
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 3-12-2005 2:35 

1 

  
 یی ئاسۆ بیاره ... and War Aggression داڕ هش ری سبه  له تیژی توند و

  
  ی توند و تیژی پناسه

ستی بریندارکردنی  به بۆ مه، ییه وه ته فتارکی نونه ه  ڕAggressionتوندوتیژی 
 ئامانجکی بت  یشتن به گهنگه بۆ  ه توندوتیژی ڕ. هنرت کار ده سکی تر به که

 * (Social Psykology(. یان نا
ڕ  شه، وه یی به هیچ شتکدا ناته زه سوتنیت و به مووان ده هه خکه ڕ دۆزه شه
 ج  سات له دوای خۆی به   ترسناکترین ماڵ ورانی و کاره وترین وره گه

له  رگها له بوانیک واره ئاسه، ڕ کانی شه ره نگی به دوای بده، ڕ قۆناغی دوای شه. هت ده
م و  که ی یه  ڕه شه. ژمردرت رترین کات دهابه دژو، گه و ژینگه کۆمه، ی ژیانداجیا جیاکان

ی  نگی تر تاترین و ئاۆزترین کشه ها جه زاره عراق و هه-ڕی ئران می جیھانی و شه دووه
، ڕ شهوته  که ک ده یه وه ته که نه Arche&Cartn) ) پی به. گانه دروست کردووه و کۆمه بۆ ئه

  . بت یه ده ه و ته و نه تی تووشی ئه هامه نه، ری سه رمه و چه سات  فلیمکی پکارهکو وه
  ڕ کانی دوای شه  ترسناکه فتاره ڕه
ی  وه ی و بوبوونه نده دزی و گه، له کوشتن، دا گه ی تاوان له ناو کۆمه پله ی وه رزبوونه به •

 هتد.. ببوایی
ی  رینه  س و به که له الی تاکه، تاری دوژمنکارانهف ی ڕه وه چبوونه، مووی ناخۆشتر له هه •

 . گه کۆمه
 . کات ند ده سه کی ڕۆژانه په یه کو دیارده وه فتاری دوژمنکارانه ڕ ڕه شه •
 . پسنت لگه ده کان و کۆمه سه یی له نو تاکه که زه گیانی هاوکاری و به، ڕ شه •
ی  سته رجه کی به ده  ته دیارهب ه دهفتاری دوژمناکاران ی ڕه وه الساییکردنه، ڕ له دوای شه •

 . ڕۆژانه
 . لگه کانی ناو کۆمه رکردنی کشه سه ی چاره رچاوه  سه بته  ده فتاری دوژمناکارانه ڕه •

زگا  دهی و الوازی  نده ی گه رچاوه سه، یهتیژیتوندوی ڕفتاری  رچاوه م سه که ڕ یه که واته شه
له نوان ، کان تییه یه  کۆمه ندییه ه یو ی پشتی په بهڕ ب شه.  و ووته وه ته کانی نه زیندوه
کاته  فتاری دوژمنکارانه ده ری ڕه شکنت و پوه دا ده گه کان و له ناو کۆمه سه که تاکه
  . تداران سه ی ده رگی زۆربه به

دوو  و بن هیداد  پههو ڕه  شهنیاله منداد، ی نده توانین بن که تووند و تیژی و گه ده،  وه لره
یه تاکو له ناو   کۆشسکی زۆر هه ش پویستان به خۆشیه م دوو نه ئه. ڕوی دراوکن

  . دا بنببکرن گه کۆمه
له ناو ، ساندنی قین و ناخۆشی په، پی وایه، مانییه کی جوی ئه سیگمۆن فرۆید که دانایه

دات باری  وڵ نه و مرۆڤه هه  ئهر گه ئه، چیت رده تیڤی لده گه نجامی نه ئه، سدا که رونی تاکه ده
  . رونی خۆی سووک بکات ده

  رونی ئاسانکردنی باری ده لی شوازگه
 بۆ هک یه ڕگه، کردن ی قسه  شوه به، م و قینه و خه ربینی ئه ده، پی توماس جافرسۆن به •

  . رونی ی باری ده وه ئاساییی کردنه
  . وه دانی قوه ناسه ی هه له ڕگه •
 . رزش کردن و گۆگرتن له مۆسیقا هیاری کردن یان و •
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  دافتارکردنی مرۆڤ گه له شوازی ڕه ڕۆی کولتور و کۆمه
  Culture کولتور •

،  ئاشنایان بین بین وکانی مرۆڤ فتاره ی ڕه رچاوه ی سهئاگاداروه  ی له نیزیکه وه بۆ ئه
گه انی ناو کۆمهک  و گروپهس که تاکه ر  سه لهکولتور ری   وکاریگهالت سه ده بزانیین ویستهپ  

  . چییه
ندک که  تمه موو تایبه ریت و هه داب و نه، کان تییه یه کۆمه  ره پوه، ست له کولتور به مه

  . کات   فردهر دواڕۆژی خوی له سهکانی  وه ک له خۆی گرتووه و نه یه لگه گروپک یان کۆمه
مان کلتوریشدا جیاوازی  و ههله نا، یه ککی دی جیاوازیان هه  بۆ یهوه  له کولتورکهنۆرم
ر ئاکار و  له سه، کی ره ری ده ری فاکته ڕای بوونی کاریگه ره  سه، کاندا یه له جۆری دیدگه هه

  . کان لگه کان و گروپ و کۆمه سه که ر تاکه سه ری نوێ له دروستکردنی پوه
وه بۆ  گه کۆمه ن  الیه که له، وه گرته ریته ئه و یاسا و نه ئه لتورداوله کNorm -ر  پوه- نۆرم
فتار  واته چۆنه ڕه، کات یه چی بکات و چی نه س بۆی هه که که تاکه، کان دانراوه سه که تاکه

. کان سه که وامی ژیانی تاکه رده ن بۆ زیندو ڕاگرتن و به گه ئامیری کۆمه کان نۆرمه. بنونیت
  . کاندا سه که رتاکه  سه سته به باده، وه کانه ی نۆرمه  له ڕیگه لگه کۆمه
  دا سه که تاکه لی و ی کۆگه گه له کۆمه Norm -ر پوه-نۆرم
واو به  خی ته بایه، مریکادا ری ئهوکانی ڕۆژئاوا و باکو گه  له کۆمهکان سه که تاکه
س  که ادی تاکهئاز. ن که ده  وه مرۆڤی بۆ ئاماده  له منداییهن و ده س ده که خۆیی تاکه ربه سه

ر  گه هئ.  و دیاره سته رجه واو و به س ته که بوونی تاکه. درت ت و هاندهدر گرنگی پ ده
تی   ڕۆژهه وفریقا کانی ئاسیا و ئه گه کۆمهکو  کان وه ییهل  کۆگه گه بوانینه کۆمه

وه و  ته دا تواوه لی کۆمه س له کۆگه که تی تاکه سایه که.  شوازکی تره که به ونه، ڕاست ناوه
کان و  ریته داب و نه. نراوه وه لسه گه ن کۆمه خۆ له الیه ربه مرۆڤکی سهکو  خودی وه

  .  یه سدا هه که ر ژیانی تاکه  سه تیان به سه ترین ده ره وره کان گه ره پوه
 و  ئهی له نوان ترین کشه وره گه، گانه  کۆمهم دوو  له نوان ئه یاوازییهم جۆره ج  ئه
م دووجۆره  کدانی ئه یه  ی له کشه. وه ته ناوه، تن کی ئاسیا و ڕۆژهه ی که خه رانه نابه په

له ککه  یه، رف و ناموس ی شه له سه ر مه کوشتنی کچان له سه. ق و دیاره کولتوره زه
  . یه گه ه م دوو کۆمه  ئهکانی ره گونجاندنی پوه نجامی نه ئه
  کان تییه یه کۆمه  ره ڕ و پوه شه
، واته که، جبھت  بهکانی ژیان شه موو به  ههر سه تیڤی خۆی له گه ری نه ڕ کاریگه ر شه گه ئه
بۆ ، کان تییه یه  کۆمه ره ر پوه کاته سه تیڤ ده گه نهئاکامکی  گۆڕت و  دهیشفتاری مرۆڤ ڕه

قوترین . ران گیرکهر دا رامبه ی کوردمان به وه ته ڕی ڕزگاری نه ی شه نموونه ج پاشماوه
له دوا  تی  تایبه کان به سه که  گشتی و تاکه ی کوردی به گه رکۆمه رونی له سه واری ده ئاسه
ی  س و هاوکیشهن ڕ به شه.. نانیت ی ده گه پوه کانی کۆمه شه موو به وه و هه ته وتووه که

ی  گه رکۆمه به ردووه به نگخوازی ک ویی و جه فتاری توندڕه الی ڕه   بهی ری مرۆڤانه پوه
  له ناو خزاند یان له کشه، فتاری توندوتیژی کارهنانی ڕه گشتی به مرۆڤی کورد به. کوردی
  . زانت ر ده سه کورترین چاره کاندا به تییه یه کۆمه
  کردنر سه چاره
ی  وه نهکان و دۆزی سه کان و ئاست و بۆچونی تاکاکه تییه یه کۆمه ره پوه گۆڕینی واته که

تی  سه ن ده خاوهزگا مرۆیی و  رکی ده  ئه مه ئه. ی پیه گه کلیلی گۆڕانی کۆمه، ی نوێ ڕگه
. تی نوێ و ساغ سایه کان و دروستکردنی که بۆ کۆتایی پھنانی ئازاره، ی کوردییه گه کۆمه
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ئابوری و ی  مه واته سیسته، وه کاری بۆ بکرت بیت له ژرخانه ده، ی مۆدرن لگه ل کۆمه
که ، یه بیت گه و کۆمه هزی ئه و ستونی به که ب کۆه  و فرکردنی شارستانیانه ده رده روه په

  . بینین  پوه دهیو موو خه ئمه هه
پداویستییه ، ر کاتیش بیت گه هئ، ی وه ر و پکردنه  ماوه کانی جه گوگرتن بۆ داخواییه

ی هۆشی  ی کورد گه سی کورد و کۆمه که ه تاکهدات ب بوارک ده، کان تووها و داهنووکی هه
ی و  نده وه گه مکردنه که. والوه  ئه ڕ و دوژمناکارانه بخاته فتاری شه رخۆیی و ڕه  سه وه بته

دری  ی چاوه زراندنی فراکسیون و کۆمیته دامه، اکاند زگا جیاوازه وه میتودی نوێ له ده دۆزینه
  . خات دهش ی کوردی پ گه ونی کۆمهستانی بو شار ی به پرۆسه، کان کاره
   ی نده نگی ترسناکی تیرۆر و گه زه
ڕۆکی تیرۆر  چونکه ناوه، ترسنیت و بچوک ده وره و گه، موو شونک گاته هه ده، نگی تیرۆر زه
، ژاری هه، بئومدی، تیرۆر کانی رچاوه  ککه له سه ڕ یه ر شه گه ئه. و  هیچدا ناته یی به زه به
 زانین  دهواته ئمه که، .چنیت دا ده لگه له کۆمه مۆکی کانی خه خۆشییه ی و نه نده گه

  -: واته. ستدایه رده کانمان له به کان و هۆکاره ره چونکه فاکته، نچییکان  ره سه چاره
   
 ژاری بنبکردنی هه •
 گه کانی کۆمه سارژکردنی برینه •
 زگاکانی میریدا ی له داموده نده بنبکردنی گه •
 و  رده روه می په  گۆڕینی سیستهو  ی میدیا  گه له ڕگه اری کۆمهی هوشی رزکردنی ڕاده به •

 وه هفیرکرن
 کان رکردنی کشه سه ی دیالۆگ بۆ چاره  ڕگهری به هگرنت •
 دا  له ژیانی ڕۆژانهڕ فتاری توند و تیژی و شه دزوکردنی ڕه •

  ه  و گه پوخته
ڕ دوای خۆی  شه، ی کوردی تاکردووه گه انی کۆمهی که ژی رچاوانه که له و سهک ڕ یه شه
و کان  سه که تاکه ڕ سنووری پیرۆزی شه. وه ته یی و دیرۆکی ناوه نووکه ی هه ی و کشه نده گه

  . ریتی شواندوه داب و نه، ببوایی و ئازادی، ی کوردی گه کۆمه
م  ده ره سته له به ین ڕبهتر وره که گه، هزکردووه  بهی نده گهگیانی ، ی تاترموو له هه
که زۆر جار ، ڕوی درواکن ڵ تیرۆردا دوو که زۆرجار له گه، وتندا ی پشکه پرۆسه

زگای ئاسایش و   ناو ده خزننه به ئاسانی خۆیان ده، وه ییه نده ی گه کان له ڕیگه تیرۆرسته
  . ن جام بدهن وه و کاری تیررۆرستی خۆیان ئه کانه تییه یه زراوه میری و کۆمه دامه

   
وانه له گۆڕنانی  له، کات کان ئاسان ده کاره زۆر له، ی نده ی بنبکردنی گه واته پرۆسه که

رگی  کاته به ستانیانه ده وتی شاره س و که فتاری توند و تیژی و هه هشتنی ڕه تیرۆر و نه
  . ی کوردی گه کۆمه

Social Psykology 
  تبینی

 Social Psychology تی الیه رووناسی کۆمه توکی کۆلژی دهر م باسه له په ی ئه رچاوه سه
  له نووسینی  ئینگلیزی14چاپی ، رگیراوه وه

Arnoson ،Wilson & Akert 426تاکو  389کانی  ڕه الپه   


