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پ ىخته
دێسوانینی شال مهطهز زای گؼذی ههزێمی کىزدطذان طهةازهخ ةهه کۆهههمگای هههدهنی ئهوهیهه کهه دهةێهر مهه دژی دهومههخ ةێهر ئههههغ مهه ژێهس کازیگههزی
ئهفکازی هازکظیظذی دایه کازل هازکع ةاوهزی ةهوه ههةىو که ةه گؼذی دهومهخ مه ژێس دهطذی چینی طهزهایهدازی کۆههمگا دایه که چینهی هههژازی کۆهههمگا
دهچهوطێنێذهوهو ةۆیه دهةێر که مه کۆداییدا دهومهخ مهناو ةچێر ةهالو مهو دىێژینهوهیهدا ههومدزاوه که کهمک مه دیۆزی دوو شانهای هاوچههزش هاةسههاض و
ئانذۆنی گیدێنص وهز ةگیسێر ةه ػێىهیهک که کۆههمگای ههدهنی و دهومهخ ههز دووکیان دهدىانن چاودێسی یهکرت هاوکازی و دیامۆگ مهگهل یهکرت ةکههن ةهۆ
ئهوهی کۆههمگای ههزێمی کىزدطذان ةذىانێر مه هههىو ةىازێک گهػه ةکاخ.

ک

پێشهکی 


ۆهەڵگای هەدەنی هێژووییەکی ةە دزێژایی ػازطذانیەدی هسۆڤایەدی هەیە ةەاڵو مە قۆناغە حیاواشەکان ةە ػێىاشی
حیاحیا دەزکەودىوە و پێناطەی حۆزاوحۆزی ةۆکساوە .هەزوەها ةە یەکێک مە چەهکە گسنگەکانی نێى کایەی فکسی و
فەمظەفی دادەنسێر.
کۆهەڵگای هەدەنی ةە کۆةىونەوەی هسۆڤەکان هانا پەیدا دەکاخ هەز ةۆیەػە کە پێناطەی پەیىەندییە کۆهەاڵیەدییەکان دەکاخ.
کۆهەڵگای هەدەنی کۆهەڵگایەکی فسە الیەن و هەهەڕەنگ و پێک هادىوه مە چەندین گسوپ و چینەکان کە پەیىەندییان مە گەڵ
یەکرت هەیە ئەو پێکەوە ژیانە ةەزهەهی هەدەنیەخ و گەػەکسدنی ػازطذانیەدە .هاواڵدی ةىون صامی طەزەکیە مە کۆهەڵگای هەدەنی
ةەو هانایەی هسۆڤ ةە ئاهساشی ئەوەی کە طەز ةە گسوپێکە مە گسوپەکان ةە ةەػێک مە کۆهەڵگای هەدەنی دادەنسێر .کۆهەڵگای
هەدەنی و داهەشزاوەکانی (گسوپەکانی فؼاز داهەشزاوەکان طەندیکاکان و هذد) ةە هیچ ػێىەیەک مە ةەزەی دژایەدی کسدنی
دەوڵەخ دا نین ةەڵکۆ دەواوکەزی دەوڵەدن .هەزوەها کۆهەڵگای هەدەنی ةە هیچ ػێىەیەک دەوڵەخ نیە ةەڵکى ةە پانذایی گؼذی
دادەنسێر ةە حۆزێک کە ةە ناوةژیىان و طەزةەصۆ دادەنسیر مە نێىان داکەکان و دەطەاڵدی طیاطی.
مە فەمظەفەی طیاطی کۆن ةە دایتەخ مە ناو دیۆزییەکانی هۆنذظکیۆ ةە دواوە داةەغ کسدنی دەطەاڵخ ةە طەز دەطەاڵدەکانی
حێتەحێ کسدن یاطادانان و دەطەاڵدی دادوەزی ةە هانای دیمۆکساطی ةىونی دەوڵەدەکان دادەنسا ةەاڵو مە ناو فەمظەفەی طیاطی
نىێ دا ةى ئەوەی کە دەوڵەدێک دیمۆکساطی ةێر ةە پێچەوانەی فەمظەفەی کۆن شیادس گسنگی ةە ةەهێصدس ةىونی کۆهەڵگای هەدەنی
دەدزێر.
مە زوانگەی فەمظەفەی طیاطی ةاطەکانی کۆهەڵگای هەدەنی مە ناو دیۆزییەکانی هیگڵ ئامکظی دی دىکىیه یۆزگن هاةسهاض
ئانذۆنی گیدێنص ئە نذۆنیۆ گساهؼی هانا ئازێنر پۆطر هۆدێسنیظذەکان نیى هازکظیظذەکان و هذد ةاض کساوە ةەاڵو هەز یەکێک
مەهانە دێسوانینێکی حیاواشیان مەطهز ةاةەدەکە مە گەڵ یەکرت هەیە.
گسنگی ئهو دىێژینهوهیه مهوه دایه که کۆهەڵگای هەدەنی زۆڵی ئيخاهب مە دەطذەةەز کسدنی طەقاهگیسی طیاطی کۆهەاڵیەدی و گهػه
کسدنی کۆهەڵگا هه یه .ئاهاند مەو دىێژینەوەیە ةسیذیە مەوەی کە ةە ػێىەیەکی شانظذی و ووزد دیؼک ةضسێذە طەز ةازودۆصی
کۆهەڵگای هەدەنی مە هەزێمی کىزدطذان و ئەو فاکذەزانەی کە کازیگەزيان مەطەز هەیە .پسطیازی دىێژینهوه ئهوهیه ئایا
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زێکضساوهکانی کۆههمگای ههدهنی و رکىههخ مه ههزێمی کىزدطذان دهدىانن هاوکازی و یازههدی یهکرت ةدهن؟ ئهو گسیامنهیهغ ةۆ
ئهو دىێژینهوهیه دانساوه مهةهز گۆزانکازییهکانی که مه ههزێمی کىزدطذان زوویانداوه ةىویذه هۆی ئهوهی که ژهازەی زێکضساوەکانی
کۆهە ڵگای هەدەنی مە ناو هەزێمی کىزدطذان ةە ػێىەیەکی صێسا شیاد ةکسێر ةە حۆزێک کە هیچ رصةێک یا صىد رکىهەخ ةە دەنیا
نەدىانێر دەطەاڵدی ةە طەز هەهىو زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنی هەةێر ئەهەغ کازیگەزی مە طەز چاالکرت ةىونی کۆهەڵگای
هەدەنی ههةىوه که ةه هاوکازی و یازههدیدانی رکىههخ و کۆههمگای ههدهنی مهگهل یهکرت دهدىانسێر کازیگهزی ئیخاةی مهطهز
گهػه کسدنی کۆههمگای ههزێمی کىزدطذان ههةیر.
هیذۆدی ػیکازی ناوەزۆک مهو دىێژینهوهیه ةه کاز هادىوه .ػیکسدنەوەی داداکانیؽ ةە ػێىەی هیذۆدی چۆنیەدی (املنهد امکیفی)
ئە نخاو دزاوە .ئەو دىێژینەوەیە هەوڵی داوە کە دێکەڵێک مە دیۆزی ئانذۆنی گیدێنص و یۆزگن هاةسهاض طەةازەخ ةە کۆهەڵگای
هەدەنی وەزگسێر و ةە پێی ئەو صىێندنەوە ةۆ ةازودۆصی کۆهەڵگای هەدەنی مە هەزێمی کىزدطذان ةکاخ کە مە گەڵ دیۆزی
کۆهۆنیظذەکان و شۆز مە شانایەکانی دس طەةازەخ ةە کۆهەڵگای هەدەنی حیاواشی هەیە.
_١چىارچێىەیهسریگەشەکردنیچەمکیکۆمەڵگایمەدەنی 
کۆهەڵگای هەدەنی چەهکێکی گسنگی نێى کایەی فیکسی فەمظەفی طیاطیە و ةەزهەهی ئەو چاالکی گۆڕانکازی هەوڵ و دێکۆػانایە
کە هههصزی طیاطههی نههىێ مە طههەدەکانی ػههانصدە و هەڤههدەدا ڕایەڵە گؼههذیەکانی کێؼهها ةە دههایتەخ مە الیەن ةیسهەنههدانی گسێتەطههذی
کۆهەاڵیەدی و هصزڤانە میتڕامەکان .چەهکی کۆهەڵگای هەدەنی شۆز زوون نیە و هانای حیاواش هەڵهدەگسێر .ةە دێەەڕةهىونی کهاخ ئەو
چەهههکە دههىانی کۆهەڵێههک دێگەیؼههذنیدس ةەدەطههر ةهێنێههر ةە دههایتەخ مە گەڵ پێؼههکەودنی چەهکههی دەوڵەخ و وەزچەزصانەکههانی
طیظذەهی نىێی حیهانی کازیگەزییەکانی ةەحیهانیتىون ػۆزػی گەیاندن و ةااڵدەطذی شانیازیگەزی و هذد.
یەکگسدىویی نێىان ئەنداهەکان مە طەز ةنەهایەکی صۆةەصؼانە ةە فاکذەزێکی گسنگی کۆهەڵگای هەدەنی دادەنسێهر .کە وادە کهازکسدن
مە طەز ةنەهاییەکی ئازەشووه ەندانە و ةە ویظذی صۆیان مە پێناو ئاهانخێکی هاوةەغ کسۆکی پەیىەنهدی نێهىان ئەنهداهانی کۆهەڵگهای
هەدەنیە نە ئەو پەیىەندییەی وەک چۆن مە ناو هۆشێک صێنێک یا صىد ناوچەیەکەوە مە طەز ةنەهای پەیىەندییەکی صىێن و دەهاز
و زەطەنی کۆنەوە دزوطر دەةێر کە دێیدا داکەکان هەرکىهن ةەو پەیىەندییە (.)Harmsen, 2008, p. 37
١_١یۆرگنهاةرماش دیالۆگلەپانتاییگشتیوتەنهارێگەیدەرةازةىونلەقەیران
هاةسهاض مە ئاهاژەدان و ػیکسدنەوەی چەهکی پانذایی گؼذی دەڵێر پانذایی گؼذی قەڵەهڕەوێکە مە ژیانی کۆهەاڵیەدی ئهێمە کە دێیهدا
ةذىانسێر ڕای گؼذی پێک ةهێرنێر .ةە ػێىەیەکی ةنەڕەدی دەةێر دەواوی هاوالدیان هەمی کازکسدن و دەطر گەیؼهذنیان هەةێهر ةە
پانذایی گؼذی .مە ئەنخاهی هەز دیامۆگێک کە مە نێهىان ئەو کەطهایەدیە دایتەدهانە ( )Private Personکە مە دەوزی یەکهرت کهۆدەةنەوە
گؼر ( )Publicپێک دێر کە مە زاطذیدا ةەػێک مە پانذایی گؼذی دێذە ئازاوە ) .رظینعنی نىذزی  ١٨٣١ؾ( ٦٢٢ .
هاةسهاض پێی وایە ةاػرتین حۆزی پانذایی گؼذی مە طەدەی هەژدە هەةىو کە مە قاوەصانەکان و هۆمەکان پێک هادتىو .دێیدا داکەکان
ةە هەةەطذی دیامۆگێکی ئاػکسا مە دەوزی یەکرت کۆ دەةىونەوە ).عامل پاػا کاطین  ١٨٤٩ؿف  (١٢١_١٢٩ئەو هاواڵدیانە مە ئاطذی
داکی پسۆفێؼناڵ و کەطانی صاوهن داههشزاوهکانی ئاةىوزی نهةىون کە کاز ةۆ ةەڕێىەةسدنی کازە دایتەدیەکانیان ةکەن و طەز ةە
ةیسوکسادیەدی دەوڵەدیؽ نهةىون کە هنکەچی یاطا و زێظای دەوڵەدی ةن .ةه گؼذی داکهکان دەنها کادێک دەدىانن ةۆ ةەزژەوەندی
گؼذی صەڵک مه کۆهه مگا کاز ةکەن کە دووز ةن مە هەز گىػازێک ئەهەغ کادێک دێذە ئازاوە کە گسەنذی کۆڕ و کۆةىونەوە ةۆ
هەهىان هەةێر( .رظینعنی نىذزی ؿف )٦٢٢_٦٢٢
هەزچەندە چەهکی کۆهەڵگای هەدەنی الی هاةسهاض حۆزێ مە حیاواشی پێىە دیازە مە گەڵ پانذایی گؼذی کە ةاطی دەکاخ ةەاڵو مە
گەڵ ئەوەػدا شۆزةەی ئەو ةىنیاد و دەشگایانەی کە مە پانذایە گؼذیەکەی هاةسهاض ةاض دەکسێن مە چەهکی کۆهەڵگای هەدەنی
حێگایان دەةێذەوە .مە ڕاطذیدا چەهکی کۆهەڵگای هەدەنی ةۆ دێگەیؼذنی دیدگای هاةسهاض طەةازەخ ةە پانذایی گؼذی شۆز گسنگە .ةە
ةڕوای هاةسهاض کۆهەڵگای هەدەنی ةە هانای ةاشاڕێکی دایتەدی حیا مە دەوڵەدە کە مە طەدەکانی هەڤدە و هەژدەو وەکى پانذاییەکی
داکی طەزةەصۆ گەػەی طەند و مە ةەزاهتەز دەوڵەخ وەطذایەوە .ئاةىوزی ةاشازی طەزهایەدازی ةنەهای کۆهەڵگای هەدەنی ةىو.
کۆهەڵگای هەدەنی مە ةنەڕەد دا وەکى دیازدەیەک مە ةەزاهتەز دەوڵەخ هادە کایەوە کە هەةەطر مێی پازێصگازی کسدن ةىو مە ویظذە
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دایتەدیەکان .هەزةۆیە مە طەزەدادا کۆهەڵگای هەدەنی هانایەکی ئاةىوزی و دایتەدی هەةىو .مە کادێکدا پانذایی گؼذی دیازدەیەکی
طیاطی و کۆهەاڵیەدیە ).انـازی  ١٨٣١ؿف ( ٦٦٤_٦٦٣
مەو طەزدەهەی ئێظذادا کازەکذەزەکان و دىصمەکانی کۆهەڵگای هەدەنی گۆڕانکازی ةەطەزدا هادىوە ةە حۆزێک کە نصیکەی دەواوی
ئەو زێکضساو و ةصوودنەوانە ( )Volunteerدەگسێذەوە کە مە دەزەوەی دەطەاڵخ و هەژهىنی دەوڵەدن .ةە ةڕوای هاةسهاض زێکضساوە
نارکىهیەکان ( )NGOةصوودن ەوە کۆهەاڵیەدیەکان طەندیکا کنێظا یانەکانی یازی کۆهەڵە صصهەدگىشازییەکان و گسوپەکانی
ةەزژەوەندی گؼذی ئەهانە هەهىویان ةەػێکن مە کۆهەڵگای هەدەنی (  )Dryzek, 2006, pp. 369_370کەوادە ئەو کازەکذەزانەی
ئاهاژەهان پێکسد مە هەفهىهی ئێظذای چەهکی کۆهەڵگای هەدەنی حێگایان دەةێذەوە مە کادێکدا هەندێ مەو کازەکذەزانە دەچىونە ناو
پانذایی گؼذی هاةسهاطەوە .ةە گؼذی هاةسهاض پانذایی گؼذی ةە قەڵەهڕەوێک مە نێىان دەوڵەخ و کۆهەڵگای هەدەنی (پانذایی دایتەخ)
دادەنێر .ةە ةڕوای هاةسهاض کۆهەڵگای هەدەنی و صێصان هەز دووکیان دەکەونە ناو پانذایی دایتەدیەوە کە کۆهەڵگای هەدەنی دێیدا
قەمەهڕەوێکە مە ئاڵىگۆڕی کااڵ و ئاةىوزی .ةە ةۆچىونی هاةسهاض پانذایی گؼذی چەند دایتەمتەندییەکی هەیە کە ةسیذین:
ا -مە پانذایی گؼذی عەقالنیەدی زەصنەیی دادوەزی کۆداییە طەةازەخ ةە هەز پسطێک نەک ناطناهەی قظەکەز.
ب -گفذىگۆ مەو پانذاییە رامەدێکی کێؼەگیسیە ( )Problemmatizationهەیە وادە هەز پسطێک حەدەل و هؼذىهڕ هەڵدەگسێر کە
پەیىەندییەکی شۆزی هەیە مە گەڵ چەهکی ةەزژەوەندی گؼذی یاصىد ویظذی گؼذی.
ج -پانذایی گؼذی گؼذگیسە ( )Inclusiveوادە هەهىو داکێک هەڵىهەزحی ةەػدازی و دەطر پێڕاگەػذنیان هەیە طەڕەڕای حیاواشی
ةۆچىون و ڕایەکانیان ) .انـازی  ١٨٣١ؿف ( ٦٨١_٦٨٦
ةەو پێیە ةە ةڕوای هاةسهاض دیامۆگ ةە حەوهەزی پانذایی گؼذی دادەنسێر و هەز پسطێک مە کۆهەڵگا پێىیظذی ةە دیامۆگێکی
عەقالنی زەصنەییه که ةضسێذە ةەز ةاض .هاةسهاض پێی وایە پانذایی گؼذی پانذایی عەقالنییە رەقیقەخ طاش و دۆشەزەوەی ڕاطذیەکانە
و قەڵەهڕەوی هصز دیامۆگ مۆحیک هؼذىهڕ و کەالهە .ةە پێچەوانەی شاناکانی دسی قۆداةضانەی فسانکفۆزخ هاةسهاض پێی وایە کە
هێؼذا زێگەیەک ةۆ دەزةاشةىون هەیە پێىیظذە کە ئێمە گسنگی ةە عەقالنیەدی مێکگەیؼنت (دەفاهمی) ةدەین و ةاوەڕی وایە هۆدێسنیذە
پسۆژەییەکی نادەواوە که ةە هۆی هەژهىنی دەطەاڵخ و پازە مە زێگای ئایدۆمۆژی زۆڵی هسۆڤەکان کەهڕەنگ ةىوە( .عامل پاػا کاطین
 ١٨٤٩ؾ )١٥١
ةە ةڕوای هاةسهاض ةە هۆی شاڵتىونی عەقالنیەدی ئاهساشی ةە طەز کۆهەڵگاکانی زۆژئاوا ئیرت ناکسێر ئۆهێدێکی شۆز ةە دیمۆکساطیەدی
زۆژئاوا ةکەین هەگەز دەنیا ئەوە نەةێر کە عەقالنیەدی ئاهساشی ةگۆڕین ةۆ عەقالنیەدی مێکگەیؼنت ( .طمیعی اؿفهانی هیسامی
 ١٨٤٨ؾ ) ١١٣.هاةسهاض ةە ئەفساندن و ةسەودان ةە دیۆزی کسدازی گەیاندنکازی ( )Communication Actionمە هەوڵی شیندوو
کسدنەوەی پانذایی گؼذیە .ئەو دیۆزییە ةنههایه کی کۆهەاڵیەدی هەیە کە داک دێیدا ةۆ مێکذێگەیؼنت و زێکەودن حگە مە عەقالنیەدی
مۆحیکی زەصنەگسی هیچ حۆزە چەکێکی دسی نیە .ةە دەطر دێىەزدانی دەطەاڵخ و رصةەکان پانذایی گؼذی الواش دەةێر و پاػەکؼەی
دیمۆکساطی مێدەکەوێذەوە( .عامل پاػا کاطین  ١٨٤٩ؿف )١٢٢_١٢٢
مە کادێکدا ئاشادی ڕادەزةڕین و کۆةىنەوە هەزحی طەزەکین ةۆ هەةىونی پانذایی گؼذی ةەهێص ةەاڵو ئەهانەغ ةەض نین هەزوەها
گەزەنذیە دەطذىوزییە ةنەڕەدیەکان ةە دەنیا نادىانن پازێصگازی مە پانذایی گؼذی و کۆهەڵگای هەدەنی ةکەن مە گۆڕانکازییەکانی
پێکهادەیی .ةەو پێیە ئەوە ئەنداهانی کۆهەڵگای هەدەنین (نەک دەوڵەخ) ةەزپسطیازەدی ةەزدەواو ةىونی پانذایی گؼذی دیمۆکسادی
چااڵک دەکەن )Dryzek, 2006, p. 370 ( .هاةسهاض حەصذی طەزەکی مە طەز دیامۆگی زەصنەئاهێصە کە ةە حەوهەزی دیۆزی کسدازی
گەیاندن دادەن سێر دێیدا داکەکان مە گەڵ یەکرت دەکەونە گفذىگۆیەکی زەصنەگسانە و کێؼەکانیان چازەطەز دەکەن .ئەو گفذىگۆیە
هەو مە نێىان داکەکان و هەو داک و دەوڵەخ زوودەدەن ةە ػێىەیەکی ئاشاد و دووز مە هەز گىػازێک .مە کۆداییدا وەکى ئاهساشێکی
کازیگەز صۆی دەنىێنێ مە هەهتەز ةە عەقالنی کسدنی کسداز و زەفذازی دەوڵەخ ( .کسةاطیان ) ٦٩١٢
گسوپە حۆزاوحۆزەکان کازیگەزی صۆیان مە طەز طیاطەخ و ئاةىوزی هەیە ةۆ منىنە کادێک زێکضساوێکی ژینگە پازێصی هەوڵ دەداخ
کازیگەزی ةکادە طەز دەطەاڵخ و هەوڵ ةۆ دزوطر کسدنی ڕایەکی گؼذی طەةازەخ ةەو پسطانەی کە گسنگن ةۆ پسطە ژینگەییەکان
ةداخ ئەو هەوڵدانە صۆی مە صۆیدا هاندانی ڕەگەکانی ةەػدازی طیاطیە و پەزەپێدانی فۆزهی نىێ و داهێنەزانەیە مە
دێکهەمکێؼانی پسطەکان و فساوان کسدنی کۆزةەندی گؼذی دایتەخ ةە دیامۆگ و زاوێژ کسدن ) Dryzek, 2006, p. 370 ( .ةە ةڕوای
هاةسهاض ةەػدازی کسدنی صۆةەصؼانە ( )Voluntaryپانذایی گؼذی دەگەػێنێذەوە هەزوەها ةصوودنەوە کۆهەاڵدیە نىێیەکان
داهێنەزدسین و نىێضىاشدسین کازەکذەزن مە پانذاییی گؼذیدا .ئەو ةصوودنەوانە فؼاز دەصەنە طەز رکىهەخ داکى وەاڵهی دەنگە
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نىێیەکان و داصىاشیەکانی صەڵک ةدەنەوە .ةەو پێیە ئەو ةصوودنەوانە ةااڵنظێک دزوطر دەکەن مە نێىان کۆهەڵگای هەدەنی وەک
الیەنی نەیازةىونی دەوڵەخ مە الیەک و کۆهەڵگای هەدەنی وەک پاڵەؼذیکازی دەوڵەخ مە الیەکیرتەوە) Ibid, p. 370 (.
_٢_١ئانتۆنیگیدێنس وهاوکاریدەوڵەتةۆکۆمەڵگایمەدەنی 
گیدێنص یەکێک مە ةەزگسیکازانی هۆدێسنیذەیە کە کازیگەزی فکسی مەطەز ئاطذی حیهانی هەیە و گسنگی ةە کۆهەڵگای هەدەنیؽ
دەداخ که مه ناو پهزدۆکی زێگای طێیههیؼدا ةاطی مهطهز دهکاخ .گیدێنص مەو ةاوەڕە دایە کەوا میربامیصو و طۆطیامیصو دىانایی
ئەوەیان نیە کە ةە دەواوی ةذىانن نیاش و پێىیظذیەکانی هسۆڤایەدی داةین ةکەن .ةۆیە مەو زۆژگازەدا وا دەزدەکەوێر کەوا هصزە
طیاطیەکان دىانایی ئینهاو ةەصؼی صۆیان و طەزکسدە طیاطیەکان دىانایی زێتەڕایەدی کسدنیان مە دەطر داوە .نیگەزانیەکان
طەةازەخ ةە داڕوصانی پێىەز و ةەها ئەصاڵقیەکان مێکرتاشان و شیادةىونی ةۆػای نێىان دەوڵەهەند و هەژاز و فؼازە دەزوونیەکان
کازیگەزی یەکخاز نێگەدیڤی ةە طەز کۆهەڵگا ةەحێ هێؼذىوە .دەکسێر ةڵێن کە کۆهەڵگای هسۆڤایەدی ةە صۆیەوە طەزقاڵ کسدووە).
کسیمی  ٦٩١٩ؾ(١٣
شانای طیاطی (کىهین)یؽ طەةازەخ ةە پسطەکانی طەزەوە پێی وایە کە پێ دەچێر دەوڵەخ-نەدەوە ناکاو ةێر مە ةەزدەو شۆزێک
مەو پسطانە و نادىانێ ةەو ئەزکانە هەڵظێ ئەگەز یازهەدی و نێىەندگیسی کۆهەاڵنی نارکىهی مە گەڵدا نەةێر .هەزوەها گیدێنصیؽ مەو
ةاوەڕە دایە کە دەوڵەخ دەدىانێر دەطر پێؼضەزی ئەوە ةکاخ کە مە هەندێ دەطەاڵدەکانی ةەڕێىەةسدن و دەنانەخ مە دزوطر
کسدنی ةسیازیؽ چاوپىػی ةکاخ کە ئەو ةۆچىونەغ ةە دڵی زێگای طێیەهی گیدێنص دادەنسێر )Dryzek, 2006, pp.374_375 (.ةەو
پێیە ةە ةۆچىونی گیدێنص پێىیظذە حۆزێک مە ةەػدازی و کازکسدن مە نێىان کۆهەڵگای هەدەنی و دەوڵەخ هەةێر ةۆ ئەوەی
ةذىانسێر ةە طەز ئەو کێؼانەدا شاڵ ةن.
گ یدێنص مە پەزدۆکی زێگای طێیەهدا ئاهاژە ةۆ ئەوە دەکاخ کە دزوطر کسدنی کۆهەڵگایەکی هەدەنی ةەهێص و چااڵک یەک مە
طیاطەدەکانی طەزەکی زێگای طێیەهە .گیدێنص دەڵێر ةۆ چازەطەز کسدنی ئەو کێؼانە پێىیظذە دەوڵەخ و کۆهەڵگای هەدەنی
ةەػدازیان مە کازەکانی یەکرتدا هەةێر .هەزیەک یازهەدی کازکسدنی یەکرت ةکاخ و مە هەهان کاددا هەزیەک ةذىانێر ئەوی دس
کۆنرتۆڵ ةکاخ ) .عیظی  ٦٩١١مه )١٢_١٥.گیدێنص ةاوەڕی وایە طۆطیامیصو وەکى دوکذۆزینێکی ئاةىوزی هسدووە ةەاڵو ئەوەی
پێىیظذە ةیکەین ئەوەیە کۆهەڵگایەکی طەزهایەدازی هیىهانیظذی (هسۆڤگەزا) ةئافسێنین کە دزێژە پێدەزی ةەهاکانی چەپگەزا ةێر
وەکى یەکظانی هەطذی یەکگسدىویی پازاطذنی الواشەکان و ناطاندنی زۆڵی کازای رکىهەخ طەةازەخ ةە دەطذەةەز کسدنی ئەو
ئەزکانە .گیدێنص ڕای وایە "پێىیظذە ئێمە ةااڵنظێک دزوطر ةکەین مە نێىان طێ داهەشزاوە ئەوانیؽ ةاشاز رکىهەخ و کۆهەڵگای
هەدەنی .ئەگەز هەز یەکێک مەوانە ةەهێص ةێر ئەوا ئەوانی دس نادىانن ةە زۆڵی صۆیان هەڵظن".
)(https://www.timeshighereducation.com
ئەوەی مێسەدا دەزدەکەوێر ئەوەیە ناکسێر ةۆ چازەطەز کسدنی پسطەکانی وەک داکؼانی هەدەنی و شۆز ةىونی داوان و مێکرتاشانی
صێصان ی و کۆهەاڵیەدی دەنها پؼر ةە الیەنێک ةتەطذین .هەزوەک چۆن ناکسێر ةەزپسطیازەدی ئەو دۆصە صساپە کە ةىونی هەیە
ةدەینە پاڵ دەوڵەدەوە .هەزوەها ناکسێر وا ةیس ةکەینەوە ةە زەها کسدن و گسنگیدانی شۆزی کۆهەڵگای هەدەنی دەکسێر ئەو پسطانە
چازەطەز ةکسێن ةەڵکى رکىهەخ دەدىان ێر مە گەڵ کۆهەڵگای هەدەنی زۆڵێکی ئەزێنی ةتینن .گیدێنص پێی وایە طەڕەڕای ئەوەی
کۆهەڵگای هەدەنی دەندزوطر ةەزگسی مە داکەکانی دەکاخ مە ةەزاهتەز شۆزدازی دەوڵەخ مە گەڵ ئەوەػدا نادىانین ةە طەزچاوەیەکی
ةێ صەوػی داةنێن ةەڵکى کۆهەڵگای هەدەنی ػازوهەندی ةصێىیؽ ةەزهەو دێنێر ػازوهەندی ةصێىیؽ کەطانێکن کەوا
کەڵکاوەژوی هاف و راڵەدە دیمۆکسادیەکان دەکەن .ةەو پێیە نادىانین کۆهەڵگای هەدەنیؽ ةە هێصێکی ڕەطەن و ةێ هەدسطی داةنێن(.
گیدێنص  ٦٩٩٤مه)٤٤_٤٣
گسنگیدان ةە پسطی کۆهەڵە مۆکاڵیەکان ( )Local Communitiesو چااڵک کسدنیان پێىیظذیەکی طەزەکیە .هەةەطر مەو کۆهەاڵنە
ئاهاژەیەکە ةۆ ئاهساشێکی کسدازی طەةازەخ ةە ةەزەو پێؼربدنی نىێتىونەوەی کۆهەاڵیەدی و هادی ػاز و ػازۆچکەکانی هەزێمی
کىزدطذان .گیدێنص دەڵێر هیچ حۆزە طنىوزێکی هەهیؼەیی مە نێىان دەوڵەخ و کۆهەڵگای هەدەنی نیە ةەڵکى ةە گىێسەی ةازودۆش
هەندێ کاخ پێىیظذە دەوڵەخ شیادس ػۆز ةێذەوە ةۆ ئاطذە هەدەنیەکە و هەندێ حازیؽ ةە پێچەوانەوە .هاوکازی و یازهەدی دەوڵەخ
ةۆ گسوپەکانی مۆکاڵی و ناوچەی هەژازنؼینەکان پێىیظذرتە مە ناوچەکانی دس و ئەو یازهەدیانە دەزئەنخاهی ةاػرتیان دەةێر(.
گیدێنص  ١٨٢٣ؾ (٤٩
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ةەو پێیە کسۆکی دیۆزی گیدێنص مە پەزدىکی زێگای طێیەو طەةازەخ پەیىەندی کۆهەڵگای هەدەنی و دەوڵەخ ةسیذیە مەوەی پێىیظذە
دەوڵەخ هاوکازی کۆهەڵگای هەدەنی ةکاخ ةە دایتەخ ةۆ چینەکانی هەژاز و ئەو هاوکازیەی دەوڵەخ ةۆ چینی هەژاز و نەدازەکانی
کۆهەڵگا دەةێذە یازهەدی دەزێک ةۆیان ةۆ ئەوەی ئەوانیؽ ةذىانن زێکضساویان هەةێر و ةەػدازی مەو زێکضساوانە ةکەن ةۆ پازاطذنی
ةەزژەوەندییەکانیان حیا مه ئههه زێکضساوەکان و دەشگاکانی کۆهەڵگای هەدەنی دەنها مە دەطر کەطانی دەطر زۆیؼذىو و
دەوڵەهەندی کۆهەڵگا دەهێنێذەوە کە ئەوانیؽ دەنها ةۆ ةەژەوەندی صۆیان کاز دەکەن .ئەهەغ دەةێذە هۆی فساوان ةىونی ةۆػایی
نێىان هەژاز و دەوڵەهەندەکان مە کۆهەڵگا کە چەندان کێؼەی دسیؼی ةە دوای صۆیدا دەهێنێر .ةە ةڕوای گیدێنص چەپی نىێ دەةێر
گسنگی ةەو چىاز صامە گسنگە ةداخ:
ا -گەػەطەندن کێربکێ و طەقاهگیسی ئاةىوزی پێداویظذی دادپەزوەزی ئاةىوزین.
ب -یەکظانی مە دەزفەدەکان گسنگرتە مە یەکظانی مە داهاددا.
ج -کەو کسدنەوەی حیاواشی نێىان چینی صىازەوە و ناوەند مە کەو کسدنەوەی حیاواشی نێىان چینی صىازەوە و طەزەوە گسنگی
شیادسی هەیە.
د -شیادس گسنگی ةدزێر ةە %١٩ی چینی طەزەوەی کۆهەمگا و طىود مە دىاناییەکانیان وەزةگیسێر ةهۆ ةەزشکهسدنەوەی ئاطهذی عهدامەدی
کۆهەالیەدی چینی صىازەوە ) .گیدێنص  ٦٩٩٤ؿف( ٨٥_٨١
مێسه دا زێگا چازەی گیدێنص مە هەز دوو ئەندێؼەی طیاطی طۆطیامیصو و میتڕامیصو طەزچاوەی گسدىوە وادە نەک وەکى میربامەکان
دەنها حەصر مە طەز ةاشاز و ئاةىوزی و نە وەک طۆطیامیظذەکان کە دەنها حەصر مە طەز پسطەکانی کۆهەاڵیەدی دەکاخ ةەڵکى
گیدێنص ةاوەڕی ةە ةەػدازی و دەطر دێىەزدانی دەوڵەخ وەکى دەطەاڵددازێکی ةاغ هەیە و پێی وایە کە ةەو ةەػدازییە دەکسێر
ةازودۆش و زەوػێکی ةاػرت ةۆ هاوالدیان دەطذەةەز ةکسیر و هەزوەها دەدىانسیر ةەز ةە پاوانضىاشی ةاشاز ةگیسدزێر ).کسیمی ٦٩١٩
ؾ(١٣
گیدێنص مە پەزدىکی (زێگای طێیەو)دا ئاهاژە ةۆ ئەوە دەکاخ هەندێک مەو حۆزە گسوپە کۆنانەی کەوا مە کۆهەڵگاکانی والدە
یەکگسدىوەکانی ئەهسیکا و ةەزیذانیا هەةىون یەکانگیسی ةەڵێنی هەدەنی صۆیان مە دەطذداوە ةەاڵو حۆزێکی دس مەو هێص و گسوپانە
حێگایانی گسدۆدەوە .ئەو گسوپانە طەزکەودىدسن مەوەی هەندێک زەصنەیان مێ دەگسن .ئەنداهانی ئەو گسوپانە شۆز ةە دىندی ةە
یەکرتەوە گسێدزاون و کاز ةۆ ةەزژەوەندی یەکرت دەکەن .داکەکان مەو گسوپانە هەطر ةەوە دەکەن کە مەو گسوپانە گسنگیان
پێدەدزێر .ئەهە دەزصەزی ئەوەیە کۆهەڵگاکەهان مە داکی دىندڕەو کە دەنیا ةۆ صۆی کازةکاخ پێک نەهادىوە ةەڵکى دەکسێر
پەیىەندییەکی ةاغ مە نێىان داکەکان هەةێر ( .گیدنص  ١٨٢٣ؾ( 91.
ئەو گسوپانە کاز ةۆ ةەزژەوەندییەکانیان دەکەن دەکسێر هەندێ مەو گسوپانە مە ئەنداهی صۆةەصؽ پێک هادنب کە ةێ گىهان ئەهان
گسنگییەکی یەکخاز شۆزیان ةۆ چااڵکی کۆهەڵگای هەدەنی هەیە .چىنکە ةەػدازی ئەو گسوپانە حگە مە دەطذەةەز کسدنی ةەزژەوەندی
ئەنداهەکانیان صۆی مە صۆیدا دزوطر ةىونی هەهاهەنگیە مە نێىان داکەکانی کۆهەڵگا و ةەػدازیان مە پسۆطەی طیاطی و هەدەنی
دەکسێر هاوکازی دەوڵەخ ةۆ زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنی صۆی مە پێدانی قەزشی ةچىک ةگسێذەوە (طەڕەڕای کازئاطانیان و
زەصظاندنی ئەو دەزفەدانە ةۆیان مە زووی یاطایەوە) ةەو ػێىەیە گیدێنص مەو ةاوەڕە دایە زۆری طۆطیال دیمۆکساطی نىێ ةسیذیە
مەوەی رکىهەدێکی ةاغ هەةێر کە مە ةەزاهتەز هاواڵدیان ةەزپسطیاز و وەاڵهگۆ ةێر.
ةۆیە رکىهەخ دەةێر ئاهادەی ئەوەی هەةێر کە یازهەدی ئەو حۆزە هەواڵنە ةداخ و هانی ػێىاشەکانی دسی ةڕیاز دزوطر کسدن مە
صىازەوە ةۆ طەزەوە ةداخ ةۆ منىنە؛ پسۆژەکانی ةچىک وەکى هاندانێک ةۆ ئاةىوزی کازیگەزی شۆزیان هەیە .ةەػێک مە چااڵکیەکان
دەکسێر ةە گسوپە مۆکاڵیەکان ةظەێسدزێر ةەاڵو شۆزینەیان پێىیظذیان ةەوە هەیە که دەوڵەخ چاودێسیان ةکاخ .طنىوزەکانی
دەزەوەی ئەو گسوپە مۆکامیانە مە کىێ کۆدایی پێدێر و پانذایی گؼر دەطر پێدەکاخ یاصىد دا چ ئەنداشەیەک دەطەاڵدیان دەةێر
کۆهەڵەک پسطیازن که دەوڵەخ دەةێر داوەزیان ةکاخ و دەنانەخ دەوڵەخ دەةێر مە ةەزاهتەز پێؼینکازییهکانی داکەکانی کۆهەڵگای
هەدەنیؽ داوەزی ةکاخ وادە ناکسێر و ناةێر دەوڵەخ مە ناو کۆهەڵگای هەدەنی ػیتێذەوە ) .هامن هنتع ؾ(٤٢ .
مە کۆداییدا دەگەینە ئەو ئەنخاهەی ک ە کۆهەڵگای هەدەنی مەو طەزدەهەدا گسنگی دایتەدی صۆی هەیە ةەو پێیەی مە ةىازی حۆزاحۆز
دایتەخ ةە گسفذەکانی کۆهەڵگا زۆڵ دەگێڕێر .پێناطە و دیۆزی حیا مە الیەن ةیسهەندانی طیاطیەوە طەةازەخ ةەو پسطە صساونەدەزوو
هەزیەک و مە گۆػەنیگایەکی دایتەخ ةە ڕوانگەی صۆیەوە طەیسی ةاةەدەکەی کسدووە ةەاڵو ةاػرتین فۆزهی پەیىەندی نێىان
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کۆهەڵگای هەدەنی و دەوڵەخ ةە ةڕوای ئێمە ئەوەیە کە حۆزێک مە هەهاهەنگی و هاوکازی مە نێىانیان هەةێر نەوەک مە ةەزاهتەز
یەکرت ةىەطذنەوە.
الیهتیمێکانیکیةۆئۆرگانیکی 
کانیکۆمه 

یىه 
ندییه
گىزەرلهپه 

_٢
ئەه یه دوزکهایم شۆز ةە وزدی گۆڕانکازییەکانی کۆهەڵگای ػیکسدۆدەوە ةە ةڕوای دوزکهایم کۆهەڵگای هسۆڤایەدی ةە دوو قۆناغی
طەزەکی دێەەزیىە وادە گەػەطەندنی کۆهەڵگا مە قۆناغێکی طىونەدی ةۆ قۆناغێکی هۆدێسن ةىوە کە دێیدا کۆهەڵێک گۆزانکازی ةە
طەز پەیىەندییەکان و ةۆنیادی کۆهەڵگادا هادىوە .دوزکهایم مە پەزدۆکی صۆی ةە ناوی (داةەغ کسدنی کازی کۆههالیهدی) ئاهاژە ةە
دوو حۆزە پهیىهندییهکانی کۆههالیهدی هێکانیکی و ئۆزگانیکی دەکاخ ) .نگاه کنید ةه :دوزکیم  (١٨٢٤ةە ةڕوای دوزکهایم داکەکانی
کۆهەڵگا که پؼذیان ةەطذىوه ةە پەیىەند ی هیکانیکی پەیىەندی صۆیان مەطەز ةنەهای صصهایەدی عەػیسەدگەزی پێسەوی کسدن مە
داب و نەزیذی کۆهەڵگا دادەنێن هەزوەها گىێڕایەمی طەزۆکی صێڵن و هنکەچی فەزهانەکانی دەةن ةەاڵو ةە پێچەوانەوە مە
کۆهەڵگای پؼر ةەطذىو ةە پەیىەندی ئۆزگانیکی پەیىەندییە کۆهەاڵیەدیەکانی داکەکانی کۆهەڵگا مە زێگای کۆهەڵە طەندیکا
زێکضساوەکان و پازدە طیاطیەکان دەةێر) .حىادی ازحمند عازفی  ١٨٤٦ؿف( ٢٤_٢٣
داةەغ کسدنی کاز دەةێذە هۆی ئەوەی گۆڕانکازی مە پەیىەندییە کۆهەاڵیەدییەکان دزوطر ةتێر و پەیىەندییەکان مە رامەدی
هیکانیکیەوە ةەزەو رامەدی ئۆزگانیکی دێەەزةن .مە ناو پەیىەندییەکانی ئۆزگانیکیدا داهەشزاوەی هەدەنی حۆزاوحۆز دزوطر دەةن کە
حیاواشن مە داهەشزاوەکانی طىننەدی .مێسە دایە کە کۆهەڵگا دووچازی پەزێؼانی دەةێر ةە هۆی ئەوەی داهەشزاوەکانی نەزیذی
کۆهەڵگا ةەهاکانی صۆی مەدەطر داوە و گسنگیان ناهێنێر و داهەشزاوە نىێیەکانی هەدەنی ئۆزگانیکی دزوطر ةىون کە مە طەزەدای
دزوطر ةىون دان و پێگەیان هێؼذا ةەهێص نەةىوە مە ناو کۆهەڵگادا .مەو رامەدەدا کۆهەڵگا نە زەفذاز ةە ةەهاکانی داهەشزاوەکانی
کۆنی کۆهەڵگا و نە زەفذاز ةە داهەشزاوەکانی نىێ دەکاخ .ئەهە دەةێذە هۆکازی قەیسان ةەاڵو ةە دێەەزةىونی کاخ داهەشزاوەکانی
هەدەنی نىێ مە ناو کۆهەڵگا حێگیس و ةەهێص دەکسێن رامەدی پەزێؼانی و قەیسانی کۆهەڵگا مە ناو دەچێر ) .عیظی  ٦٩١١ل) 35 .
کۆهەڵگای کىزدیؽ ةەدەز نیە مەو گۆڕانکازییە مە کۆهەڵگای کىزدیدا کازیگەزی ئاغا و ةەگ و طەزۆک صێنەکان مە ئێظذادا
کەهڕەنگ ةىوە هەزوەها پەیىەندی کۆهەاڵیەدی نێىان داکەکانی کۆهەڵگا ةە هۆی قۆناغی گۆشهزی کۆهەڵگای کىزدی مه هێکانیکی ةۆ
ئۆزگانیکی گۆڕانکازییان ةەطەزدا هادىوە وادە پهیىهندییه کان دەنها مەطەز ةنەهای صصهایەدی نین ةەڵکى ةە هۆی پەیداةىونی کۆهەڵی
داهەشزاوەی وەکى پازخ طەندیکا زێکضساوەکان شانکۆ کۆهەانیاکان و هذد پەیىەندی صصهایەدی گۆڕاوە ةۆ پەیىەندی مە طەز
ةنەهای ةەزژەوەندی ئۆزگانیکیە.
مە گەڵ ئەهانهػدا دەکسێر ةڵێین کۆهەڵگای کىزدطذان مە رامەدێکی پەزێؼانی و ئانۆهی دایه چىنکه ةىنیادهکانی نەزیذی مه
هەڵىەػاندنەوە دانه ةەاڵو ةە دەواوی مە ناو نەچىوە مە گەڵ طەزهەڵدانی ةۆنیادێکی نیمچە هۆدێسن کە هێؼذا پێنەگەیؼذىوە .ئەو
پێکهادە کۆهەاڵیەدی-ئاةىوزییە هێؼذا ػێىەی کۆدایی صۆی وەزنەگسدىوە .ئەو ةازودۆصە ةۆدە هۆی ئەوەی کە پێؼکەودنی کۆهەاڵیەدی
و طیاطی ةە دەواوی م ە کۆهەڵگای کىزدطذانی زوو نەداخ وادە رامەدێکی ناکاهی ةە صۆیەوە ةتینێ نیمچە گەػەطەندن و ةە دەواوی
حێگیس نەةىونی ئەو داهەشزاوە هەدەنیە نىێیانە ةىونەدە هۆی پەیدا ةىونی کۆهەڵگایەکی هەدەنی پێ نەگەیؼذىو کە ئەهەغ ةە نۆزەی
دەةێذە هۆی دزوطر ةىونی دیمىکساطیەکی نادەندزوطر ) .پەدسۆض ئەمیاض شوةەیدە  ٦٩١٦ل ( ١١٢ةەو هانایەی هەزچەندە
کۆهەڵگای هەدەنی ةەهێصدس ةێر ئەوا پسۆطەی ةە دیمىکساطی کسدنیؽ ةەهێصدس دەةێر و ةە پێچەوانەوەغ زاطذە.
_٣زەمینەصازییاصاپەصەندکراوەکانیهەرێمیکىردصتانةۆکۆمەڵگایمەدەنی 
هەهىو طیظذەهێکی دیمۆکساطی پێىیظذی ةە دەطذىزێک هەیە کە چىازچێىەیەکی صىاشزاو ةۆ دەوڵەدی دیمۆکساطی ةۆنیاخ ةنێر
پێىیظذە دەطذىز حگە مە طنىزی دەطەاڵدەکان و دیازیکسدنی پەیىەندی نێىان هەز طێ دەطەاڵدی یاطادانان حێتەحێکسدن و
دادوەزی هافە هەدەنی و طیاطیەکانی هاواڵدیان دیازی ةکاخ ) .ػازپ  ٦٩٩٢ل(١١٥ .
یەکێک مەو هافە طیاطیانەی مە دەطذىزی واڵدان ةە دایتەخ دەوڵەدە دیمۆکساطیەکان ئاهاژەی پێ دەکسێر ةسیذیە مە هافی پێکهێنانی
کۆهەڵە و زێکضساوەکان ةە ػێىاشێکی ئاشاد و دووز مە هەز دسض و دۆقاندنێکی دەطەاڵدی دەوڵەدیەوە .دەطذىزی عێساق کە ()%٣٩ی
صەڵ کی عێساق ةە هەزێمی کىزدطذانیؼەوە دەنگیان ةۆ داوە ئاهاژە ةەو ئاشادیە دەکاخ .مە دەزواشەی دووەهی دەطذىزی عێساق کە
دایتەدە ةە هاف و ئاشادییەکان ةەػی دووەو /ئاشادییەکان هادەی ( )٨٤مە ةڕگەی یەکەهدا ئاهاژە ةە ئاشادی پێکهێنانی کۆهەڵە و پازدە
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طیاطیەکان کساوە .هەزوەها هەز مەو هادەیەدا ئاشادی ةىون ةە ئەنداهی ئەو کۆهەڵە و پازدە طیاطیانە ةۆ هەهىو داکێکی عێساقی
ةەزحەطذە کساوە کە ئەهەغ ةە پێی یاطای دایتەمتەند زێک دەصسێر ) .هادەی ٨٤دطذىزی عێساق طامی ( ٦٩٩٥
ةە ػێىەیەکی گؼذی زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنی مە کۆهەڵگایەکدا طەزهەڵدەدەن و ةە ئاکاو دەگەن کە طەقاهگیسی طیاطی
دێدا ةەزقەزاز ةێر کە دێیدا زێص مە هافەکانی هسۆڤ و دەطەاڵدی یاطا ةگیسێر .هەزوەها ةۆ گەػە پێدانی کۆهەڵگای هەدەنی پێىیظذە
کۆهەڵە یاطایەک پەطەند ةکسێن کە چاودێسی داهەشزاندن و هەڵىەػاندنەوەی ئەو زێکضساوانە شاڵ ةکاخ و هەزوەها هذامنەی
صەڵک ةۆ الی صۆی زاةکێؼیر و ئەو هذامنە کسدنە ةەازێصزێر چىنکە یاطا ئیعذتازێکی یاطاییان پێ دەةەصؼێر و زێگا مە هەز
داصظذنێکی طیاطی و ةە ئەنقەطر دەگسێر ) .داهەشزاوەی هیهەن  ٦٩٩٢ل ( ٨٣
هەزێمی کىزدطذان طەزەڕای ةىونی ئەشهىونێکی کەو مە فەزهەنگ و کەمذىزی دیمۆکساطی ةەاڵو دەدىانین ةڵێین دا ڕادەیەک
هەنگاوی ةاػی ةڕیىە مە هەهتەز فەزاهەو کسدنی شەهینە طاشییەکی یاطایی طەةازەخ ةە کۆهەڵگای هەدەنی .ةۆ منىنە هەز دوای
طامێک مە هەڵتژازدنەکانی پەزمەهان و دزوطذکسدنی یەکەو رکىهەخ مە طاڵی ( )١٤٤٦کە یەکەو ئەشهىونی دەطەاڵددازێذی صەةادی
ناوػازیان ةىو ئەنخىهەنی نىێنەزانی هەزێمی کىزدطذان یەکەو یاطایی ةە ژهازە ( )١٣ی طاڵی ( )١٤٤٨دایتەخ ةە کۆهەڵە و
زێکضساوەکانی مە هەزێمی کىزدطذان دەزکسد .ةە پێی هادەی یەک مە ئەو یاطایە کۆهەڵە کەطێکە طیفەدێکی هەهیؼەییان هەیە و
ةسیذین مە چەند کەطێکی ئاطایی یان هەعنەوی ةۆ هەةەط ذێک کە قاشانخی هاددی دێدا نەةێر هەهىو ئەو یانە زێکضساو یەکێذی
هەڵتەندی زۆػنتیسی و کۆهەاڵیەدی طەندیکا و دەشگای صێسصىاشی کۆهەڵەن و رىکمەکانی ئەو یاطایە دەیان گسێذەوە .هەزوەها
ئەگەز ةێذى کۆهەڵە هەةەطذێکی دایتەدی هەةىو کە قاشانخێکی گؼذی هەةێر ئەوا ةە گىێسەی هەةەطذەکانیان پۆمێن دەکسێن ) .یاطای
کۆهەڵە و زێکضساوەکانی هەزێمی کىزدطذانی عێساق )١٤٤٨
ةە پێی هادەی پێنخەو پێىیظذە کۆهەڵە زێتاش و هۆی دیمۆکسادی و ئاػذی ةگسێذە ةەز ةۆ ةەدەطذهێنانی ئاهانخەکانی و هەز ةە پێی
هادەی نۆشدە مەو یاطایەدا هادىوە کە ناةێر کۆهەڵە طەزةاشی یان نیمچە طەزةاشی نارکىهی مە هەزێمی کىزدطذان دامبەشزێن( .
هەهان طەزچاوە) کەوادە ئەگەز ئێمە ةە ووزدی دەهاػای یاطاکە ةکەین دەةینین یاطادانەزی کىزدی هەز مەو کادەدا گسنگی داوە
ةەوەی پێىیظذە کۆهەڵە و زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنی کاز ةۆ ةەهێص کسدنی زەودی دیمۆکساطی و ئاػذی ةکەنەوە نەوەک
هەةەطذێکی دىند و طەزةاشیان هەةێر.
مە ةەز گسنگی زۆڵی زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنی مە طەز ئاطذی ناوصۆی هەزێمی کىزدطذان و حیهاندا پەزمەهانی کىزدطذان
یاطای زێکضساوە کىزدطذانییە نارکىهیەکانی هەزێمی کىزدطذانی ةە ژهازە ١٥ی طاڵی ( )٦٩٩١پەطەندکسد .زێکضساوی نارکىهی مە ناو
ئەو یاطایەدا ةە حۆزێک پێناطە کساوە کە ةسیذیە مە دەطذەیەکی طەزةەصۆی غەیسە رکىهیە کە مە چەند کەطانێک پێک هادىوە ةۆ
وەدیهێنانی ئاهانخەکانی صۆی مەةىازی ةە هاناچىون و ئاوەدانکسدنەوە و ةصاڤی هسۆڤایەدی مە هەزێمی کىزدطذاندا دادەهەشزێر.
هەز ةە پێی هادەی دووەو مە ةڕگەی ( )٨دا هادىوە کە زێکضساو دوای وەزگسدنی زەشاهەندی مە وەشیسی ناوصۆ دەدىانێر چاالکیە
هسۆڤایەدیەکانی مە دەزەوەی طنىزی هەزێمی کىزدطذانیؼدا پیادە ةکاخ ( .یاطای زێکضساوە کىزدطذانییە غەیسە رکىهیەکانی
هەزێمی کىزدطذانی عێساق ) ٦٩٩١
حیاواشی هەزە طەزەکی ئەو یاطایە مە گەڵ یاطای پێؼىو ةە ژهازە ( )١٣طاڵی ( )١٤٤٨کە پەزمەهانی کىزدطذان دەزی کسدوووە ةسیذیە
مەوەی کە مە یاطای پێؼىو مە هاددە  ٢دەةىایە ژهازەی ئەنداهانی داهەشزێنەزی زێکضساو مە ( )١٥ئەنداو کەهرت نەةىونایە ةەاڵو ةە
پێی یاطای ژهازە ١٥ی طاڵی ( )٦٩٩١کە مە هاددە چىازدا هادىوە ژهازەی ئەنداهانی داهەشزێنەزی زێکضساو کەو کساونەدەوە ةۆ دەنها
پێند کەطی دەواو مە زووی ئەهنیەدی یاطاییەوە ( .هەهان طەزچاوە ) یەکێک مە صامە هەزە گسنگەکان مەو یاطایە کە ػایانی ئاهاژە
پێدانە ةسیذیە مەوەی کە مە هادەی نۆیەو ةڕگەی  ٥دا هادىوە ةەزژەوەندی گؼذی وادەصىاشێ کە رکىهەدی هەزێمی کىزدطذانیؽ مە
گەڵ زێکضساوەکەدا ةۆ حێتەحێکسدنی پسۆژە فساژووکازییەکان مە هەزێمی کىزدطذاندا هاوپؼک ةێر و ةەػدازی ةکاخ ( .هەهان
طەزچاوە ) گسنگی ئەو صامە مەوە دایە کە هاوکازی رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان دەنها ناوەطذێذە طەز ئاطانکازی کسدن مە زووی
شەهینەطاشی یاطایی ةەڵکى ئاهادەیی رکىهەدی هەزێم دەزدەةڕێر مە الیەنی هەهاهەنگی و هاوکازی مە گەڵ زێکضساوەکان مە پێناو
ةەزژەوەندی گؼذی .ئەهە ػذێکی نىێی ةىو مە یاطای ژهازە ١٥ی ( )٦٩٩١کە مە یاطای پێؼىو ةە ژهازە ( )١٣ةىونی نەةىو .حگە مەوەغ ةە
هۆی ئەوەی شۆزێک مە هاواڵدیانی هەزێمی کىزدطذان و عێساق مە ناو زێکضساوەکانی نێىدەوڵەدی کازیان دەکسد و مە پێناو زێکضظنت
و ةە یاطایی کسدنی ئەنخاهدانی کازەکانیان پەزمەهان ةسیازی ژهازە ()٦٩٩٦/٨/١٢ی ةۆ کازکسدنی هاواڵدیان مە زێکضساوە نێىدەوڵەدی و
ةیانییە غەیسە رکىهیەکانی دەزکسد .ةە پێی ئەو یاطایە هاواڵدیانی هەزێمی کىزدطذان ةە زەشاهەندی وەشیسی ناوصۆ دەدىانن مە
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زێکضساوە نێىدەوڵەدی و کۆهەانیا ةیانییەکان کاز ةکەن کە ئەو هۆڵەدەغ ةۆ طاڵێکە و دەکسێر نىێ ةکسێذەوە ( .ةسیازی ژهازە  ١٢مە
) ٦٩٩٦/١٩/٨
طەڕەڕای کەهی ئەشهىونی طیاطی و دەوڵەددازی هەزێمی کىزدطذان ةەاڵو ئەو ةسیازە و یاطایانەی کە مە پەزمەهان دەزچىون دا
طاڵی ( ) ٦٩٩٦ةە صامێکی گسنگ دادەنسێر مە پسۆطەی یاطادانەزی مە هەزێمی کىزدطذان .ةە هۆی ئەو زۆڵە گەوزەیەی کە
زێکضساوەکانی کۆه ەڵگای هەدەنی دەیگێڕن مە شۆزةەی حىهگەکانی ژیانی کۆهەڵ مە پێناو ةەهێصکسدنی کەمذىزی دیمىکساطی و
هەدەنی هەزوەها ةە هۆی ئەوەی کە یاطای زێکضساوە کىزدطذانییە نارکىهیەکانی هەزێمی کىزدطذان ةە ژهازە ١٥ی طاڵی ()٦٩٩١
کەو و کىزدی شۆزی دێدا ةىو پەزمەهانی کىزدطذان یاطای زێکضساوە نارکىهیەکان مە هەزێمی کىزدطذانی ةە ژهازە ١ی طاڵی ()٦٩١١
دەزکسد .هادەی یەکی ئەو یاطایە ةەو ػێىەیە پێناطەی زێکضساوی نارکىهی دەکاخ زێکضساوی نارکىهی کە کۆهەڵێک کەطی
ئاطایی یان هەعنەوی ةە گىێسەی رىکمەکانی ئەو یاطایە صاوەن کەطایەدییەکی هەعنەویە و هەوڵ ةۆ حێگەیاندنی ئاهاند دەداخ
کە داةەػکسدنی قاشانخی دێدانیە .گسنگرتین ئەو صاالنەی کە مەو یاطایەدا هەن ةەاڵو مە یاطاکانی پێؼىو ةىونیان نەةىو ةسیذین مە:
ا -ةە گىێسەی هادەی یەک مەو یاطایەدا ئاهاژە ةە فەزهانگەی زێکضساوە نارکىهیەکان دەکسێر کە زاطذەوصۆ طەز ةە طەزۆکایەدی
ئەنخىهەنی وەشیسان دەةێر.
ب -ةە پێی هادەی دەیەو مە یاطایەدا پێؼکەغ کسدن ةۆ دۆهاز کسدنی زێکضساو ةە نىورساوێکی فەزهی دەةێر کە ئازاطذەی
فەزهانگەی زێکضساوە نارکىهیەکان دەکسێر .وادە دەطەاڵدەکە دزاوەدە فەزهانگە نەک وەشیسی ناوصۆ.
ج -هەز ةە پێی هەهان ه ادەی طەزەوە طێ کەض کە ئەهنیەدی یاطاییان دزوطر ةێر دەکسێر زێکضساوێک دۆهاز ةکەن هەزوەها
دەکسێر ةازەگاػیان نەةێر کەچی مە یاطاکانی پێؼىو دەةىایە ػىێنی زێکضساوەکە وادە ةازەگای دایتەدیان هەةىایە وەک هەزحێک ةۆ
پێدانی هۆڵەخ کە ئەهەغ ئاطانکازی شۆزی دێدا کساوە هەزوەها زێکضساوەکان دەدىانن ةە ةێ ئەوەی ئاگادازی وەشیسی ناوصۆ
ةکەنەوە یازهەدی دازایی مە دەزەوە وەزةگسن کە ئاشادی شیادسی ةەصؼیىە ةە زێکضساوەکان ( .یاطای زێکضساوە نارکىهیەکان مە
هەزێمی کىزدطذان-عێساق ژهازە  ١ی )٦٩١١
صاڵێکی هەزە گسنگ کە مە هادەی طێصدەیەو ةڕگەی چىاز و هادەی نۆشدە مەو یاطایەدا هادىوە ةسیذیە مەوەی ئەو یاطایە مە طەز
رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان پێىیظر دەکاخ پازەی پێىیظر مە ةىدحەی طااڵنە ةۆ یازهەدیدان و هازیکازی کسدنی زێکضساوەکان مە
طەز ةنەهای دىانا و پسۆژە و چاالکیان دەزصان ةکاخ .حگە مەوەغ ةە گىێسەی هادەی چىازدە مەو یاطایە فەزهانگەی زێکضساوە
نارکىهیەکان زادەطەێسێر ةۆ ئەزکی چاودێسێکسدنی کاز و چاالکی زێکضساوەکان ةە هەةەطذی ةە ةاػی ئەنخاهدانیان مە ةەز ئەوەی مە
ةەزژەوەندی گؼذی دایە .ةە دایتەخ ئەو زێکضساوانەی کە رکىهەخ پؼذیىانی دازاییان دەکاخ .هەز ةە پێی ئەو هادەیە داهاخ و
هىمکی زێکضساوەکانی نارکىهی مە هەهىو حۆزە ةاج و زەطمێکی گىهسگی دەةەصرشێن کە ةێگىهان ئەهەغ صامێکی ئەزێنیە طەةازەخ
ةە هاوکازی و هەهاهەنگی رکىهەخ ةۆ زێکضساوەکان ( .هەهان طەزچاوە )
ةەو پێیە دەکسێر ةڵێن ئەگەزچی کەو وکىزدیؽ مەناو یاطاکانی دایتەخ ةە کۆهەڵگای هەدەنی مە هەزێمی کىزدطذان هەةن ةەاڵو
هەنگاوی ةاغ نساوە مە زووی یاطاییەوە .مە گەڵ ئەوەغ پێىیظذە شیادس کاز ةکسێر و ئاشادی و دەطەاڵدی شیادس ةە زێکضساوەکانی
کۆهەڵگای هەدەنی ةدزێر مە پێناو چەطەاندنی کەمذىزی دیمۆکساطی و هەدەنی و یازهەدیدانی رکىهەخ مە پێناو صصهەخ کسدنی
ةەزژەوەندی گؼذی کە مە کۆداییدا پێؼکەودنی پسۆطەی طیاطی مێدەکەوێذەوە.
_٤هاوکاریحکىمەتیهەرێمیکىردصتانةۆرێکخراوەکانیکۆمەڵگایمەدەنی 
هاوکازی کسدنی رکىهەخ ةۆ کۆهەڵگای هەدەنی مە هەهىو زوویەکەوە حا چ هاددی ةێر یاصىد فەزاهەو کسدنی شەهینەطاشیەکی
یاطایی و هەهاهەنگی ةێر مە گەمیدا دەةێذە هۆکازێک ةۆ گەػەطەندنی کۆهەڵگای هەدەنی هاوکاخ گەػەطەندن و ةەهێص ةىونی
کۆهەڵگای هەدەنی مە ئەنخاهدا پێؼکەودنی کۆهەڵگا و زەودی دیمىکساطی مێ دەکەوێذەوە .ةە ةڕوای ئەنذۆنی گیدێنص ةۆ شاڵ ةىون ةە
طەز کێؼەکانی کۆهەڵگا پێىیظذە کۆهەڵگایەکی هەدەنی ةەهێص هەةێر و حگە مەوەغ پێىیظذە دەوڵەخ و کۆهەڵگای هەدەنی
ةەػدازی ةکەن مە کازەکانی یەکرت و هاوکازی و یازهەدی یەکرت ةدەن مە هەهان کاددا هەز یەکێک ةذىانێر ئەوەی دس کۆنرتۆڵ
ةکاخ (.گیدنص  ١٨٢٣ؾ ( ٣٤ .گیدێنص مە کذێتی (زێگای طێیەو نۆژەنکسدنەوەی طۆطیال دیمىکساطی) ئاهاژە ةۆ ئەوە دەکاخ
پێىیظذە رکىهەخ یازهەدی صەڵکانی هەژاز و کەو دەزاهەخ ةداخ ةۆ ئەوەی ةذىانن ةۆ صۆیان مە چىازچێىەی زێکضساوێکی هەدەنی
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ةەزگسی مە هافەکانیان ةکەن .ئەو یازهەدیدانە مە زێگای گسوپە ةچىک و کۆهەڵە مۆکامیەکان کە پەیىەندیەکی پذەو مە نێىان
ئەنداهەکانیان هەیە ةە هۆی ةىونی ةەزژەوەندی هاوةەغ مە نێىان ئەنداهانیەوە شیادس وەاڵهی دەةێر ( .هامن هنتع ؾ ) ٤٩
مە هەزێمی کىزدطذانیؽ رکىهەخ دا ڕادەیەک هاوکازی کۆهەڵگای هەدەنی ةىوە ئەو هاوکازیەی رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان
هەو مە زێگای هاددی ةىوە و هەو مە زێگای ةىونی هەهاهەنگی کازکسدن ةىوە مە گەمیدا کە ةێگىهان ئەو حۆزە هەهاهەنگیە و
پێکەوە کازکسدنە دەطەاڵخ و کۆهەڵگای هەدەنی دەطذکەودی شیادسی دەةێر مەوەی کە ةە ػێىاشێکی حیا کازةکەن .مێسەدا ةاض مە
ػیىاش و هیکانیصهەکانی یازهەدیدانی رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان دەکەین ةۆ کۆهەڵگای هەدەنی کە صۆی مە دوو صامی طەزەکی
دەةینێذەوە کە ةسیذین مە :
 )1هاوکازی دازایی ةۆ کۆهەڵگای هەدەنی.
 )2هاوکازی کسدن مە طەز ةنەهای پسۆژەکان.
_١_٤هاوکاریداراییةۆکۆمەڵگایمەدەنی 
ةە پێی دیۆزی ئەنذۆنی گیدێنص وەک مە ةاطەکانی پێؼرتدا ئاهاژەهان پێداووە هاوکازی کسدنی کۆهەڵگای هەدەنی مە الیەن دەوڵەدەوە
هۆکازێکی طەزەکیە ةۆ ةەهێصةىون و چاالک ةىونی کۆهەڵگای هەدەنی و ةێگىهان ةىونی کۆهەڵگایەکی هەدەنی چاالک فاکذەزێکی
ةنەڕەدی دەةێر مە چەطەاندنی دیمۆکساطی و گەػەطەندنی طیاطی مە هەز کۆهەڵگایەک .حگە مەوەغ کۆهەڵگای هەدەنی کازا داک
مە طذەهی دەطەاڵخ دەپازێصێر و ةەزگسی مە هافەکانی دەکاخ.
هەزچەندە مە یاطاکانی ژهازە ١٣ی  ١٤٤٨و ژهازە ١٥ی  ٦٩٩١کە مە ةاطەکانی پێؼرت ئاهاژەهان پێدان ةە هیچ ػێىەیەک ئاهاژە ةە
هاوکازی دازایی رکىهەخ ةۆ زێکضساوەکانی نەکساوە ةەاڵو مە گەڵ ئەوەػدا دا دەزچىونی یاطای ژهازە ١ی طامی  ٦٩١١رکىهەخ
هنزەیەکی دایتەدی ةۆ زێکضساوەکان ةسیتىوەوە کە دەکسێر ةڵێین حۆزێک مە ناعەدامەدی هەةىو مە ػێىاشی پێدانی هنزەی هانگانە ةە
زێکضساوەکان .دوای دەزچىونی یاطای ژهازە ١ی طامی  ٦٩١١ةە ئاػکسا مە هاددەکانی طیانصدە و نۆشدەدا هادىوە کە پێىیظذە رکىهەدی
هەزێمی کىزدطذان پازەی پێىیظر مە ةىدحەی طااڵنە ةۆ یازهەدیدان و هازیکازیکسدنی زێکضساوەکان مە طەز ةنەهای دىانا و پسۆژە و
چاالکیەکانیان دەزصان ةکاخ ( .یاطای ژهازە  ) ٦٩١١ ١کەوادە هاوکازی رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان مە الیەنی دازاییەوە ةۆ
زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنی دوای دەزچىونی یاطای ژهازە ١ی طامی  ٦٩١١ةە یاطایی ةىوە ةە پێی ئەو یاطایە مە طەز رکىهەخ
پێىیظذه کە مە ةىدحەی طااڵنەدا ةڕە پازەیەک دەزصان ةکاخ ةۆ زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنی هەزوەک مە ةىدحەی طااڵنەی
( )٦٩١٨ئاهاژە ةەوە کساوە کە رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان ةڕی ( )١٥هنیازد دیناز مە هیصانیەی گؼذی دەزصان دەکاخ ةۆ هاوکازی
کسدنی پسۆژەی زێکضساوە نارکىهیەکان مە هەزێمی کىزدطذان ( .یاطای ةىدحە ) ٦٩١٨
زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنی مە پێؽ دزوطر ةىونی فەزهانگەی زێکضساوە نارکىهیەکان کهو ةىون ةەاڵو دوای دزوطر ةىونی
فەزهانگە زێکضساوی کۆهەڵگای هەدەنی مه ههزێمی کىزدطذانی شۆز دزوطر ةىون .طەزەڕای ئەوهی شۆز زێکضساو مە پازدی و یەکێذی
نصیک ةىون ةه الو زێکضساوی دسیؽ پەیداةىون کە دەنیا مە دەطذی ئەو دوو رصةەدا نینه .ئەهانهغ کازیگەزیان مە طەز پسۆطەی
طیاطی و دیمۆکساطی هەزێمی کىزدطذان کسدووه .ةێگىهان یەکێک مە هۆکازە طەزەکیەکانی شیادةىونی ئەو ژهازە شۆزەی
زێکضساوانەغ مەو هاوەیەدا طەزەڕای گۆڕانکازی مە یاطاکان دەگەڕێذەوە ةۆ هاوکازی دازایی رکىهەخ ةۆ زێکضساوەکان .دوای
ةڕینی ةىدحە و هىچەی هەزێمی کىزدطذان مە الیەن رکىهەدی ناوەندیەوە مە طەزەداکانی طامی  ٦٩١١هەزێمی کىزدطذان دىوػی
قەیسانێکی دازایی ةىو و رکىهەدی هەزێم چیرت نەیذىانی پازە دەزصان ةکاخ ةۆ پسۆژەکانی زێکضساوە نارکىهیەکان ئهههغ حۆزه
کێؼهیهکی ةۆیان دزوطر کسدووه.
_٢_٤هاوکاریوهەماهەنگیکردنلەصەرةنەمایپرۆژەکان 
هاوکازی رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان ةۆ زێکضساوەکانی نارکىهی ناةێر دەنها صۆی مە پێدانی هنزە و دەزصان کسدنی پازە مە
هیصانیەی گؼذی ةگسێذەوە ةەڵکى ئەو هاوکازیە دهةێر مهطەز ةنەهای ئەو پسۆژانە ةێر کە زێکضساوەکان پیؼنیاشی دەکەن .کادێک
رکىهەخ پازە دەزصان دەکاخ ةۆ پسۆژەی زێکضساوەکان دەنها ئەوە نیە کە هەز زێکضساوێک داوای کسد پێی ةدزێر ةەڵکى دهةێر ةه
پێی یاطای ژهازه  ١طامی  ٦٩١١زێکضساوه کانی نارکىهی فەزهانگە مە طەز ةنەهای پێداویظذی هەز وەشازەدێک مە وەشازەدەکانی
رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان ةێر ةۆ منىنە مە وەشازەدی پەزوەزدە چ طێکذەزێک گسنگە یاصىد مە وەشازەدی دەندزوطذی چ
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طێکذەزێک و هذد پازەیان ةۆ دەزصان ةکاخ .ةەو پێیە فەزهانگە دهةێر هەڵظذێر ةە زاگەیاندنی طێکذەزەکانی کازکسدن دایتەخ ةە
ئەومەویەدی رکىهەخ ةۆ ئەوەی زێکضساوەکان مە طەز ئەو ةنەهایە هەڵظن ةە پێؼکەغ کسدنی پسۆژەکانیان .هەزوەها رکىهەخ
ده ةێر دەزفەدی یەکظان ةۆ هەهىو زێکضساوەکان ةسۆصظێنێر و حیاواشییەکە دهةێر مهطەز ةنەهای ئەو پسۆژانه ةێر که
زێکضساوهکان پێؼکەػی دەکهن .کە وادە ئەومەویەخ مە طەز پێداویظذی رکىهەدە ةۆ ئەوەی حەوهەزی ػەزاکەخ و هەهاهەنگی
دزوطر ةتێر مە نێىان رکىهەخ و زێکضساوەکان.
حگە مە هاوکازی هاددی رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان ده ةێر ناوی زێکضساوەکان دۆهاز ةکاخ و مە زووی یاطاییەوەغ کادێک کە ةە
ئەزکەکانیان هەڵدەطنت مە زووی هافەکانی هسۆڤ و کازی زێکضساوەیی که مە یەکێک مە دەشگا رکىهیەکان ئاطذەنگ و کێؼەیان ةۆ
دزوطر ةکسێر رکىهەخ دهةێر داکۆکیان مێ ةکاخ و گسفذهکانیان ةۆ چازهطهز ةکاخ .زەنگه هەهاهەنگی نێىان زێکضساوەکانی
کۆهەڵگای هەدەنی و رکىهەخ شیادس مەو پەیامنناهەی کە مە نێىان دەطەاڵدە گؼذیەکانی یاطادانان و حێتەحێکسدن مە گەڵ زێکضساوە
نارکىهیەکانی هەزێمی کىزدطذان ئیمصا کساوە دەزةکەوێر ةە ناوی (پەیامنی هاوةەػی و گەػەپێدان) کە مە صىمی طێیەهی
پەزمەهانی کىزدطذان پەطەندکسا .ئاهانخی گؼذی مە ةەطذنی ئەو پەیامنناهەیە هەزوەک دێدا هادىوە ةسیذیە مە حەصذکسدنەوە مە
هەهىو الیەنەکان پێکەوە ةە ػێ ىەیەکی کازا و ةە هاوةەػی کاز ةکەن ةە هەةەطذی پذەوکسدنی دیمۆکساطی و کۆهەڵگای هەدەنی و
طەقاهگیسی کۆهەاڵیەدی و فەزهانڕەوای ةاغ مە پێناو ةەزژەوەندی هەزێمی کىزدطذان کۆهەڵگا و هاواڵدیان ( .پەیامنی هاوةەػی و
گەػەپێدان )www.krgngo.org
چەند صاڵێکی گسنگ مەو پەیامنە ئاهاژەی پێکساوە ئەویؽ حەصر کسدنەوە مە طەز ئەومەویەدی هاوکازی و هەهاهەنگی نێىان
زێکضساوە نارکىهیەکان مە گەڵ دەطەاڵدە گؼذیەکان هەزوەها گەزەنذی کسدنی پازاطذنی طەزةەصۆیی زێکضساوە نارکىهیەکان
دەنانەخ ئەگەز پؼذیىانی دازایؽ مە دەطەاڵدە گؼذیەکان وەزةگسن .مەو پەیامنە هافی زێکضساوە نارکىهیەکان مە ئەنخاهدانی
چاالکیەکانی داکۆکی کسدن مە ةەزاهتەز دەطەاڵدە گؼذیەکان حەصذی مێ دەکسێذەوە هەزوەها ةەػدازی زێکضساوە نارکىهیەکان مە
گەػەپێدانی کۆهەڵگایەکی دیمۆکسادیک ةەهەند دەشانسێر( .هههان طهزچاوه) ةەو پێیە هاوکازی و هەهاهەنگی نێىان زێکضساوەکانی
کۆهەڵگای هەدەنی و رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان یەکخاز گسنگە کە کازیگەزی ئیخاةی مە طەز گەػە کسدنی دیمۆکساطی کۆهەڵگای
کىزدی دەةێر.
_٥کۆمەڵگایمەدەنیلەنێىاندیالۆگیاندژایەتیلەگەڵدەصەاڵت 
دیامۆگ مە پانذایی گؼذی وەک چۆن مە دیۆزییەکەی یىزگن هاةسهاطدا هادىوە ةە دىصمێکی ةنەڕەدی دادەنسێر ةۆ دەزةاش ةىون مەو
قەیسانانەی کە مە کۆهەڵگای طەزهایەدازی زۆژئاوا هەیە .هاةسهاض کادێک کە ةاض مە کسدازی گەیاندن کازی ( Communicative
 )Actionدەکاخ دیامۆگی زەصنە ئاهێص ةە حەوهەزی ئەو دیۆزییەی دادەنێر ةە حۆزێک کە داکەکانی کۆهەڵگا مە پێناو
چازەطەزکسدنی کێؼە و گسفذەکانیان دەةێر ةکەونە دیامۆگێکی زەصنەگسانەوە .ئەو گفذىگۆیە هەو مەنێىان داکەکان صۆیان و هەو مە
نێىان داکەکان و دەوڵەخ زوودەداخ کە دەةێر دووز ةێر مە هەز حۆزە دەطذێىەزدانێکی دەطەاڵدەوە.
گسیامنەی طەزەکی ه اةسهاض ةسیذیە مەوەی کەوا گفذىگۆی دیمۆکسادیک مە کۆهەڵگا طەةازەخ کێؼە و گسفذەکان صىدهىصذازی
ةەػدازةىوان شیادس دەکاخ ةەو هانایەی کە طەزةەصۆیی شۆزدس فەزاهەو دەکاخ ةۆ ئەوەی طەةازەخ ةە گسفذەکان ةگەنە کۆ
دەنگیەک .ةەو پێیە دیمۆکساطی گفذىگۆیی دەدىانێر کازایی و دىانایی هاواڵدیان طەةازەخ ةە زەصنە گسدن مە صىد و ئەوانیرت شۆزدس
ةکاخ ئەهە دەةێذە هۆی ئەوەی کە پسطەکانی کۆهەڵگا ةە زێگایەکی ئاػذی و دیامۆگ ئاهێص و دووز مە هەز دىندودیژیەک
چازەطەزةکسێن( .عامل پاػا کاطین  ١٨٤٩ؾ ) ١٥٢طەزەڕای ةىونی چەندەها کەو و کىزدی مە طیظذەو و ةە داهەشزاوەیی نەةىونی
داهەشزاوە فەزهیەکانی هەزێمی کىزدطذان ده ةێر شەهینە ةۆ ئەو حۆزە دیامۆگە مە نێىان کۆهەڵگای هەدەنی و رکىهەخ ةسوصظێر.
مێسەدا ةە پێىیظذی دەشانین کە ةاض مە چەند ةاةەدێک ةکەین کە ةە ػێىەیەکی گؼذی ههومی ةهقهزاز کسدنی دیامۆگ مه نێىان
زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنی و دەطەاڵخ نیؼان دهداخ:
_١_٥فەرمانگەیرێکخراوەناحکىمیەکان 
دزوطر کسدنی فەزهانگەی زیکضساوە نارکىهیەکان کە زاطذەوصۆ طەز ةە طەزۆکایەدی دیىانی ئەنخىهەنی وەشیسانە هەز صۆی مە
صۆیدا شەهینەطاشییەکە ةۆ هاوکازی و هەهاهەنگی نێىان دەطەاڵخ و زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنی .مە ةڕگەی دووەهی طرتادیژی
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کازکسدنی دایتەخ ةە فەزهانگەی زێکضساوە نارکىهیەکان دا هادىوە کە فەزهانگە هەوڵ دەداخ مە زێگەی حێتەحێکسدنی یاطای
دایتەخ ةە زێکضساوە نارکىهیەکان هەودای نێىان رکىهەخ و زێکضساوەکان کەو ةکادەوە و زێکضساوەکان ةکاخ ةە ػەزیکی
زاطذەقینەی رکىهەخ و ةەػدازیان پێ ةکاخ مە دەواوکسدنی ئەو پسۆژانەی کە رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان طەزی ناپەزژێر.
هەزوەها مە ةڕگەی پێنخەو هادىوە کە فەزهانگەی زێکضساوە نارکىهیەکان کازدەکاخ مە پێناو ئەوەی کە پەیىەندی نێىان وەشازەخ و
داهەشزاوەکانی رکىهەخ مە گەڵ ئەو زێکضساوە نارکىهیانەی کە مە ةىازی ئەواندا کازدەکەن پذەودس ةکاخ ةە ئازاطذەی کازی
پێکەوەیی) http://krgngo.org ( .
کەوادە دەزدەکەوێر کە فەزهانگەی زێکضساوەکان وەک پسدی پەیىەندی نێىان زێکضساوەکان و دەطەاڵخ کاز دەکاخ ةۆ ئەوەی ةە
ةاػرتین ػێىاش ةذىانسێر کاز مەو پسۆژانە ةکەن کە ةەزژەوەندی کۆهەڵگا و داکەکانی کۆهەڵگای دێدایە .مە یاطای ژهازە ١ی طامی ٦٩١١
دایتەخ زێکضساوە نارکىهیەکانی هەزێمی کىزدطذاندا هادىوە کە فەزهانگە ةۆی هەیە مێەسطینەوە ةکاخ مە زێکضساوەکان ئەگەز ةێر
و دژی رىکمەکانی ئەو یاطایە کازی کسد هەزوەها طەزپەزػذی و چاودێسی ةە طەز ئەو پسۆژانە دەکاخ کە زێکضساوەکان ئەنخاهی
دەدەن ةە هاوکازی هاددی رکىهەدەوە ( .یاطای ژهازە ) ٦٩١١ ١کەوادە فەزهانگەی زێکضساوە نارکىهیەکان زێگا صۆغ دەکاخ ةۆ ئەو
دیامۆگەی نێىان دەطەاڵخ و زێکضساوەکان طەةازەخ ةە پسۆژە هاوةەػەکانیان .ههز چهند مهةهز هۆکازهکانی حۆزاحۆز ئهو
فهزهانگهیه مه ئهزکهکانی وهکى پێىیظر طهزکهودىو نهةىوه.
_٢_٥دیالۆگلەصەرةنەمایئامانجیپرۆژەکان 
هەزوەک مە یاطای ژهازە ١ی طامی  ٦٩١١دا هادىوە کە رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان مە طەز ةنەهای پسۆژە پازە دەزصان دەکاخ ةۆ
زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنی و ئەو پسۆژانەغ ةە گىێسەی پێىیظذی رکىهەدە .فەزهانگەی زێکضساوەکان دهةێر ةە هەهاهەنگی و
گفذىگۆ مە گەڵ رکىهەخ داودىێ ئەو طێکذەزانە ةکاخ کەوا پێىیظذی رکىهەدە و مە ةەزژەوەندی چینێکی ةەزفساوانی کۆهەڵگا ةێر
دوای ئە وە فەزهانگە ئەو طێکذەزانە زاةگەینێر ةۆ زێکضساوەکان داکى ئەو زێکضساوانە ةە گىێسەی دایتەمتەندیان مەو طێکذەزانە
پسۆژەکانیان پێؼکەغ ةکەن .مە طەز ةنەهای ئەو دیامۆگ و مێکذێگەیؼذنەی رکىهەخ و زێکضساوەکان فەزهانگەی زێکضساوە
نارکىهیەکان دهةێر هەڵظذێر ةە پازەدازکسدنی ئەو زێکضساوانە حگە مەوەغ مە ئەنخاهدانی پسۆژەکان چاودێسیان ةکاخ .کەوادە
رکىهەخ مە طەز ةنەهای ئاهانخی ئەو پسۆژانەی کە زێکضساوەکان ئەنخاهی دەدەن دهةێر پازەیان ةۆ دەزصان ةکاخ.
_٣_٥صەنتەرەکانیصەرةەوەزارەتیرۆشنتیریوالوان 
ةە ػێىەیەکی گؼذی چىاز حۆز ناوەندی چاالکی طەز ةە وەشازەدی زۆػنتیسی و الوان هەن کە ةسیذین مە (طەنذەز دیپ گسوپ و
گەمەزی) .هەزیەکێک مەهانە چاالکیەک ةەڕێىە دەةاخ دیپ گسوپ و گەمەزی مە الیەن وەشازەدی زۆػنتیسیەوە هۆڵەدی کازکسدنیان
پێدەدزێر ةەاڵو هەزچی طەنذەزە ئەوا وەشازەدی ناوصۆ هۆڵەدی کازکسدنیان پێدەداخ .حگە مە هۆڵەخ پێدان رکىهەدی هەزێمی
کىزدطذان هاوکازی دازاییؽ پێؼکەغ ةەو طەنذەز و گسوپانە دەکاخ داکى ةذىانن کازەکانیان ئەنخاو ةدەن .هەهاهەنگیان مە گەڵ
رکىهەخ مە طەز ةنەهای ئەو چاالکیەیە کە ئەنخاهی دەدەن وادە هەزوەک زێکضساوەکان ئەو چاالکیەی کە هەیە ةە هەهاهەنگی و
گفذىگۆ مە گەڵ رکىهەخ زێک دەصەن ئەو کادە رکىهەخ پازەیان پێدەداخ .ةۆ منىنە مە یادێکی وەک ١١ی ئاشاز کە طاڵسۆژی
ڕاپەڕینی ػازی هەومێسە طەنذەز و گسوپەکان ةە هەهاهەنگی مە گەڵ رکىهەخ چهند حاز ئەو یادەیان کسدوودهوه.
ئەنجام 
دیۆزییهکانی هازکظیظذی ئههه دهصهنهزوو که کۆههمگای هههدهنی دهةێهر مهه دژی دهومههخ ةێهر ئەو فکهسەغ دها زادەیەک مە نهاو
ةیسوةۆچىونی شۆز مە زۆػنتیسەکانی هەزێمی کىزدطهذان هەیە ةههالو ئههو دىێژینهوهیهه ةهه پێچهوانههی ئههوان مهه ژێهس کازیگههزی
دیۆزییهکانی ئانذۆنی گیدێن ص و هاةسهاض ئەو فکسە طەةازەخ ةە کۆهەمگای هەدەنی زەفص دەکادەوە و ةە ئەو ةەزئەنخاهە گەیؼذىوە که
کۆههمگای ههدهنی و دهومهخ دهدىانن ةۆ چازهطهز کسدنی کێؼهکان مه ناو کۆههمگا هاوکازی یازههدی و چهاودێسی کازهکهانی یههکرت
ةکەن .هەزچەندە ئەو زێکضساوە هەدەنیانەی کەوا مه کىزدطذان هەن ةەػێکی شۆزیان طەز ةە پهازدە طیاطهیەکانن ةههالو چهىنکە مە
کىزدطذان فسە رصةی هەیە و هیچ رصةێک ةە دەنیا نادىانێر دەطەاڵدی ةە طەز هەهىو ئەو زێکضساوانەی کۆهەڵگهای هەدەنیهدا فەزش
ةکاخ ةۆیە ئەهەغ وای کسدووە که ریصةەکانی دهسیؽ مە نهاو هەزێمهی کىزدطهذان پێگەیهان ةەهێهص ةتێهر و ههیچ ریصةێهک ةە دەنیها
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نەدىانێر کە دەطەالدی ةەطەز هەهىو رکىهەدی هەزێمی کىزدطذان هەةێر و کسانەوەی فەشایی طیاطی مە هەزێمی کىزدطذان شیادس
ةتێر .طهزهزای ئهوه غ ناةێر کە کاز و ئەزکەکانی کۆهەڵگای هەدەنی دەنیا مە چىازچێىەی دژایەدی کسدنی رکهىهەخ ةچهىک کهىزخ
ةکسێذەوە کۆهەمگای هەدەنی مە چەندین ةىازی حیاواش و حۆزاوحۆز زۆڵ دەگێسێر .ةەو هانایەی کە کۆهەڵگهای هەدەنهی مە گەمێهک
ڕەهەنهدی حیههاواشی وەک طیاطهی کههۆهەاڵیەدی ئهاةىوزی و هۆػههیازی کۆهەڵگهها چهاالکی دەکههاخ ةۆیهه هاوکههازی و هههاههههنگی
رکىههخ مەگەل کۆههمگای ههدهنی گسنگی شۆزی ههیه .رکىهەدی هەزێمی کىزدطذانیؽ دا ڕادەیەک هاوکازی کۆهەڵگای هەدەنی مە
زێگای پێدانی هنزە یا صىد داةین کسدنی پازە مە هیصانیەی گؼهذی ةهۆ ئەنخاههدانی پسۆژەکانیهان کهسدووە .هەزوەهها هەوڵؼهیداوە کە
هەهاهەنگی مەگەڵیان هەةێر ةە دایتەخ مە زێگ ای داهەشزاندنی فەزهانگەی زێکضساوە نارکىهیەکهان کە وەک پسدێکهی پەیىەنهدی مە
نێىان رکىهەخ و کۆهەمگهای هەدەنهی کهاز ةکهاخ ةەالو قەیسانهی طیاطهی و دازایهی هەزێمهی کىزدطهذان مە طهاڵی  ٦٩١١کهازیگەزی
نێگەدیڤی مهطەز ئاطذی گەػەطهەندن و چهاالکی کۆهەڵگهای هەدەنهی مە هەزێمهی کىزدطهذان کهسدووه چىنکهه رکهىهەدی هەزێمهی
کىزدطذان وه کى پێىیظر نەیذىانیىە هیصانیەی دایتەخ ةۆ زێکضساوەکانی کۆهەڵگای هەدەنهی دەزصهان ةکهاخ و یازهەدیهان ةهداخ دهاکى
پسۆژەکانیان ئەنخاو ةدەن.
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ملخص
ان امنظسج امظائدج مدي امسأي امعاو يف إقنيم كىزدطذان ةضـىؾ املخذمع املدين دكمن يف هعاداج امدومح وهي واقعح دزر دأثري األفكاز
املازكظيح .مقد إعذقد كازل هازكع ةان امدومح ةـىزج عاهح دقع دزر طيطسج امطتقح امسأطامميح منمخذمع امذي دظذغه امطتقح امفقريج (امعاهنح)
منمخذمع؛ ومرمك يخث أن دنذهي امدومح يف نهايح املطاف .ومكن يف هرا امتزث نزاول األطذفادج هن نظسياخ عاملني هعارصين :يىزغن هاةسهاض و
أنذىين غيدنص ةؼكه يخيص مكه هن املخذمع املدين و امدومح أن يساقتان ةعضهام وكرمك يذعاونان ويذزاوزان هع ةعضهام ميك يذمكن املخذمع يف
إقنيم كىزدطذان أن يذطىز يف حميع املخاالخ.
Analysis of Civil Society in Iraqi Kurdistan Region Pertaining to Habermas and Anthony Giddens Theories
Abstract
In Kurdistan region, the public opinion’s predominant view in regards to the civil society is to antagonize the government. This is owing
to the impacts of Marxism thoughts as Karel Marx believed that the government is under the control of the Bourgeoisie class who
exploits the poor class in the society. Hence, at the end, the government has to be abolished. This research employs the theories of two
contemporary scientists: Jürgen Habermas and Anthony Giddens in a context that both the civil society and government could oversee
each other and collaborate to have constructive dialogues to allow Kurdish society to develop multilaterally.
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