانــی کار بدۆزمــەوە .پێموایــە لەبــەر ناوەکــەم بــوو .چونکە لــە داواکاریم
بــۆ کاردۆزینــەوە نەیاندەزانــی کــە مــن ژنــم یــان پیــاو .ئــەوە ڕاســتییەکە .دەبێــت ناوێکــی ســویدیت ببێــت وەکــوو
ئانــا سڤێنســۆن و ئەگــەر وابێــت ژیــان و کاردۆزینــەوە لــە ســوید زۆر ســادەترە».
لــە  هاوینــدا لــە ڕێگــەی دراوســێیەکیانەوە ،ســاتو
کارێکــی لــە ناوەنــدی چاودێریــی بەســااڵچوواندا
پەیــدا کــرد .لــە ئۆگســتی ١٩٩١دا ،کارێکــی دیکــەی
دۆزییــەوە؛ بــەاڵم ســاڵێک دوای ئــەوە قەیرانێکــی
ئابــووری ســویدی گرتــەوە« .ئــاالن کارەکــەی لە دەســت
دا و ئێمــە یــەک ملیــۆن و نیــو کرۆنــی ســویدی قــەرزدار
بوویــن .ئــاالن بــۆ مــاوەی چــوار ســاڵ لــە  ١٩٨٨تــا
 ١٩٩٢لــە برینــک کاری کردبــوو؛ تــا کاتێــک کــە
قەیرانــی بیناســازی واڵتــی گرتــەوە .ئــەو و مێعامرەکانــی
دیکــە لــە کار ال دران .تەنیــا بەڕێوەبــەری ســەرەکی
لــە کۆمپانیاکــەدا مایــەوە .زۆر ســەخت بــوو .هەرچــی
پاشــەکەومتان کردبــوو لــە دانــەوەی قــەرزی بانکیــدا
ڕۆیشــت».
ئاالن و ساتو خەریکی دروستکردنی داهاتوویان بوون
بەاڵم ئەو قەیرانە خستنییە بارێکی ناڕوونەوە.
بنەماڵەی ساتو
باوکــی ســاتو بــە هــۆی ڕەوشــی تەندروســتییەوە زووتــر
خانەنیشــن بــوو .ئــەو ئاســمی بــوو و هــەوای زۆر ســاردی
فینالنــد بــاری تەندروســتی خراپــر دەکــرد .ئاتســۆ
هەمیشــە خەونــی بــەوە دەبینــی بــە ئۆتۆمبیــل لــە
کالیفۆرنیــاوە بــەرەو ئەمریــکای التیــن ســەفەر بــکات و
ئەو سەفەرەشی کرد.
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کاتێــک ســەفەری کــرد ،واپــوو و یووهــا ،دایــک و بــرای ســاتو ،هاتــن بــۆ ئــەوەی لــەالی ئــاالن و ســاتو مبێننــەوە و لــە
ڕێکخســتنی ماڵــە تازەکەیانــدا یارمەتییــان دان .ئــەوان ســاڵێک لــەوێ مانــەوە.
لــە جوونــی ١٩٩٣دا ،بنەماڵــەی دیالنــی یەکــەم منداڵیــان واتــا ســارا ،کــە کــچ بــوو لــە دایــک بــوو .واپــوو لەگەڵیــان
لــە ســتۆکهۆڵم ،لــە بەخێوکردنــی منداڵەکــەدا یارمەتــی دەدان و تەنانــەت جلوبەرگــی دیزایــن دەکرد و بــۆی دەدروو.
بڕیاریــان دا کــە زۆر زوو منداڵــی دووهەمیــان بێــت چونکــە ســاتو هــەژدە مانــگ مۆڵەتــی مانــەوەی لــە ماڵــەوە بــە
هــۆی دایکایەتــی بــوو .بــەر لــەوەی ئــەو هــەژدە مانگــە تــەواو بێــت ،ســارا لــە دێســەمربی  ١٩٩٤بــووە خاوەنــی
برایەکــی بچووکیــش بــە نــاوی مارکــۆ.
لە ئۆکتۆبری  ،١٩٩٤دوور لە چاوەڕوانییان ،ئاتسۆ وەفاتی کرد.
دوو مانــگ بــەر لــە مردنــی ،ســاتو لــە نەخۆشــخانە باوکــی بینــی.
لە جوونی ١٩٩٣دا،
کۆرپــە ســاواکەی ،ســارای هێنابــوو کــە بابەگــەورەی ببینێــت .بــە هــۆی
تەندروســتیی خراپییــەوە ،شانســی ئــەوەی هەبــوو کــە لــە واڵتێکــی بنەماڵەی دیالنی یەکەم
گەرمــر وەک ئیســپانیا زینــدوو مبێنێتــەوە ،بــەاڵم ئــەو فینالنــدی منداڵیان بوو ،سارا کە کچ
خــۆش دەویســت.
بوو ...سارا لە دێسەمربی
زۆر کاتێکــی ناخــۆش بــوو بــۆ هەمــوو بنەماڵەکــە .ئەوەنــدە نەژیــا
 ١٩٩٤بووە خاوەنی
لەدایکبوونــی مارکــۆ ببینێــت؛ مردنەکــەی ناوەخــت بــوو ،ئاتســۆ
تەنیــا پەنجــا و حــەوت ســاڵ تەمەنــی بــوو .ئێســتا واپــوو و یووهــا بــە برایەکی بچووکیش بە
تەنیــا مابوونــەوە .ئــەو و کوڕەکــەی چــوون بــۆ ماڵێــک کــە دەوروبــەری
ناوی مارکۆ.
دیمەنێکــی جوانــی بــوو و لــە نزیــک دەریــا بــوو و بــۆ ســااڵنێکی زۆر
لــەوێ مانــەوە.
دایەگەورەی ساتو
ئــاالن دایەگــەورەی هەشــتاد و هەشــت ســاڵەی ســاتو واتــا ئاونــێ ،هــەم بــۆی کەســێکی ســەرنجڕاکێش بــوو و هــەم
نگەرانــی بــوو .ئــەو کەســێکی زۆر نائاســایی بــوو .ئــەو مامۆســتا بــووە و لــە تەمەنــی شەســت ســاڵیدا خانەنشــین
بــووە .پاشــان دەســت بــە کارێکــی نــوێ دەکات و دەبێتــە نیگارکێــش بەبــێ ئــەوەی قــەت نیگارکێشــی کردبێــت یان
وێنەیەکــی کێشــابێتەوە .لــە تەمەنــی هەشــتاد و هەشــت ســاڵیدا پیشــانگەیەکی هونەریــی بــۆ کارەکانــی دەکاتــەوە.
ئــەو و ئــاالن لــە ڕێگــەی ئاڵوگــۆڕی نامــەوە پەیوەندییــان بــە یەکــەوە دەگــرت .ئــاالن زۆر جــاران دەچــوو بــۆ ســەردانی
و ئەویــش ســەردانی بنەماڵەکــەی دەکــرد لــە ســتۆکهۆڵم .بــەو تەمەنــەوە ،کەشــتی دەگــرت و ســەفەری دەکــرد بــۆ
ســوید .ئــەو حــەزی دەکــرد کــە چیرۆکەکانــی ژیانــی لــە جەنگــی جیهانیــی دووەمــدا بــۆ ئــاالن بگێڕێتــەوە .دایکــی
ســاتو دوای شــەڕ گۆڕانــی بەســەردا هاتــووە .ســاتو دەڵێــت «ئــەو لــە کاتــی شــەڕی جیهانیــی دووەمــدا منــداڵ بــووە
و لەگــەڵ زڕدایکــی گــەورە بــووە .بۆیــە دوای مردنیــان تەنیــا دەمێنێتــەوە»
ئــاالن زۆر جــاران لــە وتارەکانیــدا ســەبارەت بــە پیــری و تەندروســتی ئامــاژە بــە ئاونــێ دەکات« .مــن لــە وتارەکامنــدا
لەســەر تەندروســتی لــە تەمەنــی پیریــدا ،کەڵکــم لــە چیرۆکــی ژیانــی ئــەو وەرگرتــووە چونکــە ئــەو کەســێکی
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وزەبەخــش بــوو .ئــەو هەمیشــە کەســێکی
چــاالک بــوو .لــە دوایــن ســاڵەکانی ژیانیــدا،
کاتژمێرێکــی بــوو؛ ئەگــەر کێشــەی ببوایــە،
بــە لێدانــی زەنگــی کاتژمێرەکــەی کــە
بــە خزمەتگوزارییەکــی کۆمەاڵیەتییــەوە
بەســرابۆوە داوای یارمەتــی دەکــرد .ئــەو
کەســێکی ســەرنجڕاکێش بــوو».
کاتێــک تەمەنــی بــووە  ١٠٠ســاڵ ،ئــاالن
و ســاتو چــوون بــۆ جەژنــی لــە دایکبوونــی.
کاتێکــی ناخــۆش بــوو چونکــە بنەماڵەکــەی
نەیاندەتوانــی شــوێنێکی نیشــتەجێبوونی
بــۆ بدۆزنــەوە .ســەیر بــوو کــە لــە فینالنــد،
شــوێنی پێویســت بــۆ چاودێریــی
ئاونێ ،دایەگەورەی ساتو ،کە سەد ساڵ ژیا
بەتەمەنــەکان کــەم بــوون .چونکــە زۆر
بەتەمــەن بــوو ،ژیــان و کوالیتییەکــەی بــۆ
ناوەندەکانــی چاودێــری زۆر جێــی بایــەخ نەبــوون .بۆیــە بنەماڵەکــەی هیــچ بژاردەیەکیــان نەبــوو جیــا لــەوەی کــە
بیبــەن بــۆ نەخۆشــخانەیەک ،شــوێنێک کــە بــۆ مــاوەی شــەش مانــگ لــە چاوەدێریــی فریاکەوتنــدا مایەوە ،ســەرەڕای
ئــەوەی کــە هیــچ نەخۆشــییەکی نەبــوو .ئــاالن بــە حەرسەتێکــی قووڵــەوە ڕوونــی دەکاتــەوە« ،لــە ڕاســتیدا ،بــە هــۆی
تەمەنــی ،لــە نەخۆشــخانە بــاش چاوەدێــری نەدەکــرا .ئــەوە ســێ بــۆ چــوار مانــگ لــە نەخۆشــخانە مایــەوە .تەنیــا
لەبــەر ئــەوەی پیــر بــوو .ئــەوان بەوەیــان دەگــوت چارەســەری کۆتایــی ژیــان :نەخۆشــخانەکان چاوەدێرییــان ناکــەن
بەڵکــوو چاوەڕێــی مردنیــان دەبــن؛ ئــەوان دەیانەوێــت کــە مبــرن ،بۆیــە خواردنــی پێویســتیان پــێ نــادەن .ئــەوە زۆر
جــار ڕوو دەدات .ئــەوە دۆخێکــی زۆر خراپــە».
«لــە واڵتــە التینــەکان و ئەمریــکا ،خەڵــک چاوەدێریــی بەتەمەنــەکان دەکــەن .بــۆ وێنــە ،دایکــە ئیتالییەکــەم تەمەنی
نــەوەد و شــەش ســاڵە و تەنانــەت ئێســتاش ،فرانــکا و پــاوال زۆر بــە باشــی چاوەدێــری دەکــەن .فەرهەنگــی التیــن
لــەو ڕوانگــەوە زۆر مێهرەبانــرە .ئێــرە وا نییــە و ئــەوەش جێگــەی داخــە.
«لــە فینالنــد ،حکومــەت بەرپرســی چاوەدێریــی منــدااڵن و پیرەکانــە .پیــرەکان وەک منداڵیــان لــێ دێتــەوە و
کۆمەڵــگا پێــی وایــە کــە دەبێــت حکومــەت چاوەدێرییــان بــکات .پــارەی یارمەتیــی کۆمەاڵیەتیــی بــۆ بەتەمەنــەکان
شــتێکی ناشــیرینە .مــن لەگــەڵ پیــرەکان کار دەکــەم و بینیومــە کــە زۆربەیــان بــە تایبــەت لــەو تەمەنــدا بــاش
هەڵســوکەوتیان لەگــەڵ ناکرێــت».
سااڵنێک دواتر ،ئاالن شارەزایی و تێگەیشتنی بۆ چاوەدێریی بەتەمەنەکان تەرخان دەکات.
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ساتو :پاڵپشتێکی گەورە
لــە کاتــی پێکهێنانــی ژیانــی هاوبەشــییاندا ،ســاتو پشــتیوانییەکی گــەورە
و بەردەوامــی لــە هاوســەرەکەی دەکــرد .ئــەو بــەردەوام پێداچوونــەوەی پاشان دەست بە
بــۆ کارەکانــی دەکــرد .ئــاالن دەگێڕێتــەوە «هەرچیــم دەنووســی ،ســاتو کارێکی نوێ دەکات
دەیخوێنــدەوە .ئــەوم بــە هەمــوو کارەکامنــەوە ســەرقاڵ کردبــوو،
بــە و دەبێتە نیگارکێش
تایبــەت بــە کارەکانــی زانکــۆوە .ئــەو بــەردەوام لەگەڵــم بــوو و بــە هەمــوو
شــێوەیەک پشــتیوانی دەکــردم بــە تایبــەت بــۆ ســەفەرەکانم تەنانــەت بــۆ بەبێ ئەوەی قەت
کوردســتانیش .ســەرکەوتنی مــن دەگەڕێتــەوە بــۆ پشــتیوانیی ئــەو .لــە زۆر نیگارکێشی کردبێت
ڕووەوە ،ئــەو کلیلــی ســەرکەوتنی مــن بــووە.
یان وێنەیەکی
«کاتــی ســەفەرەکانم ،ئــەو ئاگاداریــی ماڵــەوە و منداڵەکانــی دەکــرد.
ئــەوان لــە ســایەی دایکایەتیــی ئــەوەوە بــە جوانــی گــەورە بــوون .ســارا
کێشابێتەوە.
و مارکــۆ بــە بــە فینالنــدی  و هەروەهــا ئینگلیــزی ،ســویدی ،ئیســپانی
و ئیتالیایــی قســە دەکــەن .ئــەوان بــە کــوردی قســە ناکــەن چــون مــن نەمویســتووە زۆریــان لــێ بکــەم .بــەاڵم
هەردووکیــان لــە کــوردی تێدەگــەن .ئــەوان زیاتــر تێکــەڵ بــە کلتــووری کوردیــن تــا ســویدی .ئــەوان موزیــک و
هەڵپەڕینــی کوردییــان زۆر پــێ خۆشــە.
«ســارا زۆر هاوڕێــی کــوردی هــەن .کاتێــک خۆپیشــاندانێکی کــوردەکان دەبێــت ،هەمیشــە لەوێیــە .براکــەم
زۆرجــار دێتــە ســەردامنان و خوشــکم کاتێــک منداڵــەکان ســێ بــۆ چــوار ســاڵ بــوون دەهــات .ســاتو تــا ئاســتی
قســەکردنێکی ئاســایی لەگــەڵ براکــەم و خوشــکەکەم کــوردی فێربــووە».
ئــاالن بــە ژیانێکــی نێونەتەوەیــی و هەبوونــی هوشــیارییەکی جیهانییــەوە ،دەڵێــت «منداڵەکانــم و خێزانەکــەم
ســەردانی هەمــوو جیهانیــان کــردووە .ئــەوان تێڕوانینێکــی زۆر بەرباڵویــان بــۆ ژیــان هەیــە .منداڵەکانــم دوای
تەواوکردنــی دەرســەکەیان زۆر ســەفەریان نەکــرد چــون پێشــر هەمــوو دنیایــان بینیبــوو ،لــە کاتێکــدا هەمــوو
هاوڕێکانیــان دەیانویســت دوای تەواوبوونــی قوتابخانــە بــە زووتریــن کات ســەفەر بکــەن .مــن هەوڵــم داوە کــە ئــەو
زانیارییــە بــۆ منداڵەکانــم بگوازمــەوە تاوەکــوو ئەزموونــی ژیانیــان بەرفراوانــر بێــت .ســارا و مارکــۆ زۆر تێکەڵــی پرســە
کۆمەاڵیەتییــە جیهانییەکانــن .بــە تایبــەت ســارا دەچێتــە هــەر جێیــەک ،زۆر زوو خــۆی بــەو شــوێنە ڕادەهێنێــت.
پێموایــە ئــەوە تایبەمتەندییەکــی گرینگــە کــە لــە چۆنیەتیــی ژیانــی بنەماڵەمانــەوە پێــی گەیشــتووە .مارکــۆش بــە
هەمــان شــێوە کەســێکی ئــارام و هەســتیارە؛ ئــەو لــە ئاســتێکی بــەرزدا تێکەڵــی کۆمەڵگایــە .و حــەز بە دروســتکردنی
خواردنــی زۆر بــاش دەکات.
«لــە مــاوەی چەندیــن ســاڵدا ،لــە زۆر شــوێنان ژیــاوم .ئێســتا دەتوانــم لــە هــەر جێیەکــی جیهــان بژیــم .زۆر ســادە
بــووە بــۆم کــە خــۆم بــە چەندیــن کلتــووری جیــا ڕابهێنــم .هەمــوو بنەماڵەکــەم ئــەو تایبەمتەندییەیــان هەیــە .ئــەوە
زۆر مــن دڵخــۆش دەکات».
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 .3ئامادەکردنی نۆ نەخۆشخانە بۆ داهاتوو ،سااڵنی  ١٩٨٩بۆ ١٩٩٣

بــە قووڵبوونــەوەی زیاتــر بــە بوارەکەیدا ،ئــاالن زانیاریی وردتری لەســەر توێژینەوەی
پالندانانــی نەخۆشــخانە بــە دەســت هێنــا و بابەتــی دوکتوراکــەی لەســەر هــۆکارە
بنەڕەتییەکانــی بەدیهێنانــی چاودێــری ،کارایــی و تێڕوانینێکــی نوێگەرانــە بــۆ
فەرمانگەکانــی پەرەســتاری دیــاری کــرد .ئــەو نــۆ نەخۆشــخانەی ســکاندیناڤی بــۆ
توێژینــەوە هەڵبــژارد و بــە حەزێکــی بێوێنــەوە شــوێن ئــەو بابەتــە کــەوت .ئــاالن لــە
شــاری ترۆندهایــم لــە نەرویــج دەســتی بــە کار کــرد و سەرپەرشــتیی فۆروومێکــی
لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیی ســتۆکهۆڵم دەکرد کە ســێمینارێکی واڵتانی ســکاندیناڤی
بــۆ پســپۆڕانی پزیشــکی و مێعــاری لــە ســتۆکهۆڵم بەڕێــوە دەبــرد .کارەکانــی
لەگــەل کۆمپانیــای برینــک لــە ١٩٩٢دا کۆتایــی پێکهــات و تــەواوی کاتەکــەی بــۆ
کاری توێژینــەوە لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم تەرخــان کــرد.
ئــاالن بــە مانــەوەی لــە ســوید ،شــوێنێکی باشــی بــۆ ژیانــی داهاتــووی هەڵبــژارد .لــەوێ چاالکییەکــی زۆر لــە
سەرانســەری ســوید و واڵتانــی ســکاندیناڤی لــە بوارەکانــی دیزاینــی نەخۆشــخانە و بیناســازی هەبــوو .ئــەو ماوەیــە
ســەردەمی گەشــە بــوو .زۆر کــەس کــە لــەو بوارانــەدا کاریــان دەکــرد ،دوای باڵبوونــەوەی تێــزی ماســتەرەکەی،
بابەتــە پەیوەندیــدار و تایبەتەکــەی بۆیــان ســەرنجڕاکێش بــوو .لــە چەنــد شــوێنەوە پێشــنیاری کاری وەرگــرت.
ئــاالن چــاوی لەســەر شــتێک هەڵنەدەگــرت :شــیکاریی زیاتــر و توێژینــەوە لەســەر شــوێنی کاری پەرەســتارەکان لــە
نەخۆشــخانە و چۆنیەتیــی جێبەجێکردنــی باشــر ،ســادەتر و کاراتــری کارەکانیــان بــۆ نەخۆشــەکان .ئــەو بڕیــاری دا
کــە ئــەو شــتە بکاتــە بابەتــی تێــزی دوکتوراکــەی.
لــە درێــژەی ڕێگەیــدا ،ئــەو ئولــێ ســوتێنێن ،نژیاروانــی بلیمەتــی فینالنــدی بینــی کــە لــە ڕێکخــراوەی توێژینــەوە
لەســەر پالندانانــی نەخۆشــخانە ( )SPRIکاری دەکــرد .ئــەو گرووپــە بــە پەرەدانــی زانیاریــی مێعــاری لەســەر
نەخۆشــخانەکان نــارساوە .ئولــێ خەریکــی دروســتکردنی پەیوەنــدی لــە نێــوان دایرەکــەی لەگــەڵ کۆمپانیــای
برینــک بــوو .ئــەو و ئــاالن بــە هەبوونــی ئامانــج و خولیــای هاوبــەش ئــەو کارەیــان جێبەجــێ کــرد .کاتێــک ئــەوان
یەکرتیــان ناســی ،ئۆلــی خەریکــی دامەزراندنــی نووســینگەی خــۆی بــوو .ئــاالن کاری ئــەو پیــاوەی زۆر پــێ
ســەرنجڕاکێش بــوو.
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کۆمپانیای برینک
ئــاالن لــە کۆتایــی ١٩٨٨دا لەگــەڵ کۆمپانیــای برینــک دەســتی بــە کار کــرد ،لــە چــوار ســاڵی دواتــردا زۆر کاری
کــرد .یەکێــک لــەو شــتانەی ئــاالن لــە کارەکــەی فێــر بــوو ،ئــەوە بــوو کــە ئەنجوومەنــی شــارۆچکەکان بەرپرســی
پالندانانــی تەندروســتی بــوو لــە ســتۆکهۆڵم .ئــەم زانیارییــە لــە داهاتــوودا زۆر یارمەتیــدەری بــوو.
لــە کۆمپانیــای برینــک ،چەنــد یەکــەی چاودێریــی تەندروســتی و چارەســەری دەروونــی دیزایــن کــرد و لەگــەڵ
ژمارەیــەک نەخۆشــخانەی مــەزن لــە قۆناغــی پالندانانــدا کاری کــرد .ئــەو دەڵێــت «مــن ئەندامــی تیمێکــی ســێ بــۆ
پێنــج کەســی بــووم کــە چەنــد بەشــی پرۆژەکەیــان دیزایــن کــرد و پــەرە پێــدا .ئــەو دەم ،هەمــوو دیزاینەکامنــان بــە
دەســت دەکــرد .ســەرەڕای ئــەوەی کــە بــە کۆمپیوتــەر دیزاینــان نەدەکــرد ،کارەکامنــان داهێنەرانــە بــوون .حــەزی
مــن بــۆ پرۆســەی پالندانــان زیــادی کــرد و ئــەوەش یارمەتــی دام کــە توێژینــەوەی دوکتوراکــەم بخەمــە پێــش هــەر
شــتێکی تــر و بــەرەو پێشــی ببــەم.
«لــە بیرمــە کــە زۆر دڵخــۆش بــووم بــە بینینــی کاســتەنفۆرش ،نژیاروانێکــی بەناوبانــگ کــە نەخۆشــخانەی ســەرەکیی
ئۆســلۆی دیزایــن کردبــوو کــە نەخۆشــخانەیەکی نەتەوەیــی بــوو لــە ئۆســلۆ و یەکێکــە لــە باشــرین نەخۆشــخانەکانی
واڵتانــی ســکاندیناڤی .کاســتەنفۆرش کێبەرکێیەکــی دیزاینــی نەخۆشــخانەی بردبــۆوە .ڕێزێکــی زۆرم بــۆی هەبــوو و
هەســتم کــرد ئەویــش خۆشــی دەوێــم .ئــەو کەســێکی زیــرەک بــوو و بەختــەوەر بــووم بــە فێربــوون لێــی ،شــتێک کــە
هەســتم دەکــرد لــە نووســینگەکەم لــە برینکــدا نەدەکــرا».
ئــاالن بــە وزەیەکــی تایبــەت ،داهێنــەری و تێکۆشــانەوە دەســتی بــە کارە نوێیەکــەی کــرد ،بەیانیــان کاری دەکــرد و
شــەوانە زمانــی ســویدی دەخوێنــد .ســاتو دەگێڕێتــەوە «ئــاالن زۆر جــار تــا نیوەشــەو یان یەکــی بەیانــی کاری دەکرد.
ئــەو زۆربــەی کات لــە کۆبوونــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە نووســینگەکەی ئامــادە دەبــوو و لەگــەڵ شــارەوانییەکان کــۆ
دەبــۆوە .بەپێــی رسوشــتی خــۆی ،بــە داڵواییــەوە ،کاتــی خــۆی تەرخــان دەکــرد».
ئەفریقا
ئــاالن بــۆ خوێندنــی دوکتوراکــەی درێــژەی دا بــە گــەڕان بــە شــوێن زانکۆیەکــی باشــدا .بــە جەختکــردن لەســەر
ڕوانگەکانــی دیزاینــی پشــتگیریکارانە بــۆ فەرمانگەکانــی پەرەســتاری ،یەکــەم بیرۆکــەی ئــەوە بــوو کــە لــە ئەفریقــا
کار بــکات ،تاوەکــوو بــە پەرەدانــی سیســتمی تەندروســتیی کاراتــر ،خزمەتــی واڵتــە هــەژارە ئەفریقاییــەکان بــکات.
ئــاالن پڕۆفیســۆر ســڤینب تیبێــرگ ،بینــی کــە کەســێکی سۆســیال دێموکــرات و چــەپ بــوو و قســەیان کــرد،
ئەویــش ئــەم بیرۆکــەی وەک بژاردەیەکــی بــاش بــۆ توێژینــەوە بــە دڵ بــوو .ســڤینب بــەوە نارسابــوو کــە لەگــەڵ
خوێنــدکاری جیاجیــا و لەســەر تێــزی جیاجیــا لــە چەپــەوە بــۆ ڕاســت کار دەکات .ئــاالن دەڵێــت «گرینــگ بــوو
پڕۆفیســۆرێک بدۆزیتــەوە وەرتگرێــت .بــە هــۆی ئــەوەی کــە تــەواو کات لــە فەرمانگەکــەی کارم کردبــوو ،کراوەیــی
ئــەوم بینیبــوو .مــن شۆڕشــگێڕانە هەڵســوکەوتم دەکــرد و دەمویســت یارمەتیــی ئــەو خەڵکانــە بــدەم کــە لــە بــاری
ئابوورییــەوە کێشــەیان بــوو .بــەاڵم لــە کۆتاییــدا ئــەم بیرۆکەیــە لــە بــاری ئابوورییــەوە کردەیــی نەبــوو ».بەپێچەوانــەی
بەخشــندەیی و حــەزە مرۆڤدۆســتانەکەی ،ئــاالن زانــی کــە وەهــا بابەتێــک کردەیــی نییــە و ئاســتەمە پشــتیوانی
مــادی بــۆ ئــەو کارە پەیــدا بــکات.
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ئــەو پێشــر لــە کۆمپانیــای برینــک لەســەر چەنــد پــڕۆژەی تەندروســتی کاری دەکــرد و لەســەر ئــەوە توێژینــەوەی
دەکــرد کــە چــۆن فەرمانگەکانــی پەرەســتاری دەتوانــن لــە ئێســتا و داهاتووشــدا زۆر کاراتــر ئەرکەکانیــان ڕاپەڕێنــن.
ئــەو بــوارەی کاری لەســەر دەکــرد هەنگاوێــک بــوو بــۆ توێژینــەوەی زیاتــر لــە دوکتوراکەیــدا.

.

من شۆڕشگێڕانە هەڵسوکەوتم دەکرد
و دەمویست یارمەتیی ئەو خەڵکانە بدەم
کە لە باری ئابوورییەوە کێشەیان بوو.
بەاڵم لە کۆتاییدا ئەم بیرۆکەیە لە باری
ئابوورییەوە کردەیی نەبوو

دوکتورا دەست پێدەکات
لــە  ١٩٨٩ئــاالن دەســتی بــە پــڕۆژەی دوکتوراکــەی کــرد کــە لەســەر هەڵســەنگاندنی فەرمانگەکانــی پەرەســتاری
لــە نــۆ نەخۆشــخانەدا بــوو .نەخۆشــخانەیەک لــە ســتۆکهۆڵم بــوو و پێنــج دانــە لــە بەشــەکانی تــری ســوید بــوون.
ئەوانــی دیکــە لــە نەرویــج ،فینالنــد و دانیــارک بــوون .ئــەو نەخۆشــخانە ماوەیەکــی وا بــە ســەر دروســتکردنیان
تێنەپەڕیبــوو و دواییــن بیرۆکــە و ڕێبــازە پێشــەنگەکانی دیزایــن تێیانــدا ڕەنگــی دابــۆوە .پێــوەرەی ســەرەکی بــۆ
هەڵبژاردنیــان ئــەوە بــوو کــە ئــەو نەخۆشــخانانە چاوەدێرییەکــی وردی نەخۆشــییان دەکــرد .ئــەو توێژینەوەیــە پێنــج
ســاڵ درێــژە دەکێشــێت .وتــاری کۆتاییەکــەی لــە الیــەن زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم و دوای کۆتاییهاتنــی لــە
١٩٩٤دا بــاو دەبێتــەوە و بەمشــێوەیە پلــەی لیســانس ،ئاســتی دیپلــۆم لــە نێــوان ماســتەر و دوکتــۆردا بــە دەســت
دەهێنێــت.
پرسیارە سەرەکییەکانی لە توێژینەوەکەیدا بە دوایاندا دەگەڕا بریتی بوون لە:
• ئەم نەخۆشخانانە چۆن وەاڵمدەری پێداویستییەکانی داهاتوو دەبن؟
• بیرۆکە نوێیەکان و داهێنانەکان لە نەخۆشخانەکدا چین و چۆن بەوانەی پێش خۆیان بەراورد دەکرێن؟
• ڕێبازە پێشەنگەکان لە پالندانانی نەخۆشخانەدا چین؟
• چۆن کارمەند و نەخۆشەکان لەگەڵ ژینگەی سازکراودا هەڵسوکەوت دەکەن؟
شیکاریی شوێنەکانی چاودێریی نەخۆش
ئــاالن دەســت کــرد بــە شــیکاریی تەواوەتــی شــوێنەکانی چاودێریــی نەخــۆش .ئــەو بــۆی دەرکــەوت کــە گرینگرتیــن
بەشــی هــەر نەخۆشــخانەیەک شــوێنی چاودێریــی نەخۆشــە .بەپێــی توێژینــەوەکان ئــەو بەشــە دڵــی نەخۆشــخانە
بــوو :شــوێنێک کــە نەخۆشــەکان و کارمەنــدەکان یەکــر دەبینــن و لەگــەڵ یــەک هەڵســوکەوت دەکــەن .هەروەهــا
شــوێنێک بــوو کــە نەخۆشــەکان کارایــی بیناکەیــان لــەوێ ئەزمــوون دەکــرد و چارەســەر دەکــران .بــەم پێیــە،
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هەســتیارترین شــوێن بــوو .ئــەو هەروەهــا بــۆی دەرکــەوت کــە شــوێنێکی زۆر گرینگــی دیکــە لــە نەخۆشــخانە ژووری
نەخۆشــە .توێژینەکــەی ئــەم چوارچێــوەی لــە خــۆ دەگــرت :شــوێنێک کــە کاری پەرەســتاری تێــدا دەکریــت و چ
پێوەرێکــی گرینــگ لــەو شــوێنە لەبــەر چــاو نەگیــراوە.
ئــەو بــۆی دەرکــەوت کــە هەندێــک لــە نەخۆشــخانەکان زۆر بەرەوپێــش چــوون ،بــە شــێوەیەکی بــاش و کارا دیزایــن
کــراون و لەوانــی دیکــەدا بایەخێکــی کــەم بــە چاودێریــی نەخــۆش دراوە .تەندروســتیی چاودێریکــەران –واتــە
تەندروســتیی جەســتەیی و دەروونیــی پەرەســتارەکان  -زۆربــەی کات لــە پالنەکانــی دیزاینــدا لەبــەر چــاو نەگیــراوە.
بــۆ وێنــە ،هــەر ژوورێکــی نەخۆشــخانەی شــاری هاملســتاند ،ســێ تەختــی نووســتنی بــۆ نەخۆشــەکان هەبــوو و
دیزاینەکــەی الواز بــوو .دیزاینەکــە بۆخــۆی ببــووە هــۆی چەندیــن کێشــە .ناوەندەکانــی دیکــە زۆر باشــر بیریــان
لــە نەخــۆش و پێداویســتیی کارمەنــدەکان کردبــۆوە و بــە ڕوانگەیەکــی داهێنەرانــەوە ئــەم کێشــانەیان لەبــەر چــاو
گرتبــوون.
ڕوانگەیەکی ئەزموونی
ئــاالن بــۆ ئــەوەی بزانێــت کــە هــەر کام لــە دیزاینــەکان چ بەرهەمێکیــان لــێ کەوتۆتــەوە ،بۆخــۆی وەک پەرەســتارێک
لــە نەخۆشــخانەکان کاتــی بەســەر بــرد .ئــەو دەڵێــت «لــە هــەر نەخۆشــخانەیەک دوو هەفتــە مامــەوە .لــە
دەســتپێکدا ،لــە نەخۆشــخانە ،لــە ڕاســتیدا بەبــێ هیــچ ڕاهێنانێکــی فەرمــی وەک پەرەســتارێک دەســتم بــە کار
کــرد .جلــی پەرەســتاریم لەبــەر کــرد و ئــەو کارانــەم ڕادەپەڕانــدن کــە پەیوەندییــان بــە پێدانــی دەرمانــەوە نەبــوو».
لــەو هاوکارییــەدا لەگــەڵ پەرەســتارەکان ئامانجــی ئــەوە بــوو کــە «هەســت بــکات کاتــی کارکــردن لــە نەخۆشــخانەدا
هەســتیان چۆنــە و چــی ئەزمــوون دەکــەن».
تاقیکردنەوەی پڕۆژە لە نەخۆشخانەی سانت یۆران لە شاری ستۆکهۆڵم
ئــاالن گوتــی «لــەو ماوەیــەدا قــەت نەخۆشــەکان نەیاندەزانــی کــە مــن یەکێــک لــە کارمەندەکانــی نەخۆشــخانە نیــم.
بــۆ یــەک مانــگ ،لــە نەخۆشــخانەی ســانت یــۆران لــە ســتۆکهۆڵم ئــەو کارەم وەک پــڕۆژەی تاقیکردنــەوە دەســتپێکرد
تاوەکــوو بزانــم ئایــا کارەکــە ســەرکەوتوو دەبێــت و بگەمــە داتایــەک کــە چــاوەڕێ بــووم بــە دەســتی بهێنــم.
«نەخۆشــخانەی ســانت یــۆران لــە هــەرە بینــا ســەردەمییەکانی ســتۆکهۆڵم بــوو .لــەوێ شــیکاریم کــرد کــە ()١
جــۆرەکان و ژمــارەی ژوورەکان چیــن )٢( ،ئەرکــی هــەرکام لــە ژوورەکان )٣( ،چــۆن چاالکییــە جیاجیــاکان لــە
هــەر وێســتگەیەکدا جێبەجــێ دەکرێــن و ( )٤چــۆن پشــتیوانیی وێســتگە ڕێــک خــراوە .ئــەو بابەتانــەی دیکــە کــە
لــەوی لێکۆڵینــەوەم لەســەر دەکــردن ئەمانــە بــوون ( )٥پێکهاتــەی کارمەنــدەکان (پەرەســتارەکان ،یاریــدەری
پەرەســتارەکان) )٦( ،کارمەنــدەکان )٧( ،چەنــد پەرەســتار کار دەکــەن و ئــەوەی کــە ئایــا لێهاتوویــی پێویســتیان
هەیــە و ( )٨چ کاتێــک و چەنــد کاتژمێــر کار دەکــەن .هەروەهــا دەبــوو ئــەوە ڕوون بکەمــەوە کــە چ مۆدێلێکــی
پەرەســتاری بــە کار دەهێنــن .ئــەو زانیارییــەم لەســەر هــەرکام لــە نــۆ نەخۆشــخانەکە بــە کار هێنــا و لــە هــەر کامیــان
دوو هەفتــە مامــەوە».
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نەخۆشخانەی شاری ترۆمسۆ لە باکووری نەرویج
نەخۆشــخانەیەکی دیکــە کــە ئــاالن کاری لــێ کــرد لــە شــاری ترۆمســۆ بــوو لــە باکــووری نەرویــج« .ترۆمســۆ
یەکێکــی تــر لــە منوونەکانــی توێژینــەی دوکتوراکــەم بــوو .دوو هەفتــە لــەوێ بــووم و لــە وێســتگەی پەرەســتاریی
نەخۆشــخانەکەیان مامــەوە تاوەکــوو بزانــم کــە چــۆن کار دەکات .بــۆم دەرکــەوت کــە وەک نەخۆشــخانەیەکی بلۆکــی
دیزایــن کــراوە ،واتــا ژمارەیــەک بلۆکــی هەبــوو کــە پەیوەندیــی ئاســاییان هەبــوو و بلۆکەکان پێکــەوە بەســراوبوونەوە؛
بلۆکــەکان یەکەیەکــی ســێ نهۆمییــان پێکدەهێنــا .لــە هــەر نهۆمێکــدا ،دوو فەرمانگــەی پەرەســتاری لــێ بــوون،
کــۆی گشــتیی فەرمانگەکانــی پەرەســتاری لــە هــەر بینایەکــدا هــەژدە دانــە بــوون.
«هــەر یەکەیەکــی پەرســتاری  ٣٠نەخۆشــی هەبــوون کــە دابــەش دەبوونە ســێ گرووپ و هــەر کامیان  ١٠نەخۆشــی
هەبــوو ،دوو کارمەنــد ،پەرەســتارێک و یاردەدەرێــک بەرپرســی نەخۆشــەکان بــوون .بــە هــۆی ئــەوەی وێســتگەکە
بــاش دیزایــن نەکرابــوو ،هەرلومەرجــی کارکردنــی بــۆ هەندێــک لــە کارمەنــدەکان ناخــۆش بــوو .هەندێــک لــە
پەرەســتارەکان دەبــوو لــە ڕۆژدا نزیکــەی شــەش کیلۆمەتــر بــە ڕێــدا بــڕۆن ،لــە کاتێکــدا ئەوانــی دیکــە کاتێکــی
کەمرتیــان بــۆ خزمەتــی نەخۆشــەکان تێپــەڕ دەکــرد .ئــەو مۆدێلــە پەرەســتارییە لــە نەخۆشــخانە بــە چاودێریــی
گروپــی نــارساوە.
«چەندیــن ڕوانگــە بــۆ چۆنیەتیــی ئاگاداریــی نەخــۆش هــەن .مۆدێلێکــی دووهەمــی بــە نــاوی جووتــە ( )PARهەیــە
کــە ژمارەیەکــی تایبەتــی نەخۆشــەکان تەنیــا دوو کارمەندیــان بــۆ دیــاری دەکرێــت ،تاکــوو لــە کاتــی مانەوەیــان لــە
نەخۆشــخانە چاودێرییــان بکــەن .تیمێکــی دوو کەســیی پەرەســتارەکان بــۆ چاودێریــی تایبەتــی نەخۆشــەکان لــە
کاتــی هاتنیــان بــۆ نەخۆشــخانە تــا ڕۆیشــتنیان دیــاری دەکرێــت :پەرەســتارێک و بەردەســتێکی بــە ناو وێســتگەکەدا
دەڕۆن بــۆ ئــەوەی نەخۆشــەکانیان ببینــن .ئــەو پەرەســتارانە بەرپرســی ژمارەیەکــی دیاریکــراوی نەخۆشــەکانن».
کاریگەریی ڕێگەڕۆیشتنی زۆری پەرەستارەکان لەسەر چاودێریی نەخۆش
ئــاالن بینــی «ئــەوەی بــۆ توێژینەوەکــەم گرینــگ بــوو ،لێکۆڵینــەوە بــوو لــەو مــەودا دوورودرێــژەی کــە دەبــوو
پەرەســتارەکان لــە ڕۆژدا بــڕۆن .بــۆ ئــەوەی کــە کارەکانیــان بــە باشــرین شــێوە جێبەجــێ بکــەن ،ئــەو مەودایــە
زۆر گرینگــە .یــەک وێســتگەی پەرەســتاری لــێ بــوو و پەرەســتارەکان لەوێــوە دەچــوون بــۆ هەمــوو بەشــەکانی تــر.
بــە هــۆی ئــەوەی کــە وێســتگەی پەرەســتاری لــە ناوەڕاســتدا هەڵنەکەوتبــوو ،پەرەســتارە بەتەمەنــەکان لــە شــوێنە
نزیکــرەکان بــە وێســتگەکە کاریــان دەکــرد و مەودایەکــی کەمــر دەڕۆیشــن.
«لــە مۆدێلێکــی دیکــەدا ،پەرەســتارەکان لــە شــوێنی دوور لــە وێســتگەی پەرەســتاری نەخۆشــیان بــوون .دەبــوو
مەودایەکــی زۆر بــڕۆن و زۆر مانــدوو دەبــوون .دوای بــەراوردەکان ،بــۆم دەرکــەوت کــە لــەم مۆدێلــەدا ڕۆژانــە نزیکــەی
شــەش کیلۆمەتــر بــە ڕێگــەدا دەڕۆن .ئــەوە بــۆ هەندێکیــان مەودایەکــی نائاســایی بــوو.
«لــە ســەرەتادا لــە یەکێــک لــە نەخۆشــخانەکان وتیــان ‹واو ،زۆر باشــە .دەچیــن بــۆ نەخۆشــخانەیەکی نــوێ و
ڕەنــگ و دیکۆرێکــی ڕازاوەی هەیــە ›.بــەاڵم دوای دوو هەفتــە ،کارمەنــدەکان بۆیــان دەرکــەوت کــە کارکــردن لێــی
زۆر ئاســتەمرتە لــەو شــتەی کــە ئــەوان چاوەڕێیــان دەکــرد .زۆر ســادە بــوو .زۆر زوو لــەو شــتە تێگەیشــتم .چونکــە
وێســتگەی پەرەســتارەکان لــە ناوەڕاســتدا دیزایــن نەکرابــوو ،ژووری خزمەتگوزارییەکانــی دیکــە لێیــان دوور بــوو.
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پــازدە بــۆ هــەژدە وێســتگە لــەو ناوەنــدەدا بــەم شــێوە دیزایــن کرابــوون .ژوورێکیــان لــە دەرەوە بــۆ ڕاهێنــان بــوو کــە
قــەت بــە کاریــان نەدەهێنــا».
خاڵەکــە ئــەوە بــوو کــە لــە دیزاینــدا چاالکیــی کارمەنــدەکان لەنــاو وێســتگەکاندا لەبــەر چــاو نەگیرابــوو چونکــە
مێعــارەکان لــە بەدواداچوونەکانیانــدا لەگــەڵ کارمەنــدەکان ڕاوێژیــان نەکردبــوو.

خاڵەکە ئەوە بوو کە لە دیزایندا چاالکیی
کارمەندەکان لەناو وێستگەکاندا لەبەر چاو نەگیرابوو
چونکە مێعامرەکان لە بەدواداچوونەکانیاندا لەگەڵ
کارمەندەکان ڕاوێژیان نەکردبوو.
ڕوانگەیەکی داهێنەرانە بۆ دیزاین بە لەبەرچاوگرتنی کارمەندەکان
«بــەم پێیــە ،لــە دوکتوراکەمــدا ،پێشــنیاری گۆڕینــی پالنــم دا .هەمــوو وێســتگەکانی پەرەســتاریم لــە ناوەڕســتدا
دانــان ،بۆیــە پەرەســتارەکان دەیانتوانــی بە شــێوەی یەکســان دەســتیان بــە هەموو بەشــەکان ڕابگات .وێســتگەکانی
پەرەســتاری ڕێــک لــە مەودایەکــی یەکســان لــە نەخۆشــەکان دوور بــوون .هەروەهــا ژمــارەی نەخۆشــەکان کــە
دەبــوو خزمەتیــان بکرێــت لــە  ٣٢نەخــۆش کەمــم کــردەوە بــۆ  ٢٨کــەس .ئــەوەش واتــا چــوار گــرووپ کــە هــەر
کامیــان چاودێریــی حــەوت نەخۆشــیان لــە ئەســتۆ بــوو کــە نەخۆشــەکان لــە ژوورێکــی چــوار تەختــی ،دوو تەختــی
و یــەک تەختیــدا بــوون ،و تیمێکــی دووکەســی لــە پەرەســتارەکان خزمەتــی ژمارەیەکــی یەکســانی نەخۆشــەکانیان
دەکــرد .تیمەکانــی پەرەســتاری یەکســان بــوون ،بۆیــە دەیانتوانــی کار بکــەن گرینــگ نەبــوو کام تیمــە لەســەر کارە.
هەرکامیــان خزمەتیــان بــە ژمارەیەکــی یەکســانی نەخۆشــەکان دەکــرد.
قەبارەی فەرمانگەکانی پەرەستاری و مۆدێلەکانی ڕێکخستنیان
«پەیوەنــدی دەرەکــی و ناوەکــی نێــوان پەرەســتارەکان و نەخۆشــەکامنان شــی کــردەوە .مــن هەســتی کۆنرتۆڵــی
کارمەندەکانــم شــی کــردەوە .بــۆ وێنــە ئەگــەر پەرەســتارەکان لــە شــوێنێکی تایبــەت بــن ،دەتوانــن لــە شــەودا
هەمــوو فەرمانگــەکان ببینــن؟ لــە ڕابــردوودا تەنیــا دەیانتوانــی مەودایەکــی ســنووردار ببینــن .ماوەیــەک لەوەوبــەر،
نەخۆشــێک لــە پەنجــەرەوە بــازی دابــوو و مردبــوو کــە ڕۆژی دواتــر پێیــان زانیبــوو ،چونکــە پەرەســتارەکان
نەیاندەتوانــی لــە وێســتگەکەیانەوە ســەردانی ژووری هەمــوو نەخۆشــەکان بکــەن .هەندێــک لــە نەخۆشــەکان،
لــە شــەودا نەخۆشــخانەیان جێدەهێشــت و دەچوونــە ماڵــەوە و ڕۆژی دواتــر بەبــێ ئــەوەی کارمەنــدەکان بزانــن
دەهاتنــەوە .هیــچ کۆنرتۆڵێــک نەبــوو چونکــە دوو ڕێگــەی هاتنــەژوور هەبــوو .بــە دانانیــان لــە شــوێنی جیــاواز،
پەرەســتارەکان هــەر دوو الیــان دەبینــی کــە کــێ دێــت و کــێ دەڕوات .گۆڕینــی دیزایــن دەیتوانــی کاراییەکــی
زیاتــر و ئەمنیەتــی زیاتــر بــۆ هەمــووان دابیــن بــکات.
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«چەنــد مۆدێــل هەبــوون کــە مــن کارم لەســەر دەکــردن :ئاراســتەی ڕۆیشــن ،مــەودای ڕۆیشــن و کارایــی کارکــردن.
مــن ئــەم ســێ فاکتــۆرەم بــە وردی شــی کردنــەوە و گەیشــتمە ئــەم ئەنجامانــە :دەبێــت هەمــوو نەخۆشــێک بــە
ســادەیی دەســتی بــە وێســتگەی پەرەســتاری ڕابــگات .نابێــت لــە دەرەوەی شــوێنی چاودێــری هەڵبکەوێــت.
پێویســت بــوو کــە پەیکەربەندیــی شــوێنی چاودێــری دەســتکاری بکرێــت بــۆ ئــەوەی لــە بــاری پەیوەنــدی لەگــەڵ
ژوورەکان ،مــەودا و هەســتی کۆنرتۆڵــی کارمەنــدەکان بــە باشــی کار بــکات .پێشــنیارەکانی مــن وەرگیــران و لەالیەن
کارمەندەکانــەوە پێشــوازییان لــێ کــرا.
ئــاالن دەگێڕێتــەوە «ڕۆژی دوای پێشکەشــکردنی بابەتەکــەم ،گۆڤــاری ڕۆژانــەی نەرویجیــی  ئادرێــس ئاڤیســن ،لــە
زاری بەڕێوەبــەری نەخۆشــخانەوە بــاوی کــردەوە کــە نەخۆشــخانە نوێیەکــە تەنیــا یــەک ســاڵ دوای کرانــەوەی کــۆن
بــووە و پێویســتە بــۆ نۆژەنکردنــەوەی پــازدە ملیــۆن کرۆنــی نەرویجــی تەرخــان بکرێــت .ئــەو هاوڕابــوو کــە ئــەوان
شــوێن دیزاینێکــی کۆنــی نەخۆشــخانە کەوتــوون کــە چیــر دیزاینێکــی دروســت نییــە».
گەشەدانی زیاتری پیشەکەی و پەرەسەندنەکان
توێژینــەوەی ئــاالن هەلــی کاری زیاتــری بــۆ ڕەخســاند .چونکــە یەکێــک لــەو نەخۆشــخانانەی توێژینــەوەی لەســەر
دەکــرد لــە شــاری ترۆمســۆ بــوو ،لــە ســاڵی ١٩٩٠دا ئــاالن بانگێشــت کــرا تــا لــە نەرویــج ڕاپۆرتەکــەی پێشــکەش
بــکات .بــە دوای ئەمــەدا ،وەزیــری تەندروســتیی نەرویــج داوای لــێ کــرد کــە لــە شــاری ترۆندهایــم کار بــکات.
ئــاالن وتــی «دوای ئــەو بەراوردانــە وتــارەکان بــاو کرانــەوە .وەزیریــی تەندروســتیی نەرویــج بانگهێشــتی کــردم
تاوەکــوو پــرۆژەی نەخۆشــخانەیەکی نــوێ لــە شــاری ترۆندهایــم ببینــم و دەســتکەوتەکانم لــەوێ پێشــکەش بکــەم.
ســەرەنجام ،بــۆ دوو دەیــە ســەرقاڵی بــەراوردی پــڕۆژەی نوێیەکــەی ترۆندهایــم بــووم».
لــەوێ تەنانــەت هەلــی زیاتــر بــۆ ئــاالن هەبــوو .لــە ١٩٩٢-١٩٩١دا ،فۆروومێکــی توێژینــەوەی چاودێریــی
تەندروســتی لــە دامــەزراوەی زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم بەڕێــوە بــرد و ســێمینارێکی واڵتانــی ســکاندیناڤی
لــە ســتۆکهۆڵم ڕێکخســت کــە زنجیرەیــەک ســێمینار بــوو لەگــەڵ ژمارەیــەک پێشکەشــکردنی وتــار لەســەر
دەســتکەوتەکان بــۆ نەخۆشــخانەکانی واڵتانــی ســکاندیناڤی لــە ســوید ،فینالنــد ،نەرویــج و دانیــارک .ئــاالن وتــی
«بەشــێک لــە توێژینەوەکــەم ئــەوە بــوو کــە تۆڕێــک ســاز بکــەم و بــاس لــە چاودێریــی تەندروســتی لــە ســکاندیناڤیا
بکــەم و نژیاروانــەکان و بەرپرســەکان بانگهێشــت بکــەم بــۆ ئــەوەی لەســەر پــڕۆژە نوێیەکانــی واڵت بــاس بکــەم».
پەرەدانی زیاتر
لــە ســوید دوو کۆمپانیــای گــەورەی وایــت ئارکیتێکــت و  FFNSبــازاڕ و کێبەرکێیــان گرتــە دەســت .ئەوانــە هەروەهــا
لــە دەستبەســەرداگرتنی ناوەنــدە لێهاتــووە بچوکرتەکانیشــدا لــە کێبەرکێــدا بــوون بــۆ ئــەوەی بارزگانییەکەیــان پــەرە
پێبــدەن و لــە بەشــەکانی دیکــەی واڵتــدا بچنە بــازاڕەوە .بــۆ زۆرینەکردنــی ســوودەکانیان ،باشــرین کارمەندەکانیان
ڕادەگرتــن و ئەوانــی دیکەیــان دەردەکــردن .هەندێــک جــار ،شــتێکیان ســاز دەکــرد کــە دەکــرا پێــی بڵێــی کارتێــل
یــان کاری هاوبــەش لــە بەشــە جیاجیاکانــی ســوید .ئــاالن وەهــا ڕوونکردنــەوە دەدات «زۆربــەی ناوەندەکانــی واڵت
ڕقیــان لــەم دوو کۆمپانیایــە بــوو چونکــە هەندێــک لــە مامەڵەکانیــان دژەئــاکاری بــوون»
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کاتێــک کاری ئــاالن لــە ١٩٩٢دا لەگــەڵ کۆمپانیــای برینــک کۆتایــی پێهــات و چــوو بــۆ زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی
ســتۆکهۆڵم ،ئــەم هەلــە نوێیــە پەرەســەندنێکی چاوەڕوواننەکــراوی ئــەو بــوارەی نژیاروانــی لــێ کەوتــەوە کــە ئــەو
هەڵیبژاردبــوو .دیزاینــی نەخۆشــخانە و بیناســازی فرەڕەهەنــد و کاریگــەر دەبــوو .بیرۆکــە نوێیــەکان کــە خەریکــی
لەدایکبــوون بــوون و لــە الیــەن نژیاروانــە گەنجــە مەهابادییەکــەوە بــە سەرانســەری جیهانــدا بــاو دەبوونــەوە.
بــەر لــەوەی ئــەو شــتە ڕوو بــدات ،لــە ١٩٩٤دا قۆناغێکــی پڕچەرمەســەری لــە ژیانــی ئاالنــدا دەســت  پێــدەکات .ئەو
دەبینێــت کــە لــە الیــەن نارساوتریــن کەســایەتییەکان و دامەزراوەکانــی نژیاروانیــی ئــەو کاتــەی ســوید دژایەتــی
دەکرێــت .ئــەو شــتە تواناییەکانــی ئــاالن هەڵدەســەنگێنێت و الیکەمــی بــۆ ماوەیــەک ،داهاتــووی ژیانــی ئــاالن و
بنەماڵەکــەی دەخاتــە ژێــر کاریگەرییــەوە.

لە سوید دوو کۆمپانیای گەورەی
وایت ئارکیتێکت و  FFNSبازاڕ و
کێبەرکێیان گرتە دەست.
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کێشــەکە لــە کۆتایــی پاییــزی ١٩٩٤دا ســەری هەڵــدا .بــە باڵوبوونــەوەی یەکــەم وتــاری ئــاالن لــە نۆڤەمــردا،
باسوخواســێکی میدیایــی دەســتی پێکــرد کــە تاوەکــوو مارســی  ١٩٩٥درێــژەی کێشــا .ئــاالن ئــەو ناتەواوییانــەی
زەق کردنــەوە کــە لــە هەندێــک لــە نەخۆشــخانە ســەرەدمییەکانی ســوید و پڕۆژەکانــی دیزاینــدا بــەدی کردبــوون.
قۆناغێکــی پــڕ کێشــە لــە دژایەتــی بــەدوادا هــات .بەشــێکی لۆبیــی نژیاروانیــی ســوید دژایەتیــی ئاراســتەی
توێژینــەوەی نژیاروانــە کــوردە گەنجەکەیــان کــرد .ســااڵنێک توێژینــەوەی نژیاروانی ،لەگــەڵ لێکۆڵینــەوەی وردبینانە
لەســەر دیزایــن و بەکەڵکــی بینــاکان و وەاڵمــە سەرڕاســتەکانی بوونــە هــۆی ئــەوەی لەناو یاســا و ڕێســاکانی ســویددا
جێگــەی خۆیــان بکەنــەوە.
لــە ســوید ،تێکەڵبوونــی سیاســەت ،پێشــداوەریی کۆمەاڵیەتــی ،دیزاینــی نژیاروانــی لــە بــاو کەوتــوو ،و
ســەرمایەگوزارییەکی دارایــی زۆر لــە پــڕۆژەی مەزنــی چاودێریــی تەندروســتی لــە ناوەڕاســتەکانی ١٩٩٠ەکانــدا
لەگــەڵ پیشــە نژیاروانییــە نوێیەکــەی ئــاالن بەریــەک کەوتــن.
ڕاپۆرتەکانــی ئــاالن باســی لــە هەندێــک دیزاینــی دیاریکــراوی نەخۆشــخانەکان دەکــرد کــە کاریگەرییەکــی
خراپییــان لەســەر چاکبوونــەوەی نەخــۆش و کارمەنــدەکان دەبــوو .بــە تایبەتــی ،ئەنجامــی توێژینەوەکــەی بــە
شــێوەیەکی نەرێنــی کاریگــەری لەســەر چەندیــن نەخۆشــخانە دانــا .نەخۆشــخانەی شــاری هاملســتاد یەکێــک
لەوانــە بــوو .توێژینەوەکــەی ئــەو ،هــەردوو بــواری پراکتیکــی و وردەکارییەکانــی دیزاینــی نەخۆشــخانەی دەکــردە
ئامانــج .لێهاتوویــی و شــارەزایی ناوەنــدی دیزاینــی وایــت ئارکیتێکــت و ناوەنــدی بیناســازیی سکانســکا کەوتنــە
ژێــر پرســیارەوە .کارمەندانــی نەخۆشــخانە بۆخۆیــان وەاڵمــی ئەرێنییــان دایــەوە بــە توێژینەوەکــەی ئــاالن .چەندیــن
دوکتــور بــۆ پشــتیوانیی ئــاالن دەســتیان لــە کار کێشــایەوە و ناڕەزایەتیــی خۆیــان بــۆ دیزاینــی بینــاکان دەربــڕی .لــە
ڕێگــەی تۆڕێکــی گــەورە لــە پەیوەندییــەکان ،لەوانــە ئەنجوومەنــی شــاری هاملســتاند ،کۆمپانیــا گــەورەکان بــە دوای
بێرنخکردنــی توێژینــەوەی ئــاالن و ناوبانگــی ئــەو بــوون.
بــە پێچەوانــەوە ،هۆکارێکــی هەڵگیرســانی ئــەو دژایەتییانــە دیاردەیــەک بــوو بەنــاوی یێنتــێ الگێــن کــە دیاردەیەکی
کۆمەاڵیەتیــی خراپــە لەنــاو ســویدییەکاندا بــاوە .وێــڕای ئــەوەی کــە بــە ڕواڵــەت پێشــکەوتن لــە بــواری سیاســەت و
لــە ســەرجەم بەشــەکانی بازرگانیــدا هاتبــووە ئــاراوە ،لــە ڕاســتیدا ڕوانگــەی ســویدییەکان کۆنــرۆڵ ،ڕەگەزپەرەســتی
و الیەنــی دواکەوتووشــی تێدابــوو .پەرەســتارێکی فەرمــی بــە نــاوی ،الال تــۆرد ،دەڵێــت «وەک بیانییــەک ،دەبێــت
بــەردەوام هەوڵــی زیاتــر بــدەی بــۆ ئــەوەی بەهــا و مافێکــی یەکســانت بێــت .ســوید شــوێنێکی دوور و تەریکــە.
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لەســەر ڕێگــە نییــە ،بۆیــە بــەردەوام بــە دڕدۆنگییــەوە ســەیری ئــەو بیانیانــە دەکــەن کــە دێنــە ئــەو واڵتــە .بــە ڕاســتی
ســەختە بــۆ ســویدییەکان کــە پێشــوازییان لــێ بکــەن».
یێنتــێ الگێــن بــە تایبــەت ڕووی لــە نژیاروانێکــی الو لــە کوردســتانەوە کردبــوو کــە توێژینەوەکــەی ڕەخنــەی لــە
چەمکــە جێگیرکراوەکانــی دیزاینــی نەخۆشــخانە دەگــرت .ئەمــەش گەیشــتە ڕووبەڕووبەنەوەیەکــی ڕاســتەوەخۆ کــە
لــە میدیــادا دەنگــی دایــەوە .هەرچەنــد بــۆ ئــەو کاتــە ســەخت بــوو ،دژایەتیــی توێژینــەوەی ئــاالن کاریگەرییەکــی
کەمــی لەســەر داهاتــووی کاری ئــاالن کــرد .لــە ڕاســتیدا ،ئــەوە ئامــادەی کــرد بــۆ ئــەوەی دەســت بــە گۆڕانــکاری
لــە چۆنیەتیــی دیزاینــی نەخۆشــخانەکاندا بــکات .بنەمــا نوێیــەکان دەبــوو بناخــەی کاری داهاتــووی ئــاالن پێــک
بهێنــن.
الیەنە سەرەکییەکانی دیزاینی نەخۆشخانە و کەموکوڕییەکان
نەرمــی نوانــدن لــە ئێســتادا ســەرەکیرتین پێــوەرە لــە چاودێریــی تەندروســتیدا ،لــە ١٩٩٤یشــدا بــە هەمــان شــێوە
بــوو .کاتێــک الیەنەکانــی چاوەدێریــی تەندروســتی دەگۆڕدرێــن ،دەبێــت بینــای نەخۆشــخانە خــۆی لەگــەڵ
ئــەم گۆڕانانــە بگونجێنێــت .هەندێــک لــە دواییــن گۆڕانکارییــەکان بریتیــن لــە کەمکردنــەوەی زەختــی کاری
نەخۆشــخانە ،کەمکردنــەوەی تەختــی نەخۆشــەکان ،بەکارهێنانــی زیاتــری تەکنۆلــۆژی .هــەر بۆیــە ،جیاوازیــی
نێــوان نەخۆشــخانەیەکی بــاش و نەخۆشــخانەیەکی خــراپ لــە ڕێگــەی ئــەوەوە دیــاری دەکرێــت کــە ئایــا
دامەزراوەکــە دەتوانێــت خــۆی لەگــەڵ داواکارییــە نوێیەکــە بگونجێنێــت .وشــە ســەرەکییەکانی دیکــە لــە پالندانانی
نەخۆشــخانەیەکی نــوێ ئەمانــەن :ڕواڵــەت و مــەودای ڕێگەڕۆیشــتنی کــورت .جیاوازیــی نێــوان جــۆرە جیاجیاکانــی
بەشــەکانی چاودێریــی نەخــۆش بــۆ وێنــە پەیوەندیی فــەزای نێــوان وێســتگەکانی پەرەســتاری و ژوورەکانــی نەخۆش
لــە مــەودای  ڕیگەڕۆیشــتندا گرینگــن.
ئــاالن ئامــاژە دەکات «مۆدێــل دەبێــت بتوانێــت لــە کاتێکــی کەمــدا و بــە بــێ تێچوویەکــی زۆر جێبەجــێ بکرێــت»
کاتێــک ئــاالن دیالنــی لــە ١٩٩٤دا ،ستایشــی هەندێــک لــە نەخۆشــخانەکانی کــرد ،پالنــی دروســتکراوی بلۆکــی
C2ی وەک بەشــێکی زیادکــراو لــە نەخۆشــخانەی شــاری هاملســتاند لــە ســاحلی ڕۆژاوای ســوید خســتە بــەر
ڕەخنــە .بــە پشــتیوانیی کارمەندانــی نەخۆشــخانەی هاملســتاند ،ئــاالن لــە میدیــادا باســی کــرا و لــە چەندیــن
وتــاردا لــە هاالندپۆســتێن ،ڕۆژانەمەیەکــی ســەرەکیی ناوچەکــە بابەتــی لەســەر بــاو کرایــەوە.
ڕەخنــەی ئــەو لــە کەموکوڕییەکانــی دیزاینــی نەخۆشــخانەکە نە تەنیــا ناوەنــدی نژیاروانی وایــت ئارکیتێکــت ،بەڵکوو
بەڕێوەبەرایەتیــی نەخۆشــخانەکە و ئەنجوومەنــی شارەکەشــی تــووڕە کــرد .بــە هــۆی ئــەوەی کــە دروســتکردنی ئــەو
نەخۆشــخانەیە بوودجەیەکــی گــەورەی تێچووبــوو ،ئــەو کەســانەی کــە لــە دروســتیکردنیدا بەشــدار بــوون زۆر زوو
دەســتیان کــرد بــە داکۆکــی لــە کارایــی دیزاینەکــە.
کاتێــک ئــاالن ســێ کەموکــوڕی ســەرەکیی دیزاینــی نەخۆشــخانەکەی بــاس کــرد کێشــەکان ســەریان هەڵــدا:
کەمــی نەرمــی نواندنــی بیناکــە بــۆ گونجاندنــی لەگــەڵ داواکارییــە نوێیــەکان؛ مــەودای ڕێگەڕۆیشــتنی نێــوان
وێســتگەکانی پەرەســتاری و ژوورەکانــی نەخــۆش کــە کاتــی چاودێریــی نەخۆشــی کــەم دەکــردەوە؛ و بچووکیــی
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تەختــی نەخۆشــەکان کــە لــە الیەکــەوە ژیانــی تایبەتیــی نەخۆشــەکان ناپارێزرێــت و الیەکــی دیکــەوە هەلــی
دروســتکرنی پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتیــی بــۆ نەخۆشــەکان ناڕەخســێنێت.
ڕێگەڕۆیشــتنی زۆر کێشــەی ســەرەکی بــوو چونکــە بــە واتــای ئــەوە بــوو کــە کارمەنــدەکان کاتێکــی کەمرتیــان بــۆ
نەخۆشــەکان هەیــە .هەروەهــا دەبێتــە هــۆی زیادبوونــی ژمــارەی کارمەنــدەکان و ئــەوەش لەســەر تێچــووەکان
کاریگــەری دادەنێــت .لــە وتارێکــدا لــە ڕۆژنامــەی داگینــس مێدیســین (پزیشــکیی ڕۆژانــە) ،ئــاالن دەڵێــت کــە لــە
ئۆنشۆلدڤیســک لــە باکــووری ســوید ،دوو بینــای گــەورە و لەکارکەوتــووی ســااڵنی  ،١٩٤٠بــە ژێربینــای ٢٣،٠٠٠
مەتــری دووجــاوە تێــک دران و لــە جێگەیــان بینایەکــی  ٨،٥٠٠مەتــری نــوێ ســاز کــرا .ئــاالن ئامــاژە دەکات
«گەورەتریــن گۆڕانــکاری بــۆ نەخۆشــەکان ئەوەیــە کــە مۆدێلــی ژووری شــەش کەســی بــۆ نەخۆشــەکان بــە تەواوەتــی
ال دەبرێــت .نەخۆشــخانە نوێیەکــە ژوورەکانــی تەنیــا بــۆ یــەک یــان دوو نەخۆشــن .پەنجــەرەکان هەتــاو دەیانگرێــت
و هەمــوو ژوورەکان دووشــیان تیــدا دەبێــت .کاریگەریــی کارمەنــدەکان ،پشــتیوانی لــە یەکەیەکــی چاودێریــی
وردبینانــە دەکات کــە لەســەر ڕادیۆلۆجــی ،تاقیگــە و چاودێریــی ورد جەخــت دەکاتــەوە».
وتاری ڕۆژنامەی پزیشکیی ئەمڕۆ
بــە دوای وتووێژێکــدا ،کــە ئــاالن لەگــەڵ نەخۆشــخانەی شــاری هاملســتاد کــردی ،وتارەکــە لــە الیــەن ڕۆژنامــەوان
ئانــا ماریــا بێنگســۆن لــە  ٧مارســی ١٩٩٥دا بــاو بــۆوە .ئــەو کەموکوڕییانــەی لــە ســاڵی ١٩٧٧ەوە دکتــۆرەکان،
پەرەســتار و کارمەنــدەکان کــە لــەو نەخۆشــخانە کار دەکــەن ئاماژەیــان بــەو کەموکوڕییانــە کــردووە .قســەکانی
ئــەوان لەبــەر چــاو نەگیرابــوو .بــەاڵم لــەم توێژینــەوەدا ،ئــاالن نیگەرانییەکانــی ئەوانــی بــاس کردبــوو.
ئــاالن دواتــر وتــی «دەمەقاڵــێ لــە ١٩٩٤دا دەســتی پێکــرد ،کاتێــک لەگەڵ نەخۆشــخانەیەک لــە باشــوور وتووێژێکم
کــرد .ئــەو کەســانەی کــە قســەم لەگــەڵ کــردن ڕەخنەیــان هەبــوو .مــن چەنــد وتــارم نووســین و ئــەوان بــە ڕەخنــەی
زیاتــرەوە وەاڵمیــان داوە .لــە بــاری سیاســییەوە ،ئەنجوومەنــی شــاری هاملســتاد نەیاندەویســت بــە هیــچ شــێوەیەک
لەگــەڵ مــن قســە بکــەن چونکــە دەیانزانــی کــە لــە هەڵــەدان .هەرچەنــد هیــچ بژاردەیەکــی دیکەیــان نەبــوو جگــە
لــەوەی کــە بــەرەو پێــش بــڕۆن».

ڕێگەڕۆیشتنی زۆر کێشەی سەرەکی بوو ...
دەبێتە هۆی زیادبوونی ژمارەی کارمەندەکان و
ئەوەش لەسەر تێچووەکان کاریگەری دادەنێت
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دەنگدانەوەی ڕۆژنامەوانیی ڕەخنەکانی ئاالن
ڕۆژی هەینــی ١٨ی نۆڤەمــری  ،١٩٩٤ڕۆژنامــەی هاڵەنــد پۆســێن لــە باشــووری ڕۆژاوای هاڵمســتاد وتارێکــی
بــاو کــردەوە کــە ڕەخنەکانــی ئــاالن دیالنــی لەســەر دروســتکردنی نەخۆشــخانەی شــارۆچکەکەی کــردە بابەتێکــی
میدیایــی .ســەردێڕەکە ئەمــە بــوو «ڕەخنــەی تونــد لەســەر دروســتکردنی نەخۆشــخانە :توێژەرێــک دەیهەوێــت
دروســتکردنی  C2ڕابگرێــت ».لــە وتارەکــەدا لــە زمانــی ئاالنــەوە نوورسابــوو« :بیناکــە هاوشــێوەی نەخۆشــخانە
ژاپۆنییەکانــە کــە لــە خراپرتیــن بیناکانانــی جیهانــی پیشەســازی بــە ئەژمــار دێــن».
کاتێــک کارمەندانــی نەخۆشــخانە ئــاگاداری کەموکوڕییەکانــی  C2بوونــەوە ،ڕەخنەکــەی لەناویانــدا دەنگــی
دایــەوە .ئــەوان پشــتیوانیی ڕەخنەکەیــان دەکــرد بــەاڵم دەیانزانــی کــە ئــەم بابەتانــە وەک هەمیشــە ناگەنــە گوێــی
کــەڕی بەڕێوەبــەران .بەتایبــەت پێرســۆنێلی نەشــتەرگەری بــە هــۆی لەبەرچــاو نەگرتنــی ڕەخنــەی کارمەنــدان لــەو
یەکــە چاودێرییانــەدا کــە تــازە  و تەنیــا چەنــد مانــگ دوای جموجوڵــی  ١٩٨٧دروســت کرابــوون ،زۆر نــاڕازی بــوون.
بەڕێوەبــەران گوێیــان لــەم ڕەخنانــەش خەوانــد .ئێســتا دروســتکردنی   C2بــە بوودجــەی  ٦٠٠ملیــۆن کرۆنــی
ســویدی و لەســەر هەمــان مۆدێلــی پــڕ کەموکــوڕی دەڕۆیشــتە پێشــەوە.
کارمەندانــی نەخۆشــخانە داوای ڕاگرتنــی پڕۆژەکەیــان کــرد .داوایــان کــرد بــەر لــەوەی درەنــگ بێــت پالنەکــە باشــر 
بکرێــت .ڕۆژنامەوانێــک ئامــاژەی بــەوە کــرد کــە ئــەو ڕەخنانــەی پێرســۆنێلی نەخۆشــخانە ڕێــک هەمــان رەخنــەن
کــە نژیــاروان و توێــژەر ئــاالن دیالنــی لــە تێــزی دوکتوراکەیــدا ئامــاژەی پێکــردووە .ئانیــکا لیندمــارک ،پەرەســتاری
یاریــدەدەر لــە بەشــی نۆرینگــەی نەشــتەرگەریی  ٧شــی دەکاتــەوە «هــەردوو جــۆری ژوورە تاکەکەســییەکان و
ســێ کەســییەکان ئەوەنــدە بچووکــن کــە تەنانــەت ناکرێــت بەبــێ گۆڕینــی کەلوپەلــەکان تەختــەکان لــە ژوورەکــە
بهێنیتــە دەر».
ئــەو نەخۆشــانەی کــە لــەو فەرمانگەیــەدا خزمەتیــان دەکــرا لــە کەســانێکەوە تێیــدا بــوو کــە نەشــتەرگەری بــۆ
دەکــرا تــا کەســانێک کــە چاودێریــی دوا قۆناغەکانــی ژیانیــان وەردەگــرت .بیرتــا کاتۆنــی بەڕێوەبــەری بــەش وتــی
«هەندێــک جــار نزیکرتیــن کەســەکانی نەخۆشــەکان دەیانویســت لــە نزیــک نەخۆشــەکانیان بخــەون بــەاڵم جێگــە
نەبــوو بــۆ ئــەوەی تەختێکــی زیــادە بــۆ ئــەو مەبەســتە دابرنێــت .ئەگــەر تەختێکــی ترمــان بربدایــە ژوورەکــە ،ســەخت
دەبــوو کار لەگــەڵ نەخۆشــەکان بکەیــن».
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وتارەکــە ئامــاژەی کردبــوو کــە لــە تێــزی دوکتوراکەیــەدا ،ئاالن ئــەو ڕێگەیانــەی خســتوونەتە ڕوو کە نەخۆشــخانەکانی
دیکــە بــۆ چارەســەری ئــەو کێشــانەی بیناســازی گرتوویانەتــە بــەر  .لەنــاو ئەوانــەدا ،وەک منوونــە ئــەو ئامــاژەی بــە
ژوورە ســێ کەســییەکانی نەخۆشــخانەی کاڵمــەر داوە .لــەوێ تەختــەکان لــە گۆشــەکاندا دانــراون و لە هــەر الیەکی
دیوارەکــەدا تەختێکــی لێیــە .ژووری چاودێــری بــە جۆرێــک دیزایــن کــراوە کــە نەخۆشــەکان شــوێنی پێویســتیی
خۆیــان هەیــە و دەتوانــن ئازادانــە لەســەر هــەردووال بخــەون بەبــێ ئــەوەی کــە چاویــان لــە نەخۆشــەکانی دیکــەی
نــاو ژوورەکــە بێــت .ئــاالن ڕوونــی دەکاتــەوە «ئــەوە ڕێگەچارەیەکــە کــە هــەم پێرســۆنێل و هــەم نەخۆشــەکان پێــی
ڕازیــن .ڕێگەچارەکــە زۆر گونجــاوە و ســەیرە کاتێــک منوونــەی وا بــاش هەیــە ،نەخۆشــخانەی هاڵمســتاد لــە پالنــی
C2دا کەڵکــی لــێ وەرناگرێــت.

ئاالن دیالنی

ئــاالن ئــەوش زیــاد دەکات «لــە ڕاســتیدا ،ژوورە نوێیەکانــی  C2لەوانــەی پێشــووتری  C2جیــاواز نیــن .ئەوەنــدە
بچوکــن کــە دەبێــت تەختــەکان لــە پــاڵ یەکــر دانرێــن .هەرچەنــد نەخۆشــخانەی نۆرشــۆپینگ دە ســاڵە هەیــە،
فەرمانگەکانــی پەرەســتارییان لــە هــەر الیەنێکــەوە بڵێــی بــە بــەراورد بــە نەخۆشــخانە تــازە دروســتکراوەکەی
هاڵمســتاد ســتانداردێکی بەرزتریــان هەیــە».

وتارەکە ئاماژەی کردبوو کە لە تێزی
دوکتوراکەیەدا ،ئاالن ئەو ڕێگەیانەی خستوونەتە
ڕوو کە نەخۆشخانەکانی دیکە بۆ چارەسەری ئەو
کێشانەی بیناسازی گرتوویانەتە بەر.
کەمیی فەزا
لــە دەرەوە ،کارمەندانــی فەرمانگــەی  ٧ســەبارەت بــە دروســتکردنی بینــای نوێــی  C1هەیەجیانیــان بــوو .ژوورەکانــی
نەخــۆش کــە کاریــان تێــدا دەکــردن دوازدە بــۆ چــواردە تەختیــان بــوو و دەیانزانــی کــە ئــەم یەکانــە کەموکوڕییەکــی
بەرچاویــان هەیــە؛ نیگەرانییەکــی دیکــە ئــەوە بــوو کــە ژووری شــیاوی تاقیکردنــەوە و کۆبوونــەوەی بنەماڵــەی لــێ
نەبــوو .کاتۆنــی ئامــاژەی بــەو خاڵــە کردبــوو« :ئێمــە جێگەمــان نەبــوو کــە لــە کاتــی پێویســتدا قســەی تایبەتــی
لەگــەڵ خزمەکامنــان و نەخۆشــەکامنان بکەیــن».
هەمــان شــت لــە دیزاینــی نۆرینگــەی نەشــتەرگەریدا ڕووی دا .کــە دەبــوو دابــەش بکرێــت .لــە دیزاینەکــەدا
پێداویســتیی نەخۆشــەکان و کارمەنــدەکان لەبــەر چــاو نەگیرابــوو .ئــاالن ئامــاژەی بــەوە کــرد کــە ئــەو یەکانــە بــۆ
نەشــتەرگەری ســاز نەکــراون .بەڵکــوو ،دەبــوو پرۆســەی نەشــتەرگەری خــۆی لەگــەڵ دیزاینەکــەدا بگونجێنێــت.
لێنــارت ســمیس ،پزیشــکی پێشــەنگ لــە نەشــتەرگەریدا ،هەســتی کــرد کــە ئەوانەی «ڕاســتەوخۆ بــە پەرەســتارییەوە
ســەرقاڵن ،پێیــان وایــە کــە یەکەکانــی چارەســەر زۆر گرینگــن ».ئــەو حەرسەتــی دەخــوارد کــە بەڕێوەبەرایەتیــی
نەخۆشــخانە گوێــی بــۆ ڕا و نیگەرانییەکانــی ئــەوان نەگرتــووە و بــە گشــتی پالنــی دروســتکردنی نەخۆشــخانەیەکی
مۆدێرنــی پلــە یەکیــان دانەنــاوە کــە لەگــەڵ پێداویســتییەکاندا خــۆی بگونجێنێــت .بەڵکــوو ،ئــەو ڕێگەیــان گرتەبــەر
کــە پــڕۆژەی  C2بــە تێچــووی  ٦٠٠ملیــۆن کرۆنــی ســویدی لەســەر هەمــان مۆدێلــی پــڕ کەموکوڕیــی دروســت
بکــەن.
هاڵندپۆستێن٢٢ ،ی نۆڤەمربی ١٩٩٤
ئــەو دەمەقاڵەیــە بــە شــێوەی ئاشــکرا درێژەی کێشــا .توێژینــەوەی ئاالن زۆر کێشــەی لــە پالنەکــەدا ڕوون کردبوونەوە
بــەاڵم بڕیــارەکان لەســەر بنەمــای تێچــووەکان بــوون .ســونێ سامســۆن ،بەڕێوەبــەری چاودێریــی تەندروســتی
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دانــی بــەوەدا نــا کــە ئــاگاداری ئــەو الوازییانــە هــەن کــە ئــاالن ئامــاژەی پێکــردوون  بــەاڵم بــە هــۆی تێچووەکانیــان
چارەســەر نەکــراون.
ئەندامــی ئەنجوومەنــی شــار ســڤێن ســکوگلوند کــە دەســتی لــە کار کێشــایەوە ،بایەخــی بــە پــڕۆژەی توێژینەوەکەی
ئــاالن نــەدا کــە چــوار ســاڵ کاری لەســەر کردبــوو و ڕاپۆرتێکی ســەربەخۆی دکتــۆرا بــوو و وەک «شــتێک[ی بێبایەخ]
کــە خوێندکارێکــی زانکــۆ کاری لەســەر کــردووە» مامەڵــەی لەگــەڵ کــرد .ســتانلی برۆدێــن لــە ئەنجوومەنــی شــار
وتــی «دەبێــت ســەبارەت بــەم ڕاپۆرتــە بەبــێ خۆبەزلزانییــەوە مامەڵــە بکەیــت ».ئــەو ڕوونــی کــردەوە کــە «لــە دانانــی
پالنــی C2دا ،ئێمــە لەســەر چەنــد ڕێگەیــن و ناتوانیــن هەمــووان ڕازی بکەیــن».
منوونەیــەک لــە کەموکوڕییەکانــی پالنەکــە لــە دیزاینــی نۆرینگــەی مندااڵنــدا بــوو .بەڕێوەبەریــی نەخۆشــخانە
پێداگــر بــوو کــە نۆرینگــەی منــدااڵن لــە C2دا ســەرکەوتوو بــووە بــەاڵم پەرەســتار و بەڕێوەبــەران ڕایــان وا نەبــوو.
ئــەوان بــە ئاشــکرا دەیانــوت کــە کارمەنــدان پێیــان باشــرە لــە بینــا کۆنەکــەدا مبێننــەوە لــە جیاتــی ئــەوەی
چاالکییەکانــی نۆرینگــە لــە نێــوان بینــا جیاوازەکانــی C2دا دابــەش بکرێــت  .کارمەنــدان نیگەرانــی ئــەوە بــوون
کــە منــدااڵن لــە رسوشــت دوور دەبــن چونکــە دەبــوو لــە نهۆمــی شەشــەمدا بــن کــە باڵکۆنەکانــی بــە نــەردە گیــرا
بــوو و ڕێگــەی دەرەوەیــان نەبــوو.
ســتێفن ئارۆنســۆن ،کارمەنــدی پزیشــکیی پێشــکەوتوو لــە نۆرینگــەی منــدااڵن داوای لــە بەڕێوبــەری نەخۆشــخانە
کــرد کــە نیگەرانییەکانیــان بگەیەنێــت بــەو سیاســەتوانانەی تێکــەڵ کێشــەکە ببــوون .ئــەو تەنانــەت وەک ناڕەزایەتی
بەرامبــەر دابەشــکردنی نۆرینگــەی منــدااڵن دەســتی لــە کار کێشــایەوە.
هاڵندپۆســتێن بینــی کــە دروســتکردنی نەخۆشــخانەی هاڵمســتاد بۆشــاییەکی ئاشــکرا کــردووە ،ئەویــش نەبوونــی
پەیوەنــدی لــە نێــوان کارمەنــدان و سیاســتەوانانە .وتارەکــە هەروەها ئەوەی پشتڕاســت کــردەوە کە ڕوانگــەی زۆربەی
سیاســەتوانان لــە ڕاپۆرتەکــەی ئاالنــدا ڕەنگــی نەداوەتــەوە .توێژینەوەکــەی ئــەو لەســەر بەرژەوەندیــی بەکارهێنــەران
بــوو لــە ژینگــەی کاریــدا .سیاســەتوانان گوێیــان بــۆ پێداویســتیی کارمەنــدان ڕانەگــرت .ئــەوان بەســادەیی لەگــەڵ
نژیاروانــەکان ســازان و پشــتیوانیان لــە پالنــە الوازە دیزاینکراوەکــە کــرد .بەڕێوەبــەری نەخۆشــخانە داکۆکییــان کــرد.
کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی
لــە کۆنفرانســێکی ڕۆژنامەوانیــدا ،بەڕپرســان و بەڕێوەبەرانــی نەخۆشــخانە داکۆکییــان لــە بڕیارەکەیــان کــرد  و
وتیــان کــە ئــەم کارەیــان بــە هــۆی ســنوورداریی ســەرچاوە داراییــەکان بــووە .ئەوەیــان ڕوون کــردەوە کــە زۆربــەی
ئــەو کێشــانەی ئــاالن لــە  C1دا ئامــاژەی پێکــردوون لــە پالنەکانــی C2دا چارەســەر کــراون .بــۆ چارەســەری
کەموکوڕییەکانــی دیکــە ،گۆڕانکاریــی پێویســتی تەکنۆلــۆژی و ئابــووری هۆکارەکانــی بڕیــاردان بــوون.
هەرچەنــد ڕۆژنامەوانــان بــەم بەڵگەیــە ڕازی نەبــوون ،چونکــە پارێــزگای هاڵنــد یەکێــک لــە باشــرین بارودۆخــە
ئابوورییەکانــی ناوچەکــەی هەبــوو و بودجەیەکــی زۆر بــۆ دروســتکردنی نەخۆشــخانەکە تەرخــان کرابــوو .ئــەو بینـی  
«پێنــج واڵتــی دیکــە لــە چەنــد ســاڵی ڕابــردوودا نەخۆشــخانەی نوێیــان ســاز کردبــوون .لــە هیــچ شــوێنێکی دیکــەی
واڵت نەخۆشــخانەکان تــا ئاســتی نەخۆشــخانەی هاڵمســتاد الواز دروســت نەکرابــوون».
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ڕێگەچارەیەک
ئــاالن دژایەتیــی ڕوونکردنــەوەی بەڕێوەبەرانــی کــرد و وەک ڕێگەچارەیەکــی بــاش ئامــاژەی بــە نەخۆشــخانەی
نۆرشــۆپینگ کــرد کــە ژوورەکانــی ســێ تەختیــان هەبــوو».ژوورەکان تۆزێــک گەورەتــرن ،ئــەوەش وای کــردووە کــە
کارمەنــدەکان زۆر ســادەتر کار بکــەن و نەخۆشــەکانیش زۆر ڕازیــرن ».لێنــارت بلیکســت ،بەڕێوەبــەری بیناســازی
داکۆکــی لــە پالنەکــە کــرد .ئــەو وتــی شــوێنەکانی چاودێــری کــە  کێشــەیان هەیــە تەنیــا  ١٢لەســەدی بەشــی C2
پێکدەهێنــن .ئــەو پێداگربــوو کــە بڕیــاری ژووری ســێ تەختــی بڕیارێکــی سیاســی بــووە.
بــەاڵم ئــەو شــتەی کــە کارمەندانــی نەخۆشــخانە و ئــاالن دیالنــی ڕەدیــان کردووەتــەوە ،وتارەکــە ڕوونــی کــردەوە «ئــەو
ڕاســتییەی کــە دیزاینــی  C2بەســەر چۆنیەتیــی بەڕێوەچوونــی نەشــتەرگەریدا زاڵــە نــەک شــتێکی زیاتــر ».لەنــاو
هەمــوو شــتێکدا ،ئاماژەیــان بــەوە کــرد کــە «بــۆ باشــرکردنی بینــا نوێیــەکان ،پێویســتە ژوورەکانــی نەشــتەرگەری و
نۆرینگــەی منــدااڵن لــە یــەک جیــا بکرێنــەوە .ئــەوان پرســیاریان کــرد ‹نابێــت بینــا تــازە ســازکراوەکانی نەخۆشــخانە
بــە باشــرین شــێوە وەاڵمــدەری پێداویســتییەکانی نەشــتەرگەری بێــت؟› ڕاپۆرتەکــەی ئــاالن نەتەنیــا کێشــەکانی
پالنــی نەخۆشــخانەی ڕوون کردنــەوە بەڵکــوو بــە هــۆی دەنگدانــەوەی لــە میدیــادا ،مشــتومڕێکی لــە نێــوان
کارمەندانــی کەرتــی چاودێــری و بەرپرســانی گشــتیدا ســاز کــرد».
وتارەکــە ئــەوەی دەرخســت کــە سیاســەتوانە ســەرەکییەکان پرۆفایلێکــی الوازیــان بــووە ،لــە دواوە ماونەتــەوە و بــە
شــێوەیەکی سەرســووڕهێنەر بێدەنگــن.
وەاڵمی گشتیی وایت ئارکیتێک بە ڕەخنەکان
لــە وەاڵمــی ڕەخنەکانــدا ،وایــت ئاڕکیتێــک نامەیەکــی کــراوەی لــە هاڵندپۆســتێندا بــاو کــردەوە و داکۆکــی لــە
پڕۆژەکــە کــرد« :پالنــی نەخۆشــخانە و بینــای نەخۆشــخانە پێویســتی بــە تیمــی کاری جیــاواز لــە پێواژۆیەکــی
درێژخایەنــدا هەیــە .زۆر کــەس و ڕێکخــراوە تێکــەڵ بــوون .بەشــەکان و نــاوەرۆک ئاڵــۆزن .بــە گشــتی ،هەمــوو
شــتەکان پێکــەوە ئامانجیانــە کــە باشــرین هاوســەنگی بــۆ کــۆی پڕۆژەکــە دابیــن بکــەن ».ئــەوان شــییان کــردەوە
کــە بیناســازی و پالندانانــی نەخۆشــخانەکە پێواژۆیەکــی درێژخایــەن بــووە و بــە بــەراورد بــە نەخۆشــخانەی کاڵمــەر
زیادبوونێکــی  ١٥٠لــە ســەدی لــە ســتانداردی ڕووبــەردا داگیــر کــردووە .ئــەوان بــەو شــێوە داکۆکییــان لــە خۆیــان
کــرد کــە تێچووەکانــی کەرتــی گشــتی زۆر چوونەتــە ســەر و دەبێــت کــەم بکرێنــەوە و ئەنجوومەنــی شــارۆچکەی
هاڵنــد وەک ئەنجوومەنــی شــارەکانی دیکــە بینــاکان بــە شــێوەیەکی چــڕ [و لــە ڕووبەرێکــی کەمــدا] ســاز ناکــەن.
نامەکــەی وایــت ئاڕکیتێــک تێزەکــەی ئاالنــی بــە بێــرخ و پڕهەڵــە لــە قەڵــەم دابــوو وەک هەڵــەی پێوانــەکان.
هەروەهــا ئەوەشــی زیــاد کردبــوو ئەگــەر مەبەســتی ئــاالن بردنەســەری ســتانداردەکانی شــوێنەکەش بووبێــت لــە
هەڵــەدا بــووە.
ئــەوان لەگــەڵ ئــەو تێڕوانینــە دژایەتییــان کــرد کــە لــە C1دا کەموکوڕییــەک ببێــت ،بلۆکێــک کــە پێشــر ســاز کــرا
بــوو و ئێســتا کەڵکــی لــێ وەردەگیــرا .ئــەوان وتیــان «بــۆ  C1لــە هاڵمســتاد ،وا دیــارە کــە ســتافەکەی بــە گشــتی
زۆر پشــتیوانی فەرمانگەکــەن .بــە گشــتی بەشــەکانی چاودێــری لــە بــاری کارکــرد و داراییشــەوە زۆر باشــن .ئــەو
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ڕاســتییەی کــە دەبێــت لــە ئێســتا و لــە داهاتووشــدا گۆڕانــکاری تێــدا بکرێــت دەگەڕێتــەوە بــۆ یاســای پەرەســەندن.
لــە جیاتــی ئــەوەی کــە بــە تەواوەتــی الیەنــە باشــەکان وەال برنێــن ،دەبێــت هەمــوو هێــزە باشــەکان کــۆ  بکرێنــەوە
بــۆ هەنــگاوی دواتــری پەرەدانــی نەخۆشــخانەکە لــە شــاری هاڵمســتاد .ئــەوەش بــەو واتایــە ،وەک دەبینیــن ،بــۆ
ئــەوەی دەروازەی چوونەژوورەکــەی بــە شــێوەیەک ڕێــک بخەیــن تــا ئــەو بڕوایــە بەهێزتــر بــکات کــە نەخۆشــخانەکە
لــە هــەر نەخۆشــخانەیەکی دیکــەی واڵت زیاتــر لەبــەر دڵــی بەکارهێنەرانیەتــی».
وەاڵمی ئاالن دیالنی
لــە ٣ی دیســەمربی ١٩٩٤دا ،ئــاالن وەاڵمــی داوە« :لەجیاتــی وەرگرتنــی جدیــی ڕەخنەکانــم و جێبەجێکردنیــان،
ئــەو کەســانەی کــە ڕووبــەڕووی ڕەخنــە کراونەتــەوە لەســەر بنەمایەکــی هەڵــە هێرشــیان کردۆتــە ســەر تێــزی
دوکتۆراکــەم .یەکەکانــی چاودێریــی نەخۆشــخانە نزیکــەی  ٤٠لەســەدی کــۆی گشــتیی بیناکــە پێــک دەهێنــن.
ئــەوەش بەشــێکی گــەورەی بیناکــە پێــک دەهێنێت بەبێ ئــەوەی کوالیتییەکــەی لەبەر چــاو گیرابێت .نەخۆشــەکان
لــە حــەوت رۆژی هەفتــە و بیســت و چــوار کاتژمێــری ڕۆژدا لــە یەکــەی چاودێــری دەمێننــەوە و هــاوکات شــوێنی
کاری بەردەوامــی ســتافێکە کــە کارێکــی قــورس دەکــەن و دابەزینــی ئاســتیی تواناییەکەیــان لــە کارەکەیانــدا بــە
زیانــی نەخۆشــەکانە».
چوارچێــوەی نەخۆشــخانەکە الواز بــوو .ئەوەشــی زیــاد کــرد ،کــە کارمەندانیــش هــەروەک نەخۆشــەکان تاکــوو
گۆڕینــی بیناکــە لەژێــر کاریگەرییەکەیــدا دەمێننــەوە« .ئــەو تێڕوانینــەی مــن لــە تێزەکەمــدا خســتوومەتە ڕوو ،لــە
الیــەن ســەرجەم گرووپەکانــی ســتافی نەخۆشــخانەوە پشتڕاســت کرانــەوە .ژوورەکانــی نەخــۆش زۆر تەســکن ،واتــە
شــوێنی پێویســتییان نییــە بــۆ چارەســەرێکی گونجــاو».
نژیــاروان ،هــۆکان یۆسفســۆن ،بەراوردێکــی هەڵــەی لــە نێــوان ســتانداردی هاڵمســتاند و کاڵمــەر کردبــوو« :بــە
تایبــەت ،ڕووبــەری نــاوەوەی ژوورەکان 56بــۆ هــەر تەختێــک لــە نەخۆشــخانەی هاڵمســتاد  ١٠.٥میــری دووجــا بــوو
بــەاڵم لــە نەخۆشــخانەی ئینشــۆپینگ  ١١.٧و لــە نەخۆشــخانەی نۆرشــۆپینگ  ١١.٨مەتــری دووجــا بــوو .هــەردوو
یەکــەی پەرەســتاری لــە ئینشــۆپینگ و نۆرشــۆپینگ شــێوەی  Lیــان بــوو ،و ژوورەکانیــان ســێ یــان چــوار نەخۆشــی
تێــدا بــوو کــە ئــەوەش دەبــووە هــۆی کەمبوونــەوەی ڕووبــەری نــاوەوەی ژوورەکان بــۆ هــەر یەکەیــەک .نژیــاروان
ئامــاژە بــە ڕووبــەری نــاوەوە و دیــوارەکان 57بــۆ هــەر تەختێــک لــە هاملســتاد دەکات .تەنانــەت لــە نەخۆشــخانەکانی
دیکــەی توێژینەوەکەیــدا ڕووبــەری نــاوەوە لەگــەڵ دیــوارەکان بــە شــێوەیەکی بەرچــاو زیاتــرە .ڕەخنــەی مــن تەنیــا
ســەبارەت بــە ســتانداردی ڕووبــەر نییــە بەڵکــوو لــە ڕاســتیدا بەڵگەیەکــی تــرە لەســەر پالنــی چاودێریــی ناوردبیــن.
بــۆ وێنــە ،فەرمانگەکــە بــۆ  ٢٨یەکــەی پەرەســتاری تەنیــا یــەک ژووری خاوێنــکاری هەیــە».
ئــاالن درێــژەی دا «هاڵمســتاد نزمرتیــن ســتانداردی هەیــە کاتێــک بــە نەخۆشــخانەکانی دیکــەی توێژینەوەکــە
بــەراورد دەکرێــت .ئەمــە لــە خۆیــدا بووەتــە هــۆی زۆر کێشــە بــۆ کارمەنــدان .زۆر جێگــەی داخــە کــە پێداوســتیی
بەکارهێنەرانیــان لــە قۆناغــی پالندانانــی نەخۆشــخانەکەدا لەبــەر چــاو نەگرتــووە».
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ئــاالن لــە کۆتاییــدا ئەوەشــی زیــاد کــرد کــە ئــەو ناتوانێــت «تێبــگات چــۆن وایــت ئارکیتێکــت بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی
پێداویســتییە کردەییەکانــی نەخۆشــخانە و بەبــێ ئاگاداریــی ســتاف هەروەهــا بەبــێ ڕێزگرتــن لــە نەخــۆش و
بنەماڵەکانیــان پالنــی ئــەم شــوێنانەی چاودێرییــان دانــاوە .شــوێنی چاودێــری لــە هاملســتاد کێشــەی نەبوونــی
شــوێنی دیکــەی وەک ژووری قســەکردن ،ژووری نەخۆشــی پەککەوتــە ،ژووری ڕاهێنــان ،کۆنفرانــس ،کتێبخانــە،
چارەســەری خێــرا ،ژووری ســکرتێر ،ئاودەســت بــۆ ســەردانیکەران ،ژووری حەســانەوەی کارمەنــد ،ژوور بــۆ هاوەڵــی
نەخــۆش و ژووری خۆگۆڕینــی بــوو».
لــە ئەنجامــدا ،ئــاالن مەبەســتی توێژینەوەکــەی ڕوون کــردەوە کــە پەرەدانــی زانیــاری لەســەر ناوەندەکانــی
پەرەســتاری بــووە بــە شــێوەیەک کــە بەکارهێنــەران واتــە نەخۆشــەکان و کارمەنــدان لەســەر دیزاینــی بینــا و
بەکارهێنانــی پرســیان پــێ بکرێــت .ئــەو پێداگــری کــرد کــە ســتاف گرینگرتینــن و دەبێــت پالندانــان بــە هاوکاریــی
نزیــک لەگــەڵ ئــەوان بکرێــت.
ئــاالن دەیهەوێــت بڵێــت کــە پەیامەکــەی ئــەو بــە داخــەوە لــە نەخۆشــخانەی شــارۆچکەی هاڵمســتاد لەبــەر چــاو
نەگیــرا .ئــەو درێــژەی دا بــە پێداگریــی لەســەر پالندانــی خۆگونجێنــەر لــە هاڵمســتاد و جارێکــی دیکــە پێداگــری
کــرد کــە ســتاف گرینگتیرینــن نــەک ســازکردنی شــوێنی چاودێــری بەپێــی ئەرکەکانــی ،و دەبێــت ئەرکەکانــی
نەخۆشــخانە بەپێــی پێکهاتەکــەی خــۆی بگونجێنێــت.
دۆخی نەخۆشخانەکان لە سوید
میدیــای تایبــەت درێــژەی دا بــە وەرگرتنــی ســەرنجەکانی ئــاالن لەســەر دۆخــی نەخۆشــخانەکانی ســوید .لــە
مارســی ١٩٩٥دا ،داگێنــس مێدیســین ،ڕاپۆرتێکــی لەســەر باشــرین و خراپرتیــن نەخۆشــخانەکانی واڵت ئامــادە
کــرد و ئامــاژەی بــەوە کــرد کــە بەشــێک لــە راپۆرتەکــەی لەســەر بنەمــای توێژینــەوەی ئــاالن دیالنــی نژیــاروان و
توێــژەر لــە زانکۆکــی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم ،بــووە .بەشــی یەکەمــی تێــزی دوکتۆراکــەی‹ ،یەکەکانــی پەرەســتاری
لــە ڕوانگــەی پەســەندکران لــە الیــەن بەکارهێنــەرەوە› تــەواو ببــوو».
لــەو وتــارەدا ،ئــاالن ڕوونــی دەکاتــەوە کــە یەکێــک لــە هۆکارەکانــی ســەرکەوتوویی نەخۆشــخانەکان ئەوەیــە ڕای
کارمەنــدان لــە پالندانانــدا وەربگیرێــت .ئــەو دەڵێــت «ســتاف و کارمەنــدان لــە پالندانــدا بەشــدار بــوون و توانیویانــە
لــەو قۆناغــەدا ڕای خۆیــان دەربــڕن .جیاوازییەکــە لەســەر ئــەوە نییــە کــە کــێ زۆرتریــن پــارەی خــەرج کــردووە .بــە
پێچەوانــەوە ،ڕاســتییەکە ئەوەیــە کــە نەخۆشــخانە خراپەکانیــش تێچوویــان زۆرە .کات تەرخانکــردن لــە قۆناغــی
پالندانــان لــە بــەراورد بــە تێچــووی گۆڕێنــی شــتەکان دوای دەســتپێکی ســازکردنی بیناکــە ،هەرزانــرە».
جیاوازییەکانی نەخۆشخانەکان دەردەخرێن
ئــاالن جیاوازییەکــی گــەورەی لــە نێــوان ئــەو نەخۆشــخانانەدا دۆزییــەوە کــە ئــەو دیتبوونــی .ئــەو ئامــاژەی بــەوە
کــرد کــە نەخۆشــخانەی کاڵمــەر کــە لــە ســاڵی ١٩٩١دا کراوەتــەوە ،جێگــەی پەســەندی بەکارهێنەرانــی بــووە
چونکــە پالندانــەران ڕای کارمەنــدان و نەخۆشــخەکانیان وەرگرتبــوو و پێداویســتییەکانیان لەبــەر چــاو گرتبــوون.
ئەمــە باشــرین دیزاینــی ژوورەکانــی نەخۆشــی لێکەوتــەوە .بــۆ وێنــە ،لــە ژوورە ســێ تەختەکانــی نەخــۆش ،لــە
183

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

جیاتــی ئــەوەی تەختــەکان بــە شــێوەی هاتەریــب ڕیــز بکرێــن ،بــە دوای یەکــدا ڕیــز کــران و مەودایەکــی کەمیــان
بــوو ،هــەر تەختێــک الی ســەری دەکەوتــە الی دیوارێــک .الی القــی هــەر تەختێــک لــە گۆشــەیەکی جیــاوازەوە
بــەرەو نــاوەوەی ژوورەکــە بــوو ،بــەم شــێوەیە نەخۆشــەکان هــەم لــە بــاری فیزیکــی و هــەم لــە بــاری دەروونییــەوە
لــە یەکــر دوور بــوون و ئــەوەش یارمەتــی دەدان کــە ژیانــی تایبەتییــان پارێــزراو بێــت .هــاوکات ،ڕێکخســتنەکان
بــە شــێوەیەک بــوون کــە نەخۆشــەکان دەیانتوانــی لــە ژوورەکــەدا یەکــر ببینــن و قســە بکــەن بــەم شــێوەیە هەلــی
هەڵســوکەوتی کۆمەاڵیەتییــان بــۆ دەڕەخســا.
ئــاالن دیالنــی بــۆ ئــەم داهێنانــە ستایشــی دیزاینەرەکانــی کــرد« :ئــەوان بــە شــێوەیەکی دیکــە بیریــان لــەو ژوورانــە
کــردەوە کــە ســێ نەخۆشــی تێــدا بــوون ،دیزاینەکــە بــە شــێوەیەک بــوو کــە هــەر کام لــە نەخۆشــەکان گۆشــەیەکیان
بــوو ،بۆیــە دەیانتوانــی ئازادانــە لەســەر هــەردووال بخــەون بەبــێ ئــەوەی هاوژوورییەکانیــان ببینــن .شــوێنی
پەنجــەرەی ژوورەکــەش زۆر بەباشــی لەبــەر چــاو گیرابــوو .ژوورەکان جێگەیــان زۆر بــوو و بــۆ کارمەندەکانیش ســادەتر
بــوو .هەروەهــا ،پەیوەندیــی نــاوەوە لــە نێــوان ژوورە جیاوازەکانــی بەشــەکانی چاودێریــدا بــاش بــوو .وێســتگەی
فەرمانگــەکان لــە نزیــک دەرگای چوونــەژووری فەرمانگەکانــی دیکــە هەڵکەوتــووە .هــەردوو ژوورەکانــی دانیشــن 
و نــان خــواردن  لــە ناوەڕاســتدا لــە نێــوان ژوورەکانــی نەخــۆش  و لــەالی ئاشــپەزخانە هەڵکەوتــوون .زۆر بــە باشــی
دەکــرا تێیــدا بگەڕێــی .مــەودای هاتوچــۆ لــە نێــوان کارمەنــد و نەخۆشــەکاندا نزیکــەی  ٢٠مەتــرە ».ئــەو هەروەهــا
زۆر بــە ڕازاوەیــی و مرۆڤانەبوونــی نەخۆشــخانەی نۆرشــۆپینگدا هەڵدەڵێــت ،شــوێنێک کــە فــەزاکان بــە ڕووناکیــی پــڕ
کراونەتــەوە و رسوشــتی دەرەوە لــە پەنجەرەکانییــەوە بــە باشــی دەبیرنێــت.
ئــاالن ئەمانــەی بــە نەخۆشــخانەی هاڵمســتاد بــەراورد کــرد ،و بــە هــۆی وەرنەگرتنــی ڕای کارمەنــدان لــە دیزایــن و
پالندانــی نەخۆشــخانەکە وەک منوونەیەکــی الوازی بینــای چاودێریــی تەندروســتی وەســفی دەکات.
ئــەو تەنانــەت زیاتــر ڕەخنــەی لــە ئەنجوومەنــی شــارۆچکەکە بــوو .ئــەو ئامــاژەی بــە هەڵــەی بنەڕەتیــی دیزایــن کــرد،
وەک دیزاینــی الوازی ئــەو ژمــارە کەمــەی حەمــام کــە هەبــوون و شــوێنی نەگونجــاوی ژوورەکان .تەنیــا یــەک ژووری
خاوێنــکاری بــۆ بیســت و هەشــت نەخــۆش هەبــوو و هیــچ ژوورێکــی بــۆ نەخۆشــێک لــێ نییــە کــە  لــە نەخۆشــخانە
دەمرێت.
پالندانــەری چاودێریــی تەندروســتیی هاڵمســتاد بــە تونــدی وەاڵمــی دایــەوە و وتــی ڕەخنەکانــی کرێــکاران لــە
قۆناغــی پالندانانــی نەخۆشــخانەکەدا بــە تەواوەتــی ڕوون نەبــوون و ئێســتا زۆر درەنگــە بــۆ گۆڕانــکاری.
وایت ئارکیتێکتی داخ لە دڵ
لۆبیــی وایــت ئاڕکیتێکیتــی نەریتخــواز دژایەتیــی کارە داهێنەرانەکــەی ئاالنیــان کــرد .کاتێــک کــە لــە ١٩٩٦دا
تێــزی دوکتۆراکــەی پێشــکەش لیژنــەی هەڵســەنگاندن کــرد ،ڕەت کرایــەوە .ئــاالن بــۆی ڕوون بــوو کــە ئــەو
دژایەتییــە تونــدەی کــرا تەنیــا بــە هــۆی ڕەخنــە لــە توێژینەوەکــەی نەبــوو .ئــەو دەیزانــی کــە هــۆکاری ســەرەکی لــە
بڕیارەکەیانــدا بــە هــۆی پێشــداوەریی ڕەگــەزی و نەتەوەیــی ســویدییەکانە کــە بەرامبــەر بــە نەتەوەکانــی دیکــە جیــا
لــە نەتــەوەی خۆیــان هەیانــە.
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تاوەکــوو  ١٩٩٦هێرشــەکان بــۆ ســەر ئــاالن توندتــر دەبــوون.
ئــەو کارەکــەی بــۆ ناوەنــدی توێژینــەوەی نەخۆشــخانە درێــژە ئەو دەیزانی کە هۆکاری
دا ،کــە مەکۆیــەک بــوو بــۆ توێژینــەوەی دیزاینــی چاودێریــی سەرەکی لە بڕیارەکەیاندا بە
تەندروســتی ،ئــەو لــەوێ وەک ســکرتێر و پــەرەدەری ســەرەکی
کاری دەکــرد و هــاوکات خــۆی بــۆ داکۆکــی لــە دکتۆراکــەی هۆی پێشداوەریی ڕەگەزی
ئامــادە دەکــرد .سەرەپەرشــتیارەکەی ،لیژنــەی داوەری ڕێــک و نەتەوەیی سویدییەکانە
خســت؛ یەکێــک لــە ئەندامانــی پەنێلەکــە پزشــك بــوو و ئــەوی کە بەرامبەر بە نەتەوەکانی
دیکــە نژیاروانێــک بــوو کــە نەخۆشــخانەی ترۆندهایمــی دیزایــن
کردبــوو .دوو ڕۆژ بــەر لــە پێشکەشــکردنی نامــەی دکتۆراکــەی ،دیکە جیا لە نەتەوەی خۆیان
داوەرەکان بڕیاریــان دا کــە دوو کەســی دیکەشــی لــێ دەبــن
هەیانە.
کــە پەیوەندییــان بــە وایــت ئارکیتێکــت دەبێــت .ڕوون بــوو کــە
ئامانجیــان ئــەوە بــوو کــە لــە بایەخــی کارەکــەی ئاالن کــەم بکەنــەوە و ڕێگــری بکــەن لــەوەی دکتۆراکــەی وەرگرێت.
بــە داخــەوە ،کاتێــک ئــاالن زانــی وایــت ئارکیتێــک دەســتیان لــەم گۆڕانکارییەدا هەیــە زۆر درەنــگ ببوو .ئــەو دەڵێت
«دەنــا ،مــن ڕازی نەدەبــووم لــەو دانیشــتنەدا ئامــادە بــم .مــن دەمگــوت کــە ئامــادە نیــم و مــن گۆڕانــی داوەرەکان
قەبــوڵ ناکــەم چــون ئــەوە یاســایی نەبــوو ».ئــاالن ڕوونکردنــەوە دەدات «ئــەوان دەیانویســت کــە ســەرنەکەوم ،ئــەوە
بــۆ ســزادانی مــن بــوو .ئــەوە ئامانجــی ســەرەکیی وایــت ئارکیتێکــت بــوو».
ڕێــک ئــەو کارەیــان کــرد .داوەرەکان بڕیاریــان دا کە نامەی دکتۆراکــەی وەرنەگیــراوە .بۆ ئاالن ،هۆکارە ســەرەکییەکە
زانســتی و ئەکادمیــک نەبــوو .ڕاســتییەکەی ئــەوە بــوو کــە ئــەو بەشــێک نەبــوو لــە تــۆڕی ڕێکخــراوەی نژیاروانــی.
ئــەو دەگێڕێتــەوە «وایــت ئارکیتێکــت ،وەک هەمــوو دامــەزراوە ســەرەکییەکانی ســوید ،نــە تەنیــا کۆنرتۆڵیــان بــە ســەر
زانکــۆ و پاڵپشــتە مادییەکانــی توێژینــەوەدا بــوو بەڵکــوو کۆنرتۆڵیــان بەســەر زۆر ئەنجوومەنــی شارەوانیشــدا هەبــوو
کــە گەنــدەڵ بــوون و ببوونــە بەشــێک لــەو بازرگانییــە».
نامەی دکتۆراکەی سەر ناکەوێت
زۆر ڕوون بــوو کــە هــۆکاری ڕەتبوونــەوەی نامــەی دکتۆراکــەی ئــاالن تاکەکەســی بــوو و لەســەر بنەمــای ئەکادمیــک
نەبــوو .ئینگــە فوتالنــد ،بەڕێوەبــەری پالندانانــی ترۆندهایــم ،تێزەکــەی ئاالنــی خوێندبــووە و ڕای خــۆی لەســەر
دابــوو ،ئــەو بەشــەی وەک ڕیالیزمێکــی ڕاســتەقینە بــاس کردبــوو« .ئــاالن ســەرجەم بنەماڵەکــەی لــە ئیتالیــاوە
بانگهێشــت کردبــوو بــۆ ئــەوەی جــەژن بگــرن .منیــش لــەوێ بــووم .ئــاالن تــووڕە بــوو .مــن هەســتم کــرد کارەســاتێک
ڕوو دەدات .زۆر ســەخت بــوو گــوێ بــۆ ئــەو شــتە بگــری ئــەوان باســیان دەکــرد .ســەرەنجام بڕیاریــان دا کــە تێزەکــە
ســەرنەکەوتووە .وا دیــار بــوو کــە داوەرەکان گــۆڕاون .زۆر ڕوون بــوو کــە ئــەوان ئەجێندایەکــی تایبەتیــان بــوو.
«بــە هیــچ شــێوەیەک شــتی وا لــە نەرویــج ڕوو نــادات .کاتێــک دەچیــت داکۆکــی لــە دکتۆراکــەت بکەیــت ،هەمــوو
ئەوانــەی پێشــر کاریــان لەگــەڵ تــۆ کــردووە ســەرنجی خۆیــان لەســەرکارەکەت دەردەبــڕن .کارەکــەت بــە تەواوەتــی
پێداچوونــەوەی بــۆ دەکرێــت .وا بــاوە کــە بــەر لــە داکۆکــی ڕای ئەوانــی تــر وەربگریــت .بــەاڵم لــە نەرویــج  ،هەمــوو
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ئەوانــە لــە کاتــی داکۆکییەکــەدا ناکرێــن .ئــەو کەســانەی لەوێــن ئەرکیــان ئەوەیــە بپرســن ‹ئایــا ئــەوە بــە قــەدەر
پێویســت باشــە؟ ئایــا تــۆ شــتێکت لــە یــاد کــردووە؟ دەتهەوێــت لــە جیاتــی ئەمــە چــی دابنێیــت؟ ئایــا تــۆ لەســەر
ڕێگەیەکــی هەڵــەی؟ ئایــا دەتهەوێــت ڕێبازێکــی دیکــە تاقــی بکەیتــەوە؟ نــا ،تــۆ ئــەوە لــە ســاڵۆنی داکۆکــی ناکەیــت
کــە پــڕە لــە ئاواتــی جــوان.
«زۆر بێبەزییانەیــە .تــۆ میوانییەکــی گــەورەت بــۆ هەمــوو هاوڕێــکان و بنەماڵــەت گرتــووە .چرکەســاتێکی مەزنــە،
ڕەنگــە گەورەتریــن کات بێــت لــە هەمــوو ژیانــی بنەماڵەتــدا .ئــاالن کاری کردبــوو بــۆ ئــەوەی لــە ژیانیــدا یارمەتیــی
بنەماڵەکــەی بــدات .تــۆ کاری وات نەکــردووە .دواتــر پێــم وت‹ ،مــن دەمەوێــت یارمەتیــت بــدەم ›.ئێمــە زۆر باســان
کــرد و هەندێــک شــتامن گــۆڕی».
ســاتو دەڵێــت «ڕۆژێکــی زۆر ناخــۆش بــوو بــۆ ئێمــە ،بەرنامەمــان وا بــوو بــە هــۆی نامــەی دکتۆراکــەی ئاالنــەوە
بیکەینــە جــەژن .جێگەیەکــان بــە کــرێ گرتبــوو و داوای خواردمنــان کردبــوو .ناچــار بوویــن هەمــوو بەرنامەکــەی
ئــەو ڕۆژە تێکبدەیــن! بەشــی پەنجــا کــەس خواردمنــان داوا کردبــوو و بەشــێکیامن بــردەوە ماڵــەوە .ئــەوەی تریــش
هەڵــڕژا .تــا بڵێــی ناخــۆش بــوو.
«ئــاالن تــووڕە و خەمبــار بــوو .بــەاڵم ئــەو هەمیشــە بــڕوای وا بــوو کــە لەســەر ڕێگەیەکــی ڕاســتە ،ئــەوەی کــە دەبێــت
ڕاســتی بڵێــت ،چونکــە جگــە لــەوە شــتێکی تــری لــێ نابیســن .تەنانــەت لــەو ڕۆژە ناخۆشــەدا ،هەســتی دەکــرد کــە
ئــەو ڕاســتی وتــووە .ئــەو نەیدەتوانــی کارێــک جگــە لــە وتنــی ڕاســتی بــکات».
ئــەو زوو چــوو بــۆ الی جــان کارلســۆن ســەرۆکی زانکــۆ و بارودۆخەکــەی بــۆ شــی کــردەوە .کارلســۆن لەگــەڵ ئــاالن
هــاوڕا بــوو کــە ئــەو کارەی لەگــەڵ ئــەو کردوویانــە «نــە یاســایی بــووە و نــە وەردەگیرێــت ».ئــەو ســاڵێکی کات درایــە
بــۆ ئــەوەی تێزەکــەی پێشــکەش بکاتــەوە و دکتۆراکــەی تــەواو بــکات .ئــاالن دەڵێــت «مــن کارێکــی نــاوازە و بەنرخــی
ئەزموونیــم لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم پێشــکەش کــرد».
گەیشتنی وایت ئارکیتێکت :توێژینەوەکەی ئاالن
ئــاالن بەشــی شــیکاریی ئەرکــی بینــای لــە فەرمانگــەی نژیاروانــی جێهێشــت و چــوو بــۆ شێوازناســیی پــڕۆژە تاوەکــوو
لــە فەرمانگــەی دیزایــن لەگــەڵ کەســێک پێداچوونــەوە بــۆ توێژینەوەکــەی بــکات .لەگــەڵ ڕۆیشــتنی ،فەرمانگــە
نوێیەکــەش لەگــەڵ وایــت ئارکیتێکــت پەیوەنــدی هەبــوو .ئــاالن دواتــر ئــەوەی زانــی و تێگەیشــت کــە زۆر کــەس لــە
زانکــۆ لەژێــر کاریگــەری و کۆنرتۆڵــی ئــەو گرووپــەدان .ئەوەشــی زیــاد کــرد «وایــت ئارکیتێکــت ئەوەنــدە زاڵ بــوو کــە
نەتدەتوانــی بەبــێ ئــەوەی لەگەڵیــان بیــت کارێــک ئەنجــام بدەیــت».
ئــاالن تێگەیشــت کــە وایــت ئارکیتێکــت دەیانهەوێــت بــە هەمــوو شــێوەیەک هەوڵەکانــی ئــەو تێــک بــدەن.
«بەهەرحــاڵ ،بڕیــارم دا کــە دەبێــت کارەکــەم لــە بەرزتریــن ئاســتدا بێــت بــۆ ئــەوەی بیانوویەکیــان نەبێــت بــۆ ئــەوەی
شکەســتم پــێ بێنــن ».وەک هەمیشــە ،ئــاالن بڕیــاری دا باشــرین بێــت« .مــن توێژینەوەیــەک پێشــکەش دەکــەم
کــە کەســی تــر پێشــر نەیکــردووە .مــن لەهــەر کەســێکی دیکــە زۆر زانســتی تــر دەبــم .ئــەوە ئامانجــی منــە .مــن
ئــەو کارە بــە پشــتوانیی کەســانی دیکــە لــە دەرەوەی زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم دەکــەم».
سەرپەرشــتیارەکەم لــە فەرمانگــە نوێیەکــەش لەگەڵیــان بــوو« .ئــەو بەرپرســی مــن بــوو و نەیدەتوانــی کارێکــی دیکــە
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بــکات کــە نایاســایی بــوو ،چونکــە توێژینەوەکــەی مــن بێوێنــە بــوو  .لــەو کاتەشــدا ،بــۆ شــەش مانــگ بــۆ جارێکیــش
قســەی لەگــەڵ نەکــردم .مــن بــۆم گرینــگ نەبــوو چونکــە مــن وانــەم دەوتــەوە و لــە دەرەوە دەســتم بــە ئیــش کردبوو.
«لــەو کاتــەدا ،مــن زۆر چاالکیــی نێونەتەوەییــم بــوو .لەگــەڵ پــڕۆژەی نەخۆشــخانەی ترۆندهایــم کارم دەکــرد .ئــەوان
ســەبارەت بــە دۆخــی مــن ئــاگادار بــوون و پشــتیوانییان لــێ کــردم .ئەوانــە هەروەهــا دەیانزانــی کــە ئــەو کەســانە بــە
هــۆی ڕەخنــەی مــن لــە وایــت ئارکیتێکتــەوە لەمپەڕیــان بــۆ ســاز کــردووم».
گەڕان بە شوێن پشتیوانیی ئەکادمیکی زیاتر
ئــاالن کەســێک نەبــوو کــە لــە لەمپــەڕەکان برتســێت ،بۆیــە کاتێــک ئاالن کەسێک نەبوو
سەرپەرشــتیارەکەی پشــتیوانیی نەدەکــرد لــە جێگــەی دیکــە بــە شــوێن
پشــتوانیدا گــەڕا« .مارگارێــت ئینفۆرشــم دۆزییــەوە کــە پەرەســتار کە لە لەمپەڕەکان
و پرۆفیســۆری زانســتە پەرەســتاریییەکان بــوو لــە فەرمانگــەی برتسێت ،بۆیە کاتێک
خزمەتگوزارییەکانــی چاودێــری لــە زانکــۆی ئۆرێــرۆ و ئــەو یارمەتــی دام سەرپەرشتیارەکەی
کــە زیاتــر لــە فەلســەفەی پەرەســتاری بزانــم .ئــەو زۆر کەســێکی ڕاســتگۆ پشتیوانیی نەدەکرد لە
بــوو .یەکــەم جــار کــە هــات بــۆ ئــەوەی سەرپەرشــتیارەکەم ببینێــت،
مامۆســتاکەم دەســتی کــرد بــە هــاوار کــردن .ئــەو بــەو هەڵســوکەوتەکەی جێگەی دیکە بە شوێن
پشتوانیدا گەڕا.
شــۆک بــوو .مامۆســتا سەرپەرشــتیارەکەم زۆربــەی کاتــەکان بــەم شــێوە
هەڵســوکەوتی دەکــرد و لــە کۆنرتۆڵــی خۆیــدا کێشــەی بــوو».
لــە ڕاســتیدا ،ئــاالن چوارچێــوەی توێژینەوەیەکــی گشــتگیر و نــاوازەی بــۆ داهاتــووی داڕشــتبوو .ئــەو دەیویســت
لەگــەڵ کەســانی جیاجیــا کار بــکات نــەک تەنیــا لەگــەڵ نژیاروانــەکان .ئــاالن پشــتیوانی لــە ڕۆلــف گوستافســۆن،
پرۆفیســۆری کۆمەڵناســیی پزیشــکی لــە دامــەزراوەی کارۆلینســکا و هەروەهــا دکتــۆر مارتــی تێــکاری پزیشــک و
نژیــاروان لــە فینالنــد وەرگــرت .ئــاالن دەیزانــی کــە ناتوانێــت بیانهێنێــت بــۆ زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم چونکە
سەرپەرشــتیارە نوێیەکــەی قەبوڵیــان نــاکات« .وەک سەرپەرشــتیارە ســەرەکییەکەم ،ئەویــش دەیویســت کۆنرتۆڵــی
تــەواوی بەســەر توێژینەوەکەمــدا ببێــت .ئــەوە زۆر دەســتی منــی دەبەســتەوە چونکــە لــە ڕێگــەی پەیوەنــدی لەگــەڵ
کەســانی دیکــەوە مــن دەمتوانــی باشــرین ڕێگەچــارەکان بــۆ کارەکــەم بدۆزمەوە».بــەو حاڵــەوە ،توێژینەوەکــەی،
ســەرنجی پرۆفیســۆرێکی لــە ئەمریــکا بــەرەو خــۆی ڕاکێشــا» ڕۆجێــر ئۆلریــش لــە زانکــۆی تێگــزاس ئــەی ئەنــد ئێــم.
نامەی دوکتۆرا
لــە نامــە نوێکــەی دوکتۆرایــدا ،ئــاالن دەســپێکێکی لەســەر پێداچوونــەوە بــۆ پەرەدانــی نژیاروانــی لــە نەخۆشــخانەکە
مۆدێرنەکانــی نووســیبوو .لێکۆڵینــەوە ئەزموونییەکــەی لــە نــۆ بەشــی چاودێریــی نەخۆشــدا بــاس کردبــوو ،یەکێــک
لەوانــە نەخۆشــخانەی ترۆندهایــم بــوو .بــۆ مــاوەی ســێ ســاڵ ،لەســەر باشــرکردنی تێزەکــەی پێشــووی کاری کــرد،
بۆیــە شــەش ســاڵی پێچــوو تــا دکتۆراکــەی تــەواو بــکات لــە کاتێکــدا وا بــاوە کــە بــە ســێ یــان چــوار ســاڵ تــەواو
ببێــت.
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«یەکێــک لــە الیەنەکانــی توێژینەوەکــەم ســەبارەت بــە پەرەســەندنی پالندانانــی نەخۆشــخانە لــە ســکاندیناڤیا
بــوو .ئــەو بابەتــە لــەم دواییــەدا لــە نامەکــەی مــن وەرگیــراوە ،جگــە لــەوە هەندێــک الیەنــی تیۆریشــم لــە نامــەی
دکتۆراکەمــدا بــاس کردبــوون .ئەنجامــەکان تــەواو و ڕوون بــوون .کــەس نەیدەتوانــی ئیــراد بگرێــت کــە کارەکــەم
کێشــەی هەیــە یــان ناتــەواوە.
«کاتێــک کــە داوەر لــە کۆتاییــدا کارەکەمــی بینــی ،وتیــان کــە کارێکــی زۆر باشــم کــردووە و زۆر بیرۆکــەی نوێــم
بــاس کــردوون .وتارەکــەم لەســەر هەڵســەنگاندنی وردبینانــە و شــارەزایانە لــە شــەش نەخۆشــخانە بــوو کــە یەکیــان
ترۆندهایــم بــوو .ئــەو شێوازناســییەی کــە مــن پــەرەم پێدابــوو و شــیم کردبــۆوە بێکێشــە بــوو .تــا ئەمــڕۆ هەمــان
شــێواز بــە کار دەهێنــم و زۆر زانســتییە».
سەرچاوەی داهات
ئــاالن لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم هیــچ پشــتیوانییەکی دارایــی نەدەکــرا .خۆشــبەختانە کارەکــەی لەگــەڵ
ترۆندهایــم و وانەوتنــەوە لــە دەرەوە یارمەتــی دا کــە بەشــێکی زۆر لــە پێداویســتیی مادیــی توێژینەوەکــەی دابیــن
بــکات .ســەرچاوەی دیکــەی داهــات لــەو کارەوە دەهــات کــە وەک ســکرتێر لــە فۆرومــی توێژینــەوەی دیزاینــی
چاودێریــی تەندروســتی دەیکــرد .ئــەو فۆرومــە لــە الیــەن ئەنجوومەنــی بیســت شــارەوە پشــتیوانیی مــادی دەکــرا و
بەرپرســی نەخۆشــخانەکان لــە ناوچــە جیاجیاکانــی ســوید بــوو و هەروەهــا لــە دە دامــەزراوەی نژیاروانــی و لەوانــە
وایــت ئاریکتێکــت یارمەتــی وەردەگــرت .هەرکامیــان  ١٠،٠٠٠بــۆ  ٢٠،٠٠٠کرۆنی ســویدییان دەدا ،بۆیــە فۆرومەکە
بودجــەی چاالکــی هەبــوو .هەروەهــا ئــەوە پــارەی ســکرتێرییەکەی ئــاالن و بودجــەی کاریــی ژمێریارییەکــەی لــە
زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم لــە خــۆ دەگــرت.
«وەک توێژەرێــک ،دەبێــت بەرپرســیارەتیی ئــەوە لــە ئەســتۆ بگریــت کــە بەشــێک لــە کۆمەڵگایــت و کۆمەڵــگاش
وشــیار بکەیتــەوە ».ئــاالن دەڵێــت «مەبەســتی مــن ئــەوە بــوو کــە ئــەو کارە لــە ڕێگــەی فۆرومــەکان و وانەوتنــەوەکان
بکــەم .مــن زۆر چــاالک بــووم و ئــەو ڕووداوانــە لــەو کاتــەدا زۆر خوازیاریــان بــوو .مــن لەگــەڵ فــۆروم ئیشــم کــرد ،کــە
لــە ڕێگــەی بەڕێوەبەرایەتیــی وانەبێژەکانــەوە ،بــازاڕی بــۆ وانەکانــی مــن دۆزییــەوە .هەروەهــا وەک ســتوون نووســێک
لــە مێــرۆش پــارەم وەردەگــرت کــە گۆڤارێکــی ڕۆژانــەی خۆڕایــی بــوو و بــە ڕێکوپێکــی پارەیەکیــان وەک حەقــی
نــوورساوەکان دەدا بــە مــن».
کاریگەریی دەمەقاڵە
بــە لەبەرچاوگرتنــی دەمەقاڵــەی وایــت ئارکیتێــک ،ســاتو دواتــر وتــی کــە ئــەو قــەت بــە دروســتی لــە کاریگەریــی
گــەورەی ئــەو دەمەقاڵەیــە لەســەر داهاتــووی ئــاالن تێنەگەیشــت« .مــن قــەت بــە تەواوەتــی تێنەگەیشــتم کــە ئــەو
خەڵکــە بــۆ ئەوەنــدە ناڕەحــەت بــوون .تەنیــا لــە کاتــی ڕووداوەکــەدا ،کاتێــک بینیــم کــە پلەیــەک کــە دەیانتوانــی
بیبەخشــن ،بــووە ڕێگــر لەبــەردەم پیشــەی هاوســەرەکەمدا ،دواتــر زانیــم کــە کارەکــەی ئــاالن چەنــدە ئەوانــی
ترســاندووە».
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ســاتو زانــی کــە ئــاالن هەســتی کــردووە کــە بــە دەرخســتنی کێشــەکانی دیزاینــی نەخۆشــخانەی هاڵمســتاند
خزمەتــی بــە واڵتەکــەی کــردووە .تــا ڕادەیــەک کــە هــاوکارە پرۆفیشــناڵەکانی هەوڵیــان داوە داهاتــووی پیشــەکەی
ئــاالن تێــک بــدەن لــە چــاوی ئــەو بــە دوور مابــوو.
کرانەوەیەکی نێونەتەوەیی بەرچاو :ژاپۆن ١٩٩٦
ســەرەڕای ئــەو کێشــە ناوچەییــە ،کارەکــەی ئــاالن لــە واڵتانــی دەرەوە زیاتــر دەنگــی دایــەوە چونکــە لــە بوارەکــەی
خۆیــدا نوێرتیــن بــوو .لــە ســاڵی ١٩٩٦دا ،بــەر لــە کۆتاییهاتنــی دکتۆراکــەی بانگهێشــت کــرا بــۆ ئــەوەی لــە
فیدراســیۆنی نەخۆشــخانەی نێونەتەوەیــی لــە ژاپــۆن وتارێــک پێشــکەش بــکات.
دوو پرۆفیســۆر لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم کاتێــک ســەبارەت بــە بانگهێشــتەکەی ژاپــۆن قســەیان
لەگــەڵ دەکــرد ،زۆر کــەم بــە دەســتکەوتەکانی ئاالنیــان هەڵدەگــوت .ئــەوان نەیاندەویســت ددان بــە دەســتکەوە
داهێنەرانەکــەی ئاالنــدا بنێــن .بۆیــە ،سەرپەرشــتیاری تێزەکــەی ،هــۆکاری بانگهێشــتی  بــۆ ئــەوە گەڕانــدەوە کــە
ئــەو لــە ســویدە و ئامادەبوونــی ئــەو یارمەتیــی نێونەتەوەیــی بوونــی ڕووداوەکــەی ژاپــۆن دەدات .ئــاالن دواتــر وتــی
«ئــەوە زانســتی مــن نەبــوو کــە ڕێــزی لــێ دەگیــرا ،بەڵکــوو لەبــەر ئــەو شــوێنە بــوو کــە لێــی دەژیــام .ئــەوەم زۆر پــێ
ســەیر بــوو».
«ئــەودەم یەکســەر بێدەنــگ بــوو و زانــی کــە زۆر بــە خراپــی لەگەڵ من قســەی کــردووە .بــەاڵم شــێوازی بیرکردنەوەی
نەگــۆڕی .پەیوەندیــان بــاش نەبــوو و بەبــێ ئــەوەی تەنانــەت خــۆی بزانێــت ،دەیویســت هەمــوو کارەکانــی مــن
کردوومــە و هەمــوو کارەکانــم و هەلەکانــی داهاتــووم لــە پەیوەندیــی بــە پێشــکەوتن لــە کارەکەمــدا کۆنــرۆڵ بکات».
بەرەوپێشچوون و پەیوەندی سازکردن
ئــاالن جارێکــی دیکــە لەگــەڵ جــان کارڵســۆن ،ســەرۆکی دامــەزراوەی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم قســەی کــرد ،کــە
ڕازی بــوو بــۆ ئــەوەی بچێــت بــۆ ژاپــۆن و تێچــووی ســەفەرەکەی لــە دامــەزراوەی والێنبێــرگ دابیــن بــکات .ئــاالن
چــوو بــۆ ژاپــۆن و وتارەکــەی لــە کۆنگــرەی نێونەتەوەیی نژیاروانــەکان لــە گرووپێکی تەندروستیی-گشــتی پێشــکەش
کــرد .ئــەو بــۆ ئــەو کارەی پشــتیوانییەکی زۆری لــێ کــرا چونکــە وتارەکــەی وەک توێژینەوەیەکــی داهێنەرانــە لەبــەر
چــاو گیــرا.
ئــاالن دەیویســت بەرەوپێــش بچێــت ،ئــەو پێویســتی بــەوە بــوو کــە تــۆڕی پەیوەندیــی تایبــەت بــە خــۆی ســاز بــکات.
ئــەو ئــاگادار بــوو کــە هاوبەشــکردنی داهێنانــە چەندمەبەســتەکەی لــە دەرەوە و بەبــێ پشــتیوانیی پرۆفیســۆرەکانی
زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم وەردەگیرێــت« .ئــەوە یەکــەم جــار بــوو کــە هەســتم کــرد پێویســتە لــەو کەســانە
جیــا ببمــەوە .مــن پێشــر چەنــد وتــارم بــاو کردبوونــەوە و دەنگدانەوەیەکــی باشــیان بــوو .بۆیــە دەســتم کــرد بــە
پەیوەندیــی لەگــەڵ چەنــد زانکــۆ نــە تەنیــا لــە ئیتالیــا بەڵکــوو لــە شــارە ئەوروپاییەکانــی دیکــە و ئەمریــکاش».
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ســااڵنی ١٩٩٠ســەردەمێکی پڕچاالکــی بــوو لــە ژیانــی تاکەکەســی و پیشــەیی ئاالنــدا .لــە
ژیانــی تاکەکەســیدا ،لــە نێــوان ســااڵنی  ١٩٩١و ١٩٩٤دا ،ئــاالن ماڵــی خــۆی دروســت کــرد و
دوو منداڵــی بــە ناوەکانــی ســارا و مارکــۆ بــوو .دوای تەواوکردنــی پلــەی لیسێنســیا 58لــە ســاڵی
١٩٩٤دا ،کارەکــەی بــە پشــتیوانیی چەنــد هــاوکاری تــری بــەرەو ئاقارێکــی دیکــە ڕۆیشــت.
وێــڕای هەبوونــی دژایەتیــی بیرۆکــە داهێنەرانەکــەی ،ئــەو درێــژەی دا تاوەکــوو چوارچێوەیەکــی
بەرینــر پێــک بهێنێــت .پــاش تەواوبوونــی دەمەقاڵــەکان لــە میدیــا لــە ســاڵی ١٩٩٦دا ،ئــاالن بــە
پەیوەنــدی لەگــەڵ گرووپێــک لــە دیزاینــەرەکان ،نژیاروانــەکان ،دەروونناســەکان و پســپۆڕانی
چاوەدێریــی تەندروســتیی هەنــگاوی گــەورەی بــەرەو پێشــەوە هەڵگــرت.
بــە گەورەبوونــی تــۆڕی پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ پســپۆڕانی نێونەتەوەیــی ،ئــەو لەگــەڵ
کەســانی پێشــەنگی بوارەکــەی پەیوەنــدی ســاز کــرد ،بیرۆکەکانــی هاوبــەش کــرد و فێــر
بــوو .ئــاالن بــۆ وتــاردان لــە زۆر واڵت بانگهێشــت کــرا و لەگــەڵ خەڵکانێــک دیــداری کــرد کــە
بــۆ چارەســەری کێشــە ئاڵۆزەکانــی ســەردەم لــە بــواری دیزاینــی چاودێریــی تەندروســتی،
نژیاروانــی و شێوازناســی بانگهێشــت دەکــران .ئــەوان توانایــی بەڕێوەبەرییــان لــە ئاالنــدا دیــت
و ڕوانگــە نوێخوازانەکــەی بۆیــان ڕازیکــەر بــوو .ئــەو چەمکــەی ئــەو ئیشــی لەســەر دەکــرد زۆر
بــواری جیاجیــای لێکــر کــۆ دەکــردەوە .بیرۆکەکانــی ژینگەیەکــی خۆشــیان پێکدەهێنــا .لــە کاتــی
بەرفراوانکردنــی پەیوەندییەکانــی ،ئــاالن دەســتی کــرد بــە فۆرمولەکردنــی دیزاینــی ژینگەیــەک
بــۆ چاودێریــی تەندروســتی کــە تــا ئێســتاش درێــژەی هەیــە.
پلەیەکەی خوێندن لە نێوان ماستەر و دوکتۆرا تایبەت بە واڵتانی سکاندیناڤیا 58-

ئاالن دیالنی

 .1بناخەی بەرفراوانبوونێکی جیهانی :یەکەم هەنگاوەکان١٩٩٨-١٩٩١ ،

گەشەســەندنێکی گشــتگیر کــە داهاتــووی کاری ئاالنــی دیــاری کــرد لــە ســاڵی ١٩٩٥دا دەرکــەوت ،کاتێــک
کــە ئــەو ســەمپۆزیۆمێکی نەتەوەیــی لەســەر الیەنــە نێونەتەوەییەکانــی چاودێریــی تەندروســتی لــە هۆڵێــک لــە
شــاری سۆندســڤاڵ لــە باکــووری ســوید ڕێــک خســت ،بــەاڵم چاالکییەکانــی ئــەو لــە ١٩٩٠ەوە وەک بناخەدانانــی
کارەکــەی دەســتیان پێکردبــوو .ئێســتا ئــەو دەســتی کردبــوو بــە دانانــی شــانۆیەک تاوەکــوو بەردەنگــی زیاتــر بــۆ
ســەمپۆزیۆمی نەتەوەیــی لــەو شــێوە ڕابکێشــێت و هــاوکات چاوێکیشــی لــە پەرەســەندنە نوێیــەکان بــوو کــە دەکــرا
لــە ســوید جێبەجــێ بکرێــن و بــۆ زۆر کۆبوونــەوەی نێونەتەوەییــش دەچــوو.
«وێــڕای نەهامەتییــەکان مــن درێــژەم بــە چاالکییەکانــم دا .مــن زۆر چــاالک بــووم .لــە هــەر شــوێنێکی واڵتانــی
ســکاندیناڤیا بڵێــی ســێمینارم بــوو .یەکێکیــان لــە سۆندســڤاڵ بــوو کــە پــڕ هەیەجانرتینیــان بــوو .بــە بینینــی هەموو
ئــەو ڕێگرانــە مــن چــاوم لــە گەورەبوونــی زیاتــر بــوو .وێــڕای دژایەتییــەکان دەســتم کــرد بــە هێنانــی کەســانی زیاتــر
بــۆ ســوید».
بانگهێشتنەکان دەست پێدەکەن
دوای وەرگرتنــی لیسێنســیا ،ئارەزوومەنــدی بــۆ توێژینەوەکــەی ئــاالن زیــادی کــرد .چەندیــن بانگهێشــتی بــۆ هــات
تاوەکــوو دەســتکەوتی کارەکــەی پێشــکەش بــکات .بــەر لــەوە ،دەســتی کردبــوو بــە بانگهێشــتی توێــژەران بــۆ ئەوەی
باســی پالندانانــی نەخۆشــخانەیان لەگــەڵ بــکات .ئــەو دەگێڕێتــەوە «لــە قۆناغــی لیسێنســیادا ،هــەر ســێ مانــگ
جارێــک ئەنجوومەنێکــی شــارەوانیم لــە ســوید بانگهێشــت دەکــرد بــۆ ئــەوەی باســی پالندانانــی نەخۆشــخانەیان
لەگــەڵ بکــەم .ئــەو فۆرومانــە زۆر ســەرنجڕاکێش بــوون .تۆڕێکــم پێکهێنــا و زۆربــەی کات خۆشــم بــۆ پێشکەشــکردنی
وتــار دەچــووم .دواتــر ،بەشــداربووەکان ئــەو زانیارییانەیــان دەگواســتنەوە کــە باســم دەکــرد».
لــە ١٩٩٥دا ،ئــاالن لــە الیــەن ئەنجوومەنــی گەورەشــارەکانی ســویدەوە بانگهێشــت دەکــرا بــۆ ئــەوەی لــە شــاری
سۆندســڤال ســەمپۆزیۆمێک ڕێــک بخــات .ئــەو ســەمپۆزیۆمە الیەنــە ئارەزوومەندەکانــی حکومــەت ،بازرگانــی و
ئەکادیمیــای کــۆ دەکــردەوە بــۆ ئــەوەی دەســت بکــەن بــە باســکردن لەســەر بابەتێــک کــە ســەرەنجام گەیشــتە
ڕووداوێکــی جیهانــی کــە ئــاالن نــاوی نــا :دیزاینــی جیهانــی و کۆنگــرەی جیهانیــی تەندروســتی.
بــە دوای دەســتپێکی ئــەو ڕووداوە لــە ســوید ،ئــاالن دەســتی کــرد بــە پەیوەنــدی لەگــەڵ پســپۆڕانی نێونەتەوەیــی و
بــۆ زۆر شــوێن بانگهێشــت کــرا کــە وتــار پێشــکەش بــکات و دەســتی کــرد بــە ســەفەری نێونەتەوەیــی بــۆ ئەمریــکا و
ئەورووپــا .ئــەو کاتــە ماوەیەکــی دیــار بــوو لــە پەرەســەندنی بیرۆکەکەیــدا.
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گەشت بۆ ویالیەتە یەکگرتووەکان
ئەزموونێکــی نوێــی دیکــە ،لــە ســاڵی ١٩٩٥دا بانگهێشــتکرانی بــوو بــۆ ســەردانێک بــۆ ئەمریــکا تاوەکــوو لــە زانکــۆی
تێگــزاس ئــەی ئەنــد ئێــم ،وتارێــک پێشــکەش بــکات .ئــەو لــە ســان فرانسیســکۆ و لــۆس ئەنجلێــس قســەی کــرد و
توێژینەوەکــەی لــە زانکــۆکان پێشــکەش کــرد.
تــۆوی ئــەو شــتەی کــە دواتــر بــوو بــە نژیاروانیــی ســەلوتۆجێنیک لــە گورانــدا بــوو .ئــەو چەمکــە لــە الیــەن ئاالنــەوە
لــە کاتــی ســەردانی بــۆ شــارە پێشــەنگەکان و زانکۆکانــی ئەمریــکا دروســت بــوو و بــەردەوام بــە باشــی وەردەگیــرا.
داهێنــەری و خوڵقانــدن لــە بوارەکانــی دیزاینــی تەندروســتی و چاودێریــی تەندروســتی لــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
کەشــێکی نــاوازەی کێبەرکێــی خوڵقانــد .ئەمریکاییــەکان هەمیشــە بــاوەش بــۆ بیرۆکــە نوێیــەکان دەکەنــەوە.
ماردێــل شــێپڵی ،کــە ئێســتا پرۆفیســۆری زانکــۆی کۆرنێلــە ،ئاالنــی لــە تێگــزاس بینــی و ئەودەم لــە زانکــۆی تێگزاس
ئــەی ئەنــد ئێــم وانــەی دەوتــەوە .ئــەو دەگێڕێتــەوە «ئــاالن لــە شــوێنێکی دیکــەوە دەهــات بــۆ تێگــزاس .تێگــزاس
بۆخــۆی وەک واڵتێــک وایــە .شــتێک کــە بــەردەوام لــەودا ســەرنجم دەدا ئــەوە بــوو کــە ئــاالن بەبــێ نیگەرانــی لــە
ســرێس و تووڕەییــەک کــە هەندێــک کــەس کاتــی ڕووبەڕووبوونەوە لەگــەڵ دۆخە نوێیــەکان هەیانە ،لــەم کولتوورەوە
دەچــوو بــۆ نــاو ئــەو کولتــوور .ئــەو ڕێگــەی خــۆی دەکــردەوە؛ ئــەوە هەمیشــە ئاکامــی باشــی هەبــوو .تەنانــەت کاتــی
بڕیــاردان لەســەر ئــەوەی کــە کــێ بــۆ یەکــەم دیــدار بانــگ بکرێــت ،کــێ یەکــەم جــار بــۆ پێشکەشــکردنی وتــار بانــگ
بکرێــت ،ئێمــە لــە خــوارەوە دانیشــتبووین و باوەشــێک وتارمــان پــێ بــوون و پۆلێنبەندیــان کردبــوون ،دەمانــوت
بەڵــێ یــان نەخێــر و قســەی خۆشــان دەکــرد ،لــە نهۆمــی خــوارەوەی خانــەی رۆجێــر ئۆلریــچ دانیشــتبووین».
ئــەوە یەکــەم ئاشــنابوونی ئــاالن بــوو لەگــەڵ ویالیەتــە یەکگرتــووەکان و لــەو ســەفەرەدا چــاوی کرایــەوە ،ئــەو بــە
نۆســتالژییەوە بیــری دێتــەوە کــە لــە هاوســتۆن بــۆ وێســتگەی کۆلێــج و لەوێــوە بــۆ زانکــۆی تێگــزاس ئــەی ئەنــد
ئێــم لــە یەکــەم جــاری پێشکەشــکردنی وتــاردا بــە پــاس
رۆیشــتووە .ئــەو بڕیــاری دا لــە هاوســتۆنەوە لــە جیاتــی فڕۆکــە «داوا پیزایەکم کرد بەاڵم پێم
بــە پــاس بــڕوات؛ ئــاالن دەیویســت لەگــەڵ خەڵکــی ئەمریــکا سەیر بوو ئەوەندە گەورە بوو
هەڵســوکەوت بــکات« .بینیــم کــە پاســەکە پــڕە لــە کرێــکاری کە بنەماڵەیەکی تێر دەکرد!
ئاســایی کەســانی ئەفریقایی-ئەمریکایــی .دەســتم کــرد بــە
قەت پێشرت تەخشان و
قســەکردن لەگــەڵ سەرنشــینەکان ،هەموویــان باســی چینــە
ئابــووری کۆمەاڵیەتییەکانــی نــاو واڵتەکەیــان دەکــرد ».ئــاالن پەخشانی وام نەدیبوو».
ســەری ســووڕ مابــوو لــەو شــت گەورەکردنــەوەی لــە هەمــوو
شــتێکدا دەیبینــی ،لــە خواردنــەوە بگــرە تــا داراییــەکان .لــە ســەفەرەکەیدا لــە کاڵێــج ستەیشــن هیلتــۆن ،ئــەو
وتــی «داوا پیزایەکــم کــرد بــەاڵم پێــم ســەیر بــوو ئەوەنــدە گــەورە بــوو کــە بنەماڵەیەکــی تێــر دەکــرد .قــەت پێشــر 
تەخشــان و پەخشــانی وام نەدیبــوو».
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هاوکارە نوێیەکان
ئــاالن پەیوەندیــی نوێــی دروســت کــردن ،لەوانــە دوکتــۆر وەیــن ڕوگا کــە لــەو کاتــەدا بەڕێوەبــەری دیزاینــی
چاودێریــی تەندروســتی بــوو لــە سانفرانسیســکۆ ،و یارمەتیــی ئاالنــی دا کــە کەســانی دیکــە بناســێت .ئــەو هەروەهــا
جەیــن مالکینــی بینــی ،دیزاینــەری نــاوەوە لــە ســان دیەگــۆ ،کەســێک کــە لەســەر مۆدێلــی چاودێریــی پلەینــری
(داری چنــار) کاری دەکــرد و زۆر پەیوەندیــدار بــوو بــە توێژینــەوەی دیزاینــی چاودێریــی تەندروســتی .یەکێکــی
دیکــە لــەو کەســانەی لەگەڵــی ئاشــنا بــوو دێرێــک پارکێــر ،بەڕێوەبــەری کۆمپانیــای ئانشــێن ئەنــد ئــاالن بــوو ،کــە
دیزاینێرێکــی زۆر نــارساوی چاودێریــی تەندروســتییە و دواتــر دەبێتــە ڕاوێــژکاری ئــاالن.
چیرۆکــی دێرێــک پارکێــر بــە تایبــەت جێگــەی ســەرنجە .ئــەو یەکێــک لــە کچــە دوانەکــەی لــە یەکەیەکــی
چاودێریــی تایبەتــی نەخۆشــخانە لــە دەســت دابــوو .لــەو کاتــەدا ،یەکەکانــی چاودێریــی تایبەتــی منــدااڵن وەک
ئێســتا گەشەســەندوو نەبــوون .لەدەســتدانی خەمهێنــەری ئــەو منداڵــەی هانــی دا بــۆ ئــەوەی کارەکــەی تەرخــان
بــکات بــۆ باشــرکردنی نەخۆشــخانەی منــدااڵن .دێرێــک یەکــەم یەکــەی چاودێریــی تایبەتــی پێشــکەوتووی بــۆ
منــدااڵن لــە کالیفۆرنیــا دیزایــن کــرد و لــە چەندیــن کێبەرکێــی نێونەتەوەیــی نەخۆشــخانەی مندااڵنــدا بەشــداری
کــرد .ئــەو چەندیــن خەاڵتــی گرینگــی لــە ســان دیەگــۆ ،لــە زانکــۆی ســتانفۆرد لــە پالــۆ ئالتــۆ ،لــە ســیاتێل ،لــە
شــاری کالگــەری لــە کەنــەدا ،و لــە فلۆرێنســی ئیتالیــا بردبــووەوە.
ئــاالن لــەو ســەفەرەدا پرۆفیســۆر ماردێــل شــەپلەی ،جــۆرج مــان ،و رۆجێــر ئۆلریچــی لــە تێگــزاس ئــەی ئەنــد ئێــم
ناســی .پاشــخانی ئۆلریــچ لەســەر کاریگەریــی ژینگەیــی لەســەر تەندروســتی و خۆشــبژێویی خەڵــک بــوو .ئــەو
لــە ئۆپســاالی ســوید تویژینەوەیەکــی کــرد ،کــە کاریگەرییەکــی گــەورەی لەســەر ئەمریــکا دانــا .ئــەو وتارێکــی لــە
جورناڵــی سایێنســدا بــاو کــردەوە .وتارەکــە لەســەر وێنەیــەک بــوو کــە چــۆن کەســێک لــە ژوورەوە دەڕوانێــت بــۆ
رسوشــتی دەرەوە و باســی لــە شــێوازەکانی پەیوەنــدی لەگــەڵ رسوشــت کردبــوو کــە چــۆن لــە پرۆســەی چارەســەردا
کاریگەرییــان هەیــە.
هەنگاوێکی وەرچەرخان لە پەرەسەندندا
ئــاالن پــاش گەڕانــەوەی بــۆ زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم لــە ســوید ،دەســتی کــرد بــە پتەوکردنــی ڕوانگەیەکــی
نێوان-بــواری تاوەکــوو زیاتــر پــەرە بــدات بــە بیرۆکەکانــی لــە دیزاینــی نژیاروانیــدا .بوارەکانــی دیکــە کــە دەســتی
کــرد بــە توێژینــەوە تێیانــدا و یەکــی خســن بریتــی بــوون لــە :تەندروســتیی گشــتی ،نژیاروانــی ،و یەکــەی
نیشــتەجێبوون .بــەر لــەوەی نامــەی دکتۆراکــەم پێشــکەش بکــەم ،ســەردانی دامــەزراوەی کارۆلینســکام کــرد کــە
زانکۆیەکــی پزیشــکییە .ئــەو ســەردانە زۆر پڕبەرهــەم بــوو .دنیایەکــی نوێــی بــە ڕووی منــدا کــردەوە .پرۆفیســۆری
دەروونناســی ،کریســتۆفێر کۆنارســکی ،ئەوەنــدە هانــی دام کــە هــەر ئــەو دەم ویســتم کاری لەگــەڵ بکــەم .ئــەو
داوای لێکــردم ئەوەنــدەی دەکرێــت زوو زوو ســەردانی بکــەم .تەنانــەت بەبــێ ئــەوەی بــە سەرپەرشــتیارەکەم لــە
دامــەزراوەی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم بڵێــم ،ئــەو کارەم کــرد.
«کۆنارســکی باوکــی نەخۆشــییە دەروونی-جەســتەییەکان (سایکۆســۆماتیک) بــوو لــە ســوید و ســەرۆکی کۆمەڵــەی
سایکۆســۆماتیکی ســویدی بــوو .مــن لــە ســاڵی  ١٩٩٧بــەر لــەوەی کۆتایــی بــە تێزەکــەم بهێنــم دەســتم کــرد بــە
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کارکــردن لەگەڵــی .زۆری لــێ فێــر بــووم .ئــەو زۆر قووڵــر فێــری کــردم کــە ســەلوتۆجێنیک واتــای چییە و تێگەیشــتم
لــەوەی کــە تەندروســتی پرۆســەیەکە و ئــەوەی کــە چۆناوچــۆن بــە دەســت دێــت .ئــەو بیرۆکانــە کاریگەرییەکــی
بەرچاویــان لەســەر پەرەســەندنی کارەکــەم لــە درێــژەی ژیامنــدا هەبــوو».
کۆتاییهاتنی دکتۆرا و درێژەی ڕێگا
لــە ســاڵی ١٩٨٨دا ،ئــاالن دکتۆراکــەی تــەواو کــرد و نامــەی دکتۆراکــەی لەژێــر ناونیشــانی «دیزایــن و چاودێــری
لــە پالندانانــی نەخۆشــخانە»دا پێشــکەش کــرد .بەبــێ هــەوڵ و ماندووبــوون داوەرەکان تێزەکەیــان وەرگــرت .ئــەو
ڕووداوە کۆتایــی هێنــا بــە قۆناغــی پڕکێشــەی دووپاتبوونــەوەی نامــەی دکتۆراکــەی .ســەرەنجام ،پڕۆژەکــە کۆتایــی
پێهــات .چەندیــن شــت لــە ســااڵنی دواییــدا لەســەر ژیانــی کاریگــەری دادەنێــن.
ئــاالن دەگێڕێتــەوە «ســاڵی  ١٩٩٨تێزەکــەم بــە کوالیتیــی زۆر بــەرزی زانســتییەوە کۆتایــی پێهــات و لــە هاوڕێیــان و
بنەماڵەکــەم کەســم بانگهێشــت نەکردبــوو .وا بــاوە کــە ڕێوڕەســمێکی جەژنگرتــن دابنێــی لــە کۆتایــی دکتۆراکەتــدا
بــەاڵم مــن پێــم بــاش بــوو ئــەو کارە نەکــەم .نانوخوانێکــی شــەوم لــە زانکــۆ ڕێکخســت و کیکــی بیۆرکالنــد،
خوێندکارێکــی دکتــۆرای هــاوکارم کــە لــە هەمــوو ڕێگەکــەدا هاوکاریــی کردبــووم ،لــە ڕێکخســتنی میوانییەکــەدا
یارمەتــی دام .ئێمــە بــەر لــە دکتۆراکــەم هاوکاریــان بــوو و پێکــەوە وتارێکــان بــاو کردبــووەوە .ئــەو کۆتاییهاتنــە
بــۆ هەمیشــە پەیوەندیــی منــی لەگــەڵ زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم کۆتایــی پێهێنــا .مــن قــەت نەگەڕامــەوە بــۆ
ئــەو شــوێنە.
«تــا ئــەو کاتــەی ،کــە مــن لــە ترۆندهایــم کارم دەکــرد ،هاتوچــۆم دەکــرد .چــاوەکان لــە ترۆندهایــم بــەرەو داهاتــوو
دەیانڕوانــی .ڕوانگــەی منیــش بــەرەو داهاتــوو بــوو .دەســتم کــرد بــە ڕێکخســتنی یەکــەم کۆنگــرەی جیهانــی .لــە
کۆنگرەیەکــی نەتەوەیــی لــە باشــووری ســوید لەگــەڵ یــۆران پێرشــن قســەم کــرد ،کــە دواتــر بــووە وەزیــری بازرگانــی
و ســەرنجام بــووە ســەرۆکوەزیران .پێکــەوە باســان لــە الیەنــە بەشــداربووەکانی پرۆســەی پالندانانــی دیزایــن و
بیناســازیی نەخۆشــخانە کــرد ».ئــەو قســەکردنانە ،هــەرەک دواتــر دەرکــەوت ،چارەنووسســاز و پڕبەرهــەم بــوون.
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 .2ترۆندهایم :چاندنی تۆوی چەند دەیە هاوکاری٢٠١٤-١٩٩٠ ،

ئــاالن لــە ســەرەتای ١٩٩٠دا بانگهێشــت کــرا بــۆ ترۆندهایــم بــۆ ئــەوەی نامــەی دکتۆراکــەی پێشــکەش بــکات و
بــاس لــە توێژینەوەکــەی لەســەر نــۆ نەخۆشــخانەکە و لەوانــە نەخۆشــخانەی نەرویجیــی ترۆمســۆ بــکات .هێشــتا
کارمەنــدی برینــک بــوو و لــە هەمــوو دەیــەی ١٩٩٠ەکانــدا ســەردانی نەرویجــی دەکــرد .پەیوەندیــی ئــاالن لەگــەڵ
ترۆندهایــم بــۆ ناســاندنی کارەکــەی خاڵێکــی گرینــگ بــوو کــە تــا ئەمــڕۆش درێــژەی هەیــە.
پاشخان
ئــاالن بــۆ توێژینــەوەی دوکتۆراکــەی ســەردانی نەخۆشــخانەی ترۆمســۆی لــە باکــووری نەرویــج دەکــرد .ئێســتا ئــەو
بڕیــاری دابــوو کــە لەگــەڵ ئینگــە فۆتالنــد بەڕێوەبــەری پالندانــان پەیوەنــدی بگرێــت .فۆتالنــد دەڵێــت «ئــاالن
پەیوەنــدی پێــوە کــردم چونکــە ئــەو لەســەر نەخۆشــخانەی ترۆمســۆ توێژینــەوەی کردبــوو .ئــەو پێــی وتــم کــە حــەز
بــە چۆنیەتیــی کارەکەیــان  نــاکات و بیســتبووی کــە دەســتامن کــردووە بــە کاری دیزاینــی نەخۆشــخانەیەکی نــوێ.
ئێمــە لــە ترۆندهایــم یەکــان بینــی و ســەبارەت بــە ئاســایش و بایەخــدان بــە نەخۆشــەکان و هەروەهــا ڕێبــازی
ســەلوتۆجێنیک قســەمان کــرد».
«بــۆم ڕوون کــردەوە کــە ئێمــە لــەو دەمــەدا لەســەر جۆرێکــی نوێــی کێبەرکێــی پالندانانــی نەخۆشــخانە کار دەکەین.
کێبەرکێکــە لەســەر بیرۆکەکەیــەک بــوو کــە دکتــۆرەکان ،پەرەســتارەکان و نژیاروانــەکان پێکــەوە کــۆ دەبنــەوە و
بــاس دەکــەن کــە هەرکامیــان شــارەزای بوارێکــن .ئــاالن زۆر ئــەو بیرۆکــەی ال پەســەند بــوو».
فۆتالنــد هەســتی بــە تێڕوانینــی داهێنەرانــەی ئــاالن لەســەر چاودێریــی تەندروســتی کــرد و خێــرا داوای لــێ کــرد
کــە کاریــان لەگــەڵ بــکات« .ڕێــک لــە یەکــەم بینینــەوە ،ئــاالن هاتــە نــاو کارەکــە .ئــەو ویســتی کــە توێژینــەوەی
دکتۆراکــەی لــە دیزاینــی نەخۆشــخانە نوێیەکــەدا لەبــەر چــاو بگریــن .مــن دەمزانــی کــە ئــاالن خەڵکــی کوردســتانە
و لــە ژیانیــدا زۆر کێشــەی بــوون تاوەکــوو ببێتــە ئــەو کەســەی کــە هەیــە .مــن پێموابــوو سەرنجڕاکێشــە کــە گــوێ لــە
تێڕوانیــن و بیرۆکەکانــی بگــری .ئەویــش دەیویســت فێــر ببێــت ،بۆیــە لــە پڕۆژەکــەدا بەشــداریم پــێ کــرد.
فۆتالنــد ئەوەشــی زیــاد کــرد کــە «دوای چەندیــن ســاڵ ،مــن و ئــاالن پێکــەوە ســەفەرمان کــرد بــۆ سەرانســەری
جیهــان و چەندیــن نۆرینگەمــان بینیــن و لەگــەڵ پزیشــکان ،پالندانــەران و کارمەندانــی حکومــەت و هتــد کــۆ
بووینــەوە .لــەو خاڵــەی هاوکاریامنــدا ،زانیــم کــە قۆناغێکــی نــوێ لــە پالندانانــی نەخۆشــخانە خەریکــە ســەر
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هەڵــدەدات .تێگەیشــتنامن ئــەوە بــوو کــە ئێمــە چیــر ناتوانیــن ڕێــک هەمــان شــت بکەیــن کــە پێشــر کــراوە .ئێمــە
بــەرەو گۆڕانــکاری ڕۆیشــتین ،لەوانــە چۆنیەتیــی هەڵســوکەوت لەگــەڵ نەخۆشــەکان و بایەخــدان بــە بیناســازی
بەپێــی پێداویســتیی نەخــۆش و کارمەنــد».
لــە ١٩٩٠دا ،ئــاالن بــووە ڕاوێــژکاری ئەنجوومەنــی شــاری ترۆندهایــم بــۆ ســازکردنی پــرۆژەی نەخۆشــخانە .بــەاڵم
ئــەوە لــە ســاڵی ١٩٩٧دا بــوو کــە لەگــەڵ  فۆتالنــد یەکەمیــن کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتییان بەڕێــوە
بــرد و ئــاالن پێداچوونــەوەی بــۆ پالنەکانــی دیزاینــی نێونەتەوەیــی بــۆ نەخۆشــخانەی ترۆندهایــم کردبــوو .لــەو
کاتــەدا ،پەیوەندیــی کاری لەگــەڵ فۆتالنــد تــا دەهــات پتەوتــر دەبــوو.
لــە کێبەرکێکــەدا داوا لــە ئــاالن کــرا کــە بــە تەنیــا پێداچوونــەوە بــۆ هەمــوو پرۆپۆزاڵــەکان بــکات .کراوەیــی
بەڕێوەبەرانــی پڕۆژەەکــە بــووە هــۆی ئــەوەی کێبەرکێکارانــی داهێنــەر کــۆ ببنــەوە جگــە لــە یــەک گــرووپ! جارێکــی
دیکــە وایــت ئارکیتێــک ئامــادە بــوون ،نەخشــەی دیزاینــی خۆیــان پێشــکەش کردبــوو ،ئــاالن جارێکــی دیکــە لەگەڵ
ئــەم گروپــە تێــک گیــرا.

نەخۆشخانەی ترۆندهایم لە ١٩٩٥دا

یەکەم گەشتی ترۆندهایم
«گەشــتی ١٩٩٠ی ئــاالن بــۆ ترۆندهایــم لــە هەوڵــی جــدی ئــەوەوە بــۆ دکتۆراکــەی دەســتی پێکــرد .بــۆ یەکــەم
جــار چــوو تاوەکــوو لەگــەڵ کۆمیتــەی پالندانانــی نەخۆشــخانە نوێیەکــە دابنیشــێت ،ئــەو دواتــر دەڵێــت «مــن
پێشــر تــەواو بــە ترۆندهایمــەوە ســەرقاڵ ببــووم .لــەوێ ســێمینارێکم بــۆ هەمــوو پارتــە سیاســییەکان و بەڕێوەبــەری
پالندانــان بەڕێــوە بــرد .نژیاروانەکانــم لــە سەرانســەری جیهانــەوە بانگهێشــت کــرد و زۆر حەزیــان پێکــرد .نامــەی
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دکتۆراکــەم بــۆ شــی کردنــەوە چونکــە مــن لەســەر ئــەو بابەتــە نووســیبووم و بــۆم شــی کردنــەوە کــە چــۆن دەکرێــت
لــە ترۆندهایــم کەڵکــی لــێ وەربگیرێــت».
ئــاالن وتــی «مــن پێــم وتــن ،باشــر وایــە وەک ســااڵنی ١٩٦٠ەکان نەخۆشــخانە دروســت نەکــەن ،نابێــت هەمــان
هەڵــە دووپــات بکەنــەوە کــە لــە نەخۆشــخانەی ترۆمســۆ کــراوە .ئــەو زوو لــە ڕەخنەکــەم و هەڵســەنگاندنی مــن بــۆ
نەخۆشــخانەکەیان لەســەر بنەمــای توێژینەوەکــەم تێگەیشــت .ئــەوان هەروەهــا لــە ڕوانگــەی مــن بــۆ دیزایــن و
مەبەســتەکانم تێگەیشــن و داوایــان کــرد کــە بچــم ئیشــیان لەگــەڵ بکــەم ،هەســتیان کــرد کــە زانیاریــی مــن بــۆ
داهاتــووی نەخۆشــخانەی ترۆندهایــم بەســوود دەبێــت».
هەردووکــی بەڕێوەبــەران و ئەندامانــی ئەنجوومەنــی شــار هــاوڕا بــوون« :تــۆ ڕاســت ئەکــەی .ئێمــە ئــەم زانیارییــە بــۆ
باشــرکردنی نەخۆشــخانەکە بــە کار دەهێنیــن .بەڕێوەبــەری نەخۆشــخانەی ترۆمســۆ ڕەخنەکــەی ئاالنــی لــە قــاو
دا« :بەپێــی قســەی ئــاالن دیالنــی ،ئێمــە لــە دوایــن .نەخۆشــخانەی نوێــی ترۆمســۆ لــە ١ی ئۆکتۆبــری ١٩٩١دا
کرابــۆوە .ئــەم نەخۆشــخانە نوێیــە  ١.٨ملیــارد کرۆنێــری نەرویجــی تێچووبــوو بــەاڵم بەوحاڵــەوە نەخۆشــخانەیەکی
کــۆن بــوو و پێویســتی بــە  ١٥ملیــۆن کرۆنێــری تــر بــوو بــۆ ئــەوەی نــۆژەن بکرێتــەوە.
دواتــر ئــاالن بانگهێشــت کــرا بــۆ وەزارەتــی تەندروســتی .ئــەو بانگهێشــتنامەیەکی بــۆ هــات تاوەکــوو لەگــەڵ
بەڕێوەبەرانــی ترۆندهایــم ڕاوێــژ بــکات و بەوپــەڕی خۆشــحاڵییەوە بانگهێشــتەکەی قەبــوڵ کــرد.
پڕۆژەی ترۆندهایم
فۆتالنــد دەســتی کــرد بــە دامەزراندنــی لیژنەیەکــی ڕاوێــژکاری و کۆمیتەیەکــی پێداچوونــەوەی زانســتی بــۆ پــڕۆژەی
ترۆندهایــم کــە لــە کەســانی بــواری چاودێریــی تەندروســتی پێــک دەهــات و لەوانــە بەڕێوەبەرانــی ترۆمســۆ،
کارۆلینســکا  ،ســینتێف–59دامەزراوەیەکی گــەورەی توێژینــەوە لــە نەرویــج-ی تێــدا بــوون ،هەروەهــا پزیشــک و
نژیــاروان و بڕیــاردەری ئاســتبەرزی دیکــە لــە لیژنەکــەدا بــوون.
ئــەم تیمــە لەگــەڵ بەشــێک لــە خــاوەن پشــکەکان دەســتیان کــرد بــە وەاڵمدانــەی پرســیارە پەیوەندیــدارەکان.
«ژمارەیەکــی زۆر سیاســەتوامنان بانگهێشــت کــردن .پێموایــە ســەد کــەس لــە کارمەندانــی ناوچەکە لــە وتووێژەکاندا
ئامــادە بــوون .ئێمــە گەیشــتینە دوو چەمکــی ســەرەکیی زۆر جیــاواز» یەکیــان ناوەندگەرایــی بــوو ئــەوی تــر
دژەناوەندگەرایــی بــوو».
شــتێک کــە ســەرەنجام پێکهــات کێبەرکێیەکــی نێونەتەوەیــی بــوو بــۆ دیزایــن و بیناســازیی نەخۆشــخانە نوێیەکــەی
ترۆندهایــم .کارەکانــی ڕێکخســتنی ئــەو کێبەرکێیــە لــە ســەرەتای ١٩٩٥دا دەســتی پێکــرد .پالنــە گشــتگیرەکان
بــۆ ســەرجەم الیەنــەکان هــەر لــە قۆناغــی یەکەمــدا دانــران و پەیڕەوێــک بــۆ جێبەجێکردنــی بەشــە تایبەتەکانــی
دیزاینەکــە دانــرا.
فۆتالنــد دەڵێــت «کۆمیتــەی پێداچوونــەوەی زانســتی بڕیــاری دا کــە تەنیــا یەکێــک لــەو شــەش چەمکەی پێشــکەش
کــراون بــراوە دەبێــت .ئــاالن ئەندامــی فەرمیــی ئــەو کۆمیتەیــە نەبــوو .بــەاڵم ئــەو لــە وتووێژەکانــدا هاودەنگێکــی
گرینگــی مــن بــوو و داهێنانەکــەی ئــەو لــە توێژینــەوەی بەرفراوانــی دکتۆراکەیــدا بەنــرخ بــوو».
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ئینگــە فۆتالنــد و ئــاالن لەســەر چۆنیەتیــی دروســتکردنی نەخۆشــخانەکە گەیشــتنە بڕیارێکــی هاوبــەش .بــە هــۆی
ئــەوەی کــە دەیزانــی پێشــر کاری وا نەکــراوە ،پێیــان ســەیر بــوو کــە بیرۆکەکەیــان وەربگیرێــت .ئــاالن پێشــنیاری
کــرد کــە ئــەو و فۆتالنــد لەگــەڵ پالندانەرەکــەکان لــە سەرانســەری جیهــان پەیوەنــدی بگــرن .ئــەوان بڕیاریــان
دا کــە لــە ســاڵی ١٩٩٧دا لــە ترۆندهایــم کۆنفڕانســێک بگــرن بــۆ ئــەوەی کەســانی پەیوەندیــدار بــە بوارەکــە
بــۆ پێداچوونــەوەی چەمکــەکان کــۆ بکەنــەوە .چــاوەڕێ دەکــرا کــە ئــەو دیزاینــە پــڕ ملمالنێیــە لــە ســاڵی ٢٠٠٠
یــان دواتــر تــەواو ببێــت و کێبەرکــێ نێونەتەوەییەکــە نــاو نــرا کێبەرکێــی نەخۆشــخانەی ناچــەی ترۆندهایــم کــە
کورتکــراوەی نــاوی  RIT2000بــوو.
فۆتالنــد دەڵێــت «ئێمــە ویســتامن کــە خەڵــک کــۆ بکەینــەوە بــۆ ئــەوەی لەســەر داهاتــووی پالندانانــی نەخۆشــخانە
بــاس بکــەن و کۆنفرانســەکە بەرهەمێکــی بێــت ».ئــاالن بــووە بەڕێوەبــەری کۆنفرانســەکە و فۆتالنــد بــە هەمــوو
شــێوەیەک پشــتیوانی لێدەکــرد  .فۆتالنــد پێــان دەڵێــت «ئــەو لــە بەڕێوەبردنــی کۆنفرانســەکەدا دەوری ســەرەکی
بــوو .هەمــوو شــت بــە دوا ئــەوەدا هــات ».لەگــەڵ پەرەوپێشــچوونی پالنــی کۆنفرانســەکە ،کۆبوونەوەیەکــی بەرفــراوان
ڕێکخــرا کــە ســەرەنجام گەیشــتە یەکــەم کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی.
ئــاالن لــە بیریەتــی کــە داوای لــێ کــرا تاوەکــوو پێداچوونــەوە بــۆ ســەرجەم پرۆپۆزاڵــە نێــردراوەکان بــکات.
بەڕێوەبەرانــی پڕۆژەکــە بــە بیرێکــی کــراوەوە هەلیــان بــۆ کێبەرکێیەکــی پڕهەیەجــان و داهێنەرانــە خوڵقانــد ،وایــت
ئارکیتێکــت لــەم کێبەرکێیــەدا بەهێــز نەبــوون .ئــەوان دیزاینێکیــان ئامــادە کردبــوو کــە کارایــی کەمــر بــوو و زۆر
پەیوەندیــدار نەبــوو.
داهێنانی ئاالن بۆ کێبەرکێی ئاڕ.ئای.تی ٢٠٠٠
ئــاالن زۆر بەباشــی لــە ئاڵۆزیــی نەخۆشــخانەکان و ئــەو ڕاســتییە ئــاگادار بــوو کــە داهێنــان لــە زانســتی پزیشــکی
و تەکنۆلۆژیــدا زۆر گۆڕانــکاری لــە داهاتــووی دیزاینــدا دروســت دەکات .پرســیارەکان بــۆ ئــاالن و تیمــی ترۆندهایــم
ئەمانــە بــوون :چــۆن نەخۆشــخانەی ترۆندهایــم دیزایــن بکەیــن بــە شــێوەیەک کــە تایبەمتەندیــی پەرەدانــی بێــت
و تــا چ ڕادەیــەک قابلیەتــی گۆڕانــکاری دەتوانیــن دابیــن بکەیــن بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ داهێنانەکانــی تەکنۆلۆژیــی
پزیشــكی لــە داهاتــوودا بگونجێــت؟
ئــاالن دەڵێــت« :ئەرکــی مــن ئــەوە بــوو کــە پێشــنیارەکانی دیزایــن هەڵبســەنگێنم .نەخۆشــخانەکان لــە ئاڵۆزتریــن
بیناکانــی جیهانــن .پێداچوونــەوەم بــۆ حــەوت پێشــنیاری دیزایــن کــرد کــە بــۆ کێبەرکێکــە نێردرابــوون ،یــەک
بــە یــەک پێداچوونــەوەم بــۆ کــردن و ســەرنجی ئــەو چەمکانــەم دەدا کــە بایەخیــان بــە نەخــۆش دەدا ،ئــەوەی چ
شــتێکیان کار دەکات و چ شــتێک نایــکات ،و پێکهاتــەی گشــتیی ڕێکخراوەکــە چۆنــە .ئــەو شــتانەی دیکــە کــە
لەبــەر چــاوم دەگرتــن ئــەوە بــوو کــە ناوەندەکانــی چاودێــری چــۆن ســەیری نەخــۆش دەکــەن ،دیزاینەکــە چەنــدە
مرۆڤ-تــەوەرە و هەروەهــا چۆنیەتیــی وەاڵمدانــەوەی دیزاینەکــە بــە داهێنانــەکان و ئاڵوگۆڕەکانــی داهاتــوو پێوەرێکی
دیکــە بــوو کــە لەبەرچــاو گیــرا».
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جارێکی تر وایت ئارکیتێک کاردانەوەیان دەبێت
لــە قۆناغــی دووهەمــی هەڵســەنگاندنی ئــاالن لــە تێــزی دکتۆراکەیــدا ،بــۆی دەرکــەوت کــە پالنــی دیزاینــی وایــت
ئارکیتێکــت لــە هەمــووان الوازاتــرە .بەداخــەوە ،گرووپەکــە بڕیاریــان دابــوو بەشــداری لــە کێبەرکێیەکــەدا بکــەن.
ئــەوان پێشــنیاری دروســتکردنی بینایەکــی ناوەندیــی تەنگەبەریــان دابــوو بــەاڵم ڕوونیــان نەکردبــۆوە کــە چۆناوچــۆن
دەتوانــن ئــەو هەمــوو خزمەتگوزارییــە لــە بینایەکــدا جێگــە بکەنــەوە.
ئــاالن دەڵێــت «بەداخــەوە ئــەوان کاتــی پێشکەشــكردنی تێزەکــەم ئامــادە بــوون .بــەاڵم پێشــنیارەکەی ئــەوان هیــچ
باشــییەکی تێــدا نەبــوو .مــن تەنیــا ئامــاژەم بــەوە کردبــوو کــە ئــەوان خولیــای زۆریــان لــە پالنەکەیــان یــان لــەو
شــتەی پێشکەشــیان کردبــوو ،دیــار نەبــوو .ئــەوە تەنیــا ڕەخنەیــەک بــوو کــە گرتبــووم .بــە هیــچ شــێوەیەک ئــەوە
کێشــەیەکی کەســی نەبــوو .ئــەوە دووەم جــار بــوو کــە مــن لەگەڵیــان تووشــی کێشــە ببــووم .هەمــوو هــاوڕا بــوون
کــە پێشــنیارەکەی ئــەوان خراپرتیــن بــوو».
«وایــت ئارکیتێکــت وەک گەورەتریــن دامــەزراوەی نژیاروانــی دوو جــار ڕووبــەڕووی ملمالنــێ ببــۆوە ،ئــەو دوو
جــارەش لــە لیسێنســیا و توێژینــەوەی دکتۆراکــەی منــدا بــوو .تێزەکــەی مــن پێشــنیاری دیزاینــە الوازەکەیــان و
ناشــارەزاییانی لــەو بــوارەدا خســتبووە بــەر ڕەخنــە .بەپێچەوانــەی پەیوەندیــی نزیکییــان و پەیوەندییــان لەگــەڵ
دەســەاڵتی ناوچەکــە ،وا دیــار بــوو کــە کاربەدەســتانی ئــەو ناوچــە قــەت لــە ڕوانگــەی زانســتییەوە کارەکانیــان
هەڵنەســەنگاندبوون .یەکێــک لــە هــۆکارەکان ئــەوە بــوو کــە کاربەدەســتانی ناوچەکــە زۆربــەی کات بــە هــۆی
پەیوەندییــە سیاســییەکانییانەوە دامەزرابــوون و لــە زۆربــەی کاتەکانــدا شــارەزایی و زانســتی پێویســتییان نەبــوو.
بۆیــە بــە ســادەیی لەالیــەن وایــت ئارکیتێکتــەوە کۆنــرۆڵ دەکــران».
«ڕاســتییەک ئــەوە بــوو کــە زۆربــەی کاربەدەســتانی ناوچەکــە کــە لەگــەڵ وایــت ئارکیتێکــت لەســەر پڕۆژەکــە کاریان
دەکــرد ،پێشــر لەگــەڵ کۆمپانیاکــە و دامــەزراوە گەورەکانــی نژیاروانــی ئیشــیان کردبــوو .ئەمــەش ببــووە هــۆی
گەندەڵــی و دەستبەســەرداگرتن .وەک نژیاروانێکــی کردەوەخــواز ،کاریگەریــی دامــەزراوە گەورەکانــی نژیاروانیــم
لــە ســوید دەبینــی .توێــژەران دەیانزانــی کــە کێبەرکێــی نێــوان دامــەزراوە گــەورەکان و دەســەاڵتی ناوچەیــی،
کێبەرکێــکان و دەرەنجامــی پــڕۆژە باشــەکان لــەو واڵتــە بچووکــەدا تێکــدەدات.
ئــاالن دەڵێــت« :هەســتم کــرد کــە ئەرکــی منــە وەک توێژەرێــک بــە ڕاســتگۆییەکی زۆرەوە ،ئــەو هــەاڵواردن و
گەندەڵییــە لــە کۆمەڵــگای ســویددا ئاشــکرا بکــەم کــە ببــووە هــۆی ئــەوەی گروپێــک پەیــدا بــن پشــتیوانی لــە
بازرگانییەکــەی خۆیــان بکــەن .لــە زۆربــەی حاڵەتەکانــدا ،کارتێلێــک ،هەمــوو شــوێنەکان لــە زانکــۆکان و کۆمەڵگادا
بــە گشــتی کۆنــرۆڵ دەکات .ئــەو دامــەزراوە گەورانــە
دەســت بەســەر ئــەو ســەرچاوانەدا دەگــرن کــە دەبێــت وەک کەسێکی بیانی ،بۆ من
لەبــەر دەســتی هەمووانــدا بێــت .وەک کەســێکی بیانــی ،ئاستەم بوو بچمە ناو ئەو بازنە،
بــۆ مــن ئاســتەم بــوو بچمــە نــاو ئــەو بازنــە ،بــە تایبــەت
ئــەوەی کــە مــن وەک ئــەوان بیــرم نەدەکــردەوە .بــە هــۆی بە تایبەت ئەوەی کە من وەک
ئەوان بیرم نەدەکردەوە.
ئــەو دوو الیەنــە ئاڵــۆزەوە متامنــە بــە مــن نەدەکــرا».
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دیزاینێکی نەرویجی دەبێتە براوەی کێبەرکێکە
بەرفراوانبوونــی کێبەرکێکــە زۆر کەســی دیکــەی لــە واڵتەکانــی ســوید ،دانیــارک ،نەرویــج ،بریتانیــا و واڵتانــی
دیکــەوە ڕاکێشــان .بــەاڵم باشــرین بەشــداربوو نژیاروانێکــی نەرویجــی بــە نــاوی نیلــز تــۆرپ بــوو کــە بــووە بــراوەی
کێبەرکێکــە.
ئــاالن ڕوونــی دەکاتــەوە «نیلــز تــرۆپ نژیاروانیکــی زۆر نــارساو و بەناوبانگــە لــە ئاســتی جیهانــدا .ئــەو لەســەر
چۆنیەتیــی تێکەڵبوونــی نەخۆشــخانەیەکی نوێــی ناوەنــدی شــار لەگــەڵ بەشــەکانی دیکــەی شــاردا شــیکاری کــرد.
ئــەو چەمکــە بــووە هــۆی دروســتبوونی نەخۆشــخانەیەک کــە بەباشــی لەگــەڵ پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتیــی شــارەکە
یــەک بکەوێــت .بــۆ یەکــەم جــار ،خەڵــک قازانجــی ئــەو ڕێگەچارەیــان بینــی کــە چــۆن «گەڕەکــە نوێیــەکان› لەگــەڵ
‹بەشــەکانی پێشــووتری شــاردا› پێکــەوە دەبەســرێنەوە .ئــەو دیزاینــە داهێنەرانــە و نوێگەرانــە بــوو .ئــەو ڕێگەکانــی
دروســتکردنی بیناکــەی تــا قۆناغــی کۆتایــی پیشــان دابــوو .ئــەوە چەمکــی بنیاتنانــەوە ،60بــوو و کاری بــراوەی
کێبەرکێکــە بــە تــەواوی نــوێ بــوو.
هــۆکاری ئــەوەی کــە تــرۆپ گەیشــتبووە ئــەو ئەنجامــە ئــەوە بــوو کــە نەکەوتبــووە ژێــر کاریگەریــی  نژیاروانــە
نەریتخــوازەکان کــە کاری دیزاینــی نەخۆشــخانەیان دەکــرد .ئــەو پیشــانی دابــوو کــە چــۆن دیزاینــی ئاڵــۆزی
نەخۆشــخانەکان دەکرێــت ســادە بکرێتــەوە .ئــەوە کێشــەی ســەرەکی بــوو .هەروەهــا یەکێــک لــە کێشــەکانی دیکــە
ئــەوە بــوو کــە چــۆن نەخۆشــخانە لەگــەڵ بەشــەکانی دیکــەی شــاردا یــەک بخرێــت .بــە هەمــان شــێوە کــە خەڵــک
دەچــن بــۆ قوتابخانــە ،فەرمانگــەکان ،ناوەندەکانــی کڕیــن و چاودێریــی منــدااڵن ،ئــەو پێــی وا بــوو ،کــە دەبێــت بــە
هەمــان شــێوە و بــە ســادەیی بتوانــن بچــن بــۆ نەخۆشــخانە.
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«زۆر زوو بینیــم کــە ئــەو دیزاینــە بــە تەواوەتــی لــە مۆدیلــە نەریتییــەکان جیــاوازە .ئــەو شــتێکی نوێــی هێنابــووە ئــارا.
هەمــوو ئــەو ناوەندانــەی ئــەو دیزاینــی کردبــوون دەیانتوانــی پێکــەوە پەیوەندییــان بێــت و لەنێــوان بینــا بەرزەکانــی
دیکەشــدا وەک بینایەکــی تایبــەت دیــار دەبــوو .مــن نــاوی نەخۆشــخانەی هاوســێم بــۆ ئــەو شــتە هەڵبژاردبــوو.
«پێشــنیاری مــن ئــەوە بــوو کــە پالنەکــەی بــە تەواوەتــی نوێیــە‹ ،کارێکــی گــەورە› وەک پێشــر لــە گۆڤارێکــدا ئامــاژەم
پێکردبــوو .تــرۆپ بــراوەی ئاشــکرای ئــەو کێبەرکێیــە بــوو .بــۆ یەکــەم جــار ،ڕوانگەیەکــی نوێــان بــۆ پالندانانــی
نەخۆشــخانە بینــی کــە گەیاندمانــی بــە شــوێنی ئێســتا .پالنەکــەی هــەم داینامیــک بــوو و هــەم جێگــەی گۆڕانکاری
زۆری تێدابــوو .دەیتوانــی لەگــەڵ پێشــکەوتنە تەکنۆلۆژییــە پزیشــکییەکانی ئــەم ســەردەمە و داهێنانەکانی زانســتی
پزیشــکی خــۆی بگونجێنێــت».
ئامانجی کۆنگرەکە

«کۆنگــرە ئامانجێکــی ســەرەکی هەبــوو :کۆکردنــەوەی خەڵــک و باســکردن لەســەر داهاتــووی پالندانانــی
نەخۆشــخانە ».فۆتالنــد دەڵێــت «ئێمــە دەمانویســت کــە لــە کەســانی تــرەوە فێــر ببیــن».

«کاربەدەســتانی ترۆندهایــم دڵخــۆش بــوون ».ئــاالن ئــەوەش زیــاد دەکات «ئــەوان زۆرتــر دڵخــۆش بــوون کاتێــک
پێشــنیاری ئــەوەم کــرد کــە کەســانی دەورەبەرمــان بانگهێشــت بکەیــن بــۆ ئــەوەی بیرۆکەکامنــان لەگەڵ بەشــەکانی
تــری زانســت هاوبــەش بکەیــن و ئــەو زانســتە بــۆ ژمارەیەکــی زیاتــر لــە بەردەنگــەکان بگوازینــەوە .ئــەو بیرۆکەیــە
هانــدەری یەکەمــی ئێمــە بــوو بــۆ پێکهێنانــی یەکــەم کۆنگــرەی جیهانــی.
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«یەکێــک لــە ئامانجەکانــی تێــزەکان پشــتیوانی لــە ترۆندهایــم بــوو .بــەر لــە کۆنگرەکــە ،مــن ڕێکخــراوەی دیزایــن و
تەندروســتیم بنیــات نابــوو .دواتــر ئــەو ڕێکخراوەیــە بــە ئەکادیمیــای نێونەتەوەیــی بــۆ دیزایــن و تەندروســتی نــارسا و
دەســتامن کــرد بــە پالندانانــی کۆنگرەکــە بــۆ ســاڵی .١٩٩٧
«لــە ســەرەتادا ،هەندێــک کــەس دوو دڵ بــوون لــەوەی کــە خەڵــک بێــن بــۆ کۆنگــرەی ترۆندهایــم .ئێمــە ومتــان کــە
خەڵــک دێــن چونکــە پرۆژەیەکــی نــاوازە بــوو .مــن درێــژەم دا و دواکاریــی وەرگرتنــی وتــارم ڕێکخســت ،کەســانی
جیهانــی و پێشــەنگم وەک وتاربێــژی ســەرەکی بانگهێشــت کــرد .ئــەو ڕووداوە لــە الیــەن ترۆندهایــم و چەنــد شــوێنی
تــرەوە پاڵپشــتی لــێ کــرا .ئامانــج وتووێــژ و هاوبەشــکردنی زانســت بــوو لەســەر باشــرین ڕێگــەکان بــۆ ئــەوەی لــە
یــەک فێــر ببیــن و بناخەیەکــی زانســتی دابنێیــن .تیمــی ترۆندهایــم چــوار ســەد نەخۆشــخانەیان لەســەر ئاســتی
جیهــان بەســەر کــردەوە تاوەکــوو باشــر لــە پێداویســتییەکانی داهاتــووی نەخۆشــخانەکان تێبگــەن .ئــەوان زۆر
ئارەزوومەنــد بــوون کــە بەشــەکانی نەخۆشــخانە بــە جۆرێــک یــەک بخــەن تاوەکــوو بــە باشــرین شــێوە لەگــەڵ
پێداویســتییەکانی داهاتــوو خۆیــان بگونجێنــن».
لــە ســاڵی ١٩٩٧دا هەوڵەکانــی ئــاالن و ئینگــە فۆتالنــد بــۆ یەکــەم کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی
ســەریان گــرت .ئــەو کۆبوونــەوە نێونەتەوەییــە بابەتــە ســەرەکییەکەی دیزاینــی چاودێریی تەندروســتی و فەلســەفەی
چاودێریــی نەخــۆش بــوو.
بــە هــۆی ئــەوەی کــە ئــاالن پێشــر زۆر لەســەر ئــەو بــوارە توێژینــەوەی کردبــوو ،ئــەو فۆرومــە شــوێنی پتەوبــوون
و جێگیربوونــی بیرۆکــە نوێیەکانــی بــوو .ئــەوە یەکــەم کۆنگــرە بــوو لــە زنجیرەیــەک کۆبوونــەوە ،فۆرومێــک کــە بــۆ
بیســت ســاڵ دواتــر نژیاروانــەکان ،دیزاینــەرەکان ،خــاوەن پشــکەکان ،و کەســانی بــازرگان  لــە شــوێنی جیاجیــا
کــۆ دەکاتــەوە .باســی ورووژێنــەر و ئاڵۆگــۆڕی زانیــاری کاریگەرییەکــی درێژخایەنــی لەســەر بابەتێــک دانــا کــە لــە
سەرانســەری جیهانــدا ســەرنجی بــەرەو الی خــۆی ڕاکێشــابوو.
ئــاالن دەڵێــت «کۆمیتەیەکــی زانســتی ،پوختــەی وتارەکانــی کۆنگــرەی هەڵدەســەنگاند .ئەرکــی مــن ئــەوە بــوو کــە
کۆمەڵێــک پێــوەر لەســەر بنەمــای داهێنــان و کوالیتیــی زانســتی دابنێــم کــە پێشــر ئــەو پێوەرانــەم لــە دکتۆراکەمدا
پــەرە پێدابــوون .مــن ڕوانگەیەکــی زانســتیی بەهێــزم هەبــوو .ئامانــج ئــەوە بــوو باشــرین وتــارەکان هەڵبژێردرێــن.
ئــەو هەمــوو ئامــادەکاری و ســەرنجدانە بــووە هــۆی دروســتبوونی متامنــە بــە ئێمــە .شــتەکە بــە تەواوەتی ســەرکەوتوو
بــوو .خەڵــک بــەو دەرەنجامــە دڵخــۆش بــوون .ناوەنــدی نێونەتەوەیــی گــەورە وەک ئێرنێســتویانگ و ســیمێنس
پشــتیوانیی ماڵیــی کۆنگرەکــەی ترۆندهایمیــان کــرد و مــن زانیــم کــە ئــەو پشــتیوانییە بۆخــۆی لــە داهاتــوودا درێــژە
دەکێشــێت».
یەکەم کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی :ترۆندهایم١٩٩٧ ،
ئــاالن وتــی «کۆنگــرەی ترۆندهایــم بــووە هــۆی ســەفەرێکی کاری مــن بــۆ ئەمریکا و پــەرەی بــە کارەکــەم دا .هەروەها
منــی هــان دا بــۆ کۆکردنــەوەی زانســتی جیهانــی و باڵوکردنــەوەی ئیشــەکەم بــە ســکاندیناڤیادا .کۆنگرەکــە تەنیــا
ســێ ڕۆژ بــوو ،لــەو ســێ ڕۆژەدا بەشــداربووان ســەردانی مۆدێلــی داری چناریــان لــە نەخۆشــخانەی ترۆندهایــم کــرد
تاوەکــوو لێــی فێــر بــن و کارەکــە هەڵبســەنگێنن».
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زۆربــەی ئــەو کەســانەی ئــاالن بــۆ کۆنگرکــە بانگهێشــتی کردبــوون
لــە ئەمریــکاوە هاتبــوون و بوارەکانیــان نژیاروانــی ،دیزاینــی نــاوەوە،
و زانســتی پەرەســتاری بــوو .ئــەو هەروەهــا ئــەو کەسانەشــی لــە
ئەورووپــا بانگهێشــت کردبــوون کــە پەیوەنــدی لەگەڵیــان هەبــوو،
لەوانــە هاوکارەکانــی لــە ئیتالیــا و فینالنــد و هەروەهــا چەنــد
بەشــداربوو لــە زانکۆکانــی ســوید؛ لەوانــە کەســانێک لــە زانکــۆی
کارۆلینســکا و زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆمل کــە لــە بــواری
نژیاروانیــدا ئیشــیان نەدەکــرد.
بەرنامەیەکــی داهێنەرانــە بــوو و بــۆ شــاری ترۆندهایــم زۆر ســەرنجڕاکێش بــوو .کەســانی ئەکادیمیــی ئاســتبەرز لــە
زیاتــر لــە چــل و دوو واڵتــی جیهانــەوە هاتبــوون و پەنجــا و ســێ وتــار لــە ڕۆژانــی ٢٨ی ئۆگســت بــۆ  ٣٠ئۆگســتی
 ١٩٩٧پێشــکەش کــران.
گودمونــد هێرنێــس ،وەزیــری تەندروســتیی نەرویــج وتــاری کردنــەوەی پێشــکەش کــرد و وتــی« :ئەمــە ملامنێیەکــی
گەورەیــە نەخۆشــخانەیەک دروســت بکەیــت کــە نەخۆشــەکان هەســت بکــەن کــە کوالیتییەکــی بــەرز و
خزمەتگوزارییەکــی باشــریان پێشــکەش دەکرێــت و هــاوکات ســەرچاوە مرۆیــی و داراییــەکان بــە شــێوەیەکی کارا
بەڕێــوە دەبرێــن .بــۆ گەیشــن بــەم ئامانجــە ،پێویســتە گۆڕانکارییەکــی گــەورەی دامەزراوەیــی بکرێــت .ترۆندهایــم
پڕۆژەیەکــی نوێــی ســەرنجڕاکێش دەبێــت لــە خزمەتگوزاریــی تەندروســتیی نەوریجــدا و مــن دڵخۆشــم کــە ســەرنجی
نێونەتەوەیــی بــەرەو الی خــۆی ڕاکێشــاوە ».ئــاالن لــە قســەکانی دەســتپێکدا ئامــاژەی بــەوە کــرد «مــن وتــم کــە
ئامانجــی کۆنگــرە ئەوەیــە فۆرومێــک دامبەزرێنێــت بــۆ ئاڵوگــۆڕی بیرۆکــەکان لــە توێژینــەوە و پــەرەدان بــۆ بــواری
پالندانــی چاودێریــی تەندروســتی بــە شــێوەیەک کــە تێیــدا بەهــای مــرۆڤ لەبــەر چــاو گیرابێــت».
بەشــداربوویەکی نــوێ ،نژیاروانــی کەنەدایــی ســوزان بــاک ،دەگێڕێتــەوە کــە ئــەو بەشــداریی کۆنگــرەی
ترۆندهایمــی کــردووە« .ئــەوە یەکــەم کۆنگــرەی ئــاالن بــوو لــە ترۆندهایــم .کاتێــک ســەبارەت بــەو و ئــەو کارەی
دەیــکات زانیاریــم وەرگــرت ،بــۆم دەرکــەوت کــە لــە تۆڕێکــدا لەگــەڵ کەســانی زۆر شــارەزا پەیوەنــدی هەیــە .خەڵــک
ســەبارەت بــە کۆنفرانســەکان قســەیان دەکــرد و مــن زانیــم کــە ئــەم کۆنفرانســە ســەرنجێکی تایبەتــی لەســەرە .مــن
لەگــەڵ نەخۆشــخانەیەکی گــەورە لــە یەکەیەکــی تــەواو نائاســایی ئیشــم دەکــرد .ئێمــە وتارەکەمــان ئامــادە کــرد و
پوختەکەیــان نــارد بــۆ کۆنفرانســەکە .بــەاڵم بــە هــۆی ئــەوەی کات درەنــگ بــوو نەمتوانــی بچــم .بۆیــە کارمەندێکــی
تــرم نــارد .ئێمــە وتارەکەمــان بــە باشــی ئامــادە کــرد چونکــە هەســتامن کــرد کۆنفرانســێکی گرینــگ دەبێــت .ئــەم
پــڕۆژە بچوکــەی ئێمــە پێشکەشــان کــرد لەســەر گەڕاندنــەوەی تەندروســتیی بەتەمەنــەکان 61بــوو و پێــان وابــوو
کــە لەوانەیــە بەکەڵــک بێــت  .
«ئێمــە هیــچ بەرچاوڕوونییەکــان لەســەر کاریگەریــی ئــاالن لــە داهاتــوودا نەبــوو .ئێمــە وشــەی ســەلوتۆجێنیکامن
نەدەزانــی بــەاڵم ئــەو بەرهەمانەمــان دەبینیــن کــە توانایــی ئاالنیــان دەردەخســت .بــۆ مــن ،ئــەم کۆنگرانــە زۆر نــاوازە
و تایبــەت و واتــادار بــوون».

بەرنامەیەکی داهێنەرانە بوو
و بۆ شاری ترۆندهایم زۆر
سەرنجڕاکێش بوو .کەسانی
ئەکادیمیی ئاستبەرز لە زیاتر
لە چل و دوو واڵتی جیهانەوە
هاتبوون.
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تەنانــەت لــە سەرەتاشــەوە ،کۆنگــرە کاریگەرییەکــی گــەورەی بــوو .ئــاالن ڕوونــی دەکاتــەوە «بــە گشــتی،
بەرنامەیەکــی زۆر چڕوپــڕ بــوو .هاوکارییەکــی نزیــک بــوو لــە نێــوان هەمــوو ئــەو کەســانەدا ،ســراتیجیک بــوو چونکــە
مــن کەســانێکم بانگهێشــت کردبــوون کــە بــە شــێوەی نێوان-بــواری ئیشــیان دەکــرد .مــن بــڕوام وا بــوو ئــەو شــتە
یارمەتــی مــن و کەســانی دیکــە دەدات .میوانــەکان لــە میــر ،بریتانیــا ،ئیســپانیا و زۆر واڵتــی تــر بــوون .بیرۆکەکــە
ئــەوە بــوو ،کــە لــە واڵتانــی جیاجیــاوە بەشــدار بــن .مــن لەگــەڵ تۆڕێــک ئیشــم کــرد و دواتــر ئــەو کەســانە و
ڕێکخراوەکانیــان منیــان بــۆ دەرەوەی واڵت بانگهێشــت دەکــرد».
الیەنــی فرەنەتەوەیــی بــوون و فرەجەمســەری بــوون لــە ترۆندهایمــدا زۆر گرینــگ بــوون چونکــە کاربەدەســتان
داوایــان کردبــوو کــە پســپۆڕانی زانســتەکانی پەرەســتاری بــە جەختکردنــەوە لەســەر ڕێکخســن بــۆ چاودێریــی
نەخــۆش ئامــادە بــن .هەروەهــا بــە هــۆی ئــەوەی کــە ترۆندهایــم لــە ڕاســتیدا مۆدێلــی داری چنــاری بــوو،
بەڕێوەبــەری نەخۆشــخانە لەســەر ئــەوە هەســتیار بــوو کــە هــۆکارە دەروونــی کۆمەاڵیەتییــەکان لــە فەلســەفەی
چاودێریــی نەخۆشــخانەکە و الیەنەکانــی دیزاینەکــەدا ببینــن .ئــەم مۆدێلــەی چاوەدێــری زیاتــر لــە ئەمریــکا بــاو
بــوو.
جەختکردنەوە لەسەر دیزاینی مرۆڤ-تەوەر
«دیزاینــی مرۆڤ-تــەوەر بــۆ بیناســازیی چاودێریــی تەندروســتی» ڕوانگــە و بابەتــی ســەرەکیی یەکــەم کۆنگــرەی
جیهانیــی دیزایــن  و تەندروســتی بــوو .پرســە پەیوەندیــدارەکان ئەمانــە بــوون :چون خەڵــک بکەینە بابەتی ســەرەکی
و چاودێرییــان بکەیــن؟ خەڵــک بــە تایبــەت نەخــۆش و کارمەنــدەکان لــە پەیوەنــدی بــە بیناکانــەوە پێویســتییان
بــە چییــە؟ هەلومەرجــەکان و پێداویســتییەکان بــۆ دروســتکردنی بینایــەک بــۆ چارەســەر و کوالیتــی و لێهاتوویــی
لــە ڕاپەڕاندنــی ئەرکەکانــدا چــۆن بێــت؟ بەڕێوەبەرایەتــی و ڕێکخســن ،بابەتــە ســەرەکییەکانی کۆنگرەکــە بــوون بــۆ
ئــەوەی وەاڵمــی پێداویســتییەکانی داهاتــووی نەخۆشــخانەی ترۆندهایــم بەپێــی پــان بدەنــەوە.
ئــاالن دەڵێــت «چەنــد خــاڵ هەبــوون و ئێمــە خەڵکــان بانگهێشــت کردبــوو بــۆ ئــەوەی وەاڵمــی ئــەو پرســیارانە
بدەنــەوە .دەروونناســەکان ،کاربەدەســتانی تەندروســتیی گشــتی ،دیزاینەرانی نــاوەوە ،نژیاروانــەکان ،هونەرمەندان،
پەرەســتارەکان ،ئابووریناســەکان و پزیشــکەکامنان بانگهێشــت کردبــوون .ڕووداوێکــی جیهانیــی نێوان-بــواری بــوو
کــە بۆیەکــەم جــار بــە ڕوانگەیەکــی داهێنەرانــەوە بــۆ پالندانانــی نەخۆشــخانە لــە ترۆندهایــم بەڕێــوە دەچــوو .تەنیــا
شــت پێشکەشــكردنی پــڕۆژەکان لەالیــەن نژیاروانــەکان نەبــوو .شــتەکە زۆر بەرباڵوتــر بــوو .هەندێــک وتــاری دیکــە
هەبــوون کــە ئامادەبــووان تێبگــەن مەبەســت لــە چەمکــی ‹تەندروســتی› چییــە و چــۆن فەلســەفەی چاودێــری
دەتوانیــت بــاس بکرێــت و باشــر بکرێــت».
«بابەتــی ســەرەکیی کۆنگرەکــە بیناســازیی نەخۆشــخانەکان بــوو بــۆ چاودێریــی تەندروســتی .ئێمــە ســەیری ئــەو
ڕێگەیانەمــان کــرد کــە فەلســەفەیەکی تایبەتــی چاودێــری ســەرکەوتوو دەکات .ئــەو شــتە بــۆ هەموومــان گرینــگ
بــوو .هاوڕاییــەک هەبــوو .ئەویــش بریتــی بــوو لــە :پێشەکشــکردنی بیرۆکەکانــی پڕۆژەکــە و هاوبەشــکردنی زانیــاری
بــۆ ئــەوەی لــە یەکــر فێــر ببیــن .ئــەو شــتە ســازانی لەســەر کــرا.
ئــاالن وتــی «یەکــەم کۆنگــرە بــە تەواوەتــی لەالیــەن ترۆندهایمــەوە پشــتیوانیی مــادی کــرا .ئــەوە ئاواتــی ئــەوان
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بــە تایبــەت بەڕێوەبــەری پڕۆژەکانــی ئەنجوومەنــی شــار و بەڕێوەبــەری پالندنــان ،ئینگــە فۆتالنــد بــوو .کەســێکی
داهێنــەر بــوو ،ئــەو سەرپەرەشــتیی پڕۆژەکانــی دەکــرد .ئینگــە چەندیــن جــار هــات بــۆ ســتۆکهۆڵم و لــە کاتــی
ئەنجامدانــی دکتۆراکەمــدا پشــتیوانیی مادیــی منــی کــرد .بــە هەمــان شــێوە ئــەو کارەی بــۆ یەکــەم کۆنگــرەش کــرد:
فۆتالنــد لــە هەمــوو کۆنگرەکانــی دیزایــن و تەندروســتیدا ئامــادە دەبــوو و دواتــر دەســتی کــرد بــە دامەزراندنــی
کەمپۆســی ترۆندهایــم.
مۆدێلی چاودێریی داری چنار
زۆر بەشــداربووی کاریگــەر لــە ئەمریــکاوە هاتبــوون :جــان مالکیــن دیزاینــەری نــاوەوە؛ لیــن وێردێــل پەرەســتار و
جێگــری ســەرۆکی نەخۆشــخانەی گریفــن کــە مۆدێلــی داری چنــاری لــە ئەمریــکا جێبەجــێ کردبــوو؛ و پەرەســتاری
دیکــەش کــە لــە ئەوروپــاوە هاتبــوون بــۆ ئــەوەی بــە ڕوانگەیەکــی ڕەخنەگرانــە ســەیری مۆدێلــی چاودێرییەکــە و
فەلســەفەی چادێریــی نەخۆش-تــەوەر بکــەن .ئەمریکاییــەکان پاشــخانێکی داهێنەرانــەی بەهێزیــان بــوو ،لــە واڵتــی
خۆیــان لەســەر مۆدێلــی داری چنــار ئیشــیان کردبــوو .لــەو کاتــەدا ،ئــەوان پێشــەنگی ئــەو فەلســەفەیە بــوون لــە
جیهانــدا.
مۆدیلــی چاودێریــی داری چنــار ســاڵی  ١٩٧٨لــە الیــەن ئانجێلیــکا تیرۆیــت دوای ئــەوەی خــۆی ئەزموونــی دۆخــی
خراپــی چاودێریــی تەندروســتی کردبــوو ،پــەرەی پێــدرا.
مۆدێلەکــە بــە گشــتی لەســەر پێداویســتییەکانی نەخۆشــەکان لــە ژینگــەی نەخۆشــخانەدا جەختــی دەکــردەوە.
لــەو کاتــەدا ،مۆدێلــی داری چنــار تاکــە شــێوازی چاودێــری بــوو کــە بەڕوونــی ئامــاژەی بــە پێویســتیی ژینگــەی بینــا
بــۆ تەندروســتی دەکــرد و ئــەوەی کــە چــۆن بینــای نەخۆشــخانە لــە پڕۆســەی چاکبوونــەوەی نەخۆشــدا یارمەتیــدەر
بێــت .ترۆندهایــم پێشــر ئــەو مۆدێلــەی بــە کار دەهێنــا.
مۆدێلــی داری چنــار لەســەر بنەمــای بیرۆکەیەکــی ســۆکراتییە کــە دەڵێــت بــە شــێوەیەک لەگــەڵ نەخــۆش
هەڵســوکەت بکــە کــە «لەژێــر دارێک»دایــە تاکــوو هەســت بــکات بــە شــێوەیەک لەگــەڵ رسوشــت لــە پەیوەندیدایــە.
بــە ڕوونــی پەیامەکــەی ئــەوە بــوو کــە کاریگەریی کوالیتیــی ژینگەی دروســتکراو لــە پرۆســەی چاکبوونەی نەخۆشــدا
ســەرەکیرتین شــتە کــە لــە پێشــکەوتووترین مۆدێلــدا لەبــەر چــاو گیــراوە .زۆربــەی دکتــۆرەکان ،پەرەســتارەکان،
نژیاروانــەکان و هونەرمەنــدەکان ســەبارەت بــەو شــتە بیســتبوویان و حەزیــان دەکــرد کــە زیاتــر فێــر بــن .دواتــر،
مۆدێلــی داری چنــار لــە زانکــۆی ســتەنفۆرد بــۆ نەخۆشــەکان ،خزمەکانیــان و خەڵکــی ئاســایی ڕێکخــرا .بیرۆکەکــە
جێگــەی خــۆی کــردەوە چونکــە هــەم کارایــی بــوو و هــەم داهێنەرانــە بــوو.
دامەزراندنی شوێنی چاودێریی داری چنار لە ترۆندهایم وەکوو مۆدێلێک
ترۆندهایــم تەنیــا یــەک شــوێنی چاودێریــی مۆدێلــی داری چنــاری هەبــوو .وەک چەمکێــک دامەزرابــوو کــە خەڵــک
ســەیری بکــەن ،باســی لەســەر بکــەن و زیاتــر تێبگــەن لــەوەی کــە چــۆن ئیــش دەکات .ئەنجامــەکان دڵخۆشــکەر
بــوون و دواتــر زیاتــر پــەرە درا و هەندێــک گۆڕانــکاری تێــدا کــرا کــە باشــر لەگــەڵ کلتــووری نەرویجــی بگونجێــت.
ئــاالن دڵنیــا بــوو لــەوەی کــە جــان مالکیــن بــۆ یەکــەم کۆنگــرەی نێونەتەوەیــی بانگهێشــت بــکات .ئــاالن دەڵێــت
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«بــۆ خەڵــک یەکجــار ســەرنجڕاکیش بــوو کــە مۆدێلــی داری چنــار ببینــن و زانیــاری لەســەر بــە دەســت بهێنــن .ئــەو
چەمکــە وەک یەکێــک لــە هــەرە هاندەرتریــن چەمکــەکان لــە جیهانــدا مایــەوە و و خەڵک بــە مۆدێلی نەخۆشــخانەی
ناناوەنــدی دەیناســن.
«کێبەرکێــی دیزاینــی نژیاروانیــی ترۆندهایــم تەنانــەت شــتەکەی ســادەتریش کــردەوە .نژیــاروان نیلــز تــۆرپ قــەت
پێشــر نەخۆشــخانەی دیزایــن نەکردبــوو بــەاڵم دەیزانــی کــە چــۆن بینــای ئاڵــۆز دیزایــن بــکات .ئــەو زۆر بینــای
بەرچــاوی دیزایــن کردبــوون وەک فرۆکەخانــەی ئۆســلۆ ،نووســینگەی ســەرۆکایەتیی هێڵــی فڕۆکەوانیــی بریتانیــا
لــە لەنــدەن و زۆر شــوێنی تــر ،بۆیــە ئــەو دەیتوانــی لــەو ڕێگەیانــە تێبــگات کــە نەخۆشــخانە بــە تەواوەتــی شــیاوی
بەڕێوەبــردن بێــت .ئــەو بــەم شــێوەیە لەگــەڵ پێــوەرەکان خــۆی گونجانــد .بــەاڵم ســەرجەم پشــێنیارەکانی تــر زۆر
نەریتــی بــون و کوالیتییــان نزمــر بــوو».
پێویستیی خۆگونجاندنی کولتووری
ئــاالن بــەم شــێوەیە شــی دەکاتــەوە« :خاڵــی بەرچــاو ئــەوە بــوو
کــە لەسەر بنەمای ئەو
فەلســەفەی چاودێــری بــە جەختکردنــەوە لەســەر چاودێریــی نەخــۆش-
تــەوەر ئــەو کاتــە بــە بەرفراوانــی لــە ئەمریــکادا بــە کار نەهێرنابــوو .ئێمــە کارە ،دواتر لە گرینگیی
هەوڵــان دا لەبــاری کولتوورییــەوە بیگونجێنیــن چونکــە چاودێریــی ئاوێتەکردنی ڕوانگەی
نەخۆش-تــەوەر لــە ئەمریــکا ڕێــک وەک ئــەو شــتە نییــە کــە لــە
جیهانی لەگەڵ
ترۆندهایــم کــراوە ،کولتــوورە جیــاوازەکان لەســەر چۆنیەتیــی دەرکەوتنــی
ناسنامەی ناوچەیی
سیســتمێکی تایبەتــی چاودێــری کاریگــەری دادەنێنــن.
«لەســەر بنەمــای ئــەو کارە ،دواتــر لــە گرینگیــی ئاوێتەکردنــی ڕوانگــەی
تێگەیشتم.
جیهانــی لەگــەڵ ناســنامەی ناوچەیــی تێگەیشــتم .ئێمــە هەروەهــا
لــە کۆنگرەکــەدا باســان لــەوە کــرد و الیەنەکانــی بــراوەی کێبەرکێــی ترۆندهایــان ناســاندن .ئێمــە ویســتامن
لەســەر ئــەو شــتە زیاتــر فێــر ببیــن و لــە نەخۆشــخانە نوێیەکــەدا بــە کاری بهێنیــن .ئــەوە ســەملا کــە ترۆندهایــم بــە
ئاراســتەیەکی دروســتدا دەڕوات .ئامانجــی ئێمــە ئــەوە بــوو دیــاری بکەیــن کــە چــۆن ئــەو نەخۆشــخانە دەتوانێــت
وەک منوونەیــەک بــۆ سەرانســەری جیهــان ســەیر بکرێــت .ئــەوە گرینگرتیــن دەرەنجامــی یەکــەم کۆنگــرە بــوو».
ئــەو بەشــداربووانەی کــە لــە هەمــووان ســەخرت بــوو ئــاالن تێیــان بگەیەنێــت ،کەســانی خــاوەن بڕیــاری سیاســی
بــوون .ئــاالن دەیزانــی ئەگــەر ئــەوان پشــتیوانی بکــەن  بەکارهێنانــی مۆدێلەکــە جێگیــر دەبێــت  بۆیــە ئــەو بــەر لــە
دەســتپێکی کۆنگرەکــە ڕوویــان لــێ دەنێــت.
پرۆسەی پەرەدانی دیزاینی نەخۆشخانە
لــە ســەرەتادا ،ترۆندهایــم تەنیــا چەمکێــک و بیرۆکەیــەک بــوو .جەختکردنــەوەی کۆنگرەکــە و کێبەرکێــی دیزاینەکــە
لەســەر ئــەوە بــوو لــە چــۆن نەخۆشــخانەیەکی کــۆن بگۆڕدرێــت بــۆ بینایەکــی زۆر مۆدێــڕن .ئــەوە پێوەرێــک بــوو کــە
بــۆ کێبەرکێــی ترۆندهایــم لەبــەر چــاو گیرابــوو.
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کارکــردن لــە پڕۆژەیەکــی نەخۆشــخانەی لــەو چەشــنەدا زۆر ئاســتەمە؛ و زۆر دەخایەنێــت .بــۆ وێنــە ،پــڕۆژەی
نەخۆشــخانەی بچــوک ،واتــە نەخۆشــخانەی دووســەد تەختــی لەوانەیــە الیکەمــی یــەک بــۆ دوو ســاڵ بخایەنێــت.
کاتێــک نەخشــەیەک دەکێشــی ،دواتــر زۆر وردەکاری پــێ زیــاد دەکەیــت .دیزاینــی ســەرەتایی وەک بەشــێک لــە
چەمکــی ســەرەتایی ڕوون کراوەتــەوە .پاشــان چەمکەکــە و بیرۆکــەی خــاوەن پشــکەکان ســەرەتا دەچێتــە قۆناغێکــی
نەخشــەیی (شــێامتیک) یــان دیزاینــی ســەرەتایی و پاشــان دەچێتــە دیزاینــی جێبەجێــکاری کــە دەبێتــە بنەمــای
واقعــی بیناســازی .دواتــر ،لــە دیزاینــی ترۆندهایمــدا  بیرۆکەکانــی بەشــداربووامنان ســەبارەت بــە چەمکــی دیزایــن
پرســی و ئــەوەی کــە چــۆن بینــا کۆنەکانــی ئێســتا بــەرەو بینــای تــەواو مۆدێڕنــی نــوێ ببەیــن.
نەخۆشخانەکان بە تەکنۆلۆژی ،زانست و داهێنان دەبەسرتێنەوە
ئــاالن ئامــاژە دەکات «لــەو کاتــەدا تەکنۆلۆژیــی پزیشــکی زۆر بــرەوی پەیــدا دەکــرد ،چونکــە نەخۆشــخانەکان
پەیوەندییــان بــە تەکنۆلــۆژی ،زانســت و داهێنانــەوە هەیــە .دەبــوو بەرەوپێشــچوونی تەکنۆلۆژیــی پزیشــکی لەبەرچاو
بگیرێــت .هەندێــک لــە دکتــۆرکان لــەو ڕاســتییە تێگەیشــتبوون بــەاڵم ئەوانــی تــر دژی ئــەو شــتە بــوون چــون پێیــان
وابــوو دەبێتــە هــۆی ناناوەنــدی کردنــی کارەکان و هەندێــک لــە چاالکــی و خزمەتگوزارییــەکان بــۆ هەندێک شــوێنی
دەوروبــەری ناوەندەکــە ڕادەگوێزرێــن لــە جیاتــی ئــەوەی لــە یــەک فەرمانگــەی ناوەندیــدا ڕابگیرێــن .منوونەیــەک
دەکرێــت خزمەتگوزاریــی تیشــکی ئیکــس بێــت» لــە جیاتــی ئــەوەی کــە تیشــکی ئیکــس لــە فەرمانگــەی ناوەندیــدا
بێــت و نەخۆشــەکان بــۆ کەڵکوەرگــرن لــەو خزمەتگوزارییــە -کــە لــە ژووری فریاکەوتــن یــان شــوێنی چاودێریــی
پزیشــکی یــان یەکــەی نەشــتەرگەری داوا دەکــرا -ڕابگوێزرێــن بــۆ ئــەو فەرمانگەیــە ،خزمەتگوزارییەکــە لــە هــەرکام
لــەو ناوەندانــەدا بــۆ کاتــی هەســتیار و بەمەبەســتی ئاســوودەیی نەخۆشــەکە هەبێــت .دەتوانــم سیســتمی ئەمڕۆکەی
ئەلەکرتۆنــی و بەڕێوەبردنــی دیجیتاڵــی دەیتــا وەک منوونەیەکــی دیکــە بهێنمــەوە .بــەم تەکنۆلۆژییــەوە دەتوانیــت
شــوێنێک بــە بەشــەکانی دیکــەوە ببەســتیتەوە بــێ ئــەوەی کــە ئــەو دوو شــوێنە لەبــاری فیزیکییــەوە لێــک نزیــک
بــن .ئێســتا هەمــوو ئەوانــە بــەدی هاتــوون».
ڕوویەکــی تــری پرســیاری ناوەندیکــردن لەبەرامبــەر ناناوەندیکردنــدا بابەتــی شــوێنی جوگرافیایــی خــودی
نەخۆشــخانەکەیە« .ئــەوان دەیانویســت شــوێنی جوگرافیایــی نەخۆشــخانەی ترۆندهایــم لــە دەرەوەی شــار بێــت.
ئەنجامەکانــی ئــەو شــتە خاڵێــک بــوو کــە بــە بەردەوامــی لــە وتارەکامنــدا باســم کردبــوو .مــن وتــم ‹نەخۆشــخانە
بەشــێکە لــە شــار ،دەبێــت لەبــەر دەســتی خەڵکــدا بێــت نــەک دکتــۆرەکان کــە بــە ئۆتۆمبیلەکانیــان دەتوانــن بچنــە
نەخۆشــخانە دوورەکانــی دەرەوە .ئــەوە بابەتــی گرینگــی هاتوچۆیــە ،چونکــە ســەدا حەفتــای خەڵــک لــە ڕێگــەی
پاســکیلەوە دێــن بــۆ نەخۆشــخانە .ئــەم بەڵگەیــە بەســە بــۆ ئــەوەی پشــتیوانی لــەوە بکرێــت کــە دەبێــت نەخۆشــخانە
لەنــاو شــاردا بێــت »›.هــەر واش دەرچــوو ،هەڵکەوتنــی نەخۆشــخانە لەنــاو شــاردا ،دەرفەتێکــی بەنــرخ ســاز دەکات
کــە نەخۆشــخانە ئەرکەکانــی پــەرە پێبــدات و خزمەتگوزارییەکانــی پێشکەشــی خەڵــک بــکات.
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بەڕێوەبەرایەتیی خاوەنبیری ترۆندهایم
زۆر ناکۆکــی لەبــەردەم بەرپرســانی ترۆندهایمــدا هەبــوو .ئــاالن تەئکیــد دەکاتــەوە «بــەاڵم ئێمــە هەمیشــە هەوڵــان
دا بەڵگــەی زانســتی بهێنینــەوە .دەوڵــەت وتــی گرینــگ  نییــە چەنــدەی تێچــوو دەبێــت ،ئێمــە دەبێــت هەمــوو ئــەو
داهێنانانــە بهێنیــن .زۆر بــاس و مشــتومڕ هەبــوون .هەرچەنــد شــانازی ئــەوەم هەبــوو کــە بەشــێک لــە هەمــوو ئــەو
شــتانە بــم؛ زۆر بــۆم مایــەی دڵخۆشــی بــوو کــە بتوانــم لەســەر ئــەو پڕۆژەیــە ئیــش بکــەم .ســەرەنجام بەڕێوەبەرایەتــی
پڕۆژەکــەی پەســەند کــرد.
«ئــەوە کوالیتــی بــوو کــە ترۆندهایمــی کردبــوو بــە شــتێکی نــاوازە .ڕاســتییەکی تــر کــە دەبێــت ئامــاژەی پــێ بکرێــت
ئــەوە بــوو کــە ترۆندهایــم لــە درێژایــی کاتــدا دروســت کرابــوو .بــەو شــێوە نەبــوو کــە هەرچــی شــتێک هەیــە تێــک
بدرێــت و ســەرلەنوێ ســاز بکرێتــەوە .لــە درێژایــی کاتــدا دەتوانــی پێداویســتییەکانی نەخۆشــخانە و تەکنۆلــۆژی
و پێویســتیی نێــوان ئــەو دوانــە بگۆڕێــت .ئــەوە تــەواو شــتێکی چاالکانــە بــوو .پێشــنیارێکی دیکــە نەبــوو کــە ئــەو
ئاڵۆزییانــەی چارەســەر کردبێــن .دەبێــت لــە ســەردەمێکدا کــە جیهــان بــەرەو پێکەوەبەســرانی زیاتــر دەچێــت
بینــای لــەم شــێوە دروســت بکەیــن .نەخۆشــخانەی وا لەوانەیــە لــە چەندیــن فەرمانگــە و ناوەنــد پێــک بێــن بــەاڵم
هەمــوو ناوەنــدەکان لــە یــەک شــوێن نیــن و لەگــەڵ ناوەندەکانــی دیکــە و الیەنەکانــی پیشەســازیش پەیوەندییــان
هەیــە« .ترۆندهایــم ئــاگاداری ئــەوە بــوو کــە هەڵەکانــی کەســانی دیکــە لــەم بــوارەدا دووپــات نەکاتــەوە .ئــەوان
هەوڵیــان دا هەمــوو ئــەو بیرۆکانــە لەبــەر چاو بگــرن کــە یارمەتییــان دەدات بگەنــە ئامانجەکەیان :نەخۆشــخانەیەکی
زۆر پێشــكەوتوو لــە ئاســتی جیهانــدا .ترۆندهایــم هەمــوو ســەرمایەگوزارییەکی کــرد بــۆ ئــەوەی ئــەو جیاوازییــە
بخوڵقێنێــت».
داهێنانی ئاالن لە پڕۆژەی ترۆندهایمدا
لــە ڕوانگــەی فۆتالنــدەوە ،داهێنانــی ئــاالن الیەنێکــی زۆر بنەڕەتــی بــوو ،الیەنێــک کــە بــۆ کۆنگرەکــە و پڕۆژەکــە زۆر
گرینــگ بــوو :دۆزینــەوەی ڕێگەچــارەکان .ئــەو ڕێگەیەکــی بــۆ بیرکردنــەوە دانــا کــە پەیوەنــدی بــە لۆجیســتیک لــە
سیســتمەکاندا هەبــوو.
فۆتالنــد ڕوونــی دەکاتــەوە «بــە کورتــی ئــاالن ڕێگەیەکــی بیرکردنــەوەی خســتەڕوو لەســەر ئــەوەی چ شــتێک چەمکــە
باشــەکان بــۆ نەخۆشــخانەکان پێکدەهێنێــت .ئــەو پرســیاری ســەرەکی پرســین :چ شــتێک دەبێــت نزیــک بێــت و چ
شــتێک دوور بێــت؟ چــۆن ئەتوانیــن ڕووناکــی بهێنینــە نــاو بینــا؟ چــۆن دەبێــت رسوشــت بهێنینــە نــاوەوە؟ دەبێت لە
دەرەوە باخچەمــان ببێــت؟ ئــەو ســەبارەت بــە هونەرێکــی یەکپارچــە بیــری کــردەوە کــە بــۆ دروســتکردنی بینایەکــی
تایبــەت بەرهــەم هاتــووە .هەمــوو هونەرمەنــدان دەبێــت پێکــەوە لەنــاو ئــەم بینایــەدا لەگــەڵ ئــەو کەســانەی لەوێــن
ئیــش بکــەن .دەبێــت بــۆ چ شــتێک شــەڕ بکــەن و بــۆ چ شــتێک شــەڕ نەکــەن؟
فۆتالنــد ڕوونــی دەکاتــەوە« :گەشــەی ئــاالن لــە پیشــەکەیدا ئیــر ببــووە ڕێبازێکــی ئــاکاری .پێموایــە حــەزی بــۆ
ئــەوەی کــە چ شــتێک لەنــاو نەخۆشــخانەکاندا ڕووی داوە بەشــێک بــووە لــە ڕێبازەکــەی لــە پەرەدانــدا .لە ســەرەتادا،
تویژینەوەکــەی لەســەر نژیاروانــی بــوو .ئێســتا هاتووتــە ســەر ئــەوەی کــە «چــۆن چاودێریــی تەندروســتی بەرهــەم
دێــت؟› هەمــوو شــتێک لێــرەوە دەســتی پێکــرد.
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فۆتالنــد درێــژە دەدات «دەبێــت بڵێــم کــە دیزایــن بــۆ تەندروســتی گرینگــە .لــە کۆتاییــدا ،دەبێــت سپاســی ئــاالن
بکــەم بــۆ ئــەوەی کــە ئــەم چەمکــەی خســتە ڕوو .سیاســەتوانەکان هەمــوو کات لەگــەڵ مــن بــوون و پشــتیوانم بوون.
مــن دەبــوو ڕازییــان بکــەم کــە ئەمــە شــتێکی ناوازەیــە و چەمکێکــی نوێیــە تاوەکــوو ئەوانیــش بــە خۆشــحاڵییەوە
پشــتیوانی لــێ بکــەن».
کاتێــک ئــاالن لــە ترۆندهایــم لەســەر بیناکــە ئیشــی دەکــرد ،ئــەو هەروەهــا خەریکــی دامەزراندنــی بناخــەی
پیشــەیی و فەلســەفیی پەیوەندیــدار بــە دیزایــن و تەندروســتی بــوو .فۆتالنــد ئــەوەش زیــاد دەکات« :ئــەو دەیویســت
هەمــوو شــتێک لــە پەیوەندیــی نێــوان تەندروســتی و خۆشــبژێویدا ڕێــک بخــات .ئێمــە دەمانزانــی کــە هیــچ
زانکۆ-نەخۆشــخانەیەکی یەکخــراو لەسەرانســەری جیهانــدا نەبــوو .ئێمــە تەنیــا کەســێک بوویــن ویســتامن زانکــۆ-
نەخۆشــخانە یــەک بخەیــن».
ئــاالن ئەوەشــی زیــاد کــرد« :مــن ئیســتا لەسەرانســەی جیهانــدا ســەبارەت بــە چەمکــی ترۆندهایــم وتــار پێشــکەش
دەکــەم .ڕەنگــە زیــاد لــە چەنــد ســەد وتــارم پێشــکەش کردبێــت .ئــەوە بەشــێک لــە وتارەکانــی منــە لــە ســاڵی
١٩٩٠ەوە چونکــە پەرەدانــی ئــەو پڕۆژەیــە درێــژەی کێشــاو و هانــدەر بــوو.
«چونکــە چەمکێکــی  بێوێنەیــە ،مــن هەوڵــم دا کــە زیاتــر قســەی لەســەر بکــەم .کاتێــک دەچیتــە نــاو ئــەو
نەخۆشــخانەیە ،تەنانــەت هەســت ناکەیــت لەنــاو نەخۆشــخانەدایت .ئــەوە سەرنجڕاکێشــە».
ترۆندهایم حەوت خەاڵتی ئەکادیمی دەباتەوە
بیســت ســاڵ دواتــر نەخۆشــخانەی ترۆندهایــم ،وەک ســەرکەوتووترین نەخۆشــخانە لــە جیهانــدا ،حــەوت خەاڵتــی
ئەکادیمیــای دیزایــن و تەندروســتی دەباتــەوە .چەندیــن ســاڵی پێچــوو تــا دروســت کــراو و لــە چەندیــن قۆناغــدا
دروســت کــرا .ئــاالن دەڵێــت «ئــەوان ســەرەتا فێــر بــوون پاشــان دروســتیان کــرد .جارێکــی تــر پێداچوونەوەیــان کــرد
و درێژەیــان تــا کۆتایــی هاتنــی پڕۆژەکــە».
ئــاالن وتــی «لــە هەمــوو ئــەو ســااڵنەدا ،مــن ئــەو خەاڵتانــەم لەســەر هەمــوو شــانۆکان لــە کێبەركێیەکــدا بــۆ
پەرەدانــی نەخۆشــخانەکە دەبەخشــین .ترۆندهایــم منوونەیەکــی تایبەتــە لــە جیهانــدا چونکــە تەنیــا بەشــێكی کــە
پێــی دەوترێــت ناوەنــدی خۆشــبژێوی ،خەڵــک دەتوانــن بچــن بــۆ ئــەو شــوێنە و لەســەر تەندروســتی فێــر بــن».
مەبەســتی ناوەنــدی خۆشــبژێوی یــان ناوەنــدی زانیــاری بــۆ بردنەســەری ئاســتی تەندروســتی شــتێک بــوو کــە لــە
مــاوەی ســااڵنی دیزایــن و دروســتکردنەوەی نەخۆشــخانەکە لــە ترۆندهایم ســەری هەڵدا .شــتێک کــە وەک منوونەی
دیزایــن بــۆ چاودێریــی کارا و مێتۆدەکانــی پزیشــكی ســەری هەڵدابــوو گەیشــتە قۆناغێــک کــە ئامانجــی بارزگانــی
و فێرکاریشــی ببێــت .ئــاالن ئامــاژە دەکات»پرۆســەی بیناســازییەکە زۆری خایانــد .گۆڕینــی نەخۆشــخانەیەکی
کــۆن بــۆ نەخۆشــخانەیەکی نــوێ و مۆدێــرن کارێکــی قورســە ».لــە میانــەی پرۆســەی بیناســازییەکەدا ،بەشــداربووان
هەوڵیــان دا بــاس لــەوە بکــەن کــە پێویســتە نەخۆشــخانەیەک دروســت بکرێــت کــە بــە شــێوەیەکی بەرفــراوان و
هاندەرانــە لــە خزمــەت بردنەســەری تەندروســتیی کۆمەڵــگا و تاکەکانــدا بێــت.
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لــە بەرەبــەری دوا قۆناغەکانــی دروســتکردنی بیناکــەدا بــوو کــە چەمکــی ناوەنــدی خۆشــبژێوی وەک بەشــێکی
یەکخــراو لەگــەڵ نەخۆشــخانەکە جێبەجــێ کــرا« .ترۆندهایــم یەکــەم شــوێن بــوو کــە ئــەو بیرۆکــەی جێبەجــێ کــرد
بــۆ ئــەوەی ڕێگــری لــە نەخۆشــی بــکات و ئاســتی تەندروســتی بەهێــز بــکات .ئــەوە بیرۆکەیەکــی تــەواو نــوێ بــوو لــە
سەرانســەری جیهانــدا ».ناوەندەکــە پیشــاندەری دیجیتاڵــی بــە کار دەهێنێــت بــۆ ئــەوەی بــە بەکارهێنــەران پیشــان
بــدات کــە لەشــیان چــۆن کار دەکات و بــژاردەی تایبەتیــان بــۆ ژیانێکــی تەندروســت پــێ پێشــنیار دەکات.
ئــەوەی کــە نەخۆشــخانەکە بــە باشــی لەگــەڵ ناوچــە شــارییەکە تێکــەڵ دەبــوو ،بــووە هــۆی ئــەوەی کــە ببێتــە
ســەنتەرێکی کارا و لێهاتــوو .لــە جیاتــی ئــەوەی بینایەکــی گــەورە دروســت بکرێــت کــە تەنیــا یــەک دەرگای چوونــە
ژووری بێــت و ڕێڕەوێکــی بێــت کــە هاتوچۆکــردن لــە ناوەوەیــدا ســەخت بێــت ،نەخۆشــخانەکە لــە چەنــد ناوەنــدی
تــەواو ســەربەخۆ پێکدەهــات کــە هەرکامیــان ڕووبەرێکــی تایبەتــی بــوو و چاالکییەکــی تایبەتــی تێــدا دەکــرا و بــە
ئاســانی دەســتی پــێ ڕادەگەیشــت .نەخۆشــخانەکە بــە شــێوەیەک بــەرەو شــار کــراوە بــوو ،کــە چــۆن دەچیــت بــۆ
هــەر فرۆشــگەیەک بــە هەمــان شــێوە دەتوانیــت بچیــت بــۆ ناوەنــدی زانیــاری ».بــەم دیزاینــە نــاوازەوە ،نــە تەنیــا
نەخۆشــەکانی نــاوەوە و بنەماڵــەی نەخۆشــەکان بەڵکــوو بــە گشــتی هەمــوو خەڵــک و ڕێبوارەکانیــش بــە ئاســانی
دەســتیان بــە ناوەنــدی خۆشــبژێوی و زانیاریــی تەندروســتی ڕادەگەیشــت.
ترۆندهایــم وەک پێشــکەوتووترین نەخۆشــخانە مایــەوە و هۆکارەکەشــی ئــەوە بــوو کــە پالندانــەران و دروســتکەرانی
لــە هەڵــەی کەســانی دیکــەوە وانەیــان وەرگرتبــوو .ئــاالن ئێســتا دەڵێــت« :ئەوانەیــان وەرگرتــن و هەرکامیــان گۆڕیــن
بــۆ ڕێگەچارەیەکــی داهێنەرانــە .ئــەوان کەســانی بوێــر بــوون .هەمــوو زانیارییەکیــان وەرگــرت و بەبــێ ئــەوەی
ســنووردارییەکی ئابوورییــان ببێــت لــەو زانیارییانــە فێــر بــوون .ئــەوان لەســەر هــۆکارەکان لێکۆڵینەوەیــان کــرد و
لەســەر بنەمــای کارایــی و ڕەزایەتــی بەکارهێنــەران بیناکەیــان دروســت کــرد .بڕوایەکــی قووڵــم هەیــە کــە دەبێــت
هەمــوو پالنێکــی نوێــی نەخۆشــخانە لــەو پــڕۆژە داهێنەرانــەوە زانیــاری وەربگرێــت .حــەزی ئــەوان بــۆ دروســتکردنی
شــتێکی نــوێ ئــەو ســەرکەوتنە گــەورەی نەخۆشــخانەکەی لێکەوتــەوە .ســەرکەوتنەکەی لــە چەندیــن ڕووەوە
دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوان و قازانجەکەشــی بــۆ هەمــوو جیهانــە».
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 .3قۆناغی دواتر :ڕوانگەیەکی نێوان-بواری٢٠٠٢-١٩٩٨ ،

توێژینــەوە ،لێکۆڵینــەوە و چاالکیــی داهێنەرانــەی ئــاالن بــە یارمەتیــی پڕۆفســۆر
کریســتۆفێر کۆنارســکی دەســتی پێکــرد و کاریگەریــی بەرینــی لێکەوتــەوە .کۆنارســکی
بــوو بــە ڕاوێــژکاری ئــاالن لــەو بــوارەی کــە ناویــان نابــوو «کوالیتیــی ژیــان -تەندروســتی
و دیزایــن» .ئــەو دوو کەســە پێشــەنگە پێکــەوە لــە نێــوان ئاقارەکانــی دیزایــن و
تەندروســتی پەیوەندیــان ســاز کــرد .ئــەم تێکەاڵوکردنــە (ســەنتزە) لەمــەڕ کاریگەرییــە
جەســتەییەکانی ،دیزاینــی نژیارڤانــی لــە ســەر هەســتیاریەتی 62و تەندروســتی
مــرۆڤ ورد بــووەوە .ئــاالن لــە بەشــی تەندروســتی دەروونی-کۆمەاڵیەتــی توێژینگــەی
کارۆلینســکا« 63دیزایــن و تەندروســتی»ی وەک بابەتێکــی تایبــەت مســۆگەر کــرد .ئاالن
لــە کۆنارســکی هــاوکاری کەڵکــی وەرگــرت و بــە هەمــوو جۆرێــک ڕێــزی بــۆ دادەنــا-
بــەاڵم لــە ســاڵی  ٢٠٠٢لەنــاکاو هاوکارەکــەی مــرد و هاوکارییەکەیــان کۆتایــی پێهــات.
کاروچاالکیــی ئــاالن پــاش تەواوکردنــی خولــی دوکتوراکــەی و بــە وردبوونــەوە لــە ســەر بابەتــی دیزایــن و
چاودێریی(ئاگاداریــی) 64لــە گەاڵڵەداڕێــژان بــۆ نەخۆشــخانە ،بــەردەوام لــە بازنــەی بەرینــدا درێــژەی هەبــوو .ئــەم
خولــە نیشــاندەری تەوابوونــی فەرمــی پــەرەوەردەی ئــاالن بــوو .بــەاڵم ،ئــەو حــەزی لــە درێــژەدان بــە توێژینــەوە و
زانیــاری زۆرتــر بــوو ســەبارەت بــە کاریگەرییــە جەســتەیی و دەروونییەکانــی نژیارڤانــی لــە ســەر مرۆڤــەکان .ئــەو
پێشــر بابەتــی «دیزایــن و تەندروســتی» وەک مۆرکــی تایبەتــی خــۆی مســۆگەر کردبــوو ،و خێــرا لــە «توێژینگــەی
فاکتــەرە دەروونی-کۆمەاڵیەتیــەکان» 65و «بەشــی تەندروســتی» لــە کۆلیــژی تەندروســتیی گشــتی لــە توێژینگــەی
کارۆلینســکا 66وەک بابەتێکــی فەرمــی چەســپاند.
  ئــاالن ئــەو کاتــەی کــە ســەرقاڵی فێربــوون بــوو هــاوکات بیروبۆچوونــە نوێکانــی و ئــەو دەرەنجامانــەی پێــی
گەیشــتبوو لەگــەڵ کەســانی تــر دەخســتەڕوو .ئــەو تــۆڕە پســپۆڕانە بەرینــەی کــە بــۆ ترۆندهایــم و یەکــەم کۆنگــرەی
تەندروســتیی جیهانــی ڕێکــی خســت ،کەســانێکی تێــدا بــوون کــە بــۆ بەشــداربوون لــە وانەکانــی ئــەو کــۆ ببوونــەوە.
ئێســتا کاتــی ئــەوە بــوو کــە ئــاالن ڕوانگــەی خــۆی ســەبارەت بــە نژیاروانــی بــە شــێوازگەلێک کــە لــە ســەر جیهانــی
تەندروســتی و چاکبوونــەوە کاریگەرییــان هەیــە ،پــەرە پێبــدات .ئــەو دەســتی کرد بە پێناســە کــردن و پێداهەڵگوتنی
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ئاالن دیالنی

مودێلــی ســەلۆتۆجێنیک [مودێلێــک کــە زۆرتــر جەخــت لــە ســەر ئــەو «تۆ وەک توێژەرێک
فاکتەرانــەی دەکات کــە دەبنــە هــۆی پتەوکردنــی تەندروســتیی مرۆڤــەکان بەرپرسیاریت لەوەی
تــا ئــەو فاکتەرانــەی کــە دەبنــە هــۆی نەخۆشــیی مرۆڤــەکان] -کــە دەبــوو بــە
چەمکێــک کــە مۆرکــی تایبەتــی ئــەو لــە ســەری بــوو .پڕۆفیســۆر کریســتۆفێر کە ببیت بە بەشێک
کۆنارســکی ڕاوێــژکار و هــاوکاری ئــاالن بــوو کــە پێکــەوە ئــەم قۆناغانەیــان لە کۆمەڵگا و کۆمەڵگا
تێپەڕانــد« .تــۆ وەک توێژەرێــک بەرپرســیاریت لــەوەی کــە ببیــت بــە بەشــێک ئاگادار بکەیتەوە .ئەمە
لــە کۆمەڵــگا و کۆمەڵــگا ئــاگادار بکەیتــەوە .ئەمــە هەمیشــە ئامانجــی مــن بــوو هەمیشە ئامانجی
لــە هەمــوو کۆبوونــەوە و وانەکامنــدا .مــن چاالکانــە ســەبارەت بــە توێژینــەوە من بوو لە هەموو
لەمــەڕ تەندروســتی ،کــە ئــەو کاتــە بــرەوی هەبــوو ،قســەم دەکــرد ».ئــا .د .کۆبوونەوە و وانەکامندا.
کاتێــک ئــاالن لــە ســاڵی  ١٩٩٨بڕوانامــەی دوکتوراکــەی تــەواو کــرد ،هــەر من چاالکانە سەبارەت
ئــەو دەم خــۆی لــە داهاتــوودا وێنــا دەکــرد« :مــن ئێســتا ئــاوڕ لــەو شــتەی بە توێژینەوە لەمەڕ
دەدەمــەوە کــە لــە داهاتــوودا دەیکــەم» .بانگهێشــتنامەکانی وتاربێــژی هــەر تەندروستی ،کە ئەو
بــەردەوام بــە بــێ کەمبوونــەوە لــە ئــارادا بــوون .کار و چاالکیــی ئــاالن ،جیــا لە کاتە برەوی هەبوو،
کێشــەوگرفتەکانی ڕابــردووی خــۆی ،ســەرنجی مامۆســتایان ،بەڕێوەبەرانــی قسەم دەکرد ».ئا .د.

بازرگانــی و کارگێڕانــی نێوشــاری بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــا.
ئــاالن کاتێــک بڕاوانــەی دوکتۆراکــەی وەرگــرت ،ئــەو شــەقامەی گرتەبــەر کــە
ئــەوی بــەرەو توێژینگــەی کارۆلینســکا و زانکــۆ پزیشــکییەکەی ڕێنامیــی دەکــرد .لێیــان نزیــک بــووەوە تــا ســەبارەت
بــە بەســتێنی ســەرهەڵدانی نژیاروانیــی تەندروســتی 67لێکۆڵینەوەیــان لەســەر بــکات .ئــەو خاڵــەی جەختــی لــێ
دەکــردەوە زۆر ڕوون بــوو :زانیــاری زۆرتــر ســەبارەت بــە تێکەڵهەچوونی ژینگەی دەســتکرد (ســازکراو) و تەندروســتی-
یــان بــە زمانێکــی پســپۆڕانەتر -دیاریکردنــی پەیوەندییەکانــی نێــوان فاکتــەری دەروونی-کۆمەاڵیەتی و تەندروســتی.
ئــەم پــرس و کەڵکەاڵنــەی لــە زەینــدا بــوو کــە لەگــەڵ مامۆســتایەکی زانــای کارۆلینســکا پەیوەنــدی گــرت.
کۆنارسکی
ئــاالن ئــەو ڕۆژەی کــە لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم تــەواو بــوو ،لەگــەڵ کریســتۆفڕ کۆنارســکی،
دەرووناســێکی دووربیــن و پڕۆفیســۆر هانــس ویگســێل ،68ســەرۆکی زانکــۆی کارۆلینســکا ،نانــی نێــوەرۆی خــوارد.
ئەمــە ســەرەتایەکی نــوێ بــوو .ئــاالن ،بەبــێ پێگوتــن ،بەخێرایــی ڕێکــەوت کــە لەگــەڵ کۆنارســکی کار بــکات.
کۆنارســکی بــوو بــە ڕاوێــژکاری ئــەو؛ زانســت و ژیریــی کۆنارســکی هــەم وەرچەرخانێکــی بەرچــاوی لــە جیهانبینیــی
ئــاالن دا بەدیهێنــا و هــەم ڕێــگای کار و چاالکــی ئــەوی ڕۆشــن کــردەوە .ئــاالن ئیــر هیــچ کات نەگەڕایــەوە بــۆ
زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم.
67- healthcare architecture
68- Hans Wigzell
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ئــاالن گوتــی «کاتێــک ڕۆیشــتم بــۆ کارۆلینســکا ،دەســتم کــرد بــە توێژینــەوەی ڕاســتەقینە ســەبارەت بە تەندروســتی
وەک توێژینەوەیەکــی پــاش دوکتــورا .بــە کار کــردن لەگەڵ کۆنارســکی پارامرتگەلێکــی بەرینرتم ڕێکخســت .کاتێک
ئــەوم ناســی ،زانکۆکــە نــاوی «کۆلێــژی فاکتــەرە دەروونی-کۆمەاڵیەتیــەکان و تەندروســتی ،بــوو ،کــە بەشــێک بــوو
لــە بەشــی زانســتە تەندروســتییە گشــتییەکان .کۆنارســکی کەســێکی بەناوبانــگ بــوو و لــە هەمــوو جیهانــدا ڕێــزی
لێدەگیرا».
باڵوبوونەوەی بڕوانامەی دوکتورا[کەی ئاالن]
کارۆلینســکا توێژینــەوەی دوکتوراکــەی ئاالنــی بــاو کــردەوە و وەریگێڕایــەوە ســەر زمانــی ئینگلیســی ،کــە ڕێــگای
بــۆ باڵوبوونــەوەی بەرینــری ئــەو بیرۆکەیــە خــۆش کــرد .ئــاالن بەشــێوازی فەرمــی بــوو بــە ئەندامــی ناوەنــدی
کۆنارســکی بــۆ توێژینــەوەی دەروونی-جەســتەیی 69و ســەرقاڵی لێکۆڵینــەوە لــە ســەر ئــەو بابەتــە بــوو کــە بینــا و
ژینگــە دەســتکردەکان چۆناوچــۆن لەســەر تەندروســتی و کەمکردنــەوەی گوشــارە (ئیسرتێســە)کان کاریگــەری
دادەنێــت .لــەو زانکــۆی پــڕۆژەی  توێژینەوەیــی لەحاڵــی جێبەجێبوونــدا بــوون .چەندیــن پەرســتار و چارەســەرکەری
لێــزان لــە چوارچێــوەی پــڕۆژەی دوکتۆراکانیانــدا ســەرقاڵی لێکۆڵینــەوە بــوون و ئاالنیــش لەگــەڵ کۆنارســکیدا
ڕاوێــژکاری ســەرەکییان بــوون .لــە هەمــان کاتــدا ،ئــاالن بــوو بــە پرۆفیســۆری میــوان لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی
لوولیــۆ ،لــە باکــووری ســوید ،و کورســێکی فێــرکاری لەژێــر ناونیشــانی «ژینگــەی کار و تەندروســتی» بەڕێــوە بــرد.
سەرکەوتنەکانی تر
ئــاالن وتی«:کۆنارســکی هەروەهــا منــی بانگهێشــت کــرد بــۆ ‹ئەنجوومەنــی دەروونی-جەســتەیی›  و لەگــەڵ ئــەودا
لــە زۆرینــەی شــار و زانکۆکانــی ســویدیدا وانــەم وتــەوە .ئــەو ســەبارەت بــە تەندروســتی باســی دەکــرد و مــن لەمــەڕ
دیزایــن قســەم دەکــرد .تاڕادەیــەک ،ئێمــە لــە مــاوەی ئــەم پڕۆســەیەدا پێکــەوە یەکــان گرتبــوو».
«ئــەو هەســتی بــەوە کردبــوو کــە مــن ئەبێــت ناوەندێکــی تایبــەت بــە خۆمــم هەبێــت ،لەژێــر ناونیشــانی دیزایــن و
تەندروســتی› ،و ســەربەخۆتر بــم .هــەر بەشــێک دەســتەی توێژەرانــی تایبــەت بەخــۆی هەبــوو و گرووپــی ئێمــەش
بــەش ،بوددجــە و تیمــی تایبــەت بــە خــۆی هەبــوو .ئێمــە ســەربەخۆ بوویــن .مــن بەرپرســی ئــەو بــوارە بــووم و
ســەرۆکی بــەش ئەمــەی پەســەند کــرد .ئێمــە پارەیەکــی زۆرمــان هێنایــە نــاو زانکۆکــە و بەڕێوبەرایەتیــی بەشــەکە
زۆر بــەم کارە کەیــف خــۆش بــوو».
«کۆنارســکی منــی بــە هەمــوو تیمــی کۆنارســکی و هەروەهــا ســەرۆکی ئــەو شــوێنە ناســاند .مــن یەکەمجــار لــە
ســاڵی  ١٩٩٨لەگــەڵ ســەرۆک هانــس ویگســل دیــدارم کــرد؛ ئــەو کاتــە پێــم وت حــەز دەکــەم لــە کارۆلینســکا کار
بکــەم ،ئەویــش زۆر منــی هانــدا .ئــەو ڕایســپارد پێــم کــە کارێکــی نێوان-بــواری لــە ســەر ژینگەپارێــزی (چاودێریــی
ژینگــە) لەژێــر چاودێریــی کۆنارســکیدا دەســت پێبکــەم».
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69- psychosomatic

ئاالن دیالنی

خولی گشتیی سەرەتایی
ئــاالن دەســتوبرد دەســتی کــرد بــە خولێکــی فێرکاریــی دوو حەفتەیــی بــۆ ئــەو پزیشــکانەی کــە دەیانویســت
ســەبارەت بــە ژینگــەی دەســتکرد« ،چاودێریــی ژینگــە» 70زانیاریــی وەرگــرن .زۆربــەی بەشــداربووان خوێنــدکار
بــوون .ئــەوان ئــەم چەشــنە زانیارییەیــان ال گرینــگ بــوو ،دەیانزانــی کــە لەوانەیــە بــن بــە ئەندامــی پڕۆســەی
بڕیــاردان بــۆ نەخۆشــخانەکانی داهاتــوو و ناوەندەکانــی چاودێــری .71ئــەوان تێگەیشــن کــە کاریگەریــی ژینگــە
دەســتکردەکان لــە ســەر تەندروســتی ڕۆژ بــە ڕۆژ زیاتــر وەک پرســێکی پێویســت چــاو لێدەکرێــت.
«مــن بــۆ یەکەمجــار بــە ویســتی خــۆم ســێ خــومل بەڕێــوە بــرد بــۆ پزیشــکەکان .یەکێــک لــە الیەنەکانــی ئــەو
وانەگەلــە مودێلــی چاودێــری ،ڕێکخســن و کاریگەریــی هەڵبژاردنــی پێوەســت بــە دیزاینــی لەخــۆ دەگــرت .ئــەو
خولــە فێرکارییــە هەلــی ئــەوەی ڕەخســاند بــۆم کــە ســەبارەت بــە چۆنیەتیــی پەیوەندیــی تەندروســتی لەگــەڵ
گوشــارەوە -هــەر وەهــا پرســی ‹فاکتــەری تەندروســتی› لــە نێــو ژینگــەی دەســتکرد و پەیوەندیــی دەروونیــی بەســراو
لــە نێــوان ئــەم دوانــەدا زۆرتــر ئــاگا ببمــەوە.
«مــن هەروەهــا ســمینار و کۆڕگەلێکــی زانســتیم بەڕێــوە من ڕێکخەری سەرەکی بووم و
دەبــرد .هەندێکیــان لــە ‹ئەنجوومەنــی باوەڕپێکــراوی نۆبێــل›
ئەم پلە و پایەیش تێچووەکامنی
لــە توێژینگــەی کارۆلینســکا بەڕێــوە چــوون».
ئامادەبــوون لــە ئــەم کۆڕانــەدا هــەردەم ڕووی لــە زیادبــوون دابین دەکرد و هەموو کار و
دەکــرد .ئەنجوومەنــی نوبێــل تەنهــا جێــگای  ١٠٤کــەس چاالکییەکانیشمی لەخۆ دەگرت.
دەبــووەوە .بۆیــە ئــاالن باقــی کۆبوونەوەکانــی تــری دەر لــە دەورانێکی زۆرخۆش بوو».
حەســاری زانکــۆ لــە هۆتێلــی هیلتــۆن  لــە ناوەنــدی شــاری
ســتۆکهۆڵم بەڕێــوە دەبــرد ،کــە زیاتــر لــە سێســەد کەســی دەگــرت .ئــاالن دەڵێــت «مــن بــە هەمــوو ئــەم ڕووداوانــە
زۆر کەیفخــۆش بــووم .مــن ڕێکخــەری ســەرەکی بــووم و ئــەم پلــە و پایەیــش تێچووەکامنــی دابیــن دەکــرد و هەمــوو
کار و چاالکییەکانیشــمی لەخــۆ دەگــرت .دەورانێکــی زۆرخــۆش بــوو».
ئــاالن لــە الیــەن زۆرێــک لــە هاوکارانــی توێژینگــەی کارۆلینســکاوە وەک بێگانەیــەک بــە ڕوانگەیەکــی بێوێنــە
ســەبارەت بــە تەندروســتی ســەیر دەکــرا ،هەرچەنــد زۆر ڕێزیــان لێدەگــرت .بــۆ یەکەمجــار ،لــە چەندیــن لقــی
زانســتیی جیــاواز گوتارێکــی پێکهێنــا کــە لــە ســەر تەندروســتی و خۆشــبژێوی 72و کاریگەریــی فاکتــەرە دەروونــی-
کۆمەاڵیەتییــەکان و دیزایــن لــە ســەر تەندروســتی جەختــی دەکــرد .ئــەو کەســانەی کــە ئــەو بانگهێشــتی کردبــوون
هەندێکیــان مامۆســتای زانکــۆ بــوون :لیــف ئیدڤینســۆن 73ئابووریــزان ،بــە مەبەســتی بــاس کــردن لەســەر دیزایــن
وەک ســەرمایەیەکی فکــری؛ الرش تێرێنیــووس 74دەمارنــاس ،ئەندامــی ئاکادمــی شــاهانەی ســویدی ،75بــۆ
70- environment for care

71- care facilities

72- well-being
73- Leif Edvinsson
74- Lars Terenius
75- Royal Swedish Academy
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وردەکاری لەســەر داهێنــان؛ پــاول ڕۆبێرتســۆن  ،76دەرووننــاس و موزیســیەنی ســەرەکی «مێدیســی کوارتێــرت»ی
لەنــدەن ،بــۆ لێکۆڵینــەوە لــە ســەر «مووســیقا و زەیــن»؛ جــان زایســێل 78کۆمەڵنــاس و یاریــدەری هــاروارد ،پســپۆڕ لــە
بــواری دیزایــن بــۆ ئــەو کەســانەی کــە ئالزایمریــان هەیــە؛ و کریســتێر ئاپســلۆند ،79بەرپرســی پەرەپێدانــی بازرگانــی
لــە شــاری ســتۆکهۆڵم و هەروەهــا هەندێکیشــیان نژیارڤــان و پزیشــکی خۆماڵــی تــر.
ئــەم کۆڕوکۆبوونەوانــە هەروەهــا بــە شــێوازێکی ڕەخنەئامێــز ڕێــڕەوی زانســتی پزیشــکی ســەبارەت بــە خەسارناســی،
بەجێــگای چاکســازی و بەرزکردنــەوەی ئاســتی تەندروســتی و خۆشــبژێوی -کــە بــە بــڕوای ئــاالن دەبێــت تــەوەری
ســەرەکی ئــەو زانســتە بــن -خســتە بــەر بــاس .کۆڕەکــە پەرەپێدانــی ڕوانگــەی ســەلۆتۆجێنیکی و دەوری ئەم چەشــنە
ڕوانگەیــە لــە ڕێکخســتنی توێژینــەوە ســەبارەت بــە ســازکردنی «فاکتــەری تەندروســتی» لــێ کەوتــەوە کــە ئاســتی
تەندروســتی بــەرز دەکاتــەوە و ئــەو پرســیارانە وەاڵم دەداتــەوە کــە چ شــتێک دەبێتــە هــۆی تەندروســتیی مڕۆڤــەکان.
«پڕۆفیســۆر کۆنارســکی لەگــەڵ مــن ڕاســتگۆ بــوو .ئــەو وتــی پێــم ‹لــە ســوید لەدایــک بــووم .دایکم لــە کەمپــی کاری
زۆرەملــێ لــە دایــک بــوو و باوکیشــم ســویدی بــوو .ســەرەتا نــاوی منداڵیــم لــە باوکمــەوە جــان سوێنســۆن بــوو .ئێمــە
ئــەم ڕێکخراوەمــان لــە الیــەن ڕێکخــراوەی جیهانیــی تەندروســتی دامەرزانــد ،لــە توێژینگــەی کارۆلینســکا ســەرقاڵی
توێژینــەوە لــە ســەر تیــۆری سرتێســین ›.دەرکــەوت کــە کاتێــک کۆنارســکی ویســتی ببێــت بە ســەرۆکی ئــەو زانکۆیە،
هەندێــک کەســی تایبــەت پاڵێوراوانــی تریــان ناســاند کــە پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتییــان هەبــوو -کۆنارســکی بــە
پێچەوانــە توانایــی زانســتی و تایبەمتەندیــی پســپۆڕانەی هەبــوو .مــن الم وایــە کــە لەوانەیــە هــەاڵواردن فاکتەرێکــی
کارا بووبێــت .کریســتۆفێڕ زۆرتــر شــیاوی ئــەو پلەوپایــە بــوو .دان بــەوەدا نــرا کــە ئــەم بڕیــارە زۆر سەرســوڕهێنەر بــوو».
لــەو توێژینگەیــەدا کێبەرکێیەکــی بەرچــاو لــە ئــارادا بــوو .کۆنارســکی گێڕایــەوە کــە زۆرینــەی ئــەو کەســانەی لەوێــدا
کاریــان دەکــرد دەرووننــاس بــوون -و زۆرینــە بــەو هۆیــە دەبــوون بــە دەرووننــاس کــە لــە ژیانــی بنەماڵەیــی خۆیانــدا
تووشــی کێشــە و گرفــت دەبــوون .کۆنارســکی ئامــۆژگاری توێژەرێکــی الوی کــرد «تــۆ بێجگــە لــە ڕووی زانســتییەوە،
نابێــت ئەوەنــدە خــۆت ســەرقاڵ کــەی .ئەوەنــدە ئــاوڕ لــە کێشــەکان مــەدەرەوە ».ئــاالن بــە بــەروارد لەگــەڵ زانکــۆی
تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم ،ئــەوەی لەوێــدا ئەزموونــی کــرد هەڵســوکەوتێکی سەرســوڕهێنەر و کەشــێکی کۆمەاڵیەتیــی
نامــۆ بــوو .ئــاالن گوتــی «مــن هیــچ کات لــە الیــەن ســەرۆکی کۆلێــژ دڵگەرمییەکــم نــەدی .کۆنارســکی نەتەنیــا
لەســەر تەندروســتی و شــێوازی ژیــان ،بەڵکــوو لــە ســەر دەروونناســی و کــردەوەی مرۆڤەکانیــش ڕێنوێنــی کــردم.
ئــەو دەیویســت لــە پەرەپێدانــی ئــەم چەشــنە زانســتەدا یارمەتیــم بــدات».
77
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76- Paul Robertson
77- Medici Quartet
78- John Zeisel
79- Christer Asplund

ئاالن دیالنی

ئاالن و کۆنارسکی تیۆریی پەیوەندیی ژینگە و تەندروستی پەرە پێدەدەن
دەرەنجامــی هاوکاریــی دیالنــی و کۆنارســکی لــە هەمــوو الیەنێکــەوە ســەرکەوتوو بــوو .کۆنارســکی ئاالنــی خــۆش
دەویســت؛ ئــاالن کوتــی «منیــش وەک ئــەو الوەکــی بــووم .بەپێــی تیۆرییەکــەی ئــەو کارم دەکــرد ،بیرۆکەکانــی
ئــەوم لــە توێژینەوەکامنــدا بــەکار دەهێنــا .ســەرقاڵی کار کــردن لەســەر شــێوازی پەرەپێدانــی تیۆریــی تەندروســتی
و ڕوانگــەی ســەلۆتۆجێنیک ســەبارەت بــە تەندروســتی و دیزایــن لــە هەمــوو جــۆرە ژینگەیەکــی دەســتکردا بــووم.
« کۆنارســکی پەیتــا پەیتــا دەیگــوت کــە تەندروســتی پڕۆســەیەکە و پێکهاتــووە لــە فاکتــەری دەروونی-کۆمەاڵیەتــی،
شــێوازی ژیــان ،هەســت و ســۆزەکان ،و ئەزمــوون .ئەزموونــی ســۆزدارانە بەشــی ســەرەکیی پڕۆســەی تەندروســتییە.
تێگەیشــتم کــە ئەگــەر هەســت و ســۆزەکانی ئێــوە بەتونــدی بکەونــە ژێــر کاریگەریــی ئەزموونــی هەڵســوکەوتتان
لەگــەڵ هــەر ژینگــە و دیزاینێکــی دەســتکرددا ،بەشــێوازێکی ئەرێنــی یــان نەرێنــی کاریگــەری وەردەگــرن؛ لــە هــەر
شــوێنێک بــن جیاوازیــی نییــە .فاکتەرەکانــی وەک سەرســەوزی ،رسوشــت ،تیشــکی هەتــاو و پەنجــەرە و دەالقــەکان
بەشــێوازێکی ئەرێنــی لەســەر ئەزموونــی ئێــوە کاریگــەری دادەنێــن ،کەچــی نەبوونــی ئــەم فاکتەرانــە لەوانەیــە
لــە ســەر ئەزمــوون و پاشــان ســۆزەکانی ئێــوە کاریگەرییەکــی نەرێنــی دابنێــت .ڕادەی هەســت و ســۆز بەقووڵــی
بەســراوەتەوە بــە شــێوازی تەندروســتی و خۆشــبژێوییەوە.

ئاالن لە بەردەم دامەزراوەی فاکتەرە دەروونی-کۆمەاڵیەتییەکانی تەندروستیدا

ئــاالن درێــژەی بــە قســەکانی دا «کۆنارســکی ڕێــک کــەوت و ئێمــە لــە مــاوەی توێژینەوەکەمانــدا کارمــان لــە ســەر
تێهەڵچوونــی ئــەم فاکتەرانــە دەکــرد .ئێمــە پێکــەوە ئــەو تیۆرییــەی ســەبارەت بــە دیزایــن و تەندروســتیامن پــەرە پێدا
و مســۆگەرمان کــرد ،لــە ڕێــگای بەڵگــەی واقعــی ،لەوانــە کار و کاردانــەوەی نێوان ژینگەی دەســتکرد و تەندروســتی،
زانســتیرتمان کــرد .هەروەهــا ،بــە هەندێــک پێناســەی پێویســتەوە کارمــان دەکــرد .زۆرێــک لــە ئەمریکاییــەکان،
بەتایبــەت ئــەو واڵتانــەی بــە زمانــی ئینگلیســی قســە دەکــەن ،چەمکــی ڕووکەشــی بێژومــار بــەکار دێنــن .بــەاڵم
ئــەو پێناســانە هیــچ پەیوەندییەکییــان لەگــەڵ واقعیەتــدا نییــە .بــۆ منوونــە چەمکێکــی وەک ژینگــەی دەرمانکــەر  .80
80- healing environment
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بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

کۆنارســکی وتــی پێــم «دەرمــان کــردن پڕۆســەیەکە .ژینگــە بــە تەنهایــی ناتوانێــت دەرمانکــەر بێــت ».بــەاڵم ئێمــە
وامــان گریامنــە کــرد کــە ژینگــە دەتوانێــت لــە پڕۆســەی دەرمــان کردنــدا یاریــدەر بێــت .پاشــان هەســتامن کــرد کــە
دەتوانیــن بــە شــێوازێکی شــیاو چەمکــی ژینگــەی دەرمانکــەر بــەکار بهێنیــن».
ئــاالن و کۆنارســکی ســمینارێکیان ڕێکخســت بــۆ رشۆڤــە کردنــی ئــەو دەســتەواژانە بــۆ بەردەنگانێکــی زۆرتــر ،کــە لەو
کــۆڕەدا دەروونناســەکان ،کردەوەبڕوایانــی ســەر بــە ژینگــە ،81کار دەرمانکــەران  ،82پســپۆڕانی زۆرینــەی بــوارەکان و
پزیشــکەکان کــۆ ببوونــەوە بــۆ بــاس کــردن لەمــەڕ ئــەم چەمکانــە.
«کریســتۆفر حــەزی دەکــرد لــە ســەر هەســت و
ســۆزەکانی مــرۆڤ بکۆڵێتــەوە ،کــە چــۆن ئــەم
ســۆزانە لــە ســەر جەســتەی ئێمــە کاریگــەری
دادەنێــن ،و لــە الیەکــی تریشــەوە ،چــۆن
جەســتە لەســەر هەســتەکامنان کاریگــەری
هەیــە .ئــەو لــە بــواری توێژینــەوە لــە ســەر
چەمکــی ئالێکســتیمیا ،83کەســێک کــە
توانایــی جیاکردنــەوەی ســۆزەکانی نییــە ،لــە
ســکاندیناڤیدا لــە هەمــوو کــەس پێشــەنگرت
بــوو .ئەمــە بــۆ پزیشــکی دەروونی-جەســتەیی
شــتێکی ســەرەکی بــوو ،و ئــەو حــەزەی ئــەو
چەندیــن پــڕۆژەی توێژینەوەیــی لێکەوتــەوە.
ئــەم توێژینەوەیــە بەنۆبــەی خــۆی بەرنامــەی
دەرمانــی دەروونی-جەســتەیی پەســتانی
خوێنــی لێکەوتــەوە کــە باقــی شــێوازەکانی
دەرمانــی کامــڵ کــرد».
ئاالن و کریستۆفر کۆنارسکی

پڕۆفیســۆر کریســتۆفر کۆنارســکی بــە حەزێکــی زۆرەوە بــەرەو الی نژیارڤانــی و کەلتــوور بــە هەمــوو شــێوەکانییەوە
کشــا و بــەو قەناعەتــە گەیشــت کــە هەڵکشــان و پەرەســەندنی چاالکییــە کولتوورییــەکان دەتوانێــت بــە گشــتی
تەندروســتی گشــتی بــەرز کاتــەوە -بــەاڵم هەروەهــا لــە ســەر ئــەوە بــوو کــە موزیــک دەرمانــی ،وێنــە دەرمانــی  ،84
ســەما دەرمانــی ،و ســایکۆدراما وەک چارەســەرێکی تایبــەت بــۆ زۆرینــەی نەخۆشــییەکان گرینگــن.
81- environmental behaviorists

82- work therapists
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83- alexithymia
84- imaging therapy

ئاالن دیالنی

لەدەستدانی هاوکار ،ڕاوێژکار و هەڤاڵ
لەکاتــی «دووهەمیــن کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی» لــە ســاڵی  ٢٠٠٠دا ،کۆنارســکی لەنــاکاو
نەخــۆش کــەوت .گورچیلەکانــی بــەردەوام کێشــەی هەبــوو کــە تووشــی دۆخێکــی مەترســیداری ژیانــی کــرد .ئــاالن
بــە بیســتنی ئــەو هەوااڵنــەی ســەبارەت بــە پیاوێــک کــە لــە نزیکــەوە لەگەڵــی کاری کردبــوو و لــە هەمــوو بوارێکــەوە
ئیلهامــی لێگرتبــوو زۆر پەرێشــان بــوو.
«کریســتۆفر نەخــۆش بــوو .گورچیلەکانــی بــە باشــی کاریــان نەدەکــرد ،بــەاڵم هیــچ کات لەبــارەی نەخۆشــییەکەی
لەگــەڵ مــن نــەدوا ،هەرچەنــد دەمزانــی کــە زۆرجــار خەریکــی دیالیــز کردنــە .دواییــن جــار لــە بەشــی ئاگاداریــی
تایبەتیــدا لەگەڵــی دیــدارم کــرد .ئــەو چەنــد ڕۆژ دواتــر دوای ســااڵنێک بەرەنــگاری لەگــەڵ ئــەو نەخۆشــییەدا لــە
ژانویــەی  ٢٠٠١مــرد ».ئــەم یادکردنــەوە ئێســتاش تووشــی خــەم و خەفەمتــان دەکات.
ئــاالن دانــی نــا بــە ئــەو دەورە ســەرەکییەی کــە کۆنارســکی لــە ژیانیــدا گێڕاویەتــی« :ئــەو دەورێکــی یاریــدەر و
چارەنووسســازی هەبــوو لــە وەدەســتهێنانی زانیاریــی زیاتــری مــن بــۆ پەرەپێدانــی ڕوانگەیەکــی نێوان-بــواری.
بــە هــۆی ڕێنوێنییەکانــی کۆنارســکی توانیــم ‹تەندروســتی› پێناســە بکــەم زۆر قووڵــر لــەوەی کــە پزیشــکەکان
کردوویانــە .بوونــی ئــەو لــە نــاو ژیانــی منــدا بزوێنــەر و بەربــاو بــوو .مــن زۆر قــەرزدار و سپاســگوزاری ئــەوم».

مامۆستای بانگهێشتکراو لە زانکۆی فلۆڕانس
ئــاالن لــە ســەرەتای هاتــن بــۆ ســوید و تەنانــەت لــەو کاتــەی کــە لــە
کارۆلینســکادا بــوو ،پەیوەندییەکانــی لەگــەڵ جیهانــی ئاکادمــی لــە
ئیتالیــا ،بەتایبــەت لەگــەڵ زانکــۆی فلۆڕانــس ،نەپچڕانــد .لــە مــاوەی
چــەن ســاڵێکدا ،ئەمــە ســەرەتایەکی تــر بــوو کــە ئــاالن لــەو ڕێگایــەوە
لەســەر چۆنیەتیــی گەاڵڵــەی ســەڵوتۆجێنیک و بابەتــی پەیوەســت بــەو
پرســە لێکۆڵینــەوەی دەکــرد.
ئــاالن کوتــی «لــەو کاتــەدا ،مــن وەک مامۆســتای میــوان ،بــۆ مــاوەی
چەندیــن ســاڵ ،لــە زانکــۆی فلۆڕانــس کارم دەکــرد .ئەمــە دەرفەتێکــی
زۆر بــاش بــوو ،چونکــە مــن لــەوێ فێــری توێژینــەوەی هاوبــەش
بــووم و دواتریــش دەســتم دایــە توێژینــەوە بــە هاریکاریــی کەســانی
تــر ،کــە هاریکارییەکــی زۆر بــاش بــوو .بــە منوونــە ،پڕۆگرامێکــی
توێژینەوەییــان ســەبارەت بــە ئاگاداریــی لــە بەســااڵچوان ڕێکخســت.
گرووپــی فلۆڕانــس لەگــەڵ پڕۆفیســۆر ڕومانــۆ دێــل نــۆرد ،85جێگــری
ســەرۆکی ئــەو زانکۆیــە ،بــە شــێوازێکی یاریدەرانــە ،هاوکارییەکــی
باشــی کردیــن .کاربەدەســتانی ســویدی لــەو پڕۆژەیــەدا بەشــدار
بــوون».

بە هۆی ڕێنوێنییەکانی
کۆنارسکی توانیم
‹تەندروستی› پێناسە
بکەم زۆر قووڵرت لەوەی
کە پزیشکەکان کردوویانە.
بوونی ئەو لە ناو ژیانی
مندا بزوێنەر و بەرباڵو
بوو .من زۆر قەرزدار و
سپاسگوزاری ئەوم».
85- Romano del Nord
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کەســێکی تــر کــە تێبینیەکانــی لــە توێژینەوەکــەدا کاریگــەر بــوو جــان زایســێلی کۆمەڵنــاس بــوو کــە کتێبێکــی
لەژێــر ناونیشــانی لێکۆڵینــەوە لــە ڕێــگای دیزاینــەوە 86نووســی .ئــەو لــە مێتــۆدی تایبەتیــی توێژینــەوە پێشــەنگێکی
جیهانــی بــوو .ئــاالن لــە دەرفەتــی جۆراوجۆردا لە ســوید و لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانی ئامریــکا ،کەنــەدا ،و فلۆڕانس
لەگەڵــی دیــداری کــرد بــۆ بــاس کــردن لــە ســەر چۆنیەتیــی ئــاگاداری لــە بەســااڵچووان .ئــەوان کاتێکــی زۆر پێکەوە
بــوون .زایســل دواتــر ســەرنجی بــۆ الی ژیانــی ئــەو کەســانە کــە ئالزایمریــان هەیــە و شــێوازەکانی ئــاگاداری لــەو
کەســانەی ئــەو دۆخەیــان هەیــە کێــرا .ئــەو لــە جیهانــدا وەک توێژەرێــک نــارساوە و ڕێــزی لێدەگیرێــت .ئێســتا
ســەرۆکە لــە «ڕێکخــراوەی مــن هێشــتا لێــرەم 87و بنکــەی ئــاگاداری لەوانــەی ئالزایمریــان هەیــە؛ نــاوی ڕێکخراوەکــە
لــە کتێبــە شــاکارەکەی ئــەو لــە بــواری ئــاگاداری لەوانــەی ئالزایمریــان 88هەیــە ،مــن هێشــتا لێــرەم ،وەرگیــراوە  .
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86- Inquiry by Design Foundation
87- I’m Still Here
88- Hearthstone Alzheimer Care

ئاالن دیالنی

 .٤دووهەمین کۆنگرەی جیهانی دیزاین و تەندروستی ،ستۆکهۆڵم٢٠٠٠ ،
ئــاالن لــە نێــوان ســااڵنی  ١٩٩٨و  ،١٩٩٩چەندیــن کــۆڕ و کۆبوونــەوەی پســپۆڕانەی لــە ســەر دیزایــن
بــۆ تەندروســتی لــە واڵتانــی باکــووری ئەورووپــا ،بــە هاوکاریــی زانکــۆی کارۆلینســکا و زانکۆکانــی
تــر بەڕێــوە بــرد .پاشــان بــە زانیاریــی زۆرتــر ســەبارەت بــە تەندروســتی ،ســرێس ،و خۆشــبژێوی و
پەیوەنــدی ئەمانــە لەگــەڵ ژینگــەدا ڕوانگەیەکــی گشــتبڕوایانەی 89هەڵبــژارد .ئــەو کۆنگرەیــەی کــە
لــە ســاڵی ٢٠٠٠دا ڕێکیخســت لەســەر دیزایــن و چادێریــی لــە پــان داڕشــن بــۆ نەخۆشــخانە بــۆ
هــەزارەی داهاتــوو جەختــی دەکــرد .لــەو کۆنگرەیــەدا بــوو کــە ئــاالن بــۆ یەکەمجــار چەمکــی دیزاینــی
ســەلوتۆجێنیکی خســتەڕوو .دووهەمیــن کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی دەرەنجامــی
توێژینــەوەی نێوان-بــواری بــوو کــە ئــەو لــە ئەنســتیتۆی کارۆلینســکا کاری لــە ســەر کردبــوو .یەکێــک
لــە منوونەکانــی ئــەم چەشــنە توێژینــەوە بــاس و لێکۆڵینــەوە بــوو لــە ســەر موزیــک و تەندروســتی.
باقــی بــوارە نوێکانــی تــر بریتــی بــوون لــە جەخــت کــردن لەســەر فاکتەرەکانــی ئاســانکاریی چاودێریــی
تەندروســتی و هەڵســوکەوت لەگــەڵ رسوشــتدا کــە دەیتوانــی لەســەر دەرەنجامەکانــی دەرمــان و
کار لــە بینــا تەندروســتییەکان کاریگەریــی هەبێــت .ئــەو کۆنگرەیــە دەرفەتێکــی بــاش بــوو بــۆ ئــەوەی
ئــاالن دەســتکەوتە فکرییەکانــی بــە شــێوازێکی تــر بەرباڵوتــر لەگــەڵ خــاوەن پشــکەکانی تــر ،90لــە
ئاقــاری بازرگانییــەوە تــا زانکــۆ ،بــاو بکاتــەوە.
ئــاالن وتــی« :ئــەوەی مــن لــە نێــوان ســااڵنی  ١٩٩٧و  ١٩٩٨لەســەر تەندروســتی ،ســرێس و چۆنیەتیــی ژیانــی
و کوالیتیــی ژیــان لەگــەڵ ژینگــەدا فێــر بــووم هەموویــان بــۆ مــن نــوێ ،ســەرنجڕاکێش و گونجــاو بــوون .لــەم
پڕۆســەیەدا ،چەنــد زانکــۆم وەک بەشــداربووی دووهەمیــن کۆنگــرەی جیهانــی لــە تەنیشــت یــەک کــۆ کــردەوە.
لەوانــە زانکــۆی کارۆلینســکا و زانکــۆی «ئــەی ئەنــد ئێمــی» تێگــزاس .بیرۆکــەی مــن ئــەوە بــوو کــە هەمــووان وەک
بەشــدار لــە تەنیشــت یەکــر کــۆ بکەمــەوە تــا کێشــە و گرفتــەکان و ڕێگەچــارەکان پێکــەوە تاوتــوێ بکــەن .لــەو
کاتــەدا مــن لەگــەڵ چەندیــن ڕێکخــراوە کارم دەکــرد».
ئــاالن لــە ســاڵی  ١٩٩٨بــۆ دووهەمیــن گونگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی پالنــی داڕشــت .ئــەو کۆنگرەیــە
لەژێــر ناونیشــانی «تێکەاڵوکردنــی دیزایــن و ئــاگاداری لــە پالنداڕشــن بــۆ نەخۆشــخانەکان لــە هــەزارەی
داهاتوودا»پێویســتی بــە یەکســاڵی ڕەبــەق ئامــادەکاری بــوو .دوای یەکەمیــن کۆنگــرە لــە ترۆندهایــم ،ســێ ســاڵی
تــر کات پێویســت بــوو بــۆ ڕێکخســتنی ئــەو کونفڕانســە -پانتایــی و ڕادەی بەشــداریکردن لــە ڕۆژانــی بەڕێوەچوونــی
کۆنگرەکــە دەرخــەری ئــەو واقعیەتەیــە« .کاتێــک مــن چــووم بــۆ کارۆلینســکا ،ویســتم یارمەتــی بەڕێوەبەرانــی ئــەوێ
بــدەم تــا ســەرلەنوێ نەخۆشــخانەکەیان دیزایــن بکــەن ،ئــەو نەخۆشــخانەیە کــۆن بــوو ،چونکــە دەیــەی ١٩٦٠
دیزایــن کرابــوو .ســەرۆکی کارۆلینســکا هانــس ویکســێل لــە گواســتنەوەی دووهەمیــن کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن
و تەندروســتی بــۆ ســتۆکهۆڵم پاڵپشــتم بــوو».
89- holistic
90- stakeholders
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ئــاالن لــە نێــوان ســااڵنی  ١٩٩٨و  ،١٩٩٩لــە بــەش و لقــە جۆراوجۆرەکانــی زانکۆکانــی ســوید ســمیناری بەڕێــوە
بــرد؛ بــۆ منوونــە ،لــە بەشــی زانســتە پەرســتارییەکانی زانکۆکانــی لونــد ،لولیــۆ ،کاملــەر و ئۆرێــرۆ .زانکــۆی
تەکنۆلــۆژی لولێۆیــش بانگهێشــتی کــرد تــا لــە بەشــی ژینگــەی کار 91وانــە بڵێتــەوە .ئــاالن لــە کاتــی پــان داڕشــن 
بــۆ کۆنگرەکــە پڕۆفســۆر پــاول رۆبێرتســۆن ،دەرووننــاس و موزیکزانــی بانگهێشــت کــرد تــا ســەبارەت بــە پەیوەندیــی
نێــوان موزیــک و تەندروســتی چڕوپــڕ بــاس بــکات .ئامانجــی ئــەوە بــوو کــە کۆمەڵێکــی زۆر لــە کەســایەتییە
پایەبــەرزەکان لــەو کۆنگرەیــەدا کــۆ بکاتــەوە .توانایــی و ویســتی ئــاالن لــە کۆکردنــەوەی الیەنــە پاڵپشــتەکان و لــق
و گرووپــە جۆراوجــۆرەکان لــە دووهەمیــن کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتیدا دەرکــەوت .ئــەو کۆنگرەیــە لــە
ئاکامــدا لــە ســتۆکهۆڵم لــە زانکــۆی کارۆلینســکا بــە هاوکاریــی زانکــۆی «ئــەی ئەنــد ئێمــی» تێگــزاس بەڕێــوە چــوو.
دانانی پێوەرێکی تاکەکەسیی بەرز
«کاتێک کولتوورێک بەربەستی ئاستەم بۆ شتە الوەکییەکان دادەنێت،
تۆ دەبێت ورەیەکی پتەوت بێت بۆ سەرکەوتن» .ئاالن دیالنی

ئــاالن ،وەک ناســویدییەک ،زۆرینــەی جــار دەیگــوت کــە ئاواتــم ئەوەیــە کــە ئــەو بەربەســتانە تێپەڕێنــم کــە لەوانەیــە
کەســانی تــر لێیــان برتســن .ئــەو دەیگــوت «کێشــەکە لەمــەدا بــوو .مــن بــۆ ئــەوەی ســەرکەوتوو بــم و لــە ســویددا لــە
کارەکــەم دا وەربگیرێــم ،دەبووایــە کاری شــەش کەســم بکردایــە».
«بەخۆشــحاڵییەوە ،لــە هەمــوو ژیامنــدا هاندرێکــی تایبــەت و ئامانجێکــی پتــەوم هەبــووە .تەنانــەت پێــش ئــەوەی
بگەمــە ســوید ،زۆرێــک لــە بەربەســتەکانی ژیانــم تێپەڕاندبــوو .کاتێــک کــە لــە ئــەو دۆخــەی ئێــرەم – و تەنانــەت
دۆخــی پێشرتیشــم -ئــاوڕم دایــەوە شــتێکی نائاســایی نەبــوو بــۆم کــە لــە حەفتــەدا شەســت کاتژمێــر زیاتــر کار بکەم.
ئەگینــا لــە ســوید ئــاوڕت لێنادەنــەوە .تــۆ دەبێــت بــە پێداگــری کــردن لــە ســەر بیروبۆچوونــت خــۆت بنوێنیــت .هــەر
بۆیــە مــن بــێ پســانەوە کارم دەکــرد .ئەڵبــەت مــەرج نییــە کــە ئــەم شــتە بــۆ
من بۆ ئەوەی سەرکەوتوو
الوانــی هەنووکــە ڕاســت بێــت» ئــاالن لــە درێــژەدا وتــی« :ئــەوان پێویســتیان
بم و لە سویددا لە
بــەوە نییــە کــە بــەم چەشــنە کار بکــەن .مــن لــە هەمــوو کار و چاالکییەکامنــدا
کارەکەم دا وەربگیرێم ،تەقەالیەکــی ئێجــگار زۆرم کــرد».
دەبووایە کاری شەش ئــەم ئیدعایــە بەدڵنیاییــەوە بــە ئاوڕدانــەوە لــە زنجیــرەی کۆنگــرەی جیهانیــی
دیزایــن و تەندروســتی پشتڕاســت دەکرێــت .ئــاالن تۆڕێکــی نێونەتەوەیــی
کەسم بکردایە».
پێکهێنــا و پاشــان خەڵکــی بانگهێشــت دەکــرد کــە لــە بەرنامــە نوێکانیــدا
بەشــداری بکــەن .نژیاروانانــی بەئەزموون ،دیزاینەران ،پســپۆڕانی کاروبار ،شــارەزایانی تەندروســتی ،کاربەدەســتانی
حکومــەت و مامۆســتایانی زانکــۆ هەمــوو بــە تامەزرۆییــەوە بەشــدار دەبــوون تــا هــەم بیرۆکــە و زانیــاری نــوێ فێــر
بــن و هــەم لەگــەڵ یەکــدی ئاڵوگــۆڕی زانیــاری بکــەن -و لەگــەڵ هاوتایانــی خۆیــان بابەتــی پەیوەندیــدار بخەنــە
بــەر بــاس و لێکۆڵینــەوە.
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ناوەندی سەرنجی دووهەمین کۆنگرەی جیهانی
دووهەمیــن کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی بــۆ زانیــاری زۆرتــر لــە ســەر فاکتــەرە دەروونی-کۆمەاڵیەتییـە  
کاریگــەرەکان ڕێکخــرا کــە ســازکردنی هەمــوو جــۆرە ئاســانکاریی پەیوەندیــدار بــە تەندروســتیی  وەک ئاگاداریــی لــە
تەندروســتیی دەروونــی ،نەخۆشــخانەکانی منــدااڵن و ئاســانکاریی بــۆ چاودێریــی بەســااڵچووان لــە خــۆ دەگــرت.
زۆرینــەی پــڕۆژە نێونەتەوەییەکانیــش کــە لــە الیــەن کومپانییــە نێونەتەوەییــە گەورەکانــی ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی
ئامریــکا ،وەک زیمنــس و ئارمســرانگ ،خرایــەڕوو ،بــە یارمەتیدانــی دارایــی بەشــدارییان کــرد .کۆنگرەکــە نــە تەنیــا
لــە ســەر ئــەوە جەختــی دەکــرد کــە چــۆن کوالیتیــی ژینگــەی دەســتکرد و دیزایــن ئاســتی چاودێریــی پزیشــکی،
ســاڕێژبوونەوە و چاکبوونــەوەی نەخــۆش دەباتــە ســەرەوە ،بەڵکــوو هەروەهــا لــە ســەر ئــەوە پێداگریــی دەکــرد کــە
چــۆن ئــەو شــتانە دەتوانــن بەشــێوازێکی کاراتــر و بــە واتایەکــی بەریــن تــر ئاســتی تەندروســتی و خۆشــبژێوی بــەرز
بکەنــەوە   .
زانکــۆی «ئــەی ئەنــد ئێــم» تێگــزاس لــەم بــوارەدا سەرپەرشــتی پــەروەردەی ســەرەکی چاودێریــی تەندروســتی و
بەرنامــە توێژینەوەییەکانــی دەکــرد و چاالکــی زۆری کــرد .کەواتــە ،ئــەوان لــەم کونفڕانســەدا دەورێکــی بەرچاویــان
گێــڕا .بەشــدارەکانی تــر بریتــی بــوون لــە زانکــۆی ترۆندهایــم و کارۆلینســکا .لــە ئاکامــدا زیاتــر لــە چــل ڕێکخــراوە
و پاڵپشــتی جیهانــی یارمەتیــدەری ئــەو کۆنگرەیــە بــوون .بنەماڵــەی شــاهانەی ســوید لــەو کۆنگرەیــە پشــتیوانیان
دەکــرد .خاتــوو کریســتینا لــە ئــاوال مەگــن92ی بەجوانــی دیزاینکراودا،کۆنگرەکــەی کــردەوە.
سەردانی خاتوو کریستینا
ئــاالن گوتــی «مێوانێکــی بەتایبــەت جیــاواز لــە کۆنگــرەی ســتۆکهۆڵمدا بەشــدار بــوو و ئەویــش خاتــوو کریســتینا،
خوشــکی شــا ،بــوو .مــن پێشــر دەمویســت شــا بانگهێشــت بکــەم؛ بــەاڵم ســەرۆکی بنەماڵــەی شــاهانە ئــاگاداری
کردینــەوە کــە ‹باســی دیزایــن
کەڵکەڵــەی ســەرەکی شــا نییــە›.
بــەاڵم ،ئەگــەر خاتــوو کریســتینا
ئــاگادار بکەنــەوە ،پێــی خــۆش
دەبێــت».
«کاتێــک خاتــوو کریســتینام بینــی،
وتــی پێــم ،مــن بێــکارم .ئاواتــی م ـن  
ئەوەیــە کــە ببــم بــە دیزاینەرێکــی
نــاوەوە ،بــە نژیاروانێــک .بــەاڵم مــن
ئێســتا کاروبــارم نییــە ›.ئــەو بــۆ ئــەم
بەشداری کردنی خاتوو کریستینا لە کۆنگرەی دیزاین و
قســە و باســە لەگــەڵ منــدا زۆر
تەندروستی لە ستۆکهۆڵم  
ڕاســتگۆ بــوو .پاشــان ناوەڕۆکــی ئــەو
92- Aula Magna
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کۆنگرەیــەم بــۆ رشۆڤــە کــرد ،ئەویــش وتــی‹ ،مــن فەخــر دەکــەم بــەوەی کــە ببــم بــە ئەندامێکــی کۆنگــرە ›.ئــەو هــات
و کۆنگرەکــەی کــردەوە .بەشــداریکردنی ئــەو ڕووداوێکــی چاوەڕواننەکــراو بــوو و شــکۆیەکی بێوێنــە و تایبەتــی بــە
کۆنگرەکــە بەخشــی».
ئــەو کۆنگرەیــە هەروەهــا پالتفۆڕمێکــی جیهانــی بــۆ ئــاالن ڕەخســاند .بەشــێک لــە دەرەنجامــی کۆنگرەکــە ئــەوە
بــوو کــە  ئــاالن بــە بانگهێشــتکردنی هەمــوو ڕاوێــژکارە پێشــووەکانی خــۆی هەلــی ئــەوەی ڕەخســاند تــا ئــەو
چاالکییانــەی کــە کردبوویــان پێیــان نیشــان بــدات .ئەگەرچــی لــە هەندێــک کەیســدا ،هەرچەنــد ،دەرەنجامــی
خــوازراوی لێنەکەوتــەوە ،بــەاڵم ئــەم بانگهێشــتە هەوڵێکیــش بــوو بــۆ ئاشــتکردنەوە .هەروەهــا ئــاالن کتێبــی
کۆنگــرەی یەکەمــی ئامــادە و هەڵەگــری کردبــوو ،کــە هەمــوو ئــەو وتارانــەی  کــە لەوێــدا پێشــکەش کرابــوون لەخــۆ
دەگــرت ،تــا وەک کتێبێکــی ئامادەکــراو لــە کۆنگــرەی دووهەمــدا بــاوی بکاتــەوە .یەکێــک لــە بەشــەکانی ئــەو
کتێبــە لەژێــر ناونیشــانی «دیزایــن و تەندروســتی :قازانجــە دەرمانییەکانــی دیزایــن» ،بــوو بــە ســەرچاوەیەک بــۆ
کۆمپانیــا نێونەتەوەییــەکان تــا ئــەوەی دووهەمیــن کۆنگــرەی جیهانــی بەرهەمــی هێنابــوو کەڵەکــەی بــکات و بــۆ
داهاتــوو کەڵکیــان لێوەرگرێــت ،هەروەهــا تازەگەرییەکانــی بــە بــەراورد لەگــەڵ کۆنگــرەی یەکــەم نیشــان بــدات.
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ئــاالن ڕاوێــژکاری تێــزی یەکەمــی خــۆی ،هەروەهــا ڕەقیبێکــی زووی ،فیزیکزانێکــی فەنالنــدی ،بــۆ وتاربێــژی لــە
کۆنگرەکــەدا بانگهێشــت کــرد .ئــاالن وتــی «مــن ویســتم بــە بەشــدارکردنی ئــەوان لــەو کارەی دەیکــەم ڕێــز لــەو
کەســانە بگــرم .هەمــوو کەســم بەشــدار کــرد و ڕک و قینــی ڕابــردووم وەالنــا .هەروەهــا ویســتم کــە ئــەوان چێــژی
لــێ ببــەن .هیــوادار بــووم کــە خەڵــک دێــن و دەبینــن کــە ئــەو کەســانە لــە دەوری ئــەو بیرۆکانــە کــۆ بوونەتــەوە کــە
مێشــکی منیــان بەخــۆوە ســەرقاڵ کردبــوو».
«ســەرەڕای ئەمــە ،ئــەو کەســانە لەبــری دەربڕینــی خۆشــحاڵیی خۆیــان لــە بەشــداریکردن لــەو کۆنگرەیــەدا لەنــاو
خۆیانــدا و لەگــەڵ ئــەو ئامریکاییانــەی کــە لەوێــدا بــوون ،تۆڕێکــی پەیوەندییــان ســاز کــرد بــۆ پــان داڕشــن لەمــەڕ
چاالکییەکانــی خۆیــان .ئــەم خۆجیاکردنــەوە بــۆ خــۆم وانەیەکــی سەرســوڕهێنەر و مــەزن بــوو».
«هەروەهــا کەســایەتیی زۆرم وەک پڕۆفیســۆر پــاوڵ ڕۆبێرتســۆن ،بــۆ وتاربێژیــی لــە ســەر موزیــک و تەندروســتی،
دکتــۆر جــان زیســێل و دێرێــک پارکێــر ،93بــراوەی خەاڵتــی ئاکادمییەکــەی خۆمــان و وەرگــری خەاڵتــی ڕێبەرایەتیی
هەتایــی بانگهێشــت کــرد .ئــەم کەســانە ئیلهامیــان پێــدام و هــەر بەردەوامیشــە .ئــەوان هــەر ئێســتایش لەگەڵــان
کار دەکــەن».
ئاوال مەگنا :شوێنێکی سەرسووڕهێنەر
دووهەمیــن کۆنگــرەی جیهانــی لــە ئــاوال مەگنــای حەوشــی سەرســەوزی زانکــۆی ســتۆکهۆڵم لــە فریســکاتی بەڕێــوە
چــوو کــە نزیکــەی پێنســەد بەشــداربووی تێــدا بــوو .کەناڵێکــی تەلەفزێۆنــی ســوید بــە تیــن و گــوڕەوە لــە ســەر ئــەم
ڕووداوە قســەی کــرد.
ئــاوال مەگنــا ،لــە الیــەن نژیــاروان ڕاڵــف ئێرشــکن ،94دیزایــن کــراوە کــە لــە رسوشــتەوە ئیلهامــی وەرگرتــووە .لەســەر
تەپۆڵکەیەکــی بەردینــدا هەڵکەوتــووە و دەورووبەریشــی داپــۆرشاوە بــە داربــەڕووی بەتەمــەن کــە بەچاوخشــاندنێکی
خێــرا ئاســک و ئاژەڵــە کێویەکانــی تــر دەبیرنێــت« .ئــاوال مەگنــا حــەوت قاتــە ،ســێ قاتــی لــە نێــو تاشــەبەرددا
هەڵکــراوە ».کــە لێــی نزیــک دەبیتــەوە وا هەســت دەکەیــت کــە درگای چوونەژوورەوەکــەی تەنــگ و تاریکــە.
کەچــی کاتێــک دەچییــە نێــو ڕاڕەوێکــی گــەورە ،ئەوجــار هەمــوو بەرزاییەکــەی بیناکــە دەبینیــت .خشــتی جۆراجــۆر
و ڕەنگاوڕەنــگ ڕواڵەتێکــی جوانیــان پێبەخشــیوە .ڕاڕەوەکــە بــە گڵۆپــی ئیســکاندیناڤی ڕوونــاک کــراوە کــە تیشــکیان
پــەرچ دەخواتــەوە بــۆ ســەر ڕووبــەرە دارینــەکان .ڕێفلێکتــۆری هەتــاوی لــە ڕێــگای تێشــکەکانی هەتــاوەوە هۆڵەکــە
گــەرم دەکــەن .دەنگــی ئاکۆســتیکی هۆڵەکــە لــەو ئاســتە دایــە کــە بێــژەری ســەر کورســییەکە بەبــێ کەڵکوەرگرتــن
لــە میکرۆفــۆن دەتوانێــت بــۆ هــەزار و دووســەد کــەس قســە بــکات .ئــەو هۆڵــە لــە ئامفیتەئاترێکــی یۆنانــی دەچێــت  .
ئــەو کــۆڕە لــە هۆڵــی شــاری ســتۆکهۆڵم بەڕێــوە چــوو ،ئــەو شــوێنەی کــە «ئاکادمــی زانســتەکانی شــاهانەی ســوید»
هەمــوو دیســەمربێک بــۆ ســەرکەوتووانی ئــەو ســاڵە میوانــی «نەوبــل گاال» ڕێکدەخــات.
ئــاالن وتــی «ئــەو کۆنگرەیــە زۆر ســەرکەوتوو بــوو ،چوونکــە جوانرتیــن هۆڵــی کۆنگرەیــە لــە جیهانــدا و لــە ناوەڕاســتی
هاوینــدا بەڕێــوە چــوو .گرووپێــک لــە نژیاروانانــی کەنەدایــی کاتژمێــر دوو شــەو هاتنــە دەرەوە .هێشــتا هــەوا ڕوونــاک
بــوو و ئەمەیــش بــۆ مــن و ئــەوان زۆر سەرســوڕهێنەر بــوو».
93- Derek Parker
94- Ralph Erskine
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وێنەی  :٦کۆنگرەی دیزاین و تەندروستیی ئاوال مەگنا

«کۆنگرەکــە لەســەر کەنەدییــەکان کاریگــەری دانــا کــە گەڕانــەوە بــۆ مــاڵ و نەخۆشــخانەی ‹تێندێــر بــەی› 95یــان
دیزایــن کــرد ،کــە ئەویــش لــە دار ســازکرا .تــا فــارۆ ،96نژیــاروان ،ئــەو ئیلهامــەی لــە ســتۆکهۆڵم گرتبــوو دواتــر
لەگــەڵ مــن باســی کــرد .هــەر دوابــەدوای کۆنگرەکــە ئــەو نەخۆشــخانەی دیزایــن کــرد .ئەمــە یەکەمیــن جــار بــوو
لــە ســوید .دواتــر ،بــە بۆنــەی ئــەو دیزاینــەوە خەاڵتــی ئاکادمــی دیزایــن و تەندروســتی پێبەخــرا .ئــەو وتــی ئــەوە
دەســکەوتی کۆنگرەکــە ،رسوشــت ،و بابەتەکــە بــوو -هەمــوو پێکهاتەیــەک یارمەتــی ئــەوی دا تــا بتوانێــت باشــرین
نەخۆشــخانەی جیهــان دیزایــن و ســاز بــکات».

داهێنانی سەرەکیی من لەم کۆنگرەدا بریتی
بوو لە پەرەپێدانی چەمکی سەلۆتۆجێنیک

جەمــاوەر دەریانبــڕی کــە ئــەوان تــا ئــەو کات هۆڵــی وتاربێژیــی ئاوەهایــان نەدیبــوو .ئــاوال مەگنــا بەدڵنیاییــەوە
جوانرتیــن و بێهاوتاتریــن هۆڵــی وتاریبێژیــی جیهــان بــوو .نژیاروانییەکــی سەرســوڕهێنەری بــوو.
ئــاالن باســی کــرد کــە «مــن لــە یەکەمیــن وتاربێژیمــدا لــە توێژینەوەکانــی کۆنارســکی کەڵکــم وەرگــرت و هەوڵــم
دا پێناســەی تەندروســتی رشۆڤــە بکــەم و زۆرتــر پــەرەی پێبــدەم .داهێنانــی ســەرەکیی مــن لــەم کۆنگــرەدا بریتــی
بــوو لــە پەرەپێدانــی چەمکــی ســەلۆتۆجێنیک .ســەلۆتۆجێنیک ســەرچاوەی ئیلهامــە بــۆ هەمــوو نژیاروانەکامنــان.
بابەتێکــی زانســتییە و خاڵــی دەســتپێکە بــۆ ئاوڕدانــەوە لــە تەندروســتی و ســرێس و ســەرچاوەی فاکتــەری دیزاینــی
دەروونی-کۆمەاڵیەتــی».
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95- Tender Bay
96- Tye Farrow

ئاالن دیالنی

ئــاالن وتــی «دیزاینــی ســەلۆتۆجێنک هێشــتا لــە قوتابخانەکانــی نژیاروانیــدا جێنەکەوتــووە یــان تەنانــەت لەالیــەن
نژیاروانەکانــەوە ئــاوڕی لێنەدراوەتــەوە .مــن لــەو کاتــەوە بەبێوچــان بــەرەو ئــەو ئاقــارە کشــاوم ،بــەردەوام و پێداگرانــە
لەســەری ڕۆیشــتووم .ئەمــە ئەرکــی منــە و توانیومــە کەســانێکی زۆر بــۆ پاڵپشــتی کــردن لــە خۆمــان بدۆزمــەوە».
خەڵک بۆچی بەشدارییان کرد؟
ئــاالن لــە درێــژەدا گوتــی «مــن دەســتمدایە پێکهێنانــی گرووپێــک لــە کەســایەتییەکانی وەک درێــک پارکێــر لــە
بــواری پیشەســازییەوە و جــان زایســێل ،کــە زۆر لــە کار و چاالکییەکانــی ڕابردوومــان پاڵپشــتی کردبــوو .زۆرێــک لــەو
کەســانەی کــە پاڵپشــتیی ئێمەیــان دەکــرد دەیانویســت کــە کار و چاالکییەکانــی خۆیــان لــەو بــوارەدا رێکبخــەن و
لــە ڕێــگای ‹ئاکادمیــی نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی›یەوە برەنــدی خۆیــان بخەنــەڕوو ،چونکــە ئــەودەم هــەم
لــە الیــەن زانکۆکانــەوە و هــەم لــە بــواری پێشەســازیدا بووبــوو بــە شــتێکی بەناوبانــگ و متامنەپێکــراو .ئەمــە بەڵگــە
و متامنەیەکــی سەرنجڕاکێشــی پێکهێنــا و کەســانی تــر حەزیــان دەکــرد لــەو شــوێنەدا دەرکــەون».
«ئــەو دۆخــە بــۆ هەمــووان زۆر بەســوود بــوو و منیــش لەگــەڵ ئــەو ڕەوتــەدا ڕێــک کەوتبــووم مەگــەر ئــەوەی کــە ئــەوان
لــە بانگهێشــتی ئاشــکرای ئێمــە بەهرەیــان نەبردایــە و کوالیتیــی بەرنامەکانیــان دابەزاندایــە .کاری مــن ئــەوە بــوو
کــە هــاوکات بەبــێ دەربڕێنــی ڕاســتەوخۆ بــە ڕێــز و حورمەتــەوە ،پێیــان ڕابگەیەنــم ،بــێ ئــەوەی ئاســتی کارەکەمــان
بێنمــە خــوارەوە .ئەمــە کاروبــاری مــن بــوو لــە بــواری پیشــەدا .مــن هەمیشــە دەمویســت ئــەو هاوســەنگییە ڕابگــرم».
پێوەرەکانی هەڵسەنگاندنی بابەتە نێردراوەکان
ئــاالن لــە ســتۆکهۆڵم بــۆ هەڵســەنگاندنی ئــەو بابەتانــەی ڕەوانــە کرابــوون پێوەرگەلێکــی دانــا ،چونکــە بــۆ منوونــە،
لەمــەڕ خوازیارانــی زانکــۆ ،هەســتی دەکــرد دەبێــت بابەتەکانیــان وەک بابەتــی کەســانێکی نامــۆ ڕچــاو بکرێــن
و نەئــەوەی تەنهــا بەپێــی زانیاریــی ئاکادمیکــی ئــەوان هەڵســەنگێندرێت .ئــەو بــۆ دیــاری کــردن و هەڵبژاردنــی
وتاربێــژەکان پڕۆفیســۆرێکی دیــاری کــرد .ئــەم پێوەرانــە تــا بــە ئەمــڕۆ هــەر بەردەوامــن.
«مــن لــە ســوید لەگــەڵ هەندێــک کــەس دیــدارم کــرد و لــە کەســانێک کــە ســەرقاڵی کاروبــاری پەرســتاری بــوون
یارمەتیــم وەرگــرت .ئێمــە ســەبارەت بــە ئــەو شــێوازانە کــە دەکــرا بابەتــەکان هەڵســەنگێنین پێکــەوە قســە و باســان
کــرد .لــە کۆنگــرەی دواتــردا هــەر ئــەو پێوەرانــەم ڕچــاو کــردن و ڕەوتێکــی بەســوودیش بــوو .پێــش ئــەوەی پێوەرێــک
بــەکار بهێنــم یــان ڕەچــاو بکــەم ،لــە لیژنــەی بــژاردەی زانســتی دەمپرســی کــە ئایــا تێبینیــی تریــان هەیــە بــۆ
هەڵبژاردنــی بابەتــەکان».
«نــاوەڕۆک بــۆ مــن هەمیشــە پرســی ســەرەکی بــوو .مــن دەمویســت تــا ئــەو جێگایــەی دەلوێــت ڕاســتگۆ بــم ،چونکــە
ئــەو کەســانە بــە دڵێکــی پاکــەوە بابەتەکانیــان هەنــاردە کردبــوو .بەهــۆی ئــەوەی کــە لــە زۆرێــک لــە کونفرانســەکان
دا بەشــداریم کردبــوو و هــەر ئــەو کەســانەم بینیبــوو کــە بابەتەکانیــان پێشــکەش کردبــوو ،هەوڵمــدا ناوەڕۆکــی
باســەکامنان وەک بابەتێکــی ســەرنجڕاکێش و داهێنەرانــە لێبکــەم».
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کاروچاالکیی پەراوێز
هەرچەنــد ئــاالن هەوڵــی دا کــە بەردەنگێکــی زۆر بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێت ،بەتایبــەت ئــەو کەســانەی کــە لــە
ڕابــردوودا پەیوەندیگەلێکــی ناکۆکــی لەگەڵیانــدا بــوو ،بــەاڵم بــەو سەرنجڕاکێشــانە هیــچ فەخــر و شــانازی نەدەکــرد.
ئــاالن بەسەرســوڕمانەوە وتــی «بــۆ منوونــە ،هاوکارێــک پێــی وتــم کــە لــەو کۆنگرەیــەدا لــە ژوورێکــدا دانیشــتنێک
بەڕێــوە چــووە و بــاس لــە ســەر ئــەوە کــراوە کــە کۆنگــرەی داهاتــوو لــە هۆلەنــد بەڕێــوە بچێــت بەبــێ بەشــدرایی مــن.
ســەرەتا ،لــە بیســتنی ئــەو هەواڵــە ســەرم ســوڕما .مــرۆڤ لــە بــواری بازرگانیــدا زۆر وانــە فێــر دەبێــت .هەســتم کــرد
کــە ئــەو دۆخــە بێبەرییــە لــە کاری پێکەوەیــی و هــاوکاری ،بەتایبــەت بەســەرنج دان بــە پەیوەنــدی نزیکــی مــن
لەگــەڵ ڕێکخــەران و پەراوێزخراوانــی ئــەو کۆنگرەیــە .فێــر بــووم کــە هۆشــیارتر بــم و لەگــەڵ هــاوکارەکان تەنهــا ئــەو
کاتــە پەیوەندیــی ســاز بکــەم کــە گەاڵڵــە و هاندەرێکــی  ســازش لەســەرکراو و ڕوون لــە ئــارادا بێــت».
ئاالن کوڕوکۆبوونەوەی نەتەویی زۆرتر ڕێک دەخات
دووهەمیــن کۆنگــرەی جیهانــی زۆر ســەرکەوتوو بــوو و ســپاس و پێزانینێکــی زۆر ئاراســتەی ئــاالن کــرا ،لەوانــە
ســپاس و پێزانیــن لــە الیــەن [توێژینگــەی] کارۆلینســکاوە .ئــاالن وتــی «ئــەوان دەیانویســت ســەرقاڵبوونی خۆیــان
بــە بابەتــی ‹دیزایــن و تەندروســتی› و ئــەو پــڕۆژە توێژینەوەییانــەی کــە مــن لــە ســەری کارم دەکــرد ،زۆتــر پــەرە
پێبــدەن .کەڵکەڵــەی ڕێبەرانــی بەشــی پیشەســازی کــە حەزیــان دەکــرد لــەم بــوارەدا زۆرتــر تێکــەڵ بــن ،ســەری
هەڵــدا .بــۆ منوونــە[ ،کومپانیای]ســاب 97بــۆ مــاوەی دوو ســاڵ بــە مــن ،وەک پاڵپشــتێکی پــڕۆژەی دیزایــن و
تەندروســتی ،ئۆتۆمبیلێکــی بەخشــی».
ئــاالن هەروەهــا دوای دووهەمیــن کۆنگــرەی جیهانــی ،دەرفەتــی تــری بــۆ ڕەخســان تاکــوو وتارەکانــی پێشــکەش
بــکات .داوای لــێ کــرا کــە ســەفەر بــکات و وتــاری زۆرتــر پێشــکەش بــکات .وتارەکانــی لــە الیــەن تاڵەرفــرۆم  ،98
فــرۆرشان  .ئــەوان لــە ڕێگــەی تۆڕێکــی بەربــاوەوە بــوون بــە نوێنــەری فرۆشــن و باڵوکردنــەوەی وتارەکانــی ئــاالن
لــە ناوەنــدە بازرگانــی و ئاکادمییــەکان.

ئەو ڕۆژنامە و گۆڤارانەی کە

لەگەڵ ئاالندا وتووێژیان هەبووە
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97- Sabb
98- Tallar Forum

ئاالن دیالنی

کاریگەریی کۆنگرەکە
ئــاالن لــە ئاســتێکی نوێــی چاالکیــی پڕۆفیشــناڵدا خــۆی بینییەوە .لــە الیەن ژمارەیــەک لــە ڕاوێژکارانــی پارێزگاکانی
سەرانســەری واڵت کــە کەڵکەڵــەی بابەتــی ‹دیزایــن و تەندروســتی›یان بــوو بانگهێشــت کــرا ،چونکــە زۆرێــک لــە
پڕۆژەکانــی ســازکردنی نەخۆشــخانە لــە سەرانســەری ســوید و ئســکاندیناڤیدا خەریــک بــوو جێبەجــێ دەکــران.
ئــاالن هــاوکات لەگــەڵ ســەفەرەکانی بــۆ پێشکەشــکردنی وتــار ،هەروەهــا دەســتی کــرد بــە نووســینی وتــاری زۆرتــر
ســەبارەت بــە ‹دیزایــن و تەندروســتی› بــۆ گۆڤــارە تایبەتییــەکان .لــە هەمــان کاتــدا ،لــە الیــەن ڕادیــۆ و تەلەفزیۆنــی
ســویدەوە بانگهێشــت کــرا بــۆ زانیــاری ســەبارەت بــە کۆنگرەکــە و ئــەو کارانــەی خــۆی لــە ســەر ‹دیزایــن و
تەندروســتی› کردوویەتــی.
هەروەهــا خەریکــی ئامادەکــردن و باڵوکردنــەوەی دەقــی وتارەکانــی کونفڕانســەکە بــوو .ئــەو وتــی «ئەمــە بــۆ مــن
زۆر گرینــگ بــوو و بایەخــی بــەو ڕووداوە دەدا ».ئــەو کتێبــە نــە تەنیــا کۆنگرەکــەی بەڵگــەدار کــرد ،بەڵکــوو لــە
داهاتوویــش دا لــە بــەر دەســتدایە و خوێنەرانــی داهاتــوو ســەبارەت بــە گۆڕانــی ســەردەمی خۆیــان ئــاگا دەکاتــەوە.
باڵوبوونەوەی بابەتەکانی کۆنگرە
هەرچەنــد ئــەم کۆمەڵەوتــارە لــە ســاڵی  ٢٠٠١دا هاتــە بــەر دەســتی خوێنــەران ،بــەاڵم باڵوبوونەوەکــەی هەندێــک
کێشــەوگرفتی سەرنجڕاکێشــی هەبــوو« .هەمــوو پاڵپشــتەکانم لــە ســەرەتای کتێبەکــەدا ناویــان هاتــووە؛ یەکێــک لــە
پاڵپشــتە گرینگــەکان ،ڕاوێژگــەی توێژینــەوەی بیناســازی 99بــوو .مــن چوومــە نێــو ڕاوێژگەکــەوە و داوای یارمەتیــم
کــرد .واڵمیــان دامــەوە‹ ،ئــاالن ،ئێمــە ناتوانیــن لــە ڕووی داراییــەوە ئــەو پڕۆژەیــە پاڵپشــتی بکەیــن ،چوونکــە ئێمــە
ئەبێــت بچینــە الی دەســتەی بەڕێوەبەریــی خۆمــان و ئەوانیــش هەمیشــە یارمەتــی نــادەن ›.بەڕێوەبەرەکــە وتــی
پێــم‹ ،مــن تەنهــا بــە ئێختیــاری خــۆم ئەتوانــم بــڕی  ٦٠٠٠دۆالر بــدەم بــێ ئــەوەی پــرس بــە دەســتەی بەڕێوەبــەر
بکــەم .هانــت دەدەم کــە ئــەم پارەیــە قەبــووڵ کەیــت بــۆ باڵوکردنــەوەی کتێبەکەتــان›.
ئــاالن کوتــی «قەبووڵــم کــرد ،هیــچ چارەیەکــم نەبــوو ،بــەاڵم هەســتم بــە بێڕێــزی کــرد .و ئەمەیــش نیشــانەیەکی
دیــاری هــەاڵواردن بــوو ،چوونکــە توێژەرێکــی ســویدی بــۆ پڕۆژەیەکــی هاوشــێوە زیاتــر لــە دە جــار یارمەتــی وەرگــرت.
ســەرەڕای ئەمــە ،بــە پارەکــەی ئــەوان و کەســانێک لــە بــواری پیشەســازیدا کتێبەکــەم بــاو کــردەوە .فێــر بــووم کــە
دەبێــت متامنــە بکــەم بــە پیشەســازی و هەندێــک ڕێگــە بگرمــە بــەر بــۆ بــازاڕی کردنــی ئــەوەی کاری بــۆ دەکەیــن.
ئــەو بابەتــە بــۆ داهاتــووی ئــەم بــوارە زۆر گرینــگ بــوو».

99- Building
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هاوکارێک قسە دەکات :نادیا تووبیا
مــن لــە ســاڵی  ٢٠٠٠دا لــە ســتۆکهۆڵم لەگــەڵ ئــاالن دیــدارم کــرد .مــن ئــەو کات خەریکــی کار بــووم لــە
نەخۆشــخانەی برێجپۆینــت 100لــە کەنــەدا .ڕۆژێــک نامەیــەک لەنــاو ســندووقی ئاگادارییەکــەم دانرابــوو کــە
بانگهێشــتێک بــوو بــۆ کونفڕانســی داهاتــوو لــە ســتۆکهۆڵم .ئــەوە یەکــەم جــار بــوو کــە شــتێک ســەبارەت بــە
ئاکادمیــی دیزایــن و تەندروســتی و ئــەو کونفڕانســەم بیســتبوو .لــەو کاتــەدا ،پڕۆژەیەکــی سەرنجڕاکێشــان لــەو
نەخۆشــخانەیەدا بــۆ بەشــی پاڵپشــتی مەعریفەییەکــەی 101تــەواو کردبــوو و بڕیارمانــدا کورتەیــەک لەمــەڕ ئــەو پــڕۆژە
ڕەوانــە کەیــن .ئــەو کارەم کــرد و پەســەند کــرا .پاشــان لــەو کونفڕانســەدا بەشــداریم کــرد .شــوێنی بەڕێوەچوونەکــەی
زۆر جــوان و ئەفســووناوی بــوو .کونفڕانســەکە زۆر پڕۆفیشــناڵ بــوو .بەهــۆی ئــەوەی کــە ئــەو کۆنگرەیــە بــۆ مــن
یەکــەم جــار بــوو ،کاریگەرییەکــی ئێجــگار زۆری لەســەرم دانــا .زۆرتــر لەســەر ئاگاداریــی لەمــەڕ تەندروســتی و
چۆنیەتــی بەڕێوەبردنــی تێگەیشــتم .ئــەو کۆنگرەیــە چــاوی منــی کــردەوە .مــن ئــەوەی لەوێــدا فێــر بــووم لــە نێــو کار
و چاالکییەکامنــدا بــەکارم هێنــا .مــن هــەر لــەوێ لەگــەڵ ئاالنیــش دیــدارم کــرد و لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا پێکــەوە
پەیوەندیــان هەبــووە  .

وێنەی  :٨نادیا تووبیا پێشکەشکاری نژیاروان ،لە کونفرانسەکەدا
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100- Bridgepoint
101- cognitive support unit

ئاالن دیالنی

 -5دامەرزاندنی ناوەندێکی توێژینەوە لە سەر دیزاین و تەندروستی لە کامپۆسی 102باشووری زانکۆی
تەکنۆلۆژیی ستۆکهۆڵم٢٠٠٢ ،
ســتیگ الرسۆن،103گەشــەپێدەری ســەرەکیی بازرگانی و بەڕێوەبەری پێشــری کۆمپانیای
سیســتمی پەیوەندییــە نێونەتەوەییەکانــی ئێریکســۆن و ســەرۆکی باشــووری هەرێمــی
ســتکهۆڵم 104بــە مەبەســتی پاڵپشــتی کــردن لــە گەشــەی بازرگانــی ،ئاالنــی بانگهێشــت
کــرد بــۆ ئــەوەی ناوەنــدی توێژینەوەیــی تایبەتــی خــۆی لــە ســەر دیزایــن و تەندروســتی لــە
باشــووری کامپۆســی «زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم» دامبەرزێنێــت .ئــەو ناوەنــدە لــە
105
زانکۆکــە ،واتــە ،Kungliga Tekniska Högskolan ،چەندیــن ملوێــن کڕۆنــی ســویدی
لــە بەشــی پیشەســازی وەرگــرت و چــوار توێــژەری بــە توانایــی جۆراوجــۆری خوێندنــەوە ،بــۆ
پێکهێنانــی ســتافێکی نێوان-بــواری ،دامەرزانــد .ئــاالن بــۆ پەرەپێدانــی ئامانــج و ڕوانگــەی
ئــەو ناوەنــدە توێژینەوەییــە قۆڵــی هەڵامڵــی.
دەربازبوون لە تراژیدیا
لــە ســاڵی  ٢٠٠٢دا ڕووداوێکــی چاوەڕواننەکــراو ڕووی دا ،کــە بەتــەواوی دڵــی ئاالنــی هەژانــد :کریســتۆفێر
کۆنارســکی کەوتــە ژێــر چاودێریــی پزیشــکیی تایبەتــەوە .کۆنارســکی تــا ڕادەیــەک بەتەمــەن گەنــج بــوو ،بــەاڵم لــە
دۆخێکــی هەســتیاردا بــوو؛ حــەوت ڕۆژی نەبــرد کــە تیاچــوو .ئەمــە ڕووداوێکــی دڵتەزێــن و کاریگــەر بــوو لەســەر
ژیانــی ئــاالن؛ کۆنارســکی هــەم هەڤاڵــی ئــاالن بــوو و هــەم ئیلهامبەخشــی بــوو .چــوار ســاڵی ڕابــردوو ،واتــە لــە
ســاڵی  ١٩٩٨بەمــاوە ،کۆنارســکی لــە توێژینــەوەی پاش-دوکتــورای ئــاالن لــە زانکــۆی کارۆلینیســکا پاڵپشــتی
کردبــوو   .
شــەش مانــگ دواتــر ،ئــاالن بڕیــاری دا کــە زانکــۆی کارۆلینســکا بەجــێ بهێڵێــت .ئــەو نەیدەویســت لــە کامپۆســی
ناوەنــدی کار بــکات کــە تێیــدا زانکۆکــە پاڵپشــتییەکی ئەۆتــۆی لــە دیزایــن و تەندروســتی نەدەکــرد .هــەر بۆیــە
لــە ئاکامــدا ،لــە ســەر ڕاوێــژی ســتیگ الرســۆن وەک ســەرۆکی ڕێکخــراوەی ناوچەیــی باشــووری ســتکهۆڵم بــۆ
پەرەپێدانــی بازرگانــی ،چــوو بــۆ کامپۆســی باشــووری زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ستۆکهۆڵـــم .ئــاالن لەگــەڵ الرســۆندا،
کــە بــە دوای پەرەپێدانــی بەشــی باشــووری ســتکهۆڵمەوە بــوو ،لــە ســەر پــان داڕشــن بــۆ نەخۆشــخانە و بازرگانــی
و پیشەســازییەکی نــوێ وتووێــژی دەســت پێکردبــوو .ئــاالن زۆر دڵخــۆش بــوو بــە ئــەو پێشــنیارەی کــە بــۆ ســازکردنی
نەخۆشــخانەی نــوێ ئاراســتەی کردبــوو.
102- Campus
103- Stig Larsson
104- Royal Institute of Technology
105- SEK
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الرســۆن زۆر درگای بــۆ ئــاالن دیالنــی کردنــەوە و هەوڵــی دا کــە ڕێگەگەلێــک بــۆ دیپلۆماتیکــر بــوون فێــری ئــاالن
بــکات .ئــاالن وتــی «مــن کاتێکــی زۆرم لەگــەڵ ئــەو تێپەڕانــد .بــە ســەرنجەوە لــەو شــت فێــر بــووم .ئــەو پێــی وتــم
‹ئەگــەر شــتانێک هــەن کــە تــۆ پێــت خــۆش نیــن ،بێدەنگــی ڕابگــرە .ئیــزن بــدە بــا کەســانی تــر قســە بکــەن.
زۆرتــر گوێگــر بــە و کەمــر بــدوێ .تــۆ دوو گوێچکــەت هەیــە ،کەوابــوو باشــر وایــە کــە گوێگــر بیــت تــا بێــژەر ›.ئــەو
لەمــەڕ هەڵســوکەوتی کۆمەاڵیەتــی بەشــێوازی دیپلۆماتیــک مامۆســتایەکی بــاش بــوو بــۆ مــن و لــەو بابەتــە چــاک
تێگەیشــتبوو»   .
الرســۆن پێشــنیاری کــرد بــە ئــاالن کــە
بــڕوات بــۆ کامپۆســی باشــووری زانکــۆی
تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم تــا لەگــەڵ
ســەرۆکەکەیدا ،ئینگــە یۆڤیــک ،106و بــە
107
هاوکاریــی پرۆفیســۆر لێــف ئێدڤینســۆن
ناوەندێکــی توێژینەوەیــی بــۆ دیزایــن و
تەندروســتی دامبەرزێنــن .ئــاالن وتــی «لــە
هەمــان کاتــدا ،ســەرقاڵی ئامادەکاریــی
کۆنگــرەی ســێهەمی جیهانــی لــە ســەر
دیزایــن و تەندروســتی بــووم ،کــە لــە
مونرتیاڵــدا بەڕێــوە دەچــوو .هــۆکاری
هەڵبژاردنــی مونرتیــاڵ ئــەوە بــوو کــە مــن
زۆرتــر لــەوێ بــووم و لــە زانکــۆی مونرتیــاڵ
پرۆفســۆری میــوان بــووم .بــەاڵم هەروەهــا
دوو پــڕۆژەی مەزن لەســەر نەخۆشــخانەکان
لــە ئارادابــوو کــە بــۆ پەیوەنــدی ســازکردن
گرینــگ بــوو ،بــۆ ئــەوەی بەدواداچوونیــان
بــۆ بکرێــت و بزانــن کــە لــەو بەشــەی
جیهــان چــی لــە ئارادایــە».

[ئاالن] لە ناوەندە توێژینەوەییە نوێکەی لە
کامپۆسی باشووری زانکۆی تەکنۆلۆژیی ستۆکهۆڵم
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ئــاالن دیالنــی لــە کامپۆســی باشــووری زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵمدا ،بەرنامەیەکــی توێژینەوەیــی داڕشــت
و دواتــر بــۆ دامەرزاندنــی ناوەندێکــی توێژینەوەیــی تایبــەت بــە خــۆی بــە هــاوکاری چــوار خوێنــدکاری دوکتــورای
کامپۆســەکە و توێژەرێکــی پاش-دوکتــورا قۆڵــی هەڵامڵــی؛ ئــەو هەروەهــا لــە زانکــۆی لولیــۆ ،ئــەو شــوێنەی کــە
تێیــدا خولــی فێــرکاری لەســەر بابەتــی ژینگــەی کار بەڕێــوە بــرد ،بــوو بــە ڕاوێــژکاری خوێندکارێکــی دوکتــورا .ئــاالن
لــەو مــاوەدا تاڕادەیــەک هەمــوو ڕۆژ یــان ســەرقاڵی وتووێــژ و کۆبوونــەوە بــوو لەگــەڵ بەشــی پیشەســازی ،زانکــۆ،
شــارەوانییە ناوچەییــەکان و گرووپــە دەوڵەتییەکانــی ئــەو واڵتــە و واڵتانــی تــر یــان لەســەر ئاڕاســتە فکرییــە نوێکــەی،
دیزایــن و تەندروســتی ،قســە و باســی دەکــرد .لــە دوای چەندیــن مانــگ کۆبوونــەوە ،لــە گۆڤــارە نژیاروانییەکانــدا
بانگەوازێکــی بــاو کــردوە و داوای لــە خوازیــاران کــرد بــۆ دامەزارندنــی ناوەندێکــی توێژینەوەیــی نێوان-بواریــی
نــوێ ،بەشــداری  بکــەن .ئــەو بەرنامەیــە توێژینەوەییــە ژمارەیــەک پــڕۆژە لەخــۆ دەگرێــت کــە هــەر کامیــان پێویســتی
بــە چەنــد خوێنــدکاری دوکتــۆرا هەیــە بــۆ ئــەوەی ئــەو توێژینەوەیــە پــەرە پێبــدات  )17(.
پڕۆژەی توێژینەوەیی ژمارەی  ،١وەرگرتنی کریستیان دانیلسۆن ،خوێندکاری دوکتورا

بــە پاڵپشــتیی کۆمپانیــای  ، AP Real Estateبەرنامەیەکــی توێژینەوەیــی بــە وردبوونــەوە لەســەر ژینگــەی ئۆفیــس
داڕێــژرا .ئامانجــی توێژینــەوە لەســەر ئــەو پرۆژەیــە ،لەژێــر ناونیشــانی «بەرزکردنــەوەی تەندروســتیی ژینگــەی کار لــە
کۆمەڵــگای زانیاریــی ئەمــڕۆدا» ،ئــەوە بــوو کــە دۆخێکــی باشــر بــۆ پێکهێنــان و ســازکردنی ژینگــەی پاڵپشــتیکەر
لــەڕووی دەروونی-کۆمەاڵیەتــی وەک ژووری کار بــەدی بێــت .ڕێکەوتننامەکــە واژۆ کــرا و کۆمپانیــای AP Real
 Estateتێچــووی ئابــووری و ماڵــی ئــەو پــڕۆژەی گرتــە ئەســتۆ  .
پڕۆژەی توێژینەوەیی ژمارەی  ،٢وەرگرتنی یونس ئاندرسۆن وەکوو خوێندکاری دوکتورا

ئــاالن دیالنــی بــە پاڵپشــتیی شــارەوانیی هانینگــێ ،108پڕۆژەیەکــی توێژینەوەیــی لەســەر ئــاگاداری لە بەســااڵچووان
و ڕاوێــژکاری لەســەر داڕشــتنی بینایەکــی دوو نهۆمــی بــۆ ئاگاداریــی لــە بەســااڵچووان لــە هانینگــێ داڕشــت .ئــەو
پڕۆژەیــە لەژێــر ناونیشــانی «ژینگــەی لــەڕووی دەروونی-کۆمەاڵیەتییــەوە یاریــدەر بــۆ ئــاگاداری لــە بەســااڵچووان» بــە
مەبەســتی ئــەوە بــوو کــە لەســەر چۆنیەتیــی داڕشــتنی مۆدێلــی بینــای ئــاگاداری لــە بەســااڵچووان و دیزایــن کردنــی
ئــەو بینایــە لــە داهاتــوودا زانیــاری پێکبهێنێــت .الیەنــە هاوبەشــەکان لەســەر ئــەو پڕۆژەیــە ڕێککەوتــن .ئــاالن وەک
یەکێــک لــە ئەندامانــی شــارەوانی تاڕادەیــەک هەســتی بــە بەرپرســیاریەتی بــۆ پاڵپشــتی کــردن لــەو پڕۆژەیــە کــرد    .
پڕۆژەی توێژینەوەیی ژمارەی  ،٣وەگرتنی ئێرالند فلیکت ،109وەکوو خوێندکاری دوکتورا

بەرنامەیەکــی توێژینەوەیــی لەســەر ژینگــەی تەندروســتی قوتابخانــە لەژێــر ناونیشــانی «ژینگــەی فێربــوون» ،بــە
مەبەســتی بەرزکردنــەوەی ئاســتی شــێوازی ژیانــی تەندروســت لــە نێــوان بەرەکانــی داهاتــوودا داڕێــژرا .پڕۆژەکــە
وێــڕای ئاوڕدانــەوە لــە ژینگــە فێرکارییەکانــی ئەمــڕۆژی لــە ڕوانگــەی دیزایــن و دەروونی-کۆمەاڵیەتییــەوە ،ئــاوڕی
108- Haninge
109- Erland Flygt
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لــەوە دەداوە کــە چــۆن دیزاینــی ژینگــە فێرکارییــەکان لەســەر تەندروســت بوونــی ژیــان و چاالکیــی خوێنــدکاران و
مامۆســتایان ،لەوانــە چۆنیەتیــی کاریگەریــی ژینگــە لەســەر داهێنــان و ویســتی خوێنــدکاران بــۆ فێربوونــی زۆرتــر،
کاریگەریــی دادەنێــت .یەکــەم هەنــگاو ،ناســین و دیاریکردنــی هۆکارەکانــی ســرێس بــوو و هەنــگاوی دووهــەم،
بەکارهێنانــی تایبەمتەندییــە دەروونی-کۆمەاڵیەتییەکانــی دیزایــن لــە قوتابخانــە بــە مەبەســتی ســازکردنی
ژینگەیەکــی یاریــدەر و تەندروســت بــۆ فێربــوون .بــۆ دابینکردنــی تێچــووی ئــەو پڕۆژەیــە ڕێکەوتننامەیــەک لەگــەڵ
شــارەوانی هانینگێــدا واژۆ کــرا   .

وێنەی  :٩ستیگ الرسۆن ،سەرۆکی ئاکادمی

پڕۆژەی توێژینەوەیی ژمارەی  ،٤وەرگرتنی ئانا ڕیلەندێر وەک خوێندکاری دوکتورا

پڕۆژەیەکــی گشــتگیر لــەو ناوەنــدە لەژێــر ناونیشــانی «پەیوەندیــی دیزایــن و تەندروســتی و ســامانی ڕۆشــنبیری»
دەســتی پێکــرد بــۆ ئــەوەی دیــاری بکرێــت کــە چــۆن پڕۆژەکانــی تــر بــۆ هەڵســەنگاندنی دیزایــن وەک ســامانێکی
ڕۆشــنبیری بــەکار بهێرنێــن .ژینگــەی کاری فیزیکــی بــۆ بازرگانــی هــەر لە بنەڕەتــەوە زۆرجــار وەک بابەتێکــی بەرنرخ
چــاوی لێدەکرێــت و لــە ڕوانگــەی بایــەخ و تێچــووەوە هەڵدەســەنگێندرێت .ســەرەڕای ئەمــە لەڕاســتیدا ،ژینگــەی
فیزیکــی لەســەر زۆرینــەی الیەنەکانــی ســامانی ڕۆشــنبیریی کۆمپانیایــەک و فاکتــەرە مرۆییەکانــی کاریگــەری
دادەنێــت و ڕەوتــی بەهاســازی 110دەخاتــە ژێــر کاریگەریــی خۆیــەوە .بــەاڵم کەرەســتەکانی شــیکردنەوەی ژینگــەی
فیزیکــی وەک داراییەکــی بەها-ســازکەر لــە الیــەن کۆمپانیــاوە بــە گشــتی لــە دەســت دەچێــت ،و ئەمەیــش هەمــان
ئامانجــە کــە ئــەو پڕۆژەیــە ئــاوڕی لێدەداتــەوە .بوودجــە و تێچــووی ئــەو پــڕۆژە دەبووایــە لــە باقیــی پڕۆژەکانــی تــر
دابیــن بکرایــە؛ ڕێکەوتننامــەکان لەگــەڵ کومپانیــای چینێــرس فاڕنیچــڕ 111و پرۆفیســۆر لێــف ئێدڤینســۆن وەک
شــەریکی ســەرەکیی سەرپەرشــتیاری پڕۆژەکــە واژۆ کــرا.
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پڕۆژەی توێژینەوەیی ژمارەی  ،٥وەرگرتنی زیاتری خوێندکارانی دوکتورا
ئــاالن دیالنــی بــە هــاوکاری ئــان النگیــووس ،112مامۆســتای زانســتی پەرســتاری توێژینەگــەی کارۆلینســکا ،پــڕۆژەی
توێژینەوەیــی «یەکــەی منوونــەی پەرســتاری ،دیزایــن و ئــاگاداری» داڕشــت .ئــەو پڕۆژەیــە بــە مەبەســتی ســازکردنی
یەکەیەکــی پەرســتاری منوونــە یــان تاقیگەرانــە ڕێکخــرا کــە لــەو ڕێگەیــەوە بەشــی پیشەســازی بتوانێــت بەرهــەم و
خزمەتەکانــی خــۆی تاقــی بکاتــەوە و بتوانێــت هــەم لــە ناوچــەی ســکاندیناڤیا و هــەم لــە ئاســتی نێونەتەوەییــدا
بازاڕێکــی گەورەتــر بــۆ خــۆی بڕەخســێنێت .کومپانیــای «ڕێســێپتا»  113قەبووڵــی کــرد کــە تێچــووی دوو خولــی
فێــرکاری خوێندکارانــی دوکتــورا لــەو پڕۆژەیــەدا لــە ئەســتۆ بگرێــت؛ هەروەهــا بــۆ دابینکردنــی پــارەی پڕۆژەکــە
لەگــەڵ شــەریکەکانی تــردا دانوســتان کــرا.
پێشــنیارێک بــۆ پەرەپێدانــی بازرگانــی پەیوەندیــدار بــەو پڕۆژەیــەوە ئاراســتەی  ،SVIDدیزاینــی پیشــەیی ســوید،
کــرا .ئــەو پڕۆژەیــە پوتانســیەڵێکی ئابــووری هەبــوو بــۆ بازرگانــی لــە واڵتــی ســویددا بــۆ پەرەپێدانــی بەرهەمــی نــوێ.
پــڕۆژەی [ R & Dتوێژینــەوە و پەرەپێدانــی] ژمــارەی  ،٦بــە هــاوکاری زانکــۆی کارۆلینســکا :ژووری منوونــەی
تەندروســتی بــۆ ژینگــەی کاری بێســرێس ،لەژێــر چاودێریــی ئەلێکســاندر مــوور ،114دیزاینــەری نــاوەوە

«ژووری تەندروســتیی منوونــە» دەســتەواژەیەکی بێوێنــە بــوو کــە لــە کامپوســی باشــوریی زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی
ســتۆکهۆڵم  وەک مودێلێکــی تاقیــکاری دیزایــن کــرا :ســازکردنی ژوورێکــی بــە پێــوەری تەندروســتی بــێ کەموکــوڕی
بــۆ نیشــاندانی ئــەوەی کــە چــۆن ســرێس لــە ڕێــگای ئەزموونــی ســۆزدارانەی ئەرێنــی لــە ژینگــەی کاردا پووچــەڵ
دەبێتــەوە .ئــەو مودێلــە وەک دیزاینێکــی منوونــە بــۆ شــوێنەکانی کار لــە سەرانســەری واڵتــی ســوید وێنــا دەکــرا    .
بەپێــی ئــەو دیزاینــە ،کاربەدەســتان لــە هــەر شــوێنێکی کاریــدا دەیانتوانــی وێــڕای ئاگابوونــەوە بــە شــیکاریی
دەرکەوتــە جەســتەییەکانی ئاســتی سرتێســی خۆیــان دەرفەتێکیــان پــێ بدرێــت بــۆ ئــەوەی لــە ژووری تەندروســتیدا
پشــوویەک بــدەن و دۆخــی تەندروستیشــیان لــە ڕێــگای ئامێــری  AIR-PASپێوانــە بکرێــت .پاشــان کاربەدەســتە
بەشــداریکەرەکان دەبووایــە بیانتوانیایــە چاالکــی و پەرچەکــرداری خۆیــان لــە هەنبــەر سرتێســەوە پێوانــە بکــەن
و –بەهیــوای باشــر بــوون -ســەرنجی گۆڕانکارەییەکانــی دۆخــی تەندروســتیان بــدەن .کرێــکاران بەپێــی ئایدیــای
میــزان کردنــی ئاگایانــەی ڕیتمــی کارەکەیــان دەیانتوانــی بگــەن بــە هاوســەنگی لــە نێــوان کار ،پشــوو و بیرکردنــەوە
کــە بــۆ کوالیتیــی ژیــان و بەرگریــی لــە ئێســرێس شــتێکی بنەڕەتییــە .ئەگــەر بــۆ بەرزکردنــەوەی تەندروســتی ،چ
لــە شــوێنی کار یــان لــە هــەر شــوێنێکی تــردا ،پێویســت بــە دەســتێوەردان بــوو داتاکانــی دەیتوانــی هــەم خاڵێکــی
دەســتپێکی بنەڕەتــی دروســت بــکات و هــەم ڕێگایــەک بــۆ پێوانەکردنــی بەرەوپێشــچوون بێــت ،کــە لــە ڕێــگای
ئاســتی سرتێســی جەســتەیی تاکەکەســیەوە دیــاری دەکرێــت.
مودێلــی منوونەکــە لــە تایبەمتەندییەکانــی بەرچــاوی دیزایــن ســاز کرابــوو بــۆ ئــەوەی دەوری هەبێت لە تەندروســتی
دا ،تایبەمتەندییەکانــی وەک تاڤگــەی ئارامبەخــش ،ئاکواریــۆم ،گــوڵ و گیــا ،ڕەنــگ ،تەشــک ،تیشــکی ڕۆژ ،موزیــک
و هونــەر بــۆ ورووژاندنــی ســۆز و هەســت کەڵکــی وەرگرتبــوو .ژووری تەندروســتی بــە مەبەســتی دابینکردنــی دۆخ
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بــۆ پاڵپشــتی کــردن لــە ســۆز و هەســت و داهێنانــی ئەرێنــی دیزایــن کــرا ،هەروەهــا بــۆ ئــەو کاربەدەســتانەی کــە
ئاواتیــان ئەوەیــە کــە داتــای گرینــگ ســەبارەت بــە دۆخــی جەســتەیی خۆیــان و پەرچەکرداریــان لــە بەرامبــەر
سرتێســەوە دروســت بکــەن .توێژینــەوەی کونتڕۆڵکــراو لەســەر کاریگەریــی ژووری تەندروســتی لــە شــوێنەکانی
کار هاتــە ئــارا ،بــە ئەولەویــەت دان بــە ئــەو شــوێنانەی کــە ئاســتی سرتێســیان بەرچــاوە و ئــەو شــوێنانەی کــە
کرێــکارەکان کونتڕۆڵێکــی ئەوتۆیــان بــە ســەر دۆخــی کارەکەیانــدا نییــە -لــە کاری پیشەســازیی ژێرزەوییــەوە تــا
گۆڕانــکاری بەردەوامــی شــوێنەکانی کار یــان گۆڕانــی بەرنامــەکان یــان ڕاوەســتانی یەکجــارەی کار و بڕیــار دان لــە
بەشــی ماڵــی و تێچووەکانــەوە.
ئــاالن وتــی «لــە حاڵێــک دا کــە مــن ســەرقاڵی ڕێکخســتنی کۆنگــرەی ســێهەم بــووم لــە کەنــەدا و بەرنامەیەکــی
کاری چڕوپــڕم بــوو لــە کامپۆســی باشــوری زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم ،ئــەم هەواڵنــە ســەرنجی زۆرێــک لــە
میدیاکانــی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــا .ئــەو هەمــوو هەســت و ســۆز و پڕوپاگەنــدە گشــتییە بەبــێ پاڵپشــتیی بەرچــاوی
زۆرینــەی خەڵــک ئەگــەری ورووژاندنــی نەبــوو .ســتیگ الرســۆنم بانگهێشــت کــرد تــا وەک ســەرۆکی دەســتەی
بەڕێوەبەریــی ئاکادمــی نێونەتەوەیــی کــە تــازە بــۆ دیزایــن و تەندروســتی ڕێکخرابــوو بەشــداری بــکات .هەروەهــا
داوام کــرد لــە ئینگــە یۆڤیــک ،بەرپرســی کامپۆســی باشــووری زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم ،کــە وەک
ئەندامــی دەســتەی بەڕێوەبــەر بەشــداریی بــکات و لــە ســاڵی  ٢٠٠١دا ئــەو ئاکادمییــە بەشــێوەیەکی فەرمــی وەک
ڕێکخراوەیەکــی قازانــج نەویســت  115لــە ســتکهۆڵم تۆمــار کــرا   ».

ئەو هەموو هەست و سۆز و پڕوپاگەندە
گشتییە بەبێ پاڵپشتیی بەرچاوی زۆرینەی
خەڵک ئەگەری ورووژاندنی نەبوو
« زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم تەنهــا  ١٢،٠٠٠کڕۆنــی ســویدی ( ١٤٠٠دوالر)ی بــۆ ئــەو خوێنــدکارە
دوکتورانــەی کــە ســەرقاڵی ئــەو پڕۆژانــە بــوون ،تەرخــان کردبــوو ،بــەاڵم مــن بڕیــارم دا کــە بــری  ١٤،٠٠٠کڕۆنــی
ســویدی ( ١٧٠٠دۆالر) کــە بــە حەقدەســتێکی عاداڵنــەم دەزانــی ،پێیــان بــدەم .بــە پێــی ئەزموونــی خــۆم ،ئەمزانــی
تــۆ کــە خوێنــدکار بیــت ئــەو پارەیــە بەشــت نــاکات ،بۆیــە بــڕی  ٢٠٠٠کرۆنــی ســویدی یارمەتــی زیادەتــرم لــە
ئاکادمیــا وەرگــرت بــۆ ئــەوەی خوێنــدکارەکان بتوانــن لــە کاروبــاری ئاکادمیــا لەمــەڕ پــان داڕێــژان بــۆ کۆنگــرەی
مونرتیــاڵ یارمەتــی بــدەن.
«کاتێــک کــە جێگــری ســەرۆکی زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم لەســەر ئــەو پــارە زیــادەی کــە مــن بــۆ
خوێنــدکارەکان تەرخانــم کردبــوو ئــاگادار بــوو ،پەســەندی نەکــرد .ئــەو پێــی گوتــم ‹ئــەم شــتە لــە ســوید دا بــاو
نییــە .تــۆ بــۆت نییــە ئــەم کارە جێبەجــێ کەیــت ›.منیــش لــە وەاڵمــدا وتــم مــن بــۆ خــۆم ئــەو پارەیــە دابیــن دەکــەم
و ڕێگــەی پێویســتیش بــۆ دابیــن کردنــی ئــەو بــڕە پارەیــە پەیــدا دەکــەم.
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«بــەاڵم ئــەو پێداگــری لــە ســەر ئــەوە کــرد کــە مــن ناتوانــم ئــەو کارە جێبەجــێ کــەم .ســەرەڕای ئــەوە ،مــن هەســتم
بــە بەرپرســیاریەتی دەکــرد .مــن خــۆم دەمزانــی ،چونکــە خــۆم پێشــر خوێنــدکاری دوکتــورا بــووم ،ئــەو پارەیــەی کــە
ئاکادمیــا بــۆ ئەوانــی تەرخــان کــردووە بەشــیان نــاکات .وتــم بــەو خاتوونــە ،تــۆ پێــت خــۆش بێــت یــان پێــت ناخــۆش
بێــت ،مــن ئــەو کارە جێبەجــێ دەکــەم .ئەمــە هەڵوێســتی منــە ،و تــۆ دەبێــت ڕێگەچارەیەکــی بــۆ بدۆزیتــەوە».
نواندنی یەکدەنگی
وەزیــری تەندروســتی ،ســەرۆکی گەورەتریــن شــارەوانی ،مامۆســتایان و ڕێبەرانــی حزبــە سیاســییەکان ،یەکدەنــگ،
لــە ئــاالن نزیــک بوونــەوە .ئــاالن لەگــەڵ نەشــتەرگەرێکی مێشــک و دەمــار لــە توێژینگــەی کارۆلینســکا پەیوەنــدی
ســاز کــرد و هەروەهــا توێژەرانــی بەناوبانگــی وەک الرش تێرێنیــووس ،زانســتوانی بــواری دەمارناســی ،پــاول
رۆبێرتســۆن ،دەرووننــاس ،و مووزیکزانــەکان و هەندێــک کەســایەتی تــری بانگهێشــت کــرد کــە لەگــەڵ تیمەکــەی
کار بکــەن.
لــە ئاکامــدا ،لــە ســێپتەمبەری  ٢٠٠١دا ،ئــاالن لــە الیــەن ئاکادمیــی زانســتەکانی ســویدەوە بانگهێشــت کــرا بــۆ
ئــەوەی ســمینارێک لــە ســەر کاریگەریــی دیزایــن و تەندروســتی لــە ڕوانگــەی زانســتییەوە بەڕێــوە ببــات .ئــەو ڕانانــە
بەشــێوەیەکی بەربــاو دانــی پێــدا نــرا.
بەڕێوەبەری نوێ خۆی دەسەملێنێت
پاشــان ئــاالن لەگــەڵ چەندیــن کەســایەتیدا کــە دەیانویســت بــن بــە پاڵشــتیکەری ناوەنــدە توێژینەوەکــەی ئــاالن،
پەیوەنــدی گــرت .ئــاالن بــڕی نزیکــەی  ٤ملوێــن کڕۆنــی ســویدی لــەو کەســانە وەرگــرت کــە حەزیــان دەکــرد بــن
بــە پاڵپشــتیکەری پــڕۆژەی دیزاینــی شــوێنی کار لەالیــەن کومپانیــای  .AP Real Estateئــاالن گوتــی «ئــەوان هــەر
ئــەو شــەوە ئێمەیــان بــرد بــۆ چێشــتخانەیەکی شــاز لــە کۆنەشــاری 116ســتۆکهۆڵم» .مرۆڤناســێک بــە نــاوی تــوورە
الرســۆن 117لــەوێ بــوو کــە تــازە لــە ئوســرالیا گەڕابــوەووە ،کــە پێنــج یــان دە ســاڵ لــە مــن گەورەتــر بــوو .ئــەو بــە
ئاشــکرا دەنگــی هەڵێنــا و وتــی «مــن دەمهەوێــت ببــم بــە بەڕێوەبــەری ئــەو ناوەنــدە .حــەز دەکــەم لەگــەڵ ئێــوە کار
بکــەم بــەس دەخــوازم ببــم بــە بەڕێوەبــەر».
«مــن وتــم نابێــت ،ئــەم کابرایــە بــۆ مــن کار نــاکات .ئــەو پرســی لێــم بۆچــی نابێــت و منیــش واڵمــم دایــەوە‹ ،تــۆ
مرۆڤناســیت و منیــش زانســتوان و نژیارڤانێکــی بــواری تەندروســتیی گشــتیم ،کــە ئەزموونێکــی زۆرم هەیــە لــەم
بــوارەدا و هەمــوو ئــەم کەســایەتییە پســپۆڕانە و ئــەو پاڵپشــتانە مــن کــۆم کردوونەتــەوە ›.ئەویــش بەســانایی لــە
هەنبــەر ســەرۆک و جێگــری زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم واڵمــی دایــەوە ‹چاکــە›».
«بــەاڵم دیاربــوو کــە جێگرەکــە حــەزی دەکــرد ئــەو بێــت -چوونکــە پێــش کۆبوونەوەکــە ،لــە ڕێــگای لۆبیکردنــی
دۆســتان و ئاشــنا و ڕۆشــناکانەوە ،بڕیــار درابــوو .ئــەوان خۆیــان ئــەو مرۆڤناســەیان لــە ئوســرالیاوە هێنابــوو و هیــچ
هاودڵییەکیشــیان لەگــەڵ مــن نەکــرد ،چوونکــە مــن بێگانەیــەک بــووم بــە پاشــخانێکی جیــاوازەوە».
116- Old Town
117- Tore Larsson
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وێنەی  :١٠سوالریسی دیزاینکراو بەپێی ڕوانگەی نژیاروانی ژینگەیی ،لەالیەن کین یانگەوە
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ئاالن دیالنی

«پێــم وتــن کــە ئەگــەر ئــەو ببێــت بــە بەڕێوەبــەر ،مــن قەبووڵــی ناکــەم .مــن خۆشــحاڵ دەبــم کــە لەگەڵیــدا کار بکەم،
بــەاڵم ئــەو شــیاوی ئــەوە نەبــوو کــە ببێــت بــە بەڕێوەبــەری ناوەندەکــە .گرینگــر لــەوە ،مــن خــۆم ئــەو ناوەنــدەم
دامەرزاندبــوو و بەهــۆی پەیوەندییەکانــی خۆمــەوە داهاتەکەیــم جێبەجــێ کردبــوو .مــن بڕیــاری یەکجــارەی خۆمــم
دابــوو کــە ئەگــەر ئــەو ببێــت بــە بەڕێوەبــەر ،ناوەندەکــە بەجــێ بهێڵــم .الم وابــوو کــە ئــەو بەڕێوەبەرێکــی الوازە و
نەمدەتوانــی پەســەندی کــەم».
«جێگرەکە لە پەرچەکردارەکەی من ناڕەحەت بوو؛ بەاڵم هەڵوێستەکەی من زۆر ڕوون بوو».
«خەڵکــی ســوید تایبەمتەندییەکــی کەلتوورییــان هەیــە کــە ئــەو شــتەی کــە لەڕاســتیدا بڕوایــان پێــی هەیــە
دەرینابــڕن .ئەمــە کێشــەی بەردەوامــی مــن بــوو .هەســتم کــرد کــە ئــەو کەســانە فــڕ و فێڵیــان کــردووە و وتــم بــە
ســەرۆکەکە‹ ،مــن ئــەو ناوەنــدە بەجــێ دێڵــم›».
«تێبینــی ئــەو ئــەوە بــوو‹ :ئــەم پیــاوە ســویدییە› .ئــەو چاوەڕوانیــی ئــەوەی دەکــرد لــە مــن کــە بەهــۆی هەڵوێســتە
توندوتیژەکــەم داوای لێبــوردن بکــەم .ئــەو دووپاتــی کــردەوە کــە ‹ئەگــەر داوای لێبــوردن نەکــەی ،ئەبــێ بڕۆیــت،
ئــەوەت لەبیــر بێــت› .منیــش وتــم ‹مــن دەڕۆم ،بــەاڵم بــە ڕۆیشــتنی مــن توانایــی مێشــکی مــن ،بــە هەمــوو
بیرۆکەکانییــەوە ،لــە دەســت دەدەن›».
«ئــەوە دواهەمیــن کۆبوونــەوەی مــن بــوو لەگــەڵ لیژنــەی بەڕێوەبــەر لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم .مــن هــەر
ئــەو شــەوە ئەوێــم بەجــێ هێشــت و بەپــەرۆش بــووم کــە دیــم هــەر چــوار خوێنــدکارە دوکتوراکــەم دەســتبەجێ
چوونــە ژێــر دەســتی بەڕێوەبەرێکــی نــوێ ،مرۆڤناســێک ،و ئــەدی هیــچ کات ئــاگام نەبــوو لێێیــان .مــن بــۆ ئــەو
کەســانە شــەڕ و پێداگریــم کــرد ،کەچــی ئــەوان هیــچ داکۆکییەکیــان بــۆ مــن نەکــرد».
جارێکــی تــر ،ئەزموونــی هەســت بــە دابــڕان و هــەاڵواردن ،ئاالنــی هــان دا بیــر
جارێکی تر،
بــە کار کــردن و گــەڕان بــەدوای کار لــە دەرەوەی ســوید بــکات .بــەاڵم ،گەڕایــەوە
بــۆ توێژینگــەی زانکــۆی و لەگــەڵ هانــس ویگســێل ،ســەرۆکی کارۆلینســکا و ئەزموونی هەست
ڕاوێــژکاری ســەرەکی یێــران پەرشــن ،118ســەرۆک وەزیــری سوســیال دێمۆکراتــدا
بە دابڕان و
دیــداری کــرد .ویگســێل داوای لــە ئــاالن کــرد کــە ناوەنــدی توێژینەوەیــی
تایبــەت بەخــۆی لەســەر دیزایــن و تەندروســتی لــە کامپۆســی باشــووری زانکــۆی هەاڵواردن ،ئاالنی
کارۆلینســکا لــە پارکــی زانســتی  NOVUMدامبەرزێنێــت .ئــەو ناوەنــدە چەندین هان دا بیر بە کار
ملوێــن کرۆنــی ســویدی لــە شــارەوانی وەرگــرت و لەگــەڵ چــوار توێــژەر هەریـ
ـەک کردن و گەڕان
بــە پاشــخانێکی جۆراوجــۆرەوە وەک تیمێکــی توێژینەوەیــی نێوان-بــواری
گرێبەســتی واژۆ کــرد؛ ئــەو کەســانە بریتــی بــوون لــە توێژەرێکــی ئەمریکایــی بەدوای کار لە
و توێژەرێکــی پــاش دوکتــورای کۆریــای باشــوور ،هــاوڕێ لەگــەڵ دەســتەیەکی دەرەوەی سوید
کارگێــڕ ،ناوەندێکــی توێژینەوەیــی زۆر ســەرکەوتوویان دامەرزانــد کــە هــەم
بکات.
لەگــەڵ واڵتانــی دەرەوە و هــەم لەگــەڵ حکومەتــی ناوخۆییشــدا پەیوەندیــی
باشــیان هەبــوو.
118- Göran Persson
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بەردەوام بوون
ئــاالن ســاڵی دواتــر گەڕایــەوە بــۆ ئــەو ناوەنــدە نوێیــە لــە  NOVUMو ســەرلەنوێ بابەتــی بەرزکردنــەوەی ئاســتی
تەندروســتیی ژینگــەی کار و زانیــاری بەخشــینی هێنایــەوە بــەر بــاس .ســەمپۆزیۆمێکی لــە ســەر ئــەو بابەتــە
ڕێکخســت و خــۆی وەک هــاوکاری زانکــۆی کارۆلینســکا ناســاند   .
ئــاالن بــە پێداگریــی لەســەر الیەنــی نێوان-بــواری ،تەنهــا توێژەرێــک بــوو کــە ئــەو چەشــنە بیرۆکــەی بــۆ هەمــووان
بــاس کــرد« .ڕوانگــەی بــاوی مــن ئــەوە بــوو کــە کەســانی دەر لــە زانکــۆ بهێنمــە نێــو بازنــەی جیهانــی ئاکادمیــک-
کەســانی زۆر پســپۆری زانکۆکانــی تــر ،لــە نێــو بازرگانیــدا ،پیشەســازی و فەرمانگــەی پەرپێــدەری ســتکهۆڵم -و لــە
نێــوان پیشەســازی و ئــەو توێژەرانــە پەیوەندییــەک ســاز بکــەم بــۆ بــاس کــردن لەســەر کێشــە کۆمەاڵیەتییــەکان.
ئــەوان ســەرنجیان بــۆ الی مــن ڕاکێشــا و بانگهێشــتکراوەکان بــەردەوام دەهاتــن .مــن وتارێکــی سەرنجڕاکێشــم
پێشــکەش کــرد و دانیشــتووانیش ســوودیان لێوەرگــرت   ».
گەڕانەوەی خوێندکارانی دوکتۆرا
لــە یەکێــک لــە زنجیــرە وتارەکانــی ئاالنــدا ،هەندێــک خوێنــدکار لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم  هاتبــوون بــۆ
بیســتنی وتەکانــی ئــەو؛ ئــەوان بانگهێشــت نەکــرا بــوون ،بــەاڵم پرســیاریان کــرد لــە ئــاالن ئایــا دەتوانێــت ببێــت بــە
ڕاوێــژکاری ئاکادمیکیــان -ئەوێــش دەســتبەجێ قەبوڵــی کــرد« .مــن هەمــوو ئــەو زانیــاری و نوورساوانــەی کــە ئــەوان
پێویســتیان بــوو خســتمە بەردەســتیان ،هەرچەنــد کاتێــک کــە گەڕانــەوە بــۆ زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم هیــچ
کات لــە نــاو وتارەکانیانــدا ئاماژەیــان بــە یارمەتییــە فکرییەکانــی مــن وەک ســەرچاوەیەک نەکــرد .ســەرەڕای ئــەوە،
مــن بــۆم گرینــگ نەبــوو کــە ئــەوان لــە هەمــوو نوورساوەکانــی مــن بەهــرە دەگــرن .هیــچ کــەس تــا ئێســتا لــەم
بابەتــەی نەکۆڵیوەتــەوە کــە چەنــدە داتــا یــان ڕاوێــژ لــە چوارچێــوەی وتــاردا لــە ئــەوان بــاو بووەتــەوە».
ئــاالن وتــی «دواتــر دەرکــەوت کــە دوو وتاریــان هەبــووە .یەکێکیــان لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم خراوەتەڕوو؛
ئــەوی تــر دواتــر بــە نــاوی ئاالنــەوە وەک هــاوکار بــاو بووەتــەوە .ســووک یانــگ لــی ،119توێــژەری پــاش دوکتــورای
کۆریایــی ،هــات بــۆ الی مــن و پێــی وتــم کــە ناتوانێــت لەگــەڵ ئــەو گرووپــەی لــە کامپۆســی باشــووری زانکــۆی
تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم کار دەکــەن ،کار بــکات .ئــەو هەســتی کردبــوو کــە ڕێــزی لێناگــرن ».ئــاالن ڕێــک کــەوت و
قەبووڵــی کــرد کــە ببێــت بــە سەرپەرشــتیاری ئــەو خاتوونــە و بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵ یارمەتــی دا.
دواتــر ســووک یانــگ لــی و ئــاالن چەندیــن کتێــب و وتاریــان پێکــەوە بــاو کــردەوە .ئاکادمیــی زانســتەکانی
کۆریــا لــە ڕووی ماڵییــەوە بــوو بــە پاڵپشــتی توێژینــەوەی پــاش دوکتوراکــەی یانــگ لــی کــە بــە یارمەتــی ئــاالن
نووســیبووی .ئــاالن یانــگ لــی هــان دا کــە کتێبێــک بــە زمانــی کۆریایــی بــاو بکاتــەوە کــە تێیــدا هەمــوو ئــەو
بابەتانــەی بگونجێنێــت کــە تــا ئــەو دەم باســیان لەســەر کردبــوو .لــە ئاکامــدا ،چەنــد ســاڵ دواتــر ،زانســتوانێکی
تــری کۆریایــی نامەیەکــی بــۆ ئــاالن نــارد کــە لێــی پرســیبوو کــە ئایــا ئــەو کتێبــە ســەر بــە ناوەندەکــەی ئــەوە یــان
نــا .ئــەوە بەڵگەیــەک بــوو بــۆ ئــاالن کــە کتێبەکــەی بــاو بووەتــەوە .ســووک یانــگ لــی هــاوڕێ لەگــەڵ ئــاالن،
119- Sook Young Lee
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لــە چەندیــن کۆنگــرەی جیهانــی لەســەر دیزایــن و تەندروســتی بەشــداری کــرد و بــەردەوام لــە کارەکانــی ئــاالن
ئیلهامــی وەردەگــرت.
«ناوەنــدی توێژینــەوە لەســەر دیزایــن و تەندروســتی» لــە پارکــی زانســتی  NOVUMی زانکــۆی کارۆلینســکادا
بــوو بــە ناوەنــدی ســەرەکیی توێژینــەوەی نێــوان بــواری و بــۆ بەڕێوەبردنــی بەرمنــاەی توێژینەوەیــی خــۆی چەندیــن
ملوێــن دۆالر یارمەتــی لــە بەشــی پیشەســازی و حکومــەت وەرگــرت .جیــا لــە چاالکــی ڕواێــژکاری و ڕێنوێنــی و
پێشــکەش کردنــی وتــار لــە سەرانســەری جیهانــدا ،بەرباڵوتریــن توێژینەوەیــان لــە ســەر ئاســانکارییەکان بــۆ
ئــاگاداری لــە بەســااڵچووان و ڕێکخــراوە چاکســازییەکان لــە ئیســکاندیناڤیادا جێبەجــێ کــردووە  .
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 -٦پەلهاویشنت بەرەو چەمکە نژیاروانی و کەلتوورییە نوێیەکان :کۆنگرەی جیهانیی مونرتیاڵ٢٠٠٣ ،
ئــاالن لــە جــواڵی ٢٠٠٣دا ســێهەمین کۆنگــرەی جیهانــی لەســەر دیزایــن و تەندروســتی،
لــە مونرتیــاڵ بەڕێــوە بــرد .ئاوەهــا کۆبوونەوەیەکــی نێونەتەوەیــی الیەنێکــی گرینــگ
لــە کارەکــەی پێــک دەهێنــا ،هــەم بــۆ پەیوەنــدی ســازکردن و هــەم بــۆ کۆکردنــەوە
و باڵوکردنــەوەی زانیارییــەکان لەســەر گەشەســەندنی ڕەوتــەکان لەمــەڕ دیزاینــی
پەیوەندیــدار بــە تەندروســتییەوە .هــەر کۆنگرەیــەک لەســەر بابەتێکــی تایبەتــی جەختــی
دەکــرد و بەرەبــەرە کار و چاالکــی ئــاالن بــەرەو چەمکــی ســەلەتۆجنیک کشــا .ئــەو
کۆنگرەیــەی مونرتیــاڵ کێشــەیەکی کولتــووری بێهاوتــای خســتەڕوو کــە زانیــاری ئاالنــی
لەســەر چۆنیەتیــی بەکارهێنانــی فاکتــەرە کولتوورییــەکان ئــەو کاتــەی کــە لــە واڵتانــی
دیکــە ســەرقاڵی کارکــردن بــە کەرەســتە ئاســانکارییەکانە ،بەرینــر کــرد.
یەکێکــی تــر لــە دەســتکەوتە بەســوودەکانی کۆنگــرەی مۆنرتیــاڵ باڵوبوونــەوەی کتێبێــک
بــوو کــە پێکهاتبــوو لــە ئــەو وتارانــەی لەوێــدا پێشــکەش کــران .ئــەوەش بابەتــی دیزایــن
و تەندروســتی هــەم کاراتــر کــرد و هــەم بەرباڵوتــر .ئــاالن پێــش ئــەو کۆنگرەیــە ،بــە
شــێوازێکی بەرفــراوان لــە کۆبوونــەوە نێونەتەوەییــەکان و بەرنامــە تەلەفزیۆنیەکانــدا
بەشــداری کردبــوو؛ ئێســتا ،لــە دوای کۆنگرەکــە ،بــە شــێوەیەکی بەرباڵوتــر خــۆی نوانــد
لەوانــە نووســینی ســتوونێک لەســەر شــوێنی کار و تەندروســتی و فاکتــەرە دەروونــی و
تەندروســتییەکان لــە ســوید و هەروەهــا لەســەر بانگهێشــتی گرووپێکــی ئاڵامنــی لــە
 ،٢٠٠٠بــۆ یەکــەم جــار ،ســەرێکی لــە کیــپ تاونــی ئافریقــای باشــوور دا .ئــاالن لــە ڕێــگای
بنەماکانــی نژیاروانــی و دیزاینــی ســەلوتۆجنیک لــە بــواری تەندروســتیدا هــەر دەم قووڵرت
دەبــووەوە و [جگــە لــە بەســااڵچووان] ئــاوڕی لــە باقــی تەمەنەکانــی تــر دەدایــەوە .ئــاالن
دوای ئــەو توێژینەوانــەی کــە لــە ســاڵی  ٢٠٠٣بــەدوا جێبەجێــی کــردن ،لــە ســاڵی ٢٠٠٥
120
کتێبێکــی تــری لــە ژێــر ناونیشــانی «ئــاگاداری لــە بەســااڵچووان لــە ڕێــی دیزاینــەوە»
بــاو کــردەوە کــە هــەم بــە زمانــی ئینگلیســی و هــەم بــە ســویدی دەســت دەکەوێــت.
کرانەوەی درگا بەڕووی کۆنگرەیەکی جیهانی لە مونرتیاڵ
توێژینگــەی دیزاینــی مونرتیــاڵ دوو نەخۆشــخانەی گــەورەی بــۆ شــاری مونرتیــاڵ ،بــۆ دوو کۆمەڵــی کەلتــووری
جیــاواز ،پێشــنیار کــرد :یەکێــک بــۆ کۆمەڵــی فەرانســەوی زمانەکانــی کەنــەدا و ئەویشــیان بــۆ شــارۆمەندانی
ئینگلیســی زمــان .ئــەو دوو «نەخۆشــخانە شــازە» لــە الیــەن نەخۆشــخانەی زانکــۆی مــەک گیــل و SICHUM
244

120- Elderly Care by Design

ئاالن دیالنی

ەوە پاڵپشــتی کــران؛  SICHUMکورتکــراوەی  the Société d’Impleméntation du CHUMە و  HUMیــش
تێکەاڵوێــک بــوو لــە نەخۆشــخانەی ســەنت-لووک 121و ناوەنــدی نەخۆشــخانەی زانکــۆی مونرتیــاڵ .122ئــاالن وتــی
«دوو پــڕۆژەی گــەورە کــە لــەو کاتــەدا ســەرنجڕاکێش بــوون داڕشــتنی پالنــی ئــەو دوو نەخۆشــخانەیە مەزنــە بــوو.
بۆیــە ئێمــە ڕۆیشــتین بــۆ ئــەوێ و لــەوێ ماینــەوە .مــن هــاوکات لــە زانکــۆی مــەک گیــل وتــارم پێشــکەش کــرد و لــە
توێژینگــەی دیزایــن ســەرقاڵی کار کــردن بــووم».
لــە نێــوان ئــەو دوو گرووپــە کەلتووریــەدا ،ئینگلیســی و فەرانســەوی ،کێبەرکــێ لــە ئــارادا بــوو -فاکتەرێــک کــە لــە
ڕەوتــی پالنداڕێژانــدا هــەردەم زۆرتــر دەردەکــەوت و کۆنگرەکەیــش خــۆی ئــەوەی دەرخســت .هــەر گرووپێکیــان
بــەرەو هــەر الیــەک دەجوواڵیــەوە ئــەو گرووپەکــەی تــر بەشــێوازی کێبەرکــێ و نــە بــە شــێوەیەکی تەواوکــەر ،الســایی
هەمــان ڕەوتــی دەکــردەوە .لــە مونرتیــاڵ هەمــووان ئــاگاداری ئــە دۆخــە بــوون و کاتێــک ئــاالن پالنەکــەی خــۆی
بــۆ بەڕێوەبردنــی کۆنگرەیــەک بــۆ باســکردن لەســەر نەخۆشــخانەیەک الی هاوکارەکانــی خــۆی ئاشــکرای کــرد ،لــە
الیــان زۆر کەســەوە ئامۆژگاریــی هۆشــیارکەرەوەی وەرگــرت :ئــەوان پێــان وابــوو کــە ئــەو بــە ئەســتەم بتوانێــت لــە
نێــوان ئــەو دوو گرووپــە دژبەیەکــەدا هاوســەنگی پێکبێنێــت .ئــەو لــە کانــگای دڵــەوە ئــەم قســانەی دەربــڕی« :مــن
لەوێــدا هەمیشــە ئــاوڕم لــە جیاوازیــی زمانــی و کەلتــووری دەدایــەوە .هیــچ کات هاودەردیــم بــۆ گرووپێــک نەدەنواند
و نــەدەدا و جیاوازیــم لــە نێــوان گرووپەکانــدا دانەدەنــا .مــن لــە هەمــوو کار و چاالکییەکانــی ئــەو کۆنگرەیــە لــە هــەر
دوو گرووپەکــە ڕێــزم دەگــرت .ئێمــە لــە نێــوان هەمــوو بەشــداربووانی هــەر دوو الیەنەکــەدا هاوســەنگیامن ســاز
کــرد ،چوونکــە ئەمــە بابەتێکــی بەریــن و جیهانــی بــوو .بەردەنــگان ئــەو بابەتانەیــان پــێ خــۆش بــوو .ئــەو ڕوانگەیــە
زۆر چــاک جێگــەی خــۆی کــردەوە».
ئــاالن لــە کار و چاالکــی پێشــووی خــۆی لەگــەڵ توێژینگــەی دیزاینــی شــاری مۆنرتیــاڵ جەختــی لەســەر ئــەوە
کردبــوو کــە پێویســتە لــە داهاتــوودا ئــاوڕ بدرێتــەوە لــە پــان داڕشــتنی ئــەو چەشــنە نەخۆشــخانە شــارییانە.
ئامــۆژگاری و ڕێنوێنییەکانــی ئــەو یارمەتــی پالندانەرانــی دا تــا ئەولەویەتــەکان دیــاری بکــەن و بڕیاریــان لەســەر
بــدەن .لــە ئاکامــدا ،توێژینگــەی دیزایــن بــوو بــە پاڵپشــتی ســەرەکیی کۆنگرەکــە .ئــاالن وتــی «توێژینگــەی دیزاینــی
شــاری مۆنرتیــاڵ داخــوازی کــرد لێــم کــە لەگەڵیــان کار بکــەم و لــەوێ ناوەنــدی دیزایــن و تەندروســتی دامبەرزێنم.
ئــەوان ویســتیان بــۆ دامەرزاندنــی ناوەندێکــی توێژینگەیــی بوودجەیەکــی زۆرتــر وەربگــرن بۆمــان».
ئــاالن پێــش کۆنگرەکــە ،لــە توێژینگــەی دیزاینــدا وتارێکــی پێشــکەش کــرد کــە تەندروســتی وەک بابەتێکــی
پەیوەندیــدار بــە هەڵبژاردنــی دیزاینــەوە خســتەڕوو .تێــۆری سرتســی پــەرە پێــدا و لەگــەڵ تایبەمتەندییەکانــی
پەیوەندیــدار بــە دیزاینــەوە گرێــی دا؛ بــە وردی باســی لــەو فاکتــەرە دەروونی-کۆمەاڵیەتیانــە کــرد کــە لــە نێــو
ژینگــەی ســازکراودا ،کــە پێوەســتە بــە دیزاینــەوە ،لــە ئــارادان .لــە کۆنگرەکــەدا ،ئــەو لــە وتارەکــەی دا ئــەم پــرس و
بابەتانــەی شــیکردەوە.

121- Saint-Luc Hospital
122- Centre Hospitalier de l’Université de Montréal
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بابەتەکانی کۆنگرە
لــە ســێهەمین کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە مۆنرتیــاڵ ،نزیکــەی پێنســەد تــا شەشســەد کــەس
بەشــدارییان کــرد .بابەتــی ســەرەکی جەخــت لەســەر پەیوەندیــی دووالیەنــەی بوارەکانــی دیزایــن و تەندروســتی
و هەروەهــا نەخۆشــخانەی نــاوازەی نــوێ بــوو .بەرلەنیــوەڕۆ دوو کۆبوونــەوە و دوانیوەڕانیــش دوو دانیشــتنی وتووێــژ
بەڕێــوە چــوو .ئــاالن وتــی «بــۆ یەکــەم جــار ،ڕێــک هــەر لــە ســەرەتاوە ،خەاڵتەکانــی ئاکادمیــان ناســاند .ئێمــە
هــاوکات لەگــەڵ دەربڕینــی ئــەوەی کــە پێویســتە دان بــە گرینگــی ســەرەکی دیزاینــدا بنێیــن ئــەو خەاڵتانەمــان
لــەو بەســتێنەدا پێناســە کــرد ».کۆنگرەکــە بــە زەقکردنــەوەی پالنــەکان بــۆ ئــەو دوو نەخۆشــخانە گەورەیــە بــۆ دوو
کۆمەڵــی جیــاوازی مونرتیــاڵ ،لــە پلــەی یەکەمــدا لــە ســەر ئــەو دوو پــڕۆژە بیناســازییە جەختــی کــرد.
جارێکــی تــر ،ئــاالن بــە بانگهێشــت کردنــی کۆمەڵێــک لــە بەشــداربووان ،ڕوانگەیەکــی نێــوان بــواری ڕێکخســت.
ئــەو بەشــداربووانە بریتــی بــوون لــە ئانێلــی ئێنیکســۆن ،123ئەندامــی پاڕلەمانــی ســوید؛ کریســتێر ئەســپاڵند  ،124
بەڕێوەبــەری پەرەپێدانــی بازرگانیــی شــاری ســتکهۆڵم؛ لیــف ئیدڤینســۆن ،مامۆســتای ئابــووری ،کــە ئــەو ســاڵە
«خەاڵتــی وەبیرهاتنــەوەی مێشــک»ی 125پــێ بەخــرا بەهــۆی چاالکــی لــە ســەر ســامانی ڕۆشــنبیری« ،ســامانی»
نەبیــراوی کۆمەڵگایــەک و بایەخــی هێــزی بیرکردنــەوە.
بەشــداربوویەکی ئوســرالیایی ،یــان فۆربێــس ،126دواتــر وتــی« :ڕێــک پێــش کۆنگــرەی مونرتیــاڵ ،نەخۆشــیی
«ســارس» 127ســەری هەڵــدا و بەشــداربووان و وتاربێژانــی ئامریکایــی ئێمەیــان بەجــێ هێشــت ،چوونکــە
نەیاندەویســت لــە ســنووری کەنــەداوە تێپــەڕ بــن .بــەاڵم ئێمــە لــە ئوســرالیا بــەرەو کەنــەدا هاتیــن و کۆنگرەیەکــی
زۆر بــاش بــوو .مــن لــە یەکەمیــن ڕاوێژکاریــی کۆبوونــەوەی کۆمیتــەی کۆنگرەکــە لــە مونرتیــاڵ بەشــداریم کــرد.
ئــەوەی مــن لــەو کۆنگــرەدا الم جــوان بــوو ئــەوە بــوو کــە زۆرینــەی خەڵــک لەوێــدا بەشــدار بــوون بــۆ ئاگاداربــوون
لــە دەرەنجامــی توێژینــەوەکان -چوونکــە هەمــوو شــتێک نــوێ بــوو .مــن زۆر حــەزم دەکــرد بەئــاگا بێــم لەســەر ئــەو
شــتانەی کــە لــە سەرانســەری جیهانــدا نــوێ بــوون .ئــەو کەســانە ســەرقاڵی ئاراســتەکردنی بابەتگەلێــک بــوون کــە
توێژینەوەیەکــی ڕاســتەقینە بــوو .ئەمــە الیەنێکــی ســەرنجڕاکێش بــوو و درگاکانــی کــردەوە».
هەمــوو  وتــارەکان بــە زمانــی ئینگلیســی پێشــکەش کــران و بەهــۆی شــارەزابوونی بەشــداربووان بەســەر زمانــی
ئینگلیســیدا پێویســت بــە وەرگێــڕان نەبــوو .ئــاالن وتــی «بیرۆکــە ئــەوە بــوو کــە ئــەو پڕۆژانــەی ئاماژەیــان پێکــرا
بخرێنــە ڕوو و بەشــداربووانی ناوەنــدە توێژینەوەییەکــەی خۆیشــم لــەو کۆنگرەیــەدا بەشــدار بــوون .ئــەوان لەگــەڵ
مــن کاریــان دەکــرد ،و هەروەهــا ناچــارم کــرد کــە  کۆنگرەکــە هەڵســەنگێنن .ئــەوان لەســەر ڕەهەنــدە چــاک و
الوازەکانــی کۆنگرەکــە بەدواداچــوون و شــیکردنەوەیان دەکــرد و بۆیــان دەنــاردم».
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123- Annelie Enochson
124- Christer Asplund
125- Brain Recognition Award
126- Ian Forbes
127- SARS

ئاالن دیالنی

وێنەی  :١١لێف ئیدڤینسۆن ،مامۆستای ئابووری

چوونەسەرەوە بۆ [بەخشینی] خەاڵتەکانی ئاکادمیای IADH
«ئێمــە چەندیــن جــۆر خەاڵتــی ئاکادمیامــان لــە مۆنرتیاڵــدا پێناســە کــرد .بــۆ یەکــەم جاریــش بــوو کــە خەاڵتــی
ڕاســتەقینەمان پێشــکەش کــرد .چوونکــە زۆر پــڕۆژە لــە ئــارادا بــوون ،مــن ئــەوەم بــە بــاش زانــی کــە بــە مەبەســتی
جیداکردنــەوەی باشــرین پــڕۆژەکان ،دەبێــت منوونــەی پێــوەر و ســەرچاوەمان بێــت بــۆ هەڵســەنگاندن و دیــاری
کــردن .مــن هەروەهــا ویســتم ڕێــز لــەو کەســانە بگیرێــت کــە هەوڵــی زۆریــان دابــوو .وێدەچــوو دابەشــکردنی
خەاڵتــەکان بــەم شــێوازە بەســوود بێــت .مــن ئیزنــم دا بــە کەســەکان کــە خۆیــان سەرپشــک و هەڵســەنگێنەر بــن-
کەســانی بەشــی پیشەســازی -دەبێــت کەســانی تــر نــە مــن خەاڵتەکانیــان پــێ ببەخشــێت ».ئــاالن لــە درێــژەدا
دەڵێــت «بۆیــە لــە هــەر دەســتەیەکدا ســێ کــەس بــۆ هەڵســەنگاندن دیــاری کــرا .هەمیشــە لــە هــەر گرووپێکــدا
ســەرۆکێک بــوو کــە دادوەری دەکــرد ئــەو دوو کەســەکەی تریــش بڕیاریــان لــە ســەر بــراوەکان دەدا .مــن خــۆم لــەو
بوارانــە نــەدەدا .زۆرینــەی بەشــداربووان ،تەنانــەت هەنووکەیــش ،ســەر بــە بەشــی پیشەســازین .و چوونکــە ســەر بــە
ئــەو بەشــەن ،لــە بریاردانــدا شــارەزان».
«ئێمــە شــەش مانــگ پێشــر ڕۆژی بەڕێوەبردنــی کۆنگــرەی مۆنرتیاڵــان ڕاگەیاندبــوو و دواهەمیــن کاتیشــان
بــۆ وەرگرتنــی وتــار ڕۆژی  ١٥ئۆکتۆبــر دانابــوو .ئێمــە هــەر لــە ســەرەتاوە پڕۆژەگەلێکــی زۆرمــان بــۆ هــات و ئــەو
ڕێژەیــە بــەردەوام ڕووی لــە زیــاد بــوون بــوو .نزیکــەی ســەد پڕۆژەمــان بــۆ هــات ،بــەاڵم لــەو کاتــەدا ئەوەنــدە خەاڵتــی
ئاکادمیامــان نەبــوو -تەنهــا دە یــان یــازدە دانەمــان بــوو .ئــەوەی ڕاســتی بــێ ،وەرگرتنــی خەاڵتــی ئاکادمیــا شــتێکی
ئەوەندەیــش گرینــگ نییــە .بــەاڵم ڕێگایەکــە بــۆ ئــەوەی بتوانیــن پــڕۆژەی سەرنجڕاکێشــی نــوێ پەیــدا کەیــن؛ هیــچ
کــەس ناتوانێــت لــە هەمــوو ئــەو کارانــەی کــە دەکرێــن یــان ئــەو کەســانەی کــە ســەرقاڵی توێژینــەوەن ئــاگادار
بێــت».
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ئــاالن بەپێــی ئــەو هــاوکاری و پێکەوەبوونــەی کــە دەرەنجامــی کۆنگرەکــە بــوو دەڵێــت «بەڵــێ ،مــن هەمیشــە گــەڕاوم
بــۆ ئــەوەی کەســانی نــوێ پەیــدا بکــەم .کۆنگــرەکان هەمیشــە ئــەو هەلەیــان بــۆ مــن ڕەخســاندووە کــە لەگــەڵ
خەڵــک و شــوێنی جۆراوجــۆردا لــە پەیوەندیــدا بــم؛ وەک زانکــۆ گــەورەکان ،پیشەســازی ،حکوومــەت -هەمــوو ئەمانــە
پەیوەندییــەک ســاز دەکــەن».
«بــەو قەناعەتــە گەیشــتم کــە بوونــی هەڵســەنگێنەرێکی زانســتی نامــۆ بــۆ بەخشــینی ئــەو خەاڵتانــە تەنهــا ڕێــگای
شــیاوە .لــەم ڕێگایــەوە ،مــن دەتوانــم کەســایەتیی نــوێ بدۆزمــەوە کــە پێشــر نەمدیــون .ئەمــە یەکێــک لــە
ســەرچاوەکانی ئیلهامــی مــن بــوو بــۆ بەڕێوەبردنــی ئــەو کۆڕانــە .دواتــر لــە کۆنگرەیەکــدا کــە لــە  ٢٠١٥لــە هۆنــگ
کۆنــگ بەڕێــوە چــوو ،لەگــەڵ پانــزدە کەســایەتیی نــوێ ئاشــنا بــووم کــە لەگەڵــان کار دەکــەن و لــە مەودایەکــی
دوورەوە پاڵپشــتیامن دەکــەن .بــۆ چارەســەر کردنــی داخوازییەکانیــان زۆرتریــن هەوڵــی خۆمــم دا ،یارمەتیــم دان
بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ یــەک کــۆ ببنــەوە و لەگــەڵ کەســانی تــر هەڵســوکەوت بکــەن .پشــتیوانیم لێکــردن بــۆ ئــەوەی
لەگــەڵ زانکــۆکان پەیوەنــدی بگــرن .هــەر بۆیــە ئــەو پەیوەندییــە بەگشــتی بــە شــێوازێکی سیســتامتیک بــەردەوام
لــە هەڵکشــان و چــاک بوونەوەدایــە .ئەمانــە جوانییەکانــی ئــەو کونگرانەیــە».
«یەکێــک لــە مەرجەکانــی کۆنگــرەی مونرتیــاڵ ئــەوە بــوو کــە ئــەو بەشــداربووانەی بــۆ خەاڵتــی ئاکادمیــا ناویــان
دەنووســی دەبووایــە ئاگادارییەکیــان بــاو بکردایەتــەوە .چەندیــن بــەش بــۆ وەرگرتنــی خەاڵتــی ئاکادمیــا هەبــوو؛
هەندێکیــان تێکەڵــی پڕۆگرامــی کۆتایــی دەکرێــن ،چونکــە پڕۆژەگەلێکــی شــیاوی ســەرنجن .پــڕۆژەی پیاوێکــی
مالیزیایــی کــە لەســەر بووژاندنــەوە بــوو تێکــەڵ بــە پڕۆگرامــی کۆتایــی کــرا .ئــەو پڕۆژەیــە بــە باشــی پێشــوازی لێکــرا
و پڕۆژەیەکــی زۆر بــاش بــوو».
شانۆی فاکتەرە کولتوورییەکان
ڕێگەچــارەی ســەرەکیی ئــاالن لــە مۆنرتیــاڵ ئەمــە بــوو« :هەمــوو وتیــان ،ئــاالن لــە کەلتــووری جیهانــی لــە قۆناغێکی
جیهانیــدا بەشــداری کــردووە -ئــاگاداری جیاوازییــەکان و لێکچوونەکانــی نێــوان کولتــوری ئینگلیــزی و فەڕەنســییە
یــە -ئەمــە بــۆ مــن زۆر بزوێنــەر بــوو .ئــەو ئاگادارییــە بەرچاوڕوونــی لەســەر جیاوازیــی کولتــوور و جیاوازیــی زەیــن و
بۆچوونەکانــی بــە مــن بەخشــی .شــتێکی زۆری فێــر کــردم».
گرینگــر لــە هەمــوو شــت ،مــن هەســتم بــەو پێویســتییەی کــرد کــە دەبێــت هەمیشــە کۆنگرەیەکــی لــەو چەشــنە
بــە وەهــا هاوســەنگییەکەوە ڕێکخرێــت ،کــە کەســایەتییەکانی سەرانســەری جیهــان تێــدا بەشــدار بــن و ڕێــز لــە
هەمــوو جیاوازییــەکان بگــرن .نابێــت بۆچوونێــک بــە ســەر بۆچوونێکــی تــردا زاڵ بکرێــت؛ ئەبێــت ڕێــک بکەویــت و
الیەنــی چاکــەی هەمــوو ڕوانگــەکان ببینیــت .پاشــان ڕێگــە بــۆ هــاوکاری و پێکــەوە کارکــردن خــۆش دەبێــت .مــن
هەمیشــە خوازیــاری هــاوکاری کــردن لــە کۆنگرەیەکــدا و دەرەنجامەکــەی بــووم .بریتانییــەکان لــە ڕووی کولتورییەوە
زاڵ بــوون و پاشــان دیتیــان کــە کەلتــووری فەڕەنســییەکان بــە هەمــان ئەنــدازە کوالیتــی هەیــە .هــەر دوو پالنەکــە
کوالیتییەکــی زۆر بــەرزی هەبــوو ،بــەاڵم ئــەوان لــە ســەرەتادا لــە نێــوان خۆیانــدا شــەڕیان بــوو .مــن ناوبژیــم دەکــرد
و شــتانێکی زۆر لــەو کۆنگرەیــە فێــر بــووم».
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ئەمجار شاری مونرتیاڵ [ئاالن] بانگهێشت دەکات
لــە کاتــی بەڕێوەچوونــی کۆنگــرەی مونرتیــاڵ ،لــە کاتێــک دا کــە کاربەدەســتانی ئــەو شــارە و کارگێڕانی نەخۆشــخانە
ویســتیان بینایەکــی ســازکراوی گــەورە ببینــن ،چەمکــی «نەخۆشــخانەی نــاوازە» هێشــتا بــرەوی پەیــدا نەکــرد
بــوو .ئاوەهــا بیناگەلێــک هێشــتا ســاز نەکــرا بــوون .لــەو کاتــەدا مودێلێــک لــە ئــارادا نەبــوو ،بــەاڵم پالنــەکان و
دەســتەواژەکان بــۆ ســازکردنی نەخۆشــخانەیەکی نــاوازە بــوو بــە بابەتــی ناوەندیــی هەمــوو کۆنگرەکــە.
چەنــد ســاڵێک دواتــر ،شــاری مونرتیــاڵ لــە ســاڵی  ٢٠١٥داوای لــە ئــاالن کــرد بــۆ ئــەوەی جارێکــی تــر کۆنگرەکــە
لەوێــدا بەڕێــوە ببــات .ئــاالن زانــی کــە ئــەو کات هەمــوو نەخۆشــخانەکان تــەواو کــراون .ئــەو ناســێندرا بــە چەندیــن
زانکــۆ و لەگــەڵ ئەنجوومەنــی شــاریش قســەی کــرد .دەســتەی ســەرمایەگوزاری ئــەو شــارە داخــوازی لــەو کــرد کــە
توێژینگەیەکــی دیزایــن و تەندروســتی لــەوێ دامبەرزێنێــت ،و هەروەهــا داخوازییــان لێکــرد کــە بــۆ مــاوەی دوو
یــان ســێ ســاڵ ناوەندێکــی توێژنەوەیــی ڕێکبخــات ،لــەو شــوێنەی کــە بانگهێشــت دەکــرا بــۆ ئــەوەی بەشــێوازێکی
ســەربەخۆ کار بکات.ئــاالن لــەو کاتــەدا بەتــەواوی لــە ســوید و بەتایبــەت لــە شــاری ســتکهۆڵم نیشــتەجێ بووبــوو.
«مــن ســێ جــار گەڕامــەوە بــۆ مونرتیــاڵ بــۆ ئــەوەی لــە دوای کۆنگرەکــە لــە زانکــۆکان دا وتــار پێشــکەش کــەم.
لــە ســاڵی  ٢٠١٥بــۆ مــاوەی هەفتەیــەک لــەوێ بــووم .چەندیــن چاوپێکەوتنیــان لەگــەڵ کەســایەتی زۆرێــک لــە
زانکــۆکان ڕێکخســت و لەگــەڵ ئەنجوومەنــی شــاریش دانیشــتنێکیان هەبــوو .ئــەوان بیرۆکــەی باشــیان هەبــوو،
بــەاڵم مــن زانیــم کــە ناتوانــم لــە نێــو کار و چاالکیەکــەم دا ئــەو کاتــە[ی پێویســتە بــۆ جێبەجــێ کردنــی ئــەو
بیرۆکانــە] بگونجێنــم .مــن ئەمــەم پــێ وتــن .بــەاڵم ،ئــەو ســەفەرە کۆنگرەکــەی جارێکــی تــر گەڕانــەوە بــۆ کەنــەدا-
ئــەم جارەیــان بــۆ تورنتــۆ .ئەمــە دەرەنجامێکــی ئەرێنــی بــوو».
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بەشی ٥

بنەماکانی دیزاینی سەلوتۆجێنیک:

بەکارهێنانی دیزاینی سەلوتۆجێنیک لە
بەندیخانەکان و خانەی ئاگاداری لە بەسااڵچووان
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ڕوانگــەی نێــوان بواریــی ســەلوتۆجێنیک بــۆ مــاوەی دوو دەیــە بابەتــی ســەرەکیی کار و چاالکیــی ئــاالن
دیالنــی بــوو .بەکارهێنانــی کردەوەیــی ئــەو فەلســەفەیە لــە جیهانــی نوێــی تەندروســتی ،بازرگانــی
و ژیانــی ڕۆژانــەدا دەریخســت کــە دەکرێــت بــۆ ناوچــەی جۆراوجــۆر بــەکار بهێرنێــت .لــە ڕاســتیدا،
مەبەســت لــە بەکارهێنانــی ئــەو ڕوانگەیــە ئەمــە بــوو :کەمکردنــەوەی ســرێس و بەرزکردنــەوەی
ئاســتی تەندروســتیی گشــتیی کەســەکان لــە شــوێنی کار و ناوەنــدە دەرمانییەکانــدا -هــەم بــۆ
نەخۆشــەکان و هــەم بــۆ ئــەو کەســانەی پەرســتاری لــەو نەخۆشــانە دەکــەن .لــە ســااڵنی دواتــردا،
ئــاالن بەکارهێنانــی ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیکی پەرەپێــدا بــۆ ئــەو شــێوەڕوانینەی کــە هەمــوو واڵتــەکان
لەمــەڕ «تەندروســتی» هەیانــە .ئــەو بــەردەوام لەگــەڵ وەزیرانــی تەندروســتی قســەی کردووە لەســەر
شــێوازەکانی بەرزکردنــەوەی زانیــاری کــە بــە شــێوەیەکی بەرچــاو کوالیتیــی ژیانــی هاواڵتیانیــان بــەرز
دەکاتــەوە .پەرەســەندنی ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیک بــە شــێوەیەکی یەکســان لــە واڵتانــی گەشــەکردوو
و لــە حاڵــی گەشــەدا جێــگای خــۆی کردووەتــەوە.
ئــەم ڕوانگــە فەلســەفییە لەســەر تەندروســتی پێوەرێکــی بــۆ چۆنیەتیــی ژیــان کــردن ،کار کــردن و
128
تەندروســت بــوون دروســت کــرد .ئــاالن نووســی «بۆچوونــی مــن ئەوەیــە کە زانیــاری بەکارهێــراوی
دیزایــن و تەندروســتی دەبێــت تێکــەڵ بــە هەمــوو فێرکارییەکانــی تەندروســتی بێــت ،بــۆ ئــەوەی
لەســەر تەندروســتی و گەشــەی کۆمەڵــگا بەشــێوازێکی بەهێــز لــە داهاتــوودا کاریگەریــی دابنێــت.
مەبەســتی گشــتی بەشــداری کردنــە لــە کۆمەڵگایەکــدا کــە خەڵــک تێیــدا بــە تەندروســتییەکی باشــەوە
زۆرتــر بژیــن و خاوەنــی کوالیتییەکــی بەرزتــری ژیــان و داهێنــان بــن ».ئــاالن پرەنســیپەکانی ڕوانگــەی
ســەلوتۆجێنیکی بــەکار هێنــا بــۆ هەمــوو جۆرەکانــی پــڕۆژە بنەڕەتییــەکان -لــە پالنڕێــژی بــۆ شــارەوە تــا
ســازکردنی دایــرەکان وەک شــوێنەکانی چاودێریــی تەندروســتی ،یــان چاکــر کردنــی ژینگــەی منــدااڵن
لــە قوتابخانەکانیــان.
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ئــاالن لــە نێــوان ســااڵنی  ٢٠٠٠تــا  ،٢٠٠٨دوو پڕۆگرامــی توێژینەوەیــی داهێنەرانــەی ڕێکخســت .لــە
پڕۆگرامــی یەکەمیــدا ،پرەنســیپەکانی [ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیکی] خــۆی بــۆ ئاگاداری لە بەســااڵچووان
بــەکار هێنــا؛ لــە پڕۆگرامــی دووهەمیــدا ،دەســتی دایــە دیزاینــی بەندیخانــەی ســویدی وەک پڕۆژەیەکی
نەتەوەیــی .بیــروڕای پێوندیــدار بــە دیزاینــی بەندیخانــە شــتێکی نــوێ بــوو -و ڕێنوێنییەکانــی ڕوانگــەی
ســەلوتۆجێنیک بــۆ ســازکردنی ژینگــە بەشــێوەیەکی کارامــە بــۆ دیزاینــی بەندیخانــە بــەکار هێــرا ،کــە
ئــەو ڕێنوێنیانــە لــە ســەر بەندکــراوان ،دەســتەی کارگێــڕان و بەڕێوەبەرانــی بەندیخانــە کاریگەرییــان
هەبــوو .ئــەم بــوارە ،ســەرەڕای پێویســتبوونی ،لــە الیــەن توێژەرانــی دیکــەی بــواری دیزاینــەوە ئــاوڕی
لــێ نەدراوەتــەوە.

لــە ســاڵی  ٢٠٠٨هــاوکات لەگــەڵ ڕۆیشــتنی ســتیگ الرســۆن ،ســەرۆکی ئاکادمیــای دیزایــن و
تەندروســتی ،و دامەرزاندنــی پێــر گوونــار سڤێنســۆن ،129زانســتوانی تەندروســتیی گشــتی ،ئاالنیــش
تۆڕێکــی جیهانــی لەگــەڵ ئــەو ئاکادیمییــەدا ســاز کــرد و «گۆڤــاری دیزاینــی تەندروســتیی جیهانــی»130
ڕێکخســت .ئــاالن بــۆ بــاس لەســەر ئــەو گوڤــارە و باڵوکردنــەوەی لەگــەڵ چەندیــن چاپەمەنــی قســەی
کــرد .لــە ســاڵی  ٢٠٠٨باڵوکردنــەوەی گوڤــاری نوێــی لــە لەنــدەن ڕاگەیانــد .ئــەو گۆڤــارە دەرفەتێــک
بــوو بــۆ باڵوبوونــەوەی دەســتەواژەکانی دیزاینــی پێوەندیــدار بــە تەندروســتییەوە ،کــە لــە سەرانســەری
هەمــوو جیهانــدا بــاو بــووەوە .ڕووماڵــی هەواڵەکانــی ســەر بــە براوەکانــی خەاڵتــی ئاکادمیــا بــوو بــە
بزوێنــەر بــۆ بەشــداریی گەرموگــوڕی نژیاروانــان و دیزاینــەران .ئــەو دەســتوورانەی کــە ئــاالن ســاڵەهای
ســاڵ بەپێــی ئەوانــە توێژینــەوە و کاری کردبــوو هــەردەم بەردەنگــی زۆرتــری بــۆ الی خــۆی ڕادەکێشــا.
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-١پرەنسیپەکانی دیزاینی سەلوتۆجنیک

   ئــاالن لــە زســتانی  ٢٠٠٢دا ،بــۆ پێشکەشــکردنی وتــار لــە ســەر ڕەوتــی پێشــبینی کــراوی نەخۆشــخانە لــە بــەردەم
لیژنــەی کارۆلینســکا لــە ســتۆکهۆڵم بانگهێشــت کــرا؛ ئــەو لەمــەڕ نەخۆشــخانەی داهاتــوو لــە کارۆلینســکا قســەی
کــرد .ئــاالن ئێســتا ڕاوێژکارێکــی ڕێــزدار بــوو ،بەدواداچوونــی ئــەو نەخۆشــخانانەی کــرد کــە لــە سەرانســەری جیهان
خەریــک بــوون ســاز دەکــران -لەوانــە ئــەو پڕۆژانــەی کــە لــە کەنــەدا ،ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئامریــکا و ئیتالیــا لــە
ئــارادا بــوون.
پرەنســیپ و بیرۆکەکانــی دیزاینــی ســەلوتۆجنیک لــە مــاوەی چەندیــن ســاڵدا بەشــێوەیەکی بەرچــاو پــەرەی ســەند.
ئــاالن بــەردەوام ســەرقاڵی پااڵوتــن و پەرەپێدانــی بازنــەی ئــەو پرەنســیپە بنەڕەتییانــە بــوو .ئــەو «گۆڤــاری دیزاینــی
تەندروســتی جیهانــی» وەک ســەرچاوەی زانســتیی ســەرەکی لــە بــواری دیزاینــی پێوەندیــدار بــە تەندروســتی لــە
جیهانــدا دامەرزانــد« .دیزاینــی تەندروســتیی جیهانــی» لــە ســاڵی  ٢٠١٥دا وتارێکــی ئــاالن لەژێــر ناونیشــانی
«دەرەنجامەکانــی بەســوودی تەندروســتیی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک»ی (ژۆئێنــی  ،٢٠١٥الپەڕەکانــی )١٨-٣٥
زەق کــردەوە کــە هەمــوو ئــەو خوێندنــەوە ،بەکارهێنــان و توێژینەوانــەی کــە لەســەر دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک کــراوە
پێشکەشــی کــرد .ئــەم وتــارە باســێکی بەربــاو لــە ســەر چەمکــی قــووڵ و بەربــاوی ســەلوتۆجێنیکی ئــاالن دیالنــی
لــە خــۆ گرتــووە کــە لێــرەدا بەتــەواوی پێشــکەش دەکرێــت.
دەرەنجامە بەسوودەکانی دیزاینی سەلوتۆجێنیک لەسەر تەندروستی لە الیەن ئاالن دیالنییەوە
ئێمە خۆمان بیناکامنان پێکدێنین و پاشان ئەوان ئێمە پێکدێنن.
بەڕێز وینستۆن چرچیل

لــە سەرانســەری جیهانــدا زانیارییەکی شــیاو و بــەردەوام ڕوو لە زیادبوون ســەبارەت بە پێویســتیی ســەرمایەدانان
لــە بــواری ژێرخانەکانــی تەندروســتی لــە ئارادایــە .لــە ڕێگــەی بەکارهێنانــی بنەماکانــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک
کــە هەوڵێکــە بــۆ بەرزکردنــەوەی ئاســتی تەندروســتی ،ئــەم گۆڕانــە بەرچــاوە ئەگــەری ڕوودانــی هەیــە .دەرەنجامــە
بەرچاوەکانــی تەندروســتی ئــەو پێکهاتانــە ،ئــەم دەســتەواژانەی بەرزکردووەتــەوە بــۆ پلــەی یەکەمــی جیهانــی
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بیناســازی .ئــەم ڕوانگەیــە پرســی ســەرەکیی گــۆڕان لەنــاو کۆمەڵــگای ئێســتای ئێمــە لــە خــۆ  دەگرێــت .بــە
ســەرنجدان بــە ئــەم بیرۆکانــە بــۆ ســازکردنی ژینگــە ســازکراوەکان و ژێرخانەکامنــان ،ســەرقاڵی گۆڕانــی کوالیتــی
ئــەو ژینگانەیــن .نژیاروانیــی ســەلوتۆجێنیک لــە بــواری پێشــردنی ســراتجییەکانی ئاگاداریــی پێشــوەخت کــە
توانایــی گۆڕانــی شــێوازی ژیانــی مــرۆڤ بــۆ شــێوازی باشــر هەیــە ،خەریکــە جێگــەی شــیاوی خــۆی بەدەســت
دەهێنێــت.
تەندروســتی بــووە بــە کااڵیــەک کــە بەشــێوەیەکی نابەرانبــەر لەنێــو کۆمەڵــگادا بــاو دەبێتــەوە .کۆمەڵێــک کەســی
تایبــەت بــە بــەراورد لەگــەڵ کەســانی تــر لــە دەستڕاگەیشــن بــە زانیــاری و ئاگاداریــی گرینگــی پێوەندیــدار بــە
تەندروســتییەوە ســەرکەوتووترن .کۆکردنــەوەی ئــەم داتایــە زۆرجــار لــە الیــەن شــێوازە ژیانێکــی تەندروســترتەوە،
هەروەهــا بــە کەمــر کەوتنــە ژێــر فاکتــەرە مەترســیدارەکانەوە لەنێــو ژینگــەی ســازکراودا ،پاڵپشــتی لێدەکرێــت     .
نووســەر بــە مەبەســتێکی ســاکارەوە لەمــەڕ پرەنســیپ و بیرۆکەکانــی ڕوانگــەی دیزاینی ســەلوتۆجێنیک بۆ داڕشــتنی
پالنــی ژینگــە ســازکراوەکان لــە داهاتــوودا دەدوێــت :بەدیهێنانــی کۆمەڵگایەکــی تەندروســترت .الی پســپۆڕانی
بــواری دیزایــن (نژیاوانــان ،پــان داڕێــژەران ،دیزاینــەران و هتــد) جەختکــردن لەســەر دیزاینــی کۆمەڵگایەکــی
ســەقامگیری تەندروســت لــە داهاتــوودا و ســەرقاڵ بــوون بــەم شــتەوە پێویســت تریــن ئەرکــە بــۆ ئــەوەی لــە هەمــوو
بەشــە کۆمەاڵیەتییــەکان ،کــە مرۆڤــەکان تێیانــدا دەژیــن ،کار و کایــە دەکــەن ،ئــاوڕی لێبدرێتــەوە و جێبەجــێ
بکرێــت  .
پێشەکی
لــە ســاڵی « ،١٩٩٧ڕێکخــراوەی تەندروســتی جیهانــی» دیــاری کــرد کــە «ئاقــاری» تەندروســتی دەبێت ئەو شــوێنانە
لەخــۆ بگرێــت کــە زۆر کەڵکیــان لــێ وەردەگرێــت و لەپێشــرن :شــوێنی کار ،قوتابخانــەکان ،نەخۆشــخانەکان،
ڕێکخــراوە چاکســازییەکان ،نووســینگە بازرگانییــەکان و شــوێنە گشــتییەکانی شــار و شــارۆچکەکان و لــە ڕاســتیدا
ماڵەکامنــان ،وەک ترۆپکــی چاالکییــە پێشــەنگەکانی تەندروســتی لــە ســەدەی بیســت و یەکەمــدا.
لــە ٦٦میــن «کۆبوونــەوەی گشــتیی ڕێکخــراوەی نەتەوەیەکگرتــووەکان» لــە ســێپتەمبەری  ،٢٠١١ملمالنێــی
کۆمەاڵیەتــی -ئابــووری نەخۆشــییە تەشەنەنەســێنەکان )NCD( 132بــۆ یەکــەم جــار خرایــە بــەر بــاس .نووســەر الی
وایــە کــە ژینگــە ســازکراوەکان کاریگەرییەکــی گرینگیــان لەســەر تەندروســتیی مــرۆڤ هەیــە و بەڵێــن دەدات کە ئەو
زانیارییــە بهێنێتــە نــاو ئاقــاری دیزایــن و تەندروســتی و یارمەتــی بدات لــە کەمکردنەوەی تەشــەنەی نەخۆشــییەکانی
شــێوەژیان کــە لــە گــۆی زەویــدا خەریکــە دەبێتــە کێشــەیەکی ســەرەکیی تەندروســتی .ڕەچاوکردنــی ڕوانگەیەکــی
ســەلوتۆجێنیک کاتــی ســازکردنی ژینگــە ســازکراوەکامنان ســراتژییەکی ئاگاداریــی پێشــوەخت پێکدەهێنێــت کــە
ســەرنجی تەندروســتی بــاو لەســەر فاکتــەرە مەترســیدارەکان و چارەســەرکردنی نەخۆشــی دەگۆڕێــت بــۆ جەخــت لــە
ســەر تێگەیشــن و هەڵســەنگاندنێکی بەرباڵوتــر بــەرەو کۆمەڵگایەکــی تەندروســت تــر.
بــۆ ڕوودانــی ئــەو گۆڕانکارییــە ،دەبێــت گرینگییەکــی بــەردەوام بدرێــت بــە گەشــەی کۆمەڵگایەکــی تەندروســت
کــە لــە ڕێــگای ســەرمایەگوزاری لــە بــواری تەندروســتی و لــە ژێرخانــە گشــتی ،کۆمەاڵیەتــی ،ڕێکخراوەیــی و
132- noncommunicable
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ناوخۆییــە گشــتییەکان پاڵپشــتی دەکرێــت .توێژینــەوە لەســەر بۆچوونــی ســەلوتۆجێنیک ئــەو کاریگەرییانــەی کــە
فاکتەرەکانــی دیزایــن دەتوانــن بیانبێــت ،بەرجەســتەیان دەکات ،کــە بــۆ بەدیهێنانــی کۆمەڵگایەکــی تەندروســت
هــەم بــۆ دیزاینــەر و هــەم بــۆ پالندانــەر هــاوکات ئیلهامبەخشــە.
بــۆ دیزاینــەر ،پرســیاری شــیاو ئەوەیــە :ئێمــە بــۆ کۆمەڵگایەکــی بــەردەوام تەندروســت لــە داهاتــوودا چــۆن
دیزایــن دەکەیــن؟ پێــش هەمــوو شــت ،دەبێــت بیــر لــەوە بکەینــەوە کــە ئاوەهــا نژیاروانییــەک ،ئەگــەر ســەقامگیر
و ســەلوتۆجێنیکی بــوو ،چۆناوچۆنــە؟ ئــەم لێکۆڵینەوەیــە بــۆ تێگەیشــتنی قــووڵ پێویســتی بــە وردبوونــەوە لــە
دەرەنجامەکانــی تەندروســتی ،کارکــرد 133و پڕۆســەکانی دیزاینــی نژیاروانییــە .ئــەم گۆڕانکارییــە پێویســتی بــە
دۆزینــەوەی مودێلگەلێکــی نوێیــە بــۆ دیزایــن کــردن ،گــەڕان بــە دوای سیســتەمی بیناســازیی نــوێ ،کەلوپــەل و
پڕۆســەی نــوێ ،لەگــەڵ کردەوەیــەک کــە دەبێــت بــۆ بەدیهێنانــی ئــەو ڕوانگەیــە بــە ســراتیجییە دونیاداگرەکانــی
ســەلوتۆجێنیکەوە بــەکاری بهێنیــن.

سوالریسی دیزاینکراو بەپێی ڕوانگەی نژیاروانیی ژینگەیی ،لە الیەن کین یانگ.

لــە ئاســتی جیهانیــدا ،بازرگانــی و پێشەســازی لەگــەڵ کێشــەگەلێکی هاوچەشــندا ڕووبــەڕوو دەبنــەوە -تەقــەال
بــۆ تێگەیشــن لــە دەرەنجامــە ژینگەییەکانــی شــوێنی کارەکانیــان ،بــە مودێلــی بازرگانیــی نــوێ ،سیســتمەکانی
بەرهەمهێنــان ،و هەروەهــا کەلوپــەل و پڕۆســەگەلێکی نوێــوە بــۆ بەرزکردنــەوەی ئاســتی تەندروســتی.
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ڕوانگــەی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک دەرفەتێــک بــۆ کاروبــاری نژیاروانــی دەڕەخســێنێت ،نەتەنهــا یارمەتــی خــودی
جیهــان دەدات کــە کێشــەکانی خــۆی چارەســەر بــکات ،بەڵکــوو هەروەهــا بەرگــری دەکات لــە ســەرهەڵدانی
پــرس و کێشــەی نــوێ .دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک دەبێــت ببێــت بــە ناوەرۆکــی هەمــوو نژیاروانییــەکان و شــێوازی
دیزایــن کردمنــان بگۆڕێــت .بــەاڵم ئێمــە چــۆن دەبێــت ژینگــەی داهاتوومــان ســاز بکەیــن ،تاکــوو واڵمــی هەمــوو
داخوازییەکانــی کۆمەڵگاکەمــان بداتــەوە؟  
   ئێمــە لــە ســەردەمی پاش-پیشەســازی لەنــاو دۆخــی پەرەســەندنی یەکجــارەی زانســتدا دەژیــن؛ لــە ئاوەهــا
دۆخێکــدا ،نژیارڤانــی دەبێــت بزوێنــەری ئەرێنــی ســاز بــکات کــە ئاســتی داهێنــان بــەرز دەکەنــەوە .کــە وابــوو ،لەناو
بەســتێنی تەندروســتی و خۆشــبژێویدا ،شــێوازێکی نــوێ بــۆ هەڵســەنگاندنی ڕۆڵــی ژینگــەی ســازکراو پێویســتە:
ئــەو ڕوانگــە نوێیــە دیزاینــی ســەلوتۆجێنیکە.
  دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک لــە ســەر کاریگەریــی ئەو فاکتەرانــەی دیزاین جەخــت دەکات کە هاوکات ئیلهامبەخشــی
دیزاینــەر و پالنداڕێــژە بــۆ پێکهێنانــی کۆمەڵگایەکــی تەندروســت )١( :لــە ڕێــگای ڕێکخســتنی دیزاینــی شــاریی
(پێوەندیــدار بــە شــار) تەندروســت کــە دەبێتــە هانــدەری کــردەوەی ڕێکوپێــک و بــەم بۆنەیــەوە ( )٢دەبێتە پاڵپشــتی
پێشــگری لــە نەخۆشــییەکان و بەرزکردنــەوەی ئاســتی تەندروســتی.
هەڵکشــانی ئاســتی وردبوونــەوە لــە ڕوانگــەی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک داهێنانــی کۆمەاڵیەتــی لێدەکەوێتــەوە.
دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک پێویســتی بــە بەکارهێنانــی نێــوان بــواری فاکتــەرە دەروونناســییەکانە لەگــەڵ نژیاروانیــدا
کــە لــە واقعــدا شــێوەژیانی تەندروســت بــەرز دەکاتــەوە .بــۆ کەمکردنــەوەی بارقورســیی جیهانــی نەخۆشــی
بەشــێوازێکی کارا ،بــۆ بەرزبوونــەوەی شــێوازەکانی ژیانــی تەندروســت و پەرەســەندنی شــوێنی تەندروســت ،دەبێــت
ســەرمایەگوزارییەکی بنەڕەتــی ڕێــک بخرێــت.
چوارچێوەی تیۆریکاڵی دیزاین و تەندروستی
بەرزبوونــەوەی ئاســتی شــێوەژیان و شــوێنی تەندروســت بەســراوەتەوە بــە دیزاینــی ئێکۆلۆژیــک [یــان ســازگار
لەگــەڵ ژینگــە] بــە ژێرخانێــک کــە دەبێتــە هــۆی کەشــوهەوای خاوێــن ،ئــاوی خاوێــن ،خۆراکــی خاوێــن و زەویــی
خاوێــن -لــە ڕێــگای بەڕێوەبەرایەتــی و ڕاگرتنــی ئــاو ،ســاردی و گەرمــی رسوشــتی و وزەی نوێبــۆوە -کــە هەرکامیــان
بــۆ تەندروســتیی مــرۆڤ پێویســن .ئــەم بنەمــا ژیانبەخشــانە لەگــەڵ بنەماکانــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک تێکــەڵ
دەبــن و دەبنــە پاڵپشــتی تەندروســتیی مــرۆڤ لــە ژیانــی ڕۆژانەیــدا (کیــن یانــگ ،پێشکەشــکراو لــە کۆنگــرەی
جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی .)٢٠١٢ ،چاککردنــەوەی تەندروســتیی جەمــاوەر وەک بنەمایــەک بــۆ گەشــەی
کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری تەنهــا لــە ڕێــگای بنەماکانــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک و ژینگەییــەوە دەســتەبەر دەبێــت.
دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک دەتوانێــت لــە کۆمەڵــگادا ڕێکخــراوە ،پێکهاتــە و بنەمایەکــی کۆمەاڵیەتــی ســاز بــکات.
بــەاڵم دیزاینــی ژینگەیــی بــەردەوام هــەوڵ دەدات بــۆ بووژانــەوەی ژینگــەی رسوشــتی.
کیــن یانــگ ،باوکــی ئێکۆ-نژیاروانیــی [یــان ســازگار لەگــەڵ ژینگــە] ،134لــە ڕێــگای ئامێرێکــی دەســتکردەوە
پەیوەندیــی نێــوان بینایەکــی ئایدیــال و ژینگــەی ئــەو بینایــەی گــرێ دایــەوە بــە مرۆڤــەوە .ئــەو پێــی وایــە کــە
134- eco-architecture
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تەنهــا بــە مەرجێــک کــە ئــەو ئامێــرە لەگــەڵ جەســتەدا هاوئاهەنگییەکــی تــەواوی هەبێــت کارکــردی ڕاســتەقینەی
دەبێــت .بــە هەمــان شــێوە ،دەکرێــت رسوشــت بــۆ ژێرخانــە دەســتکردەکانی مــرۆڤ وەک «زیندەوەرێکــی میــوان  »135
ســەیر بکەیــن ،کــە بــە مەرجــی ســەرکەوتنی گشــت سیســتەمەکە بــە هەمــان ڕێــژە پێویســتی بــە تێکەڵبــوون بــە
ژیــان هەیــە.
جیهــان پێویســتی بــە سەرمەشــقێکی نــوێ هەیــە ،و داهێنانــی
کۆمەڵگایەکــی جیهانیــی تەندروســت بیرۆکەیەکــە کــە دەبێــت هەموومــان جیهان پێویستی بە
بەهانایــەوە بچیــن .دیزاینــی ئێکۆلۆژیکــی پەیوەنــدی بــەو ژێرخانانــەوە سەرمەشقێکی نوێ
هەیــە کــە کەشــوهەوای خاوێــن ،ئــاوی خاوێــن ،خۆراکــی خاوێــن و زەوی هەیە ،و داهێنانی
خاوێــن پێــک دەهێنێــت -و ئــەم ئیدەئاالنــە لەســەر دەســتەبەرکردنی کۆمەڵگایەکی جیهانیی
تێکەاڵوێکــی ئایدیــال لــە نێــوان ژینگــەی دەســتکرد و رسوشــتدا جەخــت تەندروست بیرۆکەیەکە
دەکات.
توێژینــەوەکان دەریانخســتووە کــە شــوێنی بــاش دیزاینکــراو و هاوڕێیانــە بۆ کە دەبێت هەموومان
بەهانایەوە بچین.
خەڵــک دەبێتــە هانــدەر بــۆ پیاســەکردن ،پاســکیل ســواری و کەڵکوەرگرتن
لــە کەرەســتەکانی هاتوچــۆی گەشــتی .بەرینبوونــی ئاســتی شــوێنە
ســەوزاییەکانیش دەبنــە بزوێنــەر بــۆ چاالکیــی جەســتەیی ،کــە ئەمەیــش دەبێتــە هــۆی کــەم کردنــەوەی پەســتانی
خوێــن و مەترســیی جەڵــدەی مێشــک و دڵ و نەخۆشــیی شــەکرە و بــەر لــە بەزەویــدا کەوتنــی بەتەمەنــەکان
دەگرێــت .هەروەهــا بەڵگــەکان نیشــان دەدەن کــە شــوێنی دڵڕفێــن و بەدیمــەن دەبنــە هــۆی کەمکردنــەوەی
ســرێس و ماندوویــی مێشــک.
   هەمــوو ئــەم تایبەمتەندییانــە لــە کەمکردنــەوەی قورســایی بــاری نەخۆشــی دەور دەگێــڕن ،کــە لــە ئاکامــدا لەوانەیە
بــاری تێچووەکانــی ئاگاداریــی تەندروســتی کــەم کاتــەوە .جولیۆ فرێنک ،ســەرۆکی کۆلیژی «تەندروســتیی گشــتی»
زانکــۆی هــاروارد ،لــە چاوپێکەوتنێکــدا لەگــەڵ ئــاالن دیالنــی بــۆ [کۆنگــرەی] «دیزاینــی تەندروســتیی جیهانــی»،
لــە ئوکتۆبــری  ،٢٠١٠دەڵێــت «تەندروســتیی جیهانــی بــە واتــای ســەرمایەگوزاریی بنەڕەتییــە بــۆ بەرزکردنــەوەی
ئاســتی شــێوەژیانی تەندروســت لــە سەرانســەری جیهــان و ســازکردنی شــوێنی تەندروســت بــۆ کەمکردنــەوەی
قورســایی بــاری نەخۆشــی».
ئاکادمیــای نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە مــاوەی دوو دەیــە لێــدوان و توێژینــەوەی نێــوان بــواری لەســەر
دیزایــن ،لەســەر پێویســتیی دەســتبەجێ بــۆ گۆڕانکاریــی ژینگــەی ســازکراو و ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ ملمالنێکانــی
ســەدەی بیســتەم ،واتــە نەخۆشــییە تەشەنەســێن و تەشەنەنەســێنەکان ،بەشــێوەیەکی بەربــاو ئــاگادار بووەتــەوە.
لــە حاڵێکــدا کــە پێشــکەوتنی بەرچــاو بــۆ تێگەیشــن لــە بەهــای دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک و ژینگەیــی دەســتەبەر
بــووە ،هێشــتا بەڕێوەبــردن و بەکارهێنانــی ئــەو چەشــنە ڕوانگەیــە ناتــەواوە.
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یەکێــک لــە گرینگرتیــن بابەتــەکان ،بووژاندنــەوە و نــۆژەن کردنــەوەی شــارەکان و ژینگــە ســازکراوەکانە بەشــێوازی
شــاری ســازگار لەگــەڵ ژینگــە کــە دەبێتــە هــۆی بارهێنانــی کۆمەڵگایەکــی تەندروســت .ئێمــە پێویســتامن بــە
بــەرەی نوێــی دیزاینــەران ،نژیاروانــان و ئەندازیارانــە بــۆ ئــەوەی فێــر بــن کە چــۆن بنەماکانــی دیزاینــی ئێکۆلۆژیکی
و ســەلوتۆجێنیک لەنــاو کارەکانیانــدا بــەکار بهێنــن .هەروەهــا ،ئێمــە بــۆ تێگەیشــن لــە بەهــای دەرکەوتنــی
کۆمەڵگایەکــی تەندروســت و ســەقامگیر پێویســتامن بــە پاڵپشــتی حکومەتەکانــی سەرانســەری جیهــان هەیــە   .
زانســت ،توێژینــەوە و داهێنــان لــە بــواری دیزاینــی ژینگەیــی و هەروەهــا پەرەپێدانــی ژینگــەی ســازکراو ،لەوانــە
نەخۆشــخانەکان ،قوتابخانــەکان ،شــوێنی کار ،شــوێنە گشــتییەکان و جێــگا شــارییەکان دەبێــت سیاســەت و
ڕێنوێنییەکانــی حکومەتــە نەتەوەییــەکان لەمــەڕ بیناســازی ڕەچــاو بکــەن .نووســەر لــە گــەڕان بــۆ دەســتەبەرکردنی
ســراتجییەکی هاوبــەش بەردەوامــە کــە لەســەر بنەماکانــی دیزاینــی ئێکۆلۆژیکــی و هەروەهــا بنەماکانــی
ســەلوتۆجێنیک ،بــۆ پێکهێنانــی کۆمەڵگایەکــی جیهانیــی تەندروســت دامــەزراوە.

لەگەڵ دکتۆر جولیۆ فرێنک،

وەزیری پێشرتی تەندروستیی
مکزیک و سەرۆکی کۆلیژی

تەندروستی گشتیی هاروارد

پرەنسیپەکانی دیزاینی سەلوتۆجێنیک
ســەرەڕای چاکبوونــی دۆخــی تەندروســتی و هیــوای ژیانــی خەڵکــی واڵتــە پێشــکەوتووەکان لــە ســەدەی بیســتەمدا،
سیســتمەکانی تەندروســتی و چارەســەری جیهانــی لەگــەڵ ملمالنێــی نــوێ ڕووبــەڕوو بوونەتــەوە .ئــەو ملمالنێیانــە
بریتیــن لــە بەرزبوونــەوەی تێچــووی چارەســەر و تەندروســتی ،زۆربوونــی حەشــیمەت و هەڵکشــانی ئاســتی
نەخۆشــییەکانی شــێوەژیان کــە بەرچاوترینیــان شــەکرە و قەڵەوییــە  .
ئێمــە لــە ســەردەمی پاش-پێشەســازیدا دەژیــن ،کــە بــە کۆمەڵــگای «زانیــاری» یــان «گــووگڵ» نــارساوە ،کــە تێیــدا
سیاســەتی تەندروســتی دەبێــت لەســەر ســازکردنی خۆشــبژێوی و هەروەهــا چارەســەرکردنی نەخۆشــی جەخــت
بــکات .ئێمــە دەبێــت ژێرخانەکانــی تەندروســتی و پالنــی مەزنــی شــاری دابڕێژیــن کــە لــە ڕێــگای پێکهێنانــی
ژیانێکــی چاالکــەوە کــە تێیــدا مرۆڤــەکان پیاســە بکــەن و بکەونــە بــەر شــەپۆلی بزوێنــەری جوانییەکانــی دیزاینــی
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شــاری ،بــەر بــە نەخۆشــی بگرێــت .ئــەم فۆرمووڵــە پێویســتی بــە شــێوازێکی نوێیە بــۆ وردبوونــەوە لــە کاریگەرییەکانی
نژیارڤانــی و دیزایــن لــە بەرزکردنــەوە و پاڵپشــتی کردنــی ئاســتی تەندروســتی و خۆشــبژێویی مــرۆڤ.
ئێمــە نــاوی ئــەم ڕوانگەیــە دەنێیــن دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک یــان بەرزکردنــەوەی ئاســتی تەندروســتی لــە
ڕێــگای نژیاروانــی و پالنــی شــارییەوە کــە بەتــەواوی لەگــەڵ دیزاینــی ژینگەیــی و ســەقامگیر ســازگارە .تێبینیــی
قووڵــر لەســەر تواناییەکانــی نژیاروانیــی ســەلوتۆجێنیک ،داهێنانــی کۆمەاڵیەتــی و گەشــەی ئابــووری لــە ڕێــگای
بەکارهێنانــی نێــوان بواریــی زانســتەکانی ،وەک نژیاروانــی ،پزیشــکی ،تەندروســتیی گشــتی ،دەروونناســی ،دیزایــن
و ئەندازیــاری لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ کەلتــوور ،هونــەر و موســیقادا لێدەکەوێتــەوە.
نوێنەرانــی حکومەتــی بەرپرســی ســەرەکین بــۆ پەیوەنــدی ســازکردن لەگــەڵ دیزاینــەران ،نژیاروانــان ،و ئەندازیــاران
بــۆ ئــەوەی ئــەم شــتانەی خــوارەوە بخەنــە بــەر بــاس :چــۆن زانســت ،توێژینــەوە و داهێنــان لــە بــواری بنەماکانــی
دیزاینــی ئێکۆلۆژیکــی و بنەماکانــی ســەلوتۆجێنیک دەتوانــن لــە کۆمەڵــگای ئێمــەدا ببنــە هــۆی پەرەســەندنی
ژینگــەی تەندروســت و ژێرخانــە شــارییەکان؟
لێرەدا بنەماکانی دیزاینی سەلوتۆجێنیک دەخەینەڕوو کە ئەم بابەتانەی ژێرەوە ڕوون دەکاتەوە:

• چــۆن دەتوانیــن لــە تەندروســتی ،زانســت و داهێنــان بــۆ ســازکردنی ژینگــەی ســازکراوی

تەندروســت کەڵــک وەربگریــن؟
• چــۆن دەتوانیــن شــار ،شــوێنی کار ،ناوەنــدە تەندروســتی و دەرمانییــەکان ،قوتابخانــەکان و
دامــەزراوە گشــتییەکامنان بــە چەشــنێک پالنیــان دابڕێژیــن کــە بەســەرکەوتوویی پاڵپشــتی لــە
تەندروســتی و خۆشــبژێویی مــرۆڤ بکــەن؟
• چــۆن دەتوانیــن دیزاینــی پشتبەســتوو بــە توێژینــەوە بــۆ بەرزکردنــەوەی ڕێــژەی تەندروســتی و
لەشســاخی بــەکار بهێنیــن؟
پێناسەکانی تەندروستی و سەلوتۆجێنیسیس
بــەڕای ئیوێڵــز 137و ســیمێنت ،)١٩٩٤( 138پێناســەکردنی تەندروســتی ئەســتەمە ،چونکــە تەندروســتی ئەزموونێکــی
دەروونــی و زەینییــە.
تەندروســتی لەژێــر کارتێکەریــی ڕێســاکان و چاوەڕوانــی و ویســتەکاندایە -و هەروەهــا بەپێــی ئەزموونــە پێشــووەکان
بیچــم دەگرێــت (هەمــان ســەرچاوە) .ئەوانــەی خــوارەوە ،پێناســەگەلی جۆراوجــۆری تەندروســتین:
136

• الورێنــس تەندروســتی وەک «دۆخێــک کــە ســەرچاوەکان لــە پەیوەندیــی نێــوان مرۆڤــەکان و
ژینگــەی بایۆلۆجیکــی ،کیمیایــی ،فیزیکــی و کۆمەاڵیەتــی پێکدێــن» پێناســە کــردووە (الورێنــس،
ئــاڕ .جــەی.)٢٠٠٢ ،
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136 Salutogenesis
137- Ewles
138- Simnet

ئاالن دیالنی

•  بــە پێــی [ WHOڕێکخــراوەی تەندروســتیی  جیهانــی]« ،تەندروســتی تەنهــا نەبوونــی نەخۆشــی
یــان الوازبــوون نییــە ،بەڵکــوو دۆخــی لەشســاخییەکی تــەواوە لــە ڕووی جەســتەیی ،زەینــی و
کۆمەاڵیەتییــەوە».
• «بەهرەمەنــد بــوون لــە بەرزتریــن ئاســتی تەندروســتی یەکێکــە لــە ســەرەکیرتین مافەکانــی
هــەر مرۆڤێــک ،بەبــێ جیاوازیــی ڕەگــەز ،ئاییــن ،بیروبــڕوای سیاســی ،پلەوپایــەی ئابــووری یــان
کۆمەاڵیەتــی( ».پێشــەکیی یاســای ســەرەکیی ڕێکخــراوەی تەندروســتیی جیهانــی.)١٩٤٨ ،
تەندروســتی وەک پڕۆســەیەک وێنــا دەکرێــت کــە فاکتەرەکانــی دەروونی-کۆمەاڵیەتــی ،شــێوەژیان ،هەســت و
ســۆزەکان و ئــەو ئەزموونانــەی کــە دەبنــە هــۆی نەخۆشــی یــان تەندروســتی لەخــۆ دەگرێــت .بــەاڵم لــە نێــوان ئــەو
فاکتەرانــەدا فاکتــەری بایۆلۆجیــکاڵ و شــیاوی پێوانەیــش هەیــە کــە دۆخــی تەندروســتی یــان نەخۆشــی دیــاری
دەکــەن .دۆخــی تەندروســتی بۆ هەر کام لە ئێمە پرســی هاوســەنگیی نێوان دوو پڕۆســەیە .ڕوانگەی ســەلوتۆجێنیک
جەخــت لەســەر پڕۆســەکانی تەندروســتی دەکات ،کەچــی ڕوانگــەی پاتۆجێنیــک 139لەســەر پرۆســەکانی نەخۆشــی
جەخــت دەکات؛ بــۆ ڕوانگــەی دووهــەم ،زانســتوانە پزیشــکییەکان  ٨،٠٠٠نیشــانەی نەخۆشــییان دۆزیوەتــەوە یــان
دەستنیشــانیان کــردووە؛ بــەاڵم زانســتی پزیشــکی گــەڕان بــەدوای هۆکارەکانــی تەندروســتی پەراوێــز خســتووە.
ئــەوان هەروەهــا دەیانتوانــی  ٨،٠٠٠هــۆکاری تەندروســتی یــان فاکتــەری لەشســاخی بدۆزنــەوە کــە دەیتوانــی
کۆمەڵگایەکــی تەندروســترتی لێکەوێتــەوە.

پرۆسەکانی تەندروستی و نەخۆشی ،لە الیەن کریستۆفێر کۆنارسکی و ئاالن دیالنییەوە
139- pathogenic
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ســۆزەکان و ئەزموونــەکان بەشــی ســەرەکیی پڕۆســەی تەندروســتین ،کــە لــە ڕێــگای کەوتنــە ژێــر کاریگــەری
هانــدەرە ئەرێنییەکانــی ژینگەکانــی دەورووبەرمــان کــە تێیانــدا دەژیــن ،کار دەکەیــن و کایــە دەکەیــن ،بەهێــز
دەبــن .ئــەو شــوێنانەی کــە تێیانــدا دەژیــن و کار دەکەیــن و شــێوازی هەڵســوکەومتان لەگــەڵ ژینگــەی ســازکراودا،
لــە کەنــار کەوتنــە ژێــر کاریگەریــی بزوێنەرەکانــی ســەر بــە ژینگــەی ســازکراو ،بــە شــێوازێکی بەهێــز کاردەکەنــە
ســەر بــاری دەروونیــان و بــەم بۆنەیــەوە لــە ســەر پڕۆســەکانی تەندروســتی ،ســۆزەکان و ئەزموونــەکان ،دۆخــی
زەیــن و کردەوەمــان کاریگــەری دادەنێــن.
141
140
دەکرێــت تەندروســتی لــە دوو ڕوانگــەی جیــاوازەوە ڕەچــاو بکرێــت :ڕوانگــەی ژین-پزیشــکی و گشــتبڕوایانە   .
لــە ڕوانگەیەیەکــی ژین-پزیشــکییەوە ،تەندروســتی وەک دۆخێکــی بــێ نەخۆشــی ڕەچــاو دەکرێــت (ئاندرســۆن،
گوورانســۆن و پیرتســۆن .)٢٠٠٤ ،،لــە جیهانــی ڕۆژئــاوا ،ڕوانگــەی ژین-پزیشــکی ڕوانگەیەکــی ســەرەکی بــووە و
بــووە بــە هــۆی ئــاگاداری لــە بــواری پزیشــکی و تەندروســتییەوە (نوردێنفێڵــت  .)١٩٩١ ،
ڕوانگــەی گشــتبڕوایانە لەســەر الیەنەکانــی جۆراوجــۆری تەندروســتی ،لەوانــە الیەنــی جەســتەیی ،دەروونناســانە،
ســۆزدارانە ،ڕۆحــی و کۆمەاڵیەتــی جەخــت دەکات (هەمــان ســەرچاوە) .لــە ڕوانگەیەکــی توێژینەوەییــەوە ،دەکرێــت
تەندروســتی لــە خاڵــی دەســتپێکی پاتۆجێنیــک و ســەلوتۆجێنیک ڕەچــاو بکرێــت .توێژینــەوەی پاتۆجێنیــک لەســەر
ئــەوە جەخــت دەکات کــە بۆچــی فاکتەرەکانــی ئێتیۆلۆجیــکاڵ 142دەبنــە هــۆی نەخۆشــی و چــۆن خۆیــان دەخزێننە
نــاو ئورگانیســمی فیزیۆلۆجیــک (ئانتۆنۆفســکی .)١٩٧٩ ،مەبەســتی ســەرەکیی توێژینــەوەی پاتۆجێنیــک زیاتــر
دۆزینــەوەی ڕێگەچــارە پزیشــکییەکانە (هەمــان ســەرچاوە).
توێژینــەوەی ســەلوتۆجێنیک لەســەر ناســینی فاکتەرەکانــی لەشســاخی دامــەزراوە کــە تەندروســتی ڕادەگــرن
و ئاســتی تەندروســتی بــەرز دەکەنــەوە ،نــە لــە ســەر ناســینی ئــەو فاکتەرانــەی کــە دەبنــە هــۆی نەخۆشــی
(ئانتۆنۆفســکی .)١٩٩١ ،ڕوانگەکانــی ســەلوتۆجێنیک و پاتۆجێنیــک پێکــەوە زانیــاری و تێگەیشــتنێکی قــووڵ
تــر لەســەر تەندروســتی و نەخۆشــی ئاراســتە دەکــەن (هەمــان ســەرچاوە) .بــۆ ئــەوەی بتوانیــن وەاڵمــی پرســیاری
ســەلوتۆجێنیک بدەینــەوە ،دەبێــت بپرســین :کام هۆکارانــە دەبنــە هــۆی تەندروســتی و ڕاگرتنــی تەندروســتیی
مرۆڤــەکان؟
143
ئانتۆنۆفســکی ( )١٩٩١چەمکــی هەســتی تەبایــی ( )SOCخســتەڕوو .ئیدعــا ئەوەیــە کــە کەســێک بــە
هەســتێکی تەبایــی ســەرەوە ،لــە دۆخێکــی پڕستێرســدا شــیاوترین ســراتیجی هەڵدەبژێرێــت .بــۆ منوونــە ،بەپێــی
ئــەوەی کــە تــاک لەگــەڵ کام جــۆری سرتێســدا ڕووبــەڕوو ببێتــەوە ،لەوانەیــە بڕیــار بــدات شــەڕ بــکات ،دەربچێــت
یــان بێدەنگــی ڕابگرێــت (هەمــان ســەرچاوە) .توێژینــەوەکان دەریانخســتووە کــە ئەگــەری ئــەوە هەیــە کــە هەســتی
تەبایــی کەســێک پێوانــە بکەیــت و لــەم ڕووەوە تەندروســتییەکەی پێشــبینی بکەیــت (ســوومینێن ،هلینیــووس،
بلومبێــرگ ،ئووتێــا و کوســکێنڤۆ.)٢٠٠١ ،
140- biomedical
141- holistic
142- etiological
143- sense of coherence
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هەســتێکی تەبایــی قایــم تەندروســتییەکی باشــی لێدەکەوێتــەوە و هەســتێکی تەبایــی الواز تەندروســتییەکی
الواز (هەمــان ســەرچاوە) .هیمــەن ،)٢٠٠٤( 144لــە توێژینەوەکەیــدا ،دەریخســت ،ئــەو خوێندکارانــەی کــە
هەســتێکی تەبایــی پتەویــان هەیــە سرتێســی کەمــر ئەزمــوون دەکــەن .ئــەو توێژینەوەیــە هەروەهــا دەریخســت کــە
ســراتیجییەکانی بەرگــری بــە شــێوەیەکی بەرچــاو لەگــەڵ هەســتی تەبایــی کەســەکەدا پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆی
هەیــە (هەمــان ســەرچاوە) .چەمکــی هەســتی تەبایــی ســێ بەشــی ســەرەکی هەیــە )١( :ئەگــەری تێگەیشــن،145
( )٢ئەگــەری بەڕێوەبــەری 146و ( )٣واتاداریــی (ئانتۆنۆفســکی .)١٩٩١ ،کەســێک کــە هەســتێکی تەبایــی پتــەوی
هەبێــت لــە هــەر ســێ بەشــەکەدا منرەیەکــی بــاش وەردەگرێــت.
بــە ڕای ئانتۆنۆفســکی ( ،)١٩٩١چەمکــی ئەگــەری تێگەیشــن ئاماژەیــە بــۆ ئــەوەی کــە تــاک ژینگــەی دەورووبــەر
و ئــەو ڕووداوانــەی کــە لــە جیهانــدا ڕوو دەدەن وەک شــتێکی یەکگرتــوو و ڕێکوپێــک هەســتی پێــدەکات .ئەگــەر
ڕووداوێکــی چاوەڕواننەکــراو ڕوو بــدات ،وەک ڕووداوی پێکــدادان یــان دۆڕانــی تاکەکەســی ،کەســێک کــە هــۆکاری
ڕوودانــی ئــەو ڕووداوانــە دەزانێــت هەســتێکی تەبایــی پتەوتــری هەیــە بــە بــەراورد لەگــەڵ کەســێک کــە نائاگایــە.
کەســێک کــە هەســتێکی تەبایــی الوازی هەیــە خــۆی بــە کەمبەخــت دەزانێــت  .
ئەگــەری بەڕێوەبــەری واتــە ئــەوەی کــە تــاک بــەو قەناعەتــە بــگات کــە هەمــوو ســەرچاوە و تواناییەکانــی پێویســت
بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوە لەگــەڵ ملمالنــێ یــان دۆخێکــی مەترســیداردا هەیــە .ئەمــە بــە واتــای ئەوەیــە کــە تــاک هەســت
دەکات کــە لەســەر ئــەو شــتانەی لــە دەورووبــەری ڕوو دەدەن کاریگەریــی هەیــە و خــۆی وەک قوربانــی دۆخــەکان
ڕەچــاو نــاکات .بــە بــڕوای ئانتۆنۆفســکی ( ،)١٩٩١هەســتی واتــاداری لــە الی تــاک پێوەنــدی هەیــە بــە هەســت
و بۆچوونــی ئــەو لــە ســەر ئــەوەی کــە دیاردەگەلێکــی گرینــگ و واتــادار لــە ژیانــدا هــەن .واتــاداری الیەنێکــە کــە
هەســتی تەبایــی تــاک دەبزوێنێــت (هەمــان ســەرچاوە)  .
بەپێــی تیۆریــی ســەلوتۆجێنیک ،هەســتی تەبایــی لــە ڕێــگای توانایــی تاکەکانــەوە بــۆ تێگەیشــن لــە ژینگــەی
ســازکراو (ئەگــەری تێگەیشــن) ،کاریگەربــوون لــە ڕووی کــردەوەوە (ئەگــەری بەڕێوەبــردن) ،و دۆزینــەوەی واتــا لــە
ڕێــگای بزوێنــەرەکان و ڕووبەڕووبوونــەوەی ئــەوان لەگــەڵ ژینگــەی ســازکراودا (واتــاداری) پــەروەردە دەکرێــت.
کین یانگ ( ،)٢٠١٥الیەنە سەرەکییەکانی ڕوانگەی سەلوتۆجێنیکی بەم شێوەیە رشۆڤە دەکات:
(« )1ئەگــەری تێگەیشــن لــە ژینگــە» 147کــە پێویســتی بــە تەکــووزی ،پێشــبینی و بەرچاوڕوونــی
هەیــە .ئــەم الیەنــە بــۆ منوونــە بریتییــە لــە گرینگیــی ســازکردنی تەکووزییەکی دیــداری لــە ژینگەی
ســازکراودا ،شــێوازی دۆزینــەوەی ئاســان و ڕاســتەوخۆ ،ســڕینەوەی ئاڵۆزیــی دیــداری و هتــد.
(« )٢ئەگەری بەڕێوەبردنی ژینگە» پێویستی بە پاڵپشتی کاریگەری بنەماڵە و کۆمەڵگایە
(« )٣واتاداریــی ژینگــە» پێویســتی بــە دروســتکردنی واتــای دیــداری و جوانیناســانە ،حــەز،
ڕەزامەنــدی و شــوێنی پێویســت بــۆ بیرکردنــەوە لــە ژینگــەی شــاریدا هەیــە.

144- Heiman
145- comprehensibility
146- Manageability
147- Environmental comprehensibility
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کاریگەریی ژینگەی دروستکراو لەسەر تەندروستی و خۆشبژێوی
لــە نێــوان تەندروســتیی مرۆڤــەکان و ژینگــەی دەوروبەریــان پەیوەندییەکــی ڕاســتەوخۆ هەیە.بەپێــی دیالنــی
( ،)٢٠٠٦ژینگــەی فیزیکــی نــە تەنیــا بــۆ تەندروســتییەکی بــاش شــتێکی بناخەییــە بەڵکــوو هەروەهــا دەتوانێــت
ببێتــە هــۆی ســەرچاوەیەکی دروســتبوونی سرتێســیش .هێامنــە (الیەنــە) فیزیکییــەکان لــە ڕێکخراوەیەکــدا دەتوانن
ببنــە هــۆی ســرێس ،و بــەم پێیــە دەبێــت ســەرچاوەی دیزاینیــش بــن کــە دەبنــە هــۆی ئاســوودەیی و حەســانەوە
(دیالنــی.)٢٠٠١ ،
بەپێچەوانــەی ئــەم ڕاســتییەوە ،زۆربــەی مرۆڤــەکان لــە جیهانــی ڕۆژاوادا زۆربــەی کاتەکانیــان لــە ژینگــەی ژوورەوەدا
بەســەر دەبــەن .زانیارییەکــی کــەم لەســەر کاریگەریــی ژینگــەکان لەســەر تەندروســتیی تاکــەکان و خۆشــبژێوییان
بوونــی هەیــە .بڕوایەکــی گشــتی هەیــە کــە مرۆڤــەکان بــەردەوام خۆیــان لەگــەڵ ژینگــە دەگونجێنــن (هەمــان
ســەرچاوە) .ئــەم بڕوایــە زیاتــر بــە تیۆریــی خۆگونجانــدن دەنارسێــت ،و پێــی وایــە کــە مرۆڤــەکان لەگــەڵ ئــەوەی
ماوەیەکــی زیاتــر لــە ژینگەیەکــدا دەژیــن یــان کار دەکــەن کەمــر ئــاگاداری ژینگــەی دەوروبەرییــان دەبــن
(کارنڤــال  .)١٩٩٢بڕوایەکــی گشــتی ئەوەیــە ئەگــەر کەســێک بهێڵیــت ژینگــەی دەوروبــەری کاریگــەری لەســەر
دابنێــت ئــەوە بــە هــۆی الوازبوونــی کەســەکەیە.
بــۆ دروســتکردنی ژینگەیەکــی فیزیکیــی پاڵپشــتانە ،زۆر گرینگــە کــە لــە پێداویســتییە بنەڕەتییەکانــی تاکــەکان
تێبگەیــن (هێرواگێــن و ئەوانــی تــر .)١٩٩٥ ،.هەروەهــا پێویســتە بــۆ بــوارە پیشــەییە جیاجیــاکان بــە شــێوەیەکی
ئارەزوومەندانــە هــاوکاری بکــەن تاوەکــوو باشــرین هەلومــەرج بــۆ مرۆڤــەکان بخوڵقێنــن (هێرواگێــن و ئەوانــی
تــر١٩٩٥ ،.؛ لۆرێنــس  .)٢٠٠٢بــەر لــەوەی باخچەیەکــی ئــاژەاڵن دروســت بکرێــت ،دەبێــت نژیاروانــەکان،
دیزاینــەرەکان ،نژیاروانەکانــی بەرجەوەنــد ،دروونناســەکانی ئــاژەڵ ،و پســپۆڕانی بیناســازی پێکــەوە هــاوکاری بکــەن
بــۆ ئــەوەی ژینگەیــەک ســاز بکــەن کــە باشــرین دۆخــی ژیــان بــۆ ئــاژەاڵن دروســت بــکات (هێرواگێــن  و ئەوانــی تر.
 .)١٩٩٥هۆکارەکانــی وەک کەرەســتەکان ،ســەوزەاڵنی و ڕووناکــی دەبێــت لەبــەر چــاو بگیرێــن .ئاژەاڵن پێویســتیان
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بــە فــەزای پێویســت هەیــە بــۆ ئــەوەی بلەوەڕێــن ،بخــەون و بڕیــار بــدەن لــە چ کاتێکــدا تێکــەڵ بــە ئاژەاڵنــی تــر
بــن یــان جیــا ببنــەوە و تەنانــەت پێویســتییان بــۆ کۆنــرۆڵ و هەڵبــژاردن دەبێــت لەبــەر چــاو بگیرێــت .ئامانــج
دروســتکردنی ژینگەیەکــە کــە بــە تەواوەتــی لــە ڕوانگــەی فیزیکــی ،دەروونــی و تێکەڵبوونــەوە پشــتیوانی لــە ئــاژەڵ
بــکات .گاڵتەجــاڕی ئەوەیــە کــە تەنانــەت ئــەو فاکتۆرانــە لــە دیزاینــی شــوێنی کار بــۆ مرۆڤیــش لەبــەر چــاو ناگیرێــن.
هێرواگێــن و ئەوانــی تــر )١٩٩٥( ،چوارچێوەیــەک و پەیڕەوێکیــان بــۆ دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک داڕشــت کــە ئــەم
خااڵنــەی خــوارەوەی تێــدا ڕەچــاو کرابــوون )١( :تەبایــی کۆمەاڵیەتــی ،بــۆ شــوێنی کۆبوونــەوەی فەرمــی و نافەرمــی،
( )٢کۆنرتۆڵــی کەســی بــۆ ڕێکخســتنی ڕووناکــی ،ڕووناکیــی ڕۆژ ،دەنــگ ،پلــەی گەرمــی و دەستڕاگەیشــن بــە ژوورە
تایبەتــەکان؛ ( )٣ژووری بێدەنــگ بــۆ حەســانەوە و پشــوودان بــە ڕووناکیــی کەمــەوە ،دەستڕاگەیشــن بــە رسوشــت
و دیمەنــی جــوان.

ژینگەی فیزیکی نە تەنیا بۆ تەندروستییەکی باش
شتێکی بناخەییە بەڵکوو هەروەها دەتوانێت ببێتە
هۆی سەرچاوەیەکی دروستبوونی سرتێسیش.
ســتۆکۆلس ( )١٩٩٢بــە پێشــنیارەکانی بــۆ دیزایــن بــە مەبەســتی دروســتکرنی ژینگــەی تەندروســت لــەم بــوارەدا
داهێنانــی کــرد و ڕوانگەکــەی ئــەو ســێ الیەنــی جیــاوازی تەندروســتی لەبەرچــاو دەگــرت :فیزیکــی ،دەروونــی
و کۆمەاڵیەتــی .تەندروســتی فیزیکــی دەکرێــت بــە دیزاینــی ئۆرگۆنۆمیــک و ژینگــەی پاکــژ 148باشــر بکرێــت.
تەندروســتیی دەروونــی دەکرێــت بــە بردەنەســەری کۆنرتۆڵــی کەســی و توانایــی پێشــبینیکردن و هەروەهــا دانانــی
هێامنــی جوانیناســانە ،ســەمبۆلیک و مەعنــەوی باشــر بکرێــت .تەندروســتیی کۆمەاڵیەتــی بــە دەستڕاگەیشــن بــە
تــۆڕی پشــتیوانیی کۆمەاڵیەتــی ،و بەشــداریی لــە پرۆســەی دیزاینــدا باشــر دەبێــت.
هەرچەنــد ،لــە توێژینــەوەی تەندروســتیدا ،شــتێکی نــوێ نییــە کــە ژینگــەی فیزیکــی وەک ســەرچاوەیەکی
تەندروســتی ســەیر بکرێــت .لــە ســەدەی نــۆزدەدا ،فلۆرێنــس نایتینگێــل تیۆرییەکــی چاودێریــی تەندروســتی
پــەرە دا کــە  جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە هێامنــە فیزیکییــەکان بــۆ تەندروســتیی تاکــەکان زۆر گرینگــن (SHSTF
 .)1989بــۆ وێنــە ،ژاوەژاو ،ڕووناکــی و ڕووناکیــی ڕۆژ وەک هــۆکارە بنەڕەتییــەکان چــاو لــێ کــران کــە لەســەر بــاری
دەروونیــی کەســەکان کاریگــەری دادەنێــن (هەمــان ســەرچاوە).
لــە ســەدەی بیســتەمدا ،توێــژەری جیاجیــا مۆدێلــی سرتێســیان پــەرە دا کــە پیشــانی دەدا چــۆن ژینگــەی فیزیکــی
لەوانەیــە تەندروســتی و خۆشــبژێویی مرۆڤــەکان بخاتــە ژێــر کاریگەرییــەوە (لێڤــی ١٩٧٢؛ کاگان و لێڤــی١٩٧٥ ،؛
دیالنــی٢٠٠١ ،؛ دیالنــی ٢٠٠٥ب) .لێڤــی ( )١٩٧٢تیۆرییەکــی سرتێســی دانــا کــە دواتــر لــە الیــەن کاگان و
لێڤییــەوە ( )١٩٧٥پــەرە درا .مۆدیلەکــە ئــەوە بــاس دەکات کــە چــۆن ژینگــەی فیزیکــی بناخەیەکــە بــۆ دامــەزراوە
کۆمەاڵیەتییــەکان ،پێکهاتــە و ئەرکــەکان و لــە درێژمــاوەدا بــۆ باشــرکردنی تەندروســتی یــان نەخۆشــی گرینــگ
148- nontoxic
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دەبێــت (دیالنــی .)٢٠٠١ ،مۆدێلەکــە لەســەر بنەمــای سیســتمێکە کــە ئامــاژە بــە تێگەیشــتنێكی قووڵــری
پەیوەندیــی نێــوان ژینگــەی فیزیکــی و الیەنــە مرۆییــەکان دەکات (کالیمــۆ.)٢٠٠٥ ،
ئــەم مۆدێلــە (دیالنــی٢٠٠١ ،؛ لەالیــەن لێــری لێڤــی١٩٧٢ ،؛ بڕوانــە بیچمــی خــوارەوە) لــە بــواری نژیاروانیــدا بــە
کار هێــراوە بــۆ ئــەوەی هێامنەکانــی دیزایــن لەگــەڵ تەندروســتی و خۆشــبژێوی یــەک بخــات.
مۆدێلی پێوانەیی تیۆریی دەروونی کۆمەاڵیەتیی نەخۆشی ،لەالیەن لێناری لێڤی ١٩٧٢

بەپێــی کالیمــۆ ( ،)٢٠٠٥تیۆرییەکــە تێگەیشــتنێکی قووڵــری لــە کاریگەریــی ژینگــە لەســەر مرۆڤــەکان پــەرە
داوە .ئێمــداد ( )٢٠٠٥مۆدێلێکــی پــەرەدا کــە بــە مۆدێلــی ناســەقامگیریی هەرەمەکانــی ســرێس 149نــارساوە ،بــە
شــێوەیەک تێیــدا نژیاروانــی و هونــەر بگۆڕێــن کــە دەکرێــت پێوانەیــان بــۆ بکرێــت .ئێمــداد چوارچێوەیەکــی نــوێ
دەخاتــە ڕوو ،کــە لــە پەیوەنــدی بــە تەندروســتی لــە ژینگــەی کاریــدا نۆرۆئێرگۆنۆمیکــی لەبــەر چــاو گرتــووە .بــۆ وێنە،
مەترســی ئــەوە هەیــە کــە فەرمانبــەر لەوانەیــە نیشــانەکانی سرتێســی تێــدا دەربکــەون بــە مەرجێــک داواکاریــی لــە
ژینگــەی دەوروبــەری هەبێــت و داواکارییەکانــی نەیەنــە دی .جگــە لەمــە ،ئەگــەر وەاڵمــی داواکارییەکانــی وەک
پێویســت نەبــن دیســان فەرمانبــەر سرتێســی بــۆ دروســت دەبێــت .هەروەهــا ئەگــەر فەرمانبــەر ســراتیجی شــیاوی
لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ هــۆکارە دەروونییــەکان ،مــاڵ و هــۆکارە نۆرۆئێرگۆنۆمیکــەکان نەبێــت دیســانەوە سرتێســی بــۆ
دروســت دەبێــت .بــە واتایەکــی دیکــە :لــە ژینگەیەکــی کاریــدا کــە چاوەڕوانــی زۆرە ،دەبێــت فەرمانبــەر هانــدەری
دەروونــی کۆمەاڵیەتــی پشــتیوانی ببێــت بــۆ ئــەوەی بتوانێــت بــە ســادەیی کارەکانــی ڕاپەڕێنێــت و بەرگــری لــە
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ســرێس بــکات .مۆدێلەکــە هەمــوو ئــەم هۆکارەکانــە پێکــەوە کــۆ دەکاتــەوە و لەســەر تەندروســتی و ئاکامەکانــی بــۆ
نەخۆشــییەکانی دڵ و دەمــار و یــادەوەری کورت-مــەوادا جەخــت دەکاتــەوە (هەمــان ســەرچاوە.).
بنەماکانی دیزاینی سەلوتۆجێنیک ژینگەیەکی تەندروست ساز دەکەن
بنەماکانــی دیزاینــی ســەلوتۆجێیک ،چوارچێوەیــەک پێــک دەهێنــن کــە پشــتیوانی لــە بەکارهێنــەران و کۆمەڵــگای
ناوچەیــی بــکات و ئــەم کارەش لــە ڕێگــەی ڕێبازێکــی زانســت بنەمــا و ئاســتبەرزەوە بــۆ دروســتکردنی ژێرخانێکــی
تەندروســت دەکات .ئــەم ڕێبــازە بریتییــە لــە بەکارهێنانــی سیســتمی زانیاریــی دامــەزراوە لەســەر بنەمــای
توێژینــەوەکان و بــە جەخــت کردنــەوە لەســەر هــۆکاری دیزاینــی بــاش ،وەک هەبوونــی هانــدەری پۆزەتیڤ کــە دەبنە
هــۆی شــادی بەخشــین بــە بەکارهێنــەران بــە شــێوەیەک کــە دەبێتــە هــۆی بردنەســەری ئاســتی تەندروســتی،
خۆشــبژێوی و کوالیتیــی ژیــان .ژینگەکانــی دیزاینــی ســەلوتۆجێیک لــە بــاری دەروونــی و کۆمەاڵیەتییــەوە خەڵــک
هــان دەدات و هەســتی یەکبــوون ،تەبایــی و گونجــان بــۆ کەســەکان ســاز دەکات .ئەرکــی ســەرەکیی دیزاینــی
ســەلوتۆجێنیک ئەوەیــە پرۆســەیەکی دەروونــی دەســت پێبــکات و ئــەم کارەش لــە ڕێــگای ڕاکێشــانی ســەرنجی
مرۆڤەکانــەوە دەکات ،بــە شــێوەیەک دڵەڕاوکــێ کــەم بکاتــەوە و هەســتە پۆزەتیڤــەکان و دۆخــە دەروونییــەکان
هــان بــدات .بنەماکانــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک کۆمەڵێــک پــرس لــە خــۆ دەگرێــت کــە ئامانجــی کۆتاییــان
دروســتکردنی تایبەمتەندیــی فــەزای تەندروســتە :فــەزا بــۆ پشــتوانیی کۆمەاڵیەتــی و کۆبوونــەوەی خەڵــک؛
کاریگەریــی رسوشــت لەســەر مــرۆڤ؛ پشــتیوانی لــە گەڕاندنــەوەی ســەرنجی کەســەکان لــە ڕێگــەی دروســتکردنی
ژینگەیەکــی نوێکــەوەرەوە؛ کاریگەرییەکانــی ڕووناکیــی ڕۆژ ،ڕووناکیــی خۆرەتــاو ،ڕەنــگ ،ئاســتی ژاوەژاو و هێامکانی
ڕێگەدۆزینــەوە لــە بیناکانــدا؛ کاریگەرییەکانــی پاڵنــەرە پۆزەتیڤــەکان یــان هەلــەکان بــۆ موزیــک ،کولتــوور و
هونــەرەکان لەســەر تەندروســتی؛ و بنەماکانــی ســەلوتۆجێنیک بــۆ باشــرکردنی ئاســتی بەرهەمهێنــەری.
فەزا بۆ پشتیوانیی کۆمەاڵیەتی
پشــتیوانیی کۆمەاڵیەتــی هۆکارێکــی گرینگــە بــۆ باشــرکردنی تەندروســتیی کەســەکان و خۆشــبژێری (کۆســتا،
کالرک ،دۆبکیــن ،ســێنێکال ،فۆرتیــن ،دانــدۆف و ئیســدایل١٩٩٩ ،؛ ســایتۆ ،ســاگاوا ،کانــاگاوا٢٠٠٥ ،؛ ژاکۆبــی
و کــۆزی پیــک١٩٩٧ ،؛ ۆژینســکا-بولیک .)٢٠٠٥ ،زانیــاری و هوشــیاری لەســەر پشــتیوانیی کۆمەاڵیەتــی و
پەیوەندییەکــەی بــە تەندروســتییەوە لــە میانــەی دەیــەی ١٩٥٠اکانــدا زیــادی کــردووە (فلێمینــگ ،بــاو و ســینگێر،
.)١٩٨٥
هــاوکات ،توێــژەران ئەوەیــان بــۆ دەرکەوتــووە کــە چۆنیەتیــی کاریگەریــی ژینگــەی فیزیکــی لەســەر هەســتەکان،
هەڵســوکەوتەکان و هاندانەکانــی مرۆڤــەکان گرینگــە لەبــەر چــاو بگیرێــن بــە تایبــەت کاتێــک ئامانــج بردنەســەری
ئاســتی تەندروســتی و خۆشــبژێوی بێــت (هەمــان ســەرچاوە) .بــەم پێیــە زۆر گرینگــە کــە فاکتۆرەکانــی دیزایــن لــە
دروســتکردنی ژینگــەدا دەستنیشــان بکرێــن و لــە ڕێگــەی ڕێبازێکــی ســەلوتۆجێنیکەوە شــوێنەکانی یەکــر بینیــن
دروســت بکریــن بــۆ ئــەوەی پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتــی و پشــتیوانیی کۆمەاڵیەتــی زیــاد بکرێــت (فلێمیــن و ئەوانــی
تــر ،١٩٨٥ .کۆنێــرس .)١٩٨٣
ئاپــۆڕە ،پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆی بــە پشــتیوانیی کۆمەاڵیەتییــەوە هەیــە و زۆربــەی کاتــەکان بــەم شــێوە ژمــارەی
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ئــەو کەســانەی کــە لــە شــوێنێکی دیاریکــراودان یــان بــڕی فــەزای تەرخانکــراو بــۆ هــەر کەســێک دەوترێــت (گیــاس
 .)١٩٩٤ئالتــان ( )١٩٧٥ئاپــۆڕە وەک دۆخێــک وەســف دەکات کــە چوارچێــوەی کەســیی تاکــەکان دەبەزێرنێــت؛
بــۆ وێنــە ،کاتێــک کەســێک یــان گروپێــک دەکەوێتــە بــەر پەیوەندییەکــی کۆمەاڵیەتــی کــە حــەزی پــێ نــاکات.
ئەگــەر ژمارەیەکــی زۆر پەیوەندیــی نەخــوازراو هەبێــت ،کەســەکە هەســتی قەرەباڵغــی بــۆ دروســت دەبێــت .لــە
الیەکــی دیکــەوە ،ئەگــەر کەســێک پەیوەندییەکــی کەمــر ئەزمــوون بــکات ،ئــەو مەترســییە هەیە کەســەکە هەســتی
داخــران و تەنیایــی ببێــت (هەمــان ســەرچاوە) .ئــەم هاوســەنگییە لــە نێــوان پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتــی و تەنیایــی
خــوازراودا بتوانێــت ڕێــک بخرێــت و ئەگــەر کەســێک کۆنرتۆڵــی بەســەر ئاســتی پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکانیــدا
ببێــت ،ئــەو شــتە بــە دەســت بهێنێــت (ماکســوێل.)٢٠٠٦ ،
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هەستی قەرەباڵغیی فەزا :قوتابخانەی کیتچێن هاڵ بەر لە نۆژەنکردنەوە

فەزای قەرەباڵغ
هەســتی قەرەباڵغــی دەکرێــت لــە ڕێگــەی دروســتکردنی بینــاکان و فــەزاکان بــە شــێوەیەک کــە کەســەکان
بەپێــی خواســتی خۆیــان بڕیــار بــدەن بــۆ ئــەوەی کــە تەنیــا بــن یــان تێکەڵــی چاالکییــە کۆمەاڵیەتییــەکان بــن
تــا ڕادەیەکــی زۆر کــەم دەکرێتــەوە (ئالتــان  .)١٩٩٥بــۆ وێنــە ،توێژینــەوە دەریخســتووە کــە درێــژی و شــێوازی
دیزاینــی بەشــە ناوخۆیــی (خابــگای) خوێنــدکاری دەتوانێــت ژمــارەی چاالکییــە کۆمەاڵیەتییــەکان زیــاد بــکات و
هەســتی قەرەباڵغــی کــەم بکاتــەوە (بــاوم و دەیڤیــس .)١٩٨٠ ،تەنانــەت ســەقفی بەرزیــش دەتوانێــت هەســتی
قەرەباڵغــی کــەم بکاتــەوە .هەرچەنــد گەورەیــی ژوورەکــە وەک خــۆی دەمێنێتــەوە بــەاڵم کەســەکان لــە ژوورێکــدا کــە
ســەقەفەکەی بەرزتــرە زیاتــر هەســت دەکــەن کــە کەشــەکە ئارامــرە و فــەزا زۆرتــرە.
بــەم پێیــە ،ئەگــەر نژیاروانــی و دیزایــن دەتوانــن فەزایــەک دروســت بکــەن کــە هەســتی قەرەباڵغــی کــەم دەکاتــەوە،
بــە هەمــان شــێوە دەشــتوانن ئەزموونــی ســرێس کــەم بکەنــەوە و پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتــی باشــر بکــەن (بــاوم و
ڤالینــس .)١٩٧٧ ،وەک ئامــاژەی پێکــرا ،قەرەباڵغــی پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان و پشــتیوانیی کۆمەاڵیەتیــش
ســنووردار دەکات (گیــاس  )١٩٩٤کــە پەیوەندیــی توندوتۆڵــی بــە تەندروســتی و خۆشــبژێوییەوە هەیــە (کۆســتا،
کالرک ،فدۆبکیــن ،ســێنێکاڵ ،فۆرتیــن ،دانــدۆف و ئســدایل١٩٩٩ ،؛ ســایتۆ ،ســاگاڤا و کانگاڤــا٢٠٠٥ ،؛ ژاکوبــی
و کۆزیــک پێــک١٩٩٧ ،؛ ئۆگینســکا بولیــک  .)٢٠٠٥ئەمــە گرینگیــی فاکتۆرەکانــی ژینگــەی فیزیکــی لەســەر
باشــرکردنی پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتــی و پشــتیوانیی کۆمەاڵیەتــی زیاتــر دەردەخــات (فلێمینــگ و ئەوانــی تــر،.
.)١٩٨٥
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رسوشت و واتای بۆ تەندروستی
هەمــوو مرۆڤــەکان بــە شــێوەیەک لەگــەڵ رسوشــت پەیوەندییــان هەیــە و زۆر کــەس هــەن زۆر بایــەخ بــە ژینگــە
رسوشــتییە جیاجیــاکان دەدەن .هەروەهــا زۆر کــەس هــەن کــە دەیانهەوێــت لــە ژیانی ئاســایی ڕۆژانــە دوور بکەنەوە
و لــە کۆتایــی هەفتەکانــدا یــان پشــووەکاندا ،بچنــە نــاو رسوشــت بــۆ ئــەوەی بحەســێنەوە و هێــز و تواناییــان بــە
دەســت بهێننــەوە .چ شــتێک لــە رسوشــتدا هەیــە کــە ئــەو هەســتە بــە مرۆڤــەکان دەدات؟ ئایــا ژینگــەی رسوشــتی
بــە شــێوازی جیاجیــا لەســەر مرۆڤــەکان کاریگــەری دادەنێــت؟ ئایــا دەکرێــت لەمــەڕ کاریگەرییەکانــی رسوشــت
لەســەر مــرۆڤ بگەینــە ئەنجامێکــی کۆتایــی؟
ڕۆلی سەرنجدانی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ لە گەیشنت بە خۆشبژێویدا
کاپــان و کاپــان ( )١٩٨٩تیۆریــی ســەرنجی گەڕاوەیــان پــەرە دا ،کــە بــاس لــە دوو سیســتمی ســەرنجدان و
چۆنیەتیــی پەیوەندییــان لەگــەڵ یەکــر دەکات .توێــژەران ســەرنجی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆیان بــۆ ئــەو دوو
سیســتمە هەڵبــژارد .ســەرنجی ناڕاســتەوخۆ پێویســتی بــە هیــچ هــەوڵ و وزەیــەک نییــە و لــە نــاکاو کاتــی بینینــی
شــتێکی ســەرنجڕاکێش ڕوو دەدات و پێویســت نییــە کــە کەســەکان فۆکــوس بکەنــە ســەر شــتێکی تایبــەت.

دیزاینکردنەوە بۆ پشتیوانی لە شوێنەکانی فێربوون :قوتابخانەی کێتچوم هاڵ دوای نۆژەنکردنەوە ،نژیاروانی تای فارۆ
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دروستکردنی بینا بە رسوشت و هونەر وەک پاڵنەری پۆزەتیڤ؛ تای فارۆ ،نژیاروان

ســەرنجی ڕاســتەوخۆ کاتێــک دەســت پێــدەکات کــە کەســەکە پێویســتە لەســەر شــتێک فۆکــوس بــکات و هــاوکات
ئــەو شــتانەی دەبنــە هــۆی تێکدانــی ســەرنجی دووریــان بخاتــەوە .دوای ماوەیەک ســەرنجدانی قورســی ڕاســتەوخۆ،
پێویســتە کەســەکە بحەســێتەوە کــە هەســت بــە ماندوویــی و بێتوانایــی دەکات .ئــەو کەســانەی کــە ســەرنجدانی
ڕاســتەوخۆ بــە کار دەهێنــن و ناحەســێنەوە کەســانێکی گــرژ و بێتاقەتیــان لێ دەردەچێــت؛ و دەرکەوتووە کەســانێک
کــە لــە بــاری مێشــکییەوە مانــدوون ،زۆربــەی کاتــەکان تووشــی ئــەو شــتە دەبــن کــە بــە «هەڵــەی مرۆیــی» نــارساوە
(هەمــان ســەرچاوە) .ئــەو کەســانەی کــە توانایــی لێوردبوونەوەیــان نییــە زۆربــەی کاتــەکان بــێ موبــاالت ،دەبــن و
کەمــر هــاوکاری دەکــەن و کەمــر ســەردەکەون (کاپــان و کاپــان ١٩٨٩؛ کاپــان١٩٩٥ ،؛ گێــرزۆگ ،ماگــواری
و نێبێــل  .)٢٠٠٣هەروەهــا بــۆ کەســێک کــە لێهاتووانــە کار دەکات ،زۆر گرینگــە سیســتمی ســەرنجدانی زۆر بــە
باشــی کار بــکات و کاتــی بــۆ گەڕانــەوەی تواناییەکانــی ببێــت.
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ژینگەی حەسێنەرەوە
لــە توێژینەوەکانیانــدا ،کاپــان و کاپــان (١٩٨٩؛  )١٩٩٥توانیبوویــان چــوار پێداویســتی دەستنیشــان بکــەن کــە
تاکــەکان بــۆ گەڕانــەوەی تواناییەکانیــان پێویســتیانە:
 .1پێویســتیی دوورکەوتنــەوە لــە ژیانــی ئاســایی و کارە ڕووتینــەکان ،دەنگــەکان و
قەرەباڵغــی
 .2پێویســتیی هەبوونــی پاڵنەرێکــی ســەرنجڕاکێش کــە بەبــێ هەوڵدانــی کەســەکە
ســەرنجی بــەرەو الی خــۆی ڕابکێشــت و هەســتی بێتاقەتــی کــەم بکاتــەوە.
 .3پێویســتی بــە شــوێنێکی پشــوودان کــە کەســەکە هەســت بــکات تــەواو  لــە
ژینگەیەکــی جیاوازدایــە
 .4پێویستی بە خۆگونجاندن لە کاتی ئەنجامدانی ئەرکەکاندا (هەمان سەرچاوە).
ژینگــەی حەســێنەرەوە دەبێــت بــە باشــی کەســەکان بــۆ الی خــۆی ڕابکێشــێت و هاوســەنگی  و جوانییەکــی
تێــدا ڕەچــاو کرابێــت تاکــوو خەڵــک بــەرەو الی خــۆی ڕابکێشــت (هێــرزۆگ و ئەوانــی تــر .)٢٠٠٣ .رسوشــت زۆر
ڕەنــگ ،فــۆرم و دیمــەن پێشــکەش دەکات کــە مرۆڤــەکان هــان دەدات ژیانــی ئاســاییان لــە بیــر ببەنــەوە (کاپــان
و کاپــان١٩٨٩ ،؛ کاپــان ١٩٩٥؛ هێــرزۆگ و ئەوانــی تــر .)٢٠٠٣ ،زۆربــەی کات ژینگــە رسوشــتییەکان کەشــێک
دروســت دەکــەن کــە کەســەکان هەســت بــە گونجــان و هارمۆنــی دەکــەن .هــەر بۆیــە زۆر گرینگــە کــە ژینگــە
رسوشــتییەکان لــە شــوێنی ئیشــکردندا لەبــەر دەســتدا بــن (هەمــان ســەرچاوە) .تیۆریــی ســەرنجی حەســێنەرەوە لە
الیــەن ژمارەیــەک توێــژەرەوە پشتڕاســت کرایــەوە (هێــرزۆگ و ئەوانــی تــر ٢٠٠٣؛ تێنێســێن و کیمپریــچ.)١٩٩٥ ،
یەکێــک لــە توێژینــەوەکان (هێــرزۆگ و ئەوانــی تــر )٢٠٠٣ ،ئــەوە دەردەخــات کــە ســێ دانــە لــە چــوار هــۆکارەکان
دوورکەوتنــەوە ،بەرفراوانــی و گونجــان -بــۆ دروســتکردنی ژینگەیەکــی حەســێنەرەوە ،دەکرێــت بپێورێــن .چەندیــنتوێژینــەوەی دیکــەش هەروەهــا ئــەوە پشتڕاســت دەکەنــەوە کــە مرۆڤــەکان ژینگــە رسووشــتییەکان زۆر لــە ژینگــە
شــارییەکان زیاتــر بــە حەســێنەرەوە 150دەزانــن (ڤــان دێــن بێــرگ ،هارتیــگ و ســتاتس .)٢٠٠٧ ،بــەم پێیــە،
کاتێــک مرۆڤــەکان مانــدوو دەبــن و لــە بــاری مێشــکەوە لێدەکــەون ،رسوشــت باشــرین شــوێنە بــۆ گەڕانەوەیــان بــۆ
دۆخــی ئاســایی .توێژینەوەکانــی دیکــەش ئەوەیــان دەرخســتووە کــە تەنانــەت ســەیرکردنی رسوشــت لــە پەنجــەرەوە
کاریگەریــی ئەرێنــی لەســەر تەندروســتی هەیــە (مــوور١٩٨٢-١٩٨١ ،؛ ئۆلریــچ١٩٨٤ ،؛ لیســێر ،بیــال و لۆرێنــس
١٩٩٨؛ فرومکیــن  .)٢٠٠١ ،
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شوێنی کاری حەسێنەرەوە :ژووری تیشکی ئیکس لەگەڵ ڕووناکیی ڕۆژ و رسوشت ،دیزاین لە الیەن تای فارۆ

کاریگەریی ڕووناکیی ڕۆژ ،خۆرەتاو ،پەنجەرەکان و ڕۆشنایی لەسەر تەندروستی
توێژینەوەیەکــی زۆر لەســەر کاریگەریــی ئەرێنیــی ڕووناکیــی ڕۆژ لەســەر تەندروســتیی دەرونیــی مــرۆڤ هەیــە
(ئیڤانــس .)٢٠٠٣ ،نەبوونــی ڕووناکیــی ڕۆژ دەتوانێــت هــەم کێشــەی جەســتەیی و هــەم کێشــەی دەروونی دروســت
بــکات (جانســێن و الیــک .)٢٠٠٦ ،توێژەرێــک لەســەر ناوەندێکــی چاکســازی لــە میشــیگان لێکۆڵینــەوەی کــرد و
بــۆی دەرکــەوت کــە ئــەو زیندانییانــەی ژوورەکەیــان بەرامبــەر دیــواری حەوشــە بــووە زیاتــر لەوانــەی پەنجەرەکانیــان
بەرامبــەر دارســتان و زەویــی کشــتوکاڵ بــووە ســەردانی ناوەندەکانــی تەندروســتییان کــردووە (مــوور-١٩٨١ ،
 .)١٩٨٢ئؤلریــچ و لوندێــن ( )١٩٨٤دەریانخســت کــە ئــەو نەخۆشــخانەی لــە نەخۆشــخانەکان پەنجەرەکانیــان
ڕووەو رسوشــتە خێراتــر لەوانــە چــاک بوونەتــەوە کــە پەنجەرەکانیــان بەرامبــەر دیوارێکــی خشــتی بــووە .توێژینــەوە
هەروەهــا ئــەوەی دەرخســتووە کــە ڕووناکیــی ڕۆژ لــە پۆلەکانــی خوێندنــدا پێویســتە بــۆ ئــەوەی ئاســتی هۆرمۆنــی
خوێنــدکاران بــە هاوســەنگی مبێنێتــەوە (کولێــر و لیندســتێن.)١٩٩٢ ،
پەنجــەرەکان دەتوانــن لــە ڕوانگــەی دیکەشــەوە کاریگەریــی ئەرێنــی لەســەر نەخۆشــەکان دابنێــن _ڤێردێربێــر،
١٩٨٦؛ الوســۆن .)٢٠٠١ ،بــۆ وێنــە ،پەنجــەرە دەتوانێــت لــە ڕێگــەی هــەوای تــازەوە ،هاتنــەژووری ڕووناکییــەوە یــان
لــە ڕێگــەی دابینکردنــی بەرجەوەندێــک و پەیوەنــدی لەگــەڵ جیهانــی دەرەوە ببێتــە هۆی باشــرکردنی تەندروســتی
و ڕەزامەندیــی نەخــۆش یــان پێویســتیی زینــدان بــۆ پەیوەنــدی لەگــەڵ ئاڵوگــۆڕە وەرزییەکانــی رسوشــت دابیــن
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بــکات _ڤێردێربێــت١٩٨٦ ،؛ الوســۆن .)٢٠٠١ ،توێژینەوەیەکــی دیکــەش پیشــانی داوە کــە لێدانــی ڕاســتەوخۆی
ڕووناکیــی خــۆر لــە پەنجــەرەوە لــە شــوێنی کار ،ئاسایشــی کرێــکاران زیاتــر دەکات و کاریگەریــی ئەرێنــی لەســەر
هەڵســوکەوت و ڕەزایەتیــان لــە کارەکەیــان بــۆ دابیــن دەکات (لیســێر و ئەوانــی تــر.)١٩٩٨ ،.

ئؤلریچ و لوندێن دەریانخست کە ئەو
نەخۆشخانەی لە نەخۆشخانەکان
پەنجەرەکانیان ڕووەو رسوشتە خێراتر لەوانە
چاک بوونەتەوە کە پەنجەرەکانیان بەرامبەر
دیوارێکی خشتی بووە.
ژوور بەبــێ پەنجــەرە دەتوانێــت کاریگــەری نەرێنــی لەســەر تەندروســتیی مرۆڤ دابنێت (جانســێن و الیــک٢٠٠٦ ،؛
کولێــر و لیندێســتێن١٩٩٢ ،؛ ڤێردێربێــر .)١٩٨٦ ،توێژینەوەیــەک پیشــانی داوە کــە ئــەو کرێــکاران کــە کارەکانیان
لــە ژووری بــێ پەنجەرەدایــە گرژییەکــی زۆرتریــان ئەزمــوون کــردووە لــە بــەراورد بــەو کرێکارانــەی ژوورەکانیــان
پەنجــەرەی هەبــووە و کاریگەریــی نەرێنیــی شــوێنی کارەکانیــان لەســەر زیاتــر بــووە (هیرواگێــن و ئۆریانــس،
 .)١٩٨٦ئــەو نەخۆشــانەی کــە لــە ژووری بــێ پەنجــەرەدا دەمێننــەوە لەوانەیــە تووشــی دابڕانــی هەســتەکان و
کاردانــەوەی خەمۆکــی بــن و کێشــەکانی تێگەیشــن ،ناســینەوە و ســەرنجدانیان زیاتــر بێــت (ڤێردێربێــر.)١٩٨٦ ،
بــە هــۆی ئــەوەی کــە ڕووناکیــی خۆرەتــاو کاریگەریــی ئەرێنــی لەســەر فیزیۆلۆجیــی مــرۆڤ دادەنێت ،دەبێــت بخرێتە
پێــش ڕووناکیــی دەســتکردەوە کــە ئیدعــا دەکرێــت ئەویــش هەمــان کاریگــەری ببێــت .بەپێــی هەندێــک توێژینــەوە،
ڕووناکیــی دەســتکرد لــە شــوێنە فێرکارییەکانــدا دەتوانێــت کاریگەریــی ئەرێنــی لەســەر ئاســتی کریســتۆڵی
خوێنــدکاران ببێــت و لەوانەیــە ببێتــە هــۆی کەمکردنــەوەی ئــەو ڕۆژانــەی کــە خوێنــدکارەکان نەخــۆش دەکــەون
(کولێــر و لیندســتێن .)١٩٩٢ ،لــەک و ڕایــت ( )١٩٩٣دەریانخســت کــە بەرکەوتنــی ڕووناکــی لــە هەندێــک کاتــی
تایبەتــی بیســت و چــوار کاتژمێــری شــەو و ڕۆژدا دەتوانێــت مــاوەی خەوتــن درێــژ بکاتــەوە و کوالیتیــی خــەو بباتــە
ســەر.
ئەگــەر ئــەو تواناییەمــان هەبێــت ئاســتی ڕووناکــی کۆنــرۆڵ بکەیــن تێچــوو و بەکارهێنانــی وزە کەمــر دەبێتــەوە
(هەمــان ســەرچاوە ،).کــە لــە ئەنجامــدا کاریگەریــی ئەرێنــی لەســەر ژینگــە دەبێــت (مــوور ،کارتێــر و ســاتێر،
 .)٢٠٠٤جگــە لــەوە ،دەرکەوتــووە کــە ڕەزایەتــی گشــتیی کەســەکان کاتێک کــە بۆخۆیــان دەتوانن ئاســتی ڕووناکی
کۆنــرۆڵ بکــەن زیاتــرە _(هەمــان ســەرچاوە) .ئەنجامەکانــی کولێــر ( )٢٠٠٢دەریدەخــەن کــە ڕووناکییەکــی بــاش
لــە داهاتــوودا گرینگرتیــش دەبێــت .بــە تایبــەت ئــەوەی ئێســتا ڕێــژەی ئــەو بینایانــەی کــە پەنجەرەیــان تێــدا نییــە
ڕوو لــە زیادبوونــە.
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ڕووناکیی ڕۆژ بەشێویەکی ئەرێنی کاریگەری لەسەر فیزیۆلۆجیی مرۆڤ دادەنێت و مێشک
دەحەسێنێتەوە؛ دیزاین لەالیەن نیلس ترۆپ

کاریگەریی ڕەنگ لەسەر تەندروستی
هەندێــک توێژینــەوە دەریدەخــەن کــە ڕەنــگ دەتوانێــت لەســەر چاالکیــی مێشــک کاریگــەری دابنێــت و هەســتی
دڵخۆشــی و ڕەســەنێتی لەنــاو نژیاروانیــدا دروســت بــکات (جانســێن .)٢٠٠١ ،ڕەنگــەکان هەروەهــا دەتوانــن
بەهایەکــی ســەمبۆلیکیان ببێــت و لــەم ڕووەوە لــە دروســتکردنی ناســنامەی بینــا یــان واتــای کولتووریــدا یارمەتیدەر
بــن .دەبێــت ڕەنگــەکان زۆرتریــن بایەخیــان پــێ بدرێــت لــە الیــەن پالندانەرانــەوە ،چونکــە بەهــای جوانیناســانەیان
هەیــە ،بــەاڵم هۆکارێکــی دیکــەش بەهــای ســەمبۆلیکیانە ،کــە دەتوانێــت پیشــاندەری فەلســەفەی ڕێکخــراوە بێــت
(هەمــان ســەرچاوە .).ڕەنگــە گەرمــەکان (ســوور ،زەرد و پرتەقاڵــی) دەبنــە هــۆی چاالکیــی لــە کاتێکــدا ڕەنگــە
ســاردەکان (شــین ،ڕەساســی و ســەوز) دەبنــە هــۆی هێــور کردنــەوە (کولێــر.)١٩٩٥ ،
کولێــر ( )١٩٩٥ئامــاژە بــە توێژینەوەیەکــی نــارساوی ڕەنگــەکان لــە ١٩٥٨ەوە دەکات کــە توێــژەران کۆمەڵێــک
تاقیکردنــەوەی فیزیۆلۆجیکییــان ئەنجــام دا بــۆ ئــەوەی چاالکیــی مێشــک لــە کاتــی بینینــی ڕەنگــە جیــاوازەکان
بپێــون .کاتێــک بەشــداربووان ڕەنگــی ســووریان پــێ نیشــان درا چاالکیــی مێشــکیان لــەو کاتــە زیاتــر بوو کــە ڕەنگی
شــینیان پــێ نیشــان درابــوو .دەســتکەوتەکان دەریانخســت کــە جیــاوازی لــە زەختــی خوێــن ،هەناسەکێشــان
و ژمــارەی چاوتروکانــدن هەیــە (هەمــان ســەرچاوە .).توێژینەوەیەکــی دیکــە دەریخســت کــە وەبیرهاتنــەوە لــە
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بەرکەوتنــی کۆمەڵێــک ڕەنگــی دیکــە زۆر لــەو کاتــە تەواوتــر بــوو کــە ڕەنگــی شــین دەبیــرا ،ئــەوەش دەریدەخــات
کــە ڕەنگــەکان لەســەر  چاالکیــی مێشــک کاریگەرییــان هەیــە (عەلــی.)١٩٧٢ ،
گۆڵدســتەین ( ،)١٩٤٢داوا دەکات کــە ســەرنجی تێڕوانینێــک بدرێــت کــە ئیدعــا دەکات ئەزموونەکانــی پێشــووی
کەســەکان دەتوانێــت لەســەر هەســتەکانیان ،کردارەکانیــان و هەڵســوکەتیان لــە کاتــی بینینــی ڕەنگــە جیــاوازەکان
کاریگــەری دابنێــت .هــۆکاری جیۆگرافــی ،کولتــووری و مێژوویــی هەیــە کــە لەوانەیــە لەســەر هەڵبژاردنــی ڕەنگەکان
لــە الیــەن کەســەکانەوە کاریگــەری ببێــت و هەندێــک لــە ڕەنگــەکان زۆرتــر واتــای ئاینییــان هەیــە (هەمــان
ســەرچاوە) .بێرلیێــن ( )١٩٧١و جانســێن ( )٢٠٠١دەڵێــن کــە دەبێــت ڕەنگــەکان لەگــەڵ ژینگەیــەک تێیــدا بــەکار
هاتــوون بگونجێــن و ئــەوە گرینگــە کــە ڕەنگــەکان بــە باشــی هاوســەنگی لەگــەڵ ژینگــەی دەوروبەریــان بپارێــزن.
کاریگەریی دیزاین وەک هێامیەک (لەندمارک) لەسەر تەندروستی و خۆشبژێوی
فــەزا هــەم ئــەو شــتەیە کــە خەڵــک لــە یەکــر جیــا دەکاتــەوە هــەم ئــەو شــتەش کــە دیســانەوە خەڵــک پێکــەوە گــرێ
دەداتــەوە (الوســۆن .)٢٠٠١ ،ئــەوە نژیاروانییــە لــە فۆرمەکانــی بینــاکان ،ژوورەکان ،ڕاڕەوەکان ،جێخــەوەکان ،و
دامــەزراوەکان کــە پێویســتییەکانی کەســەکان بــۆ هــاوکاری ،کارکــردن لــە شــوێنی تایبــەت ،ســازکردنی پەیوەنــدی
و ئەنجامدانــی پێداویســتییە کۆمەاڵیەتــی ،جەســتەیی و دەروونییەکانیــان دابیــن دەکات (هەمــان ســەرچاوە).
بەپێــی ویشــێر ( ،)٢٠٠٥وێنــەی ڕێکخراوەیــەک و ناســنامەکەی لــە ڕێگــەی نژیاروانیــی دامەزراوەکانییــەوە
دەردەکەوێــت .ویشــێر ( )٢٠٠٥هەروەهــا ئامــاژە بــەوە دەکات کــە کاری کرێکاریــک ،ناســنامە و ڕۆڵــی پەیوەندییــان
بــە ژینگــەی کارکردنەکــەی هەیــە و بــەم پێیــە دیزاینــی نژیاروانــی لــە پێکهاتنــی کەســایەتیی فەرمانبەرێکــدا
کاریگــەری دادەنێــت .هەروەهــا ،دیزاینــی فیزیکیــی شــوێنەکان لەســەر لێهاتوویــی و توانایــی فەرمانبــەرەکان
کاریگــەری دادەنێــت و لــە درێژخایەنــدا لەســەر بەرهەمهێنەریــی ڕێکخــراوەش کاریگــەری دەبێــت .ئاســوودەیی
جەســتەیی ،دەروونــی دەتوانێــت کاریگەریــی ئەرێنــی لەســەر توانایــی و مۆراڵــی کرێــکار ببێــت (هەمان ســەرچاوە).
هۆکارەکانــی تــری دیزایــن بــۆ خۆشــبژێری بریتیــن لــە هێــاکان لــە بیناســازیدا (دیالنــی٢٠٠٤ ،؛ ٢٠٠٦ب).
هەبــوون یــان نەبوونــی هێــاکان بــۆ سەرنجڕاکێشــانی بینینــی و گــەڕان بــە فــەزادا پەیوەندییەکــی نزیکــی هەیــە
بــە تێگەیشــن لــە فــەزای نــاو بینــا و پەیوەندیشــی هەیــە بــە ئاســتەکانی ئەزمونکردنــی ســرێس (دیالنــی.)٢٠٠٤ ،
هێــاکان وەک خاڵــی ســەرچاوە لــە بینادا ئاســانکاری دەکەن بــۆ ئاڕاســتەپێدان و یارمەتیی دەدەن کە نەخشــەیەک
لــە مێشــكدا ســەبارەت بــە ژینگــە دروســت ببێــت (دیالنــی .)٢٠٠٦ ،هێــاکان لەوانەیــە تایبەمتەندییــەک بــن وەک
پەیکــەرەکان ،نیــگارەکان ،ئاکواریۆمــەکان یــان جیاوازییــەکان لــە ڕەنگــی شــوێنە جیاجیاکانــی ژینگــەی ســازکراو و
ئەوانــەش وەک نەخشــەیەکی ڕێدۆزینــەوە دەور دەگێــڕن و یارمەتیــان دەدەن کــە ئاســانرت لەنــاو بینــادا ڕێگەمــان
بدۆزینەوە.

276

ئاالن دیالنی

دەبێت ڕەنگەکان
زۆرترین بایەخیان
پێ بدرێت لە الیەن
پالندانەرانەوە،
چونکە بەهای
جوانیناسانەیان هەیە،
بەاڵم هۆکارێکی
دیکەش بەهای
سەمبۆلیکیانە ،کە
دەتوانێت پیشاندەری
فەلسەفەی ڕێکخراوە
بێت.

ڕەنگ وەک هێامیەک بۆ ئاسانکاریی ڕێگەدۆزینەوە

کاریگەریی ئاستی ژاوەژاو لەسەر تەندروستی و خۆشبژێوی
ژاوەژاو یەکێکــە لــە ئاشــکراترین کێشــەکانی دامــەزراوە گشــتییەکان .ئاســتی بــەرزی ژاوەژاو دەتوانێــت خــەو
تێکبــدات ،ســرێس زۆر بــکات ،و پەیوەندییــەکان ئاڵــۆز بــکات (جانســێن و الیــک .)٢٠٠٦ ،توێژینــەوەکان پیشــانی
دەدەن کــە ژاوەژاو دەتوانێــت ببێتــە هــۆی گــرژی ،کە ئــەوەش دەبێتە هــۆی ســرێس و نەخۆشــییە پەیوەندیدارەکان
بــە سرتێســەوە (دیجیکــم ســۆمان ،دی  ڤیــر .)١٩٨٧ ،توێژینــەوەکان هەروەهــا ئەوەشــیان دەرخســتووە کــە ژاوەژاو
دەتوانێــت ببێتــە هــۆی زیادبوونــی ئاســتی کۆلێســرۆل (براندێنبێرگێــر ،فۆلینویس ،ویتێرشــەیم و ســەاڵمی١٩٨٠ ،؛
ئیڤانــس ،بولینگێــر و ئیگــێ .)١٩٩٨ ،توێژینەوەکانــی دیکــەش هەروەهــا ئەوەیــان پیشــان داوە کــە ژاوەژاو دەبێتــە
هــۆی بەرزبوونــەوەی پەســتانی خوێــن (النــگ ،فۆریــاود و جاکوینێــت ســالۆرد١٩٩٢ ،؛ و ئیڤانــس ئەوانــی تــر،
 .)١٩٩٨ژاوەژاو دەتوانێــت بــە شــێویەکی نەرێنــی کاریگــەری لەســەر پرۆســەی دەرمــان دابنێــت (فیــف و ڕاپاپــۆرت،
 )١٩٧٦و ببێتــە هــۆی ماندوویــی دەروونــی کــە لــە ئاکامــدا ڕەنگــە ڕادەی پێویســتیی نەخــۆش بــە دەرمــان بگۆڕێــت
(پێرســینگێرم تیلێــر و کۆرێــن١٩٩٩ ،؛ یۆشــیدا ،ئۆســادا ،کاواگوچــی ،هۆســۆهیامیا ،یۆشــیدا و یامامۆتــۆ.)١٩٩٧ ،
توێژینــەوەکان هەروەهــا لــە نێــوان ژاوەژاو ،گــرژی و الوازیــی تەرکیزکردنــدا پەیوەندییــان دۆزیوەتــەوە (دیجــک و
ئەوانــی تــر .)١٩٨٧ ،ســەرەنجام ،توێژینــەوەی تــر دەریدەخــەن کــە کوالیتیــی ژیــان لــە ژینگــەی پــڕ ژاوەژاودا
دادەبەزێــت (ئیڤانــس و ئەوانــی تــر ،)١٩٩٨ ،و ژاوەژاوی زۆر دەتوانێــت پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتیــش کــەم بکاتــەوە
(مەتیــۆس و کانــۆن.)١٩٧٥ ،
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لیســێر ،بیێــل و ســولیڤان ( )٢٠٠٣دەریانخســتووە کــە ژاوەژاو پەیوەندییەکی بەرچــاوی لەگەڵ ئەزموونــی کرێکاران
لــە چاوەڕوانــی لــە ئیشــەکانیاندا هەیــە و ئامــاژە بــەوە کــراوە کــە کرێــکاران لــە شــوێنێکدا کــە ژاوەژاو کەمــرە،
سرتێســیان کەمــرە .توێــژەران ئــەوە شــی دەکەنــەوە کــە کرێــکاران لــە ژینگــەی بــە ژاوەژاوی کەمــر پێویســتیان بــە
ســراتیجی کەمــر هەیــە بــۆ خوگونجانــدن لەگــەڵ ژینگــە فیزیکییــەکان و ئــەوەش دەبێتــە هــۆی ئــەوەی کــە وزە و
ســراتیجییەکانی هەڵکردنیــان بــۆ دۆخــی پڕسرتێســی تــر لــە کارەکەیانــدا تەرخــان بکــەن .بــەم شــێوەیە ،بیســن 
دەتوانێــت هۆکارێکــی گرینــگ بێــت لــە یارمەتیــی کەســەکان لــەوەدا کــە چــۆن لەگــەڵ پاڵنەرەکانــی ســرێس
هەڵبکــەن (هەمــان ســەرچاوە) .هەروەهــا زۆر گرینگــە لــەوە تێبگــەن کــە ئەزموونکردنــی دەنــگ بەپێــی کەســەکان
جیــاوازە (ســاتپل .)١٩٩٤ ،کریتێــر ()١٩٩٤م بــۆ وێنــە ســێ بگــۆڕ شــی دەکاتــەوە کــە لەســەر ئەزموونــی دەنــگ بــۆ
کەســێک کاریگەرییــان هەیــە :قەبــارە ،پێشــبینی کــران ،توانایــی کۆنــرۆڵ.
کاریگەریی موزیک لەسەر تەندروستی
هەندێــک دەنــگ دەبنــە هــۆی باشــرکردنی تەندروســتی .الی ،چێــن ،چانــگ ،ســێی ،هوانــگ ،چانــگ و پێنــگ
( )٢٠٠٦بــاس لــەوە دەکــەن کــە موزیــک یەکێــک لــەو هۆکارانەیــە چونکــە لەوانەیــە ببێتــە هــۆی کەمکردنــەوەی
چاالکیــی لــە کۆئەندامیــی دەماریــی ســەمپاتیکدا .موزیــک کاریگەریــی جەســتەیی هەیــە و دەتوانێــت خەڵــک
یــەک بخــات ،هەســتەکانیان بکاتــەوە و یارمەتییــان بــدات لەگــەڵ ئاســتەنگی و ترۆمــاکان هەڵبکــەن .لــە ئاســتی
جەســتەییدا ،موزیــک لەوانەیــە ببێتــە هــۆی لێدانــی کەمــری دڵ و هەناسەکێشــانی کەمــر و بردنەســەری پلــەی
گەرمایــی جەســتە (هەمــان ســەرچاوە) .لــی ،چانــگ ،چــان و چــان ( )٢٠٠٥دەگەنــە ئــەو ئاکامــە کــە موزیــک
دەتوانێــت شــێوازێکی کاریگــەر بێــت بــۆ کەمکردنــەوەی کاریگەرییــە جەســتەییە نەرێنییــەکان بــە تایبــەت لــە
کاتێکــدا کــە کەســەکان بــە دەســت دڵەڕاوکــێ و سرتێســەوە دەناڵێنــن.
موزیــک بــە تەنیــا یــان بــە تێکەڵکردنــی لەگــەڵ چارەســەری دیکــە
دەتوانێــت پرۆســەی دەرمــان خێــرا بــکات (نیلســۆن .)٢٠٠٣ ،بــۆ وێنە
مــەک کافــری و گــوود ( )٢٠٠٠دەریــان خســت کــە ئــەو نەخۆشــانەی
دوای نەشــتەرگەری گوێیــان بــۆ موزیــک گرتــووە ئێشــی کەمــر،
دڵەڕاوکــێ و ترســی کەمرتیــان بــووە لــە بــەروارد بەوانــەی گوێیــان
نەگرتــووە .نەخۆشــەکان باســیان لــەوە کــرد کــە لــە جیاتــی ئــەوەی
لــە دۆخــی دامــان بــە دەســتی تــرس و ئێشــدا مبێننــەوە ،موزیــک
یارمەتــی داون کــە تەرکیــز بخەنــە ســەر دەرمانکردنیــان (هەمــان
ســەرچاوە) .لــە توێژینەوەکەیــدا ،ســپیچیگێر ( )٢٠٠٠دەریخســت
کــە وانــەی موزیکــی زیاتــر لــە قوتابخانــە کاریگەریــی ئەرێنــی لەســەر الیەنــی ســۆزداری ،کۆمەاڵیەتــی و مێشــکی
خوێنــدکارەکان دەبێــت و ئــەو خوێندکارانــەی زیاتــر وانــەی موزیکیــان بــووە زیاتــر توانایــی هاوکارییــان بــووە و
حەزیــان بــۆ فێربــوون زیاتــر بــووە لــەو خوێندکارانــەی کــە وانــەی کەمرتیــان لەســەر موزیــک هەبــووە.

موزیک کاریگەریی
جەستەیی هەیە و
دەتوانێت خەڵک یەک
بخات ،هەستەکانیان
بکاتەوە و یارمەتییان بدات
لەگەڵ ئاستەنگی
و ترۆماکان هەڵبکەن.
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پــاول ڕۆبێرتســۆن ( )٢٠٠١دەڵێــت کــە موزیــک دەوڵەمەندتریــن زمانی مرۆڤــە کە دەتوانێــت ئاڵۆزترین هەســتەکانی
پــێ دەربڕێــت و لــە دێرزەمانــەوە پەیوەنــدی بــە خۆشــبژێریی مرۆڤــەوە بــووە .ڕابێرتســۆن هەروەهــا بــاس لــەوە دەکات
چــۆن بەرنامــەی جیــاوازی چارەســەر بــە موزیــک لــە جیاتــی دەوا و دەرمــان بــۆ زۆر حاڵــەت بــەکار هاتــووە و مێلــۆدی
و ڕیتمــی موزیــک ســەرنجی نەخــۆش بــەرەو خــۆی ڕادەکێشــت و ئێشــی لــە بیــر دەباتــەوە و ئاســتی هۆرمۆنەکانــی
ســرێس لــە نەخۆشــەکەدا کــەم دەکاتــەوە .کێشــەیەکی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک ،ئەوەیــە کــە چــۆن موزیــک
لەگــەڵ ژینگــە دروســتکراوەکان یــەک بخــات.
کاریگەریی بەشداریی کولتووری لەسەر تەندروستی
بەشــداری لــە چاالکییــە کولتورییەکانــدا کاریگەریــی ئەرێنــی لەســەر تەندروســتیی مــرۆڤ هەیــە (کۆنــان .)٢٠٠١
توێژینەوەکــەی کۆنــان دەریخســت کــە ئــەو کەســانەی بەشــداری لــە چاالکییــە کولتوورییەکانــدا ناکــەن مەترســیی
مردنیــان لــە بــەراورد بەوانــەی بەشــداری دەکــەن  ٥٧لــە ســەد زیاتــرە .توێژینەوەکــە هەروەهــا ئەوەشــی پیشــان داوە
کــە ئــەو کەســانەی بەشــداریی چاالکییــە کولتورییــەکان ناکــەن ،بــەاڵم هەڵســوکەوتیان دەگــۆڕن بــۆ ئــەوەی ببنــە
بەشــدارێکی چاالکیــی بۆنــە کولتوورییــەکان ،ئاســتی تەندروســتییان دەگاتــە ئــەو کەســانەی کــە هــەر لــە ســەرەتاوە
بەشــدارییان کــردووە .ئــەم توێژینــەوە دەریخســت کــە پەیوەندیــی نزیــک لــە نێــوان بەشــداریی کولتــوری ،دۆخــی
تەندروســتی و نرخاندنــی کەســەکان لــە تەندروســتیی خۆیــان هەیــە.
توێژینەوەیەکــی دیکــە پیشــانی دام ئــەو کەســانەی کــە چاالکیــی کولتورییــان هەیــە لەوانەیــە زیاتــر بژیــن (بایگێرن،
بێنســۆن و یۆهانســۆن .)١٩٩٦ ،تیۆرێــل ( )٢٠٠٠دەگاتــە ئــەوەی کــە بەشــداریی کولتــووری لــە ڕوانگــەی
تەندروســتیی گشــتییەوە یەکجــار گرینگــە.
موزیــک دەتوانێــت چاالکییــەک بێــت کــە لــە ژینگــەی دروســتکراودا دەبێتــە هــۆی باشــرکردنی تەندروســتی.
ســیلبێر ()٢٠٠٥لەســەر پڕۆژەیەکــی موزیــک بــۆ خامنــان توێژینــەوەی کــرد ،ئەنجامــەکان دەریانخســت ئــەو
کەســانەی بەشــداریی چاالکییەکــە بــوون کاریگەریــی ئەرێنــی لەســەر تەندروســتییان بــووە .بــۆ وێنــە ،چاالکییەکــە
بووەتــە چوارچێوەیەکــی کۆمەاڵیەتیــی نــوێ بــۆ ئــەوەی کەســەکان پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتــی لەگــەڵ یەکــر دروســت
بکــەن .بەشــداربووان فێــر بــوون کــە گــوێ لــە یەکــر بگــرن ،ڕەخنــەکان ببیســن و بــە شــێوەی جیــاواز خۆیــان
دەربــڕن .توێژینەوەکــەی ٢٠٠٥ی ســیلبێر ،لەســەر بایەخــی چاالکییــە موزیکییەکانــدا تەئکیــدی کــردووە ،ئــەوەی
ڕوون کــردەوە کــە ئــەو چاالکییــە دەتوانێــت یارمەتیــی بەشــداربووان بــدات کــە تێگەیشــن و پەیوەندییــان لەگــەڵ
ئەوانــی تــر باشــر بکــەن و ئــەوە بــە تایبــەت بــۆ کەســانی دەســەاڵتخوازیش ڕاســتە (هەمــان ســەرچاوە).
لــە گروپــی موزیکــدا دەبێــت ئەندامــان شــوێن ئاوازدانــەر بکــەون .ئــەوەش ڕاهێنانێکی باشــە بــە تایبەت بۆ کەســانی
دەســەاڵتخواز .لــە دامەزراوەیەکــدا ،لەوانەیــە بــە هــۆی خواســتی هێــزەوە لــە نێــوان بەڕێوەبــەر وکارمەندەکانــدا
بەریەککەوتــن دروســت ببێــت .بــە یارمەتیــی ئاوازدانــەر ،بەشــداربووان فێــر دەبــن کــە پێکــەوە هــەوڵ بــدەن بــۆ
ئــەوەی بگەنــە ئامانجێکــی هاوبــەش و ئــەوەش بــە واتــای شــوێنکەوتنی دەســەاڵت و کۆنرتۆڵــی ئەوانــی تــر نییــە
(هەمــان ســەرچاوە) .جگــە لــەوە ،گــرووپ پەیوەندییەکــی چاالکانــە لــە نێــوان ئەندامانــدا پێکدەهێنێــت .هــەر
ئەندامێــک دەبێــت دەنگــی خــۆی کۆنــرۆڵ بــکات و هــاوکات گــوێ بگرێــت و هاوکاریــش بــکات.
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بــۆ گەیشــن بەمــە دەبێــت ئەندامــان خۆیــان ڕابهێنــن کــە چــۆن خۆیــان کۆنــرۆڵ بکــەن،
ســەبریان بێــت و بــڕوا بەوانــی تــر بکــەن و ئــەوەش لــە ئاکامــدا دەتوانێــت ببێتــە هــۆی
باشــربوونی بڕوابەخۆیــی و دروســتکردنی وێنەیەکــی باشــر لــە خۆیــان .پــرات ()١٩٩٠
پێــی وایــە کــە موزیــک دەتوانێــت ڕاســتییەکی نــوێ بخوڵقێنێــت کــە دەتوانێــت ئــەو هەلــە
بــۆ بەشــداربووان بڕەخســێنێت کــە خۆیــان لــە دۆخێکــی دیکــەدا بدۆزنــەوە .موزیــک
دەتوانێــت هەســتی ئــازادی دروســت بــکات و ئــەوەش هێزیكــی تــر دەدات بە بەشــداربووان
و توانایــی گۆڕینــی هەڵســوکەوتەکانیان پێــدەدات .دەتوانێــت یارمەتیــی کەســەکان بــدات
کــە زینــدوو مبێننــەوە ،گەشــە بکــەن و ناســنامەی کەســی و گشــتی دروســت بکــەن .پــرات
هەروەهــا ئــەوەش ڕوون دەکاتــەوە کــە فەزایــەک لــە ڕێگــەی موزیکــەوە دروســت دەبێــت
ئــەوە بــە بیــر کەســەکان دەهێنێتــەوە کــە بــە شــێوەی جەســتەیی و بنەڕەتــی پێویســتیان
بــە ئــازادی هەیــە .موزیــک دەتوانێــت ئــەو تواناییــە بــە کەســەکان بــدات لــە بیــر و هەســتی
ناخــۆش دوور بکەونــەوە ،ئــەو هەلەیــان پێــدەدات کــە بژیــن ،ئەگەرچــی ئــەو ژیانــە لــە
چرکەســاتی ئێستاشــدا بێــت (هەمــان ســەرچاوە).
توێژینــەوە لەســەر کاریگەریــی ئەرێنــی بەشــداری لــە گروپــی موزیــک و کاریگــەری لەســەر
دەرمــان لــە دامەزراوەکان و شــوێنەکانی کارکــردن ســنووردارە (ســیلبێر .)٢٠٠٥ ،توێژینەوە
زیاتــر لەوانەیــە دەســتکەوتی بەکەڵــک دەربخــات .چەندیــن هــۆکار هەیــە بــۆ ئــەوەی کــە
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پێــان بڵێــت توێژینــەوە لەســەر کاریگەریــی بەشــداری لــە گروپــی موزیکــدا بەنرخــە تاکــوو بۆمــان ڕوون ببێتــەوە کــە
چــۆن لەســەر بڕوابەخۆیــی ،هەســتی هاودڵــی ،و کۆنــرۆڵ بەســەرخۆدا کاریگــەری هەیــە و توندوتیــژی و پێویســتی
بــە تەئیدکــران لــە الیــەن ئەوانــی تــرەوە کــەم دەکاتــەوە (هەمــان ســەرچاوە).
هونەر ،پڕۆسەی دەرمان و خۆشبژێری
بەپێــی قســەی مێژووناســانی هونــەر ،مرۆڤەکانــی ئێســتا لــە جیهانێکــی زۆر جوانیناســانەتردا دەژیــن کــە هونــەر،
جلوبــەرگ و دیزایــن بێژومــار ئەزموونــی جوانیناســانەیان خوڵقانــدووە (لێدێــر ،بێلــک ،ئۆبێرســت و ئۆگســتین،
 .)٢٠٠٤کاتێــک کەســێک دەڕوانێــت دیمەنــی جیاجیــا وەک کارێکــی هونــەری دەبینێــت ،پرۆســەی ئاڵــۆزی
ناســینی و ســۆزداری لــە مێشــکدا ڕوو دەدەن (کەیــس .)٢٠٠١ ،بــۆ تێگەیشــن لــە واتــای نیگارکێشــی ،گرینگــە
بــەر لــەوەی لــە ســەرجەم وێنەکــە تێبگەیــن ســەرەتا لــە بەشــە جیاجیاکانــی تێبگەیــن .کاتــی ســەیرکردنی نیگارێــک
و لــە پرۆســەی تێگەیشــن لێــی ،بــۆ وێنــە ســەیرکەر دەتوانێــت ئەزموونــی دڵخۆشــی ،هاوبەشــی ،نائاســوودەیی یــان
ئارەزوومەنــدی بــکات .ئــەم وەاڵمــە ســۆزداری و ناســینییانە ،پێیــان دەوترێــت ئەزموونەکانــی جوانیناســی (هەمــان
ســەرچاوە ).و زۆربــەی کات دەبێتــە هــۆی هاندانــی ئەرێنــی ،ڕازیبــوون و ئەزموونــی بــاش بــۆ ســەیرکەر (لێدێــر و
ئەوانــی تــر.)٢٠٠٤ ،
بەپێــی کریســێر و کریســێر ( ،)١٩٧٢دەروونناســیی هونــەر بوارێکــی زانســتیی ئەزموونییــە کــە جەخــت دەکاتــەوە
لەســەر هەڵســوکەتی ناوەکــی و دەرەکیــی مــرۆڤ و ئــەوەی کــە چــۆن ئــەو هەڵســوکەوتانە پەیوەندییــان بــە هونــەرەوە
هەیــە .چەندیــن تیۆریــی دەروونناســیی هونــەر هــەن کــە هــەوڵ دەدەن ئەزموونی کەســەکان لە هونەر شــی بکەنەوە
و وەســف بکــەن .بــە کورتــی ،کریســێر و کریســێر بڕوایــان وایــە کــە مۆدێلــە دەروونناســانەکان لەســەر تێگەیشــن 
لــە هونــەر دەبێــت لەســەر بنەمــای مۆدێلــی هەڵســوکەوتی هۆمێستاتیســی بــن ،کــە پێشــنیار دەکات دۆخێکــی
باشــینەی دەروونــی هەیــە کــە مرۆڤــەکان هــەوڵ دەدەن بگەنــە هاوســەنگیی لــە نێــوان گــرژی و ئاســوودەییدا .ئــەم
دۆخــەی هۆمێســتاتیس دەتوانێــت هەندێــک الیەنــی پەیوەندیــی کەســەکە بــە هونــەرەوە شــی بکاتــەوە و ئــەوەی
کــە ئەزموونــی هونــەر دەتوانێــت یارمەتیــدەری کەســەکان بێــت بــۆ ئــەوەی هاوســەنگی هۆمێســتاتیس بــە دەســت
بهێننــەوە (هەمــان ســەرچاوە.).
هونەردەرمانــی (موزیــک ،ســەما ،وێنەکێشــان ،و شــانۆدەرمانی) تواناییەکــی بێوێنەیــان لــە چارەســەری ئــەو
کەســانەدا هەیــە کــە نەخۆشــیی سایکۆســۆماتیکیان هەیــە ،و ناکرێــت بــە شــێوازە نەریتییــەکان دەرمــان بکرێــن
(تیۆرێــل و کۆنارســکی .)١٩٩٨ ،بــۆ وێنــە ،ئارگیــل ( ،)٢٠٠٣پیشــانی دا کــە چــۆن گروپێــک خەڵــک ،کــە وەک
گروپــی بەرمەترســیی نەخۆشــییە دەروونییــەکان دەستنیشــان کــراون ،لــە پــڕۆژەی هونەریــی جیاجیادا بەشــدارییان
کــردووە و دۆخــی دەروونــی و کۆمەاڵیەتییــان باشــر کــردووە .بەشــداربووان دەڵێــن کــە پــڕۆژە هونەرییــەکان
بڕوابەخۆییــان زیــاد کــردوون و ئــەو هەســتەیان بــۆ ســاز بــووە کــە بەشــێکن لــە گروپێکــی کۆمەاڵیەتــی .ئــەو پــرۆژە
هونەرییــە بــۆ باشــرکردنی تەندروســتی تێچــووی زۆرە (هەمــان ســەرچاوە) .گراندێــر ( ،)١٩٩٤هەروەهــا دەڵێــت
کــە بەشــداری لــە پرۆســەی هونــەری جیاجیــادا دەتوانێــت ئامــرزای دەربڕینــی هەســتەکان و ئەزموونــەکان بــە
شــێوەیەکی کارا ببەخشــێتە بەشــداربووان.
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دیزاینی سەلوتۆجێنیک و بەرهەمهێنەری
کاتێــک بەڕێوەبەریــی ڕێکخراوەیــەک دەیهەوێــت بەرهەمهێنــەری بباتــە ســەر ،زۆربــەی کات تەکیــز دەکەنــە ســەر
کاری کارمەنــدان و هاندانــی تاکەکســەکان لــە جیاتــی ژینگــەی فیزیکــی و دیزاینــی شــوێنی کار (هێرواگێــن و
ئەوانــی تــر .)١٩٩٥ ،لەتوێژینەوەیەکــدا ،هێرزبێــرگ ( ،)١٩٦٦ســەیری هاندانــی کرێکارانــی کــرد و لەســەر
پەیوەندیــی نێــوان هەڵســوکەوتی کرێــکار و ژینگــەی فیزیکــی توێژینــەوەی کــرد.
کاتێــک ژینگــەی فیزیکــی وەڕەزکــەر بێــت ،دەتوانێــت بــە شــێویەکەی نەرێنــی کار لەســەر حــەزی کارمەنــدان بکات
و لــە ئەنجامــدا بەرهەمهێنــەری دابەزێــت .هێرزبێــرگ تەئکیــد دەکاتــەوە کــە پێویســتە دەستڕاگەیشــن بــە ژینگــەی
فیزیکیــی پاڵپشــتیکەر هەبێــت کــە هانــدەری کارمەنــدان بێــت (هەمــان ســەرچاوە) .تیۆریــی هاندانــی مازلــۆ
( )١٩٨٧یەکێــک لــە نارساوتریــن تیۆرییەکانــە لــە پەیوەنــدی بــە پێداویســتی و هاندانــی مرۆڤــەکان .تیۆرییەکــەی
مازلــۆ بــۆ شــیکاری و وەســفی ژینگــەی کۆمەاڵیەتــی پــەرەی پێــدراوە ،بــەاڵم دەکرێــت بــۆ ژینگــەی فیزیکیــش
ســودی لــێ وەربگیرێــت (هێرواگێــن و ئەوانــی تــر .)١٩٩٥ ،بــۆ وێنــە ،پێویســتی بــە ئاســایش دەکرێــت لــە ڕێگــەی
دیزاینــی ژینگەکانــەوە بــە دەســت بێــت و ڕێگــە بــە خەڵــک بدرێــت بەرجەوەندێکــی جوانیــان هەبێــت (هەمــان
ســەرچاوە) .ئەگــەر مرۆڤــەکان بــە یارمەتیــی ژینگــەی دەوروبەرییــان هــان نەدرێــن ،زۆر بــە ســادەیی حەزەکانیــان
لــە دەســت دەدەن و ئــەوە دەتوانێــت کاراییــان بهێنێتــە خــوارەوە (الوســۆن  .)٢٠٠١لــە الیەکــی دیکــەوە ،هاندانــی
زۆر دەتوانێــت ببێتــە هــۆی ســرێس ،چونکــە کەســەکان توانایــی هەڵکردنیــان لەگــەڵ هاندرانــی زۆر نییــە (هەمــان
ســەرچاوە).

هونەر و موزیک لە ژووری دوای نەشتەرگەری ئازارچەشنت و کاتی
چاکبوونەوە کەم دەکاتەوە
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زیادبوونــی زانیــاری و هۆشــیاری لەمــەڕ پەیوەندیــی نێــوان تەندروســتیی باشــر و قازانجــی زیاتــر کاریگــەری لەســەر
ئــەوە دادەنێــت کــە دیزاینــەرەکان ،نژیاروانــەکان و بەڕێوەبــەران چــۆن دیزایــن دەکــەن ،بینــاکان دروســت دەکــەن
و ئاگادارییــان دەکــەن (فیســک  .)٢٠٠٠ ،بــۆ وێنــە ،باشــربوونی هــەوای ژوورەوە تەندروســتیی کارمەنــدان باشــر 
دەکات ،ژمــارەی ئــەو ڕۆژانــەی نەخــۆش دەکــەون کــەم دەکاتــەوە ،پێداویســتییان بــۆ چاودێریــی تەندروســتی کــەم
دەکاتــەوە ،بەرهەمهێنەرییــان زیــاد دەکات ،ئەوانــەش لــە ئەنجامــدا هەموویــان توانایــی کارکــردن دەبەنــە ســەر و
دەبنــە هــۆی سوودبەخشــیی زیاتــر بــە کۆمپانیــا .باشــربوونی ئێرگۆنۆمیــک بــۆ کارمەنــدان دەرکەوتــووە کــە قازانجی
کۆمپانیــا دەباتــە ســەر (هەمــان ســەرچاوە) .بــۆ وێنــە کۆمپانیــای ئای.بی.ئێــم  ١٨٦،٠٠٠دۆالری لەســەر ڕاهێنانــی
ئێرگۆنۆمیــک و جێبەجێکردنــی زیاتــری ئێرگۆنۆمیــک ســەرف کــرد و دیزایــی شــوێنی کار و زۆر ئامــرازی کارکردنــی
گــۆڕی (هێالندێــر و بوریــس.)١٩٩٥ ،
ئــەو کارانــەی کــران بریتــی بــوون لــە باشــرکردنی شــوێنی کار ،باشــرکردنی ڕووناکــی ،کەمکردنــەوەی ژاوەژاو،
پشــتوانیی باشــر لــە کارە ڕوتینــە قورســەکان .پڕۆژەکــە ڕێــژەی ڕۆژەکانــی نەخۆشــیی  ١٩لەســەد کــەم کــردەوە
کــە ســااڵنە  ٦٨،٠٠٠دۆالر قازانجــی دروســت کــرد .هەروەهــا ،گۆڕانکارییــەکان بوونــە هــۆی چوونەســەری
بەرهەمهێنــەری و باشــربوونی کوالیتــی کــە ســااڵنە  ٧،٤٠٠،٠٠٠دۆالر قازانجــی بــۆ کۆمپانیاکــە دروســت کــرد.
بــە واتایەکــی تــر ،ســەرمایەگوزارییەکان و گۆڕانکارییــەکان لــە ژینگــەی فیزیکیــدا ،لــە ڕێگــەی باشــرکردنی
تەندروســتی و بەرهەمهێنەرییــەوە بوونــە هــۆی قازانــج و ســوود بــۆ کۆمپانیاکــە (هەمــان ســەرچاوە).
باس و دەرەنجام
وەک دەرەنجامێــک بــۆ زانیارییەکامنــان،
و کۆمەڵگایەکــی پــڕ لــە بیرۆکــە کــە
ئینتەرنێــت زیاتــر هانــدەری بــووە،
دەتوانیــن بڵێیــن کــە نەخۆشــییەکان زیاتــر
بــەرەو رسوشــتێکی دەروونــی کۆمەاڵیەتــی
و سایکۆســۆماتیک دەچــن .توێژینــەوەی
جێمتامنــە ئــەوەی دەرخســتووە کــە ئــەو
کەســانەی هەســتی ئەرێنییــان هەیــە
ئەگــەری تەندروســتییان زیاتــرە ،ڕێــژەی
وەســتانی دڵیــان کەمــرە و بــۆ وێنــە کەمــر 
تووشــی ســەرمابوون دەبــن.
منوونەیەک لە شوێنی کاری تەندروست لەالیەن بی.ڤی.ئێن ئوسرتالیا
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نووسینگەی تەندروست لەالیەن بی.ڤی.ئێن ئوسرتالیا

هەبوونــی پەیوەندیــی لــە نێــوان ژینگەیەکــی ئەرێنــی و تەندروســتییەکی جەســتەیی بــاش لــە گریامنــەوە بووەتــەوە
ڕاســتی و چۆنیەتیــی ژیــان ،شــوێنی کار ،و چۆنیەتیــی هەڵســوکەومتان لەگــەڵ ژینگــەی دروســتکراو ،هەموویــان
کاریگەریــی گەورەیــان لەســەر هەســتەکان و ئەزموونەکانــی ئێمــە دەبێــت .ئــەم هەســتانە و ئــەم ئەزموونانــە الیەنــە
ســەرەکییەکانی پرۆســەی تەندروســتین کــە دەکرێــت بــە دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک و هۆکارەکانــی دیزاینــی دەروونی
کۆمەاڵیەتــی لــە ژینگــەی دروســتکراودا بەهێــز بکرێــن .هەروەهــا ،کاریگەرترینــی ئــەم هۆکارانــە لــە رسوشــتدا
بریتییــە لــە :پەیوەندیــی مــرۆڤ و جیهانــی رسوشــتی.
بەرباڵوبوونــی نەخۆشــییە تەشەنەســێنەکان (  )NCDوەک قەڵــەوی یەکێکــە لــە کێشــە ســەرەکییەکان کــە
ڕووبــەڕووی پالندانــەر و دیزاینــەر دەبێتــەوە .کۆمەڵــگای بەتەمــەن و زیادبوونــی ژیانــی شــاری دوو کێشــەی گــەورەی
دیکــەن کــە دەکرێــت بــۆ چارەســەریان کەڵــک لــە دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک وەربگیرێــت بــۆ ئــەوەی ئاســتی ژیــان
بــاش بکرێــت و هانــدەرە ئەرێنییــەکان زیــاد بکرێــن و شــێوەژیانێکی چاالکانــە بــۆ کەســانی بەتەمــەن بگیرێتــە بــەر.
ئێمــە دەبێــت لەســەر دیزاینــی داهێنەرانــە و پالنــی ئێکۆلۆژیکــی ،ســەقامگیر و شــاری تەندروســتی ســەلوتۆجێنیک
لــە سەرانســەری جیهانــدا ئیــش بکەیــن .ئــەوە ئەرکــی دیزاینــەر و پالندانــەرە کــە بەهــای ئیکۆدیزایــن و باشــرکردنی
تەندروســتی بــە دیزاینێکــی ســەلوتۆجێنیک لەســەر بنەمــای زانیارییــەوە بزانێــت.
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بەهــای جوانیناســانەی ژینگــەی دەوروبــەر بەهــای کۆمەڵگاکەمــان
دەگوازێتــەوە .شــوێنە جوانــەکان تەنیــا هانــدەر نیــن بەڵکــو دەرکەوتووە
کــە ســەرچاوەی دڵخۆشــین و دڵەڕاوکــێ و ســرێس کــەم دەکەنــەوە.
ژینگەیەکــی بــاش دیزاینکــراو دەتوانێــت بــە شــێوەیەکی ئەرێنــی
چوارچێــوە کۆمەاڵیەتــی ،دەروونــی و هەڵســوکەوتەکانی کۆمەڵــگای
ئێمــە پێکبهێنێــت :ئەگــەر لەڕێگــەی ئیکۆدیزاینــەوە رسوشــت بهێنینــە
نــاو ژینگــەی دروســتکراوەوە و شــوێنی کارکردمنــان بــە هونــەر و
کولتــور پــڕ بکەینــەوە ،دەتوانیــن توانایــی میشــکامن لــە زۆر ئاســتدا
وەک ناســین ،تێگەیشــن ،ســۆزداری ،حەسانەوە و بەدەســتهێنانەوەی
وزەوە باشــر بکەیــن.
ڕێبــازی ئیکۆدیزایــن و نژیاروانیــی ســەلوتۆجێنیک ،دەبنــە هــۆی
شــێوەژیانێکی تەندروســت و ئــەو کارەش بــە دروســتکردنی ژینگەیــەک
دەکــەن کــە تێیــدا جەخــت کراوەتــەوە لەســەر هۆکارەکانــی
خۆشــبژێوی کــە تەندروســتی باشــر دەکــەن و خەونــی بەدیهاتنــی
کۆمەڵگایەکــی تەندروســت دەکەنــە واقیــع .لەبەرچاوگرتنــی زیاتــری
بنەماکانــی ئیکۆدیزایــن و نژیاروانیــی ســەلوتۆجینیک دەبێتــە هــۆی
نوێکاریــی کۆمەاڵیەتــی و گەشــەی ئابــووری و ئــەم کارەش لەڕێگــەی
ڕێبازێکــی نێــوان بــواری و یەکخســتنی زانســتەکانی نژیاروانــی،
پزیشــکی ،تەندروســتیی گشــتی ،دەروونناســی ،و ئەندازیــاری لەگــەڵ
کولتــوور و هونــەر و  موزیــک دەکات.

ڕێبازی ئیکۆدیزاین
و نژیاروانیی
سەلوتۆجێنیک ،دەبنە
هۆی شێوەژیانێکی
تەندروست و ئەو
کارەش بە دروستکردنی
ژینگەیەک دەکەن کە
تێیدا جەخت کراوەتەوە
لەسەر هۆکارەکانی
خۆشبژێوی کە
تەندروستی باشرت
دەکەن و خەونی
بەدیهاتنی کۆمەڵگایەکی
تەندروست دەکەنە
واقیع.

ملمالنێــی ئێمــە بــۆ ئەوەیــە کــە بــە دوای بیرۆکــەی داهێنەرانــە و داهاتووبینــدا بیــن کــە نژیاروانــان و پالندانــەران
هــان بــدات بــۆ ئــەوەی بەســەر داخوازیــی ئابووریــدا زاڵ بــن .دیزاینــی ئێکــۆ و ســەلوتۆجێنیک دەبێــت وەک
ئامرازێکــی زۆر بەســوود بــە دەســتی دیزاینەرانــەوە کەڵکــی لــێ وەربگیرێــت» بــە دروســتکردنی ژینگەیەکــی
زۆر ســەلوتۆجێنیک ،دەتوانیــن بــاری تێچووەکانــی چاودێریــی تەندروســتی کــەم بکەینــەوە و ژیانــی زۆر کــەس
لەســەر هەســارەکەمان باشــر بکەیــن .لەگــەڵ ئــەوەی کــە توێژینــەوەی زانســتیی زیاتــر لەســەر پەیوەندیــی نێــوان
دیزاینــی ئیکــۆ و ســەلوتۆجێنیک لەگــەڵ تەندروســتی و خۆشــبژێویامن دەکرێــت ،زیاتــر دەردەکەوێــت کــە پێویســتە
توێژینــەوەی زیاتــر بکەیــن و بــەکاری بهێنیــن.
لــە مــاوەی دوو دەیــەدا ،زنجیرەیــەک توێژینــەوە لەســەر دیزایــن بــۆ نووســینگەکانی کارکــردن ،بــۆ چاودێریــی
بەســااڵچووان ،دامەزراوەکانــی چاودێریــی تەندروســتی لــە ناوەنــدی لێکۆڵینــەوەی ئێمــەدا کــراوە و بــە ڕوونــی
ئەوەیــان دەرخســتووە کــە چــۆن بنەماکانــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک بــۆ دروســتکردنی ژینگــە بــۆ کۆمەڵگایەکــی
جیهانیــی تەندروســت بگونجێرنێــن .توێژینــەوە دەریخســتووە کــە ڕوانگــەی ســەلوتۆجینیک چوارچێوەیەکــی  
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تیۆریــک بــۆ دیزاینــی ژینگەکامنــان دروســت دەکات کــە دەبێتــە هــۆی هانــدان ،ســەرقاڵ کــردن و باشــرکردنی
هەســتی هاســۆزی و لــە ئاکامیشــدا بەهێزبوونــی ســراتیجییەکان هەڵکــردن و باشــرکردنی تەندروســتی.
بــۆ جێبەجێکردنــی ئــەو بنەمایانــەی دیزایــن ،پێویســتە کــە ســەرجەم ڕێکخــراوە ،حکومەتــی و سیاســەتدانەران لــە
واتــای ئیکۆدیزایــن بــە ڕوانگەیەکــی ســەلوتۆجێنیک تێبگــەن .زانیــاری لەســەر ئــەوەی کــە چ هۆکارێکــی ژینگەیــی
دەبێتــە هــۆی تەندروســتی و خۆشــبژێوی ،دەتوانێــت ڕێنیشــاندەری بڕیــارە سیاســییەکان بێــت .لــە پڕۆســەی
بڕیاردانــدا گرینگــە کــە ڕوانگەیەکــی نێــوان بــواری هەبێــت کــە تاکــەکان بــە پاشــخان و زانیاریــی جیاجیــاوە پێکــەوە
لــەم بــوارەدا کار بکــەن ئــەو کەســانە دەکرێــت دەروونناســەکان ،نژیاروانــەکان ،نژیاروانــی بەرجەوەنــد ،دکتــۆرەکان،
زانایانــی هەڵســوکەت ،ئەندازیــاران و پســپۆڕانی تەندروســتی بــن.

ئیکۆدیزاین کە دەبێتە هۆی باشرتکردنی تەندروستی لە شوێنی کارکردندا

خۆشــبەختانە تــا دێــت بەکارهێنانــی ڕوانگــەی نێــوان بــواری وەک ســراتیجیی ســەرەکیی زیاتــر پــەرە دەســتێنێت
(بێــری .)٢٠٠٧ ،بــۆ وێنــە ،کەرتــی تەکنۆلۆژیی ئینتەرنێــت کۆمەڵناس ،مرۆڤنــاس و دەروونناســەکان دادەمەزرێنێت
بــۆ ئــەوەی توێژینــەوە لەســەر ئــەوە بکــەن کــە چــۆن بەرهەمێــک لــە کولتــووری جیــاوازدا کەڵکــی لــێ وەربگیرێــت.
قازانجــی ڕوانگــەی نێــوان بــواری بــۆ کارکــردن ،لەوانەیــە چۆنیەتیــی بیرکردنەوەمــان بگۆڕێــت و لەوانەیــە توێژینــەوە
و داهێنــان زۆر دێمۆکراتیــک و گشــتگیر بــکات (هەمــان ســەرچاوە).
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بڕیــاردەران دەبێــت لــە کاتــی دروســتکردنی بینــادا ئــەم فاکتەرانــە لەبــەر چــاو بگــرن :ڕووناکیــی بــاش؛ ڕاکێشــانی
ســەرنج بــۆ شــتی ئەرێنــی؛ دەستڕاگەیشــن بــە ڕووناکیــی ڕۆژ و/یــان رسوشــت ،هونــەر ،شــتی هێامییــن و ڕۆحــی.
هــۆکاری دیکــە کــە دەبێــت لەبــەر چــاو بگیرێــن بریتیــن لــە پێویســتیی تــاک بــۆ کۆنرتۆڵــی ڕووناکــی ،ژاوەژاو ،پلــەی
گەرمیــی ژوورەوە ،توانایــی ئــەوەی کــە بــە دوای پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتیــدا بگەڕێــن یــان تەنیــا بــن .هەروەهــا ئــەوە
گرینگــە کــە فــەزای ڕاکێشــەر دروســت بکرێــت بــۆ ئــەوەی هەڵســوکەوت و پشــتیوانیی کۆمەاڵیەتــی ئاســان بکرێتەوە
و هــاوکات شــوێنی حەســانەوەی ژیانــی تایبەتیــش ببێــت .بــۆ ئــەوەی خەڵــک هــان بدرێــت کــە شــێوەژیانیان
بگــۆڕن ،پێویســتە پێشــنیاری ئــەو چاالکییانەیــان پــێ بکرێــت کــە بڕوابەخۆیــی و لێهاتووییــان زیــاد دەکــەن .ئــەوە
دەتوانێــت بەشــێکی لــە ڕێگــەی بەشــداری لــە چاالکییــە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە بــەدی بێــت.
بــە کورتــی توێژینەوەکامنــان تیشــک دەخەنــە ســەر دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک کــە دەتوانێــت شــارەکان و ژینگــەی
دەوروبــەر و ژێرخانەکامنــان بــە شــێوەیەک دروســت بــکات کــە ببێتــە هــۆی باشــربوونی تەندروســتی ،خۆشــبژێوی
و زیادبوونــی بەرهەمهێنــەری و قازانــج .دووهــەم ،ئەوەمــان پێشــان دا کــە پێویســتە توێژینــەوەی ئەزموونــی زیاتــر
بکرێــت بــۆ ئــەوەی قازانجەکانــی ئیکۆدیزایــن و ژینگــەی ســەلوتۆجێنیک دەربخرێــت و پشتڕاســت بکرێتــەوە.
ســێهەم ،ئێمــە کەســانی خــاوەن بڕیــار هــان دەدەیــن بــۆ ئــەوەی ئیکۆدیزایــن و دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک جێبەجــێ
بکــەن کــە لــە ئاکامــدا تەندروســتی و خۆشــبژێری باشــر دەکات.
لــە کۆتاییــدا ،دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک هێشــتا زۆر ســاوایە .هێشــتا شــاری تــەواو ســەلوتۆجێنیک بوونــی نییــە و
هەمــوو کەڵکەکانــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک هێشــتا جێبەجــێ نەکــراون .دەتوانیــن هەندێــک لــەو بنەمایانــە
لــە ژینگــەی دروســتکراودا ببینیــن بــەاڵم بــە تەواوەتــی و بەپێــی ئەزموونــی نووســەران تــا ئێســتا ئــەو شــتە بــەدی
نەهاتــووە .هێشــتا زۆر کاری تیۆریــک ،توێژینــەوەی تەکنیــکاڵ و داهێنــان ،توێژینــەوەی ژینگەیــی و ڕاڤــەی دیزایــن
دەبێــت بکرێــت و تاقــی بکرێتــەوە بــەر لــەوەی  کــە ئێمــە ژینگەیەکــان بێــت تــەواو ســەلوتۆجێنیک بێــت.
پێویســتە هەموومــان ئــەم گەڕانــە مەزنــەی ســەردەم درێــژە بدەیــن .ئــەوە گرینگرتیــن پرســیاری زانســتیی
شارســتانێتی مۆدێــرن واتــە «کۆمەڵــگای گــووگڵ»ە .ئێمــە تەندروســتی و کوالیتیــی ژیامنــان چەنــدە لــە ســەردەمە
کۆنــەکان جیــاوازە؟ چــۆن بــاری ئــەو نەخۆشــییانە کــەم بکەینــەوە کــە بــە هــۆی شــێوازی ژیانــەوە دروســت دەبــن
و چــۆن ژینگــەی ژێرخانــەکان دروســت بکەیــن کــە تەندروســتی خەڵکــی جیهــان باشــر بێــت؟ ئــەم توێژینەوەیــە
بیرۆکــە ســەرەکییەکان و پرســیارەکان کــە دەبێــت زیاتــر لــە توێژینــەوەی داهاتــوودا کاریــان لەســەر بکرێــت
پێکدەهێنیــت و گرینگرتیــن توێژینــەوەی نێــوان بــواری کــە دەبێــت لــە داهاتــوودا پــەرەی پــێ بدرێــت و خزمــەت بــە
مرۆڤایەتــی بــکات ،ڕوون دەکاتــەوە .گــەڕان بــۆ کەڵکــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک بــۆ دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی
تەندروســتی جیهانــی درێــژەی دەبێــت!
«ئەو گۆڕانکارییە بە کە حەز دەکەیت لە جیهاندا بیبینیت ».مەهامتا گاندی
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 .٢توێژینەوە لەسەر چاودێریی بەسااڵچووان

لــە ســااڵنی خوێندنــی لــە ئیتالیــا و دواتــر لــە مــاوەی دروســتکردنی پیشــەکەی لــە ســوید،
ئــاالن زیاتــر لەســەر دیزاینــی نەخۆشــخانە کاری کــرد و کاریگــەری لەســەر سیســتمی
تەندروســتی دانــا .ئــەو خااڵنــەی دیکــەش کــە هــاوکات کاری لەســەر کــردن ئەمانــە بــوون:
چاودێریــی بەســااڵچووان ،زیندانــەکان و دیزاینــی شــوێنی کارکــردن .کاتێــک کــە ئــەو چەمکــی
دیزاینــی ســەلوتۆجێنیکی داهێنــا ،درێــژەی دا بــە توێژینــەوە و بەکارهێنانــی ئــەم بنەمایانــە
لــە بوارەکانــی دیکــەدا.
بــە هەبوونــی ئەزموونــی ڕاســتەوخۆ لــە چارەســەریی نەخۆشــیی بەتەمەنــەکان و ئــەوەی
کــە چەندیــن ســاڵ پێشــر بەســەر دایەگــەورەی ســاتوو هاتبــوو ،ئــاالن بڕیــاری دا کــە لــە
چاودێریــی تەندروســتیدا گۆڕانــکاری بــکات .بۆ ســااڵنێک ئەو وەک پرۆفیســۆرێک ســەردانی
زانکــۆی فلۆرێنســی کردبــوو لــە ئیتالیــا و لەگــەڵ توێــژەری پێشــەنگ دوکتــور جــان زیســێل
کاری کردبــوو .ئــەو بــوارەی کــە زیســێل کاری لەســەر کــردووە و لــە جیهانیشــدا بــەو هۆیــەوە
دەنارسێــت و ڕێــزی لــێ دەگیرێــت نەخۆشــیی ئەلزایمێــر و پێشــنیارەکانیەتی بــۆ چاودێریــی
لــەو کەســانەی ئــەو نەخۆشــییەیان هەیــە .ئــاالن کاتێکــی زۆری لەگــەڵ ئــەو تێپــەڕ کــرد.
وەک نژیــاروان دەورێکــی گرینگــی گێــڕا بــۆ ئــەوەی لــە نەخۆشــخانەکاندا بــە باشــرین شــێوە
چاودێریــی نەخــۆش بکرێــت .هەروەهــا دەکرێــت بنەماکانــی ســەلوتۆجێنیک بــۆ چادێریــی
بەتەمەنــەکان ،بەکاربێــت و ئاســتی ژیانیــان باشــر بــکات و ڕاهێنــان بــەو کەســانە بکرێــت
کــە بــۆ ماوەیەکــی زۆر لــەو ناوەندانــە دەمێننــەوە.
توێژینەوەکــەی ئــاالن بــە نــاوی باشــرکردنی تەندروســتی لــە ڕێگــەی دیزایــن لــە ناوەندەکانــی
چاودێریی بەســااڵچووان ،ســاڵی  ٢٠٠٥لە الیەن ناوەندی دیزاین و توێژینەوە لە کارۆلینســکا
بــاو کرایــەوە .لێــرەدا هەندێــک بڕگــە لــەو توێژینەوانــە دەهێنین.
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زۆربوونی ژمارەی بەتەمەنەکان
ژمــارەی کەســانی بەتەمــەن بــە شــێوەیەکی بەرچــاو و خێــرا لــە ســوید ،ئەوروپــا و ئەمریــکای باکــوور لە هەڵکشــاندایە
و داواکاری بــۆ چاودێریــی تەندروســتی بــۆ ئــەو بەشــە گەورەیــەی کۆمەڵــگا ڕوو لە زیادبوونــە .هاوکات هەڵوێســتەکان
و ڕوانگەکانیــش لەســەر بەتەمەنــی لــە گۆڕاندان.
بەرەیەکــی خوێنــدەوار و هۆشــیار بــە ڕوانگــەی نوێــوە بەڕێــوەن .کۆمەڵــگای پێشــکەوتووی ڕۆژئــاوا هەلــی ئابووریــی
گەورەتــری بــۆ ژیانێکــی چــاالک و دەوڵەمەنــد بــۆ ئــەو کەســانە ڕەخســاندووە کــە بــەرەو پیــری دەچــن .ئــەو
پێشــکەوتنانە داواکاری بــۆ گۆڕانــکاری لــە چارەســەری پزیشــکی و ژینگــە فیزیکییــەکان بــۆ بەتەنەمــەکان دروســت
کــردووە .کێشــەیەکی دیکــە لــە چاودێریــی بەســااڵچوواندا ڕێــژەی بــەرزی نەخۆشــییە پەیوەندیــدارەکان بــە
ئامادەنەبوونــی کارمەندانــی چاودێریــی تەندروســتی و هەروەهــا کەمیــی هێــزی کارە .ژینگەیەکــی بــاش دیزاینکراو،
دەتوانێــت شــوێنێکی کاری پاڵپشــت بخوڵقێنــت و کارمەندانــی ڕاهاتــوو ڕابکێشــێت و کارمەنــدان بــۆ چاالکیــی
تەندروســتانە هــان بــدات.
ســەرچاوەکانی خزمەتگوزارییەکانــی تەندروســتی و چاودێــری بــۆ کەســانی بەتەمــەن ،ئێســتا بــەس نییــە و لــە
ســوید کەموکــوڕی هەیــە .هــەر بۆیــە ،شــێوازی نــوێ بــۆ بردنەســەری لێهاتوویــی و کوالیتیــی کۆنــرۆڵ دەبێــت
پــەرە بدرێــن .ڕاپۆرتێــک لەســەر دۆخــی هەنووکــە لــە بەڕێوەبەرایەتیــی نەتەوەیــی ســوید بــۆ تەندروســتی و ئاســایش
هەلومەرجەکــە بــە کێشــەدار نــاو دەبــات .زۆر ئاســتەنگی لــە دامەزرانــدن و ڕاگرتنــی ســتافێکی بــاش دەستنیشــان
کــراون و ئاســتی بــەرزی نەخۆشــیی ئامادەنەبــوون لەســەر کار ئامــاژەی پێکــراوە .ســەختە ئەنجامەکانــی ئــەم
هەلومەرجــە بــەراورد بکرێــت بــەاڵم بەڕێوەبەرایەتیــی نەتەوەیــی تەندروســتی و ئاســایش هۆشــداری داوە کــە ئــەم
گۆڕانکارییانــە کاریگەرییەکــی قورســیان لەســەر ئــەو کەســانە دەبێــت کــە تەمەنیــان کەمــە و ســەرچاوەی کەمیــان
لەبــەر دەســتدایە.

باشرتکردنی تەندروستی لەڕێگەی
دیزاینەوە بۆ کەسانی بەتەمەن
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چەمکــی بنەڕەتیــی ئــەو توێژینــەوەی لــە ســاڵی ٢٠٠٢دا لــە الیــەن ئاالنــەوە کــراوە ،ئەوەیــە کــە پێداویســتییەکانی
ژیانــی مــرۆڤ بــۆ کەســانی بەتەمــەن لــە ڕێگــەی دیزاینــی شــوێنەکانەوە کــە تەندروســتی و خۆشــبژێوی دەبەنــە
ســەر بــەدی بێــت .ئــەم بەهایانــە دەکرێــت لــە ڕێگــەی دیزاینێکــی هۆشــیارانەی ژینگــەی فیزیکییەوە بەپشتبەســن 
بــە ئەزموونــی کارمەنــدان ،ئەندامانــی بنەماڵــە و بەتەمەنــەکان بــەدی بێــن .ئامانجێکــی توێژینەوەکــە شــیکاریی
باشــربوونی تەندروســتی بــووە بــە یارمەتیــی شــوێنە دیزاینکــراوەکان بــۆ بەتەمەنــەکان بــۆ ئــەوەی لــە پالندانانــی
داهاتــوودا کەڵــک لــەم زانیارییــە وەربگیرێــت .ناوەندەکانــی چاودێریــی بەتەمەنــەکان شــوێنی ژیانــی بەتەمەنــەکان
و هەروەهــا شــوێنی کارکردنــی کارمەندانــی ئــەو شــوێنانەیە .هــەر بۆیــە پێویســتە کــە باشــرکردنی شــوێنەکان
هــاوکات بــۆ هــەردوو گــرووپ بێــت.
ئەزموونی ئاالن لەگەڵ سیستمی فینالندیی چاودێریی بەتەمەنەکان
ئــاالن بۆخــۆی ئــەو ئەزموونــەی بــووە کــە ئــەو کەســانەی لــە تەمەنــی پیریــدا چاالکــن لــەو ســااڵنەی ژیانیانــدا باشــر 
دەتوانــن لەگــەڵ هەلومــەرج بگونجێــن .کاتێــک کــە ئــەو  چەنــد ســاڵ پێشــووتر لەگــەڵ دایەگــەورەی ســاتو کاتــی
بەســەر بردبــوو ،بــۆی دەرکەوتبــوو کــە کەســانی بەتەمــەن دەتوانــن ژیانێکــی پڕبەریــان ببێــت .ئــەو منوونەیەکــی
درەوشــاوە بــوو .ئــاالن لــە ســااڵنی دوای هەشــتادا ئــاگاداری ژیانــی خزمەکەیــان بــوو .ئــەو ١٠١ســاڵ ژیــا .ئــەو
هەروەهــا ئــاگای لــە مەرگــی دڵتەزێــن و کۆتاییــە ســەختەکانی ژیانــی بــوو.
ئەڵــاس حیشــمەتی هــاوکاری وتــی «ئــاالن هەمیشــە کەســێکی مێهرەبــان بــووە بەرامبــەر بــە کەســانی بەتەمــەن،
ڕەنگــە هۆکارەکەشــی بــۆ ئــەوە بگەڕێتــەوە کــە نەیتوانیــوە لــە کاتــی پیریــدا لــەالی دایــک و باوکــی خــۆی بێــت .ئــەو
ڕێزیــان بــۆ دادەنێــت ،گوێیــان لــێ دەگرێــت ،و کاتــی باشــیان لەگــەڵ بەســەر دەبــات».

پرۆفیسۆر ئەڵامس حێشمەتی
لە سەمپۆزیۆمی دیزاین و
تەندروستی لە سەنگاپوور
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تــا تەمەنێــک ،دایەگــەورەی ســاتو بــە تەنیــا دەژیــا ،بــەاڵم دەیتوانــی لەگــەڵ هاوڕێــکان و بنەماڵــەی بــە تەلەفۆنێــک
کــە ژمارەکانــی بــە گەورەیــی لەســەر نوورسابــوون ،پەیوەنــدی بگرێــت .لــەو کاتــەدا ،ئــەو ئامێــرە زۆر لــە فینالنــد بــە
کار نەدەهــات .کاتێــک ئــەو خانەنشــین بــوو ،ئــەو نەتەنیــا دەســتی کــرد بــە نیگارکێشــی و پەیکەرســازی ،بەڵکــوو
بەشــداری لــە چاالکییــە کولتــووری و هونەرییەکانیشــدا دەکــرد .لــە ڕێگەی ئــەو چاالکییانــەوە ،مێشــکی زۆر چاالک
هێشــتبۆوە .لــە تەمەنــی هەشــتاد و حــەوت ســاڵیدا ،یەکــەم پیشــانگەی هونــەری دانــا .ئــەو ژنــە سەرنجڕاکێشــە،
ســەرجەم کارە هونەرییەکانــی پیشــانگاکەی بەرهەمــی خــۆی بــوون و توانــی منایشــیان بــکات.
ســەرەنجام ،لەگــەڵ تێچكوونــی تەندروســتی ،پێویســت بــوو کــە بچێتــە نەخۆشــخانەیەکی فریاکەوتنــی خێــرا
چونکــە لــە شــوێنی چاودێریــی بەســااڵچووندا جیگــەی نەبــوو .ئــەوەی کــە لــە ســکاندیناڤیا بــە «چارەســەی
کۆتایــی پزیشــیکی »،نــارساوە فۆرمێکــی بەربــاوە لــە چاودێریــی خەڵــک لــە دوا قۆناغەکانــی تەمەنــدا .لــە وەهــا
چارەســەرێکدا ،کەســی بەتەمــەن بــە باشــی خواردنــی پێنادرێــت و چارەســەری پزیشــکیی پێویســتی نییــە .ئــەو
کەســانە کەمرتیــن بایەخیــان پێدەدرێــت ،ئــەوەش بــۆ ئەوەیــە کــە پێیانوایــە زووتــر مبــرن باشــرە .ڕاســتییەکی
ناخــۆش ئەوەیــە کــە زۆر کــەس بــە هــۆی کەمیــی چاودێریــی پزیشــیکی شــیاو لــە کۆتایــی ژیانیانــدا دەمــرن.
دایەگــەورەی ســاتوو لــە تەمەنــی  ١٠١ســاڵیدا و دوای شــەش مانــگ ژیــان لــە بەشــی فریاکەوتــن مــرد.

دایەگەورەی ساتوو لە بەشی فریاکەوتن ،لەگەڵ منداڵەکانی ئاالن ،جەژنی لەدایکبوونی سەد ساڵی
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سەرەتاکانی چاودێریی بەسااڵچووان لە سوید
کاتێــک ئــاالن لــە ســاڵی ٢٠٠٢دا ،گەڕایــەوە بــۆ پارکــی زانســتی نۆڤــوم لــە دامــەزراوەی کارۆلینســکا ،بەرنامەیەکــی
زۆر داهێنەرانــەی لەســەر چادێریــی بەســااڵچووان پێشــکەش بەحکومەتــی ســوید کــرد .ئــەوان هــاوڕا بــوون کــە
بــە بــڕی پێنــج ملیــۆن کرۆنــی ســویدی پشــتیوانی لــەم پرۆژەیــە بکــەن .ئــاالن ئــەو پشــتیوانییەی بــۆ پەرەدانــی
بەرنامەکــەی بــە کار هێنــا.
بیرۆکــەی ئــەو پێشکەشــكردنی چەنــد وۆرکشــاپ بــوو لەگــەڵ شــارەوانی بــۆ ئــەوەی ڕوانگەیەکــی ڕوونــر لەســەر
چاودێریــی بەســااڵچووان پــەرە بــدات ،و بنەماکانــی ســەلوتۆجێنیک بــۆ دیزاینێکــی تەندروســت لەبــەر چــاو
بگیرێــت .ئــاالن پێداگــر بــوو کــە دیزاینێکــی تەندروســت دەبێــت لەســەر بنەمایەکــی فەلســەفیی تایبــەت بێــت بــۆ
کەســانی بەتەمــەن .دوکتــور جــان زایســێل کتێبێکــی لەســەر ئەلزایمێــر بــاو کــردەوە و پێکــەوە باســیان لــەوە کــرد
کــە چــۆن کار بــۆ چادێریــی بەتەمەنــەکان وەک الیەنێکــی چاودێریــی تەندروســتی بکرێــت کــە لــە جیهانــدا زیاتــر
هەســت بــە پێویســتبوونی دەکرێــت.
هــەر لــە ســەرەتاوە ،کاتێــک ئــاالن ناوەنــدی توێژینــەوە بــۆ دیزایــن و تەندروســتی لــە کارۆلینســکا دامەزرانــد،
تەئکیــدی لەســەر دانانــی ئــەو پرۆگرامــە بــۆ چاودێریــی بەتەمەنــەکان کــردەوە ،وەک الیەنێکــی گرینــگ باســی لــێ
کــرد کــە بەپێــی پێویســت ئــاوڕی لــێ نەدراوەتــەوە.
توێژەرەێکــی پۆســت دوکتــورا لــە ســەرەتای ســاڵی ٢٠٠٠دا هاتــە نــاو تیمەکــەی .ئەکادیمــی زانســت پشــتگیریی
ناوەندەکــەی ئاالنــی کــرد بــە تایبــەت ئــەوان حەزیــان بــە پەرەدانــی توێژینــەوە لەســەر چاودێریــی بەســااڵچووان بوو.
ئێســتا و لــە بیســت ســاڵی ڕابــردوودا ،توێژینــەوە لــە نێــوان کۆریــا ،ســوید ،و کەنــەدا کــراون و چەندیــن باڵوکــراوە
لەســەر چاودێریــی بەتەمەنــەکان بــاو کراونەتــەوە .یەکێــک لــە ســەرەکیرتین بەرنامەکانــی توێژینــەوە لــەم بــوارەدا
لــە ناوچــەی ســتۆکهۆڵم پــەرەی پێــدرا .دەســتکەوتەکانی وەک پەیڕەوێکــی داهاتــوو بــۆ باشــرکرنی ژینگەکانــی
ئیســتای چاودێریــی بەتەمەنــەکان و پالنێــک بــۆ چاودێریــی بەتەمەنــەکان لــە داهاتــوودا لــە ســوید ســەیر کــرا.
مۆدێلی سەلوتۆجێنیک بۆ چاودێریی بەتەمەنەکان
توێژینــەوە لەســەر پیــری وەک دیاردەیــەک بەگشــتی جەخــت دەکاتــەوە لەســەر کێشــە پەیوەندیــدارەکان بــە
پیــری لــە جیاتــی وەســفکردنی پیرییەکــی ســەرکەوتوو و بــاش .هاودەردیــی ئــاالن و شــارەزایی ئــەو لــە دیزاینــدا
و بنەماکانــی ســەلتۆجێنیک بناخەیەکــی دەوڵەمەنــدی زانیاریبەخشــیان دروســت کــرد کــە ئــەو هێنابوویــە بــواری
تایبەتیــی چاودێریــی تەندروســتییەوە .دروســتکردنی باشــرین هەلومەرجــەکان بــۆ تەندروســتی و ژیانێکــی بــاش
لــە تەمەنــی پیریــدا پێویســتی بــە دەستڕاگەیشــن بــە زنجیرەیــەک دامــەزراوە هەیــە کــە لــە قۆناغــە جیاجیاکانــی
تەمەنــی پیریــدا پێویســن و هەندێــک تایبەمتەندیــی دیکــە کــە بــە تایبــەت بــە هــۆی بیرچوونــەوە پێویســت دەبــن.
هەلومەرجەکان بۆ باشرتین ژیان لە تەمەنی پیریدا
بەپێــی ڕوانگــەی ئــاالن« ،دەبێــت بەتەمەنــەکان دەســتیان بــە ژیانێکــی چــاالک ڕابــگات ،دڵنیــا بــن لــەوەی کــە
کەســی بەتەمــەن بەپێــی پێویســت پاڵنــەری هەیــە و هانــدراوە بــۆ ئــەوەی کــە چاالکــی جەســتەیی ببێــت و لــە
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کاروبــاری ڕۆژانــەدا بەشــداری دەکات .هەروەهــا پێویســتە بەتەمەنــەکان ژیانیکــی بیرمەندانەیــان ببێــت ،بــۆ ئــەوەی
ژیانــی دەروونییــان لــە ڕێگــەی پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییەکانــەوە پــڕ بکەنــەوە ،هەروەهــا دڵنیــا بــن لــەوەی کــە لــە
چاالکییــە کولتــووری و ڕۆشــنبیرییەکاندا وەک ســەماکردن ،گۆرانــی وتــن و گرووپەکانــی وتووێــژدا بەشــدار دەبــن.
هەروەهــا ژیانێکــی پڕئاســوودەییان ببێــت و ئاگاداریــی پێداویســتییە جەســتەییەکان و حەســانەوەیان بــن ،بۆیــە
پیــرەکان دەبێــت بڕیــاری ئارامــی و بێدەنگیشــیان لەبــەر دەســتدا بێــت.
«لــە ڕاســتیدا ،کەســانی بەتەمــەن ،دەبێــت دەســتیان بــە هــەردوو ژیانــی چــاالک و بیرمەندانــە ڕابــگات .ئەمــەش
واتــا چاالکیــی کولتوورییــان ببێــت ».ئــاالن ڕوونــی دەکاتــەوە «بــەم هۆیــە ئێمــە مۆدێلێکێــان لــە نیشــتەجێکردنی
کەســانی بەتەمــەن دیزایــن کــرد .بــەم دیزاینــە ،بەتەمەنــەکان هەســت دەکــەن لــە ژیانیــان ئامانــج و واتــا ،ئارامــی
و ئــازادی و ســەربەخۆیی تێدایــە .بەپێــی بنەماکانــی ســەلوتۆجێنیک ،جەختــان لەســەر گۆڕانکارییــەک لــە
چارەســەری دەرمــان بــۆ چارەســەری نادەرمانــی کــردەوە :بــە باشــرکردنی ژیانــی بەتەمەنــەکان بــە چاالکیــی
هاندەرانــە ،بۆمــان دەرکــەوت کــە دەبێتــە هــۆی کەمکردنــەوەی پێویســتی بــە دەرمــان ،لــە کاتێکــدا هێزێكــی زیاتــر
دەبەخشــێتە بەتەمەنــەکان لــە ژیانیانــدا و بــە داهاتــوو هیواداریــان دەکات.
«زۆر شــت هــەن کــە ئێمــە هێنامانــن بــۆ ئــەوەی ئــەو گۆڕانکارییــە بکەیــن .یەکێــک لــەو کارانــە بــۆ قەرەبــووی ئەرکــە
کاردارییــەکان بــوو .ئــەو شــتانەی تــر کــە کارمــان لەســەر کــردن ،ئەمانــە بــوون )١ :قەرەبووکردنــەوەی چارەســەری
دەرمانــی )٢ ،پشــتگیری و زیادکردنــی چاالکییــە تەندروســتەکان ،و  )٣دابینکردنــی فــەزا بــۆ ئەزموونــی کوالیتیــی
ژینگــە .لــە هەندێــک فــەزادا کــە ئێمــە دروســتامن کــردن هیــچ ڕێرەوێــک نەبــوو .خەڵــک شــومینەیەکیان هەبــوو و
هــاوکات ئــەو بژاردەیــان بــوو کــە لــە دەرەوە کات بەســەر ببــەن .ئــەوە لــە ڕاســتیدا باشــرین مۆدێــل بــوو .هەندێــک
منوونــەی وا لــە ســکاندیناڤیا هــەن بــەاڵم ئــەم مۆدێلــە زۆر کارایــە .دواتــر ژاپۆنییــەکان ئــەم مۆدێلەیــان بــە باشــی
کۆپــی کــرد و لــە واڵتەکــەی خۆیــان بــە کاریــان هێنــا».
تایبەمتەندییەکــی گرینگــی تــری ئــەو مۆدێلــە الیەنــی ڕەخســاندنی شــوێنی حەســانەوە بــوو« .ســەیری ئەوەمــان کرد
کــە چــۆن دەکرێــت چاالکیــی کەســانی بەتەمــەن بپێویــن و ئەوەمــان بــۆ دەرکــەوت کــە چاالکیــی فیزیکــی دەبێتــە
هــۆی ورووژانــی مێشــک .بــۆ وێنــە ،ســەماکردن زۆر باشــە .کەواتــە ،هــەر دوو ڕۆژ ،جارێــک کارمەنــدان دەچــن
بــۆ الی نەخۆشــەکانیان و ســەمایان لەگــەڵ دەکــەن .لــە دیزاینــی ئێمــە بــۆ چاودێریــی بەتەمەنــەکان ،پێوســتیی
بەشــداریی کۆمەاڵیەتــی و هاندرانــی کولتــووری و دەروونیشــان لەبــەر چــاو گرتبــوو .شــوێنێکیش دیــاری کــرا بــۆ
ئــەوەی لــە کاتــی پێویســتدا بچــن لێــی بحەســێنەوە .ئــەوە دەتوانێــت دەرەوە بێــت .شــوێنی حەســانەوە ،گشــتگیری
و ئاســایش ســێ بنەمــای پاڵنــەر بــوون بــۆ کارکردنــی لەگــەڵ کەســانی بەتەمــەن.
یارمەتی وەرگرتن لە کەسانی خاوەنڕا
«ئێمــە کەســانی خاوەنڕامــان هەبــوون کــە هاتبــوون بــۆ المــان و حەزیــان بــە دیزاینــی دامــەزراوەکان بــۆ کەســانی
بەتەمــەن دەکــرد .بۆیــە ئێمــە ئەوامنــان ڕاهێنــا لەســەر ئــەوەی کــە چــۆن ئــەو زانســتە بــە کار بهێنــن و باشــرین
شــوێنی چاودێریــی بەتەمەنــەکان دروســت بکــەن .هەرچەنــد لــە ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ،ئــەو کارە
نەکرابــوو .مــن ســەردانی چەندیــن شــوێنی چاودێریــی بەتەمەنەکانــم لــە واڵتانــی ئوســرالیا ،کەنــەدا ،ئەمریــکا،
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ژاپــۆن ،کۆریــا و هۆنــگ کۆنــگ کردبــوو .لــە هەمــوو ئــەو واڵتانــەدا ،و تەنانــەت لــە ســکاندیناڤیا و هۆڵەنــدا ،کەســم
نەبینــی کــە بــە زانســتێکی نێــوان بــواری لەســەر تەندروســتیی بەتەمەنــەکان کاری دیزایــن و نژیاروانــی بــکات.
کــەس نەیدەزانــی کــە چــۆن کەڵــک لــەو زانســتە وەربگرێــت .ئێمــە لــە بیســت ســاڵ توێژینــەوەدا بــە ڕوانگەیەکــی
نێــوان بوارییــەوە ئــەو کارەمــان کــرد و یارمەتیــی زۆر کەســان  دا لــە سەرانســەری جیهــان».
وۆرکشاپی دواتر
ناوەندێکــی چاودێــری کــە ئــاالن کاری لەســەر کردبــوو دوو ئەرکــی ســەرەکی هەبــوون :یەکیــان وەک ژینگەیەکــی
ژیــان بــۆ نیشــتەجێبوون و یەکێکــی تــر ژینگــەی کار بــۆ ســتافی چاودێریــی تەندروســتی .توێژینەوەکــەی لەســەر
دۆخــی ژیــان و شــوێنی ژیــان بــۆ کەســانی بەتەمــەن و هــاوکات شــوێنی کارکــردن بــۆ ســتافی چاودێریــی
تەندروســتی لــە ناوەندەکانــی چاودێریــی بەتەمەنــەکان ڕێبازێکــی ئاوێتــەی بــە کار هێنــا کــە لەســەر بنەمــای
مۆدێلــی «ورۆکشــاپی داهاتــوو» لەالیــەن توێژەرانــی ئاڵامنــی لــە ســااڵنی ١٩٧٠دا پــەرە درا و مۆدێلێــک بــوو تایبــەت
بــە چارەســەری کێشــە بــە شــێوەی گــروپ و دیدێکــی داهێنەرانــەی پالندانەرانــە .زۆربــەی ئــەو شــتەی کــە ئــەو لــە
توێژینەوەکــەی و کاری دیزاینەکەیــدا بــۆ بەتەمەنــەکان پێشکەشــی کــرد ،ئێســتا ددانــی پێدانــراوە و لــە زۆر بەشــی
دنیــادا کاری پێدەکرێــت.
توێژینەوەکــە ســاڵی  ٢٠٠٤لــە خانــەی پەرەســتاریی وۆربێــری لــە ســتۆکهۆڵم ئەنجــام درا .ئــەو کەســانەی
توێژینەوەیــان لەســەر کــرا لــە ســی کــەس پێکدەهاتــن کــە لــە ناویانــدا هــەم نەخــۆش و هــەم کارمەنــدی تێدابــوون.
پرســیارنامەیەک کــە درا بــە کارمەنــدان لەخۆگــری پێــوەرە ســوبجێکتیڤەکانی تەندروســتی بــە یارمەتیــی پێوانــەی
تەبایــی هەســتەکان بــوو ،کــە نوانەیەکــی پزیشــکییە و بەشــێک لــە پرســیارەکان کــە لەالیــەن نووســەرانەوە دابیــن
کرابــوون تایبــەت بــوون بــە ئەزموونیــان لــە ژینگــەی فیزیکیــدا .پێداویســتییە تایبــەت و بنەڕەتییەکانــی دیزایــن
بــۆ ژیانێکــی تەندروســت و شــوێنی کارکــردن لــە ناوەندەکانــی چاودێریــی بەتەمەنــەکان دەستنیشــان و پێشــنیار
کــران.
دوو ئەرکی سەرەکیی دیزاین
ناوەندەکانــی چاودێریــی بەتەمەنــەکان دوو ئەرکیــی ســەرەکییان هەیــە ،یەکیــان ئــەوەی کــە وەک شــوێنی
ژیانــی دانیشــتوانە و شــوێنی کارکردنــی کارمەندەکانــی چاودێریشــە .ئــەو دوو ئەرکــە داواکاریــی ئاڵــۆز لەســەر
تایبەمتەندیــی ژینگــەی فیزیکــی بــە دوای خۆیانــدا دەهێنــن .شــوێنێکی هاوشــێوەی مــاڵ کــە تەندروســتی باشــر 
بــکات ،ڕەزایەتــی گشــتی و پشــتیوانی لــە توانایــی کەمــی بــە تەمەنــەکان بــکات .هەروەهــا شــوێنێک کــە بــۆ
کارکــردن دەبێــت هەندێــک تایبەمتەنــدی خــۆی ببێــت کــە لەوانەیــە لەگــەڵ باشــرین پێــوەرەکان بــۆ شــوێنی
ژیانکــردن دژایەتییــان هەبێــت.
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دروســتکردنی باشــرین دۆخ بــۆ تەندروســتی و ژیانێکــی بــاش لــە تەمەنــی پیریــدا پێویســتی بــە دەستڕاگەیشــن 
بــەم شــتانە هەیــە:
شــوێنی چاالکــی– بــۆ ئــەوەی بتوانــن کار بکــەن بەشــداری لــە ژینگەیەکــی بەرهەمهێنــەردا بکــەن ،بــۆ ئــەوەی
دڵنیایــی ئــەوە ببێــت کــە کەســانی بەتەمــەن بەپێــی پێویســت هــان دەدرێــن بــۆ ئــەوەی ژیانێکــی چــاالک و
چاالکیــی جەســتەییان ببێــت یــان ئــەوەی بەشــداری لــە کاری گروپیــدا بکــەن.
شــوێنی ڕۆشــنبیری -بــۆ دەوڵەمەندکردنــی ژیانــی دەروونــی لــە ڕێگــەی چاالکییــە کولتوورییەکانــەوە ،و
ئارخەیانکردنــی کەســی بەتەمــەن کــە هەلــی ئــەوەی دەبێــت لــە چاالکییــە ڕۆشــنبیری و کولتوورییەکانــی وەک
ســەماکردن ،گۆرانــی وتــن ،گروپەکانــی وتووێــژ و ســەردانی مۆزەخانــە و کۆنســێرتەکاندا بەشــداری بــکات.
شــوێنی حەســانەوە -بــۆ چاودێریــی پێداویســتییە فیزیکییــەکان بــۆ حەســانەوە و هەســتانەوە و ئارخەیانکردنــی
کەســی بەتەمــەن کــە دەتوانێــت لــە شــوێنێکی ئارامــدا بحەســێتەوە.

بەڕێوەبردنی وۆرکشاپی داهاتوو لەگەڵ کارمەندانی چاودێریی بەتەمەنەکان لە ستۆکهۆڵم
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کەسانی بەتەمەن سەرقاڵی چاالکییەکی پیشە دەستییەکانن

کەسانی بەتەمەن لە چاالکییەکی ڕۆشنبیرانە کە لەگەڵ کارمەندان و
سەردانیکەرانیش سەما دەکەن

تێگەیشــتنی کەســەکان لــە دەوروبــەر پەیوەنــدی بــە هەســتەکان و تواناییــە
مێشــکییەکانی کەســەکە هەیــە .ژینگــەی فیزیکیــی رسوشــتی کاریگــەری
لەســەر کەســە بەتەمەنــەکان دادەنێــت .بینایــی کــز ،لەدەســتدانی یــادەوەری
و کەمیــی توانایــی چڕبوونــەوە لــە هەندێــک قۆناغــی پیریــدا بــاون.
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پێداویستییەکان بۆ تووشبوانی نەخۆشیی بیرچوونەوە
ناڕێکیــی بیرچوونــەوە هەندێــک ئاســتەنگی تایبــەت دروســت دەکات کــە پەیوەندییــان بــە ژینگــەی فیزیکییــەوە
هەیــە .هەســتکردنی فــەزا ،توانایــی ڕێگەدۆزینــەوە ،ســەختیی پێواژۆکردنــی زانیاریــی دەوروبــەر وکەمبوونــەوەی
توانایــی ناســینەوە هەندێــک منوونــەن .توانایــی لەدەســتچووی تێگەیشــن لــە دەوروبەر ،هەســتی نائەمنی دروســت
دەکات کــە کاریگــەری نەرێنــی لەســەر تەندروســتی دادەنێــت و لەوانەیــە ببێتــە هــۆی ســرێس و خەمۆکــی.

شوێنێک بۆ حەسانەوە و پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی

ژوورەکەم ماڵی منە

297

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

شوێنی ژیان
شــوێنی ژیانــی ڕۆژانــە بــۆ کەســانی بەتەمــەن زۆر گرینگــە و دەبێــت بــە
شــێوەیەک دیزایــن بکرێــت کــە وەاڵمــدەری پێداویســتییەکانی ئــەوان
بێــت چونکــە ئــەوان بــە ســەختی لــە شــوێنی دەوروبەرییــان تێدەگــەن.
مــاڵ دەبێــت وەک فەزایــەک بێــت کــە هەمــووی بــە ســەریەکەوە بێــت و
بتوانیــت بەڕێــوەی ببەیــت .لــە تێڕوانینێکــی قووڵــردا مــاڵ بەهایەکــی
هێامیــی هەیــە .کەلوپەلــەکان و شــتە تاکەکەســییەکان قۆناغەکانــی ژیانــی
ڕابــردووی کەســەکامنان بیــر دەخەنــەوە .لــە ســااڵنی کۆتایــی بەتەمەنیــدا،
یادگارییــەکان بەهایەکــی گەورەیــان هەیــە و ئــەم کەلوپەالنــە زیاتــر بەنــرخ
دەکــەن.

شوێنێک بۆ دەست پێگرتن بە مەبەستی پاڵپشتی کە لە الیەن تیمەکەمان  پەرەدراوە بۆ
ئەوەی ئاسایش و جموجۆڵ بۆ بەتەمەنەکان دابین بکرێت
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شــوێنێکی ئەمــن و ئــارام تەنیــا شــوێنێک نییــە بــۆ پشــوودان بەڵکوو ســراتیجییەکە کــە زۆربــەی تواناییــە کەمەکانی
کەســە بەتەمەنــەکان بــە نەخۆشــیی بیرچوونــەوە لەبــەر چــاو دەگرێــت .شــوێنێکی هاوشــێوەی مــاڵ ،ئەرکێکــی
چارەســەری هەیــە و دانیشــتووان بەهێــز دەکات و نەخۆشــییەکانی مێشــک دوا دەخــات .بەپێــی ئێریکســۆن،
شــوێنێکی هاوشــێوەی مــاڵ بــۆ کەســانی بەتەمــەن کــە نەخۆشــیی بیرچوونەوەیــان هەیــە لەبــەر ئــەم هۆکارانــە
گرینگــە :هانــدان بــۆ ئــەوەی پشــت بــە خۆیــان ببەســن ،پشــتیوانی لــە پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتــی بــکات ،دابینکەری
ئاســایش بێــت ،توانایــی ناســینەوە زیــاد بــکات ،هەلــی چاالکیــی جەســتەیی دابیــن بــکات و ڕێنوێنــی دۆزینــەوەی
شــوێنەکان بــکات و هەســتەکان بورووژێنێــت.
شــوێنێکی پاڵپشــت ئــەو ئیمکانــە دەدات بــە دانیشــتووانی کــە زۆربــەی وزەیــان بــۆ هەڵســوکەتی کۆمەاڵیەتــی
بــە کار بهێنــن نــەک بــۆ دۆزینــەوەی شــوێنەکان .بــەم شــێوەیە ئــەوان زۆر زیاتــر کۆمەاڵیەتــی دەبــن .هەســتی
ئاســایش و کۆنــرۆڵ لــە ژینگــەی فیزیکیــدا هۆکارێکــی دەروونــی کۆمەاڵیەتییــە کــە لەوانەیــە نیشــانەکانی ســرێس
کــەم بکاتــەوە .شــوێنی کار و ژیانــی پاڵپشــت لــە بــاری دەروونــی کۆمەاڵیەتــی ،لەوانەیــە توانایــی کەســەکان لــە
بەڕێوەبردنــی هەلومەرجەکانــدا بباتــە ســەر کــە زۆربــەی کات ئــەوە یەکێــک لــە داخوازییەکانــە.
باشرتکردنی تەندروستی لە ڕێگەی دیزاینەوە بۆ چاودێریی بەتەمەنەکان
شــوێنەکانی نیشــتەجێبوون دەورێکــی گرینگیــان وەک چوارچێوەیــەک بــۆ کۆمەاڵیەتیبــوون هەیــە ،شــوێنی
کۆبوونــەوە بــۆ نــان خــواردن یەکێــک لــەەو شــوێنانەیە کــە پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتــی تێدایــە .ئــەو شــتانەی لــە
ژینگــەی دەوروبــەردا هــەن کاریگــەری لەســەر حــەزی خــواردن ،کەشــی کۆمەاڵیەتــی و پەیوەندییــە نوێیەکانــدا
دروســت دەکــەن.
چاالکییەکانــی دەرەوەی مــاڵ تەندروســتی باشــر دەکــەن و ئەزموونــی دڵخۆشــی و واتــاداری زیــاد دەکــەن.
ســەردانی رسوشــت هەســتەکان دەورووژێنێــت و توانایــی مێشــکی بەتەمەنەکان زیــاد دەکات .هەروەها ســەیرکردنی
دەرەوە لــە ناوماڵــەوە بایەخــی خــۆی هەیــە بــە  تایبــەت ئەگــەر کەســانی بەتەمــەن نەتوانــن بچنــە دەرەوە .چــاالک
کردنــی زیاتــری کەســانی بەتەمــەن لــە ڕێگــەی کاری داهێنەرانــەوە دەرکەوتــووە کــە کاریگــەری ئەرێنــی لەســەر
دوا ســاڵەکانی ژیانیــان دەبێــت .ســمیس دەڵێــت ،ئەمــە ڕەنگــە بــە هــۆی ئــەو هەســتەوە بێــت کــە کەســەکان لــە
جیاتــی ئــەوەی خۆیــان بــە قوربانییەکــی بێجووڵــەی بەتەمەنــی بزانــن خۆیــان بــە کەســێکی چــاالک دەزانــن  .
موزیــک لەوانەیــە بــە شــێوەیەکی چاالکانــە (ژەنیــاری) یــان ناچاالکانــە (گوێگــری) کاریگــەری لەســەر باشــرکردنی
تەندروســتی دابنێــت .موزیــک دەتوانێــت ســرێس ،دڵەڕاوکــێ و ئێــش لــە کەســانی بەتەمەنــدا کــەم بکاتــەوە.
موزیــک هەروەهــا لەوانەیــە بــۆ کارمەندانــی چاودێریــی تەندروســتیش بــە کار بێــت بــۆ ئــەوەی لــە دۆخێکــی ئاڵــۆزدا
ئارامیــان بکاتــەوە .دەنــگ  و موزیــک دەتوانــن ببنــە هــۆی حەســانەوە و بــۆ ئــەو کەســانەی کێشــەی کەمخەوییــان
هەیــە تەواوکەرێکــی چارەســەری دەوا و دەرمــان بێــت .دەرکەوتــووە تێکەڵەیەکــی موزیــک و وەرزش کاریگەریــی
ناســینی لەســەر مێشــک هەیــە و جەســتەی بەتەمەنــەکان دەخاتــە ژێــر کاریگەرییــەوە.
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ڕەنــگ ،شــێوە و ڕووناکــی پێکــەوە هەســتی گشــتی فــەزا پێکدەهێنــن.
ڕووناکــی یارمەتیدەرێکــی گرینگــی کەســانی بەتەمەنــە کــە کێشــەی
بینینیــان هەیــە .بەپێــی ویــک ،وەرگرتنــی ڕووناکــی لــە پیریــدا بــە تایبــەت
بــۆ کەســانێک نەخۆشــیی بیرچوونەوەیــان هەیــە زۆر گرینگــە .بەکارهێنانــی
ڕەنــگ لــە شــوێنەکانی نیشــتەجێبوون بــە شــێوەی ســەرکەوتووانە بــۆ
پشــتوانیی بەتەمەنــەکان لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا بــە کار هاتــووە و ئامرازێکــە بــۆ
قەرەبــووی تواناییــە لــە دەســتچووەکانیان .زۆربــەی تواناییــە مێشــکییە لــە
دەســتچووەکان و کێشــەی بینیــن دەکرێــت بــە دروســتکردنی شــوێنێک  کــە
شــتەکان تێیــدا لەبــەر چــاون ،بــە تەواوەتــی قەرەبــوو بکرێتــەوە.
بەپێــی توێژینەوەیەکــی بێرگلێــر ،ئاژەڵــە ماڵییــەکان دەتوانــن چەندیــن ئەرکــی
گرینــگ لــە ژیانــی بەتەمەنەکانــدا و لــە شــوێنی ژیانــدا جێبەجــێ بکــەن و ببنە
هــۆی باشــرکردنی تەندروســتی .ئاژەڵــەکان یارمەتیــان دەدەن کــە چــاالک
مبێننــەوە ،خێــرا لــە نەخۆشــی هەڵبســتنەوە ،کۆئەندامــی بەرگرییــان بەهێــز
دەکات .کاریگەرییــە دەروونییەکانــی هەبوونــی ئاژەڵــی ماڵــی لــە شــوێنی
ژیــان بریتیــن لــە باشــربوونی خــەو و کەمبوونــەوەی خەمۆکــی و دڵەڕاوکــێ و
هەروەهــا کەمبوونــەوەی هەڵســوکەوتی توندوتیژانــە.

شوێنی دەرەوەی ناوماڵ بۆ کەسانی بەتەمەن
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 .٣پڕۆژەی دیزاینی زیندان٢٠٠٩-٢٠٠٥ ،

باسێک لەسەر زیندانەکانی سوید
دیزاینــی زیندانــەکان زۆر سەرنجڕاکێشــە چونکــە زیندانــەکان دامەزراوەیەکــی گشــتیی زۆر گرینگــن کــە ئەرکێکــی
کۆمەاڵیەتیــی گرینــگ دەگێــڕن .هەروەهــا ئــەوەش ڕاســتە کــە بەهاکانــی کۆمەڵــگای ئێمــە لــە سیســتمە
یاســاییەکەماندا ڕەنــگ دەداتــەوە .لــە زیندانــە مۆدێرنەکانــی ســویددا ،ئــەوە گرینگــە کــە بگەیتــە هاوســەنگییەک
لــە نێــوان پارێزراویــی کۆمەاڵیەتــی و تواناســازیی زیندانەکانــدا .ئەگــەر بــە گشــتی ســەیری سیســتمەکە بکرێــت
و مــرۆڤ وەک چەقــی ئــەو سیســتمە ســەیر بکرێــت ،باســەکان پێویســن .بــە هــۆی ئــەوەی کــە درێژیــی مــاوەی
زیندانــی پەیوەندییەکــی زۆری هەیــە بــە چۆنیەتیــی تێکەڵبوونــەوەی زیندانییــەکان لەگــەڵ کارە کۆمەاڵیەتییــەکان،
ئــەو ناوەندانــە جگــە لــە دابینکردنــی ئاســایش ،دەبێــت بــە شــێوەیەک دیزایــن بکرێــن کــە هەلومەرجێکــی بــاش بــۆ
کارکــردن بڕەخســێنن ،و ژینگەیــەک بــن بــۆ تواناســازیی زیندانــەکان کــە لەســەر بنەمــای بەهــا مرۆییــەکان بێــت.
بــە هــۆی ئــەوەی کــە ژمارەیەکــی زۆر بینــا لــە ســوید لــە ســەدەی نــۆزدەدا دامــەزروان ،لــە ســەرەتای ســاڵی
٢٠٠٠دا ،ســەرجەم حەڤــدە پــڕۆژەی جیــاوازی بیناســازی لــە جێبەجــێ کردنــدا بــوون .پێشــمەرجێک بــۆ ڕاگرتنــی
متامنــەی گشــتی ئــەوە بــوو کــە بگەیتــە هاوســەنگییەک لــە نێــوان پارێزراویــی کۆمەاڵیەتــی و ڕێزگرتــن لــە دۆخــی
زیندانییــەکان .ســەرنجی ســەرەکی ئــەوە بــوو کــە بیــر لــە کاتــی درێژخایــەن بکرێتــەوە ،بــۆ وێنــە لــەوەی کــە
بینایەکــی زینــدان الیکەمــی تەمەنــی پەنجــا ســاڵ ببێــت .دەبێــت دیزایــن هەلــی تواناســازی و هەوڵــی واتــادار
لەســەر بنەمــای دۆخــی کەســەکان بڕەخســێنێت .دەبێــت هەروەهــا ژینگــە هەلێــک بــۆ گەشــەی دامــەزراوەکان
بڕەخســێنێت کــە لەســەر بنەمــای متامنــە ،کراوەیــی و هــاوکاری بێــت.
ژینگــەی فیزیکــی چوارچێوەیەکــی تایبــەت بــۆ زیندانــی دابیــن دەکات .دیزاینەکــەی وێنەیــەک دروســت دەکات
کــە ئــەو دامەزراوەانــە لەگــەڵ یاســاکان و بەهاکانیــان یــەک بێنــەوە .ژینگــەی زینــدان بایەخێکــی زۆری هەیــە
چونکــە بەشــێک لــە پرۆســەی تواناســازیش جێبەجــێ دەکات .هەروەهــا ،لــە ئاســتی کردەییــدا ،ســەرمایەگوزاریی
هوشــیارانە لەســەر نژیاروانــی و دیزاینێکــی بــاش ،بــە دابینکردنــی ڕاحەتــی و کەمکردنــەوەی ســرێس لەنــاو
کارمەندانــدا ،دەتوانێــت تێچووەکانــی بەڕێوەبەردنــی زینــدان کــەم بکاتــەوە.
بەپێچەوانــەی ئامانجــە باشــەکانی کریمینــال ڤۆردێــن ،خزمەتگوزاریــی زینــدان و بەندیخانەکانــی ســوید ،دیزاینــی
ژینگــە وەک شــتێکی ســەرەکی چــاوی لێنەکــراوە .ژینگــەی فیزیکــی تەنیــا لــە ڕوانگــەی ئــەو تایبەمتەندییانــەوە
ســەیری کــراوە کــە دەکرێــت بپێورێــن و الیەنــە گرینگەکانــی پێداویســتییە دەروونــی کۆمەاڵیەتییەکانــی لەبــەر چــاو
نەگیــراون .پێویســتە لــە دیزاینــی زیندانەکانــدا الیەنــی تەندروســتیی مرۆڤیــش لەبــەر چــاو بگیرێــت ،بــۆ ئــەوەی کــە
بتوانــن دەســتکەوتی بەرچــاوی تاکەکەســی و ڕێکخراوەیــی و دارایییــان ببێــت.
303

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

پڕۆژەکە

ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیک لــە زۆر الیەنــەوە کاریگــەری لەســەر
هەڵســوکەوتی مــرۆڤ دادەنێــت ،هانــدەری دەبێــت و توانایــی
کۆنرتۆڵــی ســرێس بــە کەســەکان دەدات .توێژینەوەکــەی مــن بــۆ
ئــەوە بــوو کــە بــە شــێوەیەکی سیســتامتیک زانســتی پزیشــکی،
خۆشــبژێوی و گەشەســەندن لــە هەمــوو دامەزراوەکانــدا کــۆ
بکاتــەوە و قووڵــری بــکات و پــەرەی پێ بدات .بــە هەبوونی ژینگەی
پشــتیوانی دەروونی-کۆمەاڵیەتــی ،ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیک
دەتوانێــت بــۆ دیزاینــی هەمــوو جۆرەکانــی ژینگــە کەڵکــی لــێ
وەربگیرێــت_ .ئــاالن دیالنــی
بــە باشــی ئــەوە زانــراوە کــە ژینگــەی زینــدان بــۆ هەردووکــی زیندانــی و کارمەندانــی زینــدان سرتێســهێنەرە .لــە
کاتێکــدا لــە ســااڵنی  ٢٠٠٥بــۆ  ٢٠٠٨ئــاالن دیالنــی بــە چــڕی لەســەر دیزانــی چاودێریــی تەندروســتی و شــوێنی
چاودێریــی بەســااڵچووان ئیشــی دەکــرد ،لەســەر دیزانــی زیندانیــش کاری کــرد.
ئــاالن ئامــاژە دەکات «هیــچ توێژینەوەیــەک لەســەر ئــەوە نەبــوو کــە کارمەنــدان چــۆن لــە زیندانــدا لەگــەڵ
ســرێس هەڵدەکــەن .بۆیــە مــن پێشــنیارێکم بــۆ الرش نیلێــن نووســی ،کــە بەڕێوبــەری خزمەتگوزاریــی زینــدان
و بەندیخانەکانــی ســوید بــوو .پێشــنیارەکە لەســەر ئــەوە بــوو کــە چــۆن بنەماکانــی کارکردمنــان لــە دیزایــن و
تەندروســتیدا بــە کار بهێنیــن .ئامانجــی مــن ئــەوە بــوو کــە ســرێس کــەم بکەمــەوە و کارمەنــدان هۆشــیار بکەمــەوە
کــە هــەردەم بەبــێ لەکارکردنــی وزەیەکــی زۆر ئــاگاداری زینــدان بــن ».کاتێــک ئــاالن الرش نیلێنــی بینــی بــۆ
ئــەوەی مەبەســتی توێژینەوەکــەی بــۆ ڕوون بکاتــەوە ،باســی لــەوە کــرد کــە پێویســتە ســەرنجی زیاتــر بــە دیزاینــی
زیندانــەکان بدرێــت .ئــاالن بینــی کــە بنەماکانــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک ،دەتوانێــت توانایــی ئەوەمــان پــێ بــدات
کــە شــتە بنەڕەتییەکانــی زینــدان ســەرلەنوێ دیزایــن بکەینــەوە و شــوێنێکی زۆر تەندروســترت و کــەم سرتێســر 
دروســت بکەیــن.
ئــەو لــە ســاڵی ٢٠٠٥دا داوای کــرد کــە سەرپەرشــتیی پڕۆژەیەکــی  توێژینــەوە بــکات بــۆ ئــەوەی چاکســازی لــە
بەشــی خزمەتگوزاریــی زینــدان و بەندیخانەکانــدا بــکات .زیاتــر لــە پێنــج ملیــۆن کرۆنــی ســویدی بەخرشایــە
ناوەنــدی لێکۆڵێنــەوەی دیزایــن و تەندروســتی لــە زانکــۆی کارۆلینســکا لەژێــر چاودێریــی ئــاالن دیالنیــدا ،بــۆ
ئــەوەی دواییــن زانیارییــەکان لەســەر دیزاینــی زینــدان لــە جیهانــدا رشۆڤــە و دابیــن بــکات .لــە کۆتاییــدا کتێبێکــی
بــە ناونیشــانی تێڕوانینێــک بــۆ ژینگــەی زیندانــی تەندروســت بــاو کــردەوە.
وەکــوو ئــاالن وتــی «پێکهاتــەی زینــدان بــەم شــێوەیە :تــۆ دووســەد زیندانــی و دووســەد کارمەنــدت لــە هــەر
زیندانێکــدا هــەن .ئــەو کارمەندانــە تووشــی دڵەڕاوکــێ و هەندێــک جــار مەترســیش دەبــن .ئــەوان دەبێــت لــە کاتــی
پێویســتدا دەســتیان بــە فریاکەوتنــی خێــرا ڕابــگات .ژینگــەی بینــا دەتوانێــت بــە ســادەیی یارمەتییــان بــدات کــە
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مێشــکیان ســەرقاڵ ببێــت ،و لــە دوو بەشــی چــەپ و ڕاســتی مێشــکیان
کەڵــک وەبگــرن بــۆ ئــەوەی بحەســێنەوە .الیکەمــی کاتێــک چاالکیــی
دەمــاری ناکەوێتــە ژێــر گوشــاری سرتێســی شــوێنی کاری ،دەتوانــن ئاســوودە
بــن ،دەتوانــن بــەو شــێوە مێشــکیان ئــارام بکەنــەوە».

باڵوکراوەیەک لەسەر
دیزاینی زیندان

توێژینەوەی زیندان
«مــن وتارێکــم لــە فەرمانگــەی بەڕێوەبەرایەتیــی یەکــەی چاکســازی
پێشــکەش کــرد و بانگهێشــت کــرام بــۆ ئــەوەی وەک توێــژەر کار بکــەم».
ئــاالن درێــژە دەدات « ئامانــج ئــەوە بــوو کــە زینــدان بتوانێــت پشــتیوانیی
لــە کارمەنــدان بــکات و تواناســازیی زیندانییــەکان باشــر بــکات .تیمەکــەی
مــن لــە نژیاروانێــک ،پالندانەرێکــی تەندروســتی ،ڕاهێنەرێــک و پەرســتارێک
پێکهاتبــوو کــە هەمــوو پێکــەوە کاریــان دەکــرد .ئێمــە شــیکاریامن بــۆ
توێژینەوەکانــی جیهــان لەســەر دیزاینــی زینــدان کــرد .پڕۆژەیەکــی قــورس
بــوو و چەندیــن زیندامنــان لــە ســوید ،کەنــەدا ،ئەمریــکا و بەشــەکانی دیکــەی
ســکاندیناڤیا بینــی.

زیندانی شارۆچکەی سوفۆلک ،لەناوجەرگەی بۆستۆندا
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مەبەستەکانی پڕۆژەکە
ئامانجــی پڕۆژەکــەی ئــاالن ئــەوە بــوو کــە ژینگەیەکــی فیزیکــی دروســت بــکات تاکــوو ببێتــە هــۆی باشــربوونی
تەندروســتی دەروونی-کۆمەاڵیەتــی لــە دامەزراوەکانــی چاکســازیی ســویددا .ئامانجــی گشــتی ئــەوە بــوو ژینگــەی
فیزیکیــی نــوێ لــە ســاڵی ٢٠٠٩دا دروســت بــکات و ئــەو کارەش لــە ڕێگــەی بەکارهێنانــی زانســتێکی نێونەتەوەیــی
و پیشــاندانی ڕێگــە نوێیەکانــی بــە مەبەســتی باشــرکردنی داهاتــووی دامەزراوەکانــی ســوید بــکات .بــۆ ئــەم کارە،
پێویســتی بــەوە بــوو کــە لــە ڕوانگــەی کارمەنــدان و زیندانییەکانــەوە تێگەیشــتنی قووڵــر بــە دەســت بهێنێــت.
ئامانجەکە بەم دوو شێوە باس کرا:
یەکــەم ،پــەرەدان و بەکارهێنانــی هۆکارەکانــی دیزاینێکــی پشــتیوانکەری دەروونــی-
کۆمەاڵیەتــی بــە بەشــدارییەکی چاالکانــە لــە دانیشــن  و ڕاوێژەکانــی دیزایــن،
ســێمینارەکان ،وۆرکشــاپەکان و ســەردانەکان بــۆ توێژینــەوە بــەدی دێــت.
دوو ،هەڵســانگدن بــۆ پێداویســتییە نوێیەکانــی زینــدان دوای دروســتکرنی و بەکارهێنانی
بەپێــی ئەزموونــی گشــتی لەگــەڵ پڕۆژەکە.
«لــە هــەر حاڵــدا ،کارمەندانــی نەخۆشــخانە تووشــی ســرێس دەبــن »،ئــاالن دەڵێــت «ئــەوان پێویســتە دەســتیان
بــە ژینگەیەکــی پشــتیوان ڕابــگات بــۆ ئــەوەی ســەرنج و هۆشــیارییان لەســەر شــتەکان بگــۆڕن .ئێمــە لەگــەڵ
کارمەنــدان قســەمان کــرد و کێشــەکامنان دەستنیشــان کــردن کــە چــۆن ســرێس کــەم بکەینــەوە و هۆشــیاریی
زیاتــر دروســت بکەیــن بــۆ کارمەنــدان بەبــێ ئــەوەی وزەیەکــی زیاتــر بــە کار بهێنــن».
ئامانجە الوەکییەکانی پڕۆژەکە ئەمانە بوون:
 دروســتکردنی زیندانێــک لــە ئاســتێکی بــەرزی نێونەتەوەییــدا بــە لەبەرچاوگرتنــی بەهــابــەرزە مرۆییــەکان.
 یارمەتیــدان بــۆ زۆرتریــن چاالکــی لــە ڕێگــەی دیزاینــەوە و نژیاروانیــی مۆدێــرن وکەمکردنــەوەی گەڕانــەوە بۆســەر تــاوان ،بــەم شــێوەیە ئاسایشــی کۆمەڵــگا دەچێتــە ســەر.
 یارمەتیــدان بــۆ دیزاینکردنــەوە و پەرەدانــی ژێرخانــەکان لــە ڕێگــەی کاراییەکانــی بینــا بــەشــێوەیەک کــە بیناکــە بتوانێــت بگاتــە کوالیتییەکــی بــاش.
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ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوە
«زیندانێکــی قاییــم لــە بۆســتۆن نزیــک لــە زانکــۆی پزیشــکیی هارڤــارد
هەبــوو و   کاریگــەری لەســەر مــن دانــا ».ئــاالن دەڵێــت «هەمــوو
ژوورەکانــی نــاو زیندانەکــە پەنجەرەیەکیــان بــوو کــە بــەرەو دیمەنێکــی
جــوان دەیڕوانــی ،شــتێک کــە بــاو نییــە .بیرۆکــەی ســەلوتۆجێنیک لەوێدا
بــە کار بــراوە .دڵنیــا بــووم کــە ئــەو کارە لەســەر بنەمــای توێژینەوەیەکــی
جــدی ئەنجــام دراوە.
کۆتایی بەرنامەی توێژینەوەی ئاالن لەسەر زیندان
پــاش دوو ســاڵ کارکــردن لــە پڕۆژەیەکــی بەرفراوانــدا ،ئــاالن و تیمەکــەی
نــۆ ســەردانی زیندانــە جیاجیاکانیــان لــە ســکاندیناڤیا ،کەنــەدا و ئەمریکا
کــرد .هەروەهــا لەگــەڵ نوێنەرێکــی ســویدی  و نوێنــەری زیندانەکانــی
ســوید و خزمەتگوزاریــی بەندیخانــەکان ســەردانی فینلەندیــان کــرد بــۆ
ئــەوەی توێژینــەوە چڕوپڕەکەیــان بــە ئەنجــام بگەیەنــن .وێــڕای ئــەوەی
دەبــوو بەپێــی گرێبەســت توێژینەوەکەیــان لــە ســاڵی ٢٠١٠دا تــەواو
ببێــت ،لــە کۆتایــی ٢٠٠٧دا لەنــاکاو پڕۆژەکەیــان ڕاگیــرا .بــە دوای
کۆنگــرەی جیهانیــی فرانکفــۆرت ،ئــاالن ئــاگادار کرایــەوە کــە دەبێــت
توێژینــەوەی زینــدان ڕابگرێــت .هەروەهــا ،خزمەتگوزاریــی زیندانــەکان
ئــەو بــڕە پارەیــەی کــە مابــوو نەیــدا بــە ئــاالن و تیمەکــەی.
لــە ســوید ،بەڕێوەبەرێکــی نــوێ لــە یەکــەی چاکســازی دانرابــوو کــە
لەگــەڵ ئــەوە هــاوڕا نەبــوو ئــاالن پڕۆژەکــەی لەســەر دیزاینــی زینــدان
درێــژە بــدات .هەروەهــا بەڕێوەبــەرە نوێیەکــە بــۆی دەرکــەوت ســەرۆکی
بەشــەکە بڕەپارەیەکــی زۆری بێسەروشــوێن کــردووە .بۆیــە ئــەو بــە
تەواوەتــی پڕۆژەکــەی وەالنــا.
ئــاالن هەســتی کــرد کــە نابێــت ناوەنــدی توێژینەوەکــەی بــڕی یــەک
ملیــۆن کرۆنــی ســویدی بــە هــۆی گەندەڵیــی بەشــی بیناســازیی ناوەندی
چاکســازیی خزمەتگوزارییەکانــی زینــدان و بەندیخانــەکان لــە دەســت
بــدات .تەنانــەت زانکــۆی کارۆلینســکاش دژایەتیــی خــۆی لەگــەڵ
پێدانــی ئــەو پارەیــە دەربــڕی .بــەاڵم ئــاالن ئــەو شــتەی قەبــوڵ نەکــرد.

ژووری زیندان و دیمەنی
دەرەوە لە پەنجەرەوە

دیمەنی درەوە لە ژوورەکانی
زیندانێک لە ناوەندی بۆستۆن
307

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

بەدواداچوونی یاسایی
مشــتومڕ درێــژەی کێشــا .ئــاالن چــوو بــۆ دادگای شــارەوانیی ســۆلنا .ســەرۆکی پێشــووی زانکــۆی کارۆلینســکا،
هانــز ویزگێــل ،پێــی وت کــە ئــەو کارە نــەکات بــەاڵم بــۆ ئــاالن ئــەو شــتە باســی ئابــڕوو و بنەماکانــی خــۆی بــوو .بــە
شــوێنکەوتنی یاســایی ،ویســتی کــە گەندەڵیــی ڕاســتەقینە لەنــاو سیســتمدا پیشــان بــدات.
ئــەو ویســتی کــە زانکــۆی کارۆلینســکا و خزمەتگوزاریــی زینــدان و بەندیخانــەکان پەلکێشــی دادگا بــکات و وتــی
کــە دەبێــت بــە هــۆی شــکاندنی گرێبەســتەکەوە  ١.٥ملیــۆن کرۆنــی ســویدی بــدەن .هەشــت هەفتــە دواتــر ،دادگا
بڕیــاری دا :ئــاالن کەیســەکەی دۆڕانــد .سیســتمی یاســاییش زۆر گەنــدەڵ بــوو .زانکــۆی کارۆلینســکا بڕیــاری
دا بیســت هــەزار دۆالری بــدات بــەاڵم ئــاالن قەبوڵــی نەکــرد .لــە کۆتاییــدا ،ئــاالن  ٦٠،٠٠٠کۆرۆنــی ســویدی
( ١٠،٠٠٠دۆالر) دا بــە پارێــزەر .ئــەو هەروەهــا بــڕی  ٢٠٠،٠٠٠دۆالری لــە کیــس چــوو کــە بڕیــار بــوو پێــی بدرێــت.
چەنــد ســاڵ دواتــر ،ڕاوێژکارێکــی حکومەتــی گەیشــتە ئــەم ئاکامــە :لەنــاو هەمــوو دامەزراوەکانــی حکومەتــدا
هەاڵواردنێکــی زۆر بــووە .ئــاالن گەیشــتە ئــەوەی کــە «سیســتمی ســوید زۆر پاشــکەوتووە .ئــەو کەیســەی دادگا تەنیــا
یارییــەک بــوو بــۆ ئــەوان .ئــەوان ئــەو شــتەیان کــرد کــە ویســتییان .مــن ویســتم کــە ئــەو ڕاســتییە ڕوون بکەمــەوە».
ئەنجامێکی سەرسووڕهێنەر
دوو ســاڵ دواتــر ،بەڕێوەبــەری دارایــی فەرمانگــەی چاکســازی ،ڕۆڵــف سوێنســۆن ،نەیدەتوانــی ڕوونکردنــەوە لەســەر
ونبوونــی  ٢٠ملیــۆن کرۆنــی ســویدی بــدات و بــە هــۆی گەندەڵییــەوە زیندانــی کــرا .سوێنســۆن ســێ ســاڵ و دوو
مانــگ زیندانــی بــۆ بڕایــەوە.
وتارێــک لــە ڕۆژنامــەی ئافتۆنبالدێــت لــە ژانویــەی ٢٠١١دا ،باســی لــەوە کــرد کــە چــۆن بەرپرســان چوونەتــە
نــاو نووســینگەی سوێنســۆن لــە بەڕێوەبەرایەتیــی چاکســازی لــە نۆرکشــۆپینگ و بــە شــوێن بەڵگــەی گەندەڵیــدا
گــەڕاون.
«لەبەردەمــی هاوکارەکانیــدا کــە شــۆک ببــوون ،حــەوت بەرپرســی حکومەتــی چوونــە ژووری بەڕێوەبــەری دارایــی
ڕاڵــف سوێنســۆن و ســەرجەم بەڵگەنامەکانــی نووســینگەکەیان لەگــەڵ خۆیــان بــرد .هەمــوو شــتەکانیان خســتە
دەفــرەوە و لەگــەڵ خۆیــان بردیــان .لــە ١٨ی مەیــدا و چەنــد کاتژمێــر بــەر لــەوەی پشــکنین بکــەن ،بەڕێوەبــەری
دارایــی لــە ماڵەکەیــدا دەســتگیر کــرا .ڕۆڵــف سوێنســۆن ،کەســێک کــە بــۆ چەندیــن ســاڵ بەرپرســی زینداکەانــی
ســوید بــوو ئێســتا بۆخــۆی لەبــەردەم دادگادا بــوو .ڕاڵــف سوێنســۆن ملیۆنەهــا کرۆنــی ســویدی بەرتیلــی بــە شــێوەی
جۆراوجــۆر وەرگرتبــوو .لــە بەرامبــەردا ،زۆر گرێبەســتی پڕســوودی بــە خــاوەن گرێبەســتەکان بەخشــیبوو.
«پشــکنینەکە زۆر چڕوپــڕە و چــاوەڕێ دەکرێــت لــە بەهــاردا ،یــەک ســاڵ دوای دەستبەســەرکردنی ،کۆتایــی بێــت.
بەپێــی قســەی ســەرۆکی دادگا گونێــر ســتیلێر ،حاڵەتەکــە لــە مێــژووی نوێــی ســویددا هاوتــای نییــە .قــەت پێشــر 
بەرپرســێکی حکومەتــی تووشــی گەندەڵییەکــی وا گــەورە و جیــدی نەبــووە.
«لــە میانــەی پڕۆژەیەکــی بیناســازیدا بــۆ زیندانــە نوێیــەکان لــە ئۆستێرشــۆند و هاپارانــدا ،بــڕی پــارەی تەرخانکــراو
کــراو بــە ڕێــژەی سێســەد ملیــۆن کرۆنــی ســویدی زیــاد کــرا ،و بــە ســەیرکردنی ئــەوە ،بەرپرســی دارایــی ژمارەیــەک
حاڵەتــی زۆر ســەیری بینیــن .هەروەهــا نووســینگەی حکومەتــی بــۆ لۆجیســتیکی گرێبەســتەکان چوارچێوەیەکــی
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کاری لەگــەڵ چەندیــن کۆمپانیــا هەبــوو کــە هیــچ کام لەوانــە مۆڵەتــی وەبەرهێنانــی پــڕۆژەی بیناســازیی گشــتییان
نەبــوو .بەڕێوەبــەری بەخشــینی ئــەو گرێبەســتانە ڕاڵــف سوێنســۆن بــوو کــە لەالیــەن بەڕێوەبــەری گشــتیی
زیندانــەکان الرش نیلێــن دانرابــوو».
دەنگدانەوە :بەرەو جیهانیبوون
کاری ئای.ئەی.دی.ئێــچ بەرەوپێــش چــوو و درێــژەی بــوو .کۆنگــرەی چــوارەم و پێنجەمــی جیهانیــی دیزایــن و
تەندروســتی لــە فرانکفــۆرت و گالســکۆ ڕوویــان دا .لــە کۆتاییــدا ،ئــاالن کارەکــەی لــە ســوید بەجــێ دەهێڵێــت و
دەســت دەکات بــە کاری جیهانــی لــە ئەکادیمیــای دیزایــن و تەندروســتیدا.
لــە کۆتاییــدا ،ئــاالن بڕیــاری دا کــە خەریکــی ڕێکخســتنی ســەمپۆزیۆم بێــت .ئــەو لــە ئوســرالیاوە دەســتی پێکــرد
و بانگهێشــت کــرا بــۆ ئــەوەی لــە ســیدنی و مێلبــۆرن ســەمپۆزیۆم بەڕێــوە ببــات .ســەرەنجام ،بــۆ یەکــەم جــار لــە
ئەفریقــای باشــوور ســەمپۆزیۆمێکی بەڕێــوە بــرد و لــە ســەنگاپووریش بــە هەمــان شــێوە .ســااڵنێکی زۆر کار ،فێربوون
و توێژینــەوە و دیزاینێــک کــە لــە داهاتــووی دەڕوانــی لــە پەرەســەندنێکی مەزنــدا بەرهەمــی دا.
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بەشی شەشەم

کۆنگرە نێونەتەوەییەکان و سەمپۆزیۆمەکان،
٢٠١٧-٢٠٠٥
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ڕوانگــەی ئــاالن دیالنــی بــۆ جیهانێکــی تەندروســترت لــە درێژایــی چەندیــن
ســااڵندا پێکهاتــووە .گەشــەی ئــەم بیرۆکەیــە لــە دوای کۆنگــرەی یــەک بــە دوا
یەکــی تەندروســتی بــە شــێوەیەکی بەرچــاو ڕەگــی داکوتــاوە .ئــەو فۆروومــە
نێونەتەوەییــە چاالکانــە کــە لەژێــر چاودێریــی ئــەودا بەڕێــوە بــراون بوونەتــە
ئامرازێکــی ســەرکەوتوو بــۆ رشۆڤــەی دیزاینــی چاودێریــی تەندروســتیی
مرۆڤ-تــەوەر .ئــەو دەپرســێت «چــۆن دەتوانیــن خەڵــک بهێنینــە نــاو گەرمــەی
ئــەم باســەوە و بیانکەینــە بابەتــی ســەرەکیی ئــەم کارە؟» شــارەزایی نژیاروانیی
ئــاالن ،توانایــی ســازکردنی پەیوەنــدی ،نیگەرانــی لەمــەڕ باشــرکردنی
تەندروســتی و چاودێریــی تەندروســتی لــە سەرانســەری جیهانــدا ،و بیلمەتیــی
و توانایــی گشــتگیر و بەربــاو و داهێنــەری لــە ئەکادیمیــای نێونەتەوەیــی بــۆ
دیزایــن و تەندروســتی و کۆنگــرەی جیهانیــی .IADH
لەگــەڵ هــەر ڕووداوێکــدا ،کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی توێژینــەوە و بیرۆکــەی
پەیوەندیــداری زیاتــری ئــەم بــوارە گەشــەیان دەکــرد کــە ئــەو کۆمەڵەیــەش
لەخۆگــری بەرپرســان و وەزیرانــی تەندروســتی ،پێشــەنگانی ئەکادمیــک،
ڕێبەرانــی پیشەســازی و پســپۆڕانی نێــوان بــواری لــە تۆڕێکــی بەهێــزی
بازرگانیــدان .ئێســتا بووەتــە فۆروومێکــی زۆر بەرچــاوی جیهانــی بــۆ ئاڵوگــۆڕی
دەســتکەوتی تویژینــەوەکان لــە نێــوان زانایــان ،دیزاینــەران و پیشەســازی ،بــە
شــێوەیەک کــە لــە تۆڕێكــی نێونەتەوەیــی پتــەو لە کەســانی حکوومــی ،زانکۆکان
و دامــەزراوە بازرگانییــەکان پێکدێــت .هەمــوو ئەمانــە بــە هــۆی پێداگــری و
ڕوانگــەی دووربینانــەی ئاالنــەوە بــەدی هاتــوون .ئامانجــی  IADHباشــرکردنی
ئاســتی ژیــان و تەندروســتیی مرۆڤەکانــە .کۆنگــرەی  IADHبەشــداربووانی
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لــە زیاتــر لــە پەنجــا واڵتــی جیهــان بــەرەو الی خــۆی ڕاکێشــا و لــە ترۆندهایــم،
ســتۆکهۆڵم ،مۆنرتیــال ،فرانکفــۆرت ،گالســکۆ ،ســەنگاپوور ،بۆســتۆن،
کواالالمپــوور ،بریســبان ،تۆرۆنتــۆ ،هۆنــگ کۆنــگ و ڤیەننــا بەڕێــوە چــوو.
 IADHکــە لــە ســاڵی ١٩٩٧ەوە لــە الیــەن ئــاالن دیالنــی لــە زانکــۆی کارۆلینســکای
ســتۆکهۆڵم دامــەزراوە ،پــاش ســەرکەوتنی یەکــەم کۆنگــرەی جیهانیــی
تەندروســتی و دیزایــن لــە ترۆندهایمــی نەرویــج ،درێــژەی دا بــە بنیاتنانــی
پالتفۆرمێکــی نەتەوەیــی بــۆ ئاڵوگــۆڕی ئەنجامــی توێژینــەوەکان لــە نێــوان زانایــان،
دیزاینــەرەکان ،پســپۆڕانی تەندروســتی ،پیشەســازی و وەزیرانــی تەندروســتی
لــە سەرانســەری جیهانــدا.
سیســتمەکانی تەندروســتیی جیهانــی بــە ڕووبەڕوونەوەیــان لەگــەڵ کێشــەکانی
ســەدەی بیســت و یــەک وەک نەخۆشــییە درێژخایەنــەکان ،کۆمەڵــگای
بەتەمــەن ،و بەرزبوونــەوەی تێچــووی تەندروســتی ،بــەردەوام بــە دوای ڕێگــەی
نوێــدا دەگەڕێــن بــۆ ئــەوەی مەترســییەکان بڕەوێننــەوە و کۆمەڵگایەکــی جیهانیــی
تەندروســت و بەرهەمهێنــەر دروســت بکــەن IADH .ئــەم کێشــانە چارەســەر
دەکات.
چەمکــی تەندروســتیی ســەلوتۆجێنیک لــە ڕووداوەکانــی ئــاالن دیالنیــدا تەئکیــدی
لەســەر کــراو و بــاو کرایــەوە .ئــاالن کۆمەڵێــک بابەتــی شارســتانی نەتەوەیــی
و شــێامتیکی لــەم بیرۆکــە گشــتگیرە زیــاد کــردن ،و لەگــەڵ گەشەســەندنە
هەنووکەییــەکان و کەڵکەکانــی ،زیاتــر پــەرەی ســەند .ئــەوە خاڵــی وەرچەرخــان
بــوو لــە پیشــەکەیدا و بێوچــاون بــۆ ســەرکەوتنی کاری کــرد.
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 .1کاری بناخەیی :سەمپۆزیۆمەکان

ســەمپۆزیۆمێکی دوو ڕۆژەی ناوچەیــی بــەر لــە کۆبوونــەوە گەورەکــەی کۆنگرەکــەی
ئــاالن ڕووی دا .ئــەم ســەمپۆزیۆمە بــە هاوکاریــی زانکــۆکان و حکومەتــەکان ڕێــک
خرابــوو و تێیــدا بــە ڕوانگەیەکــی نێونەتەوەیــی لــە ناســنامە و کولتــوورە ناوچەییەکانیــان
دەڕوانــی و ئاســتێکی بــەرزی زانســتی هەبــوو و زۆر وتاربێــژی نــارساوی تێــدا بــوون.
ســەمپۆزیۆمەکان تــام و بۆنــی ناوچەییــان بــوو و ســەرنجی الیەنــە پەیوەندیدارەکانیــان
لــە ئەورووپــا ،ئەمریــکای باکــوور ،ئەفریقــا ،ئاســیا و ئوســرالیا بــەرەو الی خۆیــان
ڕاکێشــا .پەیوەنــدی ســازکردن لــە ڕێگــەی ســەمپۆزیۆمەکان ڕێگــەی بــە ئــاالن دا کــە
واڵت بــۆ کۆنگرەیەکــی جیهانیــی گەورەتــری  IADHئامــادە بــکات.
ئامانــج :هێنانــی زانیاریــی جیهانیــی گونجێــراو بــۆ پێداویســتییەکان و پرســەکانی هەلومــەرج و شــوێنێکی
جوگرافیایــی تایبــەت .ســەمپۆزیۆمەکانی  IADHزۆر الیەنــی بنەماکانــی ســەلوتۆجێنیکی جیهانیــان لێــک دایــەوە
بــۆ ئــەوەی ئاســتی تەندروســتی ،خۆشــبژێوی ،و کوالیتیــی ژیــان لــە ڕێگــەی دیزاینــەوە ببەنــە ســەر.
ســەمپۆزیۆمە جیهانییــەکان پشــتیوانییان لــە پەرەدانــی ژێرخانەکانــی تەندروســتی کــرد .هــەر ســەمپۆزیۆمێک
نــاوازە بــوو و دەبــووە هــۆی تێگەیشــن لــە کێشــەکانی کولتوورێکــی تایبــەت .ڕوانگــەی ئــاالن ئــەوە بــوو کــە لەســەر
شــێوەی ژیــان ،فێــرکاری و سیاســەتی تەندروســتیی واڵتــەکان کار بــکات .هەروەهــا ئــەو کێشــانە چارەســەر بــکات
کــە حکومەتــەکان لــە دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی تەندروســتدا بــەرەوڕووی دەبنــەوە.
لەبەرچاوگرتنــی ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیک لــە دیزاینــی ژێرخانــە تەندروســتەکاندا و دەوری ســەرەکیی چاودێــری لــە
بەرگــری و بردنەســەری ئاســتی تەندروســتیدا گرینــگ بــوون .تێمێکــی ســەرەکی کــە لــە IADHەوە ســەری هەڵــدا
پێــی وابــوو :کاریگەریــی شــێوەژیانێکی ناتەندروســت لەوانەیــە ئەنجامــی ژێرخانــی شــار و پالندانانــی شــاری بێــت.
بــەم پێیــە ،دەبێــت ســەرنجەکان بخرێنــە ســەر دروســتکردنی ژینگــە .ئــەم پەیوەندییــە یەکــەم جــار لــە وتووێژێکــدا
لــە بریســبان ســەری هەڵــدا ،پاشــان لــە تۆرۆنتــۆ و ســەرەنجام لــە قەتــەر درێــژەی کێشــا .ئــەم بیرۆکانــە لــە کۆنگــرەی
هۆنــگ کۆنــگ بــە جەختکردنــەوەی نەتــەوە یەکگرتــووەکان لەســەر تەندروســتیی جیهانــی ،زیاتــر پەرەیــان ســتەند.
ئــەم بابەتــە بــووە بەشــێکی ســەرەکیی چاالکییەکانــی .IADH
وەک منوونەیــەک لــە بابەتەکانــی ســەمپۆزیۆمەکانی دیزایــن و  تەندروســتی ،ڕووداوەکــە لــە ســاڵی  ٢٠١٣لــە قەتــەر
لەســەر ڕوانگــە جیهانییــەکان بــوو لەمــەڕ پالندانــان و دیزاینــی ژینگــەی تەندروســت لەسەرانســەری ڕۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت .وەک زۆر نەتــەوەی تــازە بــە دیارکەوتــووی دیکــە ،واڵتــی قەتەریــش لــە زۆر ڕوانگــەوە گۆڕانــکاری بــە
خۆیــەوە بینیــوە لەوانــە گەورەبوونــی بەرچــاوی ئابووریــی واڵتەکــە و ســەرانەی داهاتــی هاواڵتییــان .ئــەم گۆڕانانــە
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کاریگەرییەکــی زۆریــان لەســەر ژیانــی شــاری و شــێوەژیانی قەتەرییــەکان دانــاوە .نەخۆشــییەکانی پەیوەندیــدار بــە
شــێوەژیان و نەخۆشــییە نادرمــەکان ( )NCDوەک نەخۆشــییەکانی دڵ و دەمــار ،شــەکرە و قەڵــەوی بوونەتــە هــۆکارە
ســەرەکییەکانی مردنــی خەڵکــی قەتــەر لــە دوو دەیــەی ڕابــردوودا.
لــە مــاوەی هەشــت ســاڵدا و لــە ســاڵەکانی  ٢٠٠٨بــۆ  ،٢٠١٦ســەمپۆزیۆمەکانی  IADHلــە لەنــدەن ،ســیدنی،
تۆرۆنتــۆ ،کاپ تــاون ،برۆکســێل ،هێلســنکی ،مێلبــۆرن ،ســەنگاپوور و پەکیــن بەڕێــوە چــوون.

سەمپۆزیۆمەکانی دیزاین و تەندروستی لە ژمارەیەک واڵتدا
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 .2کۆنگرە جیهانییەکانی دیزاین و تەندروستی
ڕوانگــەی مــن ئەوەیــە کــە زانســتی کرداریــی دیزایــن و تەندروســتی دەبێــت لــە هەمــوو
ڕاهێنانەکانــی چاودێریــی تەندروســتیدا یــەک بخرێــن تاوەکــوو بــە شــێوەیەکی بەهێــز لەســەر
تەندروســتیی کۆمەڵــگا لــە داهاتــوودا کاریگــەری دابنێــن .ئــاالن دیالنــی
ڕێکخســتنی هــەر کۆنگرەیەکــی جیهانــی لــە الیــەن ئــاالن و
تیمــە زانســتی ،ئەکادمــی و بازرگانییەکانــەوە چەنــد مانگــی
دەخایانــد .کاتێــک کــە ڕووداوێــک ڕادەگەینــەرا ،ســەرەتا
داواکارییــەک بــۆ ناردنــی وتــار بــاو دەکرایــەوە و پرۆســەی
هەڵبژاردنــی وتارەکانیــش قۆناغــی دواتــر بــوو .هــەر وتارێــک
بەبــێ بینینــی نــاوی نووســەرەکەی پێداچوونــەوەی بــۆ دەکــرا
و لــە کۆتاییــدا نــاوی نووســەرەکان بــە وتــارە هەڵبژێردراوەکــە
زیــاد دەکــران .جگــە لــە وتاربێــژەکان ،زۆر کەســی دیکــە بــە
شــێوەی پۆســتەر وتارەکانیــان پێشــکەش دەکــرد و بابەتــی
خۆیــان بــۆ بەشــداربووان شــی دەکــردەوە .ئامانــج ئــەوە بــوو
تــا ئــەو جێگــەی دەکرێــت ژمارەیەکــی زیاتــر بەشــدار بــن و
زانیارییەکانیــان هاوبــەش بکــەن .بەرنامــەی پێشکەشــكردنی
وتــار و فۆروومەکانــی باســکردن ئــەو چەنــد ڕۆژەی کۆنگــرەی
IADHیــان پێکدەهێنــا.
ئــاالن لــە ئیشــی ئامادەکاریــی کۆنگــرەدا الیەنەکانــی ناوچــە
جوگرافیاییەکانــی لەگــەڵ کولتــوورەکان پێکــەوە لەبەرچــاو
دەگــرت .ئــەو دەڵێــت «بــۆ هــەر جێیــەک دەچــم ،ســەرەتا
ڕوانگەی ئاالن دیالنی
لــە چەندیــن ڕووەوە گــوێ دەگــرم بــۆ پرســەکانی ئــەو واڵتــە.
سیاســەتەکانی حکومــەت لەمــەڕ تەندروســتی ،پێداویســتییەکانی خەڵــک و جیاوازییــە دێموگرافییــەکان لەبــەر چاو
دەگــرم .هەروەهــا گەشــەی ئابووریــی ئــەو شــوێنەش گرینگــە .هەمــوو ئــەم الیەنانــە بــۆ تێگەیشــن لــە ناوچەیەکــی
جوگرافیایــی تایبــەت گرینگــن .بەپێــی دەســتکەوتەکانی مــن ،ئێمــە کۆنگرەمــان بــە هەمــان شــێوە دیزایــن کــردووە.
هــەر ڕووداوێــک ئامانجــی چارەســەری کێشــەکان بــووە بــۆ ئــەوەی ژینگــەکان بــۆ چاودێریــی تەندروســتی بە گشــتی
باشــر بــن.
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«مــن لــە هــەر واڵتێــک لەگــەڵ وەزیــرەکان بــاس لــە ڕوانگــەی خەڵــک بــۆ
تەندروســتی دەکــەم بــۆ ئــەوەی لــە پێداویســتییەکان تێبگــەن .بەپێــی
هۆکارەکانــی وەک الوازیــی واڵت ،وتووێژێــک پێــک هــات لەســەر ئــەوەی
کــە چــۆن کێشــەکانی ناوچەیەکــی تایبــەت چارەســەر بکرێــن ،لــە کاتێکــدا
بیرۆکــە هەنووکەییــەکان پــەرە دەســتێنن و پالنەکانــی داهاتــوو پێــک
دەهێنــن .ئــەوە ڕوانگەیەکــی فرەالیەنــە بــوو .ســەملاوە کــە ئــەم مێتــۆدە هــەم
بــۆ دانیشــتووان و هــەم بــۆ بەشــداربووانی کۆنگــرە زۆر کاریگــەر و ســەرکەوتوو
بــووە».

نژیاروانی ئوسرتالیایی،
نیکۆال بێرتراند

مەبەستی تایبەتیی ئاالن
«ئامانجــی مــن لــە شــێوازی کۆنگرەکــە هەمیشــە ڕوون بــووە .مــن قــەت لەگــەڵ ئامادەبــووان نەکەوتوومەتــە نــاو
بــاس و خــواس .لــە ســەرەتادا مــن بــەوە گەیشــتم کــە دەبێــت تەنیــا گــوێ بگــرم .ئــەوە وانەیــەک بــوو بــۆ مــن.
هەمیشــە ئامانجــم ئــەوە بــووە کــە مــن ســەنتەری ســەرنج نەبــم لــە کۆنگــرەدا .لــە کۆنگــرە و ســەمپۆزیۆمەکاندا،
بــەردەوام بەشــداربووان ،وتاربێــژە میوانــەکان و کەســانی دیکــەم پێــش خســتووە.
«خەڵــک دەزانــن کــە مــن لــە پشــت ڕووداوەکــەدام ،بۆیــە مــن لــە پشــتەوە ڕادەوەســتم .بــۆ وێنــە لــە کۆنگــرەی
هۆنــگ کۆنکــدا ،مــن تەنیــا یــەک ســەرنجم دا .مــن قــەت قســە ناکــەم لــە کاتێکــدا ئامادەبــووان قســە دەکــەن .مــن
دەمــەوێ هەلێــک بــدەم بــە بەشــداربووان بــۆ ئــەوەی زانیارییەکانیــان هاوبــەش بکــەن .مــن لــە بێژمــار کۆنگــرەدا
ســەیرم کــردووە کــە باشــرین شــێوازی کارکــردن چۆنــە و  چ شــتێک دەبێتــە هــۆی ئــەوەی فۆرومــەکان بــە باشــرین
شــێوە بەڕێــوە بچــن».
نیکــۆال بێرترانــد ،نژیاروانــی ئوســرالیایی کەســێک کــە لــە کۆنگــرەی فرانکفــۆرت بــۆ یەکــەم جــار ئامــادە بــوو،
دەڵێــت« :وێــڕای ئــەوەی کــە مــن کەســێکی کــەم ئەزمــوون بــووم ،کۆنگرەکــە بــۆ مــن زۆر هانــدەر بــوو .بــە تایبــەت
لــە  کۆنگــرەی لــەو شــێوەدا بــە جۆرێــک دێیتــە دەر کــە بــە زانیارییەکــی زۆر و بەهێــزەوە بچیتــەوە ســەر ئیشــەکەت.
بــەو هەمــوو شــتە نوێیــە دەژیێیتــەوە .ئــەوە ســەرچاوەیەکی بەهێــزی وزەیــە و بڵێســەیەک لــە ناخــدا هەڵــدەکات.
«شــتێک کــە لــە ڕاســتیدا مــن وەک نژیاروانێــک و ئێســتا وەک بەڕێوەبەرێکــی پــڕۆژە بــە دەســتم هێنــا ئەمەیــە» لــە
ئیشــەکەتدا ،ڕووبــەڕووی کێشــەکانی دابەزاندنــی تێچــوو ،بودجــەکان ،بەرنامــەکان و بەڕێوەبــەری مەترســییەکانی
لــە بیناســازیی چاودێریــی تەندروســتی جیهانــی ڕاســتەقینەدا دەبیتــەوە .تیۆرییــەکان بــاش و چاکــن ،بــەاڵم
هەندێــک جــار لــە بیــرت دەچێــت کــە چ شــتێکیان لــە پشــتەوەیە .تــۆ هەندێــک لــەوە لــە دەســت دەدەیــت .زۆر
باشــە کــە بێــی بــۆ کۆنگــرەی دیزایــن و تەندروســتی و ئــەو ڕوانگــە دروســتە بــە دەســت بهێنییــەوە .مــن هەمشــیە بــە
زانیاریــی نوێــوە دەچمــەوە مــاڵ».
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 .3ئاڵامن :چوارەمین کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی ،فرانکفۆرت٢٠٠٥ ،

لــە فرانکفــۆرت ،خەاڵتەکانــی ئەکادیمیــی  ،IADHئاســتی چاوەڕوانــی و دیزاینەکانــی بــردە ســەر؛
هــەر ئــەوەش بــووە هــۆی باشــربوونی دیزاینەکانــی داهاتــوو .لــەوێ بــوو کــە ئــاالن وشــەی دیزاینی
ســەلوتۆجێنیکی دروســت کــرد ،پێشــر لــە کۆنگــرەی دووهەمــدا لە ســتۆکهۆڵم باســی لــێ کردبوو
و وەک وشــەیەکی زانســتی پــەرەی پێــدا کــە زۆر وتاربێــژ لــە وتارەکانیانــدا بــە کاریــان هێنابــوو.
لــە ســاڵی ٢٠٠٣دا  ،لــە ئاڵــان لــە بەرنامەیــەک لــە زانکــۆی باوهــاوس بــە نــاوی «پێشــرێتیی تەندروســتی» یــان
«ســوودەکانی ژیانێکــی تەندروســت» بەشــداری کــرد .ئــاالن شــی دەکاتــەوە «ئێمــە لــە جیاتــی ئــەوەی بــاس ل ـە  
نەخۆشــی بکەیــن لــە چەندیــن ڕوانگــەوە باســان لــە تەندروســتی کــرد .بــۆ یەکــەم جــار ،بەهێــزەوە لــە ئاڵــان
ســەبارەت بــە ســەلوتۆجێنیک قســەمان کــرد چونکــە خەڵــک لــە باوهــاوس باســیان لــە هــۆکارە ژینگەییــەکان
دەکــرد .هەرچەنــد کــە دیزایــن لــە باوهــاوس نــە لــە بینــا چەمــاوەکان و نــە لــە بینــا رسوشــتییەکان 151بــە مەبەســتی
تەندروســتی نەکــراوە ،لــەوێ ســەلوتۆجێنیکم ناســاند».
ئــەو ئەزموونــە ،بناخــەی بزووتنەوەیەکــی  بــۆ پەرەســەندنی کۆنگــرە جیهانییەکانــی دیزایــن و تەندروســتی دانــا.
«باوهــاوس و ئاڵــان ئــاگاداری تەندروســتی بــوون ،قازانجەکانــی ڕۆیشــن بــەرەو تەندروســتییەکی باشــر بــووە
هــۆی ئــەوەی حەزێکــی زۆر بــۆ بابەتەکــە پیشــان بدرێــت .لــە تەلەفزیــۆن و ڕووماڵکردنــە ڕۆژنامەوانییەکانــدا ئــەو
حەزەیــان ئاشــکرا بــوو .دوو ســاڵ دواتــر ،لــە ســاڵی ٢٠٠٥دا لــە هۆتێــل هیڵتــۆن کــۆ بووینــەوە ،شــوێنیکی جــوان
کــە کۆنگــرەی فرانکفۆرتــی لــێ بەڕێــوە چــوو».

بابەتەکانی کۆنگرە

کۆنگرە ژمارەیەک دەستکەوتی بوون:
• دروستکردنی چەمکی دیزاینی سەلوتۆجێنیک
• بەهێزکردنی زانستی و تۆڕی پەیوەندیی IADH
• باسکردن لەسەر دیزاینی شوێنی کاری تەندروست
• لەبەرچاوگرتنــی تێچــووەکان ،دیزاینــی ئابوورییانــەی نەخۆشــخانە و چاودێریــی
بەتەمەنــەکان :پالندانــان و کولتــوور
• هەڵسەنگاندنی ژمارەیەک بینای نەخۆشخانە
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• پێداچوونــەوە بــۆ کەڵــک وەرگرتــن لــە هاوکاریــی کەرتــی گشــتی و تایبــەت 152و
چۆنیەتیــی پەرەدانــی
• ڕاپــۆرت لەســەر پێگە/ســەرکەوتنەکانی چەندیــن پــڕۆژەی گــەورەی نەخۆشــخانەی
جیهانــی :نەخۆشــخانەی نۆرویــک لــە ئینگلیــس ،نەخۆشــخانەی ترۆندهایــم لــە
ســکاندیناڤیا ،و نەخۆشــخانە گــەورەکان لــە کەنــەدا -مەکگیــل و ئەوانــی تــر
• زیادکردنی ژمارەی بەشداربووان و بابەتەکانی خەاڵتەکانی ئەکادیمیی .IADH
«جەخــت کردنــەوە لەســەر بابەتەکانــی داهاتــوو هەمیشــە بــۆ مــن گرینــگ بــووە ».ئــاالن دەڵێــت «ئێمــە هەمیشــە
داوامــان کــردووە کــە لــە وتارەکانــدا ئــەو بابەتانــە لــە دیزاینــی نەخۆشــخانەدا بــاس بکرێــن کــە ڕوویــان لــە داهاتــووە.
بــۆ تۆڕەکــەی ئێمــە ،ئــەم باســە زۆر گرینگــە .هەمیشــە گرینــگ بــوو کــە لــە چەندیــن گۆشــەنیگا و بــوارەوە ئــەم
بابەتانــە باســیان لەســەر بکرێــت.
پالندانان بۆ کۆنگرە
لەگــەڵ ئــەوەی کــە ڕووداوەکان زیاتــر نێونەتەوەیــی دەبــوون ،پێویســتیی بــە وەرگێــڕان ئاشــکراتر دەبــوو و ئــەوەش
لــە ئاڵــان کێشــە بــوو «زۆربــەی ئاڵامنییــەکان بــە ئینگلیــزی قســە ناکــەن .ئێمــە وتارەکامنــان وەرنەدەگێــڕا .ئــەوە
کێشــەیەکی گــەورە بــوو .زانیــان ئــەوە دەبێــت لــە کۆنگرەکانــی داهاتــوودا بخرێتــە ئەولەویەتــەوە.
ئــاالن ئامــاژە دەکات «ئێمــە هەروەهــا لەســەر ئــەوە کارمــان کردبــوو کــە بابەتــی وتاربێــژە ســەرەکییەکامنان جیاوازی
تێــدا بێــت ،بەهێــز و نــوێ بێــت .دواتــر ســێ هــەزار نوســخەمان لــەو وتارانــە بــاو کــردەوە و خەڵــک پێزانینــی
خۆیــان بــۆ وەرگرتنــی ئــەو زانیارییــە پیشــان دا .خەڵــک بــاش لــە بابەتــەکان تێگەیشــتبوون .هــەر بەشــداربوویەک
نوســخەیەکی پــێ گەیشــت و باڵوکراوەکانــی ڕووداوەکانــی پێشووشــان دەفرۆشــت».

دواتر سێ هەزار نوسخەمان لەو وتارانە باڵو کردەوە و خەڵک
پێزانینی خۆیان بۆ وەرگرتنی ئەو زانیارییە پیشان دا.

)152- public/private partnership (PPP

319

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

 .4سکۆتلەند :پێنجەمین کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی ،گالسکۆ٢٠٠٧ ،

ئامانجی من لە گالسکۆ بەرەوپێشربدنی زانیاری لەسەر چەمکی سەلوتۆجێنیک بوو و بۆ ئەو مەبەستە
کەسانی نارساوم هێنابوون بۆ ناو دەستەی بەڕێوەبەرایەتی بۆ ئەوەی پشتیوانیامن بکەن .ئاالن دیالنی
ئــاالن لــە ســاڵی ٢٠٠٥ەوە لەگــەڵ زۆر نژیاروانــی بریتانیایــی ئیشــی دەکــرد بــۆ ئــەوەی لــە لەنــدەن کۆنگرەیــەک
دانێــت .ســەرەنجام ،چەندیــن دامــەزراوەی نژیاروانــی IADHیــان بــۆ گالســکۆ بانگهێشــت کــرد ،چونکــە لــەوێ
پڕۆژەیەکــی گەورەیــان بــوو .یەکێــک لــە گرینگرتیــن پشــتیوانە ســکۆتلەندییەکان نژیاروانــی نــارساو دەیڤیــد ســتارک
بــوو« .هەمیشــە بەڵگەیەکــی بــاش هەبــوو بــۆ ئــەوەی ڕووداوی داهاتــوو هەڵبژێریــن .ئێمــە زۆر کــراوە بوویــن و
وابەســتەی هیــچ دامەزراوەیــەک نەبوویــن .ئێمــە بۆخۆمــان لەســەر ڕووداوەکانــی داهاتــوو بڕیارمــان دەدا».
بابەتی کۆنگرەی گالسکۆ
وەک هاوبەشــێک لەگــەڵ دامــەزراوەی کارۆلینســکا ،ئــاالن لــە کۆنگــرەی گالســکۆدا ســەبارەت بــە پێناســەی
تەندروســتی لەســەر بنەمــای توێژینەوەکــەی قســەی کــرد .ئــاالن شــی دەکاتــەوە «داهێنانــی ســەرەکیی مــن لــەو
کۆنگــرەدا پەرەدانــی زیاتــری چەمکــی ســەلوتۆجێنیک بــوو .مــن ویســتم ئــەوە وەک بەشــێکی ســەرەکیی هــەر
کۆنگرەیــەک دابنێــم چونکــە ئــەوە ســەرچاوەیەکی هانــدەرە بــۆ نژیاروانەکامنــان .چونکــە شــتەکە زانســتییە ،دەبێتــە
خاڵــی دەرچــوون ،ڕوونکــەرەوەی هاوپەیوەندیــی تەندروســتی ،ســرێس ،و هــۆکارە دەروونییــە پەیوەندیدارەکانــە
بــە ژینگــەوە .لــەو کاتــەدا ،ئــەو هۆکارانــە لەالیــەن نژیاروانەکانــەوە لەبــەر چــاو نەدەگیــران و لــە قوتابخانەکانــی
نژیاروانیشــدا پەرەیــان پــێ نەدرابــوو .بۆیــە ئەرکــی ســەرەکیی مــن لــە گالســکۆ  ئــەوە بــوو کــە زانیــاری لەســەر
ســەلوتۆجێنیک بــەرەو پێــش ببــەم».
کۆنگــرەی گالســکۆ ،ئــەو پەرەوپێشــچوونانەی بــە خۆیــەوە بینیــن و لەســەر ئــەو پرســیار و نیگەرانییانــەی خــوارەوە
جەختــی دەکــردەوە:
• پەرەدانی زیاتری چەمکی سەلوتۆجێنیک
• شوێنی کاری تەندروست چۆنە؟
• کۆمەڵگای تەندروست چییە؟
• کردنەوەی زیاتری چەمکی تەندروستی
• دروســتکردنی ژینگەیــەک کــە پشــتیوانی تەندروســتی و خۆشــبژێوییە کــە تێیــدا ژێرخانــەکان،
دیزایــن و بیناســازی پشــتیوانی لــەو چەمکانــە دەکات.
• نەخۆشخانە ناوچەییەکان و پاڵنەرانی هاوکاریی کەرتی تایبەت-گشتی و سەرمایەگوزارییەکان
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سەرۆکی نوێی ئەکادیمی
لــە گالســکۆ ،پێــر گونــارن سڤێنســۆن وەک ســەرۆکی نوێــی
 IADHهەڵبژێــردرا .زانــا و پزیشــکێک کــە خانەنیشــنی
بەڕێوەبەرایەتیــی فیدراســیۆنی نەخۆشــخانە نێونەتەوەییەکانــی
بریتانیــا بــوو .سڤێنســۆن دکتــۆرەکان و پەرەســتارەکانی
بــواری چاودێریــی تەندروســتی بانگهێشــت کردبــوون .ئــەو
ئاالنــی بانگهێشــت کردبــوو بــۆ ئــەوەی لــە چەندیــن ڕووداوی
فیدراســیۆنی نەخۆشــخانە نێونەتەوەییــەکان قســە بــکات.
سڤێنســۆن تاوەکــوو کۆنگــرەی ٢٠٠٩ی ســەنگاپوور لــەو
پۆســتەدا مایــەوە.
دواییــن «یەکەمیــن» کــە لــە پێنجەمیــن کۆنگــرەی جیهانیــی
دیزایــن و تەندروســتیی ســاڵی ٢٠٠٧دا شــیاوازی ئاماژەیــە
ئــەوە بــوو کــە یەکــەم ژمــارەی جورناڵــی «دیزاینــی جیهانێکــی
تەندروســت» درایــە دەر و دەنگدانەوەیەکــی گــەورەی بــوو.

پرۆفیسۆر پێر گونارن سڤێنسۆن ،زانای تەندروستیی
گشتی ،سەرۆکی ئەکادیمی لەگەڵ وەزیری

تەندروستیی سەنگاپوور خوان بون وان و ئاالن

یەکەم ژمارەی دیزاینی جیهانی تەندروست ،جورناڵێک کە لەالیەن ئەکادیمیاوە باڵو بووەوە
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گەشــەی خێــرای ئابووریــی ئاســیا لــە نیو ســەدەی ڕابــردوودا ،ملیاردەها کەســی لە هــەژاری و نــەداری ڕزگار کردووە.
بــە تایبــەت ،ســەنگاپوور پێشــەنگی گەشــەی ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی ناوچەکــە بــووە و لــە الیــەن ڕێکخــراوەی
تەندروســتیی جیهانییــەوە وەک خاوەنــی شەشــەمین سیســتمی چاودێریــی تەندروســتیی لــە ئاســتی جیهانیــدا
نــارساوە ،ئــەوەش ســەرباری ئەوەیــە کــە تەنیــا  ٤لــە ســەدی داهاتــی گشــتی بــۆ بــواری تەندروســتی تەرخــان کــراوە.
لــە کاتێکــدا  ١٢-١٠لــە ســەدی داهاتــی گشــتی لــە ئەورووپــا و  ٢٠-١٨لەســەد لــە ویالیەتەیەگرتــووەکان بــۆ ئــەو
بــوارە تەرخــان کــراوە.
تاوەکــوو  ،٢٠٣٠ئاســیا زیــاد لــە نیــوەی خەڵکــی بەســااڵچووی جیهــان و نزیکــەی نیــوەی بارگرانیــی جیهانــی
بەهــۆی نەخۆشــییە نادرمــەکان ،153یــا نەخۆشــییەکانی شــێوازی ژیــان (ئێن.ســی.دی) لــە خــۆ دەگرێــت .تــا
 ،٢٠٤٠ســەنگاپوور ،کۆریــای باشــوور ،و هۆنــگ کۆنــک ،کــە زۆرتریــن ڕێــژەی بەســااڵچوویان لــە نێــوان واڵتانــی
جیهانــدا هەیــە ،بــۆ هــەر کەســێکی بەســااڵچووی شەســت و پێنــج ســاڵ و بەرەوســەرتر ،تەنیــا یــەک کــەس
لــە تەمەنــی کاریــدا بوونــی دەبێــت .دابەزینــی خێــرای ڕێــژەی دووگیانــی لــە کۆریــای باشــوور بــە شــێوەیەکە
مامناوەندیــی ڕێــژەی منداڵبــوون بــۆ هــەر ژنێــک تەنیــا  ١.٣٩منداڵــە ،لــە کاتێکــدا ئــەم ڕێژەیــە بــۆ هۆنــگ کۆنــگ
 ١.١٤و بــۆ ســەنگاپوو ١.٣٧ە .پێویســتە ڕێگــەی نــوێ و داهێنەرانــە بگیرێتــە بــەر تــا تێچــووی ئــەم بارگرانییــە
ســووک بکرێــت ،خەڵــک تەندروســت بێــت ،و پشــتیوانی لــە ژیانێکــی چاالکانەتــر بــۆ بەتەمەنــەکان بکرێــت.
داڕشــتنەوەی سیســتمەکانی تەندروســتی بــۆ یەکخســتنی باشــری چاودێریــی تەندروســتی و بــە جەختکــردن
لەســەر سیاســەتەکانی باشــرکردنی تەندروســتی و ئاســوودەیی نــە تەنیــا لــە ســەنگاپوور ،بەڵکــوو لــە سەرانســەری
ئاســیادا پێویســت دەبێــت.
نەخۆشــخانەی کــوو تێــک پــاوت ،کــە لــە الیــەن ڕاوێژکارانــی ســی.پی.جییەوە داڕێــژراوە ،خەاڵتــی ئەکادیمیــی
نێونەتەوەیــی نەخۆشــخانەی ســەلوتۆجێنیک 154وەردەگرێــت.
دانیشتنێکی سەرەتایی بچووک بووە کۆنفرانسێکی  ٢٠٠کەسی
ئــاالن بــۆ پێشکەشــکردنی ســێمینارێک لــە الیــەن بەڕێوەبەرایەتیــی تەندروســتیی ســەنگاپوورەوە بانگهێشــت
کرابــوو .پێــی وتــرا کــە دانیشــتنێکی لەگــەڵ ژمارەیەکــی کــەم مامۆســتا دەبێــت ،بــەاڵم کاتێــک ئۆتۆمبیلەکــەی
گەیشــتە هۆتێلەکــە ،چــووە نــاو کۆنفرانســێکی بەرنامــە بــۆ دانەڕێــژراو بــۆ دوو ســەد کــەس و ســەبارەت بــە پالندانانــی
نەخۆشــخانە وتــاری پێشــکەش کــرد.
322

153- Non communicable disease
154- Salutogenic

ئاالن دیالنی

لــەم دانیشــتنەدا ،میســتەر لیــاک ،بەڕێوەبــەری سیســتمەکانی تەندروســتیی ئەلێکســاندرا ،چۆنیەتیی دروســتبوونی
پێوانەکانــی ئێســتای تەندروســتیی واڵتەکــەی شــی کــردەوە .بــۆ وێنــە ،ئــەو ســتافەی کــە لــە نەخۆشــخانەدا بەکــرێ
گیــراون دەبێــت جگەرکێــش نەبــن ،یــان لــە شــەش مانگــی ڕابــردووەوە وازیــان لــە جگەرەکێشــان هێنابێــت.
پێویســتە ،کــە نەخۆشــەکان بــۆ وەرگیــران لــە نەخۆشــخانە و چارەســەری پزیشــکی هەڵســوکەوتیان تەندروســتانە
بێــت .ئــاالن لەگــەڵ ئــەو گرووپــەی کــۆ ببوونــەوە ،باســی  لــەوە کــرد کــە چــۆن گەاڵڵەداڕشــن و تەندروســتی
دەتوانــن لــە ســەنگاپووردا ڕەنــگ بدەنــەوە.

نەخۆشخانەی  کوو تێک پاوت ،سەنگاپوور

چۆن ڕووی دا؟
لێــرەوە ،ئــاالن وەک وتاربێــژی ســەرەکی بــۆ چەندیــن واڵت –ژاپــۆن ،یۆنــان ،هەنگاریــا ،ئەندۆنیزیــا ،و مالیزیــا -و
هەروەهــا بــۆ شــارەکانی وەک ســان فرانسیســکۆ و تایپــەی بانگهێشــت کــرا .چەندیــن جــار هــات بــۆ ســەنگاپوور،
لــە فیدراســیۆنی نەخۆشــخانەی نێونەتەوەیــی قســەی کــردووە و چاالکانــە لەگــەڵ خەڵکــی پەیوەندیــدار لــەوێ لــە
پەیوەندیــدا بــووە.
ئــاالن دەڵێــت« :چووینــە ســەنگاپوور ،چونکــە لەالیــەن چەندیــن شــوێنەوە لــەوێ بانگهێشــت کرابــووم تــا لــە زانکــۆ
ســێمینار بــدەم .پرۆفیســۆر لــی وەی لینــگ بەڕێوەبــەری ڕێکخــراوی نەتەوەیی زانســتی دەمــاری و کچــی دامەزرێنەر
و یەکــەم ســەرۆککۆماری ســەنگاپوورم بینــی .ئــەو هانــی دایــن کــە بچیــن و زۆر پشــتگیری لــە هەوڵەکامنــان کــرد.
وەزیــری تەندروســتیش هەبــوو .ئــەوە یەکــەم جــار بــوو کــە بــەو شــێوە چاالکانــە حکومــەت ســەرقاڵ بکەیــن.
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یەکەم کۆبوونەوەکان لە سەنگاپوور

لەگەڵ دوکتور لیاک ،سەنگاپوور

وەاڵمدانەوەی پرسیارەکان دوای یەکەم وتاری لە سەنگاپوور
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بینیــان کــە بــە ڕاســتی لــە پشــتامنن و ئــەو
ڕێگەیانەمــان دۆزینــەوە کــە دەتوانیــن  ڕاســتەوخۆ
لــە ڕێگــەی وەزیــرە چــاالک و کاریگەرەکانــەوە
بیانهێنینــە نــاو کارەکــەوە».
چەمکــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک کــە پێشــریش
ناســێرناوەبوو ،لــە الیــەن وتاربێژانــەوە زۆر قووڵــر 
وەک زاراوەیەکــی زانســتی پــەرەی پێــدرا.
هــەروەک بــاوە ،وتــار نێــردراوەکان بەبــێ زانینــی
نــاوی نووســەرەکانیان هەڵســەنگێرنان .چەندیــن
وەزیــر و بەرپرســی دیــاری حکومەتــی ئامــادە
بــوون.
پڕۆفیســۆر لــی وەی لینــگ ،ئاالنــی هــان دا تــا
بگەڕێتــەوە و زۆر پشــتگیریی لــە کارەکــەی کــرد.
ئــەو لــە ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیک بــۆ دیزاینــی
ژێرخانەکانــی داهاتــوو و نەخۆشــخانەکان
تێگەیشــتبوو.
کاتێــک ئــاالن ســەردانی واڵتێکی دەکــرد ،زۆربەی
کات پێشــنیاری وانەوتنــەوەی لــە زانکــۆکان،
فەرمانگەکانــی تەندروســتیی گشــتی ،زانکــۆ
پزیشــکییەکان و قوتابخانەکانــی نژیاروانییــەوە
پێدەکــرا .لە ســەنگاپوور ،ســێمینارێکی لە زانکۆی
نەتەوەیــی ســەنگاپوور لــە فەرمانگــەی نژیاروانــی و
خوێندنگــەی دیزایــن و ژینگــە ،پێشــکەش کــرد،
بــە هیــوای ئــەوەی بەڕێوەبــەران و خوێندکارانــی
کۆنگرەی جیهانیی تەندروستی و دیزاین لە هۆتێلی ڕیتز کارلتۆن
داهاتــوو هــان بــدات تاوەکــوو لەســەر دیزاینــی
ســەلوتۆجێنیک و ژینگــەی تەندروســت فێــر بــن.
لــە مانگــی جــوالی ٢٠٠٩دا ،شەشــەمین کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە هۆتێلــی ڕیتــز کارلتــۆن
بەڕێــوە چــوو .وەک هەمیشــە ،ئــاالن شــوێنێکی زۆر باشــی بــۆ پێشکەشــکردنی وتــارەکان هەڵبــژارد و پێــی بــاش
بــوو کــە شــوێنەکە ڕووناکیــی پێویســتی ببێــت .هۆتێلەکــە شــوێنێکی ناوازەیــە لــە ســەنگاپوور و پێداویســتییەکانی
بەڕێوەچوونــی کۆنگرەکــەی تێــدا بــوو .چوارســەد بــۆ پێنســەد کــەس لــە کۆنگرەکــەدا بەشــدار بــوون.
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سەرنجی سەرەکیی کۆنگرەی IADHی سەنگاپوور
لە کۆنگرەکەدا زۆر سەرنج خرابووە سەر نیگەرانییە ژینگەییەکان و باس لەم بابەتانە کرا:
• ڕوانگەیەکی مرۆیی بۆ چاودێریی تەندروستی ،هەروەها کاریگەریی رسوشت لەسەر تەندروستی
• کاریگەریی ئاو و هەوای خاوین ،وزەی سفر و پاشەکەوتی وزە
• ناساندنی بەرهەمە پیشەسازییە نوێکان لە میانەی وچان گرتنەکانی کۆنگرەدا
ئــاالن دەڵێــت« :حکومــەت چاالکانــە بەشــدار بــوو و زۆر پشــتیوانی لــێ کردیــن .ئــەوان هەمیشــە زۆر پــڕۆژەی
سەرنجڕاکێشــیان هــەن .ئــەوە تــەواو بەرچــاو بــوو .ئێمــە هەروەهــا لــۆرد نایجــڵ کریســپ›مان بانگهێشــت کردبــوو،
کــە بەڕێوەبــەری پێشــووی خزمەتگوزاریــی تەندروســتیی نەتەوەیــی ( )NHSگەورەتریــن ڕێکخــراوەی چاودێریــی
تەندروســتیی جیهانــی و ئەندامــی خانــەی پیــران بــوو».
سەمپۆزیۆمی دواتر :دیزاین و تەندروستی ئاسیا ئۆقیانووسیە ،لە مارسی ٢٠١٣دا
لــە دوای کۆنگــرەی جیهانیــی ســەنگاپوور لــە ســاڵی ٢٠٠٩دا ،ئــاالن لــە ســاڵی ٢٠١٣دا بــۆ ســەپۆمۆزیۆمێکی
دیکــە گەڕایــەوە کــە لــە ئەکادیمیــای  IADHلــە نەخۆشــخانەی کــوو تێــک پــاوت لــە ســەنگاپوور بەڕێــوە دەچــوو
کــە یەکێــک لــە نەخۆشــخانە هــەرە ســەروزەکانە لــە جیهانــدا .ئارەزوومەنــدی بــۆ نژیاروانیــی ســەلوتۆجێنیک لەگــەڵ
نارسانــی بابەتەکــە لەســەر ئاســتی جیهــان و بــە لەربەچــاو گرتنــی پالندانــان ،دیزاینــی ژینگــەی تەندروســت و
کۆمەڵــگای تەندروســت لــە ناوچــەی ئاســیا ئۆقیانووسیەشــدا ڕووی لــە زیــاد بــوون کــرد.
ڕوانین بۆ پێشەوە
 IADHلــە ئەورووپــا و ئاســیا کۆنگــرەی بەڕێــوە بردبــوو و ئــاالن پێداگــر بــوو کە کاتــی ئەوەیــە ویالیەتــە یەکگرتووەکان
و دیزاینــی چاودێریــی تەندروســتی لــەوێ لەبەرچــاو بگرێــت .لــە الیــەن کۆلێــژی تەندروســتیی گشــتیی زانکــۆی
هارڤــاردەوە بانگهێشــت کــرا بــۆ ئــەوەی بــاس لــە دیزایــن بــۆ داهاتــوو بــکات و لــە الیــەن ئەکادیمیــای ئەمریکایــی
بــۆ زانســت لــە واشــینگتۆن دی.ســی بانگهێشــت کــرا تاوەکــوو بــاس لــە ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیک بــکات و لەگــەڵ
دامــەزراوە و نژیاروانــە ئەمریکاییــەکان پەیوەنــدی دروســت بــکات .وەک هەمیشــە ،لــە ســەفەرەکەیدا لــە دامــەزراوە
نژیاروانییــە نارساوەکانــی ئەمریــکا وتــاری پێشــکەش کــرد .لــەو ســەفەرەدا ئــاالن لــە ڕێکخــراوەی ئەمریکایــی
نژیاروانــەکان خەاڵتێکــی وەرگــرت.

لەو سەفەرەدا ئاالن لە ڕێکخراوەی ئەمریکایی
نژیاروانەکان خەاڵتێکی وەرگرت.
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خەاڵتی ڕێخکراوەی ئەمریکایی نژیاروانەکان ( )AIAساڵی  ،٢٠١٠بە بۆنەی
کارکردن لەسەر دیزاینی چاودێریی تەندروستیی ئەمریکا بەخرشاوە .ئەم
خەاڵتە بە هۆی سازشنەکردن لە پیشەییبوون و ڕاستگۆیی ڕۆشنبیری لە
کارەکەیادا بە ئاالن دیالنی دراوە.
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 .٦ویالیەتە یەکگرتووەکان :حەوتەمین کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی :بۆستۆن٢٠١١ ،
کاتێــک لــە ئەمریــکا بــووم باســم لــە چۆنیەتیــی خەرجکــردن لــە سیســتمی چاودێریــی تەندروســتیی ئــەو
واڵتــەدا کــرد ،کێشــەکام بــاس کــردن و ئــەوەی دەکرێــت لــەو کێشــانەوە چــی فێــر بیــن .ئــەوە هەمیشــە
بابەتــی ســەرەکیی وتارەکانــی مــن بــووە لــە ئەمریــکا .مــن باســم لــەوە کــرد کــە چــۆن دەکرێــت گۆڕانــکاری
لــە ژینگــە ســازکراوەکانی تەندروســتیدا بکرێــت بــۆ ئــەوەی گۆڕانێــک لــە کۆمەڵــگادا ڕوو بــدات کــە بــە
شــێوەیەکی ئاقاڵنــە لــە جیاتــی «بارزگانیــی نەخۆشــی» لەســەر «بازرگانیــی تەندروســتی» ئیــش بکرێــت.
ئــەو شــتە هــەم لــە بــاری سیاســی و هەمیــش جوگرافیایــی پەیوەندیــدار بــوو .ئــەوە شــتێک بــوو خەڵکــی
ئەمریــکا و کەنــەدا حەزیــان دەکــرد بیبیســن__ .ئــاالن دیالنــی
حەوتەمیــن کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی بــە هاوکاریــی ڕێکخــراوەی نژیاروانانــی ئەمریکایــی و بــە
پشــتیوانیی کۆلێــژی تەندروســتیی گشــتیی هارڤــارد ،کۆلێــژی دیزاینــی هارڤــارد و کۆلێــژی بازرگانیــی هارڤــارد
بەڕێــوە چــوو .کۆنگــرەی بۆســتۆن بەشــێکی بــوو کــە بــەر لــە خــودی کۆنگرەکــە بەڕێــوە چــوو و تێیــدا دانیشــتنێک
لەگــەڵ دامــەزراوەی بەڕێوەبەرایەتیــی ناوەنــدە نێونەتەوەییــەکان بەڕێــوە چــوو و بــووە فۆرومێکــی جیهانــی لەســەر
ئــەوەی چــۆن بەڕێوەبەریــی ناوەنــدەکان و پرۆســەکانی دیزایــن دەتوانــن لەســەر کوالیتــی و کارایی ئۆپەراســیۆنەکان
کاریگــەری دابنێــن و ببنــە هــۆی باشــربوونی ئەنجامەکانــی تەندروســتی.
پڕۆژەیەکــی سەرنجڕاکێشــی  IADHبــۆ کۆنگــرەی بۆســتۆن باڵوکردنــەوەی کتێبــی دیزاینــی شــاری تەندروســت
بــوو کــە کۆمەڵــە وتارێــک بــوو  لەســەر دیزاینــی شــار بەمەبەســتی باشــرکردنی ئاســتی تەندروســتیی دانیشــتووانی
شــارەکان .وتارەکانــی ئــەو کتێبــە لــە کۆمەڵێــک بــوار پێکدەهــات کــە هەرکامیــان قســەی تایبــەت بــە خۆیــان بــوو.
تۆنــی کاپــۆن خەڵکــی ئوســرالیا ،بەڕێوەبــەری دامــەزراوەی نێونەتەوەیــی بــۆ تەندروســتیی جیهانــی لــە کــواال
المپــور ،لەســەر کۆمەڵــگای تەندروســت ئیشــی کردبــوو و بــۆ مــاوەی بیســت ســاڵ لەســەر دروســتکردنی ژینگــە
کاری کردبــوو و زۆر ســەرقاڵ بــوو بــە کۆنگرەکــەوە .ئــەو دەڵێــت «داوام لــێ کــرا هەڵەگریــی پێنــج وتــار بکــەم کــە لــە
بۆســتۆن پێشــکەش کــران ،یەکێــک لەوانــە مــن نووســیبووم :ئــەوە ســەرەتا بــوو ،مــن پێموایــە کــە بــە ڕاســتی دەبێــت
هــەوڵ بدەیــن بــە شــێوەیەکی واتــادار لەگــەڵ شــارەکان و دەوروبــەر مامەڵــە بکەیــن .ئەو شــتە لــە کۆنگــرەی IADH
لــە بۆســتۆن ڕووی دا».
بــۆ یەکــەم جــار ،کۆنگرەکــە پەنێلێکــی تێــدا بــوو کــە کاربەدەســتانی حکومەتــی و وەزیرانــی تەندروســتیی بریتانیــا،
ئەفریقیــای باشــوور ،مالیزیــا ،فینالنــد و کەنــەدا تێیــدا بەشــدار بــوون .هەروەهــا پزیشــکی کــورد ڕەنــج شــاوەیس
ســەبارەت بــە نەخۆشــخانەی مندااڵنــی هەولێــر لــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان قســەی کــرد .ئــەم کارە بــۆ ئــەوە
بــوو کــە نوێنەرانــی کەرتــی تەندروســتیی حکومــەت زیاتــر ئــاگاداری ئەرکەکانیــان لــە دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی
تەندروســت لــە ڕێگــەی دیزایــن و ژێرخانــەکان بــن.
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تۆنی کاپۆن ،لە ڕێکخراوەی نێونەتەوەیی تەندروستی جیهانی

ئاالن باس لە دیزاینی چاودێریی تەندروستی لە ویالیەتە یەکگرتووەکان دەکات
چەنــد ســاڵ دواتــر ،ســاڵی  ،٢٠١٥لــە وتارەکەیــدا لــە کۆلێــژی تەندروســتیی گشــتیی هارڤــارد ،ئــاالن
باســی لــەوە کــرد کــە چــۆن ئابووریــی جیهانــی لــە گەشــە و گۆڕاندایــە و ئــەوەی کــە بــۆ پالندانەرانــی
چاودێریــی تەندروســتی گرینگــە تاکــوو لــە پاڵنــەرە ئابوورییەکانــی چاودێریــی تەندروســتی و
بڕیارەکانــی دیزاینــی چاودێریــی تەندروســی تێبگــەن .ئــاالن شــی دەکاتــەوە« :ئــەوە ڕوونــە کــە زیاتــر
کردنــی بوودجــەی چاودێریــی تەندروســتی بەرامبــەر نییــە لەگــەڵ باشــربوونی ئاســتی تەندروســتی  .
ئــەوە پەیامێکــی گرینــگ بــوو بــۆ هــاوکارە ئەمریکاییــەکان .ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دوو بەرامبــەری
واڵتــە گەشەســەندووەکانی دیکــە لــە بــواری چاودێریــی تەندروســتیدا پــارە خــەرج دەکات ،بــەاڵم لــە
بــەراورد بــە شــوێنەکانی تــر سیســتمەکەی الوازتــرە.
«هیــوا بــە ژیــان و مردنــی منــدااڵن لــە زۆرێــک لــە واڵتــە دەوڵەمەندەکانــی تــر زیاتــرە .زۆر واڵت بــە
داهاتــی کەمــری تاکەکانــەوە ئاســتی چاودێریــی تەندروســتییان باشــرە و لــە پاراســتنی تەندروســتیی
هاواڵتیانــدا باشــرن .قەڵــەوی لــە ئەمریــکا ڕوو لــە زیادبوونــە و بــە شــێوەکی جیــدی کاریگــەری لەســەر
 ٦٤لەســەدی خەڵکــی ئــەو واڵتــە دانــاوە کــە زیاتــر لــە نــۆ ملیــۆن کەســیان منداڵــن .یــەک لەســەر
ســێی هاواڵتیانــی ئەمریکایــی بــە دەســت نەخۆشــییەکی درێژخایەنــەوە دەناڵێنــن .هــاوکات تەنیــا
چــوار لەســەدی تێچــووی چاودێریــی تەندروســتی بــۆ بەرگــری لــە نەخۆشــی تەرخــان کــراوە و لــە
هەمــان کاتیشــدا بیســت و پێنــج لــە ســەدی تێچــووەکان بــۆ کاروبــاری بەڕێوەبــردن خــەرج دەکرێــن.
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«ئــەو ســنووردارییە پێکهاتەیــی و کردارییانــەی سیســتمی چاودێریــی تەندرســتی ،تەندروســتیی جەمــاوەر و
خۆشــبژێوی بــە شــێوەیەکی بەرچــاو پێکــەوە پەیوەندییــان هەیــە و دەکەونــە ژێرکاریگەریــی ژینگــەی دیزاینکــراو.
بەکارهێنانــی ژینگــە وەک کەرەســتەیەکی ســراتیجیک لــە بــاری بــڕی تێچــوو و ســەقامگیرییەوە یەکێــک لــە
کاریگەریرتیــن شــێوازەکانە بــۆ کەمکردنــەوەی نەخۆشــی و باشــرکردنی ئاســتی تەندروســتی .ئەرکــی ئێمــەوە ئــەوە
بــوو بــە باســکردن لــە دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک  وەک بناخەیــەک بــۆ باشــرکردنی تەندروســتیی ئەمریکاییــەکان
وشــیاری ببەخشــین».
ئــاالن بــاس لــە ئەزموونــی خــۆی لــە پێشکەشــکردنی وتــار لــە ئەمریــکای باکــوور دەکات« .کاتێــک لــە ئەمریــکا و
کەنــەدا ســەبارەت بــە دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک وتــارم پێشــکەش کــرد ،خەڵــک دەیانــوت ‹واو!› شــتێکی تــەواو نوێیە.
ئــەوە بــۆ ئــاالن نــوێ نەبــوو .ئــەوان بڕوایــان وا بــوو کــە ‹دیزاینــی بەڵگەبنەمــا ‹155هەمــوو شــتێکە .ئەگــەر دیزایــن
بــە شــێوەیەک نەبێــت کــە بــۆ هــەر نەخۆشــێک ژوورێــک هەبێــت ،ئــەوە مەترســیی گواســتنەوەی نەخۆشــی هەیــە.
بــەاڵم ئێمــە لــە ســکاندیناڤیا تەنیــا چەنــد نەخۆشــخانەمان بــوون کــە بــۆ هــەر نەخۆشــێک ژوورێکیــان ببێــت و قــەت
گواســتنەوەی نەخۆشــیامن نەبــوو چونکــە لــە ژووری نەخــۆش دەســتامن دەشــۆین .ئێمــە هەمیشــە شــوێنی دەســت
شــتنامن لــەوێ هەیــە و دکتــۆرەکان دەســتیان دەشــۆن .ئــەوە باســێکی کولتووروییــە و مەترســیی گواســتنەوەی
نەخۆشــی نییــە .کاتێــک کــە نەخۆشــخانەیەک دروســت دەکــەی بــۆ هــەر نەخۆشــێک ژوورێکــی هەبێــت ،بابەتێکــی
بازرگانییــە ،چونکــە زۆر بــە ســادەیی پارەیەکــی زیاتــر لــە نەخۆشــەکان وەردەگریــت .دەبێــت نەخــۆش پارەیەکــی
زیاتــر بــدات بــەاڵم لــە ژوورێکــی دوو کەســیدا ،پارەیەکــی کەمــر دەدەن .لەبــەر ئــەوە بەڕێوەبــەران و پالندانــەران
پشــتیوانی لــێ دەکــەن .نژیــاروان بەرپرســە لــە دیزاینێکــی لــەو شــێوە.
«دەبێــت قووڵــر بچیتــە نــاو هەڵســوکەوتی سیاســی و کۆمەاڵیەتیــی کۆمەڵــگا بــۆ ئــەوەی هۆکارەکانــی پشــت
شــتەکان تێبگەیــت .باســەکە نــە پەیوەنــدی بــە نــرخ و تێچــووی شــتەکانەوە هەیــە و نــە بــە کوالیتییــەوە .ئەگــەر لــە
نەخۆشــخانەدا بیــت و کارتێکــی بانکیــت پــێ بێــت ،دەبێــت پــارەی ژوورێکــی تایبەتیــی تاکەکەســی بدەیــت.
«لــە واڵتــی ئێمــە ،ئــەو نەخۆشــانەی کــە لــە ژووری یــەک کەســیدان هیــچ پەیوەندییەکیــان پێکــەوە نییــە .بــە
چەندیــن هــۆکاری زانســتی ،مــن پێموایــە کــە ژووری دووکەســی بــۆ نەخۆش دەبێتــە هــۆی پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتی.
کەســانی بەتەمــەن حــەز ناکــەن بــە تەنیــا بــن چــون دەترســن .لــە زۆر حاڵەتــدا ،بینیــان کــە نەخۆشــەکان بــەر
لــە گەیشــتنی کارمەنــدەکان یارمەتیــی یەکــر دەدەن .کچەکــەم ،ســارا کــەوت و دوای نەشــتەرگەریی ئەژنــۆی
نەخۆشــەکانی دیکــە بــەر لــە گەیشــتنی کارمەندەکانــی تــر بــە هانایــەوە هاتــن .ئەگــەر بــە تەنیــا بووایــە ،لەوانەیــە
تەنانــەت زیاتریــش برینــدار ببوایــە».
«سیســتمی ئەمریــکا بــە شــێوەیەکە کــە شــتەکان لــە چوارچێوەیەکــدا بــە نــاوی «ژینگــەی دەرمانکــەر» پۆلێــن
دەکرێــن :ئــەوان لــە خەڵکیــان تێگەیانــدووە کــە ئــەو سیســتمە باشــرین سیســتمی چاودێریــی تەندروســتییە .ئێمــە
ئــەو سیســتمەمان لــە ڕوانگــەی زانســتییەوە شــی کردووەتــەوە و ڕوانگەکەمــان زۆر زانســتیرت و واقعبیانەنــرە .ئــەو
کارەی ئێمــە دەیکەیــن ئەوەیــە کــە بەرەکانــی داهاتــوو هــان بدەیــن بــۆ ئــەوەی بیرۆکــەی زیاتــر بــۆ دروســتکردنی
چەمکەکانــی چاودێریــی تەندروســتی پــەرە پێبــدەن .دەبێــت زانســت هەمیشــە بــە شــوێن شــتی نوێــدا بگەڕێــت،
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پەنێلی وتووێژ بۆ بەرپرسانی حکومی لە بۆستۆن لە زانکۆی هارڤارد

بۆیــە خەڵــک فێــری دەبــن و دەیخوێنــن .ئەگــەر زانیــاری نەبەخشــی ،خەڵــک چــۆن دەســتیان بــە بیرۆکــە نوێیــەکان
ڕابــگات؟ دەســتکەوتە زانســتییەکان دەبێــت هەموویــان لــە بەرژەوەندیــی کۆمەڵــگادا بــە کار بهێرنێــن .ئــەوە
هــۆکاری باڵوکردنــەوەی ئــەو هەمــوو بابەتەیــە کــە لــە ماڵپــەڕی   IADHدامنــاون .خەڵــک لــە ئەفریقــا و ئەمریــکا بــە
شــێوەی یەکســان دەســتیان پێــی ڕادەگات .لەگــەڵ کەســانێک لەســەر ئــەو شــتە دەمەقاڵــەم بــووە .زیاتــر شــتەکە
پەیوەنــدی بــە پــارەوە هەیــە .پێویســت نــاکات هەمیشــە خەریکــی بارزگانــی بیــت بــۆ ئــەوەی کەســێکی کاریگــەر
بیــت .دەبێــت هەندێــک جــار خــۆت بەخــت بکەیــت .مــن ئــەم ڕێگەیــەم هەڵبــژاردووە.
«مــن نامهەوێــت کاری بازرگانــی بکــەم .ئەگــەر پــارە بــۆ زیندوومانــەوە بــە دەســت دەهێنــم ،دەمهەوێت بە شــێوەیەک
بــە کاری بهێنــم کــە کاریگەرییەکــی گەورەتــر دابنێــت .ئــەوە هەمیشــە ڕوانگــەی مــن بــووە .ئــەوەش هــۆکاری ئــەوە
بــوو کــە ویســتوومە زانیارییەکانــم لەگــەڵ کەســانی دەوروبــەرم هاوبــەش بکــەم بــۆ ئــەوەی کۆمەڵگایەکــی باشــر 
دروســت بکــەم .ئێمــە لــە چەندیــن ڕوانگــەوە ئــەو کارەمــان کــرد لــە ڕێگــەی گۆڤــار ،کۆنگــرەکان ،ســەمپۆزیۆمەکان،
وتــارەکان و نــوورساوەوە .چونکــە لــە دوا ڕۆژدا ،لێــت دەپرســن کاریگەریــت چــی بــووە؟ نــەک چەنــدت پــارە بــە
دەســت هێنــاوە .نــەک چــی بەرهــەم دەهێنیــت .بەڵکــوو لەســەر کاریگەریــت دەپرســن.
«ئــەوە ئەولەویەتێکــی ڕوون بــووە بــۆ مــن کــە کاریگەرییەکــی واقعیــم ببێــت .مــن لــە ژیامنــدا بــۆم دەرکەوتــووە کــە
یارمەتیدانــی کەســانی تــر لــە دۆزینــەوەی واتــای ژیانــدا کارێکــی واتابەخشــە».

ئەو کارەی ئێمە دەیکەین ئەوەیە کە بەرەکانی داهاتوو هان
بدەین بۆ ئەوەی بیرۆکەی زیاتر بۆ دروستکردنی چەمکەکانی
چاودێریی تەندروستی پەرە پێبدەن.
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کارکردن لە ویالیەتە یەکگرتووەکان :الیەنە باش و خراپەکان
ئــاالن دەڵێــت «ئەگــەر لــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بوایەتــم ،کەســێکی زۆر ســەرکەوتوو دەبــووم چونکــە ئــەو واڵتــە
زۆر بازرگانــی تێــدان و هــاوکات ئازادیــی بیــروڕاش هەیــە .ئەگــەر لــە ویالیەتێــک ئیشــەکەت جێبەجــێ نەکرایــە،
ویالیەتێکــی دیکــە ئارەزوومەنــد دەبــوون .بــۆ وێنــە ،کالیفۆرنیــا ویالیەتێکــی هانــدەرە و لــە هەمــوو ئــەو ســااڵنەی
کارکردنــدا سپۆنســەریی کارەکانــی ئێمەیــان کــردووە.
«تەنانــەت بەبــێ پشــتیوانیی حکومــەت ،ســەرەکیرتین سپۆنســەری ئێمــە لــە ئەمریــکاوە دەکرێــت چونکــە زۆر زانکــۆ
بڕوایــان وایــە کــە ئێمــە لــە بــاری زانســتییەوە پێشــەنگین .زۆربەیــان ئــەو زانســتە بــە کار دەهێنــن .مــن لــە زۆر
شــاری ئەمریکایــی وتــارم پێشــکەش کــردووە و باســی بیرۆکەکانــم بــۆ خەڵــک کــردووە .هــەر کاتێــک لەگــەڵ ئــەو
دامەزراوانــە پەیوەنــدی دەگــرم ،دڵخۆشــن بــەوەی کــە مــن ســەردانیان بکــەم .ئێمــە پەیوەندییەکــی بەردەوامــان
لەگــەڵ زانکــۆکان و پیشەســازییەکان هەیــە .ئــەو پەیوەندییــە زۆر گرینگــە».

لەگەڵ جولیۆ فرێنک ،ڕاگری کۆلێژی تەندروستیی گشتی لە هارڤارد.

کێشەیەکی سەرەکیی کۆنگرەی  IADHلە بۆستۆن
ســاڵی  ٢٠١١ئــاالن چــوو بــۆ «دامــەزراوەی تەندروســتیی جیهانــی بــۆ کەمپەینێــک لەســەر تەندروســتیی شــاری
و لەگــەڵ ( YNHABITATبەرنامــەی دانیشــتووانی شــاریی یوو.ئێــن) ڕاپۆرتێکــی گرینگــی لەســەر نایەکســانیی
تەندروســتیی شــاری لــە ئاســتی جیهانیــدا بــاو کــردەوە .لــە ســااڵنی داهاتــوودا ،زیادبوونــی دانیشــتووانی شــاری،
زیاتــر لــە واڵتانــی بــە داهاتــی کــەم و مامناوەنــدی دەبــن .زاڵبــوون بەســەر کێشــەی نایەکســانیی تەندروســتی بــۆ
هەبوونــی شــارێکی تەندروســت و ســەقامگیر زۆر پێویســتە».
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ئــاالن کاتێــک ســەردانی کۆلێــژی تەندروســتیی گشــتی زانکــۆی هارڤاردی کــرد و لەگەڵ ژولیــۆ فرێنــک بەڕێوەبەری
کۆلێژەکــە و وەزیــری تەندروســتی پێشــووتری مەکزیــک قســەی کــرد ،ئــەو بیرۆکانــەی بــۆ هاتــن .بــە گشــتی ،ئــەو
ئامــاژەی بــەوە کــرد ،کــە گۆڕانێکــی گــەورە لــە ئارادایــە و تێگەیشــتنی باشــر لــە چۆنیەتیــی دیزایــن و دروســتکردنی
ژینگــە لــە هەمــوو بوارەکانــدا لــە بواریــی تەندروســتییەوە بگــرە تاوەکــوو شــوێنی ژیــان ،فێربــوون ،و ئیــش کــردن
لەســەر تەندروســتیامن کاریگــەری دادەنێــت.
«ڕێچکەیەکی قەیراناوی »،کۆنگرەی بۆستۆن
لــە  نوورساوەیەکــی کورتــدا لــە جورناڵــی دیزاینــی تەندروســتی جیهانــی ،ئــاالن نووســی «حەوتەمیــن کۆنگــرەی
جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە بۆســتۆن کەشــێکی هــاوکاری و پشــتیوانی  بــۆ شــارەزایان و ناوەنــدە
نێونەتەوەییــەکان دەڕەخســێنێت بــۆ ئــەوەی لەســەر زانســتی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک بــاس بکــەن تاوەکــوو
خۆشــبژێوی لــە ڕێگــەی دروســتکردنی بیناگەلــی تەندروســتی و ژێرخانــەکان ببەنــە ســەر .لەگــەڵ پشــتیوانی
لــە کولتــووری ئاڵۆگــۆڕی زانســتی ،گرینگــە کــە لــە کۆبوونەوەکانــی IADHدا ،بــە ڕوانگەیەکــی ڕەخنەگرانــەوە
پێداچوونــەوە بــۆ کەرتــی تەندروســتی و پێکهاتــەی دامەزراوەیــی و ترێندەکانــی دیزایــن لــەو کەرتــەدا بکرێــت.
«ئــەوە زۆر بابەتێکــی پەیوەندیــدار بــوو بــە بۆســتۆنەوە ،چونکــە هــەروەک لــە میانــەی کۆنگرەکــەدا ئامــاژەی پێکــرا،
کۆمەڵــگای ئەمریکایــی ،کۆمەڵگایەکــی تەندروســت نییــە .لــە ڕوانگــەی ئــەو مردنانــەی کــە دەکرێــت بەریــان پــێ
بگیرێــت ،ئەمریــکا دەکەوێتــە دوای نــۆزدە واڵتــی گەشەســەندووی دیکــە لــە کاتێــکا بیســت لــە ســەدی داهاتــی ئــەو
واڵتــە بــۆ بــواری پزیشــکی خــەرج دەکرێــت (بەرزتریــن ڕێــژە لــە جیهانــدا) ،پیشەســازیی تەندروســتی لــەو واڵتــە لــە
الیــەن کەرتــی تایبــەت بەڕێــوە دەبرێــت کــە بــە شــوێن قازانجــی خۆیەتــی .بەرگــری لــە نەخۆشــییە درێژخایەنــەکان
و بەرزکردنــەوەی ئاســتی تەندروســتی لــەو بازرگانییانــەدا بایەخــی پــێ نادرێــت .لــە ئاکامــدا ،حەفتــا و هەشــت
لــە ســەدی خەرجــی تەندروســتی لــە ئەمریــکا لەســەر ئــەو نەخۆشــییانەیە کــە پەیوەندییــان بــە گۆڕینــی شــێوازی
ژیانــەوە هەیــە و لــە ئێســتادا ئەمریکاییــەکان لــە هــەر کاتژمێرێکــدا  ٢٥ملیــۆن حــەب دەخــۆن.
«لــە جیاتــی نەخۆشــیی بــە بازرگانیکــراو لــە دۆخــی ئێســتادا ،ئەمریــکا دەتوانێــت بــەرەو سیســتمی تەندروســتیی
بەبازرگانیکــراو بــڕوات و ئــەو کارەش لــە ڕێگــەی پیشەســازیی تەندروســتی بــکات کــە هانــدەر بێــت بــۆ  بەرگــری لــەو
نەخۆشــییانەی پەیوەندییــان بــە شــێوازی ژیانــەوە هەیــە .ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیک تاکــە ڕێگەیــە بــۆ باشــرکردنی
تەندروســتی لــە واڵتێکــدا و ئــەو کارەش لــە ڕێگــەی دروســتکردنی ئــەو ژینگانــە دەکات کــە بــە شــێوەیەکی
تەندروســت لەســەر هەڵســوکەوتی مرۆڤــەکان کاریگــەری دادەنێــن.
«دیزاینــەرەکان و پالندانــەرەکان لــە دروســتکردنی ئــەو ژینگــە تەندروســتانەدا جێگەیەکــی تایبەتیــان هەیــە بــەاڵم
ئــەو بابەتــە لــە ڕوانگەیەکــی ڕەخنەگرانــەوە بەداوداچــوون و باســی لەســەر نەکــراوە .ئــەو دامەزراوانــەی کــە ژووری
دەرمانکــەر   بــۆ نەخۆشــەکان دروســت دەکــەن بــە شــێوەیەک کــە تێراســی تایبــەت بــە خۆیــان بێــت و ژووری
تایبــەت بــۆ بنەماڵەکانیــان ببێــت ،لــە الیــەن کولتــووری پاســۆجێنیکی پێشەســازیی پزیشــکییەوە کەوتوونەتــە
ژێــر کاریگەرییــەوە و بــە شــوێن بردنەســەری تێچــووی چارەســەری پزیشــکییەوەن و هیــچ کاریگەریشــیان لەســەر
باشــرکردنی ئاســتی تەندروســتی نییــە.
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«ئــەو دیزاینــە بــە دەگمــەن لــە ئەمریــکا ڕووبەڕووی ڕەخنــە کراونەتــەوە ،بەڵکــوو وەک دەســتکەوتێکی زۆر ســەرکەوتوو
ســەیر دەکرێــن ».تۆبیــا جیلــک پالنــی خراپــی دامەزراوەیــی و «زاڵبوونــی ســتایل بــە ســەر مــادەدا» لــە یەکەکانــی
ڕادیۆلــۆژی ئەمریــکا دەخاتــە ژێــر پرســیارەوە.
ئــاالن نووســی «ئەمریــکا باشــرین زانــاکان ،باشــرین نەخۆشــخانەکان و باشــرین چارەســەری پزیشــكی هەیــە.
مــن بــڕوام وایــە کــە بــە داینامیــزم و داهێنــەری ،دەکرێــت زۆر بــە ســادەیی ڕوانگەیەکــی کردەیــی ســەلوتۆجێنیک
پــەرە بــدات .بردنــی کۆمەڵــگای ئەمریــکا لــە کۆمەڵگایەکــی نەخــۆش بــۆ تەندروســت لــە ئاکامــدا ئابوورییەکــی زۆر
ســەقامگیرتر و بەرهەمهێنەرتــری لــێ دەکەوێتــەوە».

ڕوانگەی سەلوتۆجێنیک تاکە ڕێگەیە بۆ
باشرتکردنی تەندروستی لە واڵتێکدا و ئەو
کارەش لە ڕێگەی دروستکردنی ئەو ژینگانە
دەکات کە بە شێوەیەکی تەندروست لەسەر
هەڵسوکەوتی مرۆڤەکان کاریگەری دادەنێن.

پڕۆفیسۆر ڕیچارد جەکسۆن ،کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی
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شوێنە تەندروستەکان ،ژیانە تەندروستەکان
شــەش کەســی خاوەنــڕا لــە بوارەکانــی دیزایــن ،تەندروســتی و ژیانــی شــاری لــە بۆســتۆن لەســەر پارادیمێکــی
نــوێ دوان کــە لــە جیاتــی پێڕاگەیشــتنی پزیشــکی و چارەســەری نەخۆشــی ،تیشــکی دەخســتە ســەر بەرگــری لــە
نەخۆشــی و باشــرکردنی ئاســتی تەندروســتی .پڕۆفیســۆر ڕیچــارد جەکســۆن ،پســپۆڕی منــدااڵن و بەڕێوەبــەری
زانســتەکانی تەندروســتیی ژینگــە لــە زانکــۆی کالیفۆرنیــا لــە لــۆس ئەنجلێــس وتــی« :بەشــێکی زۆری تەندروســتیی
ئێمــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ژینگەکەمــان ،ئــەوەی چــی دەخۆیــن ،دەخۆینــەوە ،هەڵدەمژیــن و لــە کــوێ کار دەکەیــن و
دەژیــن و تێکــەڵ کۆمەڵــگا دەبیــن».
پڕۆفیســۆر جەکســۆن ئامــاژەی بــە پارادایمێکــی نــوێ پێکــرد :دروســتکردنی دیمەنێکــی نــوێ کــە لــە داهاتــوودا
نژیــاروان ،دیزاینــەر و دروســتکەری ژینگــە فیزیکییــەکان وەک هاوکارێکــی ســەرەکی لەگــەڵ پەرەســتارەکان،
پزیشــکەکان و پســپۆڕانی تەندروســتیی گشــتی ئیــش دەکــەن بــۆ ئــەوەی ئاســتی تەندروســتیی تــاک و کۆمەڵــگا
ببەنــە ســەر.
لــۆرد نایجــر کریســپ ،بەڕێوەبــەری جێبەجێــکاری پێشــووی خزمەتگوزاریــی تەندروســتیی نەتەوەیــی بریتانیــا:
گــەڕان بــە دوای تەندروســتیی جیهانــی لــە ســەدەی ٢١دا ،باســی لــە گۆڕانــی پارادایمــی پێویســت بــۆ پێناســەی
نوێــی تەندروســتی کــرد .ئــەو ســێ الیەنــی ســەرەکی بــۆ وەهــا پارادایمێــک دەستنیشــان کــرد» پێویســتی بــە
ســەربەخۆیی و خۆیاریکــەری لــە ئاســتی تاکــدا؛ دۆخــی وابەســتەیی بــە یەکــر و نزیکایەتی لــە ئاســتەکانی بنەماڵە،
کۆمــەڵ ،پســپۆڕان و نەتــەوە و جیهانــدا؛ و ئــەو بڕوایــەی کــە تەندروســتیی تــاک و گــەل مافێکــی مرۆییــە کــە دەبێــت
حکومەتــەکان ڕێــزی لــێ بگــرن و باشــری بکــەن .ئــەم گۆڕانــە تێگەیشــن و هەڵســوکەومتان لــە نەریتــی ڕۆژاوایــی
زانســتی پزیشــکی ،کێبەرکێــی پســپۆڕان ،گەڕانــی زانســتی ،داهێنانــی بازرگانــی و ســەرمایەگوزاریی گشــتی
دەگۆڕێــت.
دوکتــۆر جولیــو فرێنــک ،بەڕێوەبــەری قوتابخانــەی تەندروســتیی گشــتیی هارڤــارد باســی لــەوە کــرد کــە چــۆن
پارادایمــی زاڵــی تەندروســتیی ســەدەی بیســتەم کــە لەســەر دابینکردنــی چاودێریــی تەندروســتی دامــەزراوە،
گەیشــتۆتە ئــەو کێشــانە ،و ئــەوە دەرکەوتــووە کــە ئەنجامەکانــی چاودێریــی تەندروســتی وێــڕای تەرخانکردنــی
بودجەیەکــی زیاتــر چیــر کاراییــان ناچێتــە ســەر .دوکتــور فرێنــک وتــی کــە دەبێــت پارادایمــە نوێیەکــە لەســەر
پێویســتییەکانی تەندروســتی بێــت ،وەک شــوێنی نیشــتەجێبوون ،خــواردن ،هەڵســوکەوتی کۆمەاڵیەتــی ،و
باشــرکردنی ئاســتی تەندروســتی .بــۆ ئــەم مەبەســتەش دەستنیشــانکردنی هوشــیارانەی ژینگــە تەندروســتەکان
هۆکارێکــی ســەرەکییە.
داهێنانی نوێگەرانە لە چاودێریی تەندروستیدا
کالیتــۆن کریستێنســێن ،پڕۆفیســۆری نــارساو لــە کۆلێــژی بازرگانیــی هارڤــارد و نووســەری ڕەچەتەنووســینی
داهێنەرانــە :ڕێگەچارەیەکــی نوێگەرانــە بــۆ چاودێریــی تەندروســتی ،156شــتێک کــە ئــەو پێــی دەڵێــت «داهێنانــی
نوێگەرانــە» بــەم شــێوەیە پێناســەی دەکات «هێزێکــی ئاڵوگــۆڕ کــە بەردەســتبوون و شــیان لــە بوارەکانــی دیکــەی
156- The Innovator’s Prescription: A Disruptive Solution for Healthcare
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پیشەســازیدا دەڕخســێنێت» پێویســتە بێتــە بــواری
چاودێریــی تەندروستیشــەوە .ئــەو دەپرســێت «چــۆن
دەتوانیــن چاودێریــی تەندروســتی بەردەســت
بخەیــن؟» بــۆ ئــەو کەســانەی کــە نەخۆشــیی
درێژخایــەن و ژیانێکــی ناتەندروســتیان هەیــە،
بــە بیرکردنــەوەی کریستێنســێن پێویســتە تۆڕێکــی
مرۆیــی پێــک بێــت کــە یارمەتیــی کەســەکان دەدات
فێــر بــن چــۆن یارمەتیــی یەکــر بــدەن و پاڵنــەرەکان
بــۆ یارمەتــی یەکــر بدۆزنــەوە.
لــە ڕوانگــەی ئــەوەوە ،ئــەو نەخۆشــخانەی کــە
جەخــت لەســەر خزمەتگــوزاری و دابینکردنــی
چارەســەرێکی ســتاندارد دەکەنــەوە ،ئەرکــی
دابینکردنــی خۆشــبژێژی و تەندروســتی دەســپێرنە
کەســانی پســپۆڕ ،بــاش وایــە کــە ئــەو کارە بســپێرنەوە
بــە خــودی خەڵــک و بەرپرســیارەتیی نــوێ بخەنــە
ئەســتۆی پزیشــکەکانی بنەماڵــە و پەرەســتارەکان.
لەگــەڵ باشــرکردنی سیســتمی تەندروســتی
لەسەرانســەری جیهانــدا و تێگەیشــن لــەوەی کــە
تەندروســتی لــە ماڵــەوە دەســت پێــدەکات ،لــەو
شــوێنەی کــە ژیانــی ڕۆژانەمانــی تێــدا بەســەر دەبەین
نــەک لــە نەخۆشــخانەکان ،دەبێــت ســەرنجیکی زیاتــر
بخرێتــە ســەر هۆکارەکانــی نەخۆشــی و دروســتکردنی
تەندروســتی.
باشرتکردنی کوالیتیی هەوا لە ڕێگەی پەرەدانی
سەقامگیرەوە
توێژینەوەیــەک لەالیــەن  دوکتــور جــان ســپینگلەرەوە
لــە کۆلێــژی تەندروســتیی گشــتیی هارڤــارد ئــەوەی
دەردەخســت کــە خەڵــک  ٦٥لــە ســەدی کاتەکانیــان
لــە ماڵــەوە ٢٥ ،لەســەدی لــە شــوێنەکانی تــر لــە
ژوورەوە و  ٥.٧لــە ســەدی بــە ڕێگــەوە و کەمــر لــە
 ٥لــە ســەدی ژیانیــان لــە دەرەوە بەســەر دەبــەن.
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دوکتۆر جان سپینگلێر ،کۆلێژی تەندروستیی گشتیی هارڤارد

مۆحسێن مۆستەفەوی ،کۆڵیژی دیزاین لە هارڤارد

ئــەوە ڕوونــە کــە ئاســتەکانی پســیی ژینگەکانــی ژوورەوە هــۆکاری ســەرەکیی
بەرکەوتنــی مــادە ژاراوییــەکان ،ناڕاحەتــی ،نائارامــی و کاریگەریــی نەرێنــی
تەندروســتین .ســپێنگلەر بــە شــوێن ڕێگەکانــی باشــرکردنی کوالیتیــی
هــەوا لــە ڕێگــەی پەرەدانــی ســەقامگیر کــەوت بــۆ ئــەوەی سرتێســەکان
لەســەر کاریگەرییــە ژینگەییەکانــی زەوی لەســەر مــرۆڤ و بوونەوەرەکانــی
دیکــەش کــەم بکاتــەوە و زانیاریــی ژینگەیــی لەگــەڵ الیەنەکانــی کۆمەڵــگا،
لــە بوارەکانــی بازرگانــی ،حکومەتڕانــی ،فێــرکاری و ئاییــن یــەک بخــات.
بــە ســەرنج خستنەســەر ســەقامگیریی شــارەکان و کاریگەرییــان لەســەر
تەندروســتی ،مۆحســێن مۆســتەفەوی ،بەڕێوەبــەری کۆلێــژی دیزایــن لــە
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زانکــۆی هارڤــارد و نووســەری شارســتانیەتی ئێکۆلۆژیکــی ،ئــەوەی بــاس کرد کە چــۆن ڕوانگەیەکی
ئێکۆلۆژیکــی وەک ئامرازاێکــی چارەســەر لــە شــارەکانی ئێســتادا و وەک بنەمایەکــی ڕێکخــەر بــۆ
شــارە نوێیــەکان پێویســتە .ئــەو باســی لــەوە کــرد کــە چــۆن دیزایــن دەتوانێــت ئێکۆلــۆژی لەگــەڵ
شارســتانیەت یــەک بخــات ،شــتێک کــە هــاودژی لەگــەڵ ژینگەکــەی خــۆی نەبێــت.
ئــەو شــەش خاوەنڕایــە لــە بوارەکانــی دیزایــن و تەندروســتی بوونە هــۆی پێکهاتنی ســەرکەوتووترین
کۆنگــرە کــە تــا ئەمڕۆکــە بەڕێــوە چووبێــت ،و تێگەیشــن و ئاســتی باســەکانیان بــە پشــتیوانیی
داهێنانــی زانســتی بــردە ســەر.

ئاالن لەگەڵ ڕاوێژکارەکەی دێرێک پارکێر خەاڵتی بەڕێوەبەریی سەرجەمی ژیان و ئێربهارد زیدلێر،
براوەی پێشووی خەاڵتی بەڕێوەبەریی سەرجەمی ژیان
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ڕوانگەی بەشداربووان
نژیاروانــی ئوســرالیایی جەیمــز گــرۆوس لــە حەوتەمیــن کۆنگــرەی جیهانیی
دیزایــن و تەندروســتیدا لــە بۆســتۆن بەشــدار بــوو ،شــوێنێک کــە ئــەو
بینایــەی ئــەو کاری لەســەر کردبــوو بــۆ ئــەوە بــوو کــە خەاڵتــی ئەکادیمیــا
وەربگرێــت .ئــەو دواتــر دەڵێــت «کاتێــک لــەوێ بــووم ،کۆنگرەکــە زۆر
ســەرنجی ڕاکێشــام ».ئــەو زۆر وتــاری سەرنجڕاکێشــی بیســن وەک وتــاری
مــارک جانســۆن دیزاینــەری شــاری ئەمریکایــی ،کەســێک کــە دواتــر لــە
پڕۆژەیەکــدا لــە ســیدنی کاری لەگــەڵ کــرد.
گــروس بیرۆکەکانــی لەگــەڵ  IADHهاوبــەش کــرد .بــۆ ئــەو
«سەرنجڕاکێشــرین بەشــی بیناســازی هەمیشــە ئــەوە بــوو کــە خەڵــک
چــۆن بەرامبــەر بیناکــە کاردانــەوە دەنوێنــن و چــۆن پێکهاتــەکان دەتوانــن
کۆمەڵــگاکان و پەیوەندییەکانــی نێــوان خەڵــک پێــک بهێنــن .مــن لــەوە
تێگەیشــتم کــە بەهاکانــی ئێمــە زۆر لــە یــەک نزیــک بــوون و بڕیــارم دا
ببمــە سپۆنســەرێکی  IDAHبــۆ ئــەوەی کاری زیاتــر لــە ئاســیا بکــەم .بۆیــە
سپۆنســەرییەکەی ئێمــە کــە زۆریــش بەرچــاو بــوو ،ئامانجــی لــە ڕاســتیدا
ئاســیا بــوو».
بــە تیڕوانینێــک ،گــرۆوس هەروەهــا هەســتی کــرد کــە ئەکادیمــی زیاتــر
لەســەر دروســتکردنی ژینگــە جەخــت دەکاتــەوە ،ڕەنگــە باشــر وایــە کــە
لەســەر نژیاروانیــش جەخــت بکاتــەوە .ئــەو بــە ئامادەبوونــی ئــەو هەســتەی
دروســت کــرد کــە بەشــێکە لــە  IADHکــە ئــەوەش زۆر ســوودبەخش بــوو.
بینینــی ئــاالن و نژیــاروان مــارک جۆنســۆن لــە ســاڵی ٢٠١٠دا ،تــەواو بــە
ڕێکــەوت بوو».مــن لــە الیــەن زانکــۆی ویالیەتیــی کارۆلینــای باکوورییــەوە
بانگهێشــت کرابــووم .دوای وتارەکــە ،هاوکارێــک هــات بــۆ الم و بــە
هەیەجانــەوە وتــی‹ ،تــۆ دەبێــت بێــی لەگــەڵ مــن قســە بکــەی ›.تا ئێســتا ،بۆ
حەوتــەم جــار لــەو ڕووداوانــەدا قســەم کــردووە ،یەکــەم کۆنگــرەم لــە تۆرۆنتــۆ
بــوو ،دواتــر لــە بۆســتۆن بــوو ،پاشــان هێلســنکی ،مێلبــۆرن ،ســەنگاپوور و
هۆنــگ کۆنــگ.
«دەزانــی چۆنــە .خەڵــک بــۆ پێشکەشــکردنی وتارێــک دێــن بــۆ الت و
قســەکان لــە گوێیەکــەوە دەچنــە ژوور و لــەوی تــرەوە دەچنــە دەر .بــەاڵم
بــۆم ســەیر بــوو ،پــاش دوو هەفتــە ئــاالن جارێکــی تــر داوای لێکــردم کــە لــە
کۆنگرەیەکــدا قســە بکــەم .مــن لــە ڕاســتیدا هیــچ بیرۆکەیــەم نەبــوو بۆچــی
داوا لــە مــن دەکات قســە بکــەم .ئــەو وتــی ‹دەمــەوێ لــە تۆرۆنتــۆ وتارێــک

نژیاروان جەیمز گرۆوس لە
کۆنگرەی هۆنگ کۆنگ
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پێشــکەش بکەیــت ›.ســەرەتا بیــرم کــردەوە ‹بــۆ؟› مــن دەمــەوێ شــارەکان
بگــۆڕم نــەک تەندروســتی .لــە ڕاســتیدا بابەتەکــەی مــن زیاتــر پەیوەنــدی
بــە یەکســانی و عەداڵەتــەوە هەیــە .مــن بــڕوام وایــە کــە دوا شــت دەبێــت لــە
جیهــان ســەربکەوێت عەداڵــەت و یەکســانییە ،چونکــە نایەکســانی لــە ئاســتی
جیهانــدا زۆر بەرچــاوە».
«لــە ڕاســتیدا ،بــە ڕادەیەکــی بەرچــاو بــە هــۆی ئــاالن و ئەکادیمیاکــەی بــوو کە
مــن بیــرم لــە پرســە پەیوەندیــدارەکان بــە تەندروســتیی گشــتییەوە کــرد .مــن
لــە الیــەن هارڤــارد ،ئــەو شــوێنەی لێــی خوێندبــووم ،داوام لــێ کــرا کــە لــەو
گرووپــە کارییــەدا لەســەر شارســتانیەتی ســەقامگیر بەشــدار بــم .ئــەو گرووپــە
پرۆفیســۆرە بــە ئەزموونەکانــی نژیاروانــی لــە خــۆی دەگــرت کــە مــن دانێــک
لەوانــە بــووم  .هەروەهــا پســپۆڕانی تیۆلۆجــی و فێــرکاری  ،کۆلێــژی یاســا،
کۆلێــژی بیزینــس بەشــدار بــوون و باســیان لەســەر هەمــوو ئــەو هۆکارانــە
دەکــرد کــە شــار ســەقامگیر دەکــەن».

مارک جانسۆن ،نژیاروانی ئەمریکایی لە کۆنگرەی بۆستۆن
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 .7ئەفریقا :نوێکارییەکانی ٢٠١٢-٢٠١١ ،IADH

باشــرکردنی تەندروســتی بــۆ خەڵکــی ئەفریقــا لــە ســەدەی بیســت و یەکەمــدا پەیوەنــدی بــە هەبوونــی ئــەو واڵتــە
لــە پەیوەندییــە نێونەتەوەییەکانــدا هەیــە .لــە دنیایەکــی گڵۆباڵیــزە و پێکبەســراودا ،باشــبوونی بەردوامــی کوالیتیــی
ژیــان بــۆ شــارۆمەندەکانی ئەفریقــا لەســەر بنەمایــەک دەبێــت :دەستنیشــانکردنی ئــەوەی کــە کۆمەڵگایەکــی
تەندروســت بنەمــای گەشــەی کۆمەاڵیەتــی و ئابوورییــە .لــە کاتێکــدا کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی
لــە پارزەویــی ئەفریقــا بەڕێــوە نەچووبــوو ،نوێکاریــی  IADHلــە ســااڵنی  ٢٠١١و ٢٠١٢دا لــە ئەفریقــای باشــوور
پێشــوازی لــێ کــرا .ئــاالن لــە ســااڵنی نێــوان  ٢٠٠٨بــۆ  ٢٠١٥زۆر جــار ســەردانی ئەفریقــای کردبــوو بــۆ ئــەوەی لــە
ڕوانگــەی IADHەوە کێشــەکانی ناوچەکــە دەستنیشــان بــکات.
یــازدە لــە ســەدی کــۆی دانیشــتوانی جیهــان لــە ناوچــەی خــوارووی ســەحرای ئەفریقــا دەژیــن .لــە کاتێکــدا،
هێشــتا ئــەو پارزەوییــە  ٢٤لــە ســەدی ســەربارەکانی نەخۆشــی هــەم بــۆ مرۆڤــەکان و هــەم لــە بــاری مادییــەوە پێــک
دەهێنێــت ،لــە کاتێکــدا کەمــر لــە  ١لــە ســەدی تێچووەکانــی تەندروســتی جیهانــی بــۆ ئــەو ناوچەیــە تەرخــان
کــراوە .هــاوکات ،نزیکــەی  ٥٠لەســەدی مردنــی مندااڵنــی تەمەنــی خــوار پێنــج ســاڵ لــە ئەفریقــا ڕوو دەدات.
تەنیــا ژمارەیەکــی کــەم لــە واڵتانــی ناوچەکــە  ٣٤تــا  ٤٠دۆالری ئەمریکــی بــۆ تەندروســتی هــەر کەســێک لــە ســاڵدا
تەرخــان دەکــەن کــە ڕێکخــراوەی تەندروســتیی جیهانــی وەک کەمرتیــن بــڕە پــارەی پێویســت بــۆ پێداویســتییە
بنەماییەکانــی چاودێریــی تەندروســتیی هــەر کەســێک دەستنیشــانی کــردووە.
ئەفریقــای باشــوور دوای ڕوخانــی ڕژیمــی ئاپارتایــد و تێپەڕێنــی واڵتەکــە بــەرەو دێموکراســی بەبــێ توندوتیــژی لــە
ســاڵی ١٩٩٤دا ئاڵوگۆڕێکــی بەرچــاوی بەســەردا هاتــووە .وێــڕای پێشــکەوتنێکی بەرچــاو لــە باشــبوونی ئاســتی
ژیانــی خەڵکەکــەی لــە ســاڵی ١٩٩٤ەوە ،زۆر کار مــاوە بکرێــت بــۆ ئــەوەی بگەنــە ئامانجەکانــی گەشــەی هــەزارە کە
لەالیــەن نەتــەوە یەکگرتووەکانــەوە دانــراوە .ئەوانــە لــە چوارچێــوەی ئامانجەکانی گەشــەی ســەقامگیری پێناســەکراو
لەالیــەن یووئێــن بــۆ ئەفریقــای  ٢٠٣٠جێگیــر کــراون کــە لــە خۆگــری ســڕینەوەی هــەژاری و بوارەکانــی دیکەیــە
بــۆ دروســتکردنی داهاتــووی ئەفریقــا.
لــەم دواییــەدا ،لــە سەرانســەری پارزەویــی ئەفریقــادا ،باشــبوونی دۆخــی سیاســی و ســەقامگیریی ماکرۆئابــووری
و چاکســازییەکانی میکرۆئابــووری لەگــەڵ بەرزبوونــەوەی نرخــی نــەوت ،قــەرزی حکومەتــی کــەم کردووەتــەوە.
هەروەهــا ،گەشــەی کەرتــی تایبــەت بووەتــەوە هــۆی باشــبوونی ئابــووری بــە شــێوەیەک کــە مامناوەندیــی داهاتــی
هــەر کەســێک لــە ســاڵی ٢٠٠٨ەوە  ٤.٩لەســەد زیــادی کــردووە.
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کۆمەڵــەی بازرگانیــی نێونەتەوەیــی گروپــی بانکــی جیهانــی ،پێشــبینی کــردووە کــە لــە دەیــەی داهاتوودا ،پێویســتە
بیســت و پێنــج بــۆ ســی ملیــارد دۆالر لــە بــواری چاودێریــی تەندروســتیدا ســەرمایەگوزاری بکرێــت کــە ئــەوەش
نەخۆشــخانەکان و نۆرینگــەکان لــە خــۆ دەگرێــت بــۆ ئــەوەی وەاڵمــدەری داواکارییەکانــی چاودێریــی تەندروســتی
لــە خــوارووی ســەحرای ئەفریقــا بــن ،کــە تێچــووەکان لــە ســاڵی ٢٠١٦ەوە دوو بەرامبــەر بوونەتــەوە و گەیشــتوونەتە
 ٣٥ملیــارد دۆالر.
سەمپۆزیۆمی  IADHلە کاپ تاون٢٠١١ ،
ســەمپۆزیۆمی دیزایــن و تەندروســتیی ٢٠١١ی ئەفریقــا ســەمپۆزیۆمێکی نێونەتەوەیــی  IADHبــوو کــە بــە شــوێن
ئــەو ڕێگەیانــەدا دەگــەڕا کــە دەکرێــت واڵتــە دەوڵەمەنــرەکان لــە واڵتــە هەژارەکانــەوە فێــر بــن .پێشــنیار کــرا لــە
جیاتــی قســەکردن لەســەر گەشــەی نێونەتەوەیــی ،شــوێنێک کــە دەوڵەمەنــدەکان یارمەتیــی هــەژارەکان دەدەن،
پێویســتە بیــر لــە گەشــەی-هاوکات بکرێتــەوە بــە شــێوەیەک کــە هەرکامیــان لــەوەی دیکــەوە فێــر بــن.
ســەمپۆزیۆمەکە گرووپێکــی نێــوان بــواری لــە پســپۆڕانی جیهــان کــۆ کــردەوە بــۆ ئــەوەی زانیارییــان لەگــەڵ یەکــر 
هاوبــەش بکــەن و ڕوانگەیەکــی نوێــی تەندروســتی بــۆ ئەفریقــا لەســەر بنەمــای وابەســتەیی بــە یەکــر پێشــنیار
بکــەن :ویســتی ئەفریقــا بــۆ ســەربەخۆیی و مافەکانیــان و لەبەرچاوگرتنیــان وک هاواڵتیانــی جیهانــی.
کێبەرکێی دیزاینی  IADHبۆ ئەفریقای باشوور٢٠١٢ ،
لــە جــوالی ٢٠١٢دا ،ئەکادیمیــای نێونەتەوەیــی بــۆ دیزایــن و تەندروســتی و وەزیــری تەندروســتیی ئەفریقــای
باشــوور کێبەرکێیەکــی نێونەتەوەیــی دیزاینیــان بــۆ گەشــەپێدانەوەی کۆلێــژی پزیشــكیی ئەکادیمیــای نیلســۆن
ماندێــا و نەخۆشــخانەی پادشــا ئێــدواردی هەشــت لــە دوربــان ،گەورەتریــن شــاری ئەفریقــای باشــوور لــە پارێزگای
کوازولــو ناتــال (ک.ز.ن) ڕاگەیانــد .کێبەرکێکــە زانیارییەکــی بەنرخــی دابیــن دەکــرد بــۆ ئــەوەی پشــتیوانی لــە
پالندانانــی دامەزراوەکانــی تەندروســتیی داهاتــوو و بڕیــارە کارگێڕییــەکان بــکات.
تایبەمتەندییــە رسوشــتییە جوگرافییاییەکانــی ک.ز.ن وەک ڕووبــارەکان ،زەلــکاوەکان ،دارســتانەکان ،زنجیــرە
کێــوەکان و ناوچــە گوندییــەکان ،کێشــەی تایبەتیــان لــە گەیاندنــی خزمەتگوزارییەکانــی تەندروســتیدا دروســت
دەکــرد .بەردەســتبوون و دەستڕاگەیشــن بــە خزمەتگوزارییــە تەندروســتییەکان ،ڕێگەکانــی گواســتنەوە ،چۆنیەتیــی
ســەردانی ناوەندەکانــی چاودێــری ،دەوری نەخۆشــییەکان ،و جــۆری نەخۆشــییەکان و هەروەهــا تایبەمتەندییەکانی
جەمــاوەر و چۆنیەتیــی باڵوبوونەوەیــان دەبــوو لەبەرچــاو بگیرێــت بــۆ ئــەوەی دڵنیــا بــن کــە ســەرچاوەکان بە شــێوەی
یەکســان دابــەش کــراون.
ک.ز.ن دووهــەم پارێزگایــە لــە ڕووی دانیشــتووان لــە ئەفریقــای باشــوور کــە  ٢١.٤لەســەدی کــۆی دانیشــتووانی
واڵت پێکدەهێنێــت .ڕێــژەی ئــەو کەســانەی کــە لــە خزمەتگوزارییەکانــی تەندروســتی گشــتیی کەڵــک وەردەگــرن
نزیکــەی  ٨٨لەســەدی کــۆی جەمــاوەری پارێزگاکــە پێکدەهێنــن.
بانگــەوازی کێبەرکێکــە و کورتــەی دیزاینەکــە ئــەو پێداویســتییەی تێــدا بــوو کــە دیزاینــە نێــردراوەکان دەبێــت
ڕەنگدانــەوەی ڕوانگــەی دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی تەندروســت بــۆ باشــووری ئەفریقــا لەســەر بنەمــای ڕوانگــەی
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ســەلوتۆجێنیک بــن :بــۆ باشــرکردنی خزمەتگوزارییەکــی چاودێریــی
تەندروســتی وەک بناخــەی گەشــەی ئابــووری و کۆمەاڵیەتیــی کێبەرکێکە زانیارییەکی
ئەفریقــای باشــوور.کۆی پرۆســەکە -لــە دەربڕینــی ئارزوومەنــدی تاوەکــوو بەنرخی دابین دەکرد
هەڵســەنگاندنی ســەرەتایی ،دانانــی نەخشــەڕێ و هەڵســەنگاندنی
کۆتایــی ،بــە پشــتیوانیی دامەزراوەکانــی ئەفریقــای باشــوور و دامــەزراوە بۆ ئەوەی پشتیوانی
نێونەتەوەییــەکان ئەنجــام درا تاوەکــوو لــەوە دڵنیــا بــن کــە دەســتکەوتە
لە پالندانانی
زانســتییەکان لــە پرۆســەی ئاڵوگۆڕەکــەدا لەبــەر چاوگیــراون.
دامەزراوەکانی
کێبەرکــێ نێونەتەوەییەکــەی دیزایــن داوای کردبــوو کــە دەبێــت دیزاینــە
نێــردراوەکان لەخۆگــری ماســتەر پــان و دیزاینێکــی شــێامتیک بــۆ تەندروستیی داهاتوو
نەخۆشــخانە نوێیەکــە بــن .بــراوەی کێبەرکێکــە دەبێــت وردەکاریــی و بڕیارە کارگێرییەکان
دیزایــن و جێبەجێکردنــی پڕۆژەکــە پــەرە پێبــدات IADH .گروپێکــی
بکات.
هەڵســەنگاندنی لــە شــارەزایانی نێونەتەوەیــی پێکهێنــا بــۆ ئــەوەی لەژێــر
چاودێریــی وەزارەتــی تەندروســتیی ئەفریقــای باشــوور هەڵســەنگاندن بــۆ
دیزاینــەکان بکــەن.
کێبەرکێکــە ئــەو دڵنیاییــەی دا کــە باشــرین دیزایــن ئەوەیــە کــە کوالیتیــی دیزاینــی چاودێریــی تەندروســتی لــە
ئەفریقــای باشــوور دەباتــە ســەر .دەبــوو دیزاینەکــە ســتانداردێک دابنێــت کــە هەمــوو نژیاروانەکانــی چاودێریــی
تەندروســتی بتوانــن ڕەچــاوی ئــەو ســتانداردە بکــەن و فەرمانگــەی تەندروســتیی نەتەوەیــی نەخۆشــخانەیەک
لــە ئاســتی جیهانیــدا دروســت بــکات و کۆلێژێکــی ئەکادیمیکــی پزیشــكی بــۆ باشــرکردنی ئاســتی چاودێریــی
تەندروســتیی ئەفریقــای باشــوور تەرخــان بکرێــت.
ناوەندی شێوەژیان بۆ باشرتکردنی تەندروستی
چەندیــن کۆبوونــەوە لەگــەڵ وەزیریــی تەندروســتیی ئەفریقــای باشــوور دوکتــۆر ئــارۆن مۆتســوالێ ،بەڕێوەبــەری
پالندانانــی وەزیــر ،مەســعود شــاکر و ئــاالن کــران .گروپەکە بڕیــاری دا کــە ناوەندێکی تەندروســتیی ســەلوتۆجێنیک
بکاتــەوە تاکــوو ئاســتی تەندروســتی بباتــە ســەر و لــە ڕێگــەی هاندانــی خەڵکــی بــۆ شــێوەژیانێکی چاالکــی
تەندروســت ،ڕێگــری لــە نەخۆشــی بــکات.
ئــاکام ئــەوە بــوو کــە گرووپێکــی نێــوان بــواری پێــک بێــت بــۆ ئــەوەی بــاس بکــەن لەســەر ئــەوەی کــە چ شــتێک
خەڵکــی تەندروســت دەکات و چــۆن ناوەندێکــی تەندروســتی ڕێــک بخــەن بــۆ ئــەوەی بگــەن بــەو ئامانجــەIADH .
کێبەرکێکــەی ڕێکخســت و بــراوەی کێبەرکێکــە  ٤٠،٠٠٠یــۆرۆی وەردەگــرت بــۆ ئــەوەی داهێنەرانەتریــن ناوەنــدی
شــێوەژیان بــۆ باشــرکردنی تەندروســتی لــە جیاتــی نۆرینگەیەکــی نەریتیــی تەندروســتی پــەرە پــێ بــدات.
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ڕاگەیاندنی دیزاینە براوەکان لە کاپ تاون٧ ،ی نۆڤەمرب٢٠١١ ،
براوەکانــی کێبەرکێــی نێونەتەوەیــی بــۆ دیزاینــی «ناوەنــدی شــێوەژیان بــۆ باشــرکردنی تەندروســتی» لــە ئەفریقــای
باشــوور لــە کۆتایــی ٢٠١١دا لــە الیــەن  IADHو وەزارەتــی تەندروســتی لــە کاپ تــاون ڕاگەیەنــرا .کێبەرکێکــە یەکــەم
کێبەرکێــی لــەو شــێوەیە بــوو کــە لــە ئەفریقــا بەڕێــوە بربێــت .شــتێکی نوێــی هێنایــە ئــاراوە :داوا لــە بەشــداربووان کــرا
کــە ناوەندێکــی داهێنەرانــە دیزایــن بکــەن کــە لــە جیاتــی ڕوانگــەی چارەســەر ،ڕوانگــەی بەرگــری لــە نەخۆشــی پــەرە
پێبــدات.
بــە جەختکردنــەوە لەســەر باشــرکردنی تەندروســتی  لــە ناوەندێکــی چارەســەری گشــتی ،ئامانجــی دیزاینەکە ئــەوە بوو
کــە ناوەندێــک دروســت بــکات کــە ئــەو هێــزە بــە خــودی خەڵــک بــدات بــەرەو ئــاگاداری و چارەســەری خۆیــان بچــن.
پێویســت بــوو کــە بەشــداربووان پیشــانی بدەن لــە بنەماکانی تەندروســتیی ســەلوتۆجێنیک تێدەگــەن ،ئــەو ڕێگەیانەی
کــە ژینگــەی دیزاینکــراو دەتوانێــت ئامرازێکــی بەنــرخ بێــت بــۆ ڕێگــری لــە نەخۆشــی و دیزاینەکــە بــە شــێوەیەک بێــت
کــە ژینگەیەکــی پشــتیوانکەر بەرهــەم بهێنێت.
جگــە لــە باشــرکردنی تەندروســتی ،تایبەمتەندییــە خــوازراوەکان بــۆ ناوەندێکــی وا بریتــی بــوون لــە ناوەندنەکانــی
فێــرکاری بــۆ هەڵســەنگاندنی شــێوەژیانی کەســەکان ،شــوێنی وەرگرتنی نەخــۆش ،شــوێنی ڕاوێژکــردن و پێکهاتەیەکی
چارەســەرکەر بــۆ پشــتیوانی لــە شــێوەژیانێکی چاالکانــە.
ئــەو بەشــداربووانەی لــە قۆناغــی یەکەمــدا هەڵبژێردرابــوون ناوەکانیان لەســەر پڕۆژەکانیــان نەبوو و لە الیــەن لیژنەیەکی
نێونەتەوەیــی بــە سەرپەرشــتیی ئــاالن دیالنــی لــە  IADHو دوکتــۆر مەســعود شــاکر ،لــە وەزارەتــی تەندروســتیی
ئەفریقــای باشــوور هەڵبژێــردران .بــراوەی کێبەرکێیەکــە لــە میانــەی ســەمپۆزیۆمی نێونەتەوەیــی ٢٠١١ی ئەکادیمیای
دیزایــن و تەندروســتی لــە شــاری کاپ تــاون لــە ڕۆژانــی  ٢٦-٢٥ئۆکتۆبــر ڕاگەیەنــران.
دیزاینــی بــراوە ،واتــە پرۆتیــا هێلــس ،بــە هاوبەشــی لەالیــەن کۆمەڵــەی نژیاروانانــی فــارۆ ،کالرک نیکســن و نۆنیامــا
ئۆکپانــوم و هاوکارانــی ئامــادە کرابــوو .گرووپەکــە خەاڵتێکــی  ٤٠،٠٠٠یۆرۆییــان وەرگــرت و دوو دیزاینــی زۆر باشــی
دیکــە لەالیــەن کۆمەڵــەی نایتینــگل و فیــا کاهــل (ژیانــی بــاش) لــە الیــەن نژیاروانانــی  HLMهەرکامەیــان ٢٠،٠٠٠
یــۆرۆ خــەالت کــران.
«هەر ســێ گرووپ کە چووبوونە قۆناغی کۆتایی دەریانخســتبوو کە تێگەیشــتنێکی باشــیان لە ڕوانگەی ســەلوتۆجێنیک
بــۆ ناوەنــدی بەهێزکردنــی تەندروســتی لــە ڕێــگای شــێوەژیان هەیــە و هەروەهــا وەاڵمــدەری پێداوســتییە تایبەتییەکانی
کەشــوهەوای ناوچەکــە و کلتــووری ناوچەکــە بــوون کــە ئــەوەش ڕێگــە دەدات بەپێــی شــوێن و پێداویســتییەکانی
داهاتــوو گۆڕانــکاری لــە پڕۆژەکــەدا بکرێــت .هەرچەنــد بودجــەی پێویســت بــۆ پەرەدانــی پڕۆژەکــە تەرخــان کرابــوو  و
باســی زیاتــر لەســەر هــەر ســێ پالنەکــە کــرا کــە بڕیــار بــوو بــراوەکان بــە هــاوکاری یەکــر پڕۆژەکــە جێبەجــێ بکــەن
بــەاڵم ئــەو پــڕۆژە قــەت جێبەجــێ نەکــرا.
ئــاالن نووســی «وەزیریــی تەندروســتیی ئەفریقــای باشــوور و  IADHهەردووکیــان هەســتیان کــرد کــە کێبەرکێکــە
دەتوانێــت پارادایمــی تەندروســتی لــە سەرانســەی پارەزەویــی ئەفریقــادا بگڕێــت و مۆدێلێــک لــە ناوەنــدی تەندروســتی
دروســت بکرێــت کــە جەخــت لەســەر باشــرکردنی تەندروســتی بۆ هــەردووک جــۆری واڵتانــی کــەم داهات و پــڕ داهات
دەکاتــەوە ».ئــەوەش دەبــوو بــە هــۆی ناســاندنی چەمکــە نوێیەکانــی  چاودێریی تەندروســتیی پێشــگیرانە لــە واڵتەکەدا.
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لێوردبوونەوەیەک لە براوەکانی خەاڵتەکە :پرۆتیا هێلس
پرۆتیــا هێلــس ،گوڵــی نەتەوەیــی ئەفریقــای باشــوور واتــە گوڵــی پرۆتیــای لــە کرۆکــی پێکهاتەکەیــدا وەک هێامیــەک
بــۆ هیــوا ،چارەســەر ،و زیندووبوونــەوە گونجاندبــوو .فۆرمەکــەی دەکەوێتــە ناوجەرگــەی ناوەنــدی بەهێزکردنــی
تەندروســتی لــە ڕێــگای شــێوەژیان ،بــەرەو ئاســان دەکرێتــەوە و وەک چلچرایــەک بەســەر ســەردانکەرانیدا
دەدرەوشــێتەوە.
دیــوی دەرەوەی دیزاینەکــە لەخۆگــری بەرهەیوانێکــی چاوەڕوانــی ،شــوێنی سوپاســگوزاری و مێدیتەیشــن و
«مەتبەخــی فێربــوون» بــوو .لــە ژوورەوە نۆرینگــەی نەخۆشــیی ئاســایی (دایکانــی دووگیــان ،ددانTB/HIV/AIDS ،
و چارەســەری نەریتــی) ،شــوێنی فێــرکاری و هەســتانەوە ،فەرمانگــە پســپۆڕییەکان ،کتێبخانــە و شــانۆ هەبــوو.
پۆلەکانــی وانەوتنــەوە لەالیــەن خەڵکــی ناوچەکــەوە بــۆ مەبەســتی ڕاهێنانــی سەرپەرشــتیارانی تەندروســتی بــە کار
دەهــات.
ئــەو گوڵــەی لــە ناوەڕاســتی بیناکــەدا بــوو بــۆ ئاڵوگــۆڕی هــەوا بــە کار دەهــات .تایبەمتەندیــی دیکەی ســەقامگیریی
بیناکــە بریتــی بــوون لــە ســەربان بــە خانــەی هەتاویــی فۆتۆڤۆلتائیــک ،کۆمپۆســتینگ (شــوێنی پەســتاندنی زبــڵ بۆ
کەڵــک لێوەرگرتنــەوەی) ،و کۆکــەرەوەی بــاران .ڕوانگــەی فــارۆ ،ئۆکپانــۆم و کالرک نێســکێن «ناوەنــدی کاریگــەری»
بــوو کــە هاوتــای چەمکــی «ناوەنــدی باشــرینەکان» لــە دروســتکردنی نەخۆشــخانەدایە .پشــێنیاری دیزاینەرەکــە
ئــەم دروشــمەی هەڵگرتبــوو« :دیزاینەکــە ســتانداردێکی نێونەتەوەیــی بــۆ باشــرکردنی تەندروســتی دادەنێــت کــە
وەک ناوەندێکــی ڕاکێشــەر ،شــێوازی تێگەیشــن و بەردەســت بــۆ هەمــووان ســەیر بکرێــت».

هاوکارانی فارۆو ،ئۆکپانوم و کالرک نیکسێن ،دیزاینی براوەی ناوەندی شێوە ژیان بۆ باشرتکردنی
تەندروست لە ئەفریقای باشوور ،وێنە هاوکارانی فارۆ
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زانایانی دیکەی کورد لە پشتیوانیی ئەفریقادا؛ لەگەڵ

وەزیری تەندروستی ئارۆن مۆسۆلێدی و ئەندازیار جەمیل
مەردوخی لە تۆرۆنتۆ ،لە سەمپۆزیۆمی  IADHلە دۆحا

وەزیری تەندروستیی ئەفریقای باشوور ئارۆن مۆتسۆلێدی،
خەاڵتی کێبەرکێی دیزاینی یەکەمین ناوەندی شێوەژیان
بۆ باشرتکردنی تەندروستی پێشکەش دەکات کە

دەبێتە سەرمەشقێک بۆ دروستکردنی ناوەندی دیکەی
سەلوتۆجێنیک لە ئەفریقا

لەگەڵ دوکتۆر مەسعود شاکر ،ڕاوێژکاری
تایبەتی وەزیری تەندروستیی ئەفریقای
باشوور و وتاربێژی سەرەکی
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 .٨مالیزیا :هەشتەمین کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی :کواالالمپور٢٠١٢ ،

کۆنگــرەی  IADHلــە کواالالمپــور یەکــەم کۆنگــرە بــوو کــە لــە کرانەوەیــدا زیــاد لــە هــەزار کەس ئامــادە بــوون .وتاری
دەســتپێک لەالیــەن وەزیــری تەندروســتیی مالیزیــا کرایــەوە .ڕووداوەکــە بــە هاوکاریــی وەزارەتــی تەندروســتیی
مالیزیــا و پشــتیوانیی فەرمانگــەی کاروبــاری گشــتیی مالیزیــا ،لیژنــەی پەرپێدانــی پیشەســازیی بیناســازیی مالیزیــا
و ئەنســتیتۆی نژیاروانانــی مالیزیــا بەڕێــوە چــوو .ڕووداوەکــە لەخۆگــری ســەمپۆزیۆمێک لــە پێــش کۆنگرەکــەدا بــوو
کــە لەگــەڵ لیژنــەی پەرەپێدانــی پیشەســازیی بیناســازیی مالیزیــا لەســەر ئەندازیاریــی ســەقامگیر و کارایــی لــە
پالندانانــی نەخۆشــخانەدا بەڕێــوە چــوو.
لەگــەڵ ئــەوەی جیهــان بــە گۆڕانێکــی بەرچــاوی ئابــووری و دێمۆگرافیکــدا تێدەپەڕێــت ،ناوچــەی ئاســیا خێراتــر
لــە ڕوانگەکانــی کۆمەاڵیەتــی ،بازرگانــی و سیاســییەوە دێتــە نــاو کاروبــاری جیهانییــەوە  .زۆر واڵتــی ئاســیایی وەک
مالیزیــا ئــەو ئامانجەیــان بۆخۆیــان دانــاوە کــە تاوەکــوو ســاڵی  ٢٠٢٠بێنــە ڕیــزی واڵتــە گەشەســەندووەکانەوە.
ئــەوان بۆیــان دەرکەوتــووە ،کۆمەڵگایەکــی پێشــکەوتوو کــە بیهەوێــت بگاتــە ئابوورییەکــی بەهێــزی ســەقامگیر
دەبێــت کۆمەڵگایەکــی تەندروســتیش بێــت.
زیادبوونــی هۆشــیاری لەســەر باشــربوونی تەندروســتی و پێویســتیی ســەرمایەگوزاری لەســەر ژێرخانــی گشــتی،
دامەزراوەیــی و نیشــتەجێبوون واڵتانــی ئاســیاییان خســتۆتەتە بــەردەم هەلێکــی تایبــەت .ئــەو واڵتانــە لــە لوتکــەی
گۆڕانکاریــدان .جێگــری وەزیــری تەندروســتی داتــوک ڕۆســنا عەبــدول ڕاشــید شــێریلین هەوڵــی مالیزیــای بــۆ
ســەرکەوتن بــەم شــێوەیە ڕاگەیانــد« :هەڵبژاردانــی مالیزیــا وەک شــوێنی بەڕێوەچوونــی کۆنگــرەی  IADHلەســەر
بنەمــای بەڵێنــی حکومەتــە بــۆ باشــرکردنی تەندروســتیی خەڵکەکــەی و دامەزراوەکانــی تەندروســتیی واڵت .بــە
پێداگــری لەســەر گۆڕینــی تێڕوانینــی خەڵــک بــۆ گرتنەبــەری شــێوەژیانێکی تەندروســت و تەنیــا بایــەخ نــەدان بــە
تەندروســتیی فیزیکــی شــتێکە واڵتەکەمــان پێویســتییەتی بــۆ ئــەوی بــەرەو پێــش بچێــت و لــە زۆر ڕووەوە لەگــەڵ
واڵتانــی پێشــەنگ کێبەرکــێ بــکات».
چۆن کۆنگرەی مالیزیا پێکهات
لــە ســاڵی ٢٠١٠دا ،ئــاالن لەگــەڵ حکومەتــی مالیزیــا وۆرکشــاپێکی بــوو ،کــە ســێ ســەد کەســی لــە هەمــوو
مالیزیــاەوە بانگهێشــت کردبــوو .ئامانجــی ئــەو وۆرکشــاپە دەستنیشــان کردنــی کێشــەکانی واڵت و دۆزینــەوەی
ڕێگەچارەیــەک بــوو بــۆ داهاتــوو .بــەر لــە کۆنگرەکــە ئــاالن چەندیــن ســێمیناری ئامــادە کردبــوون.
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ئــاالن بینــی «مالیزیــا واڵتێکــە کــە داهاتوویەکــی ڕوونــی هەیــە .هەرچەنــد ،مــن ســەردانی
نەخۆشــخانەیەکم کــرد و بینیــم کــە ژێرخانــی تەندروســتی کوالیتیــی نــزم بــوو و لــە
هەندێــک شــوێندا لــە ئەفریقــاش نزمــر بــوو بــەاڵم تێچووشــی زۆر بــوو .زانیــاری لەســەر
چاودێریــی تەندروســتی لــەو واڵتــەدا کــەم بــوو .ژوورەکانــی نەخۆشــخانە وەک قوتوویــەک
وابــوون لەنــاو بینایەکــدا .دکتــۆرەکان لــە شــوێنێکدا ئیشــیان دەکــرد کــە نــە پەنجــەرەی
تێــدا بــوو و نــە ئاڵوگــۆڕی هــەوای بــوو .مــن ئــەو شــتەم وەک خاڵێکــی الواز بینی و هەســتم
کــرد کــە دەبێــت لەگــەڵ حکومــەت قســە بکــەم .بەهــۆی کوالیتیــی نزمــی بیناکانــەوە
کارمەندەکانــی نەخۆشــخانە لێهاتوویــی پێویســتییان نەبــوو».

کردنەوەی کۆنگرەی کواالالمپور لەگەڵ وەزیری تەندروستیی مالیزیا
داتوک سێر لیۆو تیۆنگ الی

ئــاالن لەگــەڵ پزیشــکێک لــە بەشــی فریاکەوتنــی نەخۆشــخانەکە قســەی کــرد ،ئەویــش
قســەکانی ئاالنــی پشتڕاســت کــردەوە و ئامــاژەی بــە ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە الیەنەکانــی
نەخۆشــخانە کــرد کــە ئیــش ناکــەن .ئــەو پێــی وا بــوو «دەبێــت هاوکارێکــی لــەو
باســانەدا بەشــداری بــکات .بەڕێوەبــەران لــە پالنەکانــی بیناســازیدا لەگــەڵ کارمەندانــی
نەخۆشــخانە قســەیان نەکردبــوو .لــە جیاتــی ڕێکخســتنەوەی نەخۆشــخانەکە مــن
ڕێگەچارەیەکــی هەرزانــرم پێشــنیار کــرد کــە نەخۆشــخانەکە داڕمێنن و نەخۆشــخانەیەکی
دیکــە لــە جێگــەی دروســت بکــەن .ئەگــەر وا نەکــەن ،تێچــووی ســااڵنەی هەڵســووڕانی
نەخۆشــخانەکەیان لــە درێژایــی کاتــدا زیــاد دەکات و کوالیتیــش دادەبەزێــت.
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«وۆرکشاپی داهاتوو» بەر لە کۆنگرەی مالیزیا
پرۆفیســۆر عەبــد ڕەحیــم محەمــەد بەڕێوەبــەری ژێرخانــەکان و پالندانانــی داهاتــوو لــە وەزارەتــی تەندروســتی بــوو.
ئــەو منــی بانگهێشــت کــرد بــۆ ئــەوەی قســە بکــەم و بــاس لــە چەنــد کێشــەی تایبــەت بکــەم .وۆرکشــاپەکەی
لــە ســاڵی  ٢٠١٠ڕێکخــرا پڕۆفیشــناڵ بــوو و لــە هۆتێلێکــی ڕازاوەدا بەڕێــوە چــوو .مــن کەســانی شــارەزام بانــگ
کــردن .کەســانێک کــە پشــتیوانییان کردیــن ،کەســانێک کــە ئەندامــی کۆمپانیــا بــوون و کەســانی شــارەزا بــوون.
وۆرکشــاپەکە لــە ســێ ڕۆژدا بەڕێــوە چــوو .لــە دوو ڕۆژدا ئێمــە ســێمینار و وتارمــان بــۆ بەردەنگەکامنــان کــە پزیشــک
بــوون پێشــکەش کــرد.
«مێتۆدێــک کــە مــن بــەکارم هێنــا ‹وۆرکشــاپی داهاتــوو› بــوو ،مێتۆدێــک کــە الیــەن ڕۆبێــرت جانــک ،ڕەودیگێــر لوتــز
و نۆربێــرت مولێــرەوە لــە ســااڵنی ١٩٧٠دا وەک مێتۆدێــک بــۆ تواناســازیی گروپــەکان پــەرەی پێــدراوە تاوەکــوو
ڕێگەچــارەی نــوێ بــۆ پرســە کۆمەاڵیەتییــەکان بدۆزنــەوە .ئــەو گرووپــە لەســەر دەستنیشــانکردنی کێشــەکانی واڵت
ئیشــیان دەکــرد .پرســیارەکان ئەمانــە بــوون :پرســە پەیوەندیدارەکانــی واڵت بــە زانیارییەکانــی ئێمــە باســان
کردبــوون چیــن؟ چ شــتێک لــە واڵتــدا ســەرکەوتوو دەبێــت؟ داهێنــەری و هەبوونــی ڕوانگەیــەک بــەرەو داهاتــوو.
چــۆن دەتوانیــن بەســەر ئــەو کێشــانەدا زاڵ بیــن و باشــرین ڕێگەچــارە بدۆزینــەوە؟ مــن وتــم ،کۆمەڵــگا و دامــەزراوە
حکومەتییــەکان بایەخیــان بــەو کێشــانە نــەداوە .مــن وتــم تــۆ تەنیــا کەســێکی پێــم وتبێــت ،چونکــە تــۆ کەســێکی
شــارەزا و ئاگاداریــت.
«مــن پێشــر کێشــەکانیانم دەزانیــن و کەســانێکم بانگهێشــت کردبــوو کــە ڕێگەچارەیــان بــۆ کێشــەیەکی تایبــەت
بــوو .دوکتــۆر ڕەحیــم ،تیمەکــەی و مــن ،هاوفکریــان کــرد بــۆ ئــەوەی گرینگرتیــن کێشــەکان دەستنیشــان بکەیــن.
ئــەوە زۆر هەیەجانــی بــوو».

عەبد ڕەحیم محەمەد ،بەڕێوەبەری ژێرخانەکان و پالندانان لە وەزارەتی تەندروستی
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پێشنیاری ئاالن
«ســەرەکیرتین کێشــە لــە مالیزیــا بــە هــۆی کەشــوهەواوە ،دیزاینــی ئێکۆلۆژیکــی بــوو .وێــڕای ئــەوەی دەیانزانــی
کــە پێویســتیان بــە دیزاینــی ســەوز هەیــە ،دەســتیان بــە جێبەجێکردنــی زانیارییــان لــەو بــوارەدا نەکردبــوو.
کاتێــک لەگــەڵ حکومــەت قســەمان کــرد ،گۆڤــاری دیزاینــی تەندروســتیی جیهانیــم پیشــان دان‹ :ســەیر کــەن!›
مــن وتــم ‹ئێــوە دەتوانــن نەخۆشــخانەیەک وەک نەخۆشــخانەی منوونــە بــۆ واڵت دروســت بکــەن و بــۆ ئــەو منوونــە
بگەڕێنــەوە .مــن کەســێک دەناســم کــە ئەتوانێــت نەخۆشــخانەیەکی وا لەســەر ڕێبــازی ســەلوتۆجێنیک و بنەمــا
ئێکۆلۆژیکییەکانــی پێشــری ئــەم واڵتــە دیزایــن بــکات بۆتــان :بگۆڕەکانــی کەشــوهەوا و کارایــی بینــا .ئــەو شــتە
ســیرنجی دەهێنێــت .خەڵکانــی تــر لــەم مۆدیلــە فێــر دەبــن و بەهیــواوە هــەوڵ دەدەن کــە لــەم منوونەیــە زانیــاری
وەربگــرن و الســایی بکەنــەوە».
بابەتەکانی کۆنگرەی مالیزیا
کۆنگرەی مالیزیا لەسەر ئەم بابەتانەی خوارەوە جەختی دەکردەوە:
• جێبەجێکردنــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک لــە بواری تەندروســتیی گشــتیدا بــە مەبەســتی زیادکردنی
الیەنــی گرینــگ بــە سیســتمی چاودێریــی تەندروســتی و کۆمەڵــگای مالیزیایی
• گرینگیی کۆمەڵگایەکی تەندروست
• بەرگری و پێویستیی فەلسەفەیەکی چاودێریی گشتگیر و یەکخراو
• باشرتکردنی پێڕاگەیشتنی سەرەتایی لە نەخۆشخانەکانی مالیزیا
«ئێمــە باســان لــە چەندیــن منوونــە نەخۆشــخانە لــە واڵتانــی تــردا کــرد ،لەوانــە پــڕۆژەی مەزنــی ســەرکەوتوو لــە
ئوســرالیا .ئێمــە باســان لــە کێشــەکانی کەشــوهەوا و ژینگــە وەک منوونەیــەک لە دیزاینــی ســەوزی ناوچەیی کرد.
نژیــاروان کێــن یینــگ ،بــە ڕەچەڵــەک مالیزیایــی وتاربێــژی ســەرەکی بــوو .ئــەو باســی لــە دیزاینــی ئێکۆلۆژیکــی
کــرد و چەندیــن بینــای سەرنجڕاکێشــی وەک منوونــە پیشــان دان.
«ئێمــە هەروەهــا بــۆ یەکــەم جــار باســان لــە چەمکــی منــای 158دوانــە کــرد ،کاتێــک کــە دوو منــات هەیــە کــە بــە
مــەودای پەنجــا ســانتیمەتر هــەوا لــە نێوانیانــدا هەیــە ،یەكێکیــان بــۆ کۆنرتۆڵکردنــی ئاڵوگــۆڕی هــەواو و کۆنرتۆڵــی
کەشــوهەوایە کــە ڕێگــە دەدات بــە ئاڵوگــۆڕی رسوشــتیی هــەواو و وزەی ســفر .ئــەم جــۆرە تەکنۆلۆژییــە بــۆ یەکــەم
جــار لــە ســەنگاپوور ناســێرنابوو .ئەندازیارێــک کــە لــە  ،ARUPیەکێــک لــە گەورەتریــن کۆمپانیاکانــی ڕاوێژکاریــی
بریتانیــا هاتبــوو باســی لــە منــای دوانــە کــرد کــە لــەوێ جێبەجــێ کــراوە».
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ڕاپۆرتی ئاالن لە هەشتەمین کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی لە کواالالمپور
«هەشــتەمین کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی جارێکــی تــر ڕوانگــەی IADHی بــۆ کۆمەڵگایەکــی
تەندروســت ســەملاند .لــە کاتێکــدا پێشــکەوتنێکی بەرچــاو بــۆ تێگەیشــن لــە بەهاکانــی  IADHلەســەر دیزاینــی
ســەلوتۆجێنیک هاتبــووە ئــاراوە ،هێشــتا لــە کاتــی جێبەجێکردنــدا هەندێــک کەموکــوڕی لــە ئــارادا بــوون.
ئــاالن لــە کۆنگرەکــەدا ئامــاژەی کــرد «یەکێــک لــە گرینگرتیــن بابەتــەکان توانامەندکردنــی شــارەکانی ئێســتامانە و
دروســتکردنی ژینگەکانــە لەنــاو ئێکۆشــارەکاندا تاکــوو کۆمەڵگایەکــی تەندروســت ســاز بکەیــن .ئێمــە پێویســتامن
بــە بەرەیەکــی نــوێ لــە دیزاینــەرەکان ،نژیاروانــەکان و ئەندازیــارەکان هەیــە بــۆ ئــەوەی فێــر بــن چــۆن بنەماکانــی
ئێکۆلۆژیکــی و ســەلوتۆجێنیک لــە کارەکانیانــدا بگونجێنــن .لــە هەمــان کاتــدا ،ئێمــە پێویســتامن بــە پشــتیوانیی
حکومەتــەکان لــە سەرانســەری جیهــان هەیــە بــۆ ئــەوەی لــە بەهــای کۆمەڵگایەکــی تەندروســت و ســەقامگیر
تێبگــەن.
ئــاالن نووســی «جیهــان پێویســتی بــە پارادایمێکــی نــوێ و دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی تەندروســتی جیهانــی
هەیــە ،ئــەوە ڕوانگەیەکــە کــە دەبێــت هەموومــان پێشــوازی لــێ بکەیــن .ئاڵوگــۆڕی زانیــاری بــە مەبەســتی
کاریگــەری دانــان لەســەر سیاســەتەکانی حکومــەت ،گۆڕینــی پاڵنــەرە ئابوورییــەکان و هانــدان بــۆ گۆڕانــی ئەرێنــی
لــە شــێوە ژیانــی خەڵکیــدا لــە ڕێگــەی دیزاینــی ژینگــەوە ،ڕێگەیەکــە کــە  دەبێــت بــۆ دروســتکردنی داهاتــوو بگیرێتە
بــەر .بــە ڕوانگەیەکــی نێوان-بــواری ،نژیاروانــەکان ،دیزاینــەرەکان ،ئەندازیــارەکان ،زانایانــی تەندروســتیی گشــتی،
دەروونناســەکان و ئابووریناســەکان دەتوانــن دۆخــی مرۆڤایەتــی بــە یارمەتیی دروســتکردنی ژینگەیەکــی هاندەرانە،
چێژبەخــش و ســەقامگیر باشــر بکــەن کــە دەبێتــە هــۆی باشــرکردنی تەندروســتی و خۆشــبژێوی بــۆ هەمــووان».
وانەکان لە نەریتە کۆمەاڵیەتییە ناوچەییەکاندا
ئــاالن دەڵێــت «ئــەوە کۆنگرەیەکــی زۆر بەشــكۆ بــوو ،وەزیــری تەندروســتی هــات و بەپێــی کولتــووری خۆیــان
دیارییەکــی بەنرخــی دا بــە مــن .ئــەوە دابونەریتــی مالیزیاییــە ،بۆیــە منیــش چــووم بــۆ فرۆشــگە و پێنووســێکی
گرانبەهــا ،کتێبێــک و گۆڤارێکــم کــڕی بــۆ ئــەوەی ســپاس و پێزانینــی خــۆم بــۆ یارمەتییەکەیــان دەرببــڕم .مــن چووم
بــۆ ئــەوەی ســەرنج بدەمــە کولتــوور و بەهــا کۆمەاڵیەتییــەکان و ئــەوەی کــە خەڵــک چــۆن ڕێــز لــە یەکــر دەگــرن.
«یەکێــک لــەو کەســانەی کــە بــۆ ئــەو فۆرومــە بانگهێشــتم کردبــوو ،ڕەی پێنتێکۆســت بــوو کــە ئــەودەم ســەرۆکی
ئەکادیمیاکەمــان بــوو .ئــەو جێگــری یەکێــک لــە وەزیرەکانــی بینــی و باوەشــی پێــدا کــرد .مــن وتــم ‹خودایــە!› تــۆ
نابێــت ئــەو کارە بکەیــت! تــۆ نابێــت لــە واڵتێکــی مســوڵامندا تەنانــەت تەوقــە بکەیــت .دەبێــت خامنەکــە لــە دواوە
ڕابوەســتێت .ئەگــەر دەســتی هێنــا ،تــۆش دەســت ببــە .دەنــا نابێــت ئــەو کارە بکەیــت .ئــەوەش بەرباڵویــی کولتــوور
لــە سەرانســەری جیهانــدا پیشــان دەدات .ئــەوە شــتێکە کاتــی بەڕێوەچوونــی کۆنگــرە لــە شــارێکی تــردا لەســەری
هەســتیارین».
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پێشکەشکردنی دیاری بە وەزیری تەندروستیی مالیزیا،
داتوک سێری لیۆ تیۆنگ الی

چیرۆکی زیاتر لە پشت کۆنگرەی مالیزیاوە
«یەکــەم جــار کــە چــووم بــۆ ئــەوێ زۆر لەمەوبــەر بــوو .لــە ســاڵی  ،٢٠٠٧لــە
الیــەن پڕۆفیســۆر نۆروینــا ئێــم .نــەواوی بــۆ زانکــۆی نێونەتەوەیــی ئیســامی
بانگهێشــت کــرام .ئــەو ژنێکــی خــاوەن خولیایــە ،زۆر تێدەکۆشــێت بــۆ ئــەوەی
کەســانی شــارەزا بــەرەو زانکۆکــەی ڕابکێشــێت .نۆروینــا پڕۆفیســۆرێکی زۆر
چاالکــە لــە کۆڵێــژی نژیاروانــی ئــەوێ.
«خەڵکــی مســوڵامنی مالیزیــا زۆر مۆدێــڕن و کردەییــن .ژنــان لــە کۆمەڵــگادا
زۆر بەهێــز و چاالکــن .بینینــی ئــەو ژمــارە بەرچــاوەی ژنانــی پســپۆڕ لــە
واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوینــدا ئاســایی نییــە .نۆروینــا پڕۆفیســۆرە و هاوژینەکــەی
سیاســەتوانە .ئــەو حــەوت منداڵــی هەیــە و هەموویــان بــە باشــی خوێندوویانــە
و بڕوانامــەی زانکۆیــان هەیــە .هەروەهــا ئــەو ئەندامــی گرووپــی تەندروســتیی
گشــتیی  UIA-PHGبــوو لــە یەکیەتیــی نژیاروانانــی نێونەتەوەیــی .نۆروینــا
کاریگەرییەکــی زۆری لەســەر مــن دانــا و مــن وەک ســەرچاوەیەکی هانــدەر
بــۆ کەســانی دیکــە ڕێــزم لێنــا .ئــەو کەســانەی مــن لــە مالیزیــا بینیومــن زۆر
بڕوامەنــدن و و زۆریــش تەندروســن».
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جێگری وەزیری تەندروستی ،داتوک ڕۆسنا کچی حاج عەبد ڕەشید شیرلین لەگەڵ
بەڕێوەبەری  ،IADHڕای پێنتێکۆست

ئامادەکارییەکان و کوالیتیی کۆنگرە
چارلــی ئۆلۆفســۆن ،هاوکارێکــی ســویدی کــە لەگــەڵ ئــاالن لەســەر ئامادەکردنــی
ماڵتــی میدیــا لــە کۆنگرەکانــدا کاری کردبــوو ،بــە کۆنگــرە و چۆنیەتیــی
ڕێکخســتنیدا هەڵدەڵێــت« .کۆنگــرەی مالیزیــا باشــرین بــوو چونکــە ئێمــە لــە
ناوەنــدی کۆنوانســیۆنی نەتەوەیــی بوویــن کــە تەنیــا کاری ئــەوان بەڕێوەبردنــی
کۆنفرانســە .کاتێــک ئــاالن دەســتی بــە پالندانــان بــۆ کۆنگرەکــە کــرد ،حکومەتــی
مالیزیــا داوای لێکــرد کــە کۆنگرەکــە لــە شــوێنێک لــە دەرەوەی شــار بەڕێــوە ببــات
کــە تــازە دروســت کرابــوو .لــەوێ تەنیــا بینــای حکومەتــی لــێ بــوون .ئــاالن ئەوەی
ڕەد کــردەوە ،وتــی کــە دەیەوێــت لــە ناوەڕاســتی شــار کۆنگرەکــە بەڕێــوە ببــات.
ئــەوە بڕیارێکــی ژیرانــە بــوو چونکــە لــەوێ ئامادەکارییــەکان زۆر ســادەتر دەکــران
و بەشــداربووان دەیانتوانــی لــە شــارەکە چێــژ وەربگــرن.
بەپێــی بــەراوردی ئۆلۆفســۆن «کۆنگــرەی مالیزیــا گرینگرتیــن کۆنگــرە بــوو .زۆر بــە
باشــی بەڕێــوە چــوو و وەزیرانــی حکومــەت هاتبــوون ،و لــە ڕێکخســن و ڕێــژەی
بەشــداریکردن دڵنیایــان کردینــەوە .ئاســتی بــەرز بــوو چونکــە بەشــداربووان زۆر
بــاش ئیشــیان بــۆ دەکــرد و لــە هەمــوو الیەنێــک بەشــدار بــوون .هەمــوو شــت
بێکێشــە بــوو ،خــواردن ،ڕێکخســن ،مشــتەرییەکان ،ڕووداوێکــی نێونەتەوەیــی بــوو
و خەڵــک لــە هەمــوو شــوێنێکی جیهانــەوە هاتبــوون».
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چارلی ئۆلۆفسۆن ،بەڕێوەبەری ئای.تی کۆنگرە بە هۆی چەندین ساڵ
پشتیوانی لە ئەکادیمیا خەاڵت کرا

دیزاینی ئێکۆلۆژیکیی کێن یێنگ
یەکێــک لــە خاڵــە بەرچاوەکانــی کۆنگــرە ،وتــاری نژیــاروان کێن یێنــگ ،پالندانــەر و پێشــەنگی دیزاینــی ئێکۆلۆژیکی
بــوو .لــە وەســفی کارەکانــی کێــن یێنگــدا ،ئــاالن دەڵێــت کــە کارەکان و ڕوانگــەی «پەیوەندییەکــی بێوێنــە لــە نێــوان
بینــا و ژینگــەی رسوشــتیدا دروســت دەکات بــە شــێوەیەک کــە هەســت ناکــەی بیناکــە وەک شــتێکی زیادەیــە لەنــاو
رسوشــتدا بەڵکــو بەشــێکە لــە ژینگە.
«رسوشــت دەکرێــت وەک ‹ئۆرگانیزمێکــی وەرگــر› بــۆ ژێرخانــە دەســتکردەکان ســەیر بکرێــت ،ئەگــەر مبانەوێــت
کــۆی سیســتم ســەر بکەوێــت پێویســتە کــە ئــەو ژێرخانانــە لەگــەڵ ژینگــەدا یــەک بگــرن .دیزاینــی ئێکۆلۆژیکــی
بــاس لــە دروســتکردنی بینایــەک دەکات کــە هــەوای خاوێــن ،ئــاوی خاوێــن ،خواردنــی خاوێــن ،و زەویــی خاوێــن
لەڕێگــەی بەڕێوەبردنــی ئــاو و گەرمکــردن و فێنککردنــەوەی رسوشــتی دابیــن بــکات.
ئــاالن بــەم ئەنجامگیرییــە دەگات« :ئــەم بنەمایانــە لەگــەڵ بنەماکانی دیزاینی ســەلوتۆجێنیک پەیوەندیــی نزیکییان
هەیــە کــە هەردووکیــان پشــتیوانی لــە تەندروســتیی مــرۆڤ لــە ژیانــی ڕۆژانــەدا دەکــەن .باشــرکردنی تەندروســتیی
ســەرجەم کۆمەڵــگا وەک بنەمایــەک بــۆ گەشــەی کۆمەاڵیەتــی و ئابــووری تەنیــا لــە ڕێگــەی بنەماکانــی دیزاینــی
ســەلوتۆجێنیک و ئێکۆلۆژیکــی بــەدی دیــت .دیزاینێکــی لــەو چەشــتە دەتوانێــت کاری ڕێخســن و پێکهاتەبەخشــی
لــە کۆمەڵــگادا دابیــن بــکات و بــە شــێوەیەک ئیــش بــکات کــە ژینگــەی رسوشــتی بــە شــێوەی بــەردەوام بەرهــەم
بێتەوە».
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کێن یێنگ،

باوکی دیزاینی ئێکۆلۆژیکی

ڕوانگەی هاوکارەکان
کواالالمپــوور یەکــەم کۆنگــرەی نژیــاروان ئانجێــا لــی بــوو .ئــەو بانگهێشــت کرابــوو بــۆ ئــەوەی بــە بۆنــەی پڕۆژەیــەک
کــە لەگــەڵ هاوکارێکــی ئوســرالیایی پێشکەشــی کردبــوو خــەاڵت بکرێــت .ئــەو نژیاروانێکــی ئەمریکاییــە کــە
شــوێنی ئیشــەکەی ،واتــە  ،HKSئــاگاداری کارەکانــی ئــاالن لــە یــەک دەیــەی ڕابــردوودا بــوون.
ئــەو وتــی «کاتێــک کــە ناوەندەکــەی ئێمــە لقوپــۆی نێونەتەوەیــی لــێ کەوتــەوە گرینگیــی کۆنگرەکــە زیاتــر هەســتی
پێکــرا .ئــەودەم بــوو کــە زانیــان بۆچــی ئــەم کۆنگــرە بەڕێــوە دەچێــت ،بەڕێوەبەرانــی کێــن و بــۆ دەبێــت ئێمــە
پشــتیوانییان لــێ بکەیــن .ئــەم کۆنگرانــە جیــاوازن چونکــە زۆرتــر لەســەر بنەمــای توێژینەوەیــە .شــوێنێکە کــە زیاتــر
زانیــاری تێــدا هاوبــەش دەکرێــت.
«زۆر کۆنفرانســی دیکــە کــە مــن بەشــدار بــووم تەنیــا ئەندازیــارەکان و نژیاروانــەکان قســە دەکــەن و بــاس لــە
چۆنیەتیــی دروســتکردنی نەخۆشــخانەکان دەکــەن .ئــەم دانــە بــە ڕاســتی قووڵــرە چونکــە زیاتــر لــە هــەزار کــەس
تێیــدا بەشــدارن لەوانــە چوارســەد کەســیان نژیاروانــی چاودێریــی تەندروســتین .ســەختە بــۆ ئێمــە کــە کەســانی
زیاتــر بنێریــن بــۆ کۆنفرانســێک ،مەگــەر ئــەوەی کــە بەرهەمێکــی تایبەمتان بێــت و بــە دەســتکەوتێکەوە بگەڕێینەوە.
ئــەوە دان و ســتاندنە .بــۆ مــن ،باســەکە توێژینەوەیــە .باســی زانســتی و باســی کۆمەڵگایــە ،بــۆ مــن بەهــاکان هەمــان
شــن .هەروەهــا مــن دەپرســم ‹دەتوانــم لــەوێ چ شــتێک بــۆ مشــتەرییەکانم بهێنمــەوە؟› ڕووداوی کواالالمپــوور زۆر
ســەرکەوتوو بــوو».
355

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

ئەندازیــار کالڤیــن لــوک لــە هۆنــگ کۆنــگ ،دەڵێــت کاتێــک کــە ســەردێڕی دیزایــن و تەندروســتی لــە ماڵپەڕەکــەدا
بینیــوە «ئــەوە ڕووناکییــەک بــوو لــە کۆتایــی تاریکیــدا بــۆ مــن .ئــەو وشــانە زۆر ســادە بــوون بــەاڵم ڕێــک ئــەو شــتەیان
دەردەبــڕی کــە مــن بــە شــوێنیدا دەگــەڕام .بــۆ ســێ ســاڵی دواتریــش لــە کۆنگرەکــەدا بەشــداریم دەکــرد .ڕووداوی
کواالالمپــوور مێشــکی هەڵدەتەکانــد .باشــرین بــوو و بــە باشــرین شــێوە کەســەکان هەڵبژێردرابــوون .شــوێنی
ڕووداوەکــە زۆر ڕازاوە بــوو و بەباشــی لەگــەڵ ناوەرۆکــی کۆنگرەکــەدا یەکــی دەگرتــەوە چونکــە ســەوزاییەکی زۆر
دوو بورجــی بەدیمەنــی لەبەردەمــدا بــوون .بــەاڵم گرینگرتیــن شــت بــۆ مــن ئاســتی زانیــاری و پســپۆڕی و ڕوانگــەی
 IADHبــوو ،شــتێک کــە مــن بــە دوایــدا دەگــەڕام».

       ئەنجێال لی ،لە نژیاروانانی                                                         HKSنژیاروان کالڤین لوک ،هۆنگ کۆنگ

ئانیــک ســلوومتایکرا ،نژیاروانــی بەلجیکــی کــە لــە چیــن کار دەکات ،ئەمــەی بــۆ وتــن هەبــوو« :ئێمــە بــە ڕاســتی بــە
چەمکــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک سەرســام بوویــن .پێموایــە کــۆی گشــتیی بیرکردنەوەمــان و ســەرنج خســتنە ســەر
بەرگــری لــە نەخۆشــی و پاشــان چارەســەر ،شــتێکی نــوێ بــوو بــۆ مــن .لــە چیــن و سیســتمی نەریتیــی پزیشــكیی
چیــن و چۆنیەتیــی بیرکردنەوەیــان زۆر لــەو شــتە نزیکــە .بــەاڵم کەمــر ســەبارەت بــەو شــتە دەبیســتی بــە تایبــەت
لــە واڵتێکــی وەک ویالیەتــە یەکگرتــووەکان کــە چاودێریــی تەندروســتی بازرگانییــە.
«ئــەوە الیەنــی ســەلوتۆجێنیک و هەروەهــا ئــاالن بۆخــۆی بــوو کــە بــۆ مــن ســەرنجڕاکێش بــوون .یەکــەم وتــاری ئــەو
زۆر پڕنــاوەرۆک بــوو .ئــەو کەســێکی پــڕوزە بــوو ،بــەاڵم زۆریــش قســەکانی سەرڕاســت بــوون .ئــەو تەنیــا بیرۆکــەی
جوانــی خســتنە ڕوو ،دوای ئــەوە ،ئێمــە بــەرەو ئــەو باســە چوویــن».
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ئاالن دیالنی

 .٩ئوسرتالیا :نۆیەمین کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی :مێلبۆرن و بریسبان٢٠١٣ ،
ئوسرتالیا واڵتێکە کە بۆ هەموو شتێک کراوەیە .ئەو خەڵکە
دەیانویست هەموو زانیارییەکان بە کار بهێنن .ئاالن دیالنی
زنجیرەیــەک ڕووداو و هــەوڵ کــە ســەرەنجام بــە نۆیەمیــن کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە بریســبان
کۆتایــی هاتــن بــە پەیوەنــدی و بانگهێشــتەکان لــە مێلبــۆرن دەســتیان پێکــرد .لــەوێ لــە مارســی ٢٠١٣دا ،ئــاالن
لــە کۆلێــژی نژیاروانیــی مێلبــۆرن بــە هاوکاریــی نژیاروانانــی لیۆنــس ،بــە مەبەســتی ڕاکێشــانی ســەرنجەکان بــۆ
دیزاینــی یەکەکانــی نەخۆشــخانە و چاودێریــی تەندروســتی وتارێکــی پێشــکەش کــرد .ئــاالن پێــرت ،بەڕێوەبــەری
کۆڵێــژی دیزاینــی مێلبــۆرن پێداچوونەیەکــی لەســەر وتارەکــەی ئــاالن لــە مێلبــورن لــە گۆڤــاری پێداچوونــەوەی
دیزاینــی ئوســرالیایی بــاو کــردەوە.
ئــاالن پێــرت ئامــاژەی کــرد «کەڵکــی نێوان-بواریــی نژیاروانــی ،دیزایــن ،ئەندازیــاری ،پزیشــكی ،سیاســەتی
تەندروســتیی گشــتی ،کولتــووری و هــۆکارە دەروونــی کۆمەاڵیەتییــەکان کــە تێکــەڵ دەبــن ،ســەرەنجام دەبنــە هــۆی
باشــربوونی تەندروســتیی کۆمەڵــگا».
پێــرت درێــژە دەدات «لــە ســالی ٢٠١١دا لــە خەاڵتەکانــی ئەکادیمــی نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە
بۆســتۆن ژمارەیــەک پــڕۆژە لــە ســەنگاپوور و ئوســرالیا وەک ســتانداردی نــوێ بــۆ دیزاینــی ناوەندەکانی تەندروســتی
ئاماژەیــان پێکــرا .نەخۆشــخانەی خــۆ تێــک پــاوت لــە ســەنگاپوور دوو خەاڵتــی وەرگــرت ،یەکیــان خەاڵتــی ناوەنــدی
تەندروســتیی دەروونیــی بــاالرات لــە ئوســرالیا و لەڕێگــەی بیــارد لیــد خەاڵتــی دیزاینــی تەندروســتیی دەروونیــی
بــردەوە؛ ڕێزلێنانێكــی زۆریــش لــە ناوەنــدی نێونەتەوەیــی دڵ لــە ســەنگاپوور و دامــەزراوەی مێشــک و زەیــن ،بینــای
تەندروســتیی دەروونیــی الوان لــە ســیدنی نــرا .هەمــوو ئــەم ســەرکەوتنانە ئامــاژە بــە قۆناغێکــی زۆر بەرچــاوی
ســەرمایەگوزاریی لەســەر تەندروســتی لــە پایتەخــت و چەندیــن ناوەنــدی دیکــەی منوونەیــی لــە ئوســرالیا و
ئۆقیانووســیە دەکــەن».
بگەڕێینــەوە ســەر وتارەکــەی ئــاالن لــە مێلبــۆرن .پێــرت نووســی« :وتارەکــەی ئــاالن دیالنــی بــاس لــە زیادبوونــی
خولیــای کارکــردن و حــەزی سیاســەتدانەران لــە ناوچــەی ئوســرالیا و ئۆقیانووســیە دەکات بــەاڵم بابەتەکــە زۆر
گەورەتــرە لــە پێویســتی بــە باشــکردنی دیزاینــی ناوەندەکانــی چاودێریــی تەندروســتی .ڕوانگەیەکــی بەرگرانــە
تێگەیشــتنێکی زۆر بەرباڵوتــر لــە پێداویســتییە کۆمەاڵیەتییــەکان و گۆڕانــی شــێوازەکانی ژیان لە شــارەکاندا پیشــان
دەدات و ئــەم گۆڕانــە دەبێــت ناوچــە دوورەکان و گوندەکانیــش بگرێتــەوە .گۆڕانــەکان لــە هەڵســوکەوت بەرامبــەر
تەندروســتی لــە ئێســتادا پێویســن .هەروەهــا تێگەیشــن لــە گۆڕانــەکان لەســەر باشــربوونی دۆخــی دەروونــی و
فیزیکیــش بــە هەمــان شــێوە پێویســن.
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پڕۆفیسۆر ئالێن پێرت،

بەڕێوەبەری کۆڵیژی دیزاینی
مێلبۆرن
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«لەودیــو دیــواری نەخۆشــخانەکانەوە ،گۆڕانــی فــەزاکان بــە شــێوەیەک دەبینین
کــە وەاڵمــدەری گۆڕانــە کۆمەاڵیەتییــەکان و گــۆڕان لــە شــێوازی ژیانــدا بــن.
شــێرپەنجە ،نەخۆشــیی دڵ ،جەڵتــە ،نەخۆشــییەکانی هەناسەکێشــان و
نەخۆشــیی جگــەر لەوانەیــە هێشــتا زۆرتریــن شــوێنیان لــە نەخۆشــخانەکاندا
بــۆ تەخــان کرابێــت بــەاڵم ئێمــە پێویســتیی ســەرهەڵدانی جۆرێکــی نوێــی
بینــاکان و تەکنۆلۆژیــی نــوێ دەبینیــن کــە وەاڵمــدەری گۆڕانــی پێداویســتیی
نەخۆشــەکان ،چاودێریــی و خزمەتگوزارییــە پزیشــکییەکان بێــت .ئێمــە
دەســتامن بــە ســەرچاوەیەکی دەوڵەمەنــدی زانیاریــی نــوێ ،خزمەتگوزاریــی
نــوێ ،ڕێگــەی نوێــی پەیوەندیــی لەگــەڵ یەکــر و ‹ئەپــی تەندروســتی› نــوێ
ڕادەگات ،کــە داوامــان لێدەکــەن بــە جیدیــی بیــر لــە بینــا دروســتکراوەکان و
ئــەو بینایانــە بکەینــەوە کــە بەمەبەســتی خۆشــبژێوی دروســت کــراون.
«هەروەهــا پڕۆفیســۆر دیالنــی لــە ڕاپۆرتــی النســێت کــە لــە ســاڵی ٢٠١٢دا
بــاو کراوەتــەوە ئامــاژە دەکات ،دۆخــی تەندروســتیی خەڵــک لــە ئوســرالیا و
ئۆقیانووســییە ،لــە بەرزتریــن ئاســتەکانە لــە جیهانــدا بــە شــێوەیەک کــە هیــوا
بــە ژیانیــش ڕوو لــە زیادبوونــە .لــە ڕاپۆرتەکــەدا ئوســرالیا دوای ئیســپانیا و
ئیتالیــا لــە پلــەی ســێهەمدا دێــت .هەرچەنــد دامــەزراوەی ئوســرالیایی
بــۆ تەندروســتی و ئاســایش توێژینەوەیەکــی لــە ســاڵی  ٢٠٠٦بــاو کــردەوە
کــە بەپێــی ئــەو توێژینــەوە ئوســرالیاییەکان ســااڵنێکی زۆری ژیانیــان لــە
بێتواناییەکــدا دەژیــن کــە ئــەو ماوەیــە بــەردەوام ڕووی لــە زیادبــوون بــووە.
نووســەر ،دوکتــور خینگیــان وێــن دەڵێــت ‹لەگــەڵ ئــەوەی کــە تەمەنــی خەڵــک
درێژتــر دەبێــت ،بەشــێکی زیاتــری ژیانیــان لــە بێتواناییــدا دەبــن ›،بــە شــێوەی
مامناوەنــدی پیــاوان نزیکــەی  ١٨.٦ســاڵ لــە ژیانیــان بــە جۆرێــک بێتواناییــەوە
دەژیــن ،لــە کاتێکــدا ئــەو ژمارەیــە بــۆ ژنــان  ٢٠.٧ســاڵە .ئــەوە دەریدەخــات کــە
سیســتمی تەندروســتی ناوچــە ڕووبــەڕووی هەمــان کێشــەیە کە واڵتانــی دیکەی
گەشەســەندوو پێــوەی دەناڵێنــن وەک بەرزبوونــەوەی تێچــووی پزیشــكی،
هەڵکشــانی تەمەنــی جەمــاوەر و بەرزبوونــەوەی نەخۆشــییە پەیوەندیــدارەکان
بــە شــێوەژیان کــە شــەکرە و قەڵــەوی بەرچاوترینــی ئــەو نەخۆشــییانەن.
«لــە ســاڵی ٢٠١٠دا ،ڕاپۆرتێــک ئامــاژە بــەوە دەکات کــە تــا ســالی ٢٠٥٠
جەمــاوەری ئوســرالیا دەگاتــە  ٣٥.٩ملیــۆن کــەس .بــەاڵم هەمــان ڕاپــۆرت
ئامــاژەش بــەوە دەکات کــە ڕێــژەی ئوســرالیاییەکانی ســەرووی  ٦٥ســاڵ بــەرز
دەبێتــەوە بــۆ  ٢٠لەســەدی جەمــاوەر و لــە  ٢.٥ملیــۆن کەســەوە دەگاتــە ٧.١
ملیــۆن کــەس تــا ســاڵی .٢٠٥٠

ئاالن دیالنی

«ئــەو ئامارانــە تۆقێنــەرن و لــە توانایــی ئابووریــی سیســتمی چاودێریــی تەندروســتی بــەدەرن .ئــەو داتایــە ئامــاژە
بــەوە دەکات کــە پێویســتە بیرێکــی جیــدی لــە ژینگــە دروســتکراوەکان بکرێتــەوە بــۆ ئــەوەی توانایــی ئەوەیــان
هەبێــت وەاڵمــدەری جەماوەرێــک بــن کــە جووڵەیــان کەمــرە .پڕۆفیســۆر دیالنــی ،بــاس لە کێشــە پەیوەندیــدارەکان
بــە جەمــاوەری بەتەمــەن نــاکات بــەاڵم لــە دەســتپێکی قســەکانیدا فیلیــپ گــواد بــە قســەکردن ،الیکەمــی کارەکانی
پڕۆفیســۆر بریــان کیــد پشتڕاســت دەکاتــەوە کــە بێوچــان لــە ماوەیەکــی دوورودرێــژدا لــەم بــوارەدا کاری کــردووە.
بریــان ئەندامــی گرووپێکــی توێژینــەوەی نێوان-بوارییــە کــە لەســەر ڕێوشــوێنەکانی باشــرین دیزایــن بــۆ کەســانی
بەتەمــەن لــە داهاتــوودا ئیــش دەکات ،کــە پێویســتی بــە ڕوانگەیەکــی نێوان-بــواری هەیــە بــۆ ئــەوەی داهاتــووی
ماڵەکامنــان ،شــەقامەکان ،فــەزا شــاری  و گشــتییەکامنان دروســت بکــەن .ئـــێمە مەترســیی بــاری نەخۆشــی و
وابەســتەیی و هەروەهــا لەدەســتدانی ژیانــی شــاری وکۆمەاڵیەتیــان هەیــە کــە دەبێتــە هــۆی تەریکبوونــی
کۆمەاڵیەتــی و الخســتنی جەمــاوەری بەتەمــەن.
«پالندانــان بــۆ جەمــاوەری بەتەمــەن ،بوارێکــە کــە نیگەرانییــەکان لەســەری زیاتــر بــوون بــەاڵم ڕاستییەکیشــە کــە
پێویســتە دیزاینــەرەکان زیاتــر بایەخــی پێبــدەن ،ئەگــەر دەمانهەوێــت بــە تەواوەتــی ئامادەبیــن بــۆ ئــەوەی بــەرەو
داهاتــوو بچیــن ،دەبێــت لــە دەرەنجامەکانــی پێویســتی بــەو فەزایــە تێبگەیــن کــە ئامــارە باڵوکــراوەکان باســی
دەکــەن .ئەمــە بوارێکــی توێژینەوەیــە کــە پێویســتی بــە هاوبەشــییەکی داهێنەرانــە و ڕێگەچــارەی داهێنەرانــە
هەیــە ،ئەگــەر دەمانەوێــت ڕێبــازە مەزنەکــەی پڕۆفیســۆر دیالنــی بگرینــە بــەر و لەســەر کاری کەســانی پێشــووتر
وەک پڕۆفیســۆر برییــان کیــد بیناســازی بکەیــن .کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە بریســبان دەبێــت
هەلێکــی بێوێنــە بێــت بــۆ کردنــەوەی ئــەو کێشــە جیهانییــە ،بەشــێوەیەک بەبــێ ســەرنجدانی پێویســت ،هەلــەکان
بــۆ پەرەدانێکــی خەیاڵیــی نــوێ ســەرناگرن و کێشــەکانی پالندانانــی ژینگەیــی و کەشــوهەوا ئاراســتەی باســەکان
دەگــۆڕن.
«ئــاالن دیالنــی لــە کۆتایــی قســەکانیدا‹ ،دیزاینــی بەڵگە-بنەمــا ‹159وەک هەلێکــی بازاڕدۆزینــەوە ڕەت دەکاتــەوە
بــەاڵم هاوڕایــە کــە ئێســتا هەلێکــی ناوازەمــان لەبەردەســتدایە بــۆ ئــەوەی بەڵگــە لەســەر دواییــن پــڕۆژە
دیزاینکــراوەکان کــۆ بکەینــەوە ،کــە دەتوانــن لەســەر داهاتــووی دیزاینــی ناوەنــدە پەیوەندیــدارەکان بــە تەندروســتی
ئاگادارمــان بکەنــەوە .هەروەهــا زەختێکــی زۆر لەســەر نژیاروانــەکان هەیــە بــۆ ئــەوەی کارەکامنــان لــە بوارەکانــی
دیکــەی بیناســازیدا تاقــی بکەنــەوە کــە زیاتــر کێبەرکێــی تێدایــە و ڕیسکیشــی زیاتــرە .بۆیــە ،هێشــتا پرســیارێک
دەمێنێتــەوە لەســەر ئــەوەی نژیاروانیــی بەڵگەبنەمــا چییــە بــەاڵم هیــچ دوودڵییــەک نییــە لەســەر گرینگیــی دیزاینــی
بەڵگە-بنەمــا بــۆ تێگەیشــن لــە ســەرکەوتنی ئــەم پڕۆژانــە .دەبێــت ماوەیەکــی زیاتــر لــەم پڕۆژانــە دروســت بکرێــن
و دەبێــت بێالیەنانــە بڕیــار بدرێــت لەســەر ئــەوەی چ شــتێک ســەرکەوتوو بــووە و چ شــتێک ســەرنەکەوتووە ،ئــەو
کارەش لــە ڕێگــەی بــەراوردی پاش-نیشــتەجێبوون دەکرێــت .هیشــتا توێژینــەوەی پێویســت لەســەر ئــەم بــوارە
نەکــراوە کــە شــیکاری لەســەر بکرێــت.
«زۆر جــاران دیزایــن لــە باڵوکراوەکانــی نژیاروانیــدا دادەبەزێــت بــۆ ئاســتی جوانیناســی ،لــە کاتێکــدا بڕیــارەکان
لەســەر بنەمــای تێچــووەکان دەدرێــن .نووســینی ڕەخنەگرانــە و باڵوبوونــەوەی دیزایــن پێویســتی بــە پالتفۆرمێکــی
159- Evidence-based design
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نــوێ هەیــە بــۆ ئــەوەی هاندەرێــک بێــت بــۆ وتووێــژ لــە نێــوان کەســانی جێبەجێــکار ،ئەکادیمیــک ،و ڕێکخراوەکانــی
تەندروســتی .ئەکادیمیــاش لــەم پەیوەندییــەدا دەورێکــی گرینــگ دەگێڕێــت .ئەگــەر وای دانێیــن کــە کۆتایــی
ئــەم دەیــە ئێمــە هــەزاران ناوەنــدی دیکــە لــە سەرانســەری جیهانــدا دروســت دەکەیــن ،هــەروەک تاقیگــەکان
پزیشــکەکان ئــاگادار دەکەنــەوە لــەوەی چ شــتێک بکــەن ،ئێمــەش پێویســتامن بــە تاقیگــەی نوێیــە بــۆ ئــەوەی
نــە تەنیــا کاری نژیاروانــی بخاتــەوە بــەر پرســیار ،بەڵکــوو فێرکاریــی دیزایــن ،توێژینــەوە و ســەرنجی ناوەندەکانــی
پشــتوانیش بگۆڕیــن».

زۆر جاران دیزاین لە باڵوکراوەکانی
نژیاروانیدا دادەبەزێت بۆ ئاستی
جوانیناسی ،لە کاتێکدا بڕیارەکان
لەسەر بنەمای تێچووەکان دەدرێن.
سەمپۆزیۆمی مێلبۆرن:
بەستنەوەی ڕوانگەی جیهانی بە ناسنامەی ناوچەییەوە
ویســتی ئــاالن بــۆ کۆکردنــەوەی باشــرین کەســەکان لــە بــواری خۆیانــدا هەمیشــە پێویســتی بــە پەیوەندیــی
بــەردوام لەگــەڵ ئــەو کەســانە بــووە کــە لــە ســێمینارەکانیدا بەشــدارییان کــردووە .ڕەنگــە بەبــێ ئــەو ســێمینارانە
نەکرایــە کــە ئــاالن لەســەر ژمارەیەکــی زۆر کەســانی پســپۆڕ کاریگــەری دابنێــت بــە شــێوەیەک کــە ڕوانگــە و ڕێبــازی
نــوێ لــە توێژینــەوە و کارەکەیانــدا بکەنــەوە .یەکێــک لــەو کەســاەی زانــای تەندروســتیی گشــتیی ئەوســرالیایی
ئانتۆنــی کاپۆنــە ،کەســێک کــە بــۆی دەرکــەوت ئــەم دیدارانــە دەبنــە هــۆی ئــەوەی هاوکارەکانیــان بیرۆکەکانیــان
هاوبــەش بکــەن و پەیوەنــدی بگــرن.
لــە وتارەکەیــدا لــە مێلبــۆرن ،پڕۆفیســۆر کاپــان وتــی «مــن ئەکادیمیــام بــە کەســانی تــر ناســاندووە .کاتێــک مــن
دەچــووم بــۆ کۆلێــژی تەندروســتیی گشــتی ،یەکێــک لــە ئەندامانــی تیمەکــە چارەســەری ئیشــدەرمانی 160دەکــرد.
ئــەو لەگــەڵ دامەزراوەیــەک ئیشــی دەکــرد کــە چاودێریــی لــە ڕێگــەی شــوێنی نیشــتەجێبوونەوە لــە کەســانێک
دەکــرد کــە نەخۆشــیی بیرچوونەوەیــان بــوو و دەوری کێڵگەیەکــی ماســی لــە گوندێکــدا بــۆ گرینــگ بــوو کــە چــۆن
دانیشــتووانی ئــەو شــوێنە بــە خۆیــەوە ســەرقاڵ دەکات .ئــەو بــۆ خەاڵتێکــی ئەکادیمــی هەڵبژێــردرا.
«لــەم فۆرومانــەدا ،کەســانێک لــە پیشەســازی و حکومــەت دێــن ،لــە کاتێکــدا لــە زۆربــەی ڕووداوە ئەکادیمییەکانــدا
بــە دەگمــەن کەســانێک لــە بوارەکانــی پیشەســازی یــان حکومــەت دەبینیــت .ئەگــەر کەســانی واش بێــن ،تەنیــا
لــەوێ دادەنیشــن .بــەاڵم لێــرە شــوێنێکە بــۆ کەســانی جێبەجێــکار و هەروەهــا بــۆ کەســانی سیاســەتدانەر کــە
لەگــەڵ کەســانی زانــا تێکــەڵ بــن .بــەاڵم هەمــوو کەســانی ئەکادیمــی بــۆ ئــەو شــتە ئامــادە نیــن ،چونکــە کەســانی
ئەکادمیــک وا نییــە کــە حەمتــەن حــەز بــەو جــۆرە ڕووداوانــە بکــەن».
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بــە ســەیرکردنەوەی ئەزموونــی ڕابــردووی هاوکارەکــەی ،دیزاینــەری شــاریی ئەمریکایــی ،مــارک جانســۆن ئــەوەش
زیــاد دەکات« :مــن بــە ڕاســتی لــەوە تێنەدەگەیشــتم تــا کاتێــک لــە مێلبــۆرن قســەم کــرد ،شــوێنێک تۆنــی جــەز
گــرۆس قســەی کــرد و تۆنــی کاپــۆ و مــن یەکــان گــرت ،ڕێــک بــەو شــێوەی کــە  ئەمــڕۆ لــە هۆنــگ کۆنــگ یەکــان
گرتــووە .مــن ئــەو کات لــە شــتێک تێگەیشــتم-کە پاشــان بــووە هــۆی ئــەوەی شــێوازی قســەکردن ســەبارەت بــەم
بابەتــە بگۆڕدرێــت -کــە ماوەیەکــی زۆر بــوو دەمزانــی :ئەوەیــش ئــەوەی کــە پالندنانــی شــارە مۆدێرنــەکان ڕاســتەوخۆ
کاریگەریــی نەرێنــی لەســەر تەندروســتیی گشــتی هەیــە.
«بــۆ مــن ،ئــەو ســەمپۆزیۆمەی مێلبــۆرن خاڵێکــی وەرچەرخــان بــوو و جیــاواز بــوو لــەو حــەوت کۆنگرەیــەی کــە تــا
ئــەودەم بەڕێوەمــان بردوبــو و مــن ڕابردوویەکــی پێویســتم بــوو کــە هەســت بــەو شــتە بکــەم .مــن پێـــموایە ئــەوەش
چەندیــن هــۆکاری بــوو .یەکێکیــان بــە دڵنیاییــەوە نژیاروانــی ئوســرالیایی جەیمــز گــراس و نژیاروانێکــی دیکــە واتــە
تۆنــی کاپــۆن بــوو.

ئاالن لەسەر ژمارەیەکی زۆر کەسانی
پسپۆڕ کاریگەری دانا بە شێوەیەک
کە ڕوانگە و ڕێبازی نوێ لە توێژینەوە و
کارەکەیاندا بکەنەوە.
«هەروەهــا ژنێکــی دیکــەی لــێ بــوو کــە نژیاروانێکــی ڕەخنەگــرە و ڕۆژنامەیەکــی نــارساوی لــە ســیدنی هەیــە کــە
زمانــی زۆر تونــدە .لێکدانەوەکانــی ئــەو وەک ڕەخنەگرێکــی نژیاروانــی ،یارمەتــی دام کــە لــە گریامنەکــەی ئــاالن
تێبگــەم :هــەم پاتۆجیــن وهــەم ســەلوتۆجین هــەن ،بــەاڵم ئێمــە چــۆن دەتوانیــن ئــەم شــتانە پێکــەوە کــۆ بکەینــەوە؟
ئــەوە دیزاینــی شــارە کــە وەک ســفرە و خوانێــک هــەردوو جۆرەکــەی پاتۆجیــن و ســەلوتۆجێنیک کــۆ دەکاتــەوە.
لــە ڕاســتیدا ،لــە جیهانــی تەندروســتیی گشــتیدا زیاتــر جەخــت لەســەر گشتگیرناســیی نەخۆشــی و ئامــارە
پەیوەندیدارەکانــی دەکرێــت لــە کاتێکــدا جیهانــی دیزایــن پێچەوانــەی ئەوەیــە.
«لــە مێلبــۆرن ،دەســتم کــرد بــە باســکردن لــە کۆمەڵێــک کێشــەی جیهانــی و ئــەوەی کــە پێویســتە چــۆن ڕاڤــەی
ئــەو کێشــانە لــە پەیوەنــدی بــە دیزایــن و چۆنیەتیــی دروســتکردنی سیســتم و دروســتکردنی شــوێنەکان بکەیــن .دوو
ســێ کۆنگــرەی یەکــەم زیاتــر تیشــکیان دەهاویشــتە ســەر دیزاینــی نــاوەوەی ژینگــە و ناوەنــدە پزیشــکییەکان .ئــەوە
شــتێکە کــە هەمــوو کــەس چاوەڕوانــی دەکات چونکــە لــە دیزاینــی نەخۆشــخانەدا ئــەوە کێشــەیەکی درێژخایــەن
بــووە .کارێکــی زۆر لەســەر ژینگــەی چاودێریــی پزیشــكی کــراوە و بــەرەو ژینگەیــەک بــۆ خۆشــبژێوی ڕۆیشــتووین
و ئێســتاش دەبێــت بــەرەو دروســتکردنی جیهــان بــۆ خۆشــبژێوی بچیــن .لــەم پێشــکەوتنەدا ،بــە بــڕوام مێلبــۆرن
خاڵێکــی وەرچەرخــان بــووە.
«پێشــریش لــە ســەمپۆزیۆمێک بەشــداریم کردبــوو ،یەکــەم جــار کــە وەک وتاربێــژ بەشــداربووم ،ئەمجــارە تەنیــا
گوێــم گــرت بزانــم ئەوانــی تــر باســی چــی دەکــەن .پاشــان دەســتم کــرد بــە توێژینــەوەی خــۆم و کاتێــک بــۆ جــاری
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دووهــەم هامتــەوە ،زۆر زانیاریــم زیاتــر بــوو .ئــەوە لەســەر بنەمــای ئــەو خوێندنەوانــە بــوو کــە لــە دیزاینــی شــارەکاندا
پەیوەندیــم دابــوو بــە خوێندنەکەمــەوە .ئــەم پێشــکەوتنە ئیجــازەی ئــەوەی پێــدام کــە لەگــەڵ مشــتەرییەکانم و ئــەو
کەســانەی پەیوەندیــم بــوو ،بــاس لــە بابەتــەکان بکــەم».

بریسبان -شارێکی سەلوتۆجێنیک

«الیەنــی ژینگەیــی لــە کۆنگرەکانــی تۆرۆنتــۆ و بۆســتۆن زۆر زیاتــر گرینگــی پــێ درا .مــن تەنیــا کەســێک بــووم
کــە لەســەر ژینگــە قســەم دەکــرد .دواتــر لــە مێلبــۆرن تەنیــا نەبــووم .لــە سەرانســەری جیهانــەوە نزیکــەی بیســت
کەســی تــر هەبــوون .بــەاڵم مــن کەســێکم کــە یەکســەر بــاس لــە کێشــەکان دەکــەم .ئــەوان زیاتــر باســیان لــە
جوانــی دەکــرد .مــن باســم لــە خەڵــک دەکــرد».
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نۆیەمین کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی :بریسبان ،جوالی ٢٠١٣
ئوسرتالیا لە ناوچەی ئۆقیانووسیە پێشەنگی بواری دیزاین و تەندروستی و پێشکەشکردنی
ستانداردە ئاستبەرزە نێونەتەوەییەکانە و شاری بریسبان ،پایتەختی کوینزلەند ،باشرتین
شوێنە بۆ گرێبەستەکان .ئاالن دیالنی
ئــەو لــە پێشــنیارەکەی کــە بــۆ کۆنگــرەی بریســبان ناردبــووی دەڵێــت «بریســبان شــوێنێکی گونجــاو بــوو بــۆ
بەڕێوەچوونــی نۆیەمیــن کۆنگــرەی  .IADHئــەوێ یەکێــک لــە جوانرتیــن شــارەکانی جیهانــە ،کەناراوەکانــی  و
چۆمێــک لــە ناوەڕاســتی شــاردا ،کردوویانــە بــە شــارێکی دڵگیــر .خەڵــک بــۆ نانــی نیــوەڕۆ دەچنــە دەر بــۆ ئــەو
شــوێنانە .ئــەوە بــۆ مــن ســەرنجڕاکێش بــوو .شــارێکی هێمــن بــوو .هەرجێیــەک دەچــووی هەمــان هەســتت بــوو.
خەڵــک ئاســوودەن ،سرتێســیان نییــە .پەیوەنــدی و هەمــوو شــتێک ســادەیە .دەتوانــی
بــە بەلــەم ،پاســکیل ،تاکســی  یــان بــە پــێ بڕۆیــت .هەمــوو شــتێک لەبــەر دەســتدایە ».کۆنگرەکە لە
نژیاروانــی نەمســایی گوانتێــر دی گرەیــڤ ،کەســێک لــە بەڕێوەبەرایەتیــی IADHدا بریسبان بوو
پێــش ئــاالن دەکەوێتــەوە ،بــۆ ئــەم هەڵبژاردنــە و دەڵێــت« :کۆنگرەکــە لــە بریســبان بــوو چونکە شارێکی
چونکــە شــارێکی ســەلوتۆجێنیکە .ئــەوە یەکــەم جــار بــوو کــە پێموایــە ئــەو وشــەمان بــە
کار هێنــا .کاتێــک هەمــوو لــەوێ بــوون ،خەڵــک وتیــان ئێــوە ڕاســت دەکــەن ،ئەمــە سەلوتۆجێنیکە.
شــارێکی ســەلوتۆجێنیک و ژینگەیەکــی ســەلوتۆجێنیکە ،شــتێکی زیاتــر لــە بینایــەک ئەوە یەکەم جار
یــان نەخۆشــخانەیەک ».زیاتــر لــە پێنســەد کــەس لــە کۆنگــرەی بریســبان ئامــادە بوون ،بوو کە پێموایە
شــوێنێک کــە ســەرنجەکان لــە ســەر کۆمەڵگایەکــی تەندروســت بــوون ،شــتێک کــە بــە ئەو وشەمان بە
ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیک لــە سیاســەتی تەندروســتیی جیهانیــدا بــە دەســت دێــت.

کار هێنا.

دەستکەوتە ناوازەکانی ئوسرتالیا لە نژیاروانیدا
ئــاالن ئوســرالیای وەک پێشــکەوتووترین واڵتــی جیهــان لــە ڕووی سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی و زانســتی هاتــە بەرچــاو.
ئــەو داوای لــە زۆر کــەس لەوانــەی پەیوەنــدی بــوو لەگەڵیــان لــە کەســانی ئەکادیمــی و خــاوەن بڕیــاری واڵتەکــە
کــرد کــە یارمەتــی بــدەن لــە کتێبێــک بــە نــاوی دیزاینــی چاودێریــی تەندروســتیی ئوســرالیایی٢٠١٥-٢٠٠٠ ،
یارمەتــی بــدەن بــۆ ئــەوەی ڕووی ئوســرالیا پیشــان بــدات و بــاس لــە دەســتکەوتەکانی ئــەو واڵتــە لــە بــواری
نژیاروانیــدا بــکات.
ئــاالن پرســی «ئــەو واڵتــە لــە ســاڵی  ٢٠٠٠بــۆ  ٢٠١٥چی کــردووە؟ ئێمە ئــەو کتێبەمــان بــە بۆنــەی کۆنگرەکەمانەوە
لەســەر ئوســرالیا بــاو کــردەوە .یەکــەم شــەو ،پێشکەشــی وەزیــری تەندروســتیم کــرد .ئــەو نەیزانــی کــە ئامادەمــان
کــردووە .تــەواو ســەری ســووڕمابوو .ئوســرالیاییەکان ئــەو کتێبەیــان بــۆ چەندیــن باڵوێزخانەیــان لەوانــە چیــن نــارد
تاوەکــوو بــە پیشــاندانی وێنەکانــی ژێرخانەکانــی تەندروســتییان بــازاڕ بــۆ واڵتەکەیــان بدۆزنەوە».
363

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

لە کاتی کردنەوەی کۆنگرەکەدا ،پێشكەشكردنی کتێبێک لەسەر دیزاینی
ئوسرتالیایی بە وەزیری تەندروستی

ئامادەکاری بۆ کۆنگرەکە
 IADHبــەر لــە کۆنگرەکــە چەندیــن وۆرکشــاپی بەڕێــوە بــرد لەوانــە
ســەمپۆزیۆمێکی ئامــادەکاری بــە نــاوی «تاقیگــەی داهاتــووی تەندروســتی:
دیزاینــی ژێرخــان و سیســتمی داهاتــووی تەندروســتیامن» .ئــاالن وتــی
«کۆمیتــەی پێشــنیارکەر ،کۆمیتەیەکــی ئوســرالیایی کــە داوایــان کــرد
کۆنگــرە لــەوێ بەڕێــوە بچێــت ،لــە دە کــەس پێــک دەهــات و لەالیــەن گونتێــر
دێ گرەیــڤ کــە کەســێکی زۆر جیــدی بــوو بەڕێــوە دەبــرا .ئــەوان منیــان بــۆ
کۆبوونەوەیــەک لــە ســیدنی بانگهێشــت کــرد .ئــەوە دەســتپێکی کۆنگــرەی
بریســبان بــوو .کۆنگــرەی دیزایــن و تەندروســتی ئاســانکاری بــۆ کەســانی
نــاو تــۆڕی پەیوەندییەکامنــان دەکــرد کــە لەگــەڵ حکومــەت کاری بازرگانــی
بکــەن .ئــەو کەســانەی هەمــوو ئامادەکارییەکــی بەڕێوەچوونــی کۆنگرەیــان
دەکــرد ،هەروەهــا لــەو هەالنــەش کــە دەڕەخســان ســوودمەند دەبــوون .ئــەوە
یارییەکــی براوە-بــراوە بــوو .ئێمــە زۆر مشــتەریامن بانگهێشــت کــردن و
باشــرین بازاڕدۆزینــەوە بــوو».
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بابەتێــک کــە لــەو کۆنگــرەدا بــە چــڕی جەختــی لەســەر دەکــرا «چۆنیەتیــی
دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی ســەلوتۆجێنیک بــوو کــە لــە ڕێگــەی پالندانــی
شــاری بــۆ ژێرخانــەکان و کۆمەڵگایەکــی کــەم سرتێســەوە بــەدی دەهــات».
ئــاالن دەڵێــت «ئێمــە ئێســتە زیاتــر لەســەر سیاســەتی تەندروســتیی جیهانــی
ئیــش دەکەیــن ،ئــەوەی کــە چــۆن حکومەتــەکان دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک
بــەکار بهێنــن .ئوســرالیا پێشــر زۆر بەباشــی ئــاگاداری ئــەوە بــوو ،داوایــان
لــە ئێمــە کــرد کــە کۆنگرەکــە لــە واڵتــی ئــەوان بەڕێــوە ببەیــن».
                                                                                                                                                   پڕۆفیسۆر ئیان فرازێر

پشتیوانیی زانستی
«لــەوێ مــن پڕۆفیســۆر ئیــان فرازێــرم بینــی کــە کەســێکی بەناوبانگــە و کەســێکی خاکــەڕا و شــارەزایە ،کەســێک
کــە ڤاکســینی شــێرپەنجەی منداڵدانــی داهێنــاوە .ئــەو ناســناوی دابینکــەری نەزمــی ئوســرالیای بــە هــۆی
خزمەتەکانــی بــە هاواڵتییانــی ئوســرالیا لەالیــەن مەلەکــە ئێلیزابێتــەوە پــێ بەخــراوە  .ئــەو وتــی کــە کارەکــەی
ئێمــە گرینگــە چونکــە دەمانهەوێــت کۆمەڵگایەکــی تەندروســت دروســت بکەیــن .ئــەوان تەنیــا الیەنــی جوانیــی
دروســتکردنی بینایــان لەبــەر چــاو گرتــووە ».فرازێــر بــە ئــاالن و هاوکارەکانــی وت «ئــەو شــتەی ئێمــە کاری لەســەر
دەکەیــن بــۆ چارەســەری نەخۆشــییە .ئــەو دوو شــتە زۆر جیــاوازن .کارەکــەی ئێــوە بــۆ  ئێمــە گرینگــە».
ئــاالن ،فرازێــری بــۆ کۆنگرەکــە بانگهێشــت کــرد .فرایزێــر وەاڵمــی ئــەو بانگهێشــتەی دایــەوە« ،ســپاس بــۆ ئێــوە
و بــۆ ئــەم هەلــە .چونکــە مــن چاوەڕێــی ئــەو شــتە بــووم ،شــتەکە پەیوەنــدی بــەو کاتــەوە هەیــە کــە ئێــوە ئیشــی
لەســەر دەکــەن ،لــە بــواری ئێــوەدا دیزاینــی پەیوەندیــدار بــە تەندروســتییەوە ،ســی لەســەدی کێشــەکان تایبــەت
بــە هــۆکارە زیندەزانییەکانــە ،ئــەوە بــۆ ئێمــە جــێ بهێڵــن ،ئێمــە ئیشــان ئەوەیــە .ئێمــە ئــەوە چارەســەر دەکەیــن.
حەفتــا لــە ســەدی تــر کــە دەمێنێتــەوە ئیشــی ئێوەیــە و پەیوەنــدی بــە دروســتکردنی ژینگــەوە هەیــە .ئــەوە شــتێکە
کــە مــن ناتوانــم ئیشــی بــۆ بکــەم .ئەگــەر ئێــوە نەتوانــن ئــەو کارە بکــەن پێویســتە لەگــەڵ شــەڕ لەگــەڵ ئایــدز
هەڵبکەیــن ،تەنیــا شــەڕ لەگــەڵ ئایــدز! مــن ناتوانــم بــە تەنیــا لــەو شــەڕەدا ســەربکەوم .ئــەوە ئێــوەن کــە دەبێــت
قورســایی و بەرپرســیارەتی هەڵبگــرن».
وتارەکانی  IADHلە ئوسرتالیا
ئــاالن دەڵێــت «کاربەدەســتانی ســیدنی پاورپۆینتێکــی زۆر کاریگەرییــان لەســەر دیزایــن و تەندروســتی ئامــادە
کردبــوو .کۆنگرەکــە لــە ڕیســتۆرانتێکی زۆر گــەورە بەڕێــوە چــوو و نوێنــەری چەندیــن کۆمپانیــا و هەروەهــا
کاربەدەســتانی حکومەتــی و مامۆســتایانی چەندیــن زانکــۆ بەشــدار بــوون .ســەرجەم دانیشــتنەکە پرۆفیشــناڵ و
داهێنەرانــە بــوو .لــەو فۆرومانــەدا ،ئاســتی پەیوەندیــی ڕۆشــنبیری لەگــەڵ حکومــەت ،پیشەســازی و ناوەندەکانــی
فێــرکاری بــووە هــۆی ئــەوەی سپۆنســەرەکان ڕێــز لــە ئەکادیمیــا بگــرن».
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گونتێــر دی گرەیــڤ دەڵێــت «مــن بــەو بیرۆکــەوە هاتبــووم کــە کۆنگرەیــەک لــە ئوســرالیا ڕێــک بخەیــن .ئــەوە
بــۆ ئەکادیمیــا ڕوون نەبــوو چونکــە ڕێگەیەکــی دوور بــوو بــۆ ئــەوەی خەڵــک بێــن .ئێمــە دڵنیــا نەبوویــن کــە
تێچووەکەیــان بــۆ هەڵســووڕێت و ئــەوە زۆر جیــێ نیگەرانــی بــوو.
«بــەاڵم ئێمــە دانیشــتنێکی فەرمیــان ڕێکخســت و سیاســییەکان و ناوەندەکانــی پیشەســازیامن جواڵنــد .نامــەی
پشــتگیریی ســەرۆک وەزیــر و زۆر کاربەدەســتی دیکەمــان پێبــوو .بــەم شــێوە تێچووەکانــی کۆنگرەکەمــان دابیــن
کــرد.
«پاشــان ناوەنــدە پیشەســازییەکامنان هــان دان .ئوســرالیا لەناوخــۆدا کێبەرکێیەکــی زۆری تێدایــە .ئێمــە وەک
پیشەســازی کــۆ دەبینــەوە و بــۆ شــوێنەکانی دیکــەی جیهــان وەک ئوســرالیایەکی بەتەوانــا دەردەکەویــن .ئــەوە
هەموومــان کــۆ دەکاتــەوە .ئەگــەر بــەم شــێوەیە خەڵــک کــۆ بکەیتــەوە ،دەتوانــی بــڕە پارەیەکــی زۆر کــۆ بکەیتــەوە.
جووڵەیەکــی سیاســی دروســت بکەیــت .ئــەوە پەیامێکــی سیاســیی گەورەیــە ئەگــەر پیشەســازییەک الیەنگریــت
بــکات نــەک ئــەوەی کــە دەنگــی هــەزاران کەســی جیاجیــات ببێــت».
بــەو هەمــوو ئاســانکاری و پشــتیوانییەی حکومەتــی ویالیەتــی کوینزلەند و شــارەکە کردیــان ئاالن زوو پێشــنیارەکەی
قەبــوڵ کــرد .ئــاالن وتــی «بــۆ مــن جێگــەی شــانازییە و قســەیەکم نییــە لەســەر ئــەو هەمــوو لوتفــەی ئێــوە بەرامبــەر
ئێمــە .مــن بــە بەڕێوبەریــی  IADHدەڵێــم و لــە چەنــد ڕۆژی داهاتــوودا ئاگادارتــان دەکەمــەوە.
کۆنگرەی بریسبان ڕێک دەخرێت
دی گرەیــڤ درێــژە دەدات «مــن بــە ڕاســتی پێموایــە کــە ئێمــە وەک پســپۆڕێک ئەرکــی خۆمــان بەجــێ نەهێنــاوە
و ئــەم بانگهێشــتە لــە ئوســرالیاوە هانــی دایــن بــۆ ئــەوەی کۆنگــرە ببەیــن بــۆ ئــەوێ .هەمــوو ئــەو کەســانەی کــە
لــە بــواری دیزاینــدا کار دەکــەن دەبێــت هــۆکارە ســەلوتۆجێنیکەکان لەبەرچــاو بگــرن .ئەگــەر ســەیری نژیاروانــی
بکەیــت دەبینیــت کــە ئێمــە بەســەر ئــەو بنەمایانــەدا دەڕۆیــن کــە ڤیرتوڤیــروس 161نووســیونی .ئــەو ســێ شــت
دەڵێــت :نژیاروانــی دەبێــت لــە بــاری پێکهاتــەوە لۆژیکــی بێــت .دەبێــت لــە بــاری جوانیناســییەوە ڕازیکــەر بێــت.
دەبێــت لــە بــاری ئەرکییــەوە کارایــی ببێــت .ئــەو شــتەی کــە ئــەو باســی نــاکات ،بیرۆکــەی ڕێکخســن یــان دانانــی
ســتانداردێکە کــە پێکهاتــەی نژیاروانــی یــان دیزایــن ڕێگــری لــە زیــان گەیانــدن بــە مــرۆڤ بــکات .کاتێــک بــە
ڕاســتی بیــر لــەوە بکەیتــەوە ،ســەیرە کــە بۆچــی ئێمــە ئــەو ئەگەرەمــان لەبەرچــاو نەگرتــووە کــە چــۆن دژی زیــان
گەیشــن بــە یارمەتیــی نژیاروانــی بوەســتینەوە .دەتوانیــن چاالکانــە شــتێک دیزایــن بکەیــن کەرەســتەکان بــە کار
بهێنیــن و هەروەهــا دەتوانیــن زیــان بــە تەندروســتیامن بگەیەنیــن و ئــەوەش دەکەوێتــە ســەر خۆمــان.
«دووهــەم شــت کــە ئێمــە تەنانــەت ناتوانیــن پێوانــەی بکەیــن ئەوەیــە کــە ئایــا شــتێک ســەلوتۆجێنیکە یــان نــا.
ئێمــە ناتوانیــن تەنانــەت ئــەو شــتە بپێویــن یــان پێناســەی بکەیــن .زۆر کــەس دەڵێــن ‹مــن کارێکــم بــە شــێوەی
ســەلوتۆجێنیک کــرد ›.ئێــوەش پێتــان وایــە کــە ‹ڕاســتە .ئــەوە ســەلوتۆجێنیکە ›.بــەاڵم بــە ڕاســتی ســەلوتۆجێنیک
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چییــە؟ کــەس نازانێت.ئاســتی ‹بێزیانــی› چەندەیــە؟ ناتوانــی ئــەوە بپێویــت .لــە پیشەســازیی دیزاینــدا دووســەد
ســاڵ لــە دوایــن .هیــچ پێشــکەوتنێکامن نەبــووە .تەکنۆلۆژیــی پێشــكەوتوو بــە کار دەهێنیــن بــەاڵم نژیاروانــی ئێمــە
بــە چــی گەیشــتووە؟ هیــچ! ئێمــە هێشــتا کارەکامنــان بــە شــێوازی پێشــووتر دەکەیــن  .هــەر بــەم هۆکارەیــە کــە ئــەم
کارە ئەوەنــدە گرینگــە».

گونتێر دی گرەیڤ

ئاالن دەست دەکات بە کارکردن لەگەڵ تیمێکی ئوسرتالیایی
لــە زووتریــن کاتــدا دوای بڕیــاری بەڕێوەچوونــی کۆنگرەکــە ،ئــاالن دەســت بــە ئیــش کــردن لەگــەڵ تیمەکــە دەکات.
یەکێــک لــە ئامادەکارییــەکان زیادکــردن بــوو لــە کتێبێــک لەســەر دیزاینــی نەخۆشــخانەکانی ئوســرالیا لە ســااڵنی
 ٢٠٠٠بــۆ  ،٢٠١٥تاکــوو کتێبەکــە لــە کاتــی کۆنگــرەدا پێشــکەش بــە وەزیــری تەندروســتی بکرێــت.
ئــاالن وتــی «جــاری دواتــر کــە چوومــەوە ئوســرالیا .هــەر شــەش ویالیەتەکــەی واڵتەکــەم بینــی و لەگــەڵ
سیاســەتدانەرانی حکومەتــی و پیشەســازی لــە پێــرس ،ســیدنی ،مێلبــۆرن و کانبێــرا کــۆ بوومــەوە .لــە بریســبان،
وەزیــری تەندروســتی ،لۆرێنــس ســپرینبۆرگم ،بینــی کــە  سیاســییەکی زانــا بــوو و دەیویســت کــە بــە کارکــردن
لەســەر چارەســەری ســەرەتایی کێشــەی تەندروســتی چارەســەر بــکات .ڕاوێــژکاری وەزیــر بــە وردی گوێــی بــۆ گرتین
و لــە بایەخــی کارەکەمــان تێگەیشــت .هەرچەنــد وشــەیەکی لــە زاری نەهاتــە دەر بــەاڵم مــن دڵنیــا بــووم کــە ئــەو
کەســێکی باشــە بــۆ ئــەوەی هەمــوو زانیارییەکــی زانســتی بــۆ ســەرووترەکەی دابیــن بــکات.
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لۆرێنس سپرینگبۆرگ ،وەزیری تەندروستیی ،کوینزلەند ،ئوسرتالیا

لــە ســەفەری دواترمــدا ،لەگــەڵ وەزیــر ســپرینگبۆرگ و ناوەندەکانــی
پیشەســازی وۆرکشــاپێکامن بەڕێــوە بــرد تاکــوو بــاس لــەوە بکەیــن کــە چــۆن
ســەلوتۆجێنیک و چاودێریــی ســەرەتایی لــە سیاســەتی تەندروســتیدا یــەک
بخەیــن .مــن هەمــان پەیامــم بــۆ  حکومەتــی ناوەنــدی لــە کانبێــرا بــرد.
«کۆبوونەوەکــە زیاتــر حکومــی بــوو و ئــەوان زۆر بەشــدار بــوون .بــە باســێکی
زۆر گرینــگ دانیشــتنی یەکەمــان دەســت پێکــرد و وەزیــر باســێکی زۆر
گرینگــی ورووژانــد .پاشــان ئیــان فرازێــر لەســەر الیەنــی زانســتی قســەی
کــرد و ئــەوەی کــە چــۆن توێژینــەوە بکرێتــە واقیــع .ئێمــە بــە توێژینــەوەی
کرداریــان دەوت تێپەڕینــی  .162بەســوود و گرینــگ بــوو کــە ڕوانگــەی
نێوان-بــواری لــە کارەکانــدا بــە کار بێــت.

162- transitional
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ئاالن دیالنی

پیشانگاکانی کۆنگرەی بریسبان
زیاتــر لــە پێنســەد کــەس لــە کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی بریســبان بەشــدار بــوون .سپۆنســەرەکان
لۆجیســتیک ،پاڵپشــتی ،موزیــک و هەمــوو وردەکارییەکانــی بەرنامەکەیــان ئامــادە کردبــوو .زۆر ڕێکوپێــک بــوو و
گالێریــی پیشــانگە پێشــر بــە تەواوەتــی پــڕ ببــۆوە.
«لــە ســەرەتادا ،چەندیــن پیشــانگەی الیەنەکانــی پیشەســازیامن بــوون» ئــاالن زیاتــر ڕوونکردنــەوە دەدات «لــە
ئوســرالیا ناوەندەکانــی پیشەســازی لــە هەمــوو کۆنگرەکانــی ترمــان زیاتــر ئامــادە بــوون .بــە گشــتی ،نزیــک پەنجــا
ناوەنــد دەبــوون .هەرچەنــد ،زۆر پیشــانگەی حکومیشــی لــێ بــوون .هەندێکیــان لــە بریســبانەوە هاتبــوون بــەاڵم
لــە بــاری ئابوورییــەوە نەدەکــرا کەســانی حکومــی لــە شــارەکانی دیکــەوە بەشــداری بکــەن .هــەر شــارێک ،و هــەر
ویالیەتێــک نوێنــەری هەبــوو .زۆربەیــان لــە کوینزلەنــدەوە هاتبــوون.
«لــە مالیزیــا ،ژووری پیشــانگەمان بــۆ هەمــوو واڵتانــی بەشــدار هەبــوو .بــەاڵم لــە ئوســرلیا ،پــارەی ئەوەیــان نــەدا.
بەپێــی هەڵبژاردنێــک کــە کــرا ،حکومــەت بودجــەی بــۆ ئەوانــە دابیــن نەدەکــرد .ئێمــە نەماندەتوانــی بــێ بەرامبــەر
ڕێگەیــان بدەیــن کــە بێــن چونکــە ئــەوان پێیــان وا بــوو کارێکــی نادروســتە .ئــەوان زۆر ڕاســتیان دەکــرد».
کۆنگرەی بریسبان :چارەسەری کێشەکانی تەندروستی و چاودێریی تەندروستی
بۆڵتەنــی چاودێریــی تەندروســتیی نەخۆشــخانەکانی ئوســرالیا بــەم شــێوەیە ئامــاژەی بــە کۆنگــرە کــرد کــە بــۆ
یەکــەم جــارە ئوســرالیا دەبێتــە میوانــداری «کۆنگریەکــی زانســتیی پێشــەنگ بــۆ دامەزارندنــی بناخــەی داهاتــووی
تەندروســتی لــە ڕێگــەی دیزاینــەوە ».کۆنگــرە وەک «هەلێــک نــە تەنیــا بــۆ پیشــاندانی دواییــن توێژینەوەکانــی
ئوســرالیا ،پــرۆژەکان و شــارەزایانی دیزاینــی تەندروســتی نــاوزەد کــرا بەڵکوو وەک ســەرچاوەیەکیش بۆ لــێ فێربوون
ســەیر کــرا کــە لەالیــەن جێبەجێکارانــی نێونەتەوەییــەوە بەڕێــوە دەبرێــت ».بوڵتەنەکــە ڕێکخســتنی کۆنگــرەی بــە
«هاوکارییــەک لــە نێــوان فەرمانگەکانــی تەندروســتیی ویالیەتەکــە و  پاڵپشــتیی دامــەزراوە ئەکادیمییــەکان و
پیشەســازیی تەندروســتیی سەرانســەری جیهــان بــاس کــرد».
وەک پێداچوونەوەیــەک بــۆ ئــەو کێشــانەی کــە دەبــوو باســیان لــێ بکرێــت ئــاالن نووســی «بە تێگەیشــن لــەوەی کە
کۆمەڵگایەکــی تەندروســت بناخــەی گەشــەی ئابــووری و کۆمەاڵیەتییــە ،ئوســرالیا و ئۆقیانووســیە بــە قۆناغێــک لــە
سیاســەتەکانیدا تێدەپەڕێــت کــە بریتییــە لــە پێویســتیی دیزاینکردنــەوەی سیســتمەکانی تەندروســتی و پێشــوازی
لــە باشــرکردنی تەندروســتی و جێگیرکردنــی ڕوانگەیەکــی ڕێگریکارانــەی نەخۆشــی لەســەر بنەمــای ڕاهێنــان و
توێژینــەوە .لــە هەمــان کاتــدا ،ناوچەکــە لــە ســەرمایەگوزارییەکی زۆر لــە کەرتــی تەندروســتیدا ســوودمەندە ،و زۆر
ناوەنــدی تەندروســتی لــەم دواییــەدا کراونــەوە یــان لــە تــەواو بوونــدان».
ئــاالن لــە وتارەکــەی خۆیــدا لەســەر ئــەوە قســەی کــرد کــە چــۆن حکومەتــەکان دەتوانــن دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک
وەک ئامرازێــک بــە کار بهێنــن ».لــە بریســبان ئامــاژەم کــرد کــە ئەرکــی ئێســتای مــن ئەوەیــە لەگــەڵ چەندیــن
حکومــەت کار بکــەم .مــن بنەمــای سیاســەتی تەندروســتیی ســەلوتۆجێنیکم بــردووە بــۆ پەرلەمانــی ســوید و بــە
یاســادانەرانم ناســاندووە .خەڵــک لــە کۆنگــرەی بریســبان دەیانپرســی ‹لێــرە لــە ئامادەبــووان کــێ یاســادانەرە؟ ئێمــە
هیــچ یاســادانەرێکامن نییــە ،هیــچ وەزیرێکــی تــری لــێ نییــە .ئــەوە بــە تەنیــا ئەرکــی وەزیــری تەندروســتی نییــە
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بەڵکــوو ئەرکــی وەزارەتەکانــی پــەروەردە و پالندانانیشــە .چــۆن پەیوەندییەکــی نێوان-بــواری لــە نێــوان وەزیرەکانــدا
ڕێــک بخرێــت ،چونکــە ئــەوان سیاســەتداڕێژەرن؟›
«لۆرانــس ســپرینگبۆرگ بــە ڕێــزەوە باســی لــە  IADHکــرد .لۆرێنــس زۆر کەســێکی بێدەمــار بــوو و بــە وردی گوێــی
گــرت و هەمــوو ڕۆژەکــە لەگــەڵ ئێمــە مایــەوە ».ئــاالن لــە مالیزیا تــا ڕادەیەک لەســەر سیاســەتی حکومەتــی جەختی
کــردەوە بــەاڵم هەســتی کــرد کــە بــە گوێــرەی پێویســت پشــتیوانی وەزیــرەکان و حکومــەت و سیاســەدانەرانی
نەبــوو .ئــەو دەڵێــت لــە ئوســرالیا بــە پێچەوانــە «ئێمــە دەمانتوانــی بنەمــاکان لــەوێ بــە کار بهێنیــن چونکــە ئێمــە
کەســانێکی کــراوە و شــارەزا بوویــن.
«کاربەدەســتانی ئوســرالیایی ویســتیان بزانــن کــە چــۆن ئــەو زانســتە

بــە کار بهێنــن .بــۆ یەکــەم جــار بــوو ببینیــن کــە وەزیــرەکان لــەو گۆڕانکارییەکە تەنیا
ئاســتەدا بەشــدار بــن ،و لــە کاتــی وچانێکــدا ،بــاس و وتووێــژ لــە نێــوان جەخت کردنەوە لەسەر
ئامادەبووانــدا درێــژەی هەبــوو .ئــەوە تێگەیشــتنێکی باشــی بــۆ دروســت
نەخۆشخانەکان و
کــردم لەســەر ئــەوەی کــە ئــەو واڵتە چــۆن بەڕێــوە دەچێــت .مــن هەروەها   چاودێریی سەرەتایی
ســەرۆک پەرلەمــان و زۆر کەســی دیکــەم لــە بریســبان بینیــن».
گۆڕانکارییەکــی گــەورە لــە پەیامــی کۆنگــرەدا لــە بریســبان درابــوو .ئاالن نەبوو بەڵکو تێڕوانینێکی
بەرفروانرت بوو بۆ
وتــی «گۆڕانکارییەکــە تەنیــا جەخــت کردنــەوە لەســەر نەخۆشــخانەکان
و چاودێریــی ســەرەتایی نەبــوو بەڵکــو تێڕوانینێکــی بەرفروانــر بــوو بــۆ کۆمەڵگا ،سیاسەتی
کۆمەڵــگا ،سیاســەتی تەندروســتی و ژێرخانــەکان .هەمــوو ئەوانــە لــە
تەندروستی و ژێرخانەکان
بریســبان خرانــە بــەر ڕۆشــنایی باســەکان.
«ئــەوە تێمــی ســەرەکیی بــوو کــە بــۆ ئوســرالیا هەڵامنبژاردبــوو چونکــە لــە بریســبان زیاتــر حەزیــان لــە توێژینــەوەی
کۆمەاڵیەتــی ،ژێرخانــی تەندروســتی و داهێنــان بــوو .زۆربــەی کاتــەکان داهێنــان دەکرێــت بــەاڵم لێــرە ڕێبازەکــە
تــەواو نێوان-بــواری بــوو .مــن چەندیــن گەشــتم بــۆ ئــەوێ کــرد و لــە چەندیــن زانکــۆ وتــارم پێشــکەش کــرد و
هەمیشــە لــەو دانیشــتنانەدا زیاتــر هانیــان دەدام .لەگــەڵ ئــەوەی کــە ســەفەرم کــرد ،دەبــوو دڵنیــا بــم لــەوەی کــە
وەرزش دەکــەم و تەندروســت دەمێنمــەوە .بۆیــە هەســتێکی زۆر باشــم هەبــوو و ئــەوە یارمەتــی دام کــە باشــرین
وتــار پێشــکەش بکــەم».
پەیوەندیی ڕوون و ئاستبەرز لە ئوسرتالیا
«لــە ئوســرالیا پەیوەنــدی لەگــەڵ بەردەنگــەکان زۆر لــە ئاســتێکی باشــدا بــوو .مــن بــەردەوام بایەخم بــە ئامادەبووان
و حەزەکانیــان دەدا :ئــەوەی پێویســتییان بــە چییــە و چییــان حــەز لێیــە؟ بــۆ وێنــە ،مــن ناتوانــم بچــم بــۆ ئەفریقــا
و بیــر لــە ســوید بکەمــەوە .مــن دەچــم بــۆ ئەفریقــا بــۆ ئــەوەی بــاس لــە کێشــەکانی ئــەوان بکــەم و ئــەوەی کــە
ئــەو زانســتە چــۆن لــەو شــوێنە بخرێتــە بــواری جێبەجێکردنــەوە .مــن بــەردەوام دەمهەوێــت ڕوانگەیەکــی جیهانــی
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لەگــەڵ ناســنامەیەکی ناوچەیــی ئاوێتــە بکــەم .هەمیشــە لــە خــۆم دەپرســم :دەتوانــم لەســەر بنەمــای زانســتی
جیهانــی چ شــتێک بهێنمــە ئــاراوە؟ چــۆن دەتوانــم بیگــۆڕم و بــۆ هەلومەرجێــک و واڵتێکــی تایبــەت بیگونجێنــم؟
ئــەوە پرســیاری بەهێــزن کــە بوونــە هــۆی ئــەوەی وتــاری زۆر ســەرنجڕاکێش لــە ئوســرالیا پێشــکەش بکــەم».
«هەروەهــا بــۆ ناوەندەکانــی پیشەســازی وتــارم پێشــکەش کــرد و ئــەوان بوونــە ئەندامــی یاریــدەر ،سپۆنســەر
و هاوبــەش لــە کۆنگرەکــەدا .ئــەوان بــەو شــێوە بەشــدار بــوون .لــە ئوســرالیا خەڵــک نیگــەران نییــە و ئــەوە
سیاســەتێکی کۆمەاڵیەتــی بــۆ دروســت کــردوون .خەڵــک لــە بــەراورد بــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان هەســت بــە
ئاســایش دەکــەن و لــە ئەمریــکا خەڵــک زۆر ســەرقاڵی کار و ئیشــن بــەاڵم هەســتی ئاسایشــیان نییــە و لــە ســاڵدا
تەنیــا دوو هەفتــە پشــوو دەدەن».
«کۆمەڵــگای ئوســرالیایی کۆمەڵگایەکــی بێوێنەیــە .واڵتێکــی چــاالک کــە تــۆ دەتوانیــت کەســانێک بدۆزییتــەوە
حــەز بــە هــەر شــتێک دەکــەن کــە لەگەڵیــان دێنیتــە گــۆڕێ لــە کولتــوورەوە بگــرە تــا سیاســەت و هــەر شــتێکی
تــر .ئــەوان هەســتێکی خۆشــیان بەرامبــەر خۆیــان و ئــەو شــوێنە هەیــە کــە لێــی دەژیــن و هەمــووان بــەو ڕوانگــەوە
پشــتیوانی لــە یەکــری دەکــەن .مــن قــەت ئــەو شــتەم لــە ســکاندیناڤیا نەدیتــووە .تەنیــا الیەنــی خراپەی ئوســرالیا
ئەوەیــە کــە زۆر دوورە لــە شــوێنەکانی تــر .هــەر بۆیــە مــن ناتوانــم لــەوێ بژیــم و تەنیــا دەتوانــم لــە ســاڵدا جارێــک
ســەفەر بکــەم بــۆ ئــەوێ».
ڕوانگەی هاوکارێک لەسەر کۆنگرە
نژیاروانــی ئوســرالیایی ،ئالبێــر ویمێــر بەدواداچوونــی بــۆ ئــەو وتارانــە دەکــردن کــە لــە کۆنگرەکــە پێشــکەش
دەکــران .ئــەو بــە بۆنــەی پڕۆژەیــەک لــە کۆنگرەکــەی ئوســرالیا خــەاڵت کــرا .ئــەو ڕوونــی دەکاتــەوە «هــۆکاری
ئــەوەی کــە ئێمــە هاتیــن بــۆ ئوســرالیا زۆر ڕوون بــوو .ئێمــە بــۆ پێشکەشــکردنی وتــار هاتبوویــن .مــن دەمزانــی کــە
نەخۆشــخانەیەکی گــەورە لــە ئادێالیــد هەیــە کــە هاوشــێوەی کارۆلینســکایە ،و پرۆســەی دروســتکردنی بیناکــە بــە
قــەدەر بیناکــەی کارۆلینســکای خایانــدووە.
«ئوســرالیا لــە ڕوانگــەی گەشەســەندنەوە کراوەتریــن واڵتــە .لــە ڕوانگــە سیاســی و ئابوورییەکانــەوە ،دەکــرا لــە هــەر
کۆنگرەیەکــدا وێنەیەکــی گشــتی لــە ســەرجەم واڵتەکــە و کۆمەڵگاکــە بــە دەســت بهێنیــت .ســەبارەت بــە الیەنــی
کــرداری ،163بەرنامەدانــان و جێبەجێکــردن فێــر ببیــت و ئــەوەی کــە چــۆن و بــۆ ئــەو کارانــە دەکرێــن.
ویمێــر ئەوەشــی زیــاد کــرد« :لــە ڕوانگــەی پەیوەنــدی ســازکردنەوە ،هەمــوو چاوەڕوانییەکانــم بــە دی هاتــن.
ڕێکخراوەیەکــی زۆر کــراوە و نێوان-بوارییــە».
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بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

 .١٠نیوزیلەند :وێلینگتۆن و کریستچێرچ٢٠١٣ ،
ئــەو بابەتانــەی لــە نیوزلەنــد باســیان لــێ کــرا بریتــی بــوون لــە زانســت ،توێژینــەوە و
داهێنان لە دیزاین و گەشــەی ژینگەی دروســتکراو بۆ نەخۆشخانەکان ،قوتابخانەکان،
و شــوێنەکانی ئیشــکردن ،و هەروەهــا فــەزا گشــتی و شــارییەکان .هەمــوو ئەمانــە
دەبێــت لــە سیاســەتەکاندا لەبــەر چــاو بگیرێــن و لەالیــەن حکومەتەکانــەوە جێبەجــێ
بکرێــن بــۆ ئــەوەی کۆمەڵگایەکــی تەندروســترت دروســت بکرێــت.
ئــاالن وتــی «ســاڵی  ،٢٠١٣ســاڵێک دوای بوومەلــەرزەی نیوزلەنــد ،مــن لەالیــەن بەشــی زانســتەکانی تەندروســتیی
گەشــتی زانکــۆی کانتێربێــر لــە کریســتچێرچ و زانکــۆی ماســێی 164لــە وێلینگتــۆن بانهگێشــت کــرام بــۆ ئــەوەی
چەنــد وتــار پێشــکەش بکــەم .مــن هەروەهــا لەگــەڵ کاربەدەســتانی حکومەتــی دیــدارم کــرد .ســەردانی زانکــۆکان
زۆر بــە باشــی ڕێکخرابــوون و ئەنجامێکــی زۆر باشــیان بــوو و لــە میدیاکانــدا بــە باشــی باســیان کــرا .لــە دوو ڕۆژدا
کــە لــەوێ بــووم ،ڕاپۆرتــەکان زۆر بــاش بــوون».
«دڵخــۆش بــووم بــەوەی کــە توانیومــە ســەردانی نیوزلەنــد بکــەم چونکــە ئــەو کۆمەڵگایــە زۆر لــە پێشــکەوتندا بــوو؛
بنەماکانــی  IADHبــە باشــی وەرگیرابــوون و ئــەوان پــڕۆژەی نەخۆشــخانایەکیان هەبــوو .مــن باســم لــە کولتــووری
نێوان-بــواری و تەندروســتی گشــتی کــرد و لــە لقــی پزیشــیکیی زانکــۆی ماســێی قســەم کــرد .زۆر پڕۆفیســۆر لــە
بوارەکانــی تــر و زانکــۆکان ئامــادە بــوون .مــن بــە هەســتێکی نــاوازەوە ئــەو واڵتــەم بەجــێ هێشــت کــە کۆمەڵگایەکی
پێشــكەوتووە و هاواڵتیانــی لــە بــەراورد بــە نەتەوەکانــی تــر زۆر چاالکــن .ئاســتی گشــتیی زانســت لــە نیوزلەنــد زۆر
بەرچــاو بــوو .مــن بــۆ مــاوەی چــل ڕۆژ لــە ئوســرالیا بــووم و تەنیــا دوو ڕۆژ لــە نیۆزلەنــد بــووم مــن ئــەم ســەردانەم
لەگــەڵ کۆبوونەوەکانــی ســەنگاپوور یــەک خســت».
چاپەمەنییــەک باســی لــە وتارەکانــی ئــاالن لــە وێلینگتــۆن و کریســت چێــرچ کــرد ،ئامــاژەی بــەوە کــرد کــە دواییــن
دەســتکەوتەکانی خــۆی لەســەر کاریگەریــی ژینگــەی فیزیکــی لەســەر تەندروســتیی مــرۆڤ و خۆشــبژێوی بــاس
کــردووە .بەرپرســانی حکومــی ،فەرمانگەکانــی تەندروســتی ،زانکــۆکان ،دابینکەرانــی تەندروســتی و پیشەســازی
بانگهشــێت کرابــوون تاکــوو بــاس لەســەر ئــەوە بکــەن کە چــۆن زانســت ،توێژینــەوە و داهێنــان دەتوانێــت پاڵنەرێکی
گەشــەی چاودێریــی تەندروســتی و ژێرخانــی ئابــووری بێــت لــە واڵتەکەیانــدا.
باســەکان لەســەر ئــەوە بــوون کــە چــۆن پالنــی شــار ،شــوێنەکانی کار ،ناوەندەکانــی چاودێریــی تەندروســتی،
قوتابخانــەکان و دامــەزراوە گشــتییەکان دابڕێژرێــت بــۆ ئــەوەی پشــتیوانیی تەندروســتیی مــرۆڤ و خۆشــبژێیی
مــرۆڤ بــن؛ چــۆن دیزایــن لەســەر بنەمــای توێژینــەوە بخرێتــە بــواری جێبەجــێ کردنــەوە بــۆ ئــەوەی ئاســایش و
تەندروســتی بباتــە ســەر و چــۆن زانســت و داهێنــان لــە بەدیهێنانــی ژینگەیەکــی تەندروســتدا جێگیــر بکرێــت.
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 .١١کەنەدا :دەیەمین کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی ،تۆرۆنتۆ٢٠١٤ ،

کۆنگــرەی جیهانیــی تۆرۆنتــۆ بــە هــاوکاری وەزارەتــی توێژینــەوە و  داهێنــان  ،زانکــۆی تۆرۆنتــۆ ،دامــەزراوەی شــاریی
کەنــەدا و زانکــۆ پێشــەنگەکانی تــر و پیشەســازییەکانی کەرتــی تایبــەت ڕێکخــرا .ڕووداوەکانــی ئــەوێ بریتــی بــوون
لــە ســەمپۆزیۆمێک لــە پێــش کۆنگرەکــەدا بــە نــاوی «شــارە تەندروســتەکان   :٢٠١٣ ،شــێوەپێدانەوەی  زنجیــرەی
دابینکــردن 165بــۆ باشــرکردنی تەندروســتی و کوالیتیــی ژیــان ».هەروەهــا پەنێلێکــی باســکردن لەگــەڵ وەزیرەکانی
تەندروســتی ،توێژینــەوە و داهێنــان و بــە بەشــداریی نوێنــەری وەزارەتــی تەندروســتیی ئەفریقــا ،حکومەتــی هەرێمی
کوردســتان و ڤیەتنــام بەڕێــوە چــوون.
«ئێمــە بانگهێشــت کرابوویــن کــە بگەڕێینــەوە بــۆ مۆنرتیــال بــۆ ئــەوەی  پەیوەنــدی دروســت بکەیــن و کۆنگرەکــە لــە
کەنــەدا بەڕێــوە ببەیــن ».ئــاالن دەڵێــت «بــەر لــە بڕیــاردان ویســتامن چەنــد شــاری دیکــە بگەڕێیــن .هەرچەنــد مــن
تۆرۆنتــۆم پــێ باشــرین شــوێن بــوو چونکــە بەشــی هــەرە زۆری ئــەو کەســانەی پەیوەندیــان لەگەڵیــان گرتبــوو لــە
ئەندامانــی کۆمپانیــا و زانکــۆ ئارەزوومەندەکانــی تــر لــەوێ  دەژیــان .هەروەهــا ،لــە ناوەڕاســتی واڵتــدا هەڵکەوتــووە.
باشــرین شــوێن هۆتیڵــی فەیرمۆنــت بــوو .تەنانــەت  وێــڕای کۆنبوونــی دیزاینەکــە زۆر جــوان بــوو.
«هەڵبژاردنێــک کــرا  و حکومەتێکــی نــوێ هــات ،کــە کاریگەرییەکــی زۆری لەســەر شــارەکە دانــا .هەرچەنــد ســەرەتا
چــاوەڕێ بوویــن کــە حەوتســەد کــەس ئامــادە بــن ،بــە هــۆی پاشەکەشــەی حکومەتــی  ئۆنتاریــۆ ژمارەکەمــان کــەم
کــردەوە بــۆ چوارســەد کــەس .لــە کۆتاییــدا جەماوەرێکــی چوارســەد و پەنجــا کەســی هاتبــوون و  زیاتــر لــە چ ـل  
ژووری پیشــانگەی لــێ بــوو».
بابەتەکانی کۆنگرەی تۆرۆنتۆ
ئــاالن بابەتــی سیاســەتی تەندروســتی ،ژێرخــان و شــارەکانی وەک بابەتــی ســەرەکیی کۆنگرەکــە دیــاری کــرد،
هەرســێ بابەتەکــە کــە ئاکامیــان دیزاینــی شــاری تەندروســت لــە ئەمریــکای باکــوور بــوو ،ســێ بابەتــی گرینــگ
بــوون .هەروەهــا کۆنگرەکــە چــووە نــاو بابەتــی کاریگەریــی چاودێریــی تەندروســتی لەســەر پالندانانــی شــاری و
داهێنــان لــە چاودێریــی تەندروســتیدا.
165- Supply Chain
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کەنــەدا وەک هــەر واڵتێکــی دیکــە کــە سیســتمی تەندروســتییەکەیان لــە الیــەن حکومەتــەوە پشــتیوانی دەکرێــت،
سیســتمێکی تەندروســتیی پێشــکەوتوو و چەندیــن نەخۆشــخانەی داهێنەرانەیــان بــوو IADH .لەســەر هەندێــک
نەخۆشــخانەی کەنەدایــی و کاریگەریــی حکومــەت لــە سیســتمی تەندروســتیدا باســی کــرد .چەنــد وەزیــری
کەنــەدا پانێلێکییــان دانــا کــە کەســانی سیاســەتداڕێژەری تێــدا بــوو .بەشــداربووان زۆر پێیــان بــاش بــوو کــە
ڕێبــازی ســەلوتۆجێنیک وەک چوارچێوەیەکــی کاریــی بەهێــز بــۆ ڕێکخســتنی سیاســەتی بیناســازیی چاودێریــی
تەندروســتی بــەکار بهێرنێــت.
نژیــاروان ،مــارک جانســۆن ،وتاربێــژی ســەرەکیی کۆنگــرەی تۆرۆنتــۆ ڕوانگەیەکــی بەرفراوانــری بــوو :ئەگــەر
وتاربێــژی ســەرەکی بریســبان دەیــوت «بــە هەبوونــی شــار یــان دەوروبەرێکــی ســەلوتۆجێنیک ،کەنــەدا دەچــووە
ئاســتێکی تــر :ئێمــە چــۆن پــان دانێیــن بــۆ ئــەوەی ســەرجەم ناوچەکــە ســەلوتۆجێنیک بێــت؟

پەنێلی باس و خواسی

وەزیران لە دەیەمین کۆنگرەی
جیهانی لە تۆرۆنتۆ

دوکتور ڕەزا موریدی،

وەزیری خوێندنی بااڵ،
توێژینەوە و داهێنان
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ئاالن دیالنی

ئــەو وتــی «ئــەو تێکەاڵوییــە لــە شــوێنێک ڕوو دەدات کــە بــە ڕاســتی دەســت پێدەکەیــت .بــۆ وێنــە ،ڕیچــارد
جاکســۆن ،لــە تــۆ دەپرســێت‹ :ناونیشــانەکەتم بــدەرێ و مــن پێــی دەڵێــم چەنــدە دەژیــت ›.لــە کۆنگــرەی تۆرۆنتــۆدا،
شــتێکی وا ڕووی دا .لــە بیرمــە یەکێــک لــە وتــارەکان لــە کەنــەدا لەســەر گۆڕانــکاری لــە سیســتمی گواســتنەوەدا
بــوو ،کــە باســی لــە گرینگایەتیــی دیزاینــی شــار دەکــرد ،سیســتمی پالندانــان بــۆ دەستڕاگەیشــن بــە ڕێگاوبــان،
ئۆتۆمبیلــەکان ،شــوێنی لێخوڕێــن ،شــوێنی لێنەخۆڕیــن ،شــوێنی دانانــی قوتابخانــە .داهێنانێــک کرابــوو ،پێموایــە
لــە مۆنرتیــاڵ بــوو ،شــوێنێک کــە بــۆ یەکەمجــار بینییــان تووشــبووانی شــەکرە ڕوو لــە کەمبــوون و دابەزینــن .ئــەوە
بــە دڵــی ئێمــە بــوو! هەموومــان هەســتامن بــەوە کــرد!»
پەیوەندی لەگەڵ کوردەکان لە تۆرۆنتۆ
زۆربــەی کاتــەکان لــە میانــەی کۆنگرەکانــدا و لــە پرۆســەی بەڕێوەبردنیانــدا ،ئــاالن هــاوکار و هــاوڕێ کوردەکانــی
ڕابــردووی بانــگ دەکات .کاری کەســانێک لــە ڕابــردووی زۆر دووردا ،ئێســتا لەگــەڵ کارەکــەی ئــەو هاوبەشــییان
هەیــە و زۆر بابەتیــان بــۆ باســکردن لەگــەڵ یەکــر هەیــە .لەگــەڵ گەشەســەندنی کۆنگــرەکان ،ئــەم فۆرومانــە زیاتــر
نێونەتەوەیــی بــوون ،و بەشــداربووان لــە چەندیــن واڵتــەوە بەشــدار دەبــوون.
«لــە تۆرۆنتــۆ ،دوکتــور ڕەزا موریــدی وەزیــری داهێنــان و توێژینەوەمــان بینــی ».ئــاالن دەگێڕێتــەوە «ئێســتا بــۆ هــەر
جێێــەک دەچــم باســی کوردیــان لەگــەڵ دەکــەم .بــۆ وێنــە ،ڕەزا موریــدی ئێمــەی بانگهێشــتی پەرلەمــان کــرد بــۆ
ئــەوەی لەگــەڵ خــۆی و جەمیــل مەردۆخــی ئەندازیــاری بورجــی ســی.ئێن لــە تۆرۆنتــۆ کــۆ ببینــەوە».
مــۆردی ئامــاژەی بــەوە کــرد کــە برایەکــی لــە ســوید دەژێیــت و وەک زانایەکــی فیزیکــی ئەتۆمــی بــووە بــە وەزیــری
داهێنــان و توێژینــەوە .ئــەو پشــتیوانیی خــۆی دووپــات کــردەوە و زۆر هانــی دایــن کــە بچیــن بــۆ تۆرۆنتــۆ .وەک
هەمیشــە بــەر لــە کۆنگــرە ،هێشــتا بڕیــارم نەدابــوو کــە کۆنگرەکــە لــە کــوێ بێــت بــەاڵم زۆر الیەنــم هەڵدەســەنگاند.
«وەزیــر موریــدی ،پشــتیوانیی فەرمــی حکومەتــی لێکردیــن .پشــتیوانیی تۆڕێکــی بــاش ،پیشەســازی و حکومــەت
دەتوانــن لــە زۆر ڕووەوە بەڕێوەچوونــی بۆنەیــەک باشــر بکــەن .کاتــی بڕیــاردان بــۆ کۆنگرەکــە ،هەوڵــم دا کــە
وتووێژێکــی ڤیدیۆیــی لەگــەڵ ئەمیــر حەســەنپوور ،لێکۆڵــەری نــارساوی کــورد لــە تۆرۆنتــۆ پێکبهێنــم .هەروەهــا
وتارێکیشــم بــۆ کۆمەڵــەی کــوردەکان پێشــکەش کــرد.
«وتارەکــەی تۆرۆنتــۆم ،بــاس لــەوە بــوو کــە چــۆن دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک بــە هەمــوو الیەنێکییــەوە و لەوانــە
لــە ژینگــەی قوتابخانــەکان ،بکرێتــە سەرمەشــق .باســەکە لەســەر ئــەوە بــوو کــە چــۆن بنەماکانــی دیزاینــی
ســەلوتۆجێنیک لــە دروســتکردنی ژینگــە شــارییەکاندا جێبەجــێ بکرێــن.
«باســم لــە دوو جــۆر کۆمەڵــگا بــۆ چاودێریــی تەندروســتی لــە جیهانــدا کــرد کــە پشــتیوانیی حکومەتییــان لــێ
دەکرێــت ،یەکێکیــان کەنــەدا و ئوســرالیا ،ئەویــر کــە لــە دەســتی کەرتــی تایبەتدایــە وەک ئەمریــکا .مــن باســم
لــە ڕێبازێکــی  نــوێ کــرد کــە بــە جیهانــی پیشــان بــدەم سیســتمی چاودێریــی تەندروســتی کــە کەرتــی حکومەتــی
پشــتیوانی دەکات ســەقامگیرتر ،مەنتقیــر ،ئەقاڵنیــر و زانســتیرتە».
ئــاالن ئامــاژەی بــە خاڵێکــی تایبــەت کــرد« :حکومــەت دەبیــت بایــەخ بــە نەخــۆش بــدات .ئــەوە ئەرکــی حکومەتــە،
ئەرکــی ڕێکخراوەکانــی کەرتــی تایبــەت نییــە کــە نەخۆشــی بکەنــە بابەتــی بازرگانــی .نابێــت نەخۆشــی ببێتــە
375

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

ســەرچاوەیەکی بارزگانــی و نەخــۆش لەبــەر بــێ موباالتــی حکومــەت بــاش چاودێــری نەکرێــت .یــان خەڵــک بەهۆی
بــاری ئابوورییــان لــە ژینگەیەکــی نەشــیاویدا بژیــن یــان زانیاریــی پێویســتییان نەبێــت بــۆ ئــەوەی تەندروســتیی
خۆیــان بپارێــزن .ئــەوە پەیامــی ســەرەکیی مــن بــوو :دەکرێــت دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک بــە پشــتیوانیی حکومــەت
جێبەجــێ بکرێــت تاکــوو بــەرەوە کۆمەڵگایەکــی تەندروســترت بچیــن».
ڕوانگەی بەشداربووان
نژیاروانــی ئوســرالیایی ،نیکــۆال بێرنــارد دەڵێــت« ،بەشــداری لــەو کۆبوونەوانــەدا گرینــگ بــوو چونکــە ئــاگادار
دەبــووم لــەوەی کــە چــی ڕوو دەدات ،هەروەهــا لەســەر جیهــان زانیــاری بــە دەســت بهێنــم و بزانــم کــێ خەریکــی
چییــە .دەمەوێــت بزانــم چــی لــە گەشــەکردندایە :بابەتــی هەنووکــەی توێژینــەوە چییــە؟ چــۆن ئــەو توێژینەوانــە لــە
بــواری پیشەســازیدا جێبەجــێ دەکرێــن؟ مــن بــڕوام وایــە کــە ئەگــەر تویژینــەوە نەخرێتــە بــواری جێبەجێکردنــەوە،
شــتێکی بێســوودە .هەندێــک توێژینــەوە هــەن کــە ڕەنگــە ســااڵنێکی زۆر بخایەنێــت چــاو بــە دنیــا هەڵبێنــن».
بــۆ ئــەو کۆنگــرە ،ڕوانگەیەکــی زۆر گشــتگیری لەســەر تەندروســتی هەبــوو« .بــۆ وێنــە پالندانانــی شــاری ،لــە ئاســتی
تەندروســتی گشــتیدا .بــۆ وێنــە چــۆن شــارێک وەک تۆرۆنتــۆ ئاڵوگــۆڕی بەســەردا بهێرنێــت؟ زۆر ســەرنجڕاکێش
بــوو ،چونکــە ســەمپۆزیۆمێک بــەر لــە کۆنگرەکــە لەســەر پالندانانــی شــار بەڕێــوە چــوو .چــۆن ئاڵوگــۆڕ بەســەر
شــارەکاندا بهێنیــن ،بــۆ وێنــە ،بــۆ ئــەوەی خەڵــک چاالکیــی جەســتەییان زۆرتــر بێــت ،شــەڕ لەگــەڵ قەڵــەوی  و
کێشــە تەندروســتییە نوێیــەکان بکــەن؟ ڕاســتەوخۆ دەچینــە ســەر کێشــەکە و هــەوڵ دەدەیــن ســەرنجی هەمــووان
ڕابکێشــین بــۆی .چــۆن دەکرێــت داهاتــوو دروســت بکەیــن؟ لــە ڕاســتیدا ،ئێمــە لــە ســەمپۆزیۆمەکاندا ئاماژەمــان بە
هــۆکاری کێشــەکە دەکــرد ،لــە کاتێکــدا هێشــتا بــە دوای چاودێریــی تەندروســتییەوەین.

لە ڕاستیدا ،ئێمە لە سەمپۆزیۆمەکاندا ئاماژەمان
بە هۆکاری کێشەکە دەکرد ،لە کاتێکدا هێشتا بە
دوای چاودێریی تەندروستییەوەین.
«بــە بەشــداری لــە کۆنگرەکانــدا ،پەیوەندیــی زۆر باشــم لــە بــواری پیشەســازیدا ســاز کــردن .مــن پێموایــە ئــەوە
کەشــێکی زۆر خۆشــە .ئەکادیمیــی دیزایــن و تەندروســتی شــوێنێکی وشــک نییــە .خەڵــک لــەوێ زۆر کــراوەن و بــە
ســادەیی دەکرێــت لێیــان نزیــک بیتــەوە و هــاوڕێ بیــت .بــۆ مــن زۆر ســادە بــوو کــە دواتــر لەگــەڵ ئــەو کەســانەی
دیتبوومــن لــە پەیوەندیــدا مبێنــم.
«هەمیشــە خاڵــە ســەرەکییەکانی وتــارەکان هانــدەرن ،و لــە جیاتــی کێشــەی بچــوک لەســەر وێنەیەکــی گەورەتــر
جەخــت دەکەنــەوە .مــن پێموایــە ئــەم کۆنفرانســە بــە باشــی ئــەو کارەی دەکــرد .ئــەوە وێنەیەکــی ڕاســتەقینە و
گشــتییە لــە تەندروســتی و مــن پێموایــە ئــەوە لــە درێژایــی چەندیــن ســاڵدا پــەرەی ســەندووە.
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نژیاروان نیکۆال بێرتراند

«وتــاری ئــاالن بــۆ کەســانی نــوێ زۆر بەنرخــە چونکــە هــەروەک بــۆ منوونــە لــە
هۆنــگ کۆنــک بینیــان ،زۆر کەســی نــوێ لــە ناویانــدا بــوو .ئــەو بنەماکانــی
ســەلوتۆجێنیکیان بــۆ بــاس دەکات .هەروەهــا ،زۆر کــەس لەســەر ئای.ئــەی.
دی.ئێــچ شــتێک نازانــن ،بۆیــە شــتێکی نــوێ و پەیوەندییەکــی گرینگــە».
گۆڕانێک لە کۆنگرە و ئاراستەی ئەکادیمیادا
زانــای سویســی ،رۆدێریــک لۆرێنــس ،ئامــاژەی بــە گۆڕانکارییــەک لــە
ئاراســتەی کۆنگــرە لــە نێــوان بۆســتۆن بــۆ هۆنــگ کۆنــگ کــرد .ئــەو ڕوونــی
کــردەوە «ڕۆژی یەکەمــی ئــەم کۆنگــرە گۆڕانکارییەکــی بەرچــاوی بــۆ مــن
دەرخســت ،چونکــە زیاتــر بــاس لــە ژینگەی شــاری و کێشــەکانی تەندروســتی
لــە ژینگــەی شــاریدا دەکــرد .باســەکان لەســەر الیەنــە گرینگــەکان لە ئاســتی
نێونەتەوەییــدا بــوون وەک پەرەدانــی ســەقامگیر».
«مــن وەک وتاربێــژ بــۆ هــەر کام لــە کۆنگــرەکان دێــم ،و خەمــی ســەرەکیی
مــن ئــەوە بــوو کــە چــۆن پەیوەندییەکــی بەهێزتــر لــە نێــوان توێــژەران،
کەســانی جێبەجێــکار و پشــکدارانی ســەرەکی ئــەو توێژینەوانــە و لەوانــە
بەکارهێنەرانیــش ســاز بکەیــن .مــن پێموایــە کــە ئــەو پەیوەندییانــە لــە هەمــوو
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             رۆدێریک لۆرێنس

ڕوویەکــەوە بــاش دانەڕێــژراون .بــەاڵم دەبێــت ئــەوە لــە پێناســەی ســازکردنی
ژینگــە بــۆ باشــرکردنی تەندروســتی و کوالیتیــی ژیــان لــە هەمــوو جێیەکــدا
لەبــەر چــاو بگیرێــت.
«مــن پێموایــە کەســانێکامن هــەن کــە پــرۆژەی تاکەکەســی خۆیان پێشــکەش
دەکــەن و مــن وا بیردەکەمــەوە زیاتــر بــەرەو توێژینەوەینێوان-بــواری دەچیــن.
چەنــد منوونــەی زۆر سەرنجڕاکێشــان لــە کارەکــەی مــارک جانســۆن
لــە برۆنکــس تاکــوو کارەکــەی ئالبێــرت ویمێــر لەســەر دیزاینکردنــەوەی
نەخۆشــخانە لــە ڤیەننــا بینــی .مــن تەنافــی ســیحرکردنم نییــە کــە بتوانێــت
لــەو گۆڕانکارییــەدا یارمەتیــان بــدات ،بــەاڵم پێموایــە ئــەوە ئامانجێکــی
گرینگــە کــە ئەکادیمیــا پێــی بــگات    ».
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 .١٢چین :سەمپۆزیۆمی پەکین ٢٠١٤ ،و نوێکاری لە چین و ڤیەتنام٢٠١٨ ،
واڵتــی چیــن لــە بــەراورد بــە شارســتانییەکانی دیکــە دێرینرتیــن مێــژووی تۆمارکــراوی لــە بــواری پزیشــکیدا هەیــە.
ئــەم مێــژووە دەگەڕێتــەوە بــۆ فەلســەفەی دێرینــی چینــی ،کــە کۆمەڵێــک مێتــۆد و تیۆریــن لــە پزیشــکیی نەریتیــی
چینیــدا .پزیشــكیی نەریتیــی چینــی دەگەڕێتــەوە بــۆ زیاتــر لــە بیســت و پێنــج ســەدە لەمەوبــەر .سیســتمێکی
ناوازەیــە لــە تیۆریــی پزیشــكی کــە تەرکیــز دەخاتــە ســەر ڕوانگــە گشــتیگرەکان بــۆ بەرگــری لــە نەخۆشــی و ڕاگرتنــی
تەندروســتی کــە ئەوانــەش بەشــێکن لــە ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیکی مۆدێــرن بــۆ باشــرکردنی تەندروســتی .لــە ســەد
و پەنجــا ســاڵی ڕابــردوودا ،تیــۆری و پزیشــکیی ڕۆژاوایــی لەســەر بنەمــای پاتۆجێنیــک واتــە دەستنیشــانکردن و
چارەســەری نەخۆشــیی بووتــەوە شــێوازی زاڵ لــە واڵتــە گەشەســەندووەکاندا و هــەر ئــەوەش کاریگــەری لەســەر
سیســتمی پزیشــكیی چیــن دانــاوە.
سەمپۆزیۆمی پەکین و کۆنفرانس لە هۆنگ کۆنک
«ئەندامانــی  IADHو ئەندامانــی کۆمپانیــا بــە شــێوەیەکی چاالکانــە لــە چیــن کاری بازرگانــی دەکــەن .ئــاالن
دەڵێــت «ئــەوان داوایــان لــە ئێمــە کــرد کــە بچیــن بــۆ ئــەوێ و مــن ڕازی بــووم .مــن لەگــەڵ زانکــۆکان گرێبەســتم
کــرد و بــۆ پێشکەشــكردنی وتــار لــە چەندیــن زانکــۆ بانگهێشــت کــرام .بــۆ تاقیکردنــەوەی شــوێنەکە بــەر لــە کۆنگــرە،
ســەمپۆزیۆمێکی ســەرەتایی زۆر پێویســتە.
سەمپۆزیۆمی چین لە نۆڤەمربی  ٢٠١٤لە پەکین پێکهات
«ئــەوە تەنیــا ســەمپۆزیۆمێک بــوو کــە ســاڵی  ٢٠١٤لــە چیــن بەڕێوەمــان بــرد و وێــڕای ئــەوەی کــە وتاربێژێکــی زۆر
نەهاتبــوون ســەرکەوتوو بــوو .هــەر بۆیــە ،مــن کەشــێکی ئارامــم دروســت کــرد کــە کاتێکــی زۆرتــر بــۆ باســکردن
ببێــت و ئــەوەش بــووە هــۆی ئــەوەی کــە ئامادەبــووان چاکــر تێکــەڵ بــن .ســەمپۆزیۆمەکە لــە هۆتێلــی ڕازاوەی
مارکــۆ پۆلــۆ لــە پەکیــن بەڕێــوە چــوو .چێژبەخــش و بەســوود بــوو .چونکــە مــن دەمزانــی کــە بــاس لــە کۆمەڵگایەکــی
تەندروســت لــە چینــی ســاڵی  ٢٠٢٠لــە ڕوانگەیەکــی جیهانــی و ســەلوتۆجێنیکەوە بکــەم ،کەســانی پەیوەندیــدارم
بانگهێشــت کــردن .بــە زۆری لــە هــەر ســەمپۆزیۆمێک لــە ڕوانگەیەکــی بەرفراوانــەوە باســم لــە کەڵکەکانــی ئــەو
بابەتانــە دەکــرد.
«لــە کاتــی قســەکردنەکەمدا ،ســەبارەت بــە شــاری تەندروســت و دیزاینــی توێژینەوە-بنەمــا قســەم کــرد .دەبــوو
ســەمپۆزیۆمەکە لــە بــواری فێرکارییــەوە دەســت پێبــکات چونکــە توێژینەوەکانــی ئــەوان لــەو بــوارەدا زۆر بەرچــاو
نیــن .لــە چیــن ،نیگەرانیــی ســەرەکی جەمــاوەری بەتەمەنــە .ئێمــە باســان لــەم کێشــانە کــرد ،جەمــاوەری
بەتەمــەن ،دیزاینــی توێژینــەوە بنەمــا ،تەندروســتیی جیهانیــی ســەلوتۆجێنیک و ژێرخانــی تەندروســت ،هونــەر و
زانســت .ئــەم جــۆرە ڕوانگەیــە زۆر پێشــوازی کــرا چونکــە قــەت پێشــر ســەمپۆزیۆمی لــەو چەشــنەیان نەدیتبــوو،
ئامادەبــووان دەیانــوت کــە خۆشــحاڵن لــەو شــوێنە بەشــدارییان کــردووە.
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«توێــژەران لــە چیــن تێگەیشــتنێکی کەمیــان لــەو بابەتانــە هەیــە چونکــە لەگەڵیــان ئاشــنا نیــن .کێشــەکە زمانــە.
ئــەوان بــە ئینگلیــزی قســە ناکــەن و هەرچــی زانیارییــەک لەبەردەســتدایە بــە ئینگلیزییــە .هەروەهــا لــە الیــەن
حکومەتــەوە وتیــان کــە پێویســتە هــەر لــە ســەرەتاوە نــاوی هەمــوو وتاربێــژەکان بزانــن و هەمــوو وتارەکانیــان
وەربگێڕدرێتــەوە ســەر چینــی .دەبــوو هەمــوو بەشــداربووان ســی.ڤی خۆیــان بنێــرن و کــەس لــە تایوانــەوە مافــی
نەبــوو بەشــداری بــکات .دەبــوو پەشــداربووان ســەد و پەنجــا دۆالر بــۆ وەرگرتنــی ڤیــزا بــدەن»
دوای شــیکاریی پێداویســتییەکان و پێداویســتییە کولتوورییــەکان بــۆ بەڕێوەچوونــی کۆنگــرە لــە شــانگهای ،ئــاالن
بڕیــاری دا باشــر وایــە کۆنگرەکــە لــە هۆنــگ کۆنــگ بەڕێــوە ببــات« .نژیاروانــی هۆنــگ کۆنکــی ڤیڤیــان مــاک
هەمــوو شــتێکی ڕێــک خســت .لــە دیســامربدا ،چوومــە پێــش و ڕامگەیانــد کــە کۆنگرەکــە لــە هۆنــگ کۆنــگ بەڕێــوە
دەچێــت .پاشــان داوای بانگــەوازی ناردنــی وتــار و پوختــەی وتــارم بــاو کــردەوە ».ئامــادەکاری بــۆ کۆنگــرە لــە
هۆنــگ کۆنــگ ســەرەنجام لــە ســاڵی دواتــردا لــە  ٢٠١٥پێــک هــات.

سەمپۆزیۆمی پەکین

ڕوانگەی بەشداربووان
گلۆریــا مــا ،خوێنــدکاری دوکتــورا کــە لــە کۆنفرانســی چاودێریــی بەتەمەنــەکان لــە هۆنــگ کۆنــگ لــە بینــای چێــن
یــو تونــگ لــە مــەی ٢٠١٥دا بەشــدار بــوو ،بــەر لــە کۆنگــرەی هۆنــگ کۆنــگ ،سپاســگوزاریی خــۆی بــۆ نامــەی
بانگهێشــتکردنە دەربــڕی .ئــەو باســی لــە مێهرەبانــی و ڕێنوێنییەکانــی ئــاالن و درێژکرانــەوەی مــاوەی بانگهێشــتەکە
بــۆ پێشکەشــكردنی وتــار و کۆبوونــەوە دەکات« .مــن زۆر حــەزم بــە نژیاروانــی و خۆشــبژێوییە ،چونکــە لــە منداڵیمــەوە
ڕەنگــە بــە هــۆی ئەزموونــی ژیانــم و بەشــداریی لــە کاری پێکەوەییــدا بێــت لــە چەنــد ســاڵ لەمەوبــەرەوە ئــەو حــەزەم
بــۆ دروســت بــووە .هــەر لەبــەر ئەوەیــە وەک ئامانجــی توێژینــەوە و بــواری پســپۆڕیم هەڵمبــژاردووە».
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ئاالن لەگەڵ وەزیری تەندروستیی چین ،چێن خۆ هۆنگ

هەوڵی نوێ لە چین و ڤیەتنام :٢٠١٨ ،کۆبوونەوە لەگەڵ وەزیری تەندروستیی چین
دوای ســەمپۆزیۆمی  ٢٠١٤لــە پەکیــن ،ئــاالن چەندیــن جــار بــۆ ژمارەیــەک کۆنفرانــس ســەردانی چینــی کــرد.
لــەم دواییــەدا لــە الیــەن زانکــۆی پەکینــەوە وەک وتاربێــژی ســەرەکی بــۆ کۆنفرانســی پــەرەدان و بیناســازیی
نەخۆشــخانەکانی چیــن بانگهێشــت کــرا کــە لــە  ٢٠تــا ٢٣ی ئەپریلــی ٢٠١٨دا بەڕێــوە چــوو .وتارەکــەی ئــەو زۆر
بــاش پێشــوازی لــێ کــرا و دوای کۆنفرانســەکە لــە الیــەن وەزیــری تەندروســتیی چیــن ،بەڕێــز چێــن خــۆ هۆنــگ بــۆ
نووســینگەکەی لــە پەکیــن بــە مەبەســتی باســکردنی زیاتــر بانگهێشــت کــرا.
ئــاالن دواتــر دەڵێــت« :مــن باســم لــە سیاســەتێکی تەندروســتیی نــوێ بۆ چیــن کرد ،کــە زیاتر لەســەر دروســتکردنی
ژینگەیــەک بــوو کــە کاریگــەری لەســەر تەندروســتیی هاواڵتیــان دابنێــت .بابەتێکــی تــر کــە جێگــەی بــاس بــوو
چۆنیەتیــی پەرەدانــی چاودێرییەکــی تەندروســتیی بەهێــز بوو کــە بتوانێــت بەرگری لــە نەخۆشــییە پەیوەندیدارەکان
بــە شــێوەژیان بــکات .دوای وتارێکــی دوورودرێــژ لەســەر ئــەو بابەتانــە ،لــە الیــەن وەزیــری تەندروســتییەوە
بانگهێشــت کــرام بــۆ ئــەوەی وەک ڕاوێــژکاری حکومــەت و لــە نزیکــەوە لەگــەڵ واڵتەکەیــان هــاوکاری بکــەم و لــە
ئاســتی جیاجیــادا نژیاروانیــی ســەلوتۆجێنیک لــە واڵتەکەیانــدا جێبەجــێ بکــەم».
وەزیــر ،چێــن خــۆ هۆنــگ لــە ئاالنــی پرســی« ،لــە دە ســاڵی ڕابــردوودا لــە کــوێ بــووی؟ ئێمــە بــە شــوێن کەســێکی
وەک تــۆدا دەگەڕایــن بــۆ ئــەوەی بەرنامــەی داهاتــووی تەندروســتیی واڵتەکەمــان تــا ســاڵی  ٢٠٣٠دابڕێژیــن».
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ئاالن لە میانەی وۆرکشاپێکدا لەگەڵ وەزیری تەندروستیی ڤیەتنام لە هانۆوی

ئــاالن وەاڵمــی دایــەوە «قــەت درەنــگ نییــە بــۆ ئــەوەی پێداچوونــەوە بــۆ ئــەو بەرنامەیــە بکــەن!» ئــەو کەســێکی
بــازرگان نییــە ،ئەوەشــی زیــادی کــرد کــە وەک زانایاکــی خاوەنــڕا خــۆی دەردەخــات کــە دەیهەوێــت زۆرتریــن
کاریگــەری لەســەر جیهــان هەبێــت و دڵخۆشــە بــەوەی کــە بــە زانســتەکەی یارمەتیــی چیــن بــدات.
ڤیەتنام
ئــاالن هەروەهــا چەندیــن جــار ســەردانی ڤیەتنامــی کــرد و لــە نزیکــەوە لەگــەڵ وەزیــری تەندروســتی دوکتــۆر فــام
لــی تــوان کاری کــرد بــۆ ئــەوەی وۆرکشــاپێک ڕێــک بخــات کــە لەالیــەن ڕێکخــراوەی تەندروســتیی جیهانییــەوە لــە
ســەر سیاســەتەکانی تەندروســتی و ژێرخانــەکان بەڕێــوە دەبــرا .وەک بەشــێک لــەو پڕۆژەیــە ،ئــاالن ســەردانی ناوچــە
گوندییەکانــی کــرد و تەئیکیــدی لــە گرینگیــی دەوری چاودێریییەکــی ســەرەتایی بەهێــز بــۆ بەرگــری لــە نەخۆشــی
و باشــرکردنی تەندروســتی کــرد .ڤیەتنــام واڵتێکــی زۆر سەرنجڕاکێشــە چونکــە ئــەوان لــە ناوەڕاســتی ڕێگــەی
گەشــەی ئابووریــدان ،هەروەهــا خەریکــی پەرەدانــی سیســتمی چاودێریــی تەندروســتین بــە مەبەســتی چاودێریــی
کردنــی جەمــاوەری بەتەمــەن کــە بەدەســت کێشــەکانی شــەڕی ئەمریــکا لــە ڤیەتنــام لــە ســااڵنی ١٩٧٠کانــدا
دەناڵێنــن.
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 .١٣هۆنگ کۆنگ :یازدەهەمین کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی :هۆنگ کۆنگ ٢٠١٥
یازدەهەمیــن کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە جــوالی  ٢٠١٥لــە هۆنــگ کۆنــگ و بــە پشــتیوانیی
ناوەنــدە پێشــەنگە ئەکادمیکــەکان و پیشەســازیی تەندروســتیی سەرانســەری جیهــان بەڕێــوە چــوو .کۆنگرەکــە
پشــتیوانییەکی بەهێــزی لــە بەڕێوەبەرایەتیــی ناوچەیــی حکومەتــی هۆنــگ کۆنــگ وەرگــرت و لــە ڕووداوەکانــی
پێــش کۆنگرەکــە فەرمانگەکانــی خزمەتگوزاریــی نژیاروانــی ،نیشــتەجێکردن ،تەندروســتی و بەڕێوەبەرایەتیــی
نەخۆشــخانەکان بەشــدار بــوون .جگــە لــە بەشــداربووانی بەڕێوەبەرایەتیــی ناوچەیــی هۆنــگ کۆنک ،لــە کۆنگرەکەدا
دوکتــۆر کــۆ وینگــان ،وەزیــری خــۆراک و تەندروســتی ،پڕۆفیســۆر ئــی .وای .یــۆ وەزیــری پێشــووی تەندروســتی،
ئاســایش و خــۆراک؛ دوکتــۆر مەســعود لــە وەزارەتــی تەندروســتیی ئەفریقای باشــوور ،جێگــری وەزیری تەندروســتیی
ڤیەتنــام پڕۆفیســۆر فــام لــی توانــل و دوکتــۆر کێــن یانــگ پەرەپێــدەری بــواری نژیاروانیــی ئێکۆلۆژیکــی بەشــدار
بــوون.
ڕووداوەکانی بەر لە کۆنگرەکە
ئــاالن دەڵێــت «بــە هــۆی ئــەوەی کــە بــەر لــە کۆنگرەکــە کاتێکــی کــەم لــە بــەر دەســتدا بــوو ،زۆر شــاری نزیــک
هۆنــگ کۆنگــم بینیــن .هــەر جارێــک لــە زانکۆیــەک یــان ناوەندێکــی پیشەســازی وتارێکــم پێشــکەش دەکــرد،
ڤیڤیــان مــاک لەگەڵــم بــوو .ئــەو زانیارییەکــی زۆری هەبــوو .ڤیڤیــان ڕۆژانــە بــۆ زۆر کــەس ئیمەیلــی دەنــارد و ئێمەی
بــە کەســانی گرینــگ دەناســاند .هاوســەرەکەی نژیاروانــە و لــە یــەک نووســینگەدا ئیــش دەکــەن .هاوســەرەکەی لــە
بــواری نیشــتەجێکردندا ئیــش دەکات و بــواری خــۆی چاودێریــی تەندروســتییە .ئــەو کەســێکی زۆر بەخشــندەیە و
تایبەمتەندیــی سەرنجڕاکێشــی هــەن.
«ئــەو منــی هــان دا و زۆر بــاش ئیشــی کــرد .لــە ســەفەرێکی گەڕانــەوەدا ،جەیمــز بارلــۆ ســەرۆکی IADHم هێنابــوو
بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ مــن ســەردانی هۆنــگ کۆنــگ بــکات .لــەوێ یەکێــک لــە بەڕێوەبەرانــی ناوەنــدی P&Tمــان
بینــی ،ئــەو شــوێنەی کــە ڤیڤیــان مــاک ئیشــی لێدەکــرد ،ئــەو وتــی «ئێمــە پشــتیوانیتان دەکەیــن .ئــەو کارە زۆر
گرینگــە ».ئــەوان ڕەزامەندییــان دەربــڕی کــە لەگەڵــان ئیــش بکــەن و زۆر زوو ســی و دوو هــەزار دۆالری هۆنــگ
کۆنگیــان پێدایــن .ئــەو پێــی وتــم لــە بــاری زانستیشــەوە پشــتیوانیتان دەکەیــن.
«ئێمــە تۆڕێکــان پێکهێنــا و هــەر لــە ســەرەتاوە متامنەمــان بــە ڤیڤیــان کــرد .کاتێــک هــاوکارەکان پشــتیوانی
دەکــەن و تێگەیشــتنێک لــە نێوانــدا هەبێــت زۆر زوو متامنــە دروســت دەبێــت .کاتێــک متامنــە بــە کەســێک بکــەم،
هەمــوو شــتێکی پێدەبەخشــم .کارەکــە پێــک دێــت و زۆر خــۆم ســەرقاڵی کارەکان دەکــەم و نیگەرانــم لــەوەی کــە
کارەکان چــۆن بەڕێــوە دەچــن .حــەزم بــەو شــتە دەکــرد کــە لەگــەڵ ڤیڤیــان خەریــک بــوو ڕووی دەدا .ئــەو هەندێــک
بیرۆکــەی باشــی بــوون .کاتێــک پرســیارێکم بــوو ،خێــرا تەلەفۆنــم بــۆ دەکــرد و ڕێگەچارەیەکــان دەدۆزییــەوە.
«بروشــوورێک کــە بــۆ ڕووداوەکــە پرینتــان کردبــوو زۆر بۆیــان ســەرنجڕاکێش بــوو ،چونکــە بابەتــی ســەمپۆزیۆمەکە
بــۆ حکومــەت پێویســت بــوو .مــن بلیتــی ســەفەرەکەم گرتبــوو .لــە یەکێــک لــە ســەردانەکانم بــۆ زانکــۆ ،پێشــنیارم
کــرد کــە ســەمپۆزیۆمێکی دیکەمــان لــەوێ ببێــت و هەندێــک لــە ئەندامانــی کۆمپانیاکەمــان بانگهێشــت بکەیــن.
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هەروەهــا پێشــنیارم کــرد کــە هەندێــک کەســی حکومەتــی بانهگێشــت بکەیــن .ئــەو ســەمپۆزیۆمە زۆر بــە باشــی
بەڕێــوە چــوو .مــن نــاوی ‹ژینگــەی پشــتیوان بــۆ کەســانی بەتەمەنــی تووشــبوو بــە نەخۆشــی بیرچوونــەوە›م بــۆ
هەڵبــژارد .ئــەوان دەیانویســت نــاوی ‹ژینگــەی چارەســەرکەر›ی بــۆ هەڵبژێریــن و مــن بــە هــۆی لەبەرچاوگرتنــی
کەســانی بەتەمــەن دژی ئــەوە بــووم ،وتــم کــە ئــەوان نەخــۆش نیــن .مــن هەمیشــە بــە وردبینییــەوە وشــەکانی ئــەو
وۆرکشــاپانە و پێناســە زانســتییەکان هەڵدەبژێــرم.
«مــن دوکتــۆر ســتانلی تــام ،پســپۆڕی پزیشــیکیی بەســااڵچووانم بینــی .ئــەو حــەزی بــە ڕوانگــەی ئێمــە دەکــرد.
کاتێــک بەرنامەیەکــم بــە جەختکردنــەوە لەســەر کەســانی بەتەمــەن دانــا ،ئــەو بــە حەزێکــی زۆرەوە بەشــداری
کــرد .ســەمپۆزیۆمەکەمان ســێ کاتژمێــر و نیــوی خایانــد و ســەد و هەشــتاد کــەس بەشــدارییان تێــدا کــرد کــە زۆر
ســوودمەند بــوو .ئــەوە بــووە هــۆی ئــەوەی کــە لــە زانکۆیەکــی دیکــەش قســە بکەیــن.
«بەپێــی ئەزموونــی مــن ،تێگەیشــتم کــە چینییــەکان لــە هۆنــگ کۆنــگ زۆر کــەم بەرژەوەندیــی ئابــووری دەبینــن.
ئــەوان کەســانێکی ئاڵــۆز و لێهاتــوون بــەاڵم تێڕوانینــی ئابوورییــان زۆر ‹چینییانە›یــە» ئــەوان زۆر حــەز دەکــەن بــە
ئامانجــە بازرگانییەکانیــان بگــەن ،ئــەوان دەیانهەوێــت بەبــێ بەرامبــەر دەســتیان بــە زانیاریــی تــۆ ڕابــگات .ئــەوە
شــتێکی ڕوون بــوو».

  وتاربێژان لەسەر چاودێریی کەسانی بەتەمەن لە هۆنگ کۆنک
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کۆنگرەی هۆنگ کۆنک و پەیامی سەرەکیی کۆنگرەکە
کۆنگــرەی هۆنــگ کۆنــک لــە هۆتێلــی کــراو پــازا کۆڵونــی ڕۆژهــەاڵت دوور لــە ناوەنــدی شــار بەڕێــوە چــوو .لــەوێ
سێســەد کــەس بەشــدار بــوون و بیســت و یــەک پیشــانگەی لــێ بــوون .پێنــج دانــە لــە هاوبەشــە ســەرەکییەکانی
 IADHلــەوێ بــوون .بەهەمــان شــێوە ئوســرالیا پشــتیوانییەکی چاکــی کردبــوو چونکــە هەندێــک لــە ئەندامانــی
کۆمپانیــا و خوێنــدکاری ئــەوێ بەشــدار بــوون و هەروەهــا هاوکارەکامنــان لــە ئەمریکاشــەوە هاتبــوون.

ئاالن دیالنی

چارلــی تەکنیســینی ماڵتیمیدیــای کۆنگرەکــەم ڕوانگەیەکــی سەرنجڕاکێشــی لەســەر ڕووداوەکــە هەبوو .ئــەو دەڵێت
«شــوێنی هۆتێلەکــە دوور لــە ناوەنــدی شــار کاریگــەری لەســەر ڕادەی بەشــداربووان هەبــوو .ژنێکــی ئوســرالیایی
وتــی کــە ئــەو لــە هۆنــگ کۆنــگ بێهیــوا بــوو چونکــە کەســانی ناوچەکــە پەیوەندییــان دروســت نەکــردووە .ئــەوە
یەکــەم جــار بــوو ئــەو ئەزموونــەی ببێــت .چەنــد کــەس لــە وتاربێــژە بــەرزەکان هاتبــوون ،وتارەکانیــان پێشــکەش
کــرد و ڕۆیشــن ،تەنیــا چەنــد خولــەک لــەوێ بــوون .خەڵــک لــە هۆنــگ کۆنــک کاریــان زۆرە .ئــەوان کاتــی ئەوەیــان
نییــە لــە کۆنفرانســێکدا ئامــادە بــن .لــە بیرمــە خەڵــک ســەرنجیان لەســەر شــتەکان الدەچــوو و بــەردەوام بــە
تەبلێتەکانیــان خەریکــی ئیشــەکانیان بــوون».
ئــاالن دەڵێــت «پەیامــی ســەرەکیی کۆنگرەکــە باشــرکردنی دەوری دیزایــن بــوو لــە دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی
تەندروســتدا .پیشەســازیی زاڵــی پزیشــكی و دەرمانســازی لــە ســەدەی بیســت و یەکەمــدا نەخۆشــبوون بــە بازرگانی
دەکات لــە کاتێکــدا ئێمــە چێــر ناتوانیــن ئــەو کارە بکەیــن.
«ئێمــە دەبێــت بــە شــوێن ڕێگەیەکــدا بگەڕێیــن کــە تەندروســتییەکی باشــر ‹بــە بازرگانــی› بکەیــن و بــە شــوێن
ئــەوەدا بگەڕێیــن کــە چــۆن ژینگــەی دیزاینکــراو دەتوانێــت لــە دروســتکردنی شــێوەژیانێکی تەندروســترتدا
یارمەتیــدەر بێــت .سیســتمەکانی تەندروســتیی جیهانــی بــە شــوێن ڕێگەیەکــدا دەگەڕێــن بــۆ ئــەوەی کێشــە
نوێیەکانــی ئــەم ســەردەمە وەک نەخۆشــیی درێژخایــەن ،بەتەمەنیــی جەمــاوەر و بەرزبوونــەوەی تێچــووی چاودێریــی
تەندروســتی چارەســەر بکــەن .کۆنگرەکــە بــە شــوێن پارادایمێکــی نوێــدا بــوو کــە جەختــی لەســەر کاریگەریــی
ژینگــەی دروســتکراو و شــێوەژیان لەســەر بەرگــری لــە نەخۆشــی و باشــرکردنی تەندروســتی دەکــردەوە .هــەر بــەم
پێیــە ،ئێمــە پێویســتامن بــە ڕێگــەی نــوێ بــۆ دیزاینــی ســەلوتۆجێنیکی نەخۆشــخانەکان هەیــە کــە زیاتــر لەســەر
بەرگــری لــە نەخۆشــی و باشــرکردنی تەندروســتی ئیــش بــکات».

لەگەڵ دوکتۆر کۆ وینگ-مەن ،وەزیری
تەندروستیی هۆنگ کۆنگ لە کۆنگرە
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بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

ئێمە دەبێت بە شوێن ڕێگەیەکدا
بگەڕێین کە تەندروستییەکی باشرت
‹بە بازرگانی› بکەین و بە شوێن ئەوەدا
بگەڕێین کە چۆن ژینگەی دیزاینکراو
دەتوانێت لە دروستکردنی شێوەژیانێکی
تەندروسترتدا یارمەتیدەر بێت.
کۆنگرەکــە بــە وتارێکــی وەزیــری تەندروســتیی هۆنــگ کۆنــک دوکتــۆر کــۆ وینگ-مــەن کرایــەوە ،بــە دوایــدا وتاربێــژە
ســەرەکیییەکان لــە هــەردوو الیەنــی ئەکادیمیــا و پیشەســازی لەســەر دواییــن دەســتکەوتی توێژینەوەکانیــان و
کەڵکەکانیــان باســیان کــرد.
خاڵە بەرچاوەکانی کۆنگرە
ئــاالن ئامــاژە دەکات «ڕۆژی یەکــەم باســکردن لەســەر کێشــەکانی جیهــان ســەرنجی ئامادەبووانــی ڕاکێشــا:
پێویســتی بــە هــەوای خاوێــن ،زەوی خاوێــن و ئــاوی خاوێــن .ئەوانــە ســەرەکیرتین ســەرچاوەکانی زەویــن و ئێمــە
دەبێــت لێــرەوە دەســت پێبکەیــن .ئەوانــە بنەماییرتیــن شــتەکانن بــۆ دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی ســەلوتۆجێنیک
و تەندروســت .ئەگــەر ئەوانــەت نەبــن ،ناتوانــی تەنانــەت بیریــش لــە دروســتکردنی پێکهاتــەی ســەلوتۆجێنیک
بکەیتــەوە.
«مــارک چانســۆن و ئانتــۆن کاپــۆن ســەبارەت بــە پالندانانــی تەندروســتی شــاری ،فــەزا تەندروســتەکان و شــارە
تەندروســتەکان قســەیان کــرد .کێشــەی هۆنــگ کۆنــگ تەندروســتیی خەڵکەکــەی بــوو کــە بــە چەندیــن هــۆکارەوە
پەیوەنــدی هەبــوو .ئــەو شــتە لــە باســەکانی ئێمــەدا ڕوون بــوو .ڕۆژی پێشــر باســان لــە کێشــەکانی هۆنــگ کردبوو
و بــە مشــتومڕ لەســەر کێشــە ســەرەکییەکان و وتارێکــی کێــن یێنــگ کۆتاییــان بــە دانیشــتنەکە هێنــا .کۆنگرەکــە
ئــەوەی دەرخســت کــە پێویســتە ئــەو هۆکارانــە چارەســەر بکرێــن .لــە زانســت و ڕاڤــەی دیزاینــی ئێکۆلۆژیکــی
دەتوانــن بــە ڕوونــی ئەوانــە چارەســەر بکــەن.
«ڕۆژی دووهــەم ،کۆنگرەکــە باســی لــە کێشــە جیهانییەکانــی ئەفریقــا ،ئوســرالیا و هینــد کــرد .ئامادەبــووان ئــەو
دانیشــتنەیان بــە دڵ بــوو .بۆچــی؟ چونکــە گرینــگ نییــە مرۆڤــەکان لــە کــوێ بژیــن -لــە ئوســرالیا ،لــە ئەفریقــا
یــان هینــد -هەمــان کێشــە لەوێــش هــەن .مرۆڤایەتــی پێویســتی بــە ژینگەیەکــی ســەلوتۆجێنیک هەیــە بــۆ ئــەوەی
تەندروســتییەکی باشــر بــۆ هەمــووان دابیــن بــکات .دەرەنجامەکــە بــۆ هەمــوو کولتــوورەکان یەکســانە .ئەو ڕاســتییە
پشــت بــە زانســتی ســەلوتۆجێنیک و هۆکارەکانــی دروســتکردنی کۆمەڵگایەکــی تەندروســر دەبەســتێت.

386

ئاالن دیالنی

دانیشتنی کۆنگرەکە بە سەرۆکایەتیی پڕۆفیسۆر ئینۆسێنت ئۆکپانوم

«یەکێــک لــە بەشــداربووان لەســەر دەرزی-ئــاژن[ 166شــێوازێکی نەریتیــی چارەســەری پزیشــکیی لــە چیــن] قســەی
کــرد ،کەســێکی تــر لەســەر ئایۆڤێــدا [جۆرێــک چارەســەری پزیشــکی لــە هینــد هاوشــێوەی مژینــی ژاری مــار
بــە دەم کــە لــە کۆنــدا لــە کوردســتانیش بــاو بــووە ].و کەســێكی تــر لەســەر تاقیکردنــەوەی پزیشــکی و یــۆگا بــۆ
تەندروســتی قســەی کــرد .ئامادەبــووە هیندییــەکان ســەبارەت بــە چاودێریــی تەندروســتیی کــەم تێچــوو قســەیان
کــرد .ســەلوتۆجێنیک واتــە ‹ئــەو شــتەی مرۆڤــەکان تەندروســت دەکات› گرینــگ نییــە لــە کام شــار ،نەتــەوە یــان
کولتــووردا کەڵکــی لــێ وەربگیرێــت و باســەکان لەســەر ئــەوە بــوون کــە چــۆن کولتــوورەکان لەگــەڵ ئــەو بنەمایانــە
بگونجێرنێــن .گرینــگ بــوو ئامــاژە بــەوە بکرێــت کــە هــەر کولتوورێــک چــۆن ڕێبازێکــی جیــاواز دەگرێتــە بــەر .ئــەوە
بیرۆکــەی نوێــی بــۆ بەشــداربووانی دیکــەش دروســت دەکــرد.
«دواتــر باســان لــە کێشــەکانی بەتەمەنــەکان و کێشــەی جەمــاوەری بەتەمــەن کــرد .بــە توێژینەوەیەکــی بەنــرخ
لەســەر مێشــک کۆتاییــان بــە باســەکە هێنــا .وتاربێژێــک لــە تاســانیا ،دەیڤید تێچاو ،باســی لــە زانســتی دەماریی
نژیاروانــی کــرد و ئــەوەی دەرخســت کــە چــۆن دەتوانیــن نووســینگەکان دیزایــن بکەیــن بــۆ ئــەوەی توانایــی مێشــک
بــۆ بەرهەمهێنــەری زیــاد بکەیــن .وتاربێژێکــی تــر ،دێباجۆتــی پاتــی لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی تێگــزاس ،پیشــانی دا
کــە چــۆن هەندێــک دیزاینــی تایبــەت چاالکیــی مێشــک باشــر دەکــەن .پاتــی ســێ خەاڵتــی ئەکادیمیــای IADH
ی بردنــەوە».
166- acupuncture
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ئــاالن هەســتی کــرد کــە کۆنگــرەی هۆنــگ کۆنــگ «شــێوەیەکی دا بــە ئاراســتەی ســەلوتۆجێنیک لــە دروســتکردنی
کۆمەڵگایەکــی تەندروســتدا ،واتــە دروســتکردنی شــارێکی تەندروســت بــە پالنێکــی باشــی شــاری ،شــوێنێکی
ئیشــکردنی تەندروســت ،و چاودێریــی بەتەمەنــەکان .هەســتم کــرد ئــەو بیســت ســاڵەی کاری دیزاینــی
ســەلوتۆجێنیک زۆر بــە ڕوونــی لــەو کۆنگرەیەکــدا  بــە بەڵگــە و زانســتەوە کــۆ کراوەتــەوە».
گەشەی  IADHلە نەخۆشخانەوە بەرەو کۆمەڵگا
کارەکانــی  IADHلــە بایەخــدان بــە نەخۆشــخانەکان بــۆ ســەیرکردنی کۆمەڵــگا بــە شــێوەیەکی بەرفــروان لــە
گەشــەکردندا بــوو .ئــاالن شــی دەکاتــەوە «لــە جێیەکــدا کــە پێشــر جەختــان لەســەر نەخۆشــەکان بوو ،ئێســتا کار
لەگــەڵ کــۆی کۆمەڵگایــەک دەکەیــن کــە نەخۆشــە .تەئکیــدی ئێمــە لــە نەخۆشــەوە گــۆڕاوە بــۆ ســەرجەم کۆمەڵــگا.
لــە کەســانی نەخۆشــەوە بــۆ کۆمەڵــگای نەخــۆش .هەمــوو کۆمەڵــگا ئێســتا نەخــۆش کەوتــووە .ئــەوە دەرەنجامێــک
بــوو کــە لــە هۆنــگ کۆنــک پێــی گەیشــتین.
«فەرمانگــەی خزمەتگوزاریــی نژیاروانیــی حکومەتــی هۆنــگ کۆنــک زۆر بــە باشــی لــە کۆنگرەکــەدا بەشــدار بــوون.
ئــەوان لــە بیســتنی وتــاری جیاجیــا لــە کۆنگرەکــەدا ســوودمەند بــوون .ئــەوان باشــرین کەســەکانیان هێنابــوو و
ڤیدیۆیــان لــە هەمــوو کۆنگرەکــە هەڵگرتبــوو کــە دواتــر کەڵکــی لــێ وەربگــرن».
دەســتکەوتێکی دیکــەی کۆنگــرە ئــەوە بــوو کــە نژیاروانــی هۆنــگ کۆنکــی ڤیڤیــان مــاک ،بوو بەکەســێکی ســەرەکیی
« .IADHئــەو کەســێکی پڕوەزەیــە و دەتوانێــت لــە ئاســتی جیهانیــدا زۆر گــەورە ببێتــەوە ».ئــاالن دەڵێــت «مــن
پێموایــە ئــەو دەتوانێــت یارمەتیــی ئەکادیمیــا بــدات و دەتوانێــت لــە داهاتــوودا ببێتــە یەکێــک لــە ڕێبەرانــی ئــەو
بــوارە».
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ئاالن دیالنی

ڕوانگەی بەشداربووان
نژیــاروان مــارک جانســۆن کارەکانــی ئــاالن بــەم شــێوە وەســف دەکات «ئەمــڕۆ لــە هۆنــگ کۆنــک بینیــان کارەکانی
زۆر کاریگــەرن .تەنیــا چەنــد وتــار پێشــکەش کــران کــە زۆر بــاش نەبــوون .ئــەوە پێوەرێکی زۆرباشــە کــە دەریدەخات
بیرۆکەکانــی ئــەو لەســەر پەیوەندیدانــی دیزایــن بــە تەندروســتی و ژیانێکــی خــۆش زۆر ســەرکەوتوون .هەروەهــا
باشــرکردنی تەندروســتیی گشــتی ،کــە بــە بەرگــری لــە نەخۆشــی بــەدی دێــت بــە ئاراســتەیەکی دروســتدا دەڕوات.
ناتالــی والــش ،دیزاینــەری ئوســرالیایی نــاوەوەی بینــا ،دوای دەستڕاگەیشــتی بــە جورناڵەکــە بــۆ توێژینــەوەی
زانکــۆی هــات بــۆ کۆنگرەکــە .ئــەو لەگــەڵ ئــاالن پەیوەنــدی گــرت و پەیوەندییەکــی بەردەوامیــان هەبــوو .ســەرەنجام
ئــەو لــە هۆنــگ کۆنــگ ئاالنــی بینــی.
«مــن دیزاینــەری نــاوەوەم ،بــەاڵم پاشــخانێکم لــە پزیشــکی و چاودێریــی تەندروســتیدا هەیــە .ســەرەتا لــە ســاڵی
 ٢٠١٢گۆڤــاری دیزاینــی تەندروســتیی جیهانیــم خوێنــدەوە .بــە پاشــخانە ئەکادمیکەکــەی منــەوە ،بــە شــوێن
جورناڵــی لــەو بابەتــەدا دەگــەڕام و پێموابــوو ئــەم دانــە بــە ڕاســتی باشــە .بــە تایبــەت ڕوانگــەی ئەوروپایــی
جورناڵەکــەم ال بەنــرخ بــوو.
«ئــەوە یەکــەم کۆنگــرەی  IADHی مــن بــوو .مــن ســاڵی  ٢٠١٤بڕوانامــەی دیزاینــم بــە دەســت هێنابــوو .لــە
ســیدنی پەیوەندیــم هەبــوو بــەاڵم دەمویســت پەیوەندییەکانــم پــەرە پێبــدەم .دەمویســت خێــرا لــە بــواری دیزاینــی
چاودێریــی تەندروســتیدا بەرەوپێــش بچــم .بــە دڵنیاییــەوە ئــەو ڕادەیــە لــە هانــدەری و پاڵپشــتیی ئــاالن هــەر لــە
ســەرەتاوە بــۆ مــن مایــەی سەرســووڕمان بــوو .دوای چەنــد ڕۆژ لــە ســکایپدا قســەمان کــرد .وەاڵمەکــەی ئــەو زۆر بــۆم
ســەرنجڕاکێش و مایــەی هەیەجــان بــوو.
«زۆر هەســت بــە بەختــەوەری دەکــەم کــە بەشــێک بــووم لــەو کۆنگرەیــە .ئــەوە تێکەڵەیەکــی نائاســاییە لــە ڕوانگــەی
ئەکادمیــک و پیشەســازی و مــن بــە راســتی حــەز بــە ئاڵوگــۆڕی زانســتی 167دەکــەم .ئــەوە ڕێگــەی داهاتــووە بــۆ
وەاڵمدانــەوەی زۆر پرســیاری ئاڵــۆز کــە سیســتمەکانی چاودێریــی تەندروســتی ڕووبەڕوویــان کراوەتــەوە.

دیزاینەر کیت ئۆکرانسکی لە کۆنگرەکەدا                                  نژیاروان ئانجێال لی لە کۆنگرەکەدا
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ئــەو دەگاتــە ئــەو ئەنجامــەی کــە «یەکجــار گرینگــە کــە زانیارییەکانــت نــوێ بــن و هــاوکات ئــاگاداری بــوارە
نوێیەکانــی پیشەســازی بیــت ...ئەگــەر دەتانهەوێــت لەســەر مشــتەرییەکانی داهاتووتــان  ســەرمایەگوزاری بکــەن،
دەبێــت پێشــوازی لــە ڕوانگــە ڕاســتەکان بکــەن».
بــۆ نژیاروانــی ئەمریکایــی ئانجێــا لــی« ،ئــەو کۆنفرانســە هەلێــک بــوو بــۆ گوێگرتــن بــۆ جیهانــی ئەکادمیــک لــەو
ئاســتەدا .لــە کەســانێک کــە زۆر بــە قووڵــی چوونــە نــاو بابەتەکانــەوە شــتانێکم بیســت کــە حــەزم لێیانــە .ئــەوە
هەلێکــە کــە بەنــاو کۆمەڵێــک بابــەت و لــە ڕوانگــەی جیاجیــادا لــە تەندروســتیی جەمــاوەر تــا ڕوانگــەی ئابوورییــەوە
ببیســتیت.
«ئــەوە زانیارییــەک نییــە کــە بــە ئاســانی دەســتامن پێــی ڕابــگات .دەبێــت بــە نــاو زۆر ڕاپــۆرت و جورنالــدا بگەڕێیــت
کــە لــە کۆبوونــەوەی هاوشــێوەی ئەمــە بــاو بوونەتــەوە .بۆیــە گرینگــە کــە ڕاســتەوخۆ شــتەکان ببیســتیت .پاشــان
بتوانیــت لەگــەڵ نووســەرانیان قســە بکەیــت ،و زانیاریــی پەیوەنــدی گرتــن لەگەڵیــان وەربگریــت .زۆر پــڕ هەیەجانــە
کــە لەســەر ئــەو ســینێرجییە[ 168بەرهەمــی زیاتــر بەبــێ بەرنامــەی داڕێــژارو بــۆی] بیــر بکەیتــەوە و بتوانیــت لــە
داهاتــوودا لەگەڵیــان ئیــش بکەیــت».
کەیــت ئۆکرانســکی لەدایکبــووی ئەمریــکا ،کــە لــە هۆڵەنــدا دەژێیــت ،لــە ڕێگــەی بانگــەوازی ناردنــی وتــارەوە
ئــاگاداری کۆنفرانســەکە بــوو .ئــەو توێژینــەوەی ماســتەرەکەی لەســەر تەندروســتیی جیهانــی ئەنجــام داوە ،و
پســپۆڕی دیزاینــی تواناســازییە و ئــەوەی کــە چــۆن نەخــۆش لــە دیزاینــی چاودێریــی تەندروســتیدا بەشــداری پــێ
بکرێــت« .ئــەوە یەکــەم هەلــی نێونەتەوەیــی مــن بــوو کــە توێژینەوەکــەم پێشــکەش بکــەم .مــن بــە دوای هەلێکــدا
دەگــەڕام بــۆ ئــەوەی وتارەکــەم بــاو بکەمــەوە چونکــە ئامانجــی مــن لــە توێژینــەوە ،ئاڵوگــۆڕی زانســتییە .توێژینەوەی
مــن تایبــەت بــە دامەزراوەیــەک نییــە .مــن لــە ڕێگــەی ئینتەرنێتــەوە کاتێــک بــە شــوێنی باڵوکراوەکانــی دیزایــن و
چاودێریــی تەندروســتیدا دەگــەڕام تــووش کۆنگرەکــە بــووم .دوو وشــەی ســەرەکیی جــوان لــە هەمــوو بەشــەکانی
ماڵپــەڕی IADHدا بــوون».
گای پێــری ،لــە کۆمپانیــای تەکنۆلۆژیــی ئایکــۆم ،ناوەندێکــی ئەندازیاریــی فرەنەتەوەیــی ئەمریکایــی ،کــە چەمکــی
دیزاینــی گشــتی و ڕاوێــژی بیناســازی دابیــن دەکات و یەکێــک لــە پشــتیوانەکانی کۆنگــرە بــوو ،ڕوانگەیەکــی
کردەیــی و پیشــەیی خســتەڕوو« .ئــەوە بــە ڕاســتی بابەتێکــی جیهانییــە ،خاڵــی هاوبەشــی دوو  تێمــە کــە مــن
پێموایــە بــۆ دیزاینەکانــی داهاتــوو گرینگــن .ئــەو شــتەی کــە بــۆ مــن جێگــەی ستایشــە بەرباڵویــی ئــەو تێڕوانینانەیە
کــە پێکــەوە کــۆ کراونەتــەوە .مــن پێموایــە کــە زۆر گرینگــە ئێمــە تەنیــا بیــر لــە ژوورێــک یــان بینایەکــی تایبــەت
نەکەینــەوە .ئێمــە لێــرە چەنــد وتــاری باشــان لەســەر ئــەو بابەتانــە بیســن .بــەاڵم ئێمــە دەشــتیوانین بچێنە ئاســتی
شــار و تەنانــەت ئاســتی هەسارەکەشــان .ئــەو بابەتانــە هەموویــان پێکــەوە پەیوەندییــان هەیــە و ئــەو شــتێکە کــە
زۆر مــن دڵخــۆش دەکات.
«لەســەر هەندێــک وردەکاری خەریکــم فێــر دەبــم کــە پێشــر نەمدەزانیــن .مــن ئــاگاداری جیهانێکــم کــە لەوانەیــە
لــە باشــرین حاڵەتــدا نــەوەد لــە ســەدی شــتەکان بزانــم و دیســان پێویســتە لــەو دۆخەشــدا بڕیــار بــدەم .لــە
شــوێنێک وەک هینــد کــە لــە گەشــەیەکی چاوەڕوانکراودایــە- ،وەک چینــی دەیــەی ڕابــردوو -دەبێــت هــەر ئێســتا
بڕیــار بدرێــت.
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نژیاروان نیکۆال بێرتراند و  نووسەر کارۆڵ پرۆنهابێر

گای پێری لە کۆنگرەکەدا

«فۆرومەکانــی وەک ئەمــە ،ڕێگەیــەک بــۆ کۆکردنــەوەی زانیارییەکــی تــا ڕادەیــەک پەیوەندیــدار
دەخوڵقێنــن .مــن ناڵێــم کــە ئــەوە هەمــوو شــتێکی پێویســتی بــۆ بەرهەمهێنانــی ژینگەیەکــی
شــاریی نــوێ یــان بینایەکــی نــوێ تێدایــە ،بــەاڵم الیکەمــی هۆشــیاریتان لەســەر کێشــەکان دەباتــە
ســەر و لەوانەیــە کاریگەرییەکــی ئەرێنــی لەســەر دروســتکردنی شــتێکی زۆر ســەقامگیرتر لــە بواری
تەندروســتیدا دابنێــت.
«بــۆ مــن  ،گرینــگ ئــەو کەســانەن کــە ئێســتا لەســەر زەوی دەژیــن .هــەر شــتێک بڕواتــان پێــی بێت
ڕوو دەدات ،ئێمــە ئێســتا دەبێــت لێــرە لەگــەڵ خەڵــک و چۆنیەتیــی بــوون  و ژیانیــان کار بکەیــن.
بــۆ مــن ،پێــوەری ســەرەکی ئەمەیــە :ئایــا هەســتێکی خۆشــتان بــەو شــتە هەیــە؟ ئایــا هەســتێکی
خۆشــتان بــە ژیانتــان هەیــە؟ ئایــا تەندروســن؟ ئایــا کۆمەڵــگای دەوروبەرتــان پشــتیوانتانن؟ ئایــا
هەســت دەکــەن کــە کارێکــی بەســوود دەکــەن؟ و ئــەو شــتە دەکرێــت چ لــە ژوورێــک یــان لــە
شــارێکدا بــن ڕوو بــدات».
پاتریشــیا تزۆپۆلــوس ،پڕۆفیســۆری نژیاروانــی لــە زانکــۆی هادێرســفیڵدی ئینگلســتان ،کۆنگرەکــە
بــە ڕۆشــنگەر دەزانێــت« .ئــەوان وێنــە گەورەکەیــان کێشــاوەتەوە و بــە شــێوەی بنەڕەتــی بــاس
لــە هەمــوو قوژبنەکانــی شــتێک دەکــەن کــە پێموایــە دەبێــت هەمــوو کــەس ســەرنجیان بــدات،
هەرکەســێک کــە لــە بــواری دیزایــن و تەندروســتیدا ئیــش دەکات .شــتێکی مەزنــە کــە IADHت
هەبێــت وەک ئامرازێــک زۆر بیرۆکــەی بــاش بــاو بکاتــەوە ،چونکــە ئــەوە یەکێــک لــە کێشــەکانی
بــواری نژیاروانییــە».
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پەنێلی کۆتایی لەگەڵ وەزیران و کەسانی
ئەکادمیک١٨ ،ی جوالی ٢٠١٥

بــۆ ئــەو هەســتی کۆمەاڵیەتــی لــە کۆنگرەکــەدا زۆر پێویســتە «مــن پێموایــە دابینکردنــی ژینگەیــەک کــە بیرۆکەکانــی
تێــدا هاوبــەش بکرێــن و کاریگەریــی ئــەو بیرۆکانــە لەســەر یەکــری تێڕوانینــی جیاجیــا بــۆ کەســەکان لــە ســەر
کێشــەیەکی یەکســان دروســت دەکات».
یازدەهەمیــن کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی بــەو پەیامــە هانــدەرە کۆتایــی هــات کــە ڕوانگەیەکــی
گشــتگیرانە لــە بــواری بەرینــی تەندروســتی و لەالیــەن زۆر ناوەنــدەوە پێویســتە نــەک تەنیــا ڕوانگــەی پیشەســازیی
چاودێریــی تەندروســتی .بەشــداریی چاالکانــەی سیاســەتدانەران ،پالندانەرانــی شــار و دیزاینەرانــی شــاری بــۆ
دروســتکردنی کۆمەڵگایەکی تەندروســترت بە ســەربارێکی کەمرتی نەخۆشــییەکانی شــێوەژیان پێویســتە .دانیشــتنە
ســەربەخۆکانی کۆنگــرە ئــەوەی دەردەخســت کــە پێویســتامن بــە هاوکارییەکــی چەندبــواری هەیــە بــۆ ئــەوەی لــە
کاریگەریــی شــار و ژینگــەی شــاری لەســەر تەندروســتی و خۆشــبژێویامن تێبگەیــن .کۆنگــرە بــە پەنێلێکــی بەســوود
کۆتایــی هــات لەســەر ئــەوەی کــە چــۆن کۆمەڵــگا تەندروســتەکان بــۆ ســەدەی بیســت و یــەک دروســت بکەیــن.
ســەرۆکی    IADHداوای هەڵســەنگاندن
و کاردانــەوەی لــە هەمــوو بەشــداربووانی
کۆنگــرە کــرد .ئــاالن وتــی «مــن  لــە هەمــوو
ئەندامانــی کۆمپانیــا وەاڵمــی زۆر باشــم وەرگــرت.
هەندێکیانیشــم نەبینیــن .ئــەوان وتیــان زانیاریی
باشــیان وەرگرتــووە.

پڕۆفیسۆر جەیمز بارلۆ ،سەرۆکی IADH
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ئـــاالن وتـــی «مـــن باســـێکی بەســـوودم لەگـــەڵ دامـــەزراوەی دیزایـــن لـــە هۆنـــگ کۆنـــگ لەســـەر پەرەدانـــی
ناوەندێک ــی فرەب ــواری ل ــە نێ ــوان زانک ــۆکان ،حکوم ــەت و پیشەس ــازی ک ــرد .هەم ــان ش ــتم ل ــە مالیزی ــا پێش ــنیار
کـــرد IADH .دەتوانێـــت وەک هاوبەشـــێک یارمەتیـــدەر بێـــت و هـــەر ســـاڵ زانیاریـــی پســـپۆڕانە بهێنێـــت بـــۆ
ئ ــەوەی لەس ــەر بابەت ــە تایبەت ــەکان ب ــاس بکرێ ــت .ئ ــەوە باس ــێکی زانس ــتی دەبێ ــت ک ــە دەبێت ــە ه ــۆی داهێن ــان
ل ــە واڵتەک ــەدا .هەڵب ــەت ،ئێم ــە دەبێ ــت ب ــاس ل ــەوە بکەی ــن ک ــە ل ــە بەش ــەکانی دیک ــەی جیهان ــدا چ ش ــتێک
دەگوزەرێـــت .ئـــەوان ئارەزوومەنـــدن و مـــن بـــەر لـــەوەی بێمـــەوە بـــۆ الی بەڕێوەبـــەری دامەزراوەکـــە ،لەگـــەڵ
دوکت ــۆ ل ــوو ،هونەرمەن ــدی گ ــەورە کۆبوونەوەیەک ــم ب ــووە .ئ ــەو من ــی بانگهێش ــت ک ــرد ب ــۆ ئ ــەوەی ببم ــە ئەندام ــی
فەخری ــی دامەزراوەک ــە ،ئ ــەو وت ــی دەتوان ــن ک ــە  IADHل ــە چاالکییەکان ــی داهاتوومان ــدا هاوب ــەش بکەی ــن.
ئەکادیمی بە شوێن بەڕێوەبەرێکی نوێدا دەگەڕێت
ئــاالن هەســتی کــرد کــە ئــەو گەیشــتۆتە ئــەو خەونــەی کــە تۆڕێکــی جیهانــی دامەزرێنێــت .ئــەو هەســتی کــرد
کاتــی ئەوەیــە کــە جێبەجێکردنــی کارەکان بداتــە دەســت کەســێکی تــر ،کــە بتوانێــت ڕوانگــەی نــوێ بهێنێــت و
زیاتــر پــەرە بــە ئەکادیمیــا بــدات .ئــەو بڕیــاری دا کــە لــە ٢٠١٧دا واز بهێنێــت.

ئاالن هەستی کرد کە ئەو گەیشتۆتە ئەو خەونەی کە تۆڕێکی
جیهانی دامەزرێنێت .ئەو هەستی کرد کاتی ئەوەیە کە
جێبەجێکردنی کارەکان بداتە دەست کەسێکی تر.

لەگەڵ گۆنتێر دی گرەیڤ لەبەردەم پەیکەری لێ کۆربۆزیێ لە کاپ مارتین لە باشووری فەڕانسە
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لــە میانــەی کۆنگــرەی  هۆنــگ کۆنگــدا ،بەڕێوەبەرایەتیــی  IADHو تیمــی ڕاوێــژکاری باســێکی زۆر بەنرخیان لەســەر
داهاتــوو کــرد ،زۆر زوو دواتــر ،ئــەو ڕاگەیاندنــەی خــوارەوە بــاو کرایــەوە.

ئەکادیمیــای نێونەتەوەیــی بــۆ دیزایــن و تەندروســتی چوارچێویەکــی زۆر چــاالک بــۆ
گواســتنەوەی زانیــاری و پەیوەندیگرتــن لەگــەڵ ئەکادیمیــا ،پیشەســازی و حکومــەت لــەم
بــوارەدا دابیــن دەکات .ئەکادیمیــا بــە شــوێن بەڕێوەبەرێکــی نوێــدا دەگەڕێــت بــۆ ئــەوەی
بەرپرســیارەتی بگرێتــە ئەســتۆ و لــە چارەســەری کێشــەکانی ســەردەمی نوێــدا یارمەتیــدەر
بێــت و درێــژە بــە کارەکانــی ئەکادیمیــا وەک فۆرومێــک بــۆ باســکردنی گرینگرتیــن کێشــەکانی
ژینگــەی دروســتکراو بــدات .بەڕێوەبــەرە نوێیەکــە دەبێــت پاشــخانێکی چەندبــواری هەبێــت و
بــە ڕوونــی لــە بەهــاو و کاریگەریــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک لــە باشــرکردنی کۆمەڵگایەکــی
تەندروســت لــە ســەدەی بیســت و یەکەمــدا تێبــگات .بــەم پێیــە ،دەســتەی بەڕێوەبەرایەتیــی
ئەکادیمیــا بــە شــوێن کەســێکی شــارەزادا دەگەڕێــت کــە ئەزموونــی باشــی لــە بــواری دیزایــن
و تەندروســتیدا ببێــت بــۆ ئــەوەی لەمــەودوا ئەکادیمیــا بەڕێــوە ببــات.
«مــن چەندیــن داواکاریــم بــۆ هاتــن بــەاڵم سەرنجڕاکێشــرین و شــیاوترین کەســیان گونتێــر دی گرەیــڤ بــوو،
ئــەو منــی ڕازی کــرد کــە ئــەو باشــرین کەســە بــۆ بەڕێوەبردنــی ئەکادیمیــا .دوای چەندیــن کۆبوونــەوە لەگــەڵ
بەڕێوەبەرایەتیــی ئەکادیمیــا لــە ماڵەکــەی خــۆم لــە باشــووری فەڕانســە ،بڕیــارم دا کــە ئــەو کارە بــەو بســپێرم».
بــەر لــە دوازدەهەمیــن کۆنگــرەی دیزایــن و تەندروســتی لــە ڤیەننــا ،ئــەو ڕاگەیاندنــەی خــوارەوە لەســەر ماڵپــەڕی
دیزایــن و تەندروســتی بــاو کرایــەوە:

گونتێــر دی گرەیــڤ ،بەڕێوەبــەری جێەجێــکاری گرووپــی دێســراڤیس ،وەک بەڕێوەبەری

جێبەجێــکاری ئەکادیمیــای نێونەتەوەیــی بــۆ دیزایــن و تەندروســتی هەڵبژێــردرا.
دامەزرێنــەر و بــراوەی خەاڵتــی  AIAئــاالن دیالنــی ،دەســت لــە کار دەکێشــێتەوە.
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پڕۆفیســۆر ئــاالن دیالنــی وەک دامەزرێنــەری ئەکادیمیــا لــە ڕۆژی ١٥ی جــوالی  ٢٠١٧لــە میانــەی دوازدەهەمیــن
کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە ڤیەننــا لــە نەمســا دەســت لــە کار دەکێشــێتەوە .ئــەو وەک ڕاوێژکاری
دەســتەی بەڕێوەبەرایەتــی درێــژە بــە کار دەدات .حــەز و خولیــای ئــاالن بــووە هــۆی ئــەوەی کــە ئەکادیمیــا ببێتــە
پێشــەنگی تۆڕێکــی زانیاریــی ،و وەک پێشــەنگی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک بنارسێــت .ئــەو متامنەیــەی بــە ئەکادیمیا
هەیــە دەبێــت لــە الیــەن گونتێــر دی گرەیــڤ درێــژەی پــێ بدرێــت.

ئاالن دیالنی

وەک دامەزرێنــەری ئەکادیمــی  ،ئــاالن کاریگەرییەکــی بەرچــاوی لەســەر جیهانــی دیزایــن و تەندروســتی هەبــوو.
لــە مــاوەی  ٣٥ســاڵی ڕابــردوودا ،لــە پیشــە نێونەتەوەییەکەیــدا ئــەم کارانــەی لــە خــۆ گرتــوون :دامەزراندنــی
ناوەنــدی توێژینــەوەی دیزایــن و تەندروســتی لــە زانکــۆی پزیشــكیی کارۆلینســکا لــە ســتۆکهۆڵم؛ پەرەپێدانــی
توێژینــەوە لەســەر بوارەکانــی چاودێریــی بەتەمەنــەکان ،دیزاینــی نووســینگە ،دامەزراوەکانــی چاکســازی،169
دیزاینــی چاودێریــی تەندروســتی و شــوێنەکانی فێــرکاری؛ و پشــتیوانی لــە دروســتکردنی ژینگەیەکــی تەندروســت
لــە سەرانســەری جیهــان لــە ئوســرالیا تــا کەنــەدا و ئەمریــکا ،ئەفریقــای باشــوور ،چیــن ،باشــووری ڕۆژهەاڵتــی
ئاســیا و ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت.
دیالنــی تیۆریــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیکی پــەرە داوە و جێبەجــێ کــردووە کــە وەک مێتۆدێکــی ســەرکەوتووی
دیزایــن بــە بەربــاوی بــە کار هاتــووە و کاریگەریــی ژینگــەی دروســتکراو لەســەر تەندروســتی و ئاســتی خۆشــبژێوی
دەردەخــات .دیالنــی لــە زۆر ناوەنــدەی ئەکادمیــک لــە سەرانســەری جیهــان وتــاری پێشــکەش کــردووە ،لــە زانکــۆی
هارڤــاردەوە بگــرە تاکــوو دامــەزراوە ســەرەکییەکانی پزیشــکی ،دیزایــن ،تەندروســتیی گشــتی ،فێــرکاری بەرەیەکــی
نوێــی فرەبــواری پێــک بهێنیــن تاکــوو بــە شــێوەی ئەرێنــی لەســەر داهاتــووی تەندروســتی لەســەر هەســارەکەمان
کاریگــەری دابنێنــن.
لــە میانــەی کارەکەیــدا ،دیالنــی لــە بــواری هاوبەشــکردنی زانســتدا کەمپەینــی کــردووە تاوەکــوو زۆرتریــن ســوود
بگەیەنێــت .ئــەو ئاســانکاری بــۆ ئاڵۆگــۆڕی بێبەرامبــەری زانیــاری لــە نێــوان وەزیرەکانــی تەندروســتی ،پیشەســازی
و زانکۆکانــی سەرانســەری جیهــان کــردووە تاوەکــوو تەندروســتی و داهێنانــی کۆمەاڵیەتــی لــە ڕێگــەی دیزاینــەوە
باشــر بــکات.
ئــاالن بــەم شــێوەیە باســی کارکردنــی لــە ئەکادیمیــا دەکات «بــۆ مــن مایــەی شــانازی و دڵخۆشــییە کــە لەگــەڵ
کۆمەڵێــک هــاوکاری بێوێنــە کارم کــردووە؛ کەســانی پێشــەنگ و بلیمەتــی داهێنــەر کــە بــەردەوام پشــتیوان
و هانــدەری مــن بــوون ،مــن هەروەهــا پشــتیوانی ،ســەبر و تێگەیشــتنی بنەماڵەکــەم هەبــوو .بــۆ ئــەو شــتە زۆر
سپاســگوزارم».
لە جوالی ٢٠١٧ەوە ،گونتێر دی گرەیڤ ڕۆڵی بەڕێوەبەری جێبەجێکاری ئەکادیمیا دەگرێتە ئەستۆ.
دیالنــی زۆر بــە داهاتــووی ئەکادیمیــا لەژێــر چاودێریــی دی گرەیڤــدا دڵخۆشــە« .مــن چاوەڕێــم کــە بەرەیەکــی نــوێ
لــە بەڕێوەبەرایەتــی ببینــم کــە پشــتگیریی ئــەرک و ڕوانگــەی ئەکادیمیــا دەکات .گونتێــر دی گرەیــڤ دەورێکــی
چاالکــی لــە پەرەدانــی ئەکادیمیــا بــۆ ســااڵنێکی زۆر گێــڕاوە .وەک ئەندامێکــی بەڕێوەبەرایەتــی و کەســێکی
ســەرەکی ناوچــەی ئاســیا ئۆقیانووســیە ،ســاڵی  ٢٠١٣هاوســەرۆکێکی ســەرکەوتووی کۆنگــرەی بریســبان بــوو .ئەوە
پشــتیوانییەکی زۆری بــۆ ئــەو لــە پیشەســازیی زانکــۆکان و حکومەتــی ئوســرالیا هێنــاوە .داهاتــووی ئەکادیمیــا لــە
دەســتی کەســێکی باشــدایە».
169- Correctional institutions
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بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

دی گرەیــڤ بەڕێوەبەرێکــی نــارساوی دیزایــن و تەندروســتییە .ئــەو ڕابردوویەکــی ســەرکەوتووی وەک بەڕێوەبــەری
جێبەجێــکار لــە گرووپــی دســراڤیس هەیــە ،کــە ناوەندێکــی ڕاوێژکاریــی پســپۆڕانەیە ئــەو دایمەزرانــدووە بــۆ ئــەوەی
وەک ڕاوێــژکار بــۆ بوارەکانــی تەندروســتی ،خوێندنــی بــااڵ و ناوەندەکانــی توێژینــەوەی پیشەســازی ئیــش بــکات.
گونتێــر دێ گرەیــڤ دەڵێــت «بــۆ مــن جێگــەی شــانازییە کــە لــە داهاتــوودا لەگــەڵ زۆر هــاوکاری خۆبەخــش و
پــڕ وەزە وەک بەڕێوەبــەری ئەکادیمیــا ئیــش بکــەم .ئێمــە لەســەر  ئــەو ڕێبــازە دەڕۆیــن کــە ئــاالن دیالنــی تــەواوی
مــاوەی ئیشــکردنی خــۆی بــۆ تەرخــان کردبــوو تاکــوو داهێنــان و ژیانێکــی بــاش لــە کۆمەڵــگادا دابیــن بــکات و
داهاتــووی ژینگەکانــی چاودێریــی تەندروســتی بگۆڕێــت».
دی گرەیــڤ ،ڕوانگــە و ئەولەویەتەکانــی قۆناغــی داهاتــووی ئەکادیمیا وەک وتاربێژێکی ســەرەکیی لــە دوازدەهەمین
کۆنگــرەی جیهانیــی دیزاین و تەندروســتی لــە ڤیەننا دیــاری دەکات.
« پەرەدانــی زانســتێکی جیهانــی کــە توانایــی ئــەوە بــە شــارەزایان بــدات بــە وردبینییــەوە کاریگــەری ژینگــە و
تەکنۆلــۆژی لەســەر تەندروســتی و خۆشــبژێوی بپێویــن ،پێویســتییەکی هەنووکەییــە .ئــەوە ڕێگەمــان پێــدەدات بــە
دروســتی ژینگەیەکــی تەندروســت لــە ئاســتی جیهانــدا دیزایــن بکەیــن کــە پەیــڕەوی لــە  نوانەیەکــی پێناســەکراو
بــۆ ژێرخانێکــی تەندروســت بــکات».
ئێســتا ئەکادیمیــا ئامادەیــە کــە پێشــوازی لــە قۆناغــی داهاتــوو بــکات .بیرۆکــەی هاوکارەکامنــان و هاوبەشــەکامنان
بــۆ درێژەکێشــانی ســەرکەوتنەکانی ئەکادیمیــا زۆر گرینگــن.

پڕۆفیسۆر دوکتۆر ئاالن دیالنی
دامەزرێنەری ئەکادیمیایی نێونەتەوەیی بۆ دیزاین و تەندروستی

گونتێر دێ گرەیڤ
بەڕێوەبەری جێبەجێکاری ئەکادیمیای نێونەتەوەیی دیزاین و تەندروستی
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ئاالن دیالنی

 .١٤نەمسا١٢ :ەهەمین کۆنگرەی جیهانیی دیزاین و تەندروستی :ڤیەننا ،جوالی ٢٠١٧

دوازدەهەمیــن کۆنگــرە و پیشــانگەی جیهانیــی تەندروســتی و دیزایــن ،لــە ڕۆژانــی ٦-١٢ی جــوالی  ،٢٠١٧لــە
ڤیەننــا بــە بەشــداریی حکومەتــی نەمســا و هاوکاریــی دامــەزراوە ئەکادیمییــە نارساوەکانــی جیهــان و ناوەندەکانــی
پیشەســازیی چاودێریــی تەندروســتی بەڕێــوە چــوو .ســەرنجی کۆنگرەکــە لەســەر دیزاینــی سیســتمی چاودێریــی
تەندروســتی ئەورووپــا و زیندووکردنــەوەی پرســی تەندروســتی بــوو بــە یارمەتیــی ڕێبــازی ســەلوتۆجێنیک .ڤیەننــا بــە
موزیــک ،هونــەر و نژیاروانییەکــەی و وەک گەورەشــارێکی فرەکولتــووری لــە ڕاپرســیی مێرســێر بــۆ کوالیتیــی ژیــان
وەک یەکێــک لــە باشــرین شــارەکانی جیهــان هەڵبژێــردراوە.
ئــەوە بیســتەمین ســاڵی بەڕێوەچوونــی کۆنگــرەی جیهانیــی تەندروســتی و دیزایــن  IADHبــوو و شــارە مێژوویــی
و بەدیمەنەکــەی ئەورووپــا چوارچێوەیەکــی نــاوازەی بــۆ ئــەو ڕووداوە بەشــکۆیە داڕشــتبوو .بیســت ســاڵ لەوەوبــەر،
لــە ســاڵی ١٩٩٧دا ،یەکــەم کۆنگــرەی  IADHلــە ترۆندهایمــی نەورویــج بەڕێــوە چووبــوو .لــە مــاوەی ئــەو
بیســت ســاڵەدا زۆر ناوچــە لەبەرچــاو گیرابــوون و زۆر کار کرابــوون ،و ئــەو کۆنگــرە وەک پیشــانگەیەک بــوو بــۆ
دەســتکەوتەکانی ڕوانگــەی نژیاروانیــی ســەلوتۆجێنیک لــە بــواری چاودێریــی تەندروســتیدا و شــوێنێک بــوو بــۆ
پیشــاندانی کاریگەریــی  IADHلەســەر دیزاینــی چاودێریــی تەندروســتی لــە ئاســتی جیهانــدا.
لــە مــاوەی ســااڵنێکدا ،بــە پیشــاندانی کارایــی ڕێبــازی ســەلوتۆجێنیک لــە ڕێگــەی ئــەو پڕۆژانــەی لــە کۆنگرەکانــی
 IADHبــاس دەکــران ،کۆنگرەکــە ببــوو بــە پالتفۆرمێکــی زانســتی و گشــتی بــۆ تویــژەران ،سیاســەتدانەران و
جێبەجێــکاران بــۆ ئــەوەی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک پیشــان بــدەن و جێبەجێــی بکــەن.
کۆنگــرەی  IADHبووبــوو بــە چوارچێوەیــەک بــۆ کۆبوونەوەیەکــی گرینــگ کــە هەلێکــی نوێــی بــۆ پێشــەنگەکانی
تۆڕێکــی نێوان-بــواری لــە نژیاروانــەکان ،دیزاینــەر ،پالندانــەری تەندروســتی ،ئەندازیــاران ،توێژەرانــی تەندروســتیی
گشــتی ،پزیشــکەکان ،بەڕێوەبەرانــی تەندروســتی ،دەروونناســەکان ،ئابووریناســەکان و دیکــەی بڕیــادەرە
ســەرەکییەکان دەڕەخســاند .بەرنامــەی ســەمپۆزیۆمی پێــش کۆنگرەکــە لەســەر بەڕێوەبەرایەتــی ،ڕابەرایەتــی کــردن
و پالنــی سیاســەتی تەندروســتیی حکومــەت و چاودێریــی بەتەمەنــەکان لەژێــر تیشــکی ئاڕاســتە 170جیهانییەکانــدا
بــوو.
بنەمــا ســەرەکییەکانی سیســتمی چاودێریــی تەندروســتیی نەمســا بریتیــن لــە یەکخــراوی ،بەردەســتبوون و
گەردوونیبــوون .سیســمتی چاودێریــی تەندروســتیی نەمســا لەالیــەن ڕێکخــراوەی تەندروســتیی جیهانــەوە
لەســەر بنەمــای مۆدێلێکــی بیمــەی کۆمەاڵیەتــی کــە هەلــی ئــەوە دابیــن دەکات ســەرجەم دانیشــتووان بەبــێ
170- trend
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لەبەرچاوگرتنــی تەمــەن ،ڕەگــەز ،ناوچــە ،پێگــەی کۆمەاڵیەتــی و داهــات بــە شــێوەی یەکســان دەســتیان بــە
خزمەتگوزاریــی ئاســتبەرز ڕابــگات ،پلــەی نۆهەمــی لــە ئاســتی جیهانــدا هەیــە.
بابەتەکانی کۆنگرەی  IADHلە ڤیەننا بریتی بوون لە:
• دیزاینی سیستمی چاودێریی تەندروستیی ئەورووپا :تیڕوانینێكی ڕەخنەگرانە
• نەخۆشــخانەی ســەلوتۆجێنیک :دەوری نەخۆشــخانەکان لــە بەرگــری لــە نەخۆشــی و باشــرکردنی
تەندروســتی
• داهێنان لە ژێرخانی تەندروستی بۆ زاڵبوون بەسەر کێشەکانی سەدەی بیست و یەکدا
• منوونە سەرکەوتووەکانی دیزاینی چاودێریی تەندروستی لە ئەوروپا و سەرانسەری جیهان
• دروستکردنی ژینگەکان بۆ باشرتکردنی کولتوور و تەندروستی
• دیزاینی سەلوتۆجێنیک بۆ کۆمەڵگایەکی تەندروست و پالندانانی شاری
• پەرەپێدانی چوارچێوەیەکی نێونەتەوەیی بۆ دیزاین و تەندروستی
• داهێنان لە شوێنی کاری تەندروست لە هەموو کەرەتەکانی ئابووری و پیشەییدا
• گشتگیرکردنی شێوە ژیانی تەندروستی و چاالکی لە بەتەمەنیدا لە ڕێگەی ژینگەی باشرتەوە
بەرنامــەی زانســتی لەگــەڵ پەیامێکــی بەخێرهاتنــی وەزیــری تەندروســتیی نەمســا ،پامێــل ڕێنــدی واگێــر دەســتی
پێکــرد و بــە دوایــدا نوێنــەری ڕێکخــراوەی تەندروســتیی جیهانــی لــە ئەورووپــا ،کلــۆدی ســتەین لــە دانیــارک
قســەی کــرد.

پڕۆفیسۆر ،ئیک ئۆبیۆرا ،گلۆب ئێسیک لەگەڵ پەرەستار الال تۆرد و نادیا باالگۆبین
لە کاتی کۆبوونەوە لە مێنتۆن لە فەڕانسە
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ئــاالن لــە ســەرەتای قســەکانیدا وتــی کــە ئــەوە دواجــارە وەک وتاربێــژی ســەرەکی لــە کۆنگــرەدا قســە بــکات .ئــەو
داوای لــە گۆنتێــر دی گرەیــڤ کــرد کــە زیاتــر پــەرە بــە ئەکادیمیــا بــدات و جێگەکــەی ئــەو پــڕ بکاتــەوە .ئــاالن
لەســەر بنەمــای ســەلوتۆجێنیک قســەی کــرد لــە لــە مــاوەی دوو دەیــەی ڕابــردوودا وەک چوارچێوەیەکــی زانســتیی
بەهێــز بــۆ ســازکردنی ژینگەیەکــی تەندروســت پــەرەی پێدرابــوو.

نژیاروانی ئەمریکایی ،ماردێک ئێم .شەپاڵی ،زانکۆی کۆرنێل

ڕوانگــەی هاوکارەکانــی :ئیــک ئۆبیــۆرا ،بەڕێوەبــەری جێبەجێــکار لــە ڕێكخــراوەی ناحکوومیــی ئــاگاری
جیهانــە (گڵۆبــڵ ئێســیک) ،لــە جنێــڤ
«ئاســتی بەشــداری لــەم کۆنگــرەدا لــە ڤیەننــا سەرســووڕهێنەر بــوو .هەمــوو شــتێکی کۆنگــرەی  IADHبەرچــاو
بــوو :ئاســتی بــەرزی بەشــداربووان ،شــوێنی بەڕێوەچــوون ،ســەرکەوتوویی و ڕەوانبوونــی هەمــوو چاالکییــەکان،
ئــەوەی کــە دەکرێــت هــەر شــتێک بــە دەســت بێــت ،ئاســتی وتــارەکان ،و خــودی وتاربێــژەکان .هەروەهــا باســەکان
دۆخێکــی جێگیریــان بــوو .جگــە لــەوە ،ئــەوە ڕاســتییەکە کــە ســەقامگیریی و دۆخێکــی جێگیــر ،تەنانــەت لــە
لوتکــەی نەتەوەیەکگرتووەکانیشــدا نایەتــە دی .بــەاڵم ئــەو شــتە لەنــاو گرووپێکــدا کــە بــە دەوری ئاالنــەوە بــوون و
تیمەکــەی ،لــە ئەکادیمیــای نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی هاتبــووە دی .لــە دەوری ئــەوان ،پەرەدانــی جێگیــر
لەمێــژەوە دەســتی پێکردبــوو .بــە تەواوەتــی جێبەجــێ کــراوە .ئــەوان قســە و کردەوەیــان یــەک بــوو».
ماردێک ئێم .شەپاڵی ،نژیاروانی ئەمریکایی
«ئــەوە یەکــەم جــار بــوو بچــم بــۆ ڤیەننــا .ڤیەننــا تایبەمتەندیــی ئەوروپایــی و ڕۆژهەاڵتــی ئەورووپــای پێکــەوە تێدایــە و
مێژوویەکــی مەزنــی هەیــە .بۆیــە ئــەو شــوێنانەی کۆنگــرەی تێــدا بەڕێــوە دەچــوو شــوێنێک بــوو کــە کەســانی قەدیــم
بیرۆکــەی گەورەیــان هەبــووە و بــە شــێوەیەک جیهانییــان گۆڕیــوە .لــەو شــارە هەمــوو شــت ڕژابــووە دانووبــەوە».
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«هەندێــک کات ،ئــەو وەختــەم بیــر دێتــەوە کــە چــووم بــۆ کۆنفرانســەکەی ئــاالن :چــۆن ئــەو شــوێنی بەڕێوەچوونــی
کۆنفرانســەکەی هەڵدەبــژارد؟ مــن نازانــم چــۆن ئــەو کارەی دەکــرد ،بــەاڵم ئــەو بــۆی ســەرنجڕاکێش بــوو کــە
بــەدەوری شــتە سەرســووڕهێنەرەکاندا بگەڕێــت ،بــەاڵم ئــاالن هەمــوو جارێــک ئــەو کارەی دەکــرد ‹ئــەو شــوێنەی
کــە بــۆ کۆنگــرە هەڵیدەبژێــرم ئایــا دەتوانێــت لــە گەیاندنــی ئــەو شــتەدا یارمەتیــدەر بێــت کــە دەمهەوێــت هاوبەشــی
بکــەم؟› مــن پێموایــە ئــەو ڕاســتییەی کــە ئــەو نژیاروانــە ،یارمەتــی دەدات بــۆ ئــەوەی کۆمەڵێــک پێــوەر دابنێــت کــە
شــوێنی هەڵبژێــردراو زۆرتریــن کارایــی ببێــت.
«لــەو کەســانەی لــەوێ بینیمن...کەســێک کــە دواجــار لــە ئەفریقــای باشــوور بینیبــووم ،ئــەو کەســانە لــە جیهانــدا
دەگەڕێــن بــۆ ئــەوەی کــە لــە شــوێنێکی وا تایبەتــدا یەکــر بدۆزنــەوە و پەیوەنــدی ســاز بکــەن .ڕێکخراوەکــەی ئــاالن
ئــەو کەســانەی کــۆ دەکــردەوە .ئــەوان لــەو شــوێنە هەســت بــە ئاســوودەیی دەکــەن چونکــە دەزانــن کــەس لــەوێ
لــە گرووپــی کەمینــە یــان زۆرینــەدا نییــە .ئێمــە هەموومــان یەکســانین...
«ئەزانــی ،ئــەو خەریکــە خانەنشــین ئەبێــت .دواییــن شــەو کاتــی نــان خــواردن کاتێــک ئــاالن وتــی ‹ئەمــە دواییــن
وتــاری منــە ›،کەســێک وتــی ‹پێموانییــە ئــەوە دوا وتــاری ئــاالن بێــت ›.لەوانەیــە ئــەو کەســە ڕاســتی کردبێــت».
وتەکانی ماڵئاوایی
کاتــی کۆنگرەکــە نانــی شــەو لــە واینێــر ڕایــت هــاوس ،هۆڵێکــی نیۆکۆتیکــی بەشــکۆی ڤیەننــا خــورا .میوانــەکان
کــە دەهاتنــە ژوور ڕووبــەڕووی پلیکانــە دەبوونــەوە کــە دەچــوو بــەرەو شــوێنی ڕازاوە و درەوشــاوەی فێســتیڤاڵەکە،
هۆڵێکــی مــەزن ،شــوێنێک لــە ڕۆژێکــدا هــەزارن بــووک و زاوا ســەردانی دەکــەن .ئــەو هۆڵــە بــە ســەقفێکی ڕازاوەی
کریســتاڵی شــوێنێکی تایبــەت بــوو بــۆ ماڵئاوایــی ئــاالن دیالنــی .لــە وتارێکــی ســوزدارانەدا ،ئــاالن بــۆ یەکــەم جــار
لــە جێگەیەکــی وادا باســی لــە ڕیشــەی خــۆی و ئەزموونــی ژیانــی وەک کۆچبەرێکــی کــورد کــرد.
لــە نێوانــی قســەکانیدا باســی لــە دەســتکەوتەکانی خــۆی وەک مرۆڤێکــی خاوەنــڕای جیــدی کــرد .ئامادەبــووان کــە
لــە هــاوکاران ،کاربەدەســتان ،بنەماڵــە و هاوڕێکانــی پێکدەهاتــن بــۆ ســاتێک ســەیری ســەفەری ژیانــی ئاالنیــان
کــرد .مــەودا فیزیکــی و کولتوورییەکانــی ئــەو کاری تێــدا کردبــوون بــەراورد ناکرێــن بــەو ڕێگــە دوورە داهێنەرانــەی
ئــەو پێواویەتــی .توانایــی دیــاری ئــەو و گەیشــتنی بــە لوتکــەی بــواری پیشــەیی ،و کۆکردنــەوەی پســپۆڕان لــە
گۆشــەیەکی جیهــان و یەکخســتنیان بــۆ ئامانجێکــی تایبــەت بــە مەبەســتی باشــرکردنی ژیانــی ملیۆنەهــا کــەس،
ســەرنجی ئامادەبووانــی ڤیەننایــان بــۆ قســە ســادە و ســاکارەکانی ئــاالن ڕاکێشــا.
«ئــەوە دوا وتــاری مــن بــوو لــە  IADHو مــن ویســتم لــە دڵــەوە قســە بکــەم ،بەبــێ هیــچ نوورساوەیــەک ».ئــاالن
کاتێــک بــاس لــەو چرکەســاتە دەکات و ئــەوەی کــە ئــەو کاتــە چ واتایەکــی بــووە بــۆی دەڵێــت «کاتێــک چوومــە
سەرشــانۆ ،کتوپــڕ هەمــوو ژیانــم لــە ڕابــردووەوە تــا ئــەو کاتــە هاتــە بەرچــاو :ئــەوەی لــە کوێــوە هاتــووم ،لــە کوێــوە
دەســتم پێکــرد ،بــۆ کــوێ ســەفەرم کــرد ،ئــەو ئامانجانــەی تــا ئــەو کاتــە پێیــان گەیشــتبووم ،ئــەو شــتەی بــاوەڕم پێــی
بــوو و چــۆن گەیشــتم بــە ڕوانگــەی خــۆم ،هەســتم کــرد گرینگــە ســەفەری ژیانــم بــە کورتــی بــۆ یەکــەم و دواییــن
جــار لەگــەڵ ئامادەبــووان هاوبــەش بکــەم».
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«هەمیشــە ئاواتــم ئــەوە بــوو کــە خەڵکــی سەرانســەری جیهــان یەکســان
بژیــن .ئەگــەر بتوانــن دەســتیان بــە دەرفەتــی یەکســان ڕابــگات ،دەتوانــن
لــە باشــرکردنی کۆمەڵــگا لــە هــەر ڕوویەکــەوە زیاتــر یارمەتــی بــدەن.
لــە پەیوەنــدی بــە خۆمــەوە ،دۆخەکــە ئاڵــۆز بــوو .بــە تەنیــا دەســتم بــەم
ژیانــە کــرد ناچــار بــووم بــڕۆم بــۆ شــتێک کــە بــۆ مــن ئاســتەم بــوو ،بــۆ
کۆمەڵگایەکــی دابــڕاو لــە ســوید .بەوحاڵەشــەو قــەت وازم لــە ئەرکەکــم و
ڕوانگــەم نەهێنــا بــۆ ئــەوەی بــە شــێوەیەکی ســەلوتۆجێنیک و بنیاتنەرانــە
خزمــەت بــە هەســارەکەمان بکــەم.
«مــن فەلســەفەیەکی زانســتیم پــەرە پێــدا کــە ئێســتا جیهانییــە و لەبــەر
دەســتی هەموواندایــە .ئــەوە یارمەتــی دەدات کــە لــە زۆر کێشــەی بنەڕەتــی
هەســارەکەمان تێبگەیــن کــە ئێمــە نــاوی تەندروســتی لــە ڕێگــەی دیزاینامن
بــۆ هەڵبــژاردووە .هیــچ شــتێک لــە تەندروســتی و کوالیتــی شــوێنی ژیــان،
کار و یاریکــردن بــۆ مــرۆڤ گرینگــر نییــە .ئەگــەر بگەڕێمــەوە بــۆ دواوە
پەشــیامن نیــم لــەو ژیانــەی کردوومــە .بــە هەنــگاو نــان بــەرەو پێــش،
ئێســتا دەمەوێــت کــە بــە زانســتەکەم زیاتــر خزمــەت بــە ئەفریقــا و هەروەهــا
واڵتەکــەم و خەڵکــی کوردســتان بکــەم».
زۆر کــەس وتوویانــە کــە ســەردەمی ئــاالن دیالنــی تــەواو بــوو .جیهــان
زۆر بەرینــە زۆر کار مــاون بکرێــن .بەبــێ شــک ،ئێســتا ئــەو بیــر لــە
پێداویســتییەکانی داهاتــوو دەکاتــەوە و ســەیری دەریــای مەدیتەرانە دەکات
لــە مێنتــۆن لــە باشــووری فەڕانســە و  ئــەوەی کــە چــۆن ئــەو پێداویســتییانە
چارەســەر بــکات ،چونکــە هاوڕێکانــی ،هاوکارەکانــی و کەســانی تــر چاوڕێــی
وەرزێکــی نوێــی کارەکانــی ئــەون.

کاتی پێشکەشکردنی دوا

وتاری لە کۆنگرەی دیزاین و
تەندروستی لە ڤیەننا

ئاالن لە شارەوانی ڤیەننا
خەاڵت وەردەگرێت
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ئاالن یەکەم خەاڵتی شانازیی
ئەکادیمیا بۆ دیزاین و

تەندروستی وەردەگرێت

ئاالن لەگەڵ بنەماڵەکەی

ئاالن لە ماڵە نوێیەکەی لە
باشووری فەڕانسە

402

بەشی حەوتەم

گەڕانەوە بۆ سەر بنجی خۆی

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

 .1گەڕانەوە بۆ ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست:

سەردانی تورکیا٢٠٠٧-٢٠٠٣ ،

بــە هــۆی زنجیرەیــەک ڕووداوەوە ئــاالن لــە الیــەن وەزیــری تەندروســتیی تورکیــاوە
بانگهێشــت کــرا بــۆ ئــەوەی ناوەندێکــی توێژینــەوە دامەزرێنێــت و ئــەو کارەش لەگــەڵ
تیمێکــی نێوان-بــواری بــکات کــە زانایەکــی کوردیشــی لــە خــۆ دەگــرت هــەم بــە ڕێکــەوت
بــوو و حاڵەتێکــی ســەیریش بــوو .ئــەو زنجیرەیــەک وتــار پێشــکەش دەکات و ســەرەنجام
پڕۆفیســۆر یۆســتا گارتــۆن لــە کۆمیتــەی خەاڵتــی نۆبڵــی پزیشــکی بانگهێشــت دەکات
بــۆ ئــەوەی دەرەنجامــی پڕۆژەکــەی کــە نەخۆشــخانەی زانکۆیــەک بــوو لــە ئانتالیــا ببینێــت.
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لــە ســاڵی ٢٠٠٢دا ،ئــاالن پرۆفیســۆر ســیرەچ دیلبــەری بینــی ،کــە توێژەرێکــی بــواری چارەســەری خانەیــی
و جینەکانــە لــە زانکــۆی کارۆلینســکا .دیلبــەر ســەبارەت بــە کارەکــەی ئــاالن لەســەر دیزاینــی نەخۆشــخانە
بیســتبووی و داوای کــرد کــە ئایــا ئــاالن و تیمەکــەی دەتوانــن تاقیگەیەکــی نوێــی چارەســەری جینــەکان لــە تورکیــە
دامبەزرێنــن .ئــەم پێشــنیارە هەلێکــی بــۆ ئــاالن ڕەخســاند کــە دوو ئاواتــی لەمێژینــەی پێکــەوە تێکــەڵ بــکات
دیزایــن بــۆ چاودێریــی تەندروســتی و ئیشــكردن لــە پڕۆژەیەکــی زۆر پێویســت لــە واڵتێــک نزیکــی واڵتــی خــۆی.ســەرەنجام ،دیلبێــر ،ئاالنــی بــە دوکتــور ڕەجــەب ئــادگا وەزیــری تەندروســتیی تورکیــا ناســاند .شــتەکان بــە شــێوەی
زنجیرەیــی دەڕۆیشــن ،و دوکتــور ئــادگا ئاالنــی بانگهێشــت کــرد بــۆ ئــەوەی چەندیــن وتــار بــۆ کارمەندانــی وەزارەت
لــە ئانــکارا پێشــکەش بــکات .خێزانــی دوکتــور ئــادگا کــورد بــوو و زانــی کــە ئــاالن کــوردە .کاتێــک ئــاالن گەیشــت،
دوکتــور ڕەجــەب شــاری پــێ نیشــان دا« .دوکتــور ئــادگا کەســێکی زۆر زانــا و هــاوکات زۆر بێدەمــار بــوو »،ئــاالن
دەڵێــت «مــن پەیوەندییەکــی باشــم لەگەڵــی هەبــوو .ئــەو منــی بــرد بــۆ ســەردانی بــازاڕی کــۆن و ڕێســتۆرانتێکی
کــۆن کــە باشــرین کەبابــی شــاری لــێ ئامــادە دەکــرا».
ئــاالن ســەردانی چەندیــن نەخۆشــخانەی لــە ئانــکارا کــرد .ئــەو ســەری ســووڕ مــا لــەو دیزاینــە الواز و تاکڕەنگــەی
بیناکانــی ئــەوێ .نەخۆشــخانەی ســەرەکی تەنیــا یــەک ڕەنگــی تێــدا بــە کار هاتبــوو .ئاالن دەڵێــت «ئەوە تەندروســت
نییــە ،مەبەســتم ئەوەیــە کــە ئــەوان زانیارییــان نییــە لەســەر ئــەوەی کــە چــۆن نەخۆشــخانەیەکی ســەلوتۆجێنیک
دروســت بکــەن .دوکتــور ئــادگا زوو تێگەیشــت مەبەســتی مــن چییــە».
دوکتــور ئــادگا دوایــی لــە ئاالنــی پرســی کــە پێشــنیارەکانی بــۆ باشــرکردنی تەندروســتیی گشــتی لــە ئانــکارا چیــن.
ئــاالن وتــی «ســەرەتا دەبێــت خەڵــک جگــەرە نەکێشــن .هێامکانــی قەدەغەبوونــی جگــەرە زۆر گرینگــن .لــە ئیتالیدا
قســەیەک هەیــە دەڵــێ :ســی فومــا کــۆم ئــون تورکــۆ» واتــە ‹وەک تورکێــک جگــەرە ئەکێشــی› .و ئــەو خــووە بــۆ
کۆمەڵــگا بــاش نییــە ».دوای ســەردانەکەیان ،وەزیــری تەندروســتی هەندێــک ڕێســای بــۆ ڕاگرتنــی جگەرەکێشــان
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لــە شــوێنە گشــتییەکان دەرکــردن .ئــاالن دەڵێــت «کاتێکــی بــاش بــوو لــە تورکیــادا .خەڵــک خەریکــی ئاهەنگێڕانــی
پێــواژۆی ئاشــتیی نێــوان کــوردەکان و دەوڵەتــی تورکیــە بــوون .ئابــووری ڕوو لــە گەشــە بــوو و هیــوای ئــەوە هەبــوو
کــە حکومــەت کێشــە ناوخۆییەکانــی چارەســەر بــکات».
خاڵێکــی بنەڕەتیــی دیکــەی بانگهێشــتەکە بــۆ پڕۆژەکــە لــە تورکیــە ئــەو هەلــە مەزنــە بــوو کــە بــۆ ســەرمایەگوزاری
لەســەر ژێرخانــەکان دەیڕەخســاند .ئــاالن دەگێڕێتــەوە «پێکــە چوویــن بــۆ ژوورێکــی فریاکەوتــن و هــەزاران کــەس
لــەوێ بــوون .چونکــە لــە تورکیــە زۆر ڕووداوی هاتوچــۆ هــەن .لــە ســاڵێکدا ،دەبێــت نەخۆشــخانەکان هــەزاران
کەیــس بــە هــۆی رووداوی هاتوچــۆ دەرمــان بکــەن».

دیزاینی نەخۆشخانەیەکی شێرپەنجە لە ئانتالیا                    لەگەڵ یۆستا گارتۆن و خێزانەکەی لە شوێنی بیناسازی لە ئانتالیا

نەخۆشخانەی شێرپەنجە (ئۆنکۆلۆژیی) ئانتالیا و تاقیگە بۆ توێژینەوە
دوکتــور ئــادگا بــە وردی گوێــی بــۆ بیرۆکەکانــی ئــاالن گــرت و بڕیــاری دا ئیشــی لەگــەڵ بــکات« .شــەش مانــگ
دواتــر لەگــەڵ دیــراک دیلبێــر گرێبەســتێکامن واژۆ کــرد بــۆ ئــەوەی نەخۆشــخانەیەکی شــێرپەنجە و تاقیگەیەکــی
توێژینــەوە بــە ڕووبــەری پەنجــا و دوو هــەزار مەتــری دووجــا دروســت بکەیــن .پڕۆژەیەکــی گــەورە بــوو بــە تێچــووی
بیســت ملیــۆن یــۆرۆ .ئانتالیــا زانکۆیەکــی پزیشــکی هەبــوو و پڕۆژەکــەی ئێمــەش بەشــێک لــەو زانکۆیــە دەبــوو».
ئــاالن بــۆ مــاوەی دوو ســاڵ لەســەر ئــەو پــڕۆژە ئیشــی کــرد .ئــەو بەڕێوەبــەری کۆمیتــەی خەاڵتــی نۆبێلــی پزیشــکی،
یۆســتا گارتۆنــی بــرد بــۆ تورکیــە .ئاالن ،دیلبێــر و گارتۆن باســیان لــە پێویســتیی دامەزارندنی ناوەندێکی چارەســەری
جینــەکان بــۆ پزیشــکەکان و زانکۆکانــی تورکیــە کــرد .ئــاالن بــەردەوام بیــری لــە شــتی گەورەتــر دەکــردەوە؛ ئــەو
دەیویســت زانیارییەکــی زیاتــر بهێنێــت بــۆ تورکیــە و تەنیــا لەســەر دیزاینــی نژیاروانــی ئیــش نــەکات .لــە ســەرەوەی
بیناکــەدا بەرامبــەر دەریــا ،ئــاالن کافەتریــا و یانەیەکــی وەرزش و ســۆنایەکی دانــا ،بــۆ ئــەوەی کارمەنــدەکان بچــن
لــەوێ بحەســێنەوە .هەمــوو ژوورەکان پەنجەرەیــان هەبــوو .ئــاالن هەروەهــا وەک ڕاوێــژکار بانــگ کــرا بــۆ ئەزمیــر
تاوەکــوو پێداچوونــەوە و دیزاینــی ناوەندێکــی دیکــەی توێژینــەوەی پزیشــكی بــکات.
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دیزاینــی ئــاالن کاریگــەری لەســەر گارتــۆن دانــا ،ئــەو کەســەی کــە داوای لێکردبــوو زانکــۆی کارۆلینســکا لــە
ســتۆکهۆڵم دیزایــن بــکات .ئــاالن باســی لــە ئەزمــوون و بەربەســتەکانی بەردەمــی کــرد کــە وەک بیانییــەک لــە
ســوید بوویەتــی ئــەوەش بــە هــۆی زانیارییــەک کــە ئــەو لەســەر گەندەڵــی سیســتمەکە بوویەتــی.
لــە هــەردوو واڵتــی ســوید و تورکیــە ،ئــاالن چەندیــن کارمەنــدی بــۆ ئــەو پڕۆژانــە هەبــوو و چەندیــن ڕاوێژکاریشــی
بــۆ الیەنەکانــی ئەمنیەتــی بینــا وەک ئاگــر و الیەنەکانــی دیکــەی دیزایــن و بیناســازی هەبــوو .دوو نژیاروانــی تــەواو
کاتــی لێبــوون :نژیاروانێکــی تــورک لــە نووســینگەی ســتۆکهۆڵم و ئانــا ســیلیتی لــە ڕۆمــا ،کــە یەکێــک لــە باشــرین
خوێندکارەکانــی ئــاالن بــوو وەک بەڕێوەبــەری پــڕۆژە ئیشــی دەکــرد .لیــزا کاتانــزارۆ ،دەرووننــاس ،و پســپۆڕی
تەندروســتیی گشــتی لــە فلۆریــدا ،و چەندیــن توێــژەری دیکــەش لــە ناوەنــدی توێژینــەوە بــۆ دیزایــن و تەندروســتی
ئیشــیان کــرد« .ئــەوان زۆر توێــژەری بــاش و هەڵکەوتــوو بــوون ،کــە چەنــد پاشــخان و بــواری جیاجیــان تێــدا بــوو و
هەمــوو هــاوڕا بــوون لەســەر ئــەوەی کــە بەشــێک لــە زنجیرەیەک پــڕۆژە بن »،ئــاالن دەڵێــت «ئانــا بەرپرســیارەتییەکی
گــەورەی بــۆ ئــەم پڕۆژەیــە لــە ئەســتۆ گــرت ،و بــە باشــی کاری کــرد بــۆ ئــەوەی بگاتــە باشــرین ئەنجــام .هەندێــک
لــە هاوکارەکانــی پێشــووتری مــن لــە نژیاروانانــی برینکیــش لەگەڵــان بــوون».
ئانــا ســیلیتی ئەزموونــی کارکردنــی خــۆی لەگــەڵ ئــاالن لــە پالندانانــی نەخۆشــخانە بــۆ تورکیــە دەگێڕێتــەوە.
ئەزموونــی ئــەو ،وێنەیەکــان لــە پڕۆژەکــە پیشــان دەدات و ئــەوەی کــە ئــەو لەژێــر چاودێریــی ئاالنــدا چــی فێــر بووە.
«مــن لــە ســێپتەمربی ٢٠٠٥دا ئاالنــم لــە ســوید بینــی .مــن بــۆ خوێندنــی ماســتەرەکەم پێویســتم بــە ئەزموونێکــی
کردەیــی بــوو و لــە بــاری دیزاینــی نەخۆشــخانە و ویســتم ئــەو ئەزموونــە لــە شــوێنێکی دیکــە جیــا  لــە ئیتالیــا بــە
دەســت بهێنــم .لــە ڕێگــەی وێبــەوە لەســەر دیزایــن و تەندروســتی بابەتــم دۆزییــەوە .نامــەم بــۆ ئــاالن نــارد و خــۆم
ناســاند و داوام کــرد کــە ئایــا هەلــی کارکــردن لەگــەڵ ئــەو هەیــە.
«ئــەو زۆر بــە باشــی وەاڵمــی دایــەوە ،پێشــوازی کــرد لــەوەی کــە بچــم لەگــەڵ دیزایــن و تەندروســتیدا کار بکــەم.
لــەو کاتــەدا ئــەوان نووســینگەیەکی بچووکیــان لــە دامــەزراوەی زانســتیی نۆڤــام لــە کارۆلینســکا هەبــوو .هەســتم
کــرد شــوێنێکی باشــە و تــا بەهــاری  ٢٠٠٦لــەوێ مامــەوە .لــە ســەرەتاوە ،وتــم کــە مــن حــەز دەکــەم شــەش مانــگ
لــە شــوێنێکی دیکــە کار بکــەم .ئــاالن وەاڵمــی دایــەوە‹ ،بەڵــێ پڕۆژەیەکــی گەورەمــان هەیــە .دەتوانــی بچیــت بــۆ
ئــەوێ».
«مــن زیاتــر لــە شــەش مانــگ لــە پــڕۆژە تورکییەکــەدا ئیشــم کــرد .ئای.دی.ئەی.ئێــچ و ئــاالن ڕاوێــژکاری پڕۆژەیەکی
نێونەتەوەیــی تورکیــە بــوون و لەگــەڵ ســیرەچ دیلبێــر پرۆفیســۆری کارۆلینســکا ئیشــیان دەکــرد .مــن بیرۆکەکانــی
پالندانانــی خــۆم لەگــەڵ ســیرەچ بــاس کــرد .ئــەو زانیاریــی پزیشــکیی پێویســتی دا بــە مــن و منیــش کاروبــاری
دیزاینەکــەم ڕاپەڕانــد.
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دەرگای چوونەژووری ناوەندی شێرپەنجەی زانکۆی پزیشکیی ئانتالیا

نژیاروان ئانا سیلیتی لە ناوەندی توێژینەوەی دیزاین و تەندروستی
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کارکردن لەگەڵ ئەو تیمە زۆر تایبەت بوو! ژینگەیەکی بێوێنە بوو.
«کارکــردن لەگــەڵ ئــاالن وەک کارکردنــە لەگــەڵ ســەرۆکێک کــە زۆرتریــن هیــوات پێیەتــی .ئــەو کەســێکی
یارمەتیــدەر بــوو و ئــاگاداری دەکــردی .قــەت هیــچ کێشــەیەکم لــە هاتوچــۆ بــۆ ئیتالیــا نەبــوو بــۆ ئــەوەی کاروبــارە
تایبەتەکانــی خــۆم جێبەجــێ بکــەم یــان لــەو نێوانــەدا خوێندنــی ماســتەرەکەم درێــژە بــدەم .ئــاالن کەشــێکی
لەبــاری بــۆ ئــەو دۆخــە تایبەتــەی مــن ڕەخســاند.
«ئــەو لەســەر شــتێک کاری دەکــرد کــە بۆخــۆی بــڕوای پێــی بــوو ،هــەر بۆیــە نووســینگەیەکی زۆر تەندروســتامن
هەبــوو .مــن لــە نزیــک ئاکواریــۆم دادەنیشــتم .لــە ســوید ،حکومــەت ئاســتی بەکارهێنانــی ڤیتامینــەکان و میــوەکان
بــەرز دەکاتــەوە ،بۆیــە لــە هــەر نووســینگەیەک لــە ســوید ســێوێکی زۆر هەیــە .ڕۆژێــک لــە بیرمــە ئــاالن میوەیەکــی
ســووری پێبــوو .ئــەو وتــی ‹ئــەو میوەیــەم هێنــاوە بــۆ تــۆ تاقــی بکەیتــەوە .دەنــا تــۆ لــە کاتــی کارکردنــدا هــەر ئــەو
ســێوانە دەخۆیــت کــە لەبــەر دەمتــدا دانــراون .تکایــە وەرە لەگــەڵ ئێمــە لەســەر ئــەو مێــزە دانیشــە ›.ئــەو کارەی زۆر
جــوان بــوو .مــن لــە شــوێنێک لــە ئیتالیــاوە هاتبــووم کــە ژینگــەی کار زۆر ئاســتەم و پڕسرتێســە.
«ئــاالن وەک ڕاوێژکارێــک زۆر شــتی فێــر کــردم و زۆر وتــاری پێــدام بــۆ ئــەوەی بیانخوێنمــەوە .بەشــێکی زۆری ئــەو
وتارانــە توێژینەوەیــەک بــوو کــە دیزایــن و تەندروســتی پشــتیوانی لــێ دەکــردن .مــن قــەت لــە ڕێکخراوەکەمــدا ئــاوا
چاوەدێرییەکــم نەدیتبــوو .ئــەو هاوبەشــكردنی زانیارییــە بــە ڕاســتی یارمەتــی دام.

گەشتی زانستی لە فینالند لەگەڵ تیمیکی کارمەندانی پزیشكیی و پالندانەرانی تورکییە
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«لــە بــاری تەکنیکیشــەوە زۆر شــت لــە ســیرەچ فێــر بــووم .چونکــە لــە ڕاســتیدا ئێمــە لــە تاقیگەکانــی نزیــک بوویــن.
بــۆ ئێمــە کــە نووســینگەکەمان لــەوێ بــوو زۆر بــاش بــوو لــە نەخۆشخانەشــدا کار بکەیــت چونکــە دەتزانــی کــە
دەتهەوێــت وێنــەی چــی بکێشــیتەوە .مــن قــەت پێشــر پالنــی بینــای لــەو شــێوەیەم نەکێشــابوو ،هــەر لــەوێ بــۆ
یەکــەم جــار تاقیگــەی زیندەناســیی خانەییــم دەبینــی .لــە ڕاســتیدا زۆر پرۆســەی پاکوخاوێنــی هەیــە بــۆ ئــەوەی
لــەو شــوێنانەدا بچیتــە ژوورەوە .لــەو پــرۆژە زۆر تەکنیکییــەدا ،لەســەر الیەنــە تەکنیکییەکانــی ئــەوە کارم کــرد کــە
چــۆن دەکرێــت ژوورەکان ڕێــک بخرێــن بــۆ ئــەوەی بەباشــی کارەکانیــان تێــدا جێبەجــێ بکرێــت .هــەر شــتێک لــەو
بینــا تایبەتــەدا فێــری بــووم دواتــر لــە کارەکەمــدا یارمەتــی دام».
لەگــەڵ پشــتیوانی و ڕێنوێنیــی ئــەو کەســانەی کــە کاری لەگــەڵ دەکــردن بــۆ ئــەوەی ئامانجەکــەی کــە
باڵوکردنــەوەی زانســت بــوو بــەدی بێــت ،ئــاالن گەشــتێکی زانســتیی گــەورەی بــۆ پزیشــکە تورکییــەکان بــۆ فینالنــد
ڕێکخســت .ئــەو داوای لێکــردن کــە ســەبارەت بــە پرۆژەکانــی نژیاروانــی زانیــاری بــە دەســت بهێنــن .ئــەو هەروەهــا
ســێمینارێکی لەســەر کەشــتییەک لــە هێلســنکییەوە بــۆ ســتۆکهۆڵم بەڕێــوە بــرد بــۆ ئــەوەی پیشــانیان بــدات
کــە سیســتمی چاودێریــی تەندروســتیی ئەورووپــا چــۆن کار دەکات .ئامادەبــووان لەگــەڵ فێربوونــی بنەماکانــی
ســەلوتۆجێنیک ،هــاوکات چێژیــان لــە ســەماکردن و نانــی شــەو وەردەگــرت.

ئاالن گەشتێکی زانستیی گەورەی بۆ پزیشکە تورکییەکان
بۆ فینالند ڕێکخست .ئەو داوای لێکردن کە سەبارەت بە
پرۆژەکانی نژیاروانی زانیاری بە دەست بهێنن .ئەو هەروەها
سێمینارێکی لەسەر کەشتییەک لە هێلسنکییەوە بۆ
ستۆکهۆڵم بۆ بیست کەس بەڕێوە برد.
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 .2خزمەت بە کوردستان٢٠١٦-٢٠٠٤ ،

ئــاالن زۆر گەشــبین بــوو بــەوەی کــە دەتوانێــت لەگــەڵ کوردســتان کار بــکات .پرۆژەکانــی لــە تورکیــە ،لــە ئانتالیــا،
ئیزمیــر و شــارەکانی دیکــە زۆر هەلیــان بــۆ ڕخســاند کــە ســەردانی ناوچەکــە بــکا و شــارەزاییەکەی خــۆی لــەوێ
بناســێنێت .ئــەو دەیتوانــی کــە وێنەیەکــی لــە دۆخــی هەنوووکەیــی کوردســتان ببێــت چونکــە هــەر جارێــک کــە
دەچــوو بــۆ تورکیــە سەرێکیشــی لــە کوردســتانی عێــراق دەدا .ئــەو ســەفەرانە بــۆ کوردســتان بــۆ کەســێک کــە
پشــتیوانیی حکومەتــی تورکیــای ببێــت ئەمنــر بــوون.
لــە یەکــەم ســەفەری فەرمــی بــۆ کوردســتان لــە ســاڵی  ،٢٠٠٤ئــاالن لەگــەڵ ســەرۆکی کــورد جــەالل تاڵەبانــی
دیــداری کــرد کــە دواتــر بــوو بــە ســەرۆککۆماری عێــراق .ئــەو هەروەهــا لەگــەڵ بەڕێوەبەرایەتیــی حکومەتــی هەرێمی
کوردســتان و لەوانــە مەســعود بارزانــی دیــداری دەکــرد .ئــەوە زۆر بەســوود بــوو چونکــە ئــاالن بــۆ ڕێبــەرە کوردەکانــی
ئــەو ناوچەیــە کەســێکی نەنــارساو بــوو.
ڕێبــەرە کــوردەکان پێیــان دەوت «تــۆ کــوردی ،ئــەی ئــەو بیســت ســاڵە لــە کــوێ بوویــت؟ شــەفیق قــەزاز ،کــە وەزیــر
بــوو راســتەوخۆ پێــی وت «مــن لــە ئەوروپــا ژیــاوم و قــەت نــاوی تــۆم نەبیســتووە».
ئــاالن وەاڵمــی دایــەوە «مــن ســەرقاڵی کار ،توێژینــەوە و پەروەردەکردنــی خــۆم بــووم و ئێســتا کاتییەتــی و بــۆ منیــش
گرینگــە کــە جارێکــی دیکــە لەگــەڵ کــوردەکان پەیوەنــدی بگرمــەوە و ئــەو شــتەی فێــری بــووم بیگوازمــەوە بــۆ
ئێــرە».
نەخۆشخانەی نوێ لە سلێامنی
ئــاالن دەڵێــت «لــە ســلێامنی ،داوام لــێ کــرا لــە پرۆژەیەکــی دروســتکردنی نەخۆشــخانەدا یارمەتییــان بــدەم.
لەگــەڵ کۆمپانیایــەک لــە تورکیــا بــە نــاوی یونیگیــن پەیوەندیــم کــرد کــە بــە واتــای ‹ڕۆژە نوێیــەکان›ە .ئــەوان بــە
ڕەچەڵــەک کــورد بــوون .باوکــی بەڕێوەبــەری کۆمپانیاکــە زۆر بــە باشــی بــە کــوردی قســەی دەکــرد ،بــەاڵم کوڕەکانی
و ئەندامەکانــی دیکــەی بنەماڵەکــەی نەیاندەتوانــی بــە کــوردی قســە بکــەن .مــن خاوەنەکەیــم لــە ئانــکارا بینیبــوو.
ئــەو زۆر بینــای لــە ســلێامنی و هەولێــر دیزایــن کردبــوون .بــەاڵم لــە کۆتاییــدا دەســەاڵتدارانی ســلێامنی بڕیاریــان
دا لەگــەڵ کۆمپانیایەکــی کۆریایــی گرێبەســت بکــەن».
ئــاالن ســەری ســووڕ مابــوو .ئــەو کۆمپانیــا کۆریاییــە هیــچ پەیوەندییەکی بە ســلێامنییەوە نەبــوو و هیچ شــارەزاییەکی
نەبــوو و فەرمانبــەری شارەزاشــی لــە دیزاینــی نەخۆشــخانەدا نەبــوو .ئــاالن شــی دەکاتــەوە «ئــەوان داوایــان لــە مــن
کــرد یارمەتییــان بــدەم ،و لــە کۆتاییــدا متامنەیــان بــە پێشــنیارەکانی مــن نەکــردن .زۆر ئاســتەمە لەگــەڵ کــوردەکان
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کار بکەیــت .بــۆم دەرکــەوت کــە لــەوێ پێکهاتــە و یاســاکان زۆر الوازن .یونیگیــن وتــی کــە کۆمپانیــا کۆریاییەکــە
پرۆژەکــەی بــە پەنجــا ملیــۆن دۆالری ئەمریکایــی گرتــووە و ئــەوان ویســتییان کــە بــە چــل ملیــۆن بیفرۆشــن .ئــەوەش
واتــا :کۆرییــەکان دەتوانــن پرۆژەکــە بفرۆشــن ،و لەالیــەن کۆمپانیایەکــی دیکــەوە دروســت بکرێــت ».دەرکــەوت کــە
جەنەراڵێکــی ئەمریکایــی بەڕێوەبــەری کۆمپانیــا کۆرییەکەیــە« .ئــەو کەســێکی بەبڕشــت بــوو و لەگــەڵ تاڵەبانــی
لۆبــی کردبــوو کــە پڕۆژەکــە بدرێــت بــە کۆرییــەکان».

لەگەڵ جەالل تاڵەبانی سەرۆککۆماری کوردی عێراق

ئــاالن بــە تاڵەبانــی وت کــە بۆچــی پرۆژەکەیــان داوە بــە کۆمپانیایەکــی کۆریایــی و نەیانــداوە بــە کــوردەکان
و تورکــەکان .تاڵەبانــی وەاڵمــی دایــەوە «بــڕوام پــێ بکــە ،بابەتەکــە سیاســی بــوو .کۆریاییــەکان لــە ڕێگــەی
کۆمپانیاییەکــی بەرهەمهێنانــی تواندنــەوەی ئاســنەوە یارمەتیــان دەدەن .ئــەوان بەرهەمەکــە دەهێنــن بــۆ ئێــرە و
دەتوانــن دواتــر هــەر شــتێک پێیــان خــۆش بێــت دروســتی بکــەن.
ئــاالن وەاڵمــی دەداتــەوە «ســەیر  بــوو ،چونکــە کەلوپەلــی شــکاوم لــە شــوێنێک لەنــاو شــاردا بینــی .کێوێــک لــە
ئاســنەواڵەی شــەڕ لــەوێ بــوو .بــە هــۆی ئــەوەی تورکیــە ســەرچاوەی ئاســنی نییــە دەتوانــن ئاســنەواڵەکان بنێــرن بــۆ
ئــەوێ .کۆریاییــەکان بەڵێنیــان دابــوو کــە کۆمپانیایەکــی تواندنــەوەی کانزایــان بــۆ دروســت دەکــەن.
«ئــەوە نەخۆشــخانەیەکە کــە تێچووەکــەی پەنجــا ملیــۆن دۆالرە ،پرۆژەیەکی بازرگایــی زۆر ســەرنجڕاکێش و پڕتێچووە.
دەرکــەوت کــە پیــاوە کۆرییەکــە گڕێبەســتی نەخۆشــخانەکەی بــە بیســت لــە ســەد کەمــر لــەوەی وەریگرتبــوو بــە
کۆمپانیایەکــی تورکــی فرۆشــتبوو .ئــەوەش واتــا کۆمپانیــا کۆرییاییەکــە تەنیــا بــە واژۆی گرێبەســتێک دە ملیــۆن
دۆالر قازانجــی کردبــوو .ئــەوان تەنانــەت یــەک ئەندازیاریــی کۆریاییــان نەهێنابــوو بــۆ نــاو باســەکان».
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بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

مەبەســتی مــن ئــەوە بــوو کــە لــە کوردســتان کار بکــەم و یارمەتییــان بــدەم .ژمارەیەکــی یەکجــار زۆر هەڵــەم لــە
پالنــی نژیاروانــدا بینیــن .پرســیارم لــە دوکتــور بەرهــەم ســاڵح ســەرۆکوەزیرانی هەرێمــی کوردســتان کــرد و ئــەو
پێــی وتــم کــە پارەیەکــی زۆریــان داوە بــە نژیاروانێکــی لوبنانــی لــە بەیــرووت .مــن بــە ڕاســتی دەمویســت لــەوێ
کار بکــەم بــەاڵم لــە دۆخێکــی سیاســیی وادا بــە ڕاســتی نەدەکــرا .مــن هیــچ ڕێگەیەکــم نەدەبینــی بــۆ ئــەوەی
یارمەتییــان بــدەم».

یەکەم کۆبوونەوەی کاس لە پارکی زانستیی نۆڤوم لە ناوەندی توێژینەوەی دیزاین و تەندروستی
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ڕێگەچارە _کاس» ئەکادیمیای زانستیی کوردستان٢٠٠٥-٢٠٠٤ ،
بڕیــارم دا باشــرین ڕێگــە بــۆ یارمەتیــی هەرێمــی کوردســتان دامەزراندنــی ئەکادیمیــای زانســتیی کوردســتان،
کاس()KASە .مەبەســتی مــن هێنانــی ڕێبازێکــی کردەیــی بــوو بــۆ داهاتــووی کوردســتان و هەروەهــا هێنانــی
چەندیــن پرۆفیســۆر بــوو بــۆ ئــەوەی لــە زانکۆکــەدا وانــە بڵێنــەوە .ســەرەتا ئــارەزووم ئــەوە بــوو بــە شــوێن ڕێگەیەکــدا
بگەڕێــم بــۆ ئــەوەی بــە زانیارییــە زانســتییەکەم خزمەتێــک بــە کوردســتان بکــەم چونکــە بــۆ مــاوەی چەندیــن دەیــە
بــوو کــە مــن ئــەو کارەم لــە ئاســتی جیهانیــدا دەکــرد.
«مــن ئــەو بیرۆکــەم بــاس کــرد و دوای چەندیــن مانــگ توێژینــەوە ،بابەتێکــم نووســی .لــە ٢ی ئوتــی ٢٠٠٤دا ،کاس
یەکــەم دانیشــتنی ســەرەتایی خــۆی لــە ســتۆکهۆڵم بــە ئامانجــی دروســتکردنی تۆڕێــک لــە زانایانــی کــورد و ناکــورد
بەڕێــوە بــرد بــۆ ئــەوەی ئاســتی ژیانــی خەڵکــی کوردســتان باشــر بــکات .ئــاالن ڕوونــی دەکاتــەوە «ئامانجــی مــن
ئــەوە بــوو کەســانی دیکــەی کــورد بــۆ پرۆژەکــە بانگهێشــت بکــەم .زۆر کەســم بانــگ کــرد و زیاتــر لــە ســەد کــەس لــە
واڵتــی جیاجیــاوە هاتــن .پرۆفیســۆر ،عەالدیــن دالوەر لــە لەندەنــەوە هــات و دوکتــور خالیــد ســاڵح لــە گوتێنبێرگــەوە
هــات .دەســتەیەکی بەڕێوەبەرایەتیــی کاتیــان دیــاری کــرد کــە هەموویــان کــورد بــوون .خالیــد ســاڵح دواتــر بــوو
بــە وتەبێــژی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان .دوکتــور عەالدیــن دالوەر چــوو لــە هەولێــر بــە پشــتیوانیی تاڵەبانــی
ڕێکخــراوەی توێژینــەوەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتی دامەزرانــد.
ڕاگەیاناندنی کاس لە کوردستان
«لــە ڕێگــەی میدیــاوە ،دامەزراندنــی کاســان لــە کوردســتان ڕاگەیانــد و لەالیــەن نێچیرڤــان بارزانــی ســەرۆک
وەزیــری هەرێمــەوە پشــتیوانی کــرا کــە زەوییەکــی بــۆ ئەکادیمیــا لــە هەولێــر دیــاری کردبــوو .مەســعود بارزانــی
ســەرۆکی هەرێمــی کوردســتان ،داواکارییەکــی لــە هەمــوو کــوردان کــرد بــۆ ئــەوەی بگەڕێنــەوە و لەگەڵیــان کار
بکــەن .کاس نزیکــەی  ١٠،٠٠٠دۆالری لــە هەولێــر و  ١٠،٠٠٠دۆالری لــە حکومەتــی ســلێامنییەوە وەرگــرت .بــەو
بــڕە پارەیــە ،ماڵپەڕێکــی پرۆفیشــناڵامن دامەزارنــد و تیمێکــی ســێ کەســیامن نــارد بــۆ ئــەوەی پرۆژەکــە دەســت
پێبکــەن .لــە ٢٠٠٤دا ،ماڵپــەڕی کاس داوای لــە هەمــوو کــوردان کــرد کــە بچنــە پــاڵ ئەکادیمــی زانســتیی
کوردســتان بــۆ ئــەوەی بــە زانســت ،شــارەزایی و زانیارییــەوە پشــتیوانی لــە خەڵکەکــان بکەیــن.
شۆکی کولتووری :سەفەرەکان بۆ کوردستان
لــە ســااڵنی  ٢٠٠٤بــۆ  ٢٠١٠ئــاالن چەندیــن جــار ســەفەری کــرد بــۆ کوردســتان .لــە ســاڵی ٢٠٠٤دا ســنووری
ســوریای بەزانــد بــۆ ئــەوەی بچێــت بــۆ عێــراق .ئــەو چــوو بۆ شــاری قامیشــلی کــە ناوەکەی بــە واتــای «قامیشــەاڵن»ە
و دەکەوێتــە ڕۆژهەاڵتــی باکــووری ســوریا .دەوروبــەری مانگــی جــون بــوو و زۆر گــەرم بــوو .ئــاالن لەگــەڵ ئەنــدام
پەرلەمانــی ســوید ،جەبــار ئەمیــن ،هاوســەرە ڕۆژنامەنووســەکەی شــەپۆل مێرگەســووری و ئەندازیــاری کــورد هیــوا
تیلەکۆیــی ســەفەری کــرد.
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وێنەی  ١٦٩لە چەپەوە :ئەندازیاری کورد هیوا تیلەکۆیی ،ئەندام پەرلەمانی سویدی جەبار ئەمین،

نووسەر ،سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان بەرهەم ساڵح ،ڕۆژنامەنووس شەپۆل مێرگەسووری ،و
عەبدوڕەزاق فەیلی بەرپرسی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان.

لە کەرکووک لەبەردەم وێنەی شاعیری کورد ئەحمەدی خانی
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لــە ئۆتۆمبیلێکــی لیمۆزینــدا ،بــەو ناوچــە گــەرم و وشــکەدا تێپەڕیــن .زۆر بۆیــان ســەیر بــوو کــە بــەردی مەڕمــەڕی
ڕازاوە ،لــە هەمــوو شــوێنەکانی قامیشــلی وێنــەی بەشــار ئەســەدیان لەســەر هەڵکەنــراوە .لــە بــەردەم پااڵوگــە
دەوڵەمەندەکانــدا ،لــەو ناوچــە وشــکانییەدا ئــاالن بنەماڵــە کــوردە هەژارەکانــی دەبینــی کــە لــە هــەژاری و
لێقەماوییەکــی تــەواودا دەژیــان و تــەواو دەرخــەری ژیانێکــی پــڕ لــە چەرمەســەری بــوون .لــە کاتێکــدا بینــای ڕازاوە
و مۆنیۆمێنتــی ســەرۆککۆمار ئــەو ناوچــەی پڕکردبــوو و ســەروەت و ســامانی نــەوت کــە ئــی کــوردەکان بــوو لــەو
ناوچەیــە نەدەمایــەوە و خەڵکەکــەی لــە دۆخێکــی هەژارانــەدا دەژیــان.
ئــاالن و هاوڕێکانــی گەیشــتنە ســنووری عێراق-ســوریا و بــە بەلەمێــک بــە ڕووبارێکــدا پەڕینــەوە و چوونــە نــاو خاکــی
عێــراق .ئــاالن دەڵێــت «لــەو ســنوورە دەســتکردەی  نێــوان عێــراق و ســوریا ،کاربەدەســتان ئەوەنــدەی نیگەرانــی
ڕاگرتنــی ئایــدز بــوون ،ئەوەنــدە نیگەرانــی خۆشــبژێوی و ئاســوودەیی کەســێکی گوندنشــین نەبــوون».
لەوێوە ،بە ناوچەیەکی یەکجار مەترسیداردا و لە موسڵەوە چون بەرەو کەرکووک .دواتر چوون بەرەو سلێامنی.
کەرکووک
«لەگــەڵ چوومنــان بــەرەو عێــراق گونــدە کوردییەکامنــان بینیــن .ســاکەکەی مــن زۆر بەرچاو بــوو و ڕەنگێکــی زەردی
هەبــوو ،بۆیــە هەمــوو خێــرا دەیانزانــی کــە لــە ئەورووپــاوە هاتــووم .لــە ســنوورەوە ســەرەتا چوویــن بــۆ کەرکــووک .زۆر
مەترســیدار بــوو؛ خەڵــک پێیــان وتیــن کــە شانســان بــووە گەیشــتووینەتە جــێ .ڕێــگای کەرکــووک لــە کۆنرتۆڵــی
حکومەتــدا بــوو .ئەمریکاییــەکان لــە هەمــوو شــوێنێک ئامــادە بــوون؛ ئەمریــکا ســاڵی  ٢٠٠٣هێرشــی کــرد .ئێمــە
تەنیــا دوو شــەو لــە کەرکــوک ماینــەوە».
پێشکەشکردنی پڕۆژە
ئــاالن بــە هیــوای وەرگرتنــی پشــتیوانی ،پرۆژەکــەی لــە ســلێامنی پێشــکەش کــرد .لــەوێ بەربەســتی سیاســی زۆر
بــوون« :یەکێــک دەیگــوت ئــەو پــرۆژە ئــی بارزانییــە ،کەســێکی تــر دەیگــوت ئــی تاڵەبانییــە .هەروەهــا ئــەوان دوودڵ
بــوون لــەوەی کــە ئێمــە کێیــن ،هەرچەنــد مــن بــۆم ڕوون کردنــەوە کــە ئێمــە ســەر بــە هیــچ حیزبێــک نیــن .مــن
ڕاســتیم گــوت :مــن زانایەکــم و تەنیــا دەمهەوێــت یارمەتیــی نەتەوەکــەم بــدەم».
سلێامنی
ســلێامنی بــۆ کوردەکانــی ئێــران شــوێنێکی مەترســیدار بــوو چونکــە کۆمــاری ئیســامیی ئێــران ئامادەییەکــی
زۆری هەبــوو لــەو شــارە .بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوە ،ئــاالن و تیمەکــەی پــڕۆژەی ئەکادیمیــای زانســتیی کوردســتان
و کاری ئاالنیــان لــە بــواری دیزایــن و تەندروســتی بــۆ بەرهــەم ســاڵح بــاس کــرد ،ئــاالن دەڵێــت «بەرهــەم ســاڵح زۆر
کەســێکی کــراوە بــوو .ئــەو کەســێکی خوێنــدەوار و خــاوەن دیــد بــوو» کــەو کاتــەدا ،حکومەتــی هەرێــم کاری لەســەر
دروســتکردنی نەخۆشــخانەیەکی  ٣٠٠تەختــی دەکــرد .داویــان کــرد کــە ئایــا ئــاالن دەتوانێــت یارمەتــی بــدات و
ئــاالن ئامادەیــی دەربــڕی.
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لــە ســلێامنی و لــە زانکــۆی ســلێامنی ئــاالن ســێمینارێکی دوو ڕۆژەی بەڕێــوە بــرد« .ئــەوە بــۆ مــن زۆر هەیەجانــی
هەبــوو .مــن دەمویســت بــاس لــەوە بکــەم کــە چــۆن کۆمەڵگایەکــی تەندروســت لــە کوردســتان ســاز بکەیــن.
ڕۆژی یەکــەم سێســەد کــەس بەشــدار بــوون ،بــەاڵم لــە ڕۆژی دووهەمــدا شــوێنی دانیشــن نەمابــوو .شەشســەد
کــەس لــەوێ بــوون .ڕۆژی یەکــەم لەســەر ژێرخانــەکان ،شــار و شــێوەژیانی تەندروســت جەختــم کــردەوە و ڕۆژی
دووهــەم لەســەر الیەنــی دەروونــی دیزایــن باســم کــرد .هەروەهــا باســم لــە هــۆکارە کاریگــەرەکان بــۆ دروســتکردنی
کۆمەڵگایەکــی تەندروســت کــرد».
ئــاالن ئــەو کاتــەی کــە مابــۆوە بــە کۆبوونــەوە و پەیوەندیگرتــن لەگــەڵ ئەندامانــی حیزبەکــەی بارزانــی ،وەزیــرەکان
و بەرپرســانی زانکــۆکان بەســەر بــرد .ئــەو پێــی ســەیر بــوو کــە ئــەو هەمــوو وەزیــرە بــە هــۆکاری سیاســی و نــەک
بەپێــی پســپۆڕییان دامــەزراوان .ئــەوان هیــچ ڕوانگەیەکیــان نەبــوو و هیــچ پالنێکیــان بــۆ بوارەکــەی خۆیــان نەبــوو.
ئــاالن وتــی «ئــەوە  لەبــاری پیشــەییەوە بەکەڵــک نییــە بــەاڵم مــن بــە ڕاســتی چێــژم لــەوە وەرگــرت کــە گەڕاومەتــەوە
کوردســتان و لەگــەڵ ئــەو خەڵکــە کــۆ دەمبــەوە».
بەربەستەکانی بەردەمم و هەوڵەکان بۆ ئاشتبوونەوە لەگەڵ حیزبە کوردییەکانی ئێران
بــە دوو هــۆکار ئــەو پــرۆژە و پڕۆژەیەکــی تــر لــە داهاتــوو جێبەجــێ نەکــران .یەکــەم ئــەوەی کــە لــە نێــوان خــودی
کوردەکانــدا ناکۆکــی هەبــوو و زۆر کــەس گاڵتــەی بــە شــوێنی دروســتکردنی پرۆژەکــە دەکــرد .ئــاالن حــەزی
نەدەکــرد بەڕێوەبردنــی پڕۆژەکــە بســپێرێتە دەســت کەســێکی تــر و لــە نێــوان کەســایەتییەکان بەریەککەوتــن و
کێبەرکــێ لــە ئــارادا بــوو.
بەوحاڵەشــەوە ،ئــاالن هەلەکــەی قۆســتەوە بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ چەندیــن حیزبــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان کــە
لــە باشــوور بــوون دیــدار بــکات .ســەردانی باڵەکانــی حیزبــی دێموکــرات و کۆمەڵــەی کــرد .پەیامــی ئــەو بــۆ
حیزبــەکان هەمــان پەیامــی هەمیشــەیی بــوو :پێویســتە کــورد یەکگرتــوو بێــت« .هەمــوو هەوڵــی مــن بــۆ ئــەوە بــوو
کــە یەکگرتوویــی نەتەوەیــی لەنێــوان حیزبــە سیاســییەکاندا بخرێتــە پێــش هــەر شــتێکی تــر .لەگــەڵ هــەردووو
کۆمەڵــە و دێموکراتــەکان کــۆ بوومــەوە و پێموتــن کــە پێویســتە بەرەیەکــی یەکگرتــوو پێکبهێنــن .پێشــنیارم کــرد کــە
وۆرکشــاپێک لــە نێــوان حیزبــە جیاجیــاکان پێکبێــت و کارە گرینــگ و لەپێشــرەکان دیــاری بکرێــن ،و ئــەوەی کــە
پێویســتە لــە ئێســتادا چــی بکــەن و لــە دە ســاڵی داهاتــوودا چــی بکــەن .ئــەو شــوێنەی ئــەوان لێــی دەژیــن ئێــران
زۆر دزەی تێکــردووە و ئــەوان ناتوانــن لــە کەمپەکانیــان بچنــە دەرەوە .بــەاڵم مــن سیاســەتوان نیــم و حەزیشــم بــە
سیاســەت نییــە .مــن لــەوە زیاتــر نەچوومــە پێــش .وێــڕای هەوڵــە ســەرەتاییەکانم ،گەیشــتمە ئــەوەی کــە مــن ناتوانــم
هیــچ شــتێک لــە دۆخەکــە بگــۆڕم».

«هەموو هەوڵی من بۆ ئەوە بوو کە یەکگرتوویی نەتەوەیی لە نێوان حیزبە
سیاسییەکاندا بخرێتە پێش هەر شتێکی تر .لەگەڵ هەردوو کۆمەڵە و
دێموکراتەکان کۆ بوومەوە و پێموتن کە پێویستە بەرەیەکی یەکگرتوو پێکبهێنن.
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 .3کۆنگرەی جیهانیی کوردستان٢٠١٨-٢٠١١ ،

دوای هەوڵێکــی زۆر بــۆ بەرەوپێشــردنی چینــی ئەکادیمیــی کوردســتان ،ئــاالن فۆرمەتێکــی تــری
دروســت کــرد و کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتانی دانــا کــە بــە دوای کۆنگــرەی جیهانیــی دیزایــن و
تەندروســتیدا ئــەم کۆنگرەیــە پێکهــات .ئــەو هیواداربــوو کــە کۆمەڵــگای کوردســتان و تاراوگــە
خۆیــان لــە ڕووداوی پێشــکەوتنخوازانەی ناسیاســیدا ڕێــک بخــەن.
کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان داوای لــە کەســانی پرۆفیشــناڵ ،ئەکادیمیــک ،زانــا و توێــژەر
لــە سەرانســەری جیهانــەوە کــرد کــە بابەتەکانیــان بنێــرن .وتارخوێندنــەوەی ڕاســتەوخۆ ،وتووێــژ
و منایشــی پۆســتەر لــە زانــا کــوردەکان ،پســپۆڕانی تەندروســتی ،ڕاهێنــەران و کەســایەتییە
سیاســییەکان یــەک ئامانجــی هەبــوو :داهێنــان ،نوێگــەری و باشــرکردنی ئاســتی ژیانــی
ناوچەکانــی کوردســتان .ئامانــج هاوبەشــکردنی زانیــاری لــە نێــوان کوردەکانــدا بــوو بــۆ ئــەوەی
ئاســتی ژیانــی خەڵکەکەیــان لــە گەنجــەوە بگــرە تــا بەتەمەنــەکان لــە ڕێگــەی بــوارە جیاجیاکانــی
زانســتەوە ببەنــە ســەر .وەک تینــک تانکێکــی کــوردی وا بــوو ،کــە ئامانجێکــی ســەرەکی هەبــوو:
باشــرکردنی ژیانــی کــوردەکان ،بــە ژن و منــداڵ و پیــاوەوە لــە ئێســتا و لــە داهاتووشــدا.
چارەنووســی ئــاالن وا بــوو کــە لــە تەمەنێکــی کەمــدا واڵتەکــەی جــێ بهێڵێــت .ئــەو کار و خوێندنەکــەی لــە ئەوروپــا
درێــژە دا ،بــەاڵم هێشــتا پەیوەندییەکــی بەهێــزی لەگــەڵ خەڵــک و خاکەکــەی مابــوو .تەنانــەت دوای ئــەوەی کــە
لــە ســوید نیشــتەجێ بــوو و ئیشــێکی باشــی لــە بــواری دیزایــن و تەندروســتیدا ڕێکخســتبوو ،پەیوەنــدی لەگــەڵ
هــاوڕێ و هــاوکارە کوردەکانــی لــە تاراوگــە پاراســت .لەگــەڵ ئــەوەی کــە ڕێــژەی ســەفەرەکانی زیاتــر و زیاتــر بــوو،
زۆر جــاران لــەو شــوێنانەی دیــدار و کۆبوونــەوەی بــوو ،ســەردانی کوردەکانیشــی دەکــرد .ئامانجــی ئــەوە بــوو
کــە کەســانی پســپۆڕی بــە ئەزمــوون کــۆ بکاتــەوە بــۆ ئــەوەی فۆرومێکــی زانســتیی نێونەتەوەیــی بــۆ گەلەکەیــان
دامبەزرێنــن .ئــەوە ڕوانگــە و بیرکردنــەوەی ئــەو بــۆ چەندیــن ســاڵ بــوو.
هاندان لە قارەمانێکی ڕابردووەوە
ڕۆژێــک هاوڕێیــەک کتێبێکــی لــە ڕێگــەی ئیمەیلــەوە بــۆ نــارد کــە ناونیشــانی کتێبەکــە ئەمــە بــوو :خولیــا و مەرگــی
ڕەحامنــی کــورد .کتێبەکــە لەســەر ژیانــی دوکتــور عەبدوڕەحامنــی قاســملوو ،ڕێبەرێــک بــوو کــە ئــەو  بــەردەوام لــە
هەمــوو ژیانیــدا ستایشــی کردبــوو و کاتێــک منــداڵ بــوو بینیبــووی .ئــەو دەگێڕێتــەوە «لــە چەنــد ڕۆژدا ســەرجەم
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کتێبەکــەم خوێنــدەوە .کتێبەکــە نوقمــی خــۆی کــردم .هەمــوو ئــەو گەشــتانەی قاســملوو کردوونــی منیــش بــە
شــێوەیەک کردوومــن و هەمــوو ئــەو شــوێنانەم دەناســینەوە .ڕاســتییەکەی بڵێــم ،چارەنووســی ئــەو زۆر خەمبــاری
کــردم ،ئــەو ڕۆژەی کــە کتێبەکــەم تــەواو کــرد ،گریــام».
«بــە خۆمــم گــوت :ئــەو نووســەرە ئــەم کتێبــەی نووســیوە ،وەک کەســێک و ڕۆژنامەوانێکــی ڤێنێزۆالیــی کارێکــی
مەزنــی کــردووە چونکــە هیــچ کتێبێکــی هاوشــێوەی ئــەوە نییــە .هەروەهــا بــە خۆمــم وت ،مــن دەتوانــم چــی بکــەم؟
زۆر بــە کاروبــاری ئەکادیمیــای زانســتیی کوردســتانەوە مانــدوو بــووم .بــەاڵم ئــەو کتێبــە هیــوای پــێ بەخشــیمەوە
تاکــوو کارێــک بــۆ نەتەوەکــەم بکــەم .هــەر خێــرا پەیوەندیــم لەگــەڵ نووســەرەکەی گــرت ،کارۆل پرونهابێــر».
ئامادەکاری بۆ کۆنگرەی جیهانیی کوردستان :ئامانجەکان و ڕوانگەکان
ئــاالن دەســتی کــرد بــە ئامــادەکاری بــۆ ئارەزوویەکــی تــازەی _کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان (دەبلیو.کــەی.
ســی) .ئــەو نووســەری ژیاننامــەی قاسملووشــی هێنایــە کارەکــەوە کــە زۆر هانــدەری ئــەو بــوو« .ئێمــە کۆنگــرەی
جیهانیــی کوردســتامنان دانــا .چــووم بــۆ کوردســتان بــۆ ئــەوەی خەڵــک ببینــم و هــاوکاری کــوردم دۆزینــەوە بــۆ
ئــەوەی کاریــان لەگــەڵ بکــەم .پێکــەوە چوارچێــوەی ســەرەتاییامن داڕشــت .زانیــم کــە گرینگــە پەیوەنــدی لەگــەڵ
کەســانی تــر بگــرم بــۆ ئــەوەی ئــەو کارەی مــن کردوومــە بیناســێنم و کەســانی گەنــج هــان بــدەم .هەســتم کــرد
ئــەوە ئەرکــی نەتەوەیــی منــە .هەروەهــا بــۆ ئــەوەی حورمــەت بــۆ ڕێبــازی دوکتــور قاســملوو دابنێنــم ،کــە ئــەو بــەو
هەمــوو لــە  خۆبوردوییــەوە خزمەتــی بــە گەلــی کــورد کــردووە .بــە هــۆی ئــەوەی کــە دوشــمنەکەی ئێمــە زۆر بەهێــزە،
ناتوانیــن کارێکــی گــەورە بکەیــن .بــەاڵم الیکەمــی دەبێــت هــەوڵ بدەیــن ئــەوەی پێــان دەکرێــت بیکەیــن .ئەگــەر
ئــەو شــتە هەنگاوێکــی بچوکیــش بێــت گرینــگ نییــە .مــن پێموایــە لــە درێژمــاوەدا ئــەو هەنگاوانــەش کاریگەرییــان
دەبێــت.
«مــن پێموایــە کــە دۆخــی کۆمەڵــگای جووەکانیــش هانــدەرم بــوو بــۆ ئــەو
کارە .چونــە ئــەوان لــە جەنگــی جیهانیــی  دووەمــدا ڕووبەڕووی هۆلۆکۆســت
ئاالن دەستی کرد
بوونەتــەوە و یارمەتیــی یەکرتیــان داوە .خەڵکەکەیــان بوونــە قوربانــی بــۆ
بە ئامادەکاری بۆ
ئــەوەی واڵتــی خۆیــان دامەزرێنــن .کۆمەڵگاکەیــان بــەوە نــارساوە کــە
زۆرتریــن ڕێــژەی زانــای هەیــە و زۆرتریــن بــراوە خەاڵتــی نۆبێلیــان هەیــە.
ئارەزوویەکی تازەی
دۆخــی ئــەوان منــی هانــدا بــۆ ئــەوەی بیرۆکــەی کۆنگــرەی جیهانیــی _کۆنگرەی جیهانیی
کوردســتان پــەرە پێبــدەم».
ســەرەنجام دووســەد کەســی کــورد و ناکــورد لــە عێــراق ،تورکیــە ،ســوریە ،کوردستان (دەبلیو.کەی.
ئەمریــکای باکــوور ،ئەورووپــا و ئاســیا لــە یەکــەم کۆنگــرەی جیهانیــی سی) .ئەو نووسەری
کوردســتان لــە ئۆکتۆبــری ســاڵی ٢٠١١دا لــە نۆتردامــی هۆڵەنــدا بەشــدار ژیاننامەی قاسملووشی
بــوون .زانایــان ،کەســانی بــازرگان ،کەســانی ئەکادیمــی و ئەندامانــی هێنایە کارەکەوە کە زۆر
گروپــی جیاجیــا لــە زیاتــر لــە بیســت واڵتــی دنیــاوە هاتبــوون بــۆ ئــەوەی
هاندەری ئەو بوو.
کــە لــە ڕوانگەیەکــی زانســتی و کولتوورییــەوە بــاس لــە داهاتــووی نەتەوەی
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کــورد بکــەن .وێــڕای جیاوازیــی بوارەکانیــان ،هەمــوو یــەک ئامانجیــان هەبــوو :دارێــک لەســەر بەردێــک دابنێــن بــۆ
ئــەوەی قۆناغێکــی نــوێ بــۆ نەتەوەکەیــان بخوڵقێنــن.
کۆنگرەکــە بــە شــوێن ئــەوەدا بــوو کــە کەســانی لێهاتــوو و داهێنــەری کــورد لــە سەرانســەری جیهانــەوە هــان بــدات
بــۆ ئــەوەی پشــتیوانی لەگەلــی کــورد بکــەن ،و لــە داهاتــووی دروســتکردنی نەتەوەکەیانــدا بەشــداری بکــەن.
ڕێکخســتنی فۆرومێــک بــەم قەبارەیــە ،بــەو ئاڵــۆزی و مەبەســتەوە ،چەندیــن مانــگ بــەر لــە بەڕێوەچوونــی کۆنگرەکــە
ئاالنــی بــە خۆیــەوە ســەرقاڵ کــرد.
کاتێــک بیرۆکەیەکــی نــوێ لــە مێشــکی ئاالنــدا پێکدێــت ،ئــەو هەمــوو هەوڵێکــی خــۆی دەدات بــۆ ئــەوەی بیرۆکەکە
بکاتــە واقــع .دوای پــرۆژەی ئەکادیمیــای زانســتیی کوردســتان ،ئــەو هەوڵــی دا ڕێگەیەکــی تــر بــۆ خزمــەت بــە
گەلەکــەی بدۆزێتــەوە .چ ڕێگەیــەک بــۆ ئــەو کارە باشــر لــەوە هەیــە کــە ڕووداوێکــی نێوان-بــواری ڕێــک بخــات بــۆ
ئــەوەی ژمارەیەکــی زۆر لــە ڕۆشــنبیرانی کــورد کــۆ بکاتــەوە ،بــۆ ئــەوەی لــە پرۆســەی پێکهێنانــی نەتــەوەدا پشــتیوانی
لــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بکــەن .ئــاالن پێــی وابــوو کــە ئــەم فۆرومــە «دەتوانێــت خەڵــک هــان بــدات
و جیهــان لــەوە ئــاگادار بکاتــەوە کــە کوردســتان واڵتێکــە کــە نزیکــەی چــل ملوێــن کەســە و خەڵکەکــەی هیــچ
چەشــنە مافێکــی نەتەوەییــان نییــە و لــە کەمرتیــن مافــە مرۆییەکانــی خۆیــان لــە تورکیــە ،ئێــران ،ســوریە و عێــراق
تاکــوو دامەزراندنــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بێبــەش بــوون».
ئــەو هیــوادار بــوو کــە کــوردەکان لــە سەرانســەری جیهانــەوە تامــەزرۆی بەشــداری لــەو ڕووداوە جیهانییــە ناوازەیــەدا
دەبــن و بــە بەخشــینی بــڕە پارەیەکــی کــەم بــۆ بەشــداری ،تەرخانکردنــی کات و دانــی تێچــووی ســەفەرەکانیان
یارمەتیــی کۆنفرانســەکە دەدەن .وەک عادەتــی هەمیشــەیی ،ئــاالن دەســتی کــرد بــە دروســتکردنی پەیوەنــدی  
لەگــەڵ کەســانی ئەکادیمیکــی کــورد ،ڕۆشــنبیران ،کەســانی پســپۆڕ و کارمەندانــی حکومەتــی هەرێمی کوردســتان
بــۆ ئــەوەی پشــتیوانی کــۆ بکاتــەوە و الیکەمــی بەشــێکی تێچووەکانــی کۆنگرەکــە دابیــن بــکات.
ئابوورینــاس ،ئەڵــاس حیشــمەتی کــە لــە کۆریــای باشــوور دەژیــا ،دووراودوور ئــاگاداری کارەکــە بــوو« :کارەکەمــی
پــێ ســەرنجڕاکێش بــوو  چونکــە کاتێــک بــۆ مــاوەی ســێ ســاڵ لــە کوردســتان کارم کــرد بــۆم دەرکــەوت کــە دانانــی
کۆنفرانســی ئەکادیمیــک لەنێــوان زانکۆکــەکان زۆر بەســوود دەبێــت .مــن زیاتــر حــەزم بە کۆنفرانســی تەواو زانســتی
دەکــرد بــەاڵم ئــاالن دەیویســت کــە تۆڕێکــی گشــتگیر لــە ئەکادیمیســیەنەکان پێــک بهێنێــت .ئــەو هەســتی کــرد
کــە پێویســت نــاکات حەمتــەن بەشــداربووان توێــژەر بــن بەڵکــوو کەســانی بەتوانــای دیکــەش دەتوانــن بــن .ئــەو
شــتەش کارەکــەی زۆر ئاڵۆزتــر دەکــرد و پێویســتی بــە کاری زیاتــر و تێچــووی زیاتــر بــوو .چونکــە ژمارەیەکــی زۆر
لــە کــوردەکان توانایــی بەشــداربووونیان نەبــوو .کاتێــک کار دێتــە ســەر بیــروڕا گۆڕینــەوە ،ئــاالن کەســێکی زۆر
بەخشــندەیە .ئــەو قــەت بــە هــۆی ئاســتەمی یــان تێچــووەکان لــە پرۆژەیــەک ناکشــێتەوە .ئەگــەر پێــی وابێــت
شــتێک بەســوودە ،بــە هەمــوو تواناییــەوە بــەرەو پرۆژەکــە دەڕوات .ئــەوە تایبەمتەندییەکــی زۆر بەنرخــە .ئــەو زۆر بــە
گەشــبینییەوە بــەرەو بیرۆکــەی نــوێ دەڕوات و زۆر چاالکانــە کار دەات بــۆ ئــەوەی بیرۆکــەکان بــەدی بهێنێــت».
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تێچووی مادی و پێویستی بە سپۆنسەر
ئــاالن زوو بــۆی دەرکــەوت بــە هــۆی تێچــووی هاتوچــۆ تەنیــا ژمارەیەکــی کــەم لــە کــوردەکان دەتوانــن بەشــدار بــن.
بــەاڵم ئەوەنــدە بــڕوای بــەو پڕۆژەیــە هەبــوو کــە ئەگــەر کەســیش پشــتیوانی نەکردایــە ئــەو بۆخــۆی پشــتیوانیی مــادی
دەکــرد .ئــەو دەڵێــت «مــن بیســت هــەزار دۆالر پــارەی خــۆم بــۆ ئــەو کۆنگرەیــە خــەرج کــرد پاشــان خۆشــبەختانە لــە
دوا وەختەکانــدا ،نێچیرڤــان بارزانــی کــە لــە ســەرەتاوە پشــتگیری لــە ڕووداوەکــە کردبــوو ،شەســت و حــەوت هــەزار
دۆالری بــۆ کۆنفرانســەکە تەرخــان کــرد .هەروەهــا بیســت هــەزار دۆالری دیکەشــان وەک یارمەتــی وەرگــرت ،بــەم
شــێوەیە ســەرچاوەی مــادی کۆنفرانســەکەمان دابیــن کــرد .ئــەوە زۆر بــاش بــوو».

ئەڵامس حیشمەتی ،پڕۆفیسۆری ئابووری ،قوتابخانەی نێونەتەوەیی بازرگانی ،زانکۆی یۆنشۆپینگ

ڕوانگەیەک لە دەرەوە
کارۆڵ پرونهابێــر نووســەری ژیاننامــەی ڕێبــەری مەزنــی کــورد عەبدوڕەحامنــی قاســملوو ،لــە وتــاری دەســپێکدا لــە
کۆنگرەکــە  لــە رۆتێــردام ،بــەم پرســیارە دەســتی پێکــرد« :ئامانجــی ســەرەکی چییــە؟» مــن دەزانــم کــە هــەرکام
لــە ئێــوە ئــاوات دەخــوازن کــوردەکان -کــە بەشــێکی بەرچــاو لــە دانیشــتوانی ئێــران ،تورکیــە ،ســوریە و عێــراق
پێکدەهێنــن -لــەو ئاڵۆگــۆڕە خێرایــەی ناوچەکــەدا ببنــە یــەک پارچــە .بــە چەندیــن هــۆکار ،دەبێــت کــوردەکان
دەورێکــی ســەرەکی لــە شــەپۆلی دێموکراتیــک بگێــڕن کــە لــە ســەرجەم رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت دەســتی پێکــردووە.
بــە هــۆی پارچەپارچەبوونــی کۆمەڵــگای کــوردی و ڕژیمــە ســەرکوتکارەکانی ئــەو واڵتانــەی کوردەکانــی لێــن،
بەرەوپێشــچوون زۆر هێواشــە .ڕاســتییەکە ئەوەیــە کــە کــوردەکان یاریکــەری ســەرەکیی پرۆســەی بــە دێموکرتیــک
کردنــن .ئــەوان کاریگەرییەکــی گەورەیــان لەســەر سیاســەتی ناوچەیــی و نێونەتەوەیــی هەیــە.
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«ئێمــە کــۆ دەبینــەوە تاکــوو ئــەو کارانــە هەڵســەنگێنین کــە بــۆ گەلــی کــورد دەیکەیــن .دەرەنجامەکــەی پەیوەنــدی
بــە هــەرکام لــە ئێمــەوە هەیــە ،ئــەوەی کــە چەنــدە چاوەڕوانیــان ببێــت و پانۆرامایەکــی جیهانــی بــۆ هــەر کوردێــک
دروســت بکەیــن .ئەگــەر ئەجێنــدا جیــاوازەکان وەال برنێــن و هەوڵــەکان بــۆ ڕێگەیەکــی نــوێ بــۆ کاری پێکەوەیــی
بدۆزرێتــەوە دەکرێــت زۆر کار بکەیــن .ئــەوەش دەکرێــت یەکخســتنی بیرۆکــەکان و شــارەزاییەکامنان بێــت بــەو
هیوایــەی کــە پەیوەندەییەکامنــان ببێتــە هــۆی ئەنجامێکــی گەورەتــر».
ئــەو ســەبارەت بــە گرینگیــی لۆبیکــردن لــە کۆمەڵــگای نێونەتەوەیــی لەالیــەن چەنــد ڕێبەرێکــی کــورد لــە ڕابــردوودا
قســەی کــرد« .ئــەوەش بــە مــەال مســتەفا لــە ئەمریــکاوە دەســت پێــدەکات ،ئــەو کارە درێــژە دەکێشــێت هەرچەنــد
کاریگەرییەکــەی لــە ئەمریــکا بچوکــر لــەوە بووە کــە سیاســەتەکانی ئەمریــکا لەمەڕ کــوردەکان بگۆڕێــت .حکومەتی
هەرێمــی کوردســتان و چەنــد ڕێکخراوەیەکــی ناحکومــی و چەندیــن کەســی ســەربەخۆ هەوڵەکانیــان درێــژە داوە بــۆ
ئــەوەی بــە زانیــاری بەخشــین لەســەر پرســی کــورد لــە ئەمریــکا بــە میدیــاکان ،کاناڵــە نــارساوە تەلەفزیۆنییــەکان لــە
ئەوروپــا ،ڕۆژنامــەکان ،و ماڵپــەڕەکان ،دەنگــی کــورد بگەیەننــە ئــەو واڵتانــە».
کاتێــک کارۆل ئاالنــی بینــی ،خۆتەرخانکــردن و خولیامەندیــی ئــاالن بــۆی ســەرنجڕاکێش بــوو و ئــەوەی کــە وێــڕای
هەبوونــی بەربەســتەکان ،ئــەو پێداگــر بــووە لەســەر ئــەوەی کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان بەڕێــوە ببــات.

کارۆل پرۆنهابێر ،نووسەری کتێبی خولیا و مەرگی قاسملووی کورد

ڕاستییەکە ئەوەیە کە کوردەکان یاریکەری سەرەکیی پرۆسەی بە دێموکراتیک کردنن.
ئەوان کاریگەرییەکی گەورەیان لەسەر سیاسەتی ناوچەیی و نێونەتەوەیی هەیە.
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کاریگەریی کۆنگرەی یەکەم
هەیەجانێــک کــە ئــەم کۆنگــرە دروســتی کــرد ،زۆر بەرچــاو بــوو .قــەت بــەو شــێوە کــوردەکان بــە پســپۆڕیی جیاجیــاوە
لــە یــەک شــوێن کــۆ نەببوونــەوە .هەمــوو ئەوانــەی کــە بــە سەرانســەری جیهانــدا بــاو ببوونــەوە وەک گروپێکــی
یەکگرتــوو کــۆ بوونــەوە .تەنانــەت چەمکــی کۆنگــرەی جیهانیــی کــورد لــە خۆیــدا وزەبەخــش بــوو.
ئامادەبــوون لــەو ڕووداوە چــوار ڕۆژەدا تایبــەت و وەرچەرخێنــەر بــوو« .مــن لــە شــوێنی هاتنــی میوانــەکان ڕاوەســتا
بــووم »،کارۆل دەڵێــت «ئــەوان لــە ئوتریــش ،بەلجیــکا ،دانیــارک ،فینالنــد ،فەڕەنســا ،ئاڵامنیــا ،یۆنــان ،ئیرلەنــد،
بریتانیــا ،نەرویــج ،ســوید ،عێــراق ،ئێــران ،تورکیــە ،ئیــارات ،کۆریــای باشــوور ،ئەمریــکا و کەنــەداوە هاتبــوون،
هەندێکیــان گەنــج بــوون و ئەوانــی دیکــە بەتەمــەن بــوون بــەاڵم هەموویــان زۆر گەشــبین بــوون بــەم کۆنگرەیــە.
ئــەوەش زیــاد دەکات کــە «ئەوانــە هەموویــان لــەو کوردانــە بــوون کــە وەکــوو ئــاالن واڵتەکەیــان بەجێهێشــتبوو بــۆ
ئــەوەی ژیانێکــی باشــر دەســت پێبکــەن .تــۆوی کردەیــی بوونــی بەدیهێنانــی خەونــەکان ،کــە لــە ژیانــی ئاالنــدا
دیتبــووم ،کــە لــە ســوید چاندبــووی و بەخێــوی کردبــوو لــە هەمــوو ئــەو کەســانەدا دەبیــرا کــە لــەوێ بــوون .ئــەوە
بوێــری و ئازایەتییەکــی زیاتــر بەخشــیبوو بــە کەســانی تــر بــۆ ئــەوەی واڵتەکەیــان بەجــێ بهێڵــن و ژیانێکــی تــر
ســەرلەنوێ لەنــاو کولتوورێــک و زمانێکــی دیکــەدا دروســت بکــەن .بــەاڵم لــەوێ ،زۆر کــەس بــە چارەنووســێکی
هاوبەشــەوە کــۆ ببوونــەوە .زۆر ورووژێنــەر بــوو کــە ئــەو گرووپــە کاریگــەرە ببینیــت کــە لــەوێ کــۆ ببوونــەوە و وەک
بەرهەمــی هاندانەکانــی پیاوێــک بــوون .پەیوەندیــی مــن لەگــەڵ کــوردەکان درێژخایەنــە .ســاڵی  ١٩٨٢لەگــەڵ
پێشــمەرگە و کوردانــی تاراوگــە دەســتی پێکــرد .بــەاڵم ئــەوە یەکــەم جــار بــوو کــە ئــەو هەمــوو کــوردە پســپۆڕە لــە
شــوێنی جیاجیــای دنیــا و کوردســتانی گــەورەوە پێکــەوە لــە یــەک شــوێن کــۆ ببنــەوە».
الیەنێکی کولتووری
ئــاالن هەمیشــە حــەزی بــە ڕێبــازە فرەبــوارەکان کــردووە و لــە کۆنگــرەی جیهانیــی کوردستانیشــدا ،ویســتی کــە
کولتــوور و موزیکــی کــوردی بەشــێک بێــت لــە بەرنامەکــە .ئــەو بەشــە شــوێنێکی بەرچــاوی هەبــوو ،لەوانــە وتارێکــی
هونەرمەنــدی نــارساوی کــورد مەزهــەری خالقــی لەســەر کاریگەریــی موزیــک پێشــکەش کــرا .ئــاالن ویســتی کــە
ئامادەبــووان چێــژ لــە کۆنســێرتێک وەربگــرن کــە لەالیــەن ژەنیــار و گۆرانیبێــژە هەرەباشــەکانی کــوردەوە پێشــکەش
کــرا .ئێــوارەی شــەممە موزیــک هەمووانــی خســتە ســەما و هەڵپەڕیــن.
پەیوەندیی بەرفراوان
هەرچەنــد بــۆ ســااڵنێکی زۆر ئــاالن زیاتــر لەســەر دیزاینــی هاوچەرخــی ناوەندەکانــی چارەســەری تەندروســتی
تەرکیــزی کردبــوو ،ڕوون بــوو کــە کارکــردن لەســەر ئــەو بــوارە پێویســتی بــە ڕوانگەیەکــی بەرینــر هەیــە .ئــاالن و
ئامادەبووانــی دیکــە ،باســیان لــە چەندیــن کێشــەی ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵکــی کوردســتان کــرد .یەکەمیــن کۆنگرەی
جیهانیــی کوردســتان هەوڵــی دا کــە ڕوانگەیەکــی فرەبــواری دروســت بــکات و بــۆ ئــەم کارەش پەیوەندییەکــی بەهێز
لــە نێــوان زانکــۆ ،کۆمەڵــگای بازرگانــی ،حکومــەت  و بــە ئامادەیــی میدیــاکان پێکبهێنیــت.
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لــە چــوار ڕۆژ و هەشــت دانیشــتندا ،بــە کــۆی بیســت و هەشــت وتــار ،زۆر بابــەت باســیان لەســەر کــرا :مافــی مــرۆڤ
و ئــازادی ،کوردســتانی گــەورە ،فێــرکاری و نەتەوەســازی ،تاراوگــە ،سیاســەت و پەیوەندیــی نێونەتەوەیــی ،چاودێریی
تەندروســتی و ترۆمــا ،ئابــووری و بازرگانــی ،زانســت و تەکنۆلــۆژی .کۆنگــرە هەروەها بەشــوێن بردەنەســەری زانیاریی
جیهــان لەســەر کوردســتان بــوو و ئــەوەی کــە چــۆن وەک نەتەوەیەکــی لــە حاڵــی گەشەســەندندا یارمەتییــان بــدەن
کــە بەشــێکی چــاالک و ســەرکەوتوو لــە کۆمەڵــگای مۆدێــرن بــن.
ئــاالن جەختــی کــردەوە کە»ئێمــە دەمانهەوێــت پردێــک لــە نێــوان گەلــی کوردســتان و تاراوگــەدا دروســت بکەیــن
و ڕێگەچــارەی پشتبەســتوو بــە زانســت و ڕێوشــوێن و هەروەهــا ســراتیجییەکی درێژخایــەن لەســەر کێشــە
ســەرەکییەکان پێشــکەش بکەیــن».

مەزهەری خالقی ،هونەرمەندی گەورەی کورد
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وتاربێژی سەرەکی
وتاربێــژی ســەرەکی لەیــا زانــا ،سیاســەتوانی کــورد و ئەندامــی پەرلەمانــی تورکیــە لــەو کاتــدا بــوو کــە تەنیــا
لەبــەر ئــەوەی لــە پەرلەمانــدا بــە کــوردی قســەی کردبــوو زیاتــر لــە دە ســاڵ لــە زیندانــدا بــوو .زانــا دڵخــۆش بــوو
بــە یەکــەم کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان وەک  کۆنفرانســێکی زانســتیی نێونەتەوەیــی ،نێوان-بــواری کــە لــە
ئاســتێکی بەرفروانــدا و لــە دەرەوەی ســنوورەکانی کوردســتان بەڕێــوە دەچێــت .ئارامــی و هاندەربوونــی ئــەو ژووری
کۆنفرانســەکەی پــڕ کردبــوو لــە کاتێکــدا کــە وتــارە پڕهەســتەکەی پێشــکەش کــرد.

لەگەڵ ڕێبەری کورد ،لەیال زانا ،ڕۆتێردام

ئــەو لەســەر خەونــی لەمێژینــەی کــوردان بــۆ پێکهێنانــی دەوڵەتێکــی ســەربەخۆ قســەی کــرد .زانــا وتــی «زۆربــەی
کاتــەکان کــە بیــر لــە دۆخــی کــوردەکان دەکــەم ،بــە خــۆم دەڵێــم باشــرین شــت بــۆ نەتەوەیــەک چییــە» هەبوونــی
دەوڵەتێــک بۆخــۆت و ســەرکوتی ئەوانیــر یــان نەبوونــی دەوڵــەت و ســەرکوت نەکردنــی کەســی تــر .ئــەوە ڕاســتە کــە
ئێمــەی کــورد زۆر ئاســتەنگیامن دیتــوون بــەاڵم ئــەو شــتەی کــە دەبێــت کــوردەکان شــانازی پێــوە بکــەن ئەوەیــە کــە
ســەدان ســاڵی تــر ،بەرەکانــی داهاتــوو شــەرم ناکــەن لــەوەی کــە نەتــەوەی تریــان ســەرکوت کردبێــت».
ئــەو هەروەهــا باســی لــە بنەڕەتیرتیــن مافەکانــی مــرۆڤ بــۆ کــوردان کــرد کــە لــە خاکــی خۆیانــدا بنپــێ کــراوە
و زمانــی دایکــی و کولتــووری خۆیــان قەدەغــە کــراوە .تەنانــەت ئەمــڕۆ ،لــە تورکیــە دەبێــت مندااڵنــی کــورد ئــەم
ســوێند بخــۆن« :مــن تورکــم .مــن تێدەکۆشــم »...ئــەوە بــۆ تورکیــە و مرۆڤایەتــی شــەرمە کــە ئیدیۆلۆجییەکــی
فەرمــی بســەپێنیت کــە ئامانجــی تواندنــەوەی کــوردان و نکۆڵییــە لــە کولتــوور و ناســنامەیان ،شــتێک کــە تەنانــەت
لەنــاو ڕژیمــە فاشیســت و سەربازییەکانیشــدا منوونــەی نەبــووە .هەروەهــا ،زانــا ئەوەشــی وت کــە کــوردەکان درێــژە
بــە خەباتــی ئاشــتیخوازانەیان بــۆ ئــازادی و مافەکانــی مــرۆڤ بــە دژی ڕژیمــە ســەرکوتکار و ناعادەڵــەکان لــە هەمــوو
بەشــەکانی کوردســتاندا دەدەن.
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هــاری ڤــان بومــل ،وتەبێــژی کاروبــاری دەرەوەی پارتــی سۆسیالیســتی هۆڵەنــد وتــی« ،ئێمــە پشــتیوانی لــە خەبــات
بــۆ دێموکراســی لــە واڵتانــی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت دەکەیــن و هەروەهــا داواکاریــن کــە کومەڵــگای کــورد ئــازادی
پێبدرێــت .مــن ئــەم کۆنفرانســە گرینگــە وەک بانگەوازێــک بــۆ دێموکراســی و مافەکانــی مــرۆڤ بــۆ کــوردەکان لــە
سەرانســەی جیهانــدا دەبینــم.
جەختکردنەوەی کۆنگرە لەسەر تەندروستیی جەستەیی ،دەروونی و کۆمەاڵیەتی
ئــاالن گرینگرتیــن کاری خــۆی کــە فەلســەفەی ســەلوتۆجێنیک بــوو ،هێنــای بــۆ کۆنگرەکــە .لەنێــوان وتــارە
پەیوەندیــدارەکان بــە تەندروســتیدا ،وتارەکــەی خــۆی لەســەر ڕێبــازی ســەلوتۆجێنیک بــۆ ژێرخانــەکان بــاس کــرد.
یەکێــک لــە بەنرخرتیــن ئەنجامەکانــی کۆنگــرە باڵوکردنــەوەی کتێبێــک بــوو کــە زۆربــەی وتــارە پێشکەشــکراوەکانی
لــە خــۆ گرتبــوو .وەک بەرگــی یەکەمــی ڕوانگــەکان لەســەر ئابووریــی و کۆمەڵــگای کوردســتان لــە تێپەڕینــدا ،بــاو
کرایــەوە و خرایــە بەردەســتی هەمــووان بــۆ ئــەوەی ئــەم ڕووداوە مێژووییــە تۆمــار بــکات.
وتەی نوێنەرەکان
بەشــداربوویەک وتــی «زۆر کــەس لــە کــوردەکان ،دەبێــت شــانازی بکــەن بــە بینینــی یەکــەم کۆنگــرەی جیهانیــی
کوردســتان .تێمــی ســەرەکی ئــەوە بــوو کــە چــۆن کوردســتان ببێتــە کۆمەڵگایەکــی یەکگرتــووی ،ســەقامگیری،
پێشــکەوتنخواز .زۆر ڕوون بــوو کــە ڕێگــەی تێگەیشــن لــەم دیــد و تێڕوانینــە درێــژە و زۆر ئاســتەمە بــەاڵم کۆنگــرە
هەنگاوێکــی گرینــگ بــوو .بەبــێ هیــوا ،ســەختە هەوڵێکــی کاریگــەر بدرێــت ،بۆیــە کۆنگــرە دەوری خــۆی بینــی
لــەوەی جارێکــی تــر بڵێســەکانی هیــوا زینــدوو بکاتــەوە».
بەرەو دووهەم کۆنگرەی جیهانیی کوردستان :هەولێر ٢٠١٢
بــە دوای ســەرکەوتنی یەکەمــی کۆنگــرەدا ،ئــاالن دەســتی کــرد بــە ئامــادەکاری بــۆ کۆنگــرەی دواتــر .ئــەو چەندیــن
جــار ســەفەری کــرد بــۆ هەرێمــی کوردســتان بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ ســەرۆک مەســعود بارزانــی ،ســەرۆک وەزیــر
نێچیرڤــان بارزانــی و وەزیرەکانــی دیکــەی هەرێمــی کوردســتان کــۆ ببێتــەوە تاکــوو کۆنگرەکــە ببــات بــۆ کوردســتان.
کۆنگــرەی دواتــر لــە هەرێمــی کوردســتان لــە چــوار ڕۆژانــدا لــە هەولێــر لــە ١٤-١١ی ئۆکتۆبــری  ٢٠١٢بەڕێــوە
دەچێــت .میدیــای کــوردی بــە ستایشــەوە باســیان لــە ڕوانگــەی داهێنەرانــەی کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان
دەکــرد .ڕووداوێکــی زۆر ســەرکەوتوو بــوو ،کــە بەباشــی لــە پایتەختــی کوردســتان بەڕێــوە چــوو .بەشــداری لــە
فۆرومێکــی وادا لــە کوردســتان بــۆ بەشــداربووان گرینــگ بــوو .بەشــداربووانی هەمــوو پارچەکانــی کوردســتان
پەیامێکــی بەهێزیــان بــۆ واڵتانــی دراوســێ نــارد ئەویــش ئــەوەی کــە کــوردەکان یەکگرتــوون .ئامادەیــی چەندیــن
کاناڵــی تەلەفزیۆنیــی کــوردی ،عەرەبــی و تورکــی پەیامێکــی ڕوونــی نــارد کــە کــوردەکان لەســەر زانســت تەرکیزیــان
کــردووە.
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تیڕوانینەکان لەسەر ئابووریی و کۆمەڵگای کوردستان لە تێپەڕیندا          هەندێک وێنەی یەکەمین کۆنگرەی جیهانیی کوردستان

کۆمیتەی زانستیی کۆنگرەی جیهانیی
کوردستان ٢٠١٢
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پارێزگاری کەرکووک لە بینای پارێزگاری    

ئاالن دیالنی

وەاڵمێکی دڵخۆشکەر
کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان لــە ســاڵی  ٢٠١٢هەلێکــی چاوەڕواننەکــراو بــوو بــۆ حکومەتــی هەرێمــی
کوردســتان و هەمــوو ئــەو کەســانەی تێیــدا بەشــدار بــوون .لــەو کاتــەوە کــە بانگــەوازی وەرگرتنــی وتــار بــاو کرایەوە،
کاردانــەوەکان دڵخۆشــکەر بــوون .زیاتــر لــە ســەد وتــار هاتبــوون .زیاتــر لــە شەشســەد کەســی ســکۆالر نــە تەنیــا لــە
کوردســتانەوە بەڵکــوو لــە تاراوگــە و زیاتــر لــە بیســت واڵتــەوە کــۆ ببوونــەوە .ئــەو بەرباڵوییــە کەشــێکی بــۆ وتووێــژی
زانســتیی زانیاریبەخــش و پێکهێنانــی تۆڕێکــی نێونەتەوەیــی لــە هەولێــری پایتەخــت خوڵقانــد .هەیەجانێکــی
زۆری دروســت کــرد .زۆر پەیوەنــدی ســاز کــران کــە مەبەســتیان تەنیــا ئامانجێکــی هاوبــەش بــوو کــە ئەویــش
پێشکەشــکردنی پڕۆژەکانــی داهاتــوو بــۆ بەرەوپێشــبیردنی زانیاریــی پیشــەیی و پرۆفیشــناڵ بــوو.

لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی سەرۆک وەزیری
حکومەتی هەرێمی کوردستان

لەگەڵ ئەحمەد تورک،

سیاسەتوانی کوردستان

بــۆ زۆربــەی کوردانــی تاراوگــە ،کوردســتانێکی ســەربەخۆ هێشــتا شــیرینرتین خەونیانــە و قــەت ڕەچەڵەکــی خۆیــان
لــە بیــر نەکــردووە .ئــەو کەســانەی چوونەتــە دەرەوە بــەو ئاواتــە چــوون کــە ڕۆژێــک بگەڕێنــەوە ســەر خاکەکەیــان،
خەونێــک کــە لــە ئێســتادا ســەختە بێتــە دی ،چونکــە ،لــەو واڵتانــەی کوردەکانــی تێــدا دەژیــن مافــی دیاریکردنــی
چارەنووســیان بــە فەرمــی نەنــارساوە.
دوای چەندیــن دەیــە شــەڕ ،کوردەکانــی عێــراق ســەرەنجام کۆنرتۆڵــی خاکــی خۆیــان گرتۆتــە دەســت و لــە پرۆســەی
پێکهێنانــی نەتــەوەدان .وێــڕای پێشــکەوتنی بەرچــاوی ژێرخانــەکان و پێشــکەوتن لــە کشــتوکاڵ و بوارەکانی دیکەی
ئابووریــدا ،نەتــەوەی کــورد هێشــتا پێویســتی بــە شــارەزایی زیاتــرە ،زۆر زیاتــر لــەوەی کــە کوردانــی تاراوگــەش
بتوانــن دابینــی بکــەن.
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پشتیوانیی حکومەتی هەرێمی کوردستان
داڵوایــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە پشــتیوانیی کۆنگــرەدا ڕاپەڕاندنــی کارەکانــی ئاســان کــردەوە و لــە زۆر
ڕووەوە کۆنگرکــە بەرفراوانــر بــوو .شــوێنێکی گەورەتــر بــۆ کۆبوونــەوە دیــاری کــرا ،کەســانی گرینــگ لــە سەرانســەری
جیهانــەوە بانگهێشــت کــران ،کــە بــە یارمەتیــی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان توانییــان ســەفەر بکــەن بــۆ هەولێر.
بــۆ زۆربــەی بەشــداربووان ،ئــەوە یەکــەم جاریــان بــوو کــە بگەڕێنــەوە کوردســتان .بــۆ ئەوانــی دیکــە گەڕانەوەیەکــی
خــۆش بــوو کــە دەیانتوانــی کەســانی تــر ببینــن کــە لــە تاراوگــە دەژیــان .ئامادەبــووان لــە واڵتانــی ئوســرالیا ،ئێران،
تورکیــە ،قەرقیزســتان ،ئیرسائیــل ،پۆرتــوگال ،یۆنــان ،ئیســپانیا ،بریتانیــا ،فەڕانســە ،هۆڵەنــدا ،بولگاریــا ،دانیــارک،
ئاڵــان ،ســوید ،نەرویــج ،فەنالنــد ،مالیزیــا ،کۆریــای باشــوور ،هینــد ،ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا و کەنــەداوە
هاتبوون.

لەگەڵ سەرۆک مەسعود بارزانی

یەکێــک لــە بەشــداربووان کــە چەنــد دەیــە لەمەوبــەر و لەژێــر حوکمڕانیــی ســەدامدا ســەردانی هەولێــری کردبــوو،
ســەری ســووڕمابوو لــە فڕۆکەخانــەی ڕازاوەی هەولێــر و پێشــوازیی کارمەندانــی داییــرەی کۆچبــەران .فڕۆکەخانــە
جمــەی دەهــات لەوانــەی تــازە دەهاتــن و چــاوەڕێ بــوون بــۆ جــاری یەکــەم ســەیری واڵتەکەیــان بکەنــەوە.
ئــەو دوانیوەڕۆیــە ،خەڵــک چوونــە هۆڵــی کۆبوونــەوەی ســەعد ،کــە لەالیــەن حکومەتــی هەرێمــەوە دروســت کــراوە.
ئەوانــی تــازە هاتبــوون ،چــاوەڕێ بــوون کــە ناوەکانیــان وەربگــرن و ئەوانــی تــر خەریکــی دامەزراندنــی پۆســتێرەکان
بــوون لــە گالەرییەکــدا لــە ڕێڕەوەکــەدا .زۆر کــەس باســیان لــەوە دەکــرد کــە چــۆن هاتــوون بــۆ ئــەوەی لــە ڕێگــەی
شــارەزاییەکەیانەوە خزمــەت بــە داهاتــووی واڵتەکەیــان بکــەن .الیەنــە لۆجیســتیکییەکان بێکێشــە نەبــوون بــەاڵم
ئارەزوومەنــدی و دڵخۆشــیی بەشــداربووان زۆر بەرچــاو بــوو .فــەالح مســتەفا ،ســەرۆکی فەرمانگــەی پەیوەندییەکانــی
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دەرەوەی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ،جەختــی کــردەوە کــە حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان زۆر دڵخۆشــە بــە
یەکگرتنــەوەی ئــەو هەمــوو کەســە ئەکادیمــی و زانســتییانەی تاراوگــە.
هەڵبژاردنێکــی دەوڵەمەنــدی دانیشــتنەکان بەهــای بابەتــە نێوان-بوارییەکانــی زیاتــر دەرخســت کــە لەالیــەن
زانایانــی کــورد و ناکــوردی سەرانســەری جیهانــەوە پێشــکەش دەکــران .ژمارەیەکــی زۆر زیاتــر خەڵــک لــە چــاو
کۆنگــرەی یەکــەم کــۆ بوونــەوە .بابەتــەکان لــە بابەتــی کۆنکریتــەوە بــوون تــا بابەتــی ئەبســراکت ،لــە خاکــی
کوردســتانەوە تاکــوو دەروونــی تاکــی کــورد .وتارەکانــی زانســت تێکــەڵ بــە ئابــووری ،کۆمەڵناســی تێکــەڵ بــە وزە،
تەکنۆلــۆژی بــە بەرنامــەی خــۆراک و تەندروســتی ،کشــتوکاڵ بــە گرینگیــی بارهێنــان و پــەروەردە ،و کارکــردن
لەگــەڵ کەســانی گەنــج بــۆ بەرەوپێشــردنی کوردســتان و کردنــی کوردســتان بــە منوونەیەکــی درەوشــاوە لــە
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا.

ڕێزدانان بۆ ڕەچەڵەکی کوردیی،

لەبەرکردنی جلوبەرگی کورد بۆ کردنەوەی
کۆنگرەی جیهانیی کوردستان

دووهەمین کۆنگرەی جیهانیی

کوردستان ،هەولێر ،کوردستان

فۆرومێکی ناوازە و ئاخاوتنی نوێنەران
کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان هەلێکــی بــۆ کــوردەکان ڕەخســاند بــۆ ئــەوەی پەیوەنــدی دروســت بکــەن ،لەیەکــر 
فێــر بــن و زانیارییەکانیــان هاوبــەش بکــەن .یەکێــک لــە بەشــداربووان دەڵێــت «ئــەوە ڕووداوێکــی مێژووییــە و
دەبێــت ڕێکخەرانــی ئــەم کارە درێــژە بــدەن».
زەیقــام مەحمــود لــە زانکــۆی دێربــی وتــی «مــن ئــەو پێشــکەوتنەی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتانم لەو چەند ســاڵە
کەمــەدا پــێ سەرنجڕاکێشــە ».میوانداریــی گەرموگــوڕی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لەالیــەن بەشــداربوویەکی
هۆڵەندییــەوە بــەرز نرخێــرا و وتــی «بەخشــندەیی و مێهرەبانییــان هاوتــای نییــە ،و بــە ڕوونــی بیڵێــم لــە چاوەڕوانیــی
منــدا نەبوو».
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کردنەوەی دووهەم کۆنگرەی نێونەتەوەیی کوردستان
کاتێــک میوانــەکان گەیشــتنە هۆڵــی ســەعد ،ئاســان ســاماڵ بــوو .چونکــە ســەرۆکی هەرێمــی کوردســتان و
بەرپرســانی حکومەتــی هەرێــم ئامــادە دەبــوون ،هەوڵــی زۆر بــۆ ئاســایش و پاراســن درابــوو ،ســێ چــوار ڕیــز لــە
هێزەکانــی پاراســن لــە دەوری شــوێنی کۆنگــرە ڕیــز ببــوون .لــە هێڵێکــی درێــژدا لــە شــوێنی چوونــەژوورەوەدا
هەمــوو کــەس بــە وردی دەپشــکرنا .بردنــی کامێــرا و مۆبایــل ڕێگــەی پێنــەدەدرا و ســاکەکان بــە ماشــینی تیشــکی
ئیکســدا تێدەپەڕیــن.
لەنــاو بیناکــە دەنگەدەنگێکــی زۆر بــوو .هۆڵەکــە شەشســەد کەســی تێــدا بــوون .لەوانــە کابینــەی باررزانــی،
باڵوێــزەکان ،و نوێنەرانــی حکومــی دیکــەش هەبــوون.
ڕۆژەکــە بــە رسودی نیشــتامنیی کوردســتان ئــەی ڕەقیــب دەســت پێکــرا .هەمــوو ئامادەبــووان هەســتانە ســەرپێ بــۆ
ئــەوەی رسودەکــە بخوێننــەوە و ئــەوە چاوەڕوانییــەکان و وزەی بــردە ســەر .ئــەو کۆنگــرە ســەدان کەســی تاراوگــەی
لــە دەوری یەکــر و لــە شــوێنێک کــۆ کردبــۆوە کــە لــە ئێســتادا بەهەشــتی کوردانــی تاراوگــە بــوو .هیــوا بــە داهاتــوو
و نەتەوەیەکــی یەکگرتــوو ،لەگــەڵ لێدانــی رسودەکــە دڵــی هەمووانــی لێوڕێــژ کردبــوو.
ڕۆژنامەوانی ئیسپانی ،مانوئێل مارتۆرێل لەسەر کۆنگرە بەم شێوەیە ڕاپۆرت ئامادە دەکات
کۆنگــرەی زانســتیی جیهانیــی کوردســتان لــە ســاڵی  ٢٠١٢لــە ڕۆژانــی  ١١تــا  ١٤ئۆکتۆبــردا ،ئــەم ناوچەیــەی
عێراقــی خســتە ســەر نەخشــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت کــە نزیکــەی پێنــج ملیــۆن کەســی تێــدا دەژیــن .زیاتــر
لــە پێنســەد توێــژەر ،کەســانی پســپۆڕ ،پرۆفیســۆرەکانی زانکــۆ ،کــە زیاتریــان کوردانــی تاراوگــە بــوون ،وەاڵمــی
داوکاریــی حکومەتــی هەرێمیــان دایــەوە .ئــەوان هاتبــوون بــۆ ئــەوەی بیرۆکەکانیــان هاوبــەش بکــەن و ڕێچکەیــەک
بنەخشــێنن تاکــوو ئــەم ناوچەیــە بیگرێتــە بــەر بــۆ ئــەوەی بــە نوێرتیــن سیاســەتەکان بــەرەو پێشــکەوتن بچێــت.
هەرکــەس ئــەو هەلــەی بووبێــت دوای شــەڕی کەنــداو لــە ســاڵی ١٩٩١دا ســەردانی کوردســتانی عێراقــی کردبێــت،
پێــی ســەیر دەبێــت کــە چــۆن لــە بیســت ســاڵدا ئــەو ناوچەیــە تــا ئــەو ئاســتە گۆڕانــکاری بەســەردا هاتــووە .ئــەو
شــارانەی کــە تــەواو خاپــوور ببــوون (پێنجوێــن ،خورمــاڵ ،قــەاڵدزێ) نــە تەنیــا هەســتاونەتەوە بەڵکــوو لــە دایــک
بوونــەوە .ئێســتا ناوچەیەکــی چۆڵەوانــی بەشــی زۆری بــووە بــە ناوچــەی شــاری .پەرەســەندنی ناوەنــدی پارێــزگاکان
وەک هەولێــر ،ســلێامنی و دهــۆک مۆعجیزیەکــان پــێ نیشــان دەدات کــە دوو دەیــە لەمەوبــەر لــەو ناوچەیــە ئــەو
شــتە نەبــوو.
بینــای نــوێ ،مۆڵــی کڕێــن ،فڕۆکەخانــەی نێودەوڵەتــی ،کارگــەی چیمەنتــۆ ،تــۆڕی کارەبــا ،پیشەســازیی نــەوت،
زانکــۆ ،ڕێگاوبــان تەنیــا چەنــد هێامیەکــن بــۆ ئــەو پێشــکەوتنەی دەســتی پــێ کــراوە .ئــەم گۆڕانکارییانــە نــە تەنیــا
کوردســتانی عێراقییــان کــردووە بــە مەکینەیەکــی ئابــووری عێــراق بەڵکــوو بــووە بــە ناوەندێکــی گرینگــی ئابــووری
ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتیش.
بەڕوونــی لــە کۆنگــرەدا بەربــاوی و قووڵیــی شــیکارییەکانی بابەتــەکان دەبیــرا .وەک ســەرۆکی هەرێــم مەســعود
بارزانــی وتــی «ئــەو کۆبوونــەوە هەلێکــە بــۆ کوردانــی تاراوگــە بــۆ ئــەوەی دەوری خۆیــان بگێــڕن و بەشــێک بــن لــە
پرۆســەی دروســتکرنی واڵتێکــی نــوێ».
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زۆر وتــار باســیان لەســەر کێشــەکانی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان وەک یەکەیەکــی سیاســی و ئابووریــی نوێ لە
ناوجەرگــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت کــرد :کاریگەریــی کۆمەاڵیەتیــی گەورەشــارەکان کــە تــا دێــت گەورەتــر دەبــن،
کەمــی خزمەتگوزارییــە بنەماییــەکان ،دەرەنجامــی کــۆچ لــە گونــدەوە بــۆ شــار ،پێویســتیی سیاســەتی گەشــە لــە
ناوچــە گوندنیشــنەکان ،پێویســتی بــە کشــتوکاڵێکی خۆژێیــن ،پێویســتیی دامەزراندنــی کەرتێکــی بەرهەمهێنــەری
پیشەســازی ،کەڵکوەرگرتــن لــە ســەرچاوە رسوشــتییەکان جگــە لــە نــەوت و گاز ،وەک ئــاو و گەشــتیاری ،بەشــداریی
ســەرجەم حیزبــە سیاســییەکان و هتــد.

بەشداربووان لە دەستپێکی کۆنگرەدا رسودی نەتەوەیی دەڵێنەوە

لیســتی گریامنــەکان بــۆ پەرەســەندنی ئــەم ناوچــە ســەربەخۆیە دوور و درێــژە .بــەاڵم یەکەمیــن و لەپێشــرینیان،
کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان لــە ســاڵی  ٢٠١٢منونەیەکــی درەوشــاوە بــوو لــەوەی کــە حکومەتــی هەولێــر
هێشــتا ســەرچاوەیەکی مەزنــی مرۆیــی بەدەســتەوەیە کــە زۆر لێهاتــوون و گەورەتریــن ســەرچاوەیە کــە دەکرێــت لــە
پرۆســەی دروســتکردنی نەتــەوەدا کەڵکــی لــێ وەربگیرێــت .زۆربــەی ئــەو کەســانەی بــە هــۆی ســەرکوت ،پاکتــاوی
ڕەگــەزی ،و جینۆســایدەوە کــە لــە ســااڵنی  ١٩٨٠لــە عێــراق ڕووی دا ،ڕایــان کــردووە ،ئــەوان توانیویانــە پلــەی
زانســتیی بــەرز بــە دەســت بهێنــن و لــە زانکۆکانــی ئەورووپــا ،کەنــەدا ،ئەمریــکا و ئوســرالیا خوێندوویانــە.
هــەر بــەم هــۆکارە ،زۆر جێگــەی ناڕاحەتییــە ئەگــەر ئــەم ســەرمایە بەنرخــە لەالیــەن حکومەتــی هەرێمــەوە لــە
سیاســەتەکانی هەولێــردا کەڵکــی لــێ وەرنەگیرێــت .هەندیــک لــە ئامادەبــووان پێشــنیاری پێکهێنانــی کۆمیتەیەکی
شــارەزایانیان کــرد کــە بتوانــن لەگــەڵ حکومەتــی هەرێــم کار بکــەن بــۆ ئــەوەی گرینگرتیــن پرۆپۆزاڵــەکان بخەنــە
بــواری جێبەجێکردنــەوە.
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ئامادەبوویەکــی کوردســتانی ئێــران باســی لــەوە کــرد کــە ئــەو ناوچەیــە لەمێــژوودا ،بــۆ چــل ملیــۆن کــورد لــە واڵتانی
عێــراق ،ئێــران ،تورکیــە ،ســوریە بــە هــۆی ســنوورەکانەوە لێــک دابــڕاوە .ئــەو کەســە گەنجــە ،باســی لــەوە کــرد کــە
نزیکــەی دە ملیــۆن کــورد لــە ئێــران ،لــە ئێســتادا ،کوردســتانی عێــراق وەک پێشــەنگ ســەیر دەکــەن کــە دەبێــت
لــە داهاتــوودا کوردســتانی ئێرانیــش بــەو ئاڕاســتەدا بــڕوات.
دەکرێــت هەمــان شــت بــۆ ناوچــە کوردســتانییەکانی تورکیــە (بیســت ملیــۆن) و ســوریە (دوو ملیــۆن) بوترێــت.
ڕاســتی ئەوەیــە کــە کــوردەکان ،گەورەتریــن نەتــەوەی بێدەوڵەتــی دنیــا ،قــەت ئــەو هەلەیــان نەبــووە کــە ئێســتا بــۆ
دروســتکردنی دەوڵەتــی خۆیــان هەیانــە .تاکــە منوونــەی نەتەوەســازیی هاوشــێوە ،کۆمــاری مەهابــاد بووەکــە لــە
جەنگــی جیهانیــی دووهەمــدا بــە یارمەتیــی ســۆڤیەت لــە باکــووری ڕۆژئــاوای ئیــران پێکهــات .ئــەو حکومەتــە تەنیــا
ســاڵێک درێــژەی کێشــا ،لــە ئۆکتۆبــری  ١٩٤٦بــۆ  ١٩٤٧تەمەنــی ئــەو حکومەتــە بــوو کــە ئەرتەشــی ڕەزاشــا بــە
یارمەتیــی ئەمریکایــی و بریتانییــەکان توانییــان لەنــاوی ببــەن.
لــە دوازدە مانگــەدا ،کۆمــاری مەهابــاد بــە ڕێبــەری قــازی موحەمــەد -کــە لەگــەڵ هاوڕێیانــی بــۆ چاوترســێنکردنی
خەڵــک لــە ســێدارە دران -پشــتیوانیی ڕۆشــنبیران ،سیاســەتوانان و هێــزە کوردییەکانــی عێــراق ،ســوریا و تورکیــای
هەبــوو .منوونەیــەک لەوانــە چــوار ئەفســەرەکەی ســلێامنین کــە پــاش ڕووخانــی کۆمــاری مەهابــاد گەڕانــەوە عێــراق
و لــە دار دران .کەســانی دیکــە وەک موســتەفا بارزانــی لــە عێراقــەوە توانــی ڕابــکات بــۆ یەکیەتــی ســۆڤیەت و
لــەوێ ببێتــە پەنابــەر .شەســت و پێنــج ســاڵ دوای شــکانی کۆمــاری مەهابــاد ،کوڕەکــەی بارزانــی ،واتــە مەســعود،
جارێکــی تــر بــە شــوێن پشــتیوانیی نێونەتەوەییــە بــۆ ئــەوەی کــوردەکان ئــەم هەلــە نــوێ و مێژووییــە لــە دەســت
نــەدەن تاکــوو خەونــی بــە دەڵەتبوونیــان بێتــە دی .بەدیهاتنــی ئــەو خەونــە قــەت وەک ئێســتا نزیــک نەبــووە.
سەرۆک بارزانی قسە دەکات
ســەرۆک مەســعود بارزانــی کۆبوونەوەکــە بــەم شــێوەیە دەســت پێــدەکات« :هیواداریــن بــە زانیــاری ،شــارەزایی و
هاوکاریــی ئێــوە لەگــەڵ کاربەدەســتان ،بتوانــن ئەزموونــی خۆتــان بــۆ ڕەواندنــەوەی کەموکوڕییەکانــی کوردســتان
بــە کار بهێنــن ».بارزانــی وتــی «ئــەم کۆنگــرە بــۆ هەمــوو الیەنــە سیاســییەکان و گەیشــتنیان بــە هاودەنگــی و
ســراتیجییەک بــۆ خەڵکــی کوردســتان ،مێژووییــە ».ئــەو بــە ئامادەبووانــی وت « :ئــەم کۆنگرەیــە کــە ســێ ڕۆژی
داهاتــووش درێــژەی دەبێــت ،یارمەتیــدەری بەدیهاتنــی خەونی لەمێژینــەی یەکگرتنــی هەموو الیەنــە کوردییەکانە».
فــەالح مســتەفا ،بەرپرســی کاروبــاری دەرەوە ،پەیامەکــەی بارزانــی دووپــات کــردەوە« :هــەروەک ســەرۆک وتــی.
ئێمــە تەنیــا نابێــت لەســەر هەڵچنینــی بینــاکان جەخــت بکەینــەوە ،بەڵکــو دەبێــت لەســەر دروســتکردنی بەهــا
مرۆییــەکان ،دێموکراســی ،یەکســانی و ئاسایشــی کۆمەاڵیەتــی کار بکەیــن».
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دانیشتنێک لەگەڵ وەزیران و زانکۆکان
چندیــن وەزیــری حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە کۆنگــرەی نەتەوەیــی کوردســتاندا ئامــادە بــوون بــۆ ئــەوەی لــە
ڕوانگــەی خۆیانــەوە بــاس لــە پرســە هەنووکەییــەکان بکــەن و ســراتیجییان بــۆ کێشــەکانی بەردەمیــان بخەنــەڕوو.
ئــەم دانیشــتنە لەگــەڵ وەزیــران  و ســەرۆک زانکــۆکان زۆر پێشــوازی لــێ کــرا.
دەرەنجامە ئەرێنییەکان
لــە نێــوان ئامادەبــووان و فەرمانگەکانــی حکومەتــی و زانکۆکانــی کوردســتاندا پەیوەنــدی دروســت بــوو .زۆر ئەندامی
تــۆڕی توێژینــەوە کوردییــەکان ،تۆڕێکــی توێژینــەوەی جیهانــی لــە زانایانــی توێژینــەوە کوردییــەکان ،بــۆ یەکــەم جــار
ئامــادەی کۆنگــرەی جیهانیــی کــورد بــوون .کۆنگرەکــە چوارچێوەیەکــی بــۆ ئــەوان دابیــن کــرد بــۆ ئــەوەی توێژەرانــی
دیکــەی کــورد بناســن و پەیوەندییــان لــەگڵ بگــرن تاکــوو بیرۆکــە و پــڕۆژەی نــوێ پێشــکەش بکــەن.

وتاری مەسعود بارزانی
لە کۆنگرە ،هەولێر

واڵت چــاوش ئۆغڵــو دامەزرێنــەر و ڕێکخــەری تــوڕی توێژینــەوە کوردییــەکان بــە ڕووداوی وت« :لــە کۆنگــرەی
جیهانیــی کوردســتان لــە هەولێــر ،هەندێکــان بــۆ یەکــەم جــار لــە نزیکــەوە یەکرتمــان دەبینــی ».ئەوەشــی
زیــاد کــرد کــە لــە کۆنفرانســەکەدا ،بڕیــار درا جورناڵیــک بــۆ توێژینــەوە کوردییــەکان دامەزرێرنێــت .زەیــدان لــی
ئۆغڵــو وتــی «لــەو کاتــەدا هیــچ جورناڵێکــی توێژینــەوە کوردییــەکان نەبــوو کــە بتوانێــت پێداویســتییە ئەکادیمــی و
ســتانداردە نێونەتەوەییەکانــی هەبــن ،لــە کاتێکــدا بوارەکانــی تــر چەندیــن جورناڵیــان هەیــە».
435

بونیادنانی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەسەرهاتی ژیانی نژیاروانێکی کورد

لــە کۆنگرەکــەدا هەروەهــا کتێبــی وتارەکانــی ســاڵی ٢٠١١ی کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان خرایــە ڕوو کــە
لەالیــەن پەخشــانگەی زانســتیی نۆڤــاوە ئامــادە کرابــوو و ئەڵــاس حێشــمەتی ،ئــاالن دیالنــی و ســیروان بابــان
هەڵەگرییــان کردبــوو .کتێبەکــە داهێنانــی بیســت زانــای کــورد و ناکــوردی تێــدا بــوو ،کــە باســیان لــە پرســە
گرینگەکانــی کــورد دەکــرد .هەڵەگــرەکان هەروەهــا کتێبێکیــان لــە کۆنگــرەی دووهەمیــش ئامــادە کــرد کــە بیســت
و شــەش وتــاری لــە خــۆ دەگــرت و ســاڵی  ٢٠١٣بــاو کرایــەوە.
دەروونناســی ئوســرالیایی ئەفســانە جــواڵن لــە پەیامێکــدا بــۆ ئاالنــی نووســی «هــەر کام لــە وتــارەکان بە شــێوەیەک
زانیاریبەخــش بــوون .بــۆ مــن بەرچاوتریــن بەشــی ڕووداوەکــە وتارەکــەی تــۆ و کەســایەتیت بــوو کــە ئاوێتــە بــوو بــە
بوێــری و تێکۆشــانت بــۆ ڕێکخســتنی ئــەم ڕووداوە .هیــوادارم ڕێچکــەی تــۆ بگرمــە بــەر بــۆ ئــەوەی خزمــەت بــە
نەتەوەکەمــان بکــەم .وەک زۆر کەســی تــر کــە لــە کۆنفڕانســەکەدا ئامــادە بــوون ،ئێســتا بیــر لــەوە دەکەمــەوە کــە
بگەڕێمــەوە کوردســتان تاکــوو دوکتوراکــەم تــەواو بکــەم .هــۆکاری ئــەوەی کــە ئــەم شــتەت لەگــەڵ بــاس دەکــەم
ئەوەیــە کــە مــن قــەت پێشــر بیــرم لــەوە نەدەکــردەوە کــە بگەڕێمــەوە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ئیــش بکــەم .بــەاڵم بــە
بۆنــەی تــۆوە ڕوویەکــی تــری کوردســتامنان بینــی و زۆر هــۆکار هــەن کــە دەبێــت لەبەرچاویــان بگریــن تاکــوو لــە
دروســتکردنەوەی نەتەوەیەکــدا کــە بــۆ چەندیــن دەیــە تووشــی کێشــە بــووە ،یارمەتیــدەر بیــن .ســپاس بــەو ئەزموونــە
مەزنــەی خــۆت کــە بــۆت بــاس کردیــن ،و ئــەو هەلــەی کــە توانیــان ژمارەیەکــی زۆر لــە کــوردان بــە دەســتکەوتی
بــەرزەوە ببینیــن .ســپاس بــۆ هاندانــت و بردنــی ئێمــە بــەرەو جیهانێــک کــە پــڕە لــە هــەل و دەرفــەت».
دیاکــۆ ئیرباهیمــی لــە ئوســرالیاوە وتــی« :مــن زۆر کەســم بینیــن ،زۆر شــت لــە کۆنفرانســەکە و لــە ســەفەری
کوردســتان فێــر بــووم .مــن پیرۆزبایــی لــە هەمووتــان ئەکــەم کــە توانیتــان زانایانــی کــورد لــە ناوخــۆ و دەرەوە کــۆ
بکەنــەوە».

فەالح موستەفا ،فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان
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ئــەم کۆنگــرە هەروەهــا زۆر هاوڕێــی دێرینــی لێــک نزیــک کردنــەوە کــە توندوتیــژی و ســەرکوت لــە واڵتانــی خۆیانــدا
لێکــی دابڕیبــوون .دوو هــاوڕێ کــە دوای شۆڕشــی ئیســامی خومەینــی زیندانــی کرابــوون لــەوێ یەکیــان گرتــەوە.
سێهەم کۆنگرەی جیهانیی کوردستان :ستۆکهۆڵم٢٠١٣ ،
ســێهەمین کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان لە ســتۆکهۆڵم لە شــوێنی پێشــووتری ئەکادیمیــای موزیکی پادشــایەتی
بەڕێــوە دەچێــت کــە ئێســتا بــە موزیکالیســکا نــارساوە .ئــەو بینایــە بەشــکۆیە و لــە کەنــاری دەریــا لــە نیربۆڤینکێــن،
لــە ناوەنــدی شــار هەڵکەوتــووە .پشــتیوانیی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان بــۆ کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان لە
ســتۆکهۆڵمیش خــۆی دەرخســت .وێــڕای زۆر بەربەســتی ناوخۆیــی لەگــەڵ خــودی کۆمەڵــگای کــوردی ،سیاســەتی
حیزبــەکان و قۆرخکاریــی دەســەاڵت کــە بۆتــە هــۆی دابەشــبوونی کــوردان ،کۆنگرەکــە بەڕێــوە چــوو.
ئــەم ڕووداوە لــە موزیکالیســکا ،بــە ئامادەبوونــی وەزیــری حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ،فەالح مســتەفا بەرپرســی
پەیوەندییەکانــی دەرەوە ،ســیروان بابــان وەیزیــری کشــتوکاڵ و ســەرچاوە ئاوییــەکان ،و کاربەدەســتان ،نوێنــەران و
پەرلەمانتارانــی ســوید ،کەنــەدا ،ئســیرائیل ،کۆمەڵــگای ئەرمەنــی و جــووەکان بەڕێــوە چــوو.
شــتێکی ســەرنجڕاکێش کۆکردنــەوەی ســێ کۆمەڵــگای جیــاواز بــوو :جــووەکان ،ئەرمەنییــەکان ،کۆمەڵــەی
یۆنانییەکانــی کانــادا کــە لــە دروســتکردنی پەیوەنــدی لەگــەڵ واڵتەکەیــان و جیهانــی دەرەوە ســەرکەوتوو بــوون.
ئــەو پەیوەندییانــە بوونەتــە هــۆی باشــرکردنی ناســنامە ،کولتــوور و گەشــەی ملیۆنەهــا کــەس لــە خەڵکەکەیــان.
بــە ڕوونــی ،هەوڵــە جیهانییەکانــی ئــەوان ،لــە کاتــی تەنگانــە و قەیرانــدا بــە تەنــگ نەتەوەکەیانــدا هاتــووە و وەچــە
گەنجەکانیــان لــە دەرەوەی واڵت بــەرەو چارەســەری کێشــەکان هاتــوون .دەستڕاگەیشــن بــە گەنجــەکان بۆتــە
هــۆی ئــەوەی کــە الوەکان بهێننــەوە بــۆ واڵتەکەیــان تاکــوو پەیوەندییەکــی ڕاســتەوخۆ و هەســتپێکراویان لەگــەڵ
ئــەو شــوێنە ببێــت.

وەزیرانی حکومەتی هەرێم چاالکانە لە
کۆنگرەدا بەشداری دەکەن
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کوردانی تاراوگە
گروپەکانــی دیکــەی دەرەوەی وەاڵتــی ســەرکەوتووانە لەگــەڵ کاربەدەســتە
پلەبااڵنــی ئــەو واڵتانــەی لێــی دەژیــن پەیوەندییــان دروســت کردبــوو
بــۆ ئــەوەی هاوکارییەکــە توندوتــۆڵ بکرێــت .یەکێــک لــە ئامانجــەکان
پاراســتنی مافەکانــی کوردانــی دەرەوە بــوو .ئــاالن وتــی «پشــتگیریی
مافــی یەکســان بــۆ کوردســتان پێویســتە بخرێتــە بەرنامــەی ڕۆژەڤــەوە بــۆ
ئــەوەی پرســی کــورد بــەرەو پێــش بچێــت .بــۆ  ئــەوەی کــوردەکان ببنــە
هێزیكــی گــەورە کــە کاریگــەری لەســەر کۆمەڵــگای جیهانــی دانێــن،
دەبێــت ســراتیجی درێژخایــەن دابرنێــت.
«ئــەو ســراتیجییە درێژخایەنــەی کە من باســی لێدەکەم ســەرمایەگوزاریی
مــادی و ئامــادەکاری بــۆ باشــرین کەســانی نــاو کــورد لــە خــۆ دەگرێــت
کــە ئــەو کارە بکــەن .هێزێکــی پێکهاتــوو لــە کوردانــی پســپۆڕ ،کــە بتوانــن
لــە زانکــۆکان ،حکومەتــەکان و سیســتمەکانی دادوەریــدا لــە ئەوروپــا و
ئامریــکا پشــتیوانی بــۆ کــورد چــێ بکــەن  ڕێگــەی بــۆ بەدیهاتنــی خەونێکی
دوور و درێــژی کــوردان ســادە دەکاتــەوە .پێویســتە ئێمــە پشــتیوانی لــەو
کەســانە بکەیــن کــە هەڵوێســتیان هەیــە».
وەزیرێکی کوردستان باس لە ڕۆڵی کوردانی تاراوگە دەکات
وەزیــری پەیوەندییەکانــی دەرەوەی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان،
فــەالح مســتەدا باســی لــە ڕۆڵــی گرینگــی کوردانــی تاراوگــە لــە پشــتیوانی
دامــەزراوە کوردییــەکان و حکومەتــی هەرێــم بــۆ بازرگانــی ،فێــرکاری
و پەیوەندییــە کولتوورییــەکان کــرد .ئــەو وتــی حکومەتــی هەرێمــی
کوردســتان دەیهەوێــت پەیوەندییەکــی بەهێــز لەگــەڵ کوردانــی تاراوگــە
ڕابگرێــت و ســەرۆکی حکومەتیــش پشــتیوانی لــە ئامانجــی کۆنگــرە کردووە
کــە کوردانــی تاراوگــە پشــتیوانی گەشــەی کوردســتان بــن .ئەوەشــی زیــاد
کــرد «ئێمــە هیواداریــن بتوانیــن بەم جــۆرە کۆنگرانــە ،بلیمەت و شــارەزایان
لەسەرانســەری جیهــان کــۆ بکەینــەوە کــە بــە هــۆی مێــژووی هەژێنەرمــان
بــاو بوونەتــەوە و بــە کۆکردنەوەیــان ســوود بگەیەنیــن بــە نەتەوەکەمــان».
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بابەتەکانی تری وتارەکان
فرێدریــک مــامل ،ئەندامــی پەرلەمانــی ســوید و بەڕێوەبــەری گرووپــی پەرلەمانتاریــی سویدی-کوردســتانی باســی
لــەوە کــرد کــە لــە ئێســتادا لــە ســوید و ســکاندیناڤیا چــۆن ســەیری کوردســتان دەکرێــت .ئــەو وتــی «لــە بەشــی
باکــووری ئەوروپــا ،کوردســتان تــا دێــت زیاتــر و زیاتــر بــۆ ئێمــە جێــی بایــەخ دەبێــت ،هــەم لــە بــاری ئابــووری و هــەم
لــە بــاری جیۆپۆلۆتیکییــەوە».

سێهەمین کۆنگرەی جیهانیی
کوردستان ،ستۆکهۆڵم

دەستکەوتەکانی کۆنگرەی جیهانیی کوردستان :ئاوڕێک بۆ دواوە ،ڕوانینێک بۆ داهاتوو
کۆنفرانســەکە بــە باســێک لەســەر پێکهاتــە و ئاراســتەی کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتان لــە داهاتــوودا کۆتایــی
پێهــات .وەزیــری پەیوەندییەکانــی دەرەوەی حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان ،فــەالح مســتەفا ،بــە بۆنــەی
دەســتکەوتەکانی کۆنگرەکــە لــە ســێ ســاڵدا ،پیرۆزبایــی کــرد .ئــەو  کۆنگــرەی جیهانیــی کوردســتانی هــان دا بــۆ
ئــەوەی هەنــگاوی دواتــر بــە دانانــی ئامانجــی ڕێکخســتنەوە و دامەزراندنــەوە و پەیامــی یەکگرتوویــی بەڕێــوە ببــات.
ئــەو پشــێنیاری کــرد کــە لــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان کەڵــک وەربگیرێــت بــۆ ئــەوەی کەســانی زیاتــر لــە دەرەوەی
واڵت بێــن بــۆ کۆنگرەکــە .بیرۆکەیەکــی دیکــە ئــەوە بــوو کــە لەســەر ئــەو بابەتانــە وتــار وەربگیرێــت کــە خاوەنــی
پەیــام و پێشــنیارن بــۆ حکومەتــی هەرێمــی کوردســتان لــە بوارەکانــی وەک فیدراڵیــزم ،ناوچــە جێناکۆکــەکان ،و
چاکســازی لــە دامــەزراوە ســەرەکییەکاندا .فــەالح مســتەفا بــەم وتانــە وتارەکــەی تــەواو کــرد «بــا بــڕوا بــەوە بکەیــن
کــە نیــوەی ئاوەخۆرەکــە پــڕە .ئێمــە ئامانجێکــی هاوبەشــان هەیــە و ئەویــش ئەوەیــە کــە هەردووالیــەن خزمــەت بــە
کوردســتان بکەیــن».
ئەڵــاس حیشــمەتی بــە گەڕانــەوە بــۆ ســێ ســاڵی ڕابــردووی کۆنگرەکــە وتــی« :دەســتکەوتی  کۆنگــرەی جیهانیــی
کوردســتان ئــەوە بــوو کــە کــوردان بــە خەونــی هاوبەشــەوە لەژێــر ســەقفێکدا کــۆ بکاتــەوە بــۆ ئــەوەی گــوێ بــۆ
یەکــر بگــرن و بیرۆکەکانیــان ئاڵوگــۆڕ بکــەن .ئــەوە هەلێکــی نــاوازە بــوو بــۆ هەمــووان تاکــوو یەکــر بناســن .زۆر
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بەســوود بــوو .دواتــر هەنــگاوی زیاتــر هەڵدەگریــن بــۆ باڵوکردنــەوەی
وتــارەکان تاکــوو بایەخــی ئــەم کارە بــۆ نەتــەوەی کــورد پیشــان
بدەیــن .دەســتکەوتەکانی ئــەم کۆنگــرە بــە شــێوەی نێونەتەوەیــی
بــۆ دامــەزراوە فێرکارییــە کوردییــەکان و کتێبخانــەکان دەنێردرێــت.
هــەزارن خوێنــدکاری کــورد لــە دەرەوەی واڵت هــەن کــە لــە بــوارە
جیاجیاکانــدا دەخوێنــن .ژمارەیەکــی زۆر کــەم ســەرچاوەی کــوردی بــۆ
توێژینەکانیــان لەبــەر دەســتدایە .زۆر کتێــب بــە زمانەکانــی ئاڵامنــی،
فەڕەنســی ،ئیتالــی یــان ئــی گەڕیــدە ئەمریکایــی و بریتانییــەکان هــەن
کــە ســەفەری کوردســتانیان کــردووە و لەســەر خێڵــە کوردییــەکان
نووســیویانە .بــەاڵم ئەمــە یەکێــک لــەو دەگمــەن کــۆ وتارانەیــە کــە
لــە ڕاســتیدا چــاپ بووبێــت و بــە باشــی بــاو کرابێتــەوە .ئــەم تروســکایی هیوایــە منوونەیەکــی باشــە بــۆ دانانــی
جورناڵگەلێــک لەســەر بوارەکانــی توێژینــەوەی کــوردی ،پیشەســازی و سیاســەت.

ئەم تروسکایی هیوایە
منوونەیەکی باشە بۆ
دانانی جورناڵگەلێک
لەسەر بوارەکانی
توێژینەوەی کوردی،
پیشەسازی و سیاسەت.

گۆڕینی ڕێگە
دوای ســێ ســاڵ بەڕێوەبردنــی کۆنگــرەی جیهانیــی کــورد ،ئــاالن دیالنــی بڕیــاری دا کــە لــەو ئەرکــە بکێشــێتەوە.
کاتــی ئــەوە هاتبــوو کــە کەســێکی تــر جێگــەی بگرێتــەوە تاکــوو کۆنگــرە لــە داهاتووشــدا بەڕێــوە بچێــت .لــە دوای
کۆنگــرەی ســێهەم لــە ســتۆکهۆڵم لــە ســاڵی ٢٠١٣دا ،هیــچ کەســی تــر هەوڵــی نــەدا بــۆ ئــەوەی کۆنگرەیەکــی
دیکــە بەڕێــوە ببــات بۆیــە ئــاالن بڕیــاری دا کــە بۆخــۆی جارێکــی تــر بــە یارمەتیــی پســپۆڕانی کــورد کۆنگرەکــە
بەرەوپێــش ببــات.
ئــاالن وتــی «کۆنگــرەی چــوارەم لــە ئۆکتۆبــری ٢٠١٨دا لــە واشــێنگتۆن دی.ســی ناوەنــدی بڕیــارە سیاســییەکانی
جیهــان بەڕێــوە دەچێــت تاکــوو بــۆ یەکــەم جــار کوردانــی تاراوگــە بانگهێشــتی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان بــکات و
لەگــەڵ ئەمریکاییــەکان و الیەنەکانــی دیکــە کــە پەرۆشــی چارەنووســی کــوردن ،باســی داهاتــووی گەلــی کــورد
بکەیــن».
هەوڵەکان بۆ دروستکردنی شێوەژیانێکی تەندروست لە کوردستان
ئــاالن هێشــتا هیوایەکــی زۆری بــە واڵتەکــەی هەیــە .ئــەو درێــژەی دا بــە هەوڵەکانــی بــۆ گواســتنەوەی زانیــاری و
زانســتێک کــە بــە ســااڵنێک توێژینــەوە لــە زانکــۆ بــە دەســتی هێنابــوو« .مــن هیــوادارم کــە ســەرجەم ڕێســاکانی
ســەلوتۆجێنیک و پەیڕەوەکانــی ببــەم بــۆ کوردســتان .بــۆ دامەزراندنــی تەندروســتییەکی باشــر بــۆ خەڵکــی
کوردســتان ،پێویســتامن بــە چاودێرییەکــی تەندروســتیی بەهێــز هەیــە کــە خەڵــک فێــر بــکات چــۆن شــێوە ژیانێکی
تەندروســت بینــا بکــەن .هەروەهــا دەبێــت چاالکانــە ئاســتی تەندروســتی ببەینــە ســەر و بەرگــری لــە نەخۆشــی
بکەیــن .هێشــتا هیوایــەک هەیــە بــۆ نەتــەوە  مەزنەکەمــان».
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 .1ئەرکەکان و ڕوانگەیەک بۆ داهاتوو:

الیەنەکانی کاری ئاالن دیالنی

کاری ئــاالن دیالنــی بریتــی بــوو لــە بەکارهێنانــی زانیارییەکــی نێــوان بــواری ،چاالکیــی توێژینەوەیــی و تۆڕێکــی
گشــتگیر تاوەکــوو ســەرەکیرتین کێشــەکانی کۆمەڵــگا چارەســەر بــکات ،بــە تایبــەت ئــەوەی کــە ژێرخانەکانــی
چاودێریــی تەندروســتی بــەرەو ئاراســتەیەک ببــات کــە ژیانــی مــرۆڤ باشــر بکــەن .ســەلوتۆجێنیک ڕێبازێکــی
بەرگریکارانەیــە کــە کولتــوورەکان لــە سەرانســەری جیهانــەوە هــان دەدات بــۆ ئــەوەی بــە شــوێن ئــەو بنەمــا
ســەرەکییانە بکــەون کــە خۆشــبژێوی دروســت دەکات و تێگەیشــتنێکی قووڵــر لــە پێویســتیی گۆڕانــی عــادەت و
نەریتــە کۆمەاڵیەتییــەکان پێــک دەهێنێــت .ئــەو شــتەی کــە لەســەر دەســتی ئــەم ڕێبــازە نوێگەرانــە بــەدی دێــت
بریتییــە لــە تەندروســتییەکی باشــر بــۆ ســەرجەم نەتــەوەکان چ لــە بــاری دەروونــی و چ لــە باریــی جەســتەییەوە.

نەوەی نوێ لە کەسانی بلیمەت لە سەرانسەری
جیهاندا کار دەکەن و زۆر توێژەرەیان تێدان .ئەو کەسە
گەنجانە بەرچاوڕوونییان هەیە و بە تایبەت لەسەر دیزاین
و تەندروستی کار دەکەن ،من هیوایەکی زۆرم بەو
کەسانە هەیە_ .ئاالن دیالنی
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ئــەو مرۆڤانــەی کــە دووربینــن لــە ڕاســتیدا کەمــن ،زۆربــەی کەســەکان بیــر لــە ســەرەتایەکی نــوێ ،چەمکــی نــوێ
و بیرۆکــەی داهێنەرانــە دەکەنــەوە .بــەاڵم تەنیــا ژمارەیەکــی کــەم لــەو کەســە داهێنەرانــە کاتێــک دەســت دەکــەن
بــەوەی خەونەکانیــان بکەنــە واقیــع ســەردەکەون چونکــە ئەگــەری هەیــە بیرۆکەکانیــان لەگــەڵ بیروبڕوایــەک کــە
ســاڵەهایە قەبــوڵ کــراوە ،بەریەککەوتنــی هەبێــت.
توانایــی ئــاالن بــۆ ئــەوەی بەرەوپیــری داهێنــان بچێــت و هــەزاران کــەس لــە سەرانســەری جیهانــەوە لــە دەوری
خــۆی کــۆ بکاتــەوە ،تواناییەکــی بێوێنەیــە .ئــەو توانــی واڵتــان ،کولتــوورەکان و ســنوورە کۆمەاڵیەتــی ئابوورییــەکان
ببڕێــت و کەســانێکی گرینــگ بــەرەوالی بیرۆکەکانــی خــۆی ڕابکێشــێت.
کاتێــک ئــەوە لەبەرچــاو بگــری کــە ئــەو لــە واڵتێکــدا لــە دایــک بــووە کــە ژیانــی ڕۆژانــە زۆر ســادەتر بــووە لــەوەی
کــە لەنــاو نەتــەوەکان لــە ســەدەی بیســت و یەکــدا بــاوە ،زیاتــر گرینگایەتیــی کارەکانــی دەردەکــەون .توانایــی ئــەو
لەگــەڵ ئــەو شــارەزاییەی لــە چەندیــن ســاڵدا بــە دەســتی هێنابــوو ،زۆر جێگــەی ســەرنجە .بوێــری دەوێــت کــە نــۆرم
و بەهــاکان لــە هــەر بوارێکــدا بخەیتــە ژێرپرســیارەوە .لــە حاڵەتــی ئاالنــدا ،ئــەو دژی شــتێک وەســتایەوە کــە شــانازی

ئاالن دیالنی

ئــەوە بــوو بــە ســتاندارد کــراوە بــەاڵم لــە ڕاســتیدا هەمــوو شــتێک بــوو جگــە لــە ســتاندارد .بــە پێداگرییــەوە ،ســەرەتا
شــوێن خوێندنێکــی نێونەتەوەیــی کــەوت و لــە توێژینــەوەدا بــووە کەســێکی ســەرکەوتوو ،پاشــان بــە شــێوەیەکی
سیســتامتیک بــەرەو پێــش چــوو بــۆ ئــەوەی پاردایمێکــی نوێــی نژیاروانــی پێکبهێنێــت و وێــڕای هەندێــک بێهوایــی
کاتــی بــەرەو پێــش چــوو تاکــوو ســەرەنجام ڕێبازێکــی نوێــی لــە بوارێکــی گــەورەی وەک چاودێریــی تەندروســتیدا
پێگەیانــد و گــەورەی کــردەوە .کاریگەریــی ئــاالن لــە سەرانســەری جیهانــدا حاشــاهەڵنەگرە .چەمکــی دیزاینــی
ســەلوتۆجێنیک -چەمێکێــک کــە پێیوایــە دروســتکردنی بینــاکان لەســەر چارەســەری نەخۆشــی کاریگەرییەکــی
بێوێنــە دادەنێــت -زۆر کەســی گەنــج و بەتەمــەن ،کارزان و نوێــی لــە خــۆی کــۆ کــردەوە.
ڕەنگــە بەرچاوتریــن شــتی ئــاالن توانایــی ئــەو لــە دانانــی کەرەســتەکانی بیناســازی لــە پــاڵ یەکــری نەبێــت بەڵکــوو
توانایــی ئــەو لــە دانانــی مرۆڤــەکان بێــت لــە الی یەکــری .شــارەزایی ئــەو لــە دروســتکردنی تــۆڕی پەیوەندییــەکان
شــتێکە کــە هاوکارەکانــی لەســەرجەم شــوێنەکانی جیهــان ئامــاژەی پێدەکــەن .لــە دوو دەیــە و نیــوی ڕابــردوودا،
ســەردانی زیاتــر لــە هەشــتا واڵتــی جیهانــی کــردووە و خەڵکــی لــە زیاتــر لــە ســەد واڵتــی جیهانــی لــە فــۆروم و
ســێمینارە نێونەتەوەییەکانــدا کــۆ کردووەتــەوە بــەو هیوایــە ئــەم ئامانجانــە بــەدی بهێنــن:
•
•
•
•
•
•
•
•

باڵکردنەوەی ڕێبازی سەلوتۆجێنیک لە دیزایندا
پێکهێنانی تۆڕێکی نێوان بواری
پەرەدانی ڕێبازێکی  زانستیی نێوان-بواری
ەختکردنەوە و بەکارهێنانی توێژینەوە پەیوەندیدارەکان بە پرسەکانی کۆمەڵگاوە
ج
تێوەگالندنی حکومەت ،پیشەسازی و ئەکادیمیا لە چەمگەلێکدا کە پاڕادیمەکان دەگۆڕن
ڕێنوێنیی کەسانی گەنج لە ڕێگەی ئاسانکاری و هاندانیان بۆ پیشەکانی نژیاروانی/دیزاین
هاندانی زانکۆکان و ئەکادیمیا بۆ جێبەجێکردنی بەرنامەیەکی خوێندنی نێوان-بواری
هاندانی خوێندکارە نوێیەکان و کەسانی گەنج بۆ بەرەوپێشچوون و پەرەدانی کارەکانیان
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 .2میراتی ئاالن -ڕوانگەی هاوکارەکانی

زۆر کــەس کــە لــە ســەمپۆزیۆم و کۆنگــرەکان یــان
پڕۆژەکانــی ئاالنــدا بــۆ ســااڵنێک ئامــادە بــوون و
ئیشــیان کــردووە ،دەســت لــە کار کێشــانەوەی ئــاالن
بــە تێکەڵەیــەک لــە پێزانیــن ،ســەرنجڕاکێش بــوون و
هەندێکجارێــش بێبڕوایــی ســەیر دەکــەن .ئــەوان دڵنیــا
نیــن ،بڕواناکــەن پیاوێــک بــەو هەمــوو داهێنانــەوە،
تامەزرۆیــی و مرۆڤدۆســتییەوە بتوانێــت لــە جێگەیەکــدا
لــە ژیانێکــی ئــارام و بێدەنگــدا برسەوێــت .زۆرکــەس
لەوانــەی لــە ژیانــدا لــە ئاالنــەوە فێــر بــوون ،پێزانینــی
خۆیــان بــۆ ئــاالن ،بەخشــندەیی و خۆتەرخانکردنــی لــە
مــاوەی ســااڵنێکدا دەردەبــڕن .زۆر کــەس سپاســگوزارن
بــەو یارمەتییانــەی کــە ئــاالن پێشکەشــی کــردوون.

                                                                                                 گونتێر دی گرەیڤ ،نژیاروانی ئوسرتالیایی

«ئــاالن ئێســتا وەک جووتیارێکــە کــە زەوییــەکان تۆوڕێــژ دەکات .ئێــوە ئــەو جووتیارەتــان بینیــوە -وەک کەســێک لــە
نەقاشــییە کۆنەکانــدا کــە بوخچەیــەک تــۆوی پێیــە و دەیچێنێــت .مــن پێــم وت ‹تــۆ لەســەر زۆربەمــان کاریگەریــت
دانــاوە .تــۆ لــە زۆربــەی ئێمــەدا تــۆوی بەرەوپێشــچوونت چانــدووە ›.ئــەوە شــتێکە کــە مــن پێــم وتــووە .ئــەو لــە مــاوەی
بیســت ســاڵی ڕابــردوودا بۆخــۆی چ کەشــی خــۆش بووبێــت یــان ناخــۆش ،ئیشــی خــۆی کــردووە .لــە کاتێکــدا
زۆربــەی ئێمــە تــا کەشــی خــۆش نەبێــت ئــەو کارە ناکەیــن ،بــەاڵم مــن دەزانــم بــۆ ئــاالن زۆر کاتــی ناخــۆش هەبوون.
ئــاالن لــە زۆربــەی ئێمــەدا تــۆوی پێشــکەوتنی چانــدووە و مــن پێموایــە کە ئەو پشــکی گــەورەی لــەو دەســتکەوتانەدا
هەیــە کــە ئێســتا هاتوونەتــە ئــاراوە.
«ئــەو دەســتکەوتانەش لەخۆگــری کاریگەریــی دیزایــن لەســەر تەندروســتیی و چۆنیەتیــی بیرکردنــەوەی ئێمــە لــە
تەندروســتین .ڕەنگــە نەتوانــی تەنانــەت ئاســتی کاریگەریــی گــەورەی ئــەو پیــاوە دەرک بکەیــت .بــەاڵم لــە مــاوەی
بیســت ســااڵندا ،دەســتکەوتەکانی سەرنجڕاکێشــن .کــەم کــەس هــەن لــە دیزاینــی تەندروســتیدا کــە لەســەر
کاریگەریــی ئــەو نەزانــن .ئــەوە دەســتکەوتێکی مەزنــە کــە نابێــت بــە کــەم ســەیر بکرێــت».
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«ئــاالن دەگێڕێتــەوە کــە ســاڵی  ٢٠٠٩لــە ســەنگاپوور ،کەســێکی لــێ بــووە
کــە لەســەر کاریگەریــی دیزایــن لەســەر تەندروســتی وتــاری پێشــکەش
کــردووە» دی گرایــڤ درێــژە دەدات «لــەو کاتــەدا ،تەنیــا چەنــد ســەد وتــار
لەســەر ئــەو بابەتــە نوورسابــوون .پاشــان کەســێکی تــر لــە تۆرۆنتــۆ هەمــان
کار دەکاتــەوە .دواتــر زیاتــر لــە دە هــەزار وتــار دەنوورسێــن .بەڵێ ،ئاشــکرایە
کــە ئــەو ژمــارە گەورەیــە بــە هــۆی کارەکانــی ئاالنــەوە بــووە».
لــە هەمــوو ئــەو ســااڵنەدا ،بەشــێکی زۆری جیهانــی گەشەســەندوو تــا
ئاســتێکی زۆر دروســتکردنەوەی بیناکانــی بــە خۆیــەوە بینییــەوە .دەزانــم
لــە ئوســرالیا ،ڕەنگــە نیــوەی بیناکامنــان گۆڕیبێــن و کانــاداش بــە هەمــان
شــێوە بــووە و بریتانیــا و بەشــەکانی دیکــەی ئەوروپــا و هتد .کەشــی چاندنی
تــۆو بــوو .هەمیشــە ئــە دوو فاکتــۆرە هــەن [پێویســتیی بــە دروســتکردنی
ژێرخانێــک بــۆ بەتەمەنــەکان و ئارەزوومەندییەکیــش هەیــە الیکەمــی بــۆ
ئــەوەی تێڕوانیــن و بیرۆکــەی نــوێ تاقــی بکرێنــەوە ].بۆمــان دەرکــەوت کــە
لــە ئەفریقــا ،ناتوانیــن جــووت بکەیــن چونکــە تاوەکــوو دە ســاڵ لەمەوبــەر
زەوییەکــە زۆر وشــکارۆ بــوو .لــە کاتێکــدا ئێســتا زۆر کــەس لــە ئەفریقــا
دەڵێــن کەشــەکە زۆر لەبــارە و دەتوانیــن لەوێــش دەســت بــە ئیــش بکەیــن.
«ئــاالن پەڕگیرییەکــی ســەیری هەیــە .ئــەو ڕووبــەڕوووی گەردەلوولێــک
دەبێتــەوە و دەڵێــت‹ ،گونتێــر ،هەمــوو شــت دروســت دەبێــت! هەمــوو
شــتێک باشــە ،ئەوەنــدەش خــراپ نییــە!› ئــەوە شــتێکی مەزنــە .نازانــم
لــە ڕاســتیدا چــۆن ئــەو کارە دەکات .وەک ئــەوەی چــاو لــە گەردەلوولەکــە
دادەخــات و تەنانــەت نایبینێــت و هەســتی پــێ نــاکات .پێــی دەخاتــە
ئەودیــو دەرگاکــە و دەڵێــت‹ ،تەنانــەت ناتوانــم بیبینــم و هەســتی بکــەم›.
دەزانــی؟ دیســانەوە ،ئــەوە شــارەزاییەکی گەورەیــە کــە بتوانیــت ئــەو کارە
بکەیــت .ئــەو بــە شــێوەیەک دوور لــە بــاوەڕ خۆڕاگــرە».

پڕۆفیسۆر دوکتور ئۆبیارا ئیک،

بەڕێوەبەری جێبەجێکاری گڵۆباڵ
ئێتیکس لە ژێنێف

«ئــاالن کەســێکی چاالکــە ،ســەرقاڵە و ڕاســتگۆیە .ئــەو بــزۆزە و بــەرەو پێــش دەڕوات،
کەســێکی پــاک و بەســەبرە لــە هەمــوو کارێکــدا دەیــکات .مــن دەزانــم کــە بابەتــی دیزایــن و
تەندروســتی شــتێکە پەیوەنــدی بــە بەهاکانــی مرۆڤایەتییــەوە هەیە .ئــەو بەهایانەی مرۆڤ
کــە هەماهەنگــی لــە ژینگــە و تەندروســتییەکی باشــدا دەبەنــە ســەر .مــن ئاواتەخــوازم کــە
زۆر کەســی دیکــەش ئــەو بەهــا بەرزانــە بگوازنــەوە .ئــەو کەســانەی کــە ئــەو زمانــە بــەکار
دەهێنــن دەبێــت وەک باڵوێزێــک بــن .دەبێــت بەهێــز بــن بــۆ ئــەوەی بەرەوپێــش بچــن و
بەهــاکان هاوبــەش بکــەن.
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نادیا تۆبیا لەگەڵ سوزان بالک

ئینگە فۆتالند ،بەڕێوەبەری پێشووتری
پالندانان لە نەخۆشخانەی ترۆندهایم

«ئــاالن شــوێنپێی خــۆی بــە جــێ دەهێڵێــت و هەواڵــی هیوابەخــش لــە جیهانێکــدا بــاو دەکاتــەوە کــە لــە ئێســتادا
پێویســتی بــەو شــتەیە .کاتــی ئەوەیــە کەســانێک کــە دەگەنــە شەســت ،وەک مــن ،و بــەرەو دەســت لە کار کێشــانەوە
دەچــن ،هــەوڵ بــدەن ڕێنوێنــی کەســانی گەنــج بکــەن .بــە ئــەو کارە ،کەســە بەتەمەنــەکان دەتوانــن دەســت لــە کار
بکێشــنەوە ،چونکــە ئــەو مۆمــەی ئــەوان هەڵیــان گیرســاندووە دەگاتــە دەســتی کەســانی دواتریــش .ئــەو شــتەی کــە
زۆربــەی کاتــەکان ڕوو دەدات ئەوەیــە کــە کەســانێک دیارییەکــی مــەزن لــە خۆیــان بەجــێ دەهێڵــن ،زۆر بەردەمیــان
ڕوونــاک ناکەنــەوە .ئــاالن کەســێکە توانیویەتــی ئــەو مۆمــە بگوازێتــەوە .مــن ئــەو شــتە لــە بنەماڵەکەیــدا دەبینــم.
کچەکــە ،کوڕەکــەی و خێزانەکــەی هەموویــان لێــرەن .مــن دەیانبینــم کــە لەســەر پڕۆژەکانــی لــە بــواری دیزایــن و
تەندروســتیدا چاالکــی دەکــەن .مــن پێموایــە ئــەوە شــتێکی زۆر زۆر تایبەتــە کــە هەمــوو بنەماڵــە لــە دەوروبــەری
ئەجێنــدا و بیرکردنــەوەی تــۆ کــۆ ببنــەوە .ئــەوە شــتێکی ئاســایی نییــە و زۆر کات ڕوو نــادات .مــن دڵنیــام کــە
کوڕەکــەی و کچەکــەی لــەو شــتەی لــە باوکیانــەوە فێــر بــوون و ئەزموونیــان کــردووە دانابڕێــن .ئــاالن توانیویەتــی ئەو
شــتە بــە زمانێکــی پــڕ لــە خۆشەویســتی بگوازێتــەوە ،شــتێک کــە دەبێــت بــاوکان چــاوی لــێ بکــەن .ئــەوەش وای
کــردووە کــە ئــەو پیــاوی بنەماڵــە ،مامۆســتا ،کەســایەتییەکی گشــتی ،ڕێکخــەر ،بەڕێوەبــەر و پێکهێنــەری پەیوەنــدی،
نژیــاروان ،خــاوەن دیــد ،جێبەجێــکار و شــارەزای ئــاکاری لــێ دەربێت و لە ڕاســتیدا ببیتــە شــارۆمەندێکی جیهانی».
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«مــن دەچــووم بــۆ ئــەو کۆنگرانــەی کــە ئــاالن ڕێکــی خســن و هەندێــک لــە بابەتــەکان کاریگەرییــان لەســەر مــن
دانــا .زۆر بەســوود بــوون .مــن تــا ئــەو جێیــەی توانیبێتــم و کات بووبێــت بەشــداریم کــردووە».
بەپێــی ڕوانگــەی مــن ،ئــاالن زۆر چەمــک و زۆر کەســی لــە بوارەکەیــدا لــەالی یەکــر کــۆ کردوونەتــەوە .مــن توانیــم
کــە زۆر هــاوکار لــە بــواری ئیشــەکەمدان لــە واڵتــە جیاجیــاکان بناســم و زانیــاری و ئیشــەکەم پــەرە پێبــدەم.
ئــاالن کەســێکی زۆر بەخشــندەیە لــە ناســاندنی کەســەکان بــە یەکــری و ئەگــەر زانیاریــان پێویســت بێــت وەاڵم
دەداتــەوە .ئــەو کاری خــۆی درێــژە دەدات .ڕاناوەســتێت ،مــن بــە ئاالنــم وت‹ ،مــن پێموانییــە کــە تــۆ خانەنشــین
بیــت و هیــچ نەکەیــت ›.مــن پێموایــە ئــەو شــتێکی تــری لــە مێشــکدایە بــەاڵم لــە ئێســتادا نازانــم چییــە».
«ئــاالن بیســت و پێنــج ســاڵ هــاوکاری و هاوڕێیەتــی بــووە لەگــەڵ مــن .مــن شــانازی پێــوە دەکــەم و سپاســی
دەکــەم بــۆ ئــەو هەمــوو ماندووبوونییــەی .وشــەکان پەڕگیــری و ڕەســەنێتی ئــەو مرۆڤەیــان پــێ بەیــان ناکرێــت.
«کاتێــک ئــاالن لەســەر پــڕۆژەی دوکتۆراکــەی لــە ســوید کاری دەکــرد ،مــن وەک بەڕێوەبــەری پــڕۆژە لــەوێ
بــووم ،هاتــە ژوورەوە و پرســی‹ ،ئایــا دەکرێــت ســەردانی ترۆندهایــم بکــەم بــۆ ئــەوەی بــاس لــەوە بکــەم کــە چــۆن
هــاوکاری بکەیــن؟ ئــەو هەیەجانــی بــوو و زیرەکییەکــی بــوو ،زیرەکــی تایبەمتەندییەکــی گرینــگ بــوو بــۆ بەرنامــە و
چاالکییەکامنــان .ئــەوە ســاڵی  ١٩٩٥بــوو.
«پاشــان ئێمــە ،تیمــی پڕۆژەکــە لــە ترۆندهەیــم ،بڕیارمــان دا لەســەر پرۆپۆزاڵەکامنــان ئیــش بکەیــن و جێبەجێیــان
بکەیــن؛ ئێمــە پێشــر تۆڕێکــی نێونەتەوەیــی گەورەمــان هەبــوو .ئێمــە دەمانزانــی کــە پــڕۆژەی ترۆندهەیــم زۆر
بەشــی تەواونەبــووی هەیــە .بۆیــە ،زۆر پرســیاری بێوەاڵمــان هەبــوون .بــۆ وەرگرتنــەوەی وەاڵم ،بڕیارمــان دا کــە
کۆنفرانســێکی نێونەتەوەیــی لــە ترۆندهایــم لــە ســاڵی ١٩٩٧دا ببەســتین.
«ئێمــە دەســتامن کــرد بــە پێشكەشــکردنی نوێرتیــن توێژینــەوەکان لــە ئەوروپــا ،دەســتامن کــرد بــە پــڕۆژە و
بیرۆکەگەلێــک کــە وەک پاڵپشــتێک بــوون بــۆ دروســتکردنی تۆڕێکــی پەیوەنــدی و هەلێــک بــۆ کەســانێک کــە
توێژینەوەکانیــان ئاڵوگــۆڕ بکــەن و بیرۆکەکانیــان لەســەر پالندنانــی چاودێریــی تەندروســتی ،بیناســازی و
بەڕێوەبــەری پــەرە پێبــدەن .پاشــان دەســتامن کــرد بــە باســکردن لەســەر چۆنیەتیــی بەکارهێنانــی ئــەو ڕوانگانــە
لــە دیزاینــی نەخۆشــخانەدا و  کاریگەرییــە ئەرێنییــە ســایکۆلۆژیکییەکان و هەلومەرجەکامنــان بــۆ دروســتکردنی
باشــرین ژینگــەی چارەســەر بــەراورد کــرد .ئێمــە ئامانجــی گەورەمــان بــۆ وۆرکشــاپەکە هەبــوو و بەدیــش هاتــن.
ســپاس ئــاالن ،بــۆ ئــەو خۆتەرخانکردنــەوە و ڕێبەرایەتییــە زیرەکانــەت».
«ئــاالن کوردێکــی مەزنــە .مــن زۆر شــانازی بــە پاشــخانە کوردییەکــەی دەکــەم .هەســت ئەکــەم شــیاوی ئەوەیــە
وەک ڕێبــەری کوردســتانی ســەربەخۆ هەڵبژێردرێــت .چونکــە ئــەو دڵخۆشــی دەهێنێــت و مــژدەی ژیانێکــی باشــر 
و ژینگەیەکــی باشــر دەدات ،و مــن پـــێموایە ئــەوە ڕێبەرایەتیــی ڕاســتەقینەیە.
«لــە هەمــوو جێیەکــی جیهانــدا پێویســتامن بــە ڕێبــەرەکان و پرۆســە سیاســییەکان هەیــە و بــۆ ئــەوەی خەڵــک
دڵخــۆش بکــەن ،باشــر بژیــن و باشــر ئیــش بکەیــن .مــن زۆر شــانازی بــە تــۆوە دەکــەم ئــاالن .تــۆ کۆچەرێــک
بوویــت کــە هاتیتــە ئوروپــا و پیشــانت دا ئــەو کۆچەرانــەی لــە دۆخێکــی ســەختەوە هاتــوون کارێکــی گەورەیــان
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کــردووە .تــۆ لــە کوردســتانی ئێرانــەوە هاتوویــت و بوویــت بــە ئوروپاییەکــی ســەرکەوتوو ،پیشــانت دا کــە کەســانی
دیکــەش دەتوانــن هەمــان ڕێگــە ببــڕن .ئێســتا تــۆ لــە شــاری ڕازاوەی ڤیەننــای ،شــوێنێک کــە بــەردەوام پێشــوازی
لــە پەنابــەران کــردووە .ئــاالن زۆر شــانازیت پێــوە دەکــەم و خۆشــم دەوێیــت».
«مــن و ئــاالن هەردووکــان خەمــی ئەوەمــان بــووە کــە ژانەکانــی مرۆڤایەتــی کــەم بکەینــەوە .مــن پێموایــە ئــەوە
گرینگرتیــن ئامانجــە .ئــەوە زۆر هانــدەرە کــە لەگــەڵ کەســانێک بیــت پێیــان وایــە ئەرکــی ئێمــە چاودێریــی
خەڵکانێکــی کەمدەرەتانــە کــە زۆر کــەم دەســتیان بــە سیســتمەکانی چاودێریــی تەندروســتی ڕادەگات .زۆر کات
شــتەکان بەپێــی توێژینــەوەکان بەڕێــوە ناچــن ،بەڵکــوو لــە ڕیگــەی هــاوکاری هەمووانــەوە بــۆ بەدیهێنانــی ئــەو
ئامانجانــە پێکدێــن ،هاوکارییــەک کــە ئــاالن بــەردەوام کردوویەتــی».

حوسەین سەنجاری ،هاوڕێی کورد و باڵوێزی ئێراق لە پۆرتوگال
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پڕۆفیسۆر ماردێل ئێم.
شێپلەی ،نژیاروانی
ئەمریکایی

سوزان بالک ،نژیاروانی
کانادایی

«ئــاالن دیالنــی وێــڕای ئــەوەی هەندێــک جــار ئاســتەمە تێبگەیــت کــە چــی دەڵێــت بــەاڵم دیســان کراوەیــی و
تێکەڵیــی زۆرە .بــەاڵم مــن لــەو کەســانەم کــە ڕایدەگــرم و دەڵێــم‹ ،وای! لــەوە تێنەگەیشــتم .دووپاتــی بکــەوە›.
«ئــەو زۆربــەی کاتــەکان کەســێکی ڕاســتگۆیە لــە پێداهەڵگوتەکانیــدا .ئەویــش وەک هەمــوو مرۆڤەکانــی تــر ،بۆیــە
ئەگــەر بڕیــار بێــت لــە شــوێنێک بیــت و ئامادەنەبووبیــت تــا رادەیــەک تــووڕە دەبێــت .ئــەو لــە کارخانــە دروســت
نەکــراوە ،ئــەو کەســێکی ڕاســتە .ئــەو کەســێکی مێهرەبانــە و لــە ژیانیشــدا بــە شــێوەی ســەلوتۆجێنیک دەژێیــت.
ئــەو قســە دەکات .ئــەو پێــی وتــم کــە دەیەوێــت تــا ڕادەیــەک دەســت لــە کارەکانــی بکێشــێتەوە؛ ئــەو وێنەکانــی
ماڵەکــەی لەگــەڵ ســاتوو و منداڵەکانــی پیشــان دام .ئــەو زۆر کراوەیــە.
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«ئــاالن هەروەهــا گەڕیدەیەکــی ســەیرە .نازانــم چــۆن بــەو هەمــوو گەڕانــە ڕادەگات .ئــەوەش کــە چۆن بە شــێوەیەکی
تەندروســتانە ئــەو کارە دەکات ،دیســان سەرنجڕاکێشــە .ســااڵنێکی زۆر قورســایی هەڵســوڕاندنی خەاڵتەکانــی
ئەکادیمــی دیزایــن و تەندروســتی لــە سەرانســەری جیهــان لەســەر شــان بــووە کــە ئێمــە ئێســتا ئــەو خەاڵتانــە
وەردەگریــن .ئــاالن خەاڵتەکــەی لــە ســاکەکەیدا هەڵگرتبــوو و بــۆی هێنــام .مــن پێموایــە ئــەوە سەرنجڕاکێشــە.
دەمگــوت‹ ،کــێ ئــەو کارە دەکات؟› مەبەســتم ئــەوە بــوو ،ئــەو بــەردەوام بــە سەرانســەری جیهانــدا دەگەڕێــت و
کارێکــی وا قــورس دەکات».

ئینۆسێنت ئۆکپانوم ،دیزاینەری ئەفریقای باشوور و نژیاروان
«هێشــتا ڕای خــۆم نەگۆڕیــوە :ئــاالن نایەوێــت خانەنشــین بێــت .هیشــتا زۆر گەنجــە .ئەکادیمــی دیزایــن و
تەندروســتی منداڵــی ئاالنــە .بەپێــی ئەزموونــی خــۆم ،کاتێــک کەســانی پرۆفیشــناڵ خانەنشــین دەبــن دەکەونــە
ســیناریۆیەکەوە کــە دەڵێــن ‹هــەر تەنیــا ئــەم جــارە› .جــا چ دەورێکــی چاالکیــان بێــت یــان ناچــاالک بــن .ئــەوە
گرینــگ نییــە چــۆن ئــەوە پێناســە دەکەیــت ،چونکــە وەک ئێمــە دەڵێیــن ،ئــەو کەســانەی لــە ئەکادیمیــادا تەمەنیــان
هەڵدەکشــێت ،باشــر دەبــن .ئــاالن خەزنەیەکــی گەورەیــە لــە ئەزموونێــک کــە چــل ســاڵە لــە بوارەکەیــدا کــۆی
کردووەتــەوە .هەروەهــا ،ئــەو پێویســتی بــە جیهانــە و جیهانیــش پێویســتی بــە ئاالنــە.
«ئاکادیمیــا بــەرەو گەورەتــر و گەورەتربوونــەوە دەچێــت چونکــە ســەرقاڵیی ئێمــە بــە ئــاکاری جیهانییــەوە لــە ڕێگــەی
ڕێکخــراوەی گڵۆبــاڵ ئێتیکــس ســەر بــەر نەتەوەیەکگرتــووەکان ،زۆرتــر بەرچــاو دەکەوێــت ،هــەروەک ئاالنیــش بــە
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کارەکانــی پێشــووتری لــە جیهانــدا ئــەو کارەی کردبــوو .ژمارەیەکــی زۆر کــەم خەڵــک هــەن کــە وەک نژیــاروان،
پزیشــک ،و پرۆفیســۆر لــە دامەزراوەیەکــی خــاوەن پرەســتیژەوە پــەروەردە کرابێــن .بۆیــە ئــاالن قــەت خانەنشــین
نابێــت .قــەت!
«زیاتــر لــە پــازدە ســاڵە دەیناســم .ئــاالن ئەکادیمیــی لــە دامەزراوەیەکــی زۆر بچووکــەوە کــرد بــە بزووتنەوەیەکــی
جیهانــی .هەروەهــا ئــەوە بزووتنەوەیەکــە ،بزووتنەوەیەکــی ئەکادیمــی کــە پێگەیشــتووە و گەیشــتووەتە قۆناغێــک
کــە دەبێــت ســەرجەم پاشــخانی لێکۆڵینــەوەکان لــە تیۆرییــەوە بچنــە قۆناغــی جێبەجێکــردن لــە پــڕۆژەی جیدیــدا.
«لــە نێــوان دەبێــت و نابێتــەکان لــە جیهانــدا جیاوازییــەک هەیــە .بەپێــی ژمــارەکان ،نزیکــەی هەشــتاد لەســەدی
خەڵکــی جیهــان لــە الیەنــی ‹نابێــن› .ئــەو ژمارەیــە لــە هەشــت ســاڵی داهاتــوودا دەگاتــە ســەدا هەشــتاد و پێنجــی
خەڵکــی جیهــان و هەمــوو ئەوانــە لــە هەژاریــدا دەژیــن.
«دەتوانــی ببینیــت لــە جیهانــدا چــی تێدەپەڕێــت .خەڵــك لــە ئەفریقــاوە دەچــن بــەرەو ئەورووپــا .ئەفریقــا لــە
داڕماندایــە .وێــڕای ئــەوەی داڕمانــە دیســان گــوێ نادەنــێ و منداڵــی زۆرتریــان دەبــن .بۆیــە ژمــارەی دانیشــتووان
زۆر خێــرا لــە زیادبووندایــە .لــە ســی ســاڵی داهاتــوودا ،ژمــارەی دانیشــتووانی ئەفریقــا دوو بەرامبــەر دەبێتــەوە و
دەگاتــە دوو ملیــارد و نیــو .ئــەوەش بەپێچەوانــەی دۆخــی ئابوورییــە کــە لــە گەشــەدا نییــە .بیرکردنــەوەی تــۆش
لەســەر داهاتــووی ئەفریقــا هاوشــێوەی منــە.
«ئــەوە کێشــەی ســەرەکیی کەســانی وەک ئاالنــە .ئــەو دەورێکــی مەزنــی هەیــە لەوەیــدا تیۆرییەکــی کــردووە بــە
بزووتنەوەیەکــی جیهانــی ،تیۆریــی ســەلوتۆجێنیک .هــەروەک هەموومــان دەزانیــن ،ســەلوتۆجێنیک زۆر شــت لــە
خــۆ دەگرێــت .ئــەو تەنیــا ســنووردار نییــە بــە تیۆرییــەکان ســەبارەت بــە نەخۆشــخانە .ئێســتا خەریکــە دێتــە ژینگــەی
دەوروبەرمــان و ژیانــی ڕاســتەقینەمان .خــۆی لــە هەمــوو شــتێکامندا دەردەخــات -چــۆن جــل لەبــەر دەکەیــن،
چــۆن قســە دەکەیــن ،و چــۆن شــوێنەکامنان دەڕازێنینــەوە -و لەنــاو نژیاروانیشــدا ،هەمــوو جۆرەکانــی دیزاینــەکان
و چوارچێــوەکان لــە نژیاروانیــدا.
هــەروەک هەموومــان دەزانیــن ،ســەلوتۆجێنیک زۆر شــت لــە خــۆ دەگرێــت .ئەو تەنیــا ســنووردار نییە بــە تیۆرییەکان
ســەبارەت بــە نەخۆشــخانە .ئێســتا خەریکــە دێتە ژینگــەی دەوروبەرمــان و ژیانی ڕاســتەقینەمانەوە.
«ئــەو کەســانەی کــە لــە زانکــۆکان نژیاروانــی دەڵێنــەوە کێــن؟ لــەوێ زانیارییەکــی لــێ نییــە ،زانیارییەکــی
ڕاســتەقینە ،و بــە هەمــان شــێوە ،ئــەو خوێندکارانــەی ئــەوان ڕایاندەهێنــن شــارەزایی پێویســتییان بــۆ چارەســەری
کێشــەکانی ســەدەی بیســت و یەکــەم بــۆ دروســتکردنی ژینگــەکان نییــە .ئــەوان شــارەزاییان نییــە .مــن دەزانــم؛
مــن لــە ئەورووپــا خوێندوومــە و هێشــتا لــە ئەورووپــا دەژێیــم .شــتەکان تــەواو ئاڵــۆزن .ئەفریقاییــەکان چاویــان لــە
ئەوروپایــە بــەاڵم لــە ڕاســتیدا دەبێــت چاویــان لــە ئەفریقــا بێــت .زۆر کار هەیــە لــەوێ دەبێــت بکرێــت.
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«کێشــەی ئێمــە بــۆ ئــەو کەســانەی کــە کاری پەرەدانیــان کــردووە یــان ئێســتا خەریکــن کار دەکــەن .یەکســانە،
کێشــەکە بارهێنانــە .بارهێنــان ،بارهێنــان ،بارهێنــان .کاتێــک دەڵێــم بارهێنــان ،مەبەســتم بارهێنانێکــی کردەییــە.
سیســتمی ڕاهێنامنــان ،ڕاوەســتاوە .بــەرەو پێــش نەچــووە و باشــر نەبــووە.
«ئێســتا ســەلوتۆجێنیک بزووتنەوەیەکــی جیهانییــە .ئێمــە پێویســتامن بــە ئاالنــە و ئاالنیــش دەزانێــت کــە ئەرکێکــی
گــەورەی لەســەر شــانە ،چ لــە ئەورووپــا و زیاتــر لــەو بەشــانەی جیهانــدا کــە زیاتــر پێویســتییان بــە یارمەتییــە».
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ئانا سیلیتی ،نژیاروانی
ئیتالیایی

«ئــەو شــتەی کــە بــە ڕاســتی مــن ڕێــزی لێدەنێــم و بیــری لێدەکەمــەوە ئەمەیە:
ســەرکەوتنی پیشــەیی ئــاالن بــە هــۆی کراوەییــە و وتنــی ئەوەیــە کــە بیــر لــە
چــی دەکاتــەوە .ئــەو زۆر کەســێکی قســەلەڕووە .ئەگــەر پێتــدا هەڵبڵێــت،
واتــای ئەوەیــە کــە بــە ڕاســتی کارێکــی باشــت کــردووە .ئــەو بــەردەوام
ڕەخنــەش دەگرێــت بــەاڵم ڕەخنەکانــی ڕووخێنــەر نیــن .ئــەو دووڕوو نییــە.
«لــە ئاســتی پیشــەیی و کەســیدا ،پێموایــە کــە بــە ڕاســتی ڕێگــەی دروســتی
دۆزیوەتــەوە ،کــە چــۆن توانایــی لــە دروســتکردنی پەیوەندییەکانــدا بــەکار
بهێنێــت و خەڵــک لــە دەوری یەکــر کــۆ بکاتــەوە ،چونکــە ئــەوە بــۆ ئــەو
کارێکــی ئاســاییە کــە زۆر کەســی ســەرنجڕاکێش کــۆ بکاتــەوە .پێموایــە
زۆر کــەس ڕێزیــان بــۆ ئــەو شــتەی هەیــە .ئــەوە یەکێــک لــە باشــرین
تایبەمتەندییەکانیەتــی ،و ئــەو دامــەزراوەش کــە ئــەو بەڕێــوەی دەبــات،
کاریگــەری و قازانجــی ئــەو پەیوەندییانــەی بەســەرەوە دیــارە .ئــەو پەیامێکــی
هەیــە و پەیامەکــەی دەبێــت ئاراســتەمان دیــاری بــکات .بــۆ مــن بــە تەواوەتــی
ئــەوە ڕوونــە».
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دوکتــور ئــاالن دیالنــی ،کەســایەتییەکی جیهانییــە لــە توێژینــەوەی نێوان-بواریــی پەیوەندیــی نێــوان دیزایــن
و تەندروســتیدا .لــە ســاڵی ١٩٩٧دا ،ئەکادیمیــی نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی پێکهێنــا کــە تۆڕێکــی
نێونەتەوەییــە لــە وەزیرانــی تەندروســتی ،زانکــۆکان ،پیشەســازییەکانی کەرتــی گشــتی و کەرتــی تایبــەت.
ســەلوتۆجێنیک بووەتــەوە برەنــدی ئــاالن و ئەکادیمیــای نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی .لەگــەڵ ئــەوەی
پێویســتی بــە باشــرکردنی زیاتــری تەندروســتی بــۆ خەڵــک لــە هەمــوو شــوێنەکان هەیــە ،حکومەتــەکان و
پیشەســازی زیاتــر ڕوویــان لــە دیزاینــی ســەلوتۆجێنک کــردووە .ڕوانگــەی مرۆڤخوازانــەی ئــاالن و یارمەتیــی ئــەو
بــۆ کەســانی گەنــج ئــەوی کــردووە بــە کەســایەتییەکی نــاوازە ،کارێــک کــە چــل ســاڵە دەیــکات .خانەنشــینی بــۆ
مرۆڤێکــی وا داهێنــەر نالوێــت.
کاتێــک لێــم پرســی داهاتــووت لەگــەڵ ئەکادیمیــای دیزایــن و تەندروســتی چــی لــێ دێــت ،ئــاالن وەاڵمــی
دایــەوە« ،مــن بــۆ دە ســاڵی داهاتــوو دەڕوانــم و پێموایــە کــە ئەکادیمیــای نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی
لەگــەڵ الیکەمــی ســەد ئەنســتیتۆ و ڕێکخــراوەی ســەربەخۆ ،ناوەنــدی ئەکادیمــی و نژیاروانــی پەیوەنــدی دەبێــت
کەلەســەر بنەماکانــی ســەلوتۆجێنیک ئیــش دەکــەن .ئێمــە پێنــج بــۆ دە حکومەمتــان هەیــە کــە لــە ئێســتادا
بنەماکانــی ســەلوتۆجێنیک لــە سیاســەتی واڵتەکەیانــدا ڕەچــاو دەکــەن .هەروەهــا ،ژمارەیەکــی زۆر نژیاروامنــان
لەسەرانســەری جیهانــدا هەیــە بــە شــوێنکەوتنی ســەلوتۆجێنیک داهاتــی زۆر پەیــدا دەکــەن .مــن هەســت ئەکــەم
کــە شــوێنکەوتووانی ســەلوتۆجێنیک لــە کۆمەڵــگادا ڕوو لــە زیادبــوون دەکــەن.
«ئەکادیمیــای دیزایــن و تەندروســتی خەریکــە ڕێگــەی خــۆی دەدۆزێتــەوە .پەرەســەندنەکەی لــە مــاوەی دوو
دەیــەدا ڕووی داوە بــەاڵم لــە ئێســتادا پێشــکەوتنەکەی زۆر خێراتــرە .زانیاریــی گشــتی کــە لەگــەڵ درێژایــی کات
پــەرەی ســەندووە ،و لەگــەڵ ئــەوەی هەمــوو تێگەیشــتوون جیهــان پێویســتی بــە تەندروســتییەکی باشــر هەیــە،
زانیارییــەکان خێراتــر بــاو دەبنــەوە.
«مــن پێموایــە میراتــی ئەکادیمیــای دیزایــن و تەندروســتی تۆڕێکــی تەشەنەســەندوو دەبێــت .وەک ڕێکخراوەیــەک
دەتوانێــت هــاوکات لەنــاو حکومــەت ،پیشەســازی و زانکۆکانــدا پــەرە بســتێنێت .لەنێــوان زانکــۆکان ،پێشــریش
کاری نێوان-بــواری بــە شــێوەیەکی بەرچــاو زیــادی کــردووە .ئەکادیمیــای دیزایــن و تەندروســتی لــە گــەڕان بــە دوای
وەاڵمــی گشــتگیرتر بــۆ تەندروســتیی جیهانــی ،درێــژە بــە گەورەبوونــی خــۆی دەدات.
ئــاالن ســەبارەت بــە خــۆی دەڵێــت« :لــە دوو دەیــەی ڕابــردوودا ،بــە بەردەوامــی ســەردانی جیهانــم کــردووە .پێموایــە
ســەرەتا مــن شــارۆمەندێکی جیهانیــم ،پاشــان کوردێــک ،ئیتالیاییــەک ،و ســەرەنجام ســویدیم .ڕەچەڵەکــی مــن
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کوردییــە ،ئــەو شــتەی لەگەڵــی لــە دایــک بــووم ،گــەورە بــووم و
سەلوتۆجێنیک زۆر
بەهاکامنــی پێکهێنــاون بــەاڵم مــن هەڵســوکەوتی کۆمەاڵیەتــی
لەگــەڵ خەڵــک و بەهــا مرۆییــەکان لــە ئیتالیــا فێــر بــووم.
زیاتر چووەتە بواری
ئەزموونــی منداڵیــم لەگــەڵ بنەماڵەکــەم بــوو .ئــەو ئەزموونــە منــی
جێبەجێکردنەوە .بەرەی نوێی
دروســت کــرد و زۆر شــتی پــێ بەخشــیم.
«مــن ســویدی نیــم و پاشــان کــورد یــان ئیتالیایــی ،بەڵکــوو دیزاینەرەکان و توێژەران
شــارۆمەندێکی جیهانیــم .ئێســتا بــە هوشــیارییەوە بوومەتــە دەیانهەوێت بزانن کە چۆن
شــارۆمەندێکی جیهانــی .بــە قووڵــی لــە ئێســتا و لــە داهاتووشــدا
بــڕوام بــەو شــتە دەبێــت ،و بــەم شــێوەیە زۆر کاریگەتــر دەبــم .ئەو بیرۆکانە بخەنە بواری
جێبەجێ کردنەوە.
«ســەلوتۆجێنیک زۆر زیاتــر چووەتــە بــواری جێبەجێکردنــەوە.
بــەرەی نوێــی دیزاینــەرەکان و توێــژەران دەیانهەوێــت بزانــن کــە
چــۆن ئــەو بیرۆکانــە بخەنــە بــواری جێبەجــێ کردنــەوە .ئــەوەش بــە هــۆی ئەوەیە کە هــەزاران کــەس لە سەرانســەری
جیهانــدا ئیشــی لەســەر دەکــەن و دەزانــن کــە ئــەو فەلســەفە دەتوانێــت چــی بــکات .ئــەوەش هەمــووی بــە هــۆی
کاری چڕوپــڕ لــە بیســت و پێنــج ســاڵی ڕابــردوو لــە سەرانســەری جیهانــدا بــەدی هاتــووە .زۆر شــتێکی دڵخۆشــکەر
و هیوابەخشــە.
ئــاالن دەڵێــت «مــن دەوری خــۆم دەبینــم ،کــە لــە دوای خــۆم ئــەو میراتــە بەجــێ دەهێڵــم ،دەیتایەکــی دەوڵەمەنــد
و خەونێــک لەســەر بنەماکانــی ســەلوتۆجێنیک بــۆ ئــەوەی کەســانی تــر درێــژەی بــدەن .مــن ئــەوەی پێــم کرابێــت
کردوومــە .مــن پێموایــە لــە ئێســتادا دەوری ســەیرکەرێکم دەبێــت ،و گەشــەی زیاتــری ئەکادیمیــای دیزایــن و
تەندروســتی لــە داهاتــوودا و لەســەر دەســتی کەســانی لێهاتــوو ســەیر دەکــەم .کەســانێک کــە هــەروەک مــن
بڕوایــان بــەو کارەی هەیــە کــە دیکــەن».
ئینۆســێنت ئۆکپانــوم ،نژیاروانــی ئەفریقــای باشــوور و دیزاینــەری شــاری و چاودێریــی تەندروســتی ،ئەکادیمیــای
دیزایــن و تەندروســتی بــە ڕێکخراوەیەکــی زۆر پێویســت دەزانێــت چونکــە ڕێگــەی نــوێ بــۆ ئەنجامدانــی شــتەکان
دەدۆزێتــەوە« .کاریگەریــی ئــاالن لــە هەمــوو جێیــەک پێویســتە ،لــە ئەفریقــا ،ئاســیا ،ئەوروپــا و ئەمریــکا .ســەردەمی
بێهیواییــە .ئەکادیمیــای دیزایــن و تەندروســتی لــە هەمــوو جێیــەک پێویســتە .مــن پێموایــە کــە هیــچ ڕێگەیــەک
نییــە بــۆ ئــەوەی کــە ئــاالن بــڕوات یــان بڵێــت‹ ،ئــەوە مــن واز دەهێنــم ›.مــن پێموانییــە ئــەو پاڵــی لــێ بداتــەوە .ئــەو
هێشــتا زۆر گەنجــە .هیــچ کەســی تــر نییــە کــە وەک ئــەو نارسابێــت و خۆڕاگــر بێــت».
ڕاســتی ئەوەیــە کــە ئــاالن لە کۆنگــرەی ڤیەننا بڕیــاری داوە کــە وەک بەڕێوەبــەری ئەکادیمیای دیزاین و تەندروســتی
دەســت لــە کار بکێشــێتەوە .بــۆ ئــاالن ،کاتێکــی گونجــاوە کــە دوای بیســت ســاڵ خۆتەرخانکــردن دەســت لــە کار
بکێشــێتەوە .ئــەو تیمێکــی باشــی لــە دوای خــۆی لــە ئەکادیمیــای دیزایــن و تەندروســتیدا بەجــێ هێشــتووە کــە
دەتوانــن لــە داهاتووشــدا دامەزراوەکــە بەڕێــوە ببــەن.
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ڕاســتییەکی تریــش کــە هەیــە ،ئەوەیــە کــە کەســێکی وەک ئــاالن ناتوانێــت بەبــێ چاالکــی دانیشــێت .چــۆن
دەتوانــی تروســکاییەک بکوژێنیتــەوە کــە پــڕە لــە هیــوا و نیگەرانــی ســەبارەت بــە مرۆڤایەتــی و ژیانێکــی باشــر لــە
سەرانســەری جیهانــدا؟ شــانس هەیــە کــە ئــاالن دیالنــی لــە دەســت لــە کارکێشــانەوەکەیدا ،بــە شــێوەیەکی تــر
یارمەتیــی خەڵکــی جیهــان بــدات .ڕەنگــە بیــر بکەنــەوە کــە چــۆن ئــەو کارە دەکات.
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 .4ڕێز و پێزانی لە الیەن هاوڕێیان و بنەماڵەکەی

ئــاالن کاریگەریــی لەســەر بێژمــار خەڵــک لــەم ســەری دنیــا بــۆ ئەوســەری دنیــا دانــاوە .وەک بازادانێــک
بــەرەو داهاتــووی ئــەو ،وەک خــۆی لــە دوازدەهەمیــن کۆنگــرەی نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە
ڤیەننــا لــە جــوالی ٢٠١٧دا دەڵێــت ،داهاتــووی کارەکــەی لەســەر ئەفریقــا و ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت دەبێت.
هــاوکارەکان و بنەماڵەکــەی ڕووداوەکان و ئــەو کات و ســاتانەیان لــە بیــرە کــە کاریگەریــی واتــاداری لەســەر
دانــاون .ئــەو لــە ڕێگــەی کارەکانییــەوە بەخشــندەیی خــۆی بــە زۆر کەســی بوارەکــەی پیشــان دەدات،
هەروەهــا بــە هەوڵــی پەڕگیرانــەی بــۆ بەرەپێشــچوون ،یــان ڕوانگــەی بــۆ گۆڕینــی جیهــان ،یــان کردنــەوەی
ڕوانگــەی خەڵکــی بــۆ چوونــە نــاو چوارچێوەیەکــی نێونەتەوەیــی کــە خــۆی ســااڵنێک بــوو تێیــدا دەژیــا و
کەســانی تــری بــۆ بانگهێشــت دەکــرد ،توانایــی نائاســایی ئــەوی لــە ناســاندنی کەســەکان بــە یەکــری و
دروســتکردنی واتایەکــی قووڵــر لــە ژیانیانــدا پیشــان دەدا.
ماردێل ئێم شێپلەی ،فەرمانگەی دیزاین و شیکاریی ژینگەیی ،کۆرنێل
«ئــاالن لــەم دواییــەدا هــات بــۆ کۆرنێــل .مــن بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە دوو ســاڵ بــوو لــە کۆرنێــل و گرووپــی میوانــداری،
تەندروســتی و دیزاینــدا بــووم و بڕیــارم دا کــە ئــەو کۆنفرانســە دابنێــم .ئێمــە ڕێکخراوەیەکــی نوێــان دامەزرانــد
بــە نــاوی ڕێکخــراوەی داهاوتــووی تەندروســتی ،بــە ئامانجــی وەرگرتنــی ئــەو شــتانەی لەســەر میوانــداری و
پێشــوازی فێریــان دەبیــت ،بــۆ وێنــە لــە چۆنیەتیــی دابینکردنــی خزمەتگــوزاری ،و بەکارهێنانــی ئــەو زانیارییانــە بــۆ
بابەتەکانــی خۆشــبژێوی لــە نەخۆشــخانەکاندا .کەســێک لــە بەرنامــەی بەڕێوەبەریــی تەندروســتی کەســێکی دیکــە
لــە قوتابخانــەی هۆتێــل و مــن ئــەو گرووپەمــان پێکهێنــا.
«بــۆ وێنــە لــە پێکهاتەیەکــی میوانــداری و پێشــوازی لەوانەیــە ‹ژوورێکــی حەســانەوە› ،ژوورێکــی پشــتیوانیکەری
باشــرکردنی تەندروســتی ،هەبێــت .ســەرنج بــدەن کــە هەبوونــی پەنجەرەیــەک بــەرەو رسوشــت دەتوانێــت
چ کاریگەرییەکــی ببێــت .زۆر کــەس لــە بازرگانیــی هۆتیڵــدا ئیــش دەکــەن ،هــاوکات لــە بازرگانیــی شــوێنی
نیشــتەجێبوونی بەتەمەنەکانیشــدا ئیــش دەکــەن و خاوەنــی ئــەو ناوەندانــەن .هاوبەشــییەکی گــەورە لــە نێــوان
ئــەو دامەزراوانــەدا هەیــە .ئێمــە دەڵێیــن :ئــەم ســتافە پەیوەندییــان پێکــەوە هەیــە .بۆیــە بــا بزانیــن کــە دەتوانیــن چ
شــتێکی بــۆ بکەیــن .ئــەم دامەزراوەیــە تەنیــا بــۆ تاقیکردنەوەیــە.
بەمشــێوەیە ئێمــە ئــەو گرووپەمــان دامەزرانــد و داوامــان لــە خەڵــک لــە سەرانســەری جیهانــەوە کــرد کــە بەشــدار
بــن .ئــاالن دەیویســت ســەردانی ئەمریــکا بــکات .ئــەو لەنــاکاو لــە ئیمەیلێکــدا پێــی وتــم‹ ،زۆر باشــە ،مــن دەمەوێت
لــەو کاتــەدا لــە ئەمریــکا بــم ›،مــن پێمــوت ‹پێتخۆشــە کــە لــە کۆنفرانســەکەمان بەشــدار بیــت؟ ئــەو وتــی کــە لــە
ئیتــاکا لــە نیۆیــۆرک دەبێــت کــە دەستپێڕاگەیشــتنی ئاســان نییــە .چونکــە شــوێنێکە هیــچ جێیەکــی لــێ نزیــک
نییــە›.
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«ئــاالن ویســتی بچێتــە نــاو فرۆکەخانەیەکــی بچوکــی نزیکــی ،کــە هەندێــک جــار خزمەتگوزارییەکانــی باشــن و
هەندێــک جاریــش نــا ،بــەاڵم بــە گشــتی زۆربــەی کات فڕۆکەکانــی باشــن .ئــەو هــات بــۆالم و وتارێکــی پێشــکەش
کــرد .مــن دڵنیــام کــە ئــەو کارەکــەی ئێمــەی بــۆ یەکــەم کۆنفرانــس بــەدڵ بــوو ،چونکــە ئــەو لــە مــاوەی ســااڵنێکدا
زۆر کاری هاوشــێوەی کردبــوون.
«ئــەو هــات و بینــی کــە لــەوێ چ باســە و خێــرا وتــی‹ ،مــن دڵنیــا نیــم جارێکــی تــر لێــرە بەڕێــوەی ببــم› چونکــە
لــە هیــچ جێیــەک نزیــک نییــە ›.بــەاڵم گرینگرتیــن شــت ئــەوە بــوو کــە بــە ئامادەبوونــی پشــتیوانی لێکــردم کــە
کۆنفرانســەکە لــەو شــوێنە تەریکــەدا بەڕێــوە بچێــت.
«هەندێــک جــار کــە مــن پێشــنیارێک دەکــەم ،ئــەو هەمیشــە لــە سەداســەد لەگــەڵ ئــەو شــتە نییــە کــە ئێمــە
دەمانهەوێــت بیکەیــن .ئــەو هەمیشــە لــەوەدا ڕاســتگۆیە .ئــەو دەڵێــت‹ ،ئێــوە لەوانەیــە ئــەو خاڵەتــان بیــر چووبێــت.
ئــەوە لەبەرچــاو بگــرن ›.زۆربــەی کاتــەکان ڕاســت دەکات .بــەم شــێوەیە بــەردەوام لــە بەینامنــدا قســە و ڕاکان
ئاڵۆگــۆڕ دەبــن.

لەگەڵ هاوکارەکانی لە
کۆنفرانسی زانکۆی کۆرنێل؛
ماردێک شێپلەی لەالی ڕاستەوە

«کاتێــک هۆکارێکــت هەیــە و پێکــەوە کاری لەســەر دەکــەن ،لــە ڕاســتیدا کاتــی ئــەوە نییــە کــە کەســەکان دژایەتیی
یەکــر بکــەن .گرینگرتیــن شــت ئەوەیــە کــە دەبێــت ئێمــە هەمیشــە لەســەر کارەکــە تەرکیــز بکەیــن و شــتەکانی تــر
وەال بنێیــن چونکــە ئێمــە لێرەیــن بــۆ ئــەوەی پشــتیوانیی یەکــر بکەیــن .مــن پێموایــە ئــاالن لەگــەڵ ئــەوە هاوڕایــە».
نژیاروان سوزان بالک ،تۆرۆنتۆ
«ئێمــە تاوەرێکــی چاودێــری نەخۆشــان تــەواو کردبــوو ،تاوەرێکــی بچــووک ،و لــە شــوێنێک ناســاندبوومان .تەنانەت
بیــرم نییــە لــە کــوێ بــوو .بــەاڵم مــن وێنەکانــم دان بــە ئــاالن و هەندێــک ڕووناکیــی لەســەر دیــوارەکان هەبــوو
کــە هونــەری ڕووناکییەکــە تێچوویەکــی زۆری هەیــە .لــە کانــادا ،ئێمــە هێشــتا لــە نەخۆشــخانەکاندا ژووری دوو
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کەســی دروســت دەکەیــن ،کــە هەســتامن کــرد ڕێگەچارەیەکــی بــاش نییــە .بــەاڵم هێشــتا ئــەو کارە دەکەیــن .هــەر
ژوورێــک دوو دەرگای هەیــە و دەکرێــت ژوورەکــە دابــەش بکرێتــە ســەر دوو ژووری تاکەکەســی و دیســان بکرێتــەوە
بــۆ ئــەوەی ئاســانکاری بــکات تاکــوو کەســەکان لەگــەڵ یەکــری پەیوەنــدی بگــرن .تەختــەکان دەچنــە گۆشــەوە ،و
ڕوویــان لــە دیوارێــک دەبێــت کــە پەنجــەرەی گــەورەی تێــدان.
«زۆر باشــە ،ئــاالن ئــەو وێنەیــەی بــە سەرانســەری جیهانــدا بــاو کــردەوە .ئــەو بەدڵــی بــوو چونکــە دەتوانی ســەوزایی
دەرەوە ببینیــت .لــە ڕاســتیدا ئێمــە لــە دەرەوە دارســتانێکامن چاندبــوو .مــن دەزانــم ئــەوە بــاش بــوو و لــە چــاوی
ئاالنــەوە ئــەوە ڕوانگــەی ســەلوتۆجێنیک بــوو .ســەرجەم شــێوازەکانی دیزاینێکــی باشــی تێــدا بــوون .بــە ڕاســتی
شــوێنێکی دڵگیــر بــوو.
«ئــەو ڕۆژێــک پێــی وتــم‹ ،دەزانــی ،نیــوەی نژیاروانــەکان لــە جیهانــدا تــا ئێســتا ئــەم وێنەیــان بینیــوە ›.مــن بــە
خۆمــم وت‹ ،ئــەوە زۆر جێــی دڵخۆشــییە›.
«بەڵــی ،هەندێــک شــتی خــۆش لەســەر ئــاالن هــەن .ئــەو زۆر بەوەفایــە .ئــەو هەمیشــە حــەز دەکات بــە کەســانێکت
بناســێنێت کــە لەوانەیــە بــەرەو شــتێکی نوێــت ببــەن .هەندێــک جــار لــە ڕاســتیدا هەندێــک پاڵــت پێــوە دەنێــت و
دەڵێــت‹ ،نــا ،دەبێــت ئــەو کارە بکەیــت؛ ئــەو زۆر چاودێریــت دەکات .لــەم ڕۆژگارەدا کــێ چاوەدێــری کــێ دەکات؟
«هەندێــک کات هەیــە دەتوانــی ببینیــت و  ئــەو خێــرا دەچێتــە ســەر باســی کۆنفرانســی ئێســتاکەی .تــۆ پێتوایــە
کــە ئــەو کەســێکی فرۆشــیارە .بــەاڵم کاتێــک قووڵــر ســەیر دەکــەی ئــەو تێگەیشــتنێکی تەواوەتــی لەســەر بابەتەکــە
هەیــە .ئــەو بــاش تێــدەگات دەیهەوێــت لــە جیهانــدا چــی بــکات.
«مــن پێموایــە ئــەو شــتەی ڕووی دا ئــەوە بــوو کــە هەندێــک کاتێک پرۆژەیەکت هەیە
کۆنفرانســی دیکــە هــەن کــە بــۆ ئــەو کەســانەی دەیانهەوێــت درێــژە و پێکەوە کاری لەسەر
بــە بابەتــە فێرکارییــەکان بــدەن شــوێنی باشــن .بــەاڵم کۆنگــرەکان دەکەن ،لە ڕاستیدا کاتی
و ڕووداوەکانــی ئــاالن بــەو شــێوەیە نیــن .ئــەوان زۆر
جیــاوازن .ئەوە نییە کە کەسەکان
خەڵــک هێشــتا لــە نیــوەی جیهانــەوە دێــن چونکــە چاوەڕێــن
دژایەتیی یەکرت بکەن.
شــتێکی نــوێ فێــر بــن»،
سارا دیالنی لەسەر شەستەمین ڕۆژبوونی ئاالن
«زۆر هەســت و بیــر لــە منــدا هــەن و نازانــم کــە چــۆن بــە وشــە دەریانبــڕم .مــن بیــرم دەکــردەوە کــە ئەمشــەو چــۆن
ئــەو قســانە بــۆ ئێــوە دەســت پێبکــەم.
«تەنانــەت لــە منداڵیمــەوە مــن چــاوم لــە تــۆ بــووە .دەزانــم تــۆ باشــرین بــاوک بــووی .مــن حــەز ئەکــەم لــە
چیرۆکەکانــی ژیانــی تــۆ ببیســتم ،و شــانازی بکــەم بــەوەی کــە وەک منداڵێــک کــە تــۆ یاریــی بەســێکتباڵت بــۆ
تیمێکــی نەتەوەیــی ئیتالیایــی کــردووە (هەرچەنــد چەنــد ســاڵ پێشــر تــۆ لەگــەڵ تیمێکــی بــێ لــە کوردســتان
یاریــت کــردووە).
«باشــرین ســاتەکان وەک منداڵێــک لــە ژیامنــدا ئــەو کاتــە بوو کــە تــۆ لــە ســەفەرەکانی دەرەوەی واڵت دەگەڕایتەوە.
ئــەوە منــی زۆر دڵخــۆش دەکــرد .لــەو کاتانــەدا مــن زۆر بچــوک بــووم .هەروەهــا زۆر دڵخــۆش دەبــووم بــەو دیارییــە
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جوانانــەی کــە تــۆ لــە ســەفەرەکانت بــۆت دەهێناینــەوە .تــۆ بــەردەوام ئــەو کەســە بــووی کــە ویســتوومە شــتەکانی
پــێ نیشــان بــدەم ،کەســێک کــە ئەگــەر شــتێک لــە دڵمــدا بــووە بۆتــی بــاس بکــەم .هەروەهــا ،گەورەتریــن ترســی
مــن ئــەوە بــوو کــە تــۆ بێهیــوا بکــەم ،و تــا ئێســتاش هەمــان ترســم هەیــە.

لەگەڵ بنەماڵەکەی لە
جەژنی سەری ساڵدا

«هەمیشــە پێیــان وتــووم کــە لــە تــۆ دەچــم و لــە مــاوەی چەندیــن ســاڵدا ،زۆر شــتم بــۆ دەرکەوتــووە کــە لــە تــۆ
بــۆم ماوەنەتــەوە ،و ئــەوەش مایــەی شــانازیمە .تــۆ کەســێکی زیرەکــی ،زۆر بەخشــندەی ،قســەلەڕووی ،پــڕوەزەی و
متامنەبەخــۆی .بــەاڵم لەســەووی هەمــوو شــتێکەوە ،تــۆ دڵێکــی گــەورەت هەیــە .کاتێــک خــۆت بــۆ شــتێک تەرخــان
دەکەیــت ،هەرچــی هەتــە لەســەری تەرخــان دەکەیــت و قــەت وازی لــێ ناهێنیــت .ئــەوەش بەپێچەوانــەی دژایەتــی
و داوەری کەســانی دیکــە دەکەیــت .تــۆ ڕێگــە نــادەی هەســتە نەرێنییــەکان کاریگەریــت لەســەر دابنێــن ،تــۆ
بــۆ منــت دەرخســتووە کــە هیــچ شــتێک نامومکیــن نییــە .تــۆ خولیایەکــی مەزنــت هەیــە و ئــەوە بــۆ زۆر کــەس
سەرنجڕاکێشــە :ئایــا ئــەو شــتەی ئــەو دەیــکات بــە ڕاســتی کردەییــە؟
«دیســان ،زۆر حــەز دەکــەم کــە سپاســی دایکــی خۆشەویســتم بکــەم ،کەســێک کــە بــەردەوام پشــتی باوکمــی لــە
کارەکانیــدا گرتــووە ،بــەردەوام بــە شــوێن باشــرین خەونەکانــی ئێمــە کەوتــووە و لــە کاتــی ســەفەرەکانی باوکمــدا
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بــۆ سەرانســەری جیهــان چاودێریــی ئێمــەی کــردووە ،بــۆ ئــەوەی باوکــم گۆڕانــگاری بەســەر ژیانــی ژمارەیەکــی زۆر
خەڵکــدا بهێنێــت.
«قــەت حســێبامن نەکــردووە کــە ســەردانی چەنــد واڵتــت کــردووە .بــەاڵم لــەم دواییــە زانیــان کــە بــۆ زیاتــر لــە
حەفتــاد واڵتــی جیهــان چوویــت ،ڕەنگــە زیاتریــش .دەبێــت بڵێــم گەورەتریــن ئاواتــی مــن لــە ژیانــدا ئەوەیــە کــە
ببینــم گەڕاویتــەوە مەهابــاد ،ئــەو شــوێنەی لێــی لــە دایــک بوویــت .بتوانــم لەگەڵــت ســەفەر بکــەم بــۆ ئــەوێ و ببینم
کــە لــە کــوێ گــەورە بــووی تاکــوو خەونــی مــن بــەدی بێــت.
«هیــچ شــتێک لــە ژیانــدا ئەوەنــدە مــن دڵخــۆش نــاکات کــە ببینــم تــۆ دڵخۆشــی .بابــە خۆشــم دەوێــی و هیــوادارم
ئــەم شــەوەت لەگــەڵ خۆشەویســرینەکانت لــە بیــر بێــت .ســپاس بــۆ هەمــوو شــتێک!»

ماڵی ڕاستەقینەی ئاالن لە ستۆکهۆڵم
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سەبارەت بە پڕۆفیسۆر دوکتور ئاالن دیالنی
دوکتــور دیالنــی کەســایەتییەکی جیهانییــە لە توێژینــەوەی نێوان-بواریــی دیزاین و تەندروســتیدا  .
ئــاالن دیالنــی دامەزرێنــەری ئەکادیمــی نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی و جورناڵــی دیزاینــی
جیهانێکــی تەندروســتە .دوکتــور دیالنــی لــە چەندیــن زانکــۆ لــە سەرانســەری جیهانــدا لــە بــواری
دیزایــن و تەندروســتی و پەرەدانــی «بەرنامــەی دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک» لــە دامەزراوەکانــی
پزیشــکی و دیزاینــدا کاری کــردووە .ئــەو ماســتەری نژیاروانیــی دیزاینــی ژینگــە لــە زانکــۆی
پۆلیتەکنیکــی توریــن لــە ئیتالیــا وەرگرتــووە و دوکتــورای لــە دیزاینــی دامەزراوەکانــی تەندروســتی
لــە زانکــۆی تەکنۆلۆژیــی ســتۆکهۆڵم وەرگرتــووە کــە لــەوێ تیۆرییەکــی نوێــی دیزاینــی بــە نــاوی
«دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک» پــەرە داوە کــە نــە تەنیــا دەبێتــە هــۆی بەهێزبــوون و کارابوونــی
ژێرخانــی سیســتمی تەندروســتی بەڵکــوو پرۆســەی تەندروســتیش باشــر دەکات .دوکتــور دیالنی
 ١٢کۆنگــرەی دیزایــن و تەندروســتی و  ١٦ســەمپۆزیۆمی نێونەتەوەیــی لــە ئەورووپــا ،ئەمریــکای
باکــوور ،ئەفریقــا و ناوچــەی ئاســیا ئۆقیانووســیە بەڕێــوە بــردووە و لــە ئاســتێکی نێونەتەوەییــدا
لــە پەرەدانــی زانســتیی بوارەکــەی خۆیــدا بەشــداری کــردووە .دوکتــور دیالنــی لــە ئەکادیمیــی
زانســتی ئەندازیاریــی ســوید ،ئەنجوومەنــی زانســتیی ســوید ،هەروەهــا ئەکادیمــی زانســتیی
ئەمریــکا لــە واشــینگتۆن وتــاری پێشــکەش کــردووە .ئــەو هەروەهــا وەک وتاربێــژی ســەرەکی لــە
چەندیــن کۆنفرانــس و چەندیــن زانکــۆی ئەمریــکا ،ئەورووپــا ،ئوســرالیا ،ئاســیا و ئەفریقــا وتــاری
پێشــکەش کــردووە .ئــەو هەمــوو چەشــنەکانی ناوەنــدی تەندروســتی دیزایــن کــردووە و وەک
ڕاوێــژکاری وەزارەتــی تەندروســتی لــە سەرانســەری جیهانــدا کاری کــردووە بــۆ ئــەوەی ڕوانگــەی
ســەلوتۆجێنیک لــە ژێرخانەکانــی تەندروســتیدا پــەرە پێبــدات .ئــەو نووســەری پــازدە کتێــب و
ژمارەیەکــی زۆر وتــارە لــە بــواری دیزایــن و تەندروســتیدا .ســاڵی  ٢٠١٠دوکتــور دیالنــی خەاڵتــی
دامــەزراوەی نژیاروانیــی ئەمریــکای بــە بۆنــەی هەوڵەکانــی بــۆ توێژینــەوە لــە دیزاینــی کوالیتــی
بــەرزدا وەرگرتــووە و لــە ســاڵی ٢٠١٧دا ئەندامەتــی هەمیشــەیی بــە هــۆی بەڕێوەبەرایەتیــی بێوێنە
و هەوڵەکانــی وەک دامەزرێنــەر لــە ئەکادیمیــای نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی لــە شــاری
ڤیەننــا وەرگرتــووە.
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سپاس و پێزانین
ئــەوەی لــەم کتێبــەدا بیــرا بــاس لــە ســەفەرێکی دوور و درێــژ دەکات .ئــەوە بەبــێ هاندان
و هاوکاریــی زۆر کەســان بــەدی نەدەهات.
بــەر لــە هەمــوو کــەس ،دەمەوێــت زۆر سپاســی بنەماڵەکــەم بکــەم ،هاوژینەکــەم ســاتوو
و کچەکــەم ســارا و کوڕەکــەم مارکــۆ بــۆ هانــدان ،پشــتیوانی و ســەبرگرتنیان لــە کاتــی
ســەفەرە بەردەوامەکانــم بــۆ سەرانســەی جیهــان .بەپێــی جــۆری کارەکــەی مــن ،زۆربــەی
کاتــەکان دوور بــووم لێیــان و هەندێــک جــار بــۆ چەندیــن هەفتــە دوور بــووم بــەاڵم
هەمیشــە هەســتم بــە خۆشەویســتی ئــەوان کــردووە و ئــەوەش وای کــردووە کــە باشــر 
لەســەر کارەکانــم ئیــش بکــەم .بەبــێ ئــەوان هیــچ شــتێک نەدەکــرا.
براگەورەکــەم ئەحمــەد ،بــەردەوام هانــدەرم بــووە بــۆ ئــەوەی بــۆ خوێندنێکــی باشــر 
تێبکۆشــم ،ســەفەری دەرەوەی واڵت بکــەم و لــە ئیتالیــا درێــژە بــە خوێنــدن بــدەم .لــە
پێروجــا بنەماڵەیەکــی نوێــم ناســی .ئــەوان بەبــێ مــەرج خۆشەویســتییان بە من بەخشــی،
یارمەتییــان دام بــۆ ئــەوەی لــە کولتوورێکــی نوێــدا چەندیــن ئەزموونــی نــوێ بکــەم.
سپاســی واڵتــی ســوید دەکــەم کــە ئــەو هەلــەی بــە مــن بەخشــی بەرزتریــن پلــەی
زانســتی لــە بوارەکەمــدا بــە دەســت بهێنــم .زۆر سپاســی ڕاوێژکارەکــەم ســارم ســادق
وەزیــری لــە ســەرەتای کارەکــەم لــە ســویس  ،هانــز وێگســێل و لەیــف ئێدڤینســۆن لــە
ســوید ،و ڕاوێــژکاری جیهانیــم دێرێــک پارکێــر لــە ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دەکــەم .ئــەو
چــوار پیــاوە لــە ژیانــی کاریــدا هانــدەری مــن بــوون بــۆ ئــەوەی دامــەزراوەی ســەرکەوتووی
ئەکادیمیــی نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی دامبەزرێنــم  کــە کاریگەرییەکــی
گــەورەی لــە جیهانــدا دانــا.
لــە دڵــەوە سپاســی ســەدان هــاوڕێ و هــاوکار دەکــەم لــە چەندیــن ســاڵدا زانســتی خۆیان
لەگــەڵ هاوبــەش کــردووم و شــان بــە شــانی مــن لــە کۆنگــرە جیهانییەکانــی دیزایــن و
تەندروســتیدا ئیشــیان کــردووە .ئێمــە چێژمــان لــە کارکــردن لەگــەڵ یەکرت وەرگرتــووە و لە
یەکــر فێــر بوویــن .ئێمــە پێکــەوە بزووتنــەوەی دیزایــن و تەندروســتیامن ڕێــک خســتووە.
ژمارەیەکــی زۆر هــاوڕێ داوایــان لێکــردم کــە ژیننامــەی خــۆم بنووســمەوە تاکــوو چیرۆکــی
مــن بــەرەی گەنــج هــان بــدات بــۆ ئــەوەی بگــەن بــە خەونەکانیــان و ئاواتەکانیــان بــەدی
بهێنــن .ئــەوە ڕاســتە کــە بــۆ گەنجێکــی وەک مــن ،بەدیهێنانــی ئــەو ژیانــەی ئێســتام لــەو
ســەردەمەدا لــە کوردســتانەوە وەک خــەون خەیــاڵ دەهاتــە بەرچــاو.
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دەمهەوێــت پــڕ بــە دڵ ســپاس و پێزانینــی خــۆم بــۆ هــاوڕێ و هــاوکار کارۆڵ پڕونهابێــر
دەرببــڕم .لــەو کاتــەوە کــە مــن ئــەوم بینــی ،ئــەو هانــدی دام بــۆ ئــەوەی کــە زیاتــر خــۆم
بــە پرســی کــوردەوە مانــدوو بکــەم و لــە نووســینی ئــەم کتێبەشــدا ئاریــکاری کــرد .ژیــری،
تامەزرۆیــی و تێگەیشــتوویی ئــەو لــە ســەرجەم قۆناغەکانــی نووســینی کتێبەکــەدا بێوێنــە
بــوو .هەروەهــا دەمهەوێــت سپاســی ئێلێــن پۆرتێــر بکــەم بــۆ پێداچوونــەوەی ،و جینتیــاس
بریگــس بــۆ پێداچوونــەوەی کۆتایــی و سپاســی گابریلیــا گالینــدۆ دەکــەم کــە دیزاینێکــی
داهێنەرانــەی بــۆ کتێبەکــە کــرد.
لــە مــاوەی بەدیهاتنــی ئــەو کتێبــەدا ،زیاتــر لــە ســەد و بیســت ســەفەرم لــە ســاڵێکدا بــە
فڕۆکــە هەبــووە .هیــوام ئــەوە بــوو کــە ئــەم کتێبــە بــۆ ســاڵڕۆژی لەدایکبوونــی شەســتەمین
ســاڵی ژیانــم تــەواو ببێــت بــەاڵم ســاڵێک زیاتــری درێــژەی کێشــا.
لــە کۆتاییــدا ،سپاســی هەمــوو ئــەو کەســانە دەکــەم کــە یارمەتییــان داوم بــۆ ئــەوەی بگەم
بــە ئامانجەکانــم و ببــم بــە کەســێکی خــاوەن بۆچــوون لــە نژیاروانیی تەندروســتیدا.
هیوادارم هەمووتان ئەم ژیننامەتان پێ سەرنجڕاکێش و هاندەر بێت.
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لــە مــاوەی بیســت ســاڵدا و لــەو کاتــەوە کــە بــۆ یەکــەم جــار ئــاالن و کارەکەیــم ناســیوە ،توێژینەوەکــەی لــە هەندێــک
کەیســی توێژینەوەیــی تایبــەت لــە ســویدەوە بــۆ توێژینەوەیەکــی جیهانــی لەســەر کاریگەرییــە بەســوودەکانی دیزاینی
فــەزا لەســەر تەندروســتی لــە پەرەســەندندا بــووە .ئێســتا دەســتکەوتەکانی بــە باشــی نــارساون و لــە ئاســتی جیهانیــدا
ڕێزیــان لێدگیرێــت و لــە هــەر کات زیاتــر ســەرنجی خەڵــک بــۆ الی خۆیــان ڕادەکێشــن و کەڵکیــان لــێ وەردەگیرێــت.
لەیف ئێدڤینسۆ
پڕۆفیسۆر لە بەشی سەرمایەی هزری ،زانکۆی لۆند

کاری ســەلوتۆجێنیکی ئــاالن دیالنــی وتووێژێکــە لەســەر بەهــا مرۆییــەکان ،ئــەو بەهایانــەی کــە هارمۆنیــی ژینگــە،
تەندروســتی و خۆشــبژێی خەڵــک لــە سەرانســەری جیهانــدا دەبەنــە ســەر .ئــەوە ڕوانگەیەکــە کــە ئــەو لەگــەڵ ئێمــە
هاوبەشــی کــردووە .لــە کارە داهێنەرانەکەیــدا ،هۆشــیارییەکی وەرچەرخێنــەری بــاو کردۆتــەوە .مــن ئــاالن بــە باڵویزی
ئەخــاق خۆشــبژێوی و باڵوێــزی هیــوا بــۆ جیهــان نــاو دەبــەم.
پڕۆفیسۆر ئۆبیۆرا ئیک
بەڕێوەبەری ڕێکخراوی ئەخالقی نەتەوەیەکگرتووەکان ،ژنێڤ

سەبارەت بە پڕۆفیسۆر ئاالن دیالنی
ئــاالن دیالنــی تیۆریــی دیزاینــی ســەلوتۆجێنکی پــەرە داوە  بــە
شــێوەیەکی ســەرکەوتووانە لــە پڕۆژەکانــی دیزایــن لــە سەرانســەری
جیهانــدا بــە کاری هێنــاوە بــۆ ئــەوەی کاریگەریــی ئەرینــی ژینگــەی
ســازکراو لەســەر تەندروســتیی مــرۆڤ و خۆشــبژێوی پیشــان بــدات.
دوکتــور دیالنــی لــە زۆر شــوێن وانــەی وتۆتــەوە ،و هاندەرێک بــووە بۆ
پــەرەدان لــە بــواری دیزاینــی ســەلوتۆجێنیک لــە ئەکادیمیــا ،بەشــی
پزیشــكی و هەروەهــا بەشــی دیزاینــدا .ئــەو ســەرقاڵی پــەروەردەی
بەرەیەکــی نوێــی توێژەرانــی نێوان-بواریــی نێونەتەوەیــی و کەســانی
چــاالک بــە تێڕوانیــن و چاوێکــی کردەیــی بــەرەو پێکهێنانــی داهاتوو
و هەســارەیەکی تەندروســت بــووە.
دیالنــی ،کــە ئەکادیمیــی نێونەتەوەیــی دیزایــن و تەندروســتی و جورناڵــی دیزاینــی جیهانێکــی تەندروســتی
دامەزرانــدووە ،ڕاوێــژکاری وەزیرانــی تەندروســتییە لــە سەرانســەری جیهاندا .لە زانکــۆی کارۆلینســکا ،ناوەندی
توێژینەوەکــەی درێــژە بــە کارکــردن لەســەر تیۆرییــە پێشــەنگەکەی لــە بــواری دیزایــن و تێڕوانینێکــی جیهانــی
دەدات .لــە ســاڵی ٢٠١٠دا دوکتــور دیالنــی خەاڵتێکــی گرینگــی لەالیــەن ڕێکخــراوەی نژیاروانانــی ئەمریــکا
بــە هــۆی کارەکانــی لــە بــواری توێژینــەوەی کوالیتیــی بــەرز لــە بــواری دیزاینــدا بــردەوە.

