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  سريوان كارواينسريوان كارواين... ... ثصويستة كؤمةلَطة دواي جةنطي كولتووريي بةسةرداسةثصنراو بنيات بنصتةوة ثصويستة كؤمةلَطة دواي جةنطي كولتووريي بةسةرداسةثصنراو بنيات بنصتةوة 
  

 كةوتوونةتة  درثژيةكي ماوةرتاپاي مثژووياين گرتؤتةوة، بؤ سة كؤمةصگةيانةي شةذي وثرانكارزؤر لةو

ر خؤگوجناندن  لة ذووي گةشةسةندين بري و زيات نةويسيت جؤراوجؤرهؤكاري نةگةتيض وبةر كؤمةصثك 

  ئةو كؤمةصگةيانةي بؤ هةميشة گووشاري چةوسانةوة و زؤرةملثييانلةم ذووةوة. دالةگةص سةردةمي نوث

 هةر بة ، بةسةردا سةپثنراوة، ئةگةرچي اليةين زؤرينةش بووبنلةاليةن كولتووري كؤمةصگةيةكي ترةوة

  لةو ماوةيةداهةر بةو شثوةيةش . و سةردةستةش اليةين زؤردار بووةكؤمةصگةيةكي ژثردةست ژمثردراون

ئازارةكاين تا ماوةيةكي  دا،ي سةرفرازيشقؤناغلة  سةردةستة بووة و  و زؤرداريكولتووري شةذ

لةو كاتانةدا كولتووري خاوثن بةوة دثتة دي كة هةموو . بووةپثوة دياردوورودرثژي پاشتر هةر 

نرثتةوة و سةرلةنوث بةپثي هؤيةكاين داگريكاري و هةروةها سيستةمي پةروةردةش هةصبوةشث

سيستةمثكي تايبةت بةو كؤمةصگةية كة لةگةص سةردةمي پثشكةوتين مرؤضايةتيدا بگوجنث، بنيات 

  . بنرثتةوة

كولتووري .  سيما نةتةوةييةكانةلة هةر كؤمةصگةيةكدا هةصكردين چرايگرنگترين هؤيةكاين بنياتنةنةوة 

كاتث كؤمةصگة . مةرجي بنةذةتيي سةركةوتين كؤمةصگةية ر لة تثهةصكووتاين نةرييت دةرةكيخاوثن و دوو

بة هؤي داگريكارييةوة تووشي داذمان دةبث، زؤر لةو اليةنانةي كة سوود بة بةرژةوةندييةكاين دةگةيةنن 

  . دةبثتو زمان بة تايبةيت  بة گشيت  كولتووربةمةش ذةنگدانةوةي خراپي بؤ سةرزةرةرمةند دةبن و، 

 دةبث خؤراكي نةتةوةييي ةتةوةيةكة و شادةماريش بؤ بژثوييماري لةشي هةر نزمان شادةئاشكراية كة 

 و لة هةمووانيش كوشندةتر  ئةگينا لةكار دةكةوث و تووشي جؤرةها نةخؤشي دةبث،پث بدرث

لة مثژووي كؤمةصگةي مرؤضايةتيدا، زؤر زمان و كولتووري جؤراوجؤر كة سةردةمانثك باو . لةناوچوون

 ياخود لة زؤر حاصةتدا شي تا ذادةيةكي بةرز پووكانةوة و توو،رةوي دةستةآلت بوونة و سةرداري گبوونة

بوون و قةوارةي خؤي لة شوثين خؤيدا نةتةوة تا كاتث خاوةين زمانةكةي بثت، .  بوونةفةوتان

هةر نةتةوةيةك زمانةكةي بةرةو لةناوچوون بچث، بثگومان خؤيشي هةر . دةسةملثنث و ئايندةي ذوونة

  . گايةدا دةذوات و وةكوو زمان و نةتةوة لةناو زمان و نةتةوةيةكي تردا دةتوثتةوةبةو ذث

 كولتووري ئةو كؤمةصگةيانةي كة شةذ و داگريكارييان تثدا بووة، لة ذووي زمان ةهةر لةبةر ئةو هؤيانةي

. نةبووةو نةريتيشةوة تةواو جياوازن لة كولتووري ئةو نةتةوانةي كاريگةريي كولتووري تريان لةسةر 

 و هثندثكيان بة زاراوة  تةواو جياواز خؤ دةنوثننشثوةي ئاخافنت و بةكارهثناين وشةلةوثدا زمان و 

 سانايي  بةدازمان كة كاريگةريي زماين تري لةسةربث لةناو هاوزماناين خؤي. سةرةكييةكة نامؤ دةبن

مةصگةيةكي تردا پثكدةهثنن،  مرؤضانةي هثصي هاوسنوور لةگةص كؤ كؤمةصةهةروةك ئةو. ثدرپةي پث دةبر

 هةية، كؤمةصثك انلةوثدا جگة لة زاراوةي جؤراوجؤر كة لةگةص زاراوةكاين تري هةمان زماندا جياوازيي
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وشةي بياين ياخود نامؤ بةو زمانة خؤيان خزاندؤتة ناو ئةو زاراوةية و بةمةش جياوازييةكي تري دةبثت 

منوونةي شاري كةركووكمان هةية كة سةرةذاي ئةوةي . لةگةص زاراوةكاين تردا كة ئةمةيان گةورةترة

بريي نةتةوةيي لة ناخي خةصكةكةيدا ئثجگار بةهثز بووة، بواري چاالكيي كولتووريي بة هؤي 

بة  وةك شوثنةكاين تر بؤ نةذةخساوة و هةر بةو شثوةيةش لة اگريكاريي بؤ ماوةيةكي درثژخايةند

لةوثدا زاراوةي كةركووكييةكان كة . يي لةسةر بووةذووي داب و نةريتةوة كاريگةرشثوةيةكي كةم 

  .  لة كايت ئاخافتندا بة سانايي دةناسرثتةوةين عةرةبييةكة بةسةريدا زاص بووةوشةكاين ناو زما

كاتث كةمينة بة زةبري هثز و دةستةآليت ئابووري و لةو شثوةية كورسيي فةرمانذةوايي وةدةست دثنن، 

 هؤيةكاين چةوسانةوة زةق  لةو حاصةتانةدا و بثگومانناپاكيية بةرانبةر بة مثژوو و بةهاي مرؤضايةيت

وة تاوةكو ئثستا هةر  هةر لة ذؤژي دروست بوونييةئةمة سةرتاپاي مثژووي مرؤضايةيت دةگرثتةوة. دةبن

هةبووة و لة كايت ئثستاشدا هةر درثژةي هةية و، بثگومان ئةمةش بريثكي جةنگةصستانييي سةپثنراوة 

ئةمةي كة مرؤضايةيت و كؤمةصةي .  يةك ناگرنةوةدايشكاين مرؤض سةرةتاييةةندةي مافةكة لةگةص پذوپاگ

و بةرنامانةية كة خؤي بؤ كؤمةصگةيةكي  بةتةواوةيت دژ بةقبووصي دةكةننثودةوصةيت لةم سةردةمةدا 

بووين هةر كؤمةصة مرؤضثك بة .  دايذشتووةپثشكةوتووخواز و ژيانثكي ئاسوودةي مرؤضةكان

 و كولتوورةكةوةيةيت، نةهثشتين كولتووري مرؤضةكان و پثشثلكردين ياسا سةروةري

خودي نةهثشتين  تردووربؤ داهاتوويةكي يةكاين كة وةكوو مرؤض خؤي پث دةناسثتةوة، تايبةمتةنديي

  . لةوثدا مرؤضةكان وةكوو جةستة نامرن بةآلم وةكوو كولتوورةكةيان دةمرن. مرؤضةكانة

ئةگةر بةراوردي كؤمةصگةيةكي وةكوو باشووري ئافريكا بكةين كة بؤ ماوةيةكي زؤر سپيپثستةكان كة 

 و اليةين زؤردار بوون) وونكة سث بةرانبةري سپيپثستةكان ب (ئثجگار كةمينة بوون لةچاو ذةشپثستةكان

پامشاوةي ئةو جةنگةكولتوورييةي ذةشةباي ، ئةوا دةردةكةوث كة و بةزؤر سةپثنراوي دةستةآلت بوون

لة سةردةمي زؤرداريياندا لة ئارادا بوو و لة پاش خؤيان بةجثياثشت، ئةوا بؤ ماوةيةكي دووري 

 لةم سةردةمةدا  كة وةك ئةوةيي دةمثنثداهاتووش لةگةص باي ئةو هةرمثانةدا هةصدةكات و ئاسةوار

، هتد تا ئايندةيةكي ناديار بةردةوام دةبث...  وباري ئابووريي ناو كؤمةص، ، هةژاري، زؤرداريدةيبينني

راوسثياندا و وآلتاين د" گواتثماال"كة لة " مايا"هيندييةسوورةكاين . وةكوو كولتوور ماونئةمان بةآلم 

سپانييةكان كة وآلتةكةيانيان داگري كرد، لةناو كولتووري . هةبووئايينثكي خؤيان دةژيان پثشتر 

 تا داداگريكردن و ماصوثرانيدا هةوصي ذاگرتين ئايينةكةيانيان دا و لةبةر تارماييي ئةو داگريكاريية

ذادةيةكي بةرز ئايينةكةن لةناوچوو و لة ذووي نةريتيشةوة كاريگةريي زؤريان لةسةر دانرا، ئةمة 

  .  لةناوچووين كولتووربةشثك بوو لة

 بة زةبري هثز كولتووري شةذي ،) دةبننيوةي شيعةكان (وكةمينةن  ة عثراقداعةرةبة سوننةكان كة ل

خؤيان بةسةر ئةو وآلتةدا سةپاند و ئثستا و ئايندةيةكي تريش كولتووري شةذ لةو وآلتةدا درثژة پث 
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ئةمانة هةموو منوونةن . ية ئةجنامي دةدةن وةك ئةوةي لة كايت ئثستادا تاقمثكي سةر بةو كةمينةدةدةن

  . ئةمة لة كايت ئثستادا درثژةي هةية. بؤ ذاستيي ئةو بؤچوونانة

رانةي داگريكاكورد لة خوارووي كوردستاندا، يةكثكة لةو گةالنةي كة دةيان ساصة كةوتؤتة بةر هثرشثكي 

ثدا بةكار هاتووة، پامشاوةي  و ئاسين تهزري و سياسي و ئابووري و لةو ذثگايةوة كة سياسةيت ئاگر

زؤر پالين مةترسيداري تثدا بةجثماوة، بةعةرةب كردين ناوچة كوردييةكان و ذاگوثزاين كوردةكان 

كردنةوةي خوثندنگةكان و لةسةر زثدي خؤيان و سذينةوةي ناوي دث و شارؤچكة و شارة كوردييةكان و 

 دةبث  كة كوردةوة لةو منوونانةن تركاينگةذةكي نوث بة ناوي پاصةواناين قادسية و ناوة عةرةبيية

اليةنة كولتوورييةكةي و بةتايبةت زمان، كورد دةبث كار بؤ داذثژتن و . خةبايت دوورودرثژي بؤ بكات

لثرةدا كورد توانيوية . بةكارهثناين وشة ذةسةنة كوردييةكان بكات و خةبايت بووژانةوة پةرة پث بدات

ي خؤي بپارثزث، ئةمة زؤر گرنگة، بةآلم لةوةش گرنگتر ئةوةية لةژثر هةذةشةي فةوتاندا كولتوورةكة

 و ئةو هةموو جةنگة كولتوورييةي لةو ماوة دوورودرثژةدا دژي هةصمةيت خاوثنكردنةوةي درثژة پث بدات

  .  و لةزياتر تثكةصبووين بيپارثزثبةرپا كراوة، نةهثصث و خاوثن بنيايت بنثتةوة
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