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           Ev pirtûk,  ji aliyê Desteya Perwerde û 

Fêrkirinê ve, weke pirtûka waneyê hatiye pejirandin. 
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ÇAND ÇI YE? 

    ÇAND ÇI YE? 

  ÇÊBÛNA ÇANDÊ Û DEMA KOMCIVAKÊN  

  DESTPÊKÊ 

 DI CIVAKA XWEZAYÎ DE PARVEKIRIN 

 DI SERDEMA DEWLET Û DESTHILATDARIYÊ  

     DE GUHERTINÊN DI ÇANDÊ DE ÇÊBÛNE  
 

BEŞA - 1  
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XEBATÊN AMADEKARIYÊ 

1- ÇAND ÇI YE? LÊKOLÎN BIKE.  

2- PÊŞKETINA ÇANDA DAYÎKÊ LI SER AVABÛNA  

CIVAK Û ÇANDA MIROVAHIYÊ BANDOREKE ÇAWA  

AVA KIRIYE?  

3- TU JI JIYANA HEVPAR ÇI TÊDIGIHÊJÎ Û JI BO  

JIYANEKE HEVPAR PÊWÎST E ÇI WERE KIRIN? 

 

 

Çand, tê wateya hemû kevneşopî, rêz û rêzik  

û zanistên ku mirov bi dest xistine. 
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ÇAND ÇI YE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çand, hemû tiştên heyberî û rewanî yên ku di encama keda 

mirovahiyê ya bi milyonê salan de hatine afirandin e. 

Çandê, ji bo hêsankirina 

jiyana mirov, pêwîstiyên 

girîng ava kirine û pêş 

xistine. Ji ber vê yekê, çand 

nasnameya mirov bi xwe 

ye.  

Çand du cure ne: 

1. Çanda rewanî: Raman, bîrdozî, huner, ol û hwd. 

2. Çanda heyberî: Avahî, çandinî, teknîk, cil û berg, 

xwarin û hwd. 
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Ziman, hem rola çanda heyberî, hem jî ya rewanî dilîze.  

Dîroka civakan jî, çanda 

wan e. Berhemên dîrokî 

(pirtûk, şûnewar…) ji bo 

nasnameya çandî, xwedî 

cihekî girîng in. Ger mirov 

çandê pêş nexe, nikare bijî. 

Ger mirov çanda ku ava 

kiriye neparêze, nasnameya 

xwe winda dike.  

Çand, kesayeta mirov bi xwe ye. Ji ber vê yekê, yên ku 

çanda xwe neparêzin, kesayeta xwe winda dikin, lewma 

mirovên di nava civakê de taybetmendiyên wan ên nebaş hebin, 

ji wan re mirovên bê çand tê gotin.  

Bi kurtasî, em dikarin bêjin ku, Çand nasname û kesayet e.  
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  Civaka xwezayî 

- Mirov bi çanda xwe weke cureyeke zindiyan xwe li ser rûyê 

erdê mayînde kiriye. 

-   Bingeha civak û 

mirovahiyê, bi çand û 

exlaq tê avakirin. Mirov 

bi exlaq û çanda xwe ji 

lawiran cuda dibe. 

 Ya girîng bi çand û 

exlaq, rêgezên jiyana 

mirovan avakirin e. Ev jî bi riya 

civakên exlaqî û polîtîkî, dikare were pêşxistin.  

 ÇÊBÛN Û PÊŞKETINA ÇANDÊ: 

Mirov bê civakbûnê nikare bijî. Dema mirovahiyê ev rastî dît, 

civakbûna xwe pêş xist. Çawa mirov bê civakbûn nikare bijî, civak jî bê 

çand, nikare hebûna xwe misoger bike, lewma jî, civakbûn di heman 

demê de çandbûna mirovahiyê ye. 

 Di dîrokê de pêşketinên ku di civakê de çêbûne, di heman demê de 

pêşketinên çandê ne. 

-  Çandbûn di destpêkê de ji ber pêwîstiyên neçarî yên xwarin, 

vexwarin û xweparastinê pêş ketiye.  

- Çanda destpêkê ya mirovan ji bo xwarinê bi komkirina giya û 

nêçîrvaniya lawiran dest pê dike. Bi demê re hizra mirov jî, pêş dikeve 

û her gava mirov tavêje, di mirovan de hêzekê dide çêkirin. Ev gav jî, 

dibin sedema ku civakbûn pêş bikeve.  
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Bi kurtasî, mirov çi qas çandê çêdike, ew qas civakbûna xwe pêş 

dixe; çi qas civaka xwe pêş dixe, ew qas jî, çanda xwe ava dike.  

Bi vî awayî,  mirov her ku diçe 

xwe ji lawiran cuda dike. Ji ber ku 

tiştên mirov ji lawiran cuda dike û pê 

dibe mirov, berhemên wan ên çandê 

ne. Çand bi destên mirovan çêdibe, pêş 

dikeve, tê guhertin û ji nifşekî derbasî 

nifşekî din dibe.  

Mirovan bi civakbûnê hêza xwe kir yek û tengasî derbas kirin. Di 

derbaskirina van tengasiyan de em ji keda ku hatiye dayîn re dibêjin 

çand. Pêşketina ku di çandê de çêbûye, keda hezarê salan û milyonê 

mirovan e. di Pêvajoya mirovbûn û civakbûnê de pev re tevgerkirin, 

hevgirtin, alîkariya hev kirin û pev re şêwirîn, ev têgehên di jiyana wan 

de xalên sereke ne.   

 

 

 

 

Eger ev taybetmendî û nûbûna mirovan nebûna, wê nikarîbûna 

weke mirov xwe li hemberî şert û mercên heyî biparastana û wê 

nikarîbûna jiyana xwe bidomandana, lewma di dîroka mirovahiyê de ji 

çanda bingehîn re em dibêjin çanda civaka komînal û demokratîk. Ji bo 

wê yekê, em dikarin bêjin mirov bi civakbûn û şêwaza civakbûna 

komînal dikare wateyê bigire.  



 

 

 

ÇAND Û EXLAQ NAVÎN  1 

13 

Pirsên Nirxandinê: 

1. Çandê pênase bike. 

2. Valahiyên li jêr dagire: 

                      

                        

 

 

3. Çand, nasname û kesayeta mirovan e. Binirxîne. 

4. Çawa mirov dikare çanda xwe pêş bixe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................... .......... 
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DI DEMA CIVAKÊN DESTPÊKÊ 

DE ÇÊBÛNA ÇANDÊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ji avakirina van civakên destpêkê re (Klan) tê gotin. Hejmarên 

şêniyên klanan derdora (20-30) 

mirovî bû. Klan, komên destpêkê 

yên mirovan in, lewma çanda ku 

wan çêkiriye, ji çanda bingehîn a 

civakan e. 

  Mînak: Ew kom bingehê 

şêwaza  zanist, hebûn û baweriyê ne. 

Dîsa peyvên ku îro em bi kar tînin, weke: wekhevî, azadî, demokrasî û 

hwd, şêweyên jiyana wan bi xwe 

bû, ango çanda wan bi xwe bû. Di 

vê demê de şêwaza jiyînê koçberî 

bû. Bikaranîna agir di vê demê de 

pêş dikeve. Piştî demên pir dirêj û 

dijwar, civakbûn û çandinî pêş 

dikeve û gund tên avakirin. Çêbûna 

gundan di asta şoreşê de bi pêşketina çandiniyê re cara yekem çedibe û 

ev di dîroka mirovahiyê de tiştê herî girîng e. Ji vê pêvajoyê re 

"Serdema Neolîtîkê" tê gotin. 
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  Civaka Neolîtîkê, weke Şoreşa Neolîtîkê jî, tê pênasekirin. Di 

serdema Neolîtîkê de, ji komkirin, nêçîrvanî û şêweyê jiyana koçberiyê 

derbasî jiyana çandiniyê û hilberînê dibin.  

 Di Serdema Neolîtîkê de Pêşketina Çandê 

Neolîtîk, cara yekem li 

Mezopotamyaya jorîn li qontara çiyayê 

Toros û Zagrosê di navbera çemê Dicle û 

Feratê de hatiye pêşxistin. 

  Di bingehê vê çandê de, çanda kurdan 

heye.  Di destpêkê de em dikarin bêjin cihê 

ku jê re tê gotin, Mezopotamya ye. Ji bo cîwarbûn û berdewamkirina  

jiyanê , şert û mercên avhewayê  guncaw in.  

Di dîrokê de ji vê herêmê re gotina 

"Hîlala Zêrîn" jî, ji bo vê taybetmendiya 

wê hatiye.  

  Li ser vê xaka dewlemend çandinî, 

jiyana hevpar, ji bo rêkûpêkiya jiyana 

civakî rêgezên jiyanê, bawerî, çand û exlaq 

ava kirine. Ji bo çandiniyê axa biberhem, 

kedîkirina ajalan, di heman demê de ji bo xweparastinê jî, guncaw in. Bi 

vî awayî em têkiliya di navbera çand û axê de jî, gelekî xurt dibînin. Ji 

ber ku her çand li ser axekê çêdibe, ax jî di avakirina hêmana çandê de 

bingeheke sereke ye. Çanda civaka Neolîtîkê, di heman demê de şoreşa 

gund û çandiniyê ye. Çanda civaka Neolîtîkê ya ku muhra xwe li dîrokê 

xistiye, reseniya xwe di herêma Kurdistanê de dibîne, lewma em dikarin 

bêjin ku avakirina gundan û çandiniyê di bingehê xwe de çanda kurdan a 

resen e, ku piştre li ser rûyê cîhanê belav bûye. Kurdan ev her du çand 

pêşkêşî mirovahiyê kirine. Di serdema Neolîtîkê de, çêkirina xaniyan, bi 
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tov çandinîkirin, avdanî, tiştveşartin, parvekirin, comerdî, cejnpîrozkirin, 

cîrantî, vedîtina demsalan, bijîşkî, lawirvanî û hwd. di pêşengtiya dayîkê 

de hatine pêşxistin û sazûmaniya bingehê jiyana hevpar a civakî hatiye 

avakirin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirsên Nirxandinê: 

1. Hejmara şêniyên klanan, çend bûn? 

2. Hevoka rast bi tîpa(R) û ya şaş bi tîpa (Ş) nîşan bike. 

 Di dema klanan de  

-  Civakbûn û çand pêş dikeve.   (  )     

-  Bajar dihatin avakirin.    (  )   

-   Şêweyê jiyana wan  koçberî bû.   (  )  

 Neolîtîk, cara yekem li Mezopotamyaya jorîn li 

qontara çiyayê Toros û Zagrosê  

- Di navbera ava Dicle û Feratê de hatiye pêşxistin.(  ) 

                     - Di rojhilatê ava Dicleyê de hatiye pêşxistin. (  )  

                     - Di rojavayê ava Feratê de hatiye pêşxistin.  (  )  

3. Çima girêdana di navbera çand û axê  de xurt e? 
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DI CIVAKA XWEZAYÎ DE PARVEKIRIN 

 

 

 

 

 

 

 

Mirovên ku kar, berpirsyarî, hizir û ramanên xwe û hunera 

xweşikbûna  jiyanê parve bikin, jiyana civakê hêsantir dikin.  

 Parvekirin, xwetevlîkirin e: 

Xwetevlîkirin di civakê de yekîtî û yekbûyînê derdixe holê. Civaka ku 

ji van bêpar mayî, nikare yekîtiya xwe biparêze. Di heman demê de 

nikare kêfxweş û serkeftî bibe. Dema di civakê de kesayetên ku her dem 

bi hev re bi hêrs bin, di rojên teng û zehmet de alîkariyê nadin hev, ji 

parvekirin û hevşêwirînê dûr in, wê demê em nikarin behsa civakeke 

hemdem bikin. Ji ber ku mirov bi serê xwe jiyan hêsan nekiriye, her dem 

şêweyekî hevpar bi derdora xwe re alîkarî daye û alîkarî xwestiye, ev 

encama ku bi parvekirinê hatiye pêşxistin e. Di civakên klanan de 
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çêkirina amûr, nêçîrvanî, vedîtin û bikaranîna agir, kesan bi serê xwe 

çênekirine, hemûyan bi hev re dest dane hev û xwe fêr kirine. Çand û 

exlaqên xwe nasîn e. Jiyana mirovan, xwe dispêre keda bi hezarê 

mirovan û di encama vê de civak ava bûne.   

 

 

 

 

 

 

Mînak: Di dibistan û saziyên perwerdeyê de kes  zanîn, zanist, hest, 

raman û agahiyên xwe yên di  derbarê jiyanê de parve dikin.  

Dema di refekê de hemû xwendevan tevlîbûna xwe ji waneyê re çêkin 

û nêrînên xwe parve bikin, wê demê dewlemendî çêdibe û nêrîneke 

hevbeş derdikeve holê. Perwerde  bi wate dibe û digihêje armanca xwe.  

Di heman demê de di nava malbat û civaka xwe de alîkarîdayîna hev, 

kêfxweşî, tengasiyên heyî parvekirin, di milê heyberî û rewanî de 

alîkarîdayîna hev,  jiyanê hêsantir dikin. 

Bi vî şêweyî zor û zehmetî tên derbaskirin. 

Hêza her mirovî heye, lê belê ji bo jiyaneke serkeftî û watedar, hêza 

xwe bi rêxistinkirin û di jiyana civakî de li ser bingehekî rast û exlaqî 

bikaranîn û parvekirin girîng e. Ji ber ku bi parvekirinê hêza mirov û 

civakê derdikeve holê. 

  

 

 

Kes, bi parvekirin û xwetevlîkirina civakê re dikare hebûna xwe 

bidomîne. Berevajî vê, weke mirov nikare jiyana xwe bi wate 

bike. 
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Pirsên Nirxandinê: 

1. Çawa jiyana civakê hêsantir dibe? 

2. Hevoka rast bi tîpa (R) û ya şaş bi tîpa (Ş) nîşan bike: 

- Dema  ku di civakê de kes alîkariyê bidin hev, ew kes  

ji parvekirin û hevşêwirînê dûr in.   (   )                      

- Mirov bi parvekirin û xwetevlîkirina civakê re dikare 

hebûna xwe bidomîne.     (   )                                        

3. Kengî di civakê de dewlemendî çêdibe û nêrîneke hevbeş 

derdikeve holê? 
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Weke hemû rastiyên heyberî, ji bo ku mirov 

bikare jiyana xwe bidomîne, têkoşîna heyînê 

kiriye. Weke hemû zindiyan, mirovan xwe têr 

kirine, xwe parastine, xwe zêde kirine û bi 

demê re ango bi pêşketina aqil re, xwe û 

jiyana xwe bi wate kirine. 

 

 

 

 

 

 

Lewma çanda mirovahiyiyê jî, 

gelekî dewlemend e. 

Dewlemendiya çanda mirov di 

hezarê ziman û zaravên cur bi cur 

de, di ramanên olî yên cuda cuda 

de, dîsa di berhemên dîrokî û 

hunerî de tê dîtin. Lê mixabin, dema ku di civaka mirov de bi destên 

zilamên desthilatdar, pergala desthilatdarî û pê ve girêdayî çînayetî û 

dewlet pêş ket, çanda mirovahiyê lewaz dibe. Bi gotineke xwerûtir, em 

Li ser rûyê erdê zindiyê herî afirîner ê ku ji yekbûna têkiliyan 

re vekirî, dikare were şîrovekirin, mirov e. 

DI SERDEMA DEWLET Û DESTHILATDARIYÊ 

DE GUHERTINÊN KU DI ÇANDÊ DE ÇÊBÛNE 

Cihekî Desthilatdariyê 
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dikarin bêjin ku di serdema çanda desthilatdarî û dewletê de bêhtir 

bêçandbûn derketiye holê. Di qonaxa pergala desthilatdar û dewletê de  

çanda bingehîn şer, pişaftina çandan, bêmafî, stemkarî, wêrankirin, 

qedexekirina zimanan, mirov bi darê zorê ji cih û warê wan derxistin, 

dagirkirin û hwd e.  

Çanda ku bi destê zilamên serdest bûye desthilat, civak xerab kiriye. 

cudahî xistiye di navbera jin û mêr de. Di dema Neolîtîkê de hemû 

mirovan bi hev re weke xwişk û bira jiyane. Hîn jî di roja me de 

bandoriya vê çandê em di jiyana xwe ya rojane de dibînin.  

 

 

 

Mînak: Di cejnan de serdan û êşên hev 

parvekirin, alîkarîdanyîna hev, rêzgirtina ji 

dê û bav re û hwd.  

Di çanda desthilatdarî û dewletê de sê 

qonax derbas dibin:  

1. Qonaxa kole û koledaran.  

2.  Qonaxa begitî û xulamtiyê.  

3.  Qonaxa sermayedarî û 

karkeriyê.  
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Çanda herî xerab a ku di roja me de tê jiyîn e. Di roja me de her 

tişt bûye heyberî. Çanda rewanî kêm bûye. Jevbawerkirin, hezkirin, 

rêzgirtin pir kêm bûye. Her mirov tenê bi berjewendiyên xwe dihizire. 

Çanda ezeziyê serwer bûye.  

Malbat weke tê xwestin nikarin zarokên xwe perwerde bikin. Ger 

em weke encamekê bidin diyarkirin, ji ber ku civakbûna mirov a mirov 

tê de wekhev û azad dijî nemaye, çandên xerab di nava civakê de pêş 

ketine.  

 

 

 

 

 

 

 

Li ser rûyê erdê zindiyê herî lewaz mirov e, lê mirov ev lewaziyên 

xwe bi civakbûnê derbas kiriye. ji ber ku di roja me de civakbûn pir 

lewaz e û tevî ku zanist û teknîk pir pêş ketiye û ezmûnên jiyanê gelek 



 

 

 

ÇAND Û EXLAQ NAVÎN  1 

23 

PIRSÊN NIRXANDINÊ YÊN BEŞA 1 

1. Li ser jiyana hevpar nêrîn û zanînên xwe binivîse.  

2. Çawa çanda mirovahiyê lewaz dibe? 

3. Di qonaxa pergala desthilatdarî û dewletê de  

çanda bingehîn kîjan e? 

 

 

in, hêjî mirov ji birçîbûnê, ji ber nexweşiyan pir bi hêsanî dimire. Ji 

bêkarî dikeve nava hejariyên mezin. Desthilatdaran ev xerabiyên mezin 

bêhtir bi riya TV û înternetê di nava civakê de dane belavkirin. Pêwîst e 

em van amûran li gorî giyanê civakê bi kar bînin. 
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ÇAND Û CIVAK 

 ÇAND Û CIVAK 

 TÊKILIYA DI NAVBERA ÇAND Û ZIMAN DE 

 DI AVABÛNA NASNAMEYA ÇANDÎ DE ROLA 

MALBATÊ 

 DI AVABÛNA NASNEMEYA ÇANDÎ DE BANDORA 

DERDORÊN CIVAKÎ 

 NÊZÎKATIYÊN ME LI HEMBERÎ DERDOR Û 

GIYANEWERAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞA - 2 
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XEBATÊN AMADEKARIYÊ 

1. ÇANDA CIVAKÊ ÇAWA PÊŞ KETIYE?  

 

2. TÊKILIYA DI NAVBERA ÇAND Û ZIMAN DE BI 

MÎNAKAN ŞÎROVE BIKE. 

 

3. ZIMANÊ KURDÎ, DI KÎJAN KOMA ZIMAN DE CIH 

DIGIRE? 

Dema ku em behsa civakê dikin, em di çarçoveyeke teng de 

çandê weke cîhana manewî ya civakê, qanûna wê ya exlaq, zihniyet, 

huner û zanista wê pênase dikin. Di vê çarçoveya teng de saziyên 

polîtîk, ekonomîk û civakî tên yekkirin û di çarçoveyeke berfireh de 

danasîna giştî ya çandê tê kirin. 

Têgîna ziman, têkiliya xwe ya xurt bi têgîna çandê re heye. Di 

çarçoveyeke teng de ziman bi awayekî bingehîn têgîna sereke ya qada 

çandê ye. Di çarçoveyeke teng de mirov dikare ziman weke çandê jî, 

bide nasîn. Ziman, daneheva civakî ya zihniyet û exlaqê ku civakê bi 

dest xistiye. 
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Dema ku em çandê, weke peyv û wate bigirin dest:  

- Çand zanista ku hemû pêwîstiyên civakê pêk tîne.  

- Hevpariya hizir, ziman, huner û hemû heyîn û hebûnên civakî, bi 

giştî di derbarê hebûn û heyîna mirovan de têgihîştin û pêkanîna 

zatuneyeke berfireh e.  

- Di heman demê de, di pêşketinên dîrokî û civakî de keda ku 

hatiye dayîn, di jiyana xwe ya civakî de xistina jiyanê ye.  

- Her wiha her tiştê ku mirovan ji bo hebûna xwe afirandiye, dibe 

çand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÇAND Û CIVAK 
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Li ser van pîvanên çandê ku ji bo hebûna xwe afirandine, bingehê 

jiyana xwe ava kirine. Bi 

pêşketina aqil, mirovan ji 

bo ku bikarin jiyana xwe 

bi tenduristî derbas bikin 

û bidomînin, amûrên 

binirx ava kirine û 

derbasî nifşên nû kirine. 

Bi zanabûn peywendiyên 

kesî û civakî, derdor dane 

xebitandin.  

 

 

 

 

Mirov hemû pêdivî û tevgerên xwe, bi çanda xwe ya mirovbûnê diyar 

dike. Çanda civakbûna mirovan, ji komên destpêkê yên giştî dest pê 

kiriye û nasname bi dest xistiye.  

Çanda gund û çandiniyê, çandeke civakî ya herî kevn e.  

Mirovên roja me ya îro, hîn jî di rêjeyeke mezin de heyîna xwe li ser 

çanda gund û çandiniyê didomînin. Taybetiya herî girîng a vê çanda 

civakî, di bingehê komên biçûk de bihevrebûn û bi qasî ku têra xwe bike 

bikaranîna axê re bi çandiniyê debara xwe bi rêk û pêk meşandine.  

Çanda xwedî dînamîkên civakî yên herî pêşketî, çand û exlaqekî 

hevbeş bi xwe re derdixe holê. 

 

 

Çandê bi civakbûna mirovan dest pê kiriye.  
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                          Pirsên Nirxandinê: 

1. Pîvanên çandê çi ne? 

2. Hevoka rast bi tîpa (R) û ya şaş bi tîpa (Ş) nîşan bike: 

- Çanda gund û çandiniyê, çandeke civakî ya herî kevn a dîrokî 

ye.          (  )                                                                                     

- Çanda desthilatî, exlaqekî hevbeş bi xwe re derdixe holê. (  )                                                                                                                                      

- Çandê bi civakbûna mirovan dest pê kiriye.   (  )                       

- Tiştê ku mirovan ji bo hebûna xwe afirandiye, nabe çand. (  )   

3.  Çandê, bi sê xalan bide nasîn. 

Nasîna çandê bi xwe, pir berfireh û jiyanî ye, lê belê em 

dikarin bi cewherî di pênc xalan de diyar bikin:  

1. Çand, kombûna hemû pêşketinên kes û civakê 

ne.  

2. Çand, civak û civakbûn e.  

3. Çand, nasnameya kes û civakê ye.  

4. Çand, jiyana hevbeş e.  

5. Çand, beriya hezarê salan ji bo pêwîstiyên xwe 

yên hevbeş (bawerî, hêvî, hest, hizir û tevger), 

kombûna hemû nirx û mejiyê civakê ye.  
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  TÊKILIYA DI NAVBERA ÇAND Û ZIMAN DE 

zzzzzZIMÊN DE 

 

 

Ziman, hîmê bingehîn ê çandê ye. Çand, piranî bi riya zimên, xwe 

dewlemend dike. Ziman, ji bo mirov nasnameya çand û nirxên civakê ye. 

Çand, bi riya ziman tê domandin û pêşxistin. Di jiyana civakî û fêrkirina 

zimên de dayîk rola bingehîn dilîze, lewma ji zimanê her civakê re 

"zimanê dayîkê" yê wê civakê tê gotin. Bi kurtasî, çand û ziman weke 

goşt û neynokê bi hev ve girêdayî ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rojekê ji Konfuçyûs pirsîn: 

"Ger ji bo rêvebirina welatekî gazî te bikin, tu yê çi bikî?" 

Bersiva wî jî wiha ye: "Min ê di destpêkê de zimanê wan 

sererast bikira.’’  

Ji ber ku dema zimanê civakekê xerab be,ew civak nayê 

fêmkirin û wê nikaribe hizir û ramanên xwe bide diyarkirin. 
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Dema hizirandin baş neyê bilêvkirin, wê demê karên ku tên xwestin 

werin kirin, wê rast neyên pêkanîn. Dema kar û erkên tên xwestin pêk 

neyên, wê demê rêxistina wê civakê xerab dibe, dema wekhevî têk diçe, 

di nava gel de tevlîhevî çêdibe û nizane çi bike. Ji bo vê jî, tiştek qasî 

ziman girîng tuneye.  

Em çi qas zimanê xwe rast bi kar bînin û dewlemend bikin, ew qas em 

dikarin çanda civak û neteweya xwe dewlemend bikin û derbasî nifşên 

nû bikin. 

 

 DI AVABÛNA ÇANDÊ DE TÊKILIYÊN MIROV  Û 

CIVAKÊ 

Avakirina kesayeta 

mirov ji zarokatiyê dest pê 

dike. Zarokek, dema ji 

dayîk dibe, ta mezin dibe, 

taybetmendiyên xwe ji 

dayîk, bav, endamên 

malbat û ji derdorê digire. 

Ji xwarinê ta rûniştinê, di şêweyê axaftin, danûstandin, nêrîn û daxwazê 

de bandoreke mezin li ser avakirina kesayetê çêdike.  

 Di rastiya xwe de mirov, nasnameya xwe ya civakî bi çanda xwe 

vedibêje. Ev dibe cudabûna mirovan ji hev û du. Mirov çi qas bi çand, 

kevneşopî, dîrok û zimanê xwe ve girêdayî be, bi wan rabe û rûne, li her 

devera cîhanê, dikare pir bi hêztir û rastir bimeşe.  

 Ev pêşeroj bi çandeke durist ser dikeve. Mirov bingehê çanda xwe 

ji biçûkatî ta mezinatiya xwe digire, lê bi giranî, taybetiyên xwe yên herî 

bi bandor ji dema zarokatiya xwe ta ciwantiya xwe digire.  
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Taybetmendiyên di avakirina kesayetê de bi bandor nirxên civakî, 

ramyarî, bawerî, çand û exlaqê xwe di dema civakbûnê de digire. Ji bo 

ku mirov fêrî jiyana civakî bibe pir hêman hene, lê belê tişta herî zêde 

civakabûnê  bi pêş dixe û bandora xwe ya erênî û neyînî li ser kesayata 

mirov dike malbat, heval, pergala perwerde û ragihandinê ne.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Pirsên Nirxandinê: 

1. Hevokên li jêr temam bike: 

 Dema hizirandin baş neyê bilêvkirin, wê demê...................    

 Dema kar û erkên tên xwestin pêk neyên, wê demê........... 

 Dema wekhevî têk diçe, di nava gel de............................. 

 

2. Têkiliya di navbera çand û ziman  de çi ye? 

    3.   Di civakê de kî bandorê li ser avakirina kesayeta 

mirovan dike? 

 

Mirovên bê çand, mirovine bê kok in. Ji ber vê yekê, 

çanda ku mirov digire, dibe pêşeroja wan. 



 

 

 

ÇAND Û EXLAQ NAVÎN  1 

32 

   Di Avabûna Nasnameya Çandî de Rola Malbatê 

 

 

 

Gava yekem a jiyana kes, di nava malbatê de dest pê dike. Bingehê 

zanist û baweriyên yekem malbat ava dike. Têkiliyên endamên malbatê 

bi derdorê re, şêweyê jiyana dayîk û bav, li ser avakirina kesayeta 

zarokan erênî û nerênî bandoreke 

mezin çêdike. Bingehê kesayetê 

li vê derê tê danîn. Malbat pêwîst 

e bikare pêwîstiyên zarokan, ên 

heyberî û rewanî li gorî mercên 

jiyanê pêk bîne. Di heman demê 

de, bikare bibe bersiva hemû 

pirs, nêrîn û daxwazên wan.  

Di perwerdekirina zarokan de,  

çawa rabe û rûne û çawa biaxive, 

di asta yekem de malbat 

berpirsyar e.  

Di malbatê de hêza herî bingehîn, mirovên herî bi bandor in. Di roja 

me de, dibe ku çanda nava malbatê têra fêrbûnên rast ên mirov neke, 

dibe ku gelek aliyên wê yên kêm mayî hebin. Ji ber ku malbatên me di 

nava çanda pergalên desthilatar de hatine asêkirin û guhertin.  

Malbat û endamên malbatê di bin bandora pergalê de hatine hiştin. Di 

gelek deveran de hatiye xwestin, ku malbat, çand û kevneşopiyên xwe 

yên dîrokî ji bîr bikin. Ji ber van hemû sedeman, divê em çanda xwe ya 

dîrokî baş bizanin. Bi çanda ku di nava malbatê de tê jiyîn bînin ber hev 

û aliyên wê yên rast, ji bo pêşeroja xwe bingeh bigirin. 
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 Gelo çanda rast ji bo mirov, divê çawa were zanîn? 

Malbatên xwedî nirx û zana kesayeta 

zarokan bi erênî bandor dikin. Hest, 

raman, bawerî, welatparêzî, hezkirin, 

rêzgirtin, jiyana hevpar û nirxên civakî, 

di malbatên xwedî nirx û zana de tên 

avakirin.  

Malbat, ne tenê cihê têkiliyên dê û bav 

e, cihê avakirina bingehê civakê, 

perwerdekirina zarokan û di heman demê de li gorî çand û exlaqê civakê, 

kesayet daneavakirin e.  

Ji bo ku endamên civakê yên biexlaq, wekhev û azad ava bibin, divê 

di nava malbatê de ev pîvan werin rûniştandin. Bi pêşxistina van 

pîvanan, malbata wekhev û demokrat tê avakirin.  

Di nava malbatê de ji bo wekhevî pêş bikeve, divê di serî de rewşa 

jinê ya bindestiyê ji holê were rakirin. 

 Ev ne tenê bi rewşa dayîkê, rewşa zarokên keç û kur jî di nav de, divê 

li ser hemû beşên civak û çanda desthilat ku hatiye avakirin, were 

sekinandin û di veguherînên pir mezin re were derbaskirin. 

 

 

 

 

 

 

 

Çanda desthilatî: Çanda ku di roja me de civakê xerab dike, 

kesan ji civakê qut dike, rê li ber şer û pevçûnan vedike. 

 



 

 

 

ÇAND Û EXLAQ NAVÎN  1 

34 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Pirsên Nirxandinê: 

1. Çi li ser avakirina kesayeta zarokan erênî û 

nerênî, bandoreke mezin çêdike? 

 

2. Çawa malbata wekhev û demokrat tê avakirin? 

 

3. Rola çanda desthilatî di civakê de çi ye? 

 

4. Bi kurtasî rewşa çanda malbata xwe, binvîse.  
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Di avakirina kesayet û girtina çandê de piştî malbatê gava duyem 

têkiliyên bi derdorê re ye. Mirov bi endamên civakê re dikeve nava 

danûstandinê. Gelek caran hinek tiştên biyanî, ne pejirandina hinek 

nêzîkatiyan jî, bi xwe re tîne. Danûstandina bi derdor û hevaltiyên di vê 

demê de, bandorê li kesayeta mirovan dike. Perwerdeya ku mirov di 

gava yekem de digire ji bo gava duyem bingeh e.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bi demê re bersiva van pirsan di nava komên hevaltî û nasîna derdorê 

de pêş dikeve. Çawa ku mirov di malbatê de çand û exlaqên xwe digire û 

bi vê çandê mezin dibe, di heman demê de gelek taybetmendiyên çandî 

jî, ji derdora xwe digire. Yek ji rêgezên bingehîn jî, têkiliyên mirov ên bi 

xweza û nasîna xwezayê re ye. 

 Başî çi ye?  

 Xerabî çi ye?  

 Bi kê re hevaltiyê bike?  

 Bi kê re hevaltiyê neke?  

 Çawa nêzîkî xwezayê bibe? 

Di Avabûna Nasnemeya Çandî de 

Bandora Derdorên Civakî 
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 Ji xwezayê çi qas sûd tê wergirtin, ew qas jî kesayet di ber de 

berpirsyar e. Eger ji bo mirov mala biçûk malbat (dê, bav, xwîşk û bira) 

e be, mala mezin jî derdora wî/ê ye. Çand û exlaqê civaka xwezayî 

(Klan) bi riya nasîna derdor, hezkirin û parastina derdorê hatiye 

pêşxistin.  

 

Di heman demê de, mirov bi rêbaza 

çavdêriya derdorê, xwe gihandiye 

zanabûna çanda rast, ji ber vê yekê em 

deyndarê derdora xwe ne. Divê em her 

dem derdorê biparêzin, têkiliyên xwe bi 

derdora xwe re zêdetir bikin. Di têkiliyan 

de tevgerkirina bipîvan û rêgezên exlaqî, 

di xwe û derdora xwe de bidin 

rûniştandin gelekî girîng e. Mirovên 

xwedî çand dikarin bi derdora xwe re di 

nava hevkariyê de bin û hevaltiyeke rast ava bikin.  

 

 

 

 

 

 

Xweza, cîhana mirovan a yekem e. 
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 Di Avabûna Nasnameya Çandî de Girîngiya Dibistan û 

Perwerdeyê 

Pêwîst e mirov  di perwerdeya dibistanan de bibe xwedî zanistên nû.  

 

 

 

 

 

Di heman demê de girîngiya zanistê ji bo avakirina kesayetê, nirxên 

civak û welatê xwe dinase. Di kesayetê de nûbûn, xwe dide avakirin. 

Xweplankirin û bi armanc tevgerkirin,  bi perwerdeyê tê pêşxistin, lê 

belê di dibistanên dewletan de, armanca perwerdeyê cuda ye. 

Perwerdeyên ku dewlet, ango hêzên desthilatdar didin avakirin, piraniya 

wan li ser berjewendiyên desthilatdaran tên sazûmankirin. Dibistan ji bo 

vê, di rêza sereke de ye.  

Dema ku pergala dewlet û desthilatdariyê hat avakirin û xwestin xwe 

bikin hêz, di serî de dest avêtin hêza ciwanan. Bi taybetî bi riya ciwanan 

hewl didin ku çand û exlaqên civakê xerab bikin. Hêzên ku li ser keda 

mirovan desthilatiya xwe dane avakirin, di roja me de jî, heman rêbazan 

bi kar tînin.  

Bi riya sîstemkirina perwerdeya dibistanan, zihniyeta zarok û ciwanan 

tê bandorkirin û ji çand û exlaqên civakî, netewe û zimanê wan tên 

dûrxistin. Sîstema dibistanan a bi wî şêweyî, dewlet tîne.  

 

 

 

Mirov, li dibistanan dîroka xwe, zanistên cur bi cur (huner, 

çêkirina wêne, mûzîk, hest û ramanên rast), mafên xwe yên kesî, 

civakî, demokrasî, polîtîkî, xwerêxistinkirin û xwebirêvebirin, rexne 

û rexnedayînê) fêr dibe.  
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                               Pirsên Nirxandinê: 

1-  Hevokên li jêr temam bike: 

 Danûstandina bi derdor û hevaltiyên di vê demê 

de………….................................................... 

 Çand û exlaqên civaka xwezayî (klan) bi 

riya............................................................................ 

 Kesên xwedî çand dikarin bi derdora xwe re ................. 

................................................. 

2-  Erkê mirov ji bo derdorê çi ye? 

3-  Kes, di dibistanan de fêrî çi dibe? 

4-  Bandora pergala dewlet û desthilatdariyê ji aliyê 

ciwanan ve li ser civakê çi bû ? 
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  NÊZÎKATIYÊN ME LI HEMBERÎ DERDOR 

Û GIYANEWERAN 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

Di kesayeta mirovan de her taybetmendî û nêzîkatî asta mirovan 

didin diyarkirin, kesayetên baş û xwedî 

pîvanên exlaqî, nêzîkatiyên wan ên bi 

derdorê re jî, exlaqî ne.  

Li ser van bingehan, divê weke 

rêgezeke sereke, derdor were paqijkirin û 

parastin. Paqijiya derdor, parastina ajal û 

şînatiyan, çandinî bi awayekî rast û bikaranîna axê, erkên sereke ne.  

Pêwîst e, av bi awayekî paqij were 

bikaranîn û şînatî bê ser û ber neyên birîn. Di 

dema derketina çand û exlaqên civakî de 

dema dîrok tê lêkolînkirin, tê dîtin ku di hemû 

çavkaniyên çand û exlaqî de ev rêgez hene, lê 

ev rêgez ji ber ku nehatine parastin, di roja me 

de xweza gelek hatiye xerabkirin û her ku 

diçe bêtir ber bi xerabûnê ve diçe. Demsal hatine guhertin. Di hinek 

deveran de ba û baran zêdetir bûne, li hinek deveran jî, germahî zêdetir 

bûye. Ev jî dide nîşankirin ku hevsengiya cîhanê xerab bûye. Gelek 

gazên kîmyawî hatine û tên bikaranîn. Ev jî bûye sedama tenikbûna qata 
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(tebeqeya) Ozonê. Gelek bûyerên ku diqewimin ji ber ku girîngî nedane 

xwezayê û nêzîkatiyên nezanînê çêdibin. Pêwîst e em bikarin dîsa 

xwezaya xwe ya dewlemend vegerînin, biparêzin û pêdiviyên wê pêk 

bînin. Ger ev neyên pêkanîn, wê xwezayeke ku em bikarin bi çand û 

exlaqên xwe tê de bijîn jî, nemîne. Kes, bi qasî xwedîderketina rêgezên 

malbatê berpirsyar e, ew qas jî, li hemberî derdora xwe berpirsyar e. 

Mirov çi qas peywendiyên xwe bi 

derdora xwe re bihêz bike û fêm 

bike, dikare di jiyana xwe de ew qas 

serkeftî be. Di nava zindiyan de yê 

ku bikare çavdêrî û alîkariya 

derdora xwe bike, mirov e. Mirov, 

bi van taybetmendiyên xwe dikare 

derdora xwe paqijtir bike, daran 

biçîne, şînatiyê biparêze û rêzê bide 

derdora xwe, wê bizane ew jî zindî ne, kêfxweş dibin, diêşin, tîn dibin û 

pêdiviyên wan jî, hene. Mirovên ku ji derdora xwe hez bikin û pêdiviyên 

wê pêk bînin, dikarin jiyaneke biwate bidomînin.  

Yek ji taybetmendiyên çanda 

mirovbûnê jî, paqijî ye. Her mirov 

berpirsyarê paqijiya beden, malbat 

û derdora xwe ye. Bi qasî ku mirov 

paqijiya xwe bike, divê derdora 

xwe jî, paqij bike û xwezayê jî, 

paqij bihêle. Gelek bûyerên îro yên 

weke qirêjbûna hewa û ava 

vexwarinê û nexweşiyên ku ji wan 

pêk tên, ji ber nepaqijiya xwezayê pêk tên. Mirov bi vê kêmzanebûna 

çanda paqijiyê, di roja îro de hêdî hêdî dawiya xwe tîne. 
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Ji bo ku mirov xwedî çandeke bihêz û bibandor be, divê çanda paqijiya 

xwe, derdor, malbat û welatê xwe jî, bizane. Gelek lêger û lêkolînên olî 

li ser hîmê paqijiya çand û exlaq derketine û pêş ketine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ev taybetmendiya çanda mirovan e, lê belê mirovên ku tenê li xwe 

dihizirin û têkiliya xwe bi derdora xwe re qut kirine, zêde pêwîstiyê bi 

pêkanîna van xalan, nabînin.  

     Dema derdora kes ne paqij be, li ser tenduristiyê  bandoreke 

nerênî çêdike. Divê em bi vê zanebûnê tenduristiya xwe û derdora 

xwe biparêzin. 
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 Berpirsyariyên li Hemberî Giyaneweran 

Her giyanewerek li gorî hebûna xwe biwate ye.  Her yek li gorî xwe 

sûdekê dide xwezayê û mirovan. Dibe ku em hinekan nebînin jî, lê belê 

di bûyîna her giyanewerekî de, armanceke pir mezin heye. Armanca 

dewlemendiya hebûn û dewlemendiya giyaneweran di heman demê de 

armanca hemû mirov û ya gerdûnê ye. Li gorî vê armancê mirov di nava 

xwezayê de çawa bi wate û berhem e, her zindiyek jî, li gorî xwe bi wate 

û berhem e. 

  

Divê mirov li gorî pêwistiyên xwe ji xwezayê sûdê bigire, ziyan 

nediyê, divê av werin parastin, hezkirin û zêdekirin, dar werin çandin, 

giya neyên jêkirin û derdor neyê qirêjkirin. Divê mirov ji ber xwe van 

hemûyan pêk bîne.  

Ev çand û berpirsyariya mirov a li hemberî giyaneweran e. Em ji bîr 

nekin ku çi qas mafê me yê azad di jiyanê de heye, mafê her zindiyekî jî, 

heye ku di xwezaya xwe de bijî.  

Hemû zindiyên ku di gerdûn û cîhanê de hene, hevsengiyekê di nava 

xwezayê de didin avakirin.  

Dema ku em ziyanê bidin derdor û zindiyan, wê demê hevsengiya di 

nava xwezayê de xerab dibe.  
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           PIRSÊN NIRXANDINÊ YÊN BEŞA  2 

1. Çand çi ye û çawa ava bûye? 

2. Di pêşketina çandê de girîngiya ziman çi ye?  

3. Di avabûna kesayetên xwedî çand de bandora 

malbatê çi ye?  

4. Mirov, li dibistan û saziyên perwerdeyê çandeke 

çawa digire?  

5. Nêzîkatiyên te, li hemberî giyaneweran, çawa ne?  

6. Ji bo mirov û derdorê, girîngiya paqijiyê çi ye? Tu 

çawa nêzîk dibî?  
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EXLAQ ÇI YE? 

 EXLAQ ÇI YE? 

 ERKÊN EXLAQ 

 PEYWENDIYA DI NAVBERA ÇAND 

Û EXLAQ DE 

 PEYWENDIYA DI NAVBERA 

EXLAQ,   BAWERÎ  Û  OLÊ DE 

 RÊGEZÊN EXLAQ 

 

 

 

 

  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞA - 3 
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                      XEBATÊN AMADEKARIYÊ 

 

1. TU DI JIYANA XWE DE ERKÊN EXLAQÎ  ÇAWA PÊK 

TÎNÎ?  

2. ÇIMA ÇAND Û EXLAQ BI HEV RE PÊŞ DIKEVIN? 

LÊKOLÎN BIKE.  

3. ÇIMA HEZKIRIN Û RÊZGIRTIN DI PÊŞKETINA EXLAQ 

DE GIRÎNG IN?  
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Mirov, bi serê xwe nikare bijî û nabe mirov jî.  

Fîzîk jî tê de, hizir, hest, jêhatin, hiş, hemû taybetmendiyên mirov, 

ancex di nava civakê de pêş bikevin. Kesayet bi awayekî giştî, di nava 

jiyana civakî de çêdibe. 

Baş e gelo, mirov çawa û li gorî çi dibe civakî? 

Ancex li gorî pîvanên civakî û di nava civakê de dibe civakî.  

Li vê derê girîngiya exlaq derdikeve holê. Exlaq dihêle mirov ji aliyê 

civakê ve were pejirandin û bibe endamê civakê. 

 

 

 

Exlaq: Bingehê hebûn û berdewamiya civakê ye û nahêle ku civakbûn 

û mirovbûn têk biçin. Wijdan, hezkirin, 

rûmet, dostanî, kedayîn, hevaltî, piştgirî, 

alîkarî, rêzgirtin, başî, rastî, û gelek 

nirxên din ên di nava jiyana civakî de 

hene dikevin nava çarçoveya exlaq. 

Mirov dema xwedî li wan nirxan 

derdikeve, ji xwe re bingeh digire, dike 

şêwaza jiyana xwe, ancex dikare di nava civakê de bijî. Nexwe, civak wî 

ji nava xwe derdixe. Ger em bêjin mirov bê civak nikare bijî, ew tê 

wateya ku exlaq jî, di heman demê de pîvana mirovbûnê ye. Dema mirov 

ji exlaq dûr bikeve, ji mirovbûna xwe jî, dûr dikeve. Di derbarê pênase û 

EXLAQ: Pîvan û rêgezên ku ji aliyê civakê ve hatine diyarkirin. 

EXLAQ ÇI YE? 
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peydabûna exlaq de nêrînên cur bi cur hene, lê belê di bingeh de hemû 

pênase li gorî du çavkaniyan tên pênasekirin.  

Ya Yekem: 

 Hêzên demokratîk û civakê ne: 

  Dema pêvajoya mirovbûn û civakbûnê dest pê kir, exlaq jî, derket 

holê. Ango, li ser bingehê exlaq, civak derket holê û ta niha jî, bi riya 

exlaqê xwe didomîne.  Nirx û pîvanên exlaq ji aliyê hêzeke desthilatdarî, 

dewletî û hêzên din ên derveyî civakê ve nayên diyarkirin, li pêş xistin û 

parastin.  

Ya duyem: 

 Nêzîkatiya hêzên desthilatdar û dewletî ne:  

Ew jî li gorî xwe, pênaseyeke exlaqî dikin, lê belê pênaseyeke şaş e. 

Weke her tiştî, ew dixwazin exlaq jî, şaş, lewaz bikin û bixin di bin 

xizmeta xwe de. Ji ber vê yekê, naxwazin exlaq bi giştî bê fêmkirin. 

Wateya exlaq parçe dikin, teng dikin û li gorî berjewendiyên xwe bi kar 

tînin.  

Mînak: 

 peyvên tirs, rêzgirtin, tawanseza, 

neçartî zêde bi kar tînin. Exlaq, tenê di 

nava sînorên olê de dinirxînin. Hêzên 

dewletperest, desthilatdar û dagirker bi 

xwe li ser dijminatiya exlaqê xwe ava 

kirine, ji bo desthilatdariya xwe 

bidomînin û bihêz bikin, êrîşî exlaq, nirx 

û pîvanên exlaq dikin. Piştî dewlet derket holê û şûn de jî, civakê ji bo 

exlaqê xwe biparêze bê navber têkoşîn kiriye.  
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                                 Pirsên Nirxandinê: 

1. Exlaq çi ye û çi dikeve bin siha wî? 

2. Hevokên li jêr temam bike: 

      - Dema mirov ji exlaq dûr bikeve..............................     . 

      -   mirov bê civak nikare bijî, ew tê wateya ku                            

         exlaq........................                                                       .  

      -   Piştî dewlet derket holê û şûn de jî, civak ji bo exlaqê       

          xwe ........................................  . 

3. Çavkaniyên ku exlaq pênase dikin çi ne ?  yekê 

şîrove bike. 

H.Z Zerdeşt  bi gotina xwe ya : 

  "Rast bihizire, xweş biaxive, baş pêk bîne."   

di bingeh de exlaqê civakê parastiye. Kesayetên weke: Zerdeşt, Bûda, 

Sokrates, Manî, Şêx Bedredîn, Pîr Sultan Abdal, Nietzche (nîtşê) û 

Adorno ... ji bo  exlaqê civakê hewl dane, ked dane û têkoşiyane. Asta 

jîrbûn û xweşikbûna mirovan, bingehê avakirina civakbûnê pêk tîne.  

Di vê wateyê de em dikarin bêjin ku di avakirina civakbûnê de, 

azadî hêza avakirinê ye. Di nêzîkatiyên civaka xwezayî de jiyana exlaq û 

azad em dikarin bibînin. Ev jî, tê wê wateya civakeke exlaqî bi azadiyê 

gengaz e. Ya rast azadî bingehê exlaq e. Di heman demê de em dikarin 

bêjin ku exlaq wijdanê civakê ye. 
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Civaka ku pîvan û rêgezên xwe yên hebûnê winda kiribin, dikeve 

rewşa keriyan, dema ket vê rewşê wê demê, ji hemû xerabiyan re vekirî 

ye û her mirov dikare wê civakê ji bo berjewendiyên xwe bi kar bîne, wê 

demê ew civak ber bi xerabûnê ve diçe û tê hilweşandin.  

Civaka exlaqî civakeke demokrat e. 

Di civakê de taybetmediyên sereke pêşxistin û parastina exlaqê civakê 

ye.   

ERKÊN EXLAQ 

Erkên exlaq ên bingehîn, berdewamkirina civakê ne.  

Pîvan û rêgez danavakirin û xwedî li wan rêgezan 

derketin in.  

Bi pîvan xwe li ser lingan girtin , xwe gihandina hêza 

ku van rêgez û pîvanan pêk bîne.  

Civaka exlaqî, civaka herî xweşik û bi rêk û pêk e.  
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 PEYWENDIYA DI NAVBERA ÇAND Û EXLAQ DE 

Çand û exlaq bi hev re pêş ketine. Mirovan ji bo pêwîstiyên xwe hemû 

tevgerên xwe bi nav kirine. Ji bo xwe kirine rêgez. Zagonên civak û 

jiyana xwe bi van rêgezan 

eşkere kirine. Tevgera van 

mirovan dibe çand û 

rêgezên wan, dibe pîvanên 

exlaqê wan. Her du alî bi 

hev re li ser bingehê rastiya 

jiyana xwe dane meşandin. 

Ev her du alî bûne bingehê 

civakê. Çand û exlaq berî 

niha bi hezarê salan hatine 

avakirin û ta niha didomin. Lê ji ber gelek pergalên ji exlaqên civakî dûr 

in, xwestine civakan dagir bikin, bandora xwe li ser çand û exlaqê civakê 

kirine.  

Çanda hevbeş exlaqê hevbeş xwedî dike.  

  Ta çanda hevbeş û şêwazê jiyana hevbeş çênebe, ji xwe mirov dê 

nekare behsa civaka exlaqî bike.  
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                   Pirsên Nirxandinê: 

     

1- Çi cudahî di navbera civaka exlaqî û neexlaqî 

de heye? 

2- Bi sê hevokan peywendiya di navbera exlaq û 

çandê de binivîse.  

3- Hevoka rast bi tîpa (R) û ya şaş bi tîpa (Ş) 

nîşan bike: 

-   Çand û exlaq bi hev re pêş ketine.            (   )                                             

             -  Çand û exlaq di dema niha de hatine avakirin.                                                                                

                                                                    (   ) 

- Civaka exlaqî, civakeke herî xweşik û bi rêk 

û pêk e.                                                   (   ) 
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 Yek ji mercên bingehîn di exlaq de bawerî ye. Divê mirov û civak ji 

bo jiyana mirovbûyîna xwe her tiştî bizanin. Mirov ji bo gelek tiştên ku 

baş tênegihiştine, rêgez û rêzikên hişk danîne.  

Bi demê re ev rêzik û rêgez ji bo 

civakê gelek bi tundî û ji bo zorê bi kar 

aniye û desthilatdaran ew ji bo 

berjewendiyên xwe xebitandine û ji 

cewherê wan dûr xistine. Ol jî, ji 

çavkaniya exlaq derdikeve, lê bi demê re 

ji aliyê pergalan ve dibe zagona herî hişk 

û exlaq jî digire nava xwe û li ser civakê 

bi tirs û sezakirinê tê bikaranîn exlaq û 

ol, ji du aliyan ve ji hev tên cudakirin. Di 

destê desthilatdaran de ol çi qas bêwijdan, dijwar, hişk seza dide, exlaq 

berevajî vê di aliyê wijdanî û dadê de erk digire.  

Di roja me de ol di destê desthilatdaran de bûye lîstoka sezakirina 

mirovan. 

 Di dîroka mirovahiyê de li hemberî bêmafî û bê exlaqiyê, gelek 

pêxember, bawermend, fîlozof û mirovên zana li beramberî pergalên 

desthilatdar, gelek baweriyên exlaqî û zanistî pêş xistine, weke: Îbrahîm, 

Mûsa, Zerdeşt, Bûda, Îsa, Manî, Mihemed û hwd. 

PEYWENDIYA DI NAVBERA 

EXLAQ,   BAWERÎ  Û  OLÊ DE 
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Exlaqê civakî di gelek tengezariyan re derbas bûye, lê tu caran ji holê 

ranebûye. Her tim mînak û tovên wê yên bingeh mane.  

Hîmê bingehîn ku civakê li ser piyan dihêle ne pergal, ne dewletên 

niha û ne jî mafên dewletî ne, exlaqên civakê bi xwe ye.  

Hemû şaristaniyên 

derewîn li ser exlaqê 

civakê, xwe ava kirine. 

Her ku ava bûne hêza 

civakê mêtine û 

xwestine civakê ji 

çavkaniya wê ya exlaqî, 

dûr bixin.  

Ev hewldanên wan ta 

astekê encam girtine.  

Ji bo wê îro gelek 

civak exlaqên wan lewaz bûne, ketine bin bandora pergala desthilatdar, 

çand û civaka xwe nanasin. 

 Divê dîsa exlaqê civakê yê ku tune nebûye were zindîkirin û jiyîn. 

 Ger ev pêk hat, civak dikare azad bijî. 

Di vê derbarê de çi qas êrîş li ser çand û exlaqê civaka kurdan çêbûbe 

û lewaz hatibe hiştin jî, lê belê herdem li dijî modernîteya kapîtalîst, 

rewşeke berxwedanê ya  diyar  jî, heye.  

Gundên kurdan li dijî êrîşên bajarvaniya pergala kapîtalîst, xwedî li 

çanda xwe ya komîn, exlaqên xwe yên hezkirina hevbeş derdikevin.  
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                              Pirsên Nirxandinê: 

 

1- Rola desthilatdaran di exlaq û olê de li ser civakê 

çi bû , kî li hemberî wan derketin?  

                                       

2- Hîmê ku civakê li ser piyan dihêle, çi ye? 

 

3- Çi ji civakê tê xwestin ta ku ji bin bandora 

pergala desthilatdar derkeve?                                                                                                               
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 BERPIRSYARÎ 

  

aa 

Di heman demê de berpirsyarî, zanabûna rast a civakbûnê ye. Mirovên 

ku nasnameya xwe ya civakbûnê bizanin, xwe li beramberî erk û 

berpirsyariyên ku civak li ser wan ferz dike, bi cih tînin. Berpirsyarî, di 

heman demê de, ji nêz ve bi wijdan re jî, têkildar e. Mirovên bê wijdan 

xwe berpirsyar nabînin. Yên ku xwe berpirsyar nebînin jî, nikarin tu tiştî 

pêk bînin. Mirovên berpirsyar li beramberî bêdadiyê derdikevin, herdem 

alîgirê mafdayînê ne. Hemû pirsgirêkên civakê wekî pirsgirêkên xwe 

dibînin, hemû êş û nexweşiyên civakê ji bo çareser bikin, xwe erkdar 

dibînin. Mirovên ku xwe berpirsyar dibînin, nasname û nirxên civaka 

xwe diparêzin û pêş ve dibin. Ji welatê xwe hez dikin. Mirovên 

berpirsyar, li beramberî êrîşên fizîkî û çandî yên li ser çand û exlaqê 

civakê, xwe nadin paş û têkoşînê didin meşandin. Mirovên berpirsyar 

divê cîhanê weke mala xwe bibînin û li gorî vê rastiyê tev bigerin. 

 

 

 BERPIRSYARÎ  

 RÊZGIRTIN  

 HEZKIRIN  

RÊGEZÊN EXLAQ 

Exlaq, beriya her tiştî berpirsyarî ye. Ji bo vê berpirsyarî,  

hizira bingehîn a ku exlaq bi mirov re dide çêkirin e. 
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 RÊZGIRTIN  

 Feraseta rêzgirtinê, rêgezeke bingehîn a exlaqî ye. Ji bo mirov 

bikare rêzgirtinê di xwe de bide avakirin, pêwîst e berî her tiştî 

xwe zana bike û weke rêgezekê, rêzdayîn û rêzgirtinê, di xwe de 

bide avakirin. Mirov qasî ku rêzê dide xwe, pêwîst e ew qas rêzê 

bide derdor û civaka xwe jî. 

Mirovên ku rêzgirtinê di xwe de nedin avakirin, ji hemû nirxên xwe 

yên civakî û dîrokî dûr dikevin. Pêwîst e mirov hemû mafên xwe yên 

jiyanî û mirovane binasin, ka ji kû derê hatine?  

Dîrok û kokên xwe binasin û ji bo mafên mirovan  têbikoşin. Qasî ku 

daxwaz û doza mafê xwe dikin, ew qas mafê jiyan û wekheviyê ji 

derdora xwe re jî, binasin.  

Mirovên bê vîn, kole, ji dîrok û kokên xwe dûr û xizmeta dijminê xwe 

dikin, nayên hezkirin û ji mirovên wiha re rêz nayê girtin. Mirovên 

rêzgirtinê di kesayeta xwe de didin avakirin, mirovên xwedî exlaq û çand 

in.  

Rêzgirtin, hewldaneke exlaqî ya civakî ye. Li hemberî her mirovî bêyî 

ku cudahiya çand, ziman, nijad û reng bê kirin, nêzîkatiyên mirovbûnê 

raberkirin e. Ji xwe ji raman, çand, exlaq, dîrok, civak, hebûna xweza û 

ajalan re rêzgirtin pêwîst e. Mirovên xwedî çand û exlaqekî rast dikarin ji 

van nirxan hemûyan re rêzê bigirin. Ev jî, taybetmendiya mirovên zana 

ye. Mirovên bêrêz nayên guhdarkirin û nayên hezkirin. Bi rêzgirtin û 

guhdarkirinê, kesayet di nava civakê de cihê xwe digire û tê hezkirin.  
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                              Pirsên Nirxandinê: 

    

 1-  Hevokên li jêr temam bike:       

          

 - kesên bê wijdan bin, xwe ................................................. 

   

      - Kesên berpirsiyar li beramberî bêdadiyê derdikevin....... 

              .........................................................................................  

 - Mirovên ku xwe berpirsiyar dibînin, nasname û nirxên.. 

.............................................................................................  

         - Kesên rêzgirtinê di kesayeta xwe de didin avakirin.......... 

 .......................................................................................           

 2- Nirxên ku mirov rêzdariya wan bikin, çi ne?       

                       

 3- Helwesta xwe li ser rêzgirtinê di civakê de 

diyar bike.                                                      
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 Rêzgirtina Nirxên Civakî: 

Di destpêkê de divê em bizanin nirxên me yên civakî çi ne û çima 

pêwîstî heye, ku em li hemberî van nirxan rêzê bigirin.  

Ji bo mirov, civak û gel nirxên herî bingehîn ên dîrokî ne. Nirxên ku 

hebûna wê civakê didin diyarkirin û li ser wan, hebûna xwe dane 

avakirin û berdewamkirin: Cejnên olî, rêgez û kevneşopiyên exlaqî û 

hwd in. 

Ji bo gelê kurd nirxên civakî yên bingehîn: şehîd, netewe, ziman, 

çand, rojên taybet, bîranîn, cejnên netewî … ne 

Ji ber ku dîrok û çanda gelê kurd bingehê mirovahiyê ava kiriye û 

xwediyê dewlemendiyeke pir mezin e, lê mixabin ev dewlemendî her tim 

bûye amûrek di destê desthilatdaran de. Gelê kurd ji bo hebûna xwe 

biparêze, li hemberî êrîşên pir mezin li ber xwe daye. 

Di dema ku ber bi tunebûnê ve diçû de . pir şehîd û berdêl dane.  

Gelek rêzgirtin hene:  

1- Rêzgirtina nirxên civakî. 

2- Rêzgirtin û pêkanîna rêgezên hevpar ên civakî. 

3- Rêzgirtina baweriyên civakî. 

4- Rêzdariya mirov li hemberî kevneşopî û fêrbûnên civakî. 

Rêzgirtin 
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Ji bo ku mirov erkên xwe pêk bîne, weke zarok û ciwanên kurd, 

beriya her tiştî pêwîstî bi  dîrok, çand, exlaq, rastiya xwe binase, xwe 

zana bike û bi vîneke azad jiyanê bike armanc.  

Ev, bi taybetî bi nûneriya mirov tê berdewamkirin. Bi hevkariya 

her kesî tên bibîranîn. Dîroka kurdan, dîroka berxwedan û serhildanan e. 

Di vê dîrokê de hemû nirxên me hatine diyarkirin. Her yek ji wan 

bingehên dîrokê bi gavên mezin û bi zanabûna azadiyê dane nivîsîn. Li 

gorî van nirxandinan, her nirxekî civakî di heman demê de avakirina 

exlaqê civakî ye. Ger kesayet û civak bêyî van bên hiştin an jî, ew bi xwe 

ji van nirxên xwe bêpar bimînin, nikarin xwe bigihînin pêşerojên rast. Li 

gorî van rastiyan li wan xwedîderketin û ji wan re encam derxistin pir 

girîng e.  

 Rêzgirtin û Pêkanîna Rojên Hevpar Ên 

Civakê 

Gelek xebat û kevneşopiyên civakî yên bi hev ve girêdayî hene. 

Weke: rojên taybet, bîranîn, cejn, 

şahî, merasîm, sersaxî û her wiha, 

rojên ku civak bikarin li hev xwedî 

derkevin û van rojan bi hev re parve 

bikin.  

Dema hebûna mirov û civakê 

dikeve bin xeteriyê, divê bi yekbûneke 

giştî ya civakî li hemberî van bûyeran helwest 

werin nîşandan. 

  Bi taybetî, ev yek bi meş û civînan tên lidarxistin. 

Cejna Newrozê 
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  Ji bo çareserkirina pirsgirêkên heyî û avakirina civakeke exlaqî û 

polîtîk guftûgo, sazûmanî û pêşxistina pêşnûmeyan girîng in. Di van 

bûyeran de hevkarî û alîkariyeke giştî li ser her mirovê civakê tên 

xwestin. Endamên civakê çi qas zana û bikêrhatî bin, ew civak di heman 

demê de xwedî zanist e. Mirovên ku rêgezên hevpar ên civakê pêk 

neanîne, nikarin bibin xwedî kesayetine exlaqî.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cejna Akîto 

Merasîmên Şehîdan  

Çarşema Sor 
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                    Pirsên Nirxandinê                                                                                                                      

 

1. Ji bo gelê kurd, nirxên civakî yên bingehîn çi ne? 

2. Bi çend mînakan rojên hevpar ên civakê diyar 

bike. 

3. Çawa hebûna mirov û civakê tê parastin dema ku 

dikeve bin xeteriyê ?           
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Di dema civaka xwezayî de heya roja me ya îro, mirovan nirxên herî 

pîroz ava kirine û baweriya xwe bi wan anîne. Mirovên destpêkê 

baweriya xwe bi xweza, jin û hebûnên ku sûdê didin civaka wan pîroz 

kirine. Bi demê re bi hezaran pêxember derketine û mirovan baweriya 

xwe bi wan anîne. Her civakek xwedî baweriyên cuda ye. Pêwîst e, 

mirovek ji baweriyên mirovan re astengiyê çêneke.  

 

 

Mafê mirovekî tuneye ku ji bawerî û nirxên mirov û civakan re 

astengiyan çêke. Pêwîst e li hemberî baweriyên civakan rêz were dayîn.  

Di roja me de ol di 

destê dewletan de 

bûye amûreke 

ramyarî, bi vê di- 

xwazin hêz û 

baweriya gelan ji bo 

berjewendiyên xwe 

yên qirêj bi kar bînin. Ev bi xwe li hemberî baweriya gelan bêrêzî ye. Ev 

mijareke girîng e û divê kûr were lêkolînkirin, bi taybet bi çand û exlaqê 

civakê ve girêdayî ye. Ji ber hinek aliyên fêrbûna mirovan ku bi navê olê 

hatine pêşxistin,mirov dixe bin bandora tengezariyan û nahêle ku 

hizirandineke rast ava bibe.  

Rêzgirtina Baweriyên Civakî 

Her mirov û civak di hizir, raman û baweriyên xwe de azad in. 
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Rêzdariya Mirovan li Hemberî Kevneşopiyên Civakê 

Dema em dibêjin, kevneşopî,  gelo çi tê fêmkirin?  

Kevneşopiyên civakê çi ne?  

 

 

 

 

Mirov xwedî taybetmendiyên civakî ye, ev jî bi xwezayî di tevgerên 

mirovan de nirxên çandê didin avakirin. Di heman demê de hatina mirov 

a li gel hev kombûnê ava dike. Bi demê re nirxên ku tên bidestxistin, di 

hizir û tevgerên mirovan de bi cih dibin. Mirov, bi qasî ku fêm dike xwe 

tevlî dike, li gorî giyanê demê dijî. Pirsgirêka bingehîn, ew e ku em jê 

fêm bikin nirxên ku hatin avakirin bi şêweyê kevneşopî çawa ser hev 

kom bûne û gihîştine asteke heyberî û rewanî. Berhemên ku bi şêweyê 

xelek ser hev kom bûne, di bingehê xwe de li ser du xalên sereke ava 

bûne:  

 

 

 

  

  

 

A yekem: Li ser bingehê jiyaneke hevbeş, nirxên ku civak bi 

kêfxweşiyeke mezin derbasî hev dikin.  

Di dîroka mirovahiyê de kevneşopiyên herî bingehîn 

parvekirin, danûstandin, wekhevî, şêwirîn, ji bo azadî û 

serxwebûna xwe têkoşîn e. 
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Weke mînak: Di civaka kurdan de kevneşopiyên weke: mêvanperwerî, 

xweşbînî, hevkarî, berxwedanvanî, fedekarî û hwd.  

A duyem: Qalibên ku pêwîst bû bihatana derbaskirin, lê hatin 

dubarekirin, vê jî di hizir, merg û hebûna civakê de hişkbûneke pir mezin 

daye avakirin.  

Weke mînak: Xayintî, derew, xwemandêlkirin, berjewendperestî, 

fêlbazî û hwd. 

Rêgezên ku xwe dispêrin zorê, ji bo hebûna xwe nekirine sedema 

jiyanê, lê belê bi demê re guhertinên cuda derdikevin holê.  

Mînak: Pîvanên hezkirin û rêzgirtinê, di nava civakê de her dem 

xîtabên hest, rewan û kêfxweşiyê ne.  

Kevneşopiyên ku xwe nespêrin pêwîstiyên civakê û xwe bispêrin 

zorê, bi demê re di nava civakê de dubarebûyînê pêş dixin û weke 

kevneşopiyekê, xwe berdewam dikin. Di nava civakan de sedema ku 

hêza dînamîk, ango hêza bingehîn her di nava nakokî, pevçûn û li 

hemberî nêzîkatiyan, nerazîbûn dane diyarkirin, bingehê xwe ji şerê di 

navbera kevneşopiyên xwezayî û kevneşopiyên xwe dispêrin zorê 

digire. Di nava gelê kurd de kevneşopiya herî girîng li hemberî bêmafî 

û koledariyê  berxwedana ku nîşan kiriye ye.  

Mînak: Pîrozbahiya Newrozê ji dema Hz. Zerdeşt, Kawayê Hesinkar 

ta roja me ya îro, weke kevneşopiyekê hatiye berdewamkirin. Xwe di vê 

rojê de dibîne û 21’ ê Adarê weke cejneke neteweyî pîroz dike. Ev 

mînaka ku me diyar kir, ji kevneşopiyên baş in. Hinek kevneşopî jî hene, 

ku kevneşopiyên  nexwezayî ne û nebaş in û ji sûdê zêdetir, ziyanê didin 

mirov û civakê.  

Ji van kevneşopiyan: berdêlî, qelen, zewaca di temenekî biçûk de û 

hwd. 
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Kevneşopiyên ku nirxên civakê diparêzin, sûdê didin mirov û civakê, 

pêwîst e em li hemberî van nirxan, rêzê nîşan bidin û xwedî li van nirxan 

derkevin û biparêzin. Erkên ku dikevin ser milê me pêk bînin. Li 

hemberî kevneşopiyên nebaş jî, têkoşînê bikin, xwe û civaka xwe ji van 

kevneşopiyên nexwezayî û nebaş rizgar bikin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Pirsên Nirxandinê:                                                                                             

1- Mirovên destpêkê, baweriya xwe bi çi anîne?  

2- Hevokên li jêr temam bike:                                                                                                                         

- Her mirov û civak di hizir, ..........................................  

- Bawerî bi taybetî bi çand û exlaqê civakê ve ……                                                                                                             

.................................................................................................                                                                                                                  

         -  Pîvanên hezkirin û rêzgirtinê di nava civakê de ….. 

.......................................................................................... 

3 - Di dîroka mirovahiyê de kevneşopiyên herî bingehîn diyar 

bike. 

4- Hin kevneşopiyên nexwezayî û nebaş di civakê de diyar bike.                       
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Ji bo ku hezkirin wateya xwe ya cewherî bigire, hezkirin beriya her 

tiştî xwegihandina rastiya mirovbûyînê ye. Mirov bi hezkirinê dibe 

mirov û beriya her tiştî pêwîst e, ji jiyanê hez bike. 

 

 

 

Hezkirin di mirovan de wijdan û exlaq li hemberî derdorê û nirxên 

civakî û mirovahiyê ye  

Mirovên ji derdor, civak û welatê xwe hez dikin, li hemberî nirxên 

mirovahiyê xwe berpirsyar dibînin. 

 

 

Ji bo di civakê de aramî û kêfxweşî were 

jiyîn, hezkirin di rista sereke de ye. Ji bo 

xweşikbûna jiyanê, beriya her tiştî pêwîst e, 

endamên civakê li hemberî nirxên civakê bi 

hestên rast û durist, nêzîkatiyê bidin çêkirin, 

ev jî, bi hezkirinê çêdibe. Mirovên ku tenê 

berjewendiyên xwe yên kesî bihizirin û xwe 

ji daxwaz û hizirên nebaş rizgar nekin, 

nikarin hest û ramanên hezkirinê di xwe de 

ava bikin.  

HEZKIRIN 

 

Kesên ku ji jiyanê hez dikin dikarin wateyê bidin jiyanê û wê 

xweşik bikin. 

Mirovên ku di kesayeta xwe de hezkirinê ava nekin, nikarin sûdê 

bidin xwe û derdora xwe jî. 
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Mirovên ku hezkirina wan lewaz e û tenê bi berjewendiyên xwe yên 

kesî dihizirin, ew mirov ji civak, welatê xwe û xweşikbûnên jiyanê bêpar 

dimînin û weke robotekî tên bibernamekirin. Nirxê mirovên wiha di nava 

civakan de tuneye. Mirovên ji hezkirinê bêpar in , her dem bi tenê ne, 

mirov bi wan re hevaltiyê nake. Divê hezkirin jî, bi rêgez, çand û 

exlaqên civakî ve girêdayî be. Îro bi navê hezkirinê gelek rewşên dijî 

mirovî û hestyariyê tên jiyîn. Gelek tiştên nebaş û tevgerên ne li gorî 

civaka me bi navê hezkirinê pêş dikevin.   

Hemû pergal û sazî di bin navê hezkirinê de pêşketinên ku çêdikin, bi 

berjewendî û xwestekên wan ve girêdayî ne. Ne ji bo hezkirina mirov û 

ya civakê ne. Hestên hezkirinê yên îro tên jiyîn, ne hezkirineke rast e. 

Tenê di aliyê zayendî de ev gotin û hest hatine tengavkirin.  

 

Mirovên  ezez, ji derveyî rastiya civak û xwezaya xwe, tenê di yek 

alî de hestên hezkirinê dijîn, nikarin hezkirineke rast bi derdora xwe re 

parve bikin. Em nikarin ji bo van hestan bêjin hestên hezkirinê. Her çi 

qas van hestan bijîn jî, ew nabe hezkirineke rast û wê bimînin xwediyê 

hestên hezkirinê yên zuha. Gelek şêweyên hezkirinê hene. Dema ev 

hemû bi kesayetê re hatin jiyîn û pêdiviyên van hemûyan hatin bicihanîn, 

wê demê mirov dikare bêje ku ew mirov xwedî hestên hezkirineke rast e.

   

      Di roja me de weke hezkirina keç û xortekî yan jî, hezkirina malbatê 

tê nirxandin, lê divê hêjî berfirehtir û kûrtir were destgirtin.  

 

 

Mirovên ku ji welat, gel û nirxên civaka xwe hez nekin, 

nikarin têkoşînê bikin û canê xwe jî, feda bikin. 

 

Mirovên ku hezkirina wan lewaz e, weke dara zuha ne.  
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Çanda hezkirinê bi hin rêgez û taybetmendiyên civakbûnê ve girêdayî 

ye. Her mirov di serî de divê ji welat, mirov, gel, xweza, heval, 

hevalbend û endamên malbata xwe hez bike û ji bo hezkirinê kedê bide.  
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                              Pirsên Nirxandinê: 

  1- Hezkirin di navbera mirovan de çi ye?                                                         

  2- Kengî kes dibe xwedî hestên hezkirina rast? 

  3- Hevokên li jêr temam bike:                                              

 . Kesên ku ji jiyanê hez dikin dikarin ....................                                                                                

 . Kesên ku di kesayeta xwe de hezkirinê ava 

nekin................................................................. 

 Kesên hezkirina wan lewaz e û tenê berjewendiyên  

xwe yên kesî 

dihizirin..................................................................... 

 Kesên ji hezkirinê bêpar in û her dem bi tenê 

ne………………………………………………….. 

 Mirovên ku hezkirina wan lewaz in.......................... 

 Mirovên ku ji welat, gel û ji nirxên civaka xwe hez 

nekin……………………………………………. 
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Mirov û civak, ji xaka ku li ser ji dayîk bûyî û li ser mezin bûyî, jê 

hez dikin û pê ve girêdayî ne. 

 Berpirsyariyên wê pêk tîne, diparêze, jê 

sûdê digire û li ser dijî. Ev dibe cih û 

wargeha mirovên ku bikarin jiyana xwe 

bidomînin. Her ku ev hest pêş dikeve, bi 

kesayetê re hezkirina welat jî, pêş dikeve. 

Mirov ji bo vê hezkirina xwe dikare têbikoşe. Bi hemû çavkaniyên çand 

û exlaqê xwe dikare hezkirina xwe bi derdora xwe re parve bike û bide 

jiyîn. Mirovên ku van rêgezan pêk bînin, erka xwe ya welatparêziyê jî, bi 

cih tînin. Gelek mirov hene ku li gelek deveran jiyane, lê belê di derbarê 

zanebûna welat û welatparêziyê de tenê xwedî têgeha welat a pergalê ne.  

Di rastiyê de welat, ne di wateya erdnîgariya ku bi tixûbên dewletê 

hatine xêzkirin û bi yek ziman, yek al û yek çandê ve tê nasîn e. Di hizirê 

mirovan de çawa ku tixûb nayên çêkirin, di derdora çand û exlaqê civakê 

de jî, tixûb nayên danîn. Ji ber van rastiyan, her parçeya axa ku li ser tê 

jiyîn, dibe welat. 

 Hezkirina welat bi nasîna welat, fêmkirin û girîngiya welatê xwe dest 

pê dike. Mirovên ku di derbarê welatê xwe de xwe negihandibin 

zanisteke berfireh, nikarin ji welatê xwe hez bikin, ger ji welatê xwe hez 

nekin, nikarin ji bo welatê xwe, kar jî bikin. Mirov, li ser wê xaka ku jê 

hezkirî, bi komên mirovên din re di nava danûstandinan de ye. Ev, li ser 

bingehê rêzdayîn û hezkirinê pêş dikeve.  

 

Hezkirina Welat 
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 Hezkirina Mirovan 

Hezkirina mirov çi qas mezin be, ew mirov jî, ew qas mezin e. Mirov 

bi hezkirinê, wateyê digire. Hestên ku mirov dike mirov, hezkirin e.  

 

 

 

Civakên ku hezkirina wan mezin e, ew civak dikarin xwe bigihînin 

wateya jiyanê.  

Hezkirin hizir, raman û mergê mirov paqij dike û di heman demê 

de wijdanê dide avakirin û ji taybetmendiyên xerab derdixe.  

 

 

Civak ji mirovan pêk tê, endamên civakê dikarin li ser bingehê 

Mirovên ji jiyanê hez dikin, dikarin jiyanê xweş û xweşik bikin. 

   Bingehê avakirina civakeke xwedî çand û exlaq, hezkirin e. 
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hezkirina rast, wekhev, parvekirin û azad, pêş bikevin. Ev hezkirina 

kûr li ser bingehê parastin û rêzgirtina hev pêş dikeve. Bi taybetî, ji vî 

hestî re mirovperwerî tê gotin.  

Kesên mirovperwer, xwedî zanebûnên fireh û kûr in. Her cure 

hezkirina mirovan bi têgihîneke fireh û kûr xwe digire dest.  

Li hemberî mirovên derdora xwe hestên 

dijîtî, neyartî û dijminahiyê nake û hezkirina 

hemû mirovan bingeh digire. Ji ezezî û 

aciziyê, dûr e. Xwedî çareseriya pirsgirêkên 

gelêrî ye. Bi derdora xwe re di nava 

danûstandinên rêzdar û hezkirinê de ye. Bi 

dilpakî û xweşikiya hestên xwe derdora xwe 

dinirxîne û ji her mirovî bi qasî ku tê xwestin hez dike. Ev 

taybetmendiyên civaka komînal û wekhev in. 

 Ji her mirovî re bi awayekî wekhev nêzîkatiyê dike û xwedî hêzeke 

mezin e. 

 Dikare li her mirovî guhdar bike, ji her mirovî re bibe rêheval û 

alîkariyê bi hevalên xwe re bike. 

 Di dema me ya niha de kesayet bi riya şaş bikaranîna teknîk û 

teknolojiyê ji hev hatine dûrxistin.  

Êdî kesayet gihîştine asteke ku nikarin hev binasin û ji hev hez bikin. 

Ev nîşana xerabûna civak û jiyanê ye.  

Divê kesayet di serî de xwe ji van helwest û hewldanên nerast rizgar 

bike, bikeve nava têkiliyeke hevpar û hezkirineke rast. 
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 Hezkirina Gel 

Ji dîroka mirovahiyê heya roja me civak û gelên cur bi cur li ser 

bingehê hizirandin, danûstandin û bi hev re jiyînê, jiyana xwe ava kirine. 

Lê bi demê re di nava civak û gelan de hinek mirov û kom ji vê rastiya 

mirovahiyê dûr ketine û bûne xizmetkarên hêzên desthilatdar. Ev 

tevgerên dijî hezkirina gelan, bûne sedema ku cudahî û xerabî bikevin 

nava civak û gelan, ji ber van parçebûnan, gelek nexweşiyên civakî 

derketine holê. Ji bo ev nexweşiyên civakî werin derbaskirin, di serî de 

divê mirov li xwe vegere û van taybetmendiyên li dijî çand û exlaqên 

civakê di xwe de pêk bîne.  

Her ku mirov xwe bigihîne encamên rast û zanabûneke gelêrî, dikare 

van nakokî û nexweşiyan ji holê rake. Lê divê di mirov de ev bên 

pêkanîn. Mirovên ku di kesayeta xwe de wekhevî û zanabûna wekheviyê 

ava nekin, çi qas qala van diyardeyan bikin jî, nikarin serkêşiya civakê 

bikin.  

 Hezkirin, bi hevrebûna gelê me û gelên xwedî nasnameyên din jî ye. 

Hemû gel li gorî hezkirina xwe ya mirovahî hez dike û rêzê digire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Divê di nava gelan de cihêkariyên olî, reng, nijad, ziman û 

çandî nebe. Her kes di xwezayê de xwedî mafên wekhev in. 
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                                   Pirsên Nirxandinê: 

1- Erkê mirov li hemberî welatê wî çi ye? 

2- Kesên mirovperwer çawa tên nasîn?  

3- Hevoka rast bi tîpa (R) û ya şaş bi tîpa (Ş) nîşan 

4-  bike: 

- Hezkirina welat bi nasîna kesaytî re ye .              (   ) 

-  Ger ji welatê xwe hez neke nikare ji bo welatê xwe, kar jî 

bike.                                                                               (   )   

- tevgerên dijî hezkirina gelan bûne sedema ku cudahî û 

xerabî bikevin nava civak û gelan.                            (   )    

- Hezkirin, bihevrebûna gelê me û gelên xwedî nasnameyên 

din jî ye.                                                                (   )                                                                           
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Dema mirov ji rastiya xwe û ya xwezayê dûr dikeve, nikare hez bike. 

Em ji bîr nekin ku em beşek ji xwezayê ne. Bi vê wateyê re, mirov dema 

ji xwezaya xwe dûr dikeve, nikare ji xwezaya duyem û hemû zindiyên 

heyî hez bike. 

Lê dema mirov xwe beşek ji xwezayê dît û hebûna xwe bi hebûna 

xwezayê ve girêda, wê demê dikare ji hemû zindiyan hez bike û xwedî lê 

derkeve. Di xwezayê de 

şînatî û lawir beşek ji vê 

cîhana giyaneweran e. Ew 

jî weke mirovan xwedî hest 

û hêjatiyan in û ji wan sûd 

tê girtin.  

Bi wan re jiyan dewlemend dibe, hevsengiya xwezayê û gerdûnê 

diparêzin. Weke çandeke mirovbûnê divê ji lawir û xwezayê jî, were 

hezkirin, û divê ji rastiya wan neyên dûrxistin.  

  

Çawa ku darek di dem û warekî 

de li gorî demsala xwe neyê çandin, 

şîn nabe, lawir jî divê li gorî 

taybetmendiyên wan werin 

xwedîkirin, parastin, hezkirin û li 

wan xwedî derkevin.  

 

Hezkirina Xweza û Lawiran 
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 Hezkirina Hevaltî 

Hevaltî û rêhevaltî li ser armanc û danûstandinên mirovan ava dibin û 

parvekirinên xweser bi xwe re tînin. Ger hevaltiyeke rast û durist pêş 

bikeve, wê bi xwe re encamên baş jî, bîne.  

Pêwîst e, mirov xwedî taybetmendiyên civakbûneke rast be. 

 Divê her tim di nava peywendiyên bi hev re danûstandinê de be.  

Di civakan de hezkirina rast hatiye lewazkirin.  

Em nimûneyekê ji malbatê bidin:  Dayik, bav, xwîşk û bira                                                                          

Di jiyana rojane de nêzîkatiyên wan bi hev re çawa ne? 

Dayîk û bav mafê zarokên xwe çi qas dinasin?  

Çi qas zarokên xwe xwedî maf û xwedî nêrîneke azad mezin dikin? 

 Her wiha zarok çi qas ji keda dayîk û bav û mezinên xwe re rêzê 

digire? Çi qas nirx dide?  

Pêwîst e em bikarin bersiva van pirsan bidin. Ji ber ku di roja me de 

nexweşiya ezeziyê gelekî li pêş e, ev nêzîkatî jî, dihêle ku nêzikatiyên 

berjewendîperestî derkevin holê. Ev nêzîkatî bandoreke nerênî li ser 

têkiliyên hevaltiyê dikin.  

Ciwanên me di nava qalibên jiyaneke gelek hişk û tund de hatine 

mezinkirin. Bi taybet rêgezên hişk ên ku di navbera civakê de hatine 

avakirin, riyên hevaltiyeke rast dane fetisandin. Zêdetir di aliyê cudakirin 

û ferqa di navbera keç û kuran de ev hatiye pêşxistin. Ger tenê di aliyekî 

de bê destgirtin û nêzîkatî di aliyê zayendperestî de were pêşxistin, wê 

têkiliyeke hevalbendî ya rast jî, dernekeve holê. Jixwe armanca hemû 

pergalên desthilatdar jî ew e, ku li pêşiya ciwanan tu riyên hizirandina 

azad nehêle û wan bixe nava qalibên teng, Ji bo vê tenê hevaltiyeke 

zayendî dixe pêşberî wan û di hemû saziyên xwe yên perwerdeyî û 
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amûrên ragahandinê de, vê pêş dixe. Hevaltî, li ser parvekirina jiyanê, bi 

hev re alîkarbûn, xebatkirin û li ser gelek nakokî û pirsgirêkan 

rawestandin pêş dikeve. 

 

 

 

 

Cîhana mirov û ciwanan a pir dewlemend heye. Hevaltiya ku li ser 

bingehên berjewendî, fêlbazî û nebaşiyan pêş bikeve ta demekê û şûn de 

gelek xerabiyan jî, bi xwe re tîne. Divê bi çanda xwe ya dewlemend hêza 

ciwantiyê bi kar bîne.  

.  

 

 

 

  

Ji bo em bikarin hevaltiyeke rast pêş bixin, pêwîst e xwe ji 

nexweşiya ezeziyê rizgar bikin.  
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PIRSÊN NIRXANDINÊ YÊN BEŞA 3 

1. JI BO HEZKIRINA WELAT, ERKÊN ME ÇI NE? 

2. EXLAQ ÇI YE Û ÇAWA PÊŞ KETIYE? 

3. DI RÊZGIRTINA NIRXÊN CIVAKÎ DE, ERKÊN KU 

DIKEVIN SER MILÊN ME ÇI NE? 

4. JI BO KES Û CIVAKÊ, GIRÎNGIYA HEZKIRINÊ ÇI 

YE? 

5. CUDAHIYA DI NAVBERA KEVNEŞOPIYÊN 

XWEZAYÎ Û YÊN NEXWEZAYÎ DE ÇI NE? BI 

MÎNAKAN ŞÎROVE BIKE.  

6. ÇIMA HEZKIRINA HEVALTIYÊ GIRÎNG E?  
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BERPIRSYARIYA KES Û CIVAKÊ 

 BERPIRSYARIYA KES Û CIVAKÊ  

 JI HER KESÎ RE NÊZÎKBÛNA WEKHEVIYÊ 

 BÊMAFÎ Û MAFDAYÎN DI CIVAKÊ DE 

 BI KEDA XWE JIYÎN 

 SEKN 

 CIL Û BERG 

 

BEŞA -4 
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                  XEBATÊN AMADAKARIYÊ 

1- TU LI HEMBERÎ CIVAKÊ, BERPIRSYARIYÊ BI ÇI AWAYÎ PÊK TÎNÎ?  

2- LI HEMBERÎ BÊMAFIYÊ, NÊZÎKATIYÊN KU WERIN PÊŞXISTIN ÇI 

NE? LÊKOLÎN BIKE.  

3- BI KEDA XWE JIYÎN, TÊ ÇI WATEYÊ? LÊKOLÎN BIKE.  
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 JI HER KESÎ RE NÊZÎKBÛNA WEKHEVIYÊ 

Di hemû mercan de wekheviya jiyînê, mafê her kesî ye. Dibe ku di 

milê biyolojîk û fîzîkî de cudahiya her mirovekî hebe. Rengê çav, por û 

çerm neşibin hev, lê belê ev nayê wê wateyê ku cudabûneke çînayetî pêş 

bikeve û newekheviyek çêbe. 

  

 

Civaka xwezayî ev pîvan û rêgez di jiyana xwe ya rojane de pêk 

aniye. Wekhevî nayê wateya ku hemû mirovên 

yek reng, yek nijad, yek çand û yek exlaq 

wekhevî her mirov bi rengê xwe, bi çanda 

xwe, zimanê xwe û hebûna xwe ya civakî 

xwe tevlî jiyana civakî kirin e. Di hemû 

nêrîn û nirxandinên pergalên desthilatdaran 

de cudahî û newekhevî heye. Ji ber ku pergal 

xwe li ser vê newekheviyê ava dike. Di nava 

civakan de çi qas newekhevî û cudabûn hebe 

û mirov çi qas ji hev bên qutkirin, pergal baştir dikare desthilatiya xwe 

bide çêkirin. Yek ji rêgezên exlaq jî, wekhevî ye. Mirovên biexlaq, 

wekhev nêzî derdora xwe dibin. Mirov di nava civaka xwe de weke ku bi 

Wekhevî jî, weke azadiyê, ji bo hebûna civakê rêgezeke sereke ye.  

BERPIRSIYARIYA MIROV Û 

CIVAKÊ 
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pêdiviyên xwe dihizire, pêwîst e, pêdiviyên derdora xwe jî, bizane û ji 

wan jî berpirsyar be. Di roja me de mirov, ji ziman, çand, exlaq û hwd. 

hatiye dûrxistin. Ji aliyê desthilatdaran ve yekrengî hatiye ferzkirin. Ev 

yek bi taybet ji aliyê kapîtalîzmê ve weke neçariyekê tê pêşkêşkirin, lê 

mirov bi têkiliyên xwe yên xwedî çand, exlaq û wekhev dikare bibe 

xwedî kesayeteke azad. Ji bo vê jî, pêwîst e di navbera kes, nijad, reng û 

hemû dewlemendiyên civakî de cudabûn çênebe. Di nava mirovan de 

divê serdest û bindest tunebin. Dema ev derket, hemû şêweyên jiyana 

mirov li gorî vê ava dibin. Dema Civaka kole û mirovên kole derdikevin, 

çînayetî pêş dikeve, ziman tên qedexekirin, çand û exlaqê mirovan tên 

lewazkirin.  

 CUDAKARÎ DI CIVAKÊ DE 

Di xwezayê de mafê hemû zindiyan heye ku bi azadî û bi rengê xwe 

bijîn. Di çêbûna gerdûn û cîhana me de her hebûn ji bo dewamkirina 

jiyanê hev temam dikin. Tu tişt vala ava nebûye. Di çêbûna her zindî de 

sedem û armancek heye. Zindiyên em bi çav dibînin û yên ku bi çav 

nayên dîtin, bandorê li hev dikin. 

 

 

Komên mirovan ji dema civaka xwezayî ta niha bi gelek cureyên 

nijadî dabeş bûne bi gelek ziman, çand û kevneşopiyên cuda jiyane û hêjî 

dijîn. Ev taybetmendiyên di nava wan civakan de nabe cudakariya 

civakan, lê belê dibe cihêrengî û dewlemendiya wan.  

Nimûne: Her civakek bi zimanê xwe baştir dikare biaxive. Bi 

cilûbergên xwe dikare xweşiktir bibe. Bi kevneşopiyên xwe xweşiktir 

dikare bijî. Bi armanc dikare baştir xwe bi rêxistin bike. Lê Piştî  hezarê 

salan jiyana azad û xwezayî têk çû, hêzên berjewendîperest cudahî xistin 

nava mirovan. Ev nêzî pênc hezar salî ye cudahî heye û hêjî berdewam 

Di nava xwezayê de zindiyên ku taybetmendiyên 

hemû zindiyan di nava xwe de digirin, mirov in. 
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dike. Cudahiya ku xistine nava civakan, bû sedema şer û pevçûnan. Di 

van şer û pevçûnan de bi sedan, ziman, çand û civak tune kirine. Civakan 

ji bo zimanê xwe yê zikmakî û hebûna xwe, pir têkoşîn dane meşandin.  

Hêzên desthilatdar di civakan de çînayetî dane avakirin, hinek bûn qral û 

hinek bûn xizmetkar û hinek bûn axa û hinek jî xulam, hinek bûn kole û 

hinek jî koledar, hinek bûn sermayedar û hinek jî karker û hwd. 

Cudahiyên  pir mezin di nava civak û xwezayê de hatine avakirin 

bi demê re mirov ji xwezaya xwe ya azad hatine dûrxistin. Ciyawaziyên 

çêbûyî û tiştên ku bi aqil û wijdana mirovan pêk nehatine û bi tu şêweyî 

nayên pejirandin, dane avakirin.  

Mînak: Mirovên çermspî ji bo desthilatdariya xwe ava bikin, 

civakên ku ji wan re çermreş dihat gotin, ew biçûk didîtin û xwe li 

ser wan ferz dikirin. Heqaret li wan dikirin û ji bo berjewendiyên 

xwe, ew bi kar tanîn. Di heman demê de hemû mafên mirovan ji dest 

wan girtin û ew ji xwe re kirin 

kole.  

Gelê ku herî zêde li hemberî vê 

bêmafiyê hatiye, yek jê gelê kurd 

e. Gelê kurd di dîroka mirovahiyê 

de xwediyê berhem û nirxên pîroz 

e, lê belê ev berhem û nirxên 

civakî bi hezarê salan ji aliyê hêzên 

desthilatdar ve, hatine xerabkirin, 

dizîn û tunekirin. Ziman û çanda kurdan hatin mandêlkirin. Hebûna gelê 

kurd ketiye metirsiya tunebûnê û bi demê re hatiye inkarkirin.  

Gelê kurd her tim ji aliyê desthilatdaran ve, biçûk û nezan dihat dîtin. 

Bêmafî û cudakariyên ku li gelê kurd hatine kirin, bê dawî ne.  



 

 

 

ÇAND Û EXLAQ NAVÎN  1 

86 

 Her mirov, weke zindî xwedî mafê jiyanê ye. Mafê mirov tuneye 

ku bêmafî û cudakariyê di nava mirovan de ava bike. Di vê derbarê de 

erkên ku dikevin li ser milên me, erkên dîrokî û jiyanî ne.  

Ji bo em bikarin bêmafî û cudakariyê ji holê rakin, pêwîst e, em xwe 

di derbarê dîroka mirovahî, gelê xwe, çand û exlaqê xwe de xwe pêş 

bixin û erkên xwe bi cih bînin. Mirovên mirovperwer tu caran bêmafiyê 

nakin û her dem alîgirê mafdayînê ne. Mirovên qurnaz jî, her dem 

berjewendiyên xwe yên kesayetî dihizirin û bêmafiyê li her mirovî dikin. 

Mirovên wiha dikarin hemû xerabiyan bikin, tu sûdê ne didin civaka 

xwe, malbata xwe û ne jî, gelê xwe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Pirsên Nirxandinê: 

1- Wekheviya di civakê de pênase bike. 

2- Bi çi awayî, civak li dijî cudakariyê sekinî? 

3- Li ser civaka kurdan di warê cudakariyê de çi hat 

çêkirin?  

4- Dema civaka kole û mirovên kole derdikevin holê, çi 

encam derdikeve? 

5- Hevokên şaş ên li jêr, sererast bike.  

- Wekhevî tê wateya ku cudabûneke çînayetî çêbe.                                                                                                          

- Yek ji rêgezên exlaq,  wekhevî ye.   

-  Civaka xwezayî, newekhevî pêk aniye. 

- Gelê kurd di dîroka mirovahiyê de  ne xwediyê berhem 

û nirxên pîroz e.                                          

- Mafê mirov tuneye ku maf û wekheviyê di nava mirovan 

de ava bike.                                                            
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Di roja me de bi navê mafê mirovan, gelek bêmafiyên mezin tên jiyîn. 

Mirov dikare hemû xerabiyan bike û bi navê maf xwe paqij derxe. 

Maf li ser bingehê çand û civakê tê diyarkirin. Mirovên xwedî çand û 

exlaq, xwedî wijdana mirovbûnê ne, dikarin wateya mafê mirov û civakê 

bizanin û bi cih bînin. 

 Dema çînayetî derdikeve holê, mirov mafên xwe yên mirovahî û 

xwezayî winda dike. 

Beriya ku hêzên desthilatdar û çînayetî derkevin pêş, di civaka 

Neolîtîkê de jiyaneke hevbeş hebû û weke hev dijiyan. Mirov û civak 

xwediyê mafên xwe yên xwezayî û azad bûn. Di civaka Neolîtîkê de her 

mirov li gorî hêza xwe tevlî jiyanê dibû, ked dida û xwedî mafên 

jiyaneke azad bû. 

  Bi desthilatdariya zilam re bêmafiyên pir mezin di nava civakê de 

hatin pêşxistin.  

Keda dayîkê û nirxên civakê hatin dizîn û desteserkirin. Ji 

avabûna şaristaniyê (beriya pênc hezar salî) ta roja me, mirov ji mafên 

xwe yên xwezayî bêpar mane. Bi hezarê salan mirov û civakan ji bo ku 

 

DI CIVAKÊ DE BÊMAFÎ Û MAFDAYÎN  

 

Mafê her mirovî di warê hizir, berpirsyarî, tevger û xwefêrkirinê 

de heye. 
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mafên xwe yên azadî û wekheviyê bi dest bixin, li hemberî pergala 

desthilatdar li ber xwe dane.   

Dewletên ku hatine avakirin, ji bo pergala xwe bidin rûniştandin, 

çand û exlaqê civakan lewaz kirine û li şûna wan bi navê mafê mirovan, 

zagon li gorî berjewendiyên xwe çêkirine. Di milekî de mafê mirovan û 

civakê yên xwezayî ji dest tên girtin, şer û pevçûnan derdixin pêş û di 

milekî din de jî, ji bo civakê bi xwe ve bidin girêdan, zagona dewletî 

derxistine pêş. Ji gelên ku ji mafê mirovan bêpar hatine hiştin, yek ji wan 

gelan jî, gelê kurd e.  

Gelê kurd bi salan ji bo ku hebûn û heyîna xwe biparêze û mafên 

xwe bi dest bixe, berxwedaniyên bêhempa kirine û gelek xebat û 

serhildan pêş xistine. Ji ber ku hebûna kurdan bi tu awayî nedihat 

pejirandin. Hemû nirxên civakî, 

ziman, çand û hemû taybetmendiyên 

mirovan ji destê gelê kurd hatibûn 

derxistin. Bi salane gelê kurd ji bo 

azadî û mafên xwe yên xwezayî 

têdikoşe. Ji bo ku mirov azadî û mafê 

xwe biparêze û têbikoşe, pêwîst e, 

dîrokê û mafên xwe yên jiyanî binase.  

 

 

           k 

 

  Mirovên ku dîrok, çand û exlaqê xwe nenasin,  nikarin xwe 

binasin; mirovên ku xwe nenasin,  nikarin mafên xwe jî, binasin. 

Wê demê nikarin ji bo mafên xwe û ji bo mafên civaka xwe jî, 

têkoşînê bikin. 
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Ji bo em bikarin li hemberî bêmafiyê derkevin û bibin xwedî maf û 

bibin alîgirê mafdayînê, pêwîst e, em di derbarê dîrok, çand û exlaqê 

xwe de xwedî zanistên berfireh bin. 

 BI KEDA XWE JIYÎN  

Çavkaniya kedê, ji zanabûna çanda dayîkê bingeh digire. Jiyan bi kedê 

bi wate û dewlemend dibe.  

Mirovên xwedî ked wateyê didin hilberînên xwe, xwedî li keda 

derdora xwe jî, derdikevin û 

dikarin di nava hemû şêweyên 

jiyanê de maf û erkên xwe, 

pêk bînin. Pergalên heyî bi 

diziya keda mirovan xwe bi 

hêz dikin û li ser civakê û 

mirovan dagiriyê pêk tînin. 

Pergala kapîtalîzmê, xwe li 

ser mandêl û tunekirina keda 

mirovan ava dike, ev dibe Sedama birçîbûn, şerên qirêj û tunekirina çand 

û exlaqê civakan. Encama ku pergala kapîtalîzmê derxistî holê, di nava 

hemû welat û civakan de, şer û nexweşiyan dide jiyîn, civakê ji kedê dûr 

dixe û bi xwe ve dide girêdan. 

Mirov û civakên ku ji ked û nirxên mirovahiyê hatine dûrxistin ber bi 

hilweşandinê ve diçin. Divê keda mirovan ji bin xizmeta van were 

derxistin û mirov li gorî keda ku dide, bijî. Ked di dîroka mirovahiyê de, 

her dem pîroz hatiye dîtin û bi kedê re mirov jî, hatiye pîrozkirin.  

Dema ku pergalên desthilatdar hatine avakirin, ji mirov re nirx 

nehatine dayîn û ji kedê re jî, rêz nehatiye girtin. Lê civak nirxekî mezin 

dide mirov û kedê, di wê civakê de rêzdayîn, hezkirin û her tim serkeftin 

e. Serkeftin û pêşketina civaka Neolîtîkê, bingehê xwe ji vê xalê digire.  
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                                 Pirsên Nirxandinê: 

     1 -   Valahiyên li jêr, bi peyvên guncaw dagire. 

 Mirovên xwedî çand û exlaq, xwedî................., dikarin 

wateya mafê mirovan û civakê bizanin û bi cih bînin. 

 Di civaka Neolîtîkê de jiyaneke ............... hebû û 

.............dijiyan. 

 Di civaka Neolîtîkê de her mirov li gorî hêza xwe tevlî 

jiyanê dibû............. û xwedî mafên .......................... . 

 Dewletên ku hatine ......................., ji bo pergala xwe 

bidin .............., çand û exlaqê civakan lewaz kirin. 

2- Encamên ku mafê mirovan û civakê yên xwezayî ji dest 

tên girtin, çi ne? 

3-  Mirovên ku dîrok, çand û exlaqê xwe nenasin, rewşa 

wan çawa ye?                                                                              

Mirov bi hêz û keda xwe dikare pêş bikeve. Lê li ser keda kesên 

din nikare serkeftinê çêke û xwe li ser piyan bigire.   
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 Gelê me, gelek caran hatiye bindestkirin. 

Gelek mirovan xwestine li ser gelê me 

lîstokên xwe bimeşînin. Gelekan jî, ev 

lîstokên xwe bi ser xistine, lê belê mirovên 

xwedî sekna berxwedêr jî, di nava gelê kurd 

de derketine holê.  

Di dîroka kurdan de mînakên kesayetên 

berxwedêr pir in. Lê divê em hinekî li ser 

sekna ciwanan rawestin.  

Gelo, sekna ciwanekî/e kurd pêwîst e çawa 

be?      

    Divê ne şermokî be.   

    Divê ji xwe bawer be. 

    Divê rêzdar be û rêgezên hezkirinê di xwe de bide avakirin.  

Ciwanekî/e kurd, dema sekna wî/wê li dijî çand, exlaqê civakê û dijî 

kevneşopiyên nirxên civakê be, ew ciwan tu caran bi ser nakeve.  

SEKN 

Sekna mirov: Kesayet, helwest û armanca mirov diyar dike. 

Mirovên ku ji aliyê seknê ve hejar, belengaz û xizan bin, weke 

nîvmirî xuya dikin û nikarin du gotinan bînin ber hev, di heman demê 

de ew mirov, xwedî sekneke bindest e. 
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Mirovên şermok, ne xwedî vîn, di hest û ramanên xwe de lewaz û 

di nêrînên xwe de neazad, sekna wan bindest, bêhêz û bêarmanc in.  

Kesayetên xwedî vê seknê tu carî nikarin serkeftinê di jiyana xwe de 

ava bikin.  

mirovên xwedî sekna zana û 

vîn, her dem serbilind in. Sekna 

van mirovan ji dûr ve jî, diyar 

dibe ku ew mirov xwedî 

kesayetên çawa ne. Kesayet 

taybetmendiyên xwe di sekna 

xwe û helwestên xwe de dide diyarkirin. Di heman demê de mirovên 

nezan, mirovên ku ji kevneşopî û nirxên civaka xwe dûr in, ew bêbawer,  

bêhêz û bêvîn in. Ew bi van taybetmendiyên xwe, di tevger û sekna xwe 

ya rojane de jî, xuya dikin.  

CIL Û BERG 

Mirovên ku çand û kevneşopiyên 

xwe bizanin, li gorî van pîvanan civak 

û jiyana xwe ava dikin. 

 Bi taybet ev pîvan bi cilûbergên 

kesî, diyar dibin; pir caran em hinek 

mirovan nanasin, lê belê bi cilûbergên 

wan em dizanin ji kû derê ne û xwediyê kîjan baweriyê ne.  

Ev di heman demê de jî, dibe nasnameya wan mirovan. Mirovên ku 

xwediyê vê nasnameya xwe ya xweser li tu cihî, xwe winda nakin, bin 

nakevin û nûneriya çand, civak û koma xwe dikin.  
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 Mirovên karmend bi cilên xwe yên karmendî, xwendekar bi 

cilûbergên xwe, dayîk bi kirasê xwe tên nasîn. 

Xort û keçên kurd divê bi serbilindî, bi 

cilûbergên xwe yên gelêrî û neteweyî bên 

nasîn, Lê belê di aliyê lixwekirina cilûbergan 

de îro gelek beşên civaka me nayên nasîn; ne 

cilûbergên xwe yên resen li xwe dikin. 

Bi vî awayî mirov ji rastiya çand û exlaqê 

civakbûna xwe, tê dûrxistin. Ev çand bi girtina 

çanda dagirker û bi zimanê derdorê ye. 

 Ciwanên kurd bi zanabûna çand û exlaqê xwe dikarin bandora xwe li 

ser hemû derdora xwe jî, bidin çêkirin. Ji ber ku ew pêşengên civaka xwe 

ne, ne dûvikê lixwekirin û axaftina mirovên dagirker in. Ev bûyereke 

gelek girîng e.  

 

 

 

Pir neteweyên weke, faris, afgan, kurd, ereb, hind, çîn ... bi cilûbergên 

xwe tên nasîn.  

Di heman demê de di nava civaka kurdan de li her herêmê cilûbergên 

wan cuda ne, ev jî dewlemendiya çanda kurdan, dide diyarkirin. Bi 

cilûbergên neteweyî, em dizanin ji kîjan herêmê ne.  

Bi kurtî, em dikarin bêjin cilûberg nasnameya mirov, civak û 

neteweyê ne.  

 

 

Em ji bîr nekin ku girêdana cilûbergên me yên neteweyî bi dîrok 

û erdnîgariyê re heye.  
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                  PIRSÊN NIRXANDINÊ YÊN BEŞA 4  

1- Çima gelê kurd bi salan ji bo ku hebûn û heyîna xwe 

biparêze, gelek xebat pêş xistine?  

2- Ji bo mirov û civakê, girîngiya kedê çi ye?  

3- Çima cilûbergên mirov dibin nasnameya mirov û 

civakê?  

4- Sekn û helwesta mirov li hemberî bêmafiyê, pêwîst 

e çawa be?  

5- Hevokên li jêr temam bike: 

-  Pir caran em hin mirovan nanasin, lê belê bi 

cilûbergên wan em................................................ 

-  Xort û keçên kurd, divê bi serbilindî................... . 

- Ciwanên kurd bi zanabûna çand û exlaqê xwe, 

dikarin .................................................... ……….. . 
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      XERAKIRINA ÇAND Û EXLAQ 

 XERAKIRINA ÇAND Û EXLAQ 

 DI XERAKIRINA ÇAND Û EXLAQÊ CIVAKÊ DE                                               

BANDORA TEKNÎK Û MEDYAYÊ. 

 TAYBETMENDIYÊN LI DIJÎ ÇAND Û EXLAQÊ 

CIVAKÊ. 

 

BEŞA -5 



 

 

 

ÇAND Û EXLAQ NAVÎN  1 

96 

"Civaka ku ciwanên xwe winda kiriye, di heman wateyê 

de ciwanên ku civaka xwe winda kirine, mafê hebûna 

xwe winda dikin û nikarin jiyana xwe bidomînin, di 

encamê de rizandin, belavbûn û tunebûn pêş dikevin."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           XEBATÊN AMADAKARIYÊ  

1- TU TEKNÎKÊ BI ÇI ŞÊWEYÎ BI KAR TÎNÎ? 

2- BERNAME Û RÊZEFÎLMÊN TELEVÎZYONAN LI SER TE Û DERDORA  

TE, BANDOREKE ÇAWA ÇÊDIKIN?  

3- MIROVÊN KU ÇAND Û EXLAQÊ WAN XERAB, TEVGERÊN WAN  

ÇAWA NE?  

4- JI BO KU MIROV Û CIVAK JI KOK Û DÎROKA XWE QUT NEBIN, 

PÊWÎST E ÇI BIKIN?  
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 Klan û komên destpêkê, civakên xwezayî bûn, ji bo vê jî, mirovên ku 

rêgezên jiyanê pêk netanîn, dihatin sezakirin an jî, di nava civaka xwe de 

dihatin qewitandin. Di roja me de pergalên ku hatine avakirin, bi navê 

modernîtê û pêşketinan li hemberî çand û exlaqên civakê, êrişên pir 

mezin kirine. Bi rêbazên cur bi cur, civak ji civakbûnê dûr xistin, nijad 

kuştin, çand û exlaq lewaz kirin. Ev êrîşên ku li ser civakan hatin 

pêşxistin, rê li ber nexweşiyên cur bi cur ên civakî, biyolojîk û pskolojîk, 

vekirine. Têkiliya mirov bi mirov û bi xwezayê re hatine astengkirin; 

mirov hêdî hêdî ji xweza, nirxên mirovahiya xwe tê dûrxistin.  

Mirovên ku dikevin bin bandora pergala modernîta kapîtalîst beriya 

her tiştî, ji rastiya dîrok, exlaq, çand û hebûna xwe ya mirovbûnê, dûr 

dikevin. 

 

 

 

 

Perwerdeyên ku tên sazûmankirin bi riya sazî û dezgehan, pêwîst e ji 

naveroka desthilatî û dewletî dûr bin. Sazî û dezgehên ku tên avakirin 

Ger exlaq were windakirin, wê civak belav bibe 

û nikaribe xwe li ser piyan bigire. 

Ji bo ku mirov bikare civak, dîrok û hebûna xwe biparêze, ji beriya 

her tiştî li hemberî vê pergala heyî, têkoşîneke exlaqî pêwîst e, riya 

ku mirov bigihîne azadiyê jî, ev bi xwe ye. 

XERABKIRINA ÇAND Û EXLAQ 
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heke bibin weke saziyên dewletê, wê demê ew civak ji hebûna xwe ya 

dîrokî û exlaqî dûr dikeve. Exlaqê civakê tu caran ji holê ranebûye, lê 

belê hêzên desthilatdar, her dem xwestine civakê ji nirxên wê yên pîroz 

dûr bixin, li ser bingehê mandêl û tunekirinê, bêexlaqî dane pêşxistin. 

Civak hatiye parçekirin, mirov ji civakê hatiye dûrxistin, bi vî şêweyî 

dixwazin hîmên civakê yên sereke ji holê rakin. Civak ji mirovan pêk tê. 

Mirov bi civakbûnê dikare hebûna xwe bidomîne. Zihniyet û exlaqê hov 

ê ku pergalê pêş dixin, van her du xelekan ji hev cuda dikin.  

Di encamê de civakeke nexweş ku wê ber bi hilweşandinê ve didin 

avakirin û bi xwe ve didin girêdan.  

Welat û gelê ku herî zêde ketiye bin bandora vê pergalê, Kurdistan û 

kurd in. Bi salan li ser dîrok, ziman, çand û exlaqê kurdan êrîşên pir 

mezin, hatine kirin. 

Gelê kurd çi qas li hemberî van êrîşan berxwedan û têkoşîn kiribe, di 

heman demê de pir hilweşandinên mezin jî, jiyaye. Bi salan, hebûn û 

heyîna gelê kurd nehatiye pejirandin, gelê kurd nehatiye hejmartin û li 

ser çar dewletên desthilatdar hatiye parvekirin. Gelê kurd ketiye bin 

bandora çand û exlaqê ereb, faris û tirkan. Kurd ji dîrok û kokên xwe 

hatine dûrxistin, xwe bêbawer  û biçûk didîtin, bi demê re weke wan 

tevger kirin, lixwekirin û axaftin, ji exlaqê xwe dûr ketin, her wiha 

exlaqê hov girtin û bi demê re xwe mandêl kirin.  
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                               Pirsên Nirxandinê: 

1- Hevoka şaş  sererast bike:                                                                    

- Ger exlaq were windakirin, wê civak kom bibe û gel dê 

bikare xwe li ser piyan bigire. 

- Mirovên ku dikevin bin bandora pergala modernîteyê ji 

rastiya dîrok, exlaq, çand û hebûna xwe nêzîk dibin. 

- Bi salan li ser dîrok, ziman, çand û exlaqê kurdan êrîşên 

pir mezin, hatine kirin.  

- Hêzên desthilatdar her dem nedixwestin civakê ji 

nirxên wê yên pîroz dûr bixin.                                                                                  

2- Rola pergalên ku hatine avakirin, bi navê modernîteyê, 

li hemberî çand û exlaqên civakê diyar bike? 

3- Helwesta xwe ji pergalên ku dixwestin civakê xera 

bikin bide xuyakirin. 
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Pergalên heyî, ji bo ku mirov ji civakê qut bike û çand û exlaqê civakê 

xera bike, teknîkê pir bi kar tîne. Teknîk û teknolojiya ku di destpêkê de 

ji bo sûdê bidin civakê hatine pêşxistin, bi demê re 

desthilatdaran xistine bin destê xwe. Pêşxistina 

zanist û teknîkê çandeke bingehîn a civakê ye, lê 

pergala desthilatdar, teknîkê weke amûreke ji bo 

xerakirina exlaqê civakê bi kar tîne. Bi demê re 

jiyaneke ji rastiya mirovahiyê dûr dixe û jiyaneke 

xeyalî bi riya teknîkê radixe ber çavan. 

 Di roja me ya îro de ji vê re "Jiyana Sanal" tê 

gotin. Bi riya înternet, rojname, radyo, televîzyon, 

rêzefîlm, moda, fîlmên naveroka wan vala û tundî 

derdixe pêş û hemû amûrên ragihandinê li ser 

bingehê xerakirina çand û exlaqê civakê tên 

bikaranîn.  

Armanca wan, jiyaneke ji rastiya mirovbûn û civakbûnê li ser 

bingeheke yekrengî ava bike. Bi bername û fîlmên tên pêşkêşkirin, 

mejiyê mirov û civakê tên jehrkirin. Di civakê de beşên ku herî zêde ji vê 

pergalê bandor dibin, ciwan in. 

 Em nabêjin teknîk nebaş e û bila neyê bikaranîn. Ji bo jiyanê 

pêwîstiyek e, lê belê divê li dijî exlaqê civak û mirovahiyê neyê 

DI XERAKIRINA ÇAND Û EXLAQÊ CIVAKÊ 

DE BANDORA TEKNÎK Û MEDYAYÊ 
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bikaranîn. Dema tiştên ji derveyî çand û exlaqê civakê hatin bikaranîn, di 

civakan de hilweşînên pir mezin didin avakirin.  

Çima ciwan herî zêde bandor dibin?  

Di civakê de hêzên herî sereke ciwan in. Ciwan, xwedî hêz û lêgerînên 

cur bi cur in. Her dem dixwazin tiştên nû bibînin û fêr bibin.  

Ciwanên ku ji rastiya nirxên xwe dûr in, dikevin bin bandora wan û zû 

tên pişaftin, lê belê ciwanên xwedî zanist û hêz, nakevin bin bandora wê 

û dibin xwedî kesayetine baş û biexlaq.  

Mirovên xwedî çand û exlaq, ên ku berjewendiyên civaka xwe 

dihizirin, teknîk û teknolojiya heyî, ji bo sûda civak û mirovahiyê bi kar 

tînin. Ji bo ku em bikarin bandora çanda biyanî li ser xwe û civaka xwe 

rakin, pêwîst e em li ser bingehekî rast xwe binasin û bibin xwedî hêzeke 

neteweya demokratîk.  

Di vê derbarê de encama ku em jê derxin, civaka ku çand û exlaqê 

xwe winda kirine, çi qas bixwaze rast bijî jî, nikare. 

Dema mirov û civak çand û exlaqê xwe winda dike, dikeve bin 

xizmeta her kesî; tê hilweşandin û tunekirin. 

 

 

 

 JIYANA KU JI DÎROK Û KOKÊN XWE HATIYE 

QUTKIRIN 

Her zindî li ser koka xwe mezin dibe. Ev şêwe nifş û nijada wî jî, 

diyar dike. 

- Her dar bi pel û rayên xwe dijî. 

- Her çûk bi refê xwe re dijî. 

Çawa ku xerc dîwar qayim dike û nahêle hilweşe, dema xerc 

nebe, yan jî kêm be, bi hejandineke biçûk re dîwar hildiweşe.  



 

 

 

ÇAND Û EXLAQ NAVÎN  1 

102 

- Her ajal û şînatî bi hevrengê xwe re dijî. 

 Weke komên serbixwe, lê bi derdora xwe ve girêdayî tev digerin.  

Hemû taybetmendiyên xwe diparêzin û hev jî, temam dikin, nikarin 

weke mirovan bijîn.  

 Ew ji hemû lawiran dewlemendtir e. Dikare plansaziya xwe ya dema 

dirêj û kurt bi rêxistin bike. Ev taybetmendiyeke pir girîng e.  

Mirov bi taybetmendiyên xwe, ji cureyên lawiran cuda dibin,  Ji ber 

vê yekê, dikarin li ser paşeroja xwe bihizirin.  

Piştî mirov fêr dibe û şûnde, dikare vê fêrbûna xwe dewlemend, bihêz 

û berdewam bike. Di vî alî de ji wan lawiran cuda ye, lê belê pergalên 

heyî ji bo ku van taybetmendiyên mirovan pûç bikin, gelek rê û rêbazan 

bi kar tîne û wan taybetmendiyên mirovan tune dike. Armanca van 

pergalan, ew e ku mirovan ji çand, dîrok û exlaqê wan bidin qutkirin û bi 

xwe ve bidin girêdan. Dema mirov ji taybetmendî, çand û koka 

civakbûna xwe dûr bikeve, hemû şêweyên dijî mirovahiyê bi kar tîne.  

Dema mirov dîrok û çanda xwe nezane û fêrî çand û dîroka biyanî bibe, 

dê wekî dîrok û çanda xwe bibîne, ew êdî dibe endamekî pergala 

desthilatdar. 

- Ji ziman û ji dê û bavê xwe dûr dikeve. 

-  Ji civak û kevneşopiyên civaka xwe dûr dikeve.  

    - Bi çand û exlaqên biyanî tê mezinkirin,  

    - Nakeve nava tu lêpirsînan, ku bikare hinek pirsan ji xwe bike.  

 Gelo çima çand û zimanê xwe nizane?  

 Çima weke mirovên bêexlaq nêzî wî dibin?  

 Çima ne li gund û bajarê xwe ye?  
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  Çima ne di nava axa welatê xwe de ye?  

 Çima li bajarên derve, di nava karên wan de dixebite?  

Ev pirs gelek girîng in. Bi rastî jî, ji bo bersiva van pirsan mirov divê 

gelekî berfireh bihizire. Ji ber ku di hizirandina mirovên me yên niha de 

ev pirs gelek kêm in û pêwîstiya van pirsan nabîne. 

 Ev hemû encamên ji dîrok û çanda xwe yên ku qut bûne. 

 Dema ku bi awayekî zanebûna exlaq û çandê hizirandineke rast pêş 

nekeve, kesayet di nava civakê de çi qas çalak û biberhem be jî, hemû 

keda wî vala derdikeve. Ji tu karê xwe encameke baş nikare bigire. 

Mirovên ku ji çand û exlaqên xwe qut dibin, di heman demê de ji kokên 

xwe jî, qut dibin. Di encamê de ji wateya jiyana xwe jî, qut dibin. 

 Mirovên ku ji çand û koka xwe qut dibin, lewaz dibin. Ji mirovahiya 

xwe dûr dikevin û bi vî rengî mirovên bêçand û bêexlaq in. Hemû 

taybetmendiyên xerab yên ku me li jor diyar kirine, divê li ser wan 

hizirandineke kûr û veguherîneke mezin werin pêşxistin. 
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                       Pirsên Nirxandinê: 

1- Valahiyên li jêr dagire: 

 Ciwanên ku ji rastiya nirxên xwe …………, 

dikevin bin bandora wan û zû …………, 

 Ciwanên xwedî zanist û …………, nakevin 

bin bandora wê û dibin xwedî 

………………… û biexlaq. 

 Ji bo ku em bikarin bandora çanda ……..li 

ser xwe û civaka xwe rakin pêwîst e em li 

ser ………… xwe binasin û bibin xwedî 

hêzeke ………………. . 

2- Bandora teknolojiya nebaş li ser mirov û 

civakê diyar bike? 

3- Encamên ku mirov dema dîrok û çanda xwe 

nezane, fêrî çand û dîroka biyanî bibe: 

 Ew dibe endamekî pergala desthilatdar.   

 ………………………………………… . 

 ………………………………………… . 

 …......................................................... . 
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TAYBETMENDIYÊN LI DIJÎ 

ÇAND Û EXLAQÊ CIVAKÎ -1 

Xweperestî  

Hesûdî Derewkerî 

Dizî û Çavbirçîtî  

TAYBETMENDIYÊN LI DIJÎ ÇAND 

Û EXLAQÊ CIVAKÎ - 1 
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 Xweperestî  

Ji kesên ku tenê ji bo xwe dihizirin re "mirovên xweperest" tê gotin.  

Mirovên xweperest, ji derveyî xwe nêrîn û nêzîkatiyên tu kesî 

napejirînin. Kêmasî û lewaziyên xwe nabînin. Nêrînên derveyî xwe, ji 

bo xwe weke nêzîkatiyên şaş dibînin. Pêşiya nêrînên dewlemend ên 

civakî digirin. Di têkiliyên xwe de gelek teng in.  

Di hest û ramanên xwe de pir lewaz in. Hemû têkiliyên xwe li ser 

bingehê berjewendiyên xwe yên heyberî didin çêkirin. Mirovên wisa, 

nikarin di jiyana xwe de bi ser bikevin.  

Nikarin di jiyanê de bextewer bibin. Di xebatên xwe de nikarin 

tevlîbûneke rast bidin çêkirin. Ji her pêşketin û hewldanan re bi guman 

nêzîk dibin. 

Divê mirovên xwedî vê taybetmendiyê bi zanabûna van aliyên 

nebaş ji van helwest û nêzîkatiyên xwe berdin. Mirov çi qas bi yên 

derveyî xwe û bi civaka xwe bihizire, ew qas serkeftî dibe. Bi 

têkiliyên xwe yên derdora xwe re girêdayî, dikare van zanabûnên 

nebaş derbas bike.  

 Hesûdî (Çavnebarî) 

Hesûdî, çavtengî ye. Serkeftin, başî û serfiraziyên mirovên din ji 

bo mirovên hesûd dibin sedema çavtengiyê û li hemberî wan dikevin 

nava tevgerên xerab.  

- Li cihê ku tu pirsgirêk lê tune ne, li hemberî wan mirovan tevgerên 

xerab dikin.  

- Hesûdî dibe sedema dilmayîn û dijminahiyê.  

- Mirovên hesûd, hem ziyanê didin derdora xwe û hem jî, nahêlin 

derdora wan bigihêje bextewariyê û di dawiyê de xwe jî, winda 

dikin.  
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 Derewkerî 

- Mirovên neçar û lewaz dikarin derewan bikin. 

- Mirovên derewker di her karên xwe de newêrek in.  

- Bi ser nakevin, nikarin bi plan û bername, xwe amade bikin.  

- Bi derdora xwe re di nava nakokiyan de ne.  

- Bi derewan dixwazin ji bûyerên çêbûyî, xwe rizgar bikin. 

- Dîsa bi derewan derdora xwe dixapînin.  

Bi taybet ji bo ciwanan derew, taybetmendiya herî xerab e. Mirovên 

derewan dikin, tu kes ji wan bawer nake. 

 Mirovên wiha, pêwîst e xwe ji van taybetmendiyên xerab rizgar 

bikin. Ger xwe ji derewan rizgar nekin û jiyana xwe li ser derewan bidin 

avakirin, wê ji civaka xwe dûr bikevin û hebûna wan dê bikeve xeteriyê. 

Di civakê de derewkirin bêexlaqiya herî mezin e. 

 Mirovên ku navê wan bi derewan derket, êdî mirov ji wan bawer nake 

û wekî "mirovên derewîn" tên nasîn.  

 Dizî û Çavbirçîtî  

- Mirovên diziyê dikin her tim bi keda derdora xwe dijîn û keda 

derdora xwe didizin. Mirovên ku ji exlaq bêpar mane xwedî gelek 

taybetmendiyên xerab in. Yek ji van taybetmendiyan jî, dizî ye. 

- Mirovên di nava civaka xwe de bi keda xwe nejîn û bi keda 

derdora xwe bijîn, ew diziya herî xerab e. 

- Mirovên ku diziyê dikin dema derfetê bibînin, ziyanê didin 

derdora xwe. 

 

 

Dizî: Bêyî destûr û agahî  mal û hebûnên derdora xwe ji xwe re birin e. 
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-  Kesayetên wiha ji hemû xerabiyan re vekirî ne. 

- Ji firotina pêwistiyên xwe û tiştên ku dizîne ji bo çand û exlaqê 

civaka xwe, kî çi bêje ne xema van mirovan e. 

-  Çavbirçî ne, tenê di aliyê heyberî de li ser jiyana xwe dihizirin. Çi 

qas xwedî mal û milk bin, dîsa dilê van mirovan ne aram e.  

- Her tim çavên wan li derve ye. 

 Pêwîst e em mirovên wisa di nava civaka xwe de nepejirînin û 

wan rexne bikin, ta ku ew mirov dest ji wan taybetmêndiyan 

bernedin, hevaltî bi wan re nayê kirin. Ji ber ku mirovên wiha ji 

hemû tevgerên li dijî exlaq re vekirî ne. 
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                                Pirsên Nirxandinê: 

 

1- Xweperestî, hesûdî û diziyê, pênase bike. 

 

2- Çar taybetmendiyên mirovên xweperest 

binivîse: 

 

3- Bi nêrîna te, dê çawa mirovên derewker xwe ji 

taybetmendiyên xerab, rizgar bikin? 
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 Cudakarî 

Cudakarî, taybetmendiya mirovên ku xwe ji her kesî cuda 

dibînin.  

Hinek cudahî hene xwezayî ne.  

Weke: cudabûna nijad, ziman, çand, cil û berg û hwd.  

- Cudahiyên ku me rêz kirin li jor, hebûnên hemû civakan in. Ji bo 

her kesî pêwîst in. 

-  Pêwîst e, ev cudahî şaş neyên bikaranîn.  

- Nehebûnên ku mirov xwe li ser her kesî bibînin. Ev dewlemendî û 

cihêrengiya civakê ne.  

Taybetmendiyên Li Dijî 
Çand Û Exlaqê Civakî - 2 

Cudakarî 

Dijûn û 
Heqaret 

Tundî 

Xerabî 

TAYBETMENDIYÊN LI DIJÎ 

ÇAND Û EXLAQÊ CIVAKÎ - 2 
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Cudakariya ku hatiye jiyîn, bûye sedema çînayetî û gelek cihêbûnan. 

Mirovên xwedî çand û exlaq van hebûnan ji bo xwe, nakin mijarên 

cihêbûnê û bi her mirovî re parve dikin.  

Bi salan cudakariyên pir mezin di nava civak û mirovan de hatine 

pêşxistin. Mirov û civakên xwedî çand û exlaq van cudakariyan 

napejirînin. Çand û exlaqê gelê kurd, cudakariyê napejirînin. Ji bo 

wê jî, bi salan e têkoşînê dikin.  

 Dijûn û Heqaret 

Mirovên ne xwedî çand û exlaqekî rast bin, ne xwedî zanebûneke 

mezin in. Bi nêzîkatiya hêrs û diltengiyê, derdora xwe biçûk dibînin.  

Ji ber neçareseriya pirsgirêkan jî, bûyerên tên jiyîn, peyvên ne di cih 

de tên bikaranîn.  

Dijûn û heqaretkirin karê mirovên nezan û bêhêz in. 

 Bi taybet ev mînakên nebaş di nava malbatan de divê ji aliyê dayîk û 

bavan ve li ser werin sekinandin û bên derbaskirin. Mirovên xwediyên 

çand, exlaq û hezkirineke mezin, dijûn û heqaretan li derdora xwe nakin.  

Ji ber pirsgirêk û tiştên biçûk gelek axaftinên ne di cih de tên kirin. Ev 

ne karê mirovên zana û biexlaq in. Divê her mirov li ser vê jî, bihizire û 

derbas bike û pêk bîne.  
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 Tundî 

- Mirovên ku ne xwediyê çanda çareseriyê bin, tundiyê bi kar tînin.  

- Tundî ne hewldana mirovbûnê ye. 

- Mafê mirovên pêşberî xwe tune dike. 

- Dema bi dengê bilind acizbûna xwe dide diyarkirin, ev dibe şêweyekî 

tundiyê.  

- Mirovên li hemberî xwe biçûk dibînin, di milê derûnî û hestyarî de 

tundiyê dimeşînin  

Ji cureyên tundiyê pişaftina ziman, fizîkî, hestyarî û hwd. 

Ev taybetmendî li dijî çand û exlaqê mirovan in.  

Di roja me de li ser zarok, ciwan, jin û civakan pir cureyên tundiyê tên 

meşandin. Di nava civaka mirovan de tu tişt nabe sedema bikaranîna 

tundiyê, lê belê hişmendiya mirovan a li dijî xweşikî, rêzgirtin û 

hezkirina civak û kesayetê, gelek tevgerên nebaş dane avakirin. 

 Mirovan li hemberî hev  

xerabî dane diyarkirin û bi  

hev dane şerkirin. Hemû ji ber 

sedemên berjewendiya 

dagirkerî şer û pevçûn hatine 

pêşxistin. Ev bûye weke 

kevneşopiyeke xerab di nava 

hemû civakan de hatiye 

rûniştandin.  

Dema civak û endamên wê civakê bixwazin bi tundiyê pirsgirikên 

xwe çareser bikin, ne gengaz e ku bigihin çareseriyeke rast û encamên 

baş bigirin.  
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 Xerabî 

- Mirovên xerab di hest, raman, hizir û karên xwe yên rojane de rast 

tev nagerin û di jiyana xwe de ne bi rêk û pêk in. 

-  Ji ber vê yekê, di karê xwe de encameke serkeftî bi dest naxin û 

derewan dikin. 

-  Derdora xwe qirêj dikin û ajalan dikujin.  

- Li malbata xwe guhdar nakin, li dibistanê waneyên xwe naşopînin û 

derdora xwe xerab dikin.  

- Dema mezin jî dibin, ev taybetmendî nahêlin ku bibin mirovine 

zana û serkeftî. Bi vî awayî,  civakê jî bi xwe re xerab dikin. Di encamê 

de xiyanetê li çand, exlaq û civaka xwe dikin.  



 

 

 

ÇAND Û EXLAQ NAVÎN  1 

114 

 

                                       PIRSÊN NIRXANDINÊ  

1- Di roja me de exlaqê ciwanan bi çi rêbazan tê xerakirin?  

2- Tabloya li jêr bi taybetmendiyên li dijî çand û exlaqê civakî 

temam bike: 

-Hesûdî - 

- - 

- -Tundî 

- - 

3- Tundî taybetmendiyeke çawa ye? Çend cureyên tundiyê hene?  

4- Mirovên ji dîroka xwe qut dijîn, mirovên çawa ne? 

5- Çima kurd ji dîrok û kokên xwe hatine dûrxistin? 

6- Hevokên li jêr temam bike:                                                                                       

 Ger exlaq were windakirin, wê civak belav bibe û…………. . 

 Mirovên ku ji çand û exlaqên xwe qut bin……………….. .  

  Armanca pergalan, ew e ku mirov ji çand û dîroka wan 

û…….. . 

 Hêzên desthilatdar her dem xwestine civakê 

ji……………………. .            
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