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 ڵ بتهی کۆمتهڵیانی کۆمەڵگەکتان و دیتاردهرههسته وهڵناسککهی کۆمهڕوانگه له
ریی پێویمتتتکی ژێر کاریگتتهڵکوو لتته؛ بتتهبووهدرێوایتتی مێتتووو لە پتتوت و کوتتتوپو نتته

نییی تتر جۆرێتڕ ڕێمتامهڕوانکنێکی . بهست اوڵقاونرههست و بهرههوشی دهڕه
ردککان ڵ هتهڕاستتکیا تتاک و کۆمته . لهر دیرۆکی مرۆڤیا  اڵ بووهسهلۆژیکی به

وابوو بکچمگرتنتتی اۆیتتان . کتته ت بتتهتکی تایەتتهستتایهتی و کهنایهستتهنی ڕهاتتاوه
ستەر لە کته تتهمرێکی تایەهتی ئهاڵیهکی کۆمهیهک دیاردهنی وهدهکۆمەڵگەی مه

 لتتته نی مکناکێکتتتهدهت هەڵتتتیەکەوت. کتتتۆمەڵگەی متتتهوشتتتێکی تایەتتتهڕه اتتتوانی
ی مێووویتی ی  انکاری و ئکترادهر بنااهسهتی لهستهێنانی ئا ادی بۆ مرۆڤایهدهوه

 موونێکی پێکەتتوان ئتته وگکرکراویتتان، کتهرکردنی متتا ی ڕهبهستتهکان بتتۆ دهمرۆڤته
) انکتتتاری( و م چااتتته کانی ئتتتهێویمتتتتککهک دۆاتتتی ژیتتتانی شارنشتتتکنی و پتتتتهله

 یه.دواوهوتنی بهتێکنۆڵۆژی و پێشکه
ی ڕابتردوودا یتهی دوو دهماوه له ی کهتککانهاڵیهڕامکاری و کۆمه و ئاڵوگۆڕهئه
نی و دهکتتۆمەڵگەی متته پێویمتتتی بتته پتتێ  تتتهئێتتران و کوردستتتان هاتوونه لتته
. ڕۆڵتتتتی یان اۆشتتتتتر کتتتتردووهمکتتتتهچهم ی ئتتتتهشتتتتهبار بتتتتۆ گهستتتتتێنی لتتتتهبه
کانی نککهدهمه ڵیانهرههت دوای سهتایەه نی بهدهی کۆمەڵگەی مهوتووانهرکهسه

ئکتتتر شتتێوا ی ڕابتتوون و  لمانی کتتهی ستتهوهرلک ، ئتتهپشتتتی ڕوواتتانی دیتتواری بتته
م تێچتووی پتو و متۆدێیی کته ڕی ساردی  دامرکاوهک شهت وهنانهکان تهبزاڤه

کان بە هەمتتتتوو شتتتتێوا ەکانی( جێگتتتتای تککتتتتهاڵیهکۆمه وهرتر )بزووتنتتتتهکاریگتتتته
ڕی چتو و  کزیکتی هاسانکی شته بات بهاه له م شێوا هرکوتی ئه. سهوهگرتووەته

لێڕ گتته ناوی کتتۆمەڵگەوهنێتتو هتته شتتیاری و چوونتتهی بهبتتواری ڕاده و لتته نککتته
 ی واڵتتانی جکهتان بته ۆربته ی دوایکتیا لتهنهم ستااڵلته ربۆیتههه ،یتهو کری ههته

. ستت هێنتاوهدهوتنی  ۆریشی بهرکهو سه وهاڵتی ناڤک  تاقی کرایهت ڕۆژههتایەه
وتی بەرچتتاوی ستتتکهکوردستتتانی داگکرکتتراوی ئێرانکشتتیا گەلێتتڕ ده ت لتتهنانتهته

وا ەکتتتتانی ت دوای ئەوەیتتتتکە الیەنە سکاستتتتی و ڕەوتە ئا ادیختایەتتتته، بهبووههتتتته
کتتتوردی ڕۆژهەاڵت  یتتتاتر بایەاکتتتان بەم شتتتێوا ە لە چتتتاالکی دا و بە شتتتێوەی 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

جۆراوجتتۆر بتتوونە ئاوانگتتارد لەم بەستتتێنە و بە کتتردەوە هەنگاویتتان بتتۆ نتتاوە. ئەم 
پتتتون و ستتتتراتێویی  گتتتهجتتتۆرە لە اەبتتتات و تێکۆشتتتانە بەدژی دیکتتتتاتۆڕان ئه

اتۆی بە تێچتوویەکی  اک کتێ   کانیپشت بت،، ئامانهته ی لهدیاریکراو و تۆکمه
 ست دێنێت.دهوه

تەنتتتانەت لە پرستتتی دوورەدیمەنتتتی دەستتتتەاڵتەکان لە متتتۆدێیی دێموکراستتتکی 
دواڕۆژی جکهانکتتتیا، دامە راوەکتتتانی کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی ئەگە بە ڕەهەنتتتیێکی 
جکتاوا  لەو بتابەتەی ئتێمە چتاوی لتت، بکترت و، وەک متۆدێیێکی سکاستی بتتووانک  

بەڕێوەچتتوونی ئتتاوارتەتری  دێموکراستتککەکانی دنکتتا بتت، و  دەتتتوان، یارمەتکتتیەری
 ڕەنگە، ئەم ئاقارەش دەستی پ، کردبکت.

نی دهمکی کۆمەڵگەی متهچه دیرۆک و پێناسەی وڵ  داوهدا ههیهم نووسراوهله
کانی کتۆمەڵگەی نییکتهتمهم. ئامانج و تایەهتاوتوت بکه وهجۆرهی جۆربهڕوانگه به
ربگرم. ڵك وهکه ک نموونهاڵتک  وهکوردستانی ڕۆژهه ڕوو و له مهنی بخهدهمه
 وهردەقتوڵ  )بزووتنتهنکتیا دهدهنتاای کتۆمەڵگەی مه لته وت کهئاکامیا س، ڕه له

کان( تککتهاڵیهکۆمه ڵتهنی و ڕایهکانی کۆمەڵگەی مەدهکان، ڕێکخراوهتککهاڵیهکۆمه
ی کتێەخانته می "کریڤتۆ" لتهرهتهبتاس و به یکتهوهئه ربتهم. لهبکه پتر باسکان لێوه

 انهو ڕه م و کوڕی تێیایهکه وهدڵنکایکه به ژاره،ااب   ۆر هههزری کوردییا مه
 کا و بتتهنتته ڕێز و چتتاالک  ۆر لتتۆمەمری بتتهاوێنتته اڵم پتتێ  اۆشتته، بتتهڵگرههتته
  1وتر بنووس .بتوان  پته داهاتوودا تا لهاۆش  بکا ههیفج، کهی بهانهڕه

                                                                    
نەشااالا لە کوردکانااااە لە یەن  ٢٦لە  1٣٩٨و  ااااوینی  نااااوی نەرناااامەیەکە کە لە وەرای نە اااار 1

نووسااەری مەد دەنااانە نااۆو دەنااۆوەل کریااەن لە نەر ەنگەکااانی وشااەدا نە ماناااین  اااوڕ ن د ساا ن 
ەکااانیب نەو د سااتە ا ر یماشانان د  و لە نەر ەنگاای کااوردانی کرمااانوی سااەروو و نەتااای ە  م  دی

دەناوەشای دەنا  ل  ەروە اا کریاە گرت ەسات کە لە  ن یکە دەگوتر  کە منلاڵی خەتەنەکراوی خۆیان
لە و ەن وان دوو ننەماڵە نۆ مەوەیکە مەوساە پ کەوە کاس ی نکەن یا دەنا  اوکاری یەکتر ناکەن لە خ

یەاناالاین لە  ی -خەرمااان و کوتاااتان  ااوون و ماوداشاات  وللل ل ا ی لە ناااوی،کریڤۆ،دا ن پیتاای  ەرا
وا نا   وە  ساەمەدن سا ۆن مارادن مار  و لللل کریڤاۆ نااوی مەو کرمانوی سەروو ناوە کە ناوەکان ما

 ا وک کیی جوان و نالوتنی ناو ەی م  دیان ناونانگی  ەیەل کیژەشە کە لە نەیت ک
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ڕێز و س اس بۆ بەڕێتز، دە تتەری سکاستکی حکزبتی دێمتوکراتی کوردستتان کە 
ئەرکی چاپ کردنتی ئەم کتێتەەی وەئەستتۆی اتۆی گترت. هەروەهتا ست اس بتۆ 
کتتاک عەلتتی بتتیاغکی اۆشەویمتتت کە ئەرکتتی پێتتیاچوونەوە بەو کتێتتەەی گتترتە 

 ئەستۆ.
 

 ت:وێوای ڕێز و حورمه
   ادهنسهشاڕوخ حه
 (٢0٢1تاوی )ئاپریڵی ی هه1400ااکەلێوەی 

 ولێر()هه
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وشتی ی نکزامێکتی  کتری و ڕهچوارچێتوه نکا لتهنی تتهدهمکی کۆمەڵگەی متهچه
کی تککهگشتایه له شێکهبه کرت باسی ل، بکرت؛ چوونکهمێووویی دیاریکراودا ده

شتێوا ێکی  تی متۆدێرن بتهوڵته. دهیتا مۆدێرنکتته نوێەوونته لته کتهبریتک رباڵو کهبه
 ر لتتهبتته تتتهوڵهده ڕابتتردووی اتتۆیەتی؛ واتتته لتته واو جکتتاوا گشتتتی، جتتۆرێکی تتته

ر دوو قۆڵتیا سته بته وهبتواری ڕامکاریکته تی مۆدێرن لهوڵهکان. پانتایی دهمۆدێرنه
ن و وشتهکه نیی بتهپێوه ت کهکی تایەهنایهما ت بهوڵهککان دهب،، یهش دهدابه

 گشتتتتی بتتته بتتته کتتته ی تتتتری  کۆمەڵگەیتتتهوهو ئتتته یتتتههه وهستتنووری سکاستتتککه
دوو متۆدێیی جکتاوا   نتییکەدام پۆلێنەهئاکتامی ئته . لتهنی ناسراوهدهکۆمەڵگەی مه

کتا و تکی دهایتهرت نوێنهوڵتهو ده مکان گشتتککهکتهی یهوهئته ن کتهاتهردهاۆ ده
 یهم شتتتێوهر بتته. هتتهیتتههه کتتۆمەڵگەوه نتتیی بتتتهپێوه کتته تتتهمک  تایەهدووهتته

م بته کته نیێکهک شتارومهالیتهبت،، لهش دهبته"دا دار دوو "لتڕسته مرۆڤک  بته
 لته کته نککتهدهکتۆمەڵگەی مه ر بتهکی تری  ستهالیهو له تهوڵهنیامی دهئه پێکه
 بێتت کتههکنتیێڕ ئاکتامی ده شتکاریکهم دابه. ئتهکان پێڕ هاتووهی تاکهڵهکۆمه

 ی بتۆ نتاکرت. لتهمی ڕابردووی اۆی پێناسهردهک سهوه م چااهئکتر مرۆڤی ئه
شتتی ژیتتانی نیێڕ، هاوبهک شتتارومهتتتوان، وهستتێڕ دهمی مۆدێرنتتیا کهردهستته
ها روهری سکاستی بکتا، هتهواۆی کتاشتیاری ڕاستتهت ب، و چاالک یتان بهوڵهده
 ربگرت و مواتار ب،.ڵڕ وهسی کهئا ادیی که سێکی ئاسایی لهک کهتوان، وهده

کانی حەو ەی چەمکتتتتته یەکێتتتتتڕ لە تێکچوژاوتتتتتتری  کانمتتتتتێ ت و واتتتتتتهکه
. (یتتتتهcivil society ەلمتتتتە ەی سکاستتتتی، پێناستتتتەی کتتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتتی )

هەمتتتتوو ئەو واڵتتتتتانەی بەرەو  دامە رانتتتتینی شتتتتێوا ی کتتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتتی لە
دێموکراستتی دەچتت  یتتان اەبتتات بتتۆ بەستتتێنی هەراشتتی متتاک و دێموکراستتی پتتو 

، بۆ پێشگرت  بە تونیوتکوی و بەرەنگاربوونەوەی هزرە چەقەەستتووەکانی گووتکنه
ت بتتۆ قۆنتتاای دواتتتر دێری حکومتتهمتتیا و چتتاوکهنگاوی یههتته ئایتتیۆلۆژیڕ لتته

ۆمەڵگەیەک کە تتتانوپۆی دە شتتەڕ و  ۆری و گەلێتتڕ پێویمتتت و پوبتتایەاە. کتت
گزمی گووە؛ هەردەم کەشتی بەراتودان و ڕابتوون بەستەر ئەو  ە ایەدا  اڵە کە 
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کە  ئەمەش دەبێتتتە هۆکتتاری چەوستتانینەوە و پاستتاوێڕ بتتۆ حاکمتتان بتتۆ ئەوەی
 وڵتت ، گتترت ، کوشتتت ، کتتۆچی  ۆرەمیتتی و.... پەرە پتت، بتتیەن. درێوەپێتتیان بەم 

و کوستتککە، دواکەوتتتوویی و بێهکتتوایی و درێوبتتوونەوەی سکاستتەتە چەقەەستتتوو 
اەبتتتات بەدژی  اڵمتتتان درێوتتتتر دەکتتتاتەوە. لەم نێتتتوەدا ناستتتک  و بتتترەودان بە 
کۆمەڵگەی مەدەنی وەک چەمکێکی سەربەاۆی حەو ەی  ەلمە ەی سکاسی بە 

بتتۆ  بارهتێچتتووەکی  ۆر کەمتتتر، دەکتترت بڵێتتێ  لە قونتتاای ئێمتتتادا متتۆدێیێکی لتته
وا دامە رانتتینی دێموکراستتکی واقوتتی، هەڵتتەەت بە متتا ی بەرگتتری ڕهاەبتتات و 

وەک یەکێتتتتڕ لە ستتتتەرەککتری  ڕێمتتتتاکانی گشتتتتتی کتتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتتی و 
 تی.وڵهنێوده

تتتتوان  نگی جڤتتتاک دهبهوێتتتیا شتتتهله کتتته کتتتهنی، کۆمەڵگەیهدهکتتتۆمەڵگەی متتته
کی ئاوە پەستتتەنی توانایتتته اڵتیار بشتتتکێن  و بتتتهستتتتهکانی دهوتتتتهڵکهرژینی ههپتتته
ستتانی لێهتتاتوو. ستتت کهده نتتهنتتییی کتتۆمەڵگە بیهوهرژهاڵت بتتۆ بهستتتهمی دهرههتته
 رگری لتته متتانێکی لتتووس بتته بتته ی کاڵوچکانتتهناو ڕووناکەکرانتتهو بتتهها ئتتهروههتته
ڵگە، نێتو کۆمته نتهبخه ڕاوکتهترس و دڵه ن کهکهاڵتی سکاسکی سەرەڕۆ دهستهده
 ناسێن .ن و بکانهقاو بیله

ر ئەو هێتزانەی دەاتوا ن اەبتاتی جڤتاکی ستڤکل هەرەس بێنت، و بە مەتههه له
 دژی ڕادەوەست  و بەرەنگاری دەبتنەوە و بە هەمتوو شتێوەیەکی متومککنی پتو لته
تونتیوتکوی بەگویتتیا دێتت ، لێتترەدا متتا ی بەرگریکتتردن کە متتا ێکی یاستتایکە دێتتتە 

ێتتڕ لەهەر بەستتتێنێکی کتتۆمەڵگەدا پێشتتێل گتتۆڕ. ئەگە متتا ی نەتەوەیەک، ئەتنکک
بکرت و هەموو ڕێگاکانی سکاسی و حقتووقکی لت، دااترت، ئکتتر اەبتات دەتتوان، 

پێتتیانراوە. شتتێوا ی اتتۆی بگتتۆڕت کە ئەمەش جۆرێتتڕ لە اەبتتاتی یاستتایی و دان
ئەگە تاکەکتتان لەم ڕەوشتتەدا نەتتتوان  تێکۆشتتانی اۆیتتان درێتتوە پتت، بتتیەن ئەوە 

شێل کردووە. بۆ ناسانینی  یاتر و پێناسەیەکی پتەوتتر و بۆاۆیان ما ی اۆیان پێ
ڕوونتتتتر لەم چەمتتتکە، ستتتەرەتا بتتتۆ الیەنتتتی دیرۆکتتتی، چتتتۆنکەتکی ستتتەرهەڵیان و 

 نیان و  ەییەسوو ان دەگەڕێکنەوە.بۆچوونی بکرمه
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 و بته نی ئاکتامی پێکهتاتنی مۆدێرنکتتهدهکی مێووویکیا کۆمەڵگەی متهواتایکه له
ری کتتهکتوو کتاراتری  ئهوه م چکنتهنی چکنی بۆرژوا ی بوو، ئهڵیارههت سهتایەه

و تی لکەراڵتی لته رانتی و سکاستهستێنی ئتابووری اتۆی دامهتا بهرهچاای نوت سه
 چوونی لکەراڵکتزم لتهڕێوهبته دا بوو کهوتهم ڕهی ئهدرێوه برد. لهڕێوه دا بهپانتایه

نینی ستتتتهرهها بتتتتۆ پهروهگر هتتتتهڵنهک واقوێکتتتتی حاشتتتتاههپانتتتتتایی سکاستتتتکیا وه
 ییان.مه تکیا هاتهاڵیهکانی ژیانی کۆمهنهواوی الیهته نی لهدهکۆمەڵگەی مه

لە ستتتەردەمی بەر لە مەدەنکتتتکەت اەبتتتات و تێکۆشتتتانی متتترۆ  لەبەرامتتتەەر 
دیاردە سروشتکەکان بووە؛ شەڕ دەگەڵ اۆ او بتۆ پاراستت  و درێتوەدان بە ژیتان 

کەڵتتکەڵەی مێشتتکی مرۆڤتتی ئەو ستتەردەم بتتووە؛ بتتۆ مکنتتاک، بتتۆ ستتەرەککتری  
پاراستنی اۆیان لە ال او و باران پەنایان بۆ ئەشکەوت هێنا، کەپر، بتان، دیتوار و 
اانووی سەرەتایکان سا کرد، بۆ دەستەمۆکردنی سێاڵو بەنتیاویان لێتیا، جتۆگە و 

ئاگریتتان کارێزیتتان هەڵقەنتتی، پردیتتان دروستتت کتترد، بتتۆ اۆپاراستتت  لە ستتەرما 
هەڵکرد، بەرگکان دووری، لە ترسی شەو مۆمکان داگکرسانی و هەروەها  یتاتر لە 
پێیاویمتکی اۆیان بەرهەمکان نەبوو و...، هەموو ئەو بەربەرەکتانی و اوڵقانتین و 
داهێنتتانە ستتەرەتایەک بتتوو بتتۆ کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی، واتە اەبتتات و چتتاالکی بتتۆ 

ەکتتتانی سروشتتتتکیا، کتتتۆمەڵگەی متتتانەوەی ڕەگە ی متتترۆ  لە بەرامتتتەەر دیارد
 مەدەنکی گوورانی!
تی ژیارمەنی لە مێووودا لە نتاوچەی مێزوپۆتامکتا ستەری هەڵتیا، یەکەم حکومه

ستاڵ  5000دواتر لە الیەن ئەکەدیە سامی ڕەگە ەکان بە "سومێر" ناستران ) که
بەر لە ئەموۆ(. بە دەست ێڕ و دامە رانتی یەکەم شتاردەوڵەتەکان لەم مەڵەەنتیە 

، نک ور، الگەش، الرسا، ئکرییۆ و...( و قەوارە و دەستەاڵتی سکاستی بە مانتای )ئور
ر دیاردە سروشتککەکان جێگای اۆی رامەهبه بات لهمۆدێرنی ئەموۆ، قۆناای اه

ت( لێتتو کتترد و بۆشتتایکەک لە دژی دەستتتەاڵتی سکاستتی )حکومتته بات بتتهبتتۆ اتته
کتترت بڵێتتک  لە کە دهنێتتوان حتتاکمککەتی سکاستتی و کتتۆمەڵگە هەستتتی پتت، کتترا 

یەکەم حماستتەی مرۆڤایەتکشتتیا )حکماستتەی گێیگتتامێ ( شتتەقیی گتترت. لەوێتتیا 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

قارەمتتتانی چکتتترۆک واتە گیگتتتامێ  )وەک پتتتارادایمی مرۆڤتتتی شتتتار( هەرچەنتتتی 
اونکتتتارێکی سەیروستتتەمەر )دووبەشتتتی وەک اتتتوا و بەشتتتێکی وێتتتنەی متتترۆ ( 

ووهەمتتی چکتترۆک چەاتتتی و نەحەمتتوو بتتوو، دوای هتتاتنی "ئەنککتتیۆ" قارەمتتانی د
)وەک هێمتتای بنکتتامی کێتتوی( و شتتەڕ دەگەڵتتی، بکتتر لە حتتاڵ و دۆاتتی شتتاڕ و 
اەڵتتکەکەی دەکتتاتەوە و دەستتتی برایەتتتی دەداتە دەستتت ئەنککتتیۆ و پتتێکەوە بتتۆ 
پاراستتتت  و تەنتتتاهی گەلەکەی چەنتتتیی  شتتتەڕی قارەمانتتتانە وەک شتتتەڕ دەگەڵ 

نانتا، ستتێر(کچی ئتانوو و "هومەابا"ی دێو )پارێزەرەی دارستانی کونتار(، ئکشتتار )ئک
ئەنکتتوو، ئتتکوهەی ئەویتت  و اۆشەویمتتتی کە گتتایەکی ئاستتمانی دەاتتوڵقێن ، بتتۆ 
کوشتتتنی ئەو دوو کەستتایەتککە کە هەڕایتتان دەکتتات، و ئەوانتتک  پتتێکەوە لەنێتتوی 
دەبەن! لە ئاکامیا ئەنککتیۆ دەمترت و گکیگتامێ  شتێت و مااولکتا، دوای بوینتی 

بە "ئوتنەپشتتک " )کەستایەتکی هتاڤی نتو (  ڕێگایەکی سەات و دژوار بۆ گێشتت 
اتتاوەن ڕا ی متتانەوە و هەرمتتاوی متترۆ ، چڵەگکتتایەکی دەداتتت، کە لە ڕێگتتای 
چوونەوەدا مارێڕ دەیخوا و گکیگامێ  ناتوانی ئەو پەرجووە بەرێتەوە شتارەکەی 

 .٢و دەگەڵ اەڵکەکەی و ئەنککیۆ کە مردووە بکخوا بۆ هەرمانکەتکی اۆیان
کان لە هەمەەر ژیتان و تکی ڕوانکنی سومێریکهو چۆنکه یهردهربهوم سهدوای ئه

-1750، حتتتتامۆڕابی )دەستتتتتەاڵت، بکتتتترۆکەی یاستتتتا و متتتتا ی کتتتتۆمەڵ دەگاتتتتته
یاستتتتا بتتتتۆ تەنتتتتاهی و  ٢٨٢پ. ( اونکتتتتاری بتتتتابکیۆن و بە نووستتتتکنەوەی 179٢

پاراستتتنی کتتۆمەڵگە لەستتەر تتتاتە بەردێتتڕ لە نزیتتڕ شتتاری "شتتووش" مێشتتکی 
 3ی داهاتوو بۆئەم تکۆریکە ئامادەتر دەکا.بکرمەنیانی وەچە

ڕەشتتەبا و ال تتاوی دیهتتیە و  تتورات تۆچتتان لەبەرقەد، اتتر ی ورد بە یەونتتانی 
کۆن وەردەکا و لەوێ  دەبێتە دیمکۆرسی بکرمەنیانی بەناوبانگی وەک "پوتون" 

( ئەو تتتتتوامە Republicپ. ( و بە نووستتتتکنی کتێەتتتتی "کۆمتتتتاری" )4٢7-34٨)

                                                                    
 1٣٩٤اادەن انتشاراتی ، یوا، مهاناد وخ حەسەنڕل ح اسە گیلگام ب کۆنتری  نەیتی کوردین شا ٢
کە  ەنالتک لە  اساایە  لە دە ناەگەدا دەنووسا تەوەا اڤی مووساش ناۆ نەومای نەنای میاارامی  یل٣

 یلاانایان پ یان وایە لە یاساکانی حامۆڕانی کەڵکی وەرگرتووە
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ری" بە روهپوتتتتۆن )ئکۆوتتتتۆن( پێتتتی وایە "عتتتیاڵەت و دادپتتتهپەروەردەتتتتر دەکتتتا. 
یەکگرتوویی کۆمەڵگە و دەوڵەت وەدەست دت. ئەو دەیویمت اەسارناسکی ئەو 
دەستتتەاڵتە سکاستتککە بکتتا کە اتتۆی بانگەشتتەی بتتۆ دەکتترد ئتتااۆ چتتۆن تاکەکتتانی 
کۆمەڵگە لە دژی حکومات وەردەسووڕێنەوە و قەیرانی جیی بۆ دەستەاڵت ستا  

بواردووە! بتتتۆیە پێتتتی وابتتتوو باشتتتتری  ن دەگەڵ ئەوەیتتتکە اۆیتتتان هەڵکتتتاندەکە
حکتتتتومەت ئەو حکتتتتومەتەیە کە اەڵتتتتڕ دیتتتتاریی دەکتتتتا و ئەم دوو چەمتتتتکە 
)حکتتتومەت و کتتتۆمەڵگە(بە شتتتێوەیەکی ئاشتتتتکانە پێککتتتان گتتترت بتتتیا. بنتتتااەی 
تکۆریکەکەیشی ئەوە بوو، "چۆن دەکرت مکانکزمێڕ بیۆ رینەوە بتۆ هێتزی کتار و 

ەیی  یتتاتری کتتۆمەڵگە وەدی بێنتتک "، دەگەڵ ئەوەیتتکە پشتتتکوانی بەهێتتزی ئاستتوود
 حکوماتی سکاسی واڵتەکەیشی دەکرد.

(poltice( "بەرهەمتتی  ەییەستتو ی ناستتراو "ئەرەستتتوو )یە، ئەو 33٢-3٨4) .پ
وە دت، -( "شار" )وشەی مەدەنی لە میینەpolicبکرمەنیە بە داهێنانی مە هومی )

ای ژیار و مەدەنککەت( وەک ئەنهومەنێکی سکاستی هەر بە مانای شاڕ وەک هێم
لەنێو کۆمەڵگە پتر بایەای بەم بوارە دا. هەرچەنی لە سەردەمی ناوبراودا هێتیی 
هێتتتیی شتتتاردەوڵەتەکان الوا  دەبتتتوون و قەوارەی دەستتتتەاڵتەکان  یتتتاتر اتتتۆی 
لەبەریەک دەکێشتتتتتتتایەوە، ئەساستتتتتتتی باستتتتتتتەکەی ئەرەستتتتتتتتووش هەر وەک 

پتەوترکردنتتتی دەستتتتەاڵت بتتتوو. کەڵتتتکەڵەی هەمتتتوو  ماموستتتتایەکەی )پوتتتتۆن(
بکرمەنتتتیانی ئەو ستتتەردەم هەتتتتا چتتتاای ڕۆشتتتنگەری  بتتترەودان بە دەستتتتەاڵتە 
سکاسککەکان بووە، هەرچەنی لەو بەینەشیا تێرمتی کتۆمەڵگەی مەدەنتی بە پێتوانە 
و پێناسە و تێگێشتنی سەردەمی اۆی لە قەرەی دراوە! اەمتی ئەرەستتوو  ۆرتتر 

ماتەو ە سروشتی و ڕەوشتتکانە بتوو کە بتۆ پێگەیانتینی کتۆمەڵگە  دۆ ینەوەی ئەو
هەم بە  ر دەستتەاڵتێکی بەهێتز بەکتار دەهتات، بە جۆرێتڕ گرینگکیانتهمەهلە هه

حکومات و هەمک  بە کۆمەڵگە. هەر بتۆیە  ۆر جتار گەمەیتان بە "بەڕبەڕ"ەکتان 
و دەستتەاڵتی دەکرد کە ناتوان  بە شێوەیەکی ئا ادانە بەشیاریی ئەنهومەنەکان 

 اۆیان بکەن.
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پ.  ( لە  ەییەسو انی ڕۆمی کەونتارا بتوو کە 43-پ.  Cicero 106سکمرۆ )
کانمتتێ تی کوستتککی کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی دەوڵەمەنتتیتر کتترد. نتتاوبراو دژایەتکتتی 

کان تەکتتزی تککتتهاڵیهتونتتیی دەرەبەو و ئاغتتای دەکتترد و لەستتەر پێتتواژۆ کۆمه
ستێنا" هەبتوو بەاڵم بانگەشتەی هەرە ۆری دەکرد! سکمرۆ هەرچەنتی بتاوەڕی بە "

بتتۆ چاکمتتا یی ئتتابووری، کتتۆمەاڵیەتی و سکاستتی بتتووە، ناوەنتتیی دۆکتتترینەکەی 
 "ئاوە ی ساغ" بوو؛ بۆ تەکو ییان بە کۆمەڵگە کە هاوئاهەنگ دەگەڵ سروشتە.

سکمرۆ پێتی وابتوو، ئتێمە دەتتوانک  بە "ئتاوە ی ستاغ" ورەی کۆمەڵگەمتان بەر  
سروشتتتتتت بە ئتتتتتێمەی بەاشتتتتتکوە )سروشتتتتتت بە مانتتتتتا  بکەیتتتتتنەوە کە ئەوەش

بتتتانخۆ اوەکەی، ستتتەروو سروشتتتت، متا کزیتتتڕ(. بەپێتتتی تکتتتۆریی ئتتتاوە ی ستتتاغ 
جکتتاوا یکەکی ئەوتتتۆ لە نێتتوان کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی و کتتۆمەڵگەی سکاستتی بتتوونی 
نککە چوونکە پێ  مەرجی هەردووککان کۆمەڵگەیە. بۆ وەدەیهێنانی هەنت، متاک، 

کتتی دەوڵەتشتتار بە پێتتوەری یەونتتانککەکەی کەڵکتتتی سکمتترۆش  ۆرجتتار لە چەم
وەرگرتتتووە. لەستتەروبەنیی ڕەوشتتی ئتتاڵۆ ی ئکتالکتتا هەر وەک ستتەدەی هەژدە و 
نتتتۆ دەی دۆاتتتی کوردستتتتان، مکرنشتتتکنەکان هەرکامەیتتتان قتتتوڵە حکتتتومەت و 
دەستتتەاڵتێککان بۆاۆیتتان وەستتەریەک نتتابوو و پەرش و باڵویکەکتتی  ۆر دۆاتتی 

 ( 15٢7-1469، لەو کتتتاتەدا نککۆلتتتۆ ماککتتتاڤێڵی )سکاستتتکی ئکتالکتتتای داگرتەتتتوو
نکشتتتمان ەروەر لە مکرنشتتکنی  یتتۆران  دێتتتە گتتۆ و هەمتتوو اۆ یتتا و ئتتاواتەکەی 
ئەوەیە بتوان، ئەو حکومەتۆکانە لە دەوری یەک کۆبکاتەوە و واڵتێکی یەکگرتتوو 
و بەهێتتز بتتۆ هەمتتووان دروستتت بکتتا، ماککاوێتتل دەگەڵ ئەوەیتتکە نتتاوی بە چتتاکە 

) رانم  بککەن لەسەر ماککاوێڵ دەڵ،: ئێمە قەر داری کەسانی وەک  ناهێنرت
ماککتتاوێڵک ؛ ئەو الیەنتتی واقوکتتی جکهتتان و سکاستتەتی پێشتتانی ئتتێمە دا نەک ئەو 
ئادگتتتارەی ئتتتێمە دەمتتتانهەوت و دەبتتت، بەتتت،!(، لێەەلتتت، بە نووستتتکنەوەی شتتتالکار 

(prince بتتتۆ اتتتاک و اەڵکتتتی اتتتۆی مێتتتوووی اوڵقانتتتی. نککتتتۆڵ لە هەمتتتوو )
ێتۆدەکتتتانی دەستتتتتەاڵت کەڵتتتتڕ وەردەگتتتترت بتتتتۆ دامە رانتتتتینی حتتتتاکمکەتێکی م

یەکگرتوو و بەهێز کە لەوێتیا هەم دەوڵەتتمەداران اێتری لت، بتکەن و هەمتک  
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کتتۆمەڵگە بە دەستتتکەوتی بزانتت،. ئەو پێتتی وابتتوو ئەو جتتۆرە دەستتتەاڵتە دەتتتوان، 
بتتۆ دااتتوا یکە ڕەواکتتانی کتتۆمەڵگە جێەەجتت، بکتتات و پرستتی ئتتابووری و سکاستتی 

بەرژەوەنتتییی کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی دەاتتوڵق،. هەر لەو ستتەردەمەدا بتتوو متتارتک  
لۆتێری قەشە بە ڕێۆۆرمێکی کوتوپو لە ئایکنی کریمتکان دوو چەمکتی دەوڵتت و 
ئۆلی لێڕ جکا کردەوە و ڕێگای بۆ برەودانی  یاتری کۆمەڵگەی مەدەنی اۆشتتر 

 کرد!
 

 4تامس )توماس( هابز
نی بنتتااەی گرێەەستتتی کتتۆمەاڵیەتی لە ئەنیێشتتەی بە هێنتتانەگۆڕ و دامە رانتتی

، شۆڕشتێکی 5( "نەهەنگتی مە ن"Leviathan)  ەلمە ەی سکاسی، کتێەی لێڤکاتتان
گەورەی دەستتتت پێکتتترد و بەشتتتێوەیەکی متتتۆدێرن باستتتی لە تایەەتمەنتتتییکەکانی 
دەوڵەتتتتتتیاری کتتتتتردووە. هتتتتتابز یەکەم کەس بتتتتتوو کە ڕوانگەکتتتتتانی اتتتتتۆی لە 

اوە مەنتتیانە، ڕاوەستتتاو و قتتووڵ دەردەبتتوی، هەربتتۆیە چوارچێتتوەیەکی لتتۆژیکی و ئ
 ۆرێتتتڕ لە  ەییەستتتو انی حەو ەی سکاستتتی بە اوێنتتتینەوەی لێڤکاتتتتان لەستتتەر 
 ڕەوشتتت و بتتوونی مرۆڤەکتتان دانکتتان بەو تێتتووانکنە نتتا، هەرچەنتتی ئەو بکرۆکەیتته
دواتر لەالیەن  ەییەسو انی تتری دوای اتۆی کەوتە بەر ڕەاتنە و گا نتیە بەاڵم 

ی ێکی دوور و درێتوی بەتتایەەت بتۆ باستی کتۆمەڵگەی مەدەنتی و کێشتهڕەهەنی
 ت، لێیا.حاکمکه

هتتتابز پێتتتی وابتتتوو لە چتتتاای بەر لە مەدەنکتتتکەت و دامە رانتتتینی حکومتتتات و 
دەوڵەتەکان مرۆ  لە دۆاێکیا بوو کە نتاوی لت، نتابوو "ڕەوشتی سرووشتتی" یتان 

ە". لەو قۆنتتااەدا کتتۆمەڵگەی سرووشتتتی بە مانتتای "هەوڵتتیان بتتۆ ژیتتان و متتانەو
مرۆڤەکتتتان بەردەوام دەگەڵ یەکتتتتر لە شتتتەڕدان و وەک گتتتورو کەوتتتتوونەتە 
قوروقتتتاپی یەکتتتتر. لە ڕەوشتتتی سرووشتتتتکیا مرۆڤتتتی هتتتابز کەستتتێکە بە ڕەوان و 
                                                                    

 4 .Thomas Hobbes ز١٦٧٩-١٥٨٨ بریتانیا 
 لمەناانەیەکی کۆنی مۆلی جوولەکە و کریاتیانهل 5



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

دەروونێکتتتی ناجمتتت ، اۆاتتتوا ، نانەجکتتته و پێەەنتتتیی هتتتک  یاستتتا و ڕێمتتتایەکی 
دۆاتی شتەڕ و ئتتاژاوە  ڕەوشتتی نکتکە. هەر ئەو پتاوانخوا ی و چەقەەستتتوویەیە کە

اۆیا دەکا، کەس ناتوان، بە هاوبەشکی یەکتر شتێککان هەب، و لە یەکتری قەول 
ناکەن چوونکە ااوەنیاریەتی تتاک بە متا ی سروشتتی اتۆی دە انت،. لە ڕەوشتی 

. هتابز 6سرووشتکیا یاسای  ۆرەمیی حاکمە و  ێڵ و تەڵەکە دوو ئێیێمانی مترۆڤ 
 ەر و ئەنگکزەی بۆ ژیان هەیە:دەڵی لەم ڕەوشەدا مرۆ  س، هانی

 . کێەرک، )رقابت(، بۆ قا انهی  یاتر.1
 . نەبوونی متمانە )عیم اعتماد(، بۆ پاراستنی سەر و ماڵ.٢
 . پیە و پایە )مقام(، بۆ ناو و ناوبانگ.3

لەوەهتتا حاڵێکتتتیا بە دامە رانتتتینی دەوڵەت ئەو دۆاە دەگتتتۆڕدرت ئەویتتت  بە 
ێکی ئاشتتی و پاراستتنی بەرژەوەنتییکەکان و ڕێککەوتنێکی کۆمەاڵیەتککە بتۆ دەست 

اۆیان. بە دابکنکردنی تەناهی و ئاسای  اۆ لە دۆای شەڕ دەرداوێ  )هەڵتەەت 
ئەو گرێەەستە لە نێوان تتاک دەگەڵ تتاک دەکترت بەو مانتایە گشتتگکر نکتکە لە 

لە ڕوانگەی هابز، دادپەروەری بە مانای پاراست  و  7نێوان سەرجەم کۆمەڵگەدا(.
عەداڵەتک  بە مانتتتتتتای شتتتتتتکانی ئەو وونی ئەو گرێەەستتتتتتتانەیە و بتتتتتت،پابەنتتتتتیب

گرێەەستتتتانەیە، کەوابتتتوو ئەساستتتەن دادپەروەری پێوەنتتتییی بە گرێەەستتتتەکانەوە 
یاستتتا دەکتتتا و لە کتێەتتتی  1٨هەیە، هتتتابز لە کتێەتتتی شتتتارومەنیی اتتتۆی باستتتی 

یاستتای سروشتتتی دەکتتا کە  ۆرتتتر باستتی موارگەلتتی وەک  19لێڤکاتتتانک  باستتی 
تنی ئەرێنکی پێوەنتییکەکان لە نێتوان مرۆڤەکانتیا، چاوپۆشتی لە هەڵەکتانی ڕێکخم

یەکتر، مرۆ  دەب، لە تەمەێکردنی کەسانی تر وانە وەرگترت، مرۆڤەکتان یەکتتر 
نەبتتوغزێن  و لێەتتتووردە بتتت ، کەس متتا ی تەواو بە اتتتۆی نەدا و... کەوابتتتوو ئەو 

قشتت و مرۆڤتانە  یاسایانەی سرووشتی دوای تەواوبوونی ڕەوشتی سرووشتتی ئتاوا

                                                                    
 1٣٩٠ل ط اط ایین جوادن انلیشەی سیاسی تامس  ان ن دانشنامە آثار سروشن ٦
کە کەسااااان کی تاااار حەکەد ناااا  و تەواو  انەراردادتااااک لە ن ااااوان خۆیااااان دەنووساااا  نااااۆ مەوەیل7

 دەستەاڵتیشی دەدەنێ و خۆشیان گوتەایەڵی دەن لی




  


 

 کریڤۆ
 

دەگۆڕدرێ . )وەک مکراو لە کوردستتان وەک یەکەم گرێەەستتی کتۆمەاڵیەتی لە 
نێوان چەنی بنەماڵە یا یەک ئاوایی )عەشتکرە، تتایۆە( بتۆ دابەشتکردنی عتاداڵنەی 

 ئاو بەسەر  ەوی و  اری ئاوێوەی )بەرئاو((.
ی ئەو دەڵەتەی هتتابز نتتاوی لتت، نتتاوە "دەوڵەتتتی عە یتت " ستت، جتتۆر پێشتتنکار 

 دەوڵەتیاریشی وەک سکمتەم و مۆدێیی بەڕێوەبردن، بۆی پێشنکار کردووە:
 ئا. دێموکراسی

 ب. ئەریمتۆکراسی
 پ. سەڵتەنەتی

بەاڵم لە کۆتایکیا، جۆری سێهەم واتە سکمتەمی سەڵتەنەتی پ، باشتترە و پێتی 
وایە حکومتتتات دەبتتت، لە دەستتتت کەستتتێکی بەهێتتتز دابتتت،. وێتتتیەچ، هتتتابز ئەو 

 ٨ل ماککاوێل وەرگرتە،.بکرۆکەیەی لە نککۆ
 

 پێنج تایبەتمەندیی حکوماتەکەی هابز:
. حتتاک  یتتا دەستتتەاڵتیاری گشتتتی، الیەنتتی گرێەەستتتەکەی کتتۆمەاڵنی اەڵتتڕ 1

 نککە، چوونکە اەڵڕ ئەو گرێەەستە لە نێوان اۆیانیا دەبەست .
 . ما ێکی ئەوتۆ نادرێتە کۆمەڵگە و اەڵڕ، ئەوان تەنکا دەب، گوێوایەڵ ب .٢
 ۆرە نا ەرمانککەک لە الیەن اەڵکەوە، نەشکاو و حەرامە و ناکرت.. هەر ج3
ودوو بەڕێتتوە بچتتی و نتتاب، . قمتتە و بویتتاراتی حتتاک  ڕەوایە و دەبتت، بتت، یەک4

 ی کەوت!قمە وەسەر قمه
. کەس بتتۆی نکتتکە باستتی نا ەرمتتانکی مەدەنتتی و ڕاپەریتت  و شتتۆڕش بکتتات، 5

 ی دەگەڕێنێتەوە!چوونکە جارێکی تر مرۆ  بۆ سەردەمی ڕەوشی سرووشت
 

                                                                    
نەو  ەماووە  ند خی مەو کاتی میتاڵیا ڕتک وە  ڕەوشای ساەدەی  ەەدە و ناۆادەی کاورد واناوول٨

ناان و ساۆران ولللیل ناۆ دامەارانالنی حکاومەتی نن نادیاڵاناناانن مەردە نوڵە دەستەاڵتانەی  ەیاان ووە
 نە    و نەدەستەاڵت کی ڕە ال



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

کەوابتتتوو دەبکنتتتک   ەلمتتتە ەی سکاستتتکی هتتتابز ئەساستتتەن  ەلمتتتە ەی هێتتتز و 
دەستتتتەاڵت و تتتتاکوەویکە و ئێمتتتتاش وەک ستتتەرەککتری  و بتتتاوتری  مکنتتتاکی 
 ەلمە ەی سکاسی لە بەستێنی کۆمەڵگە و دەوڵەت دە انرت. ئەگەرچی ئەو پێی 

ەمتتانە تەو کریتتان وایە نتتاب، دەستتتەاڵت و هێتتز وەک یەک چتتاو لتت، بکتترێ  و ئ
دەگەڵ یەکتر هەیە، کاری دەوڵەت ئەوەیە کە بتوان، اواست و ویمتتی اەڵکتی 

 دابک  بکا هەتا اەڵکک  ڕا ی ب .
هابز بەردەوام بەدوای چوارچێوەیەکی لۆژیکی بوو کە ئامانهی سەرەکی، پیەنی 
دامە رانینی شێوا ێکی حکومەتی تەواو بتوو، بتۆ هەڵمتووڕانی کتۆمەڵگەی ستڤکل، 

وەی بەردەوامتتی ژینتتی کتتۆمەڵگەی هتتابز بتتۆ پێشتتگرت  لە دابەشتتەوونی بتتووە. درێتت
ڕەنگە، گرنگتری  کەڵکەڵەی هتابز لە بەستتێنی دابەشتەوونی کتۆمەڵگە ئەوە بتووە 
کە ناوبراو ڕێڕ لە سەردەمی شەڕە نێواۆیکەکانی بریتانکادا ژیاوە، ئەو شەڕانەی 

و  ۆر جار بریتانکا هەتتا کە یەک ارچەیی ئاای ئەو واڵتەی امتەوو مەترسککەوە 
ستتتتنووری لەبەریەک هەڵوەشتتتتانەوە ڕۆیەتتتتوو. هەر بتتتتۆیە هتتتتابز بەو کۆبەنتتتتییکە 
گەیشتتتتتەوو کە "تەنتتتتانەت  اڵمتتتتتری  دەستتتتتەاڵتەکانک " ئەگە هێتتتتزی ڕەهتتتتا و 
چوبۆوەیان هەب،، قا انهێکی هەیە، ئەم سوودەش ئەوەیە کە، دڵەڕاوک، لە نێوان 

کتتات کە پتتێ  بە شتتەڕە نێواۆیکەکتتان اتتاوەن دەستتتەاڵت و الیەنەکتتان ستتا  دە
 دەگرت.

ئاکتتامگکری هتتابز بەم جتتۆرە بتتووە کە بتتۆ پێشتتگرت  بە اوێنوشتتت ، کێشتتە و 
ناکۆکککەکتتان کە یەکگرتتتووی کتتۆمەڵگەی ژیارمەنتتی دەاتتاتە مەترستتککەوە، تەنکتتا 
ڕێگاچتتارە ئەوەیە ستتەرجەم کتتۆمەاڵنی اەڵتتڕ دەستتتەاڵتی ڕەهتتا پەستتنی بتتکەن و 

 مگکری بۆ کۆمەڵگە دەگەڕێتەوە.بەم جۆرە ئارامی و سەقا
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 9جان ڕاڵز
 

ڕاڵتتتز لە دوا دەیەکتتتانی ستتتەدەی بکمتتتتەم دوو نەریتتتتی گەورەی  ەلمتتتە ەی 
سکاسی  ینتیوو کتردەوە کە متاوەیەک بتوو لەبکتر کرابتوون: یەککتان " ەلمتە ەی 
ئەااڵق" کە لە سوقراتەوە دەستی پێکردبوو هەتا گەیشتتەوو بە "کانتت" و ئەوەی 

تی "گرێەەستتی کتۆمەاڵیەتی" پێوەنتییی هەیە کە بە هتابز دەستتی تر دەگەڵ نەری
پێکردبوو. ڕاڵز ئەو ڕەوشە سرووشتککەی هابز بە "ڕەوشی ستەرەتایی" دادەنت، بەو 
جکاوا یکە کە مرۆڤەکانی ڕەوشی سەرەتایی وەک مرۆ  هابز هی سەردەمی بەر 

پێتتی  لە مەدەنکتتکەت نتتک  بەڵکتتوو مرۆڤتتی ستتەرەتای شارستتتانککەت ، ئەویتت  هەر
وایە لەو دۆاەدا یتتتا لەو قونتتتااەدا مرۆڤەکتتتان پێویمتتتتکان بە ڕێککەوتنێتتتڕ یتتتا 
گرێەەستتتێڕ هەیە بتتۆ ئەوەیتتکە لە اۆیتتان تێتتەگەن ئتتااۆ چکتتان بەستتەر دت و 
نەاتت  و ڕۆڵکتتان لە کتتۆمەڵگەدا ؟ دەبتت،ە ئایتتا دەبتتنە کەستتێکی ستتامانیار یتتا 

چەمکتتتتی  هەژارە ئایتتتتا هەر دەبتتتت، کرێکتتتتار بتتتت  یتتتتا ااوەنکتتتتارە ئەلێتتتترەیە کە
دادپەروەریی ڕاڵز سەر هەڵتیەدا؛ ئەو پێتی وایە دەبت، دادپەروەری لە کتۆمەڵگەدا 
هەب، و ڕوانکنی ڕاڵز بۆ کۆمەڵگەی مەدەنی و کتۆمەڵگەی سکاستی ڕوانکنێکتی پتو 
لە دادپەروەرانە و عتتتاداڵنەیە )ئەم بکتتتترۆکەیە دواتتتتتر دەگەڵ لکەواڵکمتتتت  گتتتترت 

امت  بکترت، دەتتوانک  ڕێمتاکان یتا دەدرێتەوە( کە دەب، ما ەکانی مرۆ  تێکتیا  
 تایەەتمەنییی بکرۆکەی ڕاڵز لە چوار تەوەردا بە گشتی کورت بکەینەوە:

 . دەب، پێویمتککە سەرەتایکەکانی سەرجەم تاکەکانی کۆمەڵگە دابک  بکرت.1
. هەموو تاکێڕ ما ی یەکمانی هەبێت لە بەرامەەر هەر پرۆژەیەکی تتایەەت ٢

 ەی.بە ئا ادیکەکانی یان هاوشێو
. هەلی دەست وێواگەیشت  بە سامانی کۆمەاڵیەتی بە جۆرێڕ ب، کە هەلتی 3

 بێەەشتری  توێوەکانی کۆمەڵگە بگەهێنکتە بەر تری  ئاستی اۆی.

                                                                    
 9 .John Rawls  ز٢٠٠٢-١٩٢١ئەمریکا 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 
. نایەکمتتتانککە ئابوریکەکتتتان دەبتتت، بە شتتتێوا ێڕ ڕێتتتڕ بختتترێ  کە ستتتامانی 4

 .10هەژارتری  چکنەکانی کۆمەڵگە بگاتە بەر تری  ئاستی اۆی
دێموکراستتی و ئەو وانکنتتی ڕاڵتتز دەگتتاتە متتۆدێیی سکاستتی لکەتتراڵ لە ئاکامتتیا ڕ

 کۆتایکتا بته ئەنیێشەیە  ۆرتتر ڕوانکنێکتی ئتابووریکە بتۆ تتاک لە کتۆمەڵگەدا و لته
 بۆ بەاتەوەری و دادپەروەریی کۆمەڵگە. کهیهی اۆی بکرۆکهشکمانه

ەهتا ڕاڵز لە بکترۆکەی دادپەروەری اۆیتیا دەنووست،: "دادپەروەری یەکەمتک  ب
ڕاڵتز هەمتوو  11بۆ دامە راوەی کۆمەڵە، هەروەک حەقکقەت بۆ نکزامێکتی  کتری".

شتتتت لە دادپەروەریتتتیا دەبکنێتتتتەوە و دەڵتتت،، لە "ڕەوشتتتی ستتتەرەتایی" کە هەتتتتا 
ڕادەیەک وەک چەمکتتتتی "دۆاتتتتی سرووشتتتتتی" دەچتتتت،، مرۆڤەکتتتتان دەاتتتتوا ن 

کتان کۆمەڵگەی مەدەنتی پێتڕ بهێتن  و بە ناچتار لەستەر هەنتیێڕ بنەمتا و بەها
ڕێتتتڕ دەکەون. ڕۆڵێتتتڕ کە ئەو بنەمایتتتانە لە جکاکتتتاری ما ەکتتتان، تەکیکتتتف و 
ئەرکەکتتان و دابەشتتکاریی قا انهەکتتانی کتتۆمەڵ وەئەستتتۆ دەگتترت کە بە مانتتای 

 دادپەروەری دەناسرت.
 

 12جان الک
بێشڕ، بەشتێڕ لە ڕوانتگە  ەلمتە ککەکانی الک بەتتایەەت لەمەڕ کتۆمەڵگە و 

و بەاڵم بە گۆڕانکتتتتاریکەکی بنەڕەتتتتتی و شتتتتێوە دەوڵەتەوە لە هتتتتابزی وەرگرتەتتتتو
چاکمتا یکەکی متۆدێرنتر کە دواتتتر لەستەراانی ئەو بکترۆکەی "ژان ژاک ڕۆستتۆ" 
"گرێەەستتتی کتتۆمەاڵیەتی" اتتۆی پتت، دەهتتۆنێتەوە. ڕوانتتگەی جتتان الک هەروەک 
هابز بە سرووشت و گەڕانەوەی مێوووییا تێیەپەرت، بەاڵم لە ڕوانتگەی الک بە 

متترۆ  بتتوونەوەرێکی ئاکتتاری و پێەەنتتیی یاستتا و ڕێمتتاکانی  پتتێچەوانەی هتتابز،

                                                                    
نەرگای سا هەدن وەرگ رانای مااااد وەلەد  نل اەنلی سیروانن م اژووی  ا ری سیاسای لە ڕ ەمااوا 1٠

 ٢٠٠5نەیگین ن دەاگای موکریان 
انتشاارات ، چاا  دو،،  ه عرفاان ثاابتی: یک بازگویی، ترجممثابهٔ انصافعدالت به 1۳۸۵ ناالز، ج. ڕ11 

 .ققنوس

 12 .John Locke  ز١٧٠٤-١٦٣٢بریتانیا 




  


 

 کریڤۆ
 

کتتتۆمەاڵیەتککە، مرۆڤتتتی الک دەنگتتتی ئاکتتتار و ئەرک لە کتتتۆمەڵگەدا دەبکمتتت، و 
ئاشتکخوا  و مرۆڤیۆستە. بەاڵم چوونکە ئەو دۆاەی بە قا انج و لە بەرژەوەنیی 
حقتتتتووقکی اتتتتۆی و اەڵتتتتڕ نە انکتتتتوە و کەستتتتێکی تتتتتر نەبتتتتووە پارێزگتتتتاری لە 

دا هەر ئەوەش جێکان لت، ڕوو دهی نابتهوهییەکانکان بکتا  ۆر جتار کتردهبەرژەوەن
 رکی مکتتراو لتتهتی و ئتتهستتایهون.)مکناک کهوایکتتردووە تەوا تتوق بتتکەن و ڕێککتته

 کوردستان(.
الک پێی وایە نەاێر مرۆ  لە ڕەوشی سروشتکیا شەڕ دەگەڵ یەکتتر ناکتات، 

سروشتی یاستای ئتاوە ە بەو  مرۆڤەکان دەگەڵ یەکتر بەرامەەرن، بنااەی دۆای
مانتتتایە هەمتتتوو کەس پتتتێکەوە ستتتەربەاۆ لە ئاشتتتتکیا دەژیتتتت و بە پتتتێچەوانەی 
ڕوانتتتگەی هتتتابز متتترۆ  دەو ڕەوشتتتەدا لە ئاشتتتتی و دۆستتتتایەتی دان و یاستتتای 
سروشت لەسەر ڕەوشتی مرۆ  لە کتۆمەڵگەدا دەستتەاڵتیارە بەاڵم لەتەک ست، 

 کێشە بەڕەوڕوویە:
ناسەیان بۆ نەکراوە و هەر بە شێوەیەکی نەریتی بۆیان . یاساکان بە ڕوونی پێ1

 ماویتەوە.
. هک  دەستەاڵتێکی گشتی کە ما ی تاکەکان لە ڕەوشی سروشتکیا  ام  بکتا ٢

 بوونی نککە.
 .13. کەس ناتوان، نێوبوێوانی لە نێوان کێشە و گر تی اەڵکیا بکا3

و ما ەکتان  بۆیە مرۆ  هەوڵ دەدا کۆمەڵگەیەک پێڕ بێن، بۆ پاراستنی یاستا
وەک ما ی ژیتان، ئتا ادی، ااوەنتیاریەتی. کەوابتوو گرێەەستتی الک ڕێکەوتنێکتی 
گشتگکرە لە نێوان "هەموو دەگەڵ هەمووان" بە پێچەوانەی گرێەەستتەکەی هتابز، 
ئەم قونااە دەبێتە ڕەوشی مەدەنی بە بتاوەڕی الک. جکتاوا ی ڕەوشتی سروشتتی 

ە هەر یەکتت  بەو جکتتاوا یکە لە دەگەڵ دۆاتتی مەدەنتتی لەوەدایە ئەو دوو ڕەوشتت
دۆای مەدەنکتیا یاستا ستەروەرە و حتاکمکەت دەکتا، کاتێتڕ کە متمتانە لە نێتوان 
                                                                    

ل ساا  ەای دلمد اال تفااین ن االنامە پااژو ب حفااوا و سیاساا ن جااام ە ماالنی نە م ااانە ناارارداد 1٣
 1٣٨٦ن ٢٢اجت اعیل سال نهم ش ارە 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی و کتتتۆمەڵگەی سکاستتتی هەڵەوێتتتردراو لە الیەن اەڵتتتکەوە، 
لەدەستتت و ئەو بتتاوەڕە نەمتتا کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی دەتتتوان، چتتۆن شتتەرعکەتی بە 

ی لت، بمتتێنێتەوە، کەواتە دەستتەاڵتی سکاستی دامە رانی ئەو دەوڵەتە داوە ئەواش
هێتتز نکتتکە وەک لێڤکاتتتانی هتتابز کە مڵکتتی کەس نکتتکە و ئەوەنتتیەش مە ن و بە

باشاری نەیێ  بەپێچەوانە بچوکە و هەرکتات بکتانهەوت دەتتوان  شتەرعکەتی لت، 
بمتتتێنەوە. بەو پێتتکە کتتۆمەڵگەی سکاستتی یتتا دەوڵەت ئتتامرا ێکە کە بە ویمتتتی 

ۆ پاراستتنی متتا ی ااوەنتتیاریەتی و ئتا ادی کتتۆمەڵگە و دەبتت، اەڵتڕ دامە راوە بتت
 بەب، جکاوا ی لە ازمەت اەڵکیا ب،.

( بە ڕوونتتتی دەنووستتت،: 95الک لە دوو نتتتامکیکە لەستتتەر حکومتتتات بەشتتتی )
"لەبناغەڕا مرۆڤەکان گشتکان ئا اد، بەرامتەەر و ستەربەاۆن، نتاکرت هتک  کەس 

ەبتتت، ڕە امەنتتتیی، دەستتتتەاڵتێکی لە دەرەوەی ئەو چوارچێتتتوەیەدا بەکنتتتک  و یتتتا ب
سکاسی بەسەرییا بمتەپێنی، تەنکتا ڕێگتایەک کە دەکترت تتاک اتۆی لە ئتا ادی 
هەڵ ەسێرت و اۆی بخاتە نێو ئا ادیکەکانی مەدەنی، ڕێگای گوتوبێو و باستکردن 

دایە ئەویتتت  بە لەتەک ئەوانکتتتتر بتتتۆ بەشتتتیاری و یەککەتتتتی لە کتتتۆمەڵگەیەک
 ی دەگەڵ یەکتر."مەبەستی ئاسای ، تەناهی و ئاشت

الک دەیتتتهەوت بڵتتت، کەستتتانێڕ کە بە دەستتتتەاڵتێکی سکاستتتی قایتتتل نتتتک  و 
ناڕە ایەتککان هەیە، دیل و یەامکری ئەو کۆمەڵگە سکاسککە نک ، تەنانەت ئەگە 
لە چوارچێوەی ئەو دەستەاڵتەشیا بتوی . کەوابتوو هەمتوو مرۆڤێتڕ متا ی ئەوەی 

ێکی سکاستتی بتت،، کە متترۆڤک  بە هەیە ئتتا ادانە ڕا ی بە الینگتتری لە دەستتتەاڵت
ڕە ایەتەوە کتتتتتۆمەڵگەیەکی هەڵەتتتتتوارد کەواتە سرووشتتتتتتککە هەمتتتتتوو یاستتتتتا و 

 ڕێماکانکشی الپەسنیە و دانکان پێیا دەن، و دژایەتکی ناکا.
ی "دوو نتتتتتامکیکە"دا دەڵتتتتت،: "هەرکەستتتتت، هەوڵ دەدا بتتتتتۆ 15الک لە پتتتتتاژی 

ێوە دەستتتەاڵتانە کە دەستتتەاڵتێکی بێمتتنوور، ناسرووشتتتی و دژی ئتتاوە ە". ئەم شتت
ئاوا بکر دەکەنەوە لە ڕاستکیا بەستێنی ڕاپەڕی  و شۆڕش ئامادە دەکەن )بەعمی 
عێراق، کۆماری ئکمتومکی ئێتران، ستووریە، تتورککە و ئاڵمتانی نتا ی و...( ئەوەیە 




  


 

 کریڤۆ
 

کە لە ڕوانگەی الک دەستەاڵت دەدەستی دەوڵەتیا نکتکە بەڵکتوو اەڵتڕ اتاوەن 
، چتتۆنی پێکختتۆش بتت، هەستت ی اتتۆی تتتاو بتتیا. دەستتتەاڵت  و حکومتتات نتتاتوان

هەرکتتات حکوماتێتتڕ پشتتتکوانی و ڕە ایەتکتتی اەڵتتڕ لە دەستتت بتتیا )هەرشتتێوە 
سکمتمێڕ ب،، دێمۆکراسی ب، یا سەڵتەنەت یتا...( بە واتتای الک بەپتێچەوانەی 
ر( ویمتی اەڵکی بهتۆڵێتەوە دەبێتتە هتۆی دیکتتاتۆری و تەواویکەتخوا ی)تۆتالکتته

کتنەوە ڕەوشتی سروشتتی. لەوەهتا حاڵەتێکتیا ڕاپەریت  و شتۆڕش لەئاکامیا دەگەڕێ
نەک تەنکتتتا متتتا ی اەڵتتتکە بەڵکتتتوو حەتتتتمەن دەبتتت، بکتتترت تەنتتتانەت بە متتتا ی 
بەرگریکردن لە اۆت هەڵەەت لەبەرامەەر جۆری کتردەوەی دەستتەاڵت، لێترەدا 

 الک ئاماژە بۆ دوو ااڵ دەکا.
چوونکە کردەوەیەکی  . بەرگری، ناچارەن گەڕانەوە بۆ دۆای سرووشتی نککە،1

سکاسی یا کۆمەوونێڕ دەتوان، دەستەاڵت بگۆڕت بت، ئەوەیتکە پشتێوی دروستت 
 ب،.
. تەنانەت ئەگەر بەرگتری و ڕاپەریت  بەێتتە هتۆی ئتاڵۆ ی لەنێتو کتۆمەڵگە و ٢

لێکترا ان سا  ب،، گەڕانەوە بتۆ ڕەوشتی سرووشتتی  ۆر باشتترە هەتتا لەبەرامتەەر 
انیی دەڵ، لەبەرامەەر ترس )بەمانای اەبتاتی . )گ14ڕێویمێکی  اڵمیا تەسیک  بی

مەدەنتتتی کە نتتتاب، تونتتتیوتکو بتتتی( و بەرگتتتری و تتتتۆڵە، متتت  بەرگتتتری و تتتتۆڵە 
 هەڵیەبوێرم ئاکامەکەشی ؟ دەب، با بە،.(

ڤتتتۆلتێر لە  ەڕانمتتتە و کانتتتت لە ئاڵمتتتان هەردووک لەو  ەییەستتتوو انەن کە 
 کەوتوونەتە بەر ڕەحمەتی ئەنیێشەکانی جان الک.

 
 
 
 
 

                                                                    
 ٣٨٦1ل جهان گلو ڕامی ن حاک ی  و آاادیل نشر نی  اپ سود  1٤



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 
 15ن ژاک ڕۆسۆژا
 

مرۆ  لە ڕوانگەی ڕۆسۆ هەروەک مرۆڤی جان الک ڕەسەن و ڕەوشتت پتاکە 
و ویودانێکی بۆ لێکیانەوە هەیە. ڕاستە مرۆ  لە ڕەوشی سروشتکیا لە بەرامتەەر 
هێتتزی هتتۆڤی سرووشتتت ڕادەوەستتت، بەاڵم دیمتتانک  بتتۆ گەیشتتت  بە دۆستتتی و 

متتترۆ  لە ڕەوشتتتی  ئاشتتتتی بکتتتر لە چتتتاکە و اتتتراپە دەکتتتاتەوە. ئەو پێتتتی وایە
سرووشتکیا کێویکەکی نەجکتەە!  ۆر بەاتتەوەر و ئتا ادانە دەژی بت، هتک  یاستا و 
پاستتاوێڕ، ئەو دۆاە ئەوپەڕی اۆشتتککە بتتۆ مرۆڤەکتتان لەو قونتتااەدا هەستتت بە 
چاکە و اراپە ناکات و نا ان، شەڕ و اێر چۆنە، سرووشت چۆنی بێنتی ئەویت  

کۆمۆنەکتتان پتتێکەوە ئاشتتتککانە  ئتتاوا دەژیتتت. متترۆ  هەستتت بەوە دەکتتات، ئەگە
بوی  دەتوان  هاستانتر بەستەر دیاردەکتانی سروشتتیا  اڵ بت  و پتێکەوە دەتتوان  
کۆمەڵگەیەکی بەهێزیان هەب، کە ئەمە گەشەی مرۆڤە و بەرەو شارستانککەت و 
ژیتار هەنگاونتتانە. ئەو بنتتااەی کتتۆمەڵگە لەستتەر ڕەوشتتت هەڵتتیەچن، و پێتتی وایە 

مان دەبتتا. پێناستتەی گرێەەستتتی کتتۆمەاڵیەتی ڕۆستتۆ ئتتاوە  بەرەو اێتتر و اۆشتتک
بەمهۆرەیە: "بەشیاری لە ئکرادە )اواستی(ی گشتی بە مەبەستی بەرژەوەنتیی و 

 .16اێری هاوبەش دەبێتە بنااەی کۆمەڵگەی مەدەنی"
لەم قۆنتااەدایە دادپەروەری دەگتتوورت، کتۆمەڵگەی مەدەنتتی تەنکتا ژیتتانێکە لە 

یاسایانەی بۆاۆیان نووسکویانە و دەبێتتە هتۆی چوارچێوەی یاسا گشتکەکانیا؛ ئەو 
گۆڕانی ڕەوشتی مرۆڤەکان لە قونتاای دۆاتی مەدەنکتیا. گرێەەستتی کتۆمەاڵیەتی 
ڕۆسۆ بکرۆکەیەکە کە ڕەو و بنچی لە چاای ڕەوشتەنگەری داکوتتاوە و بەدوای 
دۆ یتتنەوەی جێگتتای کتتۆمەڵگە و مەشتتروعکەتی حکومتتات بەستتەر تاکەکانتتیایە. 

کۆمەاڵیەتی، چاوەدێری پەیمانێڕ دەکا لە نێوان تاکی ئتا اد  بۆچوونی گرێەەستی

                                                                    
 15 .Jacques Rousseau-Jean  .ز١٧٧٨-١٧١٢سویس 

مد اال تفااین ن االنامە پااژو ب حفااوا و سیاساا ن جااام ە ماالنی نە م ااانە ناارارداد  ل ساا  ەای دل1٦
 1٣٨٦ن سال ٢٢اجت اعیل سال نهم ش ارە 




  


 

 کریڤۆ
 

بتتۆ دامە رانتتینی بنچکتتنەی سکاستتی، مەدەنتتی یتتا ڕەوشتتتی لە کۆمەڵگەیەکتتیا. ئەم 
بکتترۆکەیە درێتتوە و تتتۆکمەکراوی بۆچوونەکتتانی هتتابز و الکە کە دواتتتر لەالیەن 

 کەسانی وەک، هکوم و هێگڵ و مارک  ڕانەی ل، دەگکرت.
ۆ، ئەو هۆکتتتتتتتتتتارەی کتتتتتتتتتتۆمەڵگەی ڕەستتتتتتتتتتەن لە لە ڕوانتتتتتتتتتتگەی ڕۆستتتتتتتتتت

رلێشتتتێواو" جکتتتا دەکتتتاتەوە، ویمتتتت یتتتان ئکرادەیەکتتتی چتتتاالک و کۆمەڵگەی"سه
پێشتتتکەوتوویە، کەوابتتتوو ئەو اواستتتتی تتتتاک و گشتتتتی بە قونتتتااێکی مە ن لە 
گۆڕانکاریی ژیتانی مترۆ  دە انت،. ئەو پێتی وایە دەستتەاڵت نامۆمەنتی نکتکە هەر 

ابوو ناکرت اواستت و ئکترادە بتیرت، ئکترادە تەنکتا بۆیە نوێنەرمەنیی  نککە کەو
 .17لە ڕێگەی هەوڵیان بۆ گەیشت  بە ویمت و ئکرادەکردن ئکمکانی بوونی هەیە

 
پێکهێنتتانی بنەمتتاڵە جۆرێتتڕ هێتتز پێتتڕ دێنێتتت و بنەمتتاڵەش کۆمەڵێتتڕ ڕۆڵ 
دێنێتە ئاراوە کە لە ڕایەڵکەی متاک و ئەرکەکتان پێتڕ دت، دلۆڤتانکی بتاوک بتۆ 

ئەرکی گوێوایەڵی و ڕێزدانانی مناڵەکتانک  هەروەهتا هاوکتاری بتاوک مناڵەکانی، 
جۆرێتتتڕ ڕێمتتتا ستتتا  دەکتتتات. ڕۆستتتۆ لە ڕۆژەنتتتی چتتتوارەم )کتێەتتتی دووهەم( 
"گرێەەستتتی کتتۆمەاڵیەتی"دا دەڵێتتت: چتتونکە دەوڵەت دەستتتەیەکی ئەبمتتتراکت 
)دەرهەست( واتایی و ئاوە یکە، کەسایەتککەکی ڕەوشتتی هەیە و بەردەوام بتوونی 

انی ئەو بتتتۆ یەکگرتتتتوویی ستتتەرجەم ئەنتتتیامەکانی دەگەڕێتتتتەوە، جتتتا چتتتونکە ژیتتت
مە نتتتری  ئامتتانهی دەوڵەت متتانەوە و هەبتتوونی اتتۆیەتی، دەبتت، اتتاوەن هێتتزی 
نکزامی ب، هەتا بتوان، بەسەر اەڵکیا  اڵ ب، و بتوانێتت بەشتە جۆربەجۆرەکتانی 

سرووشتتی"  کۆمەڵگە چاالک و وەگەڕیان بخا." ئەم چەمتکە دەگەڵ مانتای "متا ی
کە تاکەکتتانی کتتۆمەڵگە بە هتتۆی ئکنمتتان بوونکتتان لێتتی بەشتتیارن دژایەتتتی هەیە 
چتتوونکە لەالیەک بەپێتتی گرێەەستتتی کتتۆمەاڵیەتی هەمتتوو جتتۆرە متتا ێکی  اڵێتتتی 
بەستتەر اەڵتتڕ دەدرێتتتە حکتتومەت و لەالیەکتتی دیکەشتتەوە متتا ی سرووشتتتی 
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 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

ا ێتڕ بتۆ تتاک و اەڵکەکە سنووردار دەکرت، لێرەیە دەب، ڕوون بێتەوە کە ؟ م
 کۆمەڵ لەالیەن دەستەاڵتەوە لەبەرچاو گکراوە.

ڕۆستتتۆ لە کتێەتتتی چتتتوارەم، گرێەەستتتتی کتتتۆمەاڵیەتی ڕای اتتتۆی لەستتتەر ئتتتۆل 
دەردەبوت و پێی وایە کە هەبوونی کیکمە دوو جۆر یاسا و هێز، دوو دەستتەاڵت 
و لێنزیتتڕ دوو نکشتتتمان دەاولقێنێتتت. ئەو ڕەوشتتە بە ئاکتتامی دوو ئەرکتتی لێتتڕ 

اوا  دادەنێت و ڕایگەیانی، هەر تاکێڕ درەنگ یان  وو ناچارە لەنێتوان ئکمتان جک
بە ئایک  و وە اداری بە نکشتمان و حکومەت یەککان هەڵەوێرێت. ئەو پێی وابوو 
ئەو یاستتتایانەی کە لەالیەن کیکمتتتەوە دەردەکتتترێ  دەگەڵ یاستتتای کتتتۆمەڵگەی 

ەی لەژێتر چاودێریتیا مەدەنی دژایەتککان هەیە و تەنکا دەبت، حکتومەت اەڵتکەک
ب،. ڕۆسۆ باوەڕی وابوو کە دەب، کیکمەش بێتە ژێر ڕکێۆتی دەستتەاڵتی سکاستی، 
ڕێتتڕ ئەو بۆچتتوونەی مۆنتێمتتککۆ کە باستتی کردبتتوو. ڕۆستتۆ لە ڕۆژەنتتی هەشتتتیا 
دەڵ،: ئەو کەسەی کە بڵێتت جتگە لە ئتۆل و ئتایکنی مت  لە هتک  ئتۆلێکی دیتکە 

 ."1٨ڕ گاری نککە، دەب، لە واڵت وەدەر بنرت
 

 19گێئۆرگ ویلهێڵم فرێدریش هێگڵ
ڵمانی" ئەم  ەییەسو ە کە یەکێکە لە دامە رێنەرانی بکرۆکەی "ئاییەئالکممی ئه

بەرهەمە هتتتتزریکەکەی دەگتتتتتاتەوە مارکمتتتتکزم و اتتتتتۆی لە قەرەی پرستتتتتگەلی 
سکاستتتک  دەدا. هێگتتتڵ، یەکەم بکرمەنتتتیه کە چەمکتتتی دەوڵەت و کتتتۆمەڵگەی 

ەی ستتنووردار کتترد و بەگشتتتی دووڕای و دەستتتەاڵتەک٢0مەدەنتتی لێتتڕ کتتردەوە
 لەسەر دامە رانینی کۆمەڵگەی مەدەنی هەبووە.

. کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی چەمکێکتتی ستتەربەاۆیە لە هێتتزی سکاستتی کە ویمتتتی 1
 کۆنترۆڵکردنی دەوڵەتی هەیە.
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 کریڤۆ
 

. دامە راوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بە جۆرێڕ دەستەاڵت دیاری دەکتات و ٢
 تر هەیە.پێوەنییکەکی تۆکمەیان دەگەڵ یەک

هێگتتڵ ئا ادیکەکتتانی متترۆ  وەک دیتتاردەیەکی کتتۆمەاڵیەتی دەبکنتت،، چتتونکە 
پێیاویمتکی تاکی تەنکا لە ڕێگای هەوڵیانە گشتککەکان وەدەست دێتت. ئەو پێتی 
وایە هاوکاریی دەگەڵ یەکتر دەبێتە هۆی ئەوەی کە تاک ئکتر تاک نەمێنێتت و 

. )بەشتیاریکردنی ٢1کتۆمەڵگەبێتە نێو کتۆمەڵگە و دەنگتی دبێتتە دەنگتی ویودانتی 
تاکەکتتتان لە ڕێکخراوەکتتتانی کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی وەک ڕەوتێکتتتی ستتتەرەکی لە 

 کۆمەڵگەی مەدەنی(.
تتی ئوستولی " ەلمتە ەی حەق"دا دەنووست،: 190هێگڵ لە ژێتیەری پتاراگرا ی 

لە ما یا متوار، "کەستە، تتاکە"، لەنێتو بنەمتاڵە بتابەتەکە "ئەنتیامی بنەمتاڵەیە" و لە 
 ، "بۆرژوایە".کهدەنکشیا، بابەتهکۆمەڵگەی مە

کتێەەکەیتتیا، کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی وەک "دەوڵەتتتی  1٨3هەروەهتتا لە پتتاراگرا ی 
 دەرەوەیی" یان دەوڵەتی "شووور" دەناس،.

بەاڵم مارک  چونکە بە بکرۆکەیەکی شۆڕشگێوانە دێتە مەیتیان و چتاوییکەی 
ادت و پێتتی وایە ڕوانکنەکتانی متارک   ۆرتتتر ئتابووریە بە گتو بکتترۆکەی هێگتڵ د

ئەوە بۆچوونێکی بۆرژوا انەی تاکویانانەیە و ڕێڕ بە پێچەوانەیە. ئەوە پێتی وایە 
یتتتت  وەک چکنتتتتی پرۆلکتاریتتتتا مەحکتتتتومە بە ڕابتتتتوون و ستتتتەرکەوت ، هەر ئەوه

کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی پێناستتتە دەکتتتا. لە ڕوانتتتگەی متتتارک ، هێگتتتڵ کتتتۆمەڵگەی 
و واتتتایی دەوڵەت دەبکنتت،. لە مەدەنتتی وەک  ە ایەکتتی مادیگەرایتتانەی ئتتابووری 

اۆغەوارەبتتتوونی متتترۆ ، ئاکتتتامی ئەم دوو دەستتتتەبوونەی ژیتتتان لەنێتتتو ئەو دوو 
 کەشەدایە.
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 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

 لێرەدا مارکس بە دوو ئاکام دەگا:
. هەاڵواردنتتی کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی و دەوڵەت لەالیەن هێگێتتڵ، دیتتاردەیەکی 1

 دیرۆکککە کە لە ساتێکی دیاریکراودا ڕووی داوە.
ە هێگێتتتڵ ئاگتتتاداری هۆکتتتارگەلی دیرۆکتتتی نکتتتکە، نتتتا ان، کە ئێمتتتتا . چتتتوونک٢

دژایەتکتتی نێتتوان کەشتتی سکاستتی و  ە ای تتتایەەتکی کەستتەکان، جێگتتاکەی پتتو 
 ٢٢کردووەتەوە.
 نی لتهدهلگای متهر ئابووری سکاسکیا، کۆمتهسهک لهیهانهکتێەی ڕه "ناوبراو له

 کانی ژێراتتانی و بتتهنییتتهپێوه کانی ئتتابووریی تاکەکتتان یتتاننییکتتهی پێوهو هحتته
ی ی با نتهوهرهده لته نێتت کتهکان دادهکان و چکنتهنتییی نێتوان تاکتهگشتی پێوه

ی سرووشتتتکی ک پێگتتهنی وهدهن. متتارک  کتتۆمەڵگەی متتهوهتتتهوڵهراانی دهستته
کان و کێەرکێتتی تاکتته ی بتتهکهکککهرهنتتییکە ستتهتمهشتتوبهێن، و تایەهت دهوڵتتهده
اڵم . بتتهی ڕابتتوونی چکنتتی پرۆڵتاریایتتهکتتهدواتتتر ئاکامه بتتا کتتهیان نتتاو دهقاڵتتههدم

ی ک پێناستتتهنی وهدهمکی کتتتۆمەڵگەی متتتهر متتتارک  چتتتهرامەتتتهبهگرامێشتتتی له
بتا، گرامێشتی دوو کار دهی بهکهشی ئاییۆلۆژیکهت بهتایەه ستێنی ژێراانی بهبه
ستتێنی گشتتی به بێتتهککان دهیته کته وهکاتتهکتر جکتا دهیتهراانی لهی سهو هحه

 .٢3ت یا کۆمەڵگەی سڤکل"ی تایەهو همک  حهت و دووههوڵهیان ده
هەرچەنی پوپێر بە کەسێکی دژەڕابوون )ڕاپەری ( ناسراوە، بەتایەەت دژایەتکی 

قۆنتتتاخ هەیە بە بە بکتتترۆکەی متتتارک  دەکتتتا و بتتتاوەڕی بە چاکمتتتا یی قۆنتتتاخ 
نکنی متارک . بەاڵم پتوپێری  لە کۆتایکتیا لە کتێەتی "کتۆمەڵگەی پێچەوانەی ڕوا

 تیا دەڵ،:کراوە و دوژمنانی"
"ئەمهتتتتۆرەش نکتتتتکە متتتت  هەمێشتتتتە و لە هەمتتتتوو دۆاێکتتتتیا دژی شتتتتۆڕش و 
ڕابتتوونێکی پتتو لە تونتتیوتکوی بە دژی دەستتتەاڵتیارانی حتتاک  بتت . منتتک  وەک 
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ڕینمانمتتیا کە هکنتتیت لە بکرمەنتتیانی مەستتکدکی ستتەدەی نێوەراستتت و چتتاای 
کوشتنی حاکمانی  اڵمکان بە ڕەوا دە انی، لەسەر ئەو بتاوەرەم کە لە حکومتاتێکی 
وەهتتتا دیکتتتتاتۆر و  اڵمتتتیا کە هتتتک  ڕێگەچتتتارەیەک جتتتگە لە ڕابتتتوونێکی پتتتو لە 

. بەاڵم ٢4تونتتیوتکوی نکتتکە، دەبتت، ئەو شۆڕشتتە بە ڕەوا بزانتترت و متتا ی اتتۆیەتی
ڕابوونتتتتانە دەبتتتت، دامە رانتتتتینی بتتتتاوەڕم بەوەشتتتتە کە ئامتتتتانهی ستتتتەرەککی ئەو 

. کۆمەڵگەی کراوە بەپێی ئەو ڕوانکتنەی کارێتڵ پتوپێر وێنتای ٢5دێمۆکراسی ب،..."
دەکا بریتککە لە، "بەشیاری ئا ادانەی اەڵڕ لەسەر بنەمتای ڕێتزی بەرامتەەر بە 
ما ەکتتتانی یەکتتتتر"، ئەو پێتتتی وایە ئەمە ئاڕمانهێتتتڕ نکتتتکە بەڵکتتتوو شتتتێوا ێکە لە 

ەنهتتتامی ڕاکتتتاوی  انمتتتتی دەژمێتتتردرت و لەهەر بوارێتتتڕ پێکهتتتاتە کە وەک بەر
 بەبەراورد دەگەڵ توتالکتەر لەسەرترە.

 ( دەگەڵ ئەوەی کە بتۆ 1679-15٨٨بەگشتی دەتتوانک  بڵێک :"تومتاس هتابز")
دەستتتتتتتەاڵتێکی بەهێتتتتتتز و دەوڵەت ڕوانکنێکتتتتتتی  ۆر تتتتتتتۆای هەبتتتتتتوو بەاڵم بە 

ی امتتتتە بەردەم نێوەنتتتیگکریی گرێەەستتتتی کتتتۆمەاڵیەتی ڕەهەنتتتیێکی جکتتتاوا 
 ەییەسو انی دوای اتۆی، هەتتا ئەو جێگتایەی تێکتۆریی گرێەەستتی کتومەاڵیەتکی 
جتتان الک لەستتەر بنتتااەی ئەو بکتترۆکەیە شتتەقڵی گرتەتتوو، ئەو دوو بکرمەنتتیە 
لەسەر ئەم ااڵە کۆک بوون کە هەموو مرۆڤێتڕ "متا ی سروشتتی" تی هەیە کە 

ی" کە ئەمەیان دواتر لە نووسکنی ئەوی  بریتککە لە "ئا ادی" و "ما ی ااوەنیارێت
جاڕنامەی ما ەکتانی مترۆ  ڕەنتگ دەداتەوە. گرێەەستتی کتۆمەاڵیەتی پەیمتانێکە 
لە نێوان تاکەکانی کۆمەڵگە و دەوڵەت بۆ ژیان لە نکزامێکی ما مەنیی هاوبەش، 
ئەگەر بێتتتوو دەستتتەاڵتی سکاستتی لەو متتا ە پارێزگتتاری نەکتتا کتتۆمەڵگە دەتتتوانی 
                                                                    

 ٢٣5و  ٢٢٢یەکگرتووەکااان نە ەومااارە  یارەکااانی ڕتکاااراوی نەتەوەەانە پ اای پەسااەنلکراوی نل ٢٤
ن نۆ گ شت  نە مانی  ارەنووسی گە ن دانی نە ڕەوایی خەنااتی  ەکالاری 1٩7٨و  1٩٦٦ساڵەکانی 

مامااادەی گوتااون ژ ناای  و نە  اای  ساارات ک موسااەنیم ناای   لەوانە  داناااوەن لە نەراماا ەر مەو واڵتااانەی
 لاتی ن کورد ولللیلە ین کش یرن نایرونین ن شی مەنل نڕشۆ
 1٣٨٤ع   الالە نو دونال نشار خاوارامی  ل پوپرن کارل ڕی ونلن جام ە ناا و دش نان آنن ترج ه٢5
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 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

"الک" هەر وەک "هابز" پێتی وابتوو کە تەنکتا هەبتوونی "متا ی  بکوواێن،. هەروەها
سروشتتتتی" لە "دۆاتتتی سروشتی"تتتتیا بەس نکتتتکە، کەوابتتتوو اەڵتتتڕ بتتتۆی هەیە 
کۆمەڵگەی مەدەنی دامە رێن، هەتتا گکروگر تتی نێتوان کتۆمەڵگە و حکومتات بە 

 ڕێکاری مەدەنی چارەسەر بکرێ .
ە دەستتتەاڵتی سکاستتی هتتابز بتتاس لە "ڕەوشتتی سروشتتتی" دەکتتا ئەو جێگتتایەی ک

ئامتتادە نکتتکە و  ەرورەتەن لە حتتاڵی شتتەڕدایە بەو واتتتایە ئەو ڕەوشتتە کتتاتێکە کە 
تتتاک یتتان متترۆ  نەگێشتتتۆتە قۆنتتاای بتتابەتی سکاستتی و هێشتتتا لە ڕەوشتتێکی 

دایە؛ بەم واتایە ئالێرەیە کۆمەڵگەی مەدەنی جێگای دەبێتتەوە و دێتتە نێتو ئاسایی
شە دۆای سروشتی  ترە ااستە بەاڵم دەبت، مەییان. "الک"تک  دەیگوت دەی با

یاسای اۆ اویشتی هەبت، کە ئەمتانە پێتڕ گترت دراون، ئەم پێشتمەرجەی جتان 
الک بتتۆ تکوبتتوونی "ئتتاوە " دەگەڕێتتتەوە بتتۆ چارەستتەری ڕەوشتتی چاکمتتا ی لەنێتتو 
کتتۆمەڵگە و ژیتتانێکی ئاستتوودە و ئاشتتتکانە. جتتان الک دەڵتت، بتتۆ ئەم مەبەستتتە 

ت هەڵەوێترت ستا ئەو دەستتەاڵتە سکاستککەی کە کۆمەڵگە ما ی اۆیەتی حکتومە
هی اەڵکە دەبێتە کۆمەڵگەی مەدەنی کە تاکەکانی کۆمەڵگە پێکتانی بەاشتکوە و 
هەر کتتتات بختتتوا ن ئەو شتتتانا یکەی لتتت، دەستتتتێنەوە. ئەم کتتترانەوەیە دەرگتتتای 
باستتکردنی  یتتتاتر و بایەاتتتیان بە چەمکتتی کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی لە باوەڕەکتتتانی 

ە و گرێەەستی کۆمەاڵیەتی بەشێکی لەسەر اانی بکرمەنیانی "ڕۆسۆ"  یاتر کردەو
پێ  اۆی نووستکەوە دەگەڵ ئەوەی کە ڕەاتنەی لە دۆاتی سرووشتتی دەگترت 
لەهەمتتتان کاتتتتیا پێتتتی وابتتتوو دەتتتتوانک  بە دامە رانتتتینی حکتتتومەتێکی اەڵکتتتی؛ 
ستتتەربەاۆیی کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتک  دەستتتتەبەر بکەیتتت  و نکزامێکتتتی مەدەنتتتی 

 داهێنک .
ەدا  ێرگۆس  جوانتری  و ڕوونتتری  پێناستەی بتۆ کتۆمەڵگەی مەدەنتی لەو بەین

هەیە ئەو دەڵ،: "کۆمەڵگەی مەدەنی جۆرێڕ نە می نوێی سکاسککە، ئاکتامەکەی 
ژیتتتار و شارستتتتانککەتە و دەستتتتەاڵتێکی سکاستتتی تێگێشتتتتوو و پێگێشتتتتوو لەستتتەر 

نتتی بنەمتتای یاستتا پێتتڕ دێنتت،". ئەو دەڵتت،: "مرۆڤتتی بەشتتیار لە کتتۆمەڵگەی مەدە
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باشتتتری  و جتتوانتری  حە  و اولکاکتتانی تێتتیا دەبکنێتتتەوە و بەدی دەکتتا، ئەوت 
شوێنێکە بۆ دەربوینی هەموو هەستە ئکنمانککەکانی، ئەو شتێوا ە واتە تاکمەنتییی 

 .٢6بەکۆمەڵ بە قا انهی هەموو اەڵکە"
بەاڵم هەروەک پێشتتتتری  باستتتمان کتتترد،  ۆرتتتتری  دەستتتتکەوتی متتتۆدێرنکتە 

ێئتتۆریی ئەو  ەییەستتو ە دەگەڵ پێشتتکنکانی اتتۆی  ۆر جکتتاوا ە، هتتێگڵە. بتتاوەڕ و ت
بەاڵم بە  ڕاستە هێگڵ  ۆرتری  باسەکانی اۆی لەستەر ئایییاڵکمت  ورووژانتیوو،ه

ڕوانکنی دیرۆکی و سکاسی، اۆی لە قەرەی کتۆمەڵگەش داوە و ستەربەاۆ باستی 
کتتردووە. وەک چتتۆن دواتتتر متتارک  بۆاتتۆی دەڵتت،؛ "بکتترۆکە و هتتزری هتتێگڵ  

 اوەژوو کردەوە و چۆنکەتی"دیالێکتکڕ"ت  گووتک  پ، بەاشی".بەر
هێگێتتتڵ کتتتۆمەڵگە و دەوڵەت بە تتتتاک و بنەمتتتاڵە دەشتتتوبهێن، و جێگایتتتان دە 

 دوکتورینی اۆییا ئاوا دەکاتەوە:
 تێز = بنەماڵە

 ئانتی تێز = کۆمەڵگەی مەدەنی
 سێنتێز = دەوڵەت )بۆرژوا(

ریکەوە )لە هتتتتتزری هێگڵتتتتتیا بەاڵم چتتتتتونکە ئەم ڕوانکتتتتتنە لە دەالقەی ئتتتتتابوو
بەرژەوەنییکەکانی بۆرژوا  ۆرتر لەبەرچتاو گکتراوە و کتۆمەڵگەی مەدەنتک  وەک 
کتۆمەڵگەیەکی ستر ی ئتابووری بتۆ چکنتی بااڵدەستت پێناستە بتۆ کتردووە( بتووە و 
مارکمک  وەک کەسێکی ئاڕمانگەرا و شۆڕشگێر بکری دەکتردەوە لەبەرامتەەری 

ەقتتیی دەکتتا و ڕوانکنتتی اتتۆی بە چتتاوییکەی وەستتتا و بە گتتو ئەو تێتتزەدا هتتات، ن
 شەبەنگی بەرژەوەنییکەکانی پرۆڵکتاریا نووسککەوە.

 وهگرێتتهڕۆکی بتۆرژوا دهی بتهیرانانهو گرژی و قهڕوانکنی مارک  دواتر ئه به
 مێکی نتوت بتهرهتهگرێتت و بهده اتۆوه ت بتهجۆرێڕ شوناسی تایەه که یهمهئه

 ت کتتهوڵتتهدات، دهوڵ دهاولقێنێتتت. بتتۆرژوا ی هتتهی دهندهنتتاوی کتتۆمەڵگەی متته

                                                                    
  Blognevesht ل جهان گلون ڕامی ن سیر تکوی  نلافی مفهود جام ە ملنی٢٦
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کانی رنامتهبه وێوهردا بگرێتت و لتهستهستتی بهده اڵتهستتهنیی دههێزتری  ناوهبه

 ست.ده اڵت بگرێتهستهنییی اۆییا دهوهرژهبه ج، بکات و لهاۆی جێەه
ر ستهر بهشتێ  و ڕێەته اڵتی پاشتا وستتهده اڵتتیا کتهی واڵتتانی ڕۆژهه ۆربه له
ڵ چکنی گهده اڵتانهستهم ده، ئهوتۆ بوونی نککهکی ئهیهوهشک، و کرانهڵکیا دهاه

دا م واڵتانهنێو ئهن. لهکهنی دهدهتی کۆمەڵگەی مهو دژایه ککان گرتووهبۆرژوا یه
نگری کی الیتهتنکی ئایکنی و ئهمکنهبۆرژوا ی و کهنگی کرێکار، وردهبه ۆرتر شه

نتتییی وهرژهبه لتته و پوتۆۆرمتتهتتتوان  بتتهده نک  و پێکتتان وایتتهدهکتتۆمەڵگەی متته
 ن.دێموکراسی و ئامانهی اۆیان چاالکی بکه

 ڵ دێمۆکراستی گرینگتی بتهگتهنتیی دهنی بتۆ پێوهدهکۆمەڵگەی مه که دایهلێره
نیان بتتتۆ شتتتارومه لێک  کتتتههگتتت راوه، دامهو ڕێکخراوانتتتهدا، ئتتتهکان ده راوهدامتتته
کان پێتتڕ جۆرهجۆربتته متتواره شتتی نێوانکتتان و ئۆگریکتتان بتتهنتتییی هاوبهوهرژهبه
 نتتتهنهوومهئه رباڵو لتتتهکی بتتتهیتتتهڵکهب، بتتتوونی ڕایههێتتتن ، دێموکراستتتی بتتتهده

تتتوانک  بڵێتتک  بتت، ت دهنانتتهوتوو نتتاب، تهرکهو ستته کان نامومککنتتهتککتتهاڵیهکۆمه
 .همانای
ی سکاستی و کتۆمەڵگەی شتهڵت،: "گهده " کتهالمهستان ستهولی "غهقته اڵم بهبه
، وهکان بکڵێنته نتهمه ستوو هییهو بۆچوونی   ه بکرۆکه که نککه وهر ئهنی ههدهمه

 لته شتێکهبه متهنتی ئهرچه، ههئێتران و تورککته مکمتر بت، یتا لته لته م کارهجا ئه
بتت، ده ن کتتهنی تتتری  هتتهاڵم هکنتتیێڕ الیتتهدێمۆکراستتی بتته بتته پێکتتردنباڵوه
ی ردهروهک: پتتتهی  وهر بکتتتهستتتهی  و کتتتاری  یاتریتتتان لهاکان پتتت، بتتتیهبایتتته

وتی لتۆژیکی و ڵمتوکهی ههردهروهنی و پهدهدێموکراسی، ڕاهێنانی کۆمەڵگەی مه
 ٢7وانی تر."ڵ ئهگهده مرۆڤانه

" هەوەڵحححمە مە ۆ بحححت ەاە حححیکەوە و     ححح تەی بە وتەی "محححەەمەو ماریححح  ی
کححتمەڵیەی مەوە ححس هە ححە بە هەبححاو س وییحح ە ەد یحح  س   لەە ححیس کحح و   ە 
                                                                    

د ی ارت اار سااڵێ نۆ اهراناماهن و مالنی در خاورمیاناه ل  وشیاری ڕح انن دموکراسی و جام ه٢7
 1٢1ە 57-5٦ە  1٣٨٤
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ڕوە ححمە و نە محح  ی  ە وە کححس هەبححاو س وییحح ە ە  ە    یحح یس کححتمەڵیەوە  وووهە   
مە س ڕوە مە و نە مح  ی مح  ل  ە وەو وبە ی رحتی وە بح ن وەب حە و  ەو ەڕی 

ە و ئەوەی وی ببمکێ  وەکاو رتی تەم ش ی کح   و ئح وڕی  حێ رتیەوە بکمل یەو
(  و وجحاووک س تە مح  obgectبەەتەوە   ەک وەک کە ا ەل و شحی  س وە ەکحس  

 ە کححتمەڵیەوە وەیکححس   ححەی ی ب حح   یحح  س وە ححیەە  بم کحح و ەوە و ت    یکححس 
هەبێ(     ە   ئە  مەبە یە کە ئەو م  ڤە  و و ە وەکاو راوی ئەو  رح وە  

 فیە   س ت یبەتە  چاە ە   بە چ وک س تمژ بڕوە  یە بلحتیس و ئح وەن و ش یەحیەیس م
کە ححح یس ت کەکححح     ەک وەک مکححح ە و   کەەەیمحححاد   ححح ەوە هەوڵحححس وە ححح   س 
"مەوە مححمە " تملحح س ت ڕەمحح   و و و بحححاو ەوەیە  ە ئ  ححیس نە محح  ی  ئەویحححە و 

   ویححاە و  ەمحح   ڕەە تکححس رححا مەتس "بە یححبە"یە و ئەو کە ححەی تحح  ئ ەححی   ەمحح
   حححماەد کە  و ک  یلحححی    محححمەد  کحححا   کححح و ەوەی مەووەی   حححاە  ییححح  س 

  کححتمەڵیەیەکس   یەیمححاو و بحح ڵش  وە شحح   privateو کە ححس  publicت  ڕەیححس 
 28وەە ێ و وکیە یەوە د

م اڵتی نتاڤک  ئتهت اۆرهتهتایەته واڵتتانی ڕۆژهەاڵتتی بته لته بکنتک  کتهده گهئه
کتوو پێویمتت کتاری پت، بکترت وه توانراوهو نه گرتووهباشی جێی نه به یهدیارده
ستاو کردنتی ر اهسهله ردهروهری واڵت و پهبهڕێوهمی بهشێوا ی سکمته جکا له

پێت،  ی . بتهیتان پت، بکتهبت، ئاماژهده ن کتهکۆمەڵگە، هکنیێڕ اتاڵی تتری  هته
و کولتتتتووری، جکهتتتانی ئکمتتتوم  ییی ماتریالکمتتتتیشتتتککاریه ک لتتتهیتتتهوهلێکیانه

م ، ئتتهنی تێتتیا نککتتهدهڵیانی کتتۆمەڵگەی متتهرههبار بتتۆ ستتهستتتێنی لتتهئێمتتتاش به
، م بۆچوونتهڕوانکنتی ئته ، بته، ستێکۆالریزمهتایی و پێویمتتهرهی ستهنییکهتمهتایەه

ا ک یتتتکتته رایهده هتتک  جتتۆره تی کتتهاڵیتتهنکزامێکتتی کۆمه لتته ئکمتتوم مکناکێکتته
ها روه. هتتهی تێتتیا نککتتهڕێکخراوانتته م جتتۆره رانتتینی ئتتهکی بتتۆ دامهیتتهو هماته

بتۆ  کی تترهیتهڵگهبه رهڤتهم دهکانی ئتهکۆنته ریتتهنه شتێڕ لتهر بهسهپێیاگری له
                                                                    

تااانا ی سەواا،وودد سااتد و کۆە و ەااتسەەنە، سەدگ ااید وگنڵ ااواەد وااادگ ساەسەد ااووند ڵت ااان،  .2۸
 ٦٠زن بان ژ 
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 راستت لتهاڵتی نێوهوابوو ڕۆژهتهنی. کتهدهمکی کتۆمەڵگەی متهکردنی چتهنهشهگه
نی ده. کتتۆمەڵگەی متتهدێموکراستتی هێشتتتا ستتاوایه ت  بتتهوتتتی جکهتتانی بتتۆ گێشتتڕه
ک نتتتی، نتتته مهرپرس و ئاوهشتتتکێ ، بتتتهچهوت، ژیتتتر و وریتتتا، ڕهستتتانێکی دهکه

و  تی بتی ێتەوەرپرستکارەبه اورا ات و اتۆ لته نی بهڕمهریتی باوهلێکی نهمرۆڤگه
 ٢9کرت.دی نهی شۆڕشگێوی و  کیاکردنی تێیا بهڕووحکه
 

 ەی مەدەنی لە ئێرانکۆمەڵگ
چەمکی کۆمەڵگەی مەدەنی بەو هەمووە ڕابتردوو و باستەی لەستەری کترا؛ لەو 
جوگرا کتتتایەی ئەمتتتوۆ بە ئێتتتران دێتتتتە ناستتتک  اتتتاوەن مێووویەکتتتی تتتتایەەت بە 
اۆیەتی کە  ۆرتر لە نکوەی سەدەی دووهەمی چاای سە ەویکەکان اۆیا دەبت،. 

)ئااونتی(( جۆرێتڕ کتۆمەڵگەی  ئەو سەردەم ماموستایانی ئایک  ی)مەالی شتکوە
مەدەنکتتتان اوڵقانتتتیبوو ئەویتتت  بە داهێنتتتانی هەنتتت، ڕەوت کە ئاکامەکەشتتتی لە 
بەرژەوەنتتی دەستتتەاڵتی حتتاک  بتتووە، وەک "مەرجەعتتی تەقیکتتی، نکتتابەتی ئکمتتامی 
 ەمتتان، اتتوم  و  ەکتتات بتتۆ ئکمتتام، سەرپەرستتتکی شتتوێنە پکرۆ ەکتتان و دەستتتە 

حەرەم و..." جتتتگە لەمەش بتتتا ار وەک ئایکنەیەکتتتان بە تتتتایەەت لە متتتانگی متتتو
ناوەنتتتیی ستتتەرەککی پشتتتتکوانی ئتتتابووری و شتتتوێنی کتتتۆکردنەوەی یتتتارمەتی بەو 
کۆمەڵگە دەستکردانە بوونە دوو کۆڵەکەی بەهێزی مەدەنی بۆ برەودان بە بکری 

 ا تێکتتیا ستتەرکەوتوو بتتوون؛ بەاڵم ئەگە  قتتهئه سکاستتی ئەو ڕوانتتک  و هتتزرە کتته
مۆدێرنەی ئەمرۆ  اکتێکی بەرچاوتر بێنکنەوە دەب، چاوێڕ  بمانهەوت بەو پێناسە

لە سەردەمی شۆڕشی "مەشروتە" بکەی ، لەو قۆنااەدا هەمتوو چتک  و شتەبەنگی 
                                                                    

یددی نگاوڕ کررهکانی با ددوورڕ  دد ڕ حیزبدد رم ت و  دد حکومدد  ڕجێگدد  بدد  "چدداور ر" یرینگ ندد ڕ شه دد ناوه ٢٩
یدان وتدار ڕ رهوهو ڕاڕ باڵوکررن  ن هم ناوه، ئ وهبوارڕ ئایینیی  رڕ ل نگ و  ستی شهب م  ت ب تایب  ب  وهڵێناویت   

ژ در  ڕ زانستی "رابدڕان" لد ت کۆنگرهنان ت ن ین کۆش و کۆنفرانس و سمینار و تا ئێستا چ    وهو تو ژین  و نووسراوه
ر ساها ر له کیترسدیی م  کد  واید  یپێد ند هم ناوه. ئد سدتووهموان و ئدایین بدۆ تداه ب ناوڕ ریمۆکڕاسدی بدۆ  د 

د ڕوونااک یر رجهر سهگهمه ڵێ:و د  یهکوردستان  ه نی_ڕووناک یری لهد ناتی مهدی وکەاسی و خه
 داللل لتی و   ری ڕوو د اڵیهساتی کۆمهوا کار پ ناویلا مهەکۆش  لروا ت نهوااان ن پهنیاد و مه
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کۆمەڵگە هەر لە ئاغتا و دەرەبەو، کرێکتار و جووتکتار وەک نتوێنەری کوستککی 
ت ریتی( کۆمەڵگەی مەدەنتی هەتتا تتوێوی هەڵەتواردە و اوێنتیەوار و بااڵدەست)نه

)بۆروکراتکڕ( لە با نەی پێشتکەوتووی ئەو ڕەوتە بە یتارمەتکی بتا ار و کەستەبە 
هەستتتتانە ستتتەر پتتت، و بە دامە رانتتتینی ئەنهتتتوومەنە نەتەوەیەکتتتان کە ڕۆڵتتتی 
کاریگەریتتان لە بەئەنهتتام گەیانتتینی ئەو شۆڕشتتەدا هەبتتوو، یەکەم "اتدادیە"تتتی 

ان بە  ەرمتتتی لە تتتتار 1٢٨5کرێکتتتاری و ئەنهتتتومەنی ئتتتا ادی بتتتۆ ژنتتتان ستتتاڵی 
، بەاڵم هاتنی ڕە اشا و دەستەاڵتی سکاسی و نکزامکی ناوبراو جتێگەی 30دامە رانی

ئەو دیاردە کۆمەالیەتککەی ڕژد کرد و هەموویانی لەنێتو بترد دواتتر لە جەریتانی 
( و کودتای بکمت و هەشتی مورداد )گەالوێتوی 13٢0شاربەدەرکردنی ڕە اشا )

کاستتتتی و دەستتتتتەاڵت جتتتتارێکی تتتتتر (تتتتتک  بە هەبتتتتووونی بۆشتتتتایکەکی س133٢
کۆمەڵگەی مەدەنی کرانەوەی بەاۆیەوە بکنی و هەمکمان کوڕەکەی ڕە اشا واتە 
حەمەڕە ا ئەو ڕەوتە مەدەنککانەی کە بە  ەرەری اۆی و دەستەاڵتەکەی دەدی، 
انکانی. هەتا سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران کە جکا لە هۆکارگەلی دەرەکتی و 

ڵگەی مەدەنتی بتوو کە تتوانی بە ڕێکخمتتنێکی بتاش ئەتنککی بەحەق ئەوە کتۆمە
 ەمکتتنە بتتۆ ڕوواتتانی ڕێویمتتی پاشتتایەتی بە شتتێوا ی نتتاڕە ایەتککە مەدەنککەکتتان 
اتتۆش بکتتا. کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی ئەوکتتات  ۆرتتتر اتتۆی لە "ڕێکختتراوە، ستتەنییکا، 
ئەنهومەن، یەککەتککە"کانی کرێکاری، سێنۆی بتا اری، اوێنتیکاری و... دەبکنتکەوە 

لقێتتتڕ لە کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی دێتتتنە ئەژمتتتار. ئەو ڕەوتتتتانەش هەرهەتتتتا کە بە 
 رانی حکزبی کۆماری ئکمتومی دامه ڕوواانی ڕێویمی شا بویان کرد و دواتر به

پاستتاوی هەاڵیمتتانی شتتەڕ دەگەڵ ئێتتراق بە تونتتیی  و ستتااڵنێڕ دواتتتری  بتته
، لەالیەن ڕێویمتتتی ئکمتتتومکی ئێتتترانەوە ستتتەرکوت کتتتران و دە تەرەکانکتتتان لتتت

داامت  هەتا دوای شەڕ کە اەڵڕ لەو ڕەوشەی ئکیۆلۆژیمتی ئکمتومی شتکوە 
تێگێشتتتت  و نەمتتتانی ورەی شۆڕشتتتگێوی و داڕمتتتانی هەستتتتی ئکنقوبتتتی وایکتتترد 
جتتتارێکی تتتتر کتتتۆمەاڵنی اەڵتتتڕ لە دەرگتتتای کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی بتتتیەن و بەو 
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ەن. ئەوە ڕێگایەدا بتوان  نتاڕە ایەتکی اۆیتان بەرامتەەر بەو حتاکمکەتە دەربتا  بتک
کۆماری ڕە متتتەنهانی بە پاستتتاوی )ستتتا نیگی( و بتتتوو لە ستتتەردەمی ستتتەرۆک

اوڵقتتانی کەشتتێکی دژایەتتتی دەگەڵ ڕێتتوی ؛ ناوەنتتیە مەدەنککەکتتان وەجموجتتۆڵ 
کەوتتتت  و لە ستتتەردەمی دەستتتتەاڵتی بەڕواڵەت دەوڵەتتتتی اتتتاتەمی بە دروشتتتمی 

ڕت بە  کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی و "چاکمتتتا ی"و "ئێتتتران بتتتۆ هەمتتتوو ئێرانککەکتتتان"!
کتتتتتتتتتتترانەوەی هکنتتتتتتتتتتتیت "ستتتتتتتتتتتم  ")ستتتتتتتتتتتا مانهای متتتتتتتتتتتردم نهتتتتتتتتتتتاد(،                                      

(Non governmentalOrganization، )ngoکتتتتانی کتتتتۆمەڵگەی (" ڕێکخراوه
 نی یان ڕێکام" لە چوارچێوەی یاسای اۆیان بەهەموو کەموکوڕیکەک درا.دهمه

ارێکی تتتر بە پەڵتتب و بکتتانووی ئەم ڕەوتە لە حکتتومەتی "ئەحتتمەدی نتتواد" جتت
جکتتتاوا  و گوشتتتار امتتتتنە ستتتەر چاالکتتتان و دامە راوە ستتتڤکیەکان،  ۆرێتتتڕ لەو 
ڕێکخراوە مەدەنککانەی سەر بە کۆمەڵگەی مەدەنی، دااران و گکران و لەکەمکی 
دا. ئەموۆش دەوڵەتی ڕوحانی اوا یاری درێوەپێیانی ڕێگتای دەوڵەتتی بە قەولتی 

ان بە درێتتتوەدەری ڕەوتتتتی دووی اتتتورداد و بە اۆیتتتان "ئکموحات"تتتت  و اۆیتتت
دروشتتتمی "اعتتتتیال و توستتتوە" )مکتتتانەڕەوی و گەشەستتتەنین( جتتتارێکی تتتتر بتتتۆ 
هەڵخەڵەتانینی اەڵڕ جێگۆڕکێکتان پت، کترا بەاڵم ئێمتتا بەو چەنتی بەرەککتکەی 
دەناو اۆیانیا )دەستەاڵتیارانی حاک ( هەیانە و س، دەستەاڵتی نکزامی و تەنتاهی 

ستی، ست ا، هێتزی ئکنتزامتی( هەرکتام بە مەییتی اۆیتان بە گرتنتی )ئکتوعتاتی سکا
چاالکتتانی مەدەنتتی و داامتتتنی بارەگاکانکتتان دەیتتکەن و دەوڵەتتتک  گتتوێی بتتۆ 
بەردەداتەوە و اۆی ل، کوێر و کەڕ کردووە. لێرەدا دەستتەیەکی دیتکە بە نتاوی 
ی ڕەوتتتی ستتێهەم هەڵتۆقتتاون دەیتتانهەوت لە ئتتاوی لێتتڵ ماستتی بگتترن. بە ڕوانکنێکتت

اێرا و گشتی دەتوانک  بڵتێ ، دووانەی "چەپ و ڕاستت" لە سەرتاستەری دەیەی 
دوای ستتەردەمێڕ کێەرکتت، و کتتار و چتتاالکی جتتیی و لە نکتتوەی دووهەمتتی  60

ئەوانەی لەژێتتتر ئتتتااڵی حکتتتومەت متتتانەوە  ٨0و دەستتتت ێکی دەیەی  70دەیەی 
ئەم  ٨0بتتتوون بە دووانەی "پارێزکتتتار و چاکمتتتا یخوا ". لە ستتتەرەتاکانی دەیەی 

دووانەیەش جێگای اتۆی بتۆ "بنتاژۆاوا  و چاکمتا یخوا " چتۆڵ کترد، لە دەیەی 
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یتت  ڕەوتتتی مکتتانەڕەوی و هاوستتەنگی )اعتتتیال( دەستتتەاڵتی گتترتە دەستتت. 90
ئەمانە بە هەر ناوێڕ هاتنە مەییان کە وا بنوێن  کە جکا لە دەستتەبەنییکەکانی 

کتتایە. )ئە قە ا توانککتتان نێتتو ڕێتتویم  و ستتەربەاۆ چتتاالکی دەکەن و ڕوانکنکتتان ج
جوان ڕۆڵ بگێون و لە سەردەمی هەڵەواردنەکانکشیا توانکویانە اەڵڕ بێننە پای 
سنیووقەکان بەاڵم هەر دوای هەڵەواردنەکان ئادگاری واقوککتان دەردەکەوێتتەوە 

 ساڵە درێوەی هەیە(. 41و ئەم ڕەوتە 
یا، باوەڕمەنتین لە ڕاستیا ڕەوتی سێهەم لەژێر ئااڵی ڕێویمی کۆماری ئکمتومک

دا دەرکەوتتتتتتتوون و 60کە لە بۆشتتتتتایی نێتتتتتتوان ئەو چەپ و ڕاستتتتتتەی دەیەی 
ڕوانکنێکتتی جکاوا یتتان دەگەڵ بەرەکتتانی پتتێ  اۆیتتان هەیە. ستتەیر ئەوەیە اتتاڵی 
هاوبەشتتتی ڕەوتتتتی ستتتێهەم دەگەڵ بتتتاقی ڕەوتە سکاستتتککەکانی دیتتتکەی یاستتتایی 

ەی ڕێویمتی ئکمتومکی نێواۆی ئێران باوەڕ بە ئەسڵی ویویەتتی  ەقتکهە و متانەو
ئێتتترانە! ئەساستتتەن لە ئێرانتتتی ئەمتتتوۆدا هتتتک  دامە راوە و ڕێکختتتراو و ڕەوتێکتتتی 
 سکاسی ناتوان، سەرهەڵ بیا مەگەر ئەوەیکە ئەو بنەما سەرەکککانەی پەسنی ب،.
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 )بە تەکەس کردن بە ڕۆژهەاڵتی کوردستان(
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ۆکتتتتتی دوورودرێتتتتتوی کتتتتتورد وەک ڕەگە ێکتتتتتی ئەتنککتتتتتی و بە هتتتتتۆی دیر
کوردستانک  وەک جوغرا کایەکی ستەر گتۆی  ەوی، دەتتوانک  لە ۆر کەلەبەر و 
قوژب  کۆمەڵگەی مەدەنی و لقەکانی هاوتەریەی بەکنکتنەوە. بە بتاوەڕی مت  دوای 
ڕوانکنی مێووویی بەو پرسە لە چااە کۆنەکتانی ستەردەمی ستومێر و پەساستومێر 

مە رانتتینی حکتتومەتی متتاد و دواتتتری  دەتتتوانک  باشتتتری  مکنتتاک بتتۆ هەتتتا دا
 کۆمەڵگەی سڤکل لە ئۆل و ئایکنەکانی کۆنی کورددا بیۆ ینەوە.

ئۆلی ئێزدی و یارسان )یاری( وەک کتۆنتری  و ڕەستەنتری  دینەکتانی جکهتان 
کتان بە کتۆمەڵگەیەکی جۆره بەگشتی و کورد بەتایەەتی، دەتوانک  بە جۆرێڕ لته

نی پێناسە بکەی . بەپێتی ئەو پێتوەر و لێکتیانەوانە لەستەر چەمکتی جڤتاککی مەدە
 رۆی دامە رانتتینی دەستتتەاڵتێکی ستتڤکل، هەر ئەوەیتتکە ئەو دوو ئتتایکنە، لە تامتته

سکاستتکیا نتتک  و لەنێتتو اۆیانتتیا بەو دامە راوە کولتتتووری و ئتتایکنکەی کە هەیتتانە 
ەن و لە بتتواری نێواتتۆیی تەنکتتا بتتۆ پەرەدان بە کتتاری ئتتۆلی اۆیتتان بانگەشتتە دەک

تێکۆشتتانی مەدەنتتی دەکەن؛ دەکتترت بچێتتتە اتتانەی کتتۆمەڵگەیەکی مەدەنتتی بە 
جۆرێتتڕ تەنکتتا لە بەرژەوەنتتییکەکانی ئتتایکنی و ڕاهێنتتانی تتتاکی اتتۆی دەگەڕت. 
"مەسدە اڕەش" کە بە  اری کورمانهی نووسراوە و "جکیوە"ت  بە سۆرانی؛ وەک 

"سەرئەنهام" )دیوانی گەورە(ی  وەک  دوو کتێەی پکرۆ ی ئۆلی ئێزدی و نامەی
 پەرتووکی بەر  و مە نی یارسانەکان گەلێڕ بایەخ و گرینگایەتکی هەیە.

ئەم دوو کتێتتەەی ئێزدیکەکتتان و کتێتتەە پکتترۆ ەکەی یاریکەکتتان کە بەدااەوە  
هەتا ئێمتاشی دەگەڵ ب، بەئاشکرا و وەک اۆی نەکەوتۆتە بەردەستی اەڵکانی 

دایە  ۆرتتر ی ئەم ئایکنتانە و، ئەوەی کە لەبەر دەستتک تر، جتگە لە باوەڕمەنتیان
 شرۆڤە و شەنکردنی ئەو کتێەە و ئۆالنەیە.

ک دە انتتتک  لەو قەول و ستتتروود و کەالمتتتانەی ئەو دوو دیتتتنە ڕەستتتەنەی وه
کوردی یەک وشەش وەک ئایکنە ستەرەکککەکانی ستامی )جتوولەکە، کریمتتکان، 

شتتەڕ نەکتتراوە و تەنکتتا و تەنکتتا ئکمتتوم( باستتی کوشتتت  و گتترت  و دەستتتەاڵت و 
باسی گەورەیی و بزەی اوا، نزا و پاڕانەوە، چاکە و ڕاستی، ئاکار و ڕەوشتی پاک 
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و داب و نەریتتتتی اۆیتتتان و ئا وانتتتینی جکهتتتان و ژیتتتان و... کتتتراوە. بە جۆرێتتتڕ 
دەتوانک  بڵێک  ئێمتاشی دەگەڵیاب، لە قوناای ڕەوشی سرووشتی و بە ڕوانکنێڕ 

 دۆای مەدەنی دان.
 "اە انە غەیە  یاران ئەی کوچە
 گێرد ئامادە بان پەری ئەو ڕووچە

 مەنەەع  ەیزن کەالم یاری
 .31نەالی ااوەنیکار ئاما وەدیاری"

 
تن، باسی اوا و چتۆنکەتکی اوڵقتانی جکهتان و چتاکە  3٢یا لە قەولەکانی ئێزدی

 و پکاوەتی کراوە...
 "لەم  جەما دبوون  ربابە

 دت ژ وت بەحرت دەیک  تەبابە
 بەحرە و دوڕا مکر دناڤە
 پەدش، م  بە دوڕت بوو

 ب هەسناتەک، ژت چ، بوو
 33شااا موحەەت، ژت بوو"

یا لە قەولی"شەقە سەری"یەک، لە قەولەکانی ئەو ئایکنە پکرۆ ە تەراان کتراوە 
بە ڕێزگرت  لە مکتوان و پاراستتنی حتورمەتی کەستایەتکی مکتوان وەک کەستێکی 

ەوە نکشتتتانیەری ئەوەیە ئەو دوو ئتتتایکنە  ۆر بەڕێتتتز و ئتتتا یز و اۆشەویمتتتت. ئ
چەنتتیە ڕێتتز لە بەهتتا مرۆیکەکتتان و کتتۆمەڵگە دەگتترن و  ۆربەدوورن لە جکهتتانی 
پوکێشتتتەی دەستتتتەاڵتی سکاستتتی و  تتترت و  ێتتتڵ؛ لە هەمتتتان کاتتتتیا مەتتتتاڵ و 

                                                                    
 ل کە می یارین سەدیفی نۆرەکەیی؟٣1
 نەول نە مانا و نەرام ەری ،سورە،یە لە نورمانی پیر ا دال٣٢
 م  دیل ڵەکاناەنونی مەیاوور تۆمارکراو لە نەوا ل نەولی ٣٣
 




  


 

 کریڤۆ
 

قەڵغانێک  بۆ بەرگری لە شۆناس و  ۆڵکڵوری کوردی. لەالیەکی تتر بە درێوایتی 
یان )جکا لە باسی دینی و ڕمێنتی -ان حوجرەی  ەق،مێوووی ئکموم لە کوردست

ئتتایکنی(کە شتتوێنەک بتتووە بتتۆ پەروەردەکردنتتی کەستتانێڕ بتتۆ وەرگرتنتتی پتتیەی 
مەالیەتتتتتی )مامۆستتتتتای ئتتتتایکنی ئکمتتتتوم( جۆرێتتتتڕ کتتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتتی لتتتت، 
دەوەشێتەوە، هەروەک تەککە و اانەقای دوو تەریقەتی نەقشەەنیی و قادری کە 

گەی مەدەنتتتتی بتتتتوونە بەڵکتتتتوو وەک ڕێکخراوێکتتتتی نەک هەر جۆرێتتتتڕ کتتتتۆمەڵ
ۆی وکان( ئەمتتککتهاڵیه)ڕایەڵە کۆمهکۆمەڵگەی مەدەنتی ڕۆڵتی سۆستکال مێتییای 

اڵتی ستتهر دهرامەتهبه ی  لتهبکته کرت شتکمانهڕوانکنێڕ ده ت بهنانهگێواوە و ته
موو هتته تی کتهاڵیتتهاڵتی سکاستی و کۆمهستتتهده ک تاکته راون وهوت دامتتهمزگته
کان وەک ئتامرا ی باڵوکتردنەوەی تککتهاڵیهکانی قۆرغ کردبوو. تۆرە کۆمهجومگه

چاالکککەکان و هەواڵی تتایەەتی دەکەوێتتە چوارچێتوەی مەدەنکتکەت کە ئەو ڕۆڵە 
لە کەونتتی کتتوردا جکتتا لە حتتوجرە و تەکتتکە و اانەقتتا و دیوەاتتانی ئاغتتا و مکتتر و 

وەبەر دەکەوت بتتتۆ مەبەستتتتی یتتت  ئەو پشتتتکەیان -بەو، حەمتتتام و ستتتەرکانی
 باڵوکردنەوەی هەواڵ و  انکاریکەکانی ڕۆژی کۆمەڵگەی ئەوکات.

سەدەی نۆ دەی  ایکنی کە دەکرت بە سەدەی ڕابوونی کورد پێناسە بکرت بە 
ستتتتتەرهەڵیانی  یتتتتتاتر لە پەنهتتتتتا شتتتتتۆڕش و بەراتتتتتودان دوای دەستتتتتتەاڵتی 

وێرژێنێکتتی  مکرنشتکنەکانی کتتورد هێتتیی هێتتیی چەمکتی کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی بە
نتتوت ستتەرهەڵ دەدا کە ئاکتتامەکەی دەرکردنتتی یەکەم ڕۆژنتتامەی کتتوردی لە 

( بتتتتوو. بە تتتتتایەەت ئەو کیوپتتتتانەی لە بتتتتاکوور و لە شتتتتارەکانی 1٨9٨قتتتتاهکرە )
دیاربەکر، مەالتککە، ماردی ، اارپۆت و...وەک شتوێنەک بتۆ چتاالککی مەدەنتی و 

بە شتێوەیەکی ستڤکیمەنی  برەودان بە هەستی ناستکۆنالکزمی کتورد دادەمە رێت  و
پەرەیان پ، دەدرت، دواتر ئەو پێواژۆیانە لە سەدەی بکمتەم لەونێکتی متۆدێرنتر 

 بەاۆوە دەگرت.
دەگەڵ هەمتتوو ئەو گوشتتار و اە ەقتتانەی لە الیەن دەستتتەاڵتیارانی ناوەنتتی لە 
هەر چوارپارچەی کوردستانیا بووە، چکنی هەڵەواردەی کورد بێوچان هەوڵی داوە 
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ەکتتانی اتتۆی بەر  بکتتاتەوە، کئاشتتتککانە و مەدەنتتی ویمتتت و دااوا یلە ڕێتتگەی 
جتتارێکی تتتری  دوای ستت، پەیماننتتامەی چەوستتێنەران )ستتایک  پککتتۆ، ستتێور و 

نەتەوەکتتان دەکەوێتتتە بەر شتتااڵوی -لتتۆ ان( کوردستتتان بە دامە رانتتینی دەوڵەت
ژینۆستتتتایی، ئاستتتتێمکیەبوون و قوکتتتتردن و، بزاڤتتتتی حەقختتتتوا انەی کتتتتورد ستتتتەر 

 داتەوە.هەڵیە
و لە جەرگەی شتتتەڕی دووهەمتتتی جکهتتتانی یەکەم کتتتۆمەڵەی ژیارمەنتتتیی ئتتته

هکنتیێڕ  ک( لە شاری مهاباد دادەمە رت کە دواتر به13٢1م "ژێکاک")ردهسه
گتتتتۆڕان، حکزبتتتتی دێمتتتتۆکراتی کوردستتتتتان  ەلمتتتتە ەی وجتتتتوودیی اتتتتۆی لەو 

 کۆمەڵەیەدا دەبکنێتەوە.
لە دۆاتی مەوجتود تێگەیەتوون )؟ ئەو کەسانەی ژێکا کان دامە رانی ئاگاهتانە 

لە بواری دەرەکی کە جکهان تووشی شەڕێکی گەورە بتووە و دەستتەاڵتی سکاستی 
ئێرانک  کەوتۆتە نێو گەمەکە و ؟ لە بواری نێواۆیی، بە هەستتکردن بە بتوونی 
ڕێکخراوێکتتی وەهتتا کە بتتتوان، النتتککەم لە پتتارچەیەکی داگکرکتتراو بە شتتێوەیکی 

اوا یکەکانی گەلی کورد تێیا باس بکترێ  هەربتۆیە سڤکل و مەدەنی ویمت و دا
یەکێڕ لە کۆڵەکە سەرەکککەکانی دامە رانینی ئەم کۆمەڵەیە "مەدەنکەت" بتووە. 
ئەو چەنتتتتی کەستتتتایەتکەی دامە رێتتتتنەر؛ هەڵەتتتتواردەی چکتتتتنە جۆراوجۆرەکتتتتانی 
کتتۆمەڵگەی ئەوکتتاتی کوردستتتان بتتوون، بەبتت، جکتتاوا ی کە دواتتتر  یتتاتر پەرەی 

اتتتوانی حکزبتتتی دێمتتتوکرات، کۆمتتتاری کوردستتتتان دادەمە رت  ستتتەنی و لەستتتەر
ڕۆژ لە دامە رانتتتتتتتتینی حکزبتتتتتتتتی 160ی هەتتتتتتتتتاوی( )دوای  13٢4 ، 1946)

دێمتتوکرات، کۆمتتاری کوردستتتان لە مەیتتیانی چتتوارچرای مهابتتاد ڕادەگەیەنتتوت( 
دوای دەستتتتەەکاربوونی کۆمتتتاری کوردستتتتان لە یەکەم ئەرک و چاالکککەکتتتانی، 

و دواتتر ڕێکختراوی  34وی ژنان وەک ڕێکخراوەکتی مەدەنتیدامە رانینی ڕێکخرا

                                                                    
 تونالتری  شا و  نی نهد  ۆی  ا کی سیاسی و مه واڵتانی تر ەن نه له که دایهکات ک له مهل مه ٣٤
 واڵتای د مین کاان ڕووی لاه 1٩٦٠ی نوڤاام ری ٢5 ی لاهساتهو کار   مهکوەرت  و نوغ ت  و د د 

 لی میرانڵ ناسراو کهسێ خوشکه دا و نه




  


 

 کریڤۆ
 

الوان بتتوو. بتترەو بە کتتاری هتتونەری، شتتانۆ، اوێنتتین و...درا کە هەمتتوو ئەمتتانە 
دەکەونە با نەی کۆمەڵگەی مەدەنی. لت،، بە نەمتانی کۆمتاری کوردستتان )دوای 

مانتتگ دەستتتەاڵت( هەمتتوو ڕێکخراوەکتتانک  لەستتێیارە دەدرێتت ! بە هێرشتتی  11
دا درێتتوه بتتۆ ستتەر کوردستتتان مەیتتیانی مەدەنکتتکەت وێتتران دەبتت،. )لتتهئەرتەش 
 کرت(.ده یهڵهم کۆمهسی ئه یاتر با
 

 (:١٩٥٩-١٩٥٨یەکیەتی قوتابیانی ئایینی و مەدەنیی کوردستان )
(   ەیک  هە امە جس ب شحاو ی ١٣٣٧ ه ویکس  ١٩٥8  ش شتڕشس ەەالوکژی 

 م  ححححەتس    مت   مەححححیمس  کا و ححححی   بە ەلححححیس و  ە ئە احححح مس  ححححە   ە س
ف   ححیە ەی تە یەتححملە و فلحح   و تا ححەوتمژی ڕکژییححس ش هە لحح همس  ەهححلەوی 
ویی ەە حححس کحححا و  ە ئ ححح ە   یمححح  ەیەک  ە یات بمححح  س کحححا و  ە شححح  ی  حححکە 
بمححح  کەی وەمەن ە حححە س ڕک ی ەوک حححس  ملحححەیس مەوە ممححح   بە  ححح وی "یەکمەتحححس 

 یە ەحتڕێد بمح  کەی ئە  ڕک یح ەوە یات بم  س ئ یمکس و مەوە محس کا و حی  " ه کح
 ە بەرتیە  کح و ەوەی راککحە ی ی کحا وی  بە کحا وی راککحە ەوە و  او حمە 
 ف  بحححاو س نمححح  س کحححا وی(  نیکحححەووک و ەوەی م حححژووی کحححا و و ه  حححەە  و 
باڵوکحح و ەوەی کی بححس کححا وی و باڵوکحح ەوە کا ویمەکحح    چحح ک  و س ییحح   و 

کەە ی ئح یمکس کە ر حامە  رە جمحمەکەی ەانە ە س یات بمم   و ک و ەوەی راک
بی کیە ئە یت یاتح بممە  حە چاوەک  مد وەبحێ ر حامە  وە  بە بڕوە  مەک  مح   
ب ک ە و وەک وە چاوی راککە ی  مەوە ممەک   وەبیەن ککمحەد ئەو ڕک یح ەوەیە 
هەوڵس وەوە یەکمەتس و ئ شیممەک  ە  اە  یات بمەکح     حب ب  ک حە بەهە  ووو 

ەتە فەی  حح  س مححتەەو  و مەو ە ححەی ئحح یمکس  وەەەە یات بمحح  س وە ححیەکەیەوە  و
یات بی  ە فە مممە ه وچە رەکح    ئەو ووو وە حیەیە کە  ح کتکمس کا یحاو ی  ە 
  اە م   وەباو  وە یەی یەکە  وووهەمس بە "ب ەیە" وەنە س و وووهەممد وەک 

ییحس بحاو  ووەکەوتاو  ەی ی ئەوە س وەکح ود وەمەن ککە ە حس ئەو ڕک یح ەوەیە ب 
 ە   ححححەیە یابەیححححەوالی رەحححح کس  مەال مە ححححەیە ک اڵ ەیححححس   ححححەیە جەممحححح  
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مە و رحححححس  مەال مەریحححححاوو  حححححەج وی  مەال  ححححح ڵ  را ححححح ەوی  ئە ححححح ەو 
 ححم ەجەویکس  مەال  حح ڵ  هحح  وو س   ححەیە مەریححاوو  ححکاە ی  شحح   ئەرححیەو 
فەنڵس  مەال  ح ڵ  مەجحەی  شح   تح هم   شح    حەیمە  شح    حەویش مە وو   

ئەرححیەو ئە حح تڵس  شحح   یا ححی   مە و    مەال ئەمححمە  ححاککس  ئە حح ەو  مەال
ماوەڕیەححس  فحح ت  ش یا ممەححامس  چحح وە(د ئەوە ە  ححێ کە ححس یەکەممحح   فەیححێ 
باو   ە متەەوتحس "یەبحەوەبە "  ە ەەڕەکحس  حە تە تڵەی شح  ی  حکە و مەال 

 س   ڵ  و مەال مەریاووید فەی س متەەوتس "ئ بح  نەمح  "ی ەەڕەکحس جاو ەکح 
شح  ی  ححکەد شح یە س ب  ححە ئە  ڕک یح ەوە  ەە لححیە ئەو ج یح یەی کححت ی ەیەک 
ببە ححیێ و بە  حح مە و  ەیحح ەوی   ارححت بکاو حح ە و بە    ححم  ەتممەک   وەبەش 
ب      ەالیە  وەمەن ەوە تە  هممەکح  س ڕکژییحس شح  ئ شح  ە کح ە  و  ەالم  یح   

 ٣٥و ە و کتت یس بە تەمە س ه  د
 

 (:19٧٨-19٧1)کۆڕی زانیاریی کورد 
کۆڕی  انکاریی کورد وەک ئەکەدێمکا و ناوەنیێکی ئەدەبی کە لە بواری  مان 
و وێوەی کورد لە بەغیا گەلێتڕ چتاالککی کترد و ازمەتێکتی  ۆری بە  متان و 

 ئەدەبکاتی کورد کردووە. 
ی هەتتاوی کە شۆڕشتی گەالنتی ئێتران بەستەر ڕێویمتی 1357هەتاکوو ساڵی  

دەتوان  بڵتێ  بزووتنەوەیەکتی مەدەنکتی ئەوتتۆ کە ڕۆڵتی پاشایەتکیا سەردەکەوت، 
بنەڕەتکتتتی لە ڕووداوەکتتتان هەبتتت، و پتتت، ڕێتتتی دیتتتار بتتت، نتتتابکنرت، بەاڵم هەر بە 

جارێکی تر ڕێکختراوە مەدەنککەکتان لە  1357سەرکەوتنی گەالن دوای شۆڕشی 
ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان وەجموجتتۆڵ دەکەون بەاڵم بە هتتۆی دەستتتەاڵتی ڕێویمتتی 

 ێران تەمەنی ئەو ڕەوتە مەدەنککانە کورت بۆتەوە.ئکمومی ئ

                                                                    
 ٢٠١٥( د. یاسین سەردەشتی، سلێمانی ١٩٥٩-١٩٥٨یەکێتی قوتابیانی ئاینی و مەدەنی کوردستان)35 
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ڕایەکتتی تتتر بە هەبتتوونی کەستتانی شتتارە ا، پمتت ۆر و نتتاوا ەی کتتورد )ماموستتتا 
هێم ، ئەحمەدی قا ی و...( حکومەتی ئێتران بە ئامتانهی سکاستکی اتۆی؛ ئکزنتی 

نگی وێوەیتتتی لە ڕۆژهەاڵتتتتی کوردستتتتان دا رهتتتهکتتتارکردن بە ڕێکخراوێکتتتی  ه
وکتتتردنەوەی  ەرهەنتتتگ و ئەدەبتتتی کتتتوردی، گۆڤتتتاری ستتتروە( ئەو )ناوەنتتتیی باڵ

کەستتایەتککانەی کتتورد ئەو هەلەیتتان بەباشتتی قۆستتتەوە و لە چوارچێتتوەی یاستتای 
ئێران ازمەتێکی  ۆریان بە  ەرهەنگ،  مان، ئەدەب و ڕۆژنتامەگەریی کتوردی 

 کان لتتههمۆستتکقایک ت تک تتهتایەتتهکان بهریکتتههونه گروپتته وهکی تتترهالیتتهکتترد. له
 تکان کێشتتا و بتتهحمتتهلێڕ  هگتته وهری ئتتاوا  و مۆستتکقای کوردیکتتهبتتواری هونتته

 ت کرد.ری  ۆریان ازمهوتێکی هونهک ڕهکانکان وهنوانینی چاالکککه
دواتتتر لە کۆتایکەکتتانی دەیەی شەستتتی کتتۆچی ئەنهتتومەنە ئەدەبککەکتتان وەک 

و دەستتتتکان بە چتتتاالکی ڕێکخراوێکتتتی ستتتڤکل لە حەو ەی ئەدەبککتتتات دامە ران 
کتترد، ئەوە دەستت ێکێڕ بتتوو بتتۆ ئەوەیتتکە لە بەشتتی هەرە ۆری شتتارەکانی تتتری 
کوردستتتتان ئەنهتتتومەنی هاوشتتتێوە دابمە رێتتت  و دەستتتت بە چتتتاالککی  متتتانی، 

 کولتووری و وێوەیی بکەن.
لە کۆتتتتتتتایی حە تاکتتتتتتان و ستتتتتتەرەتای دەیەی هەشتتتتتتتای کتتتتتتۆچک  دەگەڵ 

الیەن دەوڵەتەوە ڕێکخراوگەلێکتتتی  ۆر ڕێکخمتتتتنەوەی یاستتتای "ستتتەمەن"ەکان لە
وەک، کرێکتتاران، ژینگەپتتارێزان، شتتااەوانان، منتتیاڵ ارێزان،  انمتتت و  ێرکتتاریی 
 مانی کوردی و اێراوا ی و... وەک دامە راوەی مەدەنی بە ئامتانهی اتزمەت 
بە پەروەردە، ڕاهێنتتان، باڵوکتتردنەوە و ناستتانینی هتتزری جکهتتانی و ڕۆشتتەنگەری 

ە ڕۆژهەاڵت بەدوور لە سکاستتەت و ناوەنتتیەکانی دەستتتەاڵت کتتۆمەاڵنی اەڵتتڕ ل
 سەربەاۆیانە ئەرکی اۆیان بەج، دەگەهێن .

متتتاوەی دوو دەیەی ڕابتتردوو جکتتتا لە دەستتتەکەوتەکانی  انمتتتتی، بەگشتتتی لە 
یانە بێتە مەییانی بەرگتری لە شوناستی -کۆمەڵگەی مەدەنی توانکویەتی پراگماتی

شتی و داامتنی دووکتان و بتا ار لە بەشتی اۆپێشانیان و مانگرتنی گاۆی و بە
 ۆری شتتارەکانی کوردستتتان بەهتتۆی تێتتروری دوکتتتور قاستتمیوو، لەستتێیارەدانی 
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دەربوینتی هەستتی اەڵکتی کتورد لە ڕۆژهەاڵت بە شتێوا ی ،  ینیانککانی سکاستی
متاتەم و دیتون لە ،  متتکواڵ، جۆراجۆر وەک اۆپکشانیان، مانگرت ، گردبتوونەوە

انی تتتتتری کوردستتتتتان و دوای مووشتتتتەکەارانی قەاڵی شتتتتک  و شتتتتایی بەشتتتتەک
ی اەرمانتتتان(بە داامتتتتنی ٢1دێمتتتوکرات و لەستتتێیارەدانی ستتت، الوی کتتتورد)

دووکتتان و بتتا ار لە بەشتتی هەرە ۆری شتتارەکانی کوردستتتانی ڕۆژهەاڵت اتتۆی 
 یاتر نکشان داوە. یا ئەو کەم ەینانەی دوای بومەلەر ەکەی ئکوم و کرماشان و 

شتتارەکانی پتتول دواتتتەر و متتامۆاڵن لە لۆرستتتان ) اگتتوۆس ستتێاڵو و لێمشتتتی 
 چاوەڕێمانە( بۆ هاوکاری و یارمەتی بە اەڵکی لێقەوماوی ئەو ناوچتانە کترا و لته

یان هات اڵت بۆ پشتکوانی ڕۆژئاوا جمهقامی ڕۆژههچۆن شه که 139٨ری  بهڕه
ەو ڕاستتککەن. کرد، نکشانیەری ئ رکۆنهتی  اشکمتی تورککان سهوڵهو هێرشی ده

لەم دوایانەشیا بە هاتنی ڤایرووسی کۆرۆنا، چاالکانی مەدەنی و ڕێکخراوەکتان لە 
ستتەرجەم شتتار و ئاوایکەکتتتانی کوردستتتان جۆرێتتتڕ اۆبەڕێتتوەبەری مەدەنککتتتان 
 نکشان دا و جارێکی تر سەلمانییان دەتوان  هاوکار و یارمەتکیەر و اۆسەر ب .

بتتاکوور نەکەیتت  کە لە جتتۆری اۆیتتیا یتتا حەیتتۆە باستتی چاالکککەکتتانی کتتوردان 
نتتتتتاوا ە بتتتتتووە. لە قۆنتتتتتااێکی کتتتتتاتی کتتتتترانەوەی سکاستتتتتی لە تتتتتتورککە دوای 
هاتنەسەرکاری )ئاکەپە(کۆمەڵگەی کوردانی باکوور توانکان ئاوە مەنتیانە کتار بتۆ 
سەرامتنی کۆمەڵگەی مەدەنی بکەن و ئەم چاالککتانەی کتۆمەڵگەی ستڤکل لەو 

وجۆرەکتانی بەستتێنی مەدەنککەتتیا لە مێتوووی بەشەی کوردستان لە بەشتە جۆرا
 کورد و کوردستانیا دەدرەوشێتەوە.

 
 کۆمەڵگەکان:

 وهبتتتواری کتتتارکردی سکاستتتککه کان "کۆمەڵگەکتتتان" لتتتهسکاستتتککه  انمتتتته لتتته 
کترت پێی قکاس و تێکچوژاوی کۆمەڵگەکان دهکردن. بهو شرۆڤه پێوانه ارێنهده
تی بتتۆ وڵتتهکتتۆمەڵگەی ده ری اۆیتتیاوپتتههتتۆ  و له تنکڕ،ک، ئتتهنییی وهبهستتتهده
وشی کولتووری، بۆ ڕه وهڕێتهگهده م چێکردهیا ئه م کارکردهرچاو بگکرت. ئهبهله




  


 

 کریڤۆ
 

شێوا  و  ۆرمی  کرت بهو ده یانههه م کۆمەڵگەیانهئه جوگرا کایی و دیرۆکی که
پێی بۆچتوونی ڵناستی و بتهمهڕوانکنی کۆ برن. بهرجکاوا  هێزی سکاسکی اۆیان ده

م تی و ئکتتتر هتتک ، بتتهوتێکی مرۆڤایتتهستتتکه"دهر ئێتتڵ بێرگێتتر"، کتتۆمەڵگە واته"پکتتته
ر ستهریی بهحتاڵی گتۆڕانە و کاریگته وام لتهردهبته وتهستتکهم دهئته که جکاوا یکه

اڵم بته وهکۆمەڵگەیان پێڕ هێنا کان،". واته مرۆڤهیهکانی اۆییا ههرهمهێنهرههبه
نوت رلهکانی اتتۆی ستتهو پارادایمتته وهڕێتتتهگهموو ڕۆژێتتڕ دههتته رهم اوڵقێنتتهئتته

و ییی ئکنمتتانک  بتتهکی گشتتتی کتتۆمەڵگە، گروپتتهیهشتتێوهاڵم بهکتتات. بتتهده پێناستته
ت یتتتا بتتتواری نکشتتتتمانی، حاکمککتتته کتر پێتتتڕ بتتتێ  و لتتتهڵ یتتتهگتتتهی دهرجتتتهمه
 ب،.شکان ههنی هاوبهکتر الیهڵ یهگهڕوانکی کولتووری دهچاوه
کتۆمەڵگە لە دەوڵەتتان و  ی ئێمتهکهی باستهچاوییکه کی گشتی و بهیهشێوه به

ارە( بەستتەر دوو لتتڕ دابەش بەتتتایەەت حکتتومەتە توتالکتەرەکتتان )کە تتتۆاتر دیتت
 دەکرێ :

 
 ئا.کۆمەڵگەی  ەرمی

 ب،.کۆمەڵگەی نا ەرمی
 
 حکومەت، دەوڵەت          ئا.کۆمەڵگەی  ەرمی           

 
 ستوونی

 
ئا. کۆمەڵگەی  ەرمی: بەو شتەبەنگە لە کتۆمەاڵنی اەڵتڕ دەگتوترت کە ستەر 

. هەموو ئەو تاکانەی سەر بەم کتۆمەڵگەیە،  ەرمک بە دەوڵەت و دامە راوەکانی 
لە سەرۆک و بەرپرسانی پتیەبەر  هەتتا چتاپە  و پاستەوانێڕ و هەمتوو ئەوانەی 

ماتکتتان ال پەستتەنی بتت، دەکەونە چوارچێتتوەی کتتۆمەڵگەی یاستتا و ڕێمتتاکانی حکو
 ەرمتتتی. ئەگە لە پێشتتتوودا بە کتتتۆییەی دەوڵەت پێناستتتەیان بتتتۆ کتتتراوە، ئێمتتتتا 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

یتان بتۆ دانتاون بە -ناوەکەی گۆڕاوە بۆ کارمەنیی دەوڵەتی یا نا ناوی  ەرهەنگی
کۆمەڵێتتڕ تایەەتمەنتتیی کە بۆیتتان داتاشتتراوە هەتتتا دەگەڵ کتتۆمەڵگەی نتتا ەرمی 

ا ی هەبێت، وەک شێوا ی قمەکردن، جیوبەرگەکانکان، پرستکو پێەەاشتک  جکاو
 لە بانکەکان بۆ دانی  ەمانەتی وام و قەر  و دەستەچەک و... .

شتتێوا ی کتتارکردن لەم جتتۆرە کتتۆمەڵگەیەدا ئەستتتوونککە و دەستتتەاڵتەکان لە 
ژێتترەوە بتتتۆ ژوور، هەڵتتیەچنرێت. بتتتۆ مکنتتتاک لە سکمتتتمی نکزامکتتتیای واڵتێکتتتی 

تۆری وەک ئێتتران لە ستتەربا ێکەوە هەتتتا، ستتەرجواە، گروهەتتان، ئوستتتوار، دیکتتتا
ستوان، سەروان، سەرگورد، سەرهەنگ، سەرتکب، سەرلشتکر، وە یتری بەرگتری، 
ستتتەرۆککۆمار لە کۆتایکتتتتیا و لە بتتتان هەرەمەکە ڕێتتتتەەری هەڵکەوتتتتووە. یتتتتا لە 

کتتتتان و ارەتختتتتانەیەکی وەک پەروەردە و ڕاهێنانتتتتیا لەو کەستتتتەی کە قوتابخانە
اتتاوێ  دەکتتاتەوە هەتتتا مامۆستتتا، نتتتا م، متتودیر، جێگتتری بەرپتترس، بەرپرستتتی 
پەرەوەردە و ڕاهێنان لە شارێڕ، جێگری بەرپرسی گشتی )مودیرکل(، بەرپرسی 
گشتی لە پارێزگایەک، جێگتری وە یتر، وە یتر، ستەرۆککۆمار و دیمتان ڕێتەەری! 

سکاستتتی.  ئەمە نمتتتوونەیەکی بەرچتتتاوە لە کتتتۆمەڵگەی  ەرمتتتی یتتتا کتتتۆمەڵگەی
لەالیەکتتتتی تتتتتر و بە ڕوانکنێکتتتتی حقتتتتووقی و یاستتتتایی حکومەتەکتتتتان لە ڕەوتتتتتی 

بەلت، دابەشکردنی دەستەاڵتەکان مکانکزمێکی هەتاڕادەیەک هاوبەشکان هەیە، ل،
 لە ڕێویمەکانی دیکتاتۆردا هەمکمان ئەم مۆدێیە دەستکاری کراوە.

لە  (متتتتا زان، لە چتتتتاای ڕەوشتتتتەنگەری1755-16٨9شتتتتارڵ دۆ مونتمتتتتککۆ )
 ەرانمتتتتتە بکتتتتترۆکەی سکاستتتتتکی اتتتتتۆی لەمەڕ دابەشتتتتتکردنی دەستتتتتتەاڵتەکان 
دەنووستتتتێتەوە. ئەو یەکەم کەس بتتتتوو کە لە کتێتتتتەە بەناوبتتتتانگەکەی "ڕووحتتتتی 
یاستتتتاکان" دا، دابەشتتتتکردنی دەستتتتتەاڵت بەپێتتتتی بەرپرستتتتکارەتکەکان )هێتتتتزی 

ام  بەڕێوەبەری )مهریە(، یاسادانان )مقننە(، داد )قضائکە( لەژێتر کتاریگەریی تت
هابز و جان الک و دێکارت و... باس دەکا(. مونتمککۆ کتاریگەریی ڕاستتەواۆی 
لەسەر شۆڕشتی مە نتی  ەرانمتە و ئەساستنامەی واڵتە یەکگرتووەکتانی ئەمریکتا 
دانتتاوە کە لەالیەن تومتتاس جێۆرستتۆنەوە بتتۆ ستتەربەاۆیی واڵتتتی ئەمریکتتا ئامتتادە 




  


 

 کریڤۆ
 

یونتتتان هەبتتتووە بەو (. ئەو بتتتاوەڕی بە دێمۆکراستتتی ستتتەردەمی 1776کرابتتتوو )
دەستەاڵتە و هێتزی  ۆرەوە هەر وەک بۆچوونەکتانی هتابز، بەاڵم لەهەمتان کاتتیا 

 .36وابووە دەب، هێز لە نێوان هەڵەواردەکانی کۆمەڵگەدا دابەش بکرتپێی
لەهەمان کاتیا ئەگە حکومات، لەو ست، هێتزە ستەرەکککە، دەستتەاڵتی  یتاتری 

ووشتی ستەر بە کەستێکی دیتاریکراو هەب، و لڕ و پۆپی تری لت، بەێتتەوە و هەم
بتتت، کارەستتتات ڕوو دەدا، بەتتتتایەەت لە شتتتێوا ی حکومتتتاتە دیکتاتۆرەکتتتان ئەم 
دیتتتاردەیە ڕوونتتتتر دەردەکەوت. )لە ئێتتتران جکتتتا لەو ستتت، هێتتتزانە مەجیتتتک  یتتتا 
پەرلەمان، قە ایی و موجریە ئەوانەیان هەن: مەجمەعی تەشخکمی مەسیەحەتی 

نکگابان، شووڕای عالکی ئەمنکەتی نەتەوەیتی،  نکزام، مەجیکمی اوبرگان، شووڕای
شووڕای عالکی ئکنقوبی  ەرهەنگی و... . لە ئاکامیا هەموویتان ستەر بە ڕێەەریتی 
. واڵت  کە ئەویت  ویویەتتی متوتڵەقەی  ەقتکهە! و اتاوەنی حتوکمی حکومەتککته
نمتتتتوونەیەکی بەرچتتتتاو لە دابەشتتتتکردنی دەستتتتتەاڵت کە کارەستتتتاتی سکاستتتتی، 

 ابووری، نکزامی و... ل، دەکەوێتەوە(.کۆمەاڵیەتی، ئ
 

ب،.کتتۆمەڵگەی نتتا ەرمی، بەو کتتۆمەڵگەیە دەوتتترت کە تاکەکتتانی بەشتتیار لەو 
 تتتۆرمە کتتتۆمەاڵیەتککە ستتتەر بە دەستتتتەاڵتی سکاستتتککەوە نتتتک  و بەپتتتێچەوانە لە 
کۆمەڵگەیەکی سڤکییا و لە بەشی جۆراوجۆرەکانی یا توێوە جکاوا ەکانی کتۆمەڵگە 

دێ . کران، با اریکەکان، ژنان، اوێنیکاران، جووتکاران و...(پێتڕ)کرێکارەکان، شۆ 
 دەدا.لە نێوەڕۆکی ئەمهۆرە کۆمەڵگەیە دوو ڕەوت سەرهەڵ

-NGOیەکەمکتتان ڕێکخراوەکتتانی کتتۆمەڵگەی مەدەنی"ڕێکتتام" )ستتەمەنەکان، 
 کان.تککهاڵیهکان( و دووهەم، بزووتنەوە کۆمهیە
 
 

                                                                    
ارن رگن  جان ن سیر حک   جام ە ملنین ترج ە  وم  نیک انلیبل آمواشاکلە تواناال  ااپ اول  ٣٦

 ٢٠1٦واشنگت  
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 بزووتنەوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی    ب،. کۆمەڵگەی نا ەرمی            
 کۆمەڵگەی مەدەنی ڕێکخراوەکانی                                       

 ئاسۆیی
  

 پێناسەگەلی گشتی بۆ کۆمەڵگەی مەدەنی:
 کۆمەڵگەی مەدەنی بۆ ڕاگرتنی بااڵنمی نێوان دەستەاڵت و اەڵکە. -
 کۆمەڵگەی مەدەنی پێوەنییکە کۆمەاڵیەتککەکان . -
 کۆمەڵگەی مەدەنی ڕایەڵەی پێوەنییکەکانە. -
 کۆمەڵگەی مەدەنی ئەنهومەن و دامە راوەکان . -
تێچتتتووتری  جتتتۆری ڕێکخمتتتتنە لە کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی باشتتتتری  و کەم -

 چێکردنی دەستەاڵتی اەڵکی بۆ گۆڕان.
 کۆمەڵگەی میەنی ئاگا لەیەک بوونە. -
 انە لەنێو کۆمەڵگە.کۆمەڵگەی مەدەنی هێمای پێوەنییکە مۆدێرنەک -
 کۆمەڵگەی مەدەنی اوا یاری شە ا ما ی لە کارەکانی حکومەتە. -
 یە بۆ بەرگری لە ما ی کار.-کۆمەڵگەی مەدەنی ڕێکخمتنی سێنۆی -
کردنی "گو تمان"تتتتە)وێوەمان( لەنێتتتو کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی  ەبتتتری دروستتتت -

 کۆمەڵگە.
 ە.کۆمەڵگەی مەدەنی پردی نێوان دەستەاڵت و کۆمەڵگەی -
 کۆمەڵگەی مەدەنی نەقیی سکاسەت و کارەکانی دەوڵەتە. -
 کۆمەڵگەی مەدەنی یارمەتکیەری حکومەتی دێمۆکراتککە. -
 کۆمەڵگەی مەدەنی پشتکوانی دێمۆکراسککە. -
 کۆمەڵگەی مەدەنی هەستی متمانەیە لە نێوان کۆمەڵگە. -
 ئکنمانی. کۆمەڵگەی مەدەنی هەوڵێکە بۆ برەودان بە پێشکەوتنی بەردەوام و -
 کۆمەڵگەی مەدەنی توی لە ڕێکخراوەکانە. -
 کۆمەڵگەی مەدەنی مەتاڵ و لەم ەرە بەرامەەر دیکتاتۆرەکان. -
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کۆمەڵگەی مەدەنی بتۆ ئاشتتی و ئتا ادی، بتۆ پاراستتنی ژیتنگە و ڕۆشتنگەری  -
 بەییااە.

 کۆمەڵگەی مەدەنی ڕمەی اەڵکە بۆ دیکتاتۆران. -
پێکردنی یەری اەڵتتتکە بتتتۆ بەشتتتیاریکتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی پشتتتتکوان و هانتتت -

 اەڵڕ لە چارەنووسی اۆیان.
 کۆمەڵگەی مەدەنی سەنگەری پێواژۆ کۆمەاڵیەتککەکانە. -
 کۆمەڵگەی مەدەنی بەگوداچوونەوەی ناعیاڵەتککەکانە. -
کتتتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتتتی چڵغتتتتتووی ئەتنتتتتتککە ڕەنگککەکتتتتتانە بتتتتتۆ ڕامتتتتتاڵکنی  -

 .37دیکتاتۆرەکان
 و کۆمەڵگەی مەدەنی... .  
 
 یبەتمەندییەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیتا
. کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی کتتۆمەڵگەیەکی یاستتامەنیە کە یاستتاکانی بتتۆ ستتەرجەم 1

 شارۆمەنیانە.
تێچوو، . کۆمەڵگەی مەدەنی لە نێواۆوە کۆنترۆڵ دەکرت، ئەم کردەوەیە کەم٢

 بەردەوام و دڵخوا انەیە.
لە نکزامتی  . چاالکی و بەشتیاری لە کتۆمەڵگەی مەدەنتی بە شتێوەی بەربتاڵو3

کردن و لە ئاکامتیا "متمتانەی جڤاکککە کە دەبێتە هۆی هەست بە بەرپرستکارەتی
کتتتتۆمەاڵیەتی" لە ئاستتتتتی کتتتتۆمەڵگەدا پەرە پێتتتتیەدا )بتتتتۆ نمتتتتوونە کەم ەیتتتتنە 
اێراوا یکەکان و هاوکاری و یارمەتککەکتان بتۆ اەڵکتی بتوولەر ە و ستێاڵولێیراو 

ک بە ئۆرگانەکتتتتانی کە اەڵتتتتڕ متمتتتتانەی بە کتتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتتی کتتتترد نە
 حکومات(.

. کتتتۆی گشتتتتکی دامە راوەکتتتان و ئەنهوومەنەکتتتان لە کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی، 4
 سەربەاۆ و جکا لە دەوڵەت، چاالک .

                                                                    
 ٢٠15پروەە آمواشکلە توانا  ورنە انمن جام ە ملنین گفتار ان امینە ا و تظل عل لارین کا ٣7
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 . چەمکی کۆمەڵگەی مەدەنی بە واتای ئەموۆیی هی سەردەمی مۆدێرنە.5
. تاکەکتتتان لە کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی اتتتۆ لە هەر کردەوەیەکتتتی تونتتتیوتکوی 6

 وەڕیان بە دیالۆو و پێکهات  هەیە.دەبوێرن و با
. چەمکتتی کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی بەپێتتی گەشتتە و گتتۆڕانی ژیتتانی کتتۆمەاڵیەتی، 7

 دەگۆڕت.
. پیۆرالکمتتت  و ئتتتاڵوگۆڕی هتتتزر و ئەنیێشتتتە لە  ە ای گشتتتتی کتتتۆمەڵگەی ٨

 مەدەنی بەردەوام گەشە دەکا.
ەبێتتە یە و د. لە کۆمەڵگەی مەدەنی پێوەنییکەکانی گرووپی بەشکوەی ئاسۆیی9

 هۆی شۆناسی هاوبەشی مرۆڤایەتی.
. لەوەهتتا کۆمەڵگەیەکتتیا، پێوەنتتییکە مەدەنککەکتتان لە ستتەرەوەی پێوەنتتییکە 10

 ازمایەتککەکان .
. سکاستتتتەت، بەرنتتتتامە، هەڵوێمتتتتت و چاالکککەکتتتتان ڕوونتتتت  کە ئەمەیتتتتان 11

 تایەەتمەنیی سەرەککی کۆمەڵگەی مەدەنککە.
ەر بنەمای بەرژەوەنییی گشتتی بتۆ . دامە راوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لەس1٢

کۆمەڵگە گرێەەستێڕ لە نێوان ئەنیامانی اۆیانیا دەبەست  و هک  قا انهێکی تر 
 لە دەرەوەی ئەم لێڕ تێگەیشتنە بوونی نککە.

. دامە رانتتینی و بەهێزکردنتتی کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی، ڕووداوێکتتی اێتترا نکتتکە 13
 ایەەتکی اۆی هەیە.بەڵکوو پرۆسەیەکی ئارام و لەسەرەاۆیە کە جووڵەی ت

.کۆمەڵگەی مەدەنی تایەەتمەنییی پەروەردەیی هەیە چوونکە بایەای کار و 14
 .3٨چاالککی گشتی  ێری تاکەکان دەکا

کەوابتتوو کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی لە بۆشتتایی نێتتوان بنەمتتاڵە و کتتۆمەڵگەی سکاستتی 
 و لە هەناوییا س، ڕەوت جکا دەبنەوە.  ل اێدە

                                                                    
 ل سەر اوەی پ شوو ٣٨
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 بزووتنەوە کۆمەاڵیەتککەکان. .1
 39. ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی )ڕێکام(.٢

 کان.تککهاڵیهه. ڕایەڵە کۆم3
 

 بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
( کۆمەاڵیەتککە کە بەوان Ethicdبزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی جۆرێڕ لە ئاکاری )

لە  هۆکتتتار، دەستتتتەیەکی  ا  لە مرۆڤەکتتتان دژکتتتردەوە و نتتتاڕە ایەتی اۆیتتتان
 ( ئاگاهتانە و مەبەستتیار لە دۆاتیcollestiv actinچوارچێتوەی، کتاری گشتتی )

)موجتود( دەردەبتون. ئەم ڕابتوونە دەتتوان، شتەبەنگێکی بەربتاڵو لە بتابەتە ئ  ەیس 
ستتەرەکککەکانی وەک، نتتابەرابەری کتتۆمەاڵیەتی، ئتتایکنی، هەاڵواردن و جکتتاوا ی، 

و...بتت،. پتتارادایمی ستتەرەکی ئەم تەنتتاهی، دۆاتتی ئتتابووری )هەژاری(، کولتتتووری 
پێواژۆیانە ناڕە ایەتکی ئاشتکانە و سڤکیمەنیە، هەرچەنی جۆر و شێوا ی تری  لە 
نا ەرمانکی مەدەنی هەر لە ڕێ ێوانی پو لە تونیوتکوی هەتا شتەڕ و تێکهەڵچتوون 
بتتتتوونی هەیە. دوو ئامتتتتانهی ستتتتەرەکی لەو بتتتتزوتنەوانەدا یەک: چاکمتتتتا ی)لە 

 دوو، گۆڕان)لە بەر تری  حاڵەتیا( اۆیا دەب . نزمتری  ویمتیا( و

                                                                    
NGOن ساااەمەنن ساااەنلیکان تەشاااەکوەن مەنواااومەنی مەدەناااین کاااۆمەاڵیەتین نەر ەنگاااین اماااانین ٣٩

خ رخوااین ەنانن منااڵنن کرتکارین ڕ ەنامەنووسانن ماەەاڵن ولللن سەرجەد دامەاراوەکاانن کاانونن 
دناای خەڵااک لە کاروناااری سیاسااین کااۆمەاڵیەتین نردنەسااەرتی پ کرناشااگا  و یااانەن وللل نااۆ نەشاالاری

کاااۆمەڵگەن یاساااامەنلنوونن جاااووڵەی سیاسااای کاااۆمەاڵیەتین کااارانەوەی  یماساااتی شااا وری سیاسااای
کەش کی ماوەاڵ نۆ خەڵک کە لە نەشە جۆراوجۆرەکانلا خۆیانن  مەرکەای یا عالد ت رکا ن ک  رک ای 

 ەموو مەماانە ناۆ گەشاەی نەردەواد و ڕاوەساتاوی  یرگرایی تکاد  پا ن کەشی دت وکراتیکن پلۆرالی
 کۆمەڵگە و نە   نوونی میرادە نۆ  اکاااین گۆڕینی یاساکان و گۆران دروس  نووەل

 حکومە 

 

 ننەماڵە



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

ت  مس   اەی  کتمەەیەتممەک   بەهحتی جت ەوجحت ی بتووتکەوەکح    حڕڕە یە و 
بە ئ  حح  س   تاە  کححە  ححکاو کب بححت جمحح ک و ەوەی وە کەوتە   اە ەیححەە ەک   
بححە نییەوەد ئە  ئ ڵتنیمحح  ە بححاو ە هححتی ئەوەی کەڵححب  ە ت یەیلححیکس ویحح ە  ە 

وتکەوەی کتمەەیەتس وە بیم کە و  ە ئ ک مەە جحاوە ەوەی جاح کس بە جم تس بتو
و ە ەوە  یححح    ە بححح بەتە ب بەتەکححح  س ویححح ەوەی وەک ەحححتڕە  و شحححتڕش   حححب

ت یبەتممەکحح  س تحح ی وەک ئ کحح  ی کححتمەە کححا   کحح ەوەتەوەد  ە ت یەیلححیە و 
 مح یە بە   ک  ە  ە ییممەک  س   اە ەیەە  بە بحتووتکەوەی کحتمەەیەتس وەتحاە مە ئ

ئ کحح  ی ەلححیس  کحح  ی ەلححیس  ڕەرححکەی کححتمەەیەتس  جمحح وەنیس کححتمەەیەتس  
وە ە تکس ڕە یەورت ب ەیەد  ە ڕە حیمەە ئە  بە ە ی  یس کتمەەیەتس و هەڵاکەە

وککێ و ئ مح یە بە ت یەیلیک  ە تە م  بەش ب  ە ف مس بتووتکەوە کتمەەیەتس   ب
   ک  ەی  ە بەرتی ئەو   کە د

 م  ححس -ئ وەحح  ی  ححاکس کحح وە ی کححتمەەیەتس ١٩٦٠ەکحح  س وەیەی  ە کتت یم
بحححاو د  ١٩٣٠رتیححح  بحححاو  و و و حححی ە ی ەلحححییم ت یە بتووتکەوەکححح  س ووەی 

کححح  ەکی  ی ئە  جمححح وەنیمە ن  تححح  الوە  و ی ححح   و کەمە ەتەوەکححح   بحححاو   کە 
کتمەەیەتممە  م  حممەک   -  ک ێ ڕەفی  ی ئەوە   ە ە  بکەم ی کە  کە  م  س

بححە کیەوەد  ە ئ ک مححەە بحح بەتس بححتووتکەوە کتمەەیەتممەکحح   وەک وە ححیا ی  ب 
کحح  ی ئەو کە حح  ەی  ححێ هحح   کە هحح وبم ی ئە  بححاە ە بححاو  یحح   بەشحح اەیەکس 

یمح  ەیەکس  ١٩٧٠چ الک  ە  بەشەوە تاکژیکەوەی   ک وووەد  ە ئە ا مەە  ح ڵس 
 ن   بم  کەی  اێ  ە  باە ەوە وکک  ک ە د

 حححەیمەک ئە  تمت یمححح  ە بە حححە  ووو ە وو حححس  ئەم ی ححح یس و بە  حححس  ت  کبە
ئا وو  یس وەبەش ک ە د تەوفم   ە  ە ییس بم ک و ەوەی ئەم ی  یس و ئا وو  یس 
و جمحححح وەنی ئەو بححححتووتکەوە ە  ە  ووو یححححاڕ ە  یحححح  ە(یە  ححححە ی   هەڵححححەەوە و 

 ححححح نی ئە  جحححححت ە ڕک یەحححححیکەیەد بە ڕوە مک  حححححس ر ححححح ە    حححححڕوە مکە بە ی ە
ی  یمەکححح    ە بححح  ەی بحححتووتکەوەی کحححتمەەیەتس نیححح ت   ەیکححح  کححح  ییە یس ئەم 

 ا کەتس ک  ک و ەە    ەک ت  ەە کە تمت یمە ئا وو  یمەک   نی ت  بە   ڕوە مک  حس 
 مام  کەمەیس وە کەوتەک   ڕەڤە وەک کەد ئە  ب بەتە بە ڕکژەیەک  ە ڕە حیممە 

ئەم ی   ئەو ڕک ی ەوە ەی  ە کتمەەیەتممەک  ەوە  ە چ وەی ە تباو  چاو  ە  ە 
ئ کحح مس   ڕەنەیەتممەکحح  ەوە و وو ححە بححاو  ر حح ە بە ەو کحح  راەنی  کحح  ە ەیس( 
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وەچە و ن  ت  وەک ە وو س ر وە  بە یەوە ەی ڕک ەوتە  بەە   ە بە ەمحبە وە 
 ە ئا وو ححححححح  ئە  بحححححححتووتکەوە ە نیححححححح ت  ویی  مەحححححححیە  بحححححححاو  و ن  بەی 

ەرحححە ک و ەوەیححح    ە حححە  ئمحححە  تیی  ە ت یبەتیە حححەیمەک  س رتیححح    ەوە ە ج
 4٠چە ەک   وە ە تباود

جم ک  یس تمت یمە  اکمەک  س باە ی بتووتکەوە کتمەەیەتممەک    ە ە  بکەم ی 
شاککس جاە ەفس  ە ئ ەی وە کەمی  ب وە و   تاە  ە بە ش اەیەکس تەوەو  ە جە  

ک ێ بە  ح   یس  ە تمت یمەک   بی کیەوەد بەت یبە  ئەو ت ڕوە مکە ئ ڵتنە ەی کە   
 یەک ب  ەو ووو بەشەوە جێ ب  ککەوەد

هەەوە و   ە ححە  بکەمحح ی "کا ححمب" و " ححاێ" مححتوکل  س تحح   ە ڕک یەححیکس 
تمححت یس بححتووتکەوە کتمەەیەتممەکحح  ەد هە ححەکب رحح وە  ڕە  ە بححاە ی بححتووتکەوە 
کتمەەیەتممەکحح  ەوە  بە جم کحح  ی ئە    اەی یحح  ە بححت کا ححمب و  ححاێ  ە ححە  

وەرە د  ە  ڕک یەحححیکەوە  ئەو مححح ی یت ححح بس م ژوویحححس تمت یمەکححح   ڕکحححببکە
هەیە کا ححم ە و ئەوە ەی  ١٩٦٠تمت یمحح  ەی کە   اە ححەیم   بە  حح ە س بە   ە 

ووەی ئەمەحح ڵەش بە  ححاێ وەرەمر کححە کەد بکەمحح ی ئە  ڕک یەححیکە   ححەەە ی 
  حەک و س  ە ە   اکباو  وەک    بحتووتکەوە کحتمەەیەتممە  اکمەکح  ( و بحت   ک

ەوە  ە بحححاە ی کتمەەیەتمحححەە ١٩٦٠ئە  جحححت ە جحححاوە ەوە ە بەکححح   وێ کە  ە 
ە  یمحححح     ححححە ەوەد  ە ئ کحححح مس وە کەوتکححححس  ە ححححڕ و بە ف ەوە ححححس بححححتووتکەوە 
کتمەەیەتممەک   شە ت   س  اکس تمت یمەک   وە کەوتحەد ن  بەی ئە  تمت یمح  ە 

وە ەی کا حححححم ەک    ە   مححححح   وەبحححححاو کە ئە  بحححححتووتکەوە  اکمححححح  ە بە  ححححح  ە
هە حححامە جس کحححتمەڵیەی مەوە حححس و وکیاک ە حححمەە ەحححاو ەو د  ە ئححح  ممەکس تححح  
ئە ححەەم  س  ححە ەکمس ئە  بححتووتکەوە ە تە محح  ک ک حح  ە  و تە وک ەوە ححس کححتمەڵیە 
 ەبحححاو   بەڵ حححاو ی ححح    راککحححەک  ە  و الوە  ڕ ڵمححح    ە  جحححت ە بحححتووتکەوە ەوە 

 4١هەباوەد
ت ڕوە مکححەە شحح  ڤە   ححێ ە چاە چ ححاەی  یەتممەکحح  کتمەە تووتکەوەبححتمححت ی 

 وەک ێ:

                                                                    
 ئاشنا بووە بە ئال ن تتنین)ەتسەە ک  وووەن(دگزڵا، ئایدیاد چا خا ە، ەانۆد ول ما ی. 40 
 )  شوو(. 41 
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 . تێڕوانینی ئاکاری بەکۆمەڵ )کالسیک(١

   ححح  ە  ڕەوشحححییە ەە ە و ڕەیەڵححح ەی کحححتمەڵیە  ە  کحححتمەڵە تمحححت یس وە وو 
وە حححیەیەوە هەڵحححەەکەو د وەەەە بحححاو س ئەو جم وەنیمححح  ەی کە  ە ڕکتبە حححەیس 

ەنەیە هەیە  ر ڵس ه وبەشس ئە   ێ ت یەیلیکەک   و ی ڵبس تمت ی ئە   ێ وە و
تمت یمە ت یبەتیە ەیس هە یم  ی ک وە ە و کحتمەڵیە وەک کتمەڵ حب تح ک وککح  
وەکححح  د  حححە کەوتکس ڕەوشحححییە ەە ە بە حححە  نە ەحححیس کحححتمەەیەتمس ئەم ی ححح  

   مس ئ م وە کح ود هەتح  وە فەت  س ەا ا و بت رەیکەڕووی تمت یمەک  س وە وو 
ە س تمت ی کە ک  ییە یس بە هەمس ک  ک و م    ە حە  ئەو ج ی ی کە را ق کە 

بححاو  ە ڕەڤەی جاوە ەوەکحح    ححڕیە ە  ححە  "ڕەوشححە  ئ کحح  " وەک ت یەیلححیک  س 
 ححە ەکس و بک مکەیححسد تمت یمەکحح  س   اە ەیححەە  بە کححتمەڵیەش وەەەە ئەوەیحح ە 
نیححح ت   لحححیم   بە الیە حححس کحححتمەەیەتمس ئا وو ححح  وەبە حححە   ەهەمححح   ک تحححەە 

ە ەی ت کم    ەبە چ و وەە  د بەەلیس  ە کتمەڵیەشەە  ە  ام   وەوە ت یبەتی
بحححاو س  حححە  هە حححیس بەوە ەیحححس و  میە ە حححس و  حححە کات  و  هە وەهححح  ب بەش

 ڕکژەیس   ە ە  ڕەوشس وە وو س ت کەک   جەرە وەک تەوەد
 
 . تێڕوانینی ڕێکخراوەیی٢

   بحح ایە  ە ئەو کححتمەڵە تمت یمحح  ەی  ەیکحح   حح وی  ئ محح وەیس  ححە چ وەک  (
تمت یمەک  س راڵق  ە س وە فەتس  م  س و یت  بەک  س ڕەرکە    ەوە وەبمک ککەوەد 
 ە ڕوە یەی ئە  ت ڕوە مکەوە بتووتکەوە کتمەەیەتممەک   ش اەنی     ەوی ک  ی 
 م  ححححمە  بەشحححح اەنک س ویحححح ە ئەو الیە حححح  ەی ڕ ڵمحححح   هەیە بە شحححح اەیەکس 

ه ک  س بە یەوە حححەیمەک  م   بەوە حححەئ وەنمە حححەە ە چححح الکس وەکە  و هەوڵحححس 
وەوە  ڕک ی ەوەکحح   ڕ ڵححس  ححە ەکس  ە ئ محح وەک و س  ححە چ وەی   ایەححە بححت 
ک  ی بەکتمەە وەە حڕ  چحا  ە بتووتکەوەکح   بە بەشح ب  ە     حەی  م  حس 
ئ  حح یس هەیمحح   وەکحح کە  جمحح   ە ححە    ححەەە ی  ە ححە  چاە چ ححاەی  م  ححس 

 ی   هەیە:تمت یمەک    ووو ر ڵس ه وبەشس وی ە
 یەک: چ الکمس بتووتکەوە کتمەەیەتممەک   بە   تەکانمە ە   نە ەد

 ووو: بەشەە ە س ئە  جاوە ەوە ە بەبێ ئ وەن      ەد
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 . تێڕوانینی کۆمەڵگەی مەدەنی٣
بە حححح  ەوە ەی بحححح وەڕ  مب ە مەححححیممەک  س   لححححاو بم وهت یحححح   بححححت بمحححح  کەی 

س ئە  تمححححت یمە کە   حححح ەوە  مام  کەمەححححیس وەەەڕکححححیەوە  چححححاو  ە ئحححح ف ککە ە 
ر ەو   تححححت یە  ه ب  محححح   و ملححححاوچس(  ە ححححە  الیە ححححس شتڕشححححی ڕیس ڕکححححب

بتووتکەوەک    حێ وەوەەح   و بە ح  ەوە ەی وە ه ویلحیەی تمحت یمە کا حم س و 
رەححححیکە  ححححە  ڕک ی ەوەیمەکحححح    ئ محححح  اس بححححتووتکەوەی جاحححح کس بە ک  ییە ی

شححح اەنی کحححتمەەیەتس و   ڕ  حححەی  م  حححس وە ححح   ە بەڵ حححاو ت  حححەە س  حححکا ی
ئ ڵتنک و س وەکە ە ئ م  جد بە  اە ەی ت ڕوە مکحس ڕک ی ەوەیحس کە  حە  ج وەوەتە 
یەیاڵ ممەتحححس ئححح م ەنی   ە ڕوە مکحححس کحححتمەڵیەی  حححاملیە ەوە جەرحححە  ە حححە  
یەیا مەتحححس   اە حححەی وەکە ەوە و  ە حححە  ئە  بکەمححح یە هە چمحححمەک  ە بمححح ی 

ی هەیە  ئ یحە  تیی     حک مەی بەکحتمەە  ت ڕوە مکس ڕک ی ەوەیحس الیە حس ئح م ەن
 جت ی   اە ەیمەک    ڕک یەیە وددد(د

بحح بەتس  ححە ەکمس ئە  ت ححڕوە مکە و نیححکەوەی  ححە چ وەی  ححە ەکمس کە  ححکە 
کتمەەیەتممەکحححح  ە کە بححححتووتکەوە کتمەەیەتممەکحححح    ە ححححە ی هەڵححححەەچک کەد 

رحە  ە حە  بەشماەیەکس ەلیس ئە  ڕوە مکە  ە ڕیتی کتمەڵیەی  املەە  و جە
ت یبەتیە حححححەیس کحححححتمەەیەتمس بحححححتووتکەوە جا کممەکححححح   وەکە ەوە و ە  یحححححس 
  اەی یەک    ە بە ی کس جم وەن  ە چ الکس  م  مەە هەڵەە ە ی کەد بە وەتح یەکس 

ک   هەوڵححس ەححتڕیکس وە ححیەەتس  م  ححس  حح وە  تممحح ەی ویحح ە  بححتووتکەوە کتم 
 ححام  وەک ئ محح  اس ک  ەکحح  س  بەڵ ححاو   اە ححەیمە کتمەەیەتممەکحح   و جاحح کس

رتی   وەوە  ەد هە چە ە وەک ێ هە ەکب الیە س  م  مد بەرتوە بی ێ یح   
 ە ئحححح م ەنی  م  ححححس کەڵححححب وە بیحححح   بەە  ئ محححح  اس  ححححە ەکس بححححتووتکەوە 
کتمەەیەتممەکححح   ەحححتڕە   ە کحححتمەڵیەی مەوە حححس وەیەد بە    یکحححس ه ب مححح    

ییحححکیەی جم ححح    جاححح کس مەوە حححس(  ک   کەڵحححب  ەتممححح ەی بحححتووتکەوە کتم 
 وە وەە    ەک مە یقس  مەیە   کتمەڵیەی  م  س(د
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ئحح ڵتنیمە ئحح باو ی و کتمەەیەتممەکحح   کە ووەی شححەڕی جم حح  مس وووهە   ە 
ئا وو ححح   حححە ی   هەڵحححەە  وە رە ی ئەو ڕە حححیممە بحححاو  کە ملیا  حححس کححح   و 

ە م یە  تەوە  و بححح یەرس رتیححح    ەوە حححە وەوەد ن  بەی رەڵ حححس کحححتمەڵیە  ححح
ئا وو  یمەک   تاە م   بیە ە راککە س بە ن و  ە    حاەوە ی ح   ڕ ڵحس بە چ ویح   
هەبحححاوەد ڕەیەڵححح ە نە م  یمەکححح   و   اە حححەیمەک   ڕ ڵحححس ت نەیححح   ه ک ئححح  ەیەوە و 

کححح   ت ححح ەڕی و وەەەە  حححە م یە  ە چاە چ حححاەی بححح نەڕە  ححح وچەیس و  ەتەوەیمە
ک و س بحاە ی  اکمح    ە هەڵەە س  ە ەی   مەن ە ئ با یمەکح   هەوڵحس و و حە

وەد بتووتکەوە کت ەک    ە چاە چ اەی ڕک ی ەوە ک ک   ی یح   جاتمح  ی  ە حە  
بکەمحح ی   اە ححەی بە ر امەتەکحح  ەوە   ک  ححە کحح ەو د بە  ڕوە مححکە ر ححامە  و 

ە   ححح کەد ئە  بحححتووتکەوە ە کە وەک وەمەن ەوەکححح   وەک  ەیححح  ی  حححە ەکس و
ه تاوی کتمەڵیەی مەوە س ب  م   ک ەوە بە ەح ی  ە تلی  س وەیک مم س بە هە 

 بە یەوە ەیس ە وو ە ت یبەتممەک  م    ە ئە یتیەد
ئححح ال  تحححت یە کتمەڵک  حححس فە ە ەحححەیس  حححێ بکەمححح ی بحححت بحححاو س بحححتووتکەوە 

 کتمەەتممەک   وە  وەد
(:   ایەححححیە بتووتکەوەیەکححححس کحححححتمەەیەتس د بکەمحححح ی    ححححک مە  شحححححا   ١

   ک مەیەکس وی  ی  ەی هەبێ   ە چ کە    ب   ب ه تاوە  بە وە یەک  س ک ە 
 و بە ە ی   ی ک   بە یەوە ەیمە؟(

د بکەم ی ویەیەتس: بتووتکەوەی کحتمەەیەتس بە وەوە  ویی جت کحب  ەمح ەڕ 2
مکحح  س هەیە  بححێ یحح   ه تکححب وەوە ححی یەوە و بە وەوە  هەوڵححس ش ەححیەە س ووی

باو س بکەم ی ویەیەتس بتووتکەوەی کتمەەیەتس   تاە  حە بحاو س هەبحێد ن  بەی 
بححححححتووتکەوە کتمەەیەتممەکحححححح   بە وەوە  ویی ئە  ڕەوشححححححە  کە ت مححححححەە  و 

 ئ م  اەک  س رتی   ه وتە یب وەەەە ب  وو رەکە   بمکەد
وەەەە  د بکەمحح ی ەلححییم ی: بتووتکەوەیەکححس جاحح کس بە حح وی بحح یەرس ن  ٣

وەک   و چ الکممەکح  س  ە ئ یەی ی مەن   فە ەەفە ی   ئ یەی ی ئت س وە ە  ێ
بمحح  و بححڕوەیەکەوە شححەی  وەەحح ێ  کە هەوڵححس بە فحح ەوە  بححاو  و   لحح ەوتە 
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وەوە د ئە  هتکححح  ە ە وەبحححکە هحححتی چححح الکمس بتووتکەوەیەکحححس کحححتمەەیەتس کە 
  ڤ یەتس  ئ   ید و م فس  ەوە ەیە بە ش اەی بە یەوە ەی  ەتەوەیس و ئ نەوی م

م  ل   ەالمەتس ەلیس و راە یس راەوە ە ب ە  ئەمح  ە ئەو ت یبەتیە حەیم  ە  
 کە ئ  مە تت یە بە بکەم ی ەلییم ی   وی   وەب  د    لاو(

ئە  بکەم یەش وەک بکەم ی    ک مە و ویەیەتس بت    مکس نە  و الیە یمح ی 
  ی ەلییم ی وەیەد  اەی یەکس کتمەەیەتس وەەەە ەتڕە س بکەم

 
 پێناسەی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان

بتووتکەوە کتمەەیەتممەک   ب ییە  ە ڕک ی ەوک س بەتەوەو تتکیە و ویح  ی  ەو  
کە بە مەبە ححیس وەکححتکس یحح    ە ە  ححەە  یحح   وە یڕەەەیلححیە بە ئ محح  ا  س 
 ت یبە  ئە ەەم  س ڕکحب وەرح  د ئەوەی کە بەشح اەیەکس بکەڕەتحس بحتووتکەوەی

کحتمەەیەتس ویحح  ی وەکحح    وەوەکحح   بحاو  و ب  یەشححەکە  بححاو مەتس کە هەوڵححس 
   ححح  ە  و  ە رەحححیکس ئ یحححەی  و یححح نە ج و ب یەرەکححح   وەوەد  ە    ک وەشحححەە 
بە وەوە  هەوڵحححس نیححح ت ک و س ئە حححەەم   و ت  تشححح   بحححت ڕەک لححح  س  حححە  اس 

وە کتمەەیەتممەک   جەم وە   هە وەه  بژە وەک  س کتمەڵیەوەیەد ئ م  اس بتووتکە
جت بەجت     ە ەتڕیە ی   ڕوور  س  مەیەمەک   هەتح  یەوەبەی ئ  حەە   یح   
چەکە ئەتتمممەکححح   و بەفە محححس    حححمکس مححح فە ی  ححح یس و  م  حححممەک  س ی ححح    
ئەتکحححححم ە جت ەوجت ەکححححح    ییحححححکیە وددد د ئەو کە ە ححححح  ەی کە  ە بحححححتووتکەوە 

جمحححح وەن   بەجت کححححب کە  ە  کتمەەیەتممەک  ححححەە کەڵ محححح    ححححێ وە وەەمحححح ێ
 ڕ   ەە ەەی   وە بی ە هەتح  تا حەوتمژی  ەرحت وەەح  د بەهە رح ە بەوووو   ە 
ئ م  اەکحح   و کە ە ححە بەک  ه تاوەکحح      ححاەی  کتمەەیەتممەکحح   هەماوکحح   

 وەک بکەم یەکس هت ی  اێ   ک  ەی بت وەک ێد
( و بەتححح یبەتس ئححح  مە تحححت یە کتمەڵک  حححس Neil Smelser مححح   ی رەححح   

هح وچە رس فە ە ەحەیس راککحە ەوەیەکس یاڵمح   بحت بحتووتکەوە کتمەەیەتممەکح   
کح وووەد تحت یە  ە راککحە ەوەی رتیحەە بحت ڕەڤەک و حس ک وەوەکح   و بحتووتکەوە 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CiteThisPage&page=Neil_Smelser&id=819047989
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ه کحح  س ئەوە   بتچححاو   س  ححاێ بحح   وەکحح   کە تمەەیەتممەکحح   هە وەهحح    بک
  وی ڕەڤەی "ئ کەما   مەیس" بت وە  وە  ئە  نە ەوەیە  ئ کەما   حما ( بە ڕوە مکحس 
کتمەڵک  حح  ە بحح    ە ەت ە  حح  یمە مەن ەکححح  س   ححا کححتمەڵیە وەکحح    ت  محححس 

کیەکحح   ت ححەە ەڕکک ە و وەک ئ کەححما   مت  یت حح بس چحح الکس   حح ڕەنەیەتس و ممیم
کحح  ک ی   یحح   ئەکححیە ە کححتمەەیەتممە چ الکەکحح   وەتاە  ححە وە ححە بە ەححتڕە س 
مەن  ب     ئە  جاوە ەوەیە جم   ە بتووتکەوەی چمک یەتس وەتاە ێ ەلییم  بێ 
و تە حح  ە   ە ححە     ححس جححاوە ەوەی    مت   مەححیمد کحح  ییە یس وەبححێد ئە  

 مە و چت مەتمس  حە هەڵەە س بح یە  و هتک  ەکح   ڕەڤەیە  لە ئە یاو ە بە   
هە وەهحح  چححت مەتمس ک  ییە یمحح    ە     حح تکس کحح وەوە جاحح کمس کتمەڵیەکحح  د 
تت یە بە ه ک ئ  ەی ئە  نە ەوەیە  ئە  بح بەتەش بم وەرح تەوە کە ئەو هەوە  ح وە 
بە بە ەکححححح  س وەەەە ڕکبححححح نە ه وشححححح اەک  ەە ب ححححح   و  ححححح ی ەوێ کە ڕەڤەی 

مەیس رتی  ە بە ەمبە     حەە ەوەی ک  ک وەە ەیح  ە و     ح تەەە ەیس ئ کەما   
وەبکححێ  چححاو  ە شحح اەنی راککححە ەوەی هە کحح    ە  ڕکبحح نە ە جمحح وەنەد ئەەە   ە 

Functionalism  کحح  ک وەە ەیس( و structuralism  حح تەەە ەیس(  نە محح  یمە     
  ئ کەما   مەححە بە   اە ەیححەە  بە بەهحح  ئ  ەیمەکحح   راککححە ەوەی   بححت وەکحح ێ

چحح وەە و بححکەڕە  و  ححە چ وەی ئە  بەه یحح  ەوە رە یحح ەد بە    ححمە تححت یە  ە 
وە بححت بححتووتکەوە کتمەەیەتممەکحح    ە  یممەکححس بە چحح و و ڕەڤەی ئ کەما   مەححیس

ت یبە  وەوە ێ بەش اەیەک کە ئە  بحتووتکەوە ە وەک  ح یەیەک ت حەەە    کە 
 یەرە  اکمەک   و بە    حمە بتووتکەوەکح    ە وەبکە هتی ئ ف ە ە  و     ووە س ب

   ەە ەوەی کح  ک وی م ژوویحس و ەتڕە  ح  یس کتمەەیەتمحەە بح بەتس  حە ەکس و 
  وە ەی ئە  راککە ەوە ە   ب وکە و  ەبکەڕەتەە  ە  بتووتکەوە ە و بەهحتی ئە  
جاە ەوەیە کە ئەکیە ە س وەه کە   ک وەوەی رتیح   ڕکحب وەرە  و بە ەحتڕیە 

 42یکە یک  ب  ە ڕی ڕەوتس م ژووی کتمەڵیەی رتی   هەوە وەوە دو رە
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وە جت بەجحححححححت یس بحححححححتووتکەوە بە بە ەو و وەەەە کححححححتمەڵیە  ە ییممەکححححححح  
کتمەەیەتممەک    ە کتمەڵیە متوک  ەک  ەە یەکاح   ن  ە و ئە  جت ەوجحت یمەی 

 ە بتووتکەوەکححح    ە کتمەڵیەک  حححەە    اە حححەی بە یمححح  ەی بژە وەکححح  ەوە هەیەد 
ک   کە  و ن   باو محح    ەبححاوە تممحح ەی کححتمەڵیە کەو   ەک  ححەە بححتووتکەوە کتم 

وە نیح ت  وەبمکح کە  کە ی   وەەیە  باو ەد  ەک ت  ەە  ە کحتمەڵیە وە نکڕیمەکح  
 ە ڕە یمەە  ە ڕە ەڕیە و  حە هەڵەە ە جاوتم  یمەکح  ەوە  حە چ وە وەەح   بەە  

تکەوە ە کا تی یە  و نووت ح ەڕ   بەتح یبە   ە  جت ە کتمەڵیەی  ەشەە ئە  بتوو
بە  هتیەوە کە ئە  بتووتکەوە ە بە    ەوە ەی کتمەڵیە شح  یمەک    بەبەشح  س 
بە وەوە   ە ڕک یەحححیکس کحححتمەەیەتس کحححتمەڵیە جاتم  یمەکححح    ححح یم  و کەد  ە 

 ک  ەە وەتاە ە ئە   ێ ک وەوەیەی بە ەوە ببمکە:تمم ەی بتووتکەوە کتم 
 ی   اە ەیەە  ی     ابژکاە ددک وە ١
 دک وە ی      ک   و ب و ە  ە ەوەی نە م  یس کتمەەد2
 4٣دک وە ی      ک  س ەاش  د٣
 

بەجۆرێکی تر دەتوانک  بڵێک : ئەم شێوە بزووتنەوەیە ڕایەڵەیەکە دە پێوەنتییکە 
نا ەرمککەکان لە نێوان هەن، لە مرۆڤەکتان، ڕێکختراو و حکزبەکتانە. ستنوورەکانی 

هەوێتکی تایەەت دیاری دەکرێ  کە هاوپشکە دەگەڵ ئەکتەرانی دەرگکر  بەهۆی
لە کتتتتایەکە و لە بەرەوڕوو بتتتتوونەوەی سکاستتتتی،  ەرهەنگتتتتی و کتتتتۆمەاڵیەتی بە 
مەبەستتتتی گۆڕانختتتوا ی هاوبەشتتت . ئەم ڕەوتە لە ئاکتتتام پەیتتتابوونی قەڵشتتتتێکی 

وانگەی کۆمەاڵیەتی سا  دەب،، هۆکاری ڕابوون و هەستانەوەی اەڵڕ دەب، لە ڕ
مێووویی و جوگرا ی سەیر بکترت، جتا هەر بەو جۆراوجتۆری و شتێوا ە دەتتوانک  
کەلێتتنە کۆمەاڵیەتککەکتتان بەستتەر دوو لکتتی چتتاالک و ناچتتاالک دابەش بکەیتت ، 
دابوانی کۆمەاڵیەتی )بۆ قۆنتاای چتاالک( کتات، ستەرهەڵیەدا کە  تام و  انکتاریی 
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یتان لە ڕابتردوودا چتاالک بتووە و سکاسی بەر  بەێتەوە. لەبەرامەەردا )ناچاالک(، 
ئێمتا اەریکە دەاەوت کە ئەمە لە ئاکامی نەقۆ تنەوەی ڕەوتتی ستەرکردایەتی، 

 چاالکان و ڕووناکەکرانی سکاسککە.
بحححتووتکەوە کتمەەیەتممەکححح   وەکەو ەی رححح  ەی ئەو ویححح  وە کحححتمەەیەتممە 
 ڕک  ییە یمححححححح  ەی جم ححححححح  س   لححححححح ەوتاو  کە کتمەڵک  ححححححح   بحححححححتووتکەوە 

مەەیەتممەکححححح   وەک هتکححححح  ک س ەە  حححححب ە  ححححح  بحححححت ەتڕە    یمەکححححح  س کت
کححتمەەیەتس وەیم حح و ێ  وەک   لححا ب  ححی   کحح و(  کە ئەمە الی تححاکژە ە س 
کتمەڵک  س ب یەر  س ن  ی هەیەد وەتاە مە بتووتکەوە کتمەەیەتممەکح   بە   حس 

مس چمک یەتس بم وبتچاو   ش اەنی ک  ییە ی  ڕەوە و ئ  یس بەشەە باوە     ڵ لی
 و  ە وەمە م ژوویمەک    ت  کبە ەی ب ەیەد

بححتووتکەوە کتمەەیەتممەکحح    ە کتت یمەکحح  س  مححاەی یەکەمححس  ححەوەی  ححتنوە 
هحح تە مەیححەە س چحح الکممە ەلححییم ەک     حح م  ەە ی  ملححەیس و چەو حح  ە ەوەی 
ه تی ک    هماەی چمکس یک ەوەی کتمەڵیەی و وویە ە   ە ڕەوش  س وەهح وە بحاو 

بتووتکەوە ک ک   یمەک    ە ی   هەڵەە  ووەت  جاوە ەوەی ئەتکم س و ئ یمکس  کە
 بە ئ م  ج و ش اەنی جت بەجت  وە یم   بە چ الکس و رت اە ە  ک ود

 ە    ی یس نە ەیە کتمەەیەتممەک  حەە کتمەڵ حب   ک  حەی   هەیە   ە  حە جە  
وەکححح ێ مححح کەی  ئەو   ک  ححح  ەی کە  ە بحححتووتکەوە کتمەەیەتممەکححح   کححح ەوە 

ه وبەشس  حێ هەڵ کاحمە  ئەو م کح  ە بح ییمە  ە  ە و   حس ڕک یح ەو  ە چ الکح  س 
کحح  ییە   بححاو س ئ یححەی یمەکس تحح یبە   هەوڵححەە  بححت ەتڕە  حح  ی یحح      ە ححیکس 
بەش ب  ە م کەی کتمەڵیە  بەو   مە  وەکح ێ بحتووتکەوە کتمەەیەتممەکح   بە  

کححح  س کححح  ییە   تەوەو ڕک یححح ەو کە بە جحححت ە   ک  حححە ب ەیحححە  ە و  حححب  ە چ ال
ه وکحح  ی و یحح  مەتس شحح اەنی جت ەوجححت ی ەلححییم  بە ووەی ئ م  ا ححب یحح   

 44ک  ییە ی  ە ە   ە ە  ڕەوتس کتمەڵیە وەوە  ەد

                                                                    
 ٦٠درآمدی بر جنبشهای اجتماعی، گۆڤاری زرێبار ژمارە  ،حمزە محمدی .44
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کەوابتتتوو دەبکنتتتتک  بتتتتزووتنەوە کۆمەاڵیەتککەکتتتتان ڕێتتتتڕ وەک گوکتتتتانێک  بە 
چتتاالک  هەتتتا بە  هۆکتتارگەلی باستتکراو ستتەرهەڵیەدەن و دەتەقتتنەوە و بەردەوام

جارە بە هۆکتتاری جکتتاوا  دەڕژێتتنە ئتتارە ووی اتتۆی دەگتتا یتتا نتتائەکتکڤ  و جاربتته
شەقام و کوڵی دڵی اتۆی هەڵتیەڕێوت. بە جتۆرێکی تتر ئەگە ئاکتامی کتردەوەکە 

دەکتترت دووپتتات  بتتۆ کتتۆمەڵگە بایەامەنتتی بتت، و شتتتێکی لتت، هەڵەکتتوێن  شتتکمانه
دەبتتتت، بەباشتتتتی  وهکانککتتتتهرهن و لکیهبەێتتتتتەوە. ئەم ڕەوتە لەالیەن پونتتتتیاڕێوەرا

اوێنینەوەی بۆ بکرت و پۆ یتویمتمانە بەردەوام ئە متوون بکترت و هابێرماستانە 
 کەرەسە و مکانکزمی بۆ دابک  بکرت.

ی "نکتل سمێیمتێر" ڕوانگه هۆکاری سەرهەڵیانی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتککەکان به
 شەش مەرج :

جتۆر بتۆ پێکهتاتنی کەشتێکی تتایەەت .بەستێنەی پێکهێنان: هۆکتارگەلی جۆراو1
 لەنێو کۆمەڵگە.

. ەاتی پێکهێنان: دۆاێکی تایەەت کە دەبێتتە هتۆی ئتاڵۆ ی لەنێتو کتۆمەڵگە ٢
)مەترستتی لە داهتتاتوو، گومتتان، تتترس و دڵەڕاوکە و  وڵتت  و..( بتتۆ دیتتاریکردنی 

 ئامانهێکی دیاریکراو.
کان تککتتهاڵیهمه.باڵوبتتوونەوەی بتتاوەڕە پەنگخواردووەکتتان:  ۆربەی پێتتواژۆ کۆ3

لەژێر کاریگەریی ئکتیۆلۆژیکەکی تتایەەت و دیتاریکراون کە ناڕە ایەتکەکتان پەرە 
 پێیەدا و ڕێکاریان بۆ دیاری دەکا.

.هۆکتتتتتاری اێراکتتتتتردن: ئەو هۆکتتتتتارانەی دەبتتتتتنە هتتتتتۆی اێراترکتتتتتردن و 4
پەیوەستتتتەوونی هەرچتتتی  ۆرتتتتری کتتتۆمەاڵنی اەڵتتتڕ کە ڕاستتتتەواۆ بەشتتتیاری 

 ڕەوتەکە ب .
کردن و پشتتتکوانککردنی ی )ڕێکخراوێتتڕ( بتتۆ هاوئتتاهەنگی: ستتەرۆکایەتی.بتتوون5

 بزووتنەوەکە بە کەرەسە و ئامێری جۆراوجۆر.
.کتتتتارکردی کتتتتۆنترۆلی کتتتتۆمەاڵیەتی: دەدەستتتتتگرتنی دۆاەکە )چتتتتۆنکەتکی 6

سەرهەڵیان، بەرەوپێشچوون و باڵوبتوونەوەی لەنێتو ستەرجەم چتک  و توێوەکتانی 




  


 

 کریڤۆ
 

کردنی کتۆمەاڵیەتککە، ریگەریی کتارکردی کتۆنترۆڵکۆمەڵگە، بە تونیی لەژێر کتا
 .45کاربەدەستان لەوەها دۆاێکیا هەڵوێمت نکشان دەدەن

 
 کانتییهاڵیهجۆری بزووتنەوە کۆمه

ئتتا. ئاشتتتکانە: نا ەرمتتانکی مەدەنتتی )بەرگریتتی مەدەنتتی یتتان شۆڕشتتی ئتتارام(، 
مەڵگە جۆرێڕ ناڕە ایەتککە کە حکومات پێی اۆشە بککەی بەاڵم توێوێڕ لە کتۆ

نایکا. کتۆمەڵگەی  ەرمتی پێتی اۆشتە قوتتابی، مامۆستتا، کرێکتار بچتنە ستەر کتار 
بەاڵم ئەوان نتتتاچ ، یتتتان ئەوەیتتتکە حکومتتتات کردەوەیەکتتتی پێتتتی نااۆشتتتە بەاڵم 

دووریتتتتنەوە، چکنەکتتتتانی کتتتتۆمەڵگە دەیتتتتکەن وەک متتتتانگرت  )ڕۆژووگتتتترت ، دەم
)ڕێ ێتوانی بێتیەنگ و  داامتنی دووکان و با ار، نەچوونە سەر کتار و...(، ڕێ ێتوان
 ب، درووش  یا بە پێچەوانە بە هەڵاڵ و پو تونیوتکوی(، و...

                                                                    
گیلن ن آنتونین جام ه شناسین ترج ه مناو هر صا ورین تهاران: نشار ناین  ااپ نیاا  و  فاتم  ل٤5

1٣٩1 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

 بێ. توندوتیژ:
یەک، کتتتۆمەاڵنی وە اڵەهتتتاتوو بەشتتتێوەی اۆڕستتتڕ بێتتتنە ستتتەر شتتتەقام و بە 

ڵڕ کان کتتهموو شتتێوا ههتته تونتتیتری  جتتۆر بەرپەرچتتی حکتتومەت بتتیەنەوە و لتته
 رگرن. وه

و اەبتتتتتتاتی چەکتتتتتتیاری، کە بەپێتتتتتتی  دوو، ڕەوتە سکاستتتتتتککەکان )حکتتتتتتزب(
و  ٢٢٢پەستتەنیکراوی بویارەکتتانی ڕێکختتراوی نەتەوە یەکگرتووەکتتانی بە ژمتتارە 

، دانتتی بە ڕەوایتتی اەبتتاتی چەکتتیاری دانتتاوە بتتۆ 197٨و  1966ستتاڵەکانی  ٢35
گەیشت  بە ما ی چارەنووسی گەالن لە بەرامەەر ئەو واڵتانەی ئامادەی گوتتوبێو 

 نک .
ستتی ئەو تێتتز و تکۆریکتتانە بکەیتت  کە بتتاس لە وەدەستتتهێنانی لێتترەدا پێویمتتتە با

ئتتتا ادی بەهتتتۆی اەبتتتاتی مەدەنتتتی دەکەن. کۆمەڵێتتتڕ لەو بکرمەنتتتی و  اکتتتتانە 
وایە چتتۆن ئەم شتتێوا ە لە اەبتتات توانکتتویەتی بە ڕادەیەکتتی دێنکتتنەوە کە پێکتتان

 باشتر بەبەراورد دەگەڵ شێوا ەکانی تری اەبات سەرکەوتوو ب،.
کەتەوە بتتتۆ دێموکراستتتی، چوارچێتتتوەی هتتتزری بتتتۆ گەیشتتتت  بە "لە دیکتتتتاتۆری

( مامۆستتای  انکتۆی ٢01٨-19٢٨ئا ادی"، ناوی ئەو کتێەەیە کە جک  شتارپ )
و تەقەلوبی هەڵەواردنەکتانی اتولی  ماساچۆسێت نووسکویەتی. ناوبراو دوای قۆپکه

لە ئێتتران نتتاوی هتتاتە ستتەر  اران و  13٨٨دەهەمتتی ستتەرۆک کۆمتتاریی ستتاڵی 
ی تتCIAتەناهی بە پاستاوی پێوەنتیی بە ڕێکخراوەکتانی هەواڵگتری لەوانە  الیەنی

ئەمریکا اەڵکی ئا ادیخوا ی ئێرانی پت، ستزا دا. لەبەر ئەوەی ئامتاژە بە هکنتیت 
لە بۆچوونەکتتتانی دەکەیتتت  لەو کتێتتتەەی ناومتتتان هێنتتتا. یتتتا جتتتۆر  ستتتۆرۆس ئەو 

ردووە و کەسەی هەموو سامانی اتۆی تەراتانی ڕێگتای مەدەنتکەت و ئتا ادی کت
بواری کتتۆمەڵگەی کتتا و لتتهک، شتتار و گونتتیان دهک ماموستتتایهیمتتی وهلێئتتۆ که

 دا و ... . ده وهڕوونکردنه وهنککهدهمه




  


 

 کریڤۆ
 

 ئازادی بەشێوازی خەباتی پڕلە توندوتیژی
"لە یەکەم بکرکردنەوەدا بۆ بەرەنگتاربوونەوە دژی دیکتتاتۆران، دوای ستەلمانی 

انە نە بەپێتتی یاستتا، نە بە یاستتای دادوەری و نە بە ئەو ڕاستتتککە کە ئەو حکوماتتت
بتتاوەڕی گشتتتی، نتتاکرت بەرەوڕوویتتان بەکتتنەوە، بە شتتێوەیەکی تەواو لتتۆژیکی بە 
بکنکنی گرت ، ئەشکەنهە، بت، سەروشتوێنکردن، ستێیارە، کوشتت  و... بەو ئاکتامە 
دەگەی  کە جوابی تەحەی پەحەیە! جێی شەق پتێوقەیە! ئەو اەڵکتانە بەوپەڕی 

اقەت و لەاۆبتوردوویی، شتەهامەت و غکترەت دە گتو دەستتەاڵتیارانی  اڵتت  ستەد
ڕۆ دێتت  و تێچتتووی متتادی و گکتتانی  ۆریشتتی بتتۆ دەدەن، ئەو هەمتتووە داستتتان و 
قارەمانکەتکە بێوێنەیە بەاڵم ل، نزیڕ هک  کات ناگاتە ئا ادیی یەکهتارەکی. ئەم 

ی بکا و دەستی بۆ ئا ار و ڕابوونانە تەنکا  اڵمان هان دەدا ناوچەکە  یاتر ئەمنکەت
ئە یەتی اەڵڕ پتر ئاوەاڵ دەبێتتەوە و بە تونتیتری  جتۆری متومکک  بەرەوڕووی 
ئتتا ادیخوا ان دەبێتتتەوە کە دەتتتوانک  بڵێتتک  هەمووکتتات کارەستتاتی مرۆیتتی لتت، 
دەکەوێتتتتەوە )کوردستتتتان، گەڵتتتی  یتتتون، شتتتکمکایی هەڵەبتتتهە، بۆستتتنی، بێتتترمە، 

 نی چک  و...(. سوودانی پێ  لەتەوون، تەبەتکەکا
دیکتاتۆرەکتتان هەمکشتتە بتتۆ بەرپەرچتتیانەوەی ڕیگاچتتارەی پتتو لە تونتتیوتکوی 
ئامادەترن و پاساوی بەهێزیشکان بەدەستەوە هەیە و ئا ادیخوا انک  هەرچەنتیە 
بە ئکمانەوە ستەنگەر دەگترن و شتەرا ەتمەنیانە دەجەنگت ، لت، مەاتاب  شانمتی 

ڵێتتتک  کە شتتتەڕی چەکتتتیاری ستتتەرکەوتنی یەکهارەککتتتان  ۆر کەمە. دەکتتترت ب
قا انهی بۆ گەالنی ئا ادیخوا  نەبووە و  یتاتری  ستەدەمە لەو شتێوا ە لە اەبتاتە 
دەبکن . شەڕە پارتکزانککەکان  ۆربەی جتاران درێومتاوەن و لە  ۆربەیتان اەڵکتی 
ستڤکل تووشتە اەستاری وەک اەمتۆکی، تێکچتوونی ڕەوان و دەروون تێتیاچوون، 

کتتتتۆچی  ۆرەمیتتتتی دەبتتتت . ئەگەر ئەو ڕەوتە  گر تتتتتی کتتتتۆمەاڵیەتی و تەنتتتتانەت
تونتتیئاژۆیانە کە بە شتتێوا ی اەبتتاتی چەکتتیاری ستتەرکەوتوو بتت  و دەستتتەاڵت 
بگتتترنە دەستتتت بە هتتتۆی مێتتتووو و چتتتۆنکەتکی ستتتەرکەوتنکان تەواویەتختتتوا تر و 
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"! 46ڕەنگە، دیکتاتۆرتر ب  لە حکوماتەکەی پێشوویان کە بۆاۆیان ڕوواانیوویانە
لە مێتوووی پەنهتا ستاڵی ڕابتردوو بکەیت  دەبکنتک  بەشتی تەنانەت ئەگە چاوێڕ 

هەرە ۆری ئەو شۆڕشتتتانە ستتتەرکەوتوو بتتتوونە کە شتتتێوەی اەبتتتاتی مەدەنکتتتان 
گرتتتتووەتە بەر )واڵتتتتانی ئوروپتتتای ڕۆژهەاڵتتتتی، بیتتتۆکی ڕۆژهەاڵت )یەککەتکتتتی 
ستۆڤکەتی پێشتتوو( ئەم دوایکتانە لە مکمتتر، تتون ، دوێنتت، و پێترت لە ئەلهە ایتتر، 

 اڵم بووانە یەمەن، سووریەە!سوودان. بە
 

 کودتا، هەڵبژاردن، پشتیوانی دەرەکی؟
"بە یەکەم ڕوانک ، کودتای نکزامی ڕەنگە، بەڕواڵەت شکوا ێکی هاسان و اێترا 
ب، بۆ ڕوواانی ڕێویمێکی چەپەڵ و  اڵ . بەاڵم بە کتردەوە ئاکتامەکەی کێشتە و 

لە دابەشتتکردنی  دەکەوێتەوە، لە هەمتتووی گرینگتتتر ئەوەیە کەگر تتتی  ۆری لتت،
دادپەروەرانەی هێتتز و دەستتتەاڵت لە نێتتوان اەڵتتڕ و ئێیکتتتی کتتۆمەڵگە و هێتتزە 
نکزامککەکان هک  دەستکەوتێکی ل، شک  نابێتەوە. وەدەرنانی کەسانی دیکتتاتۆر و 
توێوێکی تایەەت، تەنکا جێگا بۆ کەسانی بەرژەوەنییخوا  چتۆڵ دەکتا و ئەمتانە لە 

لە ڕێویمتتی پتتێ  اۆیتتان چەقەەستتتووتر بتت  و درێتتوەدا بەدااەوە ڕەنگەتت،  ۆر 
ڕۆژێڕ دادت کە دەب، جارێکی تر اەڵڕ بکر لە شۆڕشێکی تر بکاتەوە بە دژی 

! )تورککە، عێراق، ئێران و شکیی، هێنیوراس و 47دەستەاڵتیارانی کودتای نکزامی"
لەم دوایتتانە مکمتتر بە ستتەرۆکایەتکی موبتتارەک و  19٨9ستتودان عتتومەر بەشتتکر 

 سکمی.(
ی  لە حکوماتە دیکتاتۆرەکان چارەسەری دێموکراستی -یا ڕیۆرانیۆم دەنگیان

نککە و هک  گۆڕانێکی بنەڕەتتی لە شتێوا ی دەوڵەتەکتان پێتڕ ناهێنێتت. )واڵتتانی 
  ی 1993و  1990یەککەتکتتی ستتۆڤکەتی پێشتتوو یتتا بیتتۆکی ڕۆژهەاڵت، بێتترمە 

                                                                    
 وەرگ راوی مەنوومەنی ن انوورل 1٩٩٣ەوە نۆ دت وکراسین یرپن جی ن لە دیکتاتۆریل شا٤٦
 ل سەر اوەی پ شوو٤7
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ستتانی بە تاوی و...(دیکتاتۆرەکتتان هتتک  کتتات وا بە هاهتته13٨٨نکهکتتریە و ئێتتران 
 دەنگیانێڕ کە ئەو لەسەر تەاتی اونکاری بێنێتە اوار ڕا ی ناب،.

 ۆرجار ئەو کەسانەی لەبەر ڕێویمە دیکتاتۆرەکان شاربەدەر کراون یتا کتۆچی 
 ۆرەمیێکان کردووە و لە نێواۆ بتۆ دەرکەوتت  لەژێتر دەستتی  اڵمتان هکچکتان بتۆ 

اەڵتتڕ هکچتتی پتت،  نتتاکرت و دەستەوەستتتان متتاویتنەوە وا بکتتر دەکەنەوە ئکتتیی
نتتاکرت، هکتتوا لەستتەر پشتتتکوانکی دەرەکتتی هەڵتتیەچن . هکنتتیێڕ پێکتتان وایە تەنکتتا 
هێزێکی بکانی دەتوان، ئەو اەڵکە ڕ گار بکا. لەو قونااەدا اەڵڕ بێهکوا بتوونە و 
گێشتتتتوونەتە ئەو قەنتتتاعەتە کە ئکتتتتر پشتتتووی کۆتایکتتتانە و دەستتتتەاڵتیاران  ۆر 

زتتتر نەیەتە مەیتتیان ئەوان پێتتی ناوەستتت  و بەهێتتزن و ئەگە واڵتێکتتی لەو بەهێ
دەب،  ڵهێزێڕ ئەو حاکمتانە لەنێتو بەرن. ئەم ستێناریۆیەش بەڕواڵەت شتکرنە و 
اۆشتتە بەاڵم هتتک  پشتتتکوانێکی دەرەکتتی کە ڕاستتتەواۆ دەستتتێوەردان بکتتا بتتوونی 

 نککە و ئەگە واڵتێکی وەهاش هەبوو ناب، متمانەی پێەکرت لەبەر چوار هۆکار:
 
تانەی ڕاستەواۆ دەستتێوەردان دەکەن ئامانهکتان ڕەوشتی ئتابووری . "ئەو واڵ1

و سکاسکی واڵتی اۆیان و بەدوای بەرژەوەنییی اۆیانیا دەگەڕێ ،  ۆر جار بتووە 
گوشارەکان بوونەتە هتۆی پێکهتات  دەگەڵ دیکتاتۆرەکتان و ئەمهتارە پشتتکوانکان 

تتتانی عتتارەبی، لەو حکومتتاتە کتتردووە کە هەتتتا دوێنتتی قەرار بتتوو بکووواێنتت، )واڵ
 ئێراقی سەردەمی سەدام حوسێ  و...(.

. واڵتانی بێگانە ڕەنگە، بە جێگتای ڕاگترت  و هاوکتاریی کۆچەەرانێتڕ کە بتۆ ٢
ئا ادی واڵتی اۆیان تێیەکۆش ، اەڵکەلی وە اڵەهاتووی مە ڵووم بکەنە قوربتانی 

 بەرژەوەنییکەکانکان.
متتتتتانهی دەستتتتتت .  ۆرێتتتتتڕ لە ستتتتتتراتێویی واڵتتتتتتانی  ڵهێتتتتتز تەنکتتتتتا بە ئا3

بەسەرداگرتنی واڵتانە بە مەبەستی ئابووری و بەرینکردنەوەی دەستتەاڵتەکانکانە 
 نەک هێنانی دێموکراسی و ئا ادی بۆ گەاڵنی ژێردستە.



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 
. هێزە بکانککەکان تەنکا کاتێڕ بە شێوەی چاالک دێنە مەیتیان بتۆ ڕ گتاریی 4

تی پێکتردووە نەتەوەکان کە بەرگری و شۆڕش و ڕابوون لە نێواتۆی واڵت دەست
و بەم شێوەیە دەاتوا ن اۆیتان لەبەر چتاوی متا ی مترۆ  شتکرن بتکەن  وڵمتی 

 ".4٨ئەو واڵتە بە نکمەەت شارومەنیانی پێشان بیەن
لە هەمووی ئەمانە تێ ەڕی  ڕەنگەت، دەستتەاڵتیارانی دیکتتاتۆر متاوەیەکک  بە 

تایکتتیا و پشتتتکوانی نێواتتۆیی و... اتتۆڕاگرن بەاڵم لە کۆ هتتۆی بتتوونی هێتتز و پتتاره
هۆکتتاری نێواتتۆیی باشتتتری  ڕێگەچتتارەیە بتتۆ نەمتتانی حاکمتتانی توتتتالکتەر. بەاڵم 
ئەمەش نکۆڵی لێناکرت پشتکوانکی واڵتانی  ڵهێز بە شتێوا ی گەمتارۆی ئتابووری 
و نێتتودەوڵەتی، پچوانتتی پێوەنتتییکە دی ڵۆماتککەکتتان، وەدەرنتتان لە ڕێکخراوەکتتانی 

 ەکتتتتتتانی ڕێکختتتتتتراوی نەتەوە نێتتتتتتونەتەوەیی، مەحکتتتتتتومکردنی ئۆرگتتتتتتانە جکاوا
یەکگرتووەکتتان بتتۆ وێتتنە لەستتەر ئا ادیکەکتتانی ڕادەبتتوی ، ئتتایکنی، ئەتنککتتی، متتا ی 
متتترۆ ، ژنتتتان و ... لە ناڕە ایەتککەکتتتانی نێواتتتۆ یتتتارمەتککەکی  تتترە مە نە بتتتۆ 

 وەدیهاتنی ئاواتی اەڵڕ )کۆمەڵگەی مەدەنی(.
تێچتتوو و متتۆدێیی بتتۆ بەچۆکتتیاهێنانی دەستتتەاڵتیارانی دیکتتتاتۆر بە کەمتتتری  

اەبتتاتی مەدەنتتی )بتتزووتنەوە کۆمەاڵیەتککەکتتان( چتتوار هەنگتتاوی ستتەرەکی دەبتت، 
 بهاوێورت.

بەاۆبەستتت  و شتتارە ایی بتتۆ بەرگتتری لە متتا ی . دەبتت، ئکتترادە، هەستتتی پشت1
 اەڵکی چەوساوە بەهێز بکرت.

ی تتایەەت بە  راوه. پێویمتە ڕێکختراوە کۆمەاڵیەتککەکتانی ستەربەاۆ و دامته٢
 اتی مەدەنی دابمە رت.اەب
 . پێویمتە هێزێکی تۆکمە لە اەڵکی نێواۆ پێڕ بهێنرت.3
. دەبتتتت، و پێویمتتتتتە پونێکتتتتی ستتتتتراتویکێکی ئاوە مەنتتتتیانە و ژیتتتترانە بتتتتۆ 4

 وەدەستهێنانی ئا ادی بەوپەڕی شارە ایی داڕێورت.

                                                                    
 ل سەر اوەی پ شوول٤٨




  


 

 کریڤۆ
 

لە هەمتتوو بۆچتتوون و ئەنیێشتتەکانی جتتک  شتتارپ و هەمتتوو ڕێەتتوارانی هەر لە 
تما گانتیی، نێڵمتۆن مانتیاڵ، متارتک  لتۆتێر و هەتتا جتک  شتارپ و...( کۆنەوە )مها

 هەتا ئەموۆ دەتوانک  س، ئامانهی سەرەکی هەڵێنهک .
 . دەکرت بگەی  بە ئا ادی و لە چەنگ دیکتاتۆرەکان ڕ گاریمان ب،.1
. بۆ گێشت  بۆ ئەو مەبەستە دەب، بەرنامەداڕێویمان هەبت، و ستتراتێویکەکی ٢

 نکشان بکەی .ڕێڕ و ڕوون دەست 
. بتتتۆ گێشتتتت  بە مەبەستتتتی ستتتەرەککمان دەبتتت، هەوڵ بتتتیەی ، تێەکۆشتتتک  و 3

 ئاگادار بک ، ڕەنگە، پێویمتکمان بە تێچووی  ۆری  هەب،.
" )ئتا ادی، بەاتۆڕایی وەدەستت Freedom is not freeڕۆژئاوایکەکان دەڵتێ " 

 ادی . اەڵڕ دەب، هەوڵ بیەن و بۆاۆیتان  ێتر بت  چتۆن دەتتوان  بە ئتا49نای،(
بتتتتگەن و ئەمەش بە هاستتتتانی وەدەستتتتت نتتتتای،. ئەرەستتتتتوو دەڵتتتت،: حکومتتتتاتە 
دیکتاتۆرەکتتان و  اڵمتتان کەمتتتری  تەمەنکتتان لە نێتتوان هەمتتوو جتتۆرە سکمتتتمێکی 
حکوماتی هەیە، بە درێوایی مێووو دەوڵەتە توتالکتەرەکان هتک  کتات تەمەنتیرێو 

 نەبوونە.
یتیا بە ڕوونتی و وردی هەر وەک پێشتر باسمان کرد جک  شتارپ لە کتێەەکە

 19٨باستتتی چتتتۆنکەتکی بەرەوڕووبتتتوونەوی دیکتاتۆرەکتتتان دەکتتتا و لە کۆتایکشتتتیا 
پێشتتنکار دەاتتاتە ڕوو وەک مۆدێتتل و شتتێوا ی اەبتتاتی مەدەنتتی بتتۆ بەرەنگتتاری 

شێوا مان کە  یتاتر پێوەنییتیارە  67حاکمانی سەرەڕۆ باس کردووە. لێرەدا ئێمە 
 ی ئێمە وەرگێراوەتەوە.دەگەڵ کولتوور و توانمت و کۆمەڵگە

                                                                    
 ش نلا ،لد مااادییهنێ نرخی مهل ک مااادی نو  د : ،گهڵێد  که یهناس لوو  ه کی دلیهل ناه ٤٩



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

 ڕەزایەتیی مەدەنی )بێ توندوتیژی(لی ناشێوازگه
 مودێل(: 19٨شێواز لە  ٦٧)
 
 ڕاگەیانینی بەیاننامەی جۆراوجۆر بۆ بارودۆای جکاوا . (1
 گوتاربێویی گشتی. (٢
 کۆکردنەوەی واژۆ. (3
 داواکاریی یاسایی لە واڵتان و دادگە نێودەوڵەتککەکان. (4
لی جۆراوجتتتتتۆر بە بتتتتتۆنەی تتتتتتایەەت، گەوەرگرت  لە درووشتتتتت کەڵتتتتتڕ (5

 کێشانەوەی کاریکاتۆر، نووسکنی شێور، چکرۆک و... .
 کان وەک ماتەو ەیەکی مە ن.تککهاڵیهوەرگرت  لە ڕایەڵە کۆمهکەڵڕ (6
 نووسکنی دارودیوار. (7
 دی یۆماسکی دەرەوە. (٨
 البکگەری. (9
 دانی اەاڵتی نمادی . (10
 اڕە ایەتی دەربوی .هانیانی چکنە جکاوا ەکانی کۆمەڵگە بۆ مانگرت  و ن (11
 بەڕێوەچوونی هەڵەواردن، ڕاپرسکی ئکنتەرنێتی. (1٢
 نوێو و ڕۆژووگرتنی سکاسی. (13
 دەبەرکردنی جیوبەرگی تایەەت و یەکیەست. (14
 لەنێوبردنی سامانی کەسی نەک گشتی. (15
شێوانینی کەشی ئارامی کۆمەڵگە کە بە دڵی دەستەاڵتیارە، بە شتێوا ی  (16

 راوهووریا.وەک سکگناڵی ماشێ ، تۆپ و تریقە و هە
 لێ رسکنەوە لە کەموکوریکەکانی دامە راوە دەوڵەتککەکان. (17
 گاڵتە پێکردن بە کەسایەتککە حکومەتکەکان. (1٨
 وەشوێنکەوتنی )توقکه( بەرپرسان و کاربەدەستان بۆ ترسانینکان. (19
 بەڕێوەچوونی سمکنار، کۆڕ، کووبوونەوە، شانۆ، گۆرانی، سروود. (٢0




  


 

 کریڤۆ
 

ی بە پاستتاوی جۆراوجتتۆری بەڕێوەچتتوونی ڕێ ێتتوانی ڕێکوپێتتڕ و اەڵکتت (٢1
 کۆمەاڵیەتی، ئابووری.

 اۆنکشانیان و ناڕە ایەتی بە ماشک ، ماتۆڕ، تراکتۆر)کەرەسەی ئاژۆت (. (٢٢
 سەرەاۆشی، شک  و ماتەمی سکاسی. (٢3
 بەااکم اردنی کەسایەتککە اەڵکککەکان وێوای درووشمیان. (٢4
 وەرگرت  لە اۆنکشانیانی ناڕاستتەواۆ بە بتاڵۆن،  توودانە، کتۆالرە،کەڵڕ (٢5

 ڕەنگەکان و... .
ڕاهێنتتان و تێگەیانتتینی الوان لە شتتێوا ی اەبتتاتی مەدەنتتی و کتتارکردی  (٢6

 لەنێو کۆمەڵگە بەپێی کەرەسەکانی بەردەست.
 بێیەنگی لە کۆاڵن و شەقامەکان. دانکشتنی بە (٢7
 نەچوونە سەرکار. (٢٨
 مانگرتنی گشتی. (٢9
گەمارۆ امتنەسەر کەستایەتککەکان بە شتکوا ی جۆراوجتۆری ئتابووری،  (30
 یەتی و... .کۆمەاڵ
 ڕەجمکردن و گولکردنی بەرپرسان و کاربەدەستەکان. (31
بەڕێتتتتوەنەبردنی چتتتتاالکککە وەر شتتتتککەکان. )اتتتتول، بۆنەکتتتتان و لتتتتکگە  (3٢

 جۆربەجۆرەکانی وەر شی(.
 مانگرتنی اوێنیکاران. (33
 نا ەرمانکی کۆمەاڵیەتی. (34
 مانەوە لە ماڵ بە بۆنەی جۆراوجۆر. (35
 لته ەدەنتی. )بتۆ وێنتهکۆچی بەکۆمەڵ )ههرت( بەشتێوەی نتاڕە ایەتکی م (36

ی گەالوێتتتوی هەمتتتان ستتتاڵ 14(هەتتتتا 30/6/135٨وتی )ڕێکتتته کوردستتتتان لتتته
کان و دامە راوە مەدەنککەکتتانی شتتاری مەریتتوان، تککهستتایهئەنهتتومەنی شتتار، که
نێتتو مێتتووو. گانتتیی و ڕژەی اتتوت لە ستتاڵی  ریوانکان امتتتهچتتاالککی کتتۆچی متته

ەرهەمئتانکنی ئەو متادە اتۆراکککە، لە بە مەبەستی نەدانی باجی اوت بۆ ب 1930



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

ک.م بەپێکتتتان ڕێ ێتتتوانی کتتترد لە ئەحمەدئتتتاوا دەستتتتی  390ڕۆژدا  ٢٢متتتاوەی 
پێکرد، لەو متاوەیەدا هەشتتا هە ار کەس گکترا، ئەوەی گانتیی بتۆ اەڵکتی اتۆی 

 دەیویمت بەدی هات(.
وەرنەگرت  لە کەلوپەلی دەوڵەتی کە یارمەتی بە ئابووریی  اڵمان کەڵڕ (37
 دەکا.
 ە کرێنەدانی ماڵ و مڵڕ بە کاربەدەستانی حکومی.ب (3٨
 بەکرێنەگرتنی )مزاییە( ماڵ و مڵکی دەوڵەتی. (39
 مانگرتنی بەرهەمهێنەران. (40
 مانگرتنی بەکارهێنەران. (41
 مانگرتنی کاراانەداران و با رگانان. (4٢
 تێنەکردنی پووڵی قەبزی ئاو، بەرق، گا ، تەلە ۆن و... . (43
 نەدانی ماڵکات و با . (44
 وام لە بانکەکان.تێنەکردنەوەی  (45
ئاشکراکردنی ناوی ئەو کەسانەی هاوکاری دەستتەاڵتیاران  و نووستکنی  (46

 ناویان لە دارودیوار و ڕایەڵە کۆمەاڵیەتککەکان.
ئتتتابڵۆقەی ئەو کەلتتتوپەالنەی لە واڵتتتتانی دۆستتتتی دیکتتتتاتۆران هتتتاوردە  (47

 دەکرێ .
 مانگرتنی اێرا و بەلە . (4٨
 ۆراوجۆر.مانگرتنی جووتکاران، مەڕداران بە پاساوی ج (49
 مانگرتنی با اریان. (50
 مانگرتنی  ینیانکانی سکاسی. (51
 مانگرتنی پزیشکان و موهەنییمان. (5٢
 مانگرتنی ژنان. (53
 کردنی هەڵەواردنەکان.بایکۆت (54
 تەحریمی ئکیارە و نەهادە دەوڵەتکەکان. (55




  


 

 کریڤۆ
 

نەنتتتتاردنی منتتتتااڵن بتتتتۆ قوتابختتتتانە، نەچتتتتوونی اوێنتتتتیکاران بتتتتۆ ستتتتەر  (56
 کوسەکانی دەرس.

 بۆ سەر کوسی دەرس. نەچوونی ماموستایان (57
 هەڵقەنینی تابڵۆکانی دەوڵەتی. (5٨
 اۆبواردن لە چوون بۆ ڕێ ێوانە حکوماتکەکان. (59
 شێوانینی دۆای ئاسایی ئکیارەکان و  ەرمانگە حکومککەکان. (60
 هاوکاری نەکردن دەگەڵ دامە راوە دەوڵەتی و نکزامکەکان. (61
 لەقاودانی کەسانی سەر بە نەهادە تەناهکەکان )ئەمنکەتی(. (6٢
 ی ناتونیوتکو )بە دەم و دەست ڕاوەشانین( بۆ سەر کاربەدەستان.هێرش (63
 وەدەرنانی دەنگی سەیروسەمرە ) کتە، هۆ کردن(. (64
پێتتیادانی هتتێڵکە و پکتتوا  و باینهتتان بە  ەرمانگەکتتان و کەستتایەتکەکانی  (65

 بەرپرسی حکومات.
 اۆپێشانیانی بێیەنگ و ئەهوەن. (66
 دانانی حکوماتی دیۆاکتۆ و... . (67
 

 ەاڵیەتککەکان لە کوردستان و مێوووی ئەو دیاردە کۆمەاڵیەتککەبزووتنەوە کۆم
پرستتە کۆمەاڵیەتککەکتتان لە اتتۆرهەاڵتی کوردستتتان هەنتتووکە جتتگە لە کەلێنتتی 
کۆمەاڵیەتی و  ەرهەنگی اەرەنیی ئابووریشی پێوە  یتاد بتووە و چکتای هەوێتتی 

ەل و شوناسی سکاسکتک  سەری لەنێو ستەرانیا دیتارە و بت، باستی نکشتتمان و گ
مانتتای نکتتکە. گشتتت ئەم کێشتتانەش دەگەڵ ڕێتتویمە نەک دەگەڵ گەالنتتی تتتری 

 نکشتەج، لەو واڵتی بە ناو ئێران.
ئتتتتتتالک  تتتتتتتۆری  کۆمەڵناستتتتتتی  ەڕانمتتتتتتی پێتتتتتتی وایە:" ئەمتتتتتتوۆ بتتتتتتزووتنەوە 
کۆمەاڵیەتککەکتتتان ڕاستتتتەواۆ لەستتتەر متتتا ی دیتتتاریکردنی چتتتارەی اۆنووستتتک  

نتتتیی یەکەمتتتی پەیماننتتتامەی )متتتا ی دیتتتاریکردنی چتتتارەنووس لە بە". چتتتاالک 
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان باس کراوە و لە بەنیی یەکەمتی کۆنڤانمتکۆنی 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

نێونەتەوەیی متا ە مەدەنتی و سکاستککەکانیا هەروەهتا لە بەنتیەکانی کۆنڤانمتکۆنی 
نێتتونەتەوەیی متتا ی ئتتابووری، کتتۆمەاڵیەتی و کولتووریکەکانتتیا، وەک یەکێتتڕ لە 

هتاتووەتە پێناستە کتردن. پرستی پوگرنگتی ئەو متا ە ما ە سەرەکککەکانی مترۆ  
لەوەدایە کە هەر گەلێڕ دەتوان، ئا ادانە بویار لە سەر "ڕەوشی سکاستکی اتۆی" 
و هەڵەتتتواردن و بردنەپێشتتتی ڕێگتتتای "گەشەستتتەنینی ئتتتابووری، کتتتۆمەاڵیەتی و 
 ەرهەنگکی اۆی" هەروەها وەبەرهێنانی سەرچاوە و سامانە سروشتککەکانی اۆی 

 بیا(.
متتتاوەی ستتتەد ستتتاڵی ڕابتتتردوودا دوای هتتتاتنە ئتتتارای چەمکتتتی متتتۆدێرنی  لە

ناستتکۆنالکزم بتتزووتنەوەی متتا خوا یی کتتورد بە شتتێوەی مەدەنککتتانە و ستتەردەم 
دەستکان پێکرد )ستەیی ڕە ا دەرستک ، شتێخان عوبەیتیوڵاڵ و مەحمتودی حە کتی، 
 ماڵەتتاتی بەدراانکەکتتان، ژێکتتاک و...( لێەەلتت، بە واڵمتتی چتتو و ستتەات بەرستت 
درانەوە )گەلتتی  یتتون، شتتاربەدەرکردن، ستتێیارە و شتتکمکاباران...(. بە دامە رانتتی 

راودانی کۆمتتاری ئکمتتومکی ئێتتران وەک یەکەم دەستتتەاڵت کە بە شتتێوەی بتته
بزووتنەوەیەکتتتی کتتتۆمەاڵیەتی هەمەالیەنە بتتتۆ دامە رانتتتینی سکمتتتتەمێکی نتتتوت 

پەڕیتوی بە  ەبتر و هاتەسەرکار، هەتتا ئەیمتە کە دااتوا یکە ڕەواکتانی اەڵکتی ڕا
ڵی، گتتزی و  ێتتڵ و درۆ لە ئامانهەکتتانی غتتههەڵخەڵەتانتتین ڕەوگکتتر کتترد و بە ده

دوور کەوتەوە و بووە بە حکومەتێکی ئکمومی )مە هەبی( دیکتتاتۆر و تۆتتالکتەر، 
کانی نەک هەر بەرتەستتتڕ تککتتتهاڵیهبەستتتتێنی اەبتتتاتی مەدەنتتتی و پێتتتواژۆ کۆمه

پێگرتوون بەڵکوو بە یتارمەتکی ئتۆلی ستەپێنراو  کردەوە و بەتونیتری  شێوە پێشی
دەستەواژەی 'موحارب'یشی بۆ ستەرکوت و کوشتتار داهێنتاوە. لە کەشتێکی وەهتا 
تتتۆقێنەر و اە ەقانتتیا هەر لەستتەرەتاوە جتتارێکی تتتر لەنێتتو هەمتتوو گەالنتتی ئێتتران 
ئەوە کورد بوو سەڵمانیی اوا یتاری اەبتاتێکی ستڤکل و کتۆمەاڵیەتککە، )کتۆڕەوە 

(، مکتکتتتتتتتتتنگە مە نەکەی 30/6/5٨کەکەی اەڵکتتتتتتتتتی مەریتتتتتتتتتوان )مێتتتتتتتتتوووی
(، بایکۆت و اۆپێشانیانەکان بتۆ گکرانتی 11/1٢/57شەهکید.قاسمیوو لە مهاباد )

(، ڕەوتێکتتتی نتتتاوا ەی مەدەنککتتتانە کە بتتتۆ 77ی ڕێەەنتتتیانی ٢6بەڕێتتز ئتتتوجەالن )




  


 

 کریڤۆ
 

متتاوەی چەنتتیی  ستتاڵ لە کوردستتتان اەڵتتڕ بە تێکتترا و با اریتتان بەتتتایەەتی لە 
ی پوشتت ەر )ستتاڵوۆژی تکتترۆر کردنتتی شتتەهکی د. قاستتمیوو( ستتەرجەم ٢٢ی ڕۆژ

دووکان و با اریان دادەامت، بتۆنەی نەورۆ  و چاالکککەکتانی، چکرۆکتی هوتێتل 
ی هەتتتتاوی )بەشتتتی هەرە 1397ی اەرمانتتتانی ٢1(، 13/٢/94تتتتارای مهابتتتاد )

کرانی قەاڵی  ۆری اەڵکتتتتتی کوردستتتتتتانی ڕۆژهەاڵت لە ستتتتتەر موشتتتتتەکەاران
ات )بارەگتتای ناوەنتتییی حکزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان( لەالیەن ستت ای دێمتتوکر

پاسیاران، هاتنە سەر اەت و دووکتان و با اریتان داامتت و مانکتان گترت(. یتا 
کەم ەینەکانی کۆکردنەوەی هاوکاری و یارمەتی بۆ بولەر ەلێیراوانی کرماشان و 

و ... لەژێتتر  ، ستتێاڵوی لۆرستتتان، پتتول دواتتتەر و متتامۆالن9٨ئتتکوم و نەورۆ ی 
تای رهر و ستتهڵوه هکۆتتتایی متتانگی اتته ، لتته50نتتاوی " اگتترۆس چاوەڕێمتتانە، و..."

 یتاتر  کردنی "بێنتزی " لتهپاساوی گران تاوی( بهی هه139٨ ی ساڵی )رماوهسه
کوردستتانک   ستکان پێکترد و لتهی ئێران ڕابوون و ناڕە ایەتی دهناوچه 100 له
قامکان گترت ماشێ  شته قام یا بهر شهسه ڵڕ هاتنهاه نکانهدهکی مهیهشێوه به
 اڵم دیتمتتان لتتهبتتوونی بێنتتزی ؛ بتتهر گرانرامەتتهبه ی نتتاڕە ایەتی لتتهنکشتتانه بتته
تری  شتێوا  دڕنیانته کوردی ئکمتومکی ئێتران بتهکی کورتیا ڕێویمی دژهیهماوه
 ت لتهتایەتهیان الوی کتورد بههااب  درکوت کرد و مهی سهنکهدهمه وتهم ڕهئه

ستی دان کههکی و برینتیار بتوون و ستهریوان و... شته، متهکرماشان، جوانوۆ، سنه
ر کران. یان هاوکاریکە بێوێنە و ئاوارتەی اەڵکی کتورد لە سهستەهبێتاوانکشی ده

ڕۆژهەاڵت دوای باڵوبتتتوونەوەی ڤایرۆستتتی کۆرۆنتتتا و دژەگەنکردنتتتی شتتتتەقام و 
شار و مەڵەەنیی اۆیان و یارمەتی بە هەژاران و بەاشتکنی کترت و کۆاڵنەکانی 

دەرامەتەکتتان، مکنتتاکی بەر یتتی ڕوحکتتکەی مەدەنکتتانەی اەڵکتتی قەر  لەستتەر کەم
                                                                    

 ن کی نا اااااا   نااااای  و مااااااتەواەل مەو میناکاااااانە دەرخەری مەوەن خەڵکااااای ڕ ە ەاڵ  گەکاااااا5٠
یی مەوەیان  ەیە نە  ەس  پ کاردن نە غەدر و اوڵ ای نااجوام رانە ە لە نەتەوەکەیاان نە potentialا

م تۆدگەلی جۆراوجۆر و حی نەکانیان کە    اای شاونا ن خاۆڕاگری و ناوتنەری ڕاساتەنینەیان  ناۆ 
نە پشااااتیوان یارمەتیاااالەری وەدەساااا    نااااانی مااااانە اەوتکراوەکانیااااان نە شاااا وەی مەدەنیااااانە ن اااا

 ن ووتنەوەکەیانل



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

کتتتتوردە هەم لەهەمتتتتەەر ڕێتتتتوی  و هەمتتتتوی بەرامتتتتەەر یەکتتتتتر لە ڕۆژهەاڵتتتتتی 
 کوردستان.                                                           

 
 بزووتنەوە کەونەکانی کورد

هەر ئەو مرۆڤتتانەی ستتەردەمی ڕەوشتتی سروشتتتی، بتتۆ درێوەپێتتیان بە ژیتتان و 
مانەوەیان شۆڕشتی وەر ێتری و چانتین، هەڵگترتنەوە و ڕنکنکتان دەستت پێکترد و 
دەستتتتتکان دە هەنتتتتاوی چکتتتتا و  ەوی ڕۆ کتتتترد کانگتتتتاگەلی جۆراوجۆریتتتتان بتتتتۆ 

ب و ئاژەڵکتان دەستتەمۆ کترد و بەرژەوەنیی و پێشتکەوتنی ژیتان هەڵقەنتی. هەست
داگەڕان و شتتتتاریان چتتتت، کتتتترد. لە ستتتتەرەتای دامە رانتتتتینی یەکەم ژیارەکتتتتان 
بزووتنەوە و ڕەوتە جۆربەجۆرەکانکشتیا بە ڕوانکنتی جکتاوا  و لە بەستتێنی بەر ترە 
دەستتتتکان پێکتتترد، لە درێتتتوەدا ئامتتتاژە بە هکنتتتیت لەو بتتتزووتنەوە و شتتتۆڕش و 

کتورد وەک نەتەوە و کوردستتان وەک جوگرا کتا ونی، بەراودانانەی دیرۆکی که
 دەکەی .

 
 ئانۆبانینی

ئانۆبانکنی یەک، لە اونکارانی مە نی لۆلۆیکەکان بتووە و یەکەم کەس بتووە لە 
و  بتاس کتردووه نووستراوه ی  اگرۆسکەکان کە بزووتنە و شۆڕشەکانی بتهوهتهنه

ڕابوونتتانەی کە لە  ! نتتاوبراو وەک ڕاویکەکتتی بتتاش بەستتەرهاتی ئەو51گێتتواویتەوە
واڵتتتی ئەودا کتتراون لەستتەر تتتاتە بەردێتتڕ هەڵقەنتتیووە و باستتی لە بتتزووتنەوەکە 

 کردووە کە چۆن سەری هەڵیاوە و چۆنی سەرکوت کردووە.
ی پتێ   ایتک  ) یتاتر لە ٢٢ئەو نەا  و نکگارەی ئانۆبتانکنی کە لە ستەدەی 

پێڵی  ەهتاو. لەو ساڵ بەرلە ئەموۆ( هەڵقەنیراوە، دەکەوێتتە نتاوچەی ستەر 4000

                                                                    
و نەتەوەی ااگروساایەکان یەکەمیاانە دەنااا لە ناااو  اا   ەر وە  گااوتم لەنی ەڵاا ە  دەنااێ مەوە ن  اا51

ساااامییەکان  ەنااال دەیەیە  پ شاااتر نارامااااینی مەکەدی لە  ەماااوو دیر کااالا یەکەد کە  ناااووە کە 
 ونردنی کردووەل ی لەنیسی لە  ۆنیەتوە و ناتەلەسەر تاتەنەردتک ڕەوتی ن ووتنەوەیەکی گ راوە




  


 

 کریڤۆ
 

شارەدا قوتابخانەیەکی کچان لەپەنا ڕەوە ێڕ هەڵکەوتووە بە نتاوی "مکتانکەل" لە 
چکای "پادیر" کە ئەو نەات  و نکگتارەی ئانۆبتانکنی ئێمتتا کەوتتووەتە حەوشتەی 

لەالیەن مکراتتتی کولتتتووریکەوە تۆمتتار کتتراوە،  149ئەو قوتابختتانەیە و بە شتتومارە 
نتتتتا نەاشتتتتی دیتتتتل و یەامتتتتکرەکان کە بە ڕێتتتتز لەستتتتەر تتتتتاتە بەردەکە و لەپە

ڕاوەستتتتتتاون و چتتتتتاوەڕوانی دادگتتتتتایی کتتتتتردن ! بە اەتتتتتتی بزمتتتتتاریی ئەکەدی 
 نووسراوەیەک هەیە کە ئاوا دەڵ،: 

"ئانۆبانکنی اونکاری بەتوانتا، پاشتای لۆلتۆیی نکگتاری اتۆی و نەاشتی اواوەنتی 
ە و ئەو ئکشتتتاری لەستتەر چکتتای پتتادیر کێشتتاوەتەوە. هەرکەس کە ئەو تتتاتەبەرد

نەا  و نکگارانە تێڕ بیات دەکەوێتە بەر ڕق و غە ەبی ئانوو، ئانووترۆم، بتڵ، 
بیکت، ڕامتان، ئکشتتار، ستک  و شتەم  و گر تتار دەبت، و دوو جکیتی داهاتووشتی 

 لەنێو دەچ،!" 
ئتتێمە نەاشتتێکی تتتری بەم شتتێوەیەمان هەیە کە هتتی نتتارام ستتکنی بەناوبانتتگ 

  ئەو تەستتتویرە نکتتتکە و ئەویتتت  بتتتۆ پادشتتتای ئەکەدیتتتکە کە هەر  ۆر لە پتتتێ
سەرکەوت  بەسەر لۆلۆیکەکان هەڵکقەنیووە هەڵەەت وێتوای کتوڕەکەی "شتارکالی 
شتاری" کە پتتێکەوە دەستتتەاڵتکان هەبتتووە. کە دواتتر ئەمە بتتووە نەریتێتتڕ و پاشتتا 
ئانوبتتانکنی و داریتتوش شتتا لە بەردی بێمتتتوون ئەم کارەیتتان کتتردووە. شتتۆڕش و 

عەشکرەیی بە دژی یەکتر و دەستتەاڵت و هەڵقەنتین و  بزووتنەوەکانی اەڵکی و
وە بۆ اەڵڕ و دیتنتی ئاکتامی بزووتنەوەکتان لە هەنتاوی -وێناکردنی لەالیەن شا

 5٢کۆمەڵگەی سکاسکی ئەوکات کراوە بە کولتوور.

                                                                    
 ٢1ەکااان نەکەیاا  کە لەو سااەردەد و تەنااانە  م اتاشاالا لە سااەدەی یحەیاافە ماماااەەیە  نە گوتی5٢

ساااڵی  1٢5ەکااانی لە ماااوەی یاگوتی کورساای و دەسااتەاڵ   ەناال شاایرن و خااۆش نااووە نەاڵد مەوان
و خۆیاناالا  ااگااای خونکاااران لەنحاک یااان گۆڕیااوە   مەگە مەمە ن ووتنەوەیەکاای نارە ٢1دەسااتەاڵتیان 

 نەنێ و مۆدتل کی پ شکەوتووی سیاسی نەنێن دەنێ ە نێ؟ 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

 تاتوخیپا )نفرتیتی(
 "tatuxipa  کچی "توشراتتا" دەستەاڵتیار و مکری مە نی مکتانککەکان بتوو. بتۆ"
شت  لە هەڵتکەوتەی جوگرا کتایی ئەم دەستتەاڵتیاریکە هەر ئەوەنتیە بەستە تێگەی

ئەگە بڵێتتک  ناوەنتتیی حوکمتتاتی مکتانککەکتتان یتتا بە جۆرێتتڕ پێتەاتکتتان شتتاری 
ی ئێمتتتای ڕۆژئتتاوای 53"واشتتۆکانی"، یتتان هەمتتان "ستتەرێکانی" یتتا "راس و الوتتک "

(ی پتتتتێ   ایتتتتک  حتتتتوکمی بەشتتتتی هەرە  ۆری 1350کوردستتتتتان بتتتتووە. لە )
اوچەکتتانی دەوروپشتتتی واڵتتتانی ئێمتتتای ستتووریە، تورکتتان، ئێراقکتتان کتتردووە و ن

دوایەمتتک  شتتوێنی دەستتتەاڵتکان دەگەڵ مکمتتریکەکان هاوکەوشتتەن بتتووە. تتتوێوی 
دەستتتەاڵتیاری ئەم حتتوکمەتە لە هتتۆری یتتا اۆریکەکتتان بتتوون. ئەمتتانە بە بتتاو و 

دەگەڵ مکمتری کتۆن  کالی ماننا و ئوورارتووەکان دە انرێ  و پێوەنتییی پتەویتان
هەبووە و  ۆر جار ئاشووریان بە انیووە کە ڕۆڵی سەرەککی لە کتایەی سکاستی و 
نکزامی سەردەمی اۆی هەبتووە. نتامەیەکی توشتراتتا بتۆ  کرعەنتی مکمتر "ئتامون 
هۆتێەی سێهەم" و "چوارەم" بۆ پتەوترکردنی پێوەنتییکەکانی دوو واڵت بەناوبتانگە 

وو سەرکردەی یەکەمی واڵتتانی قتۆجی دەناسترت. و بە درێوتری  نامەی نێوان د
توشراتتا کچەکەی اۆی واتا تاتواک ای دا بە "ئامون هوتێەی چوارەم"،  کرعەونتی 

(کە لە پۆلێنەەنتتتییی گرێتتتوا ەی  کرعەونەکتتتانی مکمتتتر لە 135٢-1336مکمتتتر )
بەرەی  کرعەونەکتتتان هەڵتتتیەکەوێت. ئەم ئتتتا رەتە بە ڕەگە   3٢لە  1٨پشتتتتی 

تتتی" دەگتتوڕدرت، بە مانتتای انی لە واڵتتتی مکمتتر نتتاوی بتتۆ "نۆرتی اگرۆستتکەی مکتتت
ی  ایکنتی 191٢ئا رەتی )ژنی( جتوانی هکتوا دێتت. "لودویتڕ بوشتارت" لە ستاڵی 

تتتی لە ژێتتر ئااتتا دۆ یتتکەوە و بتتردیەوە متتو ەی بەرلتتک  و هەتتتا کتتۆتەڵی نۆرتی
 ئێمتاش بووەتە کێشە و دمەقاڵەی نێوان مکمر و ئاڵمان.

                                                                    
 نااودتر کاراو  یاهلا  هیات  ا ری کاه  اۆی مااوی کاانی و کانیااوی نار  ر ناه اه د شار ناوی مه 5٣
 هخۆشای ا ر نارماانی پ اا  و  ینال  نهکاانی گاەاون و ناۆ د ا ری کانیاو  ر شای  اه  نهڵ ه ه
 لڵکهکه




  


 

 کریڤۆ
 

لە "تتتتتوتەم و تتتتتابوو"ی اۆیتتتتیا دەڵتتتت، یەکەم شتتتتۆڕش و  " یگمۆنتتتتی  رۆیتتتتی"
دەست پێیەکات. ئەحتمەد عوستمان  بزووتنەوەی تاقانەپەرستی لەو بەسەرهاتەوە

، مێتتوووی نهێنکتتی مکمتتری کتتۆن" لە ئاامتتەرکتێەێکتتی هەیە بە نتتاوی "موستتا و 
" ئاامتەرسەردەمی دەربا بوونی جوولەکەکان. ئەو پێتی وایە کە هتاڤی "موستا" و "

انکتتویەتی کتت ! ئەو ئتتا رەتە جتتا لەبەر جتتوانکی بتتووە یتتا لەبەر ئەوەیتتکە توهەر یە
نتتتت، دەتتتتتوان، بە ڕەچەشتتتتکێنتری  و مە نتتتتتری  یە کتتتترعەون بە قەنتتتتاعەت بگە

بتت،، پێناستتە بکتترت  بتتزووتنەوەی ستتەردەمی اتتۆی تەنتتانەت ئێمتاشتتی دەگەڵتتیا
ەیەکی )کارێڕ کە نەریتی پێغەمەەرانە و ئەو ژنە کردوویەتی(. هەر بۆیە لە متاو

، واتتا ازمەتکتاری ئاامەر ەمەنکی کورتیا "ئامون هۆتێه" ناوی اۆی گۆڕی بۆ 
و تەواوی پەرستتگەکانی ستەر بە ئتۆلی ئتامونی داامتت و ئەو دیتنەی  54ئاتوون

یاساخ کرد هەتا مردی  هەر بەو شێوەیە ماوە، بەاڵم دواتر لەبەر هێتزی  ۆری 
ت عەن  ئتامون" وا یتان لە ، "توئاامەرکاهکنانی مەعەەدی ئامۆن وەچەی دوای 

 .55تاقانەپەرەستی هێناوە و گەڕانەوە سەر ڕێچکەی پێشووی اۆیان
 

 ئاخسەری "ماننا"
دوای تێکشتتتکانی ئاشتتتووریکەکان بە اونکتتتاری ئەستتتەرحەدوون لە بەرامتتتەەر 
 رەوەرتکشی متادی بە هاوکتاریی ماننایەکتان، ئاشتوور بانک تاڵ هتاتە ستەر تەاتتی 

ێزێکتی  ۆری بتۆ تتۆڵەکردنەوە لە متاد بەتتایەەت لە اونکاریی ئاشووریکەکان و ه
 –نکشتتە متاتی  –ماننایەکان کۆ کردەوە. ناوبراو دەگێوێتەوە "اەڵقی واڵتی ماننا 

)ور ێتتری ئاستتایی( بەدژی ئاامتتەری هەستتتانەوە، شۆڕشتتی نێواتتۆ هەمتتوو واڵتتتی 
گتتترتەوە، اەڵتتتڕ بە دژی دەستتتتەاڵتیاران و بەرپرستتتانی گەنتتتیەڵی واڵت هتتتاتنە 

                                                                    
 ل ماتوون نە مانای ، ەتاو،ن خوای خۆرن خوای  ەتاو5٤
 ل انتشارا  ن  آوران   لان1٣7٩ل انان شناسی کرد و تاریخ کردستانن نه اد خوشدالی 55
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و بە  ەبتتری شتتەق و گۆپتتاڵ، قتتک  و ڕقتتی اۆیتتان لە شتتەڕ و متتاڵوێرانی  مەیتتیان
 !56پێشانی کاربەدەستان دا و بەشی  ۆری بوونە پێخوستی بەرپ،

"ئوئالی" کور و جێگری ئاامەری پەنای بۆ ئاشوور بانک ال برد یارمەتکی بیا و 
ئەم کارستتاتەیان بەستتەر نەیتت،، تەنتتانەت کچتتی اۆشتتی پێشتتکەش کتترد بەاڵم 

 اۆی ل، دەرهاویشت و دڵی نەرم نەبوو.ئاشوور 
 614ماننا هەتا دواجار کە گەڕاوە باوەشی نکشتمانی سەربەستتی اتۆی )ستاڵی 

هوەاشتتتەترە بە  پ.  حکتتتومەتی ئاشتتتوور بە دەستتتتی کتتتوری  تتترەوەرت ، واتتتته
یەکهتتتاری بنەتتتو بتتتوو( و بتتتوو بەشتتتێڕ لە حکومتتتاتی مکتتتییەکان، هەر لە ژێتتتر 

ماننتتا لە بتتواری جوگرا کتتایکەوە لە نێتتوان دوو چەپەڵتتۆکی ئاشتتووریکەکان متتایەوە. 
شانشکنی ئەو کات واتە ئورارتوو و ئاشتوور هەڵکەوتەتوو. حکتومەتێکی بچتووک و 
ئتتتابوریکەکی بەر ی هەبتتتوو کە لە ستتتەرووی  ێتتتی بچتتتووک )کەڵتتتوت( لەگەڵ 
اوبوشککە و ئورارتوو هاوستنوور بتوو، لە الکەی تتر بەدرێوایتی  نهکترە چکاکتانی 

ن کەوشەنی ئێراق و تورکان و ئێرانی ئەمرۆ درێتوەی هەبتوو بە  اگرۆس لە نێوا
جۆرێڕ هەتا ڕۆژئتاوای شتاری ئتورمککە و شتنۆ و دەشتتی ستنیووس، مکانتیواو و 
مەهابتتادی دەگتترتەوە )بە جۆرێتتڕ موکریتتانی گەورەی ئەمتترۆ( لە بەرەوەتتتری  

. ئەوت بوهتتتتارت  تتتترەوەرتک  )اشمتتتتریتە، 57لەتەک ئتتتتاای متتتتاد جکنتتتتار بتتتتوو
(( گەورەمێتتتری مکتتتییاکان کە دوای دیتتتاکۆی بتتتاوکی 653-675)) رائۆرێتتتت( 

دەستەاڵتی نتاوچەکەی گرتەتوو دەستت و لە الیەن ئاشتووریەکان وەک کوێختا و 
گزیر سەیری دەکرا شێری بەر قەدی تکو کرد و مەتتاڵی پتۆاڵیکنی دە جتومگەی 
دەستی کرد؛ بە هاوکاری و پشتکوانکی "مامی تکارشۆ")ستەرۆکی شتاری متادای( و 

 ووسانی") ەرمانیەری ساپاردا( بەرەو شەڕی مان و نەمان هەس کان لکنگ دا."د

                                                                    
 وتاری ،شا د ، مۆخاەر 1٣٩٤حەسەن ادەن شاروخن  فتە نامە جام ە کردستان ش ارە؟  5٦
 نااای نارسااای لاااهرگ اااراوی د ڕەگەان و و  ااااوگە  جەلیااا ل  ااااونەتەوەیی کاااورد و ماااادن نگاااادانی57
 نی واڵی تانانی لحه




  


 

 کریڤۆ
 

لە متتاوەیەکی کورتتتیا گەڵێتتڕ ئتتاوایی و گونتتی و قەاڵیتتان گتترتەوە و حتتوکمی 
ئاشتتتووریان لتتت، بەتتتتال کتتترد و کەوتەوە دەستتتتکان، ئاشتتتوور ئێشتتتی وێواگەیتتتی و 

و پاتتتاڵ  دوولکتنگەی بە ستتەر کیکتتی داهێنتتا و شتتکانی ڕەوەی ستت ا و مێگەلتتی مەر
تێکەل بەیەک بوون، پاشەکشە کەوتە دەستووری کار و گڵۆڵەی بەاتی ئاشتوور 
بەرەو لێتتوی اڵتتوور بتتۆوە! لە دونکتتای ڕامکاریتتیا بتتاوە هەتتتا شتتۆڕش کتتزە کەس 

 بەالییا ناچی کە دیتکان وەڕمێ  کەوتووە ئەوجار اۆی تێیەازێن .
ی و بە هێزێکتی لەو سەروبەنیەدا بوو شتالکاری ماننایەکتان کێچتی کەوتە کەوڵت

 ۆرەوە پشتی شۆڕشتی گترت و تێکەلتی بەراتودانی پت  مامتانی بتوو، هەرچەنتی 
ماننایەکتتتتتان لە دەر ەتێکتتتتتی ئەوهتتتتتا دەگەڕان کە ستتتتتەربەاۆیی اۆیتتتتتان وەک 
حکومەتێکی کاریگەری ناوچەکە سەقامگکر بتکەن و لەژێتر ڕکێۆتی ئاشتووریەکان 

دەستتەاڵتەکەیان ئەو بێنە دەر بەاڵم ترس لە تێکشتکان و اتاپوورکردنی شتار و 
 بوێریکەی ل، ستانیبوون.

" axseri)اونکتتتتاری ئەو ستتتتەردەمی ماننایەکتتتتان پکاوێتتتتڕ بتتتتوو بە نتتتتاوی ) 
 (. "ئاامتێری، ئااشتری"، کە بە هتاتنی بتۆ نێتو شتۆڕش، -ی پ673ئاامەری )

شۆڕشگێران توانککان بە گو و تکنێکی  ۆرەوە لە چەنی قۆاڵن هێترش بەرنە ستەر 
 شوور.هێزی ورەبەردراوی ئا

جکتتتا لەو ئتتتاوایکەی کە بە نتتتاوی "ئۆامتتتەر" لە بتتتاژێری نەغەدەی ڕۆژهەاڵتتتتی 
، چەنتی ئتاوایی تتری  یتهکوردستان نزیتڕ تەپتۆڵکەی دیرۆکتی "حەستەنیکان" هه

هەر بەو نتتاوە لە کوردستتتان هەن کە یەکێکتتی تریتتان لە نزیتتڕ شتتاری هەولێتتر 
لە دەڤەری  سەر ڕێگای مەسکف سەالحەدی  هەڵکەوتووە و ئۆامەرێکی تتری 

شتتارباژێر الی قەرەهەنهکتتر لە باشتتووری کوردستتتان هەیە، کە وێکچتتوونی جێتتی 
 سەرنهە دەگەڵ ناوی پاشای مە نی ماننایکەکان.



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

 میدی، سەکایی
دوای دیتتتاکۆ، کتتتوڕ و نەوەکتتتانی ) تتترەوەرتک ، هوەاشتتتەتەرە، ئکختۆویگتتتۆ( لە 

اڵتی ستتەرەتای ستتەدەی حەوت و کۆتتتایی ستتەدەی شەشتتی بەرلە  ایتتک ، دەستتتە
شانشتتکنی مکتتییەکان دەگتترنە دەستتت.  تترەوەرتک  پکتتاوێکی بەکتتار و ئتتا ا بتتووە. 
هێتتتزی نکزامکتتتی ڕێکوپێتتتڕ کتتترد و ستتتوپایەکی پۆشتتتتەی بە چەک و چتتتۆڵەوە 

پ. (. ئەو تتوانکی بەشتی 653امت و هێرشی کتردە ستەر ئاشتووریکەکان )ڕێڕ
دەستتت ب هەرە  ۆری ئەو ناوچتتانەی داگکرکرابتتوون لەالیەن ئاشتتوورە بێنکتتتەوە 

وەک "بێتکتتتاری، متتتادای، ستتتاپاردای" و ... . هەڵتتتەەت ئەو کتتتارە بە هاوکتتتاری و 
پشتتتکوانکی "ستتەکایەکان" بتتووە کە دوای نەمتتانی  تترەوەرتک  و هەڵخەڵەتانتتینکان 
لەالیەن ئاشتتووریکەکان کودتایتتان بە دژی مکتتییاکان کتترد و دەستتتکان بەستتەر 

ی 5٨5-6٢5اشتتەتەرە )حتتاکمککەتی متتادەوە گتترت. دوای هاتنەستتەر کتتاری هوە
ستتتاڵ دەستتتتتەاڵتی  ٢٨پ. ( لەبەرامتتتەەر ستتتەکایەکان ڕابتتتوون و کۆتایکتتتان بە 

 سەکایکەکان لە نێواۆی دەوڵەتی مادەوە هێنا.
ی پ. ( ست ای مکتیی  ۆر 5٨5-6٢5لە سەردەمی هوەاشتەتەرە )ککاکمتار( )

بەهێزتر بەوو و اۆی دەگەڵ شەڕە گەورەکان ڕاهێنتابوو و ئتامێری پێشتکەوتووی 
وکاتی شەڕی دروست دەکرد، هەروەها یەککەتی و یەکگرتنێڕ دەناو عەشکرە ئە

مکییەکانتتیا ستتا  بتتوو، هەروەهتتا هوەاشتتەتەرە دەگەڵ "نەوکەدنەستتر" )نەوپیکمتتێر( 
حاکمی بابکیۆن ڕێڕ کەوت  و هاوپەیمانککەتێکی سکاسککان بەست، هەروەها کت  

تتتتتتتری یتتتتتتان بە گتتتتتتوتەیەکی تتتتتتتر نەوەی اۆیشتتتتتتی دا بە هوەاشتتتتتتتەرە و دوا
هوەاشتەرەش کچی اۆی واتە "ئامکتک " دەداتە کوری نەبوکەدنەستر بە نتاوی 

کە دواتتتتتر یەک لەوانەی ئێمتتتتتا پێتتتتی دەگتتتتوترت عەجتتتتایەی  5٨"بەاتوولنەستتتتر"
لە ئاکتتام  59حەوتەوانەی جکهتتان بتتۆ ئتتامکتک  ستتا  کتترا )بتتااە بەرئاوەژووەکتتان(

ن و دواتتری  ی پ. ( نەینەوا پێتەاتی ئاشوور بە دەستتی مکتییاکا 614ساڵی )
                                                                    

 ٢7٦ل  دیاکونف میگورن تاریخ مادن ترج ە کریم کشاورا نشر پیاد ص 5٨
 1٤٠دایرە ال  ارف ان ایرانین ن تهران ن نفب سی رغ ص 1ج  نل اری  کوب ع لالدای 5٩
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بە هاوکتتاری بابکیۆنەکتتان بە یەکهتتاری گکتترا و کۆتتتایی بە دەستتتەالتی هە ار و 
 دووسەد ساڵەی ئاشوور هات.

 
 ٦0شۆڕشی کەسایەتییەکانی میدی لە سەردەمی ئیخامێنی )هاخامەنشی(

رتک  وه( کتتوڕی  تترهتره )ککاکمتتاراشتتهئکختۆویگتتۆ )ئاستتتکاو( کتتوڕی هۆوه
 550 -5٨5اڵتیاری متتاد )ستتته ن، دوامتتک  دهه) رائۆرێتتت( کتتوڕی دیتتاکۆی متت

مکی راتهمتهور و پشتتی، کهتی هارپاگی وە یر و کەسانی دههۆی اکانه پ. ( به
ن "ستایروس" الیته و کۆمەڵێڕ هۆکاری تر کە لێترەدا نتاگونه،، لته م اونکارهئه

و ستتاڵ شانشتتکنی ئتته 150وریی شتتا )مانتتیانا( دوای، دهی کچێنتتهوه)کتتوڕش( نتته
ستتانی اتۆی ئکخامێنکەکتان )ڕەنگەت، لە ستتی هاوست، و ژێردهده به هێزهبه لهگه

 نێو چوون.ڕەچەڵەکی سەکایکەکان ب (، له
حری " هەتتا اۆرئتاوای بتهوهڕووبتاری "هالکمته لته  نتهمه و شانشتکنهپانتایی ئته

ربایهان، گرت )ئا هاۆ دهمی لهجهاقی عهر، پارس و او ستان و گشت ئێر هاه
نتتی و ڕێتتی هاوههان، نه وێ ، ئێتتراق، ئکمتتۆهدان، کرماشتتان، قتتهمتتهکوردستتتان، هه

لێهتاتوویی اتۆی  ریای کاس کەن( دواتر سایروس )کتوڕش( بتههەتا دەگەیشتە  ه
 ریقای ئێمتتای  ۆری ئاسکا و ئه رهشی هه موونی ماد بهئهو به و هێزی کارامه

یان تتتا اڵتهستتتهو دهکانک  ئتتهمیا یونانککتتهردهستتهو ژێتتر ڕکێۆتتی اتتۆی. لتته امتتتە
مانی . دوای نتته61ناستتیتی متتاد )شتتاهانی متتاد( دهحکومتته ر بتتهکی  ۆر هتتهیتتهماوه

لێڕ ردیا تووشتی کۆمتهو بته مەووجکتهکه کتانی واتتهسایروسی هااامەنشتی، کوڕه
اڵتتتتی نێو وهتتتۆی پشتتتێوی و ئتتتاڵۆ ی لتتته بتتتوو بتتته متتتهو گر تتتت بتتتوون. ئه کێشتتته

                                                                    
اتار لە یەن حکومااتی تاااە دامەاراوی ل میاامینی اخاخامینیی یا  ەخامەنشای مەو نااوانەن کە دو٦٠

م ااران  ەواشااە دەکااران نە نااااانوی نارسااەکانن مەد ڕەگەاەی دەسااتەاڵتی گرتااووتە دەساا  نەپ اای 
دواماای  ل کۆڵینەوەکااانی م ژوویاای دوور لە دەمااارگرەی دەنااێ تیاارەیە  ناا  سااەر نە سااەکایەکانی 

اکاوڕشییب  ەر نەد شا وەیەیەل   پشتی نەوناا و  ی  پ وەنلیەکیان نە نارسەکانەوە نییەن ساایرو
 نووسەر

 1٣5٨طهوری  ای در نررسی تاریخ ماد وللل تهران کتاناانهخنوی مد ل علین ڕسالهل ٦1
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ریکی مابوو و اتتهوتۆیان نتتهاڵتێکی ئتتهستتتهتێکتتیا مکتتییاکان ده هااامەنشتتی کتته
ڵیان و رههوێنی بتزووتنەوە و ستتههته بتتوو بته م بارودۆاتهیان بتوون، ئتهتوانتینەوه

 ن ئااامێنکاکتانەوە لتهالیهله ی کهو ما هی ئهوهنینهبۆ سه شۆڕشێکی ما خوا انه
 .کرابوو وتی ماد  هوهتهنه

ی ڵگتتهنتتی بهچه ، ئێمتتهستتتکارهلێڕ دژوار و ههگتته تتتهم بابهر ئتتهستتهله شتترۆڤه
، کتێەتتتی ژیتتتاوه و دۆاتتتهشتتتتا ستتتاڵ لتتتهدوای هه کتتته )کتێەتتتی هێرۆدۆتتتتی یۆنتتتانی

 وه ینتتتتیوویی ماویتتتتته  ۆر بتتتته  ۆن و گرنگترینکتتتتان کتتتتهکێتمتتتتکاس و گزنتتتته
یتتان پتت، گشتتتکان ئاماژه ی کتتهوهئتته دایتته(ستتتر دهبتتهنووستتی بێمتتتوون لهردهبه

اڵتکان ستتهمانی کوڕش )سایروس( دوو کوڕی نتاوبراو دهدوای نه یهوهئه کردووه
بوونی کتاتی نته لته وره، کامەکز( برا گتهمەوو یه)کهمەووجکه گرتووەتە دەست، که

، بردووه ڕێوهکانی بهک جێگر ئکشهو دواتری  وه واڵت جێنشکنی بووه باوکی له
م اڵتی ئتتتهرتی ڕۆژهتتته، کتتتهستتتتا بتتتووهژێر دهکانی لتتته ۆری ناوچتتته رهشتتتی هتتتهبه

ردیا ستت بتهده م، پتارت و کرمتان و... به، ااره6٢ل کانی بهناوچه شانشکنی واته
ردی کوشتتتنی بتته و دایکۆمێنتانتتهر چتتوار لتته. هتته)ستتمێرێیی ( بتترا بچتتووک بتتووه

ردیا نەوە، دوای مردنی کوڕش بتهکهپشتواست ده مەووجکهکهست دهردیا( به)به
ش اتتۆی و مەووجکتهو که کهتککهاڵتی پاشتتایهشتتی ڕۆژهتهری بهرمانتیه ه کترا بتته
دژی  ردیا بتهشۆڕشتی بته اڵم لتهبتوون، بته وانهی بۆ داگکرکردنی مکمر ڕهس اکه

 دا.شتنی دهوبویاری ک ربۆیهترسا، ههده واڵت ناب، له اۆی که
)وەهتتۆک(ی  نتتاوی پاکزاستت ه ی اتتۆی بتتهستتێکی جتت، متمانتتهکه مەووجکتتهکه 

کتاتی نێچکتر نتاوبراوی  لته ن کتهڕهو بتاوهبکتا.  ۆرێتڕ لته م کتارهئته ڕاس ارد کته
. 63)ستوور(ی هاویشتتووه ریای ئێریترهناو  ه له کوشتە، و هکنیێکک  پێکان وایه
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پ. (  5٢٢ستتتاڵی ) ر بۆیتتتهبوونتتته هتتتهنه ونتتتهقکزه م کتتتارهڵڕ ئاگتتتاداری ئتتتهاتتته
ردیا ک بتته. اتتۆی وهوهی قۆ تتتهلتتهم ههنتتاوی "گێوماتتتای متتۆغ" ئتته ستتێڕ بتتهکه

اڵتی اتتۆی ستتتهر چکتتای نزیتتڕ شتتارێکی  اگوۆستتی "پکشتتکاوادا" دهستتهناستتانی و له
 مه. ئهیی ناسراوهردیای درۆبه به سهو کهکان ئهمێووویکه رچاوهسه یانی، لهڕاگه

متڵ  ک هێترۆدۆت و... بتۆی لتهستانی وهدواتتر که کته لێیوان و داوای داریووشه
ک هکنتیت وه یتهرانی دیتاری اتۆی ههدژبته م بۆچوونهردا ئهرامەهبه ، لهندهده
و ئتته مریکی پێتتی وایتتهئتتالەێرت ئاممتتتێی ئاشووریناستتی ئتته وانتتهپمتت ۆران له لتته
برای شتتتهو به قکنهری، بتتترای ڕاستتتتهڕاپتتته مەوجکتتتهر کهرامەتتتهبهله ی کتتتهستتتهکه
ردیای درۆیتتی و وجار چکرۆکتتی بتتهداریتتوش کوشتتتی. ستتائه اڵت بتتوو کتتهستتتهده

کان اتی اونکتتاریی پارستتهر تتتهستتهدانکشتتت  له ی کتتهگێومتتاتی ستتا  کتترد بتتۆوه
پێتی اتۆی قتایمتر کرد و ج،ردیای متارهها پارمکمی کچتی بتهروهگونهاو بکا، هه

 .64کرد
و لته یتهوه. گرنتگ ئهر کراوهسهنووسراون و باسکان له م بوارهل، بۆچوون لهگه
 س دەکتترت کتتهنتتی کتتهردی بێمتوون"تتتیا باستتی چهدا بەتتتایەەت لە "بتتهڵگانتتهبه
واڵت ستا   لته ی کتهم پشتێویکهک دوای ئتهیتهوهتهنتیێڕ و نهڵەهمه رکام لههه

اۆیی ربهن و ستتهاۆیتتان ڕ گتتار بکتته و ویمتتتوویانه رگرتتتووهڵککان وههکتت کتتراوه
 هێن .ڕابگه
پ.  ( بتووه  5٢٢ -5٢1"گێوماتتای متۆغ") سانهو کهکێڕ لهک باس کرا یهوه
م ناسرت. واقوکەتتی ئتهکان دهتککهاڵیهکۆمه وهکۆنتری  جوواڵنه کێڕ لهیه به که

 ستتتێڕ لتتتهگتتتونه،. کهنتق دهڵ بکتتتر و متتتهگتتتهو دە هلمێنیراوستتته بتتتزووتنەوەیە
ی وهڕانتتتتهدااتتتتوا ی گه لتتتتهم ههامتتتتانی ئتتتتهشتتتتخوراو دوای ڕهکی بهیتتتتهوهتهنه
شت مانتگ تی اۆی )ههاڵتیاریهستهودای دهمه ی ب، و لهکهلهری بۆ گهروهسه
اڵکتتات و ستتتی هێنتتاب، دێتتت مده ک بتتهیهر شتتێوههتته تا ستتاڵ و نکوێتتڕ( بتتههتته
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تی بت،، یاستای ازمتهبا و لێکان اتۆش دهڵڕ الدهر اهسهراجی س، سااڵن لهاه
نتیانی مهوڵهوی و  اری دهو  ه رگتهوهگرت، گشتت لهڵتیهربا ی ههمیکی سه ۆره

 وهڕانتیهر مڵکتی گشتتی واڵت گهق داگکریان کردبوو بۆ ستهناحهبه ئکخامێنی که
 ژار دابەش کرا.ڵکی ههقا انهی اه یا به
 لته و جگته ستێکی ئکمانتیار بتووهنتاوبراو که یکتهوههتۆی ئه مان کاتیا بتههه له

کانی تتر بتوون ئایکنته ی لتهیانهرستتگهو پهگشتت ئته بووهڕی نتهئایکنی اۆی باوه
شتتکاو بتت، و ی نهم کتتارهنگەتت، ئتتهدا. ڕهئتتایکنی اتتۆی ده و بتتهکتتا و بتتوهوێتتران ده

بت،. واو دهری اۆی تتهره ه دوایی به که ڵکهکانی دڵماردیی اههۆیه کێڕ لهیه
 لتته کتتهنزیتتڕ ستتووریه  مەووجکتته لتتهدوای اۆکتتوژی یتتا مردنتتی گومانتتاویی که

واڵی شۆڕشتی گێومتات لته هۆی هته ریقا بهر مکمر و ئهسه ری هێرشەردنه هسه
 ای وهربا ێکی بتهو کتات ستهش ئهداریو که وهگێونه، دهڕاوهگهنێواۆی واڵت ده

ماڵە نتری  بنتتتهستتتهڕه س لتتتهش کتتتهدیتتتتی شتتته کتتته ستتت ای هااتتتامنێ  بتتتووه
ناسراوەکانی ئەو مەڵەەنیانە یەک دەگرن، ئەویت  ڕەگەڵکتان دەکەوت، داریتوش 

 نووس، کە بریتک  لە...ده سهش کهو شهدا ناوی ئهکهنووسهردهبه له
 windferne)    ) وینی ونه .1
 (utane)ئووتانه  .٢
 (geubrowe)گۆبراو( )گئۆبرووه  .3
 widerne)) وییرنه .4
 bogabokhshe)) بگابواشه .5
 ( ardumanishئاردوومانک  ) .6
بت  بتۆ ت اودی داریوش کتوڕی ویشتاستب، هەموویتان بەتێکتوا ستا  دهڵەههه
 مئتته یانەووههتته ی کتتهو هێتتز و پشتتتکوانککهرکوتکردنی گێوماتتتای متتوغ و بتتهستته

 ن.کهرکوت دهسه یانهبێەە ه بزووتنەوەیە
 19 ی پێتتتیاوهدا ئامتتتاژهکهنووستتتهردهبه ک لتتتهپ. ( وه 4٨6-5٢1ش )داریتتتو

گێومتاتی  کتهردهر بهنکگاری سه موکێن، و لهو بچووک داده ورهڵیانی گهرههسه
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ک یتتهدوای  کانی بتتهرۆکی شۆڕشتتهنتتی هەشتتت ستتهڕیزبهدایتته و بتته ژێر پ،لتته
 :مانهبرێتک  له ، کهوهستووتنهگوری  لێکی به و به ڕاگرتووه

 (asrin.ئاسری  )1
 (nedite be eire)ئکره  به دئکته.نه٢
 frewertish)رتک  )وه. ره3
 (merti ye)رتی یه. مه4
 (chisntokhme). چکم  تۆامه )چکتران توامە( 5
 (veyezdat دات )یه. وه6
 (erkhرخ ). ئه7
 (.frade).  راده ٨
واری ڕینووستتی جتری  ئاستتهوهبتته لته کێکتتهنواوی بێمتتتوون یهڵکتتهی ههتکەتهکه

واری دیرۆکی نووستراوەی داریووشتە م ئاسهکهو یه نشکهاامهبزماریی چاای هه
 یهتکەهم کهر ایی گشتکی ئهوی، ئکومی و بابیی نووسراوه. بهس،  مانی پاڵه به و
یتا ئەستتوون  کهناونیییا پێنج کۆڵه و له مکتره ٢٢، درێوایی سانته ٨0کتر و م 7
ڵ وهکانی هتتهکتتهچتتوار کۆڵه رکام لتتهبکنتترت. هتتهڕێنووستتی بزمتتاری پتتاڵەوی ده بتته

، کتتۆی گشتتتکی یتتهر ایکان ههمکتتتر بتته 4مکتتتر درێوایتتی و  ٢ متر لتتهک کتتهپکچتته
وێنەکەیتتیا  ر ایی داریتتوش لتتهدا بتتهردینکتتههم تتتابڵۆ ب. لتتهدێتتوه 5٢5 کهنووستتراوه

 ڵمتتتکارهرههو بهئتته . )وا دیتتارهژێر پتت، دایتتهگێومتتاتی لتته کتته ستتانتی مکتتتره 1٨0
کا و بەتەنکا ئەو لەژێر وها باسی لێیهتونیی و ئه وا به که ر ئێشانیووه ۆری سه
کتتر و نکتو درێوایتی م 5ر ایی و نزیتڕ مکتتر بته 3 م تابڵۆیتهگشتی ئهپێکەتی( به

 .یههه
باسی شۆڕش و بزووتنەوەکەی گێومات  گاتهدەقەکە دەست پێیەکا هەتا تا ده

 65کردنی.رکوتتکی سهو چۆنکه
                                                                    

امااانی  نااه ی نریتانیااایی R.c.thompsonو   L.w.king یااان  لااه یهد نووسااراو ی مااهو خوتنلنااهل ٦5
 یهلیمینگلی 
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 سێڕ لهماد، که نه 66 ارس بوو، نهڵ،: "پکاوێڕ نه. داریوش شا ده13نیی به
، اەڵکێکتی وهمتتێنێتهگێومتاتی متۆغ ب تی لتهپاشایه بوو کهیا نهپه ی ئێمهمهتۆره

و بکتتتانکوژت )پێشتتتتر  وهردیا بناستتتنهڵڕ بتتتهبێتتتتوو اتتته ترستتتان کتتته ۆر لێتتتی ده
و  وهکا بمناستتتنهنتتته کوشتتتت کتتتهڵکی دهاتتته م هۆیتتته(، بتتتهڵکانێکی کوشتتتتووهاتتته
ڵ گتهکردنی لهس توانتای قمتهردیا کتوڕی کتورش نتک . کتهم  به وت کهرکهده

 دا هوورامتهئه وو م  گەیشتم،، دواتر م  هاوارم کتردهبوو تاکگێوماتای مۆغ نه
ر(  بهمانگی باگادی  )ڕه ڕۆژ له 10 دا یاریی کردم.هوورامهو داوام ل، کرد، ئه

 نتری  و گێومتاتی متۆغ و متهنتی مێتر ئتهک چهتتهوستا مت  لهر چووبتوو، ئهسهبه
 "نتتی ستتای" لتته اڵی ستتککی وتتتک  نتتاوت، نکشتتتمانیقتته هاوڕێکتتانک  کوشتتت ، لتته

ر داوا و ویمتتتتی ستتته، لهوهنیهی متتتاد کوشتتتت ، نا نتتتاوی شتتتایک  لتتت، ستتتهناوچتتته
 اشی".م  به ی اونکاری به دا پیههوورامهشا، ئه  دا م  بوومههوورامهئه

رکوتی و سه سکیاریای بێکه ه لی ماد لهکانی گه  و ئاواتهدوای نوقمەوونی حه
 نی متتتاد و لتتتهستتهی ڕهمتتتهتۆره ستتتێکی تتتتر لتتهیان کهکتتهی شۆڕشتتتهیکانتتهبێەە ه
 .وهکانیهباتی شهو ئااڵی اه ستاوههه ستانی س ا مێرانهدهاڵت بهستهده

ی ڕەستەنی ماڵتهبنه م لتهی دووهاشتئرتکه اۆی به رتک ) رائۆرێت( کهوه ره
 و هێرکانکته ، پارئتهکانی مکییاڵکی ناوچه انی، اهده اشترهاونکاری مە ن هۆوه

ریکی اۆستا دانی اته نکاش کتهرمتهڵکی ئهو اته وهکاتهوری شۆڕش کۆ دهده له
 ن.کهبزاڤێک  پشتکوانکی ل، ده
 یتاکانی ستتت ای داریتتتوش جارێتتتڕ بتتتهیتا پتتتهپتتته هێرشتتته نتتتاوبراو  ۆر مێرانتتته

شکێن،، دهنی تێڕ رمهسێکی ئهناوی "وییرێ " و که یی غەوارەیەک بهرکردهسه
هێزێکتتی  ۆر و گتتران هێرشتتی  ر بتتهرمانتتیهک  هئاکامتتیا داریتتوش اتتۆی وه لتته
اڵی قته گرن و لهدییی ده مرۆ( بهشاری ڕێی )نزیڕ تارانی ئه ر و لهسه کاتهده
 ن.دهی دهسێیاره دان لهمههه
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کتا هراان دتته م بتزووتنەوەیەش بتهنیی پێنج و شهی دوو بهکهداریوش کۆڵه
رتکشتڕ( نتاوت، وهرتک  ) رهوهڵت،: پکتاوێکی متادی  ترهڵ،: "داریوش شتا دهو ده
 لته وت: مت  اشمترئکتهگتڵڕ اته وهای بتهڵتیا ئتهری ههئتاای متاد سته کە لته

مت   کۆشکی ناوبراودا بتوو لته له رم، پاشان س ای مکییا کهتهاشهگە ی هۆوهڕه
 اونکاری مکییەکان". و بوو بهوون، ئهرتک  چوهران و بۆ الی  رهرگهوه

کرابتوو  وانتهرکوتی ڕهبتۆ سته و هێتزی کتهڵت،: ئتهشتا دهش داریوشنیی شهبه
، رسته نتاوێک  کترده رنته"رت کتردن، "وییهم بوو. دواتر م  هێزێکی ترم بۆ بهکه
تێتڕ  اڵواردووهمت  هته اتۆی لته ی ماد، کتهشکرهو لهوام پ، گوت : بوۆن! ئهئه

نکشتتمانی  گێشته ی تاویان دا کهاۆی و س اکه به رنهو وییهبشکێن ! دوایی، ئه
کتان ی مادهرکردهسته و کاتتهنتاوی متارووش لێککتان دا. لته شارێڕ بته مکییا له

شتکری  دا لههوورامتهویمتتی ئه تکی کتردم بته دا یارمتههوورامتهبوو، ئهوت نهله
ڕۆژ  ٢7 رانەار( ک )بتتهنامتتهمتتانگی ئه ی دا، لتتهمانتتهرو ستت ا نا همتت   ۆری لتته

واڵتی مکییا بۆ م  دابتک  کترا تتاکوو مت   د، لهپهنیی کهڵەهریەوو، پاشان مهتێ ه
 67گێشتم،..."

نکشتتمانی اۆیتان  رکام لتهوتەوون و هتهاتۆ کتهالنی تری  وهگه و بارودۆاهله
یتوانی دا داریتوش نتهینتهم بهله یهربۆراوودان بوون ههریکی اۆسا دان و بهاه
ست، جتاران تێتڕ  نمتان بتوو کتهرمهرکوتی شۆڕشی ئهرقاڵی سهماد و سه بگاته

م ی دوو بتهکته(تتی کۆڵه1٢نتیی )( به11بتۆ  7نتیی )به ڵتیاوهری ههشکا و سته
 دا.کان دهباتی مادهاه به درێوه جۆره

 الی متاد، کته وهڕامتهوت ، گهر کتهدهوهبابتل  ڵ،: "پاشان م  لهداریوش شا ده
 رتک  کتهوهوت  ترهدڕوو" له ئاا، ماد لهناوی "کونه شارێڕ به ماد له گێشتمه
ڕی مت  هتات. دواتتر دوو ست ا هێزی اتۆی بتۆ شته ناسانی بهک پاشا دهاۆی وه

                                                                    
نەوە ن ایاااتر ل کااۆلی ل ا ر نەج اایە مەگە خوتناالکاران و مااۆگرانی نەشااە جۆرواجۆرەکااانی اانااا٦7

لەسەر مەد نەسەر اتانە نکەن و نە ڕوانی  و خوتنالنەوەی جیااواا مەد ناانەتە ناکەنەوە و نیفەڵ شا  
 و  یەنی ناشی لێ  ەڵکەتن ل
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 دا س ای هوورامهر ویمتی ئهسه، له6٨تکی دام دا یارمههوورامهڕ، ئهشه کردیانه
ر ستهڕۆژ به ٢5( لێوهن ئتک  )ااکتهدووکهمانگی ئه کرد. له رتکش  ش ر هوه ره

 کرا". م شەڕهئه چووبوو که
 وهمتهستوارێکی که بته رتکشتهوهو  رهڵ،: "دواتر، ئته. داریوش شا ده13نیی به

والدا ، بتتهاتاکی متاد اڵت، بتهمرۆ( هتهنتیی ڕێتی )نزیتڕ تتارانی ئتتهڵەهبتۆ الی مه
دیتل گکترا و بتۆ  رتک  بتهوهکترد.  تره وانهدواییا ڕهک  بهڕۆی، پاشان م  س ایه

ر سته رهێنتا، بتهمنکان هێنا. منک  دوو گوێی، لووت و  مانک  بوی و چتاوێک  ده
م دا سێیاره دان لهمههه سرا، هەمووکەس دیتکان، دواتر لهاڵوهی م  ههروا هده

 سک ".ڵمهاوهدان ههمهاڵی ههقه ی هاوڕێی بوون لهجانهوهێرە بهو پکاو و مو ئه
ڵەکی متا خوا انەی مکتیی چهاڵم جارێکی تر بزووتنەوەی ڕ گاریخوا ی و ڕهبه

اۆیی، لەالیەن ربهستتتتی و ستتتهربهگی تکنتتتووی سهمتتتهئهنتتتامرت و ڕێەتتتوارانی به
 تی ستاگارتکان کتهشتکرهعه رۆکیک( سهڵهچه"چێتران تۆامه" )باشتری  تۆ یا ڕه

ی ماڵتهکانی بنهجێماوهبته و اتۆی لته کانی مکیی بووهناوبانگهبه تایۆه کێڕ لهیه
 چقڵی چاوی داگکرکاران. بێتهدا و دهڵیهرهه انی سه نی هۆواشترەی ماد دهمه

شتتکری ن لهالیتته کردنێکی  ۆر لتتهرگریڕ و بتتهش پتتاش شتتهم شۆڕشتتگێرهئتته
 ن بتهکتهکتان هاوکتاریی دهماده هکنیێڕ لته وهدااهبه م جارهئه که 69شداریوو
مێشته ی ژێتر اۆلهم ئاگرهس پاد( گوی ئهناوی )تۆامه س، بهتکی کهرۆکایهسه
درت و بۆ ده سێیاره مرۆ لهولێری ئههه گکرت و له" دهو "چێتران تۆ وهکوژێتهده

 سرت.ڵیاوهاڵی هەوڵکر ههی قه هروار دهسهنکشانیانی سزا به
(دا... 14نتتیی )ی دوو، بهکتتهرتک  کۆڵهوهرکوتی  تترهی باستتی ستتهدرێتتوه لتته

هتتۆ ی  ( نتتاوت لتته)چێتتتر تۆامتتهر تۆامتته ڵتت،: "پکاوێتتڕ چکمتتەداریتتوش شتتا ده
                                                                    

ل نااۆ ڕەواییاالان نە سااەرکوتەکانی و ن ااڵ و تەڵەکە و ن یااک کردناای خەڵااک لە خااۆی ا ر ناساای ٦٨
 ی مەو لە خۆی دەکالیمە ورامەادا و پشتیوان

وان کوروشن داریووش و سەکایەکانن  ەروە ا م اژووی مەو گەلە واتە ساەکایەکان ن  یل پ وەنلی٦٩
دەنێ ایاتر ل ای ورد نیانەوەن  اوونکە ڕەنگ اێ مەوان ساەر نەو مەتنایکە نا  و  ای  پ وەنالیەکیان نە 

 نەرسەکانەوە نییەل
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 م وساگارتککه ڵڕ گوت: م  شایاه وای بهرمانی م  الییا و ئه ه ساگارتی له
ستێڕ م بۆ نتارد. کهکی کۆک و پۆشتهرم. منک  س ایهتهاشهی هۆوهمهتۆره له
وام پت، ، منتک  ئتهکتهری هێزهرمانتیه ه س پادی" متادی  کتردهناوی "توامه به

ڵی متت  نتتک  تێتتڕ بشتتکێن ، گوێوایتته کتته چەاتکتتانەی و هێتتزهگتتوت : بتتوۆن ئتته
 دا هوورامتهلێککتان دا. ئه ڵ چێتتران تۆامتهس ی تاو دا و دەگهئه س پادهتۆامه

ی تێتڕ شتکانی و و هێتزه دا ست ای مت  ئتههوورامتهتکی ئهیارمهیاریی کردم، به 
پۆم بتوی و دیل گرت. بۆ منکان هێنتا، منتک  دوو گتوت و کته ی بهچێتر توامه
ی کۆشتتکی متت  دا بتتۆ بکنکنتتی روا هر دهو بتته ستته وهستتتکانهرهێنتتا، بهچتتاوێک  ده

 سێیارەم دا. ، دواتر له شاری هەولێر لهوهکردهڵڕ شۆڕیان اه
 ماد کرا"... ستی م  لهده ی بهوه، ئهبوو وهڵ،: "ئه. داریوش شا ده15نیی به
باتی بتزووتنەوە و اته م جۆرهشکری داریوشەوە، بهن لهالیه ڵمتکاران لهرههبه
وکات هەلتتتومەرجی ئتتته پێیک و بتتتهیهشتتتێوهرکام بههتتته کتتته وای ما خوا انتتتهڕه
رکوت ک ستهیتهدوای بتهکیان و یهکتهلهدیرۆکتی گه ڵیا و بوون بهریان ههسه

ردی بتهکهڵهنکا کهکا و تتهمی باسکان دهکهمێوووی اۆشمان به  وهدااهکران. به
 ت لهک اۆی و بێمنهی وهباتانهم اهواری ئهشوێنه که کوردستانه بێمتوون له

 کی اەباتکار و شۆڕشگێر.یهوهتهبۆ نه کهیهڵگهو به ڵی اۆییا پاراستووهد
کتا، دواجتار تی تتر دهیی، و هکنیت بابتهدا باسی شۆڕشهکهی نووسراوهدرێوه له
ڵت،: ی شۆڕشتوانان دهکتهیه بته کهنیی س، دوای ناوهێنانی یهبه 4ی کهکۆڵه له
و اتائک   ردهجتهیگرتەوون به تا نهدیل گرت )هه هڕدا بشه م لهم نۆ اونکارهئه

ها روهبا!( ههک شا ناویان دهرداگرتنکان وهسهستەهاڵم دوای دهکردن بهباسی ده
کتا ڵڕ دهدا باستی ڕاستتی و دروستتی و ئامۆژگتاریی اتهم چکرۆکهی ئهدرێوه له

ئتاارا  مای ژیان ... . لهبنه نهت بکهداڵهری و عهروهدرۆ ب ارێزن و دادپه اۆ له
رکی ئتته بتته گتترتاۆ دهو دیرۆکتتی متت  لتته حەماستته کتته نووستتهردهم بهئێتتوت ئتته
 لوت بک ارێزن.ک بۆیان دهیهر شێوههه ان، بهک دهگشت الیه
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ئەگە اێرا چاوێڕ بە مێووودا بخشێنک  و تەنکا بزووتنەوە مە نەکان بەکورتی 
ی "ئەردەشتتێری بابەکتتان" تێتت ەڕی  و هکچتتی ربوردهبتتاس بکەیتت  نتتاتوانک  لە ستته

لەستتتەر نەڵێتتتک . بەپێتتتی گتتتوتەی مێتتتوووی "تەبەری" ئەردەشتتتێر کتتتوڕی بتتتابەکی 
پارێزەری پەرستگەی پکرۆ ی ئاناهکتتا لە شتاری کەنگتاوەری ستەر بە کرماشتا و 

 نەوەی ساسان بووە.
پ.  ( لە شتتتەڕی "گوگامێتتتڵ"  356-3٢3کاتێتتتڕ ئەستتتکەنیەری مەقتتتیونی )

ی پ.  ( نکزیڕ بەردەڕەشی الی هەوڵێر" داریوشتی سێهەم"تتی هااتامێنی 331)
)هەاامەنشتتتی( تێتتتڕ دەشتتتکێن، و دواتتتتر یەکێتتتڕ لە  ەرمانتتتیەرانی نکزامتتتی و 
بەوەجی ئەسکەنیەر، ناوچەکانی دەوروپشتی  اگترۆس دەگترێتە دەستت و کتاری 
بە حتتتاکمککەتی ئاترۆپاتتتتان وەک دەستتتتەاڵتیاری نتتتاوچە کوردیکەکتتتانی )متتتادی 

 64-31٢چتتووک( نتتاب، و دەگەڵتتی پێتتڕ دت. بەجێماوەکتتانی بە ستتیووکووس )ب
پ. ( دێنە ناسک  و دواتر ئەشکانککەکان لەسەر اوانی ئەم دەستەاڵتیاریکە هێتز 
و قودرەتی بەڕێوەبردنی ئەو ئااە پان و بەرینە دەگرنە دەست. ئەمتانە گشتتکان 

 لە ڕەگە ی یونانی بوونە.
کەستێڕ بتووە بە نتاوی "ئەردەوانتی پێتنهەم" دوامک  اونکتاری ئەشتکانککەکان 

ئەشتتکانی، - (، لە ستتەردەمی دەستتتەاڵتیاریی ئەو اونکتتارەی یونتتانی ٢13-٢٢6)
ئەردەشێر بزووتنەوەیەکی بەدژی دەست پێیەکا و لە کۆتایکیا سەرکەوتوو دەب، 
و  نهکرە دەستەاڵتی ساسانی کە لە دیرۆکا ناوبتانگی هەیە دادەمە رێنت،. بەپێتی 

و بەلخی، ئەردەشێر لە عەشکرەی "شوانکارە"یی بووە کە ئێمتتاش ئەم قمەی ئکەن
تتتتایۆەیە لە اتتتوارووی کوردستتتتانی ڕۆژهەاڵت )ئتتتکوم، لۆرستتتتان( و بەری الی 
شکرا  و بووشەهر بوونکان هەیە. تەبەری دەڵت، کاتێتڕ کە ئەردەوان  ەاتتی بتۆ 

وردە  دت و دە ان، کە بزووتنەوەکەی ئەردەشتێر اەریتکە ستەر دەگترت و وردە
دوای یەک ناوچەکتتانی بەری الی "پەرستتوا و کوردستتتانی" ئەو ستتەردەم بەیەک 

دەگتترێتەوە و لەستتەر تەاتتتی اونکتتاری ڕۆدەنکشتتێت و تتتانهی پاشتتایەتی لەستتەر 
 دەن،، نامەیەکی بۆ دەنووس، کە دەقەکەی ئەمەیە:
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"انڕ قی عیوک طورک اجتیەت، ایها الکردی المربی  ی اکام الکراد م  اذن 
 تا  الذی لەمتەە" لڕ  ی

"تتتۆ پێتتت لە بەڕەی اتتۆت درێوتتتر کتتردووە و هتتاواری مردنتتی اتتۆت دەکەی 
ئەی بەڕەچەڵەک کتتوردی لە اێتتوەتی کتتوردان پەروەردەکتتراو، کتت، ئکزنتتی بە تتتۆ 

 داوە تانهی اونکاری لەسەر بنێیە"
(تتی  ایکنتی ئەردەوان لە شتەڕێکیا بەیەکهتاری تێتڕ ٢٢4لەئاکامیا لە ستاڵی )

سااڵن  4٢7 ( و  651-٢٢4می حکوماتی ساسانی دادەمە رت )دەشک، و بە ەر
 دەستەاڵتی بەسەر هەموو بانووی  اگرۆس و تۆرۆس و مێزوپوتامکا دادەگرت!

دوای هتتتتاتنی ستتتت ای ئکمتتتتوم بتتتتۆ ئەم دەڤەرە و شتتتتکانی لەشتتتتکری مە نتتتتی 
ساستتانککەکان، کە گۆیتتا ڕۆستتتەم  ەرمانتتیەری ئەو شتتەڕە بتتووە کە بە قادستتککە 

ەاتتتتتتی ساستتتتتانککەکان لە تکمتتتتتۆون لەالیەن ستتتتت ای ئکمتتتتتوم بە ناستتتتتراوە، پێت
ستتەرکردایەتکی عتتومەری کتتوڕی اەتتتاب دەستتتی بەستتەردا دەگکتترت و لێنزیتتڕ 
دەب، بڵێک  کۆتایی بە حوکمی ساسانککەکان دهێت. دوای دامە رانینی حکوماتی 
ئکمومی و پشتی دەربا بوونی چاای "اولە ای ڕاشکیەی "، لەو جوگرا کایەی کە 

ۆ بە ئێتتران دەناستترت دوو دەستتتەاڵتی مە ن حوکمکتتان کتتردووە. ستتەرەتا ئەمتتو
 (. جکتتتا  1٢5٨-750 ( و دواتتتتری  عەباستتتککەکان )750-66٢ئەمەویکەکتتتان )

لەو هەمتتووە بتتزووتنەوە و شۆڕشتتانەی کە لەو دەورانەدا ستتەریان هەڵتتیاوە ئتتێمە 
 تەنکتتتتا ئامتتتتاژەیەک بە بتتتتزووتنەوەی "شتتتتوووبککە" دەکەیتتتت  کە کتتتتاریگەریکەکی
یەکهاری  ۆری هەبووە و تەنانەت ئێمتاشی دەگەڵ ب، بەجۆرێتڕ لە شتێوەکان 
سێەەری تێۆکرینتی ئەو ڕەوتە بەستەر ئکمتومی شتکوکی ئێتران و هتزر و ڕوانکنتی 

 لەو سکمتمە اۆیا دەب،.
رححت ی ئمەححا  وەک ئ یححە  تییمەکس ئەو ەڕ  ەتەوەیححس هەڵ حح   و هەوڵححس وە 

جم وەنیمەکح  س نمح  س  ڕەەەنی  وددد   ەتەوەک  س جم ح   بە ه حتی چەک جمح   ە
 ە ە  بکەم ی ئمی   بە راەی ت ی  ە و  ەیح مس محەەمەو و شح اەنی ئمەحا    ە 
چاە چ ححاەی وەوڵەت ححب   ەیکحح   حح بە ی وە ححیەەت  س  م  ححس   ححب ب  کمححەد 
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     کححح  س وە حححیەەت  س  حححە بەرت  ە ووکیحححت یکس ئمەحححا   ە حححە  بکەمححح ی 
د  ەیەەراککەەوە  چا  ە ئەوە  جم   مح   بە حە  ووو جم وەنیس نم   و ڕەەەن ودد

بەش وەبەش ک وباود یەکم   "وە ە ەحا " کە هەمە  "وە ەال حا " بحاو و ب ییحس 
بحححاو  ە  حححە جە  وەوڵەتە ما حححری  ەک   بەبحححێ  ەبە چححح و ە تکحححس جمححح وەنیمە 
 ەتەوەیمەکحح   و ئەوەی تحح ید  "وە ە ەحح ه" کە هەمە  "وە ە   حح " بححاود وەبەش 

س بەش ب  ەو وە ەال ا  بت      ک   و وەمەن ە حە س وەوڵەت  حس  حە بەرت باو 
ک ەو  ەبححاوەد  ححە جە  ئەو  ەتەوە ەی  ە وە ححیەەتس رە ححم ە و  ححاڵی   یبححاول

وە ییح و  هحمج جحت ە مح ف  س  ەتەوەیحس  ڕەەەنی   ەیک  ئ ەی رە م ە و  حاڵی  
 نم  س  کا یاو ی وددد ی    ەباوەد

 
 :شعووبییه

ککە لە کۆتایکەکتانی دەستتەاڵتیاری ئەمەویتکە ستەرەتای ستەدەی دووهەم شووب
(تتتی کتتۆچی متتانگی بە مەبەستتتی ڕوواانتتینی دەستتتەاڵتی 105نزیتتڕ ستتاڵەکانی )

کان، نەتەوەییتتی ئەو ستتەردەمی رچاوهئەمەوی ستتەری هەڵتتیا کە بە گتتوتەی ستته
بتتتانووی ئێرانکتتتان بە چتتتاوی ستتتووک چتتتاو لتتت، کتتتردووە و تەنتتتانەت نا نتتتاوی 

والی"یان بۆ داهێنابوون بەمانتای بەنتیە و کتۆییە. ئەمە پاستاوێڕ بتوو بە دژی "مە
حاکمتتانی عتتارەبی ئکمتتومی کە شتتۆڕش و بتتزووتنەوەیەک ڕێتتڕ بختترت و ئەم 
دەستەاڵتە بگتۆڕن. بەرپرستانی ئەم بتزووتنەوەیە بە هێنتانەوەی ئتایەتی ستێزدەی 

بۆاۆیتان هەڵەتوارد سوورەتی حەجەرات، لە قورئانی پکرۆ  نا ناوی "شوووبکە"یان 
 کە ڕەنگ و لەونێکی ناسکونالکمتی پێوە دیار بوو.

 
 و قبائاا  و شااعوبا جعلنااا ، و انثاای و ذ اار ماان خلقنااا ، اینااا الناااس ایهااا یااا"

 "خبیر و علی، ەللا ان اتقا ، عندەللا ا رمک، ان لتعارفو
 (1۳یەیئا حهرات،)
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وڵقانیووە و کردوومتان  واتا: "ئەی اەڵککنە، هەر لە نێر و مێکەکەوە ئێوەمان ا
بە چەنتتیی  گەل و تکتترە و هۆ ێتتڕ هەتتتاکوو یەکتتتر بناستت ، بەڕێزترینتتتان الی 

 اوا، پارێزگارترەکانتان ، اوا  انا و لێزانە."
ر ستتهب نتتادات به ڵی عتتاره تته ڵتت،: "شتتووبککە گتتروپێک  کتتهنزوور دهئکەنتتی متته

کتات و پێکتان ب دهعتاره یریستووک سته به که یهسهو کهمیا، شووبی ئهجهعه
ی  اراوه ستت لتهبهبێت، مههته وهڵکی تترهر اتهسته ڵێککان بههتک   ته که وانککه

، یتتتااود لکان هاویشتتتتووهپتتته وهکانتتتهبهرهعه هتتتۆ ه لتتته ن کتتتهوانتتتهت ئهشتتتووبککه
 .70"مهجهست پێی عهبهمه
بی دهکی سکاسی و ئتهیهرۆکهت بکی شووبککه اراوه که شوێنێکی ترا هاتووه له

کانتیا بکهرهناعه  هگتهنێتوان ڕه درووشتمێڕ بۆاتۆی و لته ئایکنی کترد بته بوو که
 .71...ڵیاوهری ههسه

لە ئاکامی سەرهەڵیانی ئەم بزووتنەوە دژە عارەب و هەتا ڕادەیەکک  ئکموم 
هەڵتیا کە بە قەوارە عارەبککەکەی چەنی دیتاردەی کتۆمەاڵیەتی و ئتۆلی ستەریان 

بەکورتی دەتوانی ئامتاژە بە کتردنەوەی تەککتکە و اانەقتا بە جێگتای متزگەوت و 
نا نتتتتتتاوی شتتتتتتێ  و ستتتتتتۆ ی و دەروێشتتتتتتک  بە جێگتتتتتتای پتتتتتتیە، ئێیێمتتتتتتان و 
تایەەتمەنتتییکەکانی ئکمتتومی هتتاتنە نێتتو نتتاوان. هەروەهتتا بتترەودان بە ئتتایکنگەلی 

ک ستوورەبەردی وەک  ەردەشتی، ئکمومی شکوی، تەسەو ە جۆراوجۆرەکتانی وە
)ستتتوهرەوەردی یتتتا شتتتێخی ئکشتتتراق لە ستتتەدەکانی شتتتەش و حەوتتتتی کتتتۆچی( 

 کتتری و  وتتهم ڕهو ئاکتامی ئتته  (و... درێتوه ٨34نکومەتتوڵاڵهی )شتا نکومەتتتوڵاڵ 
 بوو. سکاسککه

ڕەشتتتتتتەکان کە لە بتتتتتتواری سکاسکشتتتتتتەوە ستتتتتتەرهەڵیانی بتتتتتتزووتنەوەی جل
ایەتکی دەکرد و بەدژی بەنی  ( سەرکرد 755-71٨"ئەبووموسیکمی اۆراسانی" )

                                                                    
 ٨٣٣مد لن  انی نکر ع لالفادر: ماتار ال داح    ن نەوانه٢٢7٠/ل ٤ل لاان ال رب ج  7٠
تای واار  ٢٠٠٤م اژووی میااالملا    لاهی شا ونیهو  دن ن ووتناهۆن ساهڵنالوریم عهنلولکهل عه 71

 ڕ شن یری سل  انی
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ئتتتومەیکە چتتتاالکی دەکتتترد کە لە کۆتایکشتتتیا عەباستتتککەکانی هێنتتتایە ستتتەرکار و 
(تتی هەتتتاوی 133بۆاۆشتی بە دەستتتی اەلتکۆەی عەباستتی )مەنمتوور( لە ستتاڵی )

دەکوژرت. دواتر بۆ تۆڵەستەنینەوەی اتوێنی ئەبووموستیک  چەنتیی  بتزووتنەوە و 
ناوبانگترینکتتان "ڕاوەنتتییکەکان" و "بادینککەکتتان" هەڵیا کە لە بەڕەوتتتی تتتر ستتەریان

تەورێتز  7٢(تی ک، هەر لە شاری "کەلکەەری"٢16بوون. ئەمەی دوایی لە ساڵی )
اەڵکێکتتتی  ۆری لە ناوچەکتتتانی کوردستتتتان لە دەوری اتتتۆی هااڵنتتتی و بەدژی 
اولە تتای عەباستتی بەتتتایەەتی "مەئمتتوون" و "موعتەستتەم" اەبتتاتی کتترد بەاڵم لە 

رکەوتوو نەبتتتووە و لە درێتتوەی ئەو بتتتزووتنەوەیەدا ڕەوتتتی "اتتتوڕەم دا ستتەئاکتتام
دینتتان" و "بتتابەکککە" ستتەریان هەڵتتیا کە بە "جتتل ستتوورەکان" دەناستتران. بزاڤتتی 

تا بە شتێوا ێڕ شتار دا هتهنادیارەکتانی کتۆمەڵگە اتۆی حه ژێر چکنتهله شووبککه
ریی ڵ بت، کاریگتهگهلەسەردەمی "سە ەویکەکان"دا هاتەوە مەییان و ئکمتاشی ده

اڵتی ستتتهو ده ر متتاوههتته ومی  تتارس و شتتکوهر تێۆکتتری  و ڕوانکنتتی قتتهستتهبه
 ئاژۆن.ده هزریکه نیهههو ڕهسکاسکی اۆیان به

هەڵموکەوتی دامە رێنەری بە ەرمی سە ەویکەکان )شا ئکمتماعکل ستە ەوی( 
 لەسەر س، کۆڵەکە بوو:

و ناوچەکانی اۆیان و بە جێگایتان  . البردنی مکرانی کورد لەسەر دەستەاڵت1
 دانانی  ەرمانیەی قزڵەاشەکان.

 . گوشار امتنە سەر کوردە سوننکەکان بۆ گۆڕینی مەسەبەکەیان.٢
 . بەکارهێنانی تونیوتکوی دەگەڵ اەڵکی کورد و دەستەاڵتیارەکانی.3
 

ئاکامی دوژمنایەتی و شەڕ و بەرگری و اۆهەڵکێشان و لەبەریەک ڕاوەستتانی 
(تتتی  ایکنتتی 1514ێتتزی چتتاای عوستتمانی و ستتە ەوی، شتتەڕی ستتاڵی )دوو  له

                                                                    
ل مەد ناوە لە دوو نەش پ ک  اتووەن کەل+نەر کە دەن اتە نەاڵی نەردیا  و نااوتکی تەواو کاوردیە 7٢

و یاادی ناانەکی ناادی  نەرا ڕادەگارن  تورکەکان لە ج ژنی نەور ادا دە انە مەد نەاڵیەکە م اتا پان
 خواراای مەنووموسلی یب نووەل وکە گۆیا ناونرا
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بەدواداهات. ئەم بوویەرە لە مێوووی کورد و بتزووتنەوە کتۆمەاڵیەتی و سکاستکی 
کتتورد دەستتت ێکێکی نتتوت بتتوو، چتتوونکە بەشتتی هەرە ۆری کتتوردانی کەوشتتەنی 

مە ەب بوون کە ڕەگەڵ س ای سوننکی سە ەوی و عوسمانیکان؛ موسیمانی سوننی
سمانیکەکان کەوت  و بە ڕادەیەکتی کەمتتر دەگەڵ لەشتکری ستە ەویی شتکوە عو

امتتتتت. کەوابتتتتوو دوای ستتتتەرکەوتنی شتتتتەڕی چالتتتتیران ڕیتتتتزی اۆیتتتتان ڕێڕ
)چواردێران( بۆ س اس و پێزانکنی کتوردان، ستوڵتان ستەلک  گرێەەستتێکی دەگەڵ 
مکر و بەگەکوردەکان بەست؛ بەمهۆرە کە کوردستتانی بنیەستتی اتۆی کە ئکتتر 

ای ئەو شەڕە بەسەر دوو بەش دابەش کرابوو و پشکی عوستمانکەکانک   ۆر دو
 یتتتاتر بتتتوو لە ستتتە ەویکەکان، کوردستتتتانی بەری الی اتتتۆی بەستتتەر شتتتا دە 
مکرنشکنکی نکوەسەربەاۆ و دەوری پەنها "ستنهاق"دا دابەش کترد. ئەو مکترانەی 

ۆیان سەرووی کوردستان لێنزیڕ سەربەاۆ بوون و سکە و اوتەەیان بە ناوی ا
دەاوێنتیەوە، ستەرانە و ماڵکتتات و حەردانەیتان بە ستوڵتان نەدەدا، لە بەرامتتەەردا 
ستتتوڵتان تەنکتتتا دوو مەرجتتتی هەبتتتوو ئەویتتت  ئەوە بتتتوو کە؛ بە دژی ستتتوڵتان و 

، یتتانی 73بابکوتتالی ڕانەپەڕن و پەل نتتاوێنە ستتنووری مکرنشتتکنی دراوستتێکەکەیان
ادا دواتتر داوای حکومتاتێکی جوگرا کای دەستەاڵتەکەیان بەر رەوانتر نەکەن مەب

ستتتەربەاۆ بتتتکەن. کەوابتتتوو لە ڕەوشتتتێکی وەهتتتادا نتتتاکرت چتتتاوەڕوان بتتتک  کە 
بزووتنەوەیەکی کوردی سەرهەڵەیا بەتایەەت کە پێکهاتەی کتۆمەڵگەی ئەوکتات 
عەشتتتکرەگەریکەکی  رەتتتتۆخ بتتتووە و "ئومەت"تتتتی ئکمتتتومک  پتتتێ  متتتکیەت و 

 "نەتەوە" پێناسەی بۆ دەکرا.
وسمانیکەکان هاوکات لەالیەک تووشی شتەڕ دەگەڵ ڕووس و دوای ئەوەیکە ع

لەالیەکتتی تتتر دەگەڵ ستتە ەوی و دواتتتر قەجەرەکتتان کەوتتتنە میمونتتی و چتتاوی 
تەماحکان بویکە ڕۆژئاوا، ئەو پەیمان و ئکمتکا ەی کە بە مکرەکتان درابتوو هێتیی 
هێیی لێکتان وەردەگترتنەوە و بەنتاوی شتەڕ دەگەڵ دوژمنتان و نەبتوونی پتووڵ و 
                                                                    

ل  ەردوو  شەر  ماگا انە نوون و سوڵتان دەی انی  ۆن ماەاوە لە ن وان میارە کوردەکاان نکاان 7٣
  اوکا   اوەدتریشیان نکا  ەتا پەرە نە دەستەاڵتیان نەدر ل
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پارە و کەمکی هێز و پەرتەوا ەیی بەگویان داهات  و ئەو قانەیتان لت، ستەنینەوە. 
، کوردەکتان لەو دۆاەی کە 19و دەست ێکی ستەدەی  1٨بە دەربا بوونی چاای 

تێکتتیا بتتوون جتتاڕ  بتتوون و نتتاوەڕۆکی چەپەڵ و گەموانتتینی، عوستتمانیکەکانکان بتتۆ 
زووتنەوەی ئتا ادیخوا ی ب 50دەرکەوت و بە دەست ێکی سەدەی نۆ دە  یاتر لە 

کتتورد لە کوردستتتان ستتەریان هەڵتتیا و هەرکتتام بەشتتێوا ێڕ پەرێتتزی ویشتتڕ و 
 قاقوی ویمت و دااوا یکەکانی گەلی کوردیان ئاودێر کرد.

لێرەدا لەبەر بەرباڵویی باستەکەمان و بتۆ ئەوەیتکە درێتودادری نەکەیت  باستی 
ی هەتتتتا کتتتهاوهکۆمەڵێتتتڕ لەو بتتتزووتنەوە و شۆڕشتتتانەی کتتتورد دەکەیتتت  کە قون

ی وهکتان بەردەوامت . جوواڵنتهجۆره (تیا بتۆ جۆرێتڕ لته٢1ئێمتاش لە سەدەی )
ریک  دەگەڵ ئاستی بزووتنەوە جکهانککەکان اۆیتان هاوتەریته ئێمتای کورد اه

ن و تەنتتانەت لە  ۆر بتتواری وەک شتتێوا  و کتتارکردی اەبتتاتی مەدەنتتی و کتتهده
ویمتتتە ئەوەش بگتتوترت، لە باستتی . پێ74ستتڤکیمەنی وەپتتێ   ۆر واڵت کەوتتتوون

کانیا، پرسی ناتونیوتکوی و پرستکاری ئەوەیتکە، تککهاڵیهپێناسەی بزووتنەوە کۆمه
ئایا حکزب و ڕێکخراوە سکاسککەکان دەکەونە اانەی کۆمەڵگەی مەدەنیە دەبت، 
بڵێ ، بە باوەڕی  ۆرێڕ لە توێوەرانی بەستێنی کتۆمەڵگە و  انمتتە سکاستککەکان، 

ختتراوانەش متتادام لە هەنتتاوی کتتۆمەڵگەوە ستتەریان هەڵتتیاوە و بتتۆ بەڵتت، ئەم ڕێک
گێشت  بە ئا ادی و دیتاریکردنی متا ی چارەنووستی گەلێتڕ بە پشتتکوانی بەشتی 
هەرە  ۆری چک  و توێوی کۆمەڵگە تێیەکۆش  دەکەونە چوارچێوەی کۆمەڵگەی 

کتتتتتام لەو مەدەنتتتتتی و وەک لە  تتتتتاکتی بزووتنەوەکتتتتتانی بەرەوە دەبکنتتتتتک  هک 
پێشخەریان بتۆ شتەڕ و اەبتاتی تونتیوتکو نەکتردووە و ئەوە ڵیانانە دەستسەرهە

                                                                    
ی مااایالد و 1٣٩7ەتی ناااوولەراە ل ااالراوەکانی سااااڵی گەلااای جۆراوجاااۆر ناااۆ یاااارمل وە  کەمپەی 7٤

ن کەمپەیناای جۆراوجااۆری 1٣٩٨کرماشااانن نە  اناوە اااتنی ساا ۆول لراوانی لۆرسااتان لە نەور ای 
 نەور ای نە ناوی وە  ،نەور ای جامانەکان، وللل ل
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و هەموو متاک و حە ی  75الیەنی بەرامەەر بووە کە شەڕی بەسەردا سەپانیوون
ئکنمانکی اەڵکتی کوردیتان ڕەوگکتر کتردووە و بەپێتی بنەماکتانی پەیتوەوی متا ی 

کتردووە(  مرۆ  سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکانک  )هەر وەک پێشتری  باسمان
ئەم بتتزووتنەوانە متتا ی بەرگتتری لە اۆیتتان هەیە، تەنتتانەت بە شتتێوا ی پتتو لە 
تونتتتتیوتکوی . لە ستتتتەرەتای ستتتتەدەی نتتتتۆ دەوە هەتتتتتا دامە رانتتتتینی کۆمتتتتاری 
کوردستتتان لە ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان، چتتوار کتتۆڵەکە و ئەستتل دەنتتاو دەمتتار و 

ی دهکانی ستهوهزووتنتهت بتایەه هەناوی بزووتنەوەکانی کورددا مەیکی بوون. )به
م( و  ەلمتتتتە ەی وجتتتتودی و ڕێچکەیتتتتی اۆیتتتتان لەو چتتتتوار ڕەهەنتتتتیە بکمتتتتته

 وەرگرتەوو...
. مەدەنکتتکەت )هەر هەمتتوو بزووتنەوەکتتانی کتتوردی الیەنتتی ستتڤکیمەنیبوون و 1

ڕوانگەی مەدەنککەتکان لەبەرچاو گرتووە بەاڵم لەبەرامەەردا واڵتتانی داگکترکەری 
شتتێوا  بەرەوڕووی ئەو پێواژۆیتتانە بتتووتنەوە و لە بەشتتی دژە کتتورد بە تونتتیتری  

هەرە  ۆریانیا سەرۆک و ڕێەەری ئەو بزووتنەوانە یا تکرۆر دەکرێ  یتا بە ێتڵ و 
تەڵەکە دەگکتترێ  و لە ستتێیارە دەدرێتت  و لە اۆشتتەکنانەتری  حاڵەتتتیا شتتاربەدەر 

 76دەکرێ .(
ی کتورددا لە .کوردایەتی )وەک چەمکێکی سەربەاۆ کە لە ئەدەبکاتی سکاستک٢

بەرامتتتتتەەر ناستتتتتکۆنالکزم هەڵتتتتتەەت بە ڕوانکنێکتتتتتی لتتتتتۆژیکی و نەرم بە مانتتتتتای 
نکشتمان ەروەری هاتووە کە دواتر  ۆر بەهێزتر دەب، و بەشتی هەرە  ۆری ڕەوتە 

 چەپ و ئکمومککەکانک  بەرەو نەتەوەیکەوون وەردەسووڕێ .(

                                                                    
خۆماان  هرگری لار ناۆ ناه   اه اه پانلووی  و م  اهردا ساهساهڕی نهتار، شاه یول جا ماداد ،ماه75
 وایاهڕ  د ش واا له نێ جگهد  و م  ه پاو ردا سهسهنات ان نهخه له و مۆدتلهمه واتهکار دتنی  کهنه

 لو ینهمۆدتلی تریب تانی نکه
 کار نه نیااا  ناااۆ مامانواااهکان ناااهل انیاااهکاااان و مهکورد  وڵی داو میااال  اااهنلولدهساااوڵتان عهل  7٦

ن   نی، ناهد کی ،ماهناۆ یاساایه ماناهمه گوایه که و کرد   نیری د یهش و  ی و نهکانی خۆتییهتای ه
  و رگ ااران و ل کۆلینااهن و کااوردن ت  یناای و ت ااەوانی میاارن مینۆرسااکین ڤالد  ٦1ا ە وتن ر دانانااهسااه

 ل 1٩٦٨غلا دار نهانهمارف خه



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 
کۆمتتتاری  بوون )ئەم ئەستتتڵەش  ۆر هێتتتور و ئتتتارام بتتتوو و دوای.ئکمتتتومی 3

 کوردستان لە ناو بزووتنەوەکانیا ڕەنگی عکیمانککەت تۆاتر دەب،.(
. گوتوبێو و دانووستتان، ئاشتتی )گوتتوبێو هەم دەگەڵ یتار و هەمتک  دەگەڵ 4

نەیار بۆ چارەسەری پرس و کێشەکان الی سەرکردەی جوواڵنەوەکانی کورد بتۆ 
ئاشتتتی گەلێتتڕ ت، ستتوڵو و ستتڵهمه پێشتتگرت  بە شتتەڕ و ئتتاژاوە و گێشتتت  بتته

 پوبایەخ بووە.(
و  ی نتۆ دهدهسته کانی کتورد لتهوهی باستی بزووتنتهوهر لتهڕوانکنێکی تر بته به

قۆناغتتیا  ر ستت،ستتهکتتورد به تکیوایتتهتهنه یوهتتتوانرت بزووتنتتهی  دهبکمتتت بکتته
 :ی ش بکهدابه
 
کتتوو  متتان، وه ێکیلرگتتهنتتی  اکتهرچهدا ههیتتهورهم دهم: لتتهکتتهتتت "قۆنتتاای یه1

م ئته کانیوهبزووتنه ککیرهسه نیییتمهاڵم تایەه، بهیهو ااک ڕۆڵکان ههکولتوور 
و یته و ئایکنککتان ههکی اێڵته و بتۆی نتگ، ڕهوانتهم بزووتنهئه کهیهوهئه یهورهده
 تی(1٨4٢تا ستاڵی )هه یهورهم ده. ئهمترهکه دیکه کانیره اکته یکان بهستراوهبه

 .گتتتتتترتاۆ دهدراان لتتتتتهمکر بتتتتتهئتتتتته یشتتتتتتنیاڵت گهستتتتتهده ، بتتتتته ایکنتتتتتی
دراان لته مکر بتهئته یشتنیاڵت گهسهده به کرتده میا کهقۆناای دووهه ت له٢
 اڵتێکیستتهدا دهو ستتاڵه، نتتاوبراو لتتهبزانتترت یتاکهرهستته، به ایکنتتی تی(1٨4٢)

اۆ گرت. پتاش له و ئامێیی ئێران، موسڵ شێڕ لهبه  رانی کهدامه اۆیربهسه
ی شتتتتێ  وهکتتتتوو جوواڵنتتتتهش وهدیکتتتته لێکیگتتتتهوهدراان، بزووتنهمکر بتتتتهئتتتته
پکران لته  عکییشێ  سه یوهبزووتنه  ایکنی تی(1٨٨0له ) هرینه ییوڵاڵیعوبه
 یوه، بزووتنتته ایکنتتی تی(1931رات لتته )ئتتارا یوه، بزووتنتته ایکنتتی تی(19٢5)
 ڕیشتته دوای یورهده ستتمکۆ لتته یوهو بزووتنتته  ایکنتتی تی(1937رستتک  لتته )ده
ڵ گتتهم لهدووهتته یورهده جکتتاوا ی نیڵتتیا، الیتتهریان هه، ستتهجکهتتانی میکتتهیه
م . لتتهپێشتتوویه ورانتتیده کانیپێکهاتتته وام لتتهردهبتته متتیا، دابوانتتیکهیه یورهده




  


 

 کریڤۆ
 

 ست هێناده به نوێی کیڵڕ واتایهبۆ اه ییوهتهو نهتنککی ئه دا شوناسییهورهده
 .وهگرته میکهیه یورهده کیو اێڵهئایکنی  شوناسی شوێنی وردهو ورده
ئێتران  لته یتاکههرسه کورد" که ڵکیاه بوونیوەییتهنه م "بهت قۆناای سێهه3

نێتتوان دوو  یعێتتراق بتتۆ متتاوه ، لتتهجکهتتانی میدووهتته ڕیشتته دوای یورهبتتۆ ده
. وهڕێتتهگهم، دهبکمته یدهسه (تی٨0)ی یهش بۆ دهتورککه و لهجکهانی  ڕیشه
نکا تتتههکان بو چاالکککتتهبات و اته بتت،ده ریماوه، جتتهوەدا بزووتنتهو ستتەردەمهلته
 لێکیگتته کولتووریشتتیا، چتتاالکی یچوارچێتتوه و لتتهاۆ نتتاگرت لتته سکاستتی نیالیتته
 77."نکهشیاری دهکانی کۆمەڵگە بهم چک  و توێوهرجهکرت و سهرباڵو دهبه
 
 مو بیسته ی نۆزدهدهسه کانی گەلی کورد لهوهبزووتنه شێک لهبه
 
 . بزووتنەوەی بابان:1

تی بابانەکتتان بە حتتوکمی ئەوەیتتکە کەوتەتتوو نێتتو ستتنووری دوو هێتتزی دەستتتەاڵ
مە نتتتی ئەو ستتتەردەم واتە عوستتتمانیکەکان و لە قۆنااێکتتتیا ستتتە ەوی و دواتتتتر 
قەجەرەکان، جێگە و پتێگەی سکاستکی گرینگتی هەبتووە و لە کۆتایکەکتانی چتاای 

 ( هەمتتوو ناوچەکتتانی  1٨50-1500ستتە ەویکە هەتتتا نێوەڕاستتتی قەجەرەکتتان )
اڵچتتواالن، شتتارە وور، ستتیێمانی و بەشتتێڕ لە ئتتاای کوردستتتانی ڕۆژهەاڵتتتی قە

)دەڤەری ئەردەالن( لەدەستتتتتیا بتتتتووە. هەر ئەو ژێئۆپتتتتۆلکتککە بەتتتتووە هۆکتتتتاری 
بوونی ئەم دەستتتتتەاڵتە کتتتتوردیکە و لە ئاریشتتتتە و ڕووداوەکتتتتانی نێتتتتوان گرینتتتگ

. یەکێتتتتتتڕ لە مە نتتتتتتتری  7٨قەجەر دەوری گێتتتتتتواوە-عوستتتتتتمانی و ستتتتتتە ەوی
ایەتککەکانی حکتتومەتی بابانەکتتان "عەبتتیوڵوەحمان پاشا"تتتی بابتتان بتتووە کە کەستت

                                                                    
رگ اەان: لی ین و لیب موتاهنووسینی: موتاهن ییو تهن ونه و حفوونی کورد ییو تهنه یو ن ووتنهل 77
 نالگی ڕتژاو  ایر یوسفیو 
مد لرضا ن یری و دوستانن تدلیلی نر نفب ع لالرح ان پاشانانان در ڕوانط ایران و ع  انی ل 7٨

 ٣٤-٢٣ص  1٣٩1اماتان  ٤شا ن مولە پژو شهای تاریای ش ارە در دور  نتد لی



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

بتتزووتنەوەی شۆناستتخوا یی کتتوردی بتترەو پێتتیاوە و کەستتێڕ بتتوو کە بەهتتۆی 
ئتتتۆگری و حە ی  ۆری بە چانتتتی و ئتتتاوەدانکردنەوەی نکشتتتتمانەکەی چەنتتتیی  
ی قوتابختتانەی بتتۆ  ێربتتوون و  انمتتتی منتتااڵن درووستتت کتتردووە و لە نویارڤتتان

شتتاری ستتیێمانی ڕۆڵتتی بەرچتتاوی گێتتواوە. لە پەنتتا ئەم ازمەتتتانەش متتاوەی ستت، 
سااڵن شەڕی دەگەڵ هێزەکانی عوستمانی کتردووە و لە بەرامتەەر  وڵت  و  ۆری 

( بەناچتاری پەنتای بتۆ 1٨0٨تورکەکان اۆڕاگری کردووە کە لە ئاکامتیا ستاڵی )
 اتر کۆتایی بە دەستەاڵتی هاتووە.ئێران بردووە و دو

 
 زووتنەوەی سۆران:. ب2

ی  ( حکتتتتومەتێکی کتتتتوردی بتتتتوو کە لە 1٨35-1399مکرنشتتتتکنی ستتتتۆران )
(تتتتیا بەدەستتتتی 1٨35(تتتتیا ستتتەربەاۆیکی اتتتۆی ڕاگەیانتتتی و لە ستتتاڵی )1٨16)

هێزەکانی عوسمانی تێکچوو. لە دەورەکانی دوایکتیا ڕەوانتی  پتایتەاتی مکرنشتکنی 
ی "کەڵتۆس" بەو لە سۆران بووە. ئەو مکرنشکنە لەستەر دەستتی مکتر عکمتا کتوڕ

لە نتتاوچەی نێتتوان   ححت ە  نتتاوچەی باڵەکتتایەتی و ڕەوانتتی  دامە راوە. مکرنشتتکنی
 ێتتی گەورە و  ێتتی بچتتووک واتە پارێزگتتای هەولێتتری ئێمتتتا  ەرمتتانوەوایەتکی 
کتتتردووە، یەکتتتێکە لە مکرنشتتتکنە بەهێتتتز و بەتواناکتتتانی مێتتتوووی کتتتورد کە لە 

ن پاشتتای "کتتۆرە" لەوپەڕی هێتتز و ستتەردەمی  ەرمتتانوەوایەتکی پاشتتای گەورە یتتا
توانتتای اتتۆی بتتوو و ناوچەکتتانی نێتتوان  ێتتی گەورە و  ێتتی بچتتووک و مکرنشتتکنی 
بادینتتتان و بەشتتتێڕ لە ناوچەکتتتانی مکرنشتتتکنی بۆتتتتان بەشتتتێڕ لە ڕۆژهەاڵتتتتی 

 .دا بووەکوردستانی دەدەست
لە کەستتتایەتککە ناودارەکتتتانی مێتتتوووی کتتتورد و بتتتزووتنەوەی ڕ گتتتاریخوا یی 

مە ەبەکان دەکتا و، کە بۆ یەکەمهار شەڕ دەگەڵ عوستمانیککە ستوننی کوردستان
جتتتتوواڵنەوەکەی بتتتتۆن و بەرامەی ناسکونالکمتتتتتکی لێتتتتوە هتتتتاتووە لەالیەن "مکتتتتر 

(تتتتتی  ایکنتتتتی 1٨13متتتتدەمەد" ناستتتتراو بە "پاشتتتتا کتتتتۆرە" بتتتتووە کە لە ستتتتاڵی )
 دەستەاڵتیاری مکری سۆرانی گرتووەتە دەست.




  


 

 کریڤۆ
 

لە دواڕۆژا ؟ نکتتکەت و مەبەستتتێکی هەیە چتتوونکە مکتتر مدەمتتمەد دەیزانتتی 
 :کاروباری مکرێتی دەکاتە دوو بەشە

 .ت چارەسەرکردنی شەڕ و کێشەی نێواۆیی1
 کردنی مکرنشکنی سۆران.ت اەبات لە پێناوی بەر راوان٢

مکرمدەمەد "پاشا کۆرە" پتاش تێ ەڕبتوونی ست، ستاڵ بەستەر دەستتەاڵتەکەییا، 
ی چەکتتتی لە کتتتاوالن، نزیکتتتی ڕەوانتتتی ە (تتتتیا کاراتتتانەیەک1٨16واتە لە ستتتاڵی )
شمشتێر، تۆەنتگ و گتولە و تتۆپ و چەراتی کە لەو کاراانەیەیتیا  دروست کرد

( کە مکتترمدمەد 1٨33هەروەهتتا دوای ستتاڵی) .تتتۆپ و... هتتتی درووستتت دەکتتران
ستتەربەاۆیی ڕاگەیانتتی، تتتوانی بتتۆ یەکەمهتتار لە مێتتوووی بتتزووتنەوەی متتا خوا ی 

ات کە بریتتی بتوو لە دەهە ار ستوارە و بکمتت کورددا س ایەکی پۆشتە ڕێڕ بخ
هە ار پکادەی ڕاهێنواو و سکەلێیان و اوتەەاوێنتینەوە بە نتاوی مکترمدەمەد لە 

(تتیا لەشتکرێکی مە نتی بە 1٨30لە ساڵی)کارە بەوەجەکانی تری ئەم  اتە بووە. 
مەحموودی دووەمی عوسمانی ناردە سەر سەرۆکایەتکی برای  پاشا، دژی سوڵتان 

ا و لەالیەکتی تریشتەوە لەشتکرێکی تتری بە ستەرۆکایەتکی مکرمتراد نتاردە سووری
ناچەکتانی ستۆران، بادینتان، مووستڵ و ) ئێران و ئەو ناوچانەی کوردی لت، دەژیتا

و بەالی قتتوور و سنیووستیا 79هەتا نزیڕ مکرنشتکنی بۆتتان قەڵەمەتا ی کتردووە
امتتووینە ژێتر هەموو ناوچەکانی هەتا نزیڕ مەراغە و تەورێزی ڕ گار کرد( و 

 ڕکێۆی اۆی بۆ یەکگرتنەوەی نکشتمانەکەی.
لە کۆتایکتتیا لەبەر هەبتتوونی هەستتتی لەڕادەبەدەری ئتتایکنکی اەڵکتتی کتتورد و 
باسی شتەڕی ستوننی دەگەڵ ستوننی! لەالیەن بەشتێڕ لە مەال و کەستانی ئتۆلی؛ 
 تتتتتتوای ئەوە درا کە نتتتتتاب، دەگەڵ لەشتتتتتکری عوستتتتتمانیکەکان کە موستتتتتیمانی 

                                                                    
ەکاانی کاوردن وەرگ ەانای تە اای یەنلین کورتەم ژووی ن ووتنەوەی نەتەوایەتیل دل سادا شەرەنک7٩

 ٢٣ ەول ر  اپاانەی ڕ ە ەاڵ  ە  ٢٠1٢عەتیفی 
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. هەڵتتتەەت ٨0شتتتەڕ بکتتترت و بە حەرام و نگریمتتتکان لە قەڵەم دا مە ەب ستتتوونی
کۆمەڵێڕ هۆکاری نێواتۆیی و دەرەکتک  دەبت، بەو شتکانانە  یتاد بکترت کە لە 

 مێووودا  ۆرتر ئەم الیەنەی  ەق کراویتەوە.
دواجتتار مکتترمدەممەد کە تتتا ە لە شتتەڕێکی اوێناویتتیا دەگەڵ "مدەممەدشتتای 

یکەکەی قارەمانانە بەدژی س ای عوسمانیی قەجەر" ل، بەۆوە دوای شەڕ و بەرگر
(تتتتیا لە کتتتاتی گەڕانەوە لە ئکمتتتتەمەووڵ لە 1٨37بە  ێتتتڵ و تەڵەکە لە ستتتاڵی )

نزیڕ شاری ترابو ان بەدەستی نۆکەرەکانی سوڵتانی عوستمانی و بە ێتڵ و  کتتی 
 دەوڵەتانی ئکنگیک ، ڕووسکەی تزاری و قەجەر کوژرا.

 
 .بزووتنەوەی ماڵباتی بەدرخان:٣
سایەتکی بەدراانی مە ن یەکێڕ لە گەورەتری  بەڵگەکانی مێتوووی گەلتی کە

)کتوڕ و کت  و نەوە  ٨1کوردە کە دەیمەلمێنێت ئەم  اتە بە اۆی و بنەماڵەکەی
و اوار ا و برا یەوە و...( چەنیەی ازمەت بە ڕەوت و بزووتنەوەی نەتەوەیتی و 

وداڵ اتتتان" ڕوونتتتاکەکری کتتتورد لە هەمتتتوو بوارەکتتتان کتتتردووە. "بەدراتتتان، عە
(تی  ایکنتی لە بتاژێری جزیترت ناوەنتیی مکرنشتکنی بۆتتان چتاوی 1٨03-1٨6٨)

بە دونکتتتتا هەڵتتتتیێن،. بنەمتتتتاڵەکەی یەکێتتتتڕ لە بەدەستتتتتەاڵتتری  بنەماڵەکتتتتانی 
کوردستانی بنیەستی تورکتان بتووە کە لە ستەدەی چتواردەی  ایکنتکەوە )جتگە لە 

یونیووەکتتان( چەنتتی اتتولی کتتورت وەک ستتەردەمی تەیمتتووری شتتەل و ئتتاق قو

                                                                    
ل ل رەدا ا ر ناسای کەسا ک دەکار  نە نااوی ،مد ال مەحا ەد عەنالوڵرەح ان، ناساراو نە ،مە ی ٨٠

نلی شاەڕ نکاا  نەناێ خەتی، کە گۆیاا نتاوای مەوەی داوە کە  ەر کوردتاک نەدەی لەشاکری عوسا ا
می انی دەمرت  و تەاڵنی دەکەوت   کە مەمە وە   ۆکاری شکانی سپای میر ناا  دەکەن کە م ااتا 
نەپ اای ل کۆڵینەوەکااان ناااەی ا ری لەسااەر و تەنااانە  مەگە واش نااوونێ دەکاار  وە  یەک ااک لە 

 کۆمەڵەل کی ا ر  ۆکاری تر ناسی نکر  نە  سەرەکیتری   ۆکارل
 کوری  ەنووەل ٩٠اسراو دەڵێن نەدرخان ل ماەورنوم لی ن٨1




  


 

 کریڤۆ
 

. شێوا ی اەبات و بزووتنەوەکتانی ٨٢بەسەر ئەم مکرنشکنەدا حکومەتکان کردووه
ئەو ستتەردەم بەپێتتی نەریتتتی بتتاو هەر بە شتتێوەی کوستتکڕ کەون بتتوو بەاڵم کە 
دواتر دەستەاڵتی ئەم مکرنشتکنە کەوتە دستت کەستانی تتر، وەک ئەشترا زادەی 

ا و بزووتنەوەی کوردی ڕەنتگ شار )ئاریمتۆکارت(یان ل، هات شێوا ەکە گۆڕدر
و بەرامەیەکی نوت و مۆدێرنی بەاۆوە گترت. ئەوەی کە شتایەنی باستکردن بت، 

(، ئەوکتتات کە 1٨5٢لەستتەر ئەم بتتزووتنەوە کتتوردیکە لە بوگەیەکتتی  مەنکتتیا )
بەدراانکەکان بەدژی دەستتەاڵتی عوستمانیکەکان ستەرقاڵی شتەڕ و بەرگریکەکتی 

شتتێر )ناستتراو بە اتتان بە نتتاوی ئەمکتتر عکزەدی قارەمانتتانە بتتوون، برا ایەکتتی بەدر
یە دان شێر( کە  ەرمانتیەرێکی مە نتی یەکێتڕ لە قۆڵەکتانی ست ای متامی بتوو، 
لەالیەن ڕەشکی پاشا سەرکردەی س ای تورک بە پوڵ و پارە و دانی دەستتەاڵت 
و مکرنشتتکنی هەڵخڵەتتتا و اکتتانەتی بە ستت ای کتتوردان کتترد و بەدراتتان تێتتك 

ەرنج ئەوەیە دوای دانتتتتی ئەو ئکمتکتتتتا انەی لەالیەن دەشتتتتک،. اتتتتاڵی جێتتتتی ستتتت
شتێر هەستت بە اکتانەتی تورکەکتان عوسمانکەکان بەو سەرکردە کوردە، یە دان

( بەشتی هەرە ۆری ناوچەکتانی بتاکوور و 1٨56( هەتتا )1٨53دەکا و لە ستاڵی )
و لە  ٨3باشتتتووری کوردستتتتان )ئێتتتراق و تتتتورککەی ئێمتتتتا( هەتتتتا موستتتل گتتترت

ان بزووتنەوەیەکی ما خوا انەی هەڵگکرسانی کە دواتتر بە  کتت بەرامەەر تورکەک
و  ێڵی بریتانکایەکان )کەسێڕ بە ناوی ئارام سان، نوێنەری ئکنگیک  لە شتاری 
موستتڵ(جارێکی تتتر بە پتتووڵ و پتتارە  ریویتتان دا و بە دیتتل گکتترا و کۆتتتایی بە 

 بزاڤەکەی هات.
دی بتتۆ گەشتتەی شۆڕشتتی بەدراانککەکتتان وەک بزووتنەوەیەکتتی ڕەستتەنی کتتور

هەرچتتتی  یتتتاتر و بەر بتتتوونەوەی ئاستتتتی  انکتتتاری کتتتورد گەلێتتتڕ تێکۆشتتتاوە و 
                                                                    

ل دل سادا شەرەنکەنلین کاورتەم ژووی نا ووتنەوەی نەتەوایەتیەکاانی کاوردن وەرگ ەانای تە اای ٨٢
 ٢7 ەول ر  اپاانەی ڕ ە ەاڵ  ە  ٢٠1٢عەتیفی 
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چکرۆکتتی لە پتتاش اتتۆی بەجتت، هێشتتتووە بەتتتایەەت کەستتایەتککەکانی نێتتو ئەم 
بنەمتتتتاڵەیە ڕۆڵتتتتی بەرچاویتتتتان هەبتتتتووە لە ڕەچەشتتتتکێنی نەریتتتتتە تابووەکتتتتان و 

یەتی، هتونەری، پێشکەوتنی نەتەوەی کورد لە هەموو بەشتەکانی سکاستی، کتۆمەاڵ
 وێوەیی و... بوونە.

بەشێڕ لەو کەسایەتککانەی ماڵەاتی بەدراان کە بە چاالکککەکانکان ازمەتکان 
بە چانتتی و  متتان و وێتتوەی کتتورد کتتردووە و تەنتتانەت ڕەوتێکتتی هزریتتان لە  ۆر 

 بوارانەوە وەسەر یەک ناوە و دەب، هەموو تاکێکی کورد بکانناس ، بریتک  لە:
(  لە ئکمتتتتتتانەول، لە 19٢6-1٨51)عەلی(بەدراتتتتتان ) یەک. ئەمتتتتتک  عتتتتتالی

مەکتەبی منااڵنی سوڵتانی عوسمانیی پەروەردە دەب، و دواتر لە بەشی "حقوق"تیا 
اوێنتتین تەواو دەکتتا. یەکێتتڕ لە مامۆستتتاکانی شتتاعکری مە نتتی کتتورد "حتتاجی 

عتالی بەتتایەەت قادری کۆیی" بووە کە هەستی ناسکونالمکتی و گەلیۆستتی ئەمک 
واری ئەدەبکتتکەوە چەنتتی قتتات بەر  دەکتتاتەوە و کتتاریگەریی لەستتەر دادەنتت،. لە بتت

وەک دەگتتتتوترت لە نکشتتتتتمان ەروەری و کوردایەتکتتتتیا ڕێچتتتتکەی بتتتتابی اتتتتۆی 
)بەدراتتتتان عەوداڵ اتتتتان( بەرنەداوە و تەنتتتتانەت  یتتتتاتر بتتتتۆ ئەم مەبەستتتتتانە 

ە ( وێتوای بترایەکەی تتری )مەدحەت( لە ئکمتتانەولەو1٨٨9تێکۆشاوە. لە ساڵی )
بەرەو ترابتتتتۆ ان چتتتتوون، پتتتتێکەوە بە هاوکتتتتاری و یتتتتارمەتی ئاغتتتتا و دەرەبەگە 
کوردەکانی ئەو دەڤەرانە، نەاشەی ستەربەاۆیی کوردانکتان دەکێشتاوە کە چتۆن 
هێرش بکەنە سەر لەشکری عوستمانیکان و کاریتان بتۆ ئەو ئامانهتانە دەکترد کە 

، لە ٨4ەاڵتت دواتر حکوماتی تتورک پێتی  انتی و بەشتێڕ گکتران و هکنتیێکک  ه
کۆتایکتیا بەرەو مکمتتر داگەڕان و لەوێت  دەستەوەستتتان نەبتوون و لە اەبتتات و 

 کارکردن بەردەوام بوون.
(  سوڕەیا، کوڕی ئەمک  عالی بەدراان 193٨-1٨٨3دوو. سوڕەیکا بەدراان )

و بتترای جەالدەت و کتتامران عتتالی بەدراتتان کە دەگەڵ باوککتتان، بەرەو مکمتتر 

                                                                    
 .ش 1۳۷1 تهران خانلانهان و امراء ن2۷۵ص ن۳مردوخ ڕوحانین تاریخ مشا یر کردن ج انان٨٤
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انی بەوەجتتی ماڵەتتاتی بەدراتتان کە بەردەوام وێتتوای کۆچکتتان کتترد. یەک لە کتتوڕ
 باب و براکانی ازمەتکان بە دۆ ی کورد بە تایەەتی لە بواری وێوەوە کردووە.

(  ئەم  اتە کتتتوردە لە ماڵەتتتاتی 197٨-1٨95ستتت،.کامران عتتتالی بەدراتتتان )
( وەک 19٢7-19٢6بەدراانەکتتتتان لە دامە رانتتتتینی کتتتتۆمەڵەی "اۆیکەتتتتوون" )

دێرن و نتتوت لە بتتواری سکاستتی و حکزبتتی دەوری هەبتتووە کە بزووتنەوەیەکتی متتۆ
ئاکامەکەشی بە هاوکاریی شەریف پاشا و ئێدمتان نتووری پاشتا و کۆمەڵێتڕ لە 
کەسایەتککە کوردیکەکان بەتایەەت نکزامککەکان، حکومەتی "ئاگری" یان شۆڕشتی 

رد (پێك هێنا. کامران بەردەوام هاوکاریی جەالدەتی بترای دەکت1930ئاراراتکان )
کە لە شتتام ڕۆژنتتامەی "ڕونتتاهی"، "هتتاوار" و گۆڤتتاری "ڕۆژا نتتو"ێی چتتاپ و بتتاڵو 
کتتتردەوە کە دواتتتتر بە باڵوکتتتردنەوەی گۆڤتتتاری "ستتتتێر" کارەکەیتتتان لە بتتتواری 
اتتتزمەت بە ڕۆژنتتتامەگەری کتتتوردی تەکمکتتتل کتتترد. نتتتاوبراو لە واڵتتتتی ئاڵمتتتان 

ەگوتەوە. ستاڵی دوکتوراکەی وەرگرتەوو و لە  انکۆی سوربۆنی  ەرانمە دەرسی د
( دەچتە لوبنان و لەوت بۆ کوردانی ئەم واڵتە لە  انکۆ کۆرستێکی  متانی 1940)

کوردی دەکاتەوە و ازمەتێکی  ۆری بە  ەرهەنتگ و وێتوەی کتورد کتردووە، لە 
(تیا لە  ەرانمە کۆتایی بە ژیانی پو لە اێر و بەرەکەتی 197٨ئاکامیا لە ساڵی )

 دت.
( ئەم کەستتایەتککە نتتاودارەی 1951-1٨93)چتتوار. جەالدەت عتتالی بەدراتتان 

بەدراانەکان هەم ڕۆژنامەڤان بتووە هەم سکاستەتمەدار و هەم  مانناستی کتورد. 
ئەنتتیام و لە دامە رێنەرانتتی کتتۆمەڵەی اۆیکەتتوون بتتووە. دوای ئەوەیتتکە دەگەڵ 
لەشکری گرانی سوڵتان عەبیوڵدەمکیی عوسمانیی دەکەونە شەڕ، وێترای بتاوک 

ن و مکمتتر دەڕۆن. دواتتتر دەچتتتە ئاڵمتتان و لەوت دوکتتتورای و بتترای بەرەو یەمە
یاسا وەردەگرت، جگە لە کوردی و تورکی بەسەر چەنیی   مانی تردا  اڵ بووە، 
ڕێنووستتی نتتوێی  متتانی کتتوردی داهێنتتاوە، یەکێتتڕ لەو کەستتانە بتتووە بە هەمتتوو 

 (تی  ایکنی.1930شێوەیەک ئالککاری بزووتنەوەی ئاگری کردووە لە ساڵی )
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ج. مکقیاد مەدحەت بەدراان. بتۆ ئەو پکتاوە هەر ئەوەنتیە بەستە کە بڵێتک ، پێن

(تی  ایکنکیا بۆ یەکەم جار لە مێوووی کورد لە قتاهکرەی مکمتر 1٨9٨لە ساڵی )
ڕۆژنتتامەی "کوردستتتان"ی چتتاپ و بتتاڵو کتتردەوە و ئێمتاشتتی دەگەڵ بتت، وەک 

 یەکەم ڕۆژنامەی کوردی اۆمانی پ، هەڵیەدەینەوە.
(. کچتتتی عەبتتتیوڵرە اق بەدراتتتان و 19٨6-190٨دراتتتان )شتتتەش. لەیتتتو بە

"هێنتتریتە هۆنریتتڕ" جتتوولەکەی ئوستتترالکایی )دایکتتی لەیتتو( بتتووە. لە ئکمتتتانەول 
چاوی بە دونکا هەڵێناوە. یەکەم کچی کورد )تەنانەت لە هەموو نتاوچەکەدا(بووە 
کە وەک هونەرمەنیێکی مە ن سەمای "بالە"ی کردووە و لە سەر ستێنی ستاڵۆنە 

ە نەکانی سوی ، ئکتالکا،  ەرانمە، ڤکەن بە ئاوا  و موستکقای ڕەستەنی کتوردی م
هەر بتۆیە لە  وه ەرهەنگ و پێشکەوتنی گەلی کوردی نکشتانی هەمتوو جکهتان دا

مێوووی کورددا بە "پرەنمێمی" کوردان دەناسترت. لەیواتان لە گوتوبێوێکتیا لە 
کردوویەتتتتی  "Paris Midi( کە دەگەڵ ڕۆژنتتتامەی "193٢ی بە رانەتتتاری )19

ئەوهتتا اتتۆی دەناستتێن، و دەڵتت،: "متت   تتارس نتتک ... متت  کتتوردم... بتتاپکری متت  
انی ئێتتران، تتتورک و پرەنمتتی )مکر(تتتی واڵتتتی کوردستتتان بتتووە کە لە نێتتوان واڵتتت

سووریەدا هەڵکەوتووە. چوونکە تورکەکان دەستتەاڵت و اتاکی کوردانکتان داگکتر 
کرد بەدااەوە سەربەاۆیی اۆمان لەدەست دا... مت  کە لە ئکمتتانەول لەدایتڕ 
بوومە لەبەر ئەو شەڕ و هێرشتانەی ست ای تتورک کاتێتڕ کە مت   ۆر بچتووک 

ک  و متت  لەو واڵتە منتتیاڵکی اتتۆم بتتوومە بە ناچتتاری بەرەو واڵتتتی مکمتتر ڕۆیشتتت
دەربا  کردووە... دوای شەڕی جکهتانی یەکەم مت  بتۆ اوێنتین هتاتمە ستوی ... 
کاتێڕ مناڵ بووم  ۆرم حە  لە با با دێ  دەکترد، مت  بۆاتۆم اتۆم پێگەیانتی و 
بەردەوام ستتەرقاڵی ستتەما و اۆبتتادان و هەڵەە دابە ێنتت، بتتووم، هەتتتا دواتتتر لە 

رۆ کشناڵ ئەم هونەرەم درێتوە پێتیا و بە ئتارە ووی اتۆم ئورووپا بە شێوەیەکی پ
 گێشت ... ."

( کچتتتی ستتتەال  بەدراتتتان، دوای 199٢-1909حەوت. ڕەوشتتتەن بەدراتتتان )
ئەوەیکە بەپێی نەریتی ماڵەاتی بەدراان دێتە نێو سکاسەت و چاالکی  ەرهەنگی 

https://ku.wikipedia.org/w/index.php?title=Paris_Midi&action=edit&redlink=1
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( دەگەڵ جەالدەت بەدراتتان ژیتتانێکی نتتوت 1953و ئەدەبکتتی کتتورد، لە ستتاڵی )
ێڕ دێن، و لە بەشی هەرە  ۆری ڕۆژنامە و گۆڤارەکتانی بەتتایەەت لە گۆڤتاری پ

اان وەک ژنە کتوردێکی "هاوار"تیا وتار و توێوینەوەکتانی دەنووستێتەوە. ڕەوشتەن
( لەستتتتتەر داوای 1971نکشتتتتتتمان ەرەوەر و بەهەستتتتتت و اوێنتتتتتیەوار ستتتتتاڵی )

لە حتتاجی  اوالێخۆشتتەوو مەال ممتتتە ا بتتار انی دەچتتتە باشتتووری کوردستتتان و
عتتومەران دەمێنێتتتەوە و هەر لەوێتت  "یەککەتکتتی ژنتتانی کتتورد" دادەمە رێنێتتت و 
هەتا ما بە نووسک  و وەرگێوانی چەنیی  پەرتووک ازمەتێکتی مە نتی بە چانتی 

 و  ەرهەنگ و ڕامکاریی کورد کردووە.
 
 بزووتنەوەی شێخ عوبەیدواڵی شەمزینان: .4

 ح  ەوە ڕک ەوتک  مح   وەی   ١8٧٧ی م   حس 2١شەش وەوڵەتس ئا وو  یس  ە 
کحح و و وەوەیحح    ە بحح بس یحح  س کحح و کە وەەەە "کمحح  ش"کە ئەوکحح    ە ب ڵ حح   
شتڕش  س وە ە     وباو بە ئ شحیس و رتشحس ک لحەکەی   چ  ە حە  بح ە  و 
وەن  ەوە ب ک حححە کە ئەوە  نم  مححح   ئمەحححاوی و ویکمححح   ک یەحححی  ممەد هە   ەو 

ە یا حححی  ممەک   ک وبحححاو کەئەەە ب یحححاو    تتکحححت ەوە  ڕوو حححمە هەڕەشحححەی  
 وەوەک  یمەک   ج بەجێ  ەک کە  وەی ە ە شەڕد

    یحح    ە ححە  ئەو مەت  ححمم  ەی ڕو ححمە کتبححاویەوە و بەشحح ب  ە  ححاککە ە  
وەوەی    ە ب بس ی  س ک و  ەبە  بەت ە باو س رەنککەی وەوڵە  و  ەباو س  اوە 

کە ب ەیححە   ححاککە ک س کححا و  ەو و  حح  ە و وەهحح    بحح  ئەو مە جە یا  حح  ە  ە حح
 وە ملیکەوە وکیە ەت و ئ وە وەڵێ:

"ئ اە وەڵ ە وەهح   و  حاوە و    ەتح    محمە و ڕ یەح  ک س  حەرە و چەتحاو  
ت ەە ەڕککە  ئ یە چت  بیاە مە ب وەڕ بەمە ب ەیە  ک ت ب ئ حاە فمحت  حێ وەوە  و 

رح ڵس وەمەن  و یم فە وەە    جلس ڕە ی ڕە یس جت بەجت   ەبە  وەکە   م ە و 
رتش و ڕەنەوە و ئە پ و ی  ەب  ەی   نوە ت   هەیەد بت  ە وە   س کا و حی   
  کە  هەت  بە چ وی رتت   ڕەوشس ر ە س ییح  س ئح یە ببمحکە  هەتح   ە وە  و 
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 ملحححیی  س رحححت  بحححاو  هەمحححاووەمێ جلحححس  مکەکححح ەو   ەبە بحححاو وەک هەمحححاو 
  و نک  و ن یاە و بح یقەیە وی رەڵ ەکە   بەە  ک ت ب ئ اە  بەو هەماوە رل

شححححە مد کحححح وەوە  هە ححححی   چححححاومە بحححح نە ی وەەە    ەک ئەو وووک  حححح  ەی 
ڕە ی وڕە    ئە   مب  ە  کڕی کە ئ ەی   ەبە   وەیە هەت  وەک ئ حاە   حێ بحێد 
بەە  بت    ە یکس ر ک و  ملیی  د ئ م وە  هە ئ ەی  جلحابە ەس  مکەک ەوەکح  د 

وە ڕەوە حححید و ئەەە   ایەحححە ب ححح  ئەو ەمحححبە  ووویمحححە ەبە  بححح ەمەوە و  ەبە 
  مب    ەشد وەف  شیەوە"د

 ە یەەک  س ئە   اککە ە کە وکەەچێ ش   یابەیەوڵاڵی  ەه ی بحێ وەتحاە مە 
 چە ە ر ڵێ  ێ هەڵ کامە:

د مەووەی چمکححح یەتس کە  ە شححح اەنی ییححح  س چمکحححس وە حححیەەتەە  و رەڵ حححس ١
 کا و ی   هەباوەد

 ە بەرتیس وەوڵەتحس یا حی  س و وە حس ڕکاشحاککەک   بحت  د مەت  س بت  ە 2
  ەک و س وەوەک  ی بم  ممەک  دیباە
د وەوەکحح  یمەکس ئ ە هحح  ە بە وە ی  ححس بە ن بححت ب شححی ک و س ییحح  س رەڵقححس ٣

 کا ود
ئەم  ە بەڵیە  بت وشم  باو س  اککە ی کا و  ە     ی   کە ب یام   ممک ک  ە 

  وی ئەو  ە وە د ە  ە ک وەیەکس ڕوو  کبم ی کا
(تتتی  ایکنتتی، کتتوری ستتەیی تەهتتای 1٨٨3-1٨30هری )شتتێ  عوبەیتتیوڵاڵی نتته

کتتتوڕی شتتتێ  ئەحتتتمەدی شتتتەهابەدی ، لە گونتتتیی نەهتتتری نتتتاوچەی  نەهتتتری
شەمزینانی باکووری کوردستان چاوی بە دونکتا هەڵێنتاوە. ستەیی تەهتای نەهتری 

ی تەهتا، شتێ  نشکنککەک لە نەهری دابمە رێنێت و پاش مردنی ستەیتوانی شێ 
و ڕێز و  عوبەییوڵاڵ جێگەی باوکی گرتەوە و بووە ڕێەەری تەریقەتی نەقشەەنیی

(تتی نێتوان 1٨7٨-1٨77لە شتەڕی ستاڵی ) سامانێکی  ۆری بە مکترات بتۆ متاوە.
دوو دەوڵەتتتی عوستتمانیی و حرووستتانیا پشتتتی عوستتمانیکەکانی گتترت،  ۆرتتتر بەو 

ی 1514ڕەکەی چاڵتیێران )هکوایە کە دوای ستەرکەوتنی شتەڕ، وەک دوای شتە




  


 

 کریڤۆ
 

 ( کە بتتابی عتتالی ڕێگتتای بتتۆ مکرنشتتکنە کوردەکتتان کتتردەوە و ئەوانتتک  توانککتتان 
چەنتتتیی  دەستتتتەاڵتی نکتتتوە ستتتەربەاۆ دابمە رێتتتن ، بەاڵم ئەم پتتتاتەبوونەوەیە 

اتتۆش ڕووی نەدایەوە و بەڵکتتوو بتتابی عتتالی لەبەر شتتەڕی دوورودرێتتو و اۆش
تتتایەەت کوردەکتتانی ژێتتر دەستتتەاڵتی پوتێچتتوو  ەاتتتی  ۆری بتتۆ اەڵتتڕ هێنتتا؛ بە

جەنتتابی شتتێ  عوبەیتتیوڵاڵ گەلێتتڕ هەراستتان بتتوون. هەرچەنتتی شتتێ  بە نتتامە و 
نتتوێنەر داوای لە ستتوڵتان کردبتتوو بتتا وا  لەو اەڵتتکە بێتتن ، کتتاریگەری نەبتتوو و 
شێخک  اۆی بەبەرپرسکار دە انی، لەالیەکی تتری  دوای شتەڕی عوستمانیی و 

مەیەک لە نێوان ئەم واڵتانە مۆر کرا کە لە بوگەی عرووسان لە بەرلک  پەیماننا
هەمتتتوو دەوڵەتتتتانی ئەورووپتتتی بەیەکەوە داوای (ی ئەم گرێەەستتتتەدا هتتتاتەوو؛ 6)

پاراستتتنی متتا ی ئەرمەنککەکتتان دەکەن و دەبتت، ئەو ما ەیتتان پتت، بتتیرت. شتتێ  
چتتک  گتتوت لتت، دەبتت،ە »بەسەرستتوڕمانەوە لە کاربەدەستتتێکی تتتورکی پرستتکەوو: 

ئتااڵی  کریمتتانکەکاندروستت دەکەن و  واڵتێکی سەربەاۆ لە وان ئەرمەنککەکان
شتێ   ۆری هەوڵ دا هەتتا بتتوان، بە  ٨5بەریتانکا لەستەر ماڵەکانکتان هەڵتیەدەنە

 ڕێگای دیالۆو و ئاشتی ئەم پرسە چارەسەر بکا بەاڵم سوڵتان نەهاتە سەر ڕت.
ک و دوای ئەم ڕووداوانە شتتتێ  نتتتوێنەرانی اتتتۆی بتتتۆ الی کەستتتایەتککە چتتتاال

ڕەوانتتتی ، موستتتڵ، هەولێتتتر، وان، دیتتتاربەکر،   انایتتتانی کوردستتتتان لە شتتتارەکانی
و کەستتایەتککە مە نەکتتانی کتتوردی نتتارد بەدلتتک ، ئتتورمککە، ستتنە و مهابتتاد و...

(تتتتیا دوو کۆنۆرانمتتتی بتتتۆ ستتتەرانی عەشتتتکرە 1٨٨0بانگهێشتتتت کتتترد. لە ستتتاڵی )
ئەنهتومەنی کوردەکان بەست و کۆمەڵەیەکی کتوردی دروستت کترد، کە نتاوی "

کورد"تتتکان لێنتتا کە پێتتڕ هتتاتەوو لە نکشتتتمان ەروەرانی کوردستتتان. ڕەنتتگە ئەمە 
لەنێو کوردانیا یەکەم دەست ێکی بتزووتنەوە و ڕێکخمتتنی سکاستکی متۆدێرن بت،. 

کەس لە ستتەرۆک هتتۆ  و پکتتاوانی ئتتایکنی بتتۆ  ٢00لەم کۆبتتوونەوەیەدا نتتزیکەی 
زینان کۆبتتتوونەوە. شتتتێ  لە دەستتتت ێکردنی بزووتنەوەیەکتتتی متتتا خوا ی لە شتتتەم

                                                                    
ن وەرگ ەانای لە 1٨٨٠نەڵگەنامەکاانی شۆرشای  نل میراا عەای  جەماالن لە تااریکیەوە ناۆ ڕوونااکی٨5

 1٩٩٩مینگلی یەوە: ن دەاگای  اپ و پەخشی سەردەد 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

ستاڵ بەر لە ئەمتوۆ  550وتارێکیا لەنێو کتۆڕی کەستایەتککە کوردەکانتیا دەڵت،: "
ئکم راتوریی عوستمانی دامە را، عوستمانککەکان بەنتاڕەوایی هتاتنە ستەرکار، دوای 

ستتتاڵ دەوڵەتتتتی عوستتتمانی لە ڕێتتتی ئکمتتتوم الیتتتیاوە و ڕێگتتتای  500بتتتۆ  400
الوا  و ب، دەستەاڵتە و هەتتا دێتت لە ڕوواتان  اوانەناسی گرتۆتە بەر، لەوساوە

و هەرەسهێنان نزیڕ دەبێتەوە، بە شتێوەیەک کە کەس گومتانی لەوەدا نکتکە کە 
 ٨6 ووانە تێڕ دەچ،".ئکم راتوری بەم

ئکنگیکمەکان پێکان نااۆش بوو شێ  ئەو هەنگاوانەی نتاوە، بەتتایەەت ترستکان 
وەیەکتتتی پێشتتتکەوتنخوا  کردنی ئەنهتتتومەنی کتتتوردی وەک بزووتنەلە دروستتتت

 ٨7هەبوو.
لە کۆبتتتتتتوونەوەی کەستتتتتتتایەتککە کوردەکانتتتتتتتیا؛ بەو ئاکتتتتتتتامە گەیشتتتتتتتت  کە 
بەرەنگتتاربوونەوەی هەردوو ستت ای عوستتمانی و قەجەر لە یەک کاتتتیا ئەستتتەمە، 
بۆیە بویاریان دا سەرەتا هێزەکانکان هێرش بکەنە سەر کوردستانی ژێتر چەنگتی 

تقە کە ئەوکات ناسترەدی  شتای قەجەر مەمالککی مەحرووسەی قەجەر، بەو مەن
سەرقاڵی شتەڕ دەگەڵ تورکمانەکتان بتوو و هەروەهتا بەشتێڕ لە هێزەکتانی تتری 
بۆ سەر سنووری ئە غانمتتان نتاردووە. دەگەڵ ئەوەشتیا شتێ  عوبەیتیوڵاڵ چەنتی 
گونتتتتتیی لە کوردستتتتتتانی قەجەر بە مکتتتتترات لە بتتتتتاوککەوە بتتتتتۆ متتتتتابووەوە و 

ۆژنتامەی تەنتانەت ڕ .انی شێخی نەهتری دادەنتادانکشتووانەکەی اۆیان بە پشتکو
(تتتیا دەڵتت،: "شتتێ  هەوڵتتی 1٨٨1ی ستتاڵی )٨"پۆلتکێشتت  کۆرستت ۆنییت" لە ژمتتارە 

داوە دەگەڵ سەرۆکی ئەرمەنککەکان لە باشقەاڵ یەکتر بەکن  بۆ دانتانی ڕێەا ێتڕ 
 ەکان."بۆ اەباتی هەردووال دژی عوسمانک

                                                                    
وردسااااتانن لە عەرەناااایەوە نەریاااال دلعەایاااا  شااااەم ینانین جااااوواڵنەوەی ڕاگاااااری نیشاااات انی ک٨٦

 5٩مەسەسەرد ە
 1٨٨1--1٨٨کااورتەدیر کی شۆرشاای شاا خ عونەیاالواڵی شااەم ینانی  حەمەجااان حەمە نەختیااارن ل٨7

 )اب ماد حەمیل
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دەستت پێتیەکا  (1٨٨0تتوبری )بەم جۆرە جوواڵنەوەی شێ  عوبەییوڵاڵ لە ئوک
 :و هێزەکانی اۆی بەسەر دوو بەرەی سەرەکی دابەش کرد

بنتاو، مەلەکتان و مەراغە بە  ەرمانتیەری شتێ   ناوچەکانی موکریتان، مکانتیواو،
 عەبیوڵقادر کورە گەورەی شێ ، بە هاوڕێکەتی حەمزە ئاغای مەنگور.
تری واتە شێ   دەڤەری ئورمککە، اۆی، سەڵماس بە سەرکردایەتکی کوڕەکەی

 سەدیق و بەهاوکاریی اەلکۆە مدەمەد.
هێزەکانی شێ  لە یەکەم هێوشیا یەک پشوو هەتتا نزیتڕ تەورێتز ڕۆیشتت  و 
لە بەرەی باکووری کوردستانی ڕۆژهەاڵتکشیا  ۆربەی ناوچەکانکان گترت، بەاڵم 
لە گرتنی شاری ئورمککەدا کە ئاشووریکەکانک  هاوکاری شێ  بوون، اتۆڕاگریی 

و تکوی حتاکمی شتار )ئکقەتاڵودەولە( ناچتار بە گەمتارۆ بتوون کە ئەویت  بە تونی 
هەڵخەڵەتانتتینی لەالیەن کونمتتول و کەستتایەتکی ڕووس و بریتانکتتا و ئەمریکتتایی 
نکشتتتەجێی ئەم شتتارە و اکتتانەتی بەشتتێڕ لە کوردەکتتانی دەڤەری متتاکۆ، هەتتتا 

ەر هۆکتار گەلتی گەشتنی هێز لە ناوەنی، سەبریان بە شێ  گرت و لە ئاکامیا لەب
 وەک:
 نەبوونی دیمک یکنی ڕێکوپێڕ. -
 لەاۆبایکەوون لەبەر سەرکەوتنە یەک بە دوای یەک و هاسانەکانیا. -
تتتااڵن و بتتوۆی اەڵتتڕ لەالیەن بەشتتێڕ لە عەشتتکرەکانی کتتورد کە هتتک   -

 باوەڕێککان جگە لە ڕووتکردنی اەڵڕ نەبوو.
 بەجێهێشتنی ڕیزی س ای شێ  و چۆلکردنی مەییان. -
گەمارۆدانی ناوچەی ژێر دەستتەاڵتی شتێ  لە بتاکووری کوردستتان لەالیەن  -

ستت ای عوستتمانیکەکان کە ترستتکان لە ستتەرکەوت  و اۆشەویمتتتکی شتتێ  لەنێتتو 
 اەڵکیا ڕێنکشتەوو.

 و... سەرکەوتنەکانی شێ   ەحمەت بەاەسار چوو!
دوای پاشەکشتتتەی شتتتێ  لە مەهابتتتاد و نەغەدە و مەرگەوەڕ و چتتتوونە ستتتەر  

ەنی دوو دەوڵەتە دوژمنەکە، ئەم ناوچانەی بتاس کتران لەالیەن هێزەکتانی کەوش



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

حکوماتی قەجەرەوە بە دڕەنیانەتری  شێوە هێرشکان کرایە ستەر و قەتتڵ و عتام 
و تااڵن کران. ئەگەرچی لە بەرەی الی سەردەشت حەمزەئاغای مەنگور مێترانە 

ئاکامتتتیا ئەم  اتتتۆڕاگریی کتتترد و هێزەکتتتانی داگکتتترکەری هەس دانەوە، بەاڵم لە
(تتتتتی  ایکنتتتتی 1٨٨1ستتتتەرکردە کتتتتوردەش بە مەکتتتتر و دهتتتتۆ لە پووشتتتت ەڕی )

 ناجوامێرانە تکرۆر دەکرت.
دوای ئەوەیتتتتکە شتتتتێ  اتتتتۆی ڕادەستتتتتی بتتتتابی عتتتتالی لە ئکمتتتتتانەول دەکتتتتا و 
مشتوموێکی  ۆر لە نێتوان قەجەر و تورکەکتان ستا  دەبت،، هەستت بە مەترستی 

ل ڕا دەکتتا. شتتێ  چتتاک دە انتت، ئکتتتر ( لە ئکمتتتانەو1٨٨٢دەکتتا و لە گەالوێتتوی )
تورکەکان بۆ باوەڕپێکردن ناب ، پێوەنیی دەگەڵ ڕووسەکان سا  دەکا، بەاڵم کە 
تورکەکتان بەم سکاستتەتە دە انتت  هێتترش دەبەنە ستەر بارەگتتای شتتێ  و ئەویتت  
بەناچار بۆ ئەوەی اوێنی کەس نەڕژت ااک و واڵتی اتۆی بتۆ هەمکشتە بەجت، 

 ( کۆتایی بە ژیانی دت.1٨٨3وە و ساڵی دواتر )دێڵی و لە مەککە دەگکرسێتە
 
 . بزووتنەوەی سمایل ئاغای شکاک )سمکۆ(:5

ی  ( کتتتتوڕی مدەمەدئاغتتتتا ستتتتەرۆک هتتتتۆ ی 1930-1٨٨7ستتتتمایل ئاغتتتتا )
 چەهریق(.-عەبیویی )شکاک( لە دەڤەری سەلماس )چاری

حێیتتی شتتکاک دەمێتتڕ بتتوو دەگەڵ بەرپرستتانی قەجەر لە ئتتورمککە و تەورێتتز 
وو، بەرپرستانی ئەو حتێیە ستەربزێو بتوون، هۆکارەکەشتی ئەمە بتوو کێشەیان هەبت

کە هەمتتوو جتتتارت دەستتتتەاڵتیارانی ناوەنتتی بە قمتتتەی شتتتکرن و  ێتتتڵ و تەڵەکە 
دا دەیانکوشتت ، ئەوان گەلێتڕ اۆشتەاوەڕ بتوون، عەلتی  ریویان دەدان و لەئاکتام

ئاغتتتای شتتتکاک کە لە بەنتتتییخانەدا بتتتوو و هەر لەوێتتت  کتتتۆچی دوایتتتی کتتترد، 
مەد وەلی مکر ا جێگترەوەی اونکتاری ئێتران کە ئەوکتات لە تەورێتز حتاک  مدە

بوو، توانی بە قمەی اتۆش و بەڵێنتی بەدرۆ جەوەرئاغتا پەلکێشتی تەورێتز بکتا و 
 ٨٨لەوێ  بککوژیت.

                                                                    
 ٢٠٠٦د چا خا ە، شڤاەد ول ما ی ١٤٥تانیخ وکاوی ەودهاد گ  دسصطفید اسکند  وشکوواە٨٨ 
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 ئاغای شکاک بەرهەمی چەنی هۆکاری گرینگ بوو:بزووتنەوەی سمایل
ەکتتانی بەرلە اتتۆی . بکتتری ناسکونالکمتتتی، کە لەستتەر دەستتتی ڕەوتە کوردیک1

 گوورابوو.
ئاغا لە تەورێتز بە دەستتی . کوشتنی ناجوامێرانەی جەوەرئاغای بترای ستمایل٢

کاربەدەستانی حکومەتی لە ئااروئواری دەستەاڵتی مزە ەرەدی  شتای قەجەردا 
(1905.) 

. ستتەرهەڵیانی بکتتری مەشتتروتەاوا ی لە ئێتتران و هاتنەئتتارای وێوەمتتانێکی 3
 وا انە.ئا ادیخوا انە و ما خ

-ئاغا بتتۆ دامە رانتتینی حکتتومەتێکی کتتوردی )اودمواتتتار. ویمتتتی ستتمایل4
 سەربەاۆ(.
ئاغا لەبەر ئەو هەمتتتتووە  وڵتتتت ، نتتتتاحەقی و چەوستتتتانینەوە، کوشتتتتتنی ستتتتمایل

کوردەکتتان بەگشتتتی ڕق و قکنێکتتی پەنگختتواردووی لە کاربەدەستتتانی حکتتومەتی 
ەمتووە غە ەبە وایکردبتوو ناوەنی لە دڵیابوو و اتوێ  بەری چتاوی گرتەتوو. ئەم ه

(تتیا بکتوژت کە 191٨کە مارشکمون سەرۆکی مە ەبکی ئاشووریکەکان لە ساڵی )
دەیویمتتت بە  کتتتتی مکمتتتکۆنێرە مە هەبکەکتتتان لە ناوچەکتتتانی ژێتتتر دەستتتتەاڵتی 

ئاغادا بەێتە هاوبەشتی، بەو پاستاوەی کە پتێکەوە بەدژی عوستمانیککەکان و سمایل
ئاغا لە متتاوەی ڕ بتتکەن. ئەگەرچتتی ستتمایلبەپشتتتکوانکی ڕووستتکەی تێتتزاری شتتە

دەستتتتەاڵتیارییا لە دەر ەتتتتی دیتتتالۆو و پێوەنتتتییکە دی یۆماستتتککەکانیا کەڵکتتتی 
وەردەگتترت و ستتەردەمانێڕ دەگەڵ ڕووستتکە هاوکتتاریی کتترد، پێوەنتتیی بە شتتێ  

اکابتتانی یەکێتتڕ لە ستتەرکردەکانی شۆڕشتتی مەشتتروتە لە تەورێتتز متتدەمەدی 
های شتەمزینان، بترا ای شتێ  عوبەیتیوڵاڵ و  اوای گرتەوو، بە واسکتەی سەیی تە

( و جتارێکی دی 1919جەوەرئاغا کە  ۆر لە ئکنگیکزەکان نکزیڕ بتوو لە ستاڵی )
( دەگەڵ بریتانکایکەکان کاری کرد کە دوامکنکان لە شاری شتنۆ 19٢1لە ساڵی )

ستت، مانگتتان پتتێکەوە لە گوتوبێودابتتوون و کۆمەڵێتتڕ اواستتت و بەڵێنتتی دان و 
لەستتەر کتترا و دەگەڵ ئەم  لهێتتزەش پێوەنتتیی گرتەتتوو، ستتەردانی شتتێ  ستتتانکان 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

مەحمودی حە کیی لە سیێمانی کرد و وەک ستەرکردەیەکی مە نتی ڕۆژهەاڵت 
پێشتتوا ی لێکتترا، دەگەڵ کوردەکتتانی بتتاکوور پێوەنتتیی هەبتتوو، تەنتتانەت دەگەڵ 

 دەوڵەتی تا ەدامە راوی تورکەکانک  پێوەنیی گرتەوو.
وەیتتکە ڕاتتنەی ئەوەی لەستتەرە کە، کەیۆتتی بە کوشتتتاری ئاغا وێتتوای ئەستتمایل

دژبەرانتتی هتتاتووە، مارشتتکمۆنی کوشتتتووە و اەڵکتتی بێتتتاوانی مهابتتادی قەاڵچتتۆ 
و ئەمانە بووتنە هەوێنی ئەوەیکە دژبەرانی ) تارس و تورکەکتان( شتتی ٨9کردووە

اراپی لەسەر بنووس  و وەک تااڵنچی و سەرۆک هۆ ێکی چەاتتی نتاوی بێتن ، 
بەرانەەردا ئەوانەی دەگەڵی ئامووشۆیان کتردووە و بەڵتگە مێووویکەکتان بەاڵم لە 

دەراەری ئەوەن کە ناوبراو کەسێکی تێگەشتوو و سکاسککەکی پێشتکەوتوو بتووە، 
ئاستتتی بەر ی شتتوووری سکاستتکی بە نکمتتەەت پرستتی کتتورد، بتتۆ ئتتێمە ستتەلماوە. 

، ئتۆگری بە بەڵگەش بۆ ئەمە بایەایان بە نووسک  و چاپی ڕۆژنامە )کوردستان(
مو یتتڕ )بتتوونی ئتتامێری پکتتانۆ لە دیوەاتتانی(، هەستتتان و دانکشتتت  و اتتواردن و 
جیتتتتتوبەرگی جتتتتتوان و لتتتتتۆک  و هەبتتتتتوونی هێڵتتتتتی تەلە تتتتتۆن و پێوەنتتتتتییکە 

ڵ ڕە ا گتتهدی یۆماستتککەکان و نووستتکنی نتتامە بتتۆ دۆستتت و دوژمتت  و دیتتالۆو ده
ئا ەربایهان دەنێرت ( نامەیەک بۆ حاکمی 19٢٢وی و... . جارێڕ لە ساڵی )پاڵه

کە تێکتتیا دەنووستت،:"چۆن ئەم نەتەوە بچووکتتانەی جکهتتان کە ژومارەیتتان ناگتتاتە 
اودمواتاریتان وەرگرتتووەە  چوار یەکی ژمارەی کوردەکان لەو دەوڵەتە گەورانه

نەتەوەی گەورەی کورد بێتتوو نەتتوان، متا ی اتۆی لە حکتومەتی ئێتران بمتتێن، 
 ارس بتکهەوت و نەیتهەوت ئتێمە، کوردستتان باشترە بمرت و نەمێن،. حکومەتی 

اومواتتتار دەکەیتت ، کەوابتتوو پتتتر لەوە  کتتیاکردنی گکتتانی اەڵتتڕ کتتارێکی بتت، 
 90سوودە."

                                                                    
شاری نوستەنتەنیە نەسەر کایەتی ماتەنا پاشاا  ل س کۆ لە وتارتکلا لە کۆڕی کلۆپە کوردیەکانی٨٩

 کە نۆ  اوپ کەوتنی  ات وون پاکانە نۆ تااڵنی شاری مهاناد دەکا و کۆمەڵ ک پاساو دە  نیتەوەل
 ٢٠1٢ل کورتە م ژووی ن ووتنەوە نەتەوایەتییەکانی کاوردن دلساادا شاەرەنکەنلی  ااپی دوو ەد ٩٠
 ل7٨ە 




  


 

 کریڤۆ
 

  انی کتهشی باش دهوهوشی کورد کردبوو و ئهڕهسمایل ئاغا چاک دەرکی بە 
ر هتتته لتتته ربۆیتتته، ههکووچکنتتته نتتتیهئێتتتران چه ت لتتتهتایەتتتهدوژمنتتتانی کتتتورد به

 ڕێوهنتی قۆنااانتیا بتهچه لته ی کتهکتهوهی بزووتنهوهڕامتتنهگهتێڕ بتۆ وهر هده
نتاوی  ( بته1930نی )ی ژوئته٢1 گرت. "دوامک  جار سمکۆ لهردهڵکی وهچوو که
وت بته بۆ شاری شتنۆ بانتگ کترا و لته وهکانی ئێرانهری هێزهڵ نوێنهگهوتووێو له

 91ناپکاوی تکرۆر کرا."
 
 ز(:195٦-1٨٨1رزنجی)حموودی بهخ مهشێ .٦
( و دوای 191٨م )ڕی جکهتتتانکی دووهتتتههتتتاتنی شتتتهنیی کۆتاییروبهستتته لتتته

ک کان، نکشتتمانی کوردستتان وهتی عوستمانیککههاوڕێکهی ئالمان به رهدۆڕانی به
 وتی مووستل کێشتهلی گتا  و نتهر کانگاگتهستهرێی ل، هتات! لهپهرچهگۆشتی سه

رکردبتوو ی مووستل ناوبتانگی دهکێشته بته ، کتهرانمتهێتوان بریتانکتا و  هن وتهکه
دا م نێتوهکترد. لتهردا و داوای پشتکی مریکاش اتۆی تێتوهتا وای لت، هتات ئتههه

کان داوای ریتی عوستتمانیککهر نتتهستتهر له راوی تورککتتاش هتتهدامتتهحکومتتاتی تا ه
 کان کتته انتتی! بریتانکایکتتهۆی دهاتتاکی اتت و بتته وهکتتردهرکووکی دهمووستتل و کتته

رکووک و ستیێمانکان داگکتر ڕ، کتهبوو اێترا دوای کۆتتایی شتهستی بااڵیتان هتهده
ستت و ده اڵتی گرتهستهده کهری ناوچهتکی کاریگهسایهحموود کهکرد. شێ  مه

 یانی.تێکی کوردیی ڕاگهشاری سیێمانی حکومه له
 رانتتین و  یتتادبوونی ر دامهبتتهم، لهی بکمتتتهدهی بکمتتتی ستتهیتتهتای دهرهستته

( رانمتهستتی واڵتتانی  لهێتز )ئکنگیتک ،  هده ی جکهتان بتهاشهر نهسهواڵتان له
ت ککەتکی ستۆڤکهنۆو ی یه ر پێشگرت  بهبهله وهتهنه-توڵهت  ۆرمی دهتایەهبه

ها روهداری، هتتتهرمایهر جکهتتتانی ستتتهرامەتتتهبه پی کۆمۆنکمتتتتی لتتتهڕی چتتتهو بتتتاوه
شکردنی واڵتتانی ر و دابهجهتی عوسمانیی و حکوماتی قهشکردنی ئک راتوریکهدابه
، سووریە، ئێراق، ئۆردن، لوبنتان ک ئێران، تورککهنیی  واڵتی نوێی وهب چهعاره

                                                                    
 ٨٦ە ن اد سهۆ حهڵنلوانی نۆ کوردی ماموستا عهرگ ردلناسلوو و  نل کور و کوردستان٩1



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 
 اڵت بتتهستتتهبوونی دهیمانی "ستتێڤر" متتا ی هتتهپێی پتتهدا بتتهم نێتتوه ران. لتتهدامتته
شتتاری لتتۆ انی  ( لتته19٢3ستتاڵی ) اڵم دواتتتر لتتهاشتتووری  درا، بتتهکتتانی بکورده

متتا ی  نی کوردستتتان کتتهوشتتهستتنوور و که ت بتتهی تایەتتهشتتهو بهستتوی  ئتته
ستی ر گرێەهسه وهڕانهجۆرێڕ گه کوردانکان تێیا باس کردبوو، پێشێل کرا و به

 کانی کتوردی بتهوهئکیی بزووتنه وه(تی اۆیان )سایک  پککۆ(. لێره1916ساڵی )
 وهستتکان پت، کتردەوە. ئکتتر بزووتنتهده وهگو و تکنتهڕوانک  و شتێوا ێکی تتر و بته

کتاری  یکیا اۆیان ڕێکخمت و پتتر گرینگکتان بتهقالەی ڕێکخراوه کان لهکوردیکه
 نگی دا.رههیی و کولتووری و  هڕێکخراوه
ساڵی  م لهکهبا  کرد. یهر کی س، قوناای دهحموودی حهی شێ  مهوهبزووتنه

م دوای یانتتی. دووهتتهستتیێمانی حکومتتاتی ڕاگه ستتتی پتت، کتترد و لتته( ده191٨)
، یارهتانتتڕ و تتتۆپ و تتته ( بتته1919کۆتتتایی ستتاڵی ) کان لتتههێرشتتی ئکنگیکمتته

ش متتهئه شتتێ  هێنتتا کتته گتتا ی شتتکمکایی شکمتتتکان بتته ت جتتارێکک  بتتهنانتتهته
کانی  رانتتتینی ئێتتتراق لە ناوچتتتهدامه کتتتردن لتتتهی بتتتۆ پشتتتتکوانی نەکتتتههۆکاره
ڵی نی کۆمتتتهنهوومتتتهکی ئهیتتتهوهتوێوینه )لتتته ڕاوهگتتتهرکووک و مووستتتل دهکتتته
ری مووستل ڤه ۆری دانکشتوانی دهرهی هه ۆربه که کراوه وهکان باس لهوهتهنه

دا انی کتورد لت، دهکوهو دڵکان بتۆ بزووتنته یهتککان ههوایهتهستی نهکوردن و هه
سترگوون  ی شتێ  لتهوهڕانتهم، دوای گهب، ما کان ب ارێزرت(. ستێههده ر بۆیههه

 کان، لتتهکردنی تورکتتهر چاوترستتێ بتتهکان لهچاونوقانتتینی ئکنگیکمتته )تەوکتتی( بتته
اڵتێکی کتوردیی ستتهلککی کوردستتان ناستانی و دهک مته( اتۆی وه1930ساڵی )
تونتیوتکوی کۆتتایی  کی پتو لتهیهشتێوه ر بتهش هتهمتهدواتر ئه ، کهوه رانیهدامه

نی ی اۆیتتیا الیتتهکهکانی شۆڕشتتهموو قونااتتههتته حموود، لتتهپێهتتات. شتتێ  متته
ر بتوونی بتهاڵم لهر، بهبه گرتهت و دیالۆو و ئاشتکی دهنی، شێوا ی سڤکیکهدهمه

ش یهوهم بزووتنهانی کوردان، ئهما ی ئکنم بوون بهڕنهکورد و باوهعەقڵکەتی دژه
 و اوێ  کۆتایی پ، دت. قهتهبه 




  


 

 کریڤۆ
 

بتۆ ستتانینی  وهڵێڕ پێتواژۆ و بزووتنتهاوارووی کوردستان کۆمته دا لهم نێوهله
دی حمتتهباشتتووری  شتتێ  ئه ن و لتتهدهڵیهرههاڵت ستتهڕۆژهتته متا ی کتتوردان لتته

و  وهستتتنهڵیهشتتکێ  و ههوام دهدهرکان بتتهکوردیکتته وهبێتتت. بزووتنتتهبتتار ان ڕاده
کورتی  ۆر به ئێمه م بزاڤانه کهباکوور ئه ت لهتایەهن، بهدهبات دهاه به درێوه

تی اوێنتتیکاران و و جێگتتای اۆیتته  ن بوونتتهکهار متتهاڵم یتتهناویتتان دێنتتک  بتته
ن، و ن بیهڕوانکنێکی وردتر سرنهکا یانخوێن  و بهرانی کورد جارێکی تر وهتوێوه

  .وهلێکان ورد بنه
دژی  ک بتهکودتایته کتان( بتهالوه کان )تورکتهناسکونالکمتته ڕێکخراوی تورکته

اڵتی ستتته( ده190٨ستاڵی ) مکتی( لتهبیوڵدهکان )عهدوامتک  ستوڵتانی عوستمانیککه
 م جوگرا کایەیتانی داگکرکردنتی ئتهدرێتوه نکان( لتهرمهئاای )کورد، یونانی و ئه

کاری، واشتهو چه کتهڵه ێتڵ و ته ( بته1919ماڵ ساڵی ) ا کهست. ممتهده گرته
کی بتتۆ یتتهرۆم کۆنگرهر هئتته کتتانی  ریتتو دا، لتتهدار کوردهی اتتۆش و بریقتتهقمتته
ی ستا  بەتوو یران و ئاڵۆ یکتهو قتهکتان گترت و لتهکورده تککهستایهرۆک و کهسه
کتانی کتورد و ڕیکخراوه وهورد، بزووتنتهنگی کوردی کب کرد و جارێکی تر کتده

ماڵ  ا کتتهرامی ممتتتهکان بتتۆ قتتا انج و متتهی تورکتتهرهبتتهر و لهکاڵویتتان چتتۆ ستته
 ستتت و لتتهده کتتانی گرتتتهرمی هێزهتکی  تتهرکردایهکتترد! نتتاوبراو ستتهباتکان دهاتته

ڕی ( شتته19٢٢ستتاڵی ) ستتت هێنتتا، لتتهدهاڵتی وهستتتهی اۆیانتتیا دهکتتهڕێکخراوه
 (، 1917-1915ستتتاڵی) وانی تێکشتتتکانی و لتتتهکان کتتترد و ئتتتهڵ یونانکتتتهگتتتهده
دا م نێتتوهرت امتتت، لتته نی وهاڵچۆ کتترد و ژینۆستتاییێکی متتهکانی قتتهنککتتهرمهئه
ستتاڵی  وی  لتتهنگتتی متتاک و ئتتا ادیخوا ی کتتو کتترت، ئتتهده ر کتتورد متتابۆوههتته
 یتان ستوور و غیتوور بەتوون، بتهی چاوکتهماڵ و ڕێکخراوه ا کهممته ( که19٢1)

ری بتهڕێوههێزی به ک تاکه نی نکشتمانی تورککە" وهجیکمی مه رانینی "مهدامه
وتوو دوای ر ستتتت، حتتتته. هتتتتهوهشتتتتانیهڵوهی سکڤێریشتتتتکان ههکتتتتهیمانهواڵت په

مال  ا کته رانتیبوو، ممتتهی دایانمهجیکمتهو مهکان لتهر یونانکهسهوت  بهرکهسه
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 ، لتته9٢!"تێکی تورکتته، حکومتتهپێتتڕ هتتاتووه  ووانتتهمی بهتتتهم حکومهیانی:"ئتتهیگهڕا
، ککتهم ڕێکختراو، تهرجهدرا سته پێی بویارێڕ کته( به19٢4ی مانگی مارسی )3

کان دااتران و یاستاغ نککه کوردیکهمهکان، چاپهڵه، کۆر و کۆمهقا، قوتابکخانهاانه
 کران.

بتتابی تورکتتان  بەتتوو بتته مهارهئتته ماڵ کتته ا کتتهممتتته ڵکی کتتورد لتتهئکتتیی اتته
 موو هکواکتانی کتورد جارێتڕ تتر بوونته)ئاتاتورک( بێهکوا بوون و دڵکان شکا، هته

ر! سته ریان هات  انکان کاڵویان چۆتهسهی بهکهساتهر ئاو و دوای کارهبڵقی سه
 ر:هباڵم لهستکان پ، کرد بهکانی کورد اێرا دهوهبزووتنه
 یی و نائاگایی سکاسی.. ساوییکه1
 بوونی دیمک یکنێکی ڕێکوپێڕ.. نه٢
 تونیوتکویی دوژم . ی پو لهوهنگاربوونهره. به3
 نێواۆ و ... بوونی یەککەتی لهبایی و نه. ناته4
 چوون.نێو دهکران و لهرکوت دهسه یانه هتونیتری  شێوا  و ڕقی بێەه به
ی ڵتتتتهنتتتتاوی "کۆمه ( ڕێکخراوێتتتتڕ بتتتته19٢٢انی ستتتتاڵی )کتتتتدوامک  ڕۆژهلتتتته
ک رلمانتارانی وهپتته ک لتتهیتته را، ژمارهرۆم دامتتهر هئتته اۆیی کتتورد" لتتهربهستته

ری "جتتوبران" و" نوێنتتهنگ "االکتتی بتتهرههری بتیتتک  و ستته"یوستتف  یتتاد" نوێنتته
لتتق و پتتۆپی  یتتهوهم بزووتنهمتتیا ئتتهکی کهیتتهماوه چتتاالکی کتترد. لتته ستتتکان بتتهده
ک کانی وه، شتارهوهستتی تورکتانی گرتتهشی  ۆری کوردستتانی بنیهرکرد و بهده

ی ڵتتهڵی بتتوون و کۆمه، ستتکرت و اتتارپووت اێتترا تێکتتهکر، بتیتتک ، ئور تتهدیاربتته
 تا وای ل، هتات چکنتی شتێ  و ئاغتا کتهبوو هههێزتر دهوام بهردهاۆیی بهربهسه

و  93کانی کتتوردما خوا یکتتهیتتیانی شۆڕشتته مه ابوو هاتنتتهستتتیده کۆمەڵگەیتتان ده
 ست گرتەوو.ده کانکان دهوهییاای بزووتنهبه

                                                                    
 1٠٩ن ە ٢٠1٢کانی کوردن تییهوایهتهنه و م ژووی ن وووتنه نلی  دلسادان کورتهنکهر ل شه٩٢
رخی م ژوویاای  او ااه کانیو کانی ن ووتنااهسااار خه ک ک لااهرانی دیاار   یااهتااوتژ  ل ا رتااک لااه٩٣
و پ واە کاااانی  و د جوواڵناااهرجهتیی ساااهرکردایهساااه کاااه و ڕتناااهگهد  و ی کاااوردن ناااۆ ماااهو تاااهنه




  


 

 کریڤۆ
 

ڵێڕ شۆڕش ساڵ کۆمه ی چارده( بۆ ماوه1939تا ساڵی )( هه19٢5ساڵی ) له
ستکان پێکترد، اڵتی کوردستان دهباکوور، باشوور و ڕۆژهه له وهو بزا  و بزووتنه

ااب  ئاکتتامی اڵم متتهڵچنکەوو، بتتهتورکتتان هتته نگکان بتتهی کتتورد تتتهم بزاڤانتتهئتته
 وانە دەکەی .بوو. لێرەدا ئاماژە بە گرینگترینی ئەو بزووتنهدڵخوا ی نه

 
 ز(:1925-1٨٦5.بزووتنەوەی شێخ سەعیدی پیران )٧
گێتوا و تی دهڕهراۆبوون" ڕۆڵێکتی بنتهی ستهڵتهدا "کۆمهم شۆڕشتهوتتی ئتهڕه له
 ناستتانهو( مانیوویکنهبری بتتهش )یوستتف  یتتاد و االکتتی جتتهکتتهڵهری کۆمهلکتتیه
و...  ڕانمتهکان و واڵتتانی بریتانکتا و  هوهتتهی نهڵتهی کۆمهڕێگه دا لهوڵکان دههه
ردانککردن و دی یۆماسی پرسی کتورد و سه وردی و نامهکانی ناکت حکزبهنانهته
کرت تکان ل، ده( اکانه19٢5ساڵی ) اڵم لهن بهر بکهسهچاره ڕێگای ئاشتکانه به

ن کتهعکی دهشتێ  سته اێرا داوا لته وهوێشهر لهکرێ  ههبیلک   ینیانی ده و له
 بته رکتهم ئهوی  ئتهئته هستتۆی اتۆی بگترت کتئهوه کهتکی ڕێکخراوهرۆکایهسه

 گرێت.ردهوه وهشانا یکه
شک  ستەعکی لە پتاش هەڵەواردنتی بە ستەرۆکی کتۆمەڵە بویتاری هەڵگکرستانی 

ی متتتتۆرکی کوردستتتتتانی کتتتتهوهدا، بەاڵم دەیویمتتتتت جوواڵنهی دهبزووتنەوەکتتتته
ر ستتتهعەلکتتتوە ای کتتتوڕی بتتتۆ  انکتتتاری له ر بۆیتتتهگەورەی پێتتتوە دیاربێتتتت، هتتته

ها بتۆ  یتاتر روهوونی سەرۆکەکانی کوردی سووریە و ئێراق و ئکتران، هتهبکروبۆچ
کانی ئامێتتی و نگی و ڕێککەوتتت  لەستتەر کتتاتی ڕاپەڕیتتنەکە، نتتاردە شتتارههاوئاهتته

 ب.لهحه

                                                                                                                                                      
 یکااهو غانااڵ له یل وللل داناوو سااتی ماغاان شاا خ و سااهد  لی کااورد د و نیاااتی گاه کانی نااۆاد د ساه

    اااۆن لاااهر و  اااه دن سیاااات  کی نااااۆداڵی ناااوو رد و ساااهی ماااهەڵگنااالی کۆماااهو  ین ه پ کهاتاااه
رانی ماااایینی وتشااالا ،دوو ،ن سااا ر،ن ،کۆنااا ، وللل و ڕت اااهو له نوو  اااه د شااا واا شااالا ماااهموروپا

و شاات کی  نوو ش نااهن  ااه یااهد دیارد ن کوردسااتانیب لااهو حوک یااان کااردوو  نوو اڵتیان  ااهسااتهد 
 لنوو یر نهسه



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

 ن لە شتتتاری حەڵەب، گشتتتتکان گەیشتتتتنە ئەو لە پتتتاش کۆبتتتوونەوەیەکی متتته
چو مەحاڵە ممتۆگەر باوەڕەی کە ما ی نەتەوایەتکی گەلی کورد بەب، شوڕشێکی 

( یەکەم ڕۆژی 19٢5مارستتی ) ٢1، ڕوژی وهوا ستتاغ بوونتته ر بۆیتتهبکرێتتت. هتته
(تتتیا 19٢5ڵی ستتاڵی )وههەڵگکرستتانی شتتۆڕش بێتتت. لە نکتتوەی دوەمتتی متتانگی هتته

شتتێ  ستتەعکی گەشتتتێکی بە  ۆربەی ناوچەکتتانی کوردستتتانیا کتترد، دەچتتووە هەر 
وون و پشتتتتکوانکی اۆیتتتان بتتتۆ چتتتو پکیتتتی دهرهڵڕ بەکتتتومەڵ بتتتهنتتتاوچەیەک اتتته

بەجت،  عکی، اتانێی( شک  سه19٢5ی )ی  ێوریه5بوی. لە دهی دەرکهوهبزووتنه
ست ی اۆیتان سوارەکانی بەرەو گونیی پکتران هه س لههێشت و دەگەڵ سەد که

عەبتتتیولوەحکمی بتتترای. هەر لەو شتتتەوەدا مە رە ەیەکتتتی  ماڵتتته تتتتاو دا و چوونتتته
بتتۆ گرتنتتی    ا عتتالک نتتیی و ممتتته هی حوستتنی ئهستتوپای تتتورک بەستتەرۆکایەتک

هتاتەوون. شتێ  ستەعکی ڕا ی نەبتوو کەس  کتهڵکی ئاوایکهچەنی کەستێڕ لە اته
هەر دوو ال ستەنگەر لەیەک بگتترن.  وای کترد کتته ڵوێمتتتهم ههر ئتهبگکترت، هتته

لەپاش شەڕوتەقەکردن چەنیەها کەس لە مە رە ەی دوژمت  کتوژران و ئەوانتی 
 .ل گکرانتری  بە دی

ی شتکخی کهنه ۆری پو رهشی ههلێنزیڕ به ناکاوهاوا راو و لهئەم ڕوداوە نه
ک دروستتت بتتوو. کاتێتتڕ شتتێ  تتتاهکری بتترای شتتێ  رلێشتتێواویکهتێتتڕ دا و سه

ی متانگی ئەو ستاڵەدا 10سەعکی ئەم هەواڵەی بکمت، بێوەستان و چاوەڕوانی لە 
ەسەر گشت پارە و نووسک  و نامە کرد و دەستی ب یکونتووڵی شارۆچکەی لکچه

ی مانگتتیا و لەگەڵ دوو ستتەد 11و تەلگرا تتی نهێنکتتی ڕژێمتتیا گتترت، لە ڕوژی 
 .هە ار سوارە چوونە ازمەت شێ 

ئەم ڕووداوە و هۆکتتارانە بتتوونە هتتۆی سمتتتەوونی هەنتتیت کتتاری شۆڕشتتەکە و 
 ڕێگەیان لەدواامتنی شۆڕشەکە گرت، بۆیە شتێ  ستەعکی بەناچتاری پێشتوەاته

 یاری دەست پێکردنی ڕاپەڕینەکەی دا.بو
 بەپێتتتی ئامتتتارێکی ئەوکتتتات، ژمتتتارەی پێشتتتمەرگە کوردەکتتتان تەنکتتتا لە چتتتوار 

بەرامەەردا ژمتتارەی هێتتزی ویویەتتتیا نتتزیکەی شەستتت هە ار کەس بتتوون لتته




  


 

 کریڤۆ
 

تورکەکتتتان لە ستتتەد هە ار  یتتتاتر بتتتوون. لەم ناوچتتتانەدا نەتەوەی چەرکەس و 
کەمکتتتتتنە نەتەوانەش  ۆر چەوستتتتتاوە و  عەرەب و ئەرمەنکشتتتتتی تێتتتتتیابوو، ئەم

 وڵمیێکراوی ژێر دەسەاڵتی تورک بوون بۆیە  ۆربەیان لە شۆڕشتەکەدا بەشتیار 
کانی حتتاجی حەستتەن و بتتوون و شتتێ  ستتەعکی ستتەرۆکایەتکی ستتوارە شۆڕشتتگێره

دەکترد. هێتزی  رانیباشوری چکای کۆچته ستان و بۆتانیعەمەری اارۆ هۆ ی مه
و شتێ   ێ  شەممتەدینک  هتاتنە نتاوچەی متادنساڵو بەگی اتانی هێزەکتانی شت

ئەیتتتوبک  دەگەڵ هە اران ستتتوارەی شۆڕشتتتگێر چتتتوونە نێتتتو ڕیزەکتتتانی شتتتێ  
 .عەبیولوەحکمی برای شێ  سەعکی

بەرەو ڕ گتتتارکردنی شتتتاری ئتتتامەد ڕۆیشتتتت ، شتتتک  ستتتەعکی لە  م هێزانتتتهئتتته
بتۆیە سەرەتاوە هەستی کرد کە هێزەکانی لە توانایانتیا نکتکە ئتامەد ڕ گتار بتکەن 

اڵتیاری ستتهتی دهنی حکومتهڵ الیتهگتهده ر بۆیتهبکری لە ڕیگای تر کردەوە. هه
تا بوارێکی لەبار بۆ ڕاپەڕینی کوردەکتانی نێتو دیالۆو کرد هه ستی بهنێو شار ده

هتتک  جتتۆرە شتتارەکە بوەامتتێن،. هەر چەنتتیە بتتوار و ڕێگتتا نەبتتوو بتتۆ گەیانتتینی 
ارۆدانی شتارەکەش  ۆری کێشتا، ستوپای چەکێڕ بۆ اەڵکانی نێتو شتارەکە، گەمت

دوژمنتتتتک  لەنتتتتاو شتتتتارەکەدا ڕا ی نەبتتتتوون کە دەستتتتتەەرداری بەرەنگتتتتاری و 
شۆڕشتتگێوان هێرشتتکان دەستتت  وهاتتۆڕاگرت  بتتە ، لە ستتەرەتای متتانگی مارستته

پێکرد بەاڵم اۆڕاگریی سوپای تورک  ۆری اایانی، لە دەرگای ماردینی شارەوە 
ر یەکتریان گرتەوە و کەوتنە پەالمتار بتۆ ستەر کەرتێکی پێشمەرگە و اەڵکی شا

سوپای دوژم ، تورکەکان ستەنگەری پتەویتان لێتیابوو، لە هەمتان کاتتیا اتاوەنی 
سەدان چەکی نتوت بتوون و توانتای ستەرکەوتنکان  یتاتر بتوو، لە پتاش شتەڕێکی 
قورس و کوژرانی ژمارەیەکی  ۆر لە هەردووال، کەرتی هێرشەەری پێشمەرگە و 

دایە بەر پاشەکشتتتەکردن و گەڕانەوە دواوە. لە پتتتاش دوو ستتت، اەلتتتڕ میکتتتان 
کان کە تێتتیا ستتەرنەکەوت ، بەتەواوی بویتتاری وا هێنتتان لە هێتترش شۆڕشتتگێره
 .گەماروی شارەکە درا
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ڕیزەکانی شورش ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرەو ش ر ەیی و پەرش و باڵوی دەچتوو، 
هێتزی  ۆر هێرشتکان  بەتایەەتی کاتێڕ سوپای دوژم  لە بتاکوور و باشتورەوە بە

هێنتتتا و گەماروکەیتتتان پتتتێچەوانە کتتتردەوە. لە کۆتتتتایی متتتانگی ئاوریتتتل بە هتتتۆی 
و قاست  بەگتی جەترانەوە، شتێ  ستەعکی، شتێ   اکانەتی سەرۆکی هتۆ ی جەرانتان

شۆڕشتگێوی تتر لەستەر پتردی چەمتی  ٢6عەبیوڵاڵ، عەلی غاله، ڕەشکی ئاغتا و 
دادگتایکردنی شتێ  ستەعکی و  مۆرا؟ لە ناوچەی گەنتج بە دییتی گکتران. لەدوای

تێکۆشتەری  47درت، دار دهی لتهبتۆ ستەه هاوڕێکانی، جتگە لە شتێ  ستەعکی کته
 .94کورد بویاری لەسێیارەدانکان دەرکرا و لە دیاربەکر لە سێیارە دران

ستتاڵی  کر، ستتێرت( لتتهکانی "ڕامتتان" و "ڕشتتکوتان" )ڕێگتتای دیاربتتهجمووجۆڵتته -
(19٢5.) 
کانی هکنتی، وارتتوو، ستوڵدان، شتاره ڵڕ لتهڵیانی اتهرهههوتتی ستری  و ڕهڕاپه -

 .(19٢7و  19٢6نج له)بکنگول و گه
 (.19٢٨ساڵی ) کانی ساسۆن، قو لوق، پرواری لهوهبزووتنه -

 
 : 95)ئاگری( ی ئاراراتوه. بزووتنه٨
میون"تتتتی لوبنتتتان شتتتاری "بده (تتتتیا، لتتته19٢7الوێوی ستتتاڵی)متتتانگی گتتته لتتته
رانی کتتتورد و ناوبانگتری  ڕێەتتتهبتتته ک لتتتهیتتتهشتتتیاریی ژمارهبه بتتتهک یتتتهکۆنگره
ک: کانی کتتتوردی وهسکاستتتککه ڵ و ڕێکختتتراوهموو کتتتۆڕ و کۆمتتتهرانی هتتتهنوێنتتته
اۆیی ربهی ستتهتی کتتورد، کۆمکتتتهعالی کوردستتتان، حکزبتتی مکییتتهڵەی تتته"کۆمتته

دا بویار درا یهگرهم کۆنتی کوردستان"، پێڕ هات. لهاڵیهی کۆمهکورد و کۆمکته
و  وهشتتتتێنهڵوههه یتتتتهم کۆنگرهکان لتتتتهشتتتتیاربووهبه  راوهم دامتتتتهرجهستتتته کتتتته

ستتی ڕ گتاری بهمه اۆیی بتهربهنتاوی "اۆیەتوون" واتتا سته ڕێکخراوێکی نتوت بته

                                                                    
ن دەاگاای  ااپ و ٠٠٢٢ساڵی   نعیلی پیران و سوڤیهن شۆڕشی ش خ سه  ەورامین مەنراسیاول ٩٤

 پەخشی سەردەدل
 م ژووی کوردستانل د کۆماری کوردی لهکهل یه٩5
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ک ڕوونتتاکەکر و یتتهژماره رانی اۆیەتتوون لتتهکوردستتتانی بتتاکوور پێتتڕ بێتتن . ڕێەتته
تی کتتورد پێتتڕ گایتتهبهرهکانی دهماڵتته نتری  بنهنتتیامانی متتههئ ک لتتهیهستتتهده

یا ت کتتتامران، ستتتووڕهالده: "جتتتهناوبانگترینکان بریتتتتی بتتتوون لتتتهبتتته هتتتاتەوو کتتته
دراان بتوون( لی بتهکتوڕانی عته مانتهو )ئهم بتهکرهو، ئتهدری بتهدراان، قهبه
ن ئاغتای حتاجۆ، سهو، حه  بهلک ، شاهکمیو  سه، مهمکل پاشا ادهها جهروههه

 تکی اۆیەوون ئاگاهانهرکردایه". سه 96 و و ژێنراڵ ئێدمان نوری پاشاعارک به
ی وهوڕووبوونتتتتتهرهتکی بهکانی ڕابتتتتتردوو و چۆنکتتتتتهشکمتتتتتته یانویمتتتتتت لتتتتتهده

 تی لتهاڵیهب، جکاوا ی  کری و کۆمهربگرن و بهوه کانی پێشوو دەرسوهجوواڵنه
ئاستتتتی  لتتته نتتتهالیهمهتێکۆشتتتانی سکاستتتکی هه بتتته کی تۆکمتتتهیتتتهرنامهورەی بهده

ڕی پتتارتکزانی بتتۆ شتتێوا ی نتتوێی شتته پێویمتتتک  بکتتا بتته گتتهیکتتیا و ئهوهتهنێونه
ی ناوچته ر بۆیه. ههوهنهی ئا ادکراو بکهناوچه کانکان بکر لهرنامهوتنی بهرکهسه

نزیتڕ چکتای ئتاگری  ر لهیان ههکهاتی بزاڤهتهر و پێنتهک سه"کوردئاڤا"یان وه
م کۆماری که( یه19٢7ساڵی ) ڵەوارد و لهی ژێئۆپۆلۆتککی( ههوتهڵکهر ههبه )له

 یانی!مێوووی کورددا ڕاگه کوردیان له
 وهدا ئتهلێتره ستی ئێمتهبهمه کی  ۆر )کهرگریکهڕ و بهرهات و شهسهدوای به

 لتهتی  تارس و تتورک و هێرشتی وڵتهردووک دهوتنی هتهیا ڕێکتهئاکامت ( لتهنککه
ی چکتای ئتاگری تێتڕ شتکا وه ن( بزووتنتهپێ  و پاش )ئتاگریی بچتووک و مته

ی وهت و جتۆری بکرکردنتهقڵککته، عهیتهوهم جوواڵنهقەوونی ئهرحه(. بۆ به1930)
حمود مته. وهکنتهک مکناکێتڕ دێنری تتورک وهتی داگکرکتهوڵهتکی دهرکردایهسه

                                                                    
ناسا نێ: ما  م دااان ناوری کانی خۆی ماوا خاۆی د ریهو نیر  ەتنراە م داان نووری پاشا له ل٩٦

ی کاوردی  لەساەر  یاای ٢5٤٢-٢5٣٩ا ن اوان ساااڵنی پاشا نەرمانالەی گشاتی نەتەوایەتیای کاورد لاه
یای ا لە ناکووری کوردستان لە شاری نتلایس و لە مااڵی 1٨٩٢ساڵیا ەنە کوردستانی تورکیماگری ل

عەلی ناوڵی لەدایاک ناوودل پ شاەکی لە م گەوتای گاۆگ مەیالان و پاشاان لە نوتانااانەی عەساگەری 
ی نۆ درتژەدان نە خوتنلن  وود نۆ مەراەنگان و دواتار لە 1٩٠7ا درتژەد نە خوتنلن دال مینوا ساڵی

م اران  ی لاه1٩7٦ا تا سااڵیی مەرتشی واتە شاەڕ پلەکاانی دی خوتنالنم ت اپەڕ کاردل نااونراو  اهاانکۆ
 شکوو  کۆ ی دوایی کردلمردن کی مه ر ەیا و نهنانه  پهو 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 
نێو ( لتته1930ستتاڵی ) وکاتی تتتورککە لتته یتتری دادی ئتتهد بۆ كتتورت وهستتوهئه
م ڵ،: "بکروڕای م  بهده مالکمتکیاكی كهیهڕۆژنامه ی شۆڕشی ئارارات لهرمهگه

 بتت، بتتاش بتتزان  كتتهكان دهموو دۆستتتان و دوژمنتتان و چکایکتته: هتتهیهیهشتتێوه
 ب، هتک  متا ێ ی تتری لتهی تتوركی پتان نتهوهو ئته توركته م واڵتهرداری ئهسه

ئاکام و  97"ب،.بوون نهت اری و كۆییهما ی ازمه له ، جگهنکشتکمانی توركیا نککه
ستتتانی دهرمکی کاربهڵوێمتتتی  تتهدان لێتتیوان و ههو ستته یتتهڵگهم بهمی ئتتهرهتتهبه

ک الیتههێنانی ما ی اۆیتان لهستدهکانی کوردن بۆ وهوه، بزووتنه اشکمتی تورک
 کات.کورد وێنا ده اڵتیارانی دژ بهستهکی تر ڕوانکنی دهالیهو له
یی دێرستک  )سته وی لتهلتهییانی  ا ای عه ن و تراژێتییکی سته. ڕابوونی مته٨

ک ی  و وهبتتتت، باستتتتی بکتتتتهی دهوهدا ئتتتتهیتتتتهوهم جواڵنهڕە ا دێرستتتتکمی( لتتتته
ستتتی ده کتتان بتتوو بتتهڵکۆژی و ژینۆستتاییی کوردهۆمتتهک ڕووی دا، کتراژێییایتته

 (.193٨کانی)تا ئااکره( هه1936کانی )ڵی  یون، ساڵهگه تورکان، بۆ مکناک
 کتتان بتتوو لتتهی جتتیی کوردهوهی اتتۆڕاگری دێرستتک  دوا بزووتنتتهوهبزووتنتته

ئێمتاشتی  تاهته وهو کاتتهکان لتهی تورکتهاتکانهنگی چهبرو هکۆماری تورککە،  ه
دوای بتتته کتتته داوهبزاڤتتتی کتتتورد نتتته وتۆی بتتتهتێکی ئتتتهر تتتهڵتتتیاب، هتتتک  دهگهده
 ن.چاالکی بکه کانکان دا ئا ادنهما ه
 
 ی هەتاوی(:1٣1٧) . حیزبی ئازادی کوردستان9

مەووەی   اە  شەڕی یەکەمس و وووهە  جم   س  ئەو ە کبە ی  ەی " ح ی   
ن(  شتڕشححەک  س کححا و  ە ١٩2٣و " ححتنە "  ن( ١٩2٠ن(  " حح ا "  ١٩١٦ م ححت"  

- ەوەی  تنوە و بمەە هەماویح    حە ەت  بە وە حی   س ڕوە مک  حس " ەتەوەیحس
 ەتەوەیس( ک  ییە یمح    ە حە  بحم د -ئ یمکس" ووەت  ڕەوتس چەپ و     ما   مت 

وە هەبحاوە  ە تکس یەکە  ڕک یح ەوی  م  حس  ە م حژووی ڕ یهەەتحس کا و حی  
                                                                    

ری واڵاال ردوگانن سااایتی  هتا مااه ااه و تاتورکااهمه ناااکوورن لااه رکوتی کااورد لااهو سااه ەل تااورکی٩7
 ی٢٠1٦ا دکه،ماەانس، کانونی یه
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ە ئەو  ەهحح مەتس و کحح وەوەی ویە کححا وە ەی  وەو ە ححس بمەححە  ەالیەکححس تحح ەو
  ڵەی وە یەەتس  ڕ  ە نوڵد و رەفەی  س ڕنەش    ڕ یەی ی ڵ  و ەوەی کحا و و 
شححححاڤکمتمس فحححح     ەححححتڕیکس  حححح وی شحححح   و ئ وەیمەکحححح    تەر ی ححححس م ححححژوو و 
چەوەشححەک  ی  ویەیەتححس وەەەە کا یححاو ی ڕە ححە  و رتمحح ڵمس ەە ححس کححا و و 

ە ححە  نوڵححد و  ححیەمس  ەتەوەیححس(  ححە کاتس راککحح ویس بححتووتکەوەی   ححەەە ی  
کا و   حی ت  ج ف  حاڵی    ە هەو ەمح    رەمەڕەشحمەر  س بح  ە  مەریاوورح  س 

(  بم هححت و ١٣٠8-١٣٠٧کحح  س  حح      ە مە یححاە   مەال رە محح  ەتڕئححامە ی  
فە نە حححەە  ە  ححح وچەی مححح کت( ه وکححح   وەەەە ەحححتڕیکس بم وهحححت ی کحححتمەڵیە 

بە     حححس  ملحححیی   و  ەتەوە بحححاو ە و ەوە ی ەحححاو ە س یەکە  ڕەوتە بە مەححح
 م  حححممە   لححح ەوتاوەک  س کحححا و  ە ڕ یهەەتحححس کا و حححی  د "رمتبحححس ئححح نەوی 

 ە حح و ئەو هتکحح  ە ەی ب  ححی   کحح و  ەوەیححب  ١٣١٧کا و ححی  "  ە  اوشحح ەڕی 
و وەبححێد  ەبە     کححس بححاو س کحح   و چ الکممەک  محح   هە وەهحح  ڕەوشححس  ت مەححس 

 ڕمەت  ححمس ئەو یت حح بە  حح وی وەمەن ککە ە ححس بەتەوەوی ڕوو   مححمە  بەە   حح وی 
بەش  م   بت ئ یە ئ ش  ە  کە ب ییمە  ە "را  ە ف وهە   نکڕیکیە ە (  کە ید 
ی هاو  مەریاوو ڕەبیحس  را ح ە مم ح ئملس  محەەمەو  ح  ەوەنەوە  بە  حە  ک یەتس 

یحححا  یەنیحححت نە حححەی  یەنیحححت ڕوو ححح کبم ی م  بححح وی یەنیحححت مەال نە حححەی  ووک
هە  ن   نوو   کتکمس ف  ی  ە  حا ئەو رمحتبە بحاوە هەڵاەشح  ەوەی و  ٩8ئەڵی  د
باو س بە ە  ووو بە ەد یەنیحت ئەڵیح  س کە  حە وە س ئەڵیح  س ک وبحاو و وەبەش

 ە  تی ەوە ش همەی   ل ەوتکەک  س ئە وەتە باو  بە ەمبە یلحس یەبحەوڵ ەری   
بە  ححح مەی ئە   ٩٩کە بەالی  حححاڤممەتەە شححح   ەوەدنەبمەحححس و را ححح ە فححح وهە  

هححح تاوە و الیە حححس  م  حححس  ئححح باو ی  کحححتمەەیەتس و رححح ە   ب 28رمحححتبە  ە 
ە تکس یەکە  ڕەوتحس ڕک یح ەو بە تەکحاونیمەکس کا یاو ی  ەرحت وەەح  د شح  

                                                                    
سەردەشااااتین دلیاسااااای ن کوردساااااتانی م اااااران ل کاااااۆڵینەوەیەکی م ژوویااااای لە جاااااوواڵنەوەی .  98

 ٢٠11سل  انی  ی1٩7٩-1٩٣٩ا ڕاگاریاواایی نەتەوەیی گەلی کورد
 1٣7٨ناناخانیل ناصرن ع لالرح   انیدی کاری مایی نات ادن انتشارا  سیلیان مهاناد  . ٩٩
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 ماەویحح   وەب ححیە رمتب  ححس وکیاک ە ححمیاەنی ئە یححس ف شححمتمس   لحح ەوتکیاەنی 
بڕوەیحح   بە کا و ححی    س  ئحح نەوی فحح ە ەتەوەی ف ەنمحح   و  کا و ححی  سئ ئەوە 

کا یححححاو ە کە تەوەوی  ەتەوەکحححح  س کححححا و و ئ  ححححاو ی و ئە مە   ە حححح یەی 
کتمحح  ک س یە یحح  س و  حح  تال وە ئحح نەو بححەد بە و وبححاو ەوە  ە مەڕەمکحح مەی ئەو 
ڕەوتە وە وەکەوێ کە الیە ی ی  ە "چمک  س"  نە ەوەیەکس  م  حممە کە مح  ک  

ەی  ک وە( ڕە احبە ە  و ک ک ح  ە  وەکح   وەمەن ە حە س مەجلحم  و ئە احاومە س و
ڕە احححبە ە  و ک ک ححح  ە   ە هەمحححاو شحححاکک ب بە مەبە حححیس ئححح نەوی و وی بە 
وی یحح تتڕی و وەمەن ە ححە س هە ەوەنیمەکحح   و هەڵاەشحح  ە ەوەی هەمححاو کححت  و 

   وە رە ەی بە ححە و ئمییم نکححب کە ییحح  س جاوتمحح  ە    ئ  ححاووە وەکحح   ئەمەیحح
ئەوەیە کە یەکە  ڕک ی ەوی  م  مس ڕ یهەە  مەیلەو چە ممە و رتی وەەەە 

 چەم ەک  س  ا م  مەیس نی ت  وەبمک یەوەد
 

 ز(1942) 1٣21الوێژی ی گه25.ک.ژ.ک )10
کی ، یته131٨رمانانی ی اته9م )ڕی جکهانکی دووههپێکردنی شهستدوای ده
 اڵم بتهیانتی، بتهڕاگه ڕهو شتهنکی اتۆی لتهیته( واڵتی ئێران بێو1939سێ تامەری 

ت و ڵ یەککەتکتتتی ستتتوڤکهگتتتهکانی ئێتتتران دهرباڵویی ستتتنوورهدوو هۆکتتتاری؛ بتتته
سمتتت بتتوو. ستت ای  نککتتهم بێویهڵ ئالمتتان ئتتهگتتهی دهوهرگکربتتوونی شتتووڕهده

یان واڵتهو ئێران ئه پاساوی بوونی سکخوڕانی نکزامکی ئاڵمانی لهیمانان" به "هاوپه
وی دوای هێرشتی ئالمتانی کگرتنی ئکنگیتک  و شتووڕهدوای یتهداگکر کرد. دوابته

مریکا و کانی ئتتهتککتتهیارمه بتته م واڵتتتهت و پێویمتتتکی ئتتهر ستتۆڤکهنتتا ی بتتۆ ستته
کۆلکتیۆڕی  یمانان بویاریان دا لتهوی، هاوپهشووڕه ڕ لهکانی شهرهئکنگیک  بۆ به

( هێرشتتکان 1945ی ئتوتی )٢5 لته و هێزانتهئتته ربۆیتههرگترن، هڵڕ وهئێتران کته
(، 13٢0رمانانی )ی اتته3ڕۆژی  یان گتترت. لتتهم واڵتتتهر ئێتتران و ئتتهستته کتترده
ویتتتیا ئاستتتمان و  ه اڵت بتتتهبتتاکوور و ڕۆژهتتته وی لتتتهکتتتانی شتتتووڕهتا هێزهرهستته

ڕان ڕۆژئاوا داگهباشوور و  کانی بریتانکا لهر ئێران، دواتر هێزهسه هێرشکان کرده
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ردووک گترت و هتهر دادهستهستت بههاستانی ده کانی ئێرانکان بتهموو شارهو هه
شی ئێتران اێترا داڕمتا. ڕە ااتان رتهر. ئهو تاران میی ڕێگایان گرتەبهرهواڵت به

اڵت هێنتا و دوای ستهده ت بریتانکا وا ی لهتایەهیمان بهاتی واڵتانی هاوپه هبه 
ڕە ا متهحه ی ڕە ااان واتهکهگەیشت  کوڕه و ئاکامهکی  ۆر بهیهقهچهگوژی و 

 اونکاری ئێران. نهی پێشووشی بوو، بکهوهجێگره که
(تتیا ست ای بریتانکتا 1945ساڵی) م لهڕی جکهانی دووهههاتنی شهدوای کۆتایی

کتانی ست ای ێزهاڵم هی چۆل کرد، بتهو واڵتهڵ ئێران، ئهگهوتنێڕ دهپێی ڕێکهبه
تا هته وهمانته و واڵتتهبوو و لتهنی نتهستهیان الپهوتنتهو ڕێکهوی ئتهسووری شتووڕه

اۆی اۆیتان ربهتی ستهوڵتهربایهان و کوردستتان دهی جوگرا کای ئا هدوو ناوچه
 .100یانیل، ڕاگه
 تکی ئکنگیتک  هاتتهیارمته بته کی نکزامی که(تیا پاش کودتایه19٢1ساڵی ) له

ر نتا سهتاران تانهی اونکاری له ( له19٢3رکار و ساڵی )سه دی، ڕە ااان دێته
موو وڵی انکانتینی هتههته تاوهرهستهر لهیانی، ناوبراو هتهویی ڕاگهی پاڵهو  نهکره

 متتاک و ویمتتتی اۆیتتان بتته بتتۆ گێشتتت  بتته ی دا کتتهوانتتهو بتتزا  و بزووتنهئتته
 ی ستمکۆ کتهوهک جوواڵنته، وهڕاوکتهو دڵه ئێشتهرهۆی سه بوونهی شا دهڕوانگه

شتکیاانی ڕهمهرکوتی جتا ر ستوڵتان )هەورامتان(، حهمان پێکرد، ستهپێشتر ئاماژه
، مەحمووداانی کانی سانان )مەریتوان(، بکرهتۆ و  ەر نتیە لە دەڤەری متاکۆ، بانه
یی بچووکتتتیا جوگرا کتتتا لتتته کتتته یتتتهوهم جوواڵنهری )ئتتتهمتتتهلکیی گۆرهال اتتتهمتتته

رگی نێوبردنی کولتتوور و جیوبتهر ویمتتی لتهمەتهههڵیا لهری هه)سەردەشت( سه
دار یتتان بتتهکگرتوو و کتتاڵوی لهرگی یتتهشتتۆی حهتتابی ژنتتان و جیوبتتهکتتوردی )که

 ستی پێکردبوو.ڕ( دهوهگهبه
ڕووکتتتاری ئتتتاوەاڵی سکاستتتی لە تەواوی واڵتتتتی ئێرانتتتیا کتتتاتی بەستتتەر چتتتوو. 

مووان بتوی. لە هته ەنیی ئێران لە تاران هێزی گرت و پشتووی لتهدەسەاڵتی ناو
ستتەردەمی دیکتتتاتۆریی بکمتتت ستتاڵەی ڕە اشتتادا  ۆرداریتتی نەتەوەیتتی گەیشتتتە 
                                                                    

 (IICHS) موسسە مطالعات تاری    خ معارص ایران اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، ل1٠٠
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ئێرانتتی و یەک واڵت یەک نەتەوە بتتوو بە  ئەوپەڕی اتتۆی. شتتۆوینکزمی  ارستتی
 ارستتی نکشتتتەج، لە  سکاستتەتی  ەڕمکتتی ڕێویمتتی پەهتتیەوی و گەالنتتی غەیتتره

ئێران )ئەو ناوە دەستکردەی تتا ە داتاشترابوو(، اترانە ژێتر تونتیوتکوتری   بانووی
بتۆ لە نێتتوبردنی شتوێنەواری نەتەوەیتتی و مێتووو و کولتتتووری  .ستتەمی نەتەوەیتتی

و درێواتتتتایەن بەڕێتتتتوە دەچتتتتوو کە مەبەستتتتتی ئەم گەالنە پونێکتتتتی تۆکمتتتته 
ردان، نووستک  تێوەئاسکموسکۆن )توانینەوەی( گەالنی غەیری  ارس بوو. دەستت

مێتتوووی کتتۆن و نتتوت، گتتۆڕینی نتتاوی شتتار و گونتتیەکان،  کاری لتتهواشتتهو چه
قەدەغەکردنتتی ڕێوڕەستتمە نەتەوەیکەکتتان و لەبەرکردنتتی جیتتی نەتەوەیتتی؛ دانتتانی 

و... هەمتتوو بتتۆ ئەوەی  و جوگرا کایتتهر ئتتهستتهت، داتاشتتکنی نتتاوی "ئێتتران" بهشتتۆره
 ومی  ارستتە )کتتهک هەیە، ئەویتت  قتتهیتتههوتهنکشتتان بتتیرت، لە ئێرانتتیا تتتاقە نه

تی و ناسکۆنالکمتتتی لە ی ئێتتران(. بەاڵم هەستتتی کوردایتتهوهتتتهگتتوترت نهئێمتتا ده
کانی تتتری ڵ شتتوێنهگتتهروارد دهبتته هێزتر بتتوو بتتهاڵت  ۆر بتتهکوردستتتانی ڕۆژهتته
 بڵێتتک  ڕێتتوی  بتتته بوو کتتهنتته و ئاستتتتهر کتتورد بتتهستتهریی لهئێتتران و کارتێکتته

ی وهی کتتتورد و قاڵکردنتتتهوهوستتتانینهتی چه. سکاستتتهیوهکانی اتتتۆی گتتتهئامانهتتته
 لتته مال ا کتتهکانی ممتتتهت و پکونتتههتتۆی سکاستته ی بتتهکتتهریکهنگەتت، کارتێکهڕه

 .ڕۆژئاوا  ۆر  یاتر بوو د لهسهباکوور و حا زئه
امتانی ب،، ڕههته وهدرە دژکترده وڵت  و غته و هەمتووهر ئهمەهههله سرووشتکه

بوونی نته له امانی کهی بۆ کورد ڕهتهر هو دهم ئهڕی جکهانکی دووههلی شههه
اڵتی کوردستتتان نتتیی ڕۆژهتتهت ناوهتایەتتهبه کتتهناوچه وی شتتا لتتهاڵتی پتتتهستتتهده

 وهباکووریشتته تا الی لۆرستتان ئکومتتی گرتەتوو و لتهوه هتهباشتتووره )ئکنگیتک  لته
ی وییا بتوو ( بزاڤتی ما خوا انتهکتانی شتووڕهستت هێزهدهزیتڕ ئتورمککە دهتا نهه

 .وهنهڵیهرههکورد سه
ی ئتورمککە ناوچته کتان لتهکورده بوو کتهی هتهوهی ئتهرنامتهتی ئێران بهوڵه"ده
 ب بته همهری شتکوهاتێکی  ۆریان بۆ دێن،، ئکنهتا ژانتیارمی ئتا هک بکا،  هچه

بتت، و  ۆر ئتتاڵۆ  ده و ناوچانتتهوشتتی ئتته( ڕه194٢ئتتاورییی ) هگتترت، لتتکتترت ده




  


 

 کریڤۆ
 

ڵچوون ڕوو نگاری و تێکهتهرهدا بهو نێوهب،. لهو پشێوی درووست ده سەرهەڵیان
کانی کتتتوردی تهشتتتکره(تتتتیا عێتتتل و عه194٢ی ئتتتاورییی )٢٨ڕۆژی  دا، لتتتهده

ڕێوه کانی شار بهمهقاشه ر و ناوشاری ئورمککە اۆپێشانیانێڕ لهڤهنکشتەجێی ده
یان نککانتهدهواو مهکی تتهنتی دااوا یکتهکانی باژێری ئورمککە چه. کورده101نبهده
 بریتک  له: که یههه یهو ناوچهوی لهستان و کونمولی شووڕهدهکاربه له
 کانیا بخوێنیرت.سهدرهمه .  مانی کوردی له1
 بچنته یتهو ناوچهب، لتهمهاباد ده -اۆی کانی ینی شارهواوی ژانیارمی به. ته٢
 رت.ده
 تکیا ئا اد ب .وایهتهکاروباری نه ب، لهکان ده. کورده3
ب  و تکتیا هتهوڵهکانی دهو ئۆرگانته موو ئکتیارههه ری کوردان لهب، نوێنه. ده4
 کانک  جێگکر ب .سهدرهمه له
 د ب .ک ئا اڵگرتنی چههه ب، لهکان ده. کورده5
 لته ن کتهکتهگکراوانتی اۆیتان ده س لهکه ٢0ها داوای ئا اد کردنی روه. هه6
 دان. نییخانهبه

ی ستتێ تامەری 3 وی لتتههێتتزی شتتووڕه ی کتتوردان لتتهو داواکاریکانتتهدوای ئتته
شتیاریی به شاری شنۆ به ( کۆنۆوانمێڕ له13٢0رمانانی ی اه3( واتە )194٢)

کتتتانی الی اتتتوارووی ڕۆژئتتتاوای ئتتتورمککە و بتتتاکووری کورده رۆکهئاغتتتا و ستتته
 دا کتتهیتهوهم کۆبوونهنتی ڕۆژ بەڕێتتوە دەچت،، لتتهی چهکوردستتانی ئێتتران بتۆ متتاوه

نی ئاغتتای رهنتتیی کتتوڕی قتتهماوهپاستتاوی  هکان و بتته چتتاوی ئکنگیکمتته دوور لتته
ک هتتتک  ئاکامێتتتڕ و یەککەتککتتته کتتتان بتتتهش گکرابتتتوو، بەرپرستتتە کوردهمامتتته
 10٢گەیشت .نه

                                                                    
ی و نیاااتلا  اپاانااه ی نااۆاد د سااه دن کااورد لااهمااهیااانین مدهرگ راناای ڕ ل کااۆ یران کااریس و 1٠1

 ٢5٨-٢57ڵڵ 1٣٦٩د کهکارون  اپی یه
 ی پ شوور او ل سه1٠٢



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 
ی 4شتتکری رانی بتتااڵی له متتهئه ک، لتته، یتتهنتتهنگهد  هحمتتهشتتکر ئهرله"سه
(تتیا" 13٢0ستاڵی ) لته ر بتارودۆای ڕە ائککتهمەتهههردێری "لهژێر ستهله ڕە ائککه

ش (، ڕە ائککتته13٢0ری )هریوهشتته شتتکر لتتهشتتانی لهڵوهنووستتکویەتی: دوای هه
منی و بتۆ نائته واڵت ئتارامی و ئاسایکشتی بکمتت ستاڵهی تتری کوو  ۆر ناوچتهوه

ریۆی ر شتهکتوو، عومتهوه ی ڕە ائککتهاوا انی ناوچهئاژاوه شێڕ لهبهشێوان گۆڕا، 
شتکی ، ڕهرووی ڕە ائککتهی ستۆما و برادۆستت ستهناوچته راانی شکاک( له)عومه
نتیی ڕۆژئتاوای ڵەهمه ڕ لتهوهرگتهوەڕ و مهرگتهی تهناوچته هانگکری لتهگی جتهبه

کانی اتتوارووی ی بتتاالنک  و ناوچتتهناوچتته هادوری لتتهگی بتته،  ێتترۆ بتتهڕە ائککتته
ژێتر  وتەوونتهکه 103"ی دۆڵت، اتوارووی ڕە ائککتهن اوچهرکی لهها هه، تهڕە ائککه
بارودۆاەکە واڕێکەوت  مت". ئهرانی یەککەتکی سوڤکه مهو ئه ری بێگانهکاریگه

بە  واو مانتتتاتتتتهیی بهوهتتتته، متتتۆدێرن و نهیەکەم ڕێکختتتراوی تۆکمتتته بتتتۆ ئەوەی
کومەڵەی ژیانەوەی کورد )ک.ژ.ک( پێڕ بێت. دامە رێنەرانتی کتۆمەڵەکە  ناوی

ی 16 ر بتهرامەته(تتیا به13٢1الوێوی )ی گه٢5یا دە کەس بوون کە لە ڕۆژی 
 و یا ده رانی. )ئهدامهیان ی ژێکاکڵهو کۆمه وهمهاباد کۆبوونه ( له194٢ئوتی )
حمان بتیوڵرهبکدتی، عهحمان  هبیوڵوهر، عه: حوسێ   روههبریتی بوون له سهکه

لی ، عهوا ادهد نانهممهوحکیی، مدهدی  تهجمهڕسی، نهبیوڵقادر مودهئکمامی، عه
  ری و قاستییهدیق حهحمان ککانی، سهبیوڵوهسدابی، عهد ئهمهحمودی، مدهمه

کتترد و هەر لە ک ڕیخراوێکتتی نهێنتتی چتتاالکی دهوه یتته راوهم دامهئتته104قتتادری(
 تێکیا بەشیار بوون." کوردانی باشوری  سەرەتای دامە رانینەوه

 هێزتری  ڕێکختتراوی سکاستتی لتتهوستتا بتتهئه ( حکزبتتی هکتتوا کتته194٢"ستتاڵی )
"مکرحتا   ۆی؛ واتته اکانی اتشاره نیامهئه س لهکوردستانی عێراقیا بوو؛ دوو که

کردنی ر بتتوون بتتۆ درووستتت متتهرککان ئههتته  ا اۆشتتناو"، کتتهد و ممتتتهحمتتهئه

                                                                    
تای ڕ شان یری ر ن واا1٩٩٣د  ااپی دوو اهن تی کوردساتانوشیروانن حکومهمی ن نهنا مهل ماته1٠٣

 ل51رت ی کوردستان ە تی  هحکومه
 ٢٨ە  1٩٨٨د پ ناو مااادی  اپی دوو ه نا  لهح انن    ساە خه ەنلوڵل دلناس لوون عه1٠٤




  


 

 کریڤۆ
 

 کتتتتانی اتتتتۆرهەاڵت نتتتتاردهڵ کوردهگتتتتهباتی لهنتتتتیی و هاوکتتتتاری و هاواتتتتهپێوه
ی ٢5ڕۆژی  س لتهنتیی  کتهڵ چهگتهکردن لهنییکوردستانی ئێران. دوای پێوه

بتاای حتاجی  ک الوی ستابوغی لتهیهستته( ده13٢1رمانان( ی )ر )اههریوهشه
رانی حکزبتی هکتوا، مکرحتا  و بوونی نوێنتهئامتاده نزیڕ چۆمی سابوغ به داود له
 105."وه ا اۆشناو بۆ پێکهێنانی ڕێکخراوێکی سکاسی کورد کۆبوونهممته

تاوی کۆبتتتوونەوەیەک وەک کتتتۆنگرەی (تتتتی هتتته13٢٢ڕی )رمتتتهلە متتتانگی بانه
ستتتت" رهچکتتتای "اوداپه هتتتات. لەم کتتتۆنگرەیەدا کە لتتتهەڵە پێڕمی کتتتۆمکتتتهیه

 ، نزیکەی سەد کەس بەشیار بوون؛ بویار درا کۆمەڵە بکروڕای اۆی لته گێرابوو
بتتتتاڵو بکتتتتاتەوە. کتتتتۆمەڵەی ژێکتتتتاک ڕێکخراوێکتتتتی ناسکۆنالمتتتتکتی و  گۆڤارێکتتتتیا

ک بتتهم چتتک  و توێوەکتتانی کتتوردی وهرجهنکشتتتمان ەروەر بتتوو و اواستتتی ستته
 وهئاشتتکرا ئتتهتوانی بهیتتیهبتتوونی، نهبەاڵم لەبەر نهێنی ر  کردبتتۆوه،یتتیااێڕ بتته

ی وهباڵوکردنتته ستتتی بتتهکانکتتیا دهنگاوهم ههکتتهیه لتته ر بۆیتتههێنکت. هتتهڕابگتته
 106گۆڤاری نکشتمان کرد.

نگی بهلە متتتاوەی چەنتتتی ستتتاڵیا، بە باڵوبتتتوونەوەی بکروڕاکتتتانی ژێکتتتاک لە شتتته
 .وهنگی دایهکی کوردستان هکوا بە داهاتوو پهجەماوەری اەڵ

"ئەو ئاییۆلۆژیکەی کە؛ سەران و دامە رێنەرانتی کتۆمەڵە بکنتای کارەکەیتان لە 
سەر کردبوو، لە کتۆنگرەی دووەمکتیا دانتی پێتیانرابوو. لە بەنتیێکی مەرامنتامەی 

کتتاک( لە ستتەر چتتوار کتتۆڵەکەی )ئکمتتوم،  -کتتۆمەڵەکەدا دەڵتت،: کتتۆمەڵەی )ژت
 107.، سوڵو و ئاشتکخوا ی(تیانراوه" تەتی، مەدەنککهکوردای
 کێڕ لته، یتهمان پ، کردووهنی شوێ  ئاماژهچه ک پێشتری  لهروههه واتهکه
ر ی وجتودی ژێکتاک، بتاوه هلمه رانین و  هکانی دامههێزهبه ستوونهسل و ئهئه

                                                                    
تای ڕ شان یری ن واار 1٩٩٣د تی کوردستانللل اپی دوو اهوشیروانن حکومهمی ن نهنا مهماتهل  1٠5

 7٢رت ی کوردستان ە تی  هحکومه
 ٢٩ل ە 1٣٦7د ح ان ناس لوو  اپی دوو ه ەنلوڵپ ناو مااادین عه نا  لهساە خه ل  ڵ1٠٦
ەنویاری ااپی ڕا کۆماری کاورد لە ڕ ە ەاڵتای کوردساتانن ماماادە کردنای: مەحا ەد حەمەمەمای ل 1٠7

 ا1٩٤٦ساڵی 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 
ی ئاکتتادێمی و شتتێوهنی بهرا رێنتتهنگەتت، دامه. ڕهت بتتووهنککتتهدهئاشتتتی و مه بتته
کانی کتتاری ستتڤکیی نی و شتتێوا هدهر کتتۆمەڵگەی متتهستته انکاریتتان له نووکتته؛هه
باتکارانی رپرستتان و اتتهڕی قتتووڵی بهاڵم بتتاوه، بتته ۆر سرووشتتتککه بووب، کتتهنتته

 !ی چنکەوودا هێونهستکانمێشڕ و نه ت لهنککهدهمکی مهچه کورد به
 ن و ئاڵوگۆڕێکی مهرهکەکان یەکهار  ۆر اێرا بوون. جکهان بهبەاڵم گۆڕانکاری

و دیکتتتتاتۆری پەرەی   اشتتتکزم نتتتا، شۆڕشتتتی گەالنتتتی دونکتتتا دژ بتتتهنگاوی دههتتته
و رهمک  بتتهبتتوو هتتهیتتان  یتتاتر دهم ژمارهکان" هتتهتتتهوڵهی دهڵتتهستتەنیبوو، "کۆمه
"ڕێکختتتراوی  بتتتهدوایتتتی بتتتوو  چتتتوو کتتته نتر و ڕێکتتتوپێکتر دهڕێکخراوێکتتتی متتته

تی"، واڵتی ئێران گۆڕانێکی نێواۆیی بەستەرداهات و لە الیەکتی دیتکەوە وڵهنێوده
بتوو رانی دهبهڕێوه، بهرینتر بەۆوهلەو بارودۆاە گرینگەدا چاالکککەکانی کۆمەڵە به

تێکی دیتاریکراوتر و سکاسه رنه پێ  و پێویمتکان بهکان بهبەڕێکوپێکی چاالکککه
پون بتتۆ نتتیتر، یەکگرتتتووتر، اتتاوەنبتتوو ڕێکخراومهها دهروهبوو. هتتهالستتتککی هتته

نی ستتتتراتێوی اۆیتتتان دیمتتتهت و دوورهبەرەوپتتتێ  ڕۆشتتتتنی ڕوونتتتتر، سکاستتته
ربۆیە ئاگتتادار بتتوون، هتته وشتتهتکی کتتۆمەڵە بتتاش لەو ڕهرکردایه. ستتهوهداڕێونتته

وان. ر رهو بتته  رانتتینی هێزێکتتی سکاستتکی متتۆدێرنهەوڵێکتتی نوێکتتان دا بتتۆ دامه
ی 1پێکهێنتتتتتانی ڕێکختتتتتراوی )ک.ژ.ک(، لە ڕێکەوتتتتتتی  دوای ستتتتت، ستتتتتاڵ لتتتتته

"دامە را.  لە شتتاری مهابتتاد "حکزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان 13٢4اە ەڵتتوەری 
ئەگەرچی یەکەمک  بەیاننامەی اۆناسانینی حکزب بە اەڵڕ و دانانی یەکەمک  

بەردا بوو، کەچتی حکزبتی مەڕامنامەی و هەوڵی کۆنگرە لە سەرەتای مانگی ئۆکتۆ
ی گەالوێتتتو جێونتتتی دامە رانتتتینی اتتتۆی ٢5دێمتتتوکرات هەمتتتوو ستتتاڵ،؛ ڕۆژی 

دەگێتتتوت، هۆکارەکەشتتتی ئەمەیە کە حکزبتتتی دێمتتتوکراتی کوردستتتتان اتتتۆی بە 
درێوەی )ک.ژ.ک( دە انی. حکزبی دێموکرات لە ئە موونەکانی کۆمەڵە ستوودی 

ڵ گتتهانکانتتیا  یتتاتر اتتۆی دهت، ڕوانتتک  و چاالکککەکوەردەگتترت، بەاڵم لە سکاستته
جۆرێتتڕ بتتوون  بتته اێرایانتته و ڕووداوهئتته .کتتردنگ دهوجود هاوئاهتتهوشتتی متتهڕه

یانتتینی حکزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان، ڕاگه ڕۆژ( لتته 160دوای پێتتنج مانتتگ )




  


 

 کریڤۆ
 

نتتیانی ی ڕێەه٢نتتیرا )یهتی کۆمتتاری کوردستتتان( ڕاگهتی کتتوردی )حکومتتهوڵتتهده
13٢4.) 

ی دێمتتۆکراتککی وهوێتتوای بزووتنتته ڵ وشتتکاریی کتتۆمەڵگە کتتهگتتههاوکتتات ده
وام ئاگتاداری ردهرانی کتورد بتهقیی گرتەتوو، ڕێەتهکوردستان شه ڵکی کورد لهاه
یانویمت اۆیان کار و چاالکی وتووی ڕۆژئاوایی بوون و دهوشی واڵتانی پێشکهڕه

نگ و کی نتوت هاوئاهتهککتهجکهانەکن کانکان وێوای جکهانی ڕۆژئاوا و بهتهو سکاسه
ی حکزبتتتی ساستتتنامهی ئه٢1ی پێی بوگتتتهبتتته نگاوانتتتهو ههک لتتتهداڕێتتتون. یتتته

ی ستڵی پێتنج، متاددهمی کۆمتاری کوردستتان و  هردهدێموکراتی کوردستان )سه
می حکزبتی دێمتوکراتی کوردستتتان( ههی شتتا دهنیکراوی کتۆنگرهستهی پهژدههته
موو متتا ێکی سکاستتی، ک پکتتاوان هتتهر وهژنتتانک  هتته کتتا،ده وهتێتتیا بتتاس لتته کتته

ژن  یتتانزانی کتتهاڵتیارانی کوردستتتان دهستتته، دهیتتهنککان ههدهاڵیەتی و متتهکۆمتته
ماڵتیا  ینتیانی بکترت  لته مرۆیکته م هێتزهر ناب، ئتهک ههو نه ڕوحی کۆمەڵگەیه

اتۆش بکترت، هاوکتات  وتنی بتۆو پێشتکه شهستێنی گهوام بهردهب، بهڵکوو دهبه
ڵککان لت، تی کتوردی  کتهڵتهوکتانی دهئۆرگتان و ڕێکخراوه ب، لهده مهڵ ئهگهده
م ب . بتۆ ئتتهش نتهر بێەتهرامەتهمتا ی به ک پکتاوان لتهتا ژنتانک  وهرگکترت هتهوه
 شتاری مهابتتاد کتته کوردستتان یەککەتکتتی ژنتان لتته مهار لتتهکتهو بتتۆ یه ستتهبهمه

دا یته راوهم دامه را و ژنتان لتهمتهاڵتی کتوردی  بتوو داستهنیی دهههاوکات ناو
ستتکان دابتوو ده یانەوو و یتان لتهیتا نته کانی اۆیتان کتهڵ ماک و دااوا یکتهگهده

تی، ک ماموستتتایهکان وهتککتتهاڵیهکۆمه ستتتێنی چاالکککتتهبه بتتوون و لتتهئاشتتنا ده
و  بۆنتته، جێتتون رقاڵ بەتتوون و لتتهی و ... ستتهرمتتانر، کتتاری دهڤانی، هونتتهڕۆژنامتته
ریتیا گرووپی سروود و هونه ییانیابوون و لهمه ک گوتاربێو لهکانیا وهوهکۆبوونه

 موۆ لتتهئتته ر لتتهستتاڵ بتته 75 ڕاستتتی وا هاستتان نککتتهر بهنوانتتی. هتتهچاالکککتتان ده
ییانی مه ژن بهێنکهی، کاری ژنان بیر و بهریتی و ئکمومی برهکی نهکۆمەڵگەیه

 م دیتاردهشکێنی ئتهچهک پکاو بکووانی، بۆ ڕهئاست کۆمەڵگەدا وه ت و لهسکاسه
پتتێ  دان و کانی اتتۆی وهمهار ژن و کچتتهکتتهوا یهنابی پێشتتهجتته تککتتهاڵیهکۆمه



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 
رک و کار ئه به ی کهو ژنانهشێڕ لهبه سووڕان. پێویمتهڵیهدا ههم یەککەتکهله

پرستی  تکان بتهازمته مێووودا تۆمتار کترد و بته کانکان ناوی اۆیان لهککهو چاال
.  یەتتا 3داودی.  . ئامکنتته٢. مکنتتا قتتا ی. 1م ناویتتان بێنتتک . ژنتتی کتتورد، النککتته

. 6ر عنتا  روهته. ڕه5تاحی قتا ی. . شاسوڵتان ااتوون  ته4 ی. رکهیووبکان مهئه
. 9ری یتتتیهحه دیهتتته. اه٨شتتتکیی ت حتتتا  ڕه. نە اکتتته7کولمتتتووم ستتتوڵتانکان 

نووستتکنی  ش کە بتتهو ااتوونانتتهیادیان و... ئتتهستته . وییمتته10شتتوجاعی  جکهتتهوه
کتترد ی کوردستتتانیا چتتاپ کتتران و هاوکاریتتان دهڕۆژنامتته لتته ت و وتتتار کتتهبابتته

 ی کتهو ژنانتهجی، یتا ئتهرهب ئکمماعکل  تهله یمی، حه، کوبرا عهبریتی بوون له
کتتترد، یان دهبتتتوون و قمتتته ک گوتتتتار اتتتوێ  ئامتتتادهکانتتتیا وهو جێونه بۆنتتته لتتته
 و ... . 10٨نیی ه رییه یمی، ئێران بیوری،  هت عه، عشرهت داود ادهنهڵتهسه
 

 :.ڕاپەڕینی جووتیارانی موکریان11
 ەوەب یستتتتتەه یتتتتتاوەه ی1331 ەڕیپوشتتت  ەل قیدەد.موستتتت ەکەیتتتوەئ یدوا

دا دروستتتتت  تاڵو ەل یو ئتتتتابور یتیەەاڵمۆکتتتت یکتتتتارانۆڕگ ەمتتتتتیوێکردبتتتتوو پ
 یچاکمتتتتا  یگشتتتتت ەب اتڵکتتتتبتتتتا  و ما یمەمتتتتتکس ،ڵکشتتتتتوکا ی)چاکمتتتتا ،ب
بتتوو،  و اریتتوە  یمتتا چاک ەناڵوەه وەل ڕێتتکیەو...(  کانەیارکتتئ ەل یرەرانمتتەس
بتتوو  یتتتی" ناستترابوو برمەمتتتکب ەیدە"ستت یاستتای ەب متتانەلەڕپ ەل ەک ەکتتار مەئ
 ڕڵتتم نەاتتاو ەل ڵو دان و پتتوو غتتلەد یداهتتات ی٢0 تاەستت یەبتتواەد ،ەکەیتتوەل

 ەیوەو  ئ ارانکتتتتجوت ەتێ( بتتتتیری10 تاە)ستتتت ڵەپتتتتوو وەئ ەیوکتتتتن ،تنیرێبمتتتتت
 ۆو بتتتت هتتتتاتێو د کتتتتانیکەئاوا یدانەئتتتتاو ۆ( بتتتتشەکیتتتتد ەیکیە10تاە)ستتتت یتر

 .109تبکر راانەت یرێو ئاود ەقوتابخان یسا کردن
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 کریڤۆ
 

و  ەوەشتتتانینەوەڵه یاستتایکتترا،  ستتنیەپ ەک شتتیاەکید یکیەاستتای ەل هتتاەروەه
 ەل شتتت ەیگێت ۆبتتوو. بت کتانیکەئاوا ەل یگتارێو ب تتتاککو پ اتڵکتما یکردنتەغەدەق

کوردستتان  تەەیتتاەو ب رانێتئ یمەردەست وەئ یاۆد ۆب ،بەد یەاسای وەئ یگرنگ
 ەیوەکتردن مەک ەک  ەیەگێتو ت ەوەنەڕێکتکوردستان بگ یکانەهاتێد ترکتەەیتاەو ب
 یوووێتتم ەل ەمەئ ،ەبتتوو خیەبتتاوپي ڕەڵتتا یال ەنتتیەچ کتتانەگەبەرەد یتەاڵستتتەد
 یقتا انه ەب ینیەناو یتەاڵستەد ەجار بوو ک مەکیەدا  رانێئ ڵیئوداێ  یمەمتکس
بتوو  ەمەئ رەه ەوەتێتنێەەڵه ینتێرەئ یکێنگتاوەه نتیەچ ارکتجوت ەیوستاوەچ ینکچ
 ەل کتتتتانەکڵم نەاتتتتاو یدژ ەب ڕێتتتتنەڕیاپڕ 1331 ڵیستتتتا ی ەرماوەستتتت ەل ەک

 ،ستت اکتنەدا ت رانێتئ یاستکس یوووێتتم ەل ەک یاەڵته یرەست انیتموکر یکتانەناوچ
 یدواەب هانیرباەئا  ەل 13٢0 ڵیدابوو) سا انیووڕ  نەئاوا م یارکجوت ینەڕیاپڕ
 ەل ڕێشتەب ،یتۆڤککەس یسوور یسوپا یترس ەل یتڵەوەد یستانەدەکارب یتنەاڵه

 ناکستتەد انۆیتدانتابوو ا انکتکانەکڵم نەااو ۆب ەک ەیانو د غلەد وەئ ارانکجوت
 ارانکتتجووت ەل کەیەژمتتار زێتتورەت یوروپشتتتەد ەل 13٢4 ڵیگتترت. ستتا رداەستتەب

 ییدکتج یکککەترستەم  یت13٢5 یوێتالوەگ ەکوشتت و ل انکتکانیکەوە  نەااو
بتیا  ووڕ ەڕتاران شت یباشوور ەل کانیاەگەبەرەو د ارانکجووت وانێن ەل ەک بووەه
 .(ەبوو  ەڕیاپڕ مەچوار  ککوردستان ەیوەو ئ
بتتوون و  ەنەڕیتتاپڕ وەئ یستتتەوێپ انیتتموکر مەرجەمانگتتیا ستت کیە ەیمتتاو ەل
 ەل دقەموستتت یوانکپشتتتت ،یرەروەدادپ یرکتتتب ەیوەبتتتوون واڵبتتت کەو یکتتتانەکارۆه
 یکونمتتول یکتتانەگەڵب ێتتیپەب ەک تیێتتل یوا تتتاەه ران،ێتتر ەو تەەیتتتاەب ڕەڵتتا
 یکتێنەڕیاپڕ ەتێتبە ەنەڕیاپڕ مەئ ەک ەبووەه انەیوەئ یرانەگکن زێورەت ەل کایمرەئ
 یستتتتتەد رێتتتتژ ەتێتتتوەبک رانێتتتت( و ئەتتتتوود یزبک)حیمتتتتتکنۆمۆو ک یرەرتاستتتەس
 !زمکنۆمۆک

: ەڵتت،د ەوکتتنکب ۆیاتت یچتتاوەب ەینەڕیتتاپڕ وەئ ەک یانیتتموکر م ێهتت ماموستتتا
 یبتتتتتاتەا ی"حتتتتتیک" درووشتتتتتم یتتتتتتیەراەابڕ میاەردەستتتتت وەل ەگەئ گومتتتتتانێ"ب
 وەئ یوڵەو جتتت یەبتتتاەه ەیانێوشتتتگۆڕش ی متتتوونەو ئ یەگرتەتتتاەڵه ەیکتتتیارانەچ
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 یوانکو پشتت یتەارمی ۆب ەکید یکانەوێو تو  کو چ یەگرتەا ەوەستەدەب ەینەڕیاپڕ

 ش،ۆڕشتتتت ینتتتتیەناو ەب بتتتتووە وو د رۆ  ەنەڕیتتتتاپڕ وەهانتتتتیرابان، ئ ارانکتتتتجووت
 رۆ  بتووەوانەکوردستان و ل ییرەرانمەس یکێشۆڕش  ،یرەو ب نەسڕە یکێشۆڕش

 ڕکتتموکراتێد یکتتێانرێئ ەیوێتتچوارچ ەکتتورد ل یلتتەگ یواکتتانڕە ەمتتا  ، وو بتتتوان
 110.بکا"  گارڕکوردستان  یارانکو جووت ،نێس ەبچ
 

 تنەوە ناسراوەکانی ناوەندی ئێرانبزوو
 1٣5٧لە مەشرووتەوە هەتا ساڵی 

ر نی پوکاریگتتتهدهی متتتهوهرای ئێرانتتتا، بزووتنتتتهمێتتتوووی هاوچتتته گشتتتتی لتتتهبه
 ...نک  و بریتی بوون لهنکا ناویان دێر تههه وانهشێڕ لهبه که ڵیاوهریان ههسه

 تاوی(هه1٢٨4-1٢90)شرووته ی مهوهبزووتنه
 تاوی(هه 1309-1٢69نەاکۆ )ی تهوهبزووتنه
 تاوی(هه1٢٢9ت" )هائکهیان به ی "بابککهوهبزووتنه
 (13٢9ی )مهشهی ڕه٢9 وت لهی نهکردنی پکشهییوهتهی نهوهبزووتنه
دەستتتی پتت،  ستتەرەتاکانی دەیەی بکمتتتی هەتتتاوی ی اوێنتتیکاری لتتهوهبزووتنتته
 کردووە.

تا رکترد، هتتهم باڵڤۆگکتتان دهکتهیه تاوی کتتهی هته1٢٨9 ی ژنتان لتتهوهبزووتنته
 ئێمتا.

ی وهمک  جێونتی بزووتنتهکتهیه و ساڵهله دا که 1٢99ی کرێکاری لەوهبزووتنه
 تا ئێمتا.چوو، ههڕێوهکویکاری به

 
 شتتۆڕش و لتته بتتوو بتته ( کتته1357نی وە اڵەهتتاتووی ئێتتران )الی گتتهوهجوواڵنتته

ڵکی ی اتتهیتتهوهو بزووتنهرکار و ئتتهستته ئاکامتتیا ڕێویمتتی ئکمتتومی ئێتتران هاتتته
 وگکر کرد.ڕه

                                                                    
 ٧٥کڵ ٢٠٠٧و ی. ی ر.یانیک دی ینی و ی.ک مل یانی  110 
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م تا ئێمتتتا ئتتهی کۆمتتاری ئکمتتومکی ئێرانتتیا هتتهستتاڵه دوومێتتوووی چتتل و  لتته
گشتتی و کوردستتان ئێتران به نی و... لتهدهاۆپێشانیان، متانگرت ، نتاڕە ایەتی مته

 کورتی باسمان کردوون(.پێشتر به ئێمه یکهوهڵ ئهگه)دهچوون ڕێوهتی بهتایەهبه
 (،135٨ساڵی ) کوردستان، ڕێ ێوانی اەڵکی مەریوان له له

 (،٢9/٨/5٨مکتکنگی شەهکی د.قاسمیوو لە مهاباد )
 (،1377)بایکۆت و اۆپێشانیانەکان بۆ گکرانی بەڕێز ئوجەالن 

ڕەوتێکی ناوا ەی مەدەنکانە دوای کوشتتنی بێەە ەیکتانەی شتوانە ستەیی قتادری 
 (، 13٨4لە شاری مهاباد )

هەروەها بۆ متاوەی چەنتیی  ستاڵ لە کوردستتان اەڵتڕ بە تێکترا و با اریکتان 
ی پوش ەر )ساڵوۆژی تکرۆر کردنتی شتەهکی د. قاستمیوو( ٢٢بەتایەەتی لە ڕۆژی 

 ان دادەامت،سەرجەم دووکان و با اری
 ،1394ڕەوتی ناڕە ایەتککەکانی هوتێل تارای مهاباد 

(تتتی هەتتتاوی )بەشتتی هەرە ۆری اەڵکتتی کوردستتتانی 1397ی اەرمانتتانی )٢1
کردنی قەاڵی دێمتتتوکرات )بارەگتتتای ناوەنتتتییی ڕۆژهەاڵت لەستتتەر موشتتتەکەاران

حکزبتتی دێمتتوکراتی کوردستتتان( لەالیەن ستت ای پاستتیاران، هتتاتنە ستتەر اەت و 
 ن و با اریان داامت(،دووکا

کەم ەینەکتتتتانی کتتتتۆکردنەوەی هاوکتتتتاری و یتتتتارمەتی بتتتتۆ بولەر ەلێتتتتیراوانی 
سێاڵوی لۆرستان پتول دواتتەر و متامۆالن و ...  9٨کرماشان، ئکوم و نەورۆ ی 

لە ژێتتر نتتاوی " اگتترۆس چاوەڕێمتتانە" و دواتتتر بتتوولەڕ ەکەی نتتاوچەی قوتتتوری 
 (.4/1٢/139٨باژێری اۆی، )

 متاکۆوه اڵت لتهکانی ڕۆژههموو شاره( اۆپێشانیانی هه139٨ی )ر بهی ڕه19
ر ردوغان( بتتۆ ستتهتی  اشکمتتتی تتتورک )ئتتهوڵتتهدژی هێرشتتی دهتا ئتتکوم بتتههتته

 ڕۆژئاوا.
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 کانی کوردستتان بتهشتی  ۆری شتارهاۆپێشانیانی به 139٨ری ڵوه هی اه٢5

ی ڕێویمتتتی یانتتتهه رکوتی بێەهنراتتتی بێنتتتزی  و ستتته ٪٢00هۆکتتتاری گرانەتتتوونی 
 ئکمومی.

بتتتتزووتنەوەی چاالکتتتتان و دامە راوە  ەرهەنگتتتتی و بەگشتتتتتی ڕێکخراوەکتتتتانی 
کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی بەهتتتۆی تەشەنەستتتەنینی کۆرۆنتتتا ڤتتتایرووس، یتتتارمەتی و 

کردنتتتتی کتتتتۆاڵن و بتتتتا ار و شتتتتوێنە هاوکتتتتاریی هەژاران و کرێکتتتتاران، دژەگەن
پتارە بتۆ کوینتی پێیاویمتتی گشتککەکان لە دێهات و شتار، کتۆکردنەوەی پتوول و 

، بتتۆنە پزیشتتکی بتتۆ پەرستتتار و دوکتتتور و دامە رانتتینی نەاۆشتتخانە کاتککەکتتان
 جۆراوجۆرەکانی نەورۆ  و... .

 
 ئێران له

 ی مارس٨( ڕێپێوانی ژنان بۆ یادی 1٣5٧ی )مهشهی ڕه1٧
نتیی  گوتتاری ر چهسته( له1359ی )مهشتهی ڕه14اۆپێشانیان و ناڕە ایەتی 

دژی  ڵێڕ اۆپێشتانیان بتهدیق کۆمهدوکتور موسه له وهدر و یادکردنهسه نیبه
 .یان ناسراوترینکانهمهئه کان کران که ینیانه له نههشکهئه

یی بتتتتتتۆ وهتتتتتتتهی نهرهر بانگهێشتتتتتتتی بتتتتتتهستتتتتته( له1360ری )متتتتتهی بانه٢5
 ساس".ت یاسای "قهنکمەه کردن بهتیدژایه
نی هاتووی بهلق بۆ لێنهر داوای موجاهیینی اهسه( له1360ری )مهی بانه30
 سی کرا. اری کهد اۆپێشانیانی چەنیی  ههسه

، تتاران کتهراک، موبارهد، ئتهشتههمه له ( که1371ردانی )کانی جۆ هوهبزووتنه
 %50گەیشتەووە  سانی ئابووری کهاڵوههۆی هه نهانی به مهتی ڕهوڵهده و... له

 ڕێ ێوان کرا.
ر "کتتوی دانشتتگاه". )تتتام ستته بردنتته( چکرۆکتتی هێرش137٨ڕی )ی پووشتت ه1٨

هاییێ  لە پێناسەی بزووتنەوەی اوێنیکاری دا دەڵ،، جوواڵنەوەی اوێنتیکاری، 
بزووتنەوەیەکی سەربەاۆیە کە لە ئااێزگەی چکنتی متام ناوەنتیی شتارەیی، واتە 




  


 

 کریڤۆ
 

ستەرچاوە دەگترت، بزووتنەوەیەکتی لە هەناوی هەمان ئەو یەکوەنگتی و ڕاستتێتی 
پێشتتتکەوتوو کە ئامتتتانهی ستتتەرەکی بەرەوڕووبتتتوونەوەیە دەگەڵ دامە راوەکتتتان، 
بۆچتتتوون و بکتتترۆکەی کۆنەپەرەستتتتی و چەوتەکتتتانی نەریتتتتی نتتتاو کتتتۆمەڵگەیە، 
هەربتتۆیە دەتتتوانک  بەم جتتۆرە لەو ڕابوونتتانە نتتاوی بتتزووتنەوەی بەرگریشتتی لتت، 

یتتتاردەیەکی تتتتایەەت، نتتتوت و جکهتتتانککە، . بتتتزووتنەوەی اوێنتتتیکاری د111بنێتتتک 
هەربتتۆیە هانتتا ئارێنتتت لە کتێەتتی "تونتتیوتکوی"ی اۆیتتیا لە باستتی بتتزووتنەوەی 
اوێنیکاری دا دەڵ،: یەکەم، هەستانەوەی اوێنیکاران، دیاردەیەکی جکهتانککە و 
چتتۆنکەتی و شتتێوا ەکانی لە  انمتتتگەکانی واڵتتتانی جکهتتان جۆراوجتتۆر و تەو کتتری 

ە. دووهەم، دوو تایەەتمەنتتتتتتیی ستتتتتتەرەکی، بتتتتتتزووتنەوەی دەگەڵ یەکتتتتتتتر هەی
اوێنتتتیکاری دەگەڵ بتتتاقی جوواڵنەوەکتتتانی کتتتۆمەاڵیەتی تتتتر وەک بتتتزووتنەوەی 
کرێکتاری و جتتوواڵنەوە کۆمەاڵیەتککەکتتانی وەک دژی کۆییەبتتوون و پشتتتکوانی لە 

 ما ی ژنان و ... ئەیاغ دەکا و ئەم دوو تایەەتمەنییکەش بریتک  لە:
ەتمەنیی پرستۆکی و هەستتی چتۆن و بتۆ گتوت  لەهەمتەەر هەر یەکەمکان، تایە

دا کە بەرژەوەنتتیی کتتورت متتاوە یتتان درێتتوە متتاوەی بتتۆ پێشتتهاتە و بوویەرێتتڕ
 کۆمەڵگە هەب،، یان ئەو بەرژەوەنییکانە بخاتە مەترسککەوە.

دووهەمکتتتتان، اتتتتاوەن تایەەتمەنتتتتیی ئاڕمتتتتانخوا ی، بنەمتتتتااوا ی و ژیتتتتریکە، 
یەەتمەنتتیی پشتتت تێکتتردن دەپێوەنتتییکە هەاڵواردن لەهەمەن کاتتتیا، اتتاوەن تا

 (11٢اوا ەکانی کۆمەڵگەیە.

                                                                    
ن 1٣5٤جام اهن جواناان و دانشاگا ن تهااران: شارک  ساهامی کتااب  اای جی ااین .  وا اید احاااەد  111
 5٦-55ص
 و آباە ٢٨ شمانگ ششمد وال فوداد ایواە ساهناسە. دا شجویی منبش انواخۆ حاکند بشکویەد.  11٢
 ١٣٧٦ آذن
 



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 

 ی ڕیفۆرمیستوهبزووتنه
 (1٣٨2-1٣٧٦سازی یا دووی خورداد )چاک

هۆکتتتاری  بتتته ( کتتته1379رمانانی)اتتته متتتاوا لتتتهڵکی اوڕهاۆپێشتتتانیانی اتتته
ت" حتیهوهحککمی ری "تته تتهده ر بتهشتی اوێنتیکارانی ستهمایهچوونی ههڕێوهبه

 یان تێیا سا  کرد و... .کان ئاژاوهامککهلکەاس شه
چاالکتتتتانی  شتتتتێڕ لتتتتهر بانگهێشتتتتتی بهستتتتهله ( کتتتته13٨5ری ) بتتتتهی ڕه٢٢

وتی تکتتری تتتاران اۆپێشتتانیان و نتتاڕە ایەتی یتتیانی حتتهمه ی ژنتتان لتتهوهبزووتنتته
 چوو.ڕێوهبه

کانی اتتولی ڵەواردنتتههه لوبیقتتهدوای ته 13٨٨و  لە ستتاڵی ی ستتهوهبزووتنتته
 رۆک کۆماری )مووسەوەی و کەڕووبی(می سهههده

دژی  د بتتهشتتههمه لتته ( کتته1396 رانەاری )کانی بتتهتککتتهڕێ ێتتوان و ناڕە ایه
لێکی ستی پت، کترد و شتارگهن ڕووحانی دهسهی حهڵهکانی ههتهگرانی و سکاسه

 وه.ئێران گرته  ۆری له
ر گرانەتوونی  ێتر و مەتهههڵڕ لهکان و اتهرا کهبا اری و ستهکانی تککهناڕە ایه
 (.1397الوێوی )ی گه9ستی پ، کرد   دهرههان و کهئکمۆه دۆالر له

ی هەتتتاوی کە 139٨جتتوواڵنەوە و ناڕە ایەتککەکتتانی اە ەڵتتوەر و بە رانەتتاری 
نراتتی بێنتتزی  بەشتتی هەرە ۆری ئێرانتتی  ٪٢00یەکەمکتتان بە هتتۆی گرانەتتوونی 

تەوە و ڕێوی  لە ئاکام سەرهەڵیانی ئەو ڕەوتە ناوا ەیەدا ڕووی هەموو  اڵمتان گر
کەس  1500و دیکتاتۆڕانی مێوووی س ی کرد، بە گتوتەی هەواڵتیەری ڕۆیتێتر  

ژن و پکتتاو و منتتاڵ و مێرمنتتیاڵ بەدەستتتی هێزەکتتانی نکزامتتی کتتوژران، دواتتتری  
ی 75٢ژمتتارە ( بەهتتۆی امتتتنەاوارەوەی  رۆکەیەکتتی مەدەنتتی ٢1/10/139٨)

واڵتی ئۆکوای  لە حاسمانی تاران لەالیەن س ای پاستیاران و بێتیەنگی و اتۆ لت، 
گێل کردنی، اەڵکی ئێران بەتایەەتی چکنی اوێنیکاری  انمتگەکان ڕژانە ستەر 
شتتتتەقام و بەدژی ئەستتتتیی ویویەتتتتتی  ەقتتتتی و ئەو درۆ و گزمتتتتی و پەستتتتتککە 

 درووشمکان دەدا.
وس تەنگتی بەاەڵتڕ هەڵچنکتوە و قەرەنتکتنەی تا ئێمتاش کە کۆرۆنا ڤتایروهه

نێومتتاڵ بتتۆتە بەربەستتتێڕ بتتۆ وەڕێخمتتتنی بەردەوامتتی بتتزووتنەوە و جتتوواڵنەوە 
ما خوا یکەکتتتتتان، دەگەڵ ئەوەش اەڵتتتتتڕ لەهەردەر ەتێتتتتتڕ دەگەڕێتتتتت  بتتتتتتۆ 
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بەگوداچوونەوەی نادادپەروەریکەکان و بە شێوا ی جۆراوجۆر ناڕە ایەتکی اۆیتان 
 ن.لەهەمەەر ڕێوی  دەردەبو

ی وهت هکنتتیێڕ جوواڵنتتهڵەتتهکان بتتوون ههوهرچاوتری  بزووتنتتهبتته لتته مانتتهئه
اڵتی کۆماری ئکمتومی ستهی دوایی دهنی ساڵهم چهت لهتایەهبه بوونهتری  هه
ی شتێوهوت بهو لته کان، لێترهجۆرهجۆربته شار و ناوچته را لهتاک و ته ئێران که

حمودی ڵکی ئتتتاوایی چنتتتار متتته)نتتتاڕە ایەتکی اتتتهوه ڵتتتیاریان ههجۆراوجتتتۆر ستتته
ری  بتته، ڕهم ئاوایکتتهڵکی بێتتتاوانی ئتتهکردنی اتتهئکتتی ه ر بتتهمەتتههه کتتان لتتهلۆرده
( و ناڕە ایەتککەکانی چکنی کرێکتاران )حەوت تەپە، شتۆ کرانی ئوتوبووستی 139٨

ن، کرێکتاران، رشتی دووکانتیارارباڵو و پهوتێکی متانگرتنی بتههێڵی نێوشاری و ڕه
و ی ئتتهتی و متتانگرتنی چاالکانتتهیتتیانی ئکتتنقوب(، ناڕە ایتتهماموستتتاکان، ژنتتان )مه

و  1397کانی ستاڵه و... لته پوولکان لت، اتوراوه وهکانهن بانکهالیهله ی کهڵکهاه
 تا ئێمتاش.و هه 139٨
ڵتتێ ، ده ی باستتمان کتتردننتتاڕە ایەتی و اۆپێشتتانیانانه لتته م جتتۆرهگشتتتی بتتهبه

 یوهکان" یتتتا بزووتنتتتهنکتتتهدهمه تککتتتهکان یتتتان نارە ایهتککتتتهاڵیهکۆمه وه"بزووتنتتته
اۆیتان  گوترت کهده وانهبزووتنه له و شێوا هبه تونیوتکوی، که نی دوور لهدهمه
نتاڕە ایەتی اۆیتان بتۆ  مانتهی  کزیکتی و تونتیووتکو، ئهجووڵه گرن لهدوور ده به
داوا  ن و ئاشتتککانههوهشتێکی ئتهکه تی، سکاسی و ئابووری لتهاڵیهکاری کۆمهداوا
 ن.کهده
  (، ی1٨09-1٨01) مریکائتته کۆمتتاری رۆکستته مستتێهه جێۆرستتۆن" تتتام "

 دامە رێنەرانتتی لە یەکێتتڕ و ئەمریکتتا ستتەربەاۆیی ییانیننامتتهڕاگه نووستتەری
 ڵ،:ده ئەمریکا تووەکانییەکگر واڵتە
 ولته ئێتوه وهدڵنکایتهبه بترستێ ، یانکتهتهحکومه لته ڵڕاته کته ێڕشتوێن له"

 ڵڕاتته لتته تحکومتته کتته کک جێگایتته لتته و بکتتن ده  وڵتت  تیحکومتته شتتوێنه
 ."یههه ئا ادی وتله وهدڵنکایکه به بترس،،
نتتییی کتتۆمەڵگەی وتەهنی و ڕهدهر کتتۆمەڵگەی متتهستتهی باستتکردن لهدرێتتوه لتته
اڵم نی )ڕێکتتام(، بتتهدهکتتانی کتتۆمەڵگەی متتهپرستتی ڕێکخراوه ینتتهگهنی، دهدهمتته
پرۆستتتەی گتتتۆڕان لە کتتتۆمەڵگەیەکی دااتتتراو بتتتۆ  بتتت، بتتتزانک  کتتتهتا دهرهستتته
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ستتتێنێکی کردنی بهکتتۆمەڵگەیەکی مەدەنکتتی کتتراوەی پێشتتکەوتوواوا  بتتۆ ئامتتاده
کانی، لە نییکتهتمهتایەه ر وموو پێتوههته نی بتهدهگشتی کتۆمەڵگەی متهبار بۆ بهله

تتوانک  ده ئێمته چەنیی  بواردا پێویمتی بەگۆڕانکاری و هەوڵی جتیدی هەیە کته
 :ی بکه وهرهی بهنی اااڵنهو چهبه ئاماژه
بوونی ڕێکخراوەکتتتانی کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی: بتتتۆ ئەم مەبەستتتتە دەبتتت، هتتته -1

بت  بتۆ دەستت ێکردن چەنیی  ڕێکخراوی جۆراوجۆر لە کاری بەردەوام و جییتیا 
بە پرۆستتەی گتتۆڕانی کتتۆمەڵگە و کتتاری ئەم ڕێکختتراوانەش بریتتتی دەبێتتت لە 
وشکارکردنەوەی هاوواڵتککان لەسەر ئەو بابەتانەی کە پێویمتکی بە گتۆڕان هەیە 

ها روهوەک گۆڕان لە بەشە کۆن و چەقەەستووەکانی داب و نەریتی کۆمەڵگە هه
لە ڕووی هتتتزریکەوە هەتتتتا ڕادەیەک دەبتتت، ئەم ڕێکختتتراوانە کارێتتتڕ بتتتکەن کە 

نەوەکتتتانی پێشتتتوو ئامتتتادە بتتتکەن بتتتۆ گتتتۆڕینێکی مەبەستتتتیار بتتتۆ ئەوەی کتتتاتی 
پێکردن بە پوۆستتتتەی گتتتتۆڕان گر تتتتتی چتتتتاوەڕواننەکراو نەیەتە بەردەم دەستتتتت
 .پرۆسەکە

بتتواری سکمتتتەمی سکاستتی: لە بتتواری سکمتتتەمی سکاستتکیا دەبتت، واڵت لە  -٢
ییخوا ەوە بگۆڕێت بۆ دەستەاڵتێکی دێمتوکراتی سکمتەمێکی دیکتاتۆریی بەرژەوەن

هەڵەوێردراو کە بەرژەوەنتییی واڵت لە ستەرووی هەمتوو جتۆرە بەرژەوەنتییکەک 
کردنی دەستتەاڵتەکان بە شتتێوەیەکی دێمتتوکراتککی دابنێتتت و گتتۆڕان لە ڕادەستتت

 .تونیوتکوی بێت بەدور لە هەر کارێکی پو له
روەریتتتتی کتتتتۆمەاڵیەتی: بتتتتۆ بەرقەرارکردنتتتتی ئاشتتتتتی و ئاستتتتای  و دادپە -3

بەدیهێنتتتانی دادپەروەری و ئاشتتتتی و ئتتتا ادیی کتتتۆمەاڵیەتی کتتتاری سکمتتتتەمی 
سکاستتی و ستتەربا ی لە ستتەرکوتکردن و پەراوێزامتتتنی دەنتتگە ئا ادیخوا ەکتتان 
دەگتتتۆڕت بتتتۆ دابکنکردنتتتی ئتتتا ادی و دادپەروەری و ستتتەربەاۆیی دادگاکتتتان و 

هێزی سەربا ی تەنکا بۆ بەرگتری  پاراستنی واڵت لە دەستیرێویی دەرەکی، واتە
و بەرپەرچتتتتتیانەوەی دەستتتتتتیرێویی دەرەکتتتتتی بەکتتتتتار دهێتتتتتت نەک لە دژی 
هاوواڵتککانی نێواۆ و، هێز لەژێر دەستتی یاستادایە و میکەچتی بتۆ هتک  الیەنێکتی 

 .سکاسی نککە
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بواری ئابووری و پکشەسا ی: دەب، سکمتەمی سکاسی گەشتە بە ئتابووریی  -4
کردنی با رگتانکی دەرەکتی گانی نێواتۆ و هەوڵتی دروستتواڵت و گرنگی بە با ر

بتتتیات و تەنکتتتا با رگتتتانکی نێواتتتۆیی بتتتوونی نەبێتتتت. هەروەهتتتا دەبتتت، الیەنتتتی 
پکشەستتتا ی بەرەو پێشتتتەوە بەرێتتتت و گرینگکتتتی تەواوی پتتت، بتتتیا و هەروەهتتتا 

کردنی بتا اڕی ئتا اد بەشتێوەیەک کە چتاودێری تەواو بکرێتت لەستەر ئەم دابک 
 .با اڕە
ن لە ڕۆڵتتی ئایکنتتیا: ئتتایک  وەک ئەوەی ستتەرچاوەی ستتەرەککی دانتتانی گتتۆڕا-5

یاسا و ڕێماکان و نەاشەی سکاسکی واڵت بێتت و ئەو بەرژەوەنتییکەکانی واڵت 
دیاری بکا؛ دەگۆڕت بۆ سکمتەمێکی اواپەرستتی و دوور دەکەوێتتەوە لە گەمەی 

ێکتتتی سکاستتتەت و سکاستتتەتمەداران. کەواتە لە کتتتۆمەڵگەی مەدەنکتتتیا ئتتتایک  ڕۆڵ
 .ئەوتۆی نککە ئەگەر بەراورد بکرت بە کۆمەڵگەیەکی دااراو

گتتتۆڕان لە بکرکتتتردنەوە و ئەرکتتتی تاکەکتتتانی کتتتۆمەڵگە: تتتتاک لە تتتتاکێکی -6
ریتی باوەڕدار بە ئە مانە و بکرە کۆنەکانەوە دەگتۆڕت بتۆ کەستی کۆنەپەرستی نه

ەی نوێختتوا ی لێهتتاتووی ئەوتتتۆ کە بتتتوان، لەگەڵ گۆڕانکاریکەکتتانی ستتەردەمەک
اتتۆی بگتتونهی بتتۆ ئەوەی تۆشتتی دابتتوان نەبێتتت لە ڕەوڕەوەی ستتەردەمەکەی و 
تتتاک لە کەستتێکی پشتەەستتتوو بە قە ا و قەدەرەوە دەگۆڕێتتت بتتۆ کەستتێڕ کە 

 .پونی هەبێت بۆ داهاتووی اۆی و ئەرک و ما ەکانی اۆیشی دە انێت
گتتتتۆڕان لە سکمتتتتتەمی کۆمەاڵیەتکتتتتیا: لە کتتتتۆمەڵگەی دااتتتتراودا هەستتتتتی -7

ەرێتی و ازمایەتی  ۆر بەهێزترە لە هەستی نەتەوەیتی و نکشتتمانی. بتۆیە ناوچەگ
دەب، ئەم هەستە بگۆڕت بۆ دڵمۆ ی و اۆشەویمتی بۆ نکشتمان و مرۆڤایەتی و 
دەب، کار بکرت بۆ کەمکردنەوە یتان نەهێشتتنی دەمتارگرژیی ئتایکنی، چکنتایەتی، 

 .113کۆمەاڵیەتی و سکاسی

                                                                    
ماااد مەنوەرن دل کەیوانن کورد و کۆمەڵی مەدەنین  ااپی دووەد سال  انی خاانەی  ااپ و ناۆو ل 11٣

 .٢٠٠٤کردنەوەی  وار را  
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 نیدهی مهڕێکخراوەکانی کۆمەڵگە
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کی کتتتۆمەاڵیەتککە و بەشتتتی هەرە ۆری ژیتتتانی متتترۆ  بتتتۆ ێمتتترۆ  بتتتوونەوەر
پێوەنتتتتییکە کۆمەاڵیەتککەکتتتتان تەراتتتتان دەکتتتترت، لە کۆمەڵگەکتتتتانی ئەمتتتتوۆی 
مرۆڤایەتکتتتیا بەشتتتی هەرە ۆری اەڵتتتڕ ستتتەر بە ڕێکخراوێتتتڕ، ڕەوتێتتتڕ یتتتان 

 بکرۆکەیەکی دیاریکراون.
م ئتته گتتوترت کتتهەڵگەی مەدەنی)ڕێکتتام( دهکتتانی کتتۆمی ڕێکخراوهپێناستته لتته
ڕاستتتەواۆ بەشتتێڕ نتتک  لە چوارچێتتوەی سکمتتتمی دەوڵەت بەاڵم   راوانتتهدامه

-ڕۆڵێکی گرینگکان هەیە لەنێوان کۆمەڵگە و دەستەاڵتیاران. پێشتر باستی هێگتڵ
متتتان کتتترد کە دەڵتتت، پتتتردی پێوەنتتتیی نێتتتوان بنەمتتتاڵە و کتتتۆمەڵگەی سکاستتتی، 

رەشتتتیا پتتتردی نێتتتوان کتتتۆمەڵگە و دەوڵەت ڕێکختتتراوە کتتتۆمەڵگەی مەدەنکتتتکە، لێ
 کان .مەدەنکه

بنتتااەی ستتەرەککی چتتاالکی و کتتارکردن لە ڕێکخراوەکانتتیا ئەوەیە کە دەبتت، 
سەربەاۆ ب  و سەر بە دەوڵەتەکتان نەبت ، چتوونکە ئەگە ستەر بە حکوماتەکتان 

 بنتتتتهبتتت  ئەوە ئکتتتتر ڕێکخراوێکتتتی کتتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی ستتتەربەاۆ نتتتک  و ده
(GONGOڕێکخراوگته ) لی دەوڵەتتی، لە بەرامتەەرNGO " یتاgovernmental 

Non Organization "بکاتی ئێتتتتران پێتتتتی دەگتتتتوترت "ستتتتم " یتتتتا دهکە لە ئتتتته
وردیتتیا وەک ڕێکخراوەکتتانی کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی "ستتا مانهای متتردم نهتتاد". لە ک

 کرت.)ڕێکام( یا ڕێکخراوی ناحکومی باسی ده
پشتتتکوانی و هاوکتتاریی حکومتتات لەو ڕێکختتراوانە ئەرکێکتتی ئەاوقکتتکە بەاڵم 
دەب، ڕێکخراوەکتان  ۆر وشتکار بت  لە چتۆنکەتکی هەڵمتوکەوتکان دەگەڵ الیەنتی 

ر چەتتتری دەوڵەت و ستتەربەاۆیی تی، مەبتتادا بتتکەونە ژێتتنییتتیاری حکومتتهیوهپه
اۆیان لە دەست بیەن، چونکە بەمهۆرە نابنە ڕێکخراوێکی ستەربەاۆی مەدەنتی 
و سڤکل. هەڵەەت لەنێتو واڵتتان بەتتایەەتی لە واڵتتانی دیکتتاتۆردا کە ڕێکختراوی 
جۆربەجتتتتتتۆر بەڕواڵەت ستتتتتتەربەاۆ دروستتتتتتت دەکەن و لە ژێتتتتتترەوە اەت و 

بە دانی ئکمتکا ی جۆراوجۆر دەکترێنەوە! کە بەرنامەیان دەدەن، یا دەنا ڕێکخراو 
 ربۆیتتهئەمتانە نتتاکەونە اتانەی ڕێکخراوەکتتانی کتۆمەڵگەی مەدەنتتی ستەربەاۆ. هه

https://en.wikipedia.org/wiki/Government-organized_non-governmental_organization
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هەمتتتوو ئەو ئاریشتتتە و گر تتتتانەی بەردەم کتتتۆمەڵگە بتتتۆتە هۆکتتتاری ئەوەی کە 
ڕێکخراوەکتتتانی کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی )ڕێکتتتام( ڕۆژبەڕۆژ پەرەیتتتان پتتت، بتتتیرت و 

 کککەکانکان  یاتر هەست پ، بکردرت یان پوبایەاتر ب .گەشەی بەرباڵوی چاال
، "هەریەک لە و پێتی وایته، ئتهلێڕ ستەرنهواکێ  و وردەبۆچوونی د. ئا اد گه

کتتتۆمەڵ و ڕێکختتتراوە اۆبەاشتتتە ئا ادەکتتتان واتتتتا ئەوانەی لە الیەن سکمتتتتەمی 
هەر دەستتتەاڵتێکەوە هتتتان نتتتادرێ  تتتتا دەستتتت بتتتخەنە نێتتتو کاروبتتتاری  سکاستتتی
نەوە و هەوڵتتتتی پێشخمتتتتتنی ستتتتەرجەم بوارەکتتتتانی ژیتتتتانی اەڵتتتتڕ و هاوواڵتکتتتتا

کۆمەڵگەکەیتتان دەدەن. بەمەبەستتتی کتتۆمەڵگەیەکی پێشتتکەوتووی هتتاوچەرخ، کە 
ڕێز لە سەرجەم تاکەکان و توێوەکانی کۆمەڵ بگرت، ئەرکەکانکان بۆ دیاری بکا 

شتەیی، هەرەوە ی، پک تر سەرجەم ئەو کۆمەڵهو ما ەکانکان ب ارێزت. بە واتایەکی
سکاستتتتتی، ڕێکخراوەیتتتتتی،  انمتتتتتتی، وێوەیتتتتتی، یتتتتتانە وەر شتتتتتی و کتتتتتۆمەاڵیەتی 
ڕۆشنەکریانەی لەهەر یەکێڕ لە کۆمەڵگەکانیا بوونی هەیە و ئاگادار و شارە ای 
ئەرک و متتتاک و توانتتتا و کتتتار و ئامانهەکانکتتتان . هەروەهتتتا لە شتتتوێ  اۆیتتتانەوە 

دەن. ئەو بۆشتایکەش پتو هەوڵی چەس انینی یاسا و بەدیهێنتانی ئامانهەکانکتان دە
دەکەنەوە کە لەنێوان اێزان و دەوڵەتیا دروست بووە، بەاڵم ئەمانە جکتاوا تر لە 
ئەنیامەکانی هەر اێزانێتڕ، کە وابەستتەی داب و نەریتت و کولتتوور و ڕێمتای 
اۆیتتتان  و ڕابردوویتتتتان ، یتتتتان سکمتتتتەمی سکاستتتتکی دەوڵەت یتتتتان وابەستتتتتەی 

اتتۆیەتی و اتتۆی لتت، النتتادات، کتتار و  کۆمەڵێتتڕ بەرنتتامە و یاستتای تتتایەەت بە
نتتییی هەمتتوو توێوەکتتانی وههەوڵەکانکتتان دەاەنە گەڕ بەڕادەیەک لە پێنتتاو بەرژه

کۆمەڵتتتیا، ئامتتتادەن  ۆر ستتتنوور بەە ێتتتن  و تتتتا ەگەری بهێنتتتنە ئتتتاراوە. بەمەش 
کۆمەڵگەیەک دادەمە رێت کە ئا ادی و بەاتەوەری و ڕێزگترت  لە یەکتتری و 

 .ەمووانی تێیا بەرجەستە دەبێتدابکنکردنی ماک بۆ ه
ئەم کۆمەڵگەیە لەستەر ست، بنەمتای ستەرەکی دامە راوە، کە دەکرێتت لێترەدا 

 :بە کورتی ئاماژەیان پ، بکەی 
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ئکتترادەی تاکەکتتانی کتتۆمەڵگە: مەبەستتت لەو ئکتترادەیە کە هەر یەک لە  -1
تاکەکانی کۆمەڵگە بەرەو پێشچوونی ڕەوتی کۆمەڵگەکە بویتاری لەستەر ئەدەن و 

اری بۆ ئەکەن. ئەم ئکرادەیە الی هەر تاکێکی کۆمەڵگە جکاوا ە لە ازمەتتی و ک
کەستتایەتی و هتتۆ ایەتی لە الیەک و ڕەگە نتتامەی اتتۆیی لە الیەکتتی تتتر، چتتونکە 
هەر تاکێڕ لە کۆمەڵگە بە هۆی لەدایڕ بوونی لە اێزانێکیا بتۆتە ئەنتیامی ئەو 

ئەو ئەنتیامە کە نە پرستی اێتزانە و بنەمتاڵە و هتۆ ەکەی. لە کاتێککشتیا بتووەتە 
پ، کراوە و نە توانای بووە اۆی ل، البتیات. هەروەهتا وەک اەڵکتی نتاوچە یتان 
واڵتێتتتڕ ئەنتتتیامکەتی بەستتتەردا بتتتواوە بە ویمتتتتی اتتتۆی نەبتتتووە، بەڵکتتتو بەپێتتتی 
لەدایکەتتتتوون و پەروەردەبتتتتوون و گەورەبتتتتوونی لەو واڵتەدا ئەو ڕەگە نتتتتامەیەی 

یتتان ئەو هەرێتتمە ناستتراوە یتتان ئەو واڵتە  پێتتیراوە و وەک اەڵکتتی ئەو نتتاوچەیە
ناسراوە. بتۆ نمتونە لەوانەیە  ۆربەمتان بە ویمتتی اۆمتان نەبتووبک  بە عێراقتی و 
حە مان پ، نەکردبت،، بەاڵم بتارودۆای پەروەردەبتوون و ژیتانی ئتێمە لە عێتراق 
ئەو بویارەی بەسەر دابک . لە کاتێکتیا اۆمتان کتورد بتووی  بەاڵم وەک عێراقتی 

 . ناسراوی
ڕێکخمت  و کاری هاوبەش: مەبەستت لە کتاری ڕێکخمتتنی ڕێکوپێتڕ و  -٢

شکاوی هەر کۆمەڵە و یانە و ڕێکخراو و پارتێکە، کە لەالیەن ئەنتیامەکانکەوە بە 
گکتتانی لێ رستتکنەوە و دڵمتتۆ ی بتتۆ بەهێزبتتوون و گەشتتەکردنی ڕێکخراوەکەیتتان 

ی لەگەڵ هاوکتتتتاری و یتتتتارمەتکی یەکتتتتتر بتتتتیەن. دوای ئەوەش گکتتتتانی هاوکتتتتار
ڕێکختتتراو و کتتتۆمەڵ و یتتتانە و پارتەکتتتانی تتتتردا دەگتتتۆڕنەوە و بە هەموویتتتان بە 
گکانێکی هاوبەش اەبات دەکەن، کە بنکاتنانی کۆمەڵگەی مەدەنککە، چونکە هەر 
یەکێڕ لە ئەنیامانی هەر ڕێکخراوێڕ بە ویمتی اۆیان بوونە ئەنیام و بویتاری 

ن و ازمەتتتی ڕێکخراوەکەیتتان ئەوەیتتان داوە هەمتتوو تواناکانکتتان بتتۆ گەشتتەکرد
بتتخەنە کتتار. بتتۆیە چتتاوەڕوانی گەشتتە و پێشتتکەوتنی لەو جۆرەیتتان لتت، دەکرێتتت. 
هەروەهتتا لە هەر کۆمەڵگەیەکتتیا چەنتتیە ڕێکختتراو و یتتانە و پتتارت و کۆمەڵەکتتان 

 . یاتر و چوست و چاالک ب  ئەوەنیە کۆمەڵگەی مەدەنی بەهێز و کاریگەرە
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مانی کتتۆمەڵگە: مەبەستتت لەوەیە کە هتتک  کتر قەتتوڵکردنی هەمتتوو ئەنتتیایتته -3

کۆمەڵگەیەک نابکتە مەدەنی هەتا ئەوەی ڕێکخراوی بەرانتەەری قەتوڵ نەکتات و 
هاوکتتتاری نەکتتتات و ڕێتتتزی لتتت، نەگتتترت. دیتتتارە ئەگەر هەمتتتوو ئەنتتتیامانی هەر 
ڕێکخراوە و کۆمەڵێڕ یەکتریان قەتوڵ کترد و هاوکتاریی یەکتریتان کترد؛ پاشتان 

ختتراوە بتتۆ یارمەتکتتیان و هاوکتتاریکردن و پێشتتکەوتنی کتتاری ئەنتتیامانی ئەم ڕێک
ڕێکخراوەکانی تر بوو، ئەوا بناغەی بەدیهاتنی کتۆمەڵی مەدەنتی بەهێتز و پتتەو و 
ئاینیەیەکی گەش و درێواایەنی دەبێت. بەکورتی کۆمەڵی مەدەنتی لە ئەنهتامی 
چەنیی  کادری کارای جۆراوجۆر لە توانتا و بەرنتامە و بکرکتردنەوەی هتاوچەرخ 

ڕەگە ی جکتتتتتاوا  دادەمە ریتتتتتت. ئەوەش دوای ئەوەی هەستتتتتتی اێتتتتتزان و  و
تایە ەگەری و هۆ ایەتی و ناوچەیی و ئایکنی بۆ هەستی ازمەتکردن و بنکاتنانی 
کتتۆمەڵگەیەکی  رەیتتی ئەگۆڕێتتت. باشتریشتتە هەوڵەکتتانی ئەنتتیامانی ئەو کتتۆمەڵە 

متتاددە و  ڕێکختتراوانە بە قەنتتاعەت و بتتاوەڕی اۆیتتان بێتتت. نەوەک لە بەرانتتەەر
ازمایەتی و تێرکردنی ئارە ووەکتانی اتودی و ئەنتیامەکان بێتت یتان الستایی و 

 .114چاولێکەری کۆمەڵگەکانی دەوروبەر و جکهان بێت"
 ی  کتتتهش بکتتتهر دوو لتتتڕ دابتتتهستتته کان بتتتهنککتتتهدهمه کتتترت ڕێکختتتراوهده
ت بۆ ویمت ر حکومهرامەهبه قوڵێ  و لهڵیههه ناای کۆمەڵگەوه ردووککان لههه

 ن.کهکۆش  و چاالکی دهم( ت، دهڵڕ )النی  ۆر یان النککهکانی اهو دااوا یکه
 کان. حکزبه1
 . ڕێکخراوە سکنۆککەکان٢

متتتتا ی دامە رانتتتتین و چتتتتاالککی ئتتتتا ادانەی ڕێکخراوەیتتتتی یەکتتتت، لە متتتتا ە 
ی ڕاگەیەنتتیراوی جکهتتانکی متتا ی ٢1ستتەرەکککەکانی متتا ی متترۆڤە کە لە متتادەی 

کتتۆمەاڵیەتی و -سکاستتی، متتا ی ئتتابووری-ێوەنتتیی دەگەڵ متتا ی مەدەنتتیمتترۆ ، پ
ی ڕێکخراوی نێونەتەوەیی کتار و  9٨و  ٨7کولتووری، کۆنڤانمکۆن و بەڵگەکانی 

                                                                    
ی  ااپ و ناۆو کەیوانن کورد و کۆمەڵی مەدەنین  ااپی دووەد سال  انی خاانە ماااد مەنوەرن دلل 11٤

 .٢٠٠٤کردنەوەی  وار را  
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ی یاسای بنەڕەتکی کۆماری ئکمومکی ئێران باسی لێوە کراوە، متادەی ٢6ئەسیی 
کی لەمەر ی یاسای سەودای )با رگانی( ئێران، یەکەم یاسای سەرە5٨5و  5٨4

دامە رانتتتین و چتتتاالککی ئەو ڕێکختتتراوانەن کە چتتتاالکی ئتتتابووری نتتتاکەن و بتتتۆ 
 ناکۆش .قا انهی ماددی ت،

 ڵ،:تکی کۆماری ئکمومی ئێران دهڕهی یاسای بنه٢6ی ماده
"حکتتتزبگەل، کۆمەڵەیتتتل، ئەنهتتتومەنە سکاستتتی و ستتتکنۆککەکان و ئەنهتتتومەنە    

او ئتتتتتا ادن؛ بەو مەرجەی کە ئکمتتتتتومککەکان یتتتتتان کەمکتتتتتنەی ئتتتتتایکنی ناستتتتتر
نمتتتک ی ئکمتتتومی و بنەڕەتکتتتی ستتتەربەاۆیی، ئتتتا ادی، یەککەتکتتتی نەتەوەیتتتی، پره

کۆمتتاری ئکمتتومی پێشتتێل نەکەن. نتتاتوانرت پتتێ  بە هتتک  کەستتێڕ بگکتترت لە 
کردن لەو حکزب و ڕێکختراوانە یتا کەستێڕ ناچتار بتکەی بە ۆر بەێتتە بەشیاری

 ئەنیامکان". 
ڕێکختراوە ناحکومککەکتان بە دامە رانتینی ڕێکختراوی تێرمی "ئتێ  جتی ئتۆ" یتا 

دا  71( کە لە ڕۆژەنتتی دەی متتادەی 1945نەتەوەی یەکگرتوووەکتتان لە ستتاڵی )
یکننتتتتتامەی دامە رانتتتتتین و چتتتتتاالککی ئێتتتتترانک  ئا هتتتتتاتووە. لتتتتتههتتتتتاتووە، پێڕ

لە دوامک  ڕۆژەکانی دەوڵەتتی  ٢9/3/13٨4 ڕێکەوتی ڕێکخراوەکانی ناحکومی له
و ارەتتی ئکتوعتات و  ٨/5/13٨3وتی تەمی لەسەر پێشنکاری ڕێکتهمدەممەد اا

پەستتتنی و  ی یاستتتای بنەڕەتتتتی13٨متتتادەی ئەستتتیی بەگتتتوێرەی گەڕانەوەی بتتتۆ 
، نتتاوگەلی وەک "کتتۆمەڵە"، کتتراوه وێتتیا ئامتتاژهر درا. لهستتهبەکتتردەوە بویتتاری له

جێگتای  ئەنهومەن، کانوون، مەرکە ، گرووە، مەجمەع، اانە، مٶسمە دەتوان  بە
وشەی سا مان و دامە راوەکانی ڕێکختراوی کتۆمەڵگەی مەدەنتی )ڕێکتام( بەکتار 
بێ . دامە راوەکان دەتوان  بە هەڵەواردنی بابەتێڕ چاالکی و ئامتانهی هتاوبەش 
بە لەبەرچاوگرتنی ئەم پەیتوەوە ئەساستنامەکەیان وەک ڕایەڵکەیتان لت، بت، یتان 

ەکان. ڕایەڵکە یتا تەنتانەت دامە راوە دەتوان  بەنە ئەنیامی ڕێکخراوە نێودەوڵەتکک
چاالکەکتتان لە ڕاستتتای بەئامتتانج گەیشتتتنی اواستتتە مەشتتروعەکانی ئەنتتیامانی 
اۆیتتان، بەگتتوێرەی ستتەاڵحککەت و دەستتتەاڵتەکانکان و گەشتتەی چاالکککەکتتان و 
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 -ستتا انکان دەگەڵ بتتاقی دامە راوەکتتانی تتتر )چتتاالککی بەکتتۆمەڵی دامە راوەکتتان
ن هەیە؛ لە باڵوکتتتتردنەوەی باڵڤتتتتۆک و بەڕێتتتتوەبردنی توانتتتتایی یاستتتتایی  ۆریتتتتا

کۆبتتوونەوە و گردبتتوونەوە هەتتتا بویتتاردان و بەشتتیاری لە بویارەکتتانی دەوڵەت و 
تەنانەت ئامادەکردن و دانی پون و نەاشتە بە دەوڵەت یتا پارلمتان و تەنتانەت 

ی یاستای ٢6دواکاری بتۆ ئکمتوحی یاستای پێوەنییتیار بە واڵت، بەپێتی ئەستیی 
ەتکتتتی کۆمتتتاری ئکمتتتومکی ئێتتتران بەبتتت، گتتترت و گتتتۆل چتتتاالککی حکزبتتتی و بنەڕ

 ڕێکخراوە سکنۆککەکان لە چوارچێوەی یاسا ئا ادە".
یەکەم ڕێکختتراوی بەم شتتێوەیە کە ستتەرەتا تەنکتتا بتتۆ ستتاڕێوکردنی برینتتیارانی 
شەڕ دامە رابوو و دواتر پەرەی سەنی و بوو بە ڕێکخراوەکی جکهانی "ڕێکخراوی 

، ئێمتتتا (تتتی  ایکنتتی دامە را1٨36ودەوڵەتککە" کە لە ستتاڵی )اتتاچی ستتووری نێتت
- 1961بارەگایەکەی لە ژێنکڤی سوئکمە. یتا ڕێکختراوی لێەتوردنی نێتودەوڵەتی )
واڵت  150لەنتتیەن( کە مە نتتتری  ڕێکختتراوی متتا ی متترۆڤە لە جکهانتتیا، کە لە 

ها روهبارەگتای هەیە و  یتتاتر لە ستت، بتتۆ پێتنج مکیکتتۆن کەس ئەنتتیامی هەیە، هتته
(تتتکشی لە کەرنامەکەیتتیا هەیە 1977اەاڵتتتی ئاشتتتکی نتتۆبێیی ) یتتهم ڕێکخراوهئتته

لە  یهم پرۆستهکردن لتهجگە لە دەیان اەاڵتی نێودەوڵەتکی تتری . بتۆ پشتتکوانی
نی نهوومتهمەنشووری ڕێکخراوی نێتودەوڵەتی هتاتووە، ئه 10ڕۆژەنی  71بوگەی 

کتانی کتۆمەڵگەی ڵ ڕێکخراوهگهوکردن دهتوان، بۆ ڕاوێتی دهاڵیهئابووری و کۆمه
 رجۆرهن ، هتتهنهوومتتهڵ ئهگتتهریه دهرقاڵی کاروبتتاری هاوتتتهستته نی کتتهدهمتته
  ر.بهوڵی گونهاو( بگرێته ک )ههتی و پشتکوانککهیارمه

هەنتتووکە لە ئاستتتی هەمتتوو واڵتتتانی جکهانتتیا ڕێکخراوگەلێکتتی  ۆر لە بتتواری 
، ئتتابووری، ئتتاژەاڵن متتا یی، کرێکتتاری، ئەدەبتتی، جۆراوجتتۆری ئتتایکنی، اێراتتوا 

 کۆمەاڵیەتی، سکاسی، کولتووری، وەر شی، ژنان، منااڵن، کرێکاری، و ... چاالک .
کتتانی کتتۆمەڵگەی گشتتتی لە ئێتتران، "ستتەمەن"، "ئتتێ  جتتی ئتتۆ" یتتان ڕێکخراوه بتته
 کی چاالک :رهر س، بنەمای سهسهنی )ڕێکام(، بە تەکزیکرن لهدهمه
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 ەاشانە. اۆب1
 بەرژەوەنیی )غکر انتۆاعی(. ب،٢
 . ناسکاسی3
 

 نی:دهکانی کۆمەڵگەی مههۆکاری پێکهێنان یان دامەزراندنی ڕێکخراوه
 دۆستانەئا. مرۆ 

 ب،. پێویمتکی کۆمەڵگە
 پ،. هاوتەریەەوون دەگەڵ کۆمەڵگەی جکهانی

 تدێریی حکوومهت،. چاوه
کتتۆمەڵگەی  نیان لتتهشتتارومه ێک  کتتهلگتته راوهکان، دامهناحکوومکتته ڕێکختتراوه

نتتییی وهرژهها بتتۆ بهروهکانکان هتتهوپێشتتەردنی توانتتا و اواستتتهرهرخ بتتۆ بههاوچتته
کی یتهڵکهب، بتوونی ڕایهن دێموکراسی بتهساسهشی نێوانکان، پێکی دێن . ئههاوبه
رکرد و نتتتی کتتتارچهر نتتتاگرت، ههکان ستتتهتککتتتهاڵیهکۆمه  راوهدامتتته رباڵو لتتتهبتتته

تر رینتر ب،، دێمۆکراسی پاراوتر و تۆکمتهکان چوتر و بهشێوا ی کاری ڕێکخراوه
ی نکزامێکتی ک بنااتهکان وه راوهنتیان، دامتهبکرمه  ۆرێتڕ لته ر بۆیتهب،، ههده

 ن.کهی بۆ دهناس  و پێناسهدێموکراتکڕ ده
ڕێکختتراوە  بوونی ( دەڵتت،: هتته1٨06.1٨73جتتان ئکمتتتوارت مکیتتی بریتانکتتایی )

کان دەبێتە هۆی گەشە و یەکگرتوویی پێوەنتییکە کۆمەاڵیەتککەکتان تککهاڵیهکۆمه
و دەتتتوان،  ۆر هاستتان کتتۆمەڵگەی ڕامکتتاری بە وێومتتانێکی سکاستتکی دیتتاریکراو 
تووشتتتی کێشتتتە و گر تتتت بکتتتات. ئەو پێتتتی وایە بەگشتتتتی متتترۆ  لەو جتتتۆرە 

 کۆمەڵگەیانەدا س، جۆر ما ی هەیە:
 بۆ بەشیاری لە کۆمەڵگەی مرۆڤایەتی، . ما ی ئکنمانی1
 نەتەوە(،-. ما ی شارومەنیی )ئەنیامەتی لە دیاردەی دەوڵەت٢
 . ما ی مەدەنی )ئەنیامەوون لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی(.3
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"مکل" دەڵ، ڕێکخراوە مەدەنککەکان هێمای پێشکەوتوویی کتۆمەڵگەی مەدەنتک  
 ێوەکانی کۆمەڵگە دیاری دەکا".و  ەمانەتی ستانینی ما ی تاکەکان لە تو

( دامە رێتنەری حکزبتی کۆمۆنکمتتی ئکتالکتا و 1937-1٨91"گرامێشی" ئکتالی )
ئەو پێتی وایە  لە ڕێرەوانی ئەنیێشەی مارکمە هەڵەەت بە شکوەیەکی متۆدێرنتر.

ووشتتتکنی کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی پەککتتتان دەکەوت و اۆیتتتان یدەوڵەتەکتتتان بە هەڵ
کانی کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی بە  راوهەو دامتتتهتووشتتتی گر تتتتی ستتتەرەکی دەکەن. ئ

ستتتەنگەر دەشتتتوبهێن،، ستتتەنگەرێڕ بە دژی دیکتاتۆرەکتتتان کە لە کتتتۆمەڵگەی 
اۆیان دەترستێ . لە کتۆمەڵگەی مەدەنکتیا تاکەکتان بە شتکوەی ئتا اد بەدوور لە 
ازمتایەتی، هاوستتێتی و ناستتکاوەتی بە شتتێوەی دڵختوا  دەچتتنە نێتتو پەیوەنتتییکەکی 

کە ئەمە شۆناستتی تتتایەەتی پتت، دەبەاشتت،. ئەو دەپرستت،  عەقاڵنتتی کتتۆمەاڵیەتی
بۆچی شۆڕشی سۆسکالکمتی لە ئەورووپتادا بەر ترەوان نەبتووە و بتۆچی پرۆلکتاریتا 
وشتتکاری چکنتتایەتی بەدەستتت نەهێنتتاوەە نتتاوبراو بە داهێنتتانی چەمکتتی هەژمتتونی 
واڵم دەداتەوە کە، بە هتتتتتۆی ئەوەیتتتتتکە بتتتتتۆرژوا ی بتتتتتۆتە ئایتتتتتیئۆلۆژیایەک و 

یەتکی کتتۆمەڵگەی مەدەنتتی دەکتتا واتە هێومتتونکی کتتۆمەڵگەی لەدەستتت ستتەرکردا
دایە دەتوانێت دەستتەاڵتی اتۆی بمتەپێنێت، ستەرکردایەتکی هتزری و ئەاوقتی 
بتتتۆرژوا ی لە کتتتۆمەڵگەی مەدەنکتتتیا کتتتۆنترۆلی سکاستتتی کتتتۆمەڵگەش ممتتتۆگەر 
دەکتتتات، ئەو بەرەنگتتتاربوونەوەی ئەو  تتتۆرمە ئایتتتیۆلۆژیایە بە ستتتوودوەرگرت  لە 

  ان،. ە راوەکانی وەک حکزب و سەنییکا و پەرلەمان دهدام
گرامێشی پێی وابوو بتۆ ستەرکەوتنی شتۆڕش لە ڕووستکە دەبت، ئەنهومەنەکتان 
چتتاالک بکتترێ  و بتترەو بە کتتاری کولتتتووری و پەروەردەیتتی بتتیرت دەنتتا جتتگە لە 
دیکتتتتاتوریەت شتتتتێکی تتتتر چتتتاوەڕوانی شۆڕشتتتی ڕووستتتکە ناکتتتات. بەم جتتتۆرە 

 115لکزم پێویمتکی بە اەباتێکی بەردەوام و بەرباڵوەوە هەیە.سەرکەوتنی سۆسکا

                                                                    
کە نە مەنواااومەنە اماااانی و  1٩17سااااڵی  ساااەرنەخۆیی واڵتااای نەنالنااال لاااهم اااژووی  ل نەوانناااه115
 کردل کان دەستی پێیهیند مه
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 ( یەکێتتتتتتڕ لە دامە رێنەرانتتتتتتی 1٨16-17٢3 ێرگۆستتتتتتنی ستتتتتتکاتیەنیی )
کۆمەڵناسی لە چتاای ڕەوشتەنگەری بتووە. نتاوبراو پێتی وایە کتۆمەڵگەی مەدەنتی 
ئەوپەڕی پێشتتتتتتتکەوت  و شارستتتتتتتتانککەتە کە تاکەکتتتتتتتان لەوێتتتتتتتیا لە بەشتتتتتتتە 

"باشتری  کار بتۆ بکننەوە و چاالک دەب . ناوبراو ڕای وایه جۆراوجۆرەکانیا اۆ دە
 دەستەمۆکردنی دەستەاڵت، کۆمەڵگەی مەدەنککە".

تەنکتتتا ڕێگتتتای بتتتاش بتتتۆ پەرەپێتتتیان بە بەشتتتیاریی شتتتارومەنیان بە هێتتتزی 
دێموکراسی، گەشەی دامە راوە مەدەنککەکانی کۆمەڵگەی مەدەنکتکە. لە ڕاپتۆرتی 

(تتتتیا هتتتاتووە: پێشتتتکەوتنی 1997لە ستتتاڵی )گەشتتتەی جکهتتتانکی بتتتانکی جکهتتتانی 
کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی بتتتۆ پێشتتتگرتنی هەاڵوهەنتتتگەمە لە دەوڵەتەکتتتان گەلێتتتڕ 

 پێویمتە.
 وتتتتهم ڕهکتتتانی کتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتی و دان ێتتتیانانی ئتتتهڵیانی ڕێکخراوهرههستتته
م دوای ئته ر لتهدواتتر هته کرت کهڕۆژئاوا بۆ س، قۆناغ دابەش ده لهنیهسڤکیمه
 :وهگرێتهاڵتک  دهڕۆژهه که یهقۆنااهس، 
 

 ( یا شۆڕشی پڕشکۆی بریتانیا یا1٦٨٨شۆڕشی ) :یەکەم
 شۆڕشی ئارام کە بەبێ شەڕ و خوێنڕشتن، دەستەاڵت ئاڵوگۆڕی پێ کرا: 

دوای ئەم بتتتزاڤە بتتتوو کە شۆڕشتتتی پکشەستتتا ی لە بریتانکتتتا ستتتەری هەڵتتتیا و 
شۆڕشتگێوان توانککتان 16٨٨ستاڵی کۆمەڵێڕ گۆڕانکاری بە دوای اۆییا هێنا. لە 

بنەماڵەی ستکوارت لە تەاتی پاشایەتی بهێننە اوارەوە و وییکامی سێکەم لەستەر 
 ی هەبوو:رهاویشتهتەاتی اونکاری دابنێ . ئەم ڕووداوەش چەنیی  ده

. دەسەاڵتی پاشا سنوردار کرا. واتە سکمتەمی واڵت لە سکمتەمی پاشایەتکی 1
 تکی مەرجیار )مەشرووتە( گۆڕدرا.موتڵەق بۆ سکمتەمی پاشایە

. ئتتا ادی بە ستتەرجەم پتتارت و ڕێکختتراو و یتتانە )کتتۆمەاڵیەتی و ئتتابووری و ٢
 سکاسی...( درا. 

 . کار و دەسەاڵتی ئەنهومەنی لۆرد )پارڵمان( دیاری کرا. 3
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. لێهاتوویی و چاالکی بایەخ و گرنگکی  یاتری پ، درا لەجکتاتی ازمتایەتی و 4

 ناوچەگەرێتی. 
 .کمتەمی سکاسکی واڵت لە ئایکنی ڕەها بۆ سکمتەمی عکیمانی گۆڕدرا. س5
 

 دووهەم، شۆڕشی ئازادیخوازیی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا: 
 رانی ویتتویەتە یەکگرتووەکتتانی دوای دەرکەوتنتتی شۆڕشتتی ئتتا ادیخوا ی دامتته

کنتی (تتی  ای1776ئەمریکککەکان بەسەر دەوڵەتی بەریتانکای داگکرکەر لە ساڵی )
ڵیانی کتۆمەڵگەیەکی نتوت بە نتاوی کتۆمەڵگەی رههسەرەتایەکی نوت بوو بتۆ سته

ئەمەریکتتتتی. ستتتتەرکەوتنی ئەو شۆڕشتتتتە ئەو بەیاننتتتتامەیەی بە دوادا هتتتتات کە 
 (تی لە )کۆنگرەی قتاڕەی ئەمریکتا( امتتکە 1776)تۆماس جکۆرسۆن( لە ساڵی )

 :ڕوو کە گرینگتری  بەنیەکانی بریتی بوون له
 ۆڤێڕ ما ی ژیانی ئا اد و بەاتەوەریی لە ئەمریکادا هەیە.هەموو مر -1
گەل دەسەاڵتی ئەوەی هەیە کە داوای گتۆڕینی ئەنهتومەن و حکتومەت و  -٢

 سەرۆکی واڵت بکات.
هەمتتتوو تتتتوێو و ڕەگە ەکتتتانی کتتتۆمەڵگەی ئەمریکتتتا متتتا ی دامە رانتتتین و  -3

 .یەامتنەگەڕی پارت و ڕێکخراو، کۆمەڵە و یانەی تایەەت بە اۆیان هە
 

 سێهەم، شۆڕشی فەڕانسە: 
( و 17٨9ی تەمتتتتتتتوو ی ستتتتتتتاڵی  1ستتتتتتتت ێکی شۆڕشتتتتتتتی  ەڕانمتتتتتتتە لە )ده

باڵوکردنەوەی بەیاننتامەی ڕاگەیانتینی )متا ی مترۆ  و ئتا ادی هتاواڵتکەوون( لە 
( 1794 ( دوایتتتتتی بەستتتتتەرکەوت  گەیشتتتتتتنی لە ستتتتتاڵی )17٨9ی ئتتتتتابی )16

 و ئەم ئەنهامانەی هەبوو:سەرەتاکانی کۆمەڵگەی مەدەنی  ەڕانمە ڕەگی داکوتا 
ڕوواانینی سکمتەمی پاشایەتی لە واڵتتیا و دانتانی دەستتوری  ەڕانمتە لە  -1

 (1791ساڵی )
 چەس انینی یاسای مەدەنی لە  ەڕانمەدا. -٢




  


 

 کریڤۆ
 

 چەس انینی سکمتەمی اوێنینی بە ۆر بۆ هەموو چکنەکان. -3
 تیا.ئا ادیی دامە رانین و وەگەڕامتنی پارت و ڕێکخراوەکان لە واڵ -4
 چەس انینی ما ەکانی مرۆ  و ما ی چارەی اۆنوسک . -5
 

 ڕێکخراو )سازمان(
هەمتتتوو دامە راوە و ڕێکخراوێتتتڕ لە ئاکتتتام بۆشتتتایی و کەلێنتتتی کتتتۆمەاڵیەتی، 
سکاسی، ئابووری ستا  دەبت . ڕێکخراوەکتان، کەستایەتککەکی حقتووقکی ستەربەاۆ، 

اشتتانەی کولتتتووری، نەاوا  کە بتتۆ چاالکککەکتتانی اۆبەنتتاحکومی، بەرژەوەنتتیی
سکاسی، کۆمەاڵیەتی، مە هەبتی، مرۆڤیۆستتانە بەپێتی یاستای دیتاریکراو، چتاالکی 
دەکەن. ئەم ڕێکخراوانە لە گرووپتی بچتووک دستت پت، دەکەن هەتتا ڕێکختراوە 
 تتتترەمە ن لەاتتتتۆ دەگتتتترن، جکتتتتا لە هەمتتتتوو جکاوا یکەکتتتتانی چەنتتتتیایەتکی ئەم 

نە ئەمەیە کە هەر هەموویتتان، ڕێکختتراوانە، تایەەتمەنتتییکەکی هتتاوبەش کە هەیتتا
 شۆناسێکی هاوبەشکان هەیە.

تێکۆشتتتتتانی بەکتتتتتۆمەڵی ئامانهتتتتتیار بە دابەشتتتتتکردنی ئەرک و کارەکتتتتتان و 
بەرپرستتکارەتی، گرینگتتتری  تایەەتمەنتتییی ڕێکخراوەکتتانی کتتۆمەڵگەی مەدەنکتتکە، 

 لێرەدا مەبەست لە ڕێکخراو لە  انمتی مودیریکەتیا چککەە
کتتۆمەاڵیەتککە کە ئامتتانهێکی دیتتاریکراوی هەیە، بە ڕێکختتراو، دامە راوەیەکتتی 

ڕوانکنێکی تر، سکمتمێکە کە سنوورەکانی دیاریکراوە کە بە هۆکاری ئەوەیتکە بە 
 کردەیەکی )سااتار( ئاگاهانە، چاالکی دەکا.

 ( دەڵتت،، ڕێکختتراو، 1979-190٢تتتاڵکۆت پارستتۆنز کۆمەڵناستتی ئەمریکتتایی )
یتتان ئاگاهتتانە ستتا  کتتراوە هەتتتتا بە  یەکەیەکتتی کتتۆمەاڵیەتککە کە بەئەنقەستتت
 مەبەستی سەرەکی و دیاریکراوی اۆی بگا.

بنەماکتانی کۆمەڵناستکی اۆیتیا( دەڵت،، ڕێکختراوی  ەرمتی  "برووس کوئێ " )له
بەو دەستتتتە لە اەڵکتتتانە دەگتتتوترت کە بتتتۆ گێشتتتت  بە ئامتتتانهێکی تتتتایەەتی و 

انج و اواستت و دەکۆش . ڕێکخراوێکتی  ۆر بە ئامتدیاریکراو هەوڵ دەدەن و ت،
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مەییتتی جکتتاوا  دامە راون کە ئەمە پێوەنتتیی بە گەشتتە و بەربتتاڵوی بەردەوامتتی، 
 ژیاری مرۆڤایەتککە.

 
 جۆری ڕێکخراوەکان

ڕێکخراوەکان بەگشتی دوو جۆرن، وەک کۆمەڵگەکان کە ئێمە پێشتتر باستمان 
 کردووە  ەرمی و نا ەرمی:

کتتومی(، بە مەبەستتتتی اوا  ) ەرمتتتی، ئکنتۆتتاعی، ح. ڕێکختتراوی بەرژەوەنتتیی1
قتتتا انج و بەرژەوەنتتتیی دادەمە رت وەک ڕێکخراوەکتتتتانی با رگتتتانی، ئتتتتابووری، 

  انمتی ) انمتگە، قوتابخانە( و... .
نەاوا  )نتتتتتتا ەرمی، نائکنتکۆتتتتتتاعی، نتتتتتتاحکومی(، تەنکتتتتتتا بتتتتتتۆ . بەرژەوەنتتتتتتیی٢

کردنتتی بەبتت، چتتاوەڕوانکی متتادی پێتتڕ دت و چتتاوی لە هتتک  قتتا انهێکی ازمەت
وەک ڕێکخراوەکتتانی کتتۆمەاڵیەتی، ئەدەبتتی، چانتتی، ئتتایکنی، سکاستتی، متتادی نکتتکە 

 ژنان، ژینگەیی، منااڵن، اێراوا ی، پاراستنی ئاژەاڵن، کرێکاری و ... .
 ئەم دوو جۆری ڕێکخراوەیە ئەم بەشانەی بەرەوەی ل، جکا دەبێتەوە.

ڕێکخراوگەلتتتتی بەرهەمهێتتتتنەر، ئەم دامە راوانە لە متتتتاکەی ستتتتەرەتایی بتتتتۆ  -
 هێنانی ماڵ و باراانە دادەمە رێ .بەرهەم
ڕێکختتتراوی دەوڵەتتتتی، ئەم ڕێکختتتراوانە ستتتەر بە دەوڵەتتتت  و بەپێتتتی داب و  -

 دەستووری حکومات دەجووڵێنەوە.
ڕێکخراوی تایەەتی )اصوصی(، ئەم جتۆرە ڕێکختراوانە بە جێگتای کتۆنترۆڵی  -

 حکوماتەکان لەالیەن تاکەکان یا کەرتی تایەەت بەڕێوە دەچ .
ڕ، دامە راوەیەکتی ستەربەاۆیە کە ڕاست ێردراوێکی تتایەەتی هەیە و ڕێکخراوێ

نەاوا  دابتتمە رت )ئکنتۆتتاعی و دەتتتوان، بە نکەتتتی بەرژەوەنتتیی یتتا بەرژەوەنتتیی
نائکنتکۆتتتتاعی( بەگشتتتتتی ڕێکخراوەکتتتتان بەم شتتتتێوا ە و متتتتۆدێیە کتتتتار دەکەن و 

 دادەمە رێ .




  


 

 کریڤۆ
 

 . ئامانهیارە یا مەبەستمەنی،1
 هەکەی ااوەن بەرنامەیە،. بۆ گەیشت  بە ئامان٢
 . ستراتکویی دیاریکراوی هەیە،3
 . سەرچاوەکانی اۆی دەناس، و بەباشی کەڵککان ل، وەردەگرت،4
 . پشتی بە  انکاری بەستووە،5
 

 ڕێکخراوێک ئەم تایبەتمەندییانەی هەیە:
A،ڕاس ێردراوە یا ئامانهێکی دیاریکراوی هەیە . 
B. ترە(تر دەکا )یا سەر بە ڕێکخراو گەلێکیبۆ مانەوە، هاوکاریی ڕێکخراوەکانی 
C.بەرێوەبەری سەربەاۆی هەیە . 
D. .لە بەشە جۆراوجۆرەکان پێڕ دێت 
E. .ااوەن سااتاری لۆژیکی و  کزیکککە 
 ب، کتتهنگانین و شتککاریمان هتهڵمتهبت، دوو جتتۆر ههر ڕێکخراوێکتیا دههته لته
ن، دی نایتهوه نگانینهڵمتههه م دووب، ئتهکانی "ڕێکام" بتهسا ی و ئاکامهوشتڕه
 :بریتک  له مایهم دوو بنهئه

 تی(.ڕهیی )بنهکهئا. شککاری کۆڵه
 ییب،. شککاری ژینگه

 
 یی ڕێکخراوکهنگاندنی کۆڵهڵسههه

ی رچاوه: ستتهپێی متتۆدێیی لکویتتت بتتریتک  لتتهکتتان بتتهگتتی ڕێکخراوهبتتن  و ڕه
یتتی. ری( و کتتارکردی ڕێکخراوهناوه) تتهکان، شتتول ئکنتتا رکتتهی ئهمرۆیتتی، شتترۆڤه

و  وهبکتر دێنکتتهوه م بنچکنانتهوێتی و شۆناستی ڕێکتام ئتههه ایان بهوابوو بایهکه
، کانی مرۆیی نککتهرچاوهنییی سهوشتمهنکا ڕهبوونی ڕیکام تهوشتیڕه ست لهبهمه
 نی ب .ب، ڕوشتمهتری  دهکانیکهڵکوو باقی کۆڵهبه
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 یی ڕێکخراونگاندنی ژینگهڵسههه

 نیبوون بتهوشتتمهڕه ، چونکتهیهنگانینی ژینگهڵمه، ناسک  و ههم شرۆڤهدووهه
 .یهی ژینگهم ماکهرجهر سهرامەهبه تی لهرپرسکارهبهست بهمانای هه

 پێتڕ دت لته روونتی کتهی ده. ژینگتهیتهن دوو ژینگهموو ڕێکخراوێڕ ااوههه
م، ی دووهتهرانی و؛ ژینگته رێنتهرپرسان، پشتکیاران و دامهمرۆیی به یرچاوهسه

ری جۆرێتڕ کاریگته بته ک کتهیتهر ماکههته . واتتهییوهرهکی یا دهرهی دهژینگه
 مانک  بتریتک  لتهئته رگترت کتهریی لت، وهب، یتا کاریگتهر ڕێکختراودا هتهسهبه 

یانتتین، ت، ڕاگهوڵتتهشتتیاربووان، دهک، ڕکەبەرەکتتان، بتتهی جۆراوجتتۆری وهماکتته
 .116ر و ...مهێنهرههبه

ک وه م شتوێ  کتهکهکان یهجۆره جۆرێڕ له توانک  بڵێک  لە کوردستان بهده
ستتتیار بهی ئامتتانج و مهوهو باڵوکردنتته نتتیێڕ بتتۆ بتتاس و اواستتت و قمتتهناوه
ک: . وهبووهتککان هتتهیتهاڵنتیێکی کۆمهڕۆڵتی ناوه کتته بوونته م شتوێنانهئته بووههته

 .  رماوه و...سەرکانی، مزگەوت، تەککە، اانەقا، دیوەاان، گه
کانی کتتورد لە ستتەدەی نتتۆ دە و بکمتتت، یەکەم ڕێکخراوەکتتان وهدوای بزووتنتته

ن کتهر سێ  و چتاالکی دهسه کان دێنهنککهدهمه  راوهکانی نوێی دامهک جۆرهوه
نکا بتتۆ دا تتتهووتر هکنتتیێڕ باستتمان کتتردوون لێتترهکانی پێشتتشتتهبه لتته )چونکتته

 (.وهتر ناویان دێنکنهو باسکردنکان جارێکی وهبکرهێنانهوه
 هری لتتهیتتیوڵاڵی نتتهر پێشتتنکاری شتتێ  عوبهستته(تتتی  ایکنتتی له1٨٨0ستتاڵی )

 ٢00 شتیاریی  یتاتر لتهبه ی اتۆی بتهکتهماڵه ستنی کۆنۆوانمێڕ لهریانی بهجه
نتاوی  م ڕێکختراوی کتوردی بتهکتهستەرانی عەشتکرە کوردەکتان، یهبتۆ  س لهکه

  رت.مهی کورد دادهوهتهکانی نه"ئەنهومەنی کورد" بۆ پرسی ماک و دااوا یکه
یی مێتترد( ستتهن حتتاجی تۆ کتتق )پکرهالیتتهی "توتتاونی ترقتتی" کتتورد لهڵتتهکۆمه

مێتترد پکره هلتت جگتته قی بابتتان کتتهعکی نورستتی، ئکمتتماعکل حتتهعەبتتیولقادر، ستته
 ( هاتتتته190٨نتتتیامی "اتدتتتاد الترقتتتی" تتتتورکی بتتتوون ستتتاڵی )وانکتر پێشتتتتر ئهئتتته

                                                                    
  ای مردد نهادل نرامرا نراملكین دكتر احلل سا رین اینبن اخالا در ساامان 11٦




  


 

 کریڤۆ
 

کی کولتتووری و ڕۆشتنەکری بتوون و یتهڵه یاتر کۆمه یهڵهم کۆمه رانین. ئهدامه
 ی کورد بوو.وهتهی نهوهئامانهکان وشکارکردنه

 لتتهرمی کتتورد بتتوون کتته ی  تتهڵتتهم کۆمهکتتهی "هکوا"تتتی قوتابکتتانک  یهلتتهکۆمه
ی مان شتتێوههتتهمانک  بتته  رانتتین، ئتتهدامه نەوڵ هاتتتهستتتهئه ( لتته191٢ستتاڵی )
وری اۆیتان کتۆ ده یان لتهو قوتابکانتهنها ئتهقکی کتورد تتهرهی تواونکی تتهڵهکۆمه
اڵ ی دوستیانخوێنی و بۆ ماوهکان دهر هاوێنینگا به نەوڵ لهستهئه لهکه  وهکرده

ڕی جکهتتانکی ڵگکرستتانی شتتههۆی هه( بتته1914ستتاڵی ) کاریتتان کتترد و پاشتتان لتته
 وه،کار بوونتتتتهستتتتت بتتته( ده1919تا ستتتاڵی )یتتتتان کتتترد و هتتتتهباڵوه وهمتتتهکهیه

 متانی کتوردی ) اری کورمتانهکی ژوورو(  ناوی )ڕۆژا کتورد( بتهئۆرگانێککان به 
تاوی کورد" کوردی داامت و "هه رکرد، پاشان ڕێوێمی "اتداد الترقی"، ڕۆژیده

کی کوردستتانی موو الیتهکانی ههجۆراوجۆرهواڵه هه م ئۆرگانه، ئهوهی گرتهجێگه
شتیاری کۆنۆرانمتی ئاشتتی توانککتان به یهڵهم کۆمهش ئهوهلهاۆ گرتەوو، جگه له

ی تکی کتتوردرایتتهوێتتیا نوێنهریف پاشتتا( له)شتتهگوایتتا  ( بتت  کتته1919پتتاری  )
 .کردووه
 رکردهو ستتهن ئتتهالیتتهعالکی کوردستتتان" لهی تتتهڵتته"کۆمه (30/10/191٨لتته )
ر بتهقی" بتوون لهرهنتیامی "اتدتاد و تتهپێشتر اۆیتان ئه  رێنرا کهدامه وهکوردانه

ورووپا، ر ئتتهبتته نایان بردبتتووهقی" پتتهرهکانی نێتتو "اتدتتاد و تتتهمالکمتتته شتتاری که
ک ی )ژی (یتان وهباڵوکتراوه کانی کهرکردهسه کێڕ بوو لهقادر یهیی عەبیولسه

پێیانی بکتتتری شتتتهبتتتۆ گه و کاتتتتهاڵم ئتتتهکتتترد، بتتتهر دهپوتۆتتتۆرمێکی متتتۆدێرن ده
 رکتتهو ئهبتتوو بتتهده بتتوونی پێویمتتت بتتوو، کتتهیی کتتوردی بتتۆرژوای کوردیوهتتتهنه
ورووپی تانی ئتتتهوڵتتتهر دههستتتیی هکتتتوای لهوهتتتتهبکتتتری نه ربۆیتتتهڵەمتتتت،، هههه
 کترد بتهداوای ئۆتۆنۆمی ده تورککەدا مابۆوهر لهیی عەبیولقادر ههڵچنکەوو، سههه

کان مکل پاشتتتا ادهکان و جتتتهدراانکتتهرچی بهریتانکا هتتتهمریکا و بتتهپاڵ شتتتی ئتتته
 وهکانکانتتههۆی جکتتاوا ی بۆچوونهاۆیی کوردستتتان بتتوون و بتتهربهنگری ستتهالیتته



  

 


 

 كۆمەڵگەی مەدەنی لە كوردستان
 
ژینتی ترا ان و ئۆرگتانی ژینتک  کۆتتایی بته عالکی کوردستتان" لێتڕی تهڵهمه"کۆ
 .117هات

 اۆیی کتتتورد" لتتتهربهی ستتتهڵتتتهنتتتاوی "کۆمه ( ڕێکخراوێتتتڕ بتتته19٢٢ستتتاڵی )
  را.رۆم، دامهر هئه

 ی ئەو بوو.رهاویشتهحکوماتی ئارارات ده ( که19٢7ی اۆیکەوون )کۆمکته
ۆمەڵەی برایەتی" كە یەكەمکان باڵیاری شتاعکر هەردوو كۆمەڵەی "داركەر و ك

و متتوكەڕەم تاڵەبتتانی دایتتیەمە رێن ، دووەمکشتتکان، شتتێ  لەتکۆتتی حە کتتی و مەال 
ک (تتیا دەبتنە ستتەرەتایه1939ئەستوەدی مەحتوی درووستتی دەكەن، لە ستتاڵی )

بوونی حکزبتی هکتوا و هەر لەستەر اواستتی ئەوانتک  ڕە کتق حکیمتی بۆ درووست
  11٨كەسی یەكەمی حکزبی هکوا. و دەبێتە سەرۆن

کۆمتتتاری کوردستتتتانی لتتت،  کتتته 194٢ی کتتتورد )ژێکتتتاک( وهی ژیانتتتهڵتتتهکۆمه
م کتتتهک یهی کوردستتتتانیا یەککەتکتتتی ژنتتتان وهنێو کۆمتتتارر لتتتهو هتتته وهوتتتتهکه

ڕێکخراوی ژنان و یەککەتکی الوانک  وەک کۆرپەیەکی ستاو بترەوی پت، دەدرت 
 تا ئێمتا چاالک .و هه

مانەوت بە چاوێکی اەسارناسانە و بە شتێوەیەکی گشتتی، هۆکارەکتانی ئەگەر ب
سەرنەکەوتنی هەتا ئێمتای گەیشتت  بە ئامانهەکتانی بتزووتنەوەی مەدەنککەکتان 

 لە ئێران باس بکەی ، دەتوانک  ئاماژە بەو چەنی ااڵە سەرەکککە بکەی :
 . نائاگایی اەڵڕ لە ما ی کۆمەاڵیەتی و سکاسکی اۆی.1
ی و  انکتتتاریی کەمتتتی چکنتتتی هەڵەتتتواردەی کتتتۆمەڵگە )ئێیکتتتت( لە نائاشتتتنای. ٢

 تایەەتمەنییکەکانی و شێوا ی کاری مەدەنی و مۆدێرن.
 واۆی حکومەت.. تونیوتکوی و سەرکوتی ڕاسته3

                                                                    
 و کانهاڵتی عوسا انیهساتهد  یی کاوردن لاهو تاه وونی نیاری نهنارح انن  ۆشیارن لهوڕ  مهمهل 117
 مە مە ن سایتی مهتا مه ه

 ٢٠1٨ نح نی  یوان دەروااەی مینشیفاا لە ح نی كوردیلل سایتی دیپلۆماتیکح ودن سا رن ل مه11٨
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. بوونی باوەڕ و ئارمانهی شۆڕشتگێرانەی تتێکەاڵو بە تونتیوتکوی لەنێتو ئتێمە 4
کە چاالککی پو لە تونیوتکوی  ی هەتاوی60و  50و  40بەتایەەتی لە دەیەکانی 

لە قۆنااێکی  ەمەنکیا بە باوەڕەوە کاری پ، دەکرا و ئەو ڕەوت و چاالکتانەی لە 
پێتتواژۆ کۆمەاڵیەتککەکتتان و ئاشتتتکخوا ەکانیا چاالکککتتان دەکتترد بە سا شتتکار و 

 پرمەترسی و... دەژمێردران.
دا شتێوا ی کتار لێتره کان ئێمتهشێوا  و جۆری ڕێکخراوه بۆ  یاتر ئاشنابوون به

کوردستتان  نیی و جۆری چاالکی دوو ڕێکختراوی بتاو و پوچتاالک لتهتمهو تایەه
 ی .کهباس ده
 
 کانبی و زمانییهدهنگی، ئهرههی فهزراوه. دامه1
ستتتێنی کولتتتوور، به لتته ی کتته راوانتتهگشتتتی دامهو ڕێکختتراوانە یتتا بهموو ئتتههتته

 ن.کهک شێوا  کار دهیه نزیڕ به،بی کوردی چاالک  لده مان و ئه
 لتتتته  راوانتتتتهم دامهککی ئتتتتهرهک مکنتتتتاکی ستتتتهکان وهبککتتتتهدهئه نتتتتهنهومهئه
 کان لتهیکتهوێوه و  انکتاریی  یتاتر، چاالکککته شهبۆ گه اڵتی کوردستان  کهڕۆژهه

بی هدلی ئتتهکی گشتتتی موارگتتهیهشتتێوهبه م ڕێکخراوانتتهکتتۆمەڵگەدا چتتاالک . ئتته
کردن و رباس و شتترۆڤهبتته کانی اۆیانتتیا دێننتتهرنامتتهبه کتتوردی و جکهتتانی لتته

 اتۆوه بی و کوردناسی  ۆرتری  کتات بتهدهی ئهکانی چکرۆک، شێور، ڕانهژانره
نتیامانکان ن ئهالیهله وهجیی و پم ۆریکهبه که م باسانهنا ئهپه کا، لهراان دهته

و جتار نتا  بککتهدهکتانی ئهموو ڕێکخراوهی هتهڵهڵکهان کهکرێ ، پرسی  مباس ده
موو چتک  و شتیاریی هتهبه ، کتۆڕ و ... بتهمای ، کۆنگرهی ههشێوه جارێکک  به

جکا  نانهنهومهم ئهن.  ۆرتری  قا انهی بوونی ئهکهتوێوێکی کۆمەڵگە چاالکی ده
ی ئاستتی  انکتاریی وهر کردنتهیی و دێموکراستی و  انمتتی، به راوهباسی دامه له

ری شاعکر و چکترۆک و ڕۆمتاننووس و تتوێوه جۆرێڕ که به نیامانکانهیی ئهوێوه
م کتتتهتاوی یهی هتته60ییتتهکانی دهکۆتایکتته لتتته کتته وتووهڵکتتهباشتتکان تێتتیا هه

نتگ رهته ه تکان بتهتا ئێمتا  یاتری  ازمته ران ههکان دامهبککهدهئه نهنهومهئه
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ئاستی ئێرانکشتیا  له نانهنهومهم ئه.  ۆرجار ئهبی کوردی کردووهدهو  مان و ئه
ت بۆ پرسی  مانی کوردی و اوێنین تایەهم بههه بووهیان ههیاننامهلێیوان و به

 .ی پ، کراوهتکی ڕێویمی ئێرانیا ئاماژهڕهیاسای بنه له که م  مانهبه
 
 ییلی کرێکار. ڕێکخراوه2

و هێتتتزی مرۆیتتتی  و هماتتتته تی لتتتهڕهشتتتێکی گرینتتتگ و بنتتتهک بهکرێکتتتار وه
گرینگتتری   ، لهیههێنانی بۆ کۆمەڵگە ههمرههتوانایی به ری کهشهکۆمەڵگەی به

لی و  اکتۆرگته نییکانهتمهم تایەه. ئهکهر کۆمەڵگەیهنگی ههبهرتری  شهو کاریگه
وڵ و تێکۆشتتتتانی کرێکتتتتاران بتتتتۆ لۆژیڕ، هتتتتهستتتتتی ئکتتتتیۆک، ههری وهکاریگتتتته

 متهئه دوو دادت کهواکانی بهی اواست و داوا ڕهوهر کردنههێنان و بهستدهوه
ری و رامەتتتهکی ڕاستتاو و شتتتکیگێر بتتۆ بهیتتتهوهبزووتنه یکتتهوههۆکتتتاری ئه بێتتتهده

ر کتان ستهجۆرهنێو کتۆمەڵگە جۆربتهی کرێکتاری لتهوهنتاوی بزووتنته ت بهعکیاڵه
کوردستانی ئێتران  ی کرێکاری لهوه. بزووتنهوامهردهتا ئێمتاش بههه ڵەیا کههه
تاوی ی هته50ی یتهکانی دهتا کۆتایکتهتی هتهاڵیهکۆمه-کی سکاسیک پێواژۆیهوه

و  بوونی کارگتتهیی )نتتهبتتواری پکشتته وتوویی کوردستتتان لتته. پاشتتکهبووهبتتوونی نتته
نتتتی و کانی ناوهتتتتهی حکومهناهکانتتتهو شتتتکاو( و ڕوانکنتتتی تهی پێویمتتتت کاراانتتته
ڵیانی چکنتتتی رههستتته پێشتتتی بتتته وهکرده، بتتتهم جوگرا کایتتتهکردنی ئتتتهمکیکتتتتاریزه

 ۆری رهشتتتی هتتته. بهکوردستتتتان گرتتتتووه یی لتتتهپرۆڵتاریتتتا یتتتا کرێکتتتاری پکشتتته
بکناستتا ییا چتتاالک ر ێتتری و رتی وه، و کتتهڕگتتهوه را، لهمتته کرێکتتارانی کتتورد لتته

م کتتته. یهرقاڵی کتتتار بوونتتتهی کوردستتتتان ستتتهوهرهده کک  لتتتهیتتتهو ڕاده بوونتتته
ی 60ی یتهتای دهرهسته کان" لتهکاراانته بات لتهدرووشتمی "اته ڵیان بهرههسه
 نی لتتهدهباتی کتتۆمەڵگەی متتهشتتێکی گرینگتتی اتتهک بهوه تاوی بکمتتتران کتتههتته

نییکا، نیی  ستهمیا چهکی کهیهماوه توانی له وتهم ڕهئه ژمێردرت.کوردستان ده
 یان پت، بتیا و لتهرهی سکنۆی و کرێکاری پێڕ بێنتی و پته راوهو دامه ئکتدادیکه

  مانداڵی چکنی کرێکاران. کانیا بوونهاانهت کوورهتایەه به م کارگەکانرجهسه
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  را و لتهقز" دامتهکانی شتاری ستههاانتوانییکای نانه(تتیا "سته135٨ستاڵی ) له
نتیی ، "ناوه5٨هاری بته نیام وەرگرت. لهک ئهسی وهکه ٢00کی کورتیا یهماوه

ڕێوه واکانکان ڕێ ێوانێککشتکان بته را و بۆ داوا ڕهشت" دامهردهبێکارانی شاری سه
 برد.
(، 136٨) ستاڵی ی لتهکی متهر ڕاگرتنی یتادی یتهی بتهبۆنته بته شاری سنه له
ر ی )بکناستا ی(، کتانی وهکرێکاره ت بتوو بتهتایەه  رانی کهککان دامهنییکایهسه

 ستتتت کتتترا بتتتهو شتتتنۆش ده غەده، نتتتهبۆکتتتان، پکرانشتتتار، بانتتته لتتته متتتهدوای ئه
گشتی بریتتی کانکان بهداواکاریکه لی سکنۆی کرێکاری که رانینی ڕێکخراوگهدامه

دۆاتتتی ژیتتتانی کرێکتتتاران و  لتتتی کتتتار، گرینگکتتتیان بتتتهامتتتانینی هتتتهڕه بتتتوو لتتته
کان، دابکنکردنتتی پێیاویمتتتی بانکتته ک هاوکتتاری لتتهکانکان، دانتتی وام وهماڵتتهبنه

کتان و ناونووستی ی بێکاری بتۆ کرێکارهشوێنی کار، بکمه می و ئاسای  لهساایه
ردنتتتی ی دابکنککان بتتتۆ دانتتتی بکمتتتهنییتتتیارهپێوه ئکتتتیاری کتتتار و ئۆرگانتتته لتتته
پاستتاوێڕ  ک و بتهیهشتێوهرجارت بته و... . هتته تی، یاستای کتار و بکمتهاڵیتهکۆمه
 وهشتاویتنهڵوهو هه تککان کتراوهتونیوتکوی و ڕێ ێوان و مانگرت  دژایهت بهنانهته

ڵیان و رههککی ستتتتتهره. هۆکتتتتتاری ستتتتتهوهنوت ڕواویتنتتتتتهرلهتر ستتتتتهو جتتتتتارێکی
بوونی هتتتک  ژاریی ئتتتابووری، نتتتههتتته م ڕێکخراوانتتتهم ئتتتهرجه رانتتتینی ستتتهدامه
جێی رگرتنی نابتهوهڵڕی بێکتاری، کتهبوونی بکمتهناهکی کتار، نتهتێڕ بۆ تهمانه ه

وش و پێیاویمتتتتتی و گرتنی ڕهرچاو نتتتتهبتتتتههێتتتتزی کرێکتتتتار، له نکتتتتار لتتتتهااوه
 وینکتتان لتتهربتی دهکان و نارە ایتتهمانگرتنتته کانی کرێکتتار و پێشتتگرت  بتتهاواستتته

 .119وجودی کرێکاران بووهر دۆای مهرامەهبه
 نی ستکنۆی کرێکتارانی ئێتران لتهنهومتهنتیی گشتتی ئهرپرسی ناوهی بهگوته به
اڵم هتک  ، بتهیتهنی ستکنۆکی کرێکتاری بوونکتان ههنهومهئه 4٢0م ئێرانیا رجهسه
 ڵ، لتهو ده. ئهاران نککهوای کرێکککان بۆ داواکاریی ما ی ڕهاڵت و توانایکهستهده

                                                                    
جن شاای تشااک  مدااورل پایگااا  خ ااری تدلیلاای  ل اناارا یم خااا ن آرادل جناا ب کااارگری کوردسااتان11٩

 ڕوەل
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ر کتتاری اتتۆی، ستتهو پتتێ  چوونه موو کرێکارێتتڕ نووستتراوهئورووپتتادا نتتاوی هتته
هتاتنی کرێکتارانی  و بته بتوونی نککته م مکانکزمتهئێرانیا ئته اڵم له. بهتۆمار کراوه
کرێکتارانی  ت لتهتایەتهکترت، بهکرێکارانی نێواتۆیی ده درێکی  ۆر لهبکانک  غه

ر دێت هه م جۆره، بهیهو گر تکان هه تری  کێشهورهگه  ی یا بکناسا ی کهروه
ستاڵی ڕابتردوودا  5 ڵت،، لتهو دهوه. ئتهبێتتهتر دهی کوێکارانی نێواۆ گچکهو سۆره
( متتتتزی 139٢ستتتتاڵی ) ، لتتتتهبووهستتتتانی ئابووریمتتتتان هتتتتهاڵوههه %٢00نزیتتتتڕ 

 ٨0بتۆ  60نێتوان  ( شتێڕ لته139٨ ار بوو، ساڵی )هه 50 کرێکارێڕ ڕۆژت به
تتتیا باشتتتری  حاڵه لتته گتتهئه یکتتهوهستتەرنهیان به ڕۆژدا و، بتته ن لتته ار تمتتههتته

ک نکا نزیتتڕ یتتهوت تتتهگکتتر بکتتهڕۆژ کتتاری وه 15مانگتتیا  کرێکارێتتڕ بتتتوان، لتته
می کرێکارێتڕ  ۆر بری النککتهلته وت کتهکتهن ده ار تمتهد ههمکیکۆن و دووسه

 .1٢0وهبیۆ رێته ساتهم کارهک بۆ ئهیهچارهب، ڕێگه، دهرهمتکه
و تەنانەت ساڵی  نیامهیی کاردا ئهوهتهڕێکخراوی نێونه ئێران له یهوهیر ئهسه

م ری ئتتهبتتهڕێوهککی بهرهنتتیامی ستتهوام ئهردهمک  ستتاڵی بتتهنتتیه( بتتۆ چه139٨)
ی یاستتتای کتتتاری ئکمتتتومکی 131ی بوگتتته ها لتتتهروه! هتتتهجکهتتتانککە ڕێکختتتراوه

 کانی ڕێکختراوهچاالکککته کانی کتار و دان ێتیانان بتهنمتک هپره ئێرانکشتیا بتاس لته
متا ێکی کرێکتاری  هک  جۆره که دایهحاڵێڕ له وه، ئهسکنۆی و کرێکاری  کراوه

 ئێرانیا ناپارێزرت. له
ی یاستتای ٢6ستتڵی ی ئهدرێتتوه ، لتتهی یاستتای کتتاردا هتتاتووه131ی بوگتته لتته
نییی وهرژهستی پاراستنی ماک و بهبهمهی کۆماری ئکمومی ئێرانیا و به کتڕهبنه
 رماکان، کتتهوشتتی ئتتابووریی کرێکتتاران و کار تتهوا و یاستتایی و باشتتترکردنی ڕهڕه
یاستای کتار و  ر بتهکتانی ستهکانی کۆمەڵگەن، کرێکارهرچاوهری سهپارێزه مانهئه
کی ستتکنۆی یتته راوهتتتوان  دامهده یتتهیتتا ئکشتتێککان هه ی پکشتتهرمایانتتهو کار تتهئتته

تکی چۆنکتته  ۆرتتتر بتتاس لتته کتته یتتهیشتتی ههرهبمهته 6 م یاستتایه رێن . ئتتهدابمتته
                                                                    

 اای صانفی کاارگران سراسار کشاور ناا اک ار شاوک  ڕمایس کاانون سراساری انو   م اح هل 1٢٠
 1٣٩٨خرداد  ٢٢سای  ناشگا  خ رنگاران جوان 
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 وهکتا و بتاس لتهکار ده نیییار بهکانی پێوهکانی ڕێکخراوه رانین و چاالکککهدامه
ر ی کتار، نی بتهنهومتهئه رماکانی ئێتران لتهار تهرانی کم نوێنتهرجهسته کا کتهده
 ر ی پاراستنی پکشتهنی بهنهومهتی، ئهاڵیهکردنی کۆمهر ی دابک نی بهنهومهئه

نتیی ن ناوهالیتهکانی لهتی کتار و هاوشتێوهوڵتهمکی کار، کۆنۆرانمی نێودهو ساایه
تی اڵیته یتری کاروبتاری کۆمهن وهالیتهنتا لهکان یتا دهستکنۆکه نهنهومهر ی ئهبه
تتوان  نکا دهک تتهیتهکهکرێکتارانی یه کتا کتهده وهبته ها ئامتاژهروهناسترێ . هتهده
تکی رایتهنی ستکنۆی یتا نوێنهنهومهنی ئکمومکی کار، ئهنهومهس، ئه ک لهیهدانه

 بێت.کرێکارانی هه
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 کان:تییهاڵیهکۆمه ڵهڕایه




  


 

 کریڤۆ
 

 ای رباڵوی  تتتهها بتتتهروهکان و هتتتهنییکتتتهپێوه رنێت، ئتتتامێرهی ئکنتتتتهشتتتهگه
 کان دێتتتهئکنتێرنێتکتته وتنهمری پێشتتکهک ئتتهوه1٢1(Cyber spaceستتایەێری )
 کته کانهنیی نێو مرۆڤهڵێڕ پێوهمانای کۆمه واتادا به  ای سایەێر لهناسکرن.  ه

رچاوگرتنی جوگرا کتتای بتتهبتت، له ،راتیی مخابتتهرستتتههتتۆی کۆم کتتۆتێر و که بتته
 کتتته  ای ستتتایەێریکهمێکی ئتتتانوی  مکنتتتاکێکی  تتتهگتتتوترت. سکمتتتته کزیکتتتی ده

شتتی ی کهوانتتهپێچه نتتیی بگتترن، بتتهکتر پێوهڵ یتتهگتتهتتتوان  دهرانی دهکارهێنتتهبه
موو ئتامرا  و هته جێگورکێی  کزیکتی نککته شی سایەێردا پێویمت بهکه واقوی، له
ی متتاوس پێتتڕ دێتتت بتتۆ یتتا جووڵتته ڕێگتتای داگرتنتتی دوگمتته کتتان لتتهکردهو کار

نتتییی نێتتوان ئتتاپ یتتا... پێوهیل یتتا وات ی ئکمتتهڕێگتته گرت  لتتهنتتییمکنتتاک پێوه
ڕوو( و اۆ )ڕووبتتهی کتتورتی ڕاستتتهنتتی شتتێوهچه نکا بتتهپێشتتتر تتته کانی کتتهمرۆڤتته
شێوا ێکی  ۆر جۆراوجتۆر  وو، به ۆن یا تێیگراک( بلهواۆ )تەلەڤکزیۆن، تهناڕاسته
جا ی بتتۆ قکقی ؟ متتهکان جتتا ؟ حتتهنییکتتهشتتی پێوهکه.رباڵوتر لتت، کردووهو بتته
کان و سکاستتککه تێۆکرینتته کانی کتتۆمەڵگە بتتهوێواگێشتتتنی تاکتتهسترگتترت  و دهوه
م . لتتهیتتهرچاوی ههستتت ڕۆڵێکتتی بتتهرههستتت و بهرههلی دهگتتهبوونی پارادای هتته
 ڵتتتهوتووی ڕایهو پێشتتتکه شتتتهو گهرهکانی بتتتهستتتتێنی چاالکککتتتهبه ا و لتتتهدنێتتتوه
کی کانی گتتۆڕانی سکاستتی، ڕاستتتکهره اکتتته کێڕ لتتهک یتتهکان وهتککتتهاڵیهکۆمه

تی اڵیتهنتیێکی کۆمهههدا ئکمکتانی ستا کردنی ڕهستتێنهم بهلته 1٢٢.گرهڵنهحاشاهه
وڵی نتتاوبراو بتتۆ ێردینانتتی تتتونێ  و هتتهکتترت،  ران دابتتک  دهکارهێنتتهنتتوت بتتۆ به

)اجتمتاع( یتا )گزلشتا ت( ڵته ، کۆمهی مرۆیتی واتتهوهی دوو جۆر گردبوونهپێناسه
م رجهدواتر سته بات کهکار ده( یا )گماینشا ت( بهر کۆمەڵگە )جاموهرامەهبه له

کتربوون"، یتتتهر رامەتتتهبهکان و کولتتتتووری، "لهتککتتتهاڵیهکۆمه نتتتیانی  انمتتتتهبکرمه

                                                                    
ی داوشاه 1٩٨٤سااڵی  ،ی  یار   ناوو  لاه William Gibsonد جار ویلیاد گی اۆن، کهانۆ یهل 1٢1

 ) ،  Neuromancerم نا ر، ناوی نۆر  یاڵی نه یر ک کی ااناتی خه سای  ری له
 ساالی پۆلیتیاان گۆڤااری ردن ا و تهلیالا  نااای ساای ری نارای جنا ب کاکرمین  اشمن نرص  ل1٢٢

 ٣ ەمار  ددوو 
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ک قاڵنی" وهنتیی عتهک پێوهنته نتیی ستۆ دارانهر پێوهسهله "، بنااهمکی ڕاده"که
نتتتتتییی پێوه نتتتتتیهرچهکتتتتتات. ههبتتتتتاس ده ڵتتتتتهککی کۆمهرهنتتتتتییی ستتتتتهتمهتایەه
کتر ر یتهرامەتهبهک لهنێوبوێوانی نتهبه کهنییکه ای سایەێر پێوهرانی  هکارهێنهبه

" بتۆ ڵتهمکی "کۆمهچه له رنێت پێکان باشهرانی ئکنتهتوێوه م  ۆرێڕ لهاڵبوون، به
 رگرن.ڵك وهران کهکارهێنهکۆی به کردن بهئاماژه

تتوانک   ای ستاێەێردا دهکان یتا  تهتککهاڵیهکۆمه ڵهباسی ڕایه له گشتی ئێمه به
 باسی:

 های اجتماعی(ان )رسانهککهتکاڵیهکۆمه یانینه"سوسکال مێییا" یا ڕاگه
 های اجتماعی(کان )شەکهتککهیهاڵکۆمه ڵکهڤۆرک" ڕایه"سۆسکال نێت

 ی ڕی سایەێری، بکهناهی یان شهنی ته"سایەێر وار" الیه
  

 :Social mediaکان تییهاڵیهکۆمه یاندنهڕاگه
 ۆنی  یترەک و لته، وێه، تهر بهسه تێکنۆلۆژی رگرت  لهوهڵڕبۆ که کهواتایه 
کان تککتهاڵیهکۆمه یانینهکار دێ ، ڕاگهبۆ گوتوبێو به ی کهسانهرهو ئامێر و کهئه
کان، مککرۆبوگکنتڕ، گتهکان. هتۆڵی گوتتوبێو، وێەوره، الپتهکێڕ ب  لهتوان  یهده

گتی ر ڕهستهی ئاوانمتێڕ لهچوارچێتوه لته و ویییۆ و... که ، وێنهپادکەستویکی، 
 ژمێردرێ .شیاریی کۆمەڵگە دهبه

 یانینتتتتهک ڕاگهوه ستتتتتانهرهم ئتتتتامێر و کهد ستتتتاڵی ڕابتتتتردوودا ئتتتتهستتتته لتتتته
: ڕۆژنتامە، گۆڤتار، وەر نتامە، ڕادیتۆ، بووهرچاویان هتهاشی بهکان نهتککهاڵیهکۆمه

دانتی  ها لتهروه ۆن و... هتهلتهتەلەویزیۆن، ماهوارە، ویییۆ، ب، تێتل )بت، ستک (، ته
واۆ، ڕابواردن و پشتوو، یانینێکی بکمت  و بکنکی ڕاستهک ڕاگهیامی چاالکی وههپ

توانک  ده یان دیارهنههپهو ج، بووهوریان ههری و... دهر، ڕووناککیهنمایشی هونه
 مانتهئه ی  کتهستکنەما، مۆستکقا، شتانۆ، ئەدەبکتات، نکگارکێشتی و... بکته بته ئاماژه

 .وونەوە،  متکڤاڵ، کۆنگرە و... اۆیا بوونهکۆڕ، کۆب  یاتر له
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چکتر اودى  که یهمکییایه له و جۆرهدا، سۆسکال مکییا ئهتری  پێناسهسادهله 
ڤکزیۆن لتهک ڕادیۆ و تهکان وهمکییا باوه ناکات و، جکاوا  له نها قمهته اۆى به

ڕۆکى هاى نێتوهبته لته شێڕبه دات بە  بهڵڕ دهاه به و مکییاى چاپکراو ڕێگه
سۆستکاڵ  نتی جۆرێتڕ لته. چهوهکاتهسۆسکال مکییا باڵوی ده ى، کهو  انکاریکهئه

شتتیاریکردن و ى بهورهجکتتاوا ى گتته و مکییایتتهکووگتتوترا ئتته. وهیتتهمکتتییامان هه
 م جتتۆرهڵککتتیا بتتهڵ اهگتتهڵەوونى دهکرێتتت جتتۆرى تێکتتهده کتته کردنتتهنیییوهپه

 نیی بکرێت:پۆلێنەه
 بتتتته ڕێگتتتته سۆستتتتکال مکییایتتتته لتتتته م جتتتتۆرهسۆستتتتکال بوکمتتتتارکک : ئتتتته -
وێت نکشتتان )تتتاو( بکتتات یانتتهده ى کتتهرانتتهو ماڵ هدات ئتتهکانى دهشتتیاربووهبه
 تر.کانىشیاربووهکردنى بهماى نکشانهر بنهسهله
کانى یاربووهشتتبه بتته سۆستتکال مکتییا ڕێگتته ش لتتهم جتۆرهسۆستکال نکتتو : ئتته -
و ى ئتهوااڵنتهت و ههو بابتهر ئتهستهن یان کۆمێنتت بنوست  لهنگ بیهدات دهده

 برێ .رى سۆسکال نکو  ناودهماڵ ه به ، کهوهنهکهباڵوی ده رانهماڵ ه
 بتتته ڕێگتتته سۆستتتکال مکییایکتتته ش لتتتهم جتتتۆرهسۆشتتتکال  ۆتتتتۆ و ڤکتتتییۆ: ئتتته -
یان و کتهرهر ماڵ هسته نتهپیۆد بکه   ۆتۆ و ڤکییۆ ئهدات بتوانکانى دهشیاربووهبه
ر  ۆتتتۆ و ستتهدات کۆمێنتتت بنوستت  لهکانکشتتى دهشیاربووهبه بتته ها ڕێگتتهروههتته
 کان.ڤکییۆیه گرته
دات کانى دهبەشتیاربووه بته ڕێگته که سۆسکال مکییایه ویکک : جۆرێڕ له -
شتیاربووان به بته ها ڕێگتهروهیان و هتهکهرهن بۆ ماڵ همى نوسراو  یاد بکهرههبه
م پیۆد کتتتراون، کتتتهئتتته کان کەنوستتتراوه متتتهرههدات، نوستتتکنى  یتتتاتر یتتتان بهده
 .وهنهبکه
سۆسکال  له م جۆرهئه نگهکان: ڕهتککهاڵیهکۆمه سۆسکال نێتۆرکک ، یان تۆڕه -

 ش لتهم جتۆرهى ئتهوهئته دا ونێو کتۆمەڵگەى ئێمتهمکییا باوتری  جۆرى بێتت لته
دات کانى دهشتیاربووهبه به ڕێگه ، کهیهوهئه وهکاتهتر جکا دهسۆسکال مکییاکانى

ش متهکترى، ئههتاوڕێى یته نتیى بگترن و بەنتهیوهنێو اودى اۆیانتیا پهبتوان  له
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ى اۆیتان ورده لته یتهم ناوچهتى لهتایەهڵڕ بهى  ۆرتری  اهوههۆکارى ئه بۆته

 .وهنهکۆ بکه
یمتتەووک، ناو ئێتتران،  هواڵتی بتتهتک  لتتهاڵیتتهی کۆمهڵکتتهبتتاوتری  جتتۆرى ڕایه

ڕەتکی ڕێویمتتی کۆمتتاری پێی یاستتای بنتتهنتتی بتتهرچهتێیێگتترام، ئکنمتتتاگرام و.... هه
اڵم بتته کان تتتاوان نککتتهتککتتهاڵیهکۆمه ڵتتهڕایه نتتیام بتتوون لتتهئکمتتومکی ئێتتران ئه

می سکمتتته ربتتا  بتتوون لتته کیتێتتر کتتراون و ده ڵکانتتهو ڕایهشتتێڕ لتتههب چونکتته
ر بتۆ م تهستت و لهربهبه مهۆرهژمێردرت، بهتاوانی ساێەێر ده ی  به- کیتێرینگ

ش ئامتتتارێکی ڕاستتتت و ر بۆیتتته، هتتتهڵڕ دانتتتراوهبوونی دڵختتتوا ی اتتتهنتتتیامئهبه
 45 ن  یتاتر لتهکتهده وهن بتاس لتهکتااڵم ئاماژه، بتهستیا نککهر دهبهدرووست له
 ٢0 یشتتێنی تێیێگتترام  و  یتتاتر لتتهپیککهنتتیامی ئهئێرانتتیا ئه س لتتهمکیکتتۆن کتته
رپرستانی بتااڵی دا بهم نتاوهت لتهڵەهکار دێن  ههیمەووک بهسک   همکیکۆن که

ڵتێ ، کان دهوهرهک لێکۆڵتهاڵم وهگترن! بتهردهوه و پرۆگرامانهڵڕ لهڕێویمک  که
و کانى ئتتهت  انکاریکتتهنایتته وهمانتتاى ئتته کان بتتهتککتتهاڵیهکۆمه ڵکتتهرباڵوى ڕایهبتته
 ڵتتتتهڕایه ى لتتتتهیهانتتتتهو پهشتتتتێکى  ۆر لتتتتهبه تى بتتتت ، چونکتتتتهبابتتتته اڵنتتتتهڕایه
بتتتوانک   مهجۆرێڕ ئاستتتهکتتان  بتتهن کتتۆپکى مکتتییا باوهکانتتیا هتتهتککهاڵیهکۆمه

 تتتتتۆڕه بێت لتتتتهیهێکى اتتتتۆى نتتتتهنى پتتتتهو اتتتتاوه وهینتتتتهکى بتتتتاو بیۆ مکییایتتتته
 تى.تایەهیمەوکک  به ه گشتى و لهکان بهتککهاڵیهکۆمه
 

 کانتییهاڵیهکۆمه ڵهناو ڕایه کان لههۆکاری چاالکبوونی تاکه
کانی و هێنانی پێیاویمتتککهستتدهنگی چاالک بۆ وهردهنیی اوا ی: بهوهرژهبه

ڵڕ کان کتتهتککتتهاڵیهکۆمه ڵتتهڕایه ستتی دیتتاریکراو لتتهنتتییی کهوهرژههب گێشتتت  بتته
 گرت.ردهوه

 و بتته ئاگاهانتته کتته یهستتهو کهنگی چتتاالک ئتتهردهڵەواردنی ئامانهتتیار: بتتههتته
جێشتتتی لتتت، ڵکی بهبوێرت و کتتتهڵتتتیهی دڵختتتوا ی اتتتۆی ههڵکتتتهڕایه وهوریایکتتته

 گرێت.ردهوه
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ی ڕاده کتتته یهستتتهو کهستتتی چتتتاالک ئتتتهکردن: کهریشتتتیابوون و بهئاوێتتتته
ی  انێتت چتۆن و کتهکات و دهت دهکان مودیریکهڵ ڕایڵکهگهگون اۆی دهتێوه

 گرێت.ردهڵڕ وهو بۆچی که
بەر  وێتتهستانایی ناکهنگی چاالک وا بته ردهری: بهر کاریگهمەههه رگری لهبه
واڵێکتتیا یام و ههر پتتهر هتتهرامەتتهبه کان و لتتهکتتهڵکانی ڕایهریکتتهوژمی کاریگهتتته
 .وهشی ناکاتهباوه
 

 :Cocial Networkکان تییهاڵیهکۆمه ڵکهڕایه
کان و . تاکتهنیی نێوانکانتهکان و پێوهکان، گروپهشیاریی تاکهبه ک بهیهڵهڕایه
ک وه ڵکانتهم اهتکی نێوان ئهلێڕ پێڕ دێن  و نزیکایهکانکان گروپ گهنیامهئه

 شتتتتیاریکهم بهش و... ئتتتته ی هاوبتتتتهتی، با رگتتتتانی، حتتتتهتی، ازمایتتتتههاوڕێکتتتته
بت  و کانک  تێکچوژاوتتر دهڵکتهڕایه یتهم دیارده ۆرتربوونی ئته مە رێن،. بهداده
کان تککتهاڵیهکۆمه ڵتهبکترت. ڕایه شتککاری و شترۆڤه ڵکهئانالکزی ڕایه کرت بهده
وری ئتتاگر ده لتته کانی ڕابتتردوو کتتهدهستته کان لتته، مرۆڤتتهت نککتتهمکێکی نتتوچتته

رقاڵی ستته گێتتراوه،و بتتاس و چکرۆککتتان ده کتر قمتتهستتت و بتتۆ یتتهبهیان دهپاپۆتتته
کان الدێکتته رکانی لتتهتی بتتوون. کاتێتتڕ ستتهاڵیتتهکی کۆمهیتتهڵکههێنتتانی ڕایهپێك
ک یتهڵکهڕایه متهژنتان و کچتان، ئه یوهبوو جێگای کۆبوونتهیانان و ئێواران دهبه

و  ککتتهکان، تهمامتتهاتتانی ئاغاکتتان، حهکانتتا، دیوهحوجره بتتوو یتتا لتتهدرووستتت ده
و  وهک کۆبوونتتهوری یتتهده لتته بتته بتتوون کتته و شتتوێنهقاکان گشتتتکان ئتتهاانتته

 اڵم تشتتێڕ کتهاۆیان پێڕ دێنتا. بته ( لهNetwork) یانو تۆڕ ڵکهلێکهااڵن ڕایه
رگکتترت، ڵککان لتت، وه یتتاتر ستتەرنهکان بتتیرێت، و کتته م تۆڕانتتهئتته یکتتهوهئه بۆتتته

. کانتتهتککهاڵیهکۆمه ی تتتۆڕهشتتهگهتکتتیانی بهی دیهکتتتالی و یارمهستتتهرههتتاتنی که
 ی لتهبت، ست، پێناستهتا دهرهکان ستهتککهاڵیهکۆمه ڵەکهی ڕایهوابوو بۆ پێناسهکه
 :وهینهکتر جکا بکهیه
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 Cocialکان مرۆیکتته نییکتتهپێوه ک تۆڕێتتڕ لتتهکان وهتککتتهاڵیهکۆمه ڵتتهڕایه -

Network 
 Cocial Networkingکان تککتهاڵیهکۆمه ی تۆڕهشههێنان و گهڕاژەی پێڕ -

services 
 Cocialکان تککتتتهاڵیهکۆمه ی تتتتۆڕهشتتتهڕاژەی دیهکتتتتالی پێکهێنتتتان و گه -

Digital Networking services 
( 1954ستاڵی ) م جتار لتهکتهکان، بتۆ یهتککتهاڵیهکۆمه ڵهکارهێنانی ناوی ڕایهبه
کترد، تی چتاالککی دهاڵیتهستتێنی مرۆڤناستکی کۆمهبه لته ن جان بتارنێز کتهالیهله
 شتێڕ لتهکانی بهتککتهاڵیهکۆمه ر گروپهسهکی لهیهوهکار هات. ناوبراو توێوینهبه
و کانی لتتهتککتتهاڵیهکۆمه ڵتتهی ڕایهواژهستتتهرویج )نتتۆروێو( کتترد و دهنتته ڵکیاتته

کان و شتتککاری نتتییی نێتتوان مرۆڤتتهستتۆی پێوهکار بتترد بتتۆ وهدا بتتهیتتهوهتوێوینه
ش تی "بویتاردان"ی ئەنهتام دا. ئێمتهت چۆنکتهتایەتهکان و بهنییکتهمکانکزمی پێوه

تتوانک  کان دهتککتهاڵیهکۆمه ڵهڕایه بووانکنه وهوهی ناوبراڕوانگه وت بهبمانه گهئه
 بڵێک :
 :کان کاتێک پێک دێن کهتییهاڵیهکۆمه ڵهڕایه
 ک هەڵیەبەسترێ .ڵ یهگهنیییار دهڵێڕ گرێی پێوه.کۆمه1
 .ک، تاکێڕ، گروپێڕ یا ڕێکخراوێکهر گرێکه.هه٢
نتییی نێتوان ی پێوهوهیان و اوێنینهمانای پێشان کان، بهتککهاڵیهکۆمه ڵه.ڕایه3
 .وتی  انمت و  انکاریی نێوانکانهو ڕه م گرێکانهئه

ر ڕوو، هته کان امتتمانهتککتهاڵیهکۆمه تۆڕه له ی کهگشتککه و پێناسهپێی ئهبه
ی شتتهگرت  و اێراکتتردن و هاستتانکاریی گهقڵستتتی شتتهبهمه بتته ک کتتهبۆشتتایکه

 SNSکان یتا تککتهاڵیهکۆمه کان پێتڕ بێتت، ڕاژەیەکتی تتۆڕهتککههاڵیکۆمه ڵهڕایه
 گوترت.ده
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ک باشتتری  مکنتاک بتۆ تتوانک  ڕێکتام یتا "ئتێ  ئتی جتۆ" کتانک  وهت دهنانهته
ت و کی تایەتتتهیتتتهوری با نهده کان بتتتهتککتتتهاڵیهکۆمه ڵتتتهی ڕایهشتتتهڕاژەی گه

 1٢3ی .تێکی دیاریکراو، باس بکهبابه
( Social Networkکان )تککتهاڵیهکۆمه ڵتهی ڕایهواژهستتهبکمتتنی ده بته ئێمته
ی  بتتتتووک، و ک  تتتتهتکی وهاڵیتتتتهتۆۆرمی کۆمهکه، ستتتتەرنهمان بتتتتۆ پیتتتتهیتتتته

اڵم چ،. بهئاپ دهک تێیێگرام و وات ری وهبهلی نامهرمئامێرگهئکنمتاگرام و نه
 ر لتهتی بتهاڵیتهموی ستا انی کۆمهو هه ڵکهم ڕایهرچاو ب، ههبهمان لهوهب، ئهده
 ڵکتتهکتترت بڵێتتک  ڕایهو ده بووهچوونی تێکنۆلتتۆژی هتتهوپێ رهدایکەوونی و بتتهلتته

وتنشتتتتکنی و ڕاو و شکهمی ئهردهستتتته ت لتتتتهنانتتتتهکانی مرۆیتتتتی تهتککتتتتهاڵیهکۆمه
کان تککتهاڵیتهکۆمه ڵتهمکی ڕایهرکی باشتری چته. دهک مرۆ  بووهنێچکرڤانی، ته

ی  و بگتهتی و دینتامککی باشتتر ت،اڵیتهتۆۆرمی کۆمهپیته له یکهوهبۆ ئه هۆکارێکه
 رگری .ڵکی ل، وهکه
پتارادایمی  ڵێڕ لتهکان، کۆمهتککهاڵیهکۆمه ڵهکرت بڵێک  ڕایهجۆرێکی تر ده به
ی وهگۆڕینتهئامتانهی  بته نییکتهم پێوهنتیام . ئتهنتی ئهنیی نێتوان دوو یتا چهپێوه

یکان وام بوونی ڕادهردهگرن و بهلێڕ، شکڵ دهری پرسگهسهکان و چاره انکاریکه
  انتتت  لتتتهبتتتاش ده تی بتتتهاڵیتتتهروونناستتتانی کۆمهران و دهتتتتوێوه . چونکتتتهیتتتههه
ی واژهستتهده نتیام" لتهجێگتای "ئه بته رگرن، بۆ وێنهڵك وهلێکی ڕێکتر کهگهواژه

 ڵتهڕایه ڵ، کهپێمان ده یهواژه ستهم دهگرن، ئهردهڵڕ وه( کهActor)ر""کۆنێشگه
نێتتوان  تتتوان، لتتهو ده کان بتتوونی نککتتهنێتتوان مرۆڤتته نکا لتتهکان تتتهتککتتهاڵیهکۆمه
 ب،.ی  بوونی هه-ک کۆم انی یا ڕێکخراوێڕڵێڕ مرۆ  وهکۆمه
 و لته یتهنتییان ههتی و پێوههدۆستتای ک لتهیتهڵکهکان، ڕایهمرۆڤه ک لهریههه

ن. کتتهن و  انکتاری ئتاڵوگۆڕ دهکتتهکتر دههاوکتاریی یته م تتتۆڕانەدای ئتهچوارچێتوه
یناستتک ، نگ" دهرهتته" ه بتته موۆ ئێمتتهئتته ی کتتهوهش بڵێتتک  ئتتهوهتتتوانک  ئتتهده

                                                                    
 مهارتهای م ن  سای  مت م ملل توس هل 1٢٣
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ی  انکاری هوسا ان و گۆڕینه گهئه کان ب،، چونکهتککهاڵیهکۆمه ڵهمی ڕایهرههبه

با، تی نتهتی و هاوڕیکتههۆکاری دۆستایه کتر بهر یهسهکان لهری مرۆڤهو کاریگه
 دا.دهک یا هۆ ێڕ، ڕووی نهیهوهتهنه ش لهوشتی هاوبهریتی و ڕهپارادایمی نه

ڵت،: ده کته یتهوهئه کان کتراوهتککتهاڵیهکۆمه ڵهبۆ ڕایه که اڵم دوامک  پێناسهبه
کان ، "وێه"تتته ر بتتهگشتتتی ڕاژەگەلتتی ستتهرنێتی بهکانی ئکنتتتهتککتتهاڵیهکۆمه ۆڕهتتت

تتوان ، ڕا و بۆچتوونی وێتیا دهڵکان لهاته کته تۆۆرم یا ستایتێکهڕاژەی ئانوی ، پیه
ڵکانی تتر ڵ دۆستت و اتهگتهکانکان دهمهرههکیا بهیهوشه اۆیان، ئۆگریکان و له

 ڵ تتهی ڕایهو ه، ماتتتهن کتتهاتتهردهکان وای دهوهتوێوینتتهن. ئاکتتامی ش بکتتههاوبتته
ستتی بهمه بته تککتهاڵیهکان، تتاکی و کۆمهئاستته  ۆرێتڕ لته کان لهتککهاڵیهکۆمه

نتتییی ک، گرێتتیانی پێوهیتتهچارهکان و دانتتانی ڕێگهجۆرهجۆربتته ناستتانینی پرستته
داڕێوی و ڕێنتتوێنکی تی، سکاستتهشتتککوتکردنی کاروبتتاری تهتی، ئکتتیارهاڵیتتهکۆمه
کی یتهوهپێ، لێکۆڵکنهگکترت. بتهردهڵڕ وهکان کتهئامانهته کان بۆ گێشتت  بتهتاکه
واڵت، بتتۆ  ٢6ی ستتااڵنه ٢0بتتۆ  1٨ن متتهستتانی تهکه رێی ڕۆیتێتتر  لتتهواڵتتیههه
ی رچاوهک گرینگتتری  ستهتی وهاڵیتهکۆمهڵەی ڕایته مێتووودا لته م جتار لتهکهیه
 .1٢4لویزیۆن(ته رتر له)سهرگرتووه ڵککان وهواڵ کههه

وا پێشتتان  نووکتتهی ههکان و شتترۆڤهتککتتهاڵیهکۆمه ڵتتهڕایه وکردنین و کتتهشتته
ناستکنی  . جا چوونکهنیی"یهکیا، "پێوهیهڵکهر ڕایههه گرینگتری  ااڵ له دا کهده
ش مکتتتهم چهی ئتتته، شتتترۆڤههکان  ۆر دژوار و ئتتتاڵۆ ڵکتتتهرباڵوی پرستتتی ڕایهبتتته
 ر لتهن هتهکته ۆر ئاستتیا کتار ده کان لتهتککتهاڵیهکۆمه ڵته. ڕایهمهلێڕ ئاستتهگه
کان و ڕۆڵێکتتی وهتتتهتان و نهوڵتتهو واڵت و نێتتوان ده تا ناوچتتههتته را بگتترهماڵتتهبنه

 گر ت. اوڵقانینی وانهپێچه کان و بهری کێشهسهبۆ چاره یهگرینگکشکان هه

                                                                    
لی  کی دیویتاایهساتهر که ڵاهناسی ن کۆمهیا وو  و میناتاگراد و توییت ر د نه م  ه ی کهو مهل 1٢٤

متر مان کااهنیاتی ڕ ەانااهد ماه لااه اڵد  وونکااهکانن ناههیااتیاڵیهکۆمه ڵااه وونی ڕایهپ شاڤه و شااهناۆ گه
 لو ڵ ینهکان د تیهاڵیهکۆمه ڵهی ڕایهواە ستهر د گشتی  هکانی ن نهیهیتاڵیهکۆمه ماشنای تۆڕ 
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بتتۆ  نیێکتتهههستتاکارتری  جتتۆری اتتۆی، ڕه کتتۆمەڵگەی ستتایەێر )مهتتا ی( لتته
 .بته کان و...تی یا گروپهک دۆستایهنێوان تاک وه نیی جا لهکردنی پێوهدروست

ری بوونی ست، بوویتهمی هاوڕاییرههکان بهتککهاڵیهکۆمه ڵهڕی "کاستێڵز" ڕایهباوه
 اۆن:ربهمێوووی سه

 ی  انکاری. شۆڕش1
ستتتتتتتنی پشتەهداریی ئتتتتتتابووری بهرمایهی کتتتتتتارکردی ستتتتتتهوه. نوێکردنتتتتتته٢
 داڕێوی.رنامهبه
 .(تی  ایکنی1960ی )یهکانی دهکولتووریه وهبزووتنه. 3
 

 ن:مانهکورتی ئهڕوانینی کاستێڵز به به م کۆمەڵگەیانهندی ئهتمهتایبه
مهێنان و کێەرکێتتتتی نێتتتتوان رهتتتتهبه جۆرێڕ کتتتتهی ئتتتتابووری. بتتتتهشتتتته. گه1

 انمتت و  انکتاری و تێکنۆلتۆژی  موو کاتێڕ پتر پێویمتکی بتههه کۆم انکاکان له
 .نوت بووه

 ڵتتتهی ڕایهوهکتتتان چکنتتتی ژێتتترهجۆره جۆرێتتتڕ لتتته . ئتتتابووریی جکهتتتانی. بتتته٢
ڵ ئتابووریی جکهتانی گتهکی تونتیوتۆڵی دهنییکتهجۆرێتڕ پێوه کان بهتککهاڵیهکۆمه
 .یههه
کان ئادگاری واقوکی اۆیان ڵکهڕایه مهارهکان. ئهڵکه. چاالککی ئابووریی ڕایه3
ڕیکومتتی  و بتته وهتوێنتتهبتتاڵ اۆیانتتیا دهکتتان دههێتتیی تۆڕهن و هێییاتتهردهده

 گیێ .نیایی، دهئابووری و پرۆپاگه
ی وهبتۆ مانته کاندارهتمهدا سکاستهکان: لێترهڵکتهر بتاڵی ڕایهستهت له. سکاسه4

 دایتهکانیا بگرن. ئا لێرهر تۆڕهسهست بهاڵت ناچارن دهستهییان دهمه اۆیان له
 اا.ردهکان اۆی دهڵکهکۆنترۆڵی ڕایه

 و... .
 ڵتتتهنگانینی ڕایهڵمتتتهنتتتیی و ههدوای پێوهبتتته ی کتتتهرانتتتهو توێوه ۆرێتتتڕ لتتته

و باس و ئه که چ ، پێکان وایهدهڵکیا شیاریی سکاسکی اهکان و بهتککهاڵیهکۆمه
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ڤان، رهک بگتتتۆڕێکی بتتتهکان، وهتککتتتهاڵیهکۆمه ڵکتتتهی نتتتاو ڕایهسکاستتتککه اواستتتته
نتتییی جکتتتاوا  وهرژهگێتتوت. متتتۆدێیی بهدا دهنگکانهم هاوستتتهڕۆڵێکتتی گرینتتتگ لتته
ریی کاریگتتته اتتتات کتتتهردهن "شتتتۆ ڵ" و هاوکتتارانی وا دهالیتتتهپێشتتنکار کتتترا و له

کانی نێتوان سکاستککه باس و گوتوبێوه دان بهرهی پهر بنااهسهکان  ۆرتر لهڕهتۆ
کان و اواستت بتۆ ڵکتهنتییی نێتوان ڕایهتر پێوهجتۆرێکی دات، بتهکان ڕوو دهتاکه
لی باستی پرستگه کته هێزترهبته ستانهو کهنێوان ئه گشتی لهشیاریی سکاسی بهبه

ک وه سکاستتککانه م باستتههۆکتتار یتتا، بتتۆچی ئتته یکتتهوهر ئتتهستتهن. لهکتتهسکاستتی ده
شتتیاریی کان و بهتککتتهاڵیهکۆمه ڵتتهنتتیی نێتتوان ڕایهپێوه ڤان لتتهرهبگتتۆڕێکی بتته

 .باس کراوه وهرانهن توێوهالیهجۆر لهسکاسی، بۆچوونی جۆربه
وان تا گوتتتوبێوی نێتترهستته چتت  کتتههتتاردی  و شتتۆ ڵ، وای بتتۆ ده ستتتێنهم بهلتته
جۆرێڕ ڕێڕ بختات و  کان بهڵههاتووی ڕایهستدهتوان،  انکاریی وهکان دهتاکه
بتاس  گتوترت کتهش دهوهئه وهکی ترهالیە. لهوهرگای دیالۆگی دیاریکراو بکاتهده

هۆی دژوا ی و کان بتهڵکهی ناو ڕایهرانهبهواڵ و اههه مووهو ههو اواست و ئه
و شتتیاری و گرینگتتی بتتهکان ڕامێتتن  ئتتااۆ بهتاکتته یکتتهوههتتۆی ئه بێتتتهئتتاڵۆ ی ده

 نتییی ئادگتار بتهپێوه ران پێکتان وایتهتتوێوه ر بۆیتهن یا نا. هتهبیه پرس و باسانه
 کان )بتتهنای نێتتوان تاکتتهواۆی سکاستتی و بێگتترت و پتتهئادگتتار و دیتتالۆگی ڕاستتته

ئتاڵۆ ی و  مووهو ههکی  ۆر، پێ  بهیهڕاده کان( بهرنێتکهئکنته ڵکهی ڕایهواسکته
ها روه. هتتهوهبێتتتهکان باشتتتر ڕوون دهواڵتتهگتترت و مانتتا و واتتتای ههده پارادۆکمتته

 کتتتردن و ئانتتتالکزی باستتتهپراکتکزه کتتتا کتتتهوا ده واۆیهڕاستتتته نییکتتتهم پێوهئتتته
کتان، واتتا سکاستکه پرسته شتیاری لتههتۆی هاستانکاری بتۆ به بێتهکان دهسکاسککه
 کان بتهی تاکتهنگکزهڵ هاوڕێکتان و اتزم و ئاشتنایان ئتهگتهکان دهسکاستککه باسه
پ، بیا و  شهکان گهسکاسککه کان و دیاردهرکی ڕاستککهوڵیان بۆ دهستی ههبهمه
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هۆکتتتاری  بنتتتهکان دهکتتترت و ڕا و ستتتەرنههباستتتکان ده ی کتتتهرچاوانهو ستتتهئتتته
 1٢5کان.سکاسککه رهبوویه شیاری لهبه

  
 کی  ۆری لتتتتهکان، گۆڕانکاریکتتتتهگشتتتتتککه ڵتتتتهکانی ڕایهوتنهو پێشتتتتکه شتتتتهگه 
تی و سکاستتتی و... اڵیتتتهکان و ئاستتتتی جۆراوجتتتۆریی کولتتتتووری، کۆمهنییکتتتهپێوه
کان، ڵتهرنێت و ڕایهی ئکنتتهکارکردانته مووهو هتهدا و جکا لهم نێوه. لههێناوهپێڕ
 کی تتری  دهالیتهبتان و له باتتهکان دهد  انکاری سکاسکی تاکتهک باسمان کروه

 لی سکاسککان داوت.پرسگه
وگکتر شی سکاستی کتۆمەڵگە ڕهکرت و کهپات دهستێنی گشتی قهبه کاتێڕ که

یی دیهکتتاڵی و ڵکتهنێتو کتۆمەڵگەی ڕایه چتتهکرت، باس و اواستی سکاستی دهده
قتوژبنی  چنتهده م باس و پرستانهچ،، ناچار ئهده نێوله  ای گوتوبێوی ئا ادانه ه

گتتوورت. هانتتیانی سکاستتکی نتتیی نهێنتتی کتتۆمەڵگە دهکان و پێوهدیهکتالککتته ئتتامێره
و  ئتتتتاڵۆ تری  و چوتتتتتری  پێگتتتته کێڕ لتتتتهک یتتتتهکان وهتککتتتتهاڵیهکۆمه ڵتتتتهڕایه
دانی وێنتتتهگ ی دوای بێهکتتتوایی لتتتهکان،  ۆربتتتهنککتتتهدهمه رگریکتتتهری بهنگهستتته
نیان و ویمتتی ڕەواکتانی شتارۆمه لی یاستایی داواکاریکتهاڵتیاران و پتانمکهستهده
 کان شتتێوا ێکی نتتوێ  لتتهتککتتهاڵیهکۆمه ڵتتهگتترت. ڕایهڵکی، گتتو دهاتته شتتێڕ لتتهبه

م دێتت رههی تاک بهشێوهاڵم بهبه رچی گشتککهگهکان، ئهنییکهکۆمەڵگەی پێوه
ک یهستتهرهکه موو جکهانتیا بووەتتههته ن،. لتهری  دادهریگهکرت و کاو چ، ده

نی دهکانی کتۆمەڵگەی متهکان و ڕێکخراوهتککهاڵیهکۆمه وهبزووتنه ت بهازمه له
ستت، بتتواردا  بتت، لتتهئامتتانهی اۆیتتان ده بتتۆ گێشتتت  بتته وانتتهم بزووتنه)ڕێکتتام(. ئتته
 ب،:توانایان هه

                                                                    
نر نگاین دور   -ی اجت ااعی اا  توسا هی میالضان ن النامهڕ ناضی و دوستان مد ود ل ڕ  ر1٢5

 متغیر اای ه ناهتوجا  ای اجت ااعی نار مشاارک  سیاسای  ناان تأثیر شا که٩٦نپایی   ٢ ششمن ش ار 
 ٩٢1-٩٤٩اشی سیاسی و نر نگ سیاسی نل صفدا  اثرن سیاسین ندث میانوی
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نگرانی و یانتتتتتینی الیتتتتتهگهتناعهقه بتتتتتهشۆناستتتتتی گشتتتتتتی و  شتتتتتکڵیان بتتتتته
تتوان  تێکنۆلتۆژیی نتوت ده رگرت  لهوهڵكکه به وانهم بزووتنهکردنکان. ئهسکجبه
 ب ێک . م س، ئامانهههاسانی ئهبه 

تتتوان  بکتتروڕا کتر بەکتتن  و بناستت  دهیتته یکتتهوهبتت، ئه ستتانهو که ۆرێتتڕ لتته
، م پێکته. بتهوهک بهووڵێنهک یهئاکام وه و له وهنهک بکر بکهک یه، وهوهبگۆڕنه

نتگ و ، گرا کتڕ، دهوێنته ری و بتهشتێوا ێکی هونته یام، دروش  و هتزر، بتهپه به
 ک وانک ئا مایشتتگایهکان وهڵکتهها ڕایهروهن. هتهمۆسکقا چاالککی سکاسی بکته

کانی م توانایکتتهوێتتیا هتتهله هکتتان کتتکان و ڕێکخراوهتککتتهاڵیهکۆمه وهبتتۆ بزووتنتته
واڵ و ی هتهوهیانتینێڕ بتۆ باڵوکردنتهڕاگه نتهمک  بککهنگێن  هتهڵمتهاۆیتان هه
کی سکاسی چتاوی یهسهرهک کهنکا وهر تهکان ههتۆڕه م جۆرهکانکان، بهچاالکککه

 اوڵق،.کی سکاسی ده ایهڵکوو  هل، ناکرت، به
نی دهی کۆمەڵگەی متهنێکی شاراوهک الیهکان وهتککهیهاڵکۆمه ڵهها ڕایهروههه
ریتکی شتتتێوا ی نتتته کتتتان کتتتهکان و ڕێکخراوهوهبزووتنتتته داتتتتهده تتتتهر هم دهئتتته

کان و دروش  و... هاسانتر بکا و ک ڕێ ێوان، مانگرتنهکانی اۆیان، وهناڕە ایەتککه
توانتتایی  وانتتهم بزووتنه، ئتتهم پێکتته. بتتهوهستتتێتهک شتتێوا ی نتتوت پێتتڕ بەهتتتهله

ناوی نێو هتهرگرتنی توێوی الوی کۆمەڵگە و ڕێکخمتنکان لهب، بۆ وهباشتریان ده
 کۆمەڵگەی گشتی.

کان تککتتهاڵیهکۆمه ڵتتهکانی جتتیی ڕایهستتارهاه کێڕ لتتهیتته وهتریشتتهکیالیهله
کان وهکرستتانی بزووتنتتهڵگتکی ههتتتوان  چۆنکتتهر دههتته ستتانهرهم کهئتته کتته یتتهوهئه

ن و حکومتتتات داڕێوی بکتتتهرنامتتتهوان نتتتاتوان  بههێن ، ئتتتهن و ڕابگتتتهبختتتهڕیڕ
ن.  رێن  و کتتاری پتت، بکتتهکی دێمۆکراتکتتڕ دامتتهیتته راوهرن یتتا دامهبتتهڕێوهبه

 دایتهڕهم باوهرانی گۆڤاری " اری  پالکمی" لتهنووسه کێڕ له"ئکونی مورو ۆک"، یه
یمتتەووک و ک  هکان وهتککتتهاڵیهکۆمه ڵتتهگتتوترت ڕۆڵتتی ڕایهده ی کتتهوه: ئتتهکتته

کان و ر ناڕە ایەتککتتتتهستتتتهریی  ۆریتتتتان لهن و کاریگتتتتهکتتتتهرجوو دهتتتتتوتێر پتتتته
می ردهستتته و لتتته. ئتتتهرایی ستتتاێەێری"یه، جۆرێتتتڕ "ئارمانگتتتهیتتتهکان ههڕێ ێوانتتته
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یمتەووک یانی، تویتێر و  هگهی اۆی ڕاکهر سایتهسهکانی تونێ  لهاۆپێشانیانه
ب، بته م شۆڕشتهو ئته ڵکی نککتهکانی اتهوتی اۆپێشتانیانهڕه وتۆیان لهڕۆڵێکی ئه
(تتی 1357بکتر شۆڕشتی )منتی وه یهو قمهکرا. )ئهر دهش ههڵکانهو ڕایهبوونی ئه

م تۆۆرم پیتهوکات ئتهئته ت  ۆر شۆڕشی تری  کهڵەه، ههوهالنی ئێران امتهگه
 .1٢6بووە(ر بوونکان نههه و ئامێرانه سهرهو که
 

تای رهستته اڵتی نتتاڤک  لتتهڵکی ڕۆژهتتهکانی اتتهتککتتهرباڵوی ناڕە ایهپۆلی بتتهشتته
کان، نییکتته انکتتاری و پێوه دان بتتهرهپتته رچاوی لتته(تتتیا ڕۆڵێکتتی بتته٢011ستتاڵی )
ستتی دا ههجکهتان لته کانتهریم کاریگهوژمی ئه، تهوهڕابردوو ڕوون کرده  یاتر له

ر بته وتنتهک کهیهشتێوه رکام بههه شهحاڵی گهبوو و له شهپ، کرا و واڵتانی گه
ری  و نتوێی ئاکام گوورانی بتهبی لهییی واڵتانی عاره. شۆڕشهیهم دیاردهپوری ئه
 ڵتتهڕایهتکی یارمتتهبتته  ڵتتیا کتتهریان ههتی و سکاستتی ستتهاڵیتتهکۆمه تککتتهناڕە ایه
 چوون. ڕێوهاێراتر و هاسانتر به م پێواژۆیانهکان ڕێکخمتنی ئهتککهاڵیهکۆمه

نتتتاوی  یمتتتەووک بتتته ای  ه تتته م کنێڕ لتتتهمکمتتتر کتتته ( لتتته٢011ستتتاڵی )
 س بتته ار کتتهیتتان هتتهده یکتتهوههتتۆی ئه ی ئاوریتتل" بتتووه6ی الوانتتی وه"بزووتنتته

دژی حکومتات  هتات  و بته وهوا هم بانگتهئته نگده اۆپێشانیان و ناڕە ایەتی به
ری ناوهکان و  تهنییکتهتتی پێوهپێی ئامتاری وە اره. بهوهک کۆ بوونهوری یهده له

تا )هتته یتتهرنێت ههری ئکنتتتهکارهێنتتهمکیکتتۆن به 17  یتتاتر لتته م واڵتتتهمکمتتر ئتته
( ٢000) ڵ ستتتتتاڵیگتتتتتهراورد دهبتتتتته بتتتتته م ئامتتتتتاره(. ئتتتتته٢010ی  ێوریکتتتتته

 س لتتتهکتتته 450000نکا تتتته کتتته بووهتی هتتتهستتته لتتته 3691چوونی وپێ رهبتتته
 4 (تتتیا  یتتاتر لتته٢010ستتاڵی ) لتته متتهگتترت. جکتتا لهردهڵککان وهرنێت کتتهئکنتتته

                                                                    
  اایتا  پایگااا  ح یاالی صاالیفه  -نفااب شاا که  ااای اجت اااعی در انفااالب م اار دکتاار نیااانی ل 1٢٦
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 بووهنووستکان هتهوێەوو 160000ها روههته بووهیمتەووکی هتهس  همکیکۆن کته
 .1٢7کردان تێیا باس دهی-تی سکاسیدا سکی بابهسه له که

 ڵتتهم ڕایهنتتیامانی ئتتهران و ئهکارهێنته ۆری بهرهشتتی هتتهت و نێوئتتاانی بهبابته
ڵ گتهواوی دهتتهوار بتوون بته یی و اوێنتیهگشتی الو، شتارهبه که تککانهاڵیهکۆمه

 کته متانگی ژانویکته تی لتهوڵتهده م نتاڕە ایەتی دژهکهکانی نێو مکمر و یهئاڵۆ یکه
نییی ، پێوهوهوتهدژی حکوماتی ل، که ڵکی به نتری اهم کنێکی  ۆر مهدواتر که

 بوو.هه
کان دوو کتارکردی ناوی ناڕە ایەتکتهکان بۆ نێو هتهتککهاڵیهکۆمه ڵهڕایه چوونی
 بوو:گشتکی هه

 کان.. ڕێکخمتنی ناڕە ایەتککه1
موو کانکان بتۆ حکومتات و هتها یکتهویمت و دااو وانهکان، لهواڵه. ناردنی هه٢

 جکهان.
ی وهاێرایی باڵوکردنه م لهدا النککهو قۆنااهیمەووک لهکان،  هپێی ڕاپۆرتهبه

ردا رامەتتهبه وتەوو. لتهکتته  یرهلهتههێزی ئهری بتتهواڵتیهپتتێ  ههکانتیا وه انکاریکه
جۆرێڕ بتته ۆر الوا  بتتووهرنێتتتیا   ای ئکنتهر  تتهستتهبی بهکتتۆنترۆڵی واڵتتتانی عتتاره

 ش نکشتتتانی دا کتتتهیتتتهوهم کردهب چتتتوێن . ئتتته و هێڵتتتهگشتتتتی ئتتتهوڵکان دا بههتتته
کانی ستتهرهی کهجۆریکتتهجۆربه مووهو هتتهدا بتتهجکهانێتتڕ تان نتتاتوان  لتتهوڵتتهده
 لته کان بگترن، چوونکتهواڵ و  انکاریکهی ههوهباڵوکردنه نیی گرت  پێ  بهپێوه
 ستتت  بتتهپشتەه بتته مهارهکان ئتتهتککتتهاڵیهکۆمه رانی تتتۆڕهکارهێنتتهردا بهمەتتهرابه

یشتتتێنی تتتتر، پیککههتتتا ئهرشتتتکێ ( و جۆره کیتێتتتر،  کیته  انمتتتتی پرۆکمتتتی )دژه
 .وهر کردهکانی حکوماتکان بێکاریگهوڵههه

 ڵتهڕایه ڵمانی کتهی ستهوهاڵتی نتاڤک  ئتهڕۆژهته ( لته٢011کانی ستاڵی )ڕووداوه
نی بتتۆ دهمکی کتتۆمەڵگەی متتهچتته وتێتتڕ لتتهک ڕهتتتوان  وهکان دهتککتتهاڵیهکۆمه

                                                                    
ترج ه و لال لا  در ماااکویاساتیپانونایکاترینا اپژو شاگر موسااه انت ااد جهاانی و ڕواناط نای ل 1٢7

 اری  / منتشر شل  در نشریه   گادتلایص: مرتای  رخ
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رگکتترت و هاستتانکاری بکتتا بتتۆ ڵکی لتت، وهکان کتتهتکتتیانی بزاڤتتههاوکتتاری و یارمه
بتت، بتتتزانک  ش دهوهت ئتتتهڵەتتهنی )ڕێکتتتام(. ههدهکتتانی کتتتۆمەڵگەی متتهڕێکخراوه
 تککتتهو ڕێکخمتتتنی ناڕە ایه وهکۆکردنتته کان لتتهککتتهتاڵیهکۆمه ڵتتهریی ڕایهکاریگتته

 رێکی تتتتر و لتتتهڤتتتهک بتتتۆ دهیتتتهناوچه سکاستتتی لتتته-تیاڵیتتتهکانی کۆمهرباڵوهبتتته
 .تر جکاوا هستێنێکی سکاسکیتا بهکی سکاسی ههیهپێکهاته
ی بتتۆ ڕێکخمتتت  و و ڕۆڵتته( تێیێگتترام ڕێتتڕ ئتته1396 رانەاری ستتاڵی )بتته لتته
هان  ، تتاران، ئکمتۆهرهد، کتهشتهکانی مهشتاره کان لتهکی ناڕە ایەتککهرچاوڕوونبه

ڵوێمتتتکان ر ههدهبتتهڕاده دژی  وڵتت  و گرانکتتی لتته ڵڕ بتتهتێکتتیا اتته و... گێتتوا کتته
 لته یزانی، بۆیتهتی ئکمومکی ئێران باش دهوڵهده بوو که م هۆکارهر ئهگرت. هه

 نووستت  بتتهده و دێرانتتهئتته )ئێمتتتا کتتهدوایکانتته م کانی ئتتهدوامتتک  ناڕە ایەتککتته
 139٨ ی رماوه( ستهر ماوهکانی ئێران ههشاره متر اۆپێشانیان لهکی کهیهڕاده
ر ستهرنێت لهرباڵو و گشتتگکر ئکنتتهکی بتهیهشتێوه م جار واڵتێڕ ئاوا بهکهبۆ یه
مت   . )ئێمتتاش کتهرسام کردموو جکهانی سههه ڵڕ و اۆشکان ب چوێن  کهاه
کوردستتتتان ئاستتتایی  رنێت لتتتهوشتتتی ئکتتتتهم ڕهم دێرانتتتهریکی نووستتتکنی ئتتتهاتتته
 تاوی(.ی هه139٨ ی رماوهی سه6وه_بووتهنه

وتێکتتتی ک ڕهکان وهتککتتتهاڵیهڕایەڵە کۆمه ی  کتتتهگتتتهده و ئاکامتتتهوابوو بتتتهکتتته
شتتتتەی گێتتتتوت بتتتتۆ بانگەرچاو ڕۆڵتتتتی کەرەستتتتەی کتتتتۆمەڵگەی مەدەنتتتتی دهبتتتته

تی سکاستی اڵیهی ئاستی کۆمهوهر بوونهبه ودان بهچاالکککەکان، ڕێکخمت  و بره
 دا.لە جکهانی مۆدێرن
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 cyber war:ڕی سایبێری شه
کان تککتهاڵیهکۆمه ڵتهکۆم کتۆتێر و ڕایه ، لهکانی ئاوێتهنهالیه که ڕهجۆرێڕ شه

 ای  تته ڵچوون لتتهبتتۆ تێکهته ستتهرهک ئتامرا  و کهت هێڵتتی ئکنتێرنێتتت وهتایەتهبه
ستتتاڵی  رنێتی لتتتهری ئکنتتتتهگتتترن. "مێگتتتان بتتتۆرنز"، تتتتوێوهردهڵك وهستتتایەێردا کتتته

 ڵت،: بتهڕوو و ده ااتتهده مکتهم چهکی لهیهکی گشتی پێناسهیهشێوه( به 1999)
ڕێکردن، ، بتتتهوه: کۆکردنتتتهبتتتریتک  لتته گتتتوترت کتتهده و تکنککانتتهڵێڕ لتتتهکۆمتته

 ی کتتتتوالێتی لتتتتهوهاڵ و نزمکردنتتتتهکردنی هتتتته، دروستتتتتوهاراستتتتت ، شتتتتاردنهپ
یتیا  اڵ کهر دوژمنهستهڕ بهنی شتهالیته کێڕ لتهیته م جتۆرهبه ، کهکانه انکاریکە

 ی ارێزێت.گرت و دهردهوتی باشی ل، وهستکهب، و دهده
 انکۆی  ی ستراتویڕ لهی موتاالت راوهری ناوداری دامه"مارتک  لکەککی"، توێوه

ە" وێتتتوای ڕی  انکتتتاریی چککتتتهری کتێەتتتی "شتتتهیی و نووستتتهوهتتتتهرگریی نهبتتته
وت جتۆر کان، حتهڕی  انکاریکتهشته واو نکزامتی لتهی تتهپێناسته بته وه ادارمانهوه

 ڕوو: ااتهده یهم شێوهڕی سایەێری بهشێوا ی شه
ری ی ستتهوهستتتی پانکردنتتهبهمه بتته ری و کتتۆنترۆڵ کتتهرمانتتیهڕی  ه. شتته1

 .نیی دوژمنهنێوبردنی مێشکی بکرمهله دوژم  واته
داڕشتتت ، پاراستتت  و  پێکهتتاتوو لتته مای  انکتتاری کتتهر بنتتهستتهڕێڕ له. شتته٢

ڕان و دوای گه ڕدا به ای شه ه وت  لهرکهبۆ سه ی کهو سکمتمانهپێشگرت  له
  انکاری دان.

 ترۆنکڕ، تکنککی ڕادیۆیی یا کۆدنکگاری.لێکڕی ئه. شه3
و ڕوانکنتتی  لێڕ بتۆ گتۆڕانی بکرۆکته انکاریگته وێتیا لتتهله وانتی کتهڕی ڕه. شته4

 گکرت.ردهڵڕ وهکان و دوژمنانک  کهنهدۆستان، بێویه
می ر سکمتتهسته کرێتهوێیا هێرش دهله کهhacher)کان )ته-ڕی هاکێر. شه5

 شتنی وایرووس یا...(هاوی کۆم کۆتێری )به
ر  انکتتتتاری یتتتتان رامەتتتتهبهردانان لهم تتتتهیانتتتتینی ئتتتتابووری، لهڕی ڕاگه. شتتتته6

 ربوونی ئابووری.ستی سهبهمهکان به وتی  انکاریکههاسانکاری بۆ ڕه
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 .وهرهی سهش اااڵنهو شهڕی سایەێری پێکیت له. شه7
 هێرشتتکردنه ( بته٢010) ستاڵی م جتار لتهکتتههێرشتی ستایەێریی نێتو واڵتتان یه

 ٢007ت ستاڵی ڵەهستی پ، کرد )ههمریکا دهن ئکمرائکل و ئهالیهر ئێران لهسه
اڵم ی کردبتوو بتهشتنهم چهدژی گورجمتتان و ستتۆنکا هێرشتێکی لته بته ڕووسکه

نتتاوی "ستتتاک  نێتتت"  دا وایرووستتێڕ بتتهم هێرشتته(. لتتهبووهر نتتههتتا وێرانکتتهوه
 Businessپێی ڕاپتتۆرتی )ئامتتانج و بتته کانی ئێرانتتی کتتردهکککتتهناڤه  راوهدامتته

Insiderگتوترت ها دهروهوت! هتهپتاش کتهستااڵن وه ٢ککی ئێران ی ناورنامه( به
 وت .کار کهگون و له و وایرووسه ار کۆم کۆتێری  دهشێمت هه

و  یتتتههه متریانکی  ۆر کتتتهتێچتتتووه یکتتتهوهڵ ئهگتتتهده ڕانهشتتته م شتتتێوهئتتته
ریک  ری واڵتان و اهدهبهڕادهر سەرنهی لهبه وتووەته، کهریشکان  ۆرترهکاریگه

م موو ئتتتهن. هتتتهکتتتهده دهروهنووستتتی ژیتتتر و ورد و وریتتتا پتتتهرنامهستتتانی بهکه
بتت، ده وانتهپێچهردا بتت،، به ن و وێرانکتهئاستتتێکی مته لته ش بویتار نککتتههێرشتانه
ستتت پێتتزانک  و هه بترستتێی کتته و مۆدێونتتهبچتتووک و ئتته هێرشتتی  ۆرتتتر لتته

 انکتاری بتانکی اتوێنی ست ای  ک ئتاڵووگۆڕ پێکتردن بتهوه پێکردنکان  ۆر دژواره
ڕی روونتی و شتهڕی دهک شهی وهڕی دیکهشه جکا له مانهت ئهڵەهواڵتێڕ. هه

 کرێ .ده  ۆر  انمتکانه کانتککهاڵیهکۆمه ڵهنیی ڕایهههڕه ر بههه که رمهنه
رنێتی واڵتێتتڕ لێکی ئکنتتتهگهکارامتتتنی کتتاتکی ستتایتنگەتت، لهحاڵێکتتیا ڕه لتته
 ترستتتکی پێتتتیانی  انکتتتاریی ناڕاستتتت بتتتههێنکت، مهگتتتهوتۆ نهکی ئتتتهیهمهدهستتته
 ڵتهر ڕایهڕی  کزیکی، یا هێرشێکی قورس بۆ سهکاتی شهرانی نکزامی لهرمانیه ه

ی جتیی شتهڕهتتوانی ههکان و ترا ککی واڵتێڕ دهنییکه، پێوهانی و هکئکنتێرنێتکه
وانک  ئته مهارهت ئتهنانتهنیانی واڵتتان و تهکان و شتارومهربا هر ستهب، بتۆ سته

 1٢٨ن.بکه وانههێرشی پێچه

                                                                    
 دناع حق“ سای ری ناای در آیا اور  نه توس  موضوع و سای ری ن رد اک رن علی ااد  جنابل 1٢٨

  ڤ اینترناسیونال سای  دارد؟ م نا ”خود اا
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 یی واڵتتتتتهوهتتتتتهناهی نهئاژانمتتتتی تتتتته کی لتتتتهیتتتتهڵگه"ئێتتتتیوارد ستتتتنۆدێ " به
 هێرشتته مووهو هتته، ئتتهتێکتتیا هتتاتووه مریکا ئاشتتکرا کتترد کتتهکانی ئتتهکگرتووهیتته
 و واڵتتهئته ، وایکتردووهر ئێتران کردوویتهمریکا بۆ ستهئه ی کهباڵو و ئاڵۆ انهربه
 1٢9ڕی  بێت.شه له م شێوا هرگرت و  ێری ئهکی  ۆر وهیهوانه
هۆی  رم، بهڕی نههستراتێویی نکزامی ش له شێکهئێران به ڕی سایەێری لهشه
، ڕی ستایەێری و هێشتانیوویانهالماری شتهر پتهبته وتووەتتهکه م واڵتهئه یکهوهئه
( ٢010ستتاڵی ) . لتتهیانتتیووهو پێگه امتتتووهواوی اتتۆی ڕێڕتتته دا بتتهم بتتوارهلتته

دێریی ژێر چتتتاوهرگریی ستتتایەێری" لتتتهرارگای بتتتهنتتتاوی "قتتته ڕێکخراوێکتتتی بتتته
 کانی هێتزهژێر لکته له شێکهبۆاۆی به یری عامل" کهنیی غهدا هڕێکخراوی "په

 ای دێری  تتتهچتتتاوه م ڕێکختتتراوه. ئتتتهکار بتتتووهبهستتتتکانی ڕێتتتوی ، دهکتتتیارهچه
کانی ڕهموو شتههته لته یتهرچاوی ههکتا و ڕۆڵککتی بتهواوی ئێران دهرنێتی تهئکنته

 م واڵتتهکتانی ئتهی ئکمترائکل، هاکێرهگوتته نتیی  جتار بتهت چهنانتهسایەێری. ته
( و ٢014ئکمتترائکل )ئتتوتی  رنێت لتتهر ژێراتتانی ئکنتتتهستته هێرشتتکان کردووەتتته

 44بتای کتاتومێر کاره 1٢ی م جارێکک  ست ای ستایەێریی ئێتران بتۆ متاوهالنککه
. وهئکمتتانەول و ئانکاراشتی گرتته پارێزگتای تورککتای پچوانتی کته ٨1 پارێزگا لته

 (.٢015مارسی ی 31)
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ر ستهو وتتار له نتیێڕ ڕوانگتهنگانینی ههڵمهڕان و چاواشانین و ههدوای گه
حتک   تتوحی، ڕیز ڕهو ڕا و بۆچتوونی بته نووستراوه نی، چتاوم بتهدهکۆمەڵگەی مته

 شێڕ لهک بهتا وهرهسه وت کهتکی ب،  کز و جێگای ڕێزم کهسایهر و کهتوێوه
 ( کتهتاوی نووستکویەتیی هه13٨5ەی ئابووریی "تکۆریی نکۆکاپکتاڵکزم" )ساڵی کتێ
نتتاوی  تتتر بتته. دواتتتری  کتێەێکیهتتاتووە لێتترەدا شتتهو بهنتتیێڕ گتتۆڕان ئتتههه بتته

 ( و لتهتاوی نووستکویەتیی هته13٨6"مانکۆێمتۆی بااڵنوێنی نکۆکاپکتاڵکزم" )ساڵی 
 ت بتتهبارهر ستتهوی  هتتهئتته ڕێز  تتتوحی کتتههی بتتکهرهی ماستتتهکۆتایکتتیا نامتته
ی مانکۆێمتتۆی بتااڵنوێنی ڕهالپه 160رتووکی ڕاستکیا په . لهنککهدهکۆمەڵگەی مه

ی و شتتترۆڤه کتتتراوهر درێوهیشتتتی، هتتتهکهرهی ماستهنکۆکاپکتتتتاڵکزم و دواتتتتر نامتتته
کتتتڕ"ه ژێتتتر نتتتاوی "ژیتتتاری دێمۆکرات شتتتێکی تکتتتۆری نکۆکاپکتتتتاڵکزم بتتتوون لتتتهبه
 دا لهلێره که دراون(چاپ نه ی لهمانهرههو بهتا ئێمتا هک  کام لههه وهدااه)به
 اشێ . کورتی چاوێکی پێیا ده حک  بهی کاک ڕهر گرینگکی ڕوانگهبه

ت پێنگاوێتڕ نانهنی،  توحی تهدهباڵوی جڤاکی مهرلی بهر پرس و باسگهسهله
ک اڵتیاری کتتۆمەڵگەی جڤتتاکی وهستتتهکی نتتوێی دهههتتاوێوت و تکۆریکتت یتتاتر ده
تی ناعهقه قۆناای دوای گەیشت  به له کات و اوا یارهمێکی نوت وێنا دهسکمته
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 یهم نووستراوهنێرینتی ئته نی بتهدهکۆمەڵگەی مه ودان به رانین و برهدامه شێوه

تری ژێر چتتهی لتتهرمریه؛ وێتتوای کتتۆمەڵگەی  تتهاڵتێکی هاوتتتهستتته)کریڤتتۆ(، ده
ی وهکرت ئتهدا دهی  توحیکهتێەکنی و باسه  رت. له"ژیاری دێموکراتکڕ" دابمه

نتتتییی )صتتتورت بنتتتیی( سکاستتتی و ژێئۆپتتتۆلکتککی ئاوابه ، لتتتهڵێنهک  کتتتهلتتت، هتتته
ت نانتهته نتادرت )بتۆ مکنتاک کتورد( کته النتهو گهخ بتهدا، گرنگی و بایتهجکهانی
بات دا اتتهڕی دیمۆکراستتیو پتتهێنتتاو ئتتا ادی و گێشتتت  بتتهپ لتته دان ساڵکشتتهستته
و اڵم، متتادام لتتهنتتێ  بتتهکانی جکهتتانک  دادهنمتتک هموو پرههتته ن و دان بتتهکتتهده

اۆی اۆیتتان ربهاڵتی ستتهستتتهککتتان و ده دا نتتک ، بۆیتتان نککتتهنییکتتهت بهستتووره
د ستهشتار ئهبه تتری (سووریه )عێراق و  ۆر واڵتی  له ئێمتا که ب،. بۆ وێنههه
م لتته اڵم چوونکتته؛ بتتهی اۆیشتتی نککتتهکتتهداڕماوه اڵتی کۆشتتکهستتتهت دهنانتتهته

ڕی نێواتۆیی و کوشتت  و نیی  ساڵ شته، دوای چهدا دانی پێیا نراوهیهچوارچێوه
ی واڵتتان هێشتتا نانانتهاتت و پتاڵ پێوه ه مووهو هتهس و ئهی مکیکۆنان کهئاواره

دان سته ی ڕۆژئتاوا کتهتۆکتهو حکومهاڵم ئهناسرت! بهرمی ده ه اتی بههتا  و ت
ڵنای، و ، چاویان پ، ههیههه وهدهسهی ئهکهاڵتهستهر دهسه ی بهرهر شهمەهرابه

کان موو ڕۆژئاوایکتهی هتهقمته بته باشتووری کوردستتان کته ن یا لهکهبنکۆڵی ده
ئتتارامی و  نین و پتتو لتتهستتهشهدێموکراستتی و گه وان لتتهکهار جتتکی یتتهیتتهنموونه

ر دت و ستهبکنتک  چتی بهڕیۆرانتیۆم ده گاتتهده دا، کتهموو عێتراقهه له ناهککهته
نتووقێن  و و چاویتان ده ندهردهپێشی بته یهنیهرچی دڕههه و ڕۆژئاوایکانهر ئههه

اۆی کتوردی ربهتێکی ستهوڵه رانینی دهدامه ، جکهان بهواتهن! کهدهر دهتێی به
تی، متتا ی ئاستتایی و سرووشتتتی اۆیتته تر کتتهتانیوڵتتهی دهشتتێوه یی( لتتهوهتتته)نه

 بته ی ە بەڕێز  تتوحی،ب، ؟ بکهده دی ئێمهی ئه. ده"النککەم جارت ڕا ی ناب،"
ی وهتی ئتهگشت بته کتات، کتهی ئەم پرستە دهشتهنگهی  یتاتر گهکتهنوێکه ڕوانگە
 :یهرهو توێوهبۆچوونی ئه وهژێره
-هزرینتتی جڤتتاکیپانتتتای ت، نی" لتتهدهمکی "کتتۆمەڵگەی متتهچتته نتتی کتتهرچههه

م" و گتتوێ  مکنتتاکی "هێڵتتی ستتێهه ل، لتتهڕامکاریتتیا، موارێکتتی نوێەتتاو بێتتت لێەتته
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ریتی" ئکتتتیی ت( و کتتتۆمەڵگەی نتتتهرمی )حکوومتتتهی "کتتتۆمەڵگەی  تتتهوهجێگتتتره
ک "پتتردی وه و متتوارهریتی ئتته. بۆچتتوونی نتتهیهرانهپێشتتخهستواو دهتتته موارێکتتی

 بته رانهس ێشتخهده و نێرینتهاڵم ئهبه وهداتهدهاڵت" لێڕستهڵڕ و دهپێونیی اه
ری بتتتتتهڕێوهاڵتیاری و ڕۆنتتتتتانی اۆبهستتتتتتهکتتتتتانی دهموو جۆرهی هتتتتتهوهجێگتتتتتره
ک، جڤتتاکی مکی وهچتته ڵتتهڕۆنتتانی کۆمه ت بتتهڵەتتهمڵێنکت. ههاتتهواۆی دهڕاستتته
، وهرمی ستتوینه تتهرمی بتتوون، له تتهریتی، جڤتتاکی ستتڤکل، بهرمی، جڤتتاکی نتته تته
 ریه و... .اڵتیاری هاوتهستهده

اڵت، کۆتتا ڕۆژهته ت لتهتایەته باتی ڕ گتاریخوا یی کتورد، بتهبتۆ اته و نێرینهئه
تی اڵیتهمی کۆمهۆکواستی مکنتا سکمتتهئاکام گێشت . دیمبۆ به ی ج، هکوایهڕێگه
تر بردنتتی روهستتتی ستتهبهمه نتتی بتتههتتزری و کتترداری و ئایتتیۆلۆژیای هاوپێوه –

 که ی مرۆڤه راوه، گرنگتری  دامهی ئاسایشی ئاپۆڕهشهئاستی ڕووناکەکری و گه
نووس و ی دیتاریکردنی چتارهپرۆسته نیان لتهشیاریی شارۆمهبه کا لهداکۆکی ده
اڵتیاری ستتهی دهمکانته لته مهو سکمتتهتاکان ئتهرهری گشتتی. ستهبتههێزی ڕێوه
نتتتتاای  ی بتتتتۆرژۆوا ی لتتتتهشتتتتهپێی گهو بتتتته ڵتتتتیاوهری ههستتتته وه کۆداڵکمتتتتمه
. دێمۆکواستی داوه ی بتهرهداری پتهرمایهو دوایی سه وهتۆاتر بۆته وه کۆداڵکممه
ڵەواردن یتتا ی هتتهشتتێوه اڵتیارییا بتتهستتتهده نیان لتتهشتتیاری شتتارۆمهی بهبنچکنتته
ر وە ستتهڕێتتتهگه، دهوهاڵت اواستتتی گشتتتی بقۆ ێتتتهستتتهودا دهلتته کتته ر شتتێوههتته
ی ورهتایی. دهرهشتتتتی ستتتتهمی کۆمتتتۆنی هاوبهردهنی دوور و درێتتتتوی ستتتتهمتتتهته

ا و ری کۆمەڵگەکتانی پێتڕ هێنتوشی ناکۆچەتهردینی نوت( ڕهنکۆلێتکڕ )چاای به
و گونینشتتتتکنی و پاشتتتتانک   تایی ئتتتتاکنهی بتتتتوونی ئتتتتاپۆڕهرهڵیانی ستتتتهرههستتتته

ی شتتری  وێنتهنی دوور و درێتوی گهمهودای تهگریت . مهراۆ دهباژێرنشکنی به
هێمتتتای  کتتته ری تێکتتتیا بتتتاو بتتتووهروهستتتهو ژن ر کتتتردووهبهستتتتهری دهرامەتتتهبه

ناو دیتتتتتتری ک لتتتتتهر وههتتتتته - یتتتتته ی مێککنهگتتتتتهپکرۆ بتتتتتوونی سروشتتتتتتی ڕه
ستتتت. دار بتتتوونی چکنتتتی بااڵدهکوو پیتتتهنتتته –کتتترت دی دهکانک  بتتتهرهوه ینتتتیه

ژن  " چوونکتتهریکتتهوه"ژن ته مکتتهو چهری بتتۆ ئتتهروهستتهژن ربوینتتی ڕاستتتتر لتتهده
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 وری بکنکوهوکات دهژیانی کۆمرۆڤکی ئه وهری سرووشتی بۆ پێکهوهک تهنکا وهته
می بووایتتی و ستتت. داڕشتتتنی هتتزری  اڵ و سکمتتتهک ستتاالر و بااڵدهوه کنتته

ک هێمتای پکترۆ  وت  وهودا تهله که رستی بووهوت  پهی تهشێوه ئاییۆلۆژیکی به
تایی و رهمەۆڵی کۆمرۆڤکی ستهتابۆکان سه کان واتهپاوانکراوه سنووره ر بهرامەهبه
 نیدار بتوونی تتاک بتهدا پێوهنیی لێرهی شارۆمه. واتانیی  بووهی شارۆمهڵگهبه

ڵکوو و بتهوستانه ی چهشتێوهبته اڵتیاری نته ستهو ده بووه وهکانهتایکهرهسه کڵۆنه
 و بتووهکوو دانی کارووبتاری گشتتی ئتهو تته کردنی کڵۆنتهرکی ڕێکوپێتڕنکا ئهته
بوونی هتتتۆی هتتته وو و بتتتهستتت ێردرابئه  ی مێککنتتتهگتتتهڕه بتتته رکتتتهو ئهئتتته کتتته
باشتری  ئتاوای گونهتاو  ، به هگهو ڕهاۆیی ئهرهسهپشوویی و له نیی بهتمهتایەه
 مهردهو ستهپاقوی ئته رهری پکرۆ  و ههوهت بوونهجۆرێڕ ئا ره به چووهڕێوه به

ک بێچمتتتتی ڕۆنتۆکراستتتتی" وه. "ژهوهتتتتتهر  کراوهاتتتتودایی بتتتته-تا ئاستتتتتی ژنهتتتته
 وتوو و بتتهو پێکهتتاتنی کتتۆمرۆڤی پێشتتکهرهتایی بتتهرهی ستتهکردووی کڵۆنتتهشتتههگ
نهامکشتتیا ئه ل و لتتهتنکڕ، گتته، هتتۆ ، ئتتهماڵتتهرتر بتتۆ نمتتوونە بنهستتهکوو ی لهتتته
چتاوکرانی جتۆری ستی هتۆ  بت، ڕهنتری  کهمهته ودا بهله که وه اۆی ڕاناوهتهنه
دا مانهو سکمتتتهمووی ئتتههتته . لتتهرۆکی گێتتواوه)پکتتاو یتتا ژن( ڕۆڵتتی ستته  گتتهڕه

شتتکۆدارتری   ردینی بتتهری اتتولی چتتاای بتتهبهرلهل ستتهستتهتێروته یدێمۆکراستتک
تی اڵتیاری پاشتتایهستتته رانی دهدامتته . بتتهرشتتتی کتتردووهرپهی گونهتتاو سهوێنتته
ئتتاوای  ستتی بتتهرایی دێمۆکراکتتانی ستتاکار و بتته. جۆرهنگتتی دۆڕانتتیووهڕه رهبتتهرهبه
نی متتهته ی بتتهدرێتتوه وهکانهاڵتیاری ستتۆمێریهستتتهی دهمکانتته و بتتاڵو لتته شرپتته

و  کانتتتهنهشتتتای کاهه-می اتتتودار سکمتتتتهمەتتتههه وام لتتتهردهبتتته کتتته اتتتۆی داوه
نتتتیی کان ناوه.  یگوراتتتتهی بتتتووهکشتتتهم پاشهردهاڵتی مۆناڕشتتتێکی ستتتهستتتتهده

می دۆگمتاتککی بکتر و چ، کردنتی سکمتته ۆژیا بوون و بهداتاشکنی ئایک  و مکتۆل
دا هێنتتا. لێتترهدا ڕادهاڵتکانستتتهک دهتتتهکتترد و لهیتتان داگکتتر دهڕای گشتتتی ئاپۆڕه

اڵتی ستتهی پکترۆ  بتوونی دهر بکرۆکتهرامەهبه کان لهاڵتیاری گشتی ئکرادهستهده
وام ردهبوو و بتهکانکی نتهربەرهو، توانای بتهتا کزیکی ئهی مهرچاوهمۆناڕشی و سه
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کانی ئاتێنتا شتارهتوڵهکرد. دێمۆکراستکی واڵتتی یۆنتانی کتۆن و دهی دهکشهپاشه
ی ژیتتان و پکشتته ڵ شتتێوهگتتهش دهتتتهو بابهئتته بکنکتتوه اتتۆوه ی  ۆری بتتهشتتهگه

ئاڵشتی  ری ووداگهکان سهکی یۆنانککهرهی سه. پکشهیهنیی ههدا پێوهکانیۆنانکه
ئتتتتایک  و  ک هتتتتک  شتتتتێوهتتتتتهو جکهتتتتان بگتتتتۆڕی با رگتتتتانی له  ریتتتتایی بتتتتووه

ر و وداگهوامی ستتهردههتتۆی کتتۆ؟ کتتاری بتته ستتتێت و بتتهناوه وهکتتهمێتۆلۆژیایه
ر سه گۆڕ بهکی نهری  اڵەوونی دۆگمایهگه، ئهئایکنی تا ه م ئاشنا بوون بهردههه

ک ئایکنێکی وه بووهرگکز بۆیان نهلۆژیاکانی یۆنانی هه. مکتۆوهبێتههزرییا الوا  ده
اڵتیاری دۆگمتتایی ستتتهپێ  و دهڵتتیا بمتتهی کۆمهر بکرگتتهستتهپتتاقوی ئاستتمانی به

ی شتتێوه بتته و مکتۆلۆژیایانتتهڵ بێتتت و ئتتهو بۆچتتوونی کۆمتته بکرۆکتته چویتتان لتته
یتان  رگکتردراوهڵککان ل، وهرقاڵ کردن و ڕابواردن کهڤۆک بۆ سهچکرۆک و دره
 که یهتی شانۆ. دێمۆکراسی داگری اواست و ویمتی گشتی ئاپۆڕهکراون به بابه

 نگ و کارامتهتکی هاوستهرایتهبهڕێوهڵەوێردراو و هێتزی بهی کتادری هتهشتێوه بته
 بێتتتتهی دێمۆکراستتتی دهکزیکۆلۆژیکی  اراوهنێتتتت. اتتتۆی واتتتتای لتتتهاتتتۆی ڕاده

ر ستتهله وهاڵم لێکیانتتهر ئۆتۆکراستتکیا(. بتتهرامەتتهبه هڵڕ" )لتتاڵتیاری اتتهستتته"ده
ر بکترت و ستهی لهواشهتێگێشتنی چه یهبۆی هه اڵتیاری ئاپۆڕهستهتکی دهچۆنکه
تکی رایتهنگی ڕێەهجی گشتتی و ناهاوستهڕه  متهڕهڵ واتتای ئانارشتکزم و هتهگهده

ری ڕێکوپێکتتیا بتتهی ڕێوههاتتتهاڵتیاری و پێکستتتهکوو ی دهبوونی تتتهڵ و نتتهکۆمتته
رکرانی بهستتتهپێنتتاو ده ری کتتارا بتتوون لتتهگتتهدا ئهو دۆاتتهلتته تێتتڕ بچێتتت، کتته
ژێتر  وهاڵتهستههۆی ده ری ئاسایشی گشتی بهر و ممۆگهرامەهپاراستنی ما ی به

 وێت.کهپرسکار ده
 یهمێوینهتێکی لهابه، بوهڵهکۆمه و بهنیی ئهاڵت و پێوهستهی گشتی دهپێکهاته

 بته کته ر بتووهستهریان لهی جکتاوا  و دژبتهشتهنگهنوایتان گهنتی و ااوهبکرمه که
 بتتریتک  لتته رهممتتهو جهستتتاون. ئتتهنگێکیا وهبهری شتتهممتتهدوو جه گشتتتی لتته

 اڵت". لتتتهستتتتهنیاری دهستتتهنگرانی ڕهڵ و الیتتتهنیاری کۆمتتتهستتتهنگرانی ڕه"الیتتته
ڵ ئتتاوای تێکتته بتته ن کتتهوتتتی تتتر هتتهڵێڕ ڕهدا کۆمتتهرهممتتهو دوو جهی ئتتهمکانتته
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کانی تکتتۆکوات اڵتهستتتهی دهیکتتهوهی ئهچتت . دوو وێنتتهر دهممتتهر دوو جههتتهبه

 ڕاوی "شاری اودا"دا پێت، وایتهپه گۆستک " لهنت ئه)ئایکنی( و سۆشکالکزم . "سه
لی اڵت و ڕێمتاگهستتهژێتر دهکان دهموو مرۆڤههه له ڵهرباڵوتری  جڤاک تێکهبه

 دان پێشتێل ی یتهی ئکترادهلهو ڕێمتاگهئته نگتهوی ڕهر  هتی ستهوڵهاوا دا و ده
 ن تترس و اۆپتارێز لته. پکتاوانی اتاوهڕۆیتهڵهر و ههروهو کات، نادادپتهئه بکا که

اڵتی ستتهری  اڵەتوونی دهکان بت . هۆکتااڵتهستتهرووی دهسته له  دان پێویمتهیه
وا( ستووچکان کترد و م و حهمان )ئادهورهگهباوک و دایه که یهوهر، ئهروهنادادپه

ڵکوو ری جتتتۆری متتترۆ ، بتتتهمەتتتهک ناههنتتتیێڕ نتتتهبوونی ههکۆییتتته هتتتۆی بتتته
تکی پێکردبتتوو، ستتووکایه ن کتتهی نتتۆحی ککاستتتهو کتتۆڕهی ئتتهرهبتتهستتانێڕ لهکه
 رگکترا و لتهنکا پارادیگمای ئۆلی وهگۆستک  تهئه و نێریهتی کرد. به رهوی  نهئه
موو  انتتتی و هتتتهاڵت دهستتتتهشتتتکاو بتتتۆ ڕێمتتتادانان و ده رتووکی پکتتترۆ ی بتتتهپتتته

ری بهرلهی یۆنتتتان و ستتته هلمتتته.  هوهدایتتتهواڵم ده وهنتتتیهههو ڕهکانی لتتتهپرستتته
کانی بتتۆ اڵتهستتتهمی دهناستتی و ستتتههواشتتە و کۆتتر دچه کانی نتتائۆلی بتته انمتتته

 الی دی غتتتهممتتته. مدهوهڕانتتتیهگهڵیهڵڕ ههتاوانکتتتاری و ستتتووچەار بتتتوونی اتتته
وال تتتر وی  ئتتهڵکتتیا لتتهتاوانەتتار کردنتتی اه نتتیی ناستتراوی موستتیمان لتتهبکرمه
لمیووک"دا توستکده"نه ڵڕ. لتهکتا بتۆ ترستانینی اتهستوڵتان ده چێت و داوا لتهده
اڵ ههرک ساڵ بهنیی یهنێت ههد ساڵ بخایهمی سوڵتان سهر ستهگهڵێت: "ئهده

م کتتیا ستتتهیه ستتەروان بهئتته ا  نابێتتت چوونکتتهڵڕ  یانەتتهی اتتهوههێشتتتنه
مکر وستا ئتهبێت، ئهڵڕ پارێزکار و دینیار ب  و ستووچەار نتهر اهگهن... ئهکهده
پکاوێتتڕ  نکا جارێتتڕ ڕووی دا کتتهتتته و دۆاتتهاڵم ئتتهر بێتتت، بتتهروهبێتتت دادپتتهده
ری کوڕی رۆکی ئکمانیاران عومهسه ری ڕاگرتەوو کهدادوه ردوونی بهموو گههه
مکری نووکته ر ئتهگتهمی اتۆی بتوو. ئهردهو شتکاوی ستهری ئتهتاب بوو. هونهاه
پمتێن  و ده وستارت ههعککهبکات ڕه وها( ئهکانهلهووقکهمهاتی سهست دهبه)مه
 انمتت و  شنهرچهگۆستک  نکۆڵکی لە هه الی وەک ئهستێت!" غهڵیهڵی ههنیهگه
ی ردهروهشتانۆی ژیتان و پته ی لتهوهوڵی ستوینهکترد و هتهی نتائۆلی دهردهروهپه
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 و  انمتتتتتی لتتتته  هلمتتتته"  ه هالستتتتهتولیۆهها هنووستتتتکنی "ته دا. بتتتتهڵ دهکۆمتتتته
ک تومتاس ئاکڤکنتاس، ستانێکی تتر وهاڵم کهرهاویشتت. بتهڕ دهڵنووسی اهچاره

 وایی لتهوڵی پێکهێنتانی ئاشتتهلتیوون، ئکەنتی ستکنا و... هتهجۆن کۆڵڤک ، ئکەنتی اه
واری  یانەتار وێتوای ئاسته و هتزره. ئهو  انمت و ئۆلیاریکان داوه  هلمهنێوان  ه

ها روهو ڕێەتتتا  و هتتته چتتتهو ڕه نتتتیێڕ قوتابخانتتتهبتتتۆ ژیتتتاری دێمۆکراتکتتتڕ، هه
دا تڵی شارستتتتانکهکۆتتتته لتتته اتتتوڵقێن  کتتتهت دهی تایەتتته راوهڵێڕ دامتتتهکۆمتتته

 .یهشوێنکان هه
ردوو هه شنهوچهر بههه رچی ڕێەا ی سۆشکالکزم و ئارمانخوا ی کۆمۆنکزمههه

. دیاری هێنتتاوهستتا ی بتتۆ ژیتتاری دێمۆکراتکتتڕ بتتها  و چارهبانتتیۆڕی  یانەتته
کتێکی دا  تتهقتتاتی کتترده هتتا و وشتتڕ لتهتی ڕهدیکتاتۆڕیته ک لتته رانی کۆیتتهمتهدا
 ر لتههته یتههه وهتکتۆریی مارکمته نیی بهی پێوهنیهوهو ئه رچاوهی بهوهرگێوهبه
ی چکنتی رانهوسێنهرکاڵێکی چهپه به کا، چونکهتکی جڤاکی سڤکڵ دهتا دژایهڕهبنه

بوونی مای ژیتتاری دێمۆکراتکتتڕ هتتهردی بنتتهچی بتته، کتتهناستتێتبتتۆرژۆوا ی ده
اۆگری تێکتتیان و ئایتتیۆلۆژیای متتارک  لتته وهلتته . جگتتههێزهجڤتتاکی ستتڤکڵی بتته

. ژیتتاری نکای پوۆڵتاریایتتهی تتتاق و تتتهوهو هێشتتتنه کانتتهموو چکنهنێوبردنی هتتهلتته
 گترت بتهده اۆکانی کتۆمەڵگە لتهم چتک  و تتوێو و پێکهاتتهرجهدێموکراتکڕ سته

ک ماڕکمتتکزم ر ئاوایتتههتهاڵم به. بتتهوهکانی ما  تتارێز و لتۆژیکی اۆیانتته راوهدامته
. دیاری هێنتتاوهم بتتهردهڵڕ و پێویمتتتی بتتۆ ژیتتاری ستتهکتتهواری بهلێڕ ئاستتهگتته

نییکای لێڕ ستته رانی گتتهکان و دامتتهوستتاوهچه رینی چکنتتهربتتهاۆڕێکخمتتتنی به
و ژێر بانتیۆڕی ئتهلته ەککەتکتی اۆرستڕ و ما  تارێز، کتهیی و کرێکاری و یپکشه
وان راودانڤانی ئتهاڵت و بتهستتهی دهوهرهده وان لتهدا بوون و چاالککی ئتهڕێەا ه
  راوانتتهم دامهرکام لتتهکتتات. هتتهنی پۆیتکتتف اۆیتتا دهدا دیمتتهبکچمتتی ستتڤکل لتته

ی نهتهودا شتوێ  پهڵی ئتهکۆته هێن  و لهنی پێڕ دهدهجڤاکی مه ک لهیهاشته
 .ئاشکرای ماڕکمکزم دیاره
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 رماوبوون بتتهتی و هتته نایتتهاڵت، پکترۆ ی و مهستتتهنیاریی دهستتهنگرانی ڕهالیته
ک ک پێویمتتتککهوه  راوهو دامتته انتت  و ئتتهت دهوڵتتهناوی دهنتتییی هتتهتمهتایەه

 ری لتتهرمانەتتهرکی  هر تاکێتتڕ ئتتههتته ناستت  کتتهی ژیتتان بتتۆ متترۆ  دهبنەواشتته
کتان و جتتۆری هۆکاره ت بتهبارهاڵم ستهبته یته؛وی ههاڵت و ڕێمتاکانی ئتهستتهده

دا جکتتاوا ی و چکنتتهر ئتتهنێوان هتتهو، لتتهکانی ئتتهرکتتهاڵت و ئهستتته رانی دهدامتته
ستتتی بهمه ت بتتهوڵتته رانی دهستتتۆ دامتتهرهپوتتتۆن و ئه دۆاێکتتیا کتته . لتتهیتتههه
ری روهقامگرتنی دادپتتهوشتتتی و ستتهی ڕهشتتهی ئاستتتی ژیتتان و گهبردنرەوهستته
ت ی تایەتتهردهروهو پوتتتۆن مککتتانکزمی پتته رانی ئتتهبکتتن  و بتتۆ جتتۆری دامتتهده
 اڵتیار و )بتتهستتتهده داهتتاتوودا بتتە  بتته لتته بویتتاره ستتانێڕ کتتهڕوو بتتۆ کهااتتته ده
 وهماکته اڵتیار لتهستهچکنی ده ، کهیهستۆ بووای وارهاڵم ئهر( بهو پارێزهی ئهوته
ک ر وهاڵت )هتهستتهوان شتککاون بتۆ دهنکا ئتهو ته یهنییی جکاوا یان ههتمهتایەه
 بێت(.دایڕ دهتی لهبۆ کۆییه کۆییه
ن  دا( و تۆمتتاس ڕاوی پتترهپتته ک ماککتتاڤێڵی )لتتهستتانێڕ وهش کهوانتتهپێچهبه

نۆکی،  انی، ترستهنهامی نتهئه اڵت بهسته رانی دهری لکڤایتان( دامههابز )نووسه
پێنتتاو  اونکتتار لتته  انتت . پێکتتان وایتتهڵی جتتۆری متترۆ  دهنتتیهتی و گهچککتتهئاژاوه

تانتتتین، ئتتتۆل، ڵهرکووت، اهر ئامێرێتتتڕ )ستتتههتتته لتتته کتتته وایتتتهکانکتتتیا ڕهئامانهه
ڵڕ ب ارێزرێتت. اته اڵت دەبت،ستتهوابوو دهرێت. کتهیمانشکێنی و...( سوود بتهپه

ک وه و هتزرهرانی ئتهبتهنگران و ڕێوهر بت . الیتهرمانەهب، بترس  تاکوو  هتن، ده
م، ردهکانی ستتهکتتان و شتتۆڤک  و پانکمتتتهدیکتاتۆڕه- اشتتکزم، نا یمتت ، تکتتۆکوات

 م ریاڵی ڕابردوون.تی و ئهکانی پاشایهاڵتهستهی دهدرێوه
ر  رانی چانیی دێموکراتکڕ، ڕۆڵتی تێکتیهر دامهمەههه تا بڵێی لههه و هزرهئه
 .ی بکنکوهوهرگێوهو به
گۆڕ بتوونی اڵت و نهستهپکرۆ یی ده ت بهبارهستۆ سهرهرچی پوتۆن و ئهگهئه
هتتێ  کیتتووج،  اڵم بتتهدا جێگکتتر کتتراون، بتتهو چکنتتهو( لتتهنیاریی ئتتهستتهو )ڕهئتته

 نکا لتهاڵت تهستهڵکوو پاراستنی دها نا ان ، بهوڕه رکووت بهت و سهدیکتاتۆڕیکه
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ڵ گتتتهگشتتتتی ده  انتتت . بتتتهپێویمتتتت ده وشتتتتی متتترۆ  بتتتهی ڕهشتتتهپێنتتتاو گه
 بان.دێموکراسکیا ناته

ی وهرهده ت و لتهی تایەتهردهروهپته کان لتهاڵتیارهستهر دهگهڕای پوتۆن ئهبه
 .وهبێتهوای "تایمۆکواتی" ل، دهاڵتی ناڕهستهبکنکەێت، دهڵکان نهکۆمه
بویتار و  لته کته نی واتتادارهک شتارۆمهڵتیا وهکۆمه ستۆ مرۆ  لتهرهڕای ئه به

 ڵڕ بتتهالنتتی  ۆری اتته و ئاوایتتهشتتیار بێتتت. بتتهڵتتیا بهکتتانی گشتتتی کۆمهکرداره
ربوی ، ه  دپێی هێز و ئاوهاڵتیا بهستهده شیاریی اۆیان لهبه ڵ بهقا انهی کۆمه

جکتتاوا ی  متتهاڵم ئهپێن  بتتهستتهت شتتار یتتا کتتۆمەڵگەی سکاستتی دهوڵتتهواتتتای ده
قا انهی ڵڕ بتهی اتهاڵتیاری  ۆربتهستتهیان دهوهو ئته یهڵ دێموکراسی ههگهده

ژاران. جتا اڵتیاری هتهستتهده بێتتهژارن، دهڵڕ هتهی اته ۆربته و چونکته اۆیانه
اڵتیاری بتت، ستتته، دهیی پێویمتتتی نککتتهشتتاوهری و لێوه انکتتا و چکنتتهئتته چونکتته
 -ڤکا ی شارستتتانیدا هته. لێترهوهوێتتهکهمی ئاناڕشتی لت، دهو سکمتته رهوبهرهسته

ڵ نتیی گشتتی کۆمتهوهرژهاڵتیاری و بهستتهبتۆ ده پم ۆڕی چکنی لێزان و کارامه
نتتتتتیاری یهاستتتتتی و الستتتتتتۆ دژی دێموکررهئه وهو ڕووهترستتتتتی. لتتتتتهمه ااتتتتتتهده
تی و دێموکراستی چکنایته اڵوێڕ لتهتێکته و شتێوهاڵتیاری پم ۆڕان بوو. بتهستهده

کان دوایکته و ڕوانکنتههێنتا. ئتهستۆی پێڕ دهرهری بۆچوونی ئهئۆلکگارشکزم، کۆته
 تتتر کتتهت موارێکیڵەتتهدایڕ بتتوو. ههشتتاری( لتت، لتتهشتتێوا ی یۆتۆپکتتانکزم )ئاڕمان

 وهکترده وان بته، ئهستۆ شکاوی سرنههرهکانی پوتۆن و ئهربوینهده هت ببارهسه
اڵم بته ناوهکانی تر دانتهمهی سکمتهوهرهسه اڵتیاریان لهستهمێکی دههک  سکمته

و  اڵتیاری پمتت ۆڕان کتتردووهستتتهی دهشتتێوه باستتکان لتته وه نترهی متتهوارهقتته بتته
باشتتری   بته اڵتهستتهده و شتێوهئته پێن، کهسهتنێڕ دهیشوها تێگهاۆی ئه وهئه

رتووکی "پۆلکتکتا" یتا "کۆمتاری" پوتتۆن شتی  ۆری پتهبه دا کهوهڵ ئهگهدابنێ . ده
، اڵتیاری دواڕۆژهستتهتی گرووپتی دهکردنی تایەتهردهروهی پتهشتێوه ت بتهبارهسه
اڵتیاری ستتهی دهڵکوو ست، شتێوههباشتری  دانانێت بت مێڕ بهاڵم هک  سکمتهبه
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نگێڕ وێنتا بهر شتهسته جکاوا  لته رکام بهر( ههماوهاڵتی تاک، تاق  و جهسته)ده
 :وهی ژێرهشێوهبه یهری ساغ و ناساغی ههممهدوو جه کات کهده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ی کانبکچمتتته رکام لتتتهستتتتۆ هتتتهرهپێی ڕوانکنتتتی پوتتتتۆن و ئهبتتته شتتتنهو چهبتتته
اڵتی تتتتاک ستتتتهر دهگتتتهدا بێتتتت. ئهری ستتتاغممتتتهجه ت لتتتهاڵتیاریکهستتتتهده

رچی گتهئه ر بێتت، بکچمتی شتکاوه،یشتوو و دادوهت( مۆناڕشێکی تێگه)ئاتۆکواسکه
 کتته یتتهوهئه و بۆچوونتتهکی تتتر لتهیتتهانهشتت ! ڕهبویتاردان بێەه ڵڕ لتتهموو اتتههته
ک یتتههتتک  ئاماژه چونکتته وهوتی ڵێڵتتهستتت ڕێکتتههد وێتتتهکهنووستتی ئتتاپۆڕا دهچاره
ە ستێڕ چککتهوها کهت بتۆ دیتاریکرانی ئتهکانکزمێکی تایەتهپێشتر مه که کراوهنه
ر و کان )دادوهباشته نییکهتمهن تایەهاڵتیاری ااوهستهتاکی ده نگهوت ڕهڕێکهبه

 اران ستاڵ ی هتهمتاوه . لتهنتهگمهوتێڕ  ۆر دهوها ڕێکتهئه وهکرده  انا( بێت. به
نتی شتا نکا چهئێرانتیا تته ی ناستراو بتهستی واڵتتی ستااتهکه اڵتیاری تاکتهستهده
اانی ری ککان "کتته. یتتهبووهوتۆشتتکان نتته،  انتتایی ئهر بوونتتهک دادوهیتتهتا ڕادههتته
دیتتری  لته کته ر،جهدی  شای قهره هکی تر مزه. یهوار بووهاوێنیهنه که نی"ه ه

 لتته وهگێونتته. دهبتتووه موهاۆش و گتته، پکتتاوێکی نتتهر ااستتتر بتتووهجتتهشتتاکانی قه
ڵکێکی  ۆر نک  اه ک ئێمهوان وهدا وتەووی: "ئهنمهرهرێکی  ه هی سهوهڕانهگه

 ری ساغممهجه ری ناساغممهجه
اڵتی تاکستهده ئاتۆکواتی  
)تایرانی رنادادوه  

ر و  انامۆناڕشی دادوه  

اڵتی تاق سهده ئۆلکگاڕشی  
رنادادوه  

 ئاریمتۆکواسی

ڵڕاڵتی اهستهده دێموکراسی  
 تایمۆکواسی

ڵڕی اهی وشکارانهیشیاربه  
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 نمک  گرتووهرهتکی  مانی  هکان مامۆستای تایەهشا اده رکام لهژیرن. م  بۆ هه
 اۆ لتتهربهبوون!" ستتهنتته و  مانتتهوێ   ێتتری ئتتهی ئتتهورتکتتهک مناڵهچتتی وه کتته

 م لتتهودهڵکی ئتتهاتته ڵمێنێت کتتهستته، اتتۆی دهم چکرۆکتتهڕاستتت و ناراستتتی ئتته
 یی شا ئاگادار بوون.موهگه

. هتی جکتاوا ه ڵ ناستکنی بتاوی ئێمتهگهستۆیی دهرهئه –تی پوتۆن دێموکراسکه
 :نییکهتمهس، تایەه اۆگریوان لهئه
 

 ییگیراوهئا. پێک
ڕای . بتهک شکاوی دێموکراسی نککتهیهوهتهل و نهر گهوان ههڕی ئهپێی باوهبه
توانتتتای  وتوون کتتتهکتتتهپتتتێ  نه کان( هکنتتتیهڕهڕبتتتهکان )بهستتتتۆ باڕباڕۆستتتهرهئه

 بێت و توانتتتتای اتتتتۆکتتتتانی دێموکراستتتتککان هتتتتهئاڵۆ ه پێکردنتتتتی داڕشتتتتتهدرک
 لته ت نتک  چوونکتهڵکی ئێتران شتکاوی دێموکراستککه. یان اهبردنکان نککهڕێوهبه

 دژی دیکتاتۆڕ ڕاناسێ .
 

 تیب. چینایه
نگی بهری ناستاغی شتهممتهجه ناسرێت، لهدێموکراسی ده ئێمتا به م موارهئه

اڵتی ستتهده و شتێوهوان ئتهپێی ئتهبه چوونکه دا اۆی ڕاناوهستۆییرهئه –پوتۆن 
ڵی نتتیهوان گههتتۆی ناتێگێشتتتووی ئتته بتته نوێنکتتت کتتهژاران دهتتتوێوی نزمتتی هتته

 " بتتهته"مۆبۆکواستتکه وهی پوتۆنتتهڕوانگتته یشتتی لتته تری  وێنهاوڵقێنێتتت. ناحتتهده
! یتتهاڵیانهرههکی الت و پتتووت و بهمتتهڕهاڵتی ههستتتهده ڵاڵستتاالری کتتهواتتتای هه

پتاوانی  لته کته وان "پۆلکتکا"یتهی ئتهڕوانگته وی دێموکراستی لتهبکچمی ساغ و شکا
رن. ت و دادوهرا هن شتتتهجکه و اتتتاوهوان نتتتهو ئتتته نتتتیی دایتتتهتتتتوێوی مامناوه

شتیاری ر بتۆ بهک ههکان نهڵ و کۆییهکۆمه وەیاواره رهکانی ههها چکنهروههه
اڵت و ستتهژێتو ده لته پێویمتته کردنی اۆیتانشتهاڵت شکاو نک ، بۆ گهستهده له

 دا ب .وهرهکانی سهنیاری چکنهااوه
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 کیدامهڕهشداریی ههر بهرامبهبه و ئاگادارانه له شداریی ژیرانهج. به
و  نتتیی کاستتمۆپۆلکتکانهههڕه ڵ" لتتهنیاریی کۆمتتهستتهنگرانی "ڕهر الیتتهمەتتههه لتته

بوو ڵڕ هتهستتکی اتهربهسه ڕوانی و بووایان بتهیان دهکهپرسه له وههکۆمانکمتکه
بکنتی و ده وهتتهی نکشتمان و نهوهرهسه دا. پرسی مرۆڤکان لهتوڵهر دهمەههه له

پێی جکهتان نکشتتمانی، . بتهوهدایتهک جڤاکی جکهانی لێڕ دهنکا وهکۆمەڵگەیان ته
مووان هته لته  انترا کتهده واڕه لی جکهتانی بتهاڵت و ڕێمتاگهستتهنکا دهمرۆ  تته

اڵتی پکترۆ ی ستتهداری و دهدا کۆییهو ڕوانگهر بووانێت. لهرامەهک و بهک یهوه
م و  ۆر اڵم کته. بتهوهتتهت کراوهڕه شتنهو چهمکی لتهتی و چتهئۆلیاری و پاشایه

بتتتووای  لی جکهتتتانی( لتتتهاڵت و ڕێمتتتاگهستتتتهک ده)وه رجانتتتهو مهنتتتیێڕ لتتتههه
ت تایەتهڵقرتاون بهڵتیا هتهنیاریی کۆمهستهنگری ڕهنتیانی الیتهبکرمه نیێڕ لتههه

ی یۆنتتانی کۆنتتیا ستت، قوتابخانتته کانی دوایتتی و هاوچتتاخ. لتتهدهنتتیانی ستتهبکرمه
کان( و ماڵککتتهکان )گهنککککهکان(، ستته ی ناستتراو، ستۆئکککمتتت )بکاڵنشتتکنهلمتته ه
ها روهستتتتۆیکیا( و هتتتهرهئه –وتتتتی پوتتتتۆن ر ڕهمەتتتههه کان، )لتتتهپککۆرووستتتککهئه
ڵ، نیاریی کۆمتتهستتهڕه  ایتتک  "سکمتترۆن" بووایتتان بتته ر لتتهستتو ی ڕۆمتتای بتتهییه ه

بوو و دژی ریی جتتتتۆری متتتترۆ  هتتتتهرامەتتتتهکمتتتتانی و بهنکشتتتتتمانی و یهجکهان
 ده بتهت بارهلێڕ ستهگتهڕاوی وتهپته ها ماککتاڤێڵی )لتهروهداری بتوون. هتهکۆییه
تایی مێتتتوووی تکتۆستتتیکووس(، جتتتۆن الک، مۆنتمتتتکککۆ، ڕووستتتۆ و رهرگی ستتتهبتتته
موو گشتتی هته ڵتیا و بتهریان ههنکمتان  ستهدوای ڕه نیی تر کتهلێڕ بکرمهگه

و  یتتتهڵ ههنیاریی کۆمتتتهستتتهڕه نگرانی دیموکراستتتکی نوێەتتتاو بووایتتتان بتتتهالیتتته
ناستت  ستتتێکی گشتتتی دهو و گرێەههی ئتتک ئتتامێری ستتااتهنکا وهاڵت تتتهستتتهده
و  ڵڕ دایتهدێری اهژێر چاوه وام لهردهبه ها( کهکی پکرۆ  و ڕهیهک دیارده)نه
 اڵم لتته. بتتهیتتهی ههوهشتتانینهڵوهت ههنانتتهڵڕ متتا ی گتتۆڕی  و تهرستتات اتتههه

 –ڵێکی نکشتتتتمانی ک الک( کتتتۆمەڵگە، کۆمتتتهنتتتیانی دوایکتتتیا )وهڕوانکنتتتی بکرمه
 .نگ و ناسراوهیی ئاستهوهتهنه
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، وهتتتهت و نهوڵتههۆکتاری پێکهتاتنی ده  ( پێتی وابتوو کته 43-106سکمترۆن )
سرووشتت  تی کتهاڵیتهی اتۆ ایی کۆمهڵکوو جۆرێتڕ ورهبه ک الوا یی مرۆڤهنه
ربوو( ڵێڕ ڕێمتای )ڕاستت و هتهو کۆمته کانکیا جێگکر کردووهناوی ئا راوههه له
 ڵکوو لتتهبتته نککتته وهیانتتهوهبوونه نووستتراوهیتتا نه نووستتراوه نتتییان بتتهپێوه ن کتتههتته
ستتامانی  . چوونکتتهیتتههه وهمڵکنتتهردوون اهری گتتهنتتیی ژۆپکتتته ی اوداوهئتتاوه
وابوو ، کتتهیان لتت، بتتردووههرهموو بتته، هتته همان ئتتاوهشتتی اتتوا و متترۆ  هتتههاوبه
ی ر ڕێمتای نووستراوهگتهئه یهوه هئاوه ی داد لهرچاوه. سهیه یان ههموو ئاوههه

ر مرۆڤێتتڕ توانتتای ر بێتتت هتتهربوو )اتتۆ او(دا دژبتتهک ڕێمتتای هتتهتتتهمتترۆ  له
ر ڵێت: ڕێمای اۆ او بۆ ههبێت )جۆن الکک  دهی دهلککهسهو ناتهیشت  لهتێگه
 دانی و ێمای اۆ او، یه(. ڕیشتنه  ڕوون و شکاوی تێگهن ئاوهرێکی ااوهوهبوونه
وابی کته وهگرێتهمووان دهبکرێت هه مرۆ  پێناسه که ر شێوههه. بهریکهرامەهبه

ستتۆ بتووای رهی پوتتۆن و ئهوانهو پێچه. ئهنککه وهکانهنێو مرۆڤههک  جکاوا ی له
ی ردهروهپته رکامکان بتههته بوو کتهکانی مرۆ  ههڵهچهری ڕەهای ڕهرامەهبه به

و نتی بڵێتی ئتهرچهن. ههگتهری دهروهتی و دادپتهر ی مرۆڤایتهئاستتی بته شکاو به
ڵ مووی کۆمتههزری هته اڵت بهستهاشێت و دهبهتاک ده نیاری بهسهڕه هزره
 .وهستێتهبهده
کته( لە یه1٨ی دهنتیا ستهستوو ی هۆڵهییهست کنۆ ا ) هدیڕ )بتاڕۆخ( دۆئهنهبه

نێتوان دێموکراستی و  و لتهمی نوێکە. ئتهردهکانی دێموکراسی سهنهمک  تکۆریمکه
و دێموکراستی پێی ئتهبێنتی. بتهکی نکزیتڕ دهنییکته (دا پێوهشناڵ )ئتاوه انمتی ڕه

ی ئتا اد قتهتهمهئکزنتی ده چونکه اڵتهستهی دهتری  شێوهلۆژیکتری  و سرووشتی
ئامتتتانهی  هێنکتتتت. چونکتتتهکتتتان پێتتتڕ دهدژوا ه نێتتتوان تێەکنتتتی و بۆچوونتتته لتتته
مای و هۆکتتتاری پێکهێنتتتانی . بنتتتهی مرۆڤتتتهڵتتتهچهاڵتیاری پاراستتتتنی ڕهستتتتهده
کتر لەستەری کان بۆ پاراستتنی اۆیتان و یتهتاکه که ستێکهاڵتیاری، گرێەهستهده

 ساغ دەبنەوە.
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تتیا وڵهەڵگە و دهنێتوان کتۆم ری لکەواڵ دێموکراسی جۆن الک لتهداڕێوه بناغه
 ما ته رێکی گرنتگ داکتۆکی لتهکتتهک  هاش، وهبهمکان دهکهیه نیاری بهسهڕه

 انتی ڵڕ دهکانی اتهپارێزوانی سامانه نکا بهتی تهوڵهکرد و دهکان دهسرووشتککه
بێت هتتای هتتهاڵتی ڕهستتتهدا نتتاکرت دهی ستتکهرتهبه ئامانهتته و لتتهئتته رهتته کتته

تتتیا وڵهکانی دهنیکراوهستتهر ڕێمتتا پهرامەتتهبه کان لتتهڕێمتتا سرووشتتتکه چونکتته
ی ماککاڤکتڵ و وانتهپێچه رترن. بتهنێوان پێشەه و له یهتریان ههتی  ێیهنایهسهڕه

 انی و پێتی یشتوو و ئاشتکخوا  ده ، تێگهن ئاوهااوه هابز. الک جۆری مرۆڤی به
و ( بتۆ ئتهوهاڵتهستتهلی دهمی ڕێمتا گتهردهسته لته وابوو ڕێماکانی سرووشتی )که

ڵڕ بتتتۆ اتتته گات. الک پێتتتی وابتتتوو کتتتهس لێکتتتان تێتتتیهرکتتتهو هه داڕێتتتوڕاوه
ستتتتکردی ر دۆاتتتی دهمەتتتههه رکردنی متتتا ی سرووشتتتتکی اۆیتتتان لتتتهممتتتۆگه

ئتتتاواکردنی  هێتتتن  و دستتتت بتتتهدۆاتتتی سرووشتتتتی ده کانیا، وا  لتتتهاڵتهستتتتهده
دا وشتتتتی شارستتتتتانیڕه لتتتته اڵتێڕ کتتتتهستتتتتهن. دهکتتتتهنی دهدههکتتتتۆمەڵگەی متتتت

بێت. کان دا دژوا ی هتهڵ سرووشت و ڕێماسرووشتتکهگه رێت، ناکرت دهدابمه
ڵ ی کۆمته راوهک "دامهنی وهده رانی کۆمەڵگەی مهی هزری"دامهبنچکنه نگهڕه
هتتادا" اتتۆی الک بووبێتتت. ی ڕهاڵتستتتهر دهرامەتتهبه ت" و لتتهوڵتتهی دهوهرهده لتته

 .رمی ناسکوه ه ڵڕ بهڕی "ی بۆ اهو "ما ی ڕاپهئه چونکه
وایتی ڕه کته ستتێکی اتوا راوهنکا گرێەهاڵت تتهستتهڕای ژان ژاک ڕووستۆ، دهبه

یتتتان پکتتترۆ ی و  رچاوهڵ دستتتتێنێت و هتتتک  ستتتهنتتتیی کۆمتتته امهڕه اتتتۆی لتتته
نهامی گۆڕ، ئتتتتهاڵتی پکتتتترۆ  و نتتتتهستتتتته. دهتکی مکتا کزیتتتتایی بتتتتۆ نککتتتته نایتتتتهمه

اڵت و ستتهن دهمتاک بتۆ اتاوه بێتت بتهمکردن دهستته کته کی ناڕيوایتهیهپوۆسه
اڵتیاری ستتهده ر جتۆرهو هتهڵڕ. ئتهرک بتۆ اتهئته بێتهری، دهرمانەهپێمیی و  ه

تی کۆییته یتهناسێت و پێتی واوا دهناڕه ر مرۆڤی تردا بهسهاوا راوی مرۆ  بهنه
 )بتهوه شتێتهڵوههه ، پێویمتتهیه ومکارانهداری دۆاتی ناسرووشتتی و ستتهو کۆییه
دایڕ نتتاب، تی لتتهک بتتۆ کۆییتتهیتتههتک  کۆییه پێتتی وایتته ستتتۆ کتتهرهی ئهوانتهپێچه
 (.دایکەوونه تکیا لهی کۆییهمکارانهوا و ستهدۆای ناڕه وان لهڵکوو ئهبه
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 نمتهره نی  هو شۆڕشتی مته وهوتتهی لت، کهوهمی ڕوونکردنتهردههس و هزرهئه
ڵڕ ستنووری کۆتتایی ڵڕ بتۆ اتهاڵتی اتهستهو بوو. دهپانینی ئهم ااڵی سهکهیه

اڵت بتوو ستتهوامی دهردهو مواری کتۆنترۆڵی بتهنییی ئهتمهبوو و گرنگتری  تایەه
و  نی"یتتتهدهرمانی مهڵیانی"نا ههرهستتته کتتتهو یهرتری  ئتتتامێری ئتتتهکاریگتتته کتتته
 .ر"هریکی "مارک ڤیکام تریهمهی ئهشهیان قهوهس ێکی ئهده
ڵ کۆمته نیاری بتهستهڕه کته وهوانتهرهڕوونکه و هتزرهدووتتۆیی ئته گشتی له به
 وهتتۆخ بوویته وهڵکههۆی اه اڵت بهستهاش ، پرسی کۆنترۆڵ و گۆڕینی دهبهده

 رانی دامتته ئتتاراوه هاتۆتتته ستتتهبهو مهبتتۆ ئتته نهامتتیا مککانکزمێتتڕ کتتهئه و لتته
 شتهرمی( گهاڵت )کتۆمەڵگەی  تهستتهریەی دههاوتته که نی بووهدهکۆمەڵگەی مه

تا بڵێتتی بتتۆ هتته و هتتزرهگتترت ئتتهو دهڕۆیی ئتتهرهستته ر لتتهرستتات بتتهکتتات و ههده
 وت.گێ رانی ژیاری دێموکراتی ڕۆڵ دهدامه
  رێتە پێویمتتتهمتتهک دادهیه؟ شتتێوه اڵم ژیتتاری دێموکراتکتتڕ چتتۆن و بتهبته
کی مایتهساس گرتنی بنهر شتێڕ ئههه ر لهکی ڕێڕ و پێڕ، بهیهوها پێکهاتهئه

لۆ اوا ێتتت. گتتهک متتا ی متترۆ  دهنیکراوی وهستتههێتتز و په ری بتتهروهپتتهماک
ساستتتێڕ پێتتتڕ بهێنتتت،ە وها ئهئتتته یتتتهک بتتتۆی ههمتتتاک و ڕێمتتتایه شتتتنهرچههه
ن بێتتت و کتتام داو و الیتته بتت، کێهتتهده لهو ڕێمتتاگهکتتارکردنی ئتتهرپرستتی دهبه

لی ڕێمتتا، ە واتاگتتهیتتهستتتێڕ جتت، متمانهبهوها مهبتتۆ ئتته ؟ شتتێوه بتته  راوهدامتته
ت، دێموکراستکزاستتتکۆن، متتتا ی متتترۆ ، کتتتۆمەڵگەی شارستتتتانی و گشتتتت وڵتتتهده

ری ی پێکهێنتتتته راوی بنچکنتتتتهگتتتتوێ  داو و دامتتتته لتتتته هشتتتتنو چهمکی لتتتتهچتتتته
 .یهناسکنی  یاتر و  انمتی هه کان پێویمتکان بهدێموکراتککه تهشارستانکه

ی مێوینتتتهری ژیتتتاری لهن و پێکهێنتتتهاتتتۆی اتتتاوه وی کتتتهی  هیتتتهو قوڕنهئتتته
ۆ دیتتری ڤنارا بتکی دوور و درێتوی مێتوووی کتهودایتهو مه مێزۆپۆتامکا و مکمره

راۆری هتزری و کولتتووری لت، و به مهێ  بووهرههر و بهوی ژێیهکانی  هپارچه
تی ڵمتتهجتتارێکی تتتر هه وهورێکتتهوها دهگتتوێ  ئتته لتته یتته، ئێمتتتا بتتۆی ههکتتراوه

تری  یرانیرچی قهاڵتی ناڤک  گه. ڕۆژههوهست پ، بکاتهی اۆی دهمهێنانهرههبه
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کان و وهتهی نهک کێشهتی وهبابه نووکهکات و ههر دههنی اۆی تێ مهاولی ته
النی تکی گتتهستتایهو که یرانی شووناستتهالن، قتتهنتتییی گتتهوهرژهڵچوونی بهتێکهتته
 وهکانی پێکتتهنگککهستتتک ، ئاستتتهلهنی و  هرمتتهستتت بتتۆ نمتتوونە کتتورد و ههژێرده

کڵۆنکتتتتاڵکزم و چتتتتاوچنۆکی کانی ردانتتتتهستتتتت تێوهرێنی دهواری ئتتتتهژیتتتتان، ئاستتتته
ژاری و کان، هتتتهسرووشتتتتکه ر ستتامانهستتتهستتت ڕۆگتتترت  بهکانی بتتتۆ دهپاشتتماوه
ڕۆی اڵتی پاشتتتڤهستتتتهر راوانی دهریی بتتته، کاریگتتتهوتوویی واڵتتتتانی ناوچتتتهدواکتتته

یی و ڵتتهچهمۆناڕشتتکڕ و ئایتتیۆلۆژیکی و تکۆکواستتی، شتتۆڤکنکزم و ئاپارتایتتیی ڕه
. ماوی کتردووهیان هتاڵۆ  و تتهچارهدێموکراتکزاسکۆن و ڕێگته ی و...، پرسی گهڕه

ل و ری متا ی گتهرامەتهلێڕ، نابهیرانگتهوها قه ۆری ئهرهی ههرچاوهبێگومان سه
ش کتتتهو یهر ئتتتهو هتتته تککتتتهاڵیهنی کۆمهالیتتتهری  رهروهکان و نادادپتتتهوهتتتتهنه

 متتهڵهنگ و چهتتتووش تتته ی بتتهیرانی دێموکواستتبتتۆ پرستتی قتته ی چتتارهوهدۆ ینتته
ڵیانی رههاڵتی نتتتاڤک  بتتتۆ ستتتتهشتتتتیا ڕۆژهتتتهوانهمووی ئهڵ هتتتهگتتتهکتتتات. دهده
ر راوانی تتتانی بتتهرهبار و دهستتتێنی لتتهی چانتتی و ژیتتار بهرانتتهتێکی ئا رێنهڵمتتههه
کتتانی کتتۆنی گتتوێ  ژیاره لتته یتتهو جتتارێکی تتتر بتتۆی ههڕێوهی بتتهرمانتته. اهیتتههه
 لمێنکت.ری اۆی بمهروه ۆپۆتامکا(سهتۆرۆس )مه –رۆس  اگ
ی ستتکانهربهژیتانی سه وهقامگکری پێکتهسته ی جکهتان دکارێتت بتهرهڤهو دهئه
کردووی شتتتته رانتتتتینی بکچمتتتتی گهجێی، بتتتتۆ دامهکانی نکشتتتتتهوهتتتتتهموو نههتتتته

 رچاوهسته بەێتته وتوونهپاشکه ی کهالن و جوگرا کایکهو گهموو ئهدێمۆکراسی هه
ژیتانی کتورد،  وه اران ساڵ شوێنی پێکهدرێوایی هه به که یهم ناوچه. ئهو بنااه

بتتۆ ئاشتتتی و  ڵگتتهبه جتتارێکی تتتر بەێتتته و ... بتتووه کتتهنی، جوولهرمتتهئاشتتووری، هه
نتتیتری  مهوڵهتری  و دهمێوینتته نی لتتهاتتاوه یتتهم ناوچهبایی و دێموکراستتی. ئتتهتتته

ری باستتتکراو رکات بتتتۆ پێکهتتتاتنی ژێتتتیههتتته وهئتتته کتتته ویکتتتهچانتتتی و ژیتتتاری  ه
و  نتیهمهوڵهلی ااوی سرووشتتی دهرگهنی کانزا و ژێیه، ااوهکی گرنگهبارستایکه

تتتاکوو  یتتهتتتانی تتتری ههرهدان دهو ستته ویکتتهییی  هنی  ۆستتهمهئامتتاری ستتووته
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ت و تکی اتتتۆی بتتتۆ شارستتتتانککهو دایکایتتتهرانتتته وری ئا رێنهتێکی تتتتر دهڕهکتتته
 .وهی اۆی بمتێنێتهردهروه ارۆکی په ژیان لهشێوه
و تونتیوتکوی لته  ڕۆیانهرهڕینی سهر و ڕاپهمەهمارگرژی ههجکاتی ده دا لهلێره
 کتته یتتهوهی لۆژیتتڕ ئاستتایی ئهت(، ڕێگتتهرمکی )حکومتتهمی  تتهر سکمتتتهرامەتتهبه
پێیانی شتته رانتتین و گهڕێگتتای دامه کردنی کتتۆمەڵگە لتتهکراتکزهدێمتتو وڵی بتتههتته

ر کتتتۆمەڵگەی گتتتهئه و کاتتتتهکتتتۆمەڵگەی شارستتتتانی و ڕوونتتتاکەکری بتتتیرێت. ئتتته
روان نهامی چتتتاوهج، بێنکتتتت، دوو ئتتتهیی بتتتهشتتتاوهلێوه کانی لتتتهرکتتتهنی ئهدهمتتته
 کرێت:ده
خوا ی و ری پڵۆڕالکمتتتتتتت، ئاشتتتتتتتکهتتتتتتۆی کاراکتتتتتتته . دێموکراستتتتتتی بتتتتتته1

 یهری پ، ناگکرێت. هەروەها بۆی ههکات و بهده نهشهبوونی اۆی تهتیمرۆڤایه
اڵت و ستتتهرمی دهمی  تتهنێتتو سکمتتته بکاتتته نهشتتهوتوودا تهرکهدۆاێکتتی ستته لتته
 ئاسمکوسکۆنی بکات. رهبهرهکانی اۆی بهک ئامانههتهله
ر گتۆڕان و دیموکراتکزاستکۆن چتوی امەهربه رمی لهاڵتیاری  هر دستهگه. ئه٢

اڵت ستتهستکی دهرتهی بهی با نتهوهرهده پێشان بیات، کۆمەڵگەی شارستانی لته
کتتتتان و N.G.Oک وه وهاۆیهربهکانی ستتتتهنککتتتتهدهمه ی ڕێکختتتتراوهمکانتتتته و لتتتته

نتتتتتیی کتتتتتات، ناوهده شتتتتتهدا گهری و ڕوونتتتتتاکەکریروهکتتتتتانی ما  تتتتتهڕێکخراوه
هتتتۆی  هێنێتتتت، بتتتهرمی پێتتتڕ دهاڵتی  تتتهستتتتهریەی دهاڵتیاری هاوتتتتهستتتتهده
رمی( اڵتیاری  تهستتهی دهوانتهپێچه کانی گشتی )بهر ما همەههه ی لهوا همهچه
 کات.گکر دهرمی گۆشهاڵتی  هستهب، و دهتوونتر دهڵیانی چهرگری ههبه

اڵتی ستتتهت و دهوڵتتهریەی دههنی هاوتتتدهاڵتیاری متتهستتتهمتتواری پێکهتتاتنی ده
نی دهباتی متهاته ت بتهبارهسته ڕوانک  و تکۆری ئێمته که رمی، ااڵێکی گرنگه ه
باتی اته ست لهبهکانی پێشوو مهپێ، تێەکنککه . بهوهکاتهتێەکنکی پێشوو جکا ده له
نی دهکی متتهرمانیشتتتنی "نا تتهنهام گهئتته بتته اڵت، لتتهستتتهدژی ده نی لتتهدهمتته

نگاوێکی دا کتۆمەڵگە هتهرباستی ئێمتهتێەکنی به اڵم لهنا بهکۆمەڵگە" دا اۆی ڕاده
ی ئۆرگانکزاسکۆنی شارستانکانه ڕوات و بهده وهو پێشهرهرتری بهگرنگ و کاریگه
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 وهرمککتهی  هرانتهروهریتی و نادادپهی نتهوتتهک کهئۆرگانکزاستکۆنی پته اۆی لته
رمی و وامی جڤتتاکی شارستتتانی، کتتۆمەڵگەی  تتهردهڵتتیانی بتتههه ت و بتتهبوێتتداده
ت و وڵتهده ر بێچمێتڕ لتهر هتهمەتهههڕاستتکیا له . لتهوهکاتتهریتی بچووکتر دهنه
ریه" اڵتی هاوتتتهستتتهودا، دانتتامێنی و "دهکانی ئتته راوهرمی و دامتتهاڵتی  تتهستتتهده
رمانی ت نا تهنانهباتی کوسکڕ و تهستی اهبهمه نگهرچی ڕهگه رێن،. ئهمهداده
ڕوانکنتی  اڵم بهتێکی تر بێت، بهوڵه رانینی دهت و دامهوڵهنک  گۆڕینی دهدهمه
ڕاستت  لته وهرمی اۆیتهریتی و  تهنی نهر دوو الیهههکۆمەڵگە به مادام که ئێمه
و نتتیی ئتتهمهێکخمتتت  چارهمی اۆڕنێکی ستتێههبمێنتت، و الیتته دا بێچتتارهتوڵتتهده

دا نتاتوان، اتۆ کیهر کڵێشتههته رمی لتهت و کۆمەڵگەی  هوڵهدات، دهپێشان نه
یی،  متانی، کولتتووری و...تتاد وهتته ی، نهگتهتی، ڕهکانی چکنایتهریکهروهنادادپه له

ی واکتتاننی و ڕهدهمتته پێنتتاو دااوا یکتته ت لتتهوڵتتهواب، گتتۆڕینی دهب تتارێزت. کتته
 شتنهر هتک  چهمەههه ب، کۆمەڵگە لهو ده کی شکاو نککهریکهبهستهکۆمەڵگەدا ده

کی نکا کۆمەڵگەیتتتهش تتتتهوهب،، ئتتتهنتتته دا بێچتتتارهکاڵتیاریکهستتتتهت و دهوڵتتتهده
می رجێڕ سکمتتهمته و بته یتهتوانتای ڕێکخمتتنی اتۆی هه نوێن، کهنی دهدهمه
کی اتتتۆی ر پێیاویمتتتتککهتتتتوان، بتتتۆ هتتتهب،، دهنتتته هر و کارامتتتروهرمی دادپتتته تتته

ت و وڵتتتهنهامتتتیا اتتتۆی دهئه  رێن،. لتتتهریه دابمتتتهنی هاوتتتتهدهئۆرگتتتانێکی متتته
کی کتتتۆمەڵگەی یتتته راوهک دامهنکا وهرمک  تتتتهکانی کتتتۆمەڵگەی  تتته راوهدامتتته
 ناچتتار بتتهنتتا ن. دهن بتتیهمتتهته بتته تتتوان  درێتتوهو دهئتته شتتێڕ لتتهنی و بهدهمتته
 ب .ده وهوت  و توانهراوێزکهپه

ڵکوو بتته ستتت نککتتهبهت مهوڵتتهنکا گتتۆڕینی دهدا تتتهمتتۆدێیی ئێمتته واب، لتتهکتته
تا ئاستتتی رمی هتتهکانی کتتۆمەڵگەی  تته راوهت و دامتتهوڵتتهڕۆڵتتی ده کتته پێویمتتته

ک ، بچتتتووو جڤاکتتتهشتتتێڕ لتتتهک بهنی و وهدهکی کتتتۆمەڵگەی متتتهیتتته راوهدامه
 .وهبکرێته
قامگکری ژیتاری  رانتین و ستهپێیاویمتتکی دامه وهرهی ستهوهگۆڕی لێکیانه له

جۆرێتڕ  بته رههێزی و شوێنیانهبوونی کۆمەڵگەی شارستانی بهدێموکراتکڕ، هه
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تری اتۆی. ژێتر چته وان بخاتتهر رهئتاوای بته ت و کۆمەڵگە بهوڵهنی دهدوو الیه
کتۆمەڵگەی  بێتت کتهقامگکر دهکاتێڕ سه قکنهوکراسی ڕاستهکی تر دێمواتایه به

ریتی ر کۆمەڵگەی نتهسهبه بێت کهنین ههسهرهبۆ په ی درێچهشارستانی هکنیه
 .وهباڵ اۆییا بکانتوێنێتهو له وهرمکیا بشکێتهو کۆمەڵگەی  ه

ت قته وهکترده بته مته، ئێکته رهو بتاوهئته گاتتهکان دهوهپێی لێکۆلکنتهر، بتهتوێوه
دار( نتتک  رمایهک چکنتتی ستتهستتتی چتتک  و تتتوێوێکی ئتتابووری )وهی دهوستتاوهچه
وی  الحی ئتهبتهتی  هت و بکرۆکواستککهستی اودی حکومهی دهوساوهڵکوو چهبه
ی تی وشتڕ و چوەکتهمان بکرۆکواسککههه ، کهرمی ناسراوهکۆمەڵگەی  ه به که

و  کاپکتاڵکزمته یتان نتهموۆ شته"ئته کرد کهر هاواری بۆ دهڤکەه " وره"ماک  ڤکەه
دا دۆاته توانێت لتهی دهوه". ئهتهنکا بکرۆکواسککهیتان تهڵکوو شهکۆمۆنکزم، به نه

ت یتا اتودی حکوومته ت و بگترهپێ ، ڕوواانی چکنێکی تایەه ری بخاتهسهچاره
اڵتیاری ستتتهپێیانی دهشتته رانتتین و گهڵکوو دامتته، بتتهت نککتتهگتتۆڕانی حکوومتته

 :وهی ژێرهشێوه ، بهرینی کۆمەڵگەی سڤکیههاوته
ری ورانەتهده ڵکی جێگرتتوو لتهاڵنی اتهرمی، کۆمتهکتۆمەڵگەی  ته ست لتهبهمه
 وهاۆیانته ر بتهکانی ستهنمتک هپێی پرهبته کته رمککتهکانی  ه راوهت و دامتهوڵهده
گشتی بۆچوونی  وان  و بهری ئهبهڕێوهیاساکان و به سێراو بهڵ ههه ،وهجووڵێنهده

 .دا  اڵهو کۆمەڵگەیهر ئهسهنیی بهکارمه
اڵوی ستتت و ڕامتتانی یەککەتتتی و تێکتتههتتۆی  اڵەتتوونی هه بتته و کۆمەڵگەیتتهئتته 
و  لتتتر  دیتتران بته  انێتت و اتۆ لتهپاڵ شتتی اتتۆی ده و بتهتتیا، ئتهوڵهڵ دهگتهده
، وهتتهوڵهی دهالر کرانتی ژیانکتان لتهبهستتههۆی دهنیامانی بهبکنێت. ئهر تر دهبه

پێنتاو گتۆڕان یتان چاکمتا ی  ن  ولتهکتهڕۆیی دهرهت ستهوڵهممتی دهبۆ گوت له
یی پێویمتتتت بتتتۆ داهێنتتتانی شتتتاوهکتتتان، لێوهموو توێوهقتتتا انهی هتتته م بتتتهسکمتتتته

 ڵککان نابێت.کهبه
داگتتری گشتتت  کتته یتتهی ئاپۆڕهشتتهو بهریتی ئتتهکتتۆمەڵگەی نتته ت لتتهستتبهمه
می ت و سکمتتتهوڵتتهی دهوهرهده لتته کتته ڵی پێشتتوویهنتتیامانی کۆمتتهل و ئهپاژگتته
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. کوو ی الوا هتته و داڕشتتی اۆڕستڕ و ناڕێتڕ و بته رمک  و داگری پێکهاته ه

رییا ستتهتی و سرووشتتتی بتته گایتتهبهرهتی، دهبکتتر و ڕامتتانی کۆییتته اڵوێڕ لتتهتێکتته
و  ژاره ۆر هتتته وهبتتتواری ئاسایشتتتی و دێموکراستتتککه لتتته و کۆمەڵگەیتتته. ئتتته اڵتتته

 وت و لتتتهکتتتهڵیهن تێتتتیا ههگمتتتهده ی ما  تتتارێزی و دێمتتتوکراتککی بتتتهپێکهاتتتته
کانی رمانتهپێی  ه. ژیانی بهشهری ما ی مرۆ  دوور و بێەهکانی پارێزه راوهدامه
 ش بتتتهکتتتهو یهکتتتات و ئتتتهر دهت تێ تتتهوڵتتتهی ئتتتایک  و ده ار ستتتاڵهیتتتان هتتتهده

یی و ڕی بێچتتارهو پتتهک بتتۆ ژیتتان، ئتتهوها بکتتر و ڕایتته انێتتت. ئتتهنووس دهچتتاره
 دا.تکی کۆمەڵگە پێشان دهقوواڵیی کۆییه

گته و لتهکانی ئته راوهچکنتی بتۆرژۆوا و دامته تا بتهرهکۆمەڵگەی شارستانی سته
ی وهرهده ستتتتت و لتتتتهربهی سهشتتتتێوه بتتتته وتتتتترا کتتتتهنینیا دهستتتتهشهڕیتتتتانی گه
ی کشتتهپێی پاشهگترت. بتهی دهرهپتته وهاڵتیاری  ۆئۆداڵککتهستتهکتانی دهچوارچێوه
 وهاۆیتتتهری کتتۆمەڵگەی بتتتۆرژۆوا ی گتتتۆڕانی بهگی، کاراکتتتتهبتتتهرهمی دهسکمتتته

 لته و ئاوایتهنتا. بتهرمی اتۆی ڕادهڵگەی  تهت و کتۆمەوڵتهی دهشێوه بکن، و بهده
داری می پیتهئاکامیا جتارێکی تتر سکمتته له وهوت  اوا هوتێکی پێشکهی ڕهمکانه
ژێتر هێرشتی  وتۆتتهکه و کۆمەڵگەیتهئته و پێکته.. ل،، بهبۆوهی ل، دهوهوسانهو چه

یاری همی نتتتتک سکمتتتتتهوان وهک، کتتتتاڕل متتتتاڕک  و ئتتتتهکان وهسۆسکالکمتتتتته
 .تککان" ل، ڕوانکوهاڵیهری کۆمهرامەه"به

ڵی ری کۆمتتتهبکرهێنتتتهوه وهیتتتهو ڕوانگهڕاستتتتکیا کتتتۆمەڵگەی شارستتتتانی لتتته لتتته
 کاپکتاڵکزمیا بته اڵتیاری  اڵ لهستهمی ده. سکمتهل بووهسهشارنشک  و تێر و ته

 شتتتیاریی تتتتاک لتتتهبتتته کتتته کتتتهنیی واتایهودا شتتتارۆمهو لتتته ی کۆماریکتتتهشتتتێوه
ڵەواردن" ئتتامرا ی "هتته بتته کردنهشتتیاریو بهدا و ئتتهدا پێشتتان دهاڵتیاریستتتهده

ککی رهری ستتتتهکاراکتتتته ی کتتتهکککهرهستتته و هۆکتتتتارهکرێتتتت. ئتتتهج، دهجێەتتته
 بتتته کتتتارکردنی دینامکمتتتمی ڕامکاریکتتتهی دهشتتتێوه وهکاتتتتهدێموکراستتتی ڕوون ده

ر بکتات. بهستتهڵ دهکتانی کۆمتهموو چتک  و توێوهیی هتهنیوهرژهبه شنێڕ کهچه
ر و هتته هتتا دێمتتوکرات نککتتهی ڕهشتتێوه مێکی کۆمتتاری بتتهر سکمتتتههتته و پێکتتهبتته
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مێکی ر سکمتتهگتهت ئهنانه ی کۆماری ناب،. تهگهڕه نکا لهکک  تهدیموکواسککه
بێچمێکتتی  کتته هیتت، بتتۆی ههوهمۆناڕشتتککک  ویمتتت و داواکتتانی گشتتتی بقۆ ێتتته

 لته کۆماریتیا بریتککته نی لتهک گوترا واتای شارۆمهر وهبێت. ههدیموکراسکی هه
 اڵم لتتهڵەواردن. بتتهتی ئتتامرا ی هتتهیارمتته اڵتیا بتتهستتتهده شتتیاری تتتاک لتتهبه

لی شارستتتتتتانی و گتتتتتهی پێکهاتهمکانتتتته نی لتتتتتهدا اتتتتتۆی شتتتتارۆمهدێموکراستتتتی
تکی ئتامرا ی یارمته بته هێنانتهو پێڕئته کته اڵتهستههری ددا پێکهێنهڕووناکەکری

دا داگتتری نیی لێتترهوابوو شتتارۆمهگرێت. کتتهردهستته وهکتتۆمەڵگەی شارستتتانککه
پێیانی کتتۆمەڵگەی شارستتتانی شتتههۆی گهبتته بێتتت کتتهمکێکی ڕوونتتاکەکری دهچتته
ڵ و کۆمتتتهت وڵتتتهنی دهدات و دوو الیتتتهوڵی دێموکراتکزاستتتکۆنی گشتتتتگکر دههتتته
وڵی ئاسکمکوستتتکۆنی ربوینێکتتتی تتتتر هتتتهده ریی اتتتۆی. بتتتهژێتتتر کاریگتتته ااتتتتهده

و می کتۆمەڵگە بتهنی ستێههدا. الیتهباڵ اۆیتیا دهریتی لتهرمی و نتهکۆمەڵگەی  ه
 بته کات. چونکتهکانی دێموکراتکڕ اۆش دهکار کرانی ڕامکاریکهی دهڕێگه شێوه

وان، ئامرا ی شارستانی اڵوتر بوونی ئهکان و تێکهی ژیارهشهێی باواواردن و گه
ری و ستتتتی ممتتتۆگهبهمه نی بتتتهدهکانی متتتهی ڕێکختتتراو و داڕشتتتتنهشتتتێوه بتتته

کتانی دا ئامرا هو قۆنااتهلته ڕستکێ ، چونکتهڵ دهکانی کۆمتهپاراوکردنی پێویمتتکه
ڕینک  ی ڕاپهرژیانهمارگکانی دهت ئامرا هنانهڵ و تهکۆمه ت بهوڵهنییی دهپێوه

 ر ناکات. تی ممۆگهاڵیهپێیاویمتی داسوکنانی کۆمه
نتاو جڤتاک و  لته ب  کهلێڕ دهگه اۆگری ڕێکخراوهکان لهشارستانککه ئامرا ه

 بت . اتۆ لتهاتهردککان، دههته اۆ لتهربهی جکتاوا  و ستهشێوه اڵم بهت، بهوڵهده
ی چوارچێتتوه ها لتتهروهن. هتتههاوکاریکشتتی ناکتتهن و رنتتادهتی وهوڵتتهکاروبتتاری ده

، وهستڕ نابنتهرتهریتکشتیا بهی کتۆمەڵگەی نهوتهککهن و پهسهکانی ڕه راوهدامه
ڵ کانی کۆمتتهپێی پێیاویمتتککهڵکوو بتهلی ئتایکنی و ئاکتاری  نتتک  بتهگته راوهدامه
واو مێکی تتتهکمتتتهکۆشتت . سدهوان ت،ج، کردنتتی ئتتههێن  و بتتۆ جێەتتهڵیهرههستته
دی گتۆڕن و بتۆ وهده یانتی، شتێوهج، گهرکات ڕۆڵکتان بتهو هه یهوا یان ههمهچه

بت . پێویمتکی چوی اهی نوێەاوتر دهشێوه ڵ و بههێنانی ویمتێکی نوێتری کۆمه
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پارێزی، ر شتتی، ژینگتتهکتتانی ئتتابووری، چانتتیی، وهجۆراوجۆره نتتهالیه ڵڕ لتتهاتته

ڕی  و ڕۆی ڕاپتهرهلی ستهشێوا گه کوو بهری و...دا نهرۆ ، هونهئاشتی و ما ی م
وها کانی ئتتتهوتنخوا هپێشتتتکه ی ڕێکختتتراوهمکانتتته نکا لتتتهڵکوو تتتتهڕی ، بتتتهڕاپتتتهدژه

واوی تتتوێو و کتتۆمەڵگەی شارستتتانی تتته بتت . ئکمتتوۆ کتتهدا دابتتک  دهککۆمەڵگەیتته
هێز و نی ڕێکختتراوی بتتهاتتاوه ستتت،ربهلی سهکانی داگتتری بۆچوونگتته راوهدامتته

ت وڵتهی دهی چوارچێتوهوهرهده لته گرێت کهراۆ دهتی بهاڵیهپونی ڕوونی کۆمه
گرن دهاۆوه  نگی جڤاک بهڕه رهبهرههێ ، بهدا پێڕ دهکانرمککه ه  راوهو دامه
مەڵگەی کتتتۆ هێزتریان لتتتهی بتتتهرانهرجی شتتتوێنیانهلومتتتهڵتتتیانکان ههپێی ههو بتتته
هتۆی  ڕاستتکیا کتۆمەڵگەی شارستتانی بته وێت. لتهکهست دهریتی دهرمی و نه ه

لێنی ها بۆشتتتایی و کتتتهروهت و کتتتۆمەڵگە و هتتتهوڵتتتهنکی دهکی دووالیتتتهالوا یکتتته
کی پێکهتتاتنی کتتۆمەڵگەی رهدوو ئامتتانهی ستته و پێکتتههێتتت. بتتهنێوانکتتان پێتتڕ ده
لێنی نێتوان ی کتهوهکان و پوکردنتهدنی الوا یکتهبوو کررهقه له شارستانی بریتککه
 وکاتتتهتی دێموکراتکتتڕ ئهمی شارستتتانککهردهستته و پێکتته. لتت،، بتتهدوو کۆمەڵگەیتته

هتای تی ڕهرهکۆمەڵگەی شارستانی سته کات کهتکڤی ئاشکرا دهپۆ ه رهبێچمی هه
ی ڕابهتتێ . ڕادهودا ک ئتتهتتته وام لتتهردهریتی بتتهرمی و نتتهشتتی  تتهبێت و بههتته
 بتته نتتیدارهرمکتتیا پێوهاڵتی  هستتتهر دهستتهوتنی کتتۆمەڵگەی شارستتتانی بهرکهستته
وام ردهو پێشتی بتهئاوای ڕووه به که وهکردنی دیمۆکواسککهنهشهنییی تهتمهتایەه
 وهویهاوا انهوت بتتتوون و پێشتتتکهری مرۆڤیهتتتۆی کاراکتتتته کتتتات. بتتتهده شتتتهگه
کانی  راوهڵڕ و دامتهاڵنی اتهنێتو کۆمته کاتتهده انتهبێتت، ڕهشتی دهسنیی گپه
ر مەتتههه وانتتی اتتۆی لتتهوا  و ڕهمتتهنتتیی چهتمههۆی تایەهها بتتهروهرمی، هتته تته

و ت بتتتۆ پاکتتتتاوکردن یتتتان گتتتۆڕینی ئتتتهوڵتتتهاڵت و هێرشتتتی دهستتتتهگوشتتتاری ده
 گۆڕێتتت و لتتهده اێرایتتی وێنتته کانی اتتۆی، بتتهنییکتتهوهرژهپێی بهبتته کۆمەڵگەیتته
نکا ستت، اڵت تتتهستتتهئاکامتتیا ده دات. لتتهنی دهمتتهته بتته تردا درێتتوهبێچمتتی تتتا ه

 کانی اتتۆی بتتهرکتتهر کتتۆمەڵگەی شارستتتانی ئهگتتهئه کتته وهمێنێتتتهی بتتۆ دهڕێگتته
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واو قتا انهی دێموکراستی تته موویان بتهر هتهج، بێنکت، ئاکامی ههیی بهشاوهلێوه
 بێت.ده
یاری و ڕامکتتاری اتتۆی بتتۆ نتته وام بمێنێتتت و بتتهردهر چتتوی بتتهستتهر لهگتته.ئه1

ی نهشتتههتتۆی ته بتته وکاتتتهبتتیا، ئه پاکتتتاوکردنی کتتۆمەڵگەی شارستتتانی درێتتوه
بێتتت. وت  دهراوێز کتتهکران و پتهئکزۆلتته اڵت ناچتار بتتهستتتهدیمۆکواستی اتتۆی ده

 وهاڵتیاریکانهستتتتهو دهالی ئتتتهانی لتتتهوڵی پاکتتتتاوکردنی کتتتۆمەڵگەی شارستتتتهتتته
نی اۆیتان مهته به  راون و درێوهرکوت و  ۆر دامهئامرا ی سه به درێت کهده
شتتنی مۆناڕشتکڕ و ئۆتۆکواستکڕ بت  و ئاستتتی چه ی لتهمانهو سکمتتهن. ئتهدهده
 ئۆلکگاڕشی لهر و اڵتیاری توتالکتهستهتی یان دهی پاشایهشێوه وان بهریی ئهڕابه
ری رامەتتتهبه ی جۆراوجتتتۆر لتتتهشتتتێوه ستتتتانیا پتتتاوان کرابێتتتت، بتتتهستتتتی بااڵدهده

 رهالنتی هته کته وهو اانتهئته ونتهکهرجێڕ دهمته اڵم بهست ، بهوهدیمۆکواسی ده
ئایتیۆلۆژی و ئتایکنک   له یهرچی بۆی ههدا گهرکوت ب،. لێرهقکان،  ۆر و سه ه

اڵتی ستتهکتانی دهگشتتی کرداره اڵم بتهرگکرێتت، بتهڵڕ وهی کتهوههبۆ پاساوهێنان
پاستاو  . ئکتیی پێویمتت بتهپێنیراوهو سته ستنی کتراوههتا پهی ڕهشتێوه رمی به ه

 ب،: س، شێوه به یهرکوت بۆی هه ۆر و سه که . هێوای گوتنهنککه وههێنانه
 گتتا و هتتۆی ده  ۆر بتته واۆ لتتهتهڕاستت کتته رکوتی ئامرا یکتتهمکان ستتهکتتهیه 

رکوتی مکان ستتهرگکرێتتت و دووهتتهڵڕ وهرکوت کتتهتی ستتهکتتانی تایەتتهڕێکخراوه
ڕۆ و رهلی ستتتهی ڕێمتتتاگهمکانتتته میتتتی اتتتۆی لتتتهت  ۆرهوڵتتتهده کتتته داڕشتتتتککه
 اڵوێڕ لتتهتێکتته مکشتتهرکوت ههڕاستتتکیا ستته پێنێت. لتتهدا بمتتهرانتتهروهنادادپه

ککان  ۆر ڕۆڵتتی الیتته یتتهاڵم بتتۆی ههگتترت، بتتهراۆ دهاڕشتتتنی بتتهئتتامرا ی و د
ی رانتتتهرکوتی ااپێنهمک  ستتتهی تتتتر داپۆشتتتێت. ستتتێههوههێزتر بێتتتت و ئتتتهبتتته

اڵم هتتتک  ن بتتتهوتوو هتتتهلی پێشتتتکهت ڕێمتتتاگهڕواڵتتتهودا بهلتتته کتتته داڕشتتتتککه
 .ک بۆ کارپێکرانکان نککهریکهبهستهده
 نێتو کتۆمەڵگەی شارستتانی و بته بکاتته انتهوڵ بیا ڕههه اڵتستهر دهگه. ئه٢

کانی اتتۆی بێتتت، نییکتتهوهرژهری بهنکا پتتارێزهتتته ی بکتتات کتتهواشتتهجۆرێتتڕ چه
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 رانتتینی کتتۆمەڵگەی دیمۆکراستتی نابێتتت و شتتکاوی دامه و کۆمەڵگەیتتهئتته دیتتاره
ی لتت، شتتهڕهترستتکی تێتتیاچوون ههدا مهو دۆاتتهدۆڕێنێتتت. لتتهی اتتۆی دهمتمانتته

هتتتۆی  بێتتتت، بتتتهراان و بتتتێچ  گتتتۆڕی  دهرچتتتهوه ناچتتتار بتتته ربۆیتتتهکتتتا، ههده
 دا وێنتهواشهر چهرامەهبه کۆمەڵگەی شارستانی له وهوا بوونهمهنیی چهتمهتایەه
ی واری کورتمتاوهنکا شتوێنهکردن، تتهواشهوڵی چهربوینێکی تر ههده گۆڕت. بهده
درێتت ده وهاڵتیاریکانهستتهو دهن ئهالیهله و شێوهکردن بهواشهوڵی چه. ههیههه
نی کانکتتان اتتاوهاڵت و کردارهستتتهی دهوهپێتتیان و پاستتاو هێنانتتهواییبتتۆ ڕه کتته

 واپێتتتیان بتتتهئتتتایک  و ڕه کانی تکۆکواستتتکڕ لتتتهتتتتهوڵهپاڵ شتتتتی ئایتتتیۆلۆژیکک . ده
اڵتیاری ئایتیۆلۆژیکی بتۆ ستتهی تری دهکانگرن و بێچمهردهڵڕ وهاڵت کهستهده

و یۆتۆپکاکانی ئاییۆلۆژیکی اۆیان بته وێنە واڵتانی ڕێئاڵ سۆسکالکمتی ڕابردوو، له
کانی کڵۆنکتتتتاڵکزمک  بتتتتۆ موو شتتتتێوهت هتتتتهنانتتتتهگتتتترن. تهردهڵك وهکتتتته شتتتتێوه

 بتتتۆ داگکرکتتتاری اۆیتتتان، لتتته وهڵب گتتترت  و بکتتتانوو دۆ ینتتهو پتتته وهپاستتاوهێنانه
رجێڕ متته کان بتتهمهگتترن. سکمتتتهردهڵڕ وهکتته و شتتێوهمرا ی دی یۆماستتی بتتهئتتا
 اڵتیاری، پاڵ شتتتتتهقتتتتی دستتتتته ه رهالنتتتتی هتتتته کتتتته یتتتتهو اانهنێتتتتو ئتتتته چنتتتتهده

اڵتیاری ئایتیۆلۆژیکی ستهده که نککه و واتایهبه وهاڵم ئهکان ب ، بهئاییۆلۆژیکککه
 کتته یتتهبتتۆی هه وانتتهپێچه رناگرێتت، بتتهڵتتڕ وهرکوت و  ۆر کتتهئتتامرا ی ستته لته

اڵت بێت، ستهرکوتی دهی میهوڕی و سهوهنکا ئامرا ی پاساو هێنانهئاییۆلۆژی ته
ی ئتاپۆڕای پابێت و متمانتهها ستهاۆی ئاییۆلۆژی وه که یهش ههوهی ئهشکمانه

اڵم بێت بته ۆر نته ئاستایکیا پێویمتتی بته دۆاتی گرت داب،، ئکتر له الی اۆوهبه
و ت لتهوڵتههتۆی ده رکوت بتهرگرتنی ئتامرا ی  ۆر و ستهوهڵڕکته له و موارهئه

ی شتهژێتر بانتیۆڕی گه ی لهو کاتهک ئهترسی )وهمه بەر وێتهکهده ییا کهکاته
 وێت( نکۆڵی ناکات.دیموکواسی بکه

 وان له راون و کرداری ئهدامهنیی گشتی وهرژهپێی به ی بهتانهوڵهو ده. ئه3
می رهتتهڕاستتتکیا اۆیتتان به ، لتتهکان دایتتهگشتتتککه نییکتتهوهرژهپێنتتاو پاراستتتنی به

رگرت  و ی اۆراک لێکتروهشێوه ککیا بهتهنییان لهکۆمەڵگەی شارستانک  و پێوه
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دا و اتۆی پت، ده شتهکان گهنکتهدهمه ت، پێکهاتتهوڵته. دههێز کردنهکتر بهیه به
رکوت و ک ئتتامرا ی ستتهت اتتۆی نتتهوڵتتهدا دهکتتات. لێتترهراۆریکان لتت، دهبتته
دا شەی پ، دهدێموکراسی گه که کی شارستانککهیهڵکوو پێکهاته، بهوهوسانینهچه
 ر دابنیرێت.سهری لهپارێزهنییوهرژهتی بهوڵهکرت ناوی دهو ده
نتک  و  وهتتهوڵهده ستێراو بتهڵ هنی ههدههکانی کۆمەڵگەی مگشتی ڕێکخراوه به
و اڵم لتهن، بتهکهردا دهسهدێریی به ادا چاوهلی پم ۆر و شارهی تاقمگهکڵێشه له

رکی کرێتت، ئتهکان پێشتێل دهوهتتهیک  و متا ی نهوهتتهنهی  رهشێوه ی بهواڵتانه
یان قات قورستتر ست دهدهی ژێروهتهر نهرشانی کۆمەڵگەی شارستانی بۆ ههسه
 بێتت کته ی درێچهب، هێنیهده وهتهر نهدا کۆمەڵگەی شارستانی ههبێت. لێرهده

وڵی ڕاهێنتتتتانی دا هتتتتهوهتتتتتهمان نهی ژیۆگوا کتتتتای هتتتتهچوارچێتتتتوه م لتتتتهالنککتتتته
کردنی دیموکواتکزه گونها، بهنه گهڵ دیمۆکواسی بیات و ئهگهاڵتیاری دهستهده
 ریه پێڕ بێن،. اڵتی هاوتهستهده وهتهن نهمههه

ڵتتیا ت و کۆمهوڵتتهری دهرامەتتهبهله کتته مهکتتۆمەڵگەی شارستتتانی النتتی ستتێهه
قامگکر و شنی  ێیراڵکم  سهچه تی لهرایهبهڕێوهژیان و به کات و شێوهده شهگه
تی، اڵیتتتهری، کۆمهلتتتتووری، ئایتتتیۆلۆژیکی، ئتتتابووکانی کودا. جکاوا یکتتتهده رهپتتته
ک ڵکوو وهتک ، بتهگتهک مواری نهک وهگۆڕدا نه تنککی،  مانی و ڕامکاری لهئه

دات. کۆمەڵگەی شارستتانی پانتتای اۆڕانتانی ل بوونی جڤاک پێشان دهسهتێروته
ستتووری پێشتان اڵتی ڕامکتاری و دهستهتک  دهوڵهو ده تککهاڵیهاڵتی کۆمهستهده
 دات.ده

ن و الیتتتتهلی ڕوونتتتتاکەکری،  رهگتتتته ڵگەی شارستتتتتانی داگتتتتری پێکهاتتتتتهکتتتۆمە
ل، ئاشتتکخوا ، پارێزڤتانی متا ی ی گتهقکنهلی ڕاستهری داواگهپیۆڕالکمت، پێشانیه

ر ستهوا  و گشتگکر و چاودێر بهمهلی چهو ڕێکخراوگه اۆگری پێکهاتهمرۆ ، له
ت نانتتهته کتته وهریەی ئتتههاوتتته اڵتیستتتهری دهرمی یتتا پێکهێنتتهاڵتی  تتهستتتهده
 یتهبتۆی هه کی کتهمتهی بۆچتوونی ڕهوانتهپێچه گکریشی بکتات. بتهتوان، گۆشهده

 ڵی ڕووناکەکران نککتهڵی ڕووناکەکران بزانێت، کۆمهکۆمه کۆمەڵگەی شارستانی به
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کتانی وهموو توێنێو هه کاتهده انهڕه که مێکی گشتگکرهاۆگری سکمتهڵکوو لهبه

کتانی کتۆمەڵگەی دات. ڕێکخراوهده رهوای ڕوونتاکەکری پتهش و هتهڵ و کهکۆمه
موو نتتاو هتته نتتهکهده انتتهستتت ڕهربهپێکراو و بهستتتکی ههئاوایتته شارستتتانی بتته

و  ر ئاستتتتێکی  انمتتتتکیا و بتتتۆ شتتتار و شتتتارۆچکههتتته ڵ لتتتهکتتتانی کۆمتتتهتوێوه
پانتتتتای  و ڕێکخراوانتتهمووی ئتتهرچی هتتههن. گتتکتتهلهاوێوی دهکانک  پتتهگونتتیه

وتنکان رکهی ستتهاڵم ڕادهاۆ بتت . بتتهرهپراکتککتتی جکاوا یتتان بێتتت و لێکتتیی ستته
موویان نیی ههنگی و پێوهی هاوئاههڕادهبه  یهواۆی هههێز و ڕاستهنیی بهپێوه

ک هکان. وشارستتتتتانککه موو ڕێکختتتتراوه ی هتتتتهوهرهو کتتتتارکردنی هتتتته وهپێکتتتته
ڕێکختتتتراوی پاراستتتتتنی متتتتاڤی متتتترۆ ، ڕێکختتتتراوی پاراستتتتتنی متتتتا ی ژنتتتتان، 

ستتا ی، نییکاکانی کرێکتتاری و پکشهپتتارێز، ستتهوانتتی و  مانکانی وێوهنتتهنهومهئه
 نتتی گونتتیی نزیتتڕ لتتهکان )یەککەتکتتی چهی گونتتیه ێتتران کۆمۆنتتهیەککەتکتتی وەر

کتتانی ور شتتوانی، ڕێکخراوه کانی راوهپارێزی، دامتتهکتتانی ژینگتتهک(، ڕێکخراوهیتته
کان و... . ریکتتههونه ڵتتهکان و منتتااڵن، کتتۆڕ و کۆمهستتااڵچووهری متتاڤی بهپتتارێزه
بارستتای یاستاکانی  نتیی بتهپێوه م ڕێکخراوانتهی یاسایی بتوونی کترداری ئتهڕاده

م بتۆ ئته ڕای ئێمته . بتهیتهری ماقووڵ بۆ کارپێکرانکان ههبهستهواڵت و بوونی ده
کانی جکهتانی پمت ۆڕه ڕێکختراوه ر بتهکانی ستهستنیکراوهبت، ڕێمتا پهده ستهبههم
ر پێتتوه بتت، بتتهده و ڕێکخراوانتتهیانتتیراوی جکهتتانکی متتا ی متترۆ  بتتۆ ئتتهک ڕاگهوه

ستتڕ رتهمی ما کتتاری نێواۆیکتتیا بهی سکمتتتهچوارچێتتوه بگکرێتتت و نتتاب،  ۆر لتته
و بات بۆ ئتهاه و دیاره کانهدست هێنانی ما هوان بۆ وهباتی ئهاه چونکه وهبەنه

. رمی ناستتراون بتت، واتایتته تته می ڕێمتتایی نێواتتۆدا بتتهسکمتتته لتته ی کتتهما انتته
ری متتاقووڵ بتتۆ بهستتتهاڵم دهرمی ناستتراون بتته تته ی بتتهلهو ڕێمتتاگهت ئتتهڵەتتههه

 ب . )لته باتهو اهشێڕ لهمواری به که ، پێویمتهگۆڕدا نککه ج، کرانکان لهجێەه
موو تی هتهی تایەتهاوێنین و نووسکنی وێتوه 15دا مادەی تکی ئێرانڕهیاسای بنه

رگری بته ٢3، متادەی رمی ناستکوه ته کانیا بتهقوتابخانه  ارسی له یرهالنی غهگه
 ڵ و ڕێ ێتوان بتهپێکهتاتنی کتۆڕ و کۆمته ٢7کات، مادەی پشکنکنی بوواکان ده له
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ستی دان ێیانانی تاوانەار ڕەت بهمه دان بهنههشکهئه 3٨ناس،، مادەی رمی ده ه
کتات و ر دهبهستهیانین دهئا ادیی بوڤۆک و گۆڤار و ڕاگه ٢4دەکاتەوە، مادەی 

موویان پێشتتێل  اران جتتار هتتههتته تی بتتهوڵتتهکانی ده راوهاڵم اتتۆی دامتته...، بتته
 کردوون!(.

و لتته نتتی دانتتهتکی کتتاری چهچۆنکتته کی کتتورت بتتهیتتهئاماژه ئێمتتتا بتتۆ نمونتته
 کرێت:ده ڕێکخراوانه

 کتته نککتتهدهی مه راوهڕێکختتراوی پاراستتتنی متتا ی متترۆ ، گرینگتتتری  دامتته
ک ما ناستێکی کان ڕۆڵی دایکی بێتت و وهنککهدهمه  راوهکارت بۆ دیتری دامههد

ت یاستتاکانی ڵەتتهیات )ههوان پێشتتان بتتی یاستتایی کتتاری ئتته ا چوارچێتتوهشتتاره
 کترت ئامتاژهده  راوهو دامتهکانی ئتهگرنگه رکهئه یی(. لهوهتهسنیکراوی نێونهپه
 کانکان بهو ناسانینی ما ه بارهێنان و  ێرکردنی ما ناسی گشتی ئاپۆڕه ی  بهبکه
ڵ و دههتتۆی کۆمتته ی پێشتتیکرانی متتا ی متترۆ  بتتهی ڕادهوهوان، ڕوونکردنتتهئتته
دیتتری  ڵکتیا، اتۆراک پێتیانی ما ناستی و ڕێمتایی بتهگهکانی لهرهربتهت و بهوڵه
ی وان، دیارکردنی ڕادههێز کردنی ئهکان و هاوکاری بۆ بهشارستانککه  راوهدامه

کان، جکهانککتته رهپێی پێتتوهڵ متا ی متترۆ  بتهگتتهجکتاوا یی ڕێمتتاکانی نێواتۆیی ده
دا می ما کتاری واڵتسکمتته تکۆری و پراکتکتڕ لتهجکاوا ی  ی ڕادهوهڕوونکردنه

کرانتتی ری پراکتکزهبهستتهی دهربوینێکتی تتتر دیتارکردنی دیتار کردنتتی ڕادهده بته
 کانی نێواۆیی و ... .سنیکراوهیاسای په
ڵ ژیانی کۆمه نییکان بهواۆ پێوهر شی، ڕاستهپارێزی و وهکانی ژینگهڕێکخراوه

رچاو ئامکتتانی پێکهتتاتنی ژیتتاری دیمۆکواتکتتڕ ی بتتهتا ڕادهتتتوان  هتتهو ده یتتههه
دا رمیمی  تهسکمتته لێڕ لتهوها ڕێکخراو گهت بوونی ئهڵەهن. ههر بکهبهستهده
رمی  راوی  ته)دامتهکه  و پێکه. بهوهکۆمەڵگەی شارستانی ناشواته له رکهو ئهئه

و نی بتتتۆ ئتتتهده راوی متتته، )دامتتتهاۆ بێتتتتربهستتته (، ؟ ڕادهستتتتهبهو مهبتتتۆ ئتتته
هێزتریشتتی بکتتات و اتتۆراکی بتتۆ راۆری لتت، بکتتات و بهتتتوانێ  بتته( دهتهستتهبهمه

نتییی وهرژهپێنتاو به  راوێڕ لتهنکا دامتهمکان تتهکتهیه گهاڵم ئهدابک  بکات و، به
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و وڵی چاکمتا ی بتیرێت هته پێویمتته و کاتتهڵ، ئتهک کۆمتهدا بێتت نتهتوڵهده
تتتوان  بتتۆ دیتتارکردنی ده و ڕێکختتراوهڵ بکرێتتت. ئتتهگتتهکانی دهرهربتتهت بهنانتتهته

تی ڕێکختراوی پاراستتنی متا ی مترۆ  یارمته ی ما ی کتاری اۆیتان لتهچوارچێوه
 ربگرن.وه

ڵتتیانی هه کتتات کتتهده یتتهو ڕوانگهمی ژیتتاری دیموکواتکتتڕ داکتتۆکی لتتهردهستته
کتارت بتۆ رکوت و  ۆریت  دهستهرگرت  لهوهڵتڕب، کتهکنۆڵۆژیا و  انمتت بتهته
م بار بختولقێن،. بتهستتێنی لتهتی بهاڵیتهی کۆمهرێنکانتهداگتۆڕانێکی ئه شنهرچههه

داری می پیتهردی  سکمتتهکنۆلۆژیا پتاش چتاای بتهک اتۆی تتهروههته که شێوه
و کتات، بتههمتر دتی کتهکنۆلۆژیاش جکاوا یی چکنایتهڵیانی تهپێڕ هێنا، اۆی هه

ک ئتامرا  مرۆ  وه تایی، لهرهکنککی و ئامرا ی سههۆی الوا یی ته به که شێوه
ڕۆڵی مترۆ  _ ئتامرا   رهبه رهکنۆلۆژیا بهڵیانی تههه اڵم به. بهرگکراوهڵڕ وهکه
 و پێکتتتهکنۆلۆژیا(. بتتتهت _ کرێکتتتار _ تتتتهعکتتته_ ڕه)کۆییتتته وه بێتتتتهمتر دهکتتته

ستتا ی تتت، بکۆشتتێت و  انمتتتی و پکشه شتتەیبتت، بتتۆ گهنی دهدهمتته کتتۆمەڵگەی
وڵی البردنکتتان بتتیات. بناستتێن، و هتته یهشتتهو گهی ئتتهر ڕێگتتهکانی ستتهکۆستت ه

 یی جۆراوجتۆرهلی پکشتهنییکاگهپێکهێنانی سه ستهبهم مهبۆ ئه گونهاوتری  ڕێگه
 .بت اهدا دهسا یکانی پکشهموو بوارههه له که

ک نییکا وهی ستتتهچوارچێتتتوه لتتته ک کتتتهیهر پکشتتتهکرێکتتتار و کتتتارگێوانی هتتته
 ی بتتهوهڵ ئتتهگتتهدا دهو یەککەتکتتهگتترن لتتهک دهکی شارستتتانی یتتهیتته راوهدامه

ی شتتێوه بتته کهی گشتتتی پکشتتهوهردانتتهئتتاڵوگۆڕی هتتزری و ماتریتتاڵی ئاستتتی به
 واکانکتان لتهڕه ان کاتتیا، بتۆ پاراستتنی ما تهمهه ، لهوهنهکهر تر ده ی بهوهرههه

بت . اتهده جکهانککته و پکشتهرکراو بتۆ ئتهبهستتهکانی جکهتانی دهی ما هچوارچێوه
 ی متا ی کتاری اۆیتان لتهتوان  بۆ دیتاریکردنی چوارچێتوهش دهنییکایانهو سهئه

 ربگرن.تی وهڕێکخراوی پاراستنی ما ی مرۆ  یارمه
ی بۆ و ڕێکخراوانهتان و منااڵن و گشت ئهری ما ی ئا رهی پارێزهکانڕێکخراوه

ڵ دا کۆمته ی پێشێل کرانی ما کان لهشکمانه کۆش  کهتی ت، دهکانی تایەهتوێوه
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کانی دابتته رگتترت  لتتههتتۆی شتتوێ  وه رمی بتتهمی ما کتتاری  تتهڕوات یتتا سکمتتتهده
و  یتهستی ههمایهلێڕ کهتوێوگته وهاریتی و ئاییۆلۆژیکی بۆ پاراستنی متا ی ئتهنه
ی متا ی توان  بۆ دیارکردنی چوارچێوه، دهکرانکانهت اۆی هۆکاری پێشێلنانهته

 ن.راۆری بکهڕێکخراوی پاراستنی ما ی مرۆ ، به کاری اۆیان له
و ری بتتۆ ئتتهلتوورپتتارێزی و  مانناستتی و هونتتهوانتتی و کوکانی وێوهنتتهنهومهئه
کرابێت و ر نتهبهستتهرمکتیا دهمی  هسکمتته یان لهلهو ماک گهئه ی کهوانهتهنه
 بت، لتهو ده ر شتانهستهرکی  ۆر گرنگکتان لهت اتۆی پێشتێیکان بکتات، ئتهنانهته
 تی بمتێن .کانی تر پاراستنی ما ی مرۆ  یارمهنککهدهمه موو پێکهاتههه

کریڤتتۆ( و وێومتتانی نوێەتتاوی رتووکی )گرنگتتی پتته ت بتتهبارهکۆتایکتتیا ستته لتته
ت بۆ کورد، پێویمت ریه"، تایەهاڵتیاری هاوتهستهو دهرهنی بهده"کۆمەڵگەی مه
 رانتتینی پێناو دامهلتته لتتهو گهتێکۆشتتکنی ئتته دان ستتاڵهئێمتتتا ستته بزانتتیرێت کتته

باشتتتووری  وڵی ستتەربەاۆیی لتتتهو هتتته وهتتتهیی بتت، ئاکتتتام ماوهوهتتتتهتی نهوڵتتهده
 ڕای ئێمتته ر بتتهی ئۆکتۆبتتهر گێشتتت. شتتا دهی ئۆکتۆبتتهشتتا ده ستتتان بتتهکورد
بوو، رێمی و جکهتانی نتهتی هتهوڵتهی هک  هێزی کتوردی و دهنهامی ئکخانهرئهده
 تکمتی جکهتانی بتوو کته،گتووران و بکچمگکتری چتو و قه گونهاوی شێوهڵکوو نهبه

ر و گتتتهئه ، کتتتهپکتتترۆ  کتتتردووه کتتتانگووراوه وهتتتتهت نهوڵتتتهکانی بتتتۆ دهستتتنووره
. بکچمگکتتتری بتتتۆ کتتتورد پتتتاوان کتتتردووه و دووبتتتاره وهشتتتانینهڵوهتتتتانی ههرهده
 و ئکتیی لتهو دیمتان بکچمگکتری ئته ردوونککتهگه ڕگاڵتهو پهی ئتهوهشانینهڵوههه

تی دیموکواتکتڕ ڵکوو دواجار اودی شارستتانککهنابێت به وهتهت نهوڵه ۆرمی ده
واب، نێتت. کتهکان، جڤتاکێکی نتوێی جکهتانی ڕۆ دهرمککتهالنینی کۆمەڵگە  ههه به

 و  ۆرمته ب، ئاکتام بتووه وهتهت نهوڵهی کورد بۆ دهت ساڵهنی سهتێکۆشکنی چه
کی تتتر اتتودی الیتته. لهکتتورد گرتتتووه وهایان لتتهی ئتتهکانی جکهتتانک  ڕێگتته اڵتته
وتانی دواڕۆژ  ته و ڕوو لته انتهر ڕهمتانی بتهوێوه ، ئکتییوهتهت نهوڵهمکی دهچه
ودا هتتک  ی ئتتهوهنتتوێی جکهتتانی و دیمتتان داڕشتتتنه ر لتتهگتتوورانی ستته بێتت، لتتهده

ی وهاش دیمان داڕشتنهڕوان ناکرێت، ئهتی چاوهواڵتێکی دیموکوات بۆ پادشایه
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نکا دا کتورد تتهدۆاتهو ڕوان ناکرێتت. لتهچتاوه وهتتهت نهوڵهر دهسهردوونی لهگه
 و ئاقارهله نگاوێکه"کریڤۆ" هه که یهمانهو وێوهپێیانی ئهشهمی، گهردهری بهگهئه
 ی پ، بیرێت.درێوه که بات  یاتر پێویمتهتر بۆ اهر وێومانیهه و له
 

 کۆتایی
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